
امريكا تصنع نصرًا وهميًا بمقتل »البغدادي« لطمس الحقائق وللتغطية على خسارتها في سوريا
نهاية صورية لصنيعة امريكا واسرائيل  

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
بك�ر  »اب�و  املدع�و  ورق�ة  احرتق�ت 
التي  الوهمية  البغ�دادي« الش�خصية 
صنعها االعالم االمريكي ليسوقها عام 
2014 يف مسلس�ل صناع�ة »الخوف« 
بعد ان اظهرته يف اللباس االس�ود بعد 
ايام من س�قوط محافظة املوصل بيد 
تلك العصابات، لتعلن االدارة االمريكية  
اليوم ومنذ ساعات الصباح االوىل بأنها 
قامت بتصفية »البغدادي« يف سيناريو 
مش�ابه ملقت�ل عدد من ق�ادة االرهاب 
متباع�دة،  بف�رتات  الذي�ن صنعته�م 
مث�ل »اس�امة ب�ن الدن، اب�و مصعب 
الزرقاوي، اب�و ايوب املرصي«، وخرج 
الرئيس دونالد ترام�ب ليلقي بخطاب 
واس�ع ركز عىل الدور االمريكي يف ذلك 
املنجز الص�وري، الذي يس�وق إليهام 
الرأي الع�ام الدويل ب�ان امريكا تقاتل 
االرهاب نيابة عن العالم ، إال ان املشهد 
الذي غاب عن ذهنية املتلقي يف امريكا 
والعال�م الدويل بان االرتال العس�كرية 
التابع�ة لداعش كانت تمر بانس�يابية 
املعس�كرات  م�ن  بالق�رب  عالي�ة 
االمريكية يف سوريا، وكثرياً ما ساعدت 
واش�نطن قيادات تل�ك العصابات من 
حيث التنقل والدعم اللوجس�تي طيلة 
س�نوات تواجدها يف االرايض السورية 

والعراقية.

ب�دأت  االمريكي�ة  الق�وات  ان  وبم�ا 
باالنسحاب الكيل من سوريا، فالبد ان 
تبح�ث عن نرٍص صوري�اً لها، فاعلنت 
ع�ن مقتل »البغ�دادي« بطائراتها بعد 
ان فش�لت يف اس�قاط نظام الحكم يف 
سوريا وعجزت يف ذلك بحسب ما يراه 

مراقبون للشان االمني والسيايس.
الخبري االمني الدكتور معتز محي عبد 
الحميد يرى ان زعم�اء االرهاب الذين 
تصنعه�م االدارة االمريكي�ة وتمولهم 
تس�تخدمهم لفرتة زمنية محددة ومن 

ثم تقوم بتصفيتهم«.
وقال عب�د الحمي�د يف حديث خص به 
»املراقب العراقي« ان »واشنطن كانت 
تراق�ب تح�ركات الزرق�اوي وتع�رف 
مكان�ه، وكان بقدرتها الق�اء القبض 

عليه ، اال انها ال تريد ذلك ».
وأض�اف الخب�ري االمن�ي ، ان »مقت�ل 
البغدادي ال ينهي التنظيمات االرهابية، 
االس�تخبارات  دوائ�ر  وس�تطرح 
شخصية جديدة وتنظيم دموي جديد، 

يالئم متطلبات املرحلة املقبلة«.
ولف�ت اىل ان »هذا مؤرش عىل ان هناك 
عصاب�ات  س�يخلف  جدي�د  مخط�ط 
اح�دى  امري�كا  س�تظهر  او  داع�ش 
الشخصيات الجديدة لتخلف البغدادي 

يف قيادة داعش ».
من جانبه يرى املحلل الس�يايس منهل 

املرش�دي ان امريكا تبحث عن مربرات 
لتواجدها العسكري يف الرشق االوسط 
لكي تقنع من خالله الرأي العام الدويل 
، لذلك هي تصن�ع خصومها وهي من 

تصفيهم.
وق�ال املرش�دي يف حدي�ث خ�ص ب�ه 
»املراقب العراقي« انه »بش�هادة كبار 
املس�ؤولني يف االدارة االمريكية ومنهم 
ترامب قبل تس�نمه السلطة، اكدوا ان 
حكوم�ة اوباما هي من صنعت داعش 

يف الرشق االوسط«.
وأضاف انه »عىل مر السنوات املاضية، 
يف  االره�اب  ق�ادة  واش�نطن  صف�ت 
احرتق�ت  ان  بع�د  معين�ة  توقيت�ات 
بش�خصيات  واس�تبدلتهم  اوراقه�م، 
جدي�دة ومس�ميات لتنظيمات اخرى، 
وه�ذا ما دأبت علي�ه االدارة االمريكية 

منذ عقود«.
جي�داً  ي�درك  »العال�م  ان  اىل  ولف�ت 
م�ن صن�ع االره�اب وموله ب�دءاً من 
اس�تخدمته  ال�ذي  القاع�دة  تنظي�م 
واش�نطن ملواجهة االتحاد الس�وفيتي 
داع�ش  اىل  وص�والً  افغانس�تان  يف 

االجرامي«.
يش�ار اىل ان وس�ائل إع�الم أمريكي�ة 
اك�دت مقتل البغ�دادي خ�الل عملية 
عس�كرية نفذته�ا قواته�ا يف منطقة 

إدلب بسوريا.

السيتي ُيحبط بايرن ميونخ بشأن جيسوس

احمد سعداوي :
 ترجمة رواية 

»فرانكشتاين في بغداد«
الى 19 لغة 

عالمية

الرافدين
 يصدر توضيحا

 بشأن
 قروض الـ50
 مليون دينار
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أك�دت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، اليوم األح�د، عدم 
استخدامها العتاد الحي منذ انطالق التظاهرات يف 
بغداد، فيما لفتت اىل ان ضعاف النفوس يس�جلون 

املشاجرات عىل انها اصابة يف التظاهرات.
وقالت القيادة يف بيان تابعته »املراقب العراقي

، »ع�دم اس�تخدامها العت�اد الح�ي من�ذ انط�الق 
التظاه�رات يف بغداد«، منوه�ة اىل أن »البعض من 
ضعاف النف�وس عندما يتعرضون الصابات بطلق 

ناري نتيجة مش�اجرات فيما بينهم خارج مناطق 
التظاهر يلجأون اىل تس�جيلها يف املستشفيات عىل 

انها بفعل القوات االمنية يف مناطق التظاهر«.
ونوه�ت اىل أن�ه »تم تأش�ري اكثر م�ن حالة خالل 
اليوم�ني املاضي�ني«، مش�ددة ع�ىل ان »مثل هكذا 
حاالت س�يتم احالته�م اىل القض�اء بتهمة تظليل 
الرأي الع�ام واتهام القوات األمنية لينالوا جزاءهم 

العادل«.

طال�ب النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون س�الم 
الشمري، اليوم األحد، بمعاقبة النواب املتغيبني 
عن جلس�ة يوم امس، فيما رجح انعقادها يوم 

غد  االثنني.
وق�ال الش�مري يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي«، إن “جلس�ة مجل�س النواب قد تعقد 
ي�وم غ�د االثن�ني لتمري�ر القوان�ني اإلصالحية 
إن  إىل  الفت�ا  املتظاهري�ن”،  مطال�ب  بش�أن 
“الجلس�ة س�تعقد يف مبنى مجلس النواب ولم 

يتم تحدد مكان أخر كما روج له”.

وأض�اف أن »الن�واب املتغيبني عن جلس�ة يوم 
أمس سيحاس�بون م�ن قبل الش�ارع الغاضب 
عىل الحكومة الحالية«، مطالبا »رئاسة مجلس 
النواب باتخاذ جمي�ع اإلجراءات العقابية تجاه 
النواب املتغيبني عن جلس�ة اإلصالحات وتمرير 

القوانني املهمة«.
م�ن جان�ب أخر أكد الش�مري، أن »اس�تجواب 
رئي�س الوزراء عادل عبد امله�دي داخل مجلس 
الن�واب لم ي�درج ضمن جدول أعمال الجلس�ة 

املقبلة حتى اآلن«.

عمليات بغداد: لم نستخدم العتاد الحي
 منذ انطالق االحتجاجات

برلماني يطالب بمعاقبة النواب المتغيبين عن جلسة امس

المراقب العراقي/ احمد محمد...
مفه�وم املعارضة الذي س�بق وان تبنت�ه بعض الكتل 
السياس�ية رغم امتالكها مناصب كبرية يف مؤسسات 
الدول�ة التنفيذي�ة، يعود م�ن جديد مع ح�دة الحراك 
الش�عبي املوجود يف الشارع العراقي ملحاولة تلك الكتل 
تغيري ش�كلها امام الش�عب بغية خطف أنظاره، فعن 
ذلك يؤكد مختصون ومراقبون يف الش�أن السيايس أن 
املعارضة السياس�ية الحالية ه�ي »غري حقيقية« ولم 
تمثل املفه�وم الحقيقي له�ا، خصوص�ا وأن متبنيها 
يمتلك�ون ثقال حكوميا ومناصب حساس�ة يف الدولة، 
مس�تبعدين ان تصل الكتل املعارض�ة اىل رؤية موحدة 
بخصوص مصري الحكومة الحالية بسبب االختالف يف 

املصالح ولعدم حصولهم عىل اغلبية تؤهلهم ذلك.
يف ه�ذا الصدد اعت�رب الكاتب واملحلل الس�يايس هادي 
جل�و مرع�ي يف حدي�ث »للمراق�ب العراق�ي« أن »يف 
الطيف الس�يايس العراقي الحايل ال يوجد يشء اس�مه 
معارضة سياس�ية حقيقية س�واء كان�ت برملانية او 
حكومي�ة خصوص�ا وأن جميع الكت�ل املنظوية تحت 
ل�واء املعارضة هي جزء من الرتكيبة السياس�ية التي 

تدير زمام االمور يف البالد«.

واض�اف مرع�ي، أن »ماهو موجود ع�ىل ارض الواقع 
من ادعاء بعض الكتل السياس�ية بتش�كيل معارضة 
ضد عمل الحكومة والربملان والتي كان آخرها انضمام 
تحال�ف س�ائرون اليه اليمث�ل معارضة بق�در ماهو 
احتجاج عىل حكومة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي 
سيما وأن تلك الكتل تمتلك مكاسب ومناصب حساسة 

يف الحكومة الحالية ».
واش�ار مرع�ي اىل أن »ذل�ك اليمثل ولو بجزء بس�يط 
ملفه�وم املعارض�ة السياس�ية الحقيق�ي واملتع�ارف 

عليه«.
االحتجاج�ات  اس�تمرار  »م�ع  أن  مرع�ي،  واوض�ح 
والتظاه�رات القائمة يف الش�ارع العراق�ي فأن الكتل 
السياس�ية تحاول التفاعل مع املشهد الحايل من خالل 
تغيري ش�كلها وعنوانها ملحاولة كس�ب رضا الش�ارع 
العراقي«.وع�ن امكانية ذهاب الكت�ل املنضوية تحت 
ل�واء املعارض�ة اىل خيار طرح الثقة ع�ن حكومة عبد 
امله�دي رأى مرعي أن »ذلك أمر صع�ب لكونه يتطلب 
قب�ول بعض األط�راف ومنها الكتل الكردي�ة التي تعد 

األقرب اىل رئيس الوزراء باالضافة اىل كتل أخرى«.
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حذرت املفوضية العليا لحقوق 
الي�وم  الع�راق،  يف  االنس�ان 
األح�د، من »مخاطر« زج طلبة 
واملتوس�طة  االبتدائية  املدارس 
ورياض االطفال يف التظاهرات.

وقالت املفوضية يف بيان تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، إن »فرق 
رصده�ا يف بغ�داد أرشت قي�ام 
وزارة  م�دارس  ادارات  بع�ض 
الرتبية بع�دم االلت�زام بالدوام 
الرس�مي و املنه�اج ال�درايس، 
وعدم تحمل مسؤولية الحفاظ 
التالمي�د والطلب�ة  أرواح  ع�ىل 

وضمان حقهم يف التعليم«.
االلت�زام  »رضورة  اىل  ودع�ت 
باملعاي�ري الدولي�ة لضمان حق 
 1٨( للم�واد  وفق�ا«  التعلي�م 

العامل�ي  االع�الن  م�ن  و2٦( 
لحقوق االنس�ان لسنة 1٩4٨، 
و   2( امل�واد  أح�كام  واح�رتام 
٣( من أتفاقي�ة حقوق الطفل 
وبروتوكوالته�ا   1٩٨٩ لس�نة 
واملوقع عليها م�ن قبل العراق 
والت�ي تع�د ملزم�ة للحكومة 

والوزارة«.
املفوضي�ة  وأش�������ادت 
ب�«توجيه�ات وأجراءات وزارة 
الرتبية«، داعية »كافة االدارات 
وادارات  والتعليمي�ة  الرتبوي�ة 
املدارس اىل تحمل مسؤولياتهم 
اس�تمرارية  ع�ىل  والحف�اظ 
وانس�يابية العملي�ة الرتبوي�ة 
والحف�اظ ع�ىل حي�اة التالميذ 

والطلبة«.

»المعارضة« وسيلة الكتل السياسية للهروب من االزمة 
حقوق االنسان تحذر من زج طلبة 

المدارس في التظاهرات

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يب�دو ان امريكا تريد تعزي�ز نفوذها يف العراق واجبار 
الحكومة العراقية عىل الرضوخ ملطالبها بعدم دعوات 
باخراج قواتها من العراق وذلك من خالل ملف الديون 
االمريكي�ة التي منحت للعراق يف فرتات س�ابقة.اليوم 
امريكا تريد اغراق العراق بديون يعجز عن تس�ديدها 
من خالل ابرام مرصف االس�ترياد والتصدير االمريكي 
)EXIM( اتفاقي�ة م�ع وزارة املالي�ة العراقية بقيمة 
خمس�ة ملي�ارات دوالر ته�دف اىل تعزي�ز التع�اون 
التجاري واالقتصادي بني البلدين, وكشأن اية قروض 
تمنحها امريكا تك�ون برشوط مجحفة وفوائد كبرية 
.االمريكان يس�عون من خالل الق�رض توريد بضائع 
بقيم�ة الق�رض ويجب ان تك�ون امريكي�ة , بمعنى 
انها تري�د ترصيف بضائعها املخزن�ة طويال ولم تجد 
واش�نطن افض�ل من الع�راق لترصيف تل�ك البضائع 
بغض النظر ان كانت منتهية الصالحية او مرسطنة .

الربمل�ان العراق�ي ال�زم الحكوم�ة بع�دم االق�رتاض 
الخارج�ي , لذا كانت التفاف عىل هذا القرار من خالل 
تسميته مذكرة تفاهم , والحكومة الحالية مع االسف 
ل�م تقدر حجم ازم�ة الديون الكبرية ع�ىل عاتق البالد 
بس�بب سياس�ة الحكومة الس�ابقة الغ�ري واضحة , 

وال يعلم اح�د اين ذهبت تلك امللي�ارت التي اقرتضتها 
حكوم�ة العبادي واليري�د احد من النخب السياس�ية 

فتح هذا امللف كونه يتعلق بالفساد.
الع�راق لي�س بحاج�ة اىل تل�ك امللي�ارات او البضائع 
االمريكي�ة الت�ي لن تخض�ع للفح�ص املختربي كون 
االمر مفروض عىل العراق بسبب سياسات اقتصادية 
خاطئة ويجب ان يك�ون للربملان دور يف تلك القروض 
الجديدة.يقول الخبري االقتصادي الدكتور عبد الس�الم 
حامد يف اتصال مع ) املراقب العراقي( عدوى االقرتاض 
متالزم�ة لكل حكومة جديدة ورغ�م قرار الربملان بعد 
االق�رتاض الخارجي اال ان االمالءات االمريكية اجربت 
بغ�داد عىل االق�رتاض من جدي�د وعىل ش�كل مذكرة 

تفاهم للخروج من مأزق منع االقرتاض.
وتابع حامد : ان اشرتاط امريكا عىل توريد بضائع من 
انتاجها امر يثري الش�كوك كونها تسعى اىل مصالحها 
, وبذلك فرضت بضائع النعلم ما هي وهل س�تخضع 
للفحوص�ات املختربية ام سيس�وف االم�ر وهذا يمثل 
الخط�ورة الحقيقية ك�ون ان البضائ�ع القادمة هي 
ذات انت�اج قديم واحتم�ال منته�ي الصالحية وبذلك 

الحكومة تطعم ابنائها مواد سامة ومرسطنة.
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بديون باهضة ..واشنطن تسعى لتحويل العراق مكبًا لبضائعها الفاسدة 

أص�در مجل�س القض���اء االع�ىل الي���وم 
األح�د ، مذك�رة اس�تق���دام بح�ق وزراء 

ونواب.
وقال�ت املحكم�ة يف بي�ان تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »ق�ايض تحقي�ق يف محكم�ه 
ق�راراً  اص�در  الفس�اد  مكافح�ه  جناي�ات 
مجل�س  يف  واعض����اء  وزراء  باس�تقدام 

النواب«.
واض�اف البيان ان » قايض املحكمة املختص 
بشأن الفس�اد أصدر امر بحق وزير متقاعد 
ووزير يف الحكومة الحالية وعضوين اخرين 
يف مجل�س الن�واب العراق�ي ومدي�ر عام يف 

وزارة االوقاف الدينية«.
يش�ار اىل ان تظاه�رات وواس�عة خرجت يف 
العراق منذ مطلع الش�هر الج�اري وطالبت 
برضورة محاسبة الفاس�دين وتقديمهم اىل 

القضاء.

مجلس القضاء االعلى يصدر قرار 
استقدام بحق وزراء ونواب املراقب العراقي/ متابعة...

واألرسى  األس�ريات  م�ع  تضامنً�ا 
السياس�ينّي واس�تمراًرا بالحراك الثورّي 
خرج أهايل بلدتي أبو صيبع والش�اخورة 
بتظاه�رة غاضبة تضامنًا مع األس�ريات 
واألرسى السياس�ينّي واستمراًرا بالحراك 

الثورّي.
وقد ش�ّدد املتظاهرون بش�عاراتهم التي 
رفعوها خالل التظاهرات عىل حّق هؤالء 
املعتقلني بالحريّة من دون قيد أو رشط.

إىل ذل�ك ن�زل الث�ّوار األبط�ال يف البلدتني 
الس�احات،  إىل  التظاه�رة  انته�اء  بع�د 

حي�ث اش�تبكوا م�ع عصاب�ات املرتزقة 
األجنبية تندي�ًدا بجرائم الع�دو الخليفّي 
املقيت�ة بح�ّق »تيجان الوط�ن«.واىل ذلك 
طالبت عائل�ة معتقل الرأي »مجيد أحمد 
حبي�ب« الكي�ان الخليف�ّي بتوفري العالج 
املناس�ب ل�ه، ورف�ع املعان�اة عن�ه وعن 
جميع الس�جناء، واالس�تجابة ملطالبهم 
أّن »مجيد  العائل�ة  املرشوعة.وأوضح�ت 
)املحك�وم علي�ه بالس�جن 15 عاًما عىل 
خلفيّ�ة سياس�يّة( »يموت موتً�ا بطيئًا« 
بس�بب س�وء األوض�اع املعيش�يّة داخل 
س�جن جّو املركزّي، وحرمانه من الدواء 
والعالج والزي�ارات العائليّة، مضيفة أنّه 
قد دخ�ل يف إرضاب مفتوح ع�ن الطعام 
من�ذ بداية ش�هر ترشي�ن األول الجاري، 
احتجاًجا عىل س�وء األوضاع يف الس�جن، 
ورفًض�ا للحواج�ز الزجاجيّ�ة يف الزيارة 
التي تحرم املعتقل وعائلته من التواصل«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

تظاهرات واسعة في البحرين احتجاجَا على جرائم »آل خليفة« في السجون
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المراقب العراقي/ بغداد...
حذر ائتالف دول�ة القانون، من تنفيذ أجندات 
خارجي�ة خ�الل التظاه�رات لرك�وب املوجة 
وإخراجها عن س�لميتها، مشددا عىل رضورة 
االلتزام وإبق�اء التظاهرات س�لمية يف عموم 

البالد.
وذكر بيان لالئتالف تلق�ت »املراقب العراقي« 
نسخة منه انه »يف ظل املرحلة الحساسة التي 
يم�ر بها بلدنا العزيز، ومع تواصل التظاهرات 
املطلبي�ة نج�دد الدع�وة اىل الش�باب العراقي 
املطالَب بحقوقه املرشوعة اىل التمسك بالخيار 
الس�لمي وعدم االنجرار خل�ف بعض اصحاب 
األجن�دات الخارجي�ة الذي�ن دم�رت وأحرقت 

وقتل�ت امس يف عدد من م�دن عراقنا الحبيب 
مستغلني احتجاجاتكم وحراككم املرشوع«.

واض�اف “كلن�ا مع الش�باب العراق�ي الغيور 
والسياس�ية،  الخدمي�ة  مطالبه�م  تنفي�ذ  يف 
والجمي�ع يطالبكم بالتع�اون البناء مع رجال 
األمن وكش�ف املس�يئني وأصحاب املش�اريع 
الخارجي�ة الذي�ن اخرتق�وا صفوفكم س�عيا 
لإلس�اءة لك�م ولتظاهراتكم املطلبي�ة وتنفيذ 
مخططاتهم الخبيثة يف تدم�ر العراق«. ودعا 
االئت�الف »رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام 
للق�وات املس�لحة اىل االرساع يف إصدار األوامر 
املش�ددة لفرض األمن وال�رب بيد من حديد 
ض�د الجهات التي تس�عى اىل اإلخ�الل باألمن 

العام�ة  واملمتل�كات  الن�اس  ع�ىل  والتع�دي 
والخاص�ة، س�يما وأن ه�ؤالء املدفوع�ني من 
جهات معادية قد مارس�وا االعتداء عىل الناس 
االس�تمرار  ونيته�م  الس�لميني  املتظاهري�ن 
باس�تهداف املؤسس�ات واملصال�ح الخاص�ة 

والعامة«.
ال�ذي يج�ب في�ه  الوق�ت  ان »يف  اىل  واش�ار 
حماي�ة املتظاهري�ن الس�لميني ندعوك�م اىل 
حماية املواطنيني م�ن عدوانية الذين اخرتقوا 
التظاه�رات، واس�تعادة هيبة الدول�ة وتعزيز 
بموج�ب  املقرصي�ن  ومحاس�بة  االس�تقرار 
القان�ون وضمن االج�راءات الت�ي أعلن عنها 

مجلس القضاء األعىل واملحكمة االتحادية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
رأت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، أن خف�ض العمر 
التقاع�دي يحت�اج لتعدي�ل يف قان�ون التقاعد مرة 

أخرى.
وق�ال عض�و اللجنة، عمار الش�بيل، يف بي�ان تلقته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »خف�ض العم�ر التقاعدي 
يحت�اج اىل تعدي�ل يف قان�ون التقاع�د م�رة اخ�رى 
خصوص�ا انن�ا وضعن�ا يف التعدي�ل االخ�ر معيارا 
الحال�ة املوظف�ني اىل التقاع�د ين�ص ع�ىل رضورة 
وصول املوظف لعمر 50 س��نة رشيط�ة ان تكون 
لديه خدمة التقل عن 15 س�نة فعلية وبدون وجود 

هذين الرشطني اليمكن احالته عىل التقاعد«.
وب�ني، ان »قانون التقاعد الحايل بعد التعديل االخر 
يع�د منصفا حي�ث يأخذ بنظ�ر االعتبار الش�هادة 
وم�دة الخدم�ة وحتى وض�ع املتقاعد م�ن الناحية 
الصحي�ة«، موضحا انه »يراعي ح�االت العجز لدى 
املرىض من موظفي الدولة بحس��ب النس�بة وهذا 
ل�ن يس�هم يف تقلي�ل الرات�ب التقاع�دي اذا تقاعد 
املوظف السباب صحية«. وطالب الشبيل، الحكومة 
ب� »ارس�ال التعدي�ل الجديد اىل الربمل�ان باعتباره ال 
يحمل اعباء مالية للنظر يف قضية تخفيض الس��ن 
التقاعدي مع مراعاة اصحاب االختصاصات النادرة 

واملهمة التي ال يمكن االس�تغناء عنها وهذا يحتاج 
اىل جه�ة تحدد تلك االختصاصات الس��تثنائها من 
هذا القرار عىل س��بيل املثال اختصاصات الفيزياء 
النووية والطب والهندس�ة«. وأفصح عضو اللجنة 
القانوني�ة، عن »وجود مقرتح تعديل آخر ارس���ل 
اىل رئاس�ة الجمهوري�ة يهدف اىل تقلي�ل الفروقات 
بني روات�ب املتقاعدين يف مختلف ال�وزارات وانهاء 
التفاوت الكبر يف رواتبهم التقاعدية يف مدة الخدمة 
او الدرجة نفس�ها بالتنس�يق مع الحكومة«، مبينا 
أن »املح�ددات الدني�ا للروات�ب التقاعدية س�تكون 

بنحو500 الف دينار«.

المراقب العراقي/ ديالى...
أعلنت دائرة صحة محافظة دياىل، عن استقبال 

طوارئ مستشفى الخالص العام 27 
حادثاً مرورياً خالل ش�هر ايلول  

اع�الم  مدي�ر  وق�ال   .2019
الدائ�رة ف�ارس الع�زاوي يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« 
»ضحاي�ا  إن  من�ه،  نس�خة 

نس�اء  ع�رش  الح�وادث 
وس�بعة  رج�ال  وع�رشة 

معالج�ة  تم�ت  أطف�ال، 

جمي�ع الح�االت وتقديم افض�ل الخدم�ات الطبية خالل 
ف�رتة رقودهم يف طوارئ املستش�فى«. من جانبه، أش�ار 
مدير مستش�فى الخالص العام امجد السعدي، 
إىل أن«قس�م الط�وارئ مس�تمر وعىل مدار 
الس�اعة لتقديم كاف�ة الخدمات الطبية 
والعالجي�ة للمواطن�ني وه�ذه االرقام 
الهائلة يف ع�دد املراجعني تبني الجهود 
الكبرة الت�ي تبذلها امل�الكات الطبية 
والتمريضية والصحية وكافة العاملني 
يف املستش�فى لتقديم الخدمات الطبية 

والعالجية والخدمية لهم«.

دولة القانون يحذر من مخططات خارجية لركب موجة التظاهرات

القانونية النيابية: خفض العمر التقاعدي يحتاج إلى تعديل
 في قانون التقاعد

صحة ديالى: مستشفى الخالص استقبلت 27 حادثًا 
مروريًا خالل أيلول الماضي

المراقب العراقي/ بغداد...
اعت�رب النائب عن تحالف الفتح هم�ام التميمي، تغيب عدد 
كب�ر من النواب عن جلس�ة الربملان ليوم أم�س بأنه »عدم 

شعور باملسؤولية« تجاه ما يجري من أحداث.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح اطلع�ت علي�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »مجلس النواب كان من املفرتض به أن 
يكون عىل مس�توى الحدث والتحديات التي يعيش�ها 
البلد، من خالل ترشيع القوانني التي تدعم الحكومة يف 

تلبية مطالب الجماهر«.
وأضاف، أنه »كان من املفرتض أن يعقد مجلس النواب 
أمس، جلس�ة تخصص ملناقشة مطالب املتظاهرين 

لكنها لم تعقد بس�بب عدم اكتمال النصاب نتيجة لتغيب عدد 
كبر من النواب دون عذر واضح«.

ولف�ت إىل أن »نواب الفتح مع بع�ض القوى الوطنية حرت 
للجلس�ة وبقوة وكنا نتمن�ى من باقي الن�واب خاصة ممثيل 
املحافظ�ات التي تش�هد تظاهرات أن يكون�وا حارضين معنا 

لكن فوجئنا بحاالت غياب كثرة جداً دون أسباب واضحة«.
وتاب�ع، أن »تغي�ب الن�واب به�ذا الوق�ت الح�رج ودون ع�ذر 
رشع�ي هو جزء م�ن عدم الش�عور باملس�ؤولية يف وقت كان 
األجدر بممثيل الش�عب أن يكونوا يف الصف األول من الداعمني 
للحكومة يف تلبية مطال�ب الجماهر املرشوعة لتجاوز األزمة 

وتحقيق تلك املطالب«.

نائب عن الفتح: تغيب النواب عن جلسة أمس دليل 
على عدم الشعور بالمسؤولية

»المعارضة« مراوغة جديدة لخطف انظار الشارع 

مراقبون : متبنوها ال يملكون مشتركات حول مصير الحكومة الحالية

المراقب العراقي/ نينوى...
نفت هيئة الحش�د الش�عبي، األنباء التي 
تحدثت عن انس�حاب قطع�ات تابعة له 

من غرب املوصل.
وقال آمر اللواء ٤0 يف الحشد الشعبي رائد 
الكروي يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه »ننفي بش�دة األنب�اء التي 
تحدث�ت ع�ن انس�حاب قطعات الحش�د 
م�ن قاطع عملي�ات غ�رب املوصل وهي 
أخبار مزيفة تندرج ضمن مجموعة أنباء 

مزيف�ة ومفربك�ة عملت بعض وس�ائل 
اإلعالم عىل الرتويج لها«.

وأكد الكروي، أن »قوات الحش�د الشعبي 
تمارس مهامها بش�كل كامل يف القاطع 
املذك�ور )م�ن مدين�ة تلعفر صع�ودا اىل 
باألم�ن  تتمت�ع  وه�ي  املط�ار(  ش�ارع 
واالس�تقرار يف ظل وجود الحشد وتعاون 
األهايل معن�ا«، الفتاً إىل »محاوالت داعش 
املختلف�ة من أجل زعزع�ة الوضع األمني 

ورضب االستقرار«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت قيادة عمليات بغداد، عدم اس�تخدامها العت�اد الحي منذ انطالق 

التظاهرات يف العاصمة.
وقال�ت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن »العتاد 
الح�ي لم يس�تخدم منذ انط�الق التظاه�رات يف بغداد«، منوه�ة اىل أن 
»البع�ض من ضعاف النف�وس عندما يتعرضون الصاب�ات بطلق ناري 
نتيج�ة مش�اجرات فيم�ا بينهم خ�ارج مناط�ق التظاهر يلج�أون اىل 
تس�جيلها يف املستش�فيات ع�ىل انها بفعل الق�وات االمني�ة يف مناطق 
التظاهر«. واكدت أنه »تم تأشر اكثر من حالة خالل اليومني املاضيني«، 
مش�ددة عىل ان »مث�ل هكذا حاالت س�يتم احالته�م اىل القضاء بتهمة 

تظليل الرأي العام واتهام القوات األمنية لينالوا جزاءهم العادل«.

المراقب العراقي/ كركوك...
أعلن�ت قيادة الرشط�ة االتحادية، عن قتل خمس�ة إرهابيني من 
جماع�ات داعش االجرامية بينهم آمر مفرزة مختصة بالتفخيخ 

يف محافظة كركوك.
وقال�ت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، انه 
»بعد جمع املعلومات االس�تخبارية واألمني�ة عن عنارص داعش 
املجرم ضمن قاطع مس�ؤولية الفرقة السادس�ة تم قتل خمسة 
اش�خاص من الدواع�ش املجرمني والعثور ع�ىل قنابل يدوية مع 
دروع واجه�زة هات�ف نقال وس�يم كارت باالضاف�ة اىل هويات 
اح�وال مدنية مزورة«. وبينت ان »م�ن ضمن الدواعش املقتولني 
اإلرهاب�ي املطل�وب املدعو )محم�د عدنان ش�ويش( والذي كان 

يعمل بصفة أمر مفرزة التفخيخ بما يسمى والية كركوك«.

الحشد الشعيب ينفي انسحاب 
قطعاته من عمليات غرب الموصل
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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

إصبع عىل الجرح 

م�ن الواض�ح جدا وم�ن دون أدنى ش�ك أن س�ر األحداث يف 
محافظات الوس�ط والجن�وب وطبيعة الح�راك الجماهري 
والتظاه�رات أخذت  منحني�ات خطرة وتج�اوزت املحظور  
م�ن حي�ث مف�ردات التظاهر والدم�اء التي س�ألت واألرواح 
الت�ي أزهقت مع تصاعد الخط البياني يف اإلفصاح عن أجندة 
التخريب والتدمر وصوال إىل ما جرى ويجري من اس�تهداف 
مب�ارش لقيادات الحش�د الش�عبي والحوزة الديني�ة جنبا إىل 

جنب مع مؤسسات الدولة واألمالك العامة والخاصة.  
 م�ن الواض�ح جدا ان هن�اك اكثر من جهة محلي�ة واقليمية 
تتبنى خط العداء الباطن والظاهر ملجمل العملية السياس�ية 
يف الع�راق وأنها تمتل�ك أدواتها يف الداخ�ل العراقي وهي التي 
قام�ت  باختطاف تلك التظاهرات والبدء بتحريض العديد من 
املتظاهرين وتحش�يدهم وتوجيههم باتجاه مقرات فصائ�ل 
الحشد الش�عبي القتحامها وإحراقها وقت��ل من فيها . لقد 

اقدمت تلك الجهات 
بمهاجم��ة مقرات الحش�د بش�كل هس�تري م�يلء بالنقد 
والضغينة والعداوة وهو ما كش�فته لنا الصور والفيديوهات 
املؤملة التي بينت الطريقة البشع��ة »اإلره����ابية« بقت��ل 
الشهيد وس�ام العلياوي مدير مكتب حرك��ة عص��.��ائب 
أه���ل الح��ق يف ميس�ان والتمثيل بجثت��ه هو وش�قيقه 
الذي كان يرافقه يف الطريق إىل املستشفى بعد إصابته بجروح 
فقد ت�م إخراجهما من س�يارة اإلس�عاف بالق�وة وقتلهم�ا 
بوحش�ي��ة رغم أن الشهيد العلياوي هو أحد أبطال التحرير 

واالنتص�ار ع�ىل داع�ش . ال يختل�ف 
اثنان من ذوي العقل والبصرة  مدى 
العداء الذي تضم�ره امريكا وأدواتها 
يف املنطقة للحش�د الشعبي لذلك فأن 
استهداف مقرات وقادة الحشد بهذه 
الطريقة يكش�ف عن جوهر املخطط 
الس�عودي  اإلرسائي�يل  األمريك�ي 
اإلمارات�ي ال�ذي يجري حالي�اً والذي 

يتخفى خلف مطاليب املتظاهرين املحقة حيث تم اس�تخدام 
املتظاهري�ن كغط�اء ملهاجم���ة مق�رات الحش�د وقادت�ه 
ومنتس�بيه من أجل استف��زاز الحش�د وجره للرد والتصادم 
مع املتظاهرين بهدف تس�قي��ط الحش�د وإسقاط رمزيته 
وقيمت�ه املعنوية العالي�ة وارتباطه الروحي بفت�وى الجهاد 
الكفائي للمرجعية الدينية العليا لسماحة السيد السيستاني 
وإقحام�ه يف حلب�ة ث�ارات ونزاع�ات مس�لح��ة م�ع اهل�ه 
وناس�ه يف مجتمعه وبيئته م�ن عش�ائر وذوي الضحايا من 
املتظاهرين وصوال إىل إىل الغاية األكرب والهدف األس�رتاتيجي 
الخبيث واملشرتك والذي تخطط له دوائر املخابرات األمريكية 
و الس�عودية والبع�ث الصدامي واملتمثل بإش�عال  ح���رب 
ش�يعية - ش�يعية تؤدي إىل  انه�اك املجتمع الش�يعي وقواه 
وتفتي�ت الدول�ة واغراقها يف بح�ر من الدم�اء .  أخرا وليس 
آخ�را اقول ان من يتاب�ع ما تبثه أبواق وقن�وات الفتنة وعرب 
السوش�يل ميدي�ا يدرك جيدا مدى الس�عادة التي يش�عر بها 
أعداء العراق وازالم البعث املقبور مما يحصل يف البالد وهو ما 
يتطل�ب منا جميعا تجاوز لغة الصم�ت وعدم املجاملة وقول 
الحق والدعوة إلفش�ال املخطط الرامي بتمزيق البالد والعباد 
وتغلي�ب لغ�ة العقل الحت�واء املوق�ف والتوقف الف�وري عن 
التظاهر المهال الحكومة مدة شهرين ال اكثر لتنفيذ وعودها 
يف اإلصالح ولكش�ف األصابع الخفية الت�ي تتالعب بمقدرات 

الناس وحياتهم ومستقبل العراق.

هل صار رأس الحشد
 مطلبا للمتظاهرين ؟

منهل عبد األمري المرشدي
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
مفهوم املعارضة الذي سبق وان تبنته بعض 
الكت�ل السياس�ية رغ�م امتالكه�ا مناص�ب 
كبرة يف مؤسس�ات الدول�ة التنفيذية، يعود 
م�ن جديد مع حدة الحراك الش�عبي املوجود 
يف الش�ارع العراقي ملحاول�ة تلك الكتل تغير 
ش�كلها امام الش�عب بغية خط�ف أنظاره، 
فعن ذلك يؤكد مختصون ومراقبون يف الشأن 
السيايس أن املعارضة السياسية الحالية هي 
»غر حقيقية« ولم تمث�ل املفهوم الحقيقي 
له�ا، خصوص�ا وأن متبنيه�ا يمتلكون ثقال 
الدول�ة،  يف  حساس�ة  ومناص�ب  حكومي�ا 
مستبعدين ان تصل الكتل املعارضة اىل رؤية 
موح�دة بخصوص مص�ر الحكومة الحالية 
بس�بب االختالف يف املصالح ولعدم حصولهم 

عىل اغلبية تؤهلهم ذلك.
يف هذا الصدد اعترب الكاتب واملحلل الس�يايس 
»للمراق�ب  ه�ادي جل�و مرع�ي يف حدي�ث 
العراق�ي« أن »يف الطي�ف الس�يايس العراقي 
الحايل ال يوجد يشء اسمه معارضة سياسية 
حقيقية س�واء كان�ت برملاني�ة او حكومية 
خصوص�ا وأن جمي�ع الكت�ل املنظوية تحت 
الرتكيب�ة  املعارض�ة ه�ي ج�زء م�ن  ل�واء 

السياسية التي تدير زمام االمور يف البالد«.
واض�اف مرعي، أن »ماهو موجود عىل ارض 
الواق�ع م�ن ادعاء بع�ض الكتل السياس�ية 
الحكوم�ة  عم�ل  ض�د  معارض�ة  بتش�كيل 

والربمل�ان والتي كان 
انضم�ام  آخره�ا 
سائرون  تحالف 

الي�ه اليمثل معارض�ة بقدر ماه�و احتجاج 
عىل حكومة رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي 
سيما وأن تلك الكتل تمتلك مكاسب ومناصب 

حساسة يف الحكومة الحالية ».
واش�ار مرع�ي اىل أن »ذلك اليمث�ل ولو بجزء 
بسيط ملفهوم املعارضة السياسية الحقيقي 

واملتعارف عليه«.
واوضح مرعي، أن »مع استمرار االحتجاجات 
والتظاهرات القائمة يف الش�ارع العراقي فأن 

الكتل السياس�ية تحاول التفاعل مع املشهد 
الح�ايل م�ن خ�الل تغي�ر ش�كلها وعنوانها 

ملحاولة كسب رضا الشارع العراقي«.
وع�ن امكانية ذه�اب الكت�ل املنضوية تحت 
ل�واء املعارض�ة اىل خي�ار ط�رح الثق�ة ع�ن 
حكوم�ة عبد امله�دي رأى مرعي أن »ذلك أمر 
صع�ب لكونه يتطل�ب قبول بع�ض األطراف 
ومنه�ا الكت�ل الكردي�ة التي تع�د األقرب اىل 

رئيس الوزراء باالضافة اىل كتل أخرى«.

اإلع�الم  كلي�ة  يف  االس�تاذ   اعت�رب  وب�دوره 
بجامع�ة بغداد الدكتور رعد الكعبي يف حديث 
»للمراقب العراقي« أن »مربرات ذهاب الكتل 
السياس�ية كتيار الحكمة وسائرون والنرص 
لي�س موح�دة بس�بب اختالف االه�داف بني 
هذه االط�راف«، مبينا أن »ه�ذا التوجه يخل 
باالغلبي�ة النيابي�ة الت�ي ش�كلت الحكوم�ة 

الحالية«.
املناص�ب  »مص�ر  ع�ن  الكعب�ي  وتس�ائل 

التنفيذي�ة التي تمتلكها تلك الكتل يف حكومة 
عبد املهدي؟ وهل بامكانها تش�كيل حكومة 
ظ�ل ممكن أن تت�وىل زم�ام ادارة الدولة بعد 

سحب البساط من عبد املهدي؟«.
م�ن  س�ائرون  »كتل�ة  إن  الكعب�ي،  وق�ال 
خ�الل رس�التها الت�ي اعلنتها ي�وم امس اىل 
الحكوم�ة ووضعه�ا ب�ني خيار »االس�تقالة 
او اإلقالة« فان الكتل األخرى س�واء الس�نية 
او الكردي�ة تنتظ�ر االغلبية التي س�يفرزها 
الرصاع )الشيعي الش�يعي( ومن ثم الرشوع 
بحواراتها مع التكت�ل املقبل الذي يضمن لها 

مصالحها ومكاسبها«.
يش�ار اىل أن كتلة س�ائرون الت�ي تمتلك اكثر 
م�ن 05 نائبا يف الربملان ق�د اعلنت انضمامها 
اىل كتل�ة معارض�ة لعم�ل حكوم�ة رئي�س 
ال�وزراء ع�ادل عبد امله�دي، يف الوق�ت الذي 
تمتلك فيه مناصبا مهمة س�واء يف الربملان او 

السلطة التنفيذية.
والجدير بالذكر أن هذا الواقع نفسه تمارسه 
كتلتي ائت�الف النرص وتي�ار الحكومة اللذان 
يعم�الن تحت لواء املعارضة يف ظل وجود من 
يمثله�م يف الس�لطة التنفيذية وه�ذا ماينايف 
للمعارض�ة  الحقيق�ي  الس�يايس  املفه�وم 
السياس�ية الذي يش�رتط عدم امتالك الكتلة 

املعارضة عىل مناصب تنفيذية يف الحكومة.
ويشهد الشارع العراقي يف بغداد واملحافظات 
موجة تظاهرات تطالب باستقالة الحكومة، 
يف وق�ت يت�م التحذي�ر م�ن وج�ود عن�ارص 
مندسة تعمل حرف مسارها باتجاه التخريب 

والدمار.

عمليات بغداد تنفي استخدام 
العتاد الحي

مقتل 5 دواعش بينهم مسؤول مفرزة تفخيخ يف كركوك

المراقب العراقي/ بغداد...
ش�ددت محافظة بغ�داد، عىل االلتزام 
بال�دوام الرس�مي يف جمي�ع مدارس 

العاصمة.
تلق�ت  بي�ان  يف  املحافظ�ة  وذك�رت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه، أن 
»املحاف�ظ محم�د جاب�ر العط�ا عقد 
اجتماع�ا موس�عا يف محافظ�ة بغداد 
برئاس�ته وبحض�ور أعض�اء مجلس 
بغ�داد  تربي�ات  املحافظ�ة ومدي�ري 
الس�ت يف جانبي الك�رخ والرصافة«، 
مؤك�دا عىل ان »جميع املدارس ملزمة 
بتوقيت�ات تخص إعط�اء املحارضات 
واالمتحان�ات الش�فوية والتحريري�ة 
وان اي تعطيل س�ينعكس س�لبا عىل 
العملي�ة الرتبوية واملس�رة التعليمية 

للطالب«.
ودع�ت املحافظ�ة،  »ادارات امل�دارس 
واملعلمني واملدرس�ني وبقي�ة املالكات 
االداري�ة اىل االلتزام بالدوام الرس�مي 

أت�م  الوظيف�ي ع�ىل  واجبه�م  واداء 
وجه«.

تضم�ن  »االجتم�اع  ان  اىل  واش�ارت 
بحث ومناقشة االرساع بإصدار األمر 
الديوان�ي الخاص باس�ماء الفائزين 
بالتعيين�ات ومخاطبة األمانة العامة 

ملجلس الوزراء لتسهيل ذلك«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ النجف االشرف...
أحي�ا اآلالف يف الب�رصة زيارة مجس�د خطوة اإلم�ام عيل )ع( يف 
قضاء الزبر بمناس�بة ذكرى وفاة الرسول )ص( وسط إجراءات 

أمنية مشددة وانتشار ملواكب خدمة الزائرين.
وق�ال مدير مس�جد الخطوة أس�امة البغ�دادي يف ترصيح لراديو 
املرب�د وتابعته »املراقب العراق�ي« إن »اإلدارة قامت بتهيئة كافة 

مستلزمات إحياء الزيارة التي يشهدها املسجد سنويا«.
وأضاف أن »إدارة املس�جد واجهت عدد من املعوقات أبرزها حظر 
التج�وال الذي فرض يف املحافظة يف اليوميني املاضيني وما رافقته 
من أح�داث ولكن بتع�اون القي�ادات األمنية والحكوم�ة املحلية 

بقرار رفع الحظر لهذا اليوم حلت تلك املشاكل«.
وأش�ار البغدادي إىل أن »إدارة املس�جد س�جلت عرشة مواكب 
للخدمة داخل املسجد وأربعة فرق تطوعية فضال عن تسجيل 
أكثر م�ن 200 موكب خدمة خارج املس�جد تق�دم املأكوالت 
واملرشوبات واإلس�عافات األولية للزائرين املتجهني سرا عىل 

األقدام باتجاه املسجد«.

ت�رصيح اإذاعي
مسجد الخطوة يستقبل اآلالف 

بذكرى وفاة رسول األمة »ص«

محافظة بغداد تشدد على االلتزام 
بالدوام الرسمي لجميع المدارس
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أعلنت دائرة التحقيق�ات يف هيئة النزاهة، األحد، عن تمكنها 
م�ن ضبط املمث�ل القانون�ي ملديري�ة بلدية كركوك متلبس�اً 
بجريمة الرش�وة.وذكر بيان للهيئ�ة ، أن “فريقاً من مالكات 
مكت�ب تحقي�ق املحافظة، انتق�ل إىل مديرية بلدي�ة كركوك، 
وق�ام بضبط املمث�ل القانون�ي للمديري�ة متلبس�اً بجريمة 
الرش�وة أثناء تسلمه مبلغ الرش�وة لقاء قيامه برفع إشارة 
الحجز املوضوعة عىل أحد العقارات”.وأكدت الهيئة، “تنظيم 
مح�ر ضبط أص�ويل بالعملي�ة التي تمت بن�اًء عىل مذكرة 
قضائي�ة، وعرضه رفق�ة املتهم عىل ق�ايض محكمة تحقيق 
كرك�وك املختصة بالنظر يف قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه 

استناداً ألحكام املادة )307( من قانون العقوبات”.

النزاهة تضبط الممثل القانوني 
لبلدية كركوك متلبسًا بالرشوة

اعل�ن مرصف الرافدين، األحد، ان ضم�ان منح قروض اضافة 
البناء او الرتميم وتاهيل الدور السكنية للمواطنني تكون برهن 
العق�ار املراد ترميم�ه اوتاهيله لصال�ح املرصف.وقال املكتب 
االعالم�ي للمرصف يف بيان ، ان “قرض اضافة البناء او تأهيل 
وترميم الدور الس�كنية يبلغ  50 مليون دينار للموظفني و 30 
مليون دين�ار للمواطنني”.وأضاف البي�ان أن “ضمان القرض 
يك�ون برهن العقار لصالح املرصف ومن الدرجة االوىل عىل ان 
تغط�ي قيمته التقديري�ة ) مبلغ الق�رض + 20  %  ( اضافة اىل 

راتب املوظف بالنسبة للمقرتضني من املوظفني”.

الرافدين يصدر توضيحا بشأن
االقت�صادي قروض الـ50 مليون دينار

االمريكان يسعون إلغراق العراق بالديون مقابل سلع منتهية الصالحية لن تخضع للفحوصات المختبرية 
الحكومة تستبدل القروض بمذكرات التفاهم 

الي�وم امري�كا تري�د اغ�راق الع�راق 
بديون يعجز عن تسديدها من خالل 
اب�رام م�رصف االس�ترياد والتصدير 
م�ع  اتفاقي�ة   )EXIM( االمريك�ي 
وزارة املالية العراقية بقيمة خمس�ة 
تعزي�ز  اىل  ته�دف  دوالر  ملي�ارات 
التع�اون التج�اري واالقتصادي بني 
البلدين, وكش�أن اية قروض تمنحها 
مجحف�ة  ب�روط  تك�ون  امري�كا 

وفوائد كبرية .
االمريكان يسعون من خالل القرض 
توريد بضائ�ع بقيمة القرض ويجب 
ان تك�ون امريكي�ة , بمعن�ى انه�ا 
املخزن�ة  بضائعه�ا  ترصي�ف  تري�د 
طويال ولم تجد واش�نطن افضل من 
العراق لترصي�ف تلك البضائع بغض 
النظ�ر ان كانت منتهية الصالحية او 

مرسطنة .
الربمل�ان العراقي الزم الحكومة بعدم 
كان�ت  ل�ذا   , الخارج�ي  االق�رتاض 
التف�اف ع�ىل ه�ذا القرار م�ن خالل 

تس�ميته مذكرة تفاهم , والحكومة 
الحالي�ة مع االس�ف لم تق�در حجم 
ازم�ة الديون الكبرية عىل عاتق البالد 
بس�بب سياس�ة الحكومة الس�ابقة 
الغ�ري واضح�ة , وال يعل�م اح�د اين 
ذهبت تل�ك املليارت الت�ي اقرتضتها 
حكوم�ة العب�ادي واليري�د اح�د من 
النخ�ب السياس�ية فت�ح ه�ذا امللف 

كونه يتعلق بالفساد.
العراق ليس بحاج�ة اىل تلك املليارات 
ل�ن  الت�ي  االمريكي�ة  البضائ�ع  او 
تخضع للفحص املختربي كون االمر 
مفروض عىل العراق بسبب سياسات 
اقتصادي�ة خاطئة ويج�ب ان يكون 
للربملان دور يف تلك القروض الجديدة.

يقول الخبري االقتصادي الدكتور عبد 
الس�الم حامد يف اتصال مع ) املراقب 
العراق�ي( عدوى االق�رتاض متالزمة 
ل�كل حكوم�ة جدي�دة ورغ�م ق�رار 
الربمل�ان بعد االق�رتاض الخارجي اال 
ان االم�الءات االمريكية اجربت بغداد 

عىل االقرتاض من جديد وعىل ش�كل 
مذك�رة تفاه�م للخروج م�ن مأزق 

منع االقرتاض.

وتابع حامد : ان اشرتاط امريكا عىل 
توري�د بضائع من انتاجه�ا امر يثري 
الش�كوك كونها تسعى اىل مصالحها 

, وبذل�ك فرض�ت بضائ�ع النعلم ما 
ه�ي وه�ل س�تخضع للفحوص�ات 
املختربي�ة ام سيس�وف االم�ر وهذا 

يمث�ل الخط�ورة الحقيقي�ة كون ان 
البضائ�ع القادم�ة ه�ي ذات انت�اج 
قدي�م واحتم�ال منته�ي الصالحية 

وبذل�ك الحكومة تطع�م ابنائها مواد 
سامة ومرسطنة.

من جهت�ه يق�ول املختص بالش�أن 
العراقي محمد هاش�م يف اتصال مع 
)املراق�ب العراقي(: انن�ا »نرفض اي 
ام�الءات او رشوط تضعه�ا امري�كا 
مقاب�ل تقديم�ه لقرض ت�م االتفاق 
عليه مس�بقا مع الحكوم�ة علما ان 
العراق ليس بحاجة لها«، الفتا اىل ان 
»التضييق او فرض رشوط وتدخالت 
او امالءات ه�ي امور اليمكن القبول 
ان  مؤك�دا  مرفوض�ة«،  وه�ي  به�ا 
»امريكا« ، غري مرحب بها يف العراق.

وتاب�ع هاش�م« ان املفاوض�ات التي 
تجريه�ا وزارة املالي�ة م�ع مطال�ب 
امريكا يجب ان يس�ودها الش�فافية 
وان يطل�ع عليه�ا الربملان والش�عب 
اىل  , فنح�ن لس�نا بحاج�ة  الع�راق 
بضائع من دولة معادية كاالمريكان 
الذي�ن تخل�وا عنا يف اصع�ب االوقات 
واليوم يس�عون لتوريد بضائع تالفة 
للعراق.يشار اىل ان مرصف االسترياد 
 )EXIM( االمريك�ي  والتصدي�ر 
اتفاقي�ة م�ع وزارة املالي�ة العراقية 
دوالر  ملي�ارات  خمس�ة  بقيم�ة 
ته�دف اىل تعزي�ز التع�اون التجاري 

واالقتصادي بني البلدين.
مذك�رة  أن  امل�رصف  موق�ع  وذك�ر 
التفاهم الجديدة ستحل محل مذكرة 
التفاهم املوقعة يف الكويت يف ش�باط 
م�ن ع�ام 2018 والتي م�ن املحتمل 
ان ترف�ع قيم�ة املذك�رة م�ن 3 اىل 5 

مليارات دوالر.

،،
،،

يبــــدو ان امريكا تريــــد تعزيــــز نفوذها في 
العــــراق واجبار الحكومة العراقيــــة على الرضوخ 
لمطالبها بعدم دعوات باخراج قواتها من العراق وذلك 
من خالل ملف الديــــون االمريكية التي منحت للعراق  

في فترات سابقة.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلن محافظ كربالء نصيف جاس�م الخطابي، األحد، عن قرب 
توزيع اكثر من 50 الف قطعة ارض سكنية للفئات املستحقة، 
وكذل�ك م�روع خ�اص يع�د االول من نوع�ه يتمثل بإنش�اء 

صندوق خاص للفقراء وااليتام من االيراد العام للمحافظة.
وق�ال الخطاب�ي ، إن “املحافظة اكملت آلية واج�راءات توزيع 
قط�ع االرايض الس�كنية ب�ني الفئات املس�تحقة، وق�د تجاوز 
عدده�ا 50 الف قطعة جاهزة للتوزيع قريبا، ولدينا كذلك اكثر 

من 40 ألف قطعة أخرى س�توزع حال اكم�ال اجراءات فرزها 
وتحديدها”.واض�اف ان “املحافظ�ة تعان�ي م�ن وجود بعض 
املعوقات واملعرقالت يف آليات التوزيع منها عدم وجود صالحيات 
للمحافظات لتوس�يع وتحديث التصميم االس�اس الذي يحتاج 
اىل موافقات اتحادية”، مس�تدركا أن “هذا االمر س�يتم عرضه 

عىل مجلس الوزراء للموافقة عىل منح الصالحيات”.
واك�د الخطاب�ي انه “يف حال ص�دور املوافقات ف�ان املحافظة 

لديه�ا اكثر من 70 أل�ف قطعة جاهزة للتوزي�ع، وقد تم اتخاذ 
جميع االس�تعدادات لفرز وتوزيع قطع االرايض الس�كنية بني 
املواطن�ني والفقراء وموظف�ي الدوائر عىل حد س�واء التي لها 

قوانني خاصة”.
وكشف الخطابي عن “وجود مروع يعد االول من نوعه سيتم 
رفع�ه اىل مجلس املحافظة يف حالة عدم وجود برنامج حكومي 
واضح وقوي”، مشريا اىل ان “هذا املروع سيعتمد عىل توزيع 

االي�رادات املحلية ب�ني املحتاجني م�ن الفق�راء وااليتام ضمن 
الضمان االجتماعي”.

وبني ان “املروع يعتمد عىل فتح صندوق للضمان االجتماعي 
تك�ون امواله من االيراد العام والرس�وم والرائب وس�نرع 
بفرض رس�وم وايرادات عىل الزوار االجانب، الن برنامج الزائر 
دوالر ل�م تس�تفد منه املحافظ�ة منذ اع�وام، وان منح الفقراء 
املبال�غ من هذا الصندوق يس�تمر لحني حصوله�م عىل رواتب 

م�ن الدولة”.وذكر الخطابي، ان “اب�رز الطلبات التي تحتاجها 
املحافظ�ة قوانني خاصة باإلصالح الزراع�ي، الن الزراعة تمثل 
احد اهم مرتك�زات االقتصاد وان الفالح�ني بحاجة اىل قروض 
وخاصة اصحاب بساتني النخيل وان تكون عملية تسلم التمور 
مش�ابهة لتسلم محصويل الحنطة والش�عري من قبل الحكومة 
مع مكافحة البساتني بطرق علمية للوصول اىل عملية االكتفاء 

الذاتي”.

كربالء تعتزم توزيع 50 ألف قطعة أرض وإنشاء صندوق خاص بالفقراء

اإلعمار تعلن انجاز التصاميم األساسية
 ألربع مدن سكنية جديدة

واإلس�كان  اإلعم�ار  وزارة  أعلن�ت 
ع�ن  ،األح�د،  العام�ة  والبلدي�ات 
انج�از التصاميم األساس�ية األولية 
ألرب�ع مدن جدي�دة يف بغ�داد وثالث 
محافظات ضمن الربنامج الحكومي 
لتوف�ري وح�دات س�كنية مخدوم�ة 

للمواطنني.
ونقل ع�ن مصدر مس�ؤول بالوزارة 
قول�ه، إن “ال�وزارة وانطالق�اً م�ن 
الربنامج الحكوم�ي املتضمن توفري 
وحدات س�كنية مخدومة وبأس�عار 
الس�تيعاب  متنوع�ة  ومس�احات 
مختل�ف مس�تويات الدخ�ل وتقليل 
أزم�ة الس�كن، أنج�زت التصامي�م 
االساس�ية االولية الربع مدن جديدة 

يف بغداد ومحافظات االنبار وواس�ط  
وبابل”.

وأض�اف املص�در، أن “امل�دن االربع 
الجديدة س�توفر اكثر م�ن 200 الف 
عم�ودي  بش�كلني  س�كنية  وح�دة 
وافق�ي، بواق�ع 100 ال�ف وحدة يف 
بغ�داد ضم�ن منطقة املدائ�ن، و50 
الف وحدة يف محافظة واس�ط، و35 
ال�ف وحدة يف االنب�ار، فضال عن 27 

الف وحدة يف بابل”.
“وجه�ت  وزارت�ه  أن  واوض�ح، 
املحافظات كافة ب�االرساع يف انجاز 
واعم�ال  التفصيلي�ة  التصامي�م 
املس�ح والفرز للمبارشة بتنفيذ هذه 

املشاريع بالرسعة املمكنة”.

مجلس الوزراء: القطاع الخاص سيأخذ دورًا 
كبيرًا بتوفير فرص عمل للعاطلين 

أكدت األمان�ة العامة ملجلس الوزراء، األحد، 
كب�رياً  دوراً  س�يأخذ  الخ�اص  القط�اع  أن 
بتوفري فرص عمل للعاطل�ني خالل املرحلة 
املقبلة، فيما اش�ارت إىل تنفيذ القسم األكرب 
م�ن مطالب املتظاهرين ع�ىل أرض الواقع.

وقال املتحدث باس�م االمانة حي�در مجيد ، 
إن “توجيهات االمانة مستمرة بتنفيذ حزم 
االص�الح التي تصدر عن مجلس الوزراء من 
خالل فرق متابعة املشاريع املدرجة يف تنفيذ 
أن  مجي�د،  الحكومي”.وأض�اف  الربنام�ج 
“اليوم االحد سيشهد إصدار جدول الزيارات 
اىل املحافظ�ات للش�هر املقب�ل لالطالع عىل 
املش�اريع هناك”، موضحا أن “لدى االمانة 
8 ف�رق تتوجه اىل املحافظ�ات للوقوف عىل 
املعوقات التي تؤخر انجاز تلك املش�اريع”.

واوضح، أن “القطاع الخاص س�يأخذ دوره 
يف توف�ري فرص عم�ل للعاطلني ع�ن العمل 
والخريجني من خالل توفري مشاريع صغرية 
ومتوس�طة تتواله�ا كل م�ن وزارات العمل 
والش�ؤون االجتماعية والكهرباء والزراعة، 
إذ س�تخصص األخرية قطع أراض لخريجي 
املعاهد الزراعية والطب البيطري إلقامة تلك 
املش�اريع وإعفائهم من رشط الضمان عىل 
اعتب�ار أن امل�روع هو الضام�ن لصاحب 
امل�روع، يف حني س�تقوم الدول�ة بالتعاقد 
مع أصحاب املشاريع لراء منتجاتهم مما 
يخدم زيادة االنتاج الوطني واأليدي العاملة، 
يف حني س�تتوىل كل م�ن الوزارتني األخريني 
تدري�ب وتأهي�ل العاطل�ني ع�ن العمل كال 

حسب اختصاصه”.

ج�ددت وزارة النف�ط، االح�د، تأكيده�ا 
وجود خزين كايف من الوقود لالستهالك، 
مبين�ة ان مناف�ذ التوزي�ع تعم�ل حتى 

ساعات متاخرة وبدون توقف.
وق�ال وزي�ر النف�ط ثامر الغضب�ان،  يف 
بي��ان ، إن “مناف�ذ التوزي�ع مس�تمرة 
بتجهيز الوقود واسطوانات الغاز السائل 

بانسيابية عالية”.
وأض�اف الغضب�ان ان “آلي�ات تجهي�ز 
واس�طوانات  أنواع�ه  بكاف�ة  الوق�ود 
الغ�از الس�ائل تتم وف�ق الياته�ا املتبعة 
االحتي�اج  س�ياقات  وبحس�ب  يومي�ا 
واالس�تهالك”، مؤك�دا “وج�ود خزي�ن 
يكفي االستهالك، كما أن منافذ التوزيع 
تعم�ل حت�ى س�اعات متاخ�رة وبدون 

توقف او تلكأ”.

النفط تعلن وجود خزين كافي من الوقود لالستهالك المحلي

الصناعة تعلـن تـأسيس أكثـر مـن )20( الـف مشروع صناعي خالل 9 اشهر
واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  أعلن�ت 
االح�د، ع�ن ع�دد املش�اريع الكاملة 
التأس�يس وتحت التأس�يس املسجلة 
لدى املديرية العامة للتنمية الصناعية 
خالل التسعة اشهر من العام الحايل، 

مؤكدة أنها بلغت 20 الف مروع.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لل�وزارة يف 
بي�ان ، ان “املديرية العام�ة للتنمية 
وزارة  توج�ه  اط�ار  ويف  الصناعي�ة 
الصناع�ة واملع�ادن بدع�م القط�اع 
الخ�اص وبدعم ومتابع�ة من الوزير 
صال�ح عبدالل�ه الجب�وري حقق�ت 
الخدم�ات  مس�توى  يف  ارتفاع�اً 
التخصصي�ة الت�ي تقدمها الصحاب 
املش�اريع الصناعي�ة خ�الل الفصل 
االول والثاني والثال�ث من هذا العام 
حيث بلغ ع�دد املش�اريع الصناعية 

التأس�يس بحدود )20470(  الكاملة 
القطاع�ات  بمختل�ف  م�روع 
الصناعية وبواق�ع )7548( يف مجال 
و)3255(  االنش�ائية  الصناع�ات 
 )2456( و  الغذائي�ة  الصناع�ات  يف 

أضاف�ة  الكيمياوي�ة  الصناع�ات  يف 
الصناع�ات  يف  م�روع   )4002( اىل 
الصناع�ات  يف   )3209( و  املعدني�ة 

النسيجية”.
ايض�اً  “هن�اك  أن  البي�ان،  وأض�اف 

)4563( م�روع صناع�ي  بح�دود 
القطاعات  التأس�يس بمختلف  تحت 
الصناعية وبواقع )1203( مروع يف 
مجال الصناعات االنشائية و)1644( 
يف الصناع�ات الغذائي�ة و)1167( يف 
الصناع�ات الكيمياوي�ة فض�اًل ع�ن 
التأس�يس  تح�ت  م�روع   )507(
يف  و)42(  املعدني�ة  الصناع�ات  يف 

الصناعات النسيجية”.
وأك�د البي�ان، ان “حج�م الخدم�ات 
املش�اريع  ع�دد  وزي�ادة  املقدم�ة 
الصناعية خالل ه�ذا العام جاء نتاج 
الجه�ود الكبرية الت�ي تبذلها املديرية 
م�ن  الجب�وري  الوزي�ر  وتوجيه�ات 
أجل االرتقاء بواقع مش�اريع القطاع 
الخاص وتوفري فرص العمل وتنشيط 

الصناعة الوطنية”. 

وزير العمل يعلن عن آلية توزيع منحة الطوارئ
العم�ل والش�ؤون  أعل�ن وزي�ر 
االجتماعية باس�م عب�د الزمان، 
الي�وم األحد، عن اط�الق الوجبة 
بمنح�ة  املش�مولني  م�ن  االوىل 
الط�وارئ، فيما بينت آلية توزيع 

املنحة.
وق�ال عب�د الزم�ان ، إن وزارته 
م�ن  اكث�ر  س�جلت  ان  “وبع�د 
العم�ل،  ع�ن  عاط�ل  مليون�ي 
الوجب�ة  اط�الق  ب�ارشت  ق�د 
بمنح�ة  املش�مولني  م�ن  االوىل 
الطوارئ للمس�تفيدين يف بغداد 
ومحافظ�ات الب�الد”، مؤكدا أن 
ال�ف   900 “ستش�مل  وزارت�ه 

عاطل عن العمل كوجبة اوىل”.
املنح�ة  “توزي�ع  أن  وأض�اف، 
س�يتم من خالل مراكز الرصف 

الخاصة برك�ة )بوابة العراق( 
بغ�داد  يف  املنت�رة   )Switch(
ومحافظات الب�الد التي تم نر 
عناوينه�ا عرب املوقع االلكرتوني 
للوزارة”، مبينا يف الوقت نفس�ه 

االس�تعداد ل�”فتح منفذ طارئ 
يف اي منطق�ة تخل�و م�ن مركز 
تابع للرك�ة املذكورة، من اجل 
ان يتس�نى للمس�تفيدين تسلم 

املنحة بسهولة”.

ع�ن  الزم�ان  عب�د  وافص�ح 
“مبارشة وزارته اجراءات توزيع 
منحة الطوارئ بني املس�تفيدين 
من خالل ارس�ال رس�ائل نصية 
للمش�مولني منه�م، بواقع 100 
الف شخص كل يومني متتالني”، 
داعيا م�ن وردت لهاتفه النقال، 
رس�اله نصية، اىل “االنتظار من 
اجل ارسال رساله اخرى تتضمن 

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

فعال”.
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المراقب العراقي/ لبنان...

نعى حزب الله سماحة آية الله العالمة السيد جعفر 
مرت�ى )العام�ي(، ال�ذي كان يف كل املراحل س�ندا 
كب�را للمقاومة االس�المية ولجهاده�ا يف لبنان من 

موقعه االسالمي والفكري والفقهي واملعنوي.
ودع�ا ح�زب الل�ه املؤمن�ن للمش�اركة يف مراس�م 
تش�ييعه التي تنطلق من مجم�ع االمام الكاظم )ع( 

- ح�ي م�ايض، وذلك ي�وم االح�د 2019/10/27 يف 
تمام الساعة العارشة صباحا، عىل أن ينقل الجثمان 
الطاه�ر ليوارى الث�رى يف نفس الي�وم يف بلدته عيتا 

الجبل يف الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.
وق�ال حزب الله »لقد كان س�ماحته الفقيه املجتهد 
واملحقق املدقق والكاتب املوس�وعي واألس�تاذ املعلم 
واالب املرب�ي ألجي�ال م�ن العلم�اء، كم�ا كان يف كل 

املراحل س�ندا كبرا للمقاومة االس�المية ولجهادها 
يف لبن�ان من موقعه االس�المي والفك�ري والفقهي 

واملعنوي«.
واك�د ان »رحي�ل س�ماحته س�يرتك فراغ�ا كبرا يف 
الح�وزات العلمي�ة ومراك�ز التحقي�ق والدراس�ات 
ومجال�س العل�م والتوجيه وكذل�ك يف حياة كثر من 

الناس الذين أحبوه واهتدوا بنور علمه وبيانه«.

حزب اهلل ينعى آية اهلل العالمة السيد جعفر مرتضى العاملي دولي دوليعربي  عربي 

تظاهرات واسعة في البحرين تنديدا 
بجرائم العدو الخليفي بحق المعتقلين

اشتباكات مع المرتزقة في الشاخورة وابو صيبع

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت وس�ائل إع�الم أمريكية أن 
ش�خصن عىل األق�ل قتال وأصيب 
10 آخرون بإطالق نار عشوائي يف 

حفل بتكساس.
االمريكي�ة   NBC وقال�ت ش�بكة 
يف  تجمع�وا  الط�الب  »مئ�ات  إن 
داالس،  م�ن  بالق�رب  غرينفي�ل 
لالحتف�ال ببداي�ة مرحل�ة جديدة 
يف “كلي�ة تكس�اس إي�ه آن�د إم” 

للتجارة«.
وأف�ادت بأن�ه »من غ�ر الواضح 
عدد الذي�ن كان�وا يف املبنى عندما 
فتح ش�خص يحمل بندقية النار، 
مؤكدة أن الجاني ال يزال طليقا«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
قتل جندي من قوات االحتالل الرتكي وأصيب خمسة آخرون خالل 

عدوانها عىل األرايض السورية بريف الحسكة الشمايل الغربي.
ونقل�ت وكالة رويرتز عن وزارة دفاع النظام الرتكي قولها يف بيان 
إن »جندياً قتل وأصيب خمس�ة آخرون يف منطقة رأس العن بعد 

هجوم بالصواريخ واملورتر«.

وأصي�ب الخمي�س الفائ�ت 5 م�ن جن�ود االحت�الل الرتكي خالل 
اشتباكات داخل املنطقة ذاتها.

وتواص�ل ق�وات االحت�الل الرتك�ي ومرتزقته�ا م�ن التنظيم�ات 
اإلرهابية عدوانها عىل البلدات والقرى الحدودية يف ريفي الحسكة 
والرق�ة الش�مايل م�ا تس�بب بتهج�ر آالف املدنين م�ن منازلهم 

وقراهم.

رويترز: مصرع جندي من قوات االحتالل التركي وإصابة 5 
آخرين في رأس العين بالحسكة

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
من�ذ اختفائه يف كانون الثاني من العام املايض، 
بق�ي الغم�وض يلف مص�ر األمر الس�عودي 
»س�لمان ب�ن عبدالعزيز« واملع�روف ب�«األمر 
الوسيم« أو »غزالن«، وسط قبضة أمنية يف بالده 
غّيبت أصوات أمراء العائلة الحاكمة املعارضن 

لويل العهد األمر »محمد بن سلمان«.
لك�ن صحيف�ة »صن�داي تايم�ز« الربيطانية، 
نرشت تقريرا، من العاصمة الفرنس�ية باريس 
الت�ي كان يقيم فيه�ا األمر، ملراس�لتها »لويز 
كاالهان«، عن بيوت وقصور األمراء السعودين 
الذي�ن عارض�وا ويل العهد الس�عودي وتعرضوا 
لالختط�اف، وقال�ت إنها باتت مهمل�ة يعلوها 

الغبار، فيما تعيش عائالتهم حالة من اليأس.
وخلف واجه�ة مبنية من الحج�ارة الرملية، يف 
بناي�ة قديمة تعود إىل القرن الس�ادس عرش يف 
باريس، يقع بيت ربما كان سيعجب به نابليون 
الثالث، بحس�ب م�ا تقول »كااله�ان«، واصفة 

التصمي�م الداخي للقرص الحافل باملفروش�ات 
املذهب�ة والفن�ون الجميلة، واللوح�ات املعلقة 
ع�ىل الج�دران، الت�ي تص�ور أباط�رة املغ�ول 

واملحظيات البيضاوات.
وتلفت الصحيفة بحسب ما ترجم موقع »عربي 
21«، إىل أن ه�ذا البيت التقليدي الفخم يعود إىل 
األمر »سلمان«، األمر الذي يتحدث عدة لغات، 

ويحمل ش�هادة من جامعة الس�وربون، ولديه 
مصالح تجارية يف الرياض وأوروبا.

وتش�ر إىل أن ه�ذا البيت هو واح�د من البيوت 
األربع�ة، التي تقدر قيمتها ب��60 مليون جنيه 
إس�رتليني، وتملكها العائلة يف هذه الزاوية من 
باري�س، وكان�ت الحي�اة فيه يف األي�ام العادية 

حافلة بالحياة، وهناك خدم وسائقون.

تايمز تكشف مصير أمالك ابن سلمان صنداي 

العدوان السعودي يصعد من خروقاته في الحديدة اليمنية

موسم الزيتون في فلسطين.. اعتداءات صهيونية
 متزايدة لسرقة أراضي المزارعين 

NBC االمريكية: مقتل شخصين بإطالق نار في تكساس

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�رب وزير النق�ل اليمني »صال�ح الجبواني« أن 
اليم�ن يتعرض ملؤامرة ته�دف إىل تقطيع أوصاله 
وتدم�ر قدرات�ه، وذل�ك تزامنا مع إعادة انتش�ار 
ق�وات التحالف العرب�ي يف العاصمة املؤقتة عدن، 

وقرب توقيع اتفاق يف الرياض.
صحفي�ة  ترصيح�ات  يف  »الجبوان�ي«  وأض�اف 
تابعته�ا »املراق�ب العراقي« »لن نقبل بمش�اريع 
دخيلة تدعمها قوة عسكرية، وسنكون مع شبوة 

إىل آخر قطرة من دمائنا«.
ويف تغري�دة عىل حس�ابه بموقع »توي�رت«، توعد 

الوزي�ر اليمني اإلم�ارات ومن تدعمه�م يف اليمن 
بالهزيمة يف عتق مركز محافظة ش�بوة يف جنوب 

البالد.
وتاب�ع: »نحن يف عت�ق التي عىل أبوابها س�قطت 
اإلم�ارات ومرشوعه�ا وأذنابه�ا«، مضيفا: »هذه 
أرض اليمنين ومئات األلوف من الشباب جاهزون 
للدف�اع عنها، ولن يكون للعمالء واملرتزقة موطئ 

قدم عىل ترابها ولو وقعوا مليون اتفاق«.
وطال�ب »الجبوان�ي« الس�عودية ب�«الن�أي ع�ن 
امل�رشوع اإلمارات�ي، ألن�ه سيفش�ل وسيس�قط 
ع�ىل األرض«، وحذر قبل ذلك م�ن اتفاق الرياض 
باعتب�اره »مكاف�أة لالنقالبي�ن« بإرشاكه�م يف 

الحكومة بدل اقتيادهم للمحاكمة، وفق تعبره.

المراقب العراقي/ متابعة...
الجوي�ة  للق�وات  املركزي�ة  القي�ادة  ن�رشت 
األمركي�ة ص�ورا قالت إنه�ا لطائ�رة قاذفة 
م�ن طراز »بي1 ب�ي« )B-B1( وهي تهبط يف 

قاعدة األمر سلطان الجوية السعودية.
ووصف�ت القي�ادة يف تغري�دة الطائ�رة بأنها 
قاذف�ة إس�رتاتيجية بعي�دة املدى ق�ادرة عىل 

رضب أي خصم يف أي مكان بالعالم.
األمرك�ي  الجي�ش  ب�دأ  امل�ايض  تم�وز  ويف 
بن�رش مئ�ات الجن�ود والطائ�رات واألنظم�ة 

الصاروخي�ة يف قاعدة األمر س�لطان الجوية 
جن�وب الرياض، بعد موافقة امللك الس�عودي 
عىل استقبال قوات أمركية يف اململكة تحسبا 
ملواجهة عسكرية، يف ظل التوتر املتصاعد بن 
الوالي�ات املتحدة وإيران وهجم�ات الحوثين 

املتواترة.
وكش�فت شبكة »أن بي يس« األمركية يف ذلك 
الوق�ت أن الجيش األمركي ب�دأ بنقل معدات 
وق�وات إىل قاع�دة األم�ر س�لطان الجوية يف 
الس�عودية منذ يونيو/حزي�ران املايض، وأنه 

سيعيد تشغيلها.
وكان مس�ؤولون أمركيون سلموا نظراءهم 
الس�عودين قاع�دة األم�ر س�لطان الجوية 
يف مراس�م وداعي�ة ي�وم 26 آب 2003، وكان 
ذلك إعالنا رس�ميا لنهاية الوجود العس�كري 

األمركي باململكة.
يف  أساس�يا  دورا  القاع�دة  تل�ك  ولعب�ت 
إسرتاتيجية واشنطن باملنطقة، إذ إنها ضمت 
يف بعض األحيان أكثر من ستن ألف عسكري 

أمركي.

المراقب العراقي/ متابعة...
تضامًنا مع األس�رات واألرسى السياس�ّين 
واس�تمراًرا بالحراك الثورّي خرج أهايل بلدتي 
أب�و صيب�ع والش�اخورة بتظاه�رة غاضبة 
تضامًنا مع األس�رات واألرسى السياس�ّين 

واستمراًرا بالحراك الثورّي.
الت�ي  وق�د ش�ّدد املتظاه�رون بش�عاراتهم 
رفعوه�ا خ�الل التظاه�رات عىل ح�ّق هؤالء 

املعتقلن بالحرّية من دون قيد أو رشط.
إىل ذل�ك ن�زل الث�وّار األبط�ال يف البلدتن بعد 
انتهاء التظاهرة إىل الساحات، حيث اشتبكوا 
م�ع عصابات املرتزقة األجنبية تنديًدا بجرائم 
العدو الخليفّي املقيتة بحّق »تيجان الوطن«.

واىل ذل�ك طالبت عائلة معتق�ل الرأي »مجيد 
أحمد حبيب« الكي�ان الخليفّي بتوفر العالج 
املناس�ب ل�ه، ورفع املعاناة عن�ه وعن جميع 

السجناء، واالستجابة ملطالبهم املرشوعة.
وأوضح�ت العائلة أّن »مجي�د )املحكوم عليه 
بالس�جن 15 عاًم�ا ع�ىل خلفّي�ة سياس�ّية( 
»يم�وت موًتا بطيًئا« بس�بب س�وء األوضاع 
املعيش�ّية داخل سجن جّو املركزّي، وحرمانه 
العائلّي�ة،  والزي�ارات  والع�الج  ال�دواء  م�ن 

مضيف�ة أّن�ه قد دخ�ل يف إرضاب مفتوح عن 
الطعام منذ بداية شهر ترشين األول الجاري، 
احتجاًج�ا ع�ىل س�وء األوض�اع يف الس�جن، 
ورفًض�ا للحواج�ز الزجاجّي�ة يف الزيارة التي 

تحرم املعتقل وعائلته من التواصل«.
عائل�ة املعتق�ل »حس�ن عب�د الل�ه حبي�ب« 
)املحكوم عليه باملؤّبد عىل خلفّية سياس�ّية( 
أعرب�ت ع�ن »قلقها عىل س�المته بع�د توارد 
اتص�ال من�ه يفي�د بخروجه من املستش�فى 
وحرمانه من استكمال العالج«، موضحة أّنه 
»أدخل إىل املستش�فى العس�كري للعالج ملّدة 
3 أس�ابيع فقط وأُرجع إىل الس�جن، علًما أّن 
الطبي�ب املعالج طالب بإبقائه يف املستش�فى 
الس�تكمال عالجه، حيث يحتاج إىل اس�تبدال 
دم، ألّنه يعاني من مرض »سكر حاد« و»غّدة 

يف رقبته« ويحتاج إىل إجراء عملّية إلزالتها«.
وطالبت العائلة الكي�ان الخليفّي ب� »اإلفراج 
الصحّي عن حسن حتى تتمّكن من استكمال 

عالجه وإجراء الكشف عن وضعه الصحّي«.
ويف س�ياق سياس�ة التضيي�ق املمنه�ج عىل 
معتقي الرأي نقل املعتقل »أحمد سيد مجيد« 
إىل االنف�رادّي وس�ط مخ�اوف م�ن تعرّض�ه 

للتعذي�ب، خاّص�ة أّن مص�ادر أهلّي�ة أفادت 
بتع�دّي عنارص م�ن املرتزقة عليه يف س�جن 
الح�وض الج�اف قب�ل نقل�ه للعزل ألس�باب 

مجهولة.
ُيذك�ر أّن »س�يد أحمد س�يد مجي�د« ُنقل إىل 
س�جن الحوض الج�اف بتاريخ 21  نيس�ان 
2018 بع�د تعرّض�ه لإلخفاء الق�رّي ل�30 
يوًما، عقب اعتقاله يف الدراز فجر األربعاء 21 
آذار امل�ايض، وانقطاع األخب�ار عنه ونقله إىل 

مبنى التحقيقات الجنائّية »سّيئ الصيت«.
وتواصل إدارة س�جن جو املرك�زي تضييقها 
عىل س�جناء الرأي ع�رب حرمانهم من حقهم 
يف االتص�ال بذويه�م ومنعه�م م�ن الزيارات 
اليومي�ة  احتياجاته�م  ورشاء  العائلي�ة 
الرضوري�ة يف إج�راءات ممنهج�ة تركزت يف 

مبنى رقم 14.
ويعاني س�جناء الرأي من تضييق ممنهج يف 
الس�جن دفعه�م للدخ�ول يف إرضاب مفتوح 
عن الطعام فيم�ا يطالب حقوقيون برضورة 
التمس�ك بالقواعد النموذجي�ة الدنيا ملعاملة 
السجناء املعروفة باس�م قواعد مانديال وفق 

معاير باريس لتعزيز حقوق اإلنسان.

المراقب العراقي/ متابعة...
صع�دت ق�وى الع�دوان الس�عودي واملرتزق�ة، م�ن 

خروقاته�ا التفاق وق�ف إطالق الن�ار يف محافظة 
الحديدة.

وأوضح مصدر أمني ل�«املس�رة نت« واطلعت 
»أملراق�ب العراق�ي« علي�ه أن »ق�وى العدوان 
أطلقت أكثر من 15 قذيفة مدفعية واستهداف 
مكث�ف بالرشاش�ات جن�وب وغ�رب مدين�ة 

التحيتا«.

واضاف »كما اس�تهدف الغ�زاة واملرتزقة مدين�ة الدريهمي 
املحارصة بالرشاشات املختلفة، بالتزامن مع استحداث 
جرافات عس�كرية للعدوان تحصينات قتالية غرب 
املدينة«. ويف تصعيد خطر، ش�ن طران العدوان، 
غارة جوية عىل قارب أحد الصيادين يف س�احل 
رس عي�ى، بع�د أي�ام م�ن توقي�ع االتف�اق 
النهائي إليقاف إطالق النار يف الحديدة وتثبيت 
النقطة الخامس�ة ملراقبة الخروق�ات برعاية 

األمم املتحدة.

المراقب العراقي/ متابعة...
يقف الرجل الفلس�طيني أنس عودة عىل سلم 
خش�بي لقط�ف ثم�ار الزيتون م�ن أرضه يف 
قرية دير عمار غ�رب مدينة رام الله بالضفة 

الغربية املحتلة.
وتبلغ مس�احة قري�ة دير عم�ار 7500 مرتا 
مربعا(، وقد اس�توىل االس�تيطان الصهيوني 

عىل 1100 دونم منها وفق املجلس القروي.
وتحيط بالقرية ثالث مستوطنات مقامة عىل 
أرايض الفلس�طينين وهي مستوطنة »نعله« 

التي تحد قرية نعلن ومستوطنة »نريا« التي 
اقيمت عام 2000 ومس�توطنة »تلمون« التي 

اقيمت يف الثمانينات.
وتتمثل اعت�داءات املس�توطنن بمنع وصول 
املزارع�ن إىل أرضهم واالعتداء عليهم أو قطع 
أش�جار الزيتون تارة أو رشها باملواد السامة 

أو إغراقها باملياه العادمة تارة أخرى.
ويقول عودة إن »قطعان املس�توطنن اعتدوا 
علين�ا أثن�اء عملي�ة قط�ف ثم�ار الزيتون يف 
منطق�ة املس�ارب وأصي�ب ثالث�ة م�ن أفراد 

العائلة بينهم أطفال جراء القاء املس�توطنن 
الحجارة«.

ويعت�رب عودة أن ش�جرة الزيت�ون تمثل رمزا 
وطنيا وقيمة اقتصادية للفلسطينين.

ويؤكد املزارعون الفلسطينيون عىل حقهم يف 
الوص�ول إىل أرضهم واالعتناء بها، مش�ددين 
عىل تمس�كهم ب�أرض اآلباء واالج�داد مهما 

اعتدى عليهم املستوطنون وقوات االحتالل.
بدوره، يشر محمد العقدة من مجلس قروي 
دير عمار غرب رام الله، إىل استمرار اعتداءات 
املستوطنن ضد املزارعن الفلسطينين والتي 
كان اخرها االعت�داء عىل عائلة عودة واصابة 
3 أشخاص بينهم طفل أصيب بكسور يف يده.

ويقول:« لم نشهد موسم زيتون إال واعتداءات 
املستوطنن تزداد عىل املزارعن، لكن الرسالة 
واضح�ة ورصيحة لن نرتك ه�ذه األرض لهم 

وهذه ارضنا مهما حصل«.
إىل ذل�ك، أطل�ق فلس�طينيون ع�دة حم�الت 
ملس�اعدة املزارع�ن يف قط�ف ثم�ار الزيتون 
خاص�ة يف املناط�ق املج�اورة لج�دار الفصل 
باالس�تيطان  امله�ددة  واألرايض  العن�رصي، 

واملصادرة من قبل االحتالل.

وزير يمني ملمحا التفاق الرياض: هو مؤامرة لتقطيع البلد وتدميره

قاذفة إستراتيجية أميركية تهبط في قاعدة سعودية
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ي�رى املتخصص�ون أنَّ الح�وادَث املروري�ة يف مختل�ف أرجاء 
املعم�ورة ُتَع�ّد من ب�ن التحدي�ات التي من ش�أن خطورتها 
املحدق�ة باملجتمع تهديد حي�اة املواطنن، وإث�ارة العديد من 
النزاع�ات واملش�كالت االجتماعي�ة والصحية والنفس�ية، فال 
عج�ب من س�عّي إدارات املرور يف أغلب بل�دان العالم إىل تبني 
اسرتاتيجيات ش�املة تقوم آلياتها عىل صياغة القوانن التي 
تس�هل حركة امل�رور والنقل بأعىل درجات األمان والس�المة، 
وإحالته�ا إىل الجه�ات املعني�ة باألمر؛ ألج�ل إقرارها بصورة 
ترشيع�اٍت قانوني�ة ناف�ذة س�عياً يف تنظي�م حرك�ة امل�رور، 
وتحسن مس�تويات اس�تجابة الجمهور ألهمية املشاركة يف 
مهمة تنظيم الس�ر عىل الطرق. ويضاف إىل ذلك  استخدام ما 
متاح من الس�بل الحديثة التي تتحكم بتنظيم س�ر املركبات؛ 
بغية املس�اهمة يف تحس�ن مس�تويات الخدمات املرورية، إىل 
جان�ب رفع كفاءة مفاصله�ا اإلدارية التي يتع�ن عليها بذل 
املزيد من الجهود التي من شأنها رفع مستوى وعي املواطنن 
بأهمي�ة الس�المة املروري�ة، والت�ي ُيَع�ّد االنضب�اط مادتها 
الرئيسة املتوجب مصاحبتها لجملة تدابر الجهات الحكومية 

املعنية.  
باس�تثناء العطل املفاجٌئ يف املركبة أو تعرض سائقها لطارئ 
صحّي أو ما شابه ذلك، فإنَّ النشاطاَت البرشية ُتَعّد يف طليعة 
األس�باب املؤدي�ة إىل الحوادث املرورية عىل الط�رق، ولعلَّ من 
أهمه�ا إخفاق رشطي امل�رور يف تنظيم س�ر املركبات، زيادة 
الس�ائق رسعة مركبته ع�ن املعدالت املقررة م�ن إدارة املرور 
أو إهمال�ه إش�ارات امل�رور وتجاهله قواعد الس�ر والقوانن 
املروري�ة الناف�ذة، باإلضافة إىل اس�تهتاره وإغفاله اللياقة يف 
الس�ر مث�ل قيادته مركبته تح�ت تأثر الكحول أو انش�غاله 
بأم�وٍر ع�دة أثناء قي�ادة مركبت�ه كالحديث مع م�ن معه يف 
املركبة أو اس�تخدام هاتفه الجوال أثن�اء القيادة. ويضاف إىل 
ذلك أسباب أخرى أهميتها متأتية من فاعلية آثارها يف التسبب 
بحص�ول الحوادث املرورية كس�وء األح�وال الجوية، وإهمال 
املشاة الذين يعربون الشارع وإغفالهم الحذر، إىل جانب قيادة 
املركبات من أش�خاٍص غر مؤهلن بسبب فقدهم األهلية، أو 

كونهم دون سن الرشد وغرها من األسباب.     
باالس�تناد إىل العدي�د م�ن الدراس�ات الت�ي أجرته�ا مراك�ز 
بحثي�ة معتمدة، أتضح أنَّ م�ن بن العوامل الفني�ة واإلدارية 
املؤدية إىل التس�بب بح�وادث املرور، والتي تتحمل مس�ؤولية 
وقوعه�ا جه�ات حكومي�ة ع�دة هو التش�وهات يف هندس�ة 
الش�وارع التي ينبغ�ي أن تخضع عملي�ة التخطيط إلقامتها، 
والطرائق املعتمدة يف مهمة تنفيذها إىل أسس ضامنة لسالمة 
مستخدميها، باإلضافة إىل أهمية حرص اإلدارات عىل رضورة 
تكييفها لالنس�جام مع معطيات برامج عملي�ة التنمية، وما 
يتبعه�ا من التطورات التي يحتمل أن تش�هدها املدن يف مجال 
النهضة العمرانية، إذ تلزم اش�رتاطات س�ر املركبات اآلمن يف 
الش�وارع اهتمام الجه�ات ذات العالقة بكاف�ة العوامل التي 
بوس�عها املس�اهمة يف انس�يابية الحرك�ة املرورية وس�المة 
مستخدمي الطرق، وبخاصة توفر اإلنارة والتيقن من  جودة 
األنواع املس�تخدمة منها، تأمن خطوط املشاة، رسعة إصالح 
ما يظهر من حف�ٍر عميقة قد تؤدي اىل حوادث، تحديد رسعة 
املركبات وعدم تعارض التخطيط إلنشاء الطرق مع مسارات 
خط�وط الخدمات االجتماعي�ة األخرى املارة تحت الش�وارع 
كاألنابيب الناقل�ة ملياه الرشب واملاء الخ�ام، إمدادات الطاقة 
الكهربائية، أسالك الهاتف، منظومات املجاري وغرها، فعىل 
س�بيل املثال ال الحرص ق�د يفيض عطب اإلش�ارة املرورية أو 

تعرضها لخلٍل يف آلية عملها اىل كوارٍث مرورية.

أهمية التخطيط إلقامة 
طرق آمنة

لطيف عبد سالم

،،

،

ليس صدفة أن المستوى الرسمي 
في »إسرائيل« امتنع، حتى اآلن، 
عن التعليق على ما يشهده لبنان 

من تطورات داخلية، وهو الذي كان 
ُيعقِّب على ما هو أدنى من ذلك. 

باالستناد إلى سوابق عديدة من 
الواضح أن الصمت الرسمي اإلسرائيلي 
حتى اآلن مدروس وهادف. ويبدو أنه 

يستند إلى استخالص عبر من التجارب 
الماضية، دفع المؤسسة السياسية 
النتهاج هذا الخيار، أو على األقل 

التريث حتى اآلن.
في محطات سابقة، وتحديًدا في العام 

2005، طلبت الواليات المتحدة من 
»إسرائيل« الكف عن اطالق المواقف 

التي تحرج حلفاءها في لبنان، نتيجة 
االحراج الذي تسببت به في التعبير عن 

رهانها عليها لمواجهة حزب اهلل في 
حينه. وثبت في محطات أخرى ايضا، 
أن المواقف اإلسرائيلية لم تؤدِّ إلى 

أي نتائج ايجابية، بل ساهمت أيًضا في 
التأكيد على حقيقة خلفيات وأهداف 

المخطط االميركي في لبنان الذي كان 
ُينفذ بأيِد لبنانية ويستهدف 

المقاومة. )مع أننا لسنا بحاجة 
لهذه المواقف الستكشاف سياق 

وأهداف هذه المخططات(.

بقلم/ ممهدي المولى…
أعلن س�يد املقاومة االس�المية األنس�انية 
الحضارية حس�ن نرص الله الجهاد وتقدم 
الصف�وف  للدف�اع ع�ن الحياة واالنس�ان 
ودخل�ت الصفوة املخت�ارة مجموعة حزب 
الل�ه س�وريا ال للدف�اع عن نظام س�وريا  
األح�رار  س�وريا  أبن�اء  ش�أن  فالنظ�ام 
الصادق�ن املخلص�ن ال كما تطب�ل أبواق 
ال س�عود املأجورة الرخيصة وأنما  للدفاع 
عن لبنان عن ش�عب لبن�ان لحماية رشف 
لبن�ان وكرامة لبنان حي�ث تمكن من صد 
الهجمة الظالمية التي قادتها مهلكة املوت 
مهلكة ال س�عود وكالبها الوهابية داعش 
القاع�دة النرصة  من أجل احتالل س�وريا 
وفرض دينهم الظالم�ي الوهابي الوحيش 
وفرض العبودية عىل أبناء س�وريا األحرار 
وتمكن حزب الله من كرس ش�وكت الظالم 
وهزيمت�ه يف س�وريا وبالت�ايل أنق�ذ لبنان 

وابناء لبنان واملنطقة العربية  كلها 
ال ش�ك ان  أبن�اء لبن�ان األح�رار الذي�ن 
يعت�زون بانس�انيتهم ولبنانيتهم يدركون 
ه�ذه الخط�وة الش�جاعة والحكيمة فلوال 
دخ�ول حزب الله اىل س�وريا  وجهاده ضد 
ال�كالب الوهابية داع�ش القاعدة لتمكنت 
هذه الوحوش من أحتالل س�وريا وألصبح 
لبن�ان لقمة س�ائغة بن أنياب ال س�عود 
وكالبهم الوهابية املسعورة القاعدة داعش 
النرصة  خاصة أن دين ال س�عود وكالبهم 
الوهابية يرون يف ذبح الشيعة واملسيحين 
وال�دروز والس�نة الذين يرفض�ون دينهم 
وارس واغتصاب نسائهم وبيعهن يف أسواق 
النخاس�ة من اه�م العب�ادات التي تريض 
ربهم معاوي�ة وتزيدهم تقربا منه  فربهم 
معاوية ال يس�ألهم عن اي يش اال عن عدد 
األبرياء الذين ذبحوا وعن عدد النساء التي 
اغتصب�ت وعن عمليات التدمر التي قاموا 
بها وكلما كان العدد اكثر كلما دخل الجنة 

أرسع وتقربوا من ربهم معاوية أكثر.
االنس�انية  املقاوم�ة   ل�وال  س�يد  والل�ه 
لح�ل بلبن�ان  كما ح�ل بس�نجار وتلعفر 
الع�راق وم�دن عراقية أخرى م�ن مجازر 
ذب�ح  للرجال والش�باب ومن عمليات ارس 

واغتصاب للنس�اء ونهب لألم�وال وتدمر 
للبي�وت واملس�اجد وكل دور العبادة ولكل 
معالم الحياة من رموز تاريخية وانسانية 
وحضاري�ة   لهذا ش�عر االنس�ان اللبناني 
الح�ر املح�ب للحي�اة واالنس�ان ال العب�د 
املعادي للحياة واالنس�ان ان سيد املقاومة 
االنس�انية الحضارية زعيم ح�زب الله انه 
حامي لبنان انه املدافع عن لبنان  لهذا التف 
حوله االح�رار الرشفاء من ابن�اء لبنان يف 
حن وقف ضده العبيد الذين باعوا رشفهم 
كرامته�م واقروا انهم عبيد وملك يمن الل 
س�عود وكالبهم الوهابية له�ذا خرج أبناء 
لبن�ان يف مظاهرات  تطال�ب بالقضاء عىل 

الفس�اد والفاس�دين بالقضاء ع�ىل الذين 
باعوا رشفهم كرامتهم انسانيتهم وجعلوا 
من انفس�هم خدما وعبيدا مهمتهم تنفيذ 
رغبة ال سعود الخسيسة وهي جعل لبناء 
ضيع�ة تابعة آلل س�عود وكالبه�م و بيت 
للدع�ارة وب�ؤرة للرذيلة وس�وق نخاس�ة   
لبيع النساء اللواتي تقوم كالبهم بأرسهن.

 ومن هذا املنطلق انطلق حزب الله وس�يد 
املقاوم�ة االنس�انية الحضاري�ة وق�ال لم 
ولن تهزم الديمقراطية والتعددية الفكرية 
والسياس�ية لم ولن يهزم االنسان الحر يف 
لبن�ان  فلبن�ان يبقى من�ار للحرية وعون 
ومساند لكل الش�عوب التي تبتغي الحرية 

والكرام�ة وان�ه ع�ىل اس�تعداد ان يتحدى 
الظلم والظالم أينما كان ومهما كان حامال 
روحه عىل كفه صارخا رصخة الحس�ن ) 
والل�ه لم ار امل�وت اال س�عادة والحياة مع 

الظاملن اال برما(.
 وقال سيد املقاومة  االنسانية والحضارية  
أنقذنا سوريا وشعب سوريا وأنقذنا لبنان   
وش�عب لبن�ان وس�اعدنا يف أنق�اذ العراق 
وش�عب العراق وس�اعدنا يف انق�اذ اليمن 
وش�عب اليمن ونحن مس�تعدون ملساعدة 
اي ش�عب يري�د الحري�ة  والتخل�ص م�ن 
العبودية يف كل مكان من االرض حتى تعم 

الحرية ويعيش االنسان بكرامة ورشف

وأكد س�يد املقاومة االنسانية والحضارية 
ان مهمتنا  هي تحقيق ارادة الله ورس�الة 
رس�ول االنس�انية النبي محمد  ) األس�الم 
رحمة للعامل�ن جميعا( بغ�ض النظر عن 
لونه عن معتقده  ال كما يحاول ال س�عود 
وربه�م معاوي�ة بجع�ل األس�الم ش�قاء 

للعاملن
فال�رصاع الدائ�ر اآلن يف املنطق�ة بن قوى 
الظ�الم والوحش�ية املتمثل�ة ب�أل س�عود 
وكالبهم وسادة ال سعود  من خالل تشويه 
صورة االس�الم وجعله شقاء للعاملن وبن 
قوى النور والحض�ارة املتمثلة بحزب الله 

وكل قوى الخر التي اصطفت معه .

بقلم/ جهاد حيدر…
م�ع ذل�ك، ليس م�ن الصعوبة تلم�س معالم 
موقف املؤسس�تن السياس�ية واالمنية التي 
اللبناني�ة  الس�احة  يف  تط�ور  أي  إىل  تنظ�ر 
بمعاي�ر التهديد والف�رص، وتحدي�دا لجهة 
ع�ىل  الس�لبي  أو  االيجاب�ي  تأثره�ا  م�دى 
أولوياتها يف الساحتن اللبنانية واالقليمية. يف 
السياق نفسه، تراقب تل ابيب ايضا، تداعيات 
أي تط�ور عىل مكان�ة حزب الل�ه وموقعه يف 
لبنان واملنطقة، وتح�دد موقفها منه بمقدار 
ما يؤث�ر س�لباً أو ايجاباً، عىل تعزي�ز قدراته 

ومكانته ومرشوعيته.  
حتى ال يبقى ال�كالم عاما، تدرس »إرسائيل« 
مفاعيل املس�تجدات التي تش�هدها الساحة 
اللبناني�ة، ع�ىل موق�ع املقاوم�ة وقدراته�ا، 
وم�ا إن كانت تؤثر عىل توس�يع هامش�ها يف 

املب�ادرة وال�رد يف الدفاع عن لبن�ان بمواجهة 
»إرسائي�ل«. ه�ل تس�اهم هذه التط�ورات يف 
حماي�ة وتعزيز جبهة ح�زب الله الخلفية، أم 
تقوضه�ا وتش�غله وتس�تنزفه وإىل أي مدى 

يمنح ذلك »إرسائيل« هامش املبادرة؟
أهمية هذه األسئلة تكمن يف أنه بعدما فشلت 
»إرسائي�ل« يف الح�د من تطور ق�درات حزب 
الل�ه العس�كرية والصاروخية، وكش�فت لها 
العديد من املحطات أن قيادته تملك ش�جاعة 
تفعيل هذه القدرات، يف أدق وأخطر الظروف، 
تجد »تل ابيب« نفس�ها ملزم�ة بالرهان عىل 
مفاعيل التطورات الداخلية واالقليمية، لجهة 
م�ا يمك�ن أن تس�اهم يف تقيي�د ارادة صانع 
الق�رار يف حزب الله بال�رد عىل الرضبات التي 

قد تبادر اليها »إرسائيل«.
ل�ن صمتت املؤسس�ة االس�تخبارية، ومعها 

حتى اآلن املؤسس�ة السياس�ية، عن التعليق 
ع�ىل تطور االح�داث يف لبن�ان، فق�د تناولت 
االجاب�ة ع�ىل بع�ض ه�ذه االس�ئلة معاه�د 
ابحاث وخرباء ومعلقون. ورأى معهد ابحاث 
االم�ن القوم�ي، أن�ه بالنس�بة إلرسائي�ل »يف 
األمد القصر، يتوق�ع أن يتم جذب حزب الله 
للرتكيز عىل قضايا لبنانية داخلية، وأن يكون 
أق�ل تفرغا لدفع خطواته ض�د إرسائيل«. اما 
عىل املدى البعيد، فقد اعترب املعهد أن استمرار 
التط�ورات يف لبن�ان »س�تقوض االس�تقرار 
الداخيل )وهو ما( س�ينتج مخاطر باألساس 
ع�ىل »إرسائيل«، خاصة إذا تمك�ن حزب الله 
من اس�تمرار زي�ادة قوته يف الدول�ة«. ورأى 
التقري�ر أن�ه »باإلمكان إنقاذ لبن�ان فقط إذا 
حظي بمس�اعدات خارجية س�خية من أجل 
اس�تقرار اقتص�اده، واألفض�ل أن تأت�ي من 

الغ�رب ودول الخليج من أجل منع اس�تكمال 
سيطرة حزب الله وإيران عىل الدولة«.

يف نف�س االط�ار، ع�رب أح�د اب�رز الخ�رباء 
اإلرسائيلي�ن يوني بن مناحي�م، عما يدور يف 
أروق�ة املؤسس�ات املتابعة للوض�ع اللبناني، 
بالق�ول إن »االزم�ة يف لبنان تخ�دم املصالح 
اإلرسائيلية يف الحرب ضد التمركز العس�كري 
الي�ران يف س�وريا والع�راق«. واوضح مكمن 
املصلح�ة بالقول إنه »كلما تفاقمت االزمة يف 
لبنان كلما تقلصت قدرة حزب الله العسكرية 
ع�ىل مواجه�ة إرسائي�ل«. من الواض�ح أنهم 
يراهن�ون يف »إرسائي�ل« عىل أن تس�اهم هذه 
االزم�ة يف تقيي�د ح�زب الله عن ال�رد عىل اي 
اعتداء إرسائييل. وحدد بن مناحيم مبدأً عاما 
يتص�ل بمعاي�ر الربح والخس�ارة بالنس�بة 
إلرسائي�ل، باالش�ارة إىل أنه�ا »ترب�ح من كل 

أزمة داخلية يف دولة عربية يف الرشق االوسط 
التي معها مواجهة، باس�تثناء مرص واالردن 
اللت�ن تربطها بهما اتفاقيات س�الم، اضافة 
إىل الس�لطة الفلس�طينية التي يربطها معها 

اتفاق اوسلو«.
ويف نف�س االط�ار تن�اول االح�داث يف العراق 
بالق�ول إن »إرسائيل تربح ايضا من انش�غال 
الحكومة العراقية بالتظاهرات ضد الفساد يف 
الدول�ة«. وعىل نفس القاع�دة تناول االحداث 
التي ش�هدتها سوريا منذ العام 2011. وختم 
ب�ن مناحي�م بالتعبر عن اماله�م يف تل ابيب 
بأن »تس�تمر االزمة لفرتة طويلة انطالقا من 
أن “إرسائي�ل” مش�غولة بحرب قاس�ية ضد 
التمركز العسكري االيراني يف سوريا، ونتيجة 
ذل�ك ه�ي تحت�اج إىل كل تخفي�ف للضغوط 
االمنية عليها، كما تحتاج إىل الهواء للتنفس«.

سيد المقاومة األنسانية الحضارية يعلن الجهاد 
على أعداء الحياة واألنسان

من »تل أبيب«: استمرار األزمة في لبنان مصلحة لنا

 نعم السيد حسن نصر اهلل  سيد المقاومة االنسانية الحضارية أعلن الجهاد على  أعداء الحياة والقيم األنسانية أعلن الجهاد 
على أعداء لبنان وكل من يريد شرا بلبنان وأبناء لبنان األحرار    

أعلن الجهاد ضد ال سعود وكالبهم الوهابية المسعورة وكل المجموعات الفاسدة األرهابية التي أجرها  ال سعود بمساعدة 
ال صهيون مثل القاعدة والنصرة وداعش وجالدي األنظمة الدكتاتورية التي قبرتها شعوبها   ومئات المنظمات 
التي أسسها ال سعود ونشروها في كل العالم لنشر الظالم والفوضى والذبح بالجملة وتدمير وتخريب كل ما هو 
جميل وكل ما هو رمز حضاري وانساني وكل مصدر نور وخير وكل شي يدفع االنسان الى  المحبة والخير والعمل 

المفيد

،،



صالح يؤكد جاهزية الجوية لمواجهة مولودية الجزائر 
في البطولة العربية

اتحاد السلة يؤجل مباريات 
الدوري الممتاز

مسعود يؤكد إقامة مباراة العراق وإيران في موعدها

منتخب الركبي يواصل استعداداته في اربيل

إنفانتينو: نسعى من اجل رفع الحظر كليا

أكد رئيس االتح�اد العراقي لكرة القدم عبد 
الخالق مس�عود أن مباراة أسود الرافدين 
موعده�ا  يف  س�تقام  إي�ران  ومنتخ�ب 

وبملعب جذع النخلة بمدينة البرصة.
وق�ال مس�عود »تحضرياتن�ا للمب�اراة 
س�تكون بوقت مبك�ر من أج�ل إنجاح 
مهمة اس�تضافتها، والظروف السياسية 

لن تؤثر عليها«.
وس�يلعب املنتخ�ب العراقي مع نظ�ريه اإليراني يوم 
14 ترشين الثان�ي املقبل يف التصفيات املؤهلة لكأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وب�ن »االتحاد اآلس�يوي يتاب�ع ويع�ي أن الظروف 
السياس�ية ليس لها تأثري عىل سري مباريات املنتخب 
الوطني، وأهل البرصة سبق لهم وأن نجحوا يف الكثري 

من املناسبات، وسيكون منتخبنا عىل املوعد ونأمل يف 
أن يحقق نتيجة إيجابية«.

وأش�ار إىل أن االتح�اد اآلس�يوي حدد الحك�م الدويل 
األردني أدهم مخادمة إلدارة املباراة.

يذك�ر أن املنتخ�ب العراقي يتص�در املجموعة الثالثة 
برصيد 7 نقاط من فوزين عىل هونج كونج وكمبوديا 

وتعادل مع البحرين.

للمنتخ�ب  الفن�ي  الجه�از  أعل�ن 
الوطني للركبي، عن اس�تدعاء 15 
العب�ا لالنضمام اىل قائمة االس�ود 
التي ستدخل بمعس�كر تدريبي يف 

اربيل خالل االيام املقبلة.
الوطن�ي  املنتخ�ب  م�درب  وق�ال 
مصطف�ى عب�د ان�ه »ت�م اختيار 
بع�د  للمنتخ�ب  األولي�ة  القائم�ة 
انتهاء دوري اكس تيب لسباعيات 
الركب�ي ال�ذي اف�رز ع�ن اس�ماء 
جديدة س�تمثل الع�راق يف املحافل 

الدولية«.

واض�اف ان »املنتخ�ب س�يدخل يف 
معسكر تدريبي مغلق يف محافظة 
اربي�ل ملدة س�بعة اّي�ام خاليا من 

املباريات الودية«.
وضمت قائمة املنتخب الوطني كل 
من: محمد س�عد وهلو عيل بايز و 
س�الم كاطع ولطيف خالد وحيدر 
عباس وحس�ن منذر وعثمان عبد 
الس�الم وحيدر كريم وغيث كاظم 
واحم�د ش�هاب وحس�ن عدن�ان 
وعم�ر ط�ارق ومصطف�ى احم�د 

وانس فالح وحيد خليل.

أك�د رئيس االتحاد الدويل لكرة الق�دم »فيفا«، جياني إنفانتينو، أن رفع الحظر الكيل 
عن جميع املالعب العراقية مرتبط بالوضع األمني.

وكان »فيف�ا«، ق�د قرر رفع الحظر ع�ن ثالثة مالعب عراقي�ة )البرصة، كربالء، 
أربيل( يف السادس عرش من آذار 2018.

وقال انفانتينو »س�عيد بع�ودة املباريات الدولية ع�ىل األرايض العراقية، هذا 
االم�ر لم يكن متوقعاً خالل الفرتة املاضية، حتى بالنس�بة للمباريات الودية 
الدولي�ة، لكن كل يشء تغري بعد وصويل اىل رئاس�ة االتحاد الدويل، حيث قررنا 

تجربة إقامة بعض املباريات الودية عىل املالعب العراقية، االن العراق يستضيف 
املباريات الرسمية وهذه خطوة اىل االمام«.

وأضاف »ال املك جواباً لسؤال متى سُتلعب املباريات يف جميع محافظات العراق، 
فاألمر مرتبط بالوضع األمني، واالمن قضية سياس�ية ليس فقط يف العراق 

وانما يف جميع دول العالم وبالنس�بة لنا الجميع سواس�ية امام هذه 
الحقيق�ة، دعون�ا نرك�ز عىل الج�زء املآلن من ال�كأس وليس 

الفارغ وس�نعمل س�وية م�ن أجل تأمن االس�تضافة 
الكلية يف وقت الحق«. وعن رفع الحظر عن إقامة 

املباريات يف العاصمة بغداد، أكد رئيس »فيفا«، 
»لجانن�ا األمنية تعمل م�ع الجهات الحكومية 
العراقية واالتحاد العراق�ي لكرة القدم ونتابع 
القضية بشكل مكثف وبالنسبة يل االستضافة 

العاجلة هي خياري املفضل«.

اآثْرُت منذ فرتة طويلة اأن ال اأتناول واقع االحتاد 
العراقي لل�ضحافة الريا�ضية اخليمة الكبرية 

التي تاأوي م�ضلحة الزمالء مهنيًا واإن�ضانيًا يف 
خ�ضم املناخ امل�ضطرب الذي تواجهه املهنة و�ضط 

بيئة العمل ال�ضحفي والريا�ضي التي مل يعد 
ال�ضكوت عنها ترفعًا اأو تفاديًا الأمر منطقي، بل 

اآن االأوان الإتخاذ املوقف املنا�ضب اإزاء حالة الياأ�س 
و)املوت ال�ضريري( لالحتاد بعدما ربط م�ضري 
حياته مبوؤ�ض�ضتني نقابية وريا�ضية لديهما ما 

يكفيهما من امل�ضاكل وااللتزامات حتول دون 
اإنقاذه يف اأوج االأزمات.

اتحاد الصحافة الرياضية بس�ريته املعّبقة بتاريخ رجال كبار تركوا 
أث�راً طيب�اً يف صح�ف رصينة اختلف�ت أزمان صدوره�ا منذ مطلع 
عرشيني�ات الق�رن املايض حت�ى يومنا ه�ذا، لكن أغلبه�ا توّحد يف 
رصان�ة الكلمة وبه�اء التصميم وداللة الدروس الت�ي قّدمها كّتاب 
أعمدة الرأي يف تغيري سياس�ة قادة الرياض�ة نحو األفضل، وفضح 
بؤر الفس�اد يف مواقع مختلف�ة، وبرغم الضائق�ة املالية للصحافة 
الرياضي�ة يف عه�ود متباين�ة أج�رت بعضها ع�ىل األن�زواء، إال أن 
الصحف�ي النظيف ل�م ُيرهن قلم�ه يف جيب مس�ؤول ُيحرّكه وفقاً 

ملزاجه ويوقفه صاغراً ألوامره!
كث�ري م�ن الزمالء اس�تبرشوا خ�رياً لفت�ح بواب�ة الحري�ة يف البالد 
ليمارس�وا العمل ب�ال ضغوط أو خ�وف بضمانة الدس�تور، لكنهم 
اصطدم�وا بغياب تنظيم ش�ؤونهم م�ن قبل مجل�س إدارة االتحاد 
بعدم�ا اس�توعب أعداداً كب�رية وصل�ت اىل 106 صحفين رياضين 

ة قبي�ل إجراء انتخابات عام 2006 اس�تناداً اىل األعداد  لكبري ا
و م�ن الصح�ف الوقتي�ة ذات املصلح�ة الحزبي�ة  أ

االجتماعي�ة حتى وصل الرقم اىل 150 صحيفة 
أغلق�ت جميعه�ا وظل منه�ا بح�دود ثماني 
صح�ف ب�ارزة، وم�ع ذلك ل�م ُيخت�زل أعداد 

لالتح�اد،  العام�ة  للهيئ�ة  املنضوي�ن 
ب�ل زادوا اىل 220 صحفي�اً م�ع نهاية 
ع�ام 2018 ُجلّه�م أنهمك�وا يف كيفية 
االس�تئثار بف�رص اإليف�اد، وتن�اىس 

مجل�س إدارة االتحاد واجبه الرئيس يف تطوير آليات العمل وإعتماد 
األعداد العاملة فعلياً يف الصحافة.

نتمنى أن ال يكون تشّبث الزميل خالد جاسم بمنصب رئيس االتحاد 
برغم ميض ثالثة عرش عاماً عىل توليه املسؤولية سبباً بتأخري إقامة 
االنتخابات بذرائع واهية، يف وقت تتعاىل أصوات الجمعية العمومية 
نفس�ها وبقوة ضد اتح�ادات ألعاب عدة بس�بب تواصل رؤس�ائها 
قيادتها ألكثر من دورة، رصاحة هذه ازدواجية ونقد »ال موضوعي« 
فالواق�ع املزري الذي تعيش�ه الصحافة وصل اىل ح�ال ُمعيب وهي 
تطلب االس�كان والطعام عىل نفقة اتحاد كرة القدم لتضييف س�تة 
زمالء مكلفن بتغطية بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم ما أدى 
إىل رفض االتحاد ورفع جاس�م ش�كوى قضائية ضد رئيس االتحاد 
عبدالخالق مس�عود ل�رد اعتباره الش�خيص، ولو كان�ت هناك آلية 
منتظمة التحاد الصحافة الرياضية بالتنسيق مع لجنة القرار 140 
ح�ال انبثاقها لن يحتاج الصحف�ي الريايض موافق�ة الوزير أحمد 

رياض أو إيماءة رأس مسعود عىل تغطية نفقاته يف البطولة.
ذو صلة: برغم أن اتحاد الصحافة الرياضية خارج التغطية الرشعية 
منذ عام 2013، إال أن مثابرة بعض الزمالء يف العمل وترشيف البالد 
يف الحضور الخارجي يثري الغبطة، فالصحفي الشاب عماد الركابي 
)31عام�اً( دفعت�ه ظ�روف انحس�ار الصحف ومحدودي�ة الفرص 
للعم�ل يف قن�اة الرياضي�ة العراقي�ة، وعندما ُدعي لحض�ور قرعة 
خليج�ي 24 يف الدوح�ة أبدع يف تطوي�ع موبايله الش�خيص مضافاً 
إلي�ه تقنية الصوت لنقل رس�ائل كثرية اىل القناة م�ن ملعب الريان 
املونديايل وقاعة س�حب قرعة البطول�ة، وكان محط احرتام وتقدير 

الوفود اإلعالمية املُضيَّفة.
هنيئ�اً لإلعالم الريايض ولقناة العراقي�ة الرياضية بكفاءة الركابي 

مهنياً وأخالقياً.

احتاد خارج التغطية
إياد الصالحي

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة

أعل�ن االتحاد العراقي لكرة الس�لة، تأجي�ل املباريات املق�رر إقامتها غدا 
االثنن .

وق�ال أمن رس االتحاد خال�د نجم إن »االتحاد العراقي لكرة الس�لة، قرر 
تأجيل املباريات املؤجلة واملقرر اقامتها غدا اإلثنن«.

وأوض�ح أن »االتحاد قرر تأجيل مب�اراة النفط ودهوك املقرر اقامتها عىل 
قاعة الشعب وكذلك مباراة الحلة ونفط الجنوب، املقرر اقامتها عىل قاعة 

الحلة يوم غد االثنن اىل اشعار آخر«.
وأضاف نجم أن »س�بب التأجيل يأتي بسبب األحداث التي تشهدها البالد 

يف املناطق الوسطى والجنوبية.

أك�د رئيس االتحاد العراقي لك�رة القدم، عبد الخالق 
مس�عود، أن مقاع�د العراق س�تزداد يف دوري أبطال 

آسيا 2021.
وأعلن االتحاد اآلس�يوي يف اجتم�اع للجنة التنفيذية 
لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، تطوير مسابقة دوري 
أبطال آس�يا بإضاف�ة ثماني�ة أندية جدي�دة ليكون 

العدد اإلجمايل 40 نادياً وذلك عر إضافة مجموعتن 
جديدتن واحدة يف الغرب واألخرى يف الرشق.

وقال مس�عود إن »االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، قرر 
زي�ادة ع�دد األندي�ة يف دوري أبط�ال آس�يا، وبالتايل 
س�تزداد فرص األندية العراقية باملش�اركة يف نسخة 
2021«. وأض�اف أن »االتح�اد االس�يوي، ل�م يبلغنا 

حت�ى االن باملقاع�د اإلضافي�ة، لكنه س�يقوم بذلك 
خ�الل األيام القليلة املقبلة، وقد يكون لنتائج األندية 

العراقية يف البطولة دور يف ذلك«.
يذك�ر أن الع�راق يش�ارك بمقع�د ونص�ف يف دوري 
أبطال آس�يا، حيث سيشارك يف نسخة 2020 بناديي 

الرشطة والزوراء.

اتحاد الكرة: مقاعد العراق ستزداد في دوري األبطال 
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يواص�ل ن�ادي الق�وة الجوي�ة تدريبات�ه 
واس�تعداداته ملواجهة مولودي�ة الجزائر، 
يف ال�٣١ من الش�هر الح�ايل يف ذهاب دور 
ال�١٦ م�ن بطولة كأس محمد الس�ادس 

لالندية العربية االبطال.
ه�ذا ويس�عى الق�وة الجوية أن يس�تغل 
املب�اراة  يف  والجمه�ور  االرض  عام�ل 
الت�ي س�تقام عىل ملع�ب كرب�الء الدويل، 
خاصة ان الصقور لديهم تجربة س�ابقة 

به�ذه البطول�ة وبالتأكي�د تس�عى كتيبة 
أيوب أوديش�و لكتاب�ة التاري�خ والتأهل 
ل�دور الثمانية،وهم يحملون ل�واء الكرة 

العراقية.
واك�د لؤي ص�الح املدرب املس�اعد لفريق 
يواص�ل  الفري�ق  أن  الجوي�ة،  الق�وة 
الجزائر،  تحضريات�ه ملواجه�ة مولودي�ة 
املق�ررة ي�وم الخمي�س املقبل، يف س�تاد 
كرب�الء الدويل، ضم�ن ذه�اب دور ال�16 

ل�كأس محمد الس�ادس لألندي�ة األبطال 
)البطولة العربية(.

وقال صالح إن »الفريق يواصل تحضرياته 
بشكل يومي من خالل الوحدات التدريبية 
يف ملعب النادي تحت إرشاف الطاقم الفني 
بقيادة امل�درب أيوب أوديش�و وبصفوف 

مكتملة وبروحية عالية لالعبن«.
وأض�اف »الفريق يس�عى لتحقيق الفوز 
يف مب�اراة الذهاب عىل أن تس�هل مهمتنا 

أن  رغ�م  بالجزائ�ر،  الع�ودة  مب�اراة  يف 
ال�يء  بع�ض  أخ�رت  ق�د  التظاه�رات 
تحضرياتن�ا من خ�الل توقف منافس�ات 
الدوري ك�ون املباريات واملنافس�ة تجهز 

الفريق بشكل أفضل«.
ي�وم  س�يغادر  »الفري�ق  أن  إىل  وأش�ار 
الثالثاء املقبل، إىل مدين�ة كربالء تحضريًا 
للمواجهة املرتقب�ة«، الفًتا إىل أن »الهدف 
س�يكون الفوز ال غري ألن مب�اراة العودة 

ستكون أصعب كونها يف ملعب املنافس«.
ولغاي�ة اآلن لم يص�در االتح�اد اي تأكيد 
حول اقامة املباراة و مازال موقف الفريق 
الجزائ�ري مجهوال وقد يطلب من االتحاد 
العرب�ي لكرة الق�دم ان يت�م تغيري مكان 

اللقاء او تأجيله لوقت الحق.
يش�ار إىل أن فري�ق الق�وة الجوي�ة تأهل 
إىل ثم�ن النهائي بعد الفوز عىل الس�املية 

الكويتي يف الجولة املاضية

ح�ددت وزارة الش�باب والرياض�ة، موع�د اجتماعه�ا باالتحادات 

الرياضية ملناقشة مستجدات العمل الريايض.

وذكرت الوزارة أن »وزير الش�باب والرياضة أحمد رياض، سيعقد 

يوم االربعاء املقبل اجتماعا مع االتحادات الرياضية االوملبية وغري 

االوملبية ولجنة القرار 140«.

وأضاف�ت أنه »س�يتم خالل االجتماع الذي س�يعقد يف مقر الوزارة 

مناقش�ة اوضاع االتحادات ومس�تجدات العم�ل الريايض، وتهيئة 

الظ�روف املناس�بة لعم�ل االتح�ادات واالس�تماع لوجه�ات نظر 

ممثليها، فضال عن بحث آليات العمل للمرحلة املقبلة«.

واص�ل ن�ادي ال�زوراء، تدريباته اليومي�ة عىل ملعب الش�الجية يف 

العاصمة بغداد استعداداً لالستحقاقات املقبلة. وقال عضو الهيئة 

اإلدارية للنادي عبد الرحمن رشيد إن »نادي الزوراء، واصل تدريباته 

اليومي�ة اس�تعداداً للمباري�ات املقبلة م�ن دوري الك�رة املمتاز«. 

وأوضح رش�يد، أن�ه »بالرغم من االح�داث يف بغ�داد، إال ان الكادر 

التدريبي والالعبن، ارصوا عىل مواصلة التدريبات اليومية«، مشرياً 

إىل أن »النادي س�يخوض مباريات ودية خالل األس�بوع الجاري«. 

يذك�ر أن اتحاد الكرة، كان ق�د أعلن تأجيل الجولة الخامس�ة من 

الدوري املمتاز، بسبب التظاهرات التي تشهدها البالد.

الشباب والرياضة تحدد موعد 

اجتماعها مع االتحادات الرياضية

الزوراء يواصل
 تدريباته اليومية



مانشستر يونايتد يضع شرطا لضم غاريث بيل 

إيمري: إدارة 
األرسنال لم تضغط 

إلعادة أوزيل

ساري: إصابة هيجواين ليست خطيرة 

موتا يقود جنوى لرقم تأريخي 
في الكالتشيو

المراقب العراقي/ متابعة...
ال�دوري  متص�در  ليفرب�ول  يلع�ب 
توتنه�ام  ض�د  املمت�از  اإلنجلي�زي 
هوتس�بري اليوم األحد، يف أول مواجهة 
بينهم�ا من�ذ مباراتهم�ا يف حزي�ران 
بمدري�د، والت�ي انته�ت بتتويج فريق 
امل�درب يورج�ن كل�وب بط�ا لدوري 

أبطال أوروبا.
ومن�ذ ذل�ك الح�ن تباين�ت حظ�وظ 
الفريق�ن بش�كل واض�ح، فليفربول 
ذهب لتصدر الدوري، فيما عانى فريق 
املدرب ماوريس�يو بوكيتينو من حالة 

جمود.
وبعد تس�ع مباريات يتص�در ليفربول 
املسابقة، بينما يحل توتنهام يف املركز 
السابع متأخرا 13 نقطة عن املتصدر، 
بع�د أن حق�ق ثاثة انتص�ارات فقط، 
يف أس�وأ بداية منذ مجيء بوكيتينو يف 

.2015-2014
سقوط مفاجئ

وس�يقت كل النظريات بش�أن انهيار 
توتنه�ام، من تأث�ره بالنجاح يف دوري 
األبطال وس�وق االنتقاالت املُخيبة، إىل 
توقف تفك�ري بوكيتينو بع�د معجزته 
بإبقاء الفريق يف املربع الذهبي، ألربعة 

مواسم متتالية.
وابتس�م بوكيتينو م�رة أخرى ، عندما 
س�حق توتنه�ام ضيف�ه ري�د س�تار 

بلجراد 5-0 يف دوري األبطال.
وأح�رز كل م�ن ه�اري ك�ن وس�ون 
هيونج-من هدف�ن، يف أداء أوحى أن 

الفريق ربما سينهض من عثرته.

اختب�ارا  أنفيل�د  يف  ليفرب�ول  ويمث�ل 
أصعب كثريا، خاصة بالنظر إىل س�جل 
بوكيتين�و ضده يف جميع املس�ابقات، 
من�ذ تولي�ه تدريب توتنه�ام، إذ خرس 
س�بع مرات وتعادل يف أربع مناسبات 

وانترص مرة واحدة.
املب�ارشة  املواجه�ات  س�جل  ورغ�م 
الس�يئ، أنه�ى توتنهام ال�دوري أمام 
ليفرب�ول يف أربع�ة مواس�م متتالي�ة، 
إىل أن ح�ل فريق امل�درب كلوب وصيفا 
امل�ايض،  املوس�م  يف  س�يتي،  للبط�ل 
متقدما بفارق 26 نقطة عىل توتنهام.

وال يوجد ما يدل عىل أن الفجوة بينهما 
س�تتقلص قريبا، لكن كلوب س�يكون 
عىل دراية ب�أن توتنهام، كان بإمكانه 
أن ينت�رص يف أنفيل�د، املوس�م املايض، 
عندم�ا أهدر موىس سيس�وكو فرصة 
خطرية، قب�ل أن يهز توبي ألديرفرييلد 
شباكه بالخطأ يف الدقيقة 90، لينترص 

ليفربول )1-2(.
عودة الثقة

وس�يعزز االنتص�ار يف دوري األبط�ال 
ثق�ة توتنه�ام. وق�ال ك�ن »ال يمكن 
أن نرتك النش�وة تس�يطر علينا، يجب 
الحفاظ عىل تركيزنا ونقل اإليجابيات 
)م�ن النتيج�ة( إىل ال�دوري املمت�از.. 
لدينا مباراة صعبة للغاية لذا أتمنى أن 

نحمل الزخم إليها«.
وانته�ت سلس�لة انتص�ارات ليفربول 
يف 17 مب�اراة متتالية بالدوري، عندما 
تعادل 1-1 م�ع مس�تضيفه يونايتد، 

األحد املايض.

اليوم.. توتنهام يسعى الستثمار صحوته األوروبية أمام ليفربول 

تع�ددت اهتمام�ات صح�ف أملاني�ا، حي�ث جاء عىل 
رأس�ها انتصار باي�رن ميونخ عىل يوني�ون برلن يف 
الجولة التاس�عة من البوندس�ليجا، ال�ذي مكنه من 

العودة للصدارة مؤقًتا.
بعن�وان   »Bild am Sonntag« صحيف�ة  وخرج�ت 
»يوني�ون يجع�ل بايرن يرتع�ش«، يف إش�ارة ملعاناة 

الفريق البافاري أم�ام يونيون برلن، رغم فوزه )2-
.)1

كما ركزت صحيفة »Berliner Kurier« عىل انتصار 
بايرن ميونخ أمام يوني�ون برلن، بعدما كان األخري 

عىل مقربة من إدراك التعادل يف الدقائق األخرية. 
أم�ا صحيفة »B.Z« فجاءت بعنوان »انكس�ار هريتا 

أم�ام هوفنهاي�م«، وذلك بعد س�قوط هريتا برلن يف 
عقر داره عىل يد هوفنهايم )3-2(. 

 »HamBurger morgenpoSt« صحيف�ة  ووصف�ت 
انتص�ار هامب�ورج الكاس�ح عىل ش�توتجارت )6-

2( بحفلة م�ن الطراز الرفي�ع، ليتمكن من مواصلة 
تصدره لدوري الدرجة الثانية برصيد 24 نقطة.

انتصار بايرن الصعب في واجهة صحف ألمانيا
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يحاول مسؤولو مانشسرت سيتي وضع 
ح�د ملطاردة باي�رن ميون�خ ألحد نجوم 

الفريق.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية 
الت�ي تابعته�ا »املراقب العراق�ي«، فإن 
بايرن ميونخ قىض الصيف املايض يطارد 

لريوي س�اني قب�ل أن يتع�رض الاعب 
لإلصابة بقطع يف الرباط الصليبي.

وأش�ارت إىل أن الن�ادي الباف�اري يري�د 
حالًي�ا التعاق�د م�ع الربازي�ي جابرييل 

جيسوس، مهاجم مانشسرت سيتي.
وأوضحت أن اإلس�باني بيب جوارديوال، 

املدير الفني للس�يتي، ال يريد التخي عن 
جيس�وس وأبلغ إدارة النادي اإلنجليزي 
بذلك. ويرى جوارديوال أن جيس�وس هو 
املستقبي لألرجنتيني سريجيو  الخليفة 
أجوي�رو يف هج�وم مانشس�رت س�يتي. 
وق�درت إدارة الس�يتي قيمة جيس�وس 

ب��100 مليون إس�رتليني، ملن�ع بايرن 
ميونخ من االستمرار يف مطاردة الاعب.
يذكر أن باي�رن ميونخ ليس من األندية 

الت�ي لديه�ا اس�تعداد لدف�ع أموال 
يف  العب�ن  م�ع  للتعاق�د  كث�رية 

املريكاتو.

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، 
أن ن�ادي مانشس�رت يونايت�د ق�د 
يفك�ر مس�تقبًا يف ض�م الويلزي 
غاري�ث بي�ل، نج�م ري�ال مدريد، 

ولكن مع تحقق رشط مهم. 
»م�ريور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الربيطانية الت�ي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، فإنه تم عرض جاريث 
بي�ل ع�ىل مانشس�رت يونايت�د يف 
شهر حزيران املايض، بعد أن أعلن 
املدرب زين الدين زيدان أنه ال يريد 

النجم الويلزي يف فريقه. 
الش�ياطن  إدارة  أن  إىل  وأش�ارت 
مل�دة  بي�ل  الحم�ر رفض�وا ض�م 
موسم عىل س�بيل اإلعارة، بسبب 
س�جل اإلصابات الخاص بالاعب 
صاح�ب ال��30 عاًم�ا، باإلضافة 
إىل أج�ره الذي يص�ل إىل 500 ألف 

إسرتليني أسبوعًيا.
 وأوضح�ت أن مانشس�رت يونايتد 
خاص�ن،  بمحقق�ن  اس�تعان 

الخلفي�ة الخاص�ة بأي  لدراس�ة 
العب من املحتمل قدومه إىل »أولد 

ترافورد«. 

وأك�دت الصحيف�ة أن�ه م�ن غري 
املرج�ح أن يعي�د الن�ادي النظر يف 
إمكاني�ة التوقيع م�ع جاريث بيل 

مستقبًا ما لم يوافق الاعب عىل 
مب�دأ الحصول ع�ىل راتب�ه وفًقا 

لحجم مشاركاته مع الفريق.

أرص ماوريس�يو س�اري، املدي�ر الفن�ي ليوفنت�وس، ع�ىل 
صح�ة ق�راره بمن�ح كريس�تيانو رونال�دو نج�م وه�داف 
الس�يدة العجوز، بعض الراحة السيما وأنه عرب عن شعوره 

باإلرهاق.
وتعادل يوفنتوس مع مس�تضيفه ليت�ي، بنتيجة )1-1(، 

ليفقد نقطتن يف رصاع الصدارة مع إنرت ميان.
إصابة هيجواين

وق�ال س�اري خ�ال ترصيحاته عق�ب التعادل م�ع ليتي 
ونق�ل  وجه�ه،  يف  الغ�رز  بع�ض  م�ن  عان�ى  »جونزال�و 

للمستش�فى، إنه يف حالة جيدة واستعاد وعيه ويجيب عىل 
األسئلة بطريقة واضحة«.

وأضاف »كريستيانو رونالدو كان متعًبا بدنًيا وعقلًيا، لذلك 
ل�م يك�ن هناك أي ج�دوى ليتواج�د معنا هن�ا، عندما يعرب 
الاعب عن تعبه، فيكون من الصواب أن يحصل عىل الراحة«. 
وتابع س�اري »أقحمنا أنفس�نا يف معركة لم تكن أس�لوبنا، 
لق�د خلقنا العديد من الفرص للتس�جيل ولم ننتهزها، لذلك 
كان هن�اك نقص يف التصميم واإلرادة، كما أننا لم نتحكم يف 
تقدمن�ا عىل املناف�س، لذلك لم يعجبن�ي أي يشء من هذا«. 

وأردف »تبق�ى حقيق�ة أننا خلقنا 10 فرص للتس�جيل ولم 
ننهها، أعتقد أننا أخذنا األمر بس�هولة، وبعد أن أخذنا زمام 
املبادرة، كنا نترصف كما لو أننا س�نفوز بشكل طبيعي، لم 
نكن مصممن عىل غري العادة، يجب أال نعتقد أنه ملجرد أننا 

نخلق العديد من الفرص، فإننا سنسجل ونفوز تلقائًيا«.
وع�ن ف�راغ البوس�ني بيانيت�ش بع�د إصابته، قال س�اري 
»بنتانك�ور يتمتع بجمي�ع الخصائص للعب يف ه�ذا الدور، 
م�ن الواضح أنه ال يتمت�ع بنفس الخربات الت�ي يتمتع بها 
بيانيت�ش، لكن بإمكان�ه أن يقول كلمت�ه«. وأكمل »معظم 

ه�ذا  اس�تقبلناها  الت�ي  األه�داف 
املوس�م من كرات ثابت�ة بما يف ذلك 
نس�مح  ال  نح�ن  الرتجي�ح،  ركات 

للمناف�س بتقدي�م الكث�ري من خال 
اللعب املفت�وح، لكنن�ا بحاجة إىل أن 

نكون حذرين م�ن الخطورة 
داخل الصندوق«.

ق�اد تياجو موتا، املدي�ر الفني الجديد لجن�وى، فريقه لتحقيق أول 
فوز تحت قيادته، عىل نظريه بريشيا، بنتيجة )3-1(، يف املباراة التي 

جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري اإليطايل.
وأحرز كيفن أجوديلو، كريستيان كوامي وجوران بانديف، أهداف 

جنوى.
وسجل ساندرو تونايل هدف بريشيا الوحيد.

 ويف هذا الصدد، ذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أنه ألول مرة يف 
تأري�خ الدوري اإليطايل، يتمكن فريق من تس�جيل كل أهدافه عن 

طريق 3 العبن شاركوا كبدالء يف املباراة.

كش�ف أوناي إيمري، املدير الفني 
ألرس�نال، ع�ن مفاج�أة يف أزم�ة 
تجمي�د األملان�ي مس�عود أوزي�ل 

خال املوسم الحايل.
وقال إيمري، يف ترصيحات أبرزتها 

شبكة »س�كاي سبورتس«هناك ضغط 
م�ن اإلدارة إلع�ادة أوزيل« يف آرس�نال لدينا اس�رتاتيجية 

واحدة متفق عليها يف النادي والفريق واتخذنا القرار سوية«. 
وأضاف«أه�م يشء ه�و مصلحة الن�ادي والفري�ق والحفاظ عىل 

األداء، ونح�ن يف الن�ادي تحدثنا جميًعا يف وقت س�ابق واتفقنا عىل 
هذا القرار«.

 وتابع »أعرف أن جميع املشجعن يريدون معرفة بعض األشياء، لكن 
اآلن ليس الوقت املناسب للتحدث«.

وأتم إيمري«س�وف نلعب املباراة كما أن هناك مباريات أخرى مقبلة، 
وسوف نقرر متى نستطيع التحدث عن هذا األمر بشكل مختلف«.

يذك�ر أن إدارة أرس�نال حاول�ت التخلص من أوزي�ل يف الصيف املايض 
بسبب راتبه الضخم والذي يبلغ 350 ألف إسرتليني أسبوعًيا.

ال�سيتي
 ُيحبط بايرن ميونخ 

بشأن جيسوس

أك�د باولو مالدين�ي املدير التقني بن�ادي ميان، أن 
فكرة ضم زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس 

أنجل�وس جاالك�ي، بمثابة الحلم، مش�دًدا 
يف الوق�ت ذاته أن الس�ويدي قد يكون لديه 

خوف بسيط من االنضمام للروسونريي.
وق�ال مالدين�ي يف ترصيح�ات لش�بكة 
»سكاي سبورت إيطاليا »إبراهيموفيتش 

قد يكون حلًما لنا ألسباب عديدة«.
وأض�اف »ربما يكون هن�اك خوف قليل 

داخ�ل عقله من عدم الس�يطرة بالفريق، 
أتذكر عندما وضعني أنشيلوتي عىل مقاعد 

البدالء يف مباراة الديربي، أدركت أنني لن أقبل 
بموس�م آخر عىل هذا النحو، ال أعرف ما إذا كان 

إبراهيموفيتش قد يقبل ذلك«.
وتاب�ع مالديني »قراري بالع�ودة إىل ميان كان 
صائًبا، بالتأكيد س�أنهي مس�ريتي اإلدارية 
هن�ا، ل�ن أذهب ألق�وم بهذه املهم�ة يف أي 

مكان آخر، أتمنى البقاء هنا لألبد«.
وأكم�ل »تجديد الفريق فكرة مش�رتكة، 
لك�ن األم�ر يتطل�ب ض�م العب�ن ذوي 
خربة، لم يفز أي فريق شاب بالدوري أو 

دوري أبطال أوروبا«.
وختم باولو »سوق االنتقاالت« األمر املهم 
هو أننا لم نبع أفضل العبينا، بيونتيك قوي 
وعلي�ه أن يفك�ر يف الفري�ق، قوت�ه تتمثل يف 

تسجيله لألهداف«.

مالديني: ميالن يحلم بالتعاقد مع إبراهيموفيتش
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
الحداثة أو العرصن�ة تحديث وتجديد ما هو قديم وهو مصطلح 
يربز يف املجال الثقايف والفكري التاريخي ليدل عىل مرحلة التطور 
التي طبعت أوروبا بش�كل خ�اص يف مرحلة العص�ور الحديثة. 
بش�كل مبسط، يمكن تقس�يم التاريخ إىل خمسة أجزاء: ما قبل 
التاري�خ، التاري�خ القديم، العصور الوس�طى، الع�رص الحديث 
والع�رص م�ا بع�د الحديث .معظ�م الحي�اة الحديث�ة تغذت من 
مصادر متعددة: اكتشافات علمية مذهلة، معلومات عن موقعنا 
من الفضاء وتصورنا عنه، مكنن�ة الصناعة التي حولت املعرفة 
بالعلوم إىل تكنولوجيا، وغريها. كل هذا يبني القديم والجديد من 
ما خلق للبرش، فهو يعجل حركة الحياة، يبلور أفكارا واتجاهات 
اجتماعية وسياسية ودينية، يكون قوى وسلطات جديدة، يعّقد 
العالقات بني الناس وبعضهم وبني الناس واملؤسسات املختلفة.

س�مع اعراب�ي اب�ا املكن�ون النح�وي يف 
حلقت�ه وهو يقول يف دعاء االستس�قاء : 
الله�م ربنا والهنا وموالنا صل عىل محمد 
نبينا اللهم ومن اراد بنا س�وءا فأحط به 
كأحاط�ة القالئد ع�ىل ترائ�ب الوالئد ثم 
ارس�خه عىل هامته كرسوخ السجل عىل 
ه�ام اصح�اب الفي�ل اللهم اس�قنا غيثا 
مغيث�ا رسيعا مجلجال مس�حنفرا هزجا 
ش�حا ثجاجا طبقا غدق�ا متغنجرا فقال 
االعراب�ي : ياخليف�ة نوح ه�ذا الطوفان 
ورب الكعب�ة دعن�ي اوي اىل جبل صمني 

من املاء.

طرائف من التراث 

 ستتحول إلى عمل سينمائي

احمد سعداوي : ترجمة رواية »فرانكشتاين في بغداد«الى 19 لغة عالمية

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

كش��ف ال��روايئ العراقي البارز أحمد س��عداوي ان روايته »فرانكش��تاني يف بغداد« ت��م ترجمتها اىل 19 لغة عالمية كما س��يتم 
تحويله��ا  إىل عمل س��ينمايئ وهو اول روايئ عراقي تتح��ول روايته اىل فلم اجنبي وهو مايؤكد عبقرية فك��رة الرواية التي تنقلك 

اىل عوالم غرائبية.

املراقب العراقي/ متابعة...
هرب�اً من الح�ارض، أو ربم�ا رغب�ة يف االس�تقواء باملايض عىل 
واق�ع لم يعد محتم�اًل- هذا ما حاوله الروائ�ي املرصي إبراهيم 
عب�د املجيد يف روايته األحدث »الس�ايكلوب«، إذ أحيا ش�خوصه 
الروائي�ة من جديد، ودب�ت فيها الحياة بعد م�رور عقود، حيث 
اس�تعادها صاحب »ال أحد ينام يف اإلس�كندرية« وتحاور معها 
وجعلها ش�اهداً عىل ما يج�ري من أحداث يف السياس�ة واألدب 
واالجتماع والدين وكل يشء.ولع�ل اختيار عبد املجيد ألن تصدر 
روايته عن دار مسكلياني يف تونس هو يف مضمونه اعرتاض كبري 
عىل الحارض، حيث إنه يفعل ذلك للمرة األوىل، ألنه ببس�اطة لن 
يس�مح له بنرش رواية تعج باإلس�قاطات السياسية وتستقرئ 
األحداث السياس�ية واالجتماعية وتغري امل�زاج واملجال العامني 

يناير،  ث�ورة  ولذلك ربما س�افر بروايته بع�د 
إىل تونس.و«الس�ايكلوب« 
ه�و الكائ�ن الخ�رايف ذو 
العني الواحدة الذي يأكل 
وال�ذي خدع�ه  الب�رش، 
يوليس�يس وفق�أ عينه 
الوحي�دة وه�رب م�ن 
الس�فينة  إىل  الجزيرة 
حيث  بحارت�ه،  م�ع 
صنع له يوليس�يس 
أعجب  ال�ذي  النبيذ 
 ، ب يكلو لس�ا ا
وس�أله  فش�كره 
اس�مه  ع�ن 
فق�ال »ال أح�د« 
حت�ى إذا س�كر 
ب  يكلو لس�ا ا
وعي�ه  وفق�د 
فق�أ يوليس�يس عينه 
وه�رب ومع�ه بحارت�ه، وح�ني خ�رج وراءه�م 
الس�ايكلوب يرصخ وتجمع حوله زمالؤه من السايكلوب الذين 
يمألون الجزيرة وس�ألوه من فعل ب�ه ذلك قال »ال أحد«، وكانت 
هذه فرصة يوليس�يس وبحارت�ه ألن يهربوا.وتجد الرواية تقوم 
باألس�اس عىل مؤلف يدعى س�امح عبد الخالق ه�و الذي يريد 
الكتابة، وهو محض قناع يتخفى وراءه عبد املجيد الذي يتماهى 
تماماً مع بطله هذا، حيث تش�ري جمي�ع املعلومات التي يعرفنا 
بها سامح عبد الخالق عىل نفسه إىل املعلومات املعروفة عن عبد 
املجيد، ويف إحدى الفقرات نقرأ رصاحة: »هو يف األصل متحصل 
ع�ىل دبلوم صناي�ع، وقد اش�تغل يف الرتس�انة البحرية، ودرس 
ودخل الجامعة، ثم ص�ار أديبا« وهذه بالضبط تفاصيل تنطبق 
تماماً عىل س�رية حياة صاحب »اإلس�كندرية يف غيمة«.وعاينت 
الرواية أيضاً ممارسات السلطة العسكرية، وخصوصاً يف مرص، 
حيث قتلت آمال الش�باب يف حلم أو طموح ييش بمستقبل ربما 
يكون أفضل ح�االً، كما أش�ارت الرواية للطريقة االس�تبدادية 

التي تتحكم بها السلطة العسكرية يف مصائر الشعوب.

»السايكلوب«
 استدعاء الماضي لمحاكمة 

الحاضر ومساءلته

معرض لفنانين عراقيين بالهاي.. الفن يواسي من خذلتهم الحياة
املراقب العراقي/ متابعة...

»بولخ�ي«،  غال�ريي  قاع�ة  يف 
القاع�ات  أه�م  إح�دى  وه�ي 
العاصم�ة  اله�اي  مدين�ة  يف 
افتتح هذا  لهولن�دا،  السياس�ية 
الش�هر معرض مشرتك للفنانني 
العراقيني حس�ن عب�ود وفاضل 
نعمة، وكان مقرراً أن يشرتك إىل 
جانبهم�ا الفنان�ان فاخر محمد 
وعاص�م األم�ري لك�ن األخريي�ن 
لم يس�تطيعا الحصول عىل فيزا 
ه�ذا  يف  واملش�اركة  للحض�ور 

املعرض.
حس�ن عب�ود ه�و أح�د أعضاء 
»جماعة األربعة« التي تأسس�ت 
يف مطلع الثمانينات يف بغداد من 
قبل فاخر محم�د وعاصم األمري 

وحس�ن عب�ود والفقي�د محمد 
ص�ربي الذي ت�ويف يف وقت مبكر 
يف عم�ان حيث تفرقت املجموعة 
بعد الح�رب العراقية – اإليرانية. 
هولن�دا  إىل  وص�ل  عب�ود  وكان 
طلب�اً للج�وء، فيما بق�ي فاخر 
محم�د وعاص�م األم�ري يف بغداد 
وأكم�ال دراس�تهما العلي�ا حيث 
يعمل األول عمي�دا لكلية الفنون 
الجميل�ة يف بابل ويعم�ل الثاني 

أستاذاً فيها.
كان هاج�س حس�ن عب�ود وما 
ي�زال يتمثل يف إقام�ة حوار عىل 
درج�ة من الس�حر للدخ�ول إىل 
الحي�اة، هذا الح�وار الذي يمتلك 
مش�رتكة  صل�ة  ذات  عالق�ات 
م�ع الوجود ومؤثرات�ه املحيطة. 

وهن�اك ح�االت تنم�و يف عم�ق 
الزم�ن تحتل مس�احة أكرب عىل 
س�طح ذي ملم�س ناع�م ه�و 
أساس�ية  قيم�ة  ذات  اللوح�ة 
للفنان. ولغرض احتوائها يحاول 
الفن�ان أن يجس�دها يف أش�كال 
ومالم�ح فني�ة. عب�ود يتعام�ل 
م�ع ما يحي�ط به ضم�ن جدلية 
الحوار األزيل ب�ني املرأة كمخلوق 
غض وجميل يمارس سلطة عىل 
جمالية العمل الفن�ي، لكن هذه 
الس�لطة الجمالية غري املبارشة، 
ال  الطاغ�ي،  امل�رأة  حض�ور  أي 
توج�د كش�كل ظاه�ري بل هي 

مكرسة يف أعماله كلها.
أم�ا فاضل نعم�ة فق�دم يف هذا 
املع�رض لوح�ات م�ن تقني�ات 

الكرافي�ك والزي�ت، وه�و فن�ان 
ينقلب ع�ىل ذات�ه يف كل معرض 
جدي�د يقيم�ه وال يس�تقر ع�ىل 
أس�لوب معني ألنه يريد للحكاية 

أن تكون جديدة كل مرة.   
نعم�ة  فاض�ل  أعم�ال  تعال�ج 
بط�رق  امل�وت  فك�رة  الجدي�دة 
كث�رية  وبتقني�ات  مختلف�ة 
الزي�ت  أو  الكرافي�ك  يف  س�واء 
ع�ىل الكانفاس وبحري�ة كاملة، 
األرق�ام  ن�راه يس�تخدم  فت�ارة 
وتارة الح�روف وقطع اإلعالنات 
واألوراق امللونة يف لوحة واحدة ال 
تغيب عنها بطبيعة الحال قطعة 
سالح أو جمجمة فارغة أو ختم 
غريب بالل�ون األحمر الذي يمثل  

السلطة يف كثري من األحيان. 

املراقب العراقي/متابعة...
صدر عن دار الساقي يف بريوت 
كت�اب »البح�ث ع�ن ال�رشق 
الفرن�ي  للكات�ب  املفق�ود« 
أوليفيي�ه روا، يف 280 صفحة، 

برتجمة السورية رندة بعث.
يناقش املؤرخ املهتم باإلسالم 
الطويل�ة  تجربت�ه  الس�يايس 
أفغانس�تان  إىل  بع�د رح�الت 

وكي�ف  الوس�طى،  وآس�يا 
استطاع صقل مفهومه للعالم 
ه�ذا  وتعقي�دات  اإلس�المي، 

العالم يف التاريخ الحديث.
ويق�دم روا يف كتاب�ه مقاربة 
اإلس�الم  ملوضوع�ات  ممي�زة 
الس�يايس، و«اخ�رتاع األم�م« 
الحقب�ة  بع�د  م�ا  ف�رتة  يف 
السوفييتية، وعىل نحو أوسع 
م�آل الثقافات واألديان 
س�ياق  يف  والعلماني�ة 

العوملة املتعّثرة.
رسداً  الكت�اب  ويع�دُّ 
حي�اً ومث�رياً ألح�داث 
لتس�جيل  مدخل  ه�ي 
مالحظات عّدة محّفزة 
الوض�ع  يف  للتفك�ري 
باإلضاف�ة  الراه�ن. 
امت�داد  الكت�اب  أن  إىل 
ومس�اره  روا  لفك�ر 
من�ذ س�نوات التزام�ه 
األوىل يف فرنس�ا، مروراً 
تركي�ا  إىل  بأس�فاره 
وباكس�تان  وإي�ران 
وأفغانس�تان،  واليمن 
تكريس�ه  إىل  وص�والً 
أوس�اط  يف  مرجع�اً 
الش�ؤون  الباحث�ني يف 

اإلسالمية.

 البحث عن الشرق المفقود 

املراقب العراقي/ متابعة...
ُيمثِّل ديوان »سماء واسعة لفرح ُمّر« للّشاعر 
د ط�ه الُعثمان، الّصادر عن دار موزاييك  محمَّ
للدِّراسات والنَّرش يف إسطنبول يف العام 2019، 
�عر  تجرب�ًة ُيمكُن إدراُجها ضمن تجارب الشِّ
�ورّي الجدي�د يف زم�ن الح�رب، وتس�عى  السُّ
ه�ذه املُقاَرب�ة إىل ق�راءة الجوان�ب املُتعلِّق�ة 
بكيفيات بسط أس�اليب وجود الحرب واملوت 
اجيدي�ا يف عوال�م هذا الّدي�وان، وطرائق  والرتَّ
ه�ذه األس�اليب يف بن�اء املُس�توى ال�دَّاليلّ يف 
القصائد بما هَي )أي هذه األساليب( عنارص 
ُمهيِمنة يس�اهُم رس�م َمعالِِمه�ا يف فهم أوَّيلّ 
للبني�ة الفنّية يف هذا الّدي�وان من ناحية أوىل، 
ويرف�د من ناحية ثانية جه�د العَمل يف إنجاز 
�ورّي يف  �عرّي السُّ قراءة منهجّية للُمنَتج الشِّ

هذه الحقبة.
وداء، والدَّاللة  أوَّالً: عالَم الحرب بنَي الرُّؤى السَّ

املفتوحة
د ط�ه العثمان: »ح�نَي تغفو البالُد  ق�اَل محمَّ
عىل موتن�ا/ فاعلموا/ أنَّني خْط�تُ من زيِف 

تحنانُكم هذه املرسحّية...« )ص9(.
ُس الّشاعر عالَم الحرب يف ديواِنِه انطالقاً  ُيؤسِّ
�وداء، فف�ي هذا  م�ن إغراِق�ِه يف ال�رُّؤى السَّ
الّش�اهد تنهُض مس�افة التَّوتُّر من التَّناقض 
ب�نَي )النَّوم( الذي يعني االس�رتخاء والرّاحة، 
و)املوت( الذي يرمز إىل األلم وهواجس القلق، 

حي�ُث يلتقي هذان القطب�ان يف ُبؤرة )البالد( 
الت�ي يك�وُن )نوُمه�ا( قائم�اً ع�ىل )املوت/ 
موتن�ا(: نح�ُن أه�ل ه�ذا الوط�ن املكلومنَي؛ 
لذلك، يخيُط الّش�اعُر )من الّزيف( مرسحيًَّة؛ 
�وداء  فالزَّي�ف واملرسحّية هما أّس الرُّؤى السَّ
�وداء يف  يف القصي�دة، ُث�مَّ هما أّس الرُّؤى السَّ

الواقع الحربي القايس بطبيعة الحال.
لك�نَّ املرسحيََّة تعني فيم�ا تعنيه أنَّها حّمالُة 

أوج�ه، وأنَّ املج�از كثي�ٌف فيه�ا، وأنَّ الدَّاللَة 
ال تس�تقرُّ عىل َمعن�ًى واحد. قاَل الّش�اعر يف 
مطل�ع قصيدِت�ِه »هام�ش ع�ىل الهام�ش«: 
»ه�ذه الح�رُب ول�ودٌة كروح�ِك.../ ومتأّهبة 
كِحَص�ان./ َتْعش�ُق الَحي�اَة... ف�ال تكفُّ عِن 

املوِت.« )ص17(.
إنَّ هذه الحرب ع�ىل الرّغم من آالمها العارمة 
ذات أوج�ه متع�دِّدة، ففيه�ا الُح�ّب: »ولودٌة 
كروح�ِك«، وفيه�ا االنط�الق/ االنغم�اس يف 
العالَم: »متأّهبة كحصان«، وفيها اللَّعب الُحّر 
ألس�اليب الوجود: »َتعشُق الحياة... فال تكفُّ 
ع�ن املوِت«. حي�ُث ُي�ؤدِّي التَّض�اّد الّظاهرّي 
ب�نَي الحي�اة وامل�وت ُهن�ا إىل تخلي�ق حق�ل 
ٍد  مجازّي يتج�اوز منطق الثُّنائّي�ات نْحو تعدُّ
داليلّ مفت�وح املعان�ي والتَّأوي�الت؛ فقد يرى 
البعض أنَّ الّش�اعر ُيريد أن يتخلَّص من واقع 
الحرب املُؤلم، لكّنُه يعجز عن ذلَك، فيستسلم 
م من  للموت، وقد يرى البعض اآلَخر أنَُّه يتهكَّ
الحي�اة املقتولة يف زمن الح�رب، أو أنَُّه ُيواجه 
�ك بالحياة عرَب ُمعادل وجودّي.  املوت بالتَّمسُّ
قاَل الّش�اعر يف ختام قصيدِت�ِه »هامش عىل 
الهامش«: »قارورُة العطر الّداكنِة من جس�ِد 
الحبيبِة املش�ّظي.../ أغنيُة الّطفلِة الّصغريِة 
الِم./ تراتيُل الُجْنِد عن الخالِص./ أَرُق  عن السَّ
املدافِع؛ وُصداِعها حّتى الحّمى./ ُكلَّها تعَشُق 

الحياَة فال تكفُّ عن املوت.« )ص18(.

الحرب والموت والتَّراجيديا في ديوان »سماء واسعة لفرح ُمّر«

يق�ول الس�عداوي يف ح�وار م�ع 
)املراق�ب العراقي(  ان�ي اتعاون 
أدب�ي يف بريطاني�ا  م�ع وكي�ل 
م�ع  التف�اوض  بمهم�ة  يق�وم 
الجهات ذات العالقة بشأن أعمايل 
الفني�ة وعق�ود الرتجم�ة لرواية 
فرانكشتاين يف بغداد التي وقعتها 
حت�ى اآلن بلغ�ت 19 عق�داً ُنّفذ 
منه�ا س�بعة عق�ود والباقية 
املقب�ل«.  الع�ام  يف  س�ُتنجز 
ولفت إىل أن أبرز اللغات التي 
ُترجم�ت إليه�ا الرواية التي 
س�تحّولها رشكة بريطانية 
إىل عم�ل س�ينمائي ه�ي 
واإليطالي�ة  اإلنكليزي�ة 
والكردي�ة  والفرنس�ية 

والفارسية.
واضاف : ال نستطيع 
رواي�ة  نق�ول  أن 
يف  فرانكش�تاين 
واقعي�ة  بغ�داد 
س�حرية لكن اعتربه 
منطقة  ضمن  اش�تغاالً 
الغرائبي�ة، وه�ذه املنطق�ة 

تضم اش�تغاالت متنوع�ة، واحدة 
منها تتمثل بالواقعية الس�حرية، 
وهي موج�ودة يف الواقع العراقي 
بش�كل  ونعيش�ها  ونش�هدها 
يوم�ي. واردف: هناك أحداث تبدو 
غريبة وصعبة الحدوث يف الواقع، 
باإلضاف�ة إىل أنه�ا خارق�ة وغري 
اعتيادية، ولكنها ت�دور يف العراق 
يف ظل األوضاع والتحوالت العنيفة 
التي تحدث يف البالد بشكل يومي، 
وزادت نس�بة األح�داث الغرائبية 

بسبب األوضاع العامة للبلد. 
وتاب�ع: اش�تغلت ع�ىل األح�داث 
ويف  روايات�ي،  كل  يف  الغرائبي�ة 
روايت�ي الثانية ‘إنه يحلم أو يلعب 
أو يم�وت’ ذك�رت حادثة حقيقية 
ع�ن ش�خص يؤتى ب�ه إىل أهله يف 
الح�رب العراقية-اإليراني�ة الت�ي 
الق�رن  ثمانيني�ات  يف  حصل�ت 
وال  مش�وهة  وجثت�ه  امل�ايض، 
يتعرفون عليها إال من ذراعه التي 

ُكتب عليها اسمه ‘عيل’. 
ويش�ري إىل أن�ه »بعد ع�ام 2003، 
م�ع  وكان  أهل�ه  إىل  ع�يل  رج�ع 

منظمة ب�در )الجناح العس�كري 
للمجل�س األعىل اإلس�المي ، ويده 
مقطوعة«، موضحاً أن »الغرائبية 
يف ه�ذا املوض�وع كبرية ج�داً ألن 
أهل عيل يتوقع�ون أن ابنهم مات 

يف الحرب، بينما القصة الحقيقية 
هي أن�ه ذه�ب إىل إي�ران وتعالج 
هن�اك وعاش فيها حتى س�قوط 
النظ�ام الس�ابق، فيم�ا ُدفنت يف 
ق�ربه جثة أخ�رى لش�خص آخر 

تويف يف الحرب. ل����ذلك الغرابية 
ولي�س  واقع�ي  يشء  الع�راق  يف 

خرافياً«.
بط�ل  »الشس�مة«،  وبش�أن 
فرانكش�تاين يف بغداد، وهل يمثل 
جمي�ع العراقي�ني أم يمث�ل فئ�ة 
يجي�ب  أمره�م؟  ع�ن  املغلوب�ني 
س�عداوي قائالً:  الشسمة مكّون 
م�ن أج�زاء م�ن جث�ث الضحايا، 
ودَخلَت الحقاً يف تركيبته أجزاء من 
الضحية  املجرمني، فاختلط  جثث 
واملجرم مع�ًا. هذه الص�ورة التي 
نمث�ل  فنح�ن  إيصاله�ا،  أردت 
ش�خصية املج�رم والضحية. كلنا 
نعتقد أنن�ا أبرياء، لك�ن يف جانب 
من شخصيتنا نحن مساهمون يف 
الجريمة، ألننا قد ال نعرتض عليها 

أو نؤيدها لفظياً أو معنوياً. 
يعترب س�عداوي أن عمله يف مجال 
الصحاف�ة أف�اده ج�داً يف كتاب�ة 
الرواية ألنه�ا برأيه، »تعلّم الكاتب 
الحس العميل، والقدرة عىل الكتابة 
ومالحق�ة  ومتابع�ة،  بكف�اءة 
تفاصي�ل الواق�ع واألح�داث التي 

تحص�ل«. لك�ن، من جان�ب آخر، 
ي�رى س�لبية يف العم�ل الصح�ايف 
الوق�ت«،  باس�تهالك  »تتمث�ل 
ويقول: »كل أعمايل كتبتها عندما 
توّقفت ع�ن العم�ل يف الصحافة، 
علم�اً أن�ه عندم�ا كتب�ت رواي�ة 
فرانكشتاين يف بغداد استقلت من 
العمل الصحايف وبقيت ملدة عامني 
بال عمل به�دف إكماله�ا، وكذلك 
حص�ل مع ب�اب الطباش�ري. أرى 
أن الصحاف�ة والرواية تش�تغالن 
يمك�ن  ف�ال  واح�دة  صفح�ة  يف 
الجم�ع بينهم�ا يف آن واحد ألنهما 

تستهلكان الجهد والوقت«.
وعن واقع الرواية العراقية اليوم، 
قال س�عداوي: »لدينا م�ا يقارب 
ع�ام  من�ذ  ص�درت  رواي�ة   500
2003، وسوق الرواية مزدهر ألن 
هناك ش�باباً يكتبون الرواية وهذا 
يشء إيجاب�ي وجمي�ل، ولكن َمن 
سيصمدون ويربزون أسماء قليلة 
فقط، والرواية اليوم بخري ونتمنى 
أن تنض�ج هذه التج�ارب وتصبح 

ذات مستوى فني جيد«.
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تق�وم ال�كىل بعم�ل ش�اق لتصفية 
النفايات من مجرى الدم، وتحافظ 
أيًض�ا عىل ت�وازن الس�وائل الكيل 
يف الجس�م، كما تفرز الهرمونات 
الت�ي تصن�ع خالي�ا ال�دم الحم�راء، 
وتؤم�ن حالة صحي�ة مناس�بة للعظام 
فض�ال عن تنظي�م ضغط الدم، بحس�ب 
 Human Research ما نرشه موق�ع

.Health
وبالطب�ع ال يمك�ن ت�اليف بع�ض 
ال�كىل،  ع�ىل  الضغ�وط 
وألنها مصمم�ة للتعامل 
مع الس�موم يمكن الثقة 
يف أنه�ا قوي�ة، ولكن مهما 
عض�و  أي  ف�إن  األم�ر  كان 
يصب�ح  أن  يمك�ن  بالجس�م 
مثق�اًل ويتع�رض ل�أرضار، 
وبحس�ب طبيع�ة كل جس�م 
فإن من بعض مسببات الرضر للكىل ما 

ييل:
1. الجوز

ال تع�د املكرسات من الوجبات املناس�بة 
مل�ن هم عرض�ة لإلصابة بح�ى الكىل، 

حيث إنه�ا تحتوي عىل فئة م�ن املعادن 
تسمى أوكس�االت، والتي توجد يف النوع 

األكثر شيوعا من حى الكىل. 
2. األفوكادو

يحتوي األفوكادو ع�ىل جرعة عالية من 
البوتاس�يوم، والذي يتحكم يف الس�وائل، 
وت�وازن التحل�ل بالكهرب�اء، ومس�توى 
ال�كىل  وتعتم�د  الهيدروجين�ي.  األس 
ع�ىل الت�وازن الصحيح بني البوتاس�يوم 
بش�كل  بعمله�ا  للقي�ام  والصودي�وم 
صحيح، واإلفراط يف أي منهما تنتج عنه 

املتاعب.
3. الكافيني

تشري الدراسات إىل أن استهالك الكافيني 
ع�ىل امل�دى الطوي�ل يمكن أن ي�ؤدي إىل 
تفاقم أم�راض الكىل املزمن�ة ويزيد من 
خطر حى الكىل. يعت�ر الكافيني مدرا 

خفيفا للبول.
4. منتجات األلبان

تحت�وي منتج�ات األلبان، مث�ل الحليب 
والجب�ن والزب�ادي ع�ىل نس�ب عالي�ة 

م�ن الكالس�يوم. وينص�ح أطب�اء الكىل 
مرضاه�م بالتقليل من تن�اول منتجات 
األلب�ان ألنها تتس�بب يف زيادة مس�توى 

الكالسيوم يف البول.
5. امللح

يعمل الصوديوم مع البوتاس�يوم للحفاظ 
عىل توازن السوائل يف جسم اإلنسان، وهو 
أمر رضوري لضمان حس�ن أداء الكليتني. 
لك�ن يحص�ل الكث�ريون ع�ىل الكث�ري من 
الصوديوم يف الوجبات الغذائية، فباإلضافة 
إىل مل�ح الطعام عىل املوائد، تحتوي الكثري 
م�ن املنتجات الس�ابقة التجهي�ز عىل قدر 

كبري من الصوديوم أكثر من املتوقع. 
6. اللحم

تحت�وي اللح�وم ع�ىل كمي�ة كب�رية م�ن 
الروت�ني، ورغ�م أهميته لعملي�ات النمو 
وصح�ة العض�الت، إال أن هض�م الروتني 
يع�د من أصع�ب الوظائف الت�ي تقوم بها 

الكىل.
معظم تلك املواد ليس�ت خطرة بالرضورة 
إذا كان�ت وظيف�ة ال�كىل س�ليمة، ولك�ن 
بالتأكيد ال ينصح بها لأشخاص الذين تم 

تشخيصهم عىل أنه مرض الكىل.

Windows 10x مايكروسوفت تنشر عن طريق الخطأ تفاصيل عن

أكالت ترهق عمل الكلى.. تجنبها

وبـــاء يهــدد البشــريــة .. تعــرف عليــه

خبراء يتوصلون الى طريقة لتحويل الهواء لوقود

واتسآب« تضيف ميزات 
جديدة إلى تطبيقها

أض�اف تطبيق الرتاس�ل الفوري األش�هر 5 ميزات اس�تثنائية غري مس�بوقة إىل 
تطبيقها عر نظامي تشغيل »أندرويد« و«آي أو إس«.

ون�رشت صحيفة »هندوس�تان تايم�ز« الهندية تقريرا حول اعتماد »واتس�آب« 
بصورة رس�مية مجموعة من التغيريات الكبرية ع�ر تطبيقها، بعدما كانت تلك 

امليزات مقترصة عىل نسخة »بيتا« التجريبية.
وجاءت امليزات الخمس عىل النحو التايل:

* التدمري الذاتي
اعتمد »واتس�آب« بصورة رسمية تطبيق ميزة »رسائل التدمري الذاتي«، التي يتم 

بص�ورة  نهائية بع�د وقت معني، ويمكن أن يختار املس�تخدم تدمري حذفه�ا 
مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية.

* إخفاء إشعارات »الحالة«
بجع�ل  حالي�ا  واتس�آب  يس�مح 
الحال�ة  تحديث�ات  إش�عارات 
لإلزع�اج،  »صامت�ة«، منع�ا 
أس�فل  وجوده�ا  م�ع 
الشاش�ة، ويمكن أيضا أن 
يخت�ار املس�تخدم إخف�اء 
الحالة« بصورة  »تحديثات 
كاملة، ويمكن اس�رتدادها 
حيث يتم حرصها يف قس�م 

منفصل.
* مجموعات خاصة

اعتمد »واتس�آب« إمكانية إنش�اء 
مجموع�ات خاص�ة، يت�م فيه�ا وضع 
ضواب�ط جدي�دة، مث�ل من�ع املس�تخدمني 
اآلخري�ن م�ن ضم أي ش�خص إىل تلك املجموع�ة، أو حرص عملي�ات اإلضافة إىل 

قائمة االتصال الخاصة بك.
* شاشة البداية

غ�ري »واتس�آب« من تصميمه بص�ورة كبرية، بحيث أصبحت واجهة مس�تخدم 
»واتسآب« تتفتح عىل شعار مختلف موجود يف منتصف التطبيق.

* الوضع املظلم
بعد فرتة طويلة من وجوده يف نسخ البيتا، نقل أخريا »واتسآب« خاصية »الوضع 

املظلم« إىل النسخة العامة، عر تطبيقاته عىل »أندرويد« و«آي أو إس«.

يقول الخ�راء أنه ال توجد دولة يف العالم مس�تعدة 
ملواجهة مرض ش�بيه باإلنفلون�زا يمكن أن ينترش 
ع�ىل كام�ل الكوكب يف 36 س�اعة ، توص�ل إىل هذا 
االستنتاج علماء من مركز البحوث الطبية بجامعة 
جون�ز هوبكنز.ويعتق�د الخراء أن الوب�اء العاملي 
س�يقتل برسعة عرشات املاليني م�ن البرش، وهناك 
13 دول�ة فقط ق�ادرة عىل التغلب ع�ىل الوباء الذي 
ال مف�ر منه، بم�ا يف ذلك اململكة املتح�دة والواليات 
املتحدة األمريكية وأسرتاليا وكندا وفرنسا وهولندا، 

لكن وفًقا للعلماء، لن تصمد هذه الدول طوياًل.
وتعتر إس�بانيا وأملانيا وإيطاليا والنمسا والنرويج 
أق�ل اس�تعداًدا للوب�اء العامل�ي، بحس�ب صحيفة 
»دييل ميل«.بس�بب ضعف التحصني، ف�إن البلدان 
األفريقي�ة ليس�ت مس�تعدة ملكافح�ة الوب�اء عىل 
اإلطالق.ودع�ا متخصص�ون م�ن مرك�ز البح�وث 
الطبي�ة الحكومات إىل تخصيص األم�وال للمعدات 
الطبي�ة الالزمة يف تقريرهم، وكذلك إجراء »إنذارات 

تعليمية« إلعداد السكان.
يف الوق�ت الحايل، وفًق�ا لأطباء، حتى تل�ك البلدان 

التي يمكنها »تأخري« انتش�ار املرض لفرتة قصرية 
جاه�زة للوب�اء فق�ط يف 40 نقطة م�ن أصل 100 
ممكنة.الس�بب يف انتشار املرض الشبيه باألنفلونزا 
يف الكوكب يف غضون س�اعات هو اس�تمرار س�فر 
الس�كان.وقال التقرير الصادر ع�ن مركز البحوث 
الطبي�ة: »األمراض املعدي�ة املميتة يمكن أن تنترش 
برسعة كبرية بس�بب زيادة تنقل السكان من خالل 
الس�فر الجوي، يمك�ن أن ينترش امل�رض يف جميع 

أنحاء العالم يف غضون ساعات«.
باإلضافة إىل ذلك، عدد العلماء أخطر الفريوس�ات: 
إيب�وال ، زي�كا ، نيب�اه ، باإلضافة إىل خمس�ة أنواع 
م�ن األنفلونزا.فريوس حمى غ�رب النيل يمكن أن 
يدم�ر البرشية برسعة، كما إن�ه مقاوم للمضادات 
الحيوي�ة. وم�ن ب�ني األم�راض املميت�ة الحصب�ة 
والته�اب النخ�اع الرخو الح�اد والحم�ى الصفراء 

وحمى الضنك والطاعون والجدري.
يش�ري تقري�ر مرك�ز البح�وث الطبي�ة إىل أن وباء 
اإليب�وال فقط، ال�ذي انترش يف غ�رب إفريقيا، أودى 

بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

تمك�ن فري�ق بحث�ي م�ن جامع�ة كامري�دج 
الريطاني�ة من تصنيع جهاز يش�به يف طريقة 
فق�ط  يتمك�ن  النبات�ات؛ حي�ث  أوراق  عمل�ه 
باس�تخدام الضوء واملاء وثاني أكس�يد الكربون 
من إنتاج »غاز اصطناعي« يحوي خليطا يمكن 

استخدامه كوقود بدل الوقود األحفوري.
وحس�ب نتائج الدراس�ة -التي ن�رشت بدورية 
»نيت�رش ماترييالز«- ف�إن تلك الورق�ة النباتية 
االصطناعية يمكنها إنتاج خليط من الهيدروجني 
وأول أكس�يد الكرب�ون، ال�ذي يس�تخدم حالًيا 

بالفعل إلنتاج مجموعة من الس�لع األساس�ية، 
مثل الوقود واألدوية والبالستيك واألسمدة.

لكن تل�ك األداة الجدي�دة تتمكن من اس�تخدام 
ثاني أكس�يد الكربون إلنتاج ذل�ك الخليط، بدل 
الطريق�ة املعروف�ة الت�ي تعتمد عىل اس�تخدام 
الفح�م أو الغاز الطبيعي بش�كل رئييس. أضف 
إىل ذل�ك أن تل�ك الورق�ة النباتي�ة االصطناعي�ة 
تس�تخدم الكوبالت كعامل محف�ز لتلك العملية 
الكيميائي�ة، وه�و العنرص ال�ذي يتوفر بصورة 

طبيعية.

تس�تعني بريطاني�ا بروبوت�ات ت�م 
تطويره�ا حديث�ا لرعاية املس�نني، 
حي�ث يت�م العم�ل ع�ىل دع�م هذه 
اآلالت القادرة عىل استبدال مقدمى 
الرعاي�ة، وذل�ك ىف إط�ار م�رشوع 
حكوم�ى بقيم�ة 34 ملي�ون جنيه 
إس�رتليني وس�ط أزمة التوظيف يف 

الرعاية االجتماعية.
ذكرت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
»دي�ىل  صحيف�ة 
الريطانية،  مي�ل« 
إدارة  أطلق�ت 
واملشاريع  األعمال 
تيجية  ا س�رت ال ا و
برنامًج�ا  الصناعي�ة 
لتطوير آالت قادرة عىل توفري الدعم 
مس�ؤوليات  وتس�هيل  للمس�نني 
الرعاي�ة، لك�ن الجمعي�ات الخريية 
للمس�نني تق�ول إن هن�اك تحديات 
كب�رية يج�ب التغلب عليه�ا قبل أن 

يتمكن الروبوت من استبدال مقدمي 
الرعاية.

وح�ذرت الجمعيات م�ن أنه ال يوجد 
بديل عن اللمس�ة اإلنس�انية عندما 
يتعل�ق األم�ر بالرعاية الش�خصية، 
وع�ىل الرغم من ذلك هن�اك ما يقدر 
بنحو 1.2 مليون ش�خص ضعيف أو 
كبار الس�ن ال يتلقون املساعدة التي 
يحتاجون إليها، حي�ث تعاني بيوت 

الرعاية من نقص املوظفني.
كما س�يبحث الخراء يف الطرق التي 
يمكن أن تساعد بها الروبوتات كبار 
السن، عىل سبيل املثال بعد السقوط 
عن طري�ق التقاطه�م وضبط املنبه 

وتقديم الطعام والدواء.
تك�ون  أن  إىل  الروبوت�ات  وتحت�اج 
قادًرا عىل تقييم ما إذا كان ش�خص 
مسن يرفض تناول األدوية الخاصة 
ب�ه وتحديد ما يجب فعل�ه إذا كانت 

حياته معرضة للخطر.

نرشت رشكة مايكروس�وفت عن طريق الخطأ مستند 
تصميم داخىل لنظام التش�غيل 10x Windows القادم، 
 ،WalkingCat وتم اكتش�اف املس�تند بواس�طة موقع
وه�و متوف�ر عىل اإلنرتن�ت ويوف�ر بع�ض التفاصيل 
ح�ول خط�ط مايكروس�وفت باس�تخدام 
.10x  Windows

ووفق�ا ملوق�ع theverge األمريك�ى، كش�فت رشك�ة 
 Windows الرمجي�ات العمالقة عن نظ�ام التش�غيل
10X باعتب�اره نظ�ام التش�غيل ال�ذى يش�غل أجهزة 
Surface Neo الجدي�دة للرشك�ة، لكنه س�يعمل أيًضا 
عىل أجهزة مماثلة بشاش�ة مزدوجة.وأكدت حتى اآلن 
 Windows رس�مًيا أن نظام
10X سيكون متاًحا عىل 
األجه�زة القابل�ة للط�ى 
واألجه�زة ذات الشاش�ة 
تعديالت  م�ع  املزدوج�ة، 
ع�ىل كل م�ن قائم�ة ابدأ 
ولك�ن  امله�ام،  ورشي�ط 
م�ن الواض�ح أن الرشكة 
طموح�ات  اآلن  لديه�ا 
التغي�ريات  تل�ك  لجل�ب 
الكمبيوت�ر  أجه�زة  إىل 
التقليدي�ة. املحمول�ة 

التش�غيل  نظ�ام  وىف 
تش�ري   ،  10X  Windows
مايكروسوفت إىل »قائمة 
ابدأ« باسم املشغل، والتى 
أك�ر عىل  ترك�ز بش�كل 
البح�ث املحىل، وس�يقوم 
أيًض�ا   10X  Windows
بتحسني تجربة مصادقة 
التع�رف ع�ىل الوج�ه ل� 

.Windows Hello

البح�ري  الكائ�ن  يف  العلم�اء  اكتش�ف 
الذي يس�مى ب�«عفريت امل�اء« بروتني 
ق�ادر عىل تحفي�ز وتجدي�د الخاليا بعد 
تلفها وهذا االكتش�اف يساعد الطب يف 
إيجاد طرق الس�تخدام الروتني نفس�ه 
يف تجديد خاليا الجس�م وتجنب أمراض 
عدي�دة خطرية.ويتغ�ذى عفري�ت املاء 
عىل أطراف أشقائهم، ما ساعد العلماء 
مالحظ�ة أن األط�راف املأكول�ة تنم�و 
مجددا لدى هذا الكائن بعد مرور بضعة 
أش�هر فقط إىل درجة وكأنها لم تقطع 
أبدا.ويدع�ى ه�ذا الن�وع م�ن العفريت 
ق�ادر  فه�و  تب�ني  وكم�ا   ،»axolotls«
ع�ىل تجديد جل�ده وعظامه وأنس�جته 
العضلي�ة وحت�ى النهاي�ات العصبي�ة، 
الجامع�ة  موق�ع  نقل�ه  م�ا  بحس�ب 
األمريكية ببوسطن التي ترأست البحث.

قال أس�تاذ يف علم األحياء من »جامعة 
ن�ورث إيس�رتن« األمريكي�ة، جيم�س 
االس�تثنائية  »الق�درة  إن  مونوغ�ان، 
ترجع إىل بعض الخصائ�ص الفريدة يف 

الوظيفة الخلوية للكائن«.

علماء يكتشفون 
فوائد عديدة

 لـ »عفريت الماء«

حل�ق الكويك�ب ال�ذي يحتم�ل أن يكون 
خطريا عىل مس�افة تس�اوي 16 مسافة من 

األرض إىل القمر.
الكويك�ب  لتحلي�ق  فيدي�و  ن�رش  وت�م 
)HL1 1998 )162082 عىل بعد 6.21 مليون 

كيلومرت عن األرض. 
قط�ر الكويك�ب يص�ل إىل 550 م�رت. تم 
اكتش�افه يف عام 1998 وينتمي إىل مجموعة 

أبول�و. ويوج�د أكث�ر م�ن 5 آالف كويك�ب 
معروفة يف املجموعة.

فيدي�و منش�ور ع�ىل  وُيظه�ر مقط�ع 
يوتي�وب حركة كويكب يف الفضاء الخارجي. 
يتحرك بشكل مستقيم، مع اهتزازات بالكاد 
ملحوظ�ة. املس�افة الت�ي م�ر به�ا الجس�م 
السماوي بالقرب من األرض هي 16 مسافة 

منها إىل القمر.

اكتشاف 
كويكب 

غريب يحلق 
بالقرب

 من االرض

تخصيص روبوتات لرعاية المسنين 
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دينار أموي بسعر4.7 
مليون دوالر !

السياح العراقيون 
رابع الوافدين 
على أسطنبول 

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت رشك�ة »مورت�ن أن�د إي�دن« 
للم�زادات يف بريطاني�ا، ، بي�ع قطعة 
ال�دوالرات،  بمالي�ن  ن�ادرة  ذهبي�ة 
موضح�ة أن األم�ر يتعل�ق بدينار من 
الدول�ة األموي�ة يرجع تاريخ�ه إىل ما 

يقارب 1200 سنة. 
ووص�ل الس�عر الرس�مي للدينار عند 
دق مطرقة املزاد إىل 3.9 مليون دوالر، 
وبعد دفع رس�وم إضافية، بلغ الثمن 

النهائي 4.7 مليون دوالر.
وبحس�ب ما نق�ل موق�ع »أنتيك تريد 
غازيت«، ف�إن دار املزادات الربيطانية 
لم ترش إىل اسم الشخص الذي اشرتى 

الدار عن طريق الهاتف.
الدين�ار  أن  املؤسس�ة،  وأوضح�ت 
الذهب�ي الن�ادر كان بحوزة ش�خص 
مهت�م بجم�ع املقتني�ات التاريخي�ة، 
وجرى تقدي�ر قيمة القطع�ة من ذي 
قب�ل ب�1.6 ملي�ون جنيه إس�رتليني، 
لك�ن االهتم�ام الكب�ر بالدين�ار رفع 

السعر إىل أعىل من ذلك.
وذك�ر س�تيفن لوي�د، وه�و باح�ث 
مختص يف ش�ؤون العم�الت املعدنية، 
إن الدين�ار ال�ذي جرى بيع�ه »رائع«، 
وع�زا إعجاب�ه بالقطع�ة إىل صونه�ا 
بش�كل »مذهل«، وهذا يضاف بحسب 

قوله إىل القيمة التاريخية الكبرة.
ويحم�ل الدينار عبارة »ال إل�ه إال الله 
وح�ده ال رشي�ك ل�ه« يف الوس�ط، أما 
جوان�ب العمل�ة القديم�ة فمحاط�ة 
بعبارة أخرى هي »محمد رس�ول الله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره عىل 
الدين كله«.وأوردت رواية تاريخية، أن 
العملة مصنوع�ة بأكملها من الذهب، 
علما بأن املعدن مس�تخرج من موقع 

يملكه الخليفة األموي آنذاك.

املراقب العراقي/ متابعة...
عثرت الرشطة اإلس�بانية عىل جث�ة عجوز تبلغ من 

العمر 78 عاما يف شقتها بالطابق الثاني لعمارة يف العاصمة 
مدري�د، يرجح أنها توفي�ت منذ ما ال يقل ع�ن 15 عاما دون 
أن يتفط�ن إليه�ا أحد.وذكرت موق�ع يل يس أي الفرنيس نقال 
ع�ن مصادر إعالمية محلية إس�بانية أنه ت�م العثور عىل جثة 
العجوز داخل غرفة االس�تحمام يف حي س�يوداد لينيال يف أحد 
ضواح�ي العاصم�ة مدري�د، وأن الوف�اة تعود إىل م�ا بن 14 
و16 س�نة وأن الوفاة طبيعية وخالية من أي شبهة إجرامية.

وكانت الرشطة اإلسبانية قد تلقت بالغا من ابنة أخت العجوز 
املتوفاة، تعلمهم فيها أن باب ش�قة خالتها مغلق من الداخل 

وتدخلت لتكتشف جثة خالتها متعفنة يف غرفة االستحمام.

املراقب العراقي/ متابعة...
س�جل عدد السياح األجانب الوافدين 
األش�هر  يف  إس�طنبول  مدين�ة  إىل 
الخمس�ة األوىل من العام الحايل رقماً 
قياس�ياً جديداً، ووص�ل إىل نحو 5.5 

مالين سائح.
وبحس�ب معطيات مديري�ة الثقافة 
نرشته�ا  بإس�طنبول  والس�ياحة 
مؤخ�را، فإن ع�دد الس�ياح الوافدين 
إىل إس�طنبول بن كانون الثاني وأيار 
2019، ش�هد ارتفاع�ا بنس�بة %11 

مقارنة بالفرتة ذاتها من 2018.
وأوضحت أن عدد الس�ياح الوافدين 
إىل إس�طنبول خالل الفرتة املذكورة 
و906  أل�ف  و415  مالي�ن   5 بل�غ 
ش�خصا، ليس�جل عدده�م رقما 
جديدا.وأضافت  قي���اسيا 
م�ن  مالي�ن   5.4 أن 
إىل  قدم�وا  الس�ياح 
املدينة ع�رب الطائرات 

والبقية عرب البحر.
البيانات أن  وكش�فت 
قائمة  تصدروا  األملان 
أكثر السياح الوافدين 
إىل إس�طنبول تالهم 
اإليرانيون ثم الروس 
العراقي�ون،  ث�م 
وبل�غ عدده�م عىل 
ألف   395 الرتتي�ب 
ألف  أملان�ي، و337 
إيران����ي و291 
رويس،  أل�ف 
و204 آالف 

عراقي.

املراقب العراقي / متابعة...
وقد أظهرت دولة اإلمارات تقدماً غر مسبوق 
اليهودي�ة ضم�ن خططه�ا  الديان�ة  يف دع�م 
للتطبي�ع م�ع »إرسائي�ل«، م�ن خ�الل إعالن 
موعد إنشاء أول معبد يهودي رسمي يف البالد، 

سيكتمل يف ثالث سنوات ويفتتح عام 2022.
وتعمل اإلم�ارات عىل الظهور  يف مقدمة الدول 
الراعية ملا تس�ميه �«التسامح« و«التعايش«، 
الذي غاب عن سياس�اتها مع دول عربية عدة، 
يف وق�ت يتهمها مراقبون بدعم انتش�ار أديان 
أخرى غر اإلسالم يف منطقة الجزيرة العربية.

وأكدت وكالة األنب�اء اإلماراتية »وام«أن املعبد 
اليهودي س�يقع ضمن نطاق مجم�ع لألديان 
يطل�ق علي�ه »بي�ت العائل�ة اإلبراهيمي�ة« يف 
أبوظبي.ودش�ن ويل عه�د أبوظب�ي محمد بن 
زايد آل نهيان، يف ش�باط املايض، »بيت العائلة 
اإلبراهيمي�ة« بحض�ور إم�ام األزه�ر أحم�د 

الطيب، وبابا الفاتيكان فرانسيس.
ورغ�م أن املعب�د اليه�ودي س�يكون األول يف 
اإلمارات ف�إن مجموعة صغرة م�ن الوافدين 
اليه�ود تس�تخدم بيتاً يف دبي إلقامة الش�عائر 
الدينية.وب�ارك »إرسائي�ل يف الخلي�ج«- أح�د 
حس�ابات الخارجية اإلرسائيلية عىل »تويرت«- 
خطوة اإلم�ارات، مؤك�داً أن حكومتها توجت 
»احرتامها لألديان« بوجود كنيس بمدينة دبي.

وتظهر ص�ور تصميم املرشوع أنه من 3 مباٍن 

ضخمة بنف�س الحجم والش�كل، وبعد إنجاز 
الكنيس سيكون األول واألكرب يف جزيرة العرب 
من�ذ أن َط�رد الرس�ول الكري�م )ص( اليهود 
الهجرية.وس�يخصص  الس�ابعة  الس�نة  يف 
كل مبن�ى منه�ا ع�ىل ح�دة لعب�ادة ديانة، يف 
إط�ار مدخل منفصل م�ن الحديقة الرئيس�ة 
للمجم�ع، إىل جانب مبنى راب�ع غر تابع ألي 
ديانة سيش�مل فعاليات للجميع، وفق ما قال 
ديفيد أجاي�ي، رئيس رشكة »أجايي ورشكاه« 
ومصم�م املوقع.يف 26 أكتوبر 2019، كش�فت 
وكال�ة »أسوش�ييتد ب�رس« األمريكي�ة، ع�ن 
الكنيس اليهودي ال�ري املوجود بمدينة دبي 
اإلماراتية ونشاطه لفائدة اليهود املوجودين يف 
البالد، مش�رة إىل أن الكني�س يقع يف فيال غر 
مكش�وفة وس�ط املنازل بأحد األحياء الراقية 
يف دبي.وع�ن حي�اة اليه�ود يف اإلم�ارات قالت 
»أسوش�ييتد برس« إنها ت�دور اآلن داخل فيال 
يف دب�ي، حيث تجتم�ع مجموع�ة منتقاة من 
الزائرين ألداء الصلوات األس�بوعية واالحتفال 
باألعياد.كم�ا قدمت الوكال�ة بعض التفاصيل 
ع�ن الكني�س م�ن الداخ�ل، وقال�ت إن غرفة 
الجل�وس تع�د م�كان العب�ادة الرئي�يس الذي 
ُيقرأ فيه س�فر التوراة وت�ؤدى فيه الصلوات، 
ويف الطاب�ق العل�وي للكني�س توج�د غ�رف 
للمبيت للزائرين الذين يحتفلون بيوم السبت.

وذكرت أيضاً أن »الجالية اليهودية يف اإلمارات 
نصب�ت خيمة مؤقتة يف الفناء 
للكني�س لالحتف�ال  الخلف�ي 
بعيد الس�وكوت اليهودي الذي 
يستمر سبعة أيام«، وهو عيد 
يحيي ذكرى الخيم التي عاش 
فيها بن�و إرسائيل إب�ان فرتة 
التي�ه يف ش�به جزيرة س�يناء 
طيلة 40 سنة عقب خروجهم 

من مرص.

ا�سادت �سفحة »اإ�سرائيل يف اخلليج« اأحد ح�سابات اخلارجية الإ�سرائيلية 
على »تويرت«- خطوة الإمارات ببناء اأول كني�س يهودي يف دبي يف وقت 

يرى مراقبون  ان المارات تدعم انت�سار اأديان اأخرى غري الإ�سالم 
ول�سيما اليهودية  يف منطقة اجلزيرة العربية.

» إسرائيل في الخليج «  تشيد ببناء اإلمارات ألول معبد يهودي في دبي

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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املراقب العراقي/ متابعة...
فوج�ئ ن�زالء منتج�ع س�ياحي فاخ�ر ع�ىل الس�احل 
الجنوبي لتايالن�د برائحة غريبة، اكتش�فوا أنها ناجمة 
عن جنوح مئات األس�ماك النافقة إىل ش�اطئ املنتجع، 
دون أن يعرفوا سبب الحالة النادرة.وقال رئيس املصايد 
يف جزيرة بوكيت، س�ريبونغ باناس�ونتي، إن نحو 300 
مرت من الش�اطئ يف جزيرة ناكا ياي، امتأل ب�األس�ماك 
النافقة، مضيفا أن الس�لطات تعمل عىل تحديد الس�بب 
وراء حالة النفوق الجماعية، لكنه استبعد فرضية تلوث 
املياه.وأوض�ح قائال: »لقد فحصنا نوعية املياه. ال يمكن 
أن تتسبب يف النفوق الجماعي لألسماك«، وفقما ذكرت 

وكالة فرانس برس«.وكشف أنه يعتقد أن هذه األسماك 
ألقي�ت من مراكب صي�د محلية، الفت�ا إىل أنها عادة ما 

تباع حية كقوت للحيوان�ات، وال فائدة منها 
نافقة.

وق�ال عال�م البيئ�ة البحرية املخ�رم ثون 
ثامرونغناساوات يف صفحته عىل »فيسبوك«، 
إن األس�ماك جاءت ع�ىل األرجح م�ن قوارب 
صيد، ولم تنفق من أي س�بب طبيعي أو تغر 

مفاجئ يف ظروف مياه البحر.
وأوضح إن كمية مماثلة من األسماك خرجت 

إىل الش�اطئ يف مقاطع�ة رايون�غ يف ع�ام 
2008، كاش�فا أن ثمن�ه القلي�ل حينئذ لم 

يكن يساوي مشقة نقله إىل ميناء البيع.

األسماك النافقة تجتاح منتجعا سياحيا في تايلند

متظاهرو لبنان يصفون قناة 
»العربية« بـ«العبرية«

أخطبوط يحاول سرقة كاميرا غواص في أعماق البحار

 املراقب العراقي/متابعة...
املتظاهري�ن  م�ن  ع�دد  قاط�ع 
اللبنانين مراِس�لة قناة »العربية« 
الس�عودية، ريم�ا مكتب�ي، الي�وم 
تغطيته�ا  أثن�اء  يف  الجمع�ة، 

للتظاه�رات العارمة 
وس�ط العاص���مة 
واملطالِب�ة  ب�روت، 
بوق����ف الرائب 
ل  قا و . د لفس�ا ا و
املتظاهري�ن  أح�د 
ملراِس�لة العربي�ة يف 
أثن�اء نقله�ا وقائع 
التظاه�رات: »قن�اة 
أنتم«،  العربي�����ة 
هاجمت�ه  ح�ن  يف 

اإلعالمية وردَّت عليه بصوت عاٍل.
وتتع�رض القناة الس�عودية، منذ 
س�نوات طويلة، لكثر من الغضب 
الوط�ن  يف  العارَم�ن  والس�خط 

العربي، يف ضوء ما يصفه نش�طاء 
بأن�ه »انحي�از منه�ا إىل األنظم�ة 
العربية القديمة، خاصًة العسكرية 
الش�عوب  منها«، وتجاُهٌل ملطالب 
والديمقراطية  والحري�ة  بالعي�ش 
االجتماعية  والعدالة 
والكرامة اإلنسانية.

ص�ل  ا تت������و و
ت  ج�ا الحتج����ا ا
الت�ي أصي�ب فيه�ا 
املتظاهرين  عرشات 
بح�االت  اللبناني�ن 
إغم�اء، من�ذ فج�ر 
جرّاء  م�ن  الجمعة؛ 
األمنية  القوى  إلقاء 
قناب�ل الغاز املس�يل 
للدموع يف س�احة ري�اض الصلح 
مقاب�ل ال�راي الحكومي وس�ط 
محاول�ة  يف  ب�روت؛  العاصم�ة 

لتفريقهم.

املراقب العراقي/ متابعة...
تعّرض غواص يف فرنسا لحادثة مفاجئة 
خالل رحلة استكش�افية حديثة، بعد أن 
حاول أخطبوط الس�طو عىل كامرته يف 

أعماق املياه.
وكان الغط�اس إري�ك ديميت، يغوص يف 
الريف�را الفرنس�ية خالل ش�هر يونيو، 

عندما صادف أخطبوطا فتيا.
ورغبة منه يف توف�ر الوقت، قام ديميت 
بإع�داد الكام�را، ولك�ن األخطبوط لم 
يكن يف »مزاج جيد« للمشاركة يف جلسة 

التصوير.
وُتظه�ر اللقطات املصورة كيف أمس�ك 
األخطب�وط بالكام�را، م�ا أدى إىل ش�د 
وجذب بن الغ�واص والكائن ذي األرجل 

الثمانية.
»أثن�اء  ديمي�ت:  ق�ال  الص�دد،  وبه�ذا 
الكام�را لتصوي�ر األخطبوط،  تجهي�ز 
فوجئ�ت برؤيت�ه وه�و يتج�ه مبارشة 
إليها ويحاول أخذه�ا معه. حاولت عدة 
مرات اس�رتدادها ببطء دون جدوى، لذا 
انتظرت لفرتة من الوق�ت، اعتقادا مني 
أن�ه س�يرتكها قريب�ا، لكن�ه ظل 

يحاول السباحة بعيدا«.
تخ�ىل  الح�ظ،  ولحس�ن 
رسق�ة  ع�ن  األخطب�وط 
النهاي�ة،  يف  الكام�را 
ديمي�ت  فأخذه�ا 
وسبح بها بعيدا.

المصابيح الزيتية تسجل مدينة هندية في غينيس لألرقام القياسية

توفيت وحيدة وعثر 
على جثتها بعد 15 عاما !

دب يثور على مدربه !  

املراقب العراقي/ متابعة...
الهندي�ة  أيودي�ا  مدين�ة  س�جلت 
رقًما قياس�ًيا يف موس�وعة غينيس 
من خ�الل إن�ارة مئ�ات اآلالف من 
املصابيح الزيتي�ة يف إطار مهرجان 

هندويس سنوي.
وس�لم ممثل�و موس�وعة غيني�س 

لألرقام القياسية الشهادة إىل يوغي 
أديتيان�اث، رئيس وزراء والية أوتار 
براديش الش�مالية، بعد أن شاهدوا 
إضاءة 409 آالف مصباح زيتي عىل 

ضفاف نهر سارايو.
وقال أن�وج جها، ق�ايض مقاطعة 
أيودي�ا، لوكال�ة أسوش�يتد ب�رس: 

»عمل بجد أكثر من 6000 متطوع، 
معظمه�م م�ن ط�الب الجامعات، 
لضمان إش�عال املصابي�ح يف نمط 
منتظ�م لإلطار الزمن�ي املحدد«.يف 
الع�ام املايض، س�جلت أيوديا رقما 
م�ن   300150 بإض�اءة  قياس�يا 

املصابيح الزيتية.

املراقب العراقي/ متابعة...
خ�رج دب عن الس�يطرة خ�الل عرض 
للس�رك، فانق�ض ع�ىل مدربه بش�كل 
مفاج�ئ أمام أعن الحضور، يف مش�هد 
إع�الم  وس�ائل  نقلت�ه  ون�ادر  خط�ر 
محلية.وث�ار الحي�وان الضخ�م فج�أة 
ليع�ض ذراع مدرب�ه ويطرح�ه أرضا يف 
سرك بمدينة أولونيتس شمايل روسيا، 
وس�ط حالة ذعر انتابت الحضور الذين 
كانوا جالس�ن أمام ال�دب مبارشة من 
دون أس�وار.وقالت وكالة أنباء »تاس« 
الروس�ية، إن الحادث وقع أثناء عرض 

يف خيم�ة س�رك ممتلئ�ة باملتفرجن، 
ومن بينهم أطفال، حيث يمكن س�ماع 
رصخاته�م بوض�وح يف الفيدي�و، لكن 
الجمي�ع نج�ا لحس�ن الحظ.ويظه�ر 
مس�اعد امل�درب وهو يركل ال�دب الذي 
ي�زن ح�وايل 280 كيلوغرام�ا، الجاث�م 
فوق جس�د زميله، فيم�ا أفادت تقارير 
صحفية محلية بالسيطرة 
عىل املوقف بعد تعريض 
الحي�وان لصدم�ات 
ل�ت  وقا . ئية كهربا

 » س ت�ا «

إن أيا من العاملن يف السرك أو الجمهور 
لم يتعرض ألذى.وقالت متحدثة باس�م 
الس�رك للوكالة، إن عرض الدب سيتم 
إلغاؤه م�ن جدول الفقرات مس�تقبال، 
بس�الم  م�ر  الح�ادث  أن  إىل  مش�رة 
بالنس�بة للمدرب والحضور والحيوان.

إن س�بب  الس�رك  وق�ال عامل�ون يف 
ثورة الدب ربما تك�ون تعرضه ألضواء 
الكام�رات، من الجماهر التي س�عت 
إىل التقاط صور فري�دة وقريبة لعرض 

الحيوان.

اإلمارات تدعم الديانة اليهودية ضمن 
خططها للتطبيع مع »إسرائيل«

تجتمع مجموعة زائرين اسبوعيا ألداء 
الصلوات اليهودية

إنجاز الكنيس سيكون األول واألكبر 
في جزيرة العرب

م�ن االم�ور االيجابي�ة ه�و م�ا 
ع�ن  الرتبي�ة  وزارة  أعلنت�ه 
إصداره�ا توجيهاً بفصل مديري 
بتعطي�ل  املتس�ببن  امل�دارس 
الرس�مي وق�د وجه�ت  ال�دوام 
مديرياته�ا بالحف�اظ عىل س�ر 
العملية الرتبوي�ة  فاملفروض أن 
الدوام يبقى مس�تمرا يف املدارس 
وال يوج�د أي تعطي�ل أو إيق�اف 
إجب�اري كما حدث م�ع عدد من 
مدارس بغداد التي نظمت وقفات 
طالبية ملساندة املتظاهرين الذين 
يرابط�ون يف س�احات التظاه�ر 
بعدد م�ن محافظ�ات البالد منذ 
يوم الجمعة املايض عىل حس�اب 
الدراس�ة حي�ث م�ن املف�روض 

ابعاد التالميذ عن السياسة.

م�ن الجوان�ب الس�لبية  التي 
ظه�رت خ�الل االي�ام املاضية 
ع�دم الت�زام بع�ض املوظفن 
بالدوام الرس�مي وغيابهم عن 
الدوائ�ر الت�ي يعمل�ون فيه�ا 
يف  مش�اركون  انه�م  بحج�ة 
التظاه�رات بينم�ا االوىل به�م 
التواج�د يف دوائرهم لتمش�ية 
فه�م  املراجع�ن  معام�الت 
يقولون انه�م يتظاهرون ضد 
الفساد بينما ان ترصفهم هذا 

هو الفساد بعينه.

ايجابي...فصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام

سلبي... عدم التزام بعض الموظفين بالدوام الرسمي


