
كتائب حزب اهلل تضع خارطة طريق للخروج من ازمة التظاهرات وتكشف عن مكامن الخلل في الحكومة
مراقبون يدعون الكتل السياسية الى االستفادة من بنود البيان..

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
وضعلت املقاومة اإلسلامية كتائب حزب 
اللله خارطة طريق ألجل الخروج من ازمة 
التظاهرات التي الزالت مسلتمرة يف عموم 
املحافظلات الجنوبيلة والعاصملة بغلداد 
والتلي تطاللب بإصلاح النظلام وتعديلل 
الدسلتور ومحاربلة الفسلاد واسلتئصال 
جذوره، حيث شلخصت الكتائب يف بيانها 
اللذي أصلدر منلذ يوملن الخللل يف إدارة 
الدولة، وسلمت مواطن الخلل بمسمياتها، 
وحملت بشكل مبارش التدخات االمريكية 
مسلؤولية اسلتمرار االزملات يف العلراق، 
ودوره يف ديموملة املحاصصلة الطائفيلة 
والسياسلية التلي وضعلت دعائمله منلذ 
بعلد  العلراق  يف  حكوملة  ألول  تشلكيلها 

االحتال.
كما فضلح البيان حكلم العوائلل املهيمن 
عىل اعىل سللطة ترشيعية يف البلد، املتمثل 
بالربملان العراقي، وكيف سيطر »الحابسة 
والكرابللة وآل النجيفلي« علىل مقاليلده 
وحولوه اىل سلوق لبيع املناصب والحصول 

عىل املكاسب.
ووقف البيان بقوة مع مطالب املتظاهرين، 
مؤكلداً انهم لم يخرجلوا »بطلراً«، اال بعد 
أن »بللغ حجم اآلالم واألوجلاع ما فاق حّد 

التحّمل والصرب«، بحسب ما جا فيه.
تللك الرصاحلة يف الطلرح املبلارش، دفعت 
العديد من املراقبن لدعوة الكتل السياسية 

اىل االسلتفادة من تلك النصائح التي تقدم 
باملجان للخروج ملن االزمة، واالبتعاد عن 
سياسلية التهرب ملن الحديلث املبارش يف 

»اس« املشاكل واألزمات.
ويرى مدير شلبكة )افق( للتحلل السيايس 
جمعلة العطوانلي ان أكثلر طلرف يمتلك 
وإيجلاد  األخطلاء  تشلخيص  يف  بصلرة 
عاجلات يف االزملة الراهنة التلي يمر بها 
العلراق، هلم كتائب حزب اللله عن طريق 
الحقائق التي شخصوها يف بيانهم األخر.

وقال العطواني يف حديث خص به »املراقب 
العراقي« ان »الكتائب لم تشارك يف العملية 
السياسية لذلك هي ليست لها مصلحة مع 
طلرف ضد طرف اخلر، و تهتلم بمصلحة 

الوطن واملواطن قبل كل يشء«.
وأضلاف ان »تشلخيصها للخللل جاء من 
»بلادرت  انهلا  مبينلاً  الحيلاد«،  منطللق 
منلذ بداية االزملة وخلروج التظاهرات يف 
اصدار بيلان حملت فيله اإلدارة االمريكية 
تأسليس  منلذ  لازملة  األوىل  املسلؤولية 

العملية السياسية يف العراق اىل اليوم«.
ولفت اىل ان »الكتائلب تمتلك من الحقائق 
والوثائق مكنتها من تسمية بعض العوائل 
املهمينلة علىل الربمللان، علىل خلاف ملا 
نسلمعه من األطراف السياسلية املشاركة 
يف السللطة، التلي تتحلدث بشلفرات او ال 

تتحدث بشكل نهائي«.
ودعلا »صنلاع القرار اىل ان يسلتفيدوا من 

تللك البيانلات لكلي يضعوا حللول ناجعة 
لازمات التي يمر بها البلد«.

ملن جانبله يلرى املحللل السليايس هيثم 
الخزعيل ان »نظام املحاصصة الذي اوجده 
االحتلال األمريكي منذ اجتياحله للعراق، 
والقنابل املوقوته التي زرعها يف الدسلتور، 

وراء ما يمر به البلد من أزمات متتالية«.
وقال الخزعليل يف حديث خص به »املراقب 
العراقلي« ان »إيجلاد برملان ضعيف وهش 
كان ملن ضملن املخطط ألضعلاف الدولة 
واسلتمرار الخافلات التي انعكسلت عىل 

حياة املواطن البسيط«.
وأضلاف ان »قانلون األحلزاب ومفوضية 
االنتخابلات واجلراء تعديلات دسلتورية، 
وانتخلاب برمللان قلوي او التوجله نحلو 
النظام الرئايس، قد يسلاهم بالخروج من 

االزمة«.
وأشلار اىل ان »بيلان كتائلب حلزب اللله 
اىل  مسلاندته  واعللن  الخللل  شلخص 
يف  للمسلاهمة  واالسلتعداد  الجماهلر، 
اجتثاث الفساد كما عمل عىل القضاء عىل 

داعش يف السنوات املاضية«.
يذكر ان التظاهلرات كانت قد خرجت منذ 
بداية ترشين األول املايض والزالت مستمرة 
يف العاصملة بغداد واملحافظلات الجنوبية 
للمطالبة بإصاح النظام السيايس وتعديل 
الدسلتور ومحاربة الفساد، وإيجاد فرص 

عمل للخريجن والقضاء عىل البطالة.

بيكهام يطمح بالتعاقد مع كافاني
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كشلف اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الخميس، 
ان املناصب الخاصة الزالت توزع وفق املحاصصة 

الحزبية بن الكتل السياسية داخل الحكومة.
وقلال عضو اللجنة حسلن العقابلي ، إن “عملية 
بيلع ورشاء املناصب الخاصة بلن بعض الجهات 
السياسلية داخلل الحكوملة أصبلح أملر واضح 
الجهلات  “بعلض  إن  إىل  الفتلا  الجميلع”،  للدى 
السياسلية تحلاول علرب رشاء املناصلب تحقيلق 
مكاسلب شخصية وحزبية وليس تقديم الخدمات 

الخاصلة  “املناصلب  أن  للمواطنن”.وأضلاف 
الزالت تلوزع وفق املحاصصة الحزبيلة بن الكتل 
السياسلية داخل الحكومة”، مبينلا أن “إجراءات 
الحكومة بحسلم ملف الدرجلات الخاصة عرجاء 

وغر قادرة عىل حسم امللف دون املحاصصة”.
وكشلف النائب عن كتلة صادقلون النيابية محمد 
البللداوي، اليوم الخميس، عن جملع أكثر من 50 
توقيعا نيابيا إليقاف تعيينات الدرجات الخاصة يف 

الوزارات واملواقع الحكومية الحساسة.

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد 
الكناني، اليلوم الخميس، وجلود رغبة من 
قبلل بعض الكتلل النيابية لترشيلع قانون 

اخراج القوات األجنبية من العراق.
وقلال الكنانلي يف ترصيح تابعتله »املراقب 
العراقلي« إن »عددا ملن الكتل السياسلية 
داخل مجلس النلواب لديها الرغبة بترشيع 
قانون إخلراج القلوات األجنبية ملن الباد 

خال الفرتة الحالية«.
وأضاف أن »بعض الكتل السياسية ورئاسة 
مجللس النواب لديهملا رؤيلة مغايرة عما 
نحلن نرتأيه يف إخلراج القلوات األجنبية”، 
مشلرا إىل أن »كتللة صادقلون ملع الكتل 
األخرى دعت القائد العام للقوات املسللحة 
أن يكلون له رأي واضح ملن وجود القوات 

األجنبية«.

القانونية النيابية: المناصب الخاصة الزالت 
توزع وفق المحاصصة

كتل سياسية تسعى لتشريع قانون الخراج 
القوات االجنبية

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تحلاول كردسلتان وعلرب نوابهلا وقادتهلا يف بغلداد من 
الحصول عىل مكتسلباتها الخاصة الحصول عىل قرارات 
تدعلم مصالحها الشلخصية التي سلبق وأن عجزت عن 
الظفر لها مسلتغلة االزمة التي تشلهدها الباد خصوصا 
املحافظات الجنوبية والوسلطى التلي تتظاهر منذ اكثر 
من شهر للمطالبة باإلصاح، حيث يعمل الكرد خال هذه 
الفرتة عىل تمرير قوانن مشاريع قوانن لخدمة مصالحه 

وتفعيل ملفات االنفصال والدولة الكردية.
وتؤكلد اوسلاطا سياسلية أن اجتماعات القلادة االكراد 
بالتزاملن ملع وصول رئيلس اإلقليم نيجرفلان بارزاني 
تؤكد وجود رغبة الكرد بسلن دسلتور كردي خاص هذه 

الفرتة، معتربة أن ذلك سابقة خطرة.
فملن جهتله اعترب املحللل السليايس صبلاح العكييل، يف 
ترصيلح لل »املراقب العراق« إن »املكلون الكردي يعتاش 
علىل املجاملات السياسلية والضغلوط االمريكيلة علىل 
حكوملة بغلداد يف الحصلول علىل كل مايريد ملن أموال 
وترشيع لقوانن تخدم مصالح قادة السياسية الكردية«.

وقلال العكييل، إن »كردسلتان تحاول أيضلا خال الفرتة 
عودة الرصاع عىل عدد ملن املناطق املتنازع عليها وكذلك 

باالسلتحواذ علىل الحلدود ومواردهلا إضافلة اىل علودة 
البيشلمركة اىل كركوك«، مشلرا اىل أن »تلك األفعال تثبت 
لنا بالدليل القاطع بأن كردستان تتعامل مع العراق كأنه 

دولة أخرى وليس هي جزءا منه«.
وأشلار العكييل، اىل أن »رفض الكلرد الجراء تعديات عىل 
الدسلتور العراقي وزيارة نيجرفان بارزاني األخرة تؤكد 
أن هنلاك توجها كرديا صوب سلن دسلتور كردسلتاني 
مسلتقل بمعزل عن الدسلتور العراقي«، معتربا أن »ذلك 
سلابقة خطلرة والبداية نحلو االنفصال وإعلان الدولة 

الكردية«.
وشدد عىل أن »هذه املواقف تأتي استكماال لقرارات البيت 
األبيض األخرة والتي أعلنت من خالها التدخل يف الشلأن 

العراقي من خال مطالبتها بإجراء انتخابات مبكرة«.
بلدوره أكد الخبر يف الشلأن السليايس احملد الرشيفي، 
أن »كل املعطيلات تشلر اىل وجود ملرشوع امريكي يراد 
تنفيلذه يف العلراق من خلال العراق وسلوريا«، مبينا ان 
»يف ظل هلذا املرشوع فأن حق تقرير املصر وإعان دولة 
كردسلتان وضم كركلوك اليهلا كلها ملفات سلتعود اىل 

الواجهة«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

املراقب العراقي/ متابعة...
كشلف السلفر األمريكلي للدى 
أوكرانيلا عن وقائلع جديدة تعزز 
الشكوك املحيطة بالرئيس دونالد 
ترامب، وذلك خال أوىل الجلسات 
إطلار  يف  التأريخيلة  العلنيلة 
التحقيق الهادف إىل عزل الرئيس.

واختلار الديمقراطيلون السلفر 
األمريكلي للدى أوكرانيلا، ويليام 
هلذه  الفتتلاح  تايللور،  بيلل 
الجلسلات أملس األربعلاء، والتي 
نُقلت مبلارشة عىل التلفزيون، إىل 
جانلب الدبلومايس جلورج كنت، 
املتخصص بالشؤون األوكرانية يف 

الخارجية األمريكية.
الَقسلم:  تحلت  تايللور  وقلال 
بفتلح  مهتملاً  كان  »تراملب  إن 

تحقيق بشلأن خصمه جو بايدن 
يف أوكرانيلا أكثلر ملن اهتمامله 
بالوضع يف هذا البلد«.وأضاف أنه 
عِللم مؤخراً أن السلفر األمريكي 
للدى االتحاد األوروبلي، غوردون 
سلوندالند، قلد أعللن ذللك يف  26 
أيللول 2019، بعلد مكامللة ملع 
الرئيس.ولكلن تراملب قلال علن 
سلوندالند هذا الشلهر: إنه »يكاد 
ال يعلرف الرجل، وال أعرف شليئاً 
عن هذا األمر، هذه أول مرة أسمع 
به«.وحرص كل من كنت وتايلور 
علىل تأكيلد أنهملا ال يتبعلان أي 
حزب سليايس، وأنهما قلد خدما 
جمهوريلن  رؤسلاء  عهلود  يف 

وديمقراطين عىل السواء.

تفاصيل اوسع صفحة 4

الكرد يستغلون االزمة لالنقالب على المواثيق وتحقيق المكاسب 
الديمقراطيون يالحقون »ترامب« 

ويضعوه في خانة االتهامات 

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...
يواجله الرئيس األمريكي جلسلات علنيلة من اجل 
عزله علن الحكم نتيجة تخبطه يف سياسلة أمريكا 
الخارجيلة، والتلي شلهدت يف عهلده تحولهلا اىل 
تجارية ربحية، مما اساء المريكا حسب ترصيحات 
مناهضيله يف الكونجلرس األمريكي.تراملب اللذي 
تحول من رئيس اىل سارق للنفط السوري والعراقي 
يرفلض انسلحاب قواتله املرابطلة قلرب الحقول 
النفطيلة السلورية بحجلة حمايتهلا ملن صنيعة 

امريكا عصابات داعش.
روسليا اتهمت الواليات املتحدة بممارسلة نشلاط 
غلر قانوني ملن خال رسقة ما قيمتله ما بن 30 
و40 مليون دوالر شلهرياً، وعىل اعتبلار أنها أموال 
تعود للشعب السوري.ترامب يسعى الحتكار النفط 
السلوري عرب رشكة إكسلون موبايل التابعة لوزير 
الخارجيلة األمريكي السلابق والتلي يحصل ترامب 
ملن خالها عىل عملوالت مالية ضخمة ، ويسلمح 
بموجبهلا للرشكة بلإدارة تلك الحقلول. ولكن من 
الافلت معرفة من هو املدير التنفيذي لهذه الرشكة 
الذي سليوافق علىل توقيع صفقة تتطللب الدخول 
إىل منطقلة مسلتقبلها مجهلوالً، وملا زاللت تدور 

حولهلا املعلارك. ولكلن السلبب العميل السلتمرار 
السليطرة األمريكية عىل تلك الحقول يأتي من أجل 
تأمن مسلاعدة ماديلة للفصائل املواليلة لها دون 
امللس بالخزينلة األمريكية .علودة عصابات داعش 
ما زالت الشلماعة التي تهدد بها واشلنطن سلوريا 
والعراق من اجل بقلاء قواتها يف قواعدها الحصينة 
والتلي تنتلرش معظمهلا يف العلراق وقلرب الحدود 
السورية .االمريكان اعادوا احتال العراق اقتصاديا 
وعسكريا نتيجة استنجاد الحكومة السابقة بها يف 
محاولة للحلد من احتال داعش لبعض املحافظات 
والتلي وجدتهلا واشلنطن فرصة العلادة االحتال 
ولكن بنوعن عسكري واقتصادي من خال هيمنة 
الرشكات االمريكية عىل عقلود الرتاخيص النفطية 
بعقود تصل ملن 30-50 عاما وجني أرباح ضخمة 

من جراء ذلك .
يقول الخبر االقتصادي صاللح الهمايش يف اتصال 
ملع ) املراقلب العراقلي(: الرئيس األمريكلي الذي 
يواجه اليوم اجراء وجلسلات علنيلة من اجل عزله 
من الحكم بسلبب سياسته الفاشللة تحول ما بن 

يوم وليلة اىل سارق للنفط السوري والعراقي .

تفاصيل اوسع صفحة 3

بعد نهبها للنفط العراقي.. واشنطن تهيمن على اآلبار السورية وتصادره بطرق غير مشروعة

دعلت كتلة سلائرون النيابيلة، اليلوم الخميس، اىل 
تحديلد موعلد اسلتجواب رئيس الوزراء علادل عبد 
املهدي.وقلال رئيس الكتلة النائب صباح السلاعدي 
يف مؤتملر صحفلي تابعتله »املراقلب العراقي« ان 
السللمية  واالحتجاجلات  الشلعبية  »التظاهلرات 
اثبتت ان الشلعب العراقي شعب حي ال يموت مهما 
حاول الفاسدون قمع ارادته وحريته، وكبت صوته 
املطاللب باالصاح«.واضلاف »قدمنلا سلابقا طلبا 
السلتجواب رئيس اللوزراء عادل عبلد املهدي وهذا 
الطللب ملر اىل اللجنلة املختصلة للبت يف شلكليته 
القانونية ودسلتورية االجراءات، حيث ردت اللجنة 
علىل رئاسلة الربملان ان طلب االسلتجواب اسلتوىف 

كافة االجراءات الشكلية والقانونية واملوضوعية«.
 مطالبا رئاسلة الربملان بل«تحديد موعد االستجواب 
بلأرسع وقلت ممكلن وادراجه عىل جلدول االعمال 
باعتبلار املوضوع يتعلق بحيلاة املواطنن العراقين 

واملتظاهرين السلمين«.

كتلة سياسية تدعو الى تحديد 
موعد الستجواب عبد المهدي  المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...

انهلى اسلود الرافديلن مباراتهم امام 
التصفيلات  يف  اإليرانلي  نظرهلم 
املزدوجلة والتلي تقلام يف العاصملة 

األردنية عملان بالفوز بهدفن مقابل 
هدف.

تقلدم العلراق أوال يف الدقيقة الحادية 
عرش علن طريلق املهاجلم مهند عيل 

املنتخلب  يلدرك  ان  قبلل  »ميملي«  
اإليرانلي هلدف التعلادل يف الدقيقلة 
الخامسة والعرشين عن طريق الاعب 
احمد نلور الله.بلدأ املنتخلب العراقي 
املبلاراة محاوال الضغلط عىل مدافعي 
املنتخلب اإليراني ومنعله من الوصول 
اىل منطقة جزاء الحارس محمد حميد 
واسلتطاع السليطرة ولو نسلبيا عىل 
منطقة الوسلط حتى شهدت الدقيقة 
الحاديلة عرش الهلدف األول للمنتخب 
العراقلي بعلد مجهلود فردي لبشلار 
رسن من ناحية اليمن والذي استطاع 
علرض الكلرة داخلل منطقلة الجزاء 
اإليراني ليتابعها عيل عدنان بمقصية 
رائعة ويردهلا الحارس اإليراني لتعود 
اىل مهنلد عيل الذي اسلكنها يف سلقف 
املرملى معلنلا تقلدم العلراق بالهدف 

األول.

تفاصيل اوسع صفحة 6

اسود الرافدين يتغلبون على المنتخب اإليراني ويحافظون على الصدارة
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المراقب العراقي/ بغداد...
ص�وت مجل�س النواب، ع�ى 24 مادة م�ن قانون 
الضم�ان الصحي، فيم�ا قرر اس�تئناف التصويت 
حال وصول رأي الحكومة بشأن االلتزامات املالية.

وق�ال مص�در برملاني ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن 
»مجل�س الن�واب ص�وت ع�ى 24 م�ادة فقط من 
قانون الضمان الصحي ويس�تأنف التصويت حال 
وصول رأي الحكومة بش�أن االلتزامات املالية التي 

تضمنها القانون«.
وعق�د مجلس الن�واب، الي�وم الخميس، جلس�ته 
ال�15 من الفصل الترشيعي الحايل برئاس�ة محمد 

الحلبويس وحضور 235 نائباً.

المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ت وزارة االتصاالت، الرشكات 
املزودة لخدم�ة االنرتنت إىل وضع 
آلي�ة لتعوي�ض املش�رتكني جراء 
الت�ي كانت  الس�ابقة  القطوعات 

خارجة عن إرادتها.
تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 

»املراقب العراقي« نس�خة منه أن 
»االتصاالت تدعو الرشكات املزودة 
 )ISP( لخدمة االنرتن�ت يف العراق
لوض�ع آلي�ة تعوي�ض املواطن�ني 
بخدم�ة االنرتنت جراء القطوعات 
الس�ابقة  الف�رتات  يف  الحاصل�ة 
والت�ي كان�ت خارج�ة ع�ن إرادة 

الرشكة«.
وأضاف البي�ان أن الرشكة العامة 
وجهت  واملعلوماتي�ة  لالتص�االت 
»اعمام�ا ل�رشكات )ISP( لعق�د 
اجتماع م�ع مجلس ادارة الرشكة 
لغ�رض تحدي�د الف�رتات التي تم 
فيها انقطاع خدم�ة االنرتنت عن 

املواطن�ني وبح�ث امكاني�ة وآلية 
بالتع�اون  املواطن�ني  تعوي�ض 
ب�ني الرشك�ة العام�ة لالتصاالت 
واملعلوماتي�ة وال�رشكات املجهزة 
يعك�س  بم�ا  االنرتن�ت  لخدم�ة 
حرص ادارة الرشكة عى املصلحة 

العامة«.

المراقب العراقي/ ميسان...
اص�درت دائ�رة صحة ميس�ان، بيان�ا حولب 
س�بب أم�ر اس�تقدام محكم�ة النزاه�ة بحق 
»مجموعة من منتسبيها« ومن ضمنهم مدير 

عام الدائرة.

وقالت الدائرة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إن »أمر االس�تقدام جاء بس�بب 
مخالفة إدارية قامت بها لجنة إعاشة األطباء 
يف مستش�فى الش�هيد الص�در لس�نة 2٠1٧ 
وحس�ب املادة 331 قانون العقوبات املتضمن 

اإلهمال الوظيفي غري املتعمد«.
وأشارت الدائرة، إىل أن »املخالفة ال تتضمن أي 
شبهة فساد مايل« مضيفة: »كلنا أمل بالقضاة 
يف إحقاق الحق فضالً عن دور اإلعالم املهني يف 

إيصال الحقائق دون تزييف أو تحريف«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعترب عضو لجنة تعديل الدستور، النائب يونادم 
كن�ا، األربع�اء، ان مفوضية االنتخاب�ات الحالية 
مرتهلة جدا وسيحصل تغيري كبري فيها، الفتا اىل 
ان املفوضية الحالية ليست قادرة عى السيطرة 
عى عمل جهات متنف�ذة داخلها. وقال كنا يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« ان »اللجنة 
تحرك�ت باتج�اه الخ�رباء وفقه�اء القانون 
التعدي�الت«.  بش�أن  اقرتاحاته�م  لتلق�ي 
وأض�اف ان »موق�ف ممثل�ة األم�م املتحدة 
كان جي�دا ودع�ت لع�دم اس�تخدام العنف 

ض�د املتظاهرين، لك�ن اجندات داخلي�ة وخارجية 
تعم�ل عى زعزع�ة االمن واالس�تقرار بالبالد خالل 

التظاهرات«.
وبني ان »رئاس�ة الوزراء تس�عى لجعل االنتخابات 
دائ�رة واحدة وه�ذا يعترب غبنا لالقضي�ة والنواحي 
الصغ�رية«. واكد ان »مفوضي�ة االنتخابات الحالية 
مرتهلة جدا وس�يحصل تغيري كب�ري فيها، حيث ان 
املفوضية الحالية ليس�ت قادرة عى الس�يطرة عى 
عمل جه�ات متنفذة داخلها«. ولف�ت اىل ان “املادة 
14٠ ومواد دستورية أخرى خاصة باملوارد ستكون 

محل نقاش بني بغداد واإلقليم”.

المراقب العراقي/ بغداد...
والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت 
العلم�ي، تمديد تس�جيل الطلب�ة املقبولني 
يف الجامعات الحكومية للس�نة الدراس�ية 

.2٠2٠/2٠19
وق�ال بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه ان�ه »حصلت 

موافق�ة وزي�ر التعلي�م الع�ايل قيص الس�هيل عى 
واملب�ارشة  للتس�جيل  الزمن�ي  الس�قف  تمدي�د 
للطلب�ة املقبولني م�ن ال�دور األول والثاني والثالث 

واالعرتاضات للسنة الدراسية 2٠29/2٠2٠«.
وأوضح�ت ان »قرار تمديد التقديم س�يكون لغاية 
نهاي�ة الدوام الرس�مي لي�وم االحد املقب�ل املوافق 

.»2٠19/11/1٧

البرلمان يصوت على 24 مادة من قانون الضمان الصحي

االتصاالت تدعو الشركات المزودة لإلنترنت إلى تعويض المشتركين 

صحة ميسان تبين سبب استقدام مديرها العام ومجموعة من منتسبيها

لجنة تعديل الدستور: مفوضية االنتخابات مترهلة جدا 
وستشهد تغيير كبير فيها

التعليم تمدد فترة تسجيل الطلبة المقبولين
 في الجامعات الحكومية

»السقيفة« تعقد اجتماعاتها بحضن العاصمة للحصول على مكاسب

قيادات كردية تجتمع في بغداد تزامنا مع زيارة بارزاني لتفعيل 
»االنفصال« وسن دستور خاص باإلقليم

المراقب العراقي/ ذي قار...
افاد مصدر محيل يف ذي قار، بأن القوات االمنية 
فرض�ت حظرا ش�امال ع�ى التج�وال يف قضاء 
الغراف، مبينا ان الحظر يس�تمر حتى اش�عار 
اخ�ر. وقال املصدر يف ترصي�ح تابعته »أملراقب 
العراق�ي« ان »قوات امنية كب�رية وصلت اليوم 

اىل قضاء الغراف شمال ذي قار«.
واضاف ان »هذه القوات فرضت حظرا للتجوال 
عى املركبات واألش�خاص«، مبين�ا ان »الحظر 

يستمر حتى اشعار اخر«.

المراقب العراقي/ نينوى...
أف�ادت وزارة الداخلي�ة، بإلقاء القبض 
ع�ى أربعة عن�ارص من تنظي�م داعش 
يف الجان�ب األيم�ن من مدين�ة املوصل 

بمحافظة نينوى.
وذكرت الوزارة يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إن »فوج طوارئ 
الرشطة التاس�ع التاب�ع لقيادة رشطة 
نين�وى وم�ن خ�الل عمل الس�يطرات 
املفاجئ�ة، ومذك�رات قب�ض قضائي�ة 
يلقي القبض ع�ى )اربعة( عنارص من 

عصابات داعش اإلرهابية«.

المراقب العراقي/ كركوك...
اعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي، العث�ور ع�ى ٧ أوكار لالرهابي�ني و 4 
عب�وات ناس�فة يف قرية الرم�ل، بمحافظ�ة كركوك. وذك�رت الخلية 
يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن »ق�وة من اللواء 18 
بالفرقة الخامس�ة بالرشطة االتحادية تنف�ذ عمليات تعقب وتفتيش 
مستمرة يف قرية )الرمل( ضمن قاطع عمليات كركوك، بحثاً عن بقايا 
ومخلف�ات عصابات داعش اإلرهابية، ما اس�فرت ع�ن العثور عى ٧  
أوكار لالرهابي�ني و 4 عبوات ناس�فة محلية الصنع«. واضافت، انه » 

تم تدمريها بالكامل من قبل مفارز الجهد الهنديس«.

العثور عىل 7 أوكار 
لالرهابيين و 4 عبوات ناسفة 

يف كركوك

شرطة ذي قار: بدأ حظر التجوال يف قضاء 
الغراف حىت إشعار آخر
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
تحاول كردس�تان وع�رب نوابه�ا وقادتها يف 
بغداد من الحصول عى مكتسباتها الخاصة 
الحص�ول ع�ى ق�رارات تدع�م مصالحه�ا 
الشخصية  التي سبق وأن عجزت عن الظفر 
له�ا مس�تغلة االزمة الت�ي تش�هدها البالد 
خصوص�ا املحافظات الجنوبية والوس�طى 
الت�ي تتظاهر منذ اكثر من ش�هر للمطالبة 
باإلص�الح، حي�ث يعم�ل الكرد خ�الل هذه 
الف�رتة عى تمري�ر قوانني مش�اريع قوانني 
لخدمة مصالحه وتفعي�ل ملفات االنفصال 

والدولة الكردية.
وتؤك�د اوس�اطا سياس�ية أن اجتماع�ات 
الق�ادة االك�راد بالتزامن م�ع وصول رئيس 
اإلقلي�م نيجريفان بارزاني تؤكد وجود رغبة 
الكرد بسن دستور كردي خاص هذه الفرتة، 

معتربة أن ذلك سابقة خطرية.
فم�ن جهته اعت�رب املحلل الس�يايس صباح 
العكي�يل، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراق« 
إن »املك�ون الكردي يعتاش ع�ى املجامالت 

السياسية والضغوط االمريكية عى حكومة 
بغ�داد يف الحص�ول ع�ى كل مايري�د م�ن 
أموال وترشيع لقوان�ني تخدم مصالح قادة 

السياسية الكردية«.
وقال العكي�يل، إن »كردس�تان تحاول أيضا 
خ�الل الفرتة ع�ودة ال�رصاع عى ع�دد من 
املناطق املتن�ازع عليها وكذلك باالس�تحواذ 
ع�ى الح�دود وموارده�ا إضاف�ة اىل ع�ودة 
أن  اىل  مش�ريا  كرك�وك«،  اىل  البيش�مركة 
»تلك األفع�ال تثبت لنا بالدلي�ل القاطع بأن 
كردس�تان تتعام�ل م�ع العراق كأن�ه دولة 

أخرى وليس هي جزءا منه«.
وأش�ار العكييل، اىل أن »رف�ض الكرد الجراء 
تعدي�الت ع�ى الدس�تور العراق�ي وزي�ارة 
نيجريف�ان بارزان�ي األخرية تؤك�د أن هناك 
توجها كرديا صوب س�ن دستور كردستاني 
مس�تقل بمع�زل ع�ن الدس�تور العراقي«، 
معتربا أن »ذلك سابقة خطرية والبداية نحو 

االنفصال وإعالن الدولة الكردية«.
وش�دد عى أن »هذه املواقف تأتي استكماال 
لقرارات البي�ت األبيض األخرية والتي أعلنت 
م�ن خاللها التدخ�ل يف الش�أن العراقي من 

خالل مطالبتها بإجراء انتخابات مبكرة«.
بدوره أكد الخبري يف الش�أن الس�يايس احمد 
الرشيفي، أن »كل املعطيات تش�ري اىل وجود 
م�رشوع امريكي يراد تنفي�ذه يف العراق من 
خالل العراق وسوريا«، مبينا ان »يف ظل هذا 
املرشوع فأن حق تقرير املصري وإعالن دولة 
كردس�تان وضم كركوك اليه�ا كلها ملفات 

ستعود اىل الواجهة«.
وقال الرشيفي، إن »خطة دولة انش�اء دولة 
كردستان يجرى لها التخطيط دوليا ومحليا 
خصوص�ا يف ظ�ل الفرتة والظ�روف الراهنة 

مستغال«.
وأبلغت مص�ادر مطلعة صحيف�ة »املراقب 
بغ�داد  يف  اجتماع�ات  بوج�ود  العراق�ي« 
تضم قي�ادات كردية ونواب ك�رد يف الربملان 
العراق�ي، ملناقش�ة مات�روم الكت�ل الكردية 
الحص�ول عليه خالل الف�رتة الحالية يف ظل 
االزم�ة الراهن�ة الت�ي تش�هدها العاصم�ة 
بغ�داد واملحافظ�ات الوس�طى والجنوبي�ة 
والتظاهرات التي تطال�ب باإلصالح وتوفري 
ف�رص العمل واإلصالح الس�يايس من خالل 
اج�راء تعديل الدس�تور الح�ايل والعمل عى 

محاسبة الفاسدين.
والجدي�ر بالذكر أنه س�بق ح�ذرت »املراقب 
العراقي« يف تقارير أعدتها مسبقا عن وجود 
تحركات كردية مشبوهة تحاول إعادة ملف 
ض�م كرك�وك اىل اإلقلي�م من خ�الل تفعيل 
االستفتاء املشؤوم الذي أجرته سنة 7102. 

وتح�اول إقلي�م كردس�تان م�رارا وتك�رارا 
باالس�تحواذ عى مقدرات الع�راق من خالل 
احت�كار واردات الص�ادرات النفطي�ة الت�ي 
تصدرها م�ن خاللها أي بعي�دا عن رشكات 
»س�ومو« رشكة تصدي�ر النف�ط، من دون 
تس�ليم الواردات اىل حكوم�ة املركز، مقابل 
ارصارهم يف الحصول عى نسبة 71 باملية يف 

موازنة 0202.

القبض عىل 4 دواعش يف أيمن الموصل

المراقب العراقي/ بغداد...
بحث رئيس مجلس ال�وزراء، عادل عبداملهدي، مع رئيس وأعضاء 
لجن�ة النزاه�ة النيابية، ملف�ات مكافحة الفس�اد وانه�اء العمل 

بالوكالة.
وقال مكت�ب عبد املهدي يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي، اس�تقبل رئيس 
واعض�اء لجن�ة النزاه�ة النيابية، لبح�ث الدور ال�ذي تؤديه هيئة 
النزاه�ة والتع�اون يف مجال مكافحة الفس�اد وحفظ امل�ال العام 

ولتنفي�ذ القرارات واالج�راءات االصالحي�ة، اىل جانب 
بحث ملف إنه�اء الوكاالت«.وأكدت اللجنة »دعمها 

لجه�ود الحكوم�ة بمكافح�ة الفس�اد وتفكي�ك 
املفس�دين«.  وكش�ف  منظومت�ه 

وذك�ر البي�ان أن »اللقاء حرضه 
رئي�س الهيئة العليا للتنس�يق 

الدكت�ور  املحافظ�ات  ب�ني 
طورهان املفتي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت لجنة النزاهة النيابية، أن مجلس 
وزراء  أربع�ة  سيس�تجوب  الن�واب 
بحكوم�ة رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د 

املهدي خالل الشهر الجاري.
وقال�ت عض�و اللجنة عالي�ة نصيف يف 

ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»عملي�ة االس�تجواب س�تبدأ بوزي�ري 
الصناع�ة والزراع�ة التي ح�ددت ب�32 
و82 م�ن الش�هر الج�اري«، الفت�ة إىل 
إن »مجل�س النواب سيس�تجوب أربعة 

وزراء قبل نهاية الشهر الجاري«.

وأضاف�ت أن »لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة 
أرس�لت طلبا لرئاس�ة الربمل�ان لتحديد 
موع�د اس�تجواب وزير الكهرب�اء لؤي 
الخطيب، فضال عن جمع تواقيع نيابية 
الستجواب وزير النفط ثامر الغضبان«، 
مبين�ة أن »مجلس النواب يف طور جمع 

امللفات الستجواب الوزراء املقرصين«.
وكش�ف النائ�ب ع�ن تحال�ف اإلصالح 
رع�د املكص�ويص، أول ام�س الثالث�اء، 
ع�ن وجود ح�راك نيابي واس�ع لتحديد 
األسبوع املقبل موعدا الستجواب رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي. 

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
استعرض رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي،  امام 
املستشارة السياسية وجيل اوكسهام ورئيس القسم 
الس�يايس الربيطان�ي روزي تابر قان�ون »من اين لك 

هذا«.
وذك�رت ه�ادي، يف ترصيح إلذاع�ة الف�رات وتابعته 
»أملراقب العراقي« انه »جرى خالل اللقاء بحث اللقاء 
ع�دد م�ن القضايا املهم�ة ودور اللجن�ة القانونية يف 

ترشيع القوانني«.
وأضافت »كما تطرق اللق�اء اىل خارطة الطريق التي 
تبناها مجلس الن�واب لترشيع عددا من القوانني 
االصالحي�ة والت�ي تخ�دم املواط�ن العراق�ي 
وتس�اهم يف مكافحة الفس�اد وتوفري فرص 
العم�ل منه�ا تعديل قان�ون التقاع�د الوحد 
قان�ون  اىل  باالضاف�ة  االس�تثمار  وقان�ون 
م�ن اين لك ه�ذا ومجلس االعم�ار فضال عن 

الضمان الصحي واملحكمة االتحادية«.

ت�رصيح اإذاعي
القانونية النيابية تستعرض 

قانون »من اين لك هذا«

عبد المهدي يبحث مع النزاهة النيابية انهاء ملف 
الوكاالت ومكافحة الفساد

البرلمان سيستجوب 4 وزراء الشهر الجاري
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الخميس 14 تشرين الثاين 2019 العدد 2189  السنة العاشرة

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن موقف التسويق 
النهائي ملحصول الش�لب لع�ام 2019 للفرتة من 15 

نيسان 2019 لغاية 12 ترشين الثاني 2019.
وذكر بي�ان للوزارة ، “وزير التج�ارة الدكتور محمد 
هاش�م العان�ي، أعل�ن موق�ف التس�ويق النهائ�ي 
ملحصول الش�لب لع�ام 2019 للفرتة من 15 نيس�ان 

2019 لغاية 12 ترشين الثاني 2019”.
وأض�اف البي�ان، أن “إجمايل انتاج محصول الش�لب 
يف النج�ف بلغ 31208 وانت�اج الديوانية بلغ 19828 
وانت�اج املثنى بلغ  ، الفت�ا إىل أن “مجموع انتاج هذه 

املحافظات بلغ 513335”.

التجارة تعلن موقف التسويق 
النهائي للشلب لعام 2019

كش�ف عضو املجل�س املحيل للقض�اء الكرم�ة بمحافظة 
االنب�ار عارف الجمي�يل ، الخمي�س، عن اس�تغالل جهات 
سياس�ية لنفوذها يف توزيع املشاريع الخدمية عىل اقضية 
ونواح�ي املحافظة.وق�ال الجمييل ، إن “جهات سياس�ية 
تس�تخدم نفوذه�ا يف آلية توزي�ع املش�اريع الخدمية عىل 
اقضي�ة ونواح�ي املحافظ�ة مم�ا اثر س�لبا ع�ىل االرتقاء 
بالواق�ع الخدمي يف عموم مدن االنب�ار “.واضاف الجمييل 
ان” املناط�ق الت�ي يس�كن فيه�ا مس�ؤولني تك�ون فيها 
خدمات الطرق واملجاري والبلديات واملباني املدرس�ية عىل 
افضل حال يف حني تش�هد مناطق اخرى تخلوا من س�كنة 

املسؤولني ضعفا يف اداء الخدمات املقدمة للمواطنني”.

مسؤول انباري: جهات سياسية تستغل نفوذها 
االقت�صاديلتوزيع المشاريع بين االقضية والنواحي

النزاه�ة،  هيئ�ة  يف  التحقيق�ات  دائ�رة  أعلن�ت 
الخمي�س، ع�ن تمكنه�ا من إع�ادة ملكيَّ�ة قطعة 
أرض للدولة يف كرك�وك، مبينة أن قيمتها ُتقدَُّر ب�) 

10,000,000,000( مليارات دينار.

وذك�ر بي�ان للهيئ�ة ، أن “مالكات مكت�ب تحقيق 
نت من إع�ادة ملكية  كرك�وك التاب�ع للهي�أة، تمكَّ
قطع�ة أرض عائ�دة ل�وزارة املالي�ة تمَّ االس�تيالء 
عليه�ا دون س�ند قانوني من قبل أحد األش�خاص 

ال�ذي ت�م ضبطه خ�الل العملية”، الفت�ة إىل “قيام 
املتهم باس�تغالل األرض كساحة لوقوف السيارات 

ملصلحته الشخصية”.
األرض  قطع�ة  “مس�احة  أن  البي�ان،  وأض�اف 

تبل�غ )5( دوان�م وقيمته�ا التقديري�ة تص�ل إىل ) 
10,000,000,000( مليارات ديناٍر”.

وبين�ت الهيئة، أنه “تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ 
ت بناًء عىل مذكرة ضبٍط قضائيٍة،  بالعمليَّة التي تمَّ

وع�رض األوراق التحقيقيَّة رفقة املتهم عىل قايض 
ة بقضايا النزاهة؛  محكمة تحقيق كرك�وك املُختصِّ
الذي ق�رَّر توقيف املتهم وفق أح�كام املادة )240( 

من قانون العقوبات”.

النزاهة تعيد أرضًا بقيمة 10 مليارات دينار في كركوك لملكية الدولة

روسيا تتصدر كأفضل سوق 
أسهم في العالم

تصدرت س�وق األسهم الروسية هذا العام األسواق العاملية 
من حيث العائدات، إذ حققت أكرب عائد للمستثمرين فيها، 
مدفوع�ة بتخفيضات أس�عار الفائ�دة يف اقتصادات كربى 

وزيادة مدفوعات األرباح.
وصع�د املؤرش MSCI لألس�هم املقومة بالروب�ل منذ بداية 
العام الجاري بنسبة 44%، وفقا ملحلل مرصف “سبريبنك” 
كول أكيس�ون، فيما أش�ار ميخائيل غانيلني كبري املحللني 
ل�دى رشك�ة “آت�ون” إىل أن االرتف�اع كان مدفوع�ا بزيادة 

الرغبة العاملية يف املخاطرة والبحث عن فرص للربح.
كما أن قيام الرشكات الروس�ية بزيادة توزيعات األرباح يف 
2019 كان أحد أس�باب نمو املؤرش، وتعد عائدات توزيعات 
األرباح يف الس�وق الروسية من أعىل النسب يف العالم، حيث 
يبل�غ متوس�ط التوزيع�ات 6.7%، مقارنة ب��2% للمؤرش 

.500 S&P األمريكي
ويف الع�ام املايض نما امل�ؤرش MSCI بنس�بة 0.51% فقط 
وس�ط مخاوف من تداعيات الح�رب التجارية املندلعة بني 
الوالي�ات املتحدة والصني، باإلضاف�ة ألداء ضعيف عام عىل 

مستوى العالم بالنسبة لألسهم.

مقترح برلماني لجعل الحد األدنى 
للراتب التقاعدي 600 الف دينار

أعلن�ت النائب�ة ع�ن ائت�الف النرص هدى س�جاد، 
الخمي�س، عن تبني مق�رتح ضمن تعدي�ل قانون 
التقاع�د املوح�د يتضمن جعل الح�د األدنى للراتب 

التقاعدي 600 الف دينار.
وقالت س�جاد يف بيان ، إنه “وباالتفاق مع عدد من 
الس�يدات والس�ادة اعض�اء مجلس الن�واب نتبنى 
مقرتح ضمن تعديل قانون التقاعد املوحد يش�رتط 
ان يك�ون الح�د األدن�ى لرات�ب املتقاع�د 600 الف 

دينار”.
وأض�اف، أن “هذا املقرتح جاء تماش�يا مع الواقع 
االقتصادي ولكي يكون الراتب التقاعدي قريب من 
تلبي�ة احتياج املتقاع�د الذي ق�دم الكثري يف خدمة 
دوائ�ر الدولة، ولكي يش�عر بأن الدول�ة تعمل عىل 

االهتمام به”.
وأكدت س�جاد أن “املقرتح الذي تبنت�ه يلقى تأييد 
واس�ع داخل مجلس النواب”، مش�رية اىل “سعيها 
تضمين�ه بص�ورة نهائي�ة يف القانون املع�دل الذي 

سيصوت عليه مجلس النواب قريبا”.

الصوري: تخفيف عجز الموازنة مرهون بتقليص مخصصات ومنافع الموظفين
االقتص�ادي،  الخب�ري  ب�ني 
الخمي�س،  الص�وري،  ماج�د 
ان تخفي�ف العج�ز يف موازنة 
اىل  يحت�اج  املقب�ل  الع�ام 
املتعلق�ة  النفق�ات  تقلي�ص 
باملخصص�ات واملناف�ع الت�ي 
يحصل عليه�ا املوظفني، الفتا 
اىل ان الدولة س�تذهب باتجاه 
زي�ادة الرضائ�ب واالق�رتاض 

للقضاء عىل عجز املوازنة.
وق�ال الص�وري ، ان “هن�اك 
املوازن�ة  اه�داف  يف  غم�وض 
ب�ه  قام�ت  وم�ا  الجدي�دة، 
الحكومة م�ن إجراءات ماهي 
اال حل�ول ترقيعية، وس�تؤدي 
اىل زي�ادة األعب�اء يف املوازن�ة 

ورفع نسبة العجز”.
وأض�اف ان “الحكوم�ة ومن 
اج�ل التخل�ص او التخفي�ف 
اىل  تلج�أ  فق�د  العج�ز  م�ن 

زيادة الرضائ�ب او اللجوء اىل 
القروض او االثنني معاً، حيث 
هناك عدم ادراك ملهام املوازنة 

وتحويلها م�ن موازنة رقمية 
بالربام�ج  تعن�ى  برام�ج  اىل 
واألرق�ام الكلي�ة الت�ي تتعلق 

بالعملي�ة اإلنتاجي�ة وف�رص 
العمل التي س�تخلقها وتقليل 

النفقات التشغيليلة”.

وبني ان “مان�رش فيما يتعلق 
بتقلي�ص نفق�ات الرئاس�ات 
غ�ري  التش�كل  فه�ي  الث�الث 
النفق�ات  ج�زء بس�يط م�ن 
التش�غيلة، حي�ث ان القضاء 
ع�ىل العج�ز بش�كل صحي�ح 
يتطلب تقلي�ص كيل للنفقات 
التش�غيلية وخاص�ة مايتعلق 
باملخصص�ات واملناف�ع ل�كل 
املوظفني التي تش�كل نس�بة 
65% من اجم�ايل التعويضات، 
وبالت�ايل ف�أن هن�اك مبال�غ 

كبرية يمكن تقليصها”.
“تقلي�ص  ان  اىل  ولف�ت 
النفق�ات الكلية س�يوفر 20-

22 تريلي�ون دين�ار، وبالت�ايل 
تخفيف نسبة العجز، حيث ان 
بق�اءه س�يكلف الدولة الكثري 
م�ن القروض التي س�تترضر 

منها األجيال القادمة”.

الحكومة: موازنة 2020 تتضمن تحويل جميع المحاضرين لعقود
كش�ف املتحدث الرس�مي باس�م 
املكت�ب اإلعالمي لرئي�س الوزراء 
أن  الخمي�س،  الحديث�ي،  س�عد 
املقب�ل  للع�ام  املوازن�ة  قان�ون 
2020 س�يتضمن تحوي�ل جميع 

املحارضين اىل عقود.
“تم�ت  إن�ه   ، الحديث�ي  وق�ال 
اع�ادة 45 ألف يف وزارت�ي الدفاع 
والداخلية املفس�وخة عقودهم يف 
وزارتي الداخلية والدفاع “، مؤكدا 
“تأم�ني تخصيص�ات مالية لهم، 
وال توجد مش�كلة م�ن اصل 154 
ألف حتى هذه اللحظة سوف يتم 

تأمينها يف موازنة العام املقبل”.
الحكوم�ة  “ل�دى  ان  واض�اف 

احتي�اط ط�وارئ انف�ق من�ه يف 
املوازنة الحالية ترليوني دينار تم 

انفاقها عىل الدرج�ات الوظيفية 
الخاصة لحملة الش�هادات العليا 

للمهندسني، فضال عن املنح التي 
ستقدم لثالثة اشهر للعاطلني عن 

العمل يقدر 300الف عاطل”.
أن “العاطلني  الحديث�ي،  وأوضح 
ش�هرية  من�ح  يتلق�ون  س�وف 
لثالث�ة اش�هر لتأهيله�م تمهيدا 
لدخوله�م يف الس�وق م�ن خ�الل 
وتس�هيالت  ومس�اعدات  دع�م 
ارايض  قط�ع  وفت�ح  وق�روض 
النش�اء ورش ومشاريع صناعية 
صغرية ومتوس�طة”، مش�ريا إىل 
أن “موازن�ة العام 2020 تتضمن 
اىل  املحارضي�ن  جمي�ع  تحوي�ل 
عق�ود وعدده�م يق�در بعرشات 

اآلالف”.

البـان ابـو غريـب تطرح منتجات جديدة وتعتـزم طـرح جبـن المثلثـات الشهر المقبل
أعلن�ت مصانع البان ابوغريب التابعة 
اىل الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية 
الصناع�ة  وزارة  رشكات  إح�دى 
واملع�ادن، الخميس، عن ط�رح انواع 
جديدة من منتج�ات االلبان بمختلف 
العبوات اىل السوق املحلية بعد أحالتها 
لالس�تثمار ع�ىل رشكة امل�كاء كوناي 
الرتكي�ة ش�ملت منتجات لب�ن زبادي 
بالقش�طة وخمس�ة أنواع م�ن جبن 
الش�يدر املطبوخ أضاف�ة اىل منتجات 

اللبن الرائب والشنينة والقشطة.
وقال مع�اون مدير ع�ام الرشكة عبد 
الرحي�م عاي�د عبد الل�ه يف بي�ان ، إن 
“التوج�ه نحو االس�تثمار جاء بهدف 
أدخ�ال الخربات الفني�ة اىل داخل البلد 

وتطوي�ر كاف�ة الخط�وط االنتاجي�ة 
املوج�ودة وإع�ادة تش�غيل الخطوط 
االنتاجية العاطلة وزيادة االنتاج كماً 

ونوعاً”.
وأضاف عبدالله، أن “الرشكة حريصة 
عىل التع�اون مع الرشكة املس�تثمرة 

إلنج�اح مرشوع االس�تثمار ملا له من 
اهمي�ة كب�رية يف تحقي�ق االي�رادات 
روات�ب  ودف�ع  اب�و غري�ب  ملصان�ع 
موظفيه�ا أضاف�ة اىل منحه�م أجور 
أضافي�ة ومكاف�آت وحوافز ، مش�رياً 
اىل ان الخط�وط االنتاجي�ة يف املصانع 
تعمل بطاق�ات أنتاجية عالية بحاجة 
اىل استيعابها من قبل السوق العراقية 
املغرق�ة باملنتج�ات املس�توردة الغري 
صحي�ة الحتوائها عىل م�واد حافظة 
بخ�الف منتج�ات مصانع اب�و غريب 
الت�ي تمتاز بطعمها اللذي�ذ ونوعيتها 
العالي�ة لخلوها من أي م�واد حافظة 
او مغشوش�ة كونها منتجات مبسرتة 

ومجنسة”.

أمريكا تسرق نفط سوريا في وضح النهار  وتحصل على 30 - 40 مليون دوالر شهريًا
الرئيس السارق يواجه العزل نتيجة سياسته الفاشلة 

روس�يا اتهمت الواليات املتحدة بممارس�ة 
نش�اط غ�ري قانون�ي م�ن خالل رسق�ة ما 
قيمته ما بني 30 و40 مليون دوالر ش�هرياً، 
وع�ىل اعتب�ار أنه�ا أم�وال تع�ود للش�عب 

السوري.
ترام�ب يس�عى الحت�كار النف�ط الس�وري 
ع�رب رشكة إكس�ون موباي�ل التابعة لوزير 
الخارجي�ة األمريكي الس�ابق والتي يحصل 
ترام�ب م�ن خالله�ا ع�ىل عم�والت مالية 
ضخمة ، ويس�مح بموجبها للرشكة بإدارة 
تلك الحق�ول. ولكن من الالف�ت معرفة من 
ه�و املدي�ر التنفي�ذي له�ذه الرشك�ة الذي 
س�يوافق عىل توقيع صفقة تتطلب الدخول 
إىل منطق�ة مس�تقبلها مجه�والً، وما زالت 
تدور حوله�ا املعارك. ولكن الس�بب العميل 
الس�تمرار الس�يطرة األمريكي�ة ع�ىل تل�ك 
الحقول يأتي من أجل تأمني مساعدة مادية 
للفصائ�ل املوالي�ة لها دون امل�س بالخزينة 

األمريكي�ة .عودة عصاب�ات داعش ما زالت 
الش�ماعة التي تهدد بها واش�نطن س�وريا 
والع�راق من اج�ل بقاء قواته�ا يف قواعدها 
الحصين�ة والتي تنترش معظمه�ا يف العراق 

وقرب الحدود السورية .
االمري�كان اعادوا احتالل الع�راق اقتصاديا 
الحكوم�ة  اس�تنجاد  نتيج�ة  وعس�كريا 
الس�ابقة به�ا يف محاولة للحد م�ن احتالل 
داع�ش لبع�ض املحافظات والت�ي وجدتها 
واش�نطن فرص�ة الع�ادة االحت�الل ولك�ن 
بنوع�ني عس�كري واقتص�ادي م�ن خ�الل 
هيمن�ة ال�رشكات االمريكي�ة ع�ىل عق�ود 
الرتاخيص النفطية بعقود تصل من 50-30 

عاما وجني أرباح ضخمة من جراء ذلك .
يق�ول الخب�ري االقتصادي صال�ح الهمايش 
يف اتصال م�ع ) املراقب العراق�ي(: الرئيس 
األمريكي الذي يواجه اليوم اجراء وجلسات 
علني�ة م�ن اج�ل عزله م�ن الحكم بس�بب 

سياس�ته الفاش�لة تحول ما بني يوم وليلة 
اىل س�ارق للنفط الس�وري والعراقي , فهو 
يرف�ض س�حب قوات�ه م�ن مناط�ق االبار 

ويف  حمايته�ا  بحج�ة  الس�ورية  النفطي�ة 
حقيق�ة االم�ر ان عصابات داع�ش صنيعة 
أمري�كا س�لمت تل�ك الحق�ول الس�يادهم 

االمري�كان الذي�ن يرسق�ون معظ�م النفط 
الس�وري وبيع�ه لحس�ابهم فه�م يجن�ون 
ش�هريا املليارات من الدوالرات من بيع نفط 

س�وريا , مم�ا يثب�ن ان أمري�كا ورئيس�ها 
س�ارقون للنفط السوري وهم يدعون انهم 

يحاربون داعش .

وتابع الهمايش: أمريكا تتعامل مع س�وريا 
كأنه�ا مقاطع�ة أمريكية ويج�ب ان تدفع 
األموال من اج�ل محاربة داعش , فاملؤامرة 
واضح�ة وهن�اك تواط�ىء خليج�ي يف هذا 
الجان�ب , االمري�كان يختلق�ون االزمات يف 
منطقة الرشق األوس�ط من اجل ابتزاز تلك 
ال�دول بحج�ة حمايتهم من ع�دو افرتايض 
وجكامه�م يجربون لدف�ع األموال الضخمة 
الرض�اء أمريكا , فرتامب رجل اعمال وليس 
س�يايس وق�د انعكس�ت خلفيت�ه التجارية 
عىل سياسته الخارجية , فأ صبحت أمريكا 
تم�ارس سياس�ة ادفع لكي احمي�ك وبذلك 
أصبحت راراته تتجه صوب االقتصاد وليس 

االهتمام بمصالح حلفاء أمريكا.
من جهته يقول املخت�ص بالجانب النفطي 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  عب�اس  س�الم 
العراق�ي(: تمث�ل الس�يطرة األمريكية عىل 
تل�ك الحق�ول رضب�ة اقتصادي�ة موجع�ة 
بالنس�بة لس�وريا. وم�ع أن حج�م البرتول 
الذي انتجته س�وريا قبل الحرب كان صغري 
نسبياً، فقد أظهرت سجالت سورية رسمية 
أنها أنتج�ت، يف عام 1966، 600 ألف برميل 
يومياً. ولكن ذل�ك العدد تناقص حتى وصل 
إىل 300 ألف برميا عام 2011، وتوقف تماماً 
عند اس�تيالء عصابات داعش عىل املنطقة، 
وإنتاج�ه النفط لحس�ابه, وبالت�ايل أمريكا 
ترسق نفط س�وريا منذ س�نوات تارة تحت 
مس�ميات داع�ش وت�ارة تح�ت مس�ميات 
قس�د وغريها فالهدف واحد هو رسقة نفط 

الشعوب.

،،
،،

يواجه الرئيس األمريكي جلســـات علنيـــة من اجل عزله 
عن الحكم نتيجة تخبطه في سياســـة أمريكا الخارجية، والتي 
شـــهدت في عهده تحولها الـــى تجارية ربحية، مما اســـاء المريكا 
حســـب تصريحات مناهضيه في الكونجـــرس األمريكي. ترامب الذي 
تحول من رئيس الى سارق للنفط السوري والعراقي يرفض انسحاب 

قواته المرابطة قرب الحقول النفطية الســـورية بحجة حمايتها 
من صنيعة امريكا عصابات داعش.

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

استش�هد الشاب الس�عودي املعتقل حسني عبدالعزيز 
آل رب�ح، من بل�دة العوامية يف مدين�ة القطيف، تحت 
التعذي�ب املمنهج الذي مورس بحق�ه من قبل جالدي 
النظام السعودي يف سجن املباحث يف الدمام واملعروف 
بصيته اليّسء. وقد أفاد حس�اب »ناشط قطيفي« عىل 
»تويرت« أن »ش�هيد الّتعذيب املُعتقل الس�يايس حسني 

آل رب�ح تعرّض لل�رب املرّبح منذ لحظ�ة اعتقاله«، 
موضًحا أنه »تم الزج به يف زنزانة انفرادية حيث واجه 
ش�تى أنواع الّتعذيب وُحرم من كافة حقوقه املكفولة 
ضمن الرشائع الحقوقية والقوانني الدولية«. بحس�ب 
مصادر أهلية، أن »الشهيد سكن بحي الرتكيا بجزيرة 
ت�اروت، بع�د تهجريه م�ن بلدت�ه، غري أن الس�لطات 
السعودية اعتقلته من شقته، ثّم تعرض للتعذيب، ولم 

يص�دره بحق�ه أّي حكم. من جهته، ق�ال نائب رئيس 
املنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان  الحقوقي 
عادل الس�عيد، عرب حس�ابه عىل »تويرت« »العب كمال 
األجس�ام املعتقل حس�ني الربح يودع الحياة من داخل 
س�جن املباحث«، ُمضيًف�ا أن »املعتق�ل الربح تعرض 
للتعذي�ب الوح�ي من�ذ اعتقال�ه يف آب 2017، وكان 
يعاني من شلل جزئي ومضاعفات أخرى نتيجة ذلك«.

القطيف: استشهاد معتقل تحت تعذيب جالدي آل سعود  دولي دوليعربي  عربي 

تهم جديدة تالحق ترامب وصدامات حادة بين السياسيين والدبلوماسيين 
في أولى جلسات عزله العلنية

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيف�ة الق�دس العرب�ي أن ط�الب 
كلية الحق�وق يف جامعة »هارفرد« األمريكية 
غادروا قاعة تس�تضيف القنص�ل الصهيوني 
يف نيوي�ورك داني دايان بمج�رد ان بدأ بإلقاء 

كلمته.
وذكرت الصحيفة، يف تقري�ر تابعته »أملراقب 
العراق�ي« أن »الطالب غ�ادروا القاعة عندما 
االس�رتاتيجية  ح�ول  كلمت�ه  القنص�ل  ب�دأ 

القانونية للمستوطنات اإلرسائيلية«، مضيًفا 
إن »دايان اضطر إللقاء كلمته أمام مدرجات 
ش�به فارغ�ة، فيما واص�ل الط�الب وقفتهم 

االحتجاجية خارج القاعة«.
ورف�ع الط�الب الفت�ات ُكت�ب علي�ه باللغ�ة 
اإلنجليزية إن »املس�توطنات اإلرسائيلية غري 

قانونية«، و«املستوطنات جريمة حرب«.
والحًقا، قدم دايان شكره لكلية القانون التي 
أتاحت له الفرصة لتقديم محارضة يف جامعة 

»هارفرد« العريقة بحسب تغريدة نرشها عىل 
حس�ابه يف »تويرت«، ونرش ص�ورة من إحدى 
الزوايا التي تتجنب إظهار املدرجات الخاوية، 
غري أن أحد الناشطني رّد عليه قائاًل إنه »نيس 
الج�زء الذي غ�ادر فيه الط�الب محارضته«، 
بينم�ا انتقد طال�ب آخر إق�دام الجامعة عىل 
اس�تضافة »مج�رم ح�رب«، يف الوق�ت الذي 
تتعرض فيه غ�زة لعدوان بالطائرات الحربية 

اإلرسائيلية.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيف�ة الغاردي�ان تقري�را كتبت�ه، 

إيم�ي غراه�ام -هاريس�ون م�ن أوس�لو، 
ع�ن الناج�ني م�ن التعذي�ب يف س�وريا 

ومطالبتهم بالتحقيق يف جرائم الحرب 
يف بالدهم.

التقري�ر  بحس�ب  إيم�ي،  وتق�ول 
ال�ذي تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»الجئني سوريني يف النرويج انضموا 
إىل حملة أوروبي�ة تطالب بمقاضاة 
املس�ؤولني عن التعذيب والقتل دون 

محاكمة وجرائم الحرب األخرى، التي 
ترتكب يف س�وريا، مطالب�ني الحكومة 

النرويجية بالتحقيق فيها«.

وقد أدىل خمسة من الناجني من التعذيب بشهاداتهم 
عما تعرضوا له يف الس�جون السورية، وقدموا 
أدلة عىل ضلوع 17 من كبار املس�ؤولني يف 

الحكومة السورية.
وتأت�ي هذه الخطوة بع�د قرار االدعاء 
الع�ام يف أملانيا التاريخي بتوجيه تهم 
جرائ�م الح�رب لضابطني س�ابقني 
يف املخاب�رات الس�ورية، وفتح بذلك 
الباب ملقاضاة الضالعني يف التعذيب 

يف سوريا يف شتى أنحاء العالم.
وكان الضابط�ان يعيش�ان يف أملانيا 
بصفة الجئ�ني وألقي عليهما القبض 
هذا الع�ام، بعدما قدم ناش�طون أدلة 

عىل ضلوعهما يف التعذيب.

الغادريان: مطالبة النرويج بالتحقيق في جرائم
 الحرب في سوريا

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
لم يكن يتوقع الرئيس الرتكي، رجب طيب 
أردوغ�ان، أن فضائح�ه س�تالحقه خالل 
لقائه مع الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
حي�ث تعرض ملوقف مح�رج خالل املؤتمر 
الصحف�ي ال�ذي جمعهم�ا، عندما س�ئله 
مراس�ل قن�اة فوكس ني�وز عن الرس�الة 
التي بعثها الرئيس األمريكي له والتي قال 

فيها: »ال تكن متعنتا ال تكن أحمق«.
وعج�ز »أردوغان« يف بداي�ة األمر عن الرد 
ع�ىل س�ؤال املراس�ل الصادم�ة ل�ه، والذ 

بالصم�ت لحظ�ات قب�ل أن ي�رد يق�ول: 
»أعدتها بعد ظهر ه�ذا اليوم إىل الرئيس«، 
ولم يسرتسل، وحاول التهرب من اإلحراج، 
ب� اإلجابة عىل س�ؤال س�ابق وجه له قبل 

سؤال مراسل فوكس نيوز.
وكان الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب، 
ق�د بع�ث لنظ�ريه الرتك�ي رس�الة ف�ور 
إعالن�ه العدوان عىل س�وريا ق�ال فيها ل� 
»أردوغ�ان«: »ال تك�ن متصلب�ا. ال تك�ن 

أحمق«.
ونرش البيت األبيض يف التاس�ع من أكتوبر 

تل�ك الرس�الة الت�ي تس�ببت يف فضيح�ه 
ل�الرئيس الرتكي، وكانت الرسالة محاولة 
إلقن�اع أردوغ�ان بالرتاجع عن ق�رار غزو 
س�وريا ال�ذي أبلغ الرئي�س الرتكي نظريه 
األمريكي به يف مكاملة هاتفية يف الس�ادس 
م�ن أكتوبر ترشين األول. ويقول ترامب يف 
الرسالة: »فلنتوصل إىل اتفاق جيد!… أنت 
ال تري�د أن تكون مس�ؤوال ع�ن ذبح آالف 
األش�خاص وأنا ال أريد أن أكون مس�ؤوال 
ع�ن تدم�ري االقتص�اد الرتكي، وس�أفعل 

ذلك«.

كيف أحرج مراسل »فوكس نيوز« أردوغان«؟

: طلبة جامعة »هارفرد« ُيحرجون القنصل العربي  القدس 
 الصهيوني في نيويورك

المراقب العراقي/ متابعة...
انتقدت مراجعة اجرتها األمم املتحدة 
بش�دة مرص بسبب سجلها يف حقوق 
دبلوماس�يون  وأع�رب  اإلنس�ان، 
ع�ن مخاوفهم م�ن ظ�روف اعتقال 
الس�جناء وتناقص الحري�ات يف البلد 
الذي شهد مؤخرا تظاهرات معارضة 

للنظام.
وخ�الل م�ا يس�مى ب�� “املراجع�ة 
الدوري�ة العاملي�ة” الت�ي تخضع لها 

جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
وعددها 193 دولة، كل أربع س�نوات 
تقريبا، أع�رب ممثلون من مجموعة 
واس�عة من الدول عن قلقهم بش�أن 

انتهاكات خطرية تجري يف مرص.
وأع�رب العدي�د ع�ن قلقه�م بش�أن 
مزاع�م بممارس�ة التعذيب وعمليات 
واالختف�اءات  التعس�فية  القت�ل 
القرسي�ة، إضافة إىل مخاوف بش�أن 
محاكمات جماعي�ة وظروف اعتقال 

س�يئة والتميي�ز ضد امل�رأة، وتطبيق 
عقوبة اإلعدام.

ولكن املخ�اوف تركزت ع�ىل تناقص 
فضاء املجتم�ع املدني يف الب�الد، بعد 
م�ن  ش�خص   4000 نح�و  اعتق�ال 
بينه�م محامون ونش�طاء وأس�اتذة 
جامعيون وصحافيون، يف موجة من 
االعتق�االت بعد تظاه�رات نادرة ضد 
الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس 

يف أيلول/سبتمرب.

وواجه الس�ييس إدانة دولي�ة لقمعه 
منظم�ات املجتمع املدن�ي منذ توليه 
الس�لطة يف 2014، اي بع�د ع�ام من 
اإلطاح�ة بالرئيس اإلس�المي محمد 

مريس.
وق�ال الس�فري الربيطان�ي جولي�ان 
بيثويت “ال نزال قلقني بش�أن القيود 
ع�ىل املدافعني ع�ن حقوق اإلنس�ان 
بما فيه�ا االعتقاالت وحظر الس�فر، 

وتجميد األصول”.

المراقب العراقي/ متابعة...
علق قائ�د الحرس الثوري اإليراني، اللواء »حس�ني 
س�المي«، عىل اغتي�ال القيادي يف حرك�ة »الجهاد 
اإلس�المي« الفلس�طينية »بهاء أبوالعطا«، معتربا 
أنه »يق�رب الكيان الصهيوني خط�وة وراء خطوة 

من نهايته الحتمية«.
وق�ال »س�المي« إن »ص�رب العال�م اإلس�المي عىل 
الجرائ�م الصهيوني�ة ي�كاد ينته�ي، وه�م يهيئون 
الظ�روف لس�قوطهم بأيديهم من خ�الل مواصلة 

األعمال الرشيرة يف املنطقة«.
وأض�اف أن »األعم�ال الوحش�ية، مثل اغتي�ال أبو 
العطا تق�رب الكيان الصهيوني خطوة وراء خطوة 

من نهايته الحتمية«.
وش�دد »س�المي« ع�ىل أن »الدف�اع امل�رشوع كان 
وس�يبقى حقا من حقوق حركتي حماس والجهاد 
اإلس�المي، والش�عب الفلس�طيني ككل، يف وج�ه 

الجرائم الصهيونية«.
وأك�د قائد الح�رس الث�وري اإليران�ي، أن بالده لن 
تتوقف أو ترتاجع يف مجال القضايا الدفاعية »ألنها 
خ�ط أحم�ر وغري قابل�ة للتفاوض«، مش�ريا إىل أن 
»الصواريخ اإليرانية باتت دقيقة« والقوات الجوية 

سرتد عىل أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران.
ورأى »س�المي« أن الصواريخ الباليس�تية اإليرانية 
أنهت أسطورة حامالت الطائرات األمريكية، مشددا 

عىل أن األس�اطيل األمريكية لم تع�د يف مأمن يف أي 
مكان من العالم، واألمريكيون يعلمون ذلك.

وكانت وزارة الخارجية اإليرانية قد دانت »بش�دة« 
الغارات التي ش�نها الجي�ش اإلرسائييل عىل قطاع 

غزة، واغتيال أحد قادة حركة »الجهاد اإلس�المي« 
مالحق�ة  »رضورة  ع�ىل  مؤك�دة  الفلس�طينية، 
االحت�الل اإلرسائييل يف املحاك�م الدولية عىل جرائم 

الحرب يف فلسطني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن الناطق الرس�مي باس�م الحكوم�ة الكويتية، 
»طارق املزرم«، تقديم الحكومة اس�تقالتها، ألمري 
البالد عق�ب يوم من طرح الثق�ة بوزيري الداخلية 

واألش�غال.
وقال »امل�زرم« يف ترصيح صحفي، تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »رئيس الوزراء جاب�ر املبارك الصباح 
تق�دم باس�تقالة الحكوم�ة، إىل أمري الب�الد صباح 

األحمد الجابر الصباح«.
وأرجع »املزرم« االس�تقالة »لتتس�نى إعادة ترتيب 
العمل الوزاري«. وتأتي االس�تقالة عقب يوم واحد 
من اس�تجوابني لوزيري األشغال واإلسكان »جنان 
بوش�هري«، والداخلي�ة، »خال�د الج�راح الصباح« 

اللذين انتهيا بتقديم طلب طرح الثقة فيهما.

وتقدم�ت إثر ذلك وزيرة األش�غال باس�تقالتها من 
الحكوم�ة، فيما حدد رئيس مجلس األمة )الربملان( 
»م�رزوق الغانم«، األربعاء املقب�ل موعدا للتصويت 

عىل طلب طرح الثقة بوزير الداخلية.

وتعترب الحكومة املس�تقيلة الس�ابعة التي يرأسها 
»جابر الصباح«، وتش�كلت، يف كانون األول 2017، 
حيث س�بق أن ترأس الحكومة للمرة األوىل، ترشين 

الثاني 2011.
وم�ن الس�يناريوهات املتوقع�ة تعدي�ل مح�دود يف 
الحقائ�ب الوزاري�ة، أو ق�د يح�دث تغيري ش�امل، 
وإع�ادة تكلي�ف رئي�س ال�وزراء املس�تقيل »جابر 

املبارك الصباح« بتشكيل حكومة جديدة.
م�ن جانب�ه ق�ال رئي�س مجل�س األم�ة الكويتي، 
»م�رزوق عيل الغان�م«، إنه ال نية ألم�ري البالد لحل 
املجلس يف الوقت الحايل، مش�ريا إىل أنه نقل للقيادة 
السياس�ية وجهة النظر بشأن رضورة وجود فريق 
حكومي جديد متجانس، وذكر يف سلس�لة تغريدات 

عىل »تويرت«.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف الس�فري األمريكي ل�دى أوكرانيا 
عن وقائع جديدة تعزز الشكوك املحيطة 
بالرئيس دونالد ترام�ب، وذلك خالل أوىل 
التأريخي�ة يف إط�ار  العلني�ة  الجلس�ات 

التحقيق الهادف إىل عزل الرئيس.
واختار الديمقراطيون الس�فري األمريكي 
ل�دى أوكرانيا، ويليام بيل تايلور، الفتتاح 
ه�ذه الجلس�ات أم�س األربع�اء، والت�ي 
ُنقل�ت مبارشة ع�ىل التلفزيون، إىل جانب 
الدبلوم�ايس ج�ورج كن�ت، املتخص�ص 
الخارجي�ة  يف  األوكراني�ة  بالش�ؤون 

األمريكية.
وق�ال تايلور تح�ت الَقس�م: إن »ترامب 
كان مهتماً بفتح تحقيق بش�أن خصمه 
ج�و بايدن يف أوكرانيا أكث�ر من اهتمامه 

بالوضع يف هذا البلد«.
أن الس�فري  أن�ه علِ�م مؤخ�راً  وأض�اف 
األمريكي لدى االتحاد األوروبي، غوردون 
س�وندالند، ق�د أعل�ن ذل�ك يف  26 أيل�ول 

2019، بعد مكاملة مع الرئيس.
ولك�ن ترام�ب ق�ال ع�ن س�وندالند هذا 
الش�هر: إنه »ي�كاد ال يع�رف الرجل، وال 
أعرف ش�يئاً عن ه�ذا األمر، هذه أول مرة 

أسمع به«.
وح�رص كل من كن�ت وتايلور عىل تأكيد 
أنهما ال يتبعان أي حزب سيايس، وأنهما 
ق�د خدم�ا يف عه�ود رؤس�اء جمهوريني 

وديمقراطيني عىل السواء.
ولكن يف ظل االنقس�ام الشديد الذي تثريه 
قضية أوكرانيا يف الوالي�ات املتحدة، عمد 
الجمهوري�ون اىل التش�كيك يف مصداقية 

الرجلني.
ومن�دداً ب�«حمل�ة هذيان ش�عواء«، قال 
ترام�ب إن�ه »مش�غول ج�داً« بش�كل ال 
يتيح له متابعة جلس�ات الكونغرس عىل 
التلفزيون والتي تجري يف وقت يس�تقبل 

فيه نظريَه الرتكي رجب طيب أردوغان.
ومدافعاً عن نفس�ه ومؤكداً براءته، تعهد 
ترامب بأنه سيغسل »عار« هذا التحقيق، 
يف صناديق االق�رتاع، بفوزه بوالية ثانية، 

يف نوفمرب ترشين الثاني 2020.
وبدأ مجلس النواب التحقيق أواخر أيلول 
س�بتمرب املايض، بهدف مس�اءلة ترامب، 
ع خالل  عق�ب تقاري�ر قال�ت إن�ه ش�جَّ
مكامل�ة هاتفية، زعيم دول�ة أجنبية عىل 
إج�راء تحقيق ق�د ير بأح�د خصومه 

السياسيني.
وكش�ف البيت األبيض عن فحوى املكاملة 
الهاتفي�ة التي دارت ب�ني ترامب ونظريه 

األوكراني فولوديمري زيلينسكي.
وأُجريت املكاملة يف 25 تموز املايض، وهنَّأ 
خاللها ترام�ب نظ�رَيه األوكراني بفوزه 
باالنتخاب�ات الرئاس�ية. وتحوم فضيحة 
املكاملة حول طلب ترامب من زيلينس�كي 
فت�ح تحقي�ق بقضي�ة فس�اد يف كيي�ف 
ضد ج�و باي�دن، ُمنافس�ه الديمقراطي 
بانتخابات الرئاسة املقبلة )عام 2020(، 

وابنه هانرت، بهدف تشويه سمعتهما.
ودفعت فضيحة االتصال مع زيلينس�كي 
مجل�س الن�واب األمريك�ي، ذا الغالبي�ة 
الديمقراطي�ة، إىل فتح تحقي�ق يرمي إىل 

عزل الرئيس ترامب.
وكانت جميع جلسات العزل التي يجريها 

الديمقراطي�ون يف مجلس النواب مغلقة، 
وكل م�ا ُن�رش عنه�ا مج�رد ترسيب�ات، 
يف ح�ني ب�دأت الجلس�ات العلني�ة أمس 
األربعاء، لُتمكن العامة من االس�تماع إىل 

إفادات الشهود.
»واش�نطن  صحيف�ة  علق�ت  بدوره�ا 
بوس�ت« ع�ىل اليوم األول لجلس�ات عزل 
الرئيس دونالد ترام�ب ىف مجلس النواب، 
وقال�ت إن الجلس�ة ش�هدت صداما بني 
السياس�يني والدبلوماسيني بقدر الصدام 
املعتاد ب�ني الديمقراطيني والجمهوريني، 
ومث�ل كل يشء آخ�ر تقريبا يف واش�نطن 
ىف الس�نوات الثالث املاضية، وحتى بدون 
وجود ترام�ب ىف املكان نفس�ه، كان هذا 
حلق�ة أخ�رى من ترام�ب ش�و، وتحول 
الحكومة األمريكية إىل دراما طويلة حول 

شخصية كربى.
ووصفت الصحيفة الجلس�ة التى عقدت 
أمام لجنة االستخبارات ىف مجلس النواب 
بأنه�ا كان�ت درس�ا دقيق�ا يف »املدنية«، 
وتذك�ريا ب�أن الوالي�ات املتح�دة توظ�ف 
كتائ�ب م�ن املبعوث�ني الذي�ن يعيش�ون 
لف�رتات طويل�ة ىف بل�دان غ�ري صديق�ة 
ىف كث�ري من األحي�ان، ويمثل�ون مصالح 

وطنهم.
ولفتت الصحيفة إىل أن الجلس�ة كشفت 
عن تفاصيل جديدة، منها ما قاله السفري 
ويلي�ام تايل�ور، القائم بأعمال الس�فري 
األمريك�ى لدى أوكرانيا بأن أحد موظفيه 
سمع ترامب يس�أل عن التحقيقات التي 
ح�ث أوكرانيا ع�ىل إجرائها بش�أن نائب 

الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانرت.

مراجعة أممية تنتقد السجل المصري في مجال حقوق اإلنسان

الحرس الثوري عن اغتيال أبو العطا: نهاية الكيان
 الصهيوني قد اقتربت

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها وتوقعات بإعادة تكليف رئيسها 
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بعد ١٦ عاما من س�قوط نظامه بقيت الحرسة يف قلبه لرتكه حكم العراق 
دون أن يقيض عىل من بقي من شعبه .

بعد ١٦ عرش عاما من العيش بذلة لرجاله املجرمني الذين
اختف�وا يف جحوره�م وبيوته�م كقائده�م املج�رم ص�دام ال�ذي أخرجه 

األمريكان من جحره
بعد ١٦ عرش عاما من العيش باملنايف ملجرميه الهاربني خارج العراق خوفا 

من قصاص الشعب .
بع�د ١٦ عاما من عرقلة مش�اريع الدول�ة والعبث بمؤسس�اتها وتعطيل 

الخدمات .
بعد ١٦ عاما من تخفي الرفاق ولبسهم لباس الوداعة واألخالق الطيبة .

بعد ١٦ عاما من التخفي خلف ستار الدين إلظهار توبتهم من جرائمهم .

بعد ١٦ عاما من التغلغل داخل األحزاب وتقمص شخصيات أخرى مساملة.
بعد ١٦ عاما من تنصل األبناء من تأريخ آبائهم وتربيهم من أفعالهم.

بعد ١٦ عاما من إتاحة الفرصة لهم للعيش مع أبناء الشعب بسالم
بع�د ١٦ عاما م�ن تبني الرف�اق والرفيقات الديمقراطية ومش�اركتهم يف 

العملية السياسية تحت واجهات سياسية متعددة كذبا ونفاقا.
بع�د ١٦ عاما والحلم يراودهم.يف الع�ودة للحكم الدكتاتوري الدموي الذي 

تربوا عليه.
بع�د ١٦ عاما من العيش الرغيد والع�ودة للوظيفة والرواتب املرتفعة لهم 

وملتقاعديهم.
بع�د ١٦ عاما والتعامل معهم بالقول عفا الله عما س�لف والتعامل معهم 

بالحسنى .
واخريا ألقى حزب البعث بنفسه يف تظاهرات أكتوبر. ترشين األول مستغال 
حاجة الناس وأخطاء العملية السياس�ية معتق�دا عودته للحكم مطمئنا 

بدعم إرسائيل وأمريكا له .
ولكن ال يعلم العفو عنهم انتهى وباب التس�امح أغلق والش�عب اسرتجع 

الذكريات القديمة لجرائمه .
ويف التظاهرات األخرية ُكش�فت خيوط تنظيماتهم واُكتش�فت مؤامرتهم 
وظهرت حقيقة أبنائهم، وانكش�ف الس�رت عن املتملقني لهم وعن حقيقة 

الصغار من البعثني الذين قالوا نحن سايرنا البعث يف حكمه .
هذه املرة سيكون رد الشعب عليهم أقىس من يوم سقوط نظامهم

وسيكون الرد عىل املتملقني لهم بشكل لم يتصوروه ألنهم شجعوا البعثيني 
املجرمني عىل تعطيل الحياة وإيذاء الناس

وحض�ور هؤالء بالتظاهرات أعطى تصورا لآلخرين أنهم حقا متظاهرون 
وأصحاب مطالب .

وال ينفع التربير بعدها ألن القلم قد جرى إال من تاب اآلن وتدارك املوقف .

حزب البعث ينتحر .!
بقلم/ عبد الزهرة حسين

بيان كتائب حزب اهلل تشخيصات للعقد وأساليب واضحة في الحل

،،
بقلم / ناهض الهندي..

وانطل�ق ليحدد م�وارد هذا ال�رتدي من جه�ة الوعي 
باألهمية الش�ديدة لهذه املواد، وليس من باب التعداد 
اإلنش�ائي الف�ارغ كم�ا يفع�ل الكث�ري من الساس�ة 
واألح�زاب يف بياناته�م الخالي�ة من أي معنى س�وى 
الضح�ك عىل الذق�ون. يقرتح البيان م�ن خالل تعداد 
هذه املوارد بش�كل دقيق حل�والً لها يف بعض األحيان، 
إن خف�ي العالج، فهو ال يكتفي بذكر الرتدي الصحي، 
ب�ل يطالب “بالضم�اِن الصحّي” كع�الج لهذه األزمة 
املس�تعصية. ويذك�ر التعلي�م، والخدم�اِت وال يخفى 
االنحط�اط فيهم�ا، ولكنه ح�ني يتعرض للس�كن ال 
يكتف�ي باملهزل�ة الدعائي�ة التي مارس�ها وم�ا يزال 
يواص�ل السياس�يون والتنفيذي�ون باألخ�ص منه�م 
بممارس�تها بالحديث عن تخصيص وتوزيع األرايض 
من غ�ري تقديم الخدم�ات له�ذه األرايض أو تحويلها 
اىل حل�ول حقيقية الزمة الس�كن. البيان يضع العالج 
الحقيق�ي الكفي�ل بحل هذه املش�كلة، ويطلب توفري 
“الس�كن الالئق” وليس قط�ع أراٍض مهجورة خربة. 
وعندم�ا يتحدث عن البطالة فان�ه ال يطالب بالتعيني 
يف املؤسس�ات الحكومي�ة، الن هذا لم يك�ن حال ابدأ، 
ب�ل كان ولم يزل تقويضا القتص�اد البلد، عملت عليه 
الحكوم�ات املتعاقب�ة بسياس�ة اقتصادي�ة فاش�لة، 
إما تالعبا بمش�اعر واحتياجات الجماه�ري أو تنفيذاً 
ملخطط تخريبي يف بناء دولة ريعية فاش�لة تسقط يف 
أول هزة تصيب أس�واق النفط، وقد أثبتت األيام فشل 
هذه السياس�ة وكشفت النوايا الحقيقية من اإلرصار 

عليها. 
يف املقاب�ل يطال�ب البي�ان “بُف�رص العم�ِل” التي إن 
توفرت أينما كانت س�واء يف القطاع الخاص أو العام، 
فان ذلك أمر كفيل بحل مشكلة البطالة بشكل حقيقي 
وكب�ري وتق�يض يف الوقت ذاته عىل الجس�م الحكومي 
املرتهل التي صنعته السياس�ة االقتصادية الفاش�لة. 
إن الحل�ول االقتصادي�ة واالجتماعية للمش�اكل التي 
ذك�رت يف البيان يك�ون “بالعدالة يف توزي�ع الثرواِت” 
مل�ا يعلمه الجميع م�ن بروز ظاه�رة التمايز الطبقي 

واالنقس�ام االجتماعي املرتتب اثر ه�ذا التمايز. هذه 
الظاهرة نفس�ها خلقت مناخاً اجتماعياً مأزوماً أهم 
س�ماته عدم ثق�ة الش�عب بالنظام الس�يايس ككل. 
وال يتحق�ق هذا التوزي�ع العادل للث�روات إال بوجود 
“سلطٍة قضائيٍة تضمُن منَع الفاسدين من االستئثاِر 
”. إن انتقال البيان اىل الس�لطة القضائية  باملال العامِّ
إش�ارة رصيحة منه اىل التقصري الكبري لهذه السلطة 
للحد من هذا الفس�اد، وهذا التقص�ري واحد من اكرب 
املش�اكل العظمى يف هذا البلد وهو م�ن اهم البواعث 

التي دفعت الناس للخروج والتظاهر.
ويطل�ب بي�ان كتائب ح�زب الل�ه من هذه الس�لطة 
إضاف�ة ملا ذكر من منع االس�تئثار باملال العام، أيضا 
“قط�ع داِب�ِر الخونة”. فهو ال يقرر تقصري الس�لطة 
القضائية وال تحديد وظيفتها التي عجزت عن القيام 
به�ا ويدعوه�ا للنه�وض بها وحس�ب، ب�ل يلفت اىل 
املش�كلة األعمق الت�ي يعاني منها البل�د وهي وجود 
الخون�ة الذين يجلس�ون يف س�دة الحكم م�ن “الذين 
يعبثون بأمن العراق، ويتواط�أون مع أعدائه” وهذه 

من اعظم املشاكل.
إن األعداء ق�د وضعوا مهاماً مح�ددة لهؤالء الخونة، 

وهي،أوالً: منع هذا البلد من االستقرار.
ثاني�اً: اس�تنزاف إمكاناِتِه املادّي�ة والبرشّية. وينتقل 
البيان لتحديد هذا الع�دو بوضوح تام وبالتايل ليحدد 
ارتباط ه�ؤالء الخونة حني يقول “إّن تدخالِت أمريكا 
كانت – وم�ا زالت- تنتهُك الس�يادَة الوطنيَة، وتعمُل 
ع�ىل الدواِم لتحقي�ِق مآربها الخبيث�ة”. ويثري الوعي 
ل�دى الجمهور ب�أن ما يحدث يف الع�راق هو جزء من 
مخطط إلث�ارة الفوىض يف املنطقة عموماً وال يتوقف 

عن�د حدود البل�د ليعط�ي الجمهور إش�ارة اىل النظر 
لإلحداث الجارية بأفق واس�ع وع�دم االنغالق يف اطر 
ضيق�ة لتضليل الن�اس كما تفعل بع�ض الدوائر عن 
عمد. ويحذر البيان من خط�ر أمريكا وخطر ادِّعائها 
مس�اندَة مطال�ِب الجماه�رِي، أو تقديمه�ا توصياٍت 
كما فعلت بإصداره�ا البيان األخري عن البيت األبيض 
بالدع�وة اىل االنتخابات املبك�رة، ويصف أمريكا بانها 

بيت الرّش، وال يمكن أن يصدر من بيت الرش خرياً.
ويح�ذر البي�ان الجماهري من هذه الُخدع�ٌة ويدعوها 
اىل مراجع�ة ِس�ِجلُّ أمري�كا اإلجرام�يُّ األس�وُد بحق 
شعب العراق، وش�عوب العالم ليكتشف بنفسه نوايا 
ه�ذه الدعوات. َب�ْل انه ينبه ه�ذا الجمه�ور الثائر اىل 
حقيق�ة راس�خة، أن فاقد ال�يء ال يعطي�ه، فالذي 
يعامل الشعب األمريكي نفس�ه وتظاهراته ومطالبه 
بأش�ّد أن�واع القمِع، والقس�وِة، والتميي�ز العنرصّي، 
والكراهي�ة، ه�ل يصلح ألن يقدم نصائح�اً أو يرتجى 

منه خري؟.
ثم ينتقل تخصيصا اىل الدور الذي تمارس�ه الس�فارة 
األمريكية يف بغ�داد – وهي األكرب يف العالم- من أدوار 
�سَ والتآمَر ع�ىل العراق واملنطقة، ويش�ري اىل  التجسُّ
مس�ألة مخفي�ة ع�ن عام�ة الش�عب لم ي�رصح بها 
السياس�يون م�ن قبل ب�ل تعم�دوا عدم اإلش�ارة لها 
مطلق�ا، وال حتى بالتلميح البعي�د، وهي تحمل عبء 
كبرياً من مرصوفات هذه الس�فارة عىل ميزانية البلد 
م�ن خالل تقدي�م خدمات خاصة له�ا. ويحدد البيان 
املهم�ة الحقيقي�ة أم�ام الش�عب والجماه�ري وه�ي 
�ِس ولي�س التوجه لس�فارات  التص�دي لوكر التجسُّ
وقنصلي�ات أخ�رى وغ�ض النظر عن بي�ت الرش. انه 

يتحدث عن الواجب “بقطُع دابر هذا الرسطاِن، وطرُد 
الس�فرِي األمريكّي، وإغالُق س�فارة ال�رش”، ويرى إن 
هذا فعال اصب�ح لزاما عليه القيام وتجنب التس�اهل 
م�ع وجود هذا الوكر، ألنه رسطان وال ش�فاء من هذا 

املرض الخبيث أال باالستئصال.
البيان يح�دد هنا الخطوة التالية التي س�وف تنهض 
به�ا كتائب حزب الل�ه من عملية الضغط الس�يايس، 
لينتقل ملناقش�ة الوضع الداخيل ومشاكله بتشخيص 
دقيق ألصل املشكلة وتحديد رصيح للواقع بال مواربة، 
فيته�م النظاُم الس�يايسُّ ال�ذي ُبِنَي ع�ىل املحاَصَصِة 
الطائفّيِة، وتوزيِع املناصِب واملكاسِب بني الِقَوى التي 

ُتمثُِّل املكوناِت، ويحدد العلة من خالل نقاط :
االحت�الُل  بمصّمم�ه  النظ�ام  ه�ذا  وج�ود  يف  أوال: 
،وثانياً: يؤس�س بعد اإلقرار الرصيح بعبثية  األمريكيُّ
ه�ذا النظام الفاش�ل ومن أوج�ده لتحقي�ق أغراضه 
الخبيث�ة، تبع�ا للقواع�د العقلي�ة واملنطقّي�ة بخط�أ 
َل “قًوى لُِمَكوٍِّن واحٍد َما آلَْت إليه  التوجهات التي تحمَّ

أوضاُع العراِق” وال يدافع عنها باملطلق.
انه يصف نتائج أعمال هذه القوى السياسية بالفشل 
الذريع يف جميِع املجاالِت. وال يكتفي بعدم تربئة أحد، 
ب�ل يدع�و اىل “أن تِق�َف جميُع ِق�َوى املكوّن�اِت تحَت 
طائلِة املحاس�بِة”، ويجعل ذلك أمراً ال يمكن التهاون 
به، بل يح�دده بمفردة واضحة الداللة وهي الوجوب. 
بكلمة أخرى أدق، فان هذا هو األمر الثاني الذي سوف 
تس�ري عليه الكتائب يف عملها الس�يايس بعد محاربة 
الس�فارة األمريكية والسعي اىل أغالقها وطرد السفري 
األمريك�ي، واعن�ي به محاس�بة كل أطراف الس�لطة 
واملحاصص�ة. يص�ف البيان أفعال تل�ك الجهات التي 

تدع�ي تمثيل املكون�ني اآلخرين “بأقذَر أن�واِع النفاِق 
يف وس�اِئلَِها اإلعالمّي�ِة” وأنها لن َتنأى بنفِس�َها َعّما 
حلَّ بالبلِد ِمن خراٍب وفس�اد، بم�ا “تمارُس وُتحرِّض 
ضّد النظاِم الس�يايسِّ يف صورٍة من صوِر اإلس�تغفال 
والتضلي�ِل بح�ق ش�عِبَنا العزي�ِز”، يف محاول�ة منها 

إلخفاء الدور الذي تمارسه.
ويب�دأ بتحديد تلك الجهات بوض�وح رصيح للغاية يف 
تحديد املوضع التنفيذي وَمنَشأ املحاصَصَة يف تشكيِل 
الحكوم�ِة وهو الربمل�اُن؛ وتقدم الكتائ�ب إعالنا ليس 
جدي�دا من حيث م�ا يطرح ع�ن بيع املناص�ب، لكن 
ألول م�رة تعل�ن جهة معروف�ة ومؤثرة ع�ن وظيفة 
الربملان يف هذا النظام الس�يايس الفاش�ل بتحّوله من 
تمثيل الشعب إىل سوٍق ُتَباع فيه املناصُب والتعييناُت، 
وصريورته محالً تعزُِّز فيه مكتس�باِت عشائَر معينة؛ 
مثَل الكرابلِة، والحالبس�ِة الذين لهم السطوة الفعلية 
اآلن يف تمثيل الوس�ط السني، ويشري البيان اىل تراجع 
دور آِل الُنجيِف�ّي بالقول “يف وقٍت ما، ولكن تراجعهم 
ه�ذا ال يربئهم من القيام به�ذا الدور التخريبي يف بيع 
املناص�ب. وال يكتف�ي البي�ان باتهام رئاس�ة مجلس 
الن�واب باملحاصصة وبي�ع املناصب وحس�ب، بل إن 
“األم�َر وصَل إىل حّد الخيانِة الُعظمى للبالد، واملتاجرِة 
بالقضاي�ا املصريّي�ِة املرتبط�ِة باألم�ِن والس�يادِة”، 
يف إش�ارة علني�ة للتعاون م�ع الع�دو الصهيوني من 
خ�الل عالق�ات يت�م التكت�م عليها م�ن قب�ل القوى 
السياس�ية وأعلنت كتائب حزب الله منفردة عن هذا 
ال�دور الخيان�ي الخطري الذي تقوم ب�ه جهات معينة 

وخصوصا رئاسة الربملان.
ويواص�ل البيان تعرية ه�ذا النظام الس�يايس بجرأة 

كب�رية بتش�خيص “الفس�اِد املس�ترِشي يف رئاس�ة 
الجمهورّي�ة؛ وهو الذي يفِت�ُك بالجس�ِد العراقيِّ بما 
يف�وُق “تس�عَة” أضع�اِف مس�تَوى فس�اِد العاملنَي 
�لطِة التنفيذّي�ِة”. وبمالحظة الرقم  يف منظوم�ِة السُّ
تس�عة، وليس عرشة كما ألفت عليه العادة يف الكتابة 
اإلنش�ائية تتوض�ح لنا نواي�ا كاتب هذا البي�ان، بأنه 
ين�وي الق�ول إن هذا ليس اتهاما إنش�ائيا بالفس�اد، 
بل عىل عل�م ودراية وبأرقام دقيقة متوفرة لديه وهو 
تحذي�ر لتلك الجه�ة أكثر من كونه تبيين�ا لفعلها. ُثمَّ 
ينب�ه البيان رئي�ِس ال�وزراِء اىل رضورة االلتفاَت من 
غفلت�ه وإىل حقيقة قائمة لم يعطه�ا االهتمام الالئق 
به�ا، وهي أن القراراِت اإلصالحية “التي اتخذها بدأْت 
؛ خدمُة  ُتَس�وَُّف من بع�ِض عنارص جهاِزِه التنفي�ذيِّ
هُيوأمريكّي”. وينبهه يف ذلك اىل الخرق  للم�رشوِع الصَّ
الكب�ري الحاص�ل يف مكتب�ه. مخاطبت�ه بلقب الس�يد 
رئيس الوزراء كم�ا فعلت املرجعية يف كل خطبها منذ 
ان�دالع األزمة حت�ى اآلن عندما تجنب�ت توجيه النقد 
ل�ه، يؤكد أن هن�اك ما يمكن التعويل عليه كش�خص 
لحد اآلن يف مواجهة القوى السياسية املنشأ الحقيقي 
لس�لطة الفس�اد. لكن هذا ال يعفيه من توجيه النقد 
له بالتباطؤ يف عملية اإلصالح أو الغفلة الحاصلة عن 
حج�م املخطط يف تدم�ري الدولة واندس�اس عنارصه 
اىل أدق األجه�زة التنفيذي�ة وأقربه�ا لس�لطة الق�رار 
الحكومي، وإن حس�ن نوايا رئي�س الوزراء لن تعفيه 
من تحمل املس�ؤولية إن عجز عن القي�ام بدوره كما 

ينبغي.
ويف الختام يحدد البي�ان املوقف العميل لكتائِب حزِب 
الل�ِه بالوقوف التامَّ م�ع مطالِب املتظاهري�َن الَحّقِة 
تميي�زا لها عن بعض املطالب�ات ذي األجندة الخاصة 
التي جرى تبيينها يف ثنايا البيان. وتحدد كتائب حزب 
الله موقعها بأنها من املتظاهرين وأنها ليس�ت جزًءا 
م�ن هذه الطبقة السياس�ية، وبالتايل إنها لن تقف يف 
موقف الدفاع عن احد من هذه القوى السياس�ية، بل 
يف املقابل س�وف تصطف مع املتظاهرين. وس�يكون 
العمل الس�يايس لكتائب حزب الله ه�و مراقبِة األداِء 
الحكوم�ّي والربملانّي عن ُق�رب، ال االكتفاء بالوقوف 
بعي�دا واالنحص�ار يف الجهد العس�كري، وهذه نقطة 
مهمة ج�دا، وألول مرة تعلن عنه�ا كتائب حزب الله 
رصاحة بتفعيل دورها الس�يايس من خ�الل املراقبة 
الجادة رغم إرصارها عىل تجنب املش�اركة يف العملية 
السياس�ية والجهد التنفيذي. ه�ذه املراقبة لن تكون 
ضمن لعب�ة السياس�ة التي تس�وف اإلصالحات، بل 
س�وف تكون وفق األُط�ر الزمنّي�ِة الت�ي طالََبْت بها 
املرجعّي�ُة. إن اإلش�ارة للمرجعي�ة يف ه�ذه النقط�ة 
تحدي�داً يعن�ي أن املرجعي�ة ه�ي املوج�ه والبوصلة 
الحقيقية لإلصالح، وانها تضع نفس�ها كواحدة من 
الس�بل األخرى إلجبار القوى السياس�ية عىل التنفيذ 
كم�ا ورد مؤخ�راً. ويعني ه�ذا الخطاب فيم�ا يعنيه 
أيض�اً، أن هذه الجداول الزمني�ة واجبة االحرتام، وان 
العم�ل خالفها بما ال يحّقق مطالب الش�عب س�وف 
يرتب موقفا عملياً آخراً، يتطلب معه استخدام الِثْقل 
واإلمكانات التي تتمتع بهما الكتائب، وهذه إش�ارات 
ذات مغ�زى كب�ري جدا توجه�ه الكتائ�ب اىل الجهات 
السياس�ية عامة، واىل بعضها املحس�وب عىل املكون 
الش�يعي خاصة، بأن س�اعة اإلص�الح الحقيقي قد 
أزفت ومن يقف بوجه عجلة التغيري الس�ائرة لخدمة 
الش�عب، فلن يكتفى بإزاحته من السلطة، بل سوف 
يجري العمل عىل “اقتالِع جذوِر الفاس�ديَن”. إن هذا 
االقتالع س�وف يكون جذرياً، ولن يبقي لتلك األحزاب 
والش�خصيات من وجود، وان الخصام معها س�وف 
يكون خصام وجود كما كان مع الدواعِش واملحتلنَّي، 
وه�ذا هو عهُد الش�عب بنه�ج املقاوم�ة واملقاومني 
الصادق�ني، ول�ن يخيَب َعه�ُده بهم، ألن�ه باملقاومة 

فقط تحيا الشعوب.

بقلم / هيثم رسول حسن
ل�م ت�َر الش�عوب فنونه�ا وآدابها 
التي صنعها مبدعوها  وفلسفاتها 
الجمالي�ة  قيمته�ا  مدرك�ة   -
والفكري�ة واالنس�انية - ،اال بع�د 
أن قطع�ت بش�كل متدرج ش�وطا 
طويال من التجارب الحياتية، التي 
اس�تنزفت منها جهدا كبريا ووقتا 
كث�ريا وكفاح�ا قد يص�ل يف بعض 
االحيان اىل القمع اوالتهديد باملوت 
او تجرعه، بحس�ب قوانني التاريخ 

االنساني.
 ,من الالفت للنظر اننا نختلف فيما 
بيننا، يف مدى ميولنا لتلك النتاجات 
التي جاد بها املبدعون عىل اختالف 
واملكاني�ة  الزماني�ة  انتماءاته�م 
وااليدلوجي�ة، فض�ال ع�ن ادراكها 
والحكم عليها، تبع�ا ملجموعة من 
العوام�ل املختلف�ة الت�ي تؤس�س 
لذل�ك، بغض النظرع�ن مقبوليتها 

او عدم مقبوليتها.  
يف   - يل  صديق�ا   ان  اذك�ر      
اي�ام الدراس�ة-  ذك�ر يل م�رة انه 
متعجب م�ن إقبال كثري من الناس 
ع�ىل ق�راءة ش�عر محم�د مهدي 
الجواه�ري، معرتف�ا ان�ه ال يحبه 
واليحب ش�عره، عىل الرغم من انه 
لم يقرأ له ش�يئا، فعرفت الس�بب 
الذي دفعه اىل ذلك الحكم يف الحال، 

وهو سبب اليشفع له. 
وهن�اك م�ن ه�و متأثر بع�دد من 
ال  والف�ن،  واالدب  الفك�ر  اع�الم 
يتجاوزه�م اىل غريهم، وهو توجه 
ال يعج�ب وال ي�ريض آخرين ركبوا 
موج�ة مختلف�ة، ولكنه�ا موج�ة 
التع�رف الق�رار، مبحري�ن صوب 
الحقيق�ة الغري، ب�رشاع الينكرس، 

وهناك ايضا من يرفض - أساس�ا 
- ان يك�ون كانط  او شكس�بري او 
تولستوي - عىل سبيل املثال-  ممن 
اث�روا الفك�ر االنس�اني، اىل درجة 
انهم يس�تحقون االهتم�ام والتأثر 
بهم واالس�تفادة منه�م، يدفعه اىل 

ذلك سبب او اخر  .
    ان مجموع�ة كب�رية م�ن الناس 
تنظر بعني واح�دة ال اثنتني، وهي 
ادراك  م�ن  نفس�ها  تح�رم  بذل�ك 
جمال وحقيقة الكثري من االشياء، 
مندفع�ة باتج�اه غم�ط او الغ�اء 
اآلخري�ن، من دون االحاطة بان ما 
تفعله هو اش�به بحكم اعدام بحق 

شخص لم يرتكب جريمة!
     ان تشكل الوعي- تدريجيا- لدى 
االنس�ان، فضال عن املستوى الذي 
يص�ل الي�ه، يخض�ع ملجموعة من 
العوامل املختلفة كما ارشنا اىل ذلك، 
ولذل�ك تتنوع مفاهيمن�ا وافكارنا 
واحكامنا، غري ان خوض مجموعة 
العميق�ة،  التج�ارب  م�ن  كب�رية 
ومزاولة القراءة املتنوعة، يشكالن 
البوصلة التي تهدي اىل س�رب أغوار 
الجمال وقيمة االش�ياء، فتتش�كل 
تنص�ف  موضوعي�ة  اراء  لدين�ا 
االبداع،وحينها ال نس�لب االش�ياء 
قيمتها وجماليتها، مطلقني عليها 
احكام�ا ادن�ى ما توصف ب�ه انها 
خاضعة ألهوائنا، وعلينا ان نتذكر 
جي�دا ان االنتم�اء الفكري بما فيه 
مانطلق�ه م�ن اح�كام  ووجهات 
نظ�ر، ه�و مس�ؤولية اجتماعي�ة 
يق�ول  كم�ا  واخالقي�ة،  وذوقي�ة 
اس�تاذنا الكبري الدكتور)عيل جواد 
الطاهر( رحم�ه الله تعاىل، وأعظم 

بها من مسؤولية!

حدد البيان من أول استهالل له 
موقفه الصريح والواضح جدًا من 
التظاهرات واالحتجاجات الشعبية 
التي تعم البلد حاليًا. إذ انه أبعد 
نهائيًا وبقوة أي اتهام للشعب 

وتزييف ألسباب خروجه فقد قال 
” لم تنطلْق تظاهراُت الغضِب 

العراقيِّ بطرًا”، بل أنه علل هذا 
التظاهر بالطبيعي جدا نظرًا “لحجُم 

اآلالم واألوجاع” الذي “فاَق حدَّ 
ِل والصبِر. وزاد على ذلك ،  التحمُّ

بالقول انه من غير المعقول عدم 
الخروج “فال ُيعقُل أن يعيَش 

شعٌب بهذا المستوى المترّدي في 
جميع مجاالت الحياة من دون أن 
يرفَع صوَته عاليًا بوجِه من سلَبُه 

مقوماِت الحياِة الكريمِة”.

آراء وأهواء



بهدفا مهند علي وعالء عباس االسّود يحافظون على الصدارة

العراق ينهي كالسيكو آسيا بالفوز على نظيره االيراني

أربيل يفسخ عقد محترفه 
البرازيلي فرناندو

اتحاد السلة يستأنف نشاطاته 

العراق يواجه قطر واالمارات والمن في قرعة بطولة الخليج 

األندية تبحث عن حل مثالي ألزمة الدوري الممتاز

ُي�شّر كثرٌي من اأ�شق�ئن� العرب على ف�شلهم يف التع�طي مع ال�ش�أن 
العراقي، يف كرة القدم، ويف غري كرة القدم، خالل املنعطف�ت 

ال�شعبة اأو امل�شريية اأو احل��شمة!
هذا الف�شل يف احت�ش�ن العراق وال اأقول ا�شتيع�به، لي�س نت�ج 

يوم اأو �شنة اأو عقد من ال�شنني، اإمن� هو اأبعد من هذه التقديرات 
الزمنية، حتى �ش�رت القن�عة لدّي وعند كثريين غريي اأن 

العرب متخ�ش�شون يف اإمت�م )النج�ح( يف مهمة الف�شل على هذا 
ال�شعيد!

يف مق�يل االأ�شبوع قبل امل��شي كنت احتدث عن موقفني.. 
االأول لالحت�د الدويل لكرة القدم وهواج�شي -يف حينه�- عن 
نقل مب�راتي العراق مع اإيران والبحرين اإىل خ�رج العراق مع 

التوقف عند املع�يري االأمنية والتنظيمية التي و�شعه� الفيف� 
عند اعتم�د الب�شرة الحت�ش�ن مب�ري�تن� يف ت�شفي�ت ك��س الع�مل 

ولي�س مدينة عراقية اأخرى، اأربيل على �شبيل املث�ل!
وكنت يف املقال متفائالً بإمكانية العثور عىل موقف عربي يراعي الوضع يف العراق 
وال يذه�ب بالتبعي�ة وراء املنظوم�ة الكروي�ة الدولية، ال بل إنني أش�دت بموقف 
االتحاد العراقي من اس�تبقاء مباراة القوة الجوية مع مولودية الجزائر يف بطولة 
محمد السادس لألندية العربية األبطال يف أربيل، وقلت وقتها -وكنت متوهماً- إن 
ه�ذا التوجه العربي فيه تفّهم واض�ح للموقف يف العراق، خالفاً ملا كان عليه األمر 
يف الكث�ر من القرارات واملواقف التي س�بق وإن تّم اتخاذه�ا بحق العراق والفرق 

العراقية يف فرتات سابقة..
إن ه�ي إال أي�ام قالئل ويفاجئنا االتحاد العرب�ي وهو يقلب ظهر 

املَِج��ن ع�ىل الع�راق ويقرر نقل مب�اراة الرشطة م�ع نواذيبو 
املوريتان�ي إىل بل�د آخر، برغ�م أن مباراة الجوية م�ع الفريق 
الجزائري لم تشهد ما يمكن أن ُيعّد خرقاً أو تعّدياً عىل األجواء 

التنظيمية املعهودة!
)أشقاؤنا( يخفقون مرة أخرى يف فهم الوضع يف العراق -يف 
ك�رة القدم ويف غرها-  وهنالك من يتس�اءل دوماً بمرارة 

عقود من السنني: ملاذا يضيع العراق من العرب؟!
فه�ل يبق�ى مثل هذا النف�ور يف أوقات الش�ّدة خافياً عىل كل ذي عق�ل أو قلب أو 

عاطفة أو آرصة تاريخية؟!
يق�ول زميل إعالم�ي عربي منصف يف رس�الة يل: كأن االتح�اد العربي يبحث عن 
زلّ�ة لكي يحرم الجمهور العراقي من مالحقة فرقه وتشجيعها عىل قدم املساواة 
م�ع األندية األخرى.. كأنه بذلك يبح�ث عن إبرة يف كومة قش كي ينتزع من نادي 
الرشط�ة أو أي فريق عراقي الحقاً حقه يف اللع�ب عىل أرض مدينة عراقية أخرى 

غر كربالء وهي أربيل!
يح�ّز يف نفيس أن أجد االتحاد العربي لكرة القدم بمثل هذه القدرة عىل الفش�ل يف 
التعامل مع ش�عب عريق يف كرة القدم.. شعب يضع العرب والعروبة أولوية له يف 
كل مي�دان.. وهاكم كل هذا التاري�خ لتعرفوا أن الع�راق كان الحصن واملالذ، ولم 
يخرت يوماً أن يبتعد عن أش�قائه إال بمقدار م�ا يريد هؤالء أن يديروا له ظهورهم 

ويضعوه يف خانق ضيق!
كن�ت اتمنى عىل اتحاد الكرة العربي أن يثبت أن معايره يف األخوّة والتفّهم وصلة 
الدم، أقوى وأش�د ثباتاً من معاير الفيفا الصارمة.. هل كان صعباً عىل أي فريق 
عربي أن يضغط عىل نفس�ه ويحط الرحال يف مدينة مثل أربيل تتوافر عىل السالم 
واالطمئنان كي يلعب ويبعث رس�الته إىل أش�قائه يف العراق.. رس�الة يبعث معها 

األمل يف أن تكون كرة القدم واجهة للوقفة األخوية الراسخة يف الزمن الصعب؟!
الصورة واضحة، وال غش�اوة عىل العني.. إنه الفش�ل املزمن إزاء العراق.. الفش�ل 
ال�ذي أدمنه كثٌر من األش�قاء الذي�ن يحّولون مث�ل هذا اللحظ�ات التاريخية إىل 
تجارب يبحثون فيها عن )نجاح( جديد يف تقييد الكرة العراقية أو تحييدها بعيداً 

عن عمقها التاريخي والجغرايف واملصري!

معادلة الأ�شقاء.. جناٌح يف الف�شل!!
علي رياح

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة

نف�ت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي القوة 
الجوي�ة، األنب�اء الت�ي تحدثت عن 
رايض  أمج�د  املهاج�م  مغ�ادرة 

صفوف الفريق. 
وق�ال نائ�ب رئي�س الن�ادي ولي�د 
إن »أمج�د رايض مرتب�ط  الزي�دي 

بعقد ملدة عامني مع النادي، مشرًا 
إىل أن أنباء رحيله ال أس�اس لها من 

الصحة«.
وأض�اف »أمج�د يواص�ل تدريباته 
اليومي�ة م�ن أج�ل رف�ع جاهزيته 
البدني�ة، كما يمكنه رس�مًيا اللعب 

يف الدوري املمتاز والكأس والبطولة 
العربية، بع�د رفع العقوبة عنه من 

قبل االتحاد اآلسيوي«.
يش�ار إىل أن أمج�د رايض ص�درت 
بحق�ه عقوبة اإليقاف مل�دة عامني 

لتناوله مادة منشطة.

أف�ادت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي 
أربيل ، بفسخ عقد العب فريقها 

الكروي فرناندو.
وق�ال رئي�س الن�ادي عب�د الله 
اربي�ل  ن�ادي  »ادارة  ان  مجي�د 
فس�خت عق�د الالع�ب الربازييل 
فرناندو، بالرتايض بني الطرفني، 

بس�بب  الالع�ب  م�ن  وبطل�ب 
ظروفه العائلية«.

يش�ار اىل ان الالع�ب الربازي�يل 
فرنان�دو التحق بصف�وف نادي 
اربيل يف بداية هذا املوسم الحايل 
لتمثيله يف ال�دوري املمتاز لكرة 

القدم.

أعلن االتحاد العراقي املركزي لكرة السلة، استئناف 
نش�اطاته، بعد توقفه نتيجة االحتجاجات الشعبية 

التي اجتاحت مدن وسط وجنوب العراق.
وقال االتحاد العراقي لكرة الس�لة انه قرر استئناف 

نشاطاته للموس�م 2019 / 2020 وذلك يوم ال�23 
من شهر ترشين الثاني الجاري.

واض�اف البيان انه م�ن ضمن النش�اطات الدوري 
العراقي املمتاز لكرة السلة.

أس�فرت قرعة كأس الخليج 
رق�م 24 املق�رر إقامته�ا يف 
قط�ر ع�ن وق�وع املنتخ�ب 
السعودي مع نظره الكويتي 
يف مجموع�ة واح�دة، فيم�ا 
القط�ري  املنتخ�ب  يلع�ب 
أم�ام اإلم�ارات يف املجموعة 

األخ�رى.
وج�اء منتخب الس�عودية يف 
املجموعة الثاني�ة التي تضم 
الكويت،  إىل جانبه منتخبات 
والبحري�ن، وعم�ان، حام�ل 

لقب النسخة املاضية.
األوىل فضمت  املجموع�ة  أما 
منتخب قطر صاحب األرض، 
ومنتخبات اإلمارات، واليمن، 

والعراق.
وتق�ام البطولة يف الفرتة من 
26 ترشي�ن الثان�ي الجاري، 
وحتى 8 كانون األول املقبل، 
علم�ا بأنه تم تأجيل البطولة 
ليومني لتفادي انطالقها يوم 
24 من الش�هر الجاري، يوم 
إياب الدور النهائي من دوري 
أبطال آس�يا، حي�ث يخوض 

الهالل السعودي املباراة أمام 
أوراوا الياباني.

وكان�ت القرع�ة ُس�حبت يف 

 5 بمش�اركة  س�ابق  وق�ت 
منتخب�ات فقط، لكن املكتب 
التنفيذي لكأس الخليج أعاد 

الي�وم إج�راء القرع�ة بع�د 
ق�رار الس�عودية واإلم�ارات 

والبحرين باملشاركة.

تسعى أندية الدرجة املمتازة للضغط عىل اتحاد 
الك�رة من أجل إيجاد طريق�ة للحيلولة دون امتداد 

مسابقة الدوري إىل وقت متأخر من العام املقبل.
واجتمعت عدد من األندية من أجل مناقشة الطريقة 
املثالية الس�تئناف ال�دوري دون االعتماد عىل نظام 
البطولة الحالية ألنها وف�ق تلك التأجيالت تعني أن 

البطولة ستستمر إىل وقت متأخر من العام املقبل.

وعربت األندية عن اس�تيائها من امتداد الدوري 
يف كل موس�م ألنه يرهق ميزانياتها ويتس�بب يف 
إهدار املال، وبالتايل فإنها تبحث عن مخرج مثايل 

من هذه األزمة.
يش�ار إىل أن األندي�ة العراقي�ة عانت م�ن امتداد 

مس�ابقة ال�دوري باملواس�م الس�ابقة لف�رتة 
طويلة تقارب العام.

الجوية ينفي رحيل أمجد راضي
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المراقب العراقي / صفاء الخفاجي
انهى اسود الرافدين مباراتهم امام نظرهم 
اإليراني يف التصفي�ات املزدوجة والتي تقام 
يف العاصم�ة األردنية عم�ان بالفوز بهدفني 

مقابل هدف.
تقدم الع�راق أوال يف الدقيق�ة الحادية عرش 
عن طريق املهاج�م مهند عيل »ميمي«  قبل 
ان ي�درك املنتخب اإليراني ه�دف التعادل يف 
الدقيق�ة الخامس�ة والعرشي�ن ع�ن طريق 

الالعب احمد نور الله.
بدأ املنتخب العراقي املباراة محاوال الضغط 
ع�ىل مدافعي املنتخ�ب اإليران�ي ومنعه من 
الوص�ول اىل منطق�ة جزاء الح�ارس محمد 
حميد واس�تطاع الس�يطرة ولو نس�بيا عىل 
منطق�ة الوس�ط حت�ى ش�هدت الدقيق�ة 
الحادية عرش الهدف األول للمنتخب العراقي 
بعد مجهود فردي لبش�ار رس�ن من ناحية 
اليم�ني والذي اس�تطاع ع�رض الكرة داخل 
منطق�ة الجزاء اإليراني ليتابعها عيل عدنان 
بمقصي�ة رائع�ة ويردها الح�ارس اإليراني 
لتعود اىل مهند عيل الذي اس�كنها يف س�قف 

املرمى معلنا تقدم العراق بالهدف األول.
واس�تمرت الس�يطرة العراقي�ة م�ع كث�رة 
األخط�اء م�ن الجانب�ني لينال ع�يل عدنان 
وع�الء مه�اوي إنذاري�ن نتيج�ة التدخالت 
القوية ع�ىل الالعبني اإليراني�ني، ومن خطأ 
لع�يل عدنان قرب علم الزاوية ودربكة داخل 
منطقة الجزاء العراقي اس�تطاع احمد نور 
الله تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية 
ح�اول معها الحارس محمد حميد لتس�كن 

الشباك العراقية.
بدأ املنتخب العراقي الش�وط الثاني وس�ط 
رغب�ة واضح�ة م�ن اج�ل تحقي�ق الهدف 

الثاني وحس�م نتيجة املباراة ولكنه اصطدم 
بالفري�ق اإليران�ي املنظ�م دفاعي�اً وال�ذي 
اس�تطاع الحد م�ن خطورة املهاج�م مهند 
عيل نتيجة الزي�ادة العددية ملدافعي الفريق 

اإليراني. 
ويف منتص�ف الش�وط الثان�ي طال�ب العبو 
املنتخب العراقي الحكم الرسيالنكي برضبة 
ج�زاء بعد إعاق�ة مهند عيل داخ�ل منطقة 
الج�زاء اال ان الحك�م امر باس�تمرار اللعب 
وسط مطالبات جدية من املدرب كاتانيتش 
وال�كادر التدريبي للمنتخ�ب العراقي والذي 

نال بطاقة صفراء نتيجة هذا االعرتاض.
ويف ثلث الس�اعة األخر من الش�وط الثاني 
تعرض املهاجم مهند عيل اىل إصابة اضطرته 
ملغادرة امللعب ليدخل عنه البديل عالء عباس 
ويف الدقيقة الثمانني تعرض الالعب اإليراني 
مس�عود ش�جاعي اىل اإلنذار األصفر الثاني 
ونال البطاقة الحمراء نتيجة الصابته امجد 

عطوان.
واس�تغل املنتخب العراق�ي الدقائق العرشة 
األخ�رة بالس�يطرة ع�ىل مجري�ات املباراة 
م�ع مح�اوالت ع�دة م�ن الفري�ق اإليراني 
النه�اء الوق�ت األص�يل بالتاخ�ر املس�تمر 
ومحاولة إضاعة الوقت، ومع إضافة الحكم 
الرسيالنك�ي لث�الث دقائق يف ال�وت اإلضايف 
ن�ال املنتخ�ب العراق�ي ركني�ة يف الدقيق�ة 
الثاني�ة من الوقت اإلضايف اس�تطاع الالعب 
عالء عباس تس�جيل هدف الفوز الثاني من 
رضب�ة رأس مرك�زة حاول ح�ارس املرمى 
اإليران�ي ولك�ن الك�رة اصطدم�ت بالقائم 
األيمن ومن ثم تدخ�ل املرمى اإليراني لتعلن 
ف�وز الع�راق بهدف�ني مقاب�ل ه�دف واحد 

وتصدره املجموعة برصيد عرش نقاط.



اليوم.. فيدرر وديوكوفيتش في صراع 
ناري بالبطولة الختامية

أعل�ن االتحاد اإليطايل لكرة القدم، اليوم الخميس، أن املدافع 
جيانلوكا مانش�يني سيرتك معسكر اآلزوري بسبب مشاكل 
عضلية. ويأتي خروج الالعب قبل آخر مواجهتني يخوضهما 

منتخب إيطاليا يف التصفيات املؤهلة لنهائيات يورو 2020.
وب�ات مدافع روم�ا رابع العب يصاب يف قائم�ة املدير الفني 
روبرت�و مانش�يني، وذلك بع�د إصاب�ة املهاج�م دومينيكو 

برياردي، واملدافع ليوناردو سبينازوال وصانع األلعاب ماركو 
فريات�ي. وبعد أن ضم�ن املنتخب اإليطايل ص�دارة املجموعة 
العارشة، اس�تدعى امل�درب الالعب الش�اب س�اندرو تونايل 
ليحل محل فريات�ي يف مباراة الفريق أمام منتخب البوس�نة 
والهرس�ك املق�رر إقامتها غ�دا الجمعة ومواجه�ة منتخب 

أرمينيا املقرر إقامتها اإلثنني املقبل.

إيطاليا تفقد خدمات مانشيني 
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بيكهام يطمح 
بالتعاقد مع 

كافاني

روما ينضم للصراع على إبراهيموفيتش

NBAسيلتيكس يتابع انتصاراته بإسقاط ويزاردز في الـ سواريز: 
أنا جاهز للمشاركة 

بالمونديال 
الرابع

الصف�راء  الك�رة  عش�اق  أنظ�ار  تتج�ه 
الي�وم الخميس صوب ملع�ب »O2« أرينا 
ال�ذي  لن�دن،  الربيطاني�ة  العاصم�ة  يف 
س�يكون مرسًح�ا للقم�ة املرتقب�ة ب�ني 
النجم الس�ويرسي روجر فيدرر، وغريمه 
الرصبي نوف�اك ديوكوفيت�ش يف البطولة 

الختامية للموسم.
وتأت�ي تل�ك املواجه�ة ضم�ن مباري�ات 
وس�يحجز  ب�ورج«،  »بي�ورن  مجموع�ة 
الفائ�ز من تلك املواجه�ة مقعده يف نصف 

النهائي.
ويتواج�ه الثنائي للمرة 49 يف مس�ريتهما 
االحرتافي�ة، ومع فوز رافايي�ل نادال عىل 

دانيل ميدفيديف، بات ديوكوفيتش بحاجة 
للفوز بلق�ب البطولة للمرة السادس�ة يف 
مس�ريته االحرتافية، لإلبقاء ع�ىل أمله يف 

إنهاء املوسم يف صدارة التصنيف العاملي.
وس�بق أن ت�وج في�درر بلق�ب البطولة 6 
م�رات من قبل، ووص�ل إىل نصف النهائي 

15 مرة يف آخر 16 مشاركة.
املواجه�ات  يف  ديوكوفيت�ش  ويتف�وق 
 5 آخ�ر  وحس�م   ،)22-26( املب�ارشة 
مواجه�ات بينهما بل وفاز ب��9 مباريات 

من آخر 11 لقاء بينهما.
كما س�بق أن تواج�ه الثنائ�ي يف البطولة 
الختامية 5 م�رات من قبل، حقق خاللهم 

مباري�ات   3 يف  االنتص�ار  ديوكوفيت�ش 
وآخره�ا يف نهائي البطولة يف ع�ام 2015.

ولم يسبق أن خرس فيدرر مباراتني يف دور 
املجموعات من البطولة الختامية، س�وى 
م�رة واح�دة فق�ط، وكان ذلك يف نس�خة 

.2008
وتعي�د مواجه�ة الي�وم لألذه�ان مب�اراة 
الثنائي يف نهائي ويمبلدون هذا العام، التي 
وصلت إىل شوط كرس التعادل يف املجموعة 
الفاصلة، قبل أن يحسمها النجم الرصبي.

يواج�ه  الي�وم،  األخ�رى  املب�اراة  ويف 
النمس�اوي دومينيك ثيم نظ�ريه اإليطايل 
ماتي�و برييتيني، ويرغب ثي�م يف الوصول 

الكامل�ة،  بالعالم�ة  النهائ�ي  نص�ف  إىل 
بع�د التغل�ب يف أول مبارات�ني ع�ىل فيدرر 

وديوكوفيتش.
البطول�ة  يف  لثي�م  مش�اركات   3 أول  ويف 
الختامي�ة، حق�ق انتص�ارا وحي�دا يف كل 
دور  تخط�ى  أن  يس�بق  ول�م  مش�اركة، 

املجموعات.
وب�رصف النظر عن نتيجة مب�اراة اليوم، 
ضمن ثيم التأهل إىل نصف النهائي، وتأكد 
توديع برييتين�ي للبطولة من الدور األول، 
إال أن اإليط�ايل يرغ�ب يف تحقيق االنتصار 
ملعادلة س�جل املواجهات املبارشة بينهما 

إىل )2-2(.

ب�أن  بريطاني�ة،  صحفي�ة  تقاري�ر  أف�ادت 
الخطوة املقبلة لنجم باريس س�ان جريمان، 

قد تكون يف الواليات املتحدة األمريكية.
وبحس�ب صحيف�ة »ص�ن« الربيطاني�ة، ف�إن 

النجم اإلنجليزي السابق، دافيد بيكهام، مالك إنرت ميامي، 
تواصل مع األروجواياني إدينسون كافاني، يف محاولة إلقناعه 

باالنضمام ملرشوعه الجديد.
وينته�ي تعاق�د كافاني يف حديقة األمراء بنهاية املوس�م الج�اري، ومن غري املرجح 

استمراره بقميص سان جريمان مجدًدا.
ومن املقرر أن يبدأ إنرت ميامي مش�واره يف الدوري األمريكي املوسم املقبل، وسيخوض 
أول مب�اراة ع�ىل ملعبه الجديد يف مدينة فورت الودردال ي�وم 14 آذار املقبل، أمام لوس 

أنجلوس جاالكيس، والذي لعب بيكهام بألوانه من قبل.
وارتبط اس�م ميامي بالعديد من الالعبني الكبار يف أوروبا، مثل لويس س�واريز )مهاجم 
برش�لونة( وردامي�ل فال�كاو )ه�داف غلط�ة رساي(، إىل جان�ب دافي�د س�يلفا )قائد 

مانشسرت سيتي(.

ذك�رت تقارير صحفي�ة إيطالية، أن عمالق�ا جديدا من 
الكالتش�يو، انض�م لقائم�ة املهتم�ني بالحص�ول ع�ىل 
خدمات املهاجم الس�ويدي زالتان إبراهيموفيتش، العب 

لوس أنجلوس جاالكيس األمريكي.
وأعلن إبراهيموفيتش نهاية مس�ريته مع لوس أنجلوس 

جاالكيس، بعد موسمني قضاهما بقميصه.
وينته�ي عق�د إبراهيموفيتش م�ع جاالكيس 

بنهاية ش�هر كان�ون الثان�ي املقبل، حيث 
يح�ق له التوقي�ع ألي ناٍد آخ�ر بدًءا من 

أول العام املقبل.
وبحسب موقع »كالتشيو مريكاتو« 

اإليطايل، فإن نادي روما يس�عى 
لتعزيز خ�ط هجومه بمهاجم 

إبراهيموفيت�ش،  بقيم�ة 
يعرف جيًدا طرق وأس�اليب 

اللعب يف إيطاليا.
 38( إبراهيموفيت�ش  ولع�ب 

بأل�وان  س�ابق  وق�ٍت  يف  عاًم�ا( 
يوفنتوس وإنرت وميالن يف إيطاليا.

وسيلقى روما منافس�ة رشسة من قبل أندية 
مي�الن ونابويل وبولونيا ومانشس�رت يونايتد، 

الراغبة أيًضا يف ضم إبرا.

أفادت تقارير صحفية بريطانية، 
بأن الخطوة املقبلة لنجم باريس 
س�ان جريم�ان، ق�د تك�ون يف 

الواليات املتحدة األمريكية.
»ص�ن«  صحيف�ة  وبحس�ب 
النج�م  ف�إن  الربيطاني�ة، 
دافي�د  الس�ابق،  اإلنجلي�زي 

 ، م مال�ك إن�رت ميام�ي، تواص�ل م�ع بيكه�ا
األروجوايان�ي إدينس�ون كافان�ي، يف محاول�ة إلقناعه 

باالنضمام ملرشوعه الجديد.
وينتهي تعاق�د كافاني يف حديقة األمراء بنهاية املوس�م 
الج�اري، وم�ن غ�ري املرج�ح اس�تمراره بقميص س�ان 

جريمان مجدًدا.
وم�ن املق�رر أن يب�دأ إن�رت ميام�ي مش�واره يف ال�دوري 
األمريكي املوس�م املقبل، وسيخوض أول مباراة عىل ملعبه 
الجدي�د يف مدينة ف�ورت الودردال ي�وم 14 آذار املقبل، أمام 
لوس أنجلوس جاالكيس، والذي لعب بيكهام بألوانه من قبل.

وارتبط اس�م ميامي بالعديد من الالعب�ني الكبار يف أوروبا، مثل 
لويس سواريز )مهاجم برشلونة( ورداميل فالكاو )هداف غلطة 

رساي(، إىل جانب دافيد سيلفا )قائد مانشسرت سيتي(.

واصل بوس�طن سيلتيكس انتصاراته، يف دوري كرة السلة 
األمريك�ي للمحرتفني، بع�د تغلب�ه 140-133 عىل ضيفه 

واشنطن ويزاردز.
وخ�رس س�يلتيكس أول مباراة يف املوس�م أم�ام فيالدلفيا 

سيفنتي سيكرسز.
ومن�ذ ذلك الحني انترص يف تس�ع مباري�ات متتالية، ليملك 

أفضل سجل بني فرق البطولة.
ويتصدر س�يلتيكس القسم الرشقي بفارق انتصارين عن 

ميامي هيت، صاحب املركز الثاني.
وج�اء الش�وط األول متكافئ�ا، إذ انته�ى لصالح صاحب 

األرض بفارق نقطتني 66-68.
ورغ�م تقدم وي�زاردز يف بداية الربع الثال�ث، بفضل رمية 

ثالثي�ة من إيس�ايا توم�اس، ف�رض س�يلتيكس هيمنته 
وسجل 17 نقطة مقابل ست لضيفه، ليتقدم 75-85.

وقل�ص ويزاردز الف�ارق إىل 102-96 بنهاية الربع الثالث. 
واس�تعاد سيلتيكس س�يطرته ليتقدم 112-99، بعد نحو 
دقيقت�ني م�ن بداية الرب�ع األخري، ث�م زاد الف�ارق إىل 16 

نقطة.
وانتف�ض ويزاردز ليقلص النتيج�ة إىل 137-133 قبل 77 

ثانية من النهاية، بفضل تألق براديل بيل.
لك�ن كيمب�ا ووك�ر س�جل رمي�ة ثالثي�ة ليضم�ن ف�وز 
سيلتيكس. وهذه هي الهزيمة الثالثة عىل التوايل لويزاردز، 
والس�ابعة هذا املوس�م، مقاب�ل انتصارين فق�ط، ليحتل 

املركز قبل األخري يف الرشق.

ق�رر االتح�اد الخليجي لك�رة القدم، إع�ادة قرعة خليجي 
24 التي س�تضيفها العاصم�ة القطرية الدوحة بعد اعالن 
اتح�ادات الس�عودية واالم�ارات والبحري�ن املش�اركة يف 

النسخة الحالية.
وق�ال االتح�اد الخليج�ي ان »اتحاد كأس الخلي�ج العربي 
لكرة القدم قرر أن يعلن للجمهور الكريم بش�كل رس�مي 
مشاركة كل من الس�عودية واالمارات والبحرين يف بطولة 
كاس الخلي�ج العربي الرابعة والعرشي�ن يف الدوحة، وذلك 
بعد موافقة املكتب التنفيذي لالتحاد الخليجي عىل طلبات 
اتحادات الدول الش�قيقة الثالث والتي تم التقدم بها خالل 

اليومني املاضيني ».
واضاف ان »مع هذه املتغريات يعلن االتحاد عودة البطولة 
لنظام املجموعتني حيث سيتم وضع جدول جديد للبطولة 
التي ستنطلق خالل الفرتة من 26 من ترشين الثاني الحايل 

اىل الثامن اىل الثامن من 8 كانون الثاني املقبل«.
من جانبه اكد امني عام االتحاد الخليجي جاسم الرميحي 
ان »مالع�ب البطول�ة س�يتم تحديده�ا الحقا بع�د اجراء 
القرع�ة، كاش�فا ان قيمة الجوائ�ز التي ت�م االعالن عنها 

سابقا لن يطرأ عليها اي تغيري ».
يذكر أن حفل سحب قرعة املسابقة الخليجية أقيم الشهر 
املايض عىل أس�اس مش�اركة خمس�ة منتخبات هي قطر 

والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان.

اليوم.. تجديد قرعة خليجي 
24 في الدوحة
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
االستفهام البالغي

هو االستفهام عن يشء بسؤال ال يحتاج إىل جواب. 
ويك�ون الغ�رض منه لغ�ري االس�تفهام، كالتعبري 
ع�ن االنكار أو التوبيخ، أو التذك�ري، أو التعجب، أو 

التقرير، أو غري ذلك، نحو:
ألس�تم خري من ركب املطايا وأن�دى العاملني بطون 

راح؟ )التقرير(
امثلك يفعل هذا؟ )اإلنكار(

خط�ب خال�د بن صف�وان ) من أغني�اء الع�رب وصفوتهم ( 
ام�رأة فقال لها : أن�ا خالد بن صفوان ، والحس�ب عىل ما قد 
علمته ، وكثرة املال عىل ما قد بلغك ، ويفّ خصال سأبينها لك ، 

فتقدمني عيّل أو تدعني .
قالت : وما هي ؟

قال : إن الحرة إذا دنت مني أملّتني ، وإذا تباعدت عني أعلّتني 
، وال س�بيل إىل درهمي وديناري ، وتأتيني س�اعة من امللل لو 

أن رأيس يف يدّي لنبذته .
فقال�ت : قد فهمن�ا مقالتك ، ووعينا ما ذك�رت ، وفيك بحمد 

الله خصال ال نرضاها لبنات إبليس ،فانرصف رحمك الله .

طرائف من التراث 

الروائي حسن فالح : بسقوط الطاغية تنفس االدباء وتفجرت قريحتهم ابداعا 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

  كيف كانت بداية حسن فالح؟
- ال ب�د ل�كل انس�ان بع�د م�روره 
الش�باب  مرحل�ة  يف  و  بتج�ارب 
الت�ي تع�د مرحلة االنفت�اح الفكري 
والفضول املعريف ان يتخصص بيشء 
من ضمن ملهماته ويف مشارف فرتة 
التس�عينات من القرن املنرصم كنت 
اعيش يف شارع املتنبي واقرأ ما يقع 
قبالتي من الكتب مختلفة العناوين 
سواء يف الرواية او القصة حتى بلغت 
قراءة ما يقارب 500 كتاب وبعد هذا 
الرتاكم القرائي ينبغي علينا ان نتوج 

بنتاجات أدبية ناضجة .  
 مل�اذا اخرتت فن الرواية دون الفنون 

واالجناس االدبية االخرى؟
- بع�د تأث�ري بزعي�م الس�ميائيات 
)امربت�و ايك�و( يف الق�رن العرشين 
وانتهجت نهج مدرسته وتخصصت 
يف الرواية النها كائن ش�فاف وتعترب 
الوعاء الكب�ري لألجناس االدبية التي 

تلتهم القصة والحكاية واالس�طورة 
والخراف�ة فب�دوري اوظ�ف املق�ال 
القص�ص  عك�س  ال�رد  داخ�ل 
القص�رية تك�ون مح�دودة ال يمكن 

توظيف ذلك.
اال ترى ان الرواية تحولت اىل موضة 
فص�ار ال�كل يس�عى لكتابتها حتى 
الشاعر والناقد وناهيك عن  من يريد 

منها فقط  برستيج الشهرة؟
_م�ن وجه�ة نظ�ري اراه�ا ظاهرة 
جي�دة ج�دا الن يف النظ�ام الس�ابق 
م�ن  ع�ىل  وتضيي�ق  تقوي�ض  كل 
يري�د التعبري والكتاب�ة بفعل النظام 
الش�مويل القمعي لكن بعد سقوطه 
ب�دأت الن�اس تكتب وكث�رت الكتب 
بش�كل هائ�ل وه�ذا اليشء يش�جع 
واما الكت�ب واالعمال االدبية الجيدة 
بالتايل تربز وتكون قريبة من الناس.

 م�ا ه�ي اه�م اعم�ال حس�ن فالح 
االدبية؟

_ص�درت يل يف البداي�ة رواية )تكيس 
ك�راون( والعم�ل االخر الذي رش�ح 
للبوك�ر وه�و رواية )ق�ارئ الطني( 
واعم�ال يف امل�رح لكون�ي اس�تاذ 
فن�ون جميل�ة ,وهناك عم�ل جديد 
س�يطبع يف ايطاليا ميالنو وسيكون 

يشء مميز.
  م�اذا تعن�ي لك العب�ارة )جنوب او 

جنون ال فرق بينهما(؟
- اوال ابني اس�مه جنوب , والس�بب 

الن  للجن�وب  عش�قي  ه�و  االخ�ر 
املحافظ�ات  اكث�ر  م�ن  الجن�وب 

املظلوم�ة يف الع�راق حت�ى الدرام�ا 
العراقي�ة الت�ي قدمت ع�ن الجنوب 

ه�ي ع�ىل ش�كل اضحوك�ة وفيه�ا 
اس�تخفاف للهج�ة الجنوبي�ة اوما 

تسمى  الحسجة.
  م�ا هو وج�ه املقارنة ب�ني الرواية 

العراقية والغربية؟
_نحن نعلم ان العرب هم  امة الشعر 
فعمر الش�عر عند العرب 2000عام 
الرواي�ة فعمره�ا 150 س�نة  ام�ا  
ولكنها برزت بش�كل اكرب والدليل ال 
يوجد شاعر عربي حصل جائزة نوبل 
ام�ا نجيب محفوظ حص�ل عليها...

العراقي�ة  الرواي�ة  مس�توى  فع�ىل 
فعمرها قص�ري  جدا الن  قبل 2003  
كان هناك عسكرة يف املجتمع لكنها 
تح�ررت واص�درت ما يق�ارب 600 
رواي�ة ويعترب رقم ضخما وقياس�يا 
مقارنة بالغرب فرنس�ا عىل س�بيل 
املث�ال تصدر 700 رواية س�نويا الن 
الصناع�ة الغربي�ة تختلف من حيث 

التطور والتقنية.

 يعد الروايئ حس��ن فالح من األقالم الش��ابة التي تمزيت بكونها قد دخلت اىل الوس��ط الثقايف من باب أوسع فنون االدب وهو 
الرواي��ة وق��د وصل اىل القائمة النهائية لجائزة البوكر العربية ع��ن رواية قارئ الطني عىل الرغم من كونها الرواية الثانية له 

ما يدل عىل كرب موهبته األدبية .المراقب العراقي التقت هذا الروايئ المبدع وسجلت معه الحوار االيت:

املراقب العراقي/ متابعة...
ُيش�كل اإلرهاب املوضوع املح�وري يف رواية »إمرأة 
بني نارين« للكاتبة هند مطر التي حاولت أن تزاوج 
بني )الحب واإلره�اب(، عىل الرغم من كونهما عىل 
ط�ريف نقيض، غري أن ما يمي�ز هذه املزاوجة املعنى 
الذي تتمظهر فيه الرواية وهو؛ أنه يف اآلن ذاته الذي 
يسلك الحب طريقه إىل قلوب البرش، يسلك اإلرهاب 

طريقه إىل حياتهم ويهدد وجودهم.
يف روايتها »إمرأة بني نارين« تتخطى هند مطر تابو 
الس�يايس بالروائي، وتكر حاجز الخوف من هذا 
التابو وُتفّكك ذهنية اشتغال بعض األنظمة العربية 
القمعي�ة، وتتعاطف مع ضحاي�ا اإلرهاب الفكري 
والجس�دي، الذين ال يج�دوا االحت�واء يف أوطانهم. 
فتثري بروايتها السجال حول قضايا راهنة تستحق 

والتفك�ري  وإعادة النظر…املناقش�ة 
الروائي�ة  قدم�ت 
»إم�رأة  لروايته�ا 
ب�ني ناري�ن« ب�� 
ُتش�كل  )كلم�ة( 
لإلره�اب  إدان�ًة 
ف  لتط����ر ا و
ق�ش  تن���ا و
األس�باب التي 
ازدياد  إىل  أدت 
ت  ع�ا لجما ا
ي�ة  لتكفري ا
واإلرهابي�ة 

عل����ى 
ى  مست��و
 ، ل�م لعا ا
ومما جاء 
  : فيه���ا
لبع�ض  ا
ن  و يع�ز
التفس�ري  إىل  الس�بب 
القرآني�ة.  النص�وص  لبع�ض  الخاط�ئ 
والبع�ض اآلخر يقولون إن لألئم�ة والدعاة أجندات 
خاص�ة. ولكنن�ي أقول إن الس�بب يع�ود إىل الدول 

والحكومات وسياساتها وأجهزهتها؛
الدول التي تقمع وتبطش وتنّكل بشعوبها.

ال�دول الت�ي س�جلها أس�ود ألنه�ا ترف�ض إعطاء 
شعوبها حقوقهم.

الدول التي تتحكم به�ا عقلية العصابات واملافيات 
السياس�ية والحزبي�ة وتكون مصلحة ش�عوبها يف 

أسفل سلم أولوياتها.
إن هذه الالمباالة بحقوق الشعوب، هي التي تجعل 
من املواطنني فريسة س�هلة لتلك الجماعات.. التي 
تغدق عليهم األموال لسد أفواههم الجائعة من دون 
أن ي�دروا ما هي العواقب فأيها الرؤس�اء والحكام، 
أنت�م املس�ؤولون أمامنا وأم�ام الله عن ش�هدائنا 

وشبابنا املفقودين.

»امرأة بين نارين« 
لهند مطر..

 الحّب واإلرهاب

»الوليمة العارية« اعتماد السرد على مناقشة التاريخ
املراقب العراقي/ متابعة...

يف الب�دء الب�د من الق�ول ان تفاعلية الن�ص يقصد بها 
عملية تجاذب ب�ني بؤرتني مختلفتني، احدهما كتابية، 
واالخ�رى: قرائية عن طريق الق�ارىء بنوعيه: املثقف، 

والعادي.
تأتي التفاعلية عن طري�ق لغة رسدية مفهومة قدمها 
الروائ�ي، مما وفر الحاضنة الواعية املس�تقبلة لقراءة 

حيثيات املشهد الردي.
أعتمد الرد عىل مناقش�ة التاريخ، وبما أنه انطلق من 
ه�ذا املنطل�ق هذا يعني أن�ه رسد معتم ومثق�ل بالهم؛ 
ألن التاريخ ماهو اال سلس�لة مثقلة بالوجع، ومشاكل 
عاملنا العربي تعود يف أغلبها إىل هيمنة التاريخ كسلطة 
حارضة ومؤثرة يف العقل والسلوك عىل الشارع، ومجال 
التعليم، و املؤسسات الرسمية.. الخ، فإنَّ التاريخ ليس 
مجرد حش�و من األحداث، وإنَّ بدا ظاهرياً كذلك، فعىل 

العني الفاحصة أنَّ تستكشف الباطن واملضمر.
فالتاري�خ ال�ذي نعيش�ه االن ه�و حش�د م�ن األخبار 
والوقائع والش�خصيات، تم تناولها بطرائق مختلفة يف 
إط�ار أيديولوجي وعقائدي، وحقيقة هذا التاريخ تأتي 

من القناعة واإليمان بش�كل ذلك التأريخ وقداسته من 
تل�ك القناع�ات التي ال يمكن املس�اس به�ا، وال بد من 
التمييز بني الظاهري يف الواقع َمْن الباطني الجوهري .

نسجت الرواية متنها الردي بطريقة تفاعلية بنائية، 
وببنية تركيبية مفهومة، اش�به بلعب�ة الدومينو، التي 
تتطلب منا بعض الرتكيز يف اللعب ألكمال حلقة لعبها، 

وه�ذا ما ج�اء يف الرواي�ة، التي ابت�دأت بصيغة رسدية 
جاذب�ة للق�ارىء، ودافع�ة ب�ه إىل االجباري�ة الطوعية 
ألكم�ال قراءة املتن الردي، وه�ذا ينطبق عىل روايات 
الكات�ب اغلبها، والرواية العراقي�ة بصورة عامة؛ ألنها 
روايات حاضن�ة للظروف االجتماعية، س�اعية إىل نقد 
الضغوطات املوظفة بإزائه، ومحاكاة سوداوية املشهد 

املعاش.
بؤرة التحقيق التاريخي هو املرتكز األول يف بنية الرد، 
الذي صاغ التقاء هويت�ني متناقضتني، احدها عراقية، 

والثانية اجنبية.
البطل )مني�ب افندي( الذي يعش�ق كل ماهو اوروبي، 
نس�ج ع�ن طريق ه�ذه الش�خصية تح�والت املجتمع 
العراق�ي، والعربي خاصة، بعد مغ�ادرة االتراك لبغداد، 
ودخول االنجليز محلهم. اس�تنطاق املسكوت عنه، هو 
الوظيفة الرئيس�ة يف مهمة املتن الردي، باالضافة إىل 
الس�خرية املعلنة للثالوث املحرم، واللصوص، والضغط 
املوظ�ف بحجة رداء الدين وس�تاره، ال�ذي اصبح مادة 
مجانية للكث�ري من التوظيفات السياس�ية الضاغطة، 

بحجة الدين يمرر الكثري من املمنوعات.

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت حديثا للش�اعر املغربي 
مجموع�ة  دروي�ش  س�امح 
جديدة بعن�وان »عصافري تحلق 
صفح�ة،   170 يف  األعم�اق«  يف 
هي الرابع�ة يف ترتيب إصداراته 
يف ش�عر الهايك�و والس�ابعة يف 

املجال الشعري عموماً.
مجموع�ة درويش الصادرة عن 
دار »ملتق�ى الط�رق املغربي�ة« 
للنرش )بمناسبة افتتاح املوسم 
الحايل ومناس�بة تنظيم  الثقايف 
يف  املغارب�ي  الكت�اب  مع�رض 
دورت�ه الثالثة بمدين�ة وجدة يف 
األول  ترشي�ن  أكتوب�ر/  بداي�ة 
قصي�دة   150 ضم�ت   ،)2019
اللغ�ة  إىل  برتجم�ة  هايك�و 
الفرنس�ية وتقدي�م م�ن طرف 
الش�اعر والفن�ان ن�رص الدي�ن 
بباري�س،  املقي�م  بوش�قيف 
وترجمة إىل اإلنكليزية من طرف 
د. رشوق نرصي أس�تاذة اللغة 
اإلنكليزية بكلية اآلداب بجامعة 

محمد األول بمدينة وجدة.
تج�در اإلش�ارة إىل أن املجموعة 
ق�د تم تأثيثه�ا الداخيل واختيار 
حربي�ات  م�ن  غالفه�ا  لوح�ة 

وأعمال الفنانة التونس�ية هندة 
لوليزي املقيمة بفرنسا.

سامح درويش، ش�اعر وكاتب 
مغرب�ي، عض�و اتح�اد كت�اب 

الش�عر  بي�ت  عض�و  املغ�رب، 
باملغ�رب، رئي�س ن�ادي هايكو 
موروكو، رئيس نادي الضفادع، 
مؤس�س لع�دد م�ن الجمعيات 

اش�تغل  الثقافي�ة،  واإلط�ارات 
واإلدارة  التدري�س  بمهن�ة 
حائ�ز  الصحاف�ة.  وم�ارس 
ع�ىل ش�هادة الدراس�ات العليا 
تخص�ص النقد األدبي املغاربي. 
ل�ه يف مج�ال الكتابة الش�عرية 
س�بعة دواوي�ن أربع�ة منها يف 
صن�ف الهايك�و، ول�ه يف مجال 
الكتاب�ة الردية رواي�ة واحدة 
واح�دة،  ومجموع�ة قصصي�ة 
القص�ي  النق�د  يف  وكت�اب 
إع�داده  إىل  إضاف�ة  املغارب�ي، 
لع�دد م�ن الكتب واملنش�ورات. 
الهايكو  وإىل جان�ب مجموع�ة 
»عصاف�ري تحل�ق يف األعم�اق« 
صدر لسامح درويش هذا العام 
أكثرن�ي«،  »م�ا  دي�وان   ،2019
»املش�هدية  بعن�وان  وكت�اب 
ل�ه  وق�ّدم  أع�ده  الهايك�و«  يف 
باالش�رتاك مع الشاعر واملرتجم 
العراق�ي املقي�م بإنكل�رتا عب�د 
الكري�م كاصد. وله مش�اركات 
يف مهرجان�ات مغربي�ة وعربية 
ودولي�ة، ونرشت قصائ�د له يف 
أنتولوجي�ات ش�عرية وترجمت 
نصوصه وأعماله بأكثر من لغة 

عاملية.

»عصافير تحلق في األعماق« جديد سامح درويش في شعر الهايكو
املراقب العراقي/ متابعة...   

العراق�ي  للباح�ث  ص�در 
الدكت�ور  باري�س  يف  املقي�م 
فالح مه�دي كت�اب يعد من 
أكث�ر الكت�ب إثارة للس�جال 
والنقاش الفكري والسيايس، 
مقال�ة   « طري�ف  بعن�وان 
الح�ارض  نق�د  الس�فالة،  يف 
العراق�ي« ع�ن دار س�طور. 
وهو محاول�ة لقراءة الوضع 
والس�يايس  االجتماع�ي 
للع�راق املع�ارص ع�ىل ضوء 

نظري�ة امل�كان وتأث�ريه من 
األنثروبولوجي�ة  الناحي�ة 
الت�ي  ،و  والسيوس�يولوجية 
كتاب�ه  يف  املؤل�ف  عرضه�ا 
الس�ابق امله�م » نق�د العقل 
الكت�اب  عن�وان  الدائ�ري«. 
يدفع لتساؤالت كثرية رغم أن 
الكاتب حرص ع�ىل توضيح 
الس�فالة  ملف�ردة  اختي�اره 
وما معن�ى الس�افل لغوي�اً 
وقاموس�ياً يف اللغة العربية 
واإلنجليزي�ة    والفرنس�ية 
لق�د ع�رض الكات�ب 
مقاربة مهمة ملفهوم 
يق�ف  ال�ذي  العن�ف 
ظاه�ر  ش�يوع  وراء 
باملعن�ى  الس�فالة، 
ال�ذي أراده املؤلف، يف 
املجتمع�ات باعتب�ار 
 « نش�اط  العن�ف 
فاع�ل  حيوان�ي« 
الس�لوك  يف  ومؤث�ر 
ماتوفرت  إذا  البرشي 
له الرتبة املالئمة التي 
وتغذي�ه  تحتضن�ه 
لكي يهمني عىل حياة 
املجتم�ع ويقت�ل م�ا 
فيه من قيم ومباديء 

أخالقية إيجابية.

»مقالة في السفالة« يرصد ظاهرة 
العنف البربري لحزب البعث وصدام

حسن فالح

في حوار مع
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ماهي فوائد فيتامين »سي« للجسم؟

علماء يكشفون أسرارا جديدة عن نهر النيل
تش�كل نهر النيل قب�ل 30 مليون س�نة عىل األقل، 
وكان أك�ر بخم�س مرات مما كان يعتقد س�ابًقا، 
ويأتي ذلك بعد دراسة قام بها فريق دويل من العلماء 
 Nature« ُنرش يف مجلة

.»Geoscience
علماء  وأج�رى 
الوالي�ات  م�ن 
ة  ملتح������د ا
األمريكي�����ة 
ئيل  ا س����ر إ و
وإيطاليا دراس�ة 

شاملة لتحديد العمر الحقيقي لنهر النيل.
يقول بالنيت توداي: »لقد درس�نا الصخور القديمة 
املرتفع�ات  يف  املوج�ودة  الركان�ي  األص�ل  ذات 
اإلثيوبية، وقمنا بمقارنتها بالرواسب من قاع النيل 
بالق�رب م�ن الدلتا«. وأض�اف: »إن الصخ�ور التي 
ت�م تحليلها كانت موجودة ع�ىل نفس االرتفاع منذ 

ماليني السنني«.
وكان ُيفرتض سابًقا أن نهر النيل ظهر منذ حوايل 6 
ماليني عام، إىل أن أثبتت تقنية املحاكاة بالحاسوب 
أن صخور الوش�اح لعبت دوًرا مهًما يف ظهور النهر 

قبل أكثر من 30 مليون سنة.

شكل هاتف »رازر« من موتوروال 
طفرة يف عال�م الهواتف قبل نحو 
15 عام�ا، بس�بب ش�كله املمي�ز 
القابل للطي، وس�يكون عشاقه 
اآلن عىل موعد مع نسخة جديدة، 

تنافس الهواتف القابلة للطي.
وع�ىل الرغم من م�رور نحو 15 
عام�ا ع�ىل إط�الق أول جه�از 
رازر، سيش�عر امل�رء أن أحدث 
الصور للهات�ف الذكي مألوفة، 
خصوصا ملحبي الهاتف األصيل 

القابل للطي.
التصمي�م  ف�إن  ذل�ك،  وم�ع 
القاب�ل للط�ي األني�ق ي�دور 
حول املي�زة الوحي�دة التي ال 
ت�زال كم�ا ه�ي، لكن�ه مرفق 

مع ترقي�ات تقنية كرى م�ن املتوقع أن 
تحول الهاتف التقليدي األيقوني إىل عرص 

الهاتف الذكي.
وأعلن�ت رشك�ة »فرياي�زون«، عن طرح 
يتمت�ع  ال�ذي  الجدي�د،  »رازر«  هات�ف 
بشاش�ة بحجم 6,2 إنشات قابلة للطي، 

لتصل إىل نصف حجمها.
وبخ�الف غ�ريه م�ن األجهزة، فإن�ه عند 
ف�رد شاش�ة الهات�ف بالكام�ل، فإنه�ا 
تبدو كشاش�ة واحدة، وليس�ت شاشتني 

منفصلتني.
وعند ط�ي الهات�ف، يمكن ملس�تخدميه 
أن يس�تخدموا الشاش�ة الخارجي�ة للرد 
عىل التنبيهات، وأخذ صور »الس�يلفي«، 
 google« وتشغيل املوس�يقى، واستخدام

assistant«، دون الحاجة لفتح الهاتف.

تعرف على كيفية عمل الذاكرة في دماغ االنسان

أطلقت رشكة مايكروسوفت تحديث 
ش�هر نوفمر من وين�دوز 10، الذي 
يأتي برتكيز عىل تحس�ني الخدمات و 

األداء، إىل جانب استقرار النظام.
وبحسب موقع The Verge األمريكي 
فتط�رح مايكروس�وفت التحديث�ات 
 10 وين�دوز  نظ�ام  م�ن  الجدي�دة 
وىف  للمس�تخدمني،  أكث�ر  بممي�زات 
تحدي�ث ش�هر نوفمر ترك�ز عمالق 
الرمجيات بشكل خاص عىل تحسني 
األداء واستقرار النظام، مع مجموعة 
من الخدمات، كما يأتي التغيري األكر 
.10 Windows يف تجربة اإلشعارات يف

ووفر التحديث الجديد للمس�تخدمني 
زرا يدع�م إدارة اإلش�عارات، وال�ذي 
يدع�م مس�احة أفض�ل م�ن التحكم 
مي�زة  م�ع  اإلش�عارات  وإدارة 
التخصي�ص، فيم�ا ينتظ�ر أن يكون 
مت�اح للمس�تخدمني التمري�ر ف�وق 
اإلشعارات التي تظهر ىف النظام ومن 
ث�م الضغ�ط ع�ىل تبويب اإلع�دادات 
الخاصة بتطبيق  إليقاف اإلش�عارات 

محدد.
كما يضم مايكروس�وفت أيضا ميزة 
الت�ي  اإلش�عارات  ع�دد  تخصي�ص 
التطبيقات،  املس�تخدم م�ن  يتلقاها 
 10  Windows تحدي�ث  يق�دم  كم�ا 
لش�هر نوفمر أيضا بع�ض التغريات 
يف قائم�ة Start ورشيط املهام، حيث 
يمك�ن للمس�تخدم اآلن التمرير فوق 
القائم�ة دون الحاج�ة للضغط، كما 
س�يتاح للمس�تخدم إضافة املهام إىل 

التقويم عر رشيط املهام.

مايكروسوفت 
تطلق تحديث 

مهم لويندوز 10 

أعلنت رشكة »فيس�بوك« أنها حذفت 
5.4 ملي�ار حس�اب مزّيف حت�ى اآلن هذا 
العام، يف مؤرش إىل الجهود املس�تمرة التي 
ُتب�ذل عىل منص�ات التواص�ل االجتماعي 

ملكافحة التالعب والتضليل.
وأك�دت فيس�بوك »لقد عّززن�ا قدرتنا 
عىل رصد محاوالت خلق حسابات مزّيفة 
ومنعه�ا«، وف�ق م�ا أعلن�ت الرشك�ة يف 

تقريرها األخري حول الشفافية.

وتابع�ت »وفق تقديراتن�ا نمنع يوميا 
بواس�طة أنظمة الرص�د خاصتنا ماليني 

املحاوالت لخلق حسابات مزّيفة«.
وتعتقد فيس�بوك أن نسبة الحسابات 
املزّيف�ة، وهي التي يّدعي فيها أحدهم أنه 
ش�خص أو جهة ال وج�ود لها، بلغت نحو 
خمسة باملئة املعّدل الشهري ملستخدميها 
الناش�طني خالل الفصلني الثاني والثالث 

من العام الحايل.

 )5( مليار 
حساب مزيف 
تحذف من 
الفيس بوك

تقرير: المبيدات ترتكب إبادة بحق 
الحشرات قد تنتهي بانقراضها

يش�ري تقرير جدي�د إىل أن ما يقرب م�ن نصف الحرشات ق�د فقدت منذ 
عام 1970 بس�بب االستخدام املكثف للمبيدات الحرشية، والتي يمكن أن 

تتسبب يف كارثة عىل جميع أشكال الحياة عىل األرض.
ووفق�ا ملا ذكرته صحيفة »ديىل ميل« الريطانية، دعا دعاة الحفاظ عىل 
البيئة إىل اتخاذ إجراءات لوقف ما يحدث للحرشات ىف العالم من أجل منع 

االنهيار الكارثي لألنظمة البيئية الطبيعية.
وكش�ف علماء البيئ�ة بجامعة ساس�كس، الذين نف�ذوا تقرير منظمة 
Wildlife Trusts، أن 40 % م�ن ملي�ون نوع ح�رشة معروفة تقرتب اآلن 

من االنقراض.
كما أن اس�تخدام املبيدات الحرشية، التي 

تضاعفت عىل مدى الس�نوات ال� 25 
املاضية، شهدت انقراض 23 نوعا 

م�ن النح�ل والدباب�ري، وبدون 
الح�رشات، س�تختفي العديد 
والخفافي�ش  الطي�ور  م�ن 
والرمائي�ات  والزواح�ف 
الصغ�رية  والثديي�ات 
واألس�ماك، ألنها ل�ن يكون 

لديها يشء لتناوله.
النبات�ات  جمي�ع  وتحت�اج 

تقريًبا إىل تلقي�ح، معظمه يتم 
إيصاله بواس�طة الحرشات، مما 

يعن�ي أن�ه ال يمك�ن تغذية س�كان 
العالم م�ن البرش دون تلقي�ح الحرشات 

للنباتات.
وتش�ري الدراس�ة إىل أنه م�ن الناحية املالي�ة، تبلغ قيمة الح�رشات التي 
تقدمها كخدمة للب�رش عن طريق التلقيح ملحاصيلهم ما بني 183 مليار 
جنيه إس�رتليني )235 مليار دوالر( و 449 مليار جنيه إس�رتليني )577 

مليار دوالر( سنوًيا يف جميع أنحاء العالم.
وتوض�ح الدراس�ة كيف يمك�ن إنقاذ مجموع�ات الح�رشات إذا أوقفت 
الصناعة الزراعية عن اس�تخدام جميع املبيدات الحرشية الروتينية وغري 

الرضورية.

كش�ف األطباء ع�ن أخطار انخف�اض حرارة 
الجس�م، ودرج�ة الح�رارة الت�ي توق�ف عمل 

القلب.
ووفقا للخراء، فإن مستوى الخطر 
يب�دأ عند درج�ة 35 تح�ت الصفر، 

حيث يؤثر ال�رد عىل عمل 
الوعائي،  القلب�ي  الجه�از 

ألن�ه يف ظ�ل ه�ذه الظروف 
تزداد لزوجة الدم.

ويس�بب ذل�ك انخفاضا رسيعا 
لدرج�ة ح�رارة العدي�د م�ن 

بينم�ا  الجس�م،  أعض�اء 
يح�اول القلب تفادي هذا 
األم�ر، ما يؤدي إىل زيادة 
كمية الس�وائل التي يتم 
ضخه�ا ع�ر الرشايني، 
نق�ص  الس�تعادة 

األكسجني.
أن  الخ�راء  وأض�اف 
حجم تدفق ال�دم يزيد 
أن  ويمك�ن  م�رات،   6
يؤدي إىل تش�نج وفشل 

األعضاء ومن بينها عضلة القلب.
وح�ذر األطب�اء م�ن تن�اول الكح�ول، حي�ث 
س�يؤدي إىل تفاق�م الوض�ع، حي�ث 
هن�اك أس�اطري يف ال�دول الباردة 
تفيد أن تناول الكحول يس�اعد يف 
الطقس،  ب�رودة  محارب�ة 

وفقا ملوقع »وان«.
ذل�ك،  إىل  باإلضاف�ة 
إخ�راج  يج�ب 
الش�خص )ال�ذي 
جس�مه  تعرض 
حرارة  لدرجات 

منخفض�ة 
م�ن  ج�دا( 
بعناي�ة  حالت�ه 
حي�ث  ش�ديدة. 
إىل  الشخص  يحتاج 
تمييع ال�دم، ألنه عند 
اس�تعادة وعيه س�يبدأ 
القلب يف ضخ الدم بشكل 
فعال، ويمك�ن أن يؤدي ذلك 

إىل جلطة ومن ثم الوفاة.

مختصون: درجة 35 تحت الصفر كفيلة بإيقاف عمل القلب

فيتام�ني »يس« يع�د م�ن أهم 
الفيتامين�ات للجس�م، حي�ث 
إنه غن�ي بمضادات األكس�دة 
كب�ري  بش�كل  تس�اهم  الت�ي 
املناع�ي،  الجه�از  تقوي�ة  يف 
والحد من اإلصاب�ة باألمراض 
الخاص�ة ب�ه، وأيض�ا يعد من 
أه�م الفيتامين�ات التي تجعل 
الب�رشة ن�رضة وتقل�ل فرص 
ظهور عالمات تقدم العمر بها 

كالتجاعيد.
القادم�ة  األس�طر  وخ�الل   
فوائ�د  ع�ن  أكث�ر  س�نتعرف 
فيتامني »يس« للجس�م، وذلك 
و    webmed« ملوق�ع  وفق�ا 

healthline« الطبي.
م�ن  يع�د  »يس«   فيتام�ني 
الخي�ارات الجي�دة يف الحفاظ 
عيل صحة الش�خص، فهو يعد 
الغذاء األسايس للشخص حيث 
أن�ه  يلعب دوراً هاماً يف  تقوية 
الجه�از املناعي بش�كل كبري، 

ويح�د من اإلصاب�ة باألمراض 
ال�رد  كن�زالت  ب�ه  املرتبط�ة 

واألنفلونزا.
فوائد فيتامني يس

� يعم�ل فيتام�ني »يس« ع�يل 
تحف�ز تصني�ع الكوالج�ني يف 

الجس�م، وذل�ك  يجعل�ه م�ن 
الخي�ارات الجي�دة يف الحفاظ 
عىل صح�ة الب�رشة، والتقليل 
من ظه�ور التجاعيد وعالمات 

تقدم العمر.
� يحاف�ظ فيتامني »يس« عىل 
البرشة ويجعلها نرضة ويقلل 
من ظهور التصبغات الجلدية.

� يع�د فيتام�ني »يس« ع�الج 
تكمييل لألش�خاص الذين 
يعانون م�ن فقر الدم أو 
األنيمي�ا، فه�و يس�اعد 
الحديد  امتص�اص  عىل 

من الطعام.
� مل�ن يخط�ط لحم�ل 
تناولك لفيتامني »يس« 
ويزيد  الخصوبة  يعزز 
اإلنج�اب  ف�رص  م�ن 

بش�كل ملح�وظ، ول�ذا 
عليك أخذه كحبوب غنية 

ب�ه، أو اإلكث�ار م�ن تن�اول 
األطعمة الغنية به.

الذاكرة من أكثر األش�ياء املعقدة يف جسم اإلنسان، حيث إننا 
نتلقى يومياً كمية هائلة من املعلومات، لكن بعض املعلومات 
تس�تمر بذاكرتنا يف حني أن غريها من املعلومات قد تنس�اها 
.»Science« تماماً وال تنتقل للذاكرة طويلة املدة، وفقاً ملوقع

ويوجد يف املخ نظام فعال لتكوين الذكريات والتفكري املنطقي 
والتواصل وآالف األش�ياء األخ�رى، لذلك يتم تقس�يم عملية 

تكوين الذاك�رة إىل ثالث خطوات: 
الرتميز والتخزين واالسرتجاع.

مراحل تكون الذكريات يف املخ :
1- الرتميز

نأخ�ذ  عندم�ا  الرتمي�ز  يح�دث 
إىل  ونغريه�ا  الحس�ية  املدخ�الت 
شكل يس�تطيع املخ التعامل معه، 
هذه األنواع الثالثة من الرتميز هي 
الب�رصي والص�وت وال�داليل، عىل 
س�بيل املث�ال، إذا رأيت االس�م عىل 
عالم�ة، فإنك تخزن هذه املعلومات 
بش�كل مرئي )كصورة(، إذا كررت 
االس�م بص�وت عاٍل تقوم بتش�فري 
املعلوم�ات صوتًيا )كص�وت(، وإذا 
كنت تشرتك يف نفس االسم ويرتبط 
بأمر آخر، فيمكنك تخزين املعلومات 

بشكل داليل )مرتبط بمعنى(.
2- التخزين

ثم يت�م نقل ه�ذه األجزاء املش�فرة 
من املعلوم�ات إىل ذاكرتك قصرية املد 
)STM( ، حيث يمكن أن تستمر ملدة 

0-30 ثاني�ة، ما لم يتم اختباره�ا أو دمجها يف ذاكرة طويلة 
املدى.

دم�ج الذاكرة يعتم�د عىل م�رور الوقت، عندما يت�م تخزين 
الذكريات املش�فرة يف الذاكرة قص�رية املدى، ومع ذلك، يمكن 
أيًضا »تقسيم« الذاكرة، وهي طريقة لتجاوز هذا الحد األدنى 
ملقدار »األشياء« التي يمكننا تذكرها يف 

وقت واحد.
إذا ت�م اعتبار املعلوم�ات »مهمة« 
أو »ذات معنى« ، فس�يتم تحويلها 
إىل ذاكرتن�ا طويلة امل�دى، التكرار 
والروفة أم�ر بالغ األهمية يف هذه 
املرحلة، كلم�ا تفاعلت أو تفكرت 
يف املعلوم�ات يف الذاك�رة قص�رية 
امل�دى، كلم�ا كانت هن�اك فرصة 
أفض�ل لدخ�ول الذاك�رة طويل�ة 

املدى.
3-اسرتجاع الذكريات

تنظي�م  كيفي�ة  ع�ىل  اعتم�اداً 
أو  طبيع�ي  بش�كل  املعلوم�ات، 
مقص�ود، ق�د يكون من الس�هل 
أو الصع�ب اس�رتجاعها، حي�ث 
يتم تشغيل الذاكرة طويلة األجل 
بشكل أفضل من خالل االقرتان، 
مثل س�ماع أغنية حب منذ فرتة 
طويل�ة تعيدك إىل ذاكرة واضحة 
تماًم�ا ل�م يخط�ر ببال�ك من�ذ 

سنوات.

موتوروال تتحدث عن تطوير 
هاتفها القديم القابل للطي
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عملية ناجحة لفتاة تأكل شعرها سيدة فاقدة البصر 
تخفي إصابتها 
بالعمى 38 عام 

نهر يتحول إلى األحمر القاني 
والسبب »دماء الخنازير«

كلب عجيب ينمو ذيله على وجهه  !

املراقب العراقي / متابعة...
اج�رى األطب�اء يف مستش�فى 
مدين�ة ليوبريت�ي بضواح�ي 
موس�كو عملية جراحية لفتاة 
بمتالزم�ة  مصاب�ة  روس�ية 
باألح�رى  أو  »رابونتس�يل« 

الرغبة الدائمة يف أكل الشعر.
وزارة  باس�م  ناط�ق  وق�ال 
الصح�ة يف مقاطعة موس�كو 
إن الفت�اة كانت تأكل ش�عرها 
منذ أيام املدرس�ة، م�ا أدى إىل 
كتل�ة متالصق�ة م�ن  تراك�م 
الش�عر بحج�م 20 س�نتيمرتا 
طوال و15 س�نتيمرتا عرضا يف 
معدته�ا. وأخ�رج األطباء من 
باطنه�ا كتل�ة متالصق�ة من 
الشعر تش�به املعدة عن طريق 
عمل ثغرات وشقوق صغرية يف 

برشته�ا.
يذكر أن متالزمة »رابونتسيل« 
تع�د ظاه�رة ن�ادرة يمكن أن 
ت�ودي بحي�اة املري�ض يف حال 
ع�دم إجراء عملي�ة جراحية يف 

وقتها.
وقال كبري األطباء بمستش�فى 
األمراض النفس�ية يف مقاطعة 
بيلوزوروف،  بوريس  موسكو، 
األم�راض  م�ن  املتالزم�ة  إن 
النفسية يمكن شفاؤها تفاديا 

لعواقب خطرية.

املراقب العراقي/ متابعة...
أخفت س�يدة بريطاني�ة، تبلغ م�ن العمر 42 
عاما، إصابتها بالعمى عن أهلها ملدة 38 عاما، 
بع�د أن توصلت لط�رق تمكنها من ممارس�ة 

حياتها بشكل طبيعي.
ووفقا ملا نرشته صحيفة »ذا صن« الربيطانية، 
تعاني السيدة من متالزمة »مارفن« التي تؤدي 

النزياح عدسات العني من مكانها األصيل.
وتمكنت السيدة من التغلب عىل حالتها بحفظ 
منحني�ات الط�رق، وحف�ظ ع�دد الخط�وات 
املطلوب�ة يف بع�ض األماكن، وتدري�ب ذاكرتها 

عىل حفظ ملمس السطوح واألشياء.
واعتقدت الس�يدة أن حالته�ا طبيعية يف بادئ 
األمر، وأن الرؤية مشوشة لدى كل األشخاص، 
الجمي�ع  الوق�ت كان متأخ�راً إلخب�ار  أن  إال 
بحالتها، بعد أن تعايشت معها كل هذا الزمن، 

وأرادت تجنب نظرات الشفقة.
ولم تعرتف السيدة بحالتها إال بعد سلسلة من 
األحداث التي وضعته�ا يف موقف محرج خالل 

العمل.

املراقب العراقي/ متابعة...
تحول لون نهر يقع عىل الحدود بني الكوريتني 
إىل األحم�ر، م�ن ج�راء دم�اء الخنازي�ر التي 

ذبحتها السلطات.
وأف�ادت صحيف�ة »س�اوث تش�اينا مورنينغ 
بوس�ت«، األربع�اء، ب�أن نهر إيمج�ني يجري 
الجنوبي�ة،  الكوري�ة  يونش�ون  مقاطع�ة  يف 
عىل مقرب�ة من املنطقة املنزوعة الس�الح بني 

الدولتني.
ولجأت الس�لطات إىل ذبح نحو 47 ألف خنزير 
يف املنطق�ة، م�ن أج�ل الحد من انتش�ار حمى 
الخنازي�ر األفريقية التي انترشت يف األس�ابيع 

األخرية.
وال تش�كل ه�ذه الحم�ى خط�را مب�ارشا عىل 
البرش، ع�ىل الرغم م�ن كونها معدي�ة بدرجة 

كبرية، وتؤدي إىل نفوق الخنازير املصابة بها.

املراقب العراقي / متابعة...
أعجب�ت روش�يل س�تيفن بكل�ب 
عجي�ب، م�ن مدينة ج�رياردو يف 
والية ميزوري، ينم�و ذيله الثاني 

عىل وجهه.
وس�مت روش�يل الكلب »ن�روال« 
وهو ن�وع م�ن الحيت�ان حريش 
البحر ويتميز بأن له ناب بارز عىل 
وجه�ه، وقال�ت روش�يل إن الذيل 
الثان�ي ثابت وال يتحرك، بحس�ب 

صحيفة »تودي«.
مواق�ع  ع�ىل  الكل�ب  واش�تهر 
االجتماع�ي، وترأس�ت  التواص�ل 
ل�ذوي  لل�كالب  م�أوى  روش�يل 
االحتياج�ات الخاص�ة ملدة س�بع 
سنوات ولم تر شيئا كهذا من قبل.

وفح�ص الطبي�ب البيط�ري ذيل 
ن�روال باألش�عة الس�ينية لكن�ه 

لم يج�د أية عظ�ام للذي�ل، وقال 
الطبيب: »عملت يف هذه املهنة 16 
عاما ولم أر ش�يًئا من هذا القبيل، 
وبالتأكي�د أن�ه يب�دو كذي�ل لكن 
بعض إجراء الفحوصات تبني أنها 

مجرد برشة«.
ش�ذوذ  ه�و  »والنم�و  وأض�اف: 
خلقي وهو ال يسبب أي رضر عىل 
الصح�ة وأن�ه مجرد ج�رو عادي 

رائع«.

السجاد اإليراني األول على مستوى العالم

املراقب العراقي/ متابعة...
تؤكد الوثائ�ق التاريخية بأن أول س�جادة 
يدوي�ة ىف العال�م ت�م نس�جها ىف إي�ران , 
والدلي�ل ع�ىل ذل�ك ه�و العثور ع�ىل أقدم 
سجادة ىف مقربة بازيريك )جنوب سيربيا( 
, والت�ى يعود تاريخها إىل العرص اإلخمينى 

قبل حواىل 300 إىل 400 عام قبل امليالد.
وتع�د صناع�ة الس�جاد من أش�هر وأقدم 
الصناع�ات اليدوية ىف إيران , وقد ش�هدت 
تطورا عرب العصور التاريخية املختلفة : – 
)عرص ماقبل اإلسالم ( اشتهر الساسانني 
قب�ل إنتش�ار اإلس�الم ىف إي�ران , بصناعة 
الس�جاد والذى شاعت شهرته بشكل كبري 
ىف الب�الد وحظ�ى بأهمية كب�رية من حيث 
الجمال والدقة واألناقة , حيث كان حس�ب 
مايروي�ه املؤرخون “منس�وج بخيوط من 
ذه�ب وفضة ومنق�وش برس�وم جميلة , 

ومزين بأحجار كريمة .” 
   )الع�رص اإلس�المى( اس�تمرت صناع�ة 
السجاد بعد انتشار اإلسالم ىف إيران , حتى  
الع�رص الس�لجوقى واإليلخان�ى , وأب�دع 
الصان�ع اإليران�ى ىف النق�وش والتصاميم 
الهندس�ية , و رس�م خطوط مستقيمة ىف 
هذا العرص بإالضافة إىل الخطوط القوسية 

التى كانت متبعة ىف صناعة السجاد سابقا 
. ويعترب إدخال رسوم النمطني )اإلسالمى 
, الصين�ى ( ىف نس�ج الس�جاد م�ن أه�م 

خصائص العرص اإلسالمى.
   )العرص الصفوى( بلغت صناعة السجاد 
ذروته�ا ىف ه�ذا الع�رص , حيث تأسس�ت 
عدة ورش لنس�ج الس�جاد ىف ك�ربى املدن 
اإليراني�ة الهامة مث�ل: ) تربيز , اصفهان , 
كاش�ان , اردبيل( لإلهتمام بهذه الصناعة 
وتطويره�ا , وت�م إدخ�ال عن�ارص أخرى 
م�ن الطبيعة ألول مرة ىف صناعة الس�جاد 
كالطي�ور والحيوانات والزهور املنس�قة , 

كما تم إضافة الحاش�ية للسجاد وتطوير 
استعمال خيوط االبريشم .

    )العرصالقاج�ارى( تمي�ز ه�ذا الع�رص 
 , صغ�ري  مقي�اس  ىف  الس�جاد  بصناع�ة 
واهتم املصممون بإستعمال ألوان كاشفة 
ورس�وم بالنمط�ني اإلس�المى والصينى , 
وقد تم تصدير الس�جاد اإليران�ى إىل اوربا 

ألول مرة ىف هذا العرص.
  )الع�رص الحارض( اهت�م التجار بتصدير 
الس�جاد  إىل خ�ارج إي�ران ولهذا الس�بب 
ط�رأت عىل صناعة الس�جاد عدة تغيريات 
هام�ة , نظرا للطلبات التى كان اإليرانيون 

م�ن الزبائن األجان�ب , وح�رص أصحاب 
ورش نس�ج الس�جاد ع�ىل تلبي�ة رغب�ات 
زبائنه�م املتع�ددة بدق�ة , حي�ث ش�هدت 
ه�ذه الصناع�ة تحوال المثيل ل�ه من حيث 
التصمي�م واس�تعمال النق�وش واألل�وان 
التقليدي�ة , مم�ا أدى إىل تعرضه�ا لخط�ر 
التحلي�ل والتجري�د , ومن ه�ذا املنطلق تم 
تأس�يس رشكة السجاد اإليراني املساهمة 
, لصيانة هذا الفن اإليراني العريق وحماية 

العاملني يف صناعة السجاد.
والت�زال ه�ذه الصناع�ة تخط�و خطوات 
هامة لس�د الحاج�ة املحلية من الس�جاد 
اإليران�ى الفاخ�ر , وتصدي�ر الفائض منه 
إىل األس�واق العاملي�ة, وتنحرص أهم أنماط 
الرسوم املتبعة ىف نسج السجاد ىف 9 أنماط 
ه�ي : هراتي , زهري , ش�اه عبايس , مينا 
خ�ايل , رسطان�ي , حنائي , بي�د مجنون, 

جوشقاني,ترنجي.
وأما عن املدن التى تشتهر بصناعة السجاد 
اإليرانى الفاخر  فهى : اصفهان , كاشان , 
تربي�ز , كرمان , نائني , قم , اراك. وتعرض 
ىف متحف  السجاد اإليراني بطهران  نماذج 
مختلفة من أنواع السجاد وأنماط رسومها 

املختلفة.

تعد صناعة 
السجاد بإيران أحد 
أهم الفنون في 

البالد، وهي أكبر 
مصدر للسجاد في 

العالم، حيث بلغت 
صادراتها من السجاد 
اليدوي 024 مليون 
دوالر، أي نحو %30 
من السوق العالمية.

املراقب العراقي/ متابعة...
أمريك�ي عقوب�ة  يواج�ه مواط�ن 
الس�جن، إثر تسببه يف إصابة طفله 

الرضيع بأربع رصاصات.
ووفق�ا ملا نقلت�ه قن�اة »إن بي يس 
نيوز«، يعود الحادث إىل 19 أكتوبر/

ترشين األول، حيث اس�تخدم الرجل 
وهو مدمن مخدرات، طفله صاحب 
ال�11 شهرا كدرع برشي يف مواجهة 
إطالق نار، عندما كان يحاول رشاء 
مخدرات بأموال مزيفة يف فيالدلفيا 

بوالية بنسلفانيا.
الطفل تلقى أربع رصاصات، واحدة 
يف الرأس وأخرى يف الرقبة واثنتني يف 
األرداف، وه�و اآلن يصارع املوت يف 

املستشفى.
وقال وال�د الطفل، ويدع�ى نافاس 

مون�رو ويبلغ من العم�ر 25 عاما، 
إنه كان يح�اول االحتيال عىل تاجر 
مخ�درات بأم�وال مزيف�ة، معتقدا 
أن التاجر لن يس�تطيع إطالق النار 

عليه بما أنه يحمل طفله.
وأش�ار أنتوني فويس، رئيس وحدة 
الجرائم يف فيالدلفي�ا، إىل أن الجاني 
األم�وال  اس�تخدام  »يح�اول  كان 
املزيف�ة لرشاء املخ�درات، مع العلم 
أن هذا األمر يزعج تجار املخدرات«، 
مضيفا: »عندما يكتشف التجار أن 

األموال مزيفة، يترصفون بعنف«.
وأوضح�ت تقاري�ر أن األب لم ينقل 
طفل�ه إىل املستش�فى ع�ىل الف�ور، 
لتتدهور حالة الطفل يازيم، ويؤكد 
األطباء أنه يف ح�ال كتبت له النجاة 

سوف يعيش قعيدا.

مدمن امريكي يستخدم رضيعه
 كدرع بشري ! 

أغلى الرحالت الجوية بالعالم
املراقب العراقي/ متابعة...

تتج�اوز أس�عار بع�ض الرح�الت 
الجوية الطويلة س�تني ألف دوالر، 
مل�ا توف�ره م�ن خدم�ات ضياف�ة 
عالية املس�توى وفخامة كابينات 
للمس�افرين، مم�ا يجعله�ا أغ�ىل 

الرحالت الجوية سعرا يف العالم.
مجل�ة ريدرز دايجس�ت األمريكية 
اس�تعرضت أغ�ىل ثمان�ي رحالت 
يف العال�م وفق�ا لبيان�ات هيئ�ات 
والتطبيق�ات املتخصصة يف مجال 

الرحالت الجوية:
من نيويورك إىل أبو ظبي

تبلغ تكلف�ة الرحلة ذهاب�ا وإيابا 
م�ن نيوي�ورك إىل أبو ظب�ي وفقا 
لبيانات سيتس آند ستولز 64 ألف 
دوالر يف الكابين�ة الفخم�ة التابعة 

التحاد الطريان »ذا ريزيدنس«.

من نيويورك إىل هونغ كونغ
تبلغ رحل�ة الطريان ذهاب�ا وإيابا 
كون�غ  هون�غ  إىل  نيوي�ورك  م�ن 
ع�ىل متن رشك�ة لوفتهان�زا وفقا 
الرح�الت  لتتب�ع  لتطبي�ق هوب�ر 
43.5 أل�ف دوالر، وتوفر امتيازات 
ليموزي�ن وخدمة الطب�خ الحائزة 

عىل نجمة ميشالن.
من لوس أنجلوس إىل دبي

تبل�غ تكلف�ة الرحلة م�ن الدرجة 
األوىل م�ن هولي�ود إىل دب�ي حوايل 
36 أل�ف دوالر وفقا لهوبر، وتدوم 
الرحلة 16 س�اعة، وه�ي مجهزة 
باألجنح�ة الخاص�ة وأرّسة مرتبة 
مس�طحة وحت�ى منتج�ع صحي 

عىل متن الطائرة.
من سان فرانسيسكو إىل أبو ظبي

يق�ارب ثمن رحلة الذهاب واإلياب 

س�ان  م�ن  األوىل  الدرج�ة  ع�ىل 
فرانسيس�كو إىل أب�و ظب�ي ع�ىل 
الخط�وط الجوي�ة التابعة لرشكة 

االتحاد للطريان 29 ألف دوالر.
من نيويورك إىل بكني

ذهاب�ا  التذاك�ر  أس�عار  تق�ارب 
وإيابا عىل مت�ن الخطوط الجوية 
الكوري�ة من نيويورك إىل بكني 27 
أل�ف دوالر، وتوف�ر الرشكة بعض 
الطائ�رات وأنواع�ا م�ن األجنحة 

املختلفة.
من نيويورك إىل سنغافورة

الجوي�ة  الخط�وط  رحل�ة  تع�د 
الس�ويرسية الدولية من نيويورك 
أفخ�م  إح�دى  س�نغافورة  إىل 
الرح�الت، وتبل�غ تكلفته�ا ع�ىل 
دوالر  أل�ف   22 األوىل  الدرج�ة 
وتشمل أرّسة مرتبة كاملة الطول 
وأبوابا انزالقي�ة لتضمن حصولك 

عىل مساحتك الشخصية.
من طوكيو إىل لوس أنجلوس

يدفع ركاب الدرجة األوىل عىل متن 
الخط�وط الجوي�ة اليابانية حوايل 
16 ألف دوالر مقابل تذكرة س�فر 
ذهابا وإيابا من لوس أنجلوس إىل 

طوكيو.
من لوس أنجلوس إىل ملبورن

يق�در س�عر تذك�رة لرحل�ة م�ن 
الدرجة األوىل عىل خطوط كانتاس 
الجوي�ة م�ن ل�وس أنجل�وس إىل 
أل�ف دوالر،  ملب�ورن بح�وايل 15 
ويمك�ن للمس�افرين ع�ىل مت�ن 
الرحل�ة االس�تمتاع بالفخام�ة يف 

صالة املطار وعىل متن الطائرة.

شركات يابانية تمنع العامالت فيها 
من ارتداء النظارات

املراقب العراقي /متابعة...
كش�فت دراس�ة مرصي�ة أمريكي�ة 
مش�رتكة ع�ن تواج�د مع�دن »غ�ري 

متوقع« يف عظام القدماء املرصيني.
ووفق�ا مل�ا نرشته صحيف�ة »الرشق 
األوسط«، تم دراس�ة 32 من شظايا 
البرشي�ة  البقاي�ا  تخ�ص  عظمي�ة 
املحنط�ة الت�ي يع�ود تاريخه�ا م�ن 

2000 إىل 4000 سنة.
وعقب أبحاث دامت ش�هرين، توصل 
الباحث�ون للتميي�ز ب�ني الرتكي�زات 
الت�ي توج�د يف عين�ات  الكيميائي�ة 
العظ�ام، وعالقته�ا بصح�ة األفراد، 
والنظ�ام الغذائي، والحي�اة اليومية، 

وتل�ك املوجودة يف الرتبة، التي يحتمل 
أن تكون قد غريت كيمياء العظام مع 

مرور الوقت.
وعثر الباحثون عىل معادن الرصاص 
واألملنيوم يف العظام، وكانت املفاجأة 
يف األملنيوم، كون املرصيني القدماء لم 

يستخدموا هذا املعدن.
الباحث املرصي أحمد النوييش أوضح 
يف تقريره، أن السبب يعود الستخدام 
املرصيني القدماء لش�بة البوتاسيوم 
للح�د م�ن الع�كارة يف مي�اه الرشب، 
وه�و مرك�ب كيم�اوي يحت�وي عىل 

األملنيوم.
أما عن تفس�ري وجود الرصاص، قال 

النوي�يش: »م�ن املحتم�ل أن تك�ون 
تركيزاته ناجمة ع�ن الرصاص الذي 

استخدمه الفراعنة لتلميع الفخار«.
وُتظه�ر دراس�ات األش�عة الس�ينية 
واألش�عة تح�ت الحم�راء، التوزي�ع 
الكيماوي للمع�ادن واملواد العضوية 

املوجودة يف العظام وتركيزها.
ووج�د الباحثون اختالف�ا بينها وبني 
تلك املوجودة يف الرتبة، ليعلق الباحث 
امل�رصي: »يمكن النظ�ر للعظام عىل 
أنه�ا أرش�يف يوث�ق لبع�ض جوانب 
وم�ن  الس�نني،  آالف  قب�ل  الحي�اة 
املث�ري للغاي�ة أن نك�ون قادرين عىل 

مطالعته«.

   اكتشاف »غير متوقع« في عظام الفراعنة    

املراقب العراقي/ متابعة...
حظ�رت بع�ض ال�رشكات اليابانية 
عىل النس�اء العام�الت فيه�ا ارتداء 
النظ�ارات أثناء العم�ل، بدعوى أنها 
ال تناس�ب جاذبية النس�اء التقليدية 
وتعط�ي انطباع�ا بال�ربود وتخف�ي 
املس�احيق الت�ي تضعه�ا، وذلك بعد 
وق�ت قص�ري م�ن ف�رض ارتدائهن 
العايل«.وقال�ت  »الكع�ب  أحذي�ة 
صحيفة واش�نطن بوس�ت إن بعض 
ال�رشكات يف الياب�ان ت�رى أن ارتداء 
للنس�اء  مناس�با  لي�س  النظ�ارات 
أثن�اء العم�ل، ونقل�ت اس�تنكارهن 
ه�ذا الق�رار وفرض�ه ع�ىل النس�اء 
دون الرجال.وأح�دث الق�رار ضج�ة 
يف اليابان، ولجأت نس�اء إىل وس�ائل 
التواصل االجتماع�ي من أجل وضع 
ح�د لحظ�ر النظارات بإطالق وس�م 
»النظارات ممنوعة« الذي بدأ يجتاح 

اليابان منذ األربعاء املايض.
م�دى  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 

انتش�ار الحظر ليس واضحا بس�بب 
عدم وجود أرقام رس�مية، بينما رأت 
هيئة اإلذاعة الربيطانية )بي بي يس( 
أنه ليس من املعروف بعد إن كان هذا 
الحظر يس�تند إىل سياسات الرشكة 
أم أنه يعكس فقط املمارسة املقبولة 
اجتماعيا يف أماكن العمل هذه.وأبدت 
نس�اء يابانيات خالل ردود أفعالهن 
ع�ىل الق�رار انزعاجه�ن الكب�ري من 
التدقيق يف أجس�ادهن بطريقة يقلن 
إن نظرائهن من الرجال ال يتعرضون 

لها.
العدي�د م�ن  إن  الصحيف�ة  وقال�ت 
املعلق�ني ع�رب اإلنرتن�ت ربط�وا بني 
ه�ذا الحظ�ر والضجة األخ�رية التي 
أثارته�ا مؤخ�را طلب بع�ض أماكن 
العم�ل الياباني�ة من النس�اء ارتداء 
أحذية الكع�ب العايل الت�ي قد تكون 
غ�ري مريح�ة ويصع�ب العم�ل به�ا 
لساعات طويلة، فضال عن مشاكلها 

الصحية.

رجل يخسر بصره بسبب »لعبة فيديو« 
  املراقب العراقي/ متابعة ...

فق�د رج�ل الب�رص يف إح�دى عيني�ه، بع�د أن ظل 
يمارس ألعاب الفيديو عىل هاتفه الذكي لس�اعات 

طويلة.
ووفق�ا ملا نرشته صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 

ظل الرج�ل يمارس األلعاب عىل هاتف�ه منذ الليل 
وحتى ساعات الفجر األوىل.

وبعدم�ا اس�تيقظ يف الي�وم الت�ايل، أدرك أن�ه فقد 
البرص يف عينه اليرسى فأرسع نحو املستشفى.

وأوضح األطباء أن الرجل عانى من نزيف يف عينه، 
بع�د تم�زق أصاب األوعي�ة الش�بكية، فيما يطلق 
عليه »اعتالل فالس�لفا الشبكي«، وعادة ما يكون 

ناجم عن مجهود بدني كبري.
وخض�ع الرج�ل لجراحة بالليزر، وم�ن املتوقع أن 

يتعاىف خالل شهر.
يذكر أنه يف وقت سابق، تعرض رجل لفقدان البرص 
بإح�دى عينيه، بع�د تعرضه ملا يع�رف ب�«جلطة 
الع�ني«، نتيج�ة ممارس�ته املفرط�ة لأللعاب عىل 
هاتف�ه، عندما كان مس�تلقيا عىل رسيره وغرفته 

مطفأة األنوار.

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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يلبي 30 % من احتياجات السوق 


