
الكتل الكردية والسنية تتشبث بـ »المحاصصة« وترفض مطالب المتظاهرين الداعية الى االصالح
ال تعديل على الدستور وال نظام رئاسي..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
دخل�ت التظاه�رات يف بغ�داد واملحافظ�ات 
الجنوبية يف اس�بوعها الراب�ع، حيث يتواجد 
 25 من�ذ  الش�وارع  يف  املتظاهري�ن  مئ�ات 
ترشين األول املن�رصم اىل اليوم، وانحرصت 
اه�م مطالبه�م يف اصالح النظام الس�يايس 
والتعديل عىل الدس�تور والخروج من »نفق 
املحاصصة« التي لم تجلب للبلد سوى الدمار 
والخ�راب والرصاع عىل الس�لطة، اال ان تلك 
املطال�ب التي أرغم�ت الحكومة عىل القبول 
بها ق�د اصطدمت بمواق�ف رافضة صدرت 
من الكتل السياس�ية الكردية والسنية التي 
رفض�ت بش�كل رصيح ان يج�رى أي تغيري 
يخرج ع�ن أط�ر »املحاصصة« السياس�ية 
العملي�ة  عليه�ا  بني�ت  الت�ي  والطائفي�ة 

السياسية منذ التغيري اىل اليوم.
ورمت تلك الكتل مطال�ب املتظاهرين خلف 
ظهره�ا، عىل الرغم من الضغط الش�ارع اىل 
اج�راء تغيري ش�امل يف العملية السياس�ية 
ومس�اندة املرجعية الرش�يدة لتل�ك املطالب 

اإلصالحية املرشوعة.
وه�دد الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني 
بالرج�وع اىل االس�تفتاء يف ح�ال املس�اس 
بحق�وق اإلقلي�م بموج�ب التعدي�الت ع�ىل 
الدس�تور ان تم تطبيقها، فيما رفضت كتل 
سياسية س�نية ما أس�مته العودة اىل نظام 
الحك�م الواحد يف إش�ارة اىل النظام الرئايس 

الذي دعا له املتظاهرين.

وبه�ذا الجانب ي�رى املحلل الس�يايس مؤيد 
الي�وم  خ�رج  العراق�ي  الش�ارع  ان  الع�ي 
للمطالب�ة بتغي�ريات سياس�ية، اال ان تل�ك 
الكت�ل الزالت لم تدرك ذل�ك، وتفكر باملغانم 

واملحاصصة ومصالحها الشخصية.
وق�ال الع�ي يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »االحتجاج�ات ج�اءت نتيجة 
املآيس التي مر به�ا البلد منذ مرحلة النظام 
املقب�ور اىل م�ا بع�د التغي�ري، لك�ن الكت�ل 
السياس�ية لم تعر أي أهمية ملطالب الشعب 

املرشوعة«.
وأضاف ان »سبل العيش الكريم غري متوفرة 
الس�يما يف محافظات الوسط والجنوب التي 
تعاني من ارتفاع نس�ب الفق�ر والبطالة«، 
مبين�اً ان »الخط�أ ليس يف النظ�ام الربملاني 
وانم�ا يف األداء ايض�اً، ناهي�ك ع�ن خل�ل يف 

قانون االنتخابات ويف شكل النظام«.
ولفت اىل ان »التظاهرات بانتظار تنفيذ تلك 
اإلصالحات الحقيقة، وما طرحته الحكومة 
من إصالحات ال تلبي طموح الش�ارع، ومع 
ذلك فأنها اصطدم�ت برفض الكتل الكردية 

والسنية التي تتمسك بمصالحها الضيقة«.
الكردي�ة  السياس�ة  »الكت�ل  ان  اىل  وأش�ار 
رفضت بشكل رصيح التوجه صوبب النظام 

الرئايس حتى وان كان مطلباً جماهريياً«.
وتاب�ع الع�ي ان »تفك�ري الكتل م�ن ناحية 
مكوناتية ومحاصصاتي�ة لن يعود بالفائدة 
عىل الش�عب، الن ما نمر به اليوم من أزمات 

هو جراء ذلك الرصاع تحت تلك العناوين ».
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس منه�ل 
والس�نية،  الكردي�ة  الكت�ل  ان  املرش�دي 
تق�ف اليوم ع�ىل التل لرتاقب م�ا يجري من 
اح�داث يف التظاهرات الت�ي خرجت يف بغداد 

واملحافظات وطالبت باإلصالح.
وق�ال يف حديث خص ب�ه »املراقب العراقي« 
ع�ىل  الحف�اظ  اىل  يس�عيان  »الطرف�ن  ان 
مكاس�بهما وكأنهم�ا بعيدي�ن ع�ن الخل�ل 
الذي أص�اب املنظوم�ة السياس�ية، بالرغم 
من مش�اركتهما يف العملية السياس�ية منذ 

التغيري اىل اليوم«.
وأضاف ان »اهم م�ا خرج عليه املتظاهرين 
اليوم، هو اص�الح النظام وتغيري الدس�تور 
وهذا ما ال ترتضي�ه تلك الكتل التي تنظر اىل 
مصلحتها اوالً، غري مهتمة بضغط الش�ارع 

وكأنه ال يعنيها ».
وأش�ار اىل ان »البلد لن يتخلص من االزمات 
اال يف ح�ال ترمي�م األخط�اء التي م�رت بها 
العملي�ة السياس�ية يف العق�د ونصف العقد 
حقيق�ة،  إرادة  اىل  يحت�اج  وه�ذا  امل�ايض، 
تتجاوز جمي�ع املعرقالت، الس�يما وان تلك 
اإلصالحات ستكون مؤيدة من الشارع ومن 

املرجعية«.
يذكر ان محافظات العراق الجنوبية خرجت 
بتظاهرات واس�عة منذ بداية ش�هر ترشين 
لح�ن  زال�ت مس�تمرة  املن�رصم وال  األول 

تحقيق املطالب.

وكيل جوارديوال ينفي عودته لتدريب البايرن  

علماء 
يضعون 
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أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية عن 
تحالف سائرون محمد الغزي، اليوم الثالثاء، 
ان قان�ون االنتخاب�ات س�يعمل ع�ىل اع�ادة 

هيكلة طريقة اختيار او تعين املفوضن.
وق�ال الغ�زي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
اس�تلم  الن�واب  »مجل�س  إن  العراق�ي«، 
مس�ودة م�رشوع قان�ون املفوضي�ة العلي�ا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، بوقت س�ابق«، مبينا 
ان »التعدي�الت يف القان�ون س�تتضمن ع�ىل 

وضع هيكلي�ة مفوضية جديدة ضمن املراكز 
القيادية فيها«.

وأض�اف أن »القان�ون س�يعمل ع�ىل اع�ادة 
هيكل�ة طريق�ة اختيار او تعي�ن املفوضن، 
وف�ق الي�ات س�تختلف كليا عم�ا كانت عليه 
بالقانون الس�ابق«، مش�ددا عىل ان »الركائز 
املفوضي�ة  االنتخابي�ة تعتم�د ع�ىل قان�ون 
وقانون انتخابات عادل وهو ما نسعى للعمل 

عليه باملرحلة املقبلة«.

أعلن الحش�د الش�عبي، الي�وم الثالثاء، عن 
تدمري ث�الث مضاف�ات لتنظي�م “داعش”، 
فيما استولت عىل دراجات نارية واسلحة يف 

محافظة نينوى.
وذكر الحشد يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، ان »قوة من اللواء 44 يف الحشد 
الش�عبي التابع�ة لقي�ادة عملي�ات نينوى 
يف الحش�د الش�عبي بالتعاون اس�تخبارات 

وحركات الحش�د الش�عبي تمكن�ت، اليوم، 
م�ن تدمري ث�الث مضافات لتنظي�م داعش 
خ�الل عملية أمني�ة جنوب قض�اء الحرض 
لتعقب فلول العصابات اإلجرامية يف جزيرة 

نينوى«.
م�ن  أيض�اً  »الق�وة تمكن�ت  أن  وأض�اف، 
االستيالء عىل دراجات نارية واسلحة ومواد 

لوجستية للعدو«.

نائب: قانون االنتخابات سيعيد هيكلة
 اختيار المفوضين

الحشد الشعبي يدمر مضافات لداعش
 في نينوى

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
خلف الغ�زو األمريكي للعراق عام 2003 تغيريات ديمغرافية 
كبرية أثرت يف الرتكيبة الس�كانية لعدد من املدن العراقية، ال 
س�يما يف املناطق الش�مالية , فحكومة اإلقليم بدأت تستغل 
املش�اكل الداخلية لحكومة بغداد والرصاعات السياس�ية ما 
بن الكتل ألحداث تغيري ديمغرايف كبري يف محافظات اإلقليم .

حكوم�ة كردس�تان اس�تغلت االزم�ة الس�ورية للعمل عىل 
تجني�س 500 ال�ف مواطن س�وري م�ن القومي�ة الكردية 
ومنحهم جنسيات عراقية من اجل احاث تغيريات ديمغرافية 
, خاصة ان البالد مقبلة عىل اجراء تعداد سكاني عام 2020 
االك�راد ب�دؤا بالتحض�ري اىل اح�داث تغي�ريات يف محافظات 
اإلقليم وإعطاء أهمية لعملية التجنيس بدون علم الحكومة 
العراقي�ة , خاص�ة ان الجمي�ع يعل�م ان حكوم�ة برزان�ي 
زورت يف قاع�دة البينات لس�كان اإلقليم وموظفيها من اجل 
الحصول عىل نسبة اعىل يف قانون موازنة العراق , فضال عن 
ارس�ال االف املجنسن من االكراد الس�ورين بعد حصولهم 
عىل الجنسية العراقية اىل املناطق املتنازع عليها مع حكومة 

بغداد.
ومن أكثر املحافظات التي تش�هد تغي�ريات ديمغرافية، هي 
نين�وى ودياىل وكرك�وك، وحزام بغ�داد, ففي نين�وى توجد 

مدينة تلعفر ذات األغلبية الرتكمانية من الطائفة الش�يعية، 
ومدين�ة تلكي�ف ذات األغلبي�ة الكلداني�ة ويتب�ع س�كانها 
الكنيس�ة الكاثولي�ك, فضال ع�ن مناطق س�هل نينوى التي 
يعيش فيها االكراد اىل جنب املس�يحن , فهذه املناطق سيتم 
ارس�ال اع�داد كبرية من االكراد املجنس�ن م�ن اجل احداث 
تغي�ريات ديمغرافية وهذا املش�هد يتك�رر يف كركوك وغريها 

من املناطق املتنازع عليها .
االكراد اس�تغلوا حقبة داعش م�ن اجل تدمري القرى العربية 
وبن�اء ق�رى كردية , والي�وم ما يجري يف املناطق الش�مالية 
كارثة كبرية س�تؤثر عىل مس�تقبل املناط�ق املتنازع عليها , 
اذا ل�م تقوم الحكومة بردع االكراد والحد من تجنيس االكراد 
الس�ورين.ويقول املحلل الس�یايس ھیثم الخزعي يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراقي(: قضي�ة التغيري الديمغ�رايف عملية 
خط�رية جدا وم�ن ال�رضوري أن تكون للحكوم�ة العراقیة 
وقف�ة حازم�ة بش�أن منح ج�واز الس�فر العراق�ي لألكراد 
الس�ورين ,فعملی�ة التغیی�ر الديموغرايف، من خ�الل قدوم 
أع�داد كبیرة من األكراد الس�وريین  واألتراك إىل العراق عقب 
اس�تفتاء إقلی�م كردس�تان الع�ام املنرصم وحاول�وا فرض 

وضعاً سیاسیاً يف العراق، رغم رفض  الحكومة العراقیة«.
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توعد املتحدث باس�م املكتب 
ال�وزراء،  لرئي�س  اإلعالم�ي 
الي�وم  الحديث�ي،  س�عد 
احت�كار  بأنه�اء  الثالث�اء، 
التقليدية  السياس�ية  القوى 
ع�رب   ، الس�يايس  للمش�هد 
االنتخاب���ات  ق����انون�ي 

واملف����وضية .
وق�ال الحديث�ي، يف ترصيح 
العراق« إن  تابعته »املراق�ب 
»الحكوم�ة اثبت�ت جديته�ا 
بتطبي�ق  يتعل�ق  فيم�ا 
االصالحات وارسلت االسبوع 
امل�ايض قان�ون االنتخاب�ات 
واملفوضي�ة العليا املس�تقلة 
إىل مجل�س الن�واب لغ�رض 

التصويت عليهما«.

وأضاف أن »القانونن مهمن 
للحياة السياسية التي تنتظم 
من خالل العملية االنتخابية، 
وق�د أثبتنا جديتن�ا يف القيام 
بتعديالت جوهرية من خالل 

ارسال القانونين«.
وأع�رب عن امل�ه يف أن »يتم 
ترشيع القانونين يف مجلس 
النواب، األمر الذي س�يحدث 
نقلة نوعية يف مس�ار العمل 
االب�واب  وفت�ح  االنتخاب�ي 
ام�ام ظهور قوى سياس�ية 
جديدة ودخول املس�تقلن يف 
العمل السياس�ية واملشاركة 
وانه�اء  للش�باب،  الفاعل�ة 
التقليدي�ة  الق�وى  احت�كار 

للمشهد السياسية«.

سلطات اإلقليم تجري تغيير ديمغرافي خطير لسرقة أموال إضافية من الموازنة
مكتب عبد المهدي: سننهي احتكار 

القوى التقليدية للمشهد السياسي

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
عىل الرغ�م من مطالبة الحش�ود الجماهريي�ة الداعية 
اىل اإلصالح وإق�رار قانونية فاعلة كقانون »من أين لك 
ه�ذا« الذي يحدد ملعرف�ة مصري أم�وال العراقين اال أن 
هناك أطرافا سياس�ية تح�اول االلتفاف ع�ىل القانون 
يف محاولة منها لع�دم إقراره يف الربملان، اذ تؤكد اللجنة 
القانوني�ة أن هن�اك خالل ع�ىل بعض فق�رات القانون 
تحول دون اقراره، يف الوقت الذي تحاول الكتل الس�نية 
والكردية عرقلته إلحساسهم بأنه سيرض بمصالحهم.

ويع�ول مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس ع�ىل الضغ�ط 
باإلص�الح  العلي�ا  املرجعي�ة  الجماه�ريي ومطالب�ات 
الحقيقي لحس�م عدد من القوان�ن املهمة منها قانون 
»من اين ل�ك هذا«، الفتن اىل عدم وج�ود ثغرة قانونية 
قد تعيقه.من جهته اكد عضو اللجنة القانونية النيابية 
سليم همزة، أن »قانون من أين لك هذا يعد من القوانن 
املهمة والتي تم ترحيلها منذ دورتن نيابيتن«، مش�ريا 
اىل أنه »تم عقد سلس�لة مناقش�ات وحوارات بن الكتل 

السياسية حوله تمهيدا إلقراره«.
وق�ال هم�زة، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن 
»القان�ون الزال بحاجة اىل نوع من التفاهم حول بعض 
فقرات�ه التي تتعلق بمحاس�بة كل من ي�رتدد اىل بيوت 

املس�ؤولن خصوص�ا مم�ن تغري حال�ه م�ن الفقر اىل 
الغنى«، معتربا أن »هناك تخوف من هذه الفقرة خشية 

أن تتحول أداة للتسقيط السيايس«. 
وأش�ار هم�زة، اىل أن »إضافة اىل ذلك هن�اك فأن هناك 
جدال حول مادة يف القانون تتضمن محاس�بة كل نائب 
عن ممتلكات�ه واس�تثماراته يف داخل الع�راق«، مؤكدا 
أن »ذل�ك ي�رض باالقتص�اد العراقي خصوص�ا وأنه قد 
يك�ون عامال الجبار الساس�ة عىل اس�تثمار أموالهم يف 
الخ�ارج وكما حص�ل يف الس�ودان«.وأوضح أن »هناك 
تقبل س�يايس للقانون بشكله العام«، مرجحا »حسمه 

واقراره خالل الفرتة القليلة املقبلة«.
بدوره أش�ار أس�تاذ العلوم السياس�ية بجامع�ة بغداد 
الدكت�ور خال�د عبد اإلل�ه اىل أن »هذا القان�ون كان من 
املف�رتض أن ي�رشع من�ذ ال�دورة النيابي�ة األوىل لك�ن 
املحاصصة وتقاسم الس�لطة بن الكتل السياسية أدى 
اىل تأجي�ل اقراره اىل يومنا هذا«، معربا عن »اس�تغرابه 
م�ن إقرار قوانن س�اعدت عىل االفراج ع�ن رساق املال 
الع�ام كقان�ون العفو الع�ام وتجاهل قان�ون »من اين 
لك ه�ذا« الذي يتس�ائل عن مص�ري أموال الع�راق التي 

اضاعتها الطبقة السياسية«.
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قانون »من اين لك هذا« .. هل سيرى النور في ظل اعتراض الكتل السياسية ؟

اتهم تحال�ف س�ائرون، اليوم الثالث�اء، الكتل 
السياس�ية بتسويف مطالب املتظاهرين، فيما 
نف�ى مش�اركة كتلت�ه باجتماع ام�س يف بيت 

عمار الحكيم.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف رع�د حس�ن يف 
ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي«، إن »س�بب 
الجتم�اع  س�ائرون  تحال�ف  حض�ور  ع�دم 
الحكي�م حص�ل  السياس�ية يف من�زل  الكت�ل 
لك�ون املجتمع�ن يحاولون تس�ويف مطالب 
املتظاهرين«، الفتا إىل إن “س�ائرون لن يشارك 

بأي اجتماعات سياسية مرتقبة«.
وأض�اف أن »أعض�اء س�ائرون مرصي�ن عىل 
موقفهم بإقالة عبد املهدي وإجراء االنتخابات 
املبك�رة بعد تعدي�ل قانون االنتخابات بش�كل 
منصف وعادل”، مبينا أن “العملية السياس�ية 
وليس�ت  حقيقي�ة  إصالح�ات  إىل  بحاج�ة 

اجتماعات تسويفية«.

سائرون تتهم الكتل بتسويف 
مطالب المتظاهرين

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
خت�م التعادل الس�لبي مب�اراة العراق 
املش�رتكة  التصفي�ات  يف  والبحري�ن 
لبطولة أمم اس�يا وكأس العالم 2022 
يف قط�ر والت�ي أقيم�ت يف العاصم�ة 
البحريني  املنتخب  األردنية عمان.ب�دا 
املباراة مس�تحوذا عىل منتصف امللعب 
م�ع تراج�ع واض�ح م�ن قب�ل العبي 
الدقيق�ة  وحت�ى  العراق�ي  املنتخ�ب 
الخامس�ة عرش مرت املب�اراة بصورة 
رتيبة من قب�ل الطرفن ومن ثم ظهر 
الفريق العراقي بصورة افضل وسيطر 
عىل منتصف امللعب واس�تطاع بش�ار 
رس�ن وامجد عط�وان تناق�ل الكرات 
مع مس�اعدة قليلة من هم�ام طارق 
وع�الء مهاوي من جه�ة اليمن والتي 
كان�ت اكثر نش�اطا من جهة اليس�ار 
التي يش�غلها رضغام إسماعيل ولكن 

م�ع تواجد مهند ع�ي »ميمي« وحيدا 
يف منطق�ة دفاعات املنتخب البحريني 
أدى اىل ان تنته�ي جمي�ع مح�اوالت 
املنتخب العراقي لصالح دفاع املنتخب 

البحريني ومن ثم يطلق الحكم محمد 
تقي صافرة خنام الشوط األول.

تفاصيل اوسع صفحة 6
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المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة ص�دور أمر اس�تقدام 
بحق رئيس واعضاء  مجلس محافظة واسط 
كافة استناداً اىل احكام املادة 340 من قانون 
 العقوبات .  وذكرت دائ�رة التحقيقات يف بيان 

تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة  من�ه، انها 
»محكم�ة التحقيق املختص�ة بنظر يف قضايا 
النزاه�ة يف  املحافظ�ة اصدرت أمر اس�تقدام 
بح�ق رئي�س واعض�اء املجلس ع�ى  خلفية 
قضي�ة رصف كمي�ات م�ن الوق�ود وصيانة 

سيارات تابعة  للمجلس خالفاً للقانون«. 
ُيش�ار إىل أن الهيئ�ة كان�ت قد أعلن�ت مطلع 
الش�هر الجاري عن صدور  س�تني أمر قبض 
واستقدام بحق نواب ومسؤولني محليني عن 

 . تهم  فساد وهدر يف املال العامِّ

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�ف عض�و مجلس الن�واب عن 
كتل�ة املس�تقبل رسكوت ش�مس 
 الدي�ن، الثالثاء، ع�ن تعطيل كامل 
يف هيئ�ة النزاهة العامل�ة يف اقليم 
 كردس�تان، مش�ددا ع�ى ش�مول 
مس�ؤويل اإلقلي�م بكش�ف الذم�م 

املالية . 
وقال ش�مس الدي�ن، يف بيان تلقت 
»هيئ�ة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
 النزاهة يف االقليم عبارة عن تشكيل 
الحكوم�ة، يض�م  زائ�د يف جس�م 
 رئي�س وموظفني عمله�م يقترص 

عى اج�راء االمور االدارية«، مؤكداً 
 انها »تعمل لس�نوات دون ان تتخذ 
اي اجراء بحق املس�ؤولني هناك  او 

من هم ادنى منهم«. 

وبني ان »ع�ى الحكوم�ة املركزية 
ان تش�دد اجراءاتها ع�ى مايجري 
 من فساد يف االقليم وترضب � كما 
قال�ت � بيد من حدي�د عى رؤوس 

 الفاس�دين هناك الذين اهدروا املال 
العام واضاعوا حقوق ابناء  الشعب 
منذ س�نوات وحرموهم من ابسط 

حقوقهم«. 
وتاب�ع ش�مس الدي�ن، أن�ه »م�ن 
الرضوري مطالبة مسؤويل االقليم 
املالي�ة  الذم�م   باس�تمارة كش�ف 
ابتداء من رئيس االقليم والحكومة 
 مروراً بالنواب والوزراء، ومحاسبة 
من يح�اول اخف�اء اب�و معلومة، 
االج�راءات  تل�ك  اقتص�ار   وع�دم 
ع�ى املس�ؤولني يف بغ�داد او باقي 

 املحافظات«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف رئي�س تحال�ف س�ائرون يف محافظ�ة 
دي�اىل النائ�ب بره�ان  املعموري،ع�ن تفاصيل 
مقرتح قانون إلغاء امتيازات املس�ؤولني .  وقال 
املعم�وري يف بي�ان تلق�ت املراق�ب العراقي« انه 
»استناداً  الحكام املادة )60/ثانياً( من الدستور 
واملادة )120( من النظام  الداخيل ملجلس النواب 
جمع�ت كتلة س�ائرون النيابي�ة تواقيع عدد 
م�ن  النواب لغ�رض ترشيع قان�ون يتضمن 
ان  املس�ؤولني«،  مبين�اً  امتي�ازات  إلغ�اء 
»س�ائرون قدمت مقرتح القانون إىل رئاسة 

مجل�س الن�واب  لغرض اتخ�اذ اإلج�راءات الالزمة 
بصدد ترشيعه«.  واض�اف ان »مقرتح قانون إلغاء 
امتيازات املس�ؤولني تضمن إلغ�اء  كافة النصوص 
الواردة يف القوانني الخاصة التي تمنحها«، مش�راً 
 إىل ان »االمتي�ازات الت�ي س�يتم الغاؤه�ا خاص�ة 
املحكم�ة  وأعض�اء  الث�الث  ورئي�س  بالرئاس�ات 
االتحادية ورئاس�ة مجلس القضاء األعى  وأعضاء 
مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء 
 الهيئ�ات املس�تقلة وال�وكالء وم�ن ه�م بدرجتهم 
والدرج�ات  ه�م  بدرجته�م  وم�ن  واملستش�ارين 

الخاصة واملدراء العامني ومن هم بدرجتهم«. 

المراقب العراقي/ النجف االشرف... 
قرر محافظ النجف لؤي اليارسي،االمر 
االداري الخ�اص بتعيني   124 ش�خصا 
ضمن مالك كهرباء النجف بصفة عقد، 
لوج�ود ش�بهات  ح�ول وجود اس�ماء 

اقارب املوظفني فيها. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الي�ارسي  وق�ال 
»املراقب العراقي« نسخة منه، إنه 

  «اوقفن�ا العمل بصدور االم�ر االداري لتعينات 
الكهرباء م�ن أجل اكم�ال  اللجن�ة التحقيقية 
التخ�اذ  النهائ�ي  تقريره�ا  ورف�ع  اعماله�ا 

اإلجراءات  القانونية بحق املخالفني«. 
واض�اف اليارسي »ت�م اطالع املعني�ني بوزارة 
الكهرب�اء وق�د اي�دو  اجراءاتن�ا إيق�اف االمر 
االداري وس�يتخذون االجراءات القانونية بحق 

 املخالفني وفق القانون«. 

النزاهة:صدورأمراستقدامبحقرئيسوأعضاءمجلسمحافظةواسط

كتلةالمستقبل:نزاهةكردستانتشكيلزائدوعلىبغدادشمول
مسؤولياإلقليمبكشفالذمم

منهيالفئاتالمشمولةبقانونإلغاءامتيازات؟

محافظةالنجفتوقفتعييناتالكهرباءلالستحواذ
عليهامنقبلاقاربالموظفين

..عليهاعتراضهاتبديأطراف

أوساطسياسية:بعضفقراتقانون»منأينلكهذا«
تحتاجالىتفاهموترجيحاتبإقرارهقريبا

المراقب العراقي/ بغداد... 
وجه وزير الداخلية، ياسني اليارسي، بعودة الدوام االعتيادي 

لوحدة  مقر الوزارة كافة . 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن   “الي�ارسي وج�ه بع�ودة ال�دوام االعتيادي لوح�دة مقر 
الوزارة كافة  وإع�ادة االمور اىل وضعها الطبيعي اعتبارا من 

اليوم الثالثاء وانهاء  حالة االنذار يف هذه الوحدات«. 
وأضاف�ت »تأت�ي توجيه�ات الوزي�ر بع�د أن قدم منتس�بو 
ال�وزارة جهودا  كبرة خالل االيام املاضية والعمل عى تقديم 

الخدمات االمنية  والخدمية«. 

المراقب العراقي/ االنبار... 
اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، بتفكيك 
ش�بكة ارهابية يف  االنبار .  وقالت املديرية يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، ان   «مفارز 
االستخبارات العس�كرية يف فق7 وبالتعاون مع 
استخبارات  لواء 2٩ تمكنت من اخرتاق وتفكيك 
شبكة ارهابيه مكونه من اربعة  ارهابني يعملون 
بما يسمى ) ديوان الحسبة ( التابع لواليه االنبار 

-  يف منطقة الشاميه باالنبار«. 

االستخبارات العسكرية 
تفكك شبكة ارهابية 

يف االنبار
المراقب العراقي/ بغداد...

قضت املحكمة الجنائي�ة املركزية يف الرصافة، حكما عى املتهم  الذي 
اطلق العيارات النارية عى املتظاهرين والقوات األمنية  بالحبس ثالث 

سنوات وفق املادة 430 / 1 من قانون العقوبات . 
وذكر بيان ملجلس القضاء االعى، تلقت »املراقب العراقي« نسخة  منه، 
إن »محكم�ة جناي�ات الرصافة قضت حكما بالحبس ثالث س�نوات 
 مل�دان بإطالق العيارات النارية من مس�دس قرب ج�ر الجمهورية 
 يف بغ�داد«.  ولفت إىل، أنه »تم القبض عى املتهم بالجرم املش�هود من 
قب�ل  املتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تس�ليمه إىل القوات 

 األمنية علًما ان املتهم هو منتسب يف  مديرية املرور العامة«. 

الداخليةتوجه بإنهاء حالة اإلنذار األمين
 يف مقر الوزارة
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
ع�ى الرغ�م م�ن مطالب�ة الحش�ود الجماهريية 
الداعية اىل اإلصالح  وإقرار قانونية فاعلة كقانون 
»من أين لك ه�ذا« الذي يحدد ملعرفة  مصري أموال 
العراقي�ن اال أن هن�اك أطراف�ا سياس�ية تحاول 
االلتفاف  عى القانون يف محاولة منها لعدم إقراره 
يف الربملان، اذ تؤكد  اللجنة القانونية أن هناك خالل 
ع�ى بعض فقرات القانون تح�ول دون  اقراره، يف 
الوقت الذي تحاول الكتل السنية والكردية عرقلته 

 إلحساسهم بأنه سيرض بمصالحهم . 
ويعول مراقبون يف الش�أن السيايس عى الضغط 
الجماهريي  ومطالب�ات املرجعية العليا باإلصالح 
الحقيقي لحس�م ع�دد من القوان�ن  املهمة منها 
قان�ون »من اين لك ه�ذا«، الفت�ن اىل عدم وجود 

ثغرة  قانونية قد تعيقه . 
م�ن جهته اك�د عضو اللجن�ة القانوني�ة النيابية 
س�ليم همزة، أن »قانون  من أين ل�ك هذا يعد من 
القوان�ن املهم�ة والتي ت�م ترحيلها من�ذ  دورتن 
نيابيت�ن«، مش�ريا اىل أن�ه »ت�م عق�د سلس�لة 
مناقش�ات  وحوارات بن الكتل السياس�ية حوله 

تمهيدا إلقراره «. 
وقال هم�زة، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إن 
»القانون الزال  بحاج�ة اىل نوع من التفاهم حول 
بعض فقراته التي تتعلق بمحاس�بة  كل من يرتدد 
اىل بي�وت املس�ؤولن خصوص�ا ممن تغ�ري حاله 
م�ن  الفق�ر اىل الغن�ى«، معتربا أن »هن�اك تخوف 
من هذه الفقرة خش�ية أن  تتحول أداة للتس�قيط 

السيايس «.  
وأش�ار هم�زة، اىل أن »إضاف�ة اىل ذل�ك هناك فأن 
هن�اك ج�دال ح�ول  م�ادة يف القان�ون تتضم�ن 
محاس�بة كل نائب عن ممتلكاته  واستثماراته يف 
داخ�ل العراق«، مؤك�دا أن »ذلك ي�رض باالقتصاد 
 العراق�ي خصوصا وأن�ه قد يكون عام�ال الجبار 
الساس�ة عى اس�تثمار  أموالهم يف الخ�ارج وكما 

حصل يف السودان «. 
وأوضح أن »هناك تقبل س�يايس للقانون بش�كله 
الع�ام«، مرجح�ا   «حس�مه واقراره خ�الل الفرتة 

القليلة املقبلة «. 
بدوره أش�ار أس�تاذ العل�وم السياس�ية بجامعة 
بغداد الدكت�ور خالد عبد  اإلله اىل أن »هذا القانون 
كان م�ن املف�رتض أن يرشع منذ ال�دورة  النيابية 
األوىل لكن املحاصصة وتقاس�م السلطة بن الكتل 
السياس�ية  أدى اىل تأجي�ل اق�راره اىل يومنا هذا«، 
معرب�ا عن »اس�تغرابه من  إقرار قوانن س�اعدت 
ع�ى االفراج عن رساق املال الع�ام كقانون  العفو 
الع�ام وتجاه�ل قان�ون »من اي�ن لك ه�ذا« الذي 
يتس�ائل عن  مصري أم�وال العراق الت�ي اضاعتها 

الطبقة السياسية «. 
وقال عبد اإلله، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن 

»ل�وال الضغط  الجماهريية ودع�م املرجعية العليا 
اليه�ا ومطالبتها بانه�اء  املحاصصة السياس�ية 
وإقرار القوانن املهمة مل�ا يرى هذا القانون  النور 

او حتى طرحه يف الربملان للمناقشته «. 
ورأى أن »إق�رار ه�ذا القان�ون ب�ات ام�را مهم�ا 
خصوصا م�ع اعرتاف  الحكوم�ة والربملان بوجود 
االف ملف�ات الفس�اد يف جعبة الحكومة  تس�ببت 

بهدر كبري يف املال العام «. 
واك�د أن »م�ن الناحي�ة الدس�تورية والقانوني�ة 
ف�أن ه�ذا م�رشوع قان�ون   «م�ن اي�ن ل�ك هذا« 
ليس�ت فيه أي ثغرة قانوني�ة خصوصا مع تأكيد 
 الدس�تور العراقي عى عدم احقية أي مس�ؤول يف 
الدول�ة مهما كان�ت  درجته ومهما ع�الء منصبه 

باالستحواذ عى األموال العامة «. 
وشدد عى أن »تأسيس املحكمة املركزية ملكافحة 
الفس�اد س�تعطي  رشعي�ة إضافي�ة لترشيع هذا 
القانون ومحاس�بة كل من قام بتس�خري  األموال 

العامة لتحقيق مآرب خاصة «. 
يذكر أن الكتل السياسية قد اكدت خالل اجتماعها 
التي عقدتها يوم  امس عى رضورة إقرار القوانن 
املهم�ة يف الربملان وم�ن بينها  قان�ون »من أي لك 
هذا« ملالحقة كل من تسبببباهدار األموال العامة . 

وكان�ت لجن�ة النزاه�ة النيابية، قد كش�فت عن 
اعرتاض الكتل  السياس�ية الس�نية والكردية عى 
تفعي�ل قانون “م�ن اين لك هذا«  كون�ه يؤثر عى 

مصالحهم الحزبية والشخصية . 
وتش�هد بغ�داد واملحافظ�ات منذ اكثر من ش�هر 
تظاه�رات حاش�دة  تطالب باإلصالح ومحاس�بة 

الفاسدين والرساق واجراء تغيري  وزاري . 

الحبس 3 سنوات بحق مطلق العيارات النارية عىل المتظاهرين 
 والقوت األمنية

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فعضو لجن�ة الدف�اع 
النيابية بدر الزيادي، وجود 
سياس�ية  تع�ارض  ق�وى 
ادراج مرشوع قانون إخراج 
القوات األجنبي�ة من البالد 
عى  جدول االعمال، مشريا 
إىل أن تلك أبدت اس�تعدادها 
الس�قاط  امل�رشوع.  وق�ال 
الزي�ادي يف ترصيح تابعته 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
»هناك قوى  سياس�ية )لم 
استعدادها  أبدت  يس�مها( 
ع�رب  امل�رشوع  الس�قاط 
 التصويت وبذلك سيس�قط 
املرشوع داخل قبة مجلس 
أن  وأض�اف،  الن�واب«.  

»األمر يحتاج إىل مناقشات 
قب�ل  س�يايس  وتواف�ق 
إدراج�ه  عى جدول االعمال 
املعارضة  وإقناع األط�راف 
وبذلك نس�تطيع  التصويت 
باألغلبي�ة  القان�ون  ع�ى 

السياسية«. 
ولف�ت الزي�ادي وهو نائب 
ع�ن تحال�ف س�ائرون إىل 
أن “قوى سياس�ية  ابلغتنا 
عدم رغبتها ادراج مرشوع 
الق�وات  إخ�راج  قان�ون 
األجنبية من  البالد ويف حال 
ادرج ع�ى ج�دول أعم�ال 
فانه�ا ل�ن تص�وت معن�ا 
وبذل�ك  سيس�قط املرشوع 

داخل املجلس«. 

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
اعت�ر النائب عن تحال�ف الفتح عام�ر الفايز، اىل ان 
مقررات اجتماع  القوى السياسية هي خارطة طريق 

لتنفيذ مطالب املتظاهرين . 
وق�ال الفاي�ز يف ترصي�ح إلذاع�ة »العه�د« وتابعت�ه 
»أملراق�ب العراق�ي«  ان�ه »يف حالتطبي�ق مخرج�ات 
اجتم�اع الق�وى السياس�ية الذي عقد  ام�س االثنني، 
يف توقيته�ا س�يحل جزء كبر من االزمة«، مش�را 
اىل   «وج�ود بعض النقاط الخالفي�ة ال تزال قيد 

املناقشة يف قانون  االنتخابات«. 
واضاف ان »املحاصصة هي فايروس العملية 
السياس�ية وانط�وت  صفحته�ا يف املرحل�ة 
الراهنة« مس�تدركا »هناك وزراء حددت لهم 

 مواعيد لالستجواب داخل الرملان«. 

ت�رصيح اإذاعي
عامر الفايز: مقررات اجتماع 

القوى السياسية خارطة 
طريق لتنفيذ  مطالب 

المتظاهرين

األمنالنيابية:كتلهددتباسقاطمشروعقانون
اخراجالقواتاألجنبية
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اعلن مرصف الرافدين، الثالثاء، منح قروض لبناء وانشاء 
وتأهيل عدد من املش�اريع االستثمارية والسكنية يف بغداد 
واملحافظات.وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان 
، ان�ه “تم تموي�ل عدد من املش�اريع واس�تقطاب العديد 
من ال�ركات واملس�تثمرين الذين يروم�ون التعاون مع 
املرصف لغرض الحصول عىل تلك القروض”، مشريا اىل ان 
“املش�اريع التي تم تمويلها هي )مجمع بيتي السكني يف 
ص�الح الدين – فندق رمادة م�ع اجنحة فندقية يف النجف 
االرشف – مول تجاري يف ش�ارع اكد بالكاظمية املقدسة 
– مجم�ع الوند الس�كني يف خانقني – مجم�ع مكي مول 

يف دياىل(”.

الرافدين يعلن منح قروض ألنشاء 
المشاريع االستثمارية والسكنية

أعلنت هيئة النزاهة، الثالثاء، عن صدور أمر استقداٍم بحقِّ 
املدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ استناداً إىل أحكام 

. املادَّة )341( من قانون العقوبات العراقيِّ
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان ، إن “محكمة التحقي�ق املختصة 
بالنظ�ر بقضايا النزاه�ة يف محافظة النج�ف أصدرت أمر 
اس�تقداٍم بحقِّ املدير الع�ام لدائرة صحة النجف الس�ابق؛ 

إضافة إىل موظف آخر يف شعبة العقود”.
وأض�اف البي�ان، أن “األمر صدر اس�تناداً إىل أح�كام املادة 
؛ لوجود مخالفات يف  )341( من قانون العقوب�ات العراقيِّ
تجهيز األدوي�ة الخاصة باألم�راض الرسطانية خالل عام 

.”2018

النزاهة: صدور أمر استقداٍم بحق مدير 
االقت�صاديعام دائرة صحة النجف السابق

أف�ادت بيان�ات مصلح�ة الجم�ارك اإليرانية، الثالث�اء، بأن 
صادرات الس�لع غري النفطي�ة لالمارات والعراق المس�ت 8 
ملي�ارات دوالر يف 7 ش�هور، فرتة 21 م�ارس/آذار حتى 22 

اكتوبر/تري�ن االول 2019.وأوضح�ت بيانات الجمارك أن 
العراق جاء كثاني أكرب املستوردين للسلع االيرانية يف الفرتة 
املذك�ورة ب� 5.173 مليار دوالر وباس�تحواذ 21.2 باملئة من 

االجم�ايل التصديري، فيما حلت االم�ارات ثالثا بحصة 11.4 
باملئ�ة و2.784 مليار دوالر، علما أن الصني تصدرت القائمة 

ب� 6.1 مليار دوالر ونسبة 24.9 باملئة.

وتب�وأت تركيا املركز الرابع يف القائمة ب� 2.672 مليار دوالر 
ونسبة 10.95 باملئة، وافغانس�تان خامسا ب� 1.283 مليار 

دوالر و5.26 باملئة.

يش�ار اىل أن اجم�ايل صادرات ايران من الس�لع يف الش�هور 
الس�بعة بلغت 24.407 مليار دوالر بانخفاض سعري 11.3 

باملئة وزيادة كّمية 17.07 باملئة عن الفرتة املناظرة 2018.

صادرات السلع االيرانية للعراق واالمارات تالمس الـ8 مليارات دوالر

خبراء اقتصاديون يدعون لتفعيل الرقابة 
المصرفية للحد من تهريب العملة

تهدئة متوّقعة، وأموال طائلة 
املص�ارف  بع�ض  تدفعه�ا 
االهلية لجهات متنفذة، بغية 
ملف�ات  ع�ن  النظ�ر  رصف 
تتعلق بفس�اد تلك املصارف، 
وما يرتتب عىل ذلك من تهريب 
االم�وال. وتبي�ض  وغس�يل 

غياب الرقابة املرصفية يمثل 
تهديداً حقيقياً لألمن القومي 
االقتص�ادي، ويش�كل خطراً 
ع�ىل العملي�ة الوطنية، وهذا 
اس�تنزاف  اس�تمرار  نتيج�ة 
ام�وال الع�راق يف م�زاد بي�ع 
العمل�ة الثغرة الت�ي تترسب 
ال�دوالرت. ملي�ارات  منه�ا 

اللج�ان  تقاري�ر  وبحس�ب 
يكش�فها  الت�ي  أو  املعني�ة 
مبيع�ات  ف�إن  سياس�يون، 
مزاد العمل�ة بلغت منذ الفني 

وثالث�ة ولغاية الفني وس�تة 
اربعمئ�ة  م�ن  أكث�ر  ع�ر، 
إذ  ملي�ارات دوالر،.  وع�رة 
يش�ارك يف ناف�ذة البيع نحو 
اربع�ني مرصفاً اهلياً يس�هم 
ثمان�ون باملئة منه�ا بعملية 
خ�ارج  اىل  االم�وال  تهري�ب 
التقرير  أرقام  البالد.وتكشف 
الص�ادر ع�ن رئي�س اللجنة 
املالية االس�بق احمد الجلبي، 
بأن مبيعات العملة االمريكية 
للبن�وك االهلي�ة بلغ�ت نحو 
ثالثمئ�ة واثن�ي ع�ر مليار 
دوالر. يف حني ُق�درت االموال 
املهرب�ة عرب بواب�ة املصارف 
االهلي�ة من�ذ الف�ني وأربع�ة 
ولغاي�ة الف�ني وثالث�ة عر 
بقيم�ة مئ�ة وثالث�ني مليار 

دوالر.

العراق ضمن أكبر المستثمرين
 في الخزانة األمريكية 2019

من�ذ  الياب�ان  تص�درت 
عدة أش�هر الئحة الدول 
س�ندات  يف  املس�تثمرة 
األمريكي�ة،  الخزان�ة 
س�ندات  تمتل�ك  حي�ث 
 1145.8 بقيم�ة 
ملي�ار دوالر، ومقارن�ة 
فقد  أغس�طس  بش�هر 
انخفض�ت اس�تثمارات 
طوكي�و بنحو 29 مليار 

دوالر.
يف  الص�ني  وج�اءت 
ثان�ي  الثاني�ة،  املرتب�ة 
العالم،  أكرب اقتص�اد يف 
ملي�ار   1102.4 ب�� 
دوالر، من ث�م بريطانيا 

ب�346.2 مليار دوالر.
لل�دول  بالنس�بة  أم�ا 
أت�ت  فق�د  العربي�ة 

املرتب�ة  يف  الس�عودية 
األوىل ب�� 181.5 ملي�ار 
م�ن  كل  وتاله�ا  دوالر، 
واإلم�ارات  الكوي�ت 

والعراق عىل التوايل.
االس�تثمار  إجم�ايل  أما 
س�ندات  يف  العامل�ي 
الخزان�ة األمريكية فقد 
وصل إىل 6776.8 مليار 
س�بتمرب  بنهاي�ة  دوالر 

2019
وم�ن امللف�ت أن إجمايل 
العرب�ي  االس�تثمار 
الخزان�ة  س�ندات  يف 
األمريكي�ة ل�م يتج�اوز 
300 ملي�ار دوالر، وهو 
الرق�م ال�ذي تس�تثمره 
يف  وحده�ا  الربازي�ل 

السندات األمريكية.

القانونية النيابية: قانون التقاعد حدد ادنى راتب 500 الف 

وزير التخطيط يصادق على صرف مبلغ 42,9 مليار دينار لمحافظتي المثنى وديالى

ب�ني رئي�س اللجن�ة القانونية 
الثالثاء،  الغزي،  النيابية محمد 
س�يمرر  التقاع�د  قان�ون  ان 
خالل جلس�ة اليوم بعد ان حدد 
ادن�ى راتب�ا تقاعدي�ا 500 الف 
دين�ار، الفتا اىل ان تأخري تمرير 
القان�ون يف الجلس�ات املاضية 

حدث الس�باب فني�ة تتعل���ق 
بتدقيق القانون.

“قان�ون  ان   ، الغ�زي  وق�ال 
التقاع�د املوح�د اليوج�د عليه 
أي اعرتاض�ات داخ�ل الربمل�ان 
وس�يتم تمري�ره ، حي�ث هناك 

اجماع عىل تمريره”.

وأض�اف ان “قان�ون التقاع�د 
ح�دد الرات�ب األدن�ى عند 500 
الف دين�ار، وتم تحديد ذلك بعد 
االجتم�اع م�ع مدي�ر التقاعد، 
حيث س�تدفع الحكومة سنويا 
مبلغ 281 مليار دينار لصندوق 
التقاعد بعد زيادة الراتب األدنى 

100 الف دينار”.
وأوضح ان “تأخر تمرير قانون 
التقاعد ع�ىل الرغم من ادراجه 
ع�ىل ج�دول اعمال الجلس�ات 
املاضي�ة ح�دث الس�باب فنية 
تتعلق بتدقيق القانون من قبل 

املتخصصني بهذا املجال”.

اعل�ن وزي�ر التخطي�ط ن�وري 
صباح الدليم�ي ، مصادقته عىل 
إط�الق رصف 42,9 ملحافظت�ي 
املثن�ى ودي�اىل ضم�ن برنام�ج 
تنمي�ة األقالي�م بعد اس�تكمال 

املحافظتني لروط اإلدراج.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لوزي�ر 
التخطيط  يف بيان ، ان “الدليمي 
ص�ادق عىل إط�الق رصف مبلغ 

أربع�ون مليار وس�تمائة مليون 
دين�ار ملحافظ�ة دي�اىل، لتبدي�ل 
ش�بكات  وانش�اء  وتجهي�ز 
ونص�ب  وصيان�ة  كهربائي�ة 
متنوع�ة  كهربائي�ة  مح�والت 
لعموم املحافظة، وتنفيذ ش�بكة 
كهرب�اء كاط�ون ال�رازي ودور 
منديل، وانش�اء ط�رق )بعقوبة، 
بل�دروز،  اب�ي صي�دا، جل�والء، 

منديل( وعدد من الطرق الرئيسية 
والفرعية يف املحافظة”.

واش�ار اىل ان “الدليم�ي ص�ادق 
ايض�ا ع�ىل إط�الق رصف مبلغ 
ملياري�ن وثالثمائة مليون دينار 
ملحافظة املثنى، لتبليط عدد من 
الط�رق الرئيس�ية والفرعي�ة يف 
املحافظة، وإنشاء مركز اسعاف 
ومرك�ز  الس�ماوة،  يف  ف�وري 

اسعاف فرعي يف الوركاء”.
ان “الدليم�ي  البي�ان،  واوض�ح 
يف  املعني�ة  الجه�ات  خ�ول 
ودي�اىل  املثن�ى  محافظت�ي 
وال�رصف  التنفي�ذ  بصالحي�ات 
مع مراعاة االلت�زام بالتعليمات 
والصالحي�ات الخاص�ة بتنفي�ذ 
لع�ام  االس�تثمارية  املوازن�ة 

.”2019

الزراعة تعلن بدء تصدير التمور الى الخارج
أعلن�ت وزارة الزراع�ة, الثالثاء, 
عن بدء تصدير التمور إىل خارج 
الع�راق بع�د تحقي�ق مع�دالت 
إىل  ذل�ك  عازي�ا  عالي�ة،  انت�اج 
نجاح االج�راءات والخطط التي 
وضعتها ال�وزارة بدعم اصحاب 

البساتني.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة 
حمي�د النايف إن “الع�ام الحايل 
وحماي�ة  االنت�اج  ع�ام  يعت�رب 
املنتج املحيل خاصة يف املحاصيل 
االسرتاتيجية كالحنطة والشعري 
والتم�ور حي�ث تصاع�د انت�اج 
التمور بش�كل كب�ري عن العقود 
الخط�ط  خ�الل  م�ن  املاضي�ة 

وضعته�ا  الت�ي  واالج�راءات 
وزارة الزراع�ة بدع�م اصح�اب 

البساتني”.
ان “ال�وزارة  الناي�ف،  وأض�اف 

قدم�ت س�لف مالي�ة الصحاب 
ملي�ار   150 بح�دود  البس�اتني 
دينار لتحس�ني االنتاج مع قيام 
ال�وزارة بمكافحة االف�ات التي 
تصيب النخيل, فضال عن اصدار 
قرار بع�دم اس�ترياد التمور من 
الخ�ارج مم�ا حف�ز الفالح�ني 

لالعتناء ببساتني التمور”.
وأكد النايف أنه “تم تصدير االف 
االطنان إىل الخ�ارج بعد تحقيق 
االكتف�اء املحيل للتم�ور”, مبينا 
ان “س�عر الطن الواحد وصل اىل 
مليون دينار يف حني كان بحدود 
200 ال�ف للط�ن بس�بب من�ع 

االسترياد”.

توقف لتصدير النفط جنوبي العراق اثر احتجاج تسبب باغالق طرق
توق�ف عمليات تصدي�ر النفط 
يف مين�اء خور الزب�ري الواقع يف 
ناحية خور الزبري غربي البرصة 
املؤدي�ة  الط�رق  اغ�الق  بع�د 

للميناء من قبل املتظاهرين.
وكان محتج�ون اغلق�وا امس 
االثن�ني مدخ�ل املين�اء القريب 
من الب�رصة ومنع�وا املوظفني 
والش�احنات م�ن دخول�ه مما 
أدي لرتاج�ع العمليات بنس�بة 

50 باملئة.
وس�بق إغ�الق مداخ�ل املين�اء 
م�ن 29 أكتوب�ر تري�ن األول 
إىل التاس�ع من نوفمرب ترين 
الثان�ي م�ع اس�تئناف وجي�ز 

للعمليات بني الس�ابع والتاسع 
من نوفمرب ترين الثاني.

يس�تقبل مين�اء أم قرص، وهو 

املين�اء الرئي�ي للع�راق ع�ىل 
الحب�وب  ش�حنات  الخلي�ج، 
والزيوت النباتية والس�كر لبلد 

يعتمد بدرجة كبرية عىل واردات 
الغذاء.

ُقتل أكثر 300 ش�خص منذ بدء 
احتجاج�ات ضخم�ة يف بغ�داد 
وجن�وب الع�راق أوائ�ل أكتوبر 
ترين األول، هي األضخم منذ 
سقوط صدام حسني يف 2003.

ويطال�ب املحتج�ون باإلطاحة 
يعتربونه�ا  سياس�ية  بطبق�ة 
مصال�ح  وأس�رية  فاس�دة 
إىل  املحتجون  خارجي�ة. ولج�أ 
أس�اليب العصي�ان املدني مثل 
حرك�ة  وعرقل�ة  اإلرضاب�ات 
امل�رور وغلق املوانئ واملنش�آت 

النفطية.

اإلقليم يجنس أكراد الدول المجاورة للعراق لزيادة حصة كردستان في قانون الموازنة
سیاسة ممنهجة لتعزيز التغییر الديمغرافي 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
حكومة كردس�تان اس�تغلت االزمة السورية 
للعم�ل عىل تجنيس 500 الف مواطن س�وري 
م�ن القومي�ة الكردي�ة ومنحه�م جنس�يات 
عراقي�ة من اجل اح�اث تغي�ريات ديمغرافية 
, خاص�ة ان الب�الد مقبل�ة عىل اج�راء تعداد 

سكاني عام 2020 .
االك�راد بدؤا بالتحضري اىل اح�داث تغيريات يف 
محافظ�ات اإلقلي�م وإعط�اء أهمي�ة لعملية 
التجني�س ب�دون عل�م الحكوم�ة العراقي�ة , 
خاص�ة ان الجمي�ع يعلم ان حكوم�ة برزاني 
اإلقلي�م  لس�كان  البين�ات  قاع�دة  يف  زورت 
وموظفيها من اجل الحصول عىل نس�بة اعىل 
يف قان�ون موازن�ة العراق , فضال عن ارس�ال 
االف املجنس�ني م�ن االك�راد الس�وريني بع�د 
حصوله�م عىل الجنس�ية العراقية اىل املناطق 

املتنازع عليها مع حكومة بغداد.
وم�ن أكث�ر املحافظ�ات التي تش�هد تغيريات 

ديمغرافي�ة، ه�ي نين�وى ودي�اىل وكرك�وك، 
وح�زام بغداد, ففي نينوى توجد مدينة تلعفر 
ذات األغلبية الرتكمانية من الطائفة الشيعية، 
ومدين�ة تلكيف ذات األغلبي�ة الكلدانية ويتبع 
سكانها الكنيسة الكاثوليك, فضال عن مناطق 
س�هل نينوى التي يعيش فيها االكراد اىل جنب 
املسيحني , فهذه املناطق س�يتم ارسال اعداد 
كب�رية من االكراد املجنس�ني م�ن اجل احداث 
تغي�ريات ديمغرافي�ة وه�ذا املش�هد يتكرر يف 

كركوك وغريها من املناطق املتنازع عليها .
االكراد اس�تغلوا حقبة داع�ش من اجل تدمري 
الق�رى العربي�ة وبناء ق�رى كردي�ة , واليوم 
م�ا يجري يف املناط�ق الش�مالية كارثة كبرية 
ستؤثر عىل مس�تقبل املناطق املتنازع عليها , 
اذا ل�م تقوم الحكومة ب�ردع االكراد والحد من 

تجنيس االكراد السوريني.
يف  السیاس�يھیثمالخزعيل  املحل�ل  ويق�ول 
اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: قضية التغيري 

الديمغرايف عملية خطرية جدا ومن الرضوري 
أن تك�ون للحكوم�ة العراقیة وقف�ة حازمة 

بشأن

منح جواز الس�فر العراقي لألكراد الس�وريني 
,فعملیةالتغییر الديموغ�رايف، من خالل قدوم 
أعداد كبیرة من األكراد السوريین  واألتراك إىل 

العراق عقب اس�تفتاء إقلیم كردس�تان العام 
املن�رصم وحاول�وا ف�رض وضعاً سیاس�یاً يف 

العراق، رغم رفض  الحكومة العراقیة«.

وأض�اف »ال ب�د أن تكون الحكوم�ة العراقیة 
حازمة بھذا الش�أن وال تسمح بمنح جوازات 
يت�م  ال  وأن  س�فر ألش�خاص غیرعراقیی�ن 

اس�تقدام ھ�ؤالء إىل الداخل العراق�ي من اجل 
اس�تغاللهم يف عملية التعداد السكاني املزمع 
اجرائه العام املقب�ل , الن ذلك يحمل يف طياته 
الكث�ري من الخط�ورة ع�ىل املناط�ق املتنازع 
عليه�ا , وبني , ان هناك موجات برية دخلت 
عن بداية االستفتاء الكردي من تركيا وسوريا 
وهم اكراد وتم تجنيسهم من اجل استغاللهم 

يف املناطق املتنازع عليها .
من جهته اعرتف الكاتب الكردي كريم رش�ید  
يف ترصيح�ات صحفي�ة تابعته�ا ) املراق�ب 
العراقي(: ان  حكومة اإلقلیم أرس�لت اس�ماء 
اآلالف م�ن أك�راد تركی�ا وإيران وس�وريا اىل 
وزارة الداخلیةالعراقیةملنحھمالجنسیةالعراق

یة بحجة انھم أكراد عراقیون.
ويف العام 2010 أدركت وزارة الداخلیةالعراقیة 
الخداع الكردي فأوقفت منح الجنسیةالعراقیة 

آلخرين.
وأضاف: حزب مس�عود الربزاني باستحصال 
الجنسیةالعراقیة ألكراد سوريا وإيران وتركیا 
كان يھ�دف اىل زي�ادة ع�دد االك�راد يف االقلیم 
لزيادة عدد املقاعد الربملانیة املخصصة إلقلیم 
كردستان يف الربملان العراقي ومن اجل ضمھم 
اىل قوات بیشمركة الحزب, وأصبح املئات من 
ھؤالءموظفی�ن يف الدوائر الرس�میة يف االقلیم 
وكانوا يتقاض�ون رواتبھم م�ن حصة ال�17 
٪الت�ي تبعثھ�ا الحكوم�ة املركزي�ة لإلقلی�م، 
واألغرب م�ن ذلك ان عددا منھ�م تم تعیینھم 
يف الس�فارات العراقیةكونھم أك�راد من اقلیم 
كردس�تان يف حی�ن ح�ارب الح�زب األك�راد 

الحقیقیون الذين ينتمون اىل العراق .

،،
،،
خلف الغــــزو األميركــــي للعراق عــــام 3002 
تغييــــرات ديمغرافيــــة كبيرة أثرت فــــي التركيبة 
السكانية لعدد من المدن العراقية، ال سيما في المناطق 
الشــــمالية , فحكومــــة اإلقليــــم بدأت تســــتغل المشــــاكل 
الداخليــــة لحكومة بغــــداد والصراعات السياســــية ما بين 

الكتل ألحداث تغيير ديمغرافي كبير في محافظات 
اإلقليم .

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

أعلنت قوات حكومة الوف�اق الوطني الليبية، إصابة 13 
مدني�ا، بينهم  امرأة، ج�راء قصف لط�ران قوات حفرت 

لعدد من األحياء السكنية  بمدينة مرصاتة )غربا(  . 
الغض�ب«  املرك�ز اإلعالم�ي لعملي�ة »ب�ركان  وأظه�ر 
العس�كرية عىل   «فيس�بوك« صورا تظهر جانبا من آثار 
القصف الحربي .  وأضاف »أن قس�م الحوادث والطوارئ 

بمركز مرصات�ة الطبي   )حكومي( اس�تقبل 13 جريحاً 
من املدنيني جراء هذه القصف من  بينهم امرأة«. 

يف الس�ياق ذاته، زعمت قوات حف�رت أن القصف تم عرب 
»4 غارات  جوية، واس�تهدف مس�تودعات للذخائر، وتم 

تدمر األهداف بنجاح«. 
وأضاف�ت يف بيان نرشته صفحة ش�عبة اإلعالم الحربي 
التاب�ع لحفرت،  أن القصف جاء بع�د ورود معلومات عن 

طريق أجهزة االستخبارات  بالقوات املُسلحة باستجالب 
أس�لحة وذخائ�ر ت�م تخزينه�ا بأح�د  املق�رات التابعة 

ملجموعات مسلحة بمقر الكلية الجوية بمرصاتة . 
وتشن قوات حفرت، منذ 4 نيسان املايض، هجوًما متعثرًا 
للس�يطرة  ع�ىل طرابلس مق�ر حكوم�ة الوف�اق، فيما 
تتصدى األخرة لهذا الهجوم  بعملية عس�كرية س�متها 

»بركان الغضب. 

إصابات بين المدنيين بقصف لطيران حفتر على مدينة مصراتة دولي دوليعربي  عربي 
القضاء اإليراني يؤكد عودة الهدوء إلى المدن .. والخارجية تصف 

 تصريحات »بومبيو« بالمخزية

المراقب العراقي/ متابعة...
نرش موق�ع “ميدل إيس�ت آي” تقري�را أعدته 
داني�ا العقاد ح�ول تأثر  ش�بكة الجواس�يس 
الس�عوديني يف “توي�رت” عىل الناش�طني الذين 

 باتوا يعيشون يف خوف دائم . 
»املراق�ب  تابعت�ه  ال�ذي  التقري�ر  يف  وج�اء 

العراق�ي« أن »موظفني يف  رشكة “تويرت” 
حص�ال عىل معلومات تتعل�ق ب� 6.000 

مس�تخدم  وأرشك�وا فيها املس�ؤولني 
السعوديني، ولكن من هم هؤالء الذين 
تم  التدخ�ل يف خصوصيتهم؟ ترفض 
رشك�ة توي�رت ومكت�ب التحقيق�ات 

 الفدرايل )أف بي أي( التعليق. 
الناش�طون  يش�عر  الس�بب  وله�ذا 

السعوديون أن أسماءهم ربما كانت  من 

ضمن التي حصلت عليها الحكومة الس�عودية 
التواص�ل  رشك�ة  عم�الء  داخ�ل  خ�الل  م�ن 
اإلجتماع�ي العمالق�ة. ونق�ل املوق�ع عن عدد 

فه�م  منه�م  خو

م�ن حصول الحكوم�ة عىل العناوي�ن الخاصة 
بهم عىل  اإلنرتنت وربما اس�تخدمت املعلومات 
الس�تهدافهم واعتقال الناشطني  الذين عادة ما 

يختفون.  
ولكن هوية البقية الذين تم مشاركة عناوينهم 
لم يكش�ف عنها وأدت  إىل صدمة داخل مجتمع 
الناش�طني الذي�ن ال يزال�ون يعان�ون م�ن 
 صدمة اغتيال الصحايف جمال خاشقجي 
العام املايض. ونقل املوقع  عن الناشطة 
النس�وية السعودية املقيمة يف سياتل 
أمان�ي األحم�دي   “طامل�ا اعتقدنا أن 
األس�ماء املهم�ة ه�ي اله�دف ولكن 
 6.000 هن�اك  اكتش�فنا  أن  بعدم�ا 
حس�اب” “قلنا هل يع�رف أحدكم إن 

كان واحد منا  عىل القائمة«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف اس�تطالع للرأي أن أكثر من نصف الش�عب األمريكي يؤيد 

 استجواب ترامب عىل خلفية قضية »أوكرانيا غيت«. 
وأفادت  ABC  نيوز انه »عقب جلس�ة اس�تماع الكونغرس بش�أن 
 فحوى اتص�ال هاتفي بني ترامب ومس�ؤول أجنبي فان نحو 51 

 باملئة من الشعب االمريكي يؤيد استجواب دونالد ترامب«  . 
وبينما يعتقد 51 باملئة من الذين تم اس�تطالعهم ان ترامب يجب 
ان  يت�م عزل�ه بعد مس�اءلته يف مجلس الش�يوخ يطال�ب 6 باملئة 

املجيبني  استجواب ترامب دون ان يؤدي اىل عزله.  

ABC  نيوز: غالبية الشعب األمريكي تؤيد عزل ترامب

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أص�در صباح األحمد، أمر الكويت، 
الي�وم الثالثاء، أم�را أمريا  بتكليف 
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  نائ�ب 
ووزير الخارجية، الشيخ صباح 
 الخال�د، بمنصب رئيس مجلس 

ال�وزراء . 
»األنباء«  وذكرت صحيف�ة 
أنه »بحس�ب  الكويتي�ة 
نص الدستور ال  يجوز 

ملن يتوىل منص�ب رئيس الوزراء أن 
يتوىل حقيب�ة وزارية  أخ�رى، لذلك 
ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع 
شاغرتني مما يتطلب  تعيني وزيرين 
جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة«  . 

وكان أمر البالد قد استقبل، بقرص 
بيان صباح اليوم، عىل التوايل  رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغانم، وسمو 
الشيخ نارص املحمد، رئيس  مجلس 
الوزراء السابق وسمو الشيخ جابر 

املب�ارك، وذل�ك يف اطار  املش�اورات 
لتش�كيل  الجاري�ة  التقليدي�ة 

الحكومة الجديدة . 
وكان الش�يخ جابر املب�ارك الحمد 
الصباح، رئيس الوزراء السابق،  قد 
اعت�ذر عن إع�ادة تكليف�ه من قبل 
أمر الكويت، الشيخ صباح  األحمد 
منص�ب  بت�ويل  الصب�اح،  الجاب�ر 
رئاس�ة الوزراء، وتشكيل  الحكومة 

الجديدة . 

الكويتية: أمير الكويت يكلف وزير الخارجية األنباء 
 صباح الخالد  بتشكيل الحكومة

آي: فضيحة تويتر تركت الناشطين السعوديين في حالة  إيست  ميدل 
 من الخوف والترقب

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلت ق�وات االحتالل اإلرسائييل فلس�طينيا من 
بلدة اليعسوية  بالقدس املحتلة، فيما سلمت سبعة 
آخرين بالغ�ات ملراجعة  مخابراتها، بعد أن داهمت 

عدة منازل وفتشتها وروعت سكانها  . 
وأف�ادت تقارير فلس�طينية بأن »جراف�ات تابعة 
لالحت�الل يف الق�دس  ترافقه�ا ق�وات مع�ززة من 
الجيش، داهمت منطقة دير الس�نة يف جبل  املكرب، 
وهدمت منزال يعود للمواطن فؤاد غروف من أريحا 
كم�ا  قامت بمح�ارصة املنطق�ة املحيط�ة باملنزل 
املستهدف ومنعت  املواطنني من التواجد يف املكان«  . 

ويف الخلي�ل، هدمت قوات االحتالل منزلني يف مخيم 
العروب شمال  الخليل، بحجة عدم الرتخيص . 

ويف هذا السياق قال أحد الفلسطينيني خالد خنا إن 
قوات االحتالل  اقتحمت املخيم ورشعت بهدم منزله 
ومنزل شقيقه نبيل، الواقعني  يف منطقة البص عىل 

اطراف املخيم، وتبلغ مس�احة كل منهما 200  مرت 
مرب�ع. موضحاً أن قرار الهدم ص�در منذ أكثر من 

عام، وتم  االس�تئناف لدى املحكم�ة »االرسائيلية« 
لكن دون جدوى. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير ملوق�ع كوم�ون س�بيس الربيطان�ي، أن تحلي�الت  اإلحصاءات 
الحكومية بينت أن قيمة تراخيص األسلحة التي تمنحها  الحكومة الربيطانية 
لبيع األس�لحة للنظام الس�عودي قد زادت بنس�بة   50  باملائة منذ بدء العدوان 

عىل اليمن . 
وذكر التقرير ال�ذي تابعته »املراقب العراقي« أن »الحكومة  الربيطانية منحت 
تراخيص لبيع اس�لحة للس�عودية بقيمة 5.3 مليار  جنيه خالل اربع س�نوات 
م�ن عدوانها املس�تمر عىل اليم�ن بزيادة  قدرها ح�وايل 50 باملائ�ة عىل قيمة 
الرتاخيص يف السنوات األربع  السابقة  للحرب من آذار 2011 إىل آذار 2015     «. 

واضاف أن »اململكة السعودية انفقت حوايل 70 مليار دوالر عىل  رشاء االسلحة 

يف عام 2018 لتصبح أكرب مستورد لألسلحة يف  العالم ، وتأتي الواليات املتحدة 
األمريكية يف املرتبة الثانية  وبريطانيا ثالثا«. 

وكان تقري�ر لالمم املتحدة ق�د بني أن الواليات املتحدة وبريطانيا  وفرنس�ا قد 
تك�ون متواطئ�ة يف جرائم الحرب يف اليم�ن التي ارتكبها  التحالف الس�عودي، 
والتي وصفت يف التقرير بأنها “أس�وأ أزمة  إنس�انية يف العالم” يف ش�باط من 

عام 2019     «. 
وكش�فت أرقام األمم املتحدة ايضا يف وقت سابق من هذا العام أن  اكثر من 20 
مليون ش�خص يف اليمن يفتقرون إىل الرعاي�ة الصحية  أو الطعام اآلمن ومياه 
الرشب ، حيث بلغ عدد القتىل أكثر من 100  الف ش�خص منذ بداية العدوان يف 

عام 2015«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الربملان اللبنان�ي، تأجيل الجلس�ة املقررة الي�وم إىل موعد يحدد 
 الحقا، بس�بب عدم اكتمال النصاب القانون�ي، بعد أن قام متظاهرون 

 بتطويقه وقطع الطرق املؤدية إليه . 
من�ع  إىل  املتظاه�رون  وس�عى 
حض�ور  م�ن  الربمل�ان  أعض�اء 
الجلس�ة،  الت�ي دعا إليه�ا رئيس 
مجلس الن�واب »نبيه ب�ري« بعد 
أن أرجأت  األسبوع املايض، وسط 
وج�ود أمن�ي مكثف يف الش�وارع 

املحيطة  بالربملان . 
تتضم�ن  أن  املق�رر  م�ن  وكان 
مناقش�ة  الترشيعي�ة  الجلس�ة 
قان�ون عفو  عام أث�ار الكثر من 

الجدل . 
كاف�ة  املتظاه�رون  واس�توقف 
الس�يارات املتجه�ة قرب س�احة 

النجم�ة  بوس�ط العاصم�ة، الس�يما الس�يارات ذات الزج�اج الداكن 
وس�يارات  اإلطف�اء والصلي�ب األحم�ر اللبنان�ي، وأجربوا ع�ددا كبرا 
منها ع�ىل  الرجوع أدراجها، اعتقادا م�ن املتظاهرين أنها تقل النواب، 
مش�رين  إىل أنه ال يوجد ما يس�تدعي مرور سيارات إطفاء أو إسعاف 
إىل  مق�ر املجل�س النياب�ي ألن�ه ال 
توج�د أي�ة حرائ�ق أو إصابات بني 

 املواطنني . 
واف�رتش املتظاه�رون ع�ددا م�ن 
الطرق يف سبيل قطع الطرق وحركة 
 املرور بشكل كيل، يف حني وقعت ما 
ب�ني الحني واآلخر حاالت  تدافع بني 
املتظاهري�ن والق�وى األمني�ة عىل 
خلفي�ة قطع الطرق  وإغالقها أمام 
حركة امل�رور، يف ما أرص املحتجون 
عىل أن  تحركهم يتس�م بالس�لمية، 
وأنهم حريصون عىل عدم االشتباك 
مع  القوى األمنية أو قوات الجيش . 

المراقب العراقي/ متابعة...
وصف وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف، 
للش�عب  دعمه�م  املس�ؤولني  االمركي�ني  إع�الن 
االيران�ي بان�ه كذبة مخزي�ة، يأتي ذل�ك يف  الوقت 
الذي اكدت فيه الس�لطة القضائية عودة الهدوء اىل 
املدن  اإليرانية التي شهدت احتجاجات خالل األيام 
املاضية، وتزامنا مع  بيان الخارجية االمريكية التي 

ادعت فيه بأنها ستقف مع الشعب  اإليراني. 
»املراق�ب  تابعته�ا  ترصيح�ات  يف  ظري�ف  ق�ال 
العراق�ي« إن »االحتج�اج  القانون�ي حق للش�عب 
معرتف به رسميا يف دستور الجمهورية  االسالمية 
االيراني�ة وليس بحاج�ة اىل تذكر ودعم مزيف من 
انظمة  أعلنت بأن هدفها الرس�مي هو إرغام إيران 
ع�ىل تنفيذ املطالب الال  مرشوعة والال قانونية لتلك 
االنظمة عرب فرض الضغوط االقتصادية   – حتى يف 
مجال االغذية واالدوية – عىل املواطنني اإليرانيني«. 

وأضاف أن »النظام الذي يمنع بارهابه االقتصادي 
وصول االغذية  واالدوية اىل املواطنني العاديني سواء 
املس�نني منه�م او امل�رىض ،  ال يمكنه اب�دا االدعاء 
بوقاح�ة دعم�ه للش�عب االيراني. فبومبي�و عليه 
 اوال تحمل مس�ؤولية االج�راءات االرهابية املعلنة 
والجرائ�م ض�د  االنس�انية م�ن قبل نظام�ه بحق 

الشعب اإليراني«. 
وتاب�ع ظري�ف، أن »ال�دول الت�ي ل�م تس�تطع ان 
تب�دي من نفس�ها اي  ق�درة وارادة ام�ام االرهاب 
االقتصادي االمركي وهي اآلن وبغية  التغطية عىل 
عجزه�ا تعلن الدع�م الس�يايس وامليداني للفوىض 
 والعبث بالنظام العام يف إيران، مسؤولة عن جميع 
التداعيات  الناجمة عن تحريضاتها الخطرة هذه«. 

ب�دوره أعل�ن املتح�دث باس�م الس�لطة القضائية 
االيرانية غالم حسني  اس�ماعييل، عن عودة الهدوء 
اىل املدن اإليرانية التي شهدت  تظاهرات احتجاجية 

خالل األيام املاضية . 
وقال اس�ماعييل يف ترصيح�ات تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي« إن�ه   «بفضل الث�ورة االس�المية وجهود 

الق�وات الرشطة والق�وات االمنية  ووعي الش�عب 
حي�ث فص�ل الش�عب صفوفه عن ص�ف اصحاب 
النوايا  الس�يئة ومثري العن�ف ومن ثم عاد الهدوء 

اىل البالد«. 
ودع�ا إس�ماعييل الش�عب إىل »االبالغ ع�ن مثري 

الفتن�ة والش�غب  واملخرب�ني إىل األجه�زة األمني�ة 
والقضائي�ة حي�ث تع�د املعلوم�ات  الش�عبية هي 
األفض�ل«، منوه�ا إىل »التعرف عىل ع�دد كبر من 
 املخرب�ني ومثري الش�غب وم�ن أش�عل النران يف 
األماك�ن العام�ة  واملتورط�ني يف اعم�ال التخري�ب 

والدمار«. 
وأشار إس�ماعييل إىل انه »فضال عن تحديد هويات 
مثري الش�غب  فقد تم اعتقال من كانوا يصورون 

لصالح القنوات األجنبية«. 
وكان قائد الثورة اإلسالمية االمام عيل خامنئي قد 

أعرب ع�ن تأييده  لقرار رفع أس�عار الوقود، داعيا 
املواطن�ني إىل االبتعاد عن  املخرب�ني، فيما اعترب أن 
التخري�ب وإرضام الن�ران ليس�ا عم�ل  املواطنني 
ب�ل عم�ل األرشار ألنه وبحس�ب قول�ه أن املعادين 
للثورة  وإليران يدعمون دائماً أعماالً تخريبية كهذه 

وهم مش�غولون بهذا  العمل حالي�اً، مؤكداً أن عىل 
مسؤويل األمن القيام بواجبهم . 

وش�هدت عدد من امل�دن إيرانية أعم�ال تخريب يف 
املباني  واملمتلكات العامة من قبل عدد من العابثني 

بحجة قرار رفع أسعار  الوقود اإليراني. 

اعتقاالت وهدم لمنازل الفلسطينيين في القدس المحتلة والخليل

تقرير: مبيعات األسلحة البريطانية للسعودية
 ارتفعت بنسبة 50 %  

البرلمان اللبناني يؤجل جلسته بسبب التظاهرات
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هناك كلمات فيها حكمة تقول« يستطيع الشيطان أن يكون مالكاً, 
والَق�زَُم ِعمالقاً والخفاش  َنرساً, والًظلمات نوراً, لكن أمام الحمقى 
والس�ذج فقط.« َتَشَعَب الَفس�اد مالياً وإدارياً يف  العراق, وترسخت 
جذوره إىل أن أصبح, ظاهرة مالزمة للعمل الس�يايس, وقد كان من 
نتائج  ذلك العمل األهوج, فقدان الش�عب باألحزاب السياسية, التي 
كان يأم�ل منه�ا, ان ُتصلح حال  الب�الد, بعد عقود ع�دة من الظلم 

والجور والطغيان, وشظف العيش وبطش األجهزة القمعية . 
توال�ت األعوام رسيعة, ولم يش�بع الرساق حيث ال حس�اب, مع ان 
الدس�تور ق�د ج�اء يف )14(«  العراقيون متس�اوون أم�ام القانون, 
دون تمييز بس�بب الجنس أو الع�رق أو القومية, أو االصل  أو اللون 
أو الدي�ن أو املذه�ب, أو املعتق�د أو الرأي, أو الوض�ع االقتصادي أو 
االجتماع�ي« إال  أن ما تم تطبيق�ه, لم يمت لهذه املادة بصلة, بل أن 
ما تم َس�نَُّه م�ن قوانني, أباحت لفئة  الساس�ة رواتب ومخصصات 
وامتي�ازات, أضعاف مضاعفة وس�ط حرمان األغلبية, من ابس�ط 
 حق�وق املواطن�ة, والتي نص عنها الدس�تور العراق�ي, يف املادة 30 

أوالً   « 
اوالً: تكف�ل الدول�ة للف�رد ول�أرسة � وبخاص�ة الطف�ل وامل�رأة � 
الضمان االجتماعي والصحي،  واملقومات االساسية للعيش يف حياٍة 
حرة كريمٍة، تؤمن لهم الدخل املناس�ب، والس�كن  املالئم« بينما ما 
ملس�ناه انتشار العشوائيات وقلة الخدمات؛ ليصل يف مناطق عدة اىل 

 فقدانها, وهذا جزء يسري, مما كان عىل الدولة توفريه . 
تفاق�م الوضع م�ا بني فقدان األم�ن, ليصبح الش�عب هو املترضر 
األك�ر, بينما يعيش ساس�ة  الع�راق, يف رفاهية منقطع�ة النظري, 
واملواطن يطالب وينتظر وال من مجيب, وكأن يف آذان  أرباب السلطة 
وقراً! ش�عاراٌت ترتفع س�قوفها, قبي�ل كل دورة انتخابية, ووعوٌد 
تتبخر بعد عقد  أول جلسة برملانية؛ لعيش الجيل الجديد من ساسة 
الرسقات, يف واٍد بعيد عن معاناة  املواطن, ويف ظل القوانني الخاصة, 
بفئة دون أخرى, عانى اغلبية الش�عب من التمايز  الطبقي, ليصدر 
قانون يعفي الفاس�دين, من العقاب م�ع إلغاء رشط إعادة األموال 

املرسوقة . 
مواطن ال يجد وطنا حقيقيا, فال حقوق مصانة وال عيش كريم, بل 
س�لبت كل حقوقه اإلنسانية,  فشعر بفقدان الوطن, ليستغل أعداء 
النظ�ام الجديد, تراكم األزمات وحاجة املواطن, والقيام  بالتحش�يد 
عن طريق ش�بكات التواصل االجتماعي؛ م�ا فاجأ الحكومة وأغلب 
الساسة, بهبة  شعبية قلما نجدها يف الدول الديموقراطية؛ والسبب 
األساس هو, تغايض الفاسدين  والفاشلني, ممن تسنم سدة الحكم, 

الغضب الجماهريي القابل لالنفجار يف أي لحظة . 
اعتاد العراقيون كل عام, عىل خروج التظاهرات املطالبة بالخدمات, 
من البرصة أو إحدى  محافظات الجنوب, إال أنَّ التظاهرات األخرية, 
التي تم التحضري لها بدقة, وُحدد لها موعد  لالنطالق, يف بغداد لتتآزر 
باق�ي املحافظات العراقية, ما جع�ل اإلرباك الحكومي واضحاً, فما 
 بني املتظاهرين الس�لميني الحقيقيني, ودخول مندسني عىل الخط, 

سقط مئات الشهداء وآالف  الجرحى . 
قامت الحكومة برئاسة السيد عادل عبد املهدي؛ بإجراءات متأخرة 
جداً, لرتميم ما تم  تهديمه, خالل أكثر من عقد ونصف, إال أنَّ فقدان 
الثقة, من قب�ل الجماهري الغاضبة, ورك�وب  املوجة من قبل بعض 

األحزاب املرفوضة جماهريياً, فال يمكن للفاسد أن يكون ُمصلحاً . 
هل س�تصمد »حكومة الفرصة األخرية«, أم أنها ستس�حب معها, 
كل األح�زاب العراقي�ة, التي  ش�اركت يف الحكومات الس�ابقة؟ هل 
س�نودع زمن الفساد لنش�عر باملواطنة الحقيقية؟ أم اننا  سائرون 

نحو مجهول, حيث ال قيادة واضحة للمحتجني؟

إصالحات الفرص الضائعة
سالم محمد العامري

،،
بقلم/ أمجد عبد االمام ...

أس�باب ه�ذا املطلب:يمك�ن مالحظ�ة ع�دة 
اس�باب ادت اىل هذه النتيجة لك�ن بالوقوف 
ع�ىل اه�م  امري�ن يمك�ن معرف�ة وتوضيح 

دوافعهاوهي :  
اوالً/ ق�وى سياس�ية صاع�دة له�ا حضور 
ق�وي يف مجل�س الن�واب والحكوم�ة ونالت 
م�ن املقاعد  وال�وزارة الكم الكب�ري وتمتعت 
بحضور ش�عبي ورسمي واسع لفرتة معينة 
من عمر العملية  السياس�ية بعد عام ٢003 
مم�ا جعله�ا تفك�ر بغ�رور غري محس�وب 
النتائج وال تمتل�ك الحكمة  الكافية واملناورة 
السياس�ية املالئم�ة، لذلك اتجه�ت ملثل هذا 
املطلب ضناً منها ان املس�ار  السيايس ممكن 
ان يبقى عىل هذه الحال من اس�تمرار البقاء 
يف القمة يف عملية حس�ابات  مربكة وخاطئة 
ادت اىل رؤي�ة غ�ري صحيح�ة ملطل�ب ق�د ال 
يتحق�ق عىل االطالق يف بيئة  سياس�ية حذرة 

من الخوض يف مغامرات دستورية وسياسية 
ق�د تطيح ب�كل املنجز ع�ىل مدى  الس�نوات 
السابقة لذلك اتجهت لهذا املطلب يف محاولة 

البقاء يف اعىل قمة السلطة  .  
ثانياً/ ق�وى سياس�ية اس�تطاعت ان تبني 
تاثريه�ا  له�ا  كق�وى  الس�يايس  وجوده�ا 
وعالقاته�ا م�ع  الق�وى السياس�ية االخرى 
لكنها كانت بعيدة عن املؤسس�ة الترشيعية، 
لكنه�ا اس�تطاعت ان  تدخل ملجل�س النواب 
وتكوي�ن كتل�ة قابل�ة للتف�اوض ومؤهل�ة 
لتقديم مرش�حني لش�غل مناصب  وزارية يف 
الحكوم�ة لكنها ت�درك انها بعي�دة يف التأثري 
املب�ارش والفعال يف اختي�ار وتنصيب  وفرض 
رئي�س الحكومة س�وآء م�ن الكتل�ة الفائزة 
االكر او مرش�ح من خ�ارج الكت�ل الفائزة 
كم�ا  ح�دث يف تنصي�ب العبادي وم�ن بعده 
عبداملهدي وهي تضغط بهذا االتجاه الحتمال 
كونها تمثل  بيضة القبان يف التوازن السيايس 

عند تشكيل الحكومة . 

ويرضب اصحاب ه�ذا املطل�ب مثالبالنظام 
الرئ�ايس االمريكي متناس�ني انن�ا نعيش يف 
بيئ�ة  عربية رشقي�ة بنيت عقي�دة انظمتها 
الدس�تورية ع�ىل االنقالب�ات الت�ي يقوده�ا 
العس�كر ولي�س  للحال�ة املدني�ة والت�داول 
ام�ام س�طوة  للس�لطة حظ�وظ  الس�لمي 
الجنراالت وان ننس فال ننىس  خري شاهد عىل 
ذل�ك ما فعله الس�ييس بع�د االطاحة بمريس 
فق�د عدل الدس�تور اىل ما يوافق�ه ثم  فرض 
حال�ة الطوارئ ومنع ترش�يح اي منافس يف 
االنتخابات ومن�ع االعالم من الخوض يف  امر 
فرتة الرئاس�ة وكذلك ما حدث يف الجزائر من 
تعديالت دستورية مددت الفرتة الرئاسية  اىل 
اربع مرات واكثر للرئيس بوتفليقة وغريه يف 
الس�ودان واليمن وما يجري االن يف ليبيا  من 

الجنرال حفرت . 
من هنا يمكن ادراك حجم املخاطر واملنزلقات 
التي ممك�ن ان تحدث لو اتجهن�ا اىل النظام 
 الرئ�ايس والتمح�ور ح�ول ش�خص تختاره 

مجموع�ة م�ن جماع�ات الضغط 
واملصال�ح وتحوي�ل هذا  املنص�ب اىل مقاولة 
سياس�ية تط�رح يف م�زاد س�يايس علن�ي 
خاص�ة وان النظ�ام الرئ�ايس يح�ول  كث�ري 
م�ن الصالحي�ات بي�د الرئي�س ويح�د م�ن 
ق�وة مجلس الن�واب الذي يض�م اغلب فئات 
 ومكون�ات الش�عب وكذل�ك نخ�رس بع�ض 
القرارات التي تتخذ يف مجلس الوزراء والذين 
هم  بدورهم ينح�درون من محافظات وكتل 
وفئات سياس�ية واجتماعية مختلفة ممكن 
الن�اس يف  ان يش�كل  صوت�ا آخ�ر ملطال�ب 

مؤسسات الحكومة املركزية  . 
ان مطل�ب التح�ول ع�ن النظ�ام الرملان�ي 
االكثر مس�احة للمشاركة الش�عبية واالكثر 
اطمئنان�ا لعدم  عودة الدكتورية يعتر مطلبا 
غ�ري محس�وب النتائج وال يمكن ان يش�كل 
هذا الرأي قاعدة شعبية  تحظى بقبول واسع 
يف بيئة يس�عى الجمي�ع فيها للمش�اركة يف 

صنع القرار . 

نيابي أم رئاسي ماهو األصلح ؟
يعاد طرح مطلب تحويل النظام السياسي للحكم في العراق بين فترة وأخرى من نيابي الى  رئاسي على لسان زعماء 

وقوى سياسية كانت تمارس العمل السياسي خارج مجلس النواب  وكابينة الحكومة حتى تغيير الخريطة السياسية في 
انتخابات عام ٢٠١٤ وانتخابات  عام٢٠١٨.وال ننسى قد زامنت هذه المطالب مطالب خجولة بالتحول الى النظام الملكي 

 الدستوري، طبعا ليس من قوى سياسية لها وجود في مجلس النواب او الحكومة بل من  فعاليات اجتماعية وسياسية 
وعشائرية األمر الذي القى معارضًة ورفضًا على المستوى  الشعبي والرسمي . 

بقلم / عادل الجبوري
تأريخًيا، كانت املؤسسة الدينية يف العراق، واملتمثلة 
باملرجعي�ة العليا، ح�ارضة ومس�اهمة  ومؤثرة يف 
توجيه مس�ار الوقائ�ع واالحداث عن�د املنعطفات 
الخط�رية واملحطات الحرج�ة.  والق�راءة الرسيعة 
للمس�ار التأريخ�ي املمت�د م�ن تأس�يس الدول�ة 
العراقي�ة الحديث�ة يف ع�ام   19٢1 م، وحت�ى قبلها 
بع�دة اع�وام، وتحدي�دا من�ذ االحت�الل الريطاني 
للع�راق عام 1914،  وحتى ما قب�ل االطاحة بنظام 
ح�زب البعث يف ع�ام ٢003، تظهر كي�ف تعاطفت 
املرجعي�ة  الدينية مع اح�داث ووقائع كرى، وكيف 
انه�ا نجحت يف تصحيح بعض املس�ارات الخاطئة، 
 واملواقف املنحرفة .  ولعله بعد التاس�ع من نيسان/

أبري�ل ٢003، ذلك التأريخ الفاص�ل بني طّي حقبة 
النظ�ام  االس�تبدادي الدكتات�وري، وانبث�اق حقبة 
جديدة مختلفة اىل حد كبري عن س�ابقتها، ش�هدنا 
 مواقف تاريخية مهم�ة للمرجعية الدينية، املتمثلة 
بآي�ة الله العظمى الس�يد عيل السيس�تاني،  جنبت 
البالد واملنظومة االجتماعية العامة، ازمات خطرية . 
ويمكن هن�ا ان نؤرش اىل ثالث محط�ات مفصلية، 

كان للمرجعية الدينية دور محوري فيها . 
املحط�ة االوىل، تمثل�ت بقي�ام جماع�ات ارهابي�ة 
تكفريي�ة بتفج�ري مرق�د االمام�ني العس�كريني يف 
 مدينة س�امراء، وذلك يف ربيع عام ٢006، وقد كان 
م�ن املمكن ان يؤدي ذل�ك الحدث امل�روع  اىل اندالع 
رصاع داخيل عىل اساس طائفي، وهو ما كان يريده 
ويخطط ل�ه التكفريون ومن  يق�ف وراءهم، ولكن 

حكم�ة املرجعي�ة الديني�ة وعقالنيته�ا، افلحت يف 
تطويق االزمة، وقد كان  ملقولة  الس�يد السيستاني 
عن ابناء املكون الس�ني )ال تقولوا اخواننا بل قولوا 
انفس�نا( اث�ر  ايجابي كبري لدى اوس�اط اجتماعية 

واسعة . 
اما املحطة الثانية، فقد جاءت يف صيف عام ٢014، 
حينما اجت�اح تنظي�م داعش االرهابي  مس�احات 
كب�رية م�ن الجغرافي�ا العراقي�ة، وكاد ان يجت�اح 
العاصم�ة بغ�داد واملدن الدينية  املقدس�ة، كالنجف 
االرشف وكربالء املقدس�ة وس�امراء املقدسة، لوال 
فت�وى الجه�اد الكفائي  التي اعت�رت نقطة تحول 
تأريخية، غرّيت مس�ار االحداث، وقلبت الحسابات 

رأسا عىل عقب . 
يف ح�ني جاءت املحط�ة الثالث�ة، ارتباط�ا بالحراك 

الجماه�ريي، ال�ذي اجت�اح الش�ارع العراق�ي  منذ 
مطل�ع ش�هر ترشي�ن االول/ اكتوبر امل�ايض، وألن 
املرجعي�ة الديني�ة ق�درت امرين خطريي�ن،  فإنها 

قررت ان تتدخل بقوة وبشكل واضح ورصيح . 
واالم�ر االول تمث�ل باالحتقان والغضب واالس�تياء 
الش�عبي الع�ام من الطبق�ة السياس�ية الحاكمة، 
 التي لم تنجح طيلة س�تة عرش عام�ا ببلورة واقع 
ايجابي مقبول وُم�رٍض بقدر معني ملختلف  الفئات 
والرشائح االجتماعي�ة العراقية، ما ادى اىل حصول 
انفجار شعبي واس�ع، كان ال بد من  ضبط وتحديد 
مديات�ه وامتدادت�ه حت�ى ال يأت�ي ع�ىل االخ�رض 

واليابس معا . 
واالم�ر الثان�ي، تمث�ل بوج�ود اجندات ومش�اريع 
تآمرية تخريبية، يس�عى اصحابها اىل اغراق  العراق 

يف دوام�ة العن�ف والفوىض واالضطراب الس�يايس 
واملجتمعي، من باب آخر جديد،  بعدما فشلوا عندما 
دخلوا من ب�اب الفتنة الطائفية، ومن باب العدوان 

الداعيش . 
والنه�ا وج�دت ان االوض�اع بلغ�ت مبلغ�ا خط�ريا 
للغاي�ة، فإنها للمرة االوىل خالل الس�تة عرش  عاما 
املنرصمة، تتابع اص�دار بيانات متالحقة عىل مدى 
عدة اس�ابيع، تحذر فيها، وتشخص  وتنبه وتوجه، 
وبالتايل ترسم خارطة طريق واقعية وعملية وقابلة 
للتطبي�ق بإطارها العام  والش�امل، فيما لو توفرت 
االرادة الحقيقي�ة والرؤية الس�ليمة ل�دى اصحاب 
الش�أن يف مفاص�ل  الدول�ة العلي�ا، ومعه�م القوى 
والكيانات السياس�ية الرئيسية املشكلة للسلطتني 

التنفيذية  والترشيعية . 

ويف بيانه�ا االخ�ري ال�ذي أُلقي من ع�ىل منر صالة 
الجمع�ة م�ن الصحن الحس�يني الرشي�ف  بمدينة 
كرب�الء املقدس�ة، كان�ت املرجعي�ة الديني�ة العليا 
حازمة وواضحة ورصيحة اكثر من اي  وقت مىض، 
فه�ي اش�ارت اىل خمس نق�اط جوهري�ة ومهمة 

للغاية، تمثلت ب�التايل : 
� مس�اندة االحتجاج�ات، والتأكي�د ع�ىل االلت�زام 
بس�لميتها وخلوها من أي شكل من أشكال  العنف، 
وإدانة االعت�داء عىل املتظاهرين الس�لميني بالقتل 
أو الج�رح أو الخط�ف أو الرتهي�ب أو  غ�ري ذل�ك، 
وأيض�اً إدانة االعتداء عىل القوات األمنية واملنش�آت 

الحكومية واملمتلكات  الخاصة . 
� الحكوم�ة تس�تمد رشعيتها من الش�عب، وليس 

هناك من يمنحها الرشعية غريه . 
� رغ�م ميض مدة غري قصرية عىل بدء االحتجاجات 
الش�عبية املطالب�ة باإلصالح، والدم�اء  الزكية التي 
سالت من مئات الشهداء وآالف الجرحى واملصابني 
يف ه�ذا الطريق املرشِّف،  إال انه ل�م يتحقق اىل اليوم 
عىل أرض الواقع من مطالب املحتجني ما يس�تحق 

االهتمام به . 
� ل�م يخ�رج املواطن�ون اىل التظاه�رات املطالب�ة 
باإلصالح بهذه الصورة غري املسبوقة ولم  يستمروا 
عليه�ا طوال هذه املدة بكل م�ا تطلّب ذلك من ثمن 
فادح وتضحيات جسيمة، إالّ ألنهم  لم يجدوا غريها 
طريقاً للخالص من الفساد املتفاقم يوماً بعد يوم . 

� معركة اإلص�الح التي يخوضها الش�عب العراقي 
الكري�م إنم�ا ه�ي معرك�ة وطنية تخص�ه وحده، 
 والعراقيون هم من يتحمل�ون اعباءها الثقيلة، وال 
يجوز الس�ماح بأن يتدخل فيه�ا أي طرف  خارجي 

بأي اتجاه . 
وه�ذه النق�اط الخمس ما لم تح�ظ باهتمام جدي 
وحقيق�ي من قب�ل اصحاب الش�أن والق�رار، فإن 
 االوض�اع ستس�ري م�ن س�يئ اىل اس�وأ، والعك�س 
صحي�ح، ف�إن االخ�ذ به�ا س�يفيض اىل تحقي�ق 
 انفراجات حقيقية لالزمة الراهنة، ويقطع الطريق 

عىل االجندات واملشاريع التخريبية  الخارجية . 
وال ش�ك ان التش�خيص الصائب والدقي�ق من قبل 
املرجعي�ة الدينية للواقع العام يف الب�الد، يثبت  مرة 
اخرى انها لم تكن يف يوم من االيام بعيدة عن هموم 
ومعاناة ومشاكل العراقيني، وكانت  حريصة طوال 
الوق�ت عىل تصحيح املس�ارات الس�لبية الخاطئة. 
وما اغالق ابوابها بوجه  السياس�يني منذ عدة اعوام 

اال دليل قاطع عىل عدم رضاها عن ادائهم . 
والي�وم ف�إن املرجعي�ة حينما تش�دد ع�ىل اصالح 
قان�ون  تعدي�ل  خ�الل  م�ن  الس�يايس  النظ�ام 
 االنتخاب�ات وتعديل قان�ون مفوضي�ة االنتخابات 
ايضا، وانه�اء مبدأ احتكار الس�لطة من قبل فئات 
 وعناوي�ن معينة، فإنه�ا ترى انه ال بدي�ل عن مثل 
هذه الخط�وات والحلول، بحيث ان�ه لم يعد  ممكنا 
املراهن�ة والتعوي�ل ع�ىل مل�ل الجماه�ري وقبولها 
بالواق�ع النه يف هذه املرة يبدو ان  تفاعالت املش�هد 
الع�ام وتداعياته وارهاصاته مختلف�ة اىل حد كبري 

عن املرات السابقة. 

المرجعية الدينية والمنعطفات الخطيرة



اسود الرافدين يحافظون على الصدارة بعد تعادلهم
 مع األحمر البحريني

ياسر قاسم خارج أسوار أوربيرو السويدي

غدا وفد منتخب العراق يتوجه إلى قطر

هذا هو التوقيت الذي ينبغي أن نحقق فيه أهدافًا 
مجتمعة في رمية واحدة ! 

فبعد الفوز المستحق على إيران والذي فتَح أمامنا 
كل اآلفاق المتاحة للذهاب  بعيدًا في قّمة المجموعة 

الثالثة.. ذلك الفوز الذي غّذى كل المشاعر الوطنية 
 الممتزجة ببهجة النصر الكروي، ستكون المواجهة مع 

البحرين اليوم مفصلية  ولها ما وراءها من حسابات 
وأهداف ستتحقق للمنتخب في رحلة التصفيات ..  

وقبل الخوض يف كل هذا، ال بدَّ من التأكيد عىل أن الوضع املعنوي 
للمنتخب  باَت، اآلن بالذات، خارج التوصيفات الس�ابقة التي ُكّنا 
نبحث فيها عن عالجات  آنية ملش�اكل مزمنة وأخرى فنية تتعلّق 
بوضع املدرب الذي يقود املنتخب، وأكاد  أملس بيد اليقني أن املدرب 
كاتانيت�ش ب�ات األكثر ثقة بما يّدخر للمنتخب يف  املس�تقبل بعد 
أن كان مص�ره ع�ىل محك الرحي�ل طبقاً ملحصل�ة املواجهة مع 
 إيران ثم مع البحرين.. الرجل اآلن لدية مساحة من الثقة والعمل 
واألم�ل كي يعمل  عليها، ال س�يما وأن الالعبني الذين اعتمدهم يف 
املواجه�ة األخرة لم يخّيبوا  الظنَّ فيه�م.. ظّن املدرب والجمهور 
معاً.. فكان ال بّد أن يرتفع السقف املعنوي،  وأن يرتفع -بموجب 
ذل�ك– س�قف الطم�وح العراق�ي يف أن يج�َد املنتخ�ب أمي�ل إىل 

 االستقرار مع بقاء املدرب ! 
يف منط�ق األرقام واملعطي�ات والحقائق، يبدو جلي�ًا أن املنتخب 
البحريني ليس  أقوى ش�كيمة من نظ�ره اإليراني حتى لو كانت 
البحري�ن قد فازت من قبل يف  املنامة.. وله�ذا فإن الفوز اليوم يف 
عّمان متاح يف كثر من الحس�ابات، وأنا هنا  ال اتحدث فقط عن 
املد النفيس اإليجابي الذي يعيش فيه منتخبنا، وإنما أش�ّدد  كذلك 
ع�ىل إمكاني�ات حقيقية لدى العبين�ا.. إمكانيات ق�ادرة عىل أن 
تك�ّرر فعل الفوز  فتوجد للمنتخب العراقي وضعاً غاية يف الروعة 

يف مجمل التصفيات .  
لك�ن مث�ل ه�ذا االنطب�اع ينبغ�ي أن يطرد 

عن أذه�ان مدربنا والعبين�ا تماماً فكرة 
 الفوز املضم�ون عىل البحري�ن ما دمنا 
ق�د تفوّقنا ع�ىل إي�ران.. الف�وز اليوم 
-مثل  كل مب�اراة محكومة بظروفها- 
له رشوطه التي تبدأ من حس�ن اختيار 

التوليفة  وطريق�ة األداء وقدرة الالعبني 
عىل اس�تيعاب ما يطلب�ُه كاتانيتش 

وتحويله إىل  فعل حقيقي ملموس 
يف امليدان، ال س�يما وأننا أش�ّ�رنا 
ع�دداً م�ن املالحظ�ات  الس�لبية 

خالل مباراة إيران وقد اعرتف املدرب ببعضها، وهي نقطة بداية 
حس�نة  لتف�ادي تك�رار األخطاء وخصوص�اً يف الُعم�ق الدفاعي 
وكذل�ك االعتماد ال�كيل عىل  مهاج�م واحد يف مباري�ات متفاوتة 

املستوى مع منتخبات متباينة اإلمكانيات ! 
املنتخ�ب البحريني م�ن جهتِه، لي�س لديه اليوم م�ا يّدخره غر 
البحث ع�ن الفوز  من أجل انتزاع ص�دارة املجموعة من منتخبنا 
بعدم�ا تراجع املنتخب اإليراني  ربما مؤقت�ًا إىل املوقع الثالث، أما 
الخس�ارة أمام منتخبنا فستضع املنتخب  البحريني يف حرج كبر 

إذا نظرنا لحارض املجموعة وما تبقى لها من مباريات ..    
لدينا الثقة يف أن منتخبنا س�يفوز اليوم بإذن الله.. سيفوز وفقاً 
مل�ا تقتضي�ه  املباراة من أس�لوب وتوليفة ورغبة وكذلك أس�لحة 
متاحة مرشوعة للفوز..  وعندها س�تتحقق لنا ثالثة أهداف عىل 

األقل :  
األول: رف�ع رصيدن�ا إىل )13( نقط�ة وهو ما س�يضمن لنا قمة 
املجموعة حتى  نهاية ش�هر آذار املقبل موعد مباراتنا الخامس�ة 
ويف التصفي�ات ع�ىل أرض هونغ  كونغ، بما يعني�ه ذلك من طرد 
لقلق التصفي�ات والذي سيس�تبّد بأفكارنا وعقولن�ا  خالل املدة 

الفاصلة حتى ذلك املوعد ! 
الثان�ي: من�ح امل�درب كاتانيتش جرع�ة معنوية وفني�ة غاية يف 
األهمي�ة لتطبي�ق  املزيد من أفكاره بش�أن مس�تقبل املنتخب يف 
التصفيات، خصوصاً بعد أن أحاَط  الرجل بكل ما يمكن أن يتيّس 

له من العبني يمكن توظيفهم يف املنتخب . 
الثالث: فوزن�ا عىل البحرين بعد الفوز األهم عىل إيران، س�يمّهد 
الطري�ق أم�ام  منتخبنا لزي�ادة رصي�ده من النق�اط عىل الئحة 
التصني�ف الدولي�ة الت�ي س�يصدرها  الفيفا الحق�اً كمؤرّش عىل 

حسن السر واألداء يف التصفيات املزدوجة. 

البحرين ..وماذا بعد؟
علي رياح

أعل�ن االتحاد العربي لك�رة القدم، بأنه حصل ع�ىل تعهدات من 
األندي�ة املش�اركة  يف البطول�ة العربية »كأس محمد الس�ادس« 

باللعب عىل األرايض العراقية يف  األدوار املقبلة . 
وذك�ر نادي الرشط�ة أن »االتحاد العربي تعه�د بأن تلعب الفرق 
العراقي�ة عىل  أرضها يف البطول�ة باألدوار القادم�ة ومن يرفض 

اللعب بالعراق يعترب خارساً«  . 

وأض�اف أن »االتح�اد العرب�ي حدد ي�وم 25 موع�داً ملباراة 
الرشط�ة ونواذيب�و  املوريتان�ي يف الدوح�ة بموافقة نادي 

الرشطة«  . 
وكان االتح�اد العرب�ي ق�د رفض إقام�ة مب�اراة اإلياب بني 

الع�راق بس�بب  الرشط�ة ونواذيب�و  املوريتان�ي ع�ىل أرض 
التظاهرات التي تشهدها البالد. 

أعل�ن ن�ادي أوربرو الس�ويدي، ع�دم تجدي�د عقده مع 
الالعب العراقي يارس قاس�م  بعد اقل من اربعة اشهر من 

انضمامه لصفوف النادي . 
وانضم قاس�م إىل النادي هذا الصيف لتعزيز الفريق ولعب 

12 مباراة، 6 منها منذ  البداية وصنع هدفني . 
وقال أكس�ل كايل مدير فريق الك�رة ب نادياوربرو ف انه 
»أصب�ح م�ن الواض�ح أن  اورب�رو والعب الوس�ط يارس 

قاسم، يختاران الذهاب بطرق مختلفة .» 

واوض�ح أن »يارس ج�اء خالل الصيف ولع�ب خالل فرتة 
مهمة للفريق حني  تعرضنا فيها إلصابات يف وسط امللعب 
وبفض�ل تجربت�ه، ق�ام يارس بعم�ل رائع  داخ�ل وخارج 

امللعب، بما يتماىش تماًما مع ما يمكن أن نتوقعه .» 
واض�اف مدير الفريق، »نش�كر يارس قاس�م عىل وقته يف 

النادي ونتمنى له  التوفيق يف حياته املهنية يف املستقبل .» 
يذك�ر أن قاس�م وق�ع ع�ىل عقد مل�دة نصف موس�م مع 

أوربرو. 

االتحاد العربي يتعهد بلعب جميع الفرق في البصرة
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المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
ختم التعادل الس�لبي مب�اراة العراق 
املش�رتكة  التصفي�ات  والبحري�ن يف 
لبطولة أمم  اسيا وكأس العالم 2022 
يف قط�ر والت�ي أقيم�ت يف العاصم�ة 

األردنية عمان. 
املب�اراة  البحرين�ي  املنتخ�ب  ب�دا 
مس�تحوذا ع�ىل منتص�ف امللعب مع 
تراجع واضح  من قبل العبي املنتخب 
العراق�ي وحت�ى الدقيقة الخامس�ة 
عرش مرت املب�اراة  بصورة رتيبة من 
قبل الطرف�ني ومن ثم ظه�ر الفريق 
العراقي بصورة افضل  وس�يطر عىل 
بش�ار  واس�تطاع  امللع�ب  منتص�ف 
رس�ن وامجد عطوان تناق�ل الكرات 
 مع مس�اعدة قليلة من همام طارق 
وعالء مه�اوي من جهة اليمني والتي 
كانت  اكثر نش�اطا من جهة اليس�ار 
إس�ماعيل  رضغ�ام  يش�غلها  الت�ي 
ولك�ن مع تواجد مهن�د  عيل »ميمي« 
وحي�دا يف منطق�ة دفاع�ات املنتخب 
البحرين�ي أدى اىل ان تنته�ي  جمي�ع 
مح�اوالت املنتخ�ب العراق�ي لصالح 
دف�اع املنتخ�ب البحرين�ي وم�ن ثم 
يطل�ق  الحك�م محم�د تق�ي صافرة 

خنام الشوط األول. 
ومع انطالقة الشوط الثاني بدى جليا 
حرص املنتخ�ب العراقي عىل تحقيق 

الفوز  بعد ان ظهر العبو اكثر سيطرة 
البحرين�ي  مرم�ى  اتج�اه  واندف�اع 
س�يد محمد جعف�ر،  وباملقاب�ل لجا 
املنتخب البحريني اىل التكتل الدفاعي 

الهجم�ات  املرت�دة  ع�ىل  واالعتم�اد 
ومحاول�ة الحصول عىل ك�رات ثابتة 
مح�اوال اس�تغاللها وتس�جيل هدف 

 الفوز. 

بدي�ال  ه�ادي  صف�اء  تغي�ر  وم�ع 
البراهيمبايش والدفع ببش�ار رس�ن 
خل�ف املهاج�م  مهن�د ع�يل س�يطر 
املنتخب العراقي بالكامل عىل املباراة 

ولكن س�يطرة عقيمة  نتيجة عجللة 
الالعبني بالوص�ول اىل مرمى الخصم 
البحريني، واس�تمر اس�ود  الرافدين 
بالس�يطرة عىل منطقة العمليات مع 
زي�ادة واضحة يف مح�اوالت الوصول 
 اىل املرم�ى البحرين�ي ولك�ن جمي�ع 
نتيج�ة  بالفش�ل  ب�اءت  املح�اوالت 
التسع م�ن  جهة والتكت�ل الدفاعي 

من جهة أخرى. 
وح�اول امل�درب العراق�ي كاتانيتش 
تنش�يط الش�ق الهجوم�ي للمنتخب 
العراق�ي ع�ن  طريق ال�زج باملهاجم 
ع�الء عباس ب�دال من بش�ار رس�ن 
واللع�ب بمهاج�م ثان ولكن  اس�تمر 
التخبط العراقي والعجلة يف نقل الكرة 
وخاصة مع اقرتابنا من منطقة  جزاء 

املنتخب البحريني. 
وويف الدقائ�ق الع�رشة األخ�رة كاد 
املهاجم عالء عباس ان يس�جل هدف 
الفوز  العراقي بعد ان ارتدت كرته من 
القائ�م األيمن للحارس س�يد محمد 
جعف�ر بعد ك�رة  عرضية م�ن امجد 
عطوان، واس�تمرت املباراة رتيبة مع 
س�يطرة عراقية واضح�ة  حتى اعلن 
الحك�م محم�د تق�ي نهاي�ة املباراة 
بالتعادل السلبي والذي ابقى املنتخب 
 العراقي يف الصدارة برصيد احد عرش 
نقطة ومن ثم يأتي املنتخب البحريني 

 بتسع نقاط يف املركز الثاني. 

أعلنت الهيأة االدارية لنادي الرشطة 
اليوم الثالث�اء، تحديد موعد ومكان 
اقام�ة  مواجهة فريقهم بكرة القدم 
ام�ام نواذيب�و املوريتان�ي يف اط�ار 
اي�اب دور ال��)١٦(  من منافس�ات 
لالندي�ة  الس�ادس  محم�د  كأس 
رس  وقاالم�ني  االبط�ال .   العربي�ة 
ن�ادي الرشط�ة، عالء بح�ر العلوم: 
ت�م االتفاق مع االتح�اد العربي عىل 
 اقام�ة مواجهة اي�اب دور ال�)١٦( 
امام نواذيبو بشكل رسمي بضيافة 
العاصمة  القطرية الدوحة .  واضاف: 
يوم )٢١( من الشهر الجاري سيشد 
فريقن�ا الرحال صوب قطر من اجل 
 الدخ�ول يف تجم�ع تدريب�ي مغل�ق 
يس�بق املواجه�ة الت�ي م�ن املؤمل 
خوضه�ا يف  ال��)٢٥( م�ن الش�هر 
الج�اري .  وب�ني: حت�ى األن ل�م يتم 
تحديد امللعب الذي سيضيف املباراة 
بشكل رسمي بحكم  انشغال االتحاد 
القط�ري بالتحضر ل�كأس الخليج 
ال�)٢٤( التي من املزمع  انطالقها يف 

ال�)٢٦( م�ن ترشين الثاني الجاري، 
عىل ان يحدد ذلك الحقاً .  واشار بحر 
العل�وم اىل ان ادارة ن�ادي الرشط�ة 

اش�رتطت عىل مجلس ادارة االتحاد 
 العربي ان ال يخوض فريقها الكروي 
اي مب�اراة )اي�اب( يف االدوار املقبلة 

خ�ارج  االرايض العراقي�ة االمر الذي 
وافق عليه االخ�ر عىل وفق تعهدات 

مجلس ادارة  العربي. 

أعل�ن االتح�اد العراق�ي املرك�زي 
لك�رة الس�لة، مش�اركة منتخ�ب 
شباب العراق يف  بطولة غرب آسيا 

املقبلة . 
وقال أم�ني رس االتحاد خالد نجم، 
أن »منتخب ش�باب الع�راق دخل 
يف معس�كر  تدريب�ي يف محافظ�ة 

دهوك باقليم كردستان، استعداداً 
لبطولة غرب آس�يا املقبلة«،  مبينا 
ان�ه »م�ن املق�رر ان يع�ود وف�د 
املنتخ�ب م�ن معس�كره التدريبي 

يوم الخميس  املقبل«  . 
واش�ار نجم اىل انه »من املقرر ان 
تق�ام بطولة غرب آس�يا يف ايران، 

اعتب�اراً م�ن  الخام�س من ش�هر 
كانون األول املقب�ل«، موضحاً ان 
»املفاوض�ات الزال�ت جاري�ة  بني 
اتحاد غرب اسيا واالتحاد االيراني، 
بش�أن م�دى ق�درة االخ�ر ع�ىل 
استضافة  البطولة، يف ظل االحداث 

واالحتجاجات الشعبية هناك«. 

يتوجه وفد املنتخب الوطني لكرة القدمغدا االربعاء اىل 
العاصمة القطرية الدوحة  للمشاركة يف بطولة كأس 

الخليج »خليجي 24« يف قطر . 
وس�تكون امام منتخب أس�ود الرافدي�ن 6 ايام فقط 
قب�ل خ�وض اوىل مباريت�ه يف  البطولة ام�ام صاحب 

االرض قطر يف ال�26 من ترشين الثاني الحايل . 

واوقع�ت القرعة املنتخب الوطن�ي يف املجموعة االوىل 
اىل جان�ب منتخب�ات قطر  واالم�ارات واليم�ن، فيما 
ضمت املجموعة الثانية منتخبات عمان والس�عودية 

 والكويت والبحرين . 
وستقام البطولة للفرتة من يوم 26 من الشهر الحايل 

وحتى 8 كانون األول  املقبل . 

رسميا.. الشرطة يوافق على مواجهة نواذيبو في الدوحة

منتخب الشباب السلوي   يستعد لغرب آسيا



أك�د أوس�كار واش�نطن تاباري�ز، 
املدي�ر الفن�ي ملنتخ�ب أوروجواي، 
أن فريقه كان  عىل نفس مس�توى 
األرجنت�ن، رغ�م الوق�ت املح�دود 
الذي كان لديه لالس�تعداد  لخوض 
ودية أمام »راقيص التانجو« والتي 
مس�اء   )2-2( بالتع�ادل  انته�ت 

اإلثنن . 
املب�اراة إن  وق�ال تاباري�ز عق�ب 
العب�ي أوروج�واي حاول�وا اللعب 
بش�كل جي�د  والتص�دي للخص�م، 
و«كافحوا« طيل�ة املباراة، ومن ثم 

فإن النتيجة »متكافئة .» 

وأبرز املدرب املردود الجيد لفريقه، 
رغ�م الوقت املحدود الذي كان لديه 

 لالستعداد للمباراة . 
وخاض منتخ�ب أوروجواي، ودية 
يف املج�ر، ول�م يجر س�وى تدريب 
وحي�د قب�ل  مواجه�ة األرجنت�ن، 
م�ا أب�رزه تاباري�ز، مش�را إىل أن 
االس�تعداد ملثل هذه  املباريات عادة 

يستغرق أسبوعا . 
وتاب�ع: »ما يهم هو أننا تمكنا من 
إحراز تط�ور مهم، لي�س فقط يف 
املب�اراة ب�ل  أيضا يف ال�دروس التي 
أج�ل منافس�اتنا  تعلمناه�ا م�ن 

املس�تقبلية، املتمثلة يف  املشاركة يف 
مونديال قطر .» 

كما أب�دى تاباريز تقديره ملا تمكن 
فريق�ه م�ن تحقيق خ�الل 2019 
يف املجم�ل،  مربزا أن�ه لم يخرس أي 

مباراة طوال العام . 
وأضاف أن الخطوة املقبلة ستكون 
االس�تعداد لتصفيات كأس العالم، 

التي ستبدأ  يف آذار املقبل. 
م�ن جانب�ه ق�ال م�درب منتخب 
س�كالوني  ليوني�ل  األرجنت�ن 
إن�ه راض ع�ن أداء فريق�ه  أم�ام 
أوروج�واي، يف الودي�ة التي انتهت 

بالتعادل )2-2(، مؤكدا أنها تسهم 
يف  تطوي�ر أداء التش�كيلة الحالية، 
»بع�ض  عليه�ا  يط�رأ  ق�د  الت�ي 
التغي�رات القليل�ة«  خ�الل الفرتة 

املقبلة . 
مؤتم�ر  يف  س�كالوني  ورصح 
صحف�ي عقب املب�اراة أن الالعبن 
الذي�ن ش�اركوا يف  املب�اراة يمثلون 
الت�ي س�يعتمد عليها  »القاع�دة« 
خالل تصفي�ات أمري�كا الجنوبية 
 املؤهلة ملونديال قطر 2022 وكوبا 
أمري�كا الع�ام املقب�ل، لكن�ه ل�م 

يستبعد إضافة  العب آخر إليها . 

وأك�د م�درب األرجنت�ن أن�ه بع�د 
مواجه�ة الربازي�ل ي�وم الجمع�ة 
املايض؛ التي انته�ت  بفوز التانجو 
فريق�ه  ف�رض  نظي�ف،  به�دف 
»هويت�ه«، م�ا يعت�رب أم�را جي�دا 

 للمجموعة . 
وأش�اد س�كالوني بش�كل خ�اص 
س�نا،  األصغ�ر  الالعب�ن  ب�أداء 
مؤكدا أنهم »س�وف  يبقون يف عن 

االعتبار« بالنسبة له . 
وتجنب كي�ل املديح فق�ط ملهاجم 
برش�لونة لوينيل مييس، الذي قدم 
خاص�ة  يف  الوديت�ن،  جي�دا  أداء 

األخ�رة عندم�ا وق�ع ع�ىل هدف 
وس�جل   90 الدقيق�ة  يف  التع�ادل 

 هدف الفوز أمام الربازيل . 
وتاب�ع: »ينبغ�ي أن نب�دأ الحدي�ث 
حالي�ا عن فري�ق، فكرتنا تتمحور 
حول الوصول  للقمة وعندما يضع 
الخصم أمامنا صعوبات سنقلصها 

وسنقوم بهجمات مرتدة .» 
وأوضح سكالوني أنه لم يحدد بعد 
من س�رافق مييس يف خط الهجوم 
خ�الل  املرحل�ة الت�ي س�يخوضها 
الف�رتة  يف  األرجنتين�ي  املنتخ�ب 

املقبلة . 

تاباريز يؤكد تساوي كفة االوروجواي مع األرجنتين 
وسكالوني يتمنى  الوصول للقمة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني، الي�وم 
الثالث�اء، ع�ن عائ�ق كب�ر يه�دد ع�ودة 
الربازييل  نيماردا سيلفا، نجم باريس سان 
جرمان، إىل برشلونة خالل املوسم املقبل . 

الفن�ي  الس�كرتر  أبي�دال،  إيري�ك  وكان 
لربش�لونة، أكد مؤخ�رًا أن نيم�ار ال يزال 

البارس�ا  خي�اًرا  مطروًح�ا ع�ىل طاول�ة 
ه�ذا املوس�م .  ووفًق�ا لصحيف�ة »موندو 
تابعته�ا  الت�ي  اإلس�بانية  ديبورتيف�و« 
»املراقب العراقي«،  فإن برش�لونة ال يملك 
األموال الكافية لدف�ع قيمة صفقة نيمار 
أو منح�ه راتًبا  مناس�ًبا للعودة إىل »كامب 

ن�و .»  وأش�ارت إىل أن الصفق�ة ق�د تصل 
قيمته�ا إىل 200 مليون يورو وهذا األموال 

 ليست متوفرة يف برشلونة اآلن . 
الرئي�س  رغب�ة  رغ�م  أن�ه  وأوضح�ت 
جوس�يب ماريا بارتومي�و يف إعادة نيمار 
إىل   «كام�ب نو« قب�ل رحيله ع�ن منصبه 

ولكنه ل�ن يضحي بإنفاق ه�ذا املبلغ عىل 
 الع�ب يتع�رض إلصاب�ات كث�رة، ويقوم 

بسلوكيات غر منضبطة . 
وشددت عىل أن البارسا لن يقدر أيًضا عىل 
تقدي�م راتب لنيمار يق�رتب مما  يتقاضاه 

حالًيا مع سان جرمان . 

حاجز كبير امام عودة نيمار لبرشلونة
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كشف جوس�يب ماريا أوروتبيج وكيل أعمال 
بي�ب جواردي�وال، مدرب مانشس�ر  س�يتي 
حقيق�ة  اإلنجلي�زي  ال�دوري  لق�ب  حام�ل 
الش�ائعات الت�ي تحوم ح�ول اق�راب  عودة 

املدرب اإلسباني لتدريب بايرن ميونخ . 
وق�ال أوروتبي�ج، يف ترصيح�ات لصحيف�ة 

»بيل�د« األملانية الي�وم الثالثاء الت�ي  تابعتها 
»املراقب العراقي« »بي�ب لديه ذكريات جيدة 
يف ميون�خ وال يزال لديه  أصدق�اء هناك، لكنه 
ل�م يب�د يف أي وقت رغب�ة يف الع�ودة للتدريب 

بأملانيا .» 
ج�اء ذلك بع�د أن أث�ار أوروتبي�ج التكهنات 

حول احتماالت انتقال املدرب جوارديوال  أمس 
اإلثنني، عندما رصح ملوقع »س�بوكس كوم« 

قائالً »يف كرة القدم، ال يوجد  يشء مؤكد .» 
ويبح�ث البايرن، عن مدرب جدي�د بعد إقالة 
الكروات�ي نيكوكوفات�ش يف وقت س�ابق  هذا 
الش�هر، وأس�ند الن�ادي  مهم�ة الفري�ق إىل 

هانيس فليك بش�كل مؤقت حتى  نهاية العام 
الج�اري، لكن م�ع إمكانية اس�تمراره لوقت 

أطول . 
وق�ال أوروتبي�ج »جواردي�وال دائًم�ا يلت�زم 
بي�ب  الش�ائعات.  كل  أنف�ي  بعق�وده. 

  )جوارديوال( سعيد للغاية يف مانشسر«. 

توتنهام يخطط لتعويض 
بوكيتينو من البوندسليجا

بدأ مس�ؤولو توتنهام هوتس�بري التجهيز ملرحلة ما بعد املدرب 
األرجنتين�ي  ماوريس�يوبوكيتينو، ال�ذي بات رحيل�ه محتمال 

بقوة، يف نهاية املوسم الحايل . 
وبحس�ب صحيفة »التايمز« الربيطانية التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، ف�إن  إدارة توتنه�ام وضع�ت عينها ع�ى جوليان 
ناجلس�مان، م�درب اليبزي�ج األملان�ي،  لخالف�ة بوكيتين�و يف 

منصبه . 
وال تخدم نتائج الفريق اللندني املدرب األرجنتيني هذا املوسم، 
ما دفع اإلدارة  للتفكري يف اإلطاحة به والبحث عن مدرب جديد . 
ويب�دو أن بوكيتين�و ه�و اآلخر ب�دأ التفكري يف خط�وة جديدة 
بتويل تدريب فريق  أكرب، بعدما تم ربطه بعدة أندية كربى لعدة 

سنوات، أبرزها ريال مدريد وبايرن  ميونخ . 
يأت�ي ذلك بعدم�ا توىل امل�درب األملاني تدري�ب اليبزيج الصيف 
امل�ايض، إذ لم  يكمل موس�مه األول مع الفريق، لكن مس�ريته 
املميزة مع هوفنهايم تجعله أبرز  املرش�حني لتويل املهمة خلًفا 

لبوكيتينو . 
ويتوىل بوكيتينو تدري�ب توتنهام منذ عام 2014، وقاد الفريق 
للتأه�ل لنهائ�ي  دوري أبطال أوروبا املوس�م امل�ايض، قبل أن 

يخرس عى يد ليفربول )2-0(. 

أعل�ن لويس روبياليس رئي�س االتحاد اإلس�باني لكرة القدم، 
ع�ودة لويس إنريك�ي  املدير الفني الس�ابق للماتادور ملنصبه، 

بدال من روبرت مورينو . 
وت�ويل روبرت مورينو القيادة الفنية لالروخا يف 25 آذار املايض 
بسبب انشغال  إنريكي مع مرض ابنته تشانا والتي توفيت بعد 

أشهر، بعد معاناة مع الرسطان . 
وقاد مورينو املنتخب اإلسباني للوصول لنهائيات يورو 2020، 
وودع الالعبني  بالدموع عقب االنتصار بخماس�ية نظيفة عى 

رومانيا يف ختام التصفيات. 

رئي�س  كلويف�رت،  باتري�ك  يعتق�د 
أكاديمي�ة الماس�يا، أنَّ ماتياس دي 
ليخت مدافع  يوفنتوس، نادم قلياًل 
عى عدم االنتقال إىل برشلونة هذا 

املوسم . 
يناف�س  البارس�ا  كان 
يوفنتوس، وباريس سان 
صفقة  ع�ى  جريم�ان، 
ليخ�ت،  بالصي�ف  دي 
امل�ايض أثن�اء تواج�د 

املدافع ضمن صف�وف أياكس، قبل أن 
يفضل الش�اب  الهولندي ارتداء قميص 

السيدة العجوز . 
وقال كلويفرت، يف ترصيحات لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »أعتقد 
 أنَّ دي ليخ�ت كان س�يصبح يف حال�ة 

أفضل إذا قرر االنتقال إىل الليجا .» 
وأض�اف: »لم أحاول ش�خصًيا إقناعه 
باالنضم�ام للبارس�ا، لكنَّن�ي أخربت�ه 
فقط عن  الجوانب اإليجابية لربش�لونة 

كناٍد ومدينة .» 
وواص�ل: »م�ن الواض�ح أنن�ا نتحدث 
ع�ن مداف�ع عظي�م، لكن�ه يف النهاية 
اتخذ قراًرا  بش�أن مستقبله. أعتقد أنه 
ين�دم قليالً عى ذلك اآلن، ولكن هذا ما 

حدث .» 
وأتم: »يف الحي�اة يجب عليك املفاضلة 
دائًما ب�ني عدة اختي�ارات، والقرارات 
 أحياًن�ا تك�ون جيدة، وأحياًنا س�يئة. 

علينا أن نتعلم من قراراتنا«. 

الع�ب وس�ط ق�ال جورجيني�و، 
منتخ�ب إيطالي�ا، إن األزوري يلعب حالًيا 
»بطريقة  تشبه الربازيل«، بعد الفوز )9-

1( ع�ى أرمينيا، يف التصفي�ات األوروبية 
املؤهلة  ليورو 2020  . 

وحق�ق املنتخ�ب اإليط�ايل ف�وزه العارش يف 
التصفيات، ليحق�ق العالم�ة الكاملة  برصيد 

30 نقطة . 
وق�ال جورجينيو يف ترصيحات لش�بكة »راي 
س�بورت«: »ربم�ا هن�اك القليل م�ن  الطريقة 
الربازيلية يف منتخب إيطاليا الحايل، لدينا أس�لوب 

هجومي، إيجابي، لم  نتمكن من كبح جماحنا .» 

م�ع  حت�ى  »لك�ن  وأض�اف 
أردنا  خصومن�ا،  احرام 

يف  نس�تمر  أن 
ع  س�تمتا ال ا

كرة  بلع�ب 
م  لق�د  ا

ين�ا  لد

الت�ي  الجماه�ري  وتس�لية 
امللع�ب  إىل  ج�اءت 

لرؤيتنا .» 
 : ب�ع تا و
»نح�ن 

نس�تعد لالختب�ارات املهمة ضد املنتخب�ات الكبرية، 
ونعمل عى  تحس�ني بعض املناط�ق الضعيفة لدينا، 
واس�تعادة العنارص القوي�ة يف مبارياتنا،  أعتقد أنه 

يمكننا تحقيق بعض األشياء الرائعة مًعا .» 
وأردف »م�ن املهم بالنس�بة لنا جميًعا أن نكتس�ب 
الخ�ربة، لدينا مجموعة من  الش�باب وأمامنا الكثري 
لنتعلم�ه، وهن�اك بعض األش�ياء التي ل�ن نتعلمها 
إال من  خالل اللعب عى مس�توى ع�اٍل، لذا علينا أن 
نواص�ل عى ه�ذا النه�ج ونأمل أن  نتعل�م أيًضا من 

التحديات الكبرية التي تظهر«. 
وع�ن طريقة تس�ديده ل�ركالت الج�زاء، رصح: »ال 
يمكنن�ي البوح ع�ن أرساري،  عليك أن تدرس وترى، 
اليشء املهم هو أن الركلة ُتس�جل وأنا س�عيد للغاية 
 به�ديف، وكذل�ك الف�وز الرائ�ع، هذه نتيج�ة تأتي يف 

نهاية عملنا الشاقز

كلويفرت يؤكد ندم دي ليخت على االنتقال لليوفي

جورجينيو يمتدح العبي المنتخب اإليطالي

وكيل جوارديوال 
ينفي عودته 

لتدريب البايرن  

رسمًيا.. إنريكي يعود 
لقيادة إسبانيا



ترص�د  األع�رج”  “الدي�ك  مجموع�ة  يف   
معاناة الن�اس مع الح�روب والرصاعات 

واملوت.. هل األدب مرآة املجتمع يف رأيك؟
م�ن الطبيعي بل من الرضوري أن يتناول 
الكات�ب واق�ع مجتمعه ع�ى أن ال تكون 
معالجته لهذا الواقع برؤية محلية ضيقة، 
العراق لم يع�رف يف العقود األربع األخرية 
س�وى الكوارث، بالنسبة يل، أكتب عن ما 
أعرفه، م�ا رأيته وما عايش�ته واختربته 
ش�خصياً: الح�رب وتداعياته�ا الرهيبة، 
االستبداد والديكتاتورية، الحصار والعوز 
والج�وع، العنف واإلرهاب، الس�جن الذي 
طالني لس�تة أشهر ألس�باب سياسية يف 
مراهقتي هي مفردات قصيص ، ال أعرف 

شيئاً آخر للكتابة عنه.
نع�م، األدب يف رأيي م�رآة للمجتمع، لكن 
ليس بمعنى أن الكاتب يحمل مرآة تعكس 
مجتمعه بصورة آلي�ة، إذ البد أن يتضمن 
العم�ل تعب�ري ع�ن وجه�ة نظ�ر الكاتب 

الخاصة بطريقة فني.

الت�ي  للفواج�ع  عرض�ك  طريق�ة  ه�ل   
عان�ي منها العراقي�ون صادمة وموجعة 

للقارئ؟
أس�عى إىل التأث�ري يف الق�ارئ، إىل إح�داث 
صدمة ودهشة فيه، أحياناً يتكفل الحدث 
املأس�اوي ذات�ه بذل�ك، وكل ما أق�وم به 
ه�و إضفاء بعض اللمس�ات عى العرض 
املوضوع�ي للمش�هد القص�يص، لو كان 
بإمكان�ي أخ�ذ الق�ارئ من يده ليش�هد 
بكل حواس�ه ما أعرضه لفعل�ت، يف هذه 
الجزئي�ة ينجح املرسح والس�ينما بدرجة 
أك�رب، األعم�ال األدبية والفني�ة الناجحة 
ه�ي الناجحة يف صدم املتلقي وحمله عى 
مراجعة ما اس�تقر يف ذهن�ه من معارف 

وتصورات عن نفسه والعالم.
 اغلب الش�خصيات يف قصص�ك مقهورة 

ومستلبة ملاذا؟
أغلب الش�خصيات الرئيس�ية يف قصيص 
ضحايا، ول�ن كانوا عاجزي�ن عن الفعل 
واملواجه�ة فألن ق�وى أكرب تتس�لط عى 

حياته�م، إنهم أفراد مغم�ورون، يقفون 
عراة يف وسط عدائي، الفرد مقابل النظام 
السيايس االستبدادي، الفرد مقابل النظام 
االجتماعي، الفرد مقابل النوازع الداخلية: 
النفسية واألخالقية والفلسفية القاهرة، 
الوس�ط  ه�ذا  يف  عالق�ة  والش�خصيات 
الخان�ق واملع�ادي يرتبك�ون، يهربون أو 
ينتحرون أو يستكينون مستسلمني، ربما 
أنا متش�ائم يف نظرتي ملس�تقبل اإلنسان 

ونظرتي للعالم مأساوية.

ماهو الحل ملشكلة النرش يف العراق؟
 الح�ل ق�د يك�ون يف اس�تحداث )الوكيل 
األدب�ي( الذي نفتق�ده يف حياتنا الثقافية 
مثلما نفتقد )املحرر األدبي( املحرتف، إن 
وجوده سيضمن حقوق الطرفني ويسهم  
فيتحس�ني نوعية ما ين�رش، لو كان لدينا 
)الوكي�ل األدب�ي( ف�إن ثالث�ة أرب�اع من 

يكتبون اآلن سينرصفون ألعمال أخرى.
 يف رأيك هل هناك نهضة ثقافية يف العراق 

يف الوقت الحايل وملاذا؟
كن�ُت أعتقد أنن�ا يف الع�راق مقبلون عى 
)انفجار ثق�ايف( بعد حقبة الديكتاتورية، 
لك�ن ذلك لم يح�دث، ربما بس�بب أننا لم 
تت�ح لن�ا الفرصة اللتق�اط أنفاس�نا، إذ 
دخلن�ا يف دوام�ات جديدة مهلك�ة. كلمة 
)ثقافي�ة( ال تعني يف رأي�ي نتاجات الفن 
واألدب ح�رصاً بل ترتبط بمختلف نواحي 

الحياة يف املجتمع، ولذا فالنهضة الثقافية 
ال تتطل�ب- كم�ا ي�ردد كث�ريون- وجود 
مؤسس�ات وبنى تحتية فقط، فثمة دول 
غني�ة بمؤسس�اتها وبناه�ا التحتي�ة ال 

تتميز بانتاجاتها الثقافية.
هل يف رأيك تراجع�ت القصة أمام طغيان 

الرواية يف الوقت الحايل؟
للرواي�ة حض�ور ملف�ت من�ذ  أن  أظ�ن 
نش�أتها منتصف القرن التاس�ع عرش يف 
أوربا وحت�ى اآلن، ولها قراؤها املتجددين 
م�ع التح�والت التي مرت به�ا. إمكانيات 
الرواي�ة يف التحلي�ل واالس�تطراد وبن�اء 
القضاي�ا  ومعالج�ة  املتكامل�ة  العوال�م 
واملشكالت اآلنية بتوسع وشمولية يبوأها 
تصدر املش�هد الثقايف اآلن، وباإلضافة إىل 
هذا الجانب الفني ال يمكننا التغايض عن 
طلب دور النرش املتنامي للرواية والجوائز 
املغري�ة املخصص�ة لها، وأظ�ن أن الرسد 
بنوعيه األساسيني )الرواية والقصة( معاً 

يتصدران حالياً املشهد الثقايف.

خالد شاطي

8A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الثالثاء 19 تشرين الثاين 2019 العدد 2193  السنة العاشرة

مصطلحات ادبيةالثقافـي
الشكالنية

مصطل�ح يطل�ق ع�ى تي�ار تنظ�ريي أدب�ي ظه�ر 
أب�رز  يف روس�يا م�ا ب�ني 1915و 1930 كان م�ن 
تيتان�وف،  و  وب�روب،  باختني،واخنب�اوم،  أعالم�ه 

وشخلوفسكي، وفينوغرادف.
وتعتم�د الش�كالنية يف تحليلها عى الوصفية ش�به 
اإلحصائية وتراكيب األعمال الشعرية وبنيات العمل.
كما تضع الشكالنية الروسية مبدأ االلتصاق بالنص 
األدب�ي من منظور بنيوي يعالج الش�كل كمجموعة 

وظائف.

لي�س من الرضورة ان يكون الولد وارثا لعلم ابيه 
ب�ل قد يك�ون كثري الغب�اء حت�ى وان كان اذكى 

االذكياء كما هو الحال يف هذه الطرفة:
قال رجل لولده وهو يف دور القرآن : يف أي س�ورة 

تقرأ ؟
فقال : ‘ ال أقسم بهذا البلد ‘ ووالدي بال ولد .

ف�رد علي�ه االب : لعمري من كنَت ول�ده فهو بال 
ولد .

طرائف من التراث 

خالد شاطي: الحرب والديكتاتورية والحصار واإلرهاب هي مفردات قصصي  

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

خالد شاطي كاتب عراقي، صدرت له المجموعة القصصية األوىل »الديك األعرج«عن سلسلة اإلبداع العريب، التابعة للهيئة المرصية العامة للكتاب 
ويه المجموعة الوحيدة التي طبعت وتم توزيعها يف مرص والعراق وعدد من الدول العربية عىل الرغم من وجود العديد من القصص التي كتبها قبلها 

وبعدها.المراقب العراقي التقت القاص خالد شاطي وخرجت بهذا الحوار:

علي حسن الفواز

وسط ما يجري من أحداث يف الواقع العراقي، يأخذ الحديث عن املجال 
الثقايف مس�ارا من الصعب الس�يطرة علي�ه، والتعرّف ع�ى حموالته 
وتحوالت�ه، وحت�ى عى أس�ئلته، لي�س ألّن »الثق�ايف« بط�يء جدا يف 
اللحاق بالس�يايس واالجتماعي وحسب، بل ألن الواقع العراقي يعيش 
مخاض�ات »جيل« جديد، لم تصنع�ه األيديولوجيات، وال العصبويات، 

وال حتى االنقالبات العسكرية التي استغرقت منذ عقود ذلك الواقع.
ه�ذا الجي�ل االغرتابي عن امل�ايض، وعن عصبوي�ة الظاه�رة الدينية 
والحزبي�ة، يكش�ف ع�ن أف�ق أنثروبولوجي مغاي�ر للهوي�ة والفكر 
والع�ادات، وحت�ى لألزي�اء وللغة، ول�كّل م�ا يجعله خ�ارج القياس 
النمط�ي، وغ�ري ملتاث بقدس�ية األف�كار القومي�ة أو اليس�ارية، أو 
الطائفي�ة، إنه جيٌل متدفٌق بروح الجرأة واملغامرة، ال يمايل الس�لطة، 
وال يخ�اف من عنفه�ا اللوثياني، وال م�ن ذاكرة الرع�ب التي تركتها 
يف الالوع�ي الجمعي.عالق�ة ه�ذا الجيل بالثقاف�ة وأنماطه�ا األدبية 
والس�حرية باتت غ�ري آمن�ة، وبعيدة ع�ن التبعية وأوه�ام التصديق 
بالش�عارات والرسدي�ات الكربى، فه�و جيل بال بيان�ات خادعة، وبال 
كارزمات تصطنع لها نوعا من املقدس الشعري، وهذا ما يجعله أكثر 
تمردا واس�تعدادا للمواجهة، ولنزع املعاطف الكثيفة التي تورطت بها 
األجيال الس�ابقة، بما فيه�ا معطف ماركس، أو غوغول، أو ميش�يل 
عفل�ق، أو س�يد قطب، إذ وجد نفس�ه أم�ام رعب االحت�الل وصعود 
»الس�لفية اإلس�الموية« و«الجماع�ات اإلس�المية« وع�دوى »الربيع 
العرب�ي« وغريها م�ن الظواهر التي قصمت ظه�ر األنظمة التقليدية 
بخفة طبقاتها املاكرة، وبمعس�كراتها وأوهامها األيديولوجية.مثقف 
هذا الجيل هو رجل الش�ارع، أو هو املُدّون والبطل الرقمي، أو الكائن 
ال�ذي يهجس بعالمات مغايرة تماما، حت�ى يف لغته، وربما هو البطل 
العاطل عن العمل، واملُهّمش من قبل حكومات اإلس�الم الس�يايس، أو 
حكومات ما بعد الربيع العربي، ال شأن له بالعضوية الغرامشوية، وال 
بالهوي�ة الجماعوية، وقد يكون هو أقرب إىل »دنيوية« أدوارد س�عيد، 
حيث الرغب�ة العميقة للعيش يف التفاصيل، ويف صناعة األس�ئلة التي 
تالمس الوجود، وتهجس باألخطار التي يصنعها »العدو« الكولونيايل، 
أو العدو »الوطني« بوصفه عدوا عصابيا أو سلفيا أو طفيليا. حضور 
هذا املثقف املده�ش واملُفاِرق يعني طردا فاضح�ا للمثقف التقليدي، 
يف عضويت�ه املوهوم�ة، أو يف غ�روره، وتعاليه، مثلم�ا يعني حضورا 
استثنائيا للمثقف املتسائل، النقدي، أو املثقف التظاهري الذي يمكنه 
أن يحت�ج ويرف�ض ويصنع الش�عارات الضد.فهل ثم�ة غياب واقعي 
للمثق�ف النمطي بمعناه التقليدي الث�وري واأليديولوجي والعضوي؟ 
وه�ل هناك صورة واضحة للمثقف الجدي�د، مثقف املحنة، والهامش 
والقلق والبحث عن االس�ئلة الفاعلة؟ وهل طرحت تظاهرات الشارع 
العراق�ي أنموذجالس�ريوة مثقف الحراك الثقايف، الح�راك الذي يقوده 
جيٌل يبحث عن املعنى والحرية والحق، مثلما يبحث عن العمل والحب 
والس�الم األهيل؟هذه االسئلة ليست دافعا لتفكيك مفهوم املثقف عى 
مس�توى »التاري�خ« واملؤسس�ة أو الوظيفة، بقدر م�ا تعني رضورة 
توصيف ه�ذا املثق�ف التظاهري، بوصف�ه أنموذجا للق�وة الجديدة، 
القوة الخالق�ة، العابرة للخصوصي�ات القاتلة، واملش�ارك بحيوية يف 
صناعة أس�ئلة التغي�ري التي نس�عى إىل إثارتها وتكريس�ها يف واقعنا 
العراقي، وأحس�ب أن الغي�اب الحقيقي للثق�ايف، ولوظيفة املواجهة، 
هو الذي أعطى مربرا للحديث عن موت »املثقف املس�لكي«، املس�ؤول 
عن فضائح وأوه�ام )الثقافات( التعويضية/ واإلش�باعية، التي ظّل 
يمارسها البعض كجزء من األيديولوجيا، أو العصاب، أو باتجاه فرض 
الس�يطرة عى البعض اآلخر، وضبط حركة الجماعات، وإعادة إنتاج 
السلطة العصابية والنص بوصفهما محركات لنظرية السيطرة تلك.

المحنة العراقية وأسئلة 
المثقف التظاهري

»النهايات البعيدة«استعادة ذكريات قديمة في طور التالشي والنسيان
املراقب العراقي/ متابعة...

القصصي�ة  املجموع�ة  يف 
»النهاي�ات البعي�دة« الصادرة 
عن دار سنابل للكتاب، يطرح 
الكات�ب والق�اص ع�ادل عبد 
الرازق مفهوماً آخر للذكريات 
العميق�ة بظالله�ا وأصدائها، 
إذ ي�رى أنه ال يشء من تجارب 
اإلنس�ان ومواقف�ه ومحطات 
الك�رام،  م�رور  يم�ر  حيات�ه 
فم�ا نظن�ه حدث�اً تجاوزناه، 
وذكرى بات�ت يف طور التاليش 
والنس�يان، هو مح�ض واقع 
ح�ني  م�رة  مرت�ني،  نعيش�ه 
وقوع�ه، وم�رة عند اج�رتاره 
منطق�ة  م�ن  واس�تدعائه 
اإلي�داع والحف�ظ، تل�ك الت�ي 
نسميها الذاكرة. وعرب سطور 
القصص والش�خصيات ومتن 
القاص ما  الحكاي�ات، يق�دم 
يدل من وجه����ة نظره عى 

ما يراه حقيقة،
الح������ياة  يس�تلهم  فه�و 
اآلنية م�ن ذل�ك املاض�����ي 
املدف�ون يف صندوق الذكريات، 
حي�ث ال ف�رق عن�ده ب�ني ما 
عش�ناه وما نعيش�ه، طاملا أن 
محوره يتجى يف طبيعة الذات 

التي تعيش الحدث مرتني.
ويتخ�ري عادل عبد ال�رازق من 
مرجع ذكرياته ومكنون ذاكرته 
ما يوافق طبيعته الرومانس�ية 
النازعة إىل الشاعرية، وتضمني 
تجارب�ه  يف  الخيالي�ة  الص�ور 
الواقعي�ة، مح�اوالً إس�قاطها 
عى كل الش�خصيات، مجتهداً 
يف البحث عن معطيات تؤكدها، 
لزوم ما يل�زم لتعميم النظرية 
الت�ي يه�دف إىل إثباته�ا، وهي 
بقاء الذكرى يف حياة اإلنس�ان 
عى م�دار العمر، وع�دم نفيها 
بالنس�يان، ولعله جنح يف كثري 

من صور االستشهاد إىل ما هو 
أبعد من فك�رة البقاء الدنيوي 
املعن�ى  م�ن  مقرتب�اً  للح�دث 
الذك�رى حتى  املُطل�ق لخل�ود 
بعد فن�اء صاحبه�ا. يف قصته 
املعنون�ة »الجرس« وهو عنوان 
داليل ل�ه صلة بما يرم�ي إليه، 
يقدم عبد الرازق نموذجاً لفنان 
تشكييل يرسم يف إحدى لوحاته 
جرساً ممتدا يرب�ط بني الحياة 
واألفكار،  بالرصاعات  الزاخمة 
واألفق املتخي�ل للحياة األبدية، 
اللوح�ة  تفاصي�ل  بقي�ة  ويف 
واألجواء  الش�خصيات  تتداخل 
واأللوان، وتثار عرشات األسئلة 
الصعب�ة ع�ن ج�دوى الحروب 
وازدواجي�ة  والرصاع�ات، 
اإلنسان الذي يزعم أنه العنرص 
اإليجاب�ي يف الك�ون، بينما هو 
أصل ال�رصاع وأح�د مقوماته 
األساس�ية والجوهرية. ويعلق 

الكات�ب ع�ى خواط�ر الفن�ان 
التش�كيلية مس�تهجناً، حي�ث 
يصف اللوحة بأنها لغة خاصة 
ال يفهمه�ا س�واه، ث�م يع�ود 
ليتأمل نفس�ه خ�ارج اللوحة، 
فيكتشف أن مثله كمثل الفنان 
ال�ذي يرس�م ش�يئاً ال يعرفه، 
وبهذا ُيفصح عن رأيه يف عبثية 
الرؤي�ة الفني�ة لحي�اة البرش، 

التي هي أكثر عبثية منها. 
القص�ص  عناوي�ن  وتتوات�ر 
لتحم�ل ذات املفاهي�م بأبع�اد 
مختلفة فنرى م�ا يصوره عن 
الفق�ر والعوز يف قص�ة »املوت 
جوع�اً« ببالغ�ة تف�ي باملعنى، 
وتكش�ف بدون الحاج�ة ملزيد 
م�ن التفاصي�ل عن مأس�اوية 
العي�ش تح�ت خ�ط الفقر، يف 
عالم يضج بش�عارات النهضة 
الفق�راء  وكفال�ة  واملس�اواة 

واأليتام.

املراقب العراقي/ متابعة...
مركزي�ة الكينونة يف الش�عر توازيها مركزية املعرفة يف الفلس�فة، 
لكن كيف يمكن تش�كيل التجربة الش�عرية، وهل ه�ي قادرة عى 

التعبري عن متخيلها الشعري املخصوص؟
يتش�كل تاري�خ الحض�ور لدى الش�اعرة عائش�ة جرو – س�ليلة 

املوس�وم ب�«غي�م  الري�ف – يف ديوانه�ا 
يف ي�دي« ع�رب إدارك قل�ق بتاري�خ ال�ذات 
وبمختلف العالق�ات االجتماعية، املرتبط 
بم�ا ي�وازي ال�ذات الت�ي تس�امقت م�ع 
يف  عمي�ق  بتب�رص  حدس�ها  محم�والت 
الحياة، يف ما يش�به رسدي�ات قائمة عى 
املجاز، وممكن�ات االنزياح. وتدل مختلف 
الوقائع عى أن قراءة الش�عر ليست عمال 
نقدي�ا رصفا، وال عم�ال تحليليا برصامته 
العلمية، ألنني أفرتض أن املتلقي ال ينفلت 
إزاء األعمال الش�عرية الرفيعة من سلطة 
الن�ص، وم�ن س�حر العوال�م الش�عرية، 
وممكن�ات  الش�عري،  التش�كيل  وفتن�ة 
الق�ول تنس�ج  الدالل�ة. وبموج�ب ه�ذا 
عالق�ة رسية بني النص واملتلقي ال ترتبط 
بصيغ�ة منط�وق النص، وآليات تش�كيل 
البن�اء والخصائ�ص الفني�ة تبعا للرس�م 
الهنديس املحدد، وال ترتبط بمآالت التأويل 

األحادي، بل بالطريق الثالث أو الصيغة الثالثة، الناتجة عن العالقة 
العاشقة بني النص واملتلقي، بما يؤرش إىل فهم للشعر وفق أنساقه 
املخصوصة، ونقصد بذلك تش�كل املعنى وف�ق املرجعيات املعرفية 

والجمالية للشاعرة، عى نحو ما نجد يف قصيدة جزاء:

»اس�تيقظ امليت/الذي وس�دته حج�ري عم�را/كان جائعا/التهم 
«. ننساق إىل البعد األنثروبولوجي للنص الشعري تساوقا مع  فخديَّ
ممكنات املعنى، ارتباطا باللوحة الش�هرية للتشكييل فرانشيسكو 
غويا. يف لوحته املعنونةب�«زحل يلتهم ابنه« وهي لوحة تش�كيلية 
تجس�د أس�طورة كرونوس اليونانية الذي أكل أبناءه عند والدتهم 

خوفا من اإلطاحة به.
الحواري�ة التي يكش�فها العمل الش�عري 
تش�ّيد أفقها املفتوح يف أكث�ر من قصيدة 
ع�ى نحو م�ا نج�د يف قصي�دّة »أقصص 
رؤياي ع�ى الجب« بما يحيل عى املقدس 
الدين�ي يف س�ورة يوس�ف عليه الس�الم، 
وقصي�دة »خ�ارج ال�روح« الت�ي تجعلنا 
نتذكر تحفة غس�ان الكنفان�ي »رجال يف 
الشمس« والسؤال الحارق: »ملاذا لم تدقوا 
جدران الخزان«. ال أحد يف انتظار الشاعرة 
يف القصائ�د، حي�ث تص�ل، وه�ي امل�رأة 
الحافية القلب بما يكش�ف عن وضعيات 
ال�ذات، حي�ث يخض�ع التاري�خ النتق�اء 
ليضمن فاعلية شعرية يف وسط اجتماعي 
يتس�م بق�در كبري م�ن التحول، تس�اوقا 
م�ع املج�ازات اللغوي�ة، وصالب�ة الوعي 
الش�عري، ال�ذي يكش�ف طبيع�ة الحياة 
املحسوس�ة. ويتوس�ط عالم الش�عر بني 
الشاعرة ووجودها، وتتحول تجربتها إىل لغة ومجازات بما يسمح 
بإع�ادة اكتش�اف تاريخ الذات، وف�ق متخيلها الش�عري وتوتراته 
الداللي�ة، والعمل الش�عري يرتبط يف »غيم يف ي�دي« بتجربة الذات 

الشاعرة، والرغبة يف العودة عى تاريخ هذه الذات.

»غيم في يدي« مركزية الذات في المتخيل الشعري
املراقب العراقي/متابعة...

الرواي�ة الثاني�ة للش�اعر »محمد أب�و زيد« 
بع�د عدد من الدواوين الش�عرية الناجحة .. 
صادرة مؤخرًا عن سلسلة إبداعات قصصية 
التابع�ة للهيئ�ة العامة للكتاب يش�ار إىل أن 
»أبو زيد« يتتبع يف روايته مصائر شخصيات 
ظه�رت من قب�ل يف دواوين�ه، ويقدم بعض 

فص�ول روايته بمقاطع 
من قصائدها، يف إشارة 
إىل الرتابط بينها. وتتبع 
الرواية مصري شخصني 
يعيش�ان ع�ى أط�راف 
الحي�اة، التقي�ا صدفة، 
يف  نفس�يهما  ليج�دا 
مواجه�ة عالم فانتازي 
غرائبي ل�م يخترباه من 
قبل. نق�رأ م�ن الرواية 
ل�م تحب مريفت ش�يئاً 
العناكب  يف حياتها مثل 
الضال�ة  والقط�ط 
والتماسيح وآثار األقدام 
الرم�ال  ع�ى  الحافي�ة 

ومش�ااهدة الكتاكي�ت الصغرية، وبنس�ات 
الشعر امللونة. لم تستطع أن تقتني تمساحاً 
يف البيت لضيق امل�كان، فرتبت األركان بيوتاً 
آمنة للعناكب. تدق عى أبواب شقق الجريان 
وهي تمسك يف يدها ممسحة الجدران، تقول 
لهم وهي تبتس�م خجالً: ه�ل من املمكن أن 

أنظف الج�دران؟، وقبل أن يجيب أحد تكون 
ق�د أصبحت داخ�ل الش�قة بالفع�ل، ترفع 
عصاه�ا إىل رك�ن الحائط، وتلفه�ا بحرص 
حول بي�وت العناك�ب املوج�ودة. وعندما ال 
تج�د تهز رأس�ها آس�فة مصدوم�ة وتغادر 
م�ن دون حرف واحد. »الفت�اة الطيبة، التي 
تح�ب النظاف�ة بجنون، لدرج�ة أنها تنطف 
ج�دران جريانها«، هكذا 
ينطق�ون  يلقبونه�ا. 
م�رة  هك�ذا  الجمل�ة 
نس�يان  دون  واح�دة 
ح�رف أو تقدي�م كلمة 
لكنه�م  األخ�رى،  ع�ى 
ال يعرف�ون أنه�ا تخرج 
برسع�ة م�ن منازلهم، 
فق�ط،  تأدب�اً  لي�س 
الفانالت  م�ن  أوحرج�اً 
الداخلي�ة الت�ي يرتديها 
خوف�اً  لك�ن  األزواج، 
م�ن  العناك�ب  ع�ى 
امل�وت. تدلف برسعة إىل 
غرفته�ا، تقرف�ص عى 
األرض، وتخرج العناكب من طرف املنفضة، 
وق�د تضمد ذراع أحده�ا، إذا كان قد أصيب، 
وه�ي تعت�ذر ل�ه، ث�م تضع�ه يف مرطبانات 
بالس�تيكية أعدته�ا له�ذا الغ�رض. وحت�ى 
ال يق�ول أح�د أن مريف�ت تقت�ل أو تس�جن 
العناك�ب، أرد بثالث توضيح�ات؛ األول: أنها 

»عنكبوت في القلب« مصير أناس 
يعيشون على أطراف الحياة

في حوار مع
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الهند تخطط إلطالق مركبة جديدة على سطح القمر في عام 2020
أبح�اث  منظم�ة  أن  إخب�اري  تقري�ر  كش�ف 
الفضاء الهندية )ISRO( تقوم بالفعل بتصميم 
»تش�اندرايان 3«، والتي ستش�مل فقط مركبة 
هبوط ومس�بار، ألن الهند لديها بالفعل مركبة 

تعمل عىل سطح القمر وهى »تشاندرايان 2«.
وأوضح عالم - لم يكش�ف عن هويته نقالً عن 
صحيف�ة التايمز أوف إنديا - أن مركبة الهبوط 
الجدي�دة س�يكون له�ا أرج�ل أقوى للس�ماح 
للمركب�ة الفضائية ب�أن تصمد أمام مالمس�ة 

السطح برسعة أعىل أثناء الهبوط.
وق�ال العال�م الهندي: »م�ن ال�روري إجراء 
تحليل مفصل للتغيريات من أجل تحسني نظام 
الهب�وط، م�ع مراع�اة توصيات كل م�ن لجنة 

الخرباء«.
وأضافت الصحيف�ة أن ISRO لديها ثالث لجان 
فرعي�ة ولجنة ش�املة تدرس املهم�ة الجديدة، 
وق�د عق�دت بالفعل أربع�ة اجتماع�ات رفيعة 

املستوى عىل األقل منذ أكتوبر.

يصف العديد من األطباء أدوية خفض الكوليس�رول 
كي تقل�ل من خطر اإلصاب�ة بالس�كتة الدماغية أو 
الذبحات الصدرية، وغالًبا ما يظل املريض يتعاطاها 

طيلة حياته، لألسف الشديد تظهر مع تعاطي 
تلك االدوية آثار جانبية معينة، وأشهر 

تلك اآلث�ار هو اعت�الل العضالت، 
وه�و اضط�راب طب�ي مؤل�م 

يصي�ب العضالت الهيكلية يف 
الجسد.

وتظهر األع�راض يف معظم 
ح�االت اعت�الل العض�الت 
والكتف�ني  العضدي�ن  يف 
واألرداف،  والح�وض 

وُتص�اب عض�الت القدم�ني 
واليدين يف املرحلة املتأخرة من 

املرض، كما أن األشخاص األنشط 
بدنًيا معرضون بنس�بة أكرب لإلصابة 

باعتالل العضالت من أولئك الخاملني بدنًيا.
وبحسب موقع عيادة مايو Clinic Mayo، تدخل عدة 
عوام�ل يف اعتالل العض�الت املحرض بالس�تاتينات، 

إذ أن اإلن�اث أكثر عرضة لإلصابة، والتقدم يف الس�ن 
خاص�ة بع�د الثمان�ني وتحديدا يف ح�ال إهمال عالج 
األمراض املزمنة مثل قص�ور الغدة الدرقية، وارتفاع 
ضغط الدم الرشياني، وأمراض الكبد والكىل، 
كما أن اإلف�راط يف رشب الكحول يعد 
عامال أساس�يا وكذل�ك اإلفراط يف 
ممارس�ة التماري�ن الرياضية 

القاسية.
وقد يساعد خفض الجرعة 
ع�ىل تقلي�ل آالم العضالت، 
إال أن�ه قد يعيق أث�ر الدواء 
الكوليس�رول،  يف خف�ض 
وله�ذا الس�بب ق�د ي�ويص 
دواء  باس�تبدال  الطبي�ب 
الس�تاتني بنوع آخر من نفس 
العائل�ة ل�ه نف�س التأث�ري ولكن 

بجرعات أخفض.
ق�د يكون اعتالل العضالت أثرًا جانبًيا مزعًجا 
لتعاط�ي ع�الج )الس�تاتني(، إال أنه علي�ك أال توقف 

الدواء قبل أن تستشري الطبيب أواًل.

سامسونغ تطرق ابواب الصين خوفا من منافسة شاومي وهواوي

 Z Holdings Corp كش�فت كل م�ن
املالك�ة لرشكة »س�وفت بان�ك« التي 
 Naver Corpو ،Yahoo Japan تدي�ر
م�ن كوري�ا الجنوبي�ة، الت�ي تمتل�ك 
إنهم�ا  »الي�ن«،  يف  األغلبي�ة  حص�ة 
يهدف�ان التوص�ل إىل اتف�اق نهائ�ي 

بحلول الشهر املقبل.
األمريك�ي   Phys ملوق�ع  ووفق�ا 
ع�رب  عمالًق�ا  االندم�اج  فسيش�كل 
اإلنرن�ت لخدم�ات البي�ع بالتجزئ�ة 
واإلع�الن وخدمات الهات�ف املحمول 

األخرى مثل املراسلة.
وقالت الرشكتان إن االندماج سيتيح 
لهما البقاء ضمن املنافس�ة يف س�وق 
ذل�ك  يف  بم�ا  كب�ري،  بش�كل  متغ�ري 
التوس�عات بالروبوت�ات وغريها من 

املجاالت الجديدة.
وس�يتم تنفي�ذ التكام�ل ع�ىل ق�دم 
ولك�ن  للرشكت�ني،  وفق�ا  املس�اواة، 
م�ن املتوق�ع أن يتم تحديد الس�عر ىف 
ديس�مرب، كم�ا أك�دت الرشكت�ني أن 
 Naver املناقشات كانت مستمرة بني

و Z Holdings منذ يونيو. 

شركة ياهو 
تسعى لالنضمام 

الى »الين«

كشفت دراسة حديثة أن الهجمات 
اإللكروني�ة ال تؤدي فق�ط إىل إحداث 
الف�وىض يف أنظم�ة املستش�فيات، بل 
إنها تعطل عملي�ة الرعاية، عن طريق 
التسبب يف استجابة أبطأ ملرىض القلب 

الحرجني.
إىل  الجدي�دة  الدراس�ة  وتوصل�ت 
أن املؤسس�ات الت�ي تتع�رض لخ�رق 
البيان�ات أو هج�وم برمجيات الفدية، 
تحت�اج إىل مل�دة 2.7 دقيق�ة إضافي�ة 
لل�رد عىل مريض مص�اب بنوبة قلبية 
مش�تبه به�ا، ونتيج�ة له�ذا التأخري 
أظه�رت البيان�ات أن هن�اك 36 حالة 

وفاة إضافية ل�كل 10000 نوبة قلبية 
تحدث كل عام.

وقام فريق من كلية أوين للدراسات 
العليا بجامعة فاندربيلت بإلقاء نظرة 
عىل انتهاكات بيانات الرعاية الصحية 
من املستشفيات، ووجد الفريق أن 10 
باملائة ع�ىل األقل من أكث�ر من 3000 
وزارة  قائم�ة  يف  معتم�د  مستش�فى 
 )HHS( الصحة والخدمات اإلنس�انية

أصيبوا بنوع من الهجوم اإللكروني.
ووج�د الباحث�ون أن جه�ود عالج 
الخرق ارتبطت بتدهور توقيت الرعاية 

ونتائج املرىض.

»الهجمات 
االلكترونية« 

تعطل
 عمل 

المستشفيات

تعرف على أهمية البصل 
على صحة االنسان

هناك العدي�د من األطعمة يأتي تناول البص�ل معها، كما أنه يتدخل 
يف إعداد وطهي العديد من األطعمة املحيش والس�بانخ، فهو له طعم 

مميز وخاص بالرغم من رائحته النفاذة إال أن له عشاق كثريون. 
يحت�وي البص�ل ع�ىل العديد م�ن العن�ارص الغذائية الهامة لجس�م 
اإلنس�ان، والفيتامين�ات، فه�و مص�در ق�وي ملض�ادات األكس�دة 
والكوالج�ني والعديد من العن�ارص األخرى، ونن�رش يف التقرير التايل 

. webmed « فوائد البصل، وفقا ملوقع
 - تناول�ك للبص�ل يومي�ا يس�اهم 

بش�كل كب�ري يف تقوية جهازك 
املناعي، والحد من اإلصابة 

املناعي�ة  باألم�راض 
املختلفة. 

- يقل�ل البصل فرص 
بم�رض  إصابت�ك 
ول�ذا  الرسط�ان، 
بتناول�ه  ينص�ح 

يوميا. 
- يعد م�ن األطعمة 
تساهم  التي  الهامة 
بش�كل كبري يف انتاج 

للب�رشة  الكوالج�ني 
عالمات  ظهور  وتقليل 
تقدم العمر والتجاعيد. 

- يعمل عىل تنقية الجس�م 
من الس�موم املراكمة داخله، 

ويساهم بشكل كبري يف تنظيفه. 
بش�كل - عكس الش�ائع فتناولك للبصل يساهم 

كبري يف تقوية عملية الهضم والحد من التعرض أو اإلصابة بمش�اكل 
يف املعدة أو القولون. 

ونصح التقرير برورة تناول البصل يوميا مع وجبة اإلفطار، فهوال 
يتس�بب يف شعورك بالخمول أو التعب أو الرغبة يف النوم، ولكن عليك 

تناول بقدونس بعده للحد من صدور روائح غري مفضلة من الفم.

 ،B  ال يوجد عالج لعدوى التهاب الكبد الوبائي
لذلك يعتمد األطباء عىل التطعيمات للمساعدة 
يف الوقاي�ة من هذا املرض الخطري الذى يهاجم 
الكب�د وقد يؤدي إىل مضاعفات تهدد الحياة إذا 

تم إهماله.
medicalnewstoday« ف�إن  ووفق�ا ملوق�ع » 
ع�دوى الته�اب الكب�د B ه�ي حال�ة خط�رية 
محتملة، ويج�ب عىل املواليد الج�دد الحصول 
ع�ىل لق�اح الته�اب الكب�د B  يف أول ي�وم من 

حياتهم، فاللقاح رضوري لسالمة الطفل.
معلومات هامة عن أول تطعيم يف حياة املواليد 

الجدد:

 1-يجب تلقى املواليد الجدد جرعتهم األوىل من 
لقاح التهاب الكبد B خالل ال�24 س�اعة األوىل 

من حياتهم.
2-انتقال العدوى من األم الحامل إىل الطفل.

3-إذا انتقل�ت الع�دوى م�ن األم للطف�ل دون 
تطعيم قد يؤدى إىل موت الرضيع.

 4-لق�اح التهاب الكبد B فع�ال للغاية للوقاية 
من املرض.

5-اللقاح آمن جدا.
 6-األث�ار الجانبي�ة املحتملة ارتف�اع يف درجة 
الحرارة أو وجع يف منطقة التطعيم لعدة أيام.

 اهم تطعيم يجب ان يحصل عليه
 الطفل بعد الوالدة

» Lenovo« تكشف عن أكثر النظارات الذكية تطورًا في العالمعلماء ينشؤون صورة ثالثية االبعاد لـ »سفينة نوح«
ت�م العثور ع�ىل بقايا الجس�م الكبري 
يف مقاطع�ة دوغوبايازي�ت الركية يف 
ع�ام 1959، ولك�ن اآلن فقط الخرباء 
تمكنوا من وضع صورة ثالثية األبعاد 

لهذا االكتشاف الغامض.
بيان�ات  العلم�اء ألول م�رة  وأظه�ر 
GPR الرقمية عىل جبل أغرا يف تركيا، 
حيث عثر عىل بقايا الجس�م الكبري يف 
ع�ام 1959 - من املف�رض أن تكون 
سفينة خشبية كبرية - تحت األرض.

وت�م البحث يف مقاطعة دوغوبايازيت 
الرشقية من قبل خبري رسم الخرائط 
إيلكان دوروبينار. وس�مي االكتشاف 

يف ذلك الوقت سفينة نوح.
مبارشة بع�د االكتش�اف، تلقى عالم 
التصوي�ر الفوتوغ�رايف الش�هري آرثر 
براندنربغر من جامع�ة والية أوهايو 
)الوالي�ات املتحدة األمريكية( إذًنا من 
الركية لفحص  العس�كرية  القي�ادة 
ه�ذا املوق�ع. تم تصني�ف نتائج عمل 

املتخصص بالرسية عىل الفور.
وكان�ت أول رحل�ة علمية رس�مية يف 
ع�ام 1985. تم إج�راء البح�وث من 

قب�ل الدكتور صال�ح بايركتوتان من 
جامع�ة أررضوم أتات�ورك، باإلضافة 
إىل موظفي املخت�رب الوطني بجامعة 
كاليفورنيا يف لوس أالموس )الواليات 

املتحدة األمريكية(.
ثم س�اعدت ص�ور »جي ب�ي إس« يف 
العثور عىل جس�م كبري تحت األرض. 
وق�ال التقرير العلم�ي املكون من 80 

صفحة والذي تم نرشه بعد الدراس�ة: 
»من املحتم�ل جًدا أن يكون الجس�م 

تحت األرض سفينة«.
الي�وم فق�ط، س�محت التكنولوجي�ا 
الحديثة بإنش�اء صورة ثالثية األبعاد 
للجس�م الغام�ض. أنش�أها مهندس 
كمبيوت�ر وعال�م آث�ار أن�درو جون�ز 

وعالم الجيوفيزيائي جون الرسن.

كش�فت رشك�ة Lenovo مؤخ�را عن 
نظ�ارة مميزة س�تكون م�ن بني أكثر 

النظارات الذكية تطورا يف العالم.
وتبعا للخ�رباء يف الرشكة فإن النظارة 
لتعطي مس�تخدمي  الجديدة صممت 
الحواس�ب خصوصي�ة برصي�ة أثناء 
العم�ل يف األماك�ن العام�ة، إذ يمكنها 
ع�رض محتوي�ات شاش�ة الكمبيوتر 
بشاش�ات  امل�زودة  عدس�اتها  ع�ىل 

صغرية.
كم�ا زودت النظارة الجدي�دة بالعديد 
الت�ي  والتطبيق�ات  الربام�ج  م�ن 
تس�اعد املس�تخدم ع�ىل اس�تعمالها 
التواص�ل االجتماعي،  لتصفح مواقع 
وبرمجيات تس�مح باس�تخدامها مع 
الحاس�وب  وألع�اب  الفيدي�و  ألع�اب 

اإللكرونية.
ولم تكش�ف Lenovo ع�ن املواصفات 
له�ذه  التفصيلي�ة  والتقني�ة  الفني�ة 
النظ�ارة، لكن أصبح م�ن املعلوم أنها 
تدع�م تقنيات الواقع املع�زز، ومزودة 
 Intel Core ب� 3 كامريات، ومعالجات

 GeForce رس�وميات  ومعال�ج   ،i7
.GTX

وتجدر اإلشارة إىل أن Lenovo سعت يف 
السنوات األخرية إىل تطوير العديد من 

التقنيات التي تخص الواقع االفرايض 
واملع�زز، ومن ب�ني أه�م إنجازاتها يف 
هذا املجال نظ�ارة Mirage Solo التي 

استخدمت يف املجاالت الطبية.

قد تس�اعد خطة سامسونغ لالستعانة بالصني يف إسناد 
تصنيع خمس إنتاجها م�ن الهواتف الذكية العام املقبل 
الرشك�ة ع�ىل مج�اراة منافس�ني يقدم�ون منتجاتهم 

ه�واوي  مث�ل  أق�ل  بتكلف�ة 
مص�ادر  لك�ن  وش�اومي، 
مطلع�ة ع�ىل الخط�وة قالت 
اس�راتيجية محفوف�ة  إنه�ا 

باملخاطر.
إلكرونيكس  تنقل سامسونغ 
، الت�ي أغلقت آخ�ر مصانعها 
الصينية الخاصة بها للهواتف 
الذكي�ة يف أكتوبر، بهدوء إنتاج 
بع�ض طرز الهات�ف جاالكيس 
إيه إىل متعاقدين غري معروفني 

خارج الصني مثل وينج تك.
وال تجهر سامسونغ بالكميات 
التي م�ن املقرر نق�ل إنتاجها، 
لك�ن مص�ادر قال�ت إن عمالق 
التكنولوجي�ا الك�وري الجنوبي 
يعتزم ش�حن ح�وايل 60 مليون 
هات�ف صين�ي الصن�ع ع�رب ما 

يعرفون بمصنع�ي التصميم األصيل يف الع�ام املقبل من 
إجمايل نحو 300 مليون جهاز.

تصنع وينج تك ومصنعو تصميم أصيل آخرون الهواتف 
لصال�ح العدي�د م�ن العالم�ات 
»ه�واوي  مث�ل  التجاري�ة، 
وشاومي وأوبو« ، مما يعطيهم 
له�م  تس�مح  حج�م  وف�ورات 
منخفض�ة،  التكلف�ة  بإبق�اء 
البارعني  للمتعاقدي�ن  ويمك�ن 
تطوي�ر وإنت�اج هواتف جديدة 

رخيصة الثمن بشكل رسيع.
ويقول منتقدون الس�راتيجية 
سامسونغ إنها تعرض نفسها 
ع�ىل  الس�يطرة  فق�د  لخط�ر 
خربته�ا  وإضع�اف  الج�ودة 
االس�تعانة  بفعل  التصنيعي�ة 
بمص�ادر خارجية، ب�ل وربما 
تساعد املنافس�ني عرب إعطاء 
اإلض�ايف  الحج�م  املتعاقدي�ن 
ال�ذي يحتاجون�ه ملزي�د م�ن 

الخفض يف التكاليف.

أدوية خفض الكوليسترول ومخاطرها على صحة الجسم
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عاش قبل 120 مليون عام.. 
العثور على أحفورة طائر »ال يطير«

مسجد صديق للبيئة 
في إندونيسيا

اختفاء أميرة سعودية في ظروف غامضة

املراقب العراقي/ متابعة...
عثر باحث�ون يف اليابان، عىل أحفورة 
طائ�ر عاش قب�ل 120 ملي�ون عام، 
لك�ن  الديناص�ورات،  ع�ر  خ�ال 
الاف�ت لانتباه أنه ل�م يكن ماهرا يف 

الطريان.
وعث�ر العلماء ع�ىل أحف�ورة الطائر 
 Fukuipteryx« ال�ذي ع�رف باس�م
prima«، يف منطقة كاتسوياما، التي 
تعرف بأنها »مق�رة الديناصورات«، 
وفق ما ذكر موقع فوكس نيوز، نقا 

عن وكالة »SWNS« الريطانية.
تحوي�ل  يف  العلم�اء  فري�ق  ونج�ح 
األحف�ورة التي عثروا عليها إىل صورة 
ثاثية األبعاد، تكش�ف تفاصيل شكل 
الطائر.وتب�ن أن الطائر كان له ريش 
رم�ادي وبن�ي، وكان ق�ادرا ع�ىل هز 
ذيل�ه والرفرف�ة بجناحي�ه، لكن�ه لم 
يك�ن قادرا عىل الط�ريان مثل الطيور 

الحديثة.
وكان الطائ�ر املنق�رض »ينزل�ق« أو 
يطري ملس�افات قصرية، وقد عاش يف 

بيئة نهرية، مع مناخ معتدل ودافئ.
وأش�ار قائد الدراس�ة، تاكوياإيماي، 
إىل أن�ه ال تتوفر الكث�ري من املعلومات 
ع�ن نظام�ه الغذائ�ي، موضح�ا أنه 
من املرج�ح أن الطائرة كان فريس�ة 
للكائنات األخرى التي عاش�ت يف تلك 

الحقبة الزمنية.

املراقب العراقي/ متابعة...
يش�كل مس�جد الذكرى يف جزيرة جاوة 
للمس�اجد  ب�ارزا  مث�اال  اإلندونيس�ية 
الصديق�ة للبيئ�ة الت�ي ته�دف إىل نرش 
الوع�ي ل�دى املجتم�ع بأهمية ترش�يد 
اس�تخدام امل�وارد الطبيعي�ة وحماي�ة 

البيئة.
ويندرج املسجد الواقع يف مدينة بوغور 
بمنطقة سنتول ضمن مرشوع إلنشاء 
مس�اجد مماثل�ة يف مختل�ف مناط�ق 
الب�اد، تح�ت إرشاف مجل�س العلم�اء 

اإلندونييس بدعم من حكومة جاكرتا.

ويعيد املس�جد تدوير املي�اه والنفايات 
ب�ه  وتحي�ط   ،2016 يف  إنش�ائه  من�ذ 
مس�احة خرضاء واس�عة ليكون بذلك 
أحد املس�اجد الرائدة يف حماي�ة البيئة، 
ويتوفر في�ه نظام لتنقية مياه األمطار 
يف  املس�تخدمة  املي�اه  تدوي�ر  وإع�ادة 
الوض�وء والطب�خ وغريه�ا، فضا عن 
نظ�ام آخ�ر خ�اص بإنت�اج الغ�از من 

النفايات العضوية.
وقال رئيس وقف املسجد خطيب خليل 
إن املس�جد يعد صديق�ا للبيئة ويراعي 
قواعد حمياته�ا، وإنه يعيد -عر نظام 
تنقية املياه- تدوير نحو 41 ألف لرت من 

مياه األمطار خال موسم تساقطها.
وأوضح أن مرشوع املس�اجد الصديقة 
للبيئ�ة ش�مل حت�ى اآلن 26 مس�جدا، 
ويهدف املرشفون عليه لتطبيقه يف 850 

مسجدا آخر يف مختلف مناطق الباد.

املراقب العراقي / متابعة...
تحدث موقع »دويتش فيله« األملاني يف 
تقرير ن�رشه اليوم الثاثاء عن اختفاء 
األمرية الس�عودية بس�مة بنت سعود 
ب�ن عبدالعزي�ز آل س�عود، متس�ائا: 
»ه�ل انضم�ت األم�رية إىل قائم�ة من 
اختفوا من العائلة املالكة السعودية أو 
ُفرضت عليهم قيود يف الحركة والسفر 
حقوقية؟«.وق�ال  مطال�ب  نتيج�ة 
التقرير إن »بس�مة املنتمية إىل العائلة 
املالكة والناشطة الحقوقية واإلعامية 
اختف�ت، ويعتق�د أنه�ا ره�ن اإلقامة 
الجري�ة يف الرياض.ونقل التقرير عن 
مص�در مقرب من بس�مة، ل�م يرغب 
يف ذك�ر اس�مه ألس�باب أمني�ة، قوله 
إن�ه »بينم�ا كانت األرسة ع�ىل اتصال 
بها، الحظت أنها لم تس�تطع الحديث 
بش�كل منفت�ح، ذل�ك ألن اتصاالته�ا 
كانت قيد املراقبة«.وأضاف التقرير أن 
»بسمة كانت داعمة إلجراء إصاحات 

دستورية وللقضايا اإلنسانية سواء يف 
الس�عودية أو يف جميع أنحاء املنطقة، 
وقد ع�رت عن ذلك من خال وس�ائل 
املختلفة«.وأوض�ح  العاملي�ة  اإلع�ام 
املصدر أن »بسمة احتجزت يف آذار من 
هذا العام لاشتباه يف محاولتها الفرار 
من الب�اد مع ابنتها، بع�د أن كان من 
املق�رر أن تس�افر إىل س�ويرسا لتلقي 
العاج«.وق�ال التقري�ر إنه »اطلع عىل 
وثائ�ق أظه�رت أن بس�مة كان لديها 
تصاريح للسفر من جدة يف 18 كانون 
األول م�ن العام امل�ايض برفقة ابنتها، 
للحص�ول ع�ىل رعاي�ة طبي�ة عاجلة 
حسب طلب طبيبها السويرسي.ونقل 
التقري�ر عن ليون�ارد بيني�ت املحامي 
ال�ذي رت�ب عملي�ة الس�فر، قول�ه إن 
»طائرة األمرية بقي�ت عىل األرض ولم 
يس�مح له�ا باملغ�ادرة«، مضيف�ا انه 
»بع�د حوايل ش�هرين من تل�ك الواقعة 
»اختفت بس�مة تمام�اً ولم نعد نعرف 

العطور صناعة مزدهرة في إدلب وروائحها 
تفوح رغم الحرب

املراقب العراقي/ متابعة...
وينت�رش يف مدينة إدل�ب 250 محا و150 
نوع�ا م�ن العطور، ل�كل منه�ا خاصيتها 
املمي�زة وزبائنها املختلفون، غري أن القليل 
منه�م من يمل�ك مفاتيح ه�ذه املهنة التي 
يدخ�ل يف تركيبه�ا م�واد كيميائي�ة مث�ل 
امليثانول واإليثان�ول اللتن تعتران مادتان 
خطريتا االستعمال إن لم يكن العامل بهما 

عىل علم ودراية بكيفية استخدامهما.
يقول س�امر باطوس صاحب أحد محات 
العط�ور يف مدينة إدلب إن للعطور خاصية 
وتامس�ها  األرواح  تحاك�ي  وجمالي�ة 
كنس�مات اله�واء الندي�ة، وإنه�ا نوع من 

الرفاهية املتداولة بن الجميع.
ويضي�ف »اس�تخدام العط�ور ال يقت�ر 
ع�ىل صناعة الروائ�ح، بل يس�تعمل أيضا 
يف امل�واد التجميلي�ة والطبي�ة، ويمنحه�ا 
روائح عطرية مميزة ومحببة لدى النس�اء 
خاصة والرجال عامة، مما يساهم يف رواج 
املنتجات باختافها س�واء كانت غذائية أو 

تنظيفية أو تجميلية أو طبية.
ول�كل صنف م�ن أصناف العطور س�وقه 
ومحبوه، فهناك من يمي�ل للروائح الحادة 
للروائ�ح  كالبه�ارات وهن�اك م�ن يمي�ل 

الناعمة كالورود.
كم�ا تتع�دد خصائ�ص العط�ور وتختلف 
باخت�اف فص�ول الس�نة، فتتن�وع ب�ن 
العطور الصيفية والش�توية وبن العطور 
املس�ائية والصباحية والعط�ور الطفولية 
والنسائية والشبابية، ولكل رائحة وصنف 
زمنه�ا ورواجه�ا الذي يتناس�ب مع أذواق 

الناس.
ويشري باطوس إىل أن صناعة العطور علم 
كباقي العل�وم، وأن غي�اب الرقابة جعلت 
م�ن العط�ور الرخيص�ة والس�يئة تنترش 
بشكل واس�ع بسبب الس�عي وراء الربح، 
دون أن يعل�م من يبيعها أن م�ا يبيعه من 

عطور سيئة قد تس�بب مشاكل صحية يف 
الجلد والجهاز التنفيس.

ويضي�ف »الخط�ر األك�ر الذي يق�ع فيه 
معظ�م الناس ه�و تعقيم الج�روح بهذه 
املواد الس�امة التي ت�ؤدي إىل حاالت تهيج 

وتخرش للجلد.
ويق�ول باط�وس أيض�ا إن عمل�ه يف هذه 
املهن�ة هو بمثاب�ة حالة من العش�ق التي 
تازمه منذ عرشين س�نة، وإنه يكتش�ف 
جانبا جديدا منه�ا كل يوم ويتعامل معها 
كف�ن م�ن الفن�ون، وه�ي أش�به بالوت�ر 
الحساس يف العود، إذا لم نتقن العزف عليه 

أعطانا صوتا مزعجا.

يقول تاجر العطور عبد املنعم إن ما أعطى 
العطور خاصية يف مدين�ة إدلب هو حنكة 
بعض التجار وأس�لوبهم املختلف عن تجار 
حل�ب والش�ام الذين يروج�ون لبضائعهم 
ع�ن طريق رشكاتهم الخاصة التي تتعامل 

مع صنف واحد أو عامة عاملية واحدة.
ويوضح عبد املنعم أن االختافات الوحيدة 
ب�ن العط�ور الت�ي يت�م إعداده�ا يف إدلب 
والعط�ور العاملي�ة ليس�ت س�وى ف�وارق 
جمالية ومادية، وأنهم يف إدلب يستخدمون 
أج�ود أن�واع الزي�وت وأفضله�ا، ويبق�ى 
الس�عر أرخص بكثري من استرياد العطور 

الجاهزة.
ويقول أيضا »ل�وال الحرب الدائ�رة لكانت 
مصان�ع العط�ور منت�رشة يف كل س�وريا 
ولس�نا بحاجة لاس�ترياد، فهن�اك الكثري 
من الس�ورين املقيمن يف الخ�ارج أصبح 
لديهم معامل لتصنيع العطور، ولكن كلفة 
اس�ترياد امل�واد األولية األوروبي�ة الباهظة 
واآلالت وقل�ة املحروقات هو ما يجعل هذا 
األم�ر عائقا دونن�ا هنا يف الف�رتة الراهنة، 
لكننا باإلمكاني�ات املتواضعة نقدم أفضل 
وأجود أنواع العطور التي تفوح رائحتها يف 

كل أجواء إدلب وضواحيها.

لم تندثر مهنة تصنيع 
العطور في محافظة 

إدلب المحررة رغم كل 
ما مرت به، بل ازدادت 
هذه المحالت التي لم 

تكتف باستيراد العطور 
وإنما قامت بتركيبها 

ضمن اإلمكانات المتاحة 
بوصفها ضرورة حياتية 

تؤثر على نفسية 
اإلنسان.

املراقب العراقي/متابعة...
قال باحثون إن أكثر األنهار الجليدية 
سماكة يف العالم »استسلم« آلثار تغريرّ 
املن�اخ، حي�ث تظهر ص�ور أصدرها 
»مرصد األرض« التابع لناس�ا أن نهر 
»تاكو« يف أالس�كا يرتاج�ع ألول مرة 

منذ أكثر من 70 عاماً.
ن ه�ؤالء تراج�ع النهر  ويف ح�ن خمرّ
الجلي�دي يف يوم ما، ولكن االنخفاض 
يف الكتلة حدث قبل نحو 80 عاماً من 

املوعد املتوقع.
الدكت�ور م�وري بلت�و، أس�تاذ علوم 

ومدي�ر   ،Nichols كلي�ة  يف  البيئ�ة 
مرشوع املن�اخ الش�مايل الجليدي يف 
Cascades، أج�رى ابحاث�اً حول نهر 
»تاك�و« عىل م�دى 30 عاماً، ويعتقد 
أنه سيس�تمر يف التوس�ع خال بقية 

القرن.
�ت س�ماكة الجلي�د يف ع�ام  وتقلصرّ
1989، وتوق�ف التوس�ع الكامل بن 
�ا يف الع�ام  عام�ي 2013 و2018، أمرّ
امل�ايض، فق�د ب�دأت تظه�ر عامات 
واضحة عىل الرتاجع، والتي قال بلتو 
إنها مرتبطة بدرجات حرارة الصيف 

القياسية يف أالسكا.
األنه�ار  واجه�ت  وإذا 
أكث�ر  ذوبان�اً  الجليدي�ة 
يف  الثل�وج  تراك�م  م�ن 
موس�م واح�د، ف�إن خ�ط 
الثل�ج الجلي�دي يتح�رك إىل 

ارتفاعات أعىل.
حس�اب  للباحثن  ويمك�ن 
التغ�ريات الصافية يف الكتلة 
الجليدي�ة م�ن خ�ال تتبع 
تح�ول خط الثل�وج، والذي 

رصده الباحث يف صوره.
يذك�ر أن نه�ر »تاك�و« هو 
الجليدي�ة  األنه�ار  أكث�ر 
حي�ث  العال�م،  يف  س�ماكة 
يبل�غ قياس�ه 4860 قدم�ا 
)1481.33  م�رتا( من أعىل 
إىل أس�فل، كما يعد األكر يف 

. Juneau حقل الجليد

استسالم أكثر األنهار الجليدية سماكة 
في العالم آلثار تغّير المناخ

سبعة ألغاز تحوم حول لوحة الموناليزا
املراقب العراقي/ متابعة...

اس�تعرضت مجل�ة ريدرزدايجس�ت 
األمريكي�ة أرسارا وألغازا حول لوحة 
املونالي�زا تف�رس ش�هرتها العاملي�ة 
وتمي�ط اللث�ام ع�ن عدي�د الخفاي�ا 

املتعلقة بها:
اللغز األول: هوية اللوحة

ذك�رت املجل�ة أن�ه وق�ع ع�ىل مدار 
الق�رن املايض تداول قصة حول هذه 
اللوح�ة مفاده�ا أن املونالي�زا كانت 
ام�رأة نبيل�ة ُتع�رف باس�م إيزابيا 
ديس�تي ماركيزامانتوا أو كوستانزا 

دي أفالوس دوقة فرانكافيا.
التحدي�ق يف  البع�ض عن�د  والح�ظ 
املامح الغريبة أنه�م رأوا وجه رجل 
فين�ي  دا  ليون�اردو  وج�ه  -ربم�ا 
نفس�ه- أو الرجل الذي كان مساعدا 
ل�ه مل�دة 20 عام�ا، أو ربم�ا حبيبته 

جيانجياكوموكابروتي.

اللغز الثاني: األحرف املخفية األوىل
رئي�س  سيلفانوفينس�يتي  ادع�ى 
اللجن�ة الوطني�ة اإليطالي�ة لل�رتاث 
الثق�ايف ع�ام 2010 وج�ود أح�رف 
مرس�ومة بدقة عىل عين�ي املوناليزا 
ع�ىل غ�رار ح�ريف »إل« و«يف« )أول 
حرفن من اسم ليوناردو دا فيني( 
يف العن اليمنى وربما »يس« أو »إي« 

أو »بي« يف اليسار.
وكان رد متح�ف اللوفر ب�أن أحرف 
فينس�يتي كان�ت ببس�اطة مج�رد 

شقوق مجهرية يف الطاء.
اللغز الثالث: الخلفية املكسورة

يتبن من خال إلقاء نظرة من بعيد 
ع�ىل إطالة م�ن الخل�ف أن الجانب 
األيم�ن ل�رأس املونالي�زا أع�ىل م�ن 

الجانب األيرس.
اللغز الرابع: االبتسامة الساحرة

اق�رتح علم�اء يف جامع�ة هارف�ارد 

بالوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ع�ام 
2000 تفس�ريا من الناحية العصبية 
تتس�م  الت�ي  املونالي�زا  البتس�امة 
باملراوغ�ة، فعندم�ا ينظر املش�اهد 
إىل عينيه�ا يك�ون الف�م يف الرؤي�ة 
املحيطية التي تظهر باللونن األسود 

واألبيض.
اللغز الخامس: الجرس املجهول

منظر خلفي�ة املوناليزا قد يبدو غري 
واقع�ي لكن م�ن املحتم�ل أن يعود 
للج�رس ال�ذي عرفه ليون�اردو الذي 
يقال إنه بونتي توس�كاني الواقع يف 
مقاطعة توس�كانا بإيطاليا، غري أن 
باحث�ا زع�م ع�ام 2011 بأنه جرس 
بوبيو فوق نه�ر تريبيا الذي جرفته 

الفيضانات عام 1472م.
اللغز السادس: هوس دافني

رس�م دافين�ي اللوحة ع�ىل فرتات 
متعاقب�ة ملدة تف�وق أربع س�نوات 
وكان يأخذها أينما س�افر، لكنه لم 
عه�ا أو يؤرخه�ا والزمت�ه حتى  يوقرّ
نهاية حياته يف فرنسا حن أصبحت 
بح�وزة راعيه األخري امللك فرانس�وا 

األول.
اللغ�ز الس�ابع: هل كان�ت املوناليزا 

مريضة؟
فحصت طبيبة إيطالية التورم حول 
عين�ي لوح�ة املوناليزا ع�ام 2010 
وأشارت الرتفاع نسبة الكوليسرتول 
يف نظامه�ا الغذائ�ي ونس�بت إليه�ا 
حاالت أخرى عىل غرار ش�لل الوجه 
والصم�م وداء الزه�ري، ويق�ال إن 
مظه�ر الرضا عىل وجهها يش�ري إىل 

أنها حامل.

انقراض الحشرات يهدد الحياة على األرض

املراقب العراقي/متابعة...
بعدم�ا أطاحت الح�رب بحديقة الحي�وان الت�ي كان يملكها عىل 
طريق مطار دمش�ق الدويل، قام ش�اب س�وري بتحويل منزله يف 

مدينة دمشق إىل حديقة حيوان فريدة.
وق�ال مرب�ي الحيوانات املفرتس�ة ومروضها س�امر املري عن 
تجربت�ه “بدأت هوايت�ي برتبية الحيوانات منذ أكث�ر من 25 عاما 
عندم�ا آوي�ت قطة وول�دت يف منزيل ولفتن�ي الحنان ال�ذي تبديه 
لصغارها “ش�بارقها”، وكذلك األلفة الت�ي نمت بيني وبينها، لقد 
ولعت بها، وأثار ذلك لدي الرغبة باقتناء أنواع أخرى من الحيوانات، 
فبدأت باسترياد أنواع مختلفة من الكوارس، ومن خال مشاركتي 
بالعديد من املهرجانات املحلية الحقاً، ازدادت رغبتي بالتوس�ع يف 
هذه الهواية، حيث اقتنيت ش�باً ورعيته ليكر وينمو، فاكتشفت 
أن تربيت�ي لهذه الحيوانات املفرتس�ة تحوله�ا إىل حيوانات أليفة، 

ومع مرور الزمن بت أملك حديقة حيوان متكاملة.

وأض�اف املري: “تجربت�ي ه�ذه زادت من عش�قي للحيوانات 
وخاص�ة الكارسة منه�ا، ولم يكن ل�دي أي ه�دف “تجاري” من 
تربيت�ي للحيوانات ولكن مع ازدياد أعداد وأن�واع هذه الحيوانات 
بات�ت تكالي�ف تربيتها ورعايتها أك�ر بكثري من قدرت�ي املادية، 

وخاص�ة أن جميع زوار “الحديقة” يش�اهدون الحيوانات مجاناً، 
وهو ما دفعني لبيع بعض “األشبال” ألتمكن من تغطية املصاريف 
ورواتب العمال وتوفري طعام الحيوانات الذي يبلغ يوميا نحو طن 
م�ن اللحوم، ويس�اعدني يف القي�ام بهذه املهمة بع�ض األصدقاء 
ومربي امل�وايش والدواجن من خال تزوي�دي بحيواناتهم النافقة 
بأس�عار ميرسة.وح�ول عاقت�ه بحيوانات�ه لفت امل�ري إىل أن 
“البع�ض يظنون أن تربي�ة الحيوانات املفرتس�ة تتطلب إنس�انا 
رشس�ا وحاد الطبع، ولكن العكس ه�و الصحيح، فرتبية الحيوان 
تحتاج ش�خصا عاطفي�ا يمتلك قدرا كب�ريا من الحن�ان، فعندما 
يمرض لدي أحد الحيوانات فإن ذلك يؤملني ويدفعني للس�هر عىل 
تقديم الرعاية الازمة له حتى يتماثل للش�فاء، وأنا أقوم شخصيا 
بمعالج�ة حيواناتي وأزودها بجميع اللقاح�ات واألدوية الازمة، 
وباختص�ار أنا أربي ه�ذه الحيوانات وأحيطه�ا بالحنان والرعاية 

التي أوفرهما البنتي الوحيدة.

 يحيل منزله حديقة ألندر الحيوانات المفترسة بالعالم

املراقب العراقي/ متابعة...
احتم�ال  إىل  التقاري�ر  تش�ري 
انق�راض 400000 ن�وع م�ن 
الحرشات مع تزايد اس�تخدام 

املبيدات الحرشية.
أن  جدي�د  تقري�ر  ويق�رتح 
م�ا يق�رب م�ن نص�ف أنواع 
الحرشات قد أنقرض منذ عام 
1970 نتيج�ة لتدمري الطبيعة 
واالس�تخدام املكثف للمبيدات 
التقري�ر  ويق�ول  الحرشي�ة. 
إن 40% م�ن األن�واع الحرشية 
املعروفة والتي تق�در بمليون 

نوع تواجه خطر االنقراض.
أمل�ع  أح�د  التحلي�ل  كت�ب 
اإليكولوجن يف اململكة املتحدة 

وركز بش�كل خاص ع�ىل الحرشات 
املوج�ودة فيها والت�ي حظيت بأكر 
مق�دار م�ن الدراس�ة عىل مس�توى 
العال�م. ويضي�ف أن 23 نوع�اً م�ن 
النح�ل والدباب�ري قد انق�رض خال 
تضاع�ف  بينم�ا  امل�ايض  الق�رن 
الحرشية خال  املبي�دات  اس�تخدام 

الخمسة وعرشين عاماً املاضية.
تراجع�ت أنواع الف�راش التي تحتاج 
ملواط�ن مح�ددة بنس�بة 77% بينما 
العام�ة  الف�راش  أن�واع  تناقص�ت 
بنسبة 46% منذ منتصف السبعينات 
م�ن الق�رن امل�ايض. وهن�اك آث�ار 
جس�يمة ع�ىل حيوانات أخ�رى مثل 
ي�أكل س�وى  ال�ذي ال  الذب�اب  آكل 
ال�ذي تراجعت  الطائ�رة  الح�رشات 

أعداده بنسبة 93% منذ عام 1967.

إمكاني�ة  إىل  املحافظ�ون  يلم�ح 
إنقاذ الح�رشات عر ف�رض أهداف 
اس�تخدام  لتخفي�ض  مش�ددة 
املبيدات الحرشي�ة وتحويل الحدائق 
واملنتزهات العامة إىل أماكن صديقة 
للحي�اة الري�ة. يق�ول العلم�اء إن 
الحرشات رضوري�ة لجميع األنظمة 
وغ�ذاء  كملقح�ات  االيكولوجي�ة 
ملخلوقات أخرى وإعادة تدوير بعض 

العنارص الغذائية.
يق�ف الكوكب عىل حاف�ة االنقراض 
الس�ادس يف التاري�خ م�ع خس�ارة 
كبرية ألن�واع عديدة م�ن الحيوانات 
الكبرية التي يس�هل دراستها. ولكن 
الحرشات هي الحيوانات األكثر عدداً 
وتنوع�اً والتي يزيد مجم�وع وزنها 
عن مجم�وع وزن البرش بمقدار 17 

ضعفاً.

أم تشاهد »شيطانا« في طفلها عبر الكاميرات
املراقب العراقي/ متابعة...

أخافت ص�ورة طفل، نرشتها أمه ع�ىل »تويرت«، التقطتها 
كامريات مراقبة خاصة لألطفال، الكثري من املستخدمن.

وقالت األم تعليقا عىل الصورة: »لقد اشرتينا جهاز مراقبة 
جدي�د لألطف�ال وأعتق�د أن�ه كان خطأ فادح�ا«، ويظهر 

الطفل يف الصورة مس�تلقيا عىل الرسي�ر وعيونه متوهجة 
ويبدو وكأنه ينظر مبارشة إىل الكامريا.

وحصل�ت الصورة ع�ىل أكثر م�ن 400 ألف إعج�اب، وأكد 
العديد من املس�تخدمن لألم أن طفلها مسكون وقد تلبرّسه 

الشيطان كما نصحوها أن تتصل بكاهن.
وكت�ب مس�تخدمInsectsinsects، ل�و ل�م يك�ن طفل�ك 
مس�كونا ب�األرواح لكانت الكام�ريات عىل م�ا يرام.بينما 
علقتCanPanicNow، أنها س�تحلم بالكوابيس اآلن، وقال

Hunsucker Jenny، عندما فتحت الصورة ظهر تش�ويش 
عىل الشاش�ة.ثم قررت والدة الطفل تبديد شكوك املعلقن 
بأن طفله�ا طبيعي، ونرشت مازحة صورة أخرى بدا فيها 

الصبي مجدًدا وكأنه مسكون باألرواح.
كم�ا علق آباء آخرون أنهم عانوا من مش�كات مع أجهزة 
مراقب�ة أطفالهم أيضا حيث بدت ص�ور أطفالهم مخيفة 

أيضا.

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

ة مرورة. إال كان له بكل نظرة حجرّ
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