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برزاني يستقوي بالقوات االمريكية المتواجدة في االقليم 
ويتحرك الحتالل كركوك

لصوص يستغلون انشغال بغداد بأزمة التظاهرات..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
يس�عى مس�عود برزاني اىل الهيمن�ة مجدداً 
عىل محافظ�ة كركوك بعد ان ط�ردت قواته 
منها خ�ال عملي�ات ف�رض القان�ون التي 
انطلقت بعد االستفتاء الذي طرحه »برزاني« 
للتصويت عىل انفصال كردستان عن العراق 
وإنشاء الدولة الكردية املزعومة، ويستقوي 
يف تحركات�ه تل�ك بالق�وات االمريكي�ة التي 
دخل�ت االقلي�م قادم�ة من س�وريا يف خطة 
االنس�حاب التدريجية التي اعلنتها واشنطن 

منذ قرابة االسبوعني.
واس�تغل الربزاني يف تلك التحركات انش�غال 
الحكومة املركزية ووس�ائل االع�ام يف ازمة 
التظاه�رات التي انطلق�ت يف االيام االوىل من 
شهر ترشين الجاري و الزالت متقدة يف بغداد 

وعدد من املحافظات الجنوبية.
وبدأت تحركات برزاني يف الزحف عىل املناطق 
املتنازع عليها وكركوك منذ تسنم عبد املهدي 
زمام الحكم منذ قرابة الس�نة، حيث استغل 
العاق�ة املتين�ة بينهما ألجل اع�ادة هيمنته 
ع�ىل املناطق املتنازع عليها، وتكثيف تواجده 

يف محافظة كركوك.
وبه�ذا الجانب حذر الخبري العس�كري وفيق 
السامرائي من استغال ازمة التظاهرات من 
جه�ات خارجية وداخلية تريد تحقيق العديد 
من املطامع يف ظل انشغال الحكومة املركزية 

بمجريات االحداث يف بغداد واملحافظات.
وق�ال الس�امرائي يف لق�اء متلف�ز تابعت�ه 

»املراقب العراق�ي« ان »برزاني يريد ان يعيد 
احتال�ه لكرك�وك واملناطق املتن�ازع عليها، 

مستغاً االحداث الجارية يف البلد«.
وأض�اف ان »البعض يراهن عىل اقتتال داخل 
بغداد واملحافظات ، لكي يس�تثمره ويهيمن 
ويسيطر كاً عىل مصالحه، وحلم الربزاني يف 

احتال كركوك يكاد اليفارقه ».
ولفت اىل ان »مسعود برزاني يستقوي يف ذلك 
بالقوات العس�كرية االمريكية التي انسحبت 

من سوريا ودخلت اراضيه«.
م�ن جانبه ي�رى املحل�ل الس�يايس محمود 
الهاش�مي ان »مس�عود بارزاني يس�تغل اي 
فرصة إلثارة األزمات يف الباد، وما تحش�يده 
لق�وات البيش�مركة ع�ىل ح�دود كرك�وك ، 
اال لتحقي�ق غايت�ه يف اع�ادة الهيمن�ة ع�ىل 

املحافظة«.
وقال الهاش�مي يف حديث خ�ص به »املراقب 
العراق�ي« ان »الربزان�ي ي�درك ان الخ�اف 
الس�يايس ال يوس�ع ل�ه الطري�ق لتحقي�ق 
أوهامه باستعادة املناطق املتنازع عليها النه 
يف ذلك سيخرس حليفه األهم عبد املهدي الذي 

وضع بني يديه أموال قارون من النفط«.
وأض�اف ان » مس�عود يدرك جي�داً ان وجود 
الحشد الش�عبي وذهاب ابي مهدي املهندس 
اىل كركوك س�يقف يف وجه تطلعاته الساعية 
العادة الهيمنة عىل املناطق املحاذية لاقليم«.

واوضح ان »االس�تقواء باألمريكان لن ينفع 
اىل  الفت�اً   ،« اطماع�ه  تحقي�ق  يف  الربزان�ي 

ان »املنط�ق الس�يايس يق�ول ان األم�ريكان 
خدعوه كثريا وخذلوا ابناء قوميته يف س�وريا 
،واالس�تقواء به�م كم�ن يتك�يء ع�ىل جذع 

مسنود«.

يشار اىل ان اكثر من )1000( جندي امريكي 
كان�وا قد دخل�وا اىل اقليم كردس�تان يف اطار 
االنس�حااب االمريك�ي الجاري من س�وريا، 
بموج�ب االتفاق ال�رويس االمريك�ي، والذي 

ج�اء متازمناً مع التظاهرات التي تش�هدها 
املحافظ�ات  م�ن  وع�دد  بغ�داد  العاصم�ة 
الس�تعادة  برزان�ي  وتح�ركات  الجنوبي�ة، 

كركوك.

اك�دت قيادة عمليات بغداد، الي�وم االربعاء، ان فرض 
حظر التجوال هدفه حماية املتظاهرين من املندسني.

وقال�ت القيادة يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي«، إن 
»ف�رض حظ�ر التجوال ه�و لحماي�ة املتظاهرين من 

املندسني والخايا اإلرهابية«.
وأض�اف البي�ان أن »قي�ادة عملي�ات بغ�داد تهي�ب 
باملواطنني الكرام ومن اجل سامتهم االلتزام بتوقيتات 

حظر التجوال والتعاون مع األجهزة األمنية«.
واعل�ن قائ�د عملي�ات بغ�داد الفري�ق الرك�ن قي�س 
املحم�داوي، يف وقت س�ابق عن ف�رض حظر للتجوال 

من الساعة 12 لياً إىل السادسة صباحاً.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�رب نائب عن تحالف الفتح عبد االمري املياحي، 
الي�وم االربعاء، ان اس�تقالة الحكومة يف ظل هذه 
الظروف والفوىض التي تعم الباد »سيخلق فراغا 

حكوميا يعمق االزمة بدل حلها«.
وق�ال املياحي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي«، ان »عبد امله�دي جاء ضمن التوافقات 
بني الكت�ل الربملاني�ة الكبرية«، مبين�ا ان »تقديم 
عبد املهدي الستقالته بهذا الوقت الحرج ليس من 
العدال�ة التفكري به كما انه س�يكون ذا مردودات 

سلبية عىل الوضع العام«.
واض�اف ان »تقديم عبد املهدي اس�تقالته يف ظل 
ه�ذه الف�وىض العارمة الت�ي تعم الباد س�يخلق 
ف�راغ حكومي يعمق املش�اكل واالزمات والوضع 

العراقي اليتحمل مثل هكذا اجراءات«.
وشدد عىل ان »الحكمة يف الرد والترصف هو االمر 
الواجب التحيل به يف ظل هذه الظروف، وان نبحث 

عن حلول سلمية وعقانية بعيدة عن الفوىض«.
واش�ار اىل ان »مجل�س الن�واب جاد ومس�تمر يف 
اص�دار ح�زم االص�اح وتقديم الدعم والتنس�يق 
الكامل مع الحكومة لتبطيق تلك الحزم بالش�كل 

الذي ينسجم مع مطالب الجماهري املرشوعة«.

الفتح: استقالة 
الحكومة ستخلق فراغًا 

يعمق االزمة

عمليات بغداد:
 حظر التجوال هدفه 
حماية المتظاهرين

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائ�ب عب�اس علي�وي، 
اليوم األربعاء، ان التعديل عىل 
الدس�تور صعب جداً، بس�بب 
معارض�ة الق�وى السياس�ية 
الكردي�ة يف اقلي�م كردس�تان 

لذلك.
ترصي�ح  يف  علي�وي  وق�ال 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ، 
إن »اعرتاض ثاثة محافظات 
عىل تعديل الدس�تور بحس�ب 
التعدي�ل  س�يجعل  القان�ون 
باط�ا”، الفت�ا إىل إن “إقلي�م 

ع�ىل  س�يعرتض  كردس�تان 
عدد م�ن الفق�رات والبنود يف 
ستتس�بب  والت�ي  الدس�تور 

بابطال تعديله«.
وأضاف أن »الكتل السياس�ية 
الكردي�ة غ�ري راغب�ة بتعديل 
مجال�س  وإلغ�اء  الدس�تور 
أزم�ة  ك�ون  املحافظ�ات 
التظاه�ر لم تش�مل اإلقليم”، 
اللجن�ة  “نج�اح  مس�تبعدا 
النيابية املش�كلة لتعديل بنود 
اع�رتاض  بس�بب  الدس�تور 

محافظات اإلقليم«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت كتلة سائرون النيابية، اليوم األربعاء، جمع تواقيع نيابية 

الستجواب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي »تمهيداً إلقالته«.
وق�ال عض�و الكتلة ب�در الزي�ادي يف بيان 

مقتض�ب تابعته »املراق�ب العراقي«، 
إن كتلة »س�ائرون جمع�ت تواقيع 

امله�دي  عب�د  ع�ادل  الس�تجواب 
ان  اىل  إلقالته«.يش�ار  تمهي�داً 
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع 
شهدت تبادل للرسائل بني رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي، وزعيم 
التي�ار الص�دري مقت�دى الصدر، 
رضورة  اىل  فيه�ا  االخ�ري  ودع�ا 

رئي�س  اس�تقال����ة 
م���ن  ال�وزراء 

منصبه.
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االمام الخامنئي: الشعبان اللبناني والعراقي 
لهما مطالب مشروعة وقابلة للتحقق 

»إنسانّية« الصحافي .. لكل ظرٍف قرار

باسم قاسم: 
ُعْدت إلى 
النوارس 
من أجل 
المنافسة

المراقب العراقي/ بغداد...
تريلي�ون  اإلس�كان  ص�ن��دوق  خ�ص�ص 
دي�ن�ار إضافي�ة للع�ام الح�ال��ي ك�ق�روض 
ل�مواط�ن��ني ض�م��ن ح�زم��ة اإلصاحات 
وب�ين�م�ا  ال�س��ك�ن،  بمج�ال  الح�كومي�ة 
أف�ص��ح ع��ن منح�ه 32 م�ل�ي��ار دي�ن�ار 
ك�ق�روض خ�ال ثاثة أش�هر، أك�د أنه يتجه 

حاليا إلق�راض املجمعات السكنية االستثمارية.
وق�ال مدي�ر ع�ام الص�ن�دوق ال�ت�اب�ع لوزارة 
االع�م�ار واالس�كان وال�ب�ل�دي�ات ال�ع�ام�ة 
ص�ب��ار ال�س��اع�دي، إن »امل�ص��رف اتخ�ذ 
إج�راءات عدة من أجل ترسي�ع إنجاز معامات 
امل�واط�ن�ني ال�راغ�ب�ني ب�ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
ال��ق���روض م�ن خ�ال تقليص اإلج�راءات 

اإلدارية والروتينية، ما مكن الصندوق من إتمام 
املعاملة بمدة ال تتجاوز األسبوع«.

وأرج�ع التأخري الحاص�ل يف املعاملة إىل »روتني 
عمل الدوائر األخرى التي تس�تغرق وقتا طويا 
يف اص�دار صح�ة ال�ص��دور«، مش�ريا ال�ى أن 
وزارت�ه »عممت كتابا من االمانة العامة ملجلس 
الوزراء، يلزم املؤسسات ذات العاقة باالرساع يف 
اص�دار كتابي صحة الصدور والكفاء بالرسعة 

املمكنة وبمدة ال تزيد عىل اسبوع«.
وأفصح الس�اعدي عن انه »ت�م تخصيص مبلغ 
تريلي�ون دينار اضافي�ة للصندوق ضمن حزمة 
االصاح�ات التي اطلقها مجلس الوزراء، معربا 
عن امل�ه باالرساع برصفه الس�تثماره بموجب 
التعدي�ات الت�ي اقرتحها ال�ص�ن��دوق وه�ي 
ت�ع�دي��ل ق�ان��ون امل���ال امل�ش��اع بتقليل 
اق��ل م��ن 100 م�ت��ر،  ال��ى  امل�س��اح�ة 
واالس���راع بتحوي�ل جن�س االرايض الزراعية 
اىل س�كنية، ورف�ع التع�ارض ب�ني القوان�ني، 
وكذلك تقليل الفائدة او الرس�وم االدارية ع�ل�ى 
ال��ق���رض ال���ى واح��د ب�امل�ئ��ة، م��ع 
زي���ادة س��ن�وات التقس�يط م�ن 15 اىل 20 

عاما«.
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نائب: تغيير الدستور
 صعب بسبب معارضة 

محافظات االقليم

سائرون: جمعنا تواقيع القالة 
عبد المهدي
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المراقب العراقي/ بغداد...
بعد ي�وم واحد م�ن تبادل الرس�ائل ب�ني زعيم 
التي�ار الصدري مقتدى الص�در ورئيس تحالف 
الفتح هادي العامري ورئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي والتي تمحورت حول اس�تقالة الحكومة 
ورضورة تشكيل حكومة جديدة يبدو أن مفتاح 
األزم�ة القائم�ة ب�ات قريب�ا خصوص�ا بعد أن 
اعرب العامري عن اس�تعداده للتفاهم للتوصل 
اىل صيغ�ة توافقي�ة تعمل عىل إرضاء الش�ارع 

العراق�ي.
ف�اىل ذلك رج�ح تحالف س�ائرون الذي يرأس�ه 
الصدر ال�رشوع بمفاوضات تش�كيل الحكومة 
خ�ال اليوم�ني املقبلني وفق اتف�اق بني الصدر 
والعام�ري، يف حني يؤكد تحالف الفتح برئاس�ة 
العام�ري أن تس�مية البديل لعبد املهدي س�تتم 

خال اليومني املقبلني.  

فم�ن جهته أك�د النائب ع�ن تحالف س�ائرون 
سام الشمري أن »زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر مرص عىل اس�تبدال عبد املهدي بالتعاون 
مع رئي�س تحالف الفتح ه�ادي العامري كون 
الحكومة الحالية لم تفصح عن املفس�دين ولم 
ت�ؤدي ما ودعت ب�ه من إصاحات سياس�ية«، 
الفت�ا إىل إن »الص�در يري�د إن تطرح ش�خصية 
تكنوقراط بعيدة عن تدخل األحزاب السياس�ية 
لت�ويل منص�ب رئاس�ة ال�وزراء ب�دال ع�ن عبد 

امله�دي«.
وأضاف أن »الكتل السياس�ية ل�م تناقش حتى 
اآلن إي شخصية لتويل منصب رئاسة الوزراء«، 
مبينا أن »اس�تبدال عب�د املهدي س�يتم باتفاق 

العامري والصدر«.
ري�اض  التحال�ف  نف�س  ع�ن  النائ�ب  لكن�ه 
املس�عودي كش�ف ع�ن »ب�دء ح�وارات ج�ادة 
وش�املة للكتل السياس�ية يف الربملان للبحث يف 

انهاء عمل الحكومة وتشكيل اخرى«، مؤكدا ان 
»املشاورات تشمل ايضا تغيري اعضاء مفوضية 

االنتخابات«.
وق�ال املس�عودي يف ترصي�ح اطلع�ت »املراقب 
العراق�ي« علي�ه إن »الكتل السياس�ية النيابية 
ومنذ ليلة ام�س بدأت بحوارات جادة وش�املة 
بشأن بحث خيار انهاء عمل الحكومة وتشكيل 
حكومة جديدة وفق متطلبات الدستور”, مؤكدا 
ان “نتائج املشاورات قد تفيض اىل اتخاذ قرارات 

ومواقف بشأن مصري الحكومة الحالية”.
يف  س�تبحث  ايض�ا  “املش�اورات  أن  واض�اف، 
امكاني�ة اعف�اء اعض�اء مفوضي�ة االنتخابات 
واس�تبدالهم باش�خاص فعا مس�تقلني وغري 
خاضعيني الي س�لطة سياسية او جهة متنفذه 
امتث�اال ملطال�ب املتظاهري�ن, فض�ا عن بحث 

تعديل قانون االنتخابات الحايل”.
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رسائل الصدر والعامري هل ستحل االزمة وترضي الشارع العراقي ؟

المراقب العراقي/ متابعة ...
كلف الرئي�س اللبناني، ميش�ال عون، رئيس الحكومة املس�تقيل 
س�عد الحريري، بتس�يري األعمال لحني تش�كيل حكوم�ة جديدة، 
وتزامن�ا مع ذلك وجه األمن اللبنان�ي طلبا اىل املتظاهرين يف عموم 

الباد املبادرة لفتح الطرق املغلقة بغية إعادة الحياة إىل طبيعتها.
وقال�ت املديري�ة العام�ة لرئاس�ة الجمهوري�ة 
اللبنانية، يف بي�ان لها »عطفا عىل أحكام 
البن�د 1 م�ن امل�ادة 69 من الدس�تور 
املتعلق�ة بالحاالت الت�ي تعترب فيها 
الحكومة مس�تقيلة، وبعد اس�تقالة 
رئيس�ها س�عد الحري�ري، أعرب عن 
ش�كره لدولة الرئيس والوزراء وطلب 
من الحكوم�ة االس�تمرار يف ترصيف 
حكوم�ة  تش�كل  ريثم�ا  األعم�ال 

جديدة«.

ويف س�ياق متص�ل طلبت قي�ادة الجيش اللبناني م�ن املتظاهرين 
يف عم�وم الباد املبادرة لفتح الطرق املغلق�ة بغية إعادة الحياة إىل 
طبيعتها، يأتي ذلك بعد يوم من إعان رئيس الوزراء سعد الحريري 
اس�تقالة حكومته اس�تجابة ملطال�ب املحتجني الذي�ن خرجوا إىل 
الش�وارع منذ نحو أس�بوعني مطالبني بإسقاط الحكومة والنظام 

الطائفي املتحكم يف الباد.
وأك�د املص�در، أن عن�ارص الجيش فتح�وا فعليا عددا م�ن الطرق 

الرئيسية بعد إزالة عوائق وخيام وضعها املحتجون.
وقد أكد الجيش - يف بيان له - عىل حق التظاهر الس�لمي والتعبري 
ع�ن الرأي بموج�ب الدس�تور والقانون عىل أن يك�ون التظاهر يف 

الساحات العامة فقط.
وأوض�ح أن قطع الطرق أفىض إىل تفاقم اإلش�كاالت بني املواطنني 

إىل درجة خطرية.
وق�د دع�ت دول ومنظم�ات إىل اله�دوء واالس�تقرار والتعاون بني 

األطراف السياسية يف لبنان، بعد إعان استقالة الحريري.

تفاصيل اوسع صفحة 4

الجيش اللبناني يفتتح الطرق والشعب
 بانتظار حكومة جديدة 

صندوق اإلسكان يوعد بقروض جديدة للمواطنين



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ ذي قار...
أف�اد مصدر أمني يف محافظ�ة ذي قار، باعتقال 
22 شاباً بتهمة حرق منزل النائب عن تحالف 
»الفتح« نارص ترك�ي، من قبل قوة أمنية يف 
محافظة ذي قار.وقال املصدر، إن »قوة من 
رشط�ة املحافظة اعتقلت 22 ش�اباً، بتهمة 
ح�رق بي�ت النائب ن�ارص ترك�ي، ومحاولة 
احراق بيت األمني العام لرئاسة الوزراء حميد 
الغزي، يف قضاء الش�طرة، بمحافظة ذي قار«.

وأض�اف، أن »عملي�ة االعتق�ال جرت يف س�اعة 
متأخرة من صباح اليوم األربعاء«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية، ع�ن ضبط مخب�أ للعتاد 

واملتفجرات غربي العاصمة بغداد.
وذك�رت املديري�ة يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، ان 
»مف�ارز االس�تخبارات العس�كرية يف الف�وج الثاني لواء املش�اة ٥٥ 
الفرق�ة ١٧ تمكن�ت م�ن الوص�ول اىل مخب�أ لالعت�دة واملتفجرات يف 

منطقة الرضوانية الرشقية بقضاء ابو غريب«.
وأضاف�ت أن »القوات ضبط�ت بداخله 2٥٠ اطالق�ة BKC، ١٠ قنابر 
 ،TNT ه�اون عي�ار عي�ار ٨2 ملم، ١٥ قنربة ه�اون ٦٠ مل�م، 2 كغم
عبوات ناس�فة مختلفة، مس�اطر تفحري ، ١١س�يم كارت، مس�اطر 
تفجري، عتاد ١٤،٥«، مبينة أنه »تم التعامل مع املواد وفق الس�ياقات 

املعمول بها«.

املراقب العراقي/ كركوك...
اعلن�ت مفارز اس�تخبارات الرشطة االتحادي�ة، عن ضبط وكر 
تاب�ع لعصاب�ات داع�ش اإلرهاب�ي عب�ارة عن غرف�ة طينية يف 
ناحي�ة الرياض بقضاء الحويج�ة يف كركوك.وقال�ت الوزارة يف 
بي�ان تلق�ت »املراقب العراقي«نس�خة من�ه، إن »الوكر يحتوي 
بداخله عىل مفروش�ات واغطية ومالبس وبندقية كالشنيكوف 
ومخ�زن عت�اد BKC، حي�ث تم ح�رق وتدمري الوك�ر«.يف نفس 
الس�ياق، »تمكنت املفارز أعاله واستناداً العرتافات إرهابيني تم 
إلقاء القبض عليهم مس�بقا وبداللتهما، من ضبط وكر يف قرية 
الخزيفي يف قضاء الحويجة، يحتوي عبوتني ناس�فتني وبندقية 

كالشنيكوف، تم رفع املواد املتفجرة وردم الوكر«.

شرطة ذي قار تعتقل 22 مندسا 
قاموا بحرق مزنل نائب عن الفتح

االستخبارات العسكرية تضبط مخبأ 
للعتاد والمتفجرات غريب بغداد

االتحادية تضبط وكرا 
لداعش يف كركوك

2 االربعاء 30 تشرين األول من احلدث
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

تبادل الرسائل بين الصدر والعامري يفتح بابا لحل األزمة

سائرون والفتح يؤكدان قرب الشروع بمفاوضات طرح بديل لعبد المهدي بالتوافق بين الطرفين
املراقب العراقي/ بغداد...

بع�د يوم واحد من تبادل الرس�ائل بني 
زعيم التي�ار الصدري مقت�دى الصدر 
ورئيس تحال�ف الفتح هادي العامري 
ورئيس الوزراء عادل عبد املهدي والتي 
تمح�ورت ح�ول اس�تقالة الحكوم�ة 
ورضورة تشكيل حكومة جديدة يبدو 
أن مفت�اح األزم�ة القائمة ب�ات قريبا 
خصوصا بع�د أن اع�رب العامري عن 
اس�تعداده للتفاهم للتوصل اىل صيغة 
توافقي�ة تعم�ل ع�ىل إرضاء الش�ارع 

العراقي.
فاىل ذل�ك رجح تحالف س�ائرون الذي 
يرأس�ه الص�در ال�رشوع بمفاوضات 
اليوم�ني  خ�الل  الحكوم�ة  تش�كيل 
الص�در  ب�ني  اتف�اق  وف�ق  املقبل�ني 
والعام�ري، يف حني يؤكد تحالف الفتح 
برئاسة العامري أن تسمية البديل لعبد 

املهدي ستتم خالل اليومني املقبلني.  
فم�ن جهت�ه أك�د النائب ع�ن تحالف 
س�ائرون س�الم الش�مري أن »زعي�م 
التي�ار الصدري مقت�دى الصدر مرص 
عىل اس�تبدال عبد املهدي بالتعاون مع 
رئيس تحال�ف الفتح ه�ادي العامري 
ك�ون الحكوم�ة الحالي�ة ل�م تفصح 
ع�ن املفس�دين ول�م تؤدي م�ا ودعت 
به م�ن إصالحات سياس�ية«، الفتا إىل 
إن »الص�در يريد إن تطرح ش�خصية 
تكنوق�راط بعيدة عن تدخ�ل األحزاب 
السياسية لتويل منصب رئاسة الوزراء 

بدال عن عبد املهدي«.

ل�م  السياس�ية  »الكت�ل  أن  وأض�اف 
تناقش حت�ى اآلن إي ش�خصية لتويل 
منص�ب رئاس�ة ال�وزراء«، مبين�ا أن 
»اس�تبدال عب�د املهدي س�يتم باتفاق 

العامري والصدر«.
لكنه النائب عن نفس التحالف رياض 
املس�عودي كش�ف عن »بدء ح�وارات 
السياس�ية  للكت�ل  وش�املة  ج�ادة 
عم�ل  انه�اء  يف  للبح�ث  الربمل�ان  يف 
الحكومة وتش�كيل اخرى«، مؤكدا ان 
»املش�اورات تشمل ايضا تغيري اعضاء 
مفوضية االنتخابات«.وقال املسعودي 
يف ترصيح اطلع�ت »املراقب العراقي« 
علي�ه إن »الكت�ل السياس�ية النيابي�ة 
ومن�ذ ليلة امس بدأت بح�وارات جادة 
وشاملة بش�أن بحث خيار انهاء عمل 
الحكوم�ة وتش�كيل حكوم�ة جدي�دة 
مؤك�دا  الدس�تور”,  متطلب�ات  وف�ق 
ان “نتائ�ج املش�اورات ق�د تف�ي اىل 
اتخاذ ق�رارات ومواقف بش�أن مصري 

الحكومة الحالية”.
واضاف، أن “املشاورات ايضا ستبحث 
يف امكاني�ة اعف�اء اعض�اء مفوضية 
باش�خاص  واس�تبدالهم  االنتخاب�ات 
فع�ال مس�تقلني وغ�ري خاضعيني الي 
متنف�ذه  جه�ة  او  سياس�ية  س�لطة 
امتث�اال ملطالب املتظاهرين, فضال عن 
بحث تعديل قانون االنتخابات الحايل”.

وكان زعي�م التي�ار الص�دري الس�يد 
مقت�دى الص�در دع�ا رئي�س تحال�ف 
الفت�ح ه�ادي العام�ري إىل التع�اون 

القالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي فورا.

ب�دوره اك�د النائب عن تحال�ف الفتح  
مه�دي أم�ريل، أن بديل رئي�س الوزراء 
الحايل عادل عبد املهدي سيحسم خالل 

اليومني املقبلني.
وقال أمريل، يف ترصيح تابعته »املراقب 
التي�ار  إن »موق�ف زعي�م  العراق�ي« 
الص�دري مقتدى الص�در ورئيس تيار 
الفتح هادي العامري سيكون من أجل 
الخ�روج من األزمة التي تمر بها البالد 

بالعديد من الحلول«.
وأشار أمريل إىل أن »حسم اختيار بديل 
عب�د امله�دي س�يكون خ�الل اليومني 
اىل  »الحاج�ة  ع�ىل  املقبلني«.وش�دد 
إىل ش�خص ناجح وق�وي يق�ود البلد 
ويخ�رج م�ن املعوقات، الت�ي تمر بها 

البلد وبرنامج عمل كامل«.
الع�راق تظاه�رات حاش�دة  ويش�هد 
من�ذ األول م�ن ترشي�ن األول الجاري 
يف أكث�ر من ١٠ محافظ�ات، للمطالبة 
باس�تقالة حكومة عادل عب�د املهدي 

بعد مرور سنة كاملة عىل تشكيلها. 
والجدي�ر بالذك�ر أن ي�وم امس ش�هد 
تب�ادل يف الرس�ائل ب�ني زعي�م التي�ار 
ورئي�س  الص�در  مقت�دى  الص�دري 
الوزراء عادل عبد املهدي من جهة، بني 
الص�در ورئي�س تحال�ف الفتح هادي 
العام�ري م�ن جهة أخ�رى، متحدثني 
عن استقالة الحكومة وأهمية تشكيل 

حكومة جديدة.

املراقب العراقي/ بغداد...
والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت 
العلم�ي غل�ق التقديم االلكرتون�ي للقبول 
املرك�زي لطلب�ة ال�دور الثالث والدراس�ة 
الحكوم�ي الصباح�ي  )التعلي�م  املوازي�ة 
الخ�اص( وذلك بع�د انتهاء م�دة التقديم 
وكذلك اس�تمارة االعرتاض ع�ىل القبوالت 

املرك��زية.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه إنه�ا »تعمل عىل 
انصاف جمي�ع املتقدمني الظه�ار القبول 
املرك�زي بش�كل ع�ادل ليأخ�ذ كل طالب 
استحقاقه اس�تنادا اىل معايري عدة ابرزها 
املع�دل واملجم�وع يف كل جامع�ة وكلي�ة 

وقسم«.
واك�دت أن »امل�دة القليلة املقبلة ستش�هد 
االعالن عن نتائج القبوالت للدراسة املوازية 
والدور الثال�ث وكذلك االعرتاضات وممكن 
ان يك�ون هنال�ك ق�رار بفت�ح اس�تمارة 
التقديم للقبول املوازي مرة اخرى من اجل 

ملئ جميع املقاعد الشاغرة«.

قريبا .. اعالن نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث والتعليم الموازي
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�فت لجنة النزاهة النيابي�ة، عن تواجد 
بع�ض اس�ماء املفتش�ني العمومي�ني الذي 
اوقفهم الربمل�ان عن العمل، ضمن اس�ماء 
الدرجات الخاصة التي يعتزم رئيس الوزراء 

اطالقها يف االيام املقبلة.
وقال�ت عض�و اللجن�ة عالي�ة نصي�ف، يف 

ان  العراق�ي«  »املراق�ب  اطلع�ت  ترصي�ح 
»بعض اسماء املفتش�ني العموميني وردت 
ضمن اس�ماء الدرجات الخاصة التي ينوي 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي تقديمها اىل 

الربملان لغرض التصويت عليها«.
واضافت ان »الربملان اوقف عمل املفتش�ني 
بسبب الفساد املوجود يف مكاتبهم، وبالتايل 

ف�أن اعادته�م اىل مناص�ب اخ�رى، يؤك�د 
استمرار الفساد وعدم مكافحته«.

وبينت ان »الربملان س�ريفض هذه االسماء 
التي س�يقدمها رئيس الوزراء وس�يطالبه 
باس�تبدالها باس�م����اء اخ�رى، كونه�ا 
املرش�حة  للمناص�ب  والتصل�ح  مفس�دة 

اليها«.

بعد اقالتهم .. اسماء »المفتشين العموميين« ضمن الدرجات الخاصة 

لجنة تعديل الدستور تؤكد إمكانية انجاز 
مهامها خالل شهرين

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد عضو لجنة تعديل الدستور، النائب يوسف الكالبي، أن اللجنة بإمكانها حسم 
جميع التعديالت يف الدس�تور خالل ش�هرين فقط، يف حال توفرت النية الصادقة 
والتوافقات السياس�ية.وقال الكالب�ي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »التوقيت�ات التي وضعه�ا مجلس النواب والزم نفس�ه بها فيما يخص 

تعديل بعض الفقرات ومواد الدستور كافية«.وأضاف، ان »لجنته بارشت 
مهامها ووضعت ١2 فقرة تخص التعديالت الدس�تورية املرتقبة منها ما 
يخ�ص اإلنتخابات ومنها ما يخص إنتخاب املحافظني بش�كل مبارش«.

 ، لف�ت إىل »حس�م تلك التعديالت خالل ش�هرين و
الني�ة  توف�رت  ح�ال  يف  اآلن  م�ن 

والتوافقات  الصادق�ة 
السياسية«.

التربية النيابية: نعمل على فك ارتباط 
المديريات بالمحافظات واعادتها للوزارة

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عضو لجنة الرتبي�ة النيابية، رعد املكصويص، ان العمل ج�اِر عىل اعادة فك ارتباط 
مديريات الرتبية باملحافظ�ات وارجعاها اىل الوزارة.وقال املكصويص يف ترصيح اطلعت 
علي�ه »املراق�ب العراق�ي« ان »نقل الصالحيات م�ن املركزي�ة اىل الالمركزية وخاصة يف 
الظ�روف الراهنة كان قرارا س�لبيا، ول�م يصب يف مصلحة تل�ك الدوائر«.وبني ان »لجنة 
الرتبي�ة النيابية تعمل ع�ىل اعادة فك ارتباط مديريات الرتبي�ة باملحافظات واعادتها اىل 
ال�وزارة، لتكون جميع الصالحي�ات محصورة لدى وزارة الرتبية بعي�دا عن املحافظة«.

واوضح ان »قرار اعادة ربط املديريات بالوزارة وفك ارتباطها باملحافظات مطروح منذ 
الدورة الربملانية السابقة لكنه لم يفعل بسبب الحكومة«.

عودة  قرابة 150 نازح لمناطق سكناهم االصلية في القائم
املراقب العراقي/ االنبار...

كش�فت وزارة الهجرة و املهجري�ن، عن عودة ١٤9 
نازح�ا من مخيم�ات النزوح يف محافظ�ة االنبار إىل 
مناط�ق س�كناهم األصلي�ة يف قض�اء  القائم غرب 

املحافظة.
وقال مدير فرع الوزارة يف محافظة االنبار مصطفى 
حام�د رسح�ان يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نسخة منه ان » استمرار  لألرس النازحة يف املخيمات 
اىل العودة الطوعية«.واضاف، أن »كادر فرع الوزارة 
يف املحافظة اس�تقبل العائدين بالتنسيق املبارش مع 
وزارة النق�ل و محافظ�ة االنب�ار و قي�ادة عمليات 
االنب�ار بع�د اس�تكمال كاف�ة اإلج�راءات اإلداري�ة 

واألمنية لعودة االرس النازحة«.

االدعاء العام يوجه باتخاذ االجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة
املراقب العراقي/ بغداد...

طالب جهاز االدع�اء العام، 
من محاك�م التحقيق اتخاذ 

القانونية  االج�راءات  كاف�ة 
بحق ش�اغيل عقارات الدولة 

بدون مسوغ قانوني.

ع�ن  ص�ادر  بي�ان  وذك�ر 
مجلس القضاء االعىل تلقت 
نس�خة  العراقي«  »املراق�ب 

من�ه، أن�ه »بناء ع�ىل كتاب 
مجل�س  يف  النزاه�ة  لجن�ة 
الن�واب العراقي ف�ان جهاز 
م�ن  طل�ب  الع�ام  االدع�اء 
محاكم التحقيق اتخاذ كافة 
بحق  القانوني�ة  االج�راءات 
شاغيل عقارات الدولة بدون 
مسوغ قانوني س�واء كانوا 
النظ�ر  ب�رصف  اش�خاصا 
ع�ن مناصبه�م أو االح�زاب 

السياسية«.
واش�ار اىل انه »فاتح الدائرة 
القانوني�ة يف األمان�ة العامة 
لتكلي�ف  ال�وزراء  ملجل�س 
بإقام�ة  القانون�ي  املمث�ل 
باج�ور  املطالب�ة  دع�وى 
املس�تأجرة  العق�����ارات 
واملطالب�ة باألج�ر املث�ل من 
املتخلفني عن تس�ديد بدالت 
اإليجار وف�ق القانون وامام 

محاكم البداءة املختصة«.

املراقب العراقي/ النجف...
وّج�ه محاف�ظ النج�ف ل�ؤي الي�ارسي، 
بتش�كيل لجن�ة علي�ا إلعف�اء املدراء 

املقرصين.
وقال الي�ارسي يف ترصيح الذاعة 
»اإلتج�اه« اطلع�ت »املراق�ب 
العراق�ي« علي�ه ان�ه »وجه 
بتشكيل لجنة عليا برئاسته 
يف  الدوائ�ر  عم�ل  لتقيي�م 
عم�وم املحافظة وس�تقوم 
اللجنة بإعف�اء كافة املدراء 
الت�ي يثبت تقصريه�م يف أداء 
املهام املوكلة اليهم س�واء الفرتة 

السابقة او االيام القليلة القادمة«.
وأك�د عىل “كافة مدراء الدوائ�ر يف املحافظة بدون 
اس�تثناء االخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار خدم�ة املواط�ن 
النجف�ي ويك�ون الذي يس�تحق باملرتب�ة االوىل يف 

ايصال الخدمات”.

اأذاعيت�صريح
النجف تشكل لجنة عليا إلعفاء 

مدراء الدوائر المقصرين
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املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت اللجنة املالية النيابية، عن عقدها اجتماعا مع رئيس الهيئة 
الوطني�ة للتقاعد احمد  الس�اعدي بش�ان تفاصيل قان�ون التقاعد 
املوحد، مشريا اىل ان اقرار القانون سيوفر ٢١٠ االف درجة وظيفية.

وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه ان 
»اللجن�ة املالية يف مجلس النواب اس�تضافت رئيس الهيئة الوطنية 

للتقاعد احمد الساعدي ملناقشة تعديل قانون التقاعد«.
واضافت انها »ناقش�ت مع الساعدي اليات رصف الراتب التقاعدي 
للموظفني الذين اتموا سن )٤٥( سنة وخدمة تقاعدية ال تقل )١٥( 
س�نة«، مبينة ان »قان�ون التقاعد الجديد س�يوفر ٢١٠ االف درجة 

وظيفية يف حال اقراره«.

المالية النيابية: قانون التقاعد الجديد 
سيوفر ٢١٠ االف درجة وظيفية

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت هيئة املنافذ الحدودية، أن منفذ زرباطية - مهران يعمل 
بكامل طاقته االستيعابية، وأن حركة املسافرين والتجارة عرب 

املنفذ »طبيعية«.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن »منف�ذ مهران - زرباطية الح�دودي مفتوح ويعمل بكامل 

طاقته االستيعابية وحركة املسافرين والتجارة طبيعية«.
وأض�اف البيان، أن »هيئ�ة املنافذ الحدودية مس�تمرة بعملها 
اإلرشايف والرقاب�ي يف الدوائ�ر العامل�ة داخ�ل املنف�ذ بدون أي 

عائق«.

المنافذ: منفذ زرباطية - مهران 
االقت�صادييعمل بكامل طاقته االستيعابية

صندوق اإلسكان يخصص تريليون ديـنـار إضافية للعام الحالـي كقروض للمواطنين
بعد اقراضه لـ »32« مليون متقدم خالل ثالثة اشهر

الرافدين يعلن دفع رواتب للمتقاعدين والموظفين بينها للصحة والتربية
املراقب العراقي/ بغداد...

اعل�ن م�رف الرافدي�ن، عن 
تغطي�ة نح�و 69١ مليار دينار 
وموظفي  املتقاعدي�ن  روات�ب 
ع�دد م�ن دوائ�ر الدول�ة بينها 
كاف�ة  يف  والرتبي�ة  الصح�ة 
محافظات البالد خالل اليومني 

املاضيني.
وقال املكتب االعالمي للمرف 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان،  يف 
العراقي« نس�خة من�ه، انه تم 
دفع ٢٥٠ مليار دين�ار لرواتب 
املتقاعدين يف فروعه يف الوسط 
و ١٥٠ ملي�ار دين�ار يف فروعه 

يف محافظات الجنوب . مش�ريا 
اىل ان�ه تم تغذي�ة وتزويد كافة 
فروع املرف ب العراق باألموال 
الالزم�ة لرفها عىل املوظفني 
واملتقاعدي�ن وأصح�اب املنافذ 

الخاصة«.
واوض�ح ان�ه »ت�م رصف اكثر 
دين�ار كروات�ب  ترلي�ون  م�ن 
للموظف�ني واملتقاعدي�ن ي�وم 
ام�س وه�و مس�تمر يف دف�ع 
فروع�ه  خ�الل  م�ن  الروات�ب 
املنترشة بالبالد . كما تم رصف 
٢٠٠ ملي�ار دين�ار اىل اصحاب 

مكاتب املنافذ الخاصة«.

محافظ بغداد يصادق على بناء 6 مدارس جديدة في عدد من المناطق
املراقب العراقي/ بغداد...

بغ�داد  محاف�ظ  ص�ادق 
محم�د جابر العط�ا، عىل 
بن�اء 6 م�دارس جديدة يف 

مناطق بالعاصمة بغداد.
وذك�ر بي�ان للمحافظ�ة, 
العراقي«  »املراق�ب  تلقت 
نس�خة منه، أن »املحافظ 
ص�ادق عىل بناء مدرس�ة 
ثانوي�ة م�ن ١8 صف�اً يف 

قضاء الحسينية«.
»تم�ت  أن�ه  وأض�اف 
املصادقة عىل بناء مدرسة 
ابتدائي�ة ب�� ١8 صف�اً يف 

الش�ام«،  ب�وب  منطق�ة 
املحافظ  مؤكدا »مصادقة 
أيض�ا ع�ىل تنفي�ذ ثالث�ة 
 ١٢ ابتدائي�ة  م�دارس 
صف�ا يف منطقة الش�علة, 
فض�ال ع�ن بناء مدرس�ة 
ثانوي�ة ١8 صفا يف قضاء 

املحمودية«.
وأكد العط�ا, ان »الرشوع 
يف بن�اء وتأهي�ل امل�دارس 
خط�وة لالرتق�اء بالبن�ى 
التحتي�ة التعليمي�ة, التي 
من شانها ان تنهي الزخم 
الطالبي والدوام املزدوج«.

املراقب العراقي/ بغداد...
الص�ن��دوق  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
ال�ت�اب�ع ل�وزارة االع�م�ار واالس��كان 
ص�ب��ار  ال�ع�ام��ة  وال�ب�ل�دي��ات 
اتخ�ذ  »امل�ص��رف  إن  ال�س��اع�دي، 
إج�راءات ع�دة م�ن أج�ل ترسي�ع إنجاز 
ال�راغ�ب��ني  امل�واط�ن��ني  معام�الت 
ال��ق���روض  ع�ل��ى  ب�ال�ح�ص��ول 
م�ن خ�الل تقلي�ص اإلج�راءات اإلدارية 
والروتينية، ما مك�ن الصندوق من إتمام 

املعاملة بمدة ال تتجاوز األسبوع«.
وأرج�ع التأخ�ري الحاص�ل يف املعاملة إىل 
»روتني عمل الدوائر األخرى التي تستغرق 
وقتا طويال يف اص�دار صحة ال�ص�دور«، 
مش�ريا ال��ى أن وزارت�ه »عمم�ت كتابا 
من االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، يلزم 
يف  ب�االرساع  العالق�ة  ذات  املؤسس�ات 
اص��دار كتابي صحة الص�دور والكفالء 
بالرسع�ة املمكن�ة وبم�دة ال تزي�د ع�ىل 

اسبوع«.
وأفصح الس�اعدي عن انه »تم تخصيص 

مبل�غ تريلي�ون دينار اضافي�ة للصندوق 
ضمن حزم�ة االصالح�ات الت�ي اطلقها 
مجلس ال�وزراء، معربا عن امله باالرساع 
برف�ه الس�تثماره بموج�ب التعديالت 
وه��ي  ال�ص�ن��دوق  اقرتحه�ا  الت�ي 
امل�ش��اع  امل���ال  ق�ان��ون  ت�ع�دي��ل 
بتقليل امل�س��اح�ة ال�ى اق�ل م�ن ١٠٠ 
م�ت�ر، واالس��راع بتحويل جنس االرايض 
الزراعي�ة اىل س�كنية، ورف�ع التع�ارض 
ب�ني القوان�ني، وكذل�ك تقلي�ل الفائدة او 
الرس�وم االداري�ة ع�ل��ى ال��ق���رض 
ال��ى واح���د ب�امل�ئ�ة، م��ع زي���ادة 
س�ن�وات التقسيط من ١٥ اىل ٢٠ عاما«.

وب��ني ان »ال�ص�ن��دوق من�ح خ��الل 
امل��دة م�ن اب املايض وحتى االن، قروضا 
بمبلغ 3٢ ملي�ار دي�ن�ار، ع�الوة ع�ل�ى 
امل��ع��ام��الت  ج�م�ي��ع  ان��ج���از 
امل�ت�ل�ك�ئ��ة م�ن��ذ ال�ع��ام املايض«، 
مشريا اىل ان »الصندوق يمنح مبالغ تصل 
احيان�ا ال�ى 7٠٠ ملي�ون دينار كقروض 
خ�الل اليوم ال�واح�د لجميع املحافظات، 

نظرا لتبسيطه اج��راءات املنح«.
وذك�ر مدير صندوق االس�كان أن دائرته 
»اس�تحصلت املوافقة عىل حل اش�كالية 
)املل�ك امل�ش��اع( أي ان��ه يف ح��ال ان 

قطعة االرض مس�جل بها شخصان فانه 
يتم منح القرض للشخصني وليس لواحد 
كما كان م�ع�م�وال ب�ه ف�ي ال�س�اب�ق، 
االم��ر ال��ذي س�ه�ل العملية االقراضية 

لجميع املواطنني. واعلن ان لدى الصندوق 
اتجاه�ا اخ�ر مهم�ا، هو من�ح ق�روض 
للمجمعات السكنية االستثمارية يف بغداد 
منها )بوابة الع�راق( و)االيادي البيضاء( 

ال��ى  الس�كني اض�اف��ة  و)بس�ماية( 
ق�روض اخ��رى ف�ي املحافظات«، الفتا 
ال��ى ان »امل�رف يمنح قرض�ا بقيمة 
٥٠ ملي�ار دي�ن��ار ب�ث�الث�ة اق�س��اط 

ال���ى امل�س��ت�ث�م�ر ل�ق�اء ح�ص�ول 
املواطن عىل الوحدة السكنية مهما كانت 

مساحتها«.
وأف��اد ال�س��اع�دي ب��أن »رأس�م�ال 
ال�ص�ن��دوق ب���دأ ال�ع��ام ٢٠١١ بعد 
ترشي�ع قانونه بمبل�غ 3٠٠ مليار دينار، 
بيد ان�ه بموجب املب�ادرة العليا للقروض 
التي اطلقها البنك امل�رك�زي ال�ع�راق�ي 
ال�ع�ام ٢٠١8 ،زاد املبلغ اىل ترليون و3٥٠ 
مليار دينار، كاشفا عن رصف مبلغ 9٥٠ 
ملي�ار دينار حت�ى االن، بينما س�يرف 
ج�زء من املبلغ املتبق�ي للمناطق املحررة 
واالخر لالقراض عىل املجمعات الس�كنية 

االستثمارية«.
من�ح  تتضم�ن  »امل�ب��ادرة  أن  وتاب�ع 
ق��روض ب�دون فوائد وه��ي ٥٠ مليون 
دي�ن��ار ل�ب�غ��داد و3٥ مليون�ا ملناطق 
االط��راف، ال��ى ج�ان�ب مبلغ 3٥ ال�ى 
٤٠ مليون دينار للمحافظات، م�ع جباية 
رس���وم اداري��ة بقيمة اثنني باملئة من 
الق�رض اىل البنك«.وب��ش���أن خ�ط�ة 
امل�س��ت�ق�ب�ل�ي�ة،  ال��ص��ن���دوق 
ن�ب��ه م�دي�ر ص�ن�دوق االس���ك��ان 
ب�أن�ه��ا »ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى زي��ادة 
ع�دد االرايض للمواطن�ني من قبل الدولة 
لتقدي�م اكرب ع�دد م��ن ال��ق��روض«، 
م�ن�وه�ا ب���أن »ال�ح�ك�وم�ة اذا م�ا 
نجحت بتغيري جنس االراض�ي من زراعي 
اىل سكني وفق ق�رارات مجلس ال�وزراء، 
فإنه�ا س�تزيد قيم�ة الق�رض وت�ق�ل�ل 
م�س�اح�ة االرض، ونتوقع ي�ص�ل ع�دد 
الوح�دات الت�ي يوفرها امل�رف اىل 3٥٠ 

الف وحدة سكنية سنويا«.

،،
،،
خـصص صـنـدوق اإلســــكان تريليــــون ديـنار 
إضافيــــة للعـام الحـالـــــي كـقـــــروض لـمواطـنـين 
ضـمـــــن حـزمـة اإلصالحــــات الحـكومية بمجال الـســـــكـن، 
وبـينـما أفـصـــــح عـن منحه ٢3 مـلـيـــــار ديـنـار كـقـروض 

خـــــالل ثالثة أشــــهر، أكــــد أنه يتجــــه حاليــــا إلقـراض 
المجمعات السكنية االستثمارية.

املراقب العراقي/ بغداد...
انخفضت أس�عار النفط  فيما طغى احتمال تأجيل 
تس�وية للخ�الف التج�اري ب�ني الوالي�ات املتحدة 
والص�ني عىل انخف�اض مخزون�ات النف�ط الخام 

األمريكية.

ون�زل خ�ام القي�اس العامل�ي مزيج برنت س�بعة 
سنتات ما يوازي ٠.١ باملئة إىل 6١.٥٢ دوالر للربميل 
بحلول الس�اعة ٠73٥ بتوقي�ت جرينتش وكان قد 

انخفض إىل 6١.3٢ دوالر.
وفق�د خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي ١٥ 

سنتا أو ٠.3 باملئة إىل ٥٥.39 دوالر للربميل وتراجع 
يف وقت سابق ملستوى متدن عند ٥٥.١6 دوالر.

وحس�ب بيانات معهد البرتول األمريكي، انخفضت 
مخزونات النفط الخ�ام األمريكي بواقع 7٠8 آالف 
برميل يف األسبوع املنتهي يف ٢٥ أكتوبر ترشين األول 

إىل ٤36 ملي�ون برميل مقارن�ة بتوقعات للمحللني 
بزيادة ٤9٤ ألف برميل.

وقال�ت مارجريت يان�ج محللة الس�وق يف يس.إم.
يس ماركت�س يف س�نغافورة ”تجاهلت الس�وق إىل 
ح�د بعي�د انخف�اض مخزون�ات الخ�ام األمريكية 

وافرتض�ت أن جان�ب الطل�ب س�يظل ضعيف�ا يف 
املستقبل القريب..“.

وتابعت، انه ”تبدد التفاؤل إزاء اتفاق املرحلة األويل 
بني الواليات املتحدة والصني يضغط أكثر عىل أسعار 

النفط إذ ان مخاطر التجارة تتجه لالرتفاع“.

اسعار النفط تنخفظ بسبب الخالف بين الواليات المتحدة والصين

البنك المركزي يعلن 
ارتفاع مبيعات مزاده

املراقب العراقي/ بغداد...
املرك�زي  البن�ك  مبيع�ات  ارتفع�ت 
العراقي ألكثر م�ن ٢٢١ مليون دوالر 
يف م�زاد بي�ع العمل�ة االجنبي�ة اليوم 
الخمي�س بع�د ان بلغ�ت أم�س ٢١٠ 

ماليني دوالر.
وذك�ر بي�ان للبن�ك، تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن »إجم�ايل 
البي�ع ألغ�راض تعزي�ز األرص�دة يف 
الخ�ارج }ح�واالت، إعتم�ادات{ بل�غ 
و٤٠٤  ألف�اً  و٤١3  ملي�ون،   ٢٠١
دوالرات، وإجم�ايل البي�ع النقدي ١9 
 3٠ بمش�اركة  دوالرا  و88٠  مليون�اً 

مرفاً ورشكة واحدة«.
ولفت اىل ان »سعر بيع املبالغ املحولة 
الخ�ارج  يف  املص�ارف  لحس�ابات 
}١١9٠{ دينار ل�كل دوالر وهو نفس 

سعر البيع النقدي«.

الصناعة تعلن 
عن وصول مكائن انتـاج 

المحوالت الكهربائيـة
املراقب العراقي/ بغداد...

اعلن�ت الرشك��ة العام��ة للصناع�ات 
ع�ن  وااللكرتوني��ة،  الكهربائي��ة 
وص�ول مكائ�ن معمل أنت��اج املحوالت 

الكهربائي�ة.
وقال  املكتب االعالمي يف وزارة الصناعة، 
العراق�ي«  »املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف 
نس�خة من�ه، انه »ت�م وص�ول الوجبة 
األوىل م�ن مكائن لف مح�والت التوزيع 
م�ع القوال�ب الخاص�ة بإنت�اج ملفات 
املحوالت وبمختلف الس�عات ضمن عقد 
الرشاك�ة ب�ني الرشك�ة ورشك�ة ظ�الل 
االب�راج إلكمال تأهيل ونصب وتش�غيل 
معمل أنتاج املحوالت الكهربائية حسب 
دراس�ة الجدوى الفني��ة واالقتصادي�ة 

املطلوب�ة للمعمل«.

البيطرة توجه مربي االسماك باستخدام نظام التربية المغلق بداًل عن األقفاص العائمة 
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت دائ�رة البيطرة، ع�ن توجهها 
بالرتوي�ج لنظ�ام الرتبي�ة املغل�ق يف 

حقول تربية االسماك.
وقال مدير ع�ام دائرة البيطرة صالح 
فاضل عباس يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، ان دائرته وفور 
اإلع�الن ع�ن ظهور ب�ؤرة مح�دودة 
ملرض كوي هريبس فايروس KHV يف 
قضاء املسيب بمحافظة بابل اتخذت 
عدداً من اإلج�راءات العاجلة ملعالجة 
املوقف و منها توجيه مربي االسماك 
االس�ماك  تربي�ة  تقني�ة  باعتم�اد 
بالنظ�ام املغل�ق بع�د تك�رار ظاهرة 
نفوق االس�ماك يف األقف�اص العائمة 
يف مجرى األنهار بس�بب تل�وث املياه 
بفض�الت االس�ماك و بقاي�ا األعالف 
وانخفاض مناس�يب املياه فضالً عن 

امللوثات البيئية األخرى«.
»التوجي�ه  ان  اىل  عب�اس  اش�ار  و 

بالرتوي�ج له�ذا الن�وع م�ن الرتبي�ة 
س�يتزامن مع عقد ندوات إرشادية و 
تعريفي�ة ملربي االس�ماك حول فوائد 
هذه التقنية الجديدة و بيان مس�اوئ 

الرتبية باألقفاص العائمة و مشاكلها 
الت�ي تس�ببت بخس�ائر اقتصادية و 
تغذوية نتيجًة لتقليص تربية و انتاج 

االسماك«.

نف�وق  عم�ل  »فري�ق  ان  وأض�اف 
االس�ماك الذي تش�كل يف الدائرة بعد 
ظه�ور املرض تاب�ع آخ�ر التطورات 
الحاصلة يف إصابات االسماك بمرض 

يف   KHV فاي�روس  هريب�س  ك�وي 
املحافظ�ات و كذل�ك متابع�ة نتائج 
فحوصات العينات املرسلة اىل املخترب 
البيط�ري املرك�زي ، كما ت�م توجيه 
املخت�رب البيطري املركزي بإس�تغالل 
املش�رتكة  االم�راض  مخت�رب  بناي�ة 
ملخت�رب   ) مؤقت�اً   ( بدي�ل  كموق�ع 
االسماك لحني تجهيز مواد متطلبات 

مخترب االسماك«.
وأوضح ان »الدائرة تتعاون مع وزارة 
الزراعة من اجل توفري املبالغ الالزمة 
بامل�واد  االس�ماك  مخت�رب  لتجهي�ز 
واملتطلبات األخرى والتي من ضمنها 
بجه�از  بالفح�ص  الخاص�ة  امل�واد 
البلم�رة املتسلس�ل PCR ملرض كوي 
هريبس فريوس KHV يف االس�ماك و 
كذلك م�رشوع البحث الخاص بإنتاج 
لقاح له�ذا املرض ، م�ع إقامة ورش 
وندوات إرشادية للمربني و التي تمت 
ورشتني منها فعالً يف محافظة بابل«.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
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المراقب العراقي/ متابعة...4
أعلن موقع »ثوار النمر« املقرب من اتباع آل البيت 
)عليهم الس�ام( عن قي�ام العدوان الس�عودي 
باقتحام منزل أحد الش�هداء ومحارصة جزيرة 
ت�اروت وبع�ض األحي�اء بالس�يارات املصفحة 

والحربية.

ونقل بيان عن املوقع اطلعت »املراقب العراقي« 
عليه أن »قوات الكيان السعودي اقتحمت منزل 
الشهيد زاهر البرصي يف جزيرة تاروت »، مشريا 
اىل أن »الحص�ار الزال مطبقا عىل حي الفس�يل 
والحوام�ي وبعض األحياء ووجود عدد كبري من 

املركبات املصفحة واملدرعات الحربية«.

واض�اف املوق�ع أن »ق�وى الع�دوان املدجج�ة 
باالس�لحة الثقيلة إلزالت تحارص جزيرة تاروت 
منذ 3 ساعات والحصار مطبق عىل حي الفسيل 
والحوام�ي وقلع�ة ت�اروت باملدرع�ات الحربية 
وبع�ض األحي�اء اآلمن�ة ول�م تع�رف األس�باب 

الحقيقية لهذا االقتحام حتى هذه اللحظة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا قائد الثورة االسامية، آية الله السيد عيل الخامنئي، الحريصني 
ع�ىل مصلحة الع�راق ولبنان ان يجعل�وا معالجة اضط�راب االمن 
اولوية لهم، الفتا إىل أن شعبي هذين البلدين لهما مطالب مرشوعة 
وأن عليهم�ا ان يعلم�ا بان هذه املطالب ممكن�ة وقابلة للتحقق يف 

أطر اآلليات القانونية.
وأف�ادت وكالة مهر لألنب�اء، يف خربا تابعته »املراق�ب العراقي« أن 
»قائ�د الثورة اإلس�امية رعى صباح االربعاء ، املراس�م املش�ركة 
لتخ�رج وأداء القس�م وإعطاء رتبة التخ�رج للخريجني من ضباط 
كلي�ة العلوم العس�كرية لجيش الجمهورية االس�امية االيرانية يف 

جامعة خاتم االنبياء )ص( للدفاع الجوي«.
ويف كلمة لس�ماحته يف املراسم، وصف آية الله الخامنئي، »الحفاظ 
املس�لحة  للق�وات  األم�ن، مس�ؤولية مقدس�ة وحساس�ة  ع�ىل 
للجمهوري�ة اإلس�امية، وباإلش�ارة إىل مخطط�ات األع�داء لنرش 

الفوىض وزعزعة األمن يف بعض البلدان باملنطقة«.
وحث قائ�د الثورة مرة أخرى املس�ؤولني والنخ�ب الفكرية املؤثرة 

وأبناء الشعب عىل التحيل ب� »اليقظة 

العدوان السعودي يهاجم منزل أحد شهداء القطيف باألسلحة الثقيلة

االمام الخامنئي: الشعبان اللبناني 
والعراقي لهما مطالب مشروعة 

وقابلة للتحقق 

دولي دوليعربي  عربي 

عون يكلف الحريري بتسيير أعمال حكومة لبنان لحين 
تشكيل الحكومة والجيش يفتح الطرق

المراقب العراقي/ متابعة...
حّذر الكاتب�ان بروس هوفم�ان وجايكوب وير 
م�ن أن يتحال�ف م�ا تبقى م�ن عن�ارص تابعة 
لجماعات داع�ش اإلرهابية مع »القاعدة«، بعد 

مقتل زعيم »داعش« أبو بكر البغدادي.
ويف مقال�ة نرشها موقع مجل�ة »فوكس نيوز« 
ف�روع  تحال�ف  »احتم�ال  إىل  الكاتب�ان  لف�ت 
»داع�ش« يف إفريقي�ا وجن�وب آس�يا أيًضا مع 
»القاع�دة«، وبالت�ايل يكون الغرب أم�ام تهديد 

إرهابي عاملي قد يك�ون أخطر حتى من تنظيم 
»داعش« نفسه«.

وقال الكاتبان إن »هناك العديد من العوامل التي 
تدعم هذا الس�يناريو«، مشريين يف هذا السياق 
إىل أن »داع�ش« و«القاع�دة« يتش�اركان نفس 

الفكر رغم الخصومة التي سادت بينهما«.
وأوض�ح الكاتب�ان أن »العقب�ة الك�ربى أم�ام 
»املصالح�ة« بني »داع�ش« و«القاع�دة« كانت 
تنظي�م  وزعي�م  البغ�دادي  ب�ني  الخصوم�ة 

»القاعدة« أيم�ن الظواهري، ولفتا إىل أنها زالت 
م�ع مقتل البغ�دادي، وأضافا أن مقتله يش�كل 
فرص�ة حقيقي�ة ل�«القاع�دة« لض�م عن�ارص 

»داعش« إىل صفوفها«.
كما ح�ذر الكاتبان م�ن نية تنظي�م »القاعدة« 
االس�تفادة م�ن ق�درات »داعش« يف اس�تخدام 
وس�ائل التواصل االجتماعي، وأيًضا من قدرات 
»داعش« عىل شن هجمات يف مناطق بعيدة مثل 

غرب أوروبا وجنوب آسيا.

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
الن�واب  مجل�س  يف  الديمقراطي�ون  كش�ف 
األمريك�ي، عن خطط لجعل التحقيق يف قضية 
عزل الرئي�س دونالد ترام�ب مفتوحا، أي بما 
يس�مح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن 
يش�ارك بها ترام�ب أيضاً، يف وق�ت يتم العمل 

عىل ملف عزله.
وبعد خمس�ة أس�ابيع من الجلس�ات املغلقة 
لاس�تماع إىل ش�هود ح�ول مزاعم ممارس�ة 
ترام�ب ضغوطاً عىل أوكرانيا تفيده سياس�ياً، 
جدي�دة  ترشيع�ات  الديمقراطي�ون  اق�رح 
للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريني 

مذك�رات  وإص�دار  ش�هود  طل�ب  يف  الح�ق 
استدعاء.

وبعد ذلك، تتوىل لجنة االس�تخبارات يف مجلس 
الن�واب عملي�ة تثبيت األدل�ة من الش�هادات 
والوثائق، مع قدرة كا الطرفني عىل استجواب 

الشهود يف مكان عام.
أما املرحلة الثالثة فستش�هد تقديم األدلة ضد 
ترام�ب إىل اللجنة القضائية لتحديد االتهامات 
التي س�يتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها 

يف مجلس النواب.
وقال�ت لجن�ة األنظم�ة الداخلي�ة يف مجل�س 
الن�واب، يف ترصيح نقلته صحيفة »واش�نطن 

بوست« وتابعته »املراقب العراقي« إن »القواعد 
الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم األوىل 
لاضطاع ب�دور مبارش واملرافع�ة يف القضية 
ومقاطعة ش�هادات وأدل�ة، لكنها أضافت أنه 
إذا اس�تمر البي�ت األبيض برفض االس�تجابة 
ملذكرات االستدعاء واإلدالء بشهادات كما فعل 
حتى اآلن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق 

املوعودة يف جلسات االستماع«.
وم�ن املق�رر أن يت�م التصويت ع�ىل القواعد 
الغالبي�ة  ذي  الن�واب  مجل�س  يف  الجدي�دة 
الديمقراطي�ة الخمي�س، ما يزيد م�ن التهديد 

املاثل فوق ترامب.

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�اد عرشة آالف عس�كري س�وداني يف 
اليمن إىل بلدهم، بحس�ب ما أعلن نائب 
رئيس مجلس السيادة يف السودان قائد 
ق�وات الدع�م الرسي�ع محم�د حمدان 
دقلو، الذي ق�ال إن »فرة عملهم هناك 
انتهت« وذلك عقب مشاركتهم لسنوات 
إىل جان�ب تحال�ف الع�دوان الس�عودي 

واإلماراتي يف قتل الشعب اليمني.
وبحس�ب صحيفة »التيار« السودانية« 
فإن�ه »خ�ال اجتم�اع ثاث�ي ح�ره 
ممثلو مجلس السيادة ومجلس الوزراء 
وقوى الحرية والتغيري، أعرب دقلو عن 

»ع�دم رغبت�ه يف إرس�ال ق�وات جديدة 
إىل اليم�ن بديلة للق�وات التي وصلت إىل 

الخرطوم«.
وس�بق لوس�ائل اإلعام الس�ودانية أن 
أعلنت يف 9 من الش�هر الحايل انس�حاب 
القوات اإلماراتية والس�ودانية من أكرب 

قاعدة عسكرية يف اليمن.
ق�وات  إرس�ال  أن  بالذك�ر  والجدي�ر 
سودانية ملؤازرة العدوان السعودي عىل 
اليمن القى معارضة يف الس�ودان، وبعد 
إس�قاط نظ�ام الرئي�س الس�ابق عمر 
البش�ري بدأت األص�وات تتعاىل برورة 

إرجاع القوات من اليمن إىل الباد.

بوست: الديمقراطيون يخططون لجعل جلسات واشنطن 
 إجراءات عزل ترامب علنية

صحيفة سودانية تؤكد انسحاب 10 آالف جندي سوداني من اليمن

نيوز: قتل البغدادي سيعزز تحالف »داعش« »القاعدة«  فوكس 
ويهّدد الغرب 

المحكوم عليهم باإلعدام في البحرين يعلّقون إضرابهم 

فيسبوك تقاضي شركة إسرائيلية ساعدت حكومتي اإلمارات 
والبحرين بالتجسس على معارضيها 

محكمة القاهرة تؤجل محاكمة جمال وعالء مبارك بتهمة »التالعب في البورصة«

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن بع�ض معتق�يل ال�رأي املحك�وم عليه�م 
تعليقه�م  املرك�زّي  ج�ّو  س�جن  يف  باإلع�دام 
إرضابهم عن الطعام الذي بدأوه منذ 10 ترشين 
األول الجاري، وذلك بعد تلّقيهم وعوًدا من إدارة 

السجن بتنفيذ بعض مطالبهم.
وق�د أوضح�ت مص�ادر حقوقّية أّن »مس�ؤواًل 
املعتقل�ني  وع�د  ق�د  املرك�زّي  ج�ّو  س�جن  يف 

املُرب�ني ع�ن الطع�ام بالنظ�ر يف طلب 
تحس�ني وق�ت الخ�روج إىل الباح�ة الخارجّية 
للتش�ّمس، وتمكينهم من ح�ّق الرعاية الطبّية، 
وتوفري م�كان للزيارة بدون حاج�ز بالرغم من 
اس�تحالته«، الفًتا إىل أّنه »سيبذل جهًدا من أجل 

تمكينهم من ذلك«.
يذكر أّن 13 معتقل رأي محكوم عليهم باإلعدام يف 
سجن جّو املركزّي قد دخلوا يف إرضاب مفتوح عن 

الطعام، 
للمطالب�ة بوق�ف العق�اب الجماع�ّي، 

وبحّقه�م يف زي�ارة عائلّي�ة م�ن دون حواج�ز 
زجاجّية، ثّم انضم إليهم آخرون، كما س�بقهم 
الناش�طان »عيل حاج�ي وناجي فتي�ل« اللذان 
ال ي�زاالن يف إرضاب ع�ن الطع�ام من�ذ 1 أيلول 
احتجاًج�ا عىل الحواجز الزجاجّي�ة، وللمطالبة 

بتوفري الرعاية الصحّية الكاملة.

المراقب العراقي/ متابعة...
رفع�ت رشك�ة التواص�ل االجتماعي 
ض�د  قضائي�ة  دع�وى  »فيس�بوك« 
رشكة إرسائيلية، التهامها بمساعدة 
حكومات، بينها معارضون حكومات 
عربية، عىل اخراق 1400 من هواتف 
حكومي�ني  ومس�ؤولني  معارض�ني 

وصحفيني يف االمارات والبحرين.
وبحسب وكالة »CNBC« األمريكية، 
قال�ت إن »حكوم�ات عربي�ة بينه�ا 
البحرين واإلمارات، استأجرت رشكة 
»NSO« اإلرسائيلي�ة الخراق هواتف 

أخرى  صحفيني ومعارضني وجهات 
بينهم مس�ؤولون حكوميون، بهدف 

معرفة نشاطاتهم«.
واضاف�ت أن�ه »وع�ىل الرغ�م من أن 
الربام�ج الخبيثة لم تتمكن من خرق 
تش�فري التطبيق اململ�وك من رشكة 
مش�اكل  س�ببت  لكنه�ا  فيس�بوك، 
 »NSO« لهواتف املستخدمني وجعلت
قادرة ع�ىل اخراق الرس�ائل لديهم، 
والت�ي كانت قب�ل ذلك مش�فرة عىل 

جهاز املستقبل«.
كم�ا وجه�ت »فيس�بوك« االتهامات 

إىل رشكة »كيو س�ايرب«، وهي رشكة 
تابع�ة ل��«NSO«، بوصفه�ا مدعى 

عليه ثانياً يف القضية.
 »NSO« أّن  إىل  الدع�وى  وتش�ري 
األساس�ية  برمجيته�ا  اس�تخدمت 
»بيغاس�وس« لي�س فق�ط الخراق 
الرسائل املرسلة عىل تطبيق واتساب، 
»بل الخراق تلك املرسلة عىل منصات 
منافس�ة مث�ل آي مس�ج التابع ألبل 
ملايكروس�وفت  التاب�ع  وس�كايب 
وفيس�بوك  تش�ات  ووي  وتلغ�رام 

ماسنجر«.

للدعوى القضائية لفيس�بوك  ووفقاً 
فإن العاملني يف »مجموعة أن أس أو« 
أنشأوا حسابات عىل تطبيق واتساب 
إلرس�ال »عن�ارص لربام�ج خبيث�ة« 
املستهدفني،  املس�تخدمني  إىل أجهزة 
وق�د تضمن ذلك ب�دء مكاملات بهدف 
»إدخال ش�يفرة خبيثة بشكل رسي« 
يف األجهزة، وبعد ذل�ك كانت الرشكة 
التحك�م  ع�ىل  ق�ادرة  اإلرسائيلي�ة 
باألجهزة الذكية الخاصة باألشخاص 
حواس�يب  باس�تخدام  املس�تهدفني 

تتحكم بها«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاس�ة املستشار 
خليل عم�ر،  تأجيل محاكمة عاء وجمال مبارك و7 
آخري�ن يف القضية املعروف�ة إعامًي�ا ب�»التاعب يف 
البورصة« لجلس�ة الغد. وكانت غرفة املشورة يف 20 
ايلول املايض، قررت برئاسة املستشار محمد الفقي، 

قب�ول التظل�م املق�دم من ع�اء وجمال مب�ارك و5 
متهمني آخري�ن عىل قرار حبس�هم بقضية التاعب 
يف البورصة، وأخلت س�بيلهم بكفالة مالية 100 ألف 
جنيه، وحددت جلسة 20 ترشين الثاني املايض لنظر 
القضية موضوًعا. وأحالت النيابة العامة املتهمني إىل 
محكمة جنايات القاهرة - يف وقت سابق- التهامهم 

بالحصول ع�ىل مليارين و51 مليوًنا و28 ألًفا و648 
جنيًه�ا باملخالف�ة للقان�ون، وأس�ندت النيابة ألحد 
املتهم�ني االش�راك بطري�ق االتفاق واملس�اعدة مع 
موظف�ني عمومي�ني ىف جريم�ة الرب�ح والحص�ول 
لنفسه ورشكاته بغري حق عىل مبالغ مالية مقدارها 

493 مليوًنا و628 ألًفا و646 جنيًها.

المراقب العراقي/ متابعة...
كلف الرئيس اللبناني، ميش�ال عون، رئيس 
الحكومة املس�تقيل س�عد الحريري، بتسيري 
األعم�ال لح�ني تش�كيل حكوم�ة جدي�دة، 
وتزامن�ا مع ذلك وج�ه األم�ن اللبناني طلبا 
املب�ادرة  الب�اد  عم�وم  يف  املتظاهري�ن  اىل 
لفتح الط�رق املغلقة بغية إع�ادة الحياة إىل 

طبيعتها.
وقال�ت املديرية العامة لرئاس�ة الجمهورية 
اللبنانية، يف بيان لها »عطفا عىل أحكام البند 
1 من املادة 69 من الدستور املتعلقة بالحاالت 
التي تعت�رب فيها الحكومة مس�تقيلة، وبعد 
استقالة رئيسها س�عد الحريري، أعرب عن 
ش�كره لدولة الرئي�س وال�وزراء وطلب من 
الحكوم�ة االس�تمرار يف ترصي�ف األعم�ال 

ريثما تشكل حكومة جديدة«.
ويف س�ياق متص�ل طلب�ت قي�ادة الجي�ش 
اللبنان�ي م�ن املتظاهري�ن يف عم�وم الب�اد 
املب�ادرة لفت�ح الط�رق املغلقة بغي�ة إعادة 
الحي�اة إىل طبيعتها، يأتي ذل�ك بعد يوم من 
إعان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة 
حكومته اس�تجابة ملطال�ب املحتجني الذين 
خرج�وا إىل الش�وارع من�ذ نح�و أس�بوعني 
والنظ�ام  الحكوم�ة  بإس�قاط  مطالب�ني 

الطائفي املتحكم يف الباد.
وأكد املصدر، أن عنارص الجيش فتحوا فعليا 
عددا من الطرق الرئيس�ية بع�د إزالة عوائق 

وخيام وضعها املحتجون.
وق�د أك�د الجي�ش - يف بي�ان ل�ه - عىل حق 
التظاهر السلمي والتعبري عن الرأي بموجب 
الدس�تور والقانون عىل أن يكون التظاهر يف 

الساحات العامة فقط.
وأوض�ح أن قط�ع الط�رق أف�ى إىل تفاقم 

اإلشكاالت بني املواطنني إىل درجة خطرية.

اله�دوء  إىل  ومنظم�ات  دول  دع�ت  وق�د 
واالستقرار والتعاون بني األطراف السياسية 

يف لبنان، بعد إعان استقالة الحريري.
فق�د دع�ت إي�ران أم�س إىل الوح�دة ب�ني 
وق�ال  لبن�ان،  يف  السياس�ية  الجماع�ات 
املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة اإليراني�ة 
عباس موسوي إن طهران »تدعو إىل الوحدة 
والتعاط�ف بني جمي�ع الطوائ�ف واألحزاب 
السياس�ية يف لبن�ان من أج�ل الحفاظ عىل 
األمن واالس�تقرار يف الباد وتحقيق املطالب 

املرشوعة للشعب اللبناني«.

الحري�ري  س�عد  اللبنان�ي  الرئي�س  وكان 
خ�ال مؤتم�ر صحفي ق�د اعلن اس�تقالته 
م�ن منصبه امس الثاثاء وذل�ك عىل خلفية 
االحتجاجات التي تش�هدها الب�اد منذ عدة 

اسابيع.
ويف ذات السياق دعا وزير الخارجية الفرنيس 
ج�ان إيف لودري�ان، الس�لطات اللبنانية إىل 
التعاون لضمان وحدة لبنان، مؤكدا أن الباد 
تمر بأزمة »خطرية جدا« إثر استقالة رئيس 

الحكومة سعد الحريري.
وأض�اف يف كلم�ة أم�ام الجمعي�ة الوطنية، 

أن »لبن�ان يف أزم�ة خط�رية ج�دا. عىل مدى 
أسبوعني يف الباد، والحالة هشة أصا بسبب 
الوض�ع اإلقليمي، كانت هن�اك تعبئة هائلة 
للس�كان والحوادث والتوت�رات وأزمة الثقة. 
اس�تقال رئيس الوزراء الحري�ري للتو وهذا 

لن يؤدي إال إىل تفاقم األزمة«.
وأش�ار لودريان إىل أن فرنسا ال تزال مقتنعة 
بنقطت�ني، »أوال، الحاج�ة إىل ب�ذل كل جهد 
ممكن وتشجيع السلطات اللبنانية عىل بذل 
كل جهد ممكن لضمان اس�تقرار مؤسسات 
)الدول�ة( وس�امة لبن�ان.. وثاني�ا، رغب�ة 

السلطات يف س�ماع صوت ومطالب الشعب، 
رشط من رشوط االستقرار«.

وكان�ت وس�ائل إع�ام لبناني�ة أف�ادت بأن 
الحري�ري خرج م�ن قرص بعب�دا بعد تقديم 
استقالة خطية من دون اإلدالء بأي ترصيح، 
وذل�ك يف أعقاب تقديم اس�تقالته يف كلمة له 

من بيت الوسط.
وأكد الحريري أن اس�تقالته ج�اءت تجاوبا 
»م�ع إرادة من ن�زل إىل الس�احات للمطالبة 
باستقالة الحكومة«، داعيا اللبنانيني لتقديم 

مصلحة بلدهم وحماية السلم األهيل.
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ال أدري وال أُريد أن أس�توعب مدى الجهل والبالدة الذي 
ُيعش�عش يف أذهان وعقول جيوش املستش�ارين الذين 
ُيحيط�ون بك، وكي�ف ال ينصحك ناص�ح منهم ويقول 
ل�ك “كفى”، ان بقائك يف الس�لطة هي لعب�ة أو خدعة 
تس�تدرجك فيه�ا مراكز الق�رار الخارج�ي لإليقاع بك 

وبمنظومتك السياسية.
أل�م ينصح�ك ه�ؤالء الفضائي�ون أو املرتزق�ة الذي�ن 
يتقاضون رواتب وإمتيازات تفوق بكثري حجم عقولهم 
الجوفاء بأن إيغالك يف الدم سيكون مثل كرة الثلج التي 
تكرب شيئاً فشيئاً حتى ُتطيح بحكمك. كيف ال يقولون 
لك أنه فخ يجعلك كبش فداء ملنظومة سياسية فاسدة، 
كي�ف ال ُت�درك أنهم يدفعون�ك للقتل وس�فك املزيد من 

الدماء لتكون دليالً دامغاً عىل إدانتك.
أُنظ�ر اىل التأري�خ وإس�توعب الذي حص�ل للكثري من 
الُعت�اة والطغ�اة، تفّكر مل�ا حدث ملن س�بقك يف الُحكم 
عندم�ا أراد أن يحت�ل دول�ة عربي�ة ُمج�اورة ق�ال له 
“الش�يطان األكرب”، “هذا ش�أٌن عربي داخيل وال دخل 
لنا بكم”. وعندما حدث ماحدث كان الذين إس�تدرجوه 
ه�م أول من حارب�وه فال يُغرّنك من يق�ول لك من هذه 

الدول نحن معك.
نعم ستبقى وحيداً تتحمل وزر ماجنيت وسيتخىل عنك 
املقرب�ون واآلخرون وس�تكون الدماء التي س�الت عىل 
األرصف�ة دلي�اًل عىل جرم�ك بتهمة اإلب�ادة الجماعية. 
وتأكد أنها لعب�ة يقوم بها الكبار إلنهاءك قبل أن ُتنهى 
)ع�ىل رأي جماع�ة ماننطيه�ة( عندم�ا ي�رون أنك قد 
وصلت اىل طريق مس�دود. ُكنت اتمنى منك أن تس�تمع 
لص�وت العق�ل بأن ُتخ�رج ورقة إس�تقالتك من جيبك 
وتضعه�ا ع�ىل الطاولة لُِري�ح وتس�ريح ولكنك آثرت 
مغان�م الس�لطة وش�هوة النف�وذ ومتعة حي�اة امللوك 
الزائف�ة، ُكن�ُت أظ�ن أن ذكائك س�ينترص ع�ىل جوقة 
املتملق�ني واملنافقني ولكنني أخطأت حيث يبدو أنك لم 
تتعل�م الدرس جيداً من التأريخ حيث ان الدم كان دوماً 

ينترص عىل السيف.
وأخ�رياً أقول لك…لن يش�فع ل�ك مجُد آبائ�ك وأجدادك 
فال�دم ال�ذي أُري�ق إهت�زت ل�ه أركان الكعب�ة وليت�ك 

إستوعبت الرسالة.

رسالة الى الرئيس
سمري داود…

بقلم/ فاطمة خليفة ..
يجن�ح العالم برسعٍة خيالي�ٍة نحو التطّور 
وإدخال التكنولوجيا يف األدوات الصحفية، 
ما حّول أّي مواطن عادي إىل صحايف يحمل 
قناعات�ه الخاصة وال ت�رسي عليه قوانني 
املهنة. الَسَبق الصحفي والرسعة يف التقاط 
الحدث يبقى من أولويات اهتمام الصحايف 
املهن�ة، ألن اإلرساع  العاِم�ل يف  الحقيق�ي 
يف الحص�ول عىل الخرب يجلب للُمراِس�ل أو 

الكاِتب نقاط تفّوق وتمّيز عىل أقرانه.
وس�ط هذه الرسعة والنقاط الذهبية التي 

يكتسبها، ُيطرح الس�ؤال نفسه دائماً عىل 
اإلعالميني وأهل االختص�اص، كيف يوازي 
الصح�ايف بني مهنت�ه وإنس�انّيته؟ وأّيهما 

يسبق؟.
أح�د  ويف  الصحاف�ة،  درس�ت  عندم�ا 
يف  خضته�ا  الت�ي  النهائي�ة  االمتحان�ات 
الجامع�ة، جاءن�ي س�ؤال »ملغ�وم« نوعاً 
م�ا، ولم أجد جواباً واضح�اً له حتى اليوم، 
الس�ؤال كان: إذا كن�ت يف منطقة تش�تعل 
فيه�ا النار ج�رّاء الح�رب، وأمام�ك طفل 
أصابته ش�ظّية، وخيار واح�د، إما أن تنقذ 
الطفل، أو تنقل صورته إىل العالم، وقد ننقذ 

بذلك آالف األطفال اآلخرين، كيف تترّصف؟ 
)مالحظة عىل الجواب أن يك�ون مهني�ًا(.

الس�ؤال قاٍس والج�واب يف غاية الصعوبة، 
يومه�ا ل�م تكن ل�دّي أية تجرب�ة صحفية 
حقيقي�ة، ول�م أك�ن ق�د اخت�ربت مهن�ة 
املصاع�ب عن ُقرب، اخرت أن أنقذ الطفل، 
وعلَّلت جوابي بأن الطفل نفس�ه سيحدِّث 
العال�م ع�ن تجربت�ه بنفس�ه، ول�و أنن�ي 
خرست فرصة ألحظى بَسَبٍق صحفي نادر 
وضخ�م، لكني سأكس�ب احرامي لنفيس 
وضمريي. أعطتن�ي الدكتورة يومها نصف 
العالم�ة، وش�دَّدت أن العالم�ة الكاملة لن 

أحص�ل عليه�ا أبداً حت�ى أك�ون يف موقٍف 
حقيق�ي، ويف حرب حقيقي�ة، ولدّي طفل، 

وكامريا.
لطاملا كان الحديث عن الصحافيني وأدائهم 
أم�ام الكام�ريا وخلفه�ا موِض�ع اهتم�ام 
الن�اس والصحاف�ة. حياة الصحايف تش�به 
حي�اة الفن�ان، وتتقاطع مع حي�اة نجوم 
مواقع التواصل االجتماع�ي، واملؤّثرين ال� 
)Influencer( ح�ول العال�م. الن�اس التي 
تطال الشهرة حياتهم تفرض عليهم نظاماً 
معّيناً، شيئاً ما يشبه التدريب النفيس لكن 
طوال الوقت، كّل ما يقومون به يجعل اآلخر 
يعتقد أن له األسباب وترّتب عليه النتائج، 
وكذا الجمهور، وربما هذه حقيقة. يف عالم 
اإلع�الم والصحافة، خصوص�ًا الصحافيني 
الذين يعيش�ون تحت األضواء، ال تس�اُهل 
يف األح�كام، وال ُمجامل�ة، خصوصاً عندما 

يكون الجمهور هو الَحَكم.
املعايري الصحفية تختلف اليوم عّما تعلّمه 
الصحافي�ون قبل اجتي�اح مواقع التواصل 
وهواتفه�م  مؤّسس�اتهم  االجتماع�ي 
وبيوته�م. فايس�بوك الذي بدأ اس�تخدامه 
أوىل  يف 4 ش�باط/ فرباي�ر 2004، أح�دث 
التغرّيات يف حياة الصحاف�ة والصحافيني، 
 »update« �يف مراحله األوىل وقبل جموع ال
كان استخدام برنامج فايسبوك يجعل منك 
كتاب�اً مفتوحاً لآلخ�ر، أياً يك�ن، اإلعجاب 
ال�ذي ُتبدي�ه بتعليقات األش�خاص يظهر، 
الئح�ة أصدقائ�ك مكش�وفة، يشء يش�به 
بيوت األشباح التي تخلو من األبواب، الحقاً 
بدأ »فايس�بوك« بالتش�ّدد أكث�ر بإجراءات 
الخصوصية، بالتزاُمن، بدأ رّواد فايس�بوك 
بالتخيّل ع�ن خصوصّياته�م، ونرش كل ما 
يتعلّق بحياتهم عىل املوقع األزرق، ما صنع 
نجوم�اً افراضيني، وع�ّزز ُف�رَص النجوم 
الحقيقي�ني باالنتش�ار ع�ىل نطاٍق أوس�ع 
والوصول إىل قاعدة شعبية أكرب، وكذا فعل  
توير الذي أنِشء يف آذار/ مارس من العام 
2006، والحقاً انس�تغرام الذي تّم إنش�اؤه 

يف 10ترشي�ن األول/ أكتوب�ر 2010 والذي 
ع�زَّز النظرية التي تتح�دَّث عن أن الصورة 
تتكلّ�م بصوٍت أع�ىل من الكلم�ة، ما جعل 
تأثري الصورة يف عاملنا شيئاً فشيئاً أكرب من 
تأثري الكلمة وه�ذا ما فرض عىل الصحايف، 

وإنسانّيته، تحديات جديدة.
يف فلس�طني املحتل�ة، حي�ث يكُث�ر امل�وت 
واالعت�داء، يعيش الصحايف دائم�ًا هاِجس 
املُس�اواة ب�ني اإلنس�انية والعم�ل. مصوِّر 
الوكالة األوروبية يف شمال الضفة الغربية، 
عالء بدارنة، عاش موقفاً إنسانياً حقيقياً، 
عق�ب  بيت�ه  يف  يرق�د  كان  طف�اًل  وأنق�ذ 
اس�تهدافه بقنابل الغاز، وتعرّضه الختناٍق 
ش�ديٍد بعيداً عن املواجهات الدائرة يف قرية 
كفر ق�دوم يف محافظ�ة قلقيلي�ة يف العام 

.2015
بدارن�ة اعترب يف حدي�ث للميادين نت أنه ال 
يمكن فص�ل العم�ل الصحفي ع�ن العمل 
اإلنس�اني ألن األخري من أساس�يات العمل 
الصحفي، وهناك أش�ياء كث�ريه تحّتم عىل 
الصح�ايف التعاُمل معها واّتخاذ قرار قاٍس، 
ع�ىل أالّ يتعارض م�ع الحيادي�ة واملهنية، 
وبحس�ب بدرانة هناك فرق بني اإلنس�انية 

وبني التحّيز.
وع�ن خي�ار الصح�ايف يف حال وج�ود حال 
اإلنق�اذ  ب�ني  واالختي�ار  أمام�ه،  حرج�ة 
والتصوي�ر، اعت�رب بدارن�ة أن ل�كِل ظرٍف 
قراره، ولي�س عىل الصح�ايف أن يتحّول إىل 
رجل إس�عاف، لك�ن إذا كان هن�اك موقف 
ُمحدَّد ُيس�اِعد فيه َمن يحتاج إىل مس�اعدة 
مع رضورة الركيز والتفريق بني مساعدة 
إنس�انية ق�د ُتنِقذ حي�اه إنس�ان، وبني أّي 
عم�ل آخر ق�د يقوم به الصح�ايف يتعارض 

مع مهنته األساسية.
بالعم�ل  إذاً  مق�رون  الصحف�ي  العم�ل 
اإلنس�اني، ال يمك�ن فص�ل هذا ع�ن ذاك، 
ال يمك�ن تحدي�د الَغلَب�ة ملَن، بع�ض اآلراء 
ُمتطرِّف�ة نحو اإلنس�ان وحياته، وتعتربها 

أهم من أّي مكسب.

»إنسانّية« الصحافي .. لكل ظرٍف قرار

احتجاجات لبنان وأزمة »الرؤية«
شهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة وضعت البالد على مفترٍق مصيري. ال تبدو أفق األزمة واضحة المعالِم. وفي حين ُيصّر البعض على عفوّية الحراك 

د أن الحراك الذي انطلق بشكٍل عفوي بات اليوم »أمرًا بين  منذ والدته وحتى الساعة، ُيسلِّم آخرون بنظرية المؤامرة، كما أّن هناك رأيًا ثالثًا يؤكِّ
أمرين«. فما هي حقيقة األزمة في لبنان؟ وهل هي أزمة سياسات أم أزمة رؤية؟.

نوّد االنطالق في بحثنا هذا من نقطتين رئيستين، تتّم االستفادة منهما في عالم التفكير النظمي. األولى هي أن مشاكل اليوم هي نتيجة 
س لمشاكل الغد. والثانية هي كلمة لعالِم الفيزياء األلماني ألبرت أينشتاين: ال نستطيع حل  لحلول األمس، وبالتالي فإن قرارات اليوم تؤسِّ

المشاكل الُمستعصية بنفس العقلية التي أوجدتها. وبالتالي، ال بّد من التعّرف على هذه العقلية التي أوصلت إلى اتخاذ حلول وضعت لبنان 
أمام هذا الواقع.

بقلم /مصطفى ناصر الدين ...
رغ�م أن ظاِه�ر املش�كلة يف لبن�ان الي�وم ه�و اقتصادّي 
بامتياز، إالّ أنه يف الحقيقة ال يعدو كونه وجهاً آخر للعديد 
من املشاكل السياسية السابقة التي عصفت بلبنان خالل 

العقود الثالثة املاضية، فأين تكُمن املشكلة الرئيسة؟.
�س »حزب  هن�اك مقولة ش�هرية يف لبنان، نطَق بها مؤسِّ
الكتائ�ب« بيار الجمّيل بأّن »قوّة لبنان يف ضعفه«، ش�أنه 
شأن الكثريين من قادة لبنان والعالم العربي، بل إّن الكثري 
م�ن السياس�يني يف لبنان يطّبق�ون املقولة نفس�ها اليوم 

حتى لو لم ينطقوا بها.
ال يخلو الضعف، كما القّوة، من أمرين: إما أن يكون الفرد 
قوّي�اً بذاته، أو قوي�اً بغريه، كاس�تقواء الكيان اإلرسائييل 
بأم�ريكا. كذلك األم�ر إما أن يكون الف�رد ضعيفاً بذاته أو 
ضعيف�اً بغ�ريه، كضع�ف األّم عن�د أّي تهدي�د يتعرّض له 
األبن�اء. يبقى الضعيف أمام خيارين كي يصبح قوّياً فإما 
أن يذه�ب إىل الخيار الصعب ويب�ذل التضحيات كي يكون 
قوّياً بذاته، أو يس�لك الخيار السهل عرب استقوائه بالغري، 
ويبقى ضعيفاً بذاته. وبالتايل، إن قوّة لبنان يف ضعفه هي 
ق اس�تخدمه الجمّيل بدالً من  مقول�ة خاِدعة، وتعبري ُمنمَّ
الق�ول إن »قّوة لبنان يف الدعم الخارجي«، ألنه كان حليف 

الطرف الخارجي األقوى حينها.
إن الحدي�ث ع�ن الدعم الخارج�ي عند أّي مف�رق طريق 
هو ترس�يخ ملقول�ة الجمّيل، وهذا األمر اس�تمّر إىل ما بعد 
الطائ�ف، بل إىل يومن�ا هذا. فلنرشح ه�ذا األمر من خالل 
نموذج عميل عاشه اللبنانيون، وبعدها ننتقل إىل تطبيقات 

مقولة الجمّيل عىل الصعيد االقتصادي الحايل.
لم يؤِد الجيش اللبناني دوره الحقيقي يف مواجهة االحتالل 
اإلرسائييل عام 1982، والس�بب يف ذل�ك ال يعود إىل افتقار 
الجيش اللبناني للس�الح، بل ملا ُيصطل�ح عليه يف التفكري 
النظمي ب�«النموذج الذهن�ي« Mental model((، بعبارٍة 
أوض�ح العقلي�ة، أّي الق�رار الس�يايس ال�ذي كان حاِكماً 
حينه�ا. هذا املوقف أثار حفيظة الكثري من اللبنانيني الذي 
س�لكوا طريق املقاومة، وق�رَّروا مواجه�ة التهديد وَكرسرْ 
نمطية »قّوة لبنان يف ضعفه«، التي تجلّت أيضاً بني الناس 
ق�ة وه�ي أّن »الع�ني ال تقاِوم املخ�رز«، وقد  بعب�ارٍة ُمنمَّ
تكلّلت هذه التجربة عام 2000 باالنسحاب اإلرسائييل من 

أغلب األرايض اللبنانّية.
النموذج الجديد الذي يحم�ل عنوان املقاومة، ويف مقّدمها 
ح�زب الله، يس�تند إىل نم�وذٍج ذهني يقف ع�ىل النقيض 
�خ  م�ن مقولة الجمّيل، أي »قّوة لبنان يف قوّته«. وقد ترسَّ
هذا النم�وذج يف حرب تموزعام 2006، والحقاً يف مواجهة 
التكفريي�ن رغ�م وج�ود الكثريي�ن يف كل م�ن الحرب�ني 
يهاجم�ون ه�ذه العقلي�ة.  إذاً هن�اك رؤيت�ان واضحتان 
األوىل تطل�ب من الجن�دي اللبناني أن يقدِّم الش�اي للعدو 
اإلرسائي�يل يف مرجعي�ون، وكذلك التقوق�ع داخل األرايض 
اللبنانية بانتظار وصول نريان التكفرييني، واألخرى تطلب 

مقاومة االحت�الل ودرء أّي تهديد قبل فوات األوان. فكيف 
يتجىّل هذا النموذج يف حراك لبنان؟.

لم تتوّق�ف مقولة الجمّيل عند حدود السياس�ة، بل رست 
عىل كاّفة مفاِصل الدول�ة، منذ ما قبل اتفاق الطائف وإىل 
يومنا هذا. فالرؤية االقتصادية التي تكرَّس�ت استندت إىل 
عقلي�ة االعتماد ع�ىل الخارج، عرب املؤتم�رات االقتصادية 
والق�روض والِهبات. إذاً ما هي حل�ول األمس التي أفضت 

إىل مشاكل اليوم، وفقاً للسؤال الذي طرحناه ابتداًء؟
رغم أنني لس�ت برجل االقتصاد ال�ذي ُيتِقن لغة األرقام يف 
الحديث عن تفاصيل االقتص�اد اللبناني وأزماته املُتعدِّدة، 
لكنني أعتقد أن املش�اكل االقتصادّية التي نعيش�ها اليوم 
يمك�ن وضعها يف إطارين رئيس�يني األول: عمدي، والثاني 
غري عمدي. العمدي، أي الفس�اد والرسقة واملحس�وبيات، 
وأم�ا غ�ري العم�دي فه�و السياس�ات االقتصادي�ة الت�ي 
اعُتِمَدت من املس�ؤولني، ويف ُمقّدمهم حاِكم مرصف لبنان 

رياض سالمة.
 دعونا نرشح هذا األمر من خالل وسائل التفكري النظمي. 
 « »system archetypes ى بنم�اذج النظ�م هناك ما ُيس�مَّ
يف التفك�ري النظمي وه�ي نماذج يتّم اس�تخدامها لتحليل 
�دة، من ضمنه�ا االجتماعي�ة واالقتصادية  املس�ائل املُعقَّ
والسياسية. س�نكتفي هنا برشح نموذجني من أصل 12. 
نم�وذج نق�ل الضغط ال�ذي يرتبط بالش�ّق غ�ري العمدي، 

ونموذج تراجيديا املشاع الذي يرتبط بالشّق العمدي.
يرشح العالِم األمريكي الش�هري يف مجال التفكري النظمي، 
بي�ر س�ينجPeter Senge( (، نموذج انتق�ال الضغط إىل 
ط�رف داخ�يل أي داخل النظام عرب مث�ال التضّخم يف دول 
العال�م الثالث. يقول س�ينج إن الحكوم�ات يف دول العالم 
الثالث تلج�أ إىل صّك املزيد من العمالت لس�ّد العجز، األمر 
ال�ذي يؤدِّي إىل ب�روز التضّخم االقتص�ادي، وبالتايل عودة 
املش�كلة بعد مّدة. رغم وجود هذا النوع من نموذج انتقال 
الضغ�ط يف لبن�ان، إاّل أن الطاق�م االقتص�ادي اللبنان�ي 
اس�تخدم نم�وذج انتقال ضغ�ط آخر هو انتق�ال الضغط 
إىل الخارج، أي االس�تعانة بط�رٍف خارجي، وهذا النموذج 
يف الحقيقة هو تكريس لسياس�ة »ق�وّة لبنان يف ضعفه« 
ع�رب االس�تقراض وغ�ريه. يف الحقيقة، لم تك�ن القروض 
لالس�تخدام يف أمر ينتج علينا أكثر م�ن الفوائد التي يجب 
ل عبئاً كبرياً  دفعها، وبالتايل باتت فوائد هذه الديون تش�كِّ
ع�ىل االقتص�اد اللبنان�ي، أي أنه�ا كانت ِعالجاً أس�وأ من 
الوج�ع أو امل�رض ذاته. يف الطاق�ة أيضاً، ذهبن�ا إىل الحل 
األس�هل، أي البواخ�ر، اليوم مّر أكثر من 10 س�نوات عىل 
األزم�ة وال ي�زال لبنان يعاني من املش�كلة نفس�ها. البنك 
املركزي اللبناني وسياس�ات رياض س�المة املالية نموذج 
آخ�ر عىل هذا األمر. إن سياس�ات رياض س�الّمة ش�ّكلت 
أرضية مناس�بة للنموذج اآلخر أي الفس�اد، وهذا ما تجىّل 

مؤّخراً يف فضيحة قروض اإلسكان.
النموذج اآلخر املرتبط بالسياسات العمدّية )الفساد(، هو 

تراجيديا املش�اع الذي يصف حال اس�تنزاف مورد مشرك 
من ِقَبل األفراد الذين يتشاركون به وفقاً للمصلحة الذاتية 
ل�كل منه�م عىل الرغ�م من إدراكه�م أن اس�تنزاف املوارد 
املش�ركة يتعارض مع املصلحة املشركة للمجموعة عىل 

املدى الطويل.
 فعندم�ا يتجاوز مع�ّدل الصيد يف بحرية م�ا، معّدل تكاُثر 
األسماك، س�تنقرض األس�ماك بس�بب أنانّية الصّيادين، 
وسوف تنهار صناعة صيد األسماك، وستقّل كمية األغذية 

املُتاحة لسكان املنطقة.
ه�ذا ما حصل يف جراند بانكس يف الس�احل الرشقي لوالية 
نيوفاوندالند الكندية يف س�تينات وسبعينات القرن املايض 
رغ�م أنها كان�ت ُتعّد من أغن�ى مناطق صيد األس�ماك يف 
العال�م. وهذا ما حص�ل يف لبنان أيضاً من خالل الساس�ة 
الفاس�دين، وعند اقراب األس�ماك من مرحل�ة االنقراض 

يف البح�رية اللبنانية، تعمد الحكومة إىل اس�تقراض أطنان 
جدي�دة لرميها يف ه�ذه البحرية، ويتكرَّر األم�ر. اذاً، حتى 
يف السياس�ات العمدية، أي الفس�اد، تلعب السياسات غري 
العمدية التي تس�تند إىل رؤية »ق�وّة لبنان يف ضعفه« دوراً 

رئيساً.
احتجاجات لبنان

يف م�ا يخ�ّص الحراك، ب�دت العفوي�ة واضح�ة يف الحراك 
الش�عبي ابتداًء، لكّن  أطرافاً ما عمدت إىل تسييسه، ولكن 
بعي�داً عن هذه الزواريب فإن الخ�الف الحقيقي اليوم هو 
ب�ني رؤيتني إلدارة الب�الد اقتصادياً وسياس�ياً. ما يحصل 
اآلن ه�و نم�وذج ُمماِث�ل للمقاوم�ة الش�عبية العفوّية يف 
ثمانين�ات الق�رن املايض ض�د الكيان اإلرسائي�يل، وإن تّم 
تس�ييس بعضها. لك�ن هذه املقاومة الش�عبية ما لبث أن 
تّم تأطريها ضم�ن إطارات حزبية أفضت بعد 18 عاماً إىل 

ِر العدو اإلرسائييل. َدحرْ
املسألة ليست بالسهلة، ورغم إيجابيات الورقة اإلصالحية 
إال أنها غري كافية أبداً، فال يمكن حّل مش�كلة ثالثني عاماً 
يف ش�هر أو يف  ش�هرين، بل يف عام أو يف عام�ني، ولكن ما 
د، وفقاً لقول أينش�تاين أعاله، أّن�ه ال يمكن حل  ه�و مؤكَّ
األزم�ة االقتصادّية، من خالل العقلية ذاتها، أي قوّة لبنان 

يف ضعفه.
يف الِختام، تكُمن املش�كلة الرئيس�ة الي�وم يف العقلية التي 
تس�عى إىل ترس�يخ عقلية »قّوة لبن�ان يف ضعفه« مقابل 
الرؤي�ة األخرى الت�ي كرَّس�تها املقاومة. بعب�ارٍة أدّق، إن 
انتفاض�ة اللبنانيني اليوم ه�ي ضّد هذه العقلي�ة قبل أّي 
يشء آخر، وهذا أحد أسباب ركوب املوجة من ِقَبل األمريكي 
ال�ذي لطاملا حاول ركوب املوجة ض�ّد املقاومة أيضاً، ألنها 

تعني الخروج من العباءة األمريكية.

،،

،،



ق�رر منتخ�ب العراق للش�طرنج، االنس�حاب 
م�ن لقاء نظريه اإلرسائييل، ضمن منافس�ات 

بطولة األوملبياد العاملي.
وق�ال رئي�س اتح�اد اللعبة ظافر عب�د االمري 
إن »منتخبن�ا العراق�ي رف�ض لق�اء الفري�ق 

اإلرسائييل يف الجولة األوىل من بطولة األوملبياد 
العامل�ي للش�طرنج تح�ت 16عام�اً، ليخ�ر 
أن  اىل  يش�ار   .»4  -  0 بنتيج�ة  باالنس�حاب 
منافس�ات بطولة االوملبياد العاملي للشطرنج 

تقام حالياً يف تركيا، بمشاركة 49 فريقاً.

أعلن االتحاد العراقي املركزي لبناء االجسام تأجيل 
دورة تحكيمي�ة، بس�بب التظاه�رات واالوض�اع 

الحالية التي يمر بها العراق.
وق�ال االتحاد انه »بس�بب الظروف الت�ي يمر بها 
البل�د م�ن اعتصام�ات وتظاهرات ش�عبية، تقرر 

تأجيل الدورة التدريبية التحكيمية اىل اشعار آخر، 
والتي كان من املقرر اقامتها مطلع ش�هر ترشين 
الثاني يف مدينة كركوك«. يش�ار اىل ان التظاهرات 
الش�عبية الت�ي تجتاح م�دن الوس�ط والجنوب يف 

العراق، تسببت بتأجيل دوريي القدم والسلة.

منتخب الشطرنج 
يرفض مواجهة 

إسرائيل باألولمبياد 

اتحاد بناء األجسام 
يؤجل دورة 

تحكيمية
6الرياضية

�صالح يوؤكد اأحقية ال�صقور باللعب يف ملعبه

في طلب متوقع .. مولودية الجزائر يسعى لنقل مواجهته 
أمام الجوية خارج العراق

مل ت�صل بطولة ك�أ�س اخلليج العربي 
اىل األقه� و�صموخه� يف ع�مه� الت��صع 
والأربعني منذ دورة البحرين ع�م 

َحفيني  ال�صَ من  طيبة  ثّلة  لول   1970
الري��صيني الأخي�ر مّمن بذلوا جهوداً 

جب�رة حلم�ية اإرث البطولة وحّث 
الأجي�ل املتع�قبة للعمل على دميومة 

التن�ف�س فيه� من خالل الكلمة وال�صورة 
املوّحدتني للعالق�ت الإن�ص�نية بني 
الري��صيني و�صعوب الدول امل�ص�ركة 

فيه�.
وش�هدت بطوالت الخليج الثالث والعرشين الس�ابقة 
صغ�رية  كل  وثق�وا  املهن�ة،  لزم�الء  املواق�ف  عدي�د 
وكبرية بني كواليس�ها وأمام م�رأى الجماهري، وبذلوا 
جهوداً جبارة يف أس�وأ الحقب التي م�رّت بها البطولة 
متأث�رة باألجواء السياس�ية املتوترة أحيان�اً وتقلّبات 
املش�اركات املرتبطة بمزاج مس�ؤويل اتح�ادات الكرة، 
ولم يكن الصحفي إال رمزاً للس�الم والود والتقارب بني 
الرياضيني، معّززاً قيم التس�امح ونبذ الحقد، ومشيعاً 
رسائل الصفاء التي أسهمت يف تغيري املواقف املتصلّبة 

لتنصهر بتفاعل إيجابي يف كؤوس الخليج.
ال فرق بني َصَحفي عراقي وكويتي وقطري وسعودي 
وإمارات�ي وُعمان�ي وبحرين�ي ويمن�ي حينم�ا ُيرفع 
الس�تار عن منافس�ات البطولة وتبدأ حم�الت الدفاع 
عن اللقب أو االس�تئثار به ثاني�ة، نعم ال فرق، فنكهة 
التغطي�ة املهنية ت�زداد روعة، واألقالم تتب�ادل األدوار 
بتس�ليط الض�وء ع�ن ف�وز لألس�ود برؤي�ة صحفي 
س�عودي أو ُمنج�ز ُعماني بتحليل قط�ري أو مفاجأة 
يمني�ة بمقال لصحيف�ة بحرينية، ال�كل يدهش الكل 
بمفردات اللغ�ة ونقاء الضمري والنّية الحس�نة للنقد، 
وهك�ذا يس�تمر دوران عج�الت طبع الصح�ف طوال 
الح�دث الخليج�ي ال�ذي يش�هد تنافس�اً آخ�ر خارج 
املس�تطيل األخرض بني رجاالت الصحافة للفوز برضا 
الجماهري واكتساب قناعاتهم بقيمة التغطية ونزاهة 
الحرف وإنصاف املنتخب�ات املتبارية وأجهزتها الفنية 

واإلدارية والطبية.
ونظ�راً الكتس�اب بطول�ة الخلي�ج العرب�ي الش�هرة 
الواس�عة بني الدول املشاركة من خالل تسليط الضوء 
عىل النج�وم الهداف�ني والحراس املتمّيزي�ن والالعبني 
املوهوب�ني وأفضل الحكام وغريهم من املس�اهمني يف 
انج�اح البطولة، فاللجنة اإلعالمي�ة لالتحاد الخليجي 

لكرة القدم مطالبة برفع توصية 
التنفي�ذي لالتحاد  املكت�ب  اىل 
»صحفي�و  جائ�زة  العتم�اد 
لتكري�م  الخلي�ج«  ك�ؤوس 
ال�رواد باختيار صحفي واحد 

من كل دولة مش�اركة عىل 
التقلي�د  ه�ذا  يك�ون  أن 
بطول�ة  كل  يف  »دوري�اً« 
ع�ىل  الصحف�ي  ليق�ف 

منّص�ة االبداع أس�وة بمن يتم اختياره�م يف نهاية كل 
نسخة.

انط�الق هذه الفك�رة إذا ما وجدت االهتم�ام من قبل 
تنفيذي االتح�اد الخليجي اعتباراً من نس�خة الدوحة 
24 املقبل�ة س�تثري أوج�اع قل�وب أه�ل املهن�ة بق�در 
س�عادتهم وهم يستذكرون أس�ماء زمالء كبار رحلوا 
ع�ن الدنيا وخلّ�دوا صفحات عظيمة توث�ق جهودهم 
ومآثره�م، تحك�ي ألجي�ال الغد قصص املط�اردة بني 
الحرف ودم�وع الفوز، تق�ف عند لحظ�ات قاتلة بني 
ه�دف األنفاس األخ�رية وعبقرية الَصَحف�ي يف انتقاء 
ص�ور املش�هد امللحمي »ه�روب صاح�ب الهدف نحو 
املدرج�ات واحتضان الجمه�ور له وإخف�اء الحارس 
املهزوم وجهه بني كفيه« هذه الصورة ليس من السهل 
نقلها بتكامل الحقيقة واإلبداع يف ظل ضيق الوقت بني 
إرسال التقرير من امللعب اىل إدارة التحرير وبني توقيت 

املطبعة ليتصّفح القارىء املادة صباح اليوم التايل.
يف مث�ل هك�ذا بطول�ة، تس�قط عملي�ة الربوتوك�ول 
البطول�ة  االحتف�ايل املعت�اد يف نهاي�ة كل مس�ابقة، 
الخليجي�ة كما مع�روف تجّم�ع )بيتوت�ي( لرياضيي 
املنطق�ة، وينبغي من مبدأ العرف�ان بدور الصحفي يف 
انج�اح بطوالت الخليج أن يعامل كفرد من أفراد أرسة 
تأريخي�ة يواص�ل األحياء اس�تذكار مواق�ف األموات 
أو مّم�ن أرسُه امل�رض ُمقاِوم�اً عجزه يف ف�راش بيته، 
باش�عاره أنه لم يزل بيننا باس�مه ورمزيته وأعماله، 
وهنيئاً لم أس�عد إنس�اناً ف�ات قطار عمره ويس�تعد 

لدخول نفق الالعودة.
وطني�اً، أرى أن هن�اك جي�اًل صحفي�اً عراقي�اً واك�ب 
بطوالت الخليج منذ نس�خة الدوح�ة عام 1976 حتى 
يومن�ا هذا، وازدانت ملّفات التغطية الصحفية بأجمل 
أعمدة ال�رأي واملقاب�الت والتحليالت واألخب�ار برؤية 
نظيفة بعيدة عن الحساس�ية، وبرَز من بينهم الزميل 
عدنان الجبوري أحد أهم العاملني يف العقدين السبعيني 
والثمانيني قبل أن يش�ّد الرح�ال اىل أمريكا عام 2001 
تحت ضغط الظروف الخاصة، نسيه الجميع يف الداخل 
والخارج برغم س�ريته الالفتة ومآثره املهنية القديرة. 
هذه رس�الة ملن يعنيه األمر ليكون 
الجبوري أحد املدعّوين املُحتفى 
به�م يف دوح�ة الخ�ري ترشين 
الثاني املقبل بما يليق بقامته 
الت�ي  الباس�قة  الصحفي�ة 
الع�راق والخليج يف  رّشفت 

أكثر من بطولة.

�صحفيو كوؤو�س اخلليج
إياد الصالحي

م�درب  قاس�م،  باس�م  �د  أكَّ
لتدري�ب  ع�اد  أن�ه  ال�زوراء، 
الفريق من أجل املنافس�ة عىل 

لقب الدوري العراقي.
وقال قاس�م: »جماه�ري الزوراء 
ال ت�رىض س�وى بتحقي�ق اللقب، 

وبالتايل عدت من أجل هذا الهدف الذي 
أرى أن الفري�ق قادر عىل تحقيقه متى 

توفرت الظروف املناسبة«.
وأوض�ح »نحت�اج لبع�ض التعاق�دات 
يف االنتق�االت الش�توية. لدين�ا تكدس 
يف بع�ض املراك�ز، وأخ�رى تعاني من 

النق�ص وبالتايل نحتاج للموازنة يف كل 
الخطوط من خالل استقطاب عدد من 

الالعبني«.
وأش�ار »الفريق يواص�ل تدريباته لكن 
التوقف يضع�ف االندفاع ويخفت روح 
املنافسة ويرض بالدوري بصورة عامة 

ولي�س فقط ال�زوراء، وبالت�ايل نتمنى 
عودة املنافس�ات بأرسع وقت من أجل 

الحفاظ عىل حماس الالعبني«.
ُيذكر أن الزوراء يحتل املركز الس�ادس 
يف الئح�ة الرتتيب برصيد 5 نقاط من 3 

مباريات، ولديه مباراة مؤجلة.

يرى فري�د مجيد، املدرب املس�اعد 
منافس�ات  توق�ف  أنَّ  للطلب�ة، 
الجول�ة  بع�د  ال�دوري  بطول�ة 
مصلح�ة  يف  يص�ب  الرابع�ة 
فريق�ه، الذي ل�م يحصل عىل 

فرتة إعداد حقيقية.
وأش�ار مجيد، إىل أن »النادي 
ع�اش ف�رتة ضبابي�ة ب�ني 
م�ن  بال�دوري  املش�اركة 
بق�رار  وتفاجأن�ا  عدمه�ا، 
مب�اراة  بخ�وض  االتح�اد 

الجولة الرابعة من البطولة«.
وق�ال مجي�د إن »الطلب�ة ذه�ب ضحية 
دخلن�ا  وبالت�ايل  الس�ابقة  الرتاكم�ات 
املنافسات، وال يوجد إعداد عام، أو خاص 
للدوري، والروح املعنوي�ة للفريق منهارة 
تماًم�ا، والحال�ة البدني�ة س�يئة، وبالتايل 

التوقف سيخدم الفريق«.
الجول�ة  يف  األوىل  »مباراتن�ا  وأض�اف 
الرابع�ة كان�ت تحدًي�ا صعًب�ا للغاية 
كون الفريق يف حال ال يحس�د عليها 

وبالتايل حديث املدرب أحمد خلف والجهاز الفني 
ركز عىل قضية مهمة، وهي اإلعداد النفيس 

للمب�اراة ألنن�ا ال نمل�ك الوق�ت الكايف 
لتغري األمور التكتيكية«.

وتاب�ع »امل�درب طالبهم بأقىص 
الجه�ود، ومن يش�عر بالتعب 

يبل�غ الجه�از الفن�ي ليت�م 
أن  يمك�ن  ال  اس�تبداله. 
نخر املباراة األوىل لتكون 
بدايتنا مميزة، وفعالً قدم 
الفري�ق أكثر م�ن طاقته 
لنخرج بنتيجة جيدة وكنا 
الفوز  قريبني من تحقيق 
لكن التعادل لم يكن سيًئا 

يف ظ�ل الظ�روف القاه�رة 
التي عاشها الالعبون«.

الك�رة  اتح�اد  وزاد »أن�ا م�ع 
يف  ال�دوري  مباري�ات  بتأجي�ل 

الوقت الحايل نتيج�ة للظروف التي 
تمر به�ا الب�الد وموج�ة االحتجاجات 

الواسعة«.

االربعاء 30 تشرين االول 2019 
العدد 2184 السنة العاشرة

يسعى مجلس إدارة مولودية الجزائر، برئاسة 
فؤاد صخري، إلقناع مس�ؤويل االتحاد العربي 
لكرة القدم، باملوافق�ة عىل نقل مباراة ذهاب 
دور ال�16 لكأس امللك محمد السادس لألندية 
األبط�ال، ب�ني املولودي�ة والق�وة الجوي�ة إىل 

خارج العراق.
وذك�ت تريب�ات صحفي�ة وج�ود محاوالت 
لتغيري مكان املباراة، بس�بب الظروف األمنية 
ورف�ض  الع�راق،  يف  حالي�ا  املس�تقرة  غ�ري 

الس�فارة الجزائري�ة تقديم ضمان�ات بتأمني 
البعثة، حتى يف مدينة البرصة.

وال تقت�رص املح�اوالت ع�ىل إدارة املولودي�ة 
فقط، بل من جانب مس�ؤويل الس�فارة أيضا، 
الذي�ن تواصل�وا م�ع االتحاد العرب�ي ملحاولة 

إيجاد حل نهائي.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، تقرر إقامتها 
يوم 7 ترشين الثاني املقبل، عىل ملعب البرصة 

بدال من كربالء.

د لؤي صالح، املدرب املس�اعد للقوة  اىل ذلك أكَّ
الجوي�ة، أنَّ فريق�ه س�يتأثر كث�رًيا بتوق�ف 
منافسات بطولة الدوري العراقي لكرة القدم.

الفن�ي يس�عى  الجه�از  »إن  وق�ال ص�الح: 
للحفاظ ع�ىل جاهزي�ة الفريق، واس�تعداده 
ملواجه�ة مولودي�ة الجزائ�ر يف ثم�ن نهائ�ي 
بطولة كأس محمد الس�ادس لألندية العربية 
األبطال، من خ�الل خوض املباري�ات الودية، 
لك�ن هذا الحل لي�س كافًيا لوض�ع الفريق يف 

الجاهزية التامة«.
وأضاف »كنا نتمنى أن تكون مباراة الذهاب يف 
الجزائر ومب�اراة اإلياب يف العراق لكن القرعة 
حكمت بهذا الش�كل وظروف االحتجاجات يف 
الع�راق أرجأت املب�اراة، وبالتايل ه�ذه األمور 

تؤثر عىل الفريق«.
وتاب�ع »الجهاز الفني يتحم�ل عبئا كبريًا من 
حي�ث التعامل مع املتغ�ريات والالعبني كذلك، 
لك�ن نراه�ن عىل الرغب�ة الكب�رية لالعبينا يف 

تح�دي الظ�روف لتحقي�ق الف�وز والعبور إىل 
الدور املقبل«.

وخت�م »القوة الجوي�ة من حق�ه أن يلعب يف 
ملعبه، وال يمك�ن أن يتحجج الفريق املنافس 
بالتظاه�رات؛ ألنها حال�ة طبيعية نتمنى من 
االتحاد العرب�ي عىل األقل أن يعكس املباراتني 
لتك�ون الذه�اب بالجزائر، واإلي�اب يف العراق 
ليكون هناك وقت النتهاء موجة االحتجاجات 

أن كانت فعال تقلق الفريق الجزائري«.

أك�د ن�ادي النج�ف تمس�كه بخدمات 
امل�درب حس�ن احم�د، بع�د تقديم�ه 
االستقالة واعتذاره عن إكمال مشواره 

مع الفريق الكروي لغزالن البادية.
وق�ال االم�ني امل�ايل للنادي عيل هاش�م 
إن »ادارة ن�ادي النجف، تؤكد تمس�كها 
باملالك التدريبي لفريقه�ا الكروي االول 
بقيادة الكابتن حس�ن احم�د وان االيام 

املقبلة ستشهد حل جميع املتعلقات«.
واوضح أن »االدارة لم تس�تلم طلباً رس�مياً 
من املدرب، بما تقدم وان آخر وحدة تدريبية 
قاده�ا احمد، وجه من خاللها بمنح الفريق 
اجازة مل�دة يومني اعتبارا م�ن امس االثنني 
ونؤك�د تمس�كنا بخدماته حتى ل�و قدمت 

بشكل رسمي«.
وعن تاخري رصف مس�تحقات الفريق، اكد 

هاشم، أن »االمر يعود اىل الوضع العام 
للبلد آملني بتيسريها بعد قرار نقل 

الصالحيات االداري�ة واملالية اىل 
لؤي اليارسي محافظ النجف 

االرشف وال�ذي له مواقف 
النادي  تج�اه  نبيل�ة 

وجماهريه.

النجف يؤكد تمسكه بالمدرب حسن أحمد

باسم قاسم: ُعْدت إلى النوارس من أجل المنافسة

مجيد: الطلبة يسعى لتنظيم صفوفه خالل التوقف 



بات ال�دويل املغرب�ي، حكيم زياش، 
نجم أياكس أمسرتدام، أقرب من أي 
وقت مىض إىل ريال مدريد، بحس�ب 

تقرير صحفي إسباني.
وكان اسم زياش قد ارتبط بالنادي 
امللكي، لكن دون أي تحرك رس�مي 

ملموس.
ووفًق�ا ملوقع »ديفنس�ا س�نرتال« 
اإلس�باني، فإن رغبة زي�اش حالًيا 
مدري�د،  ري�ال  إىل  االنتق�ال  ه�ي 

لتحقي�ق قف�زة كبرة يف مس�رته 
االحرتافية.

ويف املقاب�ل، كان الريال يتجه لعدم 
إج�راء أي صفقة، خ�ال املركاتو 
الش�توي ، لكن يف حال انتقال الدويل 
الويلزي جاريث بيل إىل الصني، كما 
ذكرت تقارير صحفية مؤخرًا، فإن 
املرينج�ي س�يحتاج لتدعيم مركز 

الجناح.
أن  اإلس�باني،  املوق�ع  وأوض�ح 

يعرف�ون  مدري�د  ري�ال  مس�ؤويل 
جيًدا قدرات زي�اش، وهم معجبون 

بموهبته.
وكان زي�اش ق�د ج�دد عق�ده مع 
أياك�س أمس�رتدام، يف آب امل�ايض، 

حتى عام 2022.
وقال�ت تقاري�ر صحفي�ة حينه�ا، 
إن الن�ادي الهولن�دي أزال ال�رط 
الجزائ�ي من عق�د ال�دويل املغربي، 
والذي كانت قيمته 30 مليون يورو.

يرغ�ب اإلس�باني رافايي�ل ن�ادال، يف تحقيق 
لقب بطولة باريس لألس�اتذة، والتي فش�ل يف 
تحقيقها خال مس�رته االحرتافية التي تعج 

بالبطوالت.
ويس�تهل املصنف الثان�ي عاملًيا، مش�واره يف 
البطولة اليوم األربعاء، عندما يواجه الفرنيس 
يواج�ه  ال�ذي  الوق�ت  أدري�ان مانارين�و، يف 
في�ه املصن�ف أول عاملًيا نوف�اك ديوكوفيتش 

الفرنيس اآلخر كورينتني موتيه.
وتمث�ل مباراتي اليوم، رضبة البداية للتنافس 
الش�ديد ب�ني ن�ادال وديوكوفيتش ع�ى إنهاء 

العام يف صدارة التصنيف العاملي.
وحال توج اإلسباني بلقب البطولة، فسيضمن 
إنه�اء املوس�م يف الصدارة للمرة الخامس�ة يف 
مسرته، بينما يبحث الرصبي عن إنهاء العام 

يف الصدارة للمرة السادسة يف مسرته.
ويمل�ك ن�ادال، الكثر م�ن الذكري�ات الرائعة 
يف عاصم�ة النور، بنجاحات�ه املبهرة يف روالن 
جاروس، إال أن تلك النجاحات لم تمتد لبطولة 
باريس، حيث حقق به�ا 16 انتصاًرا وتعرض 
ل��5 هزائم من قبل، ومع ذلك لم يس�بق لرافا 

أن ودع البطولة قبل ربع النهائي.
أم�ا ديوكوفيتش، فلم ُيع�اِن من قبل يف تقديم 
أفض�ل تن�س لدي�ه يف بطول�ة باري�س، حيث 
يحمل الرقم القيايس كأكث�ر من توج باللقب 

بواقع 4 مرات.
ويحمل نوفاك الرقم القيايس كأكثر من حقق 
االنتص�ارات به�ا بواق�ع 32 انتص�اًرا مقابل 
للمب�اراة  مباري�ات، ووص�ل   8 يف  الخس�ارة 
النهائي�ة 4 م�رات يف آخ�ر 5 مش�اركات ل�ه 

بالبطولة.
وضم�ن مباريات ال�دور الثاني أيًض�ا، يواجه 
اإليط�ايل ماتي�و بريتين�ي، وال�ذي دخ�ل هذا 
األس�بوع بني املصنفني الع�رة األوائل عاملًيا 
للمرة األوىل يف مس�رته، الفرنيس جو ويلفريد 

تسونجا، بطل البطولة يف عام 2008.
ويبح�ث بريتين�ي ع�ن حجز مقع�د من آخر 
مقعدي�ن متبقيني للتأهل للبطول�ة الختامية 
للموس�م، التي س�تقام بالعاصمة الربيطانية 
لن�دن يف الفرتة ب�ني يوم�ي 10 و17 نوفمرب/

ترين الثاني املقبل.
ويحتل اإليطايل املركز الثامن يف سباق البطولة 
الختامي�ة برصي�د 2,660 نقطة، وس�يضمن 
التأه�ل للبطول�ة الختامية، يف ح�ال وصل إىل 

نهائي باريس.

وهن�اك العديد من املرش�حني للتأهل للبطولة 
الختامي�ة، س�يظهرون الي�وم مث�ل روبرت�و 
باوتيس�تا أج�وت، وفابي�و فونين�ي، وديفيد 
جوفني، وجايل مونفيس، وس�تان فافرينكا، 

وجون إيسنر.
وكل الس�ابق ذكره�م يحت�اج للف�وز باللقب 
للتأه�ل للبطول�ة الختامي�ة إىل جانب أليكس 
دي مين�وار، بينم�ا يحت�اج األرجنتيني ديجو 
النهائي�ة  للمب�اراة  للوص�ول  ش�فارتزمان 

المتاك فرصة.
أيًض�ا،  الي�وم  الب�ارزة  املباري�ات  وم�ن 
مواجهة النمساوي دومينيك ثيم للكندي 

ميلوس راونيش، إضافة إىل صدام اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس مع األمريكي تايلو 

فريتز.
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اليوم.. ديوكوفيتش ونادال يستهالن 
الصراع على صدارة التصنيف

يبحث نادي باي�رن ميونخ، عن حلول 
ملش�اكل الفري�ق الدفاعية، وب�دأ أوىل 
يف  املدافع�ني  أح�د  برص�د  خطوات�ه 

الدوري اإلسباني.
 وكشفت صحيفة »ماركا« اإلسبانية 
الت�ي تابعتها »املراق�ب العراقي« عن 
اهتم�ام النادي الباف�اري بضم أوناي 
نوني�ز، مداف�ع أتلتي�ك بيلب�او، لس�د 

الثغ�رة الدفاعي�ة يف صف�وف الفريق.  
وأف�ادت الصحيفة، بأن بايرن يخطط 
للتضحي�ة باعب الوس�ط اإلس�باني 
خ�ايف مارتيني�ز وإعادت�ه إىل بيلب�او، 
إلب�رام صفق�ة تبادلي�ة م�ع الن�ادي 
الباسكي. وبات بايرن مستعًدا لتحمل 
جزء من راتب مارتينيز، حال موافقته 
عى العودة إىل بيلب�او، من أجل تعزيز 
الق�وة الدفاعية للفري�ق بجلب نونيز، 
صاح�ب ال�22 عاًم�ا، إىل ملعب أليانز 
أرينا.  وتعرض بايرن ميونخ لرضبات 
متتالي�ة يف الخ�ط الخلف�ي، آخره�ا 
إصابة نيكاس سويل بتمزق يف الرباط 
الصليبي للركب�ة، كما تعرض لوكاس 
هرناندي�ز لتم�زق جزئ�ي يف الرب�اط 

الداخيل لكاحله األيمن.

قرر نادي ميان فتح باب الرحيل أمام أحد الاعبني املراقبني من قبل ريال 
مدريد يف املوسم الحايل.

 وس�بق أن أش�ارت تقارير صحفية إىل أن اإليطايل دافي�د كاالبريا، مدافع 
مي�ان، واحد من 3 العب�ني يراقبهم املرنجي لدعم مرك�ز الظهر األيمن. 
ووفًقا لصحيفة »توتو س�بورت« اإليطالية، فإن ميان لم ينجح حتى اآلن 

يف تجديد عقد كاالبريا الذي ينتهي يف صيف 2020. 
وأوضح�ت أن ميان سيس�مح له بالرحي�ل يف كانون الثان�ي املقبل، وتعد 
الليغا هي الوجهة األقرب لكاالبريا، حيث يحظى الاعب باهتمام من أكثر 
من ناٍد هناك. وأكدت الصحيفة اإليطالية أن رحيل كاالبريا س�يمنح ميان 

فرصة تحقيق مكاسب مالية، لدعم ميزانية النادي يف املوسم الحايل.

يتجدَّد الرصاع بني تش�يليس ومانشس�رت يونايتد، 
اليوم األربع�اء، عندما يتواجه الغريمان عى ملعب 
س�تامفورد بري�دج، ضم�ن مباري�ات دور ال��16 
م�ن كأس رابط�ة املحرتف�ني اإلنجليزي�ة. وه�ذه 

ه�ي املواجهة رق�م 185 ب�ني الفريق�ني يف جميع 
املس�ابقات، واملواجه�ة السادس�ة بينهما يف كأس 
الرابطة. وتعود آخر مواجهة بني الفريقني يف كأس 
الرابط�ة، إىل تري�ن األول 2012، يف ال�دور الرابع، 

وحينها فاز تشيليس يف مباراة مثرة )4-5( 
بعد اللجوء للوقت اإلضايف.

وحقق تش�يليس، االنتصار يف 10 مباريات 
من آخ�ر 11 مواجهة خاضه�ا عى ملعب 
الرابط�ة،  كأس  يف  بري�دج  س�تامفورد 
وكان االس�تثناء الوحيد التعادل سلبًيا مع 

آرسنال يف كانون الثاني عام 2018.
ب�دوره، حقق مانشس�رت االنتص�ار يف 6 
مباري�ات م�ن آخ�ر 7 لق�اءات خاضه�ا 
تنتم�ي  ف�رق  أم�ام  الرابط�ة  كأس  يف 

للربيمرليغ، وتعرض لخسارة وحيدة.
وم�ن ب�ني تل�ك االنتص�ارات، التغلب عى 
س�اوثهامبتون )3-2( يف نهائي البطولة 

موسم »2017-2016«.
وس�اهم أنتون�ي مارس�يال، مهاج�م 
مانشسرت يونايتد، يف تسجيل 4 أهداف 
يف آخر 3 مباريات بدأها كأسايس أمام 
تشيليس يف جميع املسابقات، من خال 

تس�جيل 3 أه�داف وصناع�ة ه�دف 
وحيد.

يسعى أتلتيكو مدريد، لتدعيم صفوفه يف املركاتو الشتوي ، بصفقة قوية، عرب 
ضم أحد أبرز نجوم نادي برشلونة.

وقال�ت صحيفة »م�اركا« اإلس�بانية التي تابعته�ا »املراقب العراق�ي«، اليوم 
األربع�اء، إنَّ راكيتيتش بات يضع قدًم�ا ونصفا خارج »كامب نو«، بعدما فقد 

مكانه يف التشكيل األسايس لربشلونة هذا املوسم.
وأش�ارت إىل أن مس�ؤويل أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيت�ش، كما أنهم أبلغوا 
وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع. وُيعدُّ راكيتيتش، هدًفا قديًما مليجيل أنخيل 

جي�ل، الرئيس التنفي�ذي ألتلتيكو مدريد، والذي ح�اول التعاقد معه مرتني 
قبل االنتقال إلشبيلية، وقبل ارتداء قميص برشلونة.

وأوضح�ت »ماركا« أنَّ أتلتيكو مدريد ُيواجه منافس�ة قوية يف الصفقة من 
قبل إنرت ميان الذي يملك األموال، ويمكنه أن يغري النجم الكرواتي لانتقال 

إىل صفوفه هذا املوسم.
ُيذك�ر أن تألق الهولن�دي فرينكي دي يونج القادم م�ن أياكس وراء تقلص 

حظوظ راكيتيتش يف املشاركة خال املوسم الحايل.

يتناف�س رباعي ليفرب�ول اإلنجلي�زي، فرجل فان 
دايك، وساديو ماني، ومحمد صاح، وأليسون بيكر، 
م�ع الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، واألرجنتيني 
ليوني�ل مي�يس، والربتغ�ايل برناردو س�يلفا، للفوز 
بجائزة »جلوب سوكر« لفئة أفضل العب يف العالم، 

بنسختها ال�11.
وس�يقام حفل توزيع الجوائ�ز التقليدي، يوم األحد 
املوافق 29 كانون األول 2019، بالتعاون مع مؤتمر 
دب�ي الريايض الدويل 14، ال�ذي ينظمه مجلس دبي 

الريايض.
وس�يتم اختيار الفائزي�ن النهائيني م�ن قبل لجنة 
تحكي�م جل�وب س�وكر، حيث تض�م ه�ذه اللجنة 
مجموعة من الخرباء البارزين يف رياضة كرة القدم، 

ومنه�م فابي�و كابيل�و وأنطوني�و كونتي 
وإريك أبيدال.

أيضا تقدم اللجنة املنظمة لجلوب سوكر هذا العام 
مجموع�ة من الجوائز األخ�رى، وهي جائزة أفضل 
حك�م، وجائزت�ان ألفضل مس�رة الع�ب، وجائزة 
أفض�ل مس�رة م�درب، وجائ�زة العم�ل الريايض، 

وجائزة أفضل حارس مرمى.
وش�هد ليفربول موسًما ساحرًا، حيث حقق نجاًحا 
باهرًا بفوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة السادس�ة، 

ما جعله من أبرز املرشحني لجوائز هذا العام.
كم�ا يدخ�ل املنتخ�ب الربتغايل كمناف�س قوي عى 
جوائز جلوب س�وكر، لألفضل هذا العام، من خال 
تواج�د كريس�تيانو رونال�دو يف قائم�ة املرش�حني 
لجائ�زة أفض�ل الع�ب، إىل جانب مواطن�ه برناردو 
س�يلفا، باإلضافة إىل جواو فيليكس عن فئة أفضل 
الع�ب صاع�د، وفرناندو س�انتوس ع�ن فئة 

أفضل مدرب.

يجهز نادي مانشس�رت س�يتي خطة للتعاقد مع العب 
بديل، تحس�ًبا لرحيل نجمه األملاني لروي س�اني هذا 

املوسم.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية الت�ي تابعتها 
»املراقب العراقي«، فإن مانشسرت سيتي يستعد لراء 

ميكيل أويارزابال، نجم ريال سوسيداد، هذا املوسم.
ويتضمن عقد أويارزابال مع سوس�يداد رشطا جزائيا 
بقيمة 68 مليون إس�رتليني، وهو ما ينوي مانشسرت 
س�يتي تفعيله، بعد حالة التألق التي يعيش�ها الاعب 

هذا املوسم بالدوري اإلسباني.
وس�جل أويارزاب�ال 4 أه�داف وصنع 3 أخ�رى يف 10 
مباريات ش�ارك بها مع سوس�يداد يف الليغا منذ بداية 
املوسم الجاري ليساهم يف احتال فريقه املركز الرابع 

بجدول ترتيب املسابقة اإلسبانية حتى اآلن.
وبدأ الس�يتي مراقبة الاعب ذي ال22 عاما ألول مرة، 
الصي�ف امل�ايض، عندما تأل�ق مع منتخب إس�بانيا يف 

بطولة أوروبا تحت 21 عاما.
وكان س�اني يحظى بمطاردة قوية من بايرن ميونخ، 

قبل أن يتع�رض لإلصابة 
بقط�ع يف الرب�اط الصليبي 

مطلع هذا املوسم.
وتف�اوض ممث�ل س�اني قب�ل ذل�ك م�ع 
السيتي بشأن رشوط الرحيل، لكن النادي 
اإلنجليزي تمس�ك بالحص�ول عى 145 
ملي�ون إس�رتليني، وهو م�ا مثل حجر 
عث�رة أم�ام أي مفاوضات م�ع أندية 

أخرى.

اليوم.. تشيلسي ُيضيف مانشستر يونايتد في كأس الرابطة 

أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع راكيتيتش 

رباعي ليفربول ينافس ميسي ورونالدو 

مانشستر سيتي يصل إلى خطة ضم بديل لساني

البايرن ُيضحِّي بمارتينيز 
مقابل ضم نونيز

ميالن يفتح الباب أمام رحيل كاالبريا

رحيل بيل
 يقرب 
زياش 

من ريال مدريد
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
الجم�اد  إب�راز  التش�خيص:هو 
بش�كل  الحي�اة  م�ن  املج�رد  او 
كأن�ه متمي�ز بالش�عور والحركة 
فيحاكي�ه ويخاطبه كأنه انس�ان 
حي اوش�خص متخيل والش�عراء 
الزم�ات  قدي�م  يف  الرومانس�يون 
كان�وا يجعلون الطبيعة بكل يشء 
جامد فيها كائنات حية تشاركهم 
القلبية...فتف�رح  مش�اعرهم 

لفرحهم وتحزن لحزنهم.

طرائف من التراث 

عباس لطيف: غياب المتخصصين وراء تخلف مسرح الطفل
المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

اك��د الناق��د المرسحي عباس لطي��ف ان تخلف مرسح الطف��ل كان نتيجة غياب الكت��اب والفنانني 
المتخصصني يف هذا المجال آليات جديدة للوصول إىل األطفال يف المدارس ،مش��را اىل إن مرسح 

الطفل بحاجة إىل متخصصني سايكلوجيني حيث توضع النصوص بأرشافهم ومتابعتهم .

  حميد المختار 
 مرت الرواية العراقية بظروف وان بدت قاهرة اثرت فيها 
س�لباً خصوصاً يف فرتة الحقبة الس�وداء للنظام السابق 
وان هناك ايضاً مزايا الهمت السارد العراقي رغم خوفه 
وترقبه واقتناصه للمفردات واالفكار والسفر عرب أقاليم 
ليل موحش ق�اده اىل املخاطرة وهو يكتب ما يراه يف هم 
وخطر جس�يم والي�م وحزن وحروب وحص�ارات ، لكن 
مالمح الرواية االخرى انبثقت بشكل واضح وجيل أواخر 
تلك الحقب�ة البغيضة عىل يد بعض الروائيني العراقيني ، 
لكنها تكرس�ت بشكل غري مس�بوق بعد سقوط النظام 
مع ظهور اس�ماء جدي�دة وصدور الكثري م�ن الروايات 
الت�ي تجاوزت ارقاماً مهولة ، لك�ن بطبيعة الحال االمر 
لي�س م�ع الك�م انما ال�ذي يهمنا ه�و الن�وع ، وهل ان 
ه�ذا النوع اس�تطاع ان يح�دد املالمح الجدي�دة للرواية 
العراقية املعارصة ؟ هل اضافت هذه الروايات يف الشكل 
املضم�ون ما نّع�ده اضافة نوعي�ة جدي�دة ؟ باعتقادي 
التجديد حدث يف الثيمات ال يف االش�كال ، ربما عىل صعيد 
االش�كال لم يتج�اوز االمر بضع رواي�ات اما عىل صعيد 
الثيم�ة فقد ح�دث االم�ر بطريقة واضحة وملموس�ة ، 
لقد خرجت املضام�ني الجديدة 
بالرواي�ة العراقي�ة اىل مناطق 
لم تطأها قدم سارد بعد وهذا 
يحسب لها تماماً ، مثل قضية 
االقليات العراقية من الديانات 
املس�يحيون   : والقومي�ات 
واليه�ود وااليزيدي�ون والكرد 
القومي�ات  الفيلي�ون وباق�ي 
املقموع�ة ، فضالً ع�ن قضايا 
طائفية اخرى كحياة س�كان 
الجنوب العراق�ي ومعتقداتهم 
وحي�اة البؤس والفق�ر والفاقة التي يعيش�ونها يف زمن 
النظام الس�ابق ، وفقراء هذا الزمن ايضاً ، حتى امس�ت 
قضية االقليات يف الرواية العراقية موضة متعارف عليها 
، ثم�ة ايضاً قضية االرهاب الذي فتك بالش�عب العراقي 
هذا ايضاً اخذ جانباً مهماً من الجوانب الرسدية العراقية 
خصوص�اً يف الرواي�ة ، وال ننىس التاريخ االس�ود لل� 35 
س�نة املريرة الس�وداء التي عاش�ها الش�عب العراقي يف 
ظ�ل الدكتاتوري�ة الرعن�اء الت�ي أحرق�ت خ�ريات البلد 
ونح�رت ش�باب الع�راق يف ح�روب مجنونة ع�ىل مذبح 
جن�ون الدكتاتور ، ه�ذه ايضاً اخذت الكث�ري من ثيمات 
واهتمام�ات الرواي�ة العراقي�ة ، ان مس�تقبل الرواي�ة 
العراقي�ة س�يكون ذا ش�أن كبري ج�داً والدلي�ل ان هذه 
الرواية صارت تحصد الجوائ�ز العربية والعاملية وتطبع 
وترتج�م اىل مختلف لغات العال�م ، انا متفائل كثرياً حني 
اس�تحرض مس�رية الرسدي�ة العراقي�ة وارى يف  االف�ق 
مس�تقبالً مرشقاً لهذه الرواية التي خرجت من قمقمها 
كما يخ�رج املارد الجب�ار محطماً كل الحدود والس�دود 

ومتجهاً اىل آفاق العالم ومنابره وأضوائه.

 مالمح  الرواية 
العراقية الجديدة 

رسالة ماجستير عن المفارقة في شعر يحيى السماوي

املراقب العراقي/متابعة...
وافق مجلس كلية الرتبية للعلوم اإلنس�انية � قسم 
اللغ�ة العربي�ة  / جامع�ة كرك�وك ع�ىل موضوعة 
)املفارقة يف ش�عر يحيى الس�ماوي( عنوانا للبحث 
األكاديم�ي ال�ذي تقدم�ت ب�ه  طالب�ة الدراس�ات 
العليا الباحثة الس�يدة نرسي�ن ابراهيم فرهود لنيل 
ش�هادة املاجستري يف النقد األدبي، بإرشاف الدكتور 
نوف�ل حمد خرض .يذكر أن املنجز الش�عري ليحيى 
الس�ماوي قد حظي بعرشات الدراس�ات العليا لنيل 

شهادَتْي املاجستري والدكتوراه وبحوث األستاذية يف 
العديد من الجامعات العراقية والعربية واألجنبية .

ويحيى عباس عبود الس�ماوي. ش�اعر عراقي. ولد 
عام 16 م�ارس 1949 يف مدينة الس�ماوة بالعراق. 
حاص�ل عىل بكالوري�وس األدب العربي من جامعة 
املس�تنرصية بالعراق عام 1974. اشتغل بالتدريس 
والصحافة واإلعالم يف كل من العراق وعدد من الدول 

العربية وهاجر إىل أسرتاليا عام 1997. ويكيبيديا
امليالد: 1949 )العمر 70 سنة(.

ُموِخ« رشاقة الصورة الشعرية الوطنية  »ِعَناُق الشُّ
 املراقب العراقي /متابعة...

عن دار الوسط برام الل�ه، صدر 
للشاعرة سامية ياسني شاهني، 
ابن�ة عراب�ة البط�وف الجليلية، 

الجدي�د  الش�عري  ديوانه�ا 
�ُموِخ«،  الشُّ »ِعَن�اُق  املوس�وم 
صمم غالف�ه الفنانة النرصاوية 
حن�ان مي�الد، ويض�م باقة من 

والنثري�ة  الش�عرية  قصائده�ا 
الوجداني�ة  ب�ني  ت�رتاوح  الت�ي 
وتحاكي  والوطني�ة،  والتأملي�ة 
الوط�ن واألرض وامل�رأة والحب 

والطبيعة.
وسبق وصدر لها يف مجال الشعر 
ديوان »ح�وراء كحلها الحنني«، 
ومجموعة كتب يف أدب األطفال.

وسامية ياس�ني شاهني شاعرة 
رقيق�ة، ملتزمة باله�م الوطني 
واإلنس�اني، م�ن موالي�د عرابة 
تكت�ب   ،1973 الع�ام  البط�وف 
الش�عر من�ذ صغره�ا، ونرشت 
الكثري من نصوصها يف صحيفة 
» االتحاد » اليومية العريقة، ويف 
االلكرتونية، وعىل  املواقع  بعض 

صفحتها يف الفيسبوك.
قصيدته�ا  تصط�اد  وه�ي 
اصطي�اًدا، فتكتف�ي بم�ا تصيد 
م�ن رش�اقتها وج�ذل صوره�ا 
الش�عرية، ل�وا تتكلفه�ا، وإنما 
تأتي عفوية تلقائية شفافة، وال 
تزيد عليها، وكأنه�ا لوحة فنية 
رس�مت بريش�ة فنان�ة مبدعة، 
لتك�ون قصائد م�ن حب ووطن 

وجمال ودفق عذب سلس.

املراقب العراقي /متابعة...
التق�ى وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة 
األم�ري  عب�د  الدكت�ور  واآلث�ار 
الحمداني، بالتشكيلية مالك جميل 
رئيس�ة جمعي�ة كهرمان�ة للفنون 
مكتب�ه  يف  له�ا،  املراف�ق  والوف�د 
الرس�مي بمقر الوزارة التي كشفت 
عن اقامة معرض التسامح الدويل يف 
بغداد مطلع الشهر املقبل بمشاركة 

85 فناناً عراقيا وأجنبياً.
وقد عرب الحمداني عن دعم الوزارة 
إن  بقول�ه  للمبدع�ني  ومس�اندتها 
»ال�وزارة داعمة ومس�اندة لكل من 
يخل�ق الفع�ل اإلبداع�ي،« ومؤك�داً 
ع�ىل أن »املش�هد الثق�ايف والفن�ي 

يحدده املبدع�ون، وال يمكن حرصه 
جه�ة  ع�ىل  حك�ره  أو  بإط�ارات 
بعينه�ا، إال أننا نمتل�ك ضوابطاً له 
هي الحف�اظ عىل الهوي�ة الوطنية 
الش�خصية  الض�وء عىل  وتس�ليط 

العراقية«.
وفيما أشار الحمداني إىل الرشاكات 
القائم�ة ب�ني ال�وزارة والكث�ري من 
الفني�ة  والجمعي�ات  النقاب�ات 
واالتح�ادات األدبي�ة، فق�د تحدثت 
الس�يدة جميل ع�ن »إقامة معرض 
يحم�ل عن�وان )معرض التس�امح 
الدويل(، مطلع الش�هر املقبل، يضم 
ح�وايل 350 عمالً فنياً، وبمش�اركة 

85 فناناً عراقيا وأجنبياً«.

اقامة »معـرض التســامــح الــدولي« فـي بغــداد مطلـع الشهــر المقبــل

وقال لطيف إن مرسح الطفل قائم 
عىل مبدأ الس�هل املمتن�ع وهو من 
أصع�ب الفنون وكثري من مش�اكل 
أنعكس�ت ع�ىل  العراق�ي  امل�رسح 
مستواه وبات يقدم له أي يشء ويف 
ظل وجود مخيلة خطرة وشخصية 
منفلت�ة للطفل والتي ال تحوي عىل 
مقياس مح�دد وتعتمد عىل الخيال 
الواس�ع كل هذا جع�ل من الصعب 

الكتاب للطفل. 
املؤلف�ني  غي�اب  أن  وأض�اف: 
والفنان�ني املتخصص�ني يف املرسح 
وت�اليش جمهور األطف�ال مع عدم 
مراع�اة الفئات العمري�ة للطفل يف 
ح�ال الكتابة له جع�ل من الصعب 

النهوض بهذا املرسح حالياً.
 وي�رى لطي�ف: أن م�رسح الطفل 
بحاج�ة إىل آليات جدي�دة للوصول 
إىل األطف�ال يف املدارس باإلضافة إىل 
صناعة كادر عم�ل خاص بمرسح 
متخص�ص  مؤل�ف  م�ن  الطف�ل 
ومخ�رج يجي�دون تحري�ك مخيلة 
الطف�ل م�ع االس�تعانة باألطف�ال 
م�رسح  إن  كم�ا  التمثي�ل.  أثن�اء 
متخصص�ني  إىل  بحاج�ة  الطف�ل 
توض�ع  حي�ث  س�ايكلوجيني 
النص�وص بأرشافه�م ومتابعتهم، 
مشرياً اىل وجود دراسات متخصصة 
يف م�رسح الطفل لكنها غري مفعلة 

من جهة الدولة.

وتاب�ع : من املؤك�د أن األرسة أيضاً 
ال تق�وم بدورها يف توجي�ه الطفل 
نحو امل�رسح أو اكتش�اف موهبته 
واستعداداته يف هذا املجال. ويالحظ 
الرتبوي�ون أن الطف�ل املوه�وب يف 
التالية:  التمثيل يتمي�ز بالصف�ات 
اآلخري�ن  مح�اكاة  ع�ىل  الق�درة 

والنش�اط  الحيوي�ة  وتقليده�م، 
الدائم�ان، اإلكث�ار م�ن الح�ركات 
بوجه�ه،  التعبريي�ة  واإلش�ارات 
الرباع�ة يف تقمص األدوار املختلفة، 
اآلخري�ن.  إضح�اك  ع�ىل  الق�درة 
يك�ذب،  عندم�ا  كش�فه  صعوب�ة 
وأخ�رياً يس�تطيع غالب�اً مواجه�ة 

اآلخرين بال خوف أو خجل .
املوهب�ة  والكتش�اف  واس�تطرد: 
ينص�ح  الطف�ل،  عن�د  التمثيلي�ة 
الرتبويون باتباع جملة أساليب من 
بينها: املتابعة غري املبارشة لألطفال 
يف أماكن تجمعهم، القيام بأنشطة 
تمثيلية حيث يتم توزيع األدوار عىل 

األطفال ليسهل اكتشاف املوهوبني 
منه�م يف هذا املج�ال، يطلب املربي 
م�ن األطف�ال أن يحك�ي كل منهم 
قصة، وي�رى كيف يحكي كل طفل 
وكيف يتقمص الشخصيات وكيف 

يؤثر يف السامعني.  
املوهب�ة  تنمي�ة  أم�ا   : واكم�ل 

التمثيلي�ة عند الطف�ل، فيمكن أن 
تتحقق بإم�داد الطف�ل بالقصص 
واملرسحيات وتعوي�ده عىل القراءة 
من�ذ طفولت�ه األوىل )يرى كثري من 
علماء النف�س أن الطفل ينبغي أن 
يب�دأ القراءة منذ س�ن 6 أش�هر(، 
امل�رسح،  اىل  الطف�ل  واصطح�اب 

واالهتمام باملرسح املدريس وإلحاح 
أولي�اء األم�ور يف ذل�ك ومطالبتهم 
ب�ه يف حال عدم وج�وده يف برنامج 

املدرسة.
وخت�م :إن االهتمام بمرسح الطفل 
الع�ام  االهتم�ام  إط�ار  يف  يدخ�ل 
بالطف�ل وثقافت�ه داخ�ل املجتمع. 
ويالحظ يف هذا السياق أن االهتمام 
بثقافة الطفل عىل املستوى العربي 
عموماً، ويف الجزائر بش�كل خاص، 
ال ي�زال ضئيالً جداً ودون املس�توى 
املطل�وب كم�اً ونوع�اً، األم�ر الذي 
ينعك�س حتم�اً عىل واق�ع مرسح 
الطفل كما أن مادة املرسح عموماً، 
وم�رسح الطف�ل بش�كل خ�اص، 
التكوي�ن  برام�ج  يف  مق�ررة  غ�ري 
اإلعالمي الجامع�ي املتخصص، ما 
يجع�ل اإلعالمي غري م�زود بثقافة 
تخصصي�ة يف هذا املج�ال وهذا من 
األس�باب الت�ي تجع�ل اإلعالمي�ني 
بع�د تخرجهم ال يهتم�ون بمرسح 
الطفل، حتى لو شاركوا يف تغطيتها 
ف�إن ذل�ك ال يك�ون م�ن منطل�ق 
إرادته�م الح�رة، ب�ل م�ن موق�ع 
واجب�ات العم�ل لي�س إال ومن هنا 
نج�د أن حج�م الحض�ور اإلعالمي 
املرتبطة بمرسح  التغطي����ات  يف 
الطف�ل، ضئيل جداً، عىل مس�توى 
املكتوب�ة والتليفزي�ون  الصحاف�ة 

واإلذاعة.

املغفل�ني  أح�د  اش�رتى   
يوماً س�مكاً  وقال ألهله: 
اطبخوه ! ث�م نام . فأكل 
عيال�ه الس�مك ولّطخ�وا 
يده بزيته. فلما صحا من 
نوم�ه .. ق�ال: قّدم�وا إيلّ 
الس�مك. قالوا: قد أكلت. 
ق�ال: ال. قالوا: ُش�ّم يدك 
! ففعل.. فق�ال: صدقتم  

ولكنني ما شبعت.

بمشاركة 85 فناناً عراقيا وأجنبياً 
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أف�ادت دراس�ة اس�تقصائية 
رشكات  إح�دى  أجرته�ا 
م�ن   %  88 أن  الربمجي�ات 
العم�ال الصيني�ن يفضل�ون 
وج�ود الروبوتات خلف كريس 

اإلدارة عوًضا عن البرش.
صحيف�ة  تقاري�ر  وذك�رت   
مورنين�ج  تش�اينا  »س�اوث 
بوس�ت« أن الص�ن تخط�ط 
لزيادة عدد الروبوتات يف سوق 
العمل حتى 10 أضعاف خالل 
األعوام الخمس�ة املقبلة. لكن 
والتوجه�ات  الخط�ط  ه�ذه 
تق�ف ىف تناق�ض ص�ارخ مع 
األتمتة وأثرها  التحذيرات من 
وم�ع  الب�رش،  ع�ى وظائ�ف 
ذل�ك، يتطلع أولئ�ك العمال إىل 
مستقبل مرشق يضمن تعاوًنا 

بن البرش والروبوتات.
الصحيف�ة  لتقاري�ر  ووفًق�ا 
يفض�ل 9 م�ن كل 10 عم�ال 

صيني�ن أن يح�دد ذكاء اصطناعى 
جدول أعمالهم ويتوىل باقى املهام 

اإلدارية.
 وانفردت الهند بأكرب تأييد لإلدارة 
الروبوتية بنسبة وصلت إىل %89، 
وبلغ�ت النس�بة 54% ىف اململك�ة 
املتحدة و57% ىف الواليات املتحدة 
الدراس�ة  لك�ن   .. األمريكي�ة 
أجري�ت كامل�ة ع�ى اإلنرتن�ت، 
ولم تشمل س�وى 8,370 عاماًل 

موزعن ع�ى 10 دول، منهم ألف 
عام�ل فقط م�ن الص�ن، فمن غري 
الواض�ح إذا كان�ت الدراس�ة ممثلة 
 800 والبالغ�ة  الصيني�ة  للعمال�ة 

مليون شخص.
 وأش�ارت الصحيفة الصينية إىل أن 
ثلثى املشاركن بالدراسة قالوا إنهم 
يتطلع�ون للعمل مع زمالء عمل من 
الروبوت�ات .. وذك�رت الدراس�ة أن 
ربع املش�اركن قالوا إنهم يشعرون 
ال�ذكاء  م�ع  وال�رور  بالراح�ة 

الصينيون يفضلون المدراء الروبوتات

ناسا تكشف عن صورة لمحطتها الفضائية وهي تمر قرب الشمس
كش�فت ناس�ا عن صورة ملحطة الفض�اء الدولية وهى تمر 
أمام الش�مس، التقطت الش�هر املايض ونرشت ضمن موقع 
»صورة الي�وم الفلكية« الذى ترشف علي�ه الوكالة وجامعة 
ميش�يجان التقنية.وت�دور محط�ة الفض�اء الدولي�ة حول 
كوكبن�ا نح�و 16 م�رة يف اليوم، وع�ادة ال يمك�ن رؤيتها ىف 
الليل، لكن الوقت املناس�ب الوحيد ال�ذى تكون فيها املحطة 
مرئية خ�الل اليوم، هو لحظة مرورها أمام الش�مس، ومع 
ذل�ك، يج�ب أن يك�ون التق�اط ه�ذه اللحظة ع�ى الكامريا 
رسيعا للغاية.والتقطت الصورة من قبل املصور الفوتوغراىف 
إدواردو ش�ابريجر بوب�و، وقالت ناس�ا: »إنه�ا تمر برعة 

بحي�ث ال يمك�ن إال للكامريات التى تعم�ل بتقنية التعريض 
القصري أن تجمد برصيا صورة ظلية ملحطة الفضاء الدولية 
عى خلفي�ة الش�مس«.وأضافت الوكالة: »الص�ورة املميزة 
فعل�ت ذلك بالضبط، إنها ىف الواقع سلس�لة من الصور التى 
التقط�ت قبل ش�هر من مدينة س�انتا باألرجنت�ن، بتوقيت 
مثايل«.وإلنش�اء الصورة، قام بوبو بجمع سلسلة من صور 
املحط�ة الفضائي�ة الدولي�ة مع ص�ورة منفصلة للش�مس 
الساطعة.وعادة ما تكون الشمس مغطاة بالبقع الشمسية، 
وهى بقع داكنة عى الس�طح تتشكل بسبب خطوط املجال 

املغناطيىس القوية القادمة من داخل الشمس.

أظهرت دراس�ة بحثية جديدة أن حبوب العالج املناعي 
يمك�ن أن تحم�ي بع�ض املصاب�ن بحساس�ية الفول 
الس�وداني من ردود الفع�ل املميتة لكنها ال تس�تطيع 
عالج الحالة، حي�ث تمتلئ تلك الحبوب بكميات ضئيلة 
من الفول الس�وداني لتدريب الجسم عى إنتاج أجسام 
مض�ادة ملحاربة مس�ببات الحساس�ية.ووفقا لتقرير 
لصحيفة »ديى ميل الربيطانية«، ان علماء لندن يف كيفية 

حساس�ية تأث�ري حب�وب الع�الج املناع�ي  عى 
سية املرىض ووجدت أنها خفضت  حسا
لكنه�ا  الس�وداني   ل�م الف�ول 
تستطع عالج الحالة تماًما.

ويعن�ى ذلك أن�ه ربما يكون 
العلم�اء قد اقرتبوا من العالج 
ال�ذي يمنع حساس�ية الفول 
الس�وداني، فتلك الحبوب يتم 

يف  برع�ة  امتصاصه�ا 
مج�رى ال�دم ، حيث 

إزال�ة  يعم�ل ع�ى 
الجهاز  حساس�ية 

املناع�ي لكميات أكرب م�ن الفول الس�وداني.حيث أخذ 
باحث�و كينجز كوليدج لندن عين�ات من 22 من مرىض 
الحساسية من الفول السوداني الذين ترتاوح أعمارهم 
ب�ن 4 و 18 عاًما كج�زء من دراس�تهم، عندما جردوا 
األجس�ام املضادة الواقية وجدوا أن خاليا الحساس�ية 
كان�ت ال ت�زال فعاله كم�ا كانت قب�ل الع�الج، لكنهم 
الحظوا أن األقراص توفر حماية كافية إلنقاذ واحد عى 
األق�ل من كل 50 م�ن املوت.تحدث الحساس�ية عندما 
يتعام�ل الجه�از املناعي عن طري�ق الخطأ مع 
ثالثة أنواع من بروتن الفول الس�وداني ، ثم 
يطلق الجسم مواد كيميائية لتدمري 
ما يعت�ربه خطر داهم،  
ه�ذا االندف�اع م�ن 
امل�واد الكيميائي�ة 
أعراض  إىل  ي�ؤدي 
يف  الحساس�ية 
ث�وان  غض�ون 
الف�ول  تن�اول  م�ن 

السوداني.

عالج لمرض فتك بمليون ونصف المليون انسان
س�يتم قريب�اً إتاح�ة عالج جدي�د من ثالث�ة أدوية ملرض 
الس�ل يف 150 دول�ة منها الهن�د وجنوب إفريقيا بس�عر 
1040 دوالراً للجرعة الكاملة، أي أكثر من ضعف التكلفة 
املقرتح�ة يف الس�ابق من خ�الل منظمات صحي�ة تقدم 

عالجات أخرى.
»رشاك�ة  وقال�����ت 
الس�ل«  مكافح����ة 
التابع�ة لألم�م املتحدة 
إن الع�الج »ب�ي. ب�ي. 
أيه. إل« ستحصل عليه 
الدول املؤهلة عن طريق 
دراغ  »غلوبال  مؤسسة 
فاسيليتي«، وهي مورد 
الس�ل  لعالجات  عامل�ي 
تأس�س يف ع�ام 2001 
للتف�اوض ع�ى خفض 
وتسبب  العالج،  أس�عار 
السل يف وفاة 1.5 مليون 

شخص يف عام 2018.
وع�الج »ب�ي. ب�ي. ايه. 
إل« ُيتن�اول ع�ن طري�ق 
الف�م ويعد بف�رتة عالج 
أقرص وأكث�ر مالءمة من 
اآلن  املتاح�ة  العالج�ات 
مزيج�اً  تس�تخدم  الت�ي 
م�ن املض�ادات الحيوي�ة 
خالل فرتة زمنية تصل إىل 
عامن.أم�ا املزيج الجديد 

يف عالج س�الالت املرض األكثر مقاومة لألدوية، ويتكون 
م�ن دواء »بريتوماني�د« الذي ت�م مؤخ�راً املوافقة عليه، 
باإلضاف�ة إىل دواء »الينزولي�د« ودواء »بداكيل�ن« ال�ذي 
تنتج�ه رشكة »جونس�ون 
جونس�ون«. أن������د 

وال�«بريتوماني�د« ال�ذي 
 364 بس�عر  س�يتوفر 
عالجي�ة  للف�رتة  دوالراً 
كامل�ة، ه�و ثال�ث دواء 
املق�اوم  للس�ل  جدي�د 
للعقاقري يجاز خالل 40 
عام�اً بع�د »بداكيل�ن« 

و«ديالمانيد«.
املنظم�ات  وتنتق����د 
بالصح�ة  املعني�����ة 
طويل�ة  ف�رتة  من����ذ 
تكلف����ة »بداكيل�ن« 
و«ديالماني�د«. وش�نت 
»أطب�اء  منظم����ة 
حملة  ح�����دود«  بال 
مس�تم����رة وعلني�ة 
بش�أن »جونس�ون أند 
بس�بب  جونس���ون« 
دوالر   400 سع�����ر 
ال�ذي تباع ب�ه الجرعة 
التي  الكاملة  العالجية 
تستمر ستة أشهر من 

»بداكيلن«.

بع�د الفضيح�ة التي ه�زت الثقة 
الرشك�ة  وافق�ت  »فيس�بوك«،  يف 
العمالق�ة عى دفع غرام�ة قدرها 
500 أل�ف جنيه إس�رتليني )644 
قان�ون  النتهاكه�ا  دوالر(،  أل�ف 
خلفي�ة  ع�ى  البيان�ات،  حماي�ة 
استش�ارات  رشك�ة  حص�ول 
سياس�ية ع�ى بيانات ش�خصية 
ملوق�ع  مس�تخدم  ملي�ون  ل��87 

التواصل االجتماعي.
التنفي�ذي  الرئي�س  وخض�ع 
زوكرب�رغ،  م�ارك  ل�«فيس�بوك« 
الستجواب نواب أمريكين وآخرين 
من االتحاد األوروبي، بشأن كيفية 
حصول رشكة »كمربدج أناليتيكا« 

لالستشارات عى البيانات.
وكان مكت�ب مف�وض املعلوم�ات 
بالغرام�ة  أم�ر  ق�د  الربيطان�ي 
املايض  العام  »الصغرية والرمزية« 
، بعدم�ا ق�ال إن بيان�ات ملي�ون 
مستخدم بريطاني عى األقل كانت 
من ب�ن املعلومات الت�ي جمعتها 
»كم�ربدج أناليتيكا« واس�تخدمت 

ألغراض سياسية.

فيسبوك يدفع 
غرامة مالية قدرها 
»650« الف دوالر

كشفت رشكة »سامس�ونغ«، عن هاتف 
جديد قابل للط�ي بتصميم مختلف عن الذي 
أطلقت�ه قب�ل أس�ابيع، حي�ث يتخذ الش�كل 
املرب�ع بع�د ثنيه.وهذا هو ثان�ي هاتف قابل 
للطي يطلقه عم�الق التكنولوجي�ا يف كوريا 
الجنوبي�ة، بعد أطلقت يف وقت س�ابق هاتف 

»غاالكيس فولد« القابل للطي بشاشتن.
إال أن الهاتف الجديد يطوى بشكل رأيس، 

ال أفقي مثل النس�خة األخ�رية، حيث يتحول 
إىل شكل مربع.

الكث�ري م�ن  تذك�ر »سامس�ونغ«  ول�م 
التفاصي�ل بش�أن هاتفه�ا الجدي�د أو موعد 

إطالقه.
يشار اىل ان سامس�ونغ ملتزمة بالريادة 
يف فئ�ة الهوات�ف القابل�ة للطي، بم�ا يف ذلك 

االستثمار يف تطوير تصميمات جديدة.

ما هو 
الهاتف 

المربع؟ .. 
تعرف عليه

منظمة الصحة العالمية : غالبية 
االمراض الخطيرة تنتقل عبر اليد

سوائل تساعد على معالجة »السعال«  

وفًق�ا ملنظمة الصحة العاملية، ف�إن ما يصل إىل 
70% م�ن اإلصابات يف املستش�فيات تأتي من 

األي�دي املتس�خة، وتتفىش أل�وف األمراض 
بن الناس عن طريق األيدي غري املغس�ولة.

وبحس�ب املنظم�ة تنت�رش أم�راض مث�ل 
اإلس�هال والتهاب الكبد الوبائي واإلنفلونزا 

وع�دوى ف�ريوس الروتا والزح�ار عن طريق 
األيدي.وتشري الدراس�ات إىل أن طرق مكافحة 

امليكروب�ات املتبع�ة ال تعط�ي النتائ�ج املرج�وة 
منه�ا، ب�ل أحيان�ا يمكن أن تش�كل خط�را كبريا عى 

الصحة.وكان الطبيب النمس�اوي املجري، إغناز سيميلويس، 
م�ن أوائل األطباء الذين اتبعوا نظ�ام تطهري لأليدي قبل اإلجراءات الطبية، 

أو الجراح�ات العالجي�ة يف ع�ام 1848، ووجه العاملن يف املستش�فى الذي عمل 
في�ه، بغمس أيديهن يف محلول مبيض قبل إجراء أي فحوصات رسيرية  للنس�اء 

الحوامل أو للنساء يف حالة املخاض.

م�ع تقلبات الطقس يزداد فرص اإلصابة بنزالت الربد 
الش�ديدة التي تصاحبها الس�عال، فبعد الشفاء 

التام من نزلة الربد تصاحبك لفرتة السعال.
وهن�اك العديد من املرشوبات التي تس�اهم 
بش�كل كبري يف التخلص من الس�عال دون 

تناول األدوية والعالجات املختلفة.
م�رشوب  تن�اول  أن  إيل  التقري�ر  وأش�ار 
الزنجبي�ل املغ�ي يس�اعد بش�كل كب�ري يف 

تهدئ�ة الش�عب الهوائي�ة ويخلص�ك م�ن 
الس�عال، وذلك يرج�ع إىل أن الزنجبيل يحتوي 

ع�ى مض�ادات لاللتهابات وه�ذا األمر يس�اهم 
بش�كل كب�ري يف تهدئ�ة الس�عال وعالجها ع�ى املدى 

كامله.البعي�د، وينصح بتحليتها بالعس�ل األبيض للحص�ول عى الفوائد 

قالت تقارير إعالمية إن التحديث األخري ألجهزة 
أبل يس�مح بتس�جيل محادثات املستخدمن مع 
»س�ريي«، من أجل االس�تماع إليها ومراجعتها، 

وهو ما يعد نوعا غري مبارش من »التجسس«.
وأوضح�ت صحيف�ة »دي�ي مي�ل« الربيطاني�ة 
أن أب�ل اس�تأنفت مرة أخ�رى اس�تخدام البرش 
ملراجعة خدم�ات »Siri«، وذلك بعد إطالق أحدث 
ب�ات  ال�ذي   ،»13.2  iPhone iOS« تحديثاته�ا 

متوفرا اآلن.
ويقول املنتقدون إن اس�تخدام البرش لالس�تماع 
ومراجعة التسجيالت »أمر مقلق ويزيد من فرص 

قيام املوظف بتريب تفاصيل املحادثات«.
ويف أغس�طس امل�ايض، ألغت الرشك�ة األمريكية 
ه�ذه الخط�وة، واعت�ذرت ملس�تخدميها، بع�د 
»انته�اك  بس�بب  قوي�ة  النتق�ادات  تعرضه�ا 

الخصوصية«.
وأعل�ن الرئي�س التنفي�ذي للرشكة، تي�م كوك، 
مرارا أن مؤسس�ته تؤمن بأن »الخصوصية حق 
أس�ايس من حق�وق اإلنس�ان«، إال أن التحديث 
الجديد يتناقض مع ه�ذه الترصيحات، حيث أن 
تس�جيل املحادثات واالس�تماع إليه�ا من طرف 

البرش »ينتهك قواعد الخصوصية«.

كيف تحافظ على ايفونك من التجسس؟

طرق للسيطرة على حساسية الفول السوداني
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املراقب العراقي/ متابعة...
وثقت لقط�ات فيديو لحظ�ات صادمة، حاول 
فيها س�ائق إنق�اذ طفل�ه الرضيع م�ن املوت 
غرقا، لكنه عوضا عن ذلك عرضه لخطر أكرب.

وبدأت القص�ة، كما أفادت محطة »إنديا تي يف 
ني�وز« الهندي�ة، عندما مر الس�ائق عىل جرس 
ضيق، يعرب نهرا يف والية ماديا براديش وس�ط 
الهند.ولس�وء ح�ظ الس�ائق، كان�ت ش�احنة 
صغ�رة محملة بالركاب تم�ر يف االتجاه اآلخر 

م�ن الج�رس، مم�ا أدى تص�ادم املركبتني عىل 
طري�ق ضيق للغاية.وأظه�رت لقطات الفيديو 
اصط�دام الس�يارة بعم�ود ع�ىل الج�رس، ث�م 

سقوطها يف النهر.
وح�اول األب الخ�روج م�ن ناف�ذة الس�يارة، 
ورف�ع طفله بكلت�ا يديه وح�اول رميه باتجاه 
األش�خاص املوجودين فوق الجرس يف محاولة 
إلنقاذه، لك�ن الرضيع اصط�دم بالجرس بقوة 
وس�قط يف املاء.وهب الوالد وأحد املوجودين يف 

املكان إلنق�اذ الطفل من الغرق، وتمكنوا 
أخ�را من رفع�ه إىل الواقفني فوق 

الجرس.
وقفز آخرون نحو السيارة من 

أجل إنق�اذ بقية أفراد األرسة 
العالق�ني فيه�ا، وج�رى 
إنقاذ أفراد األرس ونقلها 
حي�ث  املستش�فى،  إىل 

يخضعون للعالج.

أب حاول 
إنقاذ طفله 

فقذقه
 في الماء !

البحار تهدد نصف مليار شخص بفناء مدنهم 
املراقب العراقي/متابعة...

س�يصبح مئات املاليني من البرش حول العالم 
مهددين بفقدان منازلهم، مع ارتفاع مناسيب 
البح�ار املتس�ارع الذي يه�دد العديد من املدن 

الساحلية، بحسب دراسة جديدة.
وأوضح�ت ال�����دراس�ة الت�ي 
»نات�رشول  دوري�ة  يف  ن�رشت 
العلمي�����ة  كوميونيكيش�ن« 
الكارث�ة  ه�ذه  أن  األمركي�ة، 
س�تحدث خالل العق�ود الثالثة 

املقبلة.
وأش�ارت إىل أن�ه م�ع تفاق�م 
أزم�ة التغ�ر املناخ�ي، يتوقع 
أن ترتف�ع مناس�يب البح�ار 
عاملي�ا ب�ني 0.6 - 2.1 م�ر 
وربم�ا أكثر، خالل الس�نوات 
املقبلة.واعتم�دت  الثالث�ني 
ال�ذكاء  ع�ىل  الدراس����ة 

االصطناع�ي، وبيان�ات 
جدي�دة ضاعف�ت إىل 3 
املتوقعة  املساحة  مرات 
املعرضني  السكان  وعدد 
مناس�بب  ارتفاع  لخطر 

البحار.
وقال�ت إن�ه بحل�ول عام 
2050، ف�إن هناك أراض 
يس�كن ما يزيد عىل 480 
إنسان ستنخفض  مليون 
مس�توى  دون  م�ا  إىل 
الفيض�ان الس�احيل الذي 
يحدث س�نويا، وهذا يعني 

أن ه�ؤالء س�يواجهون خط�ر فيضانات مرة 
واحدة عىل األقل يف العام.

أم�ا بحل�ول ع�ام 2100، فس�تكون غالبي�ة 
ملي�ون   200 فوقه�ا  يعي�ش  الت�ي  األرايض 
إنس�ان، تحت س�طح خط املد العايل، أي الذي 
تص�ل إليه مي�اه البحر 

عىل الشواطئ.
بنجام�ني  وق�ال 
سراوس أحد املشاركني 
النتائج  إن  الدراس�ة،  يف 
تظهر أن عدد األشخاص 
املع����رض�ة  واألرايض 
للخط�ر أك�رب مم�ا كان 

يعتقد يف السابق.
وأش�ار إىل أن األم�ر يمكن 
أن ي�ؤدي إىل القض�اء عىل 
مدن بأكمله�ا، إذا لم تتخذ 
ل�درء  مناس�بة  إج�راءات 
املياه.وأض�اف  منس�وب 
أن�ه يجب ع�ىل املناطق التي 
يعتق�د أنه�ا س�ترضر م�ن 
اتخ�اذ  الس�نوية،  الفيضان�ات 
إجراءات فوية ملواجهة الكارثة 
ب�«الوش�يكة«. وصفه�ا  التي 

وبحسب الدراسة، فإن املناطق 
التي ستتعرض لهذه األخطار، 
وفيتن�ام  الهن�د  يف  س�واحل 
وتايالند  وبنغالدي�ش  والصني 
ويط�ال  والياب�ان،  والفلب�ني 
الربازي�ل  يف  مناط�ق  األم�ر 

واململكة املتحدة.

املراقب العراقي/ متابعة...
خلص�ت دراس�ة علمي�ة جدي�دة أن الس�كن بجانب 
مطاع�م الوجب�ات الرسيع�ة، يعم�ل ع�ىل تعري�ض 

األطفال لخطر السمنة وزيادة الوزن.
وأوضح�ت الدراس�ة الت�ي أعده�ا باحث�ون يف كلية 
الطب بجامعة نيويورك، ونرشت تفاصيلها صحيفة 
»واش�نطن بوست«، أن مكان س�كن األطفال وقربه 
م�ن مطاع�م الوجب�ات الرسيعة، ل�ه تأث�ر كبر يف 

تعرضهم لزيادة الوزن والسمنة.
ووج�د الباحث�ون أن 20 باملئ�ة م�ن األطف�ال الذين 
ت�راوح أعماره�م ب�ني 5-18 عاما يف أح�د األحياء، 
أصبح�وا يعانون الس�منة، فيما عان�ى 38 باملئة من 

زيادة الوزن.
وقالوا إن األرقام انخفضت، كلما ابتعد سكن األطفال 
ع�ن املطاعم الت�ي تقدم طاعما غ�ر صحي يف الحي 

ذاته.

وأوضح الباحث املرشف عىل الدراس�ة براين إلبيل، أن 
الدراسة تظهر تأثرا جديدا ملا يعرف بالبيئة الغذائية 

عىل الصحة العامة.
وتتب�ع الباحثون يف الدراس�ة، منذ عام 2007، حاالت 
طلب�ة يف م�دارس بوالي�ة نيوي�ورك، مث�ل أوزانه�م 
وعاداتهم الغذائية وعناوين منازلهم، ملعرفة املسافة 
بينها وبني مطاع�م الوجبات الرسيعة، واملتاجر التي 

تبيع أطعمة صحية أو غر صحية عىل حد سواء.

السكن قرب 
مطاعم الوجبات 
السريعة يصيب 
االطفال بالسمنة

كلب سعره 55 ألف دوالر !

يؤلف كتابا يذّكر زوجته بقصة حبهما

املراقب العراقي/متابعة...
الكلب الذي تعقب أبو بكر البغدادي زعيم 
عصاب�ات داع�ش اإلجرامي�ة، يف النفق 
الذي ه�رب إليه عندم�ا حارصته قوات 

يبل�غ أمريكية يف ش�مايل س�وريا 
دوالر  أل�ف   55 س�عره 
أو  »املالين�و«  ويس�مى 
»املالينواه«، وذلك نسبة 
البلجيكي�ة  القري�ة  إىل 

»مالينيس«.
س�عد  خال�د  وق�ال 

تربي�ة  يف  خب�ر 
 ، ل�كالب ا

إن كالب املالينو هو نوع من بني 4 أنواع 
من كالب الرعي البلجيكية وهي: املالينو 

والترفورين وليكونويز والغرونينديل.
وأك�د أن املالينو يعترب م�ن أرشس أنواع 
الكالب، ولذلك يس�تخدم يف أعمال 
اإلره�اب  ومكافح�ة  الهج�وم 
وهج�وم  املس�لح  والهج�وم 
املفرقع�ات، وم�ن أكثر م�ا تميز 
ه�ذا النوع م�ن الكالب ه�و عدم 
ال�ردد يف اتخ�اذ الق�رار، والذكاء 

الشديد.
ويتمتع املالين�و بأفضل لياقة 
ب�ني ال�كالب، وم�ع التدريب 
 3 لح�وايل  القف�ز  يس�تطيع 
أمت�ار ورب�ع، ه�ذا الرق�م ال 
تستطيع األنواع العادية الوصول 

إليه.
ويبل�غ س�عر ال�كالب املالينو يف 
العال�م ح�وايل 50 ألف ي�ورو، أي ما 
يقرب م�ن 66 مليون دين�ار عراقي، 
ومتوس�ط عم�ره 10 س�نوات إىل 12 

سنة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
ألّ�ف أمركي كتاب�ا لزوجته 
حم�ل عن�وان »أع�رف أنني 
الذك�رى  يف  أحب�ك«، وذل�ك 
الرابعة لزواجهما، من أجل 
تذكره�ا بقص�ة حبهم�ا، 
بفق�دان  أصيب�ت  بعدم�ا 

للذاكرة.
كورت�و  س�تيف  ون�رش 
الكتاب ال�ذي يروي قصة 
الت�ي عاش�ها مع  حب�ه 
زوجت�ه كام�ري الفاقدة 

لذاكرته�ا، وف�ق م�ا ذكرت 
صحيفة »ميرو« الربيطانية.

وأصيب�ت كامري بس�كتة دماغية أثناء 
والدتها، ودخلت يف غيوبة ل�33 أسبوعا، 

يف  أدى  ال�ذي  األم�ر 
لفقدانه�ا  النهاي�ة 

لذاكرتها بشكل تام.
األطب�اء  وش�ّخص 
بتس�مم  حالة كامري 
الحم�ل، وه�ي حال�ة 
ارتفاع ضغط  إىل  تؤدي 
ال�دم، وتقلل من تدفقه 
إىل الدماغ، وهو ما يقود 
لجلطة دماغي�ة تؤثر يف 

الذاكرة.
الصحيف�ة  ووف�ق 
الربيطاني�ة، فق�د ب�دأت 
الزوجة بقراءة الكتاب الذي ألفه زوجها 
ال�ذي يأمل أن يس�اعد كام�ري يف تذكر 

حياتها السابقة.

الحرائق تهدد حياة المئات 
من »الكواال« بأستراليا

املراقب العراقي/ متابعة...
يخ�ى نش�طاء البيئ�ة م�ن نف�وق 
املئات م�ن حيوانات الكواال يف حرائق 
الغابات التي دمرت املوائل الرئيس�ية 

لها عىل الساحل الرشقي ألسراليا.
ب�ورت  مستش�فى  مدي�رة  وع�ربت 
ماكواري للكواال، س�و آش�تون، عن 
أملها أن تس�مح الس�لطات للعاملني 
يف مج�ال الحفاظ ع�ىل الحياة الربية 
الب�دء يف البحث عن منطق�ة الحريق 
عن الحيوانات الناجية غدا الخميس.

رضب�ت  عندم�ا  الحرائ�ق  وب�دأت 
صاعقة يوم الجمعة غابة بوالية نيو 
س�اوث ويلز، عىل بع�د 300 كيلومر 
إىل الشمال من س�يدني، تسببت منذ 

ذلك الحني يف تدمر 4900 فدان.
وأضافت أشتون إن ثلثي تلك املنطقة 

كانت موطًنا للكواال.
النافق�ة  الحيوان�ات  ع�دد  وح�ول 
قال�ت أش�تون »إذا اعتربنا أن نس�بة 

الحيوان�ات الت�ي ال ت�زال 50 باملائة، 
فه�ذا يعن�ي نف����وق ح�وايل 350 
دب ك�واال وه�ذا أم�ر مدم�������ر 

للغاية.«
وأضافت: »نأم�ل أال يكون األمر بهذا 
القدر من الس�وء، لكن بس�بب ش�دة 
الحريق والطريق�ة التي يترصف بها 
الك�واال أثن�اء الحري�ق، ال نعلق عىل 

الكثر من اآلمال«.
ويصع�د الك�واال إىل األش�جار أثن�اء 
حرائ�ق الغاب�ات ويبق�ى ع�ىل قي�د 
الحرائ�ق  موج�ة  م�رت  إذا  الحي�اة 

برسعة أسفلها.
وقالت أش�تون إن مس�تعمرة الكواال 
كانت كثرة امل�روج ومتنوعة وراثيا، 
الك�واال  حيوان�ات  تفض�ل  حي�ث 
يج�ري  الت�ي  الس�احلية،  الغاب�ات 
إزالتها لتوس�يع امل�دن. وهو ما جعل 
مستعمرات الكواال املعزولة محدودة 

وتنترش فيها األمراض.

يدخل موسوعة 
غينيس  بأداء التحية 

العسكرية !

ناب من ذهب
 ينهي معاناة نمر 
»يأكل بصعوبة«

 املراقب العراقي/ متابعة...
حطم الفن�ان املرسحي الركي يونس 
إيش�جي الرقم القيايس بالبقاء ملقيا 
 24( ي�وم  مل�دة  العس�كرية  التحي�ة 
س�اعة( يف مدينة إزمر بأقىص غرب 
تركيا، وذلك بمناسبة عيد الجمهورية 
الذي تحتفل ب�ه تركيا يف 29 أكتوبر/

ترشين األول من كل عام.
وقدم يونس إيشجي البالغ من العمر 
26 عام�ا عرض�ا حي�ا وه�و يلق�ي 
التحية العسكرية للجنود منذ الساعة 
السابعة من مساء أول أمس االثنني يف 
ميدان غوندودو الشهر بمدينة إزمر 
مرتديا البدلة العسكرية ويف يده العلم 
الركي.وحطم إيشجي الرقم القيايس 
العامل�ي بأدائ�ه ه�ذا، مضيفا تس�ع 
س�اعات إىل رقم�ه القيايس الس�ابق 
البال�غ 15 س�اعة يف نف�س الوقوف.

ولق�ي الع�رض اهتمام�ا كب�را م�ن 
الشباب وكبار الس�ن من أهايل إزمر 
الذي�ن هموا اللتق�اط مختلف الصور 
وتوثيق اللحظة التذكارية مع الفنان.

وق�ال يون�س عق�ب إنهائ�ه العرض 
»إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الفري�د 
أدائ�ي ه�ذا كان لصال�ح الجمهورية 
وش�هدائنا، آم�ل أن يك�ون ق�د حقق 
هدفه، أش�كر ش�عب إزمر ولن أفكر 
ألن  واجهتن�ي  الت�ي  الصعوب�ة  يف 
الج�و ب�ارد جدا هن�ا يف اللي�ل لكنني 
تذك�رت ش�هداءنا يف ص�اري قاميش 
إب�ان الح�رب العاملي�ة األوىل، وعندما 
كن�ت أش�عر بالج�وع كن�ت أتذك�ر 
الوجب�ة البس�يطة الت�ي كان جنودنا 

يتناولونها«. 

املراقب العراقي/متابعة...
ع�ىل  أجري�ت  جراحي�ة  عملي�ة  يف 
مرحلتني، زرع متخصصون نابا ذهبيا 
يف ف�م نم�ر ضخ�م، عوضا عن س�نه 
األصيل التالف الذي س�بب ل�ه معاناة 

كبرة.
وذك�رت صحيفة »ص�ن« الربيطانية، 
األربع�اء، أن ق�رار العلم�اء ه�ذا جاء 
بعدم�ا اكتش�فوا أن أحد أني�اب النمر 
يعاني ش�قوقا كبرة، وق�د ينكرس يف 
أي وقت.وأجري�ت العملي�ة الجراحية 
األوىل للنم�ر الذي ي�زن 60 كيلوغراما، 
يف مرك�ز مخصص للنم�ور يف أملانيا يف 
أغسطس املايض، وش�ارك فيها فريق 
م�ن املتخصص�ني، واس�تغرقت نحو 
س�اعتني، أما العملية الثانية فامتدت 
إىل حوايل س�اعة ونصف الساعة.وقال 
الجراحون إن زراع�ة الناب الذهبي 
رضورية  كانت  وتثبيته، 
معان�اة  لوق����ف 
الضاري  الحي�وان 
تن�اول  أثن�اء 
الطعام.ومن�ح 
ن  ي�و لبيطر ا
النمر طعاما من 
اللحوم من دون 
كإجراء  عظ�ام 
احتياطي، حتى 
الناب  يس�تقر 
مك����انه. يف 

عم�ر  ويبل�غ 
النم�ر العمر 6 
واسمه  أعوام، 
وجرى  ك��ارا، 
نقله إىل املركز 
ملتخص�ص  ا
يف أملاني�ا بعد 
ت�ه  ر د مصا
مزرع�ة  م�ن 
يف  خاص����ة 
ع�ام  إيطالي�ا 

 .2016

 املراقب العراقي / متابعة...
وباتت قطاعات ش�عبية واسعة يف العراق 
تنظ�ر إىل س�ائقو الت�وك ت�وك  باح�رام 
بوصفه�م  وتعامله�م  كبري�ن  ومحب�ة 
أيقونة االحتجاجات وش�بابها الشجعان، 
بعد دوره�م الرائع بعد نق�ل املتظاهرين 

املصابني إىل املستشفيات.
يأت�ي ذل�ك نظراً مل�ا قاموا به م�ن أعمال 
الح�وادث  حي�ال  وخط�رة  حاس�مة 
واإلصاب�ات الت�ي وقع�ت ب�ني صف�وف 
املحتجني يف س�احة التحري�ر وغرها من 
املناط�ق، نتيجة اس�تهدافهم من عنارص 
األمن بالرص�اص املطاطي والحي واملياه 

الحارة والغازات املسيلة للدموع.
ول�م تقت�رص أعمال ش�باب »التوك توك« 
ع�ىل عم�ل مح�دد حي�ال املتظاهري�ن، 
لك�ن أحد أعظ�م األعمال الت�ي يقوم بها 
من�ذ بداي�ة الش�هر، ه�و قيامه�م بنقل 
الجرحى والقتىل إىل املستشفيات القريبة 
لس�احة التحرير وإنقاذهم ألرواح املئات 
م�ن املصابني.كذل�ك قيامه�م، بطريق�ة 
مجاني�ة، بنقل األش�خاص م�ن مناطق 
القط�ع البعي�دة ع�ن التحري�ر، حيث ال 
يسمح للس�يارات باملرور من خاللها، إال 
أن حج�م »الت�وك ت�وك« الصغ�ر منحها 
مرون�ة كب�رة يف حرية الحرك�ة وتجاوز 
الحواجز األمنية.وتتحدر غالبية الش�باب 
م�ن أصح�اب »الت�وك ت�وك« م�ن مدينة 
الص�در وأحياء األم�ني والنرص والعماري 

والعبيدي وغرها من األحياء الفقرة.
وق�ال س�ائق »ت�وك ت�وك« س�جاد أب�و 
جن�ة )28 عام�اً(، مت�زوج ول�ه ول�دان 
وخريج قس�م الجغرافي�ا يف كلية الربية 

إن موقفن�ا ينطل�ق م�ن  املس�تنرصية، 
موق�ف ش�عب كام�ل، وعازم�ون ع�ىل 

مواصلة عملنا حتى الرمق األخر.
ويؤك�د أبو جن�ة أنه ي�ؤدي أعم�ال نقل 
الجرح�ى واملصاب�ني رفق�ة اثن�ني م�ن 
أصدقائ�ه ومس�تمرون منذ الي�وم األول 

النطالق املظاهرات.
ويضيف: ح�اول الكثر م�ن املتظاهرين 
مس�اعدتنا بمبالغ مالية تقديراً لجهودنا 
وألننا نعمل مجان�ًا، لكننا لم نقبل بذلك، 

فعملنا خالص لله ومن ثم الوطن.
يذك�ران املمثل�ُة الخاص�ُة لألم�ني العام 
لألمم املتحدة يف الع�راق جينني هينيس-

بالس�خارت زارت س�احة التحرير حيث 
جم�وع املحتج�ني يف العاصم�ة العراقية 
بغداد وقامت برك�وب التوك توك للتجول 

يف اوساط املتظاهرين.
وبحسب منشور لبعثة يونامي يف العراق، 
يف إطار جهودنا املس�تمرة لتعزيز الحوار 
ب�ني املحتج�ني والحكوم�ة، زارت املمثلُة 
الخاص�ُة لألم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة 
هيني�س- جين�ني  الس�يدة  الع�راق  يف 

بالسخارت س�احة التحرير للتحاور مع 
الناس هناك«.

جلاأ �ملتظاهرون �لعر�قيون يف �لعا�صمة بغد�د �إىل ��صتخد�م عربة �صغرية -�أو ما تعرف 
حمليا بـ«�لتوك توك«- لنقل جرحى �أحد�ث �ملظاهر�ت وتزويد �ملحتجني بالأغذية و�ملياه 

و�مل�صروبات �لغازية و�لأغطية.ويتخذ �ملتظاهرون هذه �لو�صيلة ل�صغر حجمها و�صهولة 
تنقلها بني تعقيد�ت �لزحام، ول�صعوبة و�صول �صيار�ت �لإ�صعاف �إىل مو�قع جتمعاتهم.

التظاهرات غيرت نظرة الناس الى أصحاب التوك توك  
 يستخدم في أعمال نقل 

الجرحى والمصابين

نقل المتظاهرين من القطوعات 
الى ساحة التحرير

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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 استخدمته ممثلُة األمم المتحدة للوصول للمحتجين

غالبية أصحاب »التوك توك« 
من مدينة الصدر


