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المحاوالت االمريكية تفشل بإيقاع الفتنة بين المتظاهرين 
السلميين والحشد الشعبي 

الحشد يقطع الطريق أمام االبواق المأجورة

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
طري�ق  وع�ن  االمريكي�ة  االدارة  تح�اول 
ابواقه�ا املتوزعة يف وس�ائل االع�ام ومواقع 
التواص�ل االجتماعي، واملتغلغل�ة مع جموع 
املتظاهرين السلميني اىل اشعال لهيب الفتنة 
بني املتظاهرين وقوات الحش�د الشعبي، عرب 
ما يبثوه من سموم التحريض، ال يجاد رشخ 
بني الحشد الذي تأسست قواعده من الشعب 
بع�د فت�وى املرجعي�ة الدينية الت�ي انطلقت 
ع�ام 2014. وعمدت تلك االب�واق ومنذ االيام 
االوىل النطاق التظاهرات اىل س�حب املطالب 
املرشوعة و للمتظاهرين السلميني اىل جانبها 
وتحويره�ا عىل وف�ق ما يخ�دم مصالح تلك 

االبواق وداعميها.
ولقطع الطريق امام تلك فتيل الفتنة موقديها 
رشع الحش�د الشعبي اىل اطاق حملة للتربع 
بالدم، بينما اكد خ�ال بيانه االخري تضامنة 
مع املتظاهرين السلميني املطالبني بحقوقهم 
املرشوعة ، فيما رفض الحشد استغال اسمه 

من اي جهة تدعي االنتماء للهيئة.
وبهذا الجانب يرى املحلل الس�يايس حس�ني 
الكنان�ي ان بع�ض الجه�ات الخارجية تقف 
وراء اس�تهداف الحش�د الش�عبي ، كرضيبة 
عىل دوره يف افش�ال املخططات الس�اعية اىل 

تقسيم الباد وتمكني العصابات االرهابية. 
وق�ال الكنان�ي يف حدي�ث خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان » محاوالت اس�تهداف الحش�د 
بدأت منذ سنني طوال ، حيث انطلقت بإلصاق 
التهم الباطلة منذ بدايات تشكيله اىل اليوم«.

اىل  تنج�ر  االط�راف  »بع�ض  ان  وأض�اف 

الشعارات غري الواقعية التي تستهدف الحشد 
الشعبي لألسف الش�ديد »، مبيناً ان »الحشد 
بني موقفه تجاه املواطنني وأكد انه لن يكون 

ضد املتظاهرين السلميني ».
ولفت اىل ان »الحش�د انبثق من رحم املواطن 
ودافع عن االرض والعرض يف معارك التحرير 
ض�د عصابات داعش االجرامي�ة وأعاد االمن 
واألمان بعد تطهريها من االرهاب وال يزال ».

الحش�د  ص�ورة  »تش�ويه  ان  اىل  وأش�ار 
الش�عبي م�ن خ�ال اس�تغال التظاهرات ، 
ل�ن يفلح الن الحش�د مع املطال�ب املرشوعة 
للتظاهرات الس�لمية، وبالضد من املندس�ني 
الذي�ن يحاول�ون ايق�اع الفتن�ة بين�ه وب�ني 

املتظاهرين«.
وتاب�ع ان�ه »هنالك ح�راك س�يايس لتحويل 
التظاهرات من ازمة تهدد س�يادة الدولة ، اىل 
منطلقاً لتصحيح مس�ار العملية السياسية ، 
بعد ان شوهتها السفارة االمريكية بتدخاتها 

وكذلك االحزاب الفاسدة ».
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس منه�ل 
اإلعامي�ة  األوس�اط  »بع�ض  ان  املرش�دي 
املؤدجل�ة تح�اول زعزعة الثقة بني الش�عب 

وبني الحشد واملرجعية الدينية«.
وق�ال املرش�دي يف حديث خص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »تلك الحمات ما هي اال هواء يف 
ش�بك، الن الواقع اثبت فشل جميع املشاريع 
الس�اعية اىل ايقاد الفتنة وال�راع بني ابناء 

الشعب الواحد ».
وأض�اف ان »التجربة التي م�ر بها العراقيني 
جعلته�م يعرفون م�ن يق�ف وراء االكاذيب 

املضللة ، ومن  يحاول ان يس�كب الزيت عىل 
الن�ار، وان حكمة املرجعية الدينية والحش�د 
جمي�ع  اس�قط  الش�ارع  ووع�ي  الش�عبي 

الرهانات«.
ولفت اىل ان » االصوات النشاز ستعزل وتبقى 

تغرد خارج الرسب وس�يقف الشعب بحشده 
ومرجعيت�ه و متظاهريه لتصحي�ح العملية 
السياس�ية وتج�اوز االزمات الت�ي مرت بها 

طيلة السنوات السابقة«.
يش�ار اىل ان بعض وس�ائل االع�ام ومواقع 

التواص�ل االجتماعي ش�نت حمل�ة مدفوعة 
واس�تغال  فتن�ة  اج�واء  لخل�ق  الثم�ن، 
التظاهرات، لتمرير مخططاتهم الساعية اىل 
خلق نوع من االقتتال الداخيل يعود بالس�لب 

عىل وضع البلد.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د تحال�ف الفت�ح ، الي�وم الس�بت، ان 
تعطي�ل انعق�اد جلس�ة مجل�س النواب 
تس�بب يف تأخري استضافة رئيس الوزراء 

عادل عبد املهدي .
وق�ال عض�و التحال�ف فاض�ل جاب�ر يف 
تري�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
“اس�تمرار انعق�اد جلس�ات الربملان أمر 
االنتخاب�ات  قان�ون  لتعدي�ل  رضوري 
ملفوضي�ة  ج�دد  أعض�اء  واختي�ار 
االنتخابات”، الفتا إىل إن “رهن الجلسات 
بحضور عبد املهدي أمر ال يصب بمصلحة 
الش�ارع الغاضب ويعد خط�أ كبريا كونه 
يعط�ل تمرير القوان�ني املتعلقة بمطالب 

الشعب”.
وأضاف أن “رئاسة الربملان أبلغت األمانة 
العام�ة ب�رضورة حض�ور عب�د امله�دي 
ملجل�س الن�واب وبص�دد تحدي�د موع�د 
لذل�ك”، مبين�ا أن “عبد املهدي س�يحرض 
عرب جلس�ات املقبلة وقد يتم اس�تجوابه 

األسبوع الحايل”.

الفتح : تعطيل 
البرلمان أخر استضافة 

عبد المهدي 

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، فاضل الفتاوي، اليوم الس�بت، 

ان هنالك تواصل بني الكتل السياسية للخروج من االزمة.
وق�ال الفتاوي، يف تريح تابعته »املراقب العراقي« إن »الحوار ال يزال 
مس�تمراً بني رئي�س الجمهورية بره�م صالح، والكتل السياس�ية من 
جهة، وبني زعماء التحالفات وقادة الكتل من جهة اخرى، للخروج من 

االزمة الحالية«.
وأض�اف، أن »هناك ح�وار ايضا الختيار البديل لرئي�س مجلس الوزراء 

الح�ايل عادل عبد امله�دي«، الفتا اىل ان 
»هناك اتفاقات تجري عىل تضمني 

الحكومي�ة  االصاحي�ة  الح�زم 
والربملانية بتوقيت�ات محددة ال 

مفتوحة«.
ولفت اىل أن »الثقة بني الش�عب 
بالت�ايل  مفق�ودة،  والحكوم�ة 

بوع�ود  يث�ق  ال  الش�عب 
الحكوم�ة يف ح�ال لم 

توقيتات  هناك  تكن 
مح�ددة لتنفيذ ما 

وع�دت ب�ه م�ن 
اصاحات«.
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ثالثة معتقلين من القطيف يستعيدون 
حّريتهم والعدوان يغدر برابٍع

العراق.. إغالق قنوات الفتنة خطوة 
في االتجاه الصحيح

بوصلة 
النادي 

الكاتالوني 
تبتعد عن 

مبابي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
الراف�ض  الش�عبي  الح�راك  رغ�م 
للفس�اد واملحسوبية، ير مجلس 
النواب عىل اصدار قرارات اصاحية 
وان كانت متسارعة وغري مدروسة 
يف بعضه�ا , بم�ا يتناس�ب وموارد 
الع�راق املالي�ة يف محاول�ة لألفات 
م�ن النقمة الش�عبية التي تس�عى 

القالة مجلس النواب .
املهم يف االمر ه�و االرصار الربملاني 
ووزارة املالي�ة ع�ىل اق�رار موازنة 
عم�ل  انتظ�ام  ع�دم  رغ�م   2020
 ، لألقال�ة  املعرض�ة  الحكوم�ة 
والغري�ب ان وزارة املالية ووزيرها 
ق�د اعلن�ت ع�ن انج�از صفح�ات 
 , املوازن�ة  قان�ون  م�ن  طويل�ة 
وحسب مصادر مطلعة انها بنفس 
االمتيازات التي حصل عليها االقليم 
للعام الح�ايل وكأن محاولة لتثبيت 

حقوق كردية ليس لها اصل.
الربمل�ان ال�ذي ل�م يق�ر موازنة ما 

يف موعده�ا طيل�ة خمس�ة ع�رش 
عاما , اليوم جاد بش�كل كبري رغم 
غياب كتل سياس�ية ع�ن الحضور 
لجلس�اته, الق�رار موازن�ة مليئ�ة 
بااللغ�ام , فضا ع�ن وجود حديث 
مت�داول منذ فرتة ع�ن وجود عجز 
افرتايض يتجاوز ع�رشات املليارت 
م�ن الدنان�ري , فكيف س�يتم عاج 

االمر ؟.
املغالط�ات الت�ي نراه�ا اليوم عىل 

التتج�زء  االقتصادي�ة  الس�احة 
ابدا عن ما يعيش�ه البل�د من ثورة 
احتجاج�ات ش�عبية ضد الفس�اد 
والفاس�دين واملطالب�ة باحالته�م 
م�ا  رسع�ان  والذي�ن  للقض�اء 
خل�ف  وس�يكونون  س�يختفون 
الح�دود , اذا م�ا ت�م اص�دار اوامر 
بحقه�م وبذلك لن تتحق�ق العدالة 

االجتماعية.
قان�ون موازن�ة العراق له�ذا العام 

ليس�ت لعبة يتم انجازها وحس�ب 
ما تريده الكتل السياس�ية , فاليوم 
تاريخ�ي  منعط�ف  ام�ام  نح�ن 
واس�تحقاقات كبرية لشعب عاش 
االقتص�ادي  والوض�ع  التهمي�ش 
وامل�ايل الصع�ب , لذا يج�ب الرتيث 
يف اق�رار قانون املوازن�ة خاصة ان 
الحكومة الحالية مصريها لم يحدد 

يف البقاء او الرحيل . 
يق�ول الباحث االقتصادي س�امي 
س�لمان  يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراق�ي(: هن�اك وض�ع س�يايس 
وه�ذا  الع�راق  يش�هده  جدي�د 
س�ينعكس عىل الجانب االقتصادي 
, فاغل�ب مطال�ب العراقي�ني ه�ي 
 , االقتص�ادي  الجان�ب  يف  تص�ب 
فهناك شعب يش�عر بالغبن بسبب 
ممارس�ة الطبقة السياس�ية التي 
اس�تولت عىل معظم ام�وال العراق 

عن طريق غري مرشوع 
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المراقب العراقي/ بغداد...
 أكد الناطق باس�م وزارة الداخلية، العميد خالد املحنا، اليوم السبت، 
أن القوات األمنية ستمنع محاوالت قطع الطرق الرئيسية التي تهدف 

إىل تعطيل حياة املواطنني.
وق�ال املحن�ا يف تريح تابعت�ه »املراقب العراق�ي«  إن »أي محاولة 
تهدف إىل تعطيل حياة املواطنني س�تمنعها القوات األمنية«، الفتا إىل 
أن »القوات األمنية لن تس�مح بقطع الطرق الرئيسة وتهديد النظام 
العام«. وأضاف أن »اساس عمل القوات االمنية تأمني حياة املواطنني، 
واس�تمرار ممارسة حياتهم بش�كل طبيعي«، داعيا »لإلباغ عن أي 

ل�ة  و تس�تهدف قطع الط�رق العامة ». محا
ولف�ت إىل أن »القوات االمنية 
بممارس�ة  مس�تمرة 
االعتيادي�ة،  خططه�ا 
ع�ن  ص�درت  والت�ي 
القائ�د الع�ام للقوات 
ووزي�ر  املس�لحة، 
الداخلي�ة، م�ن خال 
االس�لحة  حمل  ع�دم 
وتأدي�ة  الناري�ة، 
واجباتها بكل مس�ؤولية 

ومهنية«.

الداخلية: سنمنع محاوالت قطع 
الجسور والطرق 

صادقون: حراك سياسي
 للخروج من االزمة

المراقب العراقي/ بغداد...
وس�ط فتيل االزمة القائمة ودعوات املرجعية العليا اىل 
النظر بمطالب الش�عب املرشوعة خصوصا مع ازدياد 
وترية التظاهرات يف بغ�داد واملحافظات، تبنى تحالف 
الفت�ح مرشوع�اً لتغي�ري نظ�ام الحكم يف الع�راق من 
الربملاني اىل الرئايس وذلك بمش�اورة الكتل السياس�ية 

األخرى كمسعى منه للخروج من االزمة القائمة.
ويف خض�م ذلك اك�د عدداً  من الن�واب ان عملية اتخاذ 
القرار الس�يايس هو م�ن أختصاص كتلتي س�ائرون 
والفت�ح، فيم�ا رفض�وا تدخل الكت�ل الكردي�ة يف هذا 

الشان ومحاوالتها لركوب املوجة.
فم�ن جهته أكد تحالف الفت�ح، ان الوضع يف العراق ال 
يتحمل بق�اء النظام الربملاني، مبين�ا ان الفتح يجري 
حوارات من اجل إقناع الكتل السياس�ية بالتوجه نحو 

النظام الرئايس.
وق�ال النائب ع�ن الفتح فاضل الفت�اوي، يف تريح 
اطلعت عليه »املراقب العراقي« إن »الوضع يف الش�ارع 

العراق�ي ال يتحم�ل مزاي�دات سياس�ية ب�ني األحزاب 
والب�د م�ن االلتف�ات اىل حل�ول عاجلة تلب�ي مطالب 

املتظاهرين«.
وأض�اف أن »جميع الكتل توصلت اىل توافق اس�تبدال 
الحكوم�ة الحالي�ة اال ان م�ا يعي�ق األم�ر ه�و غياب 
التوافق عن الش�خص البديل “، مبينا ان الحل األس�لم 
للع�راق وف�ق مطال�ب املتظاهري�ن ه�و التوجه نحو 

النظام الرئايس«.
وأوض�ح ان »تحال�ف الفتح يجري التح�ركات لقيادة 
ح�وارات بإقن�اع الكت�ل للتوجه نحو النظ�ام الرئايس 
وإلغاء الربملاني بعد تعديل الدس�تور والتصويت عليه 
م�ن قب�ل الش�عب واس�تبدال املفوضي�ة الحالية قبل 

تحويل النظام السيايس«.
وم�ن جهت�ه ايضا كش�ف النائ�ب عن تحال�ف الفتح 
فاض�ل الفتاوي عن وجود ح�وارات مكثفة بني الكتل 

السياسية، للخروج من األزمة الحالية.
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تحركات سياسية للتوجه الى النظام الرئاسي وتحذيرات من التدخالت الكردية

المراقب العراقي/ متابعة ...
أعل�ن البي�ت األبي�ض أن�ه مس�تعد لتحق�ق س�يناريو 
ع�زل الرئي�س األمريك�ي، دونالد ترامب، وس�ط تكثيف 
الديمقراطي�ني جهوده�م يف ه�ذا االتجاه، يأت�ي ذلك يف 
وقت أكد تقرير أن االس�تخبارات االمريكية كذبت مزاعم 
الرئي�س االمريكي ح�ول إمتاكه معلوم�ات عن خليفة 

البغدادي. 
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض، ستيفاني غريشام، 
يف حدي�ث لقن�اة “فوك�س ني�وز”، وتابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« ردا عىل س�ؤال حول جاهزية اإلدارة األمريكية 
لنج�اح الديمقراطي�ني: “نع�م، مس�تعدون ألن يح�دث 

العزل”.
وأضافت غريش�ام أن »رئيسة مجلس النواب األمريكي، 
نانيس بيلويس، “أكدت بوضوح أن األعضاء الديمقراطيني 

فيه ينوون التصويت لصالح” هذا القرار«.
ولفت�ت املتحدث�ة باس�م البي�ت األبي�ض إىل أن »طبيعة 
الق�رار حول عزل ترامب غري معروفة مس�بقا، لكن ذلك 

يمثل “أمرا يمكن توقعه«.
واعت�ربت املس�ؤولة أن »الرئي�س األمريك�ي ل�م يفع�ل 
أي يشء صحي�ح«، مش�ددة ع�ىل أن�ه »ال يشء يج�ب 
أن يخفي�ه”، وقال�ت إن املكامل�ة ب�ني ترام�ب والرئيس 
األوكراني، فاديمري زيلينس�كي، التي تس�ببت باألزمة، 

“كانت اتصاال هاتفي�ا عاديا مع زعيم أجنبي”، ولم يتم 
العث�ور عىل أي دليل يثب�ت محاولة س�يد البيت األبيض 

عرض “خدمة مقابلة خدمة” عىل نظريه.
ويأت�ي ه�ذا التري�ح بع�د أن ص�ادق مجل�س النواب 
األمريك�ي، الغرفة الس�فىل من الكونغ�رس التي يهيمن 
فيها حالي�ا الديمقراطيون، عىل م�رشوع قانون يقيض 
بإطاق املرحلة العلنية من التحقيق بش�أن مسألة عزل 
ترام�ب، املنتم�ي إىل الحزب الجمهوري وال�ذي يتهم من 
قبل معارضيه بسوء استخدام صاحياته وتعريض أمن 

الواليات املتحدة األمني إىل الخطر.

تفاصيل اوسع صفحة 4

البيت األبيض بصدد عزل ترامب بعد تكرار تسويق
 اكاذيبه عبر االعالم

وزارة المالية ترسم مالمح موازنة 2020 االولية 
وفقًا لألهواء الكردية 
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اك�دت النائبة عن تحالف النر ندى ش�اكر جدوت، 
الي�وم الس�بت، ان بق�اء الحكوم�ة او رحيله�ا خلق 

رصاعاً داخل الكتل السياسية الصغرية والخبرية.
وقالت جودت يف تريح تابعت�ه »املراقب العراقي«، 
إن »هناك انقساما كبريا داخل الربملان بني كتل شكلت 
الحكوم�ة وترف�ض مغادرتها ع�ىل اعتبارها الطرف 
االكثر استفادة، وكتل صغرية تسعى القالة الحكومة 
الحالي�ة«. وأضافت، أن »هناك كتل مس�تفيدة ايضا 
من تش�كيل الحكومة بصيغته�ا الحايل ألنها حصلت 
عىل امتيازات ترفض اقالتها«. ولفتت اىل أن »األجواء 
يف الربمل�ان هي بني مس�اند للحكوم�ة، وبني منارص 
للمتظاهري�ن ومطال�ب التغي�ري واالس�تقالة، بينما 
جزء اخر ه�و معارض للحكومة اعامي�اً فقط، ويف 
الحقيقة لديه مصالح واس�تفادة س�واء لديه وزراء، 

أو وكاء او ودرجات خاصة«.

برلمانية: بقاء الحكومة من 
عدمها خلق صراعًا بين الكتل



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ االنبار...
اعل�ن مص�در امن�ي يف قي�ادة رشطة 
محافظة االنبار ع�ن اعتقال 9 من 
ابرز املطلوب�ن للقوات االمنية 
بممارس�ة امنية تركزت عىل 
مناط�ق مختلف�ة م�ن مدن 

املحافظة.
ترصي�ح  يف  املص�در  وق�ال 
»املراق�ب  علي�ه  اطلع�ت 
العراق�ي« ان »الق�وات االمني�ة 
رشعت بمارس�ة امنيوة ش�ملت 
االنب�ار،  ونواح�ي  م�دن  معظ�م 
تمكنت من خالله�ا من اعتقال 9 من 

ابرز املطلوبن للقوات االمنية«.
واض�اف املص�در، أن »الق�وات االمنية 
نفذت ممارسة امنية لتعقب املطلوبن 
يف عم�وم م�دن املحافظ�ة«، مبين�ا ان 
»القوات االمنية  استندت عىل معلومات 
اعتق�ال  عملي�ة  يف  اس�تخباراتية 

املطلوبن«.
نقل�ت  االمني�ة  »الق�وات  ان  واوض�ح 
املعتقلن وسط اجراءات امنية مشددة 
االمن�ي  االحتج�از  مراك�ز  اح�دى  اىل 
للتحقي�ق معه�م ومعرف�ة املزي�د من 
الجرائ�م الت�ي ارتكبوها ضد منتس�بي 

القوات االمنية واملدنين«.

املراقب العراقي/ بغداد...
نف�ى املتح�دث باس�م القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة اللواء عب�د الكريم خلف، مناقش�ة 
الحكوم�ة ف�ض التظاه�رات او القي�ام باي 
عمل عس�كري يستهدف س�احة التحرير او 
اخ�الء املطعم الرتكي.وق�ال خلف يف ترصيح 
اطلعت »املراقب العراقي« ان »الحكومة وعىل 
اعىل املس�تويات دعت قوات حفظ النظام اىل 
سحب السالح من جميع القوات املتواجدة يف 

الخط االول مع املتظاهرين«.
واض�اف ان »القوات االمني�ة ال تنوي مطلقا 

انهاء تواجد املتظاهرين يف ساحة التحرير او 
القيام بأي عمل عس�كري لفض التظاهرات 
او اخ�الء املطع�م الرتكي وما يش�اع هو من 
اجل ايق�اع الفتنة بن املتظاهري�ن والقوات 
االمنية«.واوض�ح خل�ف ان »ف�رض حظ�ر 
التجوال اتخ�ذ من اجل قيام الق�وات االمنية 
خ�الل س�اعات الف�رض برتتي�ب اوضاعها 
واالس�رتاحة واس�تبدال القطاع�ات للتهيئة 
لليوم الثاني وال يمك�ن اعتقال العرشات من 
العوائ�ل كونها قادم�ة من التظاه�رات كما 

تروج له بعض وسائل االعالم«.

خلف: ال ننوي التصادم العسكري او فض اعتقال 9 من ابرز المطلوبين للقضاء يف االنبار     
تظاهرات التحرير مطلقا

2 السبت 2 تشرين الثاينمن احلدث
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

مجلس مكافحة الفساد يعلن حسم 8 
االف ملف من اصل 12 الف

القضاء يدعو مجلس النواب لتشريع 
قانون »ضبط الفوضى االلكترونية«

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن مجلس مكافحة الفساد،  عن 
حسمه ثمانية االف ملف فساد من 
اصل 12 الف، مشريا اىل ان مذكرات 
قبض ص�درت بح�ق كثريين ممن 
أو  الس�بب  له�ذا  محم�ن  كان�وا 
ذاك.وق�ال عض�و املجلس س�عيد 
ياس�ن موىس يف ترصيح صحفي 
اطلع�ت علي�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »اإلج�راءات االس�تثنائية، التي 
اتخذها مجلس القضاء األعىل عىل 
صعيد بدء إجراءات فعالة ملحاربة 
الفساد، سوف تؤدي إىل حسم نحو 

أكثر من 12 ألف ملف فس�اد كانت 
محمية يف السابق بسبب التأخري يف 
اإلجراءات اإلدارية التي كانت تمثل 
سياجا منيعا لحماية الفاسدين«.

وأضاف م�وىس أن »تأخري حس�م 
تلك امللفات لم يكن بسبب القضاء، 
بل بسبب التحقيقات اإلدارية التي 
كان يح�ق لرئي�س الدائ�رة - الذي 
هو برتبة وزير أو وكيل - تأخريها 
ألس�باب مختلفة، وبالتايل ال تصل 
إىل القضاء للب�ت فيها، وهو ما تم 
تج�اوزه اآلن«، مش�ريا اىل ان »من 
ب�ن ال�12 أل�ف ملف فس�اد كان 
قد حس�م نحو 8000 آالف منها، 
بينم�ا بقي�ت قضايا مهم�ة تعد 

باآلالف«.

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا مجل�س القض�اء االع�ىل، مجلس 
»ضب�ط  قان�ون  ترشي�ع  اىل  الن�واب 
الف�وىض االلكرتوني�ة«، مش�ريا اىل أن 
رئيس املجل�س فائق زيدان لم يس�افر 
اىل إيران أو غريها.وذكر املركز االعالمي 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  للمجل�س، 
العراقي« نسخة منه أن »رئيس مجلس 
القض�اء االعىل موجود يف بغ�داد، يتابع 
عمل املحاكم يف هذا الظرف االس�تثنائي 
خاصة عم�ل املحكمة املركزية ملكافحة 
الفساد، التي أقلقت مضاجع الفاسدين 
الجي�وش  ع�ىل  يس�يطرون  اللذي�ن 
اإللكرتوني�ة بامل�ال العام ال�ذي رسقوه 
م�ن الش�عب، بعد ان ب�دأ القضاء يتخذ 
إج�راءات قانوني�ة فعال�ة وجدي�ة عن 

ملكافح�ة  املركزي�ة  املحكم�ة  طري�ق 
الفس�اد، باس�تدعاء 4 وزراء وأعض�اء 
مجلس نواب«. ً الفتا اىل أنه »بدأت حملة 
تس�قيط من الجي�وش اإللكرتونية ملن 
ترضر من هذه اإلجراءات«.وأكد البيان، 
أن »الص�ورة التي تنرشه�ا هذه املواقع 
هي ص�ورة قديمة لزيارة س�ابقة، قام 
به�ا وفد قضائي رفيع املس�توى ضمن 
جولة إقليمية ق�ام بها مجلس القضاء 
األع�ىل ش�ملت دول�ة الكوي�ت وتركيا 

واألردن والسعودية«.
ودعا مجل�س القضاء االع�ىل »مجلس 
الن�واب اىل ان تكون واحدة من القوانن 
التي يرشعها استجابة لحركة اإلصالح 
قانون ضبط الفوىض اإللكرتونية، التي 

تيسء اىل كافة املواطنن العراقين«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عب�د الحس�ن الهن�ن مستش�ار 
رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي، 
ال�وزراء  رئي�س  حض�ور  ان  
للربملان امر غري دستوري لكن 
باإلمكان استجوابه بطلب 

محدد.
وق�ال الهنن يف ترصيح 
العام«  »ال�رأي  الذاع�ة 
»أملراق�ب  تابعت�ه 
الع�راق«. ان »الف�وىض 
األزم�ة، وح�ل  تح�ل  ال 
الربمل�ان والحكوم�ة يجب 

أن يكون وفق الدستور«.
واش�ار اىل ان »االنرتن�ت س�يتم فتحه دون 
تقيي�د مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي بالوقت 

املناسب«.

اأذاعيت�صريح
مستشار عبد المهدي:

 الفوضى ال تحل األزمة 

المظاهرات والمرجعية وأشياء أخرى..

إصبع عىل الجرح

منهل عبد األمري املرشدي .. 
بعي�دا ع�ن التأويل والتحليل وكل م�ا قيل او يقال 
ع�ن العالقة ب�ن املتظاهري�ن واملرجعي�ة الدينية 
العلي�ا والحش�د وم�ا تح�اول بع�ض األوس�اط 
اإلعالمية املؤدجلة من اش�اعته  او الرتويج له من 
زعزع�ة الثقة بن الش�عب واملرجعي�ة او محاولة 
املس�اس بمكانتها الروحية االعتبارية لدى غالبية 
الشعب العراقي ومن دون أن أرى حاجة الدحاض 
تلك األصوات الناعقة أود هنا أن أش�ري إىل حقيقة 
مهم�ة تأكدت لن�ا هذه األي�ام يمك�ن اختصارها  
بامري�ن مهم�ن . األم�ر األول ه�و إن املرجعي�ة 
العلي�ا تؤك�د دعمه�ا للمتظاهري�ن وان املرجعية 
الرش�يدة املتمثلة باالمام السيستاني لم تخول ايا 
كان بالحديث باس�مها سوى منرب خطبة الجمعة 
يف كربالء املقدس�ة حيث قطع�ت الطريق عىل كل 
م�ن يدعي ان�ه ممثل عنه�ا وكذل�ك تأكيدها عىل 
اس�تقاللية القرار العراقي عىل املستوى السيايس 

اي  تس�لط  برفضه�ا  والدين�ي 
او دولي�ة م�ن  اقليمي�ة  ق�وة 
بالش�أن  والتدخ�ل  الس�يطرة 
العراقي وهذا يحس�ب كموقف 
تاريخ�ي عظي�م اىل املرجعي�ة 
من خالل دعم وتأييد الس�احة 
التدخالت  الخالية من  العراقية 
الخارجية وسيطرتها ونفوذها 

عىل القرار السيايس العراقي
ال�ذي ينبغ�ي  الثان�ي  . االم�ر 

التوق�ف عن�ده ه�و انن�ا جميعا 
نع�رف م�ن يمث�ل املرجعي�ة يف الش�ارع العراقي 
ومعن�ى البع�د الحس�يني يف حضوره�ا الحي بن 

الجماهري الثائرة فكان
وجود املواكب الحس�ينية يف التظاهرات الس�لمية 
بمثاب�ة ال�رد ع�ىل ازالم البع�ث الصدام�ي وابواق 
التط�رف العقائ�دي وكل م�ن يح�ارب اصح�اب 
املواك�ب الحس�ينية ويش�وه م�ن س�معتها م�ن 
خالل التس�قيط عرب مواقع التواص�ل االجتماعي 
وب�ث تقاري�ر واخب�ار مزيف�ة عن غي�اب  الخط 
الحس�يني واملواك�ب ع�ن التفاع�ل او الحضور يف 
س�احات التظاهرات  فكان ه�ذا الحضور الفاعل 
دلي�ل آخ�ر ع�ىل أن ج�ذوة كرب�الء وروح الث�ورة 
الحس�ينية وقداس�ة املرجعية حارضي�ن بقوة يف 
فك�ر وعقي�دة املتظاهرين الش�باب األح�رار وان 
املص�داق االعظم لصوت املتظاهرين وثورتهم ضد 
الفس�اد والفاسدين والظلم والظاملن  هو الشعار 

الحسيني الخالد هيهات منا الذلة .

منهل عبد األمري المرشدي 

القبض على 3 دواعش في الموصل
املراقب العراقي/ املوصل...

اعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض 
عىل ثالثة عنارص من تنظيم “ داعش” 
االجرام�ي احده�م يعم�ل بما يس�مى 

“الرشعية” يف املوصل.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املراق�ب 
العراقي نسخة منه، ان ” فوج طوارئ 

الرشط�ة الخامس ع�رش التابع لقيادة 
رشطة نينوى وبناًء عىل مذكرات قبض 
ص�ادرة عن القض�اء تمكن م�ن القاء 
القبض عىل ثالثة عنارص من عصابات 
“ داعش” االجرامية احدهم كان يعمل 
فيم�ا يس�مى الرشعية واالخ�ران كانا 
يعم�الن بصف�ة مقات�ل فيما يس�مى 

بدي�وان الجن�د خ�الل ف�رتة س�يطرة 
التنظيم عىل مدينة املوصل”.

واضاف البيان، ان�ه ” تم القاء القبض 
ع�ىل العنارص االجرامي�ة “ داعش”  يف 
مناط�ق واحياء  وادي حج�ر واملامون 
ملدين�ة  االيم�ن  الجان�ب  يف  والتن�ك  

املوصل«.

التربية والتعليم العالي: االحد دوام رسمي في الجامعات والمدارس 

امانة بغداد تكشف خطتها الكساء 50 محلة 

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت وزارتي الرتبية والتعليم 
العاليان يوم غد االحد هو دوام 
رس�مي يف جمي�ع الجامع�ات 
مؤك�دة  الرتبي�ة،  ومديري�ات 
ع�دم وج�ود تعطي�ل لل�دوام 

بسبب التظاهرات القائمة.
وذك�رت وزارة الرتبية يف بيان 
العراق�ي«   »املراق�ب  تلق�ت 
نسخة منه ، ان “يوم غد االحد 

هو دوام رسمي”.
جمي�ع  ال�وزارة  ووجه�ت 
ب�”االلت�زام  املديريا������ت 

انس�يابية  ع�ىل  واملحافظ�ة 
الدوام”.

من جهتها أكدت وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي، السبت، 
أن يوم غد األحد دوام رس�مي 
لكاف�ة الجامع�ات والكلي�ات 

واملعاهد.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراق« نس�خة منه، 
إن »يوم غد األحد دوام رسمي 
االلتزام  الجامعات  وعىل كافة 
انس�يابية  ع�ىل  واملحافظ�ة 

الدوام«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت امان�ة بغ�داد، عن 
 50 الكس�اء  تحركه�ا 
محلة يف عموم العاصمة 
لع�ام  خطته�ا  ضم�ن 
وج�ود  اىل  الفت�ة   ،2019
بعض املعرق�الت التي حالت 
اىل  الخدم�ات  ايص�ال  دون 

بعض املناطق.

وقال مدير العالقات واالعالم 
يف االمانة حكيم عبد الزهرة، 
يف ترصي�ح اطلع�ت »املراقب 
العراق�ي« علي�ه ان »خط�ة 
 2019 لع�ام  بغ�داد  امان�ة 
تضمن�ت اكس�اء 50 محل�ة 
يف جانب�ي الك�رخ والرصافة 
وخاصة مناط�ق حي النرص 
والش�ماعية ومدين�ة الصدر 

واملناطق القريب�ة منها التي 
لم يصلها االكساء”.

واض�اف ان “بع�ض مناطق 
العاصمة وخاصة يف ابودشري 
الثاني�ة وضم�ن الش�علة لم 
تصلها الخدمات بعد بس�بب 
عن�د  املتجاوزي�ن  وج�ود 
يرفض�ون  مداخله�ا، حي�ث 
الخ�روج م�ن الط�رق الت�ي 

تمثل مدخال لتلك املناطق”.
تواج�ه  “االمان�ة  ان  وب�ن 
عوائ�ق يف ايص�ال الخدم�ات 
بس�بب  املذك�ورة،  ل�الرايض 
ازال�ة  ع�ىل  قدرته�ا  ع�دم 
املتجاوزي�ن، اذ يتوج�ب عىل 
الحكومة ايج�اد حل لهم من 
اجل فتح تلك املناطق وايصال 

الخدمات التي تحتاجها”.

املراقب العراقي/ بغداد...
وس�ط فتيل االزمة القائمة ودعوات املرجعية 
العلي�ا اىل النظ�ر بمطال�ب الش�عب املرشوعة 
خصوص�ا م�ع ازدي�اد وت�رية التظاه�رات يف 
الفت�ح  تحال�ف  تبن�ى  واملحافظ�ات،  بغ�داد 
مرشوع�ًا لتغي�ري نظ�ام الحكم يف الع�راق من 
الربملان�ي اىل الرئ�ايس وذل�ك بمش�اورة الكتل 
السياسية األخرى كمس�عى منه للخروج من 
االزم�ة القائم�ة.ويف خضم ذلك اك�د عدداً  من 
الن�واب ان عملي�ة اتخاذ القرار الس�يايس هو 
م�ن أختصاص كتلتي س�ائرون والفتح، فيما 
رفض�وا تدخ�ل الكت�ل الكردية يف هذا الش�ان 

ومحاوالتها لركوب املوجة.
فم�ن جهته أك�د تحالف الفت�ح، ان الوضع يف 

العراق ال يتحمل بق�اء النظام الربملاني، مبينا 
ان الفتح يجري ح�وارات من اجل إقناع الكتل 

السياسية بالتوجه نحو النظام الرئايس.
وق�ال النائب ع�ن الفتح فاض�ل الفتالوي، يف 
ترصي�ح اطلعت علي�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»الوضع يف الشارع العراقي ال يتحمل مزايدات 
سياس�ية بن األح�زاب والبد م�ن االلتفات اىل 

حلول عاجلة تلبي مطالب املتظاهرين«.
وأض�اف أن »جمي�ع الكتل توصل�ت اىل توافق 
اس�تبدال الحكوم�ة الحالي�ة اال ان م�ا يعي�ق 
األمر هو غي�اب التوافق عن الش�خص البديل 
“، مبين�ا ان الحل األس�لم للعراق وفق مطالب 
املتظاهرين هو التوجه نحو النظام الرئايس«.

وأوض�ح ان »تحالف الفتح يج�ري التحركات 

لقي�ادة ح�وارات بإقن�اع الكت�ل للتوجه نحو 
النظ�ام الرئايس وإلغ�اء الربملاني بع�د تعديل 
الدس�تور والتصوي�ت علي�ه من قبل الش�عب 
واس�تبدال املفوضي�ة الحالي�ة قب�ل تحوي�ل 
النظ�ام الس�يايس«.ومن جهته ايضا كش�ف 
النائب عن تحال�ف الفتح فاضل الفتالوي عن 
وجود ح�وارات مكثفة بن الكتل السياس�ية، 

للخروج من األزمة الحالية.
وأوضح الفتالوي أن »الحوار ال يزال مس�تمراً 
بن رئي�س الجمهورية برهم صال�ح، والكتل 
أن »زعم�اء  السياس�ية م�ن جه�ة«، مبين�ا 
التحالف�ات وق�ادة الكت�ل م�ن جه�ة اخرى، 

للخروج من االزمة الحالية«.
ولف�ت اىل أن »هن�اك اتفاق�ات تج�ري ع�ىل 

تضمن الحزم االصالحية الحكومية والربملانية 
بتوقيتات محددة ال مفتوحة«.

ب�دوره اس�تبعد النائ�ب الرتكمان�ي الس�ابق 
االح�زاب  ف�رض  الس�بت،  البيات�ي،  جاس�م 
الكردية رشوطها بش�أن اقالة او ابقاء رئيس 
ال�وزراء عادل عبد املهدي، مش�ريا اىل ان اقالة 
الحكومة يعتمد عىل تحالفي سائرون والفتح 

بشكل اساس.
وقال البياتي يف ترصيح اطلعت عليه »املراقب 
العراق« ان “الحديث ع�ن قيام االكراد بفرض 
قائم�ة م�ن ال�رشوط يف حال�ة اقال�ة رئي�س 
ال�وزراء ع�ادل عبد املهدي غ�ري حقيقية كون 

القضية اكرب من االحزاب الكردية”.
تخ�ص  الش�عبية  “املطالي�ب  ان  واض�اف 

املحافظات الوس�طى والجنوبية وعىل الربملان 
بع�د  االوان  ف�وات  دون  تنفذيه�ا  يف  االرساع 
اس�تثمار االحتجاج�ات من اط�راف خارجية 
واليمكن لبعض االطراف التدجل واستغاللها”.

الطروح�ات  ان “جمي�ع  اىل  البيات�ي  واش�ار 
السياس�ية مازال�ت مطروحة بم�ا فيها اقالة 
الحكومة او اس�تبدال جمي�ع الوزراء من اجل 

امتصاص الغضب الشعبي”. 
وكانت النائ�ب عن كتلة دولة القانون النيابية 
عالي�ة نصيف قد انتقدت ق�رار رئيس الربملان 
محم�د الحلب�ويس بوضع رشط لعقد جلس�ة 
الربملان اال بحضور رئيس الحكومة, مبينة ان 
حضور النواب يف املجلس دون جلس�ة رسمية 

غري منتج.

تحذيرات من ركوب الكتل الكردية للموجة

الفتح يتبنى تغيير النظام السياسي من البرلماني الى الرئاسي ويواصل مباحثاته مع الكتل األخرى
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السبت 2 تشرين الثاين 2019 العدد 2185  السنة العاشرة

أغلقت أس�عار النفط، الس�بت، عىل ارتفاع بلغ حوايل 3 % بدعم من 
عالمات عىل تقدم يف محادثات التجارة بني الواليات املتحدة والصني 

وبيانات اقتصادية أقوى من املتوقع يف البلدين.
وأغلق�ت عق�ود خام القي�اس العاملي مزي�ج برنت جلس�ة التداول 
مرتفع�ة 2.01 دوالر، أو 3.37 يف املئ�ة، لتبلغ عند التس�وية 61.63 
دوالراً للربميل.وارتفعت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس 
الوس�يط. 1.99 دوالر، أو 3.67 باملئة، لتسجل عند التسوية 56.17 
دوالراً للربميل.وتراجع�ت املخ�اوف بش�أن نم�و االقتص�اد العاملي 
وكذل�ك الطلب عىل النفط بعد أن قال وزير التجارة األمريكي ويلبور 
روس ي�وم الجمعة إن »املرحل�ة األوىل« من اتفاق تجاري مع الصني 

تبدو يف صورة جيدة.

النفط يقفز أكثر من 3 % بدعم 
من آمال التجارة بين أميركا والصين

اك�د محافظ بغ�داد محمد العطا، الس�بت، احتس�اب الرتفيع من 
تاريخ االستحقاق، وليس من تاريخ صدور األمر االداري بحقه.

وذك�ر بيان ملكتب�ه االعالمي ، ان »العطا اس�تقبل املتحدث باس�م 
نقاب�ة املعلمني ن�ارص الكعبي، وبحضور عض�و مجلس املحافظة 
محم�د الجويرباوي، وجرت مناقش�ة اب�رز احتياج�ات الرشيحة 
الرتبوية يف بغداد بش�كل مس�تفيض«.واضاف، ان »الجانبني بحثا 
رضورة احتس�اب الرتفي�ع م�ن تاري�خ االس�تحقاق، ولي�س من 
تاري�خ صدور األم�ر االداري بحق�ه، باالضافة اىل التباحث بش�أن 
االرايض املخصص�ة ملوظفي الدول�ة يف بغداد ويف مقدمتهم رشيحة 

الرتبويني«.

محافظ بغداد يؤكد احتساب الترفيع 
االقت�صاديمن تاريخ االستحقاق

كتل سياسية تسعى لتبديد اموال الشعب وااللتفاف على مطالب الجماهير
دعوات للتريث في اقرار موازنة 2020

الرافدين يحدد انواع القروض لشراء او ترميم الوحدات السكنية
حدد مرصف الرافدين، السبت، انواع 
يمنحه�ا  الت�ي  والس�لف  الق�روض 
للموظفني واملواطنني وتنوعت مابني 
الس�لف الش�خصية او رشاء وحدات 
ترميمه�ا  او  اس�تثمارية  س�كنية 

وإضافة بناء عليها .
وقال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف 
بي�ان ، ان “الخدم�ات الت�ي يقدمها 
واملوظف�ني  للمواطن�ني  امل�رصف 
ش�ملت  قروض الوحدات الس�كنية 
ملي�ون   100 بمبل�غ  االس�تثمارية 
دينار للموظف�ني و 50 مليون دينار 
للمواطنني بكفالة كفيل ضامن ويتم 
االس�تغناء ع�ن الكفي�ل للموظفني 

امل�رصف  ل�دى  رواتبه�م  املوطن�ة 
الق�روض،  ش�ملت  حرصا”.كم�ا 
البن�اء  “ق�روض  البي�ان،  بحس�ب 

للمواطن�ني البالغ�ة 50 مليون دينار 
بعد تقديم س�ند عقار الرض سكنية 
ع�ىل ان تكون املس�احة 200 مرت او 

يت�م اعتماد اجازة بناء باس�م طالب 
القرض حرصا وملدة عرش سنوات”.

واوض�ح البيان أن القروض ش�ملت 
“سلف موظفي دوائر الدولة املوطنة 
رواتبه�م لدى املرصف حرصا وحدها 
األع�ىل 25 ملي�ون دين�ار والتقدي�م 
عليه�ا الكرتونيا من ف�روع املرصف 
باالضاف�ة إىل قروض لغ�رض ترميم 
وتاهيل الدور السكنية او اضافة بناء 
بمبل�غ 30 مليون دين�ار للمواطنني 
و 50 ملي�ون دين�ار للموظفني لقاء 
ره�ن عقار امل�راد تأهيله، فضال عن 
ق�روض بس�ماية الس�كني وب�دون 

كفيل”.

المالية النيابية: موازنة 2020 قد تتضمن 300 الف درجة وظيفية
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
السبت، ان اقرار قانون التقاعد 
الجديد س�يوفر نح�و 300 الف 
درج�ة وظيفي�ة خ�الل الع�ام 
الحكوم�ة  ان  مبين�ا  الج�اري، 
ستعمل عىل اضافتها يف املوازنة 

العامة للعام املقبل.
وقال عض�و اللجنة حنني القدو 
الجدي�د  التقاع�د  “قان�ون  ان 
س�نني  تقلي�ص  س�يتضمن 
الخدمة ما يسهم يف زيادة اعداد 
الوظائ�ف الش�اغرة بنحو 300 
الف درجة خ�الل العام الجاري 

املقبل فقط”.

واض�اف الق�دو، ان “الحكومة 
الدرجات  ملزم�ة باع�الن ع�ن 
الوظيفي�ة الش�اغرة وتوزيعها 
عىل الشباب من اجل امتصاص 
وتخفي�ض  البطال�ة  حج�م 

االرقام”.
واوضح القدو ان “موازنة العام 
املقبل تتضمن اصالحات جذرية 
املجمع�ات  انش�اء  مج�ال  يف 
السكنية باالعتماد عىل رشكات 
محلية لزيادة االي�ادي العاملة، 
العدال�ة  تحقي�ق  ع�ن  فض�ال 
لجمي�ع املحافظ�ات يف مج�ال 

توزيع الثروات”.

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ووزارة  الربملان�ي  االرصار  ه�و  امله�م 
املالي�ة عىل اق�رار موازن�ة 2020 رغم 
عدم انتظ�ام عمل الحكوم�ة املعرضة 
املالي�ة  وزارة  ان  ,والغري�ب  لألقال�ة 
ووزيرها الك�ردي قد اعل�ن عن انجاز 
صفح�ات طويلة من قان�ون املوازنة , 
وحس�ب مص�ادر مطلعة انه�ا بنفس 
االمتي�ازات الت�ي حصل عليه�ا االقليم 
للع�ام الح�ايل وكأن محاول�ة لتثبي�ت 

حقوق كردية ليس لها اصل.
الربمل�ان ال�ذي ل�م يق�ر موازن�ة ما يف 
موعده�ا طيل�ة خمس�ة ع�رش عاما , 
الي�وم ج�اد بش�كل كب�ري رغ�م غياب 
كتل سياس�ية عن الحضور لجلساته, 
الق�رار موازنة مليئ�ة بااللغام , فضال 
ع�ن وجود حديث متداول منذ فرتة عن 
وجود عجز اف�رتايض يتجاوز عرشات 
امللي�ارت م�ن الدنان�ري , فكيف س�يتم 

عالج االمر ؟.
املغالطات التي نراها اليوم عىل الساحة 

االقتصادية التتجزء ابدا عن ما يعيشه 
البلد من ثورة احتجاجات ش�عبية ضد 
الفساد والفاسدين واملطالبة باحالتهم 
للقضاء والذين رسعان ما س�يختفون 
وس�يكونون خل�ف الح�دود , اذا ما تم 
اص�دار اوامر بحقهم وبذلك لن تتحقق 

العدالة االجتماعية.
الع�ام  له�ذا  الع�راق  قان�ون موازن�ة 
ليس�ت لعب�ة يتم انجازها وحس�ب ما 
تري�ده الكتل السياس�ية , فاليوم نحن 
ام�ام منعطف تاريخي واس�تحقاقات 
كبرية لش�عب عاش التهميش والوضع 
االقتص�ادي واملايل الصع�ب , لذا يجب 
الرتيث يف اقرار قان�ون املوازنة خاصة 
ان الحكومة الحالية مصريها لم يحدد 

يف البقاء او الرحيل .
س�امي  االقتص�ادي  الباح�ث  يق�ول 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  س�لمان  
العراق�ي(: هناك وضع س�يايس جديد 
يش�هده الع�راق وهذا س�ينعكس عىل 
الجان�ب االقتصادي , فاغل�ب مطالب 

الجان�ب  يف  تص�ب  ه�ي  العراقي�ني 
, فهن�اك ش�عب يش�عر  االقتص�ادي 
الطبق�ة  ممارس�ة  بس�بب  بالغب�ن 
السياس�ية الت�ي اس�تولت عىل معظم 

ام�وال العراق عن طري�ق غري مرشوع 
, مم�ا خلف حال�ة من ال�رتف لالقلية 
السياس�ية والفقر لعام�ة العراقيني , 
لذا يج�ب اعادة النظ�ر بموازنة 2020 

والت�ي يح�اول البعض م�ن الربملانيني 
بأن يجعله�ا نافذة قانون�ا وبموجبها 
ل�ن يحص�ل العراقي�ني ع�ىل حقوقهم 
وس�تعاد اللعبة م�ن جدي�د , فاالقليم 

املرتبص بخريات العراقيني والفاسدين 
الذين لم يتعضوا وغريهم.

وتاب�ع س�لمان: ارصار وزارة املالي�ة 
عىل انج�از قانون موازن�ة 2020 يثري 

الكثري من الش�كوك كون وزيرها يريد 
الحص�ول ع�ىل امتي�ازات االقليم مرة 
اخ�رى وع�ىل حس�اب فق�راء الع�راق 
, فه�و من�ذ عم�ل يف الوزارة ل�م ينجز 
سوى قوانني يف صالح كردستان وعىل 
حس�اب خ�ريات البرصة يس�اندهم يف 
ذل�ك عب�د املهدي ال�ذي يواج�ه مصري 
االقالة , ل�ذا فنحن نناش�د الخريين يف 
ع�دم اق�رار ه�ذه املوازن�ة الن يف حال 
تطبيق مقررات مجلس النواب االخرية 
يف املوازنة س�تزدحم لذلك يجب الرتيث 
بها.من جهته يقول املختص بالش�أن 
االقتصادي حافظ رش�يد يف اتصال مع 

) املراقب العراقي(: 
هن�اك رفض ش�عبي وس�يايس القرار 
م�رشوع املوازنة  للعام 2020 بصيغته 
وبع�ض  الدول�ة  ان  ويب�دو  الحالي�ة، 
م�ن  تس�تفد  ل�م  الربملاني�ة  الق�وى 
اخطائها السابقة ،  بل عىل العكس من 
ذل�ك وقع�ت يف اخفاقات اخ�رى، منها 
عدم تعظيم  املوارد »، مش�ريا اىل :« ان  
املشكالت االقتصادية ما زالت مستمرة 
يف مل�ف الزراع�ة، وان الع�راق يش�هد 

توقفاً كلياً للصناعة ».
وتابع رش�يد » االن هناك استحقاقات 
ش�عبية ووطنية بحاجة اىل ادراجها يف 
موازن�ة 2020 وه�ي اف�رازات املرحلة 
الحالية واملطالبات الش�عبية , لذا فأن 
مرشوع قانون املوازنة بحاجة اىل اعادة 
كتابته�ا وفق االس�تحقاقات الحالية , 
فالعراقيني يريدون اصالحات وموازنة 
تلبي مطالبهم ولي�س موازنة تقليدية 

التخدم سوى الطبقة السياسية.

،،
،،
للفس����اد  الراف����ض  الش����عبي  الح����راك  رغ����م 
والمحس����وبية يص����ر  مجل����س النواب عل����ى اصدار 
قرارات اصالحية وان كانت متس����ارعة وغير مدروسة في 
بعضها , بما يتناس����ب وموارد العراق المالية في محاولة 

لألفالت من النقمة الشعبية التي تسعى القالة مجلس 
النواب .

أعل�ن وزي�ر الطاق�ة اإليران�ي رض�ا أردكاني�ان، 
السبت، عن إمكانية ربط شبكة الكهرباء اإليرانية 
يف  العراقي�ة  الكهرب�اء  ش�بكة  ع�رب  والس�ورية 

املستقبل القريب.

ونق�ال ع�ن أردكانيان ع�ىل هام�ش التوقيع عىل 
مذكرة تعاون مع وزير الكهرباء السوري يف وزارة 
الطاق�ة، أنه »س�يتم أيضاً متابعة اتصال ش�بكة 
الكهرب�اء اإليرانية مع دول أخرى يف املنطقة خالل 

فرتة محددة«.
وأوض�ح أن »هذه الخط�وة بدأت أوالً م�ع العراق 
ومزامن�ة ش�بكات الكهرب�اء وستس�تمر بتوقيع 
مذك�رة التفاه�م م�ع س�وريا«، مضيف�اً: »نحن 

نحاول التعاون عىل نطاق واس�ع مع دول املنطقة 
يف برنام�ج طوي�ل األج�ل ول�ن نعتم�د فقط عىل 
تصدي�ر واس�ترياد الكهرباء ولكن أيض�ا عىل نقل 

املعرفة والخربة«.

وكان العراق وإي�ران قد وقعا، الجمعة ) األول من 
ترشين الثاني 2019(، عىل مزامنة تشغيل شبكتي 
الكهرباء اإليرانية والعراقي�ة لزيادة تبادل الطاقة 

الكهربائية بني البلدين.

طهران: شبكة الكهرباء اإليرانية والسورية ستتصل عبر العراق

اقتصادي :  100 مليار دوالر ايرادات العراق سنويا ..وعلى الحكومة رسم خطة اقتصادية للنهوض بالبلد
دع�ا الخبري يف الش�ان االقتص�ادي ، مالذ 
االم�ني ، املخططيني ملوازن�ة العراق للعام 
املقب�ل أن يرس�موا بدق�ة مناف�ذ انف�اق 
اي�رادات البل�د الت�ي تق�در ب 100 مليار 
دوالر س�نويا بما يضم�ن توفري الخدمات 
والقضاء عىل البطال�ة وتنمية القطاعات 

االنتاجية وتحجيم االسترياد .
وقال االمني  ان » ايرادات العراق الشهرية 
من الخ�ام تقدر باكثر م�ن 6 مليار دوالر 
حس�ب بيان وزارة النفط امس ..وحسب 
هذا البي�ان فإن العراق خالل س�نة تقدر 
ايرادات�ه من الخام وح�ده 72 مليار دوالر 
وتضاف لها ايرادات املط�ارات والجمارك 
والرتانس�يت والرضائ�ب م�ا ق�د يرف�ع 
بايرادات العراق إىل عتبة 100 مليار دوالر 
س�نويا، لذا عىل املخططني ملوازنة العراق 
للعام املقبل أن يرسموا بدقة منافذ انفاق 
ه�ذا املبل�غ بما يضم�ن توف�ري الخدمات 
والقضاء عىل البطال�ة وتنمية القطاعات 

االنتاجية وتحجيم االسترياد« .

واضاف : اذا علمن�ا أن دول كربى وتعداد 
س�كانها اكثر م�ن العراق تحق�ق تقدما 
اقتصاديا مش�هودا وتتجه نح�و التنمية 
بموازن�ات أقل من نص�ف موازنة العراق 
ولي�س لديه�ا عج�ز أو دي�ون يف نف�س 

الوقت ال�ذي تحقق رفاهية لش�عبها من 
تأمني صح�ي ورعاي�ة اجتماعية وتعليم 

مجاني«.
واشار اىل :ان« الخلل الذي صاحب تدهور 
اقتصاد العراق وعدم تمكني الحكومة من 

تقديم الخدمات بش�كل متكام�ل لم يات 
من نق�ص األم�وال وانما يأتي من س�وء 
ادارة األم�وال وتفيش الفس�اد الذي يقود 
إىل هدر ثروات العراق يف مش�اريع وهمية 
واخ�رى غري مجدي�ة ..ما تس�بب بزيادة 
مساحات الفقر إىل 32% عموما ويف بعض 
املحافظ�ات إىل 50% باالضاف�ة اىل تعطيل 
الزراع�ي والصناعي والس�ياحي  القطاع 
وزيادة االستريادات البس�ط أنواع السلع.

وه�و ما أدى إىل تش�كيل جي�ش كبري من 
العاطلني وهم اآلن يقودون التظاهرات يف 

معظم مدن العراق«.
توزي�ع  :ان  االقتص�ادي  الخب�ري  وتاب�ع 
اإليرادات بني الشعب بشكل عادل وتحقيق 
االنتاجي�ة  القطاع�ات  يف  ج�ادة  تنمي�ة 
الفس�اد  ومحارب�ة  الخدم�ات  وتوف�ري 
االس�تثمارية  باملش�اريع  املب�ارشة  م�ع 
الصناعي�ة الضخمة كفيل بجع�ل العراق 
قوة اقتصادية نامي�ة يعتمد عىل ايراداته 

يف تحقيق الرفاهية ملواطنيه.

تتوق�ع الري�اض أن يرتف�ع عج�ز امليزاني�ة يف 2020 إىل 187 
ملي�ار ريال )49.86 مليار دوالر( من 131 مليار ريال متوقعة 
)34.93 ملي�ار $( يف 2019 ، م�ع ت�رضر اإلي�رادات من جراء 

تراجع أسعار النفط.
وقال وزير املالية الس�عودي محمد الجدعان يف إيجاز صحفي 
قب�ل اإلع�الن النهائ�ي للميزانية يف وق�ت الحق ه�ذا العام إن 
اململك�ة تتوق�ع إي�رادات بقيمة 833 ملي�ار ري�ال يف 2020، 

انخفاضا من 917 مليار ريال متوقعة لعام 2019.
وأض�اف الجدعان أنه من املتوقع أن ينخفض االنفاق بش�كل 
هام�يش إىل 1.02 تريلي�ون ريال يف 2020، م�ن تقديرات تبلغ 

1.048 تريليون ريال يف 2019.
وأكد أن الحكومة س�تواصل دعم املش�اريع العمالقة، وزيادة 

كفاءة اإلنفاق وتمكني القطاع الخاص من خلق الوظائف.
وأضاف أن من املتوقع أن ينمو الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي 
للمملكة بنسبة 2.3 باملئة العام القادم، مقارنة مع 0.9 باملئة 

متوقعة يف 2019.
وع�ن الدين العام، ق�ال الجدعان إنه من املتوق�ع أن يرتفع يف 
2020 إىل 26 باملئ�ة من الناتج املحيل اإلجمايل، عند 754 مليار 
ريال، مقاب�ل 678 مليار ريال، أو 24 باملئ�ة من الناتج املحيل 

اإلجمايل، متوقعة يف 2019.

وزير الزراعة يعلن وصول الوجبة 
األولى من سماد الداب

عجز الميزانية السعودية يتفاقم

أعل�ن وزي�ر الزراع�ة صالح الحس�ني، الس�بت، عن وصول 
الوجبة األوىل من س�ماد ال�داب اىل ميناء البرصة والبالغة 25 
ال�ف طن من أص�ل 250 الف طن”.وقال الحس�ني يف بيان ، 
إن “باق�ي الوجب�ات س�تصل تباع�ا ليتم تجهي�ز الفالحني 
واملزارعني عن طري�ق الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية”، 
مبينا ان “الوزارة توزع س�ماد ال�داب واليوريا عىل الفالحني 
واملزارعني بالس�عر املدعوم وتقديم كافة التسهيالت الالزمة 
إلنج�اح العملية الزراعية”.وأضاف الحس�ني، أن “ذلك يأتي 
انسجاما مع الدعم الحكومي للقطاع الزراعي و حرصا عىل 

إنجاح املوسم الزراعي الشتوي 2020-2019”.

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

قال القائد العام لحرس الثورة االسلامية اللواء »حسني 
سلامي«، إن ما يقلارب نحو 8.5 مايني شلخص لقوا 
حتفهلم نتيجلة للتدخلات األمريكيلة املبلارشة أو غري 
املبلارشة يف الحلروب خال السلنوات األربعلني األخرية. 
وأفادت وكالة مهر لألنباء، أن القائد العام لحرس الثورة 
االسلامية اللواء حسلني سلامي أكلد يف ترصيحات له 

اليوم السبت عىل اعتاب ذكرى سيطرة الطاب عىل وكر 
التجسس األمريكي )مبنى السلفارة األمريكية سابقا(: 
يف الوقلت الذي تعلن فيه الواليات املتحدة رفضها امتاك 
أسللحة الدمار الشلامل فانها أول من استخدم الساح 
النووي. واشلار اللواء حسلني سامي اىل قتل أكثر من 8 
مايني شلخص جراء التدخات والسياسلات اآلمريكية 
مضيفا، ما يثري السلخرية ان املريكا تتحدث عن األمن 

العامللي يف الوقلت اللذي تعتلر فيله من أكلر مصدري 
السلاح يف العاللم .  واوضلح الللواء سلامي: الحقيقة 
هي أنله يمكن وصف املريكا بأن لها هويلة متناقضة 
وشخصية سياسية متناقضة تماما، ويف جميع الحروب 
الكلرى يف العاللم ويف حروب العقود األربعلة املاضية يف 
املنطقلة التي نسلميها العالم اإلسلامي ، لعبت أمريكا 

دوراً رئيسيا سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.

الحوثي: اتهام نتنياهو إليران بإدخال الصواريخ لليمن رسالة الستمرار العدوان دولي دوليعربي  عربي 

االستخبارات األمريكية تكذب مزاعمه حول 
امتالكه معلومات عن خليفة البغدادي

البيت األبيض يستعد لتنفيذ سيناريو عزل ترامب

المراقب العراقي/ متابعة...
اللوزراء  رئيلس  أّن  »تايملز«،  صحيفلة  ذكلرت 
الريطاني بوريس جونسون، سيتخىل عن التهديد 
بخلروج بريطانيا ملن االتحلاد األوروبي من دون 

اتفاق.
ولفتلت الصحيفلة إىل أّن »ذللك سليتم يف البيلان 
االنتخابي لحزب »املحافظني«، مضيفة أّن الرتكيز 

سيكون عىل القبول باتفاقه بشأن الخروج«.
وكان جونسلون قلد تعهلد بالعملل علىل تنفيلذ 
»بريكسلت« الذي كان مقلرراً يف الحادي والثاثني 
ملن ترشيلن األول، لكنه أجلر عىل إرجائله ثاثة 
أشلهر بعلد أن فشلل يف إقنلاع مجللس العملوم 
باملوافقلة علىل االتفاق الذي توصلل إليه بصعوبة 

مع االتحاد األوروبي.
وبعد التمديد، دعا جونسلون االتحاد 

األوروبي إىل اسلتبعاد أي تمديد 
آخلر لل«بريكسلت«، إذ قال 

املفوضيلة  رئيلس  إىل  رسلالة  يف 
األوروبيلة دونالد توسلك، إّنه 

يقبل بقرار التمديد، إال أّنه 
»يدعو الدول األعضاء يف 

االتحاد األوروبي كذلك 
إىل توضيلح أّنله من 
تمديد  املمكلن  غلري 

املوعد مرة أخرى بعد 
31 كانون الثاني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة الغارديان تقريرا ملراسللها للشؤون الدولية »بيرت 
بومونلت« بعنلوان »قتىل الحلرب يف اليمن يزيلدون عىل 100 ألف 
قتيلل«. وقلال الصحيفلة الريطانيلة يف تقرير اطلعلت »أملراقب 
العراقلي« عليله إنله »تبعا لإلحصلاءات التي كشلف عنها مركز 
معلوملات الرصاعلات املسللحة اللذي يحظلى بثقة كبلرية عىل 
املستوى العلمي فإن عدد القتىل يف الحرب يف اليمن التي بدأت عام 

2015 قد وصل إىل 100 ألف قتيل«.
وأشار إىل أن املركز يتتبع حاالت القتل املؤكدة يف الرصاع الجاري يف 
اليمن ويحظى بثقة كبرية، وأعلن يف أحدث تقرير له أن بني القتىل 

12 ألف مدني سقطوا خال عمليات استهداف مبارشة.
وتضيف الصحيفة أن »التقرير كشلف  أن عدد القتىل خال العام 
الجاري وصل إىل 20 ألف قتيل ما يجعله ثاني أسلوأ أعوام الحرب 

يف اليمن بعد العام 2018«.

الغارديان: ضحايا الحرب في اليمن يزيدون على 100 ألف

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
املراقب العراقي/ متابعة...

أظهلرت مقاطلع فيديو متداولة علر مواقع 
التواصلل االجتماعي عمليلة خطف يف وضح 
النهار تحت تهديد السلاح، وذلك يف العاصمة 

السعودية الرياض.
وأظهلر مقطع فيديو قيام رجلل بتهديد آخر 
بالسلاح وإجبلاره عىل الدخلول يف الصندوق 
الخلفي ملركبة بيضاء، وإغاق الصندوق عليه 

ومغادرة  املنطقة.
وقالت مصادر من السلعودية إن »السللطات 
اعتقلت الجاني اللذي ظهر يف الفيديو، وبدأت 
إجلراءات التحقيق معه، كملا أفادت بتحويل 
املختطف إىل املشلفى للكشلف عليله وتقديم 

تقرير مفصل عن حالته الصحية«.

وتداول السعوديون عر مواقع التواصل فيديو 
الحادثلة، وعلر كثلري منهم عن اسلتغرابهم 
لحلدوث مثل هلذه الجريمة يف وضلح النهار، 
فيما نرش ناشطون فيديوهات تقول إنها من 

عملية اعتقال الجاني.
واسلتهزأ كثلريون بحاللة الفلتلان األمني يف 
املنطقة بعد الحادثة، وعروا عن تخوفهم من 

نتائج ذلك.

العربي: ناشطون يؤشرون انفالتا في األمن السعودي  القدس 

ثالثة معتقلين من القطيف يستعيدون حّريتهم 
والعدوان يغدر برابع

ل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير بغزة حماس تحمِّ

»تايمز«: جونسون يتخلى عن التهديد بـ »بريكست« من دون اتفاق

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهلم »الحلزب الشليوعي« السلوداني، أحلد 
الحريلة والتغيلري«، قائلدة  مكونلات »قلوى 
الحراك االحتجاجي الذي أطاح بالرئيس »عمر 
البشري«، دولتي اإلمارات والسعودية بل«التآمر 
إلجهاض الثورة السودانية«، مطالبا الحكومة 

االنتقالية بسحب قوات باده من اليمن.
وقال السلكرتري العام للحزب الشيوعي محمد 
مختلار الخطيب، يف ندوة سياسلية بمدينة أم 
درملان غربلي العاصملة الخرطلوم »نطالب 
الحكومة االنتقالية بإنهاء كل االتفاقيات التي 
أبرمتها حكومة غري رشعية مع جهات أجنبية، 
وندعلو لسلحب القواعد العسلكرية واألجهزة 
االسلتخباراتية واالنسحاب الفوري من املحور 
العربلي الرجعي وسلحب قواتنا ملن اليمن«. 
وأوضح »الخطيب« أن الحزب »يرفض التدخل 

يف شلؤون الدول األخرى ويرفض وجود قواتنا 
يف االفريكلوم )القيلادة العسلكرية األمريكية 
بأفريقيلا( تحت إملرة وزارة الدفاع األمريكية 
لخدمة مصالحها، ونرفض تعريض أمن بادنا 

وسامة شعبنا لنريان الدول الكرى«.
وأضاف »الخطيب« أن الحزب »رفض تماما أن 
تتكرر مرة أخرى تجربة قصف مصنع الريموك 

يف الخرطوم بالصواريخ«.
وانتقلد الحلزب موقف اإلملارات والسلعودية 
ملن الثورة السلودانية، الفتا إىل أن »شلعارات 
ديسلمر/كانون أول )إبلان االحتجاجات التي 
أطاحلت بالبشلري( أرعبت دوال؛ لذللك اتجهت 
للتآمر علىل االنتفاضة ألنها أرعبتهم بإمكانية 
انتقلال عدوى الثورة السلودانية إىل شلعوبهم 

فيفقدون السيطرة عليها«.
اإلملارات  »قيلام  إىل  »الخطيلب«  وأشلار 
والسلعودية بإجلراء مجموعة ملن االتصاالت 
ملع كيانات سياسلية وقيادات بلارزة يف قوى 
املعارضلة غلري متحمسلة للتغيلري الجذري يف 
السلودان )لم يسلمها( وسلعوا لتغيري مسلار 

االنتفاضة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت مصلادر حقوقّية بتعرّض معتقلتي اللرأي »هاجر منصور، 
ومدينلة عيل« لإلهانة وسلوء املعاملة عىل يد رشطّية داخل سلجن 
عيىس للنسلاء. وقاللت املصادر، أّن »رشطّية من أصول »سلورّية« 
تعّملدت إهانة املعتقلة »هاجلر منصور« يوم األربعلاء 29 ترشين 
األول 2019،  اسلمراًرا يف تعاملهلا غري القانونلّي مع املعتقات عىل 

خلفية سياسّية بشكل خاّص.
وأشلارت املصلادر إىل »مواصلة إدارة السلجن بحرملان املعتقلتني 
»هاجر منصلور ومدينة عيل« من حّقهما يف الزيارة الخاّصة، وذلك 
عقاًبا لهما علىل احتجاجهما عىل الخروج للزيارة طواعية بسلبب 
الحواجلز الزجاجّية، حيث للم يتّم تخصيص زيلارة لهما منذ أكثر 

من عام«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قتل 6 تاميذ أثناء توجههم إىل املدرسلة صباح السلبت، إثر انفجار قنبلة 

مزروعة عىل الطريق يف والية تخار شمال أفغانستان.
وقلال املتحدث باسلم حاكم والية تخار جواد هجري لوكالة »سلبوتنيك« 
وتابعته »املراقب العراقي« إن »االنفجار وقع يف مديرية درقد صباح اليوم، 

وهناك 9 ضحايا، عثرنا عىل أجساد 6 تاميذ، وهناك 3 مفقودي األثر«.
وأوضلح هجلري قائلا: إن »أعملار القتلىل تلرتاوح بلني 11 و12 عاما 

وجميعهم تاميذ مدرسة واحدة«.
كما اتهلم هجري ما وصفهلم بالل«املعارضلة املسللحة« بالوقوف وراء 

االنفجار بهدف التخريب.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعللن البيلت األبيض أنه مسلتعد لتحقق سليناريو 
عزل الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، وسط تكثيف 
الديمقراطيلني جهودهم يف هذا االتجاه، يأتي ذلك يف 
وقلت أكد تقريلر أن االسلتخبارات االمريكية كذبت 
مزاعم الرئيس االمريكي حول إمتاكه معلومات عن 

خليفة البغدادي. 
وقاللت املتحدثلة باسلم البيلت األبيض، سلتيفاني 
غريشلام، يف حديث لقناة “فوكس نيلوز”، وتابعته 
»املراقلب العراقلي« ردا عىل سلؤال حلول جاهزية 
“نعلم،  الديمقراطيلني:  لنجلاح  األمريكيلة  اإلدارة 

مستعدون ألن يحدث العزل”.
النلواب  »رئيسلة مجللس  أن  وأضافلت غريشلام 
األمريكلي، نانلي بيللويس، “أكلدت بوضلوح أن 
التصويلت  ينلوون  فيله  الديمقراطيلني  األعضلاء 

لصالح” هذا القرار«.
ولفتت املتحدثة باسلم البيت األبيض إىل أن »طبيعة 
القلرار حول عزل ترامب غري معروفة مسلبقا، لكن 

ذلك يمثل “أمرا يمكن توقعه«.
واعترت املسلؤولة أن »الرئيلس األمريكي لم يفعل 
أي يشء صحيلح«، مشلددة عىل أنله »ال يشء يجب 
أن يخفيله”، وقالت إن املكاملة بلني ترامب والرئيس 
تسلببت  التلي  زيلينسلكي،  فاديملري  األوكرانلي، 

باألزملة، “كانلت اتصلاال هاتفيلا عاديا ملع زعيم 
أجنبي”، ولم يتلم العثور عىل أي دليل يثبت محاولة 
سليد البيت األبيض عرض “خدملة مقابلة خدمة” 

عىل نظريه.
ويأتي هلذا الترصيح بعد أن صلادق مجلس النواب 
األمريكلي، الغرفلة السلفىل ملن الكونغلرس التي 
يهيملن فيهلا حاليلا الديمقراطيون، علىل مرشوع 
قانلون يقيض بإطاق املرحللة العلنية من التحقيق 
بشلأن مسلألة علزل تراملب، املنتملي إىل الحلزب 
الجمهلوري والذي يتهلم من قبل معارضيه بسلوء 
اسلتخدام صاحياته وتعريض أمن الواليات املتحدة 

األمني إىل الخطر.
ويقلول الديمقراطيون يف مجلس النلواب إن ترامب 
“مارس الضغط” عىل زيلينسلكي، إلقناعه بإطاق 
تحقيلق ملع هانلرت بايلدن، نجلل نائلب الرئيلس 
األمريكلي السلابق، الديمقراطلي جو بايلدن، الذي 
يعتر من أبرز منافي سليد البيت األبيض الحايل يف 

انتخابات 2020.
ويف حلال دعلم مجلس النلواب نهائيا علزل ترامب، 
سليكون مصري الرئيلس بيد مجلس الشليوخ الذي 
يهيمن فيه الجمهوريون، ولن تتم إقالة سليد البيت 
األبيض من منصبه إال يف حال دعم ثلثي الغرفة العليا 
بالكونغرس هذا اإلجراء، الذي سليمثل، حال إقراره، 

أول سابقة من نوعها يف تاريخ الواليات املتحدة.
من جهة أخرى كشلف تقرير لصحيفلة االندبندنت 
الريطانيلة، ان الرئيس االمريكي دونالد ترامب غرد 
بعلد عدة ايام علىل مقتل زعيم تنظيلم داعش قائا 
إننلا ” نعرف بالضبط من هو خليفة البغدادي” لكن 
االسلتخبارات االمريكيلة كذبت هذه املزاعلم قائلة 
انهلم اليعرفون الكثلري عن الزعيم الجديلد للتنظيم 

االرهابي.
ونقلل التقرير اللذي نرشته صحيفلة »االندبندنت« 
وتابعتله »املراقب العراقي« عن علدد من الخراء يف 
وكالة االسلتخبارات املركزية االمريكية قولهم إنهم 
” اليعرفلون الكثري عن الزعيلم الجديد لداعش ، عىل 
الرغلم من وجلود طلرق مختلفة سيسلتخدمونها 
ملعرفلة هويته ، منها القدرة علىل اعرتاض املكاملات 
الهاتفية والرسلائل النصية وأي اتصاالت بني قيادة 
داعش أو املوظفني ذوي املسلتوى األدنى من شأنها 
أن توفر خلفية حول من هو القائد الجديد واآلخرين 

املرتبطني به«.
واضاف الخراء أن »هناك ايضا شلبكة من املخرين 
املنظملة  داخلل  بالفعلل  وموجوديلن  مزروعلني 
االرهابية  حيث شلاهدنا معلوماتهم االستخباراتية 
من خال الحلفاء األكلراد  أدت إىل الغارة التي قتلت 

البغدادي«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اسلتعاد اللرادود الحسليني مجتبى ابراهيلم آل تلراب حريته بعدما 
أفرجت السللطات السلعودية إثر ميّض 3 سلنوات قضاهلا ظلًما يف 
املعتقلل، بتهمة الخروج يف موكب العزاء السلنوي املوّحد يف القطيف 

عام 2016.
وكان مجبتلى ابراهيلم قلد اعتقل يف 10 كانلون األول علام 2016، 

واعتقل داخل سجن  مباحث الدمام 3 سنوات.

وإضافلة اىل نشلاطه يف اإلنشلادي الديني، مجتبى ملن أهايل جزيرة 
تلاروت وهلو طالب طّب يف جامعلة اإلمام عبدالرحملن بن فيصل يف 

الدمام ورادود معروف عىل مستوى الخليج.
باملوازاة، أفرجت السلطات السعودية عن الشاب املعتقل مكي العباس 

بعد قضائه 3 أعواٍم يف غياهب الّسجون عىل خلفية ُتهٍم سياسية.
كذللك أُفرج عن املعتقل زاهر عبدالله الزاهلر من أهايل بلدة العوامية 

بعد اعتقال مدة 8 سنوات يف سجن املباحث العامة بالدمام.
وكان قد اعتقل الزاهر يف 23 كانون الثاني  2012.

الحكومة تغدر بأحد املعتقلني... 
يف املقابل، غدرت السلطات باملعتقل محمد حسن اللباد، فبعد أن سلّم 
األخري نفسله بناًء علىل وعود أمري املنطقة الرشقية سلعود بن نايف 
وتعّهدت مباحث الدمام بإطاق رساحه بعد 6 أشلهر وعدم تعريضه 
للتعذيلب، خانت الحكوملة وعدها باألمان وأخضعتله للتعذيب، كما 

أصدرت بحقه حكًما ابتدائًيا باإلعدام.
 ُيذكلر أن نكث األمان هو أحلد جرائم الحكومة السلعودية املمنهجة 
بحق عائلة اللباد، فاملُعتقل محمد حسلن اللباد شلقيق املُعتقل جال 
اللباد الذي تطالب النيابة بإعدامه، كما أن شلقيقهما الشهيد فاضل 
اللبلاد اعتقل علام 2012 وأُخضلع للتعذيب وملحاكملٍة صورية قبل 

تصفيته يف نيسان املايض.

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهملت حركة حملاس العلدو الصهيوني 
بالوقلوف وراء التصعيلد األخلري يف قطلاع 
غزة والذي أسلفر عن استشهاد فلسطيني 

وإصابة آخرين.
وقال املتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، 
يف ترصيلح اطلعلت »املراقلب العراقي« إن 
»اسلتهداف االحتلال اإلرسائيليل مواقلع 
املقاومة وأهلنا يف غزة، تصعيد خطري بحق 
املدنيلني األبرياء، يتحملل العدو الصهيوني 

تبعاته وتداعياته«.
وأوضلح أن »حجم االعتلداءات اإلرسائيلية 
التلي طاللت العديد ملن مواقلع املقاومة 

يعكس نواياه املسبقة بالتدمري والتخريب«.
وتابلع برهلوم أن »قتلل األبريلاء وتفجري 
األوضاع ملع املقاومة الباسللة لن يرتد إال 
يف وجله االحتال«، مؤكدا أن املقاومة بغزة 
»لن تسلمح باسلتباحة الدم الفلسطيني، 
أو أن تكلون غلزة سلاحة لتصديلر أزمات 

االحتال الداخلية«.
وكانلت جيوش العدو الصهيوني قد شلنت 
فجلر السلبت سلسللة ملن الغلارات عىل 
مناطلق متفرقة ملن قطاع غلزة، أدت إىل 
استشهاد فلسطيني، وإصابة اثننينْ بجراح 
وصفتهلا وزارة الصحلة بلني »الخطلرية 

واملتوسطة«.

حزب سوداني يتهم اإلمارات والسعودية بالتآمر على ثورة بالده

مقتل 6 تالميذ إثر انفجار قنبلة شماليَّ أفغانستان

مسلسل التضييق مستمّر بحّق معتقلتي الرأي في البحرين 
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لق�د تحمل�ت األم العراقي�ة تبعات الفس�اد الس�يايس 
واإلجتماع�ي واإلقتصادي لعقود طويل�ة وكانت دائماً  
بني املطرقة والس�ندان ،  بني السلطة األبوية والسلطة 

السياسية .
رغ�م أن التميي�ز يف األع�راف كان مس�لطاً ع�ى املرأة 
العراقية يف كل يشء ، يف املكانة اإلجتماعية وحرية الرأي 
واإلختيار ، لحرية العمل وحرية العالقات اإلجتماعية ، 
لكنها تس�اوت مع الرجل يف العقوب�ة واألحكام ضمن 
النضال الس�يايس فامتألت الس�جون بهن وأسُتهدفت 
الناشطات منهن بالقمع السيايس والتجريم واالغتيال 
وتش�ويه الس�معة االجتماعية كس�الح حاد للحد من 
حركته�ن . إال أن األم العراقي�ة بقي�ت مقاتلة يف بيتها 
ومجتمعها ويف وطنها ، فأرضعت أوالدها محبة الوطن 

غري مبالية بالجوع والفقر واملالحقات السياسية  . 
يف أول يوم درايس تعلم أطفالنا ) نشيد موطني ( وقيل 
له�م هذا ما يمكن أن ُينىس يف املس�تقبل ، وحني عادوا 
إىل أمهاته�م قلن لهم  هذا ما ال يمكن أن تنس�وه أبداً ، 
قد تنسون بعض ما تتعلمونه لكن هذا النشيد سيبقى 
محف�وراً يف أذهانكم ، ويبقى له امل�ذاق الطيب كمذاق 
اللب�ن الذي رضعتم�وه مني  . ومر زمن لم أس�مع من 
ي�ردده حت�ى ظننت إنه ق�د ُنيس إىل أن س�معت طالب 
بغ�داد والبرصة يرددون�ه بصوت مالئك�ي ، لكنه كان 
قوياً ُمرعباً للظاملني . إنه الجيل الذي تعلم من الش�ارع 
العراقي الفرق بني الحق والباطل والجيل الذي تعلم من 
الصحافة الحرة وس�مع الحقائق التي لم يسمعها من 
الصحاف�ة املدفوع ثمنها ، إنه جي�ل اإلنرتنيت والعوملة 
الذي أح�ب أن يكون وطنه جزءاً من التاريخ ال س�ائراً 
خلفه . لم يطالب هؤالء الشباب برفاهية شباب العالم 
ب�ل بالكفاي�ة اإلجتماعي�ة وإح�رتام كينون�ة املواطن 

وإحرتام جسده وعقله وقلبه وإرادته .
لق�د ول�دت األم العراقية جيالً لم يعد يه�اب املوت ألنه 
ُولد معه وتربى معه ، رآه يف كل شارع ويف كل حي ، ويف 
كل قطرة ماء أو لقمة طعام أو دواء فاس�د ، لكل وعد 
ُيقال وال ينفذ . قال يل ذات يوم ش�اب عراقي يافع .. يا 
خال�ة تعودنا ع�ى رائحة املوت  والدم�اء  ، حني أذهب 
إىل املدرس�ة صباحاً تعودت أن أرى بني الحني واآلخر يف 
مزبل�ة الحي بقايا أعضاء برشية وأحياناً رأس رجل أو 
إمرأة أو طفل ، وكنا نرى أحياناً بعض الكالب الس�ائبة 
تل�وك بعضاً م�ن هذه الرف�ات فنخ�اف أن تتعود هذه 
ال�كالب عى طعم اللح�م البرشي ، تعودن�ا عى رائحة 
املوت�ى الذي�ن لم ُيدفن�وا ، وتعودن�ا أن ُندي�ر وجوهنا 
ونقول يرحمهم الله ، ثم نسري ُقدماً محاولني أن ننىس 
. لكن ش�بابنا لم ينس وذكرتهم بذلك كل عني منكرسة 
ويد ممدودة للتس�ول  وكل فم تيبس من شدة العطش  
ومنظ�ر كل أم عراقي�ة إفرتش�ت الش�ارع لك�ي تبيع 
املحارم الورقية أو علب السكائر لكي تطعم أطفالها .

إن خزي�ن الث�ورة واأللم قد جعل الش�باب يولدون من 
رح�م األم العراقية من جديد ، فرتك�وا مقاعد املقاهي 
ورموا ) بشيش األركيلة ( ثم وقفوا تحت نصب الحرية 
لك�ي يزيح�وا الرتاب وال�ركام من فوقه ، فع�اد وكأنه 
ُنحت من جديد ولبس ُحلة العرس الدامي ، وكان عرس 
ه�ؤالء الش�باب الذين ل�م تجد أمهاتهم ما تش�رتي به 
بدالت أعراس�هم فإشرتوا أكفانهم وقدموها قرباناً مع 

أبنائهم تحت نصب الحرية .

طوبى لألمهات العراقيات

د. ناهدة محمد عيل

،

»البعيد عن العين بعيد عن القلب«، هذا ما وصف 
به الباحث ومؤسس مشروع الدفاع الجوي في الكيان 

الصهيوني، »عوزي روبين«، في مقالة كتبها 
في مركز القدس للشؤون االستراتيجية واألمنية، 
الحرب المنسية في اليمن والمندلعة منذ أكثر من 

أربع سنوات. هذه الحرب التي تحظى باالنتباه في 
»إسرائيل«، نتائجها ستكون مصيرية على مستقبل 

الشرق األوسط في ظل التهديدات األمنية على 
»إسرائيل«. على كفتي الميزان، ال يوضع مصير اليمن 

فحسب، إنما مستقبل الشرق األوسط كله. المنتصر 
في هذه الحرب سيسيطر ليس فقط على الموارد 

الطبيعية، المتواضعة جدا، لليمن، إنما أيضا، وبشكل 
خاص، على مضيق باب المندب، أحد طرق المواصالت 
البحرية السبعة الرئيسية على الكرة األرضية والمفتاح 
لطريق المواصالت البحري الذي ال يقل عنه حساسية 

وهو قناة السويس. ورغم الداللة الضخمة لهذه 
الحرب، فهي ال تحظى بانتباه عالمي إضافة 

إلى اهتمام األمم المتحدة ومؤسسات إنسانية 
بالمعاناة البشرية التي تسّببت بها.

بقلم/بقلم/ عادل الجبوري…
وال شك أن قرار اغالق مكاتب القنوات املشار 
اليه�ا، ومنعها من العمل داخل العراق، يمثل 
خطوة يف االتجاه الصحيح، يف اطار مواجهة 
املش�اريع واألجندات التخريبية والتدمريية، 
الس�اعية اىل اغ�راق الع�راق يف دوامة العنف 
والف�وىض والتناح�ر الداخ�ي. وق�د وجدت 
التظاه�رات  موضوع�ة  يف  القن�وات  ه�ذه 
الجماهريية فرص�ة ذهبية لصب الزيت عى 
الن�ار، من خالل الس�عي املحم�وم البراز كل 
الجوانب واملمارس�ات الس�لبية فيها، ناهيك 
ع�ن فربكة األخبار واملعلوم�ات الزائفة، من 
أج�ل خلق الفتن، وايج�اد االجواء واملناخات 
األمني�ة  الق�وات  ب�ني  للتص�ادم  املناس�بة 
الحكومية من جهة واملتظاهرين الس�لميني 

من جهة أخرى.
ول�م يع�د خافًي�ا، أن قن�اة »الح�رة عراق« 
و«العربي�ة« و«العربي�ة الح�دث«، وقن�وات 
أخ�رى، ل�م تتب�نَّ يف أي وق�ت م�ن األوقات 
منهًج�ا اعالمًي�ا موضوعًي�ا محاي�دا، حيال 
أح�داث ووقائع املش�هد العراق�ي، بل كانت 
عى طول الخط، تعرب عن حقيقة التوجهات 
االمريكية والصهيونية املعادية للعراق، التي 
دأبت ع�ى رضب واس�تهداف مكامن القوة 
فيه، كاملرجعية الدينية الرش�يدة، والحش�د 
الش�عبي، والقوى والش�خصيات السياسية 
الوطنية. ومن يراجع اداء تلك القنوات خالل 
الش�هور القليلة املاضية تحديًدا، يس�تطيع 
التحري�ض  حج�م  ويش�خص  يلم�س  أن 
والتزيي�ف الذي انس�اقت في�ه، ليبلغ ذروته 
خالل التظاهرات الجماهريي�ة التي اندلعت 
بالعاصم�ة بغداد وع�دد من امل�دن العراقية 

مطلع شهر ترشين االول - اكتوبر املايض.
ويخط�ئ من يتص�ور أو يفرتض أن »قنوات 
الفتن�ة« تعم�ل وف�ق اجته�ادات وتقديرات 
خاصة، بل إن هناك جهات خارجية تخطط 
وتوج�ه وتح�دد املس�ارات املطلوب�ة، وم�ا 
تطرحه وتسوقه تلك القنوات، ال يتعدى كونه 
جزًءا صغ�رًيا من الح�رب االعالمية الناعمة 
واالتجاه�ات.  والجوان�ب  األبع�اد  متع�ددة 
فالوثائق التي تداولتها بعض وسائل االعالم 
مؤخ�رًا توض�ح دور الس�فارة األمريكية يف 
بغداد بتأزيم األوضاع وبث الفتن وخلق أجواء 
االقتتال والرصاع الداخي. وبحسب الوثائق، 

هناك فري�ق للعمليات النفس�ية، يعمل عى 
إرس�ال التهديدات اإلعالمية إلح�داث التأثري 
النف�يس وكرس معنوي�ات الطاقم الحكومي 
وأف�راد الجه�از األمن�ي، وب�ّث الش�ائعات 
بغ�زارة إىل الجمه�ور وتعبئ�ة املتظاهري�ن 
للتحش�يد  الحكوم�ة، وهن�اك فري�ق  ض�د 
اإللكرتوني وهو جيش م�دّرب ومنّظم يهتّم 
بصناع�ة املعارض�ني اإللكرتوني�ني، وتعبئة 
الش�ارع، وإيص�ال التعليم�ات كاف�ة حول 
طرق واتجاهات القواطع والنزول واالنطالق 
امليداني، وهو يدير صفحات ناش�طة مؤثرة 
وأخ�رى عادية. اىل جانب ذلك، تؤكد الوثائق، 
تلق�ى  لالنته�اكات،  توثي�ق  فري�ق  وج�ود 

تدريب�ات خاص�ة يف كل م�ن أربي�ل وعّمان، 
وه�و يعمل عى رصد االنته�اكات وفربكتها 
وتضخي�م األخطاء األمنية. كم�ا يتوىّل إعداد 
تقارير مدعومة بالوثائق والش�هادات تثبت 
قي�ام األجه�زة األمنية بانتهاكات جس�يمة 
ومخالف�ة ملعايري حري�ة التعب�ري، واعتقال 
املتظاهري�ن، وقت�ل وإصاب�ة وتعذيب وغري 
ذلك، اضاف�ة اىل إع�داد التقاري�ر التي تؤكد 
التزام املتظاهرين بقواعد التظاهر السلمي.

وكل ذل�ك ال ب�د م�ن أن تك�ون أح�د أه�م 
مفاصل�ه وس�ائل االع�الم املرئي�ة اىل جانب 
الفضاء االلكرتوني، املتمثل بمواقع التواصل 
االجتماعي. وطبيعي أن وس�ائل االعالم التي 

يمك�ن توظيفها لتنفيذ مثل تلك املخططات، 
ه�ي تل�ك التابع�ة واملمول�ة م�ن اصح�اب 
الكربى.  االجندات واملش�اريع واملخطط�ات 
وال ش�ك أن »الحرة« و«العربي�ة« و«العربية 
الح�دث« ومعها قنوات أخرى مثل »س�كاي 
نيوز العربية«، خري من يؤدي الدور املطلوب 

يف هذا السياق.
ول�م يع�د األمر صعًب�ا عى الفه�م والتحليل 
والتفس�ري، بالنس�بة ألي شخص مهما كان 

مستواه الثقايف والسيايس والعلمي.
ويف ه�ذا االتج�اه، يؤك�د الس�فري القط�ري 
يف االردن س�عود ب�ن ن�ارص آل ثان�ي وجود 
جه�ات عربية وخارجي�ة تتحرك م�ن وراء 

الكواليس ألجل صب املزيد من الزيت عى نار 
االضطرابات يف العراق واس�تغالل مطالبات 

الشعب العراقي املرشوعة.
الح�راك  التش�ابه يف طبيع�ة  ولع�ل اوج�ه 
السيايس والش�عبي يف كل من العراق ولبنان 
ودول أخ�رى يف املنطق�ة، يمك�ن أن تك�ون 
م�ؤرًشا كافًي�ا عى ان�ه اىل جان�ب الظروف 
املتقاربة، هن�اك محركات وأهداف وأجندات 
واح�دة، وبالت�ايل ف�إن مواجهته�ا تتطل�ب 
رؤي�ة عميق�ة، وفهًم�ا واس�ًعا، وخارط�ة 
طريق واضحة، واج�راءات حازمة ال تنتهي 
عن�د اغالق مكات�ب، أو اص�دار بيانات ادانة 
واس�تنكار، ب�ل ال بد أن تك�ون أكرب من ذلك 

بقلم/ حسن سلمان…
تستخدم يف حرب اليمن تكتيكات حرب العصابات وأسلحة 
منحنية املسار إضافة اىل مسرّيات منها مسريات انتحارية، 
وهذا يحمل يف طياته عربًا مهمة ل�«إرسائيل«. فالحوثيون 
منذ بداية الحرب كانوا يرتقون درجة كل فرتة يف استخدام 
هذه األس�لحة، بداية يف توجيهها اىل التجمعات العسكرية 
للتحالف ومن ثم نحو املدن الحدودية الس�عودية. فالعربة 
األوىل لكيان العدو تتمثل يف أنه عندما بدأ الحوثيون بإطالق 
الصواري�خ تب�ني انها الصواري�خ التي ادعى الس�عوديون 
انه�م دمروها يف أوىل هجماتهم م�ع بداية الحرب. من هنا 
يقول الباحث عوزري روبني إن »هجوًما وقائًيا عى أماكن 

إخفاء صواريخ ال يضمن منع إطالق صواريخ بعد ذلك«.
مروح�ة الهجم�ات الصاروخي�ة من قب�ل الحوثيني كانت 
واس�عة جغرافًي�ا ونوعًي�ا، تضمن�ت أهداف مراك�ز قوة، 
تجمعات س�كانية وأهداف أخرى قيمة، وكمثال عى ذلك، 

استهداف قواعد الجو السعودي، قواعد لوجستية عسكرية 
للتحال�ف ومط�ارات وموان�ئ مدني�ة، منش�آت نفطي�ة 
ومنش�آت لتحلية املياه، واهداف كثرية منها يف الس�عودية 
ومنه�ا يف االمارات العربية.: من هنا ف�إن العربة الثانية يف 
»إرسائيل« من الحرب اليمنية هي بحس�ب الدكتور عوزي 
روبني »تكّهن أنواع األهداف التي ستهاَجم يف »إرسائيل« يف 

كل حرب مستقبلية مع إيران أو أتباعها يف لبنان وغزة«.
وفًق�ا لروب�ني »يمك�ن أن نتوّقع كم�ا يف اليم�ن، أن العدّو 
س�يوّجه نريان صواريخه وقذائف�ه الصاروخية ليس نحو 
التجمعات الس�كانية وحس�ب، إنما أيضا نح�و تجمعات 
ومعس�كرات الجي�ش اإلرسائي�ي، قواع�د س�الح الج�و 
ومنشآت بنى تحتية قومية كش�بكات الكهرباء واملياه. ال 
يمكن أن ننفي احتمال غارات صاروخية عى رموز سلطة 
ومح�اوالت تصفي�ة مركزة لضب�اط وسياس�يني رفيعي 
الشأن عرب قذائف صاروخية دقيقة وطائرات غري مأهولة 

جوالة«.
بالرغ�م من الحص�ار الذي يفرض�ه تحالف الع�دوان عى 
اليمن وعى رأسهم الس�عودية، نجح أنصار الله يف تطوير 
قدراته�م العس�كرية والصاروخي�ة إضاف�ة اىل املس�ريات 
االنتحارية التي استخدمت بنجاح. من هنا، العربة الثالثة، 
كما كتب عوزري روبني، مؤس�س م�رشوع الدفاع الجوي 
يف »إرسائي�ل«، ان »كل حص�ار عى تهريب وس�ائل قتالية 
وعتاد صناعي له منفذ، ويمكن إيجاد طرق لتمرير وسائل 
قتالي�ة وعتاد«، وهذا م�ا يحصل يف غزة أيض�ا، فالحصار 
يمكن ان يبطئ يف تطوير القدرات العس�كرية لكن ال يمنع 
ذل�ك. الدكت�ور ع�وزري رزبني يق�ول انه »بش�أن الرصاع 
املتواص�ل إلرسائيل ضد إقامة بنى تحتية لصواريخ دقيقة 

من قبل حزب الله يف لبنان، املستقبل سيتكلّم«.
املمي�ز يف حرب اليمن، وهو ما يجب ان نعطيه حيزا خاصا 
يف هذه املقال، هو االس�تخدام الواس�ع والناجح للطائرات 

املس�رية االنتحارية، التي اس�تطاعت يف كث�ري من األحيان  
تجاوز أه�م منظومات الدفاع الجوي ل�دى التحالف وعى 
رأس�ها منظوم�ة »الباتري�وت« والنتائ�ج الت�ي حققتها. 
فالع�ربة الرابع�ة ل�«إرسائي�ل«، بحس�ب الدكت�ور عوزي 
روب�ني، »األهمي�ة اآلخ�ذة بالتزاي�د للمس�رّيات يف مفهوم 
الحرب لدى إيران واملح�ور املتجانس معها، ودورها يف كّل 

معركة مستقبلية«.
فم�ن الح�رب اليمني�ة يمكن االس�تنتاج ان�ه يف أي حرب 
مستقبلية سيحصل استخدام واسع للمسريات الستنزاف 
الدفاع الجوي اإلرسائيي ومهاجمة اهداف حيوية � مدنية 

او عسكرية � اللحاق أكرب رضر ب�«إرسائيل«.
يف الخالصة، ليس عبثا ان الكثريين من القادة اإلرسائيليني 
رصح�وا مؤخ�را عن التهدي�دات الجدي�دة الت�ي تواجهها 
»إرسائي�ل«، فإضافة اىل ترصيحات رئي�س أركان الجيش 
اإلرسائيي عن التحديات الجديدة ورضورة االس�تعداد لها 

ومالءمة الدفاعات الجوية لهذه التهديدات، وأيضا ترصيح 
رئيس الحكوم�ة نتنياهو عن نرش صواريخ يف اليمن تهدد 
»إرسائي�ل«، ج�اء ترصي�ح قائد س�الح الج�و اإلرسائيي، 
عمي�كام نوركني، خالل تخري�ج دورة ضباط دفاع جوي، 
ليقول إن�ه »بطائرات حيتس، يهلوم، عص�ا داوود والقبة 
الحديدية يف حالة تأه�ب عالية« مضيفا إن »تحدي الدفاع 
الج�وي اصبح اكثر تعقيدا، فقد انضم اىل تهديد الصواريخ 
والصواري�خ  االنتحاري�ة  املس�رية  الطائ�رات  املنحني�ة، 

املجنحة«.
ال ش�ك ان »الجي�ش وكّل األجه�زة األمني�ة يف »إرسائي�ل« 
سُتحس�ن الصن�ع إذا م�ا تابعت بح�رص أح�داث الحرب 
جنوب اململكة العربية السعودية، وبشكل خاص األسلوب 
ال�ذي يتم خالله اس�تخدام الصواريخ واملس�رّيات، ما نراه 
الي�وم يف اليمن س�ُيمارس غدا ضّد إرسائي�ل«، وفق تحذير 

روبني.

العراق.. إغالق قنوات الفتنة خطوة في االتجاه الصحيح

الحرب اليمنية والِعبُر اإلسرائيلية

تؤشر القرارات األخيرة التي اتخذتها هيئة االعالم واالتصاالت العراقية األسبوع المنصرم 
بحق عدد من وسائل االعالم، ومن بينها قناة »الحرة« وراديو »سوا« وقناتا »العربية« 

و«العربية حدث«، الى أن هذه القنوات تمادت وذهبت بعيًدا جًدا في حرف وتزييف 
الحقائق والعمل على تضليل الرأي العام، من خالل حمالت ممنهجة ومنسقة، كجزء 

من الحرب الناعمة التي تشنها أطراف خارجية وداخلية ضد العراق، حكومة وشعًبا.

،،

،،



في ابرز مالمح الدوري الممتاز..

بداية مميزة للميناء ونفط الوسط ومرتبكة لحامل اللقب وطموحة للصناعات

وفد الصقور يسافر إلى أربيل استعدادًا لمباراة مولودية الجزائر

المنتخب العراقي يلغي معسكر أربيل  جالل حسن يعلن جاهزيته للعودة 

غ�ادر وف�د ن�ادي الق�وة الجوية بك�رة القدم، 
متوجهاً إىل مدينة أربيل إلقامة معسكر تدريبي 
اس�تعداداً ملباراته أمام مولودية الجزائر ضمن 
جولة الذهاب لدور الستة عرش يف بطولة كأس 

»محمد السادس« لألندية العربية األبطال.
وذكر مرشف الفريق مهدي جاس�م أن »كتيبة 

الصقور توجهت إىل مدينة أربيل إلقامة معسكر 
تدريب�ي ع�ى أم�ل تأمني مب�اراة ودي�ة لتكون 
بروف�ة أخرية قبل اللق�اء الهام أم�ام مولودية 
الجزائر«، الفتا إىل أن »الفريق عى أتم الجاهزية 

لهذه املوقعة«.
وأشار جاسم، إىل أن »الكادر التدريبي والالعبني 

إيجابي�ة  بنتيج�ة  الخ�روج  ع�ى  مصمم�ون 
والع�ودة بف�وز ع�ى مولودي�ة الجزائ�ر والتي 
س�تقام ي�وم الثامن من ش�هر ترشي�ن الثاني 
الح�ايل عن�د الس�اعة الرابع�ة ع�را«، داعياً 
الجمه�ور إىل »م�ؤازرة الصق�ور بكثافة بعدما 
ق�ررت الهيئ�ة اإلداري�ة وبالتعاون م�ع رابطة 

مش�جعي الصقور بتس�يري حاف�الت مجاناً إىل 
مدينة أربيل«.

م�ن جانبه أك�د املدرب املس�اعد لفري�ق القوة 
الجوي�ة لؤي صالح، أن العب�ي الفريق الدوليني 
سيلتحقون باملنتخب الوطني بعد مباراة الفريق 
أمام مولودية الجزائر، ضمن ذهاب ثمن نهائي 
كأس محمد السادس لألندية األبطال، املقررة يف 

الثامن من الشهر الجاري يف أربيل.
وقال ص�الح »تنتظرنا مب�اراة يف غاية األهمية 
أمام مولودية الجزائر بثمن نهائي بطولة كأس 
محمد السادس لألندية األبطال، والتي نقلت إىل 
مدين�ة أربي�ل ، وبالتايل العبونا ضم�ن القائمة 
الوطنية س�يكملون مهمتهم م�ع الفريق حتى 
املواجه�ة العربي�ة ويلتحق�ون بش�كل مبارش 

بتدريبات املنتخب«.
وتاب�ع »مب�اراة املولودي�ة مهمة حيث نس�عى 
لتجهي�ز الفري�ق بش�كل مث�ايل رغ�م توق�ف 
منافس�ات ال�دوري، وخ�اض الفري�ق عدد من 
املباري�ات التجريبية آخرها أمام النفط وانتهت 
بفوز فريقن�ا برباعية نظيف�ة ونأمل أن يكون 

الفريق بأتم الجاهزية للمباراة«.
وأردف »فري�ق املولودي�ة ليس بالصيد الس�هل 
خصوص�ا وأن توق�ف منافس�ات ال�دوري أثر 
ع�ى فريقنا لكننا عازمون ع�ى تحقيق نتيجة 
جيدة يف مباراة الذهاب ومن ثم التحضري بشكل 

مناسب ملباراة العودة يف الجزائر«.
يشار إىل أن القوة الجوية تأهل لدور ثمن نهائي 
كأس محم�د الس�ادس لألندي�ة األبط�ال بع�د 

تجاوزه الساملية الكويتي.

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة

أك�د عضو لجن�ة الش�باب والرياضة الربملاني�ة النائب 
ديار ب�رواري، أن جميع الخيارات مفتوحة من االتحاد 
العراقي وبالتنسيق مع االتحاد االسيوي لضمان إقامة 
جمي�ع مباري�ات االس�تحقاق العراقي داخ�ل األرايض 
العراقي�ة دون نقله�ا إىل بل�د آخ�ر بس�بب التظاهرات 
واألح�داث األمني�ة الحالي�ة. وق�ال ب�رواري إن »حالة 

اإلرب�اك والوضع املتش�نج الذي تعيش�ه الب�الد نتيجة 
للتظاهرات الشعبية، انعكست بشكل أو بآخر عى عمل 
املؤسس�ات العامة ومن بينها املؤسس�ات واألنش�طة 
الرياضي�ة«، مبين�اً أن »هذا الوضع يأتي نظرة س�لبية 
ل�دى املنظم�ات الدولية الت�ي تفكر بإقامة نش�اطات 
رياضي�ة يف العراق مس�تقبالً«. وأض�اف، أن »الرياضة 

بحاجة إىل اس�تعدادات وأرضية مناس�بة س�لمياً، ويف 
ظل هذه الظ�روف فمن الصعب توف�ري األمن والوضع 
املناس�ب للوف�ود الرياضية الت�ي لديها مش�اركات أو 
استحقاقات رياضية داخل العراق«، الفتاً إىل أن »هناك 
استحقاقات عديدة بعضها أجلت رسمياً كمباراة نادي 

القوة الجوية ضمن البطولة العربية .

الرياضة النيابية: الخيارات مفتوحة إلقامة مباريات المنتخب داخل العراق
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ل�م يلبث ال�دوري املمتاز أن انطلق يف موس�مه 
الجدي�د، حت�ى أعلن تأجيل�ه مرت�ني، وجاءت 
األخ�رية ع�ى وق�ع االحتجاج�ات املتواصلة يف 

البالد.
وكان�ت لجن�ة املس�ابقات باالتح�اد العراق�ي 
لكرة القدم ق�د أعلنت تأجي�ل مباريات الجولة 

الخامسة من الدوري، بناء عى تلك الظروف.
ولم تنتظم املس�ابقة حت�ى اآلن، ففي الجوالت 
األربع التي لعبت حتى اآلن، لم تس�تكمل بعض 
الف�رق مبارياته�ا، إذ خ�اض بعضه�ا مب�اراة 
واح�دة، أو اثنتني، بينم�ا لعبت فرق أخرى 3 أو 

4 مباريات.
العندليب يغرد

يحت�ل فري�ق نفط الوس�ط املرك�ز الخامس يف 
ترتيب الجدول، متقدما عى أندية خاضت عددا 

أكثر من املباريات.
وحق�ق نفط الوس�ط الف�وز يف املباراتني اللتني 
لعبهما حت�ى اآلن، ليصبح بذلك الفريق الوحيد 
الذي لم يفقد أي نقطة بالدوري العراقي حاليا، 

وبالتايل تعد بداية نفط الوسط هي األفضل.
هذه النتائج أتت من االس�تقرار امل�ايل باعتماد 
سياسة مالية قائمة عى توطني رواتب الالعبني 
وتجنب املشاكل املتكررة لعدد من األندية نتيجة 
تأخ�ر مس�تحقاتهم، باإلضافة إىل االس�تقرار 
الفن�ي بتواجد مدرب محنك مث�ل املدرب رايض 

شنيشل.
صورة مختلفة

رغ�م أن امليناء خاض مباري�ات أكثر من بعض 
الف�رق األخرى، حي�ث لعب 4 مباري�ات كاملة 
دون تأجي�ل، لكن ما يحس�ب للمين�اء صدارته 
للرتتي�ب، حي�ث جم�ع 8 نق�اط م�ن فوزي�ن 
وتعادل�ني، ليظهر بصورة مختلفة عن املوس�م 
املايض، الذي ش�هد تخبطا إداريا أودى بالفريق 

للرتاجع يف سلم الرتتيب.

امل�درب الروماني تيتا فال�ريي تمكن من إعادة 
ال�روح للفري�ق وحقق بداية جي�دة لكن املقبل 
سيكون أصعب عى امليناء للحفاظ عى تواجده 
يف مقدم�ة الرتتي�ب يف ظل املنافس�ة م�ع أندية 

كبرية أكثر استقرارا.
فريق طموح

الصناع�ات الكهربائية الذي يحتل املركز الرابع 
من 3 مباريات هو اآلخر يعكس صورة مختلفة 
عم�ا كان عليه يف املوس�م امل�ايض، حيث تمكن 
املدرب الش�اب ع�ادل نعمة من تش�كيل فريق 

متكامل يمزج بني الخربة والشباب.
الصناع�ات ف�از يف مبارات�ني وخ�ر واح�دة، 
وكان�ت بدايت�ه متعث�رة، لكنه رسع�ان ما عاد 
وحق�ق الت�وازن ليفوز مرت�ني، لكن م�ا يهدد 
الصناع�ات وثبات�ه الجان�ب املايل فق�ط، كون 

الفريق لم يستلم إىل اآلن مستحقاته.
تأخ�ر رصف األموال م�ن قب�ل وزارة الصناعة 
الن�ادي  الراعي�ة ق�د يرب�ك اس�تقرار  الجه�ة 

وينعكس عى نتائجه.
غياب البطل

يع�د تراج�ع فري�ق الرشط�ة، حام�ل اللق�ب، 
الظاه�رة األبرز يف الج�والت األرب�ع التي لعبت 
حت�ى اآلن بال�دوري العراق�ي، إذ يحت�ل حاليا 
املرك�ز 12، بعدم�ا خ�اض 3 مباري�ات، فاز يف 
واح�دة منه�ا، وتع�ادل مثلها، وخ�ر واحدة 
أيض�ا، يف بداي�ة مرتبكة للفريق ال�ذي يملك كل 
اإلمكاني�ات الت�ي تؤهل�ه ملواصل�ة الدفاع عن 

لقبه.
وربما يكون الرشطة قد دفع ثمن التحاق العبيه 
باملنتخ�ب الوطني، إضافة إىل غياب االنس�جام 
مع امل�درب الجديد الربي ألكس�ندر إليتيش، 
وبالت�ايل تأث�رت نتائ�ج الفريق، لك�ن الرشطة 
س�يكون أمام تحدي العودة يف الجوالت املقبلة، 

مما سيشعل املنافسة عى مراكز املقدمة.

وص�ل وفد م�ن االتح�اد اإليران�ي لكرة الق�دم، إىل 
محافظ�ة الب�رة من أج�ل تفقد ملع�ب البرة 

ال�دويل والفندق الذي س�يتواجد في�ه املنتخب 
اإليران�ي قب�ل املب�اراة املرتقب�ة بني 

التصفي�ات  يف  وإي�ران  الع�راق 
املزدوج�ة املؤهل�ة لنهائيات 

2022 وكأس  العالم  كأس 
آسيا 2023.

محم�د  برئاس�ة  الوف�د 
رضا ساكت نائب رئيس 
والوفد  اإليران�ي  االتحاد 
املراف�ق ل�ه، حي�ث تفقد 

يف  »الش�رياتون«  فن�دق 

البرة وملعب جذع النخلة ومالعب التدريب.
وم�ن املقرر أن تقام املباراة ب�ني املنتخبني يف ال�14 

من شهر ترشين الثاني الحايل.
ويلعب املنتخب الوطني يف املجموعة 
الثالث�ة الت�ي تض�م منتخب�ات 
وكمبوديا  والبحري�ن  إي�ران 

وهونغ كونغ.
ويحتل املنتخ�ب الوطني 
مجموعت�ه  ص�دارة 
برصي�د 7 نق�اط بفارق 
األه�داف ع�ن البحري�ن 
وبفارق نقطة واحدة عن 

إيران.

املنتخ�ب  مرم�ى  ح�ارس  تماث�ل 
العراقي ونادي الزوراء جالل حسن 
للش�فاء الت�ام، بعد اإلصاب�ة التي 
لحق�ت ب�ه وأبعدته ع�ن املباريات 
التصفي�ات  يف  املاضي�ة  الث�الث 
املزدوج�ة املؤهل�ة ل�كأيس آس�يا 

والعالم.
جاه�ز  اآلن  »ان�ا  حس�ن  وق�ال 
املباري�ات  يف  للمش�اركة  تمام�ا 
الرس�مية، بعد أن تماثلت للش�فاء 
الت�ام وأنهيت ف�رتة االستش�فاء، 
وخض�ت مب�اراة تجريبي�ة كاملة 

الك�رخ،  أم�ام  ال�زوراء  لفريق�ي 
غيبتن�ي  أن  بع�د  واألم�ور جي�دة 
اإلصاب�ة يف الفرتة املاضي�ة نتيجة 
احت�كاك يف الغ�روف«. وبني أنه 
»جاه�ز بدنيا بعد عملي�ة التأهيل 
والتدريبات الجماعية التي خاضها 
مع الزوراء، وخوض املباراة الودية 
أكدت جاهزيته بش�كل تام«، الفتا 
إىل أن »عودت�ه للمنتخ�ب س�تبقى 
مرتوكة للجه�از الفني عند إعالنه 
القائم�ة النهائية وأمنيت�ه العودة 

مجددا للمنتخب«.
»املنتخ�ب  أن  إىل  حس�ن  وأش�ار 
الوطني سيخوض مباراتني يف غاية 
املزدوج�ة،  بالتصفي�ات  األهمي�ة 
ونتيجتهما مؤث�رة يف تأهل الفريق 
واالق�رتاب م�ن الوص�ول للمرحلة 
النهائية م�ن التصفي�ات، وبالتايل 
نحن متحف�زون لتحقي�ق النتائج 
اإليجابية بدع�م جماهرينا لخطف 

بطاقة التأهل«.
يش�ار إىل أن ج�الل حس�ن أصيب 
مع فريق الزوراء أثناء معسكره يف 
مملك�ة املغرب قبل انطالق الدوري 

استطاع املنتخب الوطني، ان يحصد 13 ميدالية 
متنوعة يف بطولة العرب للجمناستك التي 

أقيمت منافساتها يف تونس.
زين�ب  الالعب�ة  وحصل�ت 

جمال ع�ى ذهبية وفضية 
الفن�ي،  الجمب�از  يف 
وهج  الالعبة  وحصدت 
احم�د، ع�ى ميداليتني 
وبرونزي�ة  فضي�ة 
املت�وازي  جه�ازي  يف 

والعارضة.
ونجح حس�ام س�الم يف 

حص�د ذهبية بجهاز طاولة القف�ز، اما الالعب 
محمد عص�ام، فحصد امليدالي�ة الفضية، 
فيما اس�تطاع الالعبان آدم احمد 
يحص�دا  أن  موف�ق  وعم�اد 

ميداليتني برونزيتني.
ذل�ك،  اىل  وباإلضاف�ة 
الشباب  منتخب  حصل 
الربونزية  امليدالية  عى 
وكذل�ك  الفرق�ي،  يف 
فضية وثالث برونزيات 
ل م�الك عب�د الجلي�ل يف 

الجمباز.

تلق�ى االتحاد العراقي لكرة اليد، دعوة رس�مية 
للمش�اركة يف قرع�ة البطول�ة االس�يوية، التي 
س�تقام يف الكوي�ت خالل ش�هر كان�ون الثاني 

املقبل.
وقال املنس�ق اإلعالمي التحاد اليد حس�ام عبد 
الرض�ا إن »االتح�اد اآلس�يوي لك�رة اليد، وجه 
الدعوة إىل االتح�اد العراقي لحضور حفل قرعة 
البطولة اآلس�يوية لكرة اليد ال� 19 التي ستقام 

يف دولة الكويت«.
وأوض�ح أن »القرعة س�تقام يف فندق )ميلنيوم 
قاع�ة كلوز( الي�وم الس�بت، حيث م�ن املؤمل 
مشاركة )13( منتخباً«، مشرياً إىل أن »البطولة 
س�تكون مؤهلة لنهائيات كأس العالم يف مر 

.»2021
يذك�ر أن البطولة اآلس�يوية لكرة الي�د للرجال 
س�تقام خالل الفرتة م�ن 16 ولغاية 27 كانون 

الثاني املقبل.

وفد إيراني يتفقد مالعب البصرة وفنادقها

العراق يحصد 13 ميدالية في بطولة
 العرب للجمناستك 

يد العراق تتلقى دعوة للمشاركة بقرعة
 البطولة االسيوية 

ألغى م�درب املنتخ�ب العراقي رسيتش�كو كاتانيتش، 
املعسكر املقرر للفريق يف مدينة أربيل تحضريًا ملواجهة 
املنتخ�ب اإليران�ي يف الرابع عرش من الش�هر الجاري يف 
مدين�ة الب�رة، ضمن منافس�ات الجول�ة الرابعة من 

التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس آسيا واملونديال.
وقال مدير الفريق باس�ل كوركي�س إن »الجهاز الفني 
بقي�ادة كاتانيت�ش قرر إلغ�اء املعس�كر التدريبي الذي 
كان مق�رًرا يف مدينة أربيل بس�بب ع�دم تفرغ الالعبني 
وتواج�د 7 منهم فقط، ما دفع املدرب إللغاء املعس�كر 

لعدم الفائدة الفنية منه بسبب عدم اكتمال الفريق«.
وبني أن املنتخب سيتجمع يف الثامن من الشهر الجاري 

يف الب�رة، عى أن يلتحق الالعبون املحرتفون بالتجمع 
تباعا يومي التاسع والعارش من الشهر الحايل، تحضريا 
ملواجهة املنتخب اإليراني يف الرابع عرش من هذا الشهر.

وأشار إىل أن الجميع يعي أهمية املباراة ونقاطها الثالث 
التي ستمنح الفريق فرصة االقرتاب من التأهل للجولة 
النهائي�ة من التصفيات، موضحا أن املباراة س�تقام يف 
ملعب جذع النخل�ة يف البرة وال يوجد أي مربر لنقلها 

ألي مكان آخر.
يش�ار إىل أن املنتخب العراقي يتص�در املجموعة الثالثة 
برصي�د 7 نق�اط، فيما يحت�ل املنتخب اإليران�ي املركز 

الثالث برصيد 6 نقاط.



المراقب العراقي/ متابعة...
املتص�در  ليفرب�ول  يخ�وض 
ومانشسرت س�يتي حامل اللقب 
تجربتهم�ا  موس�مني  آخ�ر  يف 
املرتقب�ة  القم�ة  قب�ل  األخ�رة 
بينهما األسبوع املقبل يف الدوري 

االنجليزي املمتاز.
ويف التوقيت نفسه اليوم السبت، 
يحل ليفربول ضيفا عىل اس�تون 
في�ا الخام�س عرش ويس�تقبل 
مانشس�رت س�يتي س�اوثمبتون 
الثام�ن ع�رش، ضم�ن املرحل�ة 
الحادية عرشة والف�ارق بينهما 

ست نقاط ملصلحة »الحمر«.
س�يتي  مب�اراة  وس�تكون 
وس�اوثمبتون إعادة ملواجهتهما 
الثاث�اء امل�ايض يف ثم�ن نهائي 
ويب�دو   ،)1-3( الرابط�ة  كأس 
فيه�ا العب�و امل�درب االس�باني 
بي�ب غوارديوال مرش�حني فوق 
العادة لتحقيق فوزهم الثامن يف 
ال�دوري، عىل خص�م خرس أربع 
م�رات يف آخر خم�س مباريات، 
ض�د  تأريخ�ي  س�قوط  بينه�ا 
ليسرت سيتي صفر9- عىل أرضه 

األسبوع املايض.
ع�ىل  مج�ددا  س�يتي  ويع�ول 
الت�ي  الهجومي�ة  ترس�انته 
س�رخيو  االرجنتيني  يتقدمه�ا 
اغويرو القادم قبل 8 سنوات من 

اتلتيكو مدريد اإلسباني.
ليفربول عىل خطى لقب 1990

أما ليفرب�ول الاه�ث وراء لقب 
أول يف الدوري منذ 1990، فيزور 
اس�تون في�ا وبجعبت�ه تس�عة 
انتصارات الفتة، متابعا مش�وار 
املوس�م املايض الذي انتهى بلقب 

دوري ابطال اوروبا.
أليك�س  وس�طه  الع�ب  وق�ال 
ال�ذي  تش�امربالين  اوكس�ايد 
س�جل هدف�ا رائعا ضد أرس�نال 
منتص�ف االس�بوع، ان�ه يتوقع 

عدم حصوله عىل موقع اس�ايس 
يف تشكيلة املدرب االملاني يورغن 
كل�وب »وأض�اف :لم أك�ن رائعا 
م�ع الك�رة وال حت�ى قريب�ا من 
مس�توياتي الش�خصية. أشاهد 

الشبان يف نهاية االسبوع 
م�اذا  وأع�رف 

يقدمون«.
في�ا  اس�تون  ناف�س  ولطامل�ا 
اندي�ة املقدم�ة، لكن يف الش�وط 
االول فق�ط، فتقدم عىل توتنهام 
وارس�نال -1صف�ر وتع�ادل مع 
مانشس�رت س�يتي صفر-صفر، 
قب�ل ان يتلقى ثاث�ة أهداف يف 

االش�واط الثاني�ة م�ن املباريات 
الثاث ويخرسها.

وخل�ف ثنائ�ي الص�دارة، ترتكز 
ليس�رت  الثنائ�ي  ع�ىل  االنظ�ار 
نقط�ة   20 صاحب�ي  وتش�ليس 
بفارق ثماني نقاط عن ليفربول 

االول.

وس�تكون مهم�ة ذئاب ليس�رت 
أكث�ر تعقيدا عندم�ا يحلون عىل 
الذي  السادس  كريس�تال باالس 
يحق�ق موس�ما واع�دا بقي�ادة 

املخرضم روي هودجسون.
أما تشليس الذي توقفت سلسلته 
انتصارات بخسارته  من س�بعة 

االربع�اء ضد مانشس�رت يونايتد 
يف كأس الرابطة، فيزور واتفورد 

االخر الذي لم يفز بعد.
الخام�س  ارس�نال  ويس�تقبل 
ولفرهامبتون الثاني عرش والذي 
لم يخرس يف آخر خمس مباريات.

ويبحث »املدفعجية« عن فوزهم 

االول بعد خسارتهم امام شيفيلد 
يونايتد صفر1- واهدارهم الفوز 

عىل كريستال باالس )2-2(.
ويح�ل مانشس�رت يونايت�د عىل 
بورنم�وث ال�ذي يتس�اوى معه 
ب�13 نقطة، باحثا عن استمرار 
انتفاضت�ه بع�د بداية موس�مه 

املخيبة.
وخطف العبو امل�درب النرويجي 
ف�وزا  سولس�كاير  غون�ار  أويل 
كأس  يف  تش�ليس  ع�ىل  ثمين�ا 
الرابطة عندما س�جل مهاجمهم 
الشاب ماركوس راشفورد هدفا 

رائعا من ركلة حرة.

اليوم .. اختباران سهالن نسبيا للسيتي وليفربول قبل لقائهما 

أج�ربت املواجه�ة املرتقب�ة يف الجول�ة الرابع�ة م�ن دور 
املجموعات لدوري أبطال أوروبا، بني إنرت ميان وبوروسيا 
دورتمون�د، مدرب النراتزوري أنطونيو كونتي عىل إجراء 
احرتازي قبل س�اعات من مباراته ض�د بولونيا بالدوري 
اإليط�ايل. وذكرت صحيفة »كوريري ديللو س�بورت«، أن 
كونت�ي قرر إراحة نجمه الغاني كوادو أس�امواه وإبعاده 

عن مب�اراة بولونيا املق�رر إقامتها اليوم الس�بت، ضمن 
منافسات الجولة 11 من الدوري اإليطايل.

وأش�ارت إىل أن القرار جاء للحف�اظ عليه كي ال يتعرض 
إلصاب�ة تمنعه من املش�اركة أم�ام بوروس�يا دورتموند 
نهاية األس�بوع بدوري أبطال أوروب�ا، مضيفة أن غيابه 
ه�و إج�راء اح�رتازي. وتابع�ت أن كونت�ي تلق�ى أخباًرا 

س�ارة بعدما تدرب ستيفانو س�ينيس، نجم وسط اإلنرت، 
أمس الجمعة، ليصبح جاهزًا للمش�اركة مع الفريق أمام 
بولونيا. وكان س�ينيس قد تعرض إلصابة أمام يوفنتوس 
مطلع ش�هر ترشين األول املايض، كما تعرض النتكاس�ة 
يف التدريبات أيًضا حرمته من املش�اركة مع الفريق حتى 

اآلن.

دورتموند ُيجبر كونتي على إراحة أسامواه
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ذك�ر تقرير صحفي فرنيس أن نادي برش�لونة 
ين�وي رصف النظر عن ضم كيليان مبابي نجم 

باريس سان جرمان.
وبحس�ب موقع »Le10sport«، فإن برش�لونة 
كان ضم�ن األندي�ة املهتم�ة بالحص�ول ع�ىل 
خدم�ات مبابي، لكن الس�عر املتوقع للصفقة، 

يشكل عائًقا أمام الفريق الكتالوني.
ومن املؤكد أن تكون قيم�ة انتقال مبابي، أبعد 
بكثر مما يخطط له برشلونة، وبالتايل سركز 
البارس�ا عىل مس�ار هجومي آخر أق�ل تكلفة، 
مثل الوتارو مارتينيز مهاجم إنرت ميان، والذي 

تقدر قيمته بنحو 100 مليون يورو.

ومن املتوق�ع أن يثر مباب�ي يف الصيف املقبل، 
أزم�ات كب�رة لليوناردو املدير الريايض لس�ان 
جرمان، يف ظل مستواه االستثنائي مع الفريق 
الفرن�يس ورغبت�ه يف االنتقال إىل مس�توى أعىل 

من املنافسة.
ويبدو ري�ال مدري�د مصمًما بش�كل كبر عىل 

لتعوي�ض  مباب�ي،  كيلي�ان  بخدم�ات  الف�وز 
رحيل نجم�ه الربتغايل كريس�تيانو رونالدو إىل 

يوفنتوس.
وتش�ر التقارير إىل أن س�ان جرمان لن يفرط 
يف مهاجمه الفرنيس، قبل انتهاء عقده يف صيف 

2022، مهما كان املقابل املادي.

اعرتف اإلسباني رافائيل نادال بعد تأهله لنصف نهائي بطولة باريس 
لتنس األساتذة، بتطور مستوى الرصبي نوفاك ديوكوفيتش.

وأك�د ن�ادال أن هذه الطفرة يف أداء الاعب الرصبي س�تجربه عىل بذل 
قص�ارى جه�ده إذا كان يريد الف�وز عليه يف نهائ�ي محتمل للبطولة 

الباريسية ذات األلف نقطة.
وق�ال اإلس�باني »لم يلع�ب يف اليوم�ني املاضيني بص�ورة جيدة. قدم 
مب�اراة رائعة اليوم. إنه أح�د أفضل العبي التن�س يف التأريخ، ويجيد 
اللع�ب عىل هذه األرضية أيضا. أدرك تمام�ا أنه يجب عيل أن أقدم كل 

ما لدي«.
واعت�رب نادال أنه »م�ن املهم للغاي�ة« العودة إىل نص�ف نهائي إحدى 
البطوالت التي لم يفز بها، كما أنه لم يصل لنصف النهائي منذ نسخة 
2013، لكن�ه يخ�وض نصف نهائ�ي النس�خة الحالية أم�ام الكندي 

دينيس شابوفالوف.
وكان الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش، قد تأه�ل للدور قب�ل النهائي، 

ليواجه البلغاري جريجور ديميرتوف.

تغل�ب املنتخب الربازي�يل عىل نظره األنغ�ويل بهدفني دون رد، يف 
إط�ار الجولة الثالث�ة م�ن دور املجموعات لبطول�ة كأس العالم 

للناش�ئني، املقام�ة حالًي�ا عىل أرض 
الس�امبا. ثنائية الربازيل حملت 
توقي�ع تالي�س مان�و مارتينز 
وجابرييل ف�رون يف الدقيقتني 
68 و77، بع�د انته�اء الش�وط 
األول بالتع�ادل الس�لبي. وانفرد 
بص�دارة  الربازي�يل  املنتخ�ب 
املجموعة األوىل برصيد 9 نقاط، 
فيما تجمد رصيد أنغوال عند 6 
نق�اط يف املركز الثان�ي، علًما 

بأن الفريقني تأها رسميا للدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة.
ويف إط�ار نفس الجول�ة، حافظ املنتخ�ب النيوزيلندي عىل فرصته 
يف التأه�ل للدور الثاني، حي�ث حصد أول 
3 نق�اط ل�ه يف البطول�ة وانف�رد باملركز 
الثالث يف املجموعة األوىل. وانتزع املنتخب 
النيوزيلن�دي ف�وزا صعب�ا ع�ىل نظ�ره 
الكن�دي به�دف س�جله ماتي�و جاربيت 
يف الدقيق�ة 27، لي�ودع املنتخ�ب الكندي 
البطول�ة رس�ميا بعدما من�ي بالهزيمة 
الثالثة عىل التوايل. ويتوقف تأهل املنتخب 
النيوزيلن�دي لل�دور الثان�ي، ع�ىل نتائج 

الجولة الثالثة بباقي املجموعات.

الف�وز  ُيغ�ِر  ل�م 
لري�ال  الس�احق 
مدري�د ع�ىل ليغاني�س 
بخماسية نظيفة مدربه الفرنيس 
زي�ن الدين زيدان، الذي ظل حذرا 
حيال وضع ن�ادي العاصمة قبل 
اس�تقباله ري�ال بيتي�س ضم�ن 
منافس�ات املرحل�ة الثانية عرشة 

من الليغا.
ورداً عىل سؤال من احد الصحفيني 
عىل هامش املؤتمر الصحفي الذي 
عقد بنهاية مباراة ليغانيس حول 
ما اذا قدم ري�ال افضل اداء له هذا 
املوس�م، رد زي�دان قائ�ا »كا، ال 

أعتقد ذلك«.
وعندما طلب منه االختيار بني افضل 
مباري�ات خاضه�ا الن�ادي املدريدي 
منذ بداية املوس�م الح�ايل، ذكر املدرب 
الفرن�يس الف�وز االفتتاحي عىل س�لتا 
فيغ�و أو الفوز عىل غلط�ة رساي الرتكي 

1-صف�ر يف عقر داره االس�بوع املايض ضمن 
منافس�ات املرحلة الثالثة من دور املجموعات 
لدوري أبطال أوروبا، الذي سيلتقيه مجددا يف 

»سانتياغو برنابيو« االربعاء املقبل.
يع�د الف�وز ع�ىل ليغاني�س االك�رب للريال يف 
ال�دوري بقيادة زي�دان منذ ان س�حق يف أيار 
2018 سلتا فيغو بسداس�ية نظيفة بارشافه 
ايض�ا، وتخللها ايضا الف�وز عىل غلطة رساي 
عىل الصعيد القاري، وليفانتي 3-2 وغرناطة 

4-2 يف الدوري املحيل.
غر ان الخس�ارة امام الوافد الجديد مايوركا 
صف�ر-1 يف املرحل�ة التاس�عة م�ن ال«ليغ�ا« 
والس�قوط املدوي امام باريس س�ان جرمان 
الفرنيس بثاثية نظيفة يف افتتاح دوري أبطال 
أوروبا، كشفا هشاش�ة خط الدفاع يف النادي 

املدريدي.
ويعت�رب التح�دي املقب�ل لري�ال ال�ذي ُيضيف 
ع�ىل ارضه يف »س�انتياغو برنابيو« منافس�ه 
ريال بيتيس، افضل فرص�ة الدراك ما اذا كان 
الن�ادي قد وص�ل اىل مرحل�ة االس�تقرار من 
ناحي�ة النتائ�ج، وقدرته عىل مواكب�ة النمط 

الرسيع ملنافسه برش�لونة الفائز يف مبارياته 
السبع االخرة يف مختلف املسابقات، وتصدره 

الدوري برصيد 22 نقطة من 10 مباريات.
برشلونة لفوز سادس توالياً

يح�ل الن�ادي الكاتالوني ضيفا ع�ىل ليفانتي 
اليوم السبت قبل استحقاقه األوروبي الثاثاء 
امام س�افيا براغ التشيكي يف الجولة الرابعة، 
يف س�عيه لتحقيق انتصاره الس�ادس تواليا يف 
»ال ليغا« منذ خس�ارته امام غرناطة بهدفني 
نظيفني يف املرحلة الخامسة، والثامن تواليا يف 

مختلف املسابقات.
ويعتمد برشلونة عىل قائده النجم االرجنتيني 
ليونيل مي�يس الذي برهن امام بل�د الوليد انه 
تعاىف كلي�ا من االصاب�ة التي اعاق�ت بدايته، 
فس�جل هدفني وم�رر كرتني حاس�متني من 

خماسية فريقه.
وعلق مدرب برش�لونة إرنستو فالفردي عىل 
مب�اراة بل�د الوليد بالق�ول »علين�ا ان نتطلع 
اىل االم�ام«، وتابع »ما يحص�ل هو انه عندما 
تش�اهد مي�يس يلعب به�ذه الطريق�ة فتبدو 

االمور سهلة، ولكنها ليست كذلك«.

نادال يعترف بتطور 
مستوى ديوكوفيتش 

ء سبب  توخيل: الحظ السيِّ
الخسارة أمام ديجون

اليوم.. برشلونة يسعى للفوز السادس 
والريال يأمل مواصلة الحصاد

البرازيل تهزم أنغوال في مونديال الناشئين

بوصلة النادي 
الكاتالوني 

تبتعد عن مبابي

أرج�ع توم�اس توخيل م�درب باريس 
س�ان جرمان خس�ارة فريقه ضد 

ديجون 1-2، يف الجولة 12 للدوري 
الفرنيس لعام�ل الحظ، ولم ينس 

يف الوقت ذاته انتقاد أداء العبيه.
ترصيح�ات  يف  توخي�ل  وق�ال 
 « الفرنس�ية  لصحيفة »ليكيب« 
تابعته�ا »املراقب العراقي« األداء 
الش�وط  يف  للغاي�ة  كان س�لبيا 
األول، افتقدن�ا الجدي�ة والرتكيز 
س�واء دفاعي�ا أو هجوميا، ولم 
نف�رض خطتن�ا يف امللع�ب، ث�م 
تحسن املستوى يف الشوط الثاني 
منطق�ة  إىل  ووصلن�ا  نس�بيا، 

ج�زاء املنافس 17 م�رة مقابل 
3 مح�اوالت فق�ط بالنص�ف 

األول«.
وأضاف امل�درب األملاني: »لم 
الحظ،  أن يساندنا  نستحق 

فالخسارة أمام ديجون 
طبيعي�ة، فه�ي نتيجة 
إلرادة أي فري�ق يري�د 

الفوز علينا«.
وأش�ار مدرب سان 
جرم�ان: »ديجون 
كان محظوظا، لقد 

دون  هدف�ني  س�جل 
خلق فرص عديدة عىل 

مرمانا«.
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
البيان:ه�و ص�ور الرتكي�ب 
اللفظ�ي وم����واض����ع 
من  الصحي�ح  اس�تخدامها 
وتعري�ف  وتأخ�ر  تقدي�م 
وإيج�از  وإطن�اب  وتنك�ر 
ومج�از داخل جس�د ومتن 
الن�ص س�واء كان روائيا او 
ش�عريا او اي مجال ابداعي 
اخر وذل�ك لتحس�ن الكالم 
املكت�وب وإخراج�ه بأب�داع 

وإكسابه رونقا جديدا.

مع�وج  أعراب�ي  وق�ف   
الف�م أم�ام أح�د ال�والة 
قصي�دة  علي�ه  فألق�ى 
يف الثن�اء عليه التماس�اً 
ملكاف�أة, ولك�ن الوايل لم 
يعطه ش�يئاً وسأله : ما 
ب�ال فم�ك معوج�اً, فرد 
الشاعر : لعله عقوبة من 
الله لكثرة الثناء بالباطل 

عىل بعض الناس .

طرائف من التراث 

 حصل عدد منها على جوائز عربية وعالمية مهمة 

نقاد: الرواية العراقية بدأت تكتسب هوية أسلوبية وبصمة لغوية

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

ي�رى الروائ�ي والناقد إي�اد خضر 
ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف  الش�مري 
إىل  الول�وج  قب�ل  أن�ه  العراق�ي( 
نتائ�ج الرواية، يجب ترس�يخ إطار 
إجرائ�ي مه�م وه�و إب�راز الهوية 
الجينية لهذا البناء الحكائي املتعدد 
األح�داث والش�خصيات كم�ا يعرب 
ه�ي  الرواي�ة  ب�أن  برس�يلوبوك، 

رشيحة مقتطعة من الحياة. 
و يؤكد الشمري أن الرواية العراقية 
بدأت تتش�كل له�ا هوية أس�لوبية 
وبصم�ة لغوي�ة وش�كل معماري، 
وه�ذه العن�ارص بدأت ترتس�خ من 
خالل النم�اذج الروائي�ة التي بدأت 
تبل�ور مفهوم�اً جديداً ه�و الرواية 
العراقي�ة الجديدة بع�د عام 2003، 
فتموضع املفه�وم يف نماذج روائية 
طليعية أخذت مكانتها كرواية سعد 
محم�د رحي�م الفائزة يف مس�ابقة 
أو رواي�ة “فرانكش�تاين يف  كت�ارا 

بغ�داد” ألحم�د س�عداوي الفائ�زة 
بمس�ابقة البوك�ر، وروايات مهمة 
منها “رشق األحزان” لعباس لطيف 
و”خان الش�ابندر” ملحم�د حياوي 
و”جئ�ُت متأخ�راً” لع�ي الحديثي، 

وغرها.
 أم�ا الق�اص والناقد عقيل هاش�م 
ل�0)املراق�ب  ترصي�ح  يف  فيق�ول 
العراق�ي(: أن أفض�ل رواية عراقية 
كان�ت “ذكريات معتق�ة باليوريا” 
لع�ي الحديث�ي. ويعتقد هاش�م أن 
اإلرهاص�ات الت�ي حدث�ت يف عرص 
التح�والت الرسدية يف فض�اء عالم 
الرواي�ة العراقي�ة م�ا بع�د 2003 
ق�د توجه�ت ص�وب الكش�ف عن 
املس�كوت عنه. هذا الول�ع ظهر يف 
الرواي�ة ع�ام 2016، وكان همه�ا 
الخ�روج م�ن دائ�رة املحلي�ة حيث 
املشاركة الواسعة يف املعارض أو يف 
كسب الجوائز يف املسابقات العربية 

واالحتف�اء باملنجز الروائي العراقي 
عربياً. 

 يلفت الشاعر والناقد خضر الزيدي 
يف ترصيح ل�)املراق�ب العراقي( إىل 
أن تاريخ اإلبداع العراقي لم يكتسب 
أهمية تتعلق بخطاب النص الروائي 
وآليات الرسد كالتي نعرفها يف هذه 
املرحلة. والس�بب، يف رأيه، يعود إىل 

خلق اتج�اه بنائي يذه�ب إىل كرس 
القي�ود الس�الفة، منفصال بفكرته 
التي تتصف بالحساس�ة وهو يذكر 
يف  الجدي�دة  الحساس�ية  بموج�ة 
م�رص إب�ان الثمانينات م�ن القرن 
إدوارد  إليه�ا  الت�ي نبهن�ا  امل�ايض 
الخ�راط، وأيضا الرواي�ة الجزائرية 
وجرأتها يف اللغة واملضمون. ويتابع 

الزيدي “أم�ا الرواي�ة العراقية بعد 
االحتالل فقد تبنت تصورا جديدا يف 
طرائق النص وأس�لوبيته وحققت 
منج�زا مختلفا ومشاكس�ا. ولعل 
امللفت يف الس�نتن األخرتن يكمن 
يف رواي�ة لطفي�ة الدليمي ‘عش�اق 
وفونوغراف وأزمنة‘ ورواية محمد 
حي�اوي ‘خ�ان الش�ابندر‘ ورواية 

‘ع�ذراء س�نجار‘  بدرالس�الم  وارد 
وهي روايات شكلت منظورا رافضا 
لألنم�اط القديم�ة، ه�ذه األعم�ال 
بحق أقرب يل م�ن غرها مع وجود 
نصوص روائية أخرى ال تقل أهمية 
عمل عليها شهيد الحلفي يف روايته 
‘ك�ش وط�ن‘. فال�ذي تحق�ق هنا 
ج�راء آلي�ة النص الجدي�د املحاكاة 
الكاش�ف ألدلة  البنائ�ي  والتمثي�ل 
الواقع ورفضه وبذل�ك تكون البنى 
العميقة حسب ما اسماه كريماس 
قد تكونت بناء ع�ىل نظام صوري، 
وه�ذا م�ا جع�ل الص�ورة الذهنية 
مكملة ملا يبديه الروائي من تصوير 
ألح�داث وأمكن�ة ووقائ�ع فجاءت 
بلغة روائي�ة كاش�فة وصادمة لنا 

جميعا”. 
من�ذر  والروائ�ي  الش�اعر  يق�ول 
ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف  عبدالح�ر 
الرواي�ة  ظاه�رة  ان  العراق�ي(: 

ظاه�رة  ه�ي  الجدي�دة  العراقي�ة 
العراق�ي،  الواق�ع  م�ع  تتماه�ى 
وتتفاعل معه، لتنتج رؤية خاصة، 
الكات�ب  وأف�كار  آراء  تتضم�ن 
املتصدي لجس�امة وغرابة الحدث، 
ولك�ن األعم�ال الروائي�ة الصادرة 
تفاوت�ت يف مس�تواها الفني، فجاء 
بعضه�ا مرتبكا يف ال�رسد وحتى يف 
التعب�ر ورص�د الوقائ�ع املعروفة، 
فيم�ا جاء البع�ض اآلخ�ر تقريريا 
أس�لوب  انته�ج  ومم�ال،  مب�ارشا 
القص السطحي الساذج.لكن هناك 
روايات قليلة حققت فعال نقلة فنية 
مهمة للرواية العراقية، ولعل رواية 
العراقي  ‘خان الش�ابندر‘ للروائ�ي 
محمد حّياوي كان لها الحظ األوفر 
يف أن تكون رواية العام، ألنها جاءت 
برؤية رسدية متج�ددة ناغمت بن 
رشاس�ة الوقائع وجم�وح الخيال، 

بإدارة رسدية خالقة ولغة عالية.

أثن��ى الكث��ري من النّقاد عىل عدد من الروايات العراقية التي صدرت يف الس��نتني األخريتني، حيث حققت بعضها 
حض��ورًا ملحوظ��ًا يف مع��ارض الكتاب العربية وانتش��ارا يف أوس��اط القّراء، وحص��ل عدد منها ع��ىل جوائز عربية 

وعالمية مهمة.

املراقب العراقي/ متابعة...
 أف�رزت قراءتن�ا للمجموعة القصصي�ة القصرة )) 
بيت جني (( للروائي والقاص حميد الربيعي الصادرة 
عن دار)أمل الجدي�دة( املتكونة من أربع عرشة قصة 
وج�ود متالزم�ة ) الواقع�ي / االف�رتايض ( يف اغل�ب 
قص�ص املجموع�ة ، ويب�دو أن الربيع�ي كان واعي�اً 
تمام�اً لبنائية هذه املتالزمة ومحاوالً جعلها القاس�م 
املش�رتك لقصص املجموع�ة التي انته�ت بقصة ) يف 
البدء( لتكون ) قصة القصص( ، إذ كانت ش�خوصها 
ه�ن الش�خصيات املركزي�ة للقصص الس�ابقة لهذه 
القصة وس�نؤجل الحديث عن ه�ذه القصة فيما بعد 
تناول وتحليل قص�ص املجموعة التي وضع لها عتبة 
أساس�ية تيضء قراءتنا وهي )كلما توغلت يف العمق ، 
تكتش�ف بهاءها وروعتها وفتنتها ( مذيالً هذا القول 
ب� ) الس�ارد ( وتكش�ف هذه العتبة رؤية السارد كي 
العل�م – املؤل�ف – الداخلية ملجريات ال�رسد ، أي أن ) 

 ) د ر لس�ا هنا ينوي ب�ل ويتعمد ا
عم�ق  اىل  الدخ�ول 
الواقعي�ة  املجري�ات 
ويس�عى اىل التوغ�ل 
الظاه�رة  داخ�ل 
 ) نيته�ا ا جو (
البه�اء  ليكتش�ف 
ن  فتن�ا ال ا و
والدهش�ة ، ولعل 
ه�ذه الجمل�ة يف 
األوىل  العتب�ة 
ع�ة  للمجمو
ذهن  س�تهّيء 
اىل  املتلق�ي 
القص�ص  أن 
اىل  س�تتجه 
رصد ما وراء 
ث  ا ح�د أل ا
بغية  تتضمنه�ا  الت�ي 
الوص�ول اىل الدهش�ة يف ه�ذه ) املاورائي�ة( 
للواق�ع  ال�رصف  الوثائق�ي  التس�جيل  لتبتع�د ع�ن 

ومكوناته.
ووف�ق ه�ذا التصور س�تكون مقاربتنا الت�ي تمكنت 
من رص�د لحضور الواقع العراقي بتفاصيله املعروفة 
واألح�داث املحرك�ة لهذا الواق�ع فضالً عن األس�ماء 
الواردة / أمكنة / شخصيات / أحداث راكزة يف الذاكرة 
الجمعية بل ومعاش�ة من قبل املتلق�ي ، واعتماد هذا 
الحضور للواقع من قبل املؤلف كخلفية لتمثل رسدي 
افرتايض يتقاطع بنائياً مع اإلفصاح ووضوح مصادر 
الواق�ع ، إال انه يش�كل رؤي�ة داخلي�ة )ماورائية( له 
، وبمعن�ى أخر ف�إن اإلف�رتاض امتلك صف�ة التبعيد 
)التغري�ب( لتكريس الدهش�ة والرؤي�ة الجوانية معاً 
يف ح�ن ان بنائي�ة الحضور الواقعي تمس�ك باملتلقي 
ليبق�ى يف ارض الواقع فيما يبع�ده التمثل االفرتايض 

الغرائبي اىل باطن الواقع.

اإلفصاح السردي 
والتمّثل االفتراضي 

في »بيت جني«

املراقب العراقي/متابعة...
ش�هد متحف محم�ود درويش 
بمدينة رام الله، إطالق الش�اعر 
ملجموعت�ه  ناصي�ف  خلي�ل 
بعن�وان   الجدي�دة  الش�عرية 
’الغابة التي قفزت من الصورة‘، 
موزايي�ك  دار  ع�ن  الص�ادرة 
للرتجمات وللن�رش والتوزيع يف 

األردن.
وقدم�ت رزان بن�ورة الش�اعر 
 96 يف  يق�ع  ال�ذي  والكت�اب 
صفحة م�ن القطع املتوس�ط، 
ث�م ق�رأ ناصي�ف مجموعة من 

قصائ�د الكت�اب قب�ل أن يوقع 
نسخاً منه للحضور.

يذك�ر أن الش�اعر م�ن موالي�د 
الجل�زون ع�ام 1977،  مخي�م 
وحصل ع�ىل بكالوريوس علوم 
الحاس�وب من جامع�ة القدس 
ع�ام 2003، ويعم�ل حالي�اً يف 
قس�م إدارة الك�وارث يف الهالل 
األحمر الفلس�طيني، وصدر له 
م�ن قبل مجموعة ش�عرية عن 
دار موزاييك أيض�اً عام 2014، 
حمل�ت عن�وان ’وليم�ة للنصل 

البارد‘.

 »الغابة التي قفزت من الصورة« 
في متحف محمود درويش

املراقب العراقي/ متابعة...
وجه وزير الثقافة والس�ياحة 
واآلث�ار الدكت�ور عب�د األم�ر 
املخ�رج  بتكري�م  الحمدان�ي 
قس�م  مدي�ر  الس�ينمائي 
الس�ينما واملرسح مهند  حيال 
بكت�اب ش�كر وتقدي�ر وذلك 
لحص�د فلمه )ش�ارع حيفا( 
جائ�زة أفضل فلم س�ينمائي 
بمهرجان بوس�ان السينمائي 
الدويل ، بدورته 24 والذي أقيم 
يف العاصمة الكورية الجنوبية 
س�يئول. ت�دور أح�داث الفلم 
العراقي )ش�ارع حيفا( حول 
األعمال االرهابية التي شهدها 
العراق ع�ام 2006، من خالل 
ال�ذي  القن�اص  ش�خصية 
يرتبص باملارة م�ن أعىل أبنية 
ش�ارع حيفا.وق�د ن�ال الفلم 
دعم�اً م�ن مؤسس�ة الدوحة 
التط�ور  مرحل�ة  يف  لألف�الم 
وعمليات مابع�د اإلنتاج، كما 
ف�از بجائ�زة الس�يناريو من 
مخت�رب جوائز أس�يا واملحيط 
وأخت�ر  للكتاب�ة،  اله�ادي 

يف  الس�ينما  مللتقي�ات  أيض�اً 
مهرجاني قرط�اج والقاهرة.

بوس�ان  مهرج�ان  ان  يذك�ر 
الس�ينمائي الدويل الذي شارك 

فيه املخ�رج مهن�د حيال عن 
فلمه ) ش�ارع حيفا( يعد من 
الس�ينمائية  املهرجانات  أقدم 

يف كوريا وهو األكرب آسيوياً 
ت�دور أح�داث الفل�م العراقي 
)ش�ارع حيف�ا( ح�ول أعمال 
العنف التي شهدها العراق عام 
2006، م�ن خ�الل ش�خصية 
الذي يرتب�ص باملارة  القناص 

من أعىل أبنية شارع حيفا.
وق�د ن�ال الفل�م دعم�اً م�ن 
مؤسس�ة الدوح�ة لألف�الم يف 
وعملي�ات  التط�ور  مرحل�ة 
ف�از  كم�ا  اإلنت�اج،  مابع�د 
بجائزة الس�يناريو من مخترب 
جوائز أس�يا واملحي�ط الهادي 
للكتابة، وأختر أيضاً مللتقيات 
الس�ينما يف مهرجاني قرطاج 

والقاهرة.
بوس�ان  مهرج�ان  ان  يذك�ر 
الس�ينمائي الدويل الذي شارك 
فيه املخ�رج مهن�د حيال عن 
فلمه ) ش�ارع حيفا( يعد من 
الس�ينمائية  املهرجانات  أقدم 
يف كوريا وهو األكرب آسيوياً . 

»شارع حيفا«أفضل فلم سينمائي بمهرجان بوسان الكوري

»سيلفي مع البحر«مستويات مختلفة من الّرؤية تجاه ّصراعات اإلنسان العربي  
املراقب العراقي/متابعة...

ص�در يف العاصم�ة األردنية عمان 
والّتوزي�ع  للّن�رش  أم�واج  ع�ن 
“س�يلفي مع البح�ر ومرسحّيات 
ذات  األردني�ة  لألديب�ة  أخ�رى” 
س�ناء  د.  الفلس�طينّية  األص�ول 
الّشعالن، وهي مجموعة مرسحّية 
تض�ّم س�ت مرسحّي�ات، وه�ي: 
دع�وة ع�ىل رشف اللّ�ون األحمر، 
وس�يلفي مع البح�ر، ووجه واحد 
الثنن ماطرين، ومحاكمة االس�م 
×، والّس�لطان ال ين�ام، وخرّافّي�ة 
س�عدّية أّم الحظوظ. وهي تقع يف 
422 صفحة من القطع املتوّسط.

ب�ن  املرسحّي�ات  ت�رتاوح    
مرسحّي�ات متعّددة الّش�خصّيات 
مونودرامّي�ة،  مرسحّي�ات  وب�ن 
وه�ي تق�ّدم مس�تويات مختلفة 
م�ن الّرؤية تج�اه الرّصاعات التي 
يعيشها اإلنسان املعارص ال سيما 
اإلنس�ان العرب�ّي يف خضّم ظروف 

قهرّي�ة وقوى س�احقة وتحدّيات 
كربى وأنساق استالبّية وتصّدعات 

حياتّية.
  املرسحّي�ات يف ه�ذا الكتاب تقّدم 
اس�تخدام  يف  مختلف�ة  تج�ارب 
وم�رسح  الّتغري�ب  م�رسح 
الالّمعقول ومرسح العبث ومرسح 
الفرجة الّش�عبّية، كما تستحرض 
الّش�كل  العربّي وجمالّيات  الرّتاث 

الّشعبّي يف بناء رصاع املرسحّية.
 لكن الجّو العاّم يف هذه املرسحّيات 
ق�د غلب�ْت علي�ه أج�واء م�رسح 
الّتغريب بما يف ذلك من هدم الجدار 
الرّابع يف املرسح، والّتغريب، واملزج 
بن الوعظ والّتس�لية، واس�تخدام 
واس�تخدام  املتفرّق�ة،  املش�اهد 
واللّوح�ات  واألناش�يد  األغان�ي 
الع�رض  داخ�ل  االس�تعراضّية 
املرسح�ّي. كما خّيمت عليه أجواء 
الّس�وداودّية والكابوسّية والعوالم 

الخراب واملآالت القاسية.

   ع�ن ه�ذه املجموع�ة املرسحّية 
قال�ت الش�عالن: “أكت�ُب املرسح 
الّدرام�ّي  الح�ّس  يك�ون  عندم�ا 
الرّصاع�ّي مس�تيقظاً يف داخّي إىل 
حّد أّنني أش�عر بأّن الّش�خصّيات 
تتص�ارع يف أعماق�ي، وتحتاج أن 
تخرج إىل الخارج؛ لتعيش حيواتها 
بنفس�ها، عنده�ا ال أس�تطيع أن 
أمنعه�ا م�ن الخروج عىل خش�بة 
امل�رسح الت�ي يف ذهن�ي للتع�ارك 
عليه حتى أس�ّجل ذلك عىل الورق، 
ويخ�رج الّنص املرسح�ّي مكتوباً 

عىل الورق.
لق�د احتجُت يف بع�ض أفكاري إىل 
مس�احة درامّية ذات بعد رصاعي 
يشارك الجمهور فيه ال سيما أّنني 
أعش�ق مرسح الّتغري�ب وطريقة 
إرشاك  يف  بريخ�ت”  “برتول�ت 
املرسح�ّي،  العم�ل  يف  الجمه�ور 
وجعله جزءاً فاعالً ومش�اركاً من 

فرجة املرسح، ال مجرّد حارض”.

الروائي والناقد إياد خضير الشمريالشاعر والروائي منذر عبدالحر الشاعر والناقد خضير الزيدي
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» جبنة موتزاريال«.. تعرف على أصلها وفوائدها

شركات الصين تطلق أكبر شبكة »جيل خامس« في العالم

اصدار » iOS« الجديد يقتل عددًا من التطبيقات

ادارة االغذية تنفي احتواء 
»الزانتاك« على مواد مسرطنة

ذك�رت إدارة األغذي�ة والعقاق�ري األمريكي�ة، أن تج�ارب أجرتها عىل 
عقار زانتاك الشهري يف عالج حرقة املعدة تشري إىل أن من املستبعد أن 

يتسبب يف تكون مواد مرسطنة داخل املعدة.
وقال�ت مدي�رة مرك�ز تقيي�م العقاق�ري واألبح�اث يف اإلدارة، جانت 

التل�وث وودكوك،  مس�تويات  إن  بي�ان  يف 
املكتش�فة يف رانيتيدين وهي 
املادة الفعال�ة يف زانتاك 
تك�ون  واحتم�ال 
م�ادة )إن.دي.إم.

املس�ببة  إي�ه( 
ن  للرسط���ا
تش�ب���ه  «
املس�تويات 
لت�����ي  ا
قعه�ا  تتو
تناول  عند 
طعم��ة  أ
ش���ائعة 
مث�����ل 

م  للح���و ا
املش����وية 
واملدخن���ة«.

ولفتت اإلدارة إىل 
أن الفح�وص التي 
أجرته�ا ملح�اكاة م�ا 
يحدث يف املع�دة واألمعاء 
الدقيقة تشري إىل أنه ال يتسبب 

يف تكون مواد مرسطنة.
وأوضحت أنه�ا ال تزال تخطط لتجربة الرانيتيدي�ن عىل البرش للتأكد 

مما إذا كان يتسبب يف تكون مادة )إن.دي.إم.إيه(.
وجرى س�حب العقار الذي تنتجه سانويف الفرنسية لالشتباه يف تلوث 

الحبوب بمادة )إن.دي.إم.إيه( قبل استيعابها داخل املعدة.

أطلق�ت ال�رشكات الصيني�ة الث�الث املش�غلة 
لخدمات االتصاالت املحمولة ، خدماتها الجديدة 
املعتمدة عىل تقنية الجيل الخامس عرب ش�بكة 

هي األكرب يف العالم.
وي�دأت ال�رشكات الث�الث، »ش�اينا موباي�ل« 
و«ش�اينا يونيكوم« و«شاينا تيليكوم« يف األول 
م�ن نوفمرب تقدي�م الخدمات بأس�عار تبدأ من 
128 ي�وان )م�ا يع�ادل 18 دوالرا( وحتى 599 
ي�وان ش�هريا، وفق�ا لوكال�ة األنب�اء الصينية 

شينخوا.
الجدي�دة  التجاري�ة  الخدم�ات  وس�تتوافر 
للمس�تهلكن الصيني�ن يف 50 مدينة من بينها 

بكن وشانغهاي وغوانزو.
وم�ن املنتظر أن يتم تش�غيل أكثر من 130 ألف 
محط�ة اتصال للجيل الخامس يف الصن بنهاية 
العام الحايل لتقديم تغطية أوس�ع ودعم أفضل 

لشبكة الجيل الخامس، وفقا لبيان حكومي.
وكان م�ن املف�رض أن تب�دأ الش�بكة الصينية 
العم�ل بحل�ول الع�ام املقب�ل، لك�ن الرشكات 
املش�غلة تمكنت من إطالق الش�بكة خالل عام 

.2019
يذكر أن رشكة هواوي لعبت دورا بارزا يف إطالق 
ش�بكة الجيل الخامس يف الصن، وفقا لتقارير 

صحفية محلية.

يعان�ي إصدار iOS 13.2 من مش�كلة خط�رية تؤثر عىل 
األداء، إذ اش�تكى ع�دد متزاي�د من مس�تخدمي هواتف 
آيف�ون وحواس�يب آيباد من مش�كلة س�وء إدارة نظام 
ذاك�رة الوص�ول العش�وائي والعدواني�ة الزائ�دة يف قتل 
تطبيق�ات ومه�ام الخلفي�ة، م�ا أدى إىل إع�ادة تحميل 

تطبيق�ات، مثل س�فاري، ويوتيوب بش�كل متكرر 
عند إعادة فتحها.

ويب�دو أن اس�تخدام iOS 13.2 قد يك�ون مزعًجا 
جًدا للمس�تخدمن فيما يتعلق بتع�دد املهام عرب 
العدي�د م�ن التطبيقات، وذل�ك وفًق�ا للعديد من 

الش�كاوى الخاصة باملستخدمن، واألسوأ من ذلك، 
 11 iPhone أن ه�ذا هو الح�ال حتى إذا كان لدي�ك

.iPad Pro أو Pro
ويمي�ل نظام iOS 13.2 إىل إعادة تحميل التطبيقات 

يف كل م�رة يدخ�ل املس�تخدم إىل تل�ك التطبيق�ات من 
الخلفي�ة، بالرغم من عدم مرور الكثري من الوقت، ويفقد 

املستخدم نتيجة لذلك كل ما يفعله أو يشاهده، مما يجعل تعدد املهام أكثر صعوبة.

إىل  مراهق�ون،  تالمي�ذ  يلج�أ 
بش�كل  الطاق�ة  مرشوب�ات 
دول  م�ن  كث�ري  يف  متزاي�د، 
العال�م، يف مس�عى إىل 
الركي�ز  زي�ادة 
لتخل�ص  ا و
التعب،  من 
خرباء  لكن 
لصح�ة  ا
يحذرون من 
هذه الخطوة، 
أنها  مؤكدي�ن 
بتبع�ات  تن�ذر 

صحية وخيمة.
دراس�ة  وبحس�ب 
كوري�ا  يف  أجري�ت 
 50.6 ف�إن  الجنوبية، 
تالمي�ذ  م�ن  املئ�ة  يف 
الذين  العام�ة  الثانوي�ة 
تناولوا مرشوبات الطاقة، 
أنه�م عان�وا من  يؤك�دون 

مضاعف�ات جانبية مث�ل األرق 
واضطراب دقات القلب.

وش�ملت الدراس�ة التي أجراها 
الباح�ث يف جامع�ة كاميون�غ، 
أوه ي�ون جون�غ، 245 طالبا يف 
مرحل�ة الثانوي�ة العام�ة، وأكد 
79.5 يف املئ�ة م�ن املس�تجوبن 
مرشوب�ات  اس�تهلكوا  أنه�م 

الطاقة.
ويح�رص بع�ض الطلب�ة ع�ىل 
الطاق�ة،  مرشوب�ات  تن�اول 
للتخلص م�ن التعب الناجم عن 
الدراس�ية،  الحصص  الركيز يف 
الس�يما أن النظ�ام ال�درايس يف 
البل�د اآلس�يوي يقتيض حضور 

ساعات طويلة داخل الفصل.
اإلن�اث  أن  النتائ�ج  وأظه�رت 
يتأثرن صحيا بش�كل أكرب، من 
جراء تن�اول مرشوبات الطاقة، 
وفق ما نقلت صحيفة »شوسن 

إلبو«.

تع�د جبن�ة موتزاري�ال واحدة م�ن أش�هر األجبان يف 
العالم، ملا تتميز به من رسعة وس�هولة يف االستخدام 
يف مختلف األطباق، ال سيما البيتزا، األمر الذي يعطيها 

طعما لذيذا.
وتتمي�ز جبنة موتزاري�ال بأنها غنية 

املائية،  العنارص  باملكونات ذات 
وهي بالت�ايل قليلة الدهون، 

مما يجعل�ه خيارا صحيا 
مثاليا ملحبي األجبان أو 

أولئ�ك الذي�ن يتبعون 
حمية غذائية.

وتع�ود أص�����ول 
جني�ة موتزاريال إىل 
إيطاليا، ويس�تخدم 
»موتزاري�ال«  اس�م 
ألي ن�وع من الجبن 

م�ن  تصنيع�ه  يت�م 
خالل اللف ثم القطع، 

ج�اءت  ه�ان  وم�ن 
تس�ميتها م�ن اإليطالي�ة 

والتي تعني »يقطع«.
وكان اإليطالي�ون يع�دون جبنة 

موتزاري�ال التقليدي�ة من حليب الجام�وس. لكن مع 
ع�دم وجود الكثري من الجاموس لصنع هذا النوع من 
األجبان، فإن معظم أجبان موتزاريال املتوفرة حاليا يف 

األسواق مصنوعة من حليب البقر.
ومقارن�ة م�ن األن�واع األخ�رى من 
األجب�ان، فإن جبن�ة موتزاريال 
تع�د وجب�ة خفيف�ة وذات 
قليلة،  س�عرات حراري�ة 
كم�ا أنها تحت�وي عىل 
عىل  تساعد  بروتينات 
بالش�بع  الش�عور 

لفرة طويلة.
ي  يحت��������و و
م�ن  غرام�ا   250
موتزاري�ال  جبن�ة 
ع�ىل 18 باملئ�ة من 
الكالس�يوم  كمي�ة 
يحتاجها جس�م  التي 
اإلنسان يوميا، كما أنها 
تحت�وي ع�ىل الفس�فور، 
وهو معدن يس�مح للجس�م 

بامتصاص الكالسيوم.

كش�فت دراس�ة حديث�ة أن تطبيقات 
وأنش�طة ع�رب اإلنرن�ت، يمكنه�ا أن 
الش�خص،  ل�دى  اإلرادة  ق�وة  تع�زز 
مما يس�اعده ع�ىل خفض اس�تهالك 
 200 بمق�دار  الحراري�ة  الس�عرات 
سعرة حرارية يف اليوم، وتدفعه بالتايل 

الختيار األطعمة الصحية.
وذكرت صحيفة »ذي صن« الربيطانية 
أن مش�اركن خضعوا لتجارب تمكنوا 
من خفض نحو كيلوغرام واحد يف أقل 
من ش�هر، من خالل االختب�ارات عىل 
اس�تخدام التطبيقات واألنش�طة عرب 
اإلنرن�ت. وأش�ار بروفيس�ور كريس 
تش�امربز من جامعة كاردي�ف إىل أن 
»الهوات�ف الذكية هي طريق�ة واعدة 
لتقديم تدخالت معززة للتش�جيع عىل 

األكل الصحي«.
األلع�اب  أن  الدراس�ة  وأوضح�ت 
البسيطة تعتمد عىل دفع املستخدمن 
للضغ�ط برسعة عىل ال�زر عند عرض 
األطعم�ة الصحية مثل امل�وز أو الجزر 
أو غريه�ا، وتجاهل األطعمة الدس�مة 
والسكرية مثل الش�وكوالتة أو رقائق 
البطاطا، ما يجع�ل الوجبات الرسيعة 

أقل جاذبية.
وتس�اعد هذه الطريقة املعروفة باسم 
»التدخ�ل املع�زز« الن�اس ع�ىل اتخاذ 
الق�رار الصحيح. ويخط�ط الباحثون 
إلجراء تجربة ع�ىل 50 ألف متطوع يف 
وقت الحق م�ن هذا العام باس�تخدام 
تطبي�ق يمك�ن تخصيصه م�ن خالل 
الت�ي يرغب�ون يف  تضم�ن األطعم�ة 

تناولها بشكل أقل أو أكثر.

تطبيقات تساعدك 
على خفض 

السعرات الحرارية 

كش�فت دراس�ة ن�رشت يف مجلة 
»ساينس« قبل يومن، أن فريوس 
الحصبة ال�ذي ع�اد للظهور عىل 
مس�توى العال�م، يصي�ب الجهاز 
املناع�ي بش�كل مماث�ل لفريوس 

اإليدز، لكن بوترية أرسع.
وتوصلت دراس�ة جديدة، أجريت 
ع�ىل 77 طف�ال م�ن هولن�دا غري 
ملّقح�ن ض�د الحصب�ة أجراه�ا 
فري�ق دويل من الباحث�ن بقيادة 

علماء يف جامع�ة هارفارد، إىل أن 
ه�ذا الف�ريوس يمح�و الجراثي�م 
)مسببات األمراض( السابقة من 
ذاك�رة الجس�م، وبالتايل يمس�ح 

ذاكرة جهاز املناعة.
وكتب الفريق يف مجلة »ساينس« 
 11 أزال  الف�ريوس  أن  العلمي�ة 
املض�ادة  األجس�ام  م�ن   %73 إىل 
املسؤولة عن وقاية األطفال، وهي 
بروتينات دم مسؤولة عن »تذكر« 
مواجه�ات س�ابقة م�ع امل�رض. 
وه�ذا األمر ت�رك بع�ض األطفال 
يتمتعون بحصانة مش�ابهة لتلك 

التي يملكها طفل حديث الوالدة.

تقرير يكشف عن انتعاش سوق األجهزة اللوحية حول العالم

تعرف على أسباب تضخم الكلى ونتيجة إهمالها

كش�فت رشكة األبح�اث الس�وقية IDC، عن عودة 
س�وق األجهزة اللوحي�ة يف جميع أنح�اء العالم إىل 
النم�و خالل الربع الثالث من ع�ام 2019، حيث تم 
ش�حن نحو 37.6 مليون وحدة عىل مستوى العالم 
بزيادة س�نوية قدرها 1.9%.وبحسب التقرير، فإن 

رشكة أبل حافظت عىل مركزها يف املقدمة وحققت 
نم�و بنس�بة 21.8% مقارنة بالع�ام املايض، حيث 
س�اعد طرح جهاز iPad جدي�د يف وقت متأخر من 
هذا الربع عىل اكتس�اب حصة، إذ ارتفعت حصتها 
من الس�وق م�ن 26.3% يف الرب�ع الثالث من 2018 

إىل 31.4% يف الرب�ع الثال�ث من عام 2019.وأش�ار 
التقري�ر إىل أن رشك�ة أم�ازون ج�اءت يف املرك�ز 
الثان�ى، حيث زادت ش�حناتها بنس�بة 25.6% عىل 
 7 Fire أس�اس س�نوي، فيما س�اعد إطالق جه�از
الجدي�د يف الربع األخري عىل زيادة الش�حنات، فيما 

ج�اءت رشكة لينوف�و يف املرك�ز الخامس، 
حيث زادت حصتها قلياًل من 6.3% يف الربع 

الثالث من 2018 إىل 6.7% يف الربع الحايل.

الرغبة يف القىء، تصاحبها ألم ش�ديد 
يف الظه�ر وع�دم الق�درة ع�ي التبول 
ب�دون وج�ود أل�م، والش�عور بوجود 
مشكلة يف الكىل، وعند الذهاب للطبيب 
وإجراء العديد من الفحوصات الطبية 
فقد تثبت أن هذا الش�خص يعاني من  
تضخ�م يف الكىل، وهذا األمر قد يعرض 
املضاعف�ات  م�ن  للعدي�د  الش�خص 

الصحية يف حالة عدم عالجها.
وع�الج  أس�باب  ع�ىل  وللتع�رف 
تضخ�م ال�كىل، وذل�ك وفق�ا ملوق�ع » 
medicinenet«، فيج�ب ببداي�ة األمر 
للجس�م،  ال�كىل  دور  ع�ىل  التع�رف 

والذي يكمن يف التخلص من الس�موم 
املتواجدة يف الجس�م عن طريق عملية 
التب�ول، وعند تع�رض الجه�از البويل 
أي املس�الك البولية ملشكلة ما يتسبب 

تضخم يف الكىل.
 وتضخ�م الكىل تعد مش�كلة يتعرض 
ال  عندم�ا  الش�خص  به�ا  لإلصاب�ة 
تس�تطيع ال�كىل التخل�ص م�ن البول 
وه�ذا األم�ر ينت�ج لحدوث انس�داد يف 
القن�اه البولية، وهذا األمر يتس�بب يف 
تعرض إحدى الكليت�ن لالنتفاخ وهنا 

يطلق عليها تضخم الكي.
وع�ن أع�راض تضخ�م ال�كىل تك�ون 

التب�ول املتكرر والكثري، ويصاحب هذا 
األمر ألم شديد أس�فل الظهر والبطن، 
والرغبة امللحة يف الق�يء، وعند إجراء 
عملي�ة التبول يتعرض الش�خص أللم 
شديد ويصاحب هذا األمر عدم تفريغ 
املثان�ة بش�كل كامل وقد يص�ل األمر 
لوج�ود بعض نق�اط الدم م�ع البول، 

وارتفاع درجة حرارة الجسم.
يتع�رض الش�خص املص�اب لتضخم 
الكي للعديد م�ن املضاعفات الصحية 
يف حال�ة االهتم�ام بالع�الج كتس�مم 
الدم والتهاب يف الح�وض والكي، ولذا 
يجب الس�عي واراء العالج الذي يرجع 

س�ببه إيل ح�دوث التهاب 
املس�الك البولية أو انسداد 

يف الحالب.
الع�الج  الطبي�ب  ويق�رر 
أن  فنج�د  للس�بب  وفق�ا 
بعض األش�خاص املصابن 
بهذه املشكلة يشفون دون 
األدوية والعالجات املختلفة، 
ولكن البع�ض اآلخر يحتاج 
لبع�ض األدوي�ة التي تقيض 

ع�ي االلته�اب ويف حالة عدم 
التحس�ن يتع�رض الش�خص 

للخضوع لعملية جراحية.

تحذير للمراهقين : ابتعد عن مشروب الطاقة

دراسة: الحصبة تدمر جهاز المناعة
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الشرطة الجزائرية تنقذ رمال البحر من السرقة الصينيون يرغمون 
أبناءهم على النوم 
قبل إتمام فروضهم

مطعم يمنح جائزة لزبائنه مقابل 
تناول أكبر شطيرة برغر

اإلقليمية  الفرق�ة  تمكن رج�ال 
للدرك الوطني بسيدي عبدالعزيز 
)رشق  عج�ول  واد  وخ�ري 
الجزائري�ة(  جيج�ل  محافظ�ة 
من إحباط ع�دة محاوالت لنهب 

رمال الشواطئ.
وض�ع  م�ع  دوري�ة  وتش�ّكلت 
الطري�ق  ع�ى  مراقب�ة  نقط�ة 
الوطن�ي وف�ق م�ا ورد يف وكالة 
األنب�اء الجزائري�ة، إث�ر وصول 
معلوم�ات إىل الفرق�ة اإلقليمية 
للدرك الوطني بسيدي عبدالعزيز 
مفاده�ا قي�ام بع�ض أصحاب 
الش�احنات بنه�ب كمي�ات من 
رمال البحر من شاطئ بازول يف 

محافظة جيجل.

وأس�فرت العملي�ة ع�ن حج�ز 
شاحنة دون رقم التسجيل و20 

مرتا مكعبا من رمال البحر.
كم�ا عث�رت عن�ارص الرشط�ة 
بمنطقة الش�وف ع�ى مقطورة 
ج�رار فالح�ي دون لوحة ترقيم 
مملوءة ب��6 أمت�ار مكعبة من 
رم�ال البح�ر و20 م�رتا مكعبا 
أخرى كانت مهي�أة للرسقة، تم 
إرجاعه�ا إىل الش�اطئ. كم�ا تم 
حج�ز مقط�ورة ج�رار فالحي 
و26 مرتا مكعبا من رمال البحر.

وفتح تحقي�ق يف القضيتني، ولم 
يتم تقديم تفاصيل إضافية حول 
أس�باب ه�ذا النه�ب الجماع�ي 

لرمال البحر.

تعت�زم مقاطع�ة صيني�ة إرغ�ام األه�ايل عى 
إرس�ال أبنائهم للنوم قبل العارشة مساء حتى 
يف ح�ال لم ينه�وا فروضهم املدرس�ية، ما يثر 

جدال يف البالد.
فقد أثار مرشوع املذكرة يف مقاطعة تشيجيانغ 
)رشق( ج�دال واس�عا عى الصعي�د الوطني يف 
بلد يعاني أطفال�ه يف أحيان كثرة من اإلجهاد 
بفعل الفروض الدراس�ية املفرطة التي تضاف 

إليها حصص التدريس الخصوصية.
والهدف م�ن ذلك النجاح يف الش�هادة الثانوية 
أفض�ل  إىل  الدخ�ول  تذك�رة  والحص�ول ع�ى 
الجامعات يف البالد حيث النظام التعليمي يقوم 

عى التنافس الشديد.
وللتص�دي له�ذا املنح�ى، اقرتح�ت مقاطع�ة 
تش�يجيانغ االثن�ني دع�وة األه�ايل إىل إرس�ال 
أبنائهم للخلود إىل النوم عند التاس�عة مساء يف 
ح�ال كانوا يف الصفوف االبتدائية واملتوس�طة، 
ويف الع�ارشة مس�اء إذا ما كان�وا يف الصفوف 
الثانوي�ة، حت�ى يف ح�ال ل�م ينه�وا فروضهم 

املدرسية.
وتدع�و خطة العم�ل اإلقليمية ه�ذه والتي لم 
تدخل بعد حيز التنفيذ، األهايل أيضا إىل “تفادي 
الدخول يف منافس�ة مع اآلخرين” وإىل االمتناع 
عن االس�تعانة بمدّرس�ني خصوصيني لتعليم 

أوالدهم خالل عطلة العطل املدرسية.
وأثارت هذه الفكرة استنكارا لدى بعض األهايل 
الذي�ن أبدوا قلقهم من أن يؤدي ذلك إىل اإلبطاء 

من تقدم أبنائهم يف التحصيل العلمي.
وكتب أحد مس�تخدمي اإلنرتن�ت “أنا ضد هذه 
الفكرة ألنها س�تعّود األطف�ال عى عدم تحّمل 

املسؤولية منذ الصغر”.

أث�ار مطع�م لش�طائر الربغر يف 
اإلنرتن�ت  ع�ى  ضج�ة  بانك�وك 
بعدم�ا ب�دأ مس�تخدمون ملوق�ع 
يوتي�وب تح�دي بعضه�م بعضا 
يف تن�اول ك�ربى وجبات�ه وه�ي 
ش�طرة يقرتب وزنها من الستة 
بحلقات  ومغط�اة  كيلوغرام�ات 
املق�دد  واللح�م  املقلي�ة  البص�ل 

واملايونيز.
ويمنح مطعم “كريس س�تيكس 
آن�د برغ�رز” 330 دوالرا )عرشة 
آالف بات( جائ�زة ملن يتمكن من 
إنه�اء الوجب�ة العمالق�ة خ�الل 
تسع دقائق، أي بات واحد مقابل 

كل سعر حراري.
كومديت�ش  املال�ك  وابتك�ر 
إن  يق�ول  ال�ذي  كونجس�وان، 
ش�طرة الربغ�ر تلك ه�ي األكرب 
املس�ابقة  فك�رة  الب�الد،  يف 
بعدم�ا تمك�ن ثالث�ة زبائ�ن من 
تحقي�ق املهمة الصعب�ة. ويأتيه 

متنافسون جدد كل يوم.
باك�ورن  بينه�م  م�ن  وكان 

بورنتشيوانجكون الذي لم ينجح 
يف إنه�اء الوجب�ة خ�الل الوق�ت 
املحدد. وقال “سأتناول الربغر يف 
وقت ما )يف املس�تقبل( لكن ليس 

قريبا”.
الربغ�ر  ش�طرة  س�عر  ويبل�غ 
العمالق�ة إذا كانت مصنوعة من 
لح�م البق�ر 82.75 دوالرا، بينما 
يصبح سعرها 115.86 دوالرا إذا 
كانت مصنوعة من لحم الخنزير.

عراقي يحول باحة مسجد الى متحف في كركوك

وأصبح بإم�كان املصلني املتوافدين عى 
املس�جد ألداء الصل�وات بفض�ل موىس 
أن يس�تمتعوا بالتجول يف قس�م محاط 
بسور ُتعرض فيه هذه القطع األثرية، يف 
محاولة للحفاظ عى تراث العراق ونمط 

الحياة العراقية لألجيال القادمة.
وعم�ل جام�ع التحف واألثري�ات البالغ 
م�ن العمر 80 عاما عى مدار عدة عقود 
وبإمكاني�ات محدودة، ع�ى تكوين هذا 
املتحف الذي يضم حت�ى اآلن حوايل ألف 
قطعة. وتفت�ح هذه القط�ع نافذة عى 
مايض الع�راق، حت�ى ح�وايل 200 عام 

ماضية.
ويع�رض العراق�ي الثمانين�ي باملتحف 
وأجه�زة  وكام�رات  وأوان�ي  خناج�ر 
تلفزي�ون ورادي�و وغرها م�ن األجهزة 
واألدوات القديمة بعد أن نقلها إىل هناك 

يف عام 2016.
ويطمح موىس ال�ذي يعرض مجموعته 
الن�ادرة مجان�ا، يف أن يس�اهم املتح�ف 
يف تعري�ف الش�باب العراقي�ني ببع�ض 
محتوي�ات ماضيه�م، قائ�ال “يجب أن 
يكون لإلنس�ان تاريخ، يج�ب أن يكون 
له م�اض.. لقد قمت بإعداد هذا املتحف 

حتى تتمكن األجيال القادمة من معرفة 
كيف عاش أجدادها«.

وأض�اف »بلغ�ت م�ن العم�ر 80 عاما، 
م�ا بق�ي يف العمرإال القلي�ل.. وال أبحث 
م�ن وراء إنش�اء ه�ذا املتح�ف ع�ن أي 

أرب�اح مادي�ة.. كل م�ا أفعله 
هو بمثابة ترك رس�الة 

القادم�ة  لألجي�ال 
م�ن أج�ل زيارة 

املتح�ف  ه�ذا 
ة  هد مش�ا و
وكيف  تراثنا 
أجدادنا  كان 

يعيشون«.
أح�د  وأف�اد 

ملصل�ني  ا
ع�ي  ويدع�ى 

جمع�ة »يجب عى 
إىل  املج�يء  الش�باب 

هنا م�ن أج�ل التع�رف عى 
ت�راث أجدادن�ا وتراثن�ا ورؤية الس�لع 
املنزلية التي كانت تستخدم يف السابق.. 
الكام�رات واالتصاالت، وأجهزة الراديو 

التي كانوا يستعملونها يف السابق«.

ولفت أمر الجبوري، إمام املسجد الذي 
أقي�م فيه املتح�ف، إىل أن ه�ذه املبادرة 
تمثل فرصة ثمينة لعودة دور املس�اجد 

كمراكز لإلسهام الثقايف والفكري.
وتابع الجبوري أن »ه�ذه الفكرة جيدة 
للغاي�ة، ألن املس�اجد ليس�ت 
فقط«،  للص�الة  أمكنة 
»كان�ت  موضح�ا 
يف  املس�اجد 
الرس�ول  عهد 

محم�د 
 ، ) ص (
منربا لقيادة 
ملجتم�ع  ا
إىل  وتوجيهه 
ت  هما ملس�ا ا
عي�ة  جتما ال ا
ه�ذا  والثقافي�ة. 
املتحف هو نتاج ثقايف 
يجمع بني املايض والحارض. 
لذلك يأت�ي املصلون للتأم�ل ويتذكرون 

تاريخ أجدادهم«.
مثل املس�جد الوجهة األوىل للمس�لمني، 
منذ القدم، للنهل من علوم الدين والدنيا، 

حيث أقام علماء املسلمني حلقات للعلم 
عى مدار الس�نة، يتلقى الطلبة الدروس 
وما جمعه أس�اتذتهم من تراث األوليني 
واآلخرين. وهذا الش�غف بجمع ما خلده 
األجداد لبس�طه عى األجيال القادمة ال 
يعد جديدا يف العراق، لكن ما فعله موىس 
أنه نقل الرتاث إىل املس�جد بدل جمعه يف 

منزله.
وهن�اك العديد من األمثل�ة عن عراقيني 
حول�وا منازلهم إىل متاح�ف، من بينهم 
املعلم العراقي املتقاعد والعاش�ق لآلثار 
يوس�ف عكار البالغ من العمر 80 سنة، 
والذي حّول بيته الصغر يف مدينة النجف 
للعاصم�ة  الغرب�ي  )الجن�وب  األرشف 
بغ�داد(، إىل ش�اهد عى حلق�ات فريدة 
من تاريخ العراق، وذلك عرب مسدس�ات 
عمرها مئتي عام وساعات وحتى غنائم 
أُخذت من الجيش الربيطاني أثناء ثورة 

عرشينات القرن املايض.
كم�ا حول س�يايس كردي من�زل أرسته 
يف مدينة الس�ليمانية الكردية إىل متحف 
فن�ي يعرض فيه مجموع�ة أعمال فنية 
خاص�ة مؤلفة من أكث�ر من 500 لوحة 

لفنانني عراقيني بارزين.

حول العراقي 
حسن موسى 

مسجد الثقلين 
في مدينة 

داقوق من مكان 
للعبادة فحسب، 

إلى متحف صغير 
أيضا يحوي 

أدوات منزلية 
قديمة وقطعا 

أثرية من فترات 
مختلفة من 

التاريخ العراقي.

كشفت تقارير أن طبيب أسنان أملانيا 
اقتلع »أطول سن يف التاريخ« بقياس 

3.72 سم.
وأخرج، ماكس لوكاس، من أوفنباخ 
بضواح�ي فرانكفورت، الس�ن »ذات 
الطول الغريب« من فم مريض يعاني 
من ألم شديد.وحصل طبيب األسنان 
عى ش�هادة م�ن موس�وعة غينيس 
لألرق�ام القياس�ية، عن العم�ل الفذ 
الذي قام به، حيث تجاوز طول السن 

الرقم األسبق املسجل بنحو 5 ملم.
ويف س�بتمرب امل�ايض، عال�ج لوكاس 
املري�ض، ميج�و فودوبيخ�ا، حي�ث 
أظه�رت األش�عة الس�ينية أن الرجل 
الكروات�ي لدي�ه س�نا كبرة بش�كل 
ال يص�دق، م�ا تس�بب يف ت�ورم الفك 

العلوي لديه.
 Frankfurter Neue ويف حديث�ه م�ع
Zeitung، قال ماكس إن العالج »غر 
ممكن« ويجب اقتالع الس�ن يف أرسع 

وقت ممكن.
وذكرت الصحيفة األملانية أن الس�يد 
فودوبيخا، الذي لم ُيكشف عن عمره 
ومهنت�ه، ش�عر باالرتي�اح للتخلص 
م�ن آالم�ه. وأضافت أيض�ا أن قبول 
الدكتور لوكاس يف موس�وعة غينيس 
لألرق�ام القياس�ية العاملي�ة، تطل�ب 

عاما كامال.
الهن�د  يف  أطب�اء  احتف�ظ  وس�ابقا، 
بالرق�م القي�ايس العاملي الس�تخراج 
أطول سن عى اإلطالق، يبلغ قياسها 

3.67 سم.

طبيب ألماني يقتلع 
»أطـــول ســن فـــي العـــالــــم«

نفق سري مليء بالكنوز التاريخية تحت شارع مزدحم بالمكسيك
اكتش�ف علم�اء اآلث�ار نفقا 
رسي�ا يزي�د عمره ع�ن 600 
عام، يع�ود لحض�ارة األزتك، 
الش�وارع  تح�ت  ويختب�ئ 
الصاخب�ة وس�ط مكس�يكو 
ال�رسي  املم�ر  سيتي.وش�يد 
ال�ذي يعود إىل القرن الخامس 
ع�رش بواس�طة اإلمرباط�ور 
مونتيزوم�ا األول، وهو مزين 
بنقوش ولوح�ات ترتبط بإله 

املاء والخصوبة )تاللوك(.
وأعلن خرباء املعهد املكسيكي 
والتاري�خ  لألنثروبولوجي�ا 
ع�ى  عث�روا  أنه�م   )INAH(

ج�دار نفق مزخ�رف يحتوي 
ع�ى العدي�د م�ن املنحوت�ات 
الصخري�ة وبقايا تماثيل ذات 
قيمة أثري�ة ضخمة يف مدينة 
إيكتيك دي موريلوس يف والية 

املكسيك الوسطى.
اإلع�الم  وس�ائل  وبحس�ب 
املحلية وجد الخرباء 11 صورة 
منحوت�ة ع�ى ج�دار النف�ق 
بطول 27.5 قدم�ا، باإلضافة 
إىل بقايا بوابة خشبية قديمة.

وربط العلماء الصور املنحوتة 
داخل النف�ق باإلله )تاللوك(، 
العدي�دة  اآلله�ة  أح�د  وه�و 

الت�ي يعبدها األزت�ك وأكثرها 
ش�عبية. وكان تاللوك معبودا 
الحي�اة والغذاء،  ألنه يعط�ي 
وكان مهابا أيضا ملقدرته عى 
إرس�ال الرَبَد والرع�د والربق، 
ويق�رتن )تالل�وك( بالكهوف 
باألخص  والجب�ال،  والينابيع 
جبل تاللوك املقدس الذي كان 

يعتقد أن اإلله يعيش فيه.
وقال راؤول غارسيا تشافيز، 
منس�ق م�رشوع الحفريات، 
لوس�ائل اإلع�الم املحلي�ة إن 
فريق�ه يعم�ل يف املوق�ع منذ 
أكث�ر م�ن 10 س�نوات، من�ذ 
عام 2004. وبعد ذلك، أطلقوا 
مرشوعا للحف�اظ عى البيئة 
املحيطة بمدينة ال كالزادا دي 
سان كريستوبال، املوقع الذي 
أنش�أت فيه البنية التحتية يف 
القرن الس�ابع عرش من قبل 

الشعوب األصلية.
وأبلغت وكال�ة األنباء املحلية 
TengriNews عن االكتش�اف 
بع�ض  وأص�درت  الجدي�د 
الصور، لكنها لم تنرش صورا 

كاملة للبقايا العظمية.
)املح�ارب  اكتش�اف  ويأت�ي 
ال�ذي  الوق�ت  يف  الذهب�ي( 
كازاخس�تان  في�ه  تخط�ط 
إلعادة دف�ن )الرجل الذهبي( 
األص�ي الذي عثر عليه يف عام 
1969، وه�ي بقاي�ا أصبحت 
آس�يا  لدول�ة  وطني�ا  رم�زا 

الوسطى.

أوكراني يتصل 47 ألف مرة باإلسعاف 

اعتمدت أكرب سلسلة متاجر كربى 
يف نيوزيلندا “ساعة هادئة” تتيح 
واضطرابات  بالتوّح�د  للمصابني 
حّس�ية أخ�رى التبّض�ع يف أجواء 
أقّل صخبا.ُتخفت سلسلة متاجر 
“كاونت�داون” األض�واء وتوق�ف 
املوس�يقى يف الخلفي�ة وتح�ر 
الطارئ�ة  تل�ك  ع�ى  اإلعالن�ات 
وتتوق�ف مؤقتا عن ملء الرفوف، 
فض�ال ع�ن اتخ�اذ تداب�ر أخرى 

لتهدئة األجواء.
وأكدت مديرة السلسلة، كريستن 
دينان، أن هذه اإلجراءات “تحدث 
أج�واء ش�بيهة بتلك الس�ائدة يف 

املكتبات، ويميل الناس إىل التكّيف 
مع الوضع والتّرف بهدوء”.

وكش�فت أن التفاعل مع املرحلة 
التجريبي�ة يف عدة متاج�ر “كان 
إيجابي�ا جّدا”، م�ا أدى إىل اعتماد 
هذه املبادرة عى الصعيد الوطني 
هذا الشهر يف متاجر “كاونتداون” 

ال�180.
الرئي�س  دوغ�ن،  داي�ن  وق�ال 
التوّح�د  جمعي�ة  ل��  التنفي�ذي 
التجرب�ة  إن ه�ذه  نيوزيلن�دا،  يف 
“تظهر كيف أن تعديالت بس�يطة 
تكف�ي إلحداث بيئ�ة أكثر إدماجا 

حتى يكون لها أثر كبر”.

واعتم�دت تدابر من ه�ذا القبيل 
أس�رتاليا  يف  ك�ربى  متاج�ر  يف 

وبريطانيا.
وتابع�ت دينان أن التجربة لم تعد 
بالتوّحد  املصاب�ني  بالنف�ع ع�ى 
فحس�ب، بل هي انعكست إيجابا 
مث�ل  آخري�ن،  متس�وّقني  ع�ى 
عائالت األطف�ال الصغار والكبار 
يف الس�ّن واألش�خاص قيد التعايف 
م�ن أمراضه�م. وأضاف�ت “م�ن 
الرائ�ع أن نخّفف من الضغوطات 
الت�ي يواجهها الن�اس يف حياتهم 
ونجع�ل مه�اّم يومي�ة أكثر يرسا 

لهم”.

متاجر نيوزيلندية تعتمد ساعة هادئة لمرضى التوحد

أص�درت محكم�ة أوكراني�ة حكما 
بح�ق مواط�ن أوكران�ي م�ن أهايل 
ب�رشق  كراماتورس�ك  مدين�ة 
أوكرانيا. يقيض باإلقامة الجربية يف 

مستشفى األمراض النفسية.
وقال ناطق باس�م أجهزة التحقيق 
األوكراني�ة إن الرج�ل كان يف الفرتة 
م�ا ب�ني 1 أكتوبر ع�ام 2018 و12 
فرباي�ر ع�ام 2019 يتص�ل هاتفيا 

بموظف�ي خدمة اإلس�عاف الطبي، 
أي م�ا يزي�د عن مئتي م�رة تقريبا 

كل يوم.
س�يارات  أطق�م  وص�ول  وبع�د 
بالش�تائم  يقذفه�م  اإلس�عاف 
والس�باب. ما دف�ع املحكمة التخاذ 
ق�رار بنق�ل الرج�ل إىل مستش�فى 
األمراض النفس�ية حيث س�يتلقى 

عالجا إجباريا.

وجبة عشاء بسيطة بمليون يوان
س�دد مواطن صيني من مقاطعة تش�جيانغ مبلغ مليون 
يوان دون أن يعلم عن وجبة عشاء بسيطة بمشاركة ثالثة 

من أصدقائه يف مطعم جديد افتتح يف نفس املساء
وتفيد Asia One، بأن املواطن من مدينة تش�وجي، يرفض 
الكشف عن هويته، قرر تناول وجبة العشاء مع أصدقائه 
يف مطعم جديد س�يتم افتتاحه مساء يوم األحد 20 أكتوبر 

امل�ايض. وعلي�ه تحم�ل التكاليف.وق�د بلغت قيم�ة وجبة 
العشاء ألربعة أش�خاص مبلغ 85 يوان وفق الفاتورة التي 
قدمه�ا نادل املطع�م. فقرر الرجل تس�ديد مبلغ 100 يوان 
باستخدام البطاقة اإللكرتونية. ولكن عندما وضع الهاتف 
املحم�ول عى الجهاز تم س�حب أكثر م�ن مليون يوان من 
حسابه.اكتش�ف العامل�ون يف املطعم هذا املبل�غ الكبر يف 
اليوم التايل فقط. يقول تش�ني روكسوان، صاحب املطعم، 
»عندم�ا تحققنا من مدفوعات الزبائ�ن فوجئنا بهذا املبلغ 
الكب�ر«. لذلك أبلغن�ا رشكة الدف�ع عن هذا الخط�أ فورا. 
وأش�ار صاح�ب املطع�م إىل أن�ه يعم�ل يف هذا املج�ال منذ 
س�نوات عديدة، لذلك فإن س�معته أهم من املال، وال يمكن 

أن يحتفظ بهذا املبلغ لنفسه.
وق�د أك�د ممثل رشك�ة الدفع ه�ذا الخطأ وأع�اد املبلغ إىل 
حساب الزبون، الذي لم يالحظ سحب هذا املبلغ الكبر من 

حسابه إال بعد أن أبلغوه رسميا بذلك.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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