
امريكا تسحب قواتها القتالية من سوريا وتزجهم بقواعدها باالنبار وسط صمت حكومي مطبق !
صفقة جديدة لتحويل العراق الى ثكنه عسكرية دائمية ...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
تواص�ل االدارة االمريكي�ة زج املزيد من 
قطعاتها العسكرية  القتاليةيف قواعدها 
املنت�رة غربي الع�راق، لرتتف�ع اعداد 
قواته�ا مج�دداً بالرغ�م م�ن املطالبات 
الربملانية الداعية اىل رضورة س�حب تلك 
الق�وات من داخل األرايض ، حيث اعلنت 
الدفاع االمريكية بأنها ستسحب قواتها 
املنت�رة يف س�وريا والبال�غ تعداده�ا 
اىل  جن�دي،   1000 املعل�ن  وبحس�ب 
قواعدها العسكرية املنترة يف محافظة 
االنبار غربي العراق ، وبذلك ترتفع عدد 
القوات اىل اكثر من 11 الف جندي دخلوا 
اىل الع�راق بذريعة املس�اهمة يف الحرب 

ضد عصابات داعش.
ادخ�ال  االمريكي�ة  الق�وات  وأع�ادت 
قطعاته�ا اىل الع�راق بع�د الع�ارش من 
حزي�ران ع�ام 2014، وتحدي�داً عندما 
اعلنت تشكيل ما عرف بالتحالف الدويل 
، حي�ث دخلت تلك الق�وات تحت عنوان 
االستشارة إال انها رسعان ما تحولت اىل 

قوات قتالية وارتفعت ارقام اعدادها.
وتح�رك عدد م�ن النواب إلق�رار قانون 
يس�هم بجدولة انس�حاب تل�ك القوات 
بع�د انتفاء الحاج�ة لوجوده�ا ، إال ان 
الحراك رسعان ما اجهض بس�بب عدم 
رغبة بعض الكتل السياس�ية يف طرحه 

بالربملان.

ويف ظل الترصيحات االمريكية املبارشة 
حي�ال ادخ�ال ق�وات جدي�دة ، الزال�ت 
 ، الصم�ت  تلت�زم  العراقي�ة  الحكوم�ة 
اذ ل�م يصدر اي�ة رد عىل حدي�ث الدفاع 
االمريكي�ة ع�ن زي�ادة ع�دد قواته�ا يف 

العراق.
االمن�ي  الخب�ر  ي�رى  الجان�ب  وبه�ذا 
الدكتور معتز محي، ان الربملان العراقي 
تحرك ألكثر من مرة إلصدار قانون يلزم 
الق�وات االمريكي�ة عىل االنس�حاب من 

داخل االرايض العراقية.
وقال محي يف حدي�ث خص به »املراقب 
العراق�ي« ان » االتفاقية االمنية املربمة 
بني الجانبني ال تنص عىل اعادة نر ما 
يقارب العرة آالف جندي عسكري، اال 

ان واشنطن تجاوزت تلك أالتفاقات ».
وأض�اف ان »واش�نطن تري�د ان تحول 
الع�راق اىل منطل�ق للح�رب ع�ىل ايران 
يف  مصالحه�ا  حماي�ة  ع�ىل  وتعم�د 
لقاع�دة  الع�راق  تح�ول  أي  املنطق�ة، 
مش�ابهة لقواعدها املنترة يف البحرين 

والسعودية والكويت ومناطق اخرى«.
ولف�ت اىل ان »تل�ك التح�ركات تواج�ه 
الحكوم�ة  قب�ل  م�ن  مطب�ق  بصم�ت 
العراقي�ة، الت�ي ل�م يصدر منه�ا أي رد 

حيال تلك التجاوزات«.
من جانبه يرى املختص بالش�أن االمني 
الع�رداوي ان واش�نطن تري�د  عب�اس 

تحويل العراق ثكنة لقواتها العس�كرية 
املنسحبة من سوريا واملتواجدة يف غربي 
البالد التي تجاوزت ال� 10 آالف مقاتل.

وق�ال الع�رداوي يف حدي�ث خ�ص ب�ه 
»املراق�ب العراق�ي« ان »ذل�ك االرتف�اع 
غ�ر امل�ربر يواج�ه بصم�ت مطبق من 
قبل الجهات الرس�مية الحكومية، وهو 
ما دف�ع االدارة االمريكي�ة اىل مزيد من 

التمادي«.
وأضاف ان »امريكا تختلق املربرات التي 
تضم�ن له�ا اطول م�دة ممكن�ة داخل 
العراق، لكي تس�تخدم اراضيه منطلقاً 
لالعت�داء عىل الدول بالرغ�م من موقف 

العراق الرافض لذلك ».
ولف�ت اىل ان »واش�نطن اع�ادت ن�ر 
قواته�ا ملا قبل عام 2011، حيث تتواجد 
يف قواعده�ا العس�كرية التي انس�حبت 
منه�ا يف االنب�ار وصالح الدي�ن ونينوى 

ومناطق اخرى«.
يش�ار اىل ان الق�وات االمريكي�ة اعلنت 
انس�حابها من مدينة »منبج« السورية 
يف ال�«15« من الش�هر الجاري ، وقامت 
بتدمر ال�رادار التابع لها يف قاعدة جبل 
عبد العزيز بريف الحس�كة الغربي قبل 
انسحابها، وتفخيخ مقراتها وتدمرها 
يف قرية »قرصك« ع�ىل طريق »تل تمر« 
– القامش�ي، بعد دخ�ول قوات الجيش 

السوري اىل تلك املناطق.

أوزيل يؤكد تمسكه بالبقاء في االرسنال 

منــح جــائزة 
نــوبــل لهــانـدكه 

»فضيحــة
 أخــالقيــة« 

بأكثر من ملياري 
دوالر.. العراق 

يتصدر قائمة 
مستوردي األثاث 

التركي
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رفض�ت لجن�ة االم�ن والدف�اع الربملاني�ة ، الي�وم 
االحد، ادخ�ال عنارص عصابات داع�ش االجرامية 
وعوائله�م يف الع�راق، فيما لفت�ت اىل انها خاطبت 
رئيس الوزراء حيال ذل�ك االمر.وقال عضو اللجنة 
»املراق�ب  تابعت�ه  العيس�اوي يف ترصي�ح  فال�ح 
العراق�ي«، أن »توج�ه القوى السياس�ية العراقية 
وال�رأي الع�ام العراق�ي، اضاف�ة اىل وج�ود اتفاق 
داخل لجن�ة االمن والدفاع الربملانية يس�ر باتجاه 
مفاتحة رئي�س مجلس الوزراء بعدم الس�ماح او 
قب�ول ادخال عنارص داعش او عوائلهم«، مش�ددا 

عىل أن »عن�ارص التنظيم االرهاب�ي ينبغي ان يتم 
محاكمته�م بحس�ب جنس�ياتهم داخ�ل بلدانهم 
االصلي�ة التي ينتم�ون لها«.واضاف ان »االرهابني 
من جميع الجنس�يات الذين اجرموا بحق الش�عب 
العراقي وارتكبوا جرائم داخل اراضينا وتم القبض 
عليهم من قبل قواتنا االمنية فس�يتم محاس�بتهم 
داخ�ل الع�راق ويطب�ق عليه�م قان�ون الجنائ�ي 
العراقي«، مش�ددا عىل اننا »نرفض اي مساومات 
او مبالغ مالية فيم�ا يتعلق بهؤالء املجرمني الذين 

ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي«.

اكد املك�ون العرب�ي يف مجلس كرك�وك، األحد، ان 
املكون�ات املحافظة رافض�ة لعودته�ا اىل الهيمنة 
الكردية.وق�ال عض�و املجلس عن املك�ون العربي 
محمد خ�ر يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »مكون�ات كرك�وك باجمعه�ا رافض�ة لع�ودة 
البيشمركة واالس�ايش للمحافظة وعودة عمليات 
الخطف«.وأضاف ان »املكون العربي املترر األول 

م�ن عودة الق�وات الكردية بعد ان فق�دوا 11 الف 
خطفتهم البيش�مركة والزال مصرهم مجهول”، 
مش�را اىل ان »املحافظة غر مس�تعدة لفقدان 11 
ال�ف آخرين عىل ي�د تل�ك العصابات«.ولفت اىل ان 
»عبد املهدي حقق جميع مطالب الكرد عىل حساب 
موازنات املحافظات وحص�ص ورواتب وصادرات 

نفطية واليوم يهدي لهم كركوك«.

االمن النيابية: نرفض ادخال عصابات 
داعش وعوائلهم للعراق

مكونات كركوك ترفض الهيمنة الكردية 
مجددًا على المحافظة

 نائب : البرلمان اجل جلسته لما بعد »25« ليسمع صوت الشعب!

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تزامن�ا م�ع ق�رب انط�الق تظاه�رات 
الخامس والعرين من الشهر الجاري 
والت�ي تطالب الحكوم�ة بتوفر فرص 
العم�ل واالصالح�ات يف عم�ل الدول�ة، 
وسياس�ية  نيابي�ة  اوس�اطا  ت�ؤرش 
وج�ود غضب فئة الش�باب التي س�بق 
وان ح�ذرت املرجعي�ات الديني�ة منه�ا 
بس�بب البطال�ة وع�دم توف�ر ف�رص 
أن  اىل  برملاني�ون  اك�د  حي�ث  العم�ل، 

الحكوم�ة س�تقف »مكتوف�ة األي�دي« 
ام�ام ذل�ك ألن اجراءاته�ا الحالي�ة لن 
تح�ل فتي�ل االزم�ة كونه�ا مبنية عىل 
الس���ابق����ة. الحكومات  تراكمات 
 واستبعد املتحدثون أن تتخذ الحكومات 
قرارات شأنها محاسبة كبار الفاسدين، 
معتربي�ن أن اقال�ة رئي�س الحكومة ال 
يغ�ر يشء من الواق�ع، داع�ني اياه اىل 
عدم االنجرار وراء اوهام املستش�ارين.
اىل ذل�ك  اعت�ربت النائب�ة ع�ن إئت�الف 

النرص ندى شاكر جودت، يف 
ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »التظاهرات الشعبية التي 
س�تنطلق يف ي�وم الخام�س 
والعرين من الشهر الجاري 
ه�ي نتيجة النفجار الش�باب 

العاطلني عن العمل الذي سبق 
وان حذرت منه امل�����رجعيات 

الديني���ة ف����ي الع����راق«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

اكد النائ�ب عبد الله الخربي�ط ، اليوم 
األح�د ، ان الربمل�ان اج�ل جلس�ته مل�ا 
بعد ي�وم 25 من الش�هر الجاري لكي 

يستمع لصوت الشعب.
تابعت�ه  الخربي�ط يف ترصي�ح  وق�ال 
»املراقب العراق�ي« إن »مجلس النواب 
أج�ل جلس�ته اىل م�ا بع�د 25 ترين 
األول املقب�ل، لي�س خوفاً م�ن اقتحام 

املتظاهرين مبنى الربملان، لكن الربملان 
يري���د يس�مع ما هي كلمة الش�عب 
النهائي�ة، ف���الربمل����ان هو االكثر 

تأثراً بالشعب«.
وأضاف أن »الربملان أجل جلسته اىل ما 
بعد تظاهرات 25 ترين األول املقبل، 
فه�و يريد ان يس�مع ما ه�ي مطالب 
الشعب العراقي النهائية ويبحث كيف 

يحلها«.
مخ�اوف  وج�ود  »ع�دم  إىل  وأش�ار 
م�ن اقتح�ام الربمل����ان م�ن قب�ل 
التظاه�رات  فف�ي  املتظاه���ري�ن، 
األخي����رة املتظاهرين ل�م يقتحموا 
يشء ول�م يحرق�وا يشء، ب�ل هم من 
قتل وض���رب وجرحوا دون اي ذنب 

يرتكب ».

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ال يخف�ى ع�ىل اح�د ان التظاهرات االخ�رة التي 
ش�هدتها املحافظات العراقية بأستثناء كردستان 
له�ا جذور واش�كاليات ل�م تعالجه�ا الحكومات 

السابقة وبقيت عىل حالها .
الشعور بالظلم وعدم توزيع الثروات بشكل عادل 
ما ب�ني العراقي�ني واس�تئثار الطبقة السياس�ية 
بمعظم املوازنات الس�ابقة خلقت طبقة ثرية من 
السياس�يني الذين يمثلون تقريبا 5% من الش�عب 
العراق�ي , بينم�ا نرى غالبية العراقيني يعيش�ون 

اوضاعا مادية صعبة .
الفس�اد الذي يعشعش يف وزارات الدولة وهو وراء 
ه�در اكث�ر من 450 ملي�ار دوالر خالل الس�نوات 
املاضي�ة , ولم تج�د الحكومة اية حل�ول للقضاء 
عليه�ا , س�وى اج�راءات ترقعيعي�ة الترتق�ي اىل 
مس�توى الحل�ول الحقيقي�ة , فضال ع�ن ارتفاع 
مع�دالت البطالة بش�كل كبر مصحوب�ا بتصاعد 
وحس�ب  الفق�ر  خ�ط  وتح�ت  الفق�ر  مع�دالت 
مهم�ة  عوام�ل   , التخطي�ط  وزارة  احصائي�ات 
املطالب�ة  الش�عبية  التظاه�رات  ح�دة  لتصاع�د 
باالصالح�ات االقتصادي�ة وتحس�ني دخ�ل الفرد 

العراقي.
الوع�ود الحكومي�ة بش�أن االصالح�ات ل�م تكن 
واضح�ة ول�م يلمس�ها املواط�ن , وانم�ا كان�ت 
ح�ربا ع�ىل ورق , فالحكوم�ة لم تس�تطع تطبق 
برنامجه�ا االقتص�ادي الذي ش�كك ب�ه الكثرين 
كون�ه غر واض�ح املعالم ولم يعالج الفس�اد , بل 
عمدت الحكومة اىل انش�اء اجه�زة رقابية جديدة 
ومحكم�ة  الفس�اد  ملكافح�ة  االع�ىل  )املجل�س 
مختصة بالفس�اد( ,مما اضاف�ت ترهال جديدا يف 
اجهزة الدولة , فتعدد اجهزة الرقابة لم تس�هم يف 
الحد من الفس�اد وما فعلته ه�و محاكمة صغار 
الفاس�دين ولم تستطع محاكمة كبار السياسيني 
املتهمني بالفس�اد بس�بب املحاصصة التي تحمي 
ال�وزراء ومن هم بدرجتهم , مم�ا اثر عىل طبيعة 

ومصداقية الحكومة.
ان ع�دم الت�وازن يف املعادل�ة ب�ني حج�م الوع�ود 
الكب�رة املزعومة باإلص�الح وبني االنع�دام التام 
للتنفي�ذ أخّل بميزان الثق�ة بالحكومة خاصة بعد 
مرور س�نة كاملة ول�دت صدمة ل�دى الكثر من 

تدني االقتصاد الحايل . 

تفاصيل اوسع صفحة 3

على مدار 15 عام.. طبقة سياسية تستثري على حساب الشعب وفساد يعشعش في الوزارات

وجه�ت كتل�ة »صادق�ون« النيابي�ة، الي�وم األح�د  
انتقاده�ا للمطالب�ني بإقالة الحكوم�ة، فيما لفتت 
اىل انهم يس�يطرون عىل مفاصلها.وقال النائب عن 
الكتل�ة عبد األمر تعيبان يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »م�ن خالل م�ا أرى واقرأ ل�م أملس إال 
التش�في والثأر والغيض م�ن الحكومة! من يتحدث 
ع�ن الحكومة أس�أله: من الذي انتخ�ب الحكومة؟! 
اليس نح�ن مجلس الن�واب.. والحكومة باس�تثناء 
رئي�س الوزراء أليس الوزراء من كتلنا نحن؟! ونحن 
األغلبي�ة طبعا«.واض�اف »ه�ل حاس�بت املطالبني 
باالقال�ة وزرائهم ؟! أم كانوا أدواتاً لحصد الغنائم؟! 
من الذي يس�يطر ع�ىل املفاصل األساس�ية يف البلد، 

أليس أنتم يا من تطالبون بإقالة الحكومة«.
ولفت اىل أن »مجالس املحافظات الفاس�دة أليس�ت 

هي ألحزابهم واملحافظني منهم«.
وأش�ار اىل إن »الح�ل ه�و تعديل الدس�تور، ونكران 
ال�ذات وت�رك الحكوم�ة تعم�ل بم�ا ت�راه حس�ب 

برنامجها«.

صادقون تنتقد من يطالب 
بإقالة الحكومة 

بعد ازمة التظاهرات ..الحريري يسارع بجملة من القرارات االقتصادية  
املراقب العراقي/ متابعة...

اعلن رئيس الوزراء اللبناني س�عد الحريري 
جمل�ة قرارات بورقة اقتصادية النقاذ لبنان 
م�ن االزمة التي تعصف به�ا، فيما تضمنت 
الورق�ة خف�ض روات�ب الن�واب وال�وزراء 

الحاليني والسابقني 50 باملئة.

وقالت وسائل اعالم لبنانية تابعتها »املراقب 
العراق�ي« إن »ورق�ة الحري�ري االقتصادية 
تضمن�ت إلغاء جمي�ع الصنادي�ق )الجنوب 
– اإلنم�اء واإلعم�ار – املهجري�ن(، فض�ال 
عن ف�رض رضائب عىل املص�ارف ورشكات 
التأم�ني بنس�بة 25 باملئة ، وإلغ�اء قرارات 

خف�ض معاش�ات التقاعد للجي�ش والقوى 
األمنية«.

وتابع�ت »كما تضمنت الورقة وضع س�قف 
لرواتب العسكريني ال يتجاوز رواتب الوزراء، 
وتقديم م�رصف لبنان واملصارف الخاصة 3 
مليار دوالر لخزين�ة الدولة، فضال عن إلغاء 

بعض املجالس والوزارات كوزارة اإلعالم«.
واش�ارت اىل ان »الورقة االقتصادية ش�ملت 
ايض�ا إلغ�اء كل أنواع الزي�ادات يف الرائب 
ع�ىل القيم�ة املضاف�ة والهات�ف والخدمات 
ع�ن  املرصفي�ة  الرسي�ة  ورف�ع  العام�ة، 
حس�ابات الن�واب وال�وزراء واملس�ؤولني يف 
الدول�ة ، فضال عن وضع ح�د أقىص لرواتب 
القض�اة عىل أال يتج�اوز الرات�ب 15 مليون 
ل�رة )10 آالف دوالر( ، وخصخص�ة قط�اع 
االتص�االت الخليوية، وزي�ادة الريبة عىل 
أرب�اح املص�ارف وإق�رار قان�ون اس�تعادة 

األموال املنهوبة«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

7

تظاهرات الشباب تتجدد في الجمعة المقبلة ودعوات للحكومة بتلبية المطالب المشروعة



غضب الشارع الذي حذرت منه المرجعيات سابقا »ينفجر« 

انتقادات الحزاب تمتلك حصة األسد  في الحكومة من االشتراك في 
التظاهرات ودعوات لعبد المهدي بعدم االنصياع لمستشاريه

مجلس بغداد ينتقد اجراءات امانة العاصمة بشأن خدمات االراضي السكنية الجديدة
المراقب العراقي/ بغداد...

محافظ�ة  مجل�س  انتق�د 
اج�راءات  بغ�داد، 
امان�ة بغ�داد فيما 
بالخدمات  يتعلق 
السكنية  لالرايض 
اىل  الفتا  الجديدة، 
ان بع�ض االرايض 
 20 من�ذ  وزع�ت 

عام�ا لكنها بقيت صحراء بس�بب عدم ايصال 
الخدم�ات، والتي بايصالها ستس�اهم بش�كل 

كبري يف حل ازمة السكن.
وقال عضو مجلس املحافظة ماجد الس�اعدي 
يف ترصي�ح اطلعت »املراق�ب العراقي« عليه ان 
»تأكي�دات امانة بغداد ع�ى ان الخدمات تصل 
اىل املناطق السكنية بعد وصول نسبة البناء اىل 
50% س�يكون امر مربك للحكوم�ة التي تنوي 
توزي�ع االرايض ع�ى املواطنني، النها س�تبقى 

من دون خدمات ولن يتمكن املواطن من البناء 
فيها«.

واضاف ان »كل منطقة حرضية س�كنية يجب 
ان تتوفر لها البن�ى التحتية والفوقية من اجل 
ان يتمك�ن املواطن من البناء والس�كن فيها«، 
الفت�ا اىل ان »توس�يع بغ�داد يتطل�ب ايص�ال 
الخدم�ات اىل املناط�ق الجدي�دة لتخفيف حدة 

ازمة السكن«.
وب�ني ان »امانة بغ�داد تدخلها اي�رادات تصل 

اىل 400 ملي�ار دينار خ�ارج املوازنة املخصصة 
له�ا، لكن مخرج�ات هذه املبالغ مع مس�توى 

الخدمات غري متوافق«.
واوضح ان »الكثري من املناطق التي تم توزيعها 
من�ذ 20 عام�ا لم تصله�ا الخدم�ات خاصة يف 
الصابيات والسالميات وابو دشري الثانية 2 و3 
ع�ى 10 ومنطق�ة الولداي�ة يف الرصافة، حيث 
بامكان هذه املناطق ان تس�اهم بشكل كبري يف 

القضاء عى ازمة السكن«.

المراقب العراقي/ ديالى...
أعلن�ت مديري�ة مكافحة املتفجرات بالحش�د الش�عبي، عن تطهري 10 ق�رى وطريقا 

بطول 60 كم ضمن الخطة األمنية لزيارة األربعني العاملية يف محافظة دياىل.
وقال�ت املديري�ة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إنها »ش�اركت يف تأمني 
زي�ارة االربع�ني ضمن قاطع عملي�ات دياىل، حيث ت�م القيام بعمليات مس�ح للطرق 
واملناطق خالل الفرتة التي س�بقت دخول الزائرين ع�ر منفذ املنذرية الحدودي والذي 

شهد توافد زوار من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية و جنسيات أخرى«.
واضاف�ت، ان »عمليات املس�ح والتأمني ومعالج�ة ورفع املتفج�رات واملقذوفات غري 
املنفلقة، اسفرت عن تطهري 10 قرى وكذلك تطهري البساتني املحاذية لطريق الزائرين 

بمساحة 60 كم«، مؤكدة ان »الواجب مستمر لحني خروج آخر زائر اجنبي«.

المراقب العراقي/ االنبار...
أف�اد مص�در أمني يف محافظ�ة األنبار، 
بالق�اء القبض اثنني م�ن أفراد عصابة 
أمني�ة  بعملي�ة  بالقت�ل  متخصص�ة 

استباقية وسط مدينة الفلوجة.
وق�ال املص�در، ل�� »املعلوم�ة إن »قوة 
أمني�ة مش�رتكة م�ن رشط�ة الفلوجة 
مس�نودة بقوة من فوج طوارئ االنبار 
والحش�د الش�عبي تمكن�ت م�ن القاء 
القب�ض عى أحد أب�رز اثنني م�ن أفراد 
عصاب�ة متخصص�ة بالقت�ل يف بعملية 
مداهم�ة منطق�ة حي الجوالن وس�ط 

مدينة الفلوجة«.
»املعتقل�ني  أن  املص�در،  وأض�اف 
ونص�ب  قت�ل  بعملي�ات  متورط�ني 
واحتيال وان البعض من افراد العصابة 
الق�وات  وان  النج�ف  محافظ�ة  م�ن 
األمني�ة تق�وم بعمليات تعق�ب لبقية 

افراد العصابة تمهيدا العتقالهم«.
واوض�ح، أن »الق�وات األمني�ة نقل�ت 
املعتقلني وسط اجراءات امنية مشددة 
للتحقي�ق  املراك�ز االمني�ة  اىل اح�دى 
معهما ملعرفة أماكن تواجد بقية أفراد 

العصابة«.

المراقب العراقي/ كركوك...
اعلنت خلية اإلعالم األمني، عن قتل ارهابيني من داعش احدهما 

مسؤول الحسبة يف تنظيم داعش يف كركوك.
وذك�ر بيان للخلية أن »الفرقة اآللي�ة التابعة للرشطة االتحادية 
بمحافظ�ة كرك�وك، تتمكن من قت�ل إرهابيني إثن�ني يف منطقة 
عريشة، بعد نصب كمني محكم لهما، وقد تبني أن أحدهم هو ما 
يس�مى مسؤول الحسبة لداعش«.  واضاف البيان »فيما تعرض 
فوج املغاوير الثالث اىل نريان غري مبارشة، مما ادى اىل استشهاد 

احد املنتسبني بني ناحيتي الرياض والرشاد«.

الحشد الشعيب
 يطهر 10 قرى يف دياىل

المراقب العراقي/ كربالء...
اكد محافظ كربالء نصيف الخطابي، ان عدد زوار 
اربعينية االمام الحسني وصل الكثر من 17 مليون 
زائر، فيما اكدت قيادة رشطة املحافظة انها امنت 

الحماية الكثر من 11 الف موكب.
وقال الخطابي يف مؤتمر صحايف وتابعته »املراقب 
العراقي« إن »الع�دد املتوقع لزوار اربعينية االمام 
الحس�ني )عليه الس�الم( وص�ل اىل اكث�ر من 17 
ملي�ون زائر«، مبين�ا ان »خطت�ي النقل والصحة 

كانتا ممتازتني«.
فيم�ا اك�د قائ�د عمليات الف�رات األوس�ط قيس 
املحمداوي، خالل املؤتمر ان »الخطة كانت مميزة 

واكملناها بنجاح دون أي خرق«.
كم�ا ق�ال قائد عمليات الفرات األوس�ط للحش�د 
الش�عبي عيل الحمداني »عملنا مع جميع القوات 
االمني�ة كخلي�ة واح�د وبه�ذه الخط�ط الدقيقة 
حققن�ا نجاح كب�ري يف جميع محافظ�ات الفرات 

األوسط«.
فيما اشار قائد رشطة كربالء اللواء أحمد الزويني 
اىل ان�ه »خالل فرتة العرشة ايام اس�تقبلت كربالء 
الحش�ود املليونية من داخل وخارج العراق واليوم 
جنين�ا ثمار التع�اون مع كافة الق�وات االمنية«، 
موضحا انه »تم تأمني الحماية للمواكب التي بلغ 

عددها اكثر من 11 الف موكب«.

المراقب العراقي/ بغداد...
القانوني�ة  اللجن�ة  عض�و  أك�د 
النيابي�ة عمار الش�بيل عدم وجود 
غط�اء قانون�ي لتجمي�د مجالس 
املحافظات فيما أشار إىل أن لجنته 
ت�درس يف الوق�ت الح�ارض تعديل 
القانون وإنهاء عمل تلك املجالس 
قب�ل موع�د االنتخاب�ات املحلي�ة 
املقبلة. وأش�ار الشبيل، يف ترصيح 

تابعته »املراقب العراقي« انه »كان 
التصوي�ت عى  األج�در بالرمل�ان 
س�حب اليد او إنهاء عمل مجالس 
املحافظات ب�دالً عن التجميد الذي 

ال يوجد بأي قانون«.
واكد الشبيل، أن »اللجنة القانونية 
ت�درس يف الوق�ت الح�ارض إنهاء 
عم�ل مجال�س املحافظ�ات قب�ل 

موعد االنتخابات املحلية املقبلة«.

القانونية النيابية تدرس انهاء
 عمل مجالس المحافظات
 قبل االنتخابات المحلية

المراقب العراقي/ كربالء...
اته�م رئيس تحال�ف الفتح هادي 
العامري، االح�د، الواليات املتحدة 
االمريكي�ة وارسائيل ب�ذل الجهود 

لكي ال يحقق العراق استقراره.
وقال العام�ري يف مؤتمر صحفي 
عق�ده يف اح�د املواك�ب البحرينية 
»املراق�ب  وحرضت�ه  كرب�الء  يف 
الذي�ن  ان«ابناؤن�ا  العراق�ي«، 
خرج�وا متظاهري�ن م�ن حقهم، 
فكان�ت هن�اك مش�اكل حقيقية 
والزال�ت ه�ذه املش�اكل، فخمس 

س�نوات نتيجة الحرب مع داعش 
الخاطئ�ة  السياس�ات  بس�بب 
للحكوم�ة الس�ابقة والتي أدت إىل 
الكلي�ات واملعاهد  تراكم خريجني 
واالعدادي�ات واملتوس�طة دون أن 

تكون هناك اي فرصة عمل«
وإرسائي�ل  ان«ام�ريكا  واض�اف، 
لك�ي  الجه�د  وتب�ذالن  تس�عيان 
اليكون اس�تقرار يف الع�راق، وكل 
ابن�اء العراق جهده�م مبذول من 
اجل ان يبقى الع�راق قويا عزيزا، 

ليس ذيال او تابعا الحد«.

العامري: امريكا واسرائيل 
ال تريدان االستقرار للعراق

المراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة النيابي�ة، من 
تداعي�ات كارثية لقرار نرش ق�وات أمريكية قتالية 
عى األرايض العراقية بعد انس�حابها من س�وريا، 
الدف�اع  وزي�ر  س�تبلغ  الحكوم�ة  ان  اىل  مش�رية 

األمريكي خ�الل زيارته اىل بغ�داد برفضها القاطع 
التواجد العسكري لبالده . وقال عضو اللجنة عامر 
الفايز يف ترصيح اطلعت »املراقب العراقي« عليه إن 
»االنسحاب االمريكي من سوريا وتوجه تلك القوات 
اىل العراق بكامل س�الحها ل�ه تداعيات كارثية عى 

العراق بسبب الوضع الحرج يف املنطقة«.
وأض�اف ان »الف جندي أمريكي س�يصلون العراق 
خ�الل االي�ام القليل�ة املقبل�ة وس�يتم نرشه�م يف 
اخ�ذ  دون  الع�راق  وغ�رب  بش�مال  معس�كرات 

املوافقات الرسمية«.
وأوضح الفايز ان »الحكومة العراقي س�تبلغ وزير 
الدف�اع االمريكي برفضها القط�اع تواجد اي قوات 
اجنبي�ة عى االرايض العراقي�ة«، مبينا ان »الرملان 
س�يكون له موقف خالل الجلس�ة املقبلة من نرش 

قوات اجنبية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الصناع�ة، ع�ن وضع حجر األس�اس 
إلنش�اء ثالث�ة مش�اريع جدي�دة يف مجم�ع معام�ل 
اس�منت ب�ادوش. وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة من�ه، إن »الوزير صالح 
عبد الله الجبوري وضع حجر األس�اس إلنشاء ثالثة 
مش�اريع جدي�دة يف مجمع معامل اس�منت بادوش 
شملت معمالً متكامالً إلنتاج االسمنت بطاقة 0004 
طن/ يوم بالتعاقد مع رشكة سوس�يداد االس�بانية 

وإع�ادة تأهي�ل معمل إنت�اج األكياس 

الورقية وإنش�اء معمل إلنتاج األكياس البالستيكية 
بطاقة 03 مليون كيس/ سنوياً«.

وأضافت، أنه »تم وضع حجر أساس ملرشوع محطة 
كهرب�اء جدي�دة بطاق�ة 05 ميغ�ا واط بالتعاقد مع 
رشك�ة STS الكوري�ة«، مبين�ة أن »ذل�ك يأتي لدعم 
وتغطية حاجة مش�اريع اإلعمار والبناء يف محافظة 
نينوى من مادة االس�منت وضمان اس�تقرار الطاقة 
الكهربائية املجهزة ملعامل االسمنت يف املجمع املذكور 
وديمومة العملية اإلنتاجية فيها، إضافة إىل تش�غيل 

األيدي العاملة وخلق فرص عمل جديدة«.

محافظ كربالء: عدد زائري االربعينية وصل 
ألكرث من 17 مليون زائر

الخارجية النيابية تحذر من تداعيات كارثية لقرار نشر 
الف جندي أمريكي بالعراق

وضع حجر األساس إلنشاء 3 مشاريع في مجمع 
معامل اسمنت بادوش

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r
االحد 20 تشرين االول 2019 
العدد 2176 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تزامن�ا مع ق�رب انطالق تظاه�رات الخامس 
والعرشين من الش�هر الج�اري والتي تطالب 
الحكوم�ة بتوفري فرص العمل واالصالحات يف 
عمل الدولة، تؤرش اوس�اطا نيابية وسياسية 
وج�ود غض�ب فئ�ة الش�باب التي س�بق وان 
حذرت املرجعيات الدينية منها بسبب البطالة 
وع�دم توفري فرص العمل، حيث اكد برملانيون 
اىل أن الحكوم�ة س�تقف »مكتوف�ة األي�دي« 
امام ذلك ألن اجراءاته�ا الحالية لن تحل فتيل 
االزمة كونها مبنية ع�ى تراكمات الحكومات 

السابقة.
 واس�تبعد املتحدث�ون أن تتخ�ذ الحكوم�ات 
ق�رارات ش�أنها محاس�بة كب�ار الفاس�دين، 
معترين أن اقالة رئيس الحكومة ال يغري يشء 
م�ن الواقع، داعني اياه اىل ع�دم االنجرار وراء 

اوهام املستشارين.
اىل ذل�ك  اعترت النائبة عن إئتالف النرص ندى 
شاكر جودت، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »التظاهرات الشعبية التي ستنطلق يف يوم 
الخام�س والعرشين من الش�هر الجاري هي 
نتيجة النفجار الش�باب العاطل�ني عن العمل 
الذي س�بق وان حذرت منه املرجعيات الدينية 

يف العراق«.
الحكوم�ة  »توج�ه  أن  ج�ودت،  واضاف�ت 
بخصوص ايجاد الحلول إلحتجاجات الش�عب 
لن تس�اهم بحل املش�كلة ول�م تمتص غضب 
الشارع ولو بجزء قليل«، مشددة عى »اهمية 
وض�ع خط�ط س�رتاتيجية ملواجه�ة غض�ب 
الش�ارع، مقابل دفع اعان�ات للعاطلني لحني 
انج�از تل�ك الخط�ط، باالضاف�ة اىل تش�جيع 

االستثمار«.
واش�ارت اىل أن »حيت�ان الفس�اد يف الدول�ة 

معروف�ني ومش�خصني، لكن رئي�س الوزراء 
عادل عب�د اليس�تطيع تحريك مل�ف أي احدا 

منهم«.
ورأت ج�ودت أن »الف�رتة املقبل�ة س�وف ل�ن 
تشهد استقالة رئيس الوزراء، ولكنها توقعت 
تغيري ج�ذري يف الكابين�ة الوزارية، خصوصا 

يف الوق�ت الذي اع�رتف فيه ب�أن الحكومة قد 
بني�ت عى اس�اس توافق بني كتلت�ني برملانية 

رئيسية«.
 واعترت جودت، أن »استقالة عبد املهدي من 
منصبه خيار افضل ل�ه للتخلص من صعوبة 
العمل وس�ط تراكم�ات الحكومات الس�ابقة 

الت�ي اوصلت البلد اىل ماه�و عليه، فيما دعته 
الذي�ن  الخ�روج م�ن ب�ؤرة مستش�اريه  اىل 
يرس�مون له عاملي�ا ورديا امام حج�م الدمار 

والخراب املوجود«.
بدوره رأى املحلل الس�يايس حس�ني الكناني، 
إن »االهداف التي تحمله�ا تظاهرات الجمعة 

املقب�ل مغاي�رة ملطالب�ات التظاه�رات الت�ي 
انطلق�ت خالل مطلع الش�هر الج�اري، حيث 
اشار اىل أنها ستطلب سن قوانني شأنها تغيري 

الواقع الحايل«.
واضاف الكناني، أن »الحكومة ستقف عاجزة 
ع�ن ايجاد الحلول ملطالبات الجماهري بس�بب 

االزمات املرتاكمة التي لديها«.
وح�ذر الكناني من »وق�وع تصعيدات خطرة 
عى الوضع العام للبل�د كاالعتداء عى االموال 
واالم�الك العام�ة اضاف�ة اىل رك�وب موج�ة 

التظاهرات من قبل جهات سياسية«.
أن »الحكوم�ة مطالب�ة  اىل  الكنان�ي  واش�ار 
م�رشوع  ح�ق  ألنه�ا  املتظاهري�ن  بحماي�ة 
»اس�تقالة  ومكف�ول دس�توريا«، مس�تبعدا 

حكومة عبد املهدي«.
وانتق�د »ني�ة الكت�ل السياس�ية الت�ي تمتلك 
حص�ة األس�د يف الحكوم�ة م�ن االش�رتاك يف 

التظاهرات«.
والجدي�ر بالذك�ر أن�ه س�تنطلق تظاهرات يف 
بغ�داد واملحافظ�ات يف ي�وم الجمع�ة املقبل، 
للمطالب�ة باالصالح�ات الحكومي�ة وتوف�ري 
ف�رص العمل، اي بعد مرور م�دة عى انطالق 

التظاهرة االوىل.
وعى أث�ر ذلك اطلقت حكوم�ة رئيس الوزراء 
ع�ادل امله�دي ث�الث ح�زم اصالحي�ة تتعل�ق 
الدرج�ات  واط�الق  االرايض  قط�ع  بتوزي�ع 
الوظيفية وتوزيع اعانات للعاطلني عن العمل.

هذا ودعت املرجعية الدينية العليا خالل خطبة 
الجمعة املاضية الحكومة بالتحيل باملسؤولية 
والتوج�ه اىل حل ازم�ات الب�الد وايجاد فرص 
العمل للش�باب والعمل عى تج�اوز الضغوط 
السياس�ية الت�ي تتع�رض له�ا الحكوم�ة يف 

عملها.

القبض عىل اثنين من افراد عصابة متخصصة بالقتل وسط الفلوجة مقتل داعشيين احدهما 
مسؤول الحسبة بكمين

 يف كركوك

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
الفت�ح  القي�ادي يف تحال�ف  أك�د 
محم�د صاح�ب الدراج�ي، وجود 
خلل يف النظ�ام الرملاني من حيث 
ترشيع القوانني املهم�ة، مبينا أن 
جميع القوان�ني تخضع التفاقات 
الكت�ل السياس�ية خ�ارج مبن�ى 

مجلس النواب.
وقال الدراج�ي يف ترصيح اطلعت 
عليه »املراقب العراقي« إن »قانون 
الخدم�ة املدنية وقان�ون املحكمة 
االتحادية وقانون تعديل تشكيالت 
مجل�س الن�واب والنف�ط والغ�از 

االخ�رى  القوان�ني  م�ن  وغريه�ا 
املهمة اليمكن تمريرها مالم يصار 

إىل اتفاق خارج مجلس النواب«.
مجل�س  »أعض�اء  أن  وأض�اف 
الن�واب منتخبني من قبل الش�عب 
وعليه�م أن ي�ؤدوا دوره�م تج�اه 
هذه القوانني بعي�دا عن التأثريات 
ولف�ت   .« والكتلوي�ة  الحزبي�ة 
الدراج�ي إىل أن »ع�رض القوانني 
بس�بب  مهم�ة  الغ�ري  الثانوي�ة 
أدت  الت�ي  السياس�ية  الخالف�ات 
إىل تعطي�ل القوان�ني املهمة داخل 

مجلس النواب«.

قيادي بالفتح: جميع القوانين تخضع 
التفاقات الكتل خارج البرلمان
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أكدت عضو لجنة االس�تثمار واالقتصاد النيابية ندى ش�اكر جودت،  
األح�د،  ع�ن وج�ود أرايض ومس�احات يف جانب�ي الرصاف�ة والكرخ 
لم تس�تغل من�ذ ١٦ ع�ام لبناء وح�دات س�كنية، مبين�ة ان العقلية 

االقتصادية الحكومية التزال ضعيفة وليس باملستوى الطموح.
وقال�ت جودت ، إن “هناك مس�احات يف جانب�ي الرصافة والكرخ لم 
تس�تغل من�ذ ١٦ عام لبناء وحدات س�كنية”، مش�رة إىل أن “البلدان 

تتطور عرب بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة الستيعاب الفقراء”.
وأضاف�ت أن “هن�اك رشكات تركي�ة مس�تعدة لبن�اء االف الوحدات 
الس�كنية واطئ�ة الكلف�ة وبوقت قي�ايس اال ان العقلي�ة االقتصادية 
الحكومي�ة متلكئ�ة وليس باملس�توى الطموح”.وأش�ارت جودت إىل 
أن “الحكوم�ة تفكر بش�عبها فقط وقت التظاه�رات واالحتجاجات 

الشعبية وتضع نفسها يف مأزق”.

نائبة: مساحات واسعة في بغداد لم 
تستغل منذ 16 سنة لحل أزمة السكن

كش�ف محاف�ظ ذي ق�ار ، ع�ادل الدخييل ، ع�ن إحالة عدد م�ن ملفات 
الفس�اد املايل واإلداري يف دوائر املحافظ�ة إىل هيأة النزاهة واإلدعاء العام 
للتحقيق فيها ، تماش�ياً مع توجيهات املرجعي�ة الدينية العليا ومطالب 
املتظاهرين يف محاسبة املفس�دين .وقال الدخييل ” إن قضايا فساد مايل 
وإداري يف ع�دد م�ن دوائر املحافظة يجري التحقيق فيها بالتنس�يق مع 
املديري�ة العامة للتحقيقات يف هيأة النزاهة ، تتعلق باس�تغالل الس�لطة 
خالف املصلحة العامة ” .وأش�ار إىل ” مخالفات قانونية يف معامالت بيع 
العقارات و جباية أجور الكهرباء وآلية رصف وقود السيارات الحكومية 
واإلرضار بامل�ال العام ” .وتوّعد الدخييل بفتح املزيد من ملفات الفس�اد 

السابقة منها والحالية ومحاسبة املفسدين مهما كان موقعهم .

مصرف الرشيد يعلن إطالق 
قروض متنوعة

 اعل�ن مرصف الرش�يد، االحد، إطالق قروض متنوعة للمش�اريع 
الصغرة للعاطلني ع�ن العمل واالرامل واملطلقات وقروض البناء.

وذكر بيان للمرصف ، ان »مدير عام مرصف الرش�يد رشاد خضر 
وحي�د يعقد اجتماع�ات متواصلة لتنفيذ حزم�ة االصالحات التي 
دعت له�ا الحكومة عىل ض�وء توجيهات املرجعي�ة الدينية العليا 
ودعا املرصف كافة املس�تثمرين الراغبني ببناء مجمعات س�كنية 
مراجعة الف�روع ملنحهم ق�روض للبناء«.واضاف ان�ه »يف الوقت 
ذاته وجه دعوته اىل اصحاب املعامل الصناعيه املتوقفة واملزارعني 
والتجار بكافة اصنافهم تقديم طلباتهم ملنحهم كافة التس�هيالت 
املرصفي�ه لتطوير واعادة تش�غيل املعامل لغرض اس�تيعاب اكرب 
ع�دد م�ن العاطلني«.واش�ار اىل ان »مدي�ر امل�رصف وج�ه مدراء 
االقس�ام والف�روع باس�تقبال املواطن�ني وتروي�ج طلباتهم ملنح 
قروض املشاريع الصغرة للعاطلني عن العمل واالرامل واملطلقات 
وق�روض البناء ولكافة املوطنني والتي تصل اىل }٥٠{ مليون دينار 
وكذل�ك قروض ذوي املهن الصحيه وس�لف املوظفني واملتقاعدين 
وقروض الس�يارات والعمل جاري عىل اس�تحداث خدمات جديدة 

من شانها االسهام يف حل االزمات التي يعاني منها املواطن«.

المالية النيابية تكشف عن اقتراض 200 
مليار من البنك المركزي لمنحة الطوارئ

املراقب العراقي/ بغداد...
كشفت لجنة املالية النيابية، عن قيام الحكومة االتحادية 
باق�راض 2٠٠ ملي�ار دين�ار م�ن البن�ك املرك�زي ملنحة 
الط�وارئ الت�ي خصصت ل��١٥٠ ألف عاطل ع�ن العمل.
وقال�ت عض�و اللجنة س�هام العقييل يف ترصي�ح اطلعت 
»املراقب العراقي« عليه  إن “الحكومة اقرضت مبلغ 2٠٠ 
ملي�ار دينار عراقي من البنك املركزي ملنحة الطوارئ التي 
أعلن�ت عنها وزارة العمل ل�١٥٠ أل�ف عاطل عن العمل”، 
الفت�ة إىل إن “تلك األم�وال كافية لرصفه�ا كرواتب لثالثة 
أش�هر للعاطلني عن العمل إىل حني إيجاد درجات وظيفية 
لهم ضمن موازنة 2٠2٠”.وأضافت أن “الحكومة قد تلجأ 
ملوازنة الطوارئ لتنفيذ وعودها التي قطعتها للمتظاهرين 
خالل األيام املاضية يف حال عدم كفاية األموال املقرضة”، 
مبينة أن “جميع الق�رارات والتوصيات الذي صوت عليها 
مجلس النواب ستنفذ بش�كل دقيق خالل املرحلة الحالية 

واملقبلة”.

محافظ ذي قار يحيل 4 ملفات
االقت�صادي فساد للنزاهة 

 كش�فت دائ�رة التحقيقات يف هيئ�ة النزاهة، األحد، 
ضبط حاالت تالعب يف رشاء أدوية قريبة النفاذ دون 

الحاجة الفعلية لها، يف مستشفى الديوانية العام.
وأش�ارت الدائ�رة، يف مع�رض حديثه�ا ع�ن عملية 
الضبط، بحس�ب بيان لها ، إىل أن »فريق عمل مكتب 

تحقي�ق القادس�ية التاب�ع للهيأة تمك�ن من ضبط 
معامل�ة رشاء أدوي�ة تخدي�ر قريبة النف�اذ ملصلحة 
املستش�فى«، مبين�ة أن »تحقيقاته�ا األولية قادت 
إىل كش�ف التالع�ب وتغي�ر طل�ب الح����اجة من 
}٥٠٠{ إىل }٥٠٠٠{ أمبول�ة ال�ذي قام���ت به لجنة 

املشريات«.
وأضافت أن »اللجن�ة قامت برشاء كميات كبرة من 
األدوية بخ�الف الحاجة الفعلي�ة، ومناقلة }١٠٠٠{ 
أمبولة ملستشفى النسائية واألطفال مناقلة وهمية؛ 
لغ�رض ال�رصف يف الس�جالت »وهمي�اً«، الفت�ة إىل 

»تمك�ن فريق عمل املكتب من ضبط الكمية يف صالة 
عملي�ات مستش�فى النس�ائية واألطف�ال، إضاف�ة 
الصالحي�ة يف  أمبول�ة منتهي�ة  إىل ضب�ط }2١٥٠{ 

مستشفى الديوانية«.
وبين�ت الدائ�رة، أن »التحقيقات األولي�ة توصلت إىل 

أنه ت�م رصف معاملة الرشاء ع�ىل وجه الرسعة من 
رصي�د املوازن�ة التش�غيلية لدائرة صح�ة الديوانية، 
قب�ل ورود التخصي�ص املايل م���ن دائ�رة العيادات 
الش�عبية؛ كونه�ا الجه�ة املعنية بتخصي�ص مبالغ 

رشاء األدوية«.

النزاهة تضبط تالعبًا بمعامالت شراء أدوية في مستشفى الديوانية

 تجدد الدعوات ملواجهة الفس�اد بش�كل 
حقيق�ي وفاع�ل باعتم�اد التكنولوجيا 
املتط�ورة واملس�تخدمة دولي�اً، ومنه�ا 
ما ت�م تبنيه محلياً من خ�الل الرشكات 
املختصة، والت�ي تفاعل معها الجمهور، 
إذ يمث�ل الدفع االلكرون�ي أهم املفاصل 
الت�ي يج�ب أْن تعتم�د ملواجهة الفس�اد 
ولنق�ل واق�ع األداء الحكوم�ي ملرحل�ة 
أفضل بإتم�ام العملي�ات الكرونياً، من 
دون الحاج�ة اىل احت�كاك املوظ�ف م�ع 

املستفيد.
املستش�ار املايل لرئيس الوزراء د. مظهر 
محمد صالح أكد أنَّ »اعتماد تكنولوجيا 
الدفع االلكروني املتط�وروة تمثُل نقلة 
نوعيَّ�ة يف النه�وض بواق�ع التعام�الت 
واألداء الحكوم�ي، إذ يمك�ن اإلفادة من 

نج�اح تجربة الدف�ع االلكروني بقطاع 
املال، يف قطاعات العمل األخرى، ال سيما 
تل�ك الت�ي تتضم�ن جباية ماليَّ�ة، وهنا 
يمكن االعتماد عىل الجهد املحيل الناجح 
وتوظيفه يف تحقيق النجاح بهذا التوجه 
»العم�ل ع�ىل رف�ع  أنَّ  املهم«.وأض�اف 
األداء الحكوم�ي يحت�اج اىل اإلف�ادة من 
التط�ورات التكنولوجيَّ�ة، وهنا ال بدَّ من 
االهتمام بالجه�د املحيل املختص بالدفع 
االلكرون�ي، وتوس�يع نش�اطه ليحقق 
أكثر م�ن منفعة تتمثل بإنج�از األعمال 
بأوقاته�ا وتوف�ر فرص عمل للش�باب 
بش�كل مب�ارش للعاملني يف ه�ذا القطاع 

وغر مبارش يف قطاعات ساندة«.
ب�دوره عضو منت�دى بغ�داد االقتصادي 
جاس�م العرادي قال إنَّ »عملية اإلصالح 

االقتص�ادي التي ينش�دها البل�د تتطلب 
اعتم�اد آلي�ات عمل محكمة غ�ر قابلة 
للتالعب، وذلك باالعتماد عىل آليات الدفع 
االلكرون�ي الت�ي يج�ب أْن يت�م تبنيها 
بجمي�ع التعامالت م�ن دون الحاجة اىل 
يكون هناك احتكاٌك بني املراجع باختالف 
تسمية املؤسسة صاحبة الخدمة، وبذلك 
نضمن أداًء فاعالً ع�ىل أْن يقرن برقابة 
تقويميَّ�ة م�ن قبل جهة معين�ة ورقابة 
شديدة أثناء التنفيذ لألعمال أو املشاريع 

أو اداء املؤسسات عىل اختالفها«.
ونبه اىل »أهمية أْن يكون أداء املؤسسات 
رسيع�ًا ومهني�اً بعيداً ع�ن التعقيد، وأْن 
تك�ون هن�اك ناف�ذة واحدة بم�ا يخص 
ويك�ون  معام�الت  وإيج�از  املش�اريع 
دفع الرسوم واملس�تحقات وسواها عرب 

القنوات اإللكروني�ة، وبذلك نكون فعالً 
بدأن�ا مرحل�ة جديدة م�ن العمل ونضع 

القطار عىل سكته الصحيحة«.
ولف�ت اىل أنَّ »واق�ع الدفع اإللكروني يف 
العراق تط�ور كث�راً، وأنَّ البنك املركزي 
ب�ات ي�درك أهمي�ة ه�ذا التوج�ه وأثره 
اإليجاب�ي يف اقتص�اد البل�د، وتمكن من 
تبن�ي أدوات تواصل م�ع املجمتع لتقبل 
املرحل�ة الجديدة يف التعام�الت والتحول 
اإللكرون�ي«، مبين�اً  املجمت�ع  باتج�اه 
أهمية أْن يتم التع�اون مع الجهد املحيل 
املخت�ص به�ذا الش�أن ويك�ون هن�اك 
تكام�ٌل ب�ني تعليم�ات املرك�زي واألداء 
الوطني، ال سيما أنَّ العراق لديه رشكات 
حققت جوائز عامليَّة عىل مستوى الدفع 

اإللكروني .

الدفُع االلكتروني.. يقوض الفساد ويضمن حقوق المستفيدين

الحكومات المتعاقبة فشلت في وضع حد لمطالب الشعب ووعودها على  مستوى الشفاه فقط 
التظاهرات ثورة ضد الفساد والتوزيع غير العادل لالموال 

الفساد الذي يعش�عش يف وزارات الدولة 
وه�و وراء ه�در اكث�ر م�ن 4٥٠ ملي�ار 
, ول�م  املاضي�ة  الس�نوات  دوالر خ�الل 
تج�د الحكومة اية حل�ول للقضاء عليها 
, س�وى اج�راءات ترقعيعي�ة الترتق�ي 
اىل مس�توى الحل�ول الحقيقي�ة , فضال 
ع�ن ارتف�اع مع�دالت البطال�ة بش�كل 
كبر مصحوب�ا بتصاعد مع�دالت الفقر 
وتحت خ�ط الفقر وحس�ب احصائيات 
وزارة التخطي�ط , عوامل مهمة لتصاعد 
املطالب�ة  الش�عبية  التظاه�رات  ح�دة 
باالصالحات االقتصادية وتحس�ني دخل 

الفرد العراقي.
الوع�ود الحكومي�ة بش�أن االصالح�ات 
لم تك�ن واضحة ولم يلمس�ها املواطن , 
وانم�ا كانت حربا ع�ىل ورق , فالحكومة 
لم تس�تطع تطبق برنامجها االقتصادي 
الذي شكك به الكثرين كونه غر واضح 
املعال�م ولم يعالج الفس�اد , ب�ل عمدت 
الحكومة اىل انشاء اجهزة رقابية جديدة 
)املجلس االعىل ملكافحة الفساد ومحكمة 

مختصة بالفس�اد( ,مم�ا اضافت ترهال 
جدي�دا يف اجه�زة الدولة , فتع�دد اجهزة 
الرقاب�ة ل�م تس�هم يف الحد من الفس�اد 
وما فعلته هو محاكمة صغار الفاسدين 
ولم تس�تطع محاكمة كبار السياس�يني 
املتهمني بالفساد بسبب املحاصصة التي 
تحمي الوزراء ومن ه�م بدرجتهم , مما 

اثر عىل طبيعة ومصداقية الحكومة.
ان ع�دم الت�وازن يف املعادل�ة ب�ني حجم 
باإلص�الح  املزعوم�ة  الكب�رة  الوع�ود 
وب�ني االنعدام التام للتنفي�ذ أخّل بميزان 
الثقة بالحكومة خاصة بعد مرور س�نة 
كاملة ولدت صدمة لدى الكثر من تدني 

االقتصاد الحايل . 
االقتص�ادي  بالش�أن  املخت�ص  يق�ول 
حافظ ال بش�ارة يف اتص�ال مع )املراقب 
العراقي(: التظاهرات االخرة او القادمة 
كم�ا يروج�ون له�ا ه�ي ليس�ت لتغير 
النظام السيايس وانما تظاهرات مطلبية 
االقتصادي�ة  باالصالح�ات  وتطال�ب   ,
والحقوق املرشوعة التي اقرها الدس�تور 

, فهناك مش�اكل يعان�ي منها العراقيني 
ولم تس�عى الحكومات الس�ابقة وحتى 
الحالي�ة لحله�ا , مم�ا ادى اىل غض�ب 
الش�ارع العراق�ي ويف مقدمته�ا ,الفقر 

فالع�راق دول�ة غني�ة والفق�ر ارتفع اىل 
اكث�ر م�ن 3٠% ويرفقه�ا البطال�ة التي 
تصاعدت اىل مؤرشات خطرة , واملطالب 
ل�م تتوقف فهناك ازمة الس�كن والوعود 

الحكومي�ة لم تطبق يف هذا املجال .وتابع 
ال بش�ارة: مطال�ب املتظاهري�ن طويلة 
وه�ي اقتصادي�ة بكاف�ة جوانبها وهي 
تمث�ل مطال�ب كل العراقي�ني , وخاصة 

فيما يتعلق بملف الكهرباء الذي استهلك 
ع�رشات امللي�ارات م�ن ال�دوالرات ول�م 
نلمس تحس�نا طفيف�ا وانم�ا اجراءات 
ترقيعي�ة ويف حقيقتها تكريس للفس�اد 

, فموازن�ة الع�راق للع�ام املقب�ل تبل�غ 
االف�رايض  والعج�ز  دوالر  ملي�ار   ١٠٠
كبر ج�دا , وهن�ا التس�اؤل اين رصفت 
تل�ك االم�وال واين حص�ة االعم�ار فيها 
وتأهيل البنى التحتية التي اس�تهلكت يف 
املحافظات الجنوبية والوس�طى , وكيف 
تم رسم العجز يف املوازنة , والعراق طوال 
س�نوات عديدة لم يرصف موازنة كاملة 
وحس�ب تقارير وزارة املالية , فالتخبط 

االقتصادي وراء الغضب الشعبي.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
السيايس ياس�ني ضاحي يف اتصال مع ) 
املراق�ب العراقي(: التظاه�رات كان لها 
ه�دف اقتصادي وه�ي بعي�دة كل البعد 
, فاملطال�ب اقت�رصت  السياس�ية  ع�ن 
عىل تحس�ني الوضع االقتصادي واملادي 
للعراقي�ني وايج�اد ف�رص عم�ل , ب�دال 
من اس�تقدام العمال�ة االجنبية بش�كل 
ع�ادل  بتوزي�ع  واملطالب�ة   , عش�وائي 
للثروات .وتابع ضاحي: املواطن العراقي 
يعي�ش حياته اليومية وس�ط اس�ترشاء 
الفس�اد اإلداري واالقتص�ادي، حس�بما 
رصدت�ه منظم�ات دولي�ة مث�ل منظمة 
الش�فافية التي صنفت العراق باعتباره 
ينخره�ا  الت�ي  العال�م  دول  أب�رز  أح�د 
الفس�اد, كما ان فئة الش�باب وخريجي 
املعاه�د والجامعات يتطلعون إىل تحقيق 
تقدم يف مس�اعي معالجة تحديات كربى 
مثل: تردي الوض�ع االقتصادي، وانحدار 
مس�توى الخدم�ات، وتفاق�م البطال�ة، 
وتعثر جه�ود إعادة اإلعمار، واس�تمرار 
صي�غ املحاصص�ة بأش�كالها، وارتفاع 

وترة التدخالت الخارجية.

إعالن إيراني عن قرب الربط السككي مع العراقبأكثر من ملياري دوالر.. العراق يتصدر قائمة مستوردي األثاث التركي
أعلن مس�اعد وزي�ر الطرق 
وبن�اء املدن س�عيد رس�ويل، 
االحد، أنه س�يتم قريبا البدء 
بعمليات انش�اء خط س�كك 
الحديد بني مدينتي ش�لمجة 
غ�رب(  )جن�وب  االيراني�ة 

والبرصة العراقية.
قول�ه،  رس�ويل  ع�ن  ونق�ل 
إن هنال�ك م�رشوع للرب�ط 
الس�ككي مع العراق وايجاد 
يف  جديدت�ني  محطت�ني 
هم�ا  حدوديت�ني  نقطت�ني 

شلمجة وخرسوي.
واضاف ان تمهي�دات العمل 
لخ�ط ش�لمجة -البرصة قد 
ب�دات وس�يتم الب�دء قريب�ا 
بالعملي�ات التنفيذي�ة له�ذا 
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كيلوم�را ويتضم�ن انش�اء 
جرس يف طريقه ايضا.

واوض�ح، أن املص�ادر املالية 
لهذا املرشوع سيتم توفرها 
بصيغة التموي�ل “فينانس” 
واض�اف، ان توف�ر التمويل 
للمرشوع س�يكون من قبل 
وفقا  املستضعفني  مؤسسة 
لقرار مجلس الوزراء بحجم 
)ال�دوالر  ري�ال  تريلي�ون   4
يع�ادل 42٠٠٠ ريال حس�ب 

السعر الرسمي(.
وبع�د  ان�ه  رس�ويل،  وأك�د 
تنفيذ هذا املرشوع س�تتوفر 
ال�زوار م�ن  امكاني�ة نق�ل 
ايران واىل الع�راق وبالعكس 
بص�ورة مبارشة عرب س�كك 

الحديد.

ج�اوزت قيمة ص�ادرات تركيا 
من األثاث املنزيل منذ بداية عام 
إىل نهاي�ة 2٠١8، ١4.2   2٠١4

مليار دوالر أمريكي.
اس�طنبول  والي���ات  وتع�د 
وقي�رصي  وأنق�رة  وبورص�ة 
وإزم�ر، يف مقدم�ة الوالي�ات 
الركية يف صناعة األثاث املنزيل.
هيئ�ة  معطي�ات  وذك�رت 
قيم�ة  أن  الركي�ة،  اإلحص�اء 
ص�ادرات القط�اع خ�الل عام 
2٠١4، بلغ�ت ملياري�ن و97٠ 
ملي�ون دوالر، ويف ع�ام 2٠١٥، 
بلغ�ت ملياري�ن و7٥3 مليون 

دوالر.
ووفق�ا ملعطي�ات الهيئ�ة، فإن 
يف  القط�اع  ص�ادرات  قيم�ة 
ملياري�ن  إىل  وصل�ت   ،2٠١٦

و٦٥8 ملي�ون دوالر، ويف ع�ام 
2٠١7، بلغ�ت ملياري�ن و7٦٠ 

مليون دوالر.

وخالل العام املنرصم )2٠١8(، 
م�ن  تركي�ا  ص�ادرات  بلغ�ت 
 3 املن�زيل،  األث�اث  منتج�ات 

ملي�ارات و١3٠ ملي������ون 
دوالر.

م�ن  املمت�دة  الف�رة  وخ�الل 
مطلع العام الحايل، حتى نهاية 
ص�ادرات  بلغ�ت  أغس�طس، 
قط�اع األث�اث املن�زيل الركي، 

مليارين و2٠٦ مليون دوالر.
وجاء الع�راق يف املرتب�ة األوىل 
األكث�ر اس�تراداً  ال�دول  ب�ني 
لألث�اث املن�زيل الرك�ي، وذلك 
بملياري�ن و393 مليون دوالر، 
تلت�ه أملاني�ا ب�� 972 ملي�ون 
دوالر، والسعودية ثالثة ب�88١ 
ملي�ون دوالر، وفرنس�ا رابع�ا 
ب�٦8٦ مليون دوالر، والواليات 
خامس�ة  األمريكي�ة  املتح�دة 

ب�484 مليون دوالر.

،،
،،
المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اليخفى على احد ان التظاهرات االخيرة التي شهدتها المحافظات 
العراقي���ة بأس���تثناء كردس���تان له���ا جذور واش���كاليات ل���م تعالجها 
الحكومات الس���ابقة وبقيت على حالها .الش���عور بالظلم وعدم توزيع 
الثروات بش���كل عادل ما بين العراقيين واس���تئثار الطبقة السياس���ية 

بمعظم الموازنات السابقة خلقت طبقة ثرية من السياسيين الذين 
يمثل���ون تقريبا 5% من الش���عب العراقي , بينم���ا نرى غالبية 

العراقيين يعيشون اوضاعا مادية صعبة .
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المراقب العراقي/ متابعة...

كش�ف حس�اب »معتق�ي ال�رأي«، املهت�م بالحال�ة 
الحقوقية يف الس�عودية، يف تغري�دة عىل صفحته عىل 
موقع »تويرت« عن حملة تش�نها السلطات السعودية 
ض�د املغردين الذين يوجهون انتق�ادات لهيئة الرتفيه 
التي يديرها تركي آل الش�يخ. وغرد الحساب »اللجان 
اإللكرتوني�ة ب�دأت بش�ن حمل�ة »تهدي�دات« مكثفة 

ض�د املغردي�ن الذي�ن يعربون ع�ن رأيه�م وينتقدون 
ممارسات رئيس هيئة الرتفيه تركي آل الشيخ«.

وتمن�ع الس�لطات الس�عودية أي انتق�ادات موجهة 
لهيئة الرتفيه التي يديرها تركي آل الش�يخ املستشار 
يف الدي�وان امللك�ي وأح�د أذرع ويل العه�د محم�د بن 
س�لمان، حي�ث س�بق للس�لطات أن قام�ت باعتقال 
الش�يخ عمر املقبل وهو أستاذ يف الدراسات اإلسالمية 

بكلية الرشيعة بجامعة القصيم، وناشط عىل اإلنرتنت 
بع�د انتش�ار مقط�ع فيدي�و ل�ه يف وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي، وه�و ينتقد هيئ�ة الرتفيه ونش�اطاتها 
مم�ا ألهب حماس بع�ض املغردين املنتم�ن للتيارات 
»املحافظ�ة« يف البالد النتقاد الهيئة نتيجة ما وصفوه 
بالخ�روج عن الع�ادات والتقالي�د ورصف الكثري من 

األموال.

حكومة آل سعود تالحق المنتقدين لهيئة الترفيه دولي دوليعربي  عربي 
مع دخول االحتجاجات في يومها الرابع 

الحريري يطلق جملة من القرارات االقتصادية إلنتزاع فتيل 
أزمة التظاهرات الشعبية

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد رئي�س مجلس ش�ورى حركة النهضة عب�د الكريم 
الهاروني، األحد، إن رئاس�ة الحكومة الجديدة س�تكون 

من نصيب الحزب وهو أمر “لن يخضع للتفاوض”.
وق�ال رئي�س املجلس )أعىل هيئة يف الحزب اإلس�المي(، 
يف مؤتمر صحايف اليوم ان�ه »وبعد تفكري عميق ومطول 
ستش�كل ه�ذه الحكوم�ة برئاس�ة النهض�ة وبرئاس�ة 

شخصية من النهضة، هذا أمر ال يخضع للتفاوض«.
وتابع الهاروني »هذا ح�ق النهضة يف أن تقود الحكومة 
عىل أساس برنامج.. بالنسبة للقانون األسايس للحركة 
فإن رئيس الحركة هو املرشح للمناصب العليا يف الدولة، 
تبقى هذه الفرضيات مفتوحة يف رئاسة الربملان ورئاسة 

الحكومة«.
يف  مقع�دا(   52( ضيق�ة  بأغلبي�ة  ف�از  الح�زب  وكان 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة متقدم�ا ع�ىل منافس�ه الحزب 
اللي�ربايل “قلب تونس” )38 مقعدا( والذي أعلن بقاءه يف 

املعارضة.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت وس�ائل اإلعالم الس�ورية الرس�مية أن الجيش الرتك�ي واملتحالفن 
معه من املعارضة السورية املسلحة سيطروا، اليوم األحد، عىل مدينة رأس 

العن بعد انسحاب املقاتلن األكراد منها.
وقالت وكالة »س�انا« الس�ورية إن »مجموعات قوات سوريا الديمقراطية 
املنحل�ة تنس�حب م�ن كام�ل مدين�ة رأس العن، وق�وات النظ�ام الرتكي 

ومرتزقته�ا تحتله�ا«.
وس�بق أن أفادت مصادر من املعارضة الس�ورية املس�لحة، بخروج قافلة 

تض�م مقاتلن م�ن »وحدات حماية الش�عب« الكردية، الت�ي تمثل الهيكل 
العسكري ل�«قسد«، من مدينة رأس العن بمحافظة الحسكة شمال رشق 

سوريا.
واته�م قائد »قوات س�وريا الديمقراطي�ة«، مظلوم عبدي، أمس الس�بت، 
الجي�ش الرتكي بعرقلة خروج مقاتليها من رأس العن، محذرا من أن عدم 
االلت�زام بنظام وقف إط�الق النار س�يعترب »مؤامرة« ضده�ا، بينما نفت 
تركيا هذا االتهام، قائلة إنها س�لمت الجانب األمريكي كل املعلومات حول 

الطرق اآلمنة النس�حاب الوحدات الكردية.

سانا: الجيش التركي يحتل رأس العين بعد انسحاب »قسد«

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�اد تقرير لصحيفة اوبزرف�ر الربيطانية، بأن 
إج�راءات عزل الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب 
تتسارع بعد تزايد االنتقادات له بسبب االوضاع 

يف سوريا.
وذكر التقرير، أن »بعد أس�بوع ميء بالزخم يف 
واش�نطن فيما يختص بتحقيقات عزل الرئيس 
دونال�د ترام�ب والت�ي تتزايد ضغوطه�ا يوميا 
يواج�ه ترامب انتق�ادات حادة م�ن قبل الرجل 

ال�ذي يمس�ك بمص�ريه بن يدي�ه، الس�يناتور 
ميت�ش ماكونل زعي�م األغلبي�ة الجمهورية يف 

مجلس الشيوخ«.
وأض�اف، أن »الس�يناتور كتب مق�اال يف جريدة 
واشنطن بوست قال فيها إن ترامب ارتكب خطأ 
اس�رتاتيجيا قاتال بسحب القوات األمريكية من 
سوريا بما سمح للقوات الرتكية بشن هجومها 
ع�ىل الق�وات الكردية التي كان�ت متحالفة مع 

أمريكا يف مواجهة »داعش«.

واوض�ح، أن »تحقيق�ات الع�زل أصبحت أكثر 
عمق�ا بعد الش�هادات التي أدىل بها مس�اعدون 
لرتام�ب وأصبحن�ا يف انتظار إج�راء تصويت يف 
مجل�س الش�يوخ عىل ب�دء محاكم�ة الرئيس، 
مبين�ا أن »ماكونيل بدأ اإلع�داد الجتماع لنواب 
الح�زب الجمهوري حيث ينتظر أن يقدم عرضا 
وافيا مع مقتطفات من الدستور لرشح املوقف 
املعق�د لعملي�ة مس�توفية لل�رشوط واليمك�ن 

تجنبها«.

إجراءات عزل ترامب تتسارع اوبزرفر: 

العربي: حركة النهضة التونسية تعتبر رئاستها للحكومة  القدس 
الجديدة أمرا »غير قابل للتفاوض«

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت مكون�ات سياس�ية وش�خصيات قبلي�ة 
بارزة بمدينة الغيظ�ة يف محافظة املهرة اليمنية 
عن تأس�يس »مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي«، 
للمطالب�ة بوق�ف الع�دوان ع�ىل اليم�ن ورفض 

اإلحتالل السعودي اإلماراتي.
ودعا بي�ان صادر عن املؤتمر التأس�ييس بعنوان 
»إع�الن املهرة التاريخي« اىل وق�ف الحرب ورفع 

الحص�ار، وإنق�اذ البالد من حالة اإلنقس�ام 
وال�رتّدي يف مختل�ف املج�االت، من خالل 

الح�وار والرشاك�ة ب�ن كل األط�راف 
السياسية واالجتماعية الفاعلة«.

ولف�ت البي�ان ال�ذي ص�در ع�ن 
»الظ�روف  إّن  اىل  املجتمع�ن 

به�ا  يم�ّر  الت�ي  اإلس�تثنائية 
الوط�ن والتده�ور الحاصل يف 
مختل�ف املجاالت السياس�ية 
واإلجتماعي�ة  واإلقتصادي�ة 
الق�وى  م�ن  بثل�ة  دفع�ت 
إىل  الوطني�ة  والش�خصيات 

خ�الل  والتش�اور  التداع�ي 
املاضية إليجاد صيغة  األش�هر 

وطني�ة خالص�ة إلنق�اذ الوطن 
مما وصل إليه«.

وأوضح أن »الجهود أثمرت باإلتفاق 
ع�ىل تأس�يس مجل�س إنق�اذ وطن�ي 

جنوب�ي يتش�كل م�ن مجموع�ة م�ن املكون�ات 
والشخصيات السياسية واالجتماعية«.

وق�ف  إىل  البي�ان  بحس�ب  املجل�س  ويه�دف 
الح�رب ورف�ع الحص�ار وإنقاذ الب�الد من حالة 
اإلنقسام والتش�ّظي والرتّدي يف مختلف املجاالت 

الدع�وة واملس�تويات م�ن  خ�الل 

للح�وار والرشاك�ة ب�ن كل األطراف السياس�ية 
واالجتماعي�ة الفاعل�ة والوق�وف ع�ىل مس�افة 

واحدة من الجميع.
وأك�د املجلس أن�ه »يرف�ض التواجد العس�كري 
األجنب�ي يف بالدن�ا والتدخل يف ش�ؤوننا الداخلية 
ورف�ض اقتطاع أي ج�زء من أراضين�ا أو جزرنا 
أو بحارن�ا أو حقوقن�ا التاريخي�ة، ورف�ض أي 
اس�تحداثات يقوم بها أي طرف أجنبي يف األرض 
أو البحر س�واء كانت بش�كل مب�ارش أو غري 
مب�ارش عرب أدواتهم املحلية ومليش�ياتهم 

التابعة«.
مق�درات  ع�ىل  الحف�اظ  إىل  ودع�ا 
املادي�ة والبرشية،  البالد وثرواتها 
يف  ش�عبنا  بح�ق  والتمس�ك 
التعوي�ض العادل ع�ن كل آثار 
ترت�ب  الح�رب وم�ا  ونتائ�ج 
األم�وال  واس�تعادة  عليه�ا 

والحقوق املنهوبة.
وع�ّن املجل�س الش�يخ ع�ي 
مرجعي�ة  الحزي�ري،  س�الم 
إرشافية عليا للمجلس، واللواء 
أحمد قحطان رئيًسا للمجلس، 
أميًن�ا  الج�اوي،  عم�ر  وآزال 
عاًم�ا، وع�وض محم�د ب�ن فريد 
رئيًس�ا لدائرة األمن والدفاع، وأحمد 

الحسن، ناطًقا رسمًيا للمجلس.

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد رئيس االتحاد األوروبي دونالد توس�ك، تلقيه رس�الة من الحكومة 
الربيطاني�ة تطال�ب بتمديد موع�د الخروج م�ن التكتل )بريكس�ت(، 
مضيفاً أنه س�يبدأ حالياً بمناقشة األمر مع قادة االتحاد. وكتب توسك 
ع�رب حس�ابه يف “توتري”: “لق�د وصل للتو طل�ب التمديد. س�أبدأ اآلن 
التشاور مع قادة االتحاد األوروبي حول كيفية الرد”. وكانت الحكومة 
الربيطاني�ة قد أصبح�ت ملزًمة قانوناً بإرس�ال طل�ب التأجيل بعدما 

ص�وت أعضاء مجل�س العموم يف وقت س�ابق من يوم أم�س، لتأجيل 
موافقة الربملان عىل اتفاق “بريكست” الذي تفاوضت لندن بشأنه.

وته�دف خطوة الربملان إىل منع بريطاني�ا من مغادرة االتحاد األوروبي 
يف 31 أكتوبر )ترشين أول( بدون اتفاق انتقايل. ويرفض رئيس الوزراء 
الربيطاني بوريس جونس�ون تمديد “بريكست” ملا بعد ذلك املوعد. وال 
يزال من املمكن لكال الطرف�ن التصديق عىل اتفاق الخروج بحلول 31 

ترشين األول، بما يضمن خروج سلسل من االتحاد.

المراقب العراقي/ متابعة...
نددت حركة »حماس« بمش�اركة وفد من حكومة االحتالل يف مؤتمر أمني ُيعقد 
عىل مدار يومن يف البحرين، مشرية إىل أن ذلك »يتعارض مع ضمري األمة العربية« 
وحمل الناطق باسم حماس، حازم قاسم، يف ترصيح إن »الجهات التي تطبع مع 
االحتالل جزًءا من املس�ؤولية عن االعتداء عىل اإلنس�ان الفلسطيني، واستباحة 
املسجد األقىص من قطعان املس�توطنن«. وقال »لن تنجح كل محاوالت البعض 
لدم�ج دولة االحتالل يف املنطقة العربية، فاألمة س�تظل تعتربها عدوها املركزي، 

ول�ن تغفر لها جرائمها املتواصلة ضد كل مكونات األمة«. وأش�ارت إىل أن وزارة 
خارجية تل أبيب أكدت مشاركة الكيان اإلرسائيي يف املؤتمر؛ الذي يأتي استمراًرا 
ملؤتمر وارسو الذي بادرت إليه اإلدارة األمريكية قبل ثمانية أشهر. يذكر أن وفوًدا 
ومس�ؤولن من كيان اإلحتالل اإلرسائيي ش�اركوا يف عدة مؤتم�رات يف البحرين 
وكان آخرهم وزير االقتصاد إيي كوهن، والذي ش�ارك يف ش�هر أبريل/ نيس�ان 
امل�ايض يف مؤتمر عاملي عىل مس�توى وزراء حول دول »الس�تارت أب« الرائدة يف 

مجال التكنولوجيا واالبتكار، نظمه البنك الدويل.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن رئي�س الوزراء اللبناني س�عد 
بورق�ة  ق�رارات  جمل�ة  الحري�ري 
اقتصادي�ة النقاذ لبن�ان من االزمة 
الت�ي تعص�ف به�ا، فيم�ا تضمنت 
الن�واب  روات�ب  خف�ض  الورق�ة 
وال�وزراء الحالي�ن والس�ابقن 50 

باملئة.
وقالت وسائل اعالم لبنانية تابعتها 
»ورق�ة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الحريري االقتصادية تضمنت إلغاء 
جميع الصناديق )الجنوب – اإلنماء 
فض�ال  املهجري�ن(،   – واإلعم�ار 
ع�ن فرض رضائ�ب ع�ىل املصارف 
ورشكات التأم�ن بنس�بة 25 باملئة 
، وإلغ�اء قرارات خفض معاش�ات 

التقاعد للجيش والقوى األمنية«.
الورق�ة  تضمن�ت  »كم�ا  وتابع�ت 
وض�ع س�قف لرواتب العس�كرين 
ال يتج�اوز رواتب ال�وزراء، وتقديم 
مرصف لبن�ان واملص�ارف الخاصة 
3 مليار دوالر لخزينة الدولة، فضال 
عن إلغ�اء بعض املجالس والوزارات 

كوزارة اإلعالم«.
واش�ارت اىل ان »الورقة االقتصادية 
أن�واع  كل  إلغ�اء  ايض�ا  ش�ملت 
الزي�ادات يف الرضائ�ب ع�ىل القيمة 
والخدم�ات  والهات�ف  املضاف�ة 
العام�ة، ورف�ع الرسي�ة املرصفي�ة 
وال�وزراء  الن�واب  حس�ابات  ع�ن 
واملس�ؤولن يف الدول�ة ، فض�ال عن 

وضع ح�د أق�ىص لروات�ب القضاة 
ع�ىل أال يتج�اوز الرات�ب 15 مليون 
ل�رية )10 آالف دوالر( ، وخصخصة 
قطاع االتص�االت الخليوية، وزيادة 
الرضيبة عىل أرباح املصارف وإقرار 

قانون استعادة األموال املنهوبة«.
وكان الحري�ري ق�د ت�رأس، صباح 
االح�د، اجتماعا مصغ�را للحكومة 
من اجل وضع اللمسات االخرية عىل 
الورقة االقتصادية الخراج لبنان من 

االزمة االقتصادية التي تمر بها .
ويف هذا الص�دد يس�تمر اللبنانيون 
يف إحتجاجاته�م الش�عبية يف اليوم 
الراب�ع عىل التوايل حي�ث توافد عدد 
م�ن املواطن�ن إىل مختل�ف املناطق 
اللبنانية، وخصوصاً س�احة رياض 
الصلح والش�وارع املحيطة، وس�ط 
الق�وى  وتعزي�ز  أمني�ة  اج�راءات 
االمنية للرشيط الشائك الذي رفعته 

يف إتجاه الرساي الحكومي.
كل  فت�ح  املعتصم�ون  وناش�د 
م�ن  الجمي�ع  ليتمك�ن  الطرق�ات 
اإلعتص�ام،  س�احات  إىل  الوص�ول 
والتوجه إىل س�احة ري�اض الصلح 

ألجل مظاهرة مركزية.
الجنوب: 

يف الجنوب ب�دأ املتظاهرون بالتوافد 
إىل مس�تديرة العل�م يف مدينة صور 
اللبنان�ي  للجي�ش  انتش�ار  وس�ط 
الذي يسري دوريات مؤللة يف محيط 

املكان وداخل شوارع املدينة.

وساد الهدوء التام مدينة صيدا حيث 
لم تس�جل خالل الس�اعات األخرية 
أي عملية اقفال للطرقات الرئيس�ة 
والفرعي�ة باس�تثناء تقاط�ع ايليا 

الذي ينفذ فيه املتظاهرون اعتصاما 
منذ ثالث�ة ايام ، وس�ط تفاهم بن 

الجيش اللبناني واملعتصمن.
ويف جان�ب اخ�ر، أقام�ت مجموعة 
من الش�بان يف بل�دة الدامور صباح 

اليوم حواجز محبة عىل األوتوسرتاد 
الس�احي ب�ن الجن�وب وب�ريوت، 
والزه�ور  ال�ورود  خالله�ا  وزع�وا 
ع�ىل الس�يارات العاب�رة يف اتج�اه 
العاصمة، بعدما تركوا مرسباً واحداً 

من األوتوس�رتاد مفتوح�ًا لوصول 
املواطنن اىل بريوت.

الشمال:
أما شماالً فقد أقدمت مجموعة من 
الش�بان يف بلدة ارده - قضاء زغرتا 

عىل قطع األوتوس�رتاد الع�ام الذي 
يرب�ط مدين�ة طرابل�س بالضني�ة، 
بعدما نصبوا يف وسط الطريق خيمة 
ضخم�ة امت�دت مس�احتها ح�واىل 
ع�رشة أمت�ار أقفل�ت األوتوس�رتاد 

بالكامل.
وأعلن املعتصم�ون يف داخل الخيمة 
انه�م لن يفتح�وا هذا األوتوس�رتاد 
الش�عب  مطال�ب  تحقي�ق  حت�ى 

اللبناني.
ويف ع�كار عمل عدد م�ن املواطنن 
عىل تنظيف س�احة العب�دة يف املنية 
اس�تعداداً لبدء توافد املعتصمن من 

مناطق عكارية مختلفة.
وتوجه دع�وات من قبل الجميع الن 
تفت�ح الطرقات يف ع�دد من النقاط 
الفرعية من عكار، بما يسمح البناء 
البلدات والقرى العكارية باملشاركة 
وتسهيل وصولهم اىل احدى نقطتي 
االعتصام االساس�يتن: اما س�احة 

حلبا او ساحة الشهداء يف العبدة.
البقاع: 

االحتجاج�ات  تتواص�ل  بقاع�اً، 
ع�ىل الطرق�ات الدولي�ة الرئيس�ية 
والفرعي�ة وتتواص�ل عملي�ة قطع 
الطرقات واالعتصامات يف الساحات 
العام�ة ويف االماكن الحساس�ة عىل 

الطرقات الدولية والتقاطعات .
وقط�ع محتج�ون الطري�ق الدولية 
عند الساعة الحادية عرش قبل ظهر 
اليوم عند مس�تديرة دورس ورفعوا 

االع�الم اللبنانية، وتحول الس�ري اىل 
داخ�ل دورس البل�دة للقادم�ن من 
البقاعن الش�مايل واالوسط باتجاه 

املدينة او اىل طريق حمص.
ويف بريت�ال رفع املحتج�ون العوائق 
وفتح�ت الطريق الدولية عند مدخل 
البل�دة ام�ام حرك�ة الس�ري عىل ان 
تس�تأنف عند الس�اعة الرابعة بعد 

ظهر اليوم.
وقطع اوتس�رتاد رياق مستديرة تل 
العمارة مس�تديرة الحاجز املشرتك 
دع�وات  ووجه�ت  الف�رزل  ابل�ح 
للتجمع عن�د مس�تديرة زحلة التي 
اطل�ق املتظاه�رون عليها تس�مية 
جديدة باس�م مستديرة الثوار. فيما 
قطع�ت طري�ق البق�اع الش�مايل يف 
س�احة اللبوة ونظم اعتصاماً امام 
فرنس�بنك يف اللب�وة واقف�ل طريق 
ال�دويل: بعلب�ك - حم�ص يف الع�ن 
عثم�ان  البن�ي  الزيت�ون  الفاكه�ة 

وتواصلت االحتجاجات
أعلن�ت جمعي�ة املصارف  بدوره�ا 
إغ�الق املص�ارف ي�وم غ�د اإلثن�ن 
بسبب استمرار التحركات الشعبية 
يف أنح�اء عدة من الب�الد، املة يف أن 
تس�تتب األوضاع العام�ة رسيعا يف 
ضوء املس�اعي الحمي�دة والدؤوبة 
الس�لطات  مختل�ف  تبذله�ا  الت�ي 
واإلس�تقرار  الطمأنين�ة  إلش�اعة 
يف  الطبيعي�ة  الحي�اة  وإلس�تئناف 

البالد.

اإلعالن عن »مجلس اإلنقاذ الوطني« في اليمن 
الرافض لإلحتالل السعودي

االتحاد األوروبي يتلقى رسالة من بريطانيا
 بتمديد موعد »بريكست«

حماس تندد بمشاركة وفد إسرائيلي بمؤتمر أمني بالبحرين 
وتحمل االخيرة »استباحة« المسجد االقصى
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ينتظر التونسيون تحديد موعد الجلسة العامة ملجلس نواب 
الشعب ألداء الرئيس الجديد قيس سعيد لليمني الدستورية 
والت�ي من املتوقع ان تك�ون مطلع األس�بوع القادم وذلك 
بعد انتهاء آج�ال تقديم الطعون االنتخابي�ة يف االنتخابات 

الرئاسية التي جرت مؤخرا.
يشار اىل ان املرشح الرئايس التونيس الخارس، نبيل القروي،  
كان قد اعلن أنه لن يطعن بنتائج االقرتاع، التي أفرزت فوز 
منافس�ه قيس س�عّيد، »تغليبا للمصلحة العلي�ا للوطن«. 
وذل�ك بحس�ب بيان صادر ع�ن حزب قلب تون�س أكد فيه 
الق�روي بان�ه« بعد التش�اور م�ع املكتب الس�يايس لقلب 
تون�س، خّينا تغليب املصلحة العليا للوطن بعدم الطعن يف 
نتائ�ج االنتخابات ». كما جدد تهنئة س�عّيد بفوزه، متمّنيا 
ل�ه »كّل النجاح والتوفي�ق يف أداء مهاّمه عىل رأس الّدولة«. 
وق�د فاز ح�زب قلب تون�س باملرتبة الثاني�ة يف االنتخابات 
الترشيعي�ة وحصل ع�ىل 38 مقعدا من أص�ل 217، ليكون 

الحزب الثاني الحاصل عىل اكرب كتلة بعد حزب النهضة.
ويف األثن�اء انطلق�ت حرك�ة النهضة � وه�ي الحزب األول 
الفائ�ز يف االنتخاب�ات الترشيعية � يف مش�اورات تش�كيل 
الحكومة القادمة بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسمها 
عماد الخميي مؤكدا بان املشاورات لن تشمل كل مكونات 
املجل�س النيابي، اذ تس�تثني حزبي » قلب تونس« والحزب 
الدس�توري الح�ر«. م�ا يعن�ي عملي�ا ان هذي�ن الحزب�ني 
سيش�كالن املعارض�ة القادم�ة ورأس حربته�ا. وين�ص 
الدس�تور التونيس ع�ىل ان يكلف الرئي�س املنتخب الحزب 
الفائ�ز يف االنتخاب�ات بتكوين الحكومة خالل ش�هر قابل 

للتجديد مرة واحدة.
فهن�اك حاجة الي�وم يف تونس لتش�كيل الحكومة يف أرسع 
وقت ممكن بالنظ�ر اىل امللفات الصعبة الهائلة التي تنتظر 
التونسيني اهمها التصويت عىل مرشوع املالية لسنة 2020 
. ويف ظل التشتت الكبي الذي افرزته االنتخابات الترشيعية 
وعدم فوز حزب كبي بغالبية املقاعد التي يتطلبها تش�كيل 
حكومة ، فان كل هذه التطورات تفرض عىل حزب النهضة 
الفائر بأكرب عدد م�ن املقاعد ) 52 مقعدا( اقامة تحالفات 
م�ع الكت�ل النيابي�ة واألح�زاب الت�ي يمك�ن ان تنس�جم 
م�ع برامج�ه ورؤيته لتس�يي لوض�ع العام يف ظ�ل األزمة 
املستفحلة معيشيا واقتصاديا وسياسيا ...اذ يتوقع خرباء 
االقتص�اد ان يص�ل حجم خدم�ة الدين الع�ام يف تونس اىل 
حدود 11.678 مليار دينار. فالدولة التونسية ولنئ نجحت 
يف االنتقال السيايس الديمقراطي اال ان االنتقال االقتصادي 
لم يتحقق بعض، فكل املؤرشات االقتصادية تعكس تراجعا 
كبيا يف نس�ب النمو بس�بب األزمات العدي�دة التي عرفتها 
الب�الد خالل االعوام املاضية. علم�ا ان اتفاق القرض املمدد 
مع صن�دوق النقد ال�دويل ينتهي يف الس�نة القادمة ..لذلك 
فان التحدي الكبي  عىل الحكومة الجديدة هو الدفع بالنمو 
واالس�تثمار من اجل اس�رتجاع الحد األدنى م�ن التوازنات 
املالية التونس�ية وايقاف النزيف يف االنفاق العمومي العام 
لك�ي ال يتفاقم الوض�ع االقتصادي أكث�ر. كل هذه امللفات 
تتطل�ب تكاتف�ا للنخ�ب التونس�ية والتيارات السياس�ية 
الفائزة يف مجلس نواب الش�عب سواء التي ستحكم او التي 

ستنضم اىل صفوف املعارضة وتؤثث جبهتها.
 )Gafi( ولع�ل اعالن الجلس�ة العامة ملجموعة العم�ل املايل
املنعق�دة يف باري�س إخ�راج تونس رس�ميا م�ن »القائمة 
الس�وداء« يش�كل  خطوة هامة عىل طريق انعاش الوضع 
الت�ي  الخارجي�ة  االس�تثمارات  وتش�جيع  االقتص�ادي 
تحتاجه�ا البالد للخروح من األزمة املس�تفحلة . فمس�ية 
تون�س وتجربتها الديمقراطية ، تحت�اج ايضا اىل مقومات 

اقتصادية حياتية لتعيش وتستمر.

تونس: ماذا ينتظر 
الحكومة القادمة ؟

روعة قاسم

الطائفية ال دين لها والواقفون خلفها أسوأ منها

بقلم/ محّمد لواتي
لم يكن الفكر الس�يايس بليداً إىل حد اإلغماء، كما يتصوَّر هؤالء، 
إنه�م ُمخطئ�ون من�ذ البداي�ة. ذلك أن لعب�ة املصالح ه�ي التي 
تدفعهم من خلف الستار وهم ال يشعرون أو ال يعلمون، ويوّدون 
املواجه�ة لَخلِْق واقٍع ربما له�م فيه موقع قدم. هناك إذن، أثر يف 
الُبعد الالواقعي عند هؤالء، وإن هذا الُبعد يخضع أساس�ًا ملنطق 
التجزيئي�ة، والتجزيئية هي املهم لديهم، ألنهم يرفضون قس�ماً 

مهماً من التاريخ عىل أنه املرجعية األساس للتحّول نحو مفهوم 
اإليداع خارج صفوف العلمانية وحتى الوثنية. 

  ل�م يك�ن الجنرال تواتي س�ابقاً وس�عيد س�عدي والهاش�مي 
الرشي�ف، ولي�ىل عس�الوي وآخ�رون واملاركس�يون قبله�م إال 
ل ال�ذي ينزح نحو غ�رف الجليد ال  القاع�دة له�ذا املفهوم املُفضَّ
س ملفهوم الذاكرة  َقْصد َجلْد الذات لتوضيح املبدأ العام الذي يؤسِّ
الجماعي�ة، ولكن َقْص�د َجلْد اآلخرين والتوطئ�ة لعودة األبجدية 

الوثنية كي تحكم ضمي الكل...وهم يعلمون أن هذا الذي ناضلوا 
م�ن أجله بُمس�اعدة ُممّثليهم يف الس�لطة آن�ذاك، والذين وزَّعوا 
�ان حتى بع�ض أرسار الدولة عليهم هو قائم عىل س�طوة  باملجَّ
الوَْه�م وتفاُع�الت الخيال في�ه، إن الطريق عرب مب�دأ التجزيئية 
محفوف بكل املخاط�ر، وان اتخاذ هذا الطريق من أيِّ كان كَمن 

يبحث عن املوت للتخفيف عن آالمه.
دعن�ي أق�ول، لم تك�ن الب�الد عىل حاّف�ة االنهي�ار بع�د أحداث 

»الفيس« بل كانت قبلها بس�نواٍت وكانت طائفة التائهني وسط 
األح�الم من ُدع�اة تمجيد فكر اآلخر بل وتمجيد االس�تعمار هي 
الس�بَّاقة للفوىض، وألن الذين س�قطوا من املُجاهدين إبان ثورة 
التحرير كانوا من جميع املناطق واألرياف الجزائرية، فإن هؤالء 
ال يمك�ن أم�ام هذه الوقائ�ع أن ُيفِصحوا عن حّبهم لفرنس�ا إال 
تح�ت يافطة لجزٍء من تاريخنا هي يافطة األمازيغية.. هي بيت 
القصي�د لدى الذين صنعوا الِفَتن للوطن منذ بداية الثورة، وليس 

بعد االس�تقالل بل كان�وا يريدون ما قاله »الجن�رال ديغول« عن 
الرئيس بورقيبة قال »لو ولَِد بورقيبة يف شمال أوروبا لكان اليوم 

والياً عىل مرسيليا«...
مبدأ الدولة وثوابت التاريخ

إن فكرة التخّل عن الذات لحساب ذات اآلخر، لم تكن وليدة األزمة 
التي عرفتها البالد يف بداية التسعينات، إنها بالتأكيد سابقة لهذه 
الحركة، ب�ل إن الحركة الالِحقة بما ُيعرَف بحركة »الفيس« هي 
الظاِهرة غي الس�وّية، فما كان ي�دور يف الخفاء ومن منطوٍق ال 
يؤِم�ن إال بالخطأ، والخطأ التاريخي باألس�اس، وهم يقولون إن 
قوَّة التاريخ لم تأخذ مجراها نحو الهدف إال من خالل التجزيئية 
ل�ه،  وبالتايل ه�م يحاولون البق�اء ضمن دائرة ما قبل اإلس�الم 
والوثني�ة أح�د مظاهر ه�ذا الق�ول، والسياس�ة املُناِهضة لكل 
الِقَيم واملفاهي�م اإلعالمية واالجتماعية هي بواّبة للوعي عندهم 
ال ألنه�م ال يمتلك�ون غي رؤية امل�ايض البعيد، لك�ن الرتباطهم 
بُمعادالٍت سياس�يٍة رَس�َمتها فرنس�ا قبل خروجها من الجزائر، 
�ة التاريخ ولك�ن باملفهوم  إنه�م يقول�ون أيضاً نح�ن قوَّة يف قمَّ
املُس�توِعب للف�وىض ال املُس�توِعب للتاري�خ... يدع�ون أصحاب 
ه�ذه الرؤية مبدأ التمك�ني  ولكن بمفهوم اإللغ�اء للتمكني ذاته 
إذ لم يكن املرّبع الذي يتنافس�ون في�ه حكاية للتاريخ والجريمة 
إال تل�ك الت�ي اقرتفت ضد الوثنية فيه. لذل�ك نحن نقول إن فكرة 
االعتزاز بالجغرافيا هي نفس�ها فكرة االعتزاز بالتاريخ، و«حني 
يلتقي التاريخ بالجغرافيا يولد اإلنس�ان«. اإلنسان الذي بإمكانه 
الَذَوب�ان يف مفاهيم العامة ال الخاصة، فهل بإمكان »االنفصايل« 
فرح�ات مهن�ي وُزمرته أن يقف�ز الجميع ع�ىل الجغرافيا مثلما 
يحاولون عبث�اً القفز عىل التاريخ؟ وهل للحقائق املُراِدفة ملا هو 
حاِصل ع�ىل األرض أن تلغى بُمجرَّد إمكانية التخّل عن جزٍء من 

الواقع لحساب الوَْهم، ولحساب مرجعية اآلخر؟
ح�ني يتض�اءل بريق األم�ل يف األفق الس�يايس لُدعاة االنش�طار 
التاريخ�ي يأتي االنق�الب فيتضاءل معه أيض�اً كل جهد ُيبَذل يف 
مصطل�ح الجهة الصاِنعة لهذا األفق وذاك االنش�طار. نعم، لكن 
حرك�ة االنطواء األمازيغي لدى ُدع�اة اإللغاء لآلخر مَمن هو من 
ُمكوّناته�ا ما هو إال ُمجرَّد حركة هاِئجة أنتجت ما تنتجه أمواج 
البحر »َزَبد أجوف« ولذلك انشطرت أحزابهم إىل خاليا، أقول خاليا 
ثاً بأوراق األش�جار الصفر بإس�م الوثنية  ألن منها مازال ُمتش�بِّ

ويصنع منها األوزار لنفسه.
هناك إذن َفْرق بني َمن يؤِمن من منطق البناء الواقعي، وبني َمن 
ُيشِعل شموع األوهام ويظّن أنه قاِدر ُمقَتِدر عىل ترصيف الفكرة 

الغاِمضة التي يحاول َرْسَمها عىل جبني األرض.
العاِم�ل األول يصن�ع الواقع من جدي�د وفق منظور املس�تقبل، 
والعام�ل الثاني يتخىلَّ عن وجوده ملبدأ النضال من أجل أن ُتحَرق 

الرمال والرمال ال تحرتق.

،،

،،

دنا على ُبعد االجترار  في مقاٍل سابٍق أكَّ
السياسي )في الجزائر( كأداِة فعٍل مبدئي 
لمفهوم التجزيئية. مفهوم في األساس 
مشدود ليس بالشّد التاريخي بل بالمعيار 

االفتراضي لخطأ سابٍق يبدو للبعض 
حقائق تنسج على منوالها جغرافيا جديدة 

وبتاريٍخ انتهى مفعوله من زمان.
أكيد هناك شبه ِزلزال يودَّون رؤيته في 
المنطقة بعد أن شاهدوا الفتنة، وكانوا 
شهودًا عليها وكانوا فاعلين لها. ومع 

األسف هناك أطراف سابقة في السلطة 
أيَّدت هذا الطرح ألسباٍب استراتيجيٍة 

تتعلق بمصالحها وإْن كانت اليوم، ال 
تمثل سوى جزء من أرشيف األزمة.

هناك أيضًا مواقف واهية آلخرين لعبوا 
بالمواقع التي هم فيها من دون وعي 

منها ألسباب ُملتِزمي فعل الخارج... 
وللتوضيح فإني أعني هنا بمفهوم 

الخارج الذين ما زالوا يصنعون 
ُمخّططاتهم التخريبية بناء على 

منطوق فعل الخارج.

بقلم/ ريزان حدو
ول�م يفلح اّتفاق االس�تقالل ال�ذي ُوّقع يف 
املدينة الس�ويرسية زوريخ عام 1959 بني 
األط�راف املتحاربة بضمان�ة الدول املؤثرة 
يف املل�ف الق�ربيص )بريطاني�ا – تركي�ا – 
اليون�ان( يف ح�ل القضي�ة وإح�الل األمن 

والسالم أكثر من ثالثة أعوام.
عىل الرغ�م م�ن أن االتفاق تبع�ه انتخاب 
رئيس للبالد ومصادقة عىل دس�تور جديد، 
إال أن موج�ة العن�ف عادت بس�بب رفض 
القبارص�ة األت�راك التعديالت الدس�تورية 

التي اقرتحها الرئيس املنتخب مكاريوس.
وهك�ذا بقي الوض�ع مضطرب�اً يف قربص 
رغ�م إرس�ال األمم املتح�دة ق�وّات حفظ 
السالم عام 1964. واستمر هذا الوضع إىل 
أن تدخل�ت القوات الرتكية بش�كل مبارش 
بعد 10 س�نوات تماماً، إثر تدهور األوضاع 
األمنية بعد االنقالب العسكري عىل الرئيس 

مكاريوس.
وق�د تمّكن الجن�ود األتراك من الس�يطرة 
عىل ثلث جزيرة قربص، وأقامت الحكومة 
الرتكي�ة مناطق آمنة عىل مس�احة 3350 
كل�م2 بحّج�ة حماي�ة القبارص�ة األتراك 
الذين لم يكن يزيد تعدادهم عىل عرشين يف 

املئة من تعداد السكان.
ع�اد الرئيس الرشعي مكاريوس إىل الحكم 
بفع�ل الضغ�وط الدولي�ة، إال أن الجي�ش 
الرتك�ي ل�م ينس�حب م�ن املناط�ق الت�ي 
احتلّه�ا، بل س�ارع األت�راك إىل إعالن قيام 
حكم ذاتي يف ش�مال ق�ربص. وبهذا بدأت 
أعم�ال التغي�ي الديموغ�رايف، القبارص�ة 
األت�راك إىل الش�مال، واليونانيون منهم إىل 
الجنوب. واستمر الحكم الذاتي حتى أُعلن 
عام 1983 برعاي�ة تركية عن »جمهورية 
ش�مال قربص«، واخت�ي رؤوف دنكطاش 
أّول رئي�س لجمهورية غي معرتف بها من 

قبل أي دولة، باستثناء تركيا.
وال ي�زال وض�ع ق�ربص عىل ما ه�و عليه 
حت�ى يومن�ا ه�ذا، وال ي�زال القربصي�ون 
يحلم�ون بالي�وم ال�ذي تعود في�ه بالدهم 
موّح�دة يف دولة واحدة وعاصم�ة واحدة، 

بعيداً عن التقسيم.

لنع�د اآلن م�رًة أخ�رى إىل باك�و ونتاب�ع 
الرتوي�ج  إط�ار  يف  إردوغ�ان  ترصيح�ات 
للعدوان عىل األرايض السورية رشق الفرات 

ضم�ن عملية أس�ماها نبع الس�الم والتي 
انطلقت يف 9 ترشين األول/أكتوبر الجاري 
)أعلن عن إنش�اء منطقة آمنة بطول 444 
كم من الغرب إىل الرشق وبعمق 32 كم من 
الشمال إىل الجنوب سيعود إليها الالجئون 

السوريون(.
م�رشوع  وراء  الحقيقي�ة  الغاي�ة  فم�ا 
املنطق�ة اآلمنة؟مرشوع املنطقة اآلمنة ما 
ه�و إال عملية تركية إلنش�اء جدار برشي 
داخل األرايض الس�ورية )عىل غرار الجدار 
اإلس�منتي ال�ذي بنته( عىل ط�ول الحدود 

السورية الرتكية.
ج�دار ب�رشي ينت�ج بع�د عملي�ة تغي�ي 
ديمغ�رايف وف�رز دقي�ق للس�وريني ولغي 
الس�وريني املراد توطينهم يف مس�توطنات 

تركية عىل األرايض السورية
عملي�ة الفرز األوىل تقوم عىل فرز عقائدي 
النتق�اء الس�وريني الذين يدين�ون بالوالء 
لحزب العدالة والتنمية عىل اعتباره الفرع 

األقوى لتنظيم اإلخوان املسلمني .
عملي�ة الف�رز الثاني�ة تقوم عىل أس�اس 

عرقي، فاألولوية يف األماكن االس�رتاتيجية 
للرتكمان وليس للعرب وال ألي عرق آخر.

وهن�ا يجدر بنا التوقف عن�د مكان وزمان 
اإلع�الن عن طبيع�ة املنطق�ة اآلمنة فهي 

إشارة تحمل يف طياتها الكثي الكثي:
قمة الدول الناطقة بالرتكية، أهداف تركيا 

كثية من وراء هذا املرشوع:
1- الس�يطرة عىل الش�مال الس�وري عرب 
إنشاء مستوطنات تضم الحاضنة الشعبية 
للرئيس الرتكي ولتنظيم اإلخوان املسلمني.

2- خط�وة عىل طري�ق تكرار الس�يناريو 
القربيص، أي إنشاء دولة شمال سوريا عىل 
غرار دولة ش�مال قربص، وساعة اإلعالن 
س�ترتك لح�ني إنض�اج امل�رشوع وتهيئ�ة 

الظروف املحلية واإلقليمية والدولية .
3- الجدار البرشي حارس أمني غي مكلف 
للح�دود الرتكي�ة، ورسب ج�راد ته�دد به 
أنقرة بقية األرايض السورية كلما اقتضت 

الحاجة .
اإلرهابي�ة  للعن�ارص  4- مس�تودع كب�ي 
)االيغور - الشيش�ان - األوزبك - العنارص 

اإلرهابي�ة من أص�ول أوروبي�ة وأميكية 
- العن�ارص اإلرهابي�ة م�ن دول الخلي�ج 
يتم اس�تخراجهم وإرس�الهم  وأفريقي�ا( 
إىل دول ومناط�ق أخرى بحس�ب املصلحة 

الرتكية.
5- يف ح�ال تع�ذر تحقي�ق اله�دف الثاني 
تكون الخطة الرتكية البديلة هي اإلمس�اك 

بالشمال السوري كورقة تفاوض.
6- طبع�اً املل�ف الك�ردي ح�ارض كأح�د 
األه�داف الرتكي�ة م�ع التأكي�د أن�ه ليس 
اله�دف الرئييس واالس�رتاتيجي للمرشوع 
الرتكي، الج�دار البرشي سيش�كل دعامة 
للج�دار اإلس�منتي للفص�ل ب�ني الكرد يف 

سوريا والكرد يف تركيا .
امل�رشوع الرتك�ي يف س�وريا ه�و حج�ر 
األس�اس لبناء العثمانية الجدي�دة، والتي 
هي بدورها الفرع ورأس الحربة للمرشوع 
األك�رب »مرشوع الرشق األوس�ط الكبي«، 
وه�و مرشوع ال يس�تهدف الكرد فقط بل 
يس�تهدف ش�عوب املنطقة األصيلة كافة 
)ع�رب - فرس - كرد - أرم�ن - البلوش - 

آذري�ون - الطاجي�ك - أمازيغ - رسيان – 
أشور(.

ل�ذا ب�ات لزام�اً ع�ىل كل ش�عوب املنطقة 
)وليس س�وريا فق�ط( العم�ل عىل وضع 
أسس حل اس�رتاتيجي يحفظ مصالحهم 
وطوائفه�م،  قومياته�م  اخت�الف  ع�ىل 
فاملعارك ت�دار عىل أراضينا وتطحن عظام 
ش�عوبنا بعيداً عن أرايض وشعوب القوى 

املتصارعة عىل ثروات منطقتنا.
ولذل�ك بدالً من أن نتح�ارب فلنتحاور عىل 
إنش�اء اتح�اد ق�وي ومت�ني يف منطقتن�ا 
يضمن حق�وق الجميع القومي�ة واإلثنية 
ويضع حياة الش�عوب اسرتاتيجية بقائه. 
حينه�ا ق�د نتح�ول إىل قوة عظم�ى تلعب 
بندية م�ع اإلمرباطوريات الكبية وتضمن 
انته�اء موج�ة ص�دام  له�ا بع�د  مكان�اً 

الحضارات.
التش�بيك ب�ني ش�عوب املنطقة ه�و الحل 
برأي�ي فقد مللنا الح�روب، مللنا التزييف، 
مللنا أن نكون بيادق تكون أول من ُيضحى 

بها يف لعبة األمم.

الحاوي إردوغان يخرج من جرابه السيناريو القبرصي
بوضوح أعلنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خالل كلمة ألقاها على هامش اجتماع القمة السابعة 

للمجلس التركي للدول الناطقة بالتركية في العاصمة األذرية باكو الثالثاء في 15 تشرين األول/ أكتوبر، 
على أن بالده مصممة على إنهاء عملية نبع السالم قائاًل: »تركيا مصممة على استكمال عملية نبع السالم، 

إن هذه العملية خطوة ال تقل أهمية عن عملية السالم في قبرص عام 1974 ».
إن التذكير بأحداث قبرص سيساعدنا على فهم ما يرمي إليه إردوغان من المقارنة بين الغزو التركي 
لقبرص والعدوان التركي على سوريا: عاشت قبرص مرحلة من الفوضى والحرب األهلية، وشهدت 
مجازر واغتياالت متبادلة بين حركة »أيوكا« )القبارصة اليونان( بزعامة األسقف مكاريوس، وحركة 

»فولفان« )القبارصة األتراك( بزعامة رؤوف دنكطاش.



قدم االتح�اد األوزبكي لك�رة القدم 
طلب�ا لنظ�ره العراق�ي  م�ن اج�ل 
املوافق�ة ع�ى إجراء لق�اء ودي بني 

منتخبي البلدين االوملبيني. 
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي للمنتخ�ب 

إن  الخرس�اني،  حس�ني  االوملب�ي 
»الجانب األوزبك�ي إقرتح إن يجري 
اللقاء يف مدينة دبي اإلماراتية خالل 

شهر كانون األول املقبل«.
األوزبك�ي  »الطل�ب  إن  وأض�اف 

املكت�ب  اجتم�اع  س�يعرض خ�الل 
التنفيذي التحاد الك�رة العراقي من 

اجل املوافقة عليه«.
النهائيات اآلس�يوية  وكانت قرع�ة 
التي قسمت املنتخبات ال�16 املتأهلة 

إىل أربع مجاميع والتي ستقام بداية 
الع�ام املقب�ل، ق�د أوقع�ت املنتخب 
االوملب�ي العراق�ي يف املجموعة األوىل 
إىل جان�ب إيران وتايلن�د البلد املنظم 

للنهائيات، واسرتاليا والبحرين.

األولمبي األوزبكي 
يقدم طلبا لمواجهة 

نظيره العراقي
6الرياضية

بعد ثالث جوالت .. استقاالت او إقاالت المدربين تتصدر المشهد الكروي 
قّدم جمهورنا الكروي يف ملعب 
الب�صرة -مرة اأخرى- النموذج 

والدليل، حني حمل معه احلافز 
ملنتخبنا يف ت�صفيات كاأ�س العامل 

طوال مباراتنا الأخرية اأمام 
هونغ كونغ.. مل يتخلَّ اجلمهور 

عن َمهّمته حتى حني كان الأداء 
يهبط يف بع�س فرتات املباراة 

اإىل م�صتوى ميكن و�صفه باملتدّن 
والذي ل يليق باملنتخب، ول يرقى 

اأبداً اإىل ح�صاباته يف ال�صعود اإىل 
نهائيات اآ�صيا، اأو رمبا بعدها نهائيات 

املونديال!
ه�ذه حقيق�ة أراه�ا من جانب�ي، وهنال�ك الكثر 
مم�ن يش�اركونني ه�ذه القناع�ة، بع�د أن ظهر 
املنتخ�ب بعيداً ع�ن الحلول التكتيكي�ة اآلنية التي 
فرضها س�عي املنتخب الضيف إىل الخروج بنتيجة 

تحم�ل أقل قدر من األرضار، ال بل أن 
املنتخب الذي كان منطوياً عى 

نفسه طوال الشوط األول يف 
وجه هجماتنا، تجرّأ خالل 
له  الثانية وكانت  الحّصة 
أكثر م�ن محاولة إلصابة 
الش�باك العراقي�ة، وه�ذا 
دلي�ل آخ�ر ع�ى أن املدرب 

كاتانيت�ش ل�م يك�ن 
الكث�ر م�ن  يحم�ل 
الرسيع�ة،  الحل�ول 
كان  أن�ه  برغ�م 
يلعب مع واحد من 

أضعف املنتخبات يف القارة اآلسيوية �وقد أحتلَّ يف 
التصنيف األخر للفيفا املركز )143( عاملياً و)27( 

آسيوياً.
كان�ت بحق تجربة صعبة ع�ى الجمهور الذي وىف 
بوعده وحرض وآزر يف ظرف دقيق للغاية ولم يتخلَّ 
عن املنتخ�ب، لكن هذه التجرب�ة ُمعرّضة للتكرار 
ربما عى نحو أش�د صعوبة حني نواجه منتخبات 
أطول مراس�اً وخربة وحض�وراً من منتخب هونغ 
كون�غ، ذلك ألن املدرب مازال عى قلق ولم يس�تقر 
ع�ى رأي بخصوص كثر من الالعبني وهذه نقطة 
أرشت له�ا يف مق�اٍل س�ابق ح�ني كان كاتانيتش 
يفت�ح أب�واب املنتخ�ب أم�ام املزيد م�ن الالعبني 
تحت ضغط املطالبة من جهات ش�تى بينها طبعاً 
وسائل التواصل االجتماعي التي ترّوج ملن يستحق 
وملن ال يس�تحق، وهذا أمر مفهوم لم يتعامل معه 
كاتانيت�ش بتل�ك الصالبة الت�ي كان عليها يف عهد 
التدري�ب األول الذي تجّى ببعض اإليجابيات خالل 
نهائي�ات آس�يا يف اإلمارات وقد دعون�اه بعدها إىل 
العم�ل بعي�داً ع�ن الضغ�وط وأن يم�ي قدماً يف 

تحمل نتائج قناعاته ال قناعات غره!
ربم�ا تكمن هنا واحدة م�ن املفارقات التي تظهر 
كنت�اج للعاطفة التي تتغاىض ع�ن أهم ما يف كرة 
القدم وهي تلون نتائجها وربما تقلّبها بني لحظة 
وأخ�رى، وله�ذا اتخيل امل�درب كاتانيتش والعبينا 
اليوم وهم يلعبون عى أرض ذات عش�ب صناعي 
تحت هاجس يحس�م املباراة لصالحنا من حيث 
املب�دأ ، وال يبق�ى الخ�الف يف التوقع�ات إال يف 

حصيلة األهداف املتوقعة!! 

ال جمـال للمقارنة !
علي رياح

االحد 20تشرين االول 2019 
العدد 2176 السنة العاشرة

بعد م�رور 3 جوالت من ال�دوري املمتاز بدأت 
اس�تقاالت وإق�االت املدربني تتصدر املش�هد، 
يف ظاه�رة لم تعد غريبة عى املس�ابقة، ولكن 

حالة مزمنة تعاني منها الكرة العراقية.
جولة واحدة تكفي مع حكيم

حكيم ش�اكر مدرب ال�زوراء كان أول ضحايا 
تغير اإلدارات الفنية، وبعد مرور جولة واحدة 
فق�ط م�ن ال�دوري، بعد التع�ادل م�ع فريق 
السماوة لتطال االنتقادات املدرب قبل أن يقدم 

استقالته.

نهاية شاكر مع الزوراء كانت مسألة وقت بعد 
املش�اكل التي رضبت الفريق، ومغادرة مدرب 
ح�راس املرم�ى عامر عب�د الوه�اب، وبعدها 
تغير املدرب املس�اعد صفاء عدن�ان، ما يدلل 
ع�ى عدم اس�تقرار مهمة امل�درب التي انتهت 
رسيعة جدا ليحل محله املدرب باس�م قاس�م 

الذي توج مع الزوراء باللقب قبل موسمني.
وظيفة تبعد املدرب 

الن�ادي املتأهل حديًث�ا إىل الدرجة املمتازة كان 
حال�ة مختلفة، كون�ه افتتح املوس�م بنتيجة 

ممي�زة من خالل فوزه ع�ى النفط، لكنه كان 
مج�ربا ع�ى تغير مدرب�ه الرتباط�ه بوظيفة 
جدي�دة يف التعليم العايل أث�رت عى التزامه مع 
النادي وفضل ترك املهمة ملدرب آخر، وبالفعل 
ت�م االتفاق مع املدرب حس�ام فوزي، وانتهت 

عالقة املدرب مع اإلدارة بشكل ودي.
االطاحة بأربيش

امل�درب الليبي عبد الحفيظ أربيش لم يس�تمر 
طوي�ال م�ع زاخ�و فبعد ث�الث ج�والت تلقى 
الفريق 3 خسارات متتالية، لتفقد إدارة النادي 

صربه�ا ع�ى امل�درب وتق�رر إقالته وإس�ناد 
املهمة للمدرب املحيل عيل هادي.

أربي�ش التح�ق بالفري�ق يف وق�ت متأخر ولم 
يح�ظ بفرصة كافي�ة يف اإلعداد لك�ن النتائج 
والخس�ارات الث�الث املتالحقة أنهت مس�رته 

رسيعا مع النادي.
امل�درب الليبي ل�م يك�ن مقنع�ا إلدارة النادي 
ونتائجه س�يئة برغم املعطيات التي تم ذكرها 
وبالت�ايل واجه مصر اإلقالة وانتهاء مش�واره 

مع زاخو.

تعادالت شيخ املدربني
لم تس�تمر عالق�ة نادي أربيل بش�يخ املدربني 
أكرم س�لمان طوي�اًل، فبعد 3 ج�والت انتهت 
جميعها بالتعادل أم�ام نفط الجنوب يف أربيل 
والكهرب�اء يف ملع�ب التاج�ي والنف�ط، وجد 
امل�درب مجربًا عى االس�تقالة قب�ل أن تتحرك 
اإلدارة وتت�م إقالت�ه.  وبع�د دراس�ة عدد من 
االس�ماء التدريبي�ة اس�تقرت إدارة أربيل عى 
املدرب الكرواتي رادان غاسنني ليكمل املشوار 

خلفا لسلمان.

دحام يؤكد سعي نفط ميسان
 للفوز على الشرطة 

شهادات جديدة امام القضاء بشأن النظام 
الداخلي التحاد الكرة 

حمد: أمانة بغداد جاهز لمواجهة الكرخ

صالح يؤكد عودة امجد راضي للفريق الجوي 

االسيوي يثبت موعد مباريات تصفيات اتحاد الكرة يؤجل بداية الطلبة بالدوري
اسيا للشباب بكربالء

قال مدرب نفط ميس�ان احمد دحام، إنه يخطط لإلطاحة بالرشطة يف ملعب ميسان 
األوملبي، بمباراة اإلثنني املقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وق�ال دح�ام »الرشطة فريق كبر ويضم خرة العبي املنتخ�ب الوطني، وهو حامل 
لق�ب ال�دوري ومتوج بكأس الس�وبر، لكننا عازم�ون عى تحقيق نتيج�ة إيجابية 
وتكرار س�يناريو املوسم املايض عندما أحرجناهم يف ملعبنا وخرجنا بنقطة التعادل 

من املباراة«.
 وأش�ار إىل أن فريقه جاهز للمباراة، ومطالب باس�تغالل عاميل األرض والجمهور، من 

أجل تحقيق نتيجة جيدة.
وأوضح »الفريق س�يفتقد لخدمات الالعب أحمد س�عيد بس�بب اإلصاب�ة، وبقية الالعبني 

بجاهزية تامة وثقتنا كبرة بهم للخروج من املباراة بنتيجة مرضية«.

اصب�ح االتح�اد العراقي لك�رة الق�دم، يف موقف محرج 
للغاية امام القضاء العراقي بس�بب الش�هادات الجديدة 
ل�دى محكمة بغ�داد الجديدة ح�ول الش�هادات الجديدة 
الت�ي قدمها اعضاء الهيئة العامة لالتحاد بش�ان النظام 

الداخيل لالتحاد.
وق�ال مص�در يف االتحاد إن »نائب رئي�س الهيئة االدارية 
لن�ادي بغ�داد، محمد فرح�ان ادىل بش�هادته يف محكمة 
بغ�داد الجديدة بان النظام االس�ايس التحاد الكرة لم يتم 
املصادقة عليه يف اجتماع الهيئة العامة 20/05/2017«.

واض�اف أنه »بع�د هذه الش�هادة، فإن انتخاب�ات اتحاد 
الك�رة باطل�ة وغر قانوني�ة، وان رئيس االتح�اد ونائبه 
عيل جبار س�يواجهان تهمة التزوير وعدم املصادقة عى 

النظام االسايس«.

وتابع املصدر الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه، ان »نائب 
رئيس االتحاد السابق، رشار 
الكابتن نعيم  حيدر وكذل�ك 
صدام، ادلوا بنفس الشهادة 
وه�و ع�دم التصوي�ت عى 

الداخيل وبالتايل فغن  النظام 
العواقب س�تكون وخيمة عى 

االتحاد«.
يذك�ر ان رئي�س اتح�اد الكرة 
عبد الخالق مسعود ونائبه عيل 
جبار س�يمتثالن امام املحكمة 

يوم االثنني املقبل.

واف�ق االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، عى 
إقامة مباري�ات تصفيات مجموع�ة العراق 

اآلسيوية للشباب يف كربالء.
وقال عضو املكتب االعالمي يف االتحاد حسني 
أرس�ل  اآلس�يوي  »االتح�اد  إن  الخرس�اني 
إش�عارا رسميا اىل نظره العراقي يؤكد »عى 
تثبي�ت مواع�د انط�الق مباري�ات املجموعة 
االوىل الت�ي تض�م العراق )املضي�ف(، عمان، 
فلس�طني، الكوي�ت، باكس�تان وتق�ام عى 

ملعب كربالء.
 وأضاف الخرس�اني أن »االش�عار اآلسيوي 
أك�د ع�ى إقام�ة املباري�ات يف كرب�الء من 2 
ترشي�ن الثاني املقبل ولغاي�ة 11منه عى ان 
تص�ل املنتخب�ات املش�اركة قب�ل يومني من 

انطالق التصفيات«.
ويش�ارك يف التصفي�ات 46 منتخب�ا، حي�ث 
ت�م توزيعها عى منطقت�ني جغرافيتني هما 
الغ�رب )غ�رب آس�يا والجن�وب والوس�ط( 
بمش�اركة 25 منتخبا، والرشق )رشق آسيا 
 11 21 منتخب�ا ع�ى  وآس�يان( بمش�اركة 

مجموع�ة.
ويتأه�ل إىل النهائي�ات 2020 صاحب املركز 
 4 األول يف كل مجموع�ة إىل جان�ب أفض�ل 

منتخبات تحص�ل عى املركز الثاني، وينضم 
إليها منتخ�ب الدولة املضيف�ة الذي يحصل 

ع�ى بطاق�ة التأه�ل املب�ارش. ويف 
حالة حص�ول منتخب الدولة 

املضيفة عى إحدى بطاقات 
التأه�ل املب�ارش للبطولة، 
فإن املنتخب الحاصل عى 
املركز الخامس بني ثواني 
املجموع�ات يحص�ل عى 

بطاقة التأهل للنهائيات.

ذكر املدرب املس�اعد لفريق الق�وة الجوية لؤي 
صالح، ان عودة الالعب امجد رايض للفريق تعد 

اضافة كبرة.
جاه�ز  الجوي�ة  »الق�وة  ان  ص�الح  وق�ال 
ع�ودة  وان  املقبل�ة،  الكروي�ة  لالس�تحقاقات 

الالعب امجد رايض تعد اضافة للفريق«.
وكان�ت الهيئة االدارية لنادي الق�وة الجوية قد 
تلقت اش�عارا م�ن االتحاد اآلس�يوي يؤكد فيه 
أحقية انخراط الالعب امج�د رايض بالتدريبات 

الجماعية مع الفريق.
املباري�ات  لخ�وض  جاه�زا  رايض  وس�يكون 

الرس�مية مع الصقور يف الرابع عرش من ش�هر 
كان�ون األول املقب�ل بع�د رف�ع العقوب�ة عن�ه 
وتقليصها من اربع س�نوات اىل سنة واحدة مما 
يتيح ل�ه املش�اركة يف مباريات ال�دوري املمتاز 

وبطولة الكأس.
ق�راره  أص�در  ق�د  االس�يوي،  االتح�اد  وكان 
بمعاقب�ة مهاج�م نادي الق�وة الجوي�ة، أمجد 
رايض، بايقافه عن اللعب اربع س�نوات، لتناوله 
مادة محظ�ورة خالل منافس�ات كأس االتحاد 
اآلس�يوي العام امل�ايض، وتراج�ع عنها يف وقت 

الحق، مكتفيا بعام واحد.

قررت لجنة املس�ابقات يف اتحاد الكرة تأجيل مب�اراة الطلبة ونفط الجنوب يف الجولة 
الرابع�ة من الدوري املمتاز عى أن يخ�وض الطلبة أوىل مبارياته يف الدوري اعتبارا من 
الجول�ة 5. وقال مصدر يف االتح�اد إن »اللجنة قررت تأجيل املباراة الرابعة للطلبة عى 
أن يس�تعيد مش�اركته يف الدوري اعتبارا من مباراة النفط بالجولة 5«. وأضاف إىل أن 
»اللجنة قررت تأجيل هذه املباراة ملنح الفرصة لفريق الطلبة للتحضر أكثر للدوري«. 
وأوض�ح أن »الطلب�ة إىل اآلن لم يقدم كش�وفاته والقائمة النهائي�ة لالعبي الفريق إىل 
اتحاد الكرة، ولم يتهيأ بشكل تام للدوري بسبب الظروف التي مر بها النادي، وبالتايل 
قرار لجنة املس�ابقات أتى من أجل منح مزيد من الوقت للطلبة حتى يس�تعد بش�كل 
أفض�ل«. يش�ار إىل أن االتح�اد العراقي لكرة القدم قرر يف وقت س�ابق إع�ادة الطلبة 
لل�دوري املمتاز بعد أن س�دد الديون املرتاكمة عليه لعدد من العبيه الس�ابقني، بعدما 

تقدموا بشكوى رسمية ضده لالتحاد اآلسيوي.

ق�ال م�درب أمانة بغ�داد، عص�ام حم�د، إن فريقه 
اس�تفاد من توق�ف الدوري بالف�رتة املاضية، وجهز 
أدوات�ه جي�ًدا ملواجه�ة مضيف�ه الك�رخ، يف الجولة 

الرابعة من الدوري املمتاز غدا االثنني.
وأضاف حمد »البداية يف الدوري لم تكن جيدة، بسبب 

قرص فرتة اإلعداد، لكن استفدنا من فرتة التوقف«.
وتابع »املحرتفون غابوا عن أول مباراتني يف الدوري، 
بسبب التحاقهم املتأخر، لكن وضعهم اآلن جيد جدا، 

وسيكونون ضمن خياراتنا يف املباريات املقبلة«.
 وأردف »الفري�ق جاه�ز للمب�اراة باس�تثناء غي�اب 
مصطف�ى كريم، الذي عانى من اإلصابة، وحتى اآلن 
لم يؤكد لن�ا الجهاز الطبي مدى إمكانية إرشاكه من 

عدمها، وتواجده باملباراة مشكوك فيه«.
وواص�ل »الكرخ م�ن الفرق الش�بابية، الت�ي أثبتت 
يف املوس�م املايض قدرته�ا وطموحه�ا، وبدايته هذا 

املوسم جيدة، لكننا عازمون عى الفوز«.



تلقى الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ األملاني، 
خبًرا صادًما اليوم األحد، بتعرض أحد نجوم الفريق إلصابة 

يف الرباط الصليبي.
 وكشبف النبادي البافباري يف بيبان رسبمي عبر موقعبه 
اإللكرتوني عن تعرض املدافع األملاني نيكالس سبويل لتمزق 

يف الرباط الصليبي لركبته اليرسى.
 وأوضبح بايبرن أن هبذه اإلصاببة حدثت خالل مشباركته 
ضد أوجسببورج، ، يف مباراة انتهبت بالتعادل )2-2( ضمن 

الجولة الثامنة من الدوري األملاني.
 وتأكبد النبادي مبن تعبرض الالعبب لهبذه اإلصاببة بعبد 

الفحوصات التي أجراها تحت إرشاف الطبيب هانز فيلهيلم 
مولر.

وأكد بايرن ميونخ أن سبويل، صاحب الب24 عاًما، سيخضع 
لعملية جراحية عاجلة اليوم األحد.

وتأتبي هبذه اإلصاببة لتضع كوفاتبش يف ورطة مبع بداية 
املوسم، إذ سيضطر سويل للغياب لفرتة ال تقل عن 6 أشهر، 

ما يعني إمكانية عودته مع املباريات األخرية للموسم.
وكان الفرنيس كورينتني توليسبو قد تعرض إلصابة مماثلة 
مطلع املوسبم املايض، ليعبود يف الرمق األخري بعد غياب دام 

7 أشهر.

سبتكون الفرصبة متاحبة أمبام ليفرببول 
املتصبدر لتعميق جبراح غريمه مانشسبرت 
يونايتبد وتعزيز صدارته للبدوري اإلنكليزي 
حني يلتقيان األحد يف قمة املرحلة التاسبعة 

عىل ملعب أولد ترافورد«.
وتفصبل ببني ليفرببول املتصبدر بالعالمبة 
الكاملبة )24( ومانشسبرت يونايتبد الثاني 
عبر 15 نقطبة بعد مبرور ثمانبي مراحل 

فقط من الدوري املحيل هذا املوسم. 
كمبا ويبتعبد الفريق األحمبر بثماني نقاط 
عبن الفريبق األزرق يف مانشسبرت يف املركز 
الثانبي بعدما عبزز سبجله إىل 17 انتصارا 

متتاليا يف الرميريليغ منذ املوسم املايض.
مبن جهة أخبرى حقبق يونايتبد الفوز يف 

اثنتبني فقبط مبن مبارياتبه البب13 بعد أن 
تعبرض العببوه للعديبد من اإلصاببات منذ 
بداية املوسبم وتلقى صفعبة أخرى بإصابة 
حارسه اإلسبباني دافيد دي خيا خالل لقاء 
منتخب بالده مع السبويد ضمبن تصفيات 
والعبب  األسببوع  منتصبف  أوروببا  كأس 

الوسط الفرنيس بول بوغبا.
غونبار  اوليبه  النروجبي  املبدرب  ان  إال 
سولسبكاير دعا العبيه لالرتقاء اىل املناسبة 
املرتقببة ببني أكثبر ناديبني تتويجبا بلقب 

الدوري.
وقال لشبكة سكاي سبورتس »أتطلع دائما 
اىل املباراة املقبلة كفرصبة جديدة. مواجهة 
ليفربول فرصة جيدة لنا لتحسني نتائجنا«.

وتابع سولسبكاير )46 عاما( »أفكر تلقائيا 
بالسبيناريو األفضبل. أعبرف أن الجماهري 
والالعبني سبريتقون اىل مسبتوى املناسببة 
هذه هبي املباريات التي تلعبب من أجلها يف 
مانشسبرت يونايتبد يجب أن تظهبر معدنك 

الحقيقي«.
هذا واحتفل األملاني يورغن كلوب بموسبمه 
الرابع يف ملعب »أنفيلد« هذا األسببوع ولكن 
بعد كل النجاحات التي حققها ال سبيما بعد 
تتويجه بلقبب دوري أبطال أوروبا املوسبم 
املبايض، إال أنبه لم يبذق بعد طعبم الفوز يف 

ملعب »اولد ترافورد«.
ولبم يحقبق ليفربول أي انتصبار يف زياراته 
السبت األخرية اىل يونايتد وحذر االسكتلندي 

أندرو روبرتسبون أن التوقعات تسقط قبل 
املواجهة نظرا للعداوة االزلية بني الفريقني.

وقال الظهري األيرس »ال أعتقد أن املستويات 
التي تقدمها يف اآلونة األخرية تهم يف مباريات 
كهذه. ال يهم إن فزنا بثماني مباريات يف ظل 
معاناتهبم. إنها مبباراة مانشسبرت يونايتد 
ضد ليفربول. االجبواء مختلفة عندما تلعب 

ضدهم«.
وقد تشبهد املباراة عودة الكامريوني جويل 
ماتيب اىل مركبز قلب الدفاع يف ليفربول بعد 
تعافيه من اإلصاببة فيما يبقى ترقب عودة 
املبري محمد صالح البذي تعرض إلصابة 
يف كاحله خالل الفوز عىل ليسرت سيتي 1-2 

قبل االسرتاحة الدولية.
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اليوم.. ليفربول يسعى لتعزيز صدارته 
واليونايتد للعودة لالنتصارات

غدًا.. االعالن عن المرشحين للكرة الذهبيةسيبايوس يبلغ ريال مدريد بقرار الرحيل السويسريان فيدرر وفافرينكا 
يتواجهان ببطولة بازل

زيدان: المشكلة ليست في الالعبين ومايوركا فريق جيد

المبارد غاضب بسبب إصابة كانتي مع فرنسا

االتحاد الكولومبي ينفي وجود خالفات مع كيروش

الرباط الصليبي 
يبعد نيكالس 

سولي عن بايرن 
مينوخ 

سبيبقى صانبع األلعباب األملاني مسبعود أوزيل مبع ناديه 
أرسبنال االنكليزي لكبرة القدم حتى نهايبة عقده »يف صيف 
2021«، بحسبب مبا قبال يف حديبث صحفبي برغبم عبدم 

استخدامه أساسياً من قبل مدربه اإلسباني أوناي 
إيمري. وقال الالعب الدويل السابق يف حديث مع 

موقبع »ذي أثلتيبك« االلكرتوني البذي تابعته 
»املراقب العراقبي« »ارتبط بعقد حتى صيف 
2021 وسبأبقى حتبى انتهائبه«، معلقا عىل 

شبائعات رحيلبه يف فرتة االنتقاالت الشبتوية 
املقبلة. ولم يشبارك أوزيل أساسبيا منذ مطلع 

املوسبم سبوى يف مباراتني من أصبل 11 لفريق 
»املدفعجية«، وذلك بعد موسبم مخيب يف 2018-

2019 »قبد تمر يف ظروف صعبة كما يحصل اآلن، 
لكنها ليسبت سبببا للهرب ولن أقوم بذلك«. ومنذ 

وصولبه يف عبام 2013، أصببح أوزيبل رابع أفضل 
ممبرر يف الدوري االنكليبزي، لكن تأثبريه تراجع يف 
عهبد املدرب إيمبري. وتابع »كان )املبدرب الفرنيس 

السبابق( أرسني فينغر عنراً رئيسا يف سبب قدومي 
إىل أرسبنال لكبن حتى عندمبا رحبل أردت البقاء«. 

وكان إيمري أعلن مؤخرا أّن أوزيل ال يلعب أساسيا 
ألن »آخرين يستحقون أكثر منه«.

أكبدت مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسبية، اليوم األحد، 
أنها سبتعلن مسباء غٍد اإلثنني عن املرشحني لنيل الكرة 

الذهبية عن عام 2019.
وأوضحبت املجلة عبر موقعها الرسبمي أنها سبتعلن 
غًدا عن 30 مرشبًحا لجائزة أفضل العب يف العالم، و10 
مرشبحني لجائبزة »كوببا« التي سبتمنح ألفضل العب 

شاب تحت 21 عاًما.
كما سبيتم اإلعالن غبًدا عن 20 مرشبحة لجائزة أفضل 
العببة يف كبرة القدم للسبيدات، و10 مرشبحني لجائزة 

»ياشني« الخاصة بأفضل حارس مرمى يف العالم.
وسيكون اإلعالن عن الفائزين بجوائز »فرانس فوتبول« 
خبالل حفل يتم تنظيمه يبوم 2 كانبون أول املقبل عىل 

مرسح دو شاتليه.
 وكشبفت املجلة أنها سوف تسبتعني بالنجم اإليفواري 
املعتزل ديدييه دروجببا، لتقديم الحفل وإجراء حوارات 

صحفية للمجلة.
يذكبر أن الكرواتبي لبوكا مودريتبش هو آخبر من فاز 

بالكرة الذهبية ألفضل العب يف العالم.

أعرب الفرنيس زين الدين زيدان املدير الفني 
لريبال مدريد، عن اسبتيائه عقب الخسبارة 
بهدف دون رد، أمام ريبال مايوركا بالجولة 

التاسعة من الليجا.
نقلتهبا  تريحبات  خبالل  زيبدان،  وقبال 
وتابعتهبا  اإلسببانية  »مباركا«  صحيفبة 
»املراقب العراقبي«: »بدايتنا يف املباراة كانت 
سبيئة جًدا، حيث اسبتقبلنا هدفبا وحاولنا 
الرد، والجزء األخري من الشوط األول لم يكن 

بهذا السوء«.
وأضاف: »يف الشوط الثاني صنعنا العديد من 
الفرص، لكننا لم ننجح يف التسبجيل وكانت 

األمور ُمعقدة، افتقدنا كل يشء«.
وتابع: »علينا أن نميض قدما، واجهنا فريقا 

متحمسبا ال يسبتحق مكانه الحايل يف جدول 
الرتتيب كما شاهدنا، كلفنا الكثري، سيطرنا 

عىل اللعب دون خلق العديد من الفرص«.
وأردف: »لبم تكن املشبكلة يف الالعبني، وعىل 
كل شخص أن يلعب بشكل جيد حني يحصل 
عىل الفرصبة، ويمكن للجمهور إبداء رأيه يف 

التشكيلة، لكنه قراري«.
واسبتكمل: »املشبكلة أنه يتعني علينا اللعب 
كل 3 أيبام ونحبن يف حالة جيبدة، وهذه هي 

الصعوبة، يجب أن نملك االستمرارية«.
لدينبا  ليسبت عبذًرا،  وأوضبح »اإلصاببات 
عنارص مميزة غبري مصابة، عندما يحصلوا 
عبىل الفرصبة يجبب عليهبم إظهبار أفضل 

مستوى لهم«.

أعبرب فرانبك المبارد مدرب فريبق تشبليس اإلنكليزي لكرة 
القدم، عن سبخطه بسببب اإلصاببة التي تعبرّض لها العب 
وسبطه الدويل الفرنيس نغولو كانتبي خالل فرتة تواجده مع 
منتخب ببالده. وجباءت إصابة العب خط وسبط الب«بلوز« 
خالل عملية اإلحماء التي كان يقوم بها قبيل بدء املباراة أمام 
املضيفة أيسبلندا يف التصفيات املؤهلة إىل كأس أوروبا 2020 

والتي انتهت بفوز فرنسبا -1صفر. لكن بدالً من السماح له 
بالعودة إىل لندن لتقييم وضعه الطبي من قبل الطاقم الطبي 
لدى فريقه، بقي كانتي مع منتخب فرنسبا وشاهد من عىل 
مقاعبد البدالء مواجهة بالده وتركيبا )1-1(. وأعرب المبارد 
عن عدم رضباه من مدرب املنتخب الفرنيس ديدييه ديشبان 
واالتحاد الفرنيس للعبة بعدم السماح لكانتي باملغادرة، وقال 

للصحافيبني »نغولو غري الئق بدنياً، لديه مشبكلة صغرية يف 
الفخذ تعرض لها خالل اإلحماء مع منتخب فرنسا«.

وأضاف »لم نسبتعده إال بعد املبباراة الثانية وهو غري جاهز 
بعد اسبتبعاده مبن املبباراة األوىل، خضع الختببار اللياقة يف 
اليوم السبابق للمباراة الثانية، وكان واضحاً أّنه ال يستطيع 

اللعب«.

عاقبب االتحباد األوروببي لكبرة القبدم نادي 
أياكبس، بمنع جماهريه من حضبور مباراته يف 
دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه تشيليس، وذلك 

بسبب سلوكها غري الالئق خالل مباراة فريقها 
أمبام مضيفبه فالنسبيا املاضيبة. وأصدر 
اليويفبا بيانبا أعلن فيبه العقوببة فارضا 
أيضا غرامة مالية عىل النادي، تقدر بحوايل 
دوالر  وسبتمائة  ألبف  وسببعني  خمسبة 

بسببب سبلوك العبي الفريبق، وأيضا 
التبي  األرضار  خلفيبة  عبىل 

تسبببت فيهبا جماهبريه 
بملعب ميستايا.

بدأ النجم السبويرسي روجر فيدرر، 
مسريته مع الكرة الصفراء، كحامل 
للكبرات يف بطولبة ببازل، طامًحا يف 
أن يتبوج يف يبوم مبن األيبام بلقب 
بالبطولبة مثبل وايبن فرييبرا عبام 
1994، تلك النسبخة التي تواجد بها 

فيدرر كحامل للكرات.
وتمكبن فيبدرر مبن تحقيبق حلمه 
وأكثبر مبن خبالل التتويبج بلقبب 
البطولبة 9 مرات من قببل، ويطارد 
هذا األسبوع لقبه العارش يف البطولة 
فئبة 500 نقطبة. وتنتظبر فيبدرر 
مواجهبة محتملبة يف رببع النهائي 
فافرينبكا،  سبتان  مواطنبه  مبع 

ويسبتهل األخري مشبواره بمواجهة 
كويفباس.  بابلبو  األوروجوايانبي 
املواجهبات  يف  فيبدرر  ويتفبوق 
املببارشة عبىل فافرينبكا )3-23(، 
وسببق وأن تغلب عليه بمجموعتني 
دون رد يف نصبف نهائي بطولة بازل 

عام 2011.
إال أن فافرينبكا يمبر بحالبة فنيبة 
عالية بعد وصوله إىل نهائي أنتويرب 
اليوم األحد، وهو أول نهائي يخوضه 
منذ نهائي روتردام يف شبهر شبباط 
املايض وحقق فيدرر االنتصار يف آخر 
20 مباراة ببطولة ببازل، ووصل إىل 
املباراة النهائية يف آخر 12 مشاركة.

طلب اإلسباني داني سيبايوس، العب وسط آرسنال 
املعار من ريال مدريد، من إدارة املرينجي أن تسمح 

له بالرحيل نهائًيا عن »سانتياجو برنابيو«.
ويلعب سبيبايوس يف آرسنال ملدة موسم عىل سبيل 
اإلعبارة، وذلبك دون وجود أي بند يسبمح للجانرز 

برائه نهائًيا يف الصيف املقبل.
ووفًقبا لصحيفة »ذا صن« الريطانية التي تابعتها 
»املراقب العراقي«، فإن سيبايوس التقى فلورنتينو 
برييبز، رئيس ريال مدريد، هذا األسببوع ملناقشبة 

مستقبل الالعب.
وأبلغ سبيبايوس، رئيس ريال مدريد، بأنه مسبتعد 
لالنتقال نهائًيا إىل آرسنال يف الصيف املقبل، إذا قرر 

املدرب أوناي إيمري ضمه بشكل نهائي.
وطلب العب الوسبط اإلسبباني من ريال مدريد أن 
يقوم بالرتتيب مع آرسنال بشأن الصفقة املحتملة.

وأشبارت الصحيفة إىل أن عرًضبا بقيمة 31 مليون 
إسبرتليني، سبيكون كافًيا إلقناع املرينجي بالتخيل 

عن خدمات سيبايوس يف الصيف املقبل.

أكد االتحاد الكولومبي لكرة القدم عدم وجود خالفات 
ببني رئيس االتحاد رامبون خيسبورون واملدير الفني 
للمنتخبب األول الرتغبايل كارلبوس كريوش، بسببب 
غياب خاميس رودريجيز وراداميل فالكاو عن وديتي 
الفريق األخريتني أمام تشبييل والجزائر. وقال االتحاد 
»نرغبب يف التأكيد عىل عدم تقبدم خاميس رودريجيز 
أو راداميبل فالكاو بطلب خباص للتغيب عن املنتخب 

الكولومبي«.
وأضباف »لبم ولبن تحبدث اتفاقيبات شبخصية أو 
مؤسسية ال يكون هدفها مصلحة املنتخب الكولومبي 

فحسبب«. وتعبود الخالفبات املزعومبة ببني كريوش 
واالتحباد إىل تريحات صحفيبة أدىل بها املدير الفني 
وخيسبورون بشبأن قائمبة املنتخب لوديتي تشبييل 
والجزائبر والتي غباب عنها خاميس وفالبكاو. وكان 
كبريوش قد نفبى اتفاقه مبع خاميس ليظبل يتدرب 
يف ريبال مدريد، وأكبد أنه اسبتدعى للوديتني الالعبني 
الذين رأى أنهم يتناسبون مع املباراتني. ومع ذلك قال 
خيسبورون يف مقابل إذاعيبة إنه قبل إعبالن القائمة 
اجتمع كريوش وخاميس ملا بني 3 و 4 ساعات واتفقا 

عىل أهمية بقاء الالعب يف ريال مدريد للتدرب.

أوزيل يؤكد تمسكه بالبقاء 
في االرسنال 

االتحاد األوروبي 
يعاقب نادي أياكس



ق��ّررت لجن��ة »نوبل ل��آداب« منح جائزته��ا هذا الع��ام إىل األديب النمس��اوي بيرت هاندك��ه. اعترب كثريون ه��ذا القرار 
فضيحة أخالقية ألس��باب كثرية، فمؤسس��ة نوب��ل مرجعية عالمية كربى، وه��و ما يجعل من جوائزها تأطريا للش��خص 
م إنجازات البرشية )ال أوروبا وحسب(، وبالتايل فحصول أشخاص عىل جائزة اآلداب )أو السالم(  المعطى يف أعىل س��لّ

يعطي أصحابها قيمة سامية
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يق�ول القاص بره�ان املفتي 
ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف 
 « مجموع�ة  ان  العراق�ي(: 
دار  ع�ن  الص�ادرة   – كذل�ك 
نصوص يف ب�روت« من باب 
قصرة  »قص�ص  التجني�س 
تح�اول اله�روب«، فه�ي قد 
تك�ون،  ال  أو  كذل�ك  تك�ون 
وإىل  اله�رب  تح�اول  مل�اذا 
أي�ن، أتهرب إىل امل�ايض أم إىل 
املس�تقبل؟ أتهرب من الواقع 
أم م�ن األح�ام؟ أته�رب من 
البوح إىل الصم�ت أم العكس 
ذلك ما يكتش�فه القارئ عند 
اطاع�ه ع�ى نص�وص هذه 
املجموع�ة وق�د افرحني انها 
قد دخلت اىل القائمة الطويلة 
للقص�ة  امللتق�ى  لجائ�زة 
القص�رة بالكويت،لدورته�ا 

الرابع�ة للعام الثق�ايف 2019 
ع�رة  ع�ى  تحت�وي  الت�ي 
الفائز االول  اسماء س�يكون 
منها كونه�ا املرؤة االوىل التي 
ترتشح يل مجموعة قصصية 

للفوز بجائزة عربية.
واض�اف : نص�وص »كذلك« 
هي ليست نصوصا قصصية 
ه�ي  وإنم�ا  فق�ط  رسدي�ة 
تكش�ف  رؤيوي�ة  نص�وص 
الحارض ب�إرث املايض، وهي 
نصوص مغامرة وجريئة عى 
واملعنى،  التش�كيل  مس�توى 
وهي ليست نصوصا توثيقية 
لح�ارض ملتب�س، وإنما هي 
أيضا تس�جيل يوم�ي برؤية 
طفولي�ة مدهش�ة، تفض�ح 
العال�م وقذارة  وحش�ية هذا 
الفكر الس�ائد الذي يسعى إىل 

تدم�ر البري�ة وتجريده�ا 
وجمالياتها  إنس�انيتها  م�ن 

الخاقة.
وتابع : انني افتخر ان الغاف 
األخ�ر حم�ل كلم�ة القاص 
املب�دع »محمد خض�ر« التي 
نّصه�ا » تحت�وي املجموع�ة 
فري�دة،  موضوع�ات  ع�ى 
م�ن  غره�ا  ع�ن  تمّيزه�ا 

العربية  القص�ة  مجموع�ات 
القصرة الحديثة، وإذا أضفنا 
إىل هذا التمّيز أسلوب القاّص 
املوضوعات  لهذه  ومعالجاته 
نكون ق�د أرشفنا ع�ى عتبة 
تحّول مهم يف مفهوم القصة 
يبحث  التقليدية،  وقواعده�ا 
املفت�ي يف نصوصه عن نقطة 
وأس�لوبي،  نوع�ي  اف�رتاق 
عرب توف�ر نهاي�ات مفارقة 
أن  ومواق�ف صادم�ة، ول�ك 
إتم�ام  بع�د  ذل�ك  تس�تنتج 
الق�راءة، » فيم�ا ي�رى أنيس 
الرافع�ي يف صفح�ة الغ�اف 
النص�وص«  ه�ذه  يف  ذاته�ا 
ومعن�ى،  مبن�ى  املحكم�ة 
وتخيي�ا،  تش�خيصا  اآلرسة 
يقدم لن�ا املبدع برهان املفتي 
ما يمك�ن أن أنعته بش�عرية 

ما بعد الفاجعة« وهذه اآلراء 
تحّفزن�ي    ع�ى الكتابة مرة 
باالس�ل����وب  اخ����رى 

ذاته. 
املجموع�ة  ه�ذه  يف  وخت�م: 
ان اس�عى  احاول  القصصية 
إىل رس�م صورة مدينة تعيش 
الكابوس وتحلم بما بعد ذلك 
الكابوس، بمعنى أنها ال تريد 
أن تك�ون »كذل�ك« الكابوس 
تجثم عى الحق�ول بوصفها 
نصوصا هاربة، وإنما تريدها 
أن تكون خياال ملس�تقبل، إال 
أن ه�ذا املس�تقبل ه�و ذات�ه 
األمس ال�ذي ال يمكن التحرر 
منه »محرقة ح�رق األخطاء 
أخط�اء، وتل�ك الكت�ب الت�ي 
تطبعه�ا املطبع�ة ه�ي كتب 

مكتوبة بحرب كله أخطاء.

القص�ص  ان يف ه�ذه  وب�ن 
ن�رى »البداي�ات« التي قادت 
املس�تقبل نحو امل�وت والقتل 
وه�ي  الدموي�ة،  والح�روب 
الت�ي أعادت إنتاج األخطاء يف 
كل األزمن�ة الاحقة لنأخذ يف 
البحث عنها يف كتاب األخطاء 
دم  م�ع  ح�ربه  س�ال  ال�ذي 
الضحايا ولم نعد ندرك ش�يئا 
م�ن م�ايض االي�ام او قابلها 
بع�د ان تفت�ت الزمن وراحت 
الساعات تلهث وراء الدقائق، 
والدقائ�����ق وراء الثوان�ي 
لتبح�ث لنا عن حف�ر جديدة 
نستقر بها بعن شاخصة إىل 
مس�تقبل ال تع�رف مامحه، 
وإنما تش�ّم فيه رائحة شواء 
ن�ار  ع�ى  بري�ة  أجس�اد 

الدكتاتور الهادئة.

مرشح لجائزة الملتقى للقصة القصيرة 

  طالب بإلغائها قبل خمس سنوات

القاص برهان المفتي :"كذلك " تشّم فيها رائحة شواء أجساد بشرية على نار الدكتاتور 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

م��ن الرائ��ع ان نرى مبديع العراقي يصلون اىل الجوائز العربية يف مج��ال االدب ويف هذا االطار دخل القاصان العراقيان برهان المفتي 
وس��عد ه��ادي يف القائمة الطويلة لجائ��زة الملتقى للقصة القص��رية بالكويت،لدورتها الرابع��ة للعام الثق��ايف 2019 التي تحتوي عىل 

عرشة اسماء سيكون الفائز االول منها . 

برهان المفتي

املراقب العراقي/ متابعة...
يعد املخيم الفلسطيني مادة دسمة لإلب����داع والكت���ابة 
والق������ص واإلب�داع.. فه����و مفعم بمف�ردات األدب 
امللت�زم.. ولع�ل هذا م�ا ياحظ يف رواي�ة “َم�َرَج الَبحرين” 
للكاتب الفلس�طين����ي هيثم أبو الغزالن، فأبطال الرواية 
م�ن أس����رة فلس�طينية وع�دد م�ن أصدقائه�ا )أدوار 
رئيس�������ية وأخ����رى ثانوية(، ومكانه�ا أكرب مخيم 
لاجئ�ن الفلس�طينين يف لبن�ان )ع�ن الحل�وة( يف جنوب 
لبنان، وش�خصياتها تعيش الحياة كم�ا هي بمتناقضاتها، 
واملقاوم�ة،  الس�كانية،  والكثاف�ة  الفق�ر،  وصعوباته�ا: 
والصمود، والهجرة، والتهجر، واملنفى، واملش�هد العبثي يف 
االقتتال الداخ�ي وتداعياته املختلف�ة والصادمة، والتحرير 
والع�ودة.. فتتش�����ابك وجه�ات النظ�ر والش�خصيات 

الساردة. وهي رواي��ة تق����ع يف )116 صفحة(..
اختي�ار  أن  املؤل�ف  ويعت�رب 
املخيم بوصفه مكانا أساسيا 
ألحداث الرواي�ة ناتج عن أن 
الرصاع يف ه�ذه األوقات عى 

وجود هذا املخيم.
 وألن قضي�ة الع�ودة الت�ي 
يحمله�ا أهل�ه تقودن�ا إىل 
نك�ون  ال  أو  نك�ون  أن 
رصاعية  س�رورة  ضمن 
ته�دف إىل تدم�ر املكان 
وإنه�اء وجود س�اكنيه 
القضية  إلنه�اء  تمهيًدا 
م�ا  وه�ذا  الك�ربى… 
الفلس�طيني  يقاوم�ه 
فيحف�ر يف صخ����ر 
الوج�ع أمثولة نضال 
م�ن  تحف�ر  يوم�ي 
ج���دي�د عن����اد 
لفلس�طيني  ا
ع�ى  وإرصاره 
ء  لبق�����ا ا
إذا  و”الحي����اة 
ما استطعن�����ا 

إليه���ا سبيا”.
إح�دى  لس�ان  ع�ى  الرواي�ة  يف  ورد 
الش�خصيات: “..ال ُيسأل البحر عن املخيم، لكّنه ُيسأل عن 
الش�هداء واملنفى وأرسار الذين طارده�م فنرها وغّيبهم. 
ُيس�أل عن أؤلئك الذين ضاع�وا يف متاهاته، وأؤلئك الذين ما 
ضلّوا ووصلوا األرض بروحهم أو بلهفتهم والحنن. فتطفو 
جراحاته�م، ويع�ودون إىل وج�ه األم الكنعاني�ة، يع�ربون 
مخاض األلم من املخيم إىل البحر إىل الوطن، فتغدو فلسطن 

فاصلة بن موجن”!
وورد يف مكان آخر عن امرأة فلسطينية يف مخيم عن الحلوة 
أثناء االجتياج اإلرسائيي يف العام 1982: “تسّمرت رجاها يف 
مكانهما فمشهد املوت والدمار املخيف والقاتل حتى الثمالة 
جّم�د الّدم يف عروقها، فا هي قادرة ع�ى الّتقّدم إىل األمام، 
وال تستطيع العودة إىل الوراء.. انتظرت مع شقيقيها مرور 
أحد م�ن أبناء املخيم، لكن انتظارها ط�ال، كأّن أهل املخيم 
اختفوا، أو رحلوا.. أصابها الذهول فهي لم تعتد س�ابًقا عى 

رؤية املخيم دون ساكنيه”!.
وورد أيًضا: “أما السفن حن تشق عباب البحر، فمرة يوصلنا 
البحر إىل مبتغانا، ومرة إىل مبتغاه حيث يبتلعنا. فالكلُّ حن 
يج�وع البحر يصبح طعاًما له. وح�ن تعلو أمواجه وتتبّدل 
أحواله ُيدرك اإلنس�ان أنه ليس الّنبي نوٍح لتنجيه السفينة، 
وال املسيح ليميش عى املاء َفَيِصل إىل مبتغاه، أو النبي موىس 

ليفرق البحر فينجو وُينجي أصحابه”.

المخيمات مسرح 
أحداث »مرج البحرين«

 لهيثم ابو الغزالن

»المتحف الفلسطيني«… صوت آخر من أصوات المقاومة  

املراقب العراقي/ متابعة...
 ويمت�زج بناء املتح�ف مع املدرجات 
املتتالية )السناس�ل( التي تتميز بها 
التال الفلسطينية، وتحيطه سلسلة 
من الحدائق، التي تضم بن ساسلها 
نبات�ات  م�ن  مجموع�ة  الحجري�ة 
البيئ�ة األصلي�ة لفلس�طن. يش�مل 
املبن�ى ال�ذي تبل�غ مس�احته حوايل 
3000 م�رت مرب�ع، ص�االت ع�رض، 
وامل�رح الخارجي، واملقهى الداخي 
التعليم�ي،  واملرك�ز  والخارج�ي، 
ومكاتب للموظف�ن، وصالة األفام، 
ومخ�ازن للحف�ظ اآلم�ن ومراف�ق. 
وج�اءت املبادرة إلنش�اء املتحف من 
»مؤسس�ة التعاون« وهي مؤسس�ة 

تنموية فلسطينية.
وقالت مدي�رة املتحف عادلة العايدي 

إن فك�رة تأس�يس املتح�ف ظه�رت 
سنة 1997 تخليًدا للذكرى الخمسن 
للنكبة، لتوثيق الكارثة التي ش�كلت 
تاري�خ فلس�طن  نقط�ة تح�ول يف 
الحديث، بعد تهجر أكثر من 60% من 
السكان الفلس�طينين من فلسطن 
املتح�ف  فك�رة  أن  إال  التاريخي�ة، 
تغرت م�ع الوقت، ول�م تعد تقترص 
عى الحف�اظ عى الذاكرة وحس�ب، 
ب�ل تس�عى أيًض�ا ليصب�ح املتح�ف 
مؤسس�ة تس�عى للنهوض بالثقافة 
الفلس�طينية واالحتف�اء به�ا، م�ن 
خال سلسلة من املشاريع اإلبداعية 
والخاقة، التي تتيح لجمهور املتحف 
التأمل يف الحارض، وتخيل مس�تقبل 
أفض�ل. وتضي�ف، »يس�عى املتحف 
وعربًي�ا،  عاملًي�ا  حض�وره  لتعزي�ز 

تجس�يًدا ألهداف�ه يف تعزي�ز الرواية 
الفلسطينية ونرها، وتعزيز مكانة 
العال�م،  ح�ول  الثقافي�ة  فلس�طن 
خاص�ة أن متحفنا ه�و متحف عابر 
التش�بيك  رس�التنا  فم�ن  للح�دود، 
والوصول إىل كافة املهتمن بالش�أن 
الفلس�طيني، أينم�ا وج�دوا، خاصة 
يف محيطن�ا العرب�ي، حي�ث االمتداد 
والحض�اري«.  الثق�ايف  التاريخ�ي 

ه�ي  باختص�ار  املتح�ف  فرس�الة 
الثقافي�ة  املمارس�ات  »متحف�ة 
الفلس�طينية، م�ن خ�ال مع�ارض 
تكنولوجي�ة،  وبرام�ج  ولق�اءات 
فهويتنا متحف عابر للحدود، نحاول 
إط�ار  خ�ارج  برامجن�ا  نط�ور  أن 
املتح�ف، نج�ري نش�اطات يف عمان 
يف  الاجئ�ن  مخيم�ات  ويف  وحيف�ا 
لبنان«. وع�ن التفاعل والتواصل مع 

الجمهور تقول العايدي »يأتي الناس 
هنا كناس وليس�وا مستهلكن، كما 
يف املطاع�م واملقاه�ي ذات األس�عار 
املرتفع�ة، يأتي اإلنس�ان هنا ليعيش 
الفلس�طينية بحرية، يتحرك  هويته 
يف املع�رض والحدائق ويقوم األطفال 

باألنشطة«.
ويعان�ي املع�رض م�ن نق�ص الفت 
يف املعروض�ات الدائم�ة، وه�و األمر 
الناجم عن تش�تت املقتنيات األثرية 
والرتاثية والفنية الفلس�طينية. فقد 
استولت سلطات االحتال اإلرسائيي 
ع�ى املقتنيات األثرية الفلس�طينية، 
عن�د احتال الضف�ة الغربية وقطاع 
غزة عام 67، وسيطرتها عى متحف 
املتح�ف  أن  إال  املق�ديس،  روكفل�ر 
يعمل عى تعوي�ض هذا النقص، من 
الثقافية  املمارس�ات  خال متحف�ة 
الفلس�طينية. كذلك يس�عى املتحف 
للحص�ول عى هب�ات م�ن الفنانن 
واملقتني�ات  املجموع�ات  وأصح�اب 

األثرية والرتاثية والفنية.
وتح�ت عناوي�ن عدة تعك�س تاريح 
وحياة الفلس�طيني تح�ت االحتال، 
يعرض املتح�ف لوحات ومعروضات 

فنية  كثرة نالت اعجاب الزائرين.

أقيم المتحف الفلسطيني الذي صممه مكتب المعماري 
األيرلندي هينغان بينغ على أرض مساحتها 40 دونًما، 
ف��ي مدينة بيرزيت وس��ط الضفة الغربي��ة، مطلة على 

الساحل الفلسطيني.

 حسام الدين محمد
 ال يمك�ن فصل الجمايلّ فيها ع�ن األخاقّي، وتكتيس 
هذه املس�ألة حّدة ومعاني عميقة حن تكرم الجائزة 
كاتبا ابتكر أش�كاال عديدة من اإلنكار لجرائم الحرب 

التي ارتكبها الرصب،
خصوصاً مجزرة رسيربينتش�ا وعرض أثناء محاكمة 
الزعيم الرصبّي س�لوبودان ميلوس�وفيتش، الشهادة 
لصالحه، وكذلك حرض جنازته حن تويّف وكتب تأبينا 
تكريميا له.تعطى الجائزة، حس�ب وصّية مؤسس�ها 
ألفري�د نوب�ل، »ألعمال ممي�زة تنحو نح�و املثالية«، 
وق�د نوّهت املؤسس�ة املكلف�ة بجوائز نوب�ل األدبية 
بذلك س�ابقا، خال إعطاء جوائز مماثلة، كما حصل 
مع ش�يموس هين�ي الش�اعر األيرلندي، ال�ذي قالت 
إن�ه حص�ل عليها بس�بب »جمالي�ة ش�عره الغنائية 
وعمقه األخاقي«، كما كان واضحا أن مواقف بعض 
األدباء الكبار املنارصة لسياس�ات تع�ّد غر أخاقية، 
كم�ا كان حال ع�زرا باوند يف تأييد الفاش�ية، س�ببا 
ملنع ه�ذه الجائزة عنهم.يق�ول إد فوليامي، الصحايف 
الربيطان�ي وهو أحد اإلعامين الذين كش�فوا للعالم 
مجزرة رسيربينتشا، إن هاندكه يف كتابه »رحلة نحو 
األنه�ار: العدال�ة لرصبيا« أعط�ى مصداقية ألكاذيب 
ال�رصب ح�ول اإلب�ادة الجماعي�ة، وأن�ه ل�و نجح يف 
الشهادة لصالح ميلوسيفيتش يف الهاي فإن فوليامي 
وهاندكه كانا س�يقفان عى ط�ريف نقيض، معتربا أن 
هاندك�ه كان يكذب، يف وقت كان�ت القبور الجماعية 

تكتشف فيه. كام هاندكه، حسب قوله، كان أكاذيب 
بمواجهة حقيقة وجود عظام الضحايا املكتشفة.

تعرّض قرار نوبل لانتقاد من كتاب مثل الفيلس�وف 
الس�لوفيني س�افوي جيجي�ك ال�ذي ق�ال لصحيفة 
»الغاردي�ان« إن »هاندك�ه طالب ع�ام 2014 بإلغاء 
جائ�زة نوبل ألنه�ا تقوم بصن�ع »أيقون�ات مزيفة« 
ل�أدب«، معت�ربا أن حص�ول هاندك�ه نفس�ه عليها 
»دلي�ل عى صحة هذا ال�كام«. أما الكاتب الربيطاني 
هاري كنزرو، الذي كان قد دّرس أدب هاندكه لطابه، 
فاعت�ربه »كاتبا جيدا يجمع بن التب�رص العميق مع 

العمى األخاقي الصادم«.
من أهم الش�هادات الكاشفة حول الركاكة األخاقية 
الهائلة لهاندكه، هي شهادة الكاتبة السلوفينية ميها 
مازيني التي رأت إن »بع�ض الفنانن باعوا أرواحهم 
لأيديولوجي�ات )مثل هامس�ن والنازي�ة(، والبعض 
اآلخر للكراهية )س�يلن ومعاداة السامية(، والبعض 
للمال والنفوذ )أمر كوس�توريكا( لكن أكثر شخص 
أحسس�ت باإلهان�ة منه ه�و هاندك�ه، وموقفه من 
نظام ميلوس�يفيتش. أصبح األمر ش�خصيا بالنسبة 
يل. ل�ن أنىس الش�تاء الب�ارد حن كانت يوغوس�افيا 
تتداع�ى، ول�م يكن هن�اك يشء عى رف�وف املحات. 
كنا عائلة صغرة وابنتي كانت رضيعة، وكان ش�تاء 
قارس�ا. كنت أقيض النهار كل�ه يف الطابور للحصول 
عى زيت تدفئة، ويف املس�اء عندما كنت شبه متجمدة 
من ال�ربد، قرأت مقال�ة هاندكه حول يوغوس�افيا. 

كتب أنه يحس�دني: فيما كان النمس�اويون 
واألملان، أولئك الغربيون، يسقطون يف رشاك 
النزعة االستهاكية، كنا نحن، اليوغوساف، 
نق�ف يف طواب�ر ونقاتل من أج�ل كل يشء. 
أوه، ك�م كنا قريبن م�ن الطبيعة آنذاك! كم 
كنا غ�ر مادين وأكثر روحاني�ة! حتى اآلن 
ما زلت أحس بقس�وته وبانغماس�ه الذاتي 

وسذاجته«.
فك�رة فصل أفكار اإلب�ادة الجماعية لكاتب 
مث�ل هاندكه ع�ن أدبه، ال تحم�ل يف داخلها 
تأييدا ضمنيا إلبادة املس�لمن وحس�ب، بل 
تتضم�ن أيض�اً تأيي�دا ل�كل أش�كال اإلبادة 
األخ�رى، وه�ذه مس�ألة جاثم�ة يف باط�ن 

األيديولوجيات الغربية الكربى.
لك�ن كي�ف يرتاك�ب »التبرص العمي�ق« مع 

الحماق�ة العقلية والس�ذاجة السياس�ية واالنغماس 
األبله يف الكليش�يهات املعروفة ح�ول »الغرب املادي« 
و«روحانية« اليوغوس�اف املصطفن يف الطوابر مع 

التربير الفّظ للمجازر والدفاع عن مجرمي الحرب؟
تضع�ك مابس�ات جائ�زة نوب�ل لهاندك�ه يف دائ�رة 
مابسات سياسية وأيديولوجية هائلة، غر أن التمّعن 
يف أمثلة س�ابقة تكشف لك أنه قد يكون أقل من غره 
خيانة لأخاق املتوقعة من كتاب كبار، فهو ال يدعي 
أنه كاتب يسارّي منارص للشعوب املظلومة، كما كان 
األمر م�ع هارولد بنرت، الكات�ب املرحي الربيطاني، 

وأحد الفائزي�ن بجائزة نوبل لآلداب أيضا، وهو كاتب 
ذو س�رة يس�ارية طويلة، فهو كان معارضا للحرب 
الباردة ضد االتحاد السوفييتي، وكان رافضا للخدمة 
العسكرية، وكان عضوا يف حملة نزع الساح النووي، 
وجزءا من حمل�ة مناهضة العنرصي�ة، وكان عضوا 
يف منظم�ة »القل�م« املدافع�ة ع�ن حقوق اإلنس�ان، 
كم�ا راف�ق املرحي آرث�ر ميلر إىل تركي�ا عام 1985 
وكتب مرحي�ة »لغة الجب�ال« تعاطفا م�ع األكراد 
ضد القم�ع، ولكنه، ويا للعجب، وق�ع، مثل هاندكه، 
عريض�ة إلطاق رساح ميلوس�يفيتش، ب�ل كان أحد 

الشهود للدفاع عنه يف محاكمته!

منــح جــائزة نــوبــل لهــانـدكه »فضيحــة أخــالقيــة« 
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يحتلوي الفلفلل الحار على مركب 
الذي يوقف نشلاط  الكابسيسلن، 

 Src بروتلن 
املسؤول عن 

حياة وموت الخلية.
مركب الكابسيسلن، املوجودة يف الفلفل 
الحلار وهو ملا يجعله حلارا، يقلل من 
لرسطلان  الخبيلث  اللورم 
الرئلة، وفقلا لعلماء 
من  أمريكين 
جامعة 

مارشال.
وفقلا لهم، الكابسيسلن يوقف نشلاط 
بروتلنSrc ، وهلو املسلؤول علن حياة 
وملوت الخليلة. وبالتايل، قلد يصبح هذا 
املركب األساس لتطوير العقاقري املضادة 

للرسطان.
يف الوقلت الحلايل، يبحلث املتخصصلون 
علن نظلري للمركب ملن الفلفلل الحار. 
اآلثلار  لديله علدد ملن  فالكابسيسلن 
الجانبيلة. عى سلبيل املثلال، يمكن 
الهضملي  الجهلاز  تهيلج  يثلري  أن 
موقلع  بحسلب  املعلدة،  وتشلنجات 

.Food.news

رشكلة   –  )Sentons( سلنتونز  أعلنلت 
ناشلئة يقودهلا عدد ملن املخرضمن يف 
صناعلة الرقائلق اإللكرتونيلة، علن بدء 
تسويق تقنية ثورية تهدف إىل االستغناء 
علن األزرار يف األجهزة. وقالت إنها تعمل 
ملع رشكتن لصناعلة الهواتلف الذكية، 
باإلضافة إىل عقد قائم مع رشكة أسوس.
واكلدت الرشكلة انها ستسلتخدم نظام 

املوجلات فلوق  استشلعار يعملل على 
الصوتية الكتشلاف اللمسات، والضغط، 
والسلحب، على مجموعلة متنوعلة من 
املواد مثل الحلواف املعدنية حول الهاتف 
الذكي. ويلرأس الرشكة غس يل، املهندس 

الذي باع رشكته السابقة إىل رشكة آبل.
وأوضحت الرشكة أن التقنية تستخدمها 
التايوانيلة،  أسلوس  رشكلة  بالفعلل 

ورشيكتهلا الصينيلة تينسلنت يف هاتف 
ُصملم لالعبن، وقد تلم إصداره يف الصن 

خالل صيف العام الحايل.
ويف هاتف أسلوس، تسلمح املستشعرات 
لالعبن بإمساك الهاتف أفقًيا والنقر عى 
أزرار افرتاضية عى طول الحافة العلوية 
بأصبلع السلبابة ملع اسلتخدام أصبع 

اإلبهام للنقر عى الشاشة.

شركة ناشئة تعمل على الغاء االزرار الخارجية في الهاتف

الفلفل الحار وعالج السرطان!

البيانلات على  أنظملة  تعملل 
تحسن سلالمة السيارة وراحة 
خصوصيلة  ولكلن  الراكلب، 
الركاب ومعلوماتهم الشخصية 

قد تكون يف خطر.
قد ال يعرف الكثري من السائقن 

تقنيلات  أحلدث  لكلن  ذللك، 
السيارات الجديدة ال تؤدي فقط 
إىل تحسن راحتهم وسالمتهم، 
بل قد تسجل وتشارك بياناتهم 

الشخصية، وفقا للرحلة.
ووفقلا لتقريلر نلرشه موقلع 

»يس بي يس«، تعرف الرشكات 
سليارتك  علن  الكثلري  اليلوم 
وكيلف تقودها، بفضلل تقنية 
التحكلم عن بعلد واالقرتان بن 
االتصاالت السلكية والالسلكية 

ومعالجة املعلومات.

معلوملات  السليارة  وتسلجل 
الرحللة،  بمسلار  متعلقلة 
واملكامللات التلقائيلة للطوارئ، 
وتشخيص املركبات وإشعارات 

الصيانة.
وباإلضافة لذلك تأتي سليارات 
بأنظمة  أيضلا  اليلوم مجهلزة 
الرتفيله واملعلومات، بما يف ذلك 
واإلنرتنلت  الفيديلو  مشلغالت 
ملا  وهلو  املوسليقي،  والبلث 
السليارة  بيانلات  تسلجله 
اللرشكات  ملع  وتشلاركها 

املصنعة.
وقلال رئيلس منظملة »أوتلو 
كري«: »إنهم يعرفون رسعتنا يف 
القيادة وأين نسلكن وكم طفل 
بالسليارة  اربلط هاتفك  لدينا. 
وستدرك السليارة فيمن تتصل 

وترسل الرسائل النصية«.
رشكات  إن  املوقلع  وقلال 
السليارات تسلتطيع استخدام 
شلخصيات  ملعرفلة  البيانلات 
املسلتهلكن، وطباعهم، وبذلك 
ترويجيلة  حملالت  تصميلم 

تناسب طلبات املستهلكن.

هل يمكن ان تكون سيارتك الشخصية جاسوسًا عليك؟ 

دراسة: ادمان التدخين يزيد خطر االصابة بمرض السكري

هواوي تطلق هاتف جديد بسعر مغري

افادت دراسة أمريكية حديثة بأن إدمان 
النيكوتلن، اللذي يأتلي نتيجلة تدخن 
السلجائر، يزيلد فلرص اإلصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني.
الدراسة أجراها باحثون باملعهد الوطني 
لتعاطلي املخلدرات يف الواليلات املتحدة، 
ونلرشوا نتائجهلا يف العلدد األخلري ملن 

دورية »Nature« العلمية.
ولكشلف العالقلة بن التدخلن ومرض 
السلكري، راقلب الفريلق مجموعة من 
الفلران التلي عرضوهلا إىل مسلتويات 
وصلت إىل حد إدملان النيكوتن، بصورة 

تماثل مدمني التبغ.
ووجلد الباحثلون أن إدملان النيكوتلن 
ُيحدث تباينلا يف مجموعة ملن الجينات 
التلي تنظم التعبري الجيني يف البنكرياس 
والكبلد وتحلدد مسلتويات الجلوكوز يف 
الدم.واكتشلف الفريلق أن هذا التباين يف 
 »Tcf7l2« الجينلات التي يطللق عليهلا
تزيد من خطر اإلصابة بالنوع الثاني من 

داء السكري.
وقالت الدكتلورة نورا فولكو، قائد فريق 
البحلث: »هلذا االكتشلاف غلري املتوقع 
يشري إىل وجود صلة بن إدمان النيكوتن 
وبدايلة اإلصابلة بملرض السلكري من 

النوع الثاني«.
وأضافت: »عى الرغم من أن اإلدمان هو 
ملرض يف الدملاغ إال أن هذا االكتشلاف 

وظائلف  ترابلط  كيفيلة  يؤكلد 
الجسلم املعقلدة، ملا يكشلف 

عن الحاجلة إىل إجراء بحوث 
لكيفية  ومبتكلرة  متكاملة 

اإلصابة باألمراض«.
وأشارت إىل أن »الدراسة 
السلكري  أن  تثبلت 

وربملا غلريه ملن األملراض املرتبطلة 
بتدخن السجائر والتي تأتي بسبب خلل 
يف الجهلاز العصبي الالإرادي مثل ارتفاع 
ضغلط اللدم وأملراض القللب واألوعية 

الدموية، تنشأ أوال يف الدماغ«.
وقالت منظمة الصحة العاملية، يف أحدث 
تقاريرهلا إن التبلغ يقتل ملا يقرب من 
6 مالين شلخص بإقليم رشق املتوسط 
سلنوياً، بينهم أكثر من 5 مالين متعاٍط 
سلابق وحلايل للتبلغ، وحلوايل 600 ألف 
شلخص ملن غلري املدخنلن املعرضن 

للتدخن السلبي.
ولفتت اىل أن التدخن يعد أحد األسلباب 
الرئيسلية للعديد من األملراض املزمنة، 
بملا يف ذلك الرسطان، وأمراض الرئة، 
وأمراض القلب، واألوعية الدموية.

أعلنلت رشكة »هواوي« عن إطالق هاتفها »إنجوي 10«، والذي 
يدعلم مجموعة ملن املواصفات الجيلدة، كما أنه يأتي بسلعر 

اقتصادي رخيص.
ويأتي الهاتف الجديد بشاشة عرض من نوع IPS LCD بقياس 

6.39 إنشات، وبدقة 1560×720 بكسل.
كذللك يدمج الهاتلف كامريا كامريتن خلفيتن، دقة الرئيسلية 
منهملا 48 ميغابكسلل، والثانوية 2 ميغابكسلل، أملا الكامريا 
األماميلة فهلي بدقلة 8 ميغابكسلل، وفلق ملا ذكلر موقلع 

»غادجيتس« املتخصص باألخبار التقنية.
ومن مواصفات الهاتف أيضا، دعمه لذاكرة وصول عشلوائي 4 
أو 6 غيغابايت، يف حن تصل سعة التخزين الداخلية 64 أو 128 
غيغابايلت، قابلة للزيادة باسلتخدام بطاقة »مايكرو إس دي«، 

لتصلل 
 512 إىل 

غيغابايت.
إىل  الهاتلف  ويفتقلر 

حسلاس بصملة، لكنله زّود 
ببطارية سلعة 4 آالف مييل أمبري/ 

سلاعة، كما أنه يعمل باإلصدار »9 باي« 
من آندرويد.

وسليطرح الهاتف للبيع يف الصن ابتداء من نوفمرب 
بسعر يصل لل170 دوالر لإلصدار الذي يأتي بسعة تخزين 

64 غيغابايت، يف حن سيبلغ ثمن اإلصدار بسعة 128 غيغابايت 
200 دوالر.

تحذير.. السماعات تؤدي الى التهاب االذنين

سامسونغ تعلن عن معالجة خلل البصمة في »غاالكسي أس10«

حلذرت رشكة أبل مسلتخدمي أيفلون، من أن بعلض أجهزتها 
الذكيلة القديمة، قد تفقد وظائف نظلام تحديد املواقع العاملي 
)GPS( ملع حدوث أخطلاء يف التوقيت والتواريخ ومشلكالت 

ببعض التطبيقات.
وبحسلب موقلع mspoweruser األمريكلي، فسلتتأثر بعض 
األجهلزة، مثلل أيفلون 5 أو أيبلاد 4، 
يمكلن  لكلن  السلابقة،  واإلصلدارات 
إصلالح بعض هذه األجهلزة فقط، من 
خلالل تحديثها بشلكل عاجل، مشلرية 
إىل أنله ينبغلي القيام بذلك قبل الشلهر 
املقبل، وذلك للتأكد من أن GPS والتاريخ 

والوقت، يعملون بشكل صحيح.
وأشار التقرير إىل أن املشكلة ترتبط بوجود 
خللل ىف نظام GPS والذى يؤثر عى األجهزة 
الذكية التى تعتمد عى نظام تحديد املواقع، 
فيملا يتعللق بالوقت والتاريخ، حيلث أثر هذا الخللل عى عدد من 
األجهلزة األخرى ىف 6 أبريل عام 2019، إال أن أبل تقول أن أجهزتها 

لن تتأثر إال قبل منتصف ليل 3 نوفمرب.

أعلنت رشكة Kik عى نحو مفاجئ بأن Kik Messenger سليعاد 
تشلغيله ملرة أخرى حيث تلم رشاؤه من قبلل MediaLab، وهي 
رشكلة قابضلة تمتللك رشكات مثلل تطبيلق الرسلائل املجهولة 
Whisper وخدملة مشلاركة mixtape DatPiff، وذللك بعد أن تم 
اعالن الشهر املايض أن تطبيق كيك ماسنجر 

عى وشك اإلغالق. 
ونقالً علن موقلع “TheVerge” األمريكي، 
التزملت MediaLab باالسلتمرار يف تطوير 
سلتقيض  إنهلا  قائللة   ،Kik Messenger
األشلهر القليللة املقبللة يف جعلل التطبيق 
أرسع وأكثلر موثوقيلة، وملع ذللك قاللت 
MediaLab أيًضلا سلتظل العملة املشلفرة 
Kin أيًضلا جزًءا ملن التطبيلق بطريقة ما 
حيث قالت MediaLab إنها ستكون رشيًكا 

.KIK إضافًيا مع فريق
وبحسب التقارير، فهناك 600 ألف شخص يدفع شهرياً بواسطة 
العمللة الجديدة وهناك مليوني مسلتخدم نشلط شلهرياً، وبهذا 

التغيري الجديد يف الرشكة فإن هذه األرقام مرشحة لالرتفاع.

تطبيق يعود الى العمل  مجددًا 
تعرف عليه

ي ظلل تغلريات الطقلس، يلزداد فلرص إصابة الطفلل بنزالت 
اللربد والتهلاب يف الجيوب األنفيلة، وهذا األمر يتسلبب يف عدم 
القلدرة عيل تفعيل حاسلة الشلم والسلعال واملسلتمر، وهناك 
العديلد من النصائلح الطبية الهامة التي يجلب القيام بها للحد 
ملن إصابة الطفل بالتهاب الجيوب األنفيلة وذلك وفقللا ملوقع 

.»kidshealth«
و يلعلب العاملل الوراثي دورا كبلريا يف إصابة الطفلل بالتهاب 
أحلد  األنفيلة فلإذا كان هنلاك  الجيلوب 
الوالدين مصلاب بالتهاب الجيوب فالطفل 
سلريث هذا األمرمنه، وأيضلا يزداد فرص 
اإلصابلة بالتهاب الجيلوب األنفية يف حالة 
إصابة الطفل بنلزالت اإلنفلونزا، ويف حالة 
عدم عالج هلذه النزلة سلتتحول اللتهاب 

الجيوب األنفية.
ملن  يعانلون  الذيلن  األطفلال  أن  ونجلد 
الحساسلية يف الصلدر أو ملا شلابه ذللك 
يكنلون أكثلر عرضلة لإلصابلة بالتهلاب 
الجيوب األنفيلة، ولذا يجب توخي الحذر والتعرف عى األعراض 
الخاصة بالتهاب الجيوب األنفية وتجنب تعرض الطفل لإلصابة 
بها.ويعتملد العالج عى تناول بعض السلوائل، مع تناول أدوية 
مضلادات حيويلة تسلاهم بشلكل كبلري يف التخللص ملن هذا 

االلتهاب.

حلول اللتهاب الجيوب االنفية
 لدى االطفال

آبل تنبه مستخدميها حول »موت« 
يف اجهزتها القديمة املديلرة  الصحلة،  خبلرية  حلذرت 

مؤسسلة »إيرويركس«، ليزا هيلويغ، 
من التهابات يف األذنن نتيجة ارتداء 
سماعات األذن، مشرية إىل إمكانية 
أن يتسلبب ذلك يف تراكم األوساخ 
امليت  والعلرق والزيلت والجللد 

وحتى الشعر داخل األذن.
نيلوز  »ياهلو  موقلع  ونقلل 
أسلرتاليا« عن هيلويغ قولها: 
»إن ملا يدعو للقلق أنه بمرور 
الوقلت، يمكلن أن يلؤدي هذا 

بالفعل إىل اإلصابة بالتهابات األذنن«. 
وتابعت: »أن أي يشء يعيق املسلار الطبيعي 
لشلمع األذن يمكلن أن يلؤدي إىل تراكمله، 
وكملا هو الحال مع سلدادات األذن وأجهزة 
السمع، تستقر السماعات يف ذلك الجزء من 
القنلاة السلمعية، حيث يتم إنتاج الشلمع، 
ويمكن أن تحفز عى إنتلاج املزيد منه أثناء 

استخدامها«.
وتمتللك اآلذان آلية فعاللة للتنظيف الذاتي، 
حيلث تعتنلي بإزالة تراكلم األوسلاخ، كما 
أن لشلمع األذنلن العديلد ملن الوظائلف 

املهملة األخرى، بما فيهلا حماية قناة األذن 
وترطيبها.

وتشكل سماعات األذن مشكلة، خصوصاً يف 
البللدان الرطبة، إذ إن امليلاه »ُتحبس« خلف 
الشلمع، األمر الذي يلؤدي إىل التهاب األذن، 
إىل جانب أعراض أخلرى مثل األلم والرائحة 

الكريهة واإلفرازات والحكة.
وتنتقل األوساخ وشمع األذنن إىل السماعات 
التلي تتحول إىل بيئة ملوثة تسلاهم بدورها 
يف إصابلة األذن بالتهابلات تسلتدعي طلب 

املساعدة الطبية.

»سامسلونغ«  رشكلة  أعلنت 
الكورية الجنوبيلة أن خلال يف 
تقنيلة التعرف عى البصمة يف 
هاتفهلا »غاالكلي أس 10« 
يسلمح لطلرف ثاللث بفتلح 
الهاتف الذكي، سيتم إصالحه 

قريبا.
لهلذا  مسلتخدمة  وأوضحلت 
املتحلدة  اململكلة  يف  الهاتلف 
لصحيفة »ذي صن« يف وقت سلابق 
من األسلبوع أنله يمكلن ألي أحد أن 
يفتح هاتفها من طراز »سامسلونغ« 

علن طريلق وضلع واق للشاشلة وإدخال 
بصمة غري مسجلة.

ونقللت الصحيفلة علن هلذه املسلتخدمة 
قولها »هذا يعني أنه إذا حصل شلخص ما 
عى هاتفي يسلتطيع التحكلم به والتحكم 
بالتطبيقلات املاليلة لتحويلل األملوال من 

خالله«.
وقالت ناطقة باسم »سامسونغ« يف سيول 
إن الرشكة تعمل عى إصالح الخلل لكنها لم 

تحدد السبب وراء هذه املشكلة.
وعنلد إطلالق هلذا الطلراز، وصفلت أكرب 
رشكلة لصناعلة الهواتف الذكيلة يف العالم 

جهاز االستشعار املخصص للبصمات بأنه 
»ثلوري«.

واكلدت حينهلا »عندما تضلع إصبعك عى 
الشاشلة ترسلل نبضلات باملوجلات فوق 
الصوتية للكشلف علن التعرجلات الثالثية 

األبعاد الفريدة لبصمتك للتعرف عليك«.
وهذه ليسلت امللرة األوىل التلي تواجه فيها 
سامسلونغ مشلكالت تقنيلة، فقد سلبق 
وواجهتهلا نكسلات محرجلة يف منتجلات 
رئيسية أبرزها الخلل يف بطاريات »غاالكي 
نوت 7« الذي أجربها عى سحب كل األجهزة 

من هذا الطراز من األسواق العاملية.



عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»ما م�ن ولد باّر ينظر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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املراقب العراقي/ متابعة...
ع�رض الفاتيكان مس�بحة ص�اة إلكرتوني�ة بصليب ذكي 
eRosary، ع�ىل صفح�ة منظمة »الش�بكة العاملي�ة للصاة 
للبابا«.ترتب�ط هذه املس�بحة اإللكرتوني�ة بالهواتف الذكية  
iOS و Android ع�رب تطبي�ق »اضغ�ط ك�ي نص�ي«، حيث 
يمكن تنش�يط هذه املس�بحة بحمله�ا باليد ورس�م عامة 

الصليب املعتادة.

تتك�ون ه�ذه املس�بحة من 
عرش خ�رزات مصنوعة من 

مع�دن الهيماتي�ت والعقي�ق 
األس�ود، وصلي�ب في�ه جه�از 

استش�عار يس�جل معلوم�ات ع�ن صح�ة 
املستخدم عىل غرار الس�اعات الذكية.هذا وسوف تباع هذه 

السبحة الذكية بقيمة 99 يورو فقط.

مسبحة صالة إلكترونية  

وفاة امرأة بعد خضوعها
 للعالج بـالصفع

طائرة مسيرة لنقل األشخاص

املراقب العراقي/ متابعة...
أن  بريطاني�ة  صحيف�ة  ذك�رت 
خضوعه�ا  بع�د  توفي�ت  ام�رأة 

لجلسة عاج ب�«الصفع«.
ولقي�ت س�يدة بريطانية مس�نة 
مرصعها عىل ي�د معالج صيني، 
خال جلس�ة للعاج ع�ن طريق 
صحيف�ة  الصفع.وأف�ادت 
أم�س  الربيطاني�ة،  »م�رور« 
الس�بت، أن�ه صدر أم�ر بالقبض 
هون�غ  الصين�ي،  املعال�ج  ع�ىل 
تيش ش�ياو ) 56 عام�ا(، بتهمة 
القت�ل غ�ر العم�د، بعد تس�ببه 
بوفاة الس�يدة الربيطانية، دانييل 
العم�ر  م�ن  البالغ�ة  كارغ�وم، 
71 عام�ا م�ن مدينة ساس�كس 
الربيطاني�ة، وذل�ك أثناء جلس�ة 

للعاج بالصفع.
وأوضح�ت الصحيفة أن الس�يدة 
الربيطاني�ة لج�أت له�ذا الن�وع 
الغريب م�ن العاج وال�ذي يقوم 
عىل تعري�ض املريض للصفع، أو 
للصف�ع بقوة، أيض�ا، يف محاولة 
منها لعاج مرض الس�كري الذي 

تعاني منه.
وأكدت الصحيف�ة الربيطانية أنه 
آخري�ن  أطل�ق رساح ش�خصني 
للتوقي�ف واالس�تجواب  خضع�ا 
أي  الح�ادث، دون  أثن�اء وق�وع 
إج�راء آخر بحقهم�ا، كما لم يتم 
اته�ام الفن�دق الذي وقع�ت فيه 
الح�ادث، وه�و كليف ه�اوس يف 
منطق�ة ويلتش�ر، بارت�كاب أي 

تجاوزات.

املراقب العراقي/ متابعة...
دح�ض الخ�رباء اليابانيون م�ن رشك�ة » Aeronext« أس�طورة أن 
الطائرات املسرة تستخدم فقط ألجل تصوير املناظر الطبيعية، وذلك 

من خال تطوير طائرات مسرة لنقل األشخاص.
وقد تم عرض الطائرة خال معرض 
 ،»2019 -CEATEC «
الطائ�رة اس�م  وأخ�ذت 
 .»Flying Gondola«
بنظام  الطائ�رة  وتتمت�ع 
تثبي�ت ملقع�د الراكب وهو 
تكيي�ف  ع�ىل  املس�ؤول 
موض�ع املقع�د م�ع زاوي�ة 

الرحلة، بينما لم يتم كش�ف مي�ل الطائ�رة أثناء 
لها. األخ�رى  ويت�م اختب�ار الطائ�رة ع�ن امليزات 

طريق وضع مجس�م يش�به اإلنس�ان يف الوقت الحايل، ويف املستقبل 
س�تكون ق�ادرة عىل نق�ل البرش، حيث أوال س�تكون ق�ادرة عىل 
نقل ش�خص واحد ومن ثم تصل حمولتها إىل أربعة أش�خاص.
وال تحت�وي املقصورة عىل أي أدوات تحك�م، حيث لم يحدد 
املطورون من س�يقوم بالتحكم بالطائ�رة. ومن املتوقع أن 
يكون االتجاه الذي سوف تس�لكه يتم وضعه داخل النظام 

يف وقت مسبق.

 فلسطيني يجمع
“ثروة” من الحجارة  

املراقب العراقي /متابعة...
عم�ل  طويل�ة،  س�نوات  م�دار  ع�ىل 
الفلس�طيني رمض�ان أحم�د عىل جمع 
مئ�ات قطع الحج�ارة والصخور املميزة 
والن�ادرة من أنحاء قطاع غزة، ووضعها 

داخل منزله جنوبي القطاع.
ول�م يكن يعلم الخمس�يني أحمد أن تلك 
القط�ع الحجرية التي ب�دأ بجمعها قبل 
13 عام�ا له�ا قيم�ة كب�رة إال بع�د أن 
اطلع عليه�ا، مؤخرا، خرباء بهذا املجال، 
ليكتشف أن بعضها أثري وأخرى نادرة، 

بحسب ما يقول “أحمد”.
ويشر أحمد إىل أنه أرفد متحف الجامعة 
اإلس�امية بغ�زة ح�وايل 300 قطعة من 
الحجارة والصخور األثرية والنادرة التي 

جمعها.
ومن ب�ني الحج�ارة والصخ�ور الثمينة 
التي عثر عليها الفلسطيني أحمد “حجر 
العقي�ق اليمن�ي )ن�وع م�ن الحج�ارة 
ويوج�د  س�جيل  وحج�ر  الكريم�ة(، 
نس�خة منه يف متحف باململك�ة العربية 
الس�عودية، إضافة لحجارة كريس�تالية 

وشفافة”.
كم�ا تضم مجموعة أحمد حجر البصمة 
الش�هر، وحجر ني�زك قم�ري وهو من 
أن�در األن�واع بالعالم، وحجارة مرس�وم 
عليه�ا أش�كال غريب�ة تع�ود لعص�ور 
قديم�ة، وصخور نيازك فضائية، إضافة 
لطاحونة قمح صخرية يزيد عمرها عن 

160 عاما.

مجمع�ات  ان  االيجابي�ة  االم�ور  م�ن   
التس�جيل يف بغ�داد واملحافظ�ات التابعة 
ملديري�ة امل�رور العامة س�تبارش بطباعة 
املركب�ات  لكاف�ة  التس�جيل  لوح�ات 
وصنوفه�ا الس�يما وان املديري�ة اعلن�ت 
انها انهت عمليات تجهيز املواقع التابعة 
له�ا يف عم�وم الب�اد بجمي�ع اللوح�ات 
التي س�جل عليها املواطنني بعد تس�لمها 
كميات تكفي لس�د حاجتها بالكامل من 
قب�ل الرشكة املتعاقد معها من قبل وزارة 
الداخلي�ة، وبع�د ان اج�ري عليها فحص 
املتعل�ق  النوعي�ة  والس�يطرة  التقيي�س 
بمطابقته�ا للمواصف�ات املعتمدة عامليا 
وس�يتم التوزي�ع يف موقع�ي الحس�ينية 
والتاجي�ات يف بغ�داد, اضاف�ة اىل املواقع 
االخ�رى يف بقي�ة املحافظ�ات اضافة  اىل 

اعتم�اد ال�دوام امل�زدوج يف تل�ك املواقع 
وكذل�ك اي�ام الجم�ع والس�بت والعط�ل 
الرسمية االخرى لحني االنتهاء من عملية 

توزيعها بني مستحقيها. 

م�ن االم�ور الس�لبية هي قي�ام الفاس�دين 
الكهرب�اء  وزارة  يف  النف�وس  وضع�اف 
باس�تحصال رش�وة مقداره�ا 3500 دوالر 
من الراغب�ني بالتعيني بصفة أجر يومي، ثم 
اس�تحصال 1500 دوالر غ�ر املبلغ الس�ابق 

وزارة  ان  حي�ث  املعامل�ة  تمش�ية  مقاب�ل 
الكهرب�اء عينت حوايل خمس�ة آالف مواطناً 
بصيغة أجور يومية، وذلك مقابل دفع رشوة 
مقدارها 35 ورقة تقدم اىل )ح . د( و )ن . ت( 
يف مديرية انتاج الوس�طى، كما تذهب حصة 
اىل )ح . ع( املتواج�د يف تركيا، وهو سمس�ار 
لصالح جهة عليا يف الوزارة  وهذه املعلومات 
التي اعلنته�ا النائبة عالية نصيف ان صحت 
فان ذل�ك يعد كارث�ة وجريم�ة علنية وظلم 
وابت�زاز، فهؤالء الفاس�دون ل�م يكتفوا من 
حصصهم من الصفقات الفاسدة والعموالت 
فب�دأوا يج�ربون العاطل�ني ع�ن العمل عىل 
دفع الرش�ا مقابل تعيينهم، وهذا س�لوك يف 
غاية الخس�ة واالنحطاط، ألن املتقدمني عىل 
التعيني أساس�ا فقراء، كما ان العمل بصيغة 
أج�ر يومي هو عم�ل بائس وأج�وره قليلة، 

فهل يوجد ظلم اكثر من هذا ؟ .

ايجابي...  طباعة لوحات تسجيل المركبات

سلبي ... خمسة االف دوالر للتعيين في الكهرباء

مواصفات صادمة لزنزانات العزل االنفرادي 
في السعودية

املراقب العراقي / متابعة...
ويف ج�اء يف تغري�دة للحس�اب “ملن 
ال يعل�م، ه�ذه مواصف�ات زنزان�ة 
الع�زل االنفرادي )نق�ًا عن معتقل 
رأي س�ابق ق�ى فيه�ا أكث�ر من 
نصف سنة(: طولها مرتين ونصف 
وعرضها كذلك، بما فيها دورة املياه 
وم�كان األكل وم�كان الن�وم، فيها 
قطعة ممزقة من اإلس�فنج للنوم، 

وليس فيها نافذة للتهوية.”
إلدان�ات  الس�عودية  وتتع�رض 
متكررة لس�جلها األسود يف حقوق 
االنس�ان، ال�ذي ع�اد إىل الواجه�ة 
مع ذك�رى مرور عام ع�ىل جريمة 
مقت�ل الصحف�ي الس�عودي جمال 
ب�اده  قنصلي�ة  يف  خاش�قجي 
 ،2018 أكتوب�ر   2 يف  بإس�طنبول 
والت�ي تعد م�ن أكثر الجرائ�م التي 
أحدث�ت ضجة منذ صعود ويل العهد 
الس�عودي محمد بن س�لمان، الذي 
ُيتهم بشكل أساس بإعطاء األوامر 

بشأنها.
ويف الش�هر املايض، عربت 24 دولة، 
أغلبه�ا أوروبي�ة، بينه�ا بريطاني�ا 

وأملاني�ا وكن�دا، عن قلقه�ا العميق 
تج�اه تقارير عن تعذي�ب واحتجاز 
غر قانوني، ومحاكمات غر عادلة 
لناشطني وناش�طات وصحفيني يف 

السعودية.
س�ايل  أس�رتاليا،  س�فرة  وق�رأت 
أم�ام مجل�س حقوق  مانس�فيلد، 
اإلنس�ان التاب�ع لألم�م املتح�دة يف 

جنيف بياناً حول ذلك.
يش�ار إىل أّن ه�ذا البيان يع�د ثاني 
بي�ان مش�رتك يق�رأ أم�ام مجلس 
حقوق اإلنس�ان بجنيف خال ستة 
أش�هر، بعد أول توبيخ عىل اإلطاق 
للس�عودية يف املجل�س من�ذ مارس 

املايض.
الري�اض فضيح�ة مقتل  وتواج�ه 
جم�ال  الس�عودي  الصحف�ي 
ب�اده  قنصلي�ة  يف  خاش�قجي 

بإسطنبول يف أكتوبر 2018
ويوجد يف السجون السعودية املئات 
من معتقي الرأي من دعاة ونشطاء 
وصحفي�ني، ل�م يحاكم�وا بش�كل 
كامل حتى اآلن، وتعرضوا للتعذيب 
املمنهج وحرمان حقوق الس�جناء، 

حقوقي�ة  منظم�ات  وطالب�ت 
برضورة اإلفراج عنهم فوراً.

ويف يونيو املايض، دعت 40 منظمة 
لحقوق اإلنس�ان الدول األعضاء يف 
األمم املتحدة إىل تبن�ي قرار يتناول 
انتهاكات حقوق اإلنسان املستمرة 

يف السعودية.
رس�التها  يف  املنظم�ات  وش�ددت 
بشكل خاص عىل استمرار احتجاز 
املدافع�ات ع�ن حق�وق اإلنس�ان، 
غي�اب  إزاء  قلقه�ا  ع�ن  معرب�ة 

تحقيقات موثوق�ة وفعالة يف 
وس�وء  التعذيب  مزاع�م 
املعامل�ة أثناء االحتجاز، 

ع�ن  فض�ًا 
جه�ة  ا مو
األفراد الذين 
ن  م�و يقد
ل�ة”  “للعدا
ت  كم�ا ملحا

جائرة.
ن�ت  كا و

السعودية نفذت، 
أبري�ل  م�ن   24 ال��  يف 

املايض، حكم القتل تعزيراً، وإقامة 
ح�د الحرابة بحق 37 ش�خصاً من 
الجنس�ية الس�عودية بع�د إدانتهم 

بقضايا اإلرهاب.
ويف 10 أبري�ل املايض كش�ف تقرير 
ملنظمة العفو الدولية )أمنستي( أن 
السعودية تحتل املرتبة الثالثة عاملياً 

من حيث تنفيذ عقوبة اإلعدام.

كشف حساب “معتقلي 
الرأي”، الذي يهتم 
بمعتقلي الرأي في 

السعودي عن مواصفات 
زنزانة العزل االنفرادي، 

نقاًل عن معتقل رأي 
سابق قضى فيها أكثر 

من نصف سنة.

الغراب الناطق باأللمانية يغدو نجما في حديقة الحيوان

 العثور على 30 تابوتا فرعونيا يعود تاريخها لثالثة آالف عام   
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فوجئ املصور، لوتار لينتس، أثناء 
تنزهه يف محمي�ة »أيفل« الوطنية 
الواقعة يف تعاونية لونيباخ األملانية 
بغ�راب ألي�ف ق�ادر ع�ىل محاكاة 
كام اإلنس�ان.واتضح أن الغ�راب 
يكرر عبارة واح�دة باللغة األملانية 
mein schätzchen ، م�ا يعن�ي »يا 
عزي�زي«. وص�ور الرج�ل الغراب 
الناط�ق، لين�رش الفيدي�و يف مجلة  

.Daily Mail
وأظه�ر الفيديو غرابا جالس�ا عىل 
األرض يك�رر عبارة واح�دة باللغة 
األملاني�ة. وقال�ت املجلة لق�د عثر 
عليه يف الش�ارع وجناحه مكسور. 
وأخ�ذه موظف�و املحمي�ة وقاموا 
حديق�ة  س�لموه  ث�م  بش�فائه، 
الحيوان حيث يعيش اآلن واستطاع 

إقام�ة عاقات طيب�ة مع موظفي 
حديق�ة الحي�وان وضيوف�ه وق�د 
أصبح نجم�ا حقيقي�ا يف الحديقة 

وعىل اإلنرتنت.
يذك�ر أن هن�اك عددا م�ن الطيور 

ع�ىل  الق�ادرة  والحيوان�ات 
مح�اكاة كام البرش. وم�ن بينها 
والق�رود  والغرب�ان  الببغ�اوات 
وبعض الحيوان�ات املنزلية األليفة 

والدالفني والفيلة.
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 أعل�ن الدكت�ور مصطفى وزيري 
أم�ني ع�ام املجلس األع�ىل لآلثار 
اآلث�ار  بعث�ة  ورئي�س  املرصي�ة 
بمنطق�ة  العامل�ة  املرصي�ة 
األق�رص  غ�رب  يف  العساس�يف 
السبت العثور عىل خبيئة تحتوي 
30 تابوت�ا خش�بيا ملون�ا بوجه 
لرج�ال  توابي�ت  بينه�ا  آدم�ي، 
ونس�اء، بجان�ب توابي�ت لثاث�ة 
أطفال.وق�ال وزي�ري، يف مؤتم�ر 
مدين�ة  غ�رب  يف  عق�د  صح�ايف 
األقرص الس�بت، إلع�ان تفاصيل 
جدي�دة  خبيئ�ة  ع�ىل  العث�ور 
للتوابي�ت واملومي�اوات املرصي�ة 
بحض�ور الدكتور خال�د العناني، 
وزي�ر اآلث�ار امل�رصي، ومحافظ 

األقرص املستشار مصطفى ألهم، 
وعال�م املرصيات الدكت�ور زاهي 
ح�واس، إن الخبيئ�ة الت�ي أطلق 
عليها خبيئة العساس�يف، يرجع 
تاريخه�ا إىل الق�رن الع�ارش قبل 
املي�اد، أي ثاثة آالف عام مضت، 
وجميعه�ا من األرسة 22 يف مرص 

القديمة.
وأعلن وزي�ري أن قص�ة الخبيئة 
تع�ود إىل قيام أح�د الكهنة بجمع 
تل�ك التوابي�ت من داخ�ل “بيوت 
الحجر” التي كان�ت مدفونة بها، 
خشية قيام لصوص املقابر الذين 
كان�وا منترشي�ن يف تل�ك الفرتة، 
م�ن رسقتها، حيث ت�م جمع تلك 
التوابي�ت ودفنها بعي�دا عن أعني 

اللصوص آنذاك.

وكش�ف وزي�ري ع�ن أن جبان�ة 
طيب�ة يف غ�رب األقرص ش�هدت 
الكش�ف ع�ن خبيئت�ني ملكيتني 
األوىل  والتوابي�ت،  للمومي�اوات 
خبيئ�ة الدي�ر البح�ري والثاني�ة 
خبيئة مقربة امللك أمنحتب الثاني 
يف وادي املل�وك، وأن أول خبيئ�ة 
للكهن�ة ه�ي خبيئ�ة مومياوات 
القساسوس�ة، وأن تلك هي رابع 
وأول  طيب�ة،  جبان�ة  يف  خبيئ�ة 
خبيئة يت�م التوصل لها عرب بعثة 

أثرية مرصية خالصة.
وح�ول تفاصي�ل الكش�ف، ق�ال 
يف  العامل�ة  البعث�ة  إن  وزي�ري 
منطقة العساس�يف بدأت العمل 
يف آب/ أغسطس 2018، ويف شهر 
ترشي�ن الثاني/ نوفم�رب املايض 
توصل�ت البعث�ة إىل كش�ف أثري 
كب�ر، ه�و العثور ع�ىل مقربتني 
مهمتني بجانب تابوتني خشبيني 
وبعض األقنعة وبع�ض التماثيل 

واألواني الكانوبية.
الخبيئ�ة  كش�ف  أن  وأض�اف 
الجديدة، بدأ يوم األحد املايض، ويف 
اليوم األول م�ن أعمال الحفريات 
بع�د انتهاء أعم�ال رف�ع األتربة 
م�ن منطق�ة العم�ل ت�م العثور 
ع�ىل أول تابوت، ثم ت�م الوصول 
ل�18 تابوتا يف املس�توى األول من 
الكش�ف، وبعدها ت�م العثور عىل 
12 تابوت�ا آخري�ن، ليص�ل ع�دد 

التوابيت املكتشفة إىل 30 تابوتا.

معركة شرسة بين تمساح وفيل تنتهي 
بلقطة »مأساوية«
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يف لقط�ات نادرة وصادم�ة يف الوقت 
ذات�ه، ظه�رت جث�ة فيل وتمس�اح 
بع�د معرك�ة  أفريقي�ة،  يف حديق�ة 
بدت رشس�ة بينهم�ا وانتهت بمقتل 

الحيوانني.
ويف صور نرشتها مؤسسة »كافونتا 
وتناقلته�ا  زامبي�ا،  يف  س�افاري« 
وس�ائل اإلعام العاملي�ة، تظهر جثة 
فيل ضخم جاثم فوق تمس�اح، يبدو 

أنه كان يحاول االنقضاض عليه.
وقال�ت املؤسس�ة يف تعليقه�ا ع�ىل 
اس�تدعاء  »ت�م  الفري�دة:  الص�ورة 
س�لطات الحديقة للتحقي�ق يف وفاة 
الفيل وإزالة األنياب. لم تجد سلطات 
املتن�زه أي أث�ر العت�داء ب�رشي عىل 

الفيل«.
وذك�رت املؤسس�ة أن الح�ادث وقع 

يف حديقة »س�اوث لوانغوا الوطنية« 
يف زامبي�ا، يف وقت س�ابق من ش�هر 

أكتوبر الجاري.
ويعتق�د املتابع�ون أن الفي�ل أصيب 
حني كان التمس�اح ياحقه، وبعدها 
انه�ار الفيل وس�قط عىل التمس�اح 
بينما كان األخر يحاول الزحف نحو 
النهر.ولم تتوصل الس�لطات بعد إىل 
تفاصيل الحادثة، لكن هذا النوع من 
الوقائ�ع معروف يف زامبي�ا، رغم أن 
عدد األفيال يفوق التماسيح بهامش 
كبر.وع�ادة م�ا تهاجم التماس�يح 
أو  املريض�ة  أو  الصغ�رة  األفي�ال 
متخص�ص  باح�ث  املصابة.وق�ال 
يف التماس�يح: »م�ن خ�ال الص�ور 
املنش�ورة، يبدو أن التمساح حجمه 
صغر وكان يحاول قتل الفيل وجره 

إىل أسفل النهر«.
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ش�وهدت دمية وه�ي تتح�رك أثناء 
اللي�ل بعد فت�ح ب�اب الصندوق 
الزجاج�ي الذي كانت بداخله 

بشكل تلقائي.
ووفق�ا لصحيف�ة »دي�ي 
ماي�كل  حص�ل  مي�ل«، 
ديماون�د عىل الدمية من 
أحد السجناء يف معسكر 

نازي.
الدمية  صاحب  وحذر 
يف وق�ت س�ابق م�ن 
بأش�ياء  قيامه����ا 
ت�م  ل�ذا  مش�ابهة، 
الصن�دوق  يف  حفظه�ا 

الزجاجي.
ويعتقد العدي�دون أن الدمية 

مسكونة بروح شيطانية.


