
قانونا االنتخابات والمفوضية.. هل يحسمان أزمة التظاهرات ويشرعان بتجاوزها ؟
سيتصدران جلسة البرلمان يوم غداً االثنين..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
االنتخاب�ات وقانونها  أصبح�ت مفوضي�ة 
جزء مهم من مطالب املتظاهرين التي القت 
دعماً مبارشاً من قبل املرجعية الدينية العليا 
يف النج�ف االرشف، حي�ث اجم�ع الجانبان 
ع�ى رضورة ان يكون هنال�ك قانون جديد 
يقلص من س�طوة األحزاب ورؤس�اء الكتل 
عى املش�هد االنتخابي، تج�ري فيه العملية 
االنتخابية يف ظل مفوضية مس�تقلة بعيدة 
عن س�يطرة األح�زاب املش�اركة يف العملية 
السياس�ية لضم�ان وصول وج�وه جديدة 
املش�هد  اىل  املتظاهري�ن  بقب�ول  تحض�ا 

السيايس.
وم�ن املزم�ع ان يتصدر قان�ون االنتخابات 
ومفوضيته�ا جلس�ة الربملان التي س�تعقد 
ظه�ر ي�وم غ�د االثنني، بع�د تأكي�د اللجنة 
القانوني�ة عى جهوزيتهما بحس�ب ما ادىل 

به رئيس الربملان محمد الحلبويس .
اال ان تلك اإلجراءات املتسارعة التي اتخذها 
الربمل�ان لم تس�هم اىل االن بامتصاص زخم 
املتظاهرين او عودته�م اىل منازلهم بالرغم 
من أهميتها إذا تم تنفيذها بالشكل املطلوب، 
بينما يؤكد مراقبون للش�أن السيايس بانها 
ستصطدم بعدد من املعرقالت الن املفوضية 
م�ن الصع�ب اختياره�ا بعيداً عن س�طوة 
األح�زاب السياس�ية وتدخالته�ا وه�ذا ما 
لن ي�ريض املتظاهري�ن املتواجدين يف بغداد 

واملحافظات الجنوبية.

وبه�ذا الخص�وص ي�رى املحلل الس�يايس 
األح�زاب  ان  عب�اس،  حس�ني  الدكت�ور 
السياس�ية اىل االن ال تمتلك رؤية سياس�ية 
واضحة تستطيع من خاللها إرضاء الشعب 

واملتظاهرين.
وقال عب�اس يف ترصيح خص ب�ه »املراقب 
العراقي« انه »ال يوجد وعي وأدراك حقيقي 
للواقع املوجود لدى الشعب من قبل الطبقة 
السياس�ية الحاكمة، ألنهم عاش�وا يف بون 
شاس�ع بينهم وبني الش�عب ول�م يتفهموا 

متطلباته«.
وأضاف ان »املتظاهرين ايضاً منقسمني اىل 
عدة أج�زاء منهم الفوض�وي غري املنضبط 
وال يعي س�مة التغيري ويس�عى اىل الوصول 
ملجهول، وهنالك متظاهر واقعي يس�تطيع 
ان يع�ي ان بعض القوانني ممكن�ة التنفيذ 
وبعضها ال، س�واء كان متعلق باالنتخابات 
او الدس�تور«.ولفت اىل ان » رصاع االرادات 
بني األحزاب واملتظاهرين مستمرة، وهنالك 
أح�زاب وقفت ع�ى التل لرتاقب م�ا يجري 
س�عيا ًمنه�ا للحص�ول عى مكاس�ب كما 
فعلت الكتل السياسية السنية ذلك للحصول 

عى بعض الغانم«.
»باالنس�داد  يج�ري  م�ا  عب�اس  ووص�ف 
الس�يايس الن الش�عب غ�ري مس�توعب مل�ا 
تمتل�ك  ال  السياس�ية  والطبق�ة  يح�دث، 
الحل�ول، لذل�ك هنالك رصاع ب�ني الضبابية 
والحل�ول ق�د يس�فر عن�ه تغل�ب احداهما 

بالقريب العاجل«.
م�ن جانب�ه يرى املحل�ل الس�يايس محمود 
الهاش�مي، ان اختي�ار أعض�اء ج�دد م�ن 
مفوضي�ة االنتخابات صعب جداً، وتس�اءل 
م�ن س�يختار تلك األس�ماء الج�دد يف حال 

تغيريها ؟.
وقال الهاشمي يف ترصيح خص به »املراقب 
العراق�ي« ان »تغي�ري قان�ون االنتخاب�ات 
ايض�اً س�ينتج ازم�ة يف ح�ال ت�م ذلك عرب 
التصوي�ت عليه يف الربملان«، مبيناً ان »جعل 
قانون االنتخابات بنظام االفراد س�يصعب 
م�ن عملية تش�كيل الحكومة لع�دم وجود 
كتل كب�رية لها الق�درة عى اختي�ار رئيس 

الوزراء«.
وأضاف انه » يوجد عدد من الطرق التي يتم 
من خاللها التوازن بني مطالب املتظاهرين 

وبني االبتعاد عن االزمات يف املستقبل«.
ولفت اىل ان »الحكومة ستميض باالستجابة 
للمطال�ب املرشوع�ة للمتظاهرين للحلحلة 
ازمة التظاهرات بالشكل الذي يمكنه كسب 

رضا الجميع«.
 يش�ار اىل ان بغ�داد واملحافظ�ات الجنوبية 
بداي�ة  من�ذ  واس�عة  بتظاه�رات  خرج�ت 
ترشي�ن األول املنرصم والزالت مس�تمرة اىل 
االن، ودع�ا املتظاهري�ن اىل رضورة اصالح 
النظ�ام ع�رب اج�راء انتخابات نزيه�ة بعد 
تعديل قانون االنتخابات واس�تبدال مجلس 

املفوضني.

اإلصابة قد تبعدأغويرو لعدة اسابيع

الشاعر عباس باني المالكي 
ينوي جمع

 ادب الحرب المقاوم 
لالحتالل 

نائبة تحذر من 
محاوالت »إخفاء 

األدلة« لعقد تأهيل 
محطة بيجي بمليار 

و300 مليون دوالر
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 اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم األحد، 
تصويته�ا ع�ى ح�رص الرتش�يح لعضوية 

مجلس النواب لحاميل الجنسية العراقية.
وذكرت الدائرة اإلعالمي�ة ملجلس النواب، يف 
بيان تابعته »املراق�ب العراقي« أن »اللجنة 
ح�رص  ع�ى  صوت�ت  النيابي�ة  القانوني�ة 
الرتش�يح يف االنتخاب�ات العراقي�ة ملجل�س 
العراقي�ة  الجنس�ية  الن�واب ع�ى حام�يل 

حرصاً«.
وأضاف�ت، أن التصويت جاء »خالل اجتماع 
ترأس�ه النائب األول لرئيس الربملان، حس�ن 

الكعبي«.
يش�ار اىل ان الربملان سيعقد جلسته يوم غد 
االثنني الس�تكمال قراءة قانون االنتخابات 
ومناقش�ة حل مجلس املفوضني واستبداله 

بآخر تلبية ملطالب املتظاهرين.

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم األحد، صدور أمر 
قب�ض بحق محاف�ظ صالح الدين الس�ابق 
عى خلفيَّة قضيٍَّة حققت فيها وأحالتها إىل 

القضاء.
وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة، ببيان 
تابعت�ه »املراقب العراقي«، إن�ه »تم صدور 
أمر قبٍض بحقِّ أح�د أعضاء مجلس النواب 
حالي�اً ع�ى خلفيَّ�ة قضيَّ�ٍة حقق�ت فيها 
وأحالته�ا إىل القض�اء«، مبين�ًة أن »املته�م 

ارتكب مخالفاٍت خالل مدة تس�نمه منصب 
محافظ صالح الدين«.

وأضاف�ت أن »محكم�ة مكافح�ة الفس�اد 
املركزيَّ�ة أص�درت أم�ر قبٍض بح�ق النائب 
الح�ايل محافظ صالح الدين الس�ابق؛ وذلك 
لعدم حضوره جلس�ة املحاكم�ة يف القضيَّة 
إنش�اء  يف  املرتكب�ة  باملخالف�ات  �ة  الخاصَّ
م�رشوع البن�اء الجاهز لألقس�ام الداخليَّة 

لجامعة تكريت«.

حصر الترشيح إلى البرلمان بحملة 
الجنسية العراقية

النزاهة تصدر امر قبض بحق محافظ 
صالح الدين السابق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
ب�ات من املؤكد أن إقليم كردس�تان يغ�رد خارج الرسب 
حيث تب�ني ذلك من خ�الل مفاوضات�ه ومباحثاته التي 
اجراها مع حكومة بغداد والتي كان آخرها زيارة رئيس 
حكومة اإلقليم نيجريفان بارزاني ولقائه برئيس الوزراء 
ع�ادل عب�د املهدي والتي لم تتطرق اىل ح�ل او تنازل من 
قب�ل اإلقلي�م ربما يس�هم بحل املش�اكل التي تعيش�ها 
حكومة بغداد يف الوقت الذي تنتفض فيه العاصمة وعدد 
من املحافظات الوسطى والجنوبية، حيث اقترصت هذه 
الزيارة عى ضمان نسبة موازنة اإلقليم يف موازنة 2020 
وكذلك الحفاظ عى مكتس�باته مع أي تعديل للدس�تور 

العراقي الذي تسعيان اليه حكومة بغداد وبرملانها.
وي�رى مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن اإلقلي�م يحاول 
انتهاز هذه الفرصة للحصول عى مزيد من املكتس�بات، 
من خالل ممارس�ة يل »يل الذراع« واستخدام ورقة دعمه 
لبقاء عب�د املهدي عى رأس الس�لطة مقاب�ل ذلك.وقال 
املحلل السيايس حس�ني الكناني، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »وعى الرغم من أن الط�رف الكردي مرارا 
وتكرارا ينظ�م زياراته اىل بغداد وللقاء املس�ؤولني ومن 
بينه�م رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، اال أنه ال زال عري 

ملتزم ببن�ود االتفاق النفطي بني الطرف�ني«، معتربا أن 
»تعامل الحكومات العراقية متعاقبة تشوبه االزدواجية 

العالية
وأض�اف الكنان�ي، أن »كان م�ن املف�رتض م�ن ه�ذه 
الحكوم�ات أن تتعام�ل مع كردس�تان كم�ا تتعامل مع 
املحافظ�ات الجنوبي�ة الت�ي تعاني الوي�الت ومن حجم 

املعاناة العالية«.
وبني الكناني، أن »كردس�تان تحاول خ�الل هذه الفرتة 
التم�دد يف حكوم�ة عب�د امله�دي مس�تغلة االضطرابات 

القائمة وانشغال الحكومة بها«.
وأكد الكناني، أن »اعتماد حكومة بغداد عى اسرتاتيجية 
انتظار حكومة إقليم واالمل بأنها بالعمل وفق االتفاقات 

املعلنة بني الطرفني، حيث أن ذلك لن يجدي نفعا«.
وأش�ار اىل أن »كردس�تان تتخ�وف من تغيري الدس�تور 
العراق�ي واحتمالية أن يم�س بمصالحها يف بغداد، حتى 
اذا كان يص�ب بمصلحة املحافظات املنتفضة«، موضحا 
أن »تحاول بشكل أو بآخر أن يبعد املستجدات السياسية 
التي  من ش�انها امتصاص غضب الش�ارع عى املساس 

باملصالح الخاصة«..
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كشف مصدر نيابي، اليوم األحد، 
املطروح�ة  األس�ماء  اب�رز  ع�ن 
كب�دالء ع�ن الحلبويس لرئاس�ة 
مجلس النواب، فيما بني انهم كل 
م�ن خالد العبي�دي ومحمد تميم 

ومحمد الخالدي.
وق�ال املصدر يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ح�راكاً 
سياس�ياً يج�ري حالي�اً بقي�ادة 
رئي�س جبه�ة االنق�اذ والتنمية 
وخمي�س  النجيف�ي  اس�امة 
الخنجر وصالح املطلك وعدد من 
السياسيني لتغيري رئيس الربملان 
واس�تبداله  الحلب�ويس  محم�د 

بشخصيات أخرى«.
وأضاف أن »الشخصيات املذكورة 
بدأت التحرك عن طريق اتصاالت 

ش�خصية  ولق�اءات  هاتفي�ة 
مع رئي�س ائتالف الن�رص حيدر 
العب�ادي وعدد من الش�خصيات 
السياس�ية يف س�ائرون لالتفاق 
ع�ن  بديل�ة  ش�خصية  ع�ى 
الحلبويس”، مبينا أن “التحركات 
تأت�ي بس�بب فش�ل الحلب�ويس 
وامللفات التي اثريت حوله بشأن 

قضايا فساد وغريها”.
ولف�ت اىل أن “محمد تميم وخالد 
العبي�دي ومحم�د الخال�دي أبرز 
ب�دال  املطروح�ة  الش�خصيات 
أن  مضيف�ا  الحلب�ويس”،  ع�ن 
السياس�ية  الش�خصيات  “اغلب 
يف البي�ت الش�يعي اب�دت قبولها 
ع�ى العبيدي كمرش�ح بديل عن 

الحلبويس”.

اإلقليم يحاول انتهاز الفرص للحصول على المكتسبات والمغانم
مصدر نيابي يكشف عن بدالء 
للحلبوسي في رئاسة البرلمان

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
م�ا زال الع�راق اليمتل�ك رؤيا اقتصادي�ة واضحة من 
اج�ل إع�ادة تدوي�ر املاكن�ة الصناعية الت�ي توقفت 
لعوام�ل سياس�ية ولم تنج�ح اية حكوم�ة يف ترشيع 
قوان�ني جدي�دة م�ن اج�ل إع�ادة تنش�يط القط�اع 
االقتصادي س�واء الصناعي او الزراعي , وانما فضلت 
الحكومات املتعاقبة عى حكم العراق بأن تبقى النربة 

االستهالكية هي السائدة يف البالد.
وزارة الصناعة يف زمن تويل الكرابلة رئاستها وحسب 

مصادر قاموا ببيع عدد من املصانع املهمة بحجة
الخصخصة لشخصيات نافذة تمتلك مصانع يف تركيا 
واألردن والكوي�ت والتي تعمدت هذه الش�خصيات اىل 
غلق املصانع وعدم تشغيلها من اجل ترويج بضائعها 
الت�ي تنت�ج يف دول الج�وار وإبق�اء الع�راق كس�وق 

مستورد لجميع البضائع .
الع�راق يمتلك 200 رشكة , وكل واحدة لديها عدد من 
املصانع ومجمل اعدادها 6000 مصنع توقفت بأوامر 
الحاك�م األمريك�ي بريمر م�ن اجل تدم�ري االقتصاد 
العراق�ي , فالي�وم ال تس�تطيع الصناع�ة الوطني�ة 
الفردية منافسة املستورد من ناحية األسعار او عملية 
التسويق , لذلك عى الحكومة ان ترشع قوانني جديدة 

من اجل إع�ادة تدوير ما تبقى م�ن املاكنة الصناعية 
من اجل استيعاب جيوش العاطلني يف مصانعها.

القط�اع الخاص مرتبط مع القطاع العام , لذلك يجب 
ف�ك االرتباط فيم�ا بينهم ودعم القط�اع الخاص من 

اجل عودة
مصانع�ه والت�ي س�توفر للخزين�ة العام�ة مليارات 

الدوالرات بسبب الحد من االعتماد عى املستورد.
فضل�ت  كس�ولة  بطبيعته�ا  العراقي�ة  الحكوم�ات 
االعتماد عى االقتصاد الريع�ي من اجل إرضاء بعض 
دول الجوار وكذلك اس�تجابة للضغوط�ات الخارجية 
التي تس�عى البقاء االس�ترياد العش�وائي هي السمة 
األساس�ية للبالد.يق�ول الخب�ري االقتص�ادي جاس�م 
العكييل يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: توقف عجلة 
الصناع�ة يف الع�راق بس�بب الضغوط�ات الخارجي�ة 
عى الحكومات املتعاقبة ع�ى حكم البالد , خاصة ان 
بعض املصانع املهمة تم بيعها اىل ش�خصيات مقربة 
من سياسيني متنفذين , وعملوا عى اغالقها من اجل 
إبق�اء العراق بلد اس�تهالكي , كما ان للكرابلة  دور يف 
تخري�ب الصناع�ة الوطنية خاصة عندم�ا توىل احمد 

الكربويل الوزارة , حيث عمد عى بيع املصانع.
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مراقبون: الحكومات المتعاقبة عرضت مصانع البلد للبيع ودمرت اقتصاد البلد !

أك�د النائ�ب ع�دي ع�واد، الي�وم االح�د، ان 
الخارجي�ة العراقية تم�ر بحالة ن�وم عميق، 

فيما دعا اىل محاسبتها.
وق�ال عواد يف بي�ان مقتضب تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه انه »يجب محاس�بة 
وزارة الخارجية العراقية لتكرار خرق س�يادة 

العراق من قبل االمريكيني«.
واض�اف ان »وزارة الخارجي�ة يف حال�ة ن�وم 
عمي�ق وال تمث�ل العراقي�ني«، مش�ددا ع�ى 

»رضورة محاسبتها ».
يذكر ان نائ�ب الرئيس االمريك�ي مايك بنس 
زار قاع�دة ع�ني االس�د ب االنب�ار يف زيارة غري 
معلنة والتقى بالجنود االمريكيني هناك وقدم 
لهم التهاني بمناسبة عيد الشكر، فيما توجه 
اىل اربي�ل والتق�ى برئي�س االقلي�م نيجرفان 
البارزان�ي ورئي�س حكوم�ة االقلي�م مرسور 

البارزاني.

نائب: الخارجية تمر
املراقب العراقي/ متابعة... بحالة نوم عميق 

أعل�ن أمني مجلس تش�خيص مصلحة 
النظ�ام بإيران، محس�ن رضائ�ي، أن 
األجه�زة األمني�ة ستكش�ف قريبا عن 

معلومات جديدة ح�ول املحرضني عى 
أعم�ال الش�غب خ�الل االحتجاج�ات 

األخرية وعالقاتهم بأطراف خارجية.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  رضائ�ي  وق�ال 

»املراقب العراقي« وعى هامش اجتماع 
اإلس�المي  لالتح�اد  ش�هري  دوري 
»األم�ن  إن  اإليراني�ني،  للمهندس�ني 
سيقوم بالكشف عن معلومات جديدة 
بشأن العنارص الرئيسية املحرضة عى 
أعمال الش�غب واالضطراب�ات األخرية 
واعرتافاتهم سيما الذين لديهم عالقات 
الرئي�س  نائ�ب  الب�الد«.وكان  خ�ارج 
اإليراني إسحق جهانغريي، قال يف وقت 
س�ابق من الي�وم، إن طهران س�توجه 
“ردا س�اقحا” إىل ال�دول املتورط�ة يف 
إثارة االضطرابات التي ش�هدتها البالد 

خالل األسبوع املايض.
وبدوره أكد املدعي العام اإليراني محمد 
جعف�ر منتظ�ري، أن التحقيق�ات مع 
املعتقل�ني ع�ى خلفي�ة االحتجاج�ات 
األخرية التي أعقبت رفع أسعار البنزين 

ستنتهي خالل 48 ساعة.

تفاصيل اوسع صفحة 4

القوات اإليرانية تلوح بالكشف عن مثيري الشغب في األيام المقبلة
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المراقب العراقي/ بغداد...
وص�ف رئيس الجبهة الرتكمانية النائب أرش�د الصالحي، املادة 
41  من قان�ون انتخابات مجلس النواب بأنها »مادة ملغومة«، 
معت�راً أن  من كتب قانون االنتخابات صاغه بطريقة »ال يريد 

من خاللها إجراء  انتخابات« بالعراق . 
وق�ال الصالحي يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»لدين�ا  العديد من املالحظات حول قانون انتخابات مجلس 
النواب املرس�ل  م�ن الحكوم�ة«، مبين�اً أن »امل�ادة 41 من 
القانون هي مادة ملغومة  بشكل كبري ولن تعطي الفرصة 

إلجراء االنتخابات بأي محافظة .» 

وأض�اف الصالح�ي، أن »هناك رضورة لتدقيق س�جالت الناخبني 
 بمحافظة كركوك مع إعادة النظر بنسب السكان فيها مع الزيادة 
 الحاصلة يف عدد س�كانها وتقاس�م الس�لطات فيه�ا«، الفتاً إىل أن 
  «كركوك حصل فيها تغيري ديمغرايف، بالتايل كيف نستطيع الذهاب 

 إىل انتخابات فيها شأنها شأن املحافظات األخرى .» 
وأك�د الصالحي، أن »املادة 41 فيها تج�اوز عىل محافظة كركوك، 
 ونعتقد أن من كتب هذا القانون صاغه بطريقة ال يريد من خاللها 
 إجراء انتخابات يف العراق«، مشدداً عىل أننا »نريد انتخابات  مبكرة، 
بالتايل فال نعلم ما هي األسباب لوضع مواد وصياغة قانون  بشكل 

يعطل إجراء االنتخابات .» 

المراقب العراقي/ بغداد...
صوتت اللجن�ة القانونية النيابية، عىل اس�تبعاد 
مزدوجي الجنس�ية من  حق الرتشح لالنتخابات 
النيابي�ة .  وذك�ر املكت�ب االعالمي لنائ�ب رئيس 
مجل�س النواب حس�ن الكعب�ي،   يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن االخ�ري »ت�رأس  اجتماع 
اللجن�ة القانونية النيابية 
ملناقشة مرشوعي قانون 
انتخابات  مجلس النواب 
وقانون الهيئة املس�تقلة 
تمهيدا  لالنتخاب�ات  العلي�ا 
الجلس�ات  خ�الل   إلقرارهم�ا 

القليلة املقبلة«. 
ولف�ت الكعبي بحس�ب البيان، 
اىل ان »هيئ�ة رئاس�ة مجل�س 

متزام�ن  بش�كل  القانون�ني  الق�رار  الن�واب  تس�عى 
الرتباطهم�ا بالعملي�ة  الديمقراطي�ة وأول خط�وة يف 
نه�ج التغيري واإلص�الح«، مش�ريا اىل   «رضورة الرتكيز 
عىل اس�تقاللية املفوضية وإدارتها بعيدا عن  التدخالت 
الحزبية والسياس�ية واش�رتاط وجود قضاة وأساتذة 
وخراء  فنيني لضمان مخرجات انتخابية شفافة وذات 
مصداقي�ة تلبي طم�وح  الجماه�ري الحق�ة واملطالبة 
باإلصالح«.  واضاف البي�ان، انه »جرى خالل االجتماع 
مناقش�ة ع�دة بن�ود  جوهري�ة يف مرشوع�ي قان�ون 
االنتخاب�ات وقان�ون املفوضي�ة ، حيث  تق�رر اضافة 
بعض البنود التي وجدتها اللجنة مهمة بينها اس�تبعاد 
 مزدوجي الجنس�ية من حق الرتشح لالنتخابات وايضا 
استبعاد عدد  كبري من املكلفني بمهام سيادية وتنفيذية 
من حق الرتشح ايضا،  فضال عن تخفيض عدد اعضاء 
املجل�س اىل 242 مقع�دا ت�وزع ع�ىل  املحافظ�ات مع 

اضافة 9 مقاعد كوتا املكونات«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
قرر مجل�س ال�وزراء، بي�ع األرايض للمتجاوزين 
خارج التصاميم  األس�اس للمدن مقابل استيفاء 
مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة،  وتقسيط الباقي 
ملدة 20 عاماً .  وقالت األمانة العامة ل مجلس الوزراء 
يف بي�ان تلقت »املراقب  العراقي« نس�خة منه، إن 
»مجلس الوزراء أقر تملي�ك األرايض  للمتجاوزين 
خ�ارج حدود التصاميم األس�اس للم�دن، مقابل 
ب�دل مايل  يقدر ع�ن طريق لجن�ة مؤلفة بموجب 
قان�ون بيع وايج�ار أموال الدولة  رقم 21، لس�نة 
2013  .»  وأوضحت، أن »القرار نص عىل اس�تيفاء 
مبلغ مقداره 5% من بدل  القطعة، ويقسط الباقي 
مل�دة 20 س�نة، ويف حال تأخ�ر التس�ديد  فللوزير 
املخت�ص أو رئي�س الجهة غ�ري املرتبط�ة بوزارة 
أو م�ن  يخوله أي منهما أن يقر اما قبول تس�ديد 
القسط او األقس�اط املتأخرة  مع تحميل القسط 

او األقس�اط املتأخرة مع الفائدة املنصوص عليها 
 يف قانون بيع وايجار أموال الدولة .»  وأشارت إىل أنه 
»يف حال تعذر عىل املستفيد دفع األقساط املتأخرة 
 يب�اع العقار نق�دا وفقا الحكام القان�ون املذكور، 
اذا لم يكن مس�جال  باس�م املالك، وان كان مسجال 
باسمه يباع وفقا الحكام قانون  التسجيل العقاري 

باعتباره محجوزا .» 

المراقب العراقي/ بغداد ... 
أعل�ن وزي�ر الصحة جعف�ر عالوي، 
اليوم األح�د، أن التحقيقات اثبتت 
 ع�دم وج�ود أي مادة س�امة يف 
الغاز املسيل للدموع املستخدم 

ض�د  املتظاهرين .  وق�ال ع�الوي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »التحقيقات 
 اثبت�ت ع�دم وجود أي م�ادة س�امة يف الغاز 
املس�يل للدموع«، مبينا أن   «الغاز املس�تخدم 

طبيعي ويستخدم للتدريب احياناً .» 

   وتشهد العاصمة بغداد وعدد من املحافظات 
 ،)2019 االول  )25  ترشي�ن  الجمع�ة  من�ذ 
تظاهرات عدة للمطالبة بتحس�ني الخدمات 
 وتوف�ري ف�رص العم�ل فض�اًل ع�ن املطالبة 

باإلصالح . 

»ملغومة«مادةعلىيحتويالجديداالنتخاباتقانون:التركمانيةالجبهة

الجنسيةمزدوجياستبعادعلىتصوتالنيابيةالقانونية
منالترشحلالنتخاباتالنيابية

خارجللمتجاوزيناألراضيبيعيقررالوزراءمجلس
التصاميماألساسللمدن

وزيرالصحة:التحقيقاتاثبتتعدموجودمواد
سامةفيالغازالمسيلللدموع

المراقب العراقي/ بغداد ... 
حذر قائ�د عمليات بغ�داد الفريق الركن 
االح�د،  م�ن  الي�وم  املحم�داوي،  قي�س 
محاوالت مجموعة صغرية من املندس�ني 

تعمل عىل تش�ويه  التظاهرات . 
تابعت�ه  املحم�داوي، يف ترصي�ح  وق�ال 
»املراق�ب الع�راق« ان هن�اك  مجموع�ة 
صغرية من املندس�ني تعمل عىل تش�ويه 
التظاه�رات، مؤكدا  ان قواته س�تتعامل 

م�ع االف�راد الخارجة ع�ن القانون بقوة 
وحزم .» 

وأوضح قائد عملي�ات بغداد، أن »القوات 
االمني�ة تعم�ل تأمني س�احات  ومناطق 
االحتجاج«، مشريا اىل أن »العنارص االمنية 

تتجنب  االحتكاك مع املتظاهرين .» 
ولف�ت اىل أن »هن�اك جرح�ى ومصاب�ني 
يف صف�وف الق�وات االمنية  ج�راء قنابل 

املولوتوف .» 

المراقب العراقي/ البصرة  ... 
أف�اد مصدر امني، بدخول رشطة الب�رصة حالة االنذار القصوى »ج« 
 حتى اش�عار اخر  .  وقال املصدر، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »رشطة  البرصة دخلت حالة اإلنذار القصوى ج، تحس�ًبا من وقوع 
أي طارئ  خالل الس�اعات املقبلة«، مش�ريا اىل ان »حالة االناذر ووفق 
االوامر  العليا س�تكون حتى اش�عار اخر .»  يذك�ر أن محافظة البرصة 
تش�هد، تظاهرات حاش�دة بمختل�ف مناطق  املحافظة، أس�فرت عن 
مقت�ل وإصابة عدد من املتظاهرين والق�وات  األمنية، وحرق عدد من 
املقار التابعة لألحزاب والحركات السياس�ية  والدوائر الرسمية، فضال 

عن قطع الطرق املؤدية اىل املوانئ  والحقول النفطية.  

قائد عمليات بغداد: مجموعة صغرية 
من المندسين تحاول تشويه  التظاهرات

شرطة البصرة تدخل انذار 
»ج« حىت اشعار اخر

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

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

إصبع عىل الجرح 

لس�ت أدري كيف أبدأ مق�ايل عن املرجعي�ة واملرجع األعىل 
حيث  اراه اكر من ان يخترص  واوس�ع من أن يوجز وأقرب 
للج�دال  من�ه  للوفاق  والخ�الف منه  لألتف�اق  يف مخاض 
األض�داد وتقاطع األن�داد  وتهافت األحق�اد وحيث كرشت 
عن انيابها الذئاب وعال نبيحها  الكالب فبان يف القوم النزاع  
وخفق�ت اقدام الرعاع عىل صوت   الصفري وتفاهة البش�ري 
وارب�اب البع�ري وحثالة البعث الحقري . ان�ا هنا  اتحدث مع 
من يس�مع ويبرص ويعقل ولي�س مع الصم البكم أصحاب 
 القل�وب املريض�ة والعق�ول املأزوم�ة والنفوس املأس�ورة 
بالدونية  والحقد األعمى والش�عور بالنقص . لست بحاجة 
ألن اتحدث عن  املرجعية الدينية يف النجف األرشف ومراجعها 
العظ�ام  يف تأس�يس  الدول�ة العراقي�ة بعرشين�ات القرن 
املايض حيث فتوى اإلمام  الش�ريازي بالجهاد ضد اإلحتالل 
الريطاني فكانت ثورة العرشين  العظيمة واملرجعيىة ذاتها 
بزعامة الس�يد الحكيم بستينات القرن  املايض التي حرمت 
قتال العراقيني يف الشمال بفتوى حرمة الحرب  عىل األكراد 
ثم جاء الزمن اإلس�تثنائي  للمرجعية العليا بزعامة  السيد 
عيل الحس�يني السيس�تاني  صاحب الكلمة الحس�م يف وأد 
الفتنة  الطائفية التي خطط لها الوهابية وأعراب ال سعود 
يف الع�ام 2006  إثر تفج�ري املرقدين الطاهرين يف س�امراء 
حيث وصفت اهل السنة  بإنهم أنفسنا وليس فقط اخواننا 
. ه�و ذات�ه الس�يد السيس�تاني ال غ�ريه  من اص�در فتوى 
الجهاد الكفائي ملحاربة داعىش وتطهري األرض  والعرض يف 
املناطق الغربية  هذه الفتوى التي  أنجبت لنا حشدا ال  حشد 
قبل�ه وال بعده ورج�اال رووا بدمائهم الزكي�ة ارض العراق 
 ومزقوا اوراق واش�نطن وتل ابيب والرياض ودبي والدوحة 
 ومخططهم  يف تقس�يم العراق واملنطقة واش�اعة الفوىض 

للع�راق دولته  والدمار  وحفظوا 
وكرامته ووجوده . هي مرجعية 
السيد  السيس�تاني ال غريها من 
أبطل استفتاء اإلنفصال ملسعود 
الره زاني  حني افتى ببطالن اي 
اجراء يرض بوحدة العراق ارضا 
وش�عبا .  واليوم هي املرجعية ال 
غريها من يقف م�ع املظاهرات 

بالحق�وق  الس�لمية  للمطالب�ة 
املرشوعة ومحاربة الفس�اد والخالص من  الفاس�دين وهو 
املرجع األعىل وليس س�واه من يس�مع له الشعب  ويستمع 
ماذا يقول وينتظر ماذا يرى لتّس�لم القلوب قبل العقول له 
 بالطاعة واإلحرتام .  الس�يد السيستاني هو من رأيناه نورا 
حيثما  تش�تد الظمة وحضورا حيثما يغيب اآلخرون وأمانا 
حيثما يحيطن�ا  الخوف والقلق  . هو صوت الحكمة حيثما 
يت�الىش هم�س الحكماء  وتخرس األلس�ن  . ه�و الكرامة 
ب�كل م�ا تعنيه كرامة الس�ماء واعجاز  الل�ه يف خلقه . هو 
الرشف املتناهي والعف�ة يف النفس والزهد يف  الذات والزكاة 
يف النف�س  ومصداق حي م�ن مصاديق البعد اإللهي  يف كنه 
ع�يل ابن ابي طالب ع  نهجا وخلقا وزهدا وصرا وحكمة . 
 هو قامة العراق وهيبته وهو صمام أمان بقاءه ووحدته  . 
هو من ال  ينطق اال خريا  وإذا ما تحدث فأن يف حديثه يضع 
عىل الحروف  النقاط وعىل الجروح األصبع والدواء فيقارب 
ب�ني القلوب ويجمع  بني النفوس بألفة ومحبة فيدخل عىل 
األرشاف واهل العق�ل والفضيلة   الرسور والطمأنينة وعىل  
املأزومني والحاقدين وأرباب الرذيلة  غيضا وحقدا وتعاسة 
.   اخ�ريا وليس آخرا نقول للناعقني  املوتريين الالهثني وكل 
من يحاول النيل من قداسة الرجل العظبم   سواء اكان كاتبا 
متملقا أو صحفي طباّل  أو قلم مرتزق او سيايس  فاسد او 
وهابي مارد او بعثي حاقد أو )ناش�ط( ش�ارد   اننا نشفق 
 عليكم كما نش�فق عىل من يس�كنون الكه�وف فال يعرفوا 
الش�مس وال  يروها فإنعقوا قدر ماشأتم من نعيق وانهقوا 
م�ا طاب لكم النهيق   فالعال�م كل العالم يعرف من جهلتم 
ويدرك من قصدتم شأتم ام ابيتم  فالسيد السيستاني صار 

امة يف رجل والرجل الذي اذا قال قالت بعده  األمة نعم .  

.....وكفىالسيستاني

منهل عبد األمري المرشدي

االحد 24 تشرين الثاين 2019 
العدد 2197 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ احمد محمد... 
ب�ات من املؤكد أن إقليم كردس�تان 
يغرد خارج ال�رسب حيث تبني ذلك 
 من خ�الل مفاوضات�ه ومباحثاته 
الت�ي اجراه�ا م�ع حكوم�ة بغداد 
والت�ي  كان آخره�ا زي�ارة رئي�س 
حكومة اإلقلي�م نيجريفان بارزاني 
ولقائ�ه  برئيس الوزراء ع�ادل عبد 
امله�دي والت�ي ل�م تتط�رق اىل حل 
او  تن�ازل م�ن قب�ل اإلقلي�م ربم�ا 
يس�هم بحل املش�اكل التي تعيشها 
ال�ذي  الوق�ت  يف  حكوم�ة  بغ�داد 
تنتف�ض في�ه العاصم�ة وعدد من 
والجنوبية،  املحافظ�ات  الوس�طى 
حي�ث اقترصت ه�ذه الزي�ارة عىل 
ضم�ان نس�بة  موازن�ة اإلقلي�م يف 
موازن�ة 2020 وكذلك الحفاظ عىل 
مكتس�باته مع  أي تعديل للدستور 
العراقي الذي تسعيان اليه حكومة 

بغداد  وبرملانها. 
ويرى مراقبون يف الش�أن السيايس 
ه�ذه  انته�از  يح�اول  اإلقلي�م  أن 
 الفرص�ة للحص�ول ع�ىل مزيد من 
املكتس�بات، من خالل ممارس�ة يل 
  «يل الذراع« واس�تخدام ورقة دعمه 
لبقاء عبد املهدي عىل رأس  السلطة 

مقابل ذلك. 
حس�ني  الس�يايس  املحل�ل  وق�ال 
الكنان�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
 العراق�ي« إن »وع�ىل الرغ�م من أن 
الطرف الكردي مرارا وتكرارا  ينظم 
زياراته اىل بغداد وللقاء املس�ؤولني 
وم�ن بينهم رئي�س  ال�وزراء عادل 
زال ع�ري  أن�ه ال  اال  امله�دي،  عب�د 
ملتزم ببن�ود االتف�اق  النفطي بني 
»تعام�ل  أن  معت�را  الطرف�ني«، 
متعاقب�ة  العراقي�ة  الحكوم�ات 

 تشوبه االزدواجية العالية
م�ن  »كان  أن  الكنان�ي،  وأض�اف 
املف�رتض من ه�ذه الحكوم�ات أن 
 تتعامل مع كردس�تان كما تتعامل 
الت�ي  الجنوبي�ة  املحافظ�ات  م�ع 
تعان�ي  الويالت ومن حج�م املعاناة 

العالية«. 
وبني الكناني، أن »كردستان تحاول 
خ�الل هذه الفرتة التمدد يف  حكومة 
عبد امله�دي مس�تغلة االضطرابات 

القائمة وانشغال الحكومة  بها«. 
وأكد الكنان�ي، أن »اعتماد حكومة 
انتظ�ار  اس�رتاتيجية  ع�ىل  بغ�داد 
 حكومة إقليم واالم�ل بأنها بالعمل 
وفق االتفاقات املعلنة بني  الطرفني، 

حيث أن ذلك لن يجدي نفعا«. 
وأش�ار اىل أن »كردس�تان تتخ�وف 
العراق�ي  الدس�تور  تغي�ري  م�ن 
 واحتمالية أن يم�س بمصالحها يف 
بغداد، حتى اذا كان يصب  بمصلحة 
أن  املنتفضة«، موضحا  املحافظات 
»تح�اول بش�كل أو بآخ�ر  أن يبعد 
املس�تجدات السياس�ية الت�ي  من 
امتصاص غضب  الش�ارع  ش�انها 

عىل املساس باملصالح الخاصة«.. 
ب�دوره أش�ار الخبري الس�رتاتيجي 
أن  اىل  الرشيف�ي  احم�د  الدكت�ور 
بمنطلق�ة  مس�تمر    «كردس�تان 
األس�اس يف التعام�ل م�ع االزمات 
س�واء  كان�ت أزمات مش�رتكة بني 
بغداد واالقليم اوكانت أزمات تشمل 
ط�رف  واحد م�ن هذه األط�راف اال 
وه�و أس�لوبه ال�ذي يتح�دث فيه 
عن ضم�ان  مصالحه الش�خصية، 
واملش�اكل  التفاصي�ل  ع�ن  بعي�دا 
التي تعيش�ها  الحكوم�ة االتحادية 

وشعبها«. 

ل��  الرشيف�ي، يف ترصي�ح  وق�ال 
إن »حكوم�ة  العراق�ي«  »املراق�ب 
ذل�ك  تتحم�ل  م�ن  بغ�داد  ه�ي 
باعتبارها صاحبة القرار السيايس 
الداخ�يل«،  مش�ددا ع�ىل »رضورة 
وض�ع اإلقليم ام�ام اس�تحقاقاته 
الوطني�ة وبعي�دا  ع�ن املجام�الت 
واملحاباة وبالش�كل الذي يس�اوي 
بينه�م وب�ني  املحافظ�ات العراقية 
األخ�رى خصوص�ا الجنوبي�ة التي 
دائم�ة  تعي�ش يف وس�ط  معان�اة 

وتنتفض ضد الفساد«. 

يح�اول  »اإلقلي�م  أن  اىل  وأش�ار، 
اىل  امله�دي  عب�د  مي�ول  اس�تغالل 
كفتهم  مما يس�هل علي�ه الحصول 
عىل كاف�ة مكتس�باته الت�ي يروم 

الحصول  عليها«. 
أن »زي�ارة رئي�س حكوم�ة  ورأى 
إقليم كردس�تان نيجريفان بارزاني 
 اىل بغ�داد تأت�ي لرتس�يخ وضم�ان 
األهداف الكردية يف بغداد، يف  الوقت 
الذي تمارس فيه كردستان سياسة 
»يل ال�ذراع« بعد اعالنه�م  بقاء عبد 
امله�دي ع�ىل رأس الس�لطة وفق�ا 

للصفقات السياسية التي  ابرمت يف 
فرتة تشكيل الحكومة والتي أدت اىل 

إيصاله اىل منصة  الحكم«. 
وكان�ت الكت�ل الكردي�ة ق�د اكدت 
أن زي�ارة رئي�س إقليم كردس�تان 
 نيجريف�ان بارزاني اىل بغداد ولقائه 
بعب�د املهدي ق�د مهد الح�ل للكثري 
 م�ن املش�اكل بني حكومت�ي املركز 
واالقلي�م، وم�ن ب�ني تلك املش�اكل 
موازن�ة  يف  كردس�تان   اس�تحقاق 
الحف�اظ ع�ىل  2020 فض�ال ع�ن 
 مصال�ح الك�رد يف ظ�ل التعدي�الت 

الدس�تورية املزم�ع اجراؤها خالل 
 الف�رتة املقبل�ة م�ن قب�ل اللجن�ة 
املش�كلة له�ذا الغرض خ�الل مدة 

أربعة  اشهر. 
موج�ة  ان  بالذك�ر  والجدي�ر 
العاصم�ة  تش�هدها  احتجاج�ات 
الجنوبي�ة  بغ�داد  واملحافظ�ات 
باإلص�الح  للمطالب�ة  والوس�طى 
وتعديل الدستور  والحد من التوسع 
الكردي�ة ع�ىل  الدول�ة  يف  الك�ردي 
التي  حس�اب املحافظات  الجنوبية 
تفتقر للخدمات ومقومات العيش. 

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د نائ�ب قائد عملي�ات بغداد األس�بق الفري�ق الركن 
املتقاعد حسن  البيضاني، أن هناك أطرافاً دفعت باتجاه 

“إثارة الفوىض يف  التظاهرات. 
وق�ال البيضان�ي يف حديث إلذاع�ة »االتج�اه« وتابعته 
»املراق�ب  العراق�ي« إن »قائ�د عملي�ات بغداد الس�ابق 
الفريق الركن جليل  الربيعي أمر بإطالق الرصاص الحي 
باجتهاد شخيص خالل  التظاهرات )التي انطلقت مطلع 

ترشين األول املايض(«. 
ويف س�ياق منفص�ل، ذكر البيضان�ي أن »وزير 
الدفاع نجاح الش�مري  حول مديرية الفحص 
والقب�ول اىل مكتب�ه الخ�اص بع�د ان كانت 
 مرتبطة بمديرية امل�رية«، متابعاً أن »حديث 
وزي�ر الدفاع ع�ن  الط�رف الثال�ث محاولة 

إلضفاء الضبابية )عىل( الوضع الراهن«. 

ت�رصيح اإذاعي
مسؤول أمىن سابق: حديث 

وزير الدفاع عن الطرف الثالث 
محاولة  إلضفاء الضبابية

المراقب العراقي/ ذي قار... 
نف�ى قائد رشط�ة ذي قار، اللواء الركن محمد محس�ن زيدان 
القرييش   )أب�و الوليد(، إطالق الرشطة الن�ار عىل املتظاهرين، 

متهماً جهة  ثالثة باستهداف القوات األمنية واملتظاهرين . 
وقال القرييش يف ترصيح تابعته »املراقب العراق« إن »مجاميَع 
 منفلتة قامت بأعمال شغب يف املدينة من قبيل حرق اإلطارات 
 والطرق ومع ذلك استوعبنا هذا ونظمنا حماية حتى ملن يقوم 
 بأعم�ال الش�غب    «.  وش�دد قائال: »أص�درت أوام�ر إىل القوى 
األمني�ة بع�دم الرم�ي، ول�م  يخرج رص�اص حي م�ن القوات 
االمنية اطالقا، ولم تحتك مع  املتظاهرين«، مبينا أن »فئة ثالثة 
أطلقت النار عىل املتظاهرين  والقطعات من أماكن مجهولة«. 

أبو الوليد ينفي إطالق الشرطة النار عىل المتظاهرين
 يف الناصرية

مباحثاتهاقائمةعلىاستحواذالمغانموالمكاسب

كردستانتستغلانشغالبغدادباالحتجاجاتوتتبعسياسة
»ليالذراع«مععبدالمهديلفرضارادتها



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 120.500 دينارسعر بيع الدوالر = 121.500 ديناراألمريكي  56.78دوالر للبرميل برنت   62.24 دوالر.للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 24 تشرين الثاين 2019 العدد 2197  السنة العاشرة

كش�ف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثام�ر الغضبان، اليوم االحد، 
ع�ن نتائج املباحثات ب�ن بغداد وأربيل.ونقل ع�ن الغضبان قوله إن 
»مباحث�ات الحكوم�ة املركزية مع وف�د االقليم ال�ذي زار بغداد يوم 
أمس الس�بت ترك�زت حول نقطتن اساس�يتن اوله�ا ورقة مبادئ 
تنظ�م العالق�ة النفطية بن االقليم واملركز فيما يخص تس�ليم نفط 
االقلي�م اىل رشكة )س�ومو( تق�وم ببيع�ه لتذهب اموال�ه اىل موازنة 
الدول�ة، والنقطة الثانية تخص الجانب املايل بما فيه رواتب املوظفن 
واالس�تحقاقات املالية االخرى«.واكد ان »وفداً آخر سيزور بغداد يوم 
غد االثنن الختتام القضايا الرئيسة«، مشريا اىل ان »اجواء املباحثات 
كان�ت جي�دة وايجابية مع وفد االقلي�م والذي ب�دوره ابلغ الحكومة 
املركزية انهم مخولون تخويال كامال وقد جاءوا من اجل زيادة املوارد 

املالية للبلد من خالل مساهمة االقليم يف النفط املصدر«.

وزير النفط: أجواء المباحثات مع 
الوفد الكردستاني إيجابية

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة، اليوم األحد، منح 
أكثر من 54 الف قرض للباحثن عن العمل املسجلن يف قاعدة 
بياناته�ا لغاي�ة 2019.وذك�ر بيان لل�وزارة ان »دائ�رة العمل 
والتدري�ب املهن�ي منحت قروضا ل��54 ألفاً و151 مس�تفيدا 
من الباحث�ن عن العمل بنوعيها، برنام�ج صندوق اإلقراض، 
وبرنامج إس�راتيجية التخفيف من الفق�ر، منذ انطالق املنح 
يف 2013 ولغاي�ة العام 2019«.وبن ان »عدد املس�تفيدين من 
قروض برنامج إس�راتيجية التخفيف م�ن الفقر بلغ 11 ألفاً 
و144 مستفيداً فيما بلغ عدد املستفيدين من قروض صندوق 
اإلقراض 43 ألفاً و7 مس�تفيدين«، الفتا إىل ان »هذه القروض 
بدون فوائد وتس�دد عىل شكل أقساط سنوية عىل مدى خمس 

سنوات مع منح مدة السماح سنة واحدة«.

العمل تمنح أكثر من 54 ألف
االقت�صادي قرض للعاطلين

معامل العراق وصناعته تعاني من االندثار .. متنفذون يفضلون بقائه كسوق استهالكي
 الوزارة تبيع مصانع الدولة بحجة الخصخصة

الكرابل�ة  ت�ويل  زم�ن  يف  الصناع�ة  وزارة 
رئاس�تها وحس�ب مصادر قاموا ببيع عدد 
م�ن املصان�ع املهم�ة بحج�ة الخصخصة 
يف  مصان�ع  تمتل�ك  ناف�ذة  لش�خصيات 
تعم�دت  والت�ي  والكوي�ت  واألردن  تركي�ا 
ه�ذه الش�خصيات اىل غلق املصان�ع وعدم 
تش�غيلها من اج�ل ترويج بضائعه�ا التي 
تنتج يف دول الجوار وإبقاء العراق كس�وق 

مستورد لجميع البضائع .
الع�راق يمتل�ك 200 رشك�ة , وكل واح�دة 
لديها ع�دد م�ن املصانع ومجم�ل اعدادها 
الحاك�م  بأوام�ر  توقف�ت  مصن�ع   6000
األمريك�ي بريمر من اجل تدم�ري االقتصاد 
العراق�ي , فالي�وم ال تس�تطيع الصناع�ة 
الوطني�ة الفردي�ة منافس�ة املس�تورد من 
ناحية األس�عار او عملية التس�ويق , لذلك 
ع�ىل الحكوم�ة ان ت�رع قوان�ن جدي�دة 
من اج�ل إعادة تدوير ما تبق�ى من املاكنة 

الصناعي�ة م�ن اج�ل اس�تيعاب جي�وش 
العاطلن يف مصانعها.

القط�اع الخاص مرتبط م�ع القطاع العام 
, لذلك يجب ف�ك االرتباط فيما بينهم ودعم 
القط�اع الخاص م�ن اجل ع�ودة مصانعه 
والت�ي س�توفر للخزين�ة العام�ة مليارات 
ال�دوالرات بس�بب الح�د من االعتم�اد عىل 

املستورد.
الحكوم�ات العراقي�ة بطبيعته�ا كس�ولة 
فضل�ت االعتم�اد ع�ىل االقتص�اد الريع�ي 
من اج�ل إرضاء بعض دول الج�وار وكذلك 
الت�ي  الخارجي�ة  للضغوط�ات  اس�تجابة 
تس�عى البق�اء االس�ترياد العش�وائي ه�ي 

السمة األساسية للبالد.
يقول الخبري االقتصادي جاس�م العكييل يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: توقف عجلة 
الصناع�ة يف الع�راق بس�بب الضغوط�ات 
الخارجي�ة ع�ىل الحكوم�ات املتعاقبة عىل 

حك�م الب�الد , خاص�ة ان بع�ض املصانع 
املهم�ة تم بيعها اىل ش�خصيات مقربة من 
سياس�ين متنفذين , وعمل�وا عىل اغالقها 
م�ن اج�ل إبق�اء العراق بل�د اس�تهالكي , 
كم�ا ان للكرابل�ة  دور يف تخريب الصناعة 

الوطنية خاصة عندما ت�وىل احمد الكربويل 
ال�وزارة , حي�ث عم�د ع�ىل بي�ع املصان�ع 
وحس�ب ترصيحات ن�واب يف اللجنة املالية 
الحالي�ة , مم�ا ي�دل ع�ىل وج�ود مؤام�رة 
يشركون بها لتدمري الصناعة العراقية واال 

فأي�ن مصانع الورق يف البرصة والس�كر يف 
العمارة والزجاج يف الرمادي .

وتابع العكي�يل: ان فرض رس�وم جمركية 
عىل البضائع املس�توردة، وتمويل الصناعة 
املحلي�ة من ه�ذه الرس�وم س�يعيد دوران 

عجلة االقتص�اد العراقي واعتم�اد اآلليات 
الحديثة يف العم�ل، وبناء مصانع متطورة، 
وزج املوظف�ن يف دورات تطويري�ة ملواكبة 
التطورات املهنية والفنية، سيساعد يف بناء 
منظوم�ة اقتصادية قوي�ة , واالهم الرغبة 

الحكومية يف دعم القطاع الصناعي.
م�ن جهته يقول الخب�ري االقتصادي صالح 
الهمايش يف اتص�ال مع ) املراقب العراقي(: 
أن هدف الصناعين ما بعد عام 2003 كان 
إعادة الحياة للمعامل وتهيئتها الس�تيعاب 
األيدي العاملة م�ن ذوي الكفاءات وتفعيل 
دورها يف تقليل ظاهرتي الفقر والبطالة، إذ 

إن 20% من سكان البلد دون خط الفقر.
ويش�ري الهم�ايش إىل أن ه�ؤالء الصناعين 
أصابته�م خيب�ة أمل عند اكتش�افهم عجز 
الوض�ع الجدي�د ع�ن النه�وض باملصانع، 
ملنافس�ة نتائ�ج الرضب�ة القاس�ية الت�ي 
وجهه�ا الحاك�م األمريكي )برايم�ر( آنذاك 
حن أم�ر بفت�ح األب�واب ع�ىل مرصاعيها 
للبضائع األجنبية وبرس�م جمركي بس�يط 
يص�ل إىل 5% ورفعه للتعرفة الجمركية عىل 
اإلنت�اج املحيل، موضًح�ا أن هذا ج�اء بداًل 
من دعمهم وتقدي�م القروض وتعمري املدن 

الصناعية وبناء منشآت صناعية جديدة.
اىل ذلك كش�ف عضو اللجن�ة املالية النيابية 
هيث�م الجبوري ان عدداً كب�رياً من املصانع 
واملعام�ل العراقي�ة ت�م رشاؤه�ا م�ن قبل 
ش�خصيات جاءت للعراق قادمة من خارج 

البالد ثم قاموا بقفلها وتركها عىل حالها.
وق�ال الجب�وري : ان هذه املؤام�رة الكبرية 
ضال�ع به�ا ان�اس مش�اركون يف العملي�ة 
السياس�ية وان هناك اناسا لديهم رشكات 
تعم�ل يف دول الج�وار كركي�ا واي�ران وان 
ه�ؤالء ي�رون انه اذا م�ا اقام�وا مصانع يف 

العراق فعىل من يرصفون بضائعهم.

،،
،،
م����ا زال العراق اليمتلك رؤي����ا اقتصادية واضحة 
من اج����ل إعادة تدوير الماكنة الصناعية التي توقفت 
لعوامل سياس����ية ولم تنجح اية حكومة في تشريع قوانين 
جديدة م����ن اجل إع����ادة تنش����يط القطاع االقتصادي س����واء 
الصناعي او الزراعي , وانما فضلت الحكومات المتعاقبة على 

حكم العراق بأن تبقى النبرة االستهالكية هي السائدة 
في البالد.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

حصلت رشكة توزيع املنتجات النفطية عىل شهادة اآليزو 
الدولي�ة الت�ي تمث�ل املعيار ال�دويل ألدارة الج�ودة واألداء 
واملح�ور األس�ايس الذي تقوم عليه املؤسس�ات  الس�يما 

اصدار رقم 9001: 2015 .
وقالتالركة يف بيان ، ان »اصدار رقم 9001: 2015  الذي 
رّك�ز عىل تعزيز مبدأ القيادة وادارة املخاطر واس�تمرارية 

األعم�ال مم�ا يس�مح للمؤسس�ات بمواكب�ة توجهاتها 
االسراتيجية مع نظام االدارة بهدف تحسن األداء ».

وقال وكيل مدير عام رشكة التوزيع حسن طالب بحسب 
البيان: » اننا يف رشكة التوزيع بكافة هيئاتها وأقس�امها 
بدءاً من أصغر موظف صعوداً اىل أألعىل منصب يف الركة 
نفخ�ر بهذا اإلنجازالذي لم يتأّت�ى من فراغ بل جاء نتيجة 

تظافر الجهود الكبرية من قبل منتسبي رشكة التوزيع يف 
كافة فروعها باملحافظات والتي شكلت خلية نحل مكملة 
لبعضها ،لتحقيق هدف مش�رك أال وهو توفري كافة انواع 
املشتقات النفطية للمواطنن ومؤسسات الدولة والقطاع 

الخاص بكل انسيابية«.
 واض�اف، ان »الركة ومن خ�الل كوادرها واكبت جميع 

اىل  البل�د وس�عت  يف  واالس�تثنائية  الطبيعي�ة  الظ�روف 
تلبي�ة الحاجة اىل ان�واع الوقود خصوصاً ازم�ة النازحن 
واملناس�بات الديني�ة واملظاه�رات األخرية وق�د نجحت يف 

تغطية كافة املتطلبات«.
بدوره�م ع�ر منتس�بو الرك�ة »بكاف�ة مس�مياتهم 
الوظيفي�ة عن س�عادتهم به�ذا االنجاز الكبرياملحس�وب 

لركته�م كونه يمثل ثم�رة جهودهم الت�ي تعكس عمل 
مؤسس�تهم الت�ي نجحت يف الكث�ري من االختب�ارات التي 
أدت اىل الحص�ول ع�ىل ه�ذه الش�هادة كج�ودة املنت�وج 
وحس�ن القيادة والتخطيط ودراسة احتياجات املواطنن 
والقطاع�ن الع�ام والخ�اص واالهتمام بمناف�ذ التوزيع 

وغريها الكثري من االنجازات األخرى« .

المنتجات النفطية تحصل على شهادة اآليزو ) ISO 9001 : 2015( الدولية

خبير اقتصادي يدعو الحكومة إلى اعتماد سلم الرواتب الجديد بما يتناسب مع الوضع المعيشي

إيران تعلن إعادة فتح معبر مهران الحدودي مع العراق

دع�ا عضو مجلس األعم�ال الوطني غدي�ر العطار، 
االحد، الحكومة إىل وضع سلم جديد لرواتب موظفي 
القط�اع العام، مبينا ان س�لم الروات�ب الحايل مرض 

بالطبقة املتوسطة.
وق�ال العط�ار يف بيان ، إن “س�لم الروات�ب املعمول 

بِه يتناس�ب مع الوض�ع املعايش واالقتص�ادي قبل 
20 عام�ا”، مبين�ا أن”هناك زيادة كب�رية يف العرض 
الروات�ب  س�لم  تعدي�ل  يتوج�ب  مم���ا  والطل�ب 
الوظيف�ي” .وأض�اف البي�ان ان  “أهمي�ة تطبي�ق 
برنامج جديد لس�لم الرواتب من أجل استفادة أكر 

م�ن رشيح�ة املوظف�ن الحكومين لتف�ادي زيادة 
الفقر وعدم الس�يطرة عىل صعوبة تكاليف الحياة” 
., مبين�ا ان ” “س�لم الرواتب الح�ايل مرض بالطبقة 
املتوس�طة”، مؤكًدا أن “تعديل الرواتب يس�اعد عىل 

النهوض باقتصاد البالد”.

أعل�ن محاف�ظ إي�الم االيرانية 
قاسم سليماني دشتكي، اليوم 
االح�د، عن اع�ادة فت�ح معر 
زوار  ام�ام  الح�دودي  مه�ران 

العتبات املقدسة يف العراق.
 ونقل�ت وكالة فارس االيرانية، 
ع�ن محافظ اي�الم قول�ه، إنه 
ب�ات م�ن املمك�ن العب�ور من 
ح�دود مهران، مبين�ا ان معر 
مه�ران ق�د فت�ح الي�وم امام 
الزوار االيرانين لزيارة العتبات 

املقدسة يف العراق وقد تم توفري 
االمن من جانب بالدنا والجانب 

العراقي.
خ�الل  ان�ه  ف�ارس،  وذك�رت 
تتوف�ر  ل�م  املاضي�ة  الف�رة 
امكانية توجه الزوار من ايران 
العراق بسبب »االحتياطات  اىل 
الظ�روف  ض�وء  يف  االمني�ة« 
القائم�ة يف العراق، مش�رية اىل 
ان الزي�ارات لم تكن تجري من 
قب�ل منظم�ة الح�ج والزيارة 

وكذلك من قب�ل القوافل خارج 
ارشاف املنظم�ة، بل كان االمر 
متاحا امام املواطنن العراقين 
فقط للعبور من الحدود الرية.

اىل  ف�ارس  وكال�ة  واش�ارت 
والزي�ارة  الح�ج  منظم�ة  ان 
االيرانية لم تبادر لغاية االن اىل 
من�ح ترخيص لقواف�ل الزيارة 
وان  ب�را  الع�راق  اىل  للتوج�ه 
جمي�ع الزي�ارات تت�م ج�وا يف 

الوقت الحارض.

كش�ف عض�و لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
النيابي�ة، فاضل الفتالوي، االح�د عن تحركات داخل 
الرمل�ان لتعديل قانون العمال�ة األجنبية لتخفيضها 
اىل نسبة 10% وتخصيص نس�بة ال� 90% للعراقين، 

بهدف تخفيف البطالة.
وقال الفت�الوي ، إن “هناك تح�ركات لتعديل قانون 
العمل لتكون نسبة العمالة األجنبية من الخراء %10 
داخل الركات وخاصة النفطية، لتكون بذلك نسبة 
ال� 90% للعراقين، من اجل تخفيف نسبة البطالة”.

وأض�اف ان “العم�ل يج�ري حاليا داخ�ل الركات 
األجنبي�ة يف الع�راق بتخصيص نس�بة 50% للعمالة 
األجنبي�ة، وبالت�ايل فإن عدد ه�ؤالء العم�ال قد بلغ 
مليون عامل، وهو رقم كب�ري جدا وينبغي تخفيضه 

عر تعديل القانون املذكور”.
وأوض�ح ان “آالف املعامل التابعة للحكومة والقطاع 
الخ�اص مازالت مغلق�ة، مايتوجب دعمه�ا وإعادة 
تش�غيلها، لدعم املنتج املحيل والقض�اء عىل البطالة 

يف البالد”.

الزراعة تمنع استيراد محصولي 
»الشلغم والبنجر«

الفتالوي يكشف عن تحركات لتعديل 
قانون العمالة األجنبية

أعلن�ت وزارة الزراع�ة، االح�د، ع�ن منع اس�ترياد 
محصويل الشلغم والبنجر للموسم الحايل من كافة 
املناف�ذ الحدودية، مبينة أن ذلك يأتي يف ضوء وفرة 

املنتج املحيل يف األسواق.
وقال�ت الوزارة يف بيان لها انه »تقرر منع اس�ترياد 
املحصول�ن للموس�م الح�ايل م�ن كاف�ة املناف�ذ 
الحدودي�ة اعتبارا م�ن اليوم، وذل�ك يف ضوء وفرة 
املنتج املحيل يف األسواق وطبقا للروزنامة الزراعية 

وحماية املنتج املحيل«.
واضاف�ت ان »املنع ياتي اس�تناداً إىل كتاب مجلس 
الوزراء لجنة الشؤون االقتصادية املتضمن بتخويل 
الس�يد وزير الزراعة صالحية فتح ومنع االسترياد 

يف ضوء وفرة وشحة املنتج املحيل«.
 يذك�ر ان وزارة الزراع�ة قد منعت يف وقت س�ابق 
اس�ترياد 16 محصوال زراعي�ا باإلضافة اىل الدجاج 
والبي�ض واألس�ماك لوفرته�ا يف االس�واق املحلية 
ودعم�ا للفالح�ن واملرب�ن للنه�وض باالقتص�اد 

الوطني.

لجنة الطاقة البرلمانية تتخذ قرارًا بشأن مشاريع الغاز في »ديالي«
 قررت لجنة النفط والطاقة بالرملان 
هيب�ت  النائ�ب  برئاس�ة  العراق�ي، 
الحلبويس، مفاتح�ة مجلس الوزراء 
ووزارة النف�ط؛ التخاذ موقف فاعل 
وإيجاب�ي لدعم املش�اريع املهمة يف 
محافظ�ة ديايل، خاصة يف اس�تثمار 
املش�اكل  تج�اوز  وأهمي�ة  الغ�از 
املش�اريع  يف  املوج�ودة  والعقب�ات 

النفطية.
وج�رى خ�الل اللق�اء، وفق�اً لبيان 
ملجلس النواب اليوم األحد، مناقش�ة 
املعم�وري  بره�ان  النائ�ب  طل�ب 
بخص�وص تأس�يس رشك�ة نف�ط 

دياىل.
لل�رح  اللجن�ة  أعض�اء  واس�تمع 

الذي قدمه النائ�ب برهان املعموري 
عن أوضاع مش�اريع النف�ط والغاز 

والكهرباء يف محافظة دياىل.

وأكد النائب املعموري، رضورة دعم 
محافظ�ة دي�اىل يف مش�اريع النفط 
يف  خصوص�اً  والكهرب�اء،  والغ�از 

حق�ل نفط خانة وحق�ل املنصورية 
الغازي، واس�تثمار الغاز الطبيعي يف 
املحافظة يف الوقت الذي يستورد فيه 
الع�راق الغاز م�ن دول الجوار ودفع 

مبالغ ضخمة جراء ذلك.
وش�دد املعم�وري، ع�ىل أن تفعي�ل 
عم�ل ه�ذه املش�اريع س�يعمل عىل 
س�د حاج�ة املحافظ�ة م�ن الغ�از 
وإمكاني�ة  النفطي�ة  واملش�تقات 

تصدير الغاز إىل الخارج.
وم�ن جه�ة أخ�رى، ق�ررت اللجنة 
استضافة حامد الزوبعي وكيل وزير 
النف�ط لش�ؤون التصفي�ة؛ لالطالع 
ع�ىل عم�ل املص�ايف وكمي�ة املنتوج 

الفعيل يف هذه املصايف.

نائبة تحذر من محاوالت »إخفاء األدلة« لعقد تأهيل محطة بيجي بمليار و300 مليون دوالر
حذرت النائب�ة عالية نصي�ف، األحد، 
م�ن مح�اوالت »جهة علي�ا« يف وزارة 
الكهرباء ل�«إخفاء األدلة« التي تخص 
عق�د تأهي�ل محطة بيج�ي والذي تم 
التعاق�د علي�ه بمبلغ ملي�ار وثالثمئة 

مليون دوالر.
وقال�ت نصي�ف يف بي�ان ، إن »هن�اك 
وزارة  رأس  م�ن  حثيث�ة  مح�اوالت 
الكهرب�اء وحاش�يته لت�دارك رسق�ة 
مئات مالين ال�دوالرات يف عقد تأهيل 
محط�ة بيجي ال�ذي رصحن�ا عنه يف 
بيانات سابقة، حيث تم التعاقد بمبلغ 
مليار وثالثمئ�ة مليون دوالر، علما أن 
التكلفة الحقيقية للمحطة ال تتجاوز 

900 مليون دوالر عند إنشائها«.

»التش�غيل  أن  نصي�ف،  وأوضح�ت 
التجريب�ي له�ذه املحط�ة اكتمل قبل 
دخول داعش اإلرهاب�ي، وبعد دخوله 
تعرضت بع�ض املع�دات إىل التخريب 

التوربين�ات  أن  ع�ىل  التأكي�د  م�ع 
الرئيس�ية ل�م تت�رضر وكذل�ك أجزاء 
أخرى، وكان باإلمكان تأهليها بنصف 

املبلغ الذي تعاقدت عليه الوزارة«.

اآلن  أن »هن�اك معلوم�ات  وتابع�ت، 
تب�ن أن جهات عليا يف ال�وزارة تعتزم 
دف�ع مبل�غ كب�ري ج�داً م�ن العمولة 
ممث�ل  م�ن  عليه�ا  حصل�ت  الت�ي 
رشكة اوراس�كوم املرصي�ة )العراقي 
الجنس�ية( إليق�اف التحقي�ق ومللمة 
علي�ا(  )جه�ة  ترئ�ة  أو  املوض�وع 
م�ن ه�ذه الرسق�ة وإلصاقه�ا بأحد 
امل�دراء العامن ال�ذي جاءوا ب�ه لهذا 
املنص�ب لتمش�ية ه�ذا العق�د بالذات 
رغ�م ع�دم وجود خ�رة لدي�ه وتمت 
مكافأت�ه بالتثبيت مديرا عاما لركة 
انت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف املنطقة 
الش�مالية باإلضاف�ة إىل عمولت�ه من 

العقد«.
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المراقب العراقي/ متابعة...4
أص�درت محاكم النظ�ام البحرين�ي حكًما 
بس�جن مواطَن�ن مل�ّدة 10  س�نوات، م�ع 
تغري�م األّول مبلغ 100 ألف دين�ار والثاني 
مبل�غ 500  دينار بتهم�ة االنضمام الئتالف 

ش�باب ثورة 14 فرباير .  وزعمت املحكمة أّن 
املواطَنن ش�اركا يف أعمال شباب ائتالف 14 
 فرباير واّدعت أنهما حازا عىل قنبلة متفّجرة 
محلّي�ة الصنع، واس�تلم  أحدهم�ا أكثر من 
100 دينار لتموي�ل طباعة البنرات والصور 

 وامللصقات واألدوات املستعملة يف أعمالهما . 
تشهد البحرين انتهاكا لحقوق االنسان بحق 
باالس�تقالل  الس�لمين  املطالبن  املواطنن 
وخ�روج البحري�ن م�ن الهيمن�ة االمريكية 

 والصهيونية . 

بتهمة االنضمام الئتالف 14 فبراير .. حكومة البحرين تسجن 
دولي مواطَنيِن 10 سنوات   دوليعربي  عربي 

مع انطالق مسيرات جديدة للتنديد

إيران تؤكد قرب الكشف عن معلومات مهمة 
حول المخربين تثبت  ارتباطهم بأجندات خارجية

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« تقري�را، قال�ت 
في�ه إن اعتق�ال  الس�لطات املرصية مح�ررا يف موقع 
مس�تقل يمث�ل ذروة قمع حري�ة  التعب�ري يف حكومة 
الرئي�س عبد الفتاح الس�ييس     . وينق�ل التقرير، الذي 
نرته الصحيفة وتابعت�ه »املراقب العراقي«  قوله إن 
»الس�لطات املرصية رحلت أيضا قبل أس�ابيع محررا 

بارزا  يعمل يف املوقع ويحمل الجنسية األمريكية«. 
وتش�ري الصحيفة إىل أن »املوقع املع�روف بتحقيقاته 
الرائ�دة  باللغت�ن العربي�ة واإلنجليزي�ة بق�ي مصدر 
املعلوم�ات امله�م للناش�طن  واملثقف�ن داخل مرص، 
وكذلك صناع السياس�ة والباحثن ح�ول العالم،  فمنذ 
عام 2013 سيطرت الدولة وبشكل فعيل عىل املنظمات 
 اإلخباري�ة يف البالد كلها«.  وتذكر الصحيفة أن »املوقع 
بنى تقريره عىل مصادر لم يسمها،  قالت إن املسؤولن 
البارزي�ن عربوا عن قلقهم من إدارة محمود  الس�ييس 
الس�يئة لوس�ائل اإلعالم، باإلضاف�ة إىل املهام األخرى 

التي  يتواله�ا، وأثر هذا كله عىل ص�ورة والده«. الفتة 
إىل أن التقرير  أش�ار إىل أن املسؤولن يتذكرون ما فعله 
حسني مبارك من ترفيع  ابنه جمال وتهيئته لخالفته، 

ما أدى إىل اندالع الثورة يف عام   2011  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�رب الكات�ب واملحلل العس�كري 
أن  ديفي�د،  ب�ن  أل�ون  اإلرسائي�يل، 
 سياس�ة االغتي�االت الت�ي تنفذه�ا 
اإلرسائيلي�ة  االس�تخبارات  أجه�زة 
ج�دوى  وذات  محله�ا  يف   ليس�ت 

دائم�ا.     وق�ال اب�ن ديفي�د، يف مقال 
نرته صحيفة “معاريف” العربية، 
“إىل  العراق�ي«  »املراق�ب   وتابعت�ه 
أي ح�د ناجعة ه�ذه الطريقة؟ فهل 
 تقلص اإلرهاب أم تش�عل نار الثأر؟ 
هل القرار بالتصفية يكون  ش�خص 

م�ا تدفع�ه الرغب�ة بمن�ع مواصلة 
عمل�ه أم رغبة يف محاس�بته  عىل ما 

فعله يف املايض؟«. 
الس�نتن  ديفي�د »يف  اب�ن  وأض�اف 
مئ�ات  م�ع  تحدث�ت  األخريت�ن 
انش�غلوا  الذي�ن   األش�خاص 
بالتصفيات: بدءاً من أصحاب القرار، 
املنفذي�ن  وحت�ى  ع�رب  املخطط�ن 
أنفس�هم، أولئك الذي�ن ضغطوا عىل 
 الزناد«.  وتاب�ع »إرسائيل هي إحدى 
الدول الوحي�دة يف الغرب التي يمكن 
فيه�ا  لرئي�س وزراء أن يأمر بإعدام 
ش�خص ما دون أن يكون ملزماً بأن 
 يتش�اور م�ع أي جهة أخ�رى أو أن 

تصادق معه عىل القرار«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الس�عودية  اىل  مبيعاته�ا  افريقي�ا  جن�وب  أوقف�ت 
واالم�ارات  املتهمتن بتس�ليم االس�لحة املش�راة من 
الدول�ة االفريقية اىل  مليش�ياتهما املس�لحة يف اليمن 
منتهكتن بذلك بنًدا من االتفاق  يحظر نقل األس�لحة 
املس�توردة إىل أط�راف ثالثة.  ونقل�ت وكالة رويرز يف 
تقرير تابعته »املراقب العراقي« عن  اربعة مس�ؤولن 
من جنوب افريقيا لم تذكر اسماءهم وبعض  الرسائل 
الت�ي الحص�ول عليه�ا »أنه وفًق�ا للفقرة ال�واردة يف 

 مس�تندات التصدير ، يتعن عىل العمالء األجانب أيًضا 
الس�ماح  ملس�ؤويل جنوب إفريقيا بتفتيش منشآتهم 
للتحق�ق م�ن االمتث�ال  للضوابط«.  واض�اف أن »كال 
م�ن الس�عودية واالم�ارات اللت�ن تس�توردان ثل�ث 
 صادرات األس�لحة يف جنوب إفريقيا، رفضتا عمليات 
التفتيش  هذه ، واعتربتها انتهاًكا لس�يادتهما«.  وقال 
عزرا جييل مدير مراقبة األس�لحة التقليدية يف جنوب 
 إفريقي�ا بوزارة الدفاع إن »س�لطات الب�الد نظرت يف 
معايري  تش�مل حق�وق اإلنس�ان وال�رصاع اإلقليمي 

وخطر التنوي�ع  والتوزيع اىل اط�راف اخرى«.  وكانت 
الس�عودية قد اطلقت وعدد م�ن حلفائها اإلقليمين، 
بما  يف ذلك اإلمارات حملة عس�كرية مدمرة ضد اليمن 
يف آذار ع�ام   2015 فيما اتهمت منظمة العفو الدولية 
أبو ظبي بنقل األسلحة  املشراة من دول غربية ودول 
أخ�رى إىل ميليش�يات متهمة  بارت�كاب جرائم حرب 
يف اليمن، حيث كش�ف تحقيق س�ابق  لش�بكة يس أن 
أن االمريكي�ة أن الري�اض وأبو ظبي س�لمتا  أس�لحة 

أمريكية مليليشيا هادي. 

تايمز: حكومة السيسي اعتقلت »محررا«  نيويورك 
في موقع مستقل  لنشره ضد الحكومة

معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال »أبو العطا« 

رويترز: جنوب أفريقيا تمنع بيع األسلحة للسعودية واإلمارات  بسبب عدوانهما في اليمن

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
وق�ال رضائ�ي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« وعىل هامش  اجتماع دوري ش�هري 
لالتح�اد اإلس�المي للمهندس�ن اإليرانين، إن 
  «األمن س�يقوم بالكشف عن معلومات جديدة 
بش�أن العنارص الرئيسية  املحرضة عىل أعمال 
الش�غب واالضطراب�ات األخ�رية واعرافاتهم 

 سيما الذين لديهم عالقات خارج البالد«. 
وكان نائب الرئيس اإليراني إسحق جهانغريي، 
ق�ال يف وق�ت س�ابق  م�ن الي�وم، إن طه�ران 
س�توجه “ردا س�اقحا” إىل ال�دول املتورطة يف 
 إثارة االضطراب�ات التي ش�هدتها البالد خالل 

األسبوع املايض. 
وبدوره أكد املدعي العام اإليراني محمد جعفر 
منتظ�ري، أن التحقيق�ات  م�ع املعتقلن عىل 
خلفية االحتجاج�ات األخرية التي أعقبت رفع 

 أسعار البنزين ستنتهي خالل 48 ساعة. 
وق�ال منتظري، خ�الل جولة تفقدية لس�جن 
طهران “أكدنا ملسؤويل  السجن رضورة تحديد 
أوض�اع املعتقل�ن وانته�اء التحقي�ق معه�م 
 وتصنيفه�م برسع�ة، وق�د وع�د املس�ؤولون 
املعني�ون أيض�ا باالنته�اء  من ه�ذه املهمة يف 

غضون 48 ساعة«. 
وأض�اف أن »الذي�ن ت�م اعتقاله�م وثبت أنهم 
أبرياء س�يتم إطالق  رساحه�م يف أقرب فرصة، 

ولك�ن س�يتم تصني�ف م�ن ارتكب�وا جرائ�م 
 مختلفة برسعة«. 

وأوض�ح »أن أولئ�ك الذين ارتكب�وا جرائم أقل 
والذين لم يرتكبوا جرائم  خطرية س�يتم تحديد 
أوضاعه�م يف أق�رب وق�ت ممكن، لك�ن أولئك 
 الذي�ن ارتكب�وا جرائ�م خطرية س�يعاملون يف 

إطار القوانن الجارية«. 
وق�ال املدعي العام »نصحن�ا جميع املعتقلن، 
خالل الزيارة، باعتماد  الصدق يف اس�تجوابهم 
يف  مس�اعدتهم  باإلم�كان  إذ  وتحقيقاته�م، 
ه�ذه  الحال�ة«، مش�ريا إىل أن »املعتقلن كانوا 
ع�ىل اتصال بأرسه�م  وأجروا معه�م مكاملات 
هاتفية، وما يكتس�ب االهتم�ام هو أن جميع 
 املعتقل�ن عربوا ع�ن رضاهم ع�ن وضعهم يف 

السجن«. 
ويف س�ياق متصل خرج أه�ايل عدة محافظات 
ومدن يف ش�مال اي�ران  وجنوبه�ا دعما لالمن 
واالقتدار وتنديدا بأعمال الشغب التي شهدتها 
 بعض م�دن الب�الد ع�ىل خلفية ارتفاع س�عر 

البنزين. 
وش�هدت مدن أه�واز وميناء االم�ام الخميني 
)رض( يف محافظة  خوزستان /جنوب غرب/ 
وساري يف محافظة مازندران /شمال/  وزابل 
يف محافظة سيس�تان وبلوشس�تان / جنوب 
 / بوش�هر  محافظ�ة  وتنكس�تان  يف  رشق/ 

جن�وب/ ودهلران يف محافظ�ة ايالم / غرب/ 
 مس�ريات ش�عبية حاش�دة صباح اليوم االحد 
للتنديد بمثريي الش�غب  والفوىض يف البالد عىل 

خلفية رفع سعر البنزين يف االسبوع  املايض . 
ويش�ار اىل ان اه�ايل طهران س�يخرجون غدا 
االثن�ن يف مس�ريات  حاش�دة للتندي�د بأعمال 
الش�غب التي ش�هدتها بعض املدن االيرانية يف 

 االسبوع املايض . 
يذكر أن وزير الخارجي�ة اإليراني محمد جواد 
ظري�ف، ق�د اك�د أن  االحتج�اج القانوني حق 
للشعب معرف به رسميا يف دستور  الجمهورية 
االس�المية االيراني�ة وليس بحاج�ة اىل تذكري 
ودع�م مزيف  م�ن انظم�ة أعلنت ب�أن هدفها 
الرس�مي هو إرغ�ام إيران ع�ىل تنفيذ  املطالب 
ال�ال مروعة والال قانوني�ة لتلك االنظمة عرب 
ف�رض  الضغوط االقتصادي�ة – حتى يف مجال 
االغذي�ة واالدوي�ة – عىل  املواطن�ن اإليرانين، 
فيما اعترب أن حدي�ث الخارجية االمريكية عن 

 دعمها للشعب اإليراني هو امر مزيف. 
وش�هد ع�دد من امل�دن إيرانية أعم�ال تخريب 
يف املبان�ي واملمتل�كات  العام�ة م�ن قب�ل عدد 
م�ن العابثن بحجة ق�رار رفع أس�عار الوقود 
 اإليران�ي، االم�ر ال�ذي أرصت علي�ه الحكومة 
اإليراني�ة، معت�ربة تنفي�ذه  يص�ب بمصلح�ة 

الفقراء واملتعففن. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن مركز أرسى فلس�طن للدراسات أن س�لطات االحتالل صّعدت 
 بشكل كبري من اعتقال األطفال، قائلة إن هذا االستهداف يأتي بشكل 

 متعّمد وبتعليمات مبارشة من املستوى السيايس واألمني لالحتالل . 
وانترت مش�اهد لجنود االحتالل وهم يعتقل�ون طفالً يف حّي جبل 

 جالس يف الخليل . 
وكان نادي األس�ري الفلس�طيني، ق�ال إن قوات االحت�الل اإلرسائييل 
 اعتقلت )745( طفالً فلس�طينياً تقّل أعمارهم عن )18( عاماً، وذلك 
 منذ بداية العام الحايل 2019، وحتى نهاية شهر ترين األول   2019  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
الش�هري  الس�عودي  املغ�رد  كش�ف 
»العه�د الجدي�د«، أن مقت�ل »عب�د 
 العزيز الفغم« حارس امللك السعودي 
»س�لمان بن عبدالعزيز«، جاء  خالل 
محاولت�ه اغتي�ال ويل العه�د األمري 

»محمد بن سلمان«. 
تغري�دات  سلس�لة  يف  ذل�ك،  ج�اء 
للحس�اب ال�ذي يصف نفس�ه بأنه 
التغي�ري  ملظاه�ر  ومحل�ل    «راص�د 
يف العه�د الجدي�د قري�ب م�ن غرف 
 صناع�ة الق�رار ويح�اول الهم�س 
م�ن هناك«.  وقت�ل »الفغم« يف أيلول 
امل�ايض، عىل ي�د صديق�ه »ممدوح 
آل  ع�يل«، الذي قت�ل الحقا برصاص 
األمن، حس�ب الروية الرسمية التي 

 شكك فيها الكثري من املتابعن . 

وغرد الحس�اب، قائال إن سيدحض 
عدداً من الروايات الرسمية  املتعلقة 
أن  ومنه�ا  الفغ�م،  الل�واء  بمقت�ل 
»الحادث�ة وقع�ت يف ق�رص  الس�الم 
وليس يف من�زل صديق الفغم«، و«ال 
عالقة ملمدوح آل ع�يل  بمقتل الفغم 

بل ُقتال سويا«. 
ولفت »العهد الجديد«، إىل أن »الفغم 
وآل ع�يل ليس�ا الوحيدين ب�ل  ُجرح 
عدد من الضب�اط معهم، كما أنه لم 
يعَف الفغم من منصبه قبل  وفاته«. 

وفجر الحساب السعودي، مفاجأة، 
عندم�ا قال إن الل�واء »الفغم«  و«آل 
ع�يل«، قت�ال بن�ريان ق�وات »ب�الك 
ووتر«، يف هجومهما الذي  تم تدبريه 
برفقة 11 ضابطاً آخر الغتيال »ابن 
سلمان«.  وأضاف »استطاع مرتزقة 

ب�الك ووت�ر إفش�ال عملية 
االغتي�ال يف  اللحظ�ات 

أن  بع�د  األخ�رية، 
قتل�وا الفغ�م وآل 
وأصاب�وا  ع�يل، 
بقي�ة  الضب�اط 
يف  املش�اركن 

العملية .» 
»العه�د  وزاد 

»اس�تطاع  الجدي�د«: 
وفريقه  الفغ�م  اللواء 
الحاجز  األمني  تجاوز 

يس�بق  ال�ذي  األول 
الوصول البن سلمان، ووقع 

بينه�م  وب�ن  االش�تباك 
مرتزق�ة ب�الك ووتر يف 

الحاجز الثاني«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
خاض�ت وح�دات م�ن الجي�ش العربي 
خ�الل  عنيف�ة  اش�تباكات  الس�وري 
مجموع�ات  م�ع  املاضي�ة   الس�اعات 
الن�رصة«  »جبه�ة  م�ن  إرهابي�ة 
 والتنظيم�ات التي تتبع ل�ه بريف إدلب 
الجنوب�ي الرق�ي انته�ت  باس�تعادة 

السيطرة عىل قرية املشريفة . 
االش�تباكات أدت أيض�اً إىل القضاء عىل 
ع�دد م�ن اإلرهابي�ن وتدم�ري  أس�لحة 
وعتاد حرب�ي كان بحوزتهم، يف حن الذ 
باقي أفراد  املجموعات اإلرهابية باتجاه 
مناطق انتشارهم بريف إدلب الجنوبي . 

وكان�ت وح�دات م�ن الجي�ش أحكمت 
س�يطرتها يف الراب�ع ع�ر من  الش�هر 

الج�اري عىل قرية اللويب�دة غربية وتل 
خزنة بريف إدلب  الجنوبي الرقي بعد 
القض�اء عىل آخر تجمع�ات اإلرهابين 

فيها .  وس�يطرت وحدات من الجيش 
الس�وري يف آب امل�ايض عىل مدينة 
 خان شيخون وبلدة الهبيط وعدة 
قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي 
 وح�ررت ري�ف حماة الش�مايل، 
فيم�ا ال تزال مجموعات إرهابية 
تنت�ر  يف إدل�ب وريفها تضم يف 
صفوفه�ا مئات املرتزقة األجانب 

دخلوا  عرب األرايض الركية، ينتمى 
النرصة«  لتنظيم�ي »جبهة  أغلبهم 

 و«الحزب الركس�تاني« وغريهما من 
التنظيمات اإلرهابية التكفريية . 

المراقب العراقي/ متابعة...
التس�جيالت الرسي�ة وأباط�رة اإلع�الم أصح�اب النف�وذ وهدايا 
الس�يجار  والش�مبانيا املخالفة للقانون وغدر املساعدين املوثوق 
به�م كلها  مقوم�ات تمثيلية سياس�ية تحف�ل أحداثه�ا باإلثارة 
وتدور بشأنها قضايا  الفساد الثالث التي يقف فيها رئيس الوزراء 

اإلرسائييل بنيامن  نتنياهو يف قفص االتهام . 
في�وم الخميس املايض وبع�د تحقيقات اس�تمرت أكثر من ثالث 
س�نوات  وجه االدعاء إىل نتنياهو اتهاما بتقايض رشوة واالحتيال 

وخيانة  األمانة . 
ولم يكش�ف املحققون ع�ن هويات من قدم�وا أول البالغات عن 

فساد  ترصفات »امللك بيبي«، لكنهم 
ب�دؤوا انطالق�ا م�ن ه�ذا الخي�ط 
وبانتظ�ام  ينتقون أعضاء يف الدائرة 
املقربة منه الذين سبق أن اختارهم 
 بنفس�ه، ومس�ؤولن كب�ارا، لك�ي 

يكونوا شهود إثبات عليه . 
وتم الكش�ف عن األدل�ة املتزايدة يف 
سلس�لة من الترسيبات املثرية  التي 
أضعف�ت خط�ة نتنياه�و للتحك�م 
يف صورت�ه العامة من خ�الل تبادل 
 املنافع مع املؤسسات اإلخبارية من 

أجل تغطية إيجابية . 
عينه وقاد التحقيق ضده... 

كان الرج�ل ال�ذي ق�اد التحقيقات ه�و املدعي الع�ام اإلرسائييل 
أفيخ�اي  ماندلبليت الذي عينه نتنياهو يف 2016، والذي س�بق أن 

عمل أمينا  ملجلس وزراء نتنياهو بدءا من 2013  . 
وق�ال ماندلبلي�ت لدى إع�الن االتهام�ات »حظي�ت بالعمل معه 
وش�هدت  مواهبه وقدراته املتعددة كرئيس لل�وزراء، وقد اتخذت 

القرار  بتوجيه االتهام له بقلب حزين .» 
بدأت التحقيقات بورود بالغات عىل اس�تحياء إىل املحققن، وقال 
 مص�در يف أحد أجهزة إنفاذ القان�ون عىل صلة مبارشة بالتحقيق 
إن   «رائح�ة عفون�ة فاحت، لكن ل�م يكن الش�ق الجنائي واضحا 

فيها«. 
ب�دأ ماندلبلي�ت تحقيق�ا مبدئي�ا يف 
تم�وز 2016 عقب تعي�ن نتنياهو 
ل�ه،  ورسع�ان م�ا رك�ز املحققون 
ع�ىل تعام�الت ب�ن رئيس ال�وزراء 
 واملنتج السينمائي اإلرسائييل أرنون 
هولي�ود  وامللياردي�ر  يف  ميلتش�ان 

األسرايل جيمس باكر . 
وتقول عريض�ة االتهام إن نتنياهو 
س�اعد ميلتش�ان يف الحص�ول عىل 
 منافع مختلفة يف أعماله، وقدم كل 
من ميلتش�ان وباكر شهادتيهما  يف 
التحقيق�ات، ول�م توج�ه لهم�ا أي 

اتهامات . 

االحتالل يعتقل طفاًل فلسطينيًا 
في الخليل

مغرد سعودي شهير يفجر مفاجأة جديدة حول
 مقتل حارس الملك  سلمان

نتنياهو يواجه تهم الفساد والرشوة وخيانة األمانة

الجيش السوري يسيطر على قرية المشيرفة بريف إدلب

،،
أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران، محسن رضائي،  أن األجهزة 

األمنية ستكشف قريبا عن معلومات جديدة حول  المحرضين على أعمال الشغب 
خالل االحتجاجات األخيرة وعالقاتهم  بأطراف خارجية. 
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مجل�س ال�وزراء يعط�ل ق�رار املحكم�ة االتحادي�ة 
اصدرت املحكمة االتحادي�ة قرارها القايض  باعتبار 
أن نظ�ام املحاصصة الطائفية ليس له أي س�ند من 
القانون وال يمثل الدس�تور بصلة  لكن االمانه العامة 
ملجلس ال�وزراء تعمل بالضد من ذل�ك وال كيف قرار 
مجلس ال�وزراء  االمانه العامة تبقي مجلس الخدمة 
االتح�ادي ومجلس األمناء يف ش�بكة االعالم العراقي 
وفقه  نظ�ام املحاصصة الطائفي�ة املقيدة عىل رغم 
من ص�دور املحكمة االتحادية به�ذا الخصوص  ولو 
س�تعرضنا ع�ىل س�بيل املثال أس�ماء أعض�اء هيئة 
األمناء يف ش�بكة االعالم العراق�ي والذين  تم تعيينهم 
بموجب األم�ر الديوان�ي املرقم)٣٨١( لس�نة ٢٠١٩ 
٢٠١٩ع�دم  بتاري�خ٢٢   /١٠/  املنعق�دة  بجلس�ته 
مخال�ف  وه�ذا  تعيينه�م  ع�ىل  الربمل�ان  مصادق�ة 
للدس�تور ايضا أدعو مجلس  النواب العراقي أن يثبت 
مصداقيته واحرتامه لقرارته خصوصا ونحن نعيش 
يف ثورة شبابية  املهمشني والباحثني عن فرص العمل 
واملطالبني بتغري الدس�تور ونظ�ام املحاصصة الذي 
 اثبت فش�له بالع�راق من خالل التهمي�ش الكفاءات 
املهنية وهي أجدر بتويل املناصب يف  الهيئات املستقلة 
يف ش�بكة االع�الم العراقي ومجلس اعض�اء الخدمة 
الجدي�د والت�ي ج�اءت به�م  املحاصصة ع�ىل الرغم 
من ق�رار املحكم�ة االتحادية والت�ي اعتربها باطلة 
وغ�ري قانونية وهنا  نتس�اءل اين دور مجلس النواب 
العراقي ممثال للش�عب ان كان فعال ممثال للش�عب 
املطل�وب  عدم مصادقة مجلس الن�واب العراقي عىل 
االس�ماء التي ظه�رت باألمور االداري�ة النها جاءت 

 وفق املحاصصة الحزبية . 

اين دور مجلس النواب العراقي 
في إلغاء المحاصصة الطائفية ؟

كاظم تكليف الموسوي … 

بقلم / خضير العوادي
لق�د أصبحت مواجه�ة محور املقاومة بش�كل مبارش 
رضباً من الخيال نتيجة املستوى العايل  الذي وصلت اليه 
من ناحية العدة والعتاد واملعنويات والقاعدة الش�عبية 
، باإلضاف�ة اىل  التنس�يق العايل بني أط�راف هذا املحور 
وأركانهع�ىل الرغ�م من االخت�الف الفك�ري والطائفي 
 ولك�ن اجتمعوا ع�ىل مواجهة عدو واح�د وهو التواجد 

الصهيون�ي األمريكي يف املنطقة ، وق�د  أثبتت التجارب 
الحربي�ة واملواجه�ات اليومي�ة ع�ىل اخت�الف أنواعها 
ومواقعها وظرفها ) س�وريا  ، الع�راق ، اليمن ، لبنان ، 
الخليج (عىل أن التحالف الصهيوني األمريكي الخليجي 
قد فش�ل  يف كل هذه التجارب بل أصبحت السيطرة عىل 
األرايض الفلسطينية وطرد الصهاينة منها من  أولويات 
خط�اب محور املقاوم�ة ، أي وضع ه�ذا املحور موقع 

الواقعة الكربى ) الجليل( مع  الصهاينة بل حدد نتيجتها 
حتى جعل الصهاينة يعيش�ون حياة مرعبة ومستقبل 
مؤلم نتيجة  الحرب النفسية املدعومة من نتائج الواقع 
الذي أظهرته جميع جبهات االشتباك واملواجهة ،  حتى 
أصب�ح من املس�تحيل تمري�ر صفقة الق�رن التي يريد 
األمريكان وكذلك الصهاينة تسويقها  يف املنطقة بسبب 
ق�وة ووعي محور املقاومة ، لهذا الس�بب غري التحالف 

الصهيوني  األمريكي الس�عودي اإلماراتي إس�رتاتيجية 
املواجه�ة من خالل نقل املعرك�ة اىل أرايض  الخصم مع 

دفع مقاتلني جدد يقومون بهذه املهمة .  
وقد وجدت هذه االس�رتاتيجية الجديدة األرض الخصبة 
لنجاحه�ا بس�بب انتش�ار الفس�اد الس�يايس  وس�وء 
الخدم�ات يف البل�دان الت�ي تحتض�ن مح�ور املقاوم�ة 
، فاس�تغل التحال�ف الصهيون�ي  األمريكي الس�عودي 

اإلمارات�ي هذه النقط�ة وانطلقوا منها ، ف�كان املقاتل 
الجدي�د ابناء مح�ور  املقاومة من خ�الل دعمه إعالمياً 
ومادياً وتنس�يقاً مع رفع الشعارات التي تناغم أفكاره 
و  متطلبات�ه وحقوق�ه الت�ي رسقته�ا من�ه القي�ادات 

السياسية التي تقود البلد .  
وقد عمل التحالف الصهيوني األمريكي منذ فرتة ليست 
بالقليل�ة م�ن خ�الل جمي�ع وس�ائل االع�الم  إن كانت 
فضائي�ات باإلضاف�ة اىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
ع�ىل ضخ مجموع�ة من األخب�ار  واملواضيع والقصص 
جميعه�ا تربط هذا الفس�اد بمحور املقاوم�ة وداعمه 
األكرب ايران ،  ونتيجة عدم مواجهة هذه االس�رتاتيجية 
م�ن قبل مح�ور املقاوم�ة وإي�ران فق�د زرع التحالف 
 الصهيون�ي األمريكي أفكاره يف عقول الش�باب وأصبح 
الع�دو األول ال�ذي يدع�م الفس�اد يف لبن�ان  والع�راق 
وإي�ران قيادات هذا املحور نتيج�ة عالقاتهم بالقيادات 
السياس�ية ، له�ذا تقبل الش�باب  الذين كان�وا يتغنون 
بانتص�ارات أبطالهم من مح�ور املقاومة الفكر املضاد 
بل أصبحوا  مقتنعينبه ، لهذا عندما انطلقت التظاهرات 
يف لبنان والعراق يف وقت متقارب كانت أغلب  شعاراتها 
مضادة بل تس�قط ق�ادة محور املقاوم�ة بالخصوص 
القي�ادات الش�يعية يف كال البلدين ،  علم�ا أن الذي يقود 
لبنان املس�يحيون والس�نة والش�يعة ويف العراق الكرد 
والس�نة والش�يعة ،  ولكن ش�عارات التظاهرات يف كال 
البلدي�ن مضادة لقي�ادات مح�ور املقاومة ح�زب الله 
والحش�د  الش�عبي وباقي فصائ�ل املقاوم�ة باإلضافة 
اىل الش�عار األك�رب واألخط�ر اي�ران برة ب�رة باإلضافة 
الفس�اد  ، وكأن مص�در  الديني�ة  املرجعي�ة   اىل رضب 
القي�ادات الش�يعية فقط وبالخصوص قي�ادات  محور 
املقاوم�ة وهك�ذا دفع التحال�ف الصهيون�ي األمريكي 
الس�عودي اإلماراتي قواعد محور  املقاومة من ش�باب 
اىل مقاتل�ة أبطالهم من مح�ور املقاومة ، وهذا جميعه 
بتوجيه وتنس�يق  وتخطيط وقيادة التحالف الصهيوني 
األمريكي الذي فش�ل يف مواجهة أبطال محور املقاومة 
 يف أرض املعركة فنقل املعركة اىل أرضهم مستغالً فساد 
القيادات السياس�ية التي حكمت يف  كال البلدين كغطاء 
لشن حربه ضد عدوه اللدود يف املنطقة من أجل السيطرة 
عليه�ا وتمرير  أخطر وأخبث صفق�ة عرفها التأريخ أال 
وهي صفقة القرن التي تتضمن نقل الفلس�طينيني اىل 
 املنطق�ة الغربية يف العراق ، ولكن الس�ؤال الذي يطرح 
نفس�ه هل س�يبقى ش�باب الع�راق الذك�ي  ألعوبة بيد 
األمريكان والصهاينة ؟ وهل القاعدة التي أعتمد عليها 
التحال�ف الصهيون�ي  األمريكي الس�عودي اإلماراتي يف 
تنفيذ مخططهم الجديد وهي الفساد املسترشي يف كال 
 البلدي�ن قوية بما فيه الكفاية لكي تنجح مخططهم يف 
القضاء أو إضعاف محور املقاومة ،  هذا ما س�تنبئنا به 

االيام القادمة .  

بقلم/ محمود الهاشمي
م�ع انته�اء كل خطب�ة للمرجعي�ة الديني�ة 
تأت�ي بيان�ات االح�زاب والكت�ل السياس�ية 
رساع�ًا للتأيي�د،  والتأكي�د عىل دع�م ما جاء 
م�ن »وصايا« يف الخطبة، ولكن الس�ؤال: اذا 
كان كل ه�ذا »التاييد«  فمن اين حل الفس�اد 
االداري وامل�ايل يف بلدنا، حتى صنفتنا منظمة 
الشفافية العاملية عىل أن  العراق الثاني عاملياً 

يف هذا املجال؟ . 
بتاري�خ  االخ�رية  خطبته�ا  يف  املرجعي�ة 
٢٠١٩/١١/١5 قد انهت ه�ذا امللف بالكامل 
واخرج�ت   «طبقة السياس�يني« بالكامل من 
»املعادل�ة السياس�ية« ورشع�ت االب�واب اىل 
املج�يء بطبق�ة   «وطني�ة« تحم�ل الحرص 
واالمان�ة الدارة ه�ذا البل�د، وف�ق »اآللي�ات 
الديمقراطي�ة« و«صن�دوق  االق�رتاع«، بع�د 
الدعوة اىل اجراء تعديالت يف قانون االنتخابات 
واختيار هيئة مفوضي�ة جديدة  تجمع فيها 

»النزاهة« و«املصداقية .» 
املرجعي�ة اك�دت عىل امر مه�م و«خطري« يف 
ذات الوقت طاملا استعىص حله هو »االطاحة 
 بكب�ار الفاس�دين«، وه�ذا االمر يحت�اج اىل 
آلي�ات و«ش�جاعة« فه�ذه »الطبق�ة« م�ن 
الفاسدين لن  تستسلم بسهولة ولديها ادوات 
كث�رية للدفاع عن وجودها، م�ن مال وإعالم 
ومافي�ات يف الدوائ�ر  ودعم خارج�ي وغريه، 
لك�ن يف ذات الوق�ت ب�دأت تش�عر بالخط�ر 
املح�دق به�ا، بع�د ان وضعته�ا  املرجعية يف 
دائ�رة »االته�ام« وب�ذا رفعت عنه�ا الغطاء 
الديني، مثلما تخىل الشعب عنها عرب  حشود 
اىل  والدع�وة  الفاس�دين  ض�د  التظاه�رات 

محاكمتهم ... 
ام�ا ايران فمن جهتها اخربته�م »علناً« انها 
غ�ري مس�تعدة الس�تقبال الفاس�دين، وانها 
تؤيد  التظاهر السلمي وتدعم مطالب الشعب 
العراق�ي ، كما حملتهم مس�ؤولية ماوصلت 

اليه البالد  من سوء حال . 
الس�يد السيس�تاني منزعج ج�داً، من حجم 
الفس�اد ال�ذي امتهنت�ه طبقة السياس�يني، 

وكيف أثرت  عىل حساب الشعب . 
االج�راء القضائ�ي بح�ق رئيس�ة مؤسس�ة 
الش�هداء ناجحة الش�مري أح�دث »صدمة« 
ب�ني طبقة   «كبار الفاس�دين« فق�د ظنوا ان 

االمر س�يبقى محص�وراً، يف ح�دود »صغار 
املوظفني« لذا  عاجلوا لالتص�ال فيما بينهم، 
من هن�ا وهن�اك فج�اء الج�واب :«النحتاج 
اىل بياناتك�م بل نحت�اج ان  تذهب�وا للقضاء 

وتربئوا انفسكم ..!!» 
الس�يد عادل عبد املهدي منح اآلن التفويض 
الكامل باتخاذ اي اجراء من ش�أنه االطاحة 

 بالفاسدين واعادة االموال املهربة واملنهوبة، 
وقد تم االنته�اء من اعداد قانون »من اي لك 
 هذا« وس�يصدر خ�الل ايام، مدعوم�اً بقرار 

الشعب واملرجعية . 
املطلوب عدم الوقوف مع »هؤالء الفاسدين« 
والدف�اع عنهم عرب مق�ال او نص او خطاب 
كان  من يكون، فان تاريخ االنسان السيايس 

وعنوانه القبيل او االرسي والطائفي اليصلح 
ان  يكون شفيعاً له،ان اخطأ .  

وبهذا فان املرجعية تحتاج اىل دعم جماهريي 
واىل تاييد يف الضغط عىل اصحاب القرار،  كما 
تحت�اج التظاهرات اىل حالة م�ن »التهذيب« 
حتى التستغل من جهات خارجية او داخلية 

،  وان نديم حضورها وزخمها وتوازنها. 

بعد أن تبرأت منهم المرجعية والشعب..الفاسدون في »قبضة العدالة«

بقلم/ فارس حامد عبد الكريم
قب�ل ف�رتة كن�ت يف زي�ارة للمراق�د 
املقدس�ة يف كرب�الء والنج�ف مروراً 
بمدين�ة الحل�ة أوالً م�ع  عائلت�ي … 
الواق�ع هالن�ي مارأيت�ه م�ن أع�داد 
ش�هداء الحشد الش�عبي بحيث كان 
كل عم�ود  كهرباء معلق�ة عليه أربع 
ص�ور أو اكث�ر م�ن ابنائنا الش�هداء 
وعىل ط�ول الط�رق الخارجي�ة حلة 

  – كرب�الء/ كرب�الء -نجف /نجف – 
حلة . 

الس�ائق أخربن�ي أن الط�رق املؤدية 
والديواني�ة  والس�ماوة  إلىالب�رة 

تمتىلء بصور الش�هداء  أيضاً . 
الواق�ع أصب�ت بالذه�ول من حجم 
التضحي�ات الضخم�ة الت�ي قدمها 
ه�ؤالء األبط�ال امللحمي�ون،  واليوم 
وانا وبكل اسف أرى من يحاول النيل 

من تضحياته�م بكل قباحة، واليهم 
أهدي مقايل  املتواضع هذا . 

متطوعو وشهداء الفتوى الجهادية، 
الفت�وة  ومفخ�رة  األب�ي  ش�بابنا 
العراقي�ة، يا أبناء املرجعية  الرشيفة 
املب�ني  الن�ر  اىل  فتواه�ا  وحمل�ة 
عنك�م حرا أتكلم الع�ن قائد أعىل 
وال عن رئي�س   …عنكم انتم وحدكم 
الباذلون ارواحك�م .. لم تكونوا أهل 

ح�زب او سياس�ية او عقي�دة غ�ري 
 عقيدة الوط�ن الجارية من منابعها 
الصافي�ة،……. بع�د ان اس�تفزني 
وآذاني اع�الم اعدائكم  صفر الوجوه 
معوج�ي الوج�ه والهيئ�ة م�ن أث�ر 

الكفر والحقد األعمى . 
التاريخي�ون، فتوتنا  أيه�ا األبط�ال 
البطل�ة، خاب ظ�ن وخ�ىء اولئك 
املرتجفون من  بطوالتكم  الخائفون 

الضف�ادع ع�ىل  املتباك�ون كنقي�ق 
هزائمهم املرة، حملتم تاريخ العراق 
وكل أمج�اده  يف وجدانك�م ونظركم 
وهزمتم أكرب مؤامرة دولية خسيسة 
عىل ش�عبكم، مؤامرة جندت لها كل 
 قوى الرش والحقد عىل شعب العراق 
وتاريخ�ه الناص�ع، كل امكانياته�ا 

املادية واإلعالمية  واملخابراتية …  
ل�ن  األعم�ى  املغ�رور  بثق�ة  قال�وا 

اجتهدته�م  مهم�ا  من�ا  تتمكن�وا 
وبذلت�م فعندنا امل�ال وأرشار الرجال 
 والتكنلوجي�ا ….ومعن�ا دول ك�ربى 
واملل�وك واالمراء والح�كام فهل لكم 

من مفر ..  
ولكنك�م ب�إذن الل�ه وعزي�ز نره 
األكاديمي�ات  أرق�ى  وباع�رتاف 
وبإيمانك�م  العاملي�ة  العس�كرية 
نس�اء  ورشف  الح�ر  بوطنك�م 

وش�يوخ ورج�ال وأطف�ال الع�راق 
حراً…. أذهلت�م العالم أيَّما ذهول 
الغض�ة  بأقدامك�م   وس�حقتموهم 
اليبقيوالي�ذر  س�حقاً  الرشيف�ة 

وجعلتموهم كعصف مأكول ..…  
رحم الله شهداءكم أحياء عند ربهم 
يرزقون…وله�م ولكم املجد والخلود 
يف تاريخ العراق  وش�عبه وضمري كل 

منصف . 

شهداء الحشد الشعبي وأبطاله وضمير اإلنصاف والوفاء

هل ينجح التحالف الصهيوأمريكي في استراتيجيته الجديدة ؟



ليوث الرافدين يستهلون مشوارهم 
االسيوي بالتعادل امام الكويت

رسن: بيرسبوليس لم يوافق على مشاركتي ببطولة الخليجالجاهزية البدنية تؤجل التحاق محمد داود بالمنتخب  

العراق يعلن جاهزية ملفه الستضافة »خليجي 25   » 

أمر غريب أن تتبادَل بعض الشخصيات المسؤولة 
عن اتحاد كرة القدم ونادي الشرطة  الرياضي 

االتهامات بخصوص أزمة موعد مباراة اإلياب مع 
ضيفنا نواذيبو الموريتاني للدور   16 من بطولة 
كأس محمد السادس لألندية األبطال،والطرفان 

يعلمان أن هناك قاسمًا مشتركًا  لألزمة يتمثل 
في غياب التنسيق مع االتحاد العربي لكرة القدم 
ُمذ قّرر نقل المباراة خارج  العراق، وكذلك تصّرف 

رئيس االتحاد عبدالخالق مسعود بانفعال دون 
أن يجد مخرجًا سليمًا  يدفع الضرر عن الشرطة 

والمنتخب . 
أق�ول أمر غريب، ألن الطرفني أس�هما يف وض�ع املنتخب الوطني 
بمأزق ال ُيحس�د عليه عندما  يق�ّص رشيط افتتاح بطولة الخليج 
العرب�ي 24 مع منتخ�ب قطر بعد يوم واحد فق�ط من لقاء  نادي 
الرشطة وضيفه املوريتاني وس�ط غياب ثماني�ة من أبرز العبيه 
النخراطه�م يف مهمتهم  الناديوية، ما يعني توّفر ثالثة عرش العباً 
فق�ط برفق�ة كاتانيت�ش مؤهلني بدني�اً ملواجه�ة العنابي   «بطل 
آس�يا 2019 ومتصّدر املجموعة الخامس�ة للتصفي�ات املزدوجة 
ملونديال 2022 وآس�يا   2023 بثالثة عرش نقطة« عىل أرضه وأمام 
جمه�وره، ومن غري املس�تبعد أن تتعرّض س�معة  كرتن�ا اىل هزّة 

مبّكرة يف البطولة الخليجية بسبب عدم تكامل عنارص األسود . 
رئي�س االتح�اد عبدالخال�ق مس�عود ل�م يك�ن حكيم�اً يف ق�رار 
اس�تقالته من منصب النائب الثاني  لرئي�س االتحاد العربي لكرة 
الق�دم كرد فعل عىل ق�رار األخري بنقل مباراة الرشطة انس�جاماً 
م�ع  ق�رار االتحاد ال�دويل للعب�ة بنقل مبارات�ي إي�ران والبحرين 
الع�راق، وكان  التصفي�ات اآلس�يوية املزدوج�ة  خ�ارج  ضم�ن 
يف�رض بمس�عود بدالً م�ن إقامت�ه ث�ورة خطابية ض�د القرار 

ع�ن العرب�ي أن يجد  الحل املنطق�ي بهدوء بعيداً 
الكرة نظرية املؤامرة بوجود مخطط يس�تهدف 
العراقي�ة خاص�ة  م�ن قبل النائ�ب األول 
الق�دم  لك�رة  العرب�ي  االتح�اد  لرئي�س 

الجزائ�ري محم�د روراوة مثلما ت�رّدد يف 
 كوالي�س األزم�ة، وحتى لو ص�ّح ذلك 

تعّن�ت  اقتض�ت  وغاي�ات  ملصال�ح 
»العرب�ي« بالتماهي مع  قرار الفيفا، 

كان يتوّج�ب ع�ىل مس�عود التح�رّك 
الس�تحصال املوافقة عىل تأجيل مباراة الرشطة  اىل ما بعد انتهاء 
بطول�ة الخليج العربي أي هناك وقت طويل بني نهائي البطولة يف 
8 كان�ون  األول املقبل وبني آخر مب�اراة يف الدور 16 لكأس األندية 
االبطال يوم 16 الش�هر نفس�ه،  وحتى لو تعّذر ذل�ك يمكن إيجاد 
موعد مناس�ب آخر يتف�ق عليه طاملا أن الدور ُرب�ع النهائي  يقام 

أواخر كانون الثاني عام2020  . 
أما نادي الرشطة، برغم كونه صاحب حق يف خيار التمّسك بالعبيه 
واحرام قرار املدرب  الرصبي أليكسندر ايليتش، فاملعلومات تشري 
اىل توّرط�ه هو اآلخر يف مأزق املنتخ�ب  الوطني خليجياً، فالوثيقة 
التي نمتلكها تؤكد ذلك بعدما أش�ار االتحاد العربي لكرة القدم يف 
 خط�اب أمانته العام�ة برقم 640 يف 19 ترشي�ن الثاني 2019 ما 
نّصه )بناء عىل خطاب  نادي الرشطة العراقي رقم 13020 بتاريخ 
17 ترشي�ن الثان�ي 2019 فقد تق�ّرر إقامة مب�اراة  اإلياب لكأس 
محم�د الس�ادس لألندي�ة األبط�ال دور 16 بني فريق�ي الرشطة 
العراقي ونواذيب�و  املوريتاني يوم األثنني 25 ترشين الثاني 2019 
بدول�ة قطر، نأمل التكرّم بعمل الحجوزات  الالزمة والتقّيد بالئحة 
البطولة من خ�الل الوفد وموعد الوصول، علما أن االتحاد العربي 

 سيتكفل كافة النفقات املرتبة عىل اإلقامة واملواصالت(  ! 
إذن، تاري�خ موافق�ة الرشطة ي�وم 17 ترشين الثان�ي عىل إجراء 
املباراة يف 25 الشهر نفسه  لم يأخذ بنظر الحسبان التزام منتخبنا 
الوطن�ي بمواعيد قرعة خليجي الدوحة الت�ي جرت قبل  أن ُيجّهز 
الرشطة خطاب�ه بثالثة أيام! هذا من جان�ب، ومن جانب آخر إن 
إدارة الرشطة  انساقت تحت هاجس املؤامرة )املحلية والخارجية( 
عىل إفشال مهمة فريقها يف البطولة،  ولهذا أبدت تمّسكها باللعب 

وفقاً للموعد املُحرج مع استحقاق املنتخب . 
تص�ّوروا حت�ى ن�ادي نواذيب�و املوريتان�ي نجح يف التنس�يق مع 
االتح�اد العربي واتح�اد بالده  برفضه اللع�ب يف موعد جديد وذلك 
الرتب�اط ثمانية م�ن العبيه م�ع منتخب بالدهم لخ�وض  مباراة 
جمهوري�ة إفريقيا الوس�طى ي�وم 19 ترشين الثان�ي عىل ملعب 
الش�يخ ولد بيديا ضم�ن  تصفي�ات املجموعة الخامس�ة لبطولة 
كأس أم�م أفريقيا 2021، وقبلهم نجح االتحاد البحريني  يف تأمني 
ظروف مناس�بة لنادي املحرق قبيل مواجهة االتحاد الس�كندري 
امل�رصي اليوم األحد  بدالً من بعد غ�د الثالثاء، إال اتحادنا ال يعرف 
مصلحة كرتن�ا وأنديتها، ولم يزل تخطيط�ه يعتمد  رّدات األفعال 
التخاذ القرارات املنفعلة بخالف ما تش�هده االتحادات العربية من 

توأمة األفكار  إلعالء شؤون ألعابها. 

ثورة م�سعود وحق ال�رشطة
إياد الصالحي

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة
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المراقب العراقي- صفاء الخفاجي
اس�تهل منتخبنا الش�بابي مبارياته من 
التصفي�ات االس�يوية املؤهل�ة لنهائيات 
اس�يا بالتع�ادل  اإليجاب�ي ام�ام نظ�ريه 
الكويتي به�دف لكل فري�ق يف املجموعة 
األوىل الت�ي تق�ام مباريات�ه يف  العصم�ة 
العمانية مس�قط بع�د ان كان محدد لها 

ان تقام يف كربالء املقدسة. 
بدأ ليوث الرافدين املباراة بارتباك نوع ما 
م�ع افضلية للفري�ق الكويتي الذي نجح 
يف تناق�ل  الكرات بني العبيه دون خطورة 
عىل املرمى العراق�ي، ومع انقطاع الربع 
س�اعة األوىل م�ن  الش�وط األول اس�تلم 

الفريق العراقي زمام املبادرة واس�تطاع 
الس�يطرة ع�ىل منتصف امللع�ب  محاوال 
الوص�ول اىل مرمى املنتخ�ب الكويتي اال 
انه اصط�دم بدافع محكم افش�ل جميع 

 املحاوالت. 
وحت�ى حانت الدقيقة 27 والتي ش�هدت 
تس�جيل منتخب الش�باب العراقي هدف 
التقدم عن طريق  املهاجم حسني زياد بعد 
ان تلقى عرضة من جهة اليمني استطاع 
براسه اسكانها الش�باك  الكويتية معلنا 
تق�دم العراق به�دف مس�تحق انهى به 

الشوط األول. 
وم�ع انط�الق الش�وط الثان�ي اس�تمر 

املنتتخب الشبابي بالسيطرة عىل املباراة 
واس�تطاع خل�ق  الفرص واالق�راب من 
منطق�ة ج�زاء الخص�م ولك�ن الترسع 
افش�ل جميع محاوالت املنتخب يف  زيادة 
نتيج�ة  واالطمئن�ان ع�ىل  غلةاأله�داف 

املباراة. 
الفري�ق العراق�ي حاف�ظ ع�ىل افضليته 
يف الش�وط الثان�ي، فيما اعتم�د الفريق 
الكويت�ي عىل  الهجم�ات الرسيعة املرتدة 
معتم�دا ع�ىل رسع�ة الجن�اح ابراهي�م 
املرزوق�ي ال�ذي ق�اد هجم�ة  رسيع�ة يف 
الدقيق�ة 70 هي�أ م�ن خالله�ا ك�رة يف 
منطق�ة الج�زاء العراقية ووج�دت فهد 

التع�ادل،  الدراك  العجم�ي  بانتظاره�ا 
الدقائ�ق  يف  العراق�ي  املنتخ�ب  وح�اول 
الخمسة عرش األخرية وكثر  من هجماته 
ع�ىل املرم�ى الكويت�ي م�ع زج امل�درب 
قحط�ان جثري بتبديلني هجومني محاوال 
 انعاش الخط االمامي ومع اعتماد الفريق 
الكويت�ي عىل التكتل الدفاعي ومحاوالته 
املس�تمر يف  إضاعة الوقت عرب الس�قوط 

املستمرلينتهي اللقاء بالتعادل 1-1. 
وكان�ت الجول�ة االوىل ق�د ش�هدت فوز 
الكوي�ت عىل باكس�تان وفلس�طني عىل 
عمان، فيما اس�تفاد  املنتخب العراقي يف 

هذه الجولة من االنتظار. 

أنهتت إدارة نتادي الرشطة تعاقدهتا مع املحرف املايل أبتو بكر ديارا بالترايض بعد أن وصل 
 الطرفني التفاق حول ذلك .  وقال املدرب املستاعد لفريق الرشطة حسني عبد الواحد إن »اإلدارة 
أنهت إجراءات فسخ  التعاقد مع ديارا وباالتفاق مع مدرب الفريق ألكسندر اليتش بعد انتفاء 
الحاجتة لوجتوده مع  الفريق ولرغبتته أيضا يف الرحيل«  .  وبني أن »الفريتق يواصل تحضرياته 
ملواجهتة نواذيبتو املوريتانتي ضمن إياب ثمتن نهائي  بطولتة كأس محمد الستادس لألندية 
األبطتال واملقررة غتدا اإلثنني يف العاصمة القطرية الدوحة«  .  وأشتار إىل أن الرشطة ستيفتقد 

لخدمات املحرف اآلخر الكونغويل جونيور موبوكو الذي  حصل عىل إجازة . 

بالتراضي..الشرطة يفسخ تعاقده مع ديارا  
احت�ل منتخب العراق بكرة القدم للصاالت املركز 55 ب�ني منتخبات العالم، وفقاً ملوقع 

االتحاد  العاملي للعبة . 
وبحسب التصنيف الجديد الصادر اليوم األحد، فان املنتخب العراقي احتل املركز 55 بني 

 منتخبات العالم برصيد 958 نقطة . 
واحت�ل املنتخب الربازييل املركز األول برصيد 1839 نقطة، تاله املنتخب االس�باني ثانياً 

 برصيد 1785 نقطة، ثم املنتخب الرويس باملركز الثالث برصيد 1670 نقطة. 

منتخب الصاالت يحتل المركز 55 عالميًا

كش�ف املنس�ق اإلعالمي للمنتخب الوطني، محمد 
خلف، س�بب عدم التحاق العب ن�ادي النفط محمد 
الدوح�ة للمش�اركة يف  الرافدي�ن يف   داود، بأس�ود 

»خليجي 24«. 
الوطن�ي  املنتخ�ب  »م�درب  إن  خل�ف  وق�ال 
الالع�ب  باس�تدعاء  رسيش�تكوكاتانيتش، طال�ب 
محم�د داود  اىل صفوف املنتخ�ب الوطني يف بطولة 

كأس الخليج«. 
وأوض�ح أن »امل�درب اطلع عىل حال�ة الالعب وتأكد 

بانه غري جاه�ز لاللتحاق باملنتخ�ب  الوطني، لذلك 
طالب بأن يتم ارس�ال داود اىل مركز اسبيتار الطبي 

يف الدوحة«. 
وأضاف خلف أن »كاتانيتش، يعترب داود قيمة فنية 
كب�رية للمنتخ�ب الوطني وأح�د أعم�دة  الفريق يف 

املستقبل«. 
يذك�ر أن املنتخ�ب الوطن�ي سيس�تهل مش�واره يف 
بطول�ة كأس الخليج بعد غ�د الثالثاء بمباراته  أمام 

قطر. 

أكد العب املنتخب الوطني لكرة القدم، بش�ار رسن، 
أن إدارة فريقه اإليراني بريس�بوليس، لم  يوافق عىل 
التحاق�ه باملنتخب الوطني يف بطول�ة كأس الخليج 

24 بقطر . 
وق�ال رس�ن إن »إدارة نادي بريس�بوليس اإليراني، 
ل�م توافق عىل التحاقي بصفوف املنتخب  الوطني يف 

بطولة كأس الخليج بشكل رسمي«. 
وأوض�ح أن »بطول�ة كأس الخلي�ج م�ن البطوالت 
املميزة، لكن لألس�ف لم تت�ح يل الفرصة للعب  فيها 
حت�ى اآلن«، معرب�اً ع�ن »امل�ه يف ان يحقق أس�ود 

الرافدين لقب البطولة«. 
يذكر أن بشار رس�ن وهمام طارق وريبني سوالقا، 
ل�ن يلعبوا م�ع املنتخ�ب الوطن�ي يف بطول�ة  كأس 
الخلي�ج بس�بب ع�دم موافق�ة انديته�م باللعب يف 

صفوف املنتخب. 

ميدالية فضية 
للعراق في بطولة 
العالم للجيوجيتسو

العراق يتقدم 
أربعة مراكز في 
تصنيف »فيفا» 

من املؤمل أن يرتقي املنتخب الوطني 
لكرة القدم، أربع�ة مراكز يف تصنيف 
االتح�اد ال�دويل  لك�رة الق�دم »فيفا« 
الجدي�د، الذي س�يصدر رس�مياً يوم 

الخميس املقبل . 
وحقق املنتخب الوطني نتائج إيجابية 
يف مباراتي�ه الس�ابقتني ام�ام إي�ران 
والبحري�ن، حيث فاز  ع�ىل األول 1-2 
وتعادل امام الثاني0 0- يف التصفيات 
كأس  لنهائي�ات  املؤهل�ة  املزدوج�ة 
  .  2023 آس�يا  وكأس   2022  العال�م 
واحتل منتخب أسود الرافدين، املركز 
ال��74 يف تصني�ف فيفا األخ�ري الذي 
ص�در يف ترشين  األول امل�ايض، حيث 
من املؤمل ان يرتق�ي أربعة مراكز يف 
التصني�ف، ليصب�ح يف املرك�ز  ال�70  .  
ومن املقرر ان يكون املنتخب الوطني 
يف املركز السابع آس�يوياً، بعدما كان 
تاس�عاً يف  تصني�ف الش�هر امل�ايض، 
خاصة م�ع تراج�ع نتائ�ج االمارات 

والصني. 

الوطن�ي،  املنتخ�ب  حص�دت العب�ة 
عشتار العزاوي، عىل امليدالية الفضية 
يف بطولة العالم  للعبة الجيوجيتس�و 
املقامة منافساتها يف مدينة أبو ظبي 
املركز  باإلم�ارات.  واحتل�ت عش�تار 
الثان�ي، بع�د فوزها عىل منافس�تها 
ام�ام  وخس�ارتها  النمس�اوية، 
 منافس�تها البولندية، لتحصد الفضة 

للعراق يف البطولة. 
وقال�ت عش�تار إن »امليدالية الفضية 
اهديه�ا اىل الش�عب العراق�ي مبين�ة 
أنه�ا »كان�ت تطمح  لحص�د امليدالية 
الذهبي�ة، لكنه�ا كان�ت تعان�ي م�ن 

إصابة يف اليد اثرت عىل أدائها«. 
وتأل�ف وف�د املنتخ�ب الوطن�ي من: 
عش�تار العزاوي العبة، مهند حس�ن 
العب، محمود ياس�ني  الع�ب، محمد 
هادي الع�ب، عيل احمد صباح العب، 
ثائ�ر ج�واد  احس�ان ف�الح الع�ب، 
م�درب.  وانطلقت البطول�ة يف صالة 
مبادل�ة أرينا يف مدينة زايد الرياضية، 
1500  الع�ب  بمش�اركة م�ا يق�رب 
والعب�ة م�ن 69 دول�ة ح�ول العالم، 
خ�الل الف�رة م�ن 16 إىل 24 ترشين 

الثاني الجاري. 

أكد أمني عام االتح�اد العراقي لكرة القدم 
»وكال�ة« ط�ارق أحم�د، أن ملف�اً عراقياً 
س�يتم تقديم�ه  إىل اتح�اد كأس الخلي�ج 
العربي لطلب اس�تضافة النس�خة املقبلة 
لكأس الخلي�ج خليجي 25،  مش�رياً إىل أن 
رئيس االتحاد عبد الخالق مسعود سيقدم 
الطل�ب الرس�مي خ�الل اجتماع رؤس�اء 
 االتحادات الخليجية -املؤتمر العام- املقرر 
عقده ظهر يوم 28 الش�هر الجاري بفندق 

 الشرياتون يف الدوحة . 
املكت�ب  يف  العض�و  أحم�د  وق�ال ط�ارق 
التنفي�ذي التح�اد كأس الخلي�ج العرب�ي 
ورئي�س لجنة الح�كام  يف خليجي 24، إنه 
»س�يتم تقدي�م مل�ف اس�تضافة خليجي 
25 م�ن قبل رئي�س االتح�اد العراقي  عبد 
الخالق مس�عود خالل املؤتم�ر العام  الذي 

س�يعقد يوم 28 الشهر الجاري، وستكون 
مدينة  البرصة بمنش�آتها الجاهزة محور 
االس�تضافة العراقي�ة للح�دث الخليج�ي 

حتى اآلن«. 
وأض�اف ان »الحدي�ث حالي�اً يبق�ى ع�ن 
الب�رصة، لك�ن ربم�ا تكون هن�اك مالعب 

أخ�رى يف  املس�تقبل يت�م طرحه�ا أيضا يف 
كرب�الء أو أربي�ل، فالب�رصة تتواف�ر فيها 
كل اإلمكاني�ات الت�ي  تجعلها ق�ادرة عىل 
االس�تضافة، حي�ث تتواف�ر املدين�ة ع�ىل 
ملع�ب رئييس ومالعب أخرى، ولقد  س�بق 
لألمناء العام�ني لالتح�ادات الخليجية أن 
قاموا بزيارة تفتيشية لهاقبل عدة سنوات 
لغ�رض  التع�رف ع�ىل إمكاني�ة أن تق�ام 
البطولة هناك، وخرج الجميع بانطباعات 
جي�دة، ومنذ ذل�ك الحني  ش�هدت البرصة 
عدي�د املناس�بات م�ن بطوالت تنافس�ية 
-كبطول�ة الصداق�ة الودي�ة- ومباري�ات 
 دولية رس�مية وودي�ة س�واء للمنتخبات 
العراقية أو األندي�ة باإلضافة إىل أن املدينة 
تتواف�ر  عىل ثمانية فن�ادق ومطار مرتبط 

بامللعب عرب جرس خاص«. 



بايرن ميونخ يقود 16 نادياً لإلنفصال عن دوري أبطال أوروبا

تع�ود منافس�ات دوري أبط�ال أوروبا 
للحي�اة م�ن جدي�د، حي�ث يش�هد هذا 
األس�بوع مباري�ات الجولة  الخامس�ة 
من مرحل�ة املجموعات، الت�ي تتخللها 

مجموع�ة م�ن املواجه�ات القوي�ة . 
ويس�تعد الربتغايل كريستيانو رونالدو، 
نج�م يوفنت�وس، ملواجه�ة ناري�ة ضد 
أتلتيك�و مدريد عىل  ملع�ب أليانز، الذي 
ش�هد تس�جيله ثالثي�ة »هاتري�ك« يف 

شباك الروخيبالنكوس املوسم املايض . 
وال يختل�ف الح�ال بالنس�بة لغريم�ه 
قائ�د  مي�ي،  ليوني�ل  األرجنتين�ي 
برش�لونة، الذي يس�تقبل رفق�ة  باقي 
زمالئ�ه فريق بوروس�يا دورتموند عىل 

ملع�ب كامب ن�و يف مباراة م�ن العيار 
الثقيل . 

استعادة الكربياء
بالنظ�ر إىل تاري�خ رونال�دو وميي يف 
دوري األبط�ال، ف�إن رؤي�ة أرقامهما 
التهديفي�ة هذا  املوس�م تزيد الش�عور 
باق�راب خف�وت بريقهم�ا األوروب�ي 

بشكل الفت  . 
والربغ�وث  ال�دون  م�ن  كل  واكتف�ى 
بتس�جيل هدف وصناعة آخ�ر، ليبتعدا 
بف�ارق كبري عن رصاع  ه�دايف البطولة 

بعد مرور 4 جوالت . 
إيرلينجهاالن�د،  النرويج�ي  ويتص�در 
مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، 

أه�داف،   7 الهداف�ن  برصي�د  قائم�ة 
م�ا يعني تفوق�ه بف�ارق 6 أهداف عن 

الهداف التاريخي للبطولة ووصيفه . 
ويرغ�ب مي�ي وغريم�ه رونال�دو يف 
استغالل آخر جولتن بدور املجموعات 
لزيادة حصيلتهم�ا  التهديفية، عىل أمل 
استعادة الكربياء مبكرًا، قبل الدخول يف 

معارك األدوار اإلقصائية . 
عودة للوراء

بالعودة إىل املوسم املايض، يتبن اكتفاء 
رونال�دو بتس�جيل هدف وحي�د يف دور 
املجموعات،  بينما أحرز ميي 6 أهداف 

يف ذات املرحلة . 
ول�م يس�بق لرونال�دو تس�جيل معدل 

تهديفي أسوأ من ذلك يف دور املجموعات 
منذ موس�م   2008� 2009، الذي فش�ل 
خالله يف إحراز أي هدف مع مانشسر 

يونايتد بهذه املرحلة . 
أم�ا النج�م األرجنتيني، فق�د اكتفى 
بتس�جيل هدف وحيد من قبل بدور 
يف  موس�مي  وذل�ك  املجموع�ات، 

2005� 2006 و2006� 2007  . 
دور  إنه�اء  ملي�ي  يس�بق  ول�م 
املجموعات دون أن يسجل أي هدف 
باستثناء أول مواس�مه مع  البارسا 
2004� 2005، ال�ذي ش�هد ظهوره 

يف مب�اراة وحي�دة فق�ط، كان�ت ضد 
 شاختار دونيتسك  األوكراني . 

مع عودة منافسات دوري االبطال.. 

رونالدو وميسي بمهمة استعادة السجل
 التهديفي في دوري المجموعات

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، أن بوروس�يا دورتموند يحس�م الي�وم األحد، مصري 
مهاجمه باكو  ألكاس�ري من املش�اركة ضد برش�لونة .  ومن املقرر أن يلتقي بوروس�يا 
دورتموند مع برش�لونة، األربع�اء املقبل، عىل ملعب »كامب  نو« يف الجولة الخامس�ة 
من دور املجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا .  ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية، فإن ألكاسري واجه بعض املشكالت يف ركبته  اليرسى خالل مباراة بادربورن 
بالدوري األملاني، يوم الجمعة املايض .  وأوضحت أن الالعب سيخضع الختبارات جديدة 

اليوم، والتي ستحدد بشكل نهائي مصريه من  املشاركة أمام برشلونة . 

شكوك حول مشاركةألكاسيرضد برشلونة
أص�در نادي إنر ميالن بياًنا، بش�أن إصابة أحد العبيه خالل مب�اراة تورينو يف الجولة 
ال��13  من الدوري اإليطايل .  وكان نيكولوباريال، العب وس�ط إنر مي�الن، غادر املباراة 
يف الدقيقة األخرية من الش�وط  األول، وش�ارك بورخافالريو بداًل منه .  ووفًقا للحس�اب 
الرس�مي لنادي إنر ميالن عىل موق�ع التواصل االجتماعي »توير«، فإنه تم  اس�تبدال 
باري�ال أمام تورينو، بس�بب معاناته من الت�واء يف الركبة اليمنى، وس�يتم تقييم حالة 
 الالع�ب خ�الل األيام املقبلة .  يذكر أن إنر ميالن نج�ح يف الفوز عىل تورينو بنتيجة )3-

0(، وجاءت األهداف عن طريق  الوتارو مارتينيز وستيفان دي فري وروميلولوكاكو . 

إنتر ميالن يؤكد إصابة نيكولوباريال
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كش�ف تقرير صحف�ي بريطان�ي، اليوم 
األحد، ع�ن طبيعة اإلصاب�ة التي تعرض 
لها األرجنتيني  سريجيو أجويرو، مهاجم 

مانشسرت سيتي، أمام تشيليس . 
وكان املهاجم األرجنتيني قد غادر مباراة 
فريقه أمام تشيليس، يف الجولة ال�13 من 

 الربيمريلي�ج قب�ل نهايتها ب��13 دقيقة، 
والتي انتهت بفوز سيتي 1-2  . 

ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية 
الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، فإن 
إصابة أجويرو يف  الفخذ، وسيغيب النجم 

األرجنتيني عن املالعب لعدة أسابيع . 

وكان بي�ب جوارديوال، مدرب مانشس�رت 
س�يتي، رصح عق�ب املب�اراة: »إصاب�ة 
أجوي�رو قد تكون  عضلي�ة وقد نفقده يف 
أصع�ب فرتة خالل املوس�م، لكن ال توجد 
مخ�اوف كبرية بش�أن إصاب�ة  رودري أو 

دافيد سيلفا .» 

يحت�ل  س�يتي  مانشس�رت  أن  يذك�ر 
املرك�ز الثالث بج�دول ترتيب الدوري 
اإلنجلي�زي املمتاز برصي�د   28 نقطة، 
خل�ف ليفرب�ول املتص�در ب��9 نقاط 
وتفصل�ه نقط�ة وحي�دة عن ليس�رت 

سيتي الوصيف. 

إيمري يتفهم إحباط
 جماهير آرسنال

أع�رب أوناي إيم�ري، مدرب آرس�نال، ع�ن تفهم�ه لصافرات 
االستهجان التي أطلقتها جماهري  املدفعجية، بعد تعادل الفريق 
املخيب لآلمال أمام س�اوثهامبتون بنتيجة 2-2، يف املباراة  التي 
أقيم�ت عىل ملع�ب اإلمارات ضم�ن الجولة ال�13 م�ن الدوري 

اإلنجليزي . 
ويعاني إيمري من ضغوط كبرية بس�بب ضعف نتائج آرسنال، 
الذي لم يحقق س�وى انتصارين  فقط يف آخر 11 مباراة خاضها 

الفريق يف الدوري اإلنجليزي . 
وقال إيمري يف ترصيحات لش�بكة »سكاي سبورتس«: »أتفهم 

جيًدا ما تشعر به الجماهري  تجاه الفريق وتجاهي .» 
وأضاف: »س�أعمل بقوة م�ن أجل عودتهم م�رة أخرى بتقديم 
مس�توى ممي�ز، واس�تخدام جودتنا  إلظه�ار أننا فريق 
أفضل، س�اعدتنا الجماه�ري، ولكننا ل�م نظهر لهم 

قدرتنا عىل القتال«. 
وع�ىل الرغ�م من تس�ديد س�اوثهامبتون 21 مرة 
عىل مرمى آرس�نال، وإهداره للعدي�د من  الفرص 
املحقق�ة، وتقدم�ه يف النتيج�ة 2-1، حتى الوقت 
ب�دل الضائ�ع، إال أن إيم�ري ي�رى أن  فريقه قدم 
أفض�ل 20 دقيق�ة هذا املوس�م، يف بداية الش�وط 
الثاني عندما سدد نيكوالس بيبي  كرة عىل العارضة . 

وتاب�ع إيم�ري »وظيفت�ي أن أحلل وأج�د الحلول، 
علينا اس�تعادة الثقة، ونتيجة جيدة واحدة 
 ستمنحنا تلك الثقة لتقديم مستوى 

مميز .» 
وواصل: »أفض�ل 20 دقيقة 
قدمناها هذا املوسم كانت 
يف بداي�ة الش�وط الثاني، 
وس�جل  س�اوثهامبتون 
الط�رف  كن�ا  عندم�ا 
األفض�ل يف اللقاء، نعم 
اللحظ�ة  يف  تعادلن�ا 
ذل�ك  أن  إال  األخ�رية، 

 ليس كافًيا«. 

اإلصابة قد 
تبعدأغويرو

 لعدة اسابيع

اليوم .. اليونايتد يطمح لتحسين سجله
 السيء خارج ملعبه  

 10العبين عرب يتنافسون 
على الكرة الذهبية بإفريقيا

يزيد مانشسرت س�يتي يوًما بعد 
بالتعاق�د  اهتمام�ه  اآلخ�ر م�ن 
مع س�اندروتونايل، العب وس�ط 
 بريش�يا، وامللق�ب بأندري�ه بريلو 

الجديد . 
م�ن  العدي�د  أش�ارت  أن  وس�بق 
بي�ب  اإلس�باني  أن  إىل  التقاري�ر 
جوارديوال، مدرب مانشسرت  سيتي، 
يتاب�ع باهتم�ام تطور تون�ايل هذا 
املوس�م، عق�ب صع�ود فريق�ه إىل 

دوري الدرجة األوىل  اإليطايل . 
»الجازيتاديللو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
س�بورت« اإليطالية، فإن كش�افة 
س�يتواجدون  س�يتي  مانشس�رت 
 اليوم مج�دًدا يف ملع�ب »األوملبيكو«، 
ملشاهدة تونايل وهو يلعب ضد روما يف 

الجولة ال�13  من الكالتشيو . 
مرك�ز  يف  تدعي�م  إىل  س�يتي  ويحت�اج 
عم�ر  تق�دم  بس�بب  »الريجيس�تا«، 
إىل  عاًم�ا(،  باإلضاف�ة   34( فرنانديني�و 
استخدام جوارديوال له كثريًا يف قلب الدفاع . 

يذك�ر أن تونايل )19 عاًما( يقدم موس�ًما 
مميزًا مع بريش�يا، كما أنه شارك يف أكثر 
من مباراة  مؤخرًا رفقة منتخب إيطاليا . 

وينافس س�يتي ع�ىل بطاق�ة تونايل كل 
من يوفنتوس وإنرت وميالن ومانشس�رت 

يونايتد. 

يس�تقبل ش�يفيلد يونايتد مس�اء الي�وم األحد، 
نظريه مانشسرت يونايتد عىل ملعب برامال لني، 
 وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 13 من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز . 
ويحتل شيفيلد يونايتد املركز الثامن برصيد 17 
نقطة، بينما يتواجد مانشسرت يونايتد يف  املركز 

العارش برصيد 16 نقطة . 
وحقق شيفيلد يونايتد االنتصار عىل مانشسرت 
يونايت�د يف الي�وم االفتتاحي للموس�م األول من 
 الربيمريليج عام 1992، حيث س�جل براين دين 

ع�رص  يف  األول  تلك اله�دف  يف  الربيمريليج 
 املباراة . 
م�ن  و

بعده�ا، خرس ش�يفيلد يونايت�د كل املواجهات 
الخمس التالية يف الربيمريليج، وآخر 7  مباريات 
بش�كل عام يف جميع املسابقات، بمجموعة تلك 

اللقاءات 1-14  . 
ولم يخرس ش�يفيلد يونايتد يف آخ�ر 5 مباريات 
خاضها يف ال�دوري، محقًقا االنتصار يف لقاءين 

 وتعادل يف 3 مواجهات أخرى . 
ويتطلع ش�يفيلد للفوز ب�3 مباريات متتالية يف 
الدوري عىل ملعبه، للمرة األوىل منذ شهر آب  من 

عام 1993  . 
واس�تقبلت ش�باك ش�يفيلد 9 أه�داف فقط يف 
أول 12 جول�ة، وال يملك فري�ق يملك خط دفاع 
 أقوى منه هذا املوسم سوى ليسرت سيتي، الذي 

سكنت شباكه 8 أهداف فقط . 
ويتطلع ش�يفيلد ألن يصب�ح أول فريق صاعد 
حديًثا يصل إىل 20 نقطة بعد مرور 13 جولة، 
 منذ أن جمع هال سيتي 21 نقطة يف موسم 

 .  2009 -2008
وحق�ق مانشس�رت يونايت�د 5 انتصارات يف 
آخر 6 مباريات خاضها يف جميع املسابقات، 
ومع  ذلك لم يحقق الش�ياطني الحمر س�وى 
انتص�ار وحي�د يف آخ�ر 10 لق�اءات، خاضها 
الفري�ق خ�ارج  أرضه يف ال�دوري اإلنجليزي )3 

تعادالت- 6 هزائم(  . 

أعل�ن االتح�اد األفريق�ي لك�رة الق�دم »كاف«، اليوم 
األحد، قائمة تضم 30 العًبا مرش�حني  للمنافسة عىل 

لقب أفضل العب يف القارة السمراء عن عام 2019  . 
وضم�ت القائمة 10 العب�ني عرب من بينه�م رباعي 
جزائري وثنائي مرصي وثنائي تونيس  وثنائي مغربي . 

وتض�م القائم�ة الرباع�ي الجزائ�ري إس�ماعيل ب�ن 
ن�ارص العب وس�ط مي�الن اإليط�ايل، ري�اض  محرز 
نجم مانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي، يوس�ف البالييل 
جناح األهيل الس�عودي وبغداد بونجاح  مهاجم الس�د 

القطري . 
وشملت القائمة الثنائي املغربي أرشف حكيمي العب 
بوروس�يا دورتمون�د األملان�ي وحكي�م  زي�اش صانع 
ألعاب أياكس الهولندي والثنائي املرصي محمد صالح 
نج�م ليفرب�ول اإلنجليزي  ومحمود حس�ن تريزيجيه 
العب أس�تون فيال اإلنجلي�زي والثنائ�ي التونيس طه 

ياس�ني الخنييس  مهاجم الرتجي التونيس وفرجاني 
سايس العب وسط الزمالك املرصي . 

وضمت أيًضا النجم السنغايل ساديو ماني مهاجم 
اإلنجلي�زي ومواطن�ه كاليدوكوليبايل  ليفربول 
 مدافع نابويل اإليطايل وإدريساجايي العب وسط 
باريس س�ان جريمان الفرنيس والجابوني  بيري 

إيمريكأوباميانج مهاجم آرسنال اإلنجليزي . 
الح�ارس  أونان�ا  أندري�ه  بالقائم�ة  ويتواج�د 

الكامريوني نجم أياكس الهولندي وامللجايش  كارلوس 
والح�ارس األوغن�دي دينيس أونيانج�و والكامريوني 

الب�ا  موتينجوالتوج�ويل  إري�ك 
 كودج�و والغان�ي ج�وردان أيو 
والتنزان�ي مبواناس�اماتا واملايل 
م�وىس ماريج�ا والغين�ي نابي 

كيتا  واإليف�واري نيكوالس بيبي 
والجنوب أفريقي برييس تاو . 

وضمت القائمة النيجريي أوديون 
إيجالو هداف أمم أفريقيا وويلفريد 

أوس�يمني  بجانب  ندي�دي وفيكتور 
اإليف�واري ويلفريي�د زاه�ا والغاني 

توماس بارتي . 

جوارديوال
يسعى لضم 

تونالي من بريشيا



 ( البك�ر  الش�عرية  مجموعت�ك  يف 
كوميديا النار ( هل تعتقد ان الشعر 
يبح�ث عن منطقة امن�ة تجاه قلق 

الروح ؟
الش�عر ه�و القل�ق الدائ�م يف ذاتية 
الش�اعر ، ألن أصال الش�عر س�ؤال 
ال جواب له ، لهذا يس�تمر الش�اعر 
الحقيق�ي بط�رح س�ؤاله ع�ى كل 
ما ي�دور حوله من الك�ون والحياة 
والوط�ن ، ويح�دث هذا م�ن خالل 
كل  أتج�اه  الش�عوري  تحسس�ه 
املسميات التي يعيشها ، ألن الشعر 
هو الفعالية النظرية لعقل اإلنسان.

يقول الش�اعر عدنان الصائغ ) هل 
لن�ا قراؤن�ا ( اىل اي ح�د نتف�ق مع 
هذه االش�كالية يف املش�هد الشعري 

العراقي ؟
ال�ذي ح�دث يف حارضنا ه�و كثرة 
الن�ر  س�هولة  بس�بب  الش�عراء 

واملجامالت الفوقية التي ال أس�اس 
لها من األبداع وقول الحقيقة ، كما 
ال توج�د دور ن�ر رصين�ة تحرتم 
ما تن�ر يف مطبوعاته�ا من األدب 
الرصني املبدع ، بل مع األس�ف أغلب 
ال�دور تعتم�د ع�ى امل�ال يف الن�ر 
وال عالق�ة له�ا بالبحث ع�ن األبداع 

وإيصاله اىل القراء .
يع�رض لألس�ف بع�ض )النق�اد ( 
تفسريات ليس�ت موجودة يف النص 
كما يبخس�ون حق املبدعني وتلميع 
صور لش�اعرات او شعراء يحظون 
باهتم�ام ال يس�تحقونه … اال يؤثر 
ذلك عى الذائقة الش�عرية وانحسار 

للجهد االبداعي ؟
نع�م أن�ا أتف�ق معك يف هذا وس�بب 
هذا كما قلت النقد ليس القدرة عى 
الكتابة ، بل النقد وعي معريف شامل 
وق�درة ع�ى ف�ك ش�فرة النصوص 

والوص�ول اىل املعن�ى الخف�ي الذي 
يطرحه الشاعر من خالل نصوصه ، 
صدقني أنا أقرأ املجموعات أو النص 
م�رات ومرات حتى أصل اىل الجوهر 
الداليل فيها ، وأتهيب منها ألن النقد 
مسؤولية كبرية ، وال أريد أن أسقط 
واملجام�الت  األخواني�ات  رشك  يف 

الزائفة ب�ل أن ال أجامل ألني أحرتم 
نف�ي وأح�رتم تاريخ�ي النق�دي.

 عى اعتبار االسطورة ) هي الشكل 
االول للش�عر ( كيف تنظر النحسار 
الش�عرية  النص�وص  االس�اطري يف 

الحديثة؟
قد يكون هذا بس�بب ع�دم الثقافة 
أو  العراقي�ة  س�واء  بامليثولوجي�ا 
العاملي�ة ،لك�ن يوج�د الكث�ري م�ن 
الش�عراء يس�تخدمونها يف شعرهم 
مثل الس�ياب وعبد الوهاب البياتي ، 
وبلند الحيدري والكثري من الشعراء 
العراقي�ني والعرب ، ولكن الش�عراء 
يس�تخدمونها  ال   ، الزم�ن  ه�ذا  يف 
كم�ا قلت لعدم ثقافته�م التاريخية 
واألس�طورية وع�دم معرفته�م ما 
تمثل امليثولوجيا من ارتقاء بالخيال 
والرموز االس�تعارية يف نصوصهم ، 
وأنا أالح�ظ الجهل يخيم عى الكثري 

الش�عر وه�م ال  م�ن يدع�ون 
عالقة لهم به .

ه�ل يف املس�تقبل القريب نقرا 
لكم دراس�ة تفصيلية عن ادب 
الحرب املق�اوم لالحتالل وعن 

شعراء ما بعد 2003 ؟
ح�ني تتوف�ر النص�وص التي 
وم�ا  الح�رب  ع�ن  تتح�دث 
س�ببته م�ن م�آيس بس�بب 
وج�ود االحتالل س�أجمعها 
واضعه�ا تحت مرط النقد 
يف كت�اب ، لكن�ي لغاية اآلن 
ل�م أعثر عى هذه النصوص 
ألكت�ب عنه�ا ، وأنت تعرف 
أن�ا أبحث ع�ن كل جديد يف 
الش�عر ، ألن�ي ال أري�د أن 
أتوقف عند ح�د معني من 

ألوان الشعر وأنساقه .

عباس باني المالكي
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
األسلــوب

هو الطريقة املخصوصة يف استعمال اللغة التي تميز مؤلفا أو مدرسة 
أو ف�رتة أو نوع�ا أدبي�ا . ويمكن تعريف األس�اليب املحددة بواس�طة 
أدائه�ا اللغوي ومعجمه�ا وتركيبها وصورها وإيقاعها واس�تعمالها 
لألش�كال املجازية وغري ذلك من الس�مات اللغوية، وقد س�ميت أنواع 
من األسلوب، باسم مؤلفني معينني )أسلوب شيشريون، أسلوب بديع 
الزمان الهمذاني، أسلوب الجاحظ( وباسم فرتات )األسلوب الجاهيل، 
األس�لوب العبايس أسلوب عرص النهضة. األس�لوب الحديث(، وباسم 
مجاالت )أس�لوب علمي( أس�لوب صحفي، أس�لوب ش�عري( وباسم 
مدارس فنية )األسلوب القوطي األسلوب الباروكي ، األسلوب الواقعي 
األس�لوب الكالس�يكي . ويف العربية ت�دل الكلمة عى الطري�ق املمتد، 

والوجه واملذهب، وعى الفن فأساليب القول هي أفانينه.

دخل ش�اعٌر عى مل�ك وهو عى مائدته فأدن�اه امللك إليه 
وقال له : أيها الشاعر

قال نعم أيها امللك , قال امللك : » و ا » , فقال الش�اعر عى 
الفور , » إّن » , فغضب امللك غضباً شديداً وأمر بطرده

فتعّجب الناس وس�ألوه : لم نفهم مالذي دار بينكما أيها 
امللك , أنت قلت » وا » وهو قال » إّن« فما » وا » و«إّن«

ق�ال : أنا قلت له : »وا« أعني قول الله تعاىل » والش�عراء 
يتبعهم الغاوون » فرّدع�يّل وقال : »إّن« يعني قوله تعاىل 
» إّن املل�وك إذا دخلوا قريًة أفس�دوها وجعلوا أعزة أهلها 

أذلة«

طرائف من التراث 

عباس باني المالكي: الشعر هو القلق الدائم في ذاتية الشاعر وهو سؤال ال جواب له

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

يكتسب الحوار مع الشاعر والناقد عباس باين المالكي أهمية خاصة كونه من الشعراء المرموقني والنقاد الذني لهم بصمة واضحة يف االدب العراقي 
ومثال متمزي عىل مستوى عال… ومنذ بدايته االدبية يف العقد االخري من القرن المايض أتجه نحو الكتابة بأسلوب متجدد ومغاير ومتفرد. 

المراقب العراقي حاورت المالكي وخرجت بهذه المحصلة:

»رفات شاعر« أنسنة األشياء في الحدث الشعري  
 املراقب العراقي / متابعة...

يجع�ل  ال�ذي  الش�اعر  أن 
من مركزية األنا الش�عرية 
الش�عري  املش�هد  مرك�ز 
ال�ذات  تقلب�ات  وف�ق   ،
وأنفراجه�ا ع�ى امل�كان ، 
كدالل�ة ت�ؤدي اىل تماس�ك 
رؤياه يف النس�يج الشعري 
ضم�ن فكرت�ه املتخيل�ة ، 
ألنه يح�ول كل مس�ميات 
امل�كان اىل طاق�ة أنفعالية 
الش�عوري  الدفق  تعطي�ه 
يف وعي�ه املتخيل الذي يغري 
معاني التأويليه يف الدالالت 
األنعكاسية عى ذاته ، وهذا 
يعطيه التص�ور الوجداني 
م�ا   ، الش�عري  األنفع�ايل 
يجعل من جملته الشعرية 
ذات توه�ج وجدان�ي عايل 
، والت�ي بدروها  األش�عاع 
تؤث�ر ع�ى تخي�ل املتلقي 

لدي�ة  املعان�ي  وتس�تفز 
و  األماك�ن  ه�ذه  ح�ول 
رم���وزها . نجد الش�اعر 
قاس�م وداي يف مجموعته 
الش�عرية ) رفات شاعر ( 
الرؤيوي  املنحن�ى  أعط�ي 
وفق التذك�ر ضمن ذاكرته 
اإلنسانية  التخيلية ألبعاده 
، وق�ام بأنس�نة األش�ياء 
ضم�ن دالالته�ا ، و فع�ل 
هذا م�ن أج�ل أن يحركها 
 ، املكان�ي  جموده�ا  م�ن 
ح�رة  حرك�ة  ويعطيه�ا 
تأث�ري  حس�ب  متغ�رية  و 
املقاربة  الوجداني�ة  داللته 
إليها ، م�ا حولها اىل رموز 
منها  يس�تفاد  أس�تعارية 
جملت�ه  اىل  يعط�ي  لك�ي 
الش�عرية صور رؤيوية يف 
رسيالي�ة التغ�ري وحس�ب 
التخيلية  األنفعالية  طاقته 

الشعرية …..
نص )مْن يشرتي وجهي يف 

سوِق الباالت ( ص 2
)11(

تراق�ب  الج�دران  بع�ض 
خطواتي

الن�ور الخ�ارج م�ن خلف 
الستائر

يرسم ظيل
أشعُر بحارس الحي

يرمقني بدهشٍة
ب�ني  تضعين�ي  ال  فلم�اذا 

الضفائر
كي يصمت الخوف

الش�اعر هنا يأخذ الصورة 
ويعيد  البرصي�ة  الذهني�ة 
تش�كيلها وف�ق أنع�كاس 
املكان ع�ى تخيله  أش�ياء 
الش�عري ، ألنه�ا تعطي�ه 
وبرصي�ة  مرئي�ة  أبع�اد 
محسوس�ة ، ويعيد ترتيب 

ه�ذه األش�ياء وموضعتها 
 ، املكان�ي  املش�هد  ضم�ن 
أي أن�ه يجعل من األش�ياء 
الت�ي حولة مرك�ز التخيل 
، ك�ي يصوغ رم�وزه التي 
تعط�ي جملت�ه الش�عرية 
أبعاد األنزياح الداليل ، لكي 
يبتعد عن الحدث الش�عري 
املبارش، وأستطاع أن يحول 
اىل  الت�ي حوله  املس�ميات 
رم�وز مرتابطة مع الداللة 
التي توح�ي بها ،و نجد أن 
هذه املس�ميات ) الباالت ، 
الج�دران ، الس�تائر ( وفق 
التقارب الداليل الذي يوحي 
 ، األس�تعاري  باألنزي�اح 
بأف�ق متناظ�ر مع حس�ه 
ال�ذي يح�دد من  الداخ�يل 
الداخ�يل  الفع�ل  خالل�ة 
يف  الخارحي�ة  ،وحركت�ه 

الحياة .

املراقب العراقي/متابعة...
ص�در ع�ن دار الش�ؤون الثقافي�ة 
العام�ة ضمن سلس�لة لغ�ة الكتاب 
املوس�وم )يف مدارات اللغ�ة والهوية 

واالنتماء( للدكتور وليد الرساقبي.
احت�وى الكتاب عى خمس�ة فصول 
تضم�ن الفصل األول )لغ�ة والهوية 
واالنتماء( أما الفصل الثاني )درست 
فيه العالقة بني االس�تراف واللغة 
العربي�ة يف محاول�ة لبي�ان موق�ف 
االس�تراف من لغتنا العربية سوى 
كان ايجابي�اً أو س�لبياً إذا تعاض�د 
أكثره�م عى رمية باالت�كاء الجزئي 
او الكيل عى لغ�ة الالتينية، وجاء يف 
الفصل الثال�ث )تعليم اللغة العربية 
للناطق�ني بغريه�ا قضاي�ا وحلول( 
تمتاز اللغ�ة األوىل بأنها تتلقى تلقياً 
عفوياً من املجتمع، أما اللغة الثانية 
ع�ن  االخت�������الف  كل  تختل�ف 
اللغ�ة األوىل نح�واً ورصف�ًا وتركيباً 

وصوتاً.
أما الفص�ل الراب�ع )اللغ�ة العربية 
وتحديات اإلعالم واإلعالن( تعد اللغة 
املقوم األسايس من مقومات الرتاكم 
الفكري والحض�اري واملعريف واللغة 
هي م�رآة الش�عب الروحية ومؤرش 
عى الفكر الدالة عليه ودليل الوجود 

الحقيقي لإلنسان فال وجود حقيقياً 
له من دون اللغة.

واخ�رياً ج�اء يف الفص�ل الخام�س 
وف�وىض  املش�وهة  )الرتجم�ة 
املصطلح اللس�اني( تطلق الرتجمة 

يف اللغة عى تفس�ري لغة بلغة أخرى 
أو نق�ل كالم م�ن لغ�ة إىل أخ�رى اذ 
ترجمت من حيث االش�تقاق اللغوي 
تدل عى التفس�ري واالبانة واإليضاح 

ونقل من لغة إىل أخرى.

»في مدارات اللغة والهوية واالنتماء« الترجمة المشوهة وفوضى المصطلح اللساني

املراقب العراقي /متابعة...
للرتجم�ة  املأم�ون  دار  اس�تحدثت 
والن�ر أح�����دى تش�ك����يالت 
واآلث�ار  والس�ياحة  الثقاف�ة  وزارة 
معرض���ا دائم�ا للكت�ب يف ش�ارع 

املتنبي .
وق�ال مدير ع�ام الدار وكالة جاس�م 
محم�د عب�د الرحم�ن » أن املع�رض 
الجدي�د يه�دف إىل ع�رض إص�دارات 
ال�دار أمام القراء والباحثني يف ش�تى 
صنوف املعرف�ة، موضحا أن املعرض 

الجديد سيش�كل إضاف�ة إىل معارض 
ال�دار األخ�رى أملوزع�ه ب�ني املواقع 
الثقافي�ة يف العاصمة بغداد وعدد من 

املحافظات العراقية األخرى.
وض�م املع�رض الجدي�د 129 عنوانا 
وبواقع » 115 » كتابا ملجمل إصدارات 
من الكت�ب واملجالت األدبي�ة والفنية 
واالثارية التي صدرت خالل السنوات 
املاضية بما يس�هم يف إش�اعة الوعي 
الثق�ايف بني مختلف رشائ�ح املجتمع 

العراقي.

معرض جديد إلصدارات دار المأمون
 في شارع المتنبي

ينوي جمع ادب الحرب المقاوم لالحتالل 

املراقب العراقي/ متابعة... 
صدرت الرتجمة اإلنكليزية لكتاب »اعتقال لحظة هاربة« )شعر( 
لغادة السمان بعنوان »اعتقال رصخة حرية« ترجمته االستاذتان 
الجامعيت�ان يف كاليفورنيا ريم ورزان زهرا، وس�بق لهما ترجمة 
كتاب ش�عري آخر للس�مان بعنوان:  نس�اء 
عربيات يف الحب والحرب.

جدي�ر بالذك�ر أن لغ�ادة 
كت�ب  ثماني�ة  الس�مان 
أخرى مرتجمة لإلنكليزية 
منه�ا رواية »ب�ريوت 75« 
وقص�ص »القم�ر املربع« 
الكت�اب  بجائ�زة  فازت�ا 
العرب�ي املرتجم لإلنكليزية 
من جامعة أركنساس، كما 
ص�درت لها ترجم�ة رواية 
امللي�ار« )عن جامعة  »ليلة 
و»كوابي�س  س�ريكيوز( 
منش�ورات  )ع�ن  ب�ريوت« 
كورتيت لندن( و»يا دمش�ق 
منش�ورات  )ع�ن  وداع�ا« 
دارف لن�دن( كم�ا صدر عن 
باإلنكليزي�ة  كت�اب  غ�ادة 
بعن������وان »قضاي�ا عربي����ة يف أدب غادة الس�مان« تأليف 
الفلس�طينية حنان عواد ونر يف كندا م�ع تقديم لعيىس بالطة. 

وقد ترجمت بعض كتب غادة السمان إىل عرين لغة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
عندما يس�تطيع النص أن يختزل الكثري من محاور اللغة ويبقى 
املعنى يف عمق مسالك هذه اللغة , يكون هذا النص محمل بالكثري 
من األنزي�اح الذي يؤدي إىل تركيب الصورة الش�عرية بزخم كبري 
املتلق�ي  يش�عر  بحي�ث 
انتم�اء  لحظ�ة  بعم�ق 
أو  القضي�ة  اىل  الش�اعر 
الفك�رة الت�ي تك�ون هي 
األحاس�يس  يف  املح�ور 
الداخلية لهذا الشاعر حيث 
الش�عرية  الجمل�ة  يبن�ى 
اللغ�ة م�ن  تق�ارب  وف�ق 
مالمس�ة هذه األحاس�يس 
, لهذا يمت�د املعنى يف عمق 
املدراك الش�عرية التصورية 
,مما جعل الصور الش�عرية 
الص�ورة  بأطي�اف  مش�عة 
املتكامل�ة بش�كل يعطي إىل 
مس�احات  املتلق�ي  خي�ال  
واسعة من التأويل ألن الرؤيا 
ه�ي َمن كون�ت املحورالداليل 
, بقي�ت يف عمق مس�الك للغة  ألن الداللة ترادفت مع االس�تعارة 

الذهنية للمدرك الحي يف تكوين الصورة الشعرية .

»اعتقال صرخة حرية« 
جديد غادة السمان

»رسائل الحنين« الرموز والتناظر 
الفعلي مع حركة الحياة  
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الذكاء الصناعي طريق لمكافحة مرض »السل«
لجأ علماء أمريكيون الستغالل الذكاء االصطناعي يف 
تطوير أداة برمجية من املحتمل أن تس�اعد ىف إنش�اء 

عالجات أكثر فاعلية ملكافحة مرض السل .
وق�ال الدكت�ور رسي�رام تشاندراس�يكاران، أس�تاذ 
بجامع�ة  الحيوي�ة  الطبي�ة  الهندس�ة  ىف  مس�اعد 
)واش�نطن(، »قد تح�ل التقنية الجدي�دة محل نظام 
التجرب�ة والخطأ التقليدي لتطوي�ر العقاقري البطيء 

واملكلف نسبًيا«.
لق�د أظه�رت أداة الربنام�ج، التى يطلق عليها اس�م 
»إنديج�و«)INDIGO(، اختص�اًرا للتفاعالت الدوائية 
باس�تخدام عل�م الجينوم وعلم الترشي�ح الكيميائي، 
حيث يمكن تضخيم فاعلية أدوية الس�ل عند تعاونها 

مع مضادات الذهان أو مضادات املالريا.
وأوضح تشاندراس�يكاران »يمكن لهذه األداة أن تتنبأ 
بدقة بنش�اط مجموعات األدوية، بما ىف ذلك التآزر - 
حيث يكون نشاط املجموعة أكرب من مجموع األدوية 
الفردي�ة.. كما أنه يتنب�أ بدقة بالتنافر ب�ن األدوية، 
حيث يكون نش�اط املجموعة أقل وباإلضافة إىل ذلك، 
فإن�ه يحدد أيًضا الجينات التى تتحكم ىف اس�تجابات 
ب�ن  م�ن  أن�ه  األولي�ة  األبح�اث  الدواء«.وأظه�رت 
التوليف�ات الدوائية التى أظهرت تقنية »إنديجو« قوة 
فعاليتها ضد مرض الس�ل، مزي�ج من 5 أدوية فعالة 
ضد مرض الس�ل، وهي »باديكويل�ن«، »كلوفازين«، 
ريفامبيسن«، »كالريثروميسن« باإلضافة إىل عقار.

حددت الطبيبة فرانسيس روبن املنتجات التي يمكن 
أن تحل محل األدوية وتساعد عىل تحسن الصحة.

وقال�ت الطبيبة ان عرشة من املنتج�ات األكثر إفادة 
هي الشوفان والعسل والزنجبيل والبطاطا وامللفوف 
والكرك�م والزيت وامللح والليم�ون والبصل، يف الوقت 
نفس�ه، يمك�ن أيض�ا عمل منه�ا ضم�ادات للعالج، 

وليس فقط تناولها، بحسب مجلة »فوكس«.
هكذا، الش�وفان وامللف�وف يف غاي�ة األهمية بصحة 
األمع�اء. الش�وفان يخفض نس�بة الكوليس�رول يف 
ال�دم، ويس�اعد ع�ىل الوقاي�ة من الرسط�ان بفضل 
األلياف، وامللفوف يس�اعد ع�ىل الهضم. باإلضافة إىل 

ذلك، مفيد للنظر.
ومغ�ي الش�وفان يه�دئ الب�رشة عن�د االس�تخدام 

الخارجي. وأوىص روبن باستخدامه لعالج التهاب 
الجلد العصبي.

أولت فرانس�يس روب�ن اهتماًم�ا خاًصا 
لخصائ�ص العس�ل واملل�ح يف التطهري. 

وفق�ا له�ا، العس�ل ال غن�ى عن�ه اللتهاب الش�عب 
الهوائية، والضماد من�ه - اللتهاب املفاصل. ونصح 

بوضع القدمن باملياه املالحة ملرىض النقرس.
وأش�ارت الطبيبة إىل أنها ال تستطيع تخيل الشتاء 
دون الزنجبي�ل. وه�و يقدر بش�كل خ�اص تأثريه 
املنش�ط وفوائ�ده عىل األوعي�ة الدموي�ة. من بن 
اآلث�ار اإليجابية، س�لطت روبن الض�وء عىل تميع 
الدم، وخف�ض الس�كر والكوليس�رول، وفوائده 
للجه�از الهضم�ي. باإلضاف�ة إىل ذل�ك، الزنجبيل 

مفيد للكىل.

آبل تتحدث عن اصداراتها القادمة 
كش�فت تقارير صحفية عن ترسيبات جديدة متعلقة 
بمفاج�آت رشكة »أبل« املقبلة، التي س�تكون أولها يف 

شهر شباط املقبل.
وأشار موقع »ديجيت« التقني املتخصص إىل أن »أبل« 

تدخ�ل  أن  ق�ررت 
هات�ف »آيف�ون 12 
برو« حقب�ة جديدة 
هوات�ف  تاري�خ  يف 

»آيفون« الشهرية.
التقارير  وأوضح�ت 
تجه�ز  »أب�ل«  أن 
هاتف�ي  إلط����الق 
ب�رو«   12 »آيف�ون 
ب�رو   12 و«آيف�ون 
ماكس« خالل ش�هر 

أيلول 2020 املقبل.
الرشك�ة  وس�تدعم   
بذاك�رة  الهاتفي���ن 
عش�وائي  وص���ول 
»رام« األوىل يف تاري�خ 
»أبل« بس�عة تصل إىل 

6 غيغابايت.
»أب�ل«  كم�ا س�تدعم 
 12 »آيف�ون  هاتف�ي 
 12 و«آيف�ون  ب�رو« 
برو ماكس« بكامريات 
ثالثي�ة  استش�عار 

األبعاد، والتي س�ربط ألول مرة التصوير الفوتوغرايف 
بتقنيات الواقع االفرايض املعزز.

أما املفاج�أة الثانية، املرتبطة بهوات�ف »أبل« املرتقبة 
له�ا عالق�ة  هاتف�ا فس�تكون  بإصداره����ا 

متوس�ط  اقتصادي�ا 
السعر.

وأشارت التقارير إىل أن 
»أبل« ستطلق هاتفها 
»آيف�ون  االقتص�ادي 
إس إي 2« خالل شهر 

فرباير املقبل.
الرشك�ة  وس�تدعم   
هاتفه�ا  األمريكي�ة 
برشيحة  االقتص�ادي 
»أيه 13« التي دعمت 
به�ا هات�ف »آيف�ون 

.»11
س�تط���رحه  كم�ا 
بذاك�����رة وص�ول 
»رام«  عش����وائي 

بسعة 3 غيغابايت.
هات�ف  وس�يتوفر 
 »2 إي  إس  »آيف�ون 
الفيض  ألوان،  بثالثة 
والرم�ادي واألحمر، 
إىل  يص�ل  وبس�عر 
399 دوالر أمريكي.

أشارت دراس�ة جديدة إىل أن املستويات 
املرتفعة من بروتن »الروبونن«، تزيد 
من مخاط�ر الوفاة املبكرة بغض النظر 

عن األمراض أو األسباب.
وتش�ري الدراس�ة إىل أن الربوت�ن، الذي 
يعم�ل كم�ؤرش حيوي لألزم�ة القلبية، 
قد ي�ؤدي للوف�اة املبكرة، فيم�ا ُيعرف 
أن أمراض القلب تحت�ل موقًعا متقدًما 
يف أس�باب الواح�دة بمع�دل حالة كل 4 

وفيات يف الواليات املتحدة.
وحس�ب الدراس�ة الت�ي ن�رشت ع�ىل 
ف�إن  ت�وداي«  ني�وز  موقع«ميدي�كال 
حي�وي  كم�ؤرش  يع�رف  الربوت�ن 

لتشخيص األزمات القلبية.
ويع�د م�رض الرشي�ان التاج�ي قاتال 
ش�ائعا، حي�ث ي�ودي بحي�اة 370 ألف 
ش�خص ع�ىل األق�ل س�نوًيا، إىل جانب 

انتشار النوبات القلبية أيًضا.
ع�ن  املس�ؤولة  ه�ي  القل�ب  أم�راض 
وف�اة ش�خص واحد من ب�ن كل أربعة 
أش�خاص يف الوالي�ات املتح�دة، حي�ث 
يموت أكثر من 600000 شخص نتيجة 

لهذه الحالة كل عام.
ووج�دت دراس�ات س�ابقة صل�ة ب�ن 
مس�تويات صعود الروبونن، وانسداد 
الرشيان التاجي الحاد، وتضخم عضلة 

القلب.
وم�ع التق�دم الطب�ي وج�دت أبح�اث 
جديدة أن الزيادة الطفيفة يف مستويات 
ه�ذا الربوتن ترتب�ط باس�تمرار زيادة 
خطر الوفاة بن جميع الفئات العمرية، 
كورا،بكلي�ة  أمي�ت  الدكت�ور  بحس�ب 

”إمربيال كوليدج“ يف اململكة املتحدة.

تجنب هذا النوع 
من »البروتينات«.. 

يقودك للموت!!

تعم�ل رشكة فيس�بوك عىل تطوي�ر ميزة 
خاصة بتطبيقه�ا عىل غرار مي�زة )األصدقاء 
املقرب�ون( Close Friends الت�ي توفرها عرب 
تطبي�ق مش�اركة الصور والفيدي�و التابع لها 
انس�تغرام، وذل�ك وف�ق م�ا أكدت ملوق�ع )تك 
كرنت�ش( TechCrunch.كم�ا أش�ار املوقع إىل 
أن كثريا من الناس ال يش�اركون عىل فيسبوك 
ألنهم يش�عرون أن املش�اركة مع »األصدقاء« 

خط�رة، خاص�ًة أن األصدق�اء عىل فيس�بوك 
يشملون العائلة، واألصدقاء املعروفن، وزمالء 
العمل، وحتى األش�خاص الذي�ن ال يعرفونهم 
قبل�وا طل�ب  أو  أرس�لوا  ش�خصًيا، ولكنه�م 
الصداقة منهم. لذا كان ينبغي لفيسبوك العمل 
عىل ميزة تساعد املستخدمن عىل التفريق بن 
املش�اركة العامة التي ال يمانعون من أن يراها 

الجميع.

فيسبوك 
تطور 

ميزة جديدة 

علماء يدرسون طريقة لالستفادة 
من عوادم السيارات

فريق طبي افريقي ينجح في 
زراعة االذن الوسطى

يمك�ن أن تحق�ق األبخ�رة الس�امة الناتجة 
عن عادم محرك الدي�زل أو الوقود الحيوي 

العلم�اء  ي�درس  حي�ث  ضخم�ة،  ث�روة 
طريق�ة لجمعه�ا وتحويله�ا إىل حم�ض 
النري�ك، وال�ذي يس�تخدم يف مجموع�ة 
م�ن الصناعات، ب�دءا من إنتاج أقمش�ة 

وق�ود  إىل  وص�وال  واألس�مدة،  النايل�ون 
ملوق�ع  واملتفجرات.ووفق�ا  الصواري�خ 

»دي�ىل مي�ل« الربيطاني فطور علم�اء جامعة 
 )MOF( »مانشس�ر نظام »إطار معدن�ي عضوي

يس�تخدم املاء والهواء اللتقاط هذه األبخ�رة وتحويلها، إذ 
ق�ال مارت�ن رشودر من جامعة مانشس�ر: »الس�وق العاملي لحمض 

النيريك يف عام 2016 بلغ 2.5 مليار دوالر.

نج�ح فريق م�ن األطب�اء يف بريتوري�ا، عاصمة 
جن�وب إفريقي�ا، يف إج�راء أول عملي�ة زرع 

لألذن الوس�طى ملريض، كح�ل طويل األمد 
الصمم.واس�تخدم  أو  الس�مع  لفق�دان 
األطب�اء الجن�وب إفريقين تقني�ة ثالثية 
األبع�اد إلعادة بن�اء العظام املكس�ورة يف 
األذن الوسطى - كحل طويل األمد لفقدان 

الس�مع التوصي�ي، وفق�اً مل�ا ذك�ره موقع 
»themindunleashed« .ويمك�ن إجراء هذه 

الجراحة عىل األش�خاص من أي عمر، بما يف ذلك 
األطف�ال حديثي ال�والدة، وعالج املرىض م�ن الصمم 

الناج�م عن األرضار الجس�دية أو الع�دوى يف األذن الوس�طى وكذلك العيوب 
الخلقية واألمراض االستقالبية.

استعرضت رشكة SmartMicroOptics تقنية جديدة 
تعمل عىل تطويره�ا بإمكانها تحويل الهاتف الذكي 

ملجهر إلكروني محمول.
وتتكون التقنية من علبة صغرية فيها إضاءة داخلية، 
بداخلها ألواح زجاجية رقيق�ة توضع عليها العينات 
امل�راد اختباره�ا، م�زودة بعدس�ات بق�درات تكبري 

مختلفة، تراوح ما بن 35 و1000 مرة.
ويمكن للمستخدم وضع كامريا هاتفه الذكي فوق 

ه�ذا الجهاز لريى العينات املكربة عرب شاش�ته، 
كما سيتمكن من توثيق صور وفيديوهات لتلك 

العين�ات كما ه�و الحال يف املجاه�ر اإللكرونية 
الحديثة التي توصل بأجهزة الكمبيوتر.

وتبع�ا للخرباء يف الرشك�ة املصنعة س�يكون بإمكان 
مس�تخدمي التقنية الجديدة رؤية أجسام متناهية يف 
الصغر بواس�طتها، بل يمكنهم رؤية تفاصيل الخاليا 

النباتية والحيوانية والكائنات املجهرية.
وم�ن املف�رض أن تظه�ر ه�ذه التقني�ة يف 

األسواق مطلع العام القادم بأسعار تراوح 
م�ا ب�ن 40 إىل 120 دوالرا )تبعا للملحقات 

التي يطلبها املستخدم(.

كيف تحول هاتفك لميكروسكوب؟

الخ�راوات  فائ�دة  م�دى  جميع�ا  نعل�م 
للصحة، ومع ذلك م�ا زلنا نرغب يف التفكري 
خياراتن�ا الخاص�ة عندما يتعل����ق األمر 

بالخراوات.
وينته�ي األم�ر إىل ع�دم إعج�اب الكثريي�ن 
أخ�رى،  أس�باب  وع�دة  وملمس�ه  بذوق�ه 
فاألش�خاص عش�اق اللحوم يعتقدون أنهم 
يس�تطيعون البقاء عىل قيد الحياة إىل األبد، 
ولكن عدم تناول الخروات له أيضا بعض 

التأثريات عىل الجسم.
اعراض نقص تناول الخروات 

ق�د ال تتع�رف ع�ىل ذل�ك، لك�ن ه�ذا كيف 
س�يخربك جس�مك أنه ال يحصل عىل جرعة 
كافي�ة م�ن الخ�روات، وفيم�ا يي بعض 
األعراض التي تدل عىل أنك بالتأكيد ال تتناول 

الكمية املطلوبة من الخضار لدعم جسمك:
اإلعياء

اذا كن�ت تش�عر بالتع�ب والضغ�ط ط�وال 
الوق�ت، فهذه أحد األس�باب الكث�رية للتعب 
هو بال ش�ك اتباع نظام غذائي غري متوازن، 
ويعت�رب نق�ص فيتامن ب ونق�ص الحديد 

أحد األس�باب املهمة للتعب، ويمكن العثور 
عىل أك�رب ق�در م�ن الفيتامين�ات والحديد 
يف الخ�روات املش�وية مث�ل البطاط�س 

والعدس وغريها.
ظهور الكدمات بالجسم 

 هن�اك بالتأكيد نقص يف الجس�م إذا أصبت 
بع�ض  األحي�ان،  م�ن  كث�ري  يف  بكدم�ات 
األش�خاص يح�دث لديه�م  كدم�ات دون 
أي س�بب، ويك�ون ه�ذا بس�بب النق�ص 
ال�ذي يح�دث عن�د ع�دم تن�اول الكثري من 
الت�ي  الخ�روات، ألن ه�ذه الخ�روات 
نأكلها هي مص�در كل للفيتامينات الالزمة 
لحي�اة صحي�ة، وُيعد نق�ص فيتامن )ج( 

سبًبا مهًما لحدوث الكدمات.
مشاكل الذاكرة

إذا كنت تعتقد أن ذاكرتك الضعيفة مشكلة، 
فراج�ع عدد الخ�روات الت�ي تتناولها يف 
يوم واحد، وه�ذا يمكن أن يؤدي إىل صعوبة 
يف تذكر األش�ياء وتفكري أبط�أ، لذا أكثر من 
تناول الذرة والجزر والطماطم التي تساعد 

عىل تذكر األشياء. 

ماذا يظهر على جسمك اذا تركت تناول الخضراوات ؟

منتجات يمكن ان تحل كبديل لألدوية
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سكان برشلونة من ضمن األطول 
عمرا في العالم

يختفي 20 ساعة 
وسط غابة كثيفة !

  K 9  في ساحة التحرير لحماية 
المتظاهرين !

املراقب العراقي/ متابعة...
أثبتت دراسة واس�عة شملت أكثر من 
ثمانية ماليني نسمة يف سبع دول حول 
العالم أن الس�كان يف امل�دن التي تتوفر 
به�ا مناطق خرضاء وأش�جار مورقة 
يعيش�ون أطول م�ن نظرائه�م الذين 
يعيش�ون يف مناطق ال تتوفر فيها هذه 

املساحات الخرضاء.
وربطت الدراسة بني املناطق الخرضاء 
وانخف�اض معدالت الوفي�ات املبكرة، 
وقالت إن األش�جار تس�اعد عىل تربيد 
اله�واء وتنقيت�ه وامتص�اص الغازات 
يف  الح�راري  لالحتب�اس  املس�ببة 
امل�دن وتبعد خط�ر املوت.وق�ال مارك 
نيوانويس�ن مدي�ر مب�ادرة التخطيط 
العمران�ي والبيئ�ة والصح�ة بمعه�د 
برش�لونة للصحة العاملي�ة »املزيد من 
املس�احات الخرضاء أفض�ل للصحة.. 
الناس يف الواقع يعيش�ون لفرتة أطول 
إذا كان هن�اك املزي�د م�ن املس�احات 
الخ�رضاء حولهم.ووج�دت الدراس�ة 
أن زيادة املس�احات الخرضاء بنس�بة 
يف  كربش�لونة  عدي�دة،  م�دن  يف   %10
إس�بانيا وبريث يف أس�رتاليا، س�اعدت 
عىل انخفاض متوسط الوفيات املبكرة 

بنسبة 4%.وقال الباحثون إن الدراسة 
اعتمدت عىل بيانات من تسع دراسات 
أخرى ش�ملت أكثر من ثمانية ماليني 
نس�مة يف س�بع دول، من بينها الصني 
وكندا، مؤكدين أنه�ا األكرب من نوعها 
عىل اإلطالق، وأنهم اس�تخدموا صورا 
لتقدير  باألقمار االصطناعية  التقطت 
كمي�ة الغط�اء النباتي يف نط�اق 500 

مرت من منازل املشاركني يف الدراسة.
الغط�اء  مس�تويات  ترتي�ب  وج�رى 
النبات�ي ع�ىل مقياس يخض�ع لنظام 
يعرف باس�م م�ؤرش اخت�الف الغطاء 
عك�ف  بينم�ا  الطبيع�ي،  الخ�رضي 
املش�اركني  متابع�ة  ع�ىل  الباحث�ون 
الدراس�ة لس�نوات، م�ع األخ�ذ يف  يف 
الحس�بان أي وفي�ات مبك�رة ج�راء 
ظ�روف صحية مثل أم�راض القلب أو 

الجهاز التنفيس.

املراقب العراقي/ متابعة...
نج�ا طف�ل جزائ�ري يبلغ عم�ره ثالث 
س�نوات ونصف الس�نة من موت ش�به 
مؤك�د بعد العث�ور عليه تائه�ا يف غابة 
كثيف�ة األش�جار يف محافظ�ة الجلف�ة 
)230 كل�م جن�وب العاصم�ة( عق�ب 
 20 تق�ارب  مل�دة  ل�ه  عائلت�ه  فق�دان 
س�اعة، وأعمال بحث شارك فيها مئات 
املواطنني وأفراد م�ن الجيش والحماية 

املدنية )الدفاع املدني(.
وأف�ادت اإلذاع�ة الجزائري�ة الحكومية 
نقال ع�ن إدارة الحماية املدنية بالجلفة 
تأكيدها أن الطفل عثر عليه يف غابة تبعد 
عن مكان فقدان�ه بثالثة كيلومرتات، يف 

صحة جيدة.
وكان�ت عائل�ة الطفل املس�مى لخرض 
صلي�ع قد أبلغ�ت من�ذ حوايل الس�اعة 
الحادي�ة ع�رة م�ن صب�اح الخميس 
فقدانها البنها وس�ط الغابة عندما كان 

برفقة والده وإخوته.
وتجن�د املئ�ات م�ن س�كان املنطقة إىل 
جان�ب أف�راد م�ن الجي�ش والحماي�ة 
املدني�ة يف عملية بح�ث بالغابة الكثيفة 
تواصل�ت لي�ال باس�تعمال كالب مدربة 

واإلنارة الكاشفة.
وتمتاز الغابة إىل جانب كثافة أشجارها 
وتضاريس�ها الوع�رة بطقس�ها البارد 
ش�تاء، مما أث�ار مخاوف ح�ول فقدان 
الطف�ل الصغ�ري ال�ذي خلف�ت حادث�ة 
فقدانه تداوال كبريا وتضامنا مع عائلته 

عىل شبكات التواصل االجتماعي.

املراقب العراقي/ متابعة...
 بادر س�تار زوير - وهو مدرب كالب 
 k بوليس�ية- بجلب كالب بوليس�ية

9  إىل س�احة التحرير )وسط بغداد( 
بهدف حماية املتظاهرين، وذلك عرب 
تفتيش كل من يدخل الس�احة؛ بحثا 
عن أس�لحة أو مواد متفجرة.ويقول 
زوي�ر إنه درب هذه الكالب بنفس�ه، 
وإن�ه ق�ام بمبادرت�ه بعل�م الجهات 

األمنية الرسمية.
نش�طاء  أش�اد  جهته�م،  م�ن 
ومتظاهرون بهذه الخطوة، معتربين 
أن زوي�ر ينطل�ق م�ن داف�ع وطني، 
وأن من ش�أن مبادرت�ه أن تعزز أمن 

املتظاهرين يف ساحة التحرير.

 »صديق العائلة« يرتكب جريمة مروعة 
بحق طفل سعودي !

 املراقب العراقي/ متابعة...
وق�ال رم�زي جع�ر، ع�م الطفل 
”الحادث�ة  إّن  قول�ه  ”أصي�ل“، 

ُظه�ر  تفاصيله�ا،  وقع�ت 
خ�روج  بع�د  الخمي�س، 
الطالب من مدرس�ته، إذ إن 
القاتل صديق للعائلة، وكان 
مق�رًرا إعالن خطبت�ه اليوم 

عىل شقيقة املقتول.
وأض�اف أّنه“عن�د الس�اعة 
ال��12:38 خ�رج أصيل من 
املدرس�ة برفقة القاتل، ولم 
يصل إىل البيت حتى تواصلت 
معنا الجهات األمنية بش�أن 
وج�وده مقت�واًل أم�ام فناء 

املدرسة.
وأشار إىل أنه بعد الوصول إىل 
موقع الجريمة برفقة القاتل 
بدا وكأنه ”متأث�ر بالحادثة 
كبقية األه�ل واألقرباء، ولم 
نش�ك ق�ط في�ه، حي�ث أكد 
لوالده أنه لم يجده يف املدرسة 

عندما ذهب إليه.
وتابع: “بعد مكوثنا يف موقع 

الجريمة س�اعات ع�دة، والقاتل 
بيننا، تع�رّف عليه عدد من زمالء 
أخ�ذه م�ن  أن�ه  وبيَّن�وا  أصي�ل، 

املدرس�ة يف نهاية ال�دوام، حينها 
بدا االرتباك ع�ىل القاتل، ودخل يف 

نوبة بكاء غريبة .

وزاد ع�م الطف�ل املغ�دور: “بعد 
العودة لكامريات املراقبة الخاصة 
باملدرس�ة، واملحال املج�اورة لها، 
تب�نيَّ خروجه من املدرس�ة، 
يف  القات�ل  م�ع  وركوب�ه 
س�يارته، وع�ىل الف�ور ت�م 

القبض عليه .
وق�ال إّن�ه “خ�الل التحقيق 
أك�د أنه ل�م يكن يش�عر بما 
ق�ام به لحظ�ة القت�ل، إذ ال 
توج�د بينهم�ا أي خالف�ات 
م�ن قب�ل، وأن�ه كان مقرًرا 
إعالن خطبته )الجمعة( عىل 

شقيقة املقتول.
األمني�ة  األجه�زة  وكان�ت 
عث�رت ع�ىل جث�ة الطال�ب 
بج�وار  مت�وىف  ”أصي�ل“ 
الخمي�س،  ي�وم  مدرس�ته، 
الرط�ة  اكتش�فت  حي�ث 
عق�ب وصوله�ا امل�كان، أّن 
هناك آثار كدمات عىل الجثة، 
وت�م نقله�ا إىل املستش�فى، 
ومب�ارشة التحقيق�ات التي 

قادت إىل القاتل.

نشرت وسائل إعالم 
سعودية، أمس السبت، 
تفاصيل جديدة لجريمة 

مقتل طالب )21 عاًما( عثر 
على جثته بجوار مدرسته 
بمحافظة أبو عريش في 
جازان جنوب السعودية،.
ووفقا لوسائل االعالم، 
أّن التحقيقات أظهرت 

أن“القاتل خطيب شقيقة 
المقتول، وكان مقرًرا 

إعالن خطبته، الجمعة“.

املراقب العراقي/ متابعة...
تعرض عرات الس�كان وسط الصني إىل 
خدع�ة كبرية، بع�د أن لجأ مط�ور إحدى 
العق�ارات إىل حيل�ة ال تخطر ع�ىل البال، 
من أجل إغرائهم لراء ش�قق يف مجمعه 

السكني.
وأعرب مشرتو املنازل عن خيبة أملهم من 
أحد مطوري العقارات يف مدينة تشانغشا 
الصينية، بسبب خداعهم من خالل وعود 

بوجود مساحات خرضاء وحدائق.

لكن املفاجأة الكربى التي لم يكن يتوقعها 
املش�رتون هو وجود بحرية وهمية وسط 
املباني، إذ لجأت الركة إىل دهن األرضية 

باللون األزرق لتبدو وكأنها بحرية.
وعرب كث�ري م�ن الس�كان الذين اش�رتوا 
ش�ققهم يف امل�كان ع�ن س�خطهم م�ن 
ترصف الركة العقارية، بعد أن تسلموا 
ه�ذا  م�ن  س�ابق  وق�ت  يف  مفاتيحه�م 
األس�بوع، وفق م�ا ذكر موق�ع »أدويتي 

سنرتال«.
 وبع�د أن توقع املش�رتون أن 
يكون املجمع السكني مثاليا، 
ترويج�ي  فيدي�و  بحس�ب 
للم�كان، فق�د تفاج�أوا بأن 
ش�ققهم تط�ل ع�ىل بح�رية 
مزيف�ة، وان الحدائ�ق كان�ت 

حربا عىل ورق.
الن�اس وهم  وأظهرت ص�ور 
يمشون فوق البحرية الوهمية 
تب�دو ع�ىل وجوهه�م  فيم�ا 
عالم�ات الذه�ول، بينما دخل 
ضح�ك  موج�ة  يف  آخ�رون 

هستريية بسبب ما جري.
العق�ارات  مط�ور  وداف�ع 
عم�ا فعلت�ه الرك�ة، قائ�ال 
إن امل�روع ق�د ت�م تنفي�ذه 
ووفقا  »مرضي�ة«،  بطريق�ة 
مضيفا  الحكومي�ة،  للمعايري 
أنهم س�يجتمعون مع مالكي 
املن�ازل ملحاول�ة ح�ل بع�ض 

املشكالت.

مطور عقارات خدع المشترين
 بـ »البحيرة الوهمية« 

العثور على »الباندا الهارب« بعد 3 ايام

 األطفال الوحيدين يتمتعون بدافع إنجاز أكبر

املراقب العراقي/ متابعة... 
أعلن�ت حديق�ة حيوان�ات يف وس�ط 
فرنس�ا، إنها عثرت ع�ىل باندا أحمر، 
بتس�لقه  ف�راره  أس�بوع ع�ىل  بع�د 
بس�بب  تك�رت  أش�جار  أغص�ان 

تساقط الثلوج.
وأوضحت حديقة الحيوانات يف س�ان 
مارت�ان ال بل�ني، أن رج�ال عث�ر عىل 
الحيوان املهدد باالنقراض يف حديقته.

ج�ان  البيط�ري  الطبي�ب  وأك�د 
كريس�توف جريار يف بيان: »اتصل بنا 
أح�د املواطنني صباح الس�بت ليقول 
إن�ه رصد الباندا األحمر عىل ش�جرية 

يف حديقته«.
وتوج�ه فري�ق ع�ىل الف�ور إىل املكان 

واستعاد الباندا.
وأوضح جريار ال�ذي يعمل يف حديقة 
الحيوان�ات: »يبدو البان�دا الصغري يف 
حال�ة جيدة ول�م يعان بس�بب بقائه 
خارج الحديقة، مع أنه فقد شيئا من 

وزنه«.
وقد ه�رب الحيوان البالغ 3 س�نوات 
امل�ايض،  الخمي�س  الحديق�ة،  م�ن 
مس�تفيدا من تس�اقط كثيف للثلوج 
أدى إىل اقتالع أش�جار، فيما لم تهرب 

معه رفيقته األنثى يف الحديقة.
واألربعاء رصد أحد السائقني الحيوان 
عىل بعد 10 كيلومرتات من الحديقة، 

لك�ن الرط�ة والعامل�ني يف املتن�زه 
عجزوا عن تحديد مكانه.

وتم�ي ه�ذه الحيوان�ات الخجولة 
معظ�م وقتها يف األش�جار، وال تعترب 

خطرة عىل اإلطالق.
الباندا  أطب�اء بيطري�ون  وس�رياقب 
يف األي�ام املقبل�ة لضم�ان أنه بصحة 

جيدة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
غالبا م�ا ينظر إىل األطف�ال الوحيدين 
عىل أنه�م أنانيون ومدلل�ون ويعانون 
من اضطرابات تجعله�م غري مؤهلني 

اجتماعيا ووحيدين.
ويع�د عل�م النف�س املس�ؤول جزئي�ا 
ع�ن ه�ذه الص�ور النمطية الس�لبية، 
ولع�ل ذلك ما يؤكده غرانفيل س�تانيل 
ه�ال -أحد أهم علم�اء النفس بالقرن 
امل�ايض- من خالله قول�ه إن »حقيقة 
كون�ك طفال وحيدا تعت�رب يف حد ذاتها 

مرضا«.

ويف مقاله�ا الذي نره موقع »بيزنس 
إنس�ايدر« األمريك�ي، قال�ت الكاتب�ة 
آن�ا أزن�ار إن الدراس�ات دحضت هذه 
املقول�ة، فق�د اكتش�فت آخر دراس�ة 
ش�ملت حوايل ألفي ش�خص بالغ من 
أملانيا أن األطفال الوحيدين ال يعتربون 
بالنرجس�ية  لإلصاب�ة  أكث�ر عرض�ة 

مقارنة بأولئك الذين يملكون أشقاء.
ويفي�د العل�م بأن�ه ال يوج�د فرق بني 
السمات الش�خصية الخاصة باألفراد 
ذوي األش�قاء وأولئ�ك الوحيدين، بما 
يف ذلك االنفتاح ع�ىل اآلخرين والنضج 

وح�ب التع�اون واالس�تقالل الذات�ي 
والقدرة عىل التحكم يف الذات.

وأوردت الكاتبة أن األطفال الوحيدين 
يتمتعون بدافع إنج�از أكرب -مقياس 
الطم�وح والجه�د واملثاب�رة- وتكيف 
أكث�ر مقارنة باألش�خاص  ش�خيص 
ذوي األش�قاء. وربم�ا يف�ر الدافع 
األكرب لإلنجاز لدى األطفال الوحيدين 
السبب وراء إقبالهم عىل إتمام سنوات 
إضافي�ة م�ن التعلي�م والحصول عىل 
مه�ن أفض�ل م�ن األش�خاص الذين 

يملكون أشقاء.

الشرطة تستخرج جثته للتأكد من وفاته !

املراقب العراقي/ متابعة...
يف ظاهرة نادرة، نش�أت ما يمكن تس�ميته ب�«س�ياحة الحلوى« 
يف منطق�ة ال�دول االس�كندنافية، حيث ت�زور أع�داد متزايدة من 

النرويجيني السويد املجاورة، لراء الحلويات بكميات كبرية.
وبع�د ف�رض رضائب كب�رية عىل منتجات الس�كر، مث�ل الحلوى 
والش�وكوالتة واملروب�ات الغازية، يف النروي�ج، اضطر مواطني 
ه�ذا البلد إىل التوجه إىل الجارة الس�ويد، من أج�ل رشاء الحلويات 
بأق�ل من نصف الس�عر.ووفقا لصحيفة »غاردي�ان« الربيطانية، 
تدر أرباح مبيعات الحلويات من محالت »غوت بايتن« يف الس�ويد، 
أكثر من 200 مليون دوالر سنويا، بفضل اإلقبال النرويجي الكبري 
عليها.وأحد أكثر فروع »غ�وت بايتن« نجاحا، الذي يقع يف مدينة 
ش�ارلوتينبريغ عىل بعد 6 كيلومرتات من الحدود النرويجية، حيث 
يتوافد الجريان لراء الحلويات.ويؤكد أحد املتسوقني النرويجيني، 
وه�و أب لثالثة أطفال، أن »هناك موادا كثرية تباع بس�عر أرخص 

يف الس�ويد، مث�ل الكح�ول والتب�غ، لك�ن الحلوي�ات واملروبات 
املسكرة أقل تكلفة بكثري جدا. أنه أمر ال يصدق«.ويف يناير املايض، 

رفعت الحكومة النرويجية الرضيبة عىل الش�وكوالتة والحلويات 
بنس�بة 83 باملئة، بينم�ا رفعت الرضيبة بقيم�ة نصف دوالر للرت 
الوحد بالنس�بة للمروبات الغازية.ودفعت الرضائب الكبرية عىل 
الس�كريات سكان النرويج إىل الس�ويد لراء حاجياتهم السنوية 
م�ن الس�كريات، خاصة أن العاصم�ة النرويجية أوس�لو، ال تبعد 
سوى 90 دقيقة بالسيارة عن الحدود السويدية.وجاءت الرضائب 
املرتفعة يف النرويج، لتحمل أخبارا س�ارة للتجار يف السويد، حيث 
وصل دخل التجارة الس�ويدية من املستهلكني النرويجيني إىل 1.7 
ملي�ار دوالر العام املايض.وانتق�دت النرويجية ماتيلدا نوردهولم، 
الت�ي ابتاعت حلوي�ات بقيمة 200 دوالر من الجارة الس�ويد، لها 

وألقربائها، الوضع الذي يجربها عىل السفر عدة مرات سنويا.
وقالت نوردهولم: »األمر غري مقبول. أسعار هذه املواد غري طبيعي 
يف النروي�ج، ويب�دو أن األس�عار يف ارتفاع كل عام. الس�كان هنا 

مستاؤون جدا ألن عليهم إنفاق الكثري من أجل متعة بسيطة«.

»سياحة الحلوى«.. رحالت عابرة للحدود من أجل السكر!

املراقب العراقي/ متابعة...
سارعت عائلة رجل تويف يف حادث 
دراج�ة نارية يف غويان�ا بأمريكا 
الجنوبي�ة، إىل دفن�ه ع�ىل الفور 
م�ن دون إخط�ار الرطة، غري 
أن الس�لطات قامت باس�تخراج 
جثته للتأكيد مما إذا كان قد تويف 

بالفعل يف الحادث
ووفقا لتقارير محلية، اصطدمت 
ببعضهم�ا  ناريت�ان  دراجت�ان 
روبونون�ي  منطق�ة  يف  الس�بت 
يف غويان�ا، األم�ر ال�ذي تس�بب 
بإصابة قائديهما، عرف أحدهما 

باسم بن أغيالر.

وذكرت صحيف�ة »كايتور نيوز« 
املحلية أنه تم نقل الس�ائق اآلخر 
إىل املستشفى، حيث كانت حالته 
مس�تقرة. وأش�ارت الصحيف�ة 
إىل أن عائل�ة أغي�الر، البال�غ من 
العمر 31 عام�ا، نقلته إىل املنزل 
يف  قت������ل  أن�ه  مفرتض�ة 

الحادث.
وقال�ت الصحيف�ة املحلية: »قام 
أفراد عائلته بنقل جسده، وهو يف 
حالة غيبوبة، من مكان الحادث 
ونقلوه إىل املنزل، حيث بدأوا عىل 

الفور ترتيبات الجنازة«.
أن�ه وفق�ا للمعلومات  وأضافت 
ال�واردة »لم تك�ن الرطة 
قد س�معت بالحادث، لكن 
عندما حدث ذلك، ش�عروا 
بالحرية بشأن مكان وجود 

الضحية الثانية«.
إىل  الس�لطات  وذهب�ت 
وأصيب�ت  أغي�الر  من�زل 
»بالصدم�ة عندما علمت« 
أنه دفن بالفعل، واعتقدت 
فقام�وا  حي�ا،  دف�ن  أن�ه 
ونقلها  الجثة  باس�تخراج 
حي�ث  املستش�فى،  إىل 
أعلنت وفاته لدى وصوله، 
ومن املقرر أن يتم تريح 
جثته، وفقا ملا ذكره موقع 

فوكس نيوز اإلخباري.
مح�يل  مس�ؤول  وق�ال 
للصحيفة إنه من الش�ائع 
يف الثقاف�ة املحلي�ة »دفن 

املوتى عىل الفور«.

هندي يتقمص شخصية طيار للحصول على مقاعد مريحة !
املراقب العراقي/ متابعة...

قام مواطن هن�دي، راجان محبوبان�ي، البالغ من 
العم�ر 48 عاما بتقمص ش�خصية طي�ار حتى ال 

مراقب�ة  طاب�ور  يف  يق�ف 
ويخض�ع  الج�وازات 
للتفتي�ش يف املطار.وقبض 
ضباط رشطة رشكة طريان 
لوفتهان�زا ع�ىل محبوباني 
عن�د عزمه رك�وب الطائرة 
املتجهة من دلهي إىل كلكتا 
يف زي قائ�د طائ�رة لركة 
ط�ريان أملانية.وقال ضباط 
الرط�ة إن الرج�ل امتلك 

ش�هادة طي�ار مزيف�ة كان يس�تخدمها للحصول 
عىل امتيازات يف املطارات، واعرتف محبوباني أثناء 

اس�تجواب من قبل الرطة، أن�ه حصل عىل هوية 
طي�ار لوفتهان�زا يف بانكوك، تايالن�د، أثناء تصوير 
فيلم عن الطريان.ووفقا له، كان يرتدي أزياء تابعة 
ملهن مختلفة مرارا وتكرارا 
مقاط�ع  بتصوي�ر  وق�ام 
وضعه�ا  الت�ي  الفيدي�و، 
TikTok.وقال  منص�ة  عىل 
يس�افر  أن�ه  محبوبان�ي 
باس�تمرار  الطائ�رات  عرب 
مزيفة  ش�هادة  ويستخدم 
غ�رف  إىل  للدخ�ول  دائم�ا 
االنتظ�ار الخاص�ة بأف�راد 
الطاق�م ولتخط�ي مراقبة 
الجوازات برع�ة والحصول عىل مقاعد مريحة يف 

صالون الطائرة.

عن رس�ول الله )صىل 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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