نائب ينتقد الحزم اإلصالحية
التي أطلقتها الحكومة
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انتق�د النائ�ب جمال فاخ�ر ،الي�وم األربع�اء ،ما تم
طرح�ه من قب�ل الحكومة من ح�زمإصالحية ،فيما
دعا اىل رضورة اجراء انتخابات مبكرة.
وقال فاخر يف ترصي�ح تابعته «املراقب العراقي» ،إن
«تحالف س�ائرون ما زالعىل موقفه برضورة تعديل
قان�ون االنتخابات وإجراء انتخاب�ات مبكرة وتعديل
بعضفقرات الدستور».
وأض�اف ،أن «القوانني التي تم عرضها داخل جلس�ة
الربملان تمثل مطالبالجماهري ،لكنها لن تجدي نفعا ً
ما لم تكن هن�اك انتخابات مبكرة مع حل املفوضية
املستقلة لالنتخابات وتشكيل أخرى جديدة وأن نرتك
التعديلات الباقية والح�زماإلصالحية ملجلس النواب
املقبل».

الحوثيون يعلنون اإلفراج عن سفينتي
كوريا الجنوبية المختطفتين

فمن قبلين بقبول الحق
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العراق يتحول الى ثكنة عسكرية لألمريكان

واشنطن تلوح بإرسال دفعات جديدة من قواتها الى الشرق
األوسط لتعسكربقاعدة عين األسد في االنبار

المراقب العراقي /سالم الزبيدي...

تحول العراق اىل ثكنة عس�كرية للقوات
االمريكي�ة القتالي�ة املتواج�دة فيه منذ
احتلال عصاب�ات داعش�األجرامية
ملحافظ�ة املوص�ل ع�ام  ،2014واخذت
تلك االع�داد تتزاي�دتباعا ً حت�ى وصلت
اىل ارقام مرتفع�ة يرجح بانها تجاوزت
العشرة االف مقاتل امريكي ،بالش�كل
الذي ينايف بنود االتفاقية االستراتيجية
املربم�ة بني الطرفين،وعلى الرغم من
صم�ت الحكومة آنذاك عن تل�ك القوات
بس�بب الظرف االس�تثنائيالذي مر به
البلد وانش�غال العراق بمقاتلة عصابات
داع�ش االجرامي�ة ،اال ان تح�ركات
برملانية ج�رت يف دورته الجديدة لتفعيل

ق�رار اخراج تلك القواتاالمريكية ،وذلك
النتفاء الحاج�ة لها بعد تحري�ر العراق
من س�يطرة العصاباتالداعشية ،اال ان
تل�ك املح�اوالت اجهضت بالكام�ل ،وتم
تس�ويفها السيما بعد دخولالبلد بأزمة
التظاهرات التي الزالت قائمة.
ولوح الرئيس األمريكي ترامب بإرس�ال
دفع�ة جدي�دة م�ن قوات�ه اىل الشرق
االوسطتقدر بثالثة االف جندي ،ويرجح
ان ترس�ل تلك الق�وات اىل العراق بالرغم
من عدمترصيح واش�نطن بذلك عالنية،
كونها تحش�د قواتها غربي البلد بالقرب
من الحدوديةالسورية األردنية.
وبه�ذا الجان�ب ي�رى املختص بالش�أن
األمن�ي الدكتور معتز محي عبد الحميد،
انتكديس االمريكان لقواتهم يف الحدود

املشتركة بني العراق وس�وريا واألردن،
يأت�يلتهيئ�ة األج�واء لصفق�ة الق�رن
الت�ي تعت�زم اإلدارة االمريكي�ة تنفيذها
يف تل�ك املنطق�ة وانش�اء وط�ن بدي�ل
للفلسطينيني.
وق�ال عب�د الحميد يف ترصي�ح خص به
«املراقب العراقي» ان « تواجد تلك القوات
بعد تحرير امل�دن من داعش ال يحمل أي
مربر يمكن من خالله ان تفرس واشنطن
سبب تواجدها س�وى ما يتعلق بصفقة
القرن».
وأض�اف ان «الحكوم�ة مطالب�ة الي�وم
بالحفاظ عىل س�يادتها عرب االس�تفهام
عن أس�بابذلك التكديس للقوات يف تلك
املنطق�ة ،ودعوة واش�نطن اىل تخفيض
قواتها تدريجيا ًتمهيدا ً النسحابها».

وعرب عن «اسفه من الضعف الذي أبدته
الحكوم�ة يف الوق�وف بوج�ه الضغ�وط
االمريكي�ة بم�ا يتعل�ق ببق�اء قواتها يف
العراق».
وأش�ار اىل ان «اخراج الق�وات االمريكية
يحت�اج اىل إرادة سياس�ية ج�ادة قادرة
علىتصوغ موق�ف موحد عبر الربملان
يس�هم باجب�ار واش�نطن عىل س�حب
قواته�ا عىلغرار ع�ام  2011من جميع
قواعدها يف العراق».
م�ن جانبه ي�ر املختص بالش�أن األمني
عباس الع�رداوي ان خطر زي�ادة اعداد
القواتاألجنبية بدأ يهدد س�يادة الدولة
وامنها ،عىل اعتب�ار ان تلك القوات تدير
غرف عملي�ات لزعزع�ة ام�ن املنطقة،
واتخ�ذت م�ن قواعدها وكرا ً للتجس�س

متظاهرون في ايران يرفعون شعار «الموت ألمريكا ومثيري الشغب»
المراقب العراقي /متابعة...

ش�هد عدد من املدن اإليرانية مسيرات لتأييد الحكومة،تندد
باالحتجاج�ات الت�ي ش�هدتموج�ة م�ن أعم�ال الش�غب
واالعتداء عىل املمتلكات العامة.
وانطلق�ت املسيرات يف مدن «إيلام ،همدان ،نوش�هر ،بم»،
وردد فيه�ا املتظاهرونش�عارات« :امل�وت ألمريكا ومثريي
الشغب».
واتهم املش�اركون« ،منظمي مسريات االحتجاج ضد ارتفاع
أس�عار البنزين ،بإثارةالش�غب يف البالد».
ام�ا يف ش�مال غ�رب إي�ران ،فخرج أه�ايل مدين�ة زنجان يف
تظاهرات شعبية عفويةعىل الرغم من سوء األحوال الجوية
وتدن�ي درجات الح�رارة وذلك رفضا ً ألعم�الالتخريب التي
طالت املمتل�كات العامة والخاصة .وحمل�وا الفتات ورددوا
شعاراتتتهم اإلدارة األمريكية بمسؤولية الوقوف وراء هذه

وأك�د املش�اركون يف ه�ذه التظاه�رة الش�عبية “دعمه�م
األعمال.
ويف محافظة كلس�تان نظم األهايل مسيرة ش�عبية ضخمة لتوجيه�ات االمام الس�يد عليالخامنئي ،مش�ددين أنهم ال
يف مدين�ة ك�ركان مرك�زاملحافظ�ة تنديدا بأعمال الش�غب يس�اومون عىل مكتس�بات الثورة وأمن واقتدار الجمهورية
اإلسالمية االيرانية”. 
والتخريب األخرية.
وأع�رب اه�ايل محافظة كلس�تان ع�ن اس�تنكارهم ألعمال
الش�غب والتخري�ب بذريعةرفع أس�عار البنزي�ن ،مؤكدين
أن الش�عب االيران�ي “لن يس�مح لألعداء ومضمريالس�وء
باس�تغالل االوض�اع الراهنة والني�ل من نظ�ام الجمهورية
االسالمية”.
وكانت السلطات اإليرانية قد اعتقلت منذ اندالع االحتجاجات،
نحو ألف متظاهر،وسط أزمة اقتصادية عميقة تعاني منها
البلاد ،جراء العقوب�ات األمريكية ،املتواصلةمنذ انس�حاب
واش�نطن من االتفاق النووي ،العام املايض.

عىل دولالج�وار كما رصح بذلك عالنية
ترام�ب عندما أك�د ان قواته املتواجدة يف
العراقهدفها مراقبة ايران.
وق�ال الع�رداوي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه
«املراق�ب العراق�ي» ان «بع�ض الكت�ل
السياسيةتتماهى مع الوجود األمريكي
وهي غري راغبة بخروجه لوجود مصالح
مشرتكة بنيالطرفني».
وأض�اف ان « املراهنة الي�وم عىل القوى
السياسية الوطنية التي تسعى اىل اخراج
الق�وات األجنبية والحفاظ عىل س�يادة
الدولة ،وتع�ارض تحويل البل�د اىل ثكنة
عسكرية تابعة ألمريكا».
ولف�ت اىل ان «التش�تت ال�ذي ح�دث يف
الربمل�ان وعدم تفاعل رئيس�ه الحلبويس
معقانون اخراج القوات االمريكية أحال
دون اقراره اىل االن».
يذك�ر ان ق�وات بل�غ تعداده�ا اكث�ر
م�ن ( )1000جن�دي مقات�ل كان�ت قد
انس�حبت منس�وريا ودخلت اىل العراق
عرب محافظة ده�وك ،وبذلك ارتفع عدد
تلك القوات اىلاكثر من ( )10االف جندي
متوزعين على قواع�د متفرقة ش�مال
وغربي البلد.

صراع
أوروبي
للظفر
بخدمات
حكيم زياش
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التربية تعلن عن تقليص عطلة
نصف رأس السنة
المراقب العراقي /متابعة...

أعلن�ت وزارة الرتبية ،الي�وم االربعاء عن تقليص عطلة نصف الس�نة
للعامالحايل،ودعت اىل تنظيم دورس إضافية إلكمال املناهج.
وقال�ت الرتبية يف بيان اطلعت عليه «املراقب العراقي»« ،يف هذا الظرف
ال�ذي يمربه بلدنا العزيز ف�أن وزارة الرتبية تثمن الروح الوطنية لدى
ابنائه�ا التالمي�ذ والطلبةفه�م امل البلاد وصناع مس�تقبله وتحيي
ال�وزارة الزملاء والزميلات يف الهيئ�اتالتعليمية والتدريس�ية فهم
الرشيح�ة التي اوكل لها املجتمع مس�ؤولية تربي�ة االجيالوتعليمهم
وغرس روح املواطنة وقيمها الصحيحة فيهم».
وأضاف�ت ،أنه�ا «ت�ود ان تؤكد على ان س�احات التظاهر ح�ق كفله
الدس�تور فأنتحصيل العلم واملعرفة واجب بل انه فريضة يف الرشائع
الس�ماوية فكالهم�ا تعربعن الس�لوك الوطني القويم ل�ذا فأن علينا
جميعا ً ان نؤدي واجبنا اوالً من خاللانتظام الدراس�ة والس�عي الجاد
لتحصيل العلم واملعرفة».
وتابع�ت ال�وزارة ،أنه�ا «تهي�ب بابنائه�ا التالميذ والطلب�ة واملالكات
التعليمية والرتبويةااللتزام بالدوام واملواظبة عليه ،كما تناشد الهيئات
االجتماعية واملهنية والثقافيةومجالس االباء واملعلمني واولياء االمور
بالتع�اون جميعا ً من اج�ل ديمومة العمليةالرتبوية ضمانا ً ملس�تقبل
آمن ومزدهر لألجيال».

كتل سياسية «تكبل» عبد المهدي بقيود
المحاصصة وتعرقل اجراء تغييراتوزارية
المراقب العراقي /احمد محمد...

يب�دو أن عملي�ة إرض�اء الش�ارع العراق�ي من
خلال اج�راء تغيير وزاري يف حكوم�ةرئي�س
الوزراء ع�ادل عبد املهدي عملي�ة معقدة للغاية
بسبب التمس�ك القوي من قبلالكتل السياسية
بمكاس�بها ووزاراته�ا ،ففي الوقت ال�ذي يريد
رئي�س ال�وزراء اجراءتغيري عاج�ل معتمدا عىل
أس�ماء م�ن خ�ارج الطي�ف الس�يايس تح�اول
املكوناتالسياس�ية الرئيسية أن تستمر بفرض
اراداتها وتحول دون طرح أي اس�م مس�تقل يف
التغيري املرتقب.
اوس�اطا نيابية فأن اجراء
و بحس�ب
عملية التغيري الوزاري
مس�تبعد
ام�را
للغاي�ة يف ظ�ل
تل�ك الضغوط،
خصوص�ا وأن
رئيس الوزراء
اليري�د أن
يخي�ب ظ�ن
« ا لكت�ل »
ا لر ئيس�ية
خش�ية م�ن
فقدان�ه الدع�م

الس�يايس ال�ذي يعم�ل يف ضوئ�ه م�ن جه�ة،
ويفالوق�ت ال�ذي يؤك�د برملاني�ون أن اجتم�اع
«الجادري�ة» األخير لم يخول�ه رئي�س الوزراء
بأجراء تغيري يف كابينته من جهة اخرى. 
وبه�ذا الجان�ب اك�دت النائبة عن ائتلاف دولة
القان�ون عالي�ة نصيف ،يف ترصيح ل�ـ»املراقب
العراق�ي» أن «إمكاني�ة رئيس مجل�س الوزراء
ع�ادل عب�د امله�دي بأج�راءتغيير وزاري امرا
مس�تبعدا» ،عازي�ا ً ذلك اىل «االرادات السياس�ية
املفروض�ة علي�ه يف عملي�ة توزي�ع املناص�ب
الحكومية».
وقال�ت نصي�ف ،إن «عبد امله�دي متحري ما بني
رغبت�ه بالحص�ول على دعم س�يايسقائم عىل
إرض�اء الكتل السياس�ية باملناص�ب الحكومية
خصوصا الوزارات وما بنيرغبته بطرح كابينة
وزارية «تكنوقراط» الرضاء الشارع».
وأستبعدت أن «يتم اجراء تغيري وزاري بعيدا عن
ارادات الكتل» ،مبينة أن «وثيقةالرشف األخرية
التي وقع�ت اجتماع «الجادرية» ل�م تخول عبد
املهدي بأي تغيريوزاري يف كابينته الحكومية».
ورأت أن «عىل عبد املهدي اإلعالن رسميا عن قيام
الكتل السياس�ية بفرضاراداتها عليه وتس�بب
ذل�ك بعجزه عن اج�راء أي تغيري وزاري وش�يك
أفضل م�ن أنتتصاعد عليه ح�دة االحتجاجات
من الشارع العراقي بدال من قيامه بطرح وزراء
مستقلني يحاربون من قبل الكتل السياسية».

تفاصيل اوسع صفحة 2

تفاصيل اوسع صفحة 3

القوى السياسية تتالعب بقانون امتيازات المسؤولين للتحايل على المطالبالشعبية
برلماني :الكتل ستجري تغيرات على وثيقة االتفاق السياسي
المراقب العراقي /متابعة...

اكد النائب محمد البلداوي,اليوم األربعاء،ان القوى
السياس�ية س�تجري تعدي�ل على وثيق�ةاالتفاق
السيايس للتوصل اىل حلول تريض الجميع.
وقال البلداويفي ترصيح تابعته «املراقب العراقي»،
إن “الكت�ل السياس�ية الت�ي اعلن�تاول امس عن
مخرجات وثيقة لالتفاق السيايس ستعقد اجتماعا
يف وقت قري�ب جدالوضع اللمس�ات االخرية لبنود
االتفاقي�ة مع اجراء بعض التعديلات التي طالبت

بهابعض الكتل السياسية».
وأض�اف أن “االجتم�اع س�يحرضه زعم�اء الكتل
السياس�ية حيث س�تتم فيه مراس�مالتوقيع عىل
النسخه النهائية لبنود االتفاقية”.
وكان�ت  12كتل�ة سياس�ية عقدت ،مس�اء االثنني
املايض ،اجتماعا يف منزل رئيستيار الحكمة السيد
عمار الحكيم حيث وضعت جملة بنود ومقرتحات
ملعالجة األزمةالحالية ،فيما الزمت الحكومة بمدة
زمنية عمرها  45يوما لتنفيذ اإلصالحات.

المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي..

أث�ار التصويت على قانون الغ�اء االمتيازات
املالي�ة رق�م  13لس�نة  2005ردود أفع�ال
رافض�ة ومش�ككة له�ذا القانون ،م�ن قبل
الجماهير ك�ون املرشع هو نفس�ه صاحب
االمتي�ازات وبأماكن�ه حشر فق�رات تثبت
بعض الفقرات الت�ي تثبت االمتيازات للنواب
ث.
والرئاس�اتالثال 
قانون ألغاء االمتيازات لم يمنع بشكل قطعي
منح مبالغ ضخمة لتحسني املعيشةللنواب ،
ب�ل اقترص عىل ن�واب املحافظات وهي فقرة
كان�ت موج�ودة يف القان�ونالس�ابق  ,مم�ا
يعط�ي الح�ق لرئاس�ة الربملان بمن�ح أموال

تحت فقرات واهية وهو مايكرس الفساد .
املوازن�ات الس�ابقة كان�ت مخصص�ات
الرئاس�ات الثالث تش�كل  %40قيمتها املالية
،واليوم يح�اول املرشع العراقي الخروج من
ه�ذه االزمة الت�ي يمر بها الع�راق عرباقرار
قوانني رفضها الش�عب مس�بقا ألنه يطالب
بإلغاء تام لتلك االمتيازات وليسجزئيا.
القان�ون الجدي�د اعط�ى الحرية للرئاس�ات
الثالث بأصدر أوامر لتحديد املبالغاملخصصة
للضياف�ة والتي رفضها القان�ون وبدأ يراوغ
يف الفق�رات الخاص�ة بها ,مما ي�دل عىل ان
املشرع للقان�ون غير جاد يف ح�ذف فقرات
مالية ارهقت كاهلاملوازنات السابقة.

وفيم�ا يخ�ص مبال�غ الوق�ود والت�ي كانت
تشكل مبالغ ضخمة يحاول املرشع االلتفاف
عىل هذه القضية من خالل عدم تحديد كمية
الوق�ود وانما اكتف�ى بعدد االلي�اتوإعطاء
صالحي�ات اىل الجه�ات املس�ؤولة لتحدي�د
كمي�ات الوقود املصروف وال يمن�ع حدوث
حاالت فس�اد يف هذا الجان�ب الن القوانني لم
تغيري األش�خاص الفاس�دين وانما اعطتهم
صالحيات إضافية ،مما يعطي مؤرشات عىل
عودة الفساد ولكن بطرقأخرى.
وبه�ذا الجان�ب يق�ول الخبير االقتص�ادي
الدكتور عبد الرحمن املشهداني يف اتصالمع
( املراق�ب العراقي) :قان�ون الغاء االمتيازات

ال�ذي ص�وت عليه الربمل�ان يض�مالكثري من
الثغ�رات فه�و لم يلغ�ي االمتي�ازات لرشائح
عدي�دة مش�مولة باالمتي�ازات وانم�ا ه�ي
من�اورة من اج�ل إرضاء جم�وع املحتجني ,
فاملرشعون اكدوا انه�م الغواامتيازات كثرية
يف مقمتها بدالت الس�كن وهي كذبة والفقرة
الخاصة بذلك لم يتمتغيريها وانما بقيت عىل
حاله�ا ونقلت م�ن القانون القدي�م  ,وفيما
يخ�ص مبالغالضيافة فهو الغ�ى ثم قلل ثم
اعطى صالحيات للرئاس�ات الثلاث بتحديد
مبالغالضيافة  ,مما سيعيدنا اىل املربع األول
وه�ينفق�اتضخم�ة .
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اجتماع «الجادرية» والتهديد بفقدان الدعم يعيقان عبد المهدي
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أوساط نيابية تؤكد صعوبة اجراء تغيير وزاري بسبب إصرار الكتل السياسية على مصالحها
المراقب العراقي /القسم السياسي...
يبدو أن عملية إرضاء الش�ارع العراقي
من خالل اجراء تغيري وزاري يف حكومة
رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي عملية
معق�دة للغاية بس�بب التمس�ك القوي
من قب�ل الكتل السياس�ية بمكاس�بها
ووزاراتها ،ففي الوقت الذي يريد رئيس
الوزراء اج�راء تغيري عاجل معتمدا عىل
أس�ماء م�ن خ�ارج الطيف الس�يايس
تحاول املكونات السياس�ية الرئيس�ية
أن تس�تمر بف�رض اراداته�ا وتح�ول
دون طرح أي اس�م مس�تقل يف التغيري
املرتقب.
وبحس�ب اوس�اطا نيابي�ة ف�أن اجراء
عملي�ة التغيري ال�وزاري امرا مس�تبعد
للغاي�ة يف ظل تلك الضغ�وط ،خصوصا
وأن رئي�س الوزراء اليريد أن يخيب ظن
«الكتل» الرئيس�ية خش�ية من فقدانه
الدعم السيايس الذي يعمل يف ضوئه من
جه�ة ،ويف الوقت الذي يؤك�د برملانيون
أن اجتماع «الجادرية» األخري لم يخوله
رئيس الوزراء بأج�راء تغيري يف كابينته
من جهة اخرى.
وبهذا الجانب اك�دت النائبة عن ائتالف
دول�ة القانون عالية نصيف ،يف ترصيح
لـ «املراقب العراقي» أن «إمكانية رئيس
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي بأجراء
تغيري وزاري امرا مستبعدا» ،عازيا ً ذلك
اىل «االرادات السياس�ية املفروضة عليه
يف عملية توزيع املناصب الحكومية».
وقالت نصيف ،إن «عبد املهدي متحري ما

بني رغبته بالحصول عىل دعم س�يايس
قائ�م على إرض�اء الكت�ل السياس�ية
باملناصب الحكومية خصوصا الوزارات
وم�ا بني رغبت�ه بطرح كابين�ة وزارية
«تكنوقراط» الرضاء الشارع».
وأس�تبعدت أن «يتم اجراء تغيري وزاري
بعي�دا ع�ن ارادات الكت�ل» ،مبين�ة أن
«وثيق�ة الشرف األخيرة الت�ي وقعت
اجتم�اع «الجادري�ة» ل�م تخ�ول عب�د
امله�دي ب�أي تغيير وزاري يف كابينت�ه
الحكومية».
ورأت أن «عىل عبد املهدي اإلعالن رسميا
ع�ن قي�ام الكت�ل السياس�ية بف�رض
اراداتها عليه وتس�بب ذل�ك بعجزه عن
اجراء أي تغيري وزاري وشيك أفضل من
أن تتصاعد عليه حدة االحتجاجات من
الش�ارع العراقي بدال من قيامه بطرح
وزراء مستقلني يحاربون من قبل الكتل
السياسية».
وتابعت أن «هناك اتفاق مبطن بني عبد
املهدي واالوس�ط النيابية عىل استبدال
ال�وزراء املش�مولون باالس�تجواب
لحمايتهم من اإلقالة النيابية واحالتهم
اىل الجهات الرقابية».
بدوره أشار عضو ائتالف الوطنية كاظم
الش�مري ،اىل أن «رئيس ال�وزراء عادل
عب�د املهدي جاد يف اج�راء تغيري وزاري
لكنه ال يقبل العمل بهذه الخطوة بعيدا
عن املرور بالكتل السياسية».
وقال الش�مري ،يف ترصي�ح لـ «املراقب
العراق�ي» إن «الكتل الرئيس�ية تحاول

ف�رض اراداته�ا على رئي�س ال�وزراء
والحف�اظ على مكاس�بها يف الدول�ة
العراقية».
وأك�د أن�ه «حت�ى اذا ق�ام عب�د املهدي
بأجراء تغيري وزاري فأنه لم يس�تطيع
تقدي�م أس�ماء مس�تقلة «تكنوقراط»
وستستمر املحاصصة املقيتة بالتحكم
بمصري البلد».
ودع�ا الش�مري «رئي�س ال�وزراء اىل
التح�رك عاجلا وتقدي�م مرش�حيه
الوزاريني الجدد اىل الربملان وترك الخيار
ل�ه ،او الخ�روج عبر وس�ائل االعلام
وفضح األطراف املعرقلة لتوجهاته».
وكان النائ�ب عن تحال�ف الفتح عامر
الفاي�ز ،عن اس�تكمال رئي�س الوزراء
ع�ادل عب�د امله�دي التعدي�ل ال�وزاري
ووض�ع أس�ماء بديلة يف ح�ال رفضت
أس�ماء املرشحني ،مؤكدا ان عبد املهدي
س�يحرض للربملان خالل االي�ام القليلة
املقبلة لعرض كابينته الجديدة.
يذك�ر أن رئيس الوزراء ق�د اعلن خالل
كلمة س�ابقة له عن قرب اجراء التغيري
ال�وزاري يف حكومت�ه ،يف الوق�ت ال�ذي
يتجه مجلس النواب اىل اس�تجواب عدد
من وزرائه.
والجدي�ر بالذك�ر أن املتح�دث باس�م
املكت�ب االعالمي لرئيس الوزراء ،س�عد
الحديث�ي ،ق�د اعلن مؤخ�را ان التعديل
ال�وزاري ،ال�ذي يعتزم رئي�س الوزراء،
ع�ادل عب�د امله�دي ،اجراءه ،سيش�مل
خمسة وزراء.

تحالف الفتح :الحكومة أخفقت في التعاطي مع أزمة التظاهرات
املراقب العراقي /بغداد...
حم�ل النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح قيص
عب�اس الحكوم�ات املتعاقبة مس�ؤولية
ما وصلت إليه البلاد عىل مدى  ١٦عاما،
مشريا إىل أن الحكومة أخفقت يف التعاطي
مع أزمة التظاهرات.

وق�ال عباس يف ترصي�ح تابعته «املراقب
العراق�ي» إن «الحكوم�ة أخفق�ت
بالتعاط�ي م�ع أزم�ة التظــــاه�رات
كم�ا أخفقت يف برنامجه�ا الحكـــومي
وااليفاء بتعهداتها وفـــق الجــــداول
الزمنية».

العتبة الحسينية تدعو الطلبة للجمع
بين التظاهرات والدراسة

وأض�اف عب�اس ،أن «أح�زاب الس�لطة
تتحمل مس�ؤولية اإلخفاق وع�دم تدارك
اإلصالحات السياس�ية الس�يما مع أزمة
التظاهرات” ،مؤكدا أن “إصالح املنظومة
السياس�ية واجب وطني يقع عاتقه عىل
الجميع».

المالية النيابية :الدستور يعرقل مالحقة الفاسدين في كردستان
املراقب العراقي /بغداد...
أكد النائب عن اللجن�ة املالية النيابية ،احمد
حم�ا رش�يد،أن الدس�تور فيه م�واد تعرقل
عمليات مكافحة الفس�اد ومالحقتها داخل
إقليم كردس�تان ،داعي�ا اىل إع�ادة النظر يف
هيكلية الدولة وقوانني القضاء والنزاهة.
وق�ال رش�يد ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراقب

العراق�ي» إن «غي�اب التنس�يق بين هيئ�ة
النزاه�ة يف إقلي�م كردس�تان ونظريته�ا يف
الحكومة املركزية فضال عن غياب التنس�يق
بني ديوان الرقاب�ة يف االقليم وديوان الرقابة
ببغداد أث�ر يف جهود محاربة الفس�اد وهدر
املال العام” ،مؤكدا أن “ديوان الرقابة املالية
يف بغداد يحق ل�ه االرشاف العام عىل األموال

االستخبارات تقبض على ارهابي قام بقتل شرطيين في الرمادي
املراقب العراقي /الرمادي...
االس�تخبارات
مديري�ة
اعلن�ت
العس�كرية،القاء القبض عىل ارهابي قام
بخطف رشطيني وقتلهم وتفجري منازلهم
ورسقتها يف الرمادي.
وذك�رت املديري�ة يف بيان تلق�ت «املراقب
العراقي» نس�خة منه ،انه»بعملية نوعية

وبكمين محك�م ،تمكن�ت مفارز ش�عبة
االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة
العارشة وبالتعاون مع فوج اس�تخبارات
واس�تطالع الفرقة من الق�اء القبض عىل
ارهاب�ي يف منطق�ة جويب�ة بالرم�ادي –
االنبار».
واضافت ،ان»االرهاب�ي قام بخطف اثنني

من الرشطة االتحادية وقتلهم امام مطعم
ليايل الش�ام يف السجارية ،كما قام برسقة
من�ازل العوائ�ل املهجرة ،وتفجير منازل
الرشط�ة واملتعاونين مع الق�وات االمنية
اثناء دخ�ول داعش للمدينة» ،مشيرة اىل
انه»من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة
قبض وفق أحكام املادة  ٤إرهاب».

االعمار النيابية :اتفاقات الحكومة مع الصين مازالت غامضة
املراقب العراقي /كربالء...
دع�ت االمان�ة العام�ة للعتب�ة الحس�ينية،جميع الطلب�ة اىل رضورة االلت�زام
بالتظاهرات الس�لمية حتى تحقيق املطالب املرشوعة اىل جانب االلتزام بمقاعد
الدراس�ة يف نفس الوقت.وقال املتحدث الرسمي باسم العتبة الحسينية ورئيس
قس�م التعلي�م العايل افضل الش�امي ،يف ترصيح نرشه املوقع الرس�مي للعتبه،
واطلع�ت عليه «املراقب العراقي» «انن�ا ندعو طلبتنا االعزاء اىل رضورة االلتزام
بالتظاهر السلمي لتحقيق املطالب املرشوعة وكذلك االلتزام بمقاعد الدراسة».
واض�اف انه»بام�كان الطال�ب الجم�ع بين املش�اركة بالتظاهرات الس�لمية
والدراس�ة» ،مبينا ان «معركة االصالح للقضاء عىل الفساد تحتاج اىل وقت كما
ان بناء االوطان ال يتم اال من خالل العلم».

القضاء يستقدم  13عضوا من مجلس
محافظة كركوك
املراقب العراقي /بغداد...
أعلن�ت محكمة تحقيق كركوك الخاصة بنظر قضايا النزاهة ،االربعاء ،صدور
أمر اس�تقدام بحق ثالثة عرش عضوا من مجلس محافظة كركوك للتحقيق يف
قضايا فساد.وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل تلقت «املراقب العراقي»
نس�خة منه ،أن»محكمة تحقيق كركوك  -تحقيقات النزاهة ،أصدرت
بحق  ١٣عضوا من أعضاء مجلس محافظة
أم�را اس�تقدام
كركوك».واض�اف ،ان»األم�ر يأت�ي
اس�تنادا ألح�كام امل�ادة
 ٣٤٠م�ن قان�ون
العقوبات».

الشريط
األمين

التي ترصف يف اإلقليم».
وأضاف ،أن «املش�كلة تكمن يف املادة  ١٢١يف
الدس�تور وهي تشير اىل أن اقليم كردستان
يتمت�ع بس�لطات ترشيعي�ة وقضائي�ة
والتنفيذية وهذا أش�كال قانوني يمنع بغداد
م�ن محاس�بة او متابعة خروق�ات االقليم
وملفات الفساد فيها».

املراقب العراقي /بغداد...
اكدعضو لجنة الخدمات واالعمار النيابية،
عباس ياب�ر العطايف ،األربعاء ،ان اتفاقات
الحكوم�ة م�ع الصين بش�أن العديد من
املشاريع مازالت غامضة ،حيث لم تكشف
الحكومة عن الغاء او استمرار العمل بهذه
االتفاق�ات ،الفت�ا اىل ان الحكومة س�يتم
مساءلتها عن اتفاقات الصني.
وق�ال العطايف يف ترصي�ح تابعته «املراقب
العراق�ي» ان «الرؤية مازالت غري واضحة
بش�أن الغ�اء االتفاق�ات االقتصادية مع
الصني من عدم�ه ،خاصة ان الحكومة لم
تكشف يشء بش�أن اس�تمرار تنفيذ هذه
االتفاقات».
وأض�اف ان «األوض�اع الحالي�ة الت�ي
يعيش�ها الع�راق ل�ن تك�ون عائق�ا امام
جلب االستثمارات وتنفيذ املشاريع املتفق
عليه�ا ،لك�ن يف الوق�ت ذاته ف�أن حقوق

ت�صريح �أذاعي
وزارة التخطيط تجري اول تجربة
لفعاليات التعداد السكاين بالرمادي

املواط�ن ومطالبه املرشوع�ة اهم من تلك
االستثمارات».
وبين ان «رئيس الوزراء عادل عبد املهدي

س�يتم مس�اءلته ع�ن مطال�ب املواطنني
وماتم تحقيقه باالستجابة لها ،إضافة اىل
اتفاقاته مع الصني وآلية تنفيذها».

الدفاع تعلن عودة اكثر من  54الفا من المفسوخة عقودهم
املراقب العراقي /بغداد...
اعلن�ت وزارة الدف�اع ،ان مجم�ل م�ن
تم�ت اعادته�م للخدمة من املفس�وخة
عقوده�م بل�غ اكث�ر م�ن(  )54ال�ف

منتس�ب.وذكرت ال�وزارة ،يف بيان تلقت
«املراقب العراقي»نسخة منه إن «مجمل
من تم�ت اعادتهم للخدم�ة لغاية اليوم
م�ن املفس�وخة عقوده�م بل�غ( )54

طائرة مجهولة تقصف مقرا
تابعا لقوات «البيشه» بسنجار
املراقب العراقي /نينوى...
اعلن�ت خلي�ة االعالم االمن�ي،ان طائ�رة مجهولة
قصفت مقرا تابعا لقوات البيشه بسنجاراسفر
عن قتل وجرح  ٢٠عنرصا.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «املراقب العراقي»
نسخة منه ان «طائرة مجهولة وجهت رضبة
جوية ملقر تابع لقوات البيشه يف منطقة خانه
صور التابعة لقضاء سنجار».
واضاف�ت الخلي�ة ان «القصف أس�فر عن تدمري
املق�ر بالكام�ل وقتل وجرح  ٢٠عنصرا من قوات
اليبشه».

الف�ا ً و( )939منتس�با».وأكدت الوزارة
انها «مس�تمرة باص�دار االوامر االدارية
الخاصة باعادة املفس�وخة عقودهم اىل
الخدمة تباعاً».

املراقب العراقي /بغداد...
اج�رى وفد من وزارة التخطيط ،اول تجربة لفعاليات
التعداد السكاني يف مدينة الرمادي للمرة االوىل
من�ذ نحو  22ع�ام .وق�ال نائ�ب محافظ
االنبار مصطفى احمد العرسان الجمييل
يف حدي�ث إلذاع�ة العه�د وتابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» ان «مدين�ة
الرم�ادي اس�تقبلت املستش�ار
الوطني للتع�داد العام للس�كان
مه�دي العلاق برفق�ة كادر من
وزارة التخطي�ط قس�م االحصاء
واجرى ال�كادر الس�كاني تجربة
لفعالي�ات التع�داد يف اح�دى احياء
املدينة».وأضاف ان «الكادر الس�كاني اجرى العملية
الت�ي القت اقبال اه�ايل الحي رغم انه�ا تجريبية ملعرفة
مواق�ع القوة والضعف يف عملية اجراء التعداد الس�كاني
لكافة محافظات العراق» ،مبينا ان «اجراء عملية التعداد
الس�كاني التجريبي يف محافظة االنبار يعود اىل استقرار
االوضاع األمنية».

العثور عىل اوكار لداعش وتفجري عبوات ناسفة يف عدة محافظات
املراقب العراقي /بغداد...
اعلن�ت خلية االعلام االمني،العثور
على اوكار لداع�ش وتفجري عبوات
ناسفة يف عدة محافظات.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «املراقب
العراقي» نس�خة منه ،ان «قوة من
قيادة عمليات نينوى نف1ت واجب
تفتيش وتطهير يف «منطقة جنوب
البع�اج وصحراء الحضر واملنطقة
املحصورة بين خط الالين والطريق
العام موصل -بغداد».
واضاف�ت ،ان�ه «ت�م تدمير عجل�ة

مفخخ�ة نوع س�كانيا  ،كما عثرت
على  7أوكار لالرهابيين تحت�وي
118رشيح�ة اتص�ال عراقي�ة غري
مس�تخدمة فضلا ع�ن رشيح�ة
س�ورية مس�تخدمة وجهازي نقال
وح�زام ناس�ف و 3عبوات ناس�فة
ومواد غذائية و105بطارية 9فولت
تس�تخدم للعبوات الناس�فة ومواد
اخ�رى ،وق�د ت�م تدمير االوكار
وتفجير العبوات والحزام الناس�ف
م�ن قب�ل الهندس�ة امليداني�ة دون
حادث يذكر».

واش�ارت الخلي�ة اىل ان�ه «ق�وة من
عملي�ات دي�اىل ،وف�ق ملعلوم�ات
دقيق�ة تمكن�ت م�ن العث�ور على
وكر لعصابات داع�ش جنوب بهرز
بالق�رب من قري�ة النقي�ب احتوى
 4عب�وات ناس�فة و 5عل�ب عت�اد
14،5مل�م ورمانتين هجوميتين
و3مساطر تفجري وسبحتي تفجري
و 4قداح�ات تفجير و 4بطاري�ات
لتفجري العبوات الناس�فة وافرش�ة
واغطي�ة ،وقد ت�م التعامل مع املواد
املضبوطة اصوليا».

 3االقت�صادي

اسعار الذهب
صحة ديالى تنفذ حملة صحية وتتلف
موا َّد منتهية الصالحية

أعلنت دائ�رة صحة دياىل ،اليوم األربعاء ،عن قيام كوادرها
بحمل�ة صحية تم خاللها تدقيق جميع امل�واد الغذائية من
حي�ث إنت�اج ونفاذ وتدقي�ق اإلج�ازات الصحي�ة للمحال،
نت�ج عنها إتالف م�واد منتهي�ة الصالحية.وقال�ت الدائرة
يف بي�ان ان « قط�اع بعقوب�ة األول نظم حمل�ة صحية تم
خالله�ا تدقيق جميع املواد الغذائي�ة من حيث إنتاج ونفاذ
وتدقيق اإلجازات الصحية للمحال والبطاقات والش�هادات
الصحية للعمال و تبليغ أصحاب املحالت برضورة االهتمام
بالنظافة الشخصية».وأضافت انه «تم خالل الحملة إتالف
مواد صلبة تقدر  ٧٠كغم ومواد سائلة تقدر  ٥٠لرتا منتهية
الصالحية ،موضح�ا انه «تم إتالفها بموجب محرض إتالف
رسمي وبحضور صاحب العالقة».

اسعار الذهب عيار  55,904 24دينار

اسعار الذهب عيار  48,917 21دينار

اسعار الفضة

اسعار الذهب عيار  41,929 18دينار

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

الرافدين يوجه فروعه بصرف مستحقات
أصحاب المنافذ الخاصة دون عراقيل

وج�ه مصرف الرافدي�ن ،األربع�اء ،فروع�ه يف بغ�داد
واملحافظات برصف املس�تحقات املالي�ة الصحاب املنافذ
الخاصة ومن دون عراقيل.وقال املكتب االعالمي للمرصف
يف بيان  ،إن “املرصف لديه السيولة الكافية لتوزيع رواتب
املوظفني واملتقاعدين ومستحقات اصحاب مكاتب املنافذ
الخاصة وفئات اخرى وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص
مبالغ مالية كبرية لتغذية فروعه”.ودعا املرصف املوظفني
واملتقاعدين وأصحاب املنافذ اىل “زيارة فروعه او اَي جهة
كانت واس�تالم رواتبه�م يف اَي وقت” ،مبين�ا انه “يف حال
امتناع اَي فرع عن رصف مستحقات اصحاب املنافذ فعىل
املواطنين االتصال بهاتف الش�كاوى ( )07901940112
وسيتم اتخاذ اإلجراءات بذلك”.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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اسعار النفط

برنت  62.24دوالر.للبرميل

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

األمريكي 56.78دوالر للبرميل

سعر شراء الدوالر =  120.500دينار

سعر بيع الدوالر =  121.500دينار

لم يسهم في الحد من االحتجاجات الشعبية

قانون امتيازات المسؤولين يعيد فقرات رفضها الشعب في محاولة لاللتفاف على مطالب المتظاهرين

،،

المراقب العراقي /القسم االقتصادي...

أثار التصويت على قان����ون الغاء االمتيازات
المالية رقم  31لس����نة  5002ردود أفعال رافضة
ومشككة لهذا القانون  ,من قبل الجماهير كون المشرع
هو نفسه صاحب االمتيازات وبأماكنه حشر فقرات تثبت
بعض الفقرات التي تثبت االمتيازات للنواب والرئاسات
الثالث.

قان�ون ألغ�اء االمتي�ازات ل�م يمنع بش�كل
قطعي منح مبالغ ضخمة لتحسني املعيشة
للن�واب  ,بل اقتصر عىل ن�واب املحافظات
وه�ي فق�رة كان�ت موج�ودة يف القان�ون
الس�ابق  ,مما يعطي الحق لرئاس�ة الربملان
بمن�ح أم�وال تحت فق�رات واهي�ة وهو ما
يكرس الفساد .
املوازن�ات الس�ابقة كان�ت مخصص�ات
الرئاسات الثالث تش�كل  %40قيمتها املالية
 ,واليوم يحاول املرشع العراقي الخروج من
هذه االزم�ة التي يمر بها الع�راق عرب اقرار
قوانني رفضها الش�عب مس�بقا ألنه يطالب
بإلغاء تام لتلك االمتيازات وليس جزئيا.
القان�ون الجديد اعط�ى الحرية للرئاس�ات
الثالث بأصدر أوامر لتحديد املبالغ املخصصة
للضيافة والتي رفضه�ا القانون وبدأ يراوغ
يف الفق�رات الخاص�ة بها  ,مم�ا يدل عىل ان
املشرع للقانون غير جاد يف ح�ذف فقرات

،،

مالية ارهقت كاهل املوازنات السابقة.
وفيم�ا يخ�ص مبالغ الوق�ود والت�ي كانت
تشكل مبالغ ضخمة يحاول املرشع االلتفاف
عىل هذه القضية من خالل عدم تحديد كمية
الوقود وانم�ا اكتفى بعدد االلي�ات وإعطاء
صالحي�ات اىل الجه�ات املس�ؤولة لتحدي�د
كمي�ات الوق�ود املصروف وال يمنع حدوث
حاالت فس�اد يف هذا الجانب الن القوانني لم
تغيري األش�خاص الفاس�دين وانما اعطتهم
صالحيات إضافية ،مما يعطي مؤرشات عىل
عودة الفساد ولكن بطرق أخرى.
وبه�ذا الجان�ب يق�ول الخبير االقتص�ادي
الدكت�ور عب�د الرحمن املش�هداني يف اتصال
م�ع ( املراق�ب العراق�ي) :قان�ون الغ�اء
االمتي�ازات ال�ذي صوت علي�ه الربملان يضم
الكثري من الثغرات فه�و لم يلغي االمتيازات
لرشائح عديدة مش�مولة باالمتي�ازات وانما
هي مناورة من اجل إرضاء جموع املحتجني

 ,فاملرشع�ون اك�دوا انه�م الغ�وا امتيازات
كثيرة يف مقمتها بدالت الس�كن وهي كذبة
والفقرة الخاصة بذلك لم يتم تغيريها وانما
بقيت عىل حالها ونقلت من القانون القديم
 ,وفيم�ا يخص مبالغ الضيافة فهو الغى ثم

قلل ثم اعط�ى صالحيات للرئاس�ات الثالث
بتحدي�د مبال�غ الضيافة  ,مما س�يعيدنا اىل
املربع األول وهي نفقات ضخمة .
وتابع املش�هداني :ان املشكلة الحقيقية هي
ان املرشع هو أيضا صاحب االمتيازات ,مما

ً
ً
نباتيا ممنوعة من االستيراد
17محصوال
أعلن�ت وزارة الزراعة ،االربعاء ،أن 17
محصوالً نباتياً ممنوعة من االسترياد
لوفرته�ا محلي�ا ،داعية هيئ�ة املنافذ
الحدودي�ة ودائ�رة الجريم�ة املنظمة
والجهات الرقابية الصحية اىل تش�ديد
االج�راءات م�ن أج�ل حماي�ة املنت�ج
الزراعي املحيل.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد
النايف ان»  17محصوالً نباتياً ممنوعة
من االس�ترياد لوفرتها محلي�ا ،مبينا
ان هذه املحاصيل ش�ملت «الطماطة
والخي�ار والبطاط�ا والباذنج�ان
واللهانةوالقرنابي�ط والج�زر والنبق
والخ�س وال�ذرة الصف�راء والتم�ر
والرق�ي والبطي�خ والث�وم والبص�ل

االخرض والش�جر والرم�ان» ،اضافة
اىل محصويل الحنطة والشعري» ،فضال
ع�ن املنتج�ات الحيواني�ة من»بيض
املائدة والدجاج واالسماك».

واضاف الناي�ف ان «االكتف�اء الذاتي
ج�اء نتيج�ة للدع�م ال�ذي قدمت�ه
ال�وزارة للفالحين واملزارعني س�واء
كان باملس�تلزمات الزراعي�ة من بذور

س�هل له بوضع فق�رات مخفي�ة المتيازات
عديدة  ,كما ان القانون منح تلك الرئاس�ات
تحدي�د أم�وال ب�دالت الس�كن  ,وكذلك عدد
السيارات وس�حب الحمايات من املسؤولني
السابقني هي الفقرة األفضل  ,لكن القانون

اس�تثنى البع�ض م�ن االمتي�ازات للن�واب
والرئاس�ات وكما ه�و مع�روف ان مجلس
النواب ورئاسته تناور دائما وتخفي فقرات
أخرى ملصلحتهم الخاصة.
م�ن جهت�ه اك�د املحل�ل الس�يايس حام�د

الس�اعدي يف اتصال مع ( املراقب العراقي):
الس�لطات العراقي�ة تح�اول التحاي�ل على
مطال�ب املتظاهرين الذين خرج�وا منذ أول
أكتوبر املايض للمطالبة باإلصالحات العامة
توفيرا للخدم�ات ،وتأمين ف�رص العم�ل،
ومحاربة الفس�اد املس�ترشي ،وتحولت تلك
التظاهرات بعد اس�تخدام العنف املفرط ضد
املتظاهرين إىل الدعوة إىل اس�تقالة الحكومة
وحل مجلس النواب ،بعدما سقط عىل أثرها
مئات القتلى والجرحى .تطورات سياس�ية
تتزام�ن م�ع زيادة قم�ع الس�لطات األمنية
للمحتجين ،ففي خضم حركة االحتجاجات
الش�عبية يف الع�راق ،ألغ�ى مجل�س النواب
العراقي امتيازات املسؤولني يف الدولة ،وذلك
بع�د أن ص�ادق على قان�ون هيئ�ة النزاهة
والكسب غري املرشوع  ,لكن هناك شكوك يف
االلتفاف عىل القان�ون الغري ناضج من اجل
مصلحة النواب..
اىل ذل�ك كش�ف النائ�ب برهان املعم�وري ،
تفاصي�ل مقترح قان�ون إلغ�اء امتي�ازات
املسؤولني.
وقال املعموري يف بيان اطلعت عليه (املراقب
العراقي)  :ان “مقرتح قانون إلغاء امتيازات
املس�ؤولني تضم�ن إلغ�اء كاف�ة النصوص
الواردة يف القوانني الخاص�ة التي تمنحها”.
واشار إىل إن “االمتيازات التي سيتم الغاؤها
خاصة بالرئاس�ات الثلاث ورئيس وأعضاء
املحكمة االتحادية ورئاس�ة مجلس القضاء
األعىل وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن
هم بدرجتهم.

شملت  16ألف مستفيد ..العمل تطلق الدفعة األولى من راتب المعين المتفرغ

واس�مدة ومبي�دات وتقان�ات حديثة،
ً
فضلا عن توف�ر الحص�ة املائية التي
س�اهمت يف تش�جيع الفالحين على
زي�ادة االنت�اج الزراع�ي كم�اً ونوعاً
والت�ي افض�ت نتائج�ه بتوفير ١٧
محصوالً زراعياً طوال العام».
واش�ار الناي�ف اىل ان «الع�ام الح�ايل
 ٢٠١٩عاماً كان حافالً بزيادة االنتاج
الزراعي كماً ونوع�اً وبامتياز» ،مبيناً
أن «سياسة الوزارة هي حماية املنتج
املحيل من جانب وحماية املستهلك من
جانب آخر من خالل تطبيق الروزنامة
الزراعي�ة ،فضالً ع�ن البيانات الواردة
من مديريات الزراعة والتي تبني مدى
وفرة أوشحة املنتج الزراعي املحيل».

أعل�ن وزي�ر العم�ل والش�ؤون
االجتماعية باس�م عب�د الزمان،
األربع�اء ،عن إطالق الدفعة االوىل
من راتب املعني املتفرغ لـ 16الف
مستفيد من املشمولني الجدد.
وقال عب�د الزم�ان  ،إن “الوزارة
اطلق�ت رات�ب املعين املتفرغ لـ
 16الف مستفيد تقدموا بطلبات
الش�مول عرب املوق�ع االلكرتوني
الخ�اص باس�تمارة املعين
املتفرغ”.
وأضاف أن ” الوزارة سوف تتوقف
قريبا عن تس�لم طلب�ات التقديم
بعد ان تجاوز عدد املتقدمني 100

ألف ش�خص” ،مؤكدا ان “جميع
ه�ؤالء س�يتم ش�مولهم بالراتب
رشط ان تنطب�ق عليهم الرشوط

والضوابط النافذة”.
وبين الوزي�ر ان “الدفع�ة االوىل
من املش�مولني لهذا الع�ام بلغت

 16ال�ف مس�تفيد يف بغ�داد
واملحافظ�ات ،وم�ن املؤم�ل ان
تش�مل الدفع�ات الالحق�ة عددا
اكرب بعد ان يتم تدقيقها من قبل
اللجان الطبي�ة املختصة والتأكد
من صحة التقارير الطبية”.
واردف بالق�ول ان “رصف رات�ب
املعين املتفرغ س�يتم عن طريق
بطاق�ة املاستر كارد ،منوها اىل
ان اطالق هذه الرواتب تزامن مع
رصف الدفع�ة الثالث�ة من منحة
الط�وارئ الخاصة بالعاطلني عن
العم�ل والت�ي ش�ملت  100الف
مستفيد”.

وزير التخطيط يعلن التعاقد مع  4شركات عالمية لفحص السلع المستوردة
أعل�ن وزير التخطيط نوري صب�اح الدليمي ،األربعاء،
ع�ن التعاقد مع أرب�ع رشكات عاملية لفحص الس�لع
والبضائع املستوردة للعراق يف بلد املنشأ.
وقال الدليمي يف بي�ان  ،إن “الربنامج الجديد للفحص
الذي س�تتواله  ٤رشكات عاملية س�يبدأ يف مطلع العام

شركة نفط ذي قار تعلن توفير 850
درجة وظيفية ألبناء المحافظة
أعلن�ت رشكة نفط ذي قار  ،عن توفري  850فرصة عمل
ألبناء املحافظة ويف مختلف االختصاصات.
وقال مدير اعالم الرشكة عيل وارد يف بيان  ،ان “هذا ياتي
إلعطاء محافظة ذي قار اهمي�ة خاصة واولوية اكراما
الهلهاوماقدموه من تضحيات ومواقف وطنية كبرية”.
واضاف “سعينا منذ زمن طويل للمطالبة بهذه الدرجات
بع�د ان تم تعيني الكثير من املهندسين والجيولوجيني
والكيمياويني ووظائف اخرى للحرفيني والعمال”.
وتابع ان “هذه الدرجات س�تكون مقس�مة بواقع 250
درجة يف حقل الغراف النفطي ويكون التقديم عليها من
خلال اللجنة املركزية يف مكتب تش�غيل الرفاعي و 200
درجة يف حقل النارصية يك�ون التقديم عليها من خالل
لجنة تعيينات حقل النارصية فيما خصصت  400درجة
ملقر الرشكة يف منطقة الخميسات و َيكون التقديم عليها
من خالل لجنة تعيينات مقر الرشكة”.
واك�د املدير الع�ام ان “وقت التقديم س�يكون من خالل
الي�ة تضعه�ا وزارة النف�ط قريب�ا بالتقديم عبر رابط
الكرتوني”.

املقبل ويس�تمر ملدة  ٣سنوات” ،مؤكدا “شمول جميع
املنافذ الحدودية الربية والبحرية والجوية  ،بآليات هذا
الربنامج”.
وأض�اف ان “عملي�ات الفح�ص للس�لع املس�توردة
ستكون وفقا للمواصفات القياسية العراقية واعتماد

املعايري العاملية”.
م�ن جانبه اوض�ح رئيس الجه�از املرك�زي للتقييس
والس�يطرة النوعية حسين علي داود ،ان “هنالك ١٩
رشكة تقدمت للحصول على ترخيص الفحص ،وبعد
ج�والت عديدة واجراءات قانونية وإدارية ،اس�تغرقت

 ٦اش�هر ،ت�م اختي�ار  ٤رشكات مس�توفية للرشوط
املطلوبة”.
وأوضح ان “هذه الرشكات تع�د من الرشكات العاملية
املعروفة يف مجال الفحص وتنترش يف كل بلدان العالم،
وسيس�تمر العق�د ثالث س�نوات بد ًءا من ع�ام ٢٠٢٠

وزارة النفط توفر  ٨٥٠فرصة عمل ألبناء محافظة ذي قار
اعل�ن نائ�ب رئيس ال�وزراء
لش�ؤون الطاقة وزير النفط
ثام�ر عب�اس الغضب�ان عن
توفري  ٨٥٠فرصة عمل ألبناء
محافظ�ة ذي ق�ار وملختلف
االختصاصات.
وق�ال الوزي�ر ان ف�رص
العمل س�يتم توزيعها ضمن
مس�احة العم�ل يف مواق�ع
الحق�ول النفطي�ة لرشك�ة
نفط ذي ق�ار ومقر الرشكة
وحس�ب توف�ر الش�اغر
والحاجة والتخصص.
م�ن جانبه ق�ال مدي�ر عام
رشكة نفط ذي قار عىل وارد
ان ه�ذا االج�راء يأتي حرصا ً
م�ن ال�وزارة والرشك�ة عىل
توفري فرص العمل للعاطلني
عن العمل يف املحافظةوضمن
الس�ياقات املعم�ول به�ا

م�ن خلال توف�ر الدرج�ات
الوظيفية الش�اغرة  ،مشريا

اىل ان ف�رص العم�ل املعل�ن
عنه�ا تش�مل  ٢٥٠درجة يف

حقل الغراف النفطي و٢٠٠
درج�ة يف حق�ل النارصية و

 ٤٠٠درجة ملقر الرشكة.
واك�د املدي�ر الع�ام ان�ه
وبه�دف تحقي�ق العدال�ة
س�يكون التقديم عرب املوقع
اإللكرتوني .
ويذك�ر ان وزارة النف�ط
ق�د أعلن�ت يف وق�ت س�ابق
بتعيين اكثر م�ن  ٤٤٦٦من
خريجي كلية هندسة النفط
والهندسة الكيمياوية وعلوم
الجيلوجي�ا واختصاص�ات
هندس�ية اخ�رى وحمل�ة
الش�هادات العلي�ا باالضافة
اىل خريجي معاه�د التدريب
النفط�ي ،فضلا ع�ن توفري
ف�رص عم�ل يف مشروع
مصف�ى كربلاء وبعث�ات
دراس�ية للمتفوقين يف
الدراس�ة اإلعدادي�ة خلال
العام الحايل .٢٠١٩

لغاية عام .”٢٠٢٢
وأش�ار إىل أن “الرشكات الفاحصة س�تبدأ بدفع اجور
الرتخيص للجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية
والتي ستمثل ايرادا مهما سيستثمر يف عمليات تطوير
عمل الجهاز ومالكاته”.

الجبوري  :تالعب برلماني بقانون التقاعد
الجديد أضاع  500ألف درجة وظيفية
تح�دث النائ�ب ع�ن محافظ�ة نينوىأحم�د مظه�ر
الجبوري ،األربعاء ،عن ضغوط مارس�تها بعض لجان
الربملان عىل اللجنة املالية فيما يتعلق بقانون التقاعد،
مؤك�دا ً أن تل�ك الضغ�وط اضاعاتاكثر م�ن  500ألف
درجة وظيفية.
وق�ال الجب�وري ،إن “لجان�ا ً نيابية مارس�ت ضغوطا ً
عىل اللجنة املالية بجلس�ة الربملان يوم أمس ،لوضعها
استثناءات أدت اىل والدة ميتة لقانون التقاعد”.
وبين ،أن “االس�تثناءات حرمت من اضاف�ة اكثر من
 500أل�ف درج�ة وظيفية جدي�دة” ،متهم�ا ً “الربملان
بع�دم ق�ول كلمته يف القضاي�ا املهنية ،حيث تس�ببت
بضياع هيبة قانون التقاعد”.
وأش�ار اىل أن “ترك القانون على ما هو عليه كما جاء
م�ن الحكومة ،أفضل بكثري من التعديالت التي اجريت
علي�ه يف مجلس الن�واب” ،موضح�ا ً أن “القانون منح
 202ال�ف درج�ة وظيفية ول�وال وجود االس�تثناءات
لوصلت اىل اكثر من  600ألف درجة وظيفية”.
وص�وت مجلس النواب يف جلس�ة متأخرة يوم االثنني،
عىل قانون التقاعد بصيغته الجديدة.

عربي دولي
Almuraqeb Aliraqi Newpaper
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أكدت وكالة األنباء الس�ورية الرس�مية أن ش�خصني
قتال وأصيبآخرون يف قصف إرسائييل قرب دمش�ق،
وقد وصفت روسيا هذاالقصف بأنه خطوة خاطئة.
ونقل�ت الوكالة عن مص�در عس�كري أن «الدفاعات
الجوية الس�وريةتصدت ملا وصفه بالهجوم الكثيف،
وتمكن�ت من اعتراض الصواري�خ املعادي�ة وتدمري

معظمها قبل الوصول إىل أهدافها».
م�ن جهته أكد الجيش اإلرسائييل -الذي نادرا ما يعلن
ع�ن مثل ه�ذهالهجمات -ش�نه غ�ارات عىل عرشات
األهداف اإليرانية والسوريةداخل سوريا فيما وصفه
بهجوم انتقامي ،ردا عىل الصواريخ التيأطلقتها قوة
إيرانية من األرايض السورية عىل إرسائيل.
كم�ا أفاد مص�در أمني إرسائييل بأن الغارات ش�ملت

مدن إيرانية تشهد مسيرات لتأييد الحكومة وتندد
بأعمال الشغبواالعتداء على مؤسسات الدولة

وكان�ت الس�لطات اإليرانية ق�د اعتقلتمنذ
ان�دالع االحتجاج�ات ،نحو أل�فمتظاهر،
وس�ط أزمة اقتصادية عميقة تعاني منها
البالد ،جراءالعقوبات األمريكية ،املتواصلة
منذ انسحاب واشنطن من االتفاقالنووي،
العام املايض.
وكان قائد الثورة االسلامية آية الله السيد
علي خامنئ�ي ،قد اعل�ن أنايران افش�لت
مخطط�ات العدو خلال األح�داث األمنية
األخيرة ،مؤك�دا تقهقرالع�دو يف س�وح
الح�رب العس�كرية والسياس�ية واالمني�ة
ومنهااملمارس�ات التي حصلت خالل االيام
االخرية التي كانت ممارساتامنية وليست

شعبية.
ويف سياق متصل رشعت الحكومة االيرانية
برصف مبالغ الدفع�ةاالوىل من الدعم املايل
املستحصل من عائدات رفع اسعار البنزين
على أن تتم العملية ضم�ن دفعتني اخريني
حتى الس�بت املقبل ويش�مل الدعم املقدم
س�تني ملي�ون مواط�ن م�ن ذوي الدخ�ل
املتوسطواملحدود.
ويأت�ي ذل�ك بعد ميض خمس�ة اي�ام فقط
من اعالن ايران تنفيذ قرارهابش�أن تقنني
البنزي�ن و رف�ع اس�عاره ..حت�ى اوف�ت
الحكوم�ة بما الزمتبه نفس�ها من تقديم
الدع�م للرشائ�ح ذات الدخ�ل الواطئ حيث

وضع�تيف الحس�ابات املرصفي�ة لعرشين
ملي�ون مواطن مبال�غ مقررة علىان تتم
العملية ضمن دفعتني اخريني حتي السبت
املقبل .وبعد تجاوز الجدل الذي تبعه ..تعمل
طه�ران امني�ا للح�د م�ن اعم�الالش�غب
وفصلها ع�ن االحتجاج�ات املرشوعة التي
تراجعت بعد مااقتنعت باالسباب واملربرات
التي قدمتها الحكومة.
يذك�ر أن وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي محمد
جواد ظريف ،قداك�دأناالحتجاج القانوني
حق للش�عب معرتف به رس�ميا يف دس�تور
الجمهوري�ة االسلامية االيراني�ة ولي�س
بحاج�ة اىل تذكري ودعم مزي�فمن انظمة
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التايمز :عفو ترامب عن مرتكبي الجرائم في العراق وأفغانستان
يكشف مدى جهله بالحروب
أك�د تقري�ر لصحيف�ة التايم�ز الربيطانية ،أن
العف�و الرئايس الذياص�دره دونالد ترامب عن
العس�كريني االمريكان الذي ارتكبوا جرائمضد
املدنيني يكش�ف عن مدى جهل�ه وقلة معرفته
بالحروب .
ونقل التقري�ر الذي تابعت�ه «املراقب العراقي»

عن احد قدامىاملحاربني ويدعى بيت هيغسيث
قوله إن «الرئيس يعتقد ان فائدةالشك يجب ان
تذه�ب ألولئك الذين يضغطون عىل الزناد  ،لكن
الح�رب معق�دة وهي عالم التش�دد فيه بحيث
يجب ان تكون القراراتفيه باالبيض او االسود
ولك�ن احيانا يجب ان تتخذ الق�رارات يف ظالل
رمادية مربك�ة». واضاف أن «لورانس قد ادين

بالقتل واعرتف الثاني جولس�تنيبالقتل مرتني
ام�ا الثالث غاالغر فقد اطل�ق النار عىل مدنيني
وقت�لاحد الدواعش ملتقطا ص�ورة مع الجثة
 ،لكن ترامب م�ع ذلك يتعاطفمعهم ويقوض
ماطال�ب ق�ادة البحرية بايقاعه م�ن عقوبات
م�ن أجلالحفاظ على نظام جي�د واالنضباط
داخل الحروب البحرية الخاصة».

صحيفة تركية 120 :صحفيا تركيا مازالوا في السجون
المراقب العراقي /متابعة...
ق�ال املعهد ال�دويل للصحافة إن أكثر من  120صحافيا ما زالوا يفالس�جون الرتكية،
وأن وض�ع حري�ة اإلعالم لم يتحس�ن بعد إلغاء حال�ةالطوارئ الع�ام املايض والتي
استمرت لعامني.
وبحس�ب صحيفة زمان الرتكية ف�إن «املعهد الدويل للصحافة أص�درتقريرًا جدي ًدا،
ج�اء فيه أنه منذ محاولة االنقلاب واجه مئاتالصحفيني محاكمات لتهم معظمها
مرتبط باإلرهاب» ،مشيرا إىل أن»عدد الصحفيني املسجونني انخفض بعد أن تجاوز
»160.
وقال املعهد يف تقريره ”وراء هذه األرقام تكمن قصة االنتهاكاتالجس�يمة للحقوق
األساس�ية و ُيحتجز عرشات الصحفيني لش�هوروأحيانا لس�نوات قي�د املحاكمة يف
أخطر التهم ذات الصلة باإلرهاب،ويف كثري من القضايا دون اتهام رسمي».
وأضاف التقرير أن «الصحفيني ُيسجنون ”نتيجة لحملة مطولةوذات دوافع سياسة
ضد اإلعالم“ ،مشيرا إىل أن تركيا هي ”أكثردولة س�جنا للصحفيين (يف العالم) بال
منازع“ عىل مدى نحو عرشسنوات.
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أعرب�ت أرسعدد من الش�بّان ع�ن بالغ قلقه�ا عليهم،
م�ع انقطاعأخبارهم من�ذ  16يومً ا حيث اختطفوا من
منازلهموأخفوا يف أوكارالتعذيب.
ونقل موقع ائتالف ش�باب ث�ورة  14فرباي�ر ،وتابعته
«املراق�بالعراقي» ان «الش�بان هم :س�يّد عيل جالل،
حس�ن جعف�ر العصف�ور،س�يّد حسين هاش�م ،عيل
يعقوب ،من بلدتي أبو صيبعوالش�اخورة،وقد اعتقلوا
من منازلهم بحملة مداهمات س�افرة ّ
شنتها عصابات
املرتزقة الخليفيّة».
وبني أن «اتصاالت وردت من املعتقلينلمدةثواني ،أفادوا
م�ن خالله�ابوجوده�م يف مبن�ى التحقيقات الس�يّئ
الصيت ،لتنقطع بعدهاأخبارهم».

االحتالل الصهيوني يشن حملة
مداهمات واعتقاالت بالضفة الغربية

الحوثيون يعلنون اإلفراج عن
سفينتي كوريا الجنوبية المختطفتين

المراقب العراقي /متابعة...

اعتقلت ق�وات االحتالل الصهيون�ي ،أربعة فلس�طينيني عقب مداهمتها
ملدن وقرى ّ
الضفة الغربية املحتلة.
وأف�ادت مصادر فلس�طينية بأن ق�وات العدو اعتقلت ش�ابني من مخيم
العروب شمال الخليل.
واعتقلت قوات العدو شابا من بلدة بيت فوريك رشق نابلس ،بعدمداهمة
عدة منازل يف البلدة.
كما اعتقلت قوات العدو شابا من منزل ذويه يف مخيم طولكرم.
واقتاد جنود العدو املعتقلني إىل منطقة مجهولة.
ّ
تش�ن عملي�ات اعتقال يومي�ة ،تطال
يذك�ر أن ق�وات الع�دو الصهيوني
مختلف محافظات الضفة الغربية املحتلّة ،ويت ّم خاللها اعتقالمواطنني
بشكل ّ
تعسفي.

لي الذراع في الجزائر تشتد بين السلطاتوالمعارضة
الغارديان  :معركة ّ
أعلنت صحيف�ة الغارديان انه بالرغم من
مواصلة االحتجاجات الشعبية يف الجزائر
ضد إج�راء االنتخاب�ات الرئاس�ية يف ظل
بقاءرموز النظام السابق.
وقال�ت الغاردي�ان ،يف تقري�ر ،تابعت�ه
«أملراق�ب العراقي» فان»الس�لطات ترص
على تنظيم العملية االنتخابية يف موعدها
املقرر مع اس�تمرار الحملات االنتخابية
للمرش�حني الخمس�ة ،مما زاد منتعقيد
االمور عىل الس�احة السياس�ة الجزائرية
اكثر فاكثر».
وش�ارك مئات من الطلبة الجزائريني يوم
امس الثالثاء يف مسريتهم األسبوعية ضد

أعلن�ت ب�أن هدفه�ا الرس�مي ه�و إرغام
إيران عىل تنفيذاملطالب الال مرشوعة والال
قانونية لتل�ك االنظمة عرب فرضالضغوط
االقتصادي�ة – حت�ى يف مج�ال االغذي�ة
واالدوي�ة – عىلاملواطنين اإليرانيني ،فيما
اعتبر أن حدي�ث الخارجي�ة االمريكية عن
دعمها للشعب اإليراني هو امر مزيف.
وش�هد عدد من املدن إيرانية أعمال تخريب
يف املبان�ي واملمتلكاتالعام�ة من قبل عدد
من العابثني بحجة قرار رفع أسعار الوقود
اإليراني ،االمر ال�ذي أرصت عليه الحكومة
اإليراني�ة ،معتربة تنفيذه يص�ب بمصلحة
الفقراء واملتعففني.

أك�د وزي�ر الخارجية ال�رويس ،سيرغي الف�روف ،أن
موس�كو قلقةحي�ال املوق�ف األمريكي من األنش�طة
االس�تيطانية اإلرسائيلي�ة يفالضفة الغربي�ة ،واملوقف
األمريكي الجديد من هذه املستوطنات.
وأض�اف الف�روف يف مؤتم�ر صحفي تابعت�ه «املراقب
العراقي»»لدينا مواقف مشتركة فيما يتعلق بالوضع
يف التسوية العربيةاإلرسائيلية ،مع األخذ بعني االعتبار
مح�اوالت مراجع�ة اإلط�ارالقانوني الحايل للتس�وية
ونحن قلقون جدا بشأن التطورات األخرية،وأعني بذلك
موقف الواليات املتحدة الرافض لجميع قراراتاملجتمع
ال�دويل والق�رارات امللزم�ة الصادرة ع�ن مجلس األمن
الدويل التي تتعلق برضورة وقف النش�اط االس�تيطاني
اإلرسائيلي،وإقرار ع�دم رشعية الوض�ع عندما تكون
األرايض يف الضفة الغربيةتحت االحتالل اإلرسائييل».
وأشار الفروف إىل أن «موسكو مقتنعة
ب�أن املفاوض�ات املبارشةبني
إرسائي�ل والفلس�طينيني،
والتي ته�دف إىل تحقيق
الت�وازن يف املصال�ح،
ه�ي وحده�ا الق�ادرة
على حل ه�ذا الرصاع
الطوي�ل األم�د يف
املنطقة».

البحرين16 :يو ًما على إخفاء معتقلي «أبو صيبع والشاخورة»
فيأوكار التعذيب

صحف
ومجالت
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الفروف :قلقون من
الموقف األمريكي حيال
المستوطنات اإلسرائيلية
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شهد عدد من املدن اإليرانية مسريات لتأييد
الحكومة،تندد باالحتجاجات التي ش�هدت
موج�ة م�ن أعمال الش�غب واالعت�داء عىل
املمتلكات العامة.
وانطلقت املسيرات يف مدن «إيالم ،همدان،
نوش�هر ،ب�م» ،وردد فيه�ا املتظاه�رون
شعارات« :املوت ألمريكا ومثريي الشغب».
واته�م املش�اركون« ،منظم�ي مسيرات
االحتجاج ضد ارتفاع أسعارالبنزين ،بإثارة
الشغب يف البالد».
ام�ا يف ش�مال غ�رب إي�ران ،فخ�رج أهايل
مدين�ة زنجان يف تظاهراتش�عبية عفوية
على الرغ�م م�ن س�وء األح�وال الجوي�ة
وتدني درج�اتالحرارة وذلك رفضا ً ألعمال
التخري�ب الت�ي طال�ت املمتل�كات العام�ة
والخاصة .وحملوا الفتات ورددوا ش�عارات
تته�م اإلدارة األمريكيةبمس�ؤولية الوقوف
وراء هذه األعمال.
ويف محافظة كلس�تان نظم األهايل مسيرة
ش�عبية ضخم�ة يف مدين�ةك�ركان مرك�ز
املحافظة تنديدا بأعمال الش�غب والتخريب
األخرية.
وأكد املش�اركون يف هذه التظاهرة الشعبية
“دعمه�م لتوجيه�اتاالم�ام الس�يد علي
الخامنئي ،مش�ددين أنهم ال يساومون عىل
مكتسبات الثورة وأمن واقتدار الجمهورية
اإلسالمية االيرانية”.
وأع�رب اه�ايل محافظ�ة كلس�تان ع�ن
اس�تنكارهم ألعم�ال الش�غب والتخري�ب
بذريع�ة رف�ع أس�عار البنزي�ن ،مؤكدي�ن
أن الش�عب االيران�ي“ل�ن يس�مح لألعداء
ومضم�ري الس�وء باس�تغالل االوض�اع
الراهن�ة والني�ل م�ن نظ�ام الجمهوري�ة
االسالمية”.

ثالث�ة أه�دافتكتيكية يف الج�والن وس�ت بطاريات
تابعة ملنظومة الدفاعات الجويةالسورية.
وعلقت وزارة الخارجية الروسية عىل الرضبة الجوية
اإلرسائيلية بأنه�ا خطوة خاطئ�ة ومخالفة للقانون
ال�دويل .وكثف�ت إرسائي�ل يف األع�وام األخيرة وترية
قصفها عىل سوريا،واستهدفت بشكل أسايس مواقع
للجيش السوري وأهدافا إيرانيةوأخرى لحزب الله.

االنتخاب�ات الرئاس�ية املق�ررة يف الثاني
ْ
دخلت
عرش م�نالش�هر الق�ادم والت�ي
حملتها االنتخابية يومها الرابع.
وس�ار الطلب�ة وس�ط ش�وارع العاصمة
رّ
معبي�ن ع�ن رفضه�م اج�راء
الجزائ�ر
االنتخاب�ات تح�ت إرشاف رم�وز النظام
الس�ابق وعىل رأس�هم الرئي�س االنتقايل
عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين
بدويورئي�س األركان الفريق أحمد قايد
صالح.
ون� ّدد الطلبة بأح�كام الس�جن الصادرة
ضد املتظاهرين؛ فيما سجلتاضطرابات
يف الي�وم الثان�ي م�ن الحمل�ة االنتخابية
لالقرتاع الرئايس.

طهران تتهم الرياض بارتكاب جرائم
إبادة جماعية في اليمن
المراقب العراقي /متابعة...

دع�ا أمين املجل�س األعلى لألمن
القومي اإليراني« ،عليش�مخاني»،
العال�م اإلسلامي إىل الضغ�ط عىل
القيادة الس�عودية لدفعها إىل وقف
ما وصف�ه بـ «اإلب�ادة الجماعية»
بحق الشعب اليمني.
واعتبر «ش�مخاني» ،خلال
استقباله قائد الجيش الباكستاني
الفريق »قمر باج�وا» ،أن «الحرب
الش�املة للس�عودية ضد الش�عب
اليمن�ي املظلوم مث�ال واضح عىل
زعزعة األم�ن يف املنطقة واالنتهاك

الصارخ لحقوق اإلنسان» ،مشددا
على رضورة ممارس�ة ال�دول
اإلسلامية «الضغط الش�امل عىل
نظام آل س�عود لوقف هذه اإلبادة
الجماعي�ة البش�عة ب�أرسع وقت
ممكن».
وتقود السعودية،عمليات التحالف
العرب�ي الذي يدع�م حكومة «عبد
رب�ه منص�ور ه�ادي» ،يف حربه�ا
م�ع انصار الل�ه «الحوثيني» والتي
س�يطرت عام  2014على مناطق
واس�عة م�ن البلاد بم�ا يف ذل�ك
العاصمة صنعاء.

المراقب العراقي /متابعة...

أعل�ن أنصار الل�ه الحوثيني اإلفراج عن س�فينتني كوريتين جنوبيتني
احتجزتهما قواتها مساء االثنني املايض جنوب البحر األحمر.
وق�ال نائ�ب وزير الخارجي�ة يف حكوم�ة الحوثيني ،حسين العزي ،يف
سلس�لة تغريداتتابعته�ا «املراقب العراقي» انه «ت�م األمر باإلفراجعن
الس�فن الكورية يف إطار التفاهمات الودية بني صنعاء وس�يئول،وبعد
التحقق من مدنية الس�فن واعتذار الطاقم والوقوف أيضا عىلحقيقة
األس�باب التي وقفت وراء هذه املخالفة ،والتي تبني من واقعالتحقيق
أنها تعود إىل اضطرار الس�فن للهروب اىل مياهنا اإلقليميةتحت ضغط
الرياح وهيجان البحر».
وأض�اف الع�زي“ :وبهذا تكون قواتن�ا (البحرية وخفر الس�واحل) قد
س�جلت انتصارين جديدين وهما :االنتصار لس�يادتنا اليمنية وسالمة
املالحة البحرية التي ترتكز يف جوهرها عىل احرتام املياه اإلقليميةللدول
والتقيد بالقانون الدويل للبحار ،واالنتصار ملدنيتنا وأخالقنااليمنية من
خالل تقديرنا ملدنية السفن وتفهمنا لظرف طاقمها».
وختم بالقول“ :يبقى الجانب اآلخر من مياهنا اإلقليمية غصة يفالقلب
نظرا لتفريط قوى االرتزاق والعمالة يف س�يادة الش�عب عىلذلك الجزء
من أرضنا ومياهنا والتي حولتها تلك القوى إىل منافذلتهريب املخدرات
وعن�ارص القاعدة وداعش .ومؤخرا وبكل أس�ف،مك�ن املرتزقة بعض
دول العدوان من تحويل جزء منها إىل مكبللنفايات».

المتظاهرون السلميون على طريق واحد
ي�زال

بقلم  /اياد االمارة

تحی�ة للش�باب املتظاھ�ر «بس�لمیة»
ال�ذي يحم�ل الع�راق قلب�ا ً ويط�وي علیه
ش�غافه كما يق�ول الكبیر مظف�رالنواب،
تحیةلھؤالءالذي�ن يتق�د ح�ب الوط�ن يف
إعماقھملیش�ع كل ھ�ذا الح�راك الواع�ي
ال�ذي يس�عى إلصالحما فس�د م�ن أمور
ُ
أمل�ك ح�ي ھ�ؤالء الش�باب
العراقیی�ن ،ال
وأق�ف معھ�م بكل م�ا لدي من ق�وة ألنني
أجدن�ي وقدع�دت بھ�م اىل زمن الش�باب
وزھوه وم�ا كنتغیر أن أحمل�ه من عزيمة
وھمةبھدفالتغیی�ر واإلصلاح وأن�ا أرى

الشباباملتظاھربس�لمیةاقول»:ال
العراق ولولدا.
ھ�ؤالء الش�باب ومعھ�م طلب�ة العل�وم يف
املدارس والجامعات الذين يحثون خطاھم
من أجل التحصیلال�درايس يف كافةمراحل
الدراس�ة وأقس�امھاھم أمل الع�راق الذي
نرجوه ونعیش من أجله ونحاول حمايتهمن
عبث العابثین ومكائد الفاسدين،إن مقاعد
الدرس وما س�تخرجه من حملةالشھادات
تش�كل س�ور ھذهالبلاد وحصنھ�ا الذي
يقیھ�ا م�ن رشور األع�داء ويدف�ع بھا إىل
تحقیق آم�ال وتطلعات الناس جمیعا،وبال

آراء

طالب عىل مقاعد ال�درس ومتظاھر واعي
يتظاھربس�لمیة نحن أم�ام تھديدحقیقي
من الداخل والخارج،ھذاالتھديدالذي يعمل
عىل محورين:االولھو حرف التظاھرات عن
سلمیتھا لتكون تھديدا
الثان�ي منع الطلاب وتحريضھم عىل ترك
مقاع�د الدراس�ة للحیلولة دون مس�تقبل
افضلللعراقیین يف املرحلةالقادمة.
لذاعلین�ا أن نبذل ُقص�ارى جھدنا للحفاظ
على س�لمیةالتظاھر والجل�وس على
مقاعد الدرس للتحصی�ل العلميوال ننجر
إلىمس�احة أخ�رى ال تري�د الخی�ر للعراق

والعراقیین.
وأنا اناش�د كل املس�ؤولیات يف ھذا البلد الد
ينیةوالسیاسیةوالثقافیةواإلجتماعیة..ان
اشدمرجعیتناالعلیااملباركة.
أُناشدالسیايس العراقي الوطني الغیور.
أُناش�داإلتحادات والنقاب�ات ومنظم�ات
املجتمع املدني واملثقفینجمیعا.
أُناشدشیوخ العشائر ووجھاء املجتمع.
أُناش�دھمجمیعا برضورة الس�عي بجدية
للمحافظ�ة على س�یرالعملیةالتعلیمیة
بكاف�ة مس�توياتھا وع�دم إيقافھ�اتحت
أيأذريعة والله املوفق.
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التعديالت الدستورية الملحة

بقلم /ضياء الشكرجي

انتفاض�ة ترشي�ن الش�بابية حركت امل�اء الراك�د ،وجعلت
موضوع التعديل الدس�توري ،يتق�دم إىلالواجهة ،مما دفع
الطبقة السياس�ية ،متمثلة بالس�لطة الترشيعية أن تشكل
لجن�ة للتعديلالدس�توري .ويف الوقت الذي ال نس�تطيع أن
نع�ول عىل هذه اللجنة ،املتش�كلة من ن�واب،معظمهم من
نفس األحزاب التي خرجت حشود الثوار مُ دينة لسياساتها،
مما يجعل األصل يفالش�ك بأهليتها له�ذه املهمة الخطرية.
ولكننا نحتاج أيضا من أجل بعث وعي دستوري يفاملجتمع،
الس�يما لدى تظاهرات ترشين ،أن نس�هم يف تسليط الضوء
عىل التعديالتالدس�تورية امللحة ،الس�يما تل�ك التي تمتلك
ق�درا م�ن الواقعي�ة ،أي م�ن إمكاني�ة تمريره�ا يفالظرف
الراه�ن ،لكن دون إهمال اإلش�ارة إىل تطلعاتنا املس�تقبلية
البعيدة أو متوسطة املدى،حتى لو اعتربنا تحقيقها مؤجال
حاليا.
من الضروري ج�دا ،أن يراع�ى يف التعديل الدس�توري ،أن
تجع�ل األولوية لإلنس�ان ،وكرامتهوحقوق�ه ،لتكون املادة
األوىل مخصص�ة لتأكيد هذا املبدأ ،متقدم�ا حتى عىل هوية
وطبيع�ةالدول�ة .ونتمنى أن تتكون هذه امل�ادة (األوىل) من
بندين عىل النحو اآلتي:
أوال :كرامة اإلنس�ان هي املبدأ الدستوري األسمى يف العراق،
وحرم�ة اإلنس�ان تعلو وال يعلىعليها ،عىل رأس�ها حرمة
حياته وكرامته وحريته وحقوقه وسلامته وأمنه وعيش�ه
الكري�م،والدولة مس�ؤولة ع�ن صيانتها ،وجعله�ا املعيار
املعتمد يف أداء الس�لطات الترشيعيةوالتنفيذية والقضائية،
وجميع مؤسسات الدولة التابعة لها.
ثانيا :املس�اواة يف املواطنة واإلنسانية أساس دستوري ثابت
وش�امل ومطلق ،تكفل الدولةرسيانه عىل جميع األفراد بال
استثناء ،فيما لهم وفيما عليهم ،ويف جميع املجاالت.

أما املادة املعنية بتعريف الدولة (جمهورية العراق) ،فنعتقد
إن امل�ادة األوىل يف دس�تور ،2005ال ينبغ�ي تغيريها ،إال من
حيث إعادة الصياغة ،دون تغيري املضمون ،فيكونالتعريف
للدول�ة كاآلتي:جمهورية العراق دول�ة ديمقراطية اتحادية
واحدة ،مستقلة ذات سيادةكاملة ،نظام الحكم فيها نيابي.
أم�ا الدع�وة من قب�ل الكثريين الي�وم إىل الع�ودة إىل النظام
الرئ�ايس والدول�ة املركزي�ة ،فه�ومت�أت من خيب�ة األمل،

م�ن خلال التطبيق الس�يئ ،دون االلتف�ات إىل إن العيب يف
التطبيق،وليس يف أصل مبدأي الفيدرالية والنظام الربملاني.
فكم�ا أرشت يف مق�االت س�ابقة ،فكل منالنظ�ام الرئايس
والحك�م املركزي ،هما من لوازم النظ�م الديكتاتورية ،أكثر
م�ن كونها منلوازم النظ�م الديمقراطية .فنحن إذا عالجنا
أخطاء التطبيق الس�يئ ملجلس النواب ،بحلاألحزاب للدورة
االنتخابي�ة األوىل بع�د أح�داث ترشي�ن ،باعتماد الرتش�يح

الف�ردي له�ذه الدورةحصرا ،وإعط�اء فرصة أثن�اء هذه
الدورة لتأس�يس أحزاب وطني�ة ديمقراطية وغريمتخندقة
طائفيا ،وقائمة عىل أس�س املواطن�ة والدولة املدنية ،ثم إذا
منع من الدورة التالية تشكيلاالئتالفات االنتخابية ،وكذلك
االئتالف�ات النيابي�ة ما بعد االنتخابات ،باس�تثناء تش�كيل
االئتلافالحكومي املعمول به يف الديمقراطيات الراس�خة،
يف ح�ال لم يملك الحزب ذو العدد األكبر مناملقاعد ،حرصا

إدارة ترامب الوقحة فضحت نفسها

بقلم /عدنان فرج الساعدي

ل�م تك�ن االدارة االمريكي�ة راضي�ة على
اختي�ار الس�يد عادل عب�د املهدي لتس�نم
رئاسة الحكومةباتفاق سائرون – الفتح،
ب�ل كان ماك�ورك يعمل الن تكون رئاس�ة
ال�وزارة لتحال�ف االصلاح .اال أن الري�اح
جرت عىل عكس ما كان يريده االمريكان .
عموم�ا الب�د م�ن ا الش�ارة اىل ان
االدارةالرتامبي�ة ترى ان العراق هو العائق
الوحي�د ام�امتنفي�ذ صفق�ة الق�رن التي
عقده�ا ترام�ب م�ع أم�راء الخليج حيث
حلب منهم مئات امللياراتمن الدوالرات.
وبعد ان اصدرت االدارة االمريكية عقوبات
تلته�ا عقوبات عىل اي�ران رأينا ان الس�يد
عب�داملهدي ال يتوانى يف طرح رايه برصيح
العب�ارة م�ن إن ا لع�راق ل�ن يلت�زم ب�اي
عقوب�اتامريكية عىل ايران كونها صادرة
ع�ن ادارة امريكية وليس من االمم املتحدة
او مجل�ساالمن االم�ر ا لذي اغاض ادارة
ترامب .
ثم�ة أم�ر أخ�ر يمك�ن التنويه علي�ه وهو
ان االدارة االقتصادي�ة للس�يد ع�ادل عبد
امله�دي الح�تنتائجه�ا االولي�ة يف االف�ق
لذلك س�ارعت بع�ض دول الخليج اىل تاييد
االدارة االمريكي�ة يفالضغط عىل حكومة
بغ�داد بغي�ة تعوي�ق برامجه�ا التنموي�ة
واالقتصادي�ة خصوص�ا اذا ع�رفق�ارئ
املق�ال ان تصدير الس�عودية للنفط يعادل
ضعفا كمي�ة الع�راق املصدرة م�ن النفط
( اكث�رمن  11مليون برمي�ل يوميا) لذلك
فمن املصلحة ان تبقى الدولة العراقية عىل
هذا املستوى من التصدير او خلق العوائق
من اجل تقليله ان امكن ذلك.
اما موضوعة الحش�د الشعبي الذي اصبح
اكرب قوة عس�كرية ضامنة لحماية العراق
بمايمتلكه من عقائدية وشجاعة منقطعة
النظير وكان�ت ل�ه ص�والت وص�والت يف
القض�اء عىلالدواع�ش وتحري�ر االرض.

فكانت ه�ذه املوضوعة مثار اهتمام جدي
من االدارة االمريكيةوالسعودية واالمارات
الت�ي بذلت م�ا يف وس�عها من اج�ل الغاء
وج�وده او حت�ى تذويبه ضمناملؤسس�ة
العس�كرية  .لكن هذا ا الم�ر لم يفعله عبد
املهدي بل اصدر امرا ديوانيا ينظمهيكيلته
وحركت�ه وتفاصيله الداخلي�ة  .مما قطع
الش�ك باليقني حول االحادي�ث التي كانت
ترتقب انهاء وجوده و الغاءه.
وك�م حاولوا توريط�ه يف الدخ�ول يف ملف
التظاه�رات والتص�ادم م�ع املتظاهري�ن
بقص�د ش�يطنته لك�ن خ�اب مس�عاهم
بفطنة العراقيني.
ويبدو ان القش�ة التي قصمت ظهر البعري

هو االتف�اق الصيني العراق�ي وفتح معرب
البوكمالواالتف�اق م�ع الرشك�ة االملانية
س�يمنس لتطوير الش�بكة الكهربائية يف ا
لعراق.
ان التظاه�رات التي انطلقت بداية الش�هر
الع�ارش من ه�ذه الس�نة والت�ي انطلقت
س�لمية وحمته�االقوات االمني�ة رسعان
م�ا تبدل خط�اب مجموع�ة منحرفة منها
انحرف�ت عن الس�لمية بش�كلواضح من
حيث الشعارات ومن حيث الحركة الغريبة
الت�ي تمثل�ت يف اح�راق املبان�ي وقط�ع
الش�وارع وارضاب�ات حاولت ش�ل حركة
الدول�ة وتط�ورت اىل التص�ادم م�ع قوات
االم�ن حيثرضب�ت بالقناب�ل والرمانات

اليدوية واالس�لحة الحادة وقطعت شارع
املط�ار وحرق�ت االط�ارات يف جمي�ع
الش�وارع وش�لت حركة اقتصاد البلد مع
تعطيل قرسي لدوائر الدولة واملدارس .
ومم�ا يج�در التنبيه الي�ه هوع�دم وجود
قيادة او تنسيقية محددة يمكن التفاوض
معها نيابةعن املتظاهرين وهو امر كان
مقص�ودا ً حيث اعرتف اح�د قيادات البعث
يف الخ�ارج وهوم�ازن الس�امرائي حيث
تح�دث يف مقابل�ة تلفزيونية اجرتها معه
فضائي�ة عربي�ة انه�م على تواص�ل تام
مع تنس�يقيات التظاه�رات لضبط حركة
االحتجاج بشكل يومي  .وهذه التنسيقيات
لم تظهر للعلن ابدا يف اي ظهور اعالمي.

عبر االنتخاب�ات األكثرية املطلق�ة ،وليكون الرتش�يح بعد
الدورة األوىلبطريقني ،إما الرتشيح ضمن حزب من األحزاب
التي ستتش�كل عىل أسس صحيحة ،وإماالرتشيح الفردي،
وحظر تش�كيل االئتالفات االنتخابية ،كم�ا مر ،ثم بطريقة
توفق بين االنتخابعبر الدوائر الصغيرة ،واالنتخاب من
القائمة الوطنية ،وسأبني سبب هذا املقرتح واآلليةاملطلوب
اعتماده�ا لتحقيق ذلك يف حلقة قادمة من هذه السلس�لة.
وهكذا بالنس�بة لتطبيقhلفيدرالية الذي يس�جل الكثريون
املالحظ�ات عليه ،فهذا ال يدع�و للمطالبة بالعودة إىل الدولة
املركزي�ة ،ب�ل بإعادة صياغ�ة العالقة بني إقليم كردس�تان
والسلطة االتحادية ،كما قلت يفمقالة سابقة ،بمنح اإلقليم
كامل حقوقه من جهة ،ومن جهة أخرى عدم القبول بتمدده
عىلحقوق خارج اإلقليم ،فيما يتعلق باالستحقاقات املالية
والنفطية ،والتعامل يف الكثري منالقضايا كدولة مس�تقلة،
أكثر مما هو إقليم يف إطار دولة اتحادية .ويجب هنا التمييز
بني أداءاألحزاب الكردية املتنفذة يف كردستان ،وبني الشعب
الك�ردي .أما الخش�ية من النظ�امالالمركزي إذا ما ش�مل
بقي�ة أنحاء العراق ،وتأسس�ت أقاليم أخ�رى ،من أن يؤدي
ذلك إىلتكريس الفس�اد املايل واإلداري ،فإن ذلك ليس بسبب
اإلدارة الالمركزية ،وإنما بس�بب الفساداملتفيش عىل صعيد
الس�لطات االتحادية وس�لطة اإلقليم والحكوم�ات املحلية
للمحافظات ،وهنايجب استئصال الفساد ،وليس العودة إىل
الدولة املركزية ،وال يس�ع املجال هنا لبيانإيجابيات النظام
الفيدرايل ،ورسد األمثلة الرائدة كجمهورية أملانيا االتحادية.
كم�ا أعي�د إن م�احصل علي�ه الك�رد يعترب حقا مكتس�با
ال يج�وز الرج�وع عن�ه ،باس�تثناء ما يج�ب تصحيحه من
التطبي�ق للفيدرالية ،وبما ال يؤثر س�لبا عىل عراق ما خارج
اإلقلي�م ،وال يس�لب الكرد حقوقه�م،عىل أن يش�مل إعادة
تشكيل األحزاب السياسية عىل أسس صحيحة يف كردستان،
كما هوالحال مع سائر العراق.

التظاهرات
بين المطلبية والثورية

ً
غريبا أن تفصح االدارة االمريكية عن مخططاتها ضد الدولة العراقية .فمنذ انطالق
ليس
التظاهرات في االول من تشرين االول الماضي كانت هناك اجندة امريكية فيها وهي واضحة
تستهدف بنية النظام السياسي ،ووجدنا عددا ليس بالقليل من المتظاهرين من يرفعالشعارات
التي تؤيد ما نذهب اليه.

،،
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عبد الكاظم حسن الجابري

ناهي�ك ع�ن وج�ود صفح�ات متع�ددة يف
الفيس�بوك تنرش توجيه�ات للمتظاهرين
(املنحرفين) وه�م يلتزم�ون به�ا حرفيا
تمثلت بقطع الجسور والشوارع..
عموم�ا املخطط االمريكي قد فش�ل تماما
بجمي�ع صفحات�ه بفض�ل توجيه�ات
املرجعية الدينيةونصائحها املس�تمرة وقد
كشف بعض خيوطه دونالد ترامبوبومبيو
وه�م يتحدث�ون عم�ايفترض ان تعمله
الحكوم�ة العراقي�ة من انتخاب�ات مبكرة
(واض�ح انه مشروع امريك�ي) اوكيفية
التعام�ل م�ع املتظاهرين وع�ن التخلص
من النف�وذ االيراني وكانه�م اوصياء عىل
الحكوم�ة والغري�ب ان ترام�ب ل�م يلتزم
حتى باللياقة الدبلوماسية حينما عرب عن
فرح�هبحرق القنصلية االيرانية يف كربالء
من قب�ل مجموعات منحرفة عبر تغريدة
ل�ه يف تويتر؟ وجاء الرفض واالس�تنكار
رسيعا لهذا التدخل السافر يف شؤون البالد
م�ن بعض زعماءالكتل السياس�ية ومنهم
االمين الع�ام لحرك�ة عصائب اه�ل الحق
الش�يخ قيس الخزعلي ال�ذي ردعىل بيان
البي�ت االبي�ض االخري املتعل�ق بمظاهرات
الع�راق .يف تغريدة «تويتر”  ،ان»ترصيح
البي�ت األبيض كش�ف ع�ن حج�م التدخل
االمريكي يف الش�أن العراق�ي وهو دليل ان
مشروع االنتخاب�ات املبكرة ه�و مرشوع
أمريك�ي باألس�اس ُي�راد إحي�اءه رغم ان
املرجعي�ةالديني�ة رفضت�ه س�ابقا عندما
أك�دت على االنتخاب�ات الدوري�ة” .وان
«الكلم�ة االخرية كلمةاملرجعية املعربة عن
مطاليب الشباب املتظاهر”.
كل ه�ذا يثب�ت وبم�ا ال يقبل الش�ك انهم
خطط�وا لالطاح�ة بالحكوم�ة العراقي�ة
وكذل�ك االطاحة بالنظام الس�يايس بغية
التاسيس لنظام آخر يخدم مصالهم بقوة
بعد ان تيقنوا ان منالصعب ان تنقاد هذه
ا لحكومة اليهم كم�ا انقادت دول الخليج
ت.
وامدتهمبمئاتامللي�اراتم�نال�دوالرا 

كفل الدستور العراقي ,املصوت عليه من قبل الشعب عام
 2005,حرية التجمع والتظاهرالس�لمي يف البند ثالثا من
املادة الثامنة والثالثني منه.
التظاه�ر هو حرية ش�خصية يحق ألي ف�رد القيام بها,
اعرتاضا على امر ما ,اورفضا لسياس�ةمعين�ة ,عىل أن
ال يخ�رج التظاهر عن إطاره الس�لمي ,واألخالق العامة,
وصيانة حرمة األمالكالعامة والخاصة ,كما ال يحق ألحد
إجبار أحد آخر عىل التظاهر أو عدمه.
يش�هد العراق ومن�ذ االول من ش�هر ترشي�ن االول لعام
 ,2019تظاهرات عارمة اجتاحت مدنالوس�ط والجنوب
العراق�ي منادي�ة باإلصالح الس�يايس ,ورافضة للفس�اد
واملحاصصة ,التي اتتعىل كل صغرية وكبرية يف مفاصل
الدولة.
ال شك أن من ينكر مستويات الفساد يف العراق فهو واهم
ومجان�ب للحقيقة ,وكذلكاملحاصص�ة بلغت حدا جعلت
الشعب العراق يتم تقسيمه عىل اساس االنتماء والوالء.
ش�هدت التظاه�رات –ولألس�ف -عىل م�دى أيامها عنفا
وعنفا مضاد ش�وه صورة التظاهر,وأساء إليه ,ورغم أن
الحكومة ش�كلت لجنة للتحقيق باألمر إال أن نتائجها لم
تكتمل قضائيابعد.
أطل�ق بع�ض املتظاهري�نَ ,
وس�و ََّق بع�ض االعالميين,
التظاه�رات على أنها ثورة ش�بابية لقلبنظ�ام الحكم,
واندفع كث ُ
ري من الشباب املتحمس مع هذا التوصيف.
الحقيق�ة أن توصي�ف التظاهرات بأنها ثورة هو إس�اءة
للتظاهرات نفسها ,وذلك الختالفالعنوانني ،فالتظاهرات
عادة وحسب التعاريف ,ومواثيق االمم املتحدة ,ومنظمات
حقوقاالنس�ان ,هي حركة تجمع سلمية ,هدفها رفض
أو تأييد حدث ما ,وتعد نوعا من املشاركةالسياسة ,فيما
تعد الثورة حركة -مس�لحة عادة -لتغيري ش�كل الحكم,
وطبيعة النظام ,وهي تعدنوعا من املنافسة السياسية.
الس�بب الذي يجع�ل جماع�ات الضغط تنج�ع يف هدفها
هو توحيد املطالب ,ووجود هيئة تنس�يقيةمتفق عليها,
للتفاوض مع الجهة التي يتم التظاهر ضدها ,مع تحديد
مدد زمنية لتنفيذ تلكاملطالب.
ما يحدث يف تظاهرات العراق هو تشتت للمطالب ,وغياب
للرؤي�ة الواضحة ملا بعد التظاهر,وأيضا غياب تام للجنة
التنس�يقة التي تأخذ على عاتقها التف�اوض ألجل إقرار
املطال�ب ,وقدش�جع هذا الغي�اب عىل تعدد الش�عارات,
وبروز أس�ماء كثرية –س�لبية او ايجابية -للتحدث باسم
التظاه�ر واملتظاهري�ن داخ�ل وخارج الع�راق ,وهو أمر
ين�ذر بخطر كبري عىل التظاهرات خش�يةأن يتم رسقتها
من قبل جهات داخلية أو خارجية.

الرياضية
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الرياضة النيابية:
إقرار قانون األولمبية
سيجنبنا العقوبات

أكدت لجنة الرياضة والشباب النيابية
اليوم األربع�اء ،ان اقرار قانون اللجنة
االوملبي�ة الوطني�ة س�يجنب الع�راق
الكثري م�ن العقوبات الدولي�ة ,مبينة
ان اق�رار القان�ون س�يحل العديدمن

املش�اكل الت�ي يعان�ي منه�ا القطاع
الريايض والشبابي.
وقال رئيس اللجن�ة عباس عليوي إن
«قان�ون اللجنة االوملبي�ة الوطنية من
القوانني املهمةحيث كان مركونا ملدة

 16عاما رغم تلوي�ح االوملبية الدولية
بف�رض عقوب�ات دولية على العراق
وان اقراره جنبنا الكثري من العقوبات
الدولي�ة الت�ي بات�ت بين قوسين او
ادنى».

واضاف عليوي ،أن «القانون س�يمنح
اريحية كاملة للجنة االوملبية الوطنية
لتحقي�ق انجازاتدولي�ة وقارية عىل
مستوى كافة االلعاب الرياضية».
وأش�ار علي�وي إىل أن «عم�ل الجن�ة

كاتانيتش يُعوِّل على مزيج الخبرة والشباب
في بطولة خليجي 24

الخماس�ية الت�ي ش�كلتها الحكوم�ة
ب�ادارة االم�وال س�يتمإلغاؤه�ا بع�د
انتهاء الس�نة املالية الحالية وستناط
ادارة االموال يف املوازن�ة املقبلة للجنة
االوملبية بحسب قانونها الجديد».

اتحاد اليد يؤجل انطالق
الدوري الممتاز

ق�رر االتحاد العراقي لك�رة اليد،
تأجيل منافس�ات الدوري املمتاز
ملوسم 2020 /2019.
وقال املنسق االعالمي التحاد اليد
حس�ام عب�د الرض�ا إن «االتحاد
العراقي لكرة الي�د عقداجتماعا
استثنائيا بشأن الدوري املمتاز».
وأوض�ح أن�ه «تق�رر خلال
االجتم�اع التضام�ن م�ع أبن�اء

الش�عب الخارجين لالصلاح
واحرتاما وتقديرا لدماء الشهداء
التي س�الت يف ساحة التظاهرات
تأجي�ل انطالق ال�دوري العراقي
املمتاز لكرة اليد للموسم -2020
 2019اىل إشعار آخر».
يذك�ر ان اتح�اد الي�د س�بق وان
اج�ل انطالق الدوري املمتاز ثالث
مرات.

الوطني يفقد جهود همام طارق
امام هونغ كونغ

س�يكون البح�ث ع�ن اللق�ب ،ش�عار
املنتخب العراق�ي يف بطولة خليجي
 ،24التي س�تنطلقمنافس�اتها يف
ال�ـ 26من ش�هر ترشي�ن الثاني
الج�اري يف العاصم�ة القطري�ة
الدوح�ة ،الس�تعادة اللق�ب
الغائب منذ  31عامً ا.
ويم�ر أس�ود الرافدي�ن حال ًيا
بحالة من االستقرار مع املدرب

السلوفينيرسيتش�كوكاتانيتش ،معوجود عدد من
الالعبني الذين س�يمثلون أس�لحة حقيقية للمدرب
ً
خصوص�اأن أغلب الالعبني باتوا
يف تحدي الخليج،
ً
ونضجا كرو ًيا س�يمكنهم من
يملك�ون خربة جيدة
الدخول يف البطولةمن أجل املنافسة.

خبرة جيدة

يضع امل�درب الس�لوفينيكاتانيتش ،ثقته بعدد من
العب�ي الخربة والذين ينتظر منهم أن يش�كلواثقلاً
للفريق يف البطولة ملا يملكونه من تجارب احرتافية
طويل�ة يف املالع�ب الخليجي�ة وتم�رس يف تمثي�ل
املنتخب.
عالء عب�د الزهرة هداف الدوري يف املوس�م املايض،
يمل�ك تجرب�ة احرتافي�ة يف الدوريالقط�ري لفرتة
طويل�ة وخ�اض م�ع املنتخب ع�د ًدا م�ن بطوالت
الخليج ومتمرس يف ه�ذه البطولةودخل القائمة
الوطني�ة مج�د ًدا بع�د تتويجه بلق�ب الهداف
ليؤكد جدارته يف التواجد مع الفريق.
ويراهن قلب دفاع املنتخب الوطني العراقي
أحم�د إبراهي�م ،علي�ه لبناء ج�دار دفاعي

القوة الجوية يجدد عقد علي حصني

متني يبعدأي خطورة عن مرمى أسود الرافدين.

نشاط الشباب

دائمًا ما يسعى املدرب الس�لوفينيكاتانيتش إلدامة
الدماء الش�ابة وإضافة عدد م�ن الالعبنيالواعدين
بتش�كيلة الفري�ق ،فتواج�د العب االرت�كاز صفاء
هادي يف اآلونة األخرية مع املنتخببشكل ثابت.
وكذلك الحال ينطبق األمر عىل الالعب إبراهيم بايش
الذي يعد من الوجوه املعول عليها يفالبطولة.
وم�ن املتوق�ع أن يكون محمد قاس�م ،أح�د نجوم
البطول�ة يف حال أخذ الفرصة كاملة ،إذا غابهمام
طارق وبشار رسن الرتباطهما بأنديتهما باإلضافة
إىل الثالثي الجديد ال�ذي ضمهاملدرب للفريق املؤلف
من رشيف عبد الكاظم ومحمد رضا جليل وحس�ن
حمود.

المالعب القطرية

ً
تمرس�ا عىل املالعب
املنتخ�ب العراق�ي يعترب األكثر
القطري�ة ،بالطب�ع بع�د العناب�ي نفس�هباعتباره
صاح�ب األرض والجمه�ور ،إذ إن أس�ود الرافدي�ن
ً
كبيرا م�ن مبارياتهمعلى املالعب
خاض�وا ع�د ًدا

القطرية .وكانت مالعب قطر هي املفرتضة للعراق
يف املباري�ات الدولي�ة البيتي�ة ،ناهي�ك ع�ن دخول
املنتخبات العراقية بش�كل مس�تمر بمعسكرات يف
قطر.
وبالت�ايل فاملنتخب العراقي اعت�اد عىل هذه املالعب
ويعتربها فأال حسنا عليه يف أكثر منبطولة.

استقرار موجود

النتائ�ج املمي�زة التي حققه�ا املنتخ�ب العراقي يف
التصفي�ات املزدوج�ة املؤهلة ل�كأس العالم2022
وكأس آس�يا  ،2023ت�دل على االس�تقرار الفن�ي
للمدرب مع تشكيلته.
وسيدخل املنتخب العراقي بطولة خليجي  24بذات
التش�كيلة الحالي�ة باس�تثناء غي�اب 3محرتفين
اللتحاقهم بأنديتهم وسيعوضون بآخرين.
وم�ع ذلك املنتخ�ب العراقي م�ع كاتانيتش
ب�دأت تتضح مالمح�ه واملدرب ب�ات يعرف
جي ًدامس�تويات الالعبني وقائمته التي تمت
دعوته�ا جميع أفرادها ،وبالتايل االس�تقرار
ً
حارضا يف التشكيل.
الفنيسيكون

منتخب الشباب يصل إلى سلطنة عمان للمشاركة في تصفيات آسيا

ج�ددت إدارة نادي القوة الجوية تعاقدها مع الالعب الدويل عيل
حصني بعد تماثله للش�فاءالتام من اإلصابة التي أبعدته
ملدة طويلة عن املالعب.
وقال املنس�ق اإلعالمي لنادي الق�وة الجوية عالء
محمد إن «اإلدارة ج�ددت تعاقدها مع حصني
الذي تعاىف تماما بعد العملية التي خضع لها
يف مستش�فى سبيتار يف دولة قطر ،وشارك
بتدريبات الفريق الجماعية».
وأش�ار إىل أن «علي حصن�ي يس�ابق
الزم�ن م�ن أج�ل اس�تعادة جاهزيت�ه
توق�ف
البدني�ة مس�تغال فترة
منافس�ات ال�دوري
املحيل ،حيث يطمح
الس�تعادة مكانت�ه
يف تش�كيلة املنتخ�ب
الوطني».
وكان عيل حصني قد انتقل
املوسم املايض من امليناء إىل فريق
القوة الجوية.

بغياب عدنان ورسن  ..المنتخب
العراقي يصل الدوحة
وص�ل وف�د منتخب الع�راق بكرة الق�دم الي�وم االربعاء اىل
العاصم�ة القطري�ة الدوحة قادما م�نالعاصمة األردنية
عمان للمش�اركة ببطول�ة خليجي  24والتي س�تفتتح
هن�اك يف  26م�نترشي�ن الثان�ي الجاري بمش�اركة
منتخب�ات الع�راق وقط�ر والس�عودية والكوي�ت
واالماراتوالبحرين وعمان واليمن.
وقال املنس�ق االعالمي للمنتخب محمد خلف إن
«الوفد غادر مقر اقامته يف االردن صباحاالربعاء
اىل الدوحة قبل املشاركة ببطولة خليجي 24».
واض�اف ،إن «جميع الالعبين التحقوا بالوفد
باس�تثناء ثالث�ة منهم ،وهم ريبني س�والقا
ال�ذيالتحق بالدوري االوكراني الذي يلعب
فيه ،وبش�ار رس�ن الذي ع�اد اىل بغداد،
فيما غادر همامطارق اىل دبي».
يش�ار اىل ان املنتخب العراقي س�يفتتح
بطولة خليجي  24بلقاء منتخب قطر يف
الجولةاالوىل لفرق املجموعة االوىل.

سيفتقد املنتخب الوطني لكرة
الق�دم ،جه�ود العب�ه هم�ام
ط�ارق ،يف مبارات�ه املقبل�ة
ام�ام هون�غ كون�غ ضم�ن
منافسات الجولة السابعة من
التصفيات اآلسيوية املزدوجة
املؤهل�ة لنهائي�ات كأس
العال�م  2022وكأس آس�يا
2023.
ط�ارق تحصل على البطاقة
الصف�راء الثاني�ة يف مش�وار
التصفياتأم�ام البحري�ن يف
الدقيق�ة  90من عم�ر املباراة،
فالالعب سبق وان تحصل عىل
البطاق�ة الصف�راء االوىل
بمب�اراة هون�غ كون�غ
يف الجول�ة الثاني�ة من
التصفيات.
وافتق�د املنتخب الوطني
جه�ود مدافع�ه علي
عدن�ان ،بعدم�ا تلق�ى
بطاقتين صفراوي�ن
أمامالبحرين وإيران يف
الجوالت السابقة.
تج�در االش�ارة اىل ان
اربعة العبني تلقوا البطاقة
الصفراء يف الجوالت املاضية
ويف حالتلق�وا بطاقة جديدة
سيغيبون ملباراة واحدة وهم كل
من :سعد ناطق ،مهند عيل ،عالء
مهاوي ،احمد ابراهيم.

وصل اليوم االربعاء وفد منتخب شباب
العراق اىل س�لطنة عمان للمشاركة
يف تصفيات آسيا للشباب تحت 19
عاما التي تقام يف مسقط للمدة
م�ن  ١١-٢٠اىل  ١١-٣٠م�ن
الشهرالجاري.
وق�ال املدي�ر االداري ملنتبخنا
الش�بابي عب�د الجليل صالح
ان فور وصول بعثة منتخب
الش�باب إىل مق�ر إقامته يف
فن�دق «ماج�ان كونتينتال»

ق�ام الجه�ازان الفن�ي واإلداري بوض�ع برنامجكامل
خاص بالالعبني ،وتوفري كافة املستلزمات املطلوبة من
أجل بدء االس�تعداد لخوضالتصفيات االسيوية املؤهلة
اىل كاس اسيا للشباب  ٢٠٢٠يف اوزبكستان .
واع�رب م�درب الفريق قحط�ان جثري ع�ن طموحه يف
تحقيق العبيه نتائج ايجابية مفرحة،وأضاف ان العبينا
يتمتع�ون بمؤهالت جي�دة تمكنهم م�ن تحقيق نتائج
جيدة يف تصفيات اسياللشباب ،وبني «أن املباراة الودية
الت�ي اقيم�ت يف الدوحة مع رديف ن�ادي قطر القطري
كان�ت االخرية م�ن اجل الوقوف عىل مس�تويات العبينا
وجاهزيتهم قبيل املشاركة يف تصفياتاسيا للشباب».

وض�م وفد منتخبنا الش�بابي فالح موىس رئيس�ا للوفد
وعبد الجلي�ل صالح مديرا ً اداري�ا وقحطانجثري مدربا
ويس�اعده كل م�ن خال�د محمد صب�ار ومؤي�د جودي
واحم�د جمع�ة والكابتن حسين جبارمدرب�ا لحراس
املرمى وارش�د الساعدي منسقا ً اعالميا والدكتور بدران
عبد الرزاق طبيباللفريق وخضري عباس ورياض حسني
معالجني وحميد محسن وعيل بدر وعمار حسنياداريي
الفري�ق ولحراس�ة املرمى احمد ش�اكر ومحمد حس�ن
وحس�ن حبي�ب والالعبين كل م�ن نه�ادمحم�د وعبد
ال�رزاق قاس�م ومنتظر عبد االمري ومنتظر عبدالحس�ن
ومنتظر محمد وحسين جاسموزيد تحسني وليث نجم
واحمد حس�ن مكنزي ورضا فاضل وحسني زياد وكرار
س�عد وعب�اس عيل مس�لم
وحسين عبدالل�ه الون�دي
وزي�ن العابدي�ن قحطان
وعبدالل�ه محم�د وامير
غان�م وحسين خل�ف
وعلي ش�وقي وك�رار
محمد.
يذك�ر ان القرع�ة
منتخبن�ا
أوقع�ت
ضم�ن املجموع�ة االوىل
لتصفيات آسيا للشباب
إىل جان�ب عم�ان
والكوي�ت وفلس�طني
وباكستان.

مناجد :عالء عباس أفضل مهاجم في الوقت الحالي
ي�رى الالع�ب ال�دويل الس�ابق ،أحم�د مناجد ،ان
مهاج�م املنتخب الوطني علاء عباس هو افضل
مهاج�م يف الع�راق يف الوقت الحايل .وق�ال مناجد
إن «املهاج�م علاء عباس ،هو أفض�ل العب عراقي يف
الوقت الحايل»  .وأوضح أن «عباس يمتلك كل مقومات
املهاجم الس�وبر ،فهو يجيد الك�رات بالرأس والتكنيك
والتمرك�ز وعم�ره صغري ،ويس�تطيع ان يق�دم املزيد
للمنتخب الوطني». وأضاف مناجد ،أن «مدرب املنتخب

الوطن�ي ،رسيتش�كوكاتانيتش ،تأخ�ر بإرشاك
عباس يفمباراة البحرين إذ كان من املفرتض أن
يشترك عباس يف الدقيقة الـ 60وليس يف الربع
األخري من املباراة».
وتابع بالقول «بحس�ب وجه�ة نظري ،يتوجب
علىاملدرب كاتانيتش اللعب بمهاجمني ،من اجل
من�ح الفرصة ل�كل من مهند علي وعالء عباس
ليشكال قوة يف خط هجوم أسود الرافدين».

من جديد..
يوفنتوس
يخطط
الستعادة بوجبا

ذك�ر تقرير صحف�ي إيط�ايل ،أن يوفنتوس ُيرص
عىل استعادة خدمات العب الوسط الفرنيسبول
بوجبا نجم مانشسرت يونايتد.
وبحسب صحيفة «توتو سبورت» ،فإن يوفنتوس
يس�عى إلج�راء صفق�ة تبادلية مع مانشستر
يونايتد ،من أجل تقليل ثمن صفقة بوجبا.
ويتطل�ع يوفنتوس إىل ع�رض العبيه إيمري كان
وماري�و ماندزوكيتش ،عىل مانشستر يونايتد،
نظري الحصول عىل خدمات بول بوجبا.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن يوفنت�وس كان

ً
حريصا على ضم بول بوجب�ا يف الصيف املايض،
لك�ن املطالب املادية ملانشستر يونايتد أفس�دت
الصفق�ة .ودخل بوجب�ا ،دائ�رة اهتمامات ريال
مدري�د ويوفنت�وس يف فرتة االنتق�االت الصيفية
املاضية،لكن مانشسرت يونايتد اشرتط الحصول
عىل  150مليون يورو نظريه بيع نجمه الفرنيس.
وخ�رج الثنائ�ي إيم�ري كان وماندزوكيت�ش
من حس�ابات ماوريس�يو س�اري املدي�ر الفني
ليوفنتوس ،حيث اس�تبعدهما من قائمة الفريق
األوروبية.

لوف ينفي تخوفه من قرعة
«اليورو» ويؤكد قدرة
المانشافت على المنافسة

«كونميبول»
يحدد موعد
قرعة تصفيات
أمريكا الجنوبية

يس�تضيف مقر اتحاد أمري�كا الجنوبية لكرة الق�دم (كونميبول)،
يف  17كان�ون األول املقب�ل،قرعة تصفيات الق�ارة املؤهلة ملونديال
 2022بقطر.
وأعل�ن االتح�اد عن موع�د القرعة ،التي س�تحدد ج�دول وتواريخ
املواجهات بين منتخباتأمريكا الجنوبية ،والتي س�تنطلق يف آذار
2020.
وجاء يف بيان (كونميبول) ،أن «املنتخبات الـ 10يف أمريكا الجنوبية،
س�تحرض قرع�ةالتصفي�ات املؤهل�ة ملوندي�ال قط�ر  ،2022الذي
س�يجرى يف الفرتة بني  21ترشين الثان�ي ،2022و 18كانون األول
من نفس العام».
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رسميًا  ..مورينيو مدربًا لتوتنهام
أعلن توتنهام رس�م ًيا اليوم األربع�اء أن الربتغايل
جوزيه مورينيو ،املدير الفني الس�ابقملانشسرت
يونايتد ،بات مدربه الجديد ،بعقد يمتد حتى عام
 023.2
وأبرز توتنهام ،عرب موقعه الرس�مي الذي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» ،أن موريني�و «أح�د أنج�ح
املدربني يف العالم ،حيث فاز بـ 25لق ًبا كب ً
ريا ،كما
يشتهر برباعته عىل املستوى التكتيكي».
وقال دانييل ليفي ،رئيس الس�بريز «جوزيه لديه
خبرات كبرية ،وينجح يف التأثري عىل الفرق،وهو
متميز بشكل رائع عىل املستوى الفني .»
وأضاف «لقد حص�ل عىل تقدير كبري يف كل فريق
ق�ام بتدريبه ..نعتقد أنه س�يمنح توتنهامطاقة
إيجابية وحماسا يف غرفة املالعب».
وكان الن�ادي اللندن�ي ق�د أعل�ن إقال�ة امل�درب
األرجنتيني ،ماوريس�يوبوكيتينو ،أمس الثالثاء،
بسبب تراجع النتائج.

وأش�ارت صحيف�ة «ذا ص�ن»
الربيطاني�ة ،إىل أن�ه ت�م االتص�ال
بموريني�و ،ملعرف�ة موقفه منخالفة
بوكيتينو.
وأوضحت أن مسؤويل توتنهام قضوا
اللي�ل بأكمل�ه ،يف محادث�ات م�ع
مورينيو حول تفاصيلالعقد.
وبذلك س�يقود «سبيش�يال وان»
الس�بريز يف مباراة السبت املقبل،
أم�ام وس�ت ه�ام يونايت�د يف
الربيمريليج.
ويحل�م موريني�و ب�أن يصبح
أول مدي�ر فن�ي ،يحق�ق
بطوالت كبرى م�ع  3أندية
إنجليزي�ة مختلف�ة،بعدم�ا
درب تش�يليس ومانشستر
يونايتد.

نيمار يؤكد جاهزيته
لمواجهة ريال مدريد

لم ُيخ ِفيواكيم لوف ،مدرب منتخب أملانيا ،سعادته
البالغة بمس�توى املانشافت خالل مواجهةأيرلندا
الشمالية ،التي انتهت بفوز فريقه ( )1-6يف ختام
مشواره بالتصفيات املؤهلةلبطولة يورو  020.2
وتحدث ل�وف عقب املب�اراة ،يف ترصيحات أبرزها
املوقع الرس�مي لالتحاد األملاني لكرةالقدم ،قائلاً
«املباراة كانت ممتعة ،ولعبنا بثبات حتى النهاية،
حتى بعد التقدم بـ 3أهداف،واصلنا التقدم لألمام
وأردنا تس�جيل املزيد ،وهو ما يجعلنا نشعر برضا
بالغ».
وأض�اف «أيرلندا الش�مالية تقدمت يف النتيجة من
أول تس�ديدة على مرمانا ،لكنن�ا لم نتأث�ربذلك،
على الرغم من عدم س�هولة العودة ،خصوصا مع
اعتماد املنافس عىل اللعب بعمقدفاعي شديد ،إىل
جانب قيامهم بتحصني منطقة الجزاء أمامنا بـ9
العبني يف بعضاألحيان».
وأثنى ل�وف عىل أداء العبيه وكيفي�ة تعاملهم مع
ً
مضيفا« :لقد طالبتهمباللعب
التأخر يف النتيج�ة،
ً
والرك�ض بسالس�ة ،له�ذا قدمنا عرض�ا ممي ًزا

أمت�ع الجماهري ،ومضى كل يشء بأفضلطريقة
حتى النهاية».
وامت�دح املدرب األملان�ي العبه سيرجي جنابري،
الذي س�جل ثالثي�ة «هاتري�ك» قائًل�اً « :إنهالعب
م�ن طراز مده�ش ،ودائم الخطورة أم�ام املرمى،
وبإمكانه فتح مس�احات لنفسه بطرقمختلفة،
كما أنه يتحىل بالهدوء والربود يف اللمسة األخرية».
كما أثنى ل�وف ً
أيضا عىل العبه ليون جوريتس�كا
ً
مشيرا إىل تمي�زه يفالجانب
بعد تس�جيله هدفني
التهديف�ي رغ�م كونه العب وس�ط ،حيث أضاف:
«إنه قادر دومً ا عىل الق�دوم منالعمق ،كما أنه ال
يمكن التنبؤ بما سيفعله».
ويف خت�ام ترصيحات�ه ،ب�دد ل�وف أي مخ�اوف
بش�أن ق�وة املجموعة املنتظ�رة ملنتخ�ب بالده يف
بطولة اليورو ،مذك�رًا الجميع بصعوبة مجموعة
املانشافت يف نسخة عام  ،2012حينماكانت تضم
هولندا ،الربتغال والدنمارك ،لكن الفريق تجاوزها
متصدرًا بالعالمة الكاملة.

وج�ه نيم�اردا س�يلفا ،نجم
باري�س س�ان جريم�ان ،رس�الة إىل
جماهير نادي�ه ،خالل تواجده يفمب�اراة تنس بني
رافائي�ل ن�ادال وكارين خاش�انوف ،يف إطار كأس
ديفيز ،بالعاصمة اإلس�بانيةمدري�د ،وذلك بدعوة
من زميله السابق يف برشلونة ،جريارد بيكيه.
وقال نيمار ،يف ترصيح أبرزته صحيفة «س�بورت»
الكتالوني�ة وتابعته�ا «املراقب العراق�ي»:»أنا اآلن
يف أفض�ل أحوايل ،وجاهز للع�ب أمام ريال مدريد يف
دوري أبطال أوروبا».
وكان ال�دويل الربازيلي يعان�ي من إصاب�ة ،أبعدته
خلال الفترة املاضية ع�ن املش�اركة يفاملباريات

مع س�ان جريم�ان ،ومنتخب
السامبا ،لكنه سيعود للمشاركة تدريج ًيا
عقب انتهاءالتوقف الدويل.
وم�ن املق�رر أن يلتق�ي س�ان جريمان مع
ري�ال مدري�د ،على ملع�ب «س�انتياجو
برنابي�و» ،يوم 26ترشي�ن الثاني الجاري،
ضمن الجولة الخامسة من دور املجموعات
بدوري أبطال أوروبا.
وكان�ت مب�اراة الفريقين يف العاصم�ة
الفرنسية باريس ،قد انتهت بفوز أصحاب
األرض (3-.)0

نادال ينتقد توقيت مباريات كأس ديفيز
وص�ف اإلس�باني رافائيل ن�ادال ،املصن�ف األول
عامليا بني العبي التنس املحرتفني ،بطولةكأس
ديفي�ز املقامة يف مدريد بـ»املثرية» ،لكنه
انتقد يف املقابل توقيتات املباريات.
وأهدى نادال الفريق اإلسباني نقطته
األوىل يف كأس ديفيز ،بعدما فاز عىل
الرويس كارين خاشانوف ،بنتيجة
 3-6و ،)7-9( 6-7يف مب�اراة
استمرت ساعتني و 20دقيقة.
ويف مؤتم�ر صحف�ي عق�ب
انته�اء اللقاء ،تحدث ن�ادال عن
الش�كل الجدي�د للبطولة ،حيث

ً
صباحا ،وثالث أخرى مس�ا ًء،
تقامثالث مباريات
ط�وال دور املجموع�ات ،األم�ر ال�ذي يتس�بب يف
اس�تمرار بعض املواجهات ،حتى س�اعات الفجر
األوىل من اليوم التايل.
وع�ن ذلك ،ق�ال نادال يف وقت متأخر «أس�وأ ما يف
األمر أن تبدأ مباراة اآلن ،هذا أمر س�يئبالنس�بة
لالعبني ،وللجماهري التي س�تذهب للعمل يف اليوم
التايل ».وتابع «ربما س�يكون م�ن األفضل أن تبدأ
املباري�ات الصباحية ،يف وقت مبكر للغاية ،عىل أن
تبدأ مواجهات املساء يف الساعة 17:00».
وأض�اف «مع ارتفاع األدرينالني لدى الالعب عقب
انته�اء املب�اراة ،والوقت ال�ذي يحتاج�هللتعايف،

صالح يوافق على المشاركة في أولمبياد طوكيو
أش�اد أحمد ش�وبري نائب رئيس اتحاد
الكرة السابق ،باملستوى الرائع لالعبي
املنتخ�ب األوملب�ي منذ بداي�ة بطولة
األم�م األفريقي�ة للش�باب تحت 23
عاما ،وحتى مب�اراة جنوب أفريقيا
يف دور نص�ف النهائ�ي ،والذي فاز
به�ا الفراعن�ة الصغ�ار بثالثي�ة
نظيف�ة . وأكد ش�وبري»أن محمد
صلاح نج�م ليفرب�ول اإلنجليزي
أب�دى موافقت�ه على االنضم�ام
لصف�وف املنتخ�ب األوملب�ي يف
أوملبي�اد طوكي�و .»2020 وقال

صراع
أوروبي
للظفر
بخدمات
حكيم زياش

كش�فت تقارير صحفي�ة إيطالية،
أن ال�دويل املغرب�ي حكي�م زي�اش،
الع�ب أياكس أمستردام ،م�ايزال
ضمن اهتمامات روما اإليطايل.
وبحسب موقع «كالتشيو مريكاتو»
اإليط�ايل ،فإن زي�اش ( 26عامً ا)
كان على بع�د خط�وات م�ن
التوقيع لروم�ا يف عهد املدير
الري�ايض الس�ابق رام�ون

ش�وبري «عىل مس�ؤوليتي الشخصية محمد
صلاح عندم�ا حضر إىل معس�كر منتخب
مصر الوطن�ي مصاب�ا أك�د للمس�ؤولني
ترحيب�ه باالنضمام للمنتخ�ب األوملبي حال
وصوله�م ألوملبي�ادطوكي�و .»2020وتأهل
منتخب مرص إىل أوملبياد طوكيو  ،2020بعد
ف�وزه عىل جن�وب إفريقي�ا (،)0-3الثالثاء
باستاد القاهرة ،يف نصف نهائي كأس األمم
اإلفريقي�ة ،تحت  23عام�ا ،ليصعدملواجهة
ك�وت ديف�وار يف النهائي .وصع�د الفراعنة
لألوملبي�اد ،بعد غي�اب ع�ن دورة ألعاب ريو
 ،2016وذلك للمرة الـ 12يفتاريخهم.
رودريجيزمونيش ،إال أن الصفقة لمتتم. 
لك�ن ذلك لم يثن روم�ا عن رغبته يف ضم
زياش ،إال أن األمور باتت صعبة أكثر من
أي وقتٍ مضى ،بعد تألق الالعب بش�دة
مع أياكس يف الفرتة األخرية ،وتسجيله 6
أهداف وصناعة 15هذا املوسم.
وال يع�د روما الن�ادي الوحي�د يف إيطاليا
ال�ذي يرغ�ب يف ضم زي�اش ،حيث تعترب
أندي�ة ميلانوناب�ويل ً
أيضا م�ن األندية

املهتم�ة بالحص�ول عىل خدم�ات النجم
املغربي .ويف إنجلرتا يراقب توتنهام وضع
زي�اش مع أياك�س تحس� ًبا لالنقضاض
علي�ه ،يف ظل اقترابرحي�ل الدنماركي
كريس�تيان إريكسن عن صفوف الفريق
اللندني.
وينته�ي عق�د إريكس�ن م�ع توتنه�ام
بنهاية املوسم الجاري ،ومن غري املرجح
أن يقوم بتمديدعقده.

والتحدث م�ع الصحاف�ة ،والعودة للفن�دق ..من
املس�تحيل أن يذهب للفراش قبلالس�اعة الرابعة
فجرا ،لقد توقعت حدوث ذلك حني وصلت واطلعت
علىج�دولاملباري�ات».
وأكد الالعب اإلس�باني أن الش�كل الجديد «يجعل
املنافس�ة صعب�ة للغاي�ة ،ألن أي خط�أ يضع�ك
يف موق�ف س�يئ ..لقد اس�تمتعت م�ع الجماهري
واألجواء مدهشة».
وأردف «م�ن الصع�ب أن أحك�م اآلن ،م�ا إذا كان
الش�كل الجدي�د للبطول�ة جي�دا أم ال» ،مبرزا أن
»املنافس�ة مثرية ،ويف هذه الحل�ة الجديدة الخطر
موجود يف كل لحظة».

وريورز ينهي سلسلة هزائمه
المتتالية في الـNBA

ً
عرضا
قدم جولدن س�تيتوريورز،
دفاع ًي�ا قو ًيا يف الربع الثاني ليفوز
( )95-114عىلممفيس�جريزليز،
وينه�ي سلس�لة م�ن  7هزائ�م
متتالي�ة يف دوري ك�رة الس�لة
األمريكيللمحرتفني.
وتص�در أليك�س بريك�س ،الع�ب
وري�ورز قائم�ة مس�جيل النقاط
ب�ـ 29نقطة ،منه�ا  4نقاط خالل
التفوق ( )4-26يف انتفاضة الربع
الثاني ،ليحقق الفوز.
وس�جل  7العبين مختلفين م�ن
وريورز خالل مرحل�ة االنتفاضة،
الت�ي ب�دأت بع�د تق�دم ممفيس

( )28-30م�ع نهاي�ة الرب�ع
األول؛ حي�ث أح�رز ج�وردان بول
وأومريس�بيلمان رميتني ثالثيتني
ليتق�دم جولدن س�تيت ()34-54
قبل نهاية النصف األول.
وتق�دم وري�ورز ( )46-61م�ع
نهاي�ة النصف األول ،ولم يس�مح
ملنافسه جريزليز بتقليص الفارق
ألق�ل من  9نق�اط خالل الش�وط
الثاني.
وأحرز جلني روبنسون 20 ،نقطة
وس�اعد وريورز عىل إيقاف أس�وأ
سلس�لة هزائم للفريقمنذ نيسان
.2012

الثقافـي

طرائف من التراث
قيل أن جحا قام برشاء عرشة حمري فركب واحدا
منها وساق أمامه التسعة الباقية ،ثم ع ّد الحمري
ونىس الحمار الذي كان يمتطيه فوجدها تس�عة،
ً
ثانية
فس�ارع بالنزول من ظهر الحم�ار و عدها
فوجدها عرشة ،فركب مرة ثانية وعدها فوجدها
تسعة ،ثم نزل وعدها فوجدها عرشة و بقي يعيد
ذلك مرارا ً و تكرارا ً ثم قال :أن أميش وأربح حمارا
خري من أن أركب ويذهب مني حمار فمىش خلف
الحمري حتى وصل إىل منزله.
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مصطلحات ادبية
االستالب

االستالب هو حالة الفرد الذي يكون قد انقطع عن
االنتماء إىل نفس�ه ،أو عن الشعور بانه املترصف يف
نفس�ه ،فيعامل معاملة اليشء .وهذا املفهوم شاع
يف األدب الغرب�ي الحديث ،ويف عل�م االجتماع وعلم
النفس عند تحليل اإلنس�ان العرصي ،وهو مستمد
من فلسفة هيجل ،واالس�تالب هو أهم سمة تميز
شخصيات فرانز كافكا يف رواياته.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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في حوار مع المراقب العراقي

نعيم ال مسافر« :لعنة األمريكان» فوضى مفتوحة على احتماالت الخراب واإلبادة
اك��د الكات��ب العراقي “نعيم آل مس��افر رواية ان لعن��ة األمريكان تحكي ع��ن ما فعله األمري��كان بالعراق بعد
إس��قاط الطاغية ،وغزو أمريكا للعراق وكيف س��عى األمريكان إىل تقسيم الشعب إىل طوائف وتصنيفهم وفقا
لقوائم عدة ،وكيف كانوا يخططون إىل تفتيت وحدة هذا الشعب لتصبح كل مقدراته يف أيديهم.
المراقب العراقي /القسم الثقايف...
وق�ال ال مس�افر يف ح�وار م�ع
(املراقب العراقي ) :ان الرواية عىل
قرصه�ا فه�ي تق�ع يف ح�وايل 82
صفح�ة م�ن القطع املتوس�ط ،إال
أنها ترصد تغييرات هامة أحدثها
دخ�ول األمري�كان إىل العراق حيث
رك�زت الرواية عىل تن�اول ما فعله
األمري�كان بالع�راق ،وكي�ف أنهم
حين ادع�وا أنه�م آت�ون ملصلحة
الش�عب العراقي وإلزال�ة الطاغية
كان�وا يدعون ذلك ،وأنه�م لم يأتوا
إال لخدم�ة مصالحه�م ولنه�ب
النف�ط ،وقد س�عى األمري�كان إىل
تفري�ق العراقيني من�ذ أول لحظة
وجوده�م داخ�ل الع�راق ،تقريب
البع�ض وإبع�اد اآلخ�رون ،وق�د
اس�تعانوا بالح�رس القدي�م أي
ببع�ض االنتهازيين مم�ن كان�وا
يتعاون�ون م�ع الس�لطة القديمة،
كما غذوا الطائفية وانقسم الناس

إىل طوائ�ف وأع�راق واتجاه�ات
دينية.وأضاف  :كما رصدت الرواية
كيف كش�ف األمريكان عن مقابر
جماعية كان النظام السابق يدفن
فيها العراقيني أحياء ،سواء أكانوا
نس�اء أم أطفاال أم رجاال وأن هذه
املقاب�ر كانت كثيرة وضمت جثثا
كثيرة لضحاي�ا عراقيين ،لكنهم
حتى حني كانوا ينقبون عن الجثث
كان�وا يتعامل�ون معه�ا بإهم�ال
كم�ا أش�ارت إىل مجرزة س�بايكر،
وكي�ف أن الش�باب خدع�وا فيه�ا
وأنها كانت مجهزة لتصدير صورة
معينة لإلعالم وللعالم.وتابع  :لقد
تعرض الع�راق عىل ي�د األمريكان
للنه�ب املنظم وإىل إح�داث فوىض
خالقة مفتوحة عىل كل االحتماالت
املمكن�ة للخ�راب ولإلب�ادة كم�ا
تناول�ت الرواي�ة تظاه�رات ق�ام
به�ا العراقي�ون اعرتاض�ا عىل قلة

نعيم ال مسافر
الخدم�ات ،وكي�ف تعامل�ت معها
الس�لطة حي�ث واجهته�ا بعن�ف
وعملت على خطف املتظاهرين أو
اغتياله�م ،كم�ا دعت األح�زاب إىل
حش�د أعضائها لينزلوا يف مواجهة
املتظاهرين ،ولألسف مازال تعامل
الس�لطة م�ع التظاه�رات يتس�م
بالعنف املفرط والتالعب واملراوغة.

وبين :ان لعن�ة االمري�كان تب�دو
وكأنه�ا مس�ايرة لالح�داث يف
رواي�ة (كوثاري�ا) حي�ث حاول�ت
أن أرص�د التح�والت الت�ي أعقبت
االحتلال و حاول�ت أن أكتش�ف
دورة حي�اة املج�رم يف املجتم�ع
العراق�ي ,وكيف يس�اهم املجتمع
بمختل�ف مؤسس�اته يف تل�ك
الصناع�ة ,التي يربع فيها بش�كل
منقطع النظير .صناعة املجرمني
الصغار الذين يكبر بعضهم حتى
يصبحوا أصناما برشية وربما هذا
ينطبــــق عىل جميع املجتمعات
العربية واإلسالمية.
وبين ان الش�خصيات يف رواي�ة
لعن�ة االمريكان هم حس�ن البطل
ال�ذي تربي يتيما بع�د أن فقد أبوه
وأخ�وه وتربى مع عم�ه الذي فقد
هو أيضا وبعض من أبناءه ورسور
زوج�ة البط�ل وابن�ة عم�ه ،وهي

رشيكت�ه يف كل األحداث التي تدور
يف الرواية وسعيد أخو رسور ،كان
مي�اال للتح�زب ولجن�ي مكاس�ب

ما بع�د االحتلال كم�ا ان الرواية
تعتمد عىل صوتان صوت “حسن”
وص�وت “رسور” يف الحكي.ون�وه

أدب الرحلة العربي الحديث
املراقب العراقي /متابعة...
عندما ظه�رت الرواية نوعا رسديا
يف الغ�رب ل�م تن�ل حظه�ا م�ن
االهتم�ام األكاديم�ي واالهتم�ام
النق�دي يف بداية عهده�ا .لكن مع
الزمن تكرس�ت لها منجزات ُعدت
كالس�يكيات ،وعرف�ت بع�د ذل�ك
تط�ورا كبيرا جعله�ا ترتب�ع عىل
العرش األدبي ،مزيحة كل األجناس
واألن�واع التقليدي�ة م�ن دائ�رة
االهتم�ام ،بل إن كث�رة التنظريات
الت�ي أحاط�ت به�ا يف مختل�ف
الدراس�ات األدبي�ة والتطبيق�ات
النقدي�ة بوأته�ا مكان�ة خاص�ة،
منحته�ا خصوصي�ة الق�درة عىل
اس�تيعاب كل أجن�اس الخطابات
وأنواعه�ا الت�ي ينتجها اإلنس�ان،
بهدف التواصل والتفاعل.
الرحل�ة نوع رسدي عرب�ي عريق.

ق�دم في�ه الع�رب تراث�ا مهم�ا يف
فرتات ازده�ار الحض�ارة العربية
اإلسالمية وانحسارها.
م�ن األن�واع الرسدي�ة التقليدي�ة،
ما قب�ل الروائية ،نج�د الرحلة .إن
الرحل�ة نوع رسدي عرب�ي عريق.
ق�دم في�ه الع�رب تراث�ا مهم�ا يف
فرتات ازده�ار الحض�ارة العربية
اإلسلامية وانحس�ارها .وليس�ت
الرواية ،كم�ا تحققت نوعا رسديا
يف العصر الحديث س�وى «رحلة»
بح�ث واستكش�اف لي�س كم�ا
كان يفع�ل الرحال�ة قديم�ا ،وهو
يجوب الفض�اءات ،ويصف املمالك
واملس�الك ويعدد املهالك ،أو يلتقي
الرج�ال ويأخذ عنهم ،م�ن تاريخ
خروج�ه م�ن موطن�ه إىل أن يعود
إلي�ه .الرواي�ة رحل�ة استكش�اف
للواقع والذات والتاريخ واإلنسان،

«جسر الضلوع» تداخل الخاص
والعام بعد الحرب السورية

املراقب العراقي /متابعة...
ضم�ن إص�دارات دار
للنشر
«العائ�دون
(عمّ�ان/
والتوزي�ع»
ً
حديث�ا
األردن) ،ص�درت
للش�اعر الس�وري كم�ال
جم�ال ب�ك مجموعت�ه
السادس�ة،
الش�عرية
«ج رْ ُ
ْس�
عن�وان
وحمل�ت
ِ
ُّ
الضلوع ،وهذه قصيدتي»،
وه�ي تأت�ي بع�د غي�اب
الش�اعر ع�ن النشر م�ا
يقارب عرشي�ن عامً ا ،بعد
مجموعت�ه «مرثية ُ
الفرات
العتي�ق» الص�ادرة ع�ام
 .2000والشاعر ابن مدينة
البوكم�ال /دي�ر ال� ّزور
(موالي�د  ،)1964ودرس

الفلس�فة وعل�م االجتماع،
ويقيم اليوم يف السويد.
وجاءت «جرس الضلوع»..
يف  102صفح�ة ،متضمنة
إح�دى وأربعين قصي�دة،
يتداخ�ل فيه�ا الخ�اص
والع�ام بع�د الح�رب
الس�ورية ،ويحرض املكان
والضحاي�ا والذكري�ات
ج�ز ًءا أساس� ًيا يف نس�يج
قصائ�د املجموعة .وما بني
ش�ام وفرات يفرد الشاعر
جناح�ي الح�ب والغن�اء
عىل كامل األجزاء املنكوبة
ويعل�و ف�وق أوجاعه�ا
ً
كبيرا م�ن
لتق�ص ع�د ًدا
القصائ�د متفاوتة الحجم،
وتتناول مواضيع ّ
شتى.

بكيفي�ة مختلف�ة ع�ن الطريق�ة
الت�ي س�لكها الرحال�ة مؤسس�ا
لن�وع رسدي ل�ه خصوصيت�ه
ومقاص�ده .إن األح�داث واألزمنة
واألمكن�ة وط�رق السرد الت�ي
نجدها يف الرواية ال تختلف يف مدى
تجليه�ا ع�ن نظريته�ا يف الرحلة،

إال بحس�ب م�ا تفرض�ه قواع�د
النوع يف أي منهما .لقد اس�توعبت
الرواي�ة بعض ثيمات وموضوعات
وتقني�ات الرحل�ة ،بمعناه�ا
التقلي�دي ،ولكنه�ا وظفته�ا بم�ا
يتلاءم مع قواعد الش�كل الروائي
الحدي�ث واملتط�ور م�ع الزم�ن،

«ظالل المفاتيح»
المحو ومقاومة الظالل
لذل�ك يمكنن�ا أن نج�د الكثير من
الروايات تنبني عىل أساس الرحلة
ولكنه�ا تق�دم بطريق�ة مختلفة
عن الرحلة بمعناه�ا القديم.تؤكد
نظرية األجن�اس أن ب�روز األنواع
وتطورها ،وانحسارها واختفاءها
رهين بجملة م�ن الشروط التي
تتحك�م يف واقعه�ا ومآله�ا ،لذلك
نج�د أدب الرحل�ة العربي قد تجدد
يف العصر الحديث ،بس�بب عوامل
كثيرة لع�ل أهمها تطور وس�ائل
النق�ل ،وانفتاح العوال�م ،وازدهار
الس�ياحة .وص�ارت الوس�ائط
املتع�ددة واملتفاعل�ة تس�هم يف
التع�رف على العوال�م املختلف�ة،
وتدف�ع يف اتج�اه «املغام�رة»
به�دف االستكش�اف ،أو فق�ط إىل
«الس�ياحة» لتحقيق متعة عابرة.
س�اهمت التحقيق�ات ،واألفلام

الوثائقية واملوسوعات املختلفة يف
تقدي�م مواد هائلة ح�ول ما يزخر
ب�ه العالم ،يف التحفيز عىل تحصيل
املعرفة واملتع�ة .وكان من آثار كل
ذلك أن صار من يقدم عىل الرحلة،
ول�و ملقاصد ال عالق�ة لها بالرحلة
يف ذاتها (املش�اركة يف مؤتمر) ،من
جهة ،أو للسياحة (إىل بلد أجنبي)،
من جه�ة ثانية ،أو به�دف الرحلة
(من أجل الرحلة) ،من جهة ثالثة،
أن يكتب مش�اهداته وتأمالته وما
تحص�ل ل�ه م�ن خالله�ا ،محاوال
إرشاك الق�ارئ معه يف التعرف عىل
معايناته وما طرأ له أثناء سفره.
كان م�ن نتائج ذلك ب�روز كتابات
كثيرة يف األدب العرب�ي الحدي�ث.
فمتى يكتس�ب هذا النوع رشعيته
الرسدي�ة ضم�ن األن�واع الرسدية
األخرى؟

«متاهات الحقيقة ،الهوية والفعل الحضاري» لماجد الغرباوي
املراقب العراقي /متابعة...
ص�در يف س�يدني ـ أستراليا،
ودار أم�ل الجديدة يف دمش�ق
ـ س�وريا ،كت�اب جديد ملاجد
الغرب�اوي بعن�وان« :متاهات
الحقيق�ة الهوي�ة والفع�ل
الحض�اري» .يق�ع الكتاب يف
 416صفح�ة ،بغلاف للفنان
التش�كييل مص�دق الحبي�ب.
وق�د تناول الكت�اب مجموعة
قضاي�ا منها :قلق املس�تقبل،
الحركات اإلسلامية والحكم،
الع�رب والعن�ف ،املوق�ف من
الغاوين ،رشعي�ة الفتوحات،
واق�ع القص�ص القرآن�ي،
رمزي�ة الجنة والن�ار ،املوقف
م�ن العلماني�ة ،التخن�دق
الخ�رايف ،ف�رص اإلصلاح
الفكري ،التنوير واالس�تالب،
التس�امح وس�لطة الحقيقة،
ّ
املق�دس ورس�وخ الفك�رة،
االشتراكية العلمي�ة ،رشعية
الدول�ة الدينية ،ج�دل الرتاث
واملعارصة ،رهانات العقالنية،
قيمة الفكر التنويري ،مفهوم
النقد الثقايف ،املثقف املستنري،
مس�تقبل الثقاف�ة ،نس�بية
مفه�وم التس�امح ،الدي�ن

والتوظيف الس�يايس ،النظرة
الدوني�ة للم�رأة ،اش�تغاالت
الن�ص القرآن�ي ،قري�ش

اىل رضورة أن :ال نق�رأ الرواي�ة
أو نحاكمه�ا من م�دى مطابقتها
للواق�ع أو م�دى واقعي�ة أحداثها,
ألن�ي أرى أن للرواي�ة واقعه�ا
الخ�اص باعتباره�ا أدب�ا متخيال
بالدرج�ة األس�اس ,وال�ذي بدوره
يأخ�ذ جذوت�ه األوىل م�ن الواق�ع.
وحول التقسيمات اىل ثقافة حالية
وسابقة قال :لو قسمنا الثقافة إىل
س�ابقة وحاليةـ حس�ب التقسيم
الزمن�ي ـ فإن الق�روي مهمش يف
كلتا الثقافتني .وقد صنع له الرسد
العراق�ي والدرام�ا العراقية صورة
نمطية معروفة ,تبخس�ه صورته
الحقيقية علما أن القروي العراقي
ه�و الفلاح والعام�ل واملوظ�ف
والوطن�ي والش�اعر واملقات�ل
والش�هيد والس�يايس والعاش�ق
والدكتات�ور أيضا ً والش�واهد عىل
هذا أكثر من أن ُتحىص.

والس�لطة .وقد كت�ب النارش
على الغلاف األخير تعريفا
بالكت�اب ومم�ا ورد في�ه:

«متاه�ات الحقيق�ة ،بحث�ت
بإس�هاب عن أسباب التخلف،
ورشوط النهوض ،ودور الدين
واإلنس�ان يف الحي�اة .توغلت
عميقا يف بنية الوعي ومقوالت
العق�ل الجمع�ي ،ونظ�رت
على املهمّ �ش واملس�تبعد من
ّ
وكثفت
النصوص والروايات،
النق�د واملس�اءلة ،وتفكي�ك
املأل�وف ،ورص�د املت�داول،
واس�تنطقت دالالت الخطاب
الديني ،بعد تجاوز َ
مس�لَّماته
ويقينياته ،وس�عت إىل تقديم
رؤية مغايرة لدور اإلنس�ان يف
الحياة ،يف ض�وء فهم مختلف
للدين ،وه�دف الخلق .فهناك
تواط�ؤ على ه�در الحقيق�ة
لصالح أه�داف أيديولوجيات
ـ طائفي�ة ومذهبي�ة ـ
سياسية».
جدير بالذك�ر أن املؤلف ماجد
الغرب�اوي باح�ث يف الفك�ر
اإلسلامي ،وله عدة إصدارات
س�ابقة م�ن أهمه�ا« :الضد
النوعي لالستبداد»« ،التسامح
ومنابـــــ�ع الالتس�امح»،
«إخفاق�ات الوع�ي الدين�ي»،
«النص وسؤال الحقيقة».

املراقب العراقي /متابعة...
تكتس�ب املقاوم�ة تعريف�ات متع�ددة ،أو أنها تتخذ أش�كاالً
مختلفة ،غري أن املحور الذي يبقى قائما يتصل بالحق الذي ال
ينتهي بالتق�ادم الزمني ،وبناء عليه ،نقرأ يف مرشوع إبراهيم
نرص الله امللهاة الفلس�طينية ،والس�يما بناها الرسدية ،عددا
م�ن املظاهر الت�ي تتباين بني تمكني الفع�ل الفيزيائي القائم
على املقاومة املادية ،كما يف رواية «زمن الخيول البيضاء» ،أو
املعنوية كما يف رواية «أرواح كليمنجارو» ،أو نقد السياق كما
يف رواية «مجرد  2فقط» ،وأخيرا ً التاريخية يف رواية «قناديل
ملك الجليل» ،مع التأكيد عىل وجود محور يتحدد بتش�كيالت
متع�ددة لرص�د البن�ى السّ �ياقية ،الت�ي تتص�ل بمس�تويات
الرؤي�ة ّ
للتن�ازع بين منطوقين خطابيين يمتثلان لرتاكب
تاريخي ،يتقاطع عىل أرض ال تحتمل التأويل ،فاألرض تعرف
س�كانها وظاللهم ،مهما س�عى االحتلال إىل محاولة طمس
هذا التجذر ،أو محوه بش�تى الوس�ائل والطرق ،كما يف رواية
«ظالل املفاتيح» الصادرة عام  2019عن الدار العربية للعلوم
نارشون.
تع� ّد الرواية جزءا من ثالثة أجزاء أو رواي�ات ،حيث يمكن
أن نقرأ حكاية واحدة تتصل
بثالث�ة منظ�ورات ،أو ثالث
حكاي�ات تحتم�ل منظورا
ً
واح�دا ً
متصلا بعن�وان
ع�ام «ثالثي�ة األجراس».
يف الج�زء األول م�ن هذه
الثالثي�ة يس�تعيد نرص
الل�ه خطاب�ا رسدي�ا ً
متعلقا ً بالزمن ،أو بني
إحداثيتين زمنيتين:
النكب�ة والنكس�ة،
وكأن الرواي�ة تبن�ى
عىل تش�كيل متعال
م�ن االرت�كاز عىل
التعلق أو االرتهان
لقيم�ة ال تنزل�ق
الزم�ن،
م�ع
وهي بذل�ك كامل�كان ،والحق،
والحدث ،والروح .إننا ال يمكن إال أن نلتقط هذا التمثيل
ملعن�ى التجذر بالحق ،أو أن يلتصق اإلنس�ان بما هو له ،وهنا
تبدو املفاتيح ،واألرض ،والقرية متعلقات السرّ د الفلسطيني.
تب�دأ الرواي�ة به�روب «ناح�وم» – الفت�ى الصغير – خلال
املواجه�ات الت�ي بين املقاومين الفلس�طينيني ،والعصابات
الصهيونية  ،1948فيلج�أ إىل حظرية يف منزل مريم التي تعثر
علي�ه مصابا ،فتقدم له ي�د العون ،وتحميه ،ب�ل إنها توصله
إىل منطق�ة آمنة بمس�اعدة زوجها ،ال لشيء إال لكونه ما زال
طفلا صغيراً ،ولديه أم تخ�اف عليه .يبقى ناح�وم عالقا يف
ه�ذه الذكرى ،ويصنع رسديته الخاص�ة لينرشها بني أعضاء
العصاب�ة التي ينتمي إليه�ا .ويتكرر اللقاء م�ع مريم بعد أن
يتحول «ناحوم» إىل عضو القوات اإلرسائيلية ،إذ يكلف بمسح
قري�ة (النبعة الفوقا) التي تحاكي يف تكوينها العلمي أس�ماء
قرى فلس�طينية ،وال سيما صفتي (الفوقا أو التحتا) ،غري أن
ناح�وم يدرك بأنه لن يتمك�ن من ذلك ،كون الظالل لن تتمكن
الجرافات ،وال القوة أن تدفعها عن الرحيل عن أرضها.
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اختبار روبوت للمسبار الروسي
اختت�م اختب�ار الي�د اآللي�ة املنتظ�ر
اس�تخدامها يف مس�بار «لون�ا – »25
(لون�ا –جل�وب) القم�ري الـــ�رويس
ال�ذي يتوق�ع أن يطل�ق إىل القم�ر عام
.2021
وكش�فت ذلك مديرة مخترب الروبوتات
يف معه�د الدراس�ات الفضائي�ة ل�دى

أكاديمي�ة العل�وم الروس�ية ،تاتيان�ا
كوزلوف�ا ،فقال�ت إن الروب�وت ال�ذي
سيس�تخدم لجمـــــ�ع عين�ات من
ترب�ة القم�ر يف قطبه الجنوب�ي جاهز
تماما
وأوضح�ت كوزلوف�ا أن الي�د اآللي�ة
الروس�ية تعد نموذجا مطورا للروبوت

ال�ذي كان يفترض أن يس�تخدم ىف
مس�بار «فوب�وس – غرون�ت» الرويس
الذي تحطم منذ  7أعوام بعد إطالقه إىل
قمر املريخ فوبوس.
يذك�ر أن الروب�وت تم تزوي�ده بكامريا
فيديو ستصور سطح القمر ىف منطقة
قطب�ه الجنوب�ي ومقي�اس األطي�اف

املخص�ص لتحلي�ل مكون�ات الرتب�ة،
وقال�ت املديرة إن املهمة الرئيس�ية
الت�ي أوكل�ت إىل املس�بار
وروبوت�ه تنحصر يف
البح�ث ع�ن آثار
امل�اء على
القمر.

اكتشاف رسوم محفورة على االحجار في «البيرو» عبر تقنية الذكاء االصطناعي
تدخ�ل تقنية ال�ذكاء االصطناعي
يف اس�تخدامات جدي�دة كل ي�وم،
وبفضلها تم التعرف عىل أكثر من
 100ش�كل جديد بما فيها أسماك
وثعابين وص�ور برشي�ة غريبة،
بالقرب من نازكا يف البريو.
فمن�ذ ح�وايل ألف�ي ع�ام ،ابتك�ر
ش�عب جنوب البريو القديم مئات
الرس�ومات الهائلة على األرض،
والتي تعرف اليوم باسم «خطوط
ن�ازكا» ،نظ�را للعث�ور عليه�ا يف
منطقة صحرا نازكا يف البريو.

واس�تخدم العلم�اء تقني�ات
متقدمة الكتشاف  142رسما غري
معروف سابقا ،عبارة عن أشكال
محفورة يف منطقة نازكا.
وت�م تحدي�د أح�د ه�ذه الرس�وم
املكتش�فة حديثا ،والذي يبدو أنه
يمثل ش�خصية برشية ،بواسطة
تقني�ة ال�ذكاء االصطناعي ،وفق
ما ذكرت ش�بكة «فوك�س نيوز»
األمريكية.
ونج�ح الباحث�ون يف جامع�ة
ياماغات�ا ورشك�ة «آي ب�ي إم

الياب�ان» بفض�ل تقني�ة ال�ذكاء
االصطناعي ،بتحديد  142رسما.
وتمث�ل ه�ذه الرس�وم أو األعمال
الفنية الت�ي خلفها ش�عب نازكا
القدي�م ،عددا كبريا م�ن الكائنات
الحي�ة مث�ل األس�ماك والطي�ور
والقرود واإلبل واإلنسان.
وم�ن بين الرس�وم الت�ي ت�م
تحديده�ا ،رم�ز لثعبان برأسين
يب�دو أن�ه يلته�م ش�خصني،
باإلضافة إىل طائر وسمكة وشكل
يشبه البرش.

الزحام قد يجعلك عرضة لإلصابة بورم الدماغ

«تيك توك» يحقق الصدارة بعدد
التنزيل من قبل المستخدمين
واص�ل تطبي�ق الفيديوه�ات القصيرة «تيك ت�وك» تحقي�ق األرقام
املذهل�ة يف عام  ،2019ووصلت عدد م�رات تنزيله أكثر من  1.5مليار
مرة عىل متج�ري أبل وغوغل ،وفق تقرير حدي�ث للموقع اإلحصائي
«سينسورتاور».
التطبي�ق الصيني أصب�ح ثالث أكث�ر تطبيق خارج فئ�ة األلعاب من
ناحية ع�دد مرات التنزيل متفوقا عىل تطبيقي إنستغراموفيس�بوك،
وال يتف�وق عليه س�وى تطبيقي «واتس�اب» و»ماس�نجر» ،وفقا ملا
أورده موقع «جي.إس.إم آرينا».
التقري�ر أرج�ع تف�وق «تيك
ت�وك» إىل الطفرة الكبرية
يف قاعدة مس�تخدميه
يف الهن�د تحدي�دا،
حيث ب�ات الهنود
31
يمثل�ون
باملئ�ة من إجمايل
مستخدميه حول
العال�م ،تيله�ا
الصين ب�ـ 11.5
باملئ�ة والوالي�ات
املتح�دة ب�ـ 8.2
باملئة.
التطبي�ق ال�ذي ظه�ر
قب�ل  3س�نوات فقط ،حصد
يف الرب�ع الثال�ث م�ن  2019أكثر
تنزيل يف متجري «غوغل بالي» و»آب س�تور»،
م�ن  176مليون
علم�ا بأن ه�ذه األرقام ال تتضمن م�ا تم تنزيله عبر املتاجر األخرى
للتطبيقات يف الصني.
ويمث�ل «تيك توك» خطرا كبريا عىل فيس�بوك تحديدا نظرا لش�عبيته
الكبرية وسط املراهقني وهي الرشيحة العمرية ،التي يسعى فيسبوك
الس�تهدافها بش�كل أكرب ،كم�ا أنه التطبي�ق الوحيد ال�ذي ال يمتلكه
فيس�بوك يف مجموعة الـ  5الكبار والتي تضم (واتس�اب وميس�نجر
وتيك توك إنستغراموفيسبوك).

وعلى الرغ�م م�ن
أن تاريخ خطوط
ن�ازكا يع�ود إىل
م�ا قب�ل 400
ع�ام قب�ل امليلاد،
يلفها
فإن الغم�وض ما زال
وكذل�ك الحال بالنس�بة إىل س�بب
إنشائها.
ومن بين النظريات املتعلقة بهذه
الرسومات أنها ربما تكون تقويما
شمسيا بدائيا ،أو نظام ري قديم،
وفقا ملوقع «اليف ساينس».

أج�رى علماء م�ن جامعة مكغي�ل يف مونرتيال
يف كندا دراس�ة حديثة كش�فت ّ
أن نس�بة خطر
اإلصابة ب�ورم يف الدماغ ترتفع مع االنتقال من
العيش قرب شارع هادئ إىل آخر مزدحم.
وتابعت الدراسة ّ
سجالت طبية ملليوني شخص
بين العامين  1991و ،2016وتمّ �ت مقارنتها
بمتوس�ط التعرض اليومي لجزيئ�ات متناهية
الصغر ملدة ثالث س�نوات ،م�ع األخذ يف االعتبار
عوامل الخطر األخرى كالتدخني.
وبحث العلماء يف آثار الجسيمات الدقيقة للغاية
وامللوث�ات الدقيق�ة املنبعثة أساس�ا ً من حركة
امل�رور يف الطرق�ات وح�رق الفح�م .وأظهرت

البيان�ات ّ
أن خطر اإلصابة ب�ورم يف الدماغ زاد
بنس�بة  %10بس�بب التعرض لـ /10000س�م
مكع�ب من الجزيئات متناهي�ة الصغر (UFP:
 )Ultrafine particlesكل يوم.
واعتبر العلماء ّ
أن هذا املعدل س�يؤدي إىل حالة
جديدة من رسطان الدماغ كل ثالث سنوات لكل
 100ألف شخص.
وربط�ت الدراس�ة الحديثة التع�رض للملوثات
الصغيرة برسط�ان الدم�اغ ،إلاّ ّ
أنه�ا دعت إىل
ً
إج�راء املزي�د م�ن الدراس�ات ،وفق�ا للمؤل�ف
الرئييس للدراسة الدكتور سكوت ويتشنثال.

هواوي تكشف عن خفايا لهاتف الجديد
ت�درس رشك�ة ه�واوي الصيني�ة تحويل
الكاميرا األمامي�ة املنبثقة املس�تخدمة يف
نس�خة عام  2019من هات�ف Huawei P
 Smart Zإىل كامريا دوارة يف املستقبل ،كما
ه�و الحال م�ع  Samsung Galaxy A80و
 ،.6 Asus ZenFoneحيث تتجه الرشكة إىل
إع�ادة تدوير تصميم قديم ق�د يكون أكثر
أهمي�ة اآلن عما كان علي�ه يف عام ،2015
حي�ث قدمت ه�واوي يف  11يوني�و 2019
براءت�ي اختراع يف مج�ال التصميم ملكتب
االتحاد األوروبي للملكية الفكرية.
كما أدرج�ت براءتي االخرتاع اآلن يف قاعدة
بيان�ات املنظمة العاملي�ة للملكية الفكرية
ويب�و  WIPOوتم�ت املوافق�ة عليهم�ا يف
نهاية ش�هر سبتمرب ،بحيث تحتوي براءتا
االختراع على ص�ور ممنتجة حاس�وب ًيا
لهاتفني محمولني من جميع الجهات.
وقدم�ت عمالق�ة االتص�االت الصيني�ة يف

ش�هر مايو  2019هات�ف Huawei
 ،P Smart Zوه�و هات�ف بتكلف�ة
منخفضة يتميز بمواصفات جيدة،
باإلضافة إىل كون�ه أول هاتف ذكي
من هواوي يتضمن كامريا س�يلفي
منبثقة مزودة بمحركات.
إىل جان�ب توفير الكاميرا األمامية
املنبثقة لوظيفة الذكاء االصطناعي،
فإنها س�اعدت الرشكة على توفري
شاش�ة عرض كبرية ب�دون نتوء أو
ثقب للكامريا.
ً
ووفقا لبراءة االخرتاع ،فقد اختارت
هواوي كامريا دوارة واحدة بالنسبة
لنم�وذج الهات�ف األول ،بحي�ث إن
الكامريا الخلفية قادرة عىل االلتفاف
حت�ى  180درجة ملواجه�ة املقدمة،
وذل�ك ك�ي تعم�ل ككاميرا أمامية
اللتقاط صور السيلفي.

تعرف على الذهب األحمر وفوائده لجسم االنسان

طريقة الكتابة وسيلة للكشف عن االمراض والكذب
ق�ام باحث�ون من الجامع�ة الوطني�ة لألبحاث
النووية «ميفي» برفقة باحثني أجانب ،بابتكار
طريق�ة ممي�زة تس�مح بتقيي�م الخصائ�ص
الفردية لرسعة الكتابة والضغط الذي يمارس�ه
قلم رصاص أو قلم حرب جاف عىل الورق.
تم خالل هذه الدراسة استخدام طريقة التشتت
الديناميك�ي للضوء بعــــد دراس�ة امليكانيكا
الحيوي�ة لح�ركات الي�د عن�د الكتـــــاب�ة
والرس�م.
وم�ن خلال امل�رور عبر الوس�ائط املعتم�ة
الكثيف�ة (األنس�جة البيولوجي�ة أوال�ورق)،
تنتشر إش�عاعات الليزر على البني�ة الداخلية
لعنارصه�ا وتتحلل إىل العديد من أش�عة الضوء
املركب�ة الدقيقة ،ومع تتداخ�ل األجزاء املتناثرة
م�ن الضوء تش�كل مناط�ق للتداخ�ل اإليجابي
والسلبي ،تسمى بقع الليزر.
يف ح�ال ح�دوث أي حرك�ة يف الوس�ط ،يالحظ
ح�دوث ارتع�اش يف بنية بقع التداخل .يس�مح

تحلي�ل ارتع�اش البق�ع بإج�راء تقيي�م كم�ي
للخصائص الهيكلية لوسط الضوء املتشتت.
ويف ه�ذا الش�أن يتح�دث الباح�ث يف جامعتي
«ميف�ي» وجامع�ة أس�تون الربفس�ور إيغ�ور
ً
قائلا «إن طريق�ة
ميغلينس�كي به�ذا الش�أن
تحليل بقع الليزر حساس�ة للغاية ألي تغيريات
أو تأثيرات ميكانيكي�ة ،حت�ى ل�و حدثت هذه
التغيريات عىل املستوى الجزئي والنانوي.
وبحس�ب رأي العلماء ،يمكن أن تكون الطريقة
فعالة للغاية لدى إجراء عملية التش�خيص عن
بعد ملجموعة واس�عة من األش�خاص املصابني
بأم�راض عصبي�ة وعقلي�ة  -م�رض التوح�د
ومرض الزهايمر وش�لل الرعاش (باركنسون)
والصرع وانفص�ام الش�خصية .على وج�ه
الخصوص ،لدى التعامل مع األطفال ،وسيكون
من املمك�ن من خالل الطريقة التي يرس�م بها
الطفل أو يكت�ب ،تقييم تطور املرض أو فعالية
خطة العالج املختارة وإعادة التأهيل.

يصن�ف عىل أنه أحد من أقدم وأغلى التوابل يف العالم ،حيث
يباع بالغرام ويتطلب إنتاجه جهدا وصربا طويلني عىل مدار
السنة ،إال أن فوائده كثرية ومهمة لإلنسان.
ويحت�اج إنتاج غرام واحد منه قط�ف  150زهرة ،يف الوقت
الذي أش�ارت الكثري من الدراس�ات إىل فوائده للجس�م ،إنه
الزعفران أو كما يعرف بـ»الذهب األحمر» و»زهرة
السعادة».
ويع�رف على أنه أح�د أن�واع التوابل
التي تستخرج من زهرة الزعفران
السوس�ني ،حي�ث يت�م جمعه
من منطقة امليسم والقلم من
داخل الزهرة.
وتتمي�ز صعوب�ة تجمي�ع
الزعف�ران بحص�د أقلام
الزه�رة الرقيق�ة ،ليق�وم
بعده�ا الفالح�ون بعملية
املعالج�ة للحص�ول على
الش�كل الح�ايل ال�ذي يباع.
فوائد الزعف�ران :يعد مصدر
مضاد لألكس�دة :حيث يحتوي
الزعف�ران على م�واد مض�ادة
لألكس�دة الت�ي تحاب�ر م�ا يع�رف

بـ»اإلجه�اد التأكس�دي» يف الجس�م ،وه�ذا اإلجه�اد يؤدي
لتط�ور بع�ض األم�راض يف الجس�م كالرسط�ان وأمراض
القلب.
ويحتوي الزعفران عىل مادة الكروسين ،والتي بحسب عدد
من األبحاث تقلل من أرضار االلتهاب واألكسدة يف املخ ،كما
يساهم بمحاربة ألزهايمر.
تحسين الحال�ة املزاجي�ة :حي�ث أثبت�ت
دراس�ة أن مستخلص الزعفران يزيد
من مس�تويات الدوبامني يف الدم
دون أن يؤث�ر عىل مس�تويات
الهرمونات األخرى ،حيث أن
تن�اول  30ميليغرام يوميا،
يك�ون له مفعول مش�ابه
لألدوي�ة الت�ي تعال�ج
حاالت االكتئاب الخفيفة
واملتوسطة.
تعتبر ع�ادة وض�ع أعواد
م�ن الزعف�ران يف ك�وب
م�اء س�اخن أكث�ر الع�ادات
املتبعة ،كما يمكن تناول بعض
الطعام بعد تن�اول كوب املياه مع
الزعفران.

آلية جديدة لمقاومة العدوى الفطرية في الجسم
حدد باحث�ون آلية جدي�دة تنطوي عىل
ق�درة الجس�م على مقاوم�ة الع�دوى
الفطري�ة ،مم�ا ق�د يس�اعد يف تطوي�ر
األبح�اث ح�ول عالج�ات الرسط�ان
التي تس�تخدم نظام املناعة يف الجس�م
ملكافح�ة األمراض.ففي الدراس�ة التي
نشرت يف مجل�ة وقائ�ع األكاديمي�ة
الوطنية للعل�وم « National Academy
 ،»of Sciencesوج�د العلم�اء أن اثنين
م�ن مس�تقبالت املناع�ة يعملان معا
لتحفيز االس�تجابة االلتهابية يف الجسم

التي تقاوم الع�دوى الفطرية.ومن أجل
مكافح�ة االلتهابات ،يج�ب عىل الخاليا
املناعية ،املعروفة ً
أيضا باسم خاليا الدم
البيضاء ،أوالً تحديد مس�ببات األمراض
الخارجي�ة ،والت�ي ت�ؤدي إىل اس�تجابة
«البح�ث والتدمير» يف جمي�ع أنح�اء
الجس�م ،وكجزء من ه�ذه العملية ،ترد
الخاليا املناعي�ة عىل مجموعات محددة
من املس�تقبالت املناعية للكش�ف بدقة
وفعالية عن األجسام الغريبة.
ولفهم كيفية قيام املس�تقبالت بتحديد

اس�تجابة مناعية ،ابتك�ر فريق العلماء
جزيئني يف ش�كل فطريات ،متعمل عىل
تنش�يط هذه املس�تقبالت ،ث�م الحظوا
كي�ف تس�ببت األنم�اط املختلف�ة يف
مس�تويات مختلف�ة م�ن االس�تجابة
املناعية.وبمقارنة األنماط املختلفة ضد
االس�تجابة لفطرياتها  ،تمكن الباحثني
م�ن رؤي�ة خالي�ا ال�دم البيض�اء أثناء
قيامها بشن أقوى دفاع عندما تم وضع
الجزيئات املرتبطة باملستقبالت عىل بعد
 500نانومرت.

علماء يتوصلون الى
السبب الحقيقي وراء
مرض «السرطان»
يق�ع اللوم كله عىل بروتين الجليكوبروتني
 ،MUC1الذي وبمجردالهجوم املس�تمر من
البكتريي�ا ،يتوقف ع�ن أداء وظيفة وقائية
ويبدأ يف تدمري الخاليا.
ويرتب�ط ح�وايل  %20م�ن جمي�ع األورام
الخبيث�ة بالتهابات ،فريوس�ية أو بكتريية،
والس�بب الرئيسي للرسطان ه�و االلتهاب
الدائ�م ،وصل إىل هذا االس�تنتاج علماء من
الجامع�ة األمريكي�ة يف ن�ورث كارولينا يف
تشارلوت.
ويؤك�د الباحث�ون أن األورام الخبيثة تنجم
عن تفاعل البكترييا والربوتينات الس�كرية
 ،MUCوالتي تبطن الس�طح القمي للخاليا
الظهاري�ة يف الرئتين واملع�دة واألمع�اء
والعيون وبعض األعضاء األخرى.
والحقيق�ة هي أن  ،MUC1ج�زءا ال يتجزأ
من غش�اء الخاليا الظهارية ،يؤدي أساسا
وظيف�ة واقي�ة .وم�ع ذل�ك ،م�ع العملي�ة
االلتهابي�ة املس�تمرة ،يمك�ن للربوتين
الس�كري ،على العكس من ذل�ك ،أن يحفز
العملي�ات املس�ببة لألمراض ،وفق�ا ملوقع
«ميديكال إكسربس».
يق�ول عال�م األحي�اء الرسطان�ي
بينكوموكريج�ي« :إن الهج�وم الجرثومي
املس�تمر على الخلي�ة ينش�ط الذي�ل
الس�يتوبالزمي ،أي الج�زء الداخلي م�ن
الربوتين ،والذي يمكن أن يثري يف املس�تقبل
الرسطان».
ومع ذل�ك ،يقول العلماء ،ال يتحول MUC1
دائمً�ا إىل خلية خطرة .عن�د بعض املرىض،
يس�تمر يف أداء وظيفة مضادة لاللتهابات.
ولكن لم يكتش�ف الباحثون بعد ملاذا يحدث
هذا.

أقوال
من
نور

صحيفة-يومية-سياس��ية-عامة

عن رس�ول الله (صىل الله عليه وآله وسلم):
«م�ا من ولد با ّر ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة،
إال كان له بكل نظرة حجّ ة مربورة.
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سرب بط يكسب
شكوى تطالب بإسكاته

سوريا تقترح على
علماء آثار القرم دراسة
قاع دجلة والفرات

لديه جواسيس داخل «تويتر»

ابن سلمان يشدد مراقبته على وسائل التواصل االجتماعي
املراقب العراقي /متابعة...
رفض�ت محكم�ة بل�دة داك�س
بفرنس�ا دع�وى قضائي�ة رفعها
ج�ار عىل جارته الت�ي تربي البط
يش�كو فيه�ا من اإلزع�اج الكبري
الذي س�ببه له بطه�ا ،وقالت إن
الضوض�اء الص�ادرة م�ن رسب
البط ال تتجاوز الحدود املقبولة.
وكان صاح�ب الش�كوى رّ
عب عن
انزعاج�ه م�ن ضوض�اء رسب
مربية الطيور املتقاعدة دومينيك
دوت ال�ذي يض�م ح�وايل  60بطة
وإوزة عند س�فح جبال البريينيه
بجنوبي غربي فرنسا ،وقرر رفع
األمر للمحكمة.
وانتق�ل صاح�ب الش�كوى م�ن
املدين�ة قبل نح�و ع�ام إىل مكان
يبع�د حوايل  50مترا عن حظرية
الب�ط ،لكن�ه رّ
عّب� ع�ن انزعاجه
الكبري م�ن األصوات التي تطلقها
الطي�ور ،يف حني قال�ت دوت بعد
ق�رار املحكمة «كس�ب البط ..أنا
س�عيدة جدا ألني ل�م أكن أريد أن
أذبح بطي».
وكان�ت محكم�ة أخ�رى غرب�ي
فرنس�ا رفضت دعوى رفعها أحد
الجريان ضد دي�ك يدعى موريس
يطال�ب فيه�ا بإس�كات الدي�ك
وإيقاف صياح�ه املتكرر فجرا يف
جزيرة صغرية قبالة ساحل البالد
املطل عىل املحيط األطليس.
ويسكن الش�اكي املدينة واشرتى
بيتا ثانيا بجوار املنزل الذي يعيش
فيه موريس ،غير أنه انزعج من
صي�اح الديك فجرا وتقدم بدعوى
ضده يطالب فيها بإسكاته.

املراقب العراقي  /متابعة...
األكاديمي�ة
انتق�دت
الس�عودية
واملعارض�ة
مضاوي الرش�يد السياسات
املتبع�ة م�ن قب�ل ويل العهد
الس�عودي محمد بن سلمان
يف السعودية ،وقالت« :حتى
الس�كوت أصب�ح يعتبر
جريم�ة يف مملكة الصمت»،
وتحدث�ت ع�ن اختراق
الس�لطات الس�عودية ملوقع
تويرت من أجل التجسس عىل
مواطنيها.
وقالت الرشيد يف مقال نرشه
موق�ع «ذي ميدل إيس�تآي»
الربيطان�ي إن «ابن س�لمان
يري�د مراقب�ة املخالفين
والقب�ض على املعارضين،
نش�اطات
وتقوي�ض
الس�عوديني الذين يعيشون
يف املنف�ى ،حي�ث يت�م عبر
وس�ائل التواصل االجتماعي
مراقبة الطالب واألكاديميني

والنش�طاء عن كثب ،قبل أن
تقوم القنصليات السعودية
املختلف�ة بإرس�ال امللف�ات
املعدة عنهم إىل الرياض».
وأش�ارت الرش�يد إىل أن
«حكوم�ة الوالي�ات املتحدة
أدان�ت اثنين م�ن املوظفني
الس�ابقني يف «تويتر»
لصال�ح
بالتجس�س
الس�عودية ،وذل�ك بع�د
قيامهم�ا باختراق البيانات
الش�خصية ألكثر من س�تة
آالف حس�اب على «تويرت»،
بما يف ذلك حس�اب معارض
بارز أصبح الحقا مقربا من
الصحف�ي الس�عودي جمال
خاشقجي».
وأضاف�ت أن�ه «يق�ال إن
وكيال س�عوديا هو من جند
املوظفني اإلثنني بعد أن أغدق
عليهم�ا عشرات اآلالف من
الدوالرات والهداي�ا الثمينة،

أما مهمتهم�ا فكانت تتمثل
يف تمري�ر املعلوم�ات ع�ن
منتق�دي النظام الس�عودي
إىل بدر العساكر مدير املكتب
الخاص البن سلمان».
وقالت الرشيد إن «العساكر
ربم�ا يجل�س اآلن يف مكتب
اب�ن س�لمان ،ويفك�ر يف
كيفي�ة احت�واء أح�دث
فضيح�ة وإعادة اكتش�اف

ص�ورة الس�عودية كملاذ
آم�ن للرحلات الس�ياحية
والرتاثية» ،مضيفة أنه «بعد
ه�ذه الحلق�ة األخيرة م�ن
مسلس�ل الفضائح يتهاوى
طاغوت «تويرت» مرة أخرى
م�ن برج�ه العاج�ي بع�د
انكش�اف عمالئه ومبعوثيه
املنترشين يف أنحاء العالم».
وبحس�ب الكاتب�ة ،ف�إن

جزيرة عائمة مصنوعة من النفايات !

املراقب العراقي /متابعة...
صمم مهن�دس الكمبيوتر الفرنسي إريك بيكر،
جزي�رة تش�به جزيرة األحلام ،تجسّ �د مفهوم
البيئ�ة النظيفة ومحاط�ة باملناظر الخالبة ،عىل
بحرية أبيدجان ،وهي املركز االقتصادي لس�احل
العاج بغرب إفريقيا.
تض�م الجزي�رة العائمة املصممة م�ن  700ألف
قطع�ة م�ن النفاي�ات البالس�تيكية ،اثنين من
حمامات الس�باحة ومصممة عىل غرار املنتجع
الس�ياحي بالط�راز الفندق�ي املمي�ز ،لتعزي�ز
الس�ياحة وج�ذب الس�ائحني له�ذا الن�وع م�ن

الس�ياحة املتنقلة.تض�م الجزي�رة قطعتني من
البنغ�ل ،وهو مبنى صغري مكون من طابق واحد
وع�ادة ما ُيس�قف بالقش ،باإلضاف�ة إىل مطعم
ومجموع�ة متنوعة من األش�جار والش�جريات،
اً
فضل عن ممرات للسري تخرج من وسط املباني
الهيكلية العائمة.
أقيم�ت الجزيرة بحس�ب صحيف�ة ”دييل ميل“
الربيطاني�ة ،عىل مس�احة ألف مرت مرب�عَ ،ي ِفد
إليه�ا الس�ائحون عن طري�ق الق�وارب ،وتقدر
تكلف�ة الزي�ارة للي�وم الواح�د م�ا يع�ادل 25
دوالرًا ،وتش�مل وجبة غذائية ورحل�ة بالعبارة،

lاملراقب العراقي /متابعة...
ق�ال مس�ؤولون صيني�ون،إن صيادا
يف منطق�ة منغولي�ا ،أصي�ب بم�رض
«الطاع�ون الن�زيف» بعدم�ا أكل أرنب�ا
بريا ،وس�ط مخاوف م�ن مضاعفات
االضطراب الصحي يف البلد اآلسيوي.
وبحس�ب ما نقلت صحيفة «واشنطن
بوس�ت» ،ف�إن إصاب�ة ه�ذا الصياد،

امرأة تقدم طفلها وجبة للكالب
املراقب العراقي /متابعة...
تج�ردت فت�اة عرشيني�ة
بمحافظة األقرص جنوب مرص،
م�ن مش�اعر األموم�ة ،وألق�ت
جنينه�ا بعد والدت�ه مبارشة ،يف
أح�د الش�وارع
التي تعترب مأوى
لل�كالب الضالة؛
ال لتهـــــا م�ه
والتخلص منه.
تفا صيــــ�ل
الواقع�ة ،ب�دأت
بتلقي مدير أمن
األقصر الل�واء
أيم�ن رايض،
إخط�ارا ً بالعثور
عىل طفل رضيع
بالطرق�ات عمره  5أيام ،ويحمل
مشبكا ً طبيا ً بأرجله مدونا ً عليه
اس�م أم�ه «ن» ،توش�ك ال�كالب
على التهامه.وكش�فت تحريات
األجه�زة األمني�ة ،وتفري�غ

الكامريات ع�ن تفاصيل الواقعة
وهوي�ة أم الطف�ل ،واتضح أنها
فت�اة تبلغ م�ن العم�ر  22عامً ا،
تم�ت خطبته�ا إىل «ع»  27عامً ا
بعق�د قران م�ع تأجي�ل الزفاف
إىل ع�ام ،وخلال
الع�ام التق�ت
خطيبه�ا ع�دة
م�رات وحدث�ت
بينهم�ا معارشة
ونتج الحمل.
وبعد أن وضعت
طفله�ا تخلصت
من�ه خوف�ا ً من
أن يفتضــــح
أمره�ا أمـــام
أهلها؛ بسبب أن
الحمل تم قبل الزفاف الرس�مي،
وتح�رر محضر رق�م 11851
وج�ار
إداري األقصر بذل�ك،
ٍ
عرض املتهمة عىل النيابة العامة
الستكمال التحقيق.

«النظام الس�عودي لم يبادر
إىل حظ�ر «تويرت» وغريه من
وس�ائل التواصل االجتماعي
وذل�ك ألس�باب ،م�ن بينه�ا
أن ابن س�لمان يريد تدشني
حقب�ة جديدة م�ن التواصل
عبر وس�ائل التواص�ل
االجتماعي ،مما يس�مح له
بإطالق حملات دعائية ،إىل
جانب العديد من اإلصالحات
املزعومة».
كما أضافت الكاتبة أن «ابن
س�لمان ش�دد مراقبته عىل
وسائل التواصل االجتماعي،
وجن�د جيش�ا إلكرتوني�ا
لنشر أكاذيب�ه ورص�د
األص�وات املخالف�ة وإن�زال
أش�د العقوب�ات به�ا ،مم�ا
اضط�ر املنفيني يف الش�تات
إىل أخذ زمام املبادرة وتس�لم
راي�ة النضال م�ن نظرائهم
املحارصين داخل البالد».
وبحسب الرشيد« ،يستخدم

اب�ن س�لمان تويتر لرص�د
املخالفين والقب�ض على
املعارضين ،وتقوي�ض م�ا
يمارس�ه الس�عوديون يف
الخارج من نشاطات ،وكثريا
ما كان يتم تبليغ األشخاص
الذين ينتق�دون النظام بأنه
لن يمكنهم تجدي�د جوازات
س�فرهم إال إذا ع�ادوا إىل
بلده�م ،مم�ا جع�ل البعض
منهم يطلب لجوءا سياسيا،
وبق�ي البعض منهم عالقني
يف دول غربية».
إن
الكاتب�ة
وتق�ول
«جواس�يس النظ�ام داخ�ل
«تويرت» كانوا جزءا من اآللة
التي تعد التقارير عن هؤالء
املنفيين وتلح�ق األذى بهم،
خاصة النش�طاء وأصحاب
األص�وات املرتفعة مثل عمر
الزهراني الذي أصبح أيقونة
للمقاوم�ة عبر وس�ائل
اإلعالم».

وت�زداد التكلفة عند اإلقامة لليل�ة واحدة بحيث
تبل�غ  100دوالر.بقي�ت الجزي�رة يف مكانها قبل
تحويله�ا لفن�دق الع�ام امل�ايض ،من قب�ل بيكر
وس�ماها منتجعL’îleFlottanteوتج�ذب 100
سائح أسبوع ًيا ،من بينهم الشغوفون بالسياحة
البيئية من سكان البلدة.
يق�ول بيكر” :ما أجم�ل أن نحول الس�لبيات إىل
إيجابيات يس�تفيد منها البرش ،كهذه الزجاجات
البالستيكية املنترشة هنا وهناك ،تلوث كل مكان
حولن�ا ،وال تحت�اج املس�ألة ملجه�ود دويل ،فهذا
الجهد فردي من شخص مؤمن بالقضية.

بعد «وجبة أرانب» ..شبح طاعون قاتل يخيم على الصين
تأتي بع�د أيام قليلة فق�ط من إصابة
ش�خصني ،يف املنطق�ة نفس�ها ،بنوع
أشد فتكا من العدوى.
وأصي�ب الصي�اد البالغ م�ن العمر 55
عاما ،باملرض ،يف الخامس من نوفمرب
امل�ايض ،وتواص�ل م�ع  28ش�خصا
بع�د ذل�ك الحين ،وه�و ما اس�تدعى
وض�ع الجميع تحت إج�راءات «العزل
الصحي».
ويصي�ب الطاع�ون «الن�ازف» أو
«الدملي» الحيوانات ،باألس�اس ،مثل
القوارض والحرشات ،ويؤدي إىل الوفاة
يف غضون أيام قليلة إذا لم يجر عالجه.
ونقلت األسوشيتد برس عن مسؤولني
يف وزارة الصحة الصينية ،أنه لم تظهر
أعراض الحرارة عىل أي ش�خص ممن
جرى عزلهم من باب االحتياط.
وجرى اتخاذ اإلجراءات الطبية ،وسط
ج�دل يف العاصمة بكين بعدما تأكدت
إصاب�ة ش�خصني بم�رض الطاع�ون
الرئوي.
وتعرضت السلطات الصحية يف الصني
لعدة انتقادات ،بس�بب ما اعترب تأخرا
يف الكش�ف ع�ن اإلصابتين بامل�رض
املع�دي ،لكن ال�وزارة تق�ول إن خطرا
انتشار املرض كان منخفضا للغاية.

دماء  3أشقاء تتحول إلى اللون األبيض!
املراقب العراقي /متابعة...
تس�بب اضطراب وراثي نادر يف تحول
دماء ثالثة أشقاء يعانون من الدهون،
إىل ل�ون أبي�ض مث�ل الحلي�ب ،وفق�ا
لتقري�ر جدي�د نرش حول ه�ذه الحالة
الغريبة.
ويتأل�ف األش�قاء الثالث�ة م�ن ت�وأم
(ذك�ر وأنث�ى) وأخ أكبر س�نا ،ولدوا
جميع�ا لزوجين م�ن أبن�اء العم من
عائل�ة هولندية يف بنس�لفانيا .وعانى
األشقاء الثالثة يف سن املراهقة وأوائل
العرشين�ات ،م�ن
أع�راض غامض�ة،
بم�ا يف ذل�ك نوبات
م�ن آالم يف البط�ن،
وت�م تش�خيصهم
جميع�ا بـ»ف�رط
ثالث�ي غليسيريد
ال�دم» ،وهـــ�و
اضط�راب ش�ائع
يتس�بب يف تكوي�ن
جزيئ�ات دهني�ة
تس�مـــى الدهون
الثالثي�ة (ثالث�ي
الغليرسيد) يف الدم.
واآلن ،عن�د بلوغه�م الخمس�ينات
م�ن العم�ر ،خض�ع األش�قاء الثالثة
الختب�ارات جيني�ة كش�فت أن لديهم
حالة أكثر ن�درة ،تؤثر عىل واحد فقط
م�ن بين كل ملي�ون ش�خص ،وفق�ا
للتقري�ر ال�ذي نشر يف  18نوفمبر يف
مجلة .Annals of Internal Medicine
ويعانــــــ�ي األش�خـــــــاص
املصاب�ون باضط�راب الرتس�بات
الفائق�ة ،املعروف�ة باس�م «متالزم�ة
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الكيلومكرون�ات العائلي�ة» (familial
 ،)chylomicronemia syndromeمن
أكثر من  1000ملليغ�رام من الدهون
الثالثية لكل ديسيلرت من الدم.
وللمقارن�ة ،يجب أن تقل مس�تويات
الده�ون الطبيعي�ة يف ال�دم ع�ن 150
ملغ/ديس�يلرت ،بينما يع�د  500ملغ/
ديس�يلرت ،مع�دال «مرتفع�ا ج�دا» يف
الش�خص الس�ليم ،وفق�ا للمعاه�د
الوطني�ة للصح�ة.ويف املستش�فى،
وصل�ت مس�تويات الده�ون الثالثية
ل�دى األخ الذك�ر من
الت�وأم إىل 5000
مل�غ  /ديس�يلرت،
بينمــــ�ا بلغ�ت
مس�تويات الدهون
لـــ�دى ش�قيقته
نح�و  7200مل�غ/
ديس�يلرت ،يف حين
بلغ�ت املس�تويات
لــ�دى األخ اآلخ�ر
نح�و  6000مل�غ
ديس�يلرت.
/
وللتأكـــــ�د من
التش�خيص الن�ادر
لألخ�وة ،نظ�ر الباحث�ون إىل جين�ات
مرضاه�م ،وعند اكتش�اف الش�يفرة
الوراثي�ة لألش�قاء الثالثة ،اكتش�فوا
جينا واحدا فقط متحورا ،كان أساسيا
لتحطيم الدهون الثالثية يف الجسم.
ووض�ع األطباء حمي�ة غذائية مقيدة
الده�ون لألش�قاء ،والت�ي نجح�ت
يف اس�تقرار مس�تويات الده�ون
الثالثي�ة لديه�م وكبت نوب�ات التهاب
البنكرياس.

املراقب العراقي /متابعة...
اقرتحت إدارة املتاحف واآلثار السورية
عىل العلماء من جامعة سيفاستوبول
الحكومية الروس�ية توس�يع منطقة
دراس�اتهم األثرية لتطال نهري دجلة
والفرات اللذين شهدا منذ قديم الزمان
مالحة متطورة.
رصح بذل�ك رئي�س جامع�ة
سيفاس�توبول يف الق�رم  ،فالديمير
نيتش�ايف ،يف حدي�ث أدىل ب�ه يوم 20
نوفمبر لوكال�ة «ت�اس» الروس�ية.
وأوض�ح أن علم�اء البعث�ة األثري�ة
الروسية والسورية املشرتكة يعملون
حاليا عىل دراس�ة قاع البحر املتوسط
بالقرب من الش�اطئ الس�وري وذلك
بموج�ب اتفاقي�ة موقع�ة م�ع إدارة
املتاحف واآلثار التابعة لوزارة الثقافة
السورية.
واقرتح الزمالء الس�وريون من البعثة
األثرية توس�يع منطقة الدراس�ة كي
تط�ال إضاف�ة إىل املناطق الس�احلية
يف طرط�وس والالذقي�ة حويض دجلة
والفرات.
وحسب املعلومات املتوفرة يف الجامعة
الروس�ية ف�إن نهري دجل�ة والفرات
كانا يس�تخدمان من�ذ قدي�م الزمان
كطريق�ي مواصلات ،حي�ث ظهرت
عىل ضفاف النهرين مستوطنات ،بما
فيها املدن التابعة لحض�ارة الرافدين
العظيمة ما قبل امليالد.

الكويت..أسوأ الدول للمغتربين في 2019
املراقب العراقي /متابعة...
أص�درت مؤسس�ــــــة «
 ،»InterNationsقــــــائم�ة
بتصنيف س�نوي ،بأس�وأ الدول
عامل ًيا ،وأفض�ل الدول ،للمغرتبني
والوافدين يف الخارج ،لعام 2019
وأوضح�ت املؤسس�ة ،أن م�ن

أفض�ل ال�دول للمغرتبين ،دولة
تاي�وان ،وتلتها كل م�ن فيتنام،
الربتغ�ال ،املكس�يك ،إس�بانيا،
وس�نغافورة.وتربعت الكوي�ت،
عىل عرش قائمة أسوأ الوجهات،
إلقام�ة الوافدي�ن ،عامل ًي�ا لع�ام
.2019وشمل االستبيان أكثر من

 20ألف مغرتب من  182جنسية،
وتصدرت الكويت اسوأ الوجهات
لعام  ،2019ويس�تند االستبيان
لعوام�ل مختلف�ة ،كرفاهي�ة
الحياة وس�هولة التأقلم والحياة
العائلية ،والعم�ل واألمور املالية
وغريها.

من مصر إلى مكة ثم فرنسا

رحلة مصحف نادر تحول إلى مزار في المغرب
املراقب العراقي /متابعة...
يتفح�ص س�عيد الجدياني رئيس الن�ادي املغربي
للمخطوطات واملسكوكات وسط مكتبته العامرة
بالتح�ف الفني�ة بمدينة آس�في املغربية مصحفا
صغيرا كأن�ه ي�راه ألول م�رة ويقل�ب وريقات�ه
الدقيق�ة بعناي�ة كبيرة ،ويدق�ق عبر مكرب خط
النظ�ر يف خطوطه الجميلة م�رة تلو األخرى وهو
يظهره لعدد م�ن زائريه
وأصدقائه.ويقول سعيد
«جل�ويس
الجديان�ي
يف ورش�تي بين ه�ذه
املخطوط�ات الرتاثي�ة
وإعادة البحث يف تاريخها
ومصادرها مريح للنفس
ومله�م للسير يف طريق
العل�م والعمل».ويعم�ل
س�عيد ،ابن مدينة آسفي
حارضة املحيط األطليس
املعروفة بصناعها املهرة،
يف صناعة الخزف الفاخر
عىل جمع قطع تراثية وتحف يتجاوز عددها ثالثة
آالف قطعة فنية مرتبة األسماء واملصادر يف سجل
خاص.
ويج�د املتجول بين مجموعت�ه الش�خصية كتبا
متنوعة بأحجام وأش�كال جميلة تصل يف مجملها
إىل أكث�ر م�ن  70كتاب�ا تت�وزع ما بين املصاحف

القديم�ة وكت�ب الط�ب والفل�ك واللغة والش�عر
والبرصي�ات وعل�م املنط�ق ،عم�ر بعضه�ا ثالثة
قرون.
ويحكي سعيد ،املعروف بولعه الشديد بالرتاث ،أنه
أحب جمع النق�ود القديمة واملس�كوكات األثرية
والطواب�ع الربيدية منذ طفولت�ه ،ليجد فيه متعة
كبيرة تظهر له الجانب املشرق من تاريخ املدينة
والبل�د وحت�ى تاري�خ
اإلنسانية.يتحدث سعيد
ع�ن تحف�ه بكثير م�ن
الفخر واالعت�زاز ويقول
إن مصحف�ا صغريا جدا
تلق�اه هدي�ة م�ن أخيه
األكبر ه�و األق�رب إىل
روح�ه ،ويعتبر نفس�ه
محظوظا ج�دا لحيازته
مخطوط�ا ن�ادرا ال ترى
خطوط�ه بغير مكبر
الخط أو امليكروس�كوب
الضوئي ويعترب خطاطه
مبدع�ا حقيقيا.ويفي�د ب�أن الروايات الش�فوية
املتوارثة ُتجمع عىل أن هذا املصحف الصغري خرج
م�ن صعي�د مرص عبر أحد س�كانها ال�ذي قصد
مكة للحج وأهداه ألح�د الحجاج املغاربة ،ويقول
إن املس�لمني يتبادل�ون الهدايا يف البقاع املقدس�ة
ويحرصون أن تكون من أنفس مما حملوا معهم.

النمسا تعتزم تحويل منزل هتلر الى مركز للشرطة
املراقب العراقي /متابعة...
تعت�زم الرشطة بمدينة “براوناو أَم إن” النمس�اوية اس�تخدام
املن�زل ال�ذي عاش في�ه الزعي�م النازي أدول�ف هتل�ر أوىل أيام
حيات�ه ،ألغراض رشطية ،وذلك حس�بما أعلن�ت وزارة الداخلية
النمس�اوية.وقالت الوزارة إن قيادة الرشطة يف املنطقة اإلدارية
الت�ي يقع بها املنزل ،وكذل�ك اإلدارة العامة للرشطة يف املنطقة،
ستتخذان من املنزل مقرا لهما بعد إعادة تصميمه.
وأعلن�ت ال�وزارة أنه س�يتم اإلعالن خالل الش�هر الج�اري عن
مس�ابقة معماري�ة عىل مس�توى االتحاد األوروب�ي إلعداد بناء
املنزل بالش�كل الذي يتلاءم مع األغراض الجديدة ،وأنه س�يتم
اإلعالن عن نتيجة املسابقة خالل النصف األول من عام .2020

وأوض�ح وزي�ر الداخلي�ة النمس�اوي ،فولفغانغ بيش�ورن ،أن
اس�تخدام من�زل هتلر من جانب الرشطة “س�يبعث رس�الة ال
يمك�ن إس�اءة فهمه�ا ،مفادها أن ه�ذا املبنى فق�د ولألبد دور

التذكير بالنازية”.يش�ار إىل أن الزعي�م الن�ازي أدول�ف هتل�ر
( )1889-1945قىض أول شهور حياته يف هذا املبنى.
وأصبح منزل هتلر بعد مصادرته من قبل الس�لطات النمساوية
عام  2017ملكا لجمهورية النمسا.
وتس�عى النمس�ا من خالل مص�ادرة املنزل وإع�ادة تصميمه،
للحيلولة دون جعل املنطقة مزارا للنازيني الجدد.
وم�رت إج�راءات املص�ادرة بخالف قانون�ي طويل بين املالكة
الس�ابقة للمبن�ى والدولة النمس�اوية بش�أن قيم�ة التعويض
الواجب تقديمه للمالكة.
وحصلت املالكة الس�ابقة للمبنى حتى اآلن عىل  812ألف يورو،
عىل سبيل التعويض

