
مخالفات عديدة تشوب عمل رئيس البرلمان ودعوات 
اقالته تتصاعد داخل أروقة المجلس

...»الفيسبوكية«الحلبوسيمنجزاتيستهجنونالمتظاهرون

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
رف�ع متظاه�رون يافط�ات حملت 
محم�د  الربمل�ان  لرئي�س  ص�وراً 
عب�ارة  عليه�ا  كت�ب  الحلب�ويس 
»ارحل  يا فاس�د«، واستهجنوا ايضاً 
الش�عارات التي طرحها عىل موقع 
التواص�ل االجتماع�ي »فيس  بوك« 
وأكدوا انها محاول�ة لركوب موجة 
التظاه�رات يف الوقت الذي يس�تأثر 
في�ه »الحلبويس«  بالس�لطة ويجري 
التعين�ات والخدم�ات يف جغرافي�ة 
مدينت�ه، بينم�ا ه�و يمث�ل جمي�ع 
العراقيني كونه  يرتأس اعىل س�لطة 

ترشيعية يف البلد . 
كما اتهم عدد من النواب »رئيسهم« 
بخ�رق القانون واس�تغالل الوضع 
–التظاه�رات-  ل�رب  الح�ايل 
حس�اباته،  وتصفي�ة  خصوم�ه 
امل�ؤرشات  تل�ك  اىل كل  وباإلضاف�ة 
التي سجلت عىل   «الحلبويس« تشري 
مص�ادر مطلعة اىل ان�ه أجري عدد 
من االتفاقات الخط�رية التي تمس 
س�يادة  البلد اثناء سفره اىل أمريكا، 
مبينني ان تلك االتفاقات واملراهنات 
تتعل�ق بقضي�ة »صفق�ة  الق�رن« 
والتخ�ي عىل أج�زاء م�ن محافظة 

االنبار لخدمة ذلك املرشوع . 
تل�ك امل�ؤرشات جعلت م�ن دعوات 
اقالت�ه تتفاعل داخل أروقة الربملان، 
مختص�ون  بالش�أن  ي�رى  فيم�ا 
القانوني إمكانية ذلك يف حال اجماع 
ثلثي الربمل�ان عىل تنحيت�ه، واتخاذ 

اإلجراءات  القانونية بحقه . 

الس�يايس محم�ود  املحل�ل  وي�رى 
الهاش�مي ان الربملان لم ينجز خالل 
م�رور ع�ام ع�ىل تش�كيله  اي قرار 
ناف�ع للبل�د يف ظ�ل رئاس�ة محمد 

الحلبويس .» 
وق�ال الهاش�مي يف حديث خص به 
»املراق�ب العراق�ي« ان »الحلبويس 
انش�غل بالزي�ارات اىل  خ�ارج البلد 

دون تحقي�ق اي ن�وع من العالقات 
الدولي�ة الت�ي م�ن ش�أنها ان تعود 

بالفائدة عىل  البلد .» 
بح�دود  »انش�غاله  إن  وأض�اف 
الجغرافي�ة الت�ي ينتم�ي اليها من 
تعيين�ات وخدمات جع�ل العراقيني 
 يعتقدون انه ج�اء من اجل مناطق 
معين�ة ولي�س م�ن اج�ل الوط�ن 

بأكمله .«  
وتابع قائالً :«مما يؤرش عليه كسل 
الربمل�ان يف الظ�روف الت�ي وافق�ت 
فمازال�ت  االجتماعات  التظاه�رات 
مربك�ة وغري متفاعل�ة مع مطالب 
الش�عب الداعية اىل تحقيق اإلصالح 

ومحاربة  الفاسدين . » 
من جانب�ه ي�رى الخب�ري القانوني 

ال�ذي  ان  التمي�م    ع�ي  الدكت�ور 
يحاس�ب رئي�س الربمل�ان بحس�ب 
 النظام الداخي هو الربملاني نفسه، 
ويت�م ذل�ك من خ�الل تقدي�م طلب 
برملان�ي من ثلث�ي النواب  للرئاس�ة 
للتصويت عىل تحويل رئيس الربملان 
اىل نائ�ب وانه�اء عمل�ه باألغلبي�ة 

البسيطة  .» 

وق�ال التميم�ي يف حدي�ث خص به 
»املراق�ب العراقي« انه »يمكن لثلث 
األعضاء ايض�ًا تقديم  طلب يف انهاء 
عضوي�ة »الحلب�ويس« ويت�م ذل�ك 

باألغلبية املطلقة .» 
اإلج�راءات  تحري�ك   « ان  وأض�اف 
القانوني�ة بحقه، من املمكن ان تتم 
الس�يما بع�د دع�وة  املتظاهرين اىل 
محاسبة رئيس السلطة الترشيعية 

يف البلد .» 
ولف�ت اىل ان »الربمل�ان يق�وم ع�ىل 
التوافقي�ة واملحاصصة، واذا حصل 
حراك داخل الربمل�ان  يمكن ان ينتج 
عنه ذل�ك، لكن يبقى املس�يطر عىل 
الوض�ع الس�يايس يف الع�راق ه�و 
التوافقية  التي تك�ون صاحبة قول 

الفصل يف ذلك .» 
وكان ع�دد م�ن الن�واب ق�د اتهموا 
محم�د  الن�واب  مجل�س  رئي�س 
الظ�روف  باس�تغالل  الحلب�ويس 
خصوم�ه  لتصفي�ة   الحالي�ة 
النزاه�ة  خ�الل  م�ن  السياس�يني 

والقضاء . 
يذك�ر ان وثائ�ق ن�رشت يف مواق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي كش�فت عن 
تعيني ع�دد م�ن أقرب�اء  الحلبويس 
يف املؤسس�ة العس�كرية، فضالً عن 
كتب لنقل اقربائه يف مكانات مهمة، 
ناهيك عن  استبداله لعقود مفوضية 
االنتخاب�ات القدم�اء باج�راء جدد 
تابعني لحزبه، وام�ور أخرى تتعلق 
 بتخصي�ص مبال�غ طائل�ة ملدين�ة 
الكرمة دون غريها من مدن االنبار. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب األول لرئي�س الربملان حس�ن كريم 
الكعب�ي، اليوم االثنني، ان جلس�ة الغد ستش�هد 

إقرار  قوانني مهمة. 
وذك�ر مكت�ب الكعبي يف بي�ان تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ، ان »نائ�ب رئي�س الربمل�ان ت�رأس، 
النيابي�ة ملناقش�ة  القانوني�ة  للجن�ة   اجتماع�اً 
مرشوع�ي القانون�ني انتخابات مجل�س النواب 
العلي�ا املس�تقلة  العراق�ي  وقان�ون املفوضي�ة 
لالنتخاب�ات لقراءتهم�ا خ�الل جلس�ة ي�وم غد 

ال�ثالثاء .» 
وأضاف أن »الفرتة القليلة املقبلة ستشهد ترشيع 
ع�دد من القوانني املهمة«، مؤك�داً أن »القانونني 
 يمثالن ركيزة أساسية وجوهر اإلصالح السيايس 

والتغيري الذي يتطلع إليه الشعب .» 
واش�ار اىل ان »جلسة يوم غد، س�تتضمن قراءة 
القانون�ني أعاله ملناقش�تهما والتصويت عليهما 
 خالل الجلس�ات املقبل�ة«، مضيف�اً أن »املجلس 
س�يقر غداً أيضاً جملة ترشيع�ات مهمة وتمس 
حاجة  املواطن وتحقيق مطالبه كقانون التقاعد 
وإلغ�اء امتيازات املس�ؤولني والضم�ان الصحي 

والنزاهة«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عضو مجل�س النواب، كاظم الصي�ادي، اليوم 
اإلثن�ني أن ع�ىل الش�يعة أخ�ذ »حقهم« كرئاس�ة 
 الجمهوري�ة والحكوم�ة، يف ح�ال رف�ض االك�راد 
التعدي�الت الدس�تورية املزم�ع اجراؤها اس�تجابة 

 ملطالب املتظاهرين. 
وق�ال الصي�ادي، ع�رب تغري�دة يف توي�رت تابعته�ا 
»املراق�ب العراقي«: » اذا لم يقب�ل األكراد أو غريهم 
 بالتعدي�الت الدس�تورية فع�ىل الش�يعة إن كان�وا 
فعال ق�ادة ان يطبقوا االنظم�ة الديمقراطية وأخذ 
 الحق�وق الطبيعية كرئاس�ة الجمهوري�ة والنواب 

والحكومة وعىل البقية الذهاب 
اىل املعارضة«. 

يش�ار اىل ان عض�و الحزب 
الكردستاني،  الديمقراطي 

ريبني س�الم، كان قد اكد 
يف ترصي�ح س�ابق  أن أي 

مس�اس بصالحيات إقليم 
كردس�تان، جراء التعديالت 

الدستورية، س�تقابل برفض 
م�ن  األك�راد، ع�رب االس�تفتاء 

الشعبي. 

برلماني يدعو الى اتخاذ اجراءات بحق الكرد
في حالة رفضهم التعديالت الدستورية

نائب رئيس البرلمان: 
جلسة يوم غد ستشهد 

إقرار قوانين مهمة

دعوات النتفاضة كردية على الثراء الفاحش لعائلة برزاني  

وزير الدفاع يخترق السيادة بتصريحاته »الغريبة« من فرنسا

الفتح يدعو الى وضع معايير محددة في التعديل الوزاري

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
عائل�ة برزاني م�ا زالت تس�تحوذ عىل 
خريات كردستان وتس�تغلها لحسابها 
الخ�اص , فطيل�ة اكث�ر م�ن  عقدي�ن 
نتيج�ة  االمري�ن  تعان�ي  وكردس�تان 
سياسة عائلة برزاني التي استغلت 
 , اإلقلي�م  ملصلحته�ا  م�وارد 
الكردية  املحافظ�ات  تاركت�ا 
األخ�رى تعاني من ش�ظف 

العيش . 
كردس�تان     اقلي�م 
تهري�ب  يواص�ل 

النفط الخام عرب الحدود مع تركيا بواس�طة الس�يارات 
الحوضية  وكذلك استخدام خط جيهان لتصدير كميات 
من النفط خارج سيطرة الحكومة املركزية وتقوم  عائلة 
البارزاني باالستحواذ عىل الجزء االكرب من هذه االموال , 
يف الوقت نفسه يعاني موظفوا  السليمانية وحلبجة من 
عدم توزيع رواتبهم بش�كل انسيابي  ,     بسبب استحواذ 
البارزان�ي ع�ىل االم�وال وع�دم توزيعه�ا بش�كل عادل 
وه�ذا ينطبق عىل االعمار  التي تش�هدها اربيل وحرمان 
الس�ليمانية وبقية املحافظ�ات الكردية منه�ا .  كما ان 
حكوم�ة برزان�ي ابرم�ت اتفاقات مع رشكات روس�ية 
الستغالل النفط والغاز يف االقليم دون  الرجوع اىل بغداد 
وهي تعد مخالفة دس�تورية , فالواردات املالية تستأثر 

بها تل�ك العائلة وكأن  اإلقليم مقاطع�ة توارثوها , مما 
أثار س�خط االحزاب الكردية األخرى .   أخطاء الدس�تور 
العراق�ي  دفعت بارزاني للتمادي عىل املال العام ورسقة 
النفط ورشاء القصور  يف الخارج وآخرها رشاء قرصين 
بقيم�ة 47 مليون دوالر بواس�طة االب�ن املدلل منصور 
نجل  مس�عود برزان�ي , واالدهى من ذل�ك تطالب أربيل 
بغ�داد بأن تدف�ع روات�ب موظفيها والبيش�مركة التي 
 تحمي تلك العائلة , وبغداد من جهتها تس�تجيب وتهدر 
مئات امليارات من الدوالرات وعىل حساب  معاناة سكان 
املحافظ�ات املنتج�ة للنف�ط يف الجن�وب العراقي والتي 

تعيش أوضاع اقتصادية صعبة  جدا . 
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
الدفاع  اث�ارت ترصيحات وزي�ر 
العراق�ي نج�اح الش�مري حول 
وجود ما أسماه ب »طرف ثالث« 
 بالوق�وف وراء قت�ل املتظاهرين 
موجة رفض وس�خط عسكرية 
وسياس�ية، فف�ي الوق�ت ال�ذي 
اإلدالء  به�ذا  اكتف�ى  الوزي�ر 
وم�ن دون أن يش�ري اىل الط�رف 
يبق�ى  مب�ارش،  بش�كل  املته�م 
االنتق�اد يحاوطه  ألنه ادىل بهكذا 
معلوم�ات حساس�ة اىل وس�ائل 
مرجعيت�ه  متجاه�ال  االع�الم 
األمني�ة املتمثل�ة بالقائ�د  العام 

للقوات املسلحة . 

سياس�ية  اوس�اطا  وع�دت 
الترصيح�ات  ه�ذه  وبرملاني�ة 
بأنها إس�اءة حقيقية للحكومة 
العراقية بشكل  عام وللمؤسسة 
األمني�ة ع�ىل وج�ه الخصوص، 
مش�ددين ع�ىل رضورة احضار 
الوزير اىل الربملان  والتحقيق معه 
حول الترصيح�ات التي أدىل بها، 
فيم�ا اعتربوا بأنها تعد جزءا من 
املخط�ط  األمريك�ي املدعوم من 
قبل السفارة االمريكية يف بغداد . 

فمن جهتها اعت�ربت النائبة عن 
تحالف الفتح س�هام املوس�وي، 
أن »الترصيح�ات الت�ي ادىل به�ا 
 وزير الدفاع نجاح الشمري حول 

وج�ود ط�رف ثال�ث يق�ف وراء 
االعتداء ع�ىل املتظاهرين وكذلك 
املس�تخدمة  األس�لحة   مص�ادر 
يف ذل�ك، وم�ن دون اإلش�ارة اىل 
ذل�ك الط�رف فانها تمث�ل إهانة 
األمني�ة  املؤسس�ة  وإس�اءة  اىل 

العراقية برمتها .» 
ترصي�ح  يف  املوس�وي،  وقال�ت 
ل�� »املراق�ب العراق�ي« »يضاف 
اىل ذل�ك فأن قي�ام وزي�ر الدفاع 
الحساس  الترصيح   باالدالء بهذا 
م�ن خارج الع�راق يمث�ل خطرا 

عىل االمن يف العراق .» 
وأعربت املوسوي عن »استغرابها 
من هك�ذا ترصيحات حساس�ة 

يتم النطق بها من مس�ؤول مهم 
 مثل وزير الدف�اع يف فرتة حرجة 
وس�ائل  ع�رب  الع�راق  يعيش�ها 
االع�الم ب�دال م�ن طرحه�ا امام 
القائ�د  الع�ام للق�وات املس�لحة 

بغية اتخاذ اإلجراءات الالزمة .» 
وأك�دت، أن »الربمل�ان ل�ن يق�ف 
تل�ك  إزاء  األي�دي  مكت�وف 
أن  اىل  مش�رية  الترصيح�ات«، 
»هن�اك توج�ه  نيابي إلس�تقدام 
الش�مري اىل الربمل�ان واىل لجن�ة 
اج�راء  بغي�ة  والدف�اع  االم�ن 
التحقيق معه حول  االقاويل التي 

ادىل بها .» 
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دع�ا تحال�ف الفتح، الي�وم االثن�ني، اىل رضورة أن 
تك�ون هن�اك معاي�ري واضح�ة ومح�ددة لعملي�ة 

 التعديل الوزاري. 
وقال النائب حنني القدو يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« ، إن�ه »بح�ال أراد رئيس ال�وزراء  إجراء 

تغي�ري وزاري فعلي�ه إع�الم الربمل�ان باملش�اكل أو 
مكام�ن الخط�أ أو الفش�ل يف بعض ال�وزراء  حتى 
نقتن�ع بموجبات عملية التعدي�ل يف تلك الوزارات«، 
مبين�اً أن »هن�اك رضورة أيض�اً أن تك�ون  هن�اك 

معايري واضحة ومحددة لعملية التغيري .» 

وأض�اف الق�دو، أن »األم�ر اآلخ�ر ه�و رضورة أن 
يش�مل التغيري جميع املكونات فال يمكن اس�تثناء 
 طرف معني عىل حس�اب الطرف اآلخر«، الفتاً إىل أن 
»عملية االس�تثناء لجهات دون غريها هو  أمر غري 

صحيح«. 
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موسكو: قوى خارجية تقف وراء 
االحتجاجات في إيران

التظاهرة التي ال قيادة لها سهلة 
االختراق من أعدائها
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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أعترب الناطق باس�م القائد العام للقوات املس�لحة، 
الل�واء عبد الكريم خلف، اليوم االثنني، الضغط  عىل 
ادارات املدارس ملن�ع اقامة الدوام »عمال اجراميا«، 
فيما توعد باعتقالهم.  وذكر خلف يف بيان مقتضب 
تابعته »املراقب العراق�ي« إن »الضغط عىل ادارات 

املدارس  ومنعهم من الدوام عمل اجرامي«. 
وأض�اف، أن »ه�ذا العم�ل يدخل مدارس الوس�ط 
والجنوب بأزم�ة تربوية«، مبيناً ان » اوامر اعتقال 
 صدرت بحق الذين يغلقون املدارس بموجب قانون 
مكافح�ة اإلره�اب«.  يش�ار اىل ان طلب�ة املدارس 
جددوا ارضابهم عىل الدوام، بعد دوام ملدة أس�بوع 
واح�د فق�ط من�ذ  ان�دالع التظاه�رات يف العراق يف 

ترشين األول املايض اىل اليوم. 

خلف: معرقلو دوام
 المدارس يمارسون عمل 

اجرامي وسيحاسبون

المراقب العراقي/ متابعة...
بعد أكثر من 3 س�نوات من إطالق إصالحات »رؤية 2030«، ربما ير 

الحكم الحديدي »محمد بن  سلمان« باقتصاد بالده . 
وتح�رص الرياض عىل تقديم نفس�ها للعالم كاقتص�اد مزدهر والعب 
جيوسيايس رئييس. فربما  يكون لإلصالحات الوحشية التي قام بها ويل 

العهد تأثري سلبي عىل االستثمار يف السعودية . 
يف ع�ام 2017، أعلن ويل العهد »رؤية 2030«، وهو برنامج لإلصالحات 
واس�عة النط�اق  يحتوي مخططا لتنوي�ع االقتصاد الس�عودي وتقليل 
اعتم�اده عىل النفط، ولكنه يحتوي أيًضا عىل  خطط لتطوير العديد من 
جوان�ب القطاع العام، من التعليم إىل الس�ياحة. ولكن منذ ذلك الوقت، 
 انخفض االس�تثمار األجنبي، وارتفعت أسعار املنازل، وغادر العديد من 

العمال األجانب البالد . 
ربم�ا يك�ون م�ن املحتم أن تش�هد أي دول�ة انخفاضا قص�ري األجل يف 
االس�تثمار بعد إع�الن أنها  س�تخفض اعتمادها عىل م�ورد مايل كانت 
تعتم�د عليه بش�دة يف الس�ابق. وه�ذا ينطبق بش�كل خ�اص  يف حالة 
وجود م�ورد مربح مثل النفط. ومع ذلك، أش�ار العديد من املراقبني إىل 
أن التكتيكات  السياس�ية القوية لألمري مس�ؤولة جزئي�اً عىل األقل عن 

الرتاجع االقتصادي . 
تكتيكات وحشية ... 

يف 4 ترشين الثاني 2017، كان »ابن س�لمان« وراء حملة وحش�ية ضد 
العديد من منافس�يه  السياس�يني، حيث تم جمع أف�راد العائلة املالكة 

الس�عودية وشخصيات قوية أخرى يف معتقل فاخر  يف »ريتز كارلتون« 
يف العاصمة السعودية الرياض . 

وتع�رض املعتقل�ون للتعذيب النف�يس واالبتزاز والتعذي�ب البدني. وتم  
اعتقال مئات من أفراد العائلة  املالكة والسياس�يني واملستثمرين يف ذلك 
املس�اء االس�تثنائي، حيث تحول�ت القاعات الرخامي�ة  الرباقة يف فندق 
»ريتز كارلتون« إىل سجن كبري. وتم إخبار املحتجزين أن عليهم التنازل 

عن  جزء كبري من ثرواتهم من أجل إطالق رساحهم . 
ووصف »ابن س�لمان« القمع العنيف 

ضد خصومه بأنه عمل وطني، 
ع�ىل  القض�اء  إىل  يه�دف 
 الفس�اد يف الب�الد، ولك�ن 

من الواضح اآلن أن هذه 
الخط�وة لم تك�ن أكثر 

م�ن محاول�ة لتعزيز 
س�لطته  الخاص�ة 

وإرس�ال رس�الة 
منافس�يه  إىل 

املحليني . 

تفاصيل اوسع 
صفحة4

  »رؤية 2030« االقتصادية تسقطها 
مغامرات »ابن سلمان« 

بشار رسن يقترب 
6من االنتقال الى الصقور



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلنت قيادة عمليات نينوى للحش�د الشعبي،تدمري 

3 مضافات لداعش يف جزيرة نينوى.
القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب  وذك�رت 
العراقي« نس�خة من�ه، أن »قوة م�ن اللواء 
)44( واالس�تخبارات والحركات يف القيادة، 
لداع�ش  3 مضاف�ات  تدم�ري  ت�م  تمكن�ت 
ناري�ة  اإلرهاب�ي واس�تولت ع�ى دراج�ات 
واس�لحة وم�واد لوجس�تية للعدو«.وأض�اف 
البي�ان، أن »ذل�ك تم خالل العمليات العس�كرية 
التي انطلقت فجر هذا اليوم، جنوب قضاء الحرض 
لتعقب فلول العصابات اإلجرامية يف جزيرة نينوى«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت قيادة عمليات بغداد،اعتقال عصابة حاولت رسقة 

البنك املركزي، بالتعاون مع املتظاهرين.
وذك�رت القيادة يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، انه »بتعاون واخبار من قبل املتظاهرين الس�لميني 
تمكن�ت قطعات قيادة عمليات بغ�داد من اعتقال عصابة 
مؤلف�ة م�ن ع�رة متهم�ني حاول�وا التقرب م�ن البنك 
املرك�زي بهدف الرسقة وإلحاق ال�رضر، بعد منتصف ليل 

االحد املوافق 17 ترين الثاني 2019«.
واض�اف البيان، ان�ه »تمت احال�ة املتهم�ني إىل التحقيق 

لينالوا جزائهم وفق القانون«.

املراقب العراقي/ صالح الدين...
عثرت قوة من الحش�د الشعبي والقوات األمنية، عى كدس للصواريخ 

واملقذوفات بعملية أمنية يف صالح الدين.
وذك�ر إعالم الحش�د، يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
إن »ق�وة مكونة من اللواء 35 بالحش�د واس�تخبارات قيادة عمليات 
ص�الح الدين والجيش نفذت عملية أمنية غرب منطقة الس�كريات يف 
قاطع الجزيرة بمحافظة صالح الدين، اس�فرت عن العثور عى كدس 

للصواريخ واملقذوفات التابعة لداعش«.
وأضاف البيان، أن »القوة قامت بمس�ح وتطهري املنطقة بالكامل من 

فلول التنظيم االرهابي ملنع حدوث أي خرق يف املستقبل«.

الحشد الشعيب يدمر 3 مضافات 
لداعش يف جزيرة نينوى

عمليات بغداد تعتقل عصابة 
حاولت سرقة البنك المركزي

العثور عىل كدس للصواريخ 
والمقذوفات بعملية أمنية 

يف صالح الدين
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

برلمانيون يؤكدون ضرورة التحقيق معه ومحاسبته

تصريحات وزير الدفاع حول قتل المتظاهرين تثير غضب األوساط السياسية واألمنية وتفعل احتمالية اإلطاحة به
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

اث�ارت ترصيح�ات وزي�ر الدف�اع العراق�ي 
نج�اح الش�مري حول وج�ود ما أس�ماه ب 
»طرف ثالث« بالوقوف وراء قتل املتظاهرين 
موجة رفض وس�خط عس�كرية وسياسية، 
فف�ي الوقت الذي اكتفى الوزي�ر بهذا اإلدالء 
ومن دون أن يش�ري اىل الطرف املتهم بش�كل 
مب�ارش، يبق�ى االنتق�اد يحاوطه ألن�ه ادىل 
بهكذا معلومات حساس�ة اىل وسائل االعالم 
متجاه�ال مرجعيته األمني�ة املتمثلة بالقائد 

العام للقوات املسلحة.
وع�دت اوس�اطا سياس�ية وبرملاني�ة ه�ذه 
الترصيحات بأنها إس�اءة حقيقية للحكومة 
العراقي�ة بش�كل ع�ام وللمؤسس�ة األمنية 
عى وجه الخصوص، مش�ددين عى رضورة 
احض�ار الوزي�ر اىل الربمل�ان والتحقيق معه 
حول الترصيحات التي أدىل بها، فيما اعتربوا 
بأنه�ا تع�د ج�زءا م�ن املخط�ط األمريك�ي 
املدعوم من قبل السفارة االمريكية يف بغداد.

فم�ن جهته�ا اعت�ربت النائب�ة ع�ن تحالف 
الفت�ح س�هام املوس�وي، أن »الترصيح�ات 
الت�ي ادىل به�ا وزي�ر الدفاع نجاح الش�مري 
حول وج�ود طرف ثالث يق�ف وراء االعتداء 
ع�ى املتظاهري�ن وكذل�ك مصادر األس�لحة 
املس�تخدمة يف ذل�ك، وم�ن دون اإلش�ارة اىل 
ذل�ك الطرف فانه�ا تمثل إهانة وإس�اءة اىل 

املؤسسة األمنية العراقية برمتها«.
وقال�ت املوس�وي، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراق�ي« »يض�اف اىل ذلك فأن قي�ام وزير 
الدف�اع ب�االدالء به�ذا الترصي�ح الحس�اس 
من خ�ارج العراق يمثل خط�را عى االمن يف 

العراق«.
وأعربت املوس�وي عن »استغرابها من هكذا 
ترصيح�ات حساس�ة يت�م النط�ق به�ا من 
مسؤول مهم مثل وزير الدفاع يف فرتة حرجة 
يعيش�ها العراق عرب وس�ائل االعالم بدال من 
طرحها ام�ام القائد العام للقوات املس�لحة 

بغية اتخاذ اإلجراءات الالزمة«.
وأكدت، أن »الربمل�ان لن يقف مكتوف األيدي 
إزاء تلك الترصيحات«، مش�رية اىل أن »هناك 
توجه نيابي إلس�تقدام الش�مري اىل الربملان 
واىل لجنة االمن والدفاع بغية اجراء التحقيق 

معه حول االقاويل التي ادىل بها«.
وش�ددت املوس�وي، عى »رضورة أن يكون 
لرئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي بإعتباره 
قائ�د عام�ا للق�وات املس�لحة أن يك�ون له 
موقفا يوازي حجم املش�كلة من خالل جملة 

خيارات قانونية«.
بدوره أكد املحلل الس�يايس هاش�م الكندي، 
أن »ما ادىل به الش�مري يمثل إهانة مبارشة 
للمنظوم�ة األمني�ة يف العراق«، مش�ددا أنه 
»كان األجدر بوزير الدفاع أن يقدم مالديه من 
معلومات حول عملية استهداف املتظاهرين 

اىل القائد العام للقوات املسلحة«.
وانتق�د الكن�دي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« »الحكومة والربملان وذلك بس�بب 
ع�دم اتخ�اذ أي موق�ف او ق�رار بخصوص 

ترصيح الشمري الذي ادله من فرنسا«.
واعت�رب الكن�دي، أن »اق�وال الش�مري تمثل 
الخبي�ث  األمريك�ي  املخط�ط  م�ن  ج�زءا 
واملرسوم لألوضاع يف العراق واملدعوم واملنفذ 

من قبل سفارة واشنطن يف بغداد«.

واس�تغرب الكندي من »عدم قيام الش�مري 
بإص�دار إيض�اح رس�مي ح�ول ترصيح�ه 
األخري«، مطالبا »الجهات الربملانية برضورة 
اتخ�اذ إج�راءات رس�مية وقانوني�ة ملتابعة 

تداعيات ذلك«.
واكم�ل الكندي، أن�ه »يف ح�ال كان ترصيح 
الش�مري مبنيا ع�ى معلوم�ات أمنية فهذه 
كارث�ة بعينها باعتباره تجاه�ل القائد العام 
للقوات املس�لحة وفضل الحديث عرب وسائل 
االعالم علي�ه، وام�ا اذا كان الترصيح مجرد 
تكه�ن فهذا مح�ط ش�بهة ع�ى الوزير ألن 
ترصيح�ه منق�وص ول�م يش�ري اىل الطرف 

الثالث اىل أسماه خالل حديثه«.
واختتم الكندي قوله أن »ما ادىل به الش�مري 
هدف�ه اثارة الش�كوك تج�اه قوات الحش�د 
الش�عبي م�ن قب�ل بع�ض وس�ائل االع�الم 
املأجورة والسياس�يني املتصلني باملخططات 

االمريكية«. 
ق�د  الش�مري  نج�اح  الدف�اع  وزي�ر  وكان 
ادىل بترصيح�ات ع�رب وس�ائل اع�الم خالل 
تواجده يف فرنس�ا، بش�أن وجود طرف ثالث 
توىل قتل املتظاهرين واس�تخدام أس�لحة لم 
تستوردها الحكومة العراقية، فيما جوبهت 
تلك الترصيحات باس�تياء ورفض وس�خط 
داخل املؤسس�ة العس�كرية العراقية، حيث 
أعرب�ت قي�ادات عس�كرية اس�تغرابها م�ن 

الترصيحات.
وكان النائب عن تحال�ف الفتح حنني القدو 
قد اعت�رب ترصيح وزير الدفاع بش�أن وجود 
ط�رف ثال�ث بأن�ه »غ�ري موف�ق« ومحاولة 

ألثارة الفتنة وتأجيج لالزمة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح فاض�ل 
الغ�د  جلس�ة  اعم�ال  ج�دول  جاب�ر،ان 
س�يتضمن القراءة االوىل مل�روع قانون 
االنتخابات والتصويت عى قانون التقاعد 

العام.
وقال جاب�ر يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« إن »لجنت�ي القانوني�ة واملالية 
النيابية انهيتا الصياغة النهائية لتعديالت 
قان�ون التقاعد العام وت�م رفعه اىل هيئة 
الرئاس�ة”, مؤكدا ان “املجلس س�يصوت 

غدا عى قانون التقاعد«.
انه�ت  القانوني�ة  “اللجن�ة  ان  واض�اف 
مالحظاتها عى مروع قانون االنتخابات 

املرس�ل من الحكومة وارس�ل اىل رئاس�ة 
املجل�س لغ�رض ادراج�ه ضم�ن ج�دول 

اعمال الجلسة كقراءة أوىل«.
يش�ار اىل ان م�روع قان�ون االنتخابات 
الجديد ال�ذي انجزته رئاس�ة الجمهورية 
وارس�ل للحكومة يواجه انتقادات شعبية 

ونيابية كبرية.

الفتح: قانون التقاعد جاهز للتصويت في جلسة الغد
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد عضو لجنة التعديالت الدستورية الربملانية يونادم 
كنا،إمكانية امل�ي بتريع قانون انتخابات مجلس 
النواب بشكل طبيعي باس�تثناء مادة واحدة بحاجة 
إىل تعدي�ل أو تفس�ري م�ن املحكمة، معت�رباً أن تعدد 

القوائم يقلل من حاالت الفساد ورسقة األصوات.
وق�ال كن�ا يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»الربمل�ان لديه الق�درة عى تريع قان�ون انتخابات 

مجل�س الن�واب الذي وص�ل من رئاس�ة الجمهورية 
بجميع مواده باستثناء مادة واحدة بحاجة إىل تعديل 
أو تفس�ري دس�توري من املحكمة«، مبين�اً أن »املادة 
املتعلق�ة بع�دد أعضاء املجلس ال يمك�ن التالعب بها 
ع�ى اعتبار أن الدس�تور تحدث عن مقع�د لكل 100 

ألف نسمة«.
وأضاف كنا، أن »األمر بحاجة إىل تعديل هذه املادة أو 
تفسري املقصود بكلمة 100 ألف نسمة، فهل مقصود 

به�ا 100 ألف ناخ�ب أو مواطن ع�ادي بغض النظر 
ع�ن عمره«، الفت�اً إىل أن�ه »بح�ال كان املقصود بها 
100 ألف ناخب فمن املمك�ن املي باألعداد الجديدة 
املقرتحة بالقانون، أما دون ذلك فينبغي إجراء تعديل 
دستوري يسبق تريع القانون بهذه املادة تحديداً«.

وأش�ار كن�ا إىل أن »تع�دد القوائ�م يقلل م�ن حاالت 
الفس�اد ورسق�ة األص�وات واملقاع�د ويخ�دم أكث�ر 

العملية االنتخابية وشفافيتها«.

التعديالت الدستورية:هناك إمكانية لتشريع قانون انتخابات البرلمان باستثناء مادة واحدة

محكمة النزاهة: صدور امر بالقبض على 
النائب طالل الزوبعي ومنعه من السفر

املراقب العراقي/ بغداد...
أص�درت محكمة تحقيق الكرخ املختصة بقضاي�ا النزاهة،أمر قبض مع منع 

سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب.
وذك�ر مجلس القضاء األع�ى، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، أن »محكم�ة تحقيق الك�رخ املختصة بقضاي�ا النزاهة أصدرت 
أم�ر قبض بح�ق النائب طالل الزوبع�ي مع منع س�فر وحجز أمواله 

ل�ة  ملنقو »ام�ر ا أن  إىل،  املنقولة«.ولف�ت  وغ�ري 
القبض ص�در اس�تنادا إىل أحكام 

املادة 308 من قانون 
العقوبات«.

الصناعة تنفي وجود متظاهريـن 
معتقليـن في سرداب الوزارة

املراقب العراقي/ بغداد...
ردت وزارة الصناع��ة واملع��ادن، ع�ى 
األدع�اءات بش��أن وج�ود متظاهري�ن 

معتقلي�ن داخ�ل رسداب الوزارة.
لل�وزارة تلق�ت »املراق�ب  وذك�ر بي�ان 
العراقي« نس�خة منه، ان »فن�دت وزارة 
الصناعة واملع�ادن االكاذيب واالدعاءات 
الباطلة التي ادىل بها ش�خص يدعي انه 
احد املوظف�ني العاملني يف مق�ر الوزارة 
والتي تناقلتها ع�دد من مواقع التواصل 

االجتماعي بش�أن وجود )100( معتقل 
من املتظاهرين يف رسداب الوزارة بينهم 

نساء«.
وأش��ارت اىل ان »هذه االدعاءات كاذبة 
وباطل�ة والأس��اس له�ا«، مس�تغربة 
تناقل مثل هذه االكاذيب والش�ائعات«، 
مؤك�دة انها »س�تتخذ كاف�ة االجراءات 
ل�كل  للتص�دي  الصارم�ة  القانوني�ة 
ال�وزارة  لس�معة  االس�اءة  مح�اوالت 

وتشكيالتها كافة«.

حركة الجيل الجديد تطالب بفتح ملفات الفساد في كردستان
املراقب العراقي/ بغداد...

دعت حرك�ة الجيل الجديد،اىل فتح ملفات 
الفس�اد يف بي�ع النفط باقليم كردس�تان، 
مبين�ة ان جميع اموال بي�ع النفط تذهب 
خ�ارج اط�ار ميزاني�ة الدول�ة او البن�وك 

الحكومية.
وقال القي�ادي يف الحركة محمد رؤوف، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« ان »عى 
الجهات املختص�ة التحقق بجميع ملفات 

الفساد يف العراق واقليم كردستان«.

واضاف رؤوف، ان »ملف الفساد يف االقليم 
يخترص يف بيع النف�ط وتحويل االموال اىل 
جه�ات ناف�ذة يف االقلي�م دون تقييدها او 
ضمها اىل خزان�ة الدولة كما تجري العادة 

يف جميع البلدان«.

قرب تنفيذ مشروعين خدميين كبيرين في ديالى

املراقب العراقي/ دياىل...
اعل�ن عضو مجل�س النواب، ع�ن محافظة 
دي�اىل ري�اض التميمي عن اكم�ال الدعوات 
املبارشة لتنفي�ذ مروعي مجاري الخالص 

وم�اء بن�ي س�عد الكبري.وق�ال التميمي يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« انه »تم اكمال 
الدع�وات املبارشة للعمل يف مروع مجاري 
الخال�ص املتوقف ش�مال بعقوبة ومروع 

ماء بني س�عد الكبري جنوب غرب بعقوبة«.
وأضاف »س�يتم البدء باحال�ة العمل لتنفيذ 
املروعني الخدميني الهميتهما يف تحس�ني 

الخدمات األساسية«.

املراقب العراقي/ ذي قار...
أعلن مدي�ر عام دائرة صحة ذي ق�ار الدكتور عبد 
الحس�ني الجابري، اليوم االثنني، عن وصول 
فري�ق طبي ايط�ايل اىل املحافظ�ة إلجراء 
عمليات مجانية تخص تشوهات الشفة 
االرنبي�ة والحروق.وقال الجابري يف 
ترصي�ح إلذاعة »صوت ذي قار« 
العراق�ي«  »املراق�ب  وتابعت�ه 
ش�خصاً   17 »الفريقيض�م  إن 
ب�ني أطب�اء جراح�ني يف مجال 
والجمل�ة  والكس�ور  التجمي�ل 
العصبية باالضاف�ة اىل مخدرين 
إعالم�ي«. وكادر  وممرض�ني 

واضاف، أن »الفريق س�يبارش اليوم بفحص املرىض 
وسيقوم يوم غد بإجراء العمليات يف مستشفى الحبوبي 
التعليم�ي ومستش�فى الحس�ني التعليم�ي« مبين�ا ان 
»الدائ�رة قام�ت بتهيئ�ة كاف�ة املس�تلزمات الرضورية 
لتس�هيل عم�ل الفريق من اج�ل انجاح مهمت�ه الثامنة 

عر يف املحافظة«.

اأذاعيت�صريح
وصول 17 طبيبا ايطاليًا اىل ذي 

قار إلجراء عمليات الحروق 
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ات  أعلن�ت النزاهة، االثنني، عن إحب�اط محاولٍة إلتالف ملفَّ
فس�اٍد يف أح�د مكات�ب املُفتِّش�ني العموميِّني امللغ�اة، فيما 

أحالت املُتورِّطني باملحاولة إىل القضاء.
وذك�رت الهيئة يف بيان أنها “تلقت معلوماٍت عرب مصادرها 
ن  ات فس�اٍد تتضمَّ �ة عن وج�ود محاولٍة إلتالف ملفَّ الخاصَّ
وثائ�ق ومح�ارض لج�ان  تحقيقيَّ�ة ومخاطب�اٍت رس�ميَّة 
وتوصي�اٍت وكتب�اً أصليًَّة من خ�الل تهريبها ع�رب حاويات 
النفايات بع�د تمزيقها باليد، أو بأجه�زة اإلتالف”.وأضاف 
�ات واألوليَّات، وتحرَّزت عىل  البي�ان أن “الهيئة ضبطت امللفَّ
م�ا ت�مَّ إتالفه، والحاوي�ات التي أُِري�َد تهريب تل�ك األوليات 
وامللف�ات م�ن خالله�ا إىل خارج بناي�ة املكتب، وت�مَّ توثيق 

تفاصيل العمليَّة فيديوياً وفوتوغرافياً”.

النزاهة تحبط محاولة إلتالف ملفات فساد 
بأحد مكاتب المفتشين العموميين الملغاة

أطل�ق م�رف الرافدين، االثن�ني، وجبة جديدة من س�لفة 
موظفي دوائر الدولة  التيترتواحبني ) 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ( 

مليون دينار عن طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان ، إنه “تم رصف دفعة 
جديدة من س�لف موظفي دوائر الدولة لنحو  4 آالف موظف 
الذي�ن تم توطني رواتبهم لدى املرف وحصلوا عىل البطاقة 
االلكرتونية”.وأض�اف البيان ان “رصف تلك الس�لفة تم عن 
طري�ق بصمة الزبون ثم ابالغ املوظف عرب إرس�اله رس�الة 
نصي�ة تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كافة 
اإلج�راءات القانونية ملنحه اياه�ا ورصفها عن طريق أدوات 

الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها”.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 
االقت�صادي25 مليون دينار لموظفي الدولة

“ألبـان أبـو غريـب” تعلـن عزمهـا تغطيـة حاجـة السـوق المحليـة
أعلن��ت مصان��ع ألب�ان ابوغريب 
العام�ة  الرشك�ة  اىل  التابع�ة 
إح��دى  الغذائي�ة  للمنتوج�ات 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن، 
االثنني، عن عزمه�ا تغطية الحاجة 
املحلية من مختلف منتجات االلبان 
وإنت�اج أن�واع جديدة م�ن االجبان 
وتغي�ر وتحدي�ث أس�اليب التعبئة 
الزجاجي�ة  العب�وات  باس�ت�خدام 

واملعدنية خالل العام املقبل.
وق�ال مع�اون مدي�ر ع�ام الرشكة 
عبدالرحي�م عاي�د عبدالل�ه يف بيان 
، إن “الرشك�ة العام�ة للمنتوج�ات 
التع�اون  ع�ىل  حريص�ة  الغذائي�ة 
الحقيق�ي والجاد م�ع رشكة مكاء 

كون�اي الرتكية املس�تثمرة ملصانع 
لتلبي�ة حاج�ة  أب�و غري�ب  الب�ان 
السوق املحلية من مختلف منتجات 

االلبان”.وأضاف عبد الله، أن “هناك 
أقب�االً عىل هذه املنتجات التي تمتاز 
بكونها مبسرتة وخالية من أي مواد 

حافظ�ة وبمدة صالحي�ة التتجاوز 
ال�� )20( يوما”، الفتاً يف ذات الوقت 
 ) UHT (��اىل “اس�تخدام مكائن ال
الت�ي تعم�ل بدرجات ح�رارة عالية 
لتعقي�م م�ادة الجبن اثن�اء الطبخ 
وزي�ادة مدة صالحيتها اىل ش�هرين 

او اكثر”.
وأوض�ح أن “الرشكة قامت بحماية 
منتج�ات الجب�ن املطب�وخ واللب�ن 
الرائ�ب والقش�طة بف�رض رس�وم 
كمركي�ة ع�ىل مثيالتها املس�توردة 
دون ان تلم�س أي نتائ�ج ايجابي�ة 
“، مؤكداً “الس�عي لتوف�ر الحماية 
لباق�ي املنتجات االخرى الس�تيعاب 

السوق املحلية”.

النقل العراقية تستأنف حركة القطارات بعد توقف 25 يومًا
 أعلن�ت وزارة النق�ل العراقية 
استئناف تس�ير رحالتها عرب 
والنازلة  الصاع�دة  القط�ارات 
لنقل املس�افرين م�ن بغداد إىل 
محافظ�ة الب�رة وبالعكس، 

بعد انقطاع تجاوز 25 يوماً.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان لها، 
أمس األح�د، إن الرشكة العامة 
لس�كك حدي�د الع�راق )إحدى 
تش�كيالت وزارة النقل( فتحت 

منافذ الحجز والحجز املسبق.
وأضاف�ت ال�وزارة أن القط�ار 
الن�ازل األول ينطلق من محطة 
الس�اعة  املركزي�ة عند  بغ�داد 

بينم�ا ينطل�ق  ال�� 6 مس�اء،ً 
م�ن  األول  الصاع�د  القط�ار 
محط�ة الب�رة عند الس�اعة 
6:30 مس�اًء، مروراً باملحطات 
الجنوبية النارصية، والسماوة، 

والديوانية والحلة.
الس�كك  أن  ال�وزارة،  وأك�دت 
تطوي�ر  إىل  تس�عى  الحدي�د 
فت�ح  خ�الل  م�ن  خدماته�ا 
خط�وط جدي�دة تش�مل أغلب 
املحافظات؛ كونها من وس�ائل 
واألمين�ة  الرسيع�ة  النق�ل 
ذات أس�عار مناس�بة مقارن�ة 

بالقطاع الخاصة.

أكد عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابية س�ليم 
همزة، الي�وم االثنني، أن انج�از مرشوع »من 
اين لك هذا« سيس�هم يف انهاء سلطة االحزاب 
عىل املال العراقي وس�يمكن الع�راق من جلب 

200 مليار دوالر.

وق�ال هم�زة ، إن »انجاز م�رشوع من اين لك 
هذا سيس�اهم يف انهاء س�لطة االح�زاب عىل 
املال العراقي، كما س�يمكن الع�راق من جلب 

200 مليار دوالر«.
وأض�اف أن » قان�ون هيي�ة النزاه�ة الجدي�د 

بإمكان�ه توحي�د مل�ف محارب�ة الفس�اد يف 
يف  العلي�ا  الديني�ة  املرجعي�ة  البالد«.وكان�ت 
النج�ف ش�ددت، أ يف خطبة الجمع�ة، عىل ان 
الحكومة إنما تس�تمد رشعيتها، يف غر النظم 
االس�تبدادية وما ماثلها، من الش�عب، وليس 

هن�اك م�ن يمنحها الرشعي�ة غ�ره، وتتمثل 
إرادة الش�عب يف نتيجة االق�رتاع الرسي العام 
إذا أُج�ري بص�ورة عادل�ة نزيه�ة وم�ن هنا، 
فإن�ه م�ن األهمي�ة بم�كان اإلرساع يف إق�رار 
قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة املواطنني 

لألح�زاب  يتحي�ز  وال  االنتخابي�ة،  بالعملي�ة 
والتيارات السياس�ية، ويمنح فرصة حقيقية 
لتغير القوى التي حكمت البلد خالل السنوات 
املاضي�ة، إذا أراد الش�عب تغيرها واس�تبدال 

وجوه جديدة بها.

انتخاب العراق رئيسـًا القانونية النيابية: 200 مليار دوالر ستدخل خزينة الدولة لو طّبق قانون »من أين لك هذا«
لالتحاد العربـي لألسمـدة

أعلن��ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، 
االثن�ني، عن انتخ��اب الوكيل الفني 
لل�وزارة ع�ادل كري�م ممثالللع�راق 
رئيس�اً ملجل�س إدارة االتحاد العربي 
لألسمدة لس�نة 2020 خالل انعق�اد 
مجل�س ادارة االتح�اد رق�م 115 يف 

مدين�ة فرس�اي الفرنسي�ة.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان إن انتخاب 
العراق “جاء ملا له من تجربة كبرة يف 
مجال صناعة االسمدةالنايرتوجينية 
والفوس�فاتية كم�ا تم�ت املوافق�ة 
عىل عقد املؤتمر الس�نوي لتكنلوجيا 
االس�مدة يف الع�راق وذل�ك يف ش�هر 
ترشين االول من عام 2020 بحضور 
مئات من املشاركني وصناع االسمدة 
يف العالم العربي والعالم ما س�يكون 
ل�ه دور كبر يف تطوير هذه الصناعة 
وجلب املس�تثمرين العرب واالجانب 
لها خاص�ة وان الع�راق يمتلك ثروة 
وخزين�ا كب�را وواع�دا م�ن امل�وارد 
وكان م�ن الدول العربية االوىل يف هذا 

املجال”.
وأض�اف البيان ان “االتح�اد العربي 
لالس�مدة يض�م يف عضويت�ه ع�ددا 
كبرا م�ن الدول وال�رشكات العربية 
والخليجي�ة منها الس�عودية وُعمان 
والبحري�ن  والكوي�ت  واالم�ارات 
واالردن وم�ر وتون�س والجزائ�ر 

واملغرب وغرها من الدول”.

“أدويـة سامراء” تكشـف 
عـن برنامجهـا إلنتـاج مختلـف 
األدويـة والمستحضرات الطبيـة

كشفت الرشكة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات 
الطبي�ة / س�امراء إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة 
واملع�ادن، االثن�ني، ع�ن برنامجه�ا اإلنتاجي لش�هر 

ترشين الثاني الجاري .
وق�ال مدير ع�ام الرشكة عب�د الحميد عب�د الرحمن 
السالم يف بيان ، إن “الربنامج االنتاجي لشهر ترشين 
الثان�ي الحايل والبالغة قيمته ) 3 ( مليارات و )727 ( 
مليون دينار يتضمن إنتاج بناية اب�ن س�ين�ا وبناي�ة 
ال�رازي ملس�تحرضات الكبس�ول ومعلق�ات االطفال 
الفموي�ة وإنت��اج بناي�ة ابن النفيس ملس�تحرضات 

الرشاب”.
وأض�اف الس�الم، أن “الربنامج يتضم�ن كذلك إنتاج 
مس�تحرضات الحب�وب وبواقع ) 9 ( أن�واع مختلفة 
وإنت�اج بناية ابن حيان إلنواع املراهم”، مش�راً اىل ان 
“الربنامج االنتاجي قابل للتعزيز حس�ب وصول املواد 

االولية وتوفرها يف مخازن الرشكة”.

النفط: مصفى كربالء سيوفر 9 ماليين لتر من البنزين يوميا ونعتزم بناء 5 مصاف جديدة
أعلن�ت وزارة النف�ط، االثنني، 
اختي�ار  ع�ىل  تعك�ف  أنه�ا 
ع�دد م�ن ال�رشكات العاملي�ة 
لالس�تثمارية املتخصص�ة من 
أج�ل بناء خمس�ة مص�اف يف 
املحافظ�ات، بينم�ا اك�دت ان 
املمول  انج�از مصفى كرب�الء 
من وزارة النفط س�يوفر حال 
انجازه تس�عة ماليني لرت يوميا 
م�ن م�ادة البنزي�ن اضافة اىل 
وكيل  االخرى.وقال  املش�تقات 
التصفي�ة  لش�ؤون  ال�وزارة 
إن وزارت�ه   ، الزوبع�ي  حام�د 
“لديه�ا خط�ة لبن�اء خمس�ة 
مص�اف يف عم�وم الب�الد ع�ن 
طري�ق االس�تثمار وبطاق�ات 
تكريرية مختلف�ة، منوها بأن 
وزارت�ه حاليا تعمل عىل تأهيل 
الرشكات املتنافس�ة لبناء هذه 
الزوبع�ي،  املصايف”.وأض�اف 

اي  التأهي�ل  “عملي�ات  أن 
االختي�ار تأتي ملعرف�ة قدرات 
الرشكة التي ترغب باالستثمار 

الس�يما  امل�ايل،  الجان�ب  م�ن 
املصف�ى  بن�اء  عملي�ات  ان 
تتطل�ب غط�اء مالي�ا يصل اىل 

ثالث�ة ملي�ارات دوالر اضاف�ة 
ال�رشكات  الت�زام  ضم�ان  اىل 
املتقدمة باملدد الزمنية املحددة 

واالنجاز اضاف�ة اىل االمكانات 
الفنية لتلك الرشكات”.

وذكر الزوبعي ان “املصايف التي 
س�تحال ع�ىل االس�تثمار هي 
كركوك بطاق�ة 70 الف برميل 
يومي�ا، وواس�ط بطاق�ة 140 
الف برميل يومي�ا، والنارصية 
برمي�ل،  ال�ف   140 بطاق�ة 
ال�ف   140 بطاق�ة  والب�رة 
برميل، والفاو بطاقة 300 الف 

برميل يوميا.
“حالي�ا  وزارت�ه  أن  وكش�ف  
تق�وم بتمويل مصف�ى كربالء 
ال�ذي بلغت نس�ب انج�ازه 78 
باملئة”، موضحا ان “املصفى يف 
حال انجازه سيسهم بتوفر ما 
يقارب تس�عة ماليني لرت يوميا 
من مادة البنزي�ن عايل الجودة 
مختل�ف  توف�ر  اىل  اضاف�ة 

املشتقات النفطية”.

عائلة برزاني تستأثر بأموال الشعب الكردي لشراء قصور ضخمة وتضغط على بغداد لدفع رواتب موظفيها
استغالل انفصال قضاء كردستان يمنع محاكتهم

اقليم كردستان يواصل تهريب النفط الخام 
عرب الحدود مع تركيا بواس�طة الس�يارات 
الحوضي�ة وكذلك اس�تخدام خ�ط جيهان 
لتصدي�ر كميات من النفط خارج س�يطرة 
الحكوم�ة املركزية وتقوم عائل�ة البارزاني 
باالس�تحواذ ع�ىل الج�زء االك�رب م�ن هذه 
االم�وال , يف الوقت نفس�ه يعان�ي موظفوا 
توزي�ع  ع�دم  م�ن  وحلبج�ة  الس�ليمانية 
رواتبهم بشكل انس�يابي, بسبب استحواذ 
البارزان�ي ع�ىل االم�وال وع�دم توزيعه�ا 
بش�كل عادل وهذا ينطبق عىل االعمار التي 
تش�هدها اربيل وحرمان السليمانية وبقية 

املحافظات الكردية منها.
كم�ا ان حكوم�ة برزان�ي ابرم�ت اتفاقات 
النف�ط  الس�تغالل  روس�ية  رشكات  م�ع 
والغ�از يف االقلي�م دون الرج�وع اىل بغ�داد 
وه�ي تعد مخالف�ة دس�تورية , فالواردات 
املالية تس�تأثر بها تلك العائلة وكأن اإلقليم 

مقاطعة توارثوها , مما أثار سخط االحزاب 
الكردية األخرى .أخطاء الدس�تور العراقي  
دفع�ت بارزان�ي للتم�ادي عىل امل�ال العام 
ورسقة النف�ط ورشاء القص�ور يف الخارج 
وآخره�ا رشاء قري�ن بقيم�ة 47 مليون 
دوالر بواس�طة االب�ن املدلل منص�ور نجل 
مس�عود برزاني , واالدهى م�ن ذلك تطالب 
أربي�ل بغ�داد بأن تدف�ع روات�ب موظفيها 
والبيش�مركة الت�ي تحم�ي تل�ك العائل�ة , 
وبغ�داد من جهتها تس�تجيب وتهدر مئات 
امليارات من الدوالرات وعىل حس�اب معاناة 
سكان املحافظات املنتجة للنفط يف الجنوب 
العراق�ي والتي تعي�ش أوض�اع اقتصادية 
صعب�ة جدا.اإلقليم الذي ب�اع نفطه مقدما 
لس�نوات ط�وال ل�رشكات اجنبي�ة وقبض 
ثمنه�ا يرفض حاليا إعادة تعديل الدس�تور 
العراقي مش�رتطا بعدم املساس بأمتيازاته 
التي منحها الدس�تور كرشط للتعديل وهذا 

اس�تغالل واض�ح ملعان�اة العراقيني.يقول 
الخب�ر االقتص�ادي حاف�ظ ال بش�ارة يف 
اتصال م�ع ) املراقب العراق�ي(: ترفات 
مس�عود برزان�ي تدل ع�ىل ع�دم احرتامه 
للدستور العراقي , ويحاول رسم شخصيته 

اىل جانب الرؤس�اء ويسعى جاهدا اىل جعل 
اإلقليم كأنه دولة مستقة داخل الجمهورية 
العراقي�ة , وهذه التص�ورات نتيجة ضعف 
الحكوم�ات العراقي�ة املتعاقب�ة عىل حكم 
البالد الت�ي جعلت من الك�رد بيضة القبان 

عن�د تش�كيل اي�ة حكوم�ة جدي�دة , مما 
جعل�ه يتحكم ب�واردات اإلقلي�م املالية من 
بي�ع النف�ط وعوائ�د املناف�ذ الحدودية مع 
دول الجوار واستئثاره بتلك العوائد يف بنوك 
س�ويرسا وع�دم توزيع�ه لألم�وال بش�كل 

عادل عىل املحافظات الكردية , فاالعمار يف 
أربيل وبقية املحافظات تعاني من ش�ظف 
العيش.وتابع ال بش�ارة : مس�عود برزاني 
وعائلت�ه تمادت كثرا عىل حقوق الش�عب 
الك�ردي ويف نف�س الوق�ت يطال�ب بغ�داد 

بدف�ع رواتب م�ويف اإلقليم وبيش�مركتها , 
والعجي�ب حكومة عب�د املهدي تس�تجيب 
وتق�دم تن�ازالت كث�رة للكرد م�ن واردات 
نف�ط البرة , بينم�ا يقول نجل مس�عود 
ب�رشاء قص�ور ضخم�ة يف  بيف�ريل هيل�ز 
بلوس انجل�وس قيمة احدهم�ا 20 مليون 
دوالر والثان�ي 27 ملي�ون دوالر م�ن أموال 
الشعب الكردي , فحكومات بغداد هي التي 
ضخمت ش�خصية مسعود برزاني واعطته 

اكثر مما يستحق.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  وم�ن 
االقتص�ادي محم�د ع�الوي يف اتصال مع ) 
املراقب العراق�ي(: ان عملية تهريب النفط 
من قبل حكومة اقليم كردس�تان مستمرة 
الحكوم�ة  االن وبعل�م  من�ذ 2003 ولح�د 
املركزية ,بل انهم يس�تخدمون خط جيهان 
يف تصدي�ر نفط االقلي�م دون موافقة بغداد 
ويف نف�س الوقت يس�تحوذون ع�ىل أموال 
النفط ل�رشاء قصور ضخمة يف أمريكا عىل 
حس�اب معاناة الشعب الكردي , والدستور 
القض�اء  ضم�ن ع�دم محاس�بتهم ام�ام 
العراق�ي وانم�ا امام قضاء كردس�تان من 

اجل عدم محاسبتهم عىل جرائمهم.
اىل ذل�ك أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح 
حن�ني ق�دو ، أن حكومة بغداد غ�ر قادرة 
عىل محاس�بة زعي�م الح�زب الديمقراطي 
مس�عود بارزان�ي وعائلت�ه بش�أن رسق�ة 
الوالي�ات  القص�ور يف  الع�ام ورشاء  امل�ال 
املتح�دة األمريكية، عازيا إىل انفصال قضاء 

كردستان عن القضاء العراقي..

،،
،،
عائلة برزاني ما زالت تســـتحوذ على خيرات 
كردستان وتستغلها لحســـابها الخاص , فطيلة 
اكثر من عقدين وكردســـتان تعانـــي االمرين نتيجة 
سياســـة عائلة برزاني التي اســـتغلت مـــوارد اإلقليم 

لمصلحتها , تاركتـــا المحافظـــات الكردية األخرى 
تعاني من شظف العيش.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
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المراقب العراقي/ متابعة...

رجحت وزارة الخارجية الروسية وجود قوى خارجية 
وراء  االحتجاجات التي تشهدها إيران، منذ الجمعة . 

ويف أول تعليق رس�مي من موس�كو، قال مدير قس�م 
ش�ؤون آس�يا يف  وزارة الخارجي�ة، »زامريكابولوف«، 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب  العراق�ي« إن »الوض�ع 
املتوتروزي�ادة أس�عار النفط أضافت الزي�ت إىل  النار، 

لك�ن قوى خارجي�ة تعمل بنش�اط، وهك�ذا فإن كل 
)العوام�ل(  اجتمع�ت«.  ونفى »كابول�وف« وجود أي 
أنب�اء عن تع�رض مواطن�ن روس إىل   إصابات خالل 
االحتجاجات اإليرانية«.  واندلعت االحتجاجات بعد أن 
أص�درت الرشكة الوطنية اإليرانية للنفط   )حكومية(، 
مس�اء الخميس، بيانا برفع سعر البنزين 3 أضعاف، 

ما  أشعل ردود أفعال واسعة البالد،

موسكو: قوى خارجية تقف وراء االحتجاجات في إيران دولي دوليعربي  عربي 

سياسات ابن سلمان المتشددة »تنخر« اقتصاد السعودية 
وإصالحاته  أطاحت باالستثمار

المراقب العراقي/ متابعة...
س�قط قت�ى وجرحى، الي�وم االثنن، ج�راء إطالق ن�ار يف حفل 

بمدينة  فريسنو يف والية كاليفورنيا األمريكية . 
وأوضح�ت الرشطة األمريكية، وفقا ملا نقلته “أسوش�يتد برس” 
 وتابعت�ه »املراقب العراقي« إنه »تم إطالق النار عى حش�ود من 
 الحارضي�ن ألحد الحفالت، ما تس�بب يف إصابة 10 أش�خاص، 4 

منهم  القوا حتفهم«  . 
وأشارت الرشطة إىل أن »شخصا تسلل يف الفناء الخلفي للحديقة 
 املقام بها الحفل، جنوب رشقي مدينة فريسنو، وأطلق النار عى 

 الحشود الذين كانوا يجلسون ملشاهدة مباراة كرة القدم«  . 
وق�ال نائب رئيس رشطة املدينة، مايكل ري�د، إنه تم العثور عى 
3  أشخاص مقتولن يف موقع الحادث، فيما توفيت ضحية رابعة 

يف  املستشفى . 
وأش�ار الرشط�ي املس�ؤول إىل أن 6 آخرين أصيب�وا بالرصاص، 

 ولكنهم يتلقون العالج يف املستشفى حاليا . 
ولم تلق الرشطة األمريكية حتى اآلن القبض عى أي مشتبه بهم 

 متورطن يف هذا الحادث الدموي. 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
لفتت صحيف�ة »الغارديان« الربيطانية يف 
تقرير ملراس�لها جوليان  أم�ربوز، بعنوان 
»تراج�ع قيمة أرامكو ألقل م�ن تريليوني 
ط�رح  أعلن�ت  »الرشك�ة  أّن  دوالر«،  إىل 
أس�همها يف بورص�ة الت�داول الس�عودية 
 مقاب�ل س�عر ي�راوح ب�ن 30 و32 رياالاً 
للس�هم، وهو م�ا يعني أّن  قيم�ة الرشكة 

الكلّية ستراوح ما بن 1.6 و 1.7 تريليون 
دوالر،  أي أّن القيمة الّتي كان يسعى إليها 
ويل العهد الس�عودي محمد بن  س�لمان قد 

تقلّصت. 
اس�تقبال  ه�و  »الس�بب  أّن  وبّين�ت 
املستثمرين لعملّية الطرح الّتي تّم  تأجيلها 
مرّات عّدة بش�كل فاتر، رغم أّن السعودية 
أّكدت طرح األسهم  للمستثمرين يف الرشق 

األوس�ط فقط خالل املرحل�ة األوىل، حيث 
 تضمن مس�اندة رجال األعمال ودعمهم«، 
موضحةاً أّن »الرشكة  اكتفت بطرح 1.5 يف 
املئة من أس�همها، رغم أّن من املعروف أّن 
 الط�رح األويل يكون بنس�بة 5 يف املائة من 
ا يف السابق  حجم الرشكة كما كان  مخّططاً
يتّم توزيعها بن بورصة التداول املحلية يف 

 السعودية وإحدى البورصات العاملّية«. 

الغارديان: تراجع قيمة »أرامكو« إلى أقل من تريليوني دوالر

برس: قتلى وجرحى في إطالق نار بوالية كاليفورنيا  األمريكية أسوشيتد 

المراقب العراقي/ متابعة...
شّنت قوات االحتالل الصهيوني، اليوم االثنن، حملة اعتقاالت  ومداهماٍت 

واسعةعى  منازل الفلسطينين بالضفة الغربية املحتلة . 
وأف�ادت مصادر فلس�طينية، ب�أّن قوات االحت�الل اعتقل�ت 17 مواطنااً 
 فلس�طينيا، خالل حملة مداهمات بمناط�ق متفرقة من الضفة الغربية 

 والقدس املحتلة . 
واقت�اد جن�ود االحت�الل املعتقل�ن إىل منطق�ة مجهول�ة . 

واندلع�ت مواجهات، الليل�ة املاضية بن الش�بان الفلس�طينين وقوات 
 االحتالل يف بلدة سلوان بالقدس املحتلة . 

وأف�ادت مص�ادر محلية، بأن املواجهات اندلعت يف ح�ي “رأس  العامود” 
بالبلدة، تخللها إطالق قوات العدو النار وقنابل الغاز السام . 

يذك�ر أن قوات العدو تش�ّن عمليات اعتقال ليلي�ة يومية، تطال مختلف 
 محافظ�ات الضف�ة الغربية والق�دس املحتلت�ن، ويتّم خالله�ا اعتقال 

 مواطنن بشكل تعّسفي.  

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت كوريا الش�مالية أنها ل�ن تتفاوض مع الوالي�ات املتحدة  األمريكية 
ح�ول أس�لحتها النووية، إن لم تتخ�ل األخرية عن مواقفه�ا  العدائية ضد 

بيونغ يانغ . 
وعلّق�ت وزارة الخارجية الكورية الش�مالية عى تأجي�ل الواليات  املتحدة 
مناوراتها الجوية مع كوريا الحنوبية، والتي كانت ستجري  نهاية ترشين 

الثانيالج�اري، موضحة أن »هذه املناورات العس�كرية  االس�تفزازية هي 
عبارة عن استعداد لعمل عسكري ضد كوريا  الشمالية«. 

وكان وزي�ر الحرب األمريكي مارك إس�رب قد أعلن أم�س إرجاء  املناورات 
الجوية املش�ركة مع س�يول، كبادرة »حس�ن نية« باتج�اه  بيونغ يانغ، 
�ا أن ه�ذه الخط�وة تأت�ي يف س�ياق االعتم�اد أكث�ر  ع�ى الط�رق  مضيفاً

الدبلوماسية، فيما يخص نزع أسلحة كوريا الشمالية  النووية«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أص�در أم�ري الكوي�ت، صب�اح األحم�د الجابر 
الصباح، أمرااًبإعفاء وزير  الدفاع، نارص صباح 
األحمد الصباح، ووزي�ر الداخلية، خالد الجراح 
 الصباح، من مهام ترصيف األمور يف وزارتيهما 

بعد قبول استقالة  الحكومة األسبوع املايض . 
وأعاد أمري الكويت تعين، الش�يخ جابر املبارك 
الصباح، رئيس�ااً  لل�وزراء، وطلب منه تش�كيل 
الس�ابقة  حكوم�ة جدي�دة خلف�ااً لحكومت�ه 
 املستقيلة، إال أن املبارك اعتذر من أمري الكويت 
ع�ن تعيين�ه رئيس�ااً  ملجل�س الوزراء »بس�بب 

افراءات وادعاءات فيها شبهة مساس  بذّمتي 
وإخ�اليل بالقس�م العظيم الذي أقس�مته مرارااً 
أم�ام الله ثم أمام  س�مّوكم«، كم�ا جاء يف نص 
اعت�ذاره .  وكلّف أمري الكويت وزي�ر الخارجية، 
صباح خالد الحمد الصب�اح،  بترصيف العاجل 
من شؤون وزارة الدفاع، فيما كلف وزير الدولة 
 لش�ؤون مجلس ال�وزراء، أنس خال�د الصالح، 

بترصيف العاجل من  ش�ؤون وزارة الداخلية . 
وتأت�ي هذه الخطوة بعد إص�دار وزيري الدفاع 
والداخلي�ة، الجمعة  الفائ�ت، بيانن منفصلن 

تبادال فيهما االتهامات بشكل علني . 

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف كبري الدبلوماسين األيرلندين »سايمون 
كوفين�ي« ع�ن  اجتم�اع عق�ده مس�ؤولون يف 
وزارت�ه األس�بوع امل�ايض مع وفد  رس�مي من 
حكوم�ة البحرين أجروا فيه مناقش�ة معمقة 
حول أوض�اع  الس�جون والنظ�ام القضائي يف 

البحرين . 
وق�ال إن من بن املس�ائل التي أثريت ش�واغل 

أيرلندا بش�أن حبس  بعض األفراد، عى ما يبدو 
ع�ى أس�اس اآلراء الت�ي أعربوا عنه�ا؛  وتوفري 

الرعاية الصحية للسجناء يف البحرين . 
ا  وأفاد بأن املس�ؤولن البحرينين حددوا خططاً
لتحسن وصول  الس�جناء إىل الرعاية الصحية، 
وتابع “سيستمر املسؤولون يف  وزارتي بمتابعة 

هذا األمر«. 
ولفت إىل أن »هذه املناقشات جاءت بعدما قابل 
وزير الخارجية  البحرين�ي يف نيويورك فيأيلول 

امل�ايض، وق�ال إنه أث�ار حالة حقوق  اإلنس�ان 
مع�ه مبارشة، بهدف إجراء مناقش�ة مفتوحة 

وصادقة حول  هذه القضايا«  . 
واعترب وزير الخارجية األيرلندي »وضع حقوق 
اإلنس�ان يف  البحري�ن مص�در قلق لب�الده عى 
الرغم من إعالن البحرين عن  التزامها بتحسن 
س�جلها يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان وحماي�ة 
حقوق  اإلنس�ان عى النح�و املنصوص عليه يف 

الدستور البحريني«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
إط�الق  م�ن  س�نوات   3 م�ن  أكث�ر  بع�د 
إصالح�ات »رؤي�ة 2030«، ربما  ي�ر الحكم 

الحديدي«محمد بن س�لمان« باقتصاد بالده . 
وتح�رص الرياض ع�ى تقديم نفس�ها للعالم 
كاقتص�اد مزدهر والعب  جيوس�يايس رئييس. 
فربم�ا يكون لإلصالح�ات الوحش�ية التي قام 
به�ا  ويل العه�د تأثري س�لبي عى االس�تثمار يف 

السعودية . 
يف ع�ام 2017، أعلن ويل العه�د »رؤية 2030«، 
وه�و برنام�ج  لإلصالح�ات واس�عة النط�اق 
يحت�وي مخطط�ا لتنويع االقتصاد الس�عودي 
 وتقلي�ل اعتم�اده ع�ى النفط، ولكن�ه يحتوي 
ا ع�ى خطط لتطوي�ر  العديد م�ن جوانب  أيضاً
القط�اع العام، من التعليم إىل الس�ياحة. ولكن 
منذ  ذل�ك الوقت، انخفض االس�تثمار األجنبي، 
وارتفع�ت أس�عار املن�ازل،  وغ�ادر العديد من 

العمال األجانب البالد . 
ربم�ا يك�ون م�ن املحت�م أن تش�هد أي دول�ة 
انخفاضا قصري األجل يف  االس�تثمار بعد إعالن 
أنها س�تخفض اعتمادها عى مورد مايل كانت 
 تعتم�د عليه بش�دة يف الس�ابق. وه�ذا ينطبق 
بش�كل خاص يف حالة  وجود م�ورد مربح مثل 
النفط. ومع ذلك، أش�ار العديد من املراقبن  إىل 
أن التكتيكات السياسية القوية لألمري مسؤولة 

جزئيااً عى األقل  عن الراجع االقتصادي . 
تكتيكات وحشية... 

يف 4 ترشي�ن الثاني 2017، كان »ابن س�لمان« 
وراء حملة وحش�ية  ضد العديد من منافس�يه 
السياس�ين، حيث تم جمع أفراد  العائلةاملالكة 
الس�عودية وش�خصيات قوية أخرى يف معتقل 
فاخر يف   «ريتز كارلتون« يف العاصمة السعودية 

الرياض . 

وتع�رض املعتقلون للتعذيب النف�يس واالبتزاز 
والتعذيب البدني. وت�م   اعتقال مئات من أفراد 
العائل�ة املالكة والسياس�ين واملس�تثمرين يف 
 ذلك املساء االس�تثنائي، حيث تحولت القاعات 
الرخامي�ة الرباقة يف  فندق »ريت�ز كارلتون« إىل 
س�جن كبري. وت�م إخبار املحتجزي�ن أن  عليهم 
التن�ازل ع�ن جزء كبري م�ن ثرواته�م من أجل 

إطالق رساحهم . 
ووص�ف »اب�ن س�لمان« القم�ع العني�ف ضد 
خصومه بأن�ه عمل وطني،  يه�دف إىل القضاء 
عى الفس�اد يف البالد، ولكن من الواضح اآلن أن 
 ه�ذه الخطوة لم تكن أكث�ر من محاولة لتعزيز 
س�لطته الخاصة وإرسال  رس�الة إىل منافسيه 

املحلين . 

وق�ال مس�ؤول أمريك�ي س�ابق إن عملي�ات 
االعتق�ال ُصمم�ت »لتذكري  الن�اس أن ثروتهم 
ورفاهه�م س�تعتمد عى ويل العه�د وليس عى 
أي  يشء آخر«. كان العديد من املستهدفن عى 
مقرب�ة من الدائرة  الداخلية للملك الراحل »عبد 

الله« بمن يف ذلك اثنان من أبنائه . 
يف أعقاب ذلك، حكم »ابن س�لمان« الس�عودية 

بقبضة حديدية.  وجاءت اللحظة األكثر ش�هرة 
ووحش�ية يف 2 ترشين األول 2018،  عندما ُقتل 
الصحف�ي يف »واش�نطن بوس�ت« األمريكي�ة 
»جمال  خاش�قجي« يف القنصلية الس�عودية يف 

إسطنبول . 
ووفق�ا لوكال�ة املخاب�رات املركزي�ة، أمر »ابن 

س�لمان« ش�خصيا  بعملية االغتيال . 
بخ�الف ذلك ت�م رصد العدي�د م�ن االنتهاكات 
الت�ي ارتكبت يف الس�عودية  يف تلك الحقبة، مثل 
احتج�از أعداد كبرية من ناش�طي حقوق املرأة 
 يف عام 2018، الذين تعرض كثري منهم للتعذيب 

واالعتداء الجنيس  يف السجن . 
أضف ذلك إىل تصاعد الحرب الوحشية يف اليمن، 
ولهذا ليس غريبا  أن سمعة السعودية تراجعت 
تحت قيادة »ابن س�لمان« وتررت  بش�كل ال 

يمكن إصالحه . 
تراجع االستثمارات... 

ويف ظ�ل ه�ذه الخلفي�ة، كان الب�د لالس�تثمار 
األجنبي يف البالد أن  يتعثر . 

وكان مل�ا ح�دث فندق »ريت�ز كارلت�ون« تأثري 
فوري عى االقتصاد  الس�عودي. وبش�كل عام، 
ت�م توجيه االته�ام ل� 201 ش�خص يف تحقيق 
 الفس�اد املفرض الذي تال ذلك، بمن يف ذلك 11 
من األمراء وتم  تجميد أكثر من 1700 حس�اب 
م�رصيف، وت�م التحقيق يف أكثر م�ن   100 مليار 

دوالر بسبب جرائم مالية . 
وبالنس�بة للكثريي�ن يف الب�الد، كان هناك قلق 
حقيقي من أن هذه  األنواع من اإلجراءات تجعل 
القيادة يف البالد تبدو غري مس�تقرة،  مما يؤجل 
دخول املس�تثمرين األجانب يف القطاع الخاص 
وفق  أهداف رؤي�ة 2030. وبالفعل، قرر العديد 
من املس�تثمرين األجان�ب  يف ذل�ك التوقيت إما 
االحتف�اظ بأمواله�م إىل أن يس�تقر الوضع، أو 

 البحث ببس�اطة يف مكان آخر . 
وم�ع اس�تمرار رك�ود االس�تثمار األجنبي بعد 
مقتل »خاشقجي«، حول   «ابن سلمان« انتباهه 
إىل الرشكات السعودية. وقد ذهب البالط  امللكي 
إىل حد إنش�اء مجموعة »واتساب« حيث يمكن 
للقادة يف  مجال الصناعات والرشكات الصناعية 

التحدث مع »ابن س�لمان«  وكبار املس�ؤولن . 
وم�ع ذلك، ف�إن الرشكات الس�عودية هي التي 
تحمل�ت وطأة سياس�اته  حت�ى اآلن. وقد قال 
مس�ؤول تنفيذي أجنبي: »هن�اك حوايل 7000 
 رشك�ة صناعي�ة يف الس�عودية وكث�ري منه�م 

يخرسون املال أو بالكاد  يكسبونه. 
مث�ل  عوام�ل  إىل  ه�ذا  املحلل�ون  ع�زا  وق�د 
التخفيض�ات الهائل�ة يف دعم  الطاق�ة وإدخال 
رضيبة القيمة املضافة، وما صاحبها من تأثري 

سلبي  عى إنفاق األرس . 
واألم�ر األكث�ر إثارة للقلق ه�و حقيقة أنه بعد 
تراجع أس�عار النف�ط يف  ع�ام 2014، لم ُتدفع 
ع�رشات امللي�ارات من ال�دوالرات م�ن العقود 
 الحكومي�ة. كما كانت هناك هج�رة كبرية من 
املغربن، الذين ش�غلوا  ح�وايل 90% من جميع 
وظائ�ف القط�اع الخ�اص قب�ل صع�ود »ابن 
 سلمان« بس�بب الزيادات الكبرية يف التعريفات 
ع�ى العم�ال األجان�ب.  وأدى ذل�ك إىل ارتف�اع 
التكاليف وانخفاض األرباح بالنسبة للرشكات . 

املؤسس�ات  م�ن  العدي�د  قاط�ع  ح�ن   ويف 
والش�خصيات املالي�ة  الس�عودية يع�د مقت�ل 
أكث�ر ترحاب�ا  يب�دون  »خاش�قجي«، فإنه�م 

للتعامل  مع الرياض يف الوقت الراهن . 
ومع ذلك، ورغم أن املس�تثمرين يذهبون دائما 
حيث يوجد املال،  فإن تكتيكات »ابن س�لمان« 
الوحش�ية س�تواصل تهديد مناخ االستثمار  يف 

السعودية

االحتالل الصهيوني يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية

كوريا الشمالية لواشنطن: لن نفاوض على سالحنا النووي

اعتراف بحريني بعدم وصول الرعاية الصحية للسجناء

إعفاء وزيري الداخلية والخارجية الكويتيين  

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت صحيف�ة بريطاني�ة أن مجموعة من 
الوثائق الحكومية املرسبة  كشفت أن الجيش 
الربيطاني »تس�ر عى جرائم حرب« ارتكبها 
 جن�وده إب�ان العمليات العس�كرية يف العراق 

وأفغانستان . 
وحس�ب مانرشتهصحيفة »صن�داي تايمز« 
وتابعت�ه »املراق�ب  العراق�ي« ف�إن تحقيقااً 
اس�تقصائيااً أجرت�ه بالتع�اون م�ع برنامج 
اإلذاع�ة  هيئ�ة  تبث�ه  ال�ذي    «بانورام�ا«، 
الربيطاني�ة »ب�ي ب�ي يس«،  أظه�ر أن »قادة 
عس�كرين )لم تس�مهم( تس�روا ع�ى أدلة 
أطف�ال  قت�ل  يف  جن�ود  بريطاني�ن  ت�ورط 

وتعذيب مدنين«. 
والتق�ت الصحيف�ة خ�الل التحقي�ق مع 11 

محقق�ااً بريطاني�ااً، أك�دوا جميع�ااً  العث�ور 
ع�ى أدلة موثوقة تش�ري إىل ارت�كاب القوات 

الربيطانية جرائم  حرب«  . 

ووفق الصحيفة فإن »املحققن العس�كرين 
»اكتش�فوا اتهام�ات تث�ري  القل�ق ب�أن كبار 
الق�ادة حاول�وا التس�ر ع�ى جرائ�م حرب 
ارتكبه�ا جن�ود  بريطاني�ون يف أفغانس�تان 

والعراق«. 
وأش�ارت إىل اكتش�اف أدلة عى »جرائم قتل 
ارتكبه�ا جندي من س�اس   )جه�از الخدمة 
الجوية الخاص التاب�ع للجيش الربيطاني(، 
وحاالت  وفاة أثناء االحتجاز، ورضب وتعذيب 
واعتداء جنيس مه�ن  للمحتجزين عى أيدي 
عنارص يف ب�الك ووت�ش )الكتيب�ة الثالثة يف 

 الفوج امللكي باسكتلندا(«. 
واكتش�ف املحققون العس�كريون »ادعاءات 
تتعل�ق بتزوي�ر وثائ�ق  خط�رية بم�ا يكفي 

ملقاضاة كبار الضباط«، وفقااً للتقرير . 

صنداي تايمز: بريطانيا تسترت على جرائم جنودها في العراق  
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لي�س بغري�ب عىل املرجعي�ة الديني�ة الرش�يدة أن تقف اىل 
جانب ش�عبها املنتفض ضد الفس�اد  فهذا يأتي من منطلق 
مسؤوليتها الرشعية واالخالقية فكما حفظت تراب العراق 
من دنس  االنجاس داعش بفتواها املباركة يف الجهاد الكفائي 
وكيف تسارع العراقيون لحماية بلدهم ،  عادت اليوم وبكل 
قوة لتقف مع شعبها املطالب بحقوقه املرشوعة وهو يذبح 
يف وضح  النهار  بيد السلطة  املنشغلة باللهاث وراء الكريس  

واملنصب واملال عىل حساب دماء  االبرياء .  
لق�د كان بيان مرجعية النجف بمثابة الرصخة التي أقضت 
مضاجع السياس�يني الذي�ن فضلوا  الس�كوت والنوم تحت 
حماية قذائف املس�يل للدموع الت�ي تطلقها القوات االمنية 
ضد الش�باب  العزل ، البيان كان واضحا ورصيحا وقد ألجم 
جمي�ع أف�واه املطبل�ني للحرب الش�عواء ض�د  املتظاهرين 
الس�لميني فقد ج�اء تأكيدها ببيانها  الرصي�ح  عقب لقاء 
رئيس�ة بعثة االمم املتحدة   يف العراق )يونامي( بالس�خارت 
بالقول  »رضورة الكف عن استخدام العنف ضد املتظاهرين 
صفوفه�م   يف  واالختط�اف  االعتق�ال  ووق�ف   الس�لميني 
ومحاس�بة من قام�وا بذلك خالفا لل�رشع  والقانون« وهذا 
دليل عىل سلمية التظاهرات ومرشوعية مطالبها وما سفك 
من دم�اء كان  خالفا ل�رشع الله وقانون االنس�انية وعليه 
يج�ب محاس�بة املقرصين وع�دم االكتفاء بتش�كيل  لجان 

تحقيقية صورية.. 
ولم تكتف املرجعية بالدفاع عن املتظاهرين فقط بل ذهبت 
بعي�دا ووضع�ت خارطة طري�ق  واضحة املعال�م من خالل 
قراءتها  الدقيقة ملايجري عىل الس�احة السياسية العراقية 
حينما  اشارت اىل »ان  السلطات الثالث التنفيذية والترشيعية 
والقضائي�ة اذا لم تكن قادرة عىل  اجراء االصالحات الالزمة 
او لم تكن تريد ذلك فالبد من التفكري بس�لوك طريق آخر يف 
هذا  املجال، فانه ال يمكن ان يستمر الحال عىل ما كان عليه 
قب�ل االحتجاجات » وهذا بال أدنى  ش�ك جعل جميع القوى 
السياس�ية يف بوتقة االختبار فمن ينتمي للش�عب سيكون 
معه ومن يفكر  بمصالحه الفئوية س�يكون مصريه الرحيل 

املبكر ومن يقف متفرجا سيلعنه التاريخ ابد  اآلبدين .  
لق�د كان وج�ع املرجعي�ة واضح�ا  وهي تك�رر تحذيراتها  
للمتصدي�ن للس�لطة الذي�ن عمي�ت  بصائرهم وانغمس�وا 
يف ابت�الع الس�حت الحرام من اعىل رؤوس�هم حتى اخمص 
أقدامهم حتى  ماعادوا  يش�عرون بآالم الش�عب الذي يعاني 
الفق�ر والجوع وامل�وت اليومي لعدم توفر االدوية  وابس�ط 

مقومات الحياة الكريمة. 
اليوم نتمنى ان تكون هناك صحوة ضمري الن الوقت يميض 
والشعب ماعاديصرب  فعليكم  ايقاف حمام الدم  والخطابات 
االس�تفزازية  والبيانات العس�كرية  » املظللة » للرأي العام 
 وصفقات توزيع املناص�ب والدرجات الخاصة التي أضحت 

كحلبة املصارعة فالكل يتمنى  الفوز بالرضبة القاضية. 
ليغ�رف منه�ا وكأن مايج�ري م�ن غلي�ان ش�عبي فرصة 
ذهبية للكس�ب وليس للتغيري ، انها  الفرصة االخرية لتحمل 
مس�ؤولياتكم  واحرتام املطالب املرشوع�ة الن الندم حينها 
الينفع   وس�تكون كلمة الفصل للشعب   »والت حني مندم » 

والله من وراء القصد !!!!... 

بيان مرجعية النجف خارطة 
طريق لمسار التظاهرات !... 

 تركي حمود

التظاهرة التي ال قيادة لها سهلة االختراق من أعدائها

بقلم/ مهدي المولى
مث�ال أن فضائية دجل�ة الكربويل جعلت 
م�ن لعبة ك�رة الق�دم طائفي�ة وبداية 
ح�رب ض�د الش�يعة يف الع�راق  بحج�ة 
الع�داء إلي�ران وب�دأت بس�ب الش�يعة 
والدع�وة اىل ذبحه�م حت�ى انه�ا أجرت 
واش�رتت بع�ض خ�دم صدام  لإلس�اءة 
للش�يعة والش�عب االيران�ي ودع�ت اىل 
حرق ايران والش�عب االيراني النه وقف 
اىل جانب الشعب  العراقي عندما تعرض 
الوحشيةالداعش�ية  الظالمية  للهجم�ة 
الصدامي�ة املدعومة واملمولة من قبل آل 
 س�عود وأنقذ الع�راق والعراقيني وكرس 
ش�وكة أعدائهم وحطم أحالمهم فوالله 
لوال مس�اندة الش�عب االيراني  للش�عب 
العراق�ي ألصبح الع�راق ضيع�ة تابعة 
آلل س�عود وذبح�وا كل عراقي حر يعتز 
أرسوا  و  ويفتخ�ر  بإنس�انيتهبعراقيته 
كل عراقية حرة واغتصبوها وعرضوها 
للبيع يف أسواق النخاسة وألصبحن  بنات 
وزوج�ات ه�ؤالء العبي�د ج�واري وملك 
يم�ني لك�ن ه�ؤالء تنازلوا ع�ن رشفهم 
وفقدوا كرامتهم يف زمن  صدام وبعد قرب 

صدام عبدوا آل سعود. 
ومع ذل�ك يقبلون أحذية آل س�عود وآل 
نهي�ان م�ن اج�ل ان يقدم�وا رشفه�م 
وكرامته�م لهم مقاب�ل ان يمنوا  عليهم 
ببع�ض ال�دوالرات وهذه طبيع�ة العبيد 
الحقراء وهذا ما س�معناه وشاهدناه يف 
عالقتهم بآل نهيان من  خالل احد برامج 
ب�وق الكربويل الوضي�ع الرخيص عندما 
عرض�وا رشفهم وكرامتهم ام�ام عائلة 
آل نهي�ان  مقاب�ل بعض امل�ال وصوروا 
العراقيني جميع�ا انهم ال يملكون رشفا 
وال كرامة وانهم عىل استعداد ان  يقدموا 
رشفه�م وكرامتهممقابل امل�ال هذا كله 
يمج�دون  وه�م  وس�معناه  ش�اهدناه 
ك�رم اق�ذار آل نهي�ان وما  قدم�وه لهم 
م�ن دوالرات وم�ن هدايا مقاب�ل تقديم 
رشفهم وكرامتهم ,بل ان هذه الفضائية 
الوهابي�ة  الصدامية التابعة ملخابرات آل 
س�عود بذل�ت كل جهدها م�ن اجل منع 
الفريق العراقي م�ن أنيلعب مع الفريق 

 االيراني بحجة انهم كفرة . 
يف الوقت نرى ه�ذه الفضائية الرخيصة 
الن  وتمجده�م  س�عود  ب�ال  ترح�ب 

حاخام�ات دينهم الوهابي أصدرت  أكثر 
م�ن 2500 فت�وى تحلل ذب�ح العراقيني 
وتدم�ري  العراقي�ات  واغتص�اب  وارس 
الع�راق كم�ا أرس�ل ال س�عود  اكثر من 
5000 كل�ب وهاب�ي داع�ي اىل العراق 
العراقي�ني  مكل�ف بمهم�ة ه�ي ذب�ح 
واغتص�اب العراقي�ات  ليدخل�وا الجن�ة 
ويلتقوا بربهم ويتناولوا الفطور مع رب 

البيت االبيض والكنيست اإلرسائييل. 
يقول حسن العلوي الذي كان من ضمن 
قائمة عالوي والت�ي دعمت ومولت من 
قبل ال س�عود مقابل ان  يبعدوا الشيعة 
عن الحك�م كنت من ضمنوف�د يف زيارة 
املقب�ور  بالق�ذر  والتقين�ا  س�عود  ألل 
عاهل مهلكة ال  س�عود فانزوى برئيس 
الوف�د وق�ال ل�ه كل ه�ذه االم�وال التي 
قدمتها لك�م وال زال الش�يعة يحكمون 
ل�و  اس�تخدمت نصف ه�ذه األموال ضد 

الرئيس االمريكي لتمكنا من ازالته. 
لهذا تحرك الكرب�ويل والبزاز ليحال محل 
ع�الوي تعهدا آلل س�عود بأنهم�ا القوة 
القادرة عىل تحقيق حلم ال  سعود مقابل 
تمويلهم�ا لهذا بدا تناف�س بني الكربويل 

وبني البزاز لتحقيق تلك املهمة للحصول 
عىل  الجائزة الكربى التي وعدهما بها ال 

سعود. 
لهذا اس�تغلوا الحري�ة الت�ي يتمتع بها 
الع�راق ونفوذه�م في�ه فجمع�وا عبيد 
وخدم ص�دام وكالب ال س�عود  القاعدة 
داع�ش يف الع�راق وداخ�ل الع�راق كما 
اعتم�دوا عىل بع�ض عن�ارص الحركات 
املنحرفة الش�اذة التي  خلقتها مخابرات 
اىل  انتم�ت  ص�دام  ق�رب  وبع�د  ص�دام 
الرصخ�ي  مث�ل  س�عود  ال  مخاب�رات 
القحطان�ي احمد  الحس�ن وغريهم من 
املنحرفني والجهل�ة واملتخلفني والثريان 

فتمكنوا من اخرتاق بعض التظاهرات
وحولوه�ا م�ن س�لمية اىل عن�ف وقتل 
وتدم�ري م�ن تظاه�رات ض�د الفس�اد 
والفاس�دين اىل ح�رب ض�د الش�يعة  يف 
العراق بحجة الحرب عىل ايران وكأنهما 
يقوالن آلل سعود ان ما عجز عنه صدام 
سنحققه نحن لكم  من شعاراتهم ايران 
برة الحش�د الش�عبي ب�رة برةداعش ال 
س�عود جوة ج�وة وتحرير الع�راق من 
املج�ويس ويقصدون  االحتالل  الرافيض 

به وجود الش�يعة يف الحكم فال س�عود 
وال صهي�ون يرون يف وجود  الش�يعة يف 
الحكم يش�كل خطرا عىل وجودهم لهذا 
تش�كل تحال�ف يض�م ال صهي�ون وال 
س�عود وال نهي�ان  وال خليف�ة وكون�وا 
حركة ظالمية يف داخل العراق يضم عبيد 
وخ�دم وجحوش صدام وابناء الرفيقات 
 ودواعش السياس�ة وكل ش�يوخ صدام 

ومن معهم من املنحرفني والشاذين. 
والتحرك معا لإلساءة للمرجعية الدينية 
وم�ن ثم ح�رص التظاه�رات يف املناطق 
الش�يعية وخلق حرب ش�يعية  ش�يعية 
ومن ثم خلق فرصة مناسبة لبدء هجوم 
الزم�ر الوهابي�ة الداعش�ية الصدامي�ة 

واحتالل العراق. 
ان  املخلص�ني  املتظاهري�ن  ع�ىل  له�ذا 
يس�تمروا يف تظاهراته�م الس�لمية وان 
يخت�اروا من يمثله�م و يثق�ون به  واال 
فأنه�ا ال تخدمه�م وال تخ�دم ش�عبهم 
وأع�داء  أعدائه�م  صال�ح  يف  انه�ا  ب�ل 
ش�عبهم,فانتصار التظاهرة يعتمد  عىل 
رشطيناألول ان تكون سلمية والثاني ان 

يكون لها قيادة جريئة وحكيمة. 

،،
،،

أثبت بما ال يقبل أدنى شك 
أن التظاهرات التي ال تملك 

قيادة ومطالب دستورية 
وقانونية واضحة عرضة 

 لالختراق وسهولة الركوب 
من قبل أعداء العراق وفي 

المقدمة آل سعود وكالبهم 
القاعدة داعش عبيد  وخدم 
وجحوش صدام وأبواقهم 
الرخيصة والمأجورة أمثال 

دجلة الكربولي وشرقية البزاز 
الممولتين من  قبل مهلكة 

آل سعود والتابعتين 
لمخابراتهم لكنها تحسب 

ظلما وتجاوزا على العراق. 

بقلم/إياد هالل الكناني
واذا م�ا تجاوزن�ا باق�ي املعاي�ري واالش�رتاطات االخ�رى التي 
يتطلبها اص�الح العملية االنتخابية  يف الع�راق وتكلمنا بحدود 
اصالح النظ�ام االنتخابي- وليس االنتخاب�ات-  يمكننا القول 
بان  القفز عىل الواقع الس�يايس واالجتماعي وتجاوز الرشوط 
الفنية واملوضوعية واقرتاح انظم�ة  انتخابية تتعارض مع كل 
ذلك الشك انه سيصطدم باالرادة السياسية لألحزاببمرجعياتها 
 االجتماعية املختلفة والتي تتمثل باألحزاب الحاكمة ، ولنتذكر 
هن�ا ب�ان النظ�ام االنتخابي هو  مؤسس�ة سياس�ية بامتياز، 
ناهيك ع�ن العقبات الفني�ة واالدارية التي تق�ف امام تطبيق 

بعض  االنظمة االنتخابية يف املرحلة الراهنة .  
ولك�ن ال يمك�ن ل�الرادة السياس�ية تجاه�ل مطال�ب النخب 
واحتجاج�ات الجماهري ب�رضورة اصالح  العملي�ة االنتخابية 
وتغيري نظام التمثيل النس�بي الذي القى بظالله الس�لبية عىل 
العملية  السياس�ية  ،ومن هنا يمكن التفكري بانظمة انتخابية 
بديلة يمكن اس�تخدامها كمرحلة اولية  ليصار بعدها اىل اجراء 

تحسينات اخرى يف كل دورة انتخابية .  
وينطلق التفكري بالبديل من خالل الرتكيز عىل جوهر اشكالية 
نظام التمثيل النس�بي من حيث  عدالة التمثيل ،إذ يواجه نظام 
التمثيل النسبي بصيغة سانت ليغو املعدلة اعرتاضات من قبل  
 ال�رأي العام واملرجعية ، وجوهر االش�كالية املثارة حوله هي : 
ان نتائ�ج هذا النظام بحكم  طبيعته ت�ؤدي اىل هيمنة االحزاب 
الكبرية وتهميش االحزاب الصغرية فتصبح االنتخابات  بمثابة 
ماكن�ة إلعادة انتاج نخب االحزاب السياس�ية لنفس�ها يف كل 
حدث ، كما ان نتائج هذا  النظام تقود اىل  غبن بعض املرشحني 
الذين يحصلون عىل اصوات اعىل من اصوات   مرشحني  آخرين 
ولكنهم ال يفوزون بمقاعد ، اما  بسبب ان قوائمهم ال تؤهلهم 
للف�وز بمقعد  او بس�بب محدودية املقاعد الت�ي تحصل عليها 
قائمته�م  باملقارن�ة بمحدودية االصوات الت�ي  تحصل عليها ، 
لذا يحدث ان يحصل املرش�ح عىل ع�دد كبري من االصوات اكرب 
من تلك التي  حصل عليها مرشحون فائزون  يف قوائم ولكنه ال 
يحصل عىل مقعد ، اما الن قائمته غري  مؤهلة للفوز بمقعد او 

الن قائمته فازت بمقاعد محدود التؤدي اىل تعديته  .  
وإليج�اد ح�ل لهذه املش�كلة مع الحف�اظ عىل نظ�ام القائمة 

والتمثيل النسبي  امامنا طريقتان   هما -:  
االوىل : نظام التمثيل النسبي واملقاعد التعويضية عىل املستوى 

الوطني
اوال :التعري�ف بالنظام :  يقوم هذا النظام عىل اس�اس القائمة 
ش�به املفتوحة التي تتي�ح للناخب  خياري�ن اولهما التصويت 
لقائم�ة ما ومرش�ح ضم القائم�ة املصوت له�ا ، او التصويت 
لقائم�ة  دون التصوي�ت ملرش�ح ما  ، ضم�ن دوائ�ر انتخابية 

متع�ددة محددة بح�دود املحافظات ويتم  توزي�ع املقاعد عىل 
القوائم الفائزة ضمن طريقتني :  

االوىل : ت�وزع مانس�بته 70 % م�ن مقاعد الدوائ�ر االنتخابية 
عىل القوائم وفق صيغة  س�انت  ليغ�و املعدلة ، وتوزع املقاعد 
عىل املرش�حني ضم�ن القائمة الفائزة باعادة ترتيب تسلس�ل 
 املرشحني استنادا اىل عدد االصوات التي حصل عليها كل منهم 
، ويكون الفائز من يحصل  عىل اعىل االصوات وهكذا بالنس�بة 

لبقية املرشحني  .  
الثاني�ة : يتم تخصيص  ما نس�بته30 % م�ن املقاعد كمقاعد 
تعويضي�ة ع�ىل املس�توى الوطن�ي  يت�م توزيعها ع�ن طريق 
اس�تخراج املعدل الوطني وقسمة ماحصلت عليه القوائم عىل 
املعدل  الوطن�ي ، ويتم تخصيص املقاعد املتبقية )الش�اغرة ( 

عىل اساس الباقي االقوى  .  
بع�د تخصيص املقاع�د الوطني�ة اىل القوائم الفائ�زة بها يتم 
توزي�ع املقاع�د عىل مرش�حي  القوائ�م  الوطني�ة وهنا يمكن 
اعتم�اد اس�لوبني :االول ان تك�ون القوائم الوطني�ة مغلقة و 
يص�ار  عنده�ا  إىل اعتماد تسلس�ل القائمة لتحدي�د الفائزين 

باملقاعد التعويضية  .  
اما االس�لوب اآلخر فهو ان تكون القوائم الوطنية ش�به 

مفتوح�ة يح�ق للناخب فيه�ا اختيار  مرش�ح من 
ضمن القائمة التي صوت لها ، و يتم تخصيص 

املقاعد للفائزين بإعادة تسلسل  املرشحني 
اس�تنادا اىل عدد االص�وات التي حصل 

عليها كل منه�م  ويكون الفائز من 
يحصل  عىل اعىل االصوات وهكذا 

بالنسبة لبقية املرشحني .  
نظ�ام  عن�ارص   : ثاني�ا 

واملقاعد  النس�بي  التمثي�ل 
التعويضية عىل املس�توى 

الوطني
الدوائ�ر   1   . م�ن حي�ث 

االنتخابية
  - تك�ون كل محافظة 
دائ�رة انتخابية ضمن 
االداري�ة  حدوده�ا 
م�ا  له�ا  تخص�ص 
م�ن   %70 نس�بته 

 املقاعد
  - يك�ون الع�راق كل�ه 

انتخابي�ة واحدة   دائ�رة 
تخص�ص لها ما نس�بته 

30% م�ن املقاعد الوطني�ة  التعويضية   2   . من حيث الرتش�يح  
  -:يك�ون الرتش�يح بطريق القوائم ش�به املفتوح�ة يف الدوائر 

االنتخابية  يف املحافظات
  - يك�ون الرتش�يح للمقاع�د الوطنية: ام�ا بطريق�ة القائمة 

املغلقة  او بطريقة القائمة شبه  املفتوحة. 
  - يحق الرتش�يح الف�ردي يف الدائ�رة االنتخابي�ة  او يف الدائرة 

الوطنية .  
 3    . م�ن حيث التصويت:يص�وت الناخب للقائمة واملرش�ح يف 

الدائرة االنتخابية للمحافظة او  للقائمة فقط . 
  - يص�وت الناخ�ب للقائمة الوطنية والحد  املرش�حني يف حال 
اعتماد اس�لوب القائمة شبه  املفتوحة عىل املستوى الوطني - 
او يص�وت للقائمة فق�ط يف حال اعتماد القائم�ة املغلقة  عىل 

املستوى الوطني .  
  - اس�تخراج املعدل الوطني:حيث ان املعدل الوطني = مجموع 
االصوات الصحيحة يف عموم  العراق مقس�وما عىل عدد املقاعد 

الوطنية  )%30(    
 - قس�مة مجموع اصوات القائم�ة يف عموم العراق عىل املعدل 
الوطن�ي وتخصيص عدد م�ن  املقاعد يناس�ب العدد الصحيح 

الناتج عن القسمة .  
  - تخصص املقاعد الشاغرة للباقي االقوى  . 

  - ت�وزع املقاع�د ع�ىل مرش�حي القوائ�م الفائ�زة باملقاع�د 
التعويضية الوطنية باعتماد تسلسل  القائمة )اذا ما تم اعتماد 
اس�لوب القائمة املغلق�ة ( ، او باعتماد اكثري�ة االصوات التي 
حصل  عليها كل مرشح ) اذا ما تم اعتماد اسلوب القائمة شبه 

املفتوحة (  . 
ثالث�ا : مزاي�ا ه�ذا النظ�ام:   - يحقق تمثي�ال ع�ادال للكيانات 
املتنافس�ة ع�ىل مس�توى الدوائ�ر  االنتخابي�ة للمحافظ�ات 

واملستوى الوطني . 
  - يوف�ر فرصة كب�رية لالح�زاب الصغرية للف�وز بمقاعد عىل 
املس�توى الوطن�ي مما يوس�ع م�ن  دائ�رة او مج�ال التمثيل 
الس�يايس لالح�زاب ويفس�ح املجال ام�ام تطور و مش�اركة 
احزاب جديدة  يف الس�لطة ، ومن ثم فإنه يحل مش�كلة احتكار 

السلطة من قبل القوائم الكبرية .  
 - يسهم يف دعم وظهور القوائم الوطنية العابرة للطائفية 
الن�ه يوجد مصلح�ة يف تع�اون اح�زاب  واتجاهات 
سياسية مختلفة لخوض التنافس االنتخابي .  

اوال : التعري�ف بالنظام:يق�ع ه�ذا النظام 
ضمن ص�ور نظ�ام القوائ�م والتمثيل 
النس�بي لك�ن م�ع  تخصي�ص جزء 
م�ن مقاع�د الدائ�رة االنتخابي�ة  
للمحافظة - ما يش�كل نسبته 
)30%( م�ن مقاع�د  الدائ�رة 
االنتخابي�ة -  يتم  توزيعها 
وفقا الغلبية االصوات التي 
املرشحون  عليها  يحصل 
اي  باالستناد اىل اصوات 
فم�ن   ، املرش�حني 
اغلبي�ة   ع�ىل  يحص�ل 
االص�وات م�ن بني كل 
القوائ�م  املتنافس�ة 
يك�ون فائ�زا باملقع�د 
وهكذا بالنس�بة لبقية 
ح�ني  يف  املرش�حني، 
تحس�م نتائج مانسبته 
مقاع�د  م�ن   )  %70(  
الدائرة وفق صيغة سانت 

ليغو املعدلة) او اي صيغة من صيغ النس�بة (  ويكون تصويت 
الناخب يف هذا النظام عىل اس�اس القائمة شبه املفتوحة التي 
تتي�ح للناخب  خيارين اولهم�ا التصويت لقائمة ما ومرش�ح 
ضم القائمة املصوت له�ا، او التصويت لقائمة  دون التصويت 
ملرش�ح ما ، ضم�ن دوائ�ر انتخابية متع�ددة مح�ددة بحدود 

املحافظات .  
ويق�رتب هذا النظام كثريا من ص�ورة النظام املختلط املتوازي 
م�ن حيث  املزاوجة بني نظام  االغلبية ونظام التمثيل النس�بي 
. جدي�ر بالذك�ر انه يمكن تطبيق تقس�يمات اخ�رى للمقاعد  
يف  الدائ�رة االنتخابي�ة ، ويف كل االحوال يج�ب ان ال تقل مقاعد 
الدائ�رة املخصصة لنظ�ام االغلبية  عن نس�بة 30% اذا ما اريد 
الحفاظ عىل الحد االدن�ى للمزاوجة بني النظامني ، وان ال تقل 
 مقاع�د التمثيل النس�بي عن 50%  اذا ما كان�ت تجربة النظام 

املختلط تتم للمرة االوىل .  
ثانيا : عنارص نظام مقاعد االغلبية الجزئي والتمثيل النسبي. 

 1-  من حي�ث الدوائ�ر االنتخابية:   - تك�ون كل محافظة دائرة 
انتخابي�ة ضم�ن حدوده�ا االداري�ة  وتقس�م مقاع�د الدائرة 
االنتخابي�ة اىل قس�مني  :  االول :  يخصص  ما نس�بته 30% من 
 مقاعد الدائرة يتم توزيعها عىل وفق نظام االغلبية اي بحس�ب 
ما يحصل عليه  املرشحون من اصوات حيث يعترب فائزا باملقعد 
من يحصل عىل اغلبية االصوات يف  الدائرة وهكذا بالنسبة لبقية 
املرش�حني اىل ان يت�م توزي�ع كل املقاعد املخص�ص  للتنافس 
ضمن نظام االغلبية عىل املرشحني يف داخل القوائم املختلفة .  

اما القسم الثاني : وهو ما يشكل نسبة 70% من مقاعد الدائرة 
يتم حس�م نتائجه�ا وفق صيغة  س�انت ليغو املعدل�ة ) او اي 

صيغة من صيغ النسبية ( 
 2- من حيث الرتش�يح :  يكون الرتش�يح بطريق القوائم ش�به 

املفتوحة يف الدوائر االنتخابية يف  املحافظات
  -  يح�ق الرتش�يح الفردي يف الدائ�رة االنتخابي�ة  او يف الدائرة 

الوطنية .  
 3    . م�ن حيث التصويت:   - يصوت الناخب للقائمة واملرش�ح يف 
الدائ�رة االنتخابية او للقائمة  فقط، و يديل بصوته باس�تخدام 
ورقة اقرتاع واح�دة - بدال من ورقتني كما هو متبع يف النظام 

 املتوازي   -  
ويف رأين�ا الخاص نحن ندعم ونرجح الطريقة الثانية ) مقاعد 
االغلبي�ة الجزئ�ي والتمثيل  النس�بي (  النه يمث�ل مزاوجة بني 
نظام االغلبية والتمثيل النسبي  تمكن من االستفادة من  مزايا 
االغلبية ونظام التمثيل النس�بي ،كما انه يمثل خطوة متقدمة 
نحو اجراء تحس�ينات  مس�تقبلية وتطويره بش�كل يعزز من 
التمثيل الس�يايس ويكرس االحتكار السيايس للسلطة  ويفسح 

املجال تدريجيا لصعود نخب واحزاب سياسية جديدة  . 

البدائل الممكنة للنظام االنتخابي في العراق
في سياق الجدل الدائر حول سلبيات نظام التمثيل النسبي المطبق في العراق منذ العام 2005  وضرورة استبداله بأحد نظم االغلبية ، 
ومع وجود صعوبات فنية وسياسية تحول دون تطبيق  نظام االغلبية والترشيح الفردي يمكن إيجاد بدائل لنظم انتخابية تحافظ على 

نظام التمثيل  النسبي وتتجاوز أبرز اإلشكاليات المثارة حوله وتستفيد من بعض مزايا نظم االغلبية .   



للمنتخ�ب  االعالم�ي  املنس�ق  كش�ف 
االوملب�ي العراقي، حس�ن الخرس�اني، 
عن مدة  غياب العب الفريق حس�ن رائد 
املش�ارك حالي�ا يف بطولة دب�ي الدولية 
بس�بب كرس  يف يده اليمنى خالل اللقاء 

يف  الجنوب�ي  الك�وري  املنتخ�ب  ام�ام 
الجولة الثالثة  للبطولة . 

وق�ال الخرس�اني إن«الالع�ب تع�رض 
لكرس يف مشط اليد اليمنى اثر مشاركته 
يف  لقاء كوري�ا الجنوبية نقل عىل اثرها 

اىل احد مستشفيات دبي«. 
واض�اف أن »االطب�اء نصح�وا الالعب 
بالراحة ملدة التقل عن ثالثة اسابيع بعد 

 تجبيس يده اليمنى«. 
يش�ار اىل ان املنتخ�ب االوملبي املش�ارك 

حالي�ا ببطولة دب�ي الدولي�ة، كان قد 
تع�ادل  يف الجول�ة االوىل ام�ام نظ�ره 
االوزبك�ي 3-3، وف�از يف الثاني�ة ع�ىل 
املنتخب  الس�وري، وتعادل مع الكوري 

الجنوبي 3-3. 

اصابة حسن 
رائد تبعده عن 

االولمبي  
6الرياضية

كاتانيتش: فقدان اللعب بالبصرة يجب ان يحفز الالعبين لتقديم االفضل
مدرب البحرين يوؤكد �صعوبة املباراة 

على حني ُغّرة، ويف اأجواء ال ميكن 
تخيلها ت�ستحيل َعّمان اىل بغداد 

وب�سرة وبابل وكركوك، فكّل �سيء 
بتلك االأم�سية يوحي اإليك اإّنك يف هذه 

املُدن متامًا اأ�سوات )هذا العراقي(،)كلنا 
العراق( يف امللعب وال�سارع واملحال 

ومواكب ال�سيارات املزينة بالعلم 
العراقي، منظر اآثار حما�سة وتعاطف 
اجلميع بال ا�ستثناء، ن�سٌر نحن اأحوج 

اليه يف هذه الظروف ومالمح اأكيدة 
لطيِّ �سفحة طويلة مظلمة يعود 

تاأريخها اىل عام 1986 مل تتحقق حتى 
بتنا نّدعي باأنها ُحلم عراقي، وها هو 

احُللم يتحّقق اىل املنت�سف واإن كّنا نراه 
حقيقة با�سقة كنخيل العراق.

نج�وم العراق أبل�وا بالًء هائ�اًل أم�ام املُصّنف األول 
آس�يوياً منتخ�ب إي�ران، وتس�ّيدوا امللع�ب تمام�اً 
وانت�روا بلعب رجويل قّل نظ�ره، ووفقاً لعرشات 
النج�وم الس�ابقن واملحلّل�ن العراقي�ن واألجانب 
عىل حدٍّ س�واء، إن هذا األداء الكبر والروح القتالية 
لالعبن س�تكون مفتاح التأهل ملونديال قطر 2022 
باقت�دار، فم�ا يتبّقى لن�ا اليوم هي مب�اراة الفصل 
الكب�رة يف إنط�الق املرحل�ة الثاني�ة م�ن تصفيات 
املجموعة اآلس�يوية الثالثة املزدوج�ة أمام منتخب 
البحرين الش�قيق، وأجد نفيس متطابقاً مع اإلجابة 
االحرتافية للمدرب كاتانيتش الذي لم يعلّق كثراً عىل 
مباراة إيران، وآث�ر أن يكون حديثُه وتركيزه منصّباً 
باتج�اه مباراة البحرين يف عّم�ان أيضاً غداً الثالثاء، 
فهذه املباراة تنطوي عىل رس�م ش�به نهائي لشكل 

املرتشح أوالً عن املجموعة .
طاملا كان�ت الظروف مواتية 
املعنوي�ة  وال�روح  تمام�اً 
كنتيج�ة  عطاِئه�ا  أوج  يف 
الس�ابق  للف�وز  منطقي�ة 

يض�اف لها الس�الح األمىض 
وهو دع�م الجمه�ور الهائل يف 

عّمان وبغ�داد -الدعم الذي كان له مفعول الس�حر 
طيل�ة 90 دقيق�ة من زمن املباراة الس�ابقة- فال بدَّ 
أن يك�ون بذات الوترة كما نش�اهد ون�رى يف عّمان 
جم�وع الجماهر العراقية األصيل�ة التي قِدَمت من 
كل مكان لتش�جيع املنتخب بقوة بعد أن استفزّهم 
قرار الفيفا واالتحاد اآلسيوي بنقل مباريات العراق 
أم�ام إي�ران والبحرين من الب�رة، وبالتايل اختيار 

األردن أرضاً بديلة ملنتخبنا الوطني يف التصفيات .
بالتأكيد إن جميع الجهود قد تالحمت باتجاه الفوز 
وتحقيقه، ولكن تأشر الحاالت اإليجابية من األمور 
الت�ي يجب اإلش�ارة اليها لتعزيزه�ا، ومنها مبادرة 
وزارة الشباب والرياضة باستقدام وفد من الالعبن 
ال�رّواد ونجوم املنتخبات الوطنية الس�ابقن، فضالً 
ع�ن اإلع�الم الري�ايض وهي خط�وة دأبت ال�وزارة 
ع�ىل تفعيلها بإرشاف الوزير أحم�د رياض العبيدي 

وتواصله الدائم مع الجميع.
كلم�ة ح�ق تق�ال، إن مواجه�ة الجيل الس�ابق من 
النج�وم م�ع الجيل الح�ايل كان له أث�ر نفيس هائل 
أزال الكث�ر من ضغ�ط املباراة عن نف�وس العبينا، 
ومنحهم شحنة إضافية من الطاقة والعمل املمنهج 
باتجاه الفوز الريح، وقد جرى اإلعداد بذات الهّمة 
واله�دف لوف�د جديد أيض�اً بديل س�يلتقي الالعبن 

ويؤدي ما عليه قبيل مباراة البحرين املقبلة.
كلم�ة أخرة ال ب�دَّ أن نوّجهه�ا ملالك بعث�ة االتحاد 
العراق�ي ملنتخبنا الوطني يف عّم�ان برضورة توّخي 
الح�ذر وع�دم االنس�ياق بغ�زارة باتج�اه اإلع�الم 
الخليج�ي بإفراط، فقد يؤثر س�لباً بصورة وبأخرى 
ع�ىل نج�وم منتخبنا الوطن�ي الذي يج�ب أن يبتعد 
تمام�اً عن املغري�ات والوعود بمكافآت َمن يس�ّجل 
الهدف وغرها، وأعتقد أن لديكم من الخربة والدراية 

ما يفي بالغرض املطلوب!

اجلمهور ..ال�صالح الأم�صى
محمد حمدي

اقرتب العب برس�بوليس اإليراني، برش رس�ن، 
م�ن العودة اىل صفوف فريقه الس�ابق 
الق�وة الجوي�ة يف االنتق�االت 

الشتوية املقبلة.
مص�در  وق�ال 
»إدارة  إن 
 ، دي لن�ا ا

تفاوض�ت مع الالعب بش�ار رس�ن م�ن اجل بحث 
إمكانية عودته لصفوف الفريق«.

وأوض�ح أن »الالع�ب ال يمان�ع يف الع�ودة اىل القوة 
الجوية، لكنه طلب مهلة من اإلدارة لحسم موضوع 

مستحقاته املالية مع برسبوليس 
خالل األيام املقبلة«.

يف  يلع�ب  رس�ن  أن  يذك�ر 
من�ذ  برس�بوليس  صف�وف 
موس�من ووص�ل اىل نهائي 

دوري أبطال آسيا العام املايض.

بشار رسن يقترب من االنتقال الى الصقور

االثنين 18 تشرين الثاين 2019 
العدد 2192 السنة العاشرة

الوطن�ي،  املنتخ�ب  م�درب  اك�د 
 ، نيتش تا يتش�كوكا لسلوفينيرس ا
ان ع�دم اللعب ع�ىل ارضنا يجب ان 
يش�كل حاف�زاً لالعبينا ع�ىل تحدي 
هذا الظرف، مبيناً انه يمتلك االوراق 
الجاه�زة لتعوي�ض واس�تبدال اي 

العب.
وقال كاتانيتش يف املؤتمر الصحفي 
الخاص باملب�اراة إن »ه�ذه املباراة 
مهم�ة ج�دا ام�ام البحري�ن عقب 
فوزن�ا ع�ىل اي�ران ونس�عى بقوة 

لكسب نقاطها الثالث«.
واضاف ان »منتخب البحرين فريق 
جيد ومنظ�م وعلين�ا الرتكيز بقوة 
يف ه�ذه املباراة«، مبين�ًا ان »جميع 
الالعبن يقدمون ادوارهم يف املباراة 
لتعوي�ض  جاه�زة  اوراق  ولدين�ا 

واستبدال اي العب«.
وب�ن أن »كل مب�اراة اس�عى فيها 
ليس�ت  الث�الث  والنق�اط  للف�وز 
هن�اك خط�ة دفاعي�ة او هجومية 
بل اس�لوب الفريق وادارته لكس�ب 
الف�وز ه�و االهم بغ�ض النظر عن 

الفريق املنافس«.
له�ا  مب�اراة  »كل  ان  اىل  واش�ار 
ظروفها ومايحي�ط بها لعبنا خالل 
ام�ام  مبارات�ن  الس�ابقة  الف�رتة 
البحرين ولم نفز عليهم لذا اس�عى 

ان افوز يف مباراة الغد«.
وات�م كاتانيت�ش، »علين�ا ان نلعب 
يف اي م�كان بنف�س الروحية، نعم 
نح�ن افتقدن�ا اللع�ب ع�ىل ارضنا 
وجمهورن�ا يف الب�رة ولك�ن هذا 
يجب ان يحف�ز العبينا اكثر لتحدي 

هذا الظرف«.
الرافدي�ن  اس�ود  ان  اىل  يش�ار 
الثالث�ة  املجموع�ة  يتص�درون 
بالتصفي�ات برصيد 10 نقاط فيما 
يقف املنتخ�ب البحريني يف وصافة 

املجموعة برصيد 8 نقاط.
م�ن جانب�ه اك�د م�درب املنتخ�ب 

هيليوس�وزا،  الربتغايل  البحرين�ي، 
الوطن�ي  املنتخ�ب  اس�تقرار  ان 
العراقي سيصعب من مهمة فريقه 
يف املب�اراة الت�ي س�تجميع بينهما 
ضمن التصفي�ات املزدوجة املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس 

آسيا 2023.

وس�يتواجه املنتخب�ان عىل اس�تاد 
الس�اعة  تم�ام  يف  ال�دويل  عم�ان 
الخامسة من مساء يوم غد الثالثاء.
وق�ال س�وزا يف املؤتم�ر الصحف�ي 
الخاص باملباراة، »س�نواجه فريقاً 
كب�راً، يمتلك العب�ن جيدين ولكن 
سنعمل عىل تحقيق الفوز، واجهنا 

املنتخب العراقي مرتن ولدينا فكرة 
جيدة عنهم«.

واوضح ان »هذه املباراة تعد تحدياً 
كب�راً بالنس�بة لن�ا، نح�ن ننافس 
عىل الصدارة وس�تكون هذه املباراة 
صعبة«، مبيناً ان »املنتخب العراقي 
يحىض بدعم جماهري كبر هنا يف 

األردن«.
واكد س�وزا، ان »النتيجة الس�لبية 
بالنس�بة يل هي مبارتنا امام هونج 
كونج ومب�اراة العراق وايران كانت 
مباراة جيدة وف�وز العراق كان من 

صالحنا«.
وبن بالقول، ان »الالعبن العراقين 

جيدين ومميزين واملنتخب العراقي 
يمتلك االس�تقرار اكثر من منتخبنا 
علين�ا«،  املهم�ة  س�يصعب  وه�ذا 
مش�راً إىل أن »الفوز ع�ىل املنتخب 
العراقي يف غرب اسيا هو فوز رائع، 
اننا نعرف املنتخب العراقي بش�كل 

جيد وهم يعرفوننا بشكل جيد«.

بطولة الخليج تقلق الشرطة قبل مواجهة نواذيبو 

يواج�ه نادي الرشطة، مش�كلة كبرة قبل 
مباراته ام�ام نواذيب�و املوريتاني يف إطار 
منافس�ات إي�اب دور ال�16 م�ن البطولة 
العربي�ة لالندي�ة االبط�ال »كأس محم�د 

السادس«.
الذه�اب  مب�اراة  يف  الرشط�ة  وتغل�ب 
حم�ل  حي�ث   ،0-1 بنتيج�ة  ب موريتاني�ا 

الهدف توقيع الالعب عالء عبد الزهرة.
وقال عضو الهيئة االدارية يف نادي الرشطة 

عدي الربيع�ي إن »االتح�اد العربي اختار 
العاصم�ة القطرية الدوح�ة، لتكون ارضاً 
لنادي الرشط�ة يف مباراته ام�ام نواذيبو، 
بعد رفضه اقامة املباراة يف العراق، بس�بب 

التظاهرات التي تشهدها البالد«.
واوضح أن »االتحاد العربي لم يحدد ملعب 
املب�اراة حت�ى االن، إال انه ح�دد ال�25 من 
ترشي�ن الثان�ي الج�اري، موع�داً القامة 
املباراة«، مش�راً إىل أن »وفد نادي الرشطة 

سيغادر نهاية االس�بوع الحايل اىل الدوحة 
تحضراً للمباراة«.

واض�اف الربيع�ي، ان »8 العبن من نادي 
الرشط�ة يتواجدون م�ع املنتخب الوطني 
ال�ذي ب�دوره س�يخوض اوىل مباريات�ه يف 
كأس الخلي�ج 24 امام املنتخب القطري يف 
ال�26 من الش�هر الجاري، اي بعد يوم من 
مباراة الرشط�ة امام نواذيبو، فيما يعاني 

العبن اخرين من االصابة«.

أعل�ن االتح�اد اآلس�يوي لكرة الق�دم، ع�ن مباريات 
امللحق للمنطقة الغربية يف  دوري أبطال آسيا 2020  . 

 2020 آس�يا  أبط�ال  دوري  يف  الع�راق  وسيش�ارك 
بفريق�ن، األول الرشط�ة وال�ذي  س�يتأهل مبارشة 
ل�دوري املجموعات والزوراء س�يلعب يف امللحق كونه 

بطل  كأس العراق . 
وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن 
رشيد إن »الزوراء سيلعب  ضد ثاني الدوري األوزبكي 
بونيودك�ور يف العاصم�ة األوزبكي�ة طش�قند يف أوىل 
 مباريات�ه بامللح�ق املؤه�ل ملجموع�ات دوري أبطال 

آسيا«. 
وأوض�ح أن »الزوراء كان من املف�رتض أن يلعب ضد 
اجمك ثال�ث ال�دوري  االوزبكي، لكن بس�بب تحقيق 

األخر لبطولة الكأس فس�يكون هو املمثل 
الثان�ي  ل أوزبكس�تان بعد املمث�ل األول 

بطل الدوري باختاكور«. 
ح�ال  »يف  أن�ه  رش�يد  وأض�اف 
الن�وارس الفوز،  حق�ق فري�ق 

العن  فإنه س�يلعب ضد 
ح�ال  ويف   اإلمارات�ي 

حق�ق الف�وز، س�يتأهل 
ل�دور املجموع�ات بدوري 

األبطال«. 
وبن عبد الرش�يد، أن »قرع�ة دور املجموعات 
س�تقام يف الع�ارش م�ن كان�ون األول 
 املقب�ل، حيث س�يتم تحديد موعد 
إقام�ة املباراة«، مش�راً إىل أن 
ال�زوراء  س�يتألف  »وف�د 
من�ه باإلضاف�ة إىل مدي�ر 
الفريق عبد الكريم رزاق، 
ورش�ة  س�نحرض  حيث 
 العمل الخاصة بالبطولة 
م�ن ي�وم 8 ولغاية 12 يف 

ماليزيا .» 

الزوراء يسعى لتجاوز عقبتي بونيودكور والعين آسيويا

أبدى جالل حسن، حارس املنتخب العراقي، سعادته 
بالع�ودة مجدًدا للمالعب بع�د أن غيبته اإلصابة عن 
مبارات�ي هون�ج كون�ج، وكمبودي�ا، يف التصفيات 
املزدوجة املؤهلة ملونديال 2022، وكأس آسيا 2023.
وقال حس�ن: »بذلت جه�وًدا كب�رة، وحرصت عىل 
تطبي�ق منه�ج التأهيل للع�ودة مج�دًدا إىل 
املالعب، وتمكنت من التدريبات 
م�ع فريق�ي ال�زوراء، 
الع�ودة  ث�م 
للمنتخب«.

وأض�اف أنَّ مش�اركته أمام إي�ران والت�ي فزنا بها 
)2-1(، ب�ددت جمي�ع املخ�اوف وأك�دت جاهزيتي 
التام�ة لخوض املباراة حيث أطم�ح ألن أكون دائما 
رهن إش�ارة املدرب للمساهمة مع زمالئي يف خطف 

بطاقة التأهل.
أم�ام  التصفي�ات  الغ�د يف  أنَّ »مب�اراة  إىل  وأش�ار 
البحرين، عىل إس�تاد عمان الدويل، س�تكون مباراة 
حس�م ومهمة للغاية نقاطها س�تضعنا عىل مرمى 
حجر من التأهل بطالً للمجموعة الثالثة، لذا سنبذل 
ما بوسعنا من أجل النقاط الثالث وإسعاد الجماهر 
م�رة أخ�رى واالق�رتاب خط�وات م�ن التصفي�ات 

الحاسمة املؤهلة للمونديال«.
ُيذكر أنَّ جالل حس�ن اش�رتك يف مباراة إيران ضمن 
التصفي�ات املزدوجة كبديل بع�د إصابة الحارس 

محمد حميد.

جالل حسن يؤكد شفائه 
التام من اإلصابة



ق�ال املداف�ع فريجي�ل فان داي�ك، إن هولن�دا بدأت باس�تعادة 
مكانته�ا بعد حس�م التأه�ل املب�ارش لنهائيات بطول�ة أوروبا 

2020 لكرة القدم.
وحج�زت هولن�دا، التي لم تتأهل لبطول�ة أوروبا 2016 وكأس 
العالم 2018، مكانها يف النهائيات قبل مباراة واحدة عىل نهاية 

التصفيات بتعادلها بدون أهداف مع أيرلندا الشمالية.
وم�ع إقامة بطولة أوروبا يف 12 ملعب�ا عرب أوروبا، قد تخوض 
هولن�دا مبارياتها يف دور املجموعات عىل ملعب يوهان كرويف 
يف أمسرتدام. وأضاف فان دايك يف ترصيحات صحفية »السعادة 

ال تسعني بعودتنا إىل بطولة أوروبا التي ننتمي اليها. يعني هذا 
األمر الكثري للناس«.

ونوه »س�معت أننا قد نلعب جميع مبارياتنا يف دور املجموعات 
بأمسرتدام، وهو ما سيكون أمر رائعا«.

وتابع »ش�عرنا بح�زن بالغ لغيابن�ا عن بطول�ة أوروبا 2016 
وكأس العالم 2018. كان أمرا قاسيا«.

وأتم »نعلم أنه بمقدورنا التطور ويمكننا القيام بأش�ياء كثرية 
بش�كل أفضل. لكن يجب أن نفرح بعد التأهل عقب الغياب عن 

بطولتني كبريتني«.

قال تقرير صحفي إسباني، إن نجمي نابويل 
برش�لونة،  تح�ركات  ينتظ�ران  وتش�يليس، 

املهتم بضمهما يف الفرتة األخرية.
وذكرت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« التي 
تابعتها »املراقب العراقي«، أن كل من ويليان 
العب تش�يليس، وفابي�ان رويز نجم وس�ط 
ناب�ويل، لم يج�ددا م�ع البل�وز والبارتينوبي 
حت�ى اآلن، بل وأبطأ الثنائ�ي من مفاوضات 

التجديد، يف انتظار العرض الكتالوني.
وأضافت أن تشيليس يريد تجديد عقد ويليان 
ملدة موس�مني مقبلني مع خيار التمديد لعام 
إضايف، فيما يس�عى نابويل لحماية رويز من 

أطم�اع كب�ار أوروب�ا.
وتابع�ت الصحيف�ة أن فابي�ان اتخ�ذ ق�راًرا 

بإيقاف مفاوضات تجدي�د عقده مع نابويل، 
يف ظ�ل املناخ الداخيل املتوتر بالنادي، ويبحث 

عن مخرج للرحيل.
وكان أبي�دال، الس�كرتري الفن�ي بربش�لونة، 
تاب�ع فابي�ان رويز بش�كل مب�ارش أكثر من 
مرة، حي�ث يحرص البلوجران�ا عىل ضمه ال 

سيما وأنه يتناسب مع طريقة لعب النادي.
ويف املقابل، قالت الصحيفة إن ويليان ينتهي 
عقده يف حزيران 2020، ما يعني أنه سيكون 
حرًا يف التفاوض مع أي ناٍد آخر اعتباًرا من 1 
كانون الثاني املقبل، وإن الالعب لم يخف أبًدا 

رغبته يف التوقيع مع برشلونة.
وأش�ارت إىل أن ويلي�ان س�ينتظر لريى كيف 
ستس�ري األمور يف األش�هر القليلة 

املقبلة، وعما إذا كان برش�لونة س�يقوم بأي 
تحرك يف هذا الصدد.

من جانب آخر كشف تقرير صحفي إسباني، 
أن إدارة برش�لونة وضع�ت بديل�ني لخالف�ة 

املدرب إرنستوفالفريدي يف املوسم املايض.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإلس�بانية التي تابعتها »املراق�ب العراقي«، 
ف�إن إدارة برش�لونة كان�ت تس�تعد لرفض 
فالف�ريدي التوقيع عىل عقد جديد مع النادي 

الكتالوني.
لخالف�ة  األول  االختي�ار  أن  إىل  وأش�ارت 
فالف�ريدي كان تي�ريي هنري، نج�م الفريق 
الس�ابق، الذي لعب يف »كامب نو« بني عامي 

2007 و2010.

وأوضحت أن هنري اكتس�ب خربة من خالل 
العمل م�ع روبرت�و مارتينيز مل�دة عامني يف 
منتخ�ب بلجي�كا، باإلضاف�ة إىل أن�ه يتمتع 
بعالقة جي�دة مع األرجنتين�ي ليونيل مييس 
نجم برش�لونة، ولديه معرف�ة جيدة بالنادي 

الذي مثله كالعب.
وقبل أن يوقع فالفريدي عىل عقده الجديد يف 
15 شباط املايض، فإن برشلونة وجه أنظاره 
إىل بديل ثاٍن هو جابي ميليتو، مدافع البارسا 

السابق.
ويتمت�ع ميليت�و بعالق�ة مميزة م�ع مييس 
الذي زامل�ه بني عامي 2007 و2011، واألمر 
كذلك مع باقي القادة س�ريجيو بوس�كيتس 

وجريارد بيكيه.
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ويليان ورويز ينتظران إشارة برشلونة 
وفالفيردي حرم هنري من قيادةالفريق

ربط�ت تقارير إيطالية من جديد، بني نادي ميالن، 
والع�ب الوس�ط املرصي محم�د النن�ي، املعار من 
آرسنال إىل بشكتاش الرتكي خالل املوسم الجاري.

وقال موقع كالتشيو مريكاتو الذي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن إدارة مي�الن تبح�ث يف الوقت الراهن 
عن العب يضي�ف مزيدا من الجودة، والخربة لخط 
الوسط، ويف املقابل، حرص النني عىل مغازلة إدارة 

الروسونريي، من خالل وكيله.
وأوض�ح املوق�ع أن مفاوضات ج�رت بالفعل بني 
ساشاإمبارش، مدير الرشكة التي تملك حق تسويق 
النني، ومسؤولني من ميالن، يف ظل العالقة القوية 
ب�ني الطرفني، وخاللها ُطرح اس�م الالعب املرصي 

ليكون ضمن صفقات الشتاء يف ميالن.
وقال املوقع »النني عرض نفس�ه مؤخرًا عىل إدارة 
ميالن من خالل بعض الوسطاء، لكن إدارة )النادي 
اإليطايل( لم تتحرك لضم الالعب بش�كل رسمي، إذ 

ال يضع ميالن النني ضمن أولوياته«.
وأعار نادي آرس�نال اإلنجلي�زي العبه محمد النني 
إىل بش�كتاش الرتكي يف مطلع املوس�م الحايل، بعد 

خروجه من حسابات املدير الفني أوناي إيمري.

يحاول باريس س�ان جريمان الفرنيس، تمديد عقد 
نجمه الربازييل نيماردا س�يلفا، خاصة وأنه ينتهي 

يف صيف 2022.
ووفًقا لصحيفة »س�بورت« الت�ي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، فإن باريس س�ان جريم�ان يريد تمديد 
عقد نيمار ملدة 3 س�نوات، لينتهي عقده الجديد مع 

النادي الفرنيس يف صيف 2025.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن نيمار يرفض اقرتاح س�ان 
جريمان بتجديد عقده، حيث ال يزال يفكر يف العودة 

لصفوف برشلونة من جديد.
وكان نيمار بطل الرواية يف فرتة االنتقاالت الصيفية 
املاضية، بعدما عرب عن رغبته يف الرحيل عن صفوف 
باريس س�ان جريم�ان والعودة لربش�لونة، قبل أن 

يفشل رحيله للبارسا نظرًا ملغاالة النادي الفرنيس.
وتابعت الصحيفة أن نيمار لم يكن س�عيًدا بوجوده 
يف حديق�ة األمراء، حيث يعد البقاء يف فرنس�ا، ليس 

من أولوياته خالل الفرتة الحالية.
ونوهت أن املفاوضات بني باريس ونيمار عىل تمديد 
العقد، بدأت يف املوسم املايض قبل األزمة األخرية بني 
الطرف�ني يف الصي�ف عقب إعالن رغبت�ه يف مغادرة 

حديقة األمراء.
ولفتت الصحيفة إىل أنه بعد عودة الالعب ومشاركته 
مع الفريق بش�كل طبيعي، تم تنش�يط املفاوضات 
م�ن جديد، حيث ترغ�ب إدارة باريس يف اإلبقاء عىل 
نيم�ار، فيما يواصل النج�م الربازييل رفض عروض 

التجديد.

أبدى األرجنتيني س�انتياغو س�والري املدير الفني 
الس�ابق لريال مدري�د، رغبته يف العم�ل يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز، خالل الفرتة املقبلة.
وكان س�والري قد توىل القي�ادة الفنية للمرينجي، 
عقب إقالة جولني لوبيتيجي املوس�م املايض، لكنه 
رحل بعد أش�هر قليلة، وأصبح حالًيا س�فريًا لريال 

مدريد.
وقال س�والري، خالل ترصيحات�ه لصحيفة »دييل 
ميل« الربيطانية: »أحب أن أتوىل تدريب أحد الفريق 

يف الدوري اإلنجليزي املمتاز«.
وأضاف: »أشاهد العديد من مباريات الربيمريليج، 
فه�و دوري قوي ويمر بأعىل مس�توى يف تأريخه، 
وهناك العديد من الالعبني الرائعني وأفضل املدربني 
يف العال�م، بجان�ب وج�ود العدي�د من الجنس�يات 

وأساليب اللعب املختلفة«.
واختت�م: »ال يمكن أن ننىس أن ال�دوري اإلنجليزي 

تأه�ل منه 4 ف�رق يف نهائي بطولت�ي دوري أبطال 
أوروبا والدوري األوروبي باملوسم املايض«.

النني يرغب باالنتقال إلى ميالن 

نيمار يرفض تجديد عقده مع سان جيرمان

سوالري يرغب في التدريب بالبريميرليغ

يرغب مانشس�رت س�يتي، يف 
التعاق�د مع نجم وس�ط إنرت 
ميالن، الذي أظهر مستويات 

مميزة منذ بداية املوسم.
»كالتش�يو  موق�ع  وذك�ر 
تابعت�ه  ال�ذي  مريكات�و« 
»املراق�ب العراق�ي«، أن إنرت 
يعم�ل بالفع�ل ع�ىل عملي�ة 
إعادة رشاء ستيفانو سينيس 
بش�كل نهائي من ساس�ولو، 
الس�يما وأن الالعب انضم إىل 

النرياتزوري يف الصيف املايض، عىل 
سبيل اإلعارة مع خيار الرشاء.

ولم يشارك سينيس إال يف 22 دقيقة 
فقط منذ بداية شهر ترشين األول 
امل�ايض، بعدم�ا تع�رض إلصاب�ة 
خالل مب�اراة يوفنت�وس بالجولة 
الس�ابعة م�ن ال�دوري اإليط�ايل، 
غ�اب ع�ىل إثره�ا قب�ل أن يع�ود 
أمام بوروس�يا دورتمون�د بدوري 
النتكاس�ه  ويتع�رض  األبط�ال، 

بعدها يف التدريبات.

ولفت إىل أن اإلن�رت عليه الحذر ألن 
العديد من األندية األوروبية الكربى 
س�ينيس،  م�ع  بالتعاق�د  مهتم�ة 
ومانشس�رت  برش�لونة  أبرزه�ا 

سيتي.
وتاب�ع املوق�ع أن الس�يتي راق�ب 
سينيس يف األشهر القليلة املاضية، 
موضحة أن بيب غوارديوال، مدرب 
الس�يتيزنز، يعتربه مثالًيا لخطته، 
م�ا ق�د يدف�ع الن�ادي اإلنجلي�زي 

ملحاولة قنص الالعب.

أس�فرت قرعة الدور األول من مسابقة كأس ملك إسبانيا 
ملوس�م 2019-2020، الت�ي أقيم�ت األح�د بمدين�ة الس 
روساس الرياضية بمدريد، عن ديربي أندليس بني أتلتيكو 
أنطونيانو وريال بيتيس. وستقام مواجهات الدور األول، 
التي لن يش�ارك بها برشلونة وفالنس�يا وأتلتيكو مدريد 
وريال مدريد كونهم الفرق ال�4 املشاركة يف كأس السوبر 
اإلسباني، يف أيام 17 و18 و19 كانون أول القادم. ومن بني 
املواجهات األخرى التي أس�فرت عنها القرعة أيضا، تربز 
مباري�ات إنرتس�يتي - أتلتيك بيلباو، ومليلي�ة - ليفانتي، 
وبيسرييل - ريال سوسييداد، وكومياس - فياريال، وبينيا 

أساجريسا- سيلتا فيجو، وأندورا - ليجانيس.

فان دايك: 
هولندا بدأت 

باستعادة 
مكانتها

كش�ف تقري�ر صحفي إيطايل، عن اقرتاب الكرواتي نيكوال كالينيت�ش، مهاجم روما، من العودة 
لصفوف أتلتيكو مدريد اإلسباني، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية.

يف  لروم�ا  كالينيت�ش  وانض�م 
م�ن  قادًم�ا   ،2019 صي�ف 
أتلتيكو، يف صفقة ملدة موسم 
واح�د ع�ىل س�بيل اإلع�ارة، 
مقاب�ل 2 ملي�ون ي�ورو، مع 
وجود بند خيار الرشاء بنهاية 
املوسم مقابل 9 ماليني يورو.

صحيف�ة  وبحس�ب 
»كوريريديللو سبورت«، فإن 
روم�ا يخط�ط لقط�ع إعارة 
لصف�وف  وإعادت�ه  الالع�ب 
أتلتيك�و مدريد، الس�يما وأن 
الكرواتي ليس له أي دور مع 

الفريق حتى اآلن.
وأضاف�ت أن روم�ا يرغ�ب يف 
رحي�ل كالينيت�ش م�ن أج�ل 
فت�ح الطري�ق أم�ام انضمام 
مهاجم جديد يف الشتاء يمكنه 

التنافس مع إدين دجيكو، مهاجم الذئاب األسايس.
ولم يش�ارك كالينيتش مع روما إال يف 5 مباريات فقط حتى اآلن منذ بداية هذا املوس�م، وفشل يف 

تسجيل أي هدف.

روما يقرر التخلي عن كالينيتش

السيتي يستعد لخطف ستيفانو سينسي

إجراء قرعة الدور األول لكأس إسبانيا

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، أن مي�الن يجهز عرضه األول لضم أحد 
العبي يوفنتوس خالل املريكاتو الشتوي كانون الثاني املقبل.

وكان مي�الن حاول التعاقد مع املدافع الرتكي مرييح ديمرييل، خالل 
الصيف املايض عىل س�بيل اإلعارة، لكن يوفنتوس تمس�ك بالحصول 

عىل 40 مليون يورو لالستغناء عن الالعب.

ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيتاديلل�و س�بورت« اإليطالي�ة، ف�إن ميالن 
س�يعرض ع�ىل يوفنت�وس ض�م ديمرييل م�رة أخرى خ�الل املريكاتو 

الشتوي مقابل 30 مليون يورو.
وكش�فت أن يوفنت�وس عرض عىل ميالن ضم دانيل�يل روجاني، إال أن 

مسؤويل الروسونريي يفضلون ديمرييل.

وس�يقوم ميالن أواًل بالتخلص من فرانك كي�يس وريكاردو رودريجيز 
خالل املريكاتو الشتوي، لتوفري أموال صفقة مدافع يوفنتوس.

ويواجه ميالن منافس�ة قوية عىل الصفقة من قبل مانشسرت يونايتد 
وآرس�نال، وقد توافق األندية اإلنجليزية عىل دفع 40 مليون يورو لضم 

ديمرييل.

ميالن يعاود محاوالته لضم ميريح ديميريل من اليوفي
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
السريالية:

ه�ي مذهب أدبي ظه�ر عام 1917 يق�ول بتحرير 
الش�عر من املنطق واألغراض الجماليةاألخالقية... 
ليع�ر ع�ن حرك�ة فكريةأصيل�ة. وق�د ش�ملت 
الرسيالية كل الفنون وبالخصوص الرسموقد القت 
ه�ذه النزعة نق�داً كثرياً من األدب�اء والنقاد العرب 
وغريهم...ومن ابرز الش�عراء الرسيالي�ن.. ايلوار 
,ودونوس.. ويف الرسم نجد الرسام الشهري بيكاسو

كان اح�د الظرفاء يركب قط�اراً ثم نزل 
من�ه و وض�ع الحقيب�ة قرب�ه وانتظ�ر 
حضور الش�يال، فجاء ل�ص فرسقها و 
حملها ومىش فتبعه وه�و فرحان، فلما 
اق�رب من منزله أخذ الحقيبة من اللص 
و قال له: أشكرك يا سيدي فقد حملت يل 

الحقيبة من غري أجر.

طرائف من التراث 

شاعران: كتابة قصيدة النثر ليست هروبا من العروض والتفعيلة

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

يقول الش�اعر عم�ر الرساي إن 
قصيدة )العراق�ي( هي قصيدة 
نث�ر ول�دت يف لحظ�ات تأملي�ة 
حس�ية وعقالنية يف الوقت ذاته 
وهي ليس�ت هروباً من قصيدة 
العمود التي عرف بها يف الوسط 

األدبي.
ترصي�ح  يف  ال�رساي  وق�ال 
م�ن  العراق�ي(:إن  ل�)املراق�ب 
الن�ادر أن أكتب قصيدة نثر لكن 
هذه القصي�دة ولدت يف لحظات 
يف  وعقالني�ة  حس�ية  تأملي�ة 
الوقت ذاته وهي ليس�ت هروباً 
من قصيدة العم�ود التي عرفت 
به�ا يف الوس�ط األدب�ي حاولت 
فيها أن أرسم من خاللها صوره 
ل�ه مذاق�ه  نابض�ة يف )ن�ص( 
املتميز يف ضمري وروح املتلقي. 

إن قصي�دة  ال�رساي:  وأض�اف 
العراق�ي ه�ي محاوالت ش�اعر 
الش�عورية  طاقات�ه  ش�حذ 
والالشعورية لينسج نصاً يخرج 
خلجات نفس�ه املكبوتة التواقة 

لألنعتاق لتتفاعل بعطاء وحرية 
اإلنس�اني  اله�م  واندف�اع م�ع 
الواس�ع. وأكد ال�رساي‹إن هذه 
القصي�دة هي بح�ث عن قوس 
ق�زح بعيد عن اللمس قريب من 

الروح.
حس�ن  الدكت�ور  :ان  وتاب�ع 
القاه�رة  آداب  عمي�د  نص�ار 
االتجاه�ات  ان  ي�رى  االس�بق 
الش�عرية كلها او اكثرها باقية، 
فمن�ذ مطل�ع النهض�ة عرفن�ا 
- يف مج�ال الش�عر - الحرك�ة 
والرومانس�ية  الكالس�يكية 
والواقعي�ة والرمزي�ة، والش�عر 
العم�ودي واملقطع�ي والتفعييل 
واملرسل واملنثور وقصيدة النثر، 
والغنائي والقصيص واملرسحي، 
وم�ا زلن�ا نجدها فيم�ا يصدره 
فالش�عر  الي�وم،  إىل  ش�عراؤنا 
الذي جاء  املقطع�ي  الرومانيس 
بع�د الكالس�يكي العم�ودي لم 
يق�ض عليه قض�اء تام�اً، كما 
ل�م يق�ض الش�عر الواقعي عىل 

الرومانيس، واعتقد ان كثرياً من 
هذه الحركات باق بقاء الشعر، 
وس�ينضم اليها ح�ركات اخرى 
يأتي بها املجددون ويرىض عنها 
ال�ذوق االدب�ي الع�ام، فالفنون 

غري العلوم، ال يحل الجديد فيها 
مح�ل القدي�م ويقتل�ه، وانم�ا 

يبقيان معاً كثرياً
من جانب�ه أكد الش�اعر مروان 
عادل حم�زة إن تحوله اىل كتابة 

قصي�دة النث�ر بع�د ان ام�ى 
ردحا م�ن الزمن يكتب الش�عر 
العم�ودي لي�س هروباًب�ل ه�و 
والتنوع،مش�رياً  للتغي�ري  إرادة 
اىل إن الجوائ�ز التمث�ل معي�اراً 

لشاعرية الشاعر.وقال حمزة يف 
ترصيح ل�)املراقب العراقي(: إن 
للشعر مكانة خاصة يف النشاط 
الثق�ايف العراقي، وقد ال نغايل اذا 
قلن�ا ان عدد الش�عراء يف العراق 

يف�وق عدد املبدع�ن يف مجاالت 
ابداعية اخ�رى مجتمعة غري ان 
هذا الك�م الكبري من الش�عراء، 
غالب�ا ما ينت�ج ع�ددا قليال من 
االص�وات املمي�زة الت�ي تمتل�ك 
ملكة االبداع الشعري الحقيقية.

وأضاف حمزة:‹إن الش�عر جزء 
رضوري من الشاعر الذي يحاول 
ب�دوره تحوي�ل هذا الج�زء من 
ذاته وكتابته اىل تاثري اجتماعي، 
وقد يفل�ح يف هذا الس�ياق اوال، 
ولكن للشعر وظيفة اجتماعية، 
وان�ه لي�س مج�رد تعب�ري ع�ن 
ذات الش�اعر واك�د حم�زة إن�ه 
›ال يعتق�د باملقاب�ل ان الجوائ�ز 
تمثل معيارا لش�عرية الش�اعر، 
لكنه�ا تفي�د يف التنبيه االعالمي 
الذي يمك�ن ان يتحول اىل نقطة 
انطالق للتمعن يف نصه، ويعتقد 
ان ما يقيم ش�عرية الشاعر هو 
التن�اول النق�دي الرص�ن قب�ل 
:هن�اك  آخر.وتاب�ع   يشء  كل 
س�ؤال هو هل تصم�د القصيدة 

النثر  ام�ام قصي�دة  العمودي�ة 
ان  التفعيلةونعتق�د  وقصي�دة 
اول م�ن أجاب عن هذا الس�ؤال 
منذ ديوان�ه االول وأعماله االوىل 
يف مجلة )ش�عر( هو عىل أحمد 
س�عيد )ادوني�س( وال نعتقد ان 
جنس�ا ادبي�ا يوغ�ل يف الهدم اىل 
درجة فق�دان الهوي�ة فمازالت 
كش�كل  موج�ودة  املقام�ات 
ابداع�ي وان انس�حبت اىل الظل 
ضمن ما ارشنا النسحاب بعض 

االشكال االبداعية.
وخت�م :بايج�از ش�ديد يمكننا 
ازم�ة  ه�ي  االزم�ة  ان  الق�ول 
يق�ف  ل�م  النق�د  اوال الن  نق�د 
الش�عرية  التجرب�ة  ملس�اءلة 
املعارصة برمتها وبكل اشكالها 
)العمودي - التفعييل � النثري(. 
إنن�ا لو س�قنا هن�ا ماجمع من 
آراء ح�ول قصي�دة النثر )مثال( 
الحتجن�ا اىل مس�احات تف�وق 
اضعاف هذه املس�احة بعرشات 

املرات.

ثمة اتفاقحول مصطلح قصيدة النرث وحول غياب المعايري التي تحكم هذه القصيدة فهناك من يرى انها ش��عر خالص وهناك 
م��ن ي��رى انها )نرث خالص( وهناك رأي ثالث يرى انها جنس أديب ثالث مس��تقل وهناك من تخصص يف الش��عر العمودي لكنه 

تحول االن اىل كتابة قصيدة النرث ومن هؤالء الشاعرني عمر الرساي ومروان عادل حمزة.

املراقب العراقي/ متابعة ...
اك�د وزير الثقافة عبد األمري الحمداني ان التجارب الس�ابقة يف 
اإلنت�اج الفني والس�ينمائي يف مرشوع بغداد عاصم�ة الثقافة 
العربي�ة س�يئة جداً وتركت رشخ�ا كبريا، حي�ث أن األفالم التي 
انتج�ت لم تعرض وإنما عملت بدون فائدة تذكر فالعمل اليجب 
ان يخ�زن وإنما يعرض عىل الجمهور، الفتاً اىل ان الوزارة عملت 
ع�ىل عدم تكرار تجربة بغداد من خالل املبالغ املخصصة لألفالم 
الس�ينمائية، مشرياً إىل تشكيل لجنة من النقاد السينمائين من 
خارج الوزارة الختيار نصوص محكمة تعتمد عىل تقنية املخرج 
وأداء املمث�ل ورصانة النص والتي تكون قليل�ة التكلفة، مؤكداً 
ان الس�ينما اإليرانية نجحت العتمادها ع�ىل إنتاج األفالم قليلة 
الكلف�ة يف اإلنتاج والقوة يف النص، موضحاً ان الوزارة تعمل عىل 
إنت�اج 1٤ فلما روائيا وتس�جيليا بمخرجن ونص�وص مميزة، 
ولكن حالت بعض املش�اكل املالية م�ع وزارة املالية لتأخري هذه 
األعمال.وأض�اف ان وزارة الثقاف�ة تعم�ل ع�ىل دع�م القدرات 
الش�بابية من خالل دع�م ابداعاتهم، كما أن ال�وزارة ماضية يف 
إرج�اع بعض الكوادر الفنية املهمة التي تحمل مش�اريع مهمة 
والتي من ش�أنها إنتاج وتأهيل جيل م�ن املرسحين والفنانين 
املوهوبن الش�باب يف املحافظات العراقية لتطوير واقع املرسح 

العراقي.

املراقب العراقي/ متابعة...
ضمن )سلس�لة ش�عرية( التي تصدرها دار الش�ؤون الثقافية 
العامة، صدر للش�اعر ماجد الحس�ن مجموعة شعرية بعنوان 
)ال م�أوى أيتها الغيم�ة(، اتخذت هذه املجموع�ة صورة بيانية 
يف تركي�ب الن�ص للتعبري عن رؤية الش�اعر التي تب�دو مكتنزة 
باإليحاء، الذي يمّكن املتلقي من التقاط اإلش�ارات وتحميها إىل 

دالالت تضيق أو تتسع بحسب طبيعة املتلقي وقدراته.
اعتمد الش�اعر ع�ىل نس�ق رسدي يف الرمز تارة، او األس�طورة 
ت�ارة ثانية، ليحقق نصاً ناضج�اً يف فضاء التأويل والتلقي وهذا 

أنموذج من شعره:
النخلة التي ذبحت ذات ليلة

ولم يكفن طولها الصباح
قالت فتاة…

وأين املالح
ومضت ترمم زينتها.

وزير الثقافة:التجارب الفنية 
لـ »بغداد عاصمة الثقافة 

العربية« سيئة جدًا 

»ال مأوى أيتها الغيمة »نسق 
سردي في الرمزو األسطورة

كلّهم على حق لباولو سوَرّنتينو.. محاولة عبثية لفهم الحياة

 املراقب العراقي/ متابعة...
عن دار موزاييك للدراس�ات 
والنرش يف إسطنبول صدرت 
حديث�ا مجموع�ة ش�عرية 
بعنوان “ق�دم بن حافتن” 

للشاعر محمد فرحات.
 92 املجموع�ة  ضم�ت 
قصيدة، يف 1٤0 صفحة من 
القط�ع املتوس�ط، وهي يف 
أغلبه�ا نصوص متوس�طة 
ع�ىل  اعتم�دت  وقص�رية 
التكثي�ف واإليحاء وتوصيل 
وم�ن  بسالس�ة  الفك�رة 
عليه�ا  غل�ب  إطال�ة؛  دون 
وركزت  العم�ودي،  الش�عر 
ع�ىل الجان�ب املوضوعي يف 
أطروحاتها، وما يشغل بال 
املواطن العرب�ي من حاالت 
تراجع وانكسار، وأيضاً كان 
للغ�زل والوجدانيات نصيب 

جيد يف هذه املجموعة.

مخط�وط ه�ذه املجموع�ة 
كان قد حصل منذ ش�هرين 
تقريب�اً ع�ىل جائزة س�عيد 
في�اض الش�عرية العربي�ة 

لعام 2019 يف لبنان.
محمد عيل فرحات: ش�اعر 
لبناني من ضيعة عدش�يت 
القص�ري – جن�وب لبن�ان؛ 
حاص�ل  1989؛  موالي�د 
الحق�وق؛  يف  إج�ازة  ع�ىل 
األدب  يف  دراس�ته  يتاب�ع 
العرب�ي؛ ش�ارك يف العدي�د 
واملهرجانات  األمسيات  من 
داخل وخ�ارج لبن�ان، حاز 
عىل جائزة ش�يخ الش�هداء 

لبنان 2019.
حائ�ز ع�ىل املرك�ز األول يف 
الشعري  الرضوي  املهرجان 
األول  املرك�ز  2019، وع�ىل 
يف مس�ابقة س�عيد في�اض 

لإلبداع الشعري 2019.

»قدم بين حافتين«ما يشغل بال المواطن العربي من حاالت تراجع وانكسار

املراقب العراقي/ متابعة...
اطلق�ت دار املأمون للرجمة والنرش، 
مب�ادرة »الثقاف�ة للجمي�ع« لتوزيع 
الكت�ب مجاناً قرب س�احة التحرير، 

دعما للمتظاهرين السلمين.
واج�ب  م�ن  انطالق�اً  ذل�ك  ويأت�ي 
ال�دار الثقايف تج�اه الش�عب العراقي 
وإس�هاما يف زيادة املعرفة وتش�جيع 

الشباب عىل املطالعة.
الش�ؤون  دار  ارس�لت  م�ن جانبه�ا 

الثقافية عرشة الف كت�اب لتوزيعها 
ع�ىل  مجان�اً  الحبوب�ي  س�احة  يف 

املتظاهرين.
واج�ب  م�ن  انطالق�اً  ذل�ك  ويأت�ي 
ال�دار الثق�ايف تجاه الش�عب العراقي 
وإس�هاما يف زيادة املعرفة وتش�جيع 

الشباب عىل املطالعة.
وتم تسليم الكتب إىل متحف النارصية 
وس�توزع بالتنسيق مع البيت الثقايف 

يف النارصية.

انطالق مبادرة »الثقافة للجميع« من نصب الحرية 

املراقب العراقي/ متابعة...
تجعل�ك  والالمب�االة  الف�وىض 
ع�ن  كث�رَية  أحيان�ا  تتس�ائل 
تصنيف�ات الخ�ري وال�رش؟ ع�ن 

جدوى النجاح و الفضيلة؟،
إن كن�َت ق�د فّكرت يف الس�ؤالن 
أعاله أو يف آي تس�اؤل مش�ابه له 
س�تدرك حينه�ا أن “كله�م ع�ىل 
ح�ق! ” يف محاول�ة عبثي�ة لفهم 
الحي�اة .أنص�ح قب�ل ق�راءة هذا 
الن�وع األدب�ي الروائ�ي أن تمتلك 
ش�يئن: النَفس الطوي�ل والصر 
حتى النهاية، كما عليك أن تتخىل 
ع�ن ش�يئن: األح�كام املس�َبقة 
والنمطية. غ�الف الرواية يوّضح 
أن الكات�ب “مخ�رج س�ينمائي” 
وه�و ما س�تالحظه يف هذا النص 
ليس�لط  بال�رسد  يتالع�ب  ال�ذي 
األصع�دة  جمي�ع  ع�ىل  أضوائ�ه 
والسياس�ية  الذاتية واإلجتماعية 
و  انقس�اماته  و  بتناقضات�ه 
إش�كاالته وكل مال�م يخطر عىل 
بدي�ع،  بأس�لوب  املُتلق�ي  ذه�ن 

ففي هذه الرواي�ة القولَبة صعبة 
ج�دا! والتصنيفات أصعب بكثري، 
لتب�دي  مج�اال  الي�دع  فالكات�ب 
رأي�ك أو تتفكر حت�ى يأخذ بيدك 
مل�رسح جدي�د لُيحي�ي يف عقل�ك 
المنتهي�ة  تس�اؤالت  مرسحي�ة 
ح�ول الحي�اة والزَم�ن!، لذلك كن 
مس�تعدا للمفاجآت.صفات بطل 
 ، ا،مغام�ر،   ) طون�ي   ( الرواَي�ة 
البد أن تبعث ه�ذه الصفات يشٌء 
م�ا بداخ�ل املتلق�ي لي�زدري هذا 
قص�ة  ماه�َي  الش�خص،ولكن! 
حيات�ه؟ وما ال�ذي أوصله لعوالم 
اإلدمان واإلحتيال والشهرَة؟!، ثم 
كيَف سيتجرد من كل يشء ليفهم 
الحي�اة، ه�ذا ماس�يتعرف علي�ه 
من يقرأ هذا العرض الس�ينمائي 

الخاص .
تح�ت”األدب  ُصنف�ت  الرواَي�ة 
لي�س  وبإعتق�ادي  العبث�ي” 
اإلمس�اك  الكث�ري  بإس�تطاعة 
بزمام هذا النوع وإتقانه ِبحرفَية 
رسدي�ة عالي�ة؛ ألنن�ا اعتدنا عىل 

نماذج وخط�وط محددة، وبالتايل 
فاملتلق�ي قد يس�عد بإس�تفادته 
م�ن املكتوب وقد يح�زن إلضاعة 
وقت�ه، ق�د ينتيش بعمق فلس�فة 
الطرح وقد يش�مئز م�ن األلفاظ 
الت�ي ت�وازي ذل�ك العم�ق، ولكن 
املس�ألة برّمتها تع�ود عىل نباهة 
اس�تخالص  يف  وقوت�ه  الق�ارئ 
مايتناس�ب مع رؤاه وأفكاره.لقد 
اقتح�م الراوي هن�ا املثلث املحرم 
“الجنس،الدين والسياسة”، وهو 
مايتواف�ق م�ع ش�خصية بط�ل 
الرواي�ة خالل العرشون عاما قبل 
“ليلة رأس الس�نة األلفية”، لذلك 
من يجد أنه غري قادر عىل تخطي 
مث�ل ه�ذا األم�ر، فليتن�اىس أمر 
الرواية. س�تنهي الرواية وأنت لم 
تس�تطع أن تحدد إذا م�ا احببتها 
ام ال ، فهي تركك يف املنتصف بن 
االنبهار و االشمئزاز ، بن الحب و 

املقت الشديد .
مقتطفات من الرواية :-

– ”س�ن الرش�د حالة مضنية، ال 

تنته�ي. ش�الل بطيء م�ن دمار 
فّت�اك. إن�ه مج�رّد فقاع�ات من 
الشيخوخة تتطاير داخل أجسادنا 
برسع�ة مروّع�ة. بإمكاننا امليّض 
وحينه�ا  جنازتن�ا.  حت�ى  قدم�اً 
س�ندرك كم كانت الحياة تعيسة، 
املجازفة عموماً.  لكنها تس�تحق 
لس�بب بس�يط. ال وج�ود لبدائل 
أخرى. إما الحياة وإما الحياة.”– 
”يا رف�اق إّن التعب أفضل صديق 
للحري�ة، املرء يقيض حياته، وهو 
يظ�ّن أّن اإلرادة و العزيمة تقرّبه 
من الحرية. كال.. التعب وحده ما 
يحمل�ك إىل تل�ك الغرفة الش�هرية 
بال ج�دران. املُّتعب م�ن كل يشء 
بوس�عه أن يق�ول : ال، ل�ن آت�ي. 
ل�ن أش�ارك. ال، وال، وال.. الحرية 
ه�ي أن تقول دوم�اً ال .”– ”ترى 
األثري�اء يلهون يف عوال�م مغلقة 
ووهمي�ة، ألّن الن�اس ال ي�وّدون 
إخبارهم بحقيقة األمور خش�ية 
أن يخ�رسوا املزاي�ا الت�ي حصلوا 

عليها.”

بعد ان ابدعا في الشعر العمودي

توزيع عشرة الف كتاب لمتظاهري الناصرية مجانا
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تعرف على فوائد العنب

اكتشاف فايروس جديد
 في جسم االنسان

اكتش�ف الباحث�ون فريوًس�ا جديًدا يف جس�م اإلنس�ان، حيث تم 
العثور عليه عرب فحص الدم وعدد من الس�وائل األخرى يف جس�م 
اإلنسان. ووفقا للعلماء، ينتمي هذا النوع من الفريوسات إىل فئة 
البكتريي�ا )أي أنهم يتغذون عىل البكترييا(، وعىل وجه الخصوص 

.»Escherichia coli « بكترييا العصيات القولونية
ووفق�ا لصحيف�ة » Phys.org«، ف�إن ه�ذا النوع م�ن البكترييا 
موج�ود يف أمع�اء جمي�ع البرش 
تقريبا، وأنه�ا ليس خطرية 
بل ع�ىل العك�س، فهي 
البكترييا  نم�و  تمنع 
لألمراض  املس�ببة 
وتنت�ج فيتام�ن 
يف  ولك�ن   .»K«
أصب�ح  ح�ال 
يف  كبري  عددها 
اإلنسان  جسم 
تس�بب  فإنها 

األمراض.
وأش�ار العلماء 
إىل أن الف�ريوس 
املكتش�ف الجديد 
عم�ا  يعم�ل 
فم�ن  متناقض�ا، 
ع�ىل  يق�ي  ناحي�ة 
البكترييا، ومن ناحية أخرى 
يجعله�ا أق�وى يف الوقت نفس�ه، 
حي�ث ينق�ل الف�ريوس للبكترييا جين�ا خاصيا يجعله�ا مقاومة 

للمضادات الحيوية.
وأضاف�ت الصحيفة أن الفريوس الذي تم العثور عليه هو فريوس 
ش�ائع ج�دا، كم�ا أن�واع الفريوس�ات األخ�رى التي تتغ�ذى عىل 
البكتريي�ا، حيث وجد العلماء هذا الفريوس لدى ش�خص من كل 

سبعة أشخاص.

انستغرام يحضر عدد من التطبيقات

كش�فت فورد عن سيارة »موستانغ 
 ،)Mustang Mach E( إي«  م�اك 
والقادم�ة إىل صاالت الع�رض العام 
إىل  ف�ورد  رشك�ة  وته�دف  املقب�ل، 
تحقيق رضبة كبرية يف هذا السوق. 

وتأمل رشك�ة فورد أن تنطلق بعض 
م�ن  األصلي�ة  موس�تانغ  س�يارات 
الط�راز الجدي�د إىل الش�ارع، وتعزز 
الطل�ب ع�ىل الس�يارات الكهربائية، 
الت�ي ال تمث�ل اآلن س�وى 2% م�ن 

السوق.
النموذج الكهربائ�ي الجديد هو أول 
ثمرة الس�تثمار بقيم�ة 11.5 مليار 
دوالر يف الس�يارات الكهربائية، التي 
أعلن�ت عنه�ا ف�ورد الع�ام املايض، 
وستكون موستانغ الجديدة رسيعة 

م�ع املح�ركات الكهربائي�ة القادرة 
عىل توليد طاقة هائلة.

بينما تحسنت تكنولوجيا البطاريات 
بدرج�ة كافية للس�ماح للس�يارات 
الكهربائية بالس�فر ملسافة ثاثمئة 
مي�ل بش�حنة واح�دة، يج�ب ع�ىل 
ع�ىل  التغل�ب  الس�يارات  صانع�ي 
مخاوف الس�ائقن من نفاد الطاقة 
أثن�اء وجوده�م عىل الطري�ق، وهو 
ره�اب ُيع�رف بقل�ق النط�اق، لقد 
عالج�ت تس�ا ه�ذا القل�ق جزئي�ا 
من خال بناء ش�بكة م�ن محطات 

الشحن املخصصة لسياراتها.
وسيتمكن عماء فورد من استخدام 
تديره�ا  الت�ي  الش�حن  محط�ات 
رشكتان: إلكرتفاي أمريكا وتش�ارج 

الش�هري  الص�ور  تطبي�ق  اتخ�ذ 
»إنس�تغرام« م�ا وصف بأن�ه خطوة 
غري مس�بوقة، ضد متطفل »شبحي« 

خطري.
وأش�ار موق�ع »إنغادجي�ت« التقن�ي 
»إنس�تغرام«  أن  إىل  املتخص�ص 
ب�دأت فعلي�ا يف حظر تطبيق�ات مثل 
ال�ذي  و«اليكبات�رول«،  »غوس�تي« 
الش�خصية  امللف�ات  ع�ىل  يتطف�ل 
للمس�تخدمن، ويجمع بيانات تنتهك 

خصوصية مستخدميها.
املتطفل�ة  التطبيق�ات  تل�ك  وتظه�ر 
تش�غيل  نظ�ام  ع�ىل  املوج�ودة 
»أندروي�د« ملفات التعري�ف الخاصة 

ب�«إنس�تغرام« وتقدم بيان�ات كاملة 
الخاصة  للمستخدمن عن الحسابات 
باملستخدمن، سواء كانوا أصدقاءهم 

أم أال.
وأوضح »إنستغرام« أن تلك التطبيقات 
املوج�ودة ع�ىل »غوغ�ل ب�اي« وت�م 
تحميله�ا أكثر من نص�ف مليون مرة 
من�ذ أبريل/نيس�ان، تش�كل خطورة 
كب�رية عىل املس�تخدمن وأصدقائهم، 
نظرا ألنه�ا تقدم تلك البيانات ألطراف 

خارجية.
وأشار إنستغرام إىل أن تلك التطبيقات 
لن يكون لها مكان يف التطبيق بصورة 

نهائية للمستخدمن.

ال�رتددات  كثرية ه�ي مص�ادر 
الراديوي�ة من حولن�ا، الهواتف 
أجه�زة  وحت�ى  املحمول�ة 
وش�بكات  والراديو  التلفزي�ون 
اإلنرتنت الاسلكي )واي فاي(، 
مخ�اوف  يث�ري  ذل�ك  أن  وم�ع 
لك�ن األبح�اث ل�م تثب�ت حتى 
الحق�ول  إىل  التع�رض  أن  اآلن 
املنخفضة  الكهرومغناطيس�ية 
القوة يشكل خطرا عىل الصحة.

مع ذلك، تشري بعض الدراسات 
إىل »إم�كان زيادة خط�ر الورم 

الدماغي عىل املدى الطويل لدى 
مس�تخدمي الهوات�ف املحمولة 
الوكالة  بشكل كثيف« بحس�ب 
لألم�ن  الفرنس�ية  الوطني�ة 
الصحي للغ�ذاء والبيئة والعمل 

)أي أن أس إي أس(.
وهذا م�ا حمل التابع�ة ملنظمة 
الصح�ة العاملية عام 2011 عىل 
تصني�ف ال�رتددات الاس�لكية 
مرسطن�ة  تك�ون  »ق�د  بأنه�ا 
باعتم�اد  موصي�ة  لإلنس�ان«، 
وسائل اس�تخدام الهاتف بعيدا 

عن الرأس.
ويف بحث نرش عام 2016 قدرت 
الفرنس�ية  الوطني�ة  الوكال�ة 
والبيئة  للغ�ذاء  الصح�ي  لألمن 
األجه�زة  أن موج�ات  والعم�ل 
اللوحي�ة  واألجه�زة  املحمول�ة 
واأللع����اب املتصلة قد يكون 
لها تأثري عىل الوظائف اإلدراكية 
ذاك����رته�م  وع�ىل  ل�ألوالد 
الرتك���ي�ز  ع�ىل  وقدرته�م 
والتنس�ي���ق، وأوص�ت بالحد 

من تع�����ريضهم لها.

يعت�رب العنب واحد م�ن الفواكه املفضل�ة عند الكثريون 
وذلك ملذاقه الطيب وش�كله املبه�ج ، كما يحتوى العنب 
عىل كمي�ة عالية م�ن الفيتامينات والعن�ارص الغذائية 

الت�ي تم�د الجس�م بالطاق�ة والحيوي�ة 
وتحميه من الفريوسات واألمراض.

 health وحسب ما ذكره موقع
ففوائد العنب هي:

العن�ب  يحت�����وى   :1
ع�ىل كمي�����ة عالية 

الفيتامين�ات  م�ن 
الغذائي�ة  والعن�ارص 
الت�ي تحاف�ظ ع�ىل 
القل�����ب  صح�ة 
م�ن  وتحمي�����ه 
وتصل�ب  الجلط�ات 

الرشاين.
العن�ب  يحت�وى   :2

عىل نس�بة عالي�ة من 
امل�واد املضادة لألكس�دة 

تح�د  الت�ي  والفيتامين�ات 
م�ن خطر االصاب�ة باألمراض 

الرسطانية املختلفة.

3:يعم�ل ع�ىل تعزي�ز صح�ة الجه�از الهضم�ي وعاج 
االمساك والحفاظ عىل صحة االمعاء.

4:يحتوى العنب عىل نس�بة عالية من الفيتامينات التي 
تعمل عىل تحسن الدورة الدموية.

5: يع�زز صح�ة الجه�از املناع�ي 
ويحمى الجس�م م�ن االصابة 

بالفريوسات والجراثيم.
ع�ىل  العن�ب  6:يحت�وي 
العدي�د م�ن العن�ارص 
الت�ي  والفيتامين�ات 
تحاف�ظ ع�ىل صحة 
البرشة وتحميها من 
والبق�ع  التجاعي�د 

الداكنة.
لعنبع�ىل  ىا يحتو :7
العديد م�ن العنارص 
الت�ي  والخصائ�ص 
تعم����ل ع�ىل تقوية 
واملفاصل  العض����ات 
ويحد م�ن خط�ر اإلصابة 

بهشاشة العظام.

خال فصل الشتاء واألجواء الباردة، 
يتس�اءل السائقون عن مدى صحة 
قب�ل  الس�يارة«  »تس�خن  فك�رة 
تحريكه�ا، وم�ا إذا كان ذل�ك يؤدي 

محركها أو يفيده.
ووفق م�ا ذكر موق�ع »يس اليف«، 
فإن الفكرة التقليدية عند السائقن 
مح�رك  تدفئ�ة  ب�رورة  تق�ي 
الس�يارة قب�ل االنطاق به�ا، حن 
يك�ون الج�و ب�اردا، إال أن الخ�رباء 
»األس�طورة«،  ه�ذه  يرفض�ون 
ويش�ددون عىل أن األم�ر »مضيعة 

للوقت فقط«.
ويق�ول املتخصص�ون إن »تدفئ�ة 
املحرك« خرافة شائعة، كما أن هذه 

الخطوة غري مفيدة باملرة.
ويف قائم�ة النصائ�ح للحفاظ عىل 
اس�تهاك الوقود يف الطقس البارد، 
ترشح جه�ات مهتم�ة بالطاقة أن 
هناك حاجة إىل وقت أقل بكثري مما 

كان متوقعا لتدفئة سيارتك.
وتق�ول »تنص�ح معظ�م الرشكات 
املصنعة للس�يارات بالقيادة بلطف 
بع�د ح�وايل 30 ثاني�ة من تش�غيل 
املح�رك، مما س�يخفض اس�تهاك 

الوقود ويقلل االنبعاثات«.
وبحسب إرش�ادات من موقع »رود 
آند تراك«، فإن محركات الس�يارات 
الحديث�ة تتلقى الوق�ود عىل الفور، 
وبالت�ايل، يفض�ل  التش�غيل،  عن�د 
لدقائ�ق  االنتظ�ار  دون  التح�رك 

طويلة.

كم ثانية تحتاج لتحرك 
سيارتك بعد تشغيلها 

في الطقس البارد؟

أن  جدي�دة  دراس�ة  أك�دت 
األش�خاص الذي�ن يتبعون نظام 
ويخضع�ون  املتقط�ع  الصي�ام 
لقس�طرة القل�ب لديه�م مع�دل 
البق�اء عىل قيد الحي�اة أكثر من 

األشخاص الذين ال يتبعونه.
ووفق�ا للدراس�ة الت�ي نرشته�ا 
الجمعي�ة القل�ب األمريكية وجد 
أن الصيام املتقطع الذي يتضمن 

ف�رتات راح�ة طويل�ة يف الغذاء، 
ق�د أظهرت نتائ�ج صحية جيدة 
عىل مرىض قسطرة القلب، وهو 
اإلجراء الذى يستخدم لتشخيص 
القل�ب  أم�راض  وع�اج بع�ض 

واألوعية الدموية.
وقال الباحث الرئييس يف الدراسة، 
إنه بع�د فحص آالف الحاالت من 
املرىض الذين يخضعون لقسطرة 

القل�ب ع�ىل م�دار عام�ن وت�م 
توجيه أس�ئلة عن نم�ط الحياة، 
بما يف ذلك ما إذا كانوا يمارسون 
الصيام املتقط�ع أم ال، ثم تابعوا 
مع هؤالء املرىض بعد 5 س�نوات، 
ووجدوا أن الصي�ام املتقطع زاد 
من مع�دل البقاء عىل قيد الحياة 
أك�رب م�ن أولئك الذين ل�م يتبعوا 

هذا النظام.

كيف تتعرف على نقص فيتامين  B12مختصون يحذرون من عمليات »الليزك«
يف   B12 فيتام�ن  يس�اعد 
الحفاظ ع�ىل صحة أعصاب 
الجس�م وخايا ال�دم وكذلك 
إنتاج الحمض النووي )املادة 

الوراثية يف جميع الخايا(.
نق�ص  ي�ؤدي  أن  ويمك�ن 
األس�ايس  الفيتام�ن  ه�ذا 
إىل مجموع�ة من املش�كات 
الصحي�ة، خاصة أن�ه يمنع 
نوع�ا م�ن فق�ر ال�دم، الذي 
متعب�ن  الن�اس  يجع�ل 

وضعفاء.
ويمك�ن الق�ول إن النباتين 
ه�م األكث�ر عرض�ة لنقص 
فيتام�ن B12، حي�ث يؤث�ر 
ذلك عىل إنتاج الجسم لخايا 
تنقل  الت�ي  الحم�راء،  ال�دم 
األكس�جن يف جمي�ع أنحاء 
م�ادة  باس�تخدام  الجس�م 

تسمى الهيموغلوبن.
كش�ف  الص�دد،  وبه�ذا 
 Thyroid Patient
أع�راض  ع�ن   Advocacy

»غريب�ة« لنق�ص فيتام�ن 
B12، تش�مل الش�عور بألم 

راح�ة  يف  الطع�ن  يحاك�ي 
ي�د واح�دة أو كلت�ا اليدين، 

حي�ث يح�دث فج�أة ودون 
س�بب واضح يف بقعة أسفل 
الخات�م«  »إصب�ع  البن�ر 
مبارشة. ويف ح�ال لم ُتعالج 
حالة نق�ص الفيتامن، يبدأ 
األلم الخفيف باالنتشار عىل 
طول الج�زء الخارج�ي لليد 

بدءا من الرسغ.
وقال TPA: »تشمل األعراض 
أو وخ�زا يف  األخ�رى حك�ة 
بق�ع  ظه�ور  أو  اللس�ان، 
بيضاء يف الجل�د أو تقرحات 
صدم�ة  أو  الف�م،  زواي�ا  يف 
عصبي�ة أو ضيقا يف التنفس 
أو أملا يف الوجه، أو وخزا عىل 

طول الظهر«.
الن�اس  ملعظ�م  ويمك�ن 
فيتام�ن  نق�ص  تعوي�ض 
تن�اول  طري�ق  ع�ن   ،B12
كمي�ات كافي�ة م�ن اللحوم 
واملأك�والت  والدواج�ن 
البحري�ة ومنتج�ات األلبان 

والبيض.

ما مدى تأثيرالترددات الراديوية
دراسة: الصيام المتقطع لمرضى القلب يبقيهم على قيد الحياة على صحة اإلنسان؟

شركة تكشف عن سيارة جديدة تعمل بالكهرباء

حذر مس�ؤول سابق يف إدارة 
األمريكي�ة،  وال�دواء  الغ�ذاء 
»اللي�زك«  عملي�ات  م�ن 
التي يخض�ع له�ا الكثريون 
لتصحيح بره�م، داعيا إىل 
وقف هذه الجراحات نهائيا، 
رغم أنه كان أحد من صوتوا 
باملوافقة عليها يف تسعينيات 

القرن املايض.
وه�و  واكس�لر،  موري�س 
م�ن  متقاع�د  مستش�ار 
إدارة األغذي�ة وال�دواء: »لقد 
أس�ايس  بش�كل  تجاهلن�ا 
البيانات املتعلقة بتش�وهات 
اس�تمرت  الت�ي  الرؤي�ة 
فح�ص  أع�دت  لس�نوات. 
الوثائ�ق وقل�ت إن هذا ليس 

جيدا«.
ورغم أن دراسة استقصائية 
األغذي�ة  إدارة  أجرته�ا 
والعقاقري وجدت أن أكثر من 
95 باملائة م�ن املرىض الذين 
كان�وا  للجراح�ة،  خضع�وا 

راض�ن ع�ن نتائ�ج العملية 
التي وافق عليها املس�ؤولون 
الفدرالي�ون عام 1998، فإن 
مضاعف�ات  عان�وا  آخري�ن 

خطرية.
وق�ّدر واكس�لر نس�بة م�ن 
بعد  للمضاعف�ات  تعرض�وا 
الليزك، ب�ن 10 و30 باملائة، 
حس�بما ذكر موقع »يس بي 

إس« األمريكي.
الليزك،  جراح�ة  وتس�تخدم 

نوعا خاصا من الليزر، إلعادة 
لتحس�ن  القرني�ة  تش�كيل 
»ق�وة تركي�ز الع�ن«، وفقا 

إلدارة األغذية والعقاقري.
الصح�ة  وكال�ة  وتش�ري 
موقعه�ا  ع�ىل  الفدرالي�ة 
املخاط�ر  إىل  اإللكرتون�ي، 
واملضاعف�ات الصحي�ة التي 
قد يتعرض لها من يخضعون 
للجراح�ة، ومن بينها فقدان 
أو  وه�ج  ورؤي�ة  الب�ر، 

املزدوجة،  والرؤي�ة  ه�االت، 
باإلضاف�ة إىل متازمة العن 

الجافة الشديدة.
وفض�ا ع�ن تل�ك املخاطر، 
ف�إن إدارة األغذية والعقاقري 
توج�د  »ال  أن�ه  إىل  أش�ارت 
بيانات طويل�ة املدى متاحة 
ح�ول ه�ذه العملي�ة«، مما 
أن س�امة وفعالي�ة  يعن�ي 
جراح�ة اللي�زك ع�ىل امل�دى 

الطويل غري معروفة.
أن�ه  وش�دد واكس�لر، ع�ىل 
»يجب حظر اإلجراء تماما«، 
يشء  يوج�د  »ال  قائ�ا: 
خاط�ئ يف عي�ون الش�خص 
ال�ذي يذه�ب للحص�ول عىل 
الليزك. لديهم عيون صحية، 

ويمكنهم رشاء النظارات«.
إدارة  قال�ت  جانبه�ا،  م�ن 
األغذي�ة والعقاق�ري إنها »لم 
تكتش�ف أي مخاوف جديدة 
مرتبطة  بالس�امة،  تتعل�ق 

بجراحة الليزك«.
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محتجون في تشيلي 
يسقطون طائرة 

مسّيرة بالليزر

شجرة زيتون عمرها
 5 آالف سنة

املراقب العراقي/ متابعة... 
أظه�ر مقط�ع فيديو التق�ط هذا 
األس�بوع، مئ�ات املحتج�ن وهم 
يتح�دون جميعا إلس�قاط طائرة 
ة( تابعة  م�ن دون طي�ار )مس��رّ
للرشطة يف تش�ييل، وذلك بطريقة 

بسيطة.
ويرص�د الفيدي�و مجموع�ة م�ن 
ضخم�ة من املتظاهري�ن يحملون 
أقالم الليزر األخ�ر، ويوجهونها 
ال��«درون«، كانت  صوب طائ�رة 

تحلق فوقهم.
وبعد ثوان من استهدافها بواسطة 
أش�عة الليزر، نجح املتظاهرون يف 
إس�قاط الطائ�رة، حيث هبطت يف 
اتجاه األرض ببطء، وسط هتافات 

االنتصار بن املحتجن.
وحقق الفيديو مشاهدات بالجملة 
ع�ى مواق�ع التواص�ل، لك�ن ل�م 
يتض�ح بعد كيف تس�ببت أش�عة 

الليزر يف إسقاط »الدرون«.
لك�ن كريس�توفر وليام�ز، وه�و 
رئيس تنفي�ذي لرشكة متخصصة 
يف تكنولوجي�ا مكافح�ة الطائرات 
أح�د  أن  رج�ح  طي�ار،  ب�دون 
التفس��ات ملا حدث هو أن الليزر 
أعمى املتحكم ب�«الدرون«، حسب 

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
وأوض�ح: »إذا كان�ت الطائ�رة من 
دون طي�ار تق�اد ع�ن بع�د، ف�إن 
أش�عة اللي�زر يمك�ن أن تكون قد 
أث�رت عى رؤية املتحك�م بها، مما 

أدى إىل سقوطها«.
أما االحتم�ال اآلخر هو أن أش�عة 
اللي�زر تس�ببت يف ح�دوث خلل يف 

أجهزة استشعار »الدرون«.

املراقب العراقي/ متابعة...
تعيش يف مدينة بيت لحم الفلسطينية أقدم 
وأكرب ش�جرة زيت�ون يف فلس�طن، ويقدر 
عمرها بنحو خمس�ة آالف س�نة، ويغطي 
حجمها أكث�ر من 250 م�را مربعا، ويمتد 
ارتفاعه�ا إىل نح�و 13 م�را، وجذورها إىل 
نحو 25 م�ًرا تح�ت األرض، وفق�ا لوزارة 

الزراعة الفلسطينية.
وتع�ود مليك�ة الش�جرة لعائلة أب�و عيل يف 
منطق�ة وادي جوي�زة، التي تق�ع يف قرية 
الولج�ة يف بيت لحم )جن�وب غربي القدس 
املحتل�ة(، وأطلق عليه�ا مجموعة متنوعة 
من األس�ماء، م�ن بينه�ا الحص�ن، واملرأة 
العج�وز، وأم الزيتون، وعروس فلس�طن. 
وظل�ت ش�امخة من عص�ور س�ابقة عى 

املسيحية واإلسالم.
وأوض�ح صالح أب�و عيل )46 عام�ا(، وهو 
حارس الشجرة، ملوقع »ميدل إيستآي« أنه 
رغم قضاء معظم وقته تحت الشجرة، فإنه 
ال يزال يشعر بالرهبة منها، ويقول »جمال 
وحج�م هذه الش�جرة ممي�زان حًقا؛ فهي 

تسحر العقل، وأجمل شجرة يف فلسطن«.
وأضاف أن الجفاف وتقلب املناخ أثرا بشكل 
سلبي عى الشجرة عى مر السنن، وتسببا 
يف تقل�ص إنتاجها الذي أصب�ح أكثر تقلبا، 
وأنها كانت تنتج منذ ما بن 10 و15 س�نة 
نح�و نصف طن م�ن الزيتون، ويس�تخرج 
من�ه نح�و س�تمئة كيلوغ�رام م�ن زي�ت 
الزيت�ون، بينما ل�م يصل اإلنتاج يف الس�نة 
املاضي�ة إال إىل 250 كيلوغرام�ا من الزيت، 
وهن�اك أوق�ات لم تنت�ج فيها الش�جرة أي 

يشء.
وأش�ار أبو ع�يل إىل أن الش�جرة تعاني من 
مش�كلة نقص املي�اه، وتحت�اج إىل كميات 
كب�ة من املياه بس�بب حجمه�ا، لكن هذه 
الكميات غ� متوف�رة، ويحاول أن يحافظ 
عليه�ا من خ�الل إضافة الس�ماد والعناية 

املراقب العراقي/ متابعة...
يعيش سعيد -الذي عشق منذ الصغر 
تربي�ة الحيوانات- التجربة بش�كٍل 
يوم�ي، خاص�ًة بعدم�ا ذاع صي�ت 
جمعية »ساللة« للحيوانات الضالة 
التي يرأسها، وذلك بالرغم من هول 
اعت�داءات االحت�الل اإلرسائييل التي 
تعرض لها القطاع يف األيام املاضية، 
وتفرغ الس�كان لالهتمام بالشؤون 

السياسية واألمنية يف املقام األول.
يقول س�عيد إن ح�وايل 15 متطوعا 
أساسيا ينترشون يف أماكن مختلفة 
من قطاع غ�زرّة، ويعملون عى مدار 
الوقت ألجل إنقاذ الحيوانات الضالة 
والطرق�ات  الش�وارع  يف  املوج�ودة 
التي تردهم اتص�االت من املواطنن 

بخصوصها.
الفري�ق  م�ن  جانب�ا  أن  إىل  وينبرّ�ه 
يعم�ل ميدانيا بجمع القطط واآلخر 
ويعالجه�ا،  بيت�ه  يف  يس�تضيفها 
موضح�ا أن بعض�ا منه�م يخت�ص 
يف املتابع�ة اإللكروني�ة واس�تقبال 
الرس�ائل م�ن املواطن�ن، ويتولون 
مهم�ة ن�رش الفك�رة ع�ى منصات 
التواصل االجتماعي بعدد من اللغات 
به�دف توعي�ة الجمه�ور بحق�وق 

الحيوان.
ويضيف »نتعامل مع حاالت الكرس 
والجروح واإلصاب�ات املختلفة التي 
تردن�ا، ونعتم�د ع�ى خرباتن�ا التي 
الس�نن، ونس�تعن  تراكم�ت م�ع 

أحيانا بمواقع اإلنرنت«.
يوف�ر س�عيد وأصدق�اؤه العالجات 

التي يس�تخدمها من تربعات ذاتية 
وأخ�رى تصله�م م�ن الداعم�ن يف 
داخ�ل فلس�طن وثالثة م�ن وزارة 
الزراع�ة يف قط�اع غ�زة، ويقول إن 
املبالغ الت�ي تصلهم قليلة نوعا وإن 

ذلك لن يؤثر عى عملهم.
الجمعية  وخطرت فك�رة تأس�يس 

ببال س�عيد بعد تلقي�ه دورة تدريب 
كالب يف روس�يا، وب�دأ تنفيذها عام 
آن�ذاك  واجه�ت  أنه�ا  غ��   ،2006
عقب�ات كث��ة منه�ا الصعوب�ة يف 
الحص�ول ع�ى ترخي�ص جمعي�ة 

وغياب الجهات الداعمة لها.
ويضيف أنه اس�تنفد معظم قدراته 

الذاتية الداعمة للفكرة منتصف عام 
2018، واضط�ر للبحث عن تمويل، 
وواجه مشكلًة أخرى تمثلت يف عدم 
قدرت�ه ع�ى فت�ح حس�ابات بنكية 
لجمعيت�ه، مم�ا دفع�ه ل�رك املقر 
والع�ودة للعم�ل داخ�ل املن�ازل من 

خالل املتطوعن.

ولجأ س�عيد ملخاطبة سلطة األريض 
الفلس�طينية وقت تركه�م لألرض، 
إال أنه�ا ل�م تتفاع�ل م�ع مطلبهم 
وأبلغته�م بغي�اب إمكاني�ة حالي�ا 
لتوف�� قطع�ة بديلة، ويذك�ر أنهم 
لجؤوا عقب ذلك لوزارة الزراعة التي 
أبدت استعدادها لتقديم املساعدة يف 

املجال البيطري للحيوانات.
يتعام�ل فري�ق جمعية س�اللة مع 
الحي�وان ال�ذي يصل�ه م�ن خ�الل 
خط�وات تبدأ بفحصه م�ن الناحية 
الطبية بش�كٍل كام�ل، بحيث يقدم 
له ف�ورا أيرّ عالج يحت�اج إليه وفق 
اإلمكان�ات املتاح�ة، ثم يمن�ح مدرًّة 
كافية للتعايف لعرضه عى الجمهور 

للتبني وفقا آلليات محددة.
وينبغي عى الشخص الذي يرغب يف 
التبني أنرّ يلتزم برشوٍط معدرّة سلفا 
م�ن قبل الفري�ق، ته�دف بمجملها 
لضمان س�المة الحيوان، ومنها أنه 
يج�ب أن تكون له القدرة عى توف� 
األم�ن والطع�ام والرعاي�ة الكاملة 
ل�ه، وأن يكون عم�ره فوق 18 عاما 
وحاص�ال ع�ى موافقة كل س�كان 

املنزل الذي يقطنه.
ويوج�د يف غ�زة نح�و مئ�ة طبي�ب 
بيط�ري، منهم ع�رشون يعملون يف 
املؤسس�ات الحكومي�ة، فيما يوجد 
يف القط�اع ثالث�ة مخت�ربات تق�دم 
والتش�خيص  الفح�ص  خدم�ات 
للحيوانات، وذلك بحسب ترصيحات 
مس�ؤول الدائرة البيطري�ة يف وزارة 

الزراعة حسن عزام.

يجّهز الأربعيني �سعيد العر على عجل الأدوات الالزمة داخل منزله يف مدينة الزهراء و�سط قطاع غّزة لتلبية 
ات�ساٍل مفاده وجود قطة م�سردة يف اأحد ال�سوارع حتتاج للعالج والعناية، ويحمل اأغرا�سه وينطلق ب�سرعٍة نحو 

املكان لتنفيذ مهمته.

 جمعيـــة تـــؤوي الحيـــوانــات المشــردة فـي غـــزة
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املراقب العراقي /متابعة...
يواجه أستاذان بمادة الكيمياء تهمة غريبة تتعلق بصناعة 
مادة مخ�درة يف مخترب إح�دى مدارس والية أركنس�اس، 

وفق ما ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األم�كية.
وقال املصدر إن األستاذين ت�ي دايفيد باتمان )45 عاما( 
وبراديل ألن روالند )40 عاما(، اللذين يدرس�ان الكيمياء يف 
جامعة والية هندرس�ون بمدينة أركاديلفيا، تم اعتقالهما 

يوم الجمعة املايض.
وأضاف أنهم�ا يواجهان اتهامات بصن�ع امليثامفيتامن، 

واستخدام أدوات لتعاطي املخدرات.
وامليثامفيتامن منش�ط له تأث� عى العقل، يمكنه إحداث 

هوس مصاحب بالنشوة، كما أنه يؤدي إىل اإلدمان.
وكش�ف بي�ان الرشط�ة أن األس�تاذين يخضع�ان حالي�ا 
للتحقي�ق، بعدم�ا ج�رى االس�تماع أيض�ا لرئيس رشطة 

الجامعة.
وج�رى اكتش�اف الواقعة بعد انتش�ار تقاري�ر عن وجود 
رائح�ة كيميائي�ة »غ�� مح����ددة« يف مرك�ز الجامعة 

العلمي.
وصناع�ة امليثامفيتام�ن تع�د جناي�ة يمك�ن أن تص�ل 
عقوبهاالحبس�ية إىل 40 س�نة، كما أن اإلدانة باس�تخدام 
أدوات تعاط�ي املخدرات قد تعني عقوبة بالحبس قد تصل 

إىل 20 عاما.

أستاذان في الجامعة.. يصنعان المخدرات !

دراجات نارية طائرة

»االسفنجة« طفل عبقري يبهر العالم

املراقب العراقي/ متابعة...
يف  دوالر  ملي�ون   2 ح�وايل  جم�ع 
النموذج  املتح�دة إلنش�اء  الوالي�ات 
األويل م�ن الدراجة الناري�ة الطائرة. 
ووفق�ا للمطوري�ن، ف�إن الدراج�ة 
س�تط� ع�ى ارتف�اع يص�ل إىل 4.5 
مر وتص�ل رسعته�ا إىل 640 كم يف 
الس�اعة، بينما مدة الط�ان من 10 

إىل 22 دقيقة.
مي�ل«  »دي�يل  لصحيف�ة  ووفق�ا 
الربيطاني�ة، ف�إن الرشك�ة املصنعة 
تنوي تطوير نموذج خفيف وس�يتم 
طرحه للبيع، حيث تصل رسعة هذه 
الدراجة إىل 96 كم يف الس�اعة فقط، 

ويف الوقت نفسه لن يحتاج الشخص 
إىل رخصة ط�ان لقيادتها.

ولكن يتعن عى الشخص الذي يريد 
اقتن�اء الدراج�ة الطائ�رة، أن ينهي 

برنامج تدريبي خاص.
وتري�د الرشك�ة أن تع�رض نس�خة 
درجاته�ا الطائ�رة املتط�ورة لوزارة 
الدفاع والس�لطات الحكومية، حيث 
يس�تطيع فقط طيار محرف قيادة 

هذه الدراجة.
الطائ�رة  الدراج�ة  أن  إىل  ويش�ار 
س�تتمتع بمي�زة الهب�وط واإلق�الع 
العمودي�ن، وس�تعمل محركاتهم�ا 

عى وقود الك�وسن أو الديزل.

املراقب العراقي/ متابعة...
يصفه أس�اتذته ب�«اإلس�فنج« لقدرته 
الكب�ة عى امتصاص وتلقي املعلومات، 
يف الوقت الذي لم يس�تطع فيه األساتذة 

الحصول عى تفس�� 
الهائلة  الق�درة  لهذه 
البن 9 أع�وام، لوران 
حف�ظ  يف  س�يمونز، 

املعلومات الغزيرة.
لتوه  حصلس�يمونز، 
ع�ى بكالوري�وس يف 
الهندس�ة، وس�يتابع 
الهندسة  يف  دراس�ته 
يف  الكهربائي������ة 
أيندهوف�ن  جامع�ة 
يف  للتكنولوجي�ا 
ن  نو كا / يس�مرب د

األول.
فبمع�دل ذكاء وص�ل ل��145%، أصبح 
س�يمونز أصغر خري�ج، يف الوقت الذي 

ستتنافس ألجله كربى الجامعات.

والده طبيب األس�نان، تح�دث عن حلم 
طفله يف الحصول عى شهادة الدكتوراه 
يف الهندس�ة الكهربائي�ة، باإلضاف�ة إىل 
التق�دم إىل ش�هادة يف الط�ب، مضيف�اً 
البن�ه  يفض�ل  أن�ه 
جامعتي أوكس�فورد 
ك������امربي�دج  أو 

الربيطانيتن.
نز  لتحقس�يمو ا و
س�نة  يف  بالجامع�ة 
2018، ليبدأ بدراس�ة 
الكهربائية،  الهندسة 
الذي وصف  الوقت  يف 
لجلوس بجانب طالب 

أكرب منه بالعادي.
ل�وران  ويس�تطيع 
م�واد  اس�تيع���اب 
دراس�ية هائلة خالل 
أس�بوع واح�د، يف حن يحت�اج الطالب 
العادي 8 أسابيع الستيعاب نفس املواد، 

وهذا هو رس تميزه.

 السعودية تراقب 30 عضًوا من األسرة الحاكمة

مفاجأة.. إدمان التسوق »مرض عقلي«

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف الباح�ث واألكاديمي الس�عودي املعارض س�عيد بن 
نارص الغامدي أن س�لطات بالده تراق�ب أكثر من 30 عضوا 
م�ن األرسة الحاكم�ة ع�رب أس�اور رصد مصنوع�ة من قبل 

يف  الغام�دي  االرسائييل.وق�ال  الع�دو 
تغريدة له ع�ى »توير« إن »من بن من 
يت�م مراقبتهم بهذه األس�اور ويل العهد 
السابق محمد بن نايف ورئيس الحرس 
الوطن�ي الس�ابق متع�ب ب�ن عبدالله«.

وأضاف »الغامدي ان »ش�خًصا محرًما 
من أرسة آل س�عود، لدي معرفة قديمة 
به، هاتفني من جوال عامل، يتحدث عن 
الضي�ق والرعب، وأن الذي�ن يف أقدامهم 

أس�اور من آل س�عود تجاوزوا ال��30«، وتاب�ع ان  »رشكة 
NSO اإلرسائيلي�ة تول�ت رص�د اتص�االت جمي�ع آل س�عود 
نس�اًء ورجااًل«.يذكر انها ليست املرة األوىل التي يتم الكشف 
عن وضع الس�لطات الس�عودية أس�اور إلكروني�ة يف أقدام 

املعارض�ن، خاصة ممن ت�م اإلفراج عنهم مؤخ�را، ملراقبة 
تحركاته�م، حس�ب مص�ادر معارض�ة وتقاري�ر صحفية 
غربي�ة.وكان اب�ن نايف أول من أث� حوله ه�ذا األمر، عقب 
وضع�ه تحت اإلقامة الجربي�ة بعد تنحيته ع�ن والية العهد 
وتسليمها ملحمد بن سلمان منتصف 
س�لمان  اب�ن  2017.وق�ام  الع�ام 
باحتج�از ع�دد من أعض�اء أرسة آل 
س�عود ووزراء وكبار رج�ال األعمال 
املقرب�ن من الس�لطة يف فندق »ريتز 
كارلتون« يف العاصمة الرياض نهاية 
العام 2017، ثم خرج�وا ويتم وضع 
ه�ذه األس�اور يف أقدامه�م.ويف وقت 
س�ابق، كش�فت تقاري�ر ع�ن إتمام 
السعودية صفقة رشاء أجهزة تجسس عالية الدقة والجودة 
من الكي�ان الصهيوني، قيمتها 250 ملي�ون دوالر أمريكي، 
نقل�ت للري�اض، وبدأ العمل بها بش�كل رس�مي بع�د أن تم 

تدريب الطاقم الفني املسؤول عن إدارتها وتشغيلها.

 املراقب العراقي/ متابعة...
اإلدمان عبارة عن اضطراب سلوكي يفرض عى الفرد 
تكرار عمل معن باس�تمرار لكي ينهمك بهذا النشاط 
بغض النظر ع�ن العواقب الض�ارة بصحته أو حالته 

العقلية أو حيات�ه االجتماعية.ويف 
هذا السياق، كشفت دراسة علمية 
حديث�ة أن إدم�ان التس�وق ُيعترب 
بمثابة مرض عقيل، مش�ددة عى 
رضورة إعارت�ه االهتمام الذي يتم 
إعطاؤه لألمراض العقلية األخرى.

الدراس�ة،  ع�ى  القائم�ون  وأك�د 
التي نرشته�ا صحيفة »التلغراف« 
الربيطاني�ة، عى رضورة االعراف 

بإدم�ان التس�وق مش�كلة ضم�ن مش�كالت الصحة 
العقلي�ة، الفتن إىل أن التس�وق ع�رب اإلنرنت زاد من 
حال�ة اله�وس ل�دى الن�اس ل�رشاء منتجات ليس�وا 

بحاجة حقيقية إليها.كما حللت الدراسة بيانات 122 
ش�خصاً طلبوا املساعدة للتخلص من إدمان التسوق، 
حيث وج�دت أن ثلثه�م يعانون من أع�راض متصلة 
باألمراض العقلية، وم�ن االكتئاب والقلق وصعوبات 
بمع�دالت  الغ��  م�ع  التعام�ل 
أعى م�ن املعتاد.وحالي�ًا ال يعترب 
التصني�ف ال�دويل إدمان التس�وق 
مرضاً عقلياً، ب�ل مجرد اضطراب 

يمكن التحكم يف دوافعه.
إىل ذل�ك ق�ال الطبي�ب النف�ي يف 
جامع�ة هانوفر الطبي�ة يف أملانيا، 
الدراس�ة،  ع�ى  القائم�ن  وأح�د 
»ح�ان  مول�ر:  أس�ريد  الدكت�ور 
الوقت حقاً لالعراف بإدمان التس�وق كمرض عقيل، 
وإج�راء املزيد م�ن الدراس�ات يف كيفي�ة التصدي له 

وعالجه«.

املراقب العراقي/ متابعة...
اكتش�ف باحثون م�ن جامع�ة ياماغاتا 
الياباني�ة 143 نقش�ا صخري�ا جديدا يف 
صحراء ناسكا بجنوب الب�و، لحيوانات 
وغ�ها من املخلوقات، وكذلك »وحوشا« 

برؤوس مربعة.
ونرشت الجامعة عى موقعها اإللكروني 
صورا للنقوش التي تم اكتشافها يف غرب 
صحراء ناس�كا، وكذلك تحلي�ل البيانات 

ثالثية األبعاد.
وتظهر بعض الصور نقوشا ل�«وحوش« 
تب�دو غريب�ة وبأربع�ة رؤوس، وثعابن 

برأسن.
ورج�ح العلم�اء أن يك�ون تاري�خ ه�ذه 
الص�ور يع�ود إىل ح�وايل 300 س�نة قبل 

امليالد.
تجدر اإلشارة إىل أن غزاة إسبان اكتشفوا 
كذلك أشكاال وخطوطا غريبة غامضة يف 

صحراء الب�و يف القرن الس�ادس عرش، 
ورجحوا أن تكون هذه الصور واألشكال 

كانت تعتمد كعالمات لطرق السفر.
ه�ذا وال ت�زال ه�ذه النق�وش والص�ور 
تشكل غموضا وتختلف تفس�ات علماء 

اآلثار حولها.
واكتش�ف علم�اء اآلث�ار والحفري�ات يف 
وقت س�ابق نقوش�ا صخري�ة عمالقة، 
أكدوا أن حضارة ناسكا قد اشتهرت بها.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وكالة الفضاء اليابانية اليوم االثنن 
أن مس�بار فضاء يابانيا ب�دأ رحلة العودة، 
بع�د مهمة ع�ى كويكب يبع�د 250 مليون 
كيلوم�ر ع�ن األرض، بع�د أن جمع عينات 
من تحت سطحه يمكن أن تساعد الباحثن 

يف أصل الحياة.
سيواصل املس�بار التحليق بعيدا يف الفضاء 
منهيا مهمة تستغرق ست سنوات وتتكلف 

29 مليار ين )266 مليون دوالر(.
ويعتق�د أن الكويكبات تش�كلت م�ع بداية 
إن  العلم�اء  ويق�ول  الش�مي،  النظ�ام 
الكويك�ب ريوج�و ق�د يحت�وي ع�ى مواد 

عضوية ربما أس�همت يف ظهور الحياة عى 
كوكب األرض.

وقال�ت متحدث�ة باس�م منظم�ة الفض�اء 
الياباني�ة إن�ه إذا اس�تكملت رحل�ة العودة 
بنجاح، فس�وف تكون تلك امل�رة األوىل التي 
يت�م فيه�ا جل�ب عين�ات من تحت س�طح 

كويكب إىل األرض.
وبدأ املسبار هايابوس�ا2 مغادرة الكويكب 
ريوجو األسبوع املايض، لكنه ال يزال يرسل 
ص�ورا إىل األرض. وأضاف�ت الوكالة أن تلك 
املالحظ�ات س�تتوقف اليوم االثن�ن أو غدا 
الثالث�اء قبل أن يفعل محرك�ه الرئيي من 

أجل الرحلة الطويلة التي تستغرق عاما.

اكتشاف نقوش لـوحوش بأربعة
 رؤوس في البيرو

 266 مليون دوالر  تكلفة مسبار الفضاء الياباني 

فيما يقتل االحتالل اإلسرائيلي البشر..

بأساور إسرائيلية الصنع


