
المتظاهرون بانتظار تنفيذ المطالب المهمة في اصالح 
النظام وتعديل الدستور واالنتخابات

من يمنح تذكرة عودة المحتجين الى منازلهم؟

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
ب�دت مطال�ب املتظاهري�ن تتضح 
تدريجي�اً بع�د ان كان�ت تش�وبها 
ن�وع م�ن الضبابية يف االي�ام االوىل 
النطالقها ، وأخذت طابعاً سياسياً 
بع�د ان كانت املطالب تدور يف اطار 
الخدمات والتعيينات والقضاء عىل 

البطالة والفساد.
ويمكن من خالل متابعة الشعارات 
الت�ي رفعت من داخ�ل التظاهرات 
يف س�احة التحري�ر، معرف�ت اهم 
املطال�ب، والت�ي دع�ت اىل رضورة 
وإج�راء  الحكوم�ة  اس�تقالة 
انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون 
ناهي�ك   ، والدس�تور  االنتخاب�ات 
بالقض�اء  املتعلق�ة  االم�ور  ع�ن 
ع�ىل املحس�وبية والفس�اد وتوفري 

الخدمات.
وبم�ا ان تل�ك املطال�ب تحت�اج اىل 
س�قف زمن�ي لتنفيذها ق�د يطول 
ويقرص حسب نوع املطالب ، فانه 
يحت�اج اىل جه�ة تنال رض�ا وثقة 
بإرشافه�ا  لل�روع  املتظاهري�ن 
وتنفيذه�ا لتلك املطال�ب عىل وفق 
الدس�تور والقان�ون، لك�ي يع�ود 

املتظاهرين اىل منازلهم.
لذا يرى مختصون للشأن السيايس 
الحكوم�ة  ت�رع  ان  رضورة  اىل 
بتنفيذ عدد من مطالب املتظاهرين 
الرسيعة إلعادة الثقة بني الطرفني 

، والروع بتلبية جميع املطالب. 

ويؤك�د املحلل الس�يايس حافظ ال 
بشارة ان السلطة اجمعت بمختلف 
مس�مياتها عىل مروعية مطالب 
رضورة  اىل  ودع�وا   ، املتظاهري�ن 

تنفيذها لضمان طمئنتهم ».
وق�ال ال بش�ارة يف حدي�ث خ�ص 
ب�ه »املراق�ب العراق�ي« ان »تنفيذ 
املطالب يحتاج اىل هدوء يف الشارع 

وسقف زمني يمنح املتظاهرين اىل 
الطبقة السياس�ية للروع بتنفيذ 
االجراءات القانونية والدستورية ».

وأضاف ان »الحكوم�ة عليها البدء 
بالخطوات الرسيعة التي ال تحتاج 
يف  انجازه�ا  ويمك�ن   ، الوق�ت  اىل 
تل�ك  وغالبي�ة  رسيع�ة  توقيت�ات 
املطالب�ات يمك�ن حس�مها خالل 

اكثر من أسبوع ».
ولف�ت اىل ان »الثقة ب�ني املتظاهر 
والطبق�ة السياس�ية ل�ن تع�ود ، 
دون ان يلم�س املتظاه�ر مبارشة 
الحكوم�ة بتنفيذ تل�ك املطالب عىل 

ارض الواقع«.
وأش�ار اىل ان »الحكوم�ة مطالب�ة 
بالجلوس مع الربملان لوضع اولوية 

باملطالب، وعرضها بش�كل مبارش 
عىل املتظاهري�ن، لكن الحكومة يف 
ح�ال صمت مطب�ق وهذا م�ا يثري 

االستغراب«.
وتاب�ع آل بش�ارة ان »بيان�ات عبد 
امله�دي االخ�رية »فارغ�ة« وبعيدة 
بينم�ا  املتظاهري�ن،  ع�ن مطل�ب 
الوق�ت يحتاج اىل حضور مس�تدام 

م�ن قبل رئي�س ال�وزراء وكابينته 
الوزارية التخ�اذ مواقف تهم الرأي 

العام«.
م�ن جانبه ي�رى املحلل الس�يايس 
الدكتور حسني عباس ان »مطالب 
املتظاهرين ال يمكن ان يتم تنفيذها 
دون اس�تقالة الحكوم�ة الحالية، 
تل�ك  رأس  ع�ىل  االس�تقالة  الن 
املطال�ب، ناهيك عىل ان عبد املهدي 

فشل يف كسب ثقة املتظاهر«.
وق�ال عب�اس يف حدي�ث خ�ص به 
»املراق�ب العراق�ي« ان »الضام�ن 
لتلك املطال�ب يجب ان يكون طرف 
ثال�ث ب�ني املتظاهري�ن والطبق�ة 
السياس�ية، لينال رضاهم ويكسب 
ثقته�م، ومن الصع�ب ان تنفذ من 

قبل الحكومة الحالية«.
وأض�اف ان » بع�ض املطال�ب لها 
ارتب�اط وثيق مع تغيري الدس�تور، 
كتغيري شكل النظام من برملانية اىل 
رئايس، وهذا يحتاج اىل وقت طويل 
قد ال ي�روق للمتظاهر الذي ينتظر 

اج�راءات رسيع�ة وعاجل�ة«.
يش�ار اىل ان ع�دداً من ق�ادة الكتل 
السياس�ية اقرتحوا عدة مش�اريع 
لحل االزم�ة ، انطالقاً م�ن دعوات 
املطالب�ة  الت�ي ج�ددت  املرجعي�ة 
بتش�كيل لجن�ة خرباء لتش�خيص 
السياس�ية  العملي�ة  يف  الخل�ل 
اس�تجابة  بمعالجته�ا  واملب�اردة 

ملطالب املتظاهرين.

المراقب العراقي/ بغداد...
حذر النائب سالم الشمري، اليوم االثنني، 
من استمرار الوضع االزمة الحالية، فيما 

بني ان ذلك قد ينتهي  بتدخل دويل.
وقال الش�مري يف بيان تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«  أن »هناك م�ن يطالب بتدخل 
االم�م املتح�دة لتش�كيل حكوم�ة انقاذ 
وطني عىل اس�اس اعادة العراق للفصل 

السابع من ميثاق االمم املتحدة«.
وأضاف، أن »املادة 39 من قانون مجلس 
االم�ن وح�ول الفص�ل الس�ابع يك�ون 
تطبيقه�ا يف ال�دول الت�ي تش�هد قالقل، 
وع�دم اس�تتباب ع�ام او ته�دد الس�لم 

الدويل، سواء فيها او عىل العالم«.
وش�دد ع�ىل »رضورة ان تع�ي الق�وى 
السياس�ية املرحلة الحساس�ة التي تمر 
الب�الد ، ورضورة االرساع بتنفي�ذ  به�ا 
مطال�ب املتظاهري�ن الس�لميني، وعدم 
االكتف�اء بترصيح�ات ومواق�ف ب�دون 

تنفيذ حقيقي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
االثن�ني،  الي�وم  الفت�الوي،  فاض�ل  النائ�ب  طال�ب 
باس�تئناف عم�ل مجل�س الن�واب، لتمري�ر القوانني 

املهمة وإجراء التعديالت الوزارية.
وق�ال الفتالوي يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن “تعطي�ل عم�ل مجل�س الن�واب إىل ح�ني حضور 
رئيس الوزراء أمر ال يصب بمصلحة الش�ارع الن ذلك 

س�يؤثر عىل تمرير القوانني اإلصالحي�ة«، الفتا إىل إن 
“اإلصالحات الحكومية الت�ي وصلت للربملان بحاجة 

إىل تصويت نيابي لتمريرها”.
وأض�اف أن “تعطي�ل انعق�اد جلس�ات الربمل�ان يعد 
بمثاب�ة ش�لل لعملي�ة اإلص�الح التي يتبنه�ا مجلس 
النواب”، داعيا “لإلرساع بإعادة تفعيل مجلس النواب 

لتمرير القوانني املهمة وإجراء التعديالت الوزارية”.

المراقب العراقي/ بغداد...
التعديل الدس�توري  تجتمع لجن�ة 
النيابي�ة، يوم غ�د الثالث�اء، لبحث 
ال�ذي  للتعدي�ل  القانوني�ة  االط�ر 
يطال�ب ب�ه املتظاهري�ن. وذك�رت 

عضو اللجنة فيان صربي يف ترصيح 
اطلع�ت »املراق�ب الع�راق« علي�ه 
ان«سيتم غدا قبل اجتماع الرئاسة 
م�ع الكت�ل السياس�ية، اجتماع�ا 
الدس�تورية  التعدي�الت  للجن�ة 

االجتم�اع  وس�يحرض  النيابي�ة«. 
ايضا، خرباء وفقهاء دس�توريون، 
ملناقش�ة االط�ر القانوني�ة لتعديل 
الدس�تور، باالضافة اىل اب�رز املواد 

املراد تعديلها من قبل املتظاهرين.

نائب يطالب باستئناف عمل البرلمان

لجنة تعديل الدستور تجتمع غدا وتعرض جدول اعمالها

نائب يحذر
 من تدخل دولي في 
حال استمرار االزمة 

تحذيرات من التفاف سياسي على قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثالثة

حيتان الفساد تضع صغارها في الواجهة إلبعاد 
االضواء عن مسائلتها 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ال يخفى ع�ىل احد ان هن�اك مخاوف يف 
االوس�اط الش�عبية واالقتصادية بشأن 
املتس�ارعة  الن�واب  مجل�س  ق�رارات 
وخاص�ة فيم�ا يخص تخفي�ض رواتب 
النواب والرئاس�ات الثالث التي تستهلك 
ثلث املوازنة التشغيلية كرواتب ونثريات 

ووقود لعجالتهم وغريها.
هذه املخاوف جاءت نتيجة اخالل رئاسة 
مجلس النواب بقرارات مشابهة اتخذت 
يف حكوم�ة العبادي والتي نقضها رئيس 
مجل�س الن�واب ان�ذاك س�ليم الجبوري 
, فالن�واب وم�ن هم بدرجته�م يلهفون 
وراء مصالحهم ويرفضون منذ س�نوات 

اختزال الفارق الكبري يف رواتبهم مقارنة 
مع موظفي الدولة.

الرئاس�ات الثالث يف ح�ال تطبيق القرار 
ف�أن هناك وثرة مالية كبرية ,من املمكن 
ان تس�هم يف تنفي�ذ ع�دد من مش�اريع 

البنى التحتية او غريها من املشاريع .
عب�د امله�دي ويف محاول�ة للتمل�ص من 
نثري�ات الرئاس�ات الث�الث ق�ام برف�ع 
الرقاب�ة  لدي�وان  تقري�ر  ع�ن  الرسي�ة 
املس�ؤولني  روات�ب  فروق�ات  ح�ول 
والتي كش�فت حج�م تلك االم�وال التي 
الث�الث وحج�م  الرئاس�ات  تتقاضاه�ا 
النثري�ات املرصوفة لهم والتي تكش�ف 
عن هدر مايل كبري يرصف بش�كل نثرية 

كبدالت س�فر وتغطية مصاريف خاصة 
للمس�ؤولني يف تل�ك الرئاس�ات , وه�ي 
تب�ني الفروقات الكبرية عم�ا يتقاضاها 
املوظ�ف الذي يخدم اكثر من 25 عاما يف 
دوائ�ر الدولة , مما يثبت غي�اب العدالة 

االجتماعية يف توزيع الرواتب.
املحافظ�ة عىل املكاس�ب الحقيقية التي 
تحققت نتيج�ة االحتجاجات الش�عبية 
الت�ي تطال�ب بالقض�اء ع�ىل الفس�اد 
واس�تعادة الحقوق املسلوبة هي اصعب 
م�ن اق�رار القوان�ني الت�ي نص�ت ع�ىل 
تخفيض رواتب الرئاس�ات الث�الث , لذا 
يجب ان يك�ون هناك تريعات قانونية 
م�ن  وفض�ح  املكاس�ب  ع�ىل  تحاف�ظ 

يح�اول من النواب او م�ن هم بدرجتهم 
م�ن محاولة االلتفاف ع�ىل ما تحقق يف 

مجلس النواب.
يقول الخب�ري االقتصادي لطيف العكييل 
يف اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(:  ما 
تم الكش�ف عنه من حج�م االموال التي 
تدف�ع للرئاس�ات الث�الث يؤك�د حج�م 
الخل�ل الكبري يف عملية البناء االقتصادي 
, فاله�در امل�ايل يقابل�ه روات�ب ضعيفة 
للموظفني الذين افنوا ش�بابهم يف خدمة 
الدول�ة العراقي�ة , مما يول�د حالة عدم 
الرضا ع�ن الحكوم�ات الت�ي تتفق مع 

هذه الرواتب .
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
بع�د ي�وم واحد م�ن اص�دار هيئة 
النزاهة قرارات خاصة باس�تقدام 
وزيري�ن ومحافظ واح�د واعضاء 
اخري�ن يف املجال�س املحلي�ة يربز 
الس�ؤال األه�م وه�و ه�ل أن هذه 
االج�راءات التي بتت به�ا الجهات 
البداية  الرقابي�ة الحكومي�ة ه�ي 
للوصول اىل كبار الفاسدين؟ ام أن 
ماجرى هو أمرا يراد منه »تخدير« 
ين�ادي  ال�ذي  العراق�ي  الش�ارع 
باالصالح ومكافحة الفساد مقابل 
تضحية الكتل السياس�ية بعدد من 

صغارها؟ 
لك�ن للجن�ة النزاهة النيابي�ة رأيا 
آخر بعد أن اعربت عن اس�تغرابها 
من ص�دور تل�ك املذك�رات يف هذه 
الفرتة، مؤكدة أنه�ا قدمت ملفات 
املس�ؤولني الص�ادرة بحقه�م تلك 
املذك�رات من�ذ فرتة طويل�ة، فيما 
قرن�ت الوص�ول الوص�ول اىل كبار 
الرساق والفاس�دين بتوقف تدخل 
الجهات السياس�ية بعمل الجهات 

املسؤولة عن محاربة الفساد.

م�ن جهت�ه اع�رب عض�و لجن�ة 
النزاه�ة النيابية صباح طلوبي، يف 
ترصيح ل�� »املراقب العراقي« عن 
»اس�تغرابه م�ن ص�دور مذكرات 

االس�تقدام بح�ق وزي�رة الصحة 
الس�ابقة عديلة حم�ود ومحافظ 
الب�رصة املته�م بالفس�اد ماج�د 
النرصاوي يف هذا الوقت«، مش�ريا 

اىل أن »امللف�ات الت�ي ص�در ام�ر 
ق�د  كان�ت  بموجبه�ا  االس�تقدام 
قدم�ت من قب�ل لجنته من�ذ فرتة 

طويلة«.
وق�ال طلوب�ي، إن »اللجنة تحاول 
االتص�ال برئي�س هيئ�ة النزاه�ة 
صالح نوري خلف من أجل الوقوف 
ع�ىل اس�باب تأخ�ر اتخ�اذ القرار 
بخصوص تل�ك امللف�ات باالضافة 
اىل االستفس�ار عن جمي�ع االوامر 

األخرى الصادرة من قبل الهيئة«.
واش�ار طلوب�ي، اىل أن »ماج�رى 
ه�و مج�رد رد فع�ل ع�ىل غض�ب 
ين�ادي  ال�ذي  العراق�ي  الش�ارع 
وتقديمهم  الفاس�دين  بمحاس�بة 
المتص�اص  ومحاول�ة  للعدال�ة 
غضبه«. وشدد طلوبي عىل »الكتل 
السياس�ية ب�رضورة التخ�يل عن 
املفس�دين التابع�ني اليه�ا والعمل 
عىل تس�ليمهم للجه�ات املختصة 
وعدم ممارس�ة االبتزاز والضغوط 
بغي�ة تربئتهم من التهم املنس�وبة 

اليهم«.
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قطع الطرق في لبنان يعود مجددا 
ويعيق حياة المواطنين وميشال عون 

يدعو إلى الحوار مع المتظاهرين

»لجنة الخبراء« والطريق إلى ضمان 
مستقبل العراق

نادال 
يعود إلى 

صدارة 
التصنيف 
العالمي 

للتنس

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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اعلن الحشد الشعبي، اليوم االثنني، عن 
فرض س�يطرته عىل ثغ�رات أمنية عىل 

الحدود العراقية السورية.
وذك�ر إع�الم الحش�د يف بي�ان تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي«، ان »ق�وات اللواء 
13 بالحشد وحرس الحدود نجحا بسد 
الثغ�رات األمنية عىل الريط الحدودي 

الرابط بني العراق وس�وريا«.
وأض�اف أن »العملية امتدت من قضاء 
القائ�م إىل منف�ذ الوليد الح�دودي ملنع 
يف  الثغ�رات  ع�رب  اإلرهابي�ني  تس�لل 

الحدود«.

الحشد الشعبي يغلق 
ثغرات امنية على الحدود 

العراقية السورية
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المراقب العراقي/ متابعة...
ج�ددت منظمة »هيوم�ن رايتس ووت�ش« اتهامها ل�ويل العهد 
السعودي، محمد بن سلمان، بتشديد القمع واالعتقاالت، واتخاذ 

»ممارسات سيئة« إلسكات املعارضني واملنتقدين.
وقالت املنظمة الدولية ومقرها واش�نطن، إنها وثقت ش�هادات 
وأرقام�اً تتحدث عن »تش�ديد القمع يف عهد محمد بن س�لمان، 
يش�ّوه اإلصالح�ات الت�ي يزعمه�ا«، مش�رية إىل م�ا وصفت�ه 
ب�«الغياب التام ملحاس�بة املسؤولني 
عن االنتهاكات املس�تمرة منذ 
تويل ابن س�لمان منصب 
منتص�ف  العه�د،  ويل 

.»2017
املنظم�ة  وأص�درت 
الي�وم  الدولي�ة، 
تقري�راً  االثن�ني، 
»الثمن  بعن�وان 
الفادح للتغيري«، 
ع�ن  يتح�دث 
مساوئ تويل ابن 
منص�ب  س�لمان 
ويل العه�د، وم�ا 

يس�ميها ب� »اإلصالحات لصالح املرأة والشباب«، والتي رأت أنه 
من�ذ تعيين�ه »زادت االنتهاكات، يف حني ال تزال س�لطة القانون 
ضعيفة وقد تتقّوض متى شاءت القيادة السياسية يف اململكة«.

االعتقاالت والقمع...
وتحدث التقرير عن محاولة ابن س�لمان التخفي وراء ما أسمته 
ب� »املظاهر الربّاقة املستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء اململكة 
وشبابها«، لكنها رأت أنه »يقبع خلف حقيقة ُمظلمة، مع سعي 
س�لطاته إىل إزاحة أي ش�خص يف اململكة يج�رؤ عىل الوقوف يف 

طريق صعود محمد بن سلمان السيايس«.
وتحدثت املنظمة عن إعادة الس�لطات باململكة يف صيف 2017، 
يف الفرتة التي ش�هدت تعيينه ولياً للعه�د، تنظيم أجهزة النيابة 
العام�ة واألم�ن الس�عودية أدوات القمع األساس�ية يف اململكة، 

ووضعتها تحت إرشاف الديوان امللكي مبارشة.
وأوضحت أنه خالل تلك الفرتة »بدأت السلطات حمالت اعتقاالت 
اس�تهدفت رجال دين بارزين، ومثقفني، ونشطاء حقوقيني، يف 
س�بتمرب أيلول 2017، ورجال أعمال بارزين وأعضاء من العائلة 
الحاكم�ة متهم�ني بالفس�اد، يف نوفمرب تري�ن الثاني 2017، 
وأب�رز املدافعات واملدافع�ني عن حقوق امل�رأة، يف مايس 2018، 
ترافقت مع حمالت تشهري بحق املعتقلني يف اإلعالم املحيل املوايل 

للحكومة«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

رايتس ووتش« تعري ابن سلمان وتكشف
 عن جرائمه الدموية 



الكرد يضعون شروط تعجيزية 
مقابل الموافقة على تعديل الدستور

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ نينوى...
اعلن�ت قي�ادة عمليات نينوى، ع�ن القبض عىل 8 

ارهابيني وتدمري وكرين يف املحافظة.
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »قوة من قيادة عمليات نينوى 
وخ�ال واجب للبح�ث والتفتيش ضمن قاطع 
املس�ؤولية يف محافظ�ة نين�وى، تمكن�ت م�ن 
إلق�اء القبض عىل )8( م�ن املطلوبني وفق املادة 
4 إرهاب«.واضاف�ت »كم�ا ت�م تدم�ري مضافتني 
وتفج�ري )7( عب�وات ناس�فة وتدم�ري )4( أنف�اق 

إضافة اىل )3( مضافات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت الرشطة االتحادية، ع�ن تفكيك واتاف 4 
عبوات ناسفة محلية الصنع و14 مقذوفا حربيا 

يف قرية مكيشيفة جنوب تكريت.
وقال�ت املديرية يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، انه »ضمن عمليات التفتيش وتطهري 
قاطع املس�ؤولية من مخلفات داع�ش االرهابي 
تمكن�ت كتيبة هندس�ة ميدان الفرق�ة الرابعة يف 
منطق�ة مكيش�يفة جن�وب تكريت م�ن تفكيك 
وات�اف 4 عب�وات ناس�فة محلي�ة الصن�ع و14 

مقذوفا حربيا مختلف االنواع«.

املراقب العراقي/ البرصة...
الب�رصة،  اك�دت قي�ادة عملي�ات 
ع�ىل أوامرها الس�ابقة بعدم قطع 
الطريق املؤدية إىل املنشأة الحيوية، 
فيما اش�ارت اىل انها اس�تحصلت 
العتق�ال  القانوني�ة  املوافق�ات 
املتس�ببني يف قطع الطريق املؤدية 
للموانئ.وقال�ت القي�ادة يف بي�ان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة 
منه انه »بناًء عىل أوامرها السابقة 
بع�دم قط�ع الطري�ق املؤدي�ة إىل 
املنش�أة الحيوية خصوصا املوانئ 

العم�ود  تش�كل  الت�ي  العراقي�ة 
الفقري لاقتصاد العراقي«.

»اس�تحصلت  انه�ا  واضاف�ت 
املوافق�ات القانونية من الس�لطة 
القضائي�ة باعتق�ال املتس�ببني يف 
قط�ع الطري�ق املؤدي�ة إىل املوانئ 
العراقي�ة وحس�ب امل�ادة الرابع�ة 
م�ن قان�ون اإلره�اب«، الفت�ة اىل 
س�تقوم  األمني�ة  »الق�وات  ان 
بعمليات ده�م وتفتي�ش والبحث 
عن املطلوب�ني واملتس�ببني بقطع 

الطريق«.

القبض عىل 8 ارهابيين وتدمري 
مضافات لداعش يف نينوى

تفكيك عبوات ناسفة 
ومقذوفات جنويب تكريت

عمليات البصرة تستحصل موافقات العتقال 
المتسببين بقطع الطريق المؤدية للموانئ
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

الخارجية العراقية تدين االعتداء على القنصلية اإليرانية في كربالء
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة، ع�ن 
رفضه�ا لحادث�ة االعتداء ع�ىل القنصلية 
اإليرانية يف كرباء، مؤكدة التزامها بحرمة 

البعثات الدبلوماسية.
»املراق�ب  تلق�ت  لل�وزارة،  بي�ان  وذك�ر 
العراقي« نسخة منه، إن »وزارة الخارجّية 

تدين قيام بعض املتظاهرين باالعتداء عىل 
القنصلي�ة العامة للجمهورية اإلس�امية 

اإليرانية يف كرباء املقدسة«.
ب�� »حرم�ة  التزامه�ا  ال�وزارة،  وأك�دت 
البعثات الدبلوماسّية التي كفلتها اتفاقية 
الدبلوماس�ية ورضورة  فيين�ا للعاق�ات 
ع�دم تعري�ض أمنه�ا للخط�ر، وان أم�ن 

البعثات والقنصليات خطاً احمر ال ُيسمح 
بتجاوزه، وأنَّ السلطات األمنيَّة قد اتخذت 
جمي�ع اإلج�راءات ملن�ع أيِّ إخ�ال بأمن 

البعثات«.
 واعت�رت، أّن »مثل هذه األفع�ال لن تؤثر 
يف عاق�ات الصداقة وحس�ن الجوار التي 

تربط البلدين الجارين«.

أمنية بغداد: موقف الحكومة مبهم بشأن قطع المتظاهرين الطرق وحرق اإلطارات

المالية النيابية تكشف عن رواتب النواب بعد تقليص امتيازاتهم

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت اللجن�ة األمنية بمجلس 
موق�ف  بغ�داد،أن  محافظ�ة 
الحكوم�ة والقي�ادات األمني�ة 
املتظاهرين  مبه�م م�ن قي�ام 
الرئيسية وحرق  الطرق  بقطع 

اإلطارات يف الشوارع.
س�عد  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
اطلع�ت  ترصي�ح  يف  املطلب�ي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
“الحكوم�ة ل�م تب�د إي موقف 
رس�مي عما يجري يف ش�وارع 
العاصمة من قيام املتظاهرين 

الرئيسية وحرق  الطرق  بقطع 
اإلطارات”، الفتا إىل إن “املوقف 
حت�ى اآلن مبه�م ويحمل نوع 

من الضبابية”.

وأض�اف أن “الغاي�ة من حرق 
الط�رق  وقط�ع  اإلط�ارات 
الرئيس�ية غري معروفة بشكل 
رس�مي وق�د تك�ون محاول�ة 

أن  مبين�ا  مدن�ي”،  لعصي�ان 
يك�ون  إن  يج�ب  “الحكوم�ة 
له�ا موقف م�ن قط�ع الطرق 

وإرضام النريان فيها”.
يذك�ر أن ع�ددا م�ن املحتجني 
بقط�ع  قام�وا  واملتظاهري�ن 
الطريق الرئيس�ية يف العاصمة 
بغ�داد وع�ىل وج�ه الخصوص 
الطرق املؤدية لساحة التحرير، 
إط�ارات  ح�رق  ع�ن  فض�ا 
الشوارع لشل  السيارات وسط 
حركة السري مما ولد اختناقات 
مرورية كبرية يف اغلب املناطق.

املراقب العراقي/ بغداد...
الس�ابق  الن����ائ�ب  كش�ف 
جاس�م محم�د جعف�ر, ع�ن 
الت�ي  الكردي�ة  ال�رشوط 
ابلغ�وا رئي�س مجل�س النواب 
الحلبويس به�ا مقابل  محم�د 
موافقتهم عىل تعديل الدستور، 
مبين�ة أن م�ن اب�رز الرشوط 
انش�اء اقلي�م كرك�وك وتحول 
اقلي��م كردستان من فدرالية 

اىل كونفدرالية.
وقال جعفر يف ترصيح اطلعت 
العراق�ي«  »املراق�ب  علي�ه 
ال�ذي  الك�ردي  “الوف�د  إن 
التق�ى رئي�س الرمل�ان محمد 
الحلب�ويس ع�ر ع�ن رفض�ه 
الت�ام الي تعديات دس�تورية 
بتغ�ري  يتعل�ق  فيم�ا  خاص�ة 
النظ�ام من نيابي اىل رئايس” , 
مشريا اىل ان “الكرد سيكونون 
حج�ر عثرة ام�ام اي تعديات 
دس�تورية وذل�ك م�ن خ�ال 

املادة الدس�تورية التي تسمح 
لث�اث محافظ�ات رف�ض اي 
تعديات واالقلي�م يمتلك ثاث 

محافظات”.
واض�اف ان “الوف�د طرح عىل 
الرمل�ان ع�دة رشوط  رئي�س 
مقابل موافقته عىل التعديات 
الدس�تورية وم�ن بينه�ا عدم 
استبدال النظام النيابي بنظام 
رئايس واالنتقال من الفيدرالية 
ان  مبين�ا  الكونفدرالي�ة”،  اىل 
“الكرد اش�رطوا ايضا انش�اء 
كرك�وك  يض�م  جدي�د  اقلي�م 
اخرى،  ومحافظة  ودربندخان 
فضا عن إمكانية انشاء اقليم 

للسنة”.
وكان وفد كردي رفيع برئاسة 
القي�ادي بالحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني هوشيار زيباري 
وصل، امس االحد، إىل العاصمة 
بغ�داد والتقى رئي�س مجلس 

النواب محمد الحلبويس.

املراقب العراقي/ بغداد...
الع�ايل  التعلي�م  وزارة  اعلن�ت 
العلمي، ع�ن تمديد  والبح�ث 
الجامع�ات  ع�ىل  التقدي�م 
ليوم  االهلي�ة  والكلي�ات 

األحد املقبل.
وبث�ت اذاع�ة العراقية 
تابعته  الرس�مية خرا 
ان  العراقي«  »أملراق�ب 
»وزارة التعلي�م م�ددت  
ع�ىل  التقدي�م  تمدي�د 
الجامعات والكليات االهلية 

ليوم األحد املقبل«.
واضافت، ان »التقديم س�يكون وفقاً للحدود 

الدنيا ملعدالت السنة الدراسية املضية«.

اأذاعيت�صريح
التعليم تعلن تمديد التقديم
 عىل الجامعات والكليات 
األهلية ليوم األحد المقبل

يوميات عالوي ابو التك تك ... 

إصبع عىل الجرح

ال يختل�ف اثن�ان م�ن ذوي العق�ل والبص�رية إن م�ا 
أفرزت�ه املظاه�رات الجماهريي�ة الغاضب�ة لش�بابنا 
األبط�ال يف بغداد  ومحافظات الوس�ط والجنوب حتى 
اآلن يمث�ل نقطة الرشوع لألنج�از التأريخي األكر يف 
محاربة الفس�اد والقصاص من الفاسدين وتصحيح 
املس�ار الس�يايس يف الباد بعدما تّحول ساسة العراق 
رئاس�ات وحكومات وبرملان اىل س�بب رئييس يف دمار 
الب�اد والعب�اد حيث اس�ترشى الفس�اد ورسقة املال 
العام وتفىش الظلم وغابت العدالة واتس�عت مساحة 
الفق�ر واملرض والتخلف ف�كان البد من ه�ذا الركان 
الجماه�ريي الذي س�يؤطر ملرحل�ة جدي�دة يف تأريخ 
العراق إن ش�اء الل�ه . التك تك هو العام�ة الفارقة يف 
هذه املظاهرات  وسوف نسمع كثريا من الروايات عن 
دورابطال التك تك وس�واق التك ت�ك وما حمل التك تك 
ب�ني جنباته م�ن ارسار واخبار  وما قبل�ه وما بعده . 
ع�اوي اب�و التك تك  وهذا هو اس�مه ال�ذي يعرفه به 
ابن�اء املنطق�ة .. كان ع�اوي بعمره ال�ذي ال يتجاوز 
الس�تة عرش ربيعا يمتاز برجاحة العق�ل الذي يميزه 
عن كل اقران�ه يعمل يف علوة الجملة لنقل الخرضوات 
يخرج مبكرا قبل رشوق الش�مس ويع�ود لبيتهم مع 
س�اعات الصباح األوىل ليحمل معه ما يحصل من رزق 
ح�ال اىل امه واخوته بعد ان ص�ار املعيل الوحيد لهم 
إثر استش�هاد ابيه ضمن فصائل الحش�د الش�عبي يف 
الحرب عىل داعش بمعركة بيجي   . اليوم صار لعاوي 
اب�و التك تك  حض�ور متميز يف س�احة التحرير وكما 
كان أبيه الش�هيد بطا يف س�وح الوغى ضد الدواعش 
ف�أن ع�اوي الذي تج�اوز عم�ره بكثري عق�ا وعما  
وه�و يواصل الليل بالنهار لنق�ل املؤن من غذاء ودواء 
اىل املتظاهري�ن بع�د ان اعتمد عليه اصح�اب املواكب 
الحس�ينية ليكون املعتم�د املخول يف ذل�ك مع ثلة من 

اصحابه سواق التك تك .
 التقيت�ه وق�د ب�ان التع�ب علي�ه 
رم�وش  ب�ني  ي�راوح  والنع�اس 
عيني�ه  فقلت له حي�ا الله عاوي 
م�ن  نجم�ا  رصت  لق�د  البط�ل 
نج�وم الحرية وبطا م�ن ابطال 
املظاه�رات انت والتكت�ك . اال ان 
ع�اوي قابلني بإبتس�امة فاترة 
يعريها الذبول  وثمة حزن ينتاب 
عينيه التي ترقرقت منهما دموع 
انسابت عىل خده الندي  من دون 

ان ينطق ببنت ش�فه وقد اختنق يف 
عرته . حاولت ان اتدارك األمر فمازحته  قائا حبيبي 
ع�اوي انت اليوم بطا من ابط�ال الثورة نحو التغيري 
وانقاذ العراق من الفس�اد والفاس�دين كما كان ابوك 
بطا من ابطال فتوى الجهاد  وش�هيدا مع الصديقني 
والصالح�ني . هن�ا انفجر عاوي باكي�ا وقال يل . لكن 

البعض من املتظاهرين يسّبون أبي .
 س�ألته م�ن ه�ؤالء وهل ه�م يعرف�ون ابي�ك قال ال 
لكنهم يس�بون الحشد  الذي كان ابي بطا من ابطاله 
ويسبون صاحب الفتوى الذي كان ابي يحبه ويقدس 
فت�واه . انه�م ال يس�تحون من�ي وال يخاف�ون الله .. 
ل�م يكم�ل عاوي م�ا يريد ان يق�ول بل انفج�ر باكيا 
ورم�ى برأس�ه عىل كتفي خي�ث لم اقوى ع�ىل تمالك 
اعصاب�ي فش�اطرته البكاء ومس�حت دم�وع عينيه 
النقي�ة وقبلته عىل جبينه وقلت ل�ه . هؤالء ال يمثلون 
املتظاهري�ن الرشفاء من ابنائنا األبطال انهم الش�واذ 
الذي�ن  س�ينبذهم ابط�ال س�احة التحري�ر الرشف�اء 
وس�تفضحهم رصخات العراقيني الثائرين عىل الظلم 
والفس�اد والفاس�دين  وإص�ر يا حبيب�ي ان الله مع 
الصابرين . كم�ا توقعته كان عاوي كبريا يف كل يشء 
حيث تبس�م يف وجهي واس�تأذن مني لريكب درجاته 

التك تك فقلت له اىل اين   .
 رفع اصابعه بعامة النرص وقال اىل ساحة التحرير ..

منهل عبد األمري المرشدي 

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
بعد يوم واحد من اصدار هيئة النزاهة قرارات 
خاص�ة باس�تقدام وزيري�ن ومحاف�ظ واحد 
واعضاء اخرين يف املجالس املحلية يرز السؤال 
األه�م وهو هل أن ه�ذه االج�راءات التي بتت 
به�ا الجه�ات الرقابية الحكومية ه�ي البداية 
للوص�ول اىل كب�ار الفاس�دين؟ ام أن ماجرى 
ه�و أمرا ي�راد منه »تخدير« الش�ارع العراقي 
الذي ينادي باالصاح ومكافحة الفساد مقابل 

تضحية الكتل السياسية بعدد من صغارها؟ 
لك�ن للجنة النزاه�ة النيابية رأي�ا آخر بعد أن 
اعربت عن استغرابها من صدور تلك املذكرات 
يف ه�ذه الف�رة، مؤك�دة أنه�ا قدم�ت ملفات 
املس�ؤولني الصادرة بحقهم تلك املذكرات منذ 
ف�رة طويل�ة، فيم�ا قرنت الوص�ول الوصول 
اىل كب�ار ال�راق والفاس�دين بتوق�ف تدخل 

الجه�ات السياس�ية بعمل الجهات املس�ؤولة 
عن محاربة الفساد.

م�ن جهته اعرب عضو لجن�ة النزاهة النيابية 
»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  طلوب�ي،  صب�اح 
العراقي« عن »اس�تغرابه من صدور مذكرات 
االستقدام بحق وزيرة الصحة السابقة عديلة 
حم�ود ومحاف�ظ الب�رصة املته�م بالفس�اد 
ماجد النرصاوي يف هذا الوقت«، مش�ريا اىل أن 
»امللف�ات التي صدر امر االس�تقدام بموجبها 
كان�ت ق�د قدمت م�ن قب�ل لجنته من�ذ فرة 

طويلة«.
وق�ال طلوب�ي، إن »اللجن�ة تح�اول االتصال 
برئيس هيئ�ة النزاهة صاح ن�وري خلف من 
أج�ل الوقوف عىل اس�باب تأخر اتخ�اذ القرار 
بخصوص تلك امللفات باالضافة اىل االستفسار 
ع�ن جميع االوام�ر األخرى الص�ادرة من قبل 

الهيئة«.

واش�ار طلوبي، اىل أن »ماج�رى هو مجرد رد 
فعل عىل غضب الش�ارع العراق�ي الذي ينادي 
للعدال�ة  وتقديمه�م  الفاس�دين  بمحاس�بة 

ومحاولة المتصاص غضبه«.
وش�دد طلوبي عىل »الكتل السياسية برضورة 
التخيل عن املفسدين التابعني اليها والعمل عىل 
تس�ليمهم للجه�ات املختصة وعدم ممارس�ة 
االبت�زاز والضغ�وط بغي�ة ترئتهم م�ن التهم 

املنسوبة اليهم«.
وأك�د عض�و لجنة النزاه�ة »وج�ود االف من 
تل�ك امللفات بمتن�اول هيئ�ة النزاه�ة تنتظر 
البت به�ا«، مؤكدا »من بني تلك امللفات تخص 
رموز سياس�ية كب�رية، لكنها معطلة بس�بب 

التدخات السياسية املستمرة«.
ب�دوره رأى عضو اللجن�ة القانوني�ة النيابية 
س�ليم همزة، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
أن »عملية مكافحة الفس�اد من قبل الجهات 

الدع�م  ع�ىل  متوقف�ة  الحكومي�ة  الرقابي�ة 
الس�يايس الذي يقدم لهيئ�ة النزاهة من حيث 
ع�دم التدخ�ل بعمله�ا وكذلك بمس�اعدتها يف 
الوص�ول اىل الفاس�دين املنتم�ني اىل االح�زاب 
أن  »رضورة  ب��  هم�زة  السياسية«.وش�دد 
تتعام�ل هيئ�ة النزاه�ة م�ع ملف�ات فس�اد 
بحيادي�ة تام�ة ودون أن تفض�ل كف�ة ع�ىل 
غريها«.وقال همزة، إن »كبار الفاس�دين هم 
منترشين بش�كل واس�ع يف عموم مؤسس�ات 
كب�ريا  جه�دا  تتطل�ب  وماحقته�م  الدول�ة 
ومميزا«.واك�د خش�يته أن »تتح�ول اجراءات 
مكافحة الفساد مجرد اجراءات شكلية تطال 
مسؤولني سابقني او تحريك ملفات ليست لها 

أهمية بهدف اسكات الشارع العراقي«.
وطال�ب هم�زة الحكوم�ة »بتفعي�ل دوره�ا 
الرقابي من خال هيئة النزاهة وديوان الرقابة 
املالي�ة ومجل�س مكافح�ة الفس�اد«، مؤكدا 

»دعم الرملان لكل اجراءات رفع الحصانة عن 
الفاس�دين الذين يمتلكون عضوية يف مجلس 

النواب«.
 وكان�ت هيئ�ة النزاهة، قد اعلن�ت صدور أمر 
اس�تقداٍم بحقِّ وزير النقل وآخر بحقِّ محافظ 
البرصة الس�ابقني، اس�تناداً إىل أح�كام املادة 
)340( م�ن قان�ون العقوبات، بع�د يوم واحد 
من اص�دار مذك�رة اس�تقدام بحق ع�دد من 

املسؤولني السابقني يف الديوانية.
يذكر ان الس�نوات الس�ابقة قد ش�هدت طرح 
ملفات فس�اد كبرية، لكنها س�وفت ألس�باب 
تتعلق بالضغوط السياس�ية والتدخات بعمل 

الجهات الرقابية يف الدولة.
وتش�هد بغداد وعدد من املحافظ�ات العراقية 
موجة احتجاج�ات تطالب باص�اح االوضاع 
العامة للبلد ومكافحة الفساد واقالة الحكومة 

الحالية.

كتل تضحي بالحمائم لحماية صقور الفساد 

الحكومة تفتح ملفات فساد مسؤولين صغار في محاولة لتخدير للشارع 

املراقب العراقي/ بغداد...
كشفت اللجنة املالية النيابية، 
ع�ن روات�ب اعض�اء مجل�س 
النواب بعد تقليص امتيازاتهم 
خ�ال االيام املاضية، مش�رية 
اىل ان الرئاس�ات الثاث شملوا 

ايض�ا بتقلي�ص كب�ري بش�ان 
مخصصات الضيافة.

حن�ني  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  الق�دو 
اطلعت »املراق�ب العراقي« ان 
»رواتب اعضاء مجلس النواب 
س�تتقلص بعد ق�رار الرملان 
وس�تكون بنحو اربعة مايني 

قط�ع  م�ع  دين�ار 
اج�ور الضياف�ة 

لغ�ة  لبا ا

ملونني دينار«.
واضاف القدو، ان »الرئاس�ات 
الخاص�ة  والدرج�ات  الث�اث 
س�يتم  ايضي������ا 
تقلي�ص رواتبه�م 
بع�د التظ��اهرات 
اغل�ب  وس�تلغىل 
الضي���اف�ة  مبال�غ 
بع�ض  بس�تثن������اء 
التي  العامة  الشخصيات 
اس�تقبال  تتحت�م عليها 

ال����رس�مية بش�كل  الوفود 
يومي«.

واوض�ح ان »النزاه�ة بحاجة 
اىل مراقبة ترصفات املسؤولني 
س�يما يف الجه�ات التنفيذي�ة 
ومحاسبة عن س�وء الترصف 
باملال العام حيث تم تشخيص 
اس�تخ�����دام جي�وش م�ن 
الحمايات لتامني وزير يف حني 
الوزي�ر االخ�ر يخرج بس�يارة 

واحدة فقط«.
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كش�فت املديري�ة العام�ة للتنمية الصناعي�ة أحدى تش�كيالت وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن، االثن�ن، ع�ن الوص�ول اىل املراح�ل النهائي�ة يف 
م�روع املدينة الصناعي�ة يف محافظة ذي قار وبنس�بة أنجاز بلغت 
97% .وقال مدير عام املديرية س�الم س�عيد أحم�د يف بيان ، إن “وترية 
العم�ل يف تصاع�د مس�تمر ألنجاز املدين�ة الصناعي�ة يف محافظة ذي 
ق�ار بمتابعة وأرشاف م�ن املديرية”، مؤكدا “تحقيق نس�بة 97% من 
مجموع املرحلتن االوىل والثاني�ة لتنفيذ املروع”.وأضاف احمد، أنه 
“م�ن املؤم�ل إن تفتح املدينة أبوابه�ا قريباً إلعالة الكث�ري من العوائل 
العراقية وباالخص أبناء محافظة ذي قار حيث س�توفر أكثر من )5( 
أالف فرصة عم�ل ملختلف االختصاصات بواق�ع )25( عامل يف البلوك 
الصناع�ي الواح�د من مجم�وع )200( بل�وك صناعي تش�مل جميع 
الصناعات الغذائية واإلنشائية والكيميائية والكهربائية والهندسية”.

الصناعة تكشـف عـن قـرب انجاز مشـروع 
المدينـة الصناعيـة فـي ذي قـار

نف�ى مرصف الرافدي�ن، االثنن، فرض عمول�ة مالية إضافية 
عىل اصحاب مكاتب املنافذ الخاصة لقاء اس�تالم مبالغهم من 

قبل فروع املرصف املنترة يف بغداد واملحافظات.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بي�ان ، ان “األنب�اء التي 
يتناقله�ا البعض حول زيادة مبال�غ العمولة اإلدارية الصحاب 

املنافذ الخاصة ال اساس لها من الصحة”.
وأض�اف البيان أن “العمولة ثابتة ولن تتغري وعىل املوظفن او 
املتقاعدين او اصحاب املكاتب الخاصة اس�تالم مس�تحقاتهم 
املالي�ة من فروع املرصف املنت�رة يف بغداد واملحافظات وذلك 

لتوفر السيولة املالية الكافية لديها”.

الرافدين ينفي فرض عمولة مالية 
االقت�صاديإضافية على منافذ استالم الرواتب

قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثالث قانوني ومخاوف من صفقات سرية لأللتفاف عليه
ستوفر اموال طائلة تستخدم الستحداث فرص عمل جديدة

أعادت أكثر من 752 مليارا لخزينة الدولة منذ 2003
أظه�رت إحصائية رس�مية ملجلس 
ع�ن  االثن�ن،  األع�ىل،  القض�اء 
اس�رجاع محاكم النزاه�ة التابعة 
ل�ه مبالغ كبرية جدا بعد عام 2003 
وحتى بداي�ة تري�ن األول املايض 

من هذا العام.
بحس�ب  اإلحصائي�ة،  وأوضح�ت 
بي�ان ملجل�س القض�اء ، أن “املبلغ 
ال�كيل املس�رجع من قب�ل املحاكم 
املختصة بنظر قضايا النزاهة يصل 
إىل أكثر من 752 مليارا و22 مليون 
دينار و37 ألف دوالر”، مبينة أن أن 
“محاكم الجنايات يف البالد اسردت 
أكث�ر م�ن ثالثمئ�ة وثماني�ة عر 

مليارا )318.051.491.663(”،.
الجن�ح  “محاك�م  أن  وأضاف�ت، 
اسرجعت أكثر من أربعة وخمسن 

 ،”)54.400.494.769( ملي�ارا 
ذكر أن “محاك�م التحقيق الخاصة 
بالنزاه�ة يف البالد اس�رجعت أكثر 

من ثالثمئة وتس�عة وسبعن مليارا 
. )379.658.713.837(

أن “املجموع  وأك�دت االحصائي�ة، 
ال�كيل للمبالغ املس�رجعة وصل إىل 
باإلضاف�ة   ،)752.110.700.269(
ال�دوالر قدره�ا  أم�وال بقيم�ة  إىل 
)37702( “، مشرية إىل أن “محكمة 
جناي�ات ميس�ان س�جلت لوحدها 
اس�رداد أكثر من 214 ملياراً بينما 
الحل�ة  تحقي�ق  محكم�ة  س�جلت 
اس�رداد أكث�ر م�ن 108 ملي�ارات 
دين�ار واس�ردت محكم�ة تحقيق 
كرب�الء 203 ملي�ارات خ�الل هذه 

الفرة”.

النفط تعلن عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر ايلول
االثن�ن،  النف�ط،  وزارة  اعلن�ت 
ع�ن كمية انت�اج الغ�از املصاحب 
والج�اف والس�ائل لش�هر ايل�ول 
املايض.وقالت الوزارة يف احصائية 
لها ن�رت عىل موقعها الرس�مي 
ان »انت�اج الغاز املصاحب من قبل 
الركات النفطية يف عموم العراق 
لش�هر ايل�ول بل�غ 3059 مقم�ق 
بالي�وم«، مبين�ة ان »املحروق بلغ 

1651 مقمق باليوم«.
وأضافت ال�وزارة ان »انتاج رشكة 
نفط الش�مال والوس�ط من الغاز 
املصاحب بل�غ 393 مقمق باليوم 
واملح�روق من�ه بل�غ 107 مقمق 

بالي�وم، مش�رية اىل ان انتاج نفط 
الب�رصة ونف�ط ذي ق�ار ونف�ط 
ميس�ان بلغ 2666 مقم�ق باليوم 

واملحروق 1544 مقمق باليوم«.
وبين�ت اإلحصائية ان »انتاج الغاز 
الجاف بل�غ 1244 مقم�ق يوميا، 

فيما بلغ انتاج الغاز السائل 4810 
طن يوميا«.

وتفي�د التقدي�رات األولي�ة لوزارة 
النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً 
يق�در بنح�و 132 تريلي�ون ق�دم 
مكع�ب من الغ�از، حي�ث أن نحو 
70% م�ن الغ�از العراق�ي هو غاز 
النف�ط  الس�تخراج  مصاح�ب 
ملعالجت�ه، ويح�ل الع�راق املرتب�ة 
الحادي�ة ع�ر ب�ن دول العال�م 
الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من 
روس�يا وإيران وقطر والس�عودية 
ونيجري�ا  وأم�ريكا  واإلم�ارات 

وفنزويال والجزائر.

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
هذه املخاوف جاءت نتيجة اخالل رئاسة 
مجلس النواب بقرارات مشابهة اتخذت 
يف حكوم�ة العبادي والتي نقضها رئيس 
مجل�س الن�واب ان�ذاك س�ليم الجبوري 
, فالن�واب وم�ن هم بدرجته�م يلهفون 
وراء مصالحهم ويرفضون منذ س�نوات 
اختزال الفارق الكبري يف رواتبهم مقارنة 

مع موظفي الدولة.
الرئاس�ات الثالث يف ح�ال تطبيق القرار 
ف�أن هناك وثرة مالية كبرية ,من املمكن 
ان تس�هم يف تنفي�ذ ع�دد من مش�اريع 

البنى التحتية او غريها من املشاريع .
عب�د امله�دي ويف محاول�ة للتمل�ص من 
نثري�ات الرئاس�ات الث�الث ق�ام برف�ع 
الرقاب�ة  لدي�وان  تقري�ر  ع�ن  الرسي�ة 
املس�ؤولن  روات�ب  فروق�ات  ح�ول 
والتي كش�فت حج�م تلك االم�وال التي 
الث�الث وحج�م  الرئاس�ات  تتقاضاه�ا 
النثري�ات املرصوفة لهم والتي تكش�ف 
عن هدر مايل كبري يرصف بش�كل نثرية 

كبدالت س�فر وتغطية مصاريف خاصة 
للمس�ؤولن يف تل�ك الرئاس�ات , وه�ي 
تب�ن الفروقات الكبرية عم�ا يتقاضاها 
املوظ�ف الذي يخدم اكثر من 25 عاما يف 
دوائ�ر الدولة , مما يثبت غي�اب العدالة 

االجتماعية يف توزيع الرواتب.
املحافظ�ة عىل املكاس�ب الحقيقية التي 
تحققت نتيج�ة االحتجاجات الش�عبية 
الت�ي تطال�ب بالقض�اء ع�ىل الفس�اد 
واس�تعادة الحقوق املسلوبة هي اصعب 
م�ن اق�رار القوان�ن الت�ي نص�ت ع�ىل 
تخفيض رواتب الرئاس�ات الث�الث , لذا 
يجب ان يك�ون هناك تريعات قانونية 
م�ن  وفض�ح  املكاس�ب  ع�ىل  تحاف�ظ 
يح�اول من النواب او م�ن هم بدرجتهم 
م�ن محاولة االلتفاف ع�ىل ما تحقق يف 

مجلس النواب.
يقول الخب�ري االقتصادي لطيف العكييل 
يف اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(:  ما 
تم الكش�ف عنه من حج�م االموال التي 
تدف�ع للرئاس�ات الث�الث يؤك�د حج�م 

الخلل الكبري يف عملية البناء االقتصادي 
, فاله�در امل�ايل يقابله روات�ب ضعيفة 
للموظفن الذين افنوا شبابهم يف خدمة 
الدول�ة العراقي�ة , مما يول�د حالة عدم 

الرضا ع�ن الحكوم�ات الت�ي تتفق مع 
هذه الرواتب .

وتابع العكي�يل: قرارات مجل�س النواب 
يج�ب ان تك�ون تح�ت غط�اء قانوني , 

فربغ�م تعه�د رئيس الربمل�ان من وجود 
غط�اء قانون�ي له�ذه الق�رارات , ف�أن 
املخ�اوف ما زال�ت موجودة يف الش�ارع 
العراق�ي , فق�د نق�ص رئي�س الربملان 

حكوم�ة  اصدرته�ا  ق�رارات  الس�ابق 
العبادي انذاك , لذا نحن نطالب بتعهدات 
رئي�س  وخاص�ة  الث�الث  الرئاس�ات 
الجمهوري�ة بأعتب�اره راعي الدس�تور 

لع�دم نق�ض اي قرار اصالح�ي يصدره 
الربملان العراقي.

من جانبه اكد املختص بالشأن القانوني 
س�الم الس�اعدي يف اتصال مع ) املراقب 
العراق�ي(: أن قرار رئي�س الوزراء عادل 
عبد املهدي بتخفيض رواتب املس�ؤولن 
س�ليم  الث�الث  والرئاس�ات  والن�واب 
قانوني�ا وال يحت�اج إىل تصويت مجلس 
النواب, فالش�كل القانوني واضح , لكن 
املخاوف من الصفقات السياس�ية التي 
تعق�د وراء الكوالي�س لأللتفاق عىل تلك 
القرارات والطع�ن بها يف القضاء العراق 
تح�ت تربي�رات وحج�ج واهية.وتاب�ع 
الس�اعدي إن “امل�ادة 78 من الدس�تور 
منح�ت رئي�س ال�وزراء الح�ق برس�م 
سياس�ية الدولة وليست الحكومة فقط 
، إي بإمكان�ه إن يخف�ض رواتب جميع 
الن�واب والرئاس�ات الثالث وال�وزراء”، 
الفت�ا إىل إن “الق�رار س�ليم م�ن حي�ث 
الدس�تور والقانون” وبن » قرار خفض 
الروات�ب ل��50% ال يحت�اج إىل تصويت 
مجلس الن�واب عليه إطالق�ا من جهته 
قال عض�و اللجنة املالي�ة النيابية حنن 
القدو  ان ” رواتب اعضاء مجلس النواب 
س�تتقلص بعد ق�رار الربملان وس�تكون 
بنحو اربعة مالين دينار مع قطع اجور 
الضيافة البالغة ملونن دينار “.واضاف 
القدو، ان “الرئاس�ات الثالث والدرجات 
الخاص�ة ايضا س�يتم تقلي�ص رواتبهم 
بع�د التظاهرات وس�تلغى اغل�ب مبالغ 
الضياف�ة بس�تثناء بعض الش�خصيات 
العام�ة الت�ي تتحت�م عليه�ا اس�تقبال 

الوفود الرسمية بشكل يومي”.

،،
،،
اليخفــــى على احــــد ان هنــــاك مخــــاوف في 
االوســــاط الشــــعبية واالقتصادية بشــــأن قرارات 
مجلس النواب المتســــارعة وخاصــــة فيما يخص تخفيض 
رواتب النــــواب والرئاســــات الثالث التي تســــتهلك ثلث 

الموازنة التشغيلية كرواتب ونثريات ووقود لعجالتهم 
وغيرها.

أك�د محاف�ظ البنك املرك�زي االيران�ي عبد الن�ارص همتي، 
االثنن، أن خطة الضغوط القصوى االمريكية آلت اىل الفشل، 
مش�ريا إىل أن�ه س�يتم تركيز الجه�ود االقتصادي�ة، من اآلن 

فصاعًدا، عىل رفع حجم الناتج املحيل اإلجمايل.
وقال همتي ، إنه “يمر عام واحد عىل بدء الحرب االقتصادية 

والحظ�ر امل�رصيف وحظ�ر تصدير النف�ط االيران�ي من قبل 
ام�ريكا لكنها فش�لت يف تحقي�ق هدفها الرئي�ي املتمثل يف 

تدمري اقتصاد ايران واخضاعها”.
واض�اف، ان “قيمة العملة االجنبية الت�ي عّدها االمريكيون 
م�ؤرشا مهما ق�د انخفض�ت اىل 113000 ريال حالي�اً فيما 

كان�ت قيمته�ا 143500 يف مثل هذا اليوم م�ن العام املايض 
وه�و مايدل�ل عىل ارتفاع قيم�ة العملة الوطنية بنس�بة 21 

باملئة”.
واعت�رب أن “التضخم الناجم عن تغيري قيمة العملة االجنبية 
واالخ�الل يف القط�اع الخارجي من االقتصاد س�بب ضغوطا 

كب�رية ع�ىل االقتصاد االيراني الس�يما الرائ�ح ذات الدخل 
املحدود وترضر الجانب الرفاهي لعدد كبري من الناس بسبب 
الحظ�ر والذي يحتاج اىل االصالح لكن االقتصاد ش�هد عودة 
االستقرار بشكل نسبي وس�جلت مؤرشات اقتصادية هامة 

كالتضخم والنمو يف القطاعات غري النفطية تقدماً هادئاً”.

واك�د همتي رضورة “تركي�ز الجه�ود االقتصادية، من اآلن 
فصاع�ًدا، ع�ىل رفع حج�م الناتج املح�يل اإلجم�ايل وتعزيز 
اإلنت�اج الوطن�ي ، وتقلي�ل اعتم�اد املوازن�ة الحكومية عىل 
النف�ط وتأم�ن االقتص�اد م�ن تقلب�ات عائدات�ه واإلرساع 

بإصالح النظام املرصيف يف البالد”.

البنك المركزي االيراني: خطة الضغوط القصوى االميركية باءت بالفشل

المسعودي يشدد على اهمية مشاريع 
االنشاءات للقضاء على البطالة

ش�دد النائ�ب عن تحالف س�ائرون رياض املس�عودي، 
االثنن، عىل رضورة تنشيط قطاع ومشاريع االنشاءات 
وخاصة مايتعلق بالبنى التحتية الس�تقطاب اكرب عدد 

من العاطلن وتعظيم ايرادات املوازنة.
وق�ال املس�عودي  ان “االصالح�ات التعني من�ح الفرد 
العراق�ي مبل�غ 150 ال�ف دين�ار او اعادة املفس�وخة 
عقوده�م ب�ل ان االصالح�ات تكمن يف انض�اج قوانن 
وبفرات زمنية محددة يمكن ان تقوم الحكومة بتوفري 
الخدمات والقض�اء عىل البطالة، وبالتايل فأن الش�عب 
يس�تفيد من ثرواته”.واضاف ان “القضاء عىل البطالة 
يكمن يف انعاش مش�اريع االنش�اءات التي تس�تقطب 
رشكات وام�وال اجنبية لتش�غيل العاطل�ن يف مجاالت 

االنشاء والبنى التحتية، وتعظيم ايرادات املوازنة”.
وبن ان “حجم االدخار وخاصة لدى املواطن، س�يؤدي 
اىل صعوبة حرك�ة عجلة االقتصاد”، الفتا اىل ان “حجم 
االموال املوجودة لدى املواطنن يف دورهم تقرب من 35 
تريليون دينار، وبالتايل فان ثلث املوازنة موجودة داخل 
املنازل، مايتوج�ب اصالح النظام املرصيف واالس�تفادة 

من هذه االموال”.

االنبار تبين االسباب التي 
حالت دون استمرار عمل شركة 

االستكشافات النفطية
كش�ف مص�در رفيع املس�توى يف حكوم�ة االنب�ار املحلية 
، االثن�ن، االس�باب الت�ي حال�ت دون اس�تمرار رشك�ة 
االستكش�افات النفطي�ة من مواصلة عملي�ات التنقيب يف 
املناط�ق الغربية للمحافظ�ة .وقال املص�در ، إن “عمليات 
تنقي�ب النف�ط والغ�از يف مواق�ع مناطق صح�راء قضاء 
الرطب�ة غرب�ي االنبار، توق�ف العمل فيها م�ن قبل رشكة 
االستكشافات النفطية احدى تش�كيالت وزارة النفط عىل 
خلفي�ة عدم حص�ول الركة املعنية ع�ىل موافقات امنية 
من الجهات املعنية رغم التس�هيالت التي قدمتها الحكومة 
املحلي�ة للرك�ة عن�د زيارته�ا ملواق�ع العم�ل يف املناطق 
الغربية”.واض�اف املصدر الذي فضل عدم ذكر اس�مه ان” 
رشكة االستكش�افات النفطية اكتش�فت قبل فرة قصرية 
حق�ول للنف�ط والغ�از يف مناطق الص�كار والحس�ينيات 
باتجاه قاعدة س�عد الجوية يف قضاء الرطبة غربي االنبار، 
وتعهدت الركة املعنية انجاز عملها يف غضون عامن بعد 
ان اك�دت وج�ود حقول للنف�ط والغاز يف تل�ك املناطق بعد 

اجراء عمليات التنقيب “

الزراعة: خطط منع استيراد التمور وفرت 150 مليار دينار لخزينة الدولة
أعل�ن وزي�ر الزراع�ة صال�ح الحس�ني، 
االثن�ن، أن الخطط الفعالة التي اتخذتها 
الوزارة بمنع اس�ترياد التمور وفرت 150 
مليار دينار لخزينة الدولة، مش�رياً إىل أن 
إنش�اء مركز بحثي متخص�ص يف مجال 

تطوير قطاع التمور.
وق�ال الحس�ني يف بي�ان ، إن »الخط�ط 
الفعال�ة الت�ي اتخذته�ا ال�وزارة بمن�ع 
اس�ترياد التمور ومنح موافقات إلنش�اء 
معام�ل الدب�س أدت إىل النه�وض به�ذا 
القط�اع الحي�وي املهم وع�ودة الفالحن 
إىل بس�اتينهم التي هجرت سابقاً، وفرت 
مبال�غ كبرية مليزاني�ة الدول�ة وصلت إىل 

150 مليار دينار«.
وأضاف الحس�ني، أن »سعر الطن الواحد 
م�ن التم�ور وص�ل إىل 650 أل�ف دين�ار 
وبم�ا يحقق ج�دوى اقتصادية مناس�بة 
ألصح�اب البس�اتن، فضالً عن تش�جيع 
الصناع�ات التحويلي�ة م�ن خ�الل منح 
إجازات إنش�اء معام�ل متخصصة ملادة 

الدبس واالس�تفادة من املواد السليلوزية 
يف العدي�د م�ن الصناعات األخ�رى والتي 

توفرها النخلة«.

وأشار إىل أن »الوزارة أنشأت مركزاً بحثياً 
متخصص�اً يف مجال تطوير قطاع التمور 
ضمن دائرة البس�تنة ورف�ده بالكفاءات 

العلمية املتخصصة العتماد طرق انتاجية 
النس�يجية  الزراع�ة  ومنه�ا  وبس�تنية 
واالهتم�ام بمحطات النخي�ل املنترة يف 
مختل�ف املحافظ�ات والتي م�ن مهامها 
الحف�اظ ع�ىل األصناف الن�ادرة والجيدة 
من التمور العراقي�ة املعروفة بجودتها«.

وش�دد عىل أن »الوزارة مستمرة باعتماد 
الطرق العلمية لرعاية البس�اتن وإنشاء 
أخ�رى جدي�دة وتقدي�م كاف�ة الخدمات 
ألصحاب البس�اتن م�ن خ�الل دوائرها 
يف  ب�ه  معم�ول  م�ا  وحس�ب  الزراعي�ة 
ال�دول املتقدم�ة زراعيا بضمنه�ا وقاية 
املزروعات، وأن الوزارة هدفها دعم املنتج 
املح�يل وحماية املس�تهلك وإنت�اج مواد 

غذائية صحية«.
وأكد الحسني، أن »العمل الدؤوب للوزارة 
يهدف إىل دعم االقتصاد الوطني وتشغيل 
األي�دي العاملة م�ن خالل منع اس�ترياد 
16 محص�والً زراعياً، إضاف�ة إىل الدجاج 

والبيض واألسماك«.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
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أقيمت مراس�م الي�وم الوطني ملقارعة االس�تكبار)4 
ترشين الثاني( يف جميع أرجاء ايران بمشاركة جميع 

فئات الشعب.
وأفادت مصادر بأن »هذه املراس�م أقيمت أمام مبنى 
الس�فارة االمريكي�ة الس�ابقة او ما يع�رف ب� »وكر 
التجس�س االمريكي« بمشاركة ش�خصيات سياسية 

وعسكرية وجموع غفرية من املواطنني«.
ويقام اليوم الوطني ملناهضة االس�تكبار العاملي هذا 
العام بهدف تحقيق التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة 
اإلسالمية تحت شعار » مقارعة االستكبار واملقاومة 

اإلسالمية بداية الضمحالل وانهيار أمريكا«.
ويف مث�ل ه�ذا اليوم 4 ترشين الثاني م�ن العام 1979 
ق�ام الطلب�ة الجامعيون الس�ائرون عىل نه�ج االمام 

الخميني )رض( باالس�تيالء عىل الس�فارة االمريكية 
واحتج�از موظفيه�ا »الجواس�يس« اىل ان تم اطالق 

رساحهم بعد 444 يوما.
ويطلق املشاركون يف املراسم شعارات »املوت المريكا« 
و »امل�وت إلرسائي�ل« و »هيه�ات منا الذل�ة« معلنني 
اس�تنكارهم وتنديده�م بجرائ�م امريكا ضد الش�عب 

االيراني.

إيران تحيي يوم مقارعة االستكبار وتدين محاوالت أمريكا وإسرائيل للتفرقة بين الدول اإلسالمية دولي دوليعربي  عربي 

»رايتس ووتش« تصدر تقريرا خاصا بجرائم ابن سلمان منذ توليه للسلطة
إعدام وقمع واعتقاالت وابتزاز 

المراقب العراقي/ متابعة...
بدأت اللجنة املصغرة املنبثقة عن الهيئة املوس�عة للجنة مناقش�ة الدستور 
اليوم أوىل جلس�اتها يف مبنى األمم املتحدة يف جنيف بمشاركة الوفد املدعوم 

من الحكومة السورية والوفود األخرى.
وقالت وكالة »س�انا« أن »اجتماعات اللجنة املصغرة املؤلفة من 45 عضواً 
بواق�ع 15 عض�واً للوفد املدعوم م�ن الحكومة الس�ورية و15 عضوا لوفد 
األط�راف األخ�رى و15 عض�واً لوفد املجتم�ع األهيل س�تكون مغلقة أمام 

اإلعالم«.
وكانت الهيئة املوس�عة للجنة مناقشة الدستور اتفقت يوم الجمعة املايض 
ع�ىل أعضاء اللجن�ة املصغرة وأقرت ورقة مدونة الس�لوك واالجراءات التي 

تحكم عمل الهيئتني املوسعة واملصغرة. 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهم�ت املرش�حة للرئاس�ة األمريكية، عضو 
مجلس النواب من الحزب الجمهوري، توليس 
املتح�دة، دونال�د  الوالي�ات  غاب�ارد، رئي�س 
ترام�ب، بس�لب نفط الس�وريني باس�تخدام 

القوات العسكرية لبالده.
وقالت غابارد، يف حديث ملجلة »فوكس نيوز« 
يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« »أود أن 
أؤكد كجندية أن ما تم تدريبنا عليه منذ اليوم 
األول هو أن النقط�ة األهم تكمن يف أن تعرف 
ه�دف مهمت�ك. تكمن مهمة قواتن�ا يف تأمني 

الش�عب األمريك�ي وضم�ان األم�ن القوم�ي 
للواليات املتحدة. ما يبعث عىل األس�ف هو أن 
الرئيس ترامب يغري نهجه، حيث سبق أن قال 
ع�ىل مدار وق�ت طويل أنه يريد إع�ادة قواتنا 
م�ن س�وريا إىل وطنه�ا، واآلن هو يق�ول إنه 
يريد إبقاءها يف سوريا ليس من أجل مكافحة 
داعش، لكن من أجل حراس�ة حق�ول النفط 
الت�ي ال تتب�ع للوالي�ات املتحدة. ه�ذه املوارد 

النفطية تعود للشعب السوري«.
وأضافت غاب�ارد: “أعتقد أن من املهم معرفة 
أن هذا اإلجراء يمثل مثاال ودليال جديدا لعملية 

االستيالء املنفذة بأسلوب حديث، والتي تجري 
يف س�وريا منذ الع�ام 2011، وتحرم الش�عب 
السوري من املصدر األسايس للموارد والطاقة 
التي يحتاجون إليها م�ن أجل البقاء عىل قيد 

الحياة وكذلك لبدء إعادة بناء حياتهم”.
وتابعت املرش�حة للرئاس�ة األمريكية: “هذا 
مثال أحدث للتكتيكات التي تس�تخدم يف هذه 
الح�رب املس�تمرة لتغي�ري النظام يف س�وريا 
والت�ي، وأن�ا أؤمن بذل�ك إيمانا عميق�ا، كان 
يج�ب أال تب�دأ أبدا وم�ن ال�روري إنهاؤها 

اآلن”.

نيوز: مرشحة للرئاسة األمريكية تتهم ترامب بسلب نفط سوريا فوكس 

سانا: اللجنة المصغرة تبدأ مناقشة الدستور السوري في جنيف

المراقب العراقي/ متابعة...
مرة أخرى، يؤكد املتظاه�رون الذين يرتأون فجأة 
قط�ع الطرق�ات الحيوية يف مختل�ف املناطق أنهم 
تداعي�ات  يدرك�ون  ال  وعش�وائيون  فوضوي�ون 
فعلته�م وما يرتّتب عليها من انعكاس�ات س�لبية 
عىل حياة املواطنني وال س�ّيما عىل أولئك املشغولني 
بمعيشتهم وشؤونهم الرورية وخاصة الصحية.

وذك�رت الوكال�ة الوطني�ة لإلع�الم أن املحتج�ني 
وتلبي�ة للدعوة لإلرضاب الع�ام تحت عنوان »اثنني 
ال للمماطل�ة«، أقدم�وا عىل قطع بع�ض الطرقات 

الداخلية يف صيدا.
وأوضح�ت أنه ت�م قطع طري�ق النافع�ة القياعة 
باإلط�ارات املش�تعلة وش�وهدت س�حب الدخ�ان 
تغط�ي س�ماء امل�كان، كما أن�ه تم قط�ع الطريق 

باتجاه ساحة القدس وطريق حي النجاصة.
وتابعت أنه جرت محاولة قطع طريق األوتوسرتاد 
الرشقي عند مستديرة مرجان باإلطارات املشتعلة 

إال أن الجيش منع ذلك.
وأف�ادت ب�أن املحتج�ني قطع�وا طريق ع�ام حلبا 
بالكام�ل من�ذ الرابع�ة فج�را باألترب�ة واإلطارات 
ويس�مح فقط بمرور اآلليات العسكرية وسيارات 
اإلس�عاف والخب�ز والبنزين وال�دواء، كما تم قطع 
طريق ع�ام مفرق بلدة كوش�ا العكاري�ة باألتربة 

واإلطارات .
من جهته أبل�غ رئيس الجمهورية العماد ميش�ال 
عون املنس�ق الخاص لالم�م املتح�دة يف لبنان يان 

كوبيت�ش خالل اس�تقباله ل�ه قبل ظه�ر اليوم يف 
ق�رص بعب�دا أن م�ن اوىل مهام الحكوم�ة الجديدة 
بعد تش�كيلها متابعة عملية مكافحة الفس�اد من 
خالل التحقيق يف كل االدارات الرسمية واملؤسسات 
العامة واملستقلة بهدف محاسبة الفاسدين«، الفًتا 
اىل أن »التحقيق س�وف يش�مل جميع املس�ؤولني 
الذين تناوبوا عىل هذه االدارات واملؤسسات العامة 

واملصالح املستقلة من مختلف املستويات«.
 وأك�د الرئيس ع�ون أن االصالحات الت�ي اقرتحها 

ووع�د اللبنانيني بالعمل عىل تحقيقها من ش�أنها 
تصحيح مس�ار الدول�ة واعتماد الش�فافية يف كل 
م�ا يتصل بعمل مؤسس�اتها، مش�ددا عىل أن دعم 

اللبنانيني رضوري لتحقيق هذه االصالحات .
 وأشار الرئيس عون اىل أن النداءات التي وجهها اىل 
املتظاهرين واملعتصمني عكس�ت تفهمه للمطالب 
التي رفعوها، الفًتا اىل أنه ال بد من الحوار مع هؤالء 
املتظاهرين يف الساحات من اجل التوصل اىل تفاهم 

عىل القضايا املطروحة.

المراقب العراقي/ متابعة...
يعان�ي الكثري م�ن العمال اآلس�يويني يف اململك�ة من االس�تغالل واالنتهاكات 

والظلم والقهر وفق ما أكدت جماعات حقوق اإلنسان
ودع�ت حكومة بنغالدش الس�لطات الس�عودية إىل إعادة عامل�ة بنغالية من 
اململك�ة تدعى س�ومي أكتري، ن�رشت يف مقطع فيديو عىل موقع »فيس�بوك«، 
تعرضها إلعتداء مناف لألخالق ودون رحمة من قبل أرباب عملها السعوديني، 

ما أثار احتجاجات يف دكا ضد ما يتعرض له العمال يف اململكة.
وقالت أكتري البالغة 25 عاما يف مقطع الفيديو: »ربما لن أعيش لفرتة أطول.. 
أرجوكم أنقذوني، لقد س�جنوني ملدة 15 يوًما وبال�كاد قدموا يل الطعام.. لقد 

أحرقوا يدي بالزيت الساخن«.

ودع�ت الحكوم�ة يف بنغالديش، الوكالة الرس�مية املس�ؤولة ع�ن تصدير اليد 
العاملة إىل إعادة أكتري إىل الوطن »يف أرسع وقت«.

ويس�افر ماليني اآلسيويني إىل الخليج للعمل، وفًقا لحكومة بنغالديش، وتقول 
جماعات حقوق اإلنس�ان إن كثريين منهم يعانون من االستغالل واالنتهاكات 

ويتعرضون للظلم والقهر.
وقالت الجمعي�ة الحقوقية البنغالية التي تعنى بالعمال املهاجرين »أوفيبايش 
كارم�ي أونايان بروغرام«، الش�هر امل�ايض، إن 61 باملئة من 110 نس�اء تمت 
مقابلتهن بعد عودتهن من الخارج، والعديد منهن عدن من الس�عودية، ادعني 
تعرضهن إلساءات. وأفادت إحدى أكرب املؤسسات الخريية يف العالم »بي آر آي 

يس« أنه تمت استعادة 48 عاملة هذا العام وحده من السعودية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت حرك�ة حم�اس أن التهدي�دات »اإلرسائيلية« 
املتواصلة للمقاومة والش�عب الفلس�طيني يف قطاع 
غ�زة تعك�س األزم�ة الحقيقية الت�ي يعان�ي منها 
االحت�الل اإلرسائييل جراء صم�ود املقاومة وثباتها، 
وتثبيته�ا معادالت الردع وفش�له يف كرس إرادتها، أو 
النيل م�ن عزيمتها. وش�دد املتحدث باس�م الحركة 
ف�وزي برهوم ع�ىل أن »ه�ذه التهدي�دات املتواصلة 

ل�ن تخي�ف املقاومة، ول�ن تثنيها عن االس�تمرار يف 
قدراته�ا، ورص صفوفه�ا  اس�تعداداتها وتطوي�ر 
للدف�اع ع�ن ش�عبنا، والتص�دي ألي ع�دوان«، وأن 
املقاومة »لن تتهاون لحظة واحدة يف القيام بواجبها 
يف حماي�ة ش�عبنا وأرضه ومقدس�اته مهم�ا بلغت 

التضحيات«.
وأشار برهوم إىل أن »العدو الصهيوني لن يفلح بهذه 
الربوباغن�دا يف التأث�ري ع�ىل معنويات أبناء الش�عب 

الفلس�طيني يف غ�زة، بل ستش�كل حاف�زًا ملزيد من 
االلتفاف حول املقاومة والتمس�ك بها، واالنخراط يف 
صفوفه�ا«. وكان وزير الطاق�ة »االرسائييل« يوفال 
ش�تانيتس قد ق�ال إن االرسائيليني س�يضطرون اىل 
خوض معركة عس�كرية واس�عة يف قط�اع غزة قبل 
التوصل اىل تسوية تجلب االمن والهدوء، مضيًفا »إذا 
أردن�ا التخلص من حكم »حم�اس« يف القطاع فذلك 

سيجربنا عىل الدخول بريا اليه.

المراقب العراقي/ متابعة...
جددت منظمة »هيومن رايتس ووتش« اتهامها لويل العهد 
السعودي، محمد بن س�لمان، بتشديد القمع واالعتقاالت، 
واتخاذ »ممارسات سيئة« إلسكات املعارضني واملنتقدين.

وقال�ت املنظم�ة الدولي�ة ومقرها واش�نطن، إنه�ا وثقت 
ش�هادات وأرقاماً تتحدث عن »تشديد القمع يف عهد محمد 
بن سلمان، يشّوه اإلصالحات التي يزعمها«، مشرية إىل ما 
وصفته ب�«الغياب التام ملحاسبة املسؤولني عن االنتهاكات 
املستمرة منذ تويل ابن س�لمان منصب ويل العهد، منتصف 

.»2017
وأصدرت املنظم�ة الدولية، الي�وم االثنني، تقري�راً بعنوان 
»الثم�ن الف�ادح للتغي�ري«، يتح�دث عن مس�اوئ تويل ابن 
س�لمان منص�ب ويل العهد، وم�ا يس�ميها ب�«اإلصالحات 
لصالح املرأة والش�باب«، والتي رأت أنه منذ تعيينه »زادت 
االنته�اكات، يف حني ال تزال س�لطة القان�ون ضعيفة وقد 

تتقّوض متى شاءت القيادة السياسية يف اململكة«.
االعتقاالت والقمع...

وتح�دث التقرير عن محاولة ابن س�لمان التخفي وراء ما 
أس�مته ب� »املظاهر الربّاقة املستجدة والتقدم الذي أحرزه 
لنس�اء اململك�ة وش�بابها«، لكنه�ا رأت أن�ه »يقبع خلف 
حقيقة ُمظلمة، مع س�عي س�لطاته إىل إزاحة أي شخص 
يف اململك�ة يجرؤ ع�ىل الوقوف يف طريق صع�ود محمد بن 

سلمان السيايس«.
وتحدث�ت املنظمة عن إع�ادة الس�لطات باململكة يف صيف 
2017، يف الف�رتة التي ش�هدت تعيينه ولي�اً للعهد، تنظيم 
أجه�زة النياب�ة العام�ة واألم�ن الس�عودية أدوات القمع 
األساسية يف اململكة، ووضعتها تحت إرشاف الديوان امللكي 

مبارشة.
وأوضح�ت أنه خالل تل�ك الفرتة »بدأت الس�لطات حمالت 
اعتقاالت استهدفت رجال دين بارزين، ومثقفني، ونشطاء 
حقوقيني، يف س�بتمرب أيل�ول 2017، ورجال أعمال بارزين 
وأعضاء من العائلة الحاكمة متهمني بالفس�اد، يف نوفمرب 
ترشي�ن الثان�ي 2017، وأب�رز املدافع�ات واملدافع�ني عن 
حقوق املرأة، يف مايس 2018، ترافقت مع حمالت تش�هري 

بحق املعتقلني يف اإلعالم املحيل املوايل للحكومة«.
وأكدت أن االعتقاالت التي شملت املواطنني ملجرد »انتقادهم 

السلمي لسياسات الحكومة أو منارصة الحقوق«، مشرية 
إىل أن ذل�ك »لي�س جدي�داً يف الس�عودية«، لكنه�ا أوضحت 
أن »الع�دد الهائ�ل والطي�ف الواس�ع للمس�تهدفني خالل 
فرتة زمنية قصرية، واملمارس�ات القمعي�ة الجديدة، جعل 

موجات اعتقال ما بعد 2017 ملحوظة«.
معتقل الريتز  ودار الضيافة...

وتح�دث التقري�ر ع�ن االنته�اكات التي ارتكب�ت منذ تويل 
محمد بن سلمان منصبه، والتي شملت »احتجاز أشخاص 

يف مراكز اعتقال غري رسمية«.
وأش�ار إىل ما ُيس�مى بمعتقيل الفس�اد الذي�ن احُتجزوا يف 
فن�دق »الريت�ز كارلت�ون« الفخ�م يف الرياض، م�ن أواخر 
2017 وحت�ى أوائ�ل 2018، وناش�طات ب�ارزات يف مجال 

حقوق املرأة املحتج�زات فيما وصفوه ب�«الفندق« أو »دار 
الضياف�ة«، خالل صي�ف 2018، مؤكدة »تف�ّ� التعذيب 

وسوء املعاملة يف هذه املواقع«.
الريتز...

وأض�اف التقرير: »ش�ملت املمارس�ات املس�يئة االحتجاز 
التعس�في لفرتة طويلة –س�نتني يف بعض الحاالت– بدون 

تهمة أو محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة، بعض ممن 
ُعرف�وا بمعتقيل الفس�اد الذين أوقفوا يف أواخ�ر 2017 ما 
زالوا محتجزين بدون تهم�ة أو محاكمة، من بينهم تركي 
ب�ن عبد الله، نجل املل�ك الراحل عبد الله والحاكم الس�ابق 

للرياض، والوزير السابق عادل الفقيه«.
وتحدث�ت املنظم�ة عن اس�تهداف الس�لطات الس�عودية 
أق�ارب ملعارضني ونش�طاء س�عوديني بارزي�ن، وفرضت 
عليهم حظر س�فر تعس�فياً، ونقلت عن عمر عبد العزيز، 
وهو معارض س�عودي مقيم يف كندا، قوله: »إن السلطات 
الس�عودية اعتلقت أخوي، يف آب  أغسطس 2018، لُتسكت 

نشاطي عىل اإلنرتنت«.
االبتزاز واإلعدام...

التقرير الذي أصدرته رايتس ووتش، ويش�مل 57 صفحة، 
تحدث عما أس�ماها ب�«املمارس�ات املس�يئة األخرى؛ مثل 
ابت�زاز أصول مالية مقابل إطالق رساح معتقلني بعيداً عن 
أي إجراء قانوني، وطلب عقوبة اإلعدام ألعمال ال تشبه أي 

جريمة ُمعرتف بها«.
وق�ال التقري�ر إن النيابة العامة الس�عودية تطالب بحكم 
اإلعدام بحق املفكر الديني اإلصالحي حسن فرحان املالكي؛ 
بته�م فضفاضة تتصل بأف�كاره الدينية الس�لمية، وبحق 
س�لمان الع�ودة، رجل الدين املع�روف، بته�م تتعلق فقط 
بترصيحات�ه السياس�ية الس�لمية، وجمعيات�ه ومواقفه، 

حيث اعتقال يف حملة سبتمرب أيلول 2017.
خاشقجي يفضح جرائم ابن سلمان...

ورأت املنظمة الدولية أن الجانب القمعي لس�جل ويل العهد 
الداخيل لم يخضع للتدقيق الدويل الذي يستحقه قبل أكتوبر 
ترشي�ن الثان�ي 2018، »حينه�ا ش�ّكل خرب مقت�ل جمال 
خاش�قجي، الصحفي وكاتب الرأي الس�عودي يف واشنطن 
بوس�ت، بوحش�ية يف القنصلية الس�عودية يف إس�طنبول، 
صدم�ة للرأي العام الدويل، وأدى إىل تدقيق أش�مل يف وضع 

الحقوق يف السعودية«.
وقالت هيومن رايتس إن عىل الس�لطات السعودية »إطالق 
رساح كافة املعتقلني تعسفياً أو لتهم متصلة فقط بآرائهم 
أو تعبريهم السلمي، وإسقاط كافة التهم بحق املعارضني 
الت�ي ال تش�به أي جريمة ُمعرتف بها، وتوف�ري العدالة عن 

االنتهاكات مثل التعذيب والعقاب التعسفي«.

قطع الطرق في لبنان يعود مجددا ويعيق حياة المواطنين 
وميشال عون يدعو إلى الحوار مع المتظاهرين

بسبب تعرضهن النتهاكات .. عامالت آسيويات في السعودية 
يناشدن بالدهن إلنقاذهن 

حماس لالحتالل: تهديداتكم لن ُتخيف المقاومة 

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكر صائ�ب عريقات، أمني رس اللجنة التنفيذية 
أن  اإلثن�ني،  الفلس�طينية،  التحري�ر  ملنظم�ة 
“س�لطات االحتالل اإلرسائيلية نهبت ما يتجاوز 

90% من مساحة األغوار الفلسطينية.

وأش�ار يف ترصي�ح نرشت�ه صحيف�ة »الق�دس 
أن  إىل  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  العرب�ي« 
“إرسائي�ل حققت أرباح�ا تقدر ب��450 مليون 
دوالر، ج�راء سياس�ة النه�ب واالس�تيالء ع�ىل 

املمتلكات الفلسطينية يف األغوار”.

وأض�اف: “الخط�ر األك�رب عن�د الحدي�ث ع�ن 
ه�و  األردن،  غ�ور  يف  االس�تيطانية  املش�اريع 
محاول�ة إرسائي�ل ف�رض سياس�اتها وتربيرها 

بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيني”.
واتهم أمني رس اللجنة التنفيذية إرسائيل بالعمل 
ع�ىل تعزي�ز االس�تيطان يف األغ�وار، بالرشاك�ة 
م�ع ع�دة رشكات دولية، لرسقة املي�اه واألرض 

الفلسطينية.
وطال�ب “عريق�ات” مجل�س حق�وق اإلنس�ان 
التاب�ع لألم�م املتح�دة بإص�دار قاع�دة بيانات 
خاصة بسيطرة إرسائيل عىل األرايض يف األغوار، 
مهم�ا كان حجم الضغوطات الت�ي يتعرض لها 

املجلس من اإلدارة األمريكية وغريها.
وتبلغ مساحة األغوار وش�مال البحر امليت نحو 
1.6 ملي�ون دون�م وتع�ادل نح�و 30 يف املئة من 

مساحة الضفة الغربية.

العربي: إسرائيل نهبت 90% من مساحة األغوار القدس 
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يع�د الفس�اد م�ن أكث�ر اآلف�ات الت�ي تواج�ه الحكومات 
واملجتمعات عىل حد س�واء, ويتس�بب بخس�ائر اقتصادية 

كبرية للدول واملؤسسات والرشكات.
فال تخلو دولة أو مؤسس�ة من الفس�اد, لكن مدى ظهوره 
واتس�اع نش�اطه يعتمد عىل املنظوم�ة القانونية الصارمة 

التي تنتهجها الدول ملحاربته.
ألجل محاربة الفس�اد ترصف الدول امواال طائلة لتش�غيل 
وتفعي�ل ُنظم مكافحت�ه وهذه اإلجراءات بح�د ذاتها كلف 

اقتصادية اضافية تضاف اىل اعباء الفساد االقتصادية.
يحتاج الفساد إىل بيئة خاصة ليتكاثر فيها وينمو, ويتسع 

نشاطه, 
ينمو الفساد –بصورته املتسعة-  يف بيئتني خاصتني, األوىل 
هي البيئة الدكتاتورية, حيث يس�تأثر مجموعة من االفراد 
عىل مق�درات بلد معني, وتتولد بينه�م تراتبية من املنفعة, 
تكون فيها حصة األس�د لرأس هرم السلطة وحاشيته, ثم 
تمت�د بتنازل عمودي للدرج�ات الدنيا يف النظم الدكتاتورية 
وه�ؤالء – الدرجات الدنيا- يحصلون عىل قطع صغرية من 

كعكة املغانم.
البيئ�ة الثانية التي ينمو فيها الفس�اد ه�ي بيئة الفوىض, 
حيث ال قان�ون وال ضوابط, إنما أهواء ومزاجات تدير دفة 
االمور, ويعيش البلد الفوىض يف رصاع محموم بني الالعبني 
االساس�ني يف املشهد السيايس لالس�تئثار باملغانم, ويرافق 
الفوىض عادة جهل من عوام املجتمع, مع سياس�ة تجهيل 

ينتهجها القادة للعب بعقول اتباعهم ومريدهم.
يف بيئة الفوىض يس�عى املؤثرون السياس�يون إىل إغالق كل 
منافذ اإلصالح, والس�عي إلحداث األزمات, واستغالل حتى 
األم�ور الصغرية يف افتع�ال أزمة كبرية, وكلما يش�هد البلد 
اس�تقرارا نس�بيا تس�عى مافيات الفس�اد إىل خلق زوبعة 
اجتماعي�ة او ازم�ة سياس�ية لتأصي�ل املش�كلة, وتعتمد 
املافي�ات ه�ذه ع�ىل اعالميني كاذب�ني ومضلل�ني, وقنوات 
فضائي�ة وصحف مأجورة, لتضليل الرأي العام وتش�ويش 
املش�هد أم�ام الجمه�ور, ويعم�ل الفاس�دون ع�ىل إظهار 
انفس�هم بانه�م مصلحون ومري�دون ملصلح�ة البلد, وما 

يفعلوه ما هو إال خدمة للمجتمع.
يف بيئ�ة الف�وىض يكون الص�وت العايل الداع�ي إىل محاربة 
الفس�اد هو صوت الفاس�دين انفس�هم, ويف بيئة الفوىض 
تك�ون دع�وات اإلص�الح ص�ادرة من املؤسس�ني للفش�ل 
والخراب, لذا تجد يف بيئة الفساد اختالطا للمفاهيم والقيم, 

وضبابية وتخبط لدى الجمهور الشعبي العام.

البيئة المثالية للفساد
عبد الكاظم حسن الجابري

»لجنة الخبراء« والطريق إلى ضمان مستقبل العراق

بقلم/ محمود الهاشمي
لك�ن جوهر »التظاه�رة« واحد هو »مطالب ش�عب« 

..واذا اس�لمنا ان ه�ذه »املطال�ب« عجزت ع�ن تلبيتها 
الكتل السياس�ية الحاكمة واصبحت جميعها يف »دائرة 
االته�ام« ف�ان الواجب قب�ول مجلس، م�ن خارجكم ، 
ه�ذا املجلس الذي طامل�ا طالبت به املرجعية الرش�يدة 
م�ن املفروض ان يض�م »الخرباء والحكم�اء واصحاب 
الرأي« ويف مختلف االختصاصات قد يصل تعداده اىل ما 

يتجاوز املائة واكثر، هؤالء ما جاؤوا ليس�ألوا عن راتب 
وال امتي�ازات وال حصانات وال وجاه�ة، فمن يرقى اىل 
مس�توى »خبري« ال يحت�اج اىل كل هذه »املس�ميات، » 
هؤالء »الخرباء« من املفروض ان يس�تمع لهم الجميع، 
اعن�ي الس�يايس ال�ذي فش�ل يف اداء واجب�ه ، وكذل�ك 
املتظاه�ر ال�ذي خ�رج للمطالب�ة بحقوق�ه، وأرى من 
الواجب لهؤالء »الخرباء« ان يسجلوا اهم مالحظاتهمم  

ويضعوا »خارطة الطريق« للعملية السياس�ية ، سواء 
ملجل�س الن�واب او للحكوم�ة او آللي�ات االنتخاب بما 
يضم�ن س�المة الوط�ن اوالً والحفاظ عىل مؤسس�ات 
الدول�ة، وال ش�ك ان م�ن فش�ل يف واجب�ه س�واء كان 
سياسياً او مس�ؤوالً حكومياً ال يحق له ان يضع قدمه 

عىل هذا الطريق .
مجلس الخرباء سيكون صوتاً للشعب وضامناً ملستقبل 

البل�د وتطلعات�ه، حي�ث يضم عن�ارص لها م�ن الخربة 
والقدرة يف مجال السياسية واالقتصاد والعلوم االخرى، 
ول�م تك يدها ملوثة بمال س�حت او هن�ِة هنا او هناك 
..هؤالء »الخرباء« اليستمعون اىل املتظاهرين فقط من 
جمي�ع الفئات الذي�ن لديهم الحرص ع�ىل وطنهم من 
مفكرين ومحللني وسياس�يني ورؤساء مراكز دراسات 

ورجال دين وشيوخ عشائر الخ...

ان بق�اء »املتظاه�ر« يهت�ف دون »ه�دي« اليص�ب يف 
مصلح�ة الجمي�ع حي�ث تكث�ر االجته�ادات وتتعط�ل 
املصال�ح ونذه�ب اىل »الفوىض« ، يف نف�س الوقت فان 
»التظاه�رة« س�تبقى ذخرية املرجعي�ة وذخرية »لجنة 

الخرباء« يف وجه كل من يحيد عن الطريق.
ان اه�م ما نحتاج�ه، يف املرحلة الراهن�ة، هو »الصرب« 
فال يظن احد منا ، ان الحلول س�تاتي »سحرية«، مثلما 
نطالب محاسبة »الفاسدين« ومن اي كان ، وان يقفوا 

امام القضاء ملحاسبتهم ونيل جزائهم ...
نحن نعلم ان التحديات س�تواجه اللجنة واولها »طبقة 
السياس�يني« النهم س�يكونون »خ�ارج املعادلة«، كما 
سنش�هد تحديات الداخل حي�ث البعض يرغب ان يبقى 
سيد الش�ارع، وهو من يقرر هذا وذاك، وهذه »االمور« 
محس�وبة لدى » لجنة الخرباء« ..كما س�نجد تحديات 
خارجية تحاول صناعة مس�تقبل العراق وفق اهوائها 
وذل�ك ق�د ح�ذرت من�ه املرجعي�ة يف رفضه�ا التدخ�ل 
»االقليم�ي والعامل�ي« ...يف ذات الوق�ت نحن بحاجة اىل 
»اع�الم مس�ؤول« ملواكبة عم�ل اللجن�ة ودعمها، وان 
نحاسب )االعالم املضاد( الذي اليريد الخري للعراق، وقد 
سخر ادواته الشاعة الفوىض واعادة عقارب الساعة اىل 
الخلف...باعتق�ادي ان »لجنة الخرباء« قد اعدت اوراقاً 
كث�رية فيم�ا يخص عم�ل مجل�س الن�واب والحكومة 
والقضاء، ومنهاج ومواقيت، كذلك اهتمت باالنتخابات 
واللجن�ة املرشف�ة وآلياتها ونس�بها، ولم ت�رك مطلباً 
اال وثبتت�ه، واظ�ن ان »االس�تماع« اىل آراء املتظاهرين 

سيضيف الكثري ايضاً.
جميع االس�ماء حسب علمي هي محط تقدير واحرام 
وه�ي »فرصة« لالس�تفادة من »حكم�ة الحكماء« ويف 
ظروف الش�دة، تميل االم�م اىل حكمائها فهم كنز االمة 
وعنوان مستقبلها، ويروى ان احد ابناء امللوك دخل عىل 
وال�ده وه�و يدير ش�ؤون اململكة فوجد مجلس�ه ميلء 
بالفالس�فة والعلم�اء واملفكرين واالدب�اء والحكماء..

وحني انفض املجلس س�ال والده: أبت كيف لك ان تدير 
ش�ؤون الرعية وانت وس�ط هؤالء؟ فرد امللك عىل ولده 
بغض�ب قائ�اًل: ويحك اذا م�ا آل االمر لك وجلس�ت عىل 
ع�رش هذا فامأل مجلس�ك منهم ف�ان يف رضاهم رضا 

للرعية.

بقلم/ إسماعيل المحاقري
نهاية ش�هر تم�وز/ يوليو م�ن الع�ام الجاري 
ويف خض�م االحتجاج�ات الش�عبية الس�ودانية 
املناهض�ة لحك�م العس�كر أعل�ن »الفريق أول 
محم�د حمدان حميدتي نائب رئيس ما يس�مى 
»املجلس العس�كري« أن السودان لديه أكرب قوة  
تقاتل مع »اإلمارات والسعودية« يف اليمن، حيث 

يبلغ قوامها ثالثني ألف جندي.
كان ذلك اإلعالن الرس�مي األول الذي يكشف عن 
حج�م  القوات الس�ودانية املش�اركة يف العدوان 
عىل اليم�ن إذ كانت األمور غ�ري واضحة نتيجة 
سياس�ة التكت�م الش�ديد الت�ي انتهجه�ا نظام 
البش�ري خش�ية من نقمة ش�عبية ارت�دت عليه 
يف نهاي�ة املط�اف بغ�ض النظ�ر ع�ن أس�بابها 

ومسبباتها.
ويف موس�م مغادرة الق�وات األجنبية من جنوب 

اليم�ن تتكش�ف الحقائ�ق تباع�ا وتزامن�ا مع 
إعالن اإلمارات س�حب قواتها من عدن س�حبت 
الس�ودان أكث�ر من ع�رشة آالف جندي حس�ب 
ترصيحات منس�وبة لرئيس »املجلس السيادي« 
املدع�و حميدت�ي الذي تعهد بعدم إرس�ال قوات 
بديلة وأكد رغبة بالده يف سحب قواتها من اليمن 

تدريجيا.
املعل�وم أن النظ�ام الس�عودي ومع�ه اإلماراتي 
اس�تعانا باملرتزقة م�ن مختلف ال�دول لخوض 
معاركهم�ا يف اليم�ن وس�خرا إمكاناتهم املادية 
لدف�ع العديد من ال�دول للمش�اركة يف عدوانهم 

عىل الشعب اليمني.
بعض ه�ذه ال�دول اكتف�ت باملش�اركة الجوية 
وأخ�رى كان لها تواجد بحري لكن الس�ودانيني 
مثلوا الركيزة األساسية للعمليات الربية يف أبشع 
ص�ورة من صور االس�تغالل واس�تمثار النظام 

السوداني بأرواح جنوده وأبناء جلدته يف معارك 
ال ناقة لهم فيها وال جمل.

مهم�ة الق�وات الس�ودانية اقت�رصت يف ب�ادئ 
األمر ع�ىل التأمني والتدريب واالس�ناد املدفعي، 
ولحاج�ة تحالف الع�دوان يف تحقيق انجاز يعتد 
ب�ه دفع بهذه القوات اىل الخطوط األمامية لتجد 
نفس�ها مجربة عىل خوض غمار املوت مسجلة 
الحصيل�ة األك�رب يف عديد القت�ىل والجرحى بني 
الق�وات األجنبي�ة يف اليم�ن وف�ق األرق�ام التي 
كش�ف عنه�ا متحدث الق�وات املس�لحة العميد 
يحي�ى رسي�ع يف مؤتم�ره الصحفي حي�ث بلغ 
إجمايل خس�ائر القوات الس�ودانية البرشية منذ 
بدء العدوان ما يق�ارب ال� 8آالف قتيل ومصاب 

منهم 4253 قتىل.
ووف�ق متحدث القوات املس�لحة فقت�ىل القوات 
الس�ودانية يف جبهات الحدود »نج�ران، جيزان، 

عس�ري« يزيد ع�ن 1354 قتيالً إضاف�ة إىل مئات 
آخرين تركت جثثهم يف ساحة املعركة بالتحديد 
يف ح�رض وميدي الت�ي عرفت بمق�ربة الجيش 

السوداني بعد تجاوز عدد القتىل هناك 1500.
ومع اتس�اع دائرة مش�اركة القوات الس�ودانية 
تح�ت إرشاف إماراتي  يف املحافظ�ات الجنوبية 
وتع�ز وص�وال إىل الس�احل الغرب�ي تصاع�دت 
الكلف�ة البرشي�ة يف صف�وف هذه الق�وات، ويف 
املحصل�ة لقي أكثر م�ن 2049 مرصعهم خالل 
العامني املاضي�ني إضاف�ة إىل 850 آخرين قتلوا 

خالل عامي 2015و2016م.
وألن مش�اركة الجن�دي الس�وداني كانت األقل 
كلف�ة مقارن�ة بحج�م م�ا يتقاض�اه املرتزق�ة 
األجان�ب اس�تطاعت الس�عودية اجت�ذاب عدة 
ألوية.. ثالث�ة منها تناوبت ع�ىل خوض املعارك 
بالنيابة عن الجيش الس�عودي يف محور جيزان 

أكربها عدة وعتادا هو اللواء الخامس حزم الذي 
اس�تقر بمدينة الخوب�ة بق�وام 5000 مقاتل.. 
وس�بق للجيش واللجان الشعبية أن سيطروا يف 
مرحلة م�ن املراحل عىل أجزاء واس�عة من هذه 
املدين�ة ع�دا ألوية أخ�رى تمرك�زت يف صامطة 
وكتيبتان يصل قوامهما إىل الفي جندي تمركزتا 
يف مجازة عسري وكتبية ثالثة قوامها 600 جندي 

تتمركز يف سقام بنجران.
اإلم�ارات كذلك وبمبالغ زهيدة اس�تقدمت عدة 
كتائ�ب عس�كرية إىل مدينة ع�دن وقاعدة العند 
بلح�ج  إىل جانب س�تة ألوية ج�رى توزيعها يف 
عدة مناطق بالس�احل الغرب�ي وبقوام 12000 
جندي ثالثة منها انس�حبت وع�ادت أدراجها إىل 

السودان.
وبس�قوط نظام البش�ري لم يتغ�ري يشء لناحية 
الق�وات املتواج�دة يف اليمن بل ع�ىل العكس من 

ذلك كانت الوعود باس�تمرار املشاركة يف تحالف 
العدوان وإرس�ال املزيد من الجنود هي الس�مة 
املشركة بني القيادات العسكرية وبعض قيادات 
املعارضة وهو أمر أثار الشكوك ووضع عالمات 
استفهام وتعجب حول جدوائية الحراك الشعبي 
يف إنه�اء املتاجرة بدماء الس�ودانيني كأولوية ال 
يمكن ألي حر أو عاقل تجاهلها أو القفز عليها.

واس�تنادا إىل ترصيحات العمي�د رسيع فالقوات 
السودانية والتش�كيالت العسكرية املساندة لها 
بغ�ض النظ�ر عن أماك�ن تمركزها ل�م يعد لها 
أي م�كان آم�ن باعتباره�ا أهداف�ا مرشوعة... 
فمس�توى الرصاع انتقل إىل الجغرافيا االقليمية 
ع�ىل م�ا يب�دو بالتأكي�د ع�ىل امت�الك الق�وات 
املس�لحة اليمنية القدرة الكاملة عىل اس�تهداف 
أي تشكيالت عس�كرية جديدة من املرتزقة قبل 
وصولها اىل األرايض اليمنية أو مياهنا اإلقليمية.

،،

،،

أيها السادة المسؤولون، 
أيتها االحزاب الحاكمة، اذا 

كنتم قد عجزتم عن ادارة 
الدولة على مدى السنوات 

الفائتة، فكيف لكم ان تديروا 
»ساحة التظاهرات«؟...

الساحة مألى )بالتناقضات( 
وليس هنالك من جهة تدعي 

انها تقود، وحين تدخلها 
ليس هنالك من يسألك »من 

انت« و«من تكون« حيث 
هي اشبه بالسوق المفتوح، 

واالجتهادات على قدم 
وساق ما بين شاتم والئم 

وشامت ..الخ.

بقلم/ إيهاب زكي
كاملمس�ك   2019 ع�ام  الجن�رال  ذات  أط�ل  واآلن، 
بمصب�اح ع�الء الدي�ن، فق�د وج�د الطريق�ة املث�ىل 
لتج�اوز العجز«اإلرسائييل« عن مواجه�ة حزب الله، 
فق�ال يف«يديع�وت أحرون�وت« ما معن�اه »يجب عىل 
»إرسائيل« اس�تغالل الحراك اللبناني من أجل الضغط 
لنزع س�الح حزب الل�ه، وإّن »إرسائي�ل« أمام فرصة 
تاريخية لتحقي�ق أهداف تكتيكية واس�راتيجية من 
خ�الل التأثري ع�ىل مجريات األح�داث دون االضطرار 
للخيار العس�كري، وجعل األموال الس�عودية وأموال 
ال�دول املانحة ورقة ضغط عىل الحكومة الجديدة بأن 
تكون مرشوطة بس�الح حزب الله الذي يشكل خطرًا 

اسراتيجًيا عىل »إرسائيل««.
إّن وه�ن الع�دو وداء العجز الذي ينخ�ر نخاعه، هما 
الرادع الوحيد عن ممارس�ة العدوان عىل لبنان ش�عًبا 
وأرًض�ا وحقوًقا، ولم يكن ليعترب رصخة وجٍع محلية 
فرص�ة تاريخي�ة، ل�وال أن أَق�ّر يف يقين�ه بأّن�ه ب�ات 

محارًصا بضيق الخيارات العدوانية عسكرًيا.
 ومن يحاول اس�تغالل الحراك املطلبي لتوجيهه نحو 
مكتس�باٍت سياس�ية ذات ُبعدين إقليمي ودويل، فهو 
يتطاب�ق مع الرؤي�ة الصهيونية، أو باألحرى يس�عى 
للّح�اق بها حيث طبيعته تس�تمرئ التبعي�ة. كما أّن 
الالفت ه�و اعتباره أّن املال الس�عودي يعم�ل خادًما 
للرغب�ات الصهيوني�ة. وكلمة »الالف�ت« هنا ال تعني 
غراب�ة األمر بقدر ما تعن�ي تلقائيته، فب�ني الوقاحة 
الصهيوني�ة وقلة الحياء الس�عودي افتقدنا دهش�تنا 
وحتى اس�تنكارنا. واملتابع لإلعالم الس�عودي يمسك 
غي�ورا إيالند وكل طاقم�ه متلبًس�ا يف كل حرٍف ومع 
كل تقريٍر لوال اصطدامه بحروف الضاد، وهذا اإلعالم 

يعرب عن السياس�ات الرس�مية للس�عودية، ويحاول 
جاهًدا ل�زرع »إرسائي�ل« يف الوعي الجمع�ي ملتابعيه 

وتثبيط أّي مقاومة.
ويب�دو أّن الس�يد نرص الل�ه حني ق�ال يف خطابه يوم 
تأبني س�ماحة الس�يد جعفر مرت�ى العاميل »نحن 
نطالب بحكومة سيادية حقيقية، وأن تكون قراراتها 
لبناني�ة وطني�ة«، ل�م يكن يذي�ع رًسا ب�أّن الحكومة 
اللبناني�ة تتع�رض لضغوٍط أمريكي�ة مبارشة أو غري 
مب�ارشة، وه�ذه الضغ�وط مهم�ا تنوع�ت أطرافه�ا 
فهي يف النهاي�ة ضغوط »إرسائيلي�ة«. إذاً، نحن أمام 
مشهدين، مشهٌد يدعمه كيان العدو، يعمل عىل إطالة 
أم�د األزم�ة من خالل عرقل�ة تحقي�ق املطالب، حتى 
يظل الناس يف الش�ارع أطول مدة ممكنة، بما يشكله 
ذلك من ضغط أواًل ومن تضخيم االحتقان ثانًيا، الذي 
قد يصل حدود االنفجار، ومشهٌد ثاٍن يمثله حزب الله 
والعهد عموًما يعمل عىل تحقيق االس�تقرار من خالل 
العم�ل عىل اإلفالت من وصاية الس�فارات، وتش�كيل 
حكومة وطنية سيادية تمتلك قرارها املستقل، وتعمل 
ليالً نهاراً ملس�ابقة الوقت من أجل تحقيق مكتسبات 
معيش�ية عاجل�ة، تضم�ن تعزيز الثقة بني الس�لطة 
والناس. وهذا يعن�ي أّن الرصاع عىل وجع الناس، بني 
م�ن يريد تأبيده ومن يريد تعبيده، ليكون طريقاً نحو 

وطٍن عزيز ومواطٍن كريم.
رغم أّن الس�يد نرص الله قال »لس�نا خائفني ولس�نا 
قلقني وال أحد يش�تبه يف هذا املوضوع«، ولكن اإلعالم 
الع�ربي أول املش�تبهني، حي�ث حاول بعضه تفس�ري 
إط�الق حزب الل�ه ص�اروخ أرض - جو نح�و طائرة 
صهيوني�ة يف أج�واء النبطي�ة، باعتب�اره محاولة من 
الح�زب لح�رف األنظار ع�ن الحراك، وه�ي محاوالت 

اعتباطية ال تن�م إاّل عن محاولة تخفيف وقع اختالل 
موازي�ن ال�ردع، رغ�م أّن ذات الصحاف�ة تنق�ل ع�ن 
مصادر عس�كرية »إرسائيلي�ة« أّن الطياري�ن أفادوا 
قيادتهم بإطباقات راداري�ة نفذها مقاتلو حزب الله 

يف الس�نوات األخرية، وذلك قبل حاجة الحزب 
لح�رف األنظ�ار ع�ن الحراك. كم�ا أّن 

القرار الذي أعلنه الس�يد نرص الله 
حول املسرّيات الصهيونية كان 

قبل الح�راك أو إرهاصاته، 
وعلي�ه فالس�ؤال لي�س 

الوه�ن  يقيني�ة  ع�ن 
الصهيوني أو يقينية 
املقاوم�ة،  ق�درة 
نتيج�ة  ع�ن  ب�ل 
االش�تباك  ه�ذا 
تجن�دت  ال�ذي 
 » ئي�ل ا رس إ «
وفريقه�ا، لجعل 
الن�اس  أوج�اع 
حلبت�ه، واإلجاب�ة 

ه�ي  النهائي�ة 
الح�زب  انتص�ار 

والعه�د. فم�ن املثبت 
أّن الح�رب الت�ي ُتش�ن 

منذ ثمانية أعوام أكس�بت 
ذكاًء  عموم�اً  املح�ور  ه�ذا 

اس�راتيجياً، يجعل من خس�ارة 
أم�راً  امليداني�ة سياس�ياً  مكتس�باته 

ش�به مس�تحيل، ولكن هذا ال يعني أّن األمر 

س�يكون يسرياً، لكنه يف نهاية املطاف سيسجل خيبة 
عريضة للع�دو وفريقه، وقياس�اً عىل اعتب�ار غيورا 
إيالن�د أّنه�ا فرصة تاريخية، س�تكون كذل�ك الخيبة 

تاريخية.

العدو الصهيوني وفرصة »الحراك« التأريخية

باألرقام.. »الجيش السوداني« أكبر الخاسرين في اليمن«

عام 2011 وفي مقابلٍة مع صحيفة »هآرتس« قال الجنرال غيورا إيالند رئيس مجلس األمن القومي 
الصهيوني وكبير الباحثين في معهد دراسات األمن القومي في كيان العدو »إّن أّي حرب مع حزب 

اهلل ستؤدي إلى أضراٍر ال تطاق على الجبهة الداخلية خالل أسبوعين، وهذا سيؤدي إلى هزيمة 
إسرائيل«. وعام 2016 كرر الجنرال ذات الموقف تقريًبا حيث قال »إّن نتائج انتهاء الحرب 

في سوريا ستضع »إسرائيل« أمام خياراٍت صعبة، لكن ال يمكنها محاربة حزب اهلل، ألّنها غير 
مستعدة لذلك، حتى إن كانت أكثر جاهزية مما كانت عليه عشية 2006«. 



ق�رر مجل�س إدارة مولودي�ة الجزائ�ر، 
تأجيل موعد سفر النادي إىل مدينة أربيل 
العراقي�ة، ملواجه�ة الق�وة الجوي�ة، يف 
ذهاب الدور ال�16 من البطولة العربية، 

إىل يوم الثالثاء بدال من اإلثنني.

كاف�ة  ضبط�ت  الن�ادي  إدارة  وكان�ت 
الرتتيبات النتقال النادي إىل العراق اليوم 
اإلثنني، قبل أن يتفاجأ مسريو املولودية 
لكاف�ة  ش�اغرة  أماك�ن  وج�ود  بع�دم 

التعداد، ضمن رحلة إسطنبول - أربيل.

واستقر الجهاز الفني للمولودية بقيادة 
امل�درب الفرن�ي برن�ارد كازوني، عىل 
برمج�ة حص�ة تدريبية الي�وم، بلمعب 
عني البني�ان، لتفادي أي ارتباك يف رحلة 

التحضريات.

وحس�ب املوعد الجديد، تق�رر االكتفاء 
بحصتني تدريبيتني فقط بمدينة أربيل، 
وذلك لضيق الوقت، خاصة وأن الجهاز 
الفن�ي متخوف م�ن تأثر العبي�ه بدنيا 

بسبب السفر.

مولودية الجزائر 
يؤخر سفره إلى 

العراق
6الرياضية

كاتانيتش يدعم قائمة المنتخب العراقي بالالعبين الشباب بالتصفيات المشتركة
قرر اإبعاد املعتذرين عن اجلولتني املا�ضيتني

ت�شهد البالد هذه الأيام حراكًا �شعبيًا 
وا�شعًا طغت عليه ال�شفة ال�شبابية 

التي خرجْت مبظاهرات �شلمية 
مطالبة بتغيري الواقع املعي�شي واإيجاد 
حلول للمعا�شل احلياتية على م�شتوى 

اخلدمات وفر�ص العمل وغريها،
حراكا ت�شّدر امل�شهد به اجليل اجلديد 

مّمن يتطّلع حلياة اأف�شل ووطن مزدهر 
يعي�ص اجلميع به بقلب واحد وينعم 

بخرياته دون متييز.
ولم تكن رشيحة الرياضيني غائبة عن ذلك املشهد، بل 
كانت جزءاً من حش�ود املتظاهرين من خالل املطالبة 
باإلرتقاء بالواق�ع الريايض وإقرار حقوق الرياضيني، 
حيث ح�رت الكثري من األس�ماء ورفع�ت الالفتات 
الت�ي تطال�ب بانص�اف تل�ك الرشيح�ة ومحاس�بة 
الفاس�دين مم�ن تس�ّببوا يف إه�دار األم�وال وتراجع 

مستوى الرياضة العراقية.
تواج�د الرياضي�ني ل�ه ما ي�ّرره ألس�باب كث�رية قد 
يكون يف مقدمتها أنهم وّجهوا رس�الة تعكس حقيقة 
الحش�ود الش�بابية التي غّصْت بهم س�احة التحرير 
وساحات املحافظات األخرى كانوا املتّرر األكر من 
غي�اب الحاضنة الفكري�ة والرياضية التي تس�توعب 
الجي�ل الح�ايل م�ن خ�الل انتش�ار الن�وادي واملراكز 
الشبابية، وفش�لت القيادات الرياضية طيلة السنوات 
املاضي�ة من امليض نحو دع�م وانعاش تلك الحاضنات 
برغ�م األم�وال الهائلة الت�ي خّصصْت س�واء مليزانية 
وزارة الش�باب والرياض�ة أم اللجن�ة األوملبي�ة، إال أن 
ه�ذا االخفاق الخطري لم نجد من يطرحه للمحاس�بة 
أو يلتمس جوهر أهميته وت�أثريه يف حرمان الش�باب 
العراق�ي من أح�د حقوقه املُق�رّه دس�تورياً والبحث 
كذل�ك عن كيفية الت�ّرف بالتخصيصات املالية التي 

من املفرتض إنها ممنوحة لدعم هذا القطاع.
ولم تقف املسألة عند ذلك، بل إن الرياضيني بشكل عام 
كانوا ضحي�ة للتخّبط اإلداري والهدر املايل والتخطيط 
غري العلمي حني وجدوا أنفسهم خارج قواعد االهتمام 
والرعاية وضاقت عليهم س�بل املطالبة بحقوقهم بعد 
أن فرض�ت اللعب�ة االنتخابية خيارات مح�دودة أمام 
اس�تحقاق الكث�ري من أبن�اء البيت الري�ايض يف إدارة 
شؤون الرياضة بجميع املفاصل وطرحت بديالً يتمّثل 
بق�وى تمتلك النفوذ وتجيد فن�ون العالقات واملصالح 
من أجل الس�يطرة عىل املناصب لدورات متعاقبة دون 
أن تفّكر يف التخيل عنها حتى وإن فش�لْت يف تس�جيل 
أي خطوة تطوير ملموس�ة، وهو ما س�بب يف تراجع 

مستوى االنجاز يف الرياضة العراقية.
إن غي�اب القوان�ني الرياضي�ة الحاكم�ة والتلك�ؤ يف 
إقراره�ا عىل الرغم من طرح املس�وّدات ومناقش�تها 
لفرتات طويلة س�ّببت إرباك املش�هد الريايض وأثارت 
الكث�ري م�ن الخالف�ات والتقاطع�ات بع�د أن كان�ت 
االجتهادات والتفس�ريات بديالً ع�ن االحتكام لقانون 
ُملزم ال يقبل التأويل الش�خيص وه�و ما منح الغطاء 
للبع�ض لالحتم�اء به�ا وجعله�ا ذريع�ة للتالع�ب يف 
قراراتهم أو حتى تثبيت وجودهم يف الوس�ط الريايض 

»القيادي«.
ال نريد أن نحّدد مرّرات ودوافع مش�اركة الرياضيني 
يف االحتجاجات الشعبية ضمن إطار ما طرحناه والتي 
بالتأكيد قد تك�ون هناك الكثري من األس�باب األخرى 
املوجب�ة، إال أن التوّج�ه الرئيس يندرج يف إطار الرر 
الش�خيص والع�ام لرشيح�ة الرياضي�ني النات�ج عن 
إهم�ال القط�اع الريايض عىل كل املس�تويات وضعف 
املنظوم�ة اإلدارية واملالية وقصور الرؤية املس�تقبلية 

وابتعاد السلطة القضائية عن املراقبة واملحاسبة.
بالتأكيد..إن ما س�ينتج عن خط�وات تصحيحية عىل 
كل املس�تويات العام�ة يف البل�د عىل ض�وء املطالبات 
الجماهريي�ة س�وف يكون للقط�اع الري�ايض نصيباً 
ُمهّماً منه�ا أو هكذا نتأمل، ويمك�ن من خالله إعادة 
النظ�ر بالكثري من اإلج�راءات والق�رارات التي تخدم 
الرياضة والرياضيني وأيض�ًا الرواد االبطال واألهم أن 
تتوج�ه االنظار نح�و تفعيل منافذ احتضان الش�باب 
املغّي�ب وإدراك دوره امله�م يف بن�اء البل�د والحف�اظ 
عىل تل�ك الث�روة الخالّقة م�ن الضياع وفق�دان األمل 

باملستقبل.

دور ال�ضباب املغّيب !
 رعد العراقي

حس�م التعادل اإليجابي 1-1 مباراة أوملبيك آس�في 
املغربي أم�ام ضيفه الرتجي التون�ي والتي أقيمت 
عىل ملعب املسرية الخراء يف املغرب ضمن لقاءات 
ذه�اب دور ال��16 م�ن البطول�ة العربي�ة لألندي�ة 

االبطال »كأس محمد السادس«.
وقاد املباراة الحكم الدويل العراقي، عيل صباح، الذي 
اضطر اىل إيقاف املباراة بس�بب النريان التي اشعلها 
جمه�ور أوملبي�ك آس�في يف الدقيق�ة 60 م�ن عم�ر 
املباراة. وتس�ببت الن�ريان بانعدام الرؤية بالنس�بة 

للحكم والالعبني، وبعد دقيقتني قرر صباح استئناف 
املباراة التي أشهر بطاقة حمراء واحدة فيها.

يذكر ان الحكم الدويل عيل صباح، سيصبح أول حكم 
عراقي يقود مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، ليدخل 

التأريخ االس�يوي من اوس�ع ابوابه.
صب�اح س�يقود مباراة ذه�اب نهائ�ي دوري ابطال 
آس�يا بني اله�الل الس�عودي واوراوا الياباني والتي 
س�تقام يف الس�عودية يف التاس�ع من ش�هر ترشين 

الثاني الحايل.

طل�ب االتح�اد الدويل لك�رة الق�دم )فيفا(، 
تطمين�ات م�ن االتح�اد العراق�ي إلقام�ة 
مباراتي�ه مع إيران والبحري�ن يف البرة يف 

14 و19 ترشين الثاني الجاري.
وأف�اد مص�در يف اتح�اد الك�رة العراق�ي، 
بتلق�ي االتح�اد إش�عارا م�ن فيف�ا يطلب 
في�ه تطمينات عن إقام�ة مباراتي املنتخب 
العراقي أم�ام نظرييه اإليران�ي والبحريني 
تصفي�ات  منافس�ات  ضم�ن  الب�رة،  يف 
كأس العال�م. وقال املصدر إن االتحاد الدويل 
للعبة »طل�ب تطمينات مح�ررة من نظريه 
العراق�ي، من بينه�ا تطمني م�ن الحكومة 
املحلية يف البرة بش�أن إقامة لقاء العراق 
وإي�ران يف 14 ترشين الثاني الجاري، ضمن 
منافس�ات الجولة األخ�رية لفرق املجموعة 

األوىل بالتصفيات، ومباراة العراق والبحرين 
يف الجولة األوىل من املرحلة الثانية يف 19 من 

الشهر نفسه«.
وأض�اف املصدر، أن »فيفا طلب من االتحاد 
العراق�ي تطمينا م�ن الحكوم�ة املحلية يف 
البرة، وآخر من املسؤول األمني يف االتحاد 

العراقي«.
يذك�ر أن منتخ�ب الع�راق يتص�در حالي�ا 
ف�رق املجموع�ة الثالثة بالتصفيات بس�بع 
نقاط، وهو نفس رصي�د الوصيف املنتخب 

البحريني وبفارق األهداف.
ويحتل املنتخب اإليراني املركز الثالث بس�ت 
نق�اط، ويق�ف منتخ�ب هونغ كون�غ عند 
املركز الرابع بنقطة واحدة، وأخريا منتخب 

كمبوديا يف آخر القائمة وبنقطة أيضا.

أوضح الس�وري عمر السومة مهاجم فريق أهيل جدة، 
حقيق�ة رحيله ع�ن نادي�ه واالنتقال لصف�وف النر 
حامل لقب الدوري، وتس�ببه يف رحيل املدرب الكرواتي 
بزمالئ�ه  الس�يئة  وعالقت�ه  إيفانكوفيت�ش،  برانك�و 

بالكتيبة األهالوية.
وقال عمر الس�ومة:«طلبت مغادرة األهيل -بعد توديع 
البطول�ة اآلس�يوية- وأرصرت ع�ىل ذل�ك بع�د مباراة 

العدالة.
وأضاف »تفاجأت أن كل ما يحدث يف األهيل يصل لتويرت 
رسيع�ًا وهو من أكر الس�لبيات، مضيفا أنه لم يس�ع 

الالعبون إىل إفش�ال الفريق من أج�ل املدرب، وعالقتي 
مع زمالئي بالفريق مميزة، وغري صحيح ما يش�اع عن 
وجود مشاكل بيننا، وحسني عبد الغني ويارس املسيليم 
عنرا خرة ولهم�ا أدوار إيجابية مع الفريق، وبعض 

الناس يصنعون أخبارا كاذبة«.
وواص�ل »تفاوض معي نادي النر يف املوس�م املايض، 
وبع�د ذل�ك أعطي�ت موافقت�ي إلدارة النر الس�ابقة 
بقيادة س�عود الس�ويلم، وم�ن داخيل ال أري�د الخروج 
م�ن األهيل ولكن الغضب وقتها دفعني إىل الخطوة التي 
اتخذته�ا مع النر، وعبد الله برتج�ي أقنعني بالبقاء 

بالنادي األه�يل، وحقيقة كنت أريد املغادرة 
عىل س�بيل اإلعارة ألنني كنت غري مرتاح يف 

فرتة سابقة بسبب عدم حصولنا عىل 
البطوالت ثالثة أعوام«.

وأكد ه�داف فريق األهيل، عىل 
أن�ه طل�ب م�ن إدارة النادي 
األه�يل ب�كل ه�دوء الرحيل 
الن�ادي لكون�ه غ�ري  ع�ن 
مرت�اح وقوب�ل طلبه من 

اإلدارة بالرفض.

علي صباح يوقف مباراة بسبب نيران في المدرجات

فيفا يطلب »تطمينات أمنية« من العراق 

السومة يرغب بمغادرة األهلي لينضمَّ إلى النصر

االثنين 4 تشرين الثاين 2019 
العدد 2187 السنة العاشرة

تتجه األنظار يف الرابع عرش من ترشين الثاني 
الج�اري ص�وب ملعب ج�ذع النخل�ة بمدينة 
الب�رة حيث موعد مواجه�ة منتخب العراق 
وإي�ران ضمن التصفي�ات املزدوج�ة املؤهلة 
ل�كأس العال�م 2022 يف قطر وكأس آس�يا يف 

الصني 2023.
وس�يدخل املنتخ�ب العراقي املب�اراة متصدرا 
للمجموع�ة برصيد 7 نقاط بع�د أن تعادل يف 
املب�اراة األوىل م�ع البحري�ن يف املنامة وتمكن 
م�ن تحقيق الف�وز عىل منتخ�ب هونغ كونغ 
يف الب�رة وجدد االنتص�ار يف مباراة كمبوديا 

ليعتيل صدارة الرتتيب.
إبعاد املعتذرين

أرص املدرب الس�لوفيني رسيتشكو كاتانيتش 
ع�ىل إبع�اد الالعبني جس�تن م�ريام املحرتف 
يف ن�ادي أتالنت�ا يونايت�د األمريك�ي وأحم�د 
ياس�ني املحرتف يف نادي هاكن الس�ويدي بعد 
اعتذارهما بوقت س�ابق عن حضور املباراتني 
املاضيتني أمام هون�غ كونغ وكمبوديا لنفس 

التصفيات.
ويري�د كاتانيتش أن يوجه رس�الة من خالل 
هذا االس�تبعاد لالعبني ب�أن املنتخب العراقي 
ل�ن يقف عىل العب محدد وأن دعوة االنضمام 
للمنتخ�ب الوطن�ي تع�د مقدس�ة وال يمك�ن 
التعام�ل معها بمزاجية وعىل الجميع أن يعلم 
أن منتخ�ب البالد هو األه�م وال توجد مقارنة 

بني املنتخب والنادي.
قائمة شبابية

اعتم�د كاتانيت�ش إىل ح�د بعيد ع�ىل الوجوه 
مبارات�ني  يف  املنتخ�ب  تش�كيلة  يف  الش�ابة 
مؤثرتني يف حس�م بطاقة التأهل املبارشة عن 
املجموعة فوجود 3 العبني جدد مع التشكيلة 
وه�م رشيف عبد الكاظ�م ومحمد رضا جليل 
وحس�ن حم�ود تع�د خط�وة جريئ�ة وغ�ري 
متوقعة م�ن املدرب يف ظ�ل التنافس املحموم 

بني منتخبات املجموعة.
وق�د يك�ون اس�تدعاء تل�ك األس�ماء لقناعة 
امل�درب الس�لوفيني التامة بم�ا يقدمونه مع 
أنديتهم، لك�ن النادي وال�دوري يشء ومهمة 
ارتداء القميص الوطن�ي يشء مختلف ويأمل 
كاتانيت�ش أن تك�ون خطوت�ه باالعتماد عىل 

الشباب إيجابية وتحسب له ال العكس.
يغادر بصمت

لم يدرج اس�م الالعب املحرتف بنادي جوريكا 
الكرواتي جيلوان حمد رغم أن املطالب تعالت 
بالف�رتة املاضية لدعوت�ه للمنتخ�ب لكنه لم 
يخض سوى 15 دقيقة تقريبا يف مباراة هونغ 
كونغ ولم يشرتك يف لقاء كمبوديا ليتم إبعاده 

عن التشكيلة يف املباراتني املاضيتني.

جيل�وان حم�د غ�رد ع�ىل توي�رت أن�ه خارج 
حس�ابات املنتخ�ب ويتمنى للفري�ق العراقي 
التوفيق، مؤكدا أنها كانت تجربة مع الفريق، 
مبّين�ا أنه س�يكون ره�ن اإلش�ارة متى تمت 
دعوته مجددا، ليعكس ص�ورة طيبة عن ردة 

فعل متزنة بخالف العبني آخرين.
تراجع كاتانيتش

5 العب�ني  النهائي�ة فق�ط  القائم�ة  ضم�ت 

محرتفني وهو عدد قليل جدا مقارنة بالسنوات 
الس�ابقة وهو دليل عىل أن متابعة كاتانيتش 
مؤخرا لل�دوري أثمرت، لتدفع�ه للرتاجع عن 
رأي�ه الس�ابق الذي أظه�ره يف تريحات قال 

فيها إن الدوري املحيل ضعيف.
منح الالعبني املحليني ه�ذه الثقة بالتواجد يف 
القائمة الوطنية يدل عىل أن وجهة نظر املدرب 
اختلفت تماما وهذا عامل إيجابي يشري إىل أن 

كاتانيت�ش لم يتعنت برأي�ه ويتعامل بقناعة 
وليس بانطباعات مسبقة.

واعتمد كاتانيتش ع�ىل 5 محرتفني فقط هم 
همام طارق املحرتف يف اإلس�ماعييل املري 
ومهند عيل )الدحيل القطري(، وبش�ار رسن 
س�والقا  وريب�ني  اإليران�ي(،  )بريس�بوليس 
)رادنيتش�كي الرب�ي(، وأخ�ريا الالعب عيل 

عدنان املحرتف بصفوف فانكوفر الكندي.

تغيير طاقم تحكيم مواجهة سوريا والصين

أكد اتحاد الكرة الس�وري، تلقيه خطاباً 
رس�مياً م�ن االتح�اد ال�دويل، يبلغه فيه 
بتغي�ري طاق�م التحكي�م ال�ذي س�يقود 
نظ�ريه  أم�ام  األول  املنتخ�ب  مب�اراة 
الح�ايل  الش�هر  م�ن   14 يف  الصين�ي، 
بمدين�ة دبي، ضم�ن الجولة الخامس�ة 
م�ن التصفي�ات التأهيلي�ة املزدوجة إىل 

مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
الجدي�د  الطاق�م  أن  االتح�اد  وكش�ف 
سيكون من كوريا الجنوبية بقيادة كيم 
داي يونك )مواليد 1981( ويس�اعده كل 

من بارك كيون يونج وجونج بيل جانج.
وكان الفيفا كلف يف وقت س�ابق، طاقم 
تحكي�م إماراتي بقيادة املب�اراة، مكون 
م�ن محمد عبد الله وسيس�اعده كل من 
حس�ن محم�د املاه�ري ومحم�د أحمد 
الحمادي، إضافة للحكم الرابع س�لطان 

عبد الرزاق املرزوق.
ولم يكن كيم داي يونج، من ضمن حكام 
نهائي�ات أمم آس�يا مطل�ع 2019، وقاد 
مباراة واح�دة يف التصفي�ات املونديالية 
الحالي�ة جمع�ت الكوي�ت ونيب�ال )7-

0(، يف ح�ني قاد مب�اراة أخ�رى يف الدور 
التمهيدي األول بني مكاو وسرييالنكا.

ويف س�جله خالل العام الح�ايل مباراتني 
ضمن التصفيات التأهيلية لكأس آس�يا 
تحت 23 عاماً بني بنغالدش وسرييالنكا 

وكذلك فلسطني وسرييالنكا..
األندي�ة  بط�والت  مس�توى  ع�ىل  أم�ا 
اآلس�يوية فق�د ق�اد مب�اراة الوح�دات 
والكوي�ت يف ملح�ق دوري أبطال آس�يا، 
االتح�اد  كأس  يف  مبارات�ني  ث�م  وم�ن 

اآلسيوي ملجموعات رشق القارة.

أحرزت إيران لقب بطولة العالم للمصارعة الرومانية 
تحت 23 عاما بحصولها عىل 122 نقطة وحصدها 3 

ميداليات ذهبية و 3 ميداليات برونزية.
ويف منافسات البطولة التي جرت يف العاصمة املجرية 
بودابس�ت خ�الل الف�رتة م�ن 1 اىل 4 ترشي�ن الثاني 
الجاري، تقلد امليداليات الذهبية كل من ميثم دلخاني 
)63 كغم( ومحم�د رضا غرائي )72 كغم( وعيل اكر 
يوس�في )130 كغ�م( فيم�ا ن�ال الرونزي�ة كل من 
مهدي محس�ن نج�اد )60 كغم( وس�جاد ايمن طلب 

)67 كغم( ومحمد هادي س�اروي )97 
كغم(. ففي الن�زال النهائي لوزن 

63 كغم تغل�ب ميثم دلخاني 
لوان�ي  الجورج�ي  ع�ىل 

بنتيج�ة  كاوج�ارادزه 
امليدالي�ة  ليتقل�د   6-7

الذهبية.
ويف وزن 72 كغم  هزم 
محم�د رضا غرائي يف 
النزال النهائي خصمه 

س�انان س�ليمان اوف 
من جمهورية اذربيجان 

لين�ال  -7صف�ر  بنتيج�ة 

امليدالية الذهبية. ويف وزن 130 فاز عيل اكر يوس�في 
يف الدور نص�ف النهائي عىل الرتك�ي عثمان ايلديريم 
بنتيج�ة 7-6 ، وتوج بامليدالية الذهبية بعد انس�حاب 
غريمه الجورجي زوباي باتاريدزه من النزال النهائي 
بداعي االصابة. وحصلت ايران عىل 122 نقطة لتتوج 
بالبطولة )3 ذهبية و 3 برونزية( فيما جاءت جورجيا 
يف مرك�ز الوصافة برصي�د 121 نقطة )4 فضية و 1 
برونزية( وروسيا يف املرتبة الثالثة برصيد 118 نقطة 
)2 ذهبية و 1 فضي�ة و 2 برونزية(. وكانت ايران قد 
احرزت املركز السادس يف بطولة العالم 
للمصارع�ة الروماني�ة تحت 23 
 2018 الع�ام  دورة  يف  عام�ا 
روماني�ا  يف  ج�رت  الت�ي 
بإحرازه�ا 4 ميدالي�ات 

برونزية.
يذك�ر أن إي�ران حلت 
الوصاف�ة  مرك�ز  يف 
العال�م  بطول�ة  يف 
الح�رة  للمصارع�ة 
تح�ت 23 عام�ا للعام 
الجاري والت�ي جرت يف 

املجر أيضا قبل عدة أيام.

إيران ُتحرز لقب بطولة العالم للمصارعة الرومانية 



واصل نادي آرس�نال، نتائجه املتذبذبة منذ بداية املوسم 
الجاري، بعدما تعادل 1-1 مع نظريه وولفرهامبتون يف 

إطار الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وذكرت صحيفة »م�ريور« أن أوناي إيمري املدير الفني 
آلرسنال، يواجه خطر اإلقالة من القيادة الفنية للجانرز، 

حال استمرار سلسلة النتائج السلبية للفريق.
ترتي�ب  بج�دول  الخام�س  املرك�ز  آرس�نال،  ويحت�ل 
الربيمريلي�ج برصي�د 17 نقط�ة بف�ارق 14 نقطة عن 

ليفربول صاحب الصدارة.

وأضاف�ت الصحيفة أن آرس�نال قرر من�ح إيمري مهلة 
زمنية ملدة شهر، من أجل إنقاذ مهمته كمدرب للفريق، 
إما أن يثبت نفس�ه ويظل مدرًب�ا للمدفعجية أو يخرس 

وظيفته ويرحل عن الجانرز.
ولفت�ت إىل أن آرس�نال مصم�م ع�ى من�ح إيم�ري كل 
الفرص لتغيري األمور رغم الضغط املتزايد عليه يف ملعب 

اإلمارات.
ونفى آرس�نال التفاوض مع الربتغايل جوزيه مورينيو، 

من أجل أن يصبح مدرًبا للفريق خالل الفرتة املقبلة.

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن رغبة زين 
الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد، يف إبرام 

صفقة من آرسنال اإلنجليزي.
ووفًق�ا لصحيف�ة »دي�ي إكس�ربيس«، فإن 
زيدان طلب من إدارة ريال مدريد، التعاقد مع 
ويليام س�اليبا مدافع آرس�نال، والذي يقيض 
املوسم الحايل معاًرا يف صفوف سانت إيتيان.

وانض�م س�اليبا لصف�وف آرس�نال يف صيف 
2019 مقاب�ل 27 ملي�ون جني�ه إس�رتليني، 
قادًم�ا م�ن س�انت إيتي�ان، قب�ل أن يظل يف 

صفوف الفريق الفرنيس عى سبيل اإلعارة.
وأضاف�ت الصحيفة أن زيدان أضاف س�اليبا 
البالغ من العم�ر 18 عاًما، إىل قائمة األهداف 
املطلوبة يف الربنابيو، خاصة أنه يتطلع للعثور 

عى رافائيل ف�اران جدي�د بالفري�ق امللك�ي.
ونوهت أن بنوا بدياشيي مدافع موناكو، وأبو 
بكر كام�ارا مدافع مارس�يليا، ضمن أهداف 
زي�دان، مش�رية إىل أن األخ�ري طل�ب بش�كل 
ش�خيص مراقبة الالعبني الثالثة خالل الفرتة 

املقبلة.

من جهة أخرى أكد تقرير إعالمي إس�باني أن 
الويل�زي جاريث بيل جناح ريال مدريد، يرص 
عى الرحيل عن صف�وف النادي امللكي خالل 

فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وكان�ت صحيف�ة م�اركا ق�د أش�ارت إىل أن 
شنغهاي شينهوا الصيني تواصل مع جاريث 
بي�ل، م�ن أج�ل ضم�ه يف املريكاتو الش�توي 

املقبل. 
وذكرت محطة »كادينا سري«، أن جاريث بيل 
ال يريد االس�تمرار يف ري�ال مدريد ويرص عى 

الرحيل يف كانون الثاني املقبل.
وأضافت أن النجم الويلزي يشعر باالشمئزاز 
من النادي املدريدي، موضحة أن الالعب يرص 
عى أن تستمع إدارة النادي إىل بعض العروض 

املقدمة إليه خاصة من الصني.
وتابع�ت املحطة اإلذاعي�ة، أن البيئة املحيطة 
بجاري�ث بيل تضغط عى ريال مدريد إلجباره 
عى السماح برحيل الالعب، رغم أن بيل يدخل 
ضمن خطط زيدان يف ظ�ل العالقة الضعيفة 

بني الطرفني.
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زيدان يسعى للتعاقد مع ساليبا وبيل ُيصر 
على الرحيل في االنتقاالت الشتوية

تزاي�دت التكهن�ات حول هوية املدرب الق�ادم لفريق بايرن ميونخ األملان�ي، وذلك بعد اإلطاحة 
بالكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه. 

واتخ�ذ الن�ادي البافاري قراًرا حاس�ًما يقيض بعزل امل�درب الكرواتي من منص�ب املدير الفني 
للفريق، وذلك بع�د يوم واحد عى 
خس�ارته املذل�ة أم�ام آينرتاخت 
الجول�ة  يف   )5-1( فرانكف�ورت 

العارشة من الدوري األملاني. 
وبحسب ما ذكرته شبكة »سكاي 
أملاني�ا«، فإن مس�ؤويل  س�بورت 
بايرن ب�دأوا اتصاالته�م من أجل 
البحث ع�ن مدرب جدي�د للفريق 
الباف�اري، يخل�ف كوفات�ش بعد 

رحيله. 
اإلدارة  ب�أن  الش�بكة  وأف�ادت 
وضع�ت إيري�ك تني ه�اج، مدرب 
أياكس أمس�رتدام الهولندي، عى 
رأس مرشحيها لخالفة كوفاتش، 
كم�ا أنها ب�دأت االتص�االت معه 

بالفعل يف الساعات املاضية.
 وج�اءت النتيج�ة ُمحبطة آلمال 
مس�ؤويل بايرن، نظرًا لعدم قدرة 
املدرب الهولندي ع�ى ترك فريقه 

يف منتصف املوسم، ما يجعل التعاقد معه صعًبا يف الوقت الراهن.
وال يق�ف أياكس حائ�اًل أمام تعاقد بايرن مع تني هاج عقب نهاية املوس�م الحايل، ما يعني أن 
اإلدارة البافاري�ة مضطرة إلكمال املوس�م بمدرب مؤقت، ح�ال أرادت جلب املدرب الحًقا مللعب 

أليانز أرينا.

أث�ار بي�ب غواردي�وال م�درب مانشس�رت س�يتي، 
الش�كوك حول مش�اركة نجم الفريق ضد ليفربول 
متصدر الدوري اإلنجليزي املمتاز، األحد املقبل، بعد 

تعرضه إلصابة عضلية.
وق�ال غواردي�وال يف ترصيح�ات صحفي�ة »ديفي�د 
س�يلفا أصيب قبل خمس دقائق عى نهاية الشوط 
األول أمام س�اوثهامبتون، لقد أبلغن�ي بأنه يعاني 
م�ن مش�كلة عضلي�ة«. وأض�اف »عندم�ا يواج�ه 

مش�كلة عضلي�ة وال يس�تطيع أن يلع�ب املزيد من 
الدقائق، فهذا بس�بب أنه يعاني م�ن يشء، وعندما 
تكون مش�كلة عضلية فإن األمر يتطلب من 10 إىل 

12 يوما عى األقل«.
ويتأخر فريق غوارديوال بفارق 6 نقاط عن ليفربول 
الذي يواجهه بس�تاد أنفيلد، األحد املقبل، بعد 4 أيام 
م�ن مباراته خ�ارج الديار أم�ام أتالنت�ا اإليطايل يف 

دوري أبطال أوروبا.

أعل�ن إيفرتون أن العب الوس�ط أندريه جوميز، س�يخضع لجراحة بعد 
إصابته املروعة خالل مباراة توتنهام  هوتسبري يف الدوري اإلنجليزي.

وأصيب الالعب الربتغايل الدويل خالل التعادل 1-1 بستاد جوديسون بارك، 
بعد سقوطه بش�كل خاطئ عقب احتكاك مع سون هيونج مني مهاجم 
توتنهام. وأصدر إيفرتون بيانا يؤكد أن جوميز بحاجة لجراحة، بكرس يف 
كاحل القدم اليمنى، لكنه لم يحدد جدوال زمنيا لعودته إىل املالعب. وأبدى 

إيفرت�ون  م�درب  س�يلفا  دعم�ه لالع�ب البال�غ م�ن مارك�و 
العم�ر 26 عاما من أج�ل التعايف 

بش�كل كامل. وأبلغ س�يلفا 
الصحفيني »س�نعطي كل 

وأرسته،  ألندري�ه  الدعم 
علين�ا  كمجموع�ة 
تع�رض  مع�ا،  البق�اء 
إلصاب�ة خط�رية لكني 

أث�ق بنس�بة %100 أنه 
سيعود أقوى كالعب كرة 

وكش�خص  قدم 
إنسان  ألنه 

رائع«.

عاد اإلس�باني رافائيل نادال ليتصدر قمة التصنيف 
العامل�ي لالعب�ي التن�س املحرتفني، الص�ادر اليوم 

اإلثنني، عى حساب الرصبي نوفاك ديوكوفيتش.
وصع�د ن�ادال مرك�زا ليتص�در ج�دول التصنيف 
برصي�د 9 آالف و585 نقطة، ويتفوق 640 نقطة 
عن ديوكوفيت�ش، الذي توج بلقب بطولة باريس 

لألساتذة. كما شهدت قائمة أفضل 10 العبني، تواجد الفرنيس جايل 
مونفيل�س، الذي حل عارشا بع�د صعوده مراكز. يف حني جاء الكندي 
ديني�س ش�ابوفالوف، وصي�ف باريس ب�رييس، يف املركز ال��15 بعد 
صعوده 13 مركزا. أيض�ا حل البلغاري جريجور ديميرتوف يف قائمة 
أفضل 20 العبا بحلوله يف املركز العرشين بعد وصوله إىل نصف نهائي 

البطولة الفرنسية.

مهاج�م  إيموبي�ي،  ش�ريو  ق�اد 
التسيو، فريقه لتحقيق فوز صعب 
عى مي�الن بنتيج�ة )2-1(، باملباراة 
س�ريو،  س�ان  بملع�ب  أقيم�ت  الت�ي 
لحس�اب لق�اءات الجول�ة الحادي�ة عرشة 
من الدوري اإليطايل.  وس�جل إيموبيي الهدف األول 
لالتس�يو، فيما تع�ادل مي�الن بهدف عكيس س�جله 
باس�توس مدافع التسيو، بينما أحرز خواكني كوريا 

هدف الفوز للنسور، ليواصل الروسونريي معاناته.
وذكرت ش�بكة »أوبتا« لإلحصائيات، أن إيموبيي، س�جل هدفه رقم 

100 بقميص التسيو يف 147 مباراة شارك فيها بجميع املسابقات.
وأضاف�ت أن مهاجم التس�يو س�جل 77 هدفا بالق�دم اليمنى، و12 

هدفا بالرأس و11 هدفا بالقدم اليرسى. 
ويتصدر إيموبيي جدول ترتي�ب الهدافني برصيد 13 هدفا، بفارق 4 
أهداف عن أقرب مالحقيه، روميلو لوكاكو مهاجم إنرت ميالن، والذي 

سجل 9 أهداف.

بايرن ميونخ يبدأ اتصاالته
 مع خليفة كوفاتش

نادال يعود إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس

إيموبيلي يدخل نادي المئة من بوابة ميالن

ديفيد سيلفا مهدد بالغياب أمام ليفربول إيفرتون يعلن تشخيص إصابة 
عة جوميز الُمروِّ

أعلن االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، براءة مانشسرت سيتي، من دفعه ألية 
أموال لوكيل جادون سانش�و، العب الفريق الس�ابق ونجم بوروس�يا 

دورتموند الحايل، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاًما.
وادَّعت مجلة دير ش�بيجل األملانية، أن مانشس�رت س�يتي دفع 200 
ألف جنيه إس�رتليني، لوكيل سانش�و، عندما وقع معه من واتفورد 

يف 2015.
ودفع مانشس�رت سيتي 66 ألف جنيه إس�رتليني لواتفورد للتعاقد مع 
سانش�و، الذي انتق�ل يف صيف 2017 إىل بوروس�يا دورتموند مقابل 8 

ماليني إسرتليني.
وتش�ري القوانني إىل أن الالعبني الشباب ال يمكن تمثيلهم من قبل 

أي وكيل أعمال، حتى يتموا عامهم ال�16.
وذكرت ش�بكة »بي ب�ي يس« الربيطانية، أن 
االتحاد اإلنجليزي افتتح تحقيًقا يف شهر 
شباط املايض، إال أنه انتهى اآلن بقرار 
براءة الس�يتي، حيث إنه ال يوجد 

أي دليل يدعم هذه املزاعم.
لدي�ه  االتح�اد  أن  وأضاف�ت 
الحق يف إعادة فتح التحقيق 
معلومات  تواف�رت  حال 

جديدة.

االتحاد اإلنجليزي يبرئ السيتي بصفقة سانشو

�آر�سنال 
ُيمهل 

إيمري شهرا 
قبل إقالته

أعل�ن ن�ادي س�لتا فيغ�و صاحب 
ال�دوري  يف  ع�رش  الثام�ن  املرك�ز 
اإلس�باني لكرة الق�دم إقالة مدرب 
فريق�ه فران إس�كريبا من منصبه 
عقب الخسارة أمام ضيفه خيتايف 
صفر1- يف املرحلة الثانية عرشة.

وه�ي الخس�ارة الرابع�ة ع�ى 
التوايل لس�لتا فيغو والس�ابعة 
ه�ذا املوس�م، وجم�ع تس�ع 
نق�اط م�ن فوزي�ن وثالث�ة 

تعادالت.
وكان س�لتا فيغو تعاقد مع 
امل�ايض  آذار  يف  إس�كريبا 
إىل  الهب�وط  م�ن  إلنق�اذه 
الدرج�ة الثاني�ة وه�و م�ا 
نج�ح يف تحقيق�ه بحلول�ه 
الس�ادس عرش،  املرك�ز  يف 
بي�د أن النتائج املخيبة هذا 
املوس�م دفعت اإلدارة إىل 
االستغناء عن خدماته.

سلتا فيغو يقيل 
مدربه إسكريبا
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
الرمزية:هي مدرسة أدبية ظهرت يف فرنسا عام 1885 

للوقوف يف وجه املدرسه الربناسية والرومانسية...
وتق�وم ع�ى إيجاد ش�عر يكفي ع�ن حياة األنس�ان 
الداخيل بالوص�ول اىل توافق بني صور العالم ووجدان 
الفنان وه�ي تهم�ل التفك�ر التجريدي.وتنقد األدب 
املرتب�ط بالتط�ور العلم�ي وتذه�ب اىل ان العالم كله 
مجموعه رموز وهو ما يراه اإلنس�ان الذي يحس بان 
األش�ياء تنظر إليه...وهذا االتجاه يغلب عليه سيطرة 
الخيال...ويرتجم الشاعر او الكاتب افكاره ومشاعره 
إىل اشارات رمزية تعرب عن املعنى...وال يعرب الرمزيون 

عما يرونه مبارشه بل بطرق اخرى غر مبارشة.

ج�اء رجل إىل الش�عبي – وكان ذو دعابة – وقال 
: إن�ي تزوجت ام�رأة ووجدتها عرجاء, فهل يل أن 
أردها ؟ فقال إن كنت تريد أن تس�ابق بها فردها 
! وس�أله رج�ل: إذا أردت أن أس�تحّم يف نهر فهل 
أجع�ل وجهي تج�اه القبلة أم عكس�ها؟ قال: بل 
باتج�اه ثيابك حت�ى ال ترسق ! �� وس�أله حاج: 
هل يل أن أحك جلدي وأنا محرم ؟ قال الشعبي: ال 
حرج. فقال إىل متى أس�تطيع حك جلدي ؟ فقال 

الشعبي: حتى يبدو العظم .

طرائف من التراث 

نظر لها في مجموعته »اقرب مما ينبغي«

هيثم الطيب : »قصيدة اللحظة« هي اإلمساك بالشعرية المشبعة بالداللة 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

 يق�ول الش�اعر هيث�م الطي�ب يف 
ترصي�ح ل�)املراق�ب العراق�ي(:ان 
النص الش�عري معرفي�ة مرتاكمة 
والعاطفي�ة  النفس�ية  جوانب�ه  يف 
والفنية ، وهو فن إبداعي يصدر عن 
تجربة ذاتية واعية ، يعتمد الحدس 
ورصاع الوع�ي والالوع�ي للش�اعر 
، ألج�ل إيجاد متكئ إبداعياً يس�تند 

اليه يف عملية التنشئة الشعرية . 
يف  فلس�فة  اتبن�ى  :ان�ا  واض�اف 
ع�ى  تق�وم   ، الش�عرية  تجربت�ي 
حال�ة  م�ن  التخل�ص  أس�اس 
)األستغراق الذهني( يف كتابة النص 
الش�عري ، واألعتماد عى التلقائية 
التدف�ق  يف  الش�عري  والح�دس 
باللحظ�ة  واألمس�اك  الش�عوري 
الشعرية املشبعة بالداللة ، واحاول 
خاطف�ة  لحظ�ة  يف  اقتنصه�ا  ان 
وفن�ي  ش�عري  بقال�ب  ألس�كبها 
وجم�ايل ، معتم�داً اللغ�ة املب�ارشة 

بعيداً عن التشبيه واملجاز والرتكيب 
اللفظي لنصب�ح أمام نصوص ذات 
موضوعات متعددة تحمل مضامني 
إنسانية متنوعة ذات نزعة كونية يف 
تناول الهم اإلنساني الواحد ، وتعدد 
أغراض�ه )الحرب ، األنس�ان ، املرأة 

. )
واشار اىل أن النص الشعري العربي 
الحداث�وي ، دائ�م التغي�ر وُيطرح 
فه�ذا  متع�ددة  بأش�كال وبصي�غ 
التغير يتناس�ب مع طبيعة العرص 
ورسع�ة تتدفق�ه وإيقاع�ه كذل�ك 
الذائق�ة الش�عرية للمتلقي متغرة 
، فه�و يتج�ه يف ذائقت�ه اىل الن�ص 
الش�عري القصر الذي شكل عالمة 
فارقة يف الكتابة الشعرية املعارصة 
، ألن�ه ن�ص رغ�م ق�رصه ، يحمل 
تكثيفاً وعمقاً وتركيزاً وأقتصاداً يف 

اللغة .
مجموعت�ي  :تضمن�ت  وتاب�ع 

الشعرية )أقرب مما ينبغي( ، رؤية 
تأسيس�ية حملت عن�وان )قصائد 
لحظ�ة( ، أحتوت ع�ى )225( نصاً 
قصراً ، ج�اءت دون عناوين تذكر 

، بل أدرجت مرقمة .
واستطرد : ان أشتغاالتي يف لحظتي 
الس�رورة  ع�ى  كان�ت  الش�عرية 
الزمني�ة يف بنية الن�ص ، حيث أخذ 

الزم�ن مس�احة واس�عة يف رؤيتي 
، ابت�داًء من )اللحظة( التي تش�كل 
وحدة زمنية قص�رة بمقدار لحظ 
الع�ني ، وأنته�اًء بم�ا تكتن�زه هذه 
اللحظة م�ن دالالت رمزي�ة وقدرة 
عن�د  الدهش�ة  أث�ارة  يف  تأملي�ة 
املتلقي ، يقول الفيلسوف الفرنيس 
برغس�ون:)ما م�ن أحد كالش�اعر 
يف  واللحظ�ة   ، بالزم�ن(  يح�س 
قصيدتي مبنية اساس�اً عى رسعة 
اإليقاع ، ألنه�ا – اللحظة – الوحدة 
التي تختزن الداللة الزمنية املعربة ، 
والتي يدور يف فلكها النص الشعري 
، املتس�م بوحدة املوضوع وكثافته 
وأختزاله ، وهذا من س�مات العرص 
املتسم باإليقاع الرسيع للحياة ، من 
جانب ، ومعربة عن لحظة أنفعالية 

من جانب أخر .
ويلفت الش�اعر “هيث�م الطيب” يف 
مقدمة مجموعته الش�عرية اىل )أن 

الغ�اء العن�وان الش�عري لنصوص 
املجموعة وأس�تبداله بقيمة عددية 
الن�ص  يف  الرتقيم�ي  النح�و  ع�ى 

اللحظ�وي ، يس�تجيب لفكرة املتن 
الحداث�وي(  الن�ص  يف  الش�عري 
“اق�رب مما ينبغ�ي” ص٦ ، أي أن 

نصوص املجموعة ))منزلقة(( عن 
العتبة االوىل )العنوان( ، الذي شكل 
والس�يميائية  الداللي�ة  )الحرك�ة 
داخ�ل املتن الش�عري( ، وكأن هذه 
 ، النص�وص نص�اً ش�عرياً واح�داً 
وأن تنوع�ت مضامينه�ا وصورها 
الش�عرية  ألن فك�رة الغ�اء العتبة 
الس�يمائية يف “النصوص املنزلقة” 
ال يؤث�ر ع�ى مجم�ل الن�ص الذي 
ارتهن�ت عتبت�ه بالنص الس�يمائي 
دالالت  ب�ني  تراب�ط  فهن�اك  األول 
 ، جه�ة  م�ن  وجماليت�ه  العن�وان 
وب�ني نصوص املجموع�ة من حيث 
املضمون من جهة أخرى . فنرى أن 
نصوص املجموعة ))منزلقة(( عن 
العن�وان الرئيس ، ال�ذي يمثل بنية 
أش�ارية دالة . يمكن من خاللها أن 
يل�ج املتلق�ي إىل الن�ص يف محاولة 
أولي�ة لفهم أبع�اد الن�ص الداللية 

والرمزية.

أس��تطاع الش��اعر هيثم الطيب أن يخل��ق من النص قيمة فنية وجمالية ذات رفع��ة يف غايتها و مؤثرة يف وجدان 
المتلق��ي ، بحي��ث نلتمس البعد اإلنس��اين وما ينتج عنه من کي��ان عميق فهو يريد ان يحدث نمطًا ش��عريًا معينًا 

ذات رؤية وشكاًل إبداعيًا مغايرًا  هذا النمط هو  اللحظة الشعرية أو )قصيدة اللحظة(  كما أسماها.

املراقب العراقي/ متابعة...
رسدي�ة كربى، كثيف�ة ومثقل�ة باحتماالتها املفتوح�ة تحملها 
للقارئ رواية الكاتب الفلسطيني محمود شقر الجديدة »مديح 
لنس�اء العائلة« التي تحتدم بالتاريخ ويحتدم بها فيما التاريخ 
ذاته اسرتجاع بوجهني ال ينفصالن، وجه الوطن املسلوب ووجه 
أهله يف تغريبتهم غر املسبوقة حيث تتناسل األحداث املأساوية 

يف موازاة تناسل البرش ذاتهم لرثوا الرتاجيديا واالنتماء معا.
»مدي�ح لنس�اء العائل�ة« هي أيض�ا – وربم�ا أساس�ا – رواية 
الفلس�طينيات عى مر أجي�ال تعاقبت عى حمل مراث القضية 
الوطني�ة الباهظ عى كواهله�ن ذاتها التي تن�وء بحمل تعبهن 
التاريخ�ي يف العائلة والحب والزواج. محمود ش�قر يختار تلك 
البيئة االجتماعية املرهقة عى مدى الدهر بكدها من أجل تأمني 
عيشها والتي تنهض بالجدية ذاتها يف اجرتاح القدرة عى البقاء 
رغم الح�روب والنكب�ات والقمع ال�ذي واجهه الفلس�طينيون 
طيل�ة ق�رن ويزيد. تلك البيئ�ة التي ظلت بعي�دة – عموما- عن 
الرواي�ة الفلس�طينية ول�م تح�ر يف رسدياته�ا إال ن�ادرا ويف 

ثانوية  الرواي�ة صورة  عابرة.»تذه�ب 
حضور  اس�تقصاء  نح�و 
يف  الفلس�طينية  النكب�ة 
املآالت الجمعية والفردية 
جوهر  للفلسطينيني«يف 
الرواي�ة حضور حيوي 
والعائل�ة  ل�أرسة 
موضوع�ي  كمع�ادل 
ب�أرسه:  للمجتم�ع 
تتعلق  هن�ا  املقاربة 
اآلراء  بتعددي�ة 
والت�ي  واملواق�ف 
بدوره�ا  تنح�در 
مس�ارات  م�ن 
 – اجتماعي�ة 
ثقافي�ة تعكس 
الفكري  الوعي 
ل�ح  ملصا ا و
تن�وع  يف  مع�ا.  الفردي�ة 
كه�ذا تذهب الرواية نحو اس�تقصاء حض�ور النكبة 
الفلس�طينية يف املآالت الجمعية والفردية للفلسطينيني أو لنقل 
بدق�ة أكثر أنه�ا تتجرّأ بفنية عالية وعميق�ة عى قراءة خارطة 
الوعي بتفاصيل�ه الفردية، بعيدا عن مأل�وف األحكام الجمعية 
وخطوطها العريضة. ش�قر يحدق يف ش�قوق األلم وما حفرته 
النكب�ات املتالحقة التي تناس�لت م�ن النكب�ة األوىل عام 1948 
والت�ي دَم�رت املجتم�ع الفلس�طيني الواحد ورضب�ت العالقة 
بامل�كان ع�ى نحو غر مس�بوق. رهان »مديح لنس�اء العائلة« 
يذه�ب اىل ال�روح الت�ي تش�كلت من جدي�د ولكن ه�ذه املرَة يف 
أت�ون أقانيم اجتماعية ومعرفية مختلف�ة أبرزها األلم والحنني 
والحرمان: نس�اء العائلة يحرن هنا كنساء »عاديات« تماما، 
لكنهن يستبدلن عاديتهن القديمة تلك بمالمح أخرى تشكلت يف 
حمم القسوة حيث ال يعود الوطن فكرة مغلفة بحنني رومانيس 
جميل ويصبح تراجيديا معارصة تس�تحر وجع ماليني البرش 
لتش�كل نهر العذاب اإلنس�اني الهادر الذي يحفر مجراه بنفسه 

ويشق صخورا صلدة.

»مديح لنساء العائلة«
 أجيال تعاقبت على حمل ميراث 

القضية الوطنية الباهظ  

أدباء تبرأوا من أعمالهم األولى
املراقب العراقي/ متابعة...

للعمل األول عند األدباء فرحة خاصة. به 
تنتقل كتاباتهم من مرحلة الُقصاصات 
تحمل�ه  كت�اب  إىل  املُتفرّق�ة،  واألوراق 
أرفف قاعات املعارض. يصبحون بعدها 
ُكّتاباً بصكوك ُتسّمى ب�«أرقام اإليداع«، 
ورغب�ة يف ذلك، ُيصاب البعض بالترّسع، 
ال س�يما وأن البداية تفتقر للخربة التي 
تجّنبن�ا الوقوع يف الخطأ، فيخرج العمل 
ضعيفاً، وبه من التأّثر ما يجلعه أحياناً 
ُمطابق�اً لكتاب�ات اآلخري�ن، وم�ن ث�م 
ونتيجة ملا يلقاه الكاتب الش�اب من نقٍد 
موّج�ه إىل إصداره، ُيدِرك أن�ه كان َحرياً 
به لو تمّهل قليالً، أو ربما أرسله إىل ناقٍد 
لقراءت�ه لُيبدي رأيه فيه قب�ل النرش، ال 

بعده.
»الكّت�اب  األم�ر ال يقت�رص ع�ى  ه�ذا 
املوهب�ة  أصح�اب  م�ن  أو  الِصغ�ار«، 
أصبح�وا  َم�ن  هن�اك  ب�ل  املتواضع�ة، 

رم�وزاً  ثقافي�ة، لكنه�م ظلّ�وا ُمتربّئني 
من أعماله�م األوىل، الت�ي تعرضها لكم 

امليادين الثقافية.
رغم ما وصل إليه الش�اعر الفلسطيني 
الراح�ل محم�ود دروي�ش م�ن مكان�ة 
أدبية، إال أنه أعلن تربؤه من عمله األول. 
ففي حوار له مع الصحايف اللبناني عبده 
وازن ملجلة »الكرمل« عام 200٦، تحّدث 
دروي�ش ع�ن مجموعت�ه »عصافر بال 
أجنح�ة«، ُمعترباً إياها »قصائد مراهقة 
ص�درت،  وق�د  وش�عرية«.  ش�خصية 
بحس�ب درويش »يف أيام الفت�وّة«، وقد 
حذفها م�ن أعماله كلّية، وال يعرتف بها 

البّتة.
لك�ن أال يحّق للش�اعر َح�ذف بعض ما 
ُن�رِشَ له قديماً؟ ي�رى درويش يف حواره 
أن من حّقه َحذف ما يشاء، ولكنه يعود 
ليؤّكد ش�يئاً جوهرياً، من خالل تساؤله 
عن مدى صواب رأي الشاعر يف ما كتب، 

ُمضيفاً: »للقارئ رأي أيضاً«.
ظ�ّل الَحذف من ِس�مات درويش، حتى 
أنه يقول يف الحوار الذي أُجرَِي بمناسبة 
ملجموعت�ه   13 ال���  الطبع�ة  ص�دور 
اضُط�ررُت  »ح�ني  الكامل�ة  الش�عرية 
لقراءة أعم�ايل األوىل م�ن أجل تصحيح 
األخط�اء الطباعي�ة، اس�تعداداً لطبعة 

جديدة، وليس من قبيل مراقبة تطّوري، 
ش�عرُت بكثر م�ن الَح�َرج. أي أنني ال 
أنظ�ر إىل املايض بع�ني الرض�ا، وأتمّنى 
عندم�ا اقرأ ه�ذه األعم�ال، أال أكون قد 
نرشته�ا كلها«. ُمضيف�اً يف موضٍع آخر 
»ل�و أُتي�َح يل الَحذف، ربم�ا حذفت أكثر 
من نصف أعمايل. لكن هذا األمر ليس يف 

يدي، وليس من حّقي عى ما يبدو«.
عن�وان  ه�و  واالح�رتاق«،  الوص�ل  »يف 
للروائ�ي  األوىل  القصصي�ة  املجموع�ة 
امل�رصي محّمد عبد النبي، الذي يس�عى 
دائماً إىل إخفائها، س�واء بعدم طباعتها 
ُمج�دَّداً، أو بتجّنب الحديث عنها، ُمؤّكداً 
أنه�ا ُكِتَب�ْت يف س�نِّ ُمبِكرة، إب�ان فرتة 

دراسته يف املرحلة الثانوية األزهرية.  
يحك�ي عب�د النبي ع�ن كيفّي�ة خروج 
قصص�ه األوىل يف تلك املجموع�ة، قائالً: 
»علم�ت بمس�ابقة ينظّمه�ا صن�دوق 
التنمي�ة الثقافي�ة يف م�رص، وم�ن ث�م 

جمع�ت ُقصاصاتي الورقي�ة دافعاً بها 
إىل املسابقة، ولُحس�ن الحظ أو لسوئه، 
ف�زت باملرك�ز األول، وكان�ت الجائ�زة 
عبارة عن: َن�رْش العمل، و5 آالف جنيه، 

ورحلة إىل إيطاليا«.
لك�ن ملاذا يرفض عبد النبي عمله األول؟ 
يؤّك�د صاح�ب »يف غرف�ة العنكب�وت« 
الرواية التي وصلت إىل القائمة القصرة 
لجائ�زة »البوك�ر« للرواي�ة العربية، أنه 
جاء بداية من إس�م العمل، والذي يشبه 
العناوي�ن الت�ي كان�ت س�اِئدة يف تل�ك 
الفرتة، مش�راً إىل أن مجموعته »تحمل 
ق�دراً كب�راً من الَس�ذاجة، كم�ا أن بها 
تقليد شديد، ليس بمعنى الرسقة، ولكن 
لبعض أساليب الُكّتاب الذين أُعِجبت بهم 
يف تلك املرحلة، وللحق كان بها أيضاً قدر 
من الخيال، جع�ل الكاتب الراحل محّمد 
مس�تجاب ُي�رّص ع�ى منحه�ا الجائزة 

األوىل، وكان ضمن لجنة التحكيم«.

املراقب العراقي / متابعة...
ولغاي�ة  الخام�س  م�ن  للف�رتة 
الح�ادي ع�رش م�ن الش�هر املقبل 
بغ�داد  الحبيب�ة  العاصم�ة  تش�هد 
فعالي�ات مهرجان الع�راق الوطني 
للمرسح )دورة الراحل س�امي عبد 
الحمي�د( بدورت�ه االوىل بمش�اركة 
18 عرض�ا مرسحي�ا عراقي�ا ،ه�ذا 
املهرج�ان تقيم�ه نقاب�ة الفنان�ني 
العربي�ة  الهيئ�ة  العراقي�ني بدع�م 
وزارة  م�ع  وبالتع�اون  للم�رسح 
الثقاف�ة والس�ياحة واالث�ار، وتبدا 
الع�روض املرسحي�ة م�ن العارشة 
صباحا لغاية التاس�عة مساًء طيلة 
ه�ذه  وس�تتوزع  املهرج�ان  اي�ام 
الوطن�ي  مس�ارح  ع�ى  الع�روض 
واملنت�دى  والرافدي�ن  واملنص�ور 
للورش والجلسات النقدية واملحاور 
الفكرية وحفالت توقيع اربعة كتب 
لنخبة م�ن نقاد وكتاب املرسح كما 
شكلت لجان خاصة باملهرجان هي 
لجنة املشاهدة وتألفت من الدكتور 
وعضوي�ة  رئيس�ا  ش�هيد  ري�اض 
الدكت�ورة س�افرة ناج�ي والفن�ان 
املخرج كاظم النصار ولجنة طباعة 
الكتب الخاص�ة باملهرجان وضمت 

حبي�ب  حس�ني  محم�د  الدكات�رة 
وجب�ار خماط وصميم حس�ب الله 
وس�ترشف عى طباع�ة اربعة كتب 
ثالث دراس�ات وكتاب نصوص من 
امل�رسح العراق�ي اخت�رت من 22 
عنوان قدم�ت للمهرجان، اما لجنة 
التحكيم فضمت فنانني عراقيني من 
داخل وخارج الع�راق هم الدكتورة 
ش�ذى سالم رئيسا وعضوية محمد 
سيف وباسم قهار وكامران رؤوف 
ومحم�ود اب�و العب�اس ، ام�ا ادارة 
املهرج�ان فأنيط�ت بالفن�ان حاتم 
عودة.ومن املؤمل ان تكون ستكون 
هذه الدورة من املهرجان اس�تعدادا 

لعق�د الدورة الثالث�ة عرش للمرسح 
العربي املقبلة التي ستقيمها الهيئة 

العربية للمرسح يف بغداد.
الخاص  الصحف�ي  املؤتمر  وخ�الل 
الدكت�ور  املهرج�ان ح�دد  بإع�الن 
عبد االمر الحمدان�ي رئيس اللجنة 
الثقاف�ة  العلي�ا للمهرج�ان وزي�ر 
والس�ياحة واآلثار اربع�ة محطات 
مضيئة فيم�ا يخص هذا املهرجان، 
اولها االنفتاح عى مس�توى املرسح 
العرب�ي والهيئ�ة العربي�ة للمرسح 
يق�ف  ان  يف  طي�ب  م�ؤرش  وه�ذا 
امل�رسح العراقي ب�ني اقرانه العرب 
كم�ا انها عالم�ة مضيئ�ة تثبت ان 

العراق س�باق عى مستوى املرسح 
وم�ازال  كان  العراق�ي  فامل�رسح 
ع�ى م�دى عق�ود يتصدر املش�هد 
الثقايف ،واض�اف » النقط�ة الثانية 
تخ�ص الرشاكة والتع�اون الحثيث 
الثقافية  ال�وزارة والقطاع�ات  بني 
املتمثل�ة باتحاد االدب�اء والكتاب يف 
الع�راق ونقابة الفنان�ني العراقيني 
تج�اوزا له�ذه الفج�وة والقطيع�ة 
التي كان�ت ال مربر لها ونحن نؤمن 
ونعتق�د ان الوزارة داعم�ة وراعية 
للمش�هد الثقايف واملبدعني يف العراق 
، النقط�ة الثالث�ة ان املعرك�ة م�ع 
داعش ق�د انتهت لكنها بدأت فكريا 
مواجه�ة  يف  الثقاف�ة  تك�ون  وان 
التط�رف واالره�اب وللمرسح دور 
حي�وي ومه�م ان يك�ون يف طليعة 
الفن�ون التي م�ن خالله�ا نتصدى 
لإلرهاب والتطرف ،وتابع » النقطة 
االخ�رة واملهمة ه�ي انفتاح املركز 
عى املحافظات فمن املهم ان يكون 
وحي�وي  مه�م  دور  للمحافظ�ات 
وفاع�ل يف االنش�طة الثقافي�ة ف�ال 
يمك�ن ان تك�ون الثقافة حكرا عى 
املركز فهن�اك طاق�ات ومبدعني يف 

املحافظات .

بغداد تحتضن مهرجان العراق الوطني للمسرح  

املراقب العراقي/ متابعة...
صدر حديثاً عن )دار ميم( 
جدي�د  كت�اب  الجزائ�ر  يف 
املعن�ى«،  »ُرع�اة  بعن�وان 
والصحفي�ة  للكاتب�����ة 

الجزائرية نّوارة لح�رش.
ع�ى  الكت���اب  ويض�م 
صفحات�����ه  م�����دار 
م�ع  ح�وارات  مجموع�ة 
نخب�ة م�ن الش�عراء م�ن 
الجزائر وم�ن بلدان عربية 

مختلف������ة.
وتّم اختي�ار هذه الحوارات 
ح�وارات  مجموع�ة  م�ن 
كث�رة، وه�ذا انطالقا من 

الجغ�رايف  التنوي�ع  فك�رة 
التنوي�ع  وك�ذا  للش�عراء 
عى مس�توى الحّساس�ّية 
م�ن  املُختلف�ة  الّش�عرية 

شاعر إىل آخر.
»ُرع�اة املعنى«اِحتوى عى 
ح�وارات م�ع  14 ش�اعراً 
اس�تضافتهم  وش�اعرة، 
لح�رش ع�ى م�آدب أدبية 
وفكرية مزدحمة باألسئلة 
واملش�غولة  الش�غ���وفة 
فكانت  وعوامل�ه،  �عر  بالشِّ
حافل�ة  األجوب�ة  م�آدب 
واإلب�داع  واللّغ�ة  باملعن�ى 

املختلف.

»رعاة المعنى« التنويع 
على مستوى الحّساسّية الّشعرية

هيثم الطيب

محمد عبد النبي

من الخامس ولغاية الحادي عشر من الشهر المقبل 
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تصميم روبوت يسير كالبشر ويساعد فى عمليات اإلنقاذ

»آبل« تصدر تنبيه مهم لمستخدميها

طبيب الماني يدخل »غينيس« 
بعد اقتالعه اطول سن

دخل طبيب أسنان أملاني موسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
بعد أن اقتلع »أطول سن يف التاريخ من فم مريض يعاني أملاً 

شديداً« بقياس 3.72 سنتيمرتاً.
وحصل طبيب األس�نان ماكس لوكاس 
عىل ش�هادة م�ن املوس�وعة، عن 
العم�ل الغريب ال�ذي قام به، 

إذ تج�اوز طول الس�ن 
األس�بق  الرق����م 
ألطب�اء  املس�جل 
اله�������ند  يف 
 3.67 بنح�و 
سنتيمت���راً.

ل�ج  ع����ا و
ل������وكاس 
ميغو  املري�ض 
بيخ�ا  و د فو
أيل�����ول  يف 
بعدم�ا  امل�ايض، 
األش�عة  أظهرت 
الس�ينية أن الرجل 
لدي�ه  الكروات����ي 
س�ن كبرية بش�كل ال 
يص�دق، م�ا تس�بب يف 
ت�ورم الفك العل�وي لديه. 
 Frankfurter ويف حديث�ه مع
Neue Zeitung، ق�ال ماك�س إّن 
الع�الج »غ�ري ممك�ن« ويج�ب اقتالع 

السن يف أرسع وقت ممكن.
وذكرت الصحيفة األملانية أن فودوبيخا، الذي لم ُيكشف عن 
عمره ومهنته، ش�عر باالرتياح للتخلص من آالمه. وأضافت 
أيضاً أن قبول الدكتور لوكاس يف موس�وعة غينيس لألرقام 

القياسية العاملية، تطلب عاماً كامالً.

اكتش�ف باحثون أوروبيون أن خطر اإلصابة بالرسطان 
يزداد بني النس�اء الالئي يعانني م�ن توقف التنفس أثناء 
النوم. أحد أعراضه الرئيسية هو استمرار الشخري الحاد. 
ويعتقد أنه يس�بب نقص التأكسج – وهي حالة خطرية 
إىل حد ما للجس�م.اعتاد الناس عىل الضحك عىل الشخري 
وعادة م�ا ال يولون اهتماما لذلك. من النادر جًدا الذهاب 
إىل الطبيب بس�بب الش�خري. ويف الوقت نفسه، يمكن أن 
إىل  املنتظ�م  الش�خري  يش�ري 
مشاكل صحية خطرية ويف 

بعض الحاالت يسببها.
األخ�رية،  الس�نوات  يف 
املزي�د من  ت�م تجمي�ع 
البيان�ات ح�ول وج�ود 
ب�ني  محتمل�ة  صل�ة 
وانقط�اع  الرسط�ان 
التنفس أثن�اء النوم - 

وهو اضطراب شائع للغاية يتوقف فيه التنفس لعرشات 
املرات يف الليلة. يف الواقع، الشخص يخنق. عندما ال يكون 
هناك ما يكفي من األكسجني، يستيقظ، ويسحب الهواء 
بعم�ق، وبعدها يص�در ص�وت الش�خري.نتائج البحوث 
متناقض�ة، هن�اك القليل من املعلوم�ات املوثوقة. جميع 
التفس�ريات ح�ول كي�ف أن توق�ف التنفس أثن�اء النوم 
ي�ؤدي إىل أورام خبيثة هي افرتاضية بحتة.وحلل العلماء 
يف جامعة أرسطو يف س�الونيك قاعدة البيانات األوروبية 
النقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يحتوي عىل معلومات 
ح�ول عرشات اآلالف من املرىض الذين تزيد أعمارهم عن 
18 عاًم�ا. 388 منه�م مصابني ب�األورام الخبيثة: 1.7 يف 
املئة من الرجال و 2.8 يف املئة من النس�اء.وبحثوا عالقته 
مع الع�ادات الس�يئة. التدخ�ني، بالطبع، ج�اء يف املقام 
األول. وتبني أنه يوجد عالقة بني التدخني  وتوقف التنفس 
أثناء النوم. عالوة عىل ذلك، كان خطر اإلصابة بالرسطان 

لدى النساء أعىل قليالً منه لدى الرجال.

بعد تحذير رسمي من »أبل« ملستخدمي هواتف »آيفون« وأجهزة »آيباد« القديمة 
م�ن أن بع�ض خصائصها س�تتعطل إذا لم يت�م تحديثها قبل ي�وم األحد، فتحت 
الرشكة األمريكية باب�ا جديدا أمام من فاتتهم الفرصة األخرية.ففي حال لم تتم 
عملية تحديث هواتف »آيفون 5« بحلول 3 نوفمرب، فإن املس�تخدمني يصبحون 
بحاجة إىل إتمام اس�تعادة الهاتف عرب اس�تخدام حواس�يب ماك أو »بي يس«، 
من أجل تحديث النس�خ االحتياطية.وقالت الرشكة قبل أيام، إن أجهزتها التي 
ص�درت عام 2012 وما قبله مثل هاتف »آيف�ون 5«، بحاجة إىل تحديث عاجل 
لنظام التش�غيل iOS 10.3.4..ويف حال لم يقدم املستخدم عىل تحديث النظام، 
فإن وظائف مثل »آي كالود« ومتجر أبل لن تعمل عىل جهازه، كما سيس�اعد 
تحدي�ث نظ�ام التش�غيل يف املحافظة عىل دق�ة نظام تحدي�د املواقع العاملي 
)جي بي إس(.وأضافت »أبل« أن التحديث يس�اهم يف اس�تمرار األعمال التي 
تعتمد عىل الوقت والتاريخ، مثل الربيد اإللكرتوني، ومتجر أبل و«آي كالود«، 
باإلضاف�ة إىل متصفحات اإلنرتنت.وأش�ارت إىل أن نس�خا أق�دم من أجهزة 

»آيباد« ستتوقف عن العمل أيضا يف حال لم يتم تحديثها.

كشفت تقارير صحفية عن نية رشكة »غوغل« األمريكية 
تنفيذ خطة ثورية بعد إبرامها صفقة املليارات.

ونرشت صحيفة »الدييل إكس�ربيس« الربيطانية 
تقريرا حول خطط غوغل، بعد إبرامها اتفاقية 
االس�تحواذ ع�ىل رشكة »ف�ت ب�ت« املصنعة 
للس�اعات الذكي�ة، يف صفق�ة تص�ل إىل 2.1 

مليار دوالر األمريكي.
وأوضح�ت املصادر أن غوغ�ل تخطط إلطالق 
س�اعات جديدة تحمل اس�م »بيكسل ووتش 

.»4
وستدعم ساعات »بيكسل ووتش 4« الجديدة 
منتج�ات غوغل الجدي�دة مثل »بيكس�ل 4« 
و«غوغ�ل ه�وم« و«بيكس�ل ب�وك«، خاصة 
وأنه�ا ستس�تحوذ ع�ىل س�اعات »فت بت« 
الحديثة مثل »فت بت فريس�ا 2«، و«فت بت 

فريسا اليت«.
وم�ن املتوق�ع أن تعم�ل س�اعات »بيكس�ل 
ووتش« الجديد بنظام تشغيل محدث مدمج بني 
»أندرويد« و«وير« املس�تخدم يف »فت بت«، من أجل 
تتبع متميز للياقة البدنية والنش�اط الصحي والبدني 

ملستخدميه.

نجح فريق من املهندس�ني ىف معهد ماساشوسيتس 
للتكنولوجي�ا، وجامع�ة إلين�وى بالوالي�ات املتحدة، 
م�ن تحقيق قف�زة ىف مجال تصمي�م الروبوتات، عن 

طري�ق تصنيع روب�وت يمكنه أن يس�ري 
أش�ياء  ودف�ع  ب�ل  قدم�ني،  ع�ىل 

أمام�ه دون فق�دان اتزان�ه أو 
س�قوطه أرض�اً، باإلضافة 

إىل املش�اركة ىف عمليات 
اإلنفاذ واإلغاثة.

»فيز  ملوقع  ووفقا 
أورج«  دوت 
ىف  املتخص�ص 
ومجاالت  علوم 
 ، لتكتولوجي�ا ا
الروبوت  فيأخذ 

نص�ف  ش�كل 
دون  علوى  جسم 

ب�ه  ومثب�ت  رأس، 
قدم�ان ويت�م التحكم 

فيه ع�ن ُبعد، ع�ن طريق 
يرتديه�ا  إلكرتوني�ة  س�رتة 

ع�ىل  يس�يطر  ال�ذى  الش�خص 

الروبوت.
بتوصي�ل  تق�وم  »الس�رتة  ف�ان  املوق�ع  وبحس�ب 
التعليم�ات م�ن الش�خص إىل الروب�وت، كم�ا تنقل 
معلومات بش�أن املؤثرات الخارجية التى 
يتعرض لها الروبوت إىل الش�خص 

الذى يتحكم فيه«.
ويضي�ف املوق�ع إن�ه م�ن 
التجارب، استطاع  خالل 
الحف�اظ  الباحث�ون 
الروبوت  ت�وازن  عىل 
القفز والس�ري  أثناء 
وتقلي�د  امل�كان  ىف 
الش�خص  حرك�ة 
فيه. يتحك�م  الذى 

ق�ال  جانب�ه،  م�ن 
رام�وس،  ج�وا 
معه�د  ىف  الباح�ث 
س�يتس  شو سا ما
إذا  »اآلن  للتكنولوجي�ا: 
م�ا أردن�ا أن نفت�ح باب�اً 
العن�ر  يس�تطيع  ثقي�اًل، 
البرشى أن يطلب من الروبوت أن 

كش�فت رشكة األبحاث الس�وقية 
أن   Counterpoint Research
س�وق الهواتف الذكية العاملى ظل 
مس�تقرا كما ه�و، حيث ت�م بيع 
380 ملي�ون هاتف ذك�ي يف الربع 
الثالث م�ن ع�ام 2019 بأكثر من 
الف�رتة  نف�س  ىف  ملي�ون   379.8
م�ن العام امل�ايض ، إذ أن سلس�لة 
االنخفاضات عىل أس�اس س�نوى 
التى اس�تمرت ملدة سبعة أرباع قد 

تحطمت أخريًا.
وبحس�ب موق�ع GSM الهن�دي ، 
و«شوبهيت رسيفاستافا »، محلل 
األبح�اث لدى رشك�ة CP، فقد بدأ 
تج�ار التجزئ�ة ىف الهند بالتحضري 
مبك�راً للمبيعات، كم�ا أدت عطلة 
األس�بوع الذهبي لليوم الوطنى ىف 
الصني إىل نمو بنس�بة 6٪، وهو ما 
يعن�ي أن الص�ني والهن�د هما من 
س�اعدا ىف نم�و مبيع�ات الهواتف 

الذكية خالل هذا الربع.
لك�ن فيما يتعلق بباقي األس�واق، 
فق�د ش�هدت ع�دد من ال�رشكات 
انخفاض�ات ىف املبيع�ات ىف أوروبا 
وأمريكا الالتينية والرشق األوسط. 
كان وض�ع الح�رب التجاري�ة بني 
الص�ني والوالي�ات املتحدة، س�ببا 
ىف نم�و مبيع�ات بع�ض رشكات 
حس�اب  ع�ىل  الذكي�ة  الهوات�ف 
أب�ل الت�ي كان�ت واحدة م�ن أبرز 

الخارسين من هذه الحرب.

استقرار سوق 
الهواتف الذكية 
العالمى بسبب 
الصين والهند

التكنولوجي�ا  كش�ف عم����الق 
»مايكروس�وفت«،  األمريك����ي 
ع�ن الش�عار الجدي�د ملتصفحها 
إيدج«،  »مايكروس�وفت  الش�هري 
ال�ذي أطلقته قبل س�نوات، إال أن 
تصميم�ه أث�ار تس�اؤالت بش�أن 

مصدره.
ويتخ�ذ التصمي�م الجديد ش�كال 
حلزونيا باللونني األزرق واألخرض 
مع خلفية بيضاء، وجاء الش�كل 

الجدي�د لش�عار »مايكروس�وفت 
إيدج« عىل صورة الحرف e باللغة 

اإلنجليزية.
يف  املتخص�ص  الصحف�ي  وق�ال 
وارن،  ت�وم  التقني�ة  الش�ؤون 
إن  »توي�رت«  ع�ىل  تغري�دة  يف 
مايكروس�وفت توصل�ت إىل ه�ذا 
الش�عار يف عي�د الفص�ح، حي�ث 
العملي�ة  يف  موظفيه�ا  أرشك�ت 

البحث عن »لوغو جديد«.

تحذير: التعرض لإلشعاع يزيد من مخاطر اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية 

سيارة تسمح لسائقها النوم عميقا

الرسطان هو مرض تنمو فيه الخاليا يف الجسم، قد تظهر تلك الخاليا 
يف الغدة الدرقية ووفقا لتقرير ملركز السيطرة عىل األمراض والوقاية 
منها CDC يصاب حوايل 12 ألف رجل و 35 ألف امرأة برسطان الغدة 
الدرقية، ويموت أكثر من 900 رجل و1100 امرأة بسبب هذا املرض.

وتقع الغ�دة الدرقية أمام الرقبة، وهي مهمه بطرق عديدة للحفاظ 
عىل صحة الجس�م، ترسل بعض املواد الكيميائية )الهرمونات( التي 
تس�اعد عىل التحكم يف العديد من األنش�طة يف الجسم، مثل التنفس 
وضخ الدم، كما تس�اعد الغدة الدرقية أجس�ام األطف�ال عىل النمو 

أثن�اء نومهم، بما يف ذلك زيادة طولهم وتثبيته، وتس�اعد يف التحكم 
يف الوزن.

ما الذي يسبب رسطان الغدة الدرقية؟
العلماء ليس�وا متأكدين تماًما بشأن أسباب رسطان الغدة الدرقية، 
ولكن من املحتمل أن تش�مل بعض األش�ياء الت�ي قد تجعل اإلصابة 

برسطان الغدة الدرقية ما ييل:
الحصول ع�ىل الكثري من اإلش�عاع يف جميع أنح�اء منطقة الرقبة، 

وخاصة يف الصغر.

وجود بعض الحاالت الوراثية املوروثة من الوالدين.
ما هي أعراض رسطان الغدة الدرقية؟

*الورم أو التورم عىل جانب الرقبة هو أكثر األعراض شيوًعا.
*صعوبة يف التنفس.

*صعوبة يف البلع.
*وجود صوت أجش.
كي�ف يمك�ن تقليل 

مخاطر اإلصابة برسطان الغدة الدرقية؟
لتقلي�ل خطر اإلصاب�ة برسطان الغ�دة الدرقي�ة، يجب تجنب 
التعرض غري الرضوري لإلش�عاع، بما يف ذلك اإلش�عاع الصادر 
ع�ن إج�راءات التصوي�ر الطبي، وخاصة عن�د األطفال 
الصغ�ار ، وخاصة ح�ول الرأس 

والعنق.

أعلن�ت رشك�ة »تس�ال« األمريكي�ة املتخصص�ة يف 
تصنيع الس�يارات عن تطوير منظومة الطيار اآليل، 

بحيث يمكن لقائد السيارة أن ينام عىل الطريق.
وأوضحت »تسال«، وفقا ملا نقله موقع »إنغادجيت« 
التقن�ي املتخص�ص، أن طرح�ت تحديث�ا لنظ�ام 
»الطيار اآليل« بسياراتها، بحيث يمكنه التعرف عىل 

»املخاريط املرورية«، وتجنبها.
كم�ا يمك�ن ل�«طي�ار تس�ال اآليل« أن يتع�رف عىل 
أصع�ب العقبات عىل الطريق، مثل ش�خص أس�مر 
البرشة وس�ط اللي�ل الحالك عىل الطري�ق الرسيع، 

واكتشاف األعمدة عىل الطريق.
وأش�ارت إىل أن بتل�ك الطريق�ة يمك�ن لقائ�د 
الس�يارة أن ين�ام وهو مطمنئ أن س�يارته لن 
تصطدم بأي حدث ط�ارئ، يمكن أن يقع عىل 

الطريق.
لكن يف نفس الوقت حذرت تس�ال الس�ائقني، 
من أنهم يج�ب أن يكونوا متيقظني دوما، ألن 

تلك املنظومة آلية وال تزال قيد االختبار، حتى ال 
يتفاجئ قائد السيارة بأي حدث طارئ قد يتسبب 

يف حادث مروري.

»غوغل« تكشف عن خطة النتاج ساعات ذكية

مايكروسوفت تتحدث عن متصفحها الجديد

ماهي االمراض التي يدل عليها »الشخير«؟
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دجاجة تبيض بيضة من دون قشرة مخلوق غامض على 
شاطئ في أستراليا 
يشبه الدماغ البشري

العثور على ثعبان نادر ظل مختفيا 
لمدة 172 عاما

املراقب العراقي/متابعة...
تداول مستخدمو مواقع التواصل 
االجتماعي مقطع فيديو طريف 
لدجاج�ة تبيض بيض�ة من دون 

قرشتها.
وج�اء يف التعلي�ق ع�ى مقط�ع 
الفيدي�و ال�ذي ن�رش ع�ى موقع 
»ريدي�ت«، »دجاجة ت�رز بيضة 
م�ن دون قرشتها، قام�ت أختي 
بالتقاط الفيديو بش�كل مفاجئ 

عى كامريتها«.
ث�م كت�ب أحده�م يف التعليقات: 
عادة هذا يعني أن هناك نقص يف 

الكالسيوم.
وأض�اف آخ�ر: يمكن�ك إطع�ام 
الدج�اج بق�رشة قديم�ة للبيض 
للحفاظ عى مستوى الكالسيوم.

سانش�اين:  املس�تخدم  وعل�ق 
علي�ك إضاف�ة ق�رشة املح�ار إىل 
طعامه�ا، ويمك�ن أن تجد قرش 

املحار املك�ر يف أي متجر لغذاء 
الحيوانات.

وكتب هاي كالي�ر ميتش: ربما 
تك�ون الدجاج�ة يافع�ة، فم�ن 
الش�ائع جدا أن تبيض الدجاجة 
يف س�ن مبك�رة بي�ض م�ن دون 

القرشة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
نرش أح�د س�كان برون�ي األس�رالية 
)جزيرة بالقرب من تس�مانيا(، راكيل 
االجتماعي�ة  الش�بكات  يف  ويليام�ز، 
ص�ورة ملخل�وق غامض يش�به الدماغ 

.»The Sun« �البرشي، وفقا ل
وفًقا لراكيل ويليامز، المس�ت الحيوان 

فشعرت بأن يدها تخدرت.
وكتبت عى الفيسبوك: »هل يمكن ألحد 
أن يق�ول يل ما ه�ذا؟ أنا وأم�ي ال نزال 

نراهم عى الشاطئ«.
ق�ال بعض املس�تخدمني مازحني »لقد 
فق�د ش�خص ما عقل�ه«، بينما أش�ار 

آخرون إىل أنه قنديل بحر غري عاد.
غ�روف،  س�يمون  للدكت�ور  وفًق�ا 
أم�ني عل�م الحيوان�ات الالفقاري�ة يف 
متحف ومع�رض الفنون يف تس�مانيا، 
فم�ن املحتم�ل أن يك�ون املخل�وق من 
الكيسيات. هذا حيوان ال فقاري يعيش 
يف املحيط�ات، ويعي�ش بتثبيت نفس�ه 
إىل يشء ما. لم يس�تبعد البعض أن هذا 
الحي�وان هو قلم بحر )ن�وع من أنواع 
الكرج�ان البح�ري(، يمك�ن أن تخ�در 

األطراف عند ملسه.
ذك�رت  األول،  نوفمر/ترشي�ن   2
صحيفة ذا صن أنه تم العثور عى بقايا 
مخلوق غامض عى ش�اطئ يف اململكة 

املتحدة.

 املراقب العراقي/متابعة...
عثر أس�تاذ بجامعة س�نغافورة 
عى ثعبان أعم�ى مخطط لم تتم 
مش�اهدته يف الب�الد منذ أكثر من 
172 عاما، داخل محمية »بوكيت 

تيما« الطبيعية.
ووفقا لصحيفة »سراتس تايم« 
الثعب�ان  وض�ع  الس�نغافورية، 
بالديدان والذي  املخطط والشبيه 
يبلغ طوله أكثر من 50 سنتيمرا 
البيئ�ي، تغري من »غري محدد« إىل 
»موجود«، عقب تسجيل وجوده.

وقال أح�د املس�ؤولني باملحمية: 
»كان من غري املتوقع العثور عليه 
يف سنغافورة ألنه من األنواع غري 
املألوف�ة حت�ى يف ماليزيا، ما زلنا 
ال نعرف العدد الحايل له أو كيفية 

تواجده يف سنغافورة.
وأوضح املس�ؤول أن هذا الثعبان 
يمي�ل لالختب�اء يف الجحور داخل 

الرب�ة اإلس�توائية الناعمة بحثا 
ع�ن فرائس�ه م�ن الالفقاريات، 
وبالتايل يقيض كامل حياته تحت 

األرض.
كان�ت األفعى العمياء ش�وهدت 
آخر مرة يف عام 1847، وكان من 
الصع�ب العثور عليه�ا حتى أنها 
اختفت من الس�جالت الرسمية، 
ولم ترد يف مسح املجلس الوطني 
لعام 2015 الستشكاف الزواحف 
والرمائي�ات يف محمية »بوكيت 

تيما«.

إدارة المتاحف الفرنسية تدعو محمد بن سلمان 
إلعادة لوحة دافنشي

املراقب العراقي/ متابعة...
واعتر دركون ان هذا االمر س�يعود 
بالفائ�دة عى الجمي�ع »ألن ذلك لن 
يجعل اللوحة ملكاً للجميع فحسب، 

بل كذلك ستكون متاحة للعموم«.

ورغم أن منظمي معرض »دافنيش« 
ال�ذي ت�ّم افتتاح�ه يف 24 ترشي�ن 
األول/ أكتوب�ر، كانوا يأملون أن يتّم 
ع�رض ه�ذه اللوحة خ�الل معرض 
»داف�وس الصح�راء«، إال أن ذلك لم 

يحدث«.
س�ريت  »وول  صحيف�ة  وكان�ت 
جورن�ال« األمريكي�ة قد كش�فت يف 
كانون األول/ ديسمر 2017، أّن ويل 
العهد الس�عودي محمد بن س�لمان 

ه�و الذي اش�رى لوحة »س�لفاتور 
مندي« أو »مخلّص العالم« للرس�ام 
العامل�ي ليون�اردو دافن�يش بمبل�غ 
450.3 ملي�ون دوالر، وفق ما نقلت 
ع�ن مص�ادر مطلع�ة ع�ى عملي�ة 

البيع.
ودارت التساؤالت عّما إذا كان محمد 
بن س�لمان هو الذي اشرى اللوحة 
من خالل األم�ري بدر بن عبد الله بن 
محمد ب�ن فرح�ان آل س�عود الذي 
تجمعه به عالق�ة وثيقة، خصوصاً 
أن�ه م�ن غ�ري املع�روف ع�ن األخري 
هوايت�ه باقتن�اء اللوح�ات الفني�ة، 
لك�ن تقارير اس�تخباراتية أمريكية 
أظهرت أن ويل العهد الس�عودي هو 

مشري هذه اللوحة.
وكانت صحيفة »ذا صانداي تايمز« 
يف  خ�راء  أن  كش�فت  الريطاني�ة 
الفن يتس�اءلون عما إذا كانت لوحة 
»سالفاتور موندي« التي قيل إن ويل 
العهد السعودي محمد بن سلمان قد 
اشراها ب�450 مليون دوالر هي من 
األعمال األصلية والشخصية للفنان 

اإليطايل الشهري ليوناردو دافينيش.

دعا القائم بأعمال 
مدير اتحاد المتاحف 

الفرنسية، كاريس 
دركون، خالل معرض 

»دافوس الصحراء« 
الذي نّظمه ولي 

العهد السعودي محمد 
بن سلمان، إلى إعادة 

لوحة »مخلص العالم« 
للرسام العالمي 

ليوناردو دافنشي إلى 
متحف اللوفر.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت مدين�ة دله�ي الهندي�ة حال 
الط�وارىء ب�دء م�ن ي�وم الجمعة 1 
نوفمر/ترشي�ن الثاني، م�ع ارتفاع 
نسبة الهواء السام وصعوبة التنفس 

لدى 20 مليون شخص.
أعل�ن رئي�س وزراء املدين�ة، آرفين�د 
كيجري�وال، عى أن املدين�ة أصبحت 

أشبه ب�«غرفة غاز«.
وع�ى الرغ�م م�ن الوع�ود املتك�ررة 
جدي�دة  قوان�ني  ح�ول  للمس�ؤولني 
ان  اىل  اله�واء،  تل�وث  ملن�ع  ناظم�ة 
التلوث اليزال مس�تمرا بس�بب مزيج 
س�ام من الدخان املنبعث من األلعاب 
النارية االحتفالي�ة وبقايا املحاصيل 
الت�ي يحرقها املزارع�ون يف منطقتي 
املجاورت�ني،  وهاريان�ا  بنج�اب 

وانخف�اض درج�ات الح�رارة ال�ذي 
يؤدي إىل انحباس األدخنة.

يف الوق�ت ال�ذي أغلقت في�ه املدارس 
نوفمر/ترشي�ن   5 لغاي�ة  أبوابه�ا 
الثاني، وصدرت أوامر بإيقاف أعمال 
البن�اء، وطرحت الحكوم�ة 5 ماليني 

كمامة لتوزيعها عى السكان.
واعتب�ارا من الي�وم اإلثنني 4 ترشين 
الثاني، س�تبدأ املدينة كذلك يف تطبيق 
نس�خٍة تجريبية من مخطط مروري 
الت�ي  للس�يارات  أيام�ا  يخص�ص 
تحم�ل لوح�ات ذات أرق�ام زوجي�ة، 
وأيام�ا أخرى للس�يارات ذات األرقام 

الف��ردية.
وارتفع عدد املراجعني للمستشفيات 
والذين يعانون من مشاكل يف الجهاز 

التنفيس يف األسبوع الحايل.

هواء سام يصيب 20 مليون شخص 
بمدينة واحدة!

جثث المدمنين ترمى في شوارع الكويت
املراقب العراقي/ متابعة...

قائم�ة  املواطن�ون  يتص�در 
يف  املخ�درة  امل�واد  ضحاي�ا 
كش�ف  مل�ا  وفق�ا  الكوي�ت، 
عن�ه مص�در أمن�ي لصحيفة 

»القبس« الكويتية.
وأكد املص�در وفق م�ا نرشته 
الصحيفة، أن الجرعات الزائدة 
قتلت 35 كويتيا و40 وافدا من 
جنس�يات مختلفة، منذ بداية 
الع�ام الجاري وحت�ى أول من 

أمس.
م�ادة  أن  املص�در  وأوض�ح 
املورف�ني هي املتس�بب األكر 
للجرعات  املتعاط�ني  يف وف�اة 
امل�واد املخ�درة،  الزائ�دة م�ن 
حيث تسببت يف مقتل نحو 30 

مواطنا ومقيما.

وأش�ار املص�در إىل أن تعاطي 
م�ادة »البنزودايزبني املهدئة« 
ج�اء يف املرتب�ة الثاني�ة م�ن 
حي�ث ع�دد الضحاي�ا، بينم�ا 
املرتب�ة  »الكيمي�كال«  احت�ل 
املرتب�ة  و«الش�بو«  الثالث�ة، 
الرابعة، و«الحش�يش« املرتبة 

الخامسة.
انتش�ار  أن  املص�در  وذك�ر 
املخ�درات املغشوش�ة أصب�ح 
الب�الد،  يف  خط�رية  ظاه�رة 
العمري�ة  الفئ�ة  أن  موضح�ا 
بني 23 و35 عام�ا هي األكثر 
تسجيال لحاالت الوفاة الناتجة 
عن تعاط�ي جرع�ة مخدرات 
زائ�دة، وتلتها الفئة بني 36 إىل 
50 عام�ا، كم�ا أن الذكور هم 

أكثر الضحايا.

وق�ال املصدر أن ع�دد ضحايا 
العام  الزائ�دة خالل  الجرعات 
مقارن�ة  انخف�ض  الج�اري 
بالع�ام امل�ايض 2018، ال�ذي 
وف�اة  حال�ة   116 س�جل 
الع�ام، وذل�ك بفض�ل  طيل�ة 
االس�راتيجية الجديدة لإلدارة 
املخ�درات،  ملكافح�ة  العام�ة 
الت�ي اعتم�دت ع�ى تجفيف 
الس�موم م�ن منابعه�ا قب�ل 

دخوله�ا اىل الب�الد.
تك�رار  م�ن  املص�در  وح�ذر 
ظاه�رة رم�ي جثث لش�باب 
متوف�ني بجرع�ات زائ�دة من 
يف  أو  الش�ارع  يف  الس�موم 
محي�ط املستش�فيات، مؤكداً 
ان املخ�درات بأنواعه�ا تؤث�ر 
عى الجهاز العصبي، فيصبح 
نش�طا، مما يش�عر املتعاطي 
بالطاق�ة والقوة، وال يس�تمر 
مم�ا  طوي�ال،  الش�عور  ه�ذا 
الجرع�ة  زي�ادة  إىل  يدفع�ه 
للحصول عى التأثري املطلوب، 

وبالتايل يفقد حياته.
وطالب املص�در جهات الدولة 
والصحة،  كاإلعالم،  املختصة، 
برام�ج  بإع�داد  والداخلي�ة، 
توعوية عن التأثريات الس�يئة 
لكل أنواع املخدرات عى أعضاء 
والتعريف  ووظائفها،  الجسم 
الصارم�ة  بالعقوب�ات 
للمتعاطني، وعرضها يف جميع 
والتواص�ل  اإلع�الم  وس�ائل 

االجتماعي بصورة مستمرة.

اكتشاف أقدم »قاتل« في العالم

املراقب العراقي/ متابعة...
حذر علم�اء يف الواليات املتحدة 
مف�رس  أس�ماك  ن�وع  م�ن 
يس�تطيع العيش عى اليابس�ة 
أليام، مطالبني م�ن يعثر عليها 

»بقتلها فورا«.
سمكة »رأس الثعبان«، هي نوع 
مف�رس للغاية من األس�ماك، 
وتعت�ر تهدي�دا كب�ريا ملختلف 
األس�ماك األخ�رى املوج�ودة يف 
محيطه�ا، وتس�تطيع العي�ش 

عى اليابسة 4 أيام.
املوط�ن األص�ي للس�مكة ه�و 
الص�ني وروس�يا وأج�زاء م�ن 

جن�وب رشق آس�يا، كم�ا ت�م 
اإلبالغ عن ظهورها يف التش�يك 
وسلوفاكيا، وشوهدت ألول مرة 

يف الواليات املتحدة عام 2002.
الري�ة  الحي�اة  م�وارد  وزارة 
األمريكي�ة، أعلن�ت يف بي�ان إن 
الدف�اع  خ�ط  ه�م  الصيادي�ن 
األول ض�د ه�ذا الن�وع، ودعت 
يذهب�ون  الذي�ن  األش�خاص 
أنه�م  م�ن  للتأك�د  الصي�د  إىل 
يحتفظ�ون بالطع�م بعيدا من 
م�ن  االس�راحة  خ�الل  امل�اء 
الصي�د، والتخلص منه بش�كل 
صحي�ح بع�د ذلك، ملن�ع إطعام 

األس�ماك ذات رؤوس الثعاب�ني 
دون قصد.

ويمك�ن له�ذا الن�وع املف�رس 
من األس�ماك، مضاعفة أعداده 
بش�كل كبري يف أق�ل من عامني، 
حي�ث تضع األنثى م�ا يصل إىل 
100 أل�ف بيضة يف الع�ام، كما 
تصل إىل مرحلة النضج الجنيس 

يف عمر سنتني أو ثالث.
الكثري  وته�دد الس�مكة حي�اة 
م�ن  األخ�رى  األن�واع  م�ن 
القرشي�ات  وكذل�ك  األس�ماك 
والالفقاريات، كونها تلتهم تلك 

األنواع برشاهة.

سمك مفترس ييقى حيا على اليابسة أليام

املراقب العراقي/ متابعة...
اكتش�اف  إىل  الغواص�ون  توص�ل 
أسنان أضخم سمكة قرش ما قبل 

التاريخ يف العالم.
وتم العثور عى 13 س�نا ينتمي إىل 
3 فصائل من األسماك، يف املكسيك، 
من بينه�ا للقرش الضخم املعروف 
باس�م »امليغال�ودون«، الذي عاش 
بحس�ب  ع�ام،  ملي�ون   2.5 قب�ل 

صحيفة »ديي ميل« الريطانية.
وكانت األسنان ملتصقة يف حوض 
داخي يف وسط املكسيك، وقال أحد 
الغواصني لوس�ائل اإلعالم املحلية: 
»كنا ننظر إىل الجدار أثناء غوصنا، 
وفجأة ملحت شيئا صغريا، فاقربت 
منه واكتش�فت أنه سنا، ويبدو أنه 

ينتمي إىل سمكة املنشار«.
أيض�ا من ب�ني الحفري�ات التي تم 
الداخ�ي  الح�وض  يف  اكتش�افها 
بخليج املكس�يك، فقرات متحجرة 
حي�وان  إىل  تنتم�ي  كان�ت  ربم�ا 
منق�رض، وكذل�ك عظ�ام برشية 

متحجرة.

وعاشت س�مكة قرش امليغالودون 
بني 15.9 و 2.6 مليون عام مىض، 
وتعت�ر واح�دة م�ن أك�ر وأقوى 
تاري�خ  يف  املفرس�ة  الحيوان�ات 
الفقاريات، ويصل طولها يصل إىل 

59 قدما )18 مر(.
ومن املعتقد أن ذلك الوحش القاتل 
يب�دو نس�خة ضخم�ة من س�مك 
القرش األبيض الكبري، ويصل وزنه 

100 طن.
ويتسم شكل أسنان »امليغالودون« 
بأنها مثلثية، ويبلغ طولها حوايل 8 

بوصات )20 سم( بطول قطري.

وينت�ج ف�م س�مكة »ميغالودون« 
ق�وة ضخم�ة، تصل م�ن 10.8 إىل 

18.2 طن.
وت�م وص�ف الق�رش العتي�ق بأنه 
حيوان مفرس فائ�ق، ألنه يمكنه 
وقت�ل  عالي�ة  برع�ة  الس�باحة 
مجموع�ة واس�عة م�ن الفرائ�س 
مثل الس�الحف البحري�ة والحيتان 

برعة بواسطه فكه القوي.

مطار يتجاوز عدد مسافريه سكان كبرى مدن العالم 
املراقب العراقي/  متابعة...

تجاوز ع�دد املس�افرين عر مطار إس�طنبول ال�دويل 40 
ملي�ون ش�خص خالل عام م�ن افتتاحه رس�ميا، متفوقا 
عى عدد س�كان كرى مدن العالم، مثل العاصمة اليابانية 
طوكي�و وعاصم�ة الهن�د نيودله�ي ومدينت�ي ش�نغهاي 
املكس�يك  الرازيلي�ة وعاصم�ة  باول�و  الصيني�ة وس�او 

مكسيكوس�يتي والعاصمة املرصية القاهرة.وشهد املطار 
خ�الل عام م�ن افتتاحه 9 ماليني و872 ألف�ا و793 رحلة 
داخلي�ة، يف ح�ني بلغ عدد الرح�الت الخارجي�ة 30 مليونا 
و597 ألفا و252 رحلة، ووصل إجمايل أعداد مسافري هذه 

الرحالت ذهابا وإيابا 40 مليونا و470 ألفا و45 مسافرا.
ويك�ون املط�ار وفق�ا له�ذه األرق�ام ق�د تف�ّوق يف أعداد 
مس�افريه عى أعداد سكان كرى املدن األكثر ازدحاما بني 
نظرياتها حول العالم كطوكيو التي تضم 37 مليون نسمة، 
ويف نيودلهي التي تضم 28 مليون نس�مة، وشنغهاي التي 

تضم 25 مليون نسمة.
وبلغ عدد املسافرين عر الخطوط الداخلية ملطار إسطنبول 
منذ بدء العمل بطاق�ة كاملة يف مرحلته األوىل خالل الفرة 
بني أبريل/نيسان وحتى سبتمر/أيلول املاضيني 8 ماليني 
و523 ألف�ا، يف حني كان هذا العدد عى الخطوط الخارجية 

26 مليونا و733 ألفا و702.

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 مرورة.
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