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التحالف »الصهيوامريكي« يلهب فتيل االزمة في الدول 
التي تقف بالضد من »صفقة القرن« 

محور المقاومة يدفع ضريبة الثبات على المواقف..

المراقب العراقي/ القسم السياسي ...
تس�عى اإلدارة االمريكي�ة اىل تمري�ر صفقة 
القرن يف املنطق�ة لحماية الكيان الصهيوني، 
وابعاد الصواريخ الفلس�طينية عن استهداف 
واش�نطن  واس�تكملت  املغتصب�ة،  األرايض 
جمي�ع أوراق تل�ك الصفقة، ول�م يتبقى من 
عوائ�ق امامها س�وى معارض�ة دول محور 
املقاومة، التي تشكل »حجر العثرة« امام هذا 
املخطط الس�اعي اىل اطالق رصاصة الرحمة 

عىل »القضية الفلسطينية«.
وطامل�ا كان�ت دول مح�ور املقاوم�ة بقوتها 
امل�روع س�يكون ع�ي ع�ىل  ذل�ك  ف�ان 
التحالف »الصهيون�ي –األمريكي« ألنه حتما 
س�يجابه بقوة س�واء عىل الصعيد العسكري 
او الدبلوم�ايس، لذل�ك عمدت واش�نطن عىل 
خلق الفوىض والدمار يف تلك الدول واش�غالها 
باالحتجاج�ات واألزم�ات مس�تغلة املطالب 
الحق�ة التي تن�ادي بها الش�عوب يف اإلصالح 
ومحاربة الفس�اد، وهذا ما جرت عليه األمور 

يف كل من العراق ولحقته يف ذلك لبنان.
وتعم�ل اإلدارة االمريكي�ة ع�ىل ازالت جميع 
»الكي�ان  يه�دد  ال�ذي  الخط�ر  مس�ببات 
الصهيون�ي« ع�ر تل�ك األس�اليب، لتجييش 
ال�راي الع�ام وخلق حالة م�ن الفوىض وعدم 

االستقرار.
وي�رى مراقبون ان ش�عوب مح�ور املقاومة 
طاملا تدفع رضيبة مواقفها الثابتة واملعادية 
والصهيوني�ة،  االمريكي�ة  للمخطط�ات 
مشددين عىل رضورة ان تعي الشعوب حجم 
الخطر املح�دق بها وان تقط�ع الطريق امام 

املحاوالت االمريكية لركوب املوجة.
وبه�ذا الجانب ي�رى املحلل الس�يايس صباح 
العكي�ي ان جمي�ع م�ن يتقاطع م�ع اإلرادة 
االمريكي�ة يف املنطق�ة يك�ون ضم�ن دائ�رة 
االس�تهداف عىل جميع األصعدة السياس�ية 

واالجتماعية واالقتصادية.
وق�ال العكي�ي يف حدي�ث خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »الجي�وش االلكرتونية هي من 
تق�ود املعركة ض�د الدول املعادي�ة للمروع 

األمريكي الصهيوني«.

وأض�اف ان »مح�ور املقاوم�ة ضم�ن دائرة 
االس�تهداف، وال يمك�ن ان نفرس م�ا يجري 
يف تلك البلدان بانه صدفة الس�يما مع تشابه 

االحداث يف العراق ولبنان وايران«.
تل�ك  انح�رت  »مل�اذا  العكي�ي  وتس�اءل 

االحتجاج�ات يف جغرافية معينة دون غريها، 
بينما لم نش�هد مثيلها يف دول الخليج والدول 

التي تعمل ضمن املروع األمريكي«.
وتابع انه »عىل رأس املخططات التي تتبناها 
واش�نطن هي صفقة القرن، لذلك هي تعمل 
ب�كل ما اوتيت من قوة عىل تمريرها، وتواجه 

جميع من يقف ضدها«.
عىل الصعيد ذاته يرى املحلل الس�يايس منهل 
املرش�دي ان محور ال�ر األمريكي دأب عىل 
خلق االزمات يف املنطقة ألضعاف جميع الدول 
والحيلول�ة دون وجود دولة قوية تقف بوجه 

الكيان الصهيوني »االبن املدلل« لواشنطن.
وق�ال املرش�دي يف حديث خص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »واش�نطن طاملا تحاول ان تجد 
ثغرة تس�تغل من خاللها االزم�ات يف العالم، 
فهي ركبت موجة املطالب الحقة التي ينادي 
بها املتظاهرين واملطالبة باإلصالح ومحاربة 
الفس�اد ، واس�تخدامها ألجل اضعاف الدول 

التي تقف بوجه مخططاتها يف املنطقة«.
وأضاف ان »محور املقاومة تمكن من افشال 
املخط�ط الداع�ي ال�ذي اس�تهدف أراضيه، 
وه�و قادر اليوم ع�ىل تجاوز االزم�ة«، مبيناً 
ان »صفق�ة الق�رن ل�ن تم�ر مهم�ا افتعلت 
واش�نطن من أزمات الن قواعدها العسكرية 

ستكون تحت مرمى املقاومة«.
يش�ار اىل ان موج�ة التظاه�رات كان�ت ق�د 
تأجج�ت يف الع�راق ولحقته�ا لبن�ان وايران، 
حي�ث تعم�ل واش�نطن ع�ىل اس�تغالل تل�ك 
االحتجاج�ات لجر الش�ارع يف تل�ك الدول اىل 

ازمة مفتوحة.

كش�ف النائب عن تحالف س�ائرون، س�الم الشمري، 
اليوم الس�بت ع�ن قرب اج�راء تعديل وزاري يش�مل 

سبعة او تسعة وزراء.
وق�ال الش�مري يف تريح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »املتظاهري�ن يطالب�ون بإجراء اصالحات ش�املة 
فيما تخص الكابينة الوزارية، بالتايل سيشمل التعديل 

الوزاري املرتقب من سبعة اىل تسعة وزراء«.
وأض�اف، أن »الب�دالء س�يكونون م�ن الش�خصيات 
املس�تقلة غري املتحزبة واملنتمية ألية جهة سياسية«، 
الفتا اىل أن »مجلس النواب عىل استعداد للتصويت عىل 

اية قائمة تأتي اليه بشأن التعديل الوزاري«.
يش�ار اىل ان بع�ض األس�ماء يف كابين�ة عب�د املهدي 

فرضت من قبل الكتل السياسية يف السلطة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الحش�د الش�عبي، اليوم الس�بت، 
ع�ن إحب�اط هجوم�اً لعصاب�ات داعش 
اإلجرامية عىل بعض مناطق يف محافظة 

كركوك.
وق�ال آمر ف�وج الط�وارئ الل�واء 15 يف 
الحشد الشعبي طاهر عبد الله يف تريح 
تابعته »املراقب العراقي«، إن »عصابات 
داع�ش اإلجرامية اس�تغلت خالل الفرتة 
املاضية حالة الفراغ األمني التي تشهدها 
بعض املناطق يف محافظة كركوك وبدأت 
عنارصه�ا بالتنقل من مكان آلخر وكان 
يف نيتهم ش�ن عمليات إرهابية إلسقاط 

بعض املناطق«.
نج�ح  الش�عبي  »الحش�د  أن  وأض�اف 
بإحباط تلك التح�ركات وإجهاضها من 
خ�الل القي�ام بعملي�ات نوعي�ة ونصب 
كمائ�ن وتأمني املناطق الت�ي تعاني من 
فراغ�ات أمنية«، مش�ريا إىل أن »الحش�د 
الشعبي مستمر بمراقبة تحركات العدو 

الداعي«.

الحشد الشعبي يحبط 
هجومًا ارهابيًا على 
مناطق في كركوك

الكشف عن تعديل وزاري 
يشمل »7« وزارات

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب رياض محمد، اليوم الس�بت، أن بعض القيادات السياسية 
الكردية والس�نية تحاول ان تصور التظاهرات بانها خالف »شيعي –

شيعي«.
وقال محمد يف تري�ح تابعته »املراقب العراقي«، إن »القوى الكردية 
والس�نية تحاول رس�م صورة للتظاهرات بانها خالف شيعي_شيعي 
وليس�ت أزم�ة وطني�ة يعان�ي منها جمي�ع املواطن�ني«، الفت�ا إىل إن 
“القيادات السنية والكردية تمنع جمهورها من التظاهر يف مناطقهم 

أو دعم التظاهرات يف بغداد واملحافظات الجنوبية.«
وأضاف أن “الخروج بتظاهرات شعبية يف املحافظات الغربية أو إقليم 
كردستان يعد بمثابة جريمة وتجرمهم كتلهم السياسية يف حال حدث 
ذل�ك”، مبينا أن “تلك املحاوالت هي لجعل التظاهرات أزمة داخلية بني 

املكون الشيعي والحكومة املتمثلة برئيس الوزراء عادل عبد املهدي”.
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الجيش السوري يبدأ المرحلة الثانية 
من عملياته العسكرية في إدلب

الممارسات التعسفية الظالمة بحق 
العراقيين أيام النظام الصدامي .. 

بيانيتش ينتقد العبي 
البوسنة بعد الخسارة 

من إيطاليا

المراقب العراقي/ بغداد...
الي�وم  الفت�ح،  تحال�ف  اك�د 
الس�بت، ان تنفي�ذ توجيه�ات 
املرجعي�ة الدينية العليا يحتاج 
اىل وق�ت وميزاني�ة وال يمك�ن 

تطبيقها بغضون 24 س�اعة.
التحال�ف  النائ�ب ع�ن  وق�ال 
مخت�ار املوس�وي يف تري�ح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»تطبي�ق كلمة املرجعية عمليا 
خ�الل  يحص�ل  ان  يمك�ن  ال 
ايام«، مضيفا » اننا نؤيد اوامر 
املرجعية ومطالب املتظاهرين 

ولك�ن لي�س بالس�هل انجازه 
خالل 24 س�اعة واالمر يحتاج 

اىل وقت وميزانية«.
وأش�ار اىل ان »تحال�ف الفتح 
اجتم�ع الي�وم واك�د ع�ىل ان 
كل ما ج�اء يف بي�ان املرجعية 
يج�ب تطبيق�ه«، قائ�اًل ان » 
املرجعية  ب�ان  لدينا معلومات 
سيكون ردها اقوى عىل الكتل 
خ�الل  السياس�ية  والق�وى 
وتحدي�داً  الق�ادم  االس�بوع 
تطب�ق  مال�م  اذا  الجمع�ة 

اوامرها«.

الفتح : تنفيذ توجيهات 
المرجعية يحتاج الى 

وقت وميزانية

نائب: كتل سياسية تصور 
التظاهرات بانها خالف 

»شيعي-شيعي«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يب�دو ان الق�رارات التجاري�ة الحكومية 
يس�ودها االرتجال وعدم وضوح األهداف 
منه�ا وال تحمل جدوى اقتصادية للبالد , 
بل عملية انعاش اقتصاديات دول الجوار 
التي ال تمتلك مقومات الصناعة والتجارة 

عىل حساب االقتصاد العراقي .
فباألم�س ت�م رب�ط الش�بكة الوطني�ة 
الجمهوري�ة  م�ع  للكهرب�اء  العراقي�ة 
اإلس�المية من تزويد الب�الد بما تحتاجه 
م�ن الطاق�ة يف موس�م ال�ذروة وانتهى 
االم�ر واس�تبر العراقي�ني بذل�ك , لكن 
يب�دو ان حكوم�ة ع�ادل عب�د املهدي ما 
زال�ت تتعرض للضغوطات الخارجية ويف 
مقدمتها أمريكا التي تسعى للتملص من 
مساعدة األردن عر قرارات تجر العراق 
عىل دعم اقتصاده�ا , فاالتفاق التجاري 
واالعفاءات الكمركي�ة للبضائع األردنية 
ما زال�ت تواجه رفضا ش�عبيا وبرملانيا , 
واملواد املس�توردة يعلم به�ا الجميع انها 
ليس�ت اردنية وانم�ا اعيد عملي�ة كتابة 
صن�ع يف األردن عليه�ا من اج�ل اإليحاء 

امام االخرين بأنه�ا اردنية ويف حقيقتها 
معظمه�ا إرسائيلي�ة تم اس�تريادها من 
اج�ل ترويجها يف العراق بع�د تغيري ليبل 

الصنع.
الي�وم حكوم�ة عب�د امله�دي تري�د ربط 
ش�بكة الطاقة الكهربائي�ة العراقية مع 
األردن م�ن اجل الحصول ع�ىل اربعمائة 
ك�ي يف وه�ي انت�اج محطة صغ�رية لو 
أرادت بغ�داد بنائه�ا بص�دق، لك�ن يبدو 
ان الضغوطات االمريكي�ة يف هذه الفرتة 
أرغم�ت عب�د امله�دي ع�ىل املوافقة عىل 

الربط الكهربائي مع األردن.
األردن بل�د ال يمتل�ك مقوم�ات الصناعة 
كم�ا ذكرن�ا وه�ي تعيش ع�ىل املعونات 
الخارجي�ة فمن اين له�ا طاقة كهربائية 
تفي�ض عىل بلده�م , فاألمر في�ه الكثري 
من الغموض , فهن�اك إرسائيل وراء هذا 
املوضوع وهي التي تضغ�ط عىل أمريكا 
إلكمال الربط ما ب�ني العراق واألردن من 

خالل تجهيز األردن بهذه الطاقة .
عملي�ة الرب�ط الت�ي س�يتحملها العراق 
مكلفة للغاية وال يوجد جدوى اقتصادية 

م�ن عملية الربط س�وى إرض�اء أمريكا 
التي تس�تغل حكوم�ة عبد امله�دي التي 
ق�دت وما زال�ت تق�دم الكثري م�ن اجل 
بقائه�ا يف الحكم، وبأم�كان العراق بناء 
محطات بأل كلفة توفر له طاقة تفيض 

عن حاجته.
يق�ول الخبري االقتص�ادي الدكت�ور عبد 
الرحمن املشهداني يف اتصال مع )املراقب 
العراق�ي(: نح�ن نتعجب م�ن ترفات 
حكومة عبد املهدي يف الجانب االقتصادي، 
فه�ي ال تمتل�ك خ�راء يف مج�ال الطاقة 
تعتمد عليهم , وم�ا يحدث هو تخبطات 
تض�ع م�ن خالله�ا الع�راق يف مواق�ف 
محرج�ة وتكب�ده خس�ائر مالي�ة كبرية 
ج�دا , عملية ربط الطاقة الكهربائية مع 
األردن عملية غري اقتصادية وتكبد العراق 
خسائر مالية كبرية جدا , فالجميع يعلم 
ان األردن لي�س بل�د صناع�ي وانم�ا بلد 
يعتمد عىل معونات خارجية سواء كانت 
أمريكية او اوربي�ة او عربية أحيانا تبعا 

ملواقفه مع القضايا املهمة .
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األردن بوابة الكيان الصهيوني لتمرير البضائع الى العراق 

المراقب العراقي/ متابعة ...
كش�ف مدي�ر وكال�ة االس�تخبارات املركزية 
ديفي�د  الس�ابق،  إي�ه(  آي  )يس  األمريكي�ة 
برتايوس، أن الس�عودية تتج�ه نحو اإلفالس، 
واملال ينف�د من يديها، يف إط�ار طرح اكتتاب 

الركة النفطية »أرامكو.
إن ب�ي يس«  وق�ال برتاي�وس لش�بكة »يس 
األمريكي�ة وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« عن 
»س�عي الس�عودية الكتت�اب رشك�ة أرامكو 
بس�بب حاجتها إىل جذب استثمارات خارجية 
لتعوي�ض »املال املفقود«، وانخفاض صندوق 
الثروة السيادية اىل أقل من 500 مليار دوالر يف 
الوقت الحايل، ليس باألمر الجديد، فكل تقارير 
مراكز االبحاث ووكاالت االنباء بدات منذ فرتة 
تكش�ف وباالرقام عن ان السياس�ة املتهورة 
الت�ي ينتهجها ويل العهد الس�عودي محمد بن 

سلمان ستدفع بالبالد اىل االفالس الحتمي«.
وم�ن املق�رر ان تبي�ع ارامكو يوم غ�د االحد 
17 تري�ن الثان�ي 0.5% من أس�همها، التي 
كان ويل العهد الس�عودي محمد بن س�لمان، 
يتصور انها س�تبلغ قيمته�ا تريليوني دوالر، 

اال ان التقارير اشارت اىل ان قيمتها الحقيقة 
1.5 تريليون فقط، وهو ما دفع، وفقا لوكالة 
»بلومب�ريغ«، ب�ن س�لمان ع�ىل املوافقة عىل 

الطرح أخرياً بأقل من القيمة املنشودة.

تفاصيل اوسع صفحة 4

السعودية مهددة باإلفالس نتيجة 
مغامرات ابن سلمان 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يب�دوا  الدس�تور  تعدي�ل  عملي�ة 
أنه�ا ليس�ت خالية م�ن املصاعب 
السياسية بس�بب وجود اختالفات 
كبرية ب�ني أعضاء اللجنة من جهة 
وبني املكونات السياسية من جهة 
أخ�رى حي�ث نج�د أن كل مك�ون 
سيايس متمس�ك بمكتسباته التي 
يحص�ل عليه�ا بموجب الدس�تور 
الح�ايل، وه�ذا م�ا يع�زز صعوب�ة 
اجراء أي إع�ادة عليه، فتارة يرفع 
الش�عبي  الرف�ض  ش�عار  الك�رد 
تم�س  أن  ممك�ن  تعدي�الت  ألي 
مكاس�بهم من املوازن�ة ومناصب 
يف بغداد وت�ارة أخرى يحدثون عن 
اجراء حوار تمهيدي قبيل الروع 

بالتعديل.
ويرى مراقبون يف الش�أن السيايس 

أن الحدي�ث ع�ن تعديل الدس�تور 
العراقي هو امرا مس�تحيال بسبب 
الخالف�ات القائم�ة ح�ول البن�ود 
امل�راد تعديله�ا، معتري�ن أن ذلك 
يراد امتصاص  مجاملة سياس�ية 
غض�ب الش�ارع، فيم�ا يؤك�دون 
أنه بإمكان لجنة تعديل الدس�تور 

حس�م كل ملفات يف فرتة قياسية 
رشط التوافق السيايس.

من جهت�ه اعتر املحلل الس�يايس 
عادل مانع، يف تريح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »الحدي�ث عن تعديل 
الدس�تور العراق�ي ه�و ه�واء يف 
ش�بك«، مؤكدا أن »الدستور الحايل 

س�وف لن يعدل خالل فرتة األربعة 
أش�هر التي حددها مجلس النواب 
ورئيس الوزراء عادل عبد املهدي«.

وأك�د أن »الحدي�ث ع�ن إمكاني�ة 
مجامل�ة  ه�ي  الدس�تور  تعدي�ل 
إلمتص�اص  ومحاول�ة  سياس�ية 

غضب الشارع العراقي«.
وأش�ار مان�ع اىل أن »عملية تعديل 
اىل  تحت�اج  العراق�ي  الدس�تور 
ط�رف  أي  ألن  سياس�يا،  توافق�ا 
السياس�ية س�ريفض  العملي�ة  يف 
املس�اس بمصالح�ه الحالية وكما 
فع�ل الجانب الك�ردي عندما أعلن 
النواب االك�راد رفضهم لكل تعديل 
دس�توري يأخذ منه�م امتيازاتهم 
وحصصه�م املالي�ة م�ن حكوم�ة 

املركز«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

الكرد يضعون عصا »الخالف« في عجلة تغيير الدستور
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت قي�ادة عمليات بغداد، عن فتح طريق س�احة 
الط�ران – الخالن�ي باتج�اه ش�ارع الجمهورية 
والشورجة.وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، انه »لغرض فسح املجال 
أمام حركة املواطنني قامت عمليات بغداد بفتح 
طريق س�احة الطران - الخالني باتجاه ش�ارع 
الجمهوري�ة –الش�ورجة«.واضافت ان�ه »نناش�د 
االخ�وة املتظاهرين يف س�احة التحري�ر وامتداداتها 
باملحافظ�ة عىل س�لمية التظاهر يف مناط�ق الخالني 

والسنك ،واملحافظة عىل األموال العامة والخاصة«.

املراقب العراقي/ االنبار...
اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، ع�ن احباطها عملية 
ارهابية الس�تهداف ص�الة الجمع�ة باحد جوام�ع البغدادي يف 
االنبار.وقال�ت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه انه »بعملية نوعية واس�تباقية جريئة تمكنت مفارز شعبة 
االستخبارات العس�كرية يف الفرقة ٧ من احباط عملية ارهابية 
كانت تس�تهدف املصلني باحد جوامع ناحي�ة البغدادي بقضاء 
هيت يف االنبار«.واضافت انها »وصلت اىل مكان الحزام الناسف 
ال�ذي كان سيس�تخدم يف العملية االرهابية وحم�ل عبارة ) ابو 
عائش�ة الش�امي ( باالضافة اىل رمانه هجومية معه«، مشرة 
اىل انه »تم التعامل مع املواد املضبوطة وفق الس�ياقات املعمول 

بها«.

املراقب العراقي/ نينوى...
نفذت قوات قوات الحشد الشعبي وعدد من التشكيلبات األمنية 
يف محافظ�ة نينوى  عملية أمنية للقضاء عىل فلول داعش رشق 

املوصل .
وذكر إعالم الحشد، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن »قوات اللواء ٣٣ وباالش�راك مع لواء ٣٠ ولواء ١٥ من قيادة 
عمليات الحش�د الش�عبي يف محافظة نينوى فضالً عن قطعات 
الجي�ش العراقي/ فرقة ١٦ وقيادة رشطة نينوى نفذت، صباح 
الي�وم، عملية أمنية يف منطقة الرش�يدية ضم�ن الجانب األيرس 

رشق املوصل«.
وأضاف البيان، أن »العملية تأتي للقضاء عىل فلول داعش«.

عمليات بغداد: افتتاح طريق 
ساحة الطريان – الخالين 

االستخبارات تحبط عملية الستهداف 
صالة الجمعة باحد جوامع األنبار

الحشد الشعيب يالحق فلول 
داعش شرق الموصل

2 السبت 16 تشرين الثاينمن احلدث
 2019 العدد 2190  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

االكراد يهددون بإستفتاء شعبي رافض للتغيير 

تعديل الدستور يواجه مصاعب »جمة« وحسمه خالل 4 أشهر بحاجة الى توافق سياسي 
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

عملي�ة تعدي�ل الدس�تور يب�دوا أنه�ا 
ليس�ت خالية من املصاعب السياس�ية 
بس�بب وج�ود اختالف�ات كب�رة ب�ني 
أعضاء اللجن�ة من جهة وبني املكونات 
السياسية من جهة أخرى حيث نجد أن 
كل مكون سيايس متمسك بمكتسباته 
الت�ي يحص�ل عليها بموجب الدس�تور 
الحايل، وهذا ما يعزز صعوبة اجراء أي 
إع�ادة علي�ه، فتارة يرفع الكرد ش�عار 
الرفض الشعبي ألي تعديالت ممكن أن 
تمس مكاس�بهم من املوازنة ومناصب 
يف بغداد وتارة أخرى يحدثون عن اجراء 

حوار تمهيدي قبيل الرشوع بالتعديل.
ويرى مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن 
الحديث عن تعديل الدستور العراقي هو 
امرا مستحيال بسبب الخالفات القائمة 
حول البن�ود املراد تعديلها، معتربين أن 
ذلك مجاملة سياس�ية ي�راد امتصاص 
غض�ب الش�ارع، فيم�ا يؤك�دون أن�ه 
بإم�كان لجنة تعديل الدس�تور حس�م 
رشط  قياس�ية  ف�رة  يف  ملف�ات  كل 
اعت�رب  الس�يايس.من جهت�ه  التواف�ق 
املحلل السيايس عادل مانع، يف ترصيح 
ل� »املراقب العراق�ي« إن »الحديث عن 
تعدي�ل الدس�تور العراقي ه�و هواء يف 
ش�بك«، مؤك�دا أن »الدس�تور الح�ايل 
سوف لن يعدل خالل فرة األربعة أشهر 
الت�ي حددها مجل�س الن�واب ورئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي«.
وأك�د أن »الحديث ع�ن إمكانية تعديل 

سياس�ية  مجامل�ة  ه�ي  الدس�تور 
ومحاول�ة إلمتص�اص غضب الش�ارع 
العراقي«.وأش�ار مان�ع اىل أن »عملي�ة 
تعدي�ل الدس�تور العراق�ي تحت�اج اىل 
توافقا سياسيا، ألن أي طرف يف العملية 
السياسية سرفض املساس بمصالحه 
الحالي�ة وكم�ا فع�ل الجان�ب الكردي 
عندما أعلن النواب االكراد رفضهم لكل 
تعديل دستوري يأخذ منهم امتيازاتهم 

وحصصهم املالية من حكومة املركز«.
وش�دد مانع ع�ىل ان »املناخ الس�يايس 
الح�ايل ه�و مضط�رب، وبالت�ايل فأنه 
يس�هم بتقديم دس�تور يقلل من فتيل 
األزمة ب�ل يفتح الباب ألرباك س�يايس 
جدي�د«.ورأى أن »اإلص�الح الحقيق�ي 
يف الدس�تور يكم�ن بح�ذف من�ه مواد 
محط�ات  ع�ىل  ألحتوائه�ا  بأكمله�ا 
للخالف�ات السياس�ية واضاف�ة نقاط 
جدي�دة تك�ون كفيل�ة باالس�هام بحل 
املش�اكل العالقة يف العراق�ي منذ إقرار 

الدستور الحايل«.
ب�دوره اعت�رب أس�تاذ العل�وم بجامعة 
النهرين، الدكتور عامر حس�ن فياض، 
أن »عملي�ة تعدي�ل الدس�تور يجب أن 
تخض�ع لتعام�ل ذات أولوي�ة من قبل 
الكتل السياس�ية ، خصوصا وأن هناك 
إق�رار س�يايس وش�عبي ع�ىل التعديل 
بإعتباره س�ببا رئييس للمش�اكل التي 

واجهت البالد خالل الفرة السابقة«.
وق�ال في�اض، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراقي« إن »الدستور العراقي يحتوي 

ع�ىل الكث�ر م�ن األم�ور التي تس�بب 
بأوج�اع مراكم�ة للع�راق، خصوص�ا 
ماهو متعلق بملف كردس�تان وقانون 
االنتخاب�ات والهيئات املس�تقلة، والتي 
هي مخرجات للتش�وهات السياس�ية 

القائمة«.
وأك�د فياض، أنه »حتى يف ماهو متعلق 
بمس�الة النظام الس�يايس القائم فانه 
ولي�د له�ذا الدس�تور وبالتايل ف�أن أي 
السياس�ية  للعملي�ة  اص�الح منش�ود 

يكمن بإصالح دستوري جذري«.
تعديله�ا  امل�راد  »امل�واد  أن  اىل  وأش�ار 
بإمكان اللجنة املختصة حسمها خالل 
ش�هر وليس يف أربعة اش�هر ولكن هذا 
يتطلب توافق وانسجام يف اآلراء، ولكن 
ه�ذا يحتاج اىل ح�وار مكث�ف للرشوع 

بإقرار التعديالت«.
الديمقراط�ي  الح�زب  عض�و  وكان 
الكردس�تاني، ريبني س�الم، ق�د اكد أن 
أي مساس بصالحيات إقليم كردستان، 
جراء التعديالت الدس�تورية، س�تقابل 
برف�ض م�ن الك�رد، ع�رب االس�تفتاء 
التعدي�الت  أن   اىل  مش�را  الش�عبي، 
فض يف ثالث  املطروح�ة حتى االن س�ررُ

محافظات.
يذكر أن مجلس النواب قد قرر بموجب 
املادة ١٤٢ من الدس�تور تش�كيل لجنة 
نيابي�ة خاصة تمث�ل كاف�ة املكونات، 
لغ�رض إج�راء تعديالت عىل الدس�تور 
وتس�ليمها إىل مجلس النواب خالل مدة 

ال تتجاوز أربعة أشهر فقط.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف النائب ع�ن الجماعة االس�المية 
الكردس�تانية س�ليم همزة، السبت، عن 
اع�راض االح�زاب الكردي�ة ع�ىل قانون 
املحكم�ة االتحادي�ة املق�رح، مبين�ا انه 
ال يمك�ن اج�راء اي تعدي�ل يف املحكم�ة 

االتحادية الحايل.

وقال هم�زة يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان “االح�زاب الكردي�ة اب�دت 
اعراضه�ا الش�ديد عىل قان�ون املحكمة 
االتحادية املقرح كونه يتس�بب يف اجراء 
تعدي�الت جوهري�ة يف س�ياق املحكم�ة 

االتحادية«.
واض�اف همزة ان »اضافة فقهاء وزيادة 

االع�داد غر مجدية”، مش�ددا عىل “عدم 
امكانية التفريط باستقاللية القضاء«.

واوض�ح، أن »املحكم�ة االتحداي�ة يجب 
ان تبتع�����د عن املزاجيات السياس�ية 
ويت�م صياغ�ة قان�ون يس�مح للجمي�ع 
بادارة تحكي�������م امللف الس�ي��ايس 

يف البالد«.

الجماعة االسالمية: األحزاب الكردية معترضة على قانون المحكمة االتحادية
املراقب العراقي/ بغداد...

اعلن�ت الرشط�ة االتحادي�ة، ع�ن اعتقال 
مهربني حاول�وا ادخال ش�حنة كبرة من 

البيض الفاسد اىل مدينة الصدر.
وقال�ت يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نسخة منه أن »قطعات الرشطة االتحادية 
تواص�ل اداءها االمن�ي الع�ايل يف الحفاظ 

عىل األمن وبس�ط س�لطة القانون وقطع 
دابر من يحاول العب�ث بأرواح وممتلكات 

املواطنني«.
واضاف�ت انه�ا »تمكنت ق�وة م�ن اللواء 
الراب�ع رشط�ة اتحادية اثر عملي�ة امنية 
وبكمني محك�م تم خاللها الق�اء القبض 
عىل عجلتني حمل )تريلة( محملة بكميات 

كب�رة من البيض الفاس�د بع�د ان حاول 
٣ من املهرب�ني ادخالها اىل اس�واق مدينة 
الصدر يف بغداد »، مشرة اىل انه »تم تسليم 
املتهم�ني الذي�ن عث�ر بحوزتهم�ا س�الح 
مس�دس مع املواد املضبوط�ة اىل الجهات 
القانوني�ة  االج�راءات  إلتخ�اذ  املختص�ة 

بحقهم«.

الشرطة االتحادية تضبط مهربين حاولوا ادخال بيض فاسد الى مدينة الصدر

املراقب العراقي/ بغداد...
عادل  الوزراء  رئيس  مكتب  أعلن 
بإعداد  قريبا  البدء  امله�دي،  عبد 
لك  أين  )من  قانون  مرشوع 

هذا؟(.
مكتب  باسم  املتح�دث  وقال 
يف  الحديثي  سعد  الوزراء  رئيس 
ترصيح تابعت�ه »املراقب العراق« 
ان »مجلس الوزراء يسعى إلقرار 
لك  اين  )من  قانون  مرشوع 
هذا؟(، ملراقبة ممتلكات وعقارات 
خالل  الدولة  يف  املسؤول�ني  كبار 

امل�دة السابقة، ومتابعة أصولها، 
مبين�ا  عليها«،  حصلوا  وكيف 
يندرج  امل�رشوع  هذا  »إعداد  ان 
ضمن  الحكومة  جهود  إطار  يف 
أطلقتها  التي  اإلصالحية  الحزمة 

مؤخرا«.
»هذا  ان  الحديثي،  وأوضح   
قريبا يف مجلس  امل�رشوع سيعد 
الوزراء من قبل الدائرة القانونية 

ومجلس  العامة  األمانة  يف 
به،  العمل  بدأ  إذ  الشورى، 
ليتم  قريبا  يكتمل  وسوف 
النواب  اىل مجلس  إرساله 

لترشيعه وتطبيقه«.

الفتح: الكتل توصلت الى قناعة بتعديل 
قانون االنتخابات وتغيير المفوضية 

مكتب عبد المهدي يعلن قرب اعداد قانون 
»من اين لك هذا«

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد القيادي بتحالف الفتح النائب 
عام�ر الفايز، وج�ود قناعة تامة 
لكاف�ة الكت�ل السياسي�ة بتعديل 
واستب�دال  االنتخاب�ات  قان�ون 
االنتخاب�ات،  مفوضي�ة  اعض�اء 
مبينا ان�ه يف حال اج�راء التعديل 
سيت�م اج�راء انتخاب�ات نيابي�ة 

مبكرة.
وذك�ر الفاي�ز يف ترصي�ح تابعته 
»الكت�ل  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
قناع�ة  اىل  توصل�ت  السياسي�ة 
يت�م تعدي�ل قان�ون  ب�ان  تام�ة 
مفوضي�ة  وتغي�ر  االنتخاب�ات 
االنتخاب�ات بالكام�ل«، مشرا إىل 

ان »هذه القناعة جاءت الستجابة 
الكت�ل اىل رغب�ة الشع�ب ومطلب 

املتظاهرين«.
املقبل�ة  »الجلس�ات  ان  واض�اف 
التعديل  للربملان ستشهد مناقشة 
واالستبدال«، مش�را انه »يف حال 
اجراء التعديل وانتخاب مفوضية 
جدي�دة لالنتخابت سرجح اجراء 

انتخابات نيابية مبكرة«.
وكانت لجنة التعديالت الدستورية 
النيابي�ة أكدت وج�ود طرح لعدم 
 ،١٤٢ للم�ادة  اللجن�ة  اعتم�اد 
نافية ارسالها كت�اب اىل املحكمة 
االتحادي�ة الستب�دال امل�ادة ١٤٢ 

باملادة ١٢٦ من الدستور.

القانونية النيابية: الغاء مجالس المحافظات سيخضع الى التعديالت الدستورية
املراقب العراقي/ بغداد...

اعلن�ت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ان 
الغ�اء مجال�س املحافظ�ات سيخضع 
 ، الجدي�دة  الدستوري�ة  التعدي�الت  اىل 
وليس ضم�ن قانون انتخ�اب مجالس 

املحافظات .
وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، 

يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
ان »ق�رار مجلس الن�واب بحل مجالس 
املحافظات، يخت�ص باملجالس املحلية 
الحالية التي تسلمت عملها رسميا منذ 
٢٠١٣ وحت�ى تاريخ حله�ا الذي صوت 

عليه الربملان اواخر الشه�ر املايض«.
واضاف ان »الغ�اء مجالس املحافظات 

التعدي�الت  اىل  يخض�ع  ان  يج�ب 
الدستوري�ة الجدي�دة، ولم ي�رد ضمن 
قان�ون انتخاب مجال�س املحافظات«، 
مبينا ان »وجود تلك املجالس منصوص 
يف الدستور العراقي النافذ، فاذا توفرت 
االرادة اللغ�اء املجال�س املحلية نهائيا، 

يجب امليض لتعديل الدستور أوال«.

ازمة غلق ميناء ام قصر في طريقها للحل

كتلة بدر: وعي المتظاهرين كبح جماح التدخل األميركي

املراقب العراقي/ البرصة...
كش�ف عضو مجلس محافظة 
الحسان�ي  مجي�ب  الب�رصة 
ع�ن وج�ود اتف�اق مبدئي بني 
ام  مين�اء  وادارة  املتظاهري�ن 
قرص من اجل اعادة عمل امليناء 

وتلبية مطالب املتظاهرين.
ترصي�ح  يف  الحسان�ي  وق�ال 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 
ق�رص  ام  قض�اء  يف  »االدارة 
واملين�اء عق�دت اجتماع�ا مع 
قضي�ة  لحس�م  املتظاهري�ن 
استمرار اغ�الق امليناء من قبل 

املحتجني«.
واض�اف ان »االدارتني توصلت 
اىل اتفاق م�ع املتظاهرين عىل 
تشغيل نح�و ٢٠٠ مواطنينا يف 
امليناء بشكل حرصي من اهايل 
القضاء النه�اء االزمة«، مبينا 

ان »املتظاهرين يدركون تماما 
مصالح القضاء واهمية اعادة 
العمل بامليناء دون تاثر حركة 

املالحة يف امليناء مجددا«.

عبدالل�ه  النق�ل  وزي�ر  وك�ان 
لعيبي أعلن، امس الجمعة، عن 
اختي�ار ٦٥٠ مواطن من اهايل 
محافظ�ة الب�رصة )ام قرص( 

من اص�ل ١٠٠٠ فرص�ة عمل 
خ�الل قرعة علني�ة اجريت يف 
منطقة الهندية الشمالية قرب 

موانئ ام قرص.

املراقب العراقي/ بغداد...
وع�ي  أن  النيابي�ة،  ب�در  كتل�ة  أك�دت 
كب�ح  السياسي�ة  والق�وى  املتظاهري�ن 
جماح التدخل األمريكي الذي كان يخطط 

السقاط العملية السياسية.
وقال رئيس الكتل�ة النائب حسن الكعبي 

يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»وعي املتظاهرين والقوى السياسية كبح 
جم�اح التدخ�ل األمريكي«، مش�را إىل أن 
»الواليات املتح�دة األمركية كانت تخطط 

السقاط العملية السياسية يف العراق«.
وأض�اف الكعب�ي، أن�ه “ال سبي�ل إلنه�اء 

التدخل األمريكي اال بإق�رار قانون إخراج 
القوات األجنبية بما فيها القوات األمريكية 
م�ن الب�الد”، مؤك�دا أن “هن�اك ح�وارات 
مستفيض�ة بني الق�وى السياسي�ة لطرد 
أي ق�وات أجنبي�ة تدخل بش�ؤون وسيادة 

البالد«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ملف  تسلمها  ع�ن  السب�ت،  بغداد،  محافظة  أعلنت 
مجلسها،  من  واالهلية  الحكومية  املول�دات 
موجهة متعهديها االلتزام بتعليمات واسعار 
االداري  النائب  الخريفي.وافاد  التشغيل 
يف  محمد  خلف  كريم  بغداد  ملحاف�ظ 
ترصيح إلذاعة آفاق تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »املحافظة وبناء عىل 
قرار مجلس الوزراء بحل مجالس 
ملف  تسلمت  فقد  املحافظ�ات، 
انها  كما  وفنيا،  اداريا  املول�دات 
وجهت متعهدي املولدات الحكومية 
التشغيل  بتعليمات  االلتزام  واالهلية 
نفسها التي حددها املجل�س وعدم رفع االسعار بشكل 
ترك  يعني  املجال�س ال  ايقاف عمل  أن  عشوائي«.ونبه »عىل 
ان »املحافظ�ة  اىل  املول�دات من دون ضوابط«، مشرا  ملف 
املواطن�ني  امل�دة عددا كبرا من شكاوى  تسلمت خالل هذه 
بمناطق بغداد بسبب قيام متعهدي املول�دات برفع االسعار 

حتى مع ازدياد ساعات التشغيل للوطنية«.

اأذاعيت�صريح
محافظة بغداد تتسلم ملف المولدات 

االهلية وتحدد سعر االمبري الواحد
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اعلن مرصف الرافدين ان العديد من الدوائر الحكومية 
تقدموا بطلبات توطني رواتبهم لدى املرصف ومن ثم 

حصولهم عىل بطاقة املاسرت كارد الدولية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت /

املعلوم�ة/، نسخة منه، إن “امل�رصف يتسلم الكثري 
من الطلبات من قبل دوائر ومؤسسات الدولة لغرض 
توط�ني رواتبهم لدى امل�رصف الكرتونيا ومن ثم يتم 
شمولهم بالسلف الشخصية التي يطلقها املرصف”.

وأضاف البيان أن “املرصف طرح العديد من القروض 
والسل�ف الت�ي تخ�ص املوظف�ني وحت�ى املواطنني 

وبإمكانهم التوجه اىل اقرب فرع لالطالع عليها”.

الرافدين: العديد من دوائر الدولة تقدمت 
بطلبات لتوطين رواتبهم وحصولهم على السلف

أك�دت هيئة املنافذ الحدودية، السب�ت، أن منفذ الشالمجة 
الح�دودي يعم�ل بص�ورة طبيعي�ة ام�ام حرك�ة التب�ادل 

التجاري فقط.
وقالت الهيئة يف بيان ، إن “منفذ الشالمجة الحدودي يعمل 

بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري فقط”.
وأضاف أنه “فيم�ا يخص حركة املسافرين فقط تم توقف 
حركتهم من العراق باتج�اة ايران، جاء ذلك بناًء عىل طلب 
الجان�ب االيران�ي بسبب االحتاج�ات املوج�ودة يف الجانب 

اإليراني”.
وأكدت الهيئة، أن “املسافرين الذين يرمون الدخول للعراق 

من العراقيني يدخلون بصورة طبيعية وبدون اي تأخري”.

هيئة المنافذ: منفذ الشالمجة 
االقت�صادييعمل بصورة طبيعية

 دع�ا الخب�ري يف الش�ان االقتص�ادي صف�وان ق�ي ، 
اقتصادي�ة  سرتاتيجي�ة  حل�ول  اعتم�اد  اىل  الحكوم�ة 
وطنية من خالل مجل�س للخرباء العراقيني يقدم حلوال 
سرتاتيجي�ة وواقعية لجميع املشاك�ل التي يعاني منها 

العراقيون .

وق�ال ق�ي  :ان الحكوم�ات املتعاقب�ة ل�م تتمكن من 
صياغ�ة حل�ول سرتاتيجية ملشاكل الع�راق بل ساهمت 
بطريق�ة أو بأخرى يف إضافة مشاكل جديدة له ؛ لذا البد 
م�ن اعتماد حلول سرتاتيجي�ة وطنية من خالل مجلس 
للخ�رباء العراقي�ني يق�دم حل�وال سرتاتيجي�ة وواقعية 

يمكن من خاللها اعادة بناء العراق ».
واض�اف : ان�ه ع�ىل الرغم م�ن الظ�روف املعق�دة التي 
يشهده�ا العراق حاليا اال أننا نعتقد بأن العراق سيشهد 
تح�وال جوهري�ا لك�ي يع�ود إىل مكانت�ه اذا م�ا نج�ح 
العراقي�ون املتظاه�رون يف االستم�رار بالتماس�ك فيما 

بينه�م واستثمار االنتعاش للروح الوطنية يف اعادة بناء 
العراق بكل قطاعاته ول�ن يكون ذلك ممكن اال بأحرتام 
القوان�ني النافذة بع�د إعادة صياغتها بم�ا ينسجم مع 
مب�ادئ العدال�ة االجتماعي�ة واختيار االفض�ل واالكفأ 
واالن�زه ووضعهم يف أماكنهم الحقيقية وإسنادهم لكي 

نتمكن من تجاوز هذه السلبيات بأرسع وقت ممكن ».
وراى ق�ي أن« العراقي�ني بع�د أن استع�دوا روحه�م 
الوطني�ة سيتمكن�ون من بناء بلدهم يف ك�ل القطاعات 
خاصة وأن العراق يمتلك ثروات اقتصادية غري مستغلة 

يف كل القطاعات يمكن استثمارها بوقت قيايس .

اقتصادي يدعو الى اعتماد ستراتيجية اقتصادية وطنية لحل مشاكل البلد

وزير العمل: تسجيل 76 ألفًا 
للشمول براتب المعين المتفرغ

أعلن وزير العم�ل والشؤون االجتماعية باسم عبد الزمان، 
أن ع�دد املتقدم�ني ع�ىل راتب املع�ني املتفرغ من�ذ انطالق 

التقديم االلكرتوني وحتى اآلن، تجاوز ال� 76 الفا.
وق�ال عبد الزمان ، إن وزارت�ه “استقبلت اكثر من 76 ألف 
متق�دم عرب االستم�ارة االلكرتونية للشم�ول براتب املعني 
املتفرغ منذ بدء التقديم بداية شهر ترشين الثاني الحايل”.

وأض�اف، أن “عملية التسجيل االلكرتون�ي مستمرة لغاية 
الوصول اىل استقبال نحو 100 الف متقدم للشمول فيها”، 
مؤك�دا ان “هيئ�ة ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة يف 
ال�وزارة ستعم�ل عىل اب�الغ املتقدمني بموع�د االحالة عىل 
اللجان الطبية من خالل ارس�ال رسالة نصية عرب املوبايل 
الشخ�ي الخ�اص بكل متقدم م�ن اجل اكم�ال اجراءات 

شموله فيها”.
ودع�ا عبد الزمان املتقدمني للشم�ول اىل “التأكد من صحة 
املعلوم�ات املسجلة يف االستمارة اإللكرتوني�ة وتثبيت رقم 
هاتف صحي�ح وفعال لضمان حقوقه�م يف التسجيل كون 
اآللية الجديدة تعتمد وبشكل كبري عىل دقة املعلومات ورقم 

الهاتف”.

نائب يدعو إلى تشريع قانون 
العقود الحكومية لمنع السمسرة
دع�ا النائ�ب عن كتل�ة النه�ج الوطني حسني 
العقاب�ي، السب�ت، اىل ترشي�ع قان�ون خاص 
وزارة  ارشاف  والغ�اء  الحكومي�ة  بالعق�ود 
مبين�ا  واملق�اوالت،  العق�ود  التخطي�ط ع�ىل 
العق�ود  يف  السم�رة  سيمن�ع  القان�ون  ان 

الحكومية.
وق�ال العقابي  ان “قانون العق�ود الحكومية 
يجب ان يتم التصويت علي�ه وصياغته النهاء 
السم�رة يف املشاري�ع الحكومي�ة وت�رصف 

الفسادين فيها”.
واض�اف ان “القان�ون سيح�دد الجه�ة الت�ي 
ستمنح العق�ود والتي سترشف عليها واملبالغ 
الت�ي يتم انفاقها بشك�ل دقيق ويف حال وجود 
عقود اتحادية يتم اسنادها اىل مجلس االعمار 

االعىل”.
واوضح العقابي، أن “ابقاء املشاريع واحالتها 
به�ذه الطريقة يعني استمرار الفساد وهيمنة 
االح�زاب والهيئ�ات االقتصادية ع�ىل مقدارت 

الدولة دون رقابة او جهة عليا تحاسب”.

محافظة بغداد تحدد سعر امبير المولدات االهلية
السب�ت،  بغداد،  محافظة  أعلنت 
املول�دات  ملف  تسلمها  ع�ن 
الحكومية واالهلية من مجلسها، 
االلتزام  متعهديها  موجهة 
التشغيل  واسعار  بتعليمات 

الخريفي.
ملحاف�ظ  االداري  النائب  وق�ال 
ان  محمد،  خلف  كريم  بغداد 
»املحافظة وبناء عىل قرار مجلس 
الوزراء بحل مجالس املحافظات، 
فقد تسلمت ملف املول�دات اداريا 
متعهدي  وجهت  انها  كما  وفنيا، 
واالهلية  الحكومية  املول�دات 
التشغيل  بتعليمات  االلتزام 
نفسها التي حددها املجلس وعدم 
عشوائي«،  بشكل  االسعار  رفع 

وفقاً للصباح.
عمل  ايقاف  أن  »عىل  ونبه 
ملف  ترك  يعني  ال  املجال�س 
ضوابط«،  دون  من  املول�دات 

مشريا اىل ان »املحافظ�ة تسلمت 
من  كبريا  عددا  امل�دة  هذه  خالل 
شكاوى املواطنني بمناطق بغداد 

املول�دات  متعهدي  قيام  بسبب 
ازدياد  مع  حتى  االسعار  برفع 

ساعات التشغيل للوطنية«.

»املحافظ�ة  أن  محمد  وافصح 
املسؤول�ني  مع  اجتماعا  عقدت 
مع  للتنسيق  االدارية  بالوحدات 

املحافظ�ة لاللتزام بالتسعرية مع 
توجيه متعهدي املول�دات بتعليق 
الفتة عىل املولدة يذكر بها السعر 
املحدد لألمبري«، محذرا »من فرض 
متعهدي  بحق  صارمة  عقوبات 
املول�دات املخالف�ني للتعليمات«.

وبني ان »مجلس بغداد وبناء عىل 
الكهرباء  تشغيل  ساعات  ازدياد 
االمبري  سعر  حدد  فقد  الوطنية، 
والحكومية  االهلية  للمولدات 
والثاني  االول  ترشين  الشهر: 
دينار  االف  بستة  االول،  وكانون 
لالمبري مل�دة التشغيل 12 ساعة، 
الخط  ألمبري  دينار  آالف  وتسعة 
االداري  النائب  الذهبي«.وذكر 
ملحافظ�ة بغداد ان »عدد املولدات 
بغداد  يف  والحكومية  االهلية 
واملسجل�ة ل�دى املحافظة عرشة 
مناطق  ب�ني  موزعة  و600  آالف 

املركز واالطراف«.

تقرير أميركي: مستقبل النفط العراقي سيكون لروسيا
أف�اد تقري�ر ملجل�ة فوري�ن بولييس، 
بأن�ه وع�ىل الرغ�م م�ن االحتجاجات 
املستم�رة يف بغداد ورحي�ل العديد من 
الدبلوماسي�ني الغربيني لدواعي امنية 
، لك�ن روسيا ضاعفت م�ن وجودها 
يف  الروسي�ة  السف�ارة  تبق�ى  فل�م   ،
بغ�داد مفتوحة فحسب ب�ل قام وزير 
خارجيته�ا سريغي الفروف بزيارة اىل 

بغداد واربيل الشهر املايض.
وذك�ر التقري�ر أن زي�ارة الف�روف لم 
تكن ضمن جولة دبلوماسية منتظمة 
، ولم يتم توقيع اي اتفاقية ، لكن كان 
غالبي�ة املشاركني ، بما يف ذلك ممثلني 
ع�ن رشك�ات النفط والغ�از الروسية 
مث�ل غازب�روم نيف�ت ، روسنف�ت ، 

سويزنفتغ�از ، ولوك أوي�ل باالضافة 
تكنوب�روم  رشك�ة  م�ن  ممثل�ني  اىل 
اكسب�ورت  وه�ي رشك�ة متخصصة 
ببن�اء منشآت الطاق�ة وممثلني ايضا 
ع�ن الخدم�ات الفيدرالي�ة الروسي�ة 

للتعاون العسكري التقني”.
واضاف أن ” مصدر مقرب من رئيس 
ال�وزراء العراق�ي رف�ض الكشف عن 
هويت�ه رصح ان ” الزي�ارة اقترصت 
التجاري�ة  العالق�ات  مناقش�ة  ع�ىل 
الثنائي�ة فق�ط خ�الل االجتماعات “، 
مضيفا أن ” ال�روس ارادوا التأكد من 
ان كل يشء يسري بسالسة فيما يتعلق 
الروسية  الطاق�ة  بمشاريع رشك�ات 
يف الع�راق”، فيم�ا أك�د مص�در م�ن 

كردستان نفس املعلومات فيما يتعلق 
بحكومة االقليم “.

وتاب�ع أن�ه ” ليس م�ن املفاجىء بعد 
انف�اق روسي�ا لع�رش ملي�ارات م�ن 
ال�دوالرات يف قط�اع الطاق�ة العراقي 
عىل م�دى السنوات التس�ع املاضية ، 
ف�إن اهتم�ام روسيا بالب�الد يرتكز يف 

الغالب عىل املخاوف التجارية”.
وص�ل ان ”  الرشكات الروسية ممثلة 
بالفعل بشكل جيد بني رشكات النفط 
يف العراق. ونظراً لطبيعة عقود النفط 
والغاز عىل املدى الطويل ، فإن حصتها 
يف السوق الروسي�ة ستزداد مع مرور 
الوق�ت”، مبينا انه ع�ىل سبيل املثال ، 
يف ع�ام 2009 ، فازت رشكة لوك اويل 

الروسي�ة بأح�د عق�ود النف�ط األوىل 
مل�رشوع تطوي�ر غ�رب القرن�ة -2 يف 
البرصة. من املقرر أن يستمر املرشوع 
ملدة 25 عاًما بهدف تحقيق إنتاج 800 
الف برمي�ل يومًيا بحل�ول نهاية عام 
2024. واليوم ، ينتج هذا الحقل فقط 
بمع�دل حوايل 400 الف  برميل يومًيا ، 
لكنه يمثل بالفعل 9 باملائة من إجمايل 
إنتاج الع�راق من النف�ط الخام و 12 

باملائة من صادرات النفط العراقية.
الصفق�ات   ” أن  التقري�ر  واوض�ح 
تشم�ل   2011 ع�ام  من�ذ  األخ�رى 
استثم�ارات بقيم�ة 2.5 ملي�ار دوالر 
م�ن قبل رشك�ة غازب�روم ورشكائها 
يف وس�ط الع�راق وإقلي�م كردست�ان 

الزراعة تعلن االكتفاء الذاتي لسبعة عشر محصواًل نباتيًا وتمنع أستيرادها
أعلن�ت وزارة الزراعة، الي�وم السبت، 
االكتفاء الذاتي لسبعة عرش محصوالً 
نباتي�اً لوفرته�ا محلياً، مش�ددًة عىل 
منع أستريادها لوفرتها. وقال الناطق 
الرسم�ي للوزارة حميد النابف يف بيان 
، ب�أن »ال�وزارة ونتيجة للدع�م الذي 
قدمته للفالحني واملزارعني سواء كان 
)بذور واسمدة  الزراعية  باملستلزمات 
ومبيدات وتقانات حديثة( من جانب، 
وحماي�ة املنت�ج املح�ي والتخطي�ط 
العلم�ي السلي�م وأعط�اء مستحقات 
الفالح�ني من قب�ل وزارة التجارة من 

جانب اخر«.
واض�اف، فض�اًل ع�ن توف�ر الحص�ة 
تشجي�ع  يف  ساهم�ت  ق�د  املائي�ة 

الفالح�ني عىل زيادة االنت�اج الزراعي 
كم�اً ونوع�اً والت�ي افض�ت نتائج�ه 
بتوف�ري 17 محص�والً زراعي�اً ط�وال 
العام، وه�ذا الول مرة يح�دث نتيجة 

عدم فتح االست�رياد وحمايتها محلياً 
وهي )الطماط�ة والخي�ار والبطاطا 
والقرنابي�ط  واللهان�ة  والباذنج�ان 
وال�ذرة  والخ�س  والنب�ق  والج�زر 

الصف�راء والتم�ر والرق�ي والبطي�خ 
والشج�ر  االخ�ر  والبص�ل  والث�وم 
محص�ويل  اىل  والرمان(«.واش�ارت 
الحنطة والشعري، فضالً عن املنتجات 
املائدة والدجاج  الحيوانية من)بي�ض 
واالسم�اك (، وبذلك يعترب ه�ذا العام 
2019 عام�اً حاف�اًل بزي�ادة االنت�اج 

الزراعي كماً ونوعاً وبأمتياز.
وبينت ال�وزارة يف البيان بأن »سياسة 
ال�وزارة هي حماية املنت�ج املحي من 
جان�ب وحماي�ة املستهلك م�ن جانب 
أخ�ر م�ن خ�الل تطبي�ق الروزنام�ة 
الزراعي�ة، فضالً ع�ن البيانات الواردة 
من مديريات الزراعة والتي تبني مدى 

وفرة أوشحة املنتج الزراعي املحي«.

اسرائيل تخطط لتطبيع عالقاتها مع العراق عبر بوابة األردن ومن خالل عملية الربط الكهربائي
ضغوطات أمريكية على بغداد إلكمال الصفقة

لكن يبدو ان حكومة عادل عبد املهدي ما 
زالت تتع�رض للضغوطات الخارجية ويف 
مقدمتها أمريكا التي تسعى للتملص من 
مساع�دة األردن عرب قرارات تجرب العراق 
عىل دعم اقتصاده�ا , فاالتفاق التجاري 
الكمركي�ة للبضائع األردنية  واالعفاءات 
ما زال�ت تواجه رفضا شعبي�ا وبرملانيا , 
وامل�واد املستوردة يعلم به�ا الجميع انها 
ليس�ت اردنية وانم�ا اعيد عملي�ة كتابة 
صن�ع يف األردن عليه�ا من اج�ل اإليحاء 
امام االخرين بأنه�ا اردنية ويف حقيقتها 
معظمها إرسائيلية تم استريادها من اجل 
ترويجها يف العراق بعد تغيري ليبل الصنع.

الي�وم حكوم�ة عب�د امله�دي تري�د ربط 
شبكة الطاق�ة الكهربائي�ة العراقية مع 
األردن م�ن اجل الحصول ع�ىل اربعمائة 
ك�ي يف وه�ي انت�اج محط�ة صغ�رية لو 
أرادت بغ�داد بنائه�ا بص�دق، لك�ن يبدو 

ان الضغوط�ات االمريكي�ة يف هذه الفرتة 
أرغم�ت عب�د امله�دي ع�ىل املوافقة عىل 
الرب�ط الكهربائي مع األردن.األردن بلد ال 
يمتلك مقومات الصناعة كما ذكرنا وهي 
تعيش عىل املعون�ات الخارجية فمن اين 
لها طاقة كهربائي�ة تفيض عىل بلدهم , 
فاألمر فيه الكثري م�ن الغموض , فهناك 
إرسائي�ل وراء ه�ذا املوضوع وه�ي التي 
تضغط ع�ىل أمريكا إلكمال الربط ما بني 
الع�راق واألردن من خ�الل تجهيز األردن 

بهذه الطاقة .
عملي�ة الرب�ط الت�ي سيتحمله�ا العراق 
مكلفة للغاية وال يوجد جدوى اقتصادية 
م�ن عملية الرب�ط سوى إرض�اء أمريكا 
الت�ي تستغل حكوم�ة عبد امله�دي التي 
ق�دت وم�ا زال�ت تق�دم الكثري م�ن اجل 
بقائه�ا يف الحكم، وبأمك�ان العراق بناء 
محط�ات بأل كلفة توفر له طاقة تفيض 

عن حاجته.
الدكت�ور  االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول 
عب�د الرحم�ن املشهدان�ي يف اتصال مع 

)املراق�ب العراق�ي(: نح�ن نتعج�ب من 
ترصفات حكومة عب�د املهدي يف الجانب 
االقتص�ادي، فه�ي ال تمتل�ك خ�رباء يف 

مجال الطاقة تعتم�د عليهم , وما يحدث 
ه�و تخبطات تض�ع من خالله�ا العراق 
خسائ�ر  وتكب�ده  محرج�ة  مواق�ف  يف 

مالي�ة كبرية ج�دا , عملية رب�ط الطاقة 
غ�ري  عملي�ة  األردن  م�ع  الكهربائي�ة 
اقتصادي�ة وتكبد الع�راق خسائر مالية 

كبرية جدا , فالجميع يعلم ان األردن ليس 
بلد صناعي وانما بلد يعتمد عىل معونات 
خارجية سواء كان�ت أمريكية او اوربية 
او عربية أحيانا تبعا ملواقفه مع القضايا 
األردن  ان   : املشهدان�ي  .وتاب�ع  املهم�ة 
سيعتم�د عىل إرسائي�ل يف تزوي�د العراق 
بالكهرباء وكما حدث يف البضائع املعفاة 
من الرسوم الكمركية والتي تأكد للجميع 
انه�ا ارسائية وسعودية زما يحدث مجرد 
إع�ادة تصدي�ر لبضائع معظمه�ا تالفة 
اىل الع�راق وكتب عليها صن�ع يف األردن , 
إرسائيل تسع�ى جاهدتا لتطبيع عالقتها 
مع ال�دول العربية الرافضة لهذه العملية 
, ةالضغوطات االمريكية عىل بغداد تصب 
يف هذا الجانب وان كانت االن تحت غطاء 
األردن ,فما سيحدث مستقبال امر خطري 
, لذا يج�ب التوقف يف االعتماد عىل األردن 

يف القضايا التجارية املهمة.
بالجان�ب  املخت�ص  اك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي جاسم علي�وي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: ان بن�اء محط�ات 
كهربائي�ة جدي�دة سيك�ون ه�و الح�ل 
األفض�ل للقضاء عىل ازم�ة الطاقة , بدال 
م�ن است�رياد الكهرباء م�ن دول التمتلك 
مقومات الصناعة , وبن�اء املحطات اقل 
كلفة وبأمكان العراق الحصول عىل دعم 
وخصومات من الرشك�ات األجنبية التي 
تعاقد معها , لكن م�ا يحدث يف الحقيقة 
هي ضغوط�ات خارجية الجب�ار العراق 

عىل انعاش االقتصاد األردني .

،،
،،

يبدو ان القرارات التجارية الحكومية يس���ودها االرتجال 
وعدم وض���وح األهداف منها والتحمل ج���دوى اقتصادية 
للبالد , ب���ل عملية انعاش اقتصاديات دول الج���وار التي ال تمتلك 
مقومات الصناعة والتجارة على حساب االقتصاد العراقي . فباألمس 
تم ربط الشبكة الوطنية العراقية للكهرباء مع الجمهورية اإلسالمية 

م���ن تزويد البالد بم���ا تحتاجه م���ن الطاقة في موس���م الذروة 
وانتهى االمر واستبشر العراقيين بذلك ,

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

أعلن محافظ البنك املرك�زي االيراني عبد النارص 
همت�ي أن رفع س�عر البنزين يش�كل 4 باملئة من 
معدل التضخ�م يف البالد. وأك�د همتي يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي« أن »معدل س�عر الدوالر 
يف السوق الحرة استقر عند معدل 11400 ريال يف 
الشهور الثالثة املاضية، فيما شهد ارتفاعا بنسبة 

3 باملئة عن الشهور الثالثة السابقة، إثر توقعات 
السياس�ية  الطل�ب الفص�ي للعمل�ة والعوام�ل 
واجواء رفع سعر البنزين«. يشار اىل أن الحكومة 
االيرانية أصدرت قرارا بتعديل سعر البنزين، حيث 
تم تقن�ن توزيع البنزي�ن بواقع 60 لرتا ش�هريا 
بسعر 15 الف ريال للرت الواحد، فيما حددت سعر 

ال� 30 الف ريال للرت خارج هذا االطار.

المركزي االيراني: رفع سعر البنزين يشكل 4 % من معدل التضخم دولي دوليعربي  عربي 
قرارات ابن سلمان المتهورة توقع الرياض في الفخ

تقرير: إكتتاب آرامكو محاط بمخاطر كبيرة وسيعجل بإفالس السعودية 

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

اتهم�ت محكم�ة فيدرالي�ة أمريكي�ة، روج�ر 
س�تون، صديق ومستش�ار الرئي�س األمريكي 
دونالد ترامب، بالكذب عىل الكونغرس األمريكي 
والتالعب بالش�هود من أج�ل اإلرضار بمنافيس 

ترامب.
وقال�ت وكالة “أسوش�يتد ب�رس” األمريكية يف 
خربا تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »س�تون تم 
إعالنه “مذنب�ا” يف االتهامات الس�بعة املوجهة 
ل�ه، بتهم�ة التالع�ب بالش�هود والك�ذب ع�ىل 

الكونغ�رس، يف س�عيه لجعل فضيحة الكش�ف 
عن رس�ائل الربيد اإللكرتوني الخاصة بالحزب 
ال�رر  لتلح�ق   ،2016 ع�ام  الديمقراط�ي 

األمريكي�ة،  االنتخاب�ات  يف  ترام�ب  بمنافس�ة 
هي�الري كلينت�ون. واتهم�ت املحكم�ة س�تون 
بالتالعب بالش�هود، وعرقل�ة تحقيقات مجلس 
الن�واب، املتعلق�ة بانتخاب�ات 2016، والتي قد 

تجعله يواجه عقوبة تصل إىل 20 عاما.
ونف�ى س�تون ارت�كاب أي مخالف�ات، وانتقد 
باس�تمرار يف القضية املرفوعة ض�ده، واتهمها 

بأنها ذات دوافع سياسية.
وعل�ق ترامب عىل الحك�م بقوله “تل�ك اإلدانة، 
معي�ار م�زدوج لم يس�بق له�ا مثي�ل يف تاريخ 

بالدنا”. 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت صحيف�ة الغاردي�ان مق�اال كتب�ه 
سيمون جينكينز، يتساءل فيه عن الحروب 
التي تخوضها ال�دول الغربية دون أن تكون 

أمام تهديد حقيقي. 
وترى الصحيف�ة أن »الوالي�ات املتحدة هي 
أكثر دول العالم ميال للحرب وأكثرها تعصبا 
للهوي�ة الوطنية، فالناس يف أمريكا يرفعون 
العل�م األمريكي يف كل مكان، ويرون األعداء 

يف كل مكان أيض�ا. فالرئيس ترامب تعرض 
النتق�ادات واتهم بالخيانة حتى من أنصاره 

عندما أعلن سحب قواته من سوريا. 
أما الدولة الثانية يف ترتيب الدول األكثر ميال 
إىل الح�رب فه�ي بريطانيا، حس�ب الكاتب، 
وإن كان�ت أقل بكثري م�ن الواليات املتحدة. 
أن األمريكي�ن يواصل�ون ح�رب  وأض�اف 
الح�ادي عر من أيل�ول بع�د 18 عاما من 

رشوعهم فيها«.

وتش�ري اس�تطالعات ال�رأي يف بريطانيا أن 
دعم التدخ�ل يف الرق األوس�ط تراجع من 
الثلث�ن إىل الثلث من�ذ 2003، وهو ما حدث 
يف الوالي�ات املتح�دة أيض�ا. ولك�ن ال أح�د 
م�ن املتنافس�ن يف االنتخاب�ات الربيطانية 
حاليا تحدث عن س�حب القوات الربيطانية 
املوج�ودة يف الخ�ارج، وكأن الديمقراطي�ة 
أصبح�ت عاجزة عن تقدير ثمن تبعات هذه 

الحروب.

المراقب العراقي/ متابعة...
تش�هد العاصم�ة الفرنس�ية باري�س، 
نظم�ت  احتجاج�ات  الس�بت،  الي�وم 
األوىل  الس�نوية  الذك�رى  بمناس�بة 
لب�دء مظاه�رات »الس�رتات الصفراء« 

املعارضة للحكومة يف البالد.
وأفادت وكالة »رويرتز« بأن اشتباكات 
اندلعت ب�ن الرط�ة واملحتجن قرب 
محطة مرتو بورت دو شامبرييه، فيما 
يستعد املتظاهرون للتوجه نحو محطة 

قطارات أوسرتليتز جنوبي العاصمة.
وأشارت الوكالة إىل أن الرطة تدخلت 
ملن�ع مئ�ات املحتج�ن م�ن التظاه�ر 
مؤك�دة  الدائ�ري،  باري�س  طري�ق  يف 
اس�تخدام ق�وات األم�ن الغاز املس�يل 
للدموع لتفريق املحتجن ش�مال غربي 

العاصمة.
م�ن جانبها، أعلنت رشك�ة النقل العام 
الباريس�ية عن إغالق أكث�ر من 20 من 
محطات املرتو وسكك الحديد الجهوية 
الرسيع�ة، صباح اليوم الس�بت، يف ظل 
مظاه�رات الس�رتات الصف�راء، بطلب 
م�ن الرط�ة، بما فيه�ا محطات تقع 
قرب الش�انزليزيه وبرج إيفل وس�احة 

الكونكورد والجمعية الوطنية.
كما أدخلت الركة تغيريات عىل مسار 

أكثر من 50 حافلة يف العاصمة.
»الس�رتات  مظاه�رات  واجتاح�ت 
الصف�راء« فرنس�ا منتص�ف نوفم�رب 
2018، عندما خ�رج آالف املواطنن إىل 
الش�وارع احتجاج�ا ع�ىل رفع أس�عار 

الوقود وارتفاع تكاليف املعيشة.

الغارديان: سبب الحروب في العالم امريكا وبريطانيا 

الشرطة الفرنسية تفرق تظاهرات »السترات الصفراء« رويترز: 
 في باريس

برس: مستشار ترامب يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاًما اسوشيتد 

الجيش السوري يبدأ المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في إدلب

النظام الخليفي يعتقل عشرات البحرينيين 

الطيران اإلسرائيلي يعاود استهداف قطاع غزة 

المراقب العراقي/ متابعة...
أطل�ق الجي�ش الس�وري املرحل�ة الثاني�ة م�ن 
عملياته العسكرية يف ريف محافظة إدلب، وسط 
تمهيد جوي ومدفعي عنيف بهدف توسيع نطاق 
س�يطرته عىل محور ريف إدلب الجنوبي، وخالل 
وق�ت قي�ايس س�يطرت الق�وات املتقدم�ة عىل 
منطقتن اس�رتاتيجيتن بعد اش�تباكات عنيفة 
جًدا مع الجماعات اإلرهابية املنترة يف املنطقة، 
فم�ا ه�و الهدف األس�ايس ال�ذي ين�وي الجيش 

السوري تحقيقه من إطالق هذه املرحلة؟
وقال مصدٌر عس�كري س�وري يف ترصيح ملوقع 
»العه�د« اإلخب�اري وتابعته »املراق�ب العراقي« 

إّن »قوات الجيش املتقدمة تمكنت من السيطرة 
ع�ىل بلدة الويبدة ش�مال بلدة أب�و دايل باإلضافة 
إىل تل خزنة االس�رتاتيجي يف ريف إدلب الجنوبي 
الرق�ي بع�د مع�ارك عنيف�ة م�ع الجماع�ات 
اإلرهابية املنترة يف املنطق�ة«، مضيًفا أّن »تلك 
الجماعات كانت تقوم بالتسلل إىل الويبدة ونصب 
مراب�ض اله�اون ومنص�ات إط�الق الصواري�خ 
واس�تهداف مواقع الجيش من خاللها ما اضطر 
القوات الس�ورية لتنفيذ عملية عسكرية تمكنت 
م�ن خالله�ا الس�يطرة عليه�ا وع�ىل ت�ل خزنة 
االس�رتاتيجي الذي ي�رف عىل عدد م�ن القرى 
والبلدات أهمها املش�ريفة، التي تعترب أهم نقاط 

ك�ز  تمر
بات�ت  والت�ي  القوق�از  أجن�اد  مس�لحي 

س�اقطة نارًي�ا«. وأك�د املص�در العس�كري أّن 
»العملي�ة تم�ت بغطاء ج�وي س�وري � رويس 
مكثف ج�ًدا، إذ تكّف�ل الط�ريان الحربي برب 
مواقع وخط�وط إمداد اإلرهابي�ن وقطعها من 
الري�ف الجنوب�ي الرق�ي ومّهد عملي�ة التقدم 
الربي للقوات الراجل�ة«، الفتا إىل أّن »هذا التقدم 
يأتي ع�ىل الجهة الرقية ملدين�ة معرة النعمان 
وبالت�ايل يس�عى الجي�ش لتضيي�ق الخناق عىل 
الجماع�ات اإلرهابية هناك وتقليص املس�احات 

التي تسيطر عليها عىل هذا املحور«.

المراقب العراقي/ متابعة...
بعد استحكام القبضة األمنية وتعطيل كل مفاعيل 
الحي�اة السياس�ية و م�لء الس�جون ب�اآلالف من 
املعتقلن السياس�ين وعس�كرة الدولة ملنع الناس 
م�ن التظاه�ر والتعب�ري ع�ن ال�رأي، عم�د النظام 
البحرين�ي مجدداً إىل اعتقال العرات من املواطنن 
خالل االيام املاضية خوفاً من نزول الناس للشوارع.

وأقدم النظام البحريني عىل اقتحام عرات املنازل 
يف جمي�ع محافظ�ات البحرين ويف ق�رى ومناطق 
مختلف�ة واعتقال العرات م�ن املواطنن بطريقة 
غري قانونية مس�تخدماً كل أس�اليب الرع�ب أثناء 

إقتحام املنازل عند منتصف الليل.
واقت�اد النظام البحرين�ي العرات م�ن املواطنن 
ألماكن غ�ري معلومة وواضحة إال م�ن إتصال يتيم 
اعت�اد علي�ه البحريني�ون قب�ل ب�دء التحقي�ق مع 
املعتقل�ن وذل�ك لك�رس فك�رة االختف�اء القرسي، 
وبعده�ا يتم تغييب املعتقل�ن للتحقيق دون توفري 

ادنى رشوط العدالة واالنسانية.
البحريني�ة دخ�ول و متابع�ة  الس�لطات  وتمن�ع 
املحام�ن او اي جه�ة حقوقي�ة دولي�ة او محلي�ة 
مس�تقلة، ويعتقد ان املواطنن املعتقلن يتعرضون 
يف مثل ه�ذه الظ�روف للتعذي�ب واالذالل واملعاملة 

الحاط�ة للكرامة وتس�تمر الس�ابيع بش�كل رسي 
ج�داً، وذلك بهدف االنتقام وانت�زاع اعرتافات كاذبة 

منهم.
وقالت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية إن النظام 
البحرين�ي يمارس أقىص مس�توى م�ن القمع ملنع 
أي صوت أو موقف أو كلمة تجاه الواقع التس�لطي 
االس�تبدادي ال�ذي يحك�م البل�د، وان االعتق�االت 
األخرية غري واضحة املعالم ويعتقد انها تمت بهدف 
تخوي�ف الش�ارع البحرين�ي ومنعه م�ن االنفجار 
والنزول للشوارع خصوصاً مع توافر اجواء اقليمية 

بهذا االتجاه.

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�نت طائرات االحتالل اإلرسائيي، سلسلة غارات 
اس�تهدفت مواقع للمقاومة وأخرى تابعة للرطة 

الفلسطينية بأكثر من 8 صواريخ.
وذك�رت مص�ادر صحافية، يف ترصيح�ات تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« أن »غ�ارات العدو اس�تهدفت 
موقع عسقالن غرب بيت الهيا بعدد من الصواريخ، 

كما استهدفت موقع حطن يف بيت الهيا، باإلضافة 
إىل اس�تهداف موقع البحرية يف الس�ودانية ش�مال 

غرب قطاع غزة«.
وأوضح�ت أن »الغ�ارات ل�م توق�ع أي إصاب�ات يف 
صف�وف املواطنن، فيما أحدثت أرضار جس�يمة يف 
ممتل�كات املواطنن«. ودوت صف�ارات اإلنذار فجر 
الي�وم، يف مس�توطنات غ�الف غزة، وأك�دت القناة 

ال�� 13 العربية أنُه أصيب أربعة مس�توطنن جراء 
التداف�ع ع�ىل املالج�ئ بع�د إط�الق الصواريخ عىل 
مدينة برئ الس�بع يف الداخل املحت�ل. وكان املتحدث 
باسم جيش االحتالل اإلرسائيي قال يف وقت سابق: 
“ب�دأ الجي�ش باس�تهداف مواق�ع تابع�ة لحرك�ة 
حماس رًدا عىل إطالق صاروخن تجاه املستوطنات 

املحاذية للقطاع«.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف مدير وكالة االس�تخبارات املركزي�ة األمريكية 
)يس آي إي�ه( الس�ابق، ديفيد برتايوس، أن الس�عودية 
تتج�ه نحو اإلف�الس، واملال ينف�د من يديه�ا، يف إطار 

طرح اكتتاب الركة النفطية »أرامكو.
وق�ال برتاي�وس لش�بكة »يس إن ب�ي يس« األمريكية 
وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« عن »س�عي الس�عودية 
الكتت�اب رشك�ة أرامك�و بس�بب حاجته�ا إىل ج�ذب 
املفق�ود«،  »امل�ال  لتعوي�ض  خارجي�ة  اس�تثمارات 
وانخفاض صن�دوق الثروة الس�يادية اىل أقل من 500 
ملي�ار دوالر يف الوق�ت الح�ايل، لي�س باالم�ر الجدي�د، 
فكل تقارير مراكز االبح�اث ووكاالت االنباء بدات منذ 
فرتة تكش�ف وباالرقام عن ان السياس�ة املتهورة التي 
ينتهجها ويل العهد السعودي محمد بن سلمان ستدفع 

بالبالد اىل االفالس الحتمي«.
وم�ن املق�رر ان تبيع ارامكو يوم غ�د االحد 17 ترين 
الثاني 0.5% من أسهمها، التي كان ويل العهد السعودي 
محمد بن سلمان، يتصور انها ستبلغ قيمتها تريليوني 
دوالر، اال ان التقارير اشارت اىل ان قيمتها الحقيقة 1.5 
تريليون فقط، وهو ما دفع، وفقا لوكالة »بلومبريغ«، 
بن س�لمان ع�ىل املوافقة ع�ىل الطرح أخ�رياً بأقل من 

القيمة املنشودة.
وم�ن جهته�ا اعت�ربت مجل�ة »فوري�س« األمريكي�ة 
االس�تثمار يف »أرامك�و« محاط بمخاط�ر كبرية، مما 
جعل�ت ال�دول وال�ركات االس�تثمارية، تع�زف عن 
االستثمار فيها، الس�يما بعد تعرض »أرامكو« لربة 
جوي�ة، يف أيل�ول امل�ايض م�ن قب�ل الق�وات املس�لحة 
اليمني�ة، والتي أوقف�ت نحو نصف إنت�اج اململكة من 
النفط، وكش�فت أنا فقدت االجواء االمنة التي تتطلبها 
االستثمارات، االمر الذي دفع وكالة »فيتش« للتصنيف 
االئتمان�ي اىل االع�الن ع�ن انه�ا خفض�ت التصني�ف 
االئتمان�ي لرك�ة »أرامكو« الس�عودية م�ن الف+ اىل 
الف، اخذة يف االعتبار التوترات الجيوسياس�ية املتزايدة 

يف املنطقة، وكذلك اس�تمرار عج�ز املوازنة يف البالد من 
بن عوامل أخرى. 

وزاد ع�ىل ذل�ك كم�ا ت�رى »فورب�س« ، غي�اب البيئة 
االس�تثمارية اآلمنة يف السعودية، خاصة بعد إلقاء ويل 

العهد الس�عودي القبض عىل ع�رات من املليارديرات 
الس�عودين واملس�تثمرين، ووضعهم يف الس�جن دون 
أي مس�وغات قانوني�ة؛ وم�ن ثم الحص�ول منهم عىل 
تس�ويات بقيم�ة 100 ملي�ار دوالر دون أي إج�راءات 

قانوني�ة عىل اإلطالق، وعليه فم�ن الصعب تدفق رأس 
املال األجنبي إىل بيئة اس�تثمارية ال ُيعامل فيها بشكل 

جيد ويحميه حكم القانون. 
ويف م�ؤرش جديد عىل فش�ل خطة التح�ول االقتصادي 

من االعتماد عىل النفط يف السعودية والتي أُطلق عليها 
»رؤي�ة 2030«، تناول�ت ش�بكة أمريكي�ة تقريراً عن 
صن�دوق النقد الدويل، يتحدث ع�ن خيبة أمل االقتصاد 
العامل�ي يف أداء االقتص�اد الس�عودي، فذك�رت ش�بكة 
»بلومب�ريغ« األمريكية نقال عن تقرير أصدره صندوق 
النقد الدويل، إنه تم تخفيض توقعات النمو االقتصادي 
للس�عودية يف العام 2019، للمرة الخامسة خالل فرتة 
قصرية، وهو ما جعلها واحدة من أس�وأ الدول الكربى 

عىل صعيد تحقيق النمو االقتصادي.
ويف اب امل�ايض، أعلنت »أرامكو« عن إيراداتها النصفية 
ألول م�رة يف تاريخها، مش�رية إىل تراجعه�ا يف النصف 
األول من عام 2019 إىل 46.9 مليار دوالر، مقابل 53.0 

مليار دوالر للفرتة ذاتها من العام املايض.
وهذه الصورة السوداوية للوضع االقتصادي السعودي 
ازدادت قتام�ة ، بعد ان وضع البنك الدويل، الس�عودية 
يف املرتبة ال�92 من أصل 190 دولة، من حيث س�هولة 
ممارسة األعمال التجارية، فيما أشارت التقارير إىل أن 
توقعات النمو االقتصادي للس�عودية س�وف تنخفض 
م�ن 1.9% إىل قرابة صف�ر 0.2%. كم�ا خفضت وكالة 
مودي�ز للتصنيف االئتماني توقعاتها للنمو االقتصادي 

السعودي لهذا العام من 1.5% إىل0.3%.
ويب�دو ان تس�ارع خط�ى الس�عودية نح�و االف�الس 
ام�ر ال مفر من�ه، حتى لو عرضت الس�عودية اس�هم 
ارامك�و باس�عار منخفض�ة ج�دا، يف ح�ال واصل بن 
س�لمان سياس�اته املته�ورة وغري املتزنة ع�ىل الصعد 
الداخلية والخارجية، السياسية منها واالقتصادية، ويف 
مقدمته�ا وقف عدوانه غري املربر عىل الش�عب اليمني 
من�ذ خمس س�نوات ، ووقف سياس�ة االنبط�اح امام 
امري�كا والس�ماح لرتامب بحل�ب الخزينة الس�عودية 
بهذا الش�كل الجشع ، باالضافة اىل مغامراته يف تصدير 
االره�اب التكف�ريي اىل مختل�ف انح�اء العال�م، والتي 
تكلف الخزينة الس�عودية ام�وال طائلة، خدمة الهداف 

الصهيونية العاملية.
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 مرة اخرى تهب عواصف السياس�ة الفاشلة والفاسدة 
الجتي�اح الح�رم الجامع�ي من خ�ال انته�اك حقوق 
االساتذة الجامعيني بحجة تعديل قانون التقاعد املوحد 

واالصاح والعدالة!
التعدي�ل الجديد املقرتح لقانون التقاعد يلغي امتيازات 
االس�اتذة التي اقرها قانون الخدم�ة الجامعية رقم١٥ 
لسنة٢٠٠٨ وتعدياته وهو القانون الذي وضع النصاف 
ه�ذه الرشيحة املهمة ورف�ع مكانته�ا يف املجتمع بعد 
س�نوات طويلة من الحرم�ان والظلم والتهجري يف فرتة 

الدكتاتورية والحصار الجائر.
حكوم�ة الدكت�ور حي�در العب�ادي حاولت ع�ام٢٠١٥ 
التج�اوز ع�ى حق�وق االس�اتذة الجامعي�ني بحج�ة 
التقش�ف فاثارت ردود افعال رافضة ش�ديدة يف حينها 
وقد حرضت مع عدد من االساتذة بتاريخ١٠٢٠١٥/٢٨ 
لقاءا مع الدكتور العبادي ووزير التعليم العايل د حسني 
الشهرستاني ووزير املالية هوشيار زيباري ودار حديث 
ساخن بني الطرفني انتهى برتاجع العبادي عن موقفه 
وق�د رشحت م�ا دار يف ذلك اللقاء يف النرشة الرئيس�ية 
لقناة الحرة، وبينت ان العبادي ووزراءه ومستش�اريه 

كانوا يف موقف ال يحسدون عليه ألنهم عى باطل!
هذه االيام ويف ظل االحتجاجات الش�عبية الواسعة ضد 
الطبقة السياس�ية الفاش�لة تجري ترتيب�ات لتعطيل 
قان�ون الخدمة الجامعي�ة من خال تمري�ر فقرات يف 
قان�ون التقاعد الجدي�د تنتهك حقوق االس�اتذة وهذه 

املرة بحجة االصاح!
من املؤسف ان هذه االنتهاكات وال اقول التعديات تمر 
بني يدي لجنة التعليم العايل يف مجلس النواب وال عجب 
م�ا دام بع�ض اعضاء ه�ذه اللجنة من حملة ش�هادة 
االعدادي�ة وم�ن قبل برملان ثل�ث اعضائ�ه او اكثر من 

شهادات االعداية او املزورة او من جامعات وهمية!
الن�اس ت�رخ يف الش�وارع ض�د فس�اد الفاس�دين 
وامتيازاته�م الخرافي�ة وهؤالء ينتهكون حق االس�تاذ 
الجامعي متوهمني ان ذلك س�وف يمر وس�ط ضجيج 

االحتجاجات!
كا..ل�ن نقف متفرجني عى مهازلك�م مرة اخرى ايها 

الفاسدون .. وستندمون !

الجامعات في مهب السياسة!

محمد فلحي
بقلم/  براءة درزي ...

أعلنت رشطة االحتال مؤّخراً عن شواِغر يف 
ى »ُمستكشفني  وظيفة جديدة تحت ُمسمَّ
لجب�ل املعب�د«، مهّمتهم إرش�اد الس�ّياح 
واملس�توطنني، ومساعدة عنارص الرشطة 
يف ُمرافقة املس�توطنني وحمايتهم يف أثناء 
جوالت اقتحام املس�جد األقىص. وقد دعت 
»جماعات املعبد« أنصارها كي يتقّدموا إىل 
هذه الوظيفة التي قالت إّنها تشّكل فرصة 
مميَّزة لكس�ب العيش الرشي�ف وااللتزام 
بالتعالي�م الّتوراتية يف الوق�ت عينه. ومن 
املتوّق�ع أن يب�دأ العمل به�ذه الوظيفة يف 
مطلع عام ٢٠٢٠، تحضرياً ملوس�م األعياد 

العربّية يف آذار/مارس من العام. 
ويمك�ن وض�ع إع�ان الرشطة ع�ن هذه 
يبذل�ه  ال�ذي  الجه�د  إط�ار  يف  الوظيف�ة 
االحتال عى مس�توياٍت مختلف�ة، للّدفع 
باّتجاه تغيري الوضع القائم يف األقىص، وقد 
ع�ربَّ عن هذا االتجاه رصاحة غلعاد إردان، 
وزير األم�ن الداخيل يف حكوم�ة االحتال، 
ع�رب تريح�ات واضح�ة يف ه�ذا الَصَدد 
مصحوب�ة بممارس�اٍت ع�ى األرض كان 
من بينها السماح للمس�توطنني باقتحام 
األق�ىص بالتزاُمن مع األعياد واملناس�بات 

اإلسامية يف شهر رمضان.
ويف اليوم األّول من عيد األضحى لهذا العام، 
مع أّن املعمول به منذ احتال األقىص عام 
١967 ه�و منع االقتحامات يف املناس�بات 
اإلسامّية؛ وقد كان إردان وراء هذا القرار 
ومع�ه رئيس حكومة االحت�ال الذي نرش 
عى حسابه عى تويرت مقطع فيديو يؤّكد 
فيه أّن الس�ماح باقتحام األقىص يوم عيد 

األضحى كان بموافقته. 
الرشط�ة  س�ماح  ذل�ك،  إىل  وُيض�اف 
الّتلمودية  الّصلوات  بإقامة  للمس�توطنني 
يف أثن�اء اقتحام املس�جد يف اعت�داٍء واضٍح 
عى الوض�ع القائ�م الذي يمن�ع بموجبه 
غري املس�لمني من الص�اة يف األقىص. وقد 
لوِحظ�ت مث�ل ه�ذه االعت�داءات بش�كٍل 

الف�ٍت يف أعي�اد »رأس الس�نة العربي�ة«، 
و«الغفران«، و«العرش« ما بني ٢٨ أيلول/

س�بتمرب و٢١ ترشي�ن أول/أكتوبر، تحت 
نظر رشطة االحتال وحمايتها. 

كذل�ك، ف�إّن الرشطة فرضت ع�ى حرَّاس 
األق�ىص االبتع�اد ع�ن املس�توطنني ل�دى 
قيامه�م بج�والت االقتح�ام ملنعه�م م�ن 
القي�ام بمهامه�م لجه�ة مراقبة س�لوك 
رشط�ة  وتعم�ل  وتوثيق�ه.  املُقتحم�ني 
االحت�ال بتوجيهاٍت م�ن إردان، وقد تغرّي 
س�لوكها حيال االقتحام�ات بوضوٍح منذ 
اس�تام إردان وزارة األم�ن الداخيل يف عام 

٢٠١٥، ويمكن مراجع�ة تقرير »عني عى 
س�ة  األق�ىص« الس�نوي الصاِدر عن مؤسَّ
به�ذا  تفصي�ل  ففي�ه  الّدولي�ة  الق�دس 

الخصوص.
عى أّي�ة حال، فإّن إعان الرشطة عن مثل 
ه�ذه الوظيفة ه�و محاول�ة لتعزيز الدور 
الذي َقرَْصته لنفس�ها يف األقىص وتوسيع 
لعمله�ا، يف الوق�ت ال�ذي تعم�ل في�ه عى 
إقص�اء موّظف�ي األوقاف اإلس�امية، ويف 
ُمقّدمتهم الحرّاس، عن أداء دورهم ضمن 
مظلّ�ة الوصاية األردينة عى املس�جد. ويف 
حال تقلّ�د أنصار »جماع�ات املعبد« هذه 

الوظيفة فإّن من ش�أن ذل�ك أن ُيعزِّز قوَّة 
ه�ذه الجماعات إذ س�تصبح ح�اِضة يف 
األقىص كج�زٍء من جه�از الرشطة، األمر 
الذي سُيعطي دفعاً لروايتها حول »املعبد« 
وم�ا يرافق هذه الرواي�ة من مطالب حول 

»إعادة بناء املعبد«، وغري ذلك.
إزاء هذا الواقع الذي ُيظِهر تمّسك االحتال 
بتغيري الوض�ع القائم يف األق�ىص، وعمله 
ع�ى تعزيز ه�ذا االتجاه، فإّن�ه من الازم 
التص�دّي له ومواجهت�ه. وإّن مس�ؤولية 
الدفاع ع�ن األقىص والتص�ّدي ملُخّططات 
تهوي�ده تقع عى عاتق كّل أح�رار العالم، 

وأه�ل  واملرابط�ات  املرابط�ون  ويش�ّكل 
الق�دس وفلس�طينّيو الداخ�ل املحتل عام 
١94٨، ومعه�م ح�رّاس املس�جد األقىص، 
خّط الدفاع األول عن املس�جد الذي يجتهد 
االحتال لك�ره، إن عرب حمات االعتقال 
واإلبع�اد عن املس�جد، أو إقص�اء الحرّاس 
عن األقىص ومنعهم من أداء دورهم، وغري 
ذل�ك من االعت�داءات التي تصّب يف س�ياق 

فرض الس�يادة اإلرسائيلية عى األقىص.
ويف ه�ذا اإلط�ار، يمك�ن إيج�از جملة من 
العناوين التي يمكن أن تساهم يف مقاومة 
املس�اعي اإلرسائيلي�ة إىل الس�يطرة ع�ى 

املسجد: 
١. من املهّم العمل عى تثبيت املَقدس�ّيني، 
ودع�م فلس�طينيي األرايض املحتل�ة ع�ام 
١94٨، والوق�وف وراء ح�رّاس األق�ىص، 
ليتمّكن�وا م�ن املحافظ�ة ع�ى دورهم يف 

تشكيل َطْوِق الحماية األّول لألقىص.
٢. ال ب�ّد للحركات واألحزاب والقيادات من 
تخصيص هيئات ش�عبية يف كل بلد تتفرَّغ 
للدف�اع ع�ن املس�جد األق�ىص، وُمتابع�ة 
الش�عبي  التح�رّك  إىل  وتدع�و  أوضاع�ه، 

ال إزاء أّي اعتداء يتعرَّض له. الفعَّ
3. تبّني موقف رس�مي واضح تجاه رفض 
تغي�ري الوض�ع التأريخي القائ�م ، وإعادة 
تأكيد الحق اإلس�امي الخالِص يف املسجد 

بكامل مساحته.
4. العم�ل عى تش�كيل مظلَّ�ة دعم عربي 
وإس�امي لدائ�رة األوق�اف اإلس�امية يف 
القدس يف مواجهة الّتهديد بنزع الحرية 

اإلسامية عن املسجد
٥. دع�م األردن لتفعي�ل دوره يف حماي�ة 

املُقدَّسات.
6. العمل عى تخّطي حال العجز، والّتصدّي 
للّدفاع عن املس�جد م�ن منطلق قّوة الحق 
وليس االستجداء، واالس�تفادة من نماذج 
املقاوم�ة الش�عبية التي أرغم�ت االحتال 
عى الرتاُجع واالنكفاء، ال س�ّيما هّبة باب 
األسباط يف تموز/يوليو ٢٠١7، وهّبة باب 

الرحمة يف شباط/فرباير ٢٠١9.

ما وراء إعالن شرطة االحتالل عن وظيفة »ُمستكشفين« في األقصى؟

الممارسات التعسفية الظالمة بحق العراقيين أيام النظام الصدامي .. 
دعوني أتحدث عن تجاربي ومشاهداتي للممارسات التعسفية الظالمة بحق العراقيين ايام النظام الصدامي .. ماذا يريد ان يعلم شباب اليوم عن 

هذه االنتهاكات البعثية الظالمة  ..هل أبدأ بالحديث عن الحالة االقتصادية المزرية التي وصلنا إليها في زمن هدام ؟؟
بعد هبوط قيمة الدينار العراقي ووصول راتب الموظف الشهري الى عتبة  ال 5 دوالرات في احسن الحاالت !!تصوروا .. 5 دوالرات هو ثمن 

دجاجة وطبقة بيض !!
من االهانات التي كان يمارسها صدام بحق شعبه هي قيامه بأذالله تحت مسمى مكرمة السيد الرئيس صدام وهي عبارة عن دجاجة 

أو زيادة في الحصة التموينية وذلك بمناسبة عيد ميالد السفيه!!

بقلم /علي الموسوي ...
س�عيد الحظ من كان لديه شخص الجئ أو مقيم يف خارج 
العراق لكي يرس�ل ل�ه ورقة فئ�ة )١٠٠( دوالر بني الحني 

واآلخر..
وص�ل الفقر  ببع�ض العوائ�ل إىل بيع  الش�بابيك)منافذ( 
املن�ازل والحنفي�ات م�ن أج�ل لقم�ة العي�ش.. !!بم�اذا 

سأحدثكم يا ابنائي ؟؟
ه�ل نتح�دث اوال ع�ن جرائم نظ�ام صدام أو ع�ن مهلكة 
القادس�ية وم�ا أدراك من مج�زرة ذهب ضحيته�ا مئات 
اآلالف من ش�باب بعم�ر الزهور ارضاًء لرغب�ات الطاغية 
ه�دام وحلم�ه بزعامة الع�رب وحامي البواب�ة الرشقية ! 
والنتيج�ة اي�د وره وايد كدام وهو يتوس�ل بإيقاف الحرب 

بعد ان اكلت األخرض واليابس وخر كل يشء !
هل س�معتم باألح�كام القرقوش�ية واغ�رب العقوبات يف 
العال�م ؟؟هل تعلم�ون ان االع�دام هو العقوب�ة الحتمية 
للمتخلف�ني او الهارب�ني م�ن الخدم�ة العس�كرية ..وهل 
تعلم�ون ان الس�لطات البعثي�ة تق�وم باجب�ار ع�ى اهل 
املع�دوم بالحض�ور يف حفل مرتب يح�رضه اعضاء الفرق 
والفروع واملكاتب يرشفون عى اعدام الهاربني واملتخلفني 
واملعارض�ني ، ولكن األكثر إياما هو إجبار اهل الش�خص 
املعدوم عى تقديم الش�كر والثناء للس�يد الرئيس والقيام 
بتس�ديد فات�ورة االطاق�ات التي مزق�ت جس�د أبنائهم 
!!وه�ل تعلمون ان م�ن يعارض النظ�ام أو يتهم بانتمائه 
للمعارض�ة بمختل�ف توجهاته�ا وان كانت )س�لمية( او 
رسية أو صامته س�يكون مصريه التعذي�ب حتى املوت او 
اإلع�دام باملش�انق أو رميا بالرص�اص أو إذابة الضحية يف 
أح�واض التيزاب او الدفن يف املقاب�ر الجماعية !ماذا يعلم 
جيل التك تك عن الس�جون الرية ونقرة الس�لمان وقتل 
آالف الش�باب واختفاء أجس�ادهم الطاه�رة التي ال يعلم 
له�م اي أثر اىل يومن�ا هذا ليس القرتافه�م اي ذنب وحتى 
كان البعض منهم يم�ارس حياته الطبيعية يف ظل الحزب 
والث�ورة وليس لدي�ه اي انتماء حيس او عرق�ي ألي دولة 
اخ�رى ولكن كل ذنبهم واتهامهم انهم أبناء عوائل عراقية 
كانت يف زمن ما من أصول ايرانية تم تهجري وتسفري أكثر 
م�ن ٥٠٠ الف رجل وامرأة وطفل منه�م إىل ايران بعد ذلك 

قرار باإلعدام الجماعي بحقهم للتخلص منهم إىل األبد!!
ه�ل تعلم�ون ان إعدام كوكبة العلم�اء واملراجع األجاء يف 
ثمانينيات التسعينيات القرن املايض كان ألسباب طائفية 
بحتة وان إعدام الش�هيد الصدر األول والثاني هو لقولهما 
كلم�ة الح�ق )الس�لمي( يف التعبري ع�ن ال�رأي والتكليف 

الرشعي .. 
هل تعلمون ماذا تعني الصاة يف املس�اجد وامليش يف زيارة 

االربعني بالنس�بة للنظام البائد ؟انه تحٍد وكفر ، وعقوبته 
اإلعدام واس�تخدام العقوبات الجماعية ضد أهايل واقارب 
الضحايا اىل الدرج�ة الثانية واحيانا الثالثة بحرمانهم من 

الوظائف !
هل قرأتم أو سمعتم  بالقانون الظالم الصادر من مجلس 
قي�ادة الثورة .. ) إهانة رئي�س الجمهورية أو أحد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة  أو تمزيق ورمي الصحيفة الرس�مية 

) جريدة الثورة والجمهورية ( يف سلة املهمات التي تحمل 
ص�ور الرئيس هدام عى جمي�ع صفحاتها تصل عقوبتها 
الس�جن من 3 أشهر إىل املؤبد او اإلعدام اذا ثبت ذلك الفعل 

عمدا ( ؟!!   
هل س�معتم يا أحبتي بفساد واس�تهتار املجرم عدي لكل 
األع�راف والقوان�ني ..وه�ل تعلمون ان املج�رم عدي كان 
لدي�ه فريق من القوادين والقوادات مهمته خطف أو إقناع 

البنات والس�يدات الجميات وان كن متزوجات لتقديمهن 
وجبة شهية إىل مجرم العوجة ؟!

ماذا تعلمون عن املجرم ق�ي ؟؟هذا املجرم الرشس كان 
يس�تمتع بأوقات�ه يف الس�جون الخاصة بآه�ات وتعذيب 
املس�جونني ليصدر أوامره بش�خطة قلم بإع�دام جماعي 
ألكث�ر م�ن 4٠٠٠ آالف ش�خص ب�ريء يف عملية س�ميت 

بتنظيف السجون !هل تريدون مني ان أزيد ،

قس�ما .. لدي الكثري الكثري الزيد واكت�ب عن هذه الجرائم 
ولكن هل من مس�تمع ومتعظ من كل هذه الجرائم سواء 

كان من الساسة أو الرعية ..
شخصيا لم انزل يوما كي أطالب بحقي ولم أستخدم العنف 
كوسيلة لتحقيق مطالبي ولم أطالب براتب وتعويض وان 
كن�ت اول املس�تحقني لها ليبق�ى حلمي الوحي�د يف عراق 

جديد يعيش فيه الجميع بحرية وعدالة ومساواة..

،،

،،



اعت�ر رئيس لجنة املنتخب�ات يف اتحاد الكرة فالح م�وىس، مجموعة املنتخب 
الوطني يف بطولة كأس الخليج املقبلة مجموعة متوازنة.

وق�ال موىس ان »مجموعة الع�راق يف كاس الخليج املقبلة تع�د متوازنة، وان 
املنتخب العراقي سيدخل البطولة وهو احد املرشحني كما جرت العادة«.

وأض�اف أن »املالك الفن�ي والالعبني ال يفكرون حاليا ببطولة الخليج بس�بب 

اش�نغالهم بمب�اراة البحري�ن التي س�تكون مفت�اح التاهل لل�دور املقبل من 
التصفيات املزدوجة املؤهلة لكايس العالم واسيا«.

يذكر ان قرعة كأس الخليج 24 التي س�تنطلق نهاية الش�هر الجاري يف قطر 
اوقعت املنتخ�ب العراقي يف املجموعة االوىل بجان�ب املضيف املنتخب القطري 

ومنتخبات االمارات واليمن.

موسى: مجموعة 
العراق ببطولة 
الخليج متوازنة 

6الرياضية

الشرطة يهدد باالنسحاب من البطولة العربية 
بسبب قرار اللعب في األردن

المراقب العراقي/ بغداد...
بلغ املالكم العراقي، س�جاد عيل، ال�دور نصف النهائي لبطولة 

آسيا للمالكمة املقامة منافساتها يف منغوليا.
واس�تطاع س�جاد ان يع�ر منافس�ه الصين�ي ويتأه�ل للدور 

النصف النهائي، ليضمن للعراق اول ميدالية يف البطولة.
وكان املالكم�ان عقيل خالد، قد تأه�ل اىل دور ال�8 عقب تغلبه 

عىل خصمه الكوري الجنوبي.
وايضاً نجح املالكم باقر امري يف تخطي خصمه الصيني والعبور 

لذات الدور.

يعت�زم ن�ادي الرشطة الري�ايض، فس�خ عقد مهاج�م فريقه 
الكروي جونيور مبوكو، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق.

وقال مص�در يف إدارة الن�ادي إن »نادي الرشطة يتجه لفس�خ 
تعاق�ده م�ع الالع�ب جوني�ور مبوك�و، بس�بب ع�دم التزامه 

بالتواجد مع النادي«.
وأوضح أن »هناك تبعات قانونية ستطال الالعب بسبب تعمده 
الغي�اب عن تدريب�ات الفريق من�ذ انطالق التظاه�رات مطلع 

شهر ترشين األول املقبل«.

يواجه منتخب ش�باب العراق رديف نادي قطر القطري عىل ملعب 
س�حيم بن حمد، يف مباراة ودية ضمن املعس�كر التدريبي املقام يف 
الدوحة اس�تعداًدا لتصفيات آسيا للش�باب التي ستقام يف سلطنة 

عمان يوم 20 من الشهر الجاري.
وق�ال مدرب املنتخ�ب العراقي قحطان جث�ري: »خضنا مباراتني 

وديتني م�ع ناديي الكرخ وأمانة بغداد قب�ل الوصول إىل قطر، 
للوقوف عىل جاهزية الالعبني قبل املشاركة يف تصفيات آسيا 
للش�باب بجانب االطمئنان عىل جاهزية الركائز األساس�ية 
دون إرهاقه�م، وه�ذا ه�و الهدف م�ن املباري�ات الودية، 

ليكون الجميع يف أتم الجاهزية«.
وأش�ار إىل أن التصفيات صعبة جًدا بوجود منتخبات قوية 
استعدت جيًدا بإجراء مباريات ودية، واستمرت معسكراتها 

يف آس�يا وأوربا أش�هر متواصلة، وخاضت مباريات مع 
فرق قريبة من مس�توى منتخبنا الشبابي، ونسعى 

إىل إن نك�ون يف ص�ورة مرشف�ة ع�ن الكرة 
العراقي�ة يف املحاف�ل الدولي�ة 

واآلسيوية.

سجاد علي يبلغ نصف نهائي 
بطولة آسيا للمالكمة 

الشرطة يقترب من فسخ عقد 
محترفه الكونغولي

اليوم.. منتخب الشباب يواجه 
رديف قطر 

المراقب العراقي/ بغداد...
كشف املنسق االعالمي للمنتخب االوملبي العراقي 
حس�ني الخرس�اني اليوم الس�بت، ع�ن حرمان 
العبني إثنني مهمني من تشكيلة املنتخب االوملبي 
ال�ذي م�ن املق�رر ان يواج�ه نظ�ريه الك�وري 
الجنوبي يوم غد االحد ضمن منافسات الجولة 
الثالثة لبطولة دب�ي الدولية للمنتخبات تحت 

سن 23.
ويحت�ل املنتخ�ب االوملب�ي املرك�ز الثالث يف 
ج�دول البطولة ب�4 نق�اط من تعادل امام 
اوزبكس�تان وفوز عىل سوريا، بعد كوريا 
الثان�ي،  واالم�ارات  املتص�در  الجنوبي�ة 
يف  اس�يوية  منتخب�ات   8 وبمش�اركة 

البطولة.
وق�ال الخرس�اني إن »املنتخ�ب العراقي تنتظ�ره مباراة 
مهمة امام املتص�در منتخب كوريا الجنوبي�ة، مبينا إن« 
اللقاء سيش�هد غياب العبني اثنني مهمني من التش�كيلة 

االساسية للفريق العراقي«.
واض�اف« الغائ�ب االول ه�و ل�ؤي العان�ي لحصوله عىل 
بطاقتني صفراويتني، االوىل يف لقاء اوزباكستان، والثانية 
اما املنتخب السوري، فيما سيكون الغائب الثاني هو اياد 
عب�د العباس بس�بب حالة الطرد التي تع�رض لها يف لقاء 

سوريا ».
يشار اىل ان لقاء الغد امام منتخب كوريا الجنوبية سيكون 
عند الساعة 45و2 بتوقيت بغداد وعىل ملعب نادي شباب 

االهيل، وستنقل املباراة عىل قناة دبي الرياضية.

اإلداري  املدي�ر  أوض�ح 
العراق�ي،  للمنتخ�ب 
أن  كوركي�س  باس�ل 
عدن�ان  ع�يل  الالع�ب 
ال�ذي  الوحي�د  ه�و 
سيغيب عن مباراة 
املقبل�ة  املنتخ�ب 
املنتخ�ب  أم�ام 
 ، ين�ي لبحر ا
فيم�ا ع�اد جميع 

املصابني للفريق.
كوركي�س  وق�ال 
ع�يل  الالع�ب  إن 
يف  س�يغيب  عدن�ان 
املب�اراة املقبل�ة أم�ام 
البحرين�ي،  املنتخ�ب 
املهاج�م  س�يعود  فيم�ا 
مهند عيل والحارس محمد 

حميد لتدريبات الفريق بعد اإلصابات 
الطفيف�ة التي لحقت بهم�ا يف مباراة 

املنتخب اإليراني.
وأشار إىل أن معظم الالعبني يتمتعون 
بمعنوي�ات عالي�ة وانضب�اط والتزام 
ع�ال داخ�ل امللع�ب وخارج�ه وه�ذه 
الحال�ة تول�دت قب�ل مب�اراة الف�وز 
األخري ع�ىل املنتخب اإليراني، مش�ددا 
ع�ىل أن األس�ود وضع�وا قدم�ا ع�ىل 
الطري�ق الصحيح املؤهل الجتياز هذه 

التصفيات بنجاح.
وبني أن روح التف�اؤل والعزيمة تدب 
بني الالعبني والتفك�ري الجدي بالفوز 
عىل منتخب البحرين يف مباراة الثالثاء 
لتأكي�د  بأذهانه�م،  ح�ارض  املقب�ل 
جدارتهم واستحقاقهم صدارة ترتيب 

املجموعة.
العراق�ي  املنتخ�ب  أن  إىل  يش�ار 

سيس�تضيف املنتخ�ب البحرين�ي يوم 
الثالث�اء املقبل، يف اس�تاد عمان الدويل 
ضم�ن  عم�ان،  األردني�ة  بالعاصم�ة 

م�ن  الخامس�ة  الجول�ة  منافس�ات 
التصفي�ات املزدوج�ة املؤهل�ة لكأيس 

آسيا والعالم.

العقوبة تحرم االولمبي من خدمات العاني وعبد العباس 

مهند علي ومحمد حميد جاهزان لمواجهة البحرين
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كش�ف امني رس نادي الرشط�ة الريايض 
الي�وم الس�بت ع�ن ني�ة النادي س�حب 
الفريق الكروي من الدور 16 بمنافس�ات 
االتح�اد  أرص  م�ا  اذا  العربي�ة،  االندي�ة 
العرب�ي عىل ق�راره  للع�ب يف االردن بدال 
م�ن رغبة الجانب العراق�ي باختيار قطر 
ملباراة االياب ام�ام فريق إف يس نواذيبو 

- املوريتاني.
وق�ال ام�ني رس ن�ادي الرشط�ة ع�الء 
بح�ر العل�وم، »بعد قرار االتح�اد العربي 

بنقل مباراة اياب ال�دور 16 امام الفريق 
املوريتان�ي خ�ارج الع�راق، كان�ت هناك 
مح�اوالت ع�دة لنقلها اىل اربي�ل بدال من 
كرب�الء وابقائها يف الع�راق، واجرينا عدة 
مخاطبات مع االتحاد اآلس�يوي، والدويل، 
اال ان االتحاد العربي بقى مرصا عىل نقلها 
خارج العراق، بسبب محاباة النائب االول 
لالتحاد العربي محمد ورواري املوريتاني 

الجنسية اىل جانب فريق بلده«.
وأض�اف، أنه »وفقا للوائ�ح، فأن الجانب 

العراقي هو من يخت�ار االرض املفرتضة 
يف حال نق�ل مباراته، اال اننا تفاجئنا بأن 
االتح�اد العرب�ي قد اخت�ار االردن القامة 
اللق�اء يف 25 من ترشين الثان�ي الجاري 

وه�ذا مخالف�اً للوائ�ح البطول�ة«.
وأكم�ل: »طلبنا من االتح�اد العربي وفق 
اش�عار رس�مي ب�ان نلعب يف قط�ر، وان 
يكون املوع�د يوم 24 م�ن ترشين الثاني 
بدال من 25 من نفس الش�هر حتى تكون 
هناك فس�حة من الوقت لالعبي املنتخب 

للمش�اركة م�ع الرشط�ة حي�ث تنتظ�ر 
املنتخب العراقي مباراة يوم 26 من نفس 
الشهر امام قطر ضمن منافسات الجولة 
االوىل لبطولة الخليج العربي يف قطر، وان 
مش�اركة املنتخب يف ه�ذه البطولة ينظر 
له�ا النادي ع�ىل انها مهم�ة وطنية فوق 

كل االعتبارات«.
واوض�ح، أن�ه »يف ح�ال عدم االس�تجابة 
ملطالبنا من قبل االتحاد العربي يف اختيار 
امللع�ب وتغيري املوع�د، فأن ق�رار االدارة 

باالنسحاب هو الخيار االخري«.
لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  رئي�س  وكان 
الق�دم عب�د الخالق مال مس�عود، قد قرر 
االس�تقالة من املكتب التنفي�ذي لالتحاد 
العرب�ي بكرة القدم بس�بب ارصار االخري 
عىل نقل مباراة الرشط�ة ببطولة االندية 

العربية خارج العراق.
وكان فريق الرشطة قد فاز يف لقاء ذهاب 
الدور 16عىل الفري�ق املوريتاني -1صفر 

يف موريتانيا.

ق�دم رئيس االتح�اد العراق�ي لكرة 
القدم عبد الخالق مسعود استقالته 
االتح�اد  يف  منصب�ه  م�ن  الرس�مية 
العربي، ع�ىل خلفية إرصار رئيس لجنة املس�ابقات 
الجزائ�ري محم�د روراوة عىل نقل مب�اراة الرشطة 
أم�ام نواذيب�و املوريتاني يف كأس محمد الس�ادس 

لألندية األبطال.
وقال مس�عود يف بيان رسمي لالتحاد، إن إرصار رئيس 
لجنة املسابقات يف االتحاد العربي النائب األول لالتحاد 
محم�د روراوة عىل نقل مباراة الرشط�ة خارج العراق 
برغ�م إجاب�ة االتحاد ال�دويل )فيف�ا( الواضح�ة التي 
أشارت إىل أن نقل مباراتي إيران والبحرين يف تصفيات 

املونديال إج�راء مؤقت، وأن االتح�اد العربي من يقرر 
إقامة املباراة يف املكان الذي يراه.

وأض�اف: »أجري�ت محاوالت ع�دة مع رئي�س اللجنة 
الجزائ�ري محم�د روراوة إال أنه كان م�رًصا عىل عدم 
إقام�ة املب�اراة وهذا م�ا دفعني إلعالن االس�تقالة من 

منصبي نائًبا ثانًيا لرئيس االتحاد«.

مسعود يستقيل من االتحاد العربي



وق�ع اختي�ار الجمعي�ة العمومي�ة 
لباي�رن ميون�خ، عىل رئي�س النادي 
ألويل  خلًف�ا  الجدي�د،  الباف�اري 
هوني�س، الذي انته�ت مدته بصفة 

رسمية، أمس الجمعة.
 وأعلن الن�ادي البافاري عن حصول 
هريبريت هاينر ع�ىل أغلبية أصوات 
الحارضين م�ن الجمعية العمومية، 
ليصبح رسمًيا رئيًسا لبايرن ميونخ.

 وكان هوني�س ق�د رش�ح هاين�ر 
لخالفت�ه يف منص�ب رئي�س النادي 
منذ حوايل ش�هرين، ليصبح املرشح 
االنتخاب�ات، مم�ا دع�ا  الوحي�د يف 

الجمعية العمومية للتصويت له.
من جانبه، ق�ال هاينر فور اختياره 
رئيًسا للنادي األملاني »بايرن ميونخ 
أفض�ل فري�ق يف العال�م، إنه لرشف 

كبري بالنسبة يل الوقوف أمامكم ».

هوني�س  ألويل  »أنحن�ي  وأض�اف   
تقديرًا ل�ه عىل عمله ط�وال حياته، 
وملا صنعه من أمور استثنائية هنا«.
 ومن�ذ ع�ام 2002، تواج�د هاين�ر 
اإلرشايف  املجل�س  أعض�اء  ضم�ن 
لبايرن ميونخ، وسبق له تويل رئاسة 
الن�ادي بش�كل مؤق�ت خ�الل فرتة 
س�جن هوني�س بس�بب تورط�ه يف 

أزمة رضيبية.

أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب األرجنتني، 
أن العبي�ه أظه�روا أنه�م يقاتل�ون م�ن أجل 
القمي�ص، و«ي�ؤدون ع�ىل نحو طي�ب« أمام 

منافسني بحجم الربازيل.
وقال س�كالوني: »تعامل الفريق بشكل جيد، 
بغض النظر عمن لع�ب. هؤالء الفتية يبذلون 
قص�ارى جهدهم من أج�ل القميص ويلعبون 

بص�ورة رائع�ة، وه�ذا ه�و امله�م«.
وأض�اف: »ه�م مهم�ون للغاية م�ن أجل هذا 
النوع م�ن املباريات ألنهم يخوضون اللقاءات 
بمعنوي�ات مرتفعة«، وذلك عق�ب الفوز 1-0 

عىل الربازيل يف الرياض.
لكن املدرب عاد واع�رتف أن املنتخب الربازييل 
»استحوذ عىل الكرة يف الشوط األول«، رغم أنه 

لم يشكل خطورة كبرية.

العاصم�ة  يف  األرجنتين�ي  املنتخ�ب  وف�از 
السعودية الرياض عىل نظريه الربازييل بهدف 
حم�ل توقيع نجم�ه األب�رز ليوني�ل مييس يف 

الدقيقة 14.
اىل ذل�ك وج�ه تياج�و س�يلفا قائ�د منتخ�ب 
الربازي�ل، انتقادات قاس�ية للنجم األرجنتيني 
ليونيل مييس، بعد نهاية السوبر كالسيكو بني 

الغريمني.
وحس�م مي�يس الس�وبر كالس�يكو لصال�ح 
األرجنتني بهدف بعد حصوله عىل ركلة جزاء، 
ليتقدم لها بنفس�ه ويس�ددها، لكن الحارس 
أليس�ون بيكر نج�ح يف التصدي له�ا، قبل أن 
تعود الك�رة للربغوث، الذي وضعها بس�هولة 

داخل الشباك.
وقال س�يلفا تعليًقا عىل ركل�ة الجزاء »مييس 

يس�تفيد من ش�عبيته الكب�رية، حيث يحصل 
عىل الحماية من جانب الحكام. هذا ليس عذًرا 

أو تربيرًا للهزيمة«.
وأضاف »مييس يفرض هيبته وس�يطرته عىل 
الحكام، نتحدث مع بعض الالعبني يف إسبانيا 
وأخربون�ا بذل�ك أيًض�ا، ليونيل يس�عى دائًما 
للس�يطرة عىل املباريات به�ذه الطريقة وهذا 

ال يصح«.
وتاب�ع س�اخرًا »إذا ح�دث األم�ر نفس�ه مع 
كاس�يمريو، ل�ن ُيص�در الحكم أي ق�رار، ألن 

العب السامبا سيئ وال يستحق أي يشء«.
ونوه »نحن رهينة لهذا الوضع، يجب أن يضع 
الح�كام نجومية مييس خارج امللعب، الجميع 

داخل املستطيل األخرض سواسية«.
وأوضح »مييس ليس لديه هذه امليزة يف دوري 

أبطال أوروبا ألن الحكام أكثر رصامة، لكن يف 
إسبانيا ومع األرجنتني الوضع يختلف تماًما«.
والتقط�ت عدس�ات الكام�ريات، مي�يس وهو 
يطالب تيت�ي املدي�ر الفني ملنتخ�ب الربازيل، 

بالصمت، خالل مواجهة املنتخبني.
وعلق سيلفا »لو كنت مكان مييس، ملا ترصفت 
مع رجل عجوز بهذه الطريقة ألنه س�يغضب 
من�ي. بقدر ما لديك من موهبة، يجب أن يأتي 

التعليم أواًل«.
وواص�ل هجوم�ه بقول�ه »مي�يس أراد قيادة 
املباراة والحكم ل�م يفعل أي يشء، لقد تجادل 

مع الحكم وظل األخري يضحك«.
وأت�م »نحن جميًع�ا نعجب بالالع�ب العظيم، 
لكن بمج�رد دخول�ك إىل امللع�ب، يتعني عليك 

القيام بعملك فقط«
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سكالوني يمتدح العبو األرجنتين ويصفهم 
بالمقاتلين وسيلفا ينتقد ميسي

ق�رر باي�رن ميوني�خ اإلبق�اء عىل 
رأس  ع�ىل  فلي�ك  هان�زي  امل�درب 
الجه�از الفن�ي حت�ى نهاي�ة العام 
الحايل 2019 بالح�د األدنى وفقا ملا 
اعلن�ه رئي�س مجل�س إدارة النادي 

كارل هاينز رومينيغه.
الجمعي�ة  ام�ام  رومينيغ�ه  وق�ال 
البافاري  العمومية السنوية للنادي 
»اقوله�ا باقتناع ت�ام، لدين�ا الثقة 
بهان�زي فليك«. واس�تلم فليك الذي 

كان مس�اعد امل�درب مه�ام ترؤس 
الجهاز الفن�ي للفريق عق�ب إقالة 

املدرب الكروات�ي نيك�و كوفات�ش.
فلي�ك  ب�ارشاف  باي�رن  وخ�اض 
ع�ىل  فف�از  االن  حت�ى  مبارات�ني 
اوملبياك�وس اليونان�ي -2صف�ر يف 
دوري ابطال اوروبا ليحجز بطاقته 
اىل ال�دور الثان�ي، وع�ىل بوروس�يا 
دورتموند برباعية نظيفة يف الدوري 

االملاني.

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن 
برش�لونة يراقب موهب�ة هولندية 
جديدة، تمهيًدا لضمه، بعد التعاقد 
م�ع الع�ب الوس�ط فرينك�ي دي 
يونج. وبحس�ب صحيف�ة »موندو 
ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن الالعب 
ه�و كالف�ن س�تينجز )20 عاًما( 

جناح أيمن نادي ألكمار الهولندي.
الهولن�دي  أن  إىل  التقري�ر  وأش�ار 
باتريك كلويفرت، مدير أكاديميات 
بمس�توى  معج�ب  برش�لونة 

ستينجز، ويراقبه منذ فرتة.
واس�تدعى رونال�د كوم�ان، املدير 
الفن�ي ملنتخ�ب هولندا، س�تينجز 

ملباراتي أيرلندا وإس�تونيا، ومن 
برش�لونة  يرس�ل  أن  املق�رر 
كشافيه ملتابعة الالعب عىل 

ملعب يوهان كرويف.
وخاض ستينجز 23 مباراة 
يف مختلف املس�ابقات هذا 
 9 املوس�م، حيث س�جل 

أهداف، وصنع 10

البوس�ني  النج�م  اع�رتف 
الع�ب  بيانيت�ش،  مريالي�م 
يوفنت�وس، بأن منتخب بالده ال 
التأهل لنهائيات كأس  يس�تحق 
األم�م األوروبي�ة 2020 من خالل 
التصفيات الحالية.  وقال بيانيتش 
عقب الهزيمة أم�ام إيطاليا بثالثية 
ال  »بالتأكي�د  البوس�نة:  يف  نظيف�ة 
نس�تحق التأهل ضم�ن أول مركزين يف 

املجموعة«.
وأض�اف: »تس�ببت إيطالي�ا يف الكث�ري م�ن 
املش�كالت لن�ا، لكننا ل�م نتمكن م�ن العودة 

للمباراة رغم الفرص التي أتيحت لنا«.
 وأوض�ح: »لكن هذا ال ينفي س�يطرة إيطاليا 

عىل املباراة وأحقيتها يف الفوز«.
 وتراجعت البوسنة للمركز الرابع برصيد )10 
نقاط(، لكنها تملك فرصة التأهل لليورو عرب 

ملحق دوري األمم األوروبية يف أذار املقبل.

 وخ�رج بيانيتش مصاًبا من املباراة، حيث 
كان يعاني من مشكلة يف فخذه األيمن.

 وقال: »آمل أال يكون األمر خطريًا، 
لق�د كن�ت أواج�ه هذه املش�كلة 
لف�رتة من الوقت، واآلن س�نرى 
عىل مدار األي�ام القليلة املقبلة، 
لكنني آم�ل أن أكون قد خرجت 
يف الوق�ت املناس�ب لتجن�ب أي 

يشء أسوأ«.

دفاع�ه  لرتمي�م  يس�عى مانشس�رت س�يتي 
لتقاري�ر  وفق�ا  املقبل�ة،  االنتق�االت  خ�الل 
صحفي�ة بريطانية، أك�دت أن فري�ق املدرب 
بي�ب جواردي�وال وض�ع اثن�ني م�ن املميزين 
لتعزي�ز  حس�اباته  ضم�ن  بالربيمريلي�ج 

الصفوف.
وعانى مانشس�رت س�يتي عىل الصعيد 
الدفاعي هذا املوسم، بعد رحيل قائده 
فينسنت كومباني، إضافة إىل إصابة 
الب�ورت،  إيمريي�ك  الثنائ�ي 

وجون ستونز.
ش�بكة  وأش�ارت 
سبورتس«  »سكاي 
إىل أن بيب جوارديوال، 
الفني ملانشسرت  املدير 
س�يتي، مهتم بالثنائي 

إيفانز وس�ويونكو، بعد أدائهم�ا القوي الذي 
ساهم يف احتالل فريقهما ليسرت سيتي املركز 

الثاني يف الربيمريليج.
وأشارت إىل أن تلك املرة ال تعد األوىل التي يسعى 
فيها الس�يتي للتعاقد م�ع إيفانز، حيث أبدى 
رغبة يف ضمه ع�ام 2017 عندما كان العًبا يف 
وست بروميتش، لكن الصفقة لم تتم، قبل أن 
ينتقل إىل ليسرت مقابل 3.5 مليون إسرتليني. 
وبفض�ل ثنائي�ة إيفان�ز وس�ويونكو، يعترب 
ليس�رت س�يتي األقوى دفاعًيا يف الربيمريليج 

حتى اآلن، حيث استقبل 8 أهداف فقط.
جدي�ر بالذك�ر أن مانشس�رت س�يتي ح�اول 
ض�م ه�اري ماجواير، مدافع ليس�رت س�يتي 
السابق، إىل أنه فشل أمام املقابل الذي عرضه 
مانشسرت يونايتد، الذي حسم الصفقة مقابل 

85 مليون يورو.

ق�ال مانويل نوير، ح�ارس وقائد املنتخ�ب األملاني 
لكرة القدم، إن املنافس�ة عىل حراسة مرمى الفريق 
ليس�ت ق�ارصة ع�ىل املنافس�ة الثنائية م�ع مارك 

أندريه تري شتيجن وحسب.
ويف مقابل�ة مع بوابة »ش�بورت بوترس« الرياضية، 
ق�ال نوير: »م�ارك بالطبع حارس ممت�از، لكن إذا 
قل�ت إنه مناف�يس الحقيقي الوحيد، ل�ن يكون هذا 
ع�داًل بالنس�بة للح�راس اآلخرين. ولذل�ك، أجد من 
الصع�ب ويف بعض األحيان من قلة االحرتام الحديث 

عن منافسة ثنائية مزعومة«.
وم�ن املنتظر أن يخوض نوي�ر مباراته الدولية رقم 
92 أمام منتخب بيالروس يف مدينة مونشنجالدباخ 
اليوم الس�بت، يف إطار التصفي�ات املؤهلة لنهائيات 
كأس األمم األوروبية )يورو 2020(، عىل أن يحرس 
تري ش�تيجن مرم�ى املانش�افت يف مب�اراة منتخب 

أيرلندا الشمالية التي تقام بمدينة فرانكفورت يوم 
الثالث�اء املقبل، وذلك وفقا ملا وع�د به يواكيم لوف، 
املدي�ر الفن�ي للمنتخب بتقس�يم آخ�ر مباراتني يف 

التصفيات بني الحارسني الكبريين.
وكانت ترصيحات تري شتيجن التي أدىل بها يف أيلول 
امل�ايض والت�ي ش�كا فيها من جلوس�ه ع�ىل مقعد 
الب�دالء، أث�ارت نقاش�ات مفتوحة ح�ول الحارس 

األسايس للمنتخب األملاني.
وهناك مرش�حون آخ�رون غري نوير وتري ش�تيجن 
للقي�ام بدور الحارس األس�ايس للمانش�افت، وهم 
برين�د لين�و ح�ارس آرس�نال وكفني ت�راب حارس 
آينرتاخ�ت فرانكف�ورت واملصاب حالي�ا. وُيْنَظر إىل 
ألكس�ندر نوبل ح�ارس ش�الكه باعتب�اره حارس 
املس�تقبل، حيث أنه ل�م يتم اس�تدعاؤه إىل املنتخب 

األول بعد.

قال رونال�د كومان املدير الفن�ي ملنتخب هولندا، 
إن مواطن�ه ممفيس ديباي نج�م ليون الفرنيس، 
جاهز للعودة من جديد للدوري اإلنجليزي املمتاز.

وأم�ى ديباي )25 عاًما( عامني مع مانشس�رت 
يونايت�د قب�ل أن ينتقل لصف�وف أومليبك ليون يف 

كانون الثاني 2017.
وارتبط اس�م ديباي مؤخرًا بالعودة إىل مانشسرت 
يونايتد، أو االنتقال إىل صفوف توتنهام هوتسبري.

وأض�اف كوم�ان يف ترصيحات لش�بكة س�كاي 
س�بورتس الت�ي تابعتها »املراق�ب العراقي« قبل 
مواجه�ة أيرلن�دا الش�مالية يف تصفي�ات ي�ورو 
2020 »ديب�اي أصبح العًبا أفضل منذ رحيله عن 

إنجلرتا«.
وأض�اف »أعتق�د أنه العب ب�ارز اآلن، خالل فرتة 
وجوده يف مانشسرت يونايتد كان صغريًا للغاية«.

وتاب�ع »إن�ه اآلن أكثر خ�ربة ويس�تطيع العودة 

للربيمريلي�ج م�ن جديد، م�ا أظه�ره لهولندا أمر 
رائع«.

وخت�م كوم�ان حديث�ه بقول�ه »أنا س�عيد حًقا 
ألن لدين�ا ه�ذا الن�وع م�ن الالعب�ني يف منتخبنا 

الهولندي«.

يخطط مانشس�رت يونايتد، للتخ�يل عن نجمه، من 
أجل تموي�ل صفقة التعاقد م�ع النرويجي إيرلينج 

هاالند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي.
وذكرت صحيفة مريور أن مانشسرت يونايتد يرغب 
بش�دة يف بيع العبه التش�ييل أليكس�يس سانشيز، 
الذي يلعب هذا املوسم لصالح إنرت ميالن عىل سبيل 

اإلع�ارة. وال يهت�م أويل جون�ار سولس�كاير مدرب 
املان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنرت 
مي�الن يف نهاية املوس�م الجاري، علًم�ا بأن الالعب 

يغيب حالًيا بسبب اإلصابة.
 وأضافت الصحيفة أن مانشس�رت يونايتد س�ريحب 
ب�أي ع�روض مقدم�ة م�ن أندي�ة أخ�رى بش�أن 

أليكس�يس سانش�يز، من أجل التخلص من راتبه 
األسبوعي املرتفع، بجانب تمويل صفقة هاالند.

ويس�عى املان يونايتد إىل استعارة هاالند يف الشتاء، 
رغم أن الالعب ارتبط باالنتقال ألكثر من فريق مثل 
ريال مدريد وبرش�لونة ويوفنت�وس وبايرن ميونخ 

وليفربول ونابويل.

بيانيتش ينتقد العبي البوسنة بعد الخسارة من إيطاليا

جوارديوال يسعى الى ترميم دفاعات السيتي

كومان يدعم عودة ديباي للدوري االنكليزي

نوير: تير شتيجن ليس منافسي الوحيد

مانشستر يونايتد يستعد للتخلص من سانشيز

البافاري يقرر اإلبقاء على مدربه فليك

موهبة هولندية على رادار برشلونة

رسمًيا..
 هاينر 

رئيسا لبايرن 
ميونخ 
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
 التشبيه

هو عقد مقارنة بني ش�يئني أو أمرين، اشرتكا يف 
صف�ة، وزاد أحدهما فيها ع�ن اآلخر، مع إظهار 
أداة التش�بيه أو حذفها، وإظهار وجه الش�به أو 
حذفه. والهدف من التش�بيه إضفاء الجمال عىل 
العب�ارة يف التعبري االنفعايل، والتوضيح يف التعبري 
املوضوعي، وجه�ه كالبدر نورا. األرض كالبيضة 

استدارة.

ج�اء رج�ل إىل فقي�ه، فق�ال: أفط�رت يوماً يف 
رمضان. فق�ال له الفقيه: اق�ِض يوماً مكانه. 
قال: قضيت، وأتيت أهيل وقد صنعوا »مأمونية« 
)نوع م�ن الحل�وى الفاخرة(، فس�بقتني يدي 
إليه�ا، فأكل�ت منها، ق�ال الفقيه: اق�ِض يوماً 
مكان�ه. قال الرج�ل: قضيت، وأتي�ت أهيل وقد 
صنعوا هريس�ة، فس�بقتني يدي إليه�ا. فقال 
الفقيه: أرى أال تصوم بعد ذلك إال ويدك مغلولة 

إىل عنقك.

طرائف من التراث 

باسم فرات: اهدي فوزي بجائزة » قابوس« الى المتظاهرين السلميين الوطنيين 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

وقال باس�م فرات يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي( إن ف�وزه بجائ�زة ثالثة يف أدب 
الرحالت ألقى بمسؤولية أكرب عىل عاتقه، 
معت�ربا الجائ�زة محف�زا كب�ريا لرحالت 
جديدة ومغامرات مختلفة، سيخوضها يف 

املستقبل القريب.
ث�الث م�رات  ف�وزه  أن  ف�رات  وأوض�ح 
بجوائز يف أدب الرحالت »هو بال أدنى شك 
مس�ؤولية أكرب تقع ع�ىل عاتقه« فكيف 
الس�لطان  )جائ�زة  الثالث�ة  »والجائ�زة 
قاب�وس( هي األك�رب عربي�ا وواحدة من 

أكرب جوائز العالم«، عىل حد قوله.
وي�رى ف�رات أن مجموع خم�س جوائز 
ُتش�كل  ال  العربي�ة  الثقاف�ة  يف  ك�ربى 
لجائ�زة  املادي�ة  القيم�ة  بمجموعه�ا 
الس�لطان قابوس )التي نالها عن جدارة 
واس�تحقاق تتويجا لرحالت ش�ملت 39 
بلدا عربيا وعامليا، كتب عنها 5 كتب حتى 

اآلن يف أدب الرحلة(.
ويتوقع باس�م ف�رات أن ف�وزه بالجائزة 

، س�يحفزه ملغام�رات قادمة )اكتش�اف 
بل�دان جدي�دة( ون�ر ع�رة كتب عىل 
أكث�ر  تحف�زت  بأنن�ي  »أع�رتف  األق�ل: 
وأصبحت أش�عر بأن تحقيق حلمي بنر 
عرة كتب عىل األق�ل لم يعد أمرا صعبا. 
هذه الجائزة محف�ز كبري لرحالت جديدة 

ومغامرات مختلفة.
ويلف�ت الرحال�ة فرات االنتب�اه إىل أن كل 
فوز ال يخلو من نشوة االنتصار، االنتصار 
عىل الذات، وأن الف�وز بجائزة ال يعني أن 
صاحبه�ا هو األفض�ل: جن�ي الجوائز ال 
يعن�ي أن الحاصل عليه�ا هو األفضل، بل 

يمكنه أن يكون األكثر حظاً . 
وعن تلقيه النب�أ األول حول فوزه بجائزة 
الس�لطان قابوس التقديري�ة 2019، قال 
باس�م: »بفرح حتماً، أقوله�ا بال بهرجة 
وال تبج�ح، لقد كنت أردد أن ال مس�تقبل 
يل، فمستقبيل غامض، وغري مأمون، وأنا 
عىل ش�فا حفرة يف أية لحظة أقع يف مأزق 
مايل مزمن، لكن مع الجائزة أصبحت أقل 

خوفا من املستقبل، هذا الخوف الذي كان 
ُينّغص عيّل فرحي، فخلف االبتس�امات يف 

صوري يكمن رعب من املستقبل«.
ع�ن جديده من الكتب يف أدب الرحلة، قال 

فرات: ل�دي أف�كار ألربعة كت�ب، وحتماً 
خالل أيام س�أبدأ بأحد ه�ذه الكتب التي 

أرجو أن أنجزها قبل نهاية العام القادم.
ويف اللحظ�ة األوىل إلع�الن نتائج الجائزة، 
كت�ب باس�م يف صفحت�ه عىل فيس�بوك: 
أهدي هذا الفوز )بأكرب جائزة عربية عىل 
حد قول�ه( للع�راق وللنب�الء املتظاهرين 
وصدق�اً.  حّق�اً  الوطني�ني  الس�لميني 
ش�كراً لكل األصدق�اء الذي�ن راهنوا عىل 
كتاباتي والذين فرحوا يل. والش�كر األكرب 
واألعظ�م ه�و للمؤمن�ني بوح�دة الرتاب 
العراقي واس�تقالله وس�يادته، املحاربني 
للفس�اد والطائفية والفئوية والعنرصية 
واالنعزالية، املؤمنني بعراق يسع الجميع، 
املؤمن�ني بالتظاه�ر الس�لمي الرافض�ني 

للعنف والدكتاتورية وقوة السالح .
يق�ول باس�م ف�رات إن ش�غفه بالس�فر 
والرتح�ال كان مبكرا جدا وكان هاجس�ا 
الزم�ه يف طفولت�ه وم�ع ذل�ك ل�م يجرؤ 
أن يب�وح ب�ه ملن حول�ه بس�بب الظروف 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة، لك�ن بمجرد 
العس�كرية،  الخدم�ة  ف�رتة  انته�ت  أن 

اجتاز باس�م الح�دود العراقية األردنية يف 
مغامرته األوىل الت�ي يطلق عليها »هجرة 
األردن« ي�وم 23 أبري�ل/ نيس�ان 1993 
يوم�ا،  و26  س�نوات  أرب�ع  واس�تمرت 
ليحصل ع�ىل موافقة للجوء إىل نيوزيلندا، 
التي أق�ام بها لثماني س�نوات ونيف، ثم 
توجه بعد ذلك إىل اليابان ليستقر به املقام 
يف هريوش�يما الياباني�ة الت�ي تعد فاتحة 
حقيقي�ة لجوالته الرحلية ومغامراته بني 

األرجاء.
ودخل�ت تجربة باس�م ف�رات الش�عرية 
ال�درس  يف  الرح�الت  أدب  يف  وكتب�ه 
رس�ائل  يف  تناوله�ا  وت�م  األكاديم�ي، 
ماجستري وأطروحات دكتوراه. وترجمت 
الت�ي  اإلنكليزي�ة  إىل  الش�عرية  كتابات�ه 
ص�درت له بها ثالث مجموعات ش�عرية، 
واإلس�بانية التي صدرت له بها مجموعة 
ش�عرية واح�دة، فضالً عن لغ�ات أخرى 
والفارس�ية  والروماني�ة  األملاني�ة  مث�ل 

والصينية واليابانية.

ع���رّ الش��اعر والرحالة العراقي باس��م فرات عن س��عادته بتتويج��ه ب�«جائزة الس��لطان قاب��وس التقديرية للثقاف��ة واآلداب 
والفن��ون« يف دورتها الثامنة له��ذا العام 2019، واصفًا الجائزة بأنها األك� عربيًا ومن أك� الجوائز العالمية من حيث القيمة 

الرمزية والمعنوية.

املراقب العراقي / متابعة ...
اقام مركز احي�اء الرتاث العلمي العربي يف جامعة بغداد  
و بالتعاون مع قسم الدراسات الفلسفية يف بيت الحكمة 
جلسة  نقاشية واستذكارية تحت عنوان ) مدني صالح 
محطة و ذكريات ( بمناس�بة ذكرى وفات�ه تناول فيها 

املتحدثون بعض املحطات يف حياة الراحل.
وقال الدكتور مجيد مخلف طراد رئيس املركز الذي القى 
املح�ارضة األوىل :ان العالقة التي ارتب�ط بها مع الراحل 
كان له�ا اثرا كبريا يف حياته الفكرية والثقافية، موضحا 
اه�م الس�مات االخالقي�ة الت�ي اتس�مت بها ش�خصية 
املرح�وم كالتواض�ع والس�ماحة والعف�ة واملوضوعي�ة 
وعزة النفس فضال عن االش�ارة اىل ’طريقة تدريسه غري 
التقليدي�ة والت�ي يركز فيها ع�ىل رضورة تعليم الطالب 
النق�د والتحلي�الت للنصوص الت�ي يقرأه�ا او يتعلمها 
مرك�زاً أيضا عىل قناعة االس�تاذ مدن�ي صالح برضورة 
تح�يل الف�رد باألخ�الق ألنها قاع�دة ثابت�ة يترصف من 
خاللها مع نفسه ومع االخرين ومن ثم املساهمة يف بناء 

املجتمع بإيجابية.
 وتناولت املحارضات األخرى التي القاها الدكاترة فيصل 
غ�ازي وجواد س�ماري ومحم�د فاضل وج�واد عبهول 
جوان�ب اخ�رى م�ن حي�اة واب�داع ومواقف وس�جاالت 
ومقام�ات املفكر الكبري الذي ولد يف ع�ام 1932، وأكمل 
دراس�ته بع�د تخرج�ه م�ن جامع�ة بغ�داد يف جامع�ة 
كامربي�دج يف بريطانيا. وكرس ج�زءا هاما من نتاجاته 
وكتابات�ه للنص املكان�ي ملدينته هي�ت الغافية عىل نهر 
الفرات غرب البالد التي كان يعدها عامال محفزا لإلبداع 
رغم تمرده عىل قيم الحياة البدائية فيها وعرفت نتاجاته 
اإلبداعية يف حقيل الفلسفة والنقد الشعري وأثارت جدال 
كبريا يف األوس�اط األدبية خصوص�ا كتاباته يف الصحف 
اليومي�ة . ويع�د الراحل مدني صالح من أول املش�تغلني 
واملهتم�ني بالفلس�فة يف العراق الحدي�ث، وعرفها بأنها 
ليس�ت كتاب�ات أو نظري�ات بقدر ما ه�ي رصخة تمأل 

الزمان لتؤسس إرادة القول.
وعم�ل مدن�ي صالح أس�تاذا للفلس�فة يف كلي�ة اآلداب 
بجامعة بغداد منذ س�تينيات الق�رن املايض وأصدر كتبا 
فلس�فية مثل “الوج�ود” عام 1955 و”أش�كال وألوان” 
ع�ام 1956 و” مقامات مدني صالح” عام 1989 فضال 
عن كتب مرسحية وتحليل نقدي وفلسفي، وبلغ اعتباره 
بنفس�ه بانه مصدر إشعاع للخري يمده بالشجاعة وعدم 

الخوف من أية سلطة سياسية حينذاك.

جلسة نقاشية و استذكارية 
عن مدني صالح 

مايا الحاج: المحجبة في بوركيني ليست ضحية، وإنما شخصية لها خصوصيتها وفرديتها
املراقب العراقي / متابعة...

قال�ت الروائي�ة اللبناني�ة  ماي�ا الح�اج ان املحجب�ة 
يف بوركين�ي ليس�ت ضحي�ة، وإنم�ا ش�خصية له�ا 
خصوصيته�ا وفرديته�ا .وأضاف�ت : ان روايتي األوىل 
ه�ي بمثاب�ة تط�ور عميل لعالقت�ي مع الكتاب�ة. لقد 
اعت�دت أن أكت�ب يوميات�ي يف س�ن صغ�رية ومن ثم 
أدركت أن نصويص اإلبداعية تلقى إعجاب أس�اتذتي، 
فتعّمقت عالقتي بها، إىل أن دخلت الصحافة وامتهنت 

الكتابة النقدية.
وتابع�ت :مل�اذا الرواية تحدي�دا؟ ألنني ببس�اطة أقرأ 
الروايات بدرجة أكرب من الشعر، أحب الروايات وأراها 
فن�ا قادرا عىل اختزال علوم وفن�ون ومعارف كثرية يف 
نص واحدبعد دراس�ة األدب الفرنيس، صارت عالقتي 
ب�األدب أكث�ر جدي�ة، وعرف�ت أّن هوايت�ي أصبح�ت 
دراس�تي وس�تغدو أيضا مج�ال عميل. لك�ن عالقتي 
بالفن لم تنحرص بالكتب ألنني من محبي املوس�يقى 
وامل�رسح، وأزع�م أّن وعي�ي األول تش�كل م�ن خالل 

مرسحيات كثرية شاهدتها يف طفولتي مع عائلتي.
واس�تطردت:بالعودة إىل تجرب�ة الرواي�ة األوىل، بدات 

كتابته�ا بفك�رة مختلف�ة تمام�ا، لكنن�ي طورته�ا 
واستغنيت عن نصف ما كتبته يف املرحلة األوىل وتخليت 
ع�ن أبط�ال آخرين لك�ي تبق�ى الفت�اة املحجبة ذات 
ال�رصاع الداخيل هي محور العم�ل. وجدت حضورها 
طاغي�ا وتس�تحق أن تكون بطلة وحيدة، ال س�يما أن 

موضوعها جديد ومختلف.
وبين�ت ان املحجب�ة هن�ا مختلف�ة عم�ا اعتدناها يف 
روايات وأعمال فنية اخرى. هي ليس�ت معادال لفكرة 
الذك�ورة والقم�ع والتعص�ب. إنه�ا تعك�س مفهوما 
جدي�دا من خالل فتاة جميلة وحرة ومس�تقلة، وإنما 

تعيش رصاعاً بني مسارين مختلفني تماماً.
وختمت :ان املحجبة يف بوركيني ليست ضحية، وإنما 
شخصية لها خصوصيتها وفرديتها بعيداً عن األفكار 
النمطي�ة التي تلصق بها. ويف س�ياق آخر، هي واعية 
تمام�ا إىل حقيقة انفص�ام مجتمعي ه�ي جزء منه. 
تخبط�ات البطلة يف ثنائياته�ا وتناقضاتها أردته مرآة 
لتخبط جيل كامل بني ثقافتني متناقضتني تحكمانه، 
وه�ذا ما ش�عرناه فعال بعد مايس�مى ث�ورات الربيع 

العربي.

املراقب العراقي/ متابعة...
ان تكون مبدعا يف مجال القصة 
بال�رضورة  يعن�ي  القص�رية 
أن تك�ون ق�ادرا ع�ىل التق�اط 
عاب�رة  لحظ�ات  واصطي�اد 
الحي�اة، وه�و م�ا  خاطف�ة يف 
يف  س�ليمان  أمان�ي  تفعل�ه 
»جوار  القصصي�ة  مجموعته�ا 
الص�ادرة عن منش�ورات  املاء« 
ضفاف والتي نتلمس يف ثناياها 
حف�را يف ش�خصيات مدروس�ة 
بعناي�ة تطرحها وقد انقس�مت 
بني الوع�ي ت�ارة والالوعي تارة 
أخ�رى، م�ع ت�وزع الف�ت ب�ني 
ليصب�ح  والالمأل�وف،  املأل�وف 
م�ن  حال�ة  متابع�ة  بإمكانن�ا 
واالنط�واء  أحيان�ا  االنبس�اط 
أحيان�ا أخرى، تتم�اىش وأقنعة 
ترتديها الش�خصيات يف قصص 
تش�ري أكثر مما ت�رصح، وتميل 
م�ع  ش�ديد  تكثي�ف  باتج�اه 
مضم�ون غن�ي مس�ترت، تغلفه 
صي�غ تعبريي�ة مفتوح�ة ع�ىل 

الرؤى واالحتماالت.
عموما فإن قارئ هذه املجموعة 
يالحظ أن صاحبتها تستبق ردة 
أفعال القراء املتغايرة تجاه فعل 

التجنيس يف عمل يرتاوح بني أن 
يكون س�رية أو م�روع رواية، 
ولربم�ا تجد في�ه قصدية جعله 

عمال تمحي معه حدود األجناس 
األدبي�ة، وهي الح�رية التي من 
شأنها إبقاء القارئ عىل الحافة 

القص�ص  إح�دى  ي�رد يف  كم�ا 
الت�ي يظه�ر فيه�ا رج�ل يميش 
جوار امل�اء »ك�ي ال تمس قدمه 
املاء خوف�ا من البل�ل«. ليصبح 
بإمكاننا القول إن العمل تختلط 
فيه معالم أكثر من جنس أدبي، 
يع�زز حكمن�ا هذا لغة ش�عرية 
مجازية تكون لها الغلبة يف كثري 
م�ن األوق�ات، كما ح�ني تحمل 
ال�ذات مس�ؤولية م�ا يق�ع لها 
بم�ا يف ذل�ك موتها فتق�ول: »لم 
يكن ثمة مقصل�ة. أنا اختلقتها 
م�ا  وه�و  رقبت�ي«.  ومنحته�ا 
يمكن تلمس�ه يف قصة »الش�يخ 
البحر« حي�ث التعابري الصوفية 
الالفت�ة. ال يف�وت ق�ارئ ه�ذا 
العم�ل بصمة األنث�ى الواضحة 
يف قص�ص تحك�ى م�ن وجه�ة 
نظر امرأة كما يف قصة »دوران« 
الالف�ت  امل�رأة  انحي�از  حي�ث 
لجانبها األموم�ي وإن كان عىل 
حس�اب الزوج، وه�و ما عربت 
عنه النهاية بكلمتني حاس�متني 
»أبقي�ه عن�دي« قاص�دة االبن، 
وهو شعور األمومة نفسه الذي 
يرد يف قصة »جنني« التي تصف 

فيها خروج الحياة من املرأة.

»جوار الماء« التقاط واصطياد لحظات عابرة خاطفة في الحياة

املراقب العراقي/ خاص...
ق�رر االتحاد الع�ام لألدباء 
والكّت�اب يف الع�راق تأجيل 
الجواه�ري  مهرج�ان 
الثالث�ة  ال�دورة  الش�عري 
اس�تمرار  بس�بب  ع�رة 
التظاه�رات التي تش�هدها 
وبع�ض  بغ�داد  العاصم�ة 

املحافظات.
وقال املتحدث باسم االتحاد 
عم�ر ال�رساي يف ترصي�ح 
العراق�ي(:  ل�)املراق�ب 
ان االتح�اد الع�ام لألدب�اء 
ق�رر  الع�راق  يف  والكّت�اب 
الجواهري  مهرجان  تأجيل 

ان  موضح�ا  الش�عري، 
التأجي�ل تم بالتش�اور مع 
والس�ياحة  الثقاف�ة  وزارة 

واآلثار.
و أض�اف ان االتحاد قرر ان 
يؤجل مهرج�ان الجواهري 
ال�دورة  الش�عري/ 
تضامن�اً  ع�رة،  الثالث�ة 
الش�عب،  تظاه�رات  م�ع 
وتكريساً لتعليق النشاطات 
األدبي�ة ف�ال ص�وت يعل�و 
عىل ص�وت املواطن�ني، وال 
قصي�دة أبلغ م�ن القصائد 
التي يس�ّطرها الش�هداء يف 

العراق األبي.

تأجيل مهرجان الجواهري 
الشعري بسبب التظاهرات

ترجمت كتاباته الى خمس لغات
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مختصون: الجلوس الخاطئ يساعد على تضرر العمود الفقري 

غوغل تتيح ميزة جديدة لخاصية »النطق«

اذا كنت من عشاق التسوق 
المفرط..راجع طبيب نفسي

كش�فت دراسة علمية حديثة أن إدمان التسوق ُيعترب بمثابة مرض 
عق�ي، مش�ددة ع�ى رضورة إعارت�ه االهتم�ام الذي يت�م إعطاؤه 
لألمراض العقلية األخرى.وأكد القائمون عى الدراسة، التي نرشتها 
صحيف�ة »التلغ�راف« الربيطاني�ة، ع�ى رضورة االع�راف بإدمان 
التس�وق مش�كلة ضمن مش�كالت الصح�ة العقلية، الفت�ن إىل أن 
التسوق عرب اإلنرنت زاد من حالة الهوس لدى الناس لرشاء منتجات 
ليسوا بحاجة حقيقية إليها.كما حللت الدراسة بيانات 122 شخصاً 
طلبوا املس�اعدة للتخلص من إدمان التسوق، حيث وجدت أن ثلثهم 
يعانون من أعراض متصلة باألمراض 
العقلي�ة، ومن االكتئ�اب والقلق 
وصعوبات التعامل مع الغري 
بمعدالت أعى من املعتاد.

يعت�رب  ال  وحالي�اً 
ال�دويل  التصني�ف 
التس�وق  إدم�ان 
ب�ل  عقلي�اً،  مرض�اً 
اضط�راب  مج�رد 
يف  التحك�م  يمك�ن 
دوافع�ه.إىل ذل�ك قال 
يف  النف�ي  الطبي�ب 
الطبية  هانوفر  جامعة 
يف أملاني�ا، وأح�د القائمن 
الدكت�ور  الدراس�ة،  ع�ى 
أس�ريد مولر: »حان الوقت حقاً 
لالع�راف بإدم�ان التس�وق كم�رض 
عقي، وإجراء املزيد من الدراس�ات يف كيفي�ة التصدي له وعالجه«.

ويس�تحق إدمان التس�وق اهتمام الحكومات وخرباء الصحة حيث 
إنه يؤثر عى ش�خص من بن كل 20 ش�خصاً، وفق الدراسة.وأشار 
الباحث�ون إىل أن ظه�ور املتاج�ر عى اإلنرن�ت والتطبيقات وخدمة 
التوصي�ل إىل املن�ازل فاقم�ت من أزمة إدمان التس�وق يف الس�نوات 
األخرية، مؤكدين أن نس�بة كبرية من هؤالء املدمنن يقومون برشاء 
أغراض ليس�وا بحاج�ة إليها، بل ويقوم البع�ض بتخزينها يف املنزل 

دون استعمالها نهائياً.

يصل »ال�دش انيزك�ي« ليوني�د إىل ذروة عرضه 
ال�ذي يش�تهر  الس�بت،  الي�وم  ليل�ة  الس�نوي 
بس�طوعه ولونه، وهو يتمي�ز ببعض من أرسع 
الصخور املتحركة ألي دش نيزكي، حيث يسافر 
النجم الواحد برسعة 44 مياًل يف الثانية، ويمكنك 
رؤي�ة حوايل 14 أو 15 نيزك يف الس�اعة إذا كانت 

السماء صافية.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديي ميل« الربيطانية، 
س�يكون هناك ع�دد أقل م�ن الني�ازك املرئية يف 
الس�ماء مقارنة بالزخات السابقة بسبب تلوث 
الض�وء الطبيع�ي أو فرة ما يقرب م�ن اكتمال 
القمر.من األفضل مشاهدة العرض بعد منتصف 

الليل، وإذا كنت تريد تصويره، فإن ناس�ا تويص 
باستخدام عدسة واسعة الزاوية لرؤية أكرب قدر 

ممكن من السماء.
وتقول وكالة الفضاء إن أفضل طريقة ملشاهدة 
العرض هي العثور عى منطقة بعيدة عن أضواء 
الش�وارع، وارتداء مالبس دافئة واالستلقاء عى 

قدميك نحو الرشق.
ويح�دث دش ليوني�د عندم�ا تس�قط الني�ازك، 
باتج�اه األرض بع�د االنطالق م�ن املذنب تيمبل 
تات�ل، والت�ى تح�رق وتتبخ�ر قب�ل أن تصل إىل 
سطح األرض، مما يتسبب يف سلسلة من الهواء 

الساخن الذي نراه كإطالق نار.

أطل�ق محرك البح�ث »غوغل«، مي�زة جديدة 
تتيح للمستخدم أن يتحقق من طريقة النطق 
الس�ليمة للكلم�ات، من خ�الل االعتماد عى 

الذكاء الصناعي.
وبفضل ه�ذه امليزة، يمكن للمس�تخدم الذي 
يبح�ث ع�ن طريق�ة النط�ق الصحيح�ة، أن 
يتفاع�ل م�ع املايكروف�ون، وحينم�ا يتلفظ 
تحلي�ل  ع�ى  »غوغ�ل«  س�يعمل  بالكلم�ة، 

الطريقة التي نطق بها.
ويف مرحلة الحقة، سيتلقى املستخدم تقييما 
لطريق�ة النطق، حتى يتبن مدى التوافق مع 
»النطق الس�ليم« الذي يعرضه محرك البحث 

»غوغل« للكلمة.
ومن فوائد هذه امليزة، أنها ترشد املستخدم إىل 
مكمن الخطأ، فتش�ري إىل الحرف الذي لم يجر 
نطقه عى نحو سليم، وحينما يتم تجاوز هذا 

التعثر، يؤكد »غوغل« أن النطق دقيق تماما.

وجرى إطالق هذه الخدمة، الجمعة، لكنها ما 
زال�ت يف مرحلة تجريبي�ة، وهي متاحة فقط 
عى أجهزة الهاتف الجوال، وفق ما ذكر موقع 

»ذا فريج« املتخصص باألخبار التقنية.
وتش�مل هذه املي�زة اللغ�ة اإلنجليزية فقط، 
واللكنة األمريكية عى وجه التحديد، أما اللغة 

اإلسبانية فستكون متاحة عما قريب.
وعى صعيد آخر، يعم�ل محرك »غوغل« عى 
تطوي�ر خدم�ة الرجمة، من خ�الل خاصية 

تظهر صورة الكلمة املرجمة.
فعى سبيل املثال، إذا أراد املستخدم أن يرجم 
كلمة »naranja« من اإلسبانية إىل اإلنجليزية 
فإن�ه س�يحصل ع�ى »Orange« إىل جان�ب 
ص�ورة الربتقال، لكن ه�ذه الخاصية تقترص 
فق�ط ع�ى كلمات تصف أش�ياء مادي�ة، أما 
املعاني املجردة فل�ن تظهر يف صور إىل جانب 

املضمون املرجم.

امل�وز م�ن الفواك�ه الش�هرية والت�ي يفضها 
الكث�ريون حيث يتميز بمذاقه الطيب وش�كله 
املختل�ف كم�ا يعت�رب م�ن الفواك�ه املفضل�ة 
ع�ن االطف�ال، فض�ال عن ذل�ك يحت�وى املوز 
عى نس�بة عالية من الفيتامين�ات والعنارص 
الغذائي�ة التي تعمل ع�ى تعزيز صحة الجهاز 

املناعي والوقاية من الفريوسات والعدوى.
وحس�ب ما ذكره موقع healthxchange فإن 

فوائد املوز عى الصحة هي:
م�ن  عالي�ة  نس�بة  ع�ى  امل�وز  1:يحت�وي 
الفيتامين�ات والعن�ارص الغذائي�ة التي تعمل 
ع�ى تعزيز صح�ة الجهاز املناع�ي ومقاومة 

العدوى والفريوسات.
2:يحت�وي املوز عى بع�ض العنارص التي تمد 
الجسم بالطاقة والحيوية لذلك ينصح بتناوله 

دائما لتعزيز صحة الجسم والركيز.
3:يحت�وي املوز عى بعض املواد التي تس�اعد 
االلتهاب�ات والق�رح  الرطي�ب وع�الج  ع�ى 
الهضمية لذل�ك ينصح بتناول�ه لعالج التهاب 

املعدة واملساعدة عى الهضم.
4:يحت�وي املوز ع�ى االلياف القابل�ة للذوبان 
وبالتايل فهو يساعد عى عالج االمساك وتعزيز 

صحة الجهاز الهضمي.
م�ن  عالي�ة  نس�بة  ع�ى  امل�وز  5:يحت�وي 
البوتاسيوم الذى يعمل عى تعزيز صحة القلب 

وضغط الدم والوقاية من الجلطات .
6:يحتوي املوز عى العديد من العنارص واملواد 
املضادة لألكس�دة التى تعمل عى تعزيز صحة 
الجس�م والوقاي�ة م�ن االم�راض الرسطانية 

املختلفة.

اكد مختصون يف الش�أن الصح�ي ان انحناء الظه�ر والرقبة 
لألم�ام من وضعيات الجس�م التي نتبعه�ا جميعاً وهى ترض 
بصحة العظام والعمود الفقرى بش�كل كبري، فجميعنا ننظر 

س�اعات  الكمبيوت�ر  أو  املحمول�ة  هواتفن�ا  إىل 
طويل�ة مع انثن�اء الرقب�ة ، ولكن يمكن 

أن تس�بب وضعية الجسم الخاطئة 
ظهور »األتب« أو انحناء الظهر.. 

ىف  علي�ه  نتع�رف  م�ا  ه�ذا 
السطور التالية، وفقاً ملوقع 

.  theconversation
وهن�اك نوعان من انحناء 
ف�رط  أو  الظهر:الح�دب 
انحن�اء الظه�ر لألم�ام، 
وهذا يشبه مرض »أحدب 
الش�خصية  نوت�ردام«، 

الش�هرية يف رواي�ة األديب 
هوجو،  فيكت�ور  اإلنجليزي 

غ�ري  أمام�ي  انحن�اء  وه�و 
طبيعي يف الظهر العلوي.

-انحناء الظهر الشائع »األتب«: هو 
حدوث حدب خلفي ويحدث بشكل شائع 

يف كب�ار الس�ن نظ�رًا للتأث�ريات الطويل�ة األجل 

لطريق�ة الوق�وف والجلوس الخاطئ�ة وتأث�ري الجاذبية عى 
العم�ود الفقري، ليبدو وكأنه منحنى م�دور من أعى الظهر، 

بالقرب من الرقبة، و«األتب« يشبه »سنام الجمل.
ق�د تك�ون آالم الرقب�ة بع�د العمل ع�ى مكتبك 
عالم�ة عى أن عمودك الفقري يعاني من 
مشكلة قد تس�بب فيما بعد انحناء 

الظهر.
وال يمكنن�ا الق�ول بأن وجود 
وضعية س�يئة للجس�م هو 
لح�دوث  مب�ارش  س�بب 
لكنه�ا  الظه�ر،  تق�وس 
عامل مساعد عى ظهور 

األتب.
وم�ن األس�باب األخ�رى 
ظه�ور  إىل  ت�ؤدى  الت�ي 
كثافة  انخف�اض  »األتب« 
العضالت يف العمود الفقري، 
العظ�ام،  كثاف�ة  انخف�اض 
وهو تركيز الكالس�يوم واملعادن 
)انخف�اض  العظ�ام  يف  األخ�رى 
الكثاف�ة يعن�ي أن�ك أكثر عرض�ة لخطر 

الكسور(؛ وانخفاض قوة عضالت الظهر.

 AirPods Pro حصلت س�ماعة 
من أبل عى أول تحديث للربامج 
الثابت�ة من�ذ ص�دوره، حيث تم 
م�ن  اإلصدارالجدي�د  تصني�ف 
 2B588 الربنامج الثابت باس�م
بينم�ا كان اإلص�دار ال�ذي ت�م 
ب�ه ه�و   AirPods Pro ش�حن 

. .2B584
 gadgetsnow وبحس�ب موق�ع 
الهن�دى، فيش�ريرقم املراجع�ة 
الثان�وي إىل أن الربنام�ج الثابت 
يحت�وي ع�ى إص�الح أخط�اء 
صغريأو تحس�ن محتمل، وفًقا 
Apple Insider مؤخرًا،  لتقرير 
وال يحتاج املس�تخدمن إىل فعل 
أي يشء لتثبيت الربنامج الثابت، 
حيث سيتم تطبيقه تلقائًيا عند 
بجه�از   AirPods Pro اتص�ال 

أيفون أوأيباد.
كذل�ك، فال توج�د آلي�ة تحديث 
محددة متاحة يمكن أن تفرض 
تحديًثا عى AirPods Pro، ولكن 
يمكن للمستخدمن التحقق من 
رق�م إص�دار الربنام�ج الثاب�ت 
م�ن خ�الل االنتق�ال إىل تطبيق 
اإلعدادات ث�م الضغط عى عام، 

.AirPods Proو About ثم
م�ع   AirPods Pro وتتواف�ق 
 iOS أجهزة أبل التي تعمل بنظام
 iPadOS أو  األح�دث،  أو   13.2
 watchOS 13.2 أو األح�دث، أو
 13.2 tvOS 6.1 أو األح�دث، أو
 macOS Catalina أو األحدث، أو

10.15.1 أو األحدث.

»آير بود« تطرح 
تحديث للبرامج 

الثابتة

أن  إىل  حديث�ة  دراس�ة  تش�ري 
األشخاص الذين يعانون من األرق 
أو من النوم املتقطع ربما يكونون 
بنوب�ة  لإلصاب�ة  عرض�ة  أكث�ر 
قلبية أو س�كتة دماغي�ة مقارنة 
باألف�راد الذين ال يعان�ون من أي 
مش�اكل يف النوم.وتابع الباحثون 
487200 ش�خص يف الصن لنحو 
10 س�نوات عندم�ا كان عمرهم 
51 عام�اً يف املتوس�ط. ول�م يكن 

ل�دى أي منهم تاري�خ من أمراض 
القل�ب أو الجلط�ات الدماغي�ة يف 
بداية الدراس�ة.وبعد ما يقرب من 
10 س�نوات م�ن املتابع�ة، كانت 
هن�اك 130032 إصابة بالس�كتة 
القلبي�ة  واألزم�ات  الدماغي�ة 
وأمراض أخ�رى مماثلة بن أفراد 

الدراسة.
كما كت�ب الباحثون يف دورية علم 
األعص�اب أن�ه بش�كل ع�ام كان 

األش�خاص الذين عانوا من ثالثة 
أعراض ل�ألرق، هي صعوبة النوم 
أو الن�وم املتقطع أو االس�تيقاظ 
يف وق�ت مبك�ر ج�داً يف الصب�اح، 
وصعوب�ة الركي�ز أثن�اء النه�ار 
بس�بب قل�ة الن�وم أكث�ر عرضة 
بنس�بة 18% لإلصابة بأزمة قلبية 
أو س�كتة دماغي�ة مقارن�ة م�ع 
م�ن ال يعان�ون م�ن أي م�ن هذه 

املشاكل.

دراسة: 13 مليون بدين في بريطانيا وحدهاطريقة تخلصك من اإلعالنات المزعجة في مواقع التواصل
هل شعرت يوما باالنزعاج من اإلعالنات 
الكث�رية ع�ى أش�هر ش�بكات التواص�ل 
وفيس�بوك  يوتي�وب  مث�ل  االجتماع�ي 
وتوير؟ حس�نا، هناك من جاء ليخلصك 

من هذا األمر.
فق�د انطلقت قب�ل أيام يف هدوء ش�بكة 
اجتماعي�ة جدي�دة تس�مى »دبلي�و تي: 
سوش�يال«، وتس�تند إىل نم�وذج تجاري 
االجتماعي�ة  الش�بكات  ع�ن  مختل�ف 
الكربى، من خالل االعتماد عى التربعات.

ويقف وراء امل�رشوع، الذي بدأ يف أكتوبر 
املايض، جيمي ويلز، املش�ارك يف تأسيس 
موسوعة ويكيبديا الشهرية، وعى الرغم 
من اعتماده عى نف�س طريقة التمويل، 
فإن ويلز أوضح اس�تقاللية كل مرشوع 

عن اآلخر.
االش�راك يف الش�بكة الجدي�دة مجان�ي 
تمام�ا، ولك�ن عملية التس�جيل تخضع 
لقوائ�م انتظار طويلة، م�ع توفري خيار 
تجن�ب  إمكاني�ة  للمس�تخدمن  يتي�ح 
االنتظ�ار نظ�ري مقابل ش�هري يبلغ 13 

دوالرا شهريا، أو 100 دوالر سنويا.
ووفق�ا ملوق�ع »زد دي ن�ت«، ل�م يدف�ع 

حت�ى اآلن لتجن�ب االنتظار س�وى 200 
ش�خص فقط ليتمكن�وا م�ن االنضمام 
للش�بكة، التي تضم حالي�ا أكثر من 78 

ألف مشرك، بحسب املوقع.
»فايننش�ال  صحيف�ة  م�ع  ح�واره  ويف 
تايمز« أوض�ح ويلز أنه ال يتوقع تحقيق 

»دبلي�و ت�ي: سوش�ال« أرباح�ا كب�رية، 
لكنه يأمل أن يس�اعد نموذج التمويل يف 

استمراريتها مستقبال.
وأضاف أيضا أنه يأمل أن تتمكن الشبكة 
إىل 500 ملي�ون  قريب�ا م�ن ج�ذب 50 

مشرك من جميع أنحاء العالم.

كشفت دراس�ة طبية حديثة أن معدالت البدانة 
العرشي�ن  خ�الل  ارتفع�ت  الربيطاني�ن  ب�ن 
عام�ا املاضي�ة، وفقا لتحليل عدد م�ن البيانات 

الحكومية . 
وتش�ري البيان�ات إىل أن�ه ق�د ت�م إعتب�ار نحو 
13 مليون ش�خص ف�وق س�ن 16 يعانون من 
الس�منة املفرطة يف عام 2017 - حيث س�جلت 

اآلرقام يف عام 1997 6.9 مليون
 ووص�ف خ�رباء الصح�ة ه�ذا االرتف�اع بأن�ه 
»مش�كلة ملح�ة« ، ألن الس�منة معروفة بأنها 
تسبب الرسطان وأمراض القلب والسكر النمط 

الثانى.
 ويأت�ي ذلك بعد أن أظه�ر تقرير نرشته »هيئة 
الصح�ة الوطني�ة« ىف بريطاني�ا مؤخ�را، أنه�ا 
أنفقت 1.075 مليار جنيه إس�رليني عى عالج 
مرض الس�كر م�ن النم�ط الثانى خ�الل العام 

املايض . 
 وكش�ف رئي�س هيئة الصح�ة الوطني�ة » أنه 
تم تس�جيل ارتف�اع قيايس بل�غ مليون مريض 
ت�م نقله�م إىل املستش�فى مع ح�االت متعلقة 
بالس�منة .. كما حطم مرض الس�كر ىف اململكة 
املتح�دة األرق�ام القياس�ية ىف االرتف�اع وفق�ا 

للتقديرات األخرية .

وق�د قدرت البيانات التى س�جلت ىف عام 2017 
، أن 29 يف املائ�ة م�ن البالغن يف إنجلرا يعانون 
م�ن الس�منة املفرط�ة ،وأن 64 يف املائ�ة م�ن 
البالغ�ن يعان�ون من زي�ادة يف ال�وزن.. وهذا 
ارتف�اع كبري من 18 و57 يف املائ�ة من البالغن 
الذي�ن يعانون م�ن الس�منة وزي�ادة الوزن يف 
بريطاني�ا يف ع�ام 1997 ، ع�ى التوايل.ويؤك�د 

خ�رباء الصح�ة ع�ى تس�جيل بريطاني�ا أعى 
معدالت السمنة يف أوروبا الغربية ، حيث ترتفع 
املعدالت بوت�رية أرسع من معدالتها يف الواليات 
املتح�دة .. ويعاني ثلث األطفال الذين يغادرون 
املدارس االبتدائية من زيادة الوزن أو الس�منة ، 
وُيعتقد أن مع�دالت اململكة املتحدة اآلن ضعف 

مستوى عام 1993.

لعالج االلتهابات استهلك هذا النوع 
من الفواكه

االرق قد ينتهي بنوبات قلبية مزمنة

الليلة..االرض تشهد غزو نيزكي
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والدة 3 نمور فارسية مهددة باالنقراض كاميرا توثق عملية 
سرقة »احترافية« 
في 22 ثانية فقط

سعودي حاول تحدي 
الطبيعة فدفع ثمن تهوره

صياد يلتقط صورة لغزال نادر له 3 قرون   

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف مسؤولون عن والدة ثالثة 
الفارس�ية  النم�ور  م�ن  أش�بال 
حيوان�ات  حديق�ة  يف  الن�ادرة 
لش�بونة، وهي جزء م�ن برنامج 
أوروب�ي لتكاث�ر األن�واع املهددة 

باالنقراض.
الثالث�ة يف  وق�د ول�دت األش�بال 
العاصمة الربتغالية يف مايو، لكن 

لم يعلن عن هذا األمر من قبل.
وق�ال مدي�ر الربنام�ج خوس�يه 
دياس فرييرا: »شهدت كل حدائق 
ه�ذا  يف  املش�اركة  الحيوان�ات 
الربنام�ج بش�كل س�نوي حاالت 
والدة له�ذه األن�واع، لكنها الحالة 
األوىل التي تحصل يف لش�بونة منذ 

سبع سنوات«.
وحتى منتصف الق�رن العرشين، 
منت�رشا  الف�اريس  النم�ر  كان 
املناط�ق  يف  واس�ع  نط�اق  ع�ى 
الجبلية ع�رب القوقاز، لكن أعداده 
انخفضت بش�كل كب�ري، حتى أنه 
اختف�ى تماما يف بع�ض املناطق، 
بش�كل  ذل�ك  يف  الس�بب  ويع�ود 

أسايس إىل النشاطات البرشية.

وأطل�ق برنامج إلعادة تكاثر هذه 
الس�نوريات إىل القوق�از يف العام 

.2016
وستبقى هذه األشبال مع والدتها 
حتى تبلغ ما بني 18 و24 ش�هرا، 
ليت�م إرس�الها الحق�ا إىل حدائ�ق 
حيوانات أخ�رى لتكون جزءا من 

الربنامج األوروبي.
وأفاد فريي�را بأن هناك حوايل ألف 
نمر فاريس تعيش حاليا يف الربية، 
400 منها يف إيران والبقية موزعة 
بني أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.

 املراقب العراقي /متابعة...
التقطت كامريات املراقبة يف مطار لندن، 
واقع�ة رسق�ة قام به�ا أربع�ة لصوص 

بشكل احرتايف.
ون�رشت صحيف�ة »دييل مي�ل« الفيديو 
الذي يظهر خالله أح�د الركاب يف املطار 
يق�ف بجوار حقائبه، قبل أن يقرتب منه 

اللصوص.
وقام أح�د اللص�وص بمحادث�ة الراكب 
حت�ى يق�وم بتش�تيته، فيم�ا ق�ام آخر 
بالوق�وف ب�ني الراك�ب والحقيب�ة املراد 
رسقته�ا حتى ال يراها وقام ثالث بتبديل 

الحقيبة.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن عملية الرسقة 
تم�ت خالل 22 ثانية فق�ط، وقامت بها 
عصاب�ة مكونة م�ن ثالثة مكس�يكيني 

ورابع من بريو.
 وتمكنت قوات الرشطة من القبض عى 
العصاب�ة أثن�اء فرارهم م�ن بريطانيا، 

استعدادا للعودة إىل بالدهم.
وحكمت املحكمة بالس�جن أربع سنوات 
ل�كل ف�رد يف العصابة، وطرده�م خارج 
البالد عن�د انتهاء م�دة العقوبة، كما تم 

إعادة املرسوقات إىل أصحابها.

املراقب العراقي / متابعة...
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
مقطع فيديو لش�اب ح�اول عبور أحد 
األودية الجارفة بمركبته يف السعودية.

ويظه�ر يف الفيديو الش�اب وهو يخرج 
م�ن س�يارته محاوال إنقاذ نفس�ه من 
الغ�رق، بع�د أن ج�رف الس�يل املركبة 

وتعطلت بشكل مفاجئ.
يذك�ر أن املديرية العام�ة للدفاع املدني 
طالب�ت املواطنني واملقيم�ني برضورة 
أخذ الحيطة والحذر وتجنب التواجد يف 

األودية ومصارف السيول .

املراقب العراقي/ متابعة... 
تمك�ن صياد س�ابق م�ن التقاط 
ع�ى  ووضعه�ا  لغ�زال  ص�ورة 
موق�ع  ع�ى  الخاص�ة  صفحت�ه 
التواصل االجتماعي »فيس�بوك«، 
حيث اعت�اد كل ي�وم وضع صور 
جدي�دة لحيوان�ات ق�ام بالتقاط 

صور لها.
الصياد األمريكي املعروف باس�م، 
س�يفني ليندب�ريغ، والبال�غ م�ن 
العم�ر 75 عام�ا لم يك�ن يعلم أن 
الص�ورة الت�ي التقطه�ا للغ�زال، 

تعترب من الصور النادرة.
فف�ي الصورة يظهر غ�زال بثالثة 
قرون، وبحس�ب ما قاله الطبيب 
البيطري، س�تيف إدواردز، إن هذا 

يعت�رب اكتش�اف تج�ده »م�رة يف 
املليون«.

يف الوق�ت الذي علق الكثريون عى 
الص�ورة ب�أن الغ�زال يعت�رب من 
الن�وع النادر، وس�بب نم�و قرن 
ثالث يعود ملشاكل يف الرباعم وهي 

الرتكيب الذي يدعم نمو القرون.

شركة إسرائيلية تطور تقنية تستخدم 
في مراقبة واعتقال الفلسطينيين 

املراقب العراقي/ متابعة...
ووفقا مل�ا نرشت�ه وكال�ة »رويرتز«، 
خضعت رشكة »إني فيجن« التي يقع 
مقرها خارج تل أبيب، للتدقيق عقب 
ن�رش تقارير أفادت ب�أن التكنولوجيا 
الت�ي طورته�ا الرشك�ة تس�تخدم يف 
مراقبة الفلس�طينيني الذين يعيشون 

يف الضفة الغربية املحتلة.
ونف�ت رشكة »إني فيجن« اس�تخدام 
خدماته�ا يف مثل هذا األم�ر، لكنها لم 

ترد عى طلب تعقيب.
ويعك�س التحقي�ق ش�عورا متزاي�دا 
بعدم االرتياح داخ�ل الواليات املتحدة 
باس�تخدام  املراقب�ة  تج�اه  وغريه�ا 
تكنولوجي�ا التعرف ع�ى الوجه التي 
تق�ول جماع�ات معني�ة بالدفاع عن 
الحري�ات املدني�ة إنه�ا قد ت�ؤدي إىل 
اعتق�االت ظامل�ة وتح�د م�ن حري�ة 

التعبري.
وأعلنت »مايكروس�وفت« األخالقيات 
الخاص�ة بالتع�رف عى الوج�ه العام 
امل�ايض قائلة إن الرشك�ة »تدافع عن 
الديمقراطي�ة  الحري�ات  ضمان�ات 
للن�اس يف س�ياقات املراقب�ة إلنف�اذ 

القانون ولن تقدم تكنولوجيا التعرف 
ع�ى الوج�ه يف س�ياقات نعتق�د أنها 

تعرض هذه الحريات للخطر«.
إن  »مايكروس�وفت«  وقال�ت 
هول�در س�يقود فريق�ا م�ن رشك�ة 
»كوفينجتون آن�د بريلينج« للمحاماة 

إلجراء التحقيق.
م�ن جهت�ه ق�ال الخبري يف الش�ؤون 
االمني�ة محم�د امل�ري أن كامريات 
املراقبة يف املحالت والش�وارع العامة 
اصبح�ت س�مة م�ن س�مات العر 
الحدي�ث وه�ي توف�ري االم�ن الذاتي 

للمواطنني خوفا من الرسقات.
يج�ب  املراقب�ة  كام�ريات  أن  واك�د 
واملن�ازل  املح�الت  داخ�ل  تك�ون  ان 
ق�وات  أن  حي�ث  خارجه�ا  ولي�س 
االحت�الل االرسائي�يل اس�تغلت وجود 
ه�ذه الكام�ريات يف تنفي�ذ اعتقاالت 
ومالحق�ة الفلس�طينيني بع�د تنفيذ 
العمليات من خالل مداهمتها ملناطق 
كامل�ة ومص�ادرة كافة التس�جيالت 
منها.ب�دوره املحل�ل الس�يايس احمد 
رفيق عوض، قال ان كامريات املراقبة 
يف فلسطني موضوع بالغ الحساسية 
بس�بب غي�اب الدولة وانف�الت االمن 

والبطالة وزيادة نسبة الرسقات.
وق�ال ع�وض ان كام�ريات املراقب�ة 
منضبط�ة  مث�ال  وم�ر  االردن  يف 
بالقوان�ني املحلية ويج�ري تثبيتها يف 

اماكن محددة فقط .
واك�د أن اس�تخدامها ه�و ن�وع من 
الف�رتة  ان ارسائي�ل يف  اال  الحماي�ة، 
لحظ�ة  اي  يف  تس�تطيع  االخ�رية 
مصادرة تس�جيالت ه�ذه الكامريات 
ع�ى  الحص�ول  يف  واس�تخدامها 

معلومات امنية.

أعلنت شركة 
»مايكروسوفت« تكليف 

وزير العدل األمريكي 
السابق إريك هولدر 

بالتحقيق فيما إذا كان 
استخدام تكنولوجيا 
التعرف على الوجه 

التي طورتها شركة 
إسرائيلية ناشئة مولتها 

»مايكروسوفت« يتماشى 
مع أخالقيات الشركة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
برع الشاّب الفلسطيني محمد الشنباري 
)24 عام�اً( يف تقديم ألع�اب التوازن بعد 
أن استطاع تثبيت مجموعة علب معدنية 
داخ�ل إط�اٍر خش�بي علقه ع�ى غصن 
ش�جرة بطريق�ٍة احرتافية، ث�م حركها 
يمينا وش�ماال دون أن تس�قط رغم أّنها 
مصفوف�ًة ف�وق بعضه�ا بطريق�ٍة غري 

منتظمة.
ويستخدم الش�نباري يف تحدياته معظم 
األث�اث املنزيل مث�ل الك�ؤوس الزجاجية 
والعب�وات الفارغة وأنابي�ب الغاز املنزيل 
واألخش�اب وبعض األجهزة الكهربائية 

الثقيلة، ويتخذ من فن�اء منزله املزروع 
بع�دد م�ن األش�جار مس�احًة لتطوي�ر 

موهبته وتنفيذ تحديات غريبة.
ويقول »محرتف�و هذا املج�ال بالخارج 
غالب�اً م�ا يمتلك�ون معرفة واس�عة يف 
قوان�ني الفيزياء وتفاصيله�ا، لكّن حايل 
مختل�ف عنهم، فكّل ما توصلت له حّتى 
هذه اللحظ�ة كان بالتجربة واملحاكاة.. 
ل�م أكمل تعليمي لظ�روف خاصة ولكن 
املوهبة ال عالقة لها بالتعليم عى األغلب 
واإلب�داع يف أّي مج�ال لي�س حك�راً عى 

املتخصصني«.
وينوه بالدعم املتواصل لعائلته وجريانه 
الكث�ري  إن  قائ�ال  موهبت�ه،  تعزي�ز  يف 
منه�م يدعون�ه يف املناس�بات الس�عيدة 
لتقدي�م عروٍض يف املج�ال الذي يحرتفه 
ويثنون ع�ى أدائه دائم�اً ويحثونه عى 

االستمرارية.
ل�م يكن يعل�م محم�د أّن مش�اركته يف 
مس�ابقة صي�ف غ�زّة املحلي�ة -الت�ي 
نظمها منتدى »ش�ارك« الشبابي خالل 
الع�ام الج�اري به�دف إب�راز املواه�ب 
مجتمعي�اً وإعالمي�اً- س�تكون عالم�ًة 
فارقة يف حيات�ه خاّصة وأّنه حصل عى 

املركز األول بني جميع املتنافسني.
ويق�ول »طالع�ت اإلع�الن ح�ني كن�ت 
أتصف�ح منصات التواص�ل االجتماعي، 
وقررت أن أعيش التجربة بعد جولٍة من 
التفكري ورك�زت فيها عى ماهية اليشء 
املختل�ف الذي يمك�ن أن أقدم�ه للناس 

وفزت ».

  فلسطيني يبدع في ألعاب
 التوازن بأثاث بيته !

بفارق مليار دوالر... غيتس أغنى رجل في العالم 

ضحية جديدة للسيلفي.. شالل يبتلع فرنسيا في تايالند
املراقب العراقي/ متابعة... 

تويف سائح فرنيس يف الثالثينات 
من عمره، عندما حاول التقاط 
ص�ورة »س�يلفي« بالقرب من 
ش�الل يف إح�دى ج�زر تايالند 

السياحية.
تايالن�د،  يف  الرشط�ة  وقال�ت 

الجمع�ة، إن س�ائحا فرنس�يا 
لقي حتفه، بعد ظهر الخميس، 
إثر س�قوطه من أعى ش�الل، 
التق�اط  يح�اول  كان  بينم�ا 

صورة سيلفي.
ووفق�ا لتقاري�ر، فق�د وقعت 
»ك�وه  جزي�رة  يف  الحادث�ة 

الت�ي  التايالندي�ة،  س�اموي« 
تعد شواطئها الرملية البيضاء 
املليئ�ة بالنخي�ل نقط�ة جذب 

للسياح.
وأوض�ح املس�ؤول يف الرشطة 
أن  التايالندي�ة  الس�ياحية 
الس�ائج الفرن�يس، البالغ من 
العم�ر 33 عام�ا، س�قط م�ن 
ش�الل »نا موييان�غ 2«، وهو 
امل�كان نفس�ه الذي ت�ويف فيه 
سائح إسباني يف يوليو املايض.

 وق�ال لوكال�ة فران�س برس، 
خالل اتصال هاتفي: »استغرق 
األم�ر س�اعات عدة النتش�ال 
جثته ألن الش�الل زلق وش�ديد 
االنحدار«، مش�ريا إىل أن املكان 
أغل�ق ووضع�ت الفت�ة تح�ذر 

السياح من خطر االقرتاب.
وأوض�ح املس�ؤول يف الرشطة 
أن صديق الس�ائح القتيل قال 
إن�ه كان يحاول التقاط صورة 

سيلفي، لكنه انزلق وسقط.

املراقب العراقي/ متابعة...
تنح�ى األمريك�ي جي�ف بيزوس 
مالك رشكة »أمازون« عن صدارة 
قائمة أغنى أغنياء العالم، بحسب 
تصني�ف جديد ملوق�ع »بلومربغ« 

األمريكي.
فبحس�ب التصني�ف الجديد فقد 
تف�وق بي�ل غيتس مال�ك رشكة 
األمريكي�ة،  »مايكروس�وفت« 

بع�د ارتفاع أس�هم رشكت�ه بعد 
العق�د ال�ذي وقعت�ه الرشكة مع 

البنتاغون.
قيمة عقد الرشكة األمريكية وصل 
لعرشة ملي�ارات دوالر، ويقتيض 
»مايكروس�وفت«  رشك�ة  م�ن 
إنشاء بنية تحتية لتخزين بيانات 

اإلدارة العسكرية األمريكية.
لرتتفع أسهم الرشكة، األمر الذي 

انعك�س عى ث�روة غيتس لتصل 
اىل 110 مليار دوالر.

ه�ذا واحتل جيف بي�زوس املركز 
الثان�ي بث�روة بلغ�ت 109 مليار 
دوالر، واحت�ل بينو أرن�و، رئيس 
»لوي�س  رشكات  مجموع�ة 
فيت�ون« و مويت هين�يس« فقد 
احتل املرتبة الثالثة ب�103 مليار 

دوالر.

امراءة حامل بـ4 كيلوغرامات 
من مخدر الحشيش 

املراقب العراقي / متابعة...
ألقت الرشطة يف الوالي�ات املتحدة القبض عى زوجني من 
والي�ة فلوريدا، ووجهت لهما تهمة تجويع طفلهما البالغ 

من العمر 18 شهرا حتى املوت.
وأخضع الزوجان، ش�يال ورايان أولريي، أطفالهما األربعة 
لحمي�ة نباتية صارمة، مكونة م�ن الخرضاوات والفواكه 
فق�ط، الل�ذان ت�م توقيفهم�ا األس�بوع املايض، بحس�ب 

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
وبحس�ب بيان صادر ع�ن إدارة رشطة كيب كورال، يف 27 
سبتمرب/ أيلول، فقد استجاب ضباط الرشطة لبالغ بشأن 
طفل يبلغ من العم�ر 18 عاما توقف عن التنفس يف منزل 
عائلته، وأعلن املسعفون الذين تم استدعاؤهم للمكان عن 

وفاته.
وكشف ترشيح جثة الطفل، أنه استسلم لظروف مرتبطة 
بالج�وع، بما يف ذلك الجفاف، واضطراب يف الكبد وتورم يف 

اليدين والقدمني.
كم�ا الحظ املحقق�ون يف من�زل الطفل املت�ويف، اثنني من 
أش�قائه األكرب س�نا، الذين ت�رتاوح أعمارهم ب�ني 3  و5 

س�نوات، وب�دا عليهم أنهم�ا يعاني�ان من س�وء التغذية 
الشديدة.

وكتبا يف إفادة خطية، أن كال الطفلني كانا شاحبني ولهما 
جلد أصفر، بينما كان أحدهما لديه أس�نانا سوداء بسبب 

تسوس األسنان.
وكانت هناك طفلة ثالثة يف مكان الحادث، تبلغ من العمر 

11 عاما، لكنها بدت أكثر صحة من أشقائها اآلخرين.
وقال�ت األم يف اعرتافاتها أمام الرشط�ة، إن طفلها املتويف 
ذو ال�18 ش�هرا، لم يتناول أي يشء آخر باستثناء حليبها 
األس�بوع ال�ذي س�بق وفاته، واعتق�دت وقتها أن س�بب 

انعدام شهيته هو نمو أسنانه.
ويف صباح يوم وفاته، عانى الطفل من مشاكل يف التنفس 
بع�د الرضاعة ملدة دقيقة، واعرتف�ت والدته للرشطة بأنه 
كان ينبغي عليها أن تطلب املساعدة الطبية له، ولكن بدال 

من ذلك كانت هي وزوجها نائمني.

يقتالن طفلهما بسبب »الحمية الغذائية«! 

املراقب العراقي/ متابعة...
تمكن مس�ؤولو األمن من ضبط 
يشء غ�ري متوق�ع ح�ول بط�ن 
ام�رأة حام�ل، عى الح�دود بني 

األرجنتني وتشييل.
الجم�ارك  مس�ؤولو  واكتش�ف 
األرجنتيني�ون، أن »املرأة لم تكن 
تحمل طفال، ب�ل 4 كيلوغرامات 
الحش�يش، تحاول  م�ن مخ�در 
تهريبه�ا عرب الح�دود متظاهرة 

أنها يف أشهر الحمل األخرية«.
وكش�فت وس�ائل إعالم محلية، 
نقط�ة  يف  اعتقل�ت  الس�يدة  أن 
تفتيش تابعة للرشطة، بمنطقة 
تعرف باسم »فايل دي أوكو قرب 
الحدود بني األرجنتني وتش�ييل«، 
مؤكدة أن املرأة املهربة، رصحت، 
بع�د التحقيق معه�ا، أنها كانت 
متوجه�ة إىل منطق�ة باتاغونيا 

الحدودية.
الح�ظ ضباط يف نقط�ة حدودية 
ب�ني األرجنت�ني وتش�ييل ش�يئاً 
»غ�ري طبيع�ي« يف بط�ن ام�رأة 
تبدو كأنها حام�ل، فأرصوا عى 
لتفتيش  وإخضاعه�ا  توقيفه�ا 
املفاج�أة غ�ري  فكان�ت  دقي�ق، 
pic. املتوقعة.#الرؤية_بال_حدود

twitter.com/FwrE3KqTTH
ونرشت وزيرة األمن األرجنتينية 
باتريش�يا بولريتش، صور املرأة 
يف حس�ابها عى »تويرت«، وقالت 
إن املوقوف�ة »صنع�ت بطنا من 
العجني، وخبأت داخله املخدرات 
- القن�ب الهن�دي«. وذك�رت أن 
امل�رأة أرجنتينية األص�ل، وكانت 
اعتقال�ه  ج�رى  رج�ل،  برفق�ة 
أيضا، بعدم�ا كان بدوره يحاول 

تهريب كمية من املخدرات.

»رائحة جوارب« تعيد طائرة إلى مصنع إيرباص
 املراقب العراقي/ متابعة...

تعت�زم رشكة ط�ريان يف كاليدوني�ا الجدي�دة، إعادة 
طائرة »إيرباص« جديدة من طراز »إيه 330 نيو« إىل 
مصنع املجموعة يف مدينة تولوز الفرنس�ية، بس�بب 
روائح غريبة داخل املقصورة تشبه رائحة »الجوارب 

املبللة«.
ودخل�ت ه�ذه الطائرة الخدم�ة يف الرابع م�ن أكتوبر 
امل�ايض، يف إطار تجدي�د كامل أس�طول الرشكة التي 

تلقت يف أغسطس، طائرة أوىل من هذا الطراز.
وقال املدير العام للرشك�ة، ديدييه تابريو، إن »رائحة 
جوارب مبللة أثارت انزعاج أفراد الطاقم، مرات عدة، 
خالل مرحلتي اإلقالع والهبوط«.وأشار إىل أن فحوصا 
علمية س�محت بربط ه�ذه الرائحة بت�رسب للزيت، 

وفق ما نقلت فرانس برس.
وتوقف�ت هذه الطائ�رة من طراز »إيرب�اص ايه 330 
نيو« عن التحليق منذ أس�بوعني، وس�تعاد إىل مصنع 
»ايرباص« يف تولوز بعدما فش�ل فنيون متخصصون 
يف الصيانة أرسلهم املصّنع األوروبي ومجموعة »رولز 
روي�س« إىل نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة،« يف حل 

إيجاد حل دائم لهذه املشكلة«.

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.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47

5:23

11:83


