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الغاء مجالس المحافظات اجراء صوري
يهدف لتخدير الشارع  

المراقب العراقي/ متابعة...
علقت ريبيكا كيل املشاركة يف موقع »ذا هيل« الذي 
يتابع ش�ؤون الكونغ�رس عىل  تعهدات املرش�حني 
الديمقراطيني املتنافس�ني عىل ترش�يح الحزب لهم 

لخوض حملة   2020 باعتبار السعودية دولة مارقة 
حال ت�م انتخابه�م وتحديد العالقة مع الس�عودية 
 بأن�ه تط�ور مهم .  وأش�ارت كي�ل يف آخ�ر مناظرة 
تلفزيونية بني املرش�حني خاصة ما جاء عىل لسان 

 نائ�ب الرئيس الس�ابق جوزي�ف باي�دن، وتابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« بأن�ه« س�يتعامل م�ع  اململكة 
العربية السعودية كدولة مارقة .»  وبحسب املناظرة 
ف�إن »التح�ول س�يأتي بع�د املح�اوالت املس�تمرة 
الضغ�ط م�ن  للرئي�س دونال�د  ترام�ب مواجه�ة 
الكونغ�رس ومعاقبة الرياض عىل عدد من القضايا 
التي  أغضبت املرشعني واختار العالقة مع ويل العهد 
محمد بن س�لمان .»  ونقلت عن أن�دور ميللر، نائب 
مدي�ر السياس�ة يف م�رشوع الديمقراطية بالرشق 
 األوس�ط “ال أعتقد أن العالقة ستتغري ولكن السؤال 

حول مدى التغري الذي سيحدث .“ 
وأض�اف “أعتق�د أنه من امله�م فهم الس�ياق الذي 
ج�رى فيه النق�اش حيث كان عن  الس�عودية أثناء 
مب�ارزة ديمقراطي�ة ولدي�ك مرش�حون ع�ادة ما 
يأخذون الحذر فيما  يقولونه عن السعودية ولكنهم 
ينتقدونها مبارشة، وهو إشارة حقيقية عن مشكلة 

 حقيقية تواجه اململكة ومحمد بن سلمان .“ 
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المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
يواج�ه ق�رار مجلس الن�واب الخ�اص بإلغاء 
م�ن  متوقع�ة  موج�ة  املحافظ�ات  مجال�س 
 الطع�ون بعد ميض أس�ابيع عىل اق�راره الذي 
جاء تزامنا مع موجة التظاهرات التي  تشهدها 
بغ�داد واملحافظات، حي�ث ي�رى مراقبون أن 
ذل�ك يثبت أن ه�ذا القرار قد اتخ�ذ  يف »مطبخ 
للق�رارات الرسيع�ة« م�ن قبل الربمل�ان بهدف 

امتصاص غضب الشارع  العراقي ليس اال . 
ويح�ذر مراقب�ون م�ن أن تؤدي تل�ك الطعون 
واالعالن عنها اىل زيادة غليان الشارع  العراقي، 
بعد شعوره بأن قرارات الربملان هي محاولة ل� 

»التخدير« دون أن ترى  تطبيقا فعليا . 
فم�ن جهت�ه اعت�رب املحل�ل الس�يايس محمد 
العكي�ي، أن »م�ن النق�اط الهش�ة يف النظام 
 السيايس القائم هي مجالس املحافظات ألنها 
جميعها خضعت لإلرادات السياسية  ومن قبل 
اشخاص ليس�وا بمستوى املس�ؤولية رغم أن 

املوازنات التي عملوا بها  كانت عالية جدا .» 
»املراق�ب  ل��  العكي�ي، يف ترصيح�ه  وش�دد 
العراق�ي« ع�ىل »رضورة أن يك�ون تصحي�ح 
 وتعدي�الت عىل النقاط الدس�تورية والقانونية 

املتعلقة بتشكيل مجالس املحافظات .» 
الن�واب  مجل�س  »ق�رار  أن  العكي�ي،  وق�ال 
بخص�وص مجال�س املحافظ�ات كان تنبيها 
 ب�رورة اج�راء تعديل دس�توري يحول دون 
اس�تمرار ه�ذه املجال�س فضال عن أن�ه  يأتي 
ضمن حزمة القرارات النيابية املراد بها تخدير 

الشارع العراقي .» 
س�تميض  االتحادي�ة  »املحكم�ة  أن  واعتق�د 
بقرار حل املجالس بإعتبارها مؤسس�ات  غري 
رشعية الس�يما بع�د تجاوز مدته�ا القانونية 
والدستورية، فضال عن ادانتها  بثغرات قانونية 

كبرية .» 
ورأى العكيي، أنه »رد الطعون املقدمة من قبل 
أعض�اء مجالس املحافظات م�ن قبل  املحكمة 

االتحادية امرا متوقعا، لكن يبقى القرار األخري 
ه�و إمكانية الغاؤه�ا  كمؤسس�ات يحتاج اىل 

تعديل دستوري  .» 
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بعد جرائمها الدموية في اليمن.. السعودية دولة 
منبوذة تواجه »العزل« 

واشنطن ترسل »الزبون بنس« الى العراق لتأمين مغانم الكرد في الموازنة
الفتح يدعو الى النظر بمطالب الشعب قبل فوات االوان

الثقافة النيابية: سنعمل على تضمين منحة الصحفيين في موازنة  2020

المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا تحال�ف الفت�ح الي�وم االثن�ني، اىل النظ�ر 
بمطالب الش�عب واملرجعية الديني�ة قبل  فوات 

األوان . 
وق�ال عضو التحال�ف مهدي آم�ريل يف ترصيح 

صحفي تابعته »املراق�ب العراقي«،  أن »جميع 
الكت�ل السياس�ية معني�ة بإج�راء إصالح�ات 
ش�املة وحقيقية قب�ل ف�وات األوان  بما فيهم 

الكرد والسنة .» 
واض�اف أن »املحافظ�ات الجنوبي�ة تتع�رض 

للتهمي�ش واالقصاء منذ ١٦ ع�ام وهذا  يتطلب 
موقف جاد من الكتل السياسية جميعا .» 

ولف�ت اىل أن »املرجعية دعت م�رارا وتكرارا اىل 
تاليف األخطاء السابقة قبل فوات  األوان والفلول 

باألمر الواقع يف تنفيذ مطالب املتظاهرين«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تعه�دت لجنة الثقافة واالع�الم النيابية اليوم االثن�ني، بتضمني املكافئات 

التشجيعي�ة  للصحفيني واالدباء والفنانني ضمن موازنة العام املقبل . 
وقال�ت رئيس اللجنة س�ميعة الغ�الب يف مؤتمر صحف�ي تابعته »املراقب 
العراقي« ان   « لجنة الثقافة والسياحة واالثار احالت كتابها املرقم 448 يف 
24 ترشي�ن الثاني  الجاري، إىل اللجنة املالية ووزارة املالية من أجل تضمني 
املكافئ�آت التش�جيعية  للصحفي�ني والفنان�ني واالدباء يف قان�ون املوازنة 

القادم لعام 2020«. 
وأضاف�ت انه » ذلك التضمني يأتي بناًء ع�ىل هامش رئيس مجلس النواب 

ع�ىل اص�ل  كت�اب وزارة الثقافة والس�ياحة واآلث�ار املرق�م )240٦7 ( يف 
20 ترشي�ن الثان�ي  الج�اري والخاص باملكاف�ات التش�جيعية التي كانت 
مخصص�ة للصحفيني والفنانني  واالدباء والتي توقفت عام 20١4 بس�بب 

التقشف«. 
ولفتت اىل أن » لجنتنا س�تتابع املوضوع م�ع اللجنة املالية النيابية تقديرا 
للجه�ود  التي بذلتها تلك الرشائ�ح بمواقفها الوطني�ة يف مواجهة االفكار 
املتطرفة ونقلها  للصورة الحقيقية »، مبينة » سنتابع مع رئيس واعضاء 
اللجنة املالية قضية ادراج  املبالغ املخصصة للمكافئات التش�جيعية ضمن 
موازنة العام املقبل ومتابعة جميع  التفاصيل االخرى مع الجهات املعنية«. 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي ... 
س�عى االك�راد اىل اس�تغالل الظروف الت�ي يمر به�ا العراق من 
احتجاج�ات ش�عبية اىل  تعزي�ز مطالبهم والضغط ع�ىل بغداد 
من اجل الحصول عىل امنتيازات جديدة  مس�تغلني الضغوطات 
االمريكية ع�ىل حكومة عبد املهدي لصالحه�م من اجل تحقيق 

 اهدافهم .  
االكراد يؤكدون خضوع عبد املهدي 
ملطالبه�م الث�الث الت�ي قدموها 
لعبد املهدي  والتي تؤكد ارتفاع 

سقف مطاليبهم. 
ملوح�ني بالعص�ا االمريكية 
التي اعطتهم الضوء األخر 
باملطالب�ة بمس�تحقات عىل 
املواطن  معان�اة   حس�اب 
يف  العراقي 

محافظات الجنوب والوسط . 
ال�رشوط الكردية الثالث تتش�ابه من حيث املضامني واملطالب , 
فهم يريدون رواتب  ملوظفيهم وكذلك رواتب البيشمركة , فضال 
عن موازنة اس�تثمارية ونفقات سيادية  وكأنها دولة مستقلة , 
زائد ال� ١7% من موازنة العراق , يف املقابل يس�لمون بغداد   250 
ال�ف برمي�ل يوميا وقيمة هذه الرباميل س�نويا اق�ل بكثري مما 

يطالبه الكرد . 
نائ�ب الرئيس األمريكي الذي دخل عىل خط االزمة ما بني بغداد 
واربيل اكد من  خاللها بنس أرس�ال تطمينات للقيادات الكردية 
باإلبق�اء عىل امتيازاتهم التي حصلوا  عليها يف حال أصبح هناك 
تغيري يف الدس�تور العراقي , وس�يكون الكرد يف مأمن  وستبقى 

االمتيازات واملكاس�ب التي حصلوا عليها كما هي   , 
مما يعد ذلك تدخل سافر يف الشأن العراقي والتحكم واالستهانة 

بالس�يادة العراقية . 
الك�رد وحكومته�م ل�م يف�وا يوما بوعوده�م مع بغ�داد , فهم 
يرسلون الوفود والتنازالت  مع قرب اعداد كل موازنة سنوية من 
اجل الحص�ول عىل امتيازاتهم يف بداية الع�ام  ومن ثم يتهربون 

من تنفيذ بقية االتفاقات .  
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن القي�ادي يف حش�د محافظ�ة االنب�ار 
قطري العبيدي، اليوم االثنني، عن االس�تيالء 
 ع�ىل وثائق رسي�ة لخالي�ا عصاب�ات داعش 
االجرامي�ة بعملية امنية اس�تهدفت املناطق 

 الغربية للمحافظة .  
وق�ال العبي�دي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراق�ي«، إن “قوة امنية من قيادة 

 عمليات الجزيرة مس�نودة بقوة من الحش�د 
العش�ائري نف�ذت حمل�ة امني�ة اس�تباقية 
 اس�تهدفت املناط�ق الصحراوي�ة املمتدة من 
قضاء بيجي باتجاه قضاء حديثة تمكنت  من 
خاللها من االس�تيالء عىل وثائق رسية مهمة 

لخاليا داعش يف املناطق  الغربية .“ 
واض�اف ان “الوثائ�ق الرسي�ة الت�ي عث�رت 
عليها القوات االمنية كانت مخبأة داخل  وكر 
إلرهاب�ي التنظي�م يف املناط�ق املس�تهدفة”، 

مبين�ا ان “الوثائ�ق املضبوط�ة س�وف  تتيح 
لألجه�زة االمني�ة مالحق�ة خالي�ا التنظي�م 
االجرامي بعد كش�ف ش�فرة الرموز  واماكن 

تواجدهم .“ 
ولف�ت اىل أن “القوات االمنية اس�تولت ايضا 
عىل اسلحة متنوعة داخل الوكر  املستهدف”، 
مش�ريا اىل ان” معلومات استخباراتية مكنت 
الق�وات االمني�ة من  االس�تيالء ع�ىل الوثائق 

واالسلحة املضبوطة “. 

المراقب العراقي/ متابعة...
حم�ل النائ�ب عن محافظة نين�وى حنني القدو، الي�وم االثنني، الحزب 
الديمقراط�ي  الكردس�تاني برئاس�ة مس�عود البارزان�ي بزعزعة امن 

املحافظة وادامة الرصاع فيها. 
وقال القدو يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« ان “االوضاع السياسية 
يف البالد  ال تتحمل املزيد من االزمات، السيما يف محافظة نينوى املنهكة 

جراء االحتالل  الداعيش الظالمي«. 
واض�اف ان “التواف�ق الس�يايس والتناف�س االقليم�ي هو م�ن اوصل 
منص�ور املرعي�د  وكذلك نج�م الجبوري اىل ك�ريس املحاف�ظ ويف حالة 

استمرار الرصاع فان  التداعيات ستكون كارثية .“ 
وتابع قائالً: ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني اكثر املستفيدين من 
الرصاع  الداخي يف نينوى كونه يكرس س�يطرة البيش�مركة عىل اجزاء 

اكرب من املدينة  واستخراج النفط وبيعه خارج السلطة االتحادية”. 

نائب يحمل حزب برزاني زعزعة 
امن الموصل

أهالي تل أبيض 
السورية 

يحرقون مقرا 
للفصائل 

الموالية ألنقرة

رفض 
عراقي واسع 

لزيارة 
بينس 

االستفزازية

ناسا تطلق 
تطبيق لتجربة 

اإلقالع على 
متن مركبة 

فضائية 459
كلوب: 

فان دايك
 األحق 

بالكرة الذهبية

مطالبات بفتح جميع الملفات السابقة وتفعيل قرارات
 االعتقال بعصابات سرقة  المال العام

بعد االطاحة بعدد من حيتان الفساد

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
ال ش�ك ان الوزارات العراقية تضج بملفات 
الفس�اد ورسقة امل�ال الع�ام، التي  تجذرت 
من�ذ قرابة العق�د ونصف العق�د، يف كافة 
مؤسسات الدولة، اال ان تمددها  جاء بفعل 
غي�اب دور الربملان يف اثارة مثل تلك امللفات 
داخ�ل قبة الربملان  واتخاذ إجراءات حقيقة 
بحقه�ا، وبق�ي عدد م�ن الن�واب يلوحون 
بتلك امللفات  لغرض ابتزاز املسؤولني فقط، 
بينم�ا عطل عم�ل النزاهة بع�د ان وضعت 
الكت�ل  السياس�ية »فيت�و« عىل محاس�بة 

نوابها ووزرائها . 
اليوم بدأت هيئ�ة النزاهة تفعل  إجراءاتها 
بح�ق ع�دد م�ن املتهم�ني بالفس�اد وق�د 
 اتخ�ذت اج�راء يوم أمس بح�ق النائب عن 
تي�ار الحكم�ة محمود مال ط�الل، بقضية 
 فس�اد يف وزارة الصناع�ة، وس�بقها ع�دد 
م�ن اإلجراءات يف املحافظ�ات بحق  أعضاء 
تأيي�د  مس�تغلة  ومحافظ�ني،  مجال�س 
اىل  املرجعي�ة  ودع�وات  ذل�ك  يف  الش�ارع 

 محاربة الفاسدين . 

ذلك املوقف من قبل النزاهة قوبل بمساندة 
وتأييد مراقبني للشأن السيايس،  الذين ايدوا 
إجراءات الحكومة بحق املتهمني بالفساد، 
اال انه�م دع�وا اىل رضورة  النظ�ر بامللفات 
التي اثريت باألعالم ومحاسبة الفاسدين يف 
الوزارة، الن غالبية  الوزارات نخرها الفساد 
وهنال�ك م�دراء عام�ني وموظف�ني وحتى 

وزراء متهمني  بقضايا رسقة للمال العام . 
امللف�ات  تفعي�ل  رضورة  ع�ىل  وش�ددوا 
الس�ابقة التي وردت بها أسماء كثرية من 
 ضمنه�ا جلس�ة اس�تجواب وزي�ر الدفاع 
األس�بق خالد العبي�دي التي طالت س�ليم 

 الجبوري ومحمد الكربويل وأسماء أخرى  . 
وبه�ذا الخص�وص ي�رى املحلل الس�يايس 
منهل املرش�دي ان عمل هيئ�ة النزاهة هو 
 قضائي بحت، وهو س�ياق عم�ل يجب ان 
ال يك�ون فق�ط ك�ردة فعل ع�ىل مجريات 

 الشارع، مبدياً تفاؤله بتلك اإلجراءات . 
وقال املرش�دي يف حديث خص به »املراقب 
العراق�ي« انه » م�ن ال�روري اليوم،  ان 
ال تك�ون بوصل�ة اإلجراءات بح�ق ملفات 

الفساد يف جغرافية معينة دون  أخرى .» 
وأض�اف ان »قضايا كث�رية الزالت مجمدة 
تخص نائب رئيس الوزراء الس�ابق  صالح 
املطلك ، وكذلك محافظ املوصل األسبق اثيل 
النجيفي ، ووزير املالية  األس�بق هوش�يار 
زيباري..ال�خ، لكنه�ا لم تتخ�ذ بحقها أي 

إجراءات اىل اليوم .» 
ع�ن  االبتع�اد  اىل  النزاه�ة  »هيئ�ة  ودع�ا 
االنتقائي�ة يف عمله�ا وع�ن الت�رصف عىل 

 أساس الفعل وردة الفعل .» 
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس مؤيد 
العي ان الفس�اد ول�د والدة طبيعية نتيجة 
الدول�ة،  إدارة  يف  املتفش�ية   املحاصص�ة 
وعم�ل ع�ىل إعاقة عم�ل الحكوم�ات عىل 
مر  الس�نوات الس�ابقة، والنهوض بالواقع 

االقتصادي والخدمي . 
وق�ال الع�ي يف ترصيح خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »ضغ�ط الش�ارع  واملرجعية 
فع�ل م�ن قضي�ة التح�رك ص�وب ملفات 
الفس�اد، بع�د ان كان محمي�اً م�ن  الكت�ل 
السياسية ولم يستطع الجميع ان يتحركوا 

بالضد منه .» 
وأضاف ان »االجراء الذي اتخذ بحق النائب 
املرتيش ال�ذي اتخذت هيئ�ة النزاهة  اجراء 
بخصوصه بناًء عىل أوام�ر قضائية، اال ان 
الالف�ت يف االمر ان هذا النائ�ب  طيلة األيام 
الس�ابقة ل�وح بملف�ات فس�اد كب�رية يف 
ال�وزارة، وه�ذا يتطلب ان يكون  الحس�اب 

للطرفني الرايش واملرتيش .» 
ان  كش�فت  الحادث�ة  »ه�ذه  ان  وتاب�ع 
عملي�ة االس�تجوابات الس�ابقة يف الربملان 
ه�ي  صوري�ة ولغ�رض االبت�زاز، وكان�ت 
تث�ار وتختف�ي برسعة، بعد ان يتم رش�وة 

 النائب .» 
وأش�ار اىل »رضورة تفعيل قضايا الفس�اد 
السابقة الخاصة بوزارة التجارة  والتسليح 

ووزارة الدفاع والصحة وغريها .» 
يش�ار اىل ان ملفات الفساد أثريت يف جميع 
الحكومات السابقة بالوثائق، اال ان  سطوة 
األحزاب والكتل السياس�ية منعت من اتخذ 
أي اجراء بحق الفاس�دين بس�بب  التوافق 

بني جميع األطراف عىل رسقة املال العام. 
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الحشد يحصل على وثائق سرية لعصابات داعش  



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�اد الناطق باس�م الجي�ش، اللواء عب�د الكريم خلف، 
بإصابة 11 منتسبا أمنيا باستهداف القوات برمانة 

يدوية من قبل مخربني وسط بغداد.
وقال خلف، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »مجموع�ة خارجة عن القانون اس�تهدفت 
الق�وات األمني�ة برمانة يدوي�ة بمنطقة حافظ 
القايض، ما تس�بب بس�قوط 11 جريحا رافقها 

استخدام قناني املولوتوف«.
وأض�اف، أن »الق�وات األمني�ة اعتقل�ت ع�دد م�ن 
الخارجني ع�ن القانون ومازالت الق�وات تالحق هذه 

املجاميع«.

املراقب العراقي/ االنبار...
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، االثنني، العثور عىل ك�دس للعتاد يف 

قرية الخسفة بقضاء عنه باالنبار.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
ان »مفارز مديرية اس�تخبارات رشطة الطاقة - استخبارات 
رشطة كهرباء الغربية العاملة ضمن وكالة االس�تخبارات يف 
وزارة الداخلية وأثناء إجراء املس�ح امليداني يف قرية الخسفة 
بقض�اء عن�ه، عث�رت عىل ك�دس للعت�اد احت�وى، ٥ عبوات 
ناس�فة نوع جليكانات بداخلها مادة C4 وقنربة هاون عيار 

1٢٠ ملم وصاروخ محيل الصنع«.
وأضافت انه »تم التعامل مع املواد املضبوطة أصوليا من قبل 

الجهد الهنديس«.

املراقب العراقي/ كركوك...
أف�ادت خلي�ة الصقور االس�تخبارية، االثنني، بمقتل املدع�و ابو براء 

واعتقال وإصابة ٥ آخرين يف كركوك.
وذك�رت الخلي�ة، يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه إنه 
»بعملي�ة امنية تمكنت خلي�ة الصقور االس�تخبارية من تدمري ثالث 
مضاف�ات تابع�ة لجماع�ات داعش االجرامي�ة يف محافظ�ة كركوك 
)قضاء الحويجة(«.وأضافت، أن »العملية أس�فرت عن مقتل خمسة 
م�ن عن�ارص داع�ش ضمنه�م االرهاب�ي ابو ب�راء، )رشع�ي قاطع 

الرياض(، فضال عن القاء القبض عىل ارهابي مصاب«.
ولفتت إىل، »العثور عىل حزام ناسف وعبوات ناسفة ورمانات يدوية، 
اضافة اىل أسلحة كالش�نكوف داخل املضافات، وتم تسليم الجثث اىل 

الطب العديل يف محافظة كركوك«. 

مقتل المدعو »ابو براء« واعتقال 
وإصابة 5 دواعش يف كركوك

إصابة 11 منتسبا أمنيا باستهدافهم 
برمانة يدوية يف بغداد

العثور عىل كدس للعتاد 
يف االنبار
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

المحكمة االتحادية تمسك العصا من الوسط 

مراقبون: الغاء مجالس المحافظات انبثق من »مطبخ« القرارات السريعة للبرلمان بهدف »تخدير« الشارع
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

يواج�ه ق�رار مجل�س الن�واب الخاص 
موج�ة  املحافظ�ات  مجال�س  بإلغ�اء 
م�ي  بع�د  الطع�ون  م�ن  متوقع�ة 
أس�ابيع ع�ىل اق�راره الذي ج�اء تزامنا 
م�ع موجة التظاه�رات التي تش�هدها 
بغداد واملحافظات، حيث يرى مراقبون 
أن ذل�ك يثبت أن هذا الق�رار قد اتخذ يف 
»مطب�خ للق�رارات الرسيع�ة« من قبل 
الربملان بهدف امتصاص غضب الشارع 

العراقي ليس اال.
ويح�ذر مراقب�ون م�ن أن ت�ؤدي تل�ك 
زي�ادة  اىل  عنه�ا  واالع�الن  الطع�ون 
غلي�ان الش�ارع العراقي، بعد ش�عوره 
ب�أن ق�رارات الربمل�ان ه�ي محاولة ل� 

»التخدير« دون أن ترى تطبيقا فعليا.
فم�ن جهت�ه اعت�رب املحل�ل الس�يايس 
محمد العكييل، أن »من النقاط الهش�ة 
يف النظام الس�يايس القائم هي مجالس 
املحافظ�ات ألنه�ا جميعه�ا خضع�ت 
لإلرادات السياس�ية ومن قبل اشخاص 
ليس�وا بمس�توى املس�ؤولية رغ�م أن 
املوازن�ات الت�ي عملوا به�ا كانت عالية 
جدا«.وش�دد العكي�يل، يف ترصيح�ه ل� 
أن  العراق�ي« ع�ىل »رضورة  »املراق�ب 
يك�ون تصحيح وتعديالت ع�ىل النقاط 
الدستورية والقانونية املتعلقة بتشكيل 

مجالس املحافظات«.
وقال العكييل، أن »ق�رار مجلس النواب 
املحافظ�ات كان  بخص�وص مجال�س 
تنبيها برضورة اجراء تعديل دس�توري 

يحول دون استمرار هذه املجالس فضال 
ع�ن أنه يأت�ي ضم�ن حزمة الق�رارات 
الش�ارع  تخدي�ر  به�ا  امل�راد  النيابي�ة 

العراقي«.
واعتقد أن »املحكمة االتحادية ستمي 
بقرار حل املجالس بإعتبارها مؤسسات 
غري رشعية الس�يما بعد تج�اوز مدتها 
ع�ن  فض�ال  والدس�تورية،  القانوني�ة 

ادانتها بثغرات قانونية كبرية«.
ورأى العكي�يل، أنه »رد الطعون املقدمة 
من قبل أعضاء مجالس املحافظات من 
قب�ل املحكم�ة االتحادية ام�را متوقعا، 
لك�ن يبقى الق�رار األخري ه�و إمكانية 
الغاؤها كمؤسس�ات يحت�اج اىل تعديل 
دس�توري«. ب�دوره أك�د أس�تاذ العلوم 
الدكت�ور  بغ�داد  بجامع�ة  السياس�ية 
ياس�ني البكري، أن »مؤسس�ة مجالس 
النظ�ام  م�ن  ج�زء  ه�ي  املحافظ�ات 
الس�يايس القائ�م وبالت�ايل ف�أن ق�رار 
الغاؤه�ا ال�ذي ص�در من قب�ل مجلس 
النواب م�ع بدء االحتجاج�ات هو جزء 
م�ن »مطب�خ« الق�رارات الرسيعة التي 
ي�راد به�ا امتص�اص غض�ب الش�ارع 
العراق�ي ال�ذي يتظاهر من أج�ل انهاء 

حالة الرتهل يف الدولة العراقية«.
وق�ال البك�ري، يف ترصيح ل�� »املراقب 
يعل�م  الن�واب  »مجل�س  إن  العراق�ي« 
ب�أن ق�رارا مث�ل ق�رار الغ�اء مجالس 
املحافظات ممكن أن يكون محط ش�ك 
من الناحي�ة القانونية كونها منصوص 
عليها يف الدستور العراقي، وبالتايل فأن 

الغاؤها يحتاج اىل تعديل دستوري«.
وأش�ار البك�ري، اىل أن »خ�ري دليل عىل 
أن مجل�س الن�واب يعل�م بوج�ود ثغرة 
قانوني�ة ع�ىل ق�راراه بإلغ�اء مجالس 
املحافظ�ات، ه�و أن أعض�اء مجال�س 
املحافظات الذين ينتمون لألحزاب التي 
صوت�ت عىل الغائه�ا قد قام�وا بتقديم 
الطع�ون اىل املحكم�ة االتحادي�ة بع�د 
صدوره«.وح�ذر م�ن أن »ذلك س�يؤدي 
اىل زي�ادة غليان الش�ارع العراقي الذي 
يطالب باإلصالح وانهاء حالة الرتهل يف 

الدولة العراقية«.
وكانت املحكمة االتحادية قد أعلنت عن 
تليقيها 1٠ طعون بقرار مجلس النواب 
الخ�اص بالغ�اء مجال�س املحافظات، 
مش�رية اىل أن ه�ذه الطع�ون الت�ي تم 
تقديمها م�ن جهات متع�ددة، ما زالت 
يف مرحلة التبليغات وس�يتم النظر فيها 

واصدار الحكم عىل وفق الدستور.
يذك�ر أن مجلس النواب صوت عىل قرار 
خ�اص بإلغ�اء مجال�س املحافظ�ات، 
وتجميد عمل املجالس الحالية بعد مي 
اكثر من س�ت س�نوات عىل تشكيلها يف 
الوقت الذي ين�ص القانون عىل أن املدة 
الزمنية لهذه املجالس هي أربع سنوات، 
حيث يأت�ي هذا الق�رار تزامنا مع حدة 
االحتجاجات التي تش�هدها بغداد وعدد 
م�ن املحافظ�ات الجنوبية والوس�طى 
للمطالبة باإلصالح وتوفري فرص العمل 
والقض�اء ع�ىل الفس�اد املس�ترشي يف 

مؤسسات الدولة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، أن 
بعض الكتل السياس�ية س�تواصل انسحابها من 
جلسات الربملان إلفش�ال استجواب وزير الزراعة 
كم�ا أفش�لت اس�تجواب وزي�ر الصناع�ة صالح 

الجبوري.
وقال عليوي يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 

إن »بعض الكتل السياس�ية انس�حبت من جلسة 
مجلس النواب الس�ابقة إلفش�ال استجواب وزير 
الصناع�ة داخ�ل الربمل�ان«، الفتا إىل إن »إفش�ال 
عملي�ات االس�تجواب س�يزيد من ح�دة التوتر يف 
ساحات التظاهرات واالحتجاجات الشعبية تجاه 

مجلس النواب والحكومة«.
وأض�اف أن »تعطي�ل االس�تجوابات أمر ال يصب 

بمصلحة الكتل السياس�ية والحكومة«، مبينا أن 
»بعض الكتل السياس�ية ستواصل انسحابها من 
مجلس النواب إلفش�ال اس�تجواب وزير الزراعة 

كونه تابع ألحد األطراف السياسية«.
وبني أن »اس�تجواب وزي�ر الزراعة ق�د يؤجل إىل 
موعد أخر بس�بب الضغوط السياس�ية املمارسة 

داخل مجلس النواب نحو املستجوب«.

نائب: بعض الكتل السياسية ستواصل انسحابها إلفشال استجواب وزير الزراعة
املراقب العراقي/ بغداد...

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، 
عن الية يتم فيها التعامل مع ملف الدرجات الخاصة 
العامل�ني بالوكالة بعد انتهاء املدة القانونية لحس�م 
هذا امللف يف الرابع والعرشين من ش�هر ترشين االول 

املايض.
وق�ال البلداوي يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
ان »الدرج�ات الخاصة وبع�د انتهاء امل�دة القانونية 

التي وضع�ت باملوازن�ة لتثبيتهم او اس�تبدالهم فقد 
قس�مت اىل قسمني االوىل تشمل املدراء العامون وهي 
من صالحيات رئيس مجلس الوزراء الستبدالهم، وقد 
منحه�م رئيس ال�وراء الصالحية بالتوقيع وتش�مية 
االمور يف مواقعهم لحني التصويت عليهم او استبدال 
اخري�ن باالصال�ة«، مبينا ان »القس�م االخ�ر يتعلق 
بوكالء الوزراء ورؤس�اء الهيئات فه�ي من صالحية 

الربملان للتصويت عىل تثبيتهم باالصالة«.

واضاف البلداوي، ان »القس�م الثاني ملن هم بالوكالة 
ولي�س االصالة، فقد ت�م االيكال اىل م�ن ينوب عنهم 
من م�دراء عامون الج�راء عملية التوقيع وتمش�ية 
االعمال، اما من هم باالصالة فهم يمارسون اعمالهم 
بش�كل طبيع�ي«، مش�ددا ع�ىل ان »مل�ف الدرجات 
الخاص�ة لم يتم تركه او اهمال�ه من قبل الربملان، بل 
يت�م متابعته مع مجلس الوزراء بغية حس�مه ضمن 

االطر القانونية«.

الفتح يكشف الية ادارة مؤسسات الدولة للعاملين بالوكالة بعد انتهاء مدتهم

النزاهة: محافظ بابل السابق غير مشمول بالعفو
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�فت هيئ�ة النزاه�ة، ع�ن رفض 
ش�مول محافظ بابل الس�ابق عضو 
مجل�س النواب حالي�اً بقانون العفو 
العام، مبينة صدور أمر قبض بحقه.

ويف  التحقيق�ات،  دائ�رة  وأش�ارت 
معرض حديثها عن تفاصيل القضية 
الت�ي حققت فيه�ا الهي�أة وأحالتها 

أن  إىل  محكم�ة للقض�اء،  «

مكافح�ة الفس�اد املركزي�ة ق�ررت 
رف�ض ش�مول املتهم محاف�ظ بابل 
الس�ابق عضو مجلس الن�واب حالياً 

ب قانون العفو العام«.
»محكم�ة  ان  الدائ�رة  وأضاف�ت 
مكافح�ة الفس�اد املركزي�ة أصدرت 

لع�دم  بحق�ه؛  قب�ض  أم�ر 
املحاكم�ة  جلس�ة  حض�وره 
الخاص�ة بموض�وع إدخ�ال 
كميات كبرية من اإلس�منت 
املستورد بدون رسوم خالفاً 

للضوابط«.

االقتصاد البرلمانية: اربيل تمنع موظفي 
الرقابة المالية من دخول كردستان للتدقيق

املراقب العراقي/ بغداد...
ري�اض  االقتص�اد  لجن�ة  عض�و  اك�د 
التميمي، أن إقليم كردستان يمنع دخول 
موظفي ديوان الرقابة املالية يف الحكومة 
لتدقي�ق  اربي�ل  دخ�ول  م�ن  االتحادي�ة 

املوازنة.
وقال التميمي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »مل�ف املوازن�ة ب�ني بغداد 

واالقليم ل�م ينتهي ولدينا ش�كوك كثرية 
وخط�وط حم�راء بش�أن مل�ف املوازنة 

الخاصة يف حكومة اإلقليم«.
وأضاف التميمي وهو رئيس كتلة ائتالف 
الن�رص النيابية، أن »أكثر من مرة يحاول 
ديوان رقابة بغداد الدخول إىل اربيل ولكن 
ُيمنع بأمر من سلطات االقليم وهذا املنع 

بدخلنا يف شك مستمر«.

القدو: الغاء اجتثاث البعث يعيد العراق الى المربع االول
املراقب العراقي/ بغداد...

ح�ذر النائب ع�ن تحال�ف الفتح حنني 
القدو، من عودة االصطفافات الطائفية 
السياسية بس�بب دعوى بعض القوى 
السياسية بالغاء قانون اجتثاث البعث، 
مبينا ان الغاء القان�ون يعيد العراق اىل 

املربع االول.
وقال الق�دو يف ترصيح تابعته »املراقب 

العراقي« ان »جميع القوى السياس�ية 
منش�غلة يف تلبية مطال�ب املتظاهرين 
الدس�تورية والرشعية يف عم�وم البالد 
وال يمكنه تقس�يمها اىل مطاليب سنية 

او شيعية او كردية«.
واضاف ان »اعرتاض ممثيل بعض الكتل 
السياس�ية عىل االج�راءات االصالحية 
االخ�رية وتش�تيت الجهود السياس�ية 

لح�ل مش�اكل ثانوي�ة يعي�د العملي�ة 
السياسية اىل االصطفاف الطائفي«.

قان�ون  »الغ�اء  ان  الق�دو،  واوض�ح 
اجتثاث البعث املنحل غري ممكن ويعيد  
الع�راق اىل املرب�ع األول«، مش�ريا إىل ان 
»الحكومة انصف�ت اغلب البعثيني غري 
املتورط�ني بدم�اء االبري�اء ومنحته�م 

امتيازات ورواتب تقاعدية«.

التعليم النيابية تبحث تخفيض اقساط الجامعات االهلية

املراقب العراقي/ بغداد...
بحث�ت لجنة التعلي�م النيابية يف اجتماع 
لها، تخفيض اقساط الجامعات االهلية.

وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
»اجتماع�ا  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 

عقدت�ه اللجن�ة الي�وم، برئاس�ة رئيس 
اللجن�ة غيداء كمبش، ملناقش�ة عدد من 
املواضي�ع املهم�ة املدرج�ة ع�ىل جدول 

اعمالها«.
 وبين�ت أن »االجتم�اع ت�دارس تثبي�ت 

رؤس�اء الجامعات، فض�اًل عن تخفيض 
االهلي�ة،  الجامع�ات  اج�ور  اقس�اط 
باإلضاف�ة اىل مناقش�ة قان�ون صندوق 
دعم االقس�ام الداخلي�ة يف وزارة التعليم 

العايل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أن  النيابي�ة،  الخ�ري  بي�ارق  كتل�ة  رأت 
االس�تجوابات وأوراق اإلص�الح واملَُه�ل 
املقدم�ة للحكوم�ة م�ن أج�ل إجراء 
اإلص�الح بأنها »مضيع�ة للوقت«، 
مقرتحاً خارطة طريق تتضمن 
إقال�ة أو اس�تقالة الحكوم�ة 
مبك�رة  انتخاب�ات  وإج�راء 
من خ�الل مفوضي�ة جديدة 

وقانون انتخابات جديد.
وق�ال رئي�س الكتل�ة النائ�ب 
محمد الخالدي يف ترصيح بثته 
إذاع�ة »س�ومر اف اف« وتابعت�ه 
وأوراق  »االس�تجوابات  العراق�ي«إن  »املراق�ب 
اإلص�الح واملهل املقدمة للحكوم�ة إلجرائها جميعها 
خطوات ال تؤدي اال إىل مضيعة الوقت فقط«، معترباً 
أن »الحل وضع خارطة الطريق له الدس�تور بش�كل 

واضح«.

اأذاعيت�صريح
كتلة نيابية: االستجوابات وأوراق 

اإلصالح مضيعة للوقت



االكراد يؤكدون ان حكومة عبد المهدي خضعت لشروط كردستان النفطية والمالية

امله�دي  االك�راد يؤك�دون خض�وع عب�د 
ملطالبهم الثالث الت�ي قدموها لعبد املهدي 

والتي تؤكد ارتفاع سقف مطاليبهم
ملوح�ن بالعصا االمريكي�ة التي اعطتهم 
الض�وء األخ�ر باملطالب�ة بمس�تحقات 
عىل حس�اب معان�اة املواط�ن العراقي يف 

محافظات الجنوب والوسط.
الرشوط الكردية الثالث تتش�ابه من حيث 
املضام�ن واملطالب , فه�م يريدون رواتب 
ملوظفيه�م وكذل�ك روات�ب البيش�مركة , 
فض�ال ع�ن موازن�ة اس�تثمارية ونفقات 
س�يادية وكأنه�ا دول�ة مس�تقلة , زائ�د 
ال�� 17% م�ن موازن�ة الع�راق , يف املقابل 
يس�لمون بغ�داد 250 ال�ف برمي�ل يوميا 
وقيمة هذه الرباميل سنويا اقل بكثري مما 

يطالبه الكرد.
نائ�ب الرئي�س األمريك�ي ال�ذي دخل عىل 

خ�ط االزمة ما ب�ن بغداد واربي�ل اكد من 
خالله�ا بنس أرس�ال تطمين�ات للقيادات 
الكردي�ة باإلبق�اء ع�ىل امتيازاته�م الت�ي 
حصل�وا عليها يف حال أصب�ح هناك تغيري 
يف الدس�تور العراق�ي , وس�يكون الكرد يف 
مأمن وس�تبقى االمتيازات واملكاسب التي 

حصلوا عليها كما هي,  
مما يعد ذلك تدخل سافر يف الشأن العراقي 

والتحكم واالستهانة بالسيادة العراقية.
الكرد وحكومتهم ل�م يفوا يوما بوعودهم 
مع بغداد , فهم يرسلون الوفود والتنازالت 
م�ع ق�رب اع�داد كل موازنة س�نوية من 
اج�ل الحص�ول ع�ىل امتيازاته�م يف بداية 
الع�ام ومن ث�م يتهربون م�ن تنفيذ بقية 
االتفاق�ات .عب�د امله�دي ال�ذي اعطى ما 
اليملك ملن اليس�تحق من امتيازات ضخمة 
لكردستان والس�كوت عن عمليات تهريب 

نفط اإلقليم واالستحواذ عىل واداته من بل 
حكوم�ة برزاني , هذه امل�رة امام تحديات 
قوية س�واء الرفض الربملاني والس�يايس 
لتلك االمتيازات وكذلك االحتجات الشعبية 
الت�ي ته�دد الحكومة , مما س�يجعل عبد 

امله�دي م�ا بن مطرق�ة الربملان وس�ندان 
االحتجاجات الشعبية.

يقول الخبري االقتصادي حافظ ال بش�ارة 
يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: العالقة 
ما ب�ن اإلقلي�م وبغداد مح�ددة بأتفاقات 

مش�ركة , لك�ن دائما كردس�تان تنقض 
االتفاق�ات بعد ان تحصل عىل حصتها من 
املوازن�ة , والي�وم أربيل تس�تغل الظروف 
التي تمر بها حكوم�ة بغداد والضغوطات 
الش�عبية لتطالب بأمتي�ازات جديدة فهي 

الي�وم تس�عى اىل الحص�ول ع�ىل روات�ب 
موظفيها وكذلك رواتب البيش�مركة التي 
التأتم�ر بأوامر القائد العام وكذلك تطالب 
بموازن�ة اس�تثمارية ونفقات س�يادية , 
والغريب انه�م يتقاضون 17% من موازنة 

الع�راق دون دف�ع برميل واح�د من نفط 
اإلقلي�م , وبالت�ايل ف�أن االك�راد يري�دون 
نص�ف موازنة العراق مقابل تس�ليم 250 
الف برميل .وتابع ال بش�ارة: اليوم االكراد 
يس�تعينون بأمري�كا م�ن اج�ل الضغ�ط 
ع�ىل حكوم�ة عب�د امله�دي للحف�اظ عىل 

مكتسباتهم يف
الدس�تور ومكاس�بهم م�ن حكوم�ة عبد 
امله�دي ع�ىل حس�اب معان�اة العراقين , 
فترصيح�ات نائب الرئي�س األمريكي عن 
دعم�ه للع�راق وع�دم م�س امتيازاتهم يف 
حكوم�ة عب�د املهدي , مم�ا يع�د انتهاكا 
واضحا للس�يادة العراقية وه�ذا ناتج عن 
ضعف الحكومة العراقية , فاأليام القادمة 

مليئة باملفاجئات .
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي س�الم عباس يف تص�ال مع ) 
املراق�ب العراقي(: ان  ن�واب كرد اكدو ان 
عبد املهدي خضع لشوطنا وسوف نحصل 
عىل امتيازات جدي�دة , وهذه الترصيحات 
س�تؤلب الش�ارع العراقي ضد عبد املهدي 
, خاصة ان هناك رفض س�يايس وبرملاني 
ألمتي�ازات إضافي�ة للكرد .اىل ذلك كش�ف 
مص�در كردي مطلع  عن انقالب يف املوقف 
الك�ردي  م�ن حكومة ع�ادل عب�د املهدي  

سيحدث خالل الفرة القريبة املقبلة .
وق�ال املص�در :« ان االك�راد تلق�وا وعودا 
من بنس باس�تمرار االمتيازات التي كانوا 
يحصل�ون عليه�ا يف عه�د رئيس ال�وزراء 

الحايل عادل عبداملهدي«.

،،
،،
يس����عى االكراد الى اس����تغالل الظروف التي 
يم����ر بها العراق من احتجاجات ش����عبية الى تعزيز 
مطالبهم والضغ����ط على بغداد من اج����ل الحصول على 
امنتي����ازات جدي����دة مس����تغلين الضغوط����ات االمريكي����ة 

على حكومة عب����د المهدي لصالحهم م����ن اجل تحقيق 
اهدافهم .

 دعا الخبري يف الشأن االقتصادي مالذ االمن ،واضعي موازنة 
عام 2020 اىل وضع أكرب عدد ممكن من العاطلن عن العمل 

يف وظائف تناسب شهاداتهم وتخصصهم ضمن املوازنة .
وق�ال االم�ن  » قبل بداية الع�ام الجديد يجب عىل راس�مي 
موازن�ة عام 2020 ان يضعوا يف حس�اباتهم اس�تيعاب اكرب 
ع�دد ممكن م�ن العاطل�ن يف وظائف تناس�ب ش�هاداتهم 
وتخصصه�م ،خصوصا وان العراق يمتل�ك جميع املقومات 

الت�ي تمكنه من اس�تحداث وظائف ملواطني�ة ملا يمتلكه من 
ثروات مالية وبرشية واخرى تخص موقعه الجغرايف وارضه 

الخصبة ومزاراته الدينية والسياحية والرفيهية وغريها«.
واضاف : » يجب عىل راس�مي املوازنة ايضا النهوض بقطاع 
الكهرباء والطاق�ة لتوفريها اىل املش�اريع االنتاجية بتكلفة 
اق�ل ، ومن هذه املش�اريع املعامل العام�ة والخاصة وورش 
واملراف�ق  الزراعية،والفن�ادق  امل�اء  ،ومضخ�ات  التصلي�ح 

الس�ياحية، بعده�ا توف�ري االموال إلق�راض اصح�اب هذه 
املشاريع بما يحتاجونه لتطوير عملهم وتوسيعه وتسويقه 
مع توفر الدعم الحكومي لهم ، ومن ذلك منع استرياد السلع 
التي يمكن توفريها محليا ويشمل ذلك املحاصيل الزراعية«.

وشدد االمن عىل رضورة ان تعمل الحكومة عىل توفري الدعم 
للقط�اع الخاص بم�وازاة املراقبة من قبل اجه�زة التقييس 
والس�يطرة النوعية وجهاز حماية املستهلك والسيطرة عىل 

االسعار ومنع االحتكار، االمر الذي سيوسع عمل القطاعات 
االنتاجي�ة املحلية ويجعلها بحاجة دائمة لاليدي العاملة من 
املهندسن واالدارين واملحاسبن والفنين والعمال ومن كال 
الجنس�ن«.واوضح :« ان اع�ادة تش�غيل وتحدي�ث مصانع 
الزيوت النباتية ، واالجهزة الكهربائية وااللكرونية والغذائية 
والقطني�ة والنس�يجية والصوفية ..وغريها س�توفر فرص 
عم�ل كب�رية ، خصوصا وان ه�ذه املصانع تنت�رش يف عموم 

الع�راق ما يعن�ي تقليص البطالة يف املحافظ�ات التي تتزايد 
فيها نس�ب العاطلن«.واضاف االم�ن :« يجب عىل االجهزة 
القضائية االرساع يف اجراءاتها ملحاكمة الفاسدين والتحقيق 
يف تهم الفساد وهدر املال العام واعادة االموال املنهوبة تحت 
عناوين املش�اريع الوهمية وعقود التجهيز التي لم تر النور 
، م�ا يمهد العادة عرشات املليارات من االموال التي يمكن ان 

توجه نحو البناء واالعمار ».

اقتصادي يدعو الحكومة إلى تطبيق عدة مبادئ في موازنة 2020 للقضاء على البطالة

زراعة كربالء تعلن تسويق 1.2 مليون دجاجة حية إلى األسواق المحلية
أعلن�ت مديري�ة زراعة كرب�الء اإلثنن، 
ع�ن تس�ويق أكثر م�ن ملي�ون ومئتي 
أل�ف دجاجة حي�ة إىل االس�واق املحلية 
للدواج�ن  مرشوع�ا   )54( خ�الل  م�ن 

فياملحافظة.
وق�ال مدير زراعة كربالء املهندس رزاق 
إن )54( مرشوع�ا   ، بي�ان  الطائ�ي يف 
للدواج�ن عامل�ة يف محافظ�ة كرب�الء 
م�ن  الواقع�ة  الف�رة  خ�الل  س�وقت 
 )1(  2019/11/10 10/10ولغاي�ة 
ملي�ون و)218( أل�ف و)318( دجاجة 
حية بلغت اوزانه�ا الكلية )2017( طن 
و)140( كغ�م من لح�وم الدواجن تمت 
تس�ويقها لالس�واق املحلية لس�د جزء 

كبري من االستهالك املحيل”.
واض�اف الطائ�ي ان “قط�اع الدواج�ن 
يحظ�ى باهتم�ام وزارة الزراع�ة م�ن 

خالل قيامها بتوفري االعالف والعالجات 
البيطري�ة واإلرشاف عليه�ا وبأس�عار 
مدعومة”.اىل ذلك أعلنت وزارة الزراعة، 
االثنن، عن تش�ديدها عىل منع استرياد 
22 م�ادة زراعي�ة )نباتي�ة وحيواني�ة( 

لوفرتها محلياً.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة حمي�د 
الناي�ف يف بي�ان ان “ال�وزارة ونتيج�ة 
للدعم الذي قدمت�ه للفالحن واملزارعن 
سواء كان باملستلزمات الزراعية )بذور 
حديث�ة  وتقان�ات  ومبي�دات  واس�مدة 
ولقاح�ات بيطرية( من جانب، وحماية 
املنتج املح�يل واالدارة العلمي�ة والفنية 
الصحيح�ة، فضالً ع�ن جه�ود الوزارة 
بتسليم مستحقات الفالحن واملزارعن 
م�ن قب�ل وزارة التج�ارة م�ن جان�ب 
آخ�ر، باالضافة اىل توف�ر الحصة املائية 

جميعها ساهمت يف تش�جيع الفالحن 
واملزارعن ع�ىل زيادة االنت�اج الزراعي 
كماً ونوعاً والتي أفضت نتائجها بتوفري 

19 محصوالً نباتياً طوال العام”.
واض�اف، ان “هذه هي امل�رة االوىل التي 
تحدث يف الع�راق نتيجة جه�ود الوزارة 
االس�ترياد  ومن�ع  الحكوم�ي  والدع�م 
وحماي�ة املنتج املح�يل واملحاصيل هي 
)الطماطم والخيار والباذنجان واللهانة 
والقرنابي�ط والج�زر والنب�ق والخ�س 
والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ 
والش�جر  االخ�ر  والبص�ل  والث�وم 
والرمان والش�ونذر والشلغم والعسل(، 
فض�اًل عن منتجات حيوانية هي )بيض 
املائ�دة والدجاج الحي والدجاج املجزور 
الكامل( اضاف�ة اىل االكتفاء الذاتي من 

محصويل الحنطة والشعري”.

واك�د ان “هذا العام 2019 يعترب متميزاً 
بزي�ادة االنت�اج الزراع�ي كم�اً ونوع�اً 
وبامتي�از”، الفتا اىل ان “الوزارة ماضية 
فض�اًل  اس�راتيجية،  خط�ط  وضم�ن 
ع�ن الدعم الحكومي وجه�ود الفالحن 
العزي�ز  واملزارع�ن واألخي�ار يف بلدن�ا 

بزيادة املحاصيل املوفرة محلياً”.
وتابع ان “سياس�ة ال�وزارة هي حماية 
وحماي�ة  جان�ب  م�ن  املح�يل  املنت�ج 
املس�تهلك م�ن جان�ب آخ�ر م�ن خالل 
تطبي�ق الروزنام�ة الزراعية، فضالً عن 
البيان�ات الواردة من مديري�ات الزراعة 
والتي تب�ن مدى وفرة أو ش�حة املنتج 
الزراع�ي املح�يل”، داعياً “هيئ�ة املنافذ 
املنظم�ة  الجريم�ة  الحدودي�ة ودائ�رة 
والجه�ات الرقابية الصحية اىل تش�ديد 
املنت�ج  حماي�ة  اج�ل  م�ن  االج�راءات 

كش�فت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة، االثنن، عن 
خطتها التي س�تنفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة واملعادن 

إلنشاء مجمعات تسويقية خاصة بالعاطلن عن العمل.
وق�ال وزير العمل باس�م عب�د الزمان يف بي�ان ، إن وزارته 
“نس�قت م�ع وزارة الصناع�ة واملعادن إلنش�اء مجمعات 
تس�ويقية يف املناط�ق التجاري�ة الحيوي�ة املهم�ة يف بغداد 
واملحافظات، من اجل تشغيل نحو 16 مصنعا متوقفة عن 
العمل منذ س�نوات بهدف اس�تقطاب أع�داد العاطلن عن 
العم�ل وتش�غيلهم ضمن هذه املصانع فضال عن تش�جيع 
االنت�اج املحيل يف الب�الد،  وتنمية إيرادات صن�دوق التقاعد 

والضمان االجتماعي”.
وأض�اف عبد الزم�ان، أنه “تم االتفاق م�ع وزارة الصناعة 
م�ن اجل تش�غيل املصان�ع املتوقفة ع�ن العمل”، مش�ريا 
اىل ان�ه “س�يتم الب�دء بالخط�وات الفنية والتنس�يقية من 
اجل اس�تثمار املعام�ل والرشكات املنتج�ة والتابعة لوزارة 

الصناعة .

األردن يؤكد وصول النفط 
العراقي بانتظام

العمل تكشف عن خطة إلنشاء 
مجمعات تسويقية خاصة بالعاطلين

 قالت وزيرة الطاق�ة والثروة املعدنية األردنية هالة 
زوات�ي، إن النفط الع����راق�ي يص���ل إىل األردن 
يومي�اً وفق�اً ملا ه�و مخطط ل�ه، بمع�دل 10 آالف 

برميل.
وأضافت زواتي أن ش�حنات النفط تصل إىل اململكة 
بانتظ�ام من�ذ الخامس م�ن أيلول امل�ايض، منوهة 
إىل أن نق�ل الكميات يومي�اً يتم بانس�يابية، ووفقاً 

للمذكرة املوقعة مع العراق.
وأوضح�ت الوزيرة أن الكميات تختل�ف من يوم إىل 
آخر إال أنه�ا ضمن املعدل الش�هري ومقداره حوايل 

300 ألف برميل.
وكان األردن والع�راق وقعا يف ش�هر ش�باط املايض 
مذكرة تفاهم السترياد النفط العراقي الخام بواقع 
10 آالف برمي�ل يوميا تنقل برا عرب صهاريج أردنية 
وعراقي�ة من مصف�اة بيجي يف الع�راق إىل مصفاة 

البرول األردنية يف مدينة الزرقاء.

النفط تعلن اإلحصائية النهائية للصادرات النفطية خالل تشرين األول الماضي
االثن�ن، ع�ن  النف�ط،  أعلن�ت وزارة 
مجموع الصادرات النفطية وااليرادات 

املتحققة لشهر ترشين االول املايض.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة عاصم 
جهاد يف بيان انه “بحسب االحصائية 
النهائي�ة الصادرة من رشكة تس�ويق 
النف�ط العراقي�ة )س�وم�و( ، بلغ�ت 
كمي�ة الص�ادرات م�ن النف�ط الخام 
)106( مليون�اً و)859( الف و)982( 
برمي�ل، بإيرادات بلغ�ت )6( مليارات 
و)120 ( مليونا و )586( الف دوالر”.

واضاف ان “مجموع الكميات املصدرة 
من النفط الخام لش�هر ترشين االول 
املايض من الحقول النفطية يف وس�ط 
وجنوب الع�راق بلغ�ت )103( مليونا 

برمي�ال،   )855( و  ال�ف  و)540( 
بإيرادات بلغت )5( مليارات و)944 ( 
مليونا و )317( الف دوالر، فيما كانت 
الكمي�ات املص�درة من نف�ط كركوك 

عرب ميناء جيهان )2( مليون و)579( 
ال�ف و)837( برمي�ال، بايرادات بلغت 
)148( مليون�ا و)263( ال�ف و)67( 
دوالرا”.وتابع ان “الصادرات من حقل 

القي�ارة بلغ�ت )432( ال�ف و)147( 
برمي�ال، بايرادات بلغ�ت )14( مليونا 
و)576( ال�ف و)750( دوالرا ، فيم�ا 
كان�ت الكميات املص�درة عرب مصفى 
ال�ف   )307( االردن  اىل  الصم�ود 
و)143( برمي�ال بايرادات بلغت )13( 
مليون�ا و)428( ألفا و)615( دوالرا”، 
موضح�ا ان “مع�دل س�عر الربمي�ل 

الواحد بلغ )57.277( دوالراً”.
وب�ن جهاد ان “الكمي�ات املصدرة تم 
تحميلها من قب�ل )35( رشكة عاملية 
موان�ئ  م�ن  الجنس�يات،  مختلف�ة 
الب�رصة وخ�ور العمي�ة والعوام�ات 
االحادي�ة عىل الخلي�ج وميناء جيهان 

الركي”.

تقرير دولي يحذر من التزايد السكاني في العراق مع تناقص موارد المياه 
ح�ذر تقري�ر ملنظمة املخاط�ر العاملية، 
االثن�ن، من التزايد الس�كاني الكبري يف 
العراق مع تناقص موارد املياه، مش�ريا 
اىل أن ع�دد س�كان البالد س�يصبح 70 
مليون نسمة تقريبا بحلول عام 2050 
جن�وب  م�رشوع  أن  التقري�ر  .وذك�ر 
رشق األناض�ول يف تركيا والذي بدأ منذ 
س�بعينيات القرن املايض يتضمن بناء 
22 س�دا و 19 محط�ة تولي�د للطاق�ة 
وهو مس�ؤول جزئيا عن نقص املياه يف 
العراق، لذا  فإن الق�درة عىل التحكم يف 
إمدادات املياه إىل العراق وسوريا من قبل 
تركيا تعني أن املرشوع قد تطور إىل أداة 
سياسية وليس تنموية فقط “.واضاف 

أن ” العق�ود القليل�ة املاضية ش�هدت 
قي�ام إي�ران ببناء 600 س�د كما يوجد 
هناك 13 س�دا اخرى يتم التخطيط لها 
لذا ف�إن أنهار ال�كارون والكرخة التي 

تقع مصادرها يف ايران لم تعد تتدفق إىل 
العراق”، مبين�ا ان “وزير املوارد املائية 
السابق حسن الجنابي أشارعام 2018 
اىل أن الس�دود يف كل م�ن تركيا وإيران 

تس�ببت يف انخفاض مستويات املياه يف 
العراق بنس�بة 40 % يف السنوات القليلة 

املاضية وحدها”.
وأوضح�ت املنظم�ة، أن “االنتفاض�ات 
الداخلي�ة للع�راق ، يف الوق�ت الح�ايل ، 
س�تحول انتباه الدولة عن حل القضايا 
طويلة األج�ل، كما أن�ه ال يوجد اتفاق 
مش�رك ب�ن طه�ران وبغ�داد ، ع�ىل 
أنهارها املش�ركة م�ع العراق يف الوقت 
الحايل  وال توجد شهية سياسية لتنفيذ 
ح�ل طويل االم�د  لهذه القضي�ة ، ولذا 
ف�ان امل�اء يمثل مش�كلة ال يس�تطيع 
تجاهلها إىل األبد كل من يمس�ك بميزان 

القوى يف بغداد”.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

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

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

االثنين 25 تشرين الثاين 2019 العدد 2198  السنة العاشرة

أعلن�ت وزارة النق�ل العراقي�ة ، إط�الق أس�عارها الخاص�ة 
بموسم الس�فر الواطئ )Low season( لعام 2019 لعدد من 
القطاعات التي يقصده�ا الناقل الوطني.وذكر بيان للرشكة 
أن »التعديل ش�مل أجور السفر لقطاعات )منسك ، موسكو، 
كواالملبور، باكو، اسطنبول ، انقرة ، انطاليا ، عمان ، بريوت ، 
دب�ي ، القاهرة ، كوازو ، كيف(«.واضاف، ان »هذه االجراءات  
يعتمده�ا الناق�ل الوطن�ي وفق خط�ة دقيقة ي�رشف عليها 
بش�كل مبارش وزي�ر النقل املهن�دس عبد الله لعيب�ي والتي 
ته�دف اىل تحدي�ث خدم�ات الرشكة بش�كل مس�تمر ومنها 
االسعار التنافس�ية مع رشكات الطريان االخرى بما ينسجم 

مع سياسة الوزارة الهادفة اىل خدمة املسافرين الكرام.

النقل تعلن البدء بتسعيرة 
موسم السفر الواطئ

أف�اد مصدر مطل�ع، اإلثنن، بأن املجلس ال�وزاري لالقتصاد 
عق�د اجتماعا ملناقش��ة م��واد املوازن��ة العام��ة للع�ام 

املقب�ل 2020 .
وق�ال املص�در ، إن “املجلس عق�د اجتماع�ه برئاس�ة نائب 
رئي�س ال�وزراء للش�ؤون االقتصادي�ة وزي�ر املالي�ة ف�ؤاد 
حس�ن ووزراء النف�ط والتج�ارة والتخطيط واالم�ن العام 
ملجل�س ال�وزراء ومحاف�ظ البن�ك املرك�زي ورئي�س الهيئة 
الوطنية لالس�تثمار ووكالء بعض ال�وزارات ووفد من إقليم 
كردس�تان ملناقش�ة املوازن�ة العامة للب�الد للع�ام 2020”.

وأض�اف املصدر، أن “املجلس ال�وزاري ناقش أيضا عددا من 
امللف�ات واملوضوعات التي تهم وزارات الدولة االخرى واتخاذ 

القرارات املناسبة بشأنها”.

بحضور وفد كردي.. المجلس الوزاري 
االقت�صادياالقتصادي يعقد اجتماعا لبحث موازنة 2020

الزبون بنس يوعد اإلقليم بعدم المساس بامتيازاتهم
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المراقب العراقي/ متابعة...

أعلن املتحدث باسم الخارجية اإليرانية عباس موسوي اليوم االثنني 
 أن األمريكيني يس�عون إىل تصعيد الضغوط وأعمال الشغب يف إيران .  
وخ�ال مؤتمر صحفي، تطرق موس�وي إىل »تدخل ال�دول األجنبية 
يف  التط�ورات األخ�رية يف الباد، قائا إن »األح�داث التي وقعت كانت 

 سيئة، واألسوأ كان التدخل األجنبي«  . 
وأضاف موس�وي »نحن نع�رف بالتجمعات الس�لمّية يف الباد لكن 
 حس�اب مثريي الش�غب يختلف ع�ن املحتجني. أتعج�ب من هبوط 
 مس�توى السياس�ة الخارجية لبعض الدول إىل مستوى دعوة وزراء 
 خارجيته�ا مثريي الش�غب يف إيران إلرس�ال مقاط�ع فيديو وصور 
 إلح�راق املصارف والرصاف�ات اآللية«، مؤك�دا أن »الح�ق القانوني 
 وحق االحتجاج معرف به حيث يمكن االحتجاج يف سياق القانون«  .  
وش�دد موس�وي عىل أن »باده اتخذت إج�راءات ملواجهة الضغوط 
 الغربية، وتنوي تقديمه�ا إىل املنظمات الدولية عرب الطرق القانونية 
 وبش�كل موث�ق«  .  وأوض�ح املتح�دث باس�م الخارجي�ة اإليرانية أن 
»الخارجي�ة تدين أي  دور للقوات األجنبية يف املنطقة وتعتربه س�ببا 

لع�دم االس�تقرار قائ�ا:   «يج�ب أن تلع�ب جميع دول 
املنطقة دورا يف توف�ري األمن إذ إن  مبادرة إيران 

تأتي يف سياق توفري أمن املنطقة«. 
وأضاف«آم�ل أن تس�تجيب دول املنطق�ة 
لن�داء إيران الداعي للس�ام.  لق�د أعلّنا أن 
ال�دول األجنبي�ة أينم�ا حلت جلب�ت معها 
الفوىض، هناك  بعض الدول ردت برس�ائل 
حس�ن  الرئي�س  رس�الة  ع�ىل  مكتوب�ة 

 روحاني ورحبت بمبادرة إيران،   .» 
وحول عاقات إيران واليمن، قال موس�وي 

إن الحكومة املستقرة يف  صنعاء هي حكومة 
رشعي�ة ولديه�ا عاق�ات إقليمي�ة ودولية، 

س�فريها  تقب�ل  إي�ران  مؤك�دا  أن 
مع�ه  وتتعام�ل 

لبلد  كسفري 
صديق . 

المراقب العراقي/ متابعة...
يف  املش�اركة  كي�ل  ريبي�كا  علق�ت 
موق�ع »ذا هي�ل« الذي يتابع ش�ؤون 
 الكونغ�رس ع�ىل تعهدات املرش�حني 
املتنافسني عىل  ترشيح  الديمقراطيني 
له�م لخ�وض حمل�ة 2020  الح�زب 
باعتبار الس�عودية دول�ة  مارقة حال 
ت�م انتخابه�م وتحدي�د العاق�ة م�ع 

السعودية بأنه تطور مهم . 
وأشارت كيل يف آخر مناظرة تلفزيونية 
ب�ني املرش�حني خاص�ة ما  ج�اء عىل 
لس�ان نائب الرئيس الس�ابق جوزيف 
باي�دن، وتابعته�ا   «املراق�ب العراقي« 
بأنه« س�يتعامل مع اململك�ة العربية 

السعودية  كدولة مارقة«  . 
وبحسب املناظرة فإن »التحول سيأتي 
املس�تمرة  للرئي�س  املح�اوالت  بع�د 
دونال�د ترام�ب مواجه�ة الضغط من 
الكونغرس ومعاقبة  الرياض عىل عدد 
من القضاي�ا التي أغضب�ت املرشعني 
واخت�ار  العاقة م�ع ويل العهد محمد 

بن سلمان«  . 
ونقل�ت عن أن�دور ميلل�ر، نائب مدير 
السياس�ة يف م�رشوع  الديمقراطي�ة 
بالرشق األوس�ط “ال أعتقد أن العاقة 
س�تتغري ولك�ن  الس�ؤال ح�ول م�دى 

التغري الذي سيحدث”. 
وأض�اف “أعتق�د أن�ه من امله�م فهم 
الس�ياق الذي جرى فيه النقاش  حيث 
مب�ارزة  أثن�اء  الس�عودية  ع�ن  كان 
ديمقراطي�ة ولدي�ك مرش�حون  عادة 
ما يأخ�ذون الحذر فيم�ا يقولونه عن 
السعودية ولكنهم ينتقدونها  مبارشة، 
وه�و إش�ارة حقيقي�ة ع�ن مش�كلة 
حقيقي�ة تواج�ه اململك�ة ومحمد  بن 

سلمان”. 
وقال إن »التحول الجذري الذي يجري 
تح�ت أقدامهم هو أن�ه لو كانت  هناك 
إدارة  غ�ري  إدارة  أي  أو  جدي�دة  إدارة 

دونال�د ترامب فس�يجد  الس�عوديون 
صعوبة يف إدارة تلك العاقة«. 

ويشعر املرشعون من الحزب بالغضب 
م�ن الس�عودية ومنذ مقت�ل  الصحايف 
األول  ترشي�ن  يف  خاش�قجي  جم�ال 
2018. وأعرب�وا عن  خيب�ة أملهم من 
الرياض من الح�رب التي تركت أثرها 

املدمر عىل  املدنيني يف اليمن . 
تقوده�ا  الت�ي  الح�رب  ع�ىل  رد  ويف 
الس�عودية يف اليمن، أصدر  الكونغرس 
عددا من الترشيعات ملنع بيع الس�اح 
بم�ا فيه�ا حزم�ة  أس�لحة طارئة إىل 
اس�تخدم  ترام�ب  أن  إال  الس�عودية. 
الفيتو ضد  القراري�ن وقاوم الضغوط 
علي�ه لفرض عقوبات ع�ىل ويل العهد 

محمد  بن سلمان. 
ع�ن  الس�ناتورة  وقال�ت 
مينسوتاآميكلوبش�ر ردا عىل س�ؤال 
عن  السعودية “نريد سياسة خارجية 
جدي�دة لهذا البل�د” و”عندما ال يقف 

 الرئيس بالطريقة التي يجب عليه 
م�ن مقت�ل وتقطي�ع صح�ايف 

يعم�ل  مع صحيف�ة أمريكية 
فه�و يرس�ل رس�الة ل�كل 
الديكتاتوريني يف العالم  أن 

هذا صحيح«. 
رد  الس�ياق  وبنف�س 
ع�ن  برينيس�اندرز 
فريمون�ت إن�ه ل�م يكن 
الذي  الش�خص  الوحي�د 

أن  م�ن  واضح�ا  كان 
السعودية قتلت خاشقجي 

ولكنه�ا   “ديكتاتوري�ة 
يشء  كل  تفع�ل  وحش�ية 

وتعامل  الديمقراطي�ة  لس�حق 
الدرج�ة  م�ن  كمواطن�ة   امل�رأة 

الثالثة” و”عندما نقوم بإعادة النظر 
يف  سياستنا فسنكتشف أن السعودية 

ليست حليفا يوثق بها«. 

وتعهد بايدن بوقف صفقات الس�اح 
م�ع الس�عودية. ويأت�ي تعه�ده أبعد 
 مما فعله ب�اراك أوبام�ا الذي أغضب 
الس�عوديني عندم�ا وق�ع االتفاقي�ة 
 النووية مع إيران ولكنه عرض عليهم 
صفقات أس�لحة لتخفيف  قلقهم. ويف 
نهاي�ة فرته الرئاس�ية وبع�د تدهور 
الوض�ع قرر أوباما  وق�ف بيع القنابل 

املوجهة للسعودية . 
وي�رى ميلل�ر أن هن�اك عوام�ل عدة 
قادت الديقمراطيني له�ذا املوقف  من 
ح�رب اليم�ن إىل مقت�ل خاش�قجيإىل  
تراجع ش�عبية الس�عودية يف  الواليات 
املتح�دة ألدن�ى مس�توياتها. وي�رى 
ميللر أن الس�بب الرئي�ي  هو محمد 

فم�ن  س�لمان.  ب�ن 
بة  لصعو ا

بم�كان أن يعي�د ب�ن س�لمان تأهيل 
 س�معته ويتخل�ص من س�جله الذي 
يشتمل عىل قرارات متهورة”.  و”رغم 
وج�ود رغب�ة للتعاون مع الس�عودية 
يف القضاي�ا املتبادل�ة مث�ل  مكافح�ة 
اإلره�اب وتدف�ق النفط فل�ن تحصل 
ع�ىل عاقة قريبة يف ظ�ل  وجود زعيم 

مزاجي يقود السعودية«. 
ويف الوق�ت ال�ذي ق�ال في�ه العض�و 
العاق�ات  لجن�ة  يف  الديمقراط�ي 
الش�يوح ب�وب   الخارجي�ة بمجل�س 
ميننديز إن السعودية حليف مهم  ولن 
يتغ�ري ويجب اال يتغ�ري، إال أنه قال إن 
العاقة ستتغري من ناحية  أن الواليات 
املتح�دة ل�ن تبيعه�ا أس�لحة عدائية 

تستخدم لخرق  القوانني الدولية . 

الخارجية اإليرانية تتهم دواًل أجنبية بالتحريض على الشغب  دولي دوليعربي  عربي 
صحف 

ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت صحيفة »نيزافيس�يمايا جازيتا« 
الروس�ية، يف عدده�ا  الصادراليوم ،إبعاد 
امل�رصي  الرئي�س  نج�ل  »محم�ود«؛ 
»عبدالفتاح  الس�يي«، ع�ن مرص، عرب 
تعيين�ه بمنص�ب امللح�ق العس�كري يف 
 سفارة باده بموسكو، واصفة ذلك بأنه 

»عقاب«.  ويف مقال بعنوان »معاقبة ابن 
الرئي�س املرصي بالخدمة  الدبلوماس�ية 
يف روس�يا«، أكدت الصحيفة صحة هذه 
األنب�اء، دون  الكش�ف ع�ن س�بب إبعاد 
نجل »الس�يي« م�ن منصب�ه الرفيع يف 
 املخابرات العامة إىل روس�يا«  .  وأش�ارت 
نج�ل  إبع�اد  »ق�رار  أن  اىل  الصحيف�ة 

»السيي« إىل موسكو،  جاء بعد املحادثة 
بني والده وأقرب املحيطني به، بمن فيهم 
رئيس  جه�از املخاب�رات العامة »عباس 
كامل«، ومدير مكتب رئيس  الجمهورية 
»محسن محمود عبدالنبي«، وذلك بحجة 
زي�ادة ت�رّدد اس�م   «محم�ود« يف س�ياق 

سلبي بوسائل اإلعام العاملية«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
قال النائ�ب الديمقراطي آدم ش�يف، 
الذي يرأس لجن�ة التحقيق الرامي  إىل 
ع�زل الرئيس األمريك�ي، إن »كل يوم 
يمر والرئيس األمريكي  دونالد ترامب 
يف منصبه، يمثل أمرا بالغ الخطورة«. 

ويف مقابلة مع شبكة “CNN”  تابعتها 
»املراق�ب العراقي« »دافع  ش�يف عن 
ق�رار لجنت�ه امليض قدم�ا دون طعن 
يف رفض الش�هود  الرئيس�يني للمثول 

أمام املحاكم، مضيفا أن “االنتخابات 
قادم�ة وكل  يوم يبق�ى فيه ترامب يف 
منصبه، يعترب أم�را بالغ الخطورة«.  
وأضاف ش�يف الق�ول »نحن بحاجة 
إىل التح�رك اآلن وال يمكننا  الس�ماح 

بإعاقتنا«. 
كما رفض شيف التعليق، عند سؤاله 
عما إذا كان س�يمثل للش�هادة إذا  تم 
اس�تدعاؤه كش�اهد من قبل مجلس 
الشيوخ، مضيفا أنه إذا تم  استدعاؤه، 

فسيدل ذلك عىل “عدم الجدية من قبل 
مجلس الشيوخ،  وسيجعل اإلجراءات 

تبدو كسريك كما يرغب الرئيس«. 
وأك�د آدم ش�يف، أن�ه يري�د التحدث 
مع زمائ�ه يف الكونغرس قبل  إصدار 
حك�م نهائ�ي، وأن ه�ذا الق�رار ل�ن 
يتخذه بمفرده يف إش�ارة إىل  إجراءات 
مس�اءلة ترامب، وأض�اف “أن جلب 
األوراق والوثائق ما  زال مس�تمرا ولم 

يتوقف«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف حس�اب »معتق�ي ال�رأي« عن 
حمل�ة  اململك�ة  يف  الس�لطات  ش�ن 
 اعتقاالت واسعة يف أوساط األكاديميني 
مواق�ع  التواص�ل  ع�ىل  والناش�طني 

االجتماعي . 
وأوضح الحس�اب يف سلس�لة تغريدات 
نرشها عىل »توي�ر« وتابعتها   «املراقب 
العراق�ي« أن »الس�لطات ش�نت خال 
الساعات ال�48  املاضية حملة اعتقاالت 
تعس�فية جديدة، اس�تهدفت عددا من 

 األكاديميني واملغردين، بينهم نساء«  . 

وذك�ر الحس�اب أن »من ب�ني املعتقلني 
الذي�ن ت�م التع�رف عليه�م  الصحفي�ة 
املتدربة يف صحيفة »الوطن« السعودية 
مها الرفيدي،  وذل�ك عىل خلفية دعمها 
ملعتق�ي ال�رأي، وأش�ار إىل أن املعتقلة 
 سبق أن راسلت صفحته يف وقت سابق 

وأكدت تعرضها لتهديدات  باالعتقال«  . 
يف سياق متصل، ذكر الحساب أنه »من 
املقرر أن يش�هد هذا  األس�بوع جلس�ة 
للنط�ق بالُحك�م ض�د الداعية س�لمان 
العودة، بعدما  حددت املحكمة الجزائية 
 27 األربع�اء  الري�اض  يف  املتخصص�ة 

 ترشين الثانيموعدا لهذا الحكم«  . 
وتأت�ي هذه املعطي�ات، يف وقت تتحدث 
في�ه منظم�ات دولي�ة وناش�طون  عن 
انتهاكات كب�رية يتعرض لها املئات من 

املعتقلني لدى سلطات  اململكة . 
وتش�هد اململك�ة من�ذ أكثر م�ن عامني 
اعتقاالت مستمرة استهدفت  مئات من 
العلم�اء والنش�طاء والحقوقيني الذين 
حاول�وا التعبري ع�ن  رأيه�م ومعارضة 
م�ا تش�هده الس�عودية م�ن تغيريات، 
وس�ط مطالبات  حقوقية بالكشف عن 

مصريهم وتوفري العدالة لهم. 

روسية تؤكد تعيين نجل السيسي في الملحق  صحيفة 
العسكري  الروسي

CNN : بقاءترامب في منصبه أمر بالغ الخطورة

مرتزقة آل سعود ينفذون حملة اعتقاالت  العربي:  القدس 
طالت  أكاديميين وناشطين

 52 عضوا في البرلمان األوروبي يحذرون من سوء الرعاية  الصحية للسجناء البحرينيين

الفلسطينيون يستعّدون ليوم غضب ضّد سياسة واشنطن

المراقب العراقي/ متابعة...
وجه 52 عضواً يف الربملان األوروبي 
ع�ن  الرعاي�ة  مش�ركة،  رس�الة 
س�جون  يف  للمعتقل�ني  الصحي�ة 
البحري�ن، إىل رئي�س وف�د  اإلتحاد 
األوروب�ي إىل الس�عودية، ومملكة 
البحري�ن وس�لطنة عمان  ميش�ل 

سريفون دورسو
م�ن  املوقع�ة  الرس�الة  يف  وج�اء 
قب�ل ممثي األحزاب السياس�ية يف 
 الربمل�ان األوروب�ي، عالجت رفض 
إعطاء الرعاية الصحية للس�جناء 

 السياسيني يف البحرين . 
تابعته�ا  الت�ي  الرس�الة  وأث�ارت 
»املراق�ب العراق�ي« »قل�ق تج�اه 
 املعاملة القاس�ية وغري اإلنس�انية 
للس�جناء السياس�يني البارزين يف 
 البحري�ن وطلب�ت من الس�فري أن 
يحث البحرين عىل الس�ماح لهؤالء 
 الس�جناء بالحصول ع�ىل الرعاية 
الصحي�ة املناس�بة وأب�رز ما جاء 

 فيها : 
ورئي�س  األكاديم�ي    – يعان�ي 

املعارضة، حس�ن 
مش�يمع، من عدة  مشاكل صحية 
وتشمل: مرض السكري، النقرس، 
مش�اكل يف القل�ب  والربوس�تات، 

ه�و  و
كان يعان�ي من م�رض الرسطان 
س�ابقاً،  الغ�دد  الليمفاوي�ة  يف 
بحاجة للخضوع لفحص األش�عة 

ملقطعي�ة   ا
  PETكل  س�تة أشهر. يرص ضباط 
الس�جن عىل تقييده باألصفاد عند 

نقله إىل  مواعيد املستشفى ولكنه 
يرف�ض الذه�اب يف ه�ذه الحالة، 
حي�ث ان�ه  يعت�رب ه�ذه املعامل�ة 

مهينة . 
ال�ذي    – عبدالجليالس�نكيس، 
يعان�ي م�ن آث�ار ش�لل األطف�ال 
ذوي  إىل  ك�ريس  وبحاج�ة 
االحتياج�ات الخاصة ح�رم أيضا 
م�ن الذه�اب للمواعي�د  الصحي�ة 
لرفضه التع�رض لإلهانة املخالفة 
املتح�دة  النموذجية  ملعايري األم�م 

الدنيا ملعاملة السجناء . 
املعتقل�ة  الضب�اط    – اس�تهدف 
السياس�ية هاجر منصور واعتدوا 
عليها  ع�رب حرمانها م�ن الرعاية 
الورم  الصحية الرضورية ملعالجة 

يف  صدرها وحىص الكىل . 
ورحب�ت منظمة  ADHRB  واملركز 
األوروب�ي للديموقراطي�ة وحقوق 
 اإلنسان  ECDHR  بمبادرة أعضاء 
الربملان األوروبي دعوَا هذا  الربملان 
للعم�ل ع�ىل ه�ذه املس�ائل ع�رب 

ممثليه املنتخبني . 

المراقب العراقي/ متابعة...
يس�تعّد الفلس�طينيون للخ�روج يف تظاه�رات 
احتجاجي�ة ي�وم غ�د الثاث�اء  ض�د السياس�ة 
االمريكية والتي كان آخرها رشعنة املستوطنات 

يف  الضفة الغربية . 
حرك�ة فت�ح ..القي�ادة ذاهب�ة اىل إنه�اء كافة 

االتفاقيات املوقعة مع   «إرسائيل » 
فبدوره ق�ال نائ�ب رئيس حركة فت�ح محمود 
العال�ول إن الحرك�ة  والق�وى الوطنية وضعت 
ميدان�ي  ح�راك  ومخط�ط  نضالي�ا  برنامج�ا 
ع�ىل  كاف�ة األصع�دة خ�ال الف�رة املقبلة من 
أج�ل تصعي�د عملي�ة التصدي  لاحت�ال يف ظل 
االنتهاكات غري املس�بوقة بحق ش�عبنا، مؤكدا 
ع�ىل  أنه ال يمك�ن عىل االطاق االس�تمرار بهذه 

املعادلة القائمة . 
وأض�اف العال�ول ان االدارة األمريكية برئاس�ة 
ترام�ب وحكومة  االحتال عب�ارة عن مجموعة 

العدي�د  م�ن  ويرتكب�ون  عصاب�ات يص�درون 
الجرائم ضد الشعب الفلس�طيني والتي وصلت 

حد القتل . 
وأعل�ن العال�ول أن القيادة يف س�ياق الذهاب اىل 
إنهاء كافة االتفاقيات  املوقعة مع »ارسائيل« يف 
ظل الجرائم واالنتهاكات املتواصلة ضد  الش�عب 
الوض�ع  تغي�ري  رضورة  مؤك�دا  الفلس�طيني، 
الراه�ن لحماي�ة  القضي�ة الوطنية ومس�تقبل 
أطف�ال الش�عب الفلس�طيني، ولذل�ك ال بد من 
 ال�رضب بع�رض الحائط ل�كل االتفاق�ات التي 

عقدت مع الجانب  االرسائيي . 
وأش�ار إىل أنه تزامًنا مع الحراك الس�يايس الذي 
تق�وم به القي�ادة،  س�تكون سياس�ة مواجهة 
االحتال ومستوطنيه يف كافة محافظات  الوطن 
مس�ألة دائم�ة لن تقترص ع�ىل يوم�ي الثاثاء 

والجمعة  املقبلني . 
 » بداية برنامج نضايل ش�امل ملواجهة اإلجراءات 

األمريكية  اإلرسائيلية »  ... 

بدوره قال عضو اللجنة املركزية لحركة »فتح« 
جمال محيس�ن إن  يوم الغض�ب الذي دعت إليه 
فصائ�ل منظم�ة التحري�ر يف كاف�ة  محافظات 
الوط�ن، غدا الثاثاء، تنديدا بالقرارات األمريكية 
بحق  ش�عبنا، »هو بداية لربنامج نضايل ش�امل 
ملواجهة االجراءات  االمريكية االرسائيلية، وصوال 

اىل انتفاضة شاملة يف وجه جرائم  االحتال«. 
وأش�ار محيس�ن يف ترصيحات صحفي�ة إىل أن 
حركة فتح عىل اتفاق  وتنسيق كامل مع فصائل 
منظمة التحرير، الستنهاض طاقات  عنارصها 
يف امليدان، لرفض االجراءات االمريكية يف تصعيد 

 شامل . 
وج�دد ثقت�ه بجماه�ري الش�عب الفلس�طيني 
وبقدرتها عىل مواجهة تلك  االجراءات وإفش�ال 
املخططات االس�تعمارية، داعيا اىل تحرك عربي 
 يرتق�ي ملس�توى املؤام�رة الت�ي تتع�رض له�ا 

القضية الفلسطينية .  
وطالب القي�ادي يف حركة فتح وزراء الخارجية 

الع�رب املجتمعني  الي�وم يف القاهرة ب�أالّ يكون 
اجتماعهم إلصدار بيانات فقط . 

وزارة الربية الفلس�طينية تعلّ�ق التعليم غًدا يف 
املحافظات كافة... 

والتعلي�م  الربي�ة  وزارة  أعلن�ت  بدوره�ا، 
الفلسطينية تعليق الدوام  بشكل جزئي يف كافة 
م�دارس محافظ�ات الوط�ن، يوم غ�ٍد الثاثاء، 
 التزام�ا وانس�جاما مع ق�رار فصائ�ل منظمة 
التحري�ر الرافض للق�رار  األمريك�ي اإلرسائيي 
ح�ول املس�توطنات، وإغ�اق مديري�ة تربي�ة 
 الق�دس، واملحاوالت املتواصلة لرضب التعليم يف 

املدينة املقدسة  
وأكدت الوزارةرضورة املشاركة يف الفعاليات، إذ 
س�يتم تعليق دوام  املدارس من الساعة الحادية 
ع�رشة والنص�ف والع�ودة اىل ال�دوام  الس�اعة 
الواحدة والنصف، عىل أن تتم املش�اركة الفاعلة 
باملس�ريات  الحاش�دة والفعاليات التي ستنظم 

رفضاً لهذه القرارات الظاملة . 

تقرير أمريكي:الديمقراطيون يتعاملون مع السعودية 
كدولة   «منبوذة« بسبب حرب اليمن وقتل خاشقجي

المراقب العراقي/ متابعة...
يس�تمّر قطاع الطرق بعرقلة حي�اة املواطنني يف 
كّل املناط�ق حي�ث  كلّلوا ه�ذه املرة نش�اطاتهم 
باالعتداء املبارش عىل أحد املارة ما أّدى  رسيًعا اىل 

مقتله . 
وبحس�ب خرب نرشه »موق�ع العه�د االخباري« 
وتابعت�ه »املراقب  العراقي« ان�ه »يف املعلوماتعند 
الخامس�ة والنصف م�ن فجر اليوم  كان الس�يد 
حس�ني ش�لهوب متوجها من بلدة طرفلسية يف 
الجن�وب  إىل ب�ريوت مع عائلته وعن�د مروره من 

الجي�ة ق�ام قطاع الط�رق  بإلق�اء الحجارة عىل 
زجاج سيارته ففقد السيطرة عليها، واصطدمت 
 بعمود كهرباء وضع وسط الطريق عائقاً للعبور 

واشتعلت فيها  النريان«. 
وأكد موقع »العهد اإلخباري« التواصل مع رئيس 
بلدية طرفلس�ية  حسني ش�لهوب الذي أكد وفاة 
ش�لهوب وش�قيقة زوجته عىل الف�ور  متأثرين 
بجراحهم�ا، بينما نج�ت ابنته بأعجوب�ة لكنها 
ُنقلت إىل  مستشفى الحاج يف الجية لتلقي العاج 

وغادرت صباحاً إىل منزل  العائلة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
هاجم أهايل مدينة تل أبيض بش�مال س�وريا مقرا 
لعنارص الفصائل  السورية املوالية لركيا، وأرضموا 

النريان فيه ما أسفر عن مقتل 3  منهم يف الحريق . 
ونقل�ت وكالة أنباء “ه�اوار” الكردية، خربا تابعته 
»املراق�ب  العراق�ي« ع�ن مص�در محي قول�ه، إن 
»الح�ادث جاء ك�رد فعل من  س�كان ح�ي الجرس 
باملدين�ة ع�ىل إق�دام أفراد م�ن فصائ�ل املعارضة 

 الس�ورية املدعومة من تركيا عىل التحرش بنس�اء 
من الحي مما  أثار غضب املدنيني«  . 

وأش�ارت الوكال�ة إىل أن »مدين�ة تل أبيض تش�هد 
فلتانا أمنيا منذ  س�يطرة القوات الركية وحلفائها 
عليها يوم 13 أكتوبر/ ترشين  األول املايض يف إطار 
عملية “نبع السام”، حيث تشهد املدينة  بني الحني 
واآلخر تفجريات وعمليات س�لب ونهب وخطف إىل 

جانب  التحرش بالنساء«. 

قّطاع الطرق في لبنان يقتلون رجلاً وامرأة  

أهالي تل أبيض السورية يحرقون مقرا للفصائل 
الموالية ألنقرة
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تعديل قانون التقاعد املوح�د الذي صوت علیه مجلس 
الن�واب عىل عجالة االس�بوع املايض م�ن أجل  تحقیق 
املعی�ي  الواق�ع  منالتعديالتمنھاتحس�ین  جمل�ة 
للمتقاعدي�ن وتحقی�ق املس�اواة والعدالة يف احتس�اب 
 الحقوق التقاعديةولالس�تفادة م�ن الدرجات الناتجة 
ع�ن حركة امل�الك والتي تق�در بنح�و 200 الف درجة 
 وظیفیة يف استقطاب املالكاتالشبابیة ومحاربة الفقر 
والبطالة بعد تعديل السن القانونیةلالحالة عىل  التقاعد 

ومنح الحرية للتقاعد املبكر . 
خدمات�ه  ع�ن  املتقاع�د  .من�ح   2019-12-31 م�ن 
مخصص�ات تحسینمعیش�ةلیصبحفي ھ�ذا القان�ون 
مجم�وع ما  يتقاضاه من رات�ب تقاعدي واملخصصات 
)الش�ھادة، تحسیناملعیش�ة( م�اال يقل ع�ن 500 الف 

دينار شھريا .  
م�ن  الكثی�ر  ف�إن  تق�دم  مم�ا  الرغ�م  وع�ىل 
ع�ال  تعلی�م  ع�ىل  املوظفینوالس�یماغیرالحاصلین 
يشعرون بالغبن  والظلمبسبب ترك وظائفھم او مصدر 
رزقھموأحالتھ�م ع�ىل التقاعد وھم الزال�وا اليمتلكون 
دارا س�كنیة وقد  تخرج أبناؤھم دونوجود فرصة عمل 

تلوح يف األفق أو قد نجدھممرتبطین بتسديد قرض . 
لذل�ك ومن موق�ع مس�ؤولیتنااالخالقیة والدس�تورية 
والقانونیة فإننا نرى انه يجب النظر يف حاالت مثل ھذه 

 من منظور انساني
فیهإنصاف وعدالة وذلك بان يرافق اإلحالة عىل التقاعد 
تعییناحدأبنائھمالس�یما ان راتب املوظ�ف املحال  عىل 
التقاعديكفيلتعیینموظفی�ن او ثالث�ة موظفین وبذلك 
يك�ون ھنالك امل بالتغییر اإليجاب�ي واألمان الوظیفي 
 الن مبلغا مثل ال 500ألف او ال 700 الف دينار ش�ھريا 

ال يمكن ان يكفي عائلة فقیرة ال تملك سكنا . 
لذا فإننا س�نتبنى مطالب�ة مجلس الخدم�ة االتحادي 
بأن يض�ع يف ضمن معايیرالتعیی�ن ان يمنح األفضلیة 
 للعائل�ة التي لیس�فیھا موظف او املتقاع�د الذي أحیل 
مؤخرا عىل وف�ق القانون املذكور للتخفیف من معاناة 

 العائلة العراقیة يف ظل الظروف الحالية. 

المتقاعد وسط 
أبنائه العاطلين

محمد شیاع السوداين بقلم/  عادل الجبوري
بعد أحد عرش ش�هرا م�ن الزيارة الرسية 
به�ا  ق�ام  الت�ي  والرسيع�ة  واملفاجئ�ة 
الرئيس االمريكي دونال�د ترامب  للعراق، 
جاء نائب�ه مايك بينس بنف�س الطريقة 
تقريبا، مع تعديالت وتغيريات طفيفة يف 

الوقت والتوقيت .! 
وب�دال م�ن ان يأتي بين�س اىل بغداد اوال، 
ويلتقي بكبار مسؤوليها وفق السياقات 
السياس�ية  والدبلوماس�ية  واالع�راف 
املتع�ارف عليه�ا، ح�ط رحال�ه برفق�ة 
زوجته وعدد من مساعديه ومستشاريه 
غ�رب  الجوي�ة  ع�ن  االس�د  قاع�دة  يف 
محافظ�ة االنب�ار، الت�ي يتواج�د فيه�ا 
مئ�ات الجن�ود االم�ريكان، وم�ن هن�اك 
توجه اىل مدين�ة  اربيل-العاصمة املحلية 
إلقلي�م كردس�تان-ليلتقي رئيس االقليم 
نيجرف�ان البارزان�ي ورئي�س الحكومة 
كب�ار  م�ن  وع�دد  م�رسور  البارزان�ي 

املسؤولن االكراد   . 
وبينما اكد مكتب رئيس الوزراء العراقي 
ع�ادل عب�د امله�دي، ووزارة الخارجي�ة، 
ان زيارة نائب الرئي�س  االمريكي للعراق 
تمت وفق ترتيبات مس�بقة، وانه تباحث 
هاتفي�ا م�ع عب�د امله�دي يف جمل�ة من 
القضايا  الجوهري�ة التي تمحورت حول 
ابرز ملفات العراق واملنطقة، عربت قوى 
وش�خصيات سياس�ية ودينية  وثقافية 
عراقية عن رفضها واس�تهجانها لزيارة 
بينس، حيث وصفتها باملخلة بالس�يادة، 
مؤكدة رفضه�ا  القاطع لقبول الحكومة 
العراقي�ة برتتيب�ات ه�ذه الزي�ارة الت�ي 
اقت�رت عىل قاعدة عن األس�د وأربيل، 
 وشددت تلك القوى والشخصيات عىل ان 
قضايا السيادة الوطنية ليست ملكا الحد 
ليضح�ي به�ا، وكان  االوىل رفض الزيارة 

ان لم تراع سيادة الدولة العراقية . 

وكان نائ�ب الرئي�س االمريك�ي اك�د من 
اربي�ل بع�د املباحث�ات الت�ي اجراها مع 
رئي�س االقليم ورئي�س الحكومة  املحلية 
الهاتفي�ة م�ع  املحادث�ة  هن�اك، وبع�د 
رئي�س ال�وزراء العراق�ي، ان واش�نطن 
ترفض اس�تخدام العنف  ضد املتظاهرين 
العراقين، وان القوات االمريكية ستبقى 
يف الع�راق وس�وريا اىل ام�د غ�ري معلوم، 
وانها �  أي واش�نطن � س�تواصل دعمها 
لالك�راد. يف ذات الوق�ت ال�ذي اعرب عن 
قلق بالده مما اس�ماه النف�وذ  االيراني يف 

العراق  . 

واش�ارت مصادر سياسية اىل ان لقاءات 
كب�ار  م�ع  االمريك�ي  الرئي�س  نائ�ب 
املسؤولن االكراد العراقين  احيطت بقدر 
كبري م�ن الرسية والكتم�ان، ولم تتضح 
حقيقة ما ت�م بحثه واالتف�اق عليه بن 

الطرف�ن . 
إىل ذل�ك ذك�ر بي�ان ص�ادر عن رئاس�ة 
االقلي�م، »ان الجانبن بحثا س�بل تعزيز 
العالقات ب�ن االقليم والوالي�ات  املتحدة 
بم�ا يس�هم يف توطيد األمن واالس�تقرار 
ويحقق املصلحة العام�ة للعراق وعموم 
املنطقة، وان  نائب الرئيس االمريكي شدد 

عىل أهمية التحالف بن واشنطن وإقليم 
كردس�تان، معتربا  االكراد حلفاء  مهمن 

للواليات املتحدة يف املنطقة .» 
وتأت�ي زي�ارة بين�س للع�راق يف وق�ت 
الرافض�ة  االص�وات  في�ه  تصاع�دت 
للسياس�ات واملواق�ف االمريكي�ة حي�ال 
 االح�داث يف الع�راق واملنطق�ة، يف ح�ن 
اب�رزت بع�ض وس�ائل االع�الم املرئي�ة 
وااللكرتوني�ة معلوم�ات تفي�د  بضل�وع 
الس�فارة االمريكي�ة يف الع�راق بأح�داث 
العنف والفوىض التي رافقت التظاهرات 
الس�لمية الت�ي  اندلعت يف ع�دد من املدن 

العراقية خالل االسابيع القالئل املاضية، 
اذ نقلت بعض وسائل االعالم عن  مصادر 
اس�تخباراتية، تأكيده�ا وض�ع اليد عىل 
ادلة ووثائق تثبت تورط االمريكان بأثارة 
الفوىض يف  الشارع العراقي، والعمل عىل 
اخراج التظاهرات عن طابعها الس�لمي، 
من خالل تجنيد عمالئها واتباعها،  وضخ 
االم�وال، وتوظي�ف الفض�اء االلكرتوني 
به�ذا االتجاه، وع�رب التنس�يق مع قوى 
العربي�ة  اقليمي�ة  كاالم�ارات  واط�راف 
الس�عودية  العربي�ة  واململك�ة  املتح�دة 

و«ارسائيل .» 

رفض عراقي واسع لزيارة بينس االستفزازية

واشنطن والُثقب األسود في شمال شرق سوريا
لت التطّورات  السياسية والعسكرية، ركيزة أساسية لُجّل وجهات  زت في اآلونة األخيرة على مستقبل شمال شرق سوريا، وقد شكَّ تكّهنات كثيرة تركَّ

النظر التي رافقت القرار األميركي باالنسحاب من  شمال شرق سوريا، وما تبعه من تدخٍل عسكري تركي في مناطق الُكرد، وعطفًا على 
التفاُهمات بشّقيها  السوري الكردي، والروسي التركي، وصواًل إلى القرار األميركي بتعزيز التواجد العسكري حول حقول  النفط السورية، تحت 

ذريعة استمرار ُمحاربة »داعش«. ضمن ذلك يبدو أن هذه التطّورات َهْنَدستها  واشنطن، لتخلق الُثقب األسود الذي يجذب كافة التعقيدات، 
ويؤّطرها بتأثيٍر سياسي أميركي، في سياق  مشهد الحرب على سوريا . 

بقلم/ أمجد إسماعيل اآلغا
يب�دو أن اإلدارة األمريكية قد تأّثرت 
بفرضّي�ة العالِ�م الفيزيائي س�تيف 
هوكينغ، وأفكاره عن الُثقب األسود 
 الذي يبتلع الضوء والزمن. وبإسقاط 
التط�ّورات  ع�ىل  النظري�ة  ه�ذه 
السورية، ُيمكننا استنتاج مدى تأّثر 
 واش�نطن بها. فالفوىض يف منطقة 
الرشق األوسط لم تكن إطالقاً وليدة 
الُصدف�ة، وإنما هي تدب�ري أمريكي 
ُمْحَكمة. فالعوالِم   وفق اسرتاتيجية 
التي توّصل إليها هوكينغ عرب نظرية 
الثق�ب األس�ود، ُتوِصلن�ا مب�ارشة 
 إىل ح�ال الَج�ْذب يف س�وريا، التي ال 
ُيمكن ل�إدارة األمريكية مقاومتها، 
ضمن االسرتاتيجية األمريكية إلبقاء 
 املشهد السوري يف حاٍل من الضبابية 
والغموض، واس�تعصاء التوّصل إىل 
اس�تنتاجاٍت حيال�ه. فالذراِئع  التي 
لجه�ة  األمريكي�ة  اإلدارة  تس�ّوقها 
البقاء يف ش�مال رشق سوريا، ُتمّثل 

معرباً للدخول يف الُثقب األسود . 
وال ش�ك ب�أن الرتاُبط بن اس�تمرار 
تقدي�م الدعم األمريك�ي للكرد، عىل 
اعتبار أنهم رشكاء لواشنطن، وبن 
 ذرائع ُمحاَرب�ة اإلرهاب والتخوّفات 
من عودته إىل املشهد السوري، تسرب 
ُعم�ق التوّجهات األمريكي�ة  املُظلِمة 
حيال سوريا واملنطقة. والواضح أن 
ذريع�ة اإلره�اب ورضورة ُمحاَربته 
لكاف�ة  السياس�ات  مدخ�اًل  بات�ت 
األمريكي�ة يف املنطق�ة. من هنا يبدو 
واضحاً أن املُغذي الرئيس للتوّجهات 
املُظلِمة لإدارة  األمريكية ورشكائها 
من ك�رٍد وفصائل إرهابية، ُتش�ّكل 
مرسحاً بثقوٍب سود ُمتعّددة. وعليه 
ال  تكُم�ن يف فع�ل  الخط�ورة  ف�إن 
الَجْذب الس�يايس والعس�كري الذي 
ُتكرِّس�ه واش�نطن واقعاً سياس�ياً 
وعس�كرياً يف ش�مال رشق  س�وريا، 
وإنما الخط�ورة الحقيقية تكُمن يف 
ع�دم القدرة عىل الحد من اس�تمرار 
واش�نطن بالَغْوِص عميقاً يف  شمال 
تفاُهم�ات  وبل�ورة  س�وريا،  رشق 

ذات تأث�ري ُمعّط�ل للحل الس�يايس 
السوري . 

فالك�رد وتنظي�م »داعش« اس�تمدا 
قّوتهم�ا م�ن واش�نطن، وقدرته�ا 
عىل صوغ مش�هد يناسب تحرّكات 
ن واشنطن  كليهما  لبناء معادلة ُتمكِّ
من الولوج عربها إىل س�وريا، فهما 
السيايس  للبناء  ركيزتان أساسيتان 
الذي تّتخذه واش�نطن   والعس�كري 
ف�«داع�ش«  سياس�اتها.  ُج�ّل  يف 

مث�اًل اعتم�د عىل املاكين�ة اإلعالمية 
الَبَري�ة  املؤّث�رات  ذات  رة   املُتط�وِّ
موسيقية  ومعزوفات  الهوليوودية، 
مج�ازر  لص�َور  املش�اِعر  ُتغ�اِزل 
 املدني�ن، الذي�ن ُيقَتل�ون يف غ�اراٍت 
يش�ّنها الط�ريان األمريك�ي أو دول 
�دت ذلك  حليف�ة لواش�نطن، كما أكَّ
 منظمة »إيروورز« املعنية برَْصِد آثار 
الرضب�ات الجوي�ة للتحال�ف الدويل 

عىل املدنين والتي مقرّها لندن . 

املش�هد الس�ابق ه�و م�ن إخ�راٍج 
أمريكي جاذٍب لإرهابين وُمحرِّض 
له�م للدخ�ول يف تنظي�م »داعش«، 
 والتوّجه إىل س�وريا، والكرد أيضاً قد 
ل�«داعش«  اعتم�دوا يف محاربته�م 
عىل مؤّث�رات أمريكية لك�ن يف  إطاٍر 
ُمختلف، يتناسب وطبيعة تحالفهم 
مع واش�نطن والغرب عموماً. وبن 
أمريك�ي  ه�دف  هن�اك  وذاك،  ه�ذا 
 لتحويل الس�احة السورية إىل بوتقٍة 

للتجاُذب�ات اإلقليمي�ة والدولية، مع 
إمكانية فتح املش�هد يف شمال رشق 
 س�وريا، ع�ىل ثقوٍب س�ود إضافية، 

جاِذبة للغرب وإرسائيل . 
الرابحون يف مش�هد الثقوب الس�ود 
ش�مال رشق س�وريا، ه�م أم�ريكا 
حي�ث  األوروبي�ة،  ال�دول  وبع�ض 
وج�دت  حلب�ة ال�راع يف املنطق�ة 
وبعيداً عن أراضيها فرصة تاريخية 
لتصفية ذوي املي�ول اإلرهابية، وما 

كشف  عنه التحقيق املُشرتَك لكٍل من 
صحيف�ة »صاندي تايم�ز« ومكتب 
التحقيق�ات الصحافية عن عملياٍت 
أمريكية  نفس�ية، دفعت فيها وزارة 
الدفاع األمريكي�ة نصف مليار دوالر 
لرشكة »ب�ول بوتنيغر« الربيطانية، 
رة منسوبة  لُتْنِتج  أرشطة فيديو مزوَّ
الع�راق،  يف  »القاع�دة«  تنظي�م  إىل 
والت�ي يمك�ن اس�تخدامها ملاُلَحقة 
 األشخاص الذين يشاهدونها، وكان 

اله�دف م�ن ه�ذا امل�رشوع الرّسي 
ب�ّث روح الحماس�ة ل�دى الش�باب 
ش لالنتقام، ليتّم استقطابهم   املُتعطِّ
إىل دائ�رة ضيِّقة من كل بلدان العالم 
بعد مش�اهدتهم للمقاطع املُصوَّرة، 
االستبس�ال  حج�م  ُتظِه�ر   الت�ي 
والش�جاعة وعدم الرَهب�ة والخوف 

ل�دى ُمقات�ي »القاع�دة .» 
م�ا ُيثري الُس�خرية أيض�اً، أن الثقب 
يف  أم�ريكا  أوجدت�ه  ال�ذي  األس�ود 
س�وريا، تّم أيضاً بتواطؤ ومساعدة 
 أوروبي�ة، وه�و األمر الذي كش�فه 
تريح لرئيسة قسم البحث يف املركز 
األوروبي لالستخبارات  اإلسرتاتيجية 
واألمني�ة »أفيغينيكوزديف�ا« قائلة: 
يف  األوىل  الدول�ة  ه�ي  بلجي�كا  »إن 
الجهادي�ن  األوروبي�ن«،  تصدي�ر 
�د  فؤادأحي�دار نائب رئيس  فيما أكَّ
ل  برمل�ان بروكس�ل إن دولت�ه تتحمَّ
ت الرشطة  مسؤولية ُكربى، فقد  تلقَّ
طلبات عدَّة من األهايل بمنع أبنائهم 
م�ن الذه�اب إىل الجهاد يف س�وريا، 
لكنها كانت ت�رّد بعدم  إمكانية ذلك. 
والحقيق�ة أن م�ا كان يج�ري ه�و 
فرصة للتخلّص من هؤالء الش�باب 
»ألنه�م أجان�ب«، حي�ث كان  ُينَظر 
إليه�م كُمتطرِّف�ن س�يذهبون ولن 

يعودوا . 
تعوِّل واش�نطن ع�ىل رضب العالقة 
الروس�ية الرتكية، للتمّكن من إعادة 
املش�هد يف ش�مال رشق س�وريا إىل 
 نقطة البداي�ة. وعليه ف�إن الثقوب 
السود لواشنطن يف سوريا، ال تتمثَّل 
فق�ط بُمحارب�ة »داع�ش«، وَجْذب 
 املزيد من الالعبن الدولين إىل املشهد 
الس�وري، واحتواء تركيا، واستمرار 
تقديم الدعم للكرد، إلحداث  خرٍق يف 
بنية التفاُهم�ات التي أعقبت القرار 
األمريكي باالنسحاب من سوريا. كل 
هذه املُعطيات هي رواِفع  الس�تمرار 
تعقيد املش�هد الس�وري، ولتحقيق 
مآرب واشنطن يف تقس�يم وتحويل 
ش�مال رشق س�وريا إىل  ثقٍب أسود 

تعّمه الفوىض . 

،،

،،



قال مصدر مقرب من لجن�ة حكام بطولة خليجي 24 التي 
س�تقام يف الدوحة اليوم إن طاقماً  تحكيماً اوروبياً س�يقود 
مباراة منتخب العراق مع نظريه القطري يف كأس خليج 24  . 

وق�ال املصدر إن »اللجنة املنظمة للبطولة اتفقت مع طاقم 
تحكي�م أوروبي لقيادة مب�اراة  االفتتاح ب�ن قطر والعراق 

التي ستقام يف الدوحة«. 
وأض�اف، أن »مب�اراة االفتتاح س�تجمع املنتخ�ب القطري 
بنظ�ريه العراق�ي وس�تقام عىل ملع�ب  خليفة ال�دويل عند 
الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الثالثاء بقيادة 

أوربي�ة. 

أكد مدافع املنتخب الوطني عيل عدنان جاهزية أس�ود 
الرافدي�ن ملباراة قط�ر يف افتتاح بطول�ة  كأس الخليج 

»خليجي 24« بقطر . 
وق�ال عدن�ان يف املؤتمر الصحف�ي الخ�اص باملباراة، 
الذي تابعته »املراقب العراقي« إن   «اس�تعداداتنا جيدة 
للمب�اراة االفتتاحية ام�ام قطر، خضنا ث�الث وحدات 
تدريبي�ة وبالرغ�م م�ن  النق�ص الع�ددي لكنن�ا نث�ق 

بقدراتنا«. 
وب�ن أن »الالعبن يش�عرون بحجم املس�ؤولية امللقاة 
ع�ىل عاتقهم أم�ام جماهريه�م، سنس�عد  الجماهري 
العراقية من خ�الل تحقيق نتائ�ج ايجابية يف البطولة 

والوصول اىل ابعد نقطة فيها«. 
يذكر ان املباراة ستقام يوم غد عىل ملعب خليفة الدويل 

يف تمام الساعة السابعة والنصف  مساًء. 

أعلن�ت وزرة الش�باب والرياض�ة، أن وف�داً 
حكومي�اً ورياضي�اً أوملبي�اً وإعالمي�اً يضم 
ممث�يل اتحاد  الصحاف�ة الرياضي�ة ورابطة 
اإلع�الم الريايض املرئ�ي، س�يتوجه اىل دولة 
قطر يف س�عي من  وزارة الش�باب والرياضة 
إلقامة بطولة الخليج�ي يف العراق باالضافة 

اىل دعم ومساندة  منتخب العراق . 
وذك�رت ال�وزارة انه »يف مس�اٍع تعمل عليها 
وزارة الش�باب والرياض�ة لدعم إس�تضافة 
الع�راق  لبطولة خليج�ي 25، وجهت الوزارة 
بإرس�ال وفد حكومي وري�ايض يرافقه عدد 
من االعالمين  ويضم ممثيل إتحاد الصحافة 
الرياضية ورابط�ة االعالم الريايض املرئي اىل 
دولة قطر  صبيحة يوم غِد االثنن، مس�ؤول 
امللف جبار رحيمه س�يعمل عىل عرض امللف 
الفن�ي  ألس�تضافة الع�راق لخليجي 25 عىل 

مالعب املدينة الرياضية يف البرصة«. 
واضافت انه »يف ذات السياق تأتي هذه 

الزيارة ايضاً يف إطار دعم ومس�اندة منتخب 
الع�راق  يف البطول�ة املقامة حالي�اً فضالً عن 

تمثيل العراق بإفتتاحية بطولة الخليجي«. 
وتابع�ت ان »الوف�د يض�م ع�دد م�ن نج�وم 
املنتخ�ب الوطن�ي وهم: رعد حم�ودي، فالح 
حس�ن،  عدنان درجال، كريم صدام ، حس�ن 
فرحان، حس�ن س�عيد، نش�أت اك�رم، نور 
ص�ري، يونس  محم�ود، ه�ادي احمد، عالء 

احمد وعدد من النجوم األخرين«. 
واوضحت انه »يف إطار التنسيق سيتم العمل 
عىل إقامة مؤتم�ر صحفي يأتي عىل هامش 
 خليج�ي 24 م�ن اج�ل ع�رض امللف بش�كل 

كامل«. 
واتم�ت ال�وزارة ان »رئيس االتح�اد املركزي 
لك�رة الق�دم عب�د الخالق مس�عود س�يقوم 
بع�رض  امللف يف اجتم�اع رؤس�اء االتحادات 
الرياضة وسوف يكون الدكتور جبار رحيمة 

مسؤل  امللف. 

كشف مدرب منتخب الشباب لكرة القدم، 
قحطان جثري، سبب التعادل أمام الكويت 
بالتصفي�ات  الع�راق  أوىل  مباري�ات  يف 

اآلسيوية املؤهلة نلهائيات كأس آسيا . 
وقال جثري إن »منتخب الش�باب قدمأداًء 
كب�رياً امام منتخب الكويت وكان االفضل 
طيل�ة دقائ�ق  املباراة لكن ل�م نتمكن من 

تسجيل اكثر من هدف«. 

اىل  يع�ود  التع�ادل  »س�بب  أن  واوض�ح 
خط�أ دفاعي، تس�بب باه�دار نقطتن«، 
مبين�اً أن »العراق  تنتظ�ره ثالث مباريات 
وحظوظ التأهل التزال قائمة امام جميع 

املنتخبات« 
وكان منتخ�ب الش�باب قد تع�ادل بهدف 
س�يواجه  فيم�ا  الكوي�ت،  ام�ام  ملثل�ه 

باكستان يوم غد  الثالثاء. 

أكد س�انتياجو مارتينيز، مدرب نواذيب�و املوريتاني، 
جاهزي�ة فريقه ملواجهة نظريه الرشط�ة  العراقي، يف 
إي�اب دور ال�16 م�ن كأس محمد الس�ادس لألندية 

العربية األبطال . 
وأض�اف م�درب ممث�ل موريتاني�ا، خ�الل مؤتمر 
صحفي: »األساس هو السعي للسيطرة عىل  الكرة، 

لف�رض األس�لوب من أج�ل الوص�ول لله�دف، رغم 
صعوبة املباراة .» 

وم�ن جانب�ه، تحدث نج�م الفري�ق الش�اب، حمية 
الطنج�ي، عن س�عيه وزمالئ�ه »لتمثي�ل موريتانيا 
 أحس�ن تمثيل، ورس�م البس�مة عىل وجوه املشجعن 

من خالل الفوز .» 
ورغ�م غي�اب الظهريي�ن س�كرانة واملراب�ط، أك�د 
الطنجي أن »الفريق كتلة واحدة، وسيسعى  لتحقيق 
االنتص�ار .»  ويلتق�ي الفريق�ان، الي�وم االثن�ن، عىل 

ملعب الخور القطري يف الدوحة. 

طاقم تحكيم أوروبي 
لقيادة المباراة االفتتاحية 

في بطولة الخليج

عدنان: جاهزون لمواجهة قطر وسُنسعد جماهيرنا  

الشباب والرياضة ترسل وفدًا لدعم ملف استضافة العراق«خليجي 25« 

جثير: خطأ دفاعي أضاع الفوز من ليوث الرافدين

مدرب نواذيبو يكشف إستراتيجيته للقاء الشرطة  

6الرياضية

غدا .. أسود الرافدين يواجهون العنابي
 في افتتاح بطولة خليجي 2٤  

االثنين 25 تشرين الثاين 2019 
العدد 2197 السنة العاشرة

تابعت المنتخب العراقي في 
مباراتين ضمن التصفيات المزدوجة 

المؤهلة لكأس كأس العالم   2022 
وأمم آسيا 2023؛ األولى لعبها 
المنتخب العراقي مع المنتخب 

اإليراني واستطاع أن  يفوز عليه 1-2، 
وفي المباراة الثانية مع المنتخب 

البحريني وتعادال سلبا . 
لقد ش�اهدت وتابع�ت أكثر من 10 آالف مش�جع 
عراق�ي يصلون إىل س�تاد عمان ال�دويل قبل  موعد 
العراقي�ة  األع�الم  يرفع�ون  بس�اعات،  املب�اراة 
ويهتف�ون ملنتخبهم ويهزج�ون باألغاني  الوطنية 

العراقية . 
ش�عرت أنن�ي يف ع�رس عراق�ي ك�روي طبيع�ي 
وحقيقي، ألن مشاعر من شاهدتهم كانت صادقة 

 صادرة من القلب . 
ف�رق  ال  جميع�ا  وجده�م  العراق�ي  املنتخ�ب 

ذاب�ت  حي�ث  أب�دا؛  كل بينه�م 
واالنتم�اءات  الخالف�ات 
 لتطغى هتافات الجمهور 
العراق�ي ع�ىل م�ا دونها 
ش�عارهم الحقيق�ي كان 

العراق أوال وأخريا . 
تكرر املشهد يف املباراة 
الثاني�ة م�ع البحرين؛ 

حي�ث حرض ع�دد كبري 
م�ن املش�جعن العراقي�ن  إىل س�تاد عم�ان من�ذ 
الس�اعة الثانية عرشة؛ أي قبل أكثر من 4 ساعات 

من بدايتها . 
الهتاف�ات واألعالم كان�ت أكثر والحف�اظ عىل أن 
تك�ون الهتاف�ات رياضي�ة س�ليمة كان�ت تلفت 

 األنظار . 
أدى الفري�ق العراقي مب�اراة قوية أم�ام املنتخب 
البحرين�ي الذي قدم مس�توى جيدا، وكان  بحاجة 
إىل جمه�ور يس�انده ويرفع م�ن معنوياته أيضا، 
فالجالي�ة البحريني�ة املتواج�دة يف  االس�تاد كانت 

أعدادها قليلة . 
هذا املش�هد لجمه�ور املنتخب العراق�ي أعادنا إىل 
الع�ام 2007، عندما فاز بكأس آس�يا؛ حيث  التف 
كل الشعب العراقي تحت لواء منتخبه متناسيا كل 

الخالفات واالنقسامات . 
إنه�ا الرياض�ة، ويف مقدمته�ا كرة الق�دم، تؤجج 

الوالء واالنتماء واالعتزاز الوطني. 

الكرة العراقية يف املقدمة
محمد جميل عبد القادر

أكد م�درب املنتخ�ب العراقي لكرة 
سريتش�كوكاتانيتش،  الق�دم، 
أن منتخ�ب الع�راق جاه�ز للقاء 
 املنتخ�ب القط�ري يف مب�اراة يوم 
غ�د الثالث�اء، يف افتت�اح خليج�ي 
24، مش�رياً اىل عدم احتياجه  لالعب 

الغائب جيستنمريام. 
وقال كاتانيت�ش يف املؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم 
االثنن قبل اللقاء، إن »الفريق العراقي  مس�تعداً للقاء 
قط�ر، وغياب ثماني�ة العبن من الرشط�ة مؤثر عىل 

وضع الفريق، لكن لدي  اسلوب خاص باملباراة«. 
واضاف، أن »لدينا طموحاً كبرياً للتأهل اىل كأس العالم 

وهذا ما أس�عى اليه مع الفريق،  وغياب جيستنمريام 
مؤثر، لكني ال افكر به يف الوقت الحارض«. 

يش�ار اىل أن لقاء افتتاح خليجي 24 بالدوحة سيقام 
بن قطر والعراق، عند الس�اعة السابعة  والنصف من 
مس�اء يوم غ�د الثالثاء، ع�ىل ملعب خليف�ة الدويل يف 

قطر. 

كاتانيتش يقر بأهمية جستن ميرام

دخ�ل منتخبن�ا الوطني يف الوح�دة التدريبية 
الرابعة له يف ملعب الجامعة بغية التحضري اىل 
 مب�اراة االفتتاح مع الش�قيق القطري ضمن 
افتت�اح بطول�ة خليج�ي ٢٤ التي س�تتفتح 
منافس�اتها  ي�وم غ�د الثالث�اء، ويحتضنه�ا 
ملعب خليف�ة الدويل، بينما س�يكون املؤتمر 
الصحف�ي للمب�اراة  الي�وم االثن�ن يف قاع�ة 
املوتمرات بفن�دق ويندام الس�اعة ١٢ ونص 

ظهرا  . 

وقال العب منتخبن�ا الوطني، احمد ابراهيم: 
الجمي�ع يعل�م حج�م بطولة الخلي�ج ومدى 
أهميته�ا  ل�دى الش�ارع العرب�ي، ومنتخبن�ا 
بالرغ�م النق�ص العددي، لكنن�ا قادرون عىل 
إس�عاد الجماه�ري  العراقي�ة بتحقي�ق نتائج 
ايجابية يف هذه البطولة، وهدفنا الوحيد زرع 

االبتس�امة عىل وجه  الجماهري العراقية . 
واضاف ابراهيم: خاض املنتخب اربع وحدات 
تدريبي�ة، وجاه�زون ملالق�اة منتخ�ب قطر، 

اعتقد  هذه النسخة ستكون هي األقوى كّون 
جمي�ع املنتخب�ات ح�رضت املنافس�ات بعد 

خوضهم  تصفيات كاس العالم .  
واختتمن�ا لقاءاتنا مع ه�داف املنتخب مهند 
ع�يل )ميم�ي(، حيث ق�ال: دخل�ت اليوم مع 
الفري�ق  بتدريباته بعد ان خض�ت مباراة مع 
فريق�ي الدحيل، وأعطاني امل�درب يوم امس 
راحة من اجل  االستش�فاء والجاهزية ملباراة 
االفتت�اح، وأملن�ا كب�ري يف إس�عاد الجماهري 

العراقي�ة م�ن خ�الل  تقديمنا مس�توى يليق 
بس�معة الكرة العراقي�ة، خصوصا يف بطولة 
خليج�ي ٢٤ الت�ي ش�اركت  به�ا ٨ منتخبات 
عربي�ة، وبالتأكي�د تعد لدى الش�ارع العربي 
يف  ات�م  وس�نكون  مصغ�رة،  عال�م  كاس 
الجاهزية ملالقاة املنتخ�ب القطري يف افتتاح 

البطولة. 
وكان املؤتم�ر الفني ملب�اراة منتخبنا الوطني 
م�ع املنتخ�ب القط�ري ق�د عق�د يف فن�دق 

الشرياتون  اليوم االثنن ضمن بطولة خليجي 
٢٤ التي سيفتتحها منتخبنا غدا الثالثاء . 

  حيث سريتدي منتخبنا الوطني الزي االبيض 
الل�ون  املرم�ى  الكام�ل وس�ريتدي ح�ارس 
 الرتغ�ايل، بينما س�ريتدي املنتخ�ب القطري 
الل�ون العنابي وحارس املرم�ى يرتدي اللون 
 االخ�رض، وق�ررت اللجن�ة املنظم�ة للبطولة 
اعتمد تقنية »الفار« يف خليجي ٢٤ وتعد املرة 
 االوىل يف تاريخ البطولة باعتماد هذه التقنية. 



تلقى لوس�يان فافر، املدير الفني 
لبوروس�يا دورتمون�د، نب�أ غ�ر 
س�عيد بعد إصابة باكو ألكاسر، 
 مهاج�م الفري�ق، خ�ال مب�اراة 
بال�دوري  املاضي�ة  بادرب�ورن 

األملاني . 
»مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
تابعته�ا  الت�ي  ديبورتيف�و«، 
»املراق�ب العرقي« فإن ألكاس�ر 

س�يغيب ع�ن  مب�اراة برش�لونة، 
األربع�اء،  غ�د  بع�د  له�ا  املق�رر 
ع�ى ملع�ب كام�ب ن�و، يف إطار 
منافس�ات الجولة  الخامس�ة من 
دور املجموع�ات ل�دوري أبط�ال 

أوروبا . 
وأضافت أن النادي األملاني يستبعد 
مشاركة ألكاس�ر ضد برشلونة، 
بعد الرضبة القاسية التي  تلقاها، 

حيث يعاني م�ن إصابة يف الركبة 
بع�د تدخل م�ن الع�ب بادربورن 
عليه، يف كرة  مشرتكة، أفرس عنها 

جرح قطعي استلزم 4 غرز . 
وتابع�ت أن ألكاس�ر ل�ن يغي�ب 
عن مب�اراة برش�لونة فق�ط، بل 
من املتوقع أن يس�تمر غيابه عن 
 املب�اراة التالية أم�ام هرتا برلني 

بالدوري األملاني. 

ي�رى األملاني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن العب الفريق األحمر، 
هو األحق بالتتويج  بالكرة الذهبية هذا العام . 

ويتواجد العديد من نجوم ليفربول يف قائمة ال�30 العًبا 
التي تم اإلعان عنها يف ش�هر ترشي�ن  األول املايض، 
للمرشحني للفوز بالكرة الذهبية، عى رأسهم فان 
دايك ومحمد صاح وساديو  ماني , وقال كلوب يف 
ترصيحات نقلها موقع »س�كاي سبورتس«: 
»إذا قررت منح الكرة  الذهبية ألفضل العب 
يف هذا الجيل، حينها يجب عليك منحها 

لليونيل مييس .» 
وأضاف: »ولكن إذا قررت منحها 
ألفضل العب يف املوسم املايض، 
فه�و فرجي�ل ف�ان دايك، ال 
 أعرف كيف ستسر األمور، 
ولك�ن هذه ه�ي رؤيتي، 
ع�ى  الع�ب  أفض�ل 
ليونيل،  هو  اإلطاق 
الع�ب  أم�ا  أفض�ل 
املايض هو  املوس�م 

فرجيل، سنرى .» 
ثقته  يف تتويج ليفربول بلقب وعن 

الدوري، بعد ابتعاده يف الصدارة بفارق 
9 نقاط ع�ن حامل  اللقب مانشس�رت 
س�يتي، أش�ار كلوب إىل منافس�ة كل 
من ليسرت سيتي وتشيليس عى اللقب 

 أيًضا . 
وتاب�ع األملاني: »األمر ال يش�غل بالنا، 
الف�ارق بينن�ا وب�ني ليس�رت 8 نق�اط 
فق�ط، وال يج�ب  نس�يانهم، فهم من 
توج�وا بلق�ب ال�دوري من�ذ 3 أو 4 
سنوات، كما يقدم تشيليس موسًما 

مذهًا  حتى اآلن .» 
خرسن�ا  كن�ا  »إذا  وواص�ل: 
أم�ام  املاضي�ة  املب�اراة 
كريس�تال ب�االس، لوص�ل 
الف�ارق إىل 5 نقاط  فقط، 
اآلن،  والختلفالحدي�ث 
علين�ا  يج�ب  وبالت�ايل 
وع�دم  االس�رتخاء 
ف�ارق  يف  التفك�ر 
النق�اط،  والرتكي�ز عى 
املب�اراة املقبل�ة، أمًا يف 
أن نحاف�ظ ع�ى ه�ذا 

الفارق«. 

تنطلق الجولة الخامسة من دور املجموعات 
ب�دوري أبطال أوروبا غدا الثاثاء، وقد ضمن 
 بالفعل كل من باريس س�ان جرمان وبايرن 

ميون�خ ويوفنت�وس التأه�ل ل�دور ال�� 16  . 
وتش�هد هذه الجولة، والختامي�ة التي تليها 
رصاعا قويا لحس�م تأه�ل 13 فريقا آخرين 

ُينتظر  تحديد مصرها . 
وتسلط األضواء عى قمة ريال مدريد وباريس 
سان جرمان، الثاثاء، يف سانتياجو برنابيو، 
 مع عودة النجم الربازييل نيمار للمشاركة مع 
البي إس جي بعد غيابه 4 أس�ابيع لإلصابة، 
 بينم�ا يتطلع امللكي للثأر من نتيجة الذهاب، 

حيث خرس يف حديقة األمراء 0-3  . 
ويحتل الريال حاليا وصافة املجموعة برصيد 
7 نق�اط، بعدما تجاوز تعث�ره يف افتتاح دور 
 املجموع�ات، فعق�ب خس�ارته م�ن س�ان 
جرم�ان، وتعادله مع كلوب ب�روج )2-2(، 
عاد  لانتص�ارات أمام غلطة رساي، ذهابا يف 

تركيا 0-1، و6-0 يف مدريد . 
ع�ى الجان�ب اآلخر ل�م يخرس باريس س�ان 
جرم�ان )12 نقط�ة( أي مب�اراة يف دوري 
األبطال  هذا املوس�م، لكن يف حال حقق فريق 
امل�درب زي�دان االنتص�ار عى الفرنس�يني يف 
ملعبه،  سيحجز مقعده بثمن النهائي، بينما 

يحت�اج فريق امل�درب توخي�ل نقطة لضمان 
التأهل يف  صدارة املجموعة األوىل . 

وس�يصب يف مصلح�ة الري�ال أيض�ا تع�ادل 
كل�وب بروج مع مضيف�ه غلطة رساي الذي 

بات خارج  املنافسة . 
ويواج�ه توتنهام وضع�ا مش�ابها للريال إذ 
يحت�ل وصاف�ة املجموعة الثاني�ة ب�7 نقاط 
بفارق 5  نقاط أيضا عن بايرن املتصدر، الذي 

حجز بالفعل بطاقته لثمن النهائي . 
وس�يضمن توتنهام الذي يدخل أول مبارياته 
القارية تح�ت قيادة املدرب جوزيه مورينيو، 
 التأه�ل لدور ال�16 إذا فاز عى أوليمبياكوس 

متذيل املجموعة بنقطة . 
وبع�د غد األربعاء، يكفي مانشس�رت س�يتي 
متص�در املجموعة الثالثة ب��10 نقاط، الذي 
 يستضيف شاختاردونيتسك، التعادل لضمان 
التأه�ل، بينم�ا يتطلع الفري�ق األوكراني )5 

نق�اط(  للف�وز لحج�ز بطاق�ة التأه�ل . 
ويف نف�س املجموع�ة م�ازال دينام�و زغرب 
الكراوت�ي، الثان�ي متس�اويا مع ش�اختار، 
برصي�د 5  نقاط، محافظا ع�ى آماله، عندما 
يح�ل ضيف�ا ع�ى أتاالنت�ا اإليط�ايل املتذي�ل 

بنقطة . 
ويس�تقبل يوفنتوس الذي ضم�ن بلوغ ثمن 

النهائ�ي بتص�دره املجموع�ة الرابع�ة ب�10 
أتلتيك�و مدري�د وصي�ف  نق�اط،  الثاث�اء، 

املجموعة ب�7 نقاط . 
وس�يضمن الي�ويف التأهل م�ن الص�دارة إذا 
تغل�ب ع�ى أتلتيك�و، أم�ا الفريق اإلس�باني 
فيحت�اج  للفوز أو التعادل إذا انتهت مواجهة 
ليفرك�وزن  وباي�ر  موس�كو  لوكوموتي�ف 

بالتعادل أيضا، وذلك  لضمان التأهل . 
لكن باي�ر لرفكوزن يح�ل ضيفا عى نظره 
الرويس وهو يف حاج�ة لحصد النقاط الثاث 
ليحافظ  عى آماله يف التأهل، أما لوكوموتيف 
فهدف�ه املركز الثاني ال�ذي قد يمنحه بطاقة 

العبور . 
املجموع�ة  متص�در  ليفرب�ول  ويس�تقبل 
الخامس�ة ب� 9 نقاط بعد غد األربعاء، نابويل 
وصيفه  بفارق نقطة واحدة. ويحتاج الريدز 
للف�وز لضم�ان بل�وغ ثم�ن النهائ�ي، كم�ا 
يحاف�ظ فريق الجنوب  اإليط�ايل عى آماله يف 

التأهل . 
س�الزبورج  يتطل�ع  املجموع�ة  نف�س  ويف 
النمس�اوي )4 نق�اط( ال�ذي يح�ل بع�د غد 
األربعاء ضيف�ا  عى جين�ك البلجيكي املتذيل 

بنقطة للتأهل . 
وعى ملعب »كامب نو« يس�تقبل برش�لونة 

متص�در املجموع�ة السادس�ة، ب��8 نقاط 
األربع�اء،  وصي�ف املجموع�ة بف�ارق نقطة 
بوروس�يا دورتموند، الطامح لتجاوز تعادله 
الس�لبي املخيب  بالجولة املاضية مع سافيا 
ب�راغ التش�يكي متذيل املجموع�ة بنقطتني، 

الذي يس�تقبل يف نف�س  اليوم إن�رت ميان 
الثالث ب� 4 نقاط . 

والفائز من مواجهة البارس�ا وبوروسيا 
س�يضمن التأه�ل ل�دور ال��16 كم�ا أن 

التع�ادل قد يمن�ح  بطاقة العبور للبارس�ا 
برشط انتهاء لقاء سافيا واإلنرت بالتعادل . 

وق�د يتأه�ل اليبزي�ج )9 نقاط( ولي�ون )7 
نقاط( إىل ثم�ن النهائي كمتص�در ووصيف 
للمجموعة  السابعة، إذا فاز الفريق الفرنيس 
عى مضيفه زينيت س�ان بطرسربج الرويس 
)4 نقاط(،  وتعادل اليبزج أو فاز عى بنفيكا 

)3 نقاط(  . 
وتع�د املجموع�ة الثامن�ة األكث�ر تكاف�ؤا يف 
الف�رص حي�ث يتصدرها أياكس أمس�رتدام 
)7 نق�اط(  بف�ارق األه�داف أمام تش�يليس 

وفالنسيا الوصيف والثالث عى الرتتيب . 
ويس�تقبل فالنسيا تش�يليس والفائز منهما 
سيبلغ دور ال�16، أما أياكس فلن يتمكن من 
ضمان  التأهل حتى إذا فاز عى مضيفه ليل. 
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كلوب: فان دايك األحق 
بالكرة الذهبية عودة مورينيو ونيمار األبرز في جولة األمل 

األخير بمجموعات دوري  األبطال

ألكاسير خارج 
مواجهة 

دوري 
االبطال

حذر الفرنيس عثمان ديمبيل، جناح برشلونة، 
فريقه م�ن املواجهة الصعبة أمام بوروس�يا 
 دورتموند األملاني، ع�ى ملعب كامب نو، يوم 
األربع�اء املقب�ل، يف الجول�ة الخامس�ة بدور 

 املجموعات لدوري أبطال أوروبا . 
وقال ديمبيل يف حوار أبرزته صحيفة »موندو 
ديبورتيف�و« وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«: 
  «لدينا مباريات مهمة يف األسابيع املقبلة، أوالً 
ضد بوروسيا ثم أمام أتلتيكو مدريد، علينا أن 

 نكون مستعدين لهذه املباريات«. 
وأضاف: »ضد بوروس�يا، علينا الفوز لضمان 
التأه�ل، إنها املب�اراة األكثر أهمي�ة يف الجزء 
 األول من املوس�م، ومع دعم جماهرنا نتمنى 

الحصول عى النقاط الثاث من أجل الذهاب 
 للع�ب ع�ى ملع�ب إن�رت بمزي�د من 

الهدوء .» 
وتابع: »من الصع�ب جًدا أن 

نخ�رس يف كام�ب ن�و، ألن 
برش�لونة يمل�ك العب�ني 
عى مس�توى  ع�اٍل، إنه 

ن�اٍد لديه الكثر من التاري�خ، كما لدينا أيًضا 
دعم كبر من الجماهر، ودائًما نحاول  تقديم 

كل يشء للفوز يف املباريات عى ملعبنا .» 
وح�ذر عثم�ان برش�لونة م�ن نقط�ة ق�وة 
دورتموند قائا: »بوروس�يا فريق يهاجم وال 
يبقى يف  منطقته الخلفية للدفاع، هم يلعبون 
دائًما كفري�ق واحد، منتبه�ني ويقدمون كل 
يشء، يري�دون  الف�وز يف كل مب�اراة، خاصة 
اللق�اء املقب�ل نظ�رًا ألهميت�ه، س�يأتون إىل 
بكثاف�ة  ويلعب�ون  هن�ا 
ملع�ب  لك�ن   كب�رة، 
كام�ب نو س�يكون 

بانتظارهم«. 

أن  باول�و ديب�اال، نج�م يوفنت�وس، ع�ى  ش�دد 
اللع�ب بج�وار ليونيل مييس يف منتخ�ب األرجنتني 
 وكريس�تيانو رونالدو يف اليويف، يعد ميزة له، حيث 

يمكنه دراسة كل منهما عن قرب . 
وقال ديباال يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »ماركا« 
وتابعته�ا »املراقب العراقي« ع�ن تعاقد  يوفنتوس 
مع رونالدو: »أصدقائي اعتادوا أن يقولوا يل: تلعب 
م�ع الاع�ب األفض�ل يف  املنتخب )مي�يس(، واآلن 

تعاقدوا مع األفضل أيًضا )رونالدو(  .» 
وأض�اف »كنت أرُد عليهم وأق�ول إنهم مخطئون، 
بالنس�بة يل، حي�ث يمكنن�ي  لق�د كان�ت مي�زة 
 دراس�تهما كل ي�وم، نحن نتحدث ع�ن ظاهرتني، 
نوع�ان يتفوق�ان بخط�وة أو خطوتني ع�ن بقية 

 الاعبني .» 
وعن عاقته بمييس ورونالدو، رصح ديباال: »لدي 
عاقة إيجابية بكريس�تيانو، نح�ن نتحدث  كثرًا، 
وأحياًنا نتبادل املراس�ات لفرتة طويلة س�واء عن 

املنتخب أو يوفنتوس أو أشياء  ليست 
لها عاقة بكرة القدم .» 

وتاب�ع »عاقت�ي بمي�يس أيض�ا نم�ت 
كثرًا .» 

وتح�دث ديب�اال ع�ن مواجه�ة أتلتيك�و 
مدري�د، املقبل�ة ب�دوري األبط�ال، وق�ال: 
»عندما يلعب  س�يميوني )م�درب األتلتي( 
يف منزل�ه، فإنه يخ�وض اللق�اء بطريقة 
مختلف�ة تماًم�ا عم�ا يلع�ب  عندما يحل 

ضيًفا عى خصمه .» 
وخت�م »يف العام املايض، عندما ذهبنا إىل 
واندا ميرتوبوليتانو، قاد املباراة بش�كل 
جيد، كان  فريقه عدوانًيا يقاتل عى كل 
كرة ويهاجمنا، يف العودة توقعنا فريًقا 
متش�ابًها لكنه ل�م يكن  هك�ذا، فريق 
س�يميوني يدافع جيًدا لكن إذا اعتنيت 

بالنتيجة فيمكنك اللعب ضدهم. 

عاد مدافع أتلتيكو مدريد، األوروجواياني خوس�يه ماريا 
خيميني�ز، إىل املش�اركة يف التدريب�ات  الجماعية يف املران 
األخ�ر لفريق�ه قب�ل س�فره إىل تورينو لخ�وض مباراة 
أم�ام يوفنتوس، غ�دا  الثاث�اء، يف الجولة الخامس�ة من 
دور املجموع�ات لدوري أبطال أوروب�ا .  وأصيب خيمينيز 
)24 عام�ا( يف الدقائ�ق األوىل من مواجه�ة األتلتي وباير 
ليفركوزن يف 22  ترشين أول عى ستاد واندا مرتوبوليتانو 

يف دوري األبطال، ليغيب قلب الدفاع عن املباريات  الس�ت 
األخ�رة للروخيبانكوس جراء إصابت�ه يف الفخذ األيمن، 
وربما يغيب أيضا عن مباراة  اليويف.  يشار إىل أنه من املؤكد 
غي�اب دييجو كوس�تا، الذي يعاني من ان�زالق غرضويف، 
وستيفان  سافيتش، بسبب إصابته العضلية التي تعرض 
لها األس�بوع املايض، عن القائمة النهائية  التي س�يعلنها 

املدير الفني األرجنتيني دييجو سيموني. 

أعلن بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشسرت سيتي، غياب 
سرجيو أجويرو، مهاجم الفريق  األسايس، عن املشاركة 
لعدة مباريات .  وتعرض أجويرو إلصابة خال مش�اركته 
بمباراة الس�يتي أمام تشيليس، الس�بت املايض، يف  املباراة 
الت�ي أقيمت عى ملعب االتح�اد، بالجولة 13 من الدوري 
اإلنجليزي .  وذكرت ش�بكة »بليترشريبورت« التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي«، أن جواردي�وال أك�د غي�اب  أجويرو 
ع�ن بعض املباري�ات املقبلة بما فيها لق�اء الديربي أمام 

مانشس�رت يونايت�د، واملقرر  ل�ه 7 كانون الثان�ي املقبل، 
بس�بب إصاب�ة يف األوتار .  وقال جواردي�وال، خال املؤتمر 
الصحف�ي ملب�اراة الغد أم�ام ش�اختار ب�دوري األبطال: 
»أجويرو  س�يغيب لعدة مباريات، ال أعرف بالضبط املدة، 
لكن�ه يعاني من مش�كلة يف األوتار .»  وأضاف »س�نفتقد 
أجويرو، لقد واجهنا بعض املش�اكل م�ع اإلصابات لكننا 
ننتظره ويف الوقت  نفس�ه لدينا جيسوسوس�رتلينج أيًضا 

الذي يمكنه اللعب يف هذا املوقف«. 

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، أن العبي 
آرس�نال فق�دون الثق�ة يف مدربه�م أوناي 
إيم�ري، بعد  سلس�لة من النتائج الس�لبية 
يف الف�رتة األخرة .  وكاد آرس�نال أن يتلقى 
هزيمة أمام ساوثهامبتون املهدد بالهبوط، 
وس�ط ملعب اإلمارات، ل�وال  الكازيت الذي 
أنق�ذ الجانرز، وس�جل ه�دف التع�ادل يف 
الدقيقة األخرة من املباراة التي انتهت2 -2  
  .  وذكرت صحيفة »مرور« الربيطانية، أن 

العبي آرس�نال فق�دون ثقته�م يف إيمري، 
حيث ال  يعتقدون أن املدرب اإلس�باني لديه 

ما يلزم إلنقاذ موسمهم . 
وأضافت أن إيمري يتعرض لضغط ش�ديد 
يف الف�رتة الحالي�ة، وأمام�ه طريق�ني، إما 
تغي�ر  األم�ور لألفض�ل أو مواجه�ة خطر 
اإلقالة، السيما وأن الفريق فشل يف تحقيق 

أي فوز يف آخر   6 مباريات لعبها بالدوري . 
ولفت�ت الصحيفة إىل أن راؤول س�انليهي، 

مدير النادي، ُيدعم بقاء مواطنه يف القيادة 
الفني�ة  آلرس�نال، ويح�اول إقن�اع مجلس 
إدارة الن�ادي ب�أن إيم�ري ال ي�زال الرج�ل 

املناسب لهذا  املنصب . 
ونوه�ت ب�أن العب�ي الجان�رز يش�عرون 
باالرتباك من تكتيكات مدربهم وتعليماته، 
وقلقون من  االتجاه ال�ذي يأخذه املدرب يف 
النادي، حي�ث يقول الكثرون إن آرس�نال 

ليست له هوية تحت  قيادة إيمري. 

ديمبلي يحذر قوة دورتموند 
في دوري االبطال

ديباال: اتابع ميسي ورونالدو يوميا

العبواالرسنال يفقدون الثقة بمدربهم

خيمينيز يعود لصفوف أتلتيكو مدريد

رسميًا.. أغويرو خارج ديربي مانشستر
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
DADAISME الدادية

حرك�ة فنية أدبية، بدأها تريس�تان ت�زارا tristan tzara يف 
زي�ورخ حوايل عام 1916. ويعني املصطلح النزعة العدمية 
الت�ي تحتج ع�ى املنط�ق والع�رف والقواعد واملث�ل العليا 
واالدب نفسه وتطالب بحرية مطلقة. ولكي يربهن انصار 
تلك الحرك�ة عى ازدرائه�م للمدنية كتبوا اش�عارا التفهم 
ومرسحيات غريبة عجيبة ورسموا لوحات تصدم املتلقني. 
ويف البداية كان اندريه بريتون Andre Breton الش�اب من 
انص�ار تل�ك النزعة قصرية العمر لكنه اس�هم يف تأس�يس 

الرسيالية التي حلت محلها ابتداء من 1922.

يف أح�د األيام ماتت زوجة جحا، فلم يظهر عليه الحزن 
كث�رياً، وبعد فرتٍة قص�ريٍة مات حماره، فح�زن واغتّم 
بش�ّدة. فقال له بعض أصدقائه: »غري�ٌب أمرك، ماتت 
زوجت�ك ولم تحزن عليه�ا كّل هذا الح�زن الذي حزنته 
عى موت حم�ارك!«. فأجابهم: »عندما توّفيت زوجتي 
ح�ر إيلّ جمي�ع الج�ريان واأله�ايل واألق�ارب، وقالوا 
يل: »ال تح�زن، س�نجد لك من هي أفض�ل وأجمل منها، 
وعاهدوني عى ذلك، ولك�ن عندما مات الحمار لم يأِت 
أحٍد يعزيني، وال ُيس�ّليني، وال يعدني بيشء، ولذلك فقد 

اشتّد حزني كثرياً؟«.
 

طرائف من التراث 

اسعد الجبوري : ال وجود لحقوق المؤلفين في عالمنا العربي واللعب بالجوائز من الفضائح الكبرى

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

الش��اعر والروايئ اس��عد الجبوري يرى ان حقوق المؤلفني يف عالمنا العريب غري موج��ودة وان اللعب بالجوائز العربية يعد من 
الفضائح الكربى يف الحياة الثقافية العربية ومثلما هو مواجه يف الشعر، كذلك هو يف الروايات الست التي كتبها، بمواجهة 
العنرصي��ة والديكتاتوري��ة وإرهاب الفرد والحرب كم��ا يف روايته المثرية للجدل ))ثعابني األرش��يف(( التي تناولت الحرب 

عىل سوريا.المراقب العراقي التقت الجبوري يف حوار رصيح وخرجت منه بهذه المحصلة:

املراقب العراقي/ متابعة...
خلي�ل صويلح٭ هذه العالمة فوق اس�م الروائ�ي يمكن أن تجد 
لها يف هوامش املقالة دافعاً إلثارة التساؤل حول راهنّية تسليط 
الضوء يف هذه الفسحة عى روايته »سيأتيك الغزال« دار نينوى .

فنح�ن نتلقفها من خض�م إنتاجه الروائي املهم والس�ابق لهذا 
التاريخ، وكذلك التايل لُه

ثّم�ة َمنحيان لإلجاب�ة يولّد أحدهما اآلخر، املنح�ى األّول مّثلته 
لفظتان يف العنوان )الجزيرة السورّية( هذه العبارة الُطعم الذي 
تتفوق جاذبّيته اليوم عى س�واه من العبارات، فهذا االس�تفزاز 
جيٌد ليجعل القارئ يعتق�د أّن بمتناول يده منجٌز أدبّي يتحصل 
م�ن خالله عى معرفة تفيض به إىل كش�ف هذا ال�رّس العميق، 
الذي دف�ع بهذه الجغرافيا املنس�ية املهملة للتح�ّول من كونها 
عناقي�د من الثوم الياب�س، توضع عى الرشفة الس�ورّية ُيأخذ 
منه�ا أحياناً لتنكيه املناس�بات، إىل الطبق الفاخر واملفّضل عى 
موائد ش�هوة العالم لوالئم الجغرافيا، ولكن هذه املرّة يشهر كّل 
منهم ش�هوته مقابل ش�هوة أنداده، هذه الجغرافيا التي توشك 

اآلن أن تكون أحد أخطر التخوم بني ُعتاة العالم.
م�ن هذا املنحى نلج إىل املنحى التايل واأله�م وهو املنوط بلياقة 
الروّي حني نناقش�ها ع�رب ثيمة اإلبداع الروائ�ي، وهي جمالّية 
املختل�ف، ما هو املختل�ف روائّياً 
عن�د خلي�ل صويلح 
عن جغرافيا قد يبدو 
سياسّياً ومصريياً أّن 
كل ما يدور فيها اآلن 

مختلٌَف عليه عاملّياً.
خلي�ل  يج�رّب  ه�ل 
يدخ�ل  أن  صويل�ح 
الواقعّي�ة  بواب�ة  م�ن 
الس�حرّية إىل الالمتوقع 
أم  الروائ�ي؟  الح�دث  يف 
م�ن بواب�ة اإلثنوغرافي�ا 
فيح�ّول محيطه الحيوي 
إىل  املُع�اش والدًة ونش�أة 
نصٍّ أدبّي، ويحّول املعارف 
االجتماع�ي  الجان�ب  ع�ن 
ونم�ط املعيش�ة والثقاف�ة 

الهام�يش، الذي ه�و مجهول إىل رواي�ة تع�ّج به�ا جمالّية 
مل�ن هو خ�ارج الجغرافي�ا كاملمارس�ات الطقوس�ية والعرفّية 
لقاطنيه�ا، أو كالطبيع�ة يف أرسار كائناته�ا ومجاهيل البادية 
يريد أن يكش�ف عنها اللثام لُتدِهش؟ م�ا يفتح الباب عى هذه 
األس�ئلة هو أّن مادة األحداث املُش�تغل عليها يف الرواية خامتها 
مغمورة يف رغام اإلناسة األكثر إشباعاً بالطقوسّيات والذهنية 
العجائبّي�ة ملعتقدات تراكمّية وع�ادات وتقاليد تقارضتها يف ما 
بينها أنماط حياة متنوّعة، وتس�تطيع أن تج�د زفرًة يف الرواية 
توّجه�ك أكثر لهذه القضية كإش�ارة » إثنوغرافّي�ة » أرادها أن 
تك�ون مثل هذي�اٍن طارئ يف خض�ّم حّمى ال�روّي اعرتى خليل 
صويلح »إىل أي س�اللة س�أنتمي؟ تدّق يف رأيس س�نابك خيل.. 
بابلي�ني وآكادي�ني وأموريني وس�ومريني، وآش�وريني، وفرس، 
وإغريق ورومان وعثمانيني وإنكليز، هل أتت ساللتي مع خيول 
تيمورلنك من الرشق يف القرن الثالث عرش… هل كنت أس�رياً يف 
قبيل�ة تغلب! أم كنت محارباً لدى قبيلة قيس؟ هل قذفتني ريح 
عاتية من ديار بكر، أم من س�هوب الحجاز؟ ال شك يف أن واحدا 

من أجدادي قد صاغ بإزميله تمثال الثور املجّنح«.

إثنوغرافيا الرغبة في 
رواية »سيأتيك الغزال« 

لخليل صويلح

»أفكار في زمن الفيسبوك« الّنصوص وتفاعلها مع الراهن بمعطياته اإللكترونية 
املراقب العراقي/متابعة...

)بدر(، هو عنوان رئييس ملجموعة 
ش�عرية للعراقي رغي�د النحاس، 
تضّمن�ت 96 نّص�ا نثري�ا، عّضده 
الش�اعر بعنوان فرعي يف طبعتها 
زم�ن  يف  »أف�كار  اإلنكليزي�ة 
الفيسبوك،« يف إحالة ضمنية عى 
أج�واء هذه الّنص�وص، وتفاعلها 
مع الراهن بمعطياته اإللكرتونية 
الوّثابة، مع إضافة شكلية مهمة، 
تمثل�ت يف تأثي�ث صفحاتها بعدة 
يف  ملوّن�ة  فوتوغرافي�ة  ص�ور 
مقاربة بني الّن�ص واللّون، الّنص 
والّصورة، ما يرتك انطباعا جماليا 
قائم�ا يحاول ترس�يخه الش�اعر 
بتقني�ة متعالي�ة، ورغبة يف صنع 
االس�تثناء. وتش�رتك مع كثري من 
املتون الش�عرية وحت�ى الرّسدية 
يف ك�ون الحاف�ز ع�ى الكتابة هو 
العال�م األزرق ب�كّل تمثالت�ه، أْي 
أّن هذه الّنص�وص بما تحمله من 

تراكم�ات ه�ي انع�كاس لتجارب 
خصوصا  مفصلية،  »فيسبوكية« 
الح�ب  بس�رّي  منه�ا  تعل�ق  م�ا 
والجمال، وصناع�ة الحياة، فكأّن 
الح�ّب يعي�د نفس�ه لك�ن بتقنية 
تعبريي�ة مختلف�ة، بمعطيات من 
صميم الواقع الذي نعيش�ه ال حّبا 
بالوكالة – كما يف معظم الّنصوص 
الش�عرية الحديث�ة القائم�ة عى 
األط�الل،  وبكائي�ات  امل�ايض، 
فالعالق�ات   – والف�راق  والهج�ر 
مب�ارشة  الّص�ور  تس�تحرها 
من غري تزييف، والرس�ائل عابرة 
للقارات تسارع الزّمن وال ترتّيث، 
فال��«أس أم أس«، و»املس�نجر« 
و»الش�ات« جعل�ت م�ن عن�ر 
الزّم�ن لعب�ًة لحظيًة تنع�دم فيها 
املس�افات، وإن ابتعد الحبيب من 
أقىص األرض إىل أدناها، يف بوح لم 
يك�ن يخطر عى ب�ال قبل عقدين 

من الزمن فقط!

أّن  املجموع�ة  ه�ذا  يف  والالّف�ت 
الشاعر يرصد عالقة عشق قائمة 
وأس�تاذة  جامع�ي  طال�ب  ب�ني 
الفلس�فة الت�ي تك�ربه بنحو 13 
س�نة، نظرا للهّم املش�رتك بينهما 
وهو الش�عر، ورغ�م بعدهما عن 
بعضهم�ا بعض�ا ب�آالف األمي�ال 
كونهم�ا م�ن دولت�ني مختلفتني، 
الفض�اء اإللكرتون�ي، كان  أّن  إالّ 
ث�ّم  للتع�ارف  األوح�د  س�بيلهما 
التالق�ي بع�د انتقال األس�تاذة إىل 
بلد الطالب الجامعي والتدريس يف 
الجامعة نفسها، التي يزاول فيها 
دراسته لينتهي هذا الحّب بصورة 
درامية مفاجئة من طرفها طبعا، 
ويبقى متعلّقا بها عى امتداد أربع 
وأربع�ني س�نة! وكلّما ول�ج عالم 
»الفيس�بوك« أو حرّك »السكايب« 

تذّكرها بحرقة.
�عر فع�ال وبهذا  هل اس�تطاع الشِّ
املكس�ب املعجم�ي الجدي�د، الذي 

اللغوي�ة«  »املواضع�ات  ه�دم 
املعروفة أن يجّد ضالته يف استباق 
الّتحول واس�تيعاب ما يدور حوله 
غالبيته�ا  تؤك�د  نقاش�ات  م�ن 
انس�حاب الش�عر لصالح الرواية، 
وانكم�اش مقروئيت�ه بش�كل ال 

يحتاج إىل تدليل
غ�ري أّن م�ا يمّيز ه�ذه املجموعة 
الش�عرية ذلك التقديم االسترشايف 
املبني عى رؤية خاصة للشاعر، إْذ 
يتنبأ بنهاية زمن »الفيسبوك«، أو 
تغرّيَه بعد أربع وأربعني سنة عى 
األكث�ر، وهو م�ا يحاول اإلش�ارة 
إليه يف نّصه »واحد بالبليون« الذي 
يلتق�ي في�ه حبيبته ب�دون موعد 
س�ابق يف توقيع إعج�اب متزامن 
عى مقروء »فيس�بوكي«، فكانت 
تمام�ا،  املنتظ�رة  غ�ري  اللّحظ�ة 
لحظٌة نسبة تحققها يف الواقع أو 
حتى االف�رتاض ال تتجاوز الواحد 

من بليون.

املراقب العراقي/متابعة...
ص�درت حديثا ع�ن دار عدنان 
والتوزي�ع  والن�رش  للطباع�ة 
بغ�داد – ش�ارع املتنب�ي رواية 
رحل�ة  املهاج�رة..  الن�وارس 
املوت الرواية للكاتبة والشاعرة 
العراقية مري�م لطفي االلويس 
وتق�ع الرواي�ة يف 160 صفحة 
م�ن القط�ع املتوس�ط، وه�ي 
عراقي�ة  عائل�ة  قص�ة  ت�روي 
تس�كن يف اح�دى مح�ال بغداد 
ذات النس�يج االجتماعي الرائع 

الذي يض�م تحت كنف�ه جميع 
الطوائ�ف بعي�دا ع�ن الجن�س 
واللون والعقي�دة حيث تصحو 
تلك العوائ�ل صباحا عى رائحة 
الخبز الح�ار والقيمر البغدادي 

الشهري.
تلك العوائل التي عاشت كجسد 
واح�د م�ن ام�د بعي�د، ولكنها 
تصط�دم بوب�اء االره�اب الذي 

يتفنن من اجل تدمري الحياة .
تق�رر العائلة الهجرة عرب تركيا 
لتلتقي مصادفة بعائلة سورية 
عان�ت ه�ي االخ�رى 
االمري�ن للوص�ول 
امل�كان  نف�س  اىل 
للوص�ول اىل ج�زر 
للحصول  اليون�ان 
يف  لج�وء  ع�ى 
االتحاد  دول  احدى 

االوربي
تلك الرحلة الشاقة 
صاغته�ا  الت�ي 
باس�لوب  الكاتب�ة 
ممي�ز،  رسدي 
ذك�رت جميع  وقد 
الت�ي  التفاصي�ل 
بالش�ارع  عصفت 
والسوري  العراقي 
اىل  تفج�ري  م�ن 
س�لب اىل مخيمات 
ب�ر  اىل  للوص�ول 

االمان.

»النوارس المهاجرة« تشابه 
الوجع العراقي والسوري

املراقب العراقي/ متابعة...
يتلق�ى ش�اب م�ري يعي�ش يف لن�دن 
اتص�االً ليلياً م�ن صديق ل�ه يف القاهرة، 
يطل�ب من�ه أن يتكف�ل بإج�راءات دفن 
شاب س�وري ال يعرفه، حيث تويف غياث 
وحي�داً يف غرفت�ه يف لندن، بع�د أن وصل 
إليه�ا يف رحلة أحداثها أق�رب إىل الخيال، 
هارباً من الجحي�م والعنف يف بالده. وإن 
كانت ه�ذه القصة تفتتح أح�داث رواية 
»عى خط جرينت�ش« للكاتب والصحايف 
امل�ري ش�ادي لوي�س، لكنه�ا ليس�ت 
القصة الوحيدة املركزية يف أحداث العمل 
الص�ادر حديث�اً ع�ن دار »الع�ني«، حيث 
تظه�ر ش�خصية جدي�دة وطبق�ات من 
التفاصي�ل والحكايات م�ع كل فصل من 
الرواي�ة عن  الثمانية.تكش�ف  فصوله�ا 
حي�اة معقدة ملجموعة من الش�خصيات 
)معظمه�م م�ن املهاجري�ن( متأرجحة 
بني عاملني ولونني وهويتني أو ربما أكثر، 
ولحظ�ات من س�وء الفهم ق�د تنقلب يف 
طرف�ة ع�ني إىل عن�ف، ثمة بيب�يس التي 
تحاول أن تحل مسألة أنها سوداء يف عالم 
أبيض، ب�أن تدهن نفس�ها بالطبش�ور، 
وهن�اك كاتجيبنا ال�رشق أوروبي�ة التي 
تؤم�ن بدفن الخارسي�ن اجتماعياً يف قاع 
املجتمع، أم�ا كايودي القادم من نيجرييا 
فه�و صاح�ب نظرية عجيبة ع�ن العرق 
واللون.تفت�ش »ع�ى خ�ط جرينت�ش« 
يف أث�ر االغ�رتاب ومواجه�ة العنري�ة، 
الت�ي تبدو كما ل�و أنها خفيف�ة وعادية 

ويومية، إىل جانب الش�عور بالخوف من 
فق�دان البقعة الجدي�دة التي تميش هذه 
الش�خصيات عليها؛ أمور يعيش�ها أفراد 
يحاول�ون الصمود يومي�اً يف مكان آخر، 
حيث أكرب اعرتاف يعتقدون أنهم حصلوا 
علي�ه ه�و التعي�ني يف وظيفة رس�مية. 
ورغ�م ما يتعرضون إلي�ه من عنف يبدو 
أنه خفي بش�كل ما – كما نكتش�ف ذلك 
م�ن منظومة الرعاي�ة االجتماعية، التي 
يعم�ل فيه�ا ال�راوي وطريق�ة عملها- 
إال أنه�م ق�د يش�اركون هم أنفس�هم يف 
اس�تمرارية ه�ذا العن�ف نفس�ه. تتنقل 
املش�اهد من خالل الراوي األس�ايس بني 
القاه�رة ولن�دن، فنعود مع�ه إىل عائلته 
األوىل، كما نقرأ مأس�اة عائلة غياث ال يف 

القاهرة، ونقرأ من خالل قصص صغرية 
ومتفرقة قصص التمييز والعنرية بكل 
أش�كالها؛ ض�د املس�يحي القبطي وضد 
الالج�ئ الفلس�طيني أو الس�وري، وضد 
املسلم نفسه إن لم يكن سنياً، وهي حالة 
ال يبدو أنها تنته�ي مع انتقال الراوي إىل 
حياة جدي�دة يف بريطانيا، ب�ل إنها تأخذ 
أشكاالً أخرى، قد ترتبط باللون واألصول 

املرشقية وتأخذ تعقيدات أخرى.
ورغم أن معظم شخصيات العمل غريبة 
األط�وار وال تلتقي ببعضها، إال من خالل 
ال�راوي، ال�ذي يب�دو أنه الخي�ط الوحيد 
بينها، لكنها يف حقيقة األمر ش�خصيات 
مرآتي�ة الواح�دة منه�ا تعك�س ص�ورة 

مختلفة عن األخرى.

»على خط جرينتش« التمييز البريطاني ضد الالجئين السوريين

ال جدي�َد أَن نق�ول أَن الش�عر ال 
ينبت فج�أَة يف أَرض بور أَو دون 
مؤث�رات , أو جذور , أَو مقدمات 
, كيف اِنطلقت يف فضاء الش�عر 
منذ س�بعينيات الق�رن املايض , 
وجيلك�م ه�و جيل الحساس�ية 

املفرطة ؟
– ال أعتقد بأن الش�عر ينبت كما 
تفعل ذلك البذور،عندما تستغرق 
بالنوم تحت الرتاب،الش�عُر لوثة 
بمصادر مجهولة، لوثة ال تنتقل 
بالعدوى.وأدرك أنني ولدت داخل 
ن�واة تلك اللوث�ة الت�ي انفجرت 
ذات ي�وم ليحدث الط�ريان فوق 
كان  ال�ذي  الس�بعينات  جي�ل 
يناضل من أجل اس�تصالح أرض 

الشعر بالواقعية.
أَس�عد  ع�ن  بس�ؤال  لننتق�ل 
الرواي�ة  ,يف  الروائ�ي  الجب�وري 
بفت�ح  طالب�ت  ل�ك  السادس�ة 
الت�ى  األس�باب  ح�ول  تحقي�ق 
دفع�ت اتح�اد الكت�اب العرب ىف 
دمشق اس�تبعاد روايتك “ثعابني 
األرش�يف” عن جائزة “دمش�ق 
للرواي�ة العربي�ة”، الت�ى أُعلنت 
نتائجه�ا أخ�رياً متهم�ني إياه�ا 
ب�� الفحش.؟ أي�ن وصلت نتائج 

التحقيق ؟
– ال وج�ود لحق�وق املؤلف�ني يف 
عاملن�ا العربي.واللع�ب بالجوائز 
من الفضائ�ح الكربى،حيث يتم 
تبني ه�ذا العم�ل أو اس�تبعاده 

وفق�اً لألمزجة وقواعد الخطوط 
الحمر للحكومات لذلك تم إخراج 
رواية ))ثعابني األرش�يف(( من 
املسابقة، ألنها جريئة وأكرب من 
حفلة الجائزة الت�ي كانت هناك 
وب�دالً من أن يقدس الس�وريون 
الرواية الت�ي تناولت الحرب عى 
سوريا ،ويتبنون ترجمتها للغات 
الحي�ة وطباعتها طبعة ش�عبية 
قام�وا  الش�عب،  ع�ى  ،لت�وزع 
بذبحها ،وتحوي�ل اموال الجائزة 

إىل طرف كارثي آخر.
 جائ�زة نوب�ل , س�جل نف�وس 
الكت�ب  يف  امل�ودع  املبدع�ني 
رش�حت  ه�ل   , والقوامي�س 
للجائزة من قب�ل دولة الدنمارك 

أو م�ن قب�ل مؤسس�ات ثقافية 
أخرى ؟

بش�كل  نف�يس  رش�حت  أن�ا   –

ش�خيص يف املرة األوىل، فيما بعد 
ذلك ُرش�حت من قبل مؤسستني 
وج�ود  ال  .هن�ا  أوروبيت�ني 

لعق�دة ب�أن يرش�ح الش�اعر أو 
الروائ�ي نفس�ه ألي منص�ب أو 
جائزة،العق�دة تكم�ن بالخ�وف 
ع�ى  الكّت�اب  جس�ارة  وع�دم 

الرتشيح .
س/هل ألس�باب عدي�دة نرشت 

بأسماء مستعارة ؟
– كان ذلك بدافع سيايس بعد أن 
ُحكمت باإلع�دام غيابياً من قبل 
محكم�ة الثورة يف زم�ن النظام 

القديم يف العراق.
س/ولدت عى أرض الزالزل ذات 
يوم , هل هناك تواصل أَم قطيعة 
م�ع إتح�اد األدب�اء والكت�اب يف 

العراق ؟
– أبداً.يبدو أن االتحاد له خيارات 

الش�عراء  م�ع  أخرى.القطيع�ة 
والكّتاب العراقيني ممن يعيشون 

يف الخارج .
س:هل من سبب برأيك؟

_ ربما الخ�وف من انقالب املوازين 
م�ا ب�ني كتاب�ة الداخ�ل وتألي�ف 
الخارج.نح�ن نكتب بطريقة قد ال 
تعجب أصح�اب الكتابات النمطية 
ممن يعيشون يف الداخل مع أدوات 

اللغة النمطية.
وانت تضع رأس�ك ع�ى املخدة هل 
يدهش�ك ان�ك مازل�ت حي وس�ط 
دخان املعارك واملؤامرات ودسائس 
اخوة يوس�ف , كيف مرت الس�نني 
يف دمشق , ما حصيلة تلك التجربة 
والرواي�ة  الش�عر  مس�توى  ع�ى 

والصحافة؟
_ أج�ل .أنا عش�ت تج�ارب رهيبة 
عى مختل�ف الصعد، وذل�ك ألنني 
أح�زاب  رم�وز  جمي�ع  ع�ارصت 
املعارضة، بصفتي اإلعالمية كمدير 
لربنام�ج ))صوت الع�راق(( الذي 
كان ُيبث من إذاعة دمش�ق وكذلك 
ألنني كنت من أوائل الذين س�جلوا 
احتجاجهم ضد ديكتاتورية صدام 
الدموي، عندم�ا ضاقت  ونظام�ه 
بي الحياة يف الداخل، وقررت عبور 
الح�دود نحو س�وريا الت�ي كانت 
البل�د الوحيد الذي فت�ح لنا حدوده 
وأبواب�ه ،بعك�س بقي�ة األنظم�ة 
الت�ي كانت تس�ري يف ركاب النظام 

الدموي يف العراق آنذاك .

ُرشح من قبل مؤسستين أوروبيتين لـ »نوبل«
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لتفادي اختراق واتساب.. اتبع ما يلي

من سلبيات قلة النوم .. قلب مضطرب وذاكرة مشوشة

تسال تعلن عن رقم »مفاجئ« لشاحنتها المدرعة 

تويتر تطلق حملة لمتابعة 
نمط التغريدات

أعلنت منصة التدوين املصغر »تويرت« عن إطالقها حملة جديدة، 
تتابع من خاللها »تغري نمط« كتابة تغريداتك.

وأوضح حساب »تويرت الرشق األوسط« أنها أطلقت حملة »تويرت 
للس�المة«، من أجل حماية خصوصية وحس�ابات املستخدمني، 

من أي عمليات تالعب أو تجسس أو قرصنة.
توي�رت إىل أنه�ا طبقت منظومة وأشارت 

خوارزميات جديدة، تتابع 
التغريدات  كتابة  نمط 
لدى املس�تخدم، ويف 
ح�ال تغ�ري ذل�ك 
يطلب  النم�ط، 
املستخدم  من 
التأكيد  إعادة 
إىل حس�ابه، 
من  للتأك�د 
ه�و  أن�ه 
فعلي�ا م�ن 
تلك  يكت�ب 
التغري�دات 
أي  ولي�س 
تتالعب  جهة 
تخ�رتق  أو 

حسابه.
تل�ك  وتس�تخدم 
وفقا  الخوارزمي�ة، 
ملا ذكرت�ه »تويرت«، ما 
أطلقت عليه »التكنولوجيا 
االستباقية«، التي تحدد املحتوى 
ال�ذي يحتاج مراجع�ة برشية، لتتمكن من التصدي للحس�ابات 

املزعجة.
وستس�مح توي�رت وفق تلك اآللي�ة الجديدة بمن�ع »أي تالعب يف 
التغريدات عىل املنصة، ومعالجة مجموعة كبرية من السلوكيات 

املحظورة«.

حذر باحثون من أن قل�ة النوم قد تؤدي الرتكاب 
أخطاء بعضه�ا مكلف للغاية، وش�ددت األبحاث 
الحديث�ة ع�ىل أن الن�وم الجي�د ليال ه�و املفتاح 
للحفاظ عىل الصحة البدني�ة واملعرفية، حيث أن 

جسم اإلنسان يعرف ذلك غريزيا.
»ميتش�يجان«  جامع�ة  يف  الباحث�ون  وق�ال 
األمريكي�ة، إنهم قام�وا بتغطية الدراس�ات التي 
تب�ني أن الن�وم يحمي صح�ة األوعي�ة الدموية، 
ويس�اعد يف الحف�اظ ع�ىل صحة الدم�اغ، وربما 
يعطى اس�تجابة مناعي�ة معززة، ع�ىل العكس، 
قد ت�ؤدى قلة الن�وم إىل اإلصابة بأم�راض القلب 
واألوعية الدموية، واإلس�هام يف االكتئاب، وزيادة 

خطر اإلصابة بمرض السكر.
وح�ذر بعض الباحث�ني من أن ع�دم النوم يمكن 
أن يؤث�ر ع�ىل جوان�ب الذاك�رة واإلدراك البرصي 
لدرجة أن القيادة بعد ليلة بال نوم يمكن أن تكون 

خطرية مثل القيادة يف حالة سكر.
وأج�رى باحثون من مخترب الن�وم والتعلم التابع 
لجامعة والية ميش�يغان يف إيست ال نسنج مزيًدا 
م�ن األبحاث ح�ول النوم واالنتب�اه واألداء املعريف 
العايل املس�توى، وتب�ني أن انعدام الن�وم له تأثري 
مه�م، ليس فق�ط عىل مدى الق�درة عىل الحفاظ 
عىل الرتكي�ز، ولك�ن أيًضا عىل م�دى القدرة عىل 

اتباع اإلجراءات املعقدة.

فاجأ إيلون موس�ك، الرئيس التنفيذي لرشكة »تسال« 
األمريكية، العالم باإلعالن عن رقم »مفاجئ« للشاحنة 

الجديدة املدرعة التي أعلن عنها قبل أيام.
وتعرض موس�ك، خالل مؤتمر كاليفورنيا لإلعالن عن 
الش�احنة الكهربائية املدرعة، لخط�أ محرج بتعرض 
زجاج السيارة للتهشم والتصدع، رغم دعواه بأنها غري 
قابلة للتدمري، والذي تس�بب يف تراجع أس�هم »تسال« 

بنس�بة 6.1%. لكن موس�ك أعلن يف تغريدة عرب 
توي�رت، أن ش�احنة تس�ال املدرع�ة تلق�ت 

بالفعل نحو 200 ألف طلب رشاء.
وأشار مؤسس تس�ال يف تغريدته إىل أن 

42% م�ن الطلبات كان�ت مخصصة 
كان�ت   %41 يف  امل�زدوج،  للمح�رك 

للمحرك الفردي.
وقال موسك أيضا إن تلك الطلبات من 
دون أي حم�الت دعائي�ة أو إعالن�ات 

مدفوعة األجر.
وتابع: »ش�احنتنا املدرعة األفضل واألقوى 

واألرسع عىل اإلطالق يف سوق السيارات«.
ويتمي�ز تصميم الس�يارة بالزوايا الح�ادة، األمر الذي 

أعطاها تصميما فريدا يش�ابه السيارات 
القتالية أو العس�كرية »الشبح« يف 

بعض األحيان.

اتب�اع نظ�ام  أن  العلم�اء  وج�د 
غذائي منخف�ض الكربوهيدرات 
فص�ل  يف  هام�ة  فائ�دة  يمل�ك 
الش�تاء، تتمث�ل يف الوقاي�ة م�ن 

اإلنفلونزا.
النظ�ام  إن  العلم�اء  ويق�ول 
الغذائي منخفض الكربوهيدرات 
أتكين�ز«  »نظ�ام  غ�رار  ع�ىل 
الشهري، يحتوي عىل نسبة عالية 
م�ن الدهون التي تحف�ز الجهاز 
املناع�ي، م�ا يس�اعد ع�ىل درء 

العدوى الفريوسية.
املث�ري  االكتش�اف  ه�ذا  ويأت�ي 
عق�ب دراس�ة ت�م فيه�ا اختبار 
مجموعت�ني م�ن الف�ران ع�رب 
تقدي�م وجب�ات مختلف�ة إليهم 
لس�اللة  تعريضه�م  ث�م  وم�ن 

شديدة من اإلنفلونزا.
 وتوصلت التجارب إىل أن الفران 
التي حصلت عىل نسبة عالية من 
الكربوهي�درات، ب�دأت يف إظهار 
أعراض املرض يف غضون 4 أيام، 
أما الفران الت�ي أعطيت طعاما 
يحت�وي ع�ىل نس�بة منخفضة 
وعالي�ة  الكربوهي�درات  م�ن 
الدهون املعروفة باس�م »النظام 
الغذائ�ي الكيت�ون« أو »الكيت�و 
دايت« )تحتوي 90% من الدهون 
الربوت�ني و1% فق�ط  و9% م�ن 
م�ن الكربوهي�درات(، فأظهرت 
النتائج أن نصفها فقط استسلم 

للفريوس.
إيواس�اكي، أس�تاذ  وقال أكيكو 
يي�ل،  جامع�ة  يف  املناع�ة  عل�م 

وزم�الؤه، إن الفران التي اتبعت 
نظام الحمية الغذائية منخفضة 
الكربوهي�درات تحتوي عىل نوع 
معني من خاليا ال�دم البيضاء يف 

رئتيها.
ويطل�ق عىل ه�ذه الخاليا اس�م 
 Gamma( ت�ي«  دلت�ا  »غام�ا 
تعم�ل  وه�ي   ،)delta T-cells
عىل تحس�ني وظيف�ة الحاجز يف 
الرئت�ني وبالتايل توف�ري الحماية 

ضد اإلنفلونزا.
الفري�ق إىل أن تس�خري  ويش�ري 
الغذائي  للنظ�ام  املفي�دة  اآلث�ار 
ق�د  الكربوهي�درات،  منخف�ض 
يوف�ر وس�يلة محتمل�ة ل�م يتم 
التع�رف عليها من قب�ل للوقاية 

من أمراض اإلنفلونزا وعالجها.

وج�ه موقع فيس�بوك، مؤخ�را، تحذيرا إىل مس�تخدمي 
تطبيق الرتاسل الفوري »واتساب«، حتى يحموا أنفسهم 
من اخ�رتاق أمني يهدد بكش�ف البيان�ات املوجودة عىل 

هواتفهم.
وبحس�ب ما ذكر موق�ع »مش�ابل« التقني، 

يقوم�ون  اإلنرتن�ت  قراصن�ة  ف�إن 
باخرتاق الهاتف من خالل اإلرسال 

بمقاط�ع فيدي�و خبيث�ة عىل 
شكل ملفات، ضمن محادثة 

واتساب.
ويبدو ه�ذا امللف الخبيث 
أي مل�ف ع�ادي،  مث�ل 
م�ن  إرس�اله  ويت�م 
قب�ل رق�م مجه�ول إىل 
ويحص�ل  املس�تخدم، 
يق�وم  ح�ني  االخ�رتاق 

الشخص املستقبل بفتح 
امللف.

ويتمكن القراصنة بعد فتح 
املستخدم للملف من الحصول 

عىل »كود« رضوري، ثم يصلون 
بسهولة إىل محتوى الهاتف.

ويعتم�د ه�ذا االخ�رتاق ع�ىل برنام�ج تجس�س يعرف 
ب�«بيغاسوس«، حيث كشفت تقارير أن تطبيق واتساب 
بعث برس�ائل إىل 1400 مس�تخدم حت�ى اآلن، ليخربهم 

بالتعرض لهذا االخرتاق.
الخ�رباء  يق�ول  املخاط�ر،  ه�ذه  ولتف�ادي 
التقني�ون إن الح�ل بس�يط ج�دا، وال 
يتطلب من املستخدم سوى ترقية 
تطبي�ق واتس�اب إىل التحديث 
األخ�ري أي 2.19.274، أم�ا 
»أبل«  أجهزة  مس�تخدمو 
فبوس�عهم أن ينتقلوا إىل 

.2.19.100
م�ن  كن�ت  وإذا 
أجه�زة  مس�تخدمي 
»أب�ل« وأردت أن تعرف 
م�ا إذا كن�ت تس�تخدم 
م�ن  األح�دث  النس�خة 
التطبي�ق، فيتوجب عليك 
أن تقصد قس�م اإلعدادات، 
زاوي�ة  إىل  ادخ�ل  وعندئ�ذ، 
إص�دار  وس�رتى  »مس�اعدة«، 

نسختك من واتساب.

إن األلبان هي واح�دة من املجموعات 
الغذائي�ة الخم�س الرئيس�ية يف نظام 
غذائ�ي مت�وازن، جنب�ا إىل جن�ب مع 
والحب�وب  والخ�راوات  الفواك�ه 
اإلرشادات  والربوتينات.وتشمل بعض 
الغذائي�ة  الدراس�ات  يف  والتوصي�ات 
تن�اول األلب�ان الخالي�ة م�ن الدهون 
واأللبان قليلة الدس�م. ولكن يف اآلونة 
األخرية، بدأ املزيد م�ن الخرباء يف إبداء 
األلب�ان كامل�ة  االهتم�ام بمنتج�ات 
الدس�م. ومن ثم فإنه م�ن الروري 
معرفة فوائد تن�اول منتجات األلبان، 
وعىل أي أس�اس يمك�ن املفاضلة بني 
اللب�ن كام�ل أو خايل الدس�م، وفقا ملا 

.»My Fitness Pal« نرشه موقع
األلب�ان  ومنتج�ات  الحلي�ب  يعت�رب 
م�ن املغذيات ش�ديدة الكثاف�ة، ألنها 
تحت�وي ع�ىل الفيتامين�ات A وB6 و

الكالس�يوم  وكذل�ك   ،Kو  Dو  B12
والبوتاس�يوم  واملغنيس�يوم  والي�ود 
ويمك�ن  والزن�ك.  والفوس�فور 
للكالس�يوم واملغنيسيوم والبوتاسيوم 
تعزيز صحة القلب، عن طريق خفض 

ضغط الدم.
وأظهرت األبحاث العلمية، التي أجريت 
األلب�ان  أن منتج�ات  يف ع�ام 2011، 
تس�هم بنس�بة 10-13% فق�ط م�ن 
الس�عرات الحرارية يف النظام الغذائي 
األمريكي املتوس�ط، ولكنها تمثل %47 
 A م�ن الكالس�يوم و42% من فيتامني
و65% م�ن فيتام�ني D يف تلك األنظمة 
الغذائية. وتساعد الدهون املوجودة يف 
منتجات األلبان ع�ىل امتصاص املزيد 
م�ن فيتامني A وD وK والكالس�يوم، 

كما تساعد عىل الشعور بالشبع.

فوائد منتجات االلبان 
لصحة الجسم  

أعلن املركز األمريكي ملنع األمراض 
والس�يطرة عليها، أنه تم تس�جيل 
بم�رض  إصاب�ة  حال�ة   2290
غامض يف الرئ�ة مرتبط بالتدخني 
اإلليكرتوني حتى ي�وم 20 نوفمرب 

الجاري.
وأض�اف املركز يف أح�دث تقرير أن 
ه�ذا يمثل زيادة بواق�ع 118 حالة 
مقارن�ة بالرق�م املس�جل يف وقت 
سابق من الش�هر الجاري حني تم 
تسجيل 2172 حالة إصابة بمرض 

يف الرئة.
أن�ه ت�م تس�جيل  املرك�ز  وأعل�ن 
أمريكي�ة  والي�ة   49 يف  إصاب�ات 
ومنطق�ة كولومبي�ا وبورتريك�و 

وجزر فريجن األمريكية.
والي�ة  كان�ت  نفس�ه،  الوق�ت  يف 
أالسكا هي الوالية الوحيدة التي لم 
تس�جل أي حاالت إصابة مرتبطة 
بالتدخ�ني اإلليكرتون�ي، وتم حتى 
اآلن اإلبالغ ع�ن 47 وفاة مؤكدة يف 

25 والية ومنطقة كولومبيا.

الطاقة الخضراء بدياًل للوقود ناسا تطلق تطبيق لتجربة اإلقالع على متن مركبة فضائية
أص�درت ناس�ا تطبيًق�ا يحم�ل اس�م 
 Rocket Science: Ride to«
التعرف  Station«، يتيح للمستخدمني 
بش�كل أفض�ل عىل م�ا يش�به تجربة 

اإلقالع عىل مت�ن مركبة فضائية  مثل 
Crew Dragon التابعة لس�بيس إكس  

أو Starliner 100-CST من بوينج.
املراح�ل  خ�الل  التطبي�ق  ويأخ�ذك 

املختلف�ة للتحض�ري لإلقالع، م�ا يتيح 
لك االختيار بني املركبتني، الختيار نوع 
املهمة التى ترغ�ب ىف إكمالها، الختيار 
الخ�اص، وملش�اهدة اإلقالع  طاقم�ك 
واملراح�ل املختلف�ة م�ن اإلط�الق قبل 
االنتقال إىل اإلرساء - ىف الوضع اليدوى 
الفض�اء  محط�ة  إىل   - التلقائ�ى  أو 

الدولية.
ويتوف�ر التطبيق عىل نظام التش�غيل 
iOS ، كم�ا أن�ه مت�اح أيًض�ا لس�طح 
املكت�ب، وع�ىل الرغم م�ن أن التطبيق 
لي�س مصمًما لتوفري مح�اكاة واقعية 
الحس�ية  األحاس�يس  م�ع  للط�ريان 
واللمس�ية، إال أنه يوفر بالتأكيد نظرة 

عامة جيدة عىل كيفية عمل اإلطالق.
جدير بالذكر ان ناس�ا تس�تعد إلرسال 
ب�أول رحل�ة مأهول�ة م�ع كبس�ولة  
Crew Dragon التابعة لس�بيس إكس، 
والتى تهدف إىل الس�ماح لرواد الفضاء 
بالس�فر بني األرض ومحط�ة الفضاء 
الدولي�ة )ISS(، أوائل عام 2020، وإذا 
سارت األمور بسالسة، فقد يحدث ذلك 

ىف الربع األول من العام.

اق�رتح العلماء م�ن الجامع�ة الوطنية 
»ميس�يس«  التكنولوجي�ة  لألبح�اث 
بالتع�اون مع زمالئهم م�ن الجامعات 
األجنبية، طريق�ة جديدة للحصول عىل 
الهيدروجني، تستثني استخدام املعادن 
الن�ادرة الباهظة الثمن يف عملية تحليل 

املاء. 
يعت�رب الهيدروجني أفض�ل أنواع الوقود 
الذي يمكن الحص�ول عليه من الطاقة 
الكهربائي�ة الخراء، م�ع األخذ بعني 
االعتبار أن كمي�ة الحرارة أثناء احرتاق 
الهيدروج�ني أعىل بعدة مرات من كمية 
الهيدروكربون�ات، ويت�م الحصول عىل 
املاء فقط، الذي ال يشكل تهديداً للبيئة. 
وم�ع ذل�ك ف�إن ط�رق الحص�ول عىل 
الهيدروج�ني هي إما مكلف�ة للغاية يف 
الوق�ت الح�ايل أو ال تتمت�ع باملس�توى 

املطلوب من الكفاءة والفعالية.
الكهربائ�ي  التحلي�ل  عملي�ة  وتعت�رب 
ع�ىل  للحص�ول  األنج�ع  الطريق�ة 
الهيدروج�ني، أي أن الحدي�ث يدور عن 
تحل�ل امل�اء يف املحف�ز إىل األوكس�جني 
الكهرب�اء.  خ�الل  م�ن  والهيدروج�ني 

ويعت�رب البالت�ني ه�و أكث�ر املحفزات 
فعالي�ة، لكن�ه مع�دن مكل�ف ون�ادر. 
ومع ذلك فإن املش�كلة ليس�ت فقط يف 
التكلفة وإنما يف كف�اءة عملية املحفز 
نفس�ه، إذ أن سطح عنرص البالتني هو 
فقط يش�ارك يف التفاعل وباقي الكتلة 

تعترب زيادة.
الجدي�ر بالذك�ر أن الطاق�ة الخ�راء 

البديلة باتت يف اآلونة األخرية تس�تخدم 
ع�ىل نطاق واس�ع، حيث تحتل أبس�ط 
الط�رق املراك�ز األساس�ية ل�دى توليد 
الطاقة مثل اس�تخدام طاقة الش�مس 
والرياح. يف حني تعتم�د فعالية تخزين 
هذه الطاقة واس�تخدامها عىل طريقة 
تحوي�ل الطاق�ة الكهربائي�ة إىل طاقة 

كيميائية للوقود املركب.

حمية غذائية للوقاية من اإلنفلونزا

بسبب التدخين االلكتروني..ارتفاع حاالت اإلصابة بمرض الرئة 
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منحوتة جليدية
 تقتل طفال في 
سوق عيد الميالد

  8817 دوالرا
 غرامة روائح !

املراقب العراقي/ متابعة...
مرصع�ه،  صغ�ر  طف�ل  لق�ي 
مس�اء األحد، يف سوق عيد امليالد 
ع�ى  لوكس�مبورغ،  مدين�ة  يف 
إث�ر س�قوط منحوت�ة جليدي�ة 

وتحطمها.
وقال�ت رشط�ة لوكس�مبورغ يف 
بيان إن منحوتة جليدية سقطت 
وتحطمت، مشرة إىل أن كتلة من 
تل�ك املنحوت�ة الجليدي�ة أصابت 

الطفل.
وأش�ار ش�هود عي�ان ووس�ائل 
الح�ادث  أن  إىل  محلي�ة  إع�الم 
وق�ع عند الس�اعة الثامن�ة ليال، 
وأن  املح�ي،  التوقي�ت  بحس�ب 
فرق اإلس�عاف سارعت إىل مكان 
الح�ادث محاولة إنق�اذ الطفل، 
واضطرت إىل نقله إىل املستشفى 

بسيارة إسعاف.
وقالت الرشطة إن إصابة الطفل 
كانت بليغة، وأنه تويف يف س�يارة 
اإلس�عاف، وفقا لوكال�ة فرانس 

برس.
يف  تحقيق�ا  الرشط�ة  وفتح�ت   
الحادث، كما وجهت نداء لشهود 
لتوضي�ح  املحتمل�ن  العي�ان 
ال�ذي وقع  الح�ادث،  مالبس�ات 
بمدين�ة  املي�الد  عي�د  س�وق  يف 
لوكسمبورغ، بعد أيام قليلة عى 

افتتاحه.
مدين�ة  أن  بالذك�ر  الجدي�ر 
لوكس�مبورغ تنظم سنويا سوق 
عي�د املي�الد ال�ذي يس�تمر حتى 
الراب�ع والعرشي�ن من ديس�مرب 

من كل عام.

املراقب العراقي / متابعة...
بمدين�ة  النق�ض  محكم�ة  أص�درت 
ليموج الفرنس�ية حكما يقيض بتغريم 
مرب�ي أبق�ار بمبلغ ثماني�ة آالف يورو 
)8817 دوالرا( بس�بب روائ�ح كريه�ة 
تنبعث من إس�طبل يت�وىل تربية األبقار 
داخل�ه كان تذمر منها ج�اره وزوجته 
وقدما ش�كوى.وصدر الحك�م بعد نزاع 
قضائ�ي بن مرب�ي األبقار واملش�تكي 
دام ثماني�ة أع�وام تخللت�ه العدي�د من 
مح�اوالت الصل�ح عرب إبعاد اإلس�طبل 
عن بيت الش�اكي وزوجته ملنع الروائح 
م�ن الت�رب إىل املنزل وتف�ادي إزعاج 
انتق�ال  ق�د  ش�اكيان  أصحاب�ه.وكان 
للس�كن بمنطق�ة ريفية لقض�اء فرتة 
التقاعد املهني إال أنهما شعرا باالنزعاج 
املنبعث�ة م�ن  الكريه�ة  الروائ�ح  م�ن 
اإلس�طبل املجاور، وقررا رفع ش�كوى 
ض�د صاحبه.وقال مربي األبقار إلذاعة 
محلية إنه حرص عى معالجة الشكوى 
إس�طبل  نق�ل  ع�رب  ض�ده  املرفوع�ة 

الحيوانات بعيدا عن منزل الشاكي إىل 
ما يق�ارب الكيلومرت. غ�ر أن املحكمة 
ظل�ت تنظر يف القضية املرفوعة س�لفا 
وغرمت�ه بدف�ع املبل�غ املذكور بس�بب 
الش�اكيان  فيه�ا  ظ�ل  الت�ي  الف�رتة 
منزعج�ن من الروائ�ح وليس بعد نقل 

مقر اإلسطبل إىل مكان جديد.
الق�ى مرب�ي األبقار تعاطف�ا كبرا من 
جرانه وس�كان املنطقة التي يقيم بها 
ووق�ع 120 أل�ف ش�خص ع�ى وثيقة 
مشرتكة ملساعدته عى دفع املبلغ املايل 
املحكوم به، فقال لهم »أشكر كل الذين 
س�اندوني.. نح�ن نس�كن يف منطق�ة 
ريفي�ة ولي�س م�ن الغري�ب أن نش�تم 

روائح فضالت الحيوانات«.
وكان عدد م�ن عمد املناطق الريفية قد 
تفاعلوا مع القضية، وس�ارعوا بوضع 
عالم�ات يف املداخ�ل تنب�ه إىل الضجيج 
الذي يحدثه م�رور قطعان من البقر أو 
صوت محركات الجرارات وغرهما من 
أصوات اآلالت التي تستخدم يف الحقول 

واملزارع.

املراقب العراقي/ متابعة...
يع�د »متن�زّه الس�كون« يف 
الرتب�ة بمحافظ�ة  منطق�ة 
تع�ز يف اليم�ن، م�ن أجم�ل 
الب�الد وأكثرها  املتنزّهات يف 
جذبا للزوار، فقد أنش�ئ عى 
منحدر جبل س�حيق ليكون 
املعلق�ة  الحدائ�ق  إح�دى 

األسطورية.
»متن�زه  ص�ار  والي�وم 
س�كان  وجه�ة  الس�كون« 
املجاورة  واملحافظ�ات  تع�ز 
لها، خاصة يف ظل اس�تمرار 
الح�رب الت�ي كان�ت س�ببا 
يف إغ�الق جمي�ع املتنزه�ات 

والحدائق يف املدينة.
فعى أطراف منحدر صخري 
مطل ع�ى واد س�حيق هاو 
جن�وب  الرتب�ة  بمنطق�ة 
محافظة تعز اليمنية، ُش�ّيد 
أحد أجمل املتنزهات يف البالد 

وأكثرها إبداعا.
ويكم�ن رس اإلب�داع يف ه�ذا 

املنت�زه يف التصميم الهنديس 
املبه�ر والتفاصي�ل الدقيقة 
الت�ي تظهر جلي�ة يف أعمال 
البن�اء والزخرف�ة والنح�ت، 
التنس�يق  جم�ال  وكذل�ك 
امل�كان  عن�ارص  توزي�ع  يف 
وتطويع املنحدرات والكهوف 
وربطه�ا عرب مم�رات تظهر 
كم�ا لو أنها حديق�ة معلقة 
فائقة الروعة فعظمة املكان 

وش�غف التح�دي وس�نوات 
الخ�ربة الطويل�ة يف مج�ال 
عوامل  املعمارية،  الهندس�ة 
دفعت أح�د رجال األعمال يف 
املنطق�ة -املغ�رتب يف إحدى 
دول الخلي�ج- لتش�ييد هذه 
الت�ي ب�دأ العمل  األعجوب�ة 
فيها قبل نحو عرش سنوات، 
دون أن يكتم�ل بش�كل كي 
نتيجة لألحداث التي يمر بها 

اليمن حاليا.
وب�دأت الفكرة بمبنى صغر 
يقع عى حاف�ة الجبل، أراده 
يك�ون  أن  امل�رشوع  مال�ك 
للراح�ة  مكان�ا يخل�د في�ه 
خاصة  والتفكر،  والس�كون 
أن إطاللت�ه الفس�يحة ع�ى 
بمديري�ة  الحن�ان  وادي 
الش�مايتن تجعل الناظر إىل 
األفق س�ابحا يف خياله دون 

أن يعرتضه عارض.
تط�ور العمل مع ب�دء إجراء 
تعدي�الت يف املمرات الواصلة 
لتقود  املبنى وملحقاته،  بن 
املال�ك إىل أف�كار إبداعية من 
خالل نحت النتوءات الجبلية 
والكه�وف الصخري�ة لتبدو 
كأنها سلس�لة مرتابطة من 
املبان�ي واملمرات والجس�ور 
بالحج�ر  بني�ت  املعلق�ة، 

لتصامي�م  الصخ�ري وفق�ا 
منس�جمة،  هندس�ية 
وزرعت ع�ى جوانب املمرات 
متنوعة  أش�جار  والكه�وف 
للحفاظ عى النظ�ام البيئي 
يف امل�كان، ولتكّم�ل طبيع�ة 

املنظر وجماله.
وتمكن عم�ال يمنيون مهرة 
م�ن إنش�اء مس�جد صغ�ر 
يف  تجويف�ا  نحت�وا  أن  بع�د 
عم�ق املنح�در، وبن�وه م�ن 
الحجر الصخري الذي يتوافر 
بكثافة يف املنطقة بعد صقله 
وتش�كيله بأش�كال زخرفية 
امل�رشوع  رائعة.وتوس�ع 
إنش�اء  خ�الل  م�ن  أكث�ر 
نموذجي�ة مجاورة  مزرع�ة 
أنواع�ا من أش�جار  تح�وي 
الت�ي  املوس�مية  الفواك�ه 
املنطقة،  بزراعته�ا  تش�تهر 
وبدأ إنتاجها يغطي الس�وق 
املحلي�ة للمحافظة واملناطق 

املجاورة.

املراقب العراقي/ متابعة...
تثر األب�واب الخش�بية املصنوعة يف 
جزي�رة زنجب�ار بجمهوري�ة تنزانيا 
االتحادي�ة -الت�ي تطل ع�ى املحيط 
الهندي من ناحية الس�احل الرشقي 
ألفريقي�ا- اهتم�ام الزوار مل�ا تتمتع 
به من أعم�ال فنية ونق�وش مميزة 
وتحول�ت إىل مرك�ز مه�م للس�ياحة 
يف العال�م بفض�ل حدائ�ق البه�ارات 
وثقاف�ة العيش الفري�دة التي تتمتع 
بها والجم�ال الطبيعي ال�ذي يجذب 

مالين السياح كل عام.
وتحتوي مدينة ستون تاون عاصمة 
الجزي�رة -التي تتمت�ع بحكم ذاتي- 

عى هندس�ة معماري�ة فريدة تمزج 
بن الحض�ارات األفريقي�ة والهندية 
والعربية، وتشبه ش�وارعها وأزقتها 
املدرج�ة عى قائم�ة ال�رتاث العاملي 
لليونس�كو املتاهات بسبب تشابكها 
وتقاطعه�ا يف ح�ن تج�ذب أبوابه�ا 
الخش�بية التي تحمل نقوش�ا مميزة 

اهتمام الزوار.
وتق�رتن صناع�ة األبواب الخش�بية 
املنقوشة واملزينة باسم زنجبار حتى 
باتت عالم�ة فارقة من حيث الجودة 
يف جمي�ع أنح�اء رشق أفريقيا، فذاع 
صيتها وشهدت انتشارا عى مستوى 
املنطقة وزينت منازل امليس�ورين يف 

كيني�ا وإثيوبيا وتنزاني�ا وموزمبيق 
والعديد من بلدان العالم.

تعترب أبواب زنجبار املنقوشة بعناية 
ب�رشق  الس�واحلية  للثقاف�ة  رم�زا 
أفريقيا، وتشكل محط جذب للسياح 
فضال عن قيمتها الفنية والهندسية، 
املرش�دة  مال�ك  س�عيدة  وتق�ول 
أوف  كول�ورز  برشك�ة  الس�ياحية 
زنجب�ار إن هناك نوع�ن من األبواب 
التي ش�هدت انتش�ارا واسعا رشقي 
أفريقي�ا وإن ه�ذه األب�واب تتمت�ع 
بقيمة فني�ة عالية ويجري تصنيعها 
وتزيينها عى أي�دي حرفين وفنانن 

محلين.

متنزه السكون.. متنفس أهل تعز اليمنية

أبواب زنجبار المنقوشة.. تحف فنية تجذب السياح وتغري األثرياء

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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 املراقب العراقي/ متابعة...
خ�الل افتت�اح فن�دق بي�ي يف مدين�ة كرن�ز 
األس�رتالية، ت�م ع�رض لوحة فسيفس�اء من 
تصمي�م ش�بان س�ورين يعمل�ون يف مش�غل 

أورينت للموزاييك.
وقال رجل األعمال السوري غسان عبود أنه تم 
العم�ل عى اللوحة ملدة 5 آالف س�اعة مع 800 
ألف قطع�ة من الرخ�ام وتمنى رج�ل األعمال 
الس�وري أن تجلب هذه القطع�ة الفنية الوعي 
والتفاهم والسالم للشعبن العظيمن السوري 

واألسرتايل.

وق�ال رجل االعمال الس�وري غس�ان عبود ان 
الش�بان ال� 25 الذين عملوا عى اللوحة أجربوا 
عى ترك سوريا بسبب الحرب التي وقعت هناك 
والهجم�ات الكيماوية التي تعرضت اليها خان 

شيخون.
وكانت مؤسس�ة أورين�ت لألعمال اإلنس�انية 
أسس�ت عام 2014 مش�غل أورينت للموزاييك 
يف مدينة كفرنبل الس�ورية، وتم تشغيل العديد 
من ذوي اإلعاقات الجس�دية وتم تأمن فرص 
العم�ل لع�رشات العائالت، قب�ل أن ينتقل عمل 

املشغل إىل والية هاتاي الرتكية.

شبان سوريون يصممون لوحة الفسيفساء بخمسة االف ساعة

قيمتها تقارب المليار يورو.. لصوص 
يسرقون مقتنيات متحف ألماني

متحف »بانوراما إسطنبول« يعيدك ألجواء فتح القسطنطينية

املراقب العراقي/متابعة...
قال�ت الس�لطات األملاني�ة، االثنن، 
إن لصوصا نهبوا متحف »دريس�دن 
جرين فاول�ت«، أحد أق�دم املتاحف 
كن�وزا  يض�م  وال�ذي  العال�م،  يف 

ومجوهرات »ال تقدر بثمن«.
وذك�رت وس�ائل اإلع�الم األملاني�ة، 
عملي�ة  ع�ن  الناجم�ة  األرضار  أن 
النهب قد تص�ل إىل مئات املالين من 

الدوالرات.
وكتب�ت صحيفة »ذا بيل�د« األملانية، 
أن قيم�ة املروق�ات تق�ارب مليار 
ي�ورو، وفق م�ا نقلت »األسوش�يتد 

برس«.
أن  دريس�دن،  رشط�ة  وأوردت 
املحققن هرعوا إىل م�كان الحادث، 
م�ن  مزي�د  تقدي�م  ويعتزم�ون 

املعلومات عى مدار اليوم.
أن  األملاني�ة،  الصحيف�ة  وأوردت 
اللص�وص تمكنوا من الرقة بعدما 
عطلوا مولدا كهربائيا يف املنشأة، ثم 

قفزوا عرب النوافذ.
ويع�د املتحف من أعرق املؤسس�ات 
يف أوروبا، ويع�ود تاريخ افتتاحه إىل 

العام 1973.

املراقب العراقي/ متابعة...
يتوافد مالين السواح س�نويا لزيارة متحف 
إىل  يعيده�م  ال�ذي  إس�طنبول«  »بانورام�ا 
560 س�نة للوراء ويجس�د أمامهم ما حدث 
بالضب�ط يف تل�ك اللحظة من الزم�ن، عندما 
دخل قراب�ة 80 ألف�ا من الجي�ش العثماني 
بقي�ادة الس�لطان محمد الفات�ح واقتحموا 
أسوار القس�طنطينية، بأسلوب شيق يجعل 

املرء يتخيل نفسه أنه وسط املعركة.
وتم افتت�اح املتحف أمام ال�زوار ألول مرة يف 
يناير/كانون الثاني 2009 بعد ثالثة سنوات 

من البناء بمنطقة توب كابي.
ويمكن للزائر أن يتعرف من خالل الجداريات 
تلت�ف  الت�ي  الثالثي�ة  البانورامي�ة  والقب�ة 
بالتف�اف جدران�ه الدائرية بمس�احة 2350 
م�رتا مربع�ا وقط�ر يبل�غ 38 م�رتا يعرض 
تفاصي�ل معرك�ة فت�ح القس�طنطينية عن 

قرب.
الش�ك أن محم�د الفات�ح ه�و أش�هر وأهم 
الس�الطن العثماني�ن يف العه�د العثمان�ي 
حيث اكتس�ب لقبه هذا بع�د نجاحه يف فتح 
القس�طنطينية يف عام 1453 م وهي املعركة 
األهم التي ش�هدها تاريخ الدول�ة العثمانية 
فهل سبق لك أن تعرفت عى تفاصيل وأحداث 

هذه املعركة الشهرة؟
إن أهمية ه�ذه املعركة لدى املس�لمن عامة 
ول�دى تركي�ا خصوص�اً دفعه�ا لبن�اء أكرب 
رصح معم�اري وفني بانورامي وهو متحف 
 Panorama بالرتك�ي:  )املس�مى  بانورام�ا 
واه�م  اجم�ل  اح�د   )Tarih Müzesi  1453
معالم الس�ياحة يف اس�طنبول ، حيث يحكي 
املتحف اح�داث معركة فتح القس�طنطينية 
برس�ومات ثالثية األبعاد مع تأثرات صوتية 

ُتش�عرك أنك يف قلب املعركة ومع مقاتليها.

الروسيات يتقدمن في السن بشكل أسرع من الصينيات 

مقبرة للكتب !

املراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة »سوهو« الصينية 
ال�روس  »مل�اذا  بعن�وان:  مقال�ة 
يش�يخون أرسع من الصينين؟«، 
حي�ث تم إرجاع تلك الظاهرة لعدة 

عوامل، إىل جانب عامل الوراثة.
وأوض�ح املق�ال بأن امل�رأة تتقدم 
يف الس�ن أرسع م�ن الرجل بغض 
النظ�ر عن البلد ال�ذي تعيش فيه، 

ولكن مع ذل�ك، مقارنة بالنس�اء 
النس�اء  أن  يب�دو  الصيني�ات 
الس�ن  يف  يتقدم�ن  الروس�يات 
بش�كل أرسع قليالً.ووفقا ملا جاء 
يف املق�ال، فهذا يرج�ع إىل حقيقة 
أن ال�روس بع�د ال�زواج يمنحون 
العائل�ة طاقة كب�رة وال يراقبون 
مظهرهم كما كان من قبل، ولكن 
العام�ل األكث�ر أهمية ه�و عامل 

الوراثة كما جاء يف املقال.
الع�رق  أص�ل  إىل  املق�ال  وع�اد 
الرويس ال�ذي ينتمي إىل املجموعة 
»الس�الفية« الرشقي�ة. لذلك فإن 
طوي�الت  الروس�يات  الفتي�ات 
للغاي�ة ولديهن برشة ناعمة جدا، 
ولكن بمجرد أن تبدأ الفتاة بزيادة 
الدهون قليال، فإنها ستدخل عالم 

الشيخوخة.

تزامنا مع انطالق فعاليات الدورة 44 ملعرض الكويت الدويل 
للكت�اب، نظم الفنان الكويتي محم�د رشف فعالية »مقربة 
الكت�ب« التي بدأها الع�ام املايض للتعبر ع�ن موقفه تجاه 

منع بعض الكتب خالل فعاليات املعرض.
وانطل�ق مع�رض الكتاب بدورت�ه الحالية ي�وم 20 ترشين 
الثان�ي الجاري ويس�تمر حتى نهاي�ة الش�هر، بينما يقيم 
الفن�ان رشف معرض�ا رمزيا عى ش�كل مقربة ش�واهدها 

الكت�ب املمنوعة م�ن البيع يف 
املعرض.

ش�اب  -وه�و  رشف  وغ�ادر 
متخص�ص يف أعمال الغرافيك 
ب�ن  الكوي�ت  والتصمي�م- 
و2018   2013 عام�ي 
للحص�ول ع�ى ماجس�تر يف 
التصميم من الواليات املتحدة. 
وقبل أش�هر من عودته، لفت 
نظره نرش قائم�ة عرب موقع 
التواص�ل االجتماعي »تويرت« 
للكتب التي منع�ت خالل تلك 

السنوات.
يقول رشف إن اتساع حجم القائمة التي ضمت 4300 كتاب 
خالل خمس س�نوات، جعله يفكر يف التعبر عن رأيه يف هذا 

األمر بتصميم فني وضعه عرب اإلنرتنت.
وعق�ب عودته لالس�تقرار يف الكويت صي�ف 2018، راودته 
فك�رة إثارة أمر من�ع الكتب مجددا، ولكن�ه أراد أن يتم ذلك 
بش�كل مختلف وصادم للفت االنتباه. ومن هنا جاءت فكرة 

املقربة والش�واهد لكون املن�ع مرادفا لقتل األفكار، وهو ما 
استوجب وجود مقربة رمزية لها.

وداخل إحدى ورش النجارة، بدأ تنفيذ الشواهد وهي عبارة 
عن قطعة خش�ب بحج�م الكت�اب ُطليت حروفه�ا باللون 
األبيض لجعلها أقرب إىل شكل الكتاب، وبعدها بدأت عملية 

كتابة أسماء الكتب املمنوعة بخط اليد.
يف الس�اعة 7:30 صباحا وقبل انته�اء معرض العام املايض 
اخت�ار  فق�ط،  أي�ام  بثالث�ة 
رشف موقعا يتوسط مواقف 
الس�يارات وقاع�ات املعرض 
تمث�ل  ش�اهد   200 ووض�ع 
بعض الكت�ب املمنوعة خالل 
الس�نوات املاضي�ة، قب�ل أن 
يرتك املوقع ويغ�ادر عائدا إىل 
منزله عند التاس�عة صباحا، 
لين�رش بعده�ا ع�رب اإلنرتنت 
بع�ض الصور الت�ي التقطها 

للمقربة.
خ�الل دقائق كانت الس�احة 
ق�د  الكوي�ت  يف  الثقافي�ة 
انشغلت بالفكرة ورمزيتها، وهو ما دفع العديد من وسائل 
اإلع�الم إىل تناوله�ا. ورغم إزال�ة املقربة بعد ثالث س�اعات 
فقط من وضعها، فإن الرسالة التي أحدثتها فاقت -حسب 
صاح�ب الفكرة- كل التوقع�ات، إذ أخرج�ت التعاطف من 
دائ�رة املثقف�ن أو املهتم�ن بالكت�ب لينتق�ل الحديث عن 

القضية إىل عامة الناس.

املراقب العراقي/ متابعة...
رغم إغ�الق الحدود الربي�ة بن املغرب 
والجزائر منذ ربع ق�رن، فقد اختارها 
املخرج املغربي حسن بنجلون مرحا 
ألح�دث أفالم�ه »م�ن أج�ل القضية«، 
لي�س للتذك�ر بم�ا آل إلي�ه الحال بن 
البلدي�ن الجارين وحس�ب، ب�ل إلعادة 
الفلس�طينين  ع�ى  الض�وء  تس�ليط 

ومشكالتهم يف الداخل والخارج.
رم�زي  الفلس�طيني  بطول�ة  الفيل�م 

يس  مق������د
والف����رنس�ية 
ج�����ويل دراي، 
عب�د  واملغارب�ة 
الصن�اك  الغن�ي 
بادي�دة  وحس�ن 
بنزاكور،  وأسماء 
جمهور  وشاهده 
القاهرة  مهرجان 
ئي  لس�ينما ا
األحد،  ال���دويل، 
األول  عرض�ه  يف 
بامل�رح الصغر 
األوبرا  ل�����دار 

املرصية.
جس����ر  وع�ى 

ح�دودي ب�ن املغ�رب والجزائ�ر تدور 
معظ�م أح�داث الفيل�م، حي�ث يواجه 
االثنان سلسلة من املواقف العبثية مع 
س�لطات الحدود تبقيهما عالقن بن 
البلدي�ن وتتفج�ر الكوميديا الس�وداء 
م�ن خ�الل محاوالتهم�ا للتغل�ب عى 
العقب�ات التي فرضت عليهما بس�بب 
الجنس�ية والديانة والقوانن واللوائح 

البالية.

ورغ�م أن قص�ة الفيل�م تنطل�ق م�ن 
موق�ف ش�خيص تع�رض ل�ه البط�ل 
بانتق�ال  املخ�رج  يق�وم  ورفيقت�ه 
س�لس إىل آفاق أبعد ينق�د فيها الواقع 

السيايس الراهن ويكشف تناقضاته.
وقال مخ�رج العم�ل حس�ن بنجلون 
يف مناقش�ة عق�ب ع�رض الفيل�م إنه 
اس�توحى القصة م�ن واقعة حقيقية 
كان ه�و بطلها يف امل�ايض عندما علق 
ب�ن ح�دود دولت�ن قب�ل نح�و أربعة 

عقود.
»ه�ذه  وأض�اف: 
واقعية  قص���ة 
معي  ح���دث�ت 
عندما كنت انتقل 
إىل  النمس�ا  م�ن 
تشيكوسلوفاكيا 
مع�ي  وكان���ت 
ش�ابة  صديق�ة 
م�رور  وبع����د 
فكرت  الس�نوات 
تح�����ويلها  يف 
إىل فيل����م م�ع 
الض�وء  تس�ليط 
القضية  عل���ى 

الفلسطينية«.
وتاب������ع: »ال أس�تطيع االدع�اء 
أن�ي األج�در بالتعبر عن مش�كالت 
أن  أش�عر  لكن�ي  الفلس�طينين 
القضي���ة الفلس�طينية تنىس رغم 

أنها هي القضية األوىل عربياً«.
 ويتناف�س »من أج�ل القضية« عى 
جوائز مسابقة آفاق السينما العربية 
بمهرجان القاهرة الس�ينمائي التي 

تضم 12 فيلما.

»من أجل القضية« فيلم مغربي
 يعبر الحدود بهوية فلسطينية


