
برزاني يعيد تدوير »حلم« الدولة الكردية مستغاًل ازمة الحكومة المركزية واالنشغال بالتظاهرات 
بدعم امريكي صهيوني...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
بأزم�ة  الحكوم�ة  انش�غال  ظ�ل  يف 
التظاه�رات التي انطلقت م�ن العاصمة 
بغ�داد وتمددت اىل املحافظ�ات الجنوبية 
والتي اس�تمرت مع انقطاع قصري طيلة 
الش�هر امل�ايض وتفاقم�ت م�ع نهايت�ه 
وبداية الش�هر الج�اري، تس�تغل بعض 
االط�راف السياس�ية يف اقليم كردس�تان 
الس�يما التابعة ملس�عود برزان�ي إلعادة 
تدوي�ر تحركاتها الس�ابقة ، بم�ا يتعلق 
بحل�م الدول�ة الكردي�ة وإع�ادة الهيمنة 
عىل املناط�ق املتن�ازع عليها واالنتش�ار 
ع�ىل  للس�يطرة  كرك�وك  محافظ�ة  يف 
مقدراتها.وتأت�ي تل�ك التح�ركات بدعم 
مب�ارش من قبل الكي�ان الصهيوني الذي 
يرى يف اقليم كردس�تان مشرتكات كثرية 
تجمع الطرف�ن وتحققان ذات االهداف، 
له�م يف  الداعم�ن  اوائ�ل  ل�ذا كان م�ن 
االس�تفتاء الفاش�ل الذي اطلق�ه بالرغم 
من املعارضة االقليمية والدولية.وتحاول 
االدارة االمريكية تعقيد املش�هد السيايس 
يف العراق، وايج�اد اكثر من ازمة يف البالد 
، إلش�غال الطبق�ة السياس�ية الحاكمة، 
وال�رأي العام بجملة م�ن االزمات تزامناً 
مع تحركاتها النجاز ما يعرف ب�«صفقة 
القضي�ة  اىل تذوي�ب  الس�اعية  الق�رن« 

الفلسطينية.
مراقبون للشان السيايس استبعدوا قدرة 

االقليم يف العودة اىل »انتحار االس�تفتاء« 
بع�د ان تذوق�وا مراراته يف ع�ام  2017 ، 
مؤكدين ان انش�غال الحكومة ال يفس�ح 
املجال امام الربزان�ي للتحرك ألنه يواجه 
بمعارض�ة اقليمية متمثلة برتكيا وإيران 

وسوريا.
وبهذا الجانب يرى املحلل السيايس صباح 
العكي�ي، ان الكرد من�ذ دخولهم للعملية 
السياس�ية اىل اليوم، يراهن�ون عىل حلم 
الدول�ة الكردي�ة وطموح الس�يطرة عىل 
املناطق املتنازع عليها واستعادة كركوك.

وقال العكيي يف حديث خص به »املراقب 
ان »هنال�ك خارط�ة طري�ق  العراق�ي« 
يراه�ن عليه�ا الكرد ع�رب تفعي�ل املادة 
)140( واع�ادة الس�يطرة ع�ىل كرك�وك 

ونرش البيشمركة فيها مجدداً«.
دولي�ة  ارادات  هنال�ك   « ان  وأض�اف 
وإقليمية تحول دون تش�كيل حلم الدولة 
الكردية، وهذا يجعل م�ن عودة الكرد اىل 

االستفتاء بمثابة أالنتحار ».
ولف�ت اىل ان » الك�رد ليس�وا جميعه�م 
م�ع االنفص�ال الن الكث�ري م�ن االطراف 
املعارضة ، تدرك حجم الخطر الذي يحدق 

بها من عودة املقامرة باالستفتاء ».
وأشار اىل ان »االدارة االمريكية وان كانت 
تس�عى اىل تقسيم البلد لدويالت، وتراهن 
ع�ىل ذل�ك، اال انها ليس�ت لديه�ا حليف 
ثاب�ت ورسعان ما تتخىل عم�ن تدعمهم 

بسهولة«.
من جانبه يرى املحلل الس�يايس محمود 
الهاش�مي، ان »األمريكان خدع�وا الكرد 
كث�رياً يف احالمه�م ، وخذلوهم س�واء يف 

العراق أو سوريا«.
ب�ه  الهاش�مي يف حدي�ث خ�ص  وق�ال 
»املراق�ب العراقي« ان »مس�عود بارزاني 
يس�تغل اي فرص�ة إلث�ارة ازم�ة بالبل�د 
بتحري�ك م�ن ق�وى دولية وعىل راس�ها 

االدارة االمريكي�ة«.
وأضاف ان » الخالف الس�يايس ال يوسع 
ل�ه الطري�ق لتحقيق أوهامه باس�تعادة 
ذل�ك  يف  الن�ه  عليه�ا  املتن�ازع  املناط�ق 
املركزية  بالحكوم�ة  س�يخرس حلف�اؤه 
الذي�ن تجمعه�م مع�ه عالق�ات وطيدة 

واغذدقوا عليه بالكرم مثل عبد املهدي«.
ولف�ت اىل ان »قضي�ة االس�تفتاء تواجه 
بمصدات عديدة ، وأصبحت درساً للكرد ، 
وال يمكن ان يجازفوا به مجدداً وان كانت 
االجواء الحالية الجارية يف البلد قد تعطي 
مس�احة من الحرية للكرد بالتحرك تحو 

أهدافهم ».
يش�ار اىل ان االس�تفتاء ع�ىل اس�تقالل 
كردستان العراق كان قد عقد يف يوم)25 
الحكوم�ة  واتخ�ذت   ،)2017 أيل�ول 
بع�ده جمل�ة من االج�راءات العس�كرية 
والقانوني�ة بح�ق االقليم لتج�اوزه عىل 

الدس�تور.

سواريز يغيب عن برشلونة مباراتين

مختصــون : 
تحــويــل الـــروايات

 الى افــــالم ال 
ينجـــح دائمـــا 

العمل توطن
 راتب المعين 

المتفرغ
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اكد تحالف »الفتح« اليوم األحد ، ان رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي سيقدم استقالته 

بعد وجود البديل. 
وقال عضو التحالف حنن قدو، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان�ه »ال يوجد 
اىل اتف�اق حت�ى الس�اعة عىل بدي�ل عادل 
عب�د امله�دي، فهن�اك مخاوف م�ن ادخال 
الع�راق بنفق مظل�م إذا قدم�ت الحكومة 

استقالتها«.
وأصاف »اننا نعتقد أنه من الرضوري جداً 

أن يق�دم عبد امله�دي اس�تقالته من أجل 
تش�كيل حكوم�ة ترصي�ف أعم�ال، حتى 

تكون هناك انتخابات مبكرة«.
ولف�ت اىل أن »ح�وارات الكتل السياس�ية 
عن ايجاد بديل لعبد املهدي حتى الس�اعة 
هي بدون أي نتائج واتفاقات وتوافقات«، 
متسائالً »هل ستوافق الجماهري املنتفضة 
ببديل عبداملهدي، الذي س�وف يتم اختياره 
من قبل الكتل واألحزاب السياس�ية، فبكل 

تأكيد سوف يتم رفضه«.

أكد النائب يونادم كنا، اليوم األحد، أن الضغط 
الجماه�ريي س�اهم بتذوي�ب قوان�ن كانت 

»مجمدة« منذ أعوام.
وقال كنا يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الح�راك الجماهريي خدم الع�راق كثرياً، 
حي�ث أن هن�اك العدي�د م�ن القوان�ن الت�ي 
كانت غري مفعلة منذ س�نن ط�وال وبعضها 
من�ذ عام�ي 2008 و2009 كقان�ون حماية 
املنتج املح�ي واختيار أعضاء مجلس الخدمة 
االتح�ادي«، مبين�اً أن »جمي�ع تل�ك القوانن 

واإلج�راءات ت�م تفعيله�ا وامل�ي به�ا بع�د 
الضغط الجماهريي«.

وأض�اف أن »اس�تمرار انعقاد الجلس�ات هو 
أم�ر رضوري بانتظار وص�ول قوانن مهمة 
تخدم الشعب بغية إقرارها، إضافة إىل قوانن 
مضينا بها كقانون إلغاء امتيازات الرئاسات 
والدرجات العليا وإلغاء الجمع بن الراتبن«، 
الفت�ًا إىل أن »الح�راك والتظاهرات س�اهمت 
برسعة إنجاز العديد من املش�اريع والقوانن 

ومحاسبة الفاسدين ودفعهم إىل القضاء«.

الفتح: عبد المهدي سيقدم استقالته بعد وجود البديل

الضغط الجماهيري يسهم بتذويب قوانين مجمدة 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
م�ا زالت الرشكات االجنبية ضمن اتفاق جوالت الرتاخيص 
النفطي�ة لم تلتزم بفقرات عقودها التي وقعتها مع وزارة 
النف�ط , بالرغم م�ن كونها مجحفة للعراقي�ن , حيث لم 
يراعى مصلحة البالد يف تلك العقود والتي س�ببت فضيحة 
عاملية سميت )اونا اويل( والتي صداها ما زال لحد االن يف 
املحاك�م االوربية , بينما الفاس�دين يف العراق خرجوا منها 

دون اية مسائلة قانونية.
وزارة النفط الحالية تح�اول ان توهم العراقين بأن هناك 
تعدي�الت عىل عقود الرتاخيص النفطية مطلع العام املقبل 
وه�ي أكذوب�ة يعلمه�ا رج�ال القان�ون والوزارة نفس�ها 
بأس�تحالة احداث اي تغيري يف تلك العقود التي اعدت بدقة 

عالية.
وهناك من يحمي هذه الرشكات من السياسين ,فكلما تم 
طرح عق�ود تلك الرشكات ملعرفة طبيع�ة تعاقداتها حيث 
نرى ان هناك بعض السياسين يحاولون جادين بغلق هذه 
املناقش�ات ,وهو امر تكرر كثريا يف الس�نوات االخرية ,ولم 
يتوق�ف االمر عن ذل�ك فالعراق يبيع النفط اقل من س�عر 

الربنت بسبع نقاط والنعلم ملاذا.
فرشكات الرتاخيص تحرص عىل تكوين لوبي للدفاع عنها 

م�ن خالل الرش�اوي التي يت�م دفعها لبع�ض املتنفذين يف 
العملية السياس�ية حتى يغض�وى النظر عن االرضار التي 
تس�ببها خاصة يف البرصة التي انعدمت فيها الزراعة جراء 

التلوث النفطي.
العق�ود كتب�ت باللغ�ة االنكليزي�ة واش�رتطت ال�رشكات 
االجنبي�ة اللج�وء اىل املحاك�م الغربي�ة ب�دال م�ن املحاكم 
العراقي�ة , فضال عن االنتاج يكون م�ن فوهة البرئ وليس 
ع�ىل كمي�ة االنتاج وهو اخط�ر يشء يف عق�ود الرتاخيص 
النفطي�ة التي هيمنة ع�ىل معظمها ال�رشكات االمريكية 

والربيطانية.
ويقول الخبري االقتصاد الدكتور عبد الرحمن املشهداني يف 
اتص�ال مع ) املراقب العراقي(: وزارة النفط تحاول ما بن 
الحن واآلخر بالرتويج عن قدرتها يف تغيري عقود الرتاخيص 
النفطية وهي كذبة تقوم بها الوزارة ملواجهة االحتجاجات 
الش�عبية , الن يف حقيقة االمر ان الوزارة التستطيع تغيري 
اي يشء يف تلك العقود وهي تعلم ذلك بسبب كتابتها باللغة 
االنكليزية وعدم الس�ماح للعراق بتغيري بنود االتفاق الذي 
شبه بأنه حلقة متقنة اليمكن للقضاء العراقي التدخل به 

وهو رشط رئييس لتلك الرشكات االجنبية.
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أكدت كتلة صادقون الربملانية، 
اليوم األحد، ان املرحلة الحالية 
تتطل�ب اجراء اصالحات تتالئم 

مع خطاب املرجعية.
وقال�ت الكتلة يف بي�ان تابعته 
إن  العراق�ي«،  »املراق�ب 
الحالي�ة تتطلب منا  »املرحل�ة 
عاجل�ة  سياس�ية  اصالح�ات 
نيابية عالية تنس�جم  وجهودا 
الدينية  املرجعي�ة  مع خط�اب 
االخ�رية التي أك�دت عىل اجراء 
ورسيع�ة  جريئ�ة   تغي�ريات 
السياس�ية«،  العملي�ة  داخ�ل 
داعية، »رئاس�ة مجلس النواب 
والكتل السياس�ية اىل »االرساع 
جلس�ات  انعق�اد  ع�ودة  يف 
مجلس النواب من اجل ترشيع 

تنفيذ  املهمة ومتابعة  القوانن 
الت�ي  الحكومي�ة  الق�رارات 
تس�اهم يف تحقيق اإلصالحات 
املنش�ودة ومطالب املتظاهرين 

املرشوعة«.
وأض�اف البي�ان، أن »مجل�س 
ل�ه دور مه�م يف  الن�واب كان 
مطال�ب  م�ن  ج�زء  تحقي�ق 
املتظاهري�ن الس�لمين واقرار 
تتطل�ب  مهم�ة  اصالح�ات 
الوت�رية  ذات  ع�ىل  االس�تمرار 
الفت�اً  فيه�ا«،  انطل�ق  الت�ي 
انعق�اد  يف  »التلك�وء  أن  إىل 
جلسات مجلس النواب يتحمل 
املجل�س  رئاس�ة  مس�ؤوليتُه 
التي لم تس�تطيع ضبط إيقاع 

الجلستن املاضيتن«.

النفط تدعي اجراء تغييرات بجوالت التراخيص ومراقبون يكذبوها
صادقون: المرحلة تتطلب اصالحات 

تتالئم مع خطاب المرجعية

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
ثالثة ايام والربملان والحكومة ملتزمان بصمتهما 
حيال االوضاع الراهن�ة مع تزايد حدة التظاهرات 
واالحتجاج�ات، فمجل�س الن�واب ينتظر حضور 
عب�د املهدي الس�تئناف عقد جلس�اته والحكومة 
تستمع ملطالب الشعب وسط تحذيرات من ركوب 

موجة االحتجاجات من قبل جهات خارجية.
ف�اىل ذلك يؤكد تحالف الفت�ح أن قرار تعليق عمل 
الجلس�ات ق�رارا غري موف�ق وجاء وفق�ا إلرادات 
بع�ض الكت�ل السياس�ية التي تري�د تعطيل عمل 
أن يت�م عق�د  الترشيعي�ة، مس�تبعدا  املؤسس�ة 

جلسات قريبة خالل االيام املقبلة.
وأك�د الفتح أن اقال�ة عبد املهدي ام�ر صعب ألن 
ايج�اد البديل امرا صعباً، وإجراء غري كفيل بعودة 
املتظاهرين اىل بيوتهم.من جهته اعترب النائب عن 
تحالف الفتح محمد كريم، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراقي« إن »قرار رئاس�ة الربملان برفع جلسات 
مجل�س الن�واب اىل حن حض�ور رئي�س الوزراء 
ع�ادل املهدي لي�س فيه أي ثغ�رة قانونية«، لكنه 
اش�ار اىل أنه »كان من األجدر ان تستمر الجلسات 
لغرض مناقش�ة وحس�م امللفات التي من شأنها 

ارضاء الش�ارع العراقي«.واضاف كريم، أن »قرار 
تعليق الجلسات لم يكن قرار هيئة رئاسة الربملان 
بق�در م�اكان خض�وع إلرادات الكتل السياس�ية 
التي اش�رتطت عدم عقد جلسة للربملان اال يف حال 
حضور عبد املهدي اىل مبن�ى الربملان«، معربا عن 

»اسفه لعدم مماطلة رئاسة الربملان لذلك«.
و عد ذلك ب� »التعطيل لعمل املؤسس�ة الترشيعية 
الح�زم  ام�ام تمري�ر مزي�د م�ن  وعائ�ق كب�ري 
االصالحية«.واستبعد أن »يتم عقد جلسة للربملان 
ي�وم غ�د االثن�ن خصوص�ا وأن�ه لم يك�ن هناك 
مس�تجد ح�ول حضور عب�د امله�دي اضاف�ة اىل 
اس�تمرار االزم�ة السياس�ية لذاتها«.وبخصوص 
قيادة التظاه�رات الحالية رأى كري�م أن »العائق 
الكبري هو عدم وجود مطالب واضحة للتظاهرات 
وذل�ك لعدم وجود قي�ادة واضح�ة للتظاهر وهذا 
مايضعن�ا ام�ام ع�دة تس�اؤالت«.واكد كريم، ان 
»اقال�ة عبد امله�دي من منص�ب رئاس�ة الوزراء 
ليس حال للمش�كلة، ألن ايج�اد البديل امر صعب 
بسبب إستحالة ايجاد ش�خص يحظى بمقبولية 

الجميع«.
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رفض واسع لتعطيل »المؤسسة التشريعية« ودعوات الستئناف عقد الجلسات

أك�د النائب ع�ن تيار الحكم�ة عي البدي�ري، اليوم 
األحد، ان بعض الكتل والتيارات السياس�ية حاولت 

ركوب موجة التظاهرات لكنها فشلت.
وق�ال البديري يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي«، 
»بع�ض الكتل السياس�ية والتي�ارات حاولت ركوب 
املوج�ة وقيادة التظاه�رات، إال أنها ل�م تفلح كون 
الش�ارع رفضها بش�كل قطعي”، مبين�ا أن “تغيري 
النظام الحايل للرئايس سيس�هم يف فك االحتجاجات 
الش�عبية«.وأضاف أن “ع�ددا من الكتل السياس�ية 
داخ�ل الربمل�ان تتح�رك لتغي�ري النظ�ام الس�يايس 
للب�الد من برملان�ي اىل رئايس لحل أزم�ة التظاهرات 
“غي�اب  إن  إىل  الفت�ا  الش�عبية”،  واالحتجاج�ات 
قي�ادة التظاهرات تس�بب بتحقيق بط�يء ملطالب 
املحتجن”.ولف�ت اىل أن “تحقي�ق املطالب يجب إن 
يتم عرب وضع ج�دول زمني قصري أمام املتظاهرين 
بحس�م ش�خصية تق�ود الب�الد والذه�اب نحو حل 

الربملان بشكل فوري ورسيع”.

نائب: بعض الكتل السياسية 
حاولت ركوب الموجة وفشلت املراقب العراقي/ متابعة...

أكد قائد الثورة االس�المية آية الله الس�يد 
ع�ي الخامنئي أن ع�داء امريكا للش�عب 
االيراني كان قائما عىل الدوام وان الخالف 
ب�ن الجانب�ن يع�ود مل�ا قب�ل الس�يطرة 
ع�ىل وكر التجس�س االمريكي )الس�فارة 
االمريكي�ة الس�ابقة يف طه�ران(، معتربا 
امريكا اليوم أضعف مما كانت عليه لكنها 

اكثر وحشية ووقاحة.
اس�تقباله  خ�الل  الث�ورة  قائ�د  واش�ار 
حش�دا ض�م االالف من التالم�ذة والطلبة 
الجامعي�ن م�ن مختلف انح�اء البالد، اىل 
ان »البع�ض يحّرفون التاري�خ بالقول ان 
الخالف�ات بن الش�عب االيران�ي واالدارة 
االمريكي�ة كانت ق�د بدأت منذ الس�يطرة 
عىل وكر التجسس االمريكي )عام 1979( 

اال ان الخالف�ات كانت قد بدات منذ 19 آب  
عام 1953 )اسقاط حكومة مصدق( وما 

قبله«.
وأكد، أن »طبيعة امريكا ومنذ العام 1963 
حي�ث قام النظام العميل له يف ايران بنفي 
االم�ام الخمين�ي )رض( ولغاي�ة االن ل�م 
تتغ�ري اطالق�ا، فام�ريكا هي نفس�ها؛ اذ 
ان ذات الصف�ة الوحش�ية والدكتاتوري�ة 
العاملي�ة وذات النزع�ة الرشي�رة والعابرة 
للح�دود مازالت امريكا تتص�ف بها اليوم 
ايضا«.واعترب س�ماحته ان »امريكا اليوم 
اضعف مم�ا كان�ت عليه يف الع�ام 1963 
لكنها اكثر وحشية ووقاحة«، موضحا أن 
»امريكا عادت الشعب االيراني عىل الدوام 
وحت�ى انه�ا اس�قطت يف عه�د الطاغوت 
حكوم�ة وطنية يف الع�ام 1953 وبطبيعة 
الحال ف�ان تلك الحكوم�ة كانت مقرصة 

ايضا حينما وثقت بامريكا«.

تفاصيل اوسع صفحة 4
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المراقب العراقي/ بغداد...
أعلين مجلس املفوضين يف املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات، رياض البدران، تمديد 

فرتة التحالفات االنتخابية
الرسيمي  الناطيق  املجليس  عضيو  وقيال 
باسيم املفوضيية ريياض البيدران، يف بيان 
تلقيت »املراقيب العراقي« نسيخة منه، إن 
»املجليس وافق عىل تمديد فيرتة التحالفات 

االنتخابيية لغايية نهايية اليدوام الرسيمي 
ليوم االحيد املوافق  2019/11/17 بدال من 
يوم 2019/10/31 وسييكون يوم االربعاء 
2019/11/20 املوعد الجديد الستالم قوائم 

املرشحن«.
وأضياف، أن »ذلك يأتيي التاحية املزيد من 
واملرشيحن  السياسيية  لالحيزاب  الوقيت 
الدخول يف التحالفات االنتخابية وتسجيلها 

ليدى دائيرة شيؤون االحيزاب والتنظيمات 
اسيتعدادا  املفوضيية  يف  السياسيية 
للمشاركة يف انتخابات مجالس املحافظات 
اجراؤهيا  املقيرر  باقلييم  املنتظمية  غير 

يف2019/4/1«.
يذكير ان املفوضيية تواصيل اسيتعداداتها 
املحافظيات  مجاليس  انتخابيات  الجيراء 
وقطعت شوطا مهما من تلك االستعدادات.

المراقب العراقي/ ذي قار...
املهنيدس  بغيداد  محافيظ  اعلين 
مبيارشة  العطيا،  جابير  محميد 
مديرييات الرتبية بإعالن االسيماء 
النهائية للفائزين بالتعين، مشرا 
اىل الرشوع بإصدار األوامر االدارية 

للمديريات التي انجزت القوائم.
وقيال العطا يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إن »مديريات 
الرتبية التيي انجيزت االعرتاضات 
سيتبارش الييوم بإعيالن االسيماء 
النهائيية عيىل املوقيع االلكرتوني 
الويب  للمحافظة واملديرييات عىل 

سيايت وكذلك يف مواقيع التواصل 
االجتماعي«، موضحا بان »األوامر 
االدارية ومصادقة املحافظ ستاتي 

بالتزامن مع نرش االسماء«.
واكد العطيا، أن »االسيبوع الحايل 
سيشيهد االنتهياء وحسيم مليف 

الوظائيف  لجمييع  التعيينيات 
االداريية وكذليك املتقدمن بصفة 
معلم ومدرس«، الفتيا اىل أن »عدد 
تليك الدرجيات بلغ نحيو 900,12 

درجة«.
ونوه اىل »شمول جميع املحارضين 
باملجيان بالعقيود«، مسيتدرًكا يف 
الوقت ذاتيه اىل »حصول املوافقات 
الدفعة  األوليية إلدراجهيم ضمين 
الثانيية مين التعيينيات التيي قيد 
تصيل اىل 30 اليف درجية وظيفية 
يف مديرييات الرتبية وضمن حركة 

املالك لعامي 2019-201٨«.

المراقب العراقي/ بغداد...
بينيت النائب عين تحاليف البناء عاليية نصيف، 
ان اسيتجواب رئييس اليوزراء عيادل عبيد املهدي 
داخل الربملان يجري كأي اسيتجواب اخر للوزراء، 
ويحتياج اىل 25 توقيعا، الفتة اىل ان النواب جمعوا 
50 توقيعا الستجواب عبد املهدي داخل الربملان.

وقالت نصيف يف ترصيح اطلعت عليه »املراقب 
العراقيي« ان “احيداث التغيير السييايس يف 
البليد يتم عن طرييق اتجاهن اولهميا، تقدم 
الحكومة استقالتها وعىل اثر ذلك يكلف رئيس 
الجمهوريية الكتلة االكرب بتشيكيل حكومة 
جدييدة، او يحصيل توافيق عىل اسيم معن 

لتشكيل الحكومة، يف حن ينص االتجاه االخر عىل ان 
الربملان بامكانه حل نفسيه بتصويت ثلثي اعضائه، 
او يقدم رئيس الحكومة طلبيا اىل رئيس الجمهورية 

لحل الربملان وفق املادة 64 من الدستور”.
واضافت ان “حل الربملان بطلب رئيس الحكومة غر 
ممكين الن عبد املهيدي اليمكنه حل الربمليان اذا كان 
هناك اسيتجواب بحقه من قبل املجلس وبتوقيع 50 

نائب بشأن احداث االول من ترشين االول املايض”.
وبينت ان “رئيس الوزراء يسيتجوب كأي وزير اخر، 
من خالل جميع 25 توقيعا الستجوابه، اال ان الربملان 
جمع داخله 50 توقيع السيتجواب عبد املهدي بشان 

احداث التظاهرات”.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكيدت وزارة الرتبيية، عدم اسيتجابة 
اغليب الكيوادر التدريسيية والتعليمية 
اىل الدعيوات لالرضاب العيام، مبينة ان 
النسيب ضئيلة وتكاد ال تذكر. وقالت 
سيالمة  اليوزارة  باسيم  املتحدثية 
الحسين يف ترصييح اطلعيت عليه 

»املراقيب العراقيي« إن “االسيتجابة ملطاليب 
االرضاب العيام واالمتناع عن الدوام الرسيمي 
تذكير”.  ال  وتيكاد  ضئيلية  املدرسية  الدارات 
واضافيت الحسين ان “ادارات امليدارس اكدت 
اسيتمرارها يف الدوام الرسيمي بشكل اعتيادي 
من اجل انجاز جميع املناهج يف توقيتها املعتاد 

دون انقطاع”. 

المفوضية تمدد فترة استالم قوائم المرشحين النتخابات مجالس المحافظات

محافظ بغداد يعلن إطالق االسماء النهائية للفائزين بتعيينات التربية

نائبة: استجواب رئيس الوزراء ال يحتاج سوى الى 25 
توقيعا داخل البرلمان

التربية: نسبة االستجابة لالضراب ضئيلة وتكاد ال تذكر

مستبعدون عقد جلسة قريبة

نواب: تعليق البرلمان هدفه تعطيل »المؤسسة التشريعية« 
وحضور عبد المهدي »لن يحل األزمة«

المراقب العراقي/ ديالى...
تمكنيت مديرية مكافحية املتفجرات يف 
قييادة رشطة دياىل، مين تفكيك عبوتن 

ناسفتن شمال رشق بعقوبة.
وقاليت املديرية، يف بييان تلقت »املراقب 
العراق« نسخة منه، ان »خبر املتفجرات 
يف قيادة رشطة دياىل ترافقه دوريات من 
قسيم رشطة العبارة تمكين من تفكيك 
عبوتين ناسيفتن تم ضبطهيا يف احدى 
مناطق ناحية العبارة شمال رشق مدينة 
بعقوبية«، مبيناً انه تيم رفعها العبوتن 

بدون حادث«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت قائيد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس 
املحمداوي، أن حظر التجوال سرفع خالل أيام 

قليلة.
وقيال املحميداوي، خيالل لقائيه باملتظاهرين 
يف سياحة التحريير »نؤيد مطاليب املتظاهرين 

املرشوعة، وأن صوتهم وصل اىل كل العالم«.
وأضياف، أننا »نؤكيد عىل حمايية املتظاهرين، 
وعليهيم عدم االقيرتاب مين الحواجيز االمنية 

واالحتكاك مع القوات االمنية«.
وأكيد املحميداوي، أن »حظير التجوال سيرفع 

بالكامل خالل ايام قليلة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت قيادة الرشطية االتحادية، القاء القبض عىل متهم 
يحمل مسدسيا حاول الدخول بن املتظاهرين يف سياحة 

التحرير.
وذكيرت القييادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسيخة 
منيه، ان«قطعاتهيا املتمثلة باللواء الثاليث وضمن قاطع 
مسيؤوليته يف سييطرة ابو نيؤاس ببغداد، القيت القبض 
عيىل متهم يحمل مسيدس نوع »سيتار«مع مخزن معبأ 

باإلطالقات«.

القبض عىل متهم 
يحمل مسدسا بساحة 

التحرير

تفكيك عبوتين ناسفتين يف دياىل
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العدد 2186 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
ثالثية اييام والربمليان والحكومية ملتزمان 
بصمتهميا حيال االوضياع الراهنة مع تزايد 
التظاهيرات واالحتجاجيات، فمجلس  حدة 
النواب ينتظر حضور عبد املهدي السيتئناف 
عقيد جلسياته والحكومة تسيتمع ملطالب 
الشيعب وسيط تحذيرات من ركيوب موجة 

االحتجاجات من قبل جهات خارجية.
فاىل ذلك يؤكد تحاليف الفتح أن قرار تعليق 
عمل الجلسيات قرارا غر موفق وجاء وفقا 
إلرادات بعيض الكتيل السياسيية التي تريد 
تعطيل عمل املؤسسية الترشيعية، مستبعدا 
أن يتيم عقيد جلسيات قريبية خيالل االيام 

املقبلة.
وأكيد الفتح أن اقالة عبيد املهدي امر صعب 
ألن ايجياد البديل اميرا صعبياً، وإجراء غر 

كفيل بعودة املتظاهرين اىل بيوتهم.
مين جهته اعتيرب النائب عين تحالف الفتح 
محمد كريم، يف ترصيح لي »املراقب العراقي« 
إن »قيرار رئاسية الربمليان برفيع جلسيات 

مجلس النواب اىل حن حضور رئيس الوزراء 
عيادل املهدي لييس فيه أي ثغيرة قانونية«، 
لكنه اشار اىل أنه »كان من األجدر ان تستمر 
الجلسيات لغرض مناقشة وحسيم امللفات 

التي من شأنها ارضاء الشارع العراقي«.
واضياف كريم، أن »قيرار تعليق الجلسيات 
ليم يكين قيرار هيئة رئاسية الربمليان بقدر 
ماكان خضوع إلرادات الكتل السياسية التي 
اشرتطت عدم عقد جلسة للربملان اال يف حال 
حضور عبد املهدي اىل مبنى الربملان«، معربا 
عن »اسيفه لعيدم مماطلة رئاسية الربملان 

لذلك«.
و عيد ذليك بيي »التعطييل لعمل املؤسسية 
الترشيعية وعائق كبر امام تمرير مزيد من 

الحزم االصالحية«.
واستبعد أن »يتم عقد جلسة للربملان يوم غد 
االثنن خصوصا وأنه لم يكن هناك مسيتجد 
حول حضور عبد املهدي اضافة اىل استمرار 

االزمة السياسية لذاتها«.
وبخصيوص قيادة التظاهيرات الحالية رأى 
كرييم أن »العائيق الكبير هيو عيدم وجود 
مطاليب واضحية للتظاهيرات وذليك لعدم 
وجود قيادة واضحة للتظاهر وهذا مايضعنا 

امام عدة تساؤالت«.
واكد كريم، ان »اقالة عبد املهدي من منصب 
رئاسة الوزراء ليس حال للمشكلة، ألن ايجاد 
البدييل امير صعب بسيبب إسيتحالة ايجاد 

شخص يحظى بمقبولية الجميع«.
وتابع أن »من الصعب التكهن من أن حضور 

رئييس اليوزراء اىل الربمليان هيو امير كفيل 
بعودة املتظاهرين اىل بيوتهم ألن االصالحات 

تتطلب وقتا وجهدا وامواال طائلة«.
بيدوره شيدد النائب عين تحالف سيائرون 
جمال فاخر، عىل أن »كتلته الزالت متسمكة 
بخييار اقالية حكومية عيادل عبيد املهيدي 
برمتهيا«، الفتيا اىل أن »رئييس اليوزراء ليم 
يجبنا عىل كتاب اسيتجوابه املقدم من قبلنا 

وهذا ما عقد املشهد«.
وقال فاخر، يف ترصيح لي »املراقب العراقي« 
إن »كتلتيه وضعيت جملية مطاليب لحيل 
االزمية الراهنة والتي هي جيزء من مطالب 

الشارع«.
واضياف فاخر، أن »حكومة عبيد املهدي لم 
تصمد كثرا وسييكون مصرها االسيتقالة 
»املتظاهريين  أن  ال  مشيرا  االقالية«،  او 
ليم يعيودوا اىل بيوتهيم حتى يف حيال اقالة 

الحكومة الحالية«.
يذكر ان رئاسية مجليس النواب قيد اعلنت 
تعلييق عقيد جلسيات الربملان حتيى تحديد 
موعد مجيء رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 

اىل الربملان.
املحافظيات  مين  وعيدد  بغيداد  وتشيهد 
تظاهرات حاشيدة مطالبة باالصالح واقالة 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي من منصبه، 
يف وقيت حذرت فيه املقاومة االسيالمية من 
مخططيات صهيوامريكيية تحياول ركيب 
موجية التظاهر بإتجياه التخرييب وتدمر 

العراق.

قائد عمليات بغداد: حظر التجوال سريفع خالل أيام قليلة

المراقب العراقي/ بغداد...
جيدد رئييس الجمهورية برهم صاليح، تأكيده عىل 
أن االسبوع الحايل سيشهد إنجاز قانون االنتخابات 
الجدييد، معتربا أن التظاهرات السيلمية هي فرصة 

لتصحيح املسار السيايس يف العراق.
وقيال صاليح يف بيييان تلقيت »املراقيب العراقي« 
نسيخة منيه، عيىل هامش لقياءه رؤسياء وممثيل 
النقابات واملنظميات، إن “العمل الحثيث الجاري يف 
رئاسية الجمهورية من أجل إعيداد مرشوع قانون 
جديد لالنتخابات سيجري االنتهاء منه وتقديمه إىل 

مجلس النواب خالل هذا األسبوع”.
وأضياف، أن “ميرشوع القانيون الجدييد يسيمح 

بضمان احيرتام آراء الناخبين ويحقق العدالة 
يف التنافيس مين أجل الوصيول إىل مجلس 
النواب، وكذلك تغير مفوضية االنتخابات 
بمفوضية أخرى عىل أسس مهنية خالصة 

وبعيداً عن التسييس والوالءات الحزبية”.
وأوضيح رئيس الجمهوريية، يف معرض 

النقياش والحوار ميع الحضيور، إن “الطابع 
السيلمي للتظاهيرات اليذي تكرسيت بيه قيم 

الوطنيية الحقية وإرصار العراقيين عيىل تقويم 
مسيار العملية السياسيية هو مما يساعد 

عيىل املزييد مين العميل الجياد والذي 
يمكين أن يجعل العيراق ومنظومة 

الحكيم يف اإلطيار الديمقراطيي 
السيليم وبما يوفير األرضية 

عيىل  للقضياء  املناسيبة 
الفساد والرشوع ببناء 

وتقدمها  الدولية 
ورفعتها”.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
أصيدرت امانية بغيداد قرار يقيي بإليزام اصحاب 
العقارات التي هي قيد االنشياء بنصب أسييجة حول 
محيط موقيع العمل، للحؤول دون تيرب الغبار او 

مخلفات البناء عىل االرصفة.
وقيال املتحيدث بإسيم االمانية حكييم عبيد الزهرة، 
يف ترصييح الذاعية »العراق الحير« تابعتيه »املراقب 
العراقيي« ان »هذه االسييجة تحتوي عىل ارشيادات 
توعوية بألوان ممييزة لحث املواطنن عىل االلتزام 
بالقوانين واالنظمية البلديية والحفياظ عيىل 
النظافة وعدم التجاوز عىل االرصفة واالماكن 

العامة«.
واضياف عبيد الزهيرة، إن »هذا القيرار جاء 
من اجيل املحافظة عىل البيئية البغدادية من 

الناحية الجمالية«.

ت�رصيح اإذاعي
أمانة بغداد 

تفرض وضع أسيجة حول 
مواقع العمل

رئيس الجمهورية: االسبوع الحالي سيشهد 
إنجاز قانون االنتخابات الجديد
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أعلنت وزارة الزراع�ة، األحد، عن إطالق املرحلة األوىل 
من مرشوع اس�تثمار األرايض الصحراوية بمس�احة 

مليون دونم.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ، إن�ه »ت�م إط�الق مرشوع 
استثمار االرايض الصحراوية/ املرحلة االوىل بالتعاون 
مع وزارة امل�وارد املائية وهيئة االس�تثمار الوطني«، 
مبين�ة أن »املرشوع س�يكون بمس�احة مليون دونم 

ضمن مرحلته االوىل«.
وأضاف�ت الوزارة يف بيانه�ا، أن »الغرض من املرشوع 
هو زيادة املس�احات الزراعية وتحقيق االمن الغذائي 

للبالد«.

 إطالق المرحلة األولى من مشروع 
استثمار األراضي الصحراوية

اعل�ن م�رف الرش�يد، االح�د، ع�ن توف�ر 
فروعه.وذك�ر  جمي�ع  يف  النقدي�ة  الس�يولة 
بيان للمرف ، ان “ف�روع املرف يف بغداد 
واملحافظات م�زودة باملبالغ املالية الالزمة يف 

تعامالته املرفية”.
واضاف البي�ان انه “بام�كان زبائن املرف 
س�حب اي مبلغ ب�دون تحديد”، الفت�ا اىل ان 
“اب�واب املرف مفتوحة الس�تقبال الزبائن 

وتقديم جميع الخدمات املرفية”.

الرشيد يعلن توفر السيولة 
االقت�صاديفي جميع فروعه

وزارة النفط تحاول امتصاص النقمة الجماهيرية من خالل ادعائها اجراء تغييرات في عقود جوالت التراخيص
تتسبب بخسائر سنوية بقيمة 12 ترليون دينار 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
وزارة النف�ط الحالية تحاول ان توهم 
العراقي�ن ب�أن هن�اك تعدي�الت عىل 
عقود الرتاخيص النفطية مطلع العام 
املقب�ل وه�ي أكذوب�ة يعلمه�ا رجال 
القانون والوزارة نفس�ها بأس�تحالة 
اح�داث اي تغيري يف تل�ك العقود التي 

اعدت بدقة عالية.
وهناك من يحمي ه�ذه الرشكات من 
السياسين ,فكلما تم طرح عقود تلك 
ال�رشكات ملعرف�ة طبيع�ة تعاقداتها 
حيث نرى ان هناك بعض السياسين 
يحاولون جادين بغلق هذه املناقشات 
,وه�و ام�ر تكرر كث�ريا يف الس�نوات 
االخ�رية ,ول�م يتوقف االم�ر عن ذلك 
فالع�راق يبي�ع النفط اقل من س�عر 

الربنت بسبع نقاط والنعلم ملاذا.
ف�رشكات الرتاخي�ص تح�رص ع�ىل 
تكوين لوب�ي للدفاع عنه�ا من خالل 
الرش�اوي الت�ي يت�م دفعه�ا لبعض 
السياس�ية  العملي�ة  يف  املتنفذي�ن 

حت�ى يغض�وى النظ�ر ع�ن االرضار 
التي تس�ببها خاص�ة يف البرة التي 
انعدم�ت فيه�ا الزراعة ج�راء التلوث 

النفطي.
االنكليزي�ة  باللغ�ة  كتب�ت  العق�ود 
واش�رتطت الرشكات االجنبية اللجوء 
اىل املحاك�م الغربية ب�دال من املحاكم 
العراقية , فضال عن االنتاج يكون من 
فوه�ة البرئ وليس ع�ىل كمية االنتاج 
وهو اخط�ر يشء يف عقود الرتاخيص 
النفطي�ة الت�ي هيمنة ع�ىل معظمها 

الرشكات االمريكية والربيطانية.
الدكت�ور  االقتص�اد  الخب�ري  ويق�ول 
عب�د الرحم�ن املش�هداني يف اتص�ال 
مع ) املراق�ب العراقي(: وزارة النفط 
تحاول ما بن الحن واآلخر بالرتويج 
ع�ن قدرتها يف تغيري عقود الرتاخيص 
النفطية وهي كذبة تقوم بها الوزارة 
ملواجه�ة االحتجاجات الش�عبية , الن 
يف حقيقة االمر ان الوزارة التستطيع 
تغي�ري اي يشء يف تل�ك العق�ود وهي 

تعل�م ذل�ك بس�بب كتابته�ا باللغ�ة 
االنكليزي�ة وع�دم الس�ماح للع�راق 
بتغيري بن�ود االتفاق الذي ش�به بأنه 

حلقة متقنة اليمكن للقضاء العراقي 
التدخ�ل به وه�و رشط رئي�ي لتلك 

الرشكات االجنبية.

وتاب�ع املش�هداني:ان معظم االرايض 
الزراعي�ة ق�د اصبح�ت غ�ري صالحة 
للزراعة بس�بب ارتفاع نس�ب التلوث 

النفط�ي وع�دم اس�تخدام الرشكات 
ملع�دات حديث�ة تمنع ه�ذه الظاهرة 
محافظ�ة  مجل�س  مطالب�ة  وعن�د 

البرة بتنفيذ عملية تخفيف التلوث 
فأنها التلتزم بحجة عدم وجود اتفاق 
بخصوص ذلك ,وه�ي يف نفس الوقت 
التلت�زم بأعم�ار البنى التحتي�ة التي 
اشرتط ذلك يف عقودها ,النها مطمئنة 
انه اليوجد من يحاسبها ,والنعلم ملاذا 
تر الحكومة عىل بقائها بالرغم من 

ارضارها اكرب من منافعها.
م�ن جانب�ه يق�ول املختص بالش�أن 
االقتصادي جاس�م العكييل يف اتصال 
م�ع )املراق�ب العراق�ي(: ان النف�ط 
العراق�ي يباع باس�عار اق�ل من خام 
برنت ب� 7 نقاط وتجري عملية البيع 
بنف�س االس�عار املح�ددة يف قان�ون 
املوازن�ة وان حالة التقش�ف ما زالت 
مستمرة اىل االن.فس�عر البيع للنفط 
العراقي يجري اليوم بمبلغ 42 دوالرا 
للربميل اي باقل من اسعار خام برنت 
ب� 7 نقاط , مبينا ان هذه االسعار هي 
ذاته�ا التي اقرت يف قان�ون املوازنة”.

وتاب�ع العكي�يل: أن 12 ترليون دينار 
سنويا يخرسها العراق بسبب جوالت 

الرتاخيص.
وتاب�ع العكييل: ان الحديث عن تعديل 
عقود جوالت الرتاخيص كذبة تحرص 
وزارة النف�ط ع�ىل بثه�ا ب�ن الح�ن 
واالخ�ر , فالعقود التس�مح بتحديث 
نفس�ها , فاالحت�كار لتل�ك الرشكات 
للنف�ط العراق�ي ام�ر واق�ع , كما ان 
املف�اوض الع�راق عن�د كتاب�ة عقود 
ج�والت الرتاخيص ل�م يراعوا حقوق 
الع�راق وانم�ا س�عوا للحص�ول عىل 

رشاوى من تلك الرشكات .

،،
،،
ما زالت الش����ركات االجنبية ضم����ن اتفاق جوالت 
التراخيص النفطي����ة لم تلتزم بفق����رات عقودها التي 
وقعتها مع وزارة النفط , بالرغم من كونها مجحفة للعراقيين 
, حي����ث لم يراعى مصلحة البالد في تلك العقود والتي س����ببت 
فضيحة عاملية س����ميت )اونا اويل( والتي صداها ما زال لحد 

االن في المحاكم االوربية , بينما الفاس����دين في العراق 
خرجوا منها دون اية مسائلة قانونية.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

دعت وزارة الخارجية، األحد، الرشكات القربصية اىل 
املشاركة يف دعم االقتصاد العراقي عرب  االستثمار يف 
البالد، مش�رية اىل رضورة رف�ع التمثيل الدبلومايس 

بن الطرفن.

وقال�ت ال�وزارة يف بي��ان ، إن “محمد ع�يل الحكيم 
وزي�ر الخارجّي�ة تس�لم نس�خة م�ن أوراق اعتماد 
الس�فري غ�ري املُقي�م لق�ربص أندري�اس كوزبوس، 
وبحث الجانبان ُس�ُبل تعزيز العالق�ات بن البلدين، 

رات السياس�ّية ع�ىل الس�احتن اإلقليمّية،  والتط�وُّ
والدولّية”.

ودعا الوزي�ر الحكيم إىل “رفع التمثي�ل الدبلومايسِّ 
بن البلدين”، ُمؤك�ِّداً “سعي العراق إىل إقامة أفضل 

العالقات، واالنفتاح عىل دول العالم كافة”.
وش�دد ع�ىل “رضورة التعاون ب�ن البلدين لتحقيق 
املصالح املُشرتَكة، ودرء املخاطر املُشرتَكة”،  مؤكدا 
ع�ىل “أهّمي�ة االرتق�اء بآف�اق التع�اون الثنائّي يف 

املجاالت كافة”.
وأش�ار الوزي�ر اىل أن “أب�واب االس�تثمار يف العراق 
مفتوحة أم�ام ال�رشكات القربصّية للعم�ل، ودعم 

.” القطاع االقتصاديِّ

الخارجية تؤكد فتح باب االستثمار أمام الشركات القبرصية لدعم االقتصاد العراقي

العمل تفتح باب الشمول الجديد لراتب المعين المتفرغ
والش�ؤون  العم�ل  وزي�ر  أعل�ن 
االجتماعي�ة باس�م عب�د الزمان، 
االحد، عن إطالق استمارة الشمول 

الجديد براتب املعن املتفرغ.
وق�ال عب�د الزم�ان ، إن وزارت�ه 
االس�تمارة  إط�الق  “ب�ارشت 
االلكرتوني�ة الخاص�ة بالش�مول 
الجديد لراتب املعن املتفرغ والتي 
تم اطالقها عرب املوقع االلكرتوني 
اىل  مش�ريا  بال�وزارة”،  الخ�اص 
ان “املوق�ع يعم�ل عىل اس�تقبال 
طلب�ات الش�مول ع�ىل م�دار 24 

ساعة يف اليوم”.
املتقدم�ن  الزم�ان  عب�د  ودع�ا 
بالش�كل  االس�تمارة  “م�لء  اىل 
ضم�ان  اج�ل  م�ن  الصحي�ح، 
ش�مولهم بالراتب وفق السياقات 

املعتمدة”، الفتا اىل انه “يتم بعدها 
ابالغ املتقدمن عرب رس�الة نصية 
تص�ل اىل هات�ف املتق�دم، تعلم�ه 
بموعد احالته ع�ىل اللجان الطبية 
بع�د ان ت�م التنس�يق م�ع وزارة 

الصحة والبيئة بهذا الصدد”.
ون�وه عب�د الزم�ان ب�أن وزارت�ه 
“كان�ت ق�د وجه�ت اقس�امها يف 
محافظ�ات الب�الد كاف�ة من اجل 
املاس�رتكارد  اص�دار  يف  االرساع 

املع�ن  رات�ب  م�ن  للمس�تفيدين 
املتفرغ، من خالل تحشيد املالكات 
االج�راءات  وتبس�يط  املختص�ة 
اضافة اىل توفري الحاسبات الالزمة 
التم�ام هذه العملي�ة بأرسع وقت 

ممكن”.
واف�اد ب�أن وزارت�ه “تحرص عىل 
خدمة املواطنن م�ن خالل اطالق 
برات�ب  االلكرتوني�ة  االس�تمارة 
اط�الق  وكذل�ك  املتف�رغ  املع�ن 
الوجبة الخامس�ة لعام 2019 من 
روات�ب االعان�ة االجتماعية الكثر 
م�ن ملي�ون و300 أل�ف ارسة يف 
البالد املختلفة،  بغداد ومحافظات 
الس�يما بع�د ان وزع�ت اكثر من 
االرس  ب�ن  دين�ار  ملي�ار   374
املشمولة برواتب شبكة الحماية”.

تجهيز المولدات االهلية بحصصها من زيت الغاز لشهر تشرين الثاني وبالسعر المدعوم 
لتوزي�ع  العام�ة  الرشك�ة  اعلن�ت 
االح�د،  الي�وم  النفطي�ة،  املنتج�ات 
ع�ن تجهيزه�ا املول�دات بحصصها 
املخصص�ة م�ن زي�ت الغاز لش�هر 

ترشين الثاني وبالسعر املدعوم.
ان   ، بي�ان  يف  الرشك�ة  وذك�رت 
»الرشك�ة ب�ارشت بتنفي�ذ خطتها 
املولدات  املتعلقة بتجهيز  الش�هرية 
الس�كنية ومول�دات دوائ�ر الدول�ة 
والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز 
لكاف�ة املحافظ�ات لش�هر ترشين 
الثاني الح�ايل«، مبين�ًة ان الكميات 
املول�دات  الرشك�ة  جهزته�ا  الت�ي 
الس�كنية  يف محافظ�ة بغ�داد   ب�� 
25 ل�رت ل�كل kva  ويف محافظات ) 
النجف األرشف – كربالء املقدس�ة- 
البرة - ميس�ان- ذي ق�ار، املثنى 

- الديواني�ة - بابل - دياىل - واس�ط 
- كركوك( ب� )15( لرتا لكل kva من 
زيت الغاز وبالس�عر الرس�مي وذلك 
بتوجي�ه معايل وزيرالنف�ط ومتابعة 
السيد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع 

توف�ري  الرشك�ة ع�ىل  م�ن  حرص�اً 
للمواطن�ن«. الكهربائي�ة  الطاق�ة 

مول�دات  تجهي�ز  وع�ن  واضاف�ت، 
القط�اع الخ�اص واملختل�ط لجميع 
املحافظ�ات املذكورة أعاله، كش�فت 

الرشكة »عن تجهيز الراغبن بكمية 
)5( ل�رتات لكل kva م�ن زيت الغاز 
بالسعر التجاري البالغ )700( دينار 
/ ل�رت فيم�ا ُجه�زت مول�دات دوائر 
 kva الدول�ة ب� )5( ل�رتات أيضاً لكل
املحافظات  الرس�مي«.وعن  بالسعر 
األخ�رى أضاف مدير هي�أة التجهيز 
يف رشك�ة التوزي�ع »جهزن�ا أيض�اً 
األقضي�ة والنواح�ي يف محافظ�ات 
املنطق�ة الغربي�ة ) نين�وى ، صالح 
الدي�ن واألنب�ار( ب�� )25( ل�رتا لكل 
kva من م�ادة زيت الغ�از للمولدات 
الس�كنية يف املناط�ق الت�ي التجه�ز 
بالكهرباء الوطنية ، و)15( لرتا لكل 
kva للمول�دات الس�كنية يف املناطق 
الت�ي تجهز بمعدل )10( س�اعات / 

يوم فما دون كهرباء وطنية.

المركزي يمنع التعامل مع مصرفين 
وشركة تحويل لشمولهم بالعقوبات الدولية

طالب البن�ك املركزي العراق�ي، االحد، 
من كافة املصارف املجازة واملؤسسات 
املالي�ة غ�ري املرفي�ة بع�دم التعامل 
مع مرف�ن ورشك�ة تحوي�ل مالية 

لشمولهم بالعقوبات الدولية.
وق�ال املرف يف بي�ان ، ان�ه »بالنظر 
ل�ورود اس�ماء املؤسس�ات املالية عىل 
الئحة العقوبات الدولية فقد تقرر منع 
التعام�ل م�ع ه�ذه املؤسس�ات بعملة 
ال�دوالر االمريك�ي م�ع ج�واز التعامل 
معه�ا بالعمالت االخرى وحتى اش�عار 

اخر«.
واض�اف ان »املؤسس�ات املالي�ة التي 
ادرجت ع�ىل الئحة العقوب�ات الدولية 
ش�ملت م�رف العط�اء االس�المي » 

الب�الد س�ابقا« وم�رف ن�ور العراق 
االس�المي ورشك�ة الخال�دي للرافة 
الكائن�ة يف محافظ�ة اربي�ل« علما ان 
االخري غري مجاز من قبل البنك املركزي 

العراقي«.
وتأس�س البنك املرك�زي العراقي كبنك 
مس�تقل بموج�ب قانون�ه الص�ادر يف 
الس�ادس م�ن آذار م�ن الع�ام 2004، 
كهيئ�ة مس�تقلة، وه�و مس�ؤول عن 
الحفاظ عىل اس�تقرار األسعار وتنفيذ 
السياس�ة النقدي�ة، وي�رشف عىل 10 
مص�ارف تجاري�ة و26 مرف�ا اهليا 
و16 مصارف اس�المية ، اضافة اىل 19 
مرفا اجنبيا ، فضال عن 6 مؤسسات 

مالية و31 رشكة للتحويل املايل.

اقتصادي : نمو االيرادات النفطية يجدد 
المطالبات بتوفير فرص العمل 

االقتص�ادي  الش�ان  يف  الخب�ري  اك�د 
ان نم�و االي�رادات   ، صف�وان ق�ي 
بتوف�ري  املطالب�ات  يج�دد  النفطي�ة 
فرص العم�ل لجيش من العاطلن عن 
العمل ، مبين�ا ان ، ايرادات العراق من 
النفط ش�هريا كبرية جدا تتجاوز ال�6 

مليارات دوالر .
وقال قي  ان: نمو االيرادات النفطية 
للش�هر املايض يجدد املطالبات بتوفري 
فرص العم�ل لجيش من العاطلن من 
خالل تحويل الفائض النقدي اليرادات 
النفط خارج س�عر املوازنة االتحادية 
البالغ 56 $ للربميل الواحد اىل صندوق 
اعم�ار الع�راق وتعين جمي�ع القوى 
العاملة عىل هذا الصن�دوق وان يمول 

ايضا من خالل نظام الحوافز املعمول 
الحكومي�ة  الوح�دات  معظ�م  يف  ب�ه 
باإلضاف�ة إىل دعم ه�ذا الصندوق عن 
طريق أرباح االستثمارات الحتياطيات 

البنك املركزي«.
روات�ب  تخفي�ض  يج�ب   : واض�اف 
للرئاس�ات الث�الث والدرجات الخاصة 
وألغ�اء مكات�ب املفتش�ن العمومين 
ومجالس املحافظات واس�رتداد أموال 
الفاس�دين والتهرب الرضيبي وغريها 
من مص�ادر التمويل الغري مس�تثمرة 

حاليا ».
واك�د اهمي�ة أن يت�م تحدي�د هيئ�ة 
مس�تقلة إلدارة هذا املجلس ) مجلس 
اعمار العراق ( من الخربات املستقلة«.

التج�ارة محم�د هاش�م  أك�د وزي�ر 
العان�ي، ان اغ�الق املوان�ئ الجنوبي�ة 
م�ن قب�ل متظاهرين س�يؤثر س�لبيا 
عىل انس�يابية دخ�ول امل�واد الغذائية 
ضمن مفردات البطاق�ة التموينية اىل 
مخ�ازن الوزارة.وق�ال العاني يف بيان 
ان«اغ�الق  الرس�مي،  الناط�ق  نقل�ه 
املوانئ الجنوبية م�ن قبل متظاهرين 
، يؤث�ر س�لبا ع�ىل انس�يابية دخ�ول 
املواد الغذائي�ة يف البطاق�ة التموينية 
اىل مخ�ازن ال�وزارة ويؤخ�ز عمليات 

تجهيز املفردات اىل املواطنن«.
واض�اف، ان«هناك عدد م�ن البواخر 
الغذائي�ة  وامل�واد  بال�رز  محمل�ة 
لصال�ح وزارة التج�ارة، تأخر تفريغ 
حمولتها، بس�بب اغ�الق املوانئ وهذا 
يكل�ف الع�راق اموال طائل�ة، كون ان 

ال�وزارة لديه�ا عق�ود م�ع الرشكات 
والبواخ�ر، بتوقيت�ات معينة لعمليتي 
الش�حن والتفريغ«.واشار الوزير اىل، 
ان«الوزارة تقف مع املطالب املرشوعة 
للمتظاهري�ن وعمل�ت بالتع�اون مع 

اللجن�ة الوزاري�ة لتلبيته�ا، ومن هنا 
نهي�ب باملتظاهري�ن بع�دم تعري�ض 
مصالح الش�عب للخط�ر، خاصة وان 
ه�ذه البواخ�ر تحم�ل م�واد غذائي�ة 

للمواطنن«.

وزير التجارة: اغالق الموانئ يؤثر سلبيا على دخول مواد البطاقة التموينية
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المراقب العراقي/ متابعة...

أخطرت ق�وات االحتالل الصهيوني، 
بنيته�ا االس�تيالء ع�ى ح�وايل 500 
دونم من األرايض الفلس�طينية التي 
تق�ع بالق�رب من بل�دة حزما رشق 

القدس املحتلة.
ونقلت وكالة “فلس�طني اليوم” عن 

رئيس بلدي�ة بلدة حزما مس�لم أبو 
حلو قول�ه، ال�ذي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »ق�وات العدو س�لمت 
االرتب�اط املدن�ي الفلس�طيني قراراً 
املواطن�ني  أرايض  ع�ى  باالس�تيالء 
بالق�رب م�ن مس�توطنة آدم، التي 
تقع ضمن أح�واض البلدة املجاورة 

لقري�ة جب�ع ورشق جن�وب بل�دة 
الرام«.

وأوض�ح أن »بل�دة حزم�ا محاط�ة 
الطريق  بأربع مس�توطنات، وتع�د 
الرئي�ي الرابط بني ش�مال الضفة 
وجنوبها، وإحدى البوابات الرئيسية 
ملدينة القدس املحتلة، قائالً “إن قرار 

االحتالل باالستيالء عى األرايض هو 
فقط من أجل التمدد االستيطاني«.

االحت�الل  ق�وات  أن  إىل  يش�ار 
وت�رة  م�ن  صع�دت  الصهيون�ي 
رسقته�ا ل�أرايض الفلس�طينية يف 
الضف�ة ، وع�ى وج�ه الخصوص يف 

القدس املحتلة وضواحيها.

االحتالل الصهيوني يستولي على 500 دونم من أراضي الفلسطينيين شرق القدس دولي دوليعربي  عربي 

اإلمام الخامنئي: أمريكا اليوم أضعف من السابق لكنها أكثر وحشية ووقاحة
التفاوض معها يرتكز إلى منطق رصين

المراقب العراقي/ متابعة...
اقرتب رئي�س الوزراء األردني عم�ر الرزاز من 
اس�تحقاق التعدي�ل ال�وزاري الخام�س ع�ى 

حكومته.
فإن�ه  العرب�ي  الق�دس  صحيف�ة  وبحس�ب 
»يف�رتض أن يلجأ الرزاز يف غضون الس�اعات 
القليلة املقبلة إىل إعالن تعديل وزاري قد يشمل 

6 حقائب وزارية عى األقل،.
وأف�اد مص�در مطل�ع، أن »الوزير أب�و البصل 
طلب م�ن الرزاز مغ�ادرة الحكوم�ة ولم يكن 
بالتعدي�ل؛ والس�بب ع�ى األرج�ح  مش�موال 
“تدخ�الت عميقة” يف عمل وزارته من “جهات 

نافذة”، كما أبلغ مقربون«.
أم�ا الوزير كناكريه فقد أبل�غ برغبته يف قبول 
وظيف�ة عرض�ت عليه م�ن القط�اع الخاص 
باالتف�اق م�ع نائ�ب رئي�س ال�وزراء رجائي 

املعرش.
التعدي�ل  يش�مل  أن  املراقب�ون  يتوق�ع  وال 
الوزاري أيا من الحقائب الس�يادية يف الداخلية 
والخارجية، والبح�ث متواصل عن وزير جديد 
للمالي�ة يقبل العم�ل يف أحلك الظ�روف املالية 
لخزين�ة الدول�ة، وعش�ية ميزانية متقش�فة 

ستكون األصعب منذ سنوات يف اململكة.
وتقرر أيضا س�حب صالحية “إع�داد امليزانية 

املالي�ة” م�ن وزارة املالي�ة وإلحاقه�ا بوزارة 
التخطي�ط والتع�اون ال�دويل ضمن مش�اريع 

االصالح الهيكيل.
ويب�دو أن االحتم�االت الصعب�ة للميزانية من 
العنارص التي تعيق اختيار الشخصية املناسبة 
ل�وزارة املالية تحديدا، حيث يوجد عدد محدود 
ج�دا من املؤهلني للموق�ع وصعوبات بالغة يف 

تحمل املسؤولية الحقا.
ويبح�ث الرئي�س الرزاز عن “بدي�ل من مدينة 
الطفيلة” وعش�ائرها إلدخال�ه الطاقم يف حال 
مغ�ادرة إبراهي�م ش�حاحده وزي�ر الزراع�ة 

والبيئة.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�ر نائب الرئي�س األمريكي الس�ابق »جو 

تعزي�ز  اس�تطاعت  روس�يا  أن  باي�دن«، 
مواقفه�ا ودورها يف املنطق�ة عى ضوء 

غياب سياسة خارجية محددة للرئيس 
األمريكي »دونال�د ترامب«، كما عزز 
رئيس النظام السوري »بشار األسد« 

موقعه.
وأضاف يف مقابلة مع صحيفة »وول 
س�رتيت جورن�ال« واطلع�ت علي�ه 
»املراقب العراق�ي »ال أعتقد أنه لديه 

)الرئي�س ترامب( سياس�ة خارجية، 
الحظ�وا لقد عززت روس�يا مواقفها يف 

املنطقة، وعزز األسد موقعه«.

وتاب�ع »يقول )الرئيس ترامب( إنه يريد االس�تيالء 
عى حقول النفط، وأننا س�نأخذها. هذا يشبه 
ملصق عم�الق لجماعات داعش االجرامية 

لتجنيد املقاتلني«.
ويف وق�ت س�ابق، قال�ت وزارة الدفاع 
الواليات  إن  )البنتاغ�ون(،  األمريكية 
محاول�ة  ألي�ة  س�تتصدى  املتح�دة 
النتزاع الس�يطرة عى حقول النفط 
الجماع�ات  أي�دي  م�ن  الس�ورية 
الس�ورية املس�لحة املدعوم�ة م�ن 
الوالي�ات املتحدة باس�تخدام »القوة 
الساحقة« سواء كان الخصم »الدولة 
اإلس�المية« أو ق�وات مدعوم�ة م�ن 

روسيا أو سوريا.

جورنال: روسيا عززت موقعها في المنطقة  ستريت  وول 
بسبب سياسة ترامب

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف 
الجزائر، أن خمسة مرش�حني استوفوا رشوط 
الرتش�ح لالقرتاع املق�رر يف 12 )كانون األول(، 
بينهم رئيس�ا وزراء من عهد الرئيس املستقيل، 

عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر رئيس السلطة، محمد رشيف، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية، يف ترصيح له اطلعت عليه 
»املراقب العراقي« »أس�ماء املرشحني املقبولني 
برتتيب تقديم ملفاتهم، وأبرزهم رئيسا الوزراء 
الس�ابقان عيل بن فليس، رئيس حزب »طالئع 

الحريات«، وعبد املجيد تبون، املرشح الحر«.

كم�ا تم قب�ول ملف ع�ز الدين ميهوب�ي، وزير 
بالنياب�ة  الع�ام  واألم�ني  األس�بق،  الثقاف�ة 
ل�»التجمع الوطن�ي الديمقراطي«، أحد أعمدة 

التحالف الرئايس الذي كان يدعم بوتفليقة.
ويوجد من بني املرش�حني أيض�ًا عبد القادر بن 
قرين�ة، رئيس »حرك�ة البناء الوطن�ي«، وهو 
حزب ينتمي له رئيس املجلس الشعبي الوطني 
)الغرف�ة األوىل يف الرملان(، وكذل�ك عبد العزيز 
بلعي�د، ال�ذي ناض�ل ط�وال مس�رته يف حزب 
»جبه�ة التحري�ر الوطن�ي« الحاك�م، قب�ل أن 
ينش�ق عنه لتأس�يس حزب »جبهة املستقبل« 

املقرب من السلطة.

وذك�ر رشيف أن 23 راغب�ًا يف الرتش�ح قدم�وا 
ملفاته�م للس�لطة، ولي�س 22 كم�ا  أعلن�ت 
السلطة قبل سبعة أيام عند غلق باب الرتشح.

وتم رفض ملفات 18 راغباً يف الرتش�ح بس�بب 
ع�دم اس�تيفاء رشط جم�ع 50 ألف اس�تمارة 
موقعة من طرف مواطنني مس�جلني يف القوائم 
االنتخابية، ع�ى أن تكون موزعة عى 25 والية 

من أصل 48 والية يف الجزائر.
وم�ن ب�ني ه�ؤالء الوزير الس�ابق عب�د القادر 
س�احيل رئيس »الح�زب الوطن�ي الجمهوري« 
املقرب من الس�لطة، الذي دعم بوتفليقة حتى 

بعد انطالق الحركة االحتجاجية.

AFP: خمسة مرشحين يتنافسون في انتخابات الرئاسة الجزائرية

العربي: تعديل وزاري على إيقاع »ميزانية تقشف«  القدس 
في األردن

المراقب العراقي/ متابعة...
أفش�ل مجاهدو الجيش واللجان 
الشعبية - اليوم، محاولتي تقدم 
للمتورطني يف الخيانة بمحافظتي 

الحديدة وتعز.

وأوض�ح مصدر امني أن »الخونة 
املرتزق�ة نف�ذوا محاول�ة تس�لل 
فاش�لة رشق التحيت�ا بمحافظة 
الحدي�دة بالتزام�ن م�ع قص�ف 
مدفع�ي يف تصعي�د خطر وخرق 

واضح التفاق السويد«.

وأض�اف املص�در أن »وحدات من 
الجيش واللجان الشعبية أحبطت 
يف  للمتورط�ني  تس�لل  محاول�ة 
الخيان�ة يف ب�ر باش�ا بمحافظة 
تع�ز وكبدتهم خس�ائر يف األرواح 

والعتاد«.

وأك�د املص�در جهوزي�ة الجيش 
مختل�ف  يف  الش�عبية  واللج�ان 
والتصمي�م  والجبه�ات  امليادي�ن 
ع�ى تطه�ر اليم�ن م�ن دن�س 
الغ�زاة واملنافق�ني مهم�ا كان�ت 

التضحيات .

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د عض�و املجلس املركزي يف »حزب الل�ه« اللبناني، الش�يخ نبيل قاووق، أن 
حزب الله يريد حكومة موثوقة قوية تسمع صوت الناس وتعررّ عن مطالبهم. 
ز الشيخ قاووق، عى أنرّ »أسوأ مشهد رأيناه، هو أنرّ بعض الفاسدين ركب  وركرّ
موجة الحراك، وبدأ يوجه ويرش�د الحراك ليحمي نفس�ه، كما أن هناك أحزاباً 
متهمة بالفساد ومسؤولة عما حصل من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة، 
أخذت الحراك الش�عبي إىل معركة تصفية حس�ابات مع خصومها السياسية، 
فحول�وا األزمة االقتصادية الصعبة إىل أزمة سياس�ية أصعب، ودفعوا البلد إىل 

الفوىض وخطر االنزالق للفتنة«.

وش�درّد خالل احتفال تأبيني أقيم يف حس�ينية بلدة عيتا الشعب الجنوبية، عى 
أنرّ »الذين خطفوا الحراك الش�عبي، يتحملون مس�ؤولية إحباط الناس، ودفع 
البلد نحو خطر وانفجار الش�ارع والتصادم في�ه، والذي إذا ما حصل، ال يعلم 
م�داه، علماً أننا ال زلنا حتى اليوم نواجه خطر االنزالق إىل الفوىض والوقوع يف 

الفتنة، وهذا أس�وأ بكثر من األزمة االقتصادية«.
وطالب الش�يخ ق�اووق »بتأيي�د الحراك الش�عبي النقي الصايف ال�ذي يطالب 
بإصالحات اقتصادية والنهوض بالبلد اقتصادياً ، ولكن الُس�باب واإلس�اءات 
والش�تائم مرفوضة من أي ش�ارع وجمه�ور أتت، وأما حرف مس�ار الحراك 
الش�عبي عن أهدافه، فهذا يؤدي إىل إس�قاط هذا الحراك، ومعه يس�قط األمل 

باإلصالح، وتكون الكارثة االقتصادية واملالية عى الجميع«.
ورأى أنرّ »املطلوب يف هذه املرحلة هو مواجهة األزمات االقتصادية 
واملالي�ة والحياتية، قبل تصفية الحس�ابات السياس�ية، فهناك 
ش�خصيات وأحزاب سياسية ال يرون أمامهم يف هذه املرحلة 
س�وى كيفية تصفية الحس�ابات مع خصومهم، وليس�ت 
أولويتهم إنقاذ البلد، وهناك يف الخارج من يراهن عى تغير 
املعادالت السياس�ية وموازين القوى، أي تحقيق مكاسب 
عى حساب املقاومة والوحدة الوطنية واالستقرار، وعليه 
يجب أن نك�ون متيقظ�ني لقطع الطريق ع�ى الرهانات 

الخارجية«.
وأوضح أنرّ »حزب الله يريد حكومة موثوقة، وهو يعمل من 
أجل حكومة موثوقة قوية تس�مع ص�وت الناس وتعررّ عن 
مطالبهم، وتكون قادرة عى النهوض باالقتصاد، ومحاسبة 
الفاسدين، واسرتجاع املال املنهوب، كما أنه عليها أن تكسب 
الثقة الش�عبية قبل أن تكس�ب الثقة النيابية«. كما لفت إىل 
أن »أمركا قد دخلت عى الخط علناً، وتريد أن توظف الحراك 
الش�عبي لتحقي�ق مكاس�ب سياس�ية عى حس�اب 
االستقرار والوحدة الوطنية، ولكن حزب الله 
لن يسمح لإلمالءات األمركية أن تتسلل 

إىل الحكومة الجديدة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت جمعي�ة الوف�اق الوطني اإلس�المية 
يف البحري�ن، أن تقري�ر ديوان الرقاب�ة املالية 
واالدارية كش�ف عن معلومات وارقام تحوي 
ج�زءا يس�را م�ن ص�ور وش�واهد الفس�اد 
املس�ترشي يف كل مؤسس�ات وأجه�زة الدولة 

الخليفية.
وذك�رت الجمعية أن »التقري�ر تضمن أرقاما 
مفزعة ومعلومات موثقة حول الفساد ونهب 
امل�ال الع�ام يف البحرين، وبالتأكيد ما كش�فه 
ه�ذا ليس س�وى اليشء اليس�ر م�ن حقيقة 

الفساد وجذوره يف البحرين«.
حيث صدر التقرير السادس عرش الذي يصدر 
للع�ام ال�� 16 عى الت�وايل وتضم�ن عرشات 

القضاي�ا يف أكث�ر وزارات الدول�ة وهيئاته�ا 
ومؤسس�اتها، مع حجب وتغييب منظم لعدد 

آخر من تلك املؤسسات.
وأبدت الوفاق موقفه�ا حيال هذا التقرير من 

خالل النقاط التالية:
 أوالً: التقري�ر الصادر يخفي أجزاء أساس�ية 
من الفس�اد الحقيق�ي يف البحرين وذلك كونه 
صادرا عن مؤسسة رس�مية تشكل جزءا من 
منظمومة الفساد القائمة وال يمكن االنفكاك 

عنها.
ثانياً: التقرير يص�در للعام ال� 16 دون وجود 
أي محاسبة حقيقية ألي مسؤول ورغم هدر 
ونهب املليارات لم يقدم مسئول حقيقي واحد 
للمحاس�بة وكل املسؤولني والرساق يف مأمن، 

والسبب يعود لكون الفساد ينخر جسد الدولة 
من رأسها

ثالثاً: يتجاهل التقرير بشكل منظم ومدروس 
االشارة اىل أهم وابرز املؤسسات التي تستحوذ 
ع�ى امل�ال العام وتتحك�م فيه، وهي أس�اس 
املش�كلة كونه�ا املهيمن�ة ع�ى الق�رار املايل 
والس�يايس يف الدولة االس�تبدادية التس�لطية 

املطلقة
رابع�اً: تتدخ�ل الس�لطات العلي�ا املتورطة يف 
أص�ل الفس�اد يف منهجي�ة التقري�ر وإعداده 
واإلرشاف علي�ه، و هي الجه�ة املعنية بحذف 
واضاف�ة وصياغة التقرير النهائية مما يجعل 
منه مجرد حر عى ورق ويس�تخدم كمكسب 

سيايس فقط أمام االطراف الدولية واملحلية

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د قائد الثورة االس�المية آية الله الس�يد 
ع�يل الخامنئ�ي أن ع�داء امريكا للش�عب 
االيراني كان قائم�ا عى الدوام وان الخالف 
بني الجانبني يعود ملا قبل السيطرة عى وكر 
التجس�س االمريك�ي )الس�فارة االمركية 
الس�ابقة يف طهران(، معت�را امركا اليوم 
أضعف مما كانت عليه لكنها اكثر وحشية 

ووقاحة.
واش�ار قائد الثورة خالل اس�تقباله حشدا 
ضم االالف من التالمذة والطلبة الجامعيني 
م�ن مختلف انح�اء الب�الد، اىل ان »البعض 
يحررّفون التاريخ بالق�ول ان الخالفات بني 
الش�عب االيران�ي واالدارة االمركي�ة كانت 
قد بدأت منذ الس�يطرة عى وكر التجس�س 
االمرك�ي )ع�ام 1979( اال ان الخالف�ات 
كان�ت ق�د ب�دات من�ذ 19 آب  ع�ام 1953 

)اسقاط حكومة مصدق( وما قبله«.
وأك�د، أن »طبيعة امركا ومنذ العام 1963 
حي�ث قام النظام العميل ل�ه يف ايران بنفي 
االم�ام الخمين�ي )رض( ولغاي�ة االن ل�م 
تتغر اطالق�ا، فامركا هي نفس�ها؛ اذ ان 
ذات الصفة الوحشية والدكتاتورية العاملية 
وذات النزع�ة الرشي�رة والعاب�رة للح�دود 

مازالت امركا تتصف بها اليوم ايضا«.
واعتر س�ماحته ان »امريكا اليوم اضعف 
مما كانت عليه يف الع�ام 1963 لكنها اكثر 
وحش�ية ووقاح�ة«، موضح�ا أن »امريكا 
ع�ادت الش�عب االيراني عى ال�دوام وحتى 
انها اس�قطت يف عه�د الطاغ�وت حكومة 
وطني�ة يف العام 1953 وبطبيعة الحال فان 
تل�ك الحكومة كانت مق�رصة ايضا حينما 

وثقت بامريكا«.
واش�ار اىل »ممارس�ات ام�ركا ض�د ايران 
بعد انتص�ار الثورة االس�المية ولغاية االن 
وتمثلت كله�ا بالحظر والتهديد واالس�اءة 
واختالق املشاكل والسعي للتغلغل واضاف، 
ان اهم رد لنا امام عداء امركا هو الحيلولة 

دون تغلغلها السيايس من جديد«.
واك�د أن »منع التفاوض م�ع امركا يرتكز 
اىل منط�ق رص�ني، اذ يقط�ع الطريق امام 
تغلغ�ل الع�دو ويظه�ر هيب�ة الجمهورية 
االس�المية للعال�م ويك�رس هيب�ة ام�ركا 
الفارغ�ة امام انظار العالم واضاف، ان من 
الخطأ تماما تص�ور البعض بان التفاوض 

مع امركا يحل مشاكل البالد«.
واعت�ر من�ع التف�اوض اح�د س�بل من�ع 
التغلغل االمركي يف البالد و«بطبيعة الحال 
ف�ان ه�ذا االم�ر صعب ج�دا ع�ى امركا« 
واضاف، ان امركا املستكرة التي تمنرّ عى 
رؤساء بقية الدول لسماحها لهم بالجلوس 
والتح�ادث معه�ا ت�رص من�ذ اع�وام ع�ى 
التفاوض مع رؤساء الجمهورية االسالمية 
اال ان الجمهورية االسالمية االيرانية تمتنع 
ع�ن ذل�ك ومعنى ذل�ك ان هنال�ك يف العالم 
ش�عبا وحكوم�ة ال يرضخان لق�وة امركا 

الطاغوتية والدكتاتورية.
ورصح س�ماحته بان الط�رف االخر يعتر 
القب�ول بالتف�اوض م�ن قب�ل الجمهورية 
االس�المية االيراني�ة بان�ه يعن�ي اركاعها 
ويري�د الق�ول بانه�م »تمكن�وا م�ن اركاع 
اي�ران« وان يثبت�وا بان سياس�ة الضغوط 
القصوى كان�ت صائبة ومن ثم ال يقدمون 

اي تنازل.

أنصار اهلل: إفشال محاولتي تسلل لمرتزقة العدوان في الُحديدة وتعز

حزب اهلل: لن نسمح لواشنطن أن تتسلل إلى الحكومة الجديدة

الوفاق البحرينية تكشف تقريرا ماليا يثبت الفساد المستشري 
في الحكومة الخليفية
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من اطلق اسم الثورة عىل مظاهرات ترشين االول ؟
ومل�اذا ارصار بع�ض القنوات عىل تس�مية م�ا يحدث يف 

العراق ثورة ؟
يف حني ما يحدث يف لبنان تظاهرات؟

بالرغم من تشابه االسباب واملطالب؟
لكل ثورة قائد، من القائد ملا يحدث يف العراق؟

ان ل�كل ثورة مطالب محددة، يتف�ق عليها جميع الثوار، 
هل من يتواجدون يف ساحات التظاهر مطالبهم محددة، 

ومتفق عليها؟
ال نعتق�د ذلك فلكل منا اس�بابه يف التظاهر، فهذا يبحث 
ع�ن اصالح الوض�ع الراهن، وذاك يريد اس�قاط النظام، 
وثال�ث يريد تغري نظام الحكم، واخ�ر يبحث عن وظيفة 

وهكذا!
اذن من يس�تخدم اس�م ث�ورة يف احتجاج�ات العراق له 
غاي�ات معين�ة، لكن اهم ه�ذه الغايات ه�و معرفة من 

اطلقها بتأثريها عىل املواطن العراقي!
فعندم�ا تق�ول للعراق�ي انت ثائ�ر، وتضع ل�ه يافطات 
عريض�ة )ثائر عىل الظلم، ثائر عىل الفس�اد، وغريها من 
الكلمات الرنانة( التي تشحذ الهمم لدى العراقيني، يكون 
حينها مس�تعد للتضحية بنفس�ه وبدمه م�ن اجل كلمة 
ثائ�ر، بالخصوص مع االناش�يد الحماس�ية التي تمنعه 
م�ن التوقف والتفك�ري قبل االقدام عىل ام�ر معني، وهذا 
األسلوب يستخدم عادة لغس�ل ادمغة كثري من الشباب، 

ويكون مستعد حتى لتفخيخ نفسه وقتلها!
ف�ان مصطلح ثائر، يجع�ل كل الخي�ارات مفتوحة، بما 

فيها خيار استخدام العنف والسالح.
املرجعي�ة الرش�يدة ادرك�ت ذل�ك، لذل�ك اس�تطاعت ان 
تش�خص ما يحدث يف البلد، وتعطيه الوصف الدقيق فقد 
اطلقت تسمية عىل من يخرج للتظاهر كلمة ) املحتجني( 

.
مل�اذا محتج؟ وماذا تعني ه�ذه الكلمة؟ والي مدى يمكن 
ان يص�ل هذا املحتج؟االحتجاج عادة ما يقوم به ش�عب 
مع�ني او فئة معينة من الش�عب،)دون قائ�د( عىل قرار 
حكومي مع�ني، او فس�اد حكومي، او اج�راءات معينة 
تجعل الشعب او قسم منه يشعر بالظلم، فيخرج محتجا 
عىل تل�ك القرارات، مطالبا بأصالحه�ا، ويعود اىل وضعه 
الطبيع�ي متى ما ت�م تصحيح املس�ار، ويمكن للمحتج 
ان يط�ور ادواته يف االحتجاج فتبدأ من االحتجاج بالفته، 

يعرب فيها عن اعرتاضه، وتصل اىل العصيان املدني .
الراق�ة  ته�دف  وال  س�لمية،  االحتج�اج  ادوات  جمي�ع 
الدم�ام,اذن م�ن يس�ميها احتجاج�ات مهت�م ج�دا يف 
اس�تحصال حق�وق العراقي�ني كاملة، وم�ن دون اراقة 
قط�رة دم واح�دة، النه يعت�رب الدم العراق�ي اغىل واثمن 

يشء
ومن يس�ميها ثورة، يهدف لدفع العراقي�ني اىل االقتتال، 
وغري مهتم للنتائج، فان نجح يف اسقاط النظام، سيعتيل 
صه�وة ج�واده، ويعلن نفس�ه مفجر الث�ورات، ويرسق 
جه�ود املتظاهرين، ويذهب دمهم هب�اء منثورا، وان لم 
ينجح يكون قد ساهم بسفك الدماء التي يعتربها نجسة.

والشعب مخري بني الثورة واالحتجاج.

لماذا ثورة ؟
بقلم/ خالد الناهي…

،،
بقلم/ سركيس أبوزيد ...

 ق�رار الخ�روج الذي بدا س�ھالاً يف البداية، 
اتض�ح أن�ه كان بداي�ة واحدة م�ن أخطر 
األزمات الت�ي تواجه بريطاني�ا وتھددھا، 
لي�س سياس�ياًا واقتصادياً�ا فحس�ب، بل 
عىل مس�توى الوحدة التي تربط أقاليمھا 
األربعة، إنكلرتا واس�كتلندا وويلز وأيرلندا 
الش�مالية. وال يبدو أن األزمة السياس�ية 
املش�تعلة من�ذ قراب�ة أربعة أعوام باس�م 
»بريكس�ت« س�تنتھي، بل س�ينتج عنھا 
موض�وع  تتج�اوز  وتعقي�دات  ذي�ول 
العملي�ة  ج�ذور  إىل  تص�ل  »بريكس�ت«، 
السياسية، وانقسامات مجتمعية وحزبية 

صعبة الرتميم.
الربيطان�ي  ال�وزراء  رئي�س  ت�وليّ  وم�ع 

بوري�س جونس�ون الس�لطة يف 24 تموز 
اس�رتاتيجيته  بش�أن  وتعنت�ه  امل�ايض، 
أزم�ة  يف  الب�الد  دخل�ت  ل�«بريكس�ت« 
سياس�ية غري مس�بوقة، أدت اىل إنقس�ام 
ب�ني األح�زاب ويف داخلھا، وب�ني مكويّنات 
بريطاني�ا السياس�ية، فايرلندا الش�مالية 
وغالبي�ة اس�كتلندا تع�ارض االنس�حاب 
وتھدد بفرط العالقة االتحادية مع إنكلرتا.

جونس�ون بنى زعامته عىل تعھده بإتمام 
تأج�ل  بعدم�ا  ثم�ن،  ب�أي  »بريكس�ت« 
م�رشوع االنس�حاب مرتني ج�راء رفض 
الربملان، مؤكدا أنه يعارض طلب بروكسل 
إرجاء موعد »بريكس�ت« ومستعد إلخراج 
البالد من االتحاد األوروبي يف املوعد املحدد 

سواء باتفاق أو بال اتفاق.
م�ن  مواقف�ه  ع�ىل  جونس�ون  ُي�ريّ 

»بريكست«، رغم إعالن وزيرة العمل آمرب 
رود اس�تقالتھا م�ن الحكوم�ة الغارقة يف 
أزمة سياسية. وقالت وزيرة العمل يف بيان: 
»ال يمكنن�ي أن أبق�ى بينما يتم اس�تبعاد 
محافظ�ني جيدين ومخلصني ومعتدلني«، 
يف إش�ارة منھا إىل قرار جونسون إقالة 21 
نائبا متمردا من الح�زب املحافظ، صوتوا 
م�ع املعارض�ة لصال�ح م�رشوع قان�ون 

إرجاء »بريكست« يف مجلس العموم.
أم�ا الھزيمة األخ�رى الجدي�دة التي ُمني 
بھا جونسون، فتمثلت يف إجباره عىل نرش 
وثيقة داخلية تقييّم األوضاع يف بريطانيا يف 
حال�ة خروجھا من االتح�اد األوروبي من 
دون اتفاق. وأظھرت الوثيقة أن بريطانيا 
ق�د تواجه نقصا يف األدوية واملواد الغذائية 
إذا خرجت من االتح�اد األوروبي من دون 

اتفاق.
احتم�االت »بريكس�ت« م�ن دون اتف�اق 
يؤھل بريطاني�ا للدخول يف دائ�رة الركود 
ألول مرة منذ األزمة املالية ستلحق أرضارا 
جسيمة بربيطانيا، ومن املؤرشات، تراجع 
الجنيه اإلس�رتليني، وھو س�يناريو يقلق 
كم�ا  االقتصادي�ة،  األوس�اط  �ا  خصوصاً
تراجعت ثقة املستھلك يف آب املايض ألدنى 
مس�توى يف 6 س�نوات، يف ظ�ل مخ�اوف 
الربيطاني�ني من تأثري خ�روج بالدھم من 
االتح�اد األوروب�ي م�ن دون اتف�اق عىل 
أوضاعھم املالي�ة. وتأتي مؤرشات الركود 
متزامن�ة مع مخاوف أخرى، حيث حذرت 
دراس�ة صادرة عن مؤتمر األم�م املتحدة 
للتج�ارة والتنمية )أونكت�اد( من تعرض 
اقتص�اد بريطانيا لخس�ائر تص�ل إىل 16 

ملي�ار دوالر إذا غادرت االتح�اد األوروبي 
من دون اتفاق. وھذه الخس�ائر س�تكون 
الجمركي�ة  التداب�ري غ�ري  أك�رب، بس�بب 
وضواب�ط الح�دود وم�ا يرتت�ب ع�ىل ذلك 
من تعطيل لش�بكات اإلنت�اج الحالية بني 

اململكة املتحدة واالتحاد األوروبي.
يف م�وازاة ذلك، تب�دي املفوضية األوروبية 
االقرتاح�ات  كل  يف  للنظ�ر  اس�تعدادھا 
ا  الربيطانية للتوص�ل إىل اتفاق، وخصوصاً
يف ش�أن قضية الحدود اآليرلندية الشائكة 
الت�ي تتعثر حولھ�ا املفاوض�ات، علما أن 
البند األكثر إثارة للج�دل يف االتفاق الحال 
ھو »ش�بكة األمان« الھادفة لضمان بقاء 
ح�دود آيرلندا الش�مالية مفتوح�ة، مھما 
كان�ت الظ�روف بع�د »بريكس�ت«، وھو 
ُيع�د أقىص درج�ة من املرون�ة التي يمكن 
لالتح�اد األوروب�ي تقديمھ�ا. يف املقاب�ل 
رفض جونسون ھذا البند جملة وتفصيال، 
ويعت�ربه غري ديمقراطي ويمس بس�يادة 
الدول�ة الربيطاني�ة، ألن�ه يتطل�ب منھ�ا 
مواصل�ة تطبيق قوان�ني االتحاد األوروبي 
خالل الفرتة االنتقالية، ويمنعھا من اتباع 
سياس�ة تجاري�ة مس�تقلة ع�ن االتحاد 

األوروبي. 
ومؤخ�رااً، أعل�ن رئيس املجل�س األوروبي 
دونالد توس�ك أن دول االتحاد وافقت عىل 
من�ح بريطاني�ا »تأجيال مرن�ا« ملدة ثالثة 
أشهر للخروج من التكتل، وقال توسك عرب 
»تويرت« إن دول »االتحاد األوروبي اتفقت 
عىل أنه�ا س�توافق ع�ىل طل�ب بريطانيا 
تمديد مهلة الربيكس�ت حت�ى 31  كانون 
الثان�ي 2020«، مش�ريا إىل أن االنس�حاب 
ق�د يتم يف حال التوص�ل إىل اتفاق قبل ذلك 
املوع�د. يف املقابل، رفض مجل�س العموم 
الربيطاني بأغلبي�ة 299 صوتاًا مقابل 70 
صوتاًا، محاولة جونس�ون الجديدة إلجراء 
انتخاب�ات مبك�رة يف كان�ون األول املقبل. 
وأدى عج�ز بريطانيا عن فك ارتباط عمره 
نصف قرن مع االتح�اد األوروبي إىل وقف 
االس�تعدادات الباهظة لخيار الخروج من 
دون اتف�اق، وم�ن بينه�ا مرشوع لس�ك 
قطع�ة نقدي�ة تذكارية للمناس�بة بقيمة 

خمسني سنتاًا.

البريكست البريطاني والمخاض العسير

الخرق الدستوري الفاضح للبرلمان في تأليف لجنة تعديل الدستور

على مدى أربعة عقود تقريًبا، لم تشاَهد بريطانيا في ورطة وتخبط مثلما يحدث هذه األيام. بريطانيا تعيش أزمة 
عميقة عمودية حول مسألة الخروج من االتحاد األوروبي، وتبدو مشلولة تماًما وعاجزة عن التوصل إلى مخرج توافقي 

بشأن أزمة »بريكست«. فقد اتخذت لندن قرار الخروج من االتحاد األوروبي بموجب استفتاء شعبي جرى في 23 
حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات 

الخروج من االتحاد. وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسمًيا في 29 آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم 
التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.

،،
منذ سنواٍت عديدٍة وأنا ألحظ بمرارٍة غياب الوعي الدستوري، بل والقانوني أيضًا، في األوساط العامة 

بمستوياتها المختلفة. ويكاد األلم يعتصر الجميع من هذا الواقع الفكريِّ المرير . وللتنويه فإنني استثني 
هنا األساتذة األلمعيِّين المتخصصين في حقل القانون - من ذوي الفكر حصرًا - ، الذين ال يكادون 

يمثلون سوى القلة القليلة جدًا. بيد أنَّ المشكلة أنَّ هؤالء القلة ليس لهم دوٌر في تنضيج الرأي العام أو 
تصحيح مساراته، وإّن الذي ينبري من سنخهم لبيان القضايا الدستورية عادًة ما يخوض فُيخطئ !!

بقلم / د. حسن الياسري...
ولع�يل ال أجانب الص�واب إذا قلُت إنيّ الص�ورة قاتمٌة – 
من ه�ذه الناحية - ، وال ُتبرشرِّ بخرٍي البتة ؛ فإذا تحدثَت 
ع�ن املتصديّين يف وس�ائل اإلع�الم من الذي�ن يتحدثون 
يف الدس�تور تحت عناوين ومس�مياٍت متع�ددة ) خبري 
، محل�ل ..ال�خ ( أُِصب�َت باإلحباط من كث�رة أغالطهم 
وخوضه�م فيما ال يعلمون . وع�ىل الرغم من أغالطهم 
الواضح�ة هذه فإنيّ اإلعالم ليس بمقدوره كش�ف ذلك، 
ب يف تضليل الرأي العام !! وإذا انتقلت  األمر الذي يتس�بيّ
ني فاألمر ليس بأخف وط�أةاً حينما تراهم  إىل السياس�يرِّ

يتحدثون عن القضايا الدستورية !!
أما الربملان ، وما أدراك ما الربملان ؟! فاملش�كلة هنا ُتَعدُّ 
رزيةاً بكل معنى الكلمة ، وال سيما أنيّ الوعي الدستوري 
والقانوني الربملاني هو يف تضاؤٍل وانحداٍر مستمٍر دورةاً 
بعد أخرى؛ إذ يرى أحدكم رأي العني أنيّ الدورة الربملانية 
األوىل كانت أهون م�ن الثانية، والثانية كانت أهون من 
الثالثة .. وهك�ذا إىل أن وصلنا إىل مرحلٍة أقل ما توصف 
ب�� ) املأس�اة ( من ناحية الوعي الدستوري والقانوني 
!! واملالحظ أنيّ معظم ما يتحدث به الربملان من القضايا 
الدس�تورية ق�د يكون ب�ال ه�دىاً أو كتاٍب من�ري !! مع 
التنويه بأنيّ املقصود هنا هو املنظومة الربملانية برمتها 

يف بلدنا ، وليس برملانااً معينااً .
ولك�ي ال أطيل وال أدخل يف التفاصيل الكثرية التي أوقع 
الربمل�ان فيه�ا نفس�ه بالخرق الدس�توري، س�أتحدث 
ع�ن آخر ه�ذه الخ�روق واملخالفات وأش�ديّها فضيحةاً 
؛ إذ قام الربملان مؤخرااً ، تحت ضغط الشارع،  وفضاضةاً
بالتصوي�ت عىل تأليف لجنٍة لتعديل الدس�تور اس�تنادااً 
ألح�كام امل�ادة )142( م�ن الدس�تور . وبغي�ة إحاطة 
القارئ فسأش�ري بإيجاٍز إىل أنيّ هذه املادة تدعو لتأليف 
لجنٍة لتعديل الدس�تور خالل أربعة أشهٍر، ولكي يرسي 
التعديل ال بد م�ن موافقة الربملان باألغلبية املطلقة، ثم 
إقرار الشعب عرب االستفتاء العام، برشط عدم اعرتاض 
ثلثي املصوتني يف ثالث محافظاٍت أو أكثر . والعجب أشد 
العجب أن يقوم الربملان بالتصويت عىل هذا القرار، رغم 

؛  أن�ه يمثل خرقااً دس�توريااً فاضح�ااً، ومخالفةاً واضحةاً
وذلك لألسباب اآلتية، بإيجاٍز:

1- إنيّ امل�ادة )142( م�ن الدس�تور هي م�ادٌة انتقاليٌة 

مؤقت�ٌة وردت يف األح�كام االنتقالي�ة، وق�د ُوِضَع�ت يف 
اللحظ�ات األخ�رية من عم�ر كتابة وصياغة الدس�تور 
َي ب�� )املطبخ الس�يايس(، بعد اكتمال  من قبل ما ُس�مرِّ

؛ بغية تطمني املكورِّن الس�ني - بحس�ب  نصوصه كافةاً
االصط�الح - ، الذي ق�ال ُممثرِّلوه يف حينه إنيّ هذا املكورِّن 
لم ُيس�هم بكل تفاصيل كتابة الدستور، وإنه إذا ُعرَِض 

الدس�تور بهذه الكيفية فس�ينال املوافقة وس�ينفذ ما 
دام الش�يعة واألك�راد س�يصوتون له؛ م�ن هنا جاءت 
ه�ذه املادة املؤقتة؛ لتمنح املكورِّن الس�ني فرصة رفض 

الدستور يف حالة عدم املوافقة عىل نصوصه .
2- لق�د كان املقص�ود من املادة تطبيقه�ا يف أول دورٍة 
برملاني�ٍة تعق�ب إقرار الدس�تور يف ع�ام 200٥ ، وليس 
م�ادةاً دائمةاً يمكن الرك�ون إليها يف أي وق�ٍت، أو يف أية 

دورٍة برملانيٍة؛ ولهذا ورد النص – املادة 142- كاآلتي :
 ) يش�كل مجلس النواب يف بداية عمل�ه لجنةاً ...(. ولم 
ى )مجل�س النواب(  يك�ن الربملان يف حينه تحت ُمس�مَّ
ى )الجمعية الوطني�ة العراقية  ، ب�ل كان تح�ت ُمس�مَّ
االنتقالي�ة(؛ ول�ذا ورد الن�ص ع�ىل أنيّ املجل�س يق�وم 
بتألي�ف هذه اللجنة عند اس�تهالله العم�ل يف أول دورٍة 
ل�ه. وبالفعل تم تأليف لجنٍة لتعديل الدس�تور اس�تنادااً 
ألحكام هذه املادة يف ال�دورة الربملانية األوىل، وقد كانت 
اً ، وأُضي�ف إليها  ه�ذه اللجن�ة تتألف م�ن )27( عض�وا
مراقب�ان اثنان م�ن الكل�دان والصابئ�ة، وبذلك أصبح 
عدده�ا )29( عض�وااً ممثل�ةاً للمكون�ات الرئيس�ة يف 
املجتم�ع العراقي .ولقد عقدت اللجن�ة أول اجتماع لها 
بتاريخ 1٥ترشين الثاني 2006 ، واختارت السيد همام 
باقر حمودي رئيس�ااً لها والس�يد فؤاد معصوم والسيد 
إياد الس�امرائي نائبني له. واس�تمرت اللجنة يف عملها 
لغاي�ة عام 2009 .وقد خالف�ت اللجنة التوقيت الزمني 
ال�وارد يف امل�ادة املذك�ورة آنف�ااً القايض بوج�وب إنهاء 
عملها يف غضون أربعة أش�هر؛ كونها اس�تمرت لسنني 
ناه�زت الث�الث، بعد أْن تم تمديد عمله�ا ألكثر من مرٍة 
؛ األم�ر الذي أدخ�ل البلد يف حينه يف س�جاٍل دس�تورٍي 
كان ي�دور بني رأي�ني، األول يقول بوج�وب حلرِّها؛ لعدم 
توصله�ا إىل اتف�اٍق نهائي خالل املدة املذك�ورة، واآلخر 
يق�ول بوجوب التمديد لتحقيق حكمة النص. واس�تمر 
السجال حتى نش�ب الخالف بني املكونات الرئيسة عىل 
مواد التعديل، وال س�يما الجانب الكردي؛ فتم التصويت 
ع�ىل إنهاء عمل اللجنة ؛ فغدا ذلك اإلنهاء بمثابة الحكم 

الدستوري بموت املادة )142( ، موتااً ال حياة بعده !!



ين أمام االندية الجزائرية القوة الجوية يرفع شعار رد الدَّ
في البطولة العربية

كاتانيتش يستبعد جستن وياسين من تشكيلة المنتخب 

القرعة تضع منتخب اليد بالمجموعة الرابعة من بطولة آسيا 

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة

أك�د م�درب أمان�ة بغداد، عص�ام حم�د، أن التوقف املس�تمر يف 
الدوري العراقي، ال يصب يف مصلحة اتحاد الكرة واألندية.

وق�ال حم�د »توقف ال�دوري والتأجي�ات املتع�ددة ال يصبان يف 
مصلحة اللعبة أو األندية«. وأضاف »يجب االستفادة من األوقات 
املتاحة بش�كل كبري، ألن إيقاف املنافس�ة يؤثرسلبا عىل الدوري 

العراقي«.

وتابع »لجنة املس�ابقات لم تستغل الفرتة السابقة وأرصت 
عىل اللعب بش�كل أسبوعي، مما س�اهم بشكل سلبي عىل 
ع�دم إنهاء ج�والت عدي�دة، وبالتايل التوقف ب�دون ضغط 

املباري�ات يعني تمدد الدوري للموس�م الصيفي وس�تتكرر 
أخطاء املواس�م املاضية«. يش�ار إىل أن املوسم املايض للدوري 

املمتاز، استغرق ما يقارب 10 أشهر وشهد تأجيات كثرية.

ينوي رسيتش�كو كاتانيت�ش مدرب املنتخ�ب العراقي، 
اس�تبعاد الثنائي املحرتف جس�تن مريام وأحمد ياسني 
من التش�كيلة األساس�ية ألس�ود الرافدين، أم�ام إيران 
والبحري�ن ضم�ن التصفي�ات املزدوج�ة املؤهلة لكأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن الجه�از الفن�ي ، إن املدرب 
ممتعض من الاعبني جس�تن مريام وأحمد ياس�ني بعد 
أن اعت�ذرا يف املبارات�ني الس�ابقتني أم�ام هون�ج كونج 
وكمبوديا. وأش�ار املص�در، إىل أن عدم التح�اق الثنائي 
بمعس�كر املنتخب من ش�أنه أن يدف�ع كاتانيتش لعدم 

دعوتهما للمباراتني املقبلتني رغم أهميتهما.
وأوض�ح أن املدرب س�يعلن القائم�ة النهائية التي 

س�تلتحق 8 ترشي�ن الثان�ي الج�اري بمعس�كر 
الب�رة، تحضريًا ملواجه�ة املنتخ�ب اإليراني يف 

ال��14 من نفس الش�هر، 
خال اليومني املقبلني.

املنتخ�ب  أن  إىل  يش�ار 
يتص�در  العراق�ي 
الثالث�ة  املجموع�ة 
برصي�د 7 نق�اط من 
تع�ادل م�ع البحرين 
وفوزي�ن ع�ىل هونج 

كونج وكمبوديا.

أس�فرت قرع�ة البطول�ة اآلس�يوية لك�رة الي�د يف 
نسختها ال�19، والتي ُتضيُفها الكويت خال الفرتة 
م�ن 16 وحت�ى 27 كان�ون الثاني املقب�ل واملؤهلة 

ملونديال مر 2021، عن مواجهات قوية ومثرية.
وأوقع�ت القرع�ة املُضيف، منتخ�ب الكويت، ضمن 
املجموع�ة الرابع�ة الت�ي تض�م منتخب�ات الع�راق 

وهونغ كونغ واإلمارات.
وضم�ت املجموعة األوىل منتخب�ات البحرين، إيران، 
نيوزياندا، وجاءت قطر عىل رأس املجموعة الثانية 
برفق�ة الياب�ان والصني، فيم�ا ج�اءت باملجموعة 
الس�عودية  الجنوبي�ة،  كوري�ا  منتخب�ات  الثالث�ة 

وأسرتاليا.
وُس�حبت القرعة بحضور بدر الذي�اب، نائب رئيس 
االتح�اد ال�دويل لكرة الي�د، أمني الصن�دوق لاتحاد 
اآلس�يوي، قائد العداوني أم�ني رس االتحاد الكويتي 

إىل جانب ممثيل الدول املش�اركة بالبطولة.

حمد: تأجيل الدوري يعني تكرار األخطاء السابقة
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يستعد فريق القوة الجوية لخوض مباراة 
ذه�اب ثمن نهائ�ي بطول�ة كأس محمد 
السادس لألندية األبطال، بمواجهة فريق 
املولودية الجزائري، الجمعة املقبل بملعب 

فرانسو حريري بمدينة أربيل.
وفريق الق�وة الجوي�ة ُمطال�ب بتحقيق 
الفوز لتكون مهمته أس�هل يف لقاء اإلياب 
ال�ذي س�تقام يف الجزائ�ر الش�هر املقبل، 

حتى ال يتكرر سيناريو النسخة املاضية.
وغ�ادر الق�وة الجوي�ة النس�خة املاضية 
عىل ي�د فريق اتحاد العاصم�ة الجزائري، 
وبالت�ايل ه�و مطال�ب ب�رد الدي�ن للفرق 

الجزائرية.
جاهزية الفريق

امل�درب أيوب أوديش�و، أوض�ح أن توقف 
ال�دوري يف الفرتة املاضية الش�ك أنه يؤثر 
اس�تمرارية  الفري�ق ك�ون  س�لبًيا ع�ىل 
املنافس�ة تمنح الاعبني الدخ�ول بأجواء 
املنافس�ة والتطبع عىل خ�وض املباريات 

والتدريبات ال تكفي.
وأضاف »سعينا لخوض مباريات تجريبية 
وتمكن�ا من تهيئة مبارات�ني أمام الحدود 
والنف�ط واملبارات�ني لهم�ا دور إيجابي يف 

تحضري الفريق«.
وأشار أوديشو، إىل أن الجهاز الفني يسعى 
لتوف�ري مب�اراة تجريبي�ة أخ�رى يف أربيل 
ليك�ون الفريق بوضع بدن�ي أفضل، الفًتا 
إىل أنه يعمل جاهًدا ألن يكون الفريق بأتم 

الجاهزية قبل خوض املباراة املرتقبة.
وأردف »اله�دف م�ن املباراة ه�و تحقيق 
يف  س�تكون  اإلي�اب  مب�اراة  ألن  الف�وز، 
ملعب املناف�س وبالتايل الفوز رضوري يف 

ملعبنا«.
وختم »نسعى لحس�م التأهل من الجزائر 
رغ�م أنن�ا نعي ب�أن الفري�ق املنافس من 
الف�رق املمي�زة، لك�ن الق�وة الجوي�ة له 

شخصيته وفريق إنجازات وبالتايل هدفنا 
تجاوز الخطوة األوىل بنجاح«.

رد الدي�ن
أك�د املحرتف الس�وري زاه�ر ميداني، أن 
الق�وة الجوي�ة مكتمل الصف�وف بتواجد 
جمي�ع الاعبني وهذا ما س�يمنح الجهاز 
الفن�ي فرص�ة املن�اورة ب�األوراق الت�ي 
يملكه�ا لتحقي�ق نتيجة الفوز لتس�هيل 

مهمة الوصول إىل ربع النهائي.
وأوض�ح أن القوة الجوية س�بق أن خرس 
يف النس�خة املاضية أم�ام اتحاد العاصمة 
الجزائ�ري وبالت�ايل مطالبون ب�رد الدين 
وف�ك عق�دة الف�رق الجزائري م�ن خال 
النس�خة الحالية، منوها بأن نقل املباراة 
من كرباء إىل أربيل لن يضعف من عزيمة 

الفريق.
وأك�د أن امل�درب لدي�ه تص�ور كامل عن 
طريقة لعب الفريق الجزائري والواجبات 
يف املب�اراة س�تقول كلم�ة الفصل برشط 

تطبيقها من الاعبني بشكل صحيح.
املهم الفوز

املهاجم أيمن حسني، أوضح أنه ليس املهم 
أن يس�جل هو بل األه�م أن يخرج الفريق 
فائزًا، قائًا »أحيانا تمريرة تكون حاسمة 
بتأه�ل الفري�ق وبالتايل ال أفك�ر بالهدف 

بقدر ما أفكر بخروج فريقي فائزًا«.
وتاب�ع »رغم نق�ل املباراة م�ن كرباء إىل 
أربي�ل لك�ن الفريق لن يتأثر ك�ون اإلدارة 
س�عت لتوف�ري نقل الجماه�ري من جميع 
املحافظ�ات إىل أربي�ل لتضم�ن املس�اندة 

الجماهريية، وهذه النقطة مهمة جًدا«.
وأوضح أنه جاهز تماما للمباراة والفريق 
يف حال�ة جي�دة ووصولن�ا إىل أربيل بوقت 
مبك�ر نقط�ة إيجابية أخرى س�تصب يف 
التحض�ريات  إلكم�ال  الفري�ق  مصلح�ة 

للمباراة املرتقبة.
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يصطدم الكندي الش�اب دينيس ش�ابوفالوف، 
باملصن�ف أول عاملًيا نوفاك ديوكوفيتش، اليوم 
األحد، يف نهائي بطولة باريس لألساتذة للتنس.

ويتف�وق ديوكوفيت�ش يف املواجه�ات املبارشة 
)3-0(، وأتت جميع املواجهات هذا املوس�م يف 
بطوالت أسرتاليا املفتوحة، وروما، وشنغهاي.

ويحم�ل ديوكوفيت�ش الرق�م القي�ايس كأكثر 
من توج بلقب بطول�ة باريس بواقع 4 ألقاب، 
ويرغ�ب يف التتوي�ج باللقب، لتضيي�ق الخناق 
ع�ى غريمه رافاييل ن�ادال، يف الرصاع الخاص 

بينهما عى إنهاء العام يف صدارة التصنيف.
أما ش�ابوفالوف فيخوض الي�وم أول نهائي يف 
مس�رته االحرتافية ببطوالت األساتذة، ويدرك 
جي�ًدا صعوب�ة املهم�ة، خاصة وأن�ه خاض 8 
مجموع�ات من قب�ل أم�ام ديوكوفيت�ش، لم 
يحس�م خاللها س�وى مجموعة واحدة فقط، 

وكان ذلك يف بطولة أس�رتاليا املفتوحة.
ويخوض ديوكوفيتش اليوم النهائي رقم 50 يف 
مسرته االحرتافية ببطوالت األساتذة، ويبحث 
ع�ن التتويج باللقب رق�م 34 يف تلك الفئة من 
البطوالت، وتقلي�ص الفارق مع نادال صاحب 
الرقم القيايس كأكثر من توج بألقاب بطوالت 

األساتذة بواقع 35 لقًبا.
ويف ح�ال ت�وج ديوكوفيت�ش باللق�ب الي�وم، 
فستكون تلك املرة التاسعة التي يتمكن خاللها 
النج�م الرصبي من الفوز بخمس�ة ألقاب عى 

األقل يف موسم واحد.
انتص�ارات   3 حق�ق  ش�ابوفالوف  أن  ُيذك�ر 
وتعرض ل�13 هزيمة، يف مواجهاته الس�ابقة 
أمام املصنفني العرشة األوائل عاملًيا، من بينهم 

انتصاران و6 هزائم هذا املوسم.

اليوم.. ديوكوفيتش يواجه شابوفالوف
 في نهائي بطولة باريس

تس�بب اإلسباني سوس�و، نجم ميالن، يف خلط أوراق فريقه 
قبل مواجهة التس�يو، مس�اء اليوم األحد، ضمن منافسات 
الجول�ة ال�11 من الدوري اإليطايل. ووفًقا ملوقع »كالتش�يو 
مركات�و« اإليط�ايل ال�ذي تابعت�ه »املراقب العراق�ي«، فإن 
سوس�و يعان�ي من إصاب�ة يف العضل�ة الضامة، وس�يغيب 
بنسبة كبرة عن مباراة التسيو. وأشار املوقع اإليطايل، إىل أن 

هذه اإلصابة كانت تطارد سوس�و أيًضا خالل املوسم املايض 
وأبعدت�ه عن عدد م�ن املباريات. وكان سوس�و هو صاحب 
هدف فوز ميالن عى س�بال يف الجولة الع�ارشة من الدوري 
اإليط�ايل. وذك�ر »كالتش�يو مركات�و« أن املدرب س�تيفانو 
بيويل، ق�د يدفع بواحد م�ن الثنائي أنتي ريبيتش أو س�يمو 

كاستييخو، يف التشكيل األسايس، لتعويض غياب سوسو.

سوسو يربك حسابات ميالن أمام التسيو
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كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني الي�وم األحد، 
ع�ن املدة املبدئي�ة لغي�اب األوروجوائي لويس 
س�واريز، مهاج�م برش�لونة، ع�ن املباري�ات 

بسبب اإلصابة.
وكان سواريز غادر مباراة فريقه أمام ليفانتي، 

بعد 40 دقيقة والتي خرسها برشلونة بنتيجة 
1-3 ضمن منافسات الجولة ال�12 من الليغا.

وأعلن برش�لونة أن س�واريز يعاني من إصابة 
يف العضل�ة النعلية للس�اق اليمن�ى، وأن موعد 

عودته يعتمد عى مدى تعافيه من اإلصابة.

ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن مدة 
الغياب املبدئية لس�واريز ستكون عن مباراتي 
س�الفيا ب�راج يف دوري أبطال أوروبا وس�يلتا 

فيجو يف الليغا.
كم�ا أن س�واريز ل�ن يتواج�د م�ع منتخ�ب 

أوروج�واي خالل ف�رتة التوقف ال�دويل املقبلة 
خالل الشهر الجاري.

ُيذكر أن برش�لونة يحتل صدارة ترتيب الدوري 
اإلسباني برصيد 22 نقطة بفارق األهداف عن 

ريال مدريد.

كشف تقرير صحفي إيطايل، اليوم األحد، أن السويدي 
أنجل�وس  ل�وس  مهاج�م  إبراهيموفيت�ش،  زالت�ان 
جاالك�ي، ارتبط باالنتقال إىل ناٍد جديد من بني أندية 

الكالتشيو.
إبراهيموفيت�ش  األنب�اء  بع�ض  ربط�ت  أن  وس�بق 

باالنتقال إىل نابويل وإنرت وميالن ويوفنتوس.
وقال وال�رت س�اباتيني، مدير بولوني�ا، يف ترصيحات 
اإليط�ايل:  وي�ب«  مركات�و  »توت�و  موق�ع  أبرزه�ا 
»إبراهيموفيت�ش يري�د االنضمام لنا، بس�بب عالقته 

الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش«.
وينته�ي العق�د الح�ايل إلبراهيموفيت�ش م�ع ل�وس 

أنجلوس جاالكي يف كانون األول املقبل، وبالتايل فإنه 
يستطيع االنتقال إىل أي ناٍد مجاًنا يف املركاتو الشتوي 

املقبل.
وأضاف س�اباتيني: »األمر ليس مستحياًل ويمكن أن 

يحدث بسبب حالة املودة التي تربطهما مًعا«.
وأت�م: »إبراهيموفيت�ش يود مس�اعدة ميهايلوفيتش 
يف بولونيا، وأس�تطيع الق�ول إننا س�نبذل كل جهدنا 

لتحقيق هذا الجنون«.
يذكر أن ميهايلوفيتش يعاني من اإلصابة برسطان يف 
ال�دم، ورغم ذلك ال يزال يق�ود بولونيا ويحرض بعض 

مباريات الفريق هذا املوسم.

ترك�زت اهتمام�ات صح�ف أملاني�ا، الص�ادرة اليوم 
األحد، ع�ى نتائج أبرز مباري�ات الجولة العارشة من 
البوندسليجا، والتي جاء عى رأسها اكتساح آينرتاخت 

فرانكفورت لضيفه بايرن ميونخ بنتيجة )1-5(.
 وج�اءت صحيفة »Bild am Sonntag« بعنوان »هزة 
الدوري«، إذ ألق�ت الضوء عى نتائج الجولة العارشة، 
وأبرزه�ا س�قوط البايرن بخماس�ية قاس�ية عى يد 
فرانكف�ورت وفوز اليبزيج أم�ام ماينز )8-0(، كذلك 
تعرض فولفس�بورج ألول خسارة له عى يد بوروسيا 

دورتموند. 

ورك�زت صحيف�ة »Lubecker Nachrichten« ع�ى 
السقوط املدوي لبايرن خارج أرضه أمام فرانكفورت 
الكروات�ي  امل�درب  مس�تقبل  يض�ع  مم�ا   ،)5-1(

نيكوكوفاتش عى املحك. 
أم�ا صحيف�ة »Berliner Kurier« فاهتم�ت بحس�م 
يوني�ون برل�ني لديرب�ي العاصم�ة يف الوق�ت القاتل، 

بفوزه عى هرتا )1-0( بركلة جزاء يف الدقيقة 90.
 »Berliner Morgenpost« كما ركزت أيًضا صحيف�ة
عى حسم يونيون برلني للديربي بعنوان »فوز يونيون 

بالديربي املشتعل«.

أكد رونالد كومان املدير الفني للمنتخب الهولندي، أنه مس�تمر 
يف منصبه حتى االنتهاء من بطولة كأس األمم األوروبية )يورو 

.)2020
وأث�رت الكثر من التكهنات ح�ول إمكانية تويل كومان 
تدريب برش�لونة، بعدما أفصح املدير الريايض لالتحاد 
الهولن�دي نيكو ي�ان هوجما عن وج�ود بند يف عقده، 
يس�مح له بفس�خه حال تلقيه لعرض من البارس�ا 

مقابل رشط جزائي ُمحدد.

إبراهيموفيتش يقترب من االنتقال لبولونيا

هزة البايرن ومصير كوفاتش يتصدران صحف ألمانيا كومان يرفض تدريب 
برشلونة قبل اليورو

زيدان: ريال مدريد 
استحق ركلة جزاء

توتنهام يخطط لالستغناء
عن لوريس

يخطط ن�ادي توتنهام اإلنجلي�زي، للتخلص م�ن أحد نجوم 
الفري�ق، خالل املوس�م الحايل يف إطار سياس�ة دع�م الفريق 

بالعبني شباب.
ووفًقا لصحيف�ة »ذا صن« الربيطانية، ف�إن توتنهام يراقب 
الكامرون�ي أندريه أونانا، حارس أياكس، تحس�ًبا لضمه يف 

الصيف املقبل.
وأش�ارت إىل أن أياك�س يتمس�ك بأونان�ا )23 عاًم�ا(، لكنه 
س�يضطر لبيع الح�ارس الفرني هوج�و لوريس، إذا حصل 

عى عرض مناسب من 30 إىل 35 مليون إسرتليني.
وأوضحت أن الحارس الكامروني، لن يقبل أن يكون الحارس 
الثاني يف توتنهام، لذلك فإن إدارة السبرز تتجه للتخلص من 

لوريس يف نهاية املوسم الحايل.
ويعتق�د مس�ؤولو توتنه�ام أن وقت لوري�س -الحاصل عى 
لقب كأس العالم برفقة فرنسا- قد انتهى يف لندن، وأنه يجب 

البحث عن مشرٍت له هذا املوسم.
يذك�ر أن لوري�س يعان�ي من خل�ع يف املرفق، وس�يغيب عن 

املشاركة يف املباريات حتى نهاية العام الحايل.

�سواريز 
يغيب عن 

برشلونة مباراتين

زين  الفرني  زيدان أبدى  الدي�ن 
مدري�د، املدي�ر الفن�ي لفري�ق  ري�ال 

حزنه بعد التعادل الس�لبي خالل مواجهة 
ري�ال بيتيس، يف معقل امللكي »س�انتياجو 
برنابي�و« يف إطار منافس�ات الجولة ال�12 

من الليغا.
وق�ال زي�دان، خ�الل ترصيح�ات نقلته�ا 

وتابعته�ا  اإلس�بانية  »م�اركا«  صحيف�ة 
»املراق�ب العراق�ي«: »لقد رأيت ملس�ة يد عى 

العب بيتيس، لكن حكم املباراة قرر أن األمر غر 
ذلك، ولعبنا مباراة جيدة لكننا فش�لنا يف تس�جيل 

هدف وهذا عار، وعلينا امليض قدما«.
وأضاف: »نحن نعرف ما حدث يف لقطة ملس�ة 

اليد، ألنني رأي�ت اللعبة، لكن يجب أن نحرتم 
ما قرره الحكم«.

وعلق زيدان عى خ�روج جاريث بيل وخاميس 
وردريجيز من مدرج�ات امللعب قبل نهاية املباراة: 

»بشكل عام الثنائي دعم الالعبني، وهذا هو اليشء املهم«.
وأردف: »ألننا يف أفضل دوري يف العالم ال توجد مباراة سهلة، 

وأي فريق يمكن أن يضعك يف مأزق حتى األندية الصغرة«.
واس�تكمل: »افتقاد التس�جيل؟ لن نس�جل دائًم�ا 5 أهداف، 
ونحن نعل�م أنه حني نصنع الفرص فهذا اليشء األكثر أهمية، 
ونحن افتقرنا للتس�جيل، لكننا دافعنا بش�كل جي�د جًدا، وعلينا 

تقبل ما حدث«.
وواصل: »منذ ش�هر آذار ل�م نفز ب�3 مباري�ات متتالية؟ نحن ال 
نفش�ل وال يفش�ل الجميع، لك�ن الدوري صع�ب للغاية، وجميع 
الفرق خرست بعض النقاط، لكنني قلت سابًقا إنه ال يوجد فريق 

يفوز بس�هولة، وعلين�ا أن نقدم املزيد لتحقي�ق االنتصارات، لكننا 
لسنا سيئني للغاية«.
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
الحبك�ة ه�ي مصطل�ح أدب�ي يقص�د به 
األحداث املتتابعة واملتسلس�لة التي تتكون 
منه�ا قصة م�ا، م�ع التأكيد ع�ى عالقة 
األح�داث ببعضها، وذلك من أجل توليد أثر 

عاطفي أو فني لدى املتابع.
حبك�ة )بفتح الح�اء( من َحب�ك َحبكا أي 
الش�د الوثي�ق، وحبك اليشء- ش�ده ش�داً 
أحكم�ه  الوجي�ز:أي  املعج�م  وثيق�اً. ويف 
ويق�ال َحَبك األمر أحس�ن تدب�ره والثوب 
ثنى طرفه وخاط�ه. ويف مختار الصحاح: 
ع�ن ابن األعرابي “أن كل يشء قد أحكمته 

وأحسنت عمله فقد )احتبكته(”

كان أح�د األم�راء يص�ي خل�ف إم�ام 
يطي�ل يف الق�راءة, فنهره األم�ر أمام 
الن�اس, وق�ال ل�ه : ال تق�رأ يف الركعة 
الواح�دة إال بآي�ة واح�دة . فصى بهم 
املغرب, وبعد أن ق�رأ الفاتحة قرأ قوله 
تع�اىل ) وقال�وا ربنا إنا أطعنا س�ادتنا 
وكرباءن�ا فأضلونا الس�بيال (, وبعد أن 
ق�رأ الفاتحة يف الركعة الثانية قرأ قوله 
تع�اىل ) ربنا اتهم ضعف�ن من العذاب 
والعنهم لعناً كبرا ( , فقال له األمر يا 
هذا : طول ما شئت واقرأ ما شئت, غر 

هاتن اآليتن . 

طرائف من التراث 

مختصــون : تحــويــل الـــروايات الى افــــالم ال ينجـــح دائمـــا 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

يف بعض االحيان عندما يتحول عمل اديب )الرواية أو القصة  األدبية( عىل سبيل المثال لعمل سينمايئ فإن أحدهما 
ربم��ا يقت��ل إبداع اآلخر كون تحويل الروايات اىل افالم ال ينجح دائما وه��ذا يحيلنا إىل قاعدة هوليودية يعرفها كثري 
م��ن النق��اد والممثلني تقول »كثري من الكتب الس��يئة تصنع أفالمًا رائعة، ولكن أغل��ب الكتب الرائعة تصنع أفالمًا 

سيئة«.

املراقب العراقي / متابعة...
صدر يف س�يدني – أس�راليا، ودار أمل الجديدة يف 
دمش�ق – س�وريا، كتاب جديد ملاج�د الغرباوي، 
بعنوان:متاه�ات الحقيق�ة )1(: الهوي�ة والفعل 
الحض�اري ويق�ع الكت�اب يف 416 صفح�ة م�ن 
الحج�م الكبر، وقد زينت لوحة الفنان التش�كيي 
الكبر ا. د. مصدق الحبيب غالف الكتاب الجميل.

وقد تناول الكتاب مجموعة قضايا قاربها الكاتب 
ضم�ن الحوار املفت�وح، منه�ا: قلق املس�تقبل، ، 
الع�رب والعن�ف، املوق�ف م�ن الغاوي�ن، رشعية 
الفتوحات، واقع القص�ص القرآني، رمزية الجنة 
والن�ار، املوقف م�ن العلمانية، التخن�دق الخرايف، 
ف�رص اإلص�الح الفك�ري، التنوي�ر واالس�تالب، 
التس�امح وس�لطة الحقيق�ة، املقّدس ورس�وخ 
الدول�ة  العلمي�ة، رشعي�ة  االش�راكية  الفك�رة، 

رهانات الديني�ة، ج�دل الراث  واملع�ارصة، 
قيم�ة  العقالني��ة، 
التنوي�ري،  الفك�ر 
م  مفه��������و
الثقايف،  النق����د 
املس�تنر،  املثقف 
مستقبل الثقافة، 
مفهوم  نس�بية 
التسامح، الدين 
والت���وظي�ف 
الس�ي���ايس، 
ة  لنظ�����ر ا
وني�ة  ل���د ا
 ، ة للم����رأ
الت  ش�تغا ا
لن����ص  ا
 ، ن�ي لقرآ ا
يش  ق���ر

والسلطة.
كتب عى الغ�����������الف

من هنا جاءت األجوبة يف هذه املوسوعة الحوارية 
)متاه�ات الحقيق�ة(، تق�ارع حص�ون الكهنوت 
وتحّطم أسيجة تراثية تس�تغرق الذاكرة، وتطرح 
أس�ئلة واس�تفهامات اس�تفزازية جريئة.. بحثا 
ع�ن أس�باب التخل�ف، ورشوط النه�وض، ودور 
الدي�ن واإلنس�ان يف الحي�اة. فتوّغل�ت عميق�ا يف 
بني�ة الوعي ومقوالت العقل الجمعي، واس�تدعت 
املهّم�ش واملس�تبعد م�ن النص�وص والرواي�ات، 
وكّثفت النقد واملس�اءلة، وتفكيك املألوف، ورصد 
املتداول، واس�تنطقت دالالت الخطاب الديني، بعد 
تج�اوز مَس�لَّماته ويقينيات�ه، وس�عت إىل تقديم 
رؤي�ة مغايرة ل�دور اإلنس�ان يف الحي�اة، يف ضوء 
فهم مختلف للدين، وه�دف الخلق. فهناك تواطؤ 
ع�ى هدر الحقيق�ة لصالح أه�داف أيديولوجيات 

سياسية.

»الهوية والفعل 
الحضاري«دور الدين 

واإلنسان في الحياة

الثقافة العربية وتحديات الحداثة
 املراقب العراقي/متابعة...

تعد الثقاف�ُة العربيُة ه�ي املرآة التي 
تعك�ُس طبيع�ة الحي�اة االجتماعية 
والفكري�ة عن�د العرب، وتس�اهُم يف 
توضي�ح مكون�ات املجتم�ع العربي 
والقي�م األصيلة الخاصة ب�ه، وأيضاً 
تش�كُل الثقاف�ة العربي�ة منظوم�ًة 
متكامل�ًة م�ن األس�س الت�ي تعم�ُل 
عى تعزيِز دور اللغ�ة العربية يف نقِل 
الش�عوب  ع�ن  الحقيقي�ة  الص�ورة 

العربية إىل الشعوب األخرى.
بمفه�وِم  العربي�ة  الثقاف�ة  ترتب�ُط 
الحضارة فعندما نش�ُر إىل الحضارة 
العربية فأننا نقص�ُد كافة املكونات، 
ظهوره�ا،  إىل  أدت  الت�ي  والعوام�ل 
والثقاف�ة واح�دٌة من ه�ذه املكونات 
املهمة، والتي تعترُب املوجه الرئييس يف 
بناء الحضارة العربية، والتي اعتمدت 
ع�ى األدب والفك�ر العرب�ي يف وضع 
األساسات األوىل للمجتمعات العربية.

العدي�َد  أن  العومل�ة  إح�دى مظاه�ر 

إلغ�اء  يفضل�ون  األش�خاص  م�ن 
اللغ�ة العربية من قوائ�م وتطبيقات 
هواتفهم الذكية واس�تبدالها بإحدى 

اللغات األخرى
يف  العربي�ة  الثقاف�ة  تواج�ه  لك�ن 
الحقب�ة الزمني�ة الحالي�ة مجموعًة 
من التحدي�ات املع�ارصة التي أثرت، 
وتؤثُر س�لبياً ع�ى بنيته�ا، وأدت إىل 
ضعضعة أغلب العوامل التي تس�اهُم 
يف املحافظ�ة ع�ى قواعدها راس�خًة 

ضمن هذا التنوع الثقايف العاملي.
تع�دُّ العوملة م�ن أحِد أه�م التحديات 
الت�ي تؤث�ُر ع�ى الثقاف�ة العربي�ة، 
وارتبطت بدوِر الوسائل الحديثة التي 
تس�عى لتطبيق الثقاف�ة الغربية عى 
حس�اب الثقافة العربي�ة يف املجتمع 
العرب�ي، ويظهر ذلك التأث�ُر واضحاً 
ع�ى اللغ�ة العربي�ة بصفته�ا قل�َب 
الثقاف�ة، والت�ي تعاني م�ن تغيراٍت 
خطرٍة؛ بس�بب الخلط بن كلماتها، 
وكلم�ات اللغ�ات األخ�رى م�ن باب 

التأثر بالثقافة املس�توردة من التأثر 
الواس�ع للعوملِة يف مختل�ف املجاالت 

العامة.
كما أن لإلنس�ان العرب�ي دوٌر مبارٌش 

الس�لبي  التأث�ِر  التش�جيع ع�ى  يف 
للعومل�ة عى الثقاف�ة العربية، والذي 
يظهُر بطبيعة تعام�ل معظم األفراد 
م�ع األدوات املس�تحدثة، وأقصُد بها 

الط�راز  ذات  اإللكروني�ة  األجه�زة 
الذك�ي، والتي أدخلت العوملة مبارشًة 
يف  وس�اهمت  العرب�ي،  املجتم�ِع  إىل 

تغيره تغيراً ملحوظاً.
لألس�ف أصب�ح االس�تخداُم الخاطئ 
يف  رئيس�ياً  س�بباً  العومل�ة  ألدواِت 
تراج�ِع الثقاف�ة العربي�ة باالعتم�اِد 
عى أس�لوب التغريب، وال�ذي يقصُد 
به تحوي�ل ُكل يشٍء عرب�ي إىل غربي 
بالتدريج، فالعوملُة س�الٌح ذو حدين، 
ويجب عى اإلنس�ان العربي الحرُص 
عى االس�تفادة م�ن اإليجابيات التي 
توفرها، وتجنب تلك السلبيات التي ال 

تؤدي إىل أي تقدٍم يذكر.
تأث�رت الثقاف�ة العربي�ة بمجموعٍة 
من التحدي�ات األخرى، وم�ن أهمها 
الغربي�ة،  لل�ُدوِل  الثقافي�ة  التبعي�ة 
والت�ي عكس�ْت تأثراٍت س�لبيٍة عى 
العربي�ة، وتظه�ُر بوضوٍح  الثقاف�ِة 
من خالل مب�دأ تقليد الغرب يف العديِد 
من املظاهر س�واًء يف طبيعِة اللباس، 

أو ال�كالم، أو طريق�ة التعام�ل م�ع 
اآلخري�ن، وغره�ا الكثر م�ن صور 
التقلي�د األخرى، والذي أدى يف النهايِة 
إىل ظه�ور ثقاف�ٍة جديدٍة بعي�دٍة عن 
الثقاف�ة العربي�ة، وليس�ت إال تقليداً 
زائف�اً للثقاف�ِة الغربية، وال تس�اهُم 
بنقِل أي صورٍة صحيحٍة عن الثقافة 

العربية الحقيقية.
إّن فك�رَة وضع حل�وٍل، أو اقراحاٍت 
لتحدي�اِت  مناس�ٍب  ع�الٍج  لوج�ود 
الحداثة الت�ي تواجُه الثقافة العربية، 
الوص�وِل ألي  إىل  ت�ؤدي  ل�ن  برأي�ي 
نتيج�ٍة مفيدٍة يف الوقت الراهن، وذلك 
ألن العالج الحقيق�ي لهذه التحديات 
مرتب�ٌط بكمي�ِة املخ�زون الفك�ري، 
والثقايف عند اإلنسان العربي، وعندما 
يدرُك ُكل عرب�ي يف كافِة أنحاء العالم 
ه�ذه التحديات التي تواج�ه ثقافته، 
عنده�ا من املمك�ن الوص�ول إىل حٍل 
الثقاف�ة  إع�ادِة  يف  يس�اهُم  ج�ذري 

العربية إىل مسارها الصحيح.

 املراقب العراقي/ متابعة...
  أطلق�ت األديبة الفلس�طينية 
ليان�ة ب�در، روايته�ا الجديدة 
»أرض السلحفاة« التي تعكس 
حكاية ش�عٍب كامٍل أُجرب عى 
الهجرة والتنقل م�ن منفى إىل 
آخ�ر، إىل أن ح�ّول الكولونيايل 

وطنه إىل منفى جديد له.

ورواية »أرض السلحفاة« هي 
رواية الح�ارض، التي تحفر يف 
املستقبل،  وتس�ترشف  املايض 
فهي م�ن ُفت�ات ال�كالم الذي 
يتناول�ه الناس، ومن املش�اهد 
اليومية يف الحياة الفلسطينية. 
يش�ار إىل أّن الكاتبة ليانة بدر، 
ُول�دت يف القدس ع�ام 1952، 
وانتقلت مع عائلتها إىل 
أريحا حيث كان والدها 
يعمل هن�اك، وهو أحد 
العلمية  الثقاف�ة  رموز 
ونزح�ت  فلس�طن.  يف 
م�ع عائلته�ا إىل األردن 
ع�ام 1967 بع�د حرب 
التحقت  ث�م  حزي�ران، 
األردني�ة،  بالجامع�ة 
لكنها لم تكمل الدراسة 
فيه�ا إذ حصل�ت ع�ى 
يف  الليس�انس  ش�هادة 
عل�م النف�س العام من 
جامعة بروت العربية.

الكاتبة  مؤلّف�ات  ومن 
م�ن  »بوصل�ة  ب�در 
الش�مس«،  عب�اد  أجل 
»عن امل�رآة«، و«نجوم 

أريحا«. 

»أرض السلحفاة« مشاهٌد يومية 
في الحياة الفلسطينية

املراقب العراقي / متابعة...
 يف قصيدة »س�جل أن�ا عرب�ي » تظهر هوية 
محم�ود دروي�ش املقاوم�ة حي�ث يخاط�ب 
املحتل باستخفاف مؤكدا أنه مهما اخرع من 
وسائل القهر والتعذيب واالضطهاد والعسف 
فسيظل متش�بثا بوطنه، عامال يف حقله، ويف 
محجره، كاسبا قوت يومه بعرق جبينه كأي 

كادح ال بصدقات الوكاالت:
سجل أنا عربي 

وأعمل مع رفاق الكدح يف محجر
وأطفايل ثمانية

وتاسعهم سيأتي بعد صيف
أسل لهم رغيف الخبز واألثواب والدفر 

من الصخر 
وال أتوسل الصدقات من بابك

وال أصغر أمام بالط أعتابك 
فهل تغضب

تمثل هذه التفاصي�ل: العمل واملحجر والخبز 
الحص�ول  وإش�كالية  والدفات�ر  والثي�اب 
عليها بانتظام، واكتس�اب الق�وت بالكدح ال 
باالس�تجداء زاد الفلس�طيني اليومي، ولهذا 
جذب هذا اللون من الش�عر اهتمام الباحثن 
والدارس�ن والنق�دة فوج�دوا في�ه التعب�ر 
الحقيقي )الجواني( عن معاناة الفلس�طيني 
يف أجواء الحكم العسكري اإلرسائيي والتعبر 

يف الوقت نفسه عن صموده ، وعن تحديه:

سلبت كروم أجدادي
وأرضا كنت أفلحها

أنا وجميع أوالدي
ولم ترك لنا 

ولكل أحفادي 
سوى هذي الصخور 

فهل ستأخذها حكومتكم 
كما قيال

ع�ى أن الغض�ب ال�ذي يعرب عن�ه درويش يف 
أش�عاره املبك�رة تناس�لت منه ص�ور أخرى 
للمذابح وأع�راس الدم والقتي�ل الذي انترص 
ع�ى القات�ل، ول�م تغ�ب عن�ه وال ع�ن غره 
م�ن ش�عراء الوطن فك�رة االلتف�ات لآلخر، 
وقصيدته املش�هورة )جندي يحل�م بالزنابق 

البيض�اء( قصي�دة تذكرن�ا بحقيق�ة يغف�ل 
عنها الكثرون، وه�ي أن اإلرسائيي املقيم يف 
فلس�طن ال تربطه بها أية أوارص، وإنما هي 
ن�زوة، جاءت ب�ه إىل ه�ذه األرض، ومغامرة، 
أو مقام�رة، بكلمة أدق، وله�ذا ينتظر املجند 
يف قصي�دة درويش الفرص�ة األوىل كي يغادر 

عائدا من حيث أتى:
أريد طفال باسما يضحك للنهار

ال قطعة يف اآللة الحربية
جئت ألحيا مطلع الشموس 

ال مغربها
وش�عراء هذا التيار تطوروا رسيًعا بعد العام 
1967 وجن�ح ش�عرهم للحداث�ة واكتس�ب 
التعبر عن املقاومة بالشعر فضاءات جديدة.

»سجل أنا عربي« هوية محمود درويش المقاومة

املراق�ب العراق�ي تابع�ت هذا 
املوض�وع من خالل اس�تطالع 
اراء بع�ض كّت�اب الس�يناريو 
به�ذه  وخرج�ت  والقص�ة 

املحصلة.
شوقي  والروائي  السيناريست 
كري�م حس�ن ق�ال يف ترصيح 
إن  العراق�ي(:  ل�)املراق�ب 
»البعض يعترب تحويل الروايات 
س�ينمائية  أف�الم  إىل  األدبي�ة 
م�ن  لله�روب  حيل�ة  بمثاب�ة 

الرقابة«. 
أصح�اب  »أم�ا  وأض�اف 
فأك�دوا  نفس�ها  املرشوع�ات 
أن النج�اح ال�ذي تحظ�ى ب�ه 
الرواية س�بب أسايس يف إقبال 
تحويله�ا  ع�ى  الس�ينمائين 
تمام�ا  س�ينمائي  فيل�م  إىل 
مثلما حدث م�ع رواية عمارة 
يعقوبيان، وقد يس�اهم كذلك 

العمل األدبي يف حال نجاحه إىل 
نجاح الفيلم«. 

مبيناً إن »تحويل العمل األدبي 
إىل سينمائي أو درامي بحاجة 
جي�دا  يع�رف  سينارس�ت  إىل 
كي�ف أن هناك فارقا كبرا بن 
األدب والس�ينما وإال ألصي�ب 
الجمهور بامللل وفش�ل الفيلم 
وبالتايل س�يؤثر ع�ى مبيعات 
الرواي�ة ونظ�رة الجمهور لها 

خاصة ممن لم يقرأها«.
صن�اع  »بع�ض  أن  وأوض�ح   
الرواي�ة  إىل  يلج�أ  الس�ينما 
كنوع م�ن الهروب من الرقابة 
بعدما ت�م إجازة الرواية للنرش 
والبع�ض يستس�هل أن تكون 
لدي�ه قصة جاهزة ولكن ملن ال 
يعرف فتحويل األدب إىل سينما 
نج�د  ل�ذا  س�هال  لي�س  يشء 
أن مرشوع�ات عدي�دة يف ه�ذا 

الش�أن تم تعطيلها ألن تكلفة 
رشاء الرواية عالية جدا هذا إذا 
كنا نتحدث ع�ن املؤلفن ممن 
له�م أس�ماء المعة يف الس�وق 

االدبي«.
الق�اص عب�د ش�اكر ق�ال يف 
ترصي�ح ل�)املراقب العراقي(: 
األدبي�ة  الرواي�ات  »أغل�ب  ان 

الكبرة التي تحول�ت إىل أفالم 
س�ينمائية من أمثال »العمى« 
و«ش�فرة  لس�اراماغو، 
دافنيش« لدان براون، و«الحب 
ملاركي�ز،  الكول�را«  زم�ن  يف 
ال�ذي  املش�اهد  ت�رِض  ل�م 
م�ارس فع�ل الق�راءة يف هذه 
بالتفاصيل  الزاخ�رة  الروايات 

والح�وارات والتقني�ات الفنية 
الروائية، والتي تمثل الس�لطة 
االس�تعالئية النموذجي�ة التي 
تمن�ح املتلق�ي بع�دا »ذهنيا« 
وتحدي�ا كب�را لذات�ه القادرة 
عى خل�ق الص�ورة وفق نمط 

يختاره ويجيزه«.
وأض�اف ان »الرواي�ة األدبي�ة 

عمل جاد غر مفربك يش�تمل 
م�ن  املنح�وت  الص�دق  ع�ى 
ال�رصاع الداخي ال�ذي يعانيه 
كات�ب الرواية ومع هذا ال أنكر 
أن الفل�م الس�ينمائي املقتبس 
م�ن أي�ة رواي�ة ه�و مرشوع 
مكمل للرواية إذا لم يوقعها يف 
نسقية إخراجية غر متكاملة 

أحداثه�ا  اختص�ار  مح�اوال 
وتجريدها  شخوصها  وتغييب 
والح�وارات..  الص�ور  م�ن 
تمثل  للرواية  الفني�ة  فالقيمة 
الصيغة التي يج�ب أن يقرأها 
املتلق�ي يف الفيلم الس�ينمائي، 
الدرام�ي  التش�كيل  أن  ذل�ك 
يف الرواي�ة أدق وأش�مل وم�ن 
هن�ا تق�ع إش�كالية التحويل 

الالمقنع للرواية األدبية«.
  أماالقاص عبد الكريم حس�ن 
فق�ال يف ترصي�ح ل�)املراق�ب 
العراق�ي(:   إن »العم�ل األدبي 
يشء والس�ينمائي يشء اخ�ر 
مختلف تمام�ا وال يحق ملؤلف 
يف  يتدخ�ل  أن  األدب�ي  العم�ل 
ألن  الس�يناريو  كات�ب  رؤي�ة 
أو  لس�ينما  تحويل�ه  مج�رد 
تليفزيون يصب�ح عمال جديدا 
مل�كا ألصحاب�ه يضيف�ون ما 

يشاؤون«.
أم�ا املخ�رج ابراهي�م حن�ون 
فق�ال يف ترصي�ح ل�)املراق�ب 
العراق�ي(: لدينا مح�اوالت يف 
تحوي�ل القص�ة القص�رة اىل 
حت�ى  أو  مرسحي�ة  أو  فيل�م 
مح�اوالت  ولكنه�ا  مسلس�ل 
ربم�ا  يع�ود  والس�بب  قليل�ة 
اىل ان املوضوع�ات يف القص�ة 
والرواية ال تتناس�ب مع واقع 
املجتم�ع العراقي من متغرات 
واجتماعي�ة  اقتصادي�ة 

وأمنية«.
وأضاف�ت ان »ه�ذه القضي�ة 
تق�ع ع�ى عات�ق كّتابن�ا أوال 
قب�ل املخرج فلو وج�د املخرج 
س�يناريو جميال مقتبس�ا من 
قص�ة أو رواي�ة جميل�ة فهو 
والجهة اإلنتاجية لن يمانعا ان 

يبرص النور«.

ابراهيم حنونشوقي كريم حسنعبد الكريم حسن  عبد شاكر

في استطالع اجرته



علوم 9Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةاالحد 3 تشرين الثاين 2019 العدد 2186  السنة العاشرة

ماهي المــواد الغــذائيــة التي تقـــوي المنــاعــة ؟

حدث فلكي »نادر« يمكن رؤيته من كل مكان على األرض
ينتظر علماء الفلك وعش�اق متابع�ة الظواهر الطبيعية 
حدث�ا نادرا يحدث خ�ال أيام، وتحدي�دا يف الحادي عرش 
من ش�هر نوفمرب الجاري، حيث يمر كوكب عطارد أمام 

الشمس يف واقعة تتكرر 13 مرة فقط كل قرن.
وس�يكون بإم�كان العلم�اء إلقاء نظرة م�ن األرض عىل 
الح�دث النادر ال�ذي لن يح�دث مجددا قبل ع�ام 2032، 

ورؤية أقرب كواكب املجموعة الشمسية إىل الشمس.
وغالبا يدور عطارد حول الش�مس يف مس�ارات مختلفة 
عن األرض، لذلك فإن وق�وع الكوكب الصغري بني األرض 

والشمس يعد حدثا فلكيا نادر التكرار.
ويف ه�ذه الحالة، يكون عط�ارد مرئيا من األرض كنقطة 
صغ�رية، تب�دو بحجم ال يزيد ع�ىل 0.5 باملئ�ة من حجم 

الشمس.

وبحس�ب إدارة الطريان والفضاء األمريكية )ناسا(، فإن 
»السماء ستتيح عرضا ممتازا يف 11 نوفمرب، عندما يعرب 

عطارد أمام الشمس«، حيث سيمكن رؤيته من األرض.
وأضاف�ت »ناس�ا«: »م�ن وجه�ة نظرنا ع�ىل األرض، ال 
يمكننا أن نرى عطارد والزهرة يتقاطعان أمام الشمس. 

لذلك فهو حدث نادر لن ترغب يف تفويته!«.
وس�يتمكن الب�رش يف كل م�كان تقريبا ع�ىل األرض من 
متابع�ة البقع�ة الس�وداء الصغ�رية، تتح�رك ببطء عرب 

أن  إال  الش�مس،  ق�رص 
خ�رباء الفل�ك ينصحون 
املع�دات  باس�تخدام 
الواقي�ة حت�ى ال تتأذى 

األعني.

كش�فت صور مرسبة عن الشكل الذي قد 
يبدو عليه هاتف »موت�وروال رازر« القابل 
للط�ي الذي ط�ال انتظاره، وذل�ك قبل أقل 

من أسبوعني من إطاقه الرسمي.
فق�د نرش إيفان باس، الش�هري بس�معته 
يف ترسيب�ات الصور ذات العاقة بالهواتف 
الذكية واملوق�ع الهولن�دي »موبيلكوبني« 
ص�ورا للجه�از، ال�ذي يتمي�ز بتصميم�ه 
»الصديف« املب�دع لهاتف »موتوروال رازر يف 

3« األصيل.
وع�ىل الرغ�م م�ن م�رور نح�و 15 عام�ا 
سيش�عر  رازر،  جه�از  أول  إط�اق  ع�ىل 
امل�رء أن أح�دث الص�ور للهات�ف الذك�ي 
مألوف�ة، خصوصا ملحب�ي الهاتف األصيل 
القابل للطي، بحس�ب م�ا ذكرت صحيفة 

االندبندنت الربيطانية.
ومع ذلك، فإن التصمي�م القابل للطي 
األنيق يدور ح�ول امليزة الوحيدة التي 
ال ت�زال كم�ا ه�ي، لكن�ه مرفق مع 
ترقي�ات تقنية كربى م�ن املتوقع أن 

تح�ول الهاتف التقلي�دي األيقوني إىل 
عرص الهاتف الذكي.

رازر  هات�ف  تجدي�د  عملي�ة  وتع�د 
القاب�ل للط�ي ج�زءا من اتج�اه جديد 
بني صانع�ي الهوات�ف الذكي�ة لتوفري 
تصميم قابل للطي، مثل رشكة هواوي 
وسامسونغ، واألخرية كانت قد أعلنت 
هاتفه�ا القابل للطي »غاالكيس فولد« 
لكنه�ا اضط�رت للتأخ�ري يف إص�داره 

بسبب عدد من املشكات.

الوان االظافر ودالالتها تكشف عن حالتك الصحية 

يعاني نس�بة كبرية من األش�خاص من 
رائحة الفم الكريهة، وهذا األمر يتسبب 
اإلح�راج،  م�ن  بالكث�ري  إصابته�م  يف 
وخاص�ة يف حال�ة التجمي�ع يف أماك�ن 
عامة، وخال األسطر القادمة سنتعرف 
عيل أفض�ل النصائح الطبي�ة للتخلص 
بالط�رق  الكريه�ة  الف�م  رائح�ة  م�ن 

.»healthline« الطبيعية وذلك وفقا
إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة، 
فعليك تناول 3 لرت من املاء فقد أش�ارت 
العديد من الدراس�ات الطبي�ة الحديثة 
إيل أن املاء تحفز الغ�دد اللعابية وتعمل 
ع�يل تطريب الف�م وتحد م�ن التعرض 
واإلصاب�ة برائح�ة الفم الكريه�ة، ولذا 

واظب عيل هذه النصيحة.
االهتم�ام بتنظي�ف األس�نان يع�د من 
أفضل الحيل والنصائح التي يجب القيام 
بها للحد م�ن رائحة الفم الكريهة، ولذا 
علي�ك فرش األس�نان يومي�ا، للحد من 
روائح الفم الكريهة، كما يمكنك اإلكثار 
م�ن تن�اول القرنفل واليانس�ون، ألنها 
أعش�اب الطبيعية تس�اهم بشكل كبري 
يف الحص�ول ع�يل ترطيب الف�م وأيضا 

التخلص من الفطريات يف الفم.
تن�اول الليم�ون والربتق�ال يس�اهم يف 
تطهري الفم، والقض�اء عيل رائحة الفم 
الكريه�ة، ألن الفواك�ه الحمضية تعمل 
عيل هذا األمر، و لذا تناولك له يقلل  من 

صدور رائحة الفم الكريهة.
وق�ال س�اهاج فوس�كيان الباح�ث يف 
املعهد الذي طور النظام »يسهل توسيع 
نط�اق النظام بصورة كب�رية، إذ يكفي 
إنت�اج مزيد م�ن األقط�اب الكهربائية 

فحسب إن كنا نريد سعة أكرب«.

الماء يعالج رائحة 
الفم الكريهة

معه�د  م�ن  مهندس�ني  فري�ق  أعل�ن 
اكتش�اف  ع�ن  للتقني�ة  )ماساتشوس�تس( 
طريق�ة جدي�دة لتخليص الغ�اف الجوي من 
ثاني أكس�يد الكربون الضار، م�ا يقدم للعالم 

ساحا محتما ملواجهة التغري املناخي.
وع�ىل الرغ�م م�ن تأكي�د علم�اء كثر عىل 
رضورة اس�تخدام تقني�ات التق�اط الكربون 
للتخلص من اآلث�ار املدمرة للتغري املناخي ، إال 
أن األس�اليب الحالي�ة لتلك التقني�ات لم تصل 
إىل املس�توى املطلوب لتطبيقه�ا عمليا.ويظن 
فري�ق مهنديس معه�د ماساتشوس�تس أنهم 
توصلوا إىل حل لهذه املش�كلة، فأسسوا رشكة 

تدع�ى فريدوك�س هدفه�ا تس�ويق نظامهم 
الجدي�د واس�تثماره.. ويعمل النظ�ام املقرتح 
بم�رور اله�واء خ�ال صفيح�ة م�ن أنابي�ب 
الكربون النانوية املش�حونة كهربائًيا ليمتص 
ثاني أكس�يد الكربون من الهواء.ويمتاز نظام 
التقاط الكربون الجديد بأنه ال يحتاج إىل طاقة 
كب�رية، وال يطلق كمي�ة حرارة كبرية تس�بب 
رضرا بيئي�ا حينما ينتج عىل نط�اق صناعي؛ 
وف�ق البح�ث املنش�ور يف مجلة عل�وم الطاقة 
والبيئ�ة الربيطانية، ويأم�ل الباحثون تطوير 
مصن�ع ع�ىل نط�اق تجريب�ي خ�ال األعوام 

القليلة املقبلة .

اكتشاف 
طريقة 

لتخليص الجو 
من ثنائي 
اوكسيد 
الكربون

»غوغل مابس« يضيف الخاصية 
جديدة ..تعرف عليها

تغييرات كبرى في عالم »مايكروسوفت 
وورد« على الهواتف الذكية 

بع�د س�نوات من الجدل بش�أن جم�ع »غوغل« 
معلومات ع�ن عمائها عرب »خرائط غوغل«، 

ب�ات بإمكان مس�تخدمي التطبي�ق اختيار 
وض�ع »ع�دم التتب�ع« ال�ذي يمن�ع إيصال 
بيانات رحات�ك أو حتى بحث�ك إىل العماق 
األمريكي.ووفقا لوثيقة صادرة عن الرشكة، 

فإن مس�تخدمي »خرائط غوغل« أو »غوغل 
مابس« عرب هواتف »أندرويد«، أصبحوا أحرارا 

يف اختي�ار وضع »ع�دم التتب�ع«، ووقتها تصبح 
»غوغل« غري قادرة عىل تتبع رحاتهم أو األماكن التي 

بحثوا عنها عىل الطبيق.وبإمكان خاصية »غوغل إنكوغنيتو« 
إغ�اق أبواب كثرية لجمع املعلومات عن مس�تخدمي »غوغل مابس«، مثل 

تاريخ البحث أو تاريخ املواقع التي زارها صاحب الهاتف.

أطلق�ت رشك�ة »مايكروس�وفت« األمريكية 
تطبيق�ا جدي�دا س�يحدث تغي�ريات كبرية 
برام�ج »مايكروس�وفت وورد«  يف عال�م 

للكتابة عىل الهواتف الذكية.
وأش�ار موقع »جي إس إم آرين�ا« التقني 

املتخص�ص إىل أن مايكروس�وفت طرحت 
تطبيق�ا جديدا، س�يجمع كل برامج »وورد« 

الش�هرية للكتابة يف تطبيق واحد، سيعمل عىل 
الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل »أندرويد«.

وس�يوفر التطبي�ق الجدي�د »أوفي�س بيت�ا« ع�ىل نظام 
»أندروي�د« جمي�ع األدوات املكتبية األساس�ية، ب�دءا من برامج مايكروس�وفت 

»وورد«، و«إكسيل«، و«باور بوينت« يف تطبيق واحد.

أس�باب كثرية تدف�ع املدخن�ني إىل اإلقاع عن 
هذه العادة، إال أن العلماء أضافوا أخريا، س�ببا 

جديدا قد يدعو البعض إىل ترك السجائر.
بريس�تول  جامع�ة  يف  باحث�ون  وخل�ص   
الربيطانية، يف دراس�ة جدي�دة، إىل أن التدخني 
برشاهة يمك�ن أن يرسع يف غزو الش�يخوخة 
مجل�ة  أوردت  حس�بما  املدخن�ني،  لوج�وه 

»نيوزويك« األمريكية.
بيان�ات  تتب�ع  إن�ه  الباحث�ني  فري�ق  وق�ال 
نح�و نصف ملي�ون ش�خص من املش�اركني 
املتطوعني، من أجل فحص 1800 سمة لديهم، 

بغية معرفة مدى تأثرها بالتدخني.
ض�ح  و أ التدخني و أن  الباحثون 

يؤثر عىل 
مظه�ر 

اإلنسان، 
س�يما  وال 

وجه�ه، كما يؤث�ر عىل أم�ور أخرى مثل 
صحة الرئة.

يف  الش�خص  أمع�ن  ح�ال  ويف 
طويلة،  لف�رتة  التدخني 

فه�و يغامر بفقدان 

جاذبي�ة الوج�ه ومواجه�ة كمي�ة أك�رب م�ن 
التجاعيد، حسب الدراسة.

وأش�ار الباحث�ون إىل أن نتائ�ج الدراس�ة ق�د 
تس�اعد يف ردع بعض األشخاص عن ممارسة 
هذه العادة، أو مساعدة اآلخرين ممن يسعون 

إىل اإلقاع عن التدخني.

دراسة: التدخين بشراهة يمكن أن يسرع في غزو الشيخوخة

الح�رارة،  درج�ة  انخف�اض  يف 
التغذي�ة  اختصاصي�و  ينص�ح 
بالحف�اظ عىل مس�ت����ويات 

.C فيتامني
لق�د ج�����اء الخري�ف، وب�دأ 
االنخفاض يف درج�ات الحرارة. 
التغذي�ة ببع�ض  أوىص خ�رباء 
األطعم�ة الت�ي ستس�اعد ع�ىل 

تقوية املناعة يف الخريف.
وفق�ا لهم، يمكن أن يقلل نقص 
فيتامني C من املناعة. لذلك، من 
املهم الحفاظ عىل مستواه حتى 

ال نمرض.
وأخصائ�ي  الطبي�ب  وق�ال 
أوبلوجك�و:  التغذي�ة، س�ريغي 
»يعتق�د الكث�ري م�ن الن�اس أن 
ثم�ار الحمضي�ات ه�ي أكثرها 
احتواء ع�ىل فيتام�نيC ، ولكن 
الحقيق�ة ليس�ت كذل�ك، يوجد 
الكثري م�ن فيتامني C يف الفلفل 
الحلو أو مخل�ل امللفوف. ففيها 

 )C( فيتام�ني  أضع�اف   10
مقارنة بالربتقال.

يويص خرباء التغذية أيًضا بأكل 
الت�وت والفواك�ه. ع�ىل الرغ�م 

م�ن أن الصيف ق�د انتهى، فإن 
األطعمة املجمدة »جيدة جًدا«.

التغذي�ة  اختصاصي�ة  ت�ويص 
مارغريت�ا كوروليف�ا بإضاف�ة 
أل�وان زاهية: الخ�روات ذات 
الزاهي�ة، ع�ىل س�بيل  األل�وان 
والبقدون�س  الج�زر،  املث�ال، 

والكزبرة. ُينصح باستخدامها 
طهيه�ا  أو  طهيه�ا  دون 

قليا.
للحف�اظ ع�ىل املناعة، 
يجب أن أكل املكرسات 
الحب�وب  وخب����ز 
واألفوكادو  الكامل�ة 
أنها  البيض.  وصفار 

.E غنية بفيتامني
وقال أوبلوجكو: »30 

غراما من املكرسات يف 
الصباح كافية. سيكون 

هناك ما يكفي من املعادن 
والدهون الصحية، وس�تكون 
غ�ري  الحراري�ة  الس�عرات 

مرة«.

هل تعلم أن أظافر األش�خاص يمكن أن تكشف عن الحالة 
الصحي�ة العامة لهم؟ إن وجود عامة بيضاء عىل األظافر، 
أو مس�حة وردية، أو بعض التم�وج، أو الحفر ربما يكون 
عام�ة عىل وج�ود مرض يف الجس�م.كما يمك�ن أن تكون 

األظاف�ر مرآة تعكس مش�اكل يف 
الكب�د والرئت�ني والقلب.ويج�ب 
مراع�اة فحص األظافر من حني 
آلخر لك�ي يتعرف اإلنس�ان عىل 
األرسار الت�ي ربما تكش�فها عن 
باقي أعضاء الجس�م. حيث يورد 
ي�يل  فيم�ا   »WebMD« موق�ع 
أمثل�ة ع�ىل العام�ات التي يجب 
ماحظتها:الش�احبة: من املرجح 
أن األظاف�ر ش�احبة املظه�ر هي 
عام�ة ع�ىل ح�دوث م�رض مثل 
فقر دم، وفش�ل القلب االحتقاني، 

ومرض الكبد وسوء التغذية.
ل�ون  أن  الحظ�ت  إذا  البيض�اء: 
األظافر يميل إىل البياض، فإن ذلك 
يش�ري إىل وجود مش�اكل يف الكبد، 
الكبد.الفطري�ات:  الته�اب  مث�ل 
الفطرية تصيب األظافر الصفراء، 
وهي أكثر املش�اكل ش�يوعاً، ومع 
طبق�ة  ترتاج�ع  الع�دوى  تفاق�م 

األظافر ويزداد سمكها وتتجعد.ويف حاالت نادرة، يمكن أن 
تش�ري األظافر الصفراء إىل حالة أكث�ر خطورة مثل مرض 
الغ�دة الدرقية الح�اد أو مرض الرئة أو مرض الس�كري أو 
الصدفية.املي�ل للزرق�ة: تعن�ي األظاف�ر التي يمي�ل لونها 
يحص�ل  ال  الجس�م  أن  الزرق�ة  إىل 
عىل كمي�ة كافية من األكس�جني. 
أن تك�ون إش�ارة ع�ىل  ويحتم�ل 
وجود مشكلة يف الرئة، مثل انتفاخ 
الرئة. كم�ا يمكن أن ترتبط بعض 
مش�اكل القلب باألظاف�ر املزرقة.

أظافر متموجة: إذا تمزق س�طح 
الظفر أو ظه�ر عليه حفر، فربما 
تكون عامة مبكرة عىل الصدفية 
أو الته�اب املفاص�ل، ويع�د تغري 
ل�ون الظف�ر أم�را ش�ائعا، حيث 
إن الجل�د تحت الظفر يب�دو بنيا 
مش�قوقة:  أو  محمرا.متصدع�ة 
وترتب�ط حال�ة األظاف�ر الجافة 
والهش�ة، الت�ي تتع�رض للكرس 
متك�رر،  بش�كل  أو  بس�هولة 
الدرقي�ة. ويكون  الغ�دة  بمرض 
التكس�ري أو االنقس�ام املق�رتن 
بلون مصفر عىل األرجح بس�بب 

اإلصابة الفطرية.

»موتوروال« تطلق جهاز جديد قابل للطي
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روسي يواجه 
السجن بسبب استخدام 

قط كسالح !

يحقن سم االفاعي في 
جسده مدة 30 عاما !

املراقب العراقي/ متابعة...
يواجه رجل رويس حكما بالسجن 
خم�س س�نوات، بعدما اس�تخدم 
قط�ا يف الش�ارع بمثابة »س�اح« 
ضد عن�ارص الرشطة، خال العام 
إقناع�ه  أثن�اء محاول�ة  امل�ايض، 

باحرتام القانون.
وبحسب موقع »أوديتي سنرتال«، 
جين�ادي  في�ه،  املش�تبه  ف�إن 
ق�رب  جالس�ا  كان  ش�رباكوف، 
شقته يف موسكو، لكنه أخذ يزعج 
الجران بس�بب إفراط�ه يف رشب 

الكحول.
وحينم�ا ح�ر عن�ارص الرشطة 
إىل امل�كان، إث�ر تلقي اتص�ال من 
الج�ران، طلبوا م�ن الرجل البالغ 
م�ن العم�ر 59 عام�ا، أن يدخ�ل 
إىل بيت�ه، لكن�ه رفض، ثم س�حب 
قطا وأش�هره يف وجه أح�د رجال 

الرشطة.
وح�اول الق�ط أن يقف�ز إىل وجه 
أحد رج�ال الرشط�ة، مصيبا إياه 
بجروح خط�رة، وهذا األمر جعل 
الرشط�ة تفتح تحقيق�ا بعد عام 

من وقوع االعتداء.
م�ن ناحيت�ه، ينفي املش�تبه فيه، 
أن يكون قد اس�تعان بالقط حتى 
يعتدي عىل رجل الرشطة، قائا إن 
الحيوان قفز من تلقاء نفسه عىل 

»الضحية«.
ول�م تذك�ر الرشطة الس�بب الذي 
جعلها تفتح تحقيقا بعد عام من 
الواقعة، لكن الرجل املس�ن يواجه 
احتم�ال دخول الس�جن، بش�كل 
الحي�وان  هج�وم  بس�بب  كب�ر، 

األليف.

املراقب العراقي / متابعة...
أث�ار رج�ل عاش�ق لألفاع�ي ظ�ل يحقن 
نفسه بسمها ملدة 30 عاما، حرة األطباء 
لع�دم تأث�ره بمفعوله�ا الق�وي، يف حني 
يأم�ل باحثون أن يس�اعدهم ذلك يف إنقاذ 

األرواح.
لودوي�ن،  س�تيف  ممارس�ة،  وتس�اعد 
املحفوف�ة باملخاطر العلم�اء عىل تطوير 
للس�موم،  مض�اد 
ع�ىل  اعتم�ادا 
املضادة  األجسام 
ة  د ج������و ملو ا
يف جس�ده. وع�رض 
مجموعت�ه  لودوي�ن 
م�ن  العادي�ة  غ�ر 
الزواح�ف يف برنام�ج 
 ،RT UK’s ICYMI
»أن�در  ذل�ك  يف  بم�ا 
األرض«  عىل  س�حلية 
بسمها  مميزة  وأفعى 

الخطر.
وُتعرف أفعى األشجار 
بأنه�ا  الخض����راء 
م�ن  أج�زاء  تقط�ن 
آس�يا، وس�مها خطر 
عىل الب�رش. ومع ذلك، 
فإن ه�ذا األمر لم يردع 
لودوين عن جمع سمها 

وبخه عىل ذراعه.
البال�غ  الرج�ل  وق�ال 
عام�ا   53 العم�ر  م�ن 
إن�ه أصب�ح ع�ىل دراية 
س�م  حق�ن  بمفه�وم 
محصنا  ليصبح  األفعى، 
ضده عندم�ا كان طفا، 
الكثرين  ب�أن  واع�رتف 
م�ن األطباء ح�ذروه من 
امل�وت يف نهاي�ة املطاف، 
صدم�ة  خط�ر  بس�بب 

الحساسية.
وأض�اف لودوي�ن موضح�ا: »قال�وا إن 
الكب�د والكليت�ني ل�ن يتحما الس�م، 
ولك�ن كل 6 أش�هر إىل نح�و ع�ام 

أخضع لاختبار وأتجاوزه«.

 املراقب العراقي/متابعة...
ومحارب�ة  باالصاح�ات  للمطالب�ة 
الفس�اد يف مؤسس�ات الدول�ة وق�د 
دع�ى املتظاهري�ن حكوم�ة ع�ادل 
عبد املهدي لتقديم اس�تقالتها فورا 
ج�����دي�دة  حكوم�ة  وتش�كيل 

وطنية.
 بعي�دا عن االح�زاب الحاكم�ة التي 
لتصفي�ة  اىل س�احة  البل�د  حول�ت 
الحس�ابات ورسق�ة أموال الش�عب 
لك�ن ذلك ال يمنع م�ن ظهور بعض 
الطرائف والس�خرية التي غلبت عىل 

جدية التظاهرات ومطالبها الحقة.
وق�د عرب املتظاهري�ن العراقيني عن 
سخطهم بأساليب مختلفة وعبارات 
طريفة أو تلك التي يس�ودها االسف 
والحرمان ومن تل�ك العبارات ” الله 
يقبله�ا اخوي�ة ياخ�ذ راتب�ني واني 
عطال بطال، الي�وم افضحكم كلكم 

.“
كم�ا رف�ع البع�ض عب�ارات آخرى 
اس�تهزائية كان م�ن بينه�ا ” جاي 
ارج�ع الع�دس ” يف اش�ارة  لكمي�ة 
الع�دس  ال�ذي خصصه ع�ادل عبد 
امله�دي ل�كل عائل�ة عراقي�ة، وق�د 
أصب�ح حديث اس�تهزاء الناس  فقد 
خصصت الحكومة وقتها كيلو غرام 
م�ن العدس لكل عائل�ة عراقية مما 
جعلهم يلقبون رئيس الوزراء الحايل 

ب ” عادل ابو العدس”  .
وم�ن جانب آخ�ر كان للنس�اء دور 
كبر باملش�اركة يف املظاه�رات وقد 

رفعن عبارات كث�رة كان من بينها 
” الي�وم الكدلة تس�ولف خل عكالك 
لل�دكان ” وق�د داع صي�ت عرب�ة ” 
الت�وك توك ” تل�ك العرب�ة الصغرة 
الت�ي تنق�ل االش�خاص يف مناط�ق 
صغ�رة داخل العاصم�ة بغداد فقد 
ش�ارك معظ�م اصح�اب العربات يف 
ث�ورة اكتوبر وس�اهمو مس�اهمة 
كب�رة يف نق�ل الجرح�ى واملصابني 
اضاف�ة لنقل املتظاهري�ن مجانا اىل 

ساحة التحرير وسط بغداد.
وبسبب الدور الكبر الصحاب التوك 
ت�وك فق�د داع صيتهم بني النس�اء 
العراقيات وانترش عبارات املدح لهم 
ب�ني النس�اء املتظاه�رات وغره�م 
يف  املش�اركة  يس�تطيع  ل�م  مم�ن 
التظاهرات وم�ن تلك العبارات “اني 
حلفت ما اتزوج اال ابو تكتك علغرة 

ايل شايلها “.
وق�د أض�اف العراقيني ع�ىل مواقع 
عب�ارات  االجتماع�ي  التواص�ل 
تحش�يش كثرة  تخص التظاهرات 
نس�وانه  حت�ى  ابرشك�م   ” منه�ا 
اختلف�ن علين�ا اكلها صبييل عش�ه 
وادكيل  ماك�و وط�ن .. ماكو عش�ه 
.. وكلم�ا اري�د ارضبه�ا صاحت… 

سلمية سلمية ” .
اما عن الذين يتخدون املطعم الرتكي 
فق�د  االعتص�ام  لس�احة  املج�اور 
تح�ول اىل مق�ر للمعتصمني ياكلون 
وينامون يف طوابق�ه املتعددة طوال 

اليوم .

انطلق مئات االآالف من العراقيني باعت�شامات عارمة �شهدتها 
العا�شمة بغداد، ا�شافة ملحافظات و�شط وجنوب العراق يف 25 

اكتوبر 2019 والتي ال تزال م�شتمرة اىل اليوم 

طرائف من وحي تظاهرات ساحة التحرير

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47
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11:83

املراقب العراقي / متابعة ...
كش�فت صحيفة نيوي�ورك تايمز األمركي�ة يف افتتاحيته�ا أن حاالت 
االنتح�ار يف الجيش األمركي تف�وق عدد القتىل منه�م يف الحروب عىل 
الرغم م�ن املجهودات الهائلة التي تبذله�ا وزارة الدفاع األمركية للحد 
من الظاهرة.وتقول عضوة هيئة التحرير يف الصحيفة كارول غياكومو 
إن أكث�ر من 45 أل�ف جندي من قدامى املحارب�ني أو من هم يف الخدمة 
بالجي�ش األمرك�ي قد انتحروا خ�ال األعوام الس�تة املاضية، أي نحو 
عرشي�ن حالة انتحار كل ي�وم، أو بما يزيد عىل مجم�وع قتىل الجيش 
األمركي يف املعارك بأفغانس�تان والعراق.وتظه�ر أحدث أرقام صادرة 
ع�ن وزارة الدف�اع األمركي�ة )بنتاغ�ون( أن مع�دل االنتح�ار للقوات 
األمركية العامل�ة يف جميع فروع الخدمة ارتفع بأكثر من الثلث خال 

الس�نوات الخمس املاضية، وأن معظم الذين يعانون من خطر االنتحار 
ه�م من املجندين الذين تقل أعماره�م عن 30 عاما.وتضيف الصحيفة 
أن بيان�ات قدامى املحاربني تعترب مثرة للقل�ق أيضا، ففي عام 2016 

كان قدام�ى املحارب�ني أكثر عرض�ة لانتحار بمرتني ونص�ف مقارنة 
باألش�خاص الذي�ن لم يخدم�وا يف الجيش.وبحس�ب الصحيف�ة، فإنه 
وفق�ا للجنة مجل�س الرقابة واإلصاح فإن نس�بة االنتح�ار بني الذين 
ت�رتاوح أعماره�م بني 18و34 عاما ارتفعت بمع�دل 80% يف الفرتة من 
ع�ام 2005 إىل 2016، وإن هذا الخطر يتضاعف يف الس�نة األوىل بعد أن 
يغ�ادر الجندي الخدمة الفعلية.ويقول خرباء إن حاالت االنتحار معقدة 
وناتج�ة ع�ن العديد م�ن العوامل، خاصة الق�رارات املته�ورة، يف حني 
يقول مس�ؤولو البنتاغون إن أغلبية العسكريني الذين يموتون انتحارا 
ال يعان�ون من مرض عقيل.وتقول الصحيفة إن ه�ذه الوفيات ال تدمر 
العائات فحسب، بل يمكن لعمليات االنتحار أن تقوض الروح املعنوية 

والتماسك داخل الوحدات التي تفقد عضوا بهذه الطريقة.

حاالت االنتحار في الجيش األميركي تفوق قتلى الحروب 

شاب يكتشف أن له 20 أخا وأختا !

توت عنخ آمون في لندن

املراقب العراقي / متابعة...
قاد ش�غف شاب أمريكي يف البحث 
ع�ن أصول�ه إىل تعرف�ه ع�ىل أكثر 
م�ن 20 أخ�ا وأخ�ت له من نس�اء 
مختلف�ات أنجب�ن بع�د حصولهن 
م�ن  الازم�ة«  »اللقاح�ات  ع�ىل 

الحيوان�ات  بن�ك 
املنوية.

قناة  وذك����رت 
أن  يس«  ب�ي  »إن 
راي�ان  الش�اب، 
الذي  كرامي���ر، 
كان يفتق���د إىل 
األب، ظه�ر لدي�ه 
اهتم�ام كبر منذ 
بالتعرف  طفولته 
أص����وله،  عىل 

وأرس�ل طلب�ا إىل »بن�ك الحيوانات 
املنوية« وهو يف سن الثامنة، وقبل 
أن يع�رف أباه، تع�رف كرامر عىل 
عدد م�ن إخوته وأخواته الذين بلغ 
عدده�م حت�ى اآلن 20 ف�ردا، بعد 

تحليل ومطابق�ة الحمض النووي 
لهم.

وقالت القن�اة أن اإلخوة واألخوات 
غر األشقاء لكرامر باتوا ينظمون 
لقاء بينهم مرة يف السنة، وأسسوا 
التواص�ل  مجموع�ة ع�ىل موق�ع 
ع�ي  جتم���ا ال ا
»فيس�ب����وك« 
فيم�ا  للتواص�ل 
خاص�ة  بينه�م، 
كرامي�����ر  وأن 
يعت�رب ه�ذا العدد 
م�����ن اإلخ�وة 
واألخ�وات »نعمة 
كب�رة.. ال يمكن 

تعويضها«.
ك���ذل�ك تع�رف 
كرام�ر يف وق�ت الح�ق ع�ىل أبيه 
وبقي ع�ىل تواصل مع�ه، رغم أنه 
يعترب أن العاقة بينهما، يف األكثر، 
تش�به العاقة مع العم أو ابن العم 

أكثر من العاقة بني ولد وأب.

املراقب العراقي / متابعة...
تبدأ لن�دن يف عرض قطع أثرية من مقربة امللك 
ت�وت عنخ آمون، اعتبارا من امس الس�بت، يف 
إط�ار ما يق�ول املنظم�ون إنها س�تكون آخر 
جول�ة عاملية لتلك اآلثار قب�ل عودتها إىل مرص 

أكث�ر م�ن  نهائي.وتش�ارك  بش�كل 
تماثي�ل  150 قطع�ة، منه�ا 

وب�وق ف�ي  ومنحوت�ات 
يف  جنائ�زي،  ورسي�ر 

»ت�وت  مع���رض 
عن����خ آم�ون: 
الفرعون  كن�وز 

 » هب�ي لذ ا
بص����ال�ة 
ض  ع����ر
يف  س�اتيش 

صم�ة  لعا ا
الربيطان��ية.

وم�ن ب�ني املعروضات 
م�ن  وقف�از  خش�بية،  درع 

الكت�ان، وتمثال بالحجم الطبيعي 
للمل�ك يق�ف متأهب�ا عن�د مدخل 

مقربته.
ونقل�ت روي�رتز ع�ن ط�ارق الع�ويض مدي�ر 
املعرض : »س�بب وجودنا هنا ه�و أننا نحتفل 
بمرور مائة عام عىل اكتشاف مقربة توت عنخ 

آمون. إنها أول مرة تس�مح فيها مرص بخروج 
هذا العدد م�ن القطع األثرية م�ن الباد...هذا 

آخر معرض متجول لتوت عنخ آمون«.
وذك�ر املع�رض أن أكثر م�ن 60 قطع�ة أثرية 
خرجت من مرص للمرة األوىل.وكان عالم اآلثار 
الربيطاني هوارد كارتر اكتشف مقربة 
امللك، املنتم�ي لألرسة ال�18 يف وادي 
املل�وك باألق�رص ع�ام 1922. 
وك����ان�ت املق�ربة 
تحتوي عىل خمسة 

آالف قطعة أثرية.
ه�ي  ولن������دن 
التي  الثالثة  الوجه�ة 
املع�رض  تس�تضيف 
بعد جولت�ني ناجحتني 
ول�وس  ب��اري�س  يف 
د  س�تعو و . س نجلو أ
نهاي�ة  يف  املعروض�ات 
م�رص،  إىل  املط�اف 
حي�ث توضع للعرض يف 
الكبر  امل�رصي  املتح�ف 
أهرام�ات  بج�وار  الواق�ع 

الجيزة، ويفتتح العام املقبل.
ويس�تمر مع�رض »ت�وت عن�خ آم�ون: كنوز 
الفرع�ون الذهب�ي« يف لن�دن حت�ى الثالث من 

مايو 2020.

بيع قصور السالطين العثمانيين

فيل بري ضخم يسحق سيارة سائح

املراقب العراقي/ متابعة...
تتموض�ع ع�ىل ضف�اف البوس�فور الرتكي ع�رشات من 
قصور الس�اطني العثمانني، والتي كان الكثر منها بيوتا 
صيفي�ة له�ؤالء الس�اطني.الكثر من قصور الس�اطني 
العثمانني عىل ضفاف البوسفور أصبحت معروضة للبيع 
بأس�عار ترتاوح ماب�ني 10و100 مليون دوالر.فبحس�ب 
الخ�رباء ف�إن 20 من�زال صيفيا أصب�ح معروض�ا للبيع، 
فكم�ا تتميز ه�ذه املنازل بأنه�ا تعود للحقب�ة العثمانية 
فإنها تتميز أيضا بطابعها الخش�بي الذي يدخل يف الكثر 
م�ن تصاميمه�ا وديكوراتها.كم�ا أنها تط�ل عىل مضيق 
البوس�فور، وبحس�ب ما رصح أحد املس�اهمني يف رشكة 

»Bosforce« العقاري�ة التي تعمل يف الس�وق الرتكية منذ 
20 عام�ا، ف�إن أصح�اب البي�وت يرفض�ون اإلعان عن 
رغبته�م ببيع هذه البي�وت وال يقومون باإلعان عن ذلك، 
كما يهتمون كثرا بالتكتم عن العروض املقدمة.هذا وكان 
املس�تثمرون األجانب قد ساهموا بزيادة أسعار العقارات 
الرتكي�ة بش�كل كبر، وبخاص�ة بعد هبوط قيم�ة اللرة 
الرتكي�ة، باإلضافة للحواف�ز التي يس�تطيعون الحصول 
عليه�ا عند رشاء بمثل هذه األس�عار، فرشاء عقار بمبلغ 
يفوق ال�250 ألف دوالر يمنح صاحبه الجنس�ية الرتكية.

هذا وتختلف أس�عار البيوت بحس�ب موقعها ومس�احة 
العقار باإلضافة للخدمات املتوفرة داخل كل قرص.

املراقب العراقي/متابعة...
س�حق في�ل ب�ري ضخم س�يارة 
س�ائح ، بع�د ان رقد ع�ىل محرك 

السيارة يف تاياند.وهز الفيل 
الضخم البالغ من العمر 

34 عاًم�ا واملع�روف 

باس�م Duea ذيل�ه، قب�ل أن يرقد 
بس�اقيه األمامية عىل السيارة، يف 
متن�زه خاو ياي الوطن�ي بتاياند 
الثاثاء.وبحس�ب  ي�وم  ظه�ر   ،
صحيف�ة » ذا ص�ن«، تمكن 

تحطي�م  م�ن  ال�ربي  الحي�وان 
النافذة الخلفية للسيارة وسقفها 
وجس�مها خال ف�رتة وجيزة. يف 
النهاية تمكن الس�ائق من الهرب 
م�ن س�يارته املحطم�ة م�ن قبل 

الفيل.

 املراقب العراقي/ متابعة...
أه�دت بائع�ة يف محط�ة الت�زود الوقود 
للس�ائق تش�ينموي دي�ب روي بطاق�ة 
يانصي�ب فوري�ة ربح�ت ملي�ون دوالر 

كندي.
الس�ائق  ب�أن   ،UPI موق�ع  ويفي�د 
تش�ينموي اضط�ر للتوق�ف يف محط�ة 
التزود الوقود بمدينة ساسكاتون لتعبئة 
خزان السيارة، وخال ذلك اشرتى بطاقة 
يانصي�ب، وحص�ل ع�ىل بطاق�ة ثاني�ة 
كهدية من املحط�ة. ربحت البطاقة التي 
اشرتاها مبلغ 10 دوالرات كندية، وعلمت 
البائع�ة باملبل�غ ال�ذي ربحت�ه البطاق�ة 

املهداة فسكتت.
يقول الس�ائق »قالت يل، لي�س بإمكاني 
دف�ع مثل ه�ذا املبل�غ. ثم رصخ�ت لقد 
ربحت مليون دوالر كندي يارجل«. فقلت 

لها بهدوء »هل أنت جادة؟«.
ويخطط روي لتس�ديد ديون�ه، واملتبقي 
من الجائ�زة لتعليم األطفال، مش�را إىل 
أن�ه ال ينوي ت�رك عمله ويق�ول »عندما 

أعمل أشعر بأني بحالة جيدة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
بمناس�بة اسبوع الصحة النس�ائية يف ايران 
ش�هدت العاصمة طه�ران فعاليات رياضية 
منه�ا ماراث�ون لرياض�ة امليش ش�ارك فيه 
املئ�ات من الس�يدات يف خطوة لن�رش ثقافة 
الرياضة الجماعية بني الس�يدات االيرانيات 
اللواتي يمثلن دورا بارزا يف مجتمعهن بكافة 

املجاالت .
ن�رش ثقافة الرياض�ة الصباحي�ة باملجتمع 
االيراني بش�كل اكرب رؤي�ة دفعت نحو الفي 
امرأة رياضية للمشاركة يف ماراثون طهران 
للميش قطعن خاله عرشات الكيلومرتات يف 
خطوة توعوية تحفز عىل الرياضة الجماعية 

النسائية .
وقالت س�عيدة س�اقي املدرب�ة الرياضية:« 
لي�س هن�اك س�ن مح�دد ملمارس�ة رياضة 
امليش فهي رضورية جدا اذ يعمل عىل تقوية 

وتماس�ك كافة عضات الجس�م و إنقاص 
ال�وزن وتخفيض نس�بة الده�ون الضارة 

والكولس�رتول بالجس�م اضاف�ة اىل الفوائد 
النفسية ».

وتحت ش�عار النش�اط والحيوي�ة والصحة 
النسائية مع الرياضة شاركت جميع الفئات 
العمرية النس�وية بهذا الس�باق الذي ش�هد 

تمارين رياضية مسبقة .
واكدت مس�نة ايرانية :«ابلغ م�ن العمر 65 

هدية من محطة التزود بالوقود تحول من سائقا إلى مليونير

مئات السيدات يشاركن في ماراثون للمشي بطهران


