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الوعي العراقي يحرق ورقة الجوكر األمريكي 
ويفشل المراهنين على حرف التظاهرات 

دعوات للحكومة بالرد على تدخالت الخارجية االمريكية

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
راهن�ت اإلدارة االمريكية عىل ج�ر التظاهرات 
الش�عبية الت�ي انطلق�ت يف الع�راق للمطالب�ة 
بإصالح النظام السيايس والقضاء عىل الفساد 
واملفس�دين، لخلق اقتتاالً داخلياً يعود بالسلب 
عىل الوض�ع العراقي ويقوده نح�و نفُق مظلم 
لن يخرج منه البلد بسهولة، اال ان تلك املراهنة 
س�قطت بعد وعي الش�ارع بذلك املخطط الذي 
بدأت مالمحه تتضح يومياً، وكشف الدور الذي 
لعبت�ه الس�فارة االمريكي�ة يف تأجي�ج الوضع 

والسعي اىل تغيري مالمح التظاهرات.
وبعد فش�ل ذلك املخطط يف ح�رف التظاهرات، 
دخل�ت الخارجي�ة االمريكي�ة بش�كل مب�ارش 
عىل خ�ط االزمة، وتبني ذلك م�ن خالل التدخل 
الس�افر بالش�أن العراقي الذي ابداه »بومبيو« 
عندما اصدر بيانه األخري بخصوص التظاهرات 
يف العراق، والذي عده مراقبني للش�أن السيايس 

بانه انتهاك صارخ لسيادة البلد.
وتأت�ي تل�ك املواقف يف ظل تواص�ل التظاهرات 
الش�عبية يف بغ�داد واملحافظ�ات الجنوبية ضد 
الفس�اد والفاس�دين، والت�ي دعم�ت بش�كل 
مب�ارش من قب�ل املرجعي�ة الديني�ة يف النجف 
االرشف، حيث ش�ددت عىل رضورة االستجابة 
ورفض�ت  املرشوع�ة،  املتظاهري�ن  ملطال�ب 
التدخ�الت الخارجي�ة يف ش�أن البلد يف إش�ارة 
واضح�ة اىل الدور الذي تلعبه واش�نطن لحرف 

مسار التظاهرات.
وبه�ذا الجانب ي�رى املحلل الس�يايس محمود 
الهاش�مي، ان بي�ان وزارة الخارجي�ة بش�أن 

التظاهرات بالعراق فيه تجاوز كبري عىل سيادة 
البلد.

وق�ال الهاش�مي يف حدي�ث خص ب�ه »املراقب 

العراق�ي« انه »تط�رق اىل العديد م�ن القضايا 
الخاص�ة بالعراق، منه�ا الدع�وة اىل انتخابات 
مبكرة وتطرقه اىل التظاهرات وما نتجت عنها 

من احداث«.
ودعا الهاشمي »الخارجية العراقية اىل رضورة 
الرد عىل واش�نطن، وط�رد الس�فري األمريكي 

ال�ذي يلع�ب دوراً س�لبياً يف االح�داث الجاري�ة 
بالبلد«.

اضع�اف  اىل  تس�عى  »واش�نطن  ان  وأض�اف 
العراق، تزامناً مع مس�اعيها اىل تمرير صفقة 
الق�رن، حيث تعمل عىل خل�ق نوع من الرصاع 
الداخ�ي الذي يمكنها من تمرير مش�اريعها يف 
العراق واملنطقة دون ان يكون هنالك معارضة 

من أي طرف«.
م�ن جانبه يرى املحلل الس�يايس وائل الركابي 
ان »اإلدارة االمريكي�ة تريد ان تس�تغل مطالب 
املتظاهري�ن لتمري�ر اجندته�ا واش�عال نريان 

حرباً داخلية.
وق�ال الركاب�ي يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »واش�نطن ترك�ب موجة االزمات 
وتوجهه�ا ع�ىل وف�ق م�ا يخ�دم مصالحها يف 

املنطقة، وهذا ما شهدناه عىل مر التاريخ«.
وأض�اف ان »تج�ارب العراقي�ني م�ع أمري�كا 
جعلته�م يدرك�ون كي�ف تخط�ط، وتعمل عىل 

ديمومة النزاع والخالف يف بلدهم«.
وتاب�ع ان »واش�نطن جعل�ت من س�فارتها يف 
بغ�داد وك�راً للتجس�س، وه�ي تعم�ل عىل زج 
املندس�ني يف التظاه�ر لحرفه�ا عن مس�ارتها 

الصحيحة«.
يش�ار اىل ان املقاوم�ة اإلس�المية كتائب حزب 
الله كانت ق�د أصدرت امس الثالثاء بياناً اكدت 
في�ه ان التدخ�الِت االمريكي�ة تنتهُك الس�يادَة 
الوطني�َة، وتعمُل عىل تحقي�ِق مآربها الخبيثة، 
واث�ارة الف�وىض يف املنطق�ة عموم�اً، والعراق 

خصوصاً.

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهم النائ�ب عن تحالف الفت�ح عامر الفائز، 
الي�وم األربع�اء، بتحويل امواالً مش�بوهة اىل 

العراق بالتزامن مع موجة التظاهرات.
وق�ال الفائ�ز يف ترصي�ح تابعت�ه  »املراق�ب 
العراق�ي« إن “أمري�كا والكوي�ت واإلم�ارات 
والس�عودية ارس�لت ح�واالت مالي�ة كب�رية 
لش�خصيات مش�بوهة داخ�ل الب�الد لح�رف 
العن�ف  نح�و  الس�لمية  التظاه�رات  مس�ار 
العملي�ة  رضب  لغ�رض  املس�لح   والص�دام 

السياسية وإثارة الفتنة«.
 واض�اف إن “الح�واالت تنقس�م إىل قس�مني 
األول حواالت مالية واألخر بضائع تباع وتنقل 

أموالها إىل تلك الجهات«.
ولف�ت اىل أن “الحكومة تعمل يف الوقت الحايل 
عىل متابعة الح�واالت ومراقبة الش�خصيات 
املش�بوهة الت�ي ترس�ل له�ا تلك األم�وال من 

أمريكا ودول الخليج«.
وتاب�ع الفائ�ز أن »الدعم األمريك�ي والخليج 
للتظاه�رات أصبح واضح من خالل س�احات 
املتفج�رة  بامل�واد  ت�زود  الت�ي  االعتص�ام 
املستخدمة ضد القوات األمنية والالفتات التي 
تحرض عىل إسقاط النظام وإثارة الفوىض«.

نائب يتهم دواًل 
بتحويل أموال مشبوهة 

الى العراق !

قروض بال ضمانات .. »مصرف التجارة العراقي«
 يتحول الى منفذ للفاسدين 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ملف فساد مرصف التجارة العراقي 
ليس�ت بالس�هلة كون هناك فيتو 
س�يايس من اجل عدم ذكر أس�ماء 
شخصيات سياسية استفادت من 
أم�وال امل�رصف , ف�ادارة املرصف 
خاضع�ة للمحاصصة السياس�ية 
ومدراء س�ابقني للمرصف اهدروا 

أموال ضخمة ولم يتم محاس�بتهم 
بسبب حمايتهم من كتلهم. 

وع�دوى االقرتاض امل�ايل وصلت اىل 
امل�رصف العراقي للتجارة الذي يعد 
واجه�ة العراق للتج�ارة الخارجية 
وال�ذي بل�غ رأس�ماله اىل 20 مليار 
اق�رتض مبل�غ  , فامل�رصف  دوالر 
100 ملي�ون ي�ورو م�ن كومرتس 

بن�ك )ثاني اكب م�رصف يف املانيا( 
بحجة تموي�ل املش�اريع الصغرية 

واملتوسطة .
مراقب�ني  ي�رى  وكم�ا  امل�رصف  
اصح�اب  بأق�راض  ,اليخت�ص 
املش�اريع التابع�ة للقطاع الخاص 
, وانم�ا عمل�ه بأقراض املش�اريع 
ع�ن  ,فض�ال  الكب�رية  الحكومي�ة 
التجاري�ة  التعام�الت  تغطي�ة 
الخارجي�ة للع�راق , فم�ا يتح�دث 
عنه امل�رصف العراقي من تربيرات 
غري معقول�ه , لكن م�ا يحدث هو 
توجه�ات حكومية بأغ�راق العراق 
بدي�ون خارجي�ة كبرية ,مم�ا تعد 
قضي�ة صعبة تواج�ه حكومة عبد 
امله�دي. فم�ا يح�دث يف امل�رصف 
الع�راق للتجارة امر يثري الش�كوك 
, فالق�روض الت�ي يمنحها لبعض 

لبعض الوزارات يف س�بيل تحس�ني 
عملها امر مريب كون تلك الوزارات 
التعيد تلك االموال نتيجة الفساد يف 

وزاراتها.

تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف ظ�ل الف�رتة الحرج�ة التي تعيش�ها العملية 
السياس�ية يف الع�راق والتي تتزام�ن مع موجة 
التظاه�رات واالحتجاج�ات الت�ي يخ�رج به�ا 
العراقيني الس�يما أبن�اء املحافظات الوس�طى 
والجنوبي�ة للمطالب�ة باإلص�الح وتوفري فرص 
العم�ل االم�ر ال�ذي يتطل�ب جه�ودا م�ن قبل 

الس�لطة الترشيعية بغية عقد جلس�ات بشكل 
مكث�ف وذل�ك لتمري�ر قوان�ني تخ�دم املواطن 
العراق�ي وق�ادرة عىل تلبي�ة حاجات�ه، يحاول 
رئيس الربمل�ان محمد الحلب�ويس ركوب موجة 
االحتجاج�ات من جه�ة والعمل عىل اس�تغالل 
حدة التظاهر لتمري�ر قوانني يخدم بها مناطق 
معين�ة عىل حس�اب املحافظ�ات املنتفضة من 
جهة أخ�رى، باإلضافة مس�اعيه الت�ي تحدث 
عنه�ا مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس  إللغ�اء 
قانون املس�ائلة والعدال�ة للتمهيد بعودة البعث 

الصدامي املقبور.
وينتق�د املراقب�ون رئي�س الربمل�ان بأن�ه حول 
الربمل�ان من مؤسس�ة ترشيعية اىل س�وق لبيع 

املناصب وتحقيق املآرب الخبيثة.
فم�ن جهته اعت�رب النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
محم�د كريم، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« 
أن »عملية تقاس�م املناصب هي عملية تتم بني 
س�ائر الكتل السياسية خصوصا قياداتها، رغم 
ح�رص غالبي�ة أعضاء الربملان ع�ىل اخضاعها 
انتماءاته�م  ع�ن  النظ�ر  بغ�ض  ملتخصص�ني 

الحزبية«.
وقال كريم، أن »تحالف الفتح يشدد عىل أهمية 
اس�تمرار عقد جلس�ات الربملان وعدم تعطيلها 
من قبل رئاس�ة الربملان خصوصا مع متطلبات 
املرحلة الحالية وذلك من أجل تحقيق متطلبات 

الشارع العراقي«.
وأض�اف أن »الربمل�ان م�ايض بعق�د جلس�اته 
والمربر امام رئاس�ة املجل�س لرفعها او تعليق 

عقدها وملختلف األسباب«.
ب�دوره رأى املحل�ل الس�يايس مؤي�د الع�ي، ان 
»مجل�س الن�واب مؤسس�ة تقع ع�ىل عاتقها 
ترشيع القوانني املهمة التي تهم الدولة واملواطن 
العراقي وتحقق مصالحه، وكذلك مراقبة األداء 

الحكومي لتشخيص مواقع الخلل«.
واع�رب الع�ي عن »اس�فه ألن ال�دورة الحالية 
للربملان لم تقوم به�ذه املهام املناطة اليها وفق 
القان�ون، ألن رئي�س الربملان محم�د الحلبويس 
يعم�ل بنفس طائفي مما أدى اىل ان يكون عمل 

الربملان عمال سلبيا«.
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بعد ان فشل بدوره كرئيس للبرلمان .. الحلبوسي يدخل في نفق المؤامرة
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لبنان: انتشار أمني مكثف عند قصر 

بعبدا الرئاسي ودعوات للتظاهر أمامه

ديفيد فيا 
يعلن عن 

اعتزاله 
نهاية العام 

الحالي

المراقب العراقي/ متابعة...
تحدثت مصادر إعالمية فلس�طينية عن تفاصيل 
مثرية بشأن عملية االغتيال التي نفذها االحتالل 
ألحد قادة حركة الجهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا 

يف قطاع غزة.

وقال�ت املص�ادر، إن »تحقيق�ات أجراها الجهاز 
األمني لحركة الجهاد اإلس�المي حول اغتيال أبو 
العطا، كشفت أن طائرة صغرية من طراز »كواد 
كابرت«، حلقت 3 مرات فوق منزل بهاء أبو العطا 

يف حي الشجاعية رشق غزة«.
ونقل�ت املصادر أن »الطائرة صورت املنزل بدقة، 

يف وق�ت ل�م يكن بداخل�ه أبو العطا، الس�بت، ثم 
عادت األح�د واالثنني للتحليق مرتني يف س�اعات 
اللي�ل، وجرى إط�الق نار عليها يف إح�دى املرتني 

عىل تلك الطائرة«.
وأش�ارت املصادر إىل أن »طائرات مماثلة، حلقت 
بش�كل مبارش فوق من�ازل 3 قيادي�ني يف رسايا 
القدس ش�مال غزة، يعملون بش�كل مبارش مع 

أبو العطا«.
وتش�ري التحقيق�ات يف اغتيال أبو العط�ا، إىل أن 
طائرة ال�«ك�واد كابرت« حلقت ف�وق منزله قبل 
اغتيال�ه ببض�ع دقائ�ق، ثم اقرتبت م�ن الرشفة 
املطل�ة عىل منزل�ه، واخرتقته�ا باتج�اه الغرفة 

بشكل مبارش، واستطاعت التقاط صورته.
وتب�ني أن »الطائ�رة، كانت تحم�ل قنابل يدوية، 
وانفج�رت داخ�ل الغرفة بع�د دخوله�ا، وتوثيق 
العط�ا  أب�و  وج�ود  عليه�ا  املثبت�ة  الكام�ريات 

بالداخل«.
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المقاومة الفلسطينية تكشف عن تفاصيل جديدة 
حول عملية اغتيال »أبو العطا« 

خلف: القوات االمنية توفر الحماية الى المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير

كتلة سياسية تقترح اقالة حكومة عبد المهدي لحل االزمة

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد الناطق باس�م القائد العام للقوات املس�لحة اللواء عب�د الكريم خلف، 
الي�وم االربع�اء، ان الحكوم�ة توفر الحماي�ة اىل املتظاهرين الس�لميني يف 

ساحة التحرير، اال انها تتصدى ملن يستخدم العنف. 
وذكر خلف يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ، إن »املتظاهرين 
نوع�ني 98 % او 99 % منه�م متظاه�رون س�لميون وملتزم�ون بضوابط 
بلده�م يف قضي�ة التعبري عن الرأي ومتواجدين يف س�احة التحرير وس�ط 

بغ�داد ومناط�ق اخ�رى كثرية، وج�زء اخر م�ن املتظاهرين ه�ؤالء الذين 
يس�تخدمون العن�ف و الرمان�ات اليدوية، وس�قط عدد من الش�هداء من 
املتظاهرين وعنارص القوات االمنية وعرضناهم يف مش�اهد مصورة خالل 

االيام السابقة«.
وأضاف، أن »املتظاهر الذي يستخدم العنف ويغلق الطرق ويحرق االطارات 
ويمن�ع موظفي الدولة من الذه�اب اىل دوائرهم هذا ليس متظاهراً ويف أي 
بل�د اخر تضطر الدول�ة بإيقافهم، اما الذين يتواجدون يف س�احة التحرير 

فان الدولة تحميهم وترعاهم«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د ائتالف النرص الذي يتزعمه، اليوم االربعاء، 
أن أي خارط�ة طريق لحل االزم�ة الحالية التي 
تمر به�ا البالد ال يمكن أن تميض من دون قرار 
مصريي ينص عىل استقالة حكومة عبداملهدي.

وقال�ت املتح�دث باس�م االئتالف آي�ات مظفر 

ن�وري، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
الواج�ب  الطري�ق  إن »اوىل خط�وات خارط�ة 

اعتمادها استقالة حكومة عادل عبداملهدي«.
واضافت أن »الحكومة ما زالت تتعاطى بشكل 
س�لبي م�ع موج�ة التظاه�رات الت�ي تح�دث 

بالبالد«.

ولفت�ت اىل أن »طرق القم�ع واالعتقاالت التي 
يواجهها املتظاهرين والناش�طني اقل ما يقال 
عنها اس�تفزازية، وتقيد من حرية التعبري عن 
الرأي الت�ي كفلها الدس�تور، فضال عن كونها 
س�بب لتعميق الفجوة بني الش�عب والس�لطة 

السياسية«.

تعديل قانون التقاعد .. ترضية أم 
إصالح ؟؟

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت عضو لجن�ة النزاهة النيابية عالية 
املحكم�ة  ان  األربع�اء،  الي�وم  نصي�ف، 
الجنائي�ة ق�ادرة ع�ىل اإلطاح�ة برؤوس 

الفساد.
وقالت نصيف يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي«، إن »تش�كيل املحكمة الجنائية 

القضائية بداية ملحاربة الفس�اد بش�كل 
ج�اد واإلطاحة ب�رؤوس الفس�اد وكبار 
الحكوم�ات  يف  الفاس�دين  املس�ؤولني 
الس�ابقة والحكومة الحالي�ة«، الفتة إىل 
إن »القض�اء العراقي ق�ادر عىل محاربة 
الفساد ومحاسبة املس�ؤولني والدرجات 

الخاصة عىل هدر املال العام«.

وأضافت أن “املحكمة الجنائية القضائية 
ستصدر قائمة جديدة باستقدام عدد من 
ال�وزراء واملحافظ�ني والدرجات الخاصة 
خالل األيام املقبل�ة”، مبينة أن “القضاء 
حريص ع�ىل محاس�بة املقرصي�ن دون 
النظر للجهة السياس�ية التي تقف خلفه 

أو موقعه اإلداري يف الحكومة”.

نصيف: المحكمة الجنائية قادرة على اإلطاحة برؤوس الفساد

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت وزارة الدفاع، اليوم االربع�اء، اعادة أكثر من 
51 ألف منتس�ب للخدم�ة من املفس�وخة عقودهم 

لغاية االن.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان مقتض�ب تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان “مجمل ما ت�م إعادتهم 
للخدم�ة لغاية االن من املفس�وخة عقودهم بلغ 51 
ألفاً و90 منتسباً”. واشار اىل انها “مستمرة بإصدار 
األوامر اإلدارية الخاصة بإعادة املفس�وخة عقودهم 

إىل الخدمة تباعاً”.
يذكر ان مجلس النواب العراقي، كان قد صوت يف )8 
ترشين االول 2019 ( عىل اعادة املفسوخة عقودهم 

من وزارتي الدفاع والداخلية اىل الخدمة.

الدفاع تعلن عن اعادة
 51 ألف منتسب 

من المفسوخة عقودهم
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد، عن إصاب�ة عدد من 
عن�ارص قيادة عملي�ات بغداد بينه�م آمر فوج 
بجروج اثناء مش�اركتهم بتأمني التظاهرات 

يف ساحة الخالني وسط العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نس�خة منه، إنه “تعرض عدد من 
مقات�ي قيادتنا اىل جروح مختلفة بينهم أمر 
فوج بع�د قيام أح�د العنارص املندس�ة ضمن 
املتظاهرين السلميني يف س�احة الخالني بألقاء 
قنبل�ة يدوي�ة اس�تهدفت قواتن�ا األمني�ة املكلفة 

بتأمني الحماية للمتظاهرين«.

املراقب العراقي/ ميسان...
نفت قيادة رشطة ميس�ان، ما نرش لدى عدد من املواقع بشأن وجود 
مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مبنى محكمة املحافظة، مشرية اىل 
أن متظاهرين ناشدوا املحكمة بمحاسبة الفساد واملفسدين وإحقاق 
الح�ق ال اكثر.وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، »انطالق�ا من املس�ؤولية الوطني�ة يف اطالع ال�رأي العام ونقل 
الحقيق�ًة وكذلك من ال�روري توخي الدقة يف تناق�ل األخبار وعدم 
االنجرار خلف الش�ائعات و افتعال الفتنة وإث�ارة القلق، نود ان نبني 
ان اليوج�د إطالقا اي مظاهر مس�لحة حاولت غلق رئاس�ة محكمة 
ميسان والتعدي عىل كوادرها وإنما مجموعة من املتظاهرين ناشدوا 

املحكمة بمحاسبة الفساد واملفسدين وإحقاق الحق«.

املراقب العراقي/ نينوى...
اعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية، عن اعتق�ال »قائد 

الغزوات« يف »داعش« ومسؤول تفجري املفخخات يف نينوى.
وقال�ت املديري�ة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« إن�ه »بعملية 
نوعي�ة جريئة نفذت وفق معلومات اس�تخبارية دقيقة تمكنت 
مفارز قس�م االس�تخبارات العس�كرية يف قيادة عمليات نينوى 
وباالش�راك مع فصيل اس�تطالع القيادة م�ن القبض عىل قائد 
الغ�زوات لداع�ش يف نين�وى بع�د محارصته يف مخي�م الجدعة 
بناحية القيارة باملوصل«.وأض�اف البيان أن »هذا اإلرهابي نفذ 
ع�دة غزوات بس�يارات مفخخة اس�تهدفت املواطنني يف اقضية 
س�نجار وتلعف�ر وناحية القريوان، وهو م�ن املطلوبني للقضاء 

بموجب احكام املادة 4 إرهاب«.

عمليات بغداد: إصابة عدد من القوات االمنية 
بينهم آمر فوج اثناء تأمين التظاهرات

شرطة ميسان: ال توجد اي مظاهر مسلحة 
حاولت غلق رئاسة محكمة المحافظة

االستخبارات العسكرية تعتقل 
مسؤول »المفخخات« يف 

2 االربعاء 13 تشرين الثاينمن احلدث
 2019 العدد 2188  السنة العاشرة

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

تزامنا مع احتجاجات محافظات الوسط والجنوب

الحلبوسي يحول البرلمان الى سوق لبيع المناصب ويسعى لتمرير قوانين »خبيثة« على حساب مصالح المتظاهرين
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

يف ظ�ل الف�رة الحرجة التي تعيش�ها العملية 
السياس�ية يف العراق والتي تتزامن مع موجة 
التظاه�رات واالحتجاج�ات الت�ي يخ�رج بها 
العراقيني الس�يما أبناء املحافظات الوس�طى 
والجنوبية للمطالب�ة باإلصالح وتوفري فرص 
العم�ل االم�ر ال�ذي يتطل�ب جهودا م�ن قبل 
الس�لطة الترشيعية بغية عقد جلسات بشكل 
مكث�ف وذل�ك لتمري�ر قوانني تخ�دم املواطن 
العراق�ي وقادرة ع�ىل تلبية حاجات�ه، يحاول 
رئيس الربملان محم�د الحلبويس ركوب موجة 
االحتجاج�ات من جهة والعمل عىل اس�تغالل 
حدة التظاهر لتمرير قوانني يخدم بها مناطق 
معينة عىل حس�اب املحافظ�ات املنتفضة من 
جهة أخ�رى، باإلضافة مس�اعيه التي تحدث 
عنه�ا مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس  إللغ�اء 
قانون املسائلة والعدالة للتمهيد بعودة البعث 

الصدامي املقبور.
وينتق�د املراقب�ون رئي�س الربمل�ان بأنه حول 
الربملان من مؤسس�ة ترشيعية اىل سوق لبيع 

املناصب وتحقيق املآرب الخبيثة.
فم�ن جهته اعت�رب النائب عن تحال�ف الفتح 
محمد كري�م، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
املناص�ب ه�ي عملي�ة  تقاس�م  أن »عملي�ة 
تت�م ب�ني س�ائر الكت�ل السياس�ية خصوصا 
قياداته�ا، رغم حرص غالبي�ة أعضاء الربملان 
ع�ىل اخضاعها ملتخصصني بغ�ض النظر عن 

انتماءاتهم الحزبية«.
وق�ال كري�م، أن »تحال�ف الفت�ح يش�دد عىل 
أهمية اس�تمرار عقد جلس�ات الربملان وعدم 
تعطيله�ا من قبل رئاس�ة الربمل�ان خصوصا 

مع متطلب�ات املرحلة الحالي�ة وذلك من أجل 
تحقيق متطلبات الشارع العراقي«.

وأض�اف أن »الربمل�ان م�ايض بعقد جلس�اته 
والمربر امام رئاس�ة املجلس لرفعها او تعليق 

عقدها وملختلف األسباب«.
ب�دوره رأى املحلل الس�يايس مؤي�د العي، ان 
»مجل�س النواب مؤسس�ة تقع ع�ىل عاتقها 
ترشي�ع القوان�ني املهم�ة الت�ي ته�م الدول�ة 
واملواط�ن العراقي وتحق�ق مصالحه، وكذلك 
مراقب�ة األداء الحكوم�ي لتش�خيص مواق�ع 

الخلل«.
واع�رب العي عن »اس�فه ألن ال�دورة الحالية 
للربملان لم تقوم بهذه املهام املناطة اليها وفق 
القانون، ألن رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس 
يعم�ل بنف�س طائف�ي مم�ا أدى اىل ان يكون 

عمل الربملان عمال سلبيا«.
وانتق�د أن »الربمل�ان الذي يرأس�ه الحلبويس 
لم يق�وم بعملية اس�تجواب ألي م�ن الوزراء 
التنفيذي�ني خصوص�ا الفاس�دين منهم رغم 
وجود عدة طلب�ات مقدمة اىل هيئة الرئاس�ة 

بهذا الشأن«.
وأشار العي اىل أن »مجلس النواب الحايل تحول 
من مؤسسة ترشيعية اىل سوق لبيع املناصب 
ب�ني الكت�ل السياس�ية اس�تناًد اىل التوافقية 
السياس�ية التي أدت اىل تقاس�م املناصب بني 

الكتل السياسية«.
واعت�رب أن »الحلب�ويس يحاول رك�وب موجة 
العراق�ي  الش�ارع  ود  وكس�ب  التظاه�رات 
ال�ذي يطال�ب بحقوق�ه املرشوع�ة، ب�دل من 
أن يق�وم بعق�د جلس�ات مفتوح�ة او طارئة 
ملجلس النواب هدفها تحقيق مطالب الش�عب 

العراقي«.
 وحمل »رئيس الربمل�ان كافة اإلخفاقات التي 

وقعت بها املؤسسة الترشيعية العراقية«.
وتاب�ع أن »الحلب�ويس يعم�ل ع�ىل اس�تغالل 
الدرج�ات الوظيفي�ة الخاص�ة بتعي�ني أبناء 
الوس�ط والجن�وب وتس�خريها لتعي�ني أبناء 
محافظته وعش�ريته، فضال عن قيامه بإدراج 
جملة قوانني لخدم�ة املحافظات الغربية عىل 

حساب املحافظات املنتفضة«.
وحذر من »جهود سياسية يقودها الحلبويس 
والكتل التي ينتمي اليها تسعى اىل الغاء قانون 
املس�ائلة والعدالة بغية التمهيد لعودة قيادات 

حزب البعث اإلجرامي اىل مؤسسات الدولة«.
يذك�ر ان كتائ�ب حزب الل�ه قد أص�درت يوم 
ام�س بيانا لفتت فيه اىل َمنَش�أ املحاصَصَة يف 
تش�كيِل الحكومِة هو الربمل�اُن حتى تحّول إىل 
س�وٍق ُتَباع فيه املناصُب والتعيين�اُت، وتعزُِّز 
مكتسباِت عش�ائَر؛ مثَل الكرابلِة، والحالبسِة، 
وآِل الُنجيِف�ّي يف وق�ٍت ما، مؤكدة أن الفس�اِد 
املس�ترِشي يف رئاس�ة الجمهورّية؛ وهو الذي 
يفِت�ُك بالجس�ِد العراق�يِّ بم�ا يف�وُق تس�عَة 
أضعاِف مس�تَوى فس�اِد العاملنَي يف منظومِة 

لطِة التنفيذّيِة. السُّ
ويف الوقت الذي يعيش الشارع العراقي موجة 
م�ن التظاه�رات املطالب�ة باإلص�الح وفرص 
العم�ل، والت�ي تتطلب عق�د جلس�ات نيابية 
متك�ررة بغية الوصول اىل غايات الش�ارع من 
خ�الل الترشيعات التي هي بي�د الربملان، ارص 
رئيس الربملان ومن خالل قرار مستغرب برفع 
جلس�ات الربملان يف وقت سابق ألسباب التمت 

بصلة اىل مبتغى املواطن العراقي.

املراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب النائب ع�ن كتلة صادقون احم�د الكناني 
بالغاء ق�رارات مجلس ال�وزراء املتعلق�ة بتثبيت 
امل�دراء العام�ون، مبينا أن اغلب من ت�م تثبيتهم 
رش�حوا ع�ن طري�ق الكت�ل السياس�ية ضم�ن 

املحاصصة .
وق�ال خالل مؤتمر صحفي عقدته بمبنى الربملان 

وحرت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن�ه “بالرغم من 
وج�ود ق�رار للمحكم�ة االتحادية العلي�ا بالرقم 
٨٩ /اتحادي�ة/ ٢٠١٩ يف ٢٨ ترشي�ن االول ٢٠١٩ 
وال�ذي نص عىل ان وجود املحاصصة السياس�ية 
لت�ويل املناص�ب الحكومية يعد مخالفا للدس�تور 
وه�ي ق�رارات ملزمة وبات�ة للس�لطة التنفيذية 
والسلطات كافة استنادا للمادة ٩4 من الدستور«.

واض�اف الكنان�ي، ان »االمر االخ�ر يتعلق بوجود 
مجموع�ة م�ن املثبت�ني لديه�م ملف�ات يف هيئة 
النزاهة ولم تحس�م املحاك�م املختصة قضاياهم، 
اضافة اىل وجود مخالفة لقان�ون الخدمة املدنية 
الناف�ذ رقم ٢4 لس�نة ١٩٦٠ املعدل من حيث عدم 
وجود الخربة الكافية لبعض املدراء العامون والتي 

تتجاوز خربتهم بضع سنوات بالعمل اإلداري«.

نائب: اغلب المدراء العامين رشحوا عن طريق المحاصصة ويجب الغاء تثبيتهم
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد النائب عن تحالف الفتح قيص عباس الشبكي، أن 
موضوع الغاء مجالس املحافظات مطلب جماهريي 
وش�عبي، مش�ريا اىل أن البعض يعتربه�ا حلقة زائدة 
ول�م تحقق ش�ئ وهو موق�ف الغلب الكت�ل والقوى 
السياس�ية، فيما نوه اىل أن من املفرض أن التنحرص 

التعديالت الدستورية باللجنة املكلفة بهذا األمر.
وقال الش�بكي يف ترصيح تابعت�ه »أملراقب العراقي« 

إن »التعديالت الدس�تورية كان م�ن املقرر امليض بها 
منذ بداية ال�دورة الترشيعية الحالية، لكن كان هناك 
تباطئ يف هذا االمر نتيجة السباب مختلفة«، مبينا ان 
»هناك العديد من املواد التي ينبغي تعديلها بالدستور 
وم�ن بينه�ا قضي�ة مجال�س املحافظ�ات والي�ات 
عملها ووضعها املس�تقبي بما ينس�جم مع تطلعات 

الجماهري«.
مجال�س  الغ�اء  »قضي�ة  أن  الش�بكي،  واض�اف 

املحافظات هو مطلب جماهريي وشعبي عىل اعتبار 
ان البع�ض يعتربه�ا حلق�ة زائ�دة ولم تحقق ش�ئ 
وهو موقف الغلب الكتل والقوى السياس�ية، كما ان 
هناك بنفس الوقت اطراف سياس�ية التريد الغاء تلك 
املجالس وهو ما تجىل واضحا خالل جلسة التصويت 
عىل قرار حل مجالس املحافظات«، الفتا اىل أن »األمر 
اليخل�و من التعقيد لكن يف النهاي�ة فان رأي االغلبية 

هو من سيميض«.

تحالف الفتح: أغلب الكتل السياسية ترى أن مجالس المحافظات حلقة زائدة

القضاء يصدر 377 قرارا بحق مسؤولين 
بدرجات متقدمة

املراقب العراقي/ بغداد...
أفصحت إحصائية رسمية ملجلس القضاء األعىل، عن إصدار املحاكم املختصة بالنزاهة 
377 ق�رار بمختلف االحكام بحق مس�ؤولني بدرجات متقدم�ة، الفتا إىل وجود ٨3 أمر 
قبض واستقدام بحق مسؤولني آخرين حاليا.وذكرت اإلحصائية التي تابعتها »املراقب 
العراقي« إن »املحاكم يف جميع االس�تئنافات أكدت إصدارها منذ عام ٢٠٠3 وحتى اآلن 

)377( قرار  عن القضايا املتعلقة بالدرجات الوظيفية املتقدمة تشمل  )عضو 
مجل�س النواب � وزير � وكي�ل وزير � رئيس مجلس محافظة � عضو مجلس 

 � محافظ � مدير عام (« .وأشارت إىل أن »مجموع محافظ�ة 
القضايا غري املحس�ومة بل�غ )٦٢7(«، 

ومجم�وع اوام�ر القب�ض 
واالستقدام بلغ ) ٨3 

( غري املنفذة«. 

أدوية سامراء تعلن عن تنفيـذ أكبر برنامج 
انتاجي خالل الشهر الماضي

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت الرشك��ة العام��ة لصناع�ة 
الطبي��ة  واملس�تلزم�ات  االدوي��ة 
ف��ي س�امراء أح�دى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن، ع�ن تنفيذ أعىل 
برنام�ج انتاجي ش�هري منذ تس�عة 
س�نوات مض�ت بقيمة تج�اوزت ال� 
)5( ملي�ارات دينار .وق�ال مدير عام 
الحمي�د  عب�د  الصيدالن�ي  الرشك�ة 
عب�د الرحمن يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الرشكة 
االنتاج�ي لش�هر  برنامجه�ا  أع�دت 
ترشي�ن االول امل�ايض بقيم�ة أنت�اج 
وصلت اىل )5( مليار و )٦٨٨( مليون 
و )٢5٨( ال�ف دينار بعد وصول املواد 
االولية ونج�اح فحوصاتها وهي أعىل 
نس�بة تش�هدها الرشك�ة من�ذ ع�ام 

.»٢٠١٠
»ه�ذا  أن  الرحم�ن،  عب�د  وأض�اف 
األنج�از جاء نتاج الخط�ة الطموحة 

الت�ي وضعتها الرشكة لزيادة نس�بة 
أنتاجها مع تن�وع الربنامج االنتاجي 
اىل جان�ب الجه�ود الكب�رية املبذول�ة 
من قب�ل موظفي االقس�ام املعنية«، 
مشريا إىل أن »أنتاج الرشكة سيستمر 
بهذه الوترية املتصاعدة خالل االشهر 

القادمة«.

الطاقة النيابية: الخطيب عين 1500 شخص يمثلون احزابا بحجة أنهم متظاهرين
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�ف عض�و لجن�ة النف�ط والطاقة 
همام التميم�ي، ان وزير الكهرباء لؤي 
الخطيب ع�ني ١5٠٠ ش�خص يمثلون 
احزاب وجهات سياس�ية »بحجة انهم 

من املتظاهرين«.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  التميم�ي  وق�ال 
»املراق�ب العراقي« »س�نرفع ش�كوى 
لهيئة النزاهة وندعو الس�تضافة وزير 
الكهرب�اء لؤي الخطيب بس�بب تعيينه 

اكثر من ١5٠٠ ش�خص بعقود واجور 
يومي�ة يف محافظ�ات الوس�ط بذريعة 

انهم من املتظاهرين«.
واضاف أ، »الحقيق�ة ان هؤالء يمثلون 

احزاب وجهات سياسية«.

االنواء الجوية: امطار رعدية وانخفاض لدرجات الحرارة ابتداء من الجمعة

املراقب العراقي/ بغداد...
توقعت هيئ�ة االنواء الجوية، ان تش�هد 
الب�الد تس�اقط امطار تك�ون رعدية مع 
النخف�اض لدرج�ات الح�رارة ابتداء من 

يوم الجمعة.
وقالت الهيئ�ة يف بيان لها تلقت »املراقب 
»الطق�س  ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
املنطقت�ني  يف  الجمع�ة  لي�وم  س�يكون 
الوسطى والجنوبية غائم جزئي اىل غائم 

مع تس�اقط امطار خفيفة يف اقس�امها 
الغربية فيما ستنخفض درجات الحرارة 
قلي�ال عن اليوم الس�ابق، فيما س�يكون 
الطقس يف املنطقة الشمالية غائم جزئي 
اىل غائم«.واضاف�ت الهيئ�ة ان »الطقس 
املنطقت�ني  يف  الس�بت  لي�وم  س�يكون 
الوس�طى والجنوبي�ة غائم مع تس�اقط 
زخات مطر تك�ون رعدية احياناً خاصة 
يف اقس�امها الغربي�ة فيم�ا س�تنخفض 

ان  مبين�ة  قلي�ال«،  الح�رارة  درج�ات 
»الطقس س�يكون يف املنطقة الش�مالية 
غائم جزئ�ي مصحوب بتس�اقط زخات 

مطر خفيفة متفرقة ليال«.
واش�ارت الهيئة اىل ان »الطقس سيكون 
غائ�م  كاف�ة  املناط�ق  يف  االح�د  لي�وم 
ممط�ر م�ع ح�دوث عواص�ف رعدي�ة, 
فيما س�تنخفض درج�ات الحرارة بضع 

درجات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�رب النائب عن تيار الحكم�ة عي العبودي، 
االربع�اء، ان تح�رك هيئ�ة النزاه�ة الحايل 
حول الفساد واملفس�دين امر مرحب به، 
الفتا اىل ان ه�ذا التحرك يعد من ثمار 

تضحيات املتظاهرين .
وق�ال العب�ودي يف ترصيح خاص 
وتابعت�ه  الع�ام   ال�رأي  الذع�ة 
»تح�رك  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
هيئ�ة النزاهة الحايل حول الفس�اد 
وكش�ف املفس�دين امر مرح�ب به، 
وح�ول تحركها يف الوقت الح�ايل بالذات 
وص�ف بان الخطوة الت�ي تأتي متأخ�رة افضل من ان ال 
تأت�ي نهائيا«، الفت�ا اىل ان »الجهاز القضائ�ي وبالرغم من 
اس�تقالليته لكنه مقيد ب�اداء السياس�يني، حيث ان رضب 
وزير معني وس�يايس معني يعن�ي رضب للكتلة التي ينتمي 

اليها«.

اأذاعيت�صريح
نائب: تحرك هيئة الزناهة حول 

الفساد من ثمار تضحيات 
المتظاهرين السلميين
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االربعاء 13 تشرين الثاين 2019 العدد 2188  السنة العاشرة

كش�فت هيئة النزاهة، األربعاء، ع�ن صدور قراٍر بحجز 
األموال املنقولة وغري املنقولة لثالثة من كبار املسؤولني 
السابقني يف وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال 
العام�ة؛ اس�تناداً إىل أح�كام امل�ادَّة )340( م�ن قانون 
.وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات تابعته  العقوب�ات العراقيِّ
الهي�أة،  يف بي�ان   ان ” محكمة تحقيق النجف املختصة 
بالنظ�ر بقضاي�ا النزاهة أص�درت قراراً بحج�ز األموال 
املنقول�ة وغري املنقولة لكلٍّ م�ن املتهمني )املفتش العام 
للوزارة والوكيل الفني ومدير عام( السابقني”.واضافت 
ان “الق�رار ص�در اس�تناداً إىل أحكام امل�ادة )340( من 
قان�ون العقوبات العراقيِّ عن تهمة عدم تنفيذ املتهمني 

للعقد الخاص بالتصميم األساس ملدينة النجف”.

النزاهة: حجز أموال ثالثة مسؤولين 
سابقين في وزارة اإلعمار واإلسكان

كش�ف عضو لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية 
النيابي�ة، فاضل الفت�الوي، األربع�اء، عن وجود 
اكث�ر من 50 ال�ف معم�ل ومصن�ع متوقف عن 
العم�ل، الفتا اىل ان هناك اتص�االت متواصلة بني 
وزارت�ي العم�ل والصناع�ة الع�ادة تش�غيل تلك 
املصانع واستيعاب االعداد الكبرية من العاطلني.

العم�ل مس�تمرة  “وزارة  ان   ، الفت�الوي  وق�ال 
بتس�ليم منحتها عىل مدى ثالثة اش�هر للعاطلني 
عن العمل، ليصل العدد اىل 900 الف عاطل، حيث 
ستوزع لكل 100 الف شخص عىل حدة ليصل اىل 

العدد الكيل املذكور”.

العمل النيابية تكشف عن وجود 
االقت�صادياكثر من 50 الف معمل متوقف

العراق بين اكثر الدول المدينة لروسيا
روس�ية  إع�الم  وس�ائل  ن�رت 
قائم�ة بال�دول املدين�ة لروس�يا 
ش�ملت دولتني عربيت�ني، وأظهر 
التقرير أن ال�دول األكثر مديونية 
لروس�يا هي بي�الروس وأوكرانيا 

وفنزويال.
وأع�دت صحيفة RBC الروس�ية 
تقريرا اس�تند لعدة مصادر حول 
الدول املدينة لروس�يا، ووفقا لها 
ف�إن 17 دول�ة يف العال�م مدين�ة 

ملوسكو ب�26.7 مليار دوالر.
وتصدرت بيالروس الالئحة بديون 
لروس�يا بقيم�ة 7.6 مليار دوالر، 
تليه�ا يف املرتب�ة الثاني�ة أوكرانيا 
ب��3.7 ملي�ار، ففنزوي�ال ب�3.5 

مليار.
وش�ملت الالئحة دولتني عربيتني 
هم�ا اليمن الع�راق، ولم يتضمن 

الق�روض الخارجية التي منحتها 
روسيا لبناء محطات كهرذرية يف 

العالم.

والالف�ت يف التقري�ر غي�اب دول 
عربي�ة مث�ل س�وريا والجزائ�ر، 
حيث كانت روس�يا نهاي�ة العام 
امل�ايض ق�د أعلن�ت ع�ن ش�طب 
ديون ملجموعة من الدول بينها 3 
دول عربية هي الع�راق والجزائر 

وسوريا.
ووفق�ا لتقري�ر نرت�ه صحيفة 
يف  براف�دا”  “كومسمولس�كيا 
ديس�مرب امل�ايض، فق�د ش�طبت 
موس�كو للع�راق ديون�ا بقيم�ة 
21.5 مليار دوالر، ولس�وريا 9.8 
مليار، وللجزائر 4.7 مليار دوالر، 
مقابل إب�رام صفقات يف مجاالت 

عدة مثل البناء والنفط والغاز.

سومو توقع عقدا مع ناقالت النفط العراقية لنقل النفط االسود
االربع�اء،  النف�ط،  وزارة  اعلن�ت 
ع�ن توقي�ع رشك�ة س�ومو عقدا 
م�ع ناقالت النف�ط العراقية لنقل 
ذل�ك  ان  االس�ود، مبين�ة  النف�ط 
سيحقق أيرادات أضافية تزيد عىل 

700 مليون دوالر سنوياً.
وقال وزير النف�ط ثامر الغضبان 
ان  العق�د  توقي�ع  هام�ش  ع�ىل 
»رشك�ة تس�ويق النف�ط س�ومو 
وقعت عق�دا مع رشك�ة الناقالت 
العراقي�ة لنق�ل النفط االس�ود«، 
مبين�ا ان »العقد ين�ص عىل قيام 
رشك�ة تس�ويق النف�ط العراقية 
بإبرام عقود تسويق النفط االسود 

م�ن مصايف الجن�وب الفائض عن 
الحاج�ة، وقي�ام رشك�ة ناق�الت 
النف�ط العراقي�ة بعملي�ات النقل 

وتوف�ري  والتحمي�ل  والتخزي�ن 
الناقالت«.

»رشك�ة  ان  الغضب�ان  واض�اف 

ناق�الت النف�ط العراقية س�تتوىل 
عمليات النقل من مصفى الشعيبة 
اىل امليناء ومن ثم التفريغ يف ناقلة 
كب�رية تع�د بمثابة خ�زان كبري يف 
املي�اه الدولي�ة، ومن ث�م تحمليها 
لل�ركات العاملي�ة املتعاق�دة مع 

رشكة )سومو(«.
»العق�د  ان  اىل  الغضب�ان  واش�ار 
س�يؤفر اي�رادات اضافية متوقعة 
دوالر  ملي�ون   700 ع�ن  تزي�د 
سنوياً«، متوقعا »أرتفاع الكميات 
املنتج�ة م�ن النف�ط االس�ود من 
مص�ايف الجن�وب العام الق�ادم اىل 

أكثر من 20 الف طن باليوم«.

أعل�ن صندوق االس�كان التاب�ع لوزارة 
االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العامة، 
األربع�اء، أنه س�يبدأ خالل الع�ام املقبل 
أقراض املجمعات السكنية االستثمارية، 
الغرام�ات  تقس�يط  ق�رر  ان�ه  مؤك�دا 

التأخريية بحق املقرتضني اىل 24 ش�هرا 
ملن تأخر عن التسديد عاماً او عامني.

صب�ار  الصن�دوق  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
الس�اعدي ، إن “امل�رف اع�د ج�دوى 
اقتصادية وخطة مالية وقانونية تهدف 

اىل رف�ع مس�توى العملي�ة االقراضي�ة 
ع�ن  مفصح�ا  اجراءاته�ا”،  وتبس�يط 
ان�ه “ق�رر املبارشة خ�الل الع�ام املقبل 
الس�كنية  املجمع�ات  باق�راض   ،2020

االستثمارية”.

وأضاف الساعدي، أن “الصندوق بصدد 
االتفاق عىل صيغة معينة لعملية تسديد 
الفوائ�د باالتفاق م�ع املس�تثمر، او ان 
يتج�ه اىل االقراض الفردي مع املواطنني 
الس�كنية  الوح�دة  ع�ىل  الحاصل�ني 

“ق�راره  ع�ن  كاش�فا  االس�تثمارية”، 
وضمن خططه لتس�هيل االجراءات عىل 
املواطن�ني، بتقس�يط غرام�ة التس�ديد 
مل�دة 24 ش�هراً ع�ىل جمي�ع املقرتضني 
املتأخري�ن ع�ن التس�ديد مل�دة ع�ام او 

»االسكان« يبدأ بأقراض المجمعات السكنية ويقسط الغرامات التأخيرية

حرائق األسواق إرهاب 
من نوع آخر

االقتص�اد العراق�ي يواجه حرب�ا الهواده 
فيه�ا من قب�ل مافي�ات منظم�ة اتخذت 
من حرائق االس�وق الكب�رية يف العاصمة  

طريقا لها لتدمري املنتج الوطني .
مسلسل الحرائق استهدف للمرة الخامسة 
سوق الشورجة , من اجل اضعاف القطاع 
الخ�اص العراقي وارغامه ع�ىل ان يكون 
مس�تهلكا وليس منتج�ا وتابعا لركات 

اجنبية دخلت األسواق العراقية مؤخرا .
تدمري رأس�مال القطاع الخاص من خالل 
الحرائق هدف�ه تدمريه وجعله عاجزا عىل 
مواجهة املنافس�ة التجارية داخل العراق 
, واالغ�رب ان نتائج التحقي�ق الحكومية 

دائما تلقي اللوم عىل التماس الكهربائي 
لكن يف حقيقة االمر انه استهداف ممنهج 
لجع�ل التاج�ر العراق�ي يق�رتض أم�وال 
وبضائ�ع م�ن ف�روع ال�ركات العاملية 
التي وجدت يف الفس���اد فرصة لتحقيق 

أهدافها .

المالية النيابية ترجح وصول 
الموازنة نهاية الشهر الحالي

اك�دت اللجن�ة املالي�ة يف مجلس الن�واب، األربع�اء، عدم 
وصول املوازنة االتحادية للس�نة املالية 2020 من رئاسة 
مجل�س ال�وزراء اىل مجل�س النواب لغاي�ة االن، مرجحة 

وصولها نهاية الشهر الحايل
وقال عض�و اللجنة حنني الق�دو ، إن “املوازنة االتحادية 
لع�ام 2020 التزال يف عه�دة الحكومة ول�م تصلنا لغاية 
اللحظ�ة”، عازي�ا ذل�ك إىل “وجود تعديالت بش�أن توفري 

التخصيصات املالية األزمة والدرجات الوظيفية”.
وأضاف القدو، أن “املوازنة س�تصل نهاية الش�هر الحايل 
الج�راء تعديالت ومناقالت ومناقش�ات ع�ىل بعض املواد 
والفق�رات، فض�ال عن لق�اء وزيرين التخطي�ط واملالية 

لوضع اللمسات النهائية للموازنة”.
وكانت رئاس�ة مجلس النواب أعلنت يف وقت س�ابق، عن 
مخاطبة أمانة مجلس الوزراء بش�أن االرساع يف ارس�ال 
مروع قان�ون املوازنة.وأكد ش�و أن�ه »ال يمكننا إنهاء 
الجوع وجميع أش�كال نق�ص التغذية إذا لم نعالج أوجه 
القصور وعدم املس�اواة يف نظمن�ا الغذائية التي تؤدي إىل 

ارتفاع مستويات فقدان األغذية وهدرها«.

الصناعة تنتـج )4( مليـون طن مـن السمنـت وتحقـق إيرادات بلغـت )133( مليـار دينـار
العامة للسمنت  كشف�ت الركة 
وزارة  رشكات  إح�دى  العراقي�ة 
األربع�اء،  واملع�ادن،  الصناع�ة 
ع��ن كمي��ات األنت��اج وقيم�ة 
اإلي�رادات املتحقق�ة خالل الع�ام 

الحايل .
وقال مدي�ر عام الركة حس�ني 
محس�ن الخفاج�ي يف بي�ان ، إن 
“س�قف اإلنتاج ارتفع لهذا العام 
إىل أكث�ر م�ن )4( ملي�ون ط�ن يف 
جمي�ع معام�ل الرك�ة وبقيمة 
بلغت )133( مليار دينار عراقي”، 
التحقق�ات  “ه�ذه  أن  مبين�اً 
اإلنتاجية واملبيعات جاءت نتيجة 
الخطط املدروس�ة لزي�ادة اإلنتاج 
واملبيعات وتنفي�ذ أعمال الصيانة 
والتأهي�ل ملعام�ل الرك�ة ضمن 
س�قوف زمنية محددة استطاعت 
ك�وادر ه�ذه املعام�ل أن تس�ابق 
إنجاز  الزم�ن وتتخط�ى مراح�ل 

التأهي�ل والصيان�ة بأقل مما قدر 
لها من وقت وتكاليف”.

وأضاف الخفاج�ي، أن “األهداف 

زي�ادة  ه�ي  للرك�ة  الرئيس�ية 
اإلنت�اج وتقلي�ل الكل�ف للوصول 
به�ذه الصناعة العريق�ة والرائدة 

إىل ق�وة اقتصادي�ة راف�دة للدخل 
تنوي�ع  يف  واملس�اهمة  القوم�ي 
مص�ادر الدخ�ل بع�د أن تمكنت 

معام�ل الرك�ة وبالتع�اون مع 
م�ن  الخ�اص  القط�اع  معام�ل 
تحقي�ق االكتفاء الذات�ي وإيقاف 
ه�در )600( مليون دوالر س�نوياً 
كانت تذهب يف أس�ترياد الس�منت 
من دول الجوار قبل منع اس�ترياد 

السمنت بداية عام 2016”.
وأش�ار املدير العام اىل أن “معامل 
الركة البالغ عددها )18( معمل 
واملوزعة يف عم�وم املحافظات قد 
تعرضت )9( منها إىل الدمار جراء 
االره�اب وقد اس�تطاعت الركة 
م�ن إعادة خمس منها إىل الخدمة 
تس�عى  وانه�ا  قي�ايس  وق�ت  يف 
ألس�تكمال إعادة األربعة املتبقية 
إىل الخدمة بالتعاون مع الركات 
املستثمرة لتلك املعامل قبل أحداث 
2014 م�ن خ�الل أب�رام مالح�ق 
عق�ود مع تلك الركات وقد تمت 

املبارشة بأغلب هذه العقود”. 

مصرف التجارة العراقي يقدم قروض لرجال أعمال وبرلمانيين بال ضمانات
الطبقة السياسية تستغل ادارته لمصالحها الخاصة

اىل  وصل�ت  امل�ايل  االق�رتاض  وع�دوى 
امل�رف العراق�ي للتج�ارة ال�ذي يعد 
الخارجي�ة  للتج�ارة  الع�راق  واجه�ة 
ملي�ار   20 اىل  رأس�ماله  بل�غ  وال�ذي 
دوالر , فامل�رف اق�رتض مبل�غ 100 
ملي�ون يورو من كومرت�س بنك )ثاني 
اكب م�رف يف املانيا( بحج�ة تمويل 

املشاريع الصغرية واملتوسطة .
املرف  وكم�ا يرى مراقبني ,اليختص 
بأق�راض اصح�اب املش�اريع التابع�ة 
للقطاع الخ�اص , وانما عمله بأقراض 
املشاريع الحكومية الكبرية ,فضال عن 
الخارجية  التجارية  التعام�الت  تغطية 
للع�راق , فم�ا يتح�دث عن�ه امل�رف 
العراق�ي م�ن تربي�رات غ�ري معقوله , 
لكن م�ا يحدث هو توجه�ات حكومية 
بأغ�راق العراق بدي�ون خارجية كبرية 
,مما تع�د قضية صعبة تواجه حكومة 

عبد املهدي.
فم�ا يحدث يف املرف الع�راق للتجارة 
ام�ر يث�ري الش�كوك , فالق�روض التي 
يمنحه�ا لبع�ض لبع�ض ال�وزارات يف 
س�بيل تحس�ني عملها امر مريب كون 
تلك ال�وزارات التعيد تلك االموال نتيجة 

الفساد يف وزاراتها.
الطبقة السياس�ية هي األخرى تستغل 
ه�ذا امل�رف م�ن خ�الل االق�رتاض 
الغ�ري مروع , ف�أدارة املرف تمنح 
ق�روض لسياس�يني م�ن اج�ل ع�دم 
مس�ائلة ادارته امام الربملان العراقي , 
واغلب الضمان�ات التي يقدمها التجار 
والسياس�يني غري حقيق�ة وبعلم إدارة 

املرف.
ويق�ول الخب�ري االقتص�ادي حافظ ال 
بش�ارة يف اتصال مع ) املراقب العراقي 
يع�د  العراق�ي  التج�ارة  م�رف   :)

واجه�ة للحكوم�ة العراقي�ة ويختص 
بتموي�ل التج�ارة الخارجي�ة وبع�ض 
املش�اريع املهم�ة يف الداخ�ل , لكن ما 

يحدث داخل امل�رف يرتقي اىل جرائم 
فس�اد ممنه�ج , كم�ا ان هن�اك  أربع 
نق�اٍط، خالَف املرُف فيه�ا الضوابط 

والتعليم�ات املنص�وص عليه�ا؛ حيث 
من�ح قروضاً ل�ركاٍت ورج�ال أعماٍل 
من دون ضماناٍت لها، كما َقِبل ببعض 

الضمانات غ�ري الحقيقّية، مؤكداً عدم 
قيام املرف بأّي�ة إجراءات وخطوات 
تتناس�ب م�ع الرضر الذي لح�ق باملال 

الع�ام عند ع�دم تس�ديد املُقرتضني ما 
اً عىل ثغرة  عليهم من ق�روض، م�ؤرشِّ
واضح�ة يف الضمان�ات املُقدََّم�ة، وهي 
حص�ول صاح�ب القرض ع�ىل قطعة 
األرض واإلجازة من قب�ل الدولة مجاناً 
وإنش�اء مروعه بأموال الدولة أيضاً، 

ُمتسائالً، أين اإلستثمار يف هذا؟
االقتص�اد  خ�رباء  بش�ارة:  ال  وتاب�ع 
ومنظمات عاملية توقع�وا عجز العراق 
عن تس�ديد أص�ول مبال�غ القروض يف 
ع�ام 2021 ، وذل�ك بس�بب السياس�ة 
دون  األم�وال  وه�در  الرديئ�ة  املالي�ة 
معرف�ة أماك�ن رصفه�ا , والعجيب ان 
األجهزة الرقابية املتعددة لم تفتح ملف 
هذا املرف بس�بب فيتو سيايس يمنع 

الحديث عن الفساد يف هذا املرف .
فيما يرى املختص بالش�أن االقتصادي 
اغ�راق  سياس�ة  ان  الطائ�ي  جاس�م 
الع�راق بالقروض من ش�أنها ان تدمر 
االقتص�اد الوطني وس�تؤثر س�لبا عىل 
االجي�ال املقبل�ة , فالق�روض اصبحت 
وس�يلة للتغطية عىل عمليات الفساد.

وق�ال الطائ�ي يف اتصال م�ع )املراقب 
العراق�ي(: ان اقرتاض مرف التجارة 
العراق�ي ام�ر غ�ري مقبول فه�و يقدم 
الق�روض للمش�اريع الكب�ري ويم�ول 
تجارة العراق الخارجية ورأس�مالة 20 
مليار دوالر ,فما جدوى االقتصادية من 
ذل�ك االقرتاض,خاصة انه�ا وقعت مع 

انتهاء عمر الحكومة الحالية.

،،
،،
ملف فســــاد مصــــرف التجارة العراقي ليســــت 
بالســــهلة كون هناك فيتو سياســــي من اجل عدم 
ذكر أســــماء شــــخصيات سياســــية اســــتفادت من أموال 
المصرف , فادارة المصرف خاضعة للمحاصصة السياســــية 

ومدراء سابقين للمصرف اهدروا أموال ضخمة ولم يتم 
محاسبتهم بسبب حمايتهم من كتلهم. 

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

االقت�صادي
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دعا املتحدث بأس�م الخارجية االيرانية ،عباس موس�وي، 
دول املنطقة اىل اجتثاث جذور الخالفات، من خالل اتخاذ 
خط�وات عملية لح�ل االزمات.وقال موس�وي، يف تعليقه 
عىل ترصيحات مس�ؤول اماراتي بش�أن عدم رغبة بالده 
يف اس�تمرار التصعي�د وحل املش�اكل عىل اس�اس الحوار 
وتجنب نشوب حرب يف املنطقة ان »الجمهورية االسالمية 
االيراني�ة أك�دت دوم�ا ع�ىل اهمي�ة الح�وار واملحادثات 

السياسية باعتبارها السبيل الوحيد لحل مشاكل وقضايا 
املنطقة، وقد وظف�ت كل إمكانياتها اليجاد اجواء للحوار 
ب�ن دول املنطقة وكان�ت رائدة يف هذا املج�ال«. واضاف 
موس�وي ان اقرتاح »تش�كيل منتدى الحوار اإلقليمي« و 
»معاه�دة ع�دم االعتداء«، وأخ�را طرح »مب�ادرة هرمز 
للسالم« يف الدورة الرابعة والسبعن للجمعية العامة لألمم 
املتحدة م�ن قبل رئي�س الجمهورية االس�المية االيرانية 

كانت يف هذا السياق.

طهران تدعو دول المنطقة التخاذ خطوات عملية لحل االزمات دولي دوليعربي  عربي 
ارتفاع ضحايا العدوان إلى 70 قتيال وجريحا

حركة الجهاد اإلسالمي تكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال »أبو العطا« في غزة

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت مجل�ة »فوري�ن بولي�ي« تقري�رًا تحدث 
عن »تص�ادم اإلندفاعات« يف السياس�ة الخارجية 
األمركي�ة، إذ أش�ار إىل أن الواليات املتحدة تريد أن 
تقلّ�ص دورها عىل صعي�د العالم وترك األطراف يف 
الخ�ارج تتوىل مس�ؤولية حل مش�اكلها ، لكنها يف 
الوقت نفس�ه تريد إطالة أم�د »األحادية القطبية 
األمركية«، الفتاً إىل محاوالت أمركا منع الحكومة 

السورية من إستعادة كامل أراضيها.
وحذر التقرير الذي تابعت�ه »املراقب العراقي« من 
أن »الرغبات املتنافس�ة هذه« قد تؤدي إىل سلسلة 
م�ن االخفاقات االمركي�ة كما حصل يف س�وريا، 
الديمقراطي�ن  املرش�حن  تركي�ز  ع�ن  وتح�دث 
للرئاس�ة االمركية ع�ىل رضورة إنه�اء الحروب، 
تماش�ًيا م�ع موقف الش�ارع األمرك�ي إزاء قرار 
الرئي�س االمريك�ي دونال�د ترامب س�حب القوات 

األمركية من شمال سوريا«.
وأضاف أن »مس�ار السياس�ة األمركية يف سوريا 
بّن م�دى صعوبة أن يتكّيف صناع السياس�ة مع 
القي�ود الت�ي يفرضه�ا الواقع الس�يايس الداخيل، 
وأن السياس�ة األمركية منذ بدء األزمة يف س�وريا 
تعاني من ع�دم تطابق »الطموحات« مع املوارد«، 
موضًح�ا أنه »يتم رس�م طموحات كب�رة دون أن 

تخصص الكثر من املوارد لتحقيقها«.

المراقب العراقي/ متابعة...
 «  Sohu« مجل�ة  اعت�رت 
الصينية، ان روس�يا التي تمتلك 
ترسانة نووية هائلة، تستطيع 
تدم�ر أرايض الوالي�ات املتحدة 

عر مرات عىل األقل.
املجل�ة،  وذك�ر مق�ال نرت�ه 
العراق�ي«  »أملراق�ب  وتابعت�ه 
أن »روس�يا تملك كمي�ة كبرة 

من الرؤوس القتالي�ة النووية، 
ووس�ائل نق�ل هذه ال�رؤوس، 
ه�ذه  إط�الق  مواق�ع  وكذل�ك 
األس�لحة النووي�ة، بم�ا يف ذلك 
وصواريخ  )تو-160(،  طائرات 
اس�رتاتيجية،  باليس�تية 
باإلضاف�ة إىل غواص�ات إطالق 
الصواريخ الباليستية من طراز 

)بوريه(«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الحركة االحتجاجية يف الس�ودان، أّن النيابة 
العام�ة أص�درت مذك�رات اعتق�ال وأوام�ر من�ع 
س�فر بحق “مدّبري ومنّفذي انق�الب” 1989 ويف 
مقّدمهم الرئيس السابق عمر البشر، املوقوف منذ 
أبريل ح�ن أطاح به الجيش إثر انتفاضة ش�عبية 
غر مس�بوقة. وبحسب وكالة »فرانس برس« قال 
منّس�ق اللجنة القانونية يف تنسيقية قوى الحرية 

والتغير محمد حس�ن عربي يف بي�ان: إّن “النيابة 
الجنائية واصلت إجراءات البالغ املدّون ضّد مدّبري 
ومنّف�ذي انق�الب 30 يوني�و 1989، تحت إرشاف 
وكيل النيابة«. وأضاف »ت�ّم إصدار أوامر قبض يف 
مواجه�ة كّل أعضاء مجلس قي�ادة انقالب اإلنقاذ 
العس�كرين األحي�اء، ومن املدنين ص�درت أوامر 
قب�ض بح�ّق كّل من ع�يل الحاج محم�د وابراهيم 
السّنويس اللذين لم يتّم القبض عليهما حتى اآلن«.

بوليسي: السياسة الخارجية االمريكية تعيش تخبطا عاليا فورين 

برس: النيابة السودانية تصدر مذكرات اعتقال بحق البشير وقادة انقالب 1989 فرانس 

صينية: مجلة 
 روسيا قادرة على تدمير أمريكا

 عشر مرات
صحف 

ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
تحدثت مصادر إعالمية فلسطينية عن 
تفاصيل مثرة بش�أن عملي�ة االغتيال 
التي نفذها االحت�الل ألحد قادة حركة 
الجه�اد اإلس�المي به�اء أب�و العطا يف 

قطاع غزة.
وقالت املص�ادر، إن »تحقيقات أجراها 
الجهاز األمني لحركة الجهاد اإلسالمي 
ح�ول اغتي�ال أب�و العطا، كش�فت أن 
طائرة صغرة من طراز »كواد كابرت«، 
حلق�ت 3 م�رات ف�وق منزل به�اء أبو 

العطا يف حي الشجاعية رشق غزة«.
ونقل�ت املص�ادر أن »الطائ�رة صورت 
املنزل بدقة، يف وقت لم يكن بداخله أبو 
العطا، السبت، ثم عادت األحد واالثنن 
للتحليق مرتن يف ساعات الليل، وجرى 
إطالق ن�ار عليها يف إح�دى املرتن عىل 

تلك الطائرة«.
»طائ�رات  أن  إىل  املص�ادر  وأش�ارت 
مماثل�ة، حلق�ت بش�كل مب�ارش فوق 
من�ازل 3 قيادي�ن يف رساي�ا الق�دس 
شمال غزة، يعملون بشكل مبارش مع 

أبو العطا«.
أب�و  اغتي�ال  يف  التحقيق�ات  وتش�ر 
العط�ا، إىل أن طائرة ال�«ك�واد كابرت« 
حلقت فوق منزله قب�ل اغتياله ببضع 
دقائق، ث�م اقرتبت م�ن الرفة املطلة 
عىل منزله، واخرتقته�ا باتجاه الغرفة 
بش�كل مب�ارش، واس�تطاعت التقاط 

صورته.
وتب�ن أن »الطائرة، كانت تحمل قنابل 
يدوي�ة، وانفج�رت داخ�ل الغرفة بعد 
دخوله�ا، وتوثي�ق الكام�رات املثبت�ة 

عليها وجود أبو العطا بالداخل«.
وبع�د أق�ل م�ن دقيق�ة م�ن تفج�ر 
الطائرة، الذي لم يس�بب س�وى أرضار 
مح�دودة باملمتل�كات، أطلق�ت طائرة 
حربي�ة صاروخن بش�كل مبارش عىل 

الغرفة، ما أدى إىل تدمرها بالكامل.
وأشارت املصادر، إىل أن »أبو العطا دخل 
منزله قبل نصف س�اعة م�ن اغتياله، 
وكانت طائرات اس�تطالع ترصد املنزل 

باس�تمرار، وال�ذي ال ي�رتدد إليه كثرا 
بسبب املالحقة من قبل »إرسائيل«.

من هو »به�اء أبو العطا« وكيف كانت 
تنظر إليه »إرسائيل«؟

وتس�تعمل »إرسائيل« يف اآلونة األخرة 
طائ�رات »كواد كاب�رت«، وهي طائرات 
صغ�رة تحم�ل كام�رات وبطاق�ات 
ذكي�ة للتصوي�ر وتخزي�ن املعلومات، 

وبإمكانها حمل قنابل خفيفة.
وت�م إس�قاط ع�دد منه�ا يف األش�هر 
األخ�رة، بفعل إطالق النار تجاهها، أو 

سقوطها بفعل خلل فني.
الش�خصيات  العط�ا م�ن  أب�و  ويع�د 
القوية واملؤثرة يف رسايا القدس، الذراع 
العس�كرية لحركة الجهاد اإلس�المي، 
واملس�ؤول ع�ن الكث�ر م�ن العمليات 

الهجومي�ة ض�د االحت�الل اإلرسائييل، 
وخاصة إطالق الصواريخ.

وس�بق أن تعرض عدد م�ن قادة رسايا 
القدس لعمليات اغتيال نفذها املوساد 
اغتي�ال  فبع�د  مب�ارشة،  اإلرسائي�يل 
قائ�د  اغتي�ل  الش�قاقي،  مؤسس�ها 
الرسايا يف غزة، خالد الدحدوح، الشهر 
 ،2006 م�ارس  يف  الولي�د«،  ب�«أب�و 

بتفجر سيارة كانت عىل الطريق الذي 
يس�ر عليه يف مدينة غزة، كما اغتالت 
إرسائيل القائد العام للرسايا يف ش�مال 
الضف�ة الغربية، حس�ام ج�رادات، يف 
أغس�طس 2006، بأيدي وحدة خاصة 
من الجي�ش اإلرسائييل اقتحمت مخيم 

جنن.
من جه�ة أخرى أعلن�ت وزارة الصحة 

الفلس�طينية، عن مقتل 18 فلسطينيا 
وإصابة 50 آخرين، من�ذ بدء التصعيد 
الصهيون�ي ع�ىل قطاع غ�زة منذ فجر 

أمس.
ويف وقت الحق أف�ادت مصادر إعالمية 
يف غزة بسقوط قتيلن إثر غارة لطران 
الع�دو اإلرسائييل عىل دراج�ة نارية يف 

شارع املنصورة.

وش�نت طائ�رات االحت�الل الصهيوني 
عدة غ�ارات ع�ىل القطاع، اس�تهدفت 
رص�د  ونق�اط  ومواق�ع  عن�ارص 

للمقاومة، باإلضافة إىل أراٍض زراعية.
ع�رات  بإط�الق  املقاوم�ة  وردت 
القذائ�ف الصاروخي�ة باتج�اه أهداف 
صهيوني�ة ب�ن “غ�الف غ�زة” و”ت�ل 

أبيب” وسط فلسطن املحتلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
انترت قوات األمن اللبنانية بصورة مكثفة يف الساعات األوىل من صباح اليوم 

األربعاء عند قرص بعبدا الرئايس، وسط دعوات للتظاهر أمامه.
وج�اءت دع�وات التظاهر قرب الق�رص الرئايس بع�د مقابلة أجراه�ا الرئيس 
ميش�ال عون الثالثاء وأث�ارت غضب املحتجن. وأثار ع�ون غضب املتظاهرين 
عندم�ا ق�ال إن�ه ال أحد يس�تطيع وض�ع فيتو عىل مش�اركة وزي�ر الخارجية 
يف الحكوم�ة املس�تقيلة وصهره ج�ران باس�يل يف الحكومة، وقول�ه باللهجة 
اللبنانية، عن املحتجن: “إذا مش عاجبهم وال حدا آدمي )ش�خص( بالس�لطة 
يروح�وا يهاجروا”. وأصدر املكتب اإلعالمي للرئاس�ة توضيح�ا، وأكد أنه جرى 
تحري�ف ترصيح عون ليب�دو وكأنه يدع�و املتظاهرين للهج�رة. وذكر املكتب 
اإلعالم�ي أن “الصحي�ح أن الرئي�س عون قال إن�ه إذا لم يكن هن�اك أوادم من 
الحراك للمشاركة يف الحوار، فليهاجروا ألنهم بهذه الحالة لن يصلوا إىل السلطة. 
فاقتىض التوضيح منعا ألي التباس أو س�وء اس�تغالل”. يف غضون ذلك، سقط 

الليلة املاضية أول قتيل منذ انطالق االحتجاجات يف لبنان منذ نحو شهر. 

المراقب العراقي/ متابعة...
قال رئيس لجنة املخابرات بمجلس 
الن�واب األمريكي »آدم ش�يف«، إن 
اللجنة س�تعقد جلس�ات علنية عىل 
مدى 3 أيام، األسبوع املقبل، يف إطار 
تحقيقه�ا بش�أن مس�اءلة الرئيس 
»دونال�د ترامب«. وأضاف »ش�يف« 
)ديمقراطي( يف بيان تابعته »املراقب 
العراقي« أن »الش�هود يف الجلسات 

التي س�تعقدها اللجنة أيام الثالثاء 
واألربع�اء والخميس من األس�بوع 
املقب�ل، ق�د تلق�وا بالفع�ل طلبات 
بش�هاداتهم«.  ل�إدالء  اس�تدعاء 
فيم�ا  الديمقراطي�ون  ويحق�ق 
إذا كان »ترام�ب« ق�د ضغ�ط ع�ىل 
أوكراني�ا الس�تهداف »ج�و بايدن« 
منافسه الديمقراطي يف االنتخابات 

الرئاسية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أي�دت املحكم�ة البحرينية الس�جن 
املؤب�د بح�ق مواط�ن م�ع تغريمه 
100 أل�ف دينار، وذل�ك عىل خلفية 

سياسية.
ونقل موق�ع انصار ثورة 14 فراير 
أن »املحكمة ألغت حكًما بإس�قاط 
جنس�يته نظرًي�ا، حي�ث إن ق�رار 
إرجاع الجنس�ية ملن أس�قطت عنه 

يبق�ى ح�ًرا ع�ىل ورق، وه�و م�ا 
يؤكده الكث�ر من املواطن�ن الذين 
ل�م يتمكن�وا م�ن اس�تخراج أوراق 
ثبوتية حتى بعد إلغاء قرار إسقاط 

جنسيتهم«.
وكان النظ�ام البحرین�ي ق�د زع�م 
أن املواطن عمل عىل تش�كيل خلية 
»إرهابية« داخل البحرين بالتنسيق 

مع الحرس الثوري اإليراني.

المحاكم الخليفية تؤيد حكم المؤبد 
بحق مواطن بحريني

المراقب العراقي/ متابعة...
انتق�دت األكاديمي�ة واملعارضة الس�عودية 
مضاوي الرش�يد السياسات املتبعة من قبل 
محم�د ب�ن س�لمان يف الس�عودية، وقالت: 
»حت�ى الس�كوت أصب�ح يعت�ر جريمة يف 
مملك�ة الصم�ت«، وتحدث�ت ع�ن اخ�رتاق 
الس�لطات الس�عودية ملوقع تويرت من أجل 

التجسس عىل مواطنيها.
وقال�ت الرش�يد يف مقال ن�ره موقع »ذي 
وتابعت�ه  الريطان�ي  آي«  إيس�ت  مي�دل 
»أملراق�ب العراق�ي« إن »اب�ن س�لمان يريد 
مراقبة املخالف�ن والقبض عىل املعارضن، 
الذي�ن  الس�عودين  نش�اطات  وتقوي�ض 
يعيش�ون يف املنف�ى، حيث يتم عر وس�ائل 
الط�الب  مراقب�ة  االجتماع�ي  التواص�ل 
واألكاديمي�ن والنش�طاء ع�ن كث�ب، قب�ل 
أن تق�وم القنصلي�ات الس�عودية املختلفة 

بإرسال امللفات املعدة عنهم إىل الرياض«.

وأش�ارت الرش�يد إىل أن »حكوم�ة الواليات 
املتحدة أدانت اثنن من املوظفن الس�ابقن 
يف »تويرت« بالتجس�س لصالح الس�عودية، 
البيان�ات  باخ�رتاق  قيامهم�ا  بع�د  وذل�ك 
الش�خصية ألكثر من ستة آالف حساب عىل 
»توي�رت«، بما يف ذلك حس�اب معارض بارز 
أصبح الحقا مقربا من الصحفي السعودي 

جمال خاشقجي«.
وأضافت أن�ه »يقال إن وكيال س�عوديا هو 
م�ن جن�د املوظف�ن اإلثن�ن بع�د أن أغدق 
ال�دوالرات  م�ن  اآلالف  ع�رات  عليهم�ا 
والهدايا الثمينة، أما مهمتهما فكانت تتمثل 
يف تمري�ر املعلوم�ات ع�ن منتق�دي النظام 
الس�عودي إىل ب�در العس�اكر مدي�ر املكتب 

الخاص البن سلمان«.
وتابعت الرش�يد إن »العس�اكر ربما يجلس 
اآلن يف مكتب ابن س�لمان، ويفكر يف كيفية 
احت�واء أح�دث فضيح�ة وإعادة اكتش�اف 

ص�ورة الس�عودية كم�الذ آم�ن للرح�الت 
الس�ياحية والرتاثي�ة«، مضيف�ة أن�ه »بعد 
هذه الحلقة األخرة من مسلس�ل الفضائح 
أخ�رى  م�رة  »توي�رت«  طاغ�وت  يته�اوى 
م�ن برج�ه العاجي بع�د انكش�اف عمالئه 

ومبعوثيه املنترين يف أنحاء العالم«.
وبحسب الكاتبة، فإن »النظام السعودي لم 
يب�ادر إىل حظر »تويرت« وغره من وس�ائل 
التواصل االجتماعي وذلك ألسباب، من بينها 
أن ابن سلمان يريد تدشن حقبة جديدة من 
التواصل عر وس�ائل التواص�ل االجتماعي، 
مما يس�مح له بإطالق حم�الت دعائية، إىل 

جانب العديد من اإلصالحات املزعومة«.
وتابع�ت أن »ابن س�لمان يعلم أن الش�باب 
وس�ائل  يف  بالفع�ل  غارق�ون  الس�عودين 
التواص�ل االجتماع�ي، حي�ث يعرب�ون عن 

تطلعاتهم وعن انتقاداتهم للنظام«.
الس�عودين  »الش�باب  أن  الرش�يد  ورأت 

س�خروا من شعار ابن س�لمان »السعودية 
عظيم�ة«، م�ن خ�الل اإلش�ارة إىل أن ذل�ك 
الش�عار م�ا ه�و إال مج�رد دعاي�ة لي�س 
بإمكانها أن تس�رت التصدع�ات التي يعاني 
منه�ا النظ�ام، خاصة م�ا يتعل�ق باعتقال 

وتعذيب سجناء الرأي وغرهم«.
كما أضافت الكاتبة أن »ابن س�لمان ش�دد 
مراقبته عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي، 
وجند جيش�ا إلكرتونيا لنر أكاذيبه ورصد 
األص�وات املخالف�ة وإنزال أش�د العقوبات 
به�ا، مم�ا اضط�ر املنفي�ن يف الش�تات إىل 
أخذ زمام املبادرة وتس�لم راي�ة النضال من 

نظرائهم املحارصين داخل البالد«.
وبحس�ب الرش�يد، »يس�تخدم ابن سلمان 
ع�ىل  والقب�ض  املخالف�ن  لرص�د  توي�رت 
يمارس�ه  م�ا  وتقوي�ض  املعارض�ن، 
السعوديون يف الخارج من نشاطات، وكثرا 
ما كان يتم تبليغ األشخاص الذين ينتقدون 

النظ�ام بأن�ه لن يمكنه�م تجدي�د جوازات 
س�فرهم إال إذا عادوا إىل بلده�م، مما جعل 
البعض منهم يطلب لجوءا سياس�يا، وبقي 

البع�ض منه�م عالق�ن يف دول غربي�ة«.
وتقول الكاتبة إن »جواس�يس النظام داخل 
»توي�رت« كان�وا ج�زءا م�ن اآللة الت�ي تعد 
التقاري�ر عن ه�ؤالء املنفي�ن وتلحق األذى 
بهم، خاصة النش�طاء وأصح�اب األصوات 
املرتفع�ة مثل عم�ر الزهراني ال�ذي أصبح 

أيقونة للمقاومة عر وسائل اإلعالم«.
واعت�رت أن »«توي�رت« أثب�ت أن�ه وس�يلة 
باملعارض�ن  لإمس�اك  جي�دة  تنص�ت 
ومعاقبته�م وإلجزال العط�اء ملن يمتدحون 
النظ�ام، وصار الصم�ت يف حد ذات�ه يعتر 

جريمة«.
وختم�ت الكاتب�ة قائل�ة إن »س�معة اب�ن 
سلمان تشّوهت إىل الحد الذي لم يعد ممكنا 

إصالح يشء منها«.

لبنان: انتشار أمني مكثف عند قصر 
بعبدا الرئاسي ودعوات للتظاهر أمامه

النواب األمريكي يعقد جلسات استماع 
علنية بشأن مساءلة ترامب

ابن سلمان يشّدد مراقبته على وسائل التواصل االجتماعي ويزرع جواسيس داخل »تويتر«
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بقلم / بسام ابو شريف…
أس�قطت الدفاعات الجوية االيرانية ” املحلية ” 
، طائرة اس�تطالع تجسسية ارسائيلية وأطلقت 
ه�ذه الطائ�رة ، وه�ي متقدم�ة تكنولوجيا بما 
تحمله من أجهزة تجسسية ) طورتها واشنطن 
وت�ل ابي�ب س�ويا ( ، م�ن قاع�دة امريكي�ة يف  

املنطقة.
ج�اء ذلك يف خضم املظاهرات الش�عبية املطالبة 
بمحاس�بة الفساد والجواس�يس وعمالء امريكا 
وارسائيل يف صفوف بعض املسؤولني العراقيني .

وأس�قط ح�زب الل�ه يف لبن�ان طائ�رة مس�رية 
تجسسية قادرة عىل حمل صواريخ خالل الحراك 
الش�عبي املطال�ب بمحارب�ة الفس�اد يف لبنان ، 
وس�بق أن فضحن�ا املعلومات حول ارس�ال 28 
خب�ريا ارسائيليا للعراق تس�للوا للجنوب وبغداد 
من خ�الل الربازاني ، وكذلك كش�فنا املعلومات 
حول طواقم املوس�اد املحلي�ة واالرسائيلية التي 
وصل�ت لبن�ان قبي�ل الح�راك الش�عبي وأثنائه 
ودعونا للتدقيق بجوازات األوروبيني الداخلني اىل 

لبنان واالمريكيني كذلك .
األمر امللفت أيضا ، هو عودة كوش�نر لنش�اطه 

من بوابة توطني الفلس�طينيني وش�طب قضية 
فلس�طني ، دوائ�ر ترامب بدأت تخ�ى فعليا أن 
يخ�ر ترام�ب االنتخابات خاصة بعد سلس�لة 
الشهادات التي أدىل بها دبلوماسيون مطلعون ، 
ورفض الوزير بار تربئة ترامب من لغط املكاملة 
الهاتفي�ة ب�ني ترام�ب ورئي�س اوكراني�ا ، لقد 
حاول ترام�ب ابتزاز اوكرانيا واكراهها عىل فتح 
تحقيق حول نشاطات بايدن وابنه التجارية مع 
اوكرانيا بهدف انجاح حملته االنتخابية والحاق 

الهزيمة ببايدن .
قالئ�ل ه�م الذي�ن انتبه�وا اىل أق�وال بومبيو يف 
مع�رض تهجم�ه وتهدي�ده الي�ران ، فق�د مرت 
جملة عىل لسانه بها أبعاد كبرية اذ عندما أحرج 
حول استخدام واشنطن للخيار العسكري أبقى 
بومبي�و املوق�ف عند رفض الحرب واالس�تمرار 
يف العقوبات وتش�ديدها ، والتف�ت جانبا وكأنه 
يتح�دث اىل ش�خص أو صحف�ي مع�ني قائال : 
س�نرى م�اذا س�يفعل االرسائيلي�ون ؟ ، وكان 
ق�د اس�تخدم نفس التعب�ري أثن�اء تصاعد أزمة 

فنزويال .
كل املؤرشات تدل عىل أن هجوما جديدا هو قاب 

قوس�ني أو أدن�ى ، وعلين�ا أن نرب�ط األجداث يف 
الس�احات من ايران للعراق لس�وريا للبنان واىل 
فلس�طني ) وربم�ا االردن ( ، فارسائي�ل تعتمد 
عىل خلق جو من الفوىض العارمة ، والخلط بني 
تحركه�ا وعمالئها وبني الحراك الش�عبي املحق 
ومطالب الشعب بالتخلص من الفساد واملطالبة 
ل�دى ارسائي�ل  أن  ، والش�ك  الكري�م  بالعي�ش 
وامكانات واش�نطن التي وضعت تحت ترصفها 
) وامكانات حلفاء واش�نطن اآلخرين ( خيارات 
عديدة ووسائل وطرق متعددة لشن هذه الحرب 
، ونلخص سيناريو االعتداء املتصاعد بالخطوات 

التالية : –
1- عملي�ات تفج�ري يف مواقع الحراك الش�عبي 
ومواق�ع األح�زاب ومح�ور املقاوم�ة يف لبن�ان 

والعراق .
2- عملي�ات اغتي�ال واس�عة النط�اق لقيادات 
ولبن�ان  الع�راق  يف  املقاوم�ة  مح�ور  وك�وادر 

وفلسطني
3- عملية تدمريية واسعة يف قطاع غزة .

4- غ�ارات مكثف�ة ودقيقة ) بطائرات مس�رية 
وطائرات قاذفة ( ، عىل مواقع الحش�د الشعبي 

وحزب الله واملقاومة يف غزة .
5- تدم�ري موق�ع أو موقع�ني ملفاع�الت نووية 
ايرانية بطائرات مس�رية وطائ�رات اف 35 التي 

اليكتشفها الرادار .
وأصبح�ت ارسائي�ل اآلن ق�ادرة عىل اس�تخدام 
مط�ارات قريبة جدا م�ن ايران يف بع�ض بلدان 
الخلي�ج وم�ن القواع�د االمريكية ، م�ن ناحية 
اخرى يش�كل هذا الخيار مم�را آمنا لنتنياهو يف 
رصاعه عىل مقعد رئاس�ة الحكومة ، ويظن أنه 
س�يعطيه دفعة كب�رية ل�دى االرسائيليني الذين 

سيصوتون له كرئيس وزراء منتخب .
كوش�نر ، ه�و املكل�ف بمتابع�ة ه�ذا امللف مع 
نتنياه�و وزعم�اء خليجي�ني متحالف�ني م�ع 
واشنطن وتل ابيب ، من ضمن كل هذه الخيارات 
أضافت الوالي�ات املتحدة بالعملي�ة التي أعلنت 
انها اس�تهدفت ابو بكر البغدادي اطالق مئات ) 
ربما آالف ( ، من كوادر وقيادات ومقاتيل داعش 
اىل داخل سوريا حيث احتفظوا بأموال ومخازن 
س�الح ، وذل�ك الع�ادة خل�ط األوراق الخض�اع 
س�وريا ، والرد عىل موس�كو . انها حربهم التي 

بدأت وهي فرصة محور املقاومة لكرسحتهم .

نصت املادة 40 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 
الذي وافق عليه الش�عب العراقي باألغلبية الساحقة بما 
ييل: “حري�ة اإلتصاالت و املراس�الت الربيدي�ة و الربقية 
و الهاتفي�ة و االلكرتوني�ة و غريها مكفول�ٌة، و ال يجوز 
مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إال لرضورٍة 
قانوني�ٍة و أمني�ة، و بق�راٍر قضائ�ي”. و كم�ا يتض�ح 
م�ن نص املادة الدس�تورية أع�اله بأن حري�ة اإلتصاالت 
األلكرتونية )خدمة اإلنرتنت( مكفولة أي ال يجوز قطعها 
و أن مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها لرضورٍة 
قانوني�ٍة و أمنية، يجب أن يكون بق�راٍر قضائي. و عليه 

فإنه ال يجوز قطع خدمة اإلنرتنت بأي ذريعة كانت.
إن املس�ئول األع�ىل ع�ىل ضمان توف�ري خدم�ة اإلنرتنت 
دس�توريا ً بدون إنقطاع ه�و رئيس الجمهورية الذي من 
ضم�ن واجباته الس�هر عىل ضم�ان اإللتزام بالدس�تور 
إس�تنادا ً لنص املادة 67 من الدستور “رئيس الجمهورية 
هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل س�يادة البالد، 
ويس�هر عىل ضمان االلتزام بالدس�تور، واملحافظة عىل 
اس�تقالل العراق، وسيادته، ووحدته، وس�المة أراضيه، 

وفقاً ألحكام الدستور”.
لق�د كان ع�ىل رئي�س الجمهوري�ة أن يعمل ع�ىل تنفيذ 
اليم�ني  أدى  إن�ه   ً خاص�ة  و  الدس�تورية  مس�ئولياته 
الدس�تورية وف�ق املادة 71 من الدس�تور “ي�ؤدي رئيس 
الجمهوري�ة، اليم�ني الدس�تورية أمام مجل�س النواب، 
بالصيغة املنصوص عليها يف املادة )50( من الدستور” و 
نص اليمني كما ورد يف املادة 50 من الدستور “اُقسم بالله 
العيل العظيم، أن أؤدي مهماتي ومس�ؤولياتي القانونية، 
بتف�اٍن وإخ�الص، وأن أحاف�ظ ع�ىل اس�تقالل الع�راق 
وس�يادته، وأرعى مصالح ش�عبه، وأس�هر عىل س�المة 
أرضه وس�مائه ومياه�ه وثرواته ونظام�ه الديمقراطي 
االتح�ادي، وأن أعم�ل ع�ىل صيان�ة الحري�ات العام�ة 
والخاصة، واستقالل القضاء، والتزم بتطبيق الترشيعات 
بأمان�ٍة وحي�اد، والله عىل م�ا أقول ش�هيد”. و لقد كان 
ع�ىل رئيس الجمهورية أن يقدم طلب�ا ً إىل مجلس النواب 
بس�حب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إس�تنادا ً للمادة 
61 – ثامنا ً – ب – 1 من الدس�تور “لرئيس الجمهورية، 
تقدي�م طل�ب إىل مجلس النواب بس�حب الثقة من رئيس 
مجل�س ال�وزراء” ألنه ه�و املس�ئول التنفي�ذي املبارش 
ع�ن توفري خدمة اإلنرتن�ت و ذلك بموجب امل�ادة 78 من 
الدس�تور “رئيس مجلس الوزراء هو املس�ئول التنفيذي 
املب�ارش ع�ن السياس�ة العام�ة للدول�ة، و القائ�د العام 
للقوات املس�لحة، يقوم بإدارة مجل�س الوزراء، و يرتأس 
اجتماعات�ه، و له الحق بإقالة ال�وزراء، بموافقة مجلس 
الن�واب”. و إن عدم قيام رئي�س الجمهورية بهذا اإلجراء 
يضعه تحت طائلة نص املادة 61 من الدس�تور “يختص 
مجل�س النواب بما يأتي: سادس�ا ً – أ – مس�اءلة رئيس 
الجمهورية بناءً  عىل طلب مسبب، باألغلبية املطلقة لعدد 
أعض�اء مجلس الن�واب.  ب – إعفاء رئي�س الجمهورية، 
باألغلبي�ة املطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته 
م�ن املحكمة االتحادي�ة العليا، يف إحدى الح�االت اآلتية: 
1- الحن�ث يف اليمني الدس�تورية”. و لك�ن يبدو إنه ليس 
لهم يمني دس�تورية و ال حتى يمني ال دستورية و لسان 

حالهم يقول ليذهب الشعب و الدستور إىل الجحيم.

قطع خدمة اإلنترنت 
فساد دستوري

خالد ابراهيم

اسرائيل مكلفة بشن الحرب على محور المقاومة

كتب / باسل عباس خضير …
ضم�ن حزم�ة ) االصالح�ات ( الت�ي تبناه�ا مجل�ي 
ال�وزراء والن�واب ملواجهة الغضب الش�عبي عىل الظلم 
واملحاصص�ة والفس�اد ، تم تقديم أف�كارا ومقرتحات 
لتعديل قانون التقاعد املوحد رقم 9 لسنة 2014 وتصب 
اغلب التعديالت يف ه�دف واحد وهو اإلخراج املبكر من 
الوظيف�ة إليج�اد درجات وظيفية ضم�ن حركة املالك 
إلح�الل موظف�ني جدد بدال م�ن املحال�ني إىل التقاعد ، 
وس�واء كانت األرقام حقيقي�ة أم إنها باجتهادات فان 
تطبيق القانون س�يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل 
لتوظي�ف الخريج�ني وغريهم من العاطل�ني كمحاولة 
المتص�اص الغض�ب الكب�ري بانتش�ار البطال�ة الت�ي 
تع�ود لعاملني مهم�ني ، األول هو اإلدم�ان عىل تعطيل 
فعالي�ات العمل واإلنت�اج يف القطاع�ات االقتصادية ) 
العام ، املختلط ، الخاص ( لتس�هيل االس�ترياد إلرضاء 
الدول املصدرة او إليجاد غطاء للفس�اد وزيادة الثروات 
الش�خصية والعائلي�ة ، والثان�ي ه�و قي�ام الحكومة 
بإدخال مواد يف مش�اريع قوانني املوازنة االتحادية منذ 
خمس س�نوات تتضمن إيقاف التعيينات بكل أشكالها 
حت�ى وان كان�ت من حرك�ة املالك وبش�كل قلص من 
التعيينات عدا التعيينات العش�وائية بالرشوة وللبعض 
خارج الس�ياقات يف غياب مجل�س الخدمة االتحادي ، 
ويضاف لذلك اس�تحداث مادة يف قان�ون املوازنة تتيح 
للموظف التمت�ع بإجازة ملدة خمس س�نوات يتقاىض 
خاللها 75% من راتبه االسمي وتعد مدة اإلجازة خدمة 
تقاعدي�ة ، ومن اطلع عىل تعديل قانون التقاعد يمكنه 
أن يلمس الرغب�ة الواضحة يف التخيل عن الخربات التي 
ترتاكم من الوظيفة إليج�اد موظفني جدد بدون تراكم 
الخ�ربات الت�ي تعينهم يف اإلنت�اج واالبت�كار واإلبداع ، 
حي�ث رك�ز عىل تقلي�ص الس�ن القانوني�ة لإلحالة إىل 
التقاعد بجعله 60 عاما كحد أقىص والس�ماح ملن لديه 
خدمة مقدارها 15 س�نة وبعمر 45 س�نة باإلحالة إىل 
التقاع�د وتقايض الرات�ب التقاع�دي ، وان يكون الحد 
األدن�ى للرات�ب التقاع�دي 800 ألف دينار ش�هريا ملن 
يحال إىل التقاعد بس�بب الس�ن القانونية او األس�باب 
املرضي�ة او عندما يكون معيال الثنني فأكثر و600 ألف 

دينار شهريا لآلخرين .

وق�د ادخل م�رشوع التعدي�ل الذي تم�ت قراءته األوىل 
والثاني�ة يف مجل�س الن�واب وب�ات بانتظ�ار ترشيعه 
بش�كل نهائ�ي خ�الل أي�ام ، مجموعة من امل�واد التي 
تتبنى مفهوم دولة الرعاية االجتماعية بدال من مفهوم 
الدولة املنتجة من خالل تأمني مدخوالت شهرية ألكثر 
من 5 ماليني متقاعد ش�هريا من النفقات التش�غيلية 
للموازن�ة االتحادية التي تمول بش�كل ش�به كامل من 
إي�رادات بيع النف�ط وليس م�ن الناتج املحيل للس�لع 
والخدم�ات غ�ري النفطية ، ومن امل�واد التي أقحمت يف 
املرشوع هو الس�ماح للموظف برشاء خمس س�نوات 
خدم�ة للحصول ع�ىل الرات�ب التقاعدي ب�دال من بيع 

راتب�ه التقاع�دي لصن�دوق التقاع�د ليبن�ي مرشوعا 
اقتصادي�ا يخدم الدخ�ل القومي وتتخل�ص الدولة من 
التزاماتها يف تامني رواتب تقاعدية للقادرين عىل العمل 
واإلنت�اج ، فضال ع�ن منح مكافأة الخدم�ة التقاعدية 
مل�ن لدي�ه خدمة بمق�دار 25 س�نة فأكث�ر بمعدل 12 
راتب مرضوبا بآخر اس�تحقاق قبل إحالته إىل التقاعد 
وتعديل نسبة احتساب الراتب التقاعدي من 2,5% لكل 

س�نة تقاعدي�ة إىل 3,5% وبما يرفع الرات�ب التقاعدي 
ويح�دث عجزا يف صندوق التقاعد الوطني ، والس�ماح 
للمفصول�ني واملس�تقيلني واملعزول�ني وتارك�ي العمل 
بالحص�ول عىل الراتب التقاعدي إذا كانت لديهم خدمة 
تقاعدية 15 س�نة فأكثر وتطب�ق بأثر رجعي من دون 
املطالبة بالفروقات وبش�كل يس�مح بغري املس�اهمني 
الفعلي�ني بصن�دوق التقاع�د ) عىل أس�اس األس�عار 
الحالي�ة ( يف التق�ايض من�ه مم�ا يضطر الدولة لس�د 
العجز يف الصندوق م�ن تخصيصات املوازنة االتحادية 
كل ع�ام ، وقد تم الرتويج لهذا التعديل كونه انجازا و ) 
إصالح ( ، رغم إن فيه اعباءا مالية كبرية ومن شانه أن 

يعط�ل الطاقات البرشية املنتجة بتحويل من عمره 45 
س�نة فأكثر إىل عاطلني يتق�اىض كل واحد منهم 500 
دوالر ع�ىل األقل ، رغ�م إن الدولة تعاني م�ن املديونية 
الخارجية الت�ي تقول أرقامها املعلنة إنها بمقدار 130 
مليار دوالر وهي من نوع الديون بهيئة قروض بفوائد 
س�نوية واجبة الس�داد كم�ا إن تلك الدي�ون غري قابلة 
للتس�وية يف نادي باريس او غ�ريه . وقد يفهم البعض 

م�ن خالل ق�راءة هذه الس�طور باننا ضد من�ح املزايا 
ألبناء ش�عبنا الكريم بتامني وسائل العيش لهم لتوفري 
متطلب�ات الحياة الكريمة ، والصحيح إن فكرة تحويل 
الدولة إىل مس�تودع كبري للم�وارد البرشية وتامني حد 
الكفاف ملس�توياتهم املعيشية دون تمكينهم من إنتاج 
رواتبه�م ومس�تحقاتهم غ�ري محبذة لكل م�ن يفهم 
مب�ادئ االقتص�اد ، ألنها عبارة عن حل�ول ارضائية او 
ترقيعية رسعان ما ينكش�ف أمرها بانخفاض أسعار 
النفط او تعثر الصادرات النفطية او أي اختالل يحدث 
يف اإلي�رادات االتحادي�ة ، آخذي�ن بنظ�ر االعتبار حجم 
املديوني�ة الداخلية والخارجية للعراق التي تتطلب دفع 

5 تريليون دينار سنويا لخدمة الدين واستحقاق بعض 
القروض للتس�ديد ، كما إن نفط الع�راق بات مرهونا 
بيد رشكات الرتاخيص التي تس�تحوذ عىل حصة كبرية 
من إنتاج النفط وهناك التزامات أخرى تتعلق باسترياد 
الطاق�ة الكهربائية والغاز من الخ�ارج لتقليل الفجوة 
بني اإلنتاج واالستهالك ، ناهيك عن االلتزامات املتعلقة 
باس�ترياد املش�تقات النفطي�ة بس�بب ع�دم تحقي�ق 

االكتف�اء الذاتي الذي يغطي االس�تهالك رغم تصدير 4 
مالي�ني برميل من النفط الخ�ام يوميا ، وان املعالجات 
من خ�الل التعيني أثبتت خطورته�ا ألنها تكون حافزا 
ل�رتك القطاع�ات اإلنتاجية وتنامي الفس�اد ، فالدولة 
بإمكانه�ا التعي�ني ولكنها م�ا تلبث أن تك�ون عاجزة 
عن تحفي�ز املوظفني فيتحول بعضهم إىل س�ارقني او 
مرتشني الن مدخوالتهم ال تغطي احتياجاتهم املعيشية 
، وكمثال عىل ذلك إن الحكومة لم تستطيع زيادة سلم 
الروات�ب الصادر بموجب القان�ون 22 منذ عام 2008 
ولح�د الي�وم رغم إن أس�عار النفط تزاي�دت بضعفني 
او أكث�ر ، وعندم�ا ح�دث تغري يف أس�عار النفط قامت 
حكومة العب�ادي بتخفيض الس�لم وفرض الرضائب 
ع�ىل رواتب ال تكفي للمعيش�ة ، وان إتباع سياس�ات 
التعيني هي وس�يلة سهلة للحكومات لتهدئة الشارع 
ولكمه�ا مكلفة ألنه�ا ال تمول من امتي�ازات صانعي 
ومتخذي الق�رارات وإنما من املال العام وعىل طريقة 
) مال عمك ميهم�ك ( ، إذ من املفروض أن يتم تفعيل 
قطاع�ات االقتصاد وتوفر الخدم�ات وتقليل معدالت 
التضخم لكي ينعم املواطن�ني برفاهية حقيقية وغري 
مزينة بق�رارات ال تعرف تكاليفه�ا وأعبائها والقدرة 
عىل س�دادها وتغطيتها ، فمن ابرز الواجبات الوطنية 
للمخلص�ني الحقيقي�ني الباحث�ني ع�ن اإلص�الح هو 
املحافظ�ة عىل الث�روات البرشية وتوظيفها بالش�كل 
الصحي�ح وع�دم تعطيله�ا واله�در فيه�ا ، ونح�ن ال 
نس�تكثر عىل أبن�اء ش�عبنا العزي�ز التعي�ني وزيادة 
الرواتب التقاعدية وإنما نخى القطف املبكر لثمارها 
قب�ل نضوجها كما إننا نخاف ع�ىل بذورها وبراعمها 
وفس�ائلها لكي ال تك�ون عقيمة او يمح�ى تاريخها 
ال�ذي صنع كل ما ه�و مرشق يف الع�راق ، فمن يتوىل 
ش�ؤونها يجب أن يكون�وا زراعا ويجي�دون االهتمام 
باإلنس�ان وليس مجرد تجارا يهمهم االس�ترياد وهدر 
الثروات ، او فاسدين يهدفون التغطية عىل الفساد من 
أموال ليست من لحم ) ثورهم ( فثروات البلد توارثناها 
من عرق جب�ني من ضحوا من قبل إلبق�اء دررها لكل 
األبن�اء ، ونقول نع�م إليجاد فرص العمل باس�تحقاق 
وإلنص�اف املتقاعدين ولكن ارحم�وا ثروات العراق من 

الضياع فمنها من حقوق من سيخلفنا من األجيال .

تعديل قانون التقاعد .. ترضية أم إصالح ؟؟



أعلن االتحاد العراق�ي لكرة القدم، 
ان نظريه االسيوي، حذر من ارتداء 
العبي املنتخ�ب الوطني للكمامات 
قبيل انطالق مباراة أسود الرافدين 
امام إي�ران يف التصفيات املزدوجة 
العال�م  كأس  لنهائي�ات  املؤهل�ة 

2022 وكأس آسيا 2023.
وقال منس�ق اتحاد الك�رة العراقي 

يف األردن، سعد لزهريي إن »االتحاد 
االس�يوي، ح�ذر االتح�اد العراقي 
م�ن ارتداء العب�ي املنتخب الوطني 

للكمامات قبل املباراة«.
وأوضح أن »االتحاد االس�يوي، يعد 
هذا االمر سياسياً وال يجوز اقحامه 
يف الرياض�ة«، مبين�اً ان »االتح�اد 
الجماه�ري  س�يمنع  االس�يوي 

العراقي�ة م�ن رف�ع أي ص�ورة او 
شعار سيايس يف مدرجات امللعب«.

اىل ذل�ك أك�د نج�م ن�ادي الرشطة 
واملنتخب الوطني صفاء هادي، أن 
العبي املنتخب الوطني س�يقاتلون 
ام�ام  الف�وز  تحقي�ق  اج�ل  م�ن 
املنتخب االيران�ي يف الجولة املقبلة 
م�ن التصفي�ات املؤهل�ة لنهائيات 

آس�يا  وكأس   2022 العال�م  كأس 
.2023

املنتخب الوطني سيواجه ايران غدا 
الخميس عىل اس�تاد عم�ان الدويل 
يف تمام الس�اعة الخامس�ة مساًء 

بتوقيت بغداد.
وقال هادي إن »املعنويات مرتفعة 
ج�داً ل�دى العبي املنتخ�ب الوطني 

خالل الوحدات التدريبية اس�تعداداً 
ملواجهة املنتخب االيراني ».

واوض�ح بالق�ول، »س�نقاتل امام 
املنتخ�ب االيران�ي من اج�ل حصد 
يف  واالس�تمرار  الكامل�ة  العالم�ة 
»أن  مبين�اً  املجموع�ة«،  ص�دارة 
العراقي�ة  الجماه�ري  قلوبن�ا م�ع 

وسنلعب من اجلهم«.

يذكر ان املنتخب الوطني س�يواجه 
نظ�ريه اإليران�ي يوم غ�د الخميس 
عىل اس�تاد عم�ان ال�دويل يف تمام 

الساعة الخامسة مساًء.
ويحت�ل املنتخ�ب الوطن�ي صدارة 
املجموع�ة الثالثة، برصيد 7 نقاط، 
البحري�ن  ع�ن  األه�داف  بف�ارق 

وبفارق نقطة واحدة عن إيران.

اآلسيوي يحذر من ارتداء الكمامات في مباراة 
الغد وهادي يعد بالفوز 

6صحيفة-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

6االربعاء 13 تشرين الثاين 2019 العدد 2188 السنة العاشرة
�أزعم وفقًا ملتابعة وتوثيق منذ نهايات 

�لعقد �ل�ضبعيني للقرن �ملا�ضي حتى �لآن، 
�أن �أي دولة يف �لعامل مل تعاِن من وباء 
»�إنفلو�نز�« حظر �للعب �لدويل مثلما 

تعانيه مالعب �لعر�ق ل�ضنني طويلة، �إذ 
تتم معاجلته وقتيًا، ثم يعاود تدمري 

�لُبنى �لنف�ضية لالعبني و�جلماهري و�ضط 
ردود �أفعال �حتاد �للعبة �لوطني �لتي ل 

ترتقي �ىل خطورة �لوباء!
م�ع كل مواجهة محتدمة للك�رة العراقية يف بطوالت 
االتح�اد الدويل لك�رة القدم وخاص�ة تصفيات كأس 
العالم تتح�رّك األيدي الرشيرة خل�ف كواليس القرار 
الجاه�ز لتكتب بنّية ليس�ت بريئ�ة، ُمحرّضة الفيفا 
عىل اس�قاط رفع الحظر الجزئي م�ن معادلة تقييم 
وض�ع املالع�ب العراقي�ة بذريع�ة س�المة بعث�ات 
املنتخبات الزائرة، والغريب أن الفيفا يناقض مواقفه 
بالس�ماح للعراقيني أن يضّيف�وا األصدقاء من هونغ 
كونغ قبل ش�هر تقريباً يف مدين�ة البرصة ثم يرتاجع 
ويحرمهم من االستحقاق ذاته أمام إيران والبحرين، 
كأنه يرى من ناف�ذة ضّيقة صخباً مروّعاً لتظاهرات 
االحتج�اج البرصي�ة، فيم�ا ال يرى يف بعض ش�وارع 
العواص�م العربي�ة والعاملية قلقاً من أعمال الش�غب 
والحرق برغم أن لبنان وهونغ كونغ وفرنسا وتشييل 
وبوليفيا وغريها تنام وتصحو عىل رصخات الش�عب 
املس�تهجنة ألداء حكوماته�ا، وم�ع ذل�ك ل�ن يجرؤ 
جيان�ي إنفانتين�و ورج�ال منظمت�ه )الفيف�ا( عىل 

إزعاج االتحادات املعنية بكلمتي )وضعكم ُيقلقنا(!
لألس�ف، لم يكن الفيفا منصفاً وعادالً بقرار حرمان 
العراق م�ن تنظيم مبارات�ي إي�ران والبحرين ضمن 
التصفي�ات املزدوج�ة ملوندي�ال قط�ر 2022 وكأس 
آسيا الصني 2023، برغم تس�ّلمه خطاب التعّهد من 

أسعد العيداني محافظ البرصة 
ُمرفق�اً بخطة أمني�ة ُمحَكَمة 
املنتخب�ني  وف�دي  لحماي�ة 
وخ�ارج  داخ�ل  الضيف�ني 

النخلة حس�ب  ملعب ج�ذع 
رشوط الس�المة السارية 
يف جمي�ع املالع�ب، وه�و 

التعّه�د نفس�ه الذي طلبه 
الفيف�ا م�ن الحكوم�ة اللبنانية لضمان أم�ن مباراة 
كوري�ا الجنوبي�ة عىل ملع�ب مدينة كميل ش�معون 
الرياضي�ة يف بريوت غ�داً الخميس بحس�ب ترصيح 
رئيس اتحاد الكرة اللبناني هاش�م حيدر الذي أكد أن 
»الق�وى األمنية تتعاون معنا.. والفيفا كان س�ينقل 
املب�اراة إىل خ�ارج لبنان لو قّرر اتحادن�ا إقامتها من 

دون جمهور«!
ق�رار الفيفا تج�اه العراق م�ردود عليه أساس�اً ألنه 
ينبغي تعزيز ثقته باالتح�ادات الوطنية، وبيان مدى 
قدرته�ا عىل تحقيق النجاح يف تحّديات من هذا النوع 
طامل�ا أن إجراءاته�ا التنظيمي�ة مس�توفية لرشوط 
حف�ظ األمن، أما أن يواصل الفيفا قتل أمل العراقيني 
بوباء الحظر والهروب لألمام دون تحّمله املس�ؤولية 
كل م�رّة فهذا غري مقبول وال بّد م�ن اتخاذ إجراءات 
حكومي�ة رسيع�ة ُبعي�د انته�اء مب�اراة البحري�ن 
الثالثاء املقبل، فقد س�ِئم العراقي�ون عجرفة الفيفا 
وانتقائي�ة لعب�ه يف مص�ري كرتهم وس�لب حقوقهم 
والعب�ث بمش�اعرهم بأعذار س�مجة ال يمّررها عىل 
غرينا حتى ب�ات ظلمه متخّصصاً يف ملف كرتنا دون 
س�واها. لن تغمض عيون األس�ود حتى يحّل مس�اء 
الخميس ملواجهة منتخب إيران باس�تعداد معنوي ال 
ُيضاهى ، يث�أروا لحق البرصة يف تنظيم لقاء الذهاب 
، ويضاعفوا نق�اط صدارتهم املجموعة الثالثة ، ولن 
يستس�لموا لنداءات الجبناء ممن اعتادوا عىل تأليف 
قصٍص من خياالتهم املريضة ، فَجنبات ملعب عّمان 
ال�دويل س�تتفّجر كال�ركان مع ح�رارة ُدع�اء أبناء 
الرافدي�ن املقيم�ني ع�ىل أرض األردن » نري�د النرص 
لوطن يريده الش�باب فخراً ملس�تقبلهم« وس�نرتقب 
هدف�اً مليم�ي الغي�ور ترفع له أم الش�هيد )الش�يلة( 
بدبك�ة فرح غام�ر برغم ميض أس�بوع مأتم وليدها 
املتظاه�ر يف س�لمية ترشين ، ولن ُيبايل الش�يخ لغدر 
قلبه الوهن بانتظار دقائق حس�م املوقعة األصعب يف 
التصفي�ات ، وهكذا يتصّر جميع العراقيني ليس�ّجل 
التاريخ مأثرة تحّررهم دفاعاً عن الحقوق يف معارك 
الحياة عىل أرضهم وخارجها ببطوالت قّل نظريها.

اإنفلوانزا الفيفا
إياد الصالحي

جثير ينتقد تحضيرات منتخب الشباب قاسم: لجنة المسابقات حطمت منافسة الدوري
أكد مدرب منتخب الش�باب العراقي قحطان جثري، أن تدريبات 
الفريق الذي يستعد لتصفيات آسيا تعد دون مستوى الطموح 

مقارنة باملنتخبات األخرى يف املجموعة.
غ�دا  س�يغادر  »املنتخ�ب  إن  جث�ري  وق�ال 

الخميس إىل العاصمة القطرية الدوحة 
للدخول يف معس�كر تدريبي يستمر 

أس�بوعا قبل التوجه إىل العاصمة 
العمانية مس�قط للمش�اركة يف 

تصفيات آسيا دون 20 سنة«.
ولفت إىل أن »منتخب الش�باب 
سيخوض مباراتني تجريبيتني 
يف الدوح�ة أم�ام ش�باب نادي 
الس�د وردي�ف الوك�رة إلنه�اء 

التحضريات«.
وب�ني أن »معس�كر الدوح�ة يع�د 

فرصة جيدة للفريق بعد أن تعذر عليه 
التحضري بش�كل مث�ايل، كم�ا أن العامل 

النفيس تراجع بسبب نقل مباريات املجموعة والتي كان مقررا 
أن تقام يف ستاد كربالء بالعراق ما أدى لتغيري حسابات الجهاز 

الفني«.
وأشار إىل أن »مستويات املجموعة متقاربة 
يف  حظ�وظ  له�ا  املنتخب�ات  وجمي�ع 
خط�ف بطاق�ة التأه�ل باس�تثناء 
باكستان«. وختم »الفرق األخرى 
جميعها تنافس بقوة، منتخب 
عمان ه�و مضي�ف املباريات 
ول�ه حظوظ كب�رية والكويت 
ممت�از،  بش�كل  تس�تعد 
م�ن  ع�دد  لدي�ه  وفلس�طني 
الالعب�ني املغرتب�ني ويتمتعون 
ببناء جس�ماني مميز، وبالتايل 
إطالق�ا  س�هلة  ليس�ت  املهم�ة 
ونس�عى ألن نك�ون فريقا منافس�ا 

عىل بطاقة التأهل«.

ل مدرب الزوراء باس�م قاس�م لجنة املسابقات  حمَّ
يف اتح�اد الك�رة، مس�ؤولية غياب روح املنافس�ة 
يف ال�دوري، بع�د التأجي�الت املتك�ررة الت�ي طالت 

املسابقة.
وقال قاس�م »االتحاد لم يتعامل مع الدوري بشكل 
عم�يل ولجنة املس�ابقات فق�دت الحنك�ة يف إدارة 
املس�ابقة وكان األحرى بها عىل أقل تقدير أن تقيم 
املباري�ات املؤجل�ة أثن�اء التوق�ف الح�ايل أو تلعب 

الجولة الخامسة«.
وب�ني »توقف املنافس�ات أفقد الالعبني حماس�هم 
وأدخ�ل الدوري يف املجه�ول، وترك الب�اب مفتوحا 
لإلش�اعات، البع�ض يتحدث ع�ن إلغاء املس�ابقة 
وغريهم يتحدث ع�ن نظام جديد للمس�ابقة وتلك 
التفاصي�ل بح�د ذاته�ا تؤث�ر ع�ىل الفري�ق وروح 

الالعبني وتضعف الحماس لدى الجميع«. 
وأش�ار إىل أن »جميع األندية ت�ررت من التوقف 
املتك�رر لل�دوري وأن التدريب�ات اليومي�ة ال تكفي 

لوضع الالعبني بالجاهزية املطلوبة«.
وواصل »أكر دليل عىل تأثر األندية بالتوقف فقدان 
الف�رق املش�اركة يف بطولة كأس محمد الس�ادس 
القوة الجوية والرشط�ة للروح القتالية والحماس 

ودفعا ثمن األزمة الحالية«.
يش�ار إىل أن اتح�اد الك�رة أعلن توقف منافس�ات 
ال�دوري من�ذ 25 م�ن الش�هر امل�ايض وألجل غري 

مسمى.

أعل�ن االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم، عن 
ح�كام مباري�ات الجول�ة الخامس�ة م�ن 
التصفيات املؤهلة لنهائي�ات كأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.
وأن�اط اآلس�يوي، مهم�ة قي�ادة مب�اراة 
ماليزي�ا وتايالن�د اىل الحك�م العراقي عيل 
صب�اح، حي�ث س�تقام عىل امللع�ب الدويل 
املاليزي�ة  العاصم�ة  يف  جالي�ل  بوكي�ت 

كواالملبور يوم غٍد الخميس.
يذكر أن هذه املهمة ه�ي الثانية للصفارة 
العراقية يف الجول�ة املقبلة من التصفيات، 
حي�ث س�بق وان كل�ف االس�يوي الحك�م 
العراقي مهند قاس�م ملباراة لبنان وكرويا 

الجنوبية ضمن الجولة ذاتها.
وتنطلق التصفيات املزدوجة غداً الخميس، 

بإقامة 16 مباراة يف القارة الصفراء.

مدرب الصناعات يبدي غضبه بسبب األزمة المالية
علي صباح حكمًا لمباراة ماليزيا وتايالند 

أب�دى الغاني ريتش�ارد باف�ور، مدافع القوة الجوي�ة رغبته يف الرحيل، ح�ال تم فتح باب 
االنتقاالت الشتوية بعد توقف منافسات الدوري خالل الفرتة املاضية.

وقال مصدر داخل النادي »إن بافور أفصح عن رغبته يف مغادرة الفريق؛ يف الش�تاء، وذلك 
للتأجيالت املستمرة بالدوري، وعدم وجود انضباط يف املسابقات نتيجة االحتجاجات ».

ل خوض تجربة احرتافية جديدة خارج العراق. وأشار املصدر إىل أن الالعب، فضَّ
وبني املصدر »الالعب منذ انضمامه للفريق لم يشارك سوى يف مباراة واحدة أمام الصادق 
ببطولة كأس العراق، واستلم مقدم عقده حسب االتفاق املرم بني الطرفني 50 الف دوالر. 

الغاني بافور يسعى لمغادرة القوة الجوية 
التح�ق نجم نادي النفط، محمد داود، بصفوف املنتخب األوملبي للمش�اركة يف بطولة دبي 
الدولي�ة. وق�ال داود إن »م�درب املنتخب األوملبي، عبد الغني ش�هد، وجه دعوة يل من اجل 

االلتحاق بصفوف املنتخب األوملبي يف بطولة دبي الدولية«.
وأوض�ح داود، »لبَّي�ُت الدعوة عىل الف�ور ويرشفني تمثي�ل املنتخب األوملب�ي يف البطولة، 

السيما وانا االن يف اتم الجاهزية وال اُعاني من أي إصابة«.
يذكر ان املنتخب األوملبي سيلعب يف مجموعة تضم منتخبات كوريا الجنوبية واوزبكستان 

واألردن وسوريا.

داُود يلتحق بصفوف المنتخب األولمبي 

أب�دى م�درب الصناع�ات الكهربائي�ة عادل 
نعم�ة غضبه بس�بب األزمة املالي�ة الخانقة 
التي يمر بها النادي والتي أثرت بش�كل كبري 

عىل تماسك الفريق وروح الالعبني.
وق�ال نعم�ة إن »الفري�ق يعاني م�ن األزمة 
املالية ومرت 3 أشهر دون رصف املستحقات 
إزاء  س�اكنا  الصناع�ة  وزارة  تح�رك  ول�م 
القضي�ة، وال توج�د حل�ول باألفق م�ا يعقد 

املش�هد بش�كل أكر وقد يؤدي ذلك إىل انهيار 
الفري�ق«. وبني »أن مش�كلة األندية تتمثل يف 
ع�دم وجود م�ا ينظم عملها مع املؤسس�ات 
الحكومية الداعمة فالوزارة تلتزم مع النادي 
وفق أهواء املسؤول دون االعتماد عىل قانون 
يل�زم الطرفني بآلي�ة مالية تخلق اس�تقرارا 
واضحا«. وأش�ار إىل أنه »منح اإلدارة فرصة 
إىل نهاي�ة الش�هر الحايل لحل األزمة بش�كل 

نهائ�ي ألن الالعب�ني وصل�وا لحال�ة صعب�ة 
بع�د م�رور 3 أش�هر دون أن يحصل�وا ع�ىل 
مس�تحقاتهم املالية، وسط توقف منافسات 
واعتم�اد  املنافس�ة  روح  وغي�اب  ال�دوري 

الجميع عىل التدريبات فقط«.
يذكر أن ن�ادي الصناع�ات الكهربائية يحتل 
املرك�ز الراب�ع يف ترتي�ب ال�دوري برصي�د 6 

نقاط.



المراقب العراقي/ متابعة...
تتواصل اليوم األربع�اء، مباريات الجولة الثانية من مرحلة 
املجموع�ات، للبطولة الختامية للموس�م املقام�ة حالًيا يف 
العاصم�ة الربيطانية لن�دن، من خالل مباري�ات مجموعة 

»أندري أجايس«.
ويواجه اإلس�باني رافاييل نادال، الرويس دانيل ميدفيديف، 
بعد نحو ش�هرين من مواجهتهما امللحمية يف نهائي أمريكا 
املفتوحة، التي حس�مها رافا يف 5 مجموعات، ليتوج حينها 

بلقبه ال�19 يف بطوالت الجراند سالم.
ويتطل�ع الثنائ�ي لتحقي�ق االنتص�ار األول يف البطولة، بعد 
خسارة نادال يف املباراة األوىل أمام ألكسندر زفرييف، وخسارة 

ميدفيديف أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
)2-0(، وحق�ق  املب�ارشة  املواجه�ات  يف  ن�ادال  ويتف�وق 

االنتصارين هذا العام بنهائي مونرتيال وأمريكا املفتوحة.
وانس�حب ن�ادال منذ أس�بوعني م�ن نصف نهائ�ي بطولة 
باريس لألس�اتذة؛ بس�بب اإلصابة يف البطن، إال أنه أكد عىل 

تعافيه من اإلصابة، وقدرته عىل املنافس�ة بقوة يف البطولة.
وبس�قوط ميدفيدي�ف أمام تسيتس�يباس، خ�ر الرويس 
مباراتني متتاليتني للمرة األوىل منذ حزيران املايض، ويحتاج 
لرف�ع مس�تواه إن أراد قهر نادال، خاصة وأن اإلس�باني لم 
يخر أول مباراتني يف البطولة الختامية، س�وى مرة واحدة 

فقط يف 8 مشاركات سابقة، وكان ذلك يف عام 2009.
ويف الف�رتة املس�ائية، يواجه زفرييف نظريه تسيتس�يباس، 
وه�ي أصغر مباراة من حيث معدل األعم�ار بالبطولة، منذ 
أن تغلب أندي موراي عىل خوان مارتن ديل بوترو يف نس�خة 

.2009
ودخ�ل زفرييف، البطول�ة ورصيده انتص�ار وحيد وتلقى 5 
هزائ�م أمام املصنفني العرش األوائل عاملًيا هذا املوس�م، قبل 
أن يتغلب عىل نادال، ليحقق بالتايل انتصاره الخامس يف آخر 

6 مباريات خاضها يف تلك البطولة.
وأت�ت آخر 3 انتصارات لزفريي�ف يف البطولة الختامية، عىل 
حس�اب الثالثي الكبري، فيدرر، وديوكوفيت�ش، نادال، وهو 

أول الع�ب يتغلب عىل ه�ذا الثالثي يف تل�ك البطولة، واألكثر 
من ذلك أنه لم يخر أي مجموعة أمامهم وكر إرس�الهم 

9 مرات.
ويتفوق تسيتس�يباس يف املواجهات املب�ارشة عىل زفرييف 
)3-1(، ومن بينها انتصاران هذا املوس�م، ويتحىل اليوناني 
بثقة كبرية، خاصة وأنه تغلب عىل ميدفيديف للمرة األوىل يف 

املحاولة السادسة.
وبالنس�بة لحس�ابات التأه�ل لنص�ف النهائ�ي م�ن تل�ك 
املجموع�ة، فس�يتأهل تسيتس�يباس يف ح�ال تغل�ب ع�ىل 
زفريي�ف وفاز ميدفيدي�ف عىل نادال، أو يف ح�ال تغلب عىل 
زفرييف بمجموعت�ني دون رد، وتغلب نادال عىل ميدفيديف 

يف 3 مجموعات.
وس�يتأهل زفريي�ف إىل نص�ف النهائ�ي يف ح�ال تغلب عىل 
تسيتس�يباس وتغلب نادال عىل ميدفيديف، أو يف حال تغلب 
عىل تسيتس�يباس بمجموعت�ني دون رد، وتغلب ميدفيديف 

عىل نادال يف 3 مجموعات.

اليوم .. نادال يسعى إلنعاش حظوظه 
في البطولة الختامية أمام ميدفيديف
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ذكر تقرير صحفي أن نادي برشلونة حامل لقب الليغا، استقر عىل خليفة لويس سواريز 
مهاج�م الفري�ق الكتالون�ي. وبحس�ب ش�بكة »ESPN«، فإن برش�لونة يس�تهدف ضم 
النرويج�ي إيرلينج هاالند نجم ريد بول س�الزبورج، لخالفة لويس س�واريز الذي تقدم يف 
العمر. ويبحث برش�لونة عن مهاجم قوي لخالفة لويس س�واريز ال�ذي اقرتب من عامه 
ال��33، وال يوجد له بدي�ل عىل دكة الفريق الكتالوني. ويعترب هاالن�د )19 عاًما( من أبرز 
املواهب الصاعدة يف قارة أوروبا، بعدما سجل يف كافة مشاركاته بدوري أبطال أوروبا هذا 

املوسم، رافًعا رصيده إىل 7 أهداف وضعته عىل رأس قائمة الهدافني يف املسابقة القارية.

برشلونة يحدد بديال لسواريز
قال متحدث باس�م االتحاد اإلس�باني، إن ريال مدريد بعث برسالة خطية لهم، اعرتض فيها 
عىل خطط رابطة الليغا حول إقامة مباراة فياريال املقررة عىل أرضه أمام أتلتيكو يف ميامي 
بالواليات املتحدة. واش�تكى ريال مدريد يف الرسالة، من أن إقامة املباراة يف ميامي، أمر يؤثر 
عىل نزاهة وعدالة املنافسة. ولم يتسن الحصول عىل تعقيب من ريال مدريد، يف حني رفضت 
رابطة الدوري اإلس�باني التعليق. ووقعت رابطة الليغا ومجموعة ريليفنت للرتفيه واإلعالم، 
صفقة ملدة 15 عاما يف 2018، بهدف الرتويج للكرة اإلسبانية يف أمريكا الشمالية. وتضمنت 
الصفقة إقامة مباراة رسمية يف الدوري اإلسباني يف كل موسم بالواليات املتحدة األمريكية.

ريال مدريد يرفض خوض مباريات في ميامي

عودة غوارديوال غير المتوقعة األبرز بصحف ألمانيا

تيم يمتدح ديوكوفيتش ويصفه باألفضل

مودريتش يقتنص جائزة القدم الذهبية

أعل�ن اإلس�باني ديفي�د فيا، املح�رتف حالًيا يف فيس�يل كوبي 
الياباني، اعتزاله كرة القدم مع نهاية املوسم الحايل، يف الدوري 

الياباني، أواخر هذا العام.
وأوض�ح فيا، خ�الل مؤتمر صحفي عق�ده يف مدينة 

كوب�ي الواقعة غربي اليابان: »أن�ه قرار جاء بعد 
تفكري عمي�ق، دائًما كنت أق�ول إنني أفضل أن 

أترك كرة القدم قبل أن ترتكني هي«.
وأض�اف »ق�ررت أن ه�ذا هو الوقت األنس�ب 
لالعتزال«، مش�رًيا إىل أنه قدم موسًما جيًدا يف 

ل »عددا جيدا من األهداف«. اليابان، وسجَّ
وأكد أن�ه بدًءا من اآلن س�يخصص مزيًدا 

من الوقت ألمور أخرى، منها إدارة نادي 
نيويورك الذي أعلن االستحواذ عليه.

وش�دد في�ا ع�ىل أن�ه يتمن�ى إنهاء 
موس�مه مع فيس�يل »بأفضل 
والتتوي�ج  ممكن�ة«،  طريق�ة 
بلق�ب كأس اإلمرباطور؛ حيث 
س�يلعب الفريق نصف نهائي 

يوم 21 كانون األول املقبل.
تخطين�ا  »إذا  وأوض�ح 
نص�ف النهائي، فاعتزايل 
يناير،  س�يكون ي�وم 2 
وأتمن�ى أن نكون أبطاالً 

للكأس«، يف إشارة لنهائي 
البطولة يف أول أيام عام 2020.

كما أن آخر مباراة لفيس�يل كوب�ي يف بطولة الدوري 
س�تكون ي�وم 7 كان�ون األول يف ملعب�ه أم�ام فريق 

جوبيلو.

يعق�د اتح�اد كأس الخلي�ج العرب�ي، اجتماًع�ا مهًما 
بالدوحة اليوم األربعاء، وذلك إلعادة نظام املجموعات 
لبطول�ة كأس الخلي�ج العرب�ي يف نس�ختها الرابع�ة 
والعرشين التي س�وف تس�تضيفها الدوحة، وذلك بعد 
تراجع ع�دد من املنتخب�ات عن قرار عدم املش�اركة يف 

البطولة.
وكان مق�ررا أن تقام البطول�ة خالل الفرتة من 24 ترشين 

ثان�ي إىل 6 كان�ون األول املقب�ل، بمش�اركة منتخب�ات قطر 
املس�تضيف، والكوي�ت، وعم�ان، والع�راق، واليم�ن، بنظ�ام 

الدوري من دور واحد.  
ويحص�ل الفائز باملركز األول يف خليج�ي 24 عىل جائزة مالية 
قدره�ا 3 مالي�ني دوالر، مقس�مة إىل 2 ملي�ون دوالر جائ�زة 
صاح�ب اللقب، إضافة إىل املليون دوالر التي س�يحصل عليها 

كل اتحاد خليجي يشارك منتخب بالده يف البطولة.

ديفيد فيا يعلن عن 
اعتزاله نهاية العام الحالي

االتحاد الخليجي
 يدرس إعادة نظام 

المجموعات

تع�ددت اهتمامات صحف أملانيا، الص�ادرة اليوم األربعاء، 
لكن أبرز ما جاء عىل رأس�ها الحديث عن خيار إدارة بايرن 
ميون�خ غ�ري املتوقع، لتدري�ب الفريق الباف�اري بداية من 

املوسم املقبل.
وخرج�ت صحيفة »س�بورت بيل�د« بعنوان »هل س�يعود 
بيب؟«، حيث تس�اءلت ع�ن مدى اقرتاب بي�ب غوارديوال، 
م�درب مانشس�رت س�يتي، م�ن الع�ودة لتدري�ب الفريق 

البافاري عقب نهاية املوسم الحايل. 
كما حمل الغالف أيًضا عنوان: »فافر يعمل تحت املراقبة«، 
يف إش�ارة للش�كوك الت�ي تح�وم ح�ول اس�تمرار امل�درب 

الس�ويري لوسيان فافر مع بوروس�يا دورتموند يف ظل 
تذبذب النتائج هذا املوسم.

أم�ا صحيف�ة »B.Z« فج�اءت بعن�وان: »ل�وف يفتق�د 6 
العب�ني«، يف إش�ارة للغياب�ات الت�ي يعاني منه�ا، يواكيم 
ل�وف، مدرب منتخ�ب أملانيا، قبل خ�وض آخر جولتني من 

التصفيات املؤهلة لبطولة يورو 2020. 
كم�ا خرجت صحيف�ة »WAZ« بعن�وان: »النق�اش حول 
هوميلز مس�تمر«، يف إش�ارة لتواصل الحديث عن إمكانية 
استدعاء ماتس هوميلز مجدًدا لقائمة منتخب أملانيا، الذي 

يعاني من عدة غيابات يف الدفاع.

أبدى النمساوي دومينيك تيم سعادته البالغة 
بف�وزه ع�ىل الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيتش، 
بمجموعت�ني لواح�دة، يف البطول�ة الختامية 
ملوسم العبي التنس املحرتفني بلندن، وبلوغه 
نصف النهائي ألول مرة، حيث وصف املباراة 

ب�«امللحمية«.
ورصح املصن�ف الخامس عامليا عقب اللقاء، 
الذي حس�مه بمجموعت�ني لواح�دة، بواقع 
6-7 )5-7( و6-3 و7-6 )7-5( »لق�د كانت 
إحدى املباريات االس�تثنائية التي خضتها يف 

مسريتي، منذ طفولتي«.
وأضاف »ه�ي بحق مباراة ملحمية، وس�ط 
أج�واء مذهل�ة، م�ع الفوز عىل أس�طورة يف 

لعبتن�ا.. كما أنن�ي تأهلت لنص�ف النهائي، 
وهو أفضل ما حدث«.

وأت�م صاحب ال�26 عام�ا ترصيحاته »كنت 
محظوظ�ا بعض اليشء يف العودة بعد التأخر 
1-4 )يف ش�وط ك�ر التع�ادل باملجموع�ة 
الحاس�مة(، لك�ن املب�اراة كان�ت مذهلة يف 
مجملها، ولن أنس�اها مطلقا.. نوفاك أفضل 
الع�ب يف العال�م، وكان ع�ي أن أق�دم ش�يئا 

استثنائيا أمامه«.
الراب�ع ع�ىل  انتص�اره  بذل�ك  تي�م  وحق�ق 
ديوكوفيتش، خالل 10 مواجهات جمعتهما، 
والثاني هذا العام، بع�د نصف نهائي بطولة 

روالن جاروس.

توج لوكا مودريتش، العب وسط ريال مدريد، 
بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، والتي ُتمنح 
لالعبني املتألق�ني، الذين تزيد أعمارهم عن 
28 عاًما، متفوًقا بذلك عىل كريستيانو 
رونالدو، نجم يوفنتوس، وليونيل 

مييس، قائد برشلونة.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ماركا« 
اإلس�بانية، ف�إن النج�م 
عاًم�ا(   34( الكروات�ي 
الس�ابع  الالعب  ب�ات 
يحصل  ال�ذي  ع�رش، 
عىل الجائزة، التي تم 
منحها يف امل�رة األوىل 
اإليطالية،  لألسطورة 
روبرت�و باجي�و، عام 

.2003
القائم�ة  وكان�ت 
القص�رية للجائ�زة تض�م 
10 مرش�حني، وهم: »ليونيل 
رونال�دو  -كريس�تيانو  مي�يس 
-واين روني -روبرت ليفاندوفسكي 
-جريارد بيكيه -تياجو س�يلفا -سريجيو 
أجويرو -جورجيو كيليني -س�ريجيو راموس 

-لوكا مودريتش«.
و«جول�دن ف�وت« ه�ي جائ�زة دولي�ة، ُتمنح 
لالعب�ني الذي�ن يحقق�ون إنج�ازات رياضي�ة 
رفيعة، ب�رشط أال يقل عمرهم ع�ن 28 عاًما، 

ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.
وُتقدم الجائ�زة منذ عام 2003، وحصل عليها 

يف السابق كل من:
-شيفيتش�ينكو  -نيدفي�د  باجي�و  »روبرت�و 
-رونال�دو -دي�ل بي�ريو -روبرت�و كارل�وس 
-رونالدينيو -توتي -جيج�ز -إبراهيموفيتش 
-دروجبا -إنييس�تا -إيتو -بوفون -كاسياس 

-كافاني«.
وق�ال مودريت�ش، بع�د تس�لمه للجائ�زة يف 
موناكو: »إنه لرشف يل أن أحصد هذه الجائزة.. 
أن�ا يف طريق�ي للع�ودة إىل أفض�ل مس�توى، 

وأظهرت ذلك يف املباراة األخرية ضد إيبار«.
وتاب�ع: »س�نخوض س�بع مباري�ات مهم�ة 
للغاي�ة، حتى نهاي�ة العام الحايل، وس�نحاول 

مواصلة اللعب بشكل جيد«.
يذك�ر أن مودريت�ش حص�د لق�ب األفض�ل يف 
الذهبي�ة  والك�رة  الفيف�ا(،  )جائ�زة  العال�م 
)فران�س فوتب�ول(، وأفضل الع�ب يف أوروبا، 

العام املايض.
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
الطباق

هو الجمع بني الشيء وضده يف الكالم. وهو نوعان: 
طباق اإليجاب: وهو مشششا يتماثل فيه اليء وضده 
يف اإلثبشات او النفشي، نحو:«تحسشبهم أيقاظا وهم 

رقود«.
إن كان يف الكذب َمْنجى فالصدق أنجى وأنجى.

وطباق السشلب: وهو ما اختلف فيه اليء وضده يف 
اإليجاب أو السلب، نحو:

وننكر إن ششئنا عىل الناس قولهم وال ينكرون القول 
حني نقول.

تخاصشم رجل وامرأته إىل أمشر من أمراء العراق ، 
وكانت املرأة حسشنة املنتقب ) ترتدي نقابا حسنا 
( ، قبيحشة املالمح ، وكانت سشليطة اللسشان عىل 
زوجهشا ، فقال األمر – وقد مشال إىل جانب املرأة 
–  : ما بالكشم أيها الرجال ، يعمد أحدكم إىل املرأة 

الجميلة فيتزوجها ، ثم ييسء إليها !
فأهشوى الشزوج النقاب عشن وجههشا . فلما رأى 
األمر وجههشا ارتعد وقال : عليِك لعنة الله ، كالم 

مظلوم ووجه ظالم !

طرائف من التراث 

علي الفواز: النشر العشوائي يعكس واقع االضطراب الذي تعيشه الثقافة العراقية 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

املراقشب العراقي التقت الفواز يف حوار 
رصيح وكانت الحصيلة كاالتي:

كيشف تفرسون هشذا الكشم الهائل من 
االصدارات الششعرية … وهل الشعر يف 
العراق بعافية بعد هذا االنفتاح الكبر  
التواصل واملؤسسشات  وتعدد منصات 

الثقافية ؟
- النرش العششوائي لالصدارات األدبية 
بششكل عام يعكس واقشع االضطراب 
الذي تعيششه الثقافشة العربية، ومنها 
العراقيشة، عشر غيابالجّديشة النقدية، 
وحتى عشر تقشوّض األطشر الثقافية، 
سياسشية  هذهمسشؤولية  ولألسشف 
أكثر مما هي ثقافية، بحكم االختالط 
والثقشايف.  السشيايس  غراآلمنمابشني 
العششوائية  هشذه  كّل  رغشم  لكشن 
الششعرية حضورها  تبقىللحساسشية 
وفاعليتها، فوسط   هذا الركامالعبثي 
يمكشن أْن نتحسشس رائحشة املغامرة، 
ووهج القصيشدة، وطاقتهاعىل النفاذ 

يف اللغشة ويف الوجشدان، حيشث يتحرك 
السشياق،  املغامرونخشارج  الششعراء 
بشأّن  لنشا  ليوحشوا  املراقبشة،  خشارج 
الششعراء  يمكنهشم أْنيصنعشوا املكوث 
أيضشا كما ان تعدد املنصشات الثقافية 
ليشس بالشرورة ظاهشرة صحية، أو 
أنهشا انعشكاس ملا ُيسشمى باملرجعيات 
الديمقراطية، فهذه الظواهر قد تكون 
ُمخادعشة، وقد كون جشزءا من الوعي 
املزيشف، ومشن تعشدد منصاتالشراع 
والشذي  والحزبشوي،  االيدولوجشي 
ظهشر– بششكٍل عجولوغرائبشي– بعد 
أْن تقّوضشت املركزيشات القديمة، بما 
واملؤسسشية،  االششكااللدولتية  فيهشا 
املراجعشة  اىل  تحتشاج  ظواهشر  وهشي 
تكشون  لكشي  والتأطشر،  والتوصيشف 
جشزءا حقيقيشا مشن االنسشان، ومشن 
منظومشة التنميةوالتحّول االجتماعي 

والسيايس.
امشام رهبة الورقة البيضشاء , هل من 

طقوس محددة للكتابة ؟
_بقشدر ما أّن الكتابشة لحظة وعي، أي 
إنها ُتكتشب بقصدية، فإنهشا– أيضا– 
وتوّجشس،  وتوهشج  مشزاج،  لحظشة 
ومحاولة المسشاك الوجود فالقصيدة 

كائن ششبحي، يتسشلل أو ينفشر، لكنه 
أو  تحفيز،ششغفا،  بوصفشه  يحشر 
ربمشا لشذًة أو تعويضشا. عنشد كتابشة 
وأْن  وكأنيأتعشاىل،  أششعر  القصيشدة 
املشك قاموسشا، أو حتى مكتبشًة، ألّن 

الششعر هشو البنيةاللغويشة التي تملك 
لوحدها لعبة االسشتعارات والتوريات 
مايجعلها  وهشذا  واملجازات،واالقنعة، 
تحشوز االختشالف، والتنشوع، مقابشل 
ماتحوزهمشن الحميميشة والتواصشل، 

حتشى تبشدو كتابشة القصيشدة وكأنها 
كتابةيف الششخيص، واللذوي بعيدا عن 

اوهام العمومي والرقابي..
ومشن الصعشب عشّي أْن أكتشب قصيدة 
كاملة يف مقهى أو يف شارع عام،حيث 
الفرجشة، واششتباك األششياء، واحيانا 
انتهاكهشا، ألني اجشد فيهشذه االمكنة 
ماهو ضشدي، وماهو خاضشع لرقابة 
مقتنٌع  وألّنشي  االخرينوحساسشيتهم، 
ششخصية  لعبشة  القصيشدة  أن  جشدا 
مشا،  زاويشة  اىل  احتشاج  خالصة،لشذا 
أو طاولشة مشا، حتشى تمشارس هشذه 

الكتابةبوحها، وتكشف عن عريها.  
هل تضع يف ذهنك قارئا مثاليا محتمال 
احدىاملششاكل  وهشل   الكتابشة  عنشد 
التشي تواجه الكاتب انشه بدون قارىء 

حقيقي ؟
أو  ضمنشي،  قشارىٌء  كاتشٍب  -لشكلِّ 
افشرايض، ألننشا نكتشب اىل آخشر مشا، 
قدالتبشدو مالمحه وسشماته واضحة، 

لكنه يششاطرنا خيشار الكتابشة، وربم 
نتشورط  قشد  اخطشاء  عشىل  ايعاتبنشا 
فيهشا، أو نندفع اليهشا تحت هواجس 
الغوايشة، الكتابشة الثقافيشة تفشرض 
قارئشا مثقفشا، وهشذا مشا يضشع تلشك 
الكتابة أماممسشؤولية هشذا القارىء، 
الشذي يبشدو مششاركا وحشارضا كمشا 
تقول بعضنظريات القشراءة والتلقي، 
وأيشة محاولشة لتعسشر وجشود هشذا 
اششبه  الكتابشة  القارىءسشيجعل 
بمحاولة التدوين العمومي، أو الحكي 
الذيالحشدود، وال ارسار لشه، وال خبايشا 
تتطلب نوعا من الحفر والتأويل،وحتى 
املواجهة، وحتى افراض هذا القارىء  
اليلغشي الطابعالخطابشي او الرسشايل 
للمشادة الثقافيشة، إذ إّن هنشاك قشراء 
آخريشن، قراءعموميشني لهشم عالقشة 
بالطابع االشهاري للكتابة، أي بعد أْن 
تتحواللقصيدة او الرواية او القصة او 

حتى املقالة اىل منجز واقعي.

الحوار مع الش��اعر والناقد عيل حس��ن الفواز يشعرك بدفء رؤاه وعمق إحساس��ه بعرصه , الفواز الذي يكتب بلغة شديدة ألشفافية وألعارف  كيف 
يحرث يف أرض جديدة بسلس��لة مدهش��ة من المنجزات الشعرية والنقدية , ومن  يتابع  كتابات الفواز يدرك مدى أدراكه  أن الحوار العقالين  خالصة 

للجهد االنساين  الحالم بحياة  أفضل  , ويؤمن بان أمام صناع الجمال فرصة تاريخية  للتغيري  , ماداموا يمتلكون  القدرة عىل  أالمساك بها بقوة .

 املراقب العراقي/متابعة...
»غشرق  معلشوف  أمشني  اللبنانشي  الكاتشب  نشرش 
الحضارات«، وهو دراسة دقيقة وواضحة، يبدأ من 
غشروب العالم العربي، ليصل إىل نهاية أيديولوجيات 
القشرن العرشين واالنزالق املدمشر الذي وصل إليه يف 
كل جهشات وثقافشات الكوكب. بعد مشرور كل عقد 
من الزمن، وملدة 30 عاًما، يطل الكاتب واألكاديمي 
أمشني معلوف )بشروت 1949( عىل هاويشة الذاكرة 
وعىل املقاطع املأسشاوية للتاريشخ الحديث للخوض 
يف قشراءة مريرة للمايض، يف محاولة لفهم التأسشف 
عىل الحارض وخصوصا تحديات املسشتقبل. إذا كان 
الكاتب اللبناني يف عام 1998 توّقع يف كتاب سشابق 
»الهويشات القاتلشة« وجود قومية فاعلة سياسشية 
بشارزة اليوم، ويف عشام 2009 توقشف عند اضطراب 
العالم من خالل فقدان القيم اليوم بال منازع، فهي 
اآلن تعتشر مواضيشع السشاعة، مثل اآلليشة، الذكاء 
االصطناعشي، التدهشور البيئي، التطرف اإلسشالمي 
والخطشر الذي يربص باملشرشوع األوروبي وهذا ما 
يمأل صفحشات »غرق الحضشارات« الصادر عن دار 

.2019 )Alianza( النرش
انطالًقشا مشن ذكريات طفولتشه وعائلتشه، التي تبدأ 
عند نهاية العالم العربي االستعماري، والتي أثارها 
األدب اإلسشكندري العاملشي لقسشطنطني كفافيس 
)أعظشم ششعراء اليونشان املعارصيشن( وأونغاريتي 
)الششاعر اإليطشايل املولشود باإلسشكندرية 1888( ، 
يتتبشع الحائشز جائشزة أمشر أسشتورياس )2010( 
رحلة مثرة وعاطفية عر »التاريخ الكارثي للعالم 
العربشي يف النصشف الثاني مشن القشرن العرشين«. 
انطالقشا مشن حلشم لبنشان املجهشض يف ششبابه، إىل 
مايسمى بالجهادية اليوم، مرورا عر مر العربية 
النارصية ، يحلل معلوف العواقب املأساوية للصدام 
الحضاري، الذي تنبأ بشه صموئيل هنتنغتون، الذي 
نششهده اليوم، بشدون أن يغفل تحديات املسشتقبل، 
»رغشم أن غرق مجتمعاتنا هو يشء واقع ال محالة، 
البرشيشة لشن تسشمح بشزوال كل اإلنجشازات التشي 

تحققت.

أمين معلوف: 
خالص البشرية يمر عبر 

استعادة أيديولوجية

أشكال السرد في »فرن الخواجة« لمحمد األحمد
املراقب العراقي/ متابعة...

يصنشف محمشد األحمشد كتابه 
الخواجشة« تحت عنوان  »فرن 
رسديات. كما ورد عىل الغالف. 
لكن يمكن أن ترى إنه 13 قصة 

قصرة، يخالف بها نفسه.
 واالختشالف هو القانشون رقم 
1 يف كل نتشاج محمشد األحمد. 
فهو ينشأى يف الكتاب التايل عن 
السشابق. وإذا اعتمد يف روايته 
التاريخي  الخطاب  )دمه( عىل 
من زاوية تعارض كل أششكال 
الذاكرة  أو  املدونشة،  وأسشاليب 
الثابتشة للكتابشة عنشد العرب، 
فقد اتبشع يف »متاهة أخرهم« 
البسشيطة.  أسشلوب املذكشرات 
وجعل الحياة بمستوى النص.

عشىل  الفصشول  بشكل  وركشز   
الشخصيات وليس عىل  خارج 
داخلها. بمعنى أنه حول روايته 
إىل مششاهد مألوفشة وتدخل يف 

عشداد ما يسشميه فوكشو »نثر 
العالم«. وهذا بعكس ما فعل يف 
روايته »ورد الحب وداعا«، فقد 
عمل النشص عىل تجزئة الحياة 
وتحويلهشا إىل صشور يف مرايشا. 
ولشم يعد بمقدورالششخصيات 
أن تجد لنفسها أششكاال ثابتة 

بمعزل عن الطبيعة.
 كانشت كل ششخصية موزعشة 
وقشت  ويف  أمكنشة  عشدة  عشىل 
صياغشة  يف  لتسشاهم،  واحشد 
غشر مفهومشة لعالشم بسشيط 

ومفهوم. 
ويتابشع محمشد األحمشد هشذه 
الخواجة”*،  املغامرة يف “فرن 
وال يحاكشي بقصصشه الواقشع 
وإنمشا يسشاهم للتعريشف به. 
عشىل  النصشوص  وزع  لذلشك 
محاور مختلفة تعر عن تعدد 
الواقشع الذهنشي واالجتماعشي 
إلنسشان هشذه املرحلشة. أو ما 

يسشميه زيجمونشت باومان بش 
“الحدود السائلة«.

قصصشا  األول  املحشور  يقشدم 
»الحديقشة  منهشا  تأمليشة، 
املريض  االفراضيشة”، ”العقل 

بجماله”، وغرها.
 وهي تسر أعماق الشخصيات 
التشي تبشدو لنشا بشال مالمشح. 
كأنها مربشع تلعب فيه األفكار 

والتخيالت.
يعرسعشىل  أوهشام  وبعضهشا   
اإلنسشان تحقيقهشا لكنه يأمل 
أن تتحول يف املسشتقبل القريب 
إىل واقشع. أو أقله ملنفذ خالص 
مشن املششكلة الوجوديشة التي 

تحولت لدينا إىل سياسة.
 وتقشرب هشذه النصشوص من 
تجربشة هرمان هيسشة، فهي 
الحركة، كثرة  رواقية، وقليلة 

الثبششات والجلوس.
محشدود  األحشداث  ومشرسح   

أو بششارع  أو بحقشل  بغرفشة 
غامشض  طريشق  يف  طويشل 
الضبشششاب  عليششششه  يخيشم 
والظششششالم. ويمكنك سشماع 
صشوت الطبيعشة أيضشا. فهي 
تشارك الششخصيات بالتفكر 
مؤنسشنة  كأنهشا  والشكالم، 
كمشا فعشل هيسشة بالضبط يف 
)سشيدهارتا( ثششششم يف )لعبة 

الكريات الزجاجية(.
 ويمكشن أن تجشد عنشارص من 
روايشة غشارودي اليتيمشة )من 
أكشون باعتقادكشم(. فاألفكار 
ال تخلشو أحيانشا مشن إحشاالت 
ملصشدر القيمة يف الواقع. ولكن 
ال يمكنني القشول إنها قصص 

فلسفية بمعنى الكلمة. 
بقيشة  ششاركت  فاألفشكار 
العنارص يف بلورة البنية، وربما 
كانشت تقابشل دور األششياء يف 

قصص بوتور ورعيله.

  املراقب العراقي/ متابعة...
يف بلشد أجنبي تسشكنه جاليشة عربية 
كبشرة كبلجيشكا يبشدو مشن الغريب 
بعشض الشيء أال تجد مكتبشة عربية 
تقشدم الكتشاب العربي سشواء للعرب 
املقيمشني أو لشداريس اللغشة العربيشة 
ممن يشودون التعشرف عشىل ثقافتها 
ومنتجهشا الفكري واإلنسشاني والذي 
هو منتج مهم، ومن هنا تنبع أهمية 
وجشود معشرض كتاب عربشي نظمته 
»مكتبشة العشرب األملانيشة« مؤخراً يف 
مدينة بروكسل بالتعاون مع جمعية 
»بيتنا« واسشتمر ثالثشة أيام وعرضت 
فيشه مجموعة كبشرة مشن العناوين 
التشي تهم القارئ العربي والدارسشني 

لهذه الثقافة.
اسشتطاع معرض بيت الكتاب العربي 
اسشتقطاب رشيحة كبرة غلب عليها 
الشباب التواقون القتناء منتج عربي 
بدالً من الذهاب إىل املواقع اإللكرونية 
التشي يسشتغرق بعضهشا الكثشر من 
الوقت لتوفر الكتب لراغبيها فجاءت 
»مكتبشة العرب األملانيشة« لتلبي هذه 
الحاجة املهمة، وهي بدأت نششاطها 
منذ ثالث سشنوات انطالقاً من حاجة 
صاحبها وزوجته للحصول عىل كتب 

عربيشة خاصة وألنهما كانشا يبحثان 
عشن مشرشوع إلدارتشه غشر محالت 
الشاورما واملنتجات الغذائية العربية، 
وهي املشاريع التي يذهب إليها أغلب 

املهاجرين.
وقال راشد حموش، صاحب »مكتبة 
العرب األملانية«، أن »نشاط املعارض 
عمومشا هشو نششاط أسشبوعي تقوم 
بشه املكتبشة يف مختلف املشدن األملانية 

تحديشداً وبعض املشدن األوروبية رغم 
أن املركشز الرئيشيس للمكتبشة يقع يف 
مدينة إيسشن، وهذه املعارض تتحدد 
وفق البعشد الجغشرايف والطلبات التي 
ترد عىل صفحة الفيسشبوك الخاصة 
باملكتبشة، ويحشدث كثشراً أن نتلقشى 
طلبات بإقامة معرض يف هذه املدينة 
أو تلشك ونقوم بتقييشم العرض وهذا 
هو املعرض الثاني يف مدينة بروكسل.

معرض بيت الكتاب العربي ببروكسل.. نافذة على الثقافة العربية
  املراقب العراقي/متابعة...

صالشح  اللشه  عبشد  الروائشي  يغلشق 
الجبوري، جميع األبواب التي تودي اىل 
معرفة تفاصيل عن حياته، أو سرته 
الششخصية أو االدبية، أو االجتماعية، 
أو االقتصادية، ليضعنشا وجهاً لوجه، 
مشع أحشداث روايتشه ) سشأروي لكشم 

أن  دون  الحكايشة( 
مدخشل  أي  نجشد 
يمكشن أن يفيض بنا 
ملحشات  معرفشة  اىل 
عشن حيشاة الروائي، 
األمشر الشذي يجعشل 
مضطشر  املتلقشي 
أحشداث  متابعشة  اىل 
هذا النشص، دون أن 
يلتفت اىل سواه، وقد 
كتبشت بلغشة رسدية 
اعتمشد فيها الروائي 
بطشل  يقشوم  أن  اىل 
هذا النص )حسشن( 
بإدارة دفشة األحداث 

وتفاعلشت  وتششكلت  تكونشت  التشي 
وانصهرت، من خالل دورة الحياة التي 
عاشها، ونكتشف بهذه اللغة الرسدية 
صوتشني متداخلشني، االول الذي يتمثل 
بحسن الذي يطلعنا عىل تفاصيل تلك 
الحكاية، والذي ينبع من روح السارد 

ذاتشه والتي تكشون فيه تلشك الحكاية 
نابعشة من كل املؤثشرات الروحية التي 
تسكن أعماقه وتحيل الحكاية اىل لغة 
فلسشفية تنقل لنا معلومات هي أشبه 
بتلشك النرات التشي تششتعل وتتوهج 
ثنايشا  يف  راقصشة  أسشنتها  وتتالعشب 
النص، عندما يزودهشا بالحطب الذي 
ديمومتهشا  يضمشن 
 ، ها ر ا سشتمر ا و
والثاني هو انعكاس 
الحكايشة  تلشك 
عشىل  وتداعياتهشا 
ذات السشارد، ومشن 
النص  ينطلشق  هنشا 
الشرسدي  مبنشاه  يف 
بإيقشاع ثقيشل يميل 
والرصانة  الهدوء  اىل 
التي  الحكاية  ولغشة 
يريدهشا أن تصل اىل 
املتلقي، وهذا اإليقاع 
االنسشيابية  ششّكل 
دامت  التشي  املتصلة 
حتشى انتهاء الحكايشة، ليحقق يف ذلك 
االسشتخدام االمثل لهشذه االداة املهمة، 
كما هو شأنه يف االدوات التي تستخدم 
يف فشن صناعشة الروايشة، مشن أجل أن 
يحقق العملية التوازنية بني الروائي- 

النص- املتلقي.

»سأروي لكم الحكاية« عندما يغلق الروائي 
جميع أبواب تفاصيل حياته

في حوار مع



علوم 9Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةاالربعاء 13 تشرين الثاين 2019 العدد 2188  السنة العاشرة

مادة غراء تعمل تحت الماء ..تعرف عليها

باحثون يدرسون امكانية صناعة 
روبوت »بمشاعر واحاسيس«

جوجل تستعين بشركات لألمن 
السيبراني للحفاظ على اندرويد  

تس�تعني رشكة جوجل بثالث رشكات لألمن السيرباني ملساعدتها 
يف فح�ص تطبيقات أندرويد الجديدة التي يتم إرس�الها إىل املتجر، 

بحًثا عن الفريوسات والربامج الضارة األخرى.
ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »دي�ى مي�ل« 
 App Defense« الربيطانية، سيستخدم
Alliance« ال�ذي تم إنش�اؤه حديًثا، 
األم�ن  رشكات  يتضم�ن  وال�ذي 
و   ESET و   Zimperium
املس�ح  أدوات   ،Lookout
ع�ن  والكش�ف  الضوئ�ي 
التهدي�دات لتقيي�م جمي�ع 
الجدي�دة  التطبيق�ات 
املقدم�ة إىل متجر جوجل 

قبل بدء تشغيلها.
وتأخ�ذ رشك�ة جوجل 
لتقليص  الخطوة  هذه 
الربام�ج  حج�م 

للربامج  املخرتق�ة 
الت�ي  الض�ارة 
تتس�لل إىل املتج�ر، 
بع�د أن أقرت جوجل 

أن ع�دد التطبيقات التي 
يت�م تحميله�ا كان كب�رًيا ج�ًدا 
التعام�ل مع�ه  بحي�ث ال يمك�ن 
بمفرده.وق�ال دي�ف كاليدرمات�ر، 
نائ�ب رئيس جوجل لألمن والخصوصية 
يف أندروي�د، »م�ن ناحي�ة الربام�ج الض�ارة، 
لم يكن لدينا وس�يلة لتوس�يع نطاق م�ا نريده«.وأضاف »يمكننا 
مش�اركة املعلومات ودم�ج املحركات مًعا عى املس�توى الرقمي، 
حتى نتمكن من الحصول عى استجابة يف الوقت الفعيل، وتوسيع 
مراجع�ة هذه التطبيق�ات، وتطبيق ذلك لجعل املس�تخدمني أكثر 

حماية.«

غ�ادرت مركبة الفض�اء اليابانية »هايابوس�ا« كويكبا 
بعيدا، لتبدأ رحلتها إىل األرض التي من املتوقع أن تستغرق 
عاما كامال.وبحسب ما أوردت وكالة »أسوشيتد برس«، 

استكملت »هايابوسا« مهمتها فق�د 
بنج�اح بعد جم�ع عينات 
الرتب�ة والبيان�ات، الت�ي 
يمك�ن أن توف�ر أدل�ة 
النظ�ام  أص�ول  ع�ى 
. لش�ميس ا

ل�ت  وقا
ل�ة  وكا

الفضائي�ة  الياباني�ة إن املركب�ة  استكش�اف الفض�اء 
غادرت مدارها حول الكويكب »ريوجو«، الذي يبعد نحو 
300 ملي�ون كيلومرت م�ن األرض.وقامت »هايابوس�ا« 
بالهب�وط مرتني عى الكويك�ب، وأتمت جم�ع البيانات 
والعين�ات بنجاح، خ�الل مهمتها التي اس�تغرقت عاما 
ونصف العام، منذ وصولها إىل هناك يف يونيو 2018.ومن 
املتوق�ع أن تعود املركبة الفضائي�ة إىل األرض أواخر عام 
2020، وأن تس�قط كبس�ولة تحتوي عى عينات ثمينة 
يف الصحراء األس�رتالية.ويأمل علماء وكالة استكش�اف 
الفضاء اليابانية أن تحت�وي العينات عى مادة الكربون 
وامل�واد العضوية، التي يمكن أن تف�ر كيفية ارتباطها 

باألرض.

كش�فت ورقة جدي�دة أعدها الباحث�ون ىف معهد الدماغ 
واإلب�داع بجامعة جنوب كاليفورنيا عن طريقة جديدة 

نحو إنشاء روبوتات بمشاعر.
ووفقا ملا ذكرته صحيف�ة »ديى ميل« الربيطانية، فإن 
هذه الطريقة تعتمد عى مب�دأ الحفاظ عى الذات، حيث 
إن الكائنات الحية تس�عى من خالله إىل الحفاظ عى التوازن 
البيولوجى الداخى عن طريق تجنب بيئات أو أنواع معينة من املحفزات.

وتس�اءل الباحث�ان باكينس�ون م�ان وأنتونيو داماس�يو، ه�ل إذا تمت 
برمجة الروبوت بش�عور ثابت من الحفاظ عى الذات سيضعه ذلك عى 
طري�ق تطوير مش�اعر حقيقية؟ويزعم مان وداماس�يو أن مزيج من 
الروبوت�ات اللينة والتعلم العميق، قد يأتي بهذه النتيجة، فيش�ريوا إىل 
تجرب�ة ق�ام بها جورج روس آش�بى عام 1954 والت�ى أظهرت كيف 
يمكن دمج االستش�عار املتجانس إىل إنس�ان آيل.وصمم روس نظاًما 
من املستشعرات الكهربية واملغناطيس�ية، ويعتقد الباحثون أن هذه 
املستش�عرات يمكن أن تضع األس�اس لروبوت موجه نحو الحفاظ 

عى الذات.

بلومب�ريغ  وكال�ة  أف�ادت 
اإلخبارية نق�الً عن مصادر 
مطلعة بأن رشكة آبل تعمل 
ع�ى مجموعة م�ن أجهزة 
واالفرتايض  املع�زز،  الواقع 
التي تستخدم نظاماً جديداً 

لالستشعار الثالثي األبعاد.
وقالت الوكالة يف تقريرها: 
إن حاس�وب )آيب�اد ب�رو( 
iPad Pro جدي�داً س�ُيطلق 
خالل النصف األول من عام 
2020 م�ع وح�دة جدي�دة 
تحت�وي عى مستش�عري 
كام�ريا  بزي�ادة  كام�ريا، 
واحدة ع�ن اإلصدار الحايل 
من الجهاز، وسيأتي أيًضا 
م�ع ثق�ب صغ�ري للنظام 
يتيح  األبع�اد، مما  الثالثي 
للن�اس إعادة إنش�اء بيئة 
للغرف�ة،  األبع�اد  ثالثي�ة 

واألشياء، والناس.

ع�ن  بلومب�ريغ  ونقل�ت 
مصادره�ا – التي طلبت عدم 
الكش�ف عن هويتها ملناقشة 
منتج�ات غ�ري معلن�ة – فإن 
األمريكي�ة  التقني�ة  عمالق�ة 
تخطط إلضافة املستش�عر إىل 
هوات�ف آيف�ون الجديدة التي 
ُيتوقع أن ُتطلق يف شهر أيلول 
إىل جان�ب  م�ن ع�ام 2020، 
الجي�ل  ش�بكات  إمكان�ات 

.5G الخامس
آب�ل  ف�إن  للتقري�ر،  ووفق�اً 
أو   ،2021 ع�ام  يف  ته�دف 
2022 إىل إطالق نظارة للواقع 
االفرتايض واملعزز مع الرتكيز 
ومش�اهدة  األلع�اب  ع�ى 
واالجتماع�ات  الفيدي�و، 
الركة  وتعت�زم  االفرتاضية. 
مع�زز  واق�ع  نظ�ارة  ط�رح 
خفيف�ة ال�وزن مطل�ع ع�ام 
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ط�ور فريق من الباحثني من اليابان غراء يعمل تحت املاء 
ويمكن�ه لصق األش�ياء ىف ث�وان مع�دودة، إذ يمكن املادة 
الالصقة املائي�ة االلتصاق بمواد تش�مل الزجاج واملعادن 

والصخ�ور، وتعمل عن طريق تس�خري القوة 
الكهربائي�ة بني الجزيئ�ات لاللتصاق 

باألسطح.
»الج�ذب  ه�ذا  يعم�ل 

بطريق�ة  الكهربائ�ي« 
مش�ابهة لكيفية تعليق 

الس�قف  ىف  البالون�ات 
ف�رك  طري�ق  ع�ن 
إلنش�اء  س�طحه 
كهربائي�ة،  ش�حنة 
كم�ا ي�دوم الالص�ق 
لفرتة أطول من املواد 
»املقاوم�ة  الالصق�ة 

الس�ابقة،  للم�اء« 
واملس�توحاة م�ن املواد 

الطبيعي�ة  الالصق�ة 
الحيوان�ات  ىف  املوج�ودة 

البحري�ة مثل املحار، بعد أثبتت 
تأكس�دها  الالصق�ة  امل�واد  ه�ذه 

برعة.
وق�ال مؤلف البحث وعالم البوليم�رات جيان بينج جونج 
م�ن جامعة هوكاي�دو اليابانية ىف اليابان: »اكتش�فنا أنه 
يمكن تصنيع هذا الالصق بسهولة باستخدام 
طريق�ة قابل�ة للتطوي�ر وفعالة من 
حي�ث التكلف�ة، كم�ا يمكنه أن 
يكون بمثاب�ة الصق قوى ىف 
بيئات عالية األيونات مثل 
مي�اه البح�ر، والتغل�ب 
ع�ى املش�اكل ىف املواد 
البحري�ة  الالصق�ة 

املتاحة حاليا.«
ع�ى النقي�ض م�ن 
الالصق�ة  امل�واد 
الس�ابقة تحت املاء، 
ما  الباحث�ون  ط�ور 
هيدروجي�ل،  يس�مى 
والت�ى تس�تخدم القوة 
الكهربائية بني الجزيئات 
س�البة  األس�طح  للص�ق 
الش�حنة، والتى تشمل أسطح 

الزجاج والصخور واملعادن.

كش�ف أحد مستخدمي فيس�بوك ثغرة 
أمني�ة ق�د تك�ون غاي�ة يف الخط�ورة 
يف التطبي�ق، تس�مح لكام�ريا الهات�ف 
الذكي بالعمل، دون إذن مستخدميه أو 

علمهم.
ونر ش�اب يدعى جوش�وا مادوكس، 
مقط�ع فيدي�و ع�ى حس�ابه يف تويرت، 
ع�ى  »عث�رت  بالق�ول:  علي�ه  معلق�ا 
مش�كلة تتعل�ق باألم�ن والخصوصية 
ع�ى فيس�بوك. عندما يك�ون التطبيق 
مفتوحا فإنه يس�تخدم الكامريا. عثرت 
ع�ى ثغ�رة يف التطبي�ق، تجعل�ك ت�رى 
الكامريا مفتوحة خلف حائط األخبار«.

ويف مقط�ع الفيدي�و، تظه�ر الكام�ريا 
وه�ي تعمل يف خلفي�ة الشاش�ة، وراء 
حائط األخبار يف تطبيق فيس�بوك، عى 
لهوات�ف  املش�غل  إس«  أو  »آي  نظ�ام 
آيف�ون من رشك�ة أبل.ون�رت العديد 
من املواقع التقنية، مقاطع فيديو تثبت 
بالفع�ل وج�ود ثغ�رة، لكنه�ا قالت إن 
تلك الثغ�رة تواجه مس�تخدمي هواتف 
 ،13.2.2 iOS آيفون التي تعمل بنظ�ام
فيما ال يواجه مستخدمو هواتف آيفون 

.13.1.3 iOS العاملة بنظام التشغيل
ولح�ل املش�كلة بش�كل مؤق�ت، حتى 
تتمك�ن فيس�بوك من معالج�ة الثغرة، 
فيس�بوك  من�ع  للمس�تخدمني  ب�د  ال 
م�ن اس�تخدام كام�ريا الهات�ف، م�ن 
خ�الل اإلعدادات.وللقي�ام بذل�ك، عليك 
التوج�ه إىل اإلع�دادات )Settings(، ث�م 
اختي�ار  ث�م   ،)Privacy( الخصوصي�ة 
»الكام�ريا« )Camera(، وإلغ�اء تفعيل 
الخيار الذي يسمح لفيسبوك باستخدام 

الكامريا.

مستخدم يكتشف 
ثغرة خطيرة بموقع 

»فيس بوك«

أفادت دراس�ة أمريكي�ة حديثة بأن 
تن�اول الكث�ري م�ن األغذي�ة فائقة 
الكع�ك  رأس�ها  وع�ى  املعالج�ة، 
واللح�وم املصنع�ة، مرتبط برتاجع 
الدموي�ة  واألوعي�ة  القل�ب  صح�ة 
ل�دى األش�خاص. الدراس�ة أجراها 
باحثون باملراكز األمريكية للسيطرة 
منه�ا،  والوقاي�ة  األم�راض  ع�ى 
وس�يعرضون نتائجها، أمام املؤتمر 
الس�نوي للجمعية، الذي س�يعقد يف 

الفرتة من 16 - 18 نوفمرب الجاري 
بوالية بنسلفانيا األمريكية.وأوضح 
الباحثون أن�ه يتم تصنيف األطعمة 

إىل مجموعات حسب حجم املعالجة 
الصناعية التي تخضع لها والغرض 
منه�ا. وأضاف�وا أن�ه يت�م تصني�ع 
بالكامل  املعالج�ة  فائق�ة  األغذي�ة 
أو معظمه�ا من املواد املس�تخرجة 
م�ن األطعمة، مثل الدهون والنش�ا 
والدهون املهدرجة والسكر املضاف 
وغريها من املركبات، وتش�مل املواد 
املضاف�ة التجميلية مثل النكهات أو 

األلوان الصناعية أو املستحلبات.

»ماكالرين« تكشف عن سيارتها الخارقة 

جهاز يعالج الجروح قد يلغي دور الضمادات

الس�يارات  إذا كن�ت م�ن محب�ي 
الريعة فيمكنك اقتناء أي سيارة 
رياضي�ة، لك�ن إن كن�ت تعش�ق 
الس�يارات الخارقة غري التقليدية، 
فقد أتاحت ماكالرين سيارة فائقة 
الرع�ة تعتمد عى فقاعة هوائية 

بدال من السقف.
 McLaren وتبل�غ تكلف�ة س�يارة
Elva »ماكالري�ن إلف�ا« الخارق�ة 
الجدي�دة 1.7 ملي�ون دوالر، حيث 
توف�ر كل وس�ائل الرتفي�ه لكنه�ا 

تفتقر ليشء واحد، هو السقف.
فالس�يارة ال تحت�وي عى س�قف 
س�واء كان صلبا قاب�ال للتحول أو 
من القماش، حي�ث ال تحتوي عى 
س�قف مطلق�ا، وللعل�م، فإنها ال 

تحتوي عى زجاج أمامي.
وتعتمد الس�يارة عى نظ�ام إدارة 
وص�ول  فبع�د  النش�ط،  اله�واء 
الس�يارة إىل 40 كيلومرتا يبدأ نظام 
توجيه اله�واء يف إنش�اء ما يمكن 
أن يع�رق بالفقاعة الهوائية، وهي 

التي تقوم بمثاب�ة حائط صد ضد 
اله�واء بحيث ينعم ال�ركاب داخل 
الس�يارة بهدوء يش�به ذل�ك الذي 
يوف�ره الس�قف الصل�ب والزجاج 
األمام�ي. ويرتف�ع حاج�ز الرياح 
املصنوع من ألي�اف الكربون أيًضا 
يف مقدم�ة الس�يارة، مم�ا ي�ؤدي 
ح�ول  اله�واء  توجي�ه  زي�ادة  إىل 

املقصورة.
ويف حالة انقالب الس�يارة، سيعمل 
نظام التم�دد التلقائي عى حماية 

الركاب.والسيارة مزدوة بمحرك 
بثماني أس�طوانات بقوة 804 
أحصن�ة، ويبلغ تس�ارعها من 

الصف�ر إىل 100 كيلومرت 3 ثوان 
فقط.وتعتمد أنظم�ة الحماية من 

االنق�الب عى القضب�ان املعدنية 
القوي�ة الت�ي تنت�ر وتتم�دد 
رسيع�ا م�ن وراء مقص�ورة 
الركاب عندما تكتشف أجهزة 
الس�يارة  أن  االستش�عار 

تنقلب.

طور العلماء آلي�ة جديدة قد تغني 
عن تغري الضمادات باس�تمرار عن 
التع�رض لج�روح، بفض�ل جهاز 
العقاق�ري  ي�رش  جدي�د  محم�ول 

مكان الجروح.
يس�تخدم الجه�از الجدي�د وفق�ا 
مي�ل«،  دي�ى   « جري�دة  لتقري�ر 
ل�رش  الكهرب�اء،  ولي�س  اله�واء 
األلي�اف مب�ارشة ع�ى الج�روح، 

أن  إىل  جدي�دة  دراس�ة  وتوصل�ت 
أن  يمك�ن  واملمرض�ات  األطب�اء 
يكونوا قادرين عى رش الضمادات 
اململ�وءة باألدوي�ة مب�ارشة ع�ى 

الجروح.
الجه�از الجدي�د يقوم بب�ث ألياف 
صغرية لتغطية الجروح والخدوش 
م�ع توفري إط�الق دواء متحكم به 
بمرور الوقت، حيث يس�اعد الدواء 

تري�ع  يف  األلي�اف  يف  املنس�وج 
عملي�ة الش�فاء والحد م�ن خطر 
تغي�ري  إىل  الحاج�ة  دون  الع�دوى 

ضمادات الجرح باستمرار.
يوض�ح الفريق الطب�ي أن النظام 
يمكن أن يس�اعد يف إنق�اذ األرواح 
ال  حي�ث  الريفي�ة  املناط�ق  يف 
الفوري�ة، فب�دالً  الرعاي�ة  تتوف�ر 
م�ن اس�تخدام الكهرب�اء لتوصيل 

الجه�از  يس�تخدم  األلي�اف، 
الجديد اله�واء لرش األلياف ، 
عى غرار علبة الطالء بالرش.

يت�م   ، ال�رش  ط�الء  »مث�ل 
اس�تخدام الجه�از الجديد من 

خالل توجيه فوهة عى السطح 
املرغوب فيه ، مما تس�بب يف وضع 
مجموع�ة م�ن األلي�اف ع�ى هذا 

السطح.«

آبل تفجر مفاجئة لمستخدميها 
بحاسوب »ايباد برو« الجديد

اغذية تعمل على تراجع صحة القلب ..احذرها

مركبة فضاء يابانية تبدأ رحلتها للبحث عن ارض جديدة
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  200 كيلو هيروين 
في »عربة لحوم 

مجمدة«

»الفأر الغزال« يظهر 
بعد 25 عاما

املراقب العراقي/ متابعة...
عثرت السلطات الربيطانية عىل 
كمية كبـرة مـــن الكوكايني، 
كان مهربــــون قـد أخفوها 
اللحـوم  مـــن  كتـل  داخـل 

املجمدة.
وقالت الوكالة الوطنية ملكافحة 
املخـدرات  قيمـة  أن  الجريمـة 
املضبوطـة تبلـغ 20 مليـــون 
مـــا  أي  إسـرليني،  جنيـه 
يعـــادل 25 مليــــون دوالر 

أمركي.
وأشـارت إىل أنه تـم العثور عىل 
الكوكايني بعـد أوقفت الرشطة 
اللحـوم  تقـل  التـي  الشـاحنة 
املجمدة مــن أجـــل التفتيش 
يف مقاطعـة إسـكس، قـــرب 

العاصمة لندن.
الربيطانية،  السلطات  وبحسب 
فقـد جـرى تعبئـة نحـو 200 
املخــــدرات  مـن  كيلوغـرام 
املجمـدة،  اللحـوم  داخـل 
ووضعـــت يف الجـزء الخلفـي 
مــن الشــــاحنة املسجلة يف 

هولندا.
ووجهـت السـلطات االتهام إىل 
الـذي يحمل  الشـاحنة  سـائق 
الجنسـية الهولندية، يف جريمة 
تهريـب مخـدرات مـــن الفئة 

األوىل.
وقالت الوكالة الوطنية ملكافحة 
إن  بريطانيـا  يف  الجريمـة 
التحقيـق يف الحادثة مسـتمرة، 
مؤكدة أن ضبط الشاحنة شكل 
رضبة للمنظمة اإلجرامية التي 

تقف وراءها. 

املراقب العراقي/ متابعة...
التقطـت كامـرات مراقبـة صـورا ملجر 
آسـيوي صغر يف فيتنام، وهـو حيوان لم 
يره العلمـاء منذ أكثر مـن 25 عاما، وفق 
مـا أفادت دراسـة نرشت االثنـني يف مجلة 

»نيترش إيكولوجي أند إيفولوشن«.
وهـذه الثدييـات املعروفـة أيضـا بالفـأر 
الغزال، موجـودة فقط يف فيتنام ونادرا ما 

تجرى دراسات عليها.
وقـد مر أكثـر من ربـع قرن منـذ أن رأى 
كانـوا  وهـم  الحيوانـات.  هـذه  العلمـاء 
يخشـون من أن الصيـد الجائـر، رغم أنه 
محظـور، دفع هذه املجـرات الصغرة إىل 

حافة االنقراض.
وقرر آن نغوين من الهيئة العاملية للحفاظ 
عىل الحيـاة الربيـة وزمالؤه إجـراء بحث 

يتناول هذه الحيوانات.
وقـال عالـم األحيـاء الفيتنامـي يف بيـان 
صـادر عن الهيئـة »لم يكن هنـاك الكثر 
من املعلومـات املتاحة إلرشـادنا نحو 
االتجـاه الواجـب اتباعـه، ولم نكن 
نعـرف مـا الـذي يجـب علينـا أن 

نتوقعه«.
وبناء عىل الدراسـات السابقة 
)التي يعود تاريخها إىل أوائل 
القرن التاسع عرش(، اختار 
3 ثالث مقاطعات فيتنامية 
للحصـول عـىل معلومات 
مــــــن السـكان.

إىل  واسـتنــــادا 
التي  املعلومـات 
زودوهـم إياها، 
العلمـاء  وضـع 
حواىل 30 كامرا 
مجهزة بكاشف 
يف  للحركـــــة 
املحيطة  الغابات 

باملقاطعات.
املفاجـأة  وكانـت 
عندمــــا التقطت 
الكامـــرات حواىل 
مـن  زيـــارة   300
حيوانات الفأر الغزال 

إىل قريتني.

املراقب العراقي/ متابعة...
ويؤكد النيبـايل »ُلك حكم« الذي قدم للبحث عن 
العمـل يف العراق، »كنت أسـمع من العائدين إىل 
بلدي نيبـال عن فرص عمل متنوعـة يف العراق 
تقابلهـا بطالة متوحشـة عندنا، ربمـا لم أكن 
متحمسا يف بداية األمر للسفر، لكن ما شاهدته 
من رفاهية لدى الراجعني إىل البالد ومن تحّسن 
ملفت للنظر يف املسـتوى املعيـي الذي قربهم 
مـن طبقـة األغنياء يف أعـوام وجيـزة، جعلني 
عـىل قناعة تامـة بأن السـفر إىل العراق فرصة 
ال تعوض«.ويضيـف أنه »عندمـا وصل للعراق 
عام 2016 لم يتفاجأ من كثرة العمال من بالده 
ومـن بنغالديش«، مؤكـداً أن »التجار يف العراق 
يفضلـون العامـل النيبـايل عىل العراقـي، وهو 
مـا شـجع النيباليني عـىل القدوم واالسـتقرار 

وإحضار بعضهم أرسهم.
تخبط حكومي

فقـدان الضوابط بات أمرا طبيعيا يف ظل ضعف 
وتخبـط الحكومـة يف قراراتها، حسـبما يقول 
أسـتاذ القانـون التجـاري والـرشكات يف كلية 
الحقـوق يف جامعـة تكريـت الدكتـور ممتـاز 
مطلب خبـي، معتربا أن ذلك أدى لتوافد أعداد 
كبـرة من العمالة األجنبيـة صاحب التطورات 
التـي يمر بهـا العراق منـذ 2003 حيث شـهد 

انفتاحا عىل مختلف الصعد.
مقاالت ذات صلة

وأشـار خبي إىل وجود كارثـة ترشيعية، إذ إن 
قانـون العمالـة األجنبية اشـرط عـىل العامل 
الوافد الحصول عىل إجـازة العمل بمدى حاجة 
العـراق إىل األيـدي العاملة األجنبيـة، ولم ينص 
عىل رشط الكفاءة الـذي من املفرض توفره يف 
العامـل األجنبي يف حال عـدم توفرها يف العامل 

العراقي.ولـم يذهـب الخبر االقتصـادي همام 
الشـماع بعيـدا عمـا قالـه خبي، مشـرا إىل 
إهمـال الحكومة املوضوع بشـكل مفرط رغم 
أهميته، ومؤكدا عىل عدم وجود أي مناقشات يف 
هذا الصدد تحت قبة الربملان، وأن هذا التجاهل 

سبب لتفاقم الظاهرة يف السنوات األخرة.
بحجـة افتقـار العامـل العراقـي للمهـارات يف 
العمـل والتطويـر، تمـادت الـرشكات العاملة 
ومكاتب التوظيف يف استقدام العمالة األجنبية 
وخاصة اآلسيوية منها، لكن الحقيقة تكمن يف 
ضعـف أجر العامل األجنبـي مقارنة بالعراقي، 
وهـي املعضلـة األساسـية كما يراهـا خبي 
وأّيدها الشماع، الذي أشار إىل أن ارتفاع إنتاجية 
العمال األجانب سـبب رئيـي يوازي انخفاض 

أجورهم.
وأضاف الشـماع أن العمال األجانب يف األغلب ال 
يطالبون بإجازات يومية أو اسـراحات طويلة 
كـون أغلبهم يسـكن يف مكان العمـل أو قريب 

منه بخالف العامل العراقي.
ظاهرة العمالة األجنبية أشـبه بتهريب رشعي 
لألمـوال العراقيـة، فقـد وصـل عـدد األجانب 
العاملـني عـرب تعاقـد الـرشكات األجنبيـة مع 
القطاع الحكومي إىل 200 ألف عن طريق 1022 
رشكة، بحسـب إحصائيات شارك فيها خبي 
مع جهات مختصة، مشـرا إىل صحـة ما قاله 
الشـماع بوجود آالف دخلوا بطرق غر قانونية 

لم يتم احتسابهم.
ولفت خبـي إىل أن األعداد الكبرة من العمالة 
األجنبية فسـحت املجال أمام حواالت بمليارات 
الدوالرات سـنويا تخرج من العـراق عن طريق 
العاملني األجانب، وهو استنزاف القتصاد البالد 

وقد يودي به للموت الرسيري.

رغم �نت�صار �لبطالة ب�صورة كبرية يف �لعر�ق، �أخذت بع�ض 
�ل�صركات على عاتقها ��صتقد�م عمالة �جنبية لتحل حمل �لعمالة 

�لعر�قية يف �لبالد.
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املراقب العراقي/ متابعة...
يف إحدى زوايا مسجد »طيبة« املجاور ملنزله بمدينة رفح جنوب 
قطـاع غزة، تّوج محمـد عمر )54 عاماً( جهـداً امتد عىل مدار 
عامني كاملني حقق خالله حلمه بنسـخ القـرآن الكريم كامالً 
بالرسـم العثمانـي وبخط يـده ليتحّول املسـجد إىل قبلة للزوار 
الراغبـني بلقـاء أول خّطاط يف غزة ينسـخ املصحـف الرشيف.

ووضـع عمـر اللمسـات األخرة عىل سـورة الناس آخر سـور 
القرآن الكريم، ليالمس بذلك حلم عمره الذي تأخر عرشة أعوام 
بسـبب معوقات كثرة أبرزها فقدان منزلـه الذي دمرته قوات 
االحتـالل ضمن مئات املنازل الواقعة عىل الحدود الفلسـطينية 

املرصية جنوب قطاع غزة عام 2003.

بداية الحلم
تنقل عمر وأرسته لعرشة أعوام يف سبعة منازل باإليجار لم يذق 
خاللها طعماً لالستقرار قبل أن يستقر به املقام يف منزل دائم يف 

الحي السعودي غرب مدينة غزة، ناله عوضاً عن منزله املدمر.
ويقول للجزيرة نت »خالل السـنوات العرش من عدم االستقرار 
لم يغب حلم نسـخ القرآن الكريم عـن مخيلتي وتفكري ولكن 
الظـروف لم تكـن مواتية من أجـل االنطـالق يف تحقيقه حتى 
اسـتقر بنا املقـام يف منزل مجـاور ملسـجد طيبة«.واتخذ عمر 
زاوية يف املسـجد يخلو بها مع نفسـه لسـاعات طويلـة يومياً 
بعد الصلوات اليومية خلف طاولة خشـبية صغرة يضع عليها 
كراسـاته وأقالمه الخاصة بالخط العربي، ويبدأ رحلته اليومية 
التـي بدأت بسـورة الفاتحة وانتهت بسـورة النـاس بالحروف 

والحركات .

فلسطيني ينسخ القرآن الكريم بالرسم العثماني

»سن« يتسبب بانسداد في األنف 

القطة ذات الوجهين تخالف كل التوقعات الطبية 

املراقب العراقي/ متابعة...
شـعر رجل صيني بانسداد شديد 
يف األنف، سّبب له متاعب شديدة، 
فتوجه إىل املستشـفى، ليكتشف 

أغرب  السبب  أن 
من الخيال.

مـــا  وبحسـب 
أوردت صحيفـة 
»ديـي ميـــل«، 
فقـد  األربعـاء، 
تشانغ  اكتشـف 
 30( بينشنـــغ 
عاما( من مدينة 
شـمال  هاربـني 
رشق الصيـــن، 

أن سـبب االنسـداد هو سن كان 
ينمو بشكل غريب داخل تجويف 

األنف.

ويقـول األطبـاء إن حالتـه كان 
صعبـة للغايـة إذ كان يعاني من 
صعوبـة يف التنفس ولـم يتمكن 
من النـوم بشـكل صحيح خالل 
الليـل، كمـا كان 
يشكو من رائحة 
تسـوس مستمر 

يف أنفه.
الفحص  وأثنـاء 
شـعـــــة  أل با
الحظ  السـينية، 
وجـود  األطبـاء 
جسـم ذو كثافة 
عاليـة يف الجـزء 
من  الخلفــــي 

تجويف األنف.
وقـال أحد األطباء: »لقد بدا األمر 

وكأنه سن«

املراقب العراقي/ متابعة...
تحديـات  الحيـة  الكائنـات  تواجـه 
متنوعة يف الحيـاة، إال أن األمر يختلف 
كثـرا بالنسـبة للقطـة »ديـو« التـي 
ولدت بوجهـني، وأثارت تعاطفا كبرا.

وقالت صحيفة »ديي ميل« الربيطانية 
إن »ديـو« تعيـش حيـاة طبيعية رغم 
بفضـل  وذلـك  الخلقـي«،  »تشـوهها 
الرعايـة التـي يوفرهـا لهـا مالكهـا 

الطبيب البيطري رالف تران.
وأوضـح املصـدر أن جل القطـط التي 
تعانـي العيـب نفسـه، تعيـش بضعة 
أيـام فقط قبـل أن تفارق الحيـاة، إال 

»ديـو«  خالفت توقعات األطباء أن 
أن  واسـتطاعت 
األربعـة  تتجـاوز 
حـدود  إىل  أشـهر 

الساعة.

ويحـرص مالـك »ديـو« عـىل نرش كل 
مسـتجدات قطتـه عـىل صفحتـه يف 
»فيسـبوك«، حيث تلقى تعاطفا كبرا 

من طرف املتابعني.
ويف فيديـو نرش مؤخـرا، تبـدو »ديو« 
وهـي تتنـاول الطعام مـن كال الفمني 
يف الوقت ذاته، حيث ال تشـعر بالشـبع 
إال إذا قامـت باألمـر بهـذه الطريقـة.

وكشـف تران أنـه تبنى القطـة بعدما 
تم نقلهـا من نيويـورك إىل كاليفورنيا 
يف الواليـات املتحـدة، وقـال إن »ديـو« 
تعاني حالة صحية نادرة تعرف باسـم 
»ديربوسـوبوس«، مشـرا إىل أنهـا قد 
تصيـب البـرش والحيوانـات عـىل حد 
سـواء.وأضاف: »هـذا العيـب الخلقي 
يـؤدي إىل الـوالدة بجسـد ورأس واحد، 

لكن بوجهني«.
وقـال تران إنه »رغم كل املشـاكل التي 
تعانـي منهـا قطتـه، فإنهـا ال تبـدو 
منزعجـة من ذلـك، كمـا أنها 

تنمو وتكرب باستمرار«.

ثلثا سكان روسيا يمارسون الرياضة بهدف الحفاظ على الصحة 

هاتف ذكي يقتل صاحبه وهو نائم

 املراقب العراقي/ متابعة...
أظهر اسـتطالع للرأي، اليـوم األربعاء، أجـراه مؤخراً، 
مركز روسـيا لدراسة الرأي العام »فسيمو«، أن معظم 
الـروس يمارسـون الرياضـة للحفـاظ عـىل صحتهم 

ونسبة أقل منهم بهدف تحسني مظهرهم الخارجي.
وجاء يف نتائج االسـتطالع، أن أكثر من نصف املجيبني 
عن أسـئلة االسـتطالع )63 باملئة( يمارسون الرياضة 
)يتـم أخذ جميع أنواع الرياضـة يف االعتبار، بما يف ذلك 
الربية البدنية يف املؤسسـات التعليمية(. واألهم بينهم 
األطفال الذين تراوح أعمارهم بني 6 إىل 12 سـنة )93 
باملئـة( واألطفـال الذين تـراوح أعمارهم بـني 3 إىل 5 
سـنوات )81 باملئة(، يشـاركون يف األنشـطة البدنية. 

ومن بني الشـباب الذين تراوح أعمارهم بني 13 و 29 
عاًما، 74 باملئة منهم يمارسون الرياضة، وبني الفئات 
العمرية الرياضية 30-59 سنة )55 باملئة( و 60 سنة 

وما فوق )54 باملئة(.
ويمـارس الـروس الرياضـة يف املقـام األول لتحسـني 
صحتهم )70 باملئة(، ولتحسـني الشـكل )20 باملئة(، 
والتبـاع نمط حياة صحـي )19 باملئـة(، وألجل املزاج 
واملتعـة )18 باملئة(مـن بـني 63 باملئـة مـن الـروس 
باملئـة فقـط  الرياضيـة، 38  األلعـاب  املشـاركني يف 
يقومون بذلك بشكل منهجي، و 23 باملئة يفعلون ذلك 
بشكل غر منتظم، و 2 باملئة يفعلون ذلك فقط كجزء 

من الفصول اإللزامية

املراقب العراقي/ متابعة...
انفجـر هاتـف ذكي أثناء شـحنه 
صاحبـه  مقتـل  إىل  أدى  ممـا 
الـذي كان نائمـا بالقـرب منـه، 
يف حـادث مأسـاوي أثـار تعاطفا 

سـعا  ا بمنطقـة و

جاغاتسـينغبور يف والية أوديشـا 
الهندية.

وذكر موقع »بـي جي آر« الهندي 
أن الهاتـف انفجـر أثناء شـحنه، 
بينمـا كان صاحبـه )22 عامـا( 

 ، غافيـا

األحد، حسبما أفادت به الرشطة.
وقالت الرشطة إن الضحية يدعى 
كونا برادهان، وهو مواطن هندي 
يتحدر من قرية رانبور يف منطقة 
نياغار، مشـرة إىل أنه كان يعمل 
كعامل يف بناء معبد جاغاناث 

يف باراديب.
وفتحـت الرشطة تحقيقا 
يف الحـادث، فيمـا جـرى 
نقـل الجثـة إىل املرشحـة 
للتعرف عىل السـبب الدقيق 

للوفاة.
ولم يتم التعرف عىل طراز الهاتف 
الذكي، الـذي انفجر وخلف دخانا 

هائال يف الغرفة.
حالـة  كازاخسـتان  وشـهدت 
مماثلـة قبـل أيـام، بعدمـا لقيت 
فتـاة تبلغ مـن العمـر 14 عاما، 
مرصعهـا إثـر انفجـار هاتفهـا 

الذكي عىل وسادتها.
وقالت رشطة املحليـة حينها، إن 
الهاتف انفجر أثناء شحنه بعدما 

ارتفعت درجة حرارته.

 املراقب العراقي/ متابعة...
تلقى شاب أمريكي مفاجأة، بعدما ألقى 
رسـالة داخل زجاجة يف املحيـط، قبل 9 
سـنوات.ولم يصدق ماكـس فريدينربغ، 
تلقيـه ردا عىل الرسـالة، التي كان كتبها 
بمسـاعدة والده، وقتمـا كان يف العارشة 
مـن عمره، يف 21 أغسـطس/ آب 2010، 
وأرفـق معهـا اسـمه وعنوانـه وسـنه، 
بحسب ترصيحاته لشـبكة »يس إن إن« 
األمريكية.كمـا ذكـر يف الرسـالة بعـض 
األشياء التي يفضلها، طالبا ممن يجدها 
أن يبعـث لـه بالرد، ثم ألقاهـا يف املحيط 

بعد ذلك.
ورصح »فريدينـربغ«، الـذي يبلـغ مـن 
الشـخص  أن  عامـا،   19 حاليـا  العمـر 
الـذي رد عليـه يقيـم يف فرنسـا، ويدعي 
عـىل  »ديبـوا«  رد  يف  ديبوا.وجـاء  جـي 
فريدينربغ: »لقد استغرق األمر 9 سنوات 

لعبـور الزجاجة الــ6000 كيلومر التي 
تفصلنا. لقد كربت كثرا خالل تلك الفرة 

بالتأكيد، أصبح عمرك اآلن 19 عاما«.
وأشـار فريدينـربغ إىل أنـه بعـد قراءته 
للرد لم يسـتطع أن يصدق أن شخصا ما 
»كان لطيفـا بهـذا القدر ليهتم برسـالة 
كتبها طفـل يف العـارشة، وكاد أن ينىس 
أمرها تماما«.وأكد الشـاب األمريكي أنه 
يخطط لالتصال بكاتب الرسالة ليشكره 

عىل رده.

املراقب العراقي/ متابعة...
تخضـع بطاقـة رشكـة »آبـل« االئتمانيـة، 
املحتمـل ضـد  التمييـز  للتحقيـق، بسـبب 

النساء.
وانهالت عـىل الرشكة العديد من الشـكاوى 
مـن بطاقة »آبـل«، ومن أبرزهـا التي تقدم 
بها، سـتيف ووزنياك، أحد كبار املؤسسـني 

لعمالقة التكنولوجيا األمريكية.
وقال »ووزنياك« يف شكواه، وهو الذي شارك 
يف تأسـيس رشكـة »آبل« إىل جانـب الراحل، 
سـتيف جوبز، يف عام 1976، إنه فوجئ بأن 
الرشكة عرضـت عليه عـرشة أضعاف الحد 
االئتمانـي لزوجته، عىل الرغـم من انه ليس 

لديهما حسابات مرصفية منفصلة.
كما شكا خبر التكنولوجيا، ديفيد هاياماير 
هانسـون، مـن بطاقـات »آبـل« االئتمانية، 
مشـرا إىل أنـه تلقى حد ائتمانـي يفوق حد 
زوجتـه إىل 20 الضعـف، عند التقـدم بطلب 

للحصول عىل بطاقة االئتمان.
وفيما لم يكشـف »هانسون« عن أي بيانات 
محددة متعلقة بدخله أو دخل زوجته، لكنه 
قـال إنهما قدما إقرارات رضيبية مشـركة، 
وأن زوجته تتمتع بدرجة ائتمان أفضل منه.

وأضـاف أنـه فـور أن أبلـغ رشكـة »آبـل« 
باملشـكلة، سـارعت برفـع الحـد االئتماني 

لزوجته .

شاب يتلقى مفاجأة بعد 9 سنوات 
من إلقائه رسالة في المحيط  

آبل« متهمة بالتمييز ضد النساء

جعلت الشباب العراقي اسير البطالة 


