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الحشد الشعبي يتصدى لعصابات داعش في ديالى 
ويقدم »6« شهداء قربانًا  للوطن

لحلهامريكيةدعوات...المشبوهةمخططاتهابوجهلوقوفه

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي... 
يف ظ�ل تواصل الدع�وات املش�بوهة التي 
وأط�راف  االمريكي�ة  الس�فارة  تطلقه�ا 
 سياس�ية مرتبط�ة به�ا، الداعي�ة اىل حل 
الحش�د الش�عبي، وس�حبه م�ن املناطق 
 الرخوة، تصدت قطعات الحشد اىل هجمة 
اجرامية شنتها فلول عصابات داعش  عىل 
محافظة دياىل، مقدما  س�تة ش�هداء بعد 

افشال عملية التعرض الداعيش .  
وتحاول الدول الراعي�ة لإلرهاب الداعيش 
اىل تحريكه يف بعض املدن واملناطق  الرخوة 
ملفاجئ�ة الجه�د األمني املش�غول يف ازمة 
التظاهرات ببغ�داد واملحافظات  الجنوبية 

، واجراء عمليات إجرامية تس�تهدف املدن 
واملناطق املحررة . 

وتنترش قطعات الحشد الشعبي يف املناطق 
املح�ررة من س�يطرة عصاب�ات داعش  يف 
االنبار وصالح الدين ودياىل واملوصل، حيث 

تمس�ك مس�احات واس�عة من تلك  املدن . 
مراقبون للش�أن األمني أك�دوا عىل أهمية 
دور الحشد الش�عبي يف هذه املرحلة،  التي 
تتطل�ب حض�وراً ميداني�اً مكثفاً إلس�ناد 
املحافظ�ات  وحماي�ة  األمني�ة  الق�وات 
 املحررة من أي تهديد قد يستهدفها ألرباك 

الشارع . 
وبهذا الجان�ب يرى الخبري األمني الدكتور 

معتز محي ان األصوات النشاز التي  تدعو 
لحل او دمج الحش�د، ه�ي نابعة من دفع 
امريكي خليجي يس�عى اىل ابعاد  الحش�د 
الكب�ري يف افش�ال  ع�ن الس�احة ل�دوره 

املرشوع الداعيش يف العراق  واملنطقة . 
وق�ال مح�ي يف حديث خص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »عصاب�ات داعش االجرامية 
 نش�طت يف بعض املناطق، ع�ر الهجمات 
املبارشة او تفخيخ الدراجات  واس�تهداف 

املدن االمنة .» 
وأضاف ان » القوة األمنية اليوم منش�غلة 
يف حماي�ة املتظاهرين بع�دة محافظات، 
 وه�ذا م�ا فس�ح املج�ال امام تح�رك تلك 

العصابات .» 
ولف�ت اىل ان »بعض فل�ول داعش الزالت 
تتح�رك يف املناط�ق النائية، وه�ذا  يتطلب 
تفعي�ل املعلوم�ة االس�تخبارية«، مبين�اً 
ان »اس�تخبارات الحش�د تمتل�ك الخ�رة 
 الطويل�ة يف الحرب مع داعش ولها القدرة 

عىل هزيمة فلول تلك العصابات .» 
م�ن جانبه يرى عضو لجنة االمن والدفاع 
النيابي�ة عب�د الخالق الع�زاوي ان هجوم 
اس�تهدف  االجرامي�ة  داع�ش   عصاب�ات 
نقط�ة مرابطة للحش�د الش�عبي يف نفط 

خانة  شمال رشقي دياىل . 
وق�ال الع�زاوي يف ترصي�ح صحف�ي إن 

»هنال�ك ثغرات موجودة ع�ىل الحدود بني 
 دي�اىل وص�الح الدي�ن، تحول�ت اىل نواف�ذ 
لتس�لل داعش ص�وب املحافظ�ة وتعزيز 

 ق�درات التنظي�م البرشي�ة . 
واض�اف أن »هجوم نف�ط خانة دليل اخر 
عىل خط�ورة »نوافذ ال�رش« وهي مناطق 
 تس�لل داعش من صالح الدين صوب دياىل 
واملفتوحة منذ أش�هر رغم تأكيدنا  املتكرر 
ع�ىل خطورته�ا وتداعياتها الس�لبية عىل 

امن املحافظة .» 
ولفت اىل ان »امن واستقرار املحافظة بات 
مرتبط بإغالق تل�ك الثغرات وايجاد  حلول 
جذري�ة ملعالج�ة ملف التس�لل الذي يقف 
وراء اغلب الهجم�ات االخرية ومنها  نفط 

خانة .» 
تمك�ن  الش�عبي  الحش�د  ان  اىل  يش�ار 
خالل الس�نوات املاضية م�ن تطهري املدن 
 املغتصبة من س�يطرة داع�ش االجرامي، 
وكان ل�ه دور بارز يف إع�ادة االمن  واألمان 

اىل املحافظات املغتصبة . 
يذكر أن س�تة مقاتلني يف الحشد الشعبي 
اثن�اء  االح�د،  أم�س  ليل�ة  استش�هدوا، 
 تصديه�م للهج�وم الداع�يش يف محافظة 
دي�اىل حيث ينحدر ثالثة من الش�هداء من 

 مدينة النارصية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ا النائب س�تار العتابي، اليوم االثن�ني اىل اللجوء 
لالس�تفتاء يف اختيار بديل لرئيس  الوزراء املس�تقيل 
عادل عبد املهدي .  وق�ال العتابي يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراقي«، إنه »من املمكن فتح  باب 
الرتشيح لش�خصيات مس�تقلة وعرضها باستفتاء 
اىل الش�ارع العراق�ي«، مش�رياً  اىل أن »الش�عب هو 
يختار رئيس الوزراء .»  وأضاف، أن »تحالف سائرون 
خاط�ب رئي�س الجمهوري�ة باعتماد رأي الش�عب 
يف  اختيار مرش�ح رئي�س الحكومة الجدي�د«، داعيا 
»جميع القوى السياسية بدعم وتسهيل  إيجاد االٓلية 

املناسبة لغرض أخذ رأي الشارع العراقي«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د النائ�ب رياض محم�د، اليوم االثن�ني، ان الخ�الص من االزمة 
الحالي�ة يتطلب االلت�زام  بتوصيات املرجعية، الفت�ًا اىل ان القاعدة 
الت�ي وضعته�ا املرجعية »املج�رب ال  يجرب« لم تطب�ق يف حكومة 
عب�د املهدي.  وقال محمد يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي«، إن 
“رفض املتظاهرين للطبقة  السياسية املوجودة حصل كون األخرية 
لم تلتزم بتوصيات املرجعية الدينية بشأن  املجرب ال يجرب”، الفتا 

هو إىل إن “امتناع الكتل من االلتزام بتوصيات  املرجعية 
 من أوصل الحكومة لتقديم استقالتها .“  
املرجعي�ة كان  أن “خط�اب  وأض�اف 
املجرب�ني  مش�اركة  بع�دم  واضح�ا 
الدول�ة يف  إدارة  حت�ى وان  نجح�وا يف 

الحكومات السابقة”، مبينا أن 
“الخالص من األزمة  الراهنة 
املرجعية  االلتزام بتوصيات 

الدينية”. 

نائب: الخالص 
من األزمة يتطلب االلتزام 

بتوصيات المرجعية

برلماني يقترح اللجوء 
لالستفتاء في اختيار بديل 

4عبد المهدي
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إيران: أمريكا فشلت في تصفير 
صادراتنا النفطية

هل هي حرب نفط وغاز جديدة 
في المنطقة ولبنان ؟

إهانة 
غريزمان 

تهدد 
أتلتيكو 
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المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
يف ظ�ل االزم�ة السياس�ية الت�ي يش�هدها 
العراق خصوصا مع استقالة رئيس  الوزراء 
ع�ادل عب�د املهدي م�ن منصبه واس�تمرار 
االحتجاجات الش�عبية الت�ي  تطالب بانهاء 
املحاصص�ة السياس�ية وتش�كيل حكومة 
الكف�اءة  واملهني�ة  اعتم�اد  يت�م  جدي�دة 
وبغ�ض النظ�ر االنتماء الطائف�ي والعرقي 
للمس�ؤول، تح�اول الكتل الس�نية  بركوب 
موج�ة التظاهرات من خ�الل تبني مطالب 
املتظاهرين حول تس�مية الكابينة  الوزارية 

الجدي�دة . 
ولك�ن ما يث�ري االس�تغراب ه�و أن تحالف 

الحلبويس يف ظل ذلك يوجه الدعوة اىل  تعيني 
رئيس وزراء »س�ني« ويروج بان اس�تمرار 
املحاصصة هو من كرس  الفساد املسترشي 
يف دوائر الدولة، متناسيا أن املحاصصة التي 
أتت برئيس  الوزراء الش�يعي هي ذاتها التي 

أتت برئيس الرملان من الطائفة السنية . 
واىل ذلك يرى مراقبون يف الش�أن الس�يايس 
أن تلك الدعوات ه�ي محاولة ل�   «الرمكة« 
باملناص�ب ورمي الفس�اد بالكتل الش�يعية 

بشكل حرصي . 
من جهتها أكدت النائب�ة عن تحالف الفتح 
س�هام املوس�وي، يف ترصي�ح ل��   «املراقب 
العراق�ي« أن »الترصيحات الت�ي ادلها بها 

النائب عن تحالف القوى  ليس�ت بالرضورة 
»الن�رة  ع�ن  رافض�ة  كتلت�ه«،  تمث�ل  أن 
الطائفي�ة الت�ي س�ادت ع�ىل  ترصيح�ات 

الدهلكي .» 
األزم�ة  ظ�ل  »يف  أن  املوس�وي،  وأضاف�ت 
الراهنة واألوضاع السياس�ية التي  تشهدها 
البالد ف�أن اطالق مثل ه�ذه الترصيحات ال 
يسهم بحل األزمة بقدر ما  يشنج األوضاع .» 
وش�ددت املوس�وي، ع�ىل »رضورة أن يت�م 
طرح ش�خصية مناس�بة وحازم�ة كبديلة 
 لع�ادل عبد امله�دي، خصوص�ا وأن أوضاع 

البالد تتطلب ذلك .» 
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المراقب العراقي/ متابعة ... 
باملعارض�ة  الخ�اص  النم�ر«  »ث�وار  أعل�ن موق�ع 
ع�ن  احصائي�ة  القطي�ف  يف  الش�يعية  الس�عودية 
النتهاكات العدوان الس�عودي بح�ق الثائرين، مبينا 
أنه تم استش�هاد  واعتقال ثالث�ة معارضني، يف حني 
قام العدوان بتنفيذ ثالثة اقتحامات فضال عن  صدور 

أربعة أحكام ظاملة. 
وق�ال املوقع، يف بي�ان تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
» العدوان الس�عودي قام  خالل ش�هر ترشين الثاني 
املنرصم بقتل ش�هيد واحد م�ن املعارضة الرشيفة، 
وهو  الش�هيد حسني عيل عبد العزيز آل ربح«، مشريا 
اىل أن »آل رب�ح استش�هد يف  داخل غياهب الس�جون 

الس�عودية بع�د اعتقال�ه مدة س�نتني والت�ي عانى 
في�ه من  األم�راض الت�ي لحقت ب�ه ج�راء التعذيب 
من فش�ل كلوي وش�لل نصفي حتى ارتحل  ش�هيداً 
بتاري�خ 12 ترشي�ن الثاني امل�ايض فيما تم تس�ليم 
جثمان�ه بعد فحصه من  قبل الطب الرشعي، بتأريخ 

 .»13/11/2019
وأض�اف البي�ان أن »الق�وات الس�عودية الغاش�مة 
اقتحمت بلدة الخويلدية بالقطيف  بعدد من املركبات 
الحربية واملصفحات وتم اقتحام أحد املباني السكنية 
واعتقال   )الشاب مهدي أحمد آل بزرون( بعد تطويق 

املبنى والحي بالكامل، بتاريخ   5/11/2019«. 
واكمل أن »القوات السعودية الغاشمة اقتحمت بلدة 

الشويكة وس�ط القطيف منزل  عائلة املعتقل مهدي 
آل ب�زرون، بع�د اقتح�ام ش�قته يف بل�دة الخويلدية 
بتاريخ 5  ترشي�ن الثاني دون معرفه األس�باب لهذا 
االقتحام الربري بعد اعتقال ابنها. وتم  ايضا اعتقال 
ش�خص واحد ع�ىل األقل م�ن حي أم الج�زم لحظة 

اقتحام الحي،  بتاريخ 6/11/2019«. 
وأوض�ح »كم�ا قام�ت الق�وات باقتح�ام الق�وات 
الس�عودية الغاش�مة بلدة الخويلدية بع�د  اقتحامه 
الحربي�ة  وباملدرع�ات  نوفم�ر،   5 بتاري�خ  األول 
واملصفح�ات ودون معرفة  االس�باب له�ذا االقتحام 

واالستفزاز، بتاريخ 12/11/2019«. 
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تحالف الحلبوسي يكرس »الطائفية« والمحاصصة ويتجاوز على دماء  المتظاهرين

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي .... 
يواج�ه العراق أزم�ة جديدة ع�ىل الصعيد املايل 
م�ن خ�الل ارصار منظمة اوبك ع�ىل  تخفيض 
جديد النت�اج النفط من اجل تعزيز االس�تقرار 
الس�عار نفطها , خاصة بعد  تلويح الس�عودية 
بعدم االلت�زام بمقررات اوبك ومحاولتها اغراق 
الس�وق النفط�ي  بكمي�ات جديد م�ن انتاجها 
م�ن اجل تخفيض اس�عار النف�ط عامليا تنفيذا 
لتعليم�ات  واش�نطن لل�دول الخليجي�ة والذي 
يهدف اىل اغراق الس�وق النفطي من اجل ارغام 

 منظمة اوبك عىل تخفيض االسعار .  
أوب�ك التي تن�وي تخفيض االنت�اج  بنحو 400 
أل�ف برمي�ل يوميا لتص�ل إىل 1.6  مليون برميل 
يومياوبالتايل سيش�مل الع�راق تخفيضا جديدا 
النتاجه , مما يس�بب  قلة املوارد املالية للخزينة 
العامة والتي ستتحول اىل عجز جديد يف موازنة 

 العراق لعام 2020  . 
العراق الذي يواجه مش�اكل عديدة يف مقدمتها 
ع�دم امتثال كردس�تان الوامر بغ�داد  يف مجال 
االنت�اج النفطي وتهريبه وال�ذي يقدر يوميا ب� 
750 الف برميل وهي  كمية تحتس�ب من انتاج 
العراق وستؤثر س�لبا عىل موازنته , الن االقليم 
يرفض  ارشاف بغداد عىل عمليات االنتاج والبيع 
من اجل التغطية عىل عمليات التهريب  واسئثار 
حكوم�ة برزاني بعوائد االقليم املالية والترصف 

بها ش�خصيا من خالل  رشاء القصور يف امريكا 
وغريها من الدول بأموال الشعب الكردي . 

   بغ�داد لم تخ�رج من ط�ور االقتص�اد الريعي 
الذي يعتمد بش�كل كبري عىل انتاج  النفط , مما 
سيس�بب عملي�ة تخفي�ض جديد لنف�ط اوبك 
مش�اكل الح�رص لها لع�دم  تفعي�ل القطاعات 
االنتاجي�ة االخرى , فضال عن مش�اكل الحرص 
له�ا م�ع رشكات  الرتاخي�ص النفطي�ة الت�ي 
التعرتف بتخفيض االنتاج وحسب العقود التي 
وقعتها  مع وزارة النفط والتي بموجبها تتحمل 
بغ�داد كلفة االنت�اج املتف�ق عليه م�ن  براميل 
االنت�اج وبالت�ايل س�تدفع وزارة النفط كميات 
املنت�ج الغري مص�در نتيجة  عق�ود مجحفة تم 

التوقيع عليها سابقا . 
يق�ول الخب�ري االقتص�ادي جاس�م العكي�يل يف 
اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: ان  عملي�ة 
تخفيض جدي�دة النتاج العراق من قبل منظمة 
اوبك سيدخل العراق يف  ازمة اقتصادية بمحوار 
عديدة يف مقدمتها احتساب انتاج االقليم ضمن 
حصة  بغ�داد , فضال عن تعويضات س�تدفعها 
الحكومة العراقية للرشكات االجنبية  املستثمرة 
يف القط�اع النفط�ي بس�بب االتفاق�ات املرمة 
معها والتي تش�كل  بمجملها قضية فس�اد عىل 

املستوى املحيل والعاملي .
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ازمة مالية جديدة تهدد العراق نتيجة 
نقض إقليم كردستان اللتزاماته  

قتل واعتقال وتشريد .. سلطات آل سعود تواصل 
انتهاكاتها بحق أبناء القطيف

المراقب العراقي- صفاء الخفاجي
ب�دأ منتخبن�ا الوطن�ي املباراة بس�يطرة 
واضح�ة ع�ى منطق�ة الوس�ط وتناقل 
 الالعب�ون الك�رات باريحي�ة واضحة مع 
تراجع واضح للمنتخب اليمني الذي كان 
 يحاول اغالق املس�احات ام�ام تحركات 
مهاجم�ي املنتخ�ب العراق�ي ع�الء عبد 
 الزهرة وعالء عباس حتى حانت الدقيقة 
السابعة والتي ش�هدت قرار مفاجئ من 

 الحك�م الكويت�ي ط�رد الالع�ب العراقي 
مصطف�ى محم�د ج�ر بع�د تدخله عى 

العب يمني  وبمساعدة تقنية »الفار«. 
وبع�د ح�ال الط�رد مالت الكف�ة لصالح 
املنتخب اليمني الذي تحرر اكثر واستطاع 
 الس�يطرة عى منطقة الوسط مع تراجع 
العبين�ا لتأمني منطقة الدف�اع العراقية، 
 ويف الدقيق�ة الحادي�ة عرش ن�ال املدافع 
رضغ�ام إس�ماعيل لبطاقة صف�راء بعد 

 اعاقته للمهاجم القطري، واضطر املدرب 
كاتانيتش�الجراء تبديل م�ن اجل البحث 
العراقي�ة  التش�كيلة   ع�ن االس�تقرار يف 
فدف�ع باملدافع عالء مهاوي بديال لكابتن 
 املنتخ�ب ع�الء عب�د الزه�رة.   واس�تمر 
املنتخب اليمني بالس�يطرة ونقل الكرات 
عى الجانب دون احداث أي  خطورة تذكر 

عى مرمى فهد طالب. 

تفاصيل اوسع صفحة 6

منتخبنا الوطني ينهي مباراته مع اليمن بالتعادل السلبي



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بابل...
اعلنت مديرية الدفاع املدني، االثنني، انقاذ ثالثة أطفال من 

حريق نشب داخل منزل يف محافظة بابل.
وذكر بيان للمديرية تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
ان »مديرية الدفاع املدني من مركز الجنائن يف بابل تمكنت 
م�ن اخم�اد  حري�ق كب�ر نش�ب داخ�ل دار يف منطق��ة 

قراغول«.
واضاف البي�ان، ان »فرق الدفاع املدن�ي تمكنت من انقاذ 
ثالثة اطفال مع اجراء اإلسعافات االولية لهم ونقل طفلة 

بحالة خطرة اىل املستشفى لتلقي العالج«.

الدفاع المدين ينقذ 3 اطفال من 
حريق نشب داخل مزنل يف بابل

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت وزارة الداخلية، االثنني، ضبط منزل بداخله 4 صواريخ 

وقاذفة يف كركوك.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
ان »مف�ارز اس�تخبارات الرشط�ة االتحادي�ة العاملة ضمن 
وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة الداخلي�ة ضبط�ت من�زل يف 
كرك�وك بداخله 4 صواريخ  قاذفة وه�اون ٦٠ ملم وركيزته 
و٦ صفائح حديدية تستخدم لصناعة العبوات و٢٢ مساطر 

سيفور وفتيل وأسالك وتايمر توقيت وبطارية قدح«.
واضافت، ان »العملية تمت بعد ورود معلومات استخباراتية 
بوجود أسلحة داخل أحد املنازل يف منطقة الدوانم بكركوك«. 

ضبط مزنل بداخله 4 صواريخ 
وقاذفة يف كركوك

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، الي�وم االثنني، 
عدم وج�ود أي احت�كاك م�ع املتظاهرين يف 
عم�وم العاصمة.وذك�رت القي�ادة يف بي�ان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، أنه 
»ال يوجد أي حالة احت�كاك مع املتظاهرين 
بعموم بغداد«، نافية »قيام القطعات بالرمي 
الحي«.ودع�ت القيادة، جميع وس�ائل اإلعالم 
والناش�طني ومنظمات حقوق االنس�ان واالمم 
املتح�دة إىل »إرس�ال ممثليه�م للتواج�د وتقيي�م 

الواقع عىل األرض«.

عمليات بغداد تؤكد عدم وقوع 
أي احتكاك مع المتظاهرين 

2 االثنين 2 كانون االولمن احلدث
 2019 العدد 2204  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

بعد شعوره باإلفالس

تحالف الحلبوسي يركب موجة االصالح على حساب دماء العراقيين  ويحصر الفساد باخرين 
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

يف ظل االزمة السياسية التي يشهدها 
العراق خصوصا مع استقالة رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي من منصبه 
واس�تمرار االحتجاج�ات الش�عبية 
الت�ي تطال�ب بانه�اء املحاصص�ة 
السياسية وتش�كيل حكومة جديدة 
يتم اعتماد الكفاءة واملهنية وبغض 
النظ�ر االنتم�اء الطائف�ي والعرقي 
للمس�ؤول، تح�اول الكت�ل الس�نية 
بركوب موجة التظاهرات من خالل 
املتظاهري�ن ح�ول  تبن�ي مطال�ب 

تسمية الكابينة الوزارية الجديدة.
ولك�ن م�ا يث�ر االس�تغراب هو أن 
تحالف الحلب�ويس يف ظل ذلك يوجه 
وزراء  رئي�س  تعي�ني  اىل  الدع�وة 
اس�تمرار  ب�ان  وي�روج  »س�ني« 
املحاصصة ه�و من كرس الفس�اد 
املس�ترشي يف دوائر الدولة، متناسيا 
أن املحاصص�ة الت�ي أت�ت برئي�س 
الوزراء الش�يعي هي ذاتها التي أتت 
برئيس الربملان من الطائفة السنية.

واىل ذل�ك ي�رى مراقب�ون يف الش�أن 
ه�ي  الدع�وات  تل�ك  أن  الس�يايس 
باملناصب  »الربمك�ة«  ل��  محاول�ة 
الش�يعية  بالكت�ل  الفس�اد  ورم�ي 

بشكل حرصي.
من جهتها أكدت النائبة عن تحالف 
الفتح سهام املوسوي، يف ترصيح ل� 
»املراق�ب العراقي« أن »الترصيحات 
الت�ي ادلها به�ا النائب ع�ن تحالف 

الق�وى ليس�ت بال�رورة أن تمثل 
كتلته«، رافضة عن »النربة الطائفية 
ترصيح�ات  ع�ىل  س�ادت  الت�ي 

الدهلكي«.
وأضافت املوسوي، أن »يف ظل األزمة 
الراهن�ة واألوضاع السياس�ية التي 
تش�هدها البالد فأن اطالق مثل هذه 
الترصيحات ال يس�هم بح�ل األزمة 

بقدر ما يشنج األوضاع«.
وش�ددت املوسوي، عىل »رضورة أن 
يتم طرح شخصية مناسبة وحازمة 
كبديل�ة لعادل عبد املهدي، خصوصا 

وأن أوضاع البالد تتطلب ذلك«.
بدوره اعترب املحلل السيايس حسني 
الكنان�ي، أن »الترصيحات التي ادىل 
بها تحال�ف الحلب�ويس أن »تحالف 
القوى يح�اول »الربمكة« باملناصب 
عىل حس�اب غره من الكت�ل ويريد 
أن يتصي�د باملاء العكر«، مضيفا أنه 
»اذا كان التحال�ف يريد كرس حاجز 
املحاصص�ة باملناصب فعليه أن يبدأ 
بمناصبه وعىل رأسها رئيس الربملان 
محم�د الحلب�ويس الذي ج�اءت به 
منصب�ه  اىل  السياس�ية  التوافقي�ة 
الح�ايل قبل مطالبة غ�ره من الكتل 

بالتخيل عن مناصبها«.
ل��  ترصي�ح  يف  الكنان�ي،  وق�ال 
»املراق�ب العراقي« إنه »ال أحد ينكر 
أن املحاصص�ة تس�ببت باألوض�اع 
الع�راق  يعيش�ها  الت�ي  املأس�وية 
ودون أن تش�مل مك�ون دون غره، 

خصوص�ا وان هن�اك م�ن يح�اول 
رمي الفساد والتقصر يف إدارة البلد 
عىل مس�توى الش�يعة فق�ط وهذا 
ه�و اله�دف من اط�الق مث�ل هكذا 

ترصيحات«.
وأكد الكناني، أن »هذه الترصيحات 
هدفه�ا رك�وب موج�ة التظاهرات 
ورس�م ص�ورة للمتظاهري�ن ب�ان 
كتل�ة الحلب�ويس تريد ك�رس حاجز 
الطائفي�ة، ولكن عىل حس�اب باقي 
املكون�ات ودون املس�اس بمناصب 

املكون السني«.
وحذر من »مخططات تحاول حرص 
الفس�اد بالكت�ل الش�يعية«، معربا 
ع�ن »اس�تغرابه من ذلك بس�بب أن 
جميع املكون�ات رشيكة يف املناصب 
سواء كانت مناصب عليا او مناصب 

دنيا«.
يذك�ر أن النائب ع�ن تحالف القوى 
رعد الدهلكي ق�د ذكر يف ترصيح له 
أنه عىل الكتل الش�يعية التي تطالب 
بتعي�ني رئيس وزراء كف�وء ومهني 
عليها أن تقدم ش�خصية س�نية، ما 
أثار موجة اس�تغرابات ش�عبية عىل 
التواص�ل االجتماعي، حيث تس�ائل 
مواطنون مراقبون »ملاذا لم يتحدث 
تحال�ف الحلبويس ع�ن املحاصصة 
حني أتت بالحلبويس رئيس�ا للربملان 
او برئي�س الجمهورية، فيما اعربوا 
عن مخاوفهم من وجود استهدافات 

عرقية قادمة.

املراقب العراقي/ بغداد...
املس�تقبل  حرك�ة  ع�ن  النائ�ب  اته�م 
الدي�ن،  ش�مس  رسك�وت  الكردس�تانية، 
الديمقراطي  الكردي�ني  الحزب�ني  االثن�ني، 
واالتح�اد بمحاولة فرض ش�خصية بديلة 
عن ع�ادل عبد املهدي تحافظ عىل نفوذهم 

املايل.

وق�ال ش�مس الدي�ن، يف ترصي�ح تابعت�ه 
االتح�اد  إن »حزب�ي  العراق�ي«  »املراق�ب 
والديمقراط�ي  الكردس�تاني  الوطن�ي 
الكردس�تاني الحزب�ني الحاكم�ني يف اقليم 
كردس�تاني يخطط�ان حالي�ا لش�خصية 
بديلة عن عبد املهدي تحافظ عىل مكاس�ب 

وثرواتهم يف اإلقليم«.

وأض�اف، أن »هذا ال�رشط ال يمكن القبول 
به من بقية األطراف السياسية الن الشعب 
العراق�ي وال ي�رىض عىل ش�خصية تجامل 

عىل حساب املوازنة واألمور املالية«.
ودعا رسك�وت ش�مس الدي�ن اىل »اختيار 
رئيس مجلس وزراء جديد بعيدا عن افكار 

حزبي بارزاني وطالباني«.

األحزاب الكردية تضع شرطا تعجيزيا الختيار بديل لعبد المهدي
املراقب العراقي/ بغداد...

طال�ب رئيس لجن�ة الصح�ة والبيئة النيابي�ة قتيبة 
الجبوري، حكومة ترصيف األعمال واألجهزة األمنية 
بحماي�ة الكوادر الطبية والصحية يف النجف وذي قار 
وبقية املحافظات التي تش�هد مظاهرات، مش�راً إىل 
أن من يحاول املس�اس بتلك الكوادر »س�ينال جزاءه 
العادل وف�ق القانون«.وقال الجب�وري يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، إنه »بكل أس�ف تم 

توثي�ق حاالت اعتداء من قب�ل مجهولني عىل الكوادر 
الطبي�ة يف مستش�فى الصدر يف النج�ف باإلضافة إىل 
توثيق ح�االت أخرى يف بقية املحافظات التي تش�هد 
تظاه�رات، وإننا إذ ندين هذه الس�لوكيات اإلجرامية 
الت�ي ال تم�ت بصلة ألخ�الق العراقيني، نح�ذر هؤالء 
املنفلتني بأن من يحاول املساس بالكوادر الطبية بأي 
ش�كل من األش�كال س�نالحقه قضائياً وينال جزاءه 

العادل وفق القانون«.

وطال�ب الجبوري »حكومة ترصي�ف األعمال بتوفر 
الحماي�ة الالزمة للك�وادر الطبي�ة والصحية وكذلك 
حماي�ة املؤسس�ات الصحية م�ن العب�ث والتخريب 
ألنه�ا تق�دم خدمات انس�انية وتؤدي دوره�ا املهني 
يف معالج�ة املصاب�ني واملرىض يف ه�ذه املحافظات«، 
محمالً »الحكومة واألجهزة األمنية املسؤولية عن أي 
تهديد أو خ�رق أمني قد تتعرض له املستش�فيات يف 

كافة املحافظات«.

الصحة النيابية تطالب بحماية الكوادر الطبية في النجف وذي قار

تحالف الفتح يحدد 8 معايير لرئيس الحكومة المقبل

املراقب العراقي/ بغداد...
ال�ذي  الفت�ح  تحال�ف  ح�دد 
 8 العام�ري،  ه�ادي  يرتأس�ه 
معاير لرئيس الحكومة املقبل، 
مؤكدا عدم تأييده ملرشح معني 

لرئاسة الحكومة املقبلة.
وق�ال النائب عن تحالف الفتح 
حامد املوس�وي، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »املعاير املهمة التي س�وف 
تعتمد باختيار مرش�ح رئاسة 

الوزراء 

الفتح  والت�ي طرحها تحال�ف 
إلنج�اح  اس�ايس  ك�رشط 

الحكومة القادمة«.
وأضاف، أن »هذه املعاير هي:

 � ان يك�ون مقب�وال مرجعي�ا 
وشعبيا

� حازم وقوي وشجاع
� مس�تقل وغر حزب�ي ووالئه 

مطلق للعراق فقط
� منس�جم م�ع دع�م الق�وات 

األمنية بما فيها الحشد
وال  الع�راق  بوح�دة  مؤم�ن   �
يهادن عىل سيادته، ولدية قدرة 

اإلدارة والقيادة ويلزم 
بربنام�ج  نفس�ه 

ح�ي  صال إ

مطال�ب  يحق�ق  حقيق�ي 
تح�ت  والش�عب  املرجعي�ة 

سقوف زمنية محددة
� م�ن غر املش�ار إليه�م بتهم 
فس�اد او نزاه�ة او مش�مول 

باملساءلة والعدالة
� من غر القيادات السياس�ية 

الحالية والسابقة
ذوي  غ�ر  م�ن   �
لجنس�ية  ا

املزدوجة
أن  وأض�اف، 
لن  الفتح  »تحالف 
يتخ�ىل عن مس�ؤوليته 
الوطني�ة لتحقيق رؤى 
ومطال�ب  املرجعي�ة 

الجماهر وهو يسابق الزمن و 
يتبنى الحوارات السياس�ية مع 
القوى السياس�ية تح�ت أطار 
الدس�تور واضعا نص�ب عينيه 
مصلحة الع�راق العليا منفتحا 
ليس�تقبل كل األف�كار والرؤى 
التي تص�ب يف املصلح�ة العليا 
من الجميع سواء من الرشكاء 

السياسيني او من الجماهر«.
وأك�د أن »الفتح يق�در التحدي 
الكبر الذي يهدد البلد والشعب 
وحساس�ية املرحل�ة ل�ذا فإنه 
لرئاس�ة  مرش�حا  يدع�م  ل�ن 
الوزراء بل مع مناقش�ة جميع 
املعاي�ر  وف�ق  الرتش�يحات 

أعاله«.

نائب: إعدام ارهابيي سجن 
الناصرية يوفر 60 مليار دينار

املراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب النائ�ب كاظم الصيادي، بإع�دام اإلرهابيني يف س�جن النارصية، 
مش�را اىل أن اعدامهم س�يوفر ٦٠ ملي�ار دينار س�نوياً.وقال الصيادي 
يف بي�ان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه، إن »)٦٣٠٠( ارهابي يف 
س�جون النارصية متوفرة فيه�م جميع االج�راءات القانونية واالدارية 
لتنفيذ حكم اإلعدام«.وأضاف، أن اعدام هؤالء االرهابني »س�يوفر )٦٠( 
مليار دينار س�نوياً«، مش�ر أن هذا املبلغ »كايف لتعيني مئات الشباب يف 

مؤسسات الدولة«.

صـدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة 
نينوى السابق

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت هيئة النزاهة، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة نينوى 
الس�ابق، مبين�ة أن األمر ص�در وفقاً ألح�كام امل�ادة )٣٣1( من قانون 

العقوبات.
وأش�ارت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة، ويف مع�رض حديثها عن تفاصيل 
القضي�ة، إىل أن »الهيئة التحقيقية القضائي�ة املختصة بقضايا النزاهة 
يف نينوى أصدرت أمراً باس�تقدام رئيس جامعة نينوى الس�ابق؛ لقيامه 
بفتح موق�ع بديل لجامعة املوصل يف محافظة دهوك للدراس�ات األولية 

والعليا دون وجود سند قانوني«.
 وأضافت الدائرة إن »املتهم ارتكب مخالفات إدارية ومالية يف عمل املوقع 

البديل خالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم )19٢ لسنة ٢٠1٦(«.
ق�ت فيه�ا الهيئة  وأوضح�ت أن »أم�ر االس�تقدام يف القضّي�ة الت�ي حقَّ
وأحالتها إىل القضاء صدر وفقاً ألحكام املادة )٣4٠( من قانون العقوبات 

.» العراقيِّ

املراقب العراقي/ بغداد...
اعترب رئيس الجبهة الرتكمانية النائب ارش�د 
الصالح�ي، ان تعدي�ل الدس�تور ينبغ�ي 
ان يك�ون يف »ظ�روف هادئة«، مش�را 
انتخاب�ات  اىل  الذه�اب  اهمي�ة  اىل 
مبك�رة وتش�كيل حكومة جديدة 
الدس�توري. التعدي�ل  وبعده�ا 

ترصي�ح  يف  الصالح�ي  وق�ال 
إلذاعة »س�ومر اف ام« وتابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »تعديل 
الدس�تور ضم�ن وجه�ة نظري 
يف  يك�ون  ان  ينبغ�ي  السياس�ية 

جو ه�ادئ وليس صاخ�ب«، مبينا أن ظ�ل 
الدس�تور بحاجة ليس فقط لتعدي�ل بل تبديل بعض 
املفردات او املواد«.وأوضح الصالحي، وهو عضو لجنة 
تعدي�ل الدس�تور النيابي�ة، ان »رؤيتي ب�ان نذهب اىل 
انتخابات مبكرة ونش�كل حكومة وبعدها نبدأ بتعديل 

الدستور«.

اأذاعيت�صريح
الجبهة الرتكمانية: 

تعديل الدستور ينبغي أن 
يكون يف ظروف هادئة
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االثنين 2 كانون االول 2019 العدد 2204  السنة العاشرة

أك�د رئيس اتح�اد املصدري�ن واملس�توردين باقليم 
كردس�تان العراق ش�يخ مصطفى عبدالرحمن، أن 
العالقات التجارية مع ايران ستبلغ 6 مليارات دوالر 

سنويا.
ونقل�ت وكال�ة »ف�ارس« اإليراني�ة خ�ر تابعت�ه 
»املراقب العراقي«، عن عبد الرحمن قوله، إن “أقليم 
كردستان بوصفه ممثال للحكومة العراقية عىل أتم 

االستعداد للتعاون مع املصدرين اإليرانيني”.
ولف�ت عبد الرحم�ن اىل أن »ايران تمل�ك العديد من 
املصانع والجودة بالس�لع ما يحفز امكانية االفادة 

منها«.

إيران: التبادل التجاري مع كردستان 
سيبلغ 6 مليارات دوالر سنويا

اكد م�رف الرافدين ، االثنني، اس�تمراره يف 
منح الس�لف ملوظفي الدولة املوطنة رواتبهم 
لدى املرف ومن حاميل بطاقة املاسرت كارد.

وقال املكت�ب االعالمي للم�رف يف بيان  ان 
“األنباء الت�ي تناقلتها بعض وس�ائل االعالم 
ومواق�ع التواص�ل االجتماعي بش�أن إيقاف 

السلف ال اساس لها من الصحة”.
واش�ار البي�ان اىل ان” التقدي�م عىل الس�لف 
يك�ون الكرتونيا وعن طريق ف�روع املرف 

حرا واملنترشة يف بغداد واملحافظات”.

الرافدين ينفي ايقاف منح 
االقت�صاديالسلف المالية للموظفيين

تخفيض االنتاج النفطي ونقض إقليم كردستان اللتزاماته يلوح بأزمة مالية جديدة في العراق
إرهاب سعودي جديد لضرب االقتصاد  

من اجل تخفيض اس�عار النفط عامليا 
لل�دول  واش�نطن  لتعليم�ات  تنفي�ذا 
اغ�راق  اىل  يه�دف  وال�ذي  الخليجي�ة 
السوق النفطي من اجل ارغام منظمة 

اوبك عىل تخفيض االسعار .
أوبك التي تنوي تخفيض االنتاج  بنحو 
400 أل�ف برمي�ل يوميا لتص�ل إىل 1.6 
ملي�ون برميل يومياوبالتايل سيش�مل 
الع�راق تخفيضا جدي�دا النتاجه , مما 
يس�بب قل�ة امل�وارد املالي�ة للخزين�ة 
العامة والتي س�تتحول اىل عجز جديد 

يف موازنة العراق لعام 2020.
الع�راق الذي يواجه مش�اكل عديدة يف 
مقدمتها عدم امتثال كردستان الوامر 
بغداد يف مجال االنتاج النفطي وتهريبه 
وال�ذي يقدر يوميا ب�� 750 الف برميل 
وهي كمية تحتس�ب من انتاج العراق 
وستؤثر سلبا عىل موازنته , الن االقليم 

يرف�ض ارشاف بغ�داد ع�ىل عملي�ات 
االنت�اج والبي�ع من اج�ل التغطية عىل 
عملي�ات التهري�ب واس�ئثار حكوم�ة 
برزاني بعوائد االقليم املالية والترف 
بها ش�خصيا من خالل رشاء القصور 
يف امري�كا وغريه�ا من ال�دول بأموال 

الشعب الكردي.
 بغ�داد لم تخ�رج من ط�ور االقتصاد 
الريع�ي ال�ذي يعتمد بش�كل كبري عىل 
انت�اج النف�ط , مم�ا سيس�بب عملية 
تخفي�ض جديد لنف�ط اوبك مش�اكل 
الحر له�ا لع�دم تفعي�ل القطاعات 
االنتاجية االخرى , فضال عن مش�اكل 
الح�ر له�ا م�ع رشكات الرتاخيص 
بتخفي�ض  التع�رتف  الت�ي  النفطي�ة 
االنتاج وحسب العقود التي وقعتها مع 
وزارة النف�ط والت�ي بموجبها تتحمل 
بغ�داد كلفة االنت�اج املتف�ق عليه من 

براميل االنتاج وبالتايل س�تدفع وزارة 
النف�ط كمي�ات املنت�ج الغ�ري مصدر 
نتيج�ة عق�ود مجحف�ة ت�م التوقي�ع 

عليها سابقا.
يقول الخبري االقتصادي جاسم العكييل 

يف اتصال م�ع ) املراق�ب العراقي(: ان 
عملية تخفيض جدي�دة النتاج العراق 
م�ن قبل منظمة اوبك س�يدخل العراق 
يف ازم�ة اقتصادي�ة بمح�وار عديدة يف 
مقدمتها احتساب انتاج االقليم ضمن 

حص�ة بغ�داد , فضال ع�ن تعويضات 
ستدفعها الحكومة العراقية للرشكات 
االجنبية املس�تثمرة يف القطاع النفطي 
بس�بب االتفاقات املرم�ة معها والتي 
تش�كل بمجمله�ا قضي�ة فس�اد عىل 

املس�توى املحيل والعامل�ي , فما تنتجه 
تل�ك ال�رشكات ولن يصدر س�تتحمله 
الحكومة العراقية وهي اموال اضافية 
فض�ال عن حرمان الع�راق من كميات 
جديدة يف ظ�ل تزايد احتياج�ات البالد 

املقب�ل  للع�ام  موازنته�ا  يف  لألم�وال 
وخاص�ة فيم�ا يخ�ص تلبي�ة مطالب 
املحتجني , كل ذلك س�يولد ازمة مالية 
جدي�دة, اذا لم تتداركه�ا بغداد بتفعيل 

قطاعات انتاجية معطلة .
وتاب�ع العكي�يل: هن�اك ايض�ا عوامل 
دولية س�تؤثر ع�ىل اس�عار النفط ويف 
مقدمته�ا الراع االمريك�ي الصيني , 
وكذلك اذرع امريكا يف الخليج وخاصة 
الل�ذان يحاوالن  الس�عودية واالمارات 
اغراق السوق بكميات من النفط , مما 
س�يؤدي اىل زيادة العرض وقلة الطلب 
وبالتايل سيؤدي اىل انخفاض واضح يف 
اسعار النفط , وهذا سيؤثر عىل العراق 
النه يعتمد بش�كل كبري عىل بيع النفط 

يف تمويل موازنته السنوية.
م�ن جهت�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عباس يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: سياس�ة العراق 
االقتصادي�ة طيل�ة اكث�ر م�ن عقد لم 
تك�ن هادفة لبناء اقتصاد قوي , بل ما 
حدث هو تكريس للسياس�ة الشمولية 
الت�ي كان يتبعه�ا النظ�ام املقب�ور , 
غس�يل  وعملي�ات  الفس�اد  ان  كم�ا 
االموال وتهريبها وعدم وجود سياس�ة 
مرفي�ة ناجح�ة , كل ذلك اس�هم يف 
ع�دم تحقي�ق نمو اقتص�ادي واضح , 
بل أزمات متتالية وسياس�ة التقش�ف 
وغريها التي ادت اىل تفاقم نسب الفقر 

والبطالة يف البالد.

،،
،،
يواجه العراق أزمة جديدة على الصعيد المالي 
من خالل اصرار منظمة اوبك على تخفيض جديد 
النتاج النفط من اجل تعزيز االس����تقرار الس����عار نفطها 
, خاصة بعد تلويح الس����عودية بع����دم االلتزام بمقررات 

اوب����ك ومحاولتها اغ����راق الس����وق النفطي بكميات 
جديد من انتاجها 

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أوض�ح محافظ نينوى الس�ابق منص�ور املرعيد ، حقيقة 
وج�ود مبالغ مالية تقدر بثالثمائة مليار دينار يف حس�اب 

املحافظة لم يتم رصفها.
وقال املرعيد يف بي�ان ، إن “مجلس محافظة نينوى املنحل 
ل�م يصوت عىل موازن�ة 2019 وبعد صدور قرار حله االول 

قمن�ا برفع املوازن�ة اىل وزارة التخطي�ط للمصادقة عليها 
وت�م ذلك ي�وم 26_11 فيم�ا تم توقيع مرس�وم جمهوري 
للمحاف�ظ املنتخب من قبل املجل�س املنحل يف يوم 11/27 

اي بعد يوم من مصادقة وزارة التخطيط عىل املوازنة”.
وأض�اف أن “املجلس املنحل عمد ع�ىل تأخري اقرار املوازنة 

بغية حصوله عىل منافع شخصية اال اننا اكملنا املصادقة 
عليها يف فرتة وجيزة وبجهود مضمية”.

وتاب�ع أن�ه “بمس�اعدة معاوني�ة التخطي�ط واملحاس�بة 
واملوازن�ة وتواص�ل مب�ارش مع وزي�ر التخطي�ط و وزير 
املالية وكانت الثمرة اليوم اطالق التخصيصات املالية ألجل 

تحويلها وقد س�بقنا االمور باالعالن عن املشاريع مسبقا 
بعد مصادقتها من قبل وزارة التخطيط لغرض االستفادة 
من الوقت واصبحت مهمة الحكومة املحلية االن هي فقط 
املتابع�ة واالرشاف عىل احالة املش�اريع”، مبينا ان “هكذا 
تريح�ات ته�دف إىل تألي�ب الش�ارع يف املحافظ�ة ض�د  

جهود االعمار واالس�تقرار الت�ي حصلت قبل االنقالب عىل 
الرشعية”.

وكان محاف�ظ نين�وى الحايل نج�م الجبوري قد اش�ار اىل 
وجود 300  مليار دينار يف حساب املحافظة لم يتم رصفها 

حتى االن وهو ما نفاه املرعيد.

صراع سياسي الستيالء على 300 مليار في خزينة نينوى 

واسط تعلن فرز 60 ألف قطعة أرض سكنية
أعلنت االدارة املحلية يف محافظة واسط، 
االثنني، عن استحصال املوافقَة املطلوبة 
لش�مول جميع رشائ�ح املواطنني بقطع 
االرايض، فيما أك�دت فرز 60 الف قطعة 
واس�ط   محاف�ظ  س�كنية.وقال  ارض 
“ادارة  إن   ، بي�ان  يف  املياح�ي  محم�د 
املحافظة اس�تحصلت موافقة الحكومة 
عىل خطة السكن وشمول جميع رشائح 
املواطن�ني بالي�ة توزي�ع قط�ع االرايض 
الس�كنية”، منوها ب�ان “اللجنة املكلفة 
بتخصي�ص االرايض تمكن�ت من مس�ح 
االرايض الت�ي س�توزع ب�ني املواطنني”.

واض�اف املياحي ان “االرايض الس�كنية 
رشائ�ح  جمي�ع  ب�ني  توزيعه�ا  س�يتم 
املجتمع ضمن حدود التصميم االس�ايس 
لالقضية والنواحي بموجب قرار مجلس 
الوزراء املرقم 70 لسنة 2019، مشريا اىل 
ان “املحافظ�ة انتهت من تش�كيل لجنة 
عليا للسكن وتوفري السكن الكريم لالرس 

الواس�طية وانه�اء حال�ة العش�وائيات 
يف املحافظ�ة لالبد من خ�الل تخصيص 
قطعة ارض س�كنية لكل ارسة، مش�ريا 
اىل ان اللجن�ة س�تعمل ع�ىل الح�د م�ن 
اتساع ظاهرة البناء يف االرايض الزراعية 
والعش�وائيات مم�ا ادى اىل الغاء معالم 
املدينة وانشاء احياء جديدة خارجة عن 

التصميم االس�اس للمدن، يصعب توفري 
الخدمات لها”.

املحافظ�ة  “ادارة  ان  املياح�ي  وذك�ر 
مس�تمرة بعملية فرز االرايض الس�كنية 
وتوزيعها بني الرشائح املش�مولة ضمن 
املب�ادرة الوطني�ة للس�كن”، الفتا اىل ان 
“املبادرة تتضمن توزيع 120 الف قطعة 

ارض س�كنية مجان�ا ب�ني املواطن�ني يف 
عموم االقضي�ة والنواحي ومركز مدينة 

الكوت”.
واوض�ح ان “اللجن�ة اكدت وج�ود ازمة 
الس�كن  بقط�اع  باملحافظ�ة  حقيقي�ة 
من خ�الل وج�ود االف االرس التي لجأت 
واس�تغالل  بالعش�وائيات  الس�كن  اىل 
االماك�ن العام�ة للدولة، مما تس�بب يف 
تلكؤ االس�تثمارية واالرضار بالتخطيط 
العمران�ي للم�دن، مم�ا س�بب ارباكا يف 
عملي�ة تقديم الخدمات”، مش�ريا إىل أن 
“املحافظة حصلت عىل الدعم الحكومي 
يف من�ح ادارة واس�ط صالحي�ات احالة 
املش�اريع الوزارية من قبلها وخصوصا 
مش�اريع شبكات مياه الرف الصحي، 
فضال ع�ن ايجاد حلول رسيعة الصحاب 
العق�ود واالج�ور اليومي�ة واملحارضين 
م�دارس  يف  الش�واغر  لس�د  املجاني�ني 

املحافظة”.

أعلن البنك املركزي العراقي، االثنني، إعادة إجازات 
7 رشكات للتحوي�ل امل�ايل، فيم�ا أوق�ف دخوله�ا 

لنافذة بيع ورشاء العمالت.
وق�ال البنك يف بيان ، إنه »تقرر املوافقة عىل إعادة 
اإلجازة وخطاب الضمان لس�بع رشكات للتوسط 

ببيع ورشاء العمالت األجنبية«.
وأض�اف البنك، أن »إعادة اإلج�ازة لهذه الرشكات 
يشرتط فيها اإلندماج مع رشكات أخرى وإيقافها 
العم�الت  ورشاء  بي�ع  ناف�ذة  إىل  الدخ�ول  م�ن 

األجنبية«.
وتأس�س البن�ك املرك�زي العراقي كبنك مس�تقل 
بموجب قانون�ه الصادر يف الس�ادس من آذار من 
العام 2004، كهيئة مس�تقلة، وهو مس�ؤول عن 
الحفاظ عىل اس�تقرار األس�عار وتنفيذ السياسة 
النقدية، وي�رشف عىل 10 مص�ارف تجارية و26 
مرفاً أهلياً و16 مرفاً اس�المياً، إضافة إىل 19 
مرفاً أجنبياً، فضالً عن 6 مؤسسات مالية و31 

رشكة للتحويل املايل.

المركزي يعيد إجازات 7 شركات 
للتحويل المالي 

نم�ا االقتص�اد الرتك�ي يف الرب�ع الثالث م�ن العام 
الج�اري، بنس�بة 0.9% ع�ىل أس�اس س�نوي، بما 
يتم�اىش م�ع التوقع�ات، لُينهي سلس�لة انكماش 

استمرت 3 أرباع سنة متتالية.
وباملقارن�ة م�ع الرب�ع الثان�ي، نما النات�ج املحيل 
اإلجمايل بوت�رية معدلة يف ضوء العوامل املوس�مية 
والتقوي�م عند 0.4 باملئة، وهي ثالث قراءة إيجابية 
عىل أس�اس فصيل ع�ىل الت�وايل، حس�بما أظهرت 

بيانات معهد اإلحصاء الرتكي.
وتوق�ع اس�تطالع لوكالة »رويرتز« نم�و االقتصاد 
الرتك�ي واح�دا باملئة عىل أس�اس س�نوي يف الربع 
الثالث. وتنبأ أيضا بأن االقتصاد س�ينمو 0.5 باملئة 

يف عام 2019 بأكمله.
ول�دى اقتص�اد الس�وق الناش�ئ س�جل حافل من 
النمو بمعدل خمس�ة باملئة، لكن هبوطا بما يقرب 
م�ن ثالثني باملئ�ة يف قيمة اللرية الع�ام املايض رفع 
التضخ�م وأس�عار الفائ�دة، بينم�ا تراج�ع الطلب 

املحيل.

االقتصاد التركي يسجل نموا 
لينهي سلسلة االنكماشات

المالية النيابية: موازنة 2020 شبه مكتملة واستقالة الحكومة لن تعرقلها
اكد مق�رر اللجنة املالية النيابية 
ان  االثن�ني،  الصف�ار،  احم�د 
موازنة 2020 شبه مكتملة ولم 
يب�ق غ�ري ارس�الها اىل الرملان، 
الحكوم�ة  اس�تقالة  ان  مبين�ا 
ل�ن تعي�ق وص�ول املوازن�ة اىل 
مجلس النواب، حيث ان املوازنة 
اس�تقالة  قب�ل  اعداده�ا  ت�م 

الح��كومة.
وقال الصفار ، ان “موازنة 2020 
شبه مكتملة وكان من املؤمل ان 
املالية  للجنة  الحكومة  ترس�لها 
النيابية خالل األسبوع الجاري، 
لكن استقالة الحكومة ستؤجل 

وصول املوازنة”.

وأضاف ان “الحكومة سرتس�ل 
وذل�ك  الرمل�ان  اىل  املوازن�ة 

اليتع�ارض م�ع القان�ون ع�ىل 
الرغ�م من انها حكومة تريف 

اعم�ال، لكونه�ا قام�ت باعداد 
املوازنة قبل االستقالة”.

وأوض�ح ان “املوازن�ة ويف ح�ال 
ل�م تقر خ�الل الع�ام الج�اري، 
فأن قان�ون اإلدارة املالية ينص 
ع�ىل ان الحكومة تعمل بموازنة 
12/1 وتش�غيلة فق�ط وبنفس 
فق�رات وبن�ود موازن�ة 2019، 

لحني إقرار املوازنة الجديدة”.
وب�ني ان “تأخ�ري موازنة 2020 
التغيريات  ش�هدت الكث�ري م�ن 
مطال�ب  ادراج  اىل  إضاف�ة 
املتظاهري�ن يف بنوده�ا، حي�ث 
يوم�ي  ش�به  بش�كل  تش�هد 

تغيريات يف فقراتها”.

اتساع نصب منظومات الغاز للعجالت سيوفر 2.5 مليار دوالر سنويا
لتعبئة  العامة  كش�فت الرشكة 
وخدم�ات الغ�از، االثن�ني، ع�ن 
حج�م  لرف�ع  وزاري�ة  خط�ة 
املصاح�ب  الغ�از  اس�تثمار 
لعملي�ات انت�اج النف�ط اىل 16 
ال�ف طن يومي�ا خ�الل االعوام 
ان  مؤك�دة  املقبل�ة،  الثالث�ة 
االنت�اج حالي�ا يص�ل اىل 6 االف 
ط�ن، فيم�ا لفتت اىل ان اتس�اع 
نصب منظومات الغاز للعجالت 
سيس�هم بتوفري مبلغ مليارين 
س�نويا  دوالر  امللي�ار  ونص�ف 
تخصص السترياد البنزين.وقال 
مدير عام الرشكة عيل املوسوي 
نجح�ت خ�الل  “الرشك�ة  إن   ،

املدة القليل�ة املاضية بالحصول 
عىل ش�هادة )االيزو( من احدى 

املتخصصة  العاملي�ة  ال�رشكات 
به�ذا املج�ال، الس�يما ان ه�ذه 

الش�هادة تعد دليال عىل الجودة 
العاملي�ة،  باملقايي�س  والعم�ل 
يع�د رضوري�ا العتم�اد  وه�ذا 
مس�توياتها  بمختلف  الرشك�ة 
التخصصية”.واضاف املوسوي، 
ان “الرشكة ش�هدت خالل املدة 
القليل�ة املاضي�ة ايض�ا اضافة 
نش�اطات جدي�دة منه�ا نصب 
منظومات غاز للعجالت كوقود 
بدي�ل ع�ن البنزين واس�تخدام 
للمش�اريع  الس�ائل  الغ�از 
الصناعي�ة كمعام�ل الطاب�وق 
وغريه�ا، اي ان الرشكة تخطت 
االس�طوانات  تعبئ�ة  نش�اط 

وتقديمها للمواطن فقط”.
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المراقب العراقي/ متابعة...

أكد رئيس املجلس التنفيذي لـ »حزب الله«اللبناني 
السـيد هاشـم  صفي الديـن، أن الجميع مسـؤول 
إليجـاد حـل لالزمـة الراهنـة .  وقال صفـي الدين 
يف كلمتـه خـالل لقاء نظمتـه »التعبئـُة الرتبوية” 
يف  مركـز “اإلمـام الخمينـي الثقـايف” يف بعلبك إن 
“املخـرج مـن االزمة  الراهنـة هو وجـود حكومة 

وقوانني، وان البنوك التي تترصف اليوم  عىل هواها 
يجب أن تخضع للقوانني«. 

لالزمـة  حـل  إليجـاد  مسـؤوال  واعترب«الجميـع 
الراهنة«، مشرياً اىل ان   «الحكومَة التي يتطلُع إليها 
حـزب الله هي التي تسـتطيع أن تعالج كل  األمور 
األساسـية يف البلد، وتستطيع معالجَة الوضع املايل 

والنقدي  واالقتصادي«. 

حزب اهلل: نريد حكومة تستطيع أن تعالج كل األمور األساسية في  البلد دولي دوليعربي  عربي 

خالل شهر واحد .. انتهاكات واقتحامات وحشية تمارسها 
السلطات  السعودية بحق أبناء القطيف

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا، شكك 
يف التقديرات  السعودية بشأن اإلقبال عىل رشاء 
أسـهم رشكـة أرامكـو النفطيـة  العمالقة، يف 

الحصة املخصصة لألفراد . 
ورأى التقريـر الذي تابعتـه »املراقب العراقي« 
أن »اإلقبـال عىل  االكتتاب يف أرامكو السـعودية 

»قد ال يبلغ املستوى الذي كانت  الرشكة تطمح 
إليه«، عىل الرغم من أن السـعودية اسـتخدمت 

»كل  الوسائل لدعم االكتتاب العام ألرامكو«. 
ورصد التقرير أن »آرامكوالرشكة األكثر ربحية 
دوالر  مليـار   25 العاملتسـعىلجمع  حـواىل  يف 
مـن االكتتاب العـام الـذي يصب تركيـزه عىل 
 املسـتثمرين املحليني والخليجيني، بعدما كانت 

تهدف يف السابق  لتحصيل 100 مليار دوالر«. 
وفيما نقلت الوكالة عن أرامكو قولها األسبوع 
املايض: » إن »بيع   1,5% من أسهم الرشكة فاق 
العدد املعروض من األسهم بأكثر من  النصف«، 
أكدت الوكالة أنه »باملقارنة مع عمليات اكتتاب 
أخـرى يف  اململكة، فإن اإلقبال عىل أرامكو ليس 

األكرب حتى اآلن يف تأريخ  السعودية«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أوعـز وزير الحـرب االرسائييل نفتـايل بينت بالبدء بإجـراءات  التخطيط 

لبناء حي يهودي يف سـوق الخضار يف مدينة الخليل . 
وبحسب صحيفة »هآرتس«، مصادقة وزير الحرب هي مرحلة  رضورية 
يف بدايـة إجراءات تخطيطية يف الضفة الغربيـة .  ووفق بيان بينيت، فإن 
مباني السوق، التي تتبع لبلدية الخليل،  املهجورة منذ 25 عاًما، سُتهدم، 

وبداًل عنها سيتم بناء محالت  جديدة، وفوقها 70 وحدة سكنية لليهود . 
وجـاء يف بيـان بينـت أن الحي سـيخلق »تواصـاًل جغرافًيا« مـن الحرم 
 اإلبراهيمي إىل الحي اليهودي »ابراهام أفينو« وسـُيضاعف عدد  السكان 
اليهـود يف املدينة«.  وتعليًقا عىل الخطوة، تقول »هآرتس« إن »قرار بينت 
يشـري اآلن  إىل بدايـة إجراءات التخطيـط، التي ُيتوقع أن تسـتغرق وقًتا 

طوياًل  فضاًل عن إثارة معارضات كثرية«. 

هآرتس: االحتالل يقّرر هدم المباني القديمة في الخليل
 واستبدالها  بحّي يهودي

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
نـرشت صحيفـة اإلندبندنـت الربيطانيـة عرب 
موقعهـا اإللكرتوني تقريرا  ملراسـلها املختص 
بشؤون الرشق األوسـط ريتشارد هول بعنوان 
  “الصحفيـون يف مـرص يواجهـون املزيـد مـن 

األخطار يوميا. 
ويستشـهد هول باعتقـال صحفيني من موقع 
مـدى مرص األسـبوع  املـايض ومداهمـة مقر 
املوقـع من قبل عنارص أمنيـة ترتدي زيا  مدنيا 
رفضوا تقديم هوياتهم أو التعريف بأنفسهم”. 

ويضيـف »قاموا بجمـع 16 صحفيـا يف غرفة 
واحـدة وبـدأوا جمـع  هوياتهـم وحواسـبهم 
الشـخصية وهواتفهم قبل أن يذهبوا ومعهم 3 

 من الصحفيني العاملني يف املوقع«. 
وأطلقت السـلطات صحفيي “مدى مرص” بعد 
سـاعات من إلقاء  القبض عليهم يف مقر املوقع 

يف القاهرة. 
ويوضـح هول أن »هذا املشـهد يعد أمرا معتادا 
للصحفيـني والعاملني  يف مجال اإلعالم يف مرص 
التي تعـد واحدة مـن أكثر الدول التي  تسـجن 
الصحفيني يف العالم فهي تحتل املرتبة 163 من 

بـني 180  دولة عىل قائمة منظمة صحفيني بال 
حدود لحرية الصحافة«. 

ويقول »السـلطات املرصية تسجن املعارضني 
والصحفيني باتهامات  فضفاضة دون مضمون 
بينهـا نرش اخبـار كاذبـة، و االنتمـاء ملنظمة 
 إرهابيـة، وقد تـم اعتقال عدد مـن الصحفيني 
الدوليـني وترحيلهـم مـن  البـالد ومنعهـم من 
العودة إليها، وعىل األقل اعتقلت السـلطات 20 

 صحفيـا منذأيلول املايض فيما وصفته منظمة 
صحفيـون بال حـدود  بأنه اكـرب موجة اعتقال 

منذ عام 2014«. 
ويقول هـول إن »الصحفية والناشـطة إرساء 
عبد الفتاح التي اعتقلت  مع 7 صحفيني آخرين 
عىل األقـل يف أعقاب التظاهرات التي  شـهدتها 
البـالد قبـل نحو شـهرين تقول إنهـا تعرضت 

للتعذيب وهي  رهن االعتقال«. 

األندبندنت: صحفيو مصر يواجهون مزيدا من األخطار يوميا

الصحافة الفرنسية   تشكك في نسبة اإلقبال على أسهم أرامكو

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنـت وزارة الداخلية اليمنية،أن األجهزة األمنية املختصة تمكنت  بعد 
رصد دقيق ومتابعة مسـتمرة من كشـف مخطط خطـري تقف خلفه 
 أجهـزة اسـتخبارات يف دول العدوان بعد أن فشـلت يف تحقيق أي تقدم 
 عسـكري عـىل األرض .  وأوضحـت الداخلية يف بيـان تابعتـه »املراقب 
العراقـي« أن   «اسـتخبارات العدوان لجأت إىل محاولـة اخرتاق الجبهة 
الداخلية  سعيا منها السـتهداف السلم املجتمعي ورضب االستقرار 
األمني«  .  وأضافت أن »االستخبارات السعودية أوكلت ألهم ضباطها 
للتجهيز  للعملية التخريبية بعد أن شكلتهم يف خليتني ومدتهم باملال 

والدعم  اللوجسـتي، مسـتغلة الوضع االقتصادي املـرتدي الذي يعد 
أحـد أدوات  الحرب العدوانية والحصـار الظالم«  .  وأكدت الوزارة أنه 
»تم ضبط خليتني رئيسيتني كانتا تحت  املسؤولية املبارشة لضباط 
املخابـرات السـعودية والسـيطرة عليهـا  يف مراحلهـا األوىل والتي 

سيكشف عن تفاصيلها الحقاً«  . 
ولفتـت وزارة الداخليـة اليمنيـة إىل أن »األجهـزة األمنيـة تتعقـب 
 تحركات الخاليا التابعة لدول العـدوان بدقة بالغة ويقظة مرتفعة 
ولـن  تألو جهـداً يف صد أي محاولة لزعزعة األمن وإقالق السـكينة 

 العامة«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
واصـل الجيـش السـوري يف ريف الحسـكة 
الغربـي تقدمه ووسـع نقاط  انتشـاره من 
خـالل دخـول نقـاط جديـدة والتثبيـت يف 
عدد مـن القرى،  حيث دخلـت وحداته اليوم 
صوامع عالية عىل أوتسـرتاد الحسكة-حلب 
 الدويل وثبتـت مجموعة من النقاط يف القرى 
املحيطـة بالصوامـع مـا  يعزز حالـة األمن 

ويسهل عودة األهايل . 
وأفادت وكالة »سـانا« السـورية الرسـمية 
أن »دخـول الجيـش إىل  صوامـع عالية يأتي 

الدفـاع  يف  الوطنيـة  مسـؤولياته  إطـار  يف 
عـن  جميع أرايض سـورية وحمايـة األهايل 
وتأمـني الطرقـات مـا ينعكس  إيجابـاً عىل 
الحيـاة العامـة يف املدن والبلـدات والقرى يف 

املحافظة«  . 
وتعـد صوامع عالية نقطـة مهمة والدخول 
إليهـا خطـوة اسـرتاتيجية  بالنسـبة لتقدم 
الجيش لكونها ترشف عىل مساحات واسعة 
من  الطريق الدويل وبالتـايل تتيح القدرة عىل 
حمايتهـا مـا ينعكـس إيجاباً  عىل سـهولة 
الحركة بعد استكمال عمليات التقدم باتجاه 

القـرى  واملناطق الواقعة عـىل الطريق الدويل 
وفتح مجموعة من الطـرق  املوازية للطريق 
الـدويل عـرب الدخـول إىل قـرى الكوزلية وتل 
اللبن  وأم الخري وصوالً إىل منطقة الصوامع . 

ويف سـياق متصل رحب أهايل القرى بدخول 
وحدات الجيش إىل  قراهم والصوامع مؤكدين 
وقوفهم إىل جانب جيشـهم باعتباره الجهة 
 الوحيـدة التي تشـكل حالة أمن واسـتقرار 
بالنسـبة للمدنيـني لتعود  األمـور كما كانت 
سـابقاً دون أي وجـود للتنظيمات اإلرهابية 

يف  املنطقة . 

كيان العدو ُيشارك بوفد رسمي 
في معرض إكسبو دبي 2020 

النظام الخليفّي يرفض زيارة 
مسؤولين أجانب ألهالي المعتقلين

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد النائب األول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغريي،فشل 
 الواليات املتحدة االمريكية يف تصفري صادرات النفط اإليراني 

رغم  ممارسة أقىص الضغوط االقتصادية . 
وقـال جهانغـريي، يف الذكرى الـ23 لليـوم الوطني للتصدير 
يف قاعـة  املؤتمرات«لقـد صمدنا وقاومنـا كل الضغوط التي 
فرضـت علينا خالل  العامـني املاضيني من الحرب النفسـية 
واالقتصادية«، الفًتا إىل أن   «األمريكيني ركزوا أقىص ضغوطهم 
عىل الحياة املعيشـية للشـعب  اإليراني، لذلك الوضع الحايل يف 

البالد هو أحد أصعب األوضاع منذ  الثورة اإلسالمية«. 
وشدد عىل أهمية »الرتكيز يف االقتصاد عىل اإلنتاج والتصدير 
 وفرص العمل والحفاظ عليها«، معتربا »الوضع أفضل بكثري 
ممـا  كان يحلم بـه األمريكيـون، وهو نتاج نشـاط وتالحم 

املنتجني  واملصدرين يف البالد«. 

إيران: أمريكا فشلت في 
تصفير صادراتنا النفطية

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنـت وزارة الخارجيـة يف كيـان 
يـزور  أن وفـًدا إرسائيلًيـا  العـدو 
دبـي  لحضـور اجتمـاع تحضريي 
للمشـاركني الدوليـني يف »معرض 

إكسبو  دبي 2020 الدويل«. 

وذكـر بيـان للـوزارة نـرش باللغة 
عـىل  صفحتهـا  عـىل  العربيـة 
  «فيسـبوك«، أن »االجتمـاع  يهدف 
االسـتعدادات  عـىل  االطـالع  إىل 
 الجارية تمهيًدا النطالق املعرض يف 
دبي الذي ستشارك فيه   «إرسائيل«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن موقع »ثوار النمر« الخاص باملعارضة 
السعودية الشيعية يف  القطيف عن احصائية 
النتهاكات العدوان السعودي بحق الثائرين، 
 مبينـا أنـه تـم استشـهاد واعتقـال ثالثـة 
معارضـني، يف حني قام العدوان  بتنفيذ ثالثة 
اقتحامـات فضـال عن صدور أربعـة أحكام 
ظاملة.  وقـال املوقع، يف بيان تابعته »املراقب 

العراقي« إن » العدوان  السـعودي قام خالل 
شـهر ترشين الثانـي املنرصم بقتل شـهيد 
واحـد  من املعارضـة الرشيفة، وهوالشـهيد 
حسـني عـيل عبدالعزيـز آل  ربـح«، مشـريا 
اىل أن »آل ربـح استشـهد يف داخـل غياهـب 
السـجون  السعودية بعد اعتقاله مدة سنتني 
والتي عانى فيه من األمراض التي  لحقت به 
جراء التعذيب من فشـل كلوي وشلل نصفي 
حتـى ارتحـل  شـهيداً بتاريـخ 12 ترشيـن 

الثانـي املـايض فيما تم تسـليم جثمانه بعد 
 فحصـه من قبـل الطـب الرشعـي، بتأريخ 

 .»13/11/2019
السـعودية  »القـوات  أن  البيـان  وأضـاف 
الغاشـمة اقتحمت بلدة  الخويلدية بالقطيف 
بعدد من املركبـات الحربية واملصفحات وتم 
 اقتحام أحد املباني السكنية واعتقال )الشاب 
مهدي أحمـد آل بزرون(  بعـد تطويق املبنى 

والحي بالكامل، بتاريخ 5/11/2019«. 

الغاشـمة  السـعودية  »القـوات  أن  واكمـل 
اقتحمت بلدة الشويكة وسط  القطيف منزل 
عائلة املعتقل مهـدي آل بزرون، بعد اقتحام 
شـقته يف  بلدة الخويلديـة بتاريخ 5 ترشين 
الثاني دون معرفه األسـباب لهـذا  االقتحام 
الرببـري بعد اعتقال ابنها. وتم ايضا اعتقال 
شـخص واحد  عـىل األقل من حـي أم الجزم 
لحظة اقتحام الحي، بتاريخ   6/11/2019«. 

وأوضح »كما قامت القوات باقتحام القوات 

السـعودية الغاشـمة بلـدة  الخويلديـة بعد 
اقتحامه األول بتاريخ 5 نوفمرب، وباملدرعات 
معرفـة  ودون  الحربيـة  واملصفحـات 
االسباب لهذا االقتحام واالسـتفزاز، بتاريخ 

 .»12/11/2019  
وفيما يخص االعتقاالت فانه وبحسب البيان 
»فقد أقدم العدوان عىل  اعتقال الشاب مهدي 
أحمد آل بزرون، من شقته يف بلدة الخويلدية 
 بالقطيـف، بتاريـخ 5/11/2019، يف حـني 
قام باعتقال الشـاب  عبداملحسـن سـليمان 
آل سـويكت، مـن أمام باب منـزل يف حي أم 
 الجـزم يف أثنـاء اقتحـام القوات السـعودية 
الغاشـمة بلدة الشـويكة  بالقطيف، بتاريخ 

 .»6/11/2019
وفيمـا يخـص االفـراج عـن املعتقلـني »تم 
اإلفراج عن الشـيخ جعفر  حسن آل صويلح، 
مـن أهايل بلـدة الخويلدية بعـد اعتقاله مدة 
3  سـنوات ونصف يف سـجن املباحث العامة 
بالدمـام، وكذلك عن شـاب  آخـر وهو ماجد 
أسـعد املجاب، من أهايل مدينـة صفوى بعد 
اعتقـال  مـدة 8 سـنوات يف سـجن املباحث 
العامة بالدمام وأخريا الشـاب محمد  عيل آل 
لباد، من أهايل بلدة العوامية بعد اعتقال مدة 
7 سنوات يف  سجن املباحث العامة بالدمام«. 

وتابـع البيان أنه  »تم عقد جلسـة محاكمة 
باملحكمـة الجزئيـة  املتخصـص بالريـاض 
للمعتقـل حسـني عبدالله الصـادق، املعتقل 
منذ  ترشين األول من العام 2015 حيث تعترب 

هذه الجلسة السادسة له  باملحكمة«. 
وأشـار اىل أن »املحكمة الجزئية املتخصصة 
أصـدرت حكمـا ابتدائيا  بالسـجن 12 سـنة 
بحـق املعتقل محمد صالح السـيهاتيوكذلك 
حكم  بالسجن 3 سنوات بحق املعتقل سعود 
أحمـد آل ربـح يف أواخر شـهر  ترشين االول 

2019 بعد سنتني من االعتقال«. 

اليمن تكشف مخططا تخريبيا تقف خلفه المخابرات السعودية

الجيش السوري يعزز نقاطه في ريف الحسكة

المراقب العراقي/ متابعة...
اسـتمراًرا بنهج اإلقصـاء والتهميش الذي يمارسـه النظـام الخليفّي 
 تجاه الناشـطني السياسّيني ومعتقيل الرأي، استنكر من يسّمى رئيس 
 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني ب مجلس الشورى  عدم 
حضور عضـو وفد مجلس النوّاب األمريكّي »السـناتور كريس  مرييف« 
إىل اجتمـاع املجلس مفّضـالً زيارة عوائـل املعتقلني يف  الوقت نفسـه، 
ومنّظمـات حقوقّية، والوقـوف عىل حقائق غّيبها النظـام  الجائر عن 
الرأي العام .  وكان السـيناتور الديمقراطّي كريـس مرييف قد زار عائلة 
الحقوقّي  املعارض »نبيل رجب« يف املنامة بعد أن فشلت مساعي النظام 
يف  تربير إجراءاته القمعّية ضّد املعارضني والناشطني الحقوقّيني وملء 

 السجون واملعتقالت بهم . 
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يف رس�الة جوابية لس�ماحة السيد السيس�تاني اىل االخرض 
االبراهيم�ي  بتاريخ 19 اذار 2004 اقتطف منها هذه الفقرة 
املطلوب�ة ه�ي » ان ه�ذا   )القان�ون( ال�ذي يعه�د بمنص�ب 
الرئاس�ة يف العراق إىل مجلس يتش�كل من  ثالثة أشخاص – 
س�يكون أحدهم من الكرد والثاني من السنة العرب  والثالث 
من الش�يعة الع�رب – يكرس الطائفي�ة والعرقية يف النظام 
 الس�يايس املس�تقبيل للبلد ويعيق اتخاذ أي ق�رار يف مجلس 
الرئاس�ة إالّ  بحصول حالة التوافق بني األعضاء الثالثة وهي 
ما ال تتيرس عادة من  دون وجود قوة اجنبية ضاغطة – كما 
وجدنا مثل ذلك يف حاالت مماثلة   – وإالّ يصل األمر إىل طريق 
مس�دود ويدخل البل�د يف وضع غري مس�تقر  وربما يؤدي إىل 

التجزئة والتقسيم ال سمح الله تعاىل  . »  
هذه الخيان�ة العظمى للطبقة السياس�ية ب�كل توجهاتهم 
عندما تجاهلوا تحذير  السيد من الخطوة التي ُجعلت الحجر 
االس�اس للعملية السياسية يف العراق  ونتائجها بدات منذ ان 
ُنفذت ه�ذه الخطوة وتراكمت حتى وصل�ت اىل حد ال  يطاق 

يف هذه االيام وتسببت بهذا الوضع املضطرب الذي نعيشه .  
قرأ سماحته هذه الخطوة الس�لبية وتنبا بمخاطرها ومنها 
الطائفي�ة والعرقية  وهذا ظاهر للعيان من خالل االنتخابات 
فالش�يعي ينتخب ش�يعي والس�ني  ينتخب س�ني والكردي 
ينتخب كردي ، واملناصب محس�وبة ومحسومة  مهما كانت 

نتائج االنتخابات .  
ه�ذه املحاصصة ه�ي العائ�ق الدائ�م والق�وي يف اتخاذ اي 
ق�رار يخدم  الش�عب دون مروره عليها اي ع�ى املحاصصة 
, والن�ه هنالك ق�رارات  تصب يف مصلح�ة العراقيني والعراق 
لم تتخذ النها وصلت اىل طريق  مس�دود بس�بب الفجوة بني 
القوى الضاغطة، فهذه ادت اىل وضع غري  مس�تقر واذا قلنا 
لم تحدث التجزئة فانها حدثت دون اعالن رس�مي  وسيصدر 
االع�الن اذا لم تس�ارع الطبق�ة السياس�ية يف معالجة هذه 
 االوض�اع ونكران ال�ذات والعمل من اجل الع�راق والعراقيني 
واال فالنتائ�ج  ال يمك�ن ان يتكهن بها احد اال انها س�تكون 

سلبية لكل العراقيني وبكل  طوائفهم وقومياتهم .  
يف ذل�ك الوق�ت اي 2004 ل�و ان الش�عب العراق�ي خ�رج 
بمظاهرات كالتي  تح�دث االن مطالبا بنتنفيذ هذه التوصية 
للس�يد السيس�تاني ملا وصلن�ا اىل  هذه الحال�ة ومعلوم لدى 
الجميع ان هنالك فئات سياس�ية مستفيدة من هذا  الوضع 
س�تعمل ب�كل قوتها بان ال يت�م الغاء املحاصص�ة ولكن لو 
كن�ا طالبن�ا  بذلك س�نة 2004 ملا تج�رات وتم�ادت الطبقة 

السياسية يف فسادها وغيها .    
الي�وم يتجاه�ل او يتغافل الربمل�ان ما تؤكد علي�ه املرجعية 
بخص�وص  العدال�ة االنتخابي�ة الن ه�ذا يدل ع�ى ازاحتهم 
عن كراس�يهم جميعا دون  اس�تثناء وله�ذا نراهم يماطلون 
ويسوفون ال ليشء لكي تتدخل القوى  الضاغطة وباساليبها 
غري الرشعية للبقاء عى مناصبهم وهذا ما ال يمكن  ان يكون 

الن السكوت سيكون ثمنه باهض عى الشعب العراقي .  
واما االخوة املتظاهرين فعليكم الحذر والحيطة من الدخالء 
وتجمع�وا يف  مكان مح�دد واعلنوا براءتكم مم�ن يقوم باي 
عم�ل خارج الرق�ة الجغرافية  التي تتواج�دون فيها ، وانتم 
ايه�ا الطبقة السياس�ية فعليكم ضبط الق�وات  االمنية وان 
تلت�زم دون انف�الت او ع�دم ضب�ط النفس فتق�وم باعمال 
غ�ري  صحيح�ة كم�ا وعليه�ا مث�ل م�ا ع�ى املتظاهرين ان 
يمنعوا املندس�ني بينهم  وهؤالء بس�هولة يندسون فالبدالت 
العسكرية موجودة يف االسواق  ويتمكنون من القيام باعمال 
قتل وتخريب باس�مكم والنتيجة العداء بني  الشعب والقوات 

االمنية .  
خطبة الجمعة واضحة وال تحتاج اىل وضوح وغري ذلك فانه 

من القوم  الذي تشابه عليه البقر. 

اوضاعنا حذر منها السيد 
السيستاني سنة 2004 

سايم جواد كاظم

بقلم/عبير بّسام
تستغل »ارسائيل« الحوض كامالً وكما تعمل الرّشكات 
األمريكية يف حقل  أفروديت القربيص، افرتاضيا! مع أّن 
الحقل�ني يقعان ضمن املنطق�ة  االقتصادية الخالصة 
ملرص، ولك�ن حقل تمار والذّي للبنان حصة فيه يقدر 
 حجمها ب�� 25 تريليون قدم مربع من الغاز، يش�كل 
معضل�ة لألمريكي، ال�ذّي  يري�د اس�تغالله والتحكم 

بصادراته نحو الّصني ورشق آسيا . 

ع�ى املوقع الّس�ابق نفس�ه ومنذ الع�ام 2011، كتب 
مهدي  داريوس�نازمرويا، أّن حرب الغاز ترتبط بشكل 
مبارش بوجود حوض الّش�ام  املش�رتك مع س�وريا يف 
رشق البحر املتوس�ط. كما يتعلق األمر بكون  س�وريا 
تمل�ك الّطريق إىل أهم ممري�ن للّنفط والغاز يف العالم، 
األول: يص�ل  م�ا ب�ني تركيا وبح�ر قزوين م�ن جهة 
وارسائي�ل والبحر األحم�ر من جهة  أخ�رى؛ والّثاني: 
يص�ل ما ب�ني الع�راق والبحر املتوس�ط. واستس�الم 

س�وريا  يعن�ي أن األمريكي�ني وحلفاءهم س�يكونون 
قادرين عى الّتحك�م بهذين  الطريقني. وهذا ما يعني 
أيض�اً أن أحواض الغاز الكربى يف الّش�واطئ  اللبنانية 
والّس�ورية لن تصل إىل الّصني وإنما س�تتجه بش�كل 
مبارش إىل  أوروبا وفلسطني املحتلة والواليات املتحدة. 
ولذا فالحوض يعد من أهم  أس�باب تمركز روس�يا يف 

سوريا . 
يف الّس�ياق ذاته يع�د ما كتبه مايكل شوسودفس�كي 

ح�ول ه�ذا املوضوع من�ذ  الع�ام 2006، ع�ى املوقع 
الّسابق ذاته، هاما وخطريا جداً، ولذلك فقد  أعيد نرشه 
يف الع�ام 2012. اذ يقول إّن الكيان االرسائييل يس�عى 
 للّس�يطرة أيضاً عى نفط بحر قزوين من خالل الخط 
الّش�امي -وهن�ا يتحدث  ع�ن خطوط النف�ط- وذلك 
ليس بس�بب حاجات اس�تهالكها فقط وإنما ألهداف 
 اس�رتاتيجية واضح�ة هدفها الّس�يطرة ع�ى تصدير 
نف�ط بح�ر قزوين إىل  الّس�وق اآلس�يوي ع�رب البحر 

الحمر ومرفأ إيالت بالّذات إىل آس�يا. هذا مع  العلم، أّن 
الّتصدي�ر عرب خليج إيالت يم�ر عرب خط أنابيب داخل 
فلسطني  املحتلة وهو ما كان يعرف سابقاً باسم خط 
التابالي�ن اإلرسائي�يل، اذ كان  يصل النف�ط الخام قبل 
الع�ام 1979 إىل ميناء إيالت من إي�ران بالباخرة  ليتم 
تصديره إىل أوروبا عرب ميناء عس�قالن، أي حتى قيام 
الث�ورة  اإلس�المية يف إيران. وتغري حينها اس�م الخط 
ليصب�ح »خط أنابيب إيالت- عس�قالن عرب ارسائيل«، 

اذ تبني أن »ارسائيل« ع�رب ربطها بخط أنابيب  باكو- 
تبلي�ي- جيهان، الّتي تنقل الّنفط من أذربيجان عرب 
أرايض  جورجيا إىل ميناء جيهان يف تركيا، يمكن ربطه 
بخط إيالت-عس�قالن من  أجل تصديره إىل آس�يا عرب 

ميناء إيالت عى البحر األحمر . 
كما كتب شوسودفس�كي وقتها أن الحرب عى لبنان 
يف العام 2006،  ليس�ت فقط حرب نفط، بل هي حرب 
مياه أيضاً، اذ كان من املفرتض  وضمن تعاون تركي- 

ارسائي�يل أن يرتاف�ق تمدي�د أنابيب الّنف�ط مع تمديد 
 أربعة خطوط مياه يتم ضخها من مياه الفرات ودجلة 
تح�ت البحر ترتافق  م�ع خط أنابيب باك�و- تبليي- 
جيه�ان، والّت�ي كان يج�ب أن تم�ّر تح�ت امل�اء  عرب 
الش�واطئ الّس�ورية واللبنانية. وهو م�رشوع أعلنت 
كل من تركيا  و«ارسائيل« عن خطته يف نيسان/ ابريل 
يف الع�ام 2006. حيث  تفاوض�ت تركيا مع »ارسائيل« 
حول بناء مش�اريع تصل قيمته�ا إىل ماليني  الّدوالرات 
من أجل نقل املاء والكهرباء والغاز الّطبيعي والبرتول 

إىل  الكيان الّصهيوني . 
وق�د ُكت�ب س�ابقاً، أن ه�دف ع�دوان تم�وز 2006 
اإلس�رتاتيجي ع�ى لبن�ان  كان الوص�ول إىل دمش�ق، 
وإجب�ار الحكومة الّس�ورية عى توقيع اتفاق  س�الم 
يش�به اتف�اق أي�ار 1982 يف لبنان. ولك�ن املقاومة يف 
لبن�ان لم  تصم�د فقط ب�ل دحرت إرسائيل، وش�كلت 

حالة ردع جديدة بالّتحالف مع  محورها . 
وعلي�ه فإّن ما جاء يف مقال اولس�ن غانر، املنش�ور 3 
ترشي�ن األول/  أوكتوب�ر2017 عى موق�عNEO  ، يعد 
تكمل�ة ملا ح�دث يف س�وريا م�ن  اضطراب�ات اذ جاء 
في�ه: أن وضع الوالي�ات املتحدة األمريكية يف س�وريا 
 قبل الع�ام 2015 -أي قبل دخول روس�يا- كان جزءاً 
م�ن حرب الوكال�ة إىل  جانب املجموع�ات اإلرهابية يف 
الحرب عى دمش�ق، اذ حاولت جاهدة  فصل العالقات 
والّتحالفات ما بني س�وريا والعراق من جهة وما بني 
إيران  والع�راق من جهة أخ�رى، وبالّتايل وجب رضب 
ه�ذه الّتحالف�ات، وه�ذا  بحس�ب غانر يف�رس الّنوايا 
األمريكي�ة لش�ن الحرب ع�ى إيران من خ�الل  لبنان، 
وبالّت�ايل من خالل ابتداء ح�رب جديدة بني »ارسائيل« 
وحزب الل�ه.  ويرشح من خ�الل مقال كتب�ه الجنرال 
األملاني يف حل�ف الناتو كالوس  ديرتنويم�ان، أّن حرباً 
ثالث�ة عى لبن�ان تلوح يف األف�ق، ويمكن ق�راءة ذلك 
 من خ�الل العقوبات التي تفرضه�ا أمريكا عى إيران 
محاولة من خاللها  تحجيمه�ا وفرض العقوبات عى 

حزب الله . 
ويف ه�ذا اإلطار تتضح معالم الرّضب�ات املتتالية الّتي 
تش�نها »إرسائي�ل«  عى مواق�ع حزب الل�ه وإيران يف 
س�وريا، كمحاوالت اس�تفزاز مس�تمرة من  أجل جر 
املنطقة إىل الحرب الّش�املة أو االستس�الم الّش�امل، 
والهدف أمان   «ارسائيل« وبالّتايل الّسيطرة من خاللها 
عى الّنفط وطرق تصديره نحو  العالم. ولكن سياس�ة 
ضب�ط الّنف�س الّت�ي م�ا زالت تس�تمر به�ا األطراف 
 املقاوم�ة فوتت ع�ى األمريكي�ني الّدف�ع باتجاه هذه 
الحرب حت�ى اليوم، اذ  إن اله�دف األمريكي من خالل 
نه من  اإلستمرار بما  جّر املنطقة إىل حرب تشغلها يَمكِّ
يمارسه اليوم من الّسيطرة ومن رسقة للّنفط عالنية 
يف  س�وريا، ومبّطنة يف الع�راق، ووقحة يف العالم وعى 

األغلب لن تصل إىل  لبنان . 

هل هي حرب نفط وغاز جديدة في المنطقة ولبنان ؟

العقل العراقي وغياب الحلول  !!  
بقلم/ محمود الهاشمي ...

عندم�ا طل�ب الرئي�س الصيني دينغش�ياو من 
الربوفس�ور  العراقي اليأس  كوركيس  التعاون 
يف نهضة الصني سأل كوركيس؛- كم لديكم من 
مراكز  الدراسات؟ ومن هنا بدأت )نهضة الصني( 
وملا غابت مراكز الدراس�ات  يف بلدنا وما نسمعه 
مجرد عناوين واس�ماء ،رأينا ان نستأنس بآراء 
 النخب من خ�الل )الگروبات( ونحاول ان نلملم 
منه�ا  فكرة إليجاد نافذة  للحل نضعها بني يدي 
اصحاب ال�رأي علهم يس�تفيدون منها ،بعد ان 

تيقن�وا  ان عقوله�م )خ�ارج التغطي�ة(  ! 
الجمي�ع  ان  به�ا  اصطدمن�ا  الت�ي  املش�كلة 
منهمك يف متابعة ش�ؤون  لتظاه�رات ومناطق 
التصادمواالش�تباك ،وكأنن�ا جميع�ا نعم�ل يف 
الصحافة  لنق�ل األخبار ووف�ق توجهاتنا الغري 
،ث�م نحول )األخبار (اىل س�احة  لالش�تباك عرب 

اللغة وليس عرب )الرصاص(  . 
أن�ا أقول لكم وبرصاحة مطلقة ليس بني القادة 
السياسيني من )رشيد   (وهم يستمعون لألخبار 
مثلم�ا العام�ة م�ن الن�اس ولهم من يش�علهم 

 ويطفئهم من الحاشية !!  
س�يضحك  السياس�يني  طبق�ة  م�ن  القري�ب 
حتى يس�تلقي عى قفاه وه�و يجدهم  يف حرية 
اليعرف�ون ماذا يفعلون مع اول س�ماعهم خرب 

خروج التظاهرات !!    
تذكرت يومه�ا )الحراك(الذي قاده يحيى اوغلن 
ض�د اردوغان ،حي�ث بقي   )اردوغ�ان( مذهوال 
ال يع�رف ماذا يفعل ،وق�د هزمه االعالم قبل اي 

اج�راء .    
ال�ذي خط�ط ل)انقالب(يحيى اوغل�ن يف تركيا 
نفس�ه الذي يقودها علينا  ويملك من الخربة ما 
اسقط دوال يف امريكا الالتينية  ،وهو من ارشف 

 عى )الربيع العربي( ايضا . 
الجمي�ع االن يصطرع يف دائ�رة النتائج اليومية 
للتظاه�ر ،فم�ن راه�ن ع�ى  نجاحه�ا اليهمه 
تداعياته�ا بقدر ان يرى خصمه طريحا حتى لو 
كان وطن�ا  ،ومن راهن عى فش�لها وقع يف ذات 

الذي وقع فيه صاحبه !!  

ان م�ن اع�د )املخط�ط( ووضع�ه ع�ى الورقة 
،ومنح�ه فرصة طويلة م�ن  التفكري والتوقعات 

،كان قد حدد له املواقيت ،والنهاية !! 
ه�ذه ه�ي اإلرادات الدولي�ة ترس�م مس�تقبل 
الش�عوب وفق مقاس�اتها ،فقد  امتلكت أدوات 
وخربة تمتد لقرون يقابلها خصم اليملك فأس�ا 

ملواجهة  مدرعة .  
قبل ان تبدأ رحلة )املخطط ( تكون جميع أدوات 
التنفيذ جاهزة وكل من  موقعه ،وليس غريبا ان 
تج�د )املكلف( يؤدي واجب�ه وكأنه يحفظه عن 

 ظهر قلب !!  
الش�يخ قيس الخزعيل تحدث عن التظاهرة منذ 
الش�هر الثامن للع�ام الجاري  واعط�ى مواعيد 
النطالقها والزمن الذي ستقطعه ،والهدف منها
وتح�دث ع�ن تفاصي�ل لش�خصيات مش�اركة 
ومنه�ا قال)احد الرئاس�ات  الثالث(ولم يس�أله 
اح�د :- من ايَن اتي�ت بهذه املعلوم�ات الدقيقة 
؟ ول�م  تختل�ف التواريخ حد الدقيقة والس�اعة 
!! والغري�ب ايض�ا ل�م يع�رتض علي�ه  احد من 
)الرئاس�ات الثالث(واكتفوا بالصم�ت جميعا ! 
كم�ا لم يحاس�به   )الضب�اط (الذين ق�ال عنهم 
)وأرسه�م يف امري�كا ( ! ت�رى من اي�ن له هذه 

 املعلومات؟
ل�م يس�تطع اح�د ان يجي�ب ع�ن )جغرافي�ا( 
التظاه�رات وكأنها خطت كحدود   )س�بايكس 
بيكو( الحيادعنها !! ترى هل ان الس�خط فقط 

موجود بجغرافيا  الوسط والجنوب ؟
ال اح�د يمكنه معرفة ماذا س�يحدث غدا ،يف كل 
ي�وم مفاجأة وكل ي�وم  ضحايا وكأنن�ا جميعا 

نصف�ف كقط�ع الدومين�و !!  
لو جالس�تم أعض�اء مجلس الن�واب خالل هذه 
االيام واستمعتم اىل  حواراتهم لوجدتم انهم ابعد 

الناس عن اي حل !!  
ه�ذا األمر ال ينطب�ق علينا فقط ب�ل عى الدول 
له�م  جميعها،فجميعه�م  صمم�ت  العربي�ة 
ادن�ى  حياته�م ومس�تقبلهم وحكامه�م دون 
تأث�ري لهم عى القرار  ونس�أل :-ه�ل كان خيار 
الربيع العرب�ي عربيا ؟ ل�و كان )عربيا(ملا جاء 

 بهذه النتائج ،ايَن مرص وس�وريا واليمن وليبيا 
والسودان وتونس  واملصري قادم اىل الجزائر التي 
س�تدمر جميع مصانعها وبناها التحتية  بأيدي 

شعبها  !!  
ال اعتق�د أنكم تفكرون ان يف دول الخليج من له 

عقل يفكر به !!  
م�ا يج�ري يف بلدن�ا يشء غ�ري الذي نفك�ر فيه 
،والذين يتابعونه ويدركون  حيثياته ناس خارج 
الحدود ،نحن اشبه بالجمهور الذي يتابع مباراة 
لكرة  القدم ليس له سوى ان يتقبل النتيجة التي 

يفرضها الالعبون يف امليدان !!    
ال�رصاع )الدويل(اك�رب من مس�احة العراق ،هم 

ينظ�رون له ع�ى انه مج�رد  موقع وث�روات !! 
ولذا  ليس غريب�ا ان تجد ان الواليات املتحدة قد 
هي�ات   لن�ا املخيمات فق�د هيأتها  م�ن قبل،اىل 
الش�عب الفنزوييل قبل التظاهرات  عند جارتهم 
كولومبي�ا ،وأتفقت مع حكوم�ة كولومبيا عى 

قبول الهجرة  وكيف توزع عليهم املعونات !!  
ان مراك�ز الفك�ر والدراس�ات الت�ي طالب بها 
كان�ت  لنهض�ة  الص�ني  العراق�ي  الربوفس�ور 
املنطلق له�ذه )النهضة (التي تش�هدها الصني 

االن ،والتي  تضاعفت بشكل رسيع ومذهل .  
احتاج�ت الص�ني اىل فك�رة ح�ل لالقالي�م التي 
كانت مستعمرات بيد غريها  مثل تايوان ومكاو 

وهون�غ كونغ ،وكي�ف باإلمكان اعادة ش�عبها 
ل�ريىض ان  يك�ون جزء من ش�عب الص�ني وقد 
اعتاد حياة الغرب !! فاشتغلت مراكز  الدراسات

ألع�وام قب�ل ضمه�ا للص�ني فج�اء الح�ل من 
أطروحة لش�اب صيني )نظام�ان  ودولة واحدة 

 !!  )
اليمك�ن ان ينتهي س�جالنا اىل حل النن�ا مازلنا 
َعر الذي نسكنه  )بدواً( النفكر ابعد من بيت  الشَّ

،ونموذجنا يف البطولة )حرب البسوس( 
حيث الزير سالم يقتل باألبرياء عى مدى أربعني 

عاما ثأرا لشخص واحد !!    
لم نس�تفد من جميع أطروحاتنا التي تأخذ من 

وقتن�ا الكث�ري ،وكأننا لس�نا  نخب�ا ،تفيض منا  
الحكمةوتصدر عن عقولن�ا الحلول !!لوتجردنا 
من  بداوتنا و تعصبنا الطائفي او العرقيلوجدنا 

لوطننا حلوال ولتوصلنا اىل  نتائج طيبة
لكننا اضعف من ان نقوم بذلك ،دعونا نتفرجعى 

لعبة املوت التي تؤطر  حياتنا .  
دعونا ننتظر ،كيف س�يفكر مجلس النواب بعد 
استقالة عبد املهدي ،س�وف  ينتهون اىل نهايات 

غريبة وتسويات ويصطرعون فيما بينهم
والنهاية )رجل تس�وية (الله يعلم من هو ومن 

وراء تحضريه واستقدامه !!    
وماذا سيفعل وماهو السيناريو املقبل !! 

ُكتب الكثير وقدمت العديد من الوثائق حول حرب أنابيب النفط والغاز في  سوريا. ولم يعد موقف أمريكا المعادي ومعها الكيان 
االسرائيلي والّدول  الخليجية مفاجئًأ. وبالطبع الموقف ال يتعلق بالجنوح المجنون نحو  الّسيطرة على الّثروات الهيدروكربونية فقط 

وإنما على طرق تجارتها  أيضًا. وجميع المعطيات تؤكد أن حّمى الّنفط والغاز لن يكون لبنان بمنأى  عنها، وأّن األمريكي ومن 
معه لن يألوا جهدًا إلشعالها . 

وبحسب وليام انجداهي في مقال نشره على موقع  Global Research  في العام 2018، فإّن دور لبنان قادم، اذ يقول: »إّن 
اكتشاف الغاز  والّنفط في البحر المتوسط، غير الّسياسات الجيولوجية المتوسطية بشكل  جذري«. ومرّد ذلك يعود طبعًا إلى أّن لبنان 

سيبدأ بالحفر من أجل  استخراج نفطه وغازه، مما اقتضى ترسيم الحدود، الّذي تحاول الواليات  المتحدة الّتدخل في تنفيذ العمل 
عليه بشكل مباشر وبطريقة تضمن حقوقًا  أكبر لـ«إسرائيل« كما حدث لحقل ليفيثيان أو »حوض الّشام .» 



غادر املحرتف االمريكي ريتشارد نادي الرشطة بعد 
موسمني مع الفريق . 

وقتال مصتدر مقترب متن الالعتب إن »املحترتف 
االمريكتي ريتشتارد، غادر نتادي  الرشطة بستبب 
توقف الدوري الستلوي املمتتاز«.  واوضح أن »ادارة 

الرشطتة حاولت اقناع الالعب متن اجل العدول عن 
قتراره، لكنه  ارص عىل الرحيل«، مبيناً أن »محرتفني 
اخريتن يف الفريق يرغبتون بمغتادرة  الفريق ايضاً 
لذات الستبب«.  يذكر ان الدوري ملمتاز لكرة السلة، 

توقف بسبب التظاهرات التي تشهدها البالد. 

اتفقتت الهيئة االداريتة لنادي امانة 
بغتداد، مع هاشتم خميتس كمدرب 

لحراس  املرمى. 
وقتال مصتدر يف ادارة نتادي امانتة 
بغداد انه »تم تسمية هاشم خميس 

مدربتا  لحتراس مرمى الفريتق لهذا 
املوسم«. 

واضاف ان »تسمية خميس جاء بعد 
اعتذار احمد جاسم من االستمرارية 

مع  الفريق ألسباب شخصية«. 

المحترف 
ريتشارد يغادر 

سلة الشرطة

هاشم خميس 
مدربا لحراس مرمى 

امانة بغداد
6الرياضية

بمستوى متواضع .. منتخبنا ينهي مباراته
 مع اليمن سلبيًا

االثنين 2 كانون االول 2019 
العدد 2204 السنة العاشرة

المراقب العراقي- صفاء الخفاجي
بتدأ منتخبنتا الوطني املباراة بستيطرة 
واضحتة عتىل منطقتة الوستط وتناقل 
 الالعبتون الكرات باريحيتة واضحة مع 
تراجع واضح للمنتخب اليمني الذي كان 
 يحاول اغالق املستاحات امتام تحركات 
مهاجمتي املنتختب العراقتي عتالء عبد 
 الزهرة وعالء عباس حتى حانت الدقيقة 
السابعة والتي شهدت قرار مفاجئ من 
 الحكتم الكويتي طترد الالعتب العراقي 
مصطفتى محمد جتر بعتد تدخله عىل 

العب يمني  وبمساعدة تقنية »الفار«. 
وبعتد حال الطترد مالت الكفتة لصالح 
اكثتر  تحترر  التذي  اليمنتي  املنتختب 
واستطاع  السيطرة عىل منطقة الوسط 
مع تراجع العبينا لتأمني منطقة الدفاع 
العراقيتة،  ويف الدقيقتة الحاديتة عترش 
نال املدافتع رضغام إستماعيل لبطاقة 
صفتراء بعد  اعاقتته للمهاجم القطري، 

واضطر املتدرب كاتانيتشتالجراء تبديل 
يف  االستتقرار  البحتث  عتن  اجتل  متن 
التشتكيلة العراقية فدفتع باملدافع عالء 
مهتاوي بديال لكابتتن  املنتخب عالء عبد 

الزهترة.  
واستتمر املنتختب اليمنتي بالستيطرة 
ونقل الكترات عىل الجانتب دون احداث 
أي  خطورة تذكر عىل مرمى فهد طالب، 
ومع تراجع مستوى اغلب العبينا وبقاء 
 املهاجم عتالء عباس منعزل بتني أربعة 
مدافعتني يمنيني أدى اىل ضغط متواصل 
 من املنتخب اليمني عىل وسط ودفاعات 
املنتختب العراقتي التذي بتدى التترع 
 والتوتتر والتختوف متن قترارات الحكم 

الكويتي باديا عىل اغلب الالعبني. 
تستديدة  اول   32 الدقيقتى  وشتهدت 
للمنتختب اليمنتي عىل املرمتى العراقي 
ولكنها  علتت مرمى الحارس فهد طالب 
ومن بعدها اطلق الحكتم صافرة نهاية 

الشوط  األول. 
يف الشوط الثاني استمر املنتخب العراقي 
بتخبطته وعتدم تحقيق مستتوى طيب 
 يليق بسمعة الفريق العراقي ومع تخبط 
العبينا عاد الفريق اليمني اىل الستيطرة 
منطقتة  يف  بستهولة  الكترات   وتناقتل 
العمليات مع تراجع غري مرر للمنتخب 
 العراقتي وتراجتع فنتي عتىل مستتوى 
الالعب الفردي وخاصة ضهريي املنتخب 

 رضغام إسماعيل وعالء مهاوي. 
ويف الدقيقة الخامستة والستني استطاع 
اليمن تستجل الهتدف األول عتن طريق 
 الالعتب عبتد اللته املطتريي الذي ستدد 
كرة اصطدمت بقدم رضغام إستماعيل 
لتدختل  مرمى الحارس فهد طالب، ومع 
عتودة الحكم الكويتي لتقنية الفار الغى 
الهدف بعد  ان ارتكب املدافع اليمني خطا 

عىل إبراهيم بايش يف منطقة الوسط. 
بافضليتته  اليمنتي  الفريتق  واستتمر 

املطلقة عتىل مجريات املبتاراة مع قيام 
الالعبني  العراقني فقط بتشتتيت الكرات 
اىل املهاجتم الوحيتد عتالء عبتاس الذي 
لتم يكتن يف  مستتواه املعهتود، واجترى 
كاتانيش تبديل اخر بإخراج حسن حمد 
والتزج بمهند  عتي محتاوال تقوية خط 

الهجوم للضغط عىل املرمى اليمني. 
وجاء الدقيقة 87 لتشهد فرصة حقيقة 
كترة  ستدد  ان  بعتد  للعتراق  واضحتة 
استتطاع  الحارس اليمني امستاك الكرة 
واستتمر الضغط العراقي عتىل اليمن يف 
الدقائق  األخرية وكاد عي  فائز ان يحرز 
هتدف الفوز للعتراق يف الدقيقتة الثانية 
متن الوقتت  بتدل الضائع بعتد ان حول 
عرضتة رضغام إستماعيل برأسته لكن 
الحارس اليمني  ابعد الكرة ليطلق الحكم 
الكويتتي صافرة النهائيتة معلنا انتهاء 
املباراة بالتعادل  الستلبي وتصدر العراق 

للمجموعة األوىل. 

عائدون بكأس الخليج، طاَل غيابها عن بغداد.. 
بهذه الروحية الكبيرة، يعتزُم  أسود الرافدين 

تتّمة المشوار الباهر في العاصمة القطرية 
الدوحة التي شهدت  أول مشاركة لهم عام 1976 
بين أهلهم الخليجيين،وداوْت جراح فراقهم عام 

  2004 وأسعدتهم بقرار إناطة البصرة تنظيم 
النسخة 25، وما هي إال خطوتين  ويستعّدون 

لموقعة النهائي وهم في قمة التحدي النتزاع 
اللقب الرابع الذي تؤكد  أغلب األصوات 

العقالنية في طرحها أنه مفّصل عليهم كأبطال 
حقيقيين استمّدوا  قّوتهم من صيحات ماليين 

الشباب في ساحات االحتجاج مطالبين بحقوقهم، 
 وحان موعد مكافأة صبرهم بهدية الكأس وما 

أحوجهم لها كحافز معنوي  يرتشفون منها 
ُجرعات األمل المرتقب . 

وستيكون لقتاء اليوم أمتام املنتختب اليمني فرصة 
لتعزيتز الصتدارة بالنقطة  التاستعة، واملتي بثقة 
أكر للتدور نصف النهائي، وال يختلتف أثنان عىل أن 
 املنتخب الشتقيق لم ُيظهر ُربع املستتوى الذي قّدمه 
يف النستخ املاضيتات بستبب  ظروف بتالده الصعبة، 
وصحيح أيضاً أن شتباكه ُمزّقْت تستع مرات وسط 
ذهتول  مدّربه املجتهد ستامي النعتاش، لكنه يمتلك 
عنارص شبابية تستعى المتالك الخرة  وسيكون لها 
شتأنها يف ستنني قريبة ، هذه العنارص تؤِمن بفارق 
املستتوى الفني  مع العتراق وتحاول اليتوم أن ترتك 
انطباعاً جيداً قبل وداعها البطولة حسبما أكد  الالعب 
عبدالواستع املطتري بأنه ورفاقه ستيلعبون الجولة 
األخرية من أجتل حفظ  ماء الوجته، ولهذا فاألفراط 
يف التفتاؤل له عواقتب وخيمة عتىل منتخبنا، ينبغي 
 الحذر واللعب وفقاً ملبدأ اللعبة باحرتام املنافس حتى 
الدقيقتة االخترية لتفادي أيتة  مفاجتأة تعّكر صفو 

األستود قبيتل تأّهبهتم ملوقعتة مرّبع 
الكأس . 

ربما نجح كاتانيتش يف تصّنع 
الالمبتاالة إزاء متا يوّجه له 
متن أستئلة عّمتا ُيكتب  يف 
الصحافتة العراقيتة أثنتاء 

تغطيتها ملشاركة املنتخب يف 
البطولتة 24  وانتقاداتها 

الرصيحة لته، وردَّ بأن 
الصحافتة  »تهديتدات 

ال تهّمنتي« لكنه لم يستتطع  إخفاء شتعوره بالقلق 
من عملية تريب تشتكيلته قبل كل مباراة ووصف 
ذلتك   )غباء( و)ترّصف غري احرتايف(! ونحن نقول له: 
أهتدأ يا كاتانيتش.. فاملهّمة لم  تنتِه بعْد، ال ولم تهّدد 
الصحافة العراقية أحداً قبلتك وال بعدك، أبحث عّمن 
يختون  رشف املهنة ُقربك، الصحايف العراقي لم يدسَّ 
أنفه يف موضوع فني ِحكر بينك  وبني مالكك املساعد، 
كيتف تتتّرب القوائتم إذا كنت حريصتاً وواثقاً من 
عملتك  ومن يشتاركك وضع الخطة واألستلوب؟ من 
املُعيتب أن ُيثتار موضتوع كهذا يف  الوستط اإلعالمي 
للبطولتة دون أن يتخذ اتحاد كرة القدم إجراء فورياً 
يمنع تكراره  وال يسمح بحدوث خرق يف البعثة، فمن 
املستتحيل أن تجده هتذا األمر لتدى  البعثات األخرى 
خاصة يف مسألة استباحة الفكر الفني للمنتخب عىل 

كل املواقع  االلكرتونية وتطبيقات األجهزة الذكية؟
بدوره أسهم الجمهور العراقي سواء املقيم عىل أرض 
قطتر أو الوافد لغرض  الستياحة ومتابعتة البطولة 
الخليجية 24 يف تثوير العامل النفيس إيجابياً لالعبينا 
 طوال االشتواط األربعة ملباراتي قطتر واإلمارات ولم 
تذهب جهوده هباء، وكان  الهتاف الخالد )هيه هيه.. 
هّستة يجي الثاني( يثري حماستة الالعبتني، بل هو 
رّس  وجدانتي له مفعول الستحر لديهتم منذ أن رّدده 
الجمهتور أول مرة تفاعالً مع  األهداف الستبعة التي 
هّزت شباك السعودية يف األول من نيسان عام 1976 
هنتا  يف الدوحة ملناستبة خليجي 4 عتر )كاظم وعل 
د3، صبتاح عبتد الجليتل د5، فالح  حستن د24، عي 

كاظم د45 و60 و66، وأخرياً أحمد صبحي د92( .
عتمة: يف الوقت الذي يستعى االتحاد اآلستيوي لكرة 
القتدم إىل بلوغ الحكام  مستتويات عامليتة تتيح لهم 
فرص الظهور يف بطوالت كأس العالم، لم يزل  االتحاد 
الخليجتي لكترة القدم يستتعني بحكام من فرنستا 
وبلجيكا والرتغال  وستويرا إلدارة لقاءات البطولة 
24، ومنهتم متن لديه خرة يف تقنيتة الفيديو،  وكان 
عليته أن يزيد متن ثقة الحكم الخليجي بشتخصيته 
القويتة وحنكته ونزاهته  دعماً متن االتحاد لتجاربه 

الناجحة. 

ك�أ�س اأبو الُتكُتك
ايادالصالحي

توقتع نجم الكترة العراقيتة الستابق، عدنان درجتال، طريف 
نهائتي بطولتة كأس  الخليتج، املقامتة حالًيا يف قطتر .  وقال 
درجتال »أتوقتع وصتول منتخبتي العتراق وقطتر إىل نهائي 

البطولة الخليجية«. 
وأضاف »املنتخب العراقي ظهر بشكل مستقر يف بطولة كأس 
الخليج، وتفوق  عىل بطل القارة وصاحب األرض والجمهور«.  
وتابع »منتخب العراق يسري بخطوات متصاعدة فنيا كما أنه 

املرشح األقرب  للتتويج باللقب الخليجي«. 
وأشتار إىل أن املنتختب القطتري لديه شتخصية وخطة لعب 
تميزه عن بقية  املنتخبات، وبالتايل هو مرشتح لبلوغ املباراة 

النهائية رغم خسارته يف املباراة  األوىل أمام العراق . 
وأوضتح عدنان درجال أن مدرب منتختب العراق، كاتانيتش 

بات يعرف تفاصيل  أستود الرافدين بشتكل دقيق، 
ويجيد توظيف الالعبني بشكل صحيح. 

رجح النجم الدويل السابق، احمد رايض، تتويج املنتخب الوطني 
لكترة القدم  بلقب كأس الخليتج »خليجي 24« يف العاصمة 

الرافديتن  الدوحتة .  ويقتدم منتختب استود  القطريتة 
مستويات كبرية يف كأس الخليج، حيث نجح يف  ضمان 
مقعتد يف نصف نهائي البطولتة بعدما تغلب عىل قطر 
2-1 واالمارات 2 -  0   .  وقال رايض إن »توقعاتي حسب 
املعطيتات الفنية التي ظهرت يف بطولة الخليج  العربي 

العراق وقطر يف نهائي البطولة وستتكون مباراة صعبة 
للطرفتني ومنتخبنا  ستيقول كلمته باذن الله الن شتعبنا 

محتاج الفرحة ربي يوفقهم للشباب«. 

نجح االتحتاد العراقتي لكرة القتدم، يف حل 
مشتكلة الدفعة االوىل من املستحقات  املالية 
ملدرب املنتخب الوطني رسيتشكوكاتانيتش . 

وقال عضتو اتحاد الكترة غالتب الزامي إن 
»مشكلة تأمني املبلغ املايل  لكاتانيتش، قد تم 

حلها منذ يوم الخميس املايض«. 
واضتاف أن »األمتوال تتم ايداعهتا بمرصف 
االتحتاد لكتن موضتوع املقاصة، تستبب  يف 
تأختر وصول املبلتغ ملدة ثالثة أيتام لتتحول 

اليوم اىل املدرب«. 
يذكتر ان كاتانيتش لم يتستلم املستتحقات 

املالية منذ ثالثة اشهر. 

احمتد  والرياضتة،  الشتباب  كشتف وزيتر 
رياض، اطالق تسمية »ملعب الشهداء«  عىل 

ملعب الحبيبية رشقي العاصمة بغداد . 
ومن املقترر ان يكون امللعب من أهم املالعب 
الحديثة بمواصفات دولية، ويتسع  لت30 ألف 
متفرج وهو من تنفيذ رشكة »آرتالكلوبال« 
الرتكية .  ونرش رياض عر صفحته الرسمية 
عىل »فيستبوك«، أن »هيئة الترأي يف الوزارة 
 تقرر اطالق استم ملعب الشهداء عىل امللعب 
يف الحبيبية استتعدادا لالفتتاح قريبا  ان شاء 

الله«. 

حددت محكمة النزاعات الرياضية »كاس«، 
موعتداً جديداً للنطتق بقضية النجتم  الدويل 
الستابق عدنان درجال ضتد االتحاد العراقي 

لكرة القدم . 
وقال مصتدر مقرب من درجال إن »محكمة 
النزاعتات الدوليتة، قتررت تأجيتل النطتق 
 بالحكم يف قضية النجم الدويل السابق عدنان 

درجال واالتحاد العراقي لكرة  القدم«. 
واوضتح أن »املحكمة كان متن املفرتض ان 
تصتدر الحكتم نهاية شتهر ترشيتن  الثاني 
املتايض، إال انهتا اجلت املوعتد اىل 10 كانون 

الثاني املقبل«. 

اتحاد الكرة يحل 
اشكالية المستحقات 

المالية لكاتانيتش

رسميًا.. اطالق 
تسمية »الشهداء« 
على ملعب الحبيبية  

 «كاس« تحدد 
موعدًا جديدًا لقضية 

درجال واالتحاد  

رشتح املدرب الستابق للمنتخب العراقي، رايض شنيشتل، أسود 
الرافدين لتحقيق  لقب خليجي 24  . 

وقتال شنيشتل، »املنتختب العراقي بدأ يحقتق االستتقرار الفني 
مع املدرب  كاتانيتتش، ونتائجه أخذت تتصاعتد تدريجيا، وبدا ذلك 

واضحا من خالل التصفيات  اآلسيوية املزدوجة«. 
وتابتع »البداية الطيبتة يف البطولة الخليجيتة، والفوز عىل 
الفريق القطري بطل  آستيا، رغتم الغيابات الكثرية 
يف صفوف املنتخب، منحت الالعبني ثقة أكر 
يف  املتي قدما، وبلوغ نصتف النهائي يف 

وقت مبكر«. 
ورشتح شنيشتل املنتختب العراقي 
حستاب  عتىل  باللقتب،  للفتوز 
املبتاراة  أو قطتر،  يف  الستعودية 

النهائية . 
يذكر ان أسود الرافدين حقق 
الفوز عىل قطتر )2-1(، ثم 

عىل اإلمارات )0-2(،. 

كشتف امني عام كأس االتحاد الخليجي جاستم 
الرميحي، ان خليجي 25 ستيقام يف  كانون االول 
من عتام 2021 وهتو موجود يف لوائتح االتحاد، 
فيما اشار اىل  رشوط استضافة البرصة للبطولة . 
وقال الرميحتي ان« إقامة خليجتي 24 الحايل يف 
ترشين الثاني استتثنائي بسبب  بعض الظروف، 

الخليتج  كأس  استتضافة  رشوط  كتراس  وان 
القادمتة ستيتم اإلعالن  عنها خالل أيام وستوف 

توزع عىل االتحادات املشاركة ووسائل االعالم«. 
واضاف: »ومن أهم رشوط استتضافة الخليجي 
هي الضمان الحكومي واملالعب  التي تقام عليها 
املباريات، وهما ملعبان عىل األقل وستتة مالعب 

تدريتب وان ال  يبعد املطار عتن مقر اإلقامة 150 
كم، وان يكون امللعتب املخصص للمباراة ال  يبعد 
عن مقر اإلقامة بنصف ستاعة، فضال عن تقنية 
الفار التي يجب ان تتوفر  ملن يريد ان يستتضيف 
البطولتة، وتوفري األمن وكذلك الستكن والفنادق 

وفق  ضوابط محددة«. 
وبني الرميحتي أن »هذه املعايري تتم التطرق لها 
ختالل املؤتمر العام األخري الذي  شتهدته الدوحة 
عىل هامش خليجي 24، وان تجهيز امللف يجب ان 
يكون له  سقف زمني من تاريخ استالم الطلبات، 
ومن ثتم يتم تشتكيل لجنة التفتيش متن  اتحاد 
كأس الخليج يحق لها االستعانة بما تراه مناسب 
لدراسة امللفات واالطالع  عىل املنشآت ميدانيا، ثم 
ترفع التوصيتة إىل االتحاد التخاذ القرار قبل عام 
من  انطالق البطولة، ويمكن للمكتب التنفيذي أن 
يتخذ قرارا يختول الرئيس باتخاذ  القرار أو يرفع 

إىل املؤتمر العام غري العادي«. 
وأوضتح، ان »امللفات التي قدمت حتى اآلن فقط 
طلب ملف العراق، واذا كان  هناك من يقدم ملفه 
فاالمر متاح، كما ان االتحاد الخليجي جاهز لكي 
يقدم  املستاعدة ملن يحتاجهتا ونعني البلد املنظم 

لخليجي«. 

احمد راضي يرجح تتويج اسود الرافدين درجال يتوقع وصول العراق وقطر للنهائي  
بكأس الخليج

االتحاد الخليجي يشترط وجود تقنية »الفار« بخليجي 25 
شنيشل يرجح كفة
 العراق لنيل اللقب



ركزت الصحف اإليطالية الصادرة اليوم اإلثنني، عىل 
اس�تعادة إنرت ميالن لصدارة  الكالتشيو عقب فوزه 
ع�ىل س�بال )2-1(، بجان�ب تعثر يوفنت�وس أمام 

ساسولو  بالتعادل اإليجابي  )2-2(. 
وعنونت صحيفة الجازيتاديللو س�بورت »قوة إنرت، 

فازوا وتخطوا يوفنتوس من  خالل سوبر الوتارو«. 
وأضافت »يف سان سريو، مارتينيز يسجل هدفني يف 
س�بال، ويف أليانز  س�تاديوم، بوفون يفسد الحفلة، 
الحارس الش�اب تورات�ي أنق�ذ كل يشء بما يف ذلك 

 نقطة ليوفنتوس«. 
وتابعت »س�اري.. بدون خطة للمباراة ورونالدو ال 

يطلق النار، ترك باولو ديباال  عىل الدكة خطأ«. 
س�بورت  كوريريديلل�و  صحيف�ة  عنون�ت  فيم�ا 

»التج�اوز املجنون، ثنائي�ة من الوت�ارو  تمنح إنرت 
تخطي يوفنتوس«. 

وأضافت »الوتارو يس�جل هدفني ويقود إنرت للفوز 
عىل س�بال 2-1، ويس�تعيدون  الصدارة.. إنه الفوز 
رق�م 12 يف 14 مباراة، أفضل س�جل للنرياتزوري يف 

 تاريخه«. 
وختمت »رجل الكرة الذهبي�ة يغزو مدريد.. لحظة 
مييس السحرية تقود برشلونة  لهزيمة أتلتيكو )1-

0(، ويستعيد الكرة الذهبية من مودريتش«. 
وج�اءت صحيف�ة توتو س�بورت بعن�وان »كونتي 
يذهب إىل 102، الوتارو يؤمن  تجاوز إنرت ليوفنتوس 
واس�تعادة الصدارة يف مباراة ش�هدت رقًما قياسًيا 

جديًدا..  ويوفنتوس يتوقف يف ساسولو«. 

ال�دوري  رابط�ة  أن  صحف�ي،  تقري�ر  كش�ف 
اإلس�باني »ال ليجا« ُتدين الهتافات  املعادية التي 
أطلقته�ا جماه�ري أتلتيكو مدريد ض�د أنطوان 
جريزم�ان، الع�ب الفريق  الس�ابق وبرش�لونة 
الحايل .  وش�ارك جريزمان ألول م�رة منذ رحيله 
إىل برش�لونة يف الصي�ف امل�ايض، ض�د  فريق�ه 
الس�ابق، باملب�اراة التي أقيمت ع�ىل ملعب واندا 
ميرتوبوليتان�و معق�ل  الروخيبالنك�وس، حيث 
هوجم بشدة بعدد من األغاني املعادية له وإلقاء 

بعض  األشياء عليه . 
وذكرت صحيفة »سبورت« اإلسبانية، أن رابطة 
الدوري اإلسباني تستنكر  الهتافات التي أطلقت 
ض�د الفرن�يس، بعدما قال�ت الجماه�ري »املوت 
لجريزم�ان«  عقب وصوله مللع�ب اللقاء وخالل 

اإلحماء وأثناء املباراة . 
وأضافت أن ال ليجا ستتعامل مع األمر من خالل 
املندوب الذي حرض املباراة  واملس�ؤول عن اإلبالغ 
عن كل ما يحدث يف اللعبة وداخل وخارج امللعب . 

أتلتيك�و مدري�د  أن  وتابع�ت 
مه�دد إما بغرامة مالية أو حتى 

تحذي�ر بإغالق جزء م�ن  مدرجات 
ملعب واندا ميرتوبوليتانو«. 

فريق�ه  ف�وز  يف  جريزم�ان  وش�ارك 
برش�لونة ع�ىل أتلتيك�و مدري�د، بهدف 

نظي�ف،  س�جله ليوني�ل مي�يس، يف إطار 
منافسات الجولة ال�15 من الليجا . 

حس�م يواكيم لوف مدرب منتخب أملانيا، موقفه بش�أن 
الع�ودة للعم�ل كمدي�ر فن�ي  ألحد ف�رق البوندس�ليجا 

مستقباًل، عقب انتهاء مشواره مع املانشافت . 
وخ�الل ترصيحات أبرزتها صحيفة س�بورت بيلد، أعلن 
لوف عدم نيت�ه العودة  للتدريب يف البوندس�ليجا مجدًدا، 

مضيًفا »سيبقى األمر عىل هذا النحو عىل أي  حال«. 
وسبق للمدرب األملاني تويل تدريب شتوتجارت بني عامي 
1996 و1998، كم�ا  عمل بعدة أندية مختلفة يف النمس�ا 
وتركيا وكذلك سويرسا، قبل قيادة املانشافت  عام 2006  . 

وعرب لوف عن حزنه من تلقي صديقه يورجنكلينسمان 
هزيم�ة يف أول مب�اراة ل�ه  كم�درب لهريتا برل�ني، وذلك 

ي�د بوروس�يا  بالس�قوط يف ملعب�ه )1-2( ع�ىل 
 دورتموند، الس�بت املايض . 

وعن ذلك، قال لوف »بالطبع كنت س�أكون سعيًدا لو 
نجح صديق�ي يورجن وأندي  كوبكي م�درب الحراس 

يف الحص�ول عىل نقط�ة عىل األقل م�ن أول مباراة«.  
وتطرق لوف للحديث عن مس�اعده الس�ابق، هانز 
فليك، املدرب الحايل لبايرن  ميونخ، حيث ُسئل عن 
مس�تقبله مع الفريق البافاري، فأجاب »ال أعلم 
م�ا يخطط  له النادي، لس�ت ع�ىل دراية بخطط 

مس�ؤوليه يف العطلة الش�توية أو فيم�ا تبقى من 
 املوسم .» 

ق�ال تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، إن عمالق إيط�ايل، ُيفكر يف 
التعاق�د م�ع نجم  آرس�نااللجابوني بي�ري أوباميان�ج، خالل 

الفرتة املقبلة . 
وذك�رت صحيفة »مريور« الربيطاني�ة التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، أن إنرت  مي�الن يتابع أوباميانج عن كثب، وس�ط 
تكهن�ات بأن�ه يفك�ر يف الرحي�ل ع�ن  الجانرز، خ�الل فرتة 

االنتقاالت الشتوية يف كانون الثاني . 
وأضاف�ت أن أوباميان�ج )30 عاًما( ارتبط بالرحيل، وس�ط 
اهتم�ام م�ن أندية  برش�لونة وري�ال مدري�د، إال أن أنطونيو 
كونت�ي، املدي�ر الفن�ي لإلنرت، يفك�ر يف اتخاذ  خط�وة لضمه 
للنريات�زوري يف كان�ون الثان�ي املقب�ل، الس�يما م�ع األنباء 

الت�ي ُتش�ري  إىل احتمالي�ة خس�ارة 
الوتارو مارتينيز، ال�ذي يعد مطمًعا 

لربشلونة . 
ولفت�ت إىل أن اإلن�رت ل�م يتخ�ذ أي 

خط�وة حت�ى اآلن لتأم�ني ض�م 
أوباميانج، إال أن  النادي اإليطايل 
يتابعه عن كثب، مش�رية إىل أن 
تكلف�ة ضم�ه يمك�ن أن تكون 
 باهظ�ة ج�ًدا بالنس�بة للنادي، 
حيث من املحتمل أن يصل سعره 

إىل 65 مليون  جنيه إس�رتليني. 

نجم�ه  أّن  اإليط�ايل  فيورنتين�ا  أف�اد 
املخرضم الفرن�ي فرانك ريبريي يعاني 
من  إصابة خطرية يف رباط كاحله األيمن 
تع�رّض لها قبل 24 س�اعة خالل مباراة 

 الدوري املحيل ضد ليتيش . 
واضط�ر الفرن�ي البالغ م�ن العمر 36 
عاماً إىل الخ�روج من امللعب قبيل انتهاء 
 الشوط األول بعد تدخل قاس من املدافع 

اليوناني بانايوتيستاختسيديس . 
وكشفت الفحوص التي خضع لها النجم 

السابق لبايرن ميونيخ األملاني أّنه  يعاني 
م�ن رضر يف الرب�اط الجانب�ي لكاحل�ه 

األيمن بحسب ما أكد فيورنتينا . 
ول�م يكش�ف الن�ادي ع�ن الف�رة التي 
يحتاجه�ا العبه الجديد لك�ي يتعاىف من 
اإلصاب�ة  واكتف�ى بالق�ول إّن�ه س�يعيد 
تقيي�م وضعه يف األي�ام القليل�ة املقبلة، 
يف ح�ن تحدثت  وس�ائل اإلع�الم املحلية 
عن أّنه س�يغيب عن املالعب حتى نهاية 

عطلتي امليالد  ورأس السنة . 

ق�رر واتف�ورد اإلنكليزي األح�د التخيل عن 
خدم�ات مدربه اإلس�باني كيكي سانش�يز 
أم�ام  الهزيم�ة  غ�داة  وذل�ك   فلوري�س، 
ساوثمبتون )1-2( يف املرحلة الرابعة عرشة 

 من الدوري املمتاز . 
وج�اءت إقالة امل�درب اإلس�باني البالغ من 
العمر 54 عام�اً بعد تحقيقه انتصاراً  واحدا 
يف 10 مباري�ات خاضه�ا م�ع الفري�ق منذ 
عودت�ه إلي�ه خلفاً ملواطنه خايف  غارس�يا يف 

سبتمرب املايض . 

وس�بق لكيك�ي سانش�يز أن درب واتفورد 
ملوسم 2015-2016 قبل أن يعود  لبالده من 
أجل االرشاف عىل إسبانيول من 2016 حتى 
2018، ومن بعده  شنغهاي شينخوا الصيني 

ملوسم 2019-2018  . 
وأفاد رئيس واتفورد س�كوت دوكس�بوري 
أن »تعي�ن مدرب جديد س�يكون وش�يكاً، 
 ومع بقاء ثلثي هذا املوس�م تقريباً، سنوفر 
كل الدعم ال�الزم لألش�هر القادمة من  أجل 

تحقيق النجاح«. 
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يس�تعد ري�ال مدري�د ملرحلة صعب�ة يف األيام 
القليل�ة املقبلة، مع اقرتاب موعد  الكالس�يكو 
أم�ام برش�لونة يف 18 كان�ون أول الجاريفي 

إطار الليجا . 
ووفًق�ا لصحيفة »م�اركا«، فإن كاس�يمريو 
العب وس�ط ريال مدري�د، ُيه�دد خطط زين 
 الدي�ن زي�دان املدي�ر الفن�ي للمرينج�ي، قبل 

املوقعة املرتقبة مع الفريق الكتالوني . 
وأضاف�ت أن زيدان يخىش غياب كاس�يمريو 
عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم  البطاقات 
الصف�راء، ال س�يما وأن�ه يتبق�ى ل�ه بطاقة 
صف�راء واحدة ك�ي يغيب مب�اراة  واحدة عن 

امللكي . 
ونوه�ت الصحيف�ة أن الري�ال الذي يس�تعد 

ملواجهة إسبانيول ثم فالنسيا قبل  الكالسيكو، 
بإمكان�ه تفادي املعضلة الصعبة، حال حصل 
كاسيمريو عىل بطاقة  صفراء أمام إسبانيول، 

مما سيجعله يغيب عن رحلة فالنس�يا فقط . 
وأش�ارت إىل أن مب�اراة إس�بانيول، بمثاب�ة 
املب�اراة املثالية للربازييل للحص�ول  عىل إنذار 

وضمان املشاركة يف الكالسيكو . 
العن�ارص  م�ن  كاس�يمريو  أن  إىل  ولفت�ت 
األساس�ية يف تش�كيلة زي�دان من�ذ انط�الق 
 املوس�م الح�ايل، حيث ش�ارك يف 19 مباراة ما 

بني الليجا ودوري أبطال أوروبا. 
من جهة أخرى أبرز تقرير صحفي إس�باني، 
املعاناة التي يعيشها ثنائي ريال  مدريد، تحت 
قي�ادة الفرنيس زين الدين زيدان، املدير الفني 

للمرينجي . 
وذكرت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« التي 
تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، أن زي�دان  ل�م 
ينجح يف تنش�يط الثنائي فينسيوس جونيور 
ولوكا يوفيتش حتى اآلن، بالرغم  من اعتماده 
عىل سياس�ة املداورة وإرشاك�ه ملعظم العبي 

الفريق . 
وأضاف�ت أن العبو ري�ال مدري�د الذين كانوا 
ُعرض�ة للمعان�اة م�ن تجاه�ل زي�دان مثل 
 في�دي فالفريديورودريجو، حصلوا عىل الثقة 
الكاملة م�ن زيدان ودخلوا الفريق  بقوة، كما 
اس�تطاع إيس�كو الع�ودة للتش�كيل، إال أن�ه 
بالرغم من ذلك، فشل  فينسيوسويوفيتش يف 
لع�ب أي دور مهم يف 

الفريق . 
ولفتت الصحيفة أن الربازييل يش�عر بتجاهل 
زيدان املتكرر واملس�تمر له، حيث  أن آخر مرة 
ش�ارك فيها كالعب أس�ايس تع�ود إىل ترشين 
األول يف هزيمة  املرينج�ي أمام ريال مايوركا، 
ومن�ذ ذلك الحني لعب 57 دقيقة فقط موزعة 

عىل 3  مباريات . 
وتابع�ت أن وض�ع الرصب�ي ل�وكا يوفيتش، 
ليس أفضل من فينس�يوس، حيث يعاني  لوكا 
من تواج�ده يف ظل بنزيما، حي�ث ترجع آخر 
مشاركة له بقميص امللكي أمام  ريال بيتيس 

يف الجولة ال�12   . 
ول�م ينج�ح يوفيتش يف تس�جيل س�وى مرة 

واحدة يف 11 مشاركة مع ريال مدريد . 

فينسيوس ويوفيتش يعانيان من تجاهل زيدان

تراكم البطاقات يهدد مشاركة كاسيميرو
 في الكالسيكو هذا الشهر

صحف إيطاليا تنشغل بجنون إنتر وسحر ميسي

جوارديوال: السيتي مستمر 
بالمنافسة على اللقب

ماركو سيلفا : إيفرتون سيقاتل أمام ليفربول

إهانة غريزمان تهدد أتلتيكو مدريد

لوف يحسم موقفه من العودة للبوندسليجا

أوباميانج يقترب من االنتقال الى ايطاليا

رغ�م فوزه م�رة واح�دة فق�ط يف خم�س مباريات، ق�ال بيب 
جوارديوال مدرب  مانشسرت سيتي، إن فريقه ال يعاني من 

تراجع الثقة، ودعا الخرباء إىل تحليل  األداء وليس 
النتائج فقط . 

وتعادل املان سيتي 2-2 مع نيوكاسل يونايتد، 
ليتأخ�ر حامل اللق�ب بف�ارق 11  نقطة عن 

ليفربول املتصدر . 
وتأت�ي ه�ذه النتيج�ة بع�د الخس�ارة أمام 
ليفرب�ول والف�وز ع�ىل تش�يليس يف الدوري 
 املمت�از إضاف�ة إىل تعادل�ني يف دوري أبطال 

أوروبا . 
وأض�اف جواردي�وال للصحفي�ني »يتع�ني 
أن تحل�ل املجه�ود ال�ذي يبذل�ه الالعب�ون 
 واملح�اوالت التي يصنعونه�ا واألداء البدني. 
ال نستس�لم أبدا. الفريق يظهر بش�كل  جيد 

دائما وهذا هو انطباعي .» 
وتاب�ع »وس�ائل اإلع�الم تنظ�ر إىل النتائ�ج. 
وبالطب�ع هي ال تس�ري يف صالحن�ا.  أعرف أن 

هذا األمر قد ال يهتم به كثريون يف النهاية، لكن 
يجب تحليل األداء.  األداء كان جيدا .» 

أعل�ن باملرياس إقال�ة مدربه مانو 
مينيزي�س، عق�ب خس�ارته 
 ،3-1 فالمنج�و  أم�ام 
 ضمن الجولة ال�35 من 

الدوري الربازييل . 
املنتخب  وكان مدرب 
الس�ابق،  الربازي�يل 
الذي حل مكان لويز 
 ، ي فيليبيس�كوالر
 عىل رأس باملرياس 
مل�دة ل�م تتج�اوز 
وكان  أش�هر،   3
عق�ده مس�تمرا م�ع 
الفريق  حتى أواخر 2021  . 

ورغ�م االنطالق�ة الجي�دة للفريق 
 5 بتحقيق�ه  قيادت�ه،  تح�ت 
ل�م  ينج�ح  متتالي�ة،  انتص�ارات 
بامل�رياس يف منافس�ة فالمنج�و عىل 
لقب الدوري، ال�ذي توج به األخري 

 بشكل مسبق . 
وتحت قي�ادة مينيزيس، حقق 
باملرياس 11 انتص�ارا وتعادل 
يف خمسة وخرس 4  من أصل 

20 مباراة . 

قال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، الذي يتعرض 
النتق�ادات، إن أداء فريقه الق�وي  رغم الهزيمة 
2-1 أمام ليس�رت س�يتي يف ال�دوري اإلنجليزي، 

األحد، أظهر انه لم  يفقد بعد مساندة الالعبني . 
واستعاد ليسرت املركز الثاني بفوزه عىل إيفرتون 
غ�ري املحظوظ، عندما أحرز  كليتشيإيهيناتش�و 

هدف االنتصار يف الوقت املحتسب بدل الضائع . 
وصنع النيجريي إيهيناتشو أيضا هدف التعادل 
ال�ذي أحرزه جيمي فاردي يف  الدقيقة 68، بعدما 
تأخر ليس�رت به�دف ريتشارليس�ون من رضبة 

رأس يف الشوط  األول . 
وكان التعادل سيصبح نتيجة عادلة تمنح دفعة 
مل�درب إيفرتون الذي يتعرض  لضغوط ش�ديدة، 
لكن البديل إيهيناتشو، مهاجم مانشسرت سيتي 
الس�ابق، امتل�ك  رباطة ج�أش كب�رية ليتجاوز 
ميس�ون هولجي�ت ويس�دد يف مرم�ى جوردان 
ليس�رت  ويمن�ح  إيفرت�ون،  بيكف�ورد  ح�ارس 

انتصاره السادس عىل التوايل يف الدوري . 
وأبل�غ س�يلفا الصحفي�ني »ال يس�تطيع أح�د 
وإخالصه�م  الالعب�ني  الت�زام  يف  التش�كيك 

 وطموحهم، كان األمر واضحا«. 
وتاب�ع »إنهم فقط األش�خاص الذين ال يعملون 
معنا يوميا، والذي�ن ال يرون كيف  نعمل ونقاتل 

سويا«. 
ورغم صعوبة املهم�ة التي تنتظرهم عىل ملعب 
أنفيلد قال س�يلفا إن فريقه  س�يدخل املواجهة 

بكل ثقة . 
وأضاف »يتعني علينا أال نفقد الثقة يف أنفس�نا، 

نعرف أن ليفربول يف أفضل  حاالته لكن كل يشء 
مررنا به اليوم ويف املوسم املايض يمنحنا الثقة«. 

بالميراس يقيل 
مانو مينيزيس
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
االستطراد

- يف االس�تعمال األدب�ي يعن�ي املصطل�ح 
فقرة أو ج�زءا معينا ينحرف عن املوضوع 

الرئييس أو الحبكة األساسية.
- ويعترب بعض القراء أن الكثري من فقرات 
تب����دو  الت�ي  أو  املطول����ة  الوص�ف 
ضئيل���ة األهمي�ة يف رواية م�ن الروايات 

استطرادا.

أش�عب والطع�ام دعى أح�د إخوان أش�عب عليه 
لي�أكل عنده، فق�ال: »إّني أخاف م�ن ثقيل يأكل 
معن�ا فينغ�ّص لّذتن�ا«. فق�ال: »لي�س عندي إال 
ما تح�ّب«، فمىض معه، فبينما هم�ا يأكالن، إذا 
بالباب يطرق. فقال أشعب: »ما أرانا إال رصنا ملا 
نكره«، فقال صاحب املنزل: »إّنه صديق يل، وفيه 
ع�ر خصال، إن كرهت منها واحدة لم آذن له«، 
فقال أشعب: »هاِت«، قال: »أّولها أّنه ال يأكل وال 
يرب«، فقال: »الّتسع لك ودعه يدخل، فقد أمّنا 

منه ما نخافه«.

طرائف من التراث 

ادبــاء: االنانية وحب الذات والحسد اهم امراض الوسط الثقافي 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

أنانية وحسد
الناقد علوان الس�لمان يقول يف ترصيح 
أك�رب  م�ن  إن  العراق�ي(:  ل�)املراق�ب 
املعض�الت التي تواجه املبدعني والكتاب 
يف العال�م العرب�ي ه�و معاداة وحس�د 
زمالئه�م، خاص�ة الذي�ن يزاملونهم يف 
التخص�ص الثقايف واألدبي. املش�كلة أن 
الواح�د منهم يري�د أن يتملك ويظهر يف 
الساحة وحده، خاصة يف وسائل اإلعالم 
ويف نيل الجوائز. وليت األمر يتوّقف عند 
الحس�د القلبي الصام�ت، وإنما يتحّول 

إىل فعٍل يرّض ويعاكس املبدع.
 ويوض�ح أن هنال�ك الكث�ري منه�م قد 
حرموا م�ن أن يقدموا للعالم، من خالل 
امللحقي�ات الثقافي�ة العربي�ة املنترة 
يف العال�م، التي لم تق�دم خدمة لكتابها 
ومبدعيه�ا، كم�ا يفع�ل أه�ل الغ�رب، 
ول�م نس�مع بس�فارٍة عربي�ٍة قّدم�ت 
دع�وة لواح�د م�ن كتابه�ا للحضور يف 

البل�د املضي�ف ليق�ّدم إبداع�ه ويرف�ع 
اس�م بلده، عك�س ما تفعل الس�فارات 
الغربي�ة، بل إن النق�اد يف بالدنا العربية 
ل�م يقدموا كتابهم لآلخري�ن، الذين هم 
العاملي�ة  يف قائم�ة الرتش�يح للجوائ�ز 
أعماله�م،  تقي�م  دراس�ة  وينتظ�رون 
وتش�هر محاس�نها، ناهيك من إحجام 
دور الن�ر يف تقديم األعمال الجيدة من 
كت�اب مغمورين كان م�ن املمكن بنر 

أعمالهم أن يصريوا يف القمة.
خلل قيمي وحب الذات

العراق�ي(:  ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف 
الق�اص والروائ�ي العراقي حس�ن عبد 
ال�رزاق، يعتق�د أنه�ا عملي�ة تقوي�ض 
تس�تدعيها حالة التنافس املوجودة بني 
أدب�اء البيئة الواح�دة، وأن هذه ظاهرة 
تاريخية س�ببها الجوه�ري حب الذات، 
وع�دم تقب�ل تف�ّوق اآلخ�ر املنتم�ي إىل 
املنظومة االجتماعية نفس�ها، خش�ية 

اإلحساس بالخس�ارة إزاءه، بال شك أن 
هذه الظاهرة ت�ؤّش لوجود خلل قيمي 
وأخالق�ي ل�دى البع�ض مم�ن يمارس 
إش�اعتها، إضاف�ة إىل الفش�ل اإلبداعي 
ال�ذي يقوده�م للبح�ث ع�ن الخ�الص 
م�ن وطأة تأثريه النف�يس، بالتقليل من 
أهمية إب�داع القرين. ويرى عبد الرزاق، 
إن تسّقط األخطاء والبحث عن الثغرات 

هو ديدن الذين يقرأون النصوص )بعني 
السخط( أولئك الذين ينسون إنهم جزٌء 
من كّل، وإن الذي س�وف يشيع عن هذا 
الكّل سينعكس عليهم أيضا يف املحصلة 
ممارس�ة  يعت�رب  فاألم�ر  النهائي�ة. 
مفهوم�ة الدواف�ع مس�بقا، ناهيك من 
جانبه�ا النف�يس، من ذوات غ�ري قادرة 
االجتماعي�ة  ثقافته�ا  تخّط�ي  ع�ى 

املتدنية، واالرتق�اء إىل درجٍة من الوعي 
يجعلها بمستوى ما توصف به من إنها 

ذوات مثقفة.
الدونية اإلبداعية

إبراهي�م  العراق�ي  والروائ�ي  الق�اص 
س�بتي، يق�ول يف ترصي�ح ل�)املراق�ب 
العراق�ي(: أن األدي�ب إنس�ان ويش�عر 
ب�كّل ما يش�عر به س�واه، لك�ن صفة 

البع�ض  به�ا  ي�رصح  الت�ي  البغ�ض 
عالني�ًة وبوض�وٍح تنم ع�ن وجود غرية 
وتصغري وتهميش لآلخ�ر املبدع املثابر، 
حني يك�ون قد تجاوز بع�ض املحّددات 
والقواع�د البالي�ة املثلومة، الت�ي تقّيده 
نح�وه  فتتوّج�ه  والش�هرة،  لالنط�الق 
السهام املسمومة والعبارات املدسوسة 
امللغوم�ة. ويضي�ف إنه الش�عور اآلخر 
بالرتاج�ع واالندثار والش�عور بالدونّية 
اإلبداعي�ة، وعدم ق�راءة الواق�ع الثقايف 
الذي�ن  ق�راءة متأني�ة ألولئ�ك  األدب�ي 
ينظ�رون للناجح�ني والعارف�ني بطرق 
تسويق نتاجهم، نظرة قارصة وبطرف 
عني. ويعتقد س�بتي أن خ�روج األديب 
أو املثقف بمنج�زه اإلبداعي من حدوده 
إىل فضاٍء أبعد، حالة تس�عى إليها الذات 
املبدع�ة الناجح�ة، فتذه�ب إىل فض�اٍء 
أفض�ل خ�اٍل م�ن العوائ�ق والنظ�رات 
الصغ�رية والقارصة، يصّفق لها ويهلّل، 

بدون حواجز أو بغض أو كره. 
ويق�ول أيضا إن الحالة التي رأيناها مؤّخرا 
كان�ت أكث�ر صدامي�ة وعنفا عندم�ا كتب 
البع�ض بتصغري وعدم مب�االة تجاه منجز 
يحتف�ى به خارج الحدود، ولم يلق لألس�ف 
اهتماما داخل بلده، ولذا يعدها سبتي حالة 
التعب�ري عن الغ�رية األدبي�ة اإلبداعية، التي 
ال تري�د رؤية األرجح، وه�و يحلّق يف فضاٍء 
آخ�ر فتتلقف�ه األق�الم املرتّبص�ة وتبخس 
ح�ّق منجزه وتهمش�ه، ويم�ي بقوله إن 
الش�هرة حّق م�روع ل�كّل إنس�ان مبدع 
وليس األديب وحده، وألن الشهرة تحتاج إىل 
طرٍق ووس�ائل ومجهوٍد ش�خيص لالرتقاء 
والتح�ول، فاألديب أو املثّق�ف الذي يرى يف 
نفسه القدرة عى الوصول فال يحتاج وصية 
من أح�د أو نصيح�ة، واألج�در باملنتقدين 
أن يس�ارعوا لنهج الطرق ذاته�ا للوصول، 
ألنها ليس�ت حكرًا عى أحد، وأن يكّفوا عن 

التسقيط والتصغري لنتاج اآلخرين. 

يف اس��تطالع أجرت��ه المراق��ب العراق��ي اكد عدد من االدباء ان االنانية والحس��د والش��عور بالدونية يه اهم امراض الوس��ط الثقايف العراقي حي��ث تواجه األديب 
الكث��ري م��ن المعوقات التي تقف يف طريقه ومنها، الهجوم المتعمد وغري المتعمد من الفئة الثقافية ذاتها كطريقة للمالمة أو البحث عن الس��لبيات يف هذا العمل 

أو ذاك. ودائما هناك من يقلل من قيمة األدب المحيل حتى وان نافس االدب العالمي.

املراقب العراقي/ متابعة...
يبدأ الكات�ب العراقي صموئيل ش�معون روايته عراقي 
يف باري�س انطالًق�ا من كان�ون الثاني من ع�ام 1979. 
س�طور أوىل تصف ش�غف ش�اب ق�رر الرحي�ل باتجاه 
دمشق من العاصمة العراقية بغداد، ليبدأ بعدها رحلته 

باتجاه السينما، شغفه األول.
الحي�اة ال تمنحن�ا كل ما نريد، حتى ل�و قاتلنا ألجله يف 
بع�ض األحيان، هذه العبارة الت�ي يرددها ماليني البر 
حول العالم يومًيا تخترص رواية تحمل بني طياتها حياة 
شخصية كان قدر رحلتها عذاًبا يف دول عربية محكومة 

بالديكتاتورية.
تحكي الرواية حكاية صموئيل ش�معون نفسه، الشاب 
العراقي الذي تعرف إىل السينما ووقع يف سحرها، ويريد 

الوصول إىل هوليوود، ويرى نفسه مخرًجا هناك.
جمالية الكتاب تكمن بأن ما مر فيه صموئيل شمعون، 
ه�و م�ا يمر في�ه أي ش�اب يف العالم العرب�ي، تفاصيل 
الحي�اة وقس�وتها وعط�ف الن�اس، ومقت�ل األح�الم، 

والخوف من االعتقال، وكل ما يخطر يف بال القارئ.
تالمس الرواية قلوب الس�وريني اليوم، مع ما يرويه عن 
اعتقاله عى يد املخابرات السورية يف دمشق، لظنهم أنه 
يهودي بس�بب اس�مه، وكيف خرج من املعتقل وبعدها 
من س�وريا كلها إىل بريوت، ورغم قلة السطور املتعلقة 
بنقط�ة اعتقال�ه، إال أنه�ا كافية لفهم م�ا يريد الكاتب 

إيصاله.
تدف�ع رحل�ة صموئيل، الذي انتهى الح�ال به يف باريس 
ب�داًل من هولي�وود، كاتًبا ال مخرًجا س�ينمائًيا، القارئ 
ليم�ي بش�غف حت�ى نهاية القص�ة، مع لغ�ة روائية 
بس�يطة وأس�لوب رسد متماس�ك، ومع اعتماده رسًدا 
متوازًي�ا ب�ني ح�ارضه وماضي�ه، اس�تطاع صموئي�ل 

املحافظة عى وحدة عمله الروائي.
تفاصي�ل الحي�اة يف باريس املذك�ورة يف الرواي�ة كافية 
لجع�ل خي�ال الق�ارئ يعمل ويتخي�ل تفاصي�ل املدينة 
والبيوت واملقاهي والش�وارع، وه�ي كافية أيًضا لرؤية 

وجه جديد من وجوه باريس الكثرية.
وبق�در م�ا يتمي�ز الكت�اب بأنه س�رية ذاتي�ة حميمية 
لصاحبه، يس�تطيع من يقرأه أن يتخيل نفسه يف نفس 

املكان، يف عام 2019.
ص�در الكت�اب للمرة األوىل يف ع�ام 2005، ثم أعادت دار 
ال�روق املرصية طباعته يف عام 2009 مرتني، ونرت 

طبعة جديدة يف عام 2010.

عراقي في باريس.. 
عندما يغير القدر الطريق

إبراهيم أنيس في اإلصغاء لـ »موسيقى الشعر«
محمد األسعد

اصّدر إبراهيم أنيس )1906 - 1977( 
كتابه »موس�يقى الش�عر« الصادر يف 
ع�ام 1948 بالق�ول إنه كتاب »يس�ّد 
فج�وة يف املكتب�ة العربية« والس�بب 
كم�ا شح هو أنه »يم�زج بني فنون 
مفكك�ة،  اآلن  ُت�درس  الق�ول  م�ن 
وُينس�ب كل منه�ا إىل فرع مس�تقل، 
فمنه�ا م�ا يعرض ل�ه أه�ل البالغة، 
ومنها ما يتناول�ه أصحاب العروض، 
ومنه�ا م�ا يعنى ب�ه مؤّرخ�و األدب 
ونّق�اده. وأخرياً وليس آخ�راً يتضّمن 
ه�ذا الكت�اب بع�ض آراء املحدثني يف 
عل�م النف�س املوس�يقي«. ولعل هذه 
اإلضاف�ة األخ�رية هي أبرز م�ا قّدمه 
صاحب كتاب اشتهر بدراساته يف علم 
اللغة، رصف�ًا وصوتاً ونح�واً وداللة، 
والت�ي أتاحت له أن يق�ول عن كتابه 
أن�ه   )1947( اللغوي�ة«  »األص�وات 

»األول من نوعه يف اللغة العربية«.
هنا يف كتاب »موسيقى الشعر«، يرتك 
جانب�اً ما س�ّماها »موس�يقى الكالم 
العربي« التي مّر بها مروراً خاطفاً يف 
»األصوات اللغوية« وترك أمر بحثها إىل 
مجال آخر ع�ى أن تكفل له البحوث 
املس�تقبلة القيام بها، ويرصف هّمه 
إىل األوزان والق�وايف، ع�ى اعتبار أنها 
الش�عر،  موس�يقى  نظ�ره  يف  تمث�ل 
وس�يظهر أثر ترك مس�ألة موسيقى 
ال�كالم وحرص املوس�يقى الش�عرية 
بال�كالم »املوزون املقف�ى«، يف ما بدا 
وكأن ه�ذا الباح�ث الفات�ح يف مجال 
دراس�ات اللغة وفق أحدث ما توصلت 
العري�ن،  الق�رن  يف  أبحاثه�ا  إلي�ه 
يغلق عى نفس�ه باب التقليد، ويحرم 
نفس�ه من أولوي�ة كان من املفرتض 
أن تكون له أيضاً يف مجال موس�يقى 
»الش�عرية« التي تجاوزت اشرتاطات 

م�ا  إىل  والق�وايف،  املعروف�ة  األوزان 
أصب�ح يدعى البن�ى اإليقاعي�ة، التي 
تجعل إيقاع الكالم الشعري »أقل حدة 
وبروزاً وأقل رتوباً وانضباطاً وتكراراً، 
فتكون موسيقاها أخفى وأدق وأكثر 
إىل  احتياج�اً  وأك�رب  وغن�ى،  تنوع�اً 
الح�س اللتقاطه�ا وتتبعها«  إرهاف 
كما س�يقول محم�د النويهي )1917 
- 1980( يف كتاب�ه »قضي�ة الش�عر 

الجديد« يف عام 1964.
وم�ع ذل�ك ال يخلو كتاب »موس�يقى 
الش�عر« من ريادة يف محاولته الجمع 
بني ما أش�ار إلي�ه باس�م »فنون من 
الق�ول« كان�ت حت�ى تاري�خ صدور 
منفص�اًل  مفّكك�ة،  ت�درس  كتاب�ه 
بعضه�ا عن بع�ض. يأت�ي يف املقدمة 
منها عى ش�كل فص�ل أول يمكن أن 
نعت�ربه تمهي�داً؛ اإلحس�اس الفن�ي، 
فأثر النغم، فاملوسيقى بوصفها أبرز 

صفات الشعر، فالتجديد يف موسيقى 
الشعر.

ويف ه�ذا الفصل يوّج�ه النظر تحديداً 
الت�ي  والق�وايف  األوزان  مس�ألة  إىل 
س�تتخلل بقية الفص�ول منطلقاً من 
أن »القدم�اء م�ن علم�اء العربي�ة ال 
يرون يف الش�عر أمراً جديراً يمّيزه من 
النثر إال ما يش�تمل علي�ه من األوزان 
والقوايف«. ولكن هل كان همُّ القدماء 
تعريف الش�عر يف تميي�زه حرصاً من 
النث�ر؟ أم كان هّمه�م تمييز الش�عر 
من الكالم الذي يتلبس لبوس الشعر؟ 
وم�اذا ع�ن ق�وٍل ش�هري لعال�م م�ن 
علمائهم هو يحيى ب�ن املنجم يورده 
املرزباني يف »املوشح يف مآخذ العلماء 
عى الش�عراء«، جاء في�ه: »ليس كل 
من عقد وزناً بقافية فقد قال ش�عراً، 
الش�عُر أبع�د م�ن ذل�ك مرام�اً، وأعّز 

انتظاماً .

»حمامة زرقاء في السحب« الدخول إلى قلب المشكلة دون تمهيد
املراقب العراقي / متابعة...

كيف يت�رصف رجل يرى ابنت�ه عى رسير 
املرض، وال يس�تطيع فعل يشء إلنقاذها؟ 
مش�اعر متناقضة، ومحاوالت للتماس�ك، 

وتفاصيل عاطفية مؤملة.
تحكي رواية “حمامة زرقاء يف الس�حب”، 
للكات�ب الس�وري، حنا مين�ا، قصة جهاد 

وابنته رنا، املصابة بالرسطان.
العاصم�ة  يف  الرواي�ة  أح�داث  ت�دور 

الربيطاني�ة، لن�دن، يف أثناء رحل�ة العالج، 
م�ع انتش�ار رسط�ان النخاع الش�وكي يف 
جس�د رنا واقرتابه من الوصول إىل رأسها، 

وتضاؤل األمل بشفائها.
تبعث الرواية عى الشعور بالخوف والقلق، 
م�ع رسد بس�يط وح�وارات معمق�ة بني 
شخصياتها، ووصف بليغ ملشاعر أب شبه 

عاجز عن فعل يشء البنته.
“حمام�ة زرقاء يف الس�حب” ه�ي واحدة 

من أكثر روايات حنا مينا بس�اطة وعمًقا، 
وإيص�ااًل للمش�اعر اإلنس�انية التي تجرب 
القارئ عى التعاطف مع شخوص الرواية، 
بغض النظر عن النهاية التي ستؤول إليها 

األحداث.
حي�اة معذبة يعيش�ها جه�اد.. طالقه من 
زوجت�ه، حبه القديم الذي لم يحصل عليه، 
مرض ابنته، ومح�اوالت بعث األمل لديها، 
باإلضافة إىل عدد من التفاصيل املؤملة التي 

تتكشف عنها الرواية مع كل صفحة.
تس�لط الرواية الضوء ع�ى معاناة مرىض 
الرسطان، مع وجود عدد من الش�خصيات 
م�ن أصح�اب املص�اب نفس�ه يف الرواي�ة 

نفسها، فاأللم واحد والعذاب واحد.
من�ذ الصفح�ة األوىل يبدأ حن�ا مينا روايته 
بالدخ�ول إىل قل�ب املش�كلة، دون تمهيد، 
عرب ح�وار بني جه�اد ورنا، يك�ذب عليها 
ويخربها أنها ستخرج قريًبا، قبل أن يصف 

شعور جهاد، بأسلوب بسيط وتلقائي.
تس�بب الرواي�ة، الصادرة ع�ن دار اآلداب، 
لقارئها حالة من العاطفة العالية، وتتميز 
بابتعاده�ا ع�ن اللغة الخش�بية واملعقدة، 
واس�تخدام الكات�ب لغة بس�يطة وحبكة 

متماسكة.
حنا مينا هو روائي س�وري ول�د يف مدينة 
الالذقية يف عام 1924، أس�هم يف تأس�يس 
رابط�ة الكتاب الس�وريني واتح�اد الكتاب 
الع�رب، وهو أحد م�ن أهم كّت�اب الرواية 

العربية.

  املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت مؤخ�را عن مؤسس�ة 
والبحوث  للدراس�ات   Schwlar
الس�ياب  دار  م�ع  وبالتع�اون 
سلس�لتها  والن�ر  للطباع�ة 
))سلس�لة  بعن�وان:  الجدي�دة 
اللغة واالدب  سكوالر لدراسات 
والنقد(( والتي ستصدر بشكل 
نش�اطها  وافتتح�ت  دوري، 
الثقايف العلم�ي يف الكتاب االول 
الذي جاء بعن�وان: ))حفريات 

يف الشعر العربي القديم((
والجدير باإلشارة ان الدراسات 
يف ه�ذا الكتاب ه�ي عبارة عن 

مج�الت  يف  مقوم�ة  أبح�اث 
علمي�ة محكمة قامت د، مريم 
عبد املجيد عب�د النبي باختيار 
العلمي�ة.  األبح�اث  وتحري�ر 
وه�ي اس�تاذ مس�اعد دكتور 
والنق�د  األدب  يف  متخصص�ة 

العربي.
تص�ب ه�ذه الخط�وة العلمية 
النش�اطات  إث�راء  مج�ال  يف 
والثقافية وتفعيل  األكاديمي�ة 
أوارص التع�اون ب�ني الجامعة 
بوصفه�ا رصحا علمي�ا ثابت 
القواعد والقيم وبني املؤسسات 
الداعم�ة  والفك�رة  الثقافي�ة 
والس�اندة لها، ال سيما وان 
مؤسس�ة س�كوالر اعتمدت 
ع�ى فك�رة ت�م مناقش�تها 
بني مجموعة من االس�اتذة 
جامع�ة  يف  واألكاديمي�ني 
الب�رصة لتفت�ح االف�ق بعد 
ذل�ك محرك�ة أج�واء النر 
والتواصل  والتعاون  العلمي 
ب�ني أس�اتذة الجامعة وبني 
م�ن  الع�رب  األكاديمي�ني 

مختلف الدول.
تبدأ األعمال بفكرة شجاعة 
وتنمو وتك�رب بالعمل الجاد 
واملدروس وال بأس يف البداية 
من مواجهة بعض الصعاب 

او الهنات.

»حفريات في الشعر العربي القديم« 
أبحاث مقومة في مجالت علمية محكمة

حسن عبد الزراقعلوان السلمان ابراهيم سبتي
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وجبات مثالية ينصح استهالكها اثناء ساعات العمل

السكر ومدى تأثيراته على طاقة الدماغ دراسة :تنظيف االسنان بالفرشاة 
يؤثر ايجابًا في صحة القلب

أظه�رت دراس�ة كورية حديث�ة، أن تنظيف األس�نان بالفرش�اة واملعجون 
بانتظ�ام 3 م�رات يومياً، يقل�ل خطر اإلصاب�ة بالرجف�ان األذيني وقصور 
القلب.الدراسة أجراها باحثون بجامعة »إيهوا« النسائية يف كوريا الجنوبية، 
 European Journal of Preventive( ون�روا نتائجها، االثن�ن، يف دوري�ة
Cardiology( العلمية.وأوض�ح الباحث�ون أن دراس�ات س�ابقة ربطت بن 
س�وء نظافة الفم ووجود بكترييا يف الدم، ما يس�بب التهاباً يف الجس�م، وأن 
تل�ك االلتهابات تزيد م�ن مخاطر الرجفان األذيني وفش�ل القلب.وللوصول 
إىل نتائج الدراس�ة، راق�ب الفريق 161 ألفاً و286 مش�اركاً يف نظام التأمن 

لصح�ي  الوطن�ي الك�وري، ت�راوح أعماره�م ب�ن ا
40 إىل 79 عام�ًا، ول�م يك�ن لديهم 
بالرجف�ان  لإلصاب�ة  تاري�خ 
األذين�ي أو قص�ور القل�ب 
الدراس�ة. بداي�ة  يف 

املش�اركون  وخض�ع 
لفحص طبي روتيني 
 2003 عام�ي  ب�ن 
و2004، وت�م جمع 
معلومات عن الطول 
واالختبارات  والوزن 
واألم�راض  املعملي�ة 
الحي�اة وصحة  ونمط 
الف�م وس�لوكيات صحة 
متابعة  ف�رة  الفم.وخ�ال 
يف  بلغ�ت  الت�ي  متوس�طة، 
املتوسط 10.5 سنوات، أصيب 4 آالف 

مش�اركاً  مش�اركا و911  و971  آالف  و7  األذين�ي،  بالرجف�ان 
بقص�ور القلب.ووج�د الباحثون أن تنظيف األس�نان بالفرش�اة واملعجون 
ث�اث مرات أو أكثر يومياً ارتبط بانخفاض خطر اإلصابة بالرجفان األذيني 
بنس�بة 10%، وانخف�اض خطر اإلصابة بقصور القلب بنس�بة 12%.وأرجع 
الباحثون الس�بب يف حدوث هذا االنخفاض إىل أن تنظيف األسنان بالفرشاة 
بش�كل متكرر يقلل من البكترييا يف األغش�ية الحيوية تحت اللثة )البكترييا 
التي تعيش يف الجيب بن األس�نان واللثة(، وبالتايل يمنع انتقالها إىل مجرى 

الدم.

ع�ى الرغم م�ن أن الجلوكوز ه�و املصدر الرئي�ي للطاقة 
للدم�اغ ، ف�إن اس�تهاك الس�كر لي�س رضورًي�ا لضم�ان 
الوظيفة املناس�بة واألداء العقيل، يف هذا التقرير نتعرف عى 
أرضار الس�كر وتأثريه الس�لبي عى املخ والركيز والذاكرة، 

.step to health وفقا ملوقع
يعتم�د امل�خ ع�ى اإلم�داد املس�تمر بالجلوكوز م�ن مجرى 
ال�دم للحفاظ عى الوظيفة املناس�بة، لذل�ك ، فإنه يتنافس 
مع بقي�ة أعضاء الجس�م ع�ى الجلوكوز عندم�ا تنخفض 
مس�توياته. يف حالة حدوث ذلك، يس�تخدم الجس�م اآلليات 

التالية:أوالً  يتم استخراج الجلوكوز من الدم.
ثاني�اً ، كمي�ة الجلوك�وز الت�ي تتلقاها بقية خايا الجس�م 
محدودة.من ناحية أخرى، إذا انخفضت مس�تويات الس�كر 
يف الدم بسبب نقص استهاك الغذاء، فإن الجسم لديه طرق 
أخ�رى للحصول ع�ى هذه املغذي�ات، اآللية الرئيس�ية لذلك 
هي تخليق الس�كر، الذي يتكون من الربوتينات واألحماض 
الدهنية. بشكل عام، إنها آلية فعالة تسمح للجسم بالحفاظ 
عى مس�تويات س�كر آمنة يف ظل ظروف الصي�ام أوعندما 
ال يس�تهلك الش�خص ما يكف�ي م�ن الكربوهيدرات.بعض 

الدراسات تربط إدارة السكر مع تحسن يف الذاكرة عى املدى 
القص�ري. يتكون ه�ذا النوع من االس�تهاك عادة من رشب 
مروبات سكرية والنتائج تظهرأن املهام العقلية الشديدة 
تستجيب بشكل جيد إلدارة الجلوكوز.حتى وقت قريب، قال 
الخ�رباء إن الدماغ يعمل عى النحو األمثل مع 25 جراما من 
الجلوكوز املتداولة يف مجرى الدم، وهو ما يقرب من الكمية 
التي يحتوي عليها املوز. ومع ذلك، فإن آخر املقاالت خلصت 
إىل أن األش�خاص الذين لديهم قدرة تحمل أفضل للجلوكوز 
لديه�م درجات ذاك�رة أفضل.هذا املوق�ف رضوري يف حالة 
املصابن بداء الس�كري، حي�ث تتطور مقاومة األنس�ولن 
وال تس�مح بتحمل نس�بة السكر يف الدم بش�كل جيد، لذلك 
، لدى الجس�م آليات فعالة للغاية ق�ادرة عى الحصول عى 
الجلوكوز من الربوتين�ات واألحماض الدهنية للحفاظ عى 
مستويات السكر يف الدم. بهذه الطريقة، يحصل الدماغ عى 

كمية مناس�بة من الجلوكوز، مم�ا يضمن األداء 
العقيل الفعال.

كش�فت وزارة الصناع�ة والتجارة الروس�ية النقاب عن 
الس�يارة الصغرية Zetta ، التي تعد أول س�يارة روس�ية 
كهربائية.وتظهر السيارة الكهربائية Zetta بثاثة أبواب 

ومقعدي�ن، يف حن تعتمد يف دفعها عى أربعة محركات 
كهربائي�ة مركب�ة ع�ى رصة العج�ات بق�وة 18.1 

كيلووات لكل محرك.وبفضل هذه املحركات تنطلق 
الس�يارة Zetta برسعة قص�وى 120 كلم، يف حن 
يبلغ مدى السري 200 كلم بفضل البطارية سعة 10 

كيلووات س�اعة.ويتم ش�حن البطارية يف غضون 4 
ساعات فقط، عرب االتصال بمصدر تيار 220 فولت.

ومن املقرر أن يبدأ انتاج الس�يارة بشكل قيايس يف الربع 
األول من العام املقبل، عى أن يتم طرحها بس�عر يبدأ من 

6400 يورو تقريبا )نحو 7 آالف دوالر( فقط.

قال�ت خبرية التغذي�ة األملانية، 
آنيته سابرسكي، إن األحماض 
تتمت�ع   »3 »أوميغ�ا  الدهني�ة 

بفوائد صحية جّمة.
وأوضح�ت الخب�رية أن تلك 

مهم�ة  األحم�اض 
لصح�ة األعص�اب 

واملخ، كما أنها 
تعم�ل عى 

خفض 

ضغ�ط ال�دم املرتف�ع وتحفيز 
ع�ن  فض�ا  األي�ض،  عملي�ة 
ه�ا  ثري تأ
ملثبط  ا

لالتهابات.
وأضافت سابرسكي أن الجسم 
األحم�اض  إنت�اج  يمكن�ه  ال 
الدهنية أوميغا 3 بنفسه.ولذلك 
ينبغ�ي إم�داده بها م�ن خال 
تن�اول األغذية الغني�ة به مثل 
األس�ماك كالس�لمون والرنجة 
والتون�ة واملاكري�ل واألفوكادو 

واملكرسات وزيت بذر الكتان.
كما توف�ر العديد من الركات 
تحتوي  غذائية  مكمات 
 »3 »أوميغ�ا  ع�ى 
ينبغي استشارة 
قبل  الطبي�ب 

تناولها.

هل تتعرض للش�عور بالجوع املتكرر 
خال س�اعات عملك؟..إذا كنت ترغب 
يف تهدئة شهيتك وتجنب تلك املنتجات 
الغذائية الغنية بالس�عرات الحرارية ، 
فإليك بعض االقراحات لتناول وجبات 

خفيفة صحية يمكنك أن تأخذها معك 
 step to تتناولها يف العمل، وفقا ملوقع

:health
وجبات خفيفة صحية يف العمل

1- وجبات خفيفة صحية بالخضار
لدي�ك  املفضل�ة  الخ�روات  اخ�ر   

)الج�زر، الكوس�ة، البنج�ر ، إلخ( ثم 
قطعها إىل رشائ�ح رقيقة جدا ويمكن 
تناوله�ا م�ع رقائ�ق الخب�ز املحمص 

البنى.
واألعش�اب  الزيت�ون  بزي�ت  أدهنه�ا 
العطرية )تواب�ل ، فلفل ، إكليل الجبل 

، كاري ، إلخ(.
-أخبزها ىف الفرن ملدة 20 دقيقة 

يف درجة حرارة متوسطة.
2- زب�ادي بالفواك�ه والقرف�ة 

والشوكوالتة الداكنة
اختي�ار  عن�د  األفض�ل  الخي�ار 
الزبادي ه�و الزبادي دون إضافة 

السكر أو املحليات.
 يمكن�ك اختي�ار زب�ادي طبيعي 
الدس�م حس�ب احتياجاتك  كامل 

وتفضياتك الفردية.
للفواك�ه  الحل�و  امل�ذاق  بفض�ل 
 ، الداكن�ة  والش�وكوالتة  والقرف�ة 

سيكون هذا املزيج لذيًذا ومقبًا. 
يشء مه�م آخ�ر يج�ب تذك�ره هو 
التأك�د م�ن أن الش�وكوالته الداكنة 
تحت�وي ع�ى 70% ع�ى األق�ل م�ن 

الكاكاو.
يمكن�ك تغي�ري الفاكه�ة الت�ي تختار 

إضافتها إلنشاء خيارات مختلفة.
حاوي�ة  يف  ووضع�ه  يشء  كل  ام�زج 

باستيكية ألخذها يف العمل.
3-بسكويت الشوفان واملوز الصحي

إذا كنت أحد األش�خاص الذين يحبون 
تن�اول وجب�ة خفيفة ب�ن الوجبات، 

فإليك نوًعا مختلًفا من الوصفات.
أوال : اه�رس امل�وز الناض�ج بش�وكة 

واخلطه مع الشوفان.
القرف�ة  بع�ض  أض�ف   ، أردت  إذا 
والفواك�ه  واملك�رسات  املطحون�ة 

املجففة مثل الزبيب.

ه�ل قمت بتحمي�ل اآلالف م�ن الصور عى 
فيس بوك وتريد الوص�ول إليها من تطبيق 
أو موقع ويب آخر؟ اآلن ستس�مح ش�بكة 
كش�فت  إذ  بذل�ك،  االجتماع�ي  التواص�ل 
س�تتيح  والت�ي  الص�ور،  لنق�ل  أداة  ع�ن 
صوره�م  جمي�ع  نس�خ  للمس�تخدمن 
ومقاط�ع الفيديو الخاصة به�م من فيس 
ب�وك إىل Google photos وىف النهاي�ة إىل أي 

موقع تواصل اجتماعي أخر.
ووفق�ا ملوقع »دي�ى مي�ل« الربيطاني، تم 
إنش�اء ه�ذه األداة كجزء م�ن مروع نقل 
 Data Transfer البيانات املفت�وح املص�در
Project، وهو رشاكة تقنية بن الش�بكات 
االجتماعي�ة الك�ربى وال�ركات الرقمي�ة 
املصممة لجعل املعلومات املس�تضافة عى 
إحدى خدمات وسائل التواصل االجتماعية 
متاح�ة عى خدمات أخرى.وتعد أبل وفيس 
وتوي�ر  ومايكروس�وفت  وجوج�ل  ب�وك 
ج�زًءا من م�روع نقل البيان�ات يف الوقت 
الح�ايل، لك�ن من املتوق�ع أن تنض�م املزيد 
م�ن ال�ركات يف املس�تقبل.وقال س�تيف 
في�س  ىف  الخصوصي�ة  مدي�ر  س�اترفيلد، 
ب�وك: »نعتقد أنه إذا كنت تش�ارك البيانات 
م�ع خدمة م�ا، فيجب أن تكون ق�ادًرا عى 
نقلها إىل خدمة أخرى، وهذا هو مبدأ قابلية 
نق�ل البيانات، والذى يمن�ح الناس التحكم 

واالختيارمع تشجيع االبتكار أيًضا.«
وأوض�ح في�س ب�وك إن�ه يريد بن�اء حلول 
عملي�ة إلمكانية نقل البيانات يمكن للناس 
الوثوق بها واستخدامها بشكل فعال، فمن 
املمك�ن بالفعل لألش�خاص تنزي�ل جميع 
البيان�ات التي يحتفظ بها فيس بوك كملف 

أرشيف واحد.

طريقة لنقل جميع 
صورك في »فيس 
بوك« الى موقع اخر

صداع يصيب األطفال ..ما هو؟
م�ن املتع�ارف عليه أن آالم الصداع ال تقت�ر عى البالغن فقط، 
إذ يعان�ي األطفال منها أيض�ا، ويعد الصداع التوت�ري أكثر أنواع 

الصداع شيوعا لدى الصغار.
وأوضح�ت طبيب�ة األعص�اب، جودرون ج�ورس، لوكال�ة األنباء 
األملانية أن أس�باب الص�داع التوتري لدى األطفال تتمثل يف الش�د 
العض�يل يف منطقة الكت�ف والرقبة، واالس�تهاك املتزايد 
للميدي�ا )وس�ائل اإلع�ام واألجه�زة اإللكرونية( 
وقل�ة الحرك�ة، والتوت�ر النف�ي الناجم عن 
للتنمر مثا.وينبغي استش�ارة  التعرض 
الطبيب يف حال اس�تمرار املعاناة من 
الصداع عى مدار فرة طويلة، وإذا 
من�ع الطفل من ممارس�ة حياته 
بش�كل طبيعي مثل كثرة التغيب 
ع�ن املدرس�ة، وتراجع مس�توى 
ينبغ�ي  الدرايس.كم�ا  التحصي�ل 
استش�ارة الطبيب إذا كان الصداع شديدا 
ومصحوب�ا بأعراض أخ�رى مثل الغثي�ان والق�يء واضطرابات 
الرؤية والحساسية للضوء والضوضاء، حيث تشري هذه األعراض 
إىل اإلصابة بالص�داع النصفي.ويمكن مواجهة الصداع من خال 
املواظب�ة ع�ى ممارس�ة الرياضة واألنش�طة الحركي�ة، خاصة 
رياض�ات قوة التحم�ل مثل امل�ي والركض والس�باحة وركوب 
الدراج�ات الهوائي�ة، باإلضاف�ة إىل تقنيات االس�رخاء كاليوغا، 

باإلضافة إىل الحد من استهاك امليديا.

فوائد ال تحصى لـ »اوميغا 3«.. تعرف عليها

طريقة لمنع االهتزاز في كاميرة الهاتف النقال

أنتل قد تلجأ الى شركة سامسونغ إلنتاج معالجات جديدة

غالب�ا م�ا تهتز ص�ور الهوات�ف الذكي�ة، نظرا ألن 
املس�تخدم يضطر إىل حمل الهاتف الذكي بواس�طة 
يد واحدة، ويقوم بالضغط عى زر التصوير الظاهر 
عى الشاشة بواسطة إصبع السبابة باليد األخرى، 
غ�ري أن هن�اك طريق�ة أخ�رى تتي�ح ل�ه التصوير 
بالهات�ف الذك�ي برسع�ة وس�هولة.وتتمثل ه�ذه 
الطريقة يف اس�تعمال أزرار التحكم يف شدة الصوت 
كزر للتصوير يف هواتف أبل آيفون بدءا من اإلصدار 
»آي أو إس 5« وهوات�ف غوغ�ل أندروي�د ب�دءا من 

اإلصدار 4.3، وبالتايل يتمكن املستخدم من اإلمساك 
بالهات�ف الذكي بكلت�ا يديه، والحص�ول عى صور 

ثابتة وواضحة.
وليس هناك فرق ما بن الضغط عى زر »رفع شدة 
الصوت« أو زر »خفض ش�دة الص�وت«، حيث يتم 
التق�اط الصور عند الضغط ع�ى أي منهما، وغالبا 
ما تكون هذه الوظيفة فعالة بش�كل افرايض، وإذا 
لم يكن األمر كذلك، فيمكن للمستخدم االطاع عى 

إعدادات تطبيق الكامريا وتفعيلها.

وأف�اد تقري�ر إخباري أن رشكة إنت�ل قد تلجأ إىل 
رشكة سامس�ونغ للمس�اعدة يف إنتاج املزيد من 
املعالجات، وذلك لحل مشكات التوريد التي طال 
أمدها مع وحدات املعالجة املركزية CPUs، والتي 

اعرفت الركة حديًثا بأنها ستستمر.
ووفًق�ا ملوق�ع Pulse News Korea، فإن إنتل قد 
ذكرت تحديًدا أنها تزيد من استخدامها للمسابك 
بغي�ة إنتاج املزيد من املعالج�ات، ويعتقد أن هذا 
يس�عى أيًضا إىل توس�يع قدرات إنتل التصنيعية 

الخاصة.

الت�ي   - TSMC أمث�ال  إىل  الذه�اب  وب�داًل م�ن 
تس�تخدمها عى نطاق واسع رشكة )أي إم دي( 
AMD املنافس�ة - يبدو أن رشكة إنتل قد تحولت 
إىل تقني�ات سامس�ونغ املتقدم�ة للحصول عى 
املساعدة يف صنع معالجات أجهزة سطح املكتب، 
وذل�ك وفًق�ا مل�ا ورد يف التقري�ر الذي يستش�هد 

بمصادر الصناعة املعتادة.
ويبدو أن بيان إنتل األسبوع املايض، الذي اعتذرت 
فيه عن تأثري تأخر شحن وحدة املعالجة املركزية 
عى رشكات تصنيع أجهزة الحواس�يب، يس�تبق 

العديد من الشكاوى من بائعي أجهزة الحاسوب 
الرئيسين الذين ظهروا هذا األسبوع، بما يف ذلك: 

إتش بي، وديل.
وكما ذكر موقع Anandtech، فقد ألقى جيفري 
كارك – املدير التنفي�ذي لركة ديل – لبانا حاد 
اللهجة: »لقد ن�ال نقص وحدة املعالجة املركزية 
م�ن إنتل عى م�دار الربع الثال�ث. ويؤثر النقص 
اآلن ع�ى أجهزة الحاس�وب التجاري�ة وتوقعات 
ش�حنات الحاس�وب الش�خيص املتمي�ز للرب�ع 

الرابع«.

صناعة اول سيارة كهربائية في روسيا
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املراقب العراقي/ متابعة...
ُدف�ن 17 ش�خًصا ع�ى األق�ل 
م�ن 4 عائالت تح�ت األنقاض، 
عندما تسببت األمطار الغزيرة 
بانهيار جدار كبري عى منازلهم 
أثن�اء نومه�م، وفق م�ا أفادت 

الرشطة.
الرشط�ة  يف  مس�ؤول  وق�ال 
لوكالة »فران�س برس« إن بني 

القتى طفلني يف القرية الواقعة 
يف والي�ة تامي�ل ن�ادو )جنوب 
الهن�د(، التي تعرض�ت ألمطار 

موسمية غزيرة.
وانه�ار الجدار البال�غ طوله 6 
أمت�ار ح�واىل الس�اعة 05:50 
صباًح�ا يف منطق�ة تق�ع عى 
مدين�ة  كل�م ش�مال  بع�د 50 
كويمبات�ور، وف�ق م�ا أف�ادت 

صحيفة »تايمز أوف إنديا«.
 وكثرياً ما تش�هد الهند حوادث 
من ه�ذا النوع  خالل مواس�م 
املبان�ي  تنه�ار  إذ  األمط�ار، 
املتهالكة الت�ي ال تخضع عادة 

لصيانة جيدة.
وقت�ل 30 ش�خًصا إث�ر انهيار 
يولي�و  يف  بومب�اي  يف  ج�دار 

املايض.

ناموا 
فقتلهم 
الجدار !

في ألمانيا.. سد الرمق من القمامة »جريمة سرقة« ! 
املراقب العراقي/ متابعة...

ح�دث ذلك ذات ليلة من ش�هر يونيو 2018 ، أمام 
س�وبر مارك�ت يف بلدي�ة )أولش�انغ( البافاري�ة، 
»كارو«  كان�ت  ميوني�خ.  مدين�ة  م�ن  بالق�رب 

و«فران�زي« تبحث�ان ع�ن طعام 
صنادي�ق  يف  لالس�تهالك  آم�ن 
بالس�وبر  الخاص�ة  القمام�ة 
ماركت. هرع عى الفور ضابطا 
إف�راغ  ع�ى  ليجرباهم�ا  أم�ن 
الفواكه والخرضوات والزبادي 
أكياس�هما  يف  كان�ت  الت�ي 
ووضعه�ا يف الحاوي�ة. وم�ع 
ذلك، لم تنت�ه القصة عند هذا 

الحد.
ونص�ف،  ع�ام  م�رور  بع�د 
وبع�د ص�دور حكم�ني من 
وصل�ت  املحلي�ة،  املحاك�م 
القضي�ة أخ�رًيا إىل املحكمة 

الفيدرالية  الدستورية 
األملاني�ة، حيث قامت 
الطالبتان البافاريتان، 
ع�ى  عاًم�ا   26 و   28
بتقدي�����م  الت�وايل، 
أمام  دع�وى  عريض�ة 
الدس�تورية  املحكم�ة 
الص�����دد،  ه�ذا  يف 
كارلس���روه،  ومقرها 
نوفم�رب.يف  مطل�ع  
الرابع م�ن يونيو 2018، 
كانت النتائج غري س�ارة 
بالنس�بة للش�ابتني. بعد 

ش�كوى مقدمة من الس�وبر ماركت، ب�دأ مكتب 
املدعي العام بالتحقيق »عن جريمة رسقة شديدة 
الخط�ورة« وطالب بتطبيق غرام�ة قدرها 1200 
ي�ورو )1.326 دوالر( عى كل طالبة، والتي لم يتم 
فرضها يف النهاية.يف يناير 2019 ، حكمت محكمة 
محلية لصال�ح الطالبتني 
املمتل�كات  أن  »حقيق�ة 
املرسوقة ل�م تكن لها أية 
قيم�ة بالنس�بة للمالك«. 
وم�ع ذل�ك ، فق�د أدينت�ا 
وتم�ت معاقبتهما بغرامة 
قدره�ا 225 ي�ورو عى كل 
منهم�ا، ولن يت�م دفعها إال 
إذا ارتكب�ت الفتي�ات جرائم 
جنائية خالل ف�رة االختبار 
إىل  باإلضاف�ة  عام�ني.  مل�دة 
ذل�ك، فرض�ت املحكم�ة عى 
كل منهما ثماني س�اعات من 

العمل االجتماعي.

 املراقب العراقي /متابعة...
أدى تس�اقط الثلوج بكثافة إىل إغالق طرق يف الواليات 
املتح�دة، وإلغ�اء نح�و 900 رحلة جوي�ة، فيما كان 
يتوق�ع أن يك�ون أكث�ر أيام الس�نة ازحاما بالنس�بة 
للط�رق الرئيس�ية واملط�ارات. كم�ا تقطعت الس�بل 
بالعدي�د م�ن املس�افرين الذي�ن يحاولون الع�ودة إىل 
منازله�م ي�وم األح�د بعد عطل�ة عيد الش�كر.وقالت 
الهيئة الوطنية لألرصاد الجوي�ة إنه املتوقع أن تؤدي 

العاصف�ة إىل تس�اقط ثل�وج يبل�غ ارتفاعه�ا نح�و 
30 س�نتيمرا يف الجان�ب الغرب�ي م�ن منطقة مرو 

بوسطن، بحلول صباح االثنني.
وتزاي�د إلغ�اء وتأجيل الرح�الت الجوية ط�وال اليوم 
ومعظمه�ا كان يف مط�ارات يف س�ان فرانسيس�كو 
ونيوارك وبوسطن.وذكر موقع فاليت أوير اإللكروني 
أن�ه بحل�ول الس�اعة 10.30 بتوقي�ت رشق الواليات 
املتحدة ألغيت 881 رحلة وتأجلت 7122 رحلة أخرى.

ثلوج أميركا 
تحول عيد 
الشكر إلى 
»كابوس«

أسلحة خفيفة لحماية الفيلة !

فيدرر أول »إنسان حي« على عملة سويسرية

املراقب العراقي/ متابعة...
س�لمت روس�يا حكوم�ة الغاب�ون مجان�ا دفعة من 
األسلحة الخفيفة ستستخدم لتخليص املحميات 
الوطني�ة يف هذا البلد اإلفريق�ي من الصيادين 

غري الرشعيني.
وقالت وكالة »نوفوس�تي« الروس�ية نقال 
ع�ن وكالة األنب�اء الفدرالي�ة إن الغابون 
تطبق بنجاح برنام�ج حماية الحيوانات 
الن�ادرة م�ن الصيادين غ�ري الرشعيني. 
ويسعى علماء البيئة املحليون إىل الحفاظ 
عى عدد الفيل�ة الربية بصفتها أكرب عدد 
حكوم�ة  البالد.وحس�ب  يف  للحيوان�ات 
الغاب�ون ف�إن األم�وال الناجم�ة عن بيع 
العاج تس�تخدم غالبا ما لتمويل املنظمات 
اإلجرامية يف املنطقة. أما األس�لحة الخفيفة 
الروس�ية فمن ش�أنها، حس�ب وكالة األنباء 
الفدرالي�ة، أن تع�زز وحدات الجي�ش الوطني 
التي تول�ت مكافحة الصيادي�ن غري الرشعيني.

وتأمل سلطات الغابون كذلك أن تساعد األسلحة 
الروسية يف تطوير السياحة البيئية يف البالد.فيما 
قالت الوكالة إن روس�يا تنافس بنجاح فرنسا يف 
سوق األس�لحة اإلفريقية، وذلك بفضل الرشوط 

املرنة للتوريد.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف تكريم يجس�د مس�ريته األسطورية، 

قال�ت الحكوم�ة الس�ويرسية إنها 
س�تنتج عملة فضي�ة بقيمة 

20 فرنك، وستضع عليها 
فيدرر. ص�ورة روج�ر 
وأضافت أن هذه املرة 
األوىل التي تضع فيها 
صورة ش�خص حي 

عى عملة تذكارية.
ص�ورة  وس�توضع 

عمل�ة  ع�ى  في�درر 
 50 بقيم�ة  معدني�ة 

فرن�ك أيضا الع�ام املقبل.
إن أسطورة  الحكومة  وتقول 

بطوالت التنس الكربى غراند س�الم، 

الفائ�ز بها 20 مرة، ه�و »أنجح ريايض 
ف�ردي س�ويرسي، وه�و س�فري مث�ايل 
للبالد«.وسيظهر فيدرر عى العملة 
املعدني�ة وه�و يلعب رضبة 
خلفية بيد واحدة.وتقول 
ق�د  إنه�ا  الحكوم�ة 
تصدر 95 ألف قطعة، 
بتكلف�ة 30 ملي�ون 
س�ويرسي،  فرن�ك 
يف  متاحة  وستكون 

يناير املقبل.
لعمل�ة  وس�يكون 
فرن�ك  الخمس�ني 
مختل�ف،  تصمي�م 
وكال�ة  ذك�رت  مل�ا  وفق�ا 

»أسوشيتدبرس«.

 ارتفاع مناسيب المياه في وادي حوران 

 املراقب العراقي/متابعة...
اكد القي�ادي يف حش�د االنبار قطري 
العبي�دي، االثن�ني، ان وادي ح�وران 
مي�اه  مناس�يب  يف  ارتفاع�ا  س�جل 
االمطار لم يش�هد ل�ه مثيل منذ نحو 

50 عاما.
وقال العبي�دي ان »الكوادر البلدية يف 
ناحية البغدادي بقض�اء هيت غربي 
االنب�ار، اس�تنفرت كاف�ة كوادره�ا 
جراء س�قوط امطار غزيرة وس�يول 
قادم�ة م�ن االردن والس�عودية من 
قض�اء الرطبة باتج�اه وادي حوران 
ال�ذي ارتفعت في�ه مناس�يبه للمرة 
االوىل اىل 4 امت�ار، م�ا دع�ا الق�وات 
االمني�ة اىل اتخاذ اج�راءات احرازية 

تحسبا ألي طارئ.
واضاف ان »الجه�ات املعنية تمكنت 
من فت�ح الطريق الراب�ط بني ناحية 
البغدادي وقضاء حديثة ولم تس�جل 
اي خسائر مادية«، مبينا ان »القوات 
االمني�ة انترشت بالقرب م�ن الوادي 
تحس�با الس�تمرار موجات الس�يول 

القادمة من الدول املجاورة«.
يذكر ان مناطق العراق شهدت اليوم 
االثنني، تساقط امطار غزيرة ادت اىل 
غ�رق اغلب الش�وارع، حيث ارتفعت 
املناط�ق  بع�ض  يف  االمط�ار  مي�اه 

ملستويات كبرية.
واعلنت هيئة االنواء الجوية العراقية 
اليوم عن كمية االمطار الس�اقطة يف 
الب�الد خالل ال��24 س�اعة املاضية، 
مبينة ان اعى منطقة سجلت تساقط 
امطار هي ع�ي الغربي بكمية 24.5 

ملم.
وبني الجدول ان »منطقة عي الغربي 
يف محافظ�ة ميس�ان ش�هدت اع�ى 
تس�اقط لالمطار وبكمية 24.5 ملم، 
تلتها مدين�ة تكريت وبواقع 24 ملم، 
ثم مدين�ة الحي يف محافظة واس�ط 
وبواقع 23 ملم ومن ثم مدينة الطوز 

يف كركوك وبواقع 21 ملم«.
فيما بني الجدول ان »العاصمة بغداد 
شهدت تس�اق���ط امطار وبواقع 7 

ملم.

15 ألف دوالر
 تعويضا بعد »واقعة«

 السلم الكهربائي

ثروة بحرية عمرها 
200 ألف عام !

املراقب العراقي/ متابعة...
قض�ت املحكم�ة العليا يف كن�دا بدفع 
تعوي�ض الم�رأة، تعرض�ت لالعتقال 
وأُج�ربت ع�ى دف�ع غرام�ة، بدعوى 
ارتكابها خطأ غريبا، ألنها »لم تمسك 
بحاجز الس�لم املتحرك« أثناء وقوفها 

عليه.
ويف عام 2009، كانت بيال كوس�ويان 
تق�ف ع�ى الس�لم املتح�رك يف أح�د 
محط�ات امل�رو يف مدين�ة الف�ال يف 
مقاطعة كيبي�ك، وتفتش يف حقيبتها 
املتح�رك،  بالحاج�ز  أن تمس�ك  دون 
بالرغم من وجود الفتة تنبه الناس إىل 

رضورة اإلمساك بالحاجز.
كوس�ويان  م�ن  رشط�ي  واق�رب 
وطالبها باإلمس�اك بالحاجز، وعندما 
ترجل�ت م�ن الس�لم املتح�رك اقرب 
منه�ا وطالبها باللحاق ب�ه إىل موقع 
آخر، لكنه�ا رفضت، معت�ربة أنها لم 
ترتكب أي خطأ، ورفضت أيضا تقديم 

أوراقها الثبوتية.
وإث�ر ذل�ك، ألق�ى الرشط�ي القبض 
عى كوس�ويان واحتجزه�ا، وعندما 
تم إط�الق رساحها أُج�ربت عى دفع 
كن�دي  دوالر   100 بقيم�ة  غرام�ة 
)75 دوالرا أمريكي�ا( ألنه�ا ل�م تلتزم 
بالتعليم�ات املذك�ورة ع�ى الالفت�ة، 
باإلضافة إىل 320 دوالرا ألنها »أعاقت 

عمل موظف التفتيش«.
ويف عام 2012، تمت تربئة كوسويان 
م�ن املخالفات، لكنها قاضت س�لطة 
النق�ل يف مونري�ال، واملدين�ة، ورجل 
رشط�ة، للحص�ول ع�ى تعويض�ات 

بقيمة 45 ألف دوالر.

  املراقب العراقي/ متابعة...
يف البحر األبيض املتوس�ط بني أسبانيا 
غرب�ا و ق�ربص رشقا تنترش أعش�اب 
البوسيدونيا التي تمثل واحدة من أهم 
الثروات البحرية الرئيس�ة يف املنطقة، 
يف ح�ني يرج�ح العلم�اء أن عمر هذه 
األعش�اب يقارب املئتني ألف عام وهي 
بذل�ك تعترب أقدم كائ�ن حي عى الكرة 

األرضية.
وقال وزي�ر البيئة بالحكومة اإلقليمية 
لج�زر البلي�ار، يكي�ل مري:«لقد عملت 
الحكوم�ة منذ ع�دة س�نوات للحفاظ 
عى اعش�اب بوس�يدونيا املحيطية يف 
جزر البلي�ار. وصمم قان�ون للحفاظ 
عليه�ا وأصب�ح القان�ون بمثابة إطار 
قانون�ي رائ�د لي�س فقط يف أس�بانيا 
ولكن أيضاً يف منطقة البحر املتوس�ط 

باإلضافة إىل بقية أوروبا«.
وتلع�ب م�روج البوس�يدونيا وظائف 
األم�واج،  تكس�ري  منه�ا،  متع�ددة 
الرسوبية  الجسيمات  وتسهيل تكدس 
وتتميز بارتفاع أوراق البوسيدونيا عن 
مرين ويصل عرضها إىل عرشين مرا، 
وتكون عى شكل حواجز مقاومة عى 
طول الش�واطئ؛ وتعترب البوس�يدونيا 
املي�اه  ج�ودة  عل�ی  مهم�ا  م�ؤرشا 
الس�احلية نظراً لحساسيتها الشديدة 
للتل�وث حيث ال يمكنه�ا أن تنمو إال يف 

املياه النظيفة وغري امللوثة.
وقال�ت ماري�ا جال�ودو وه�ي باحثة 
بيئية:«أعش�اب البوس�يدونيا تش�كل 
آلية مهمة للغاية اللتقاط ثاني أكسيد 
الكرب�ون تح�ت امل�اء. لكنن�ا ال نعرف 
كثرياً كيف س�يؤثر االحتباس الحراري 
واالعش�اب  بوس�يدونيا  م�روج  ع�ى 
تزه�ر  ال 
م  نتظ�ا با

كل عام«.
دراس�ة  وتش�ري 
املتوس�ط  البح�ر  معه�د  أجراه�ا 
للدراس�ات املتقدمة إىل أن بوس�يدونيا 
البحر املتوس�ط تنتج م�ن اربعة عرش 
إىل عرشين لرا من األوكس�جني يف املر 
املرب�ع، مم�ا يعكس أهميته�ا الكربى 

للحياة البحرية.

املراقب العراقي/ متابعة...
واس�تغرقت العودة إىل مط�ار اإلقالع، املدة 
نفس�ها، مم�ا يجعله�ا واح�دة م�ن أطول 

رحالت العالم التي تنتهي حيث بدأت.
وج�اء ق�رار قائد الطائ�رة، بعدم�ا علم أن 
بركان بوبوكاتبتبي�ل القريب من العاصمة 
املكس�يكية كان يف حال�ة ث�وران، وهو ما 

يعني صعوبة التحليق يف األجواء هناك.
وقال�ت الرشك�ة يف بيان إن ث�وران الربكان 
خلق »ظ�روف طريان غ�ري مواتي�ة«، مثل 

الرماد املتصاعد إىل السماء.
وثمة س�بب آخر دف�ع الطائ�رة الهولندية 
للع�ودة، إذ كان ع�ى متنه�ا حمول�ة م�ن 

الخيول.
وكانت رحلة »كي. أل. أم« فوق كندا عندما 
اتخ�ذ ق�رار الع�ودة إىل مطار س�خيبول يف 

هولندا.
وعادة ما تبحث رشكات الطريان عن مطار 
بدي�ل يف الظروف الطارئ�ة لكن تعثر ذلك يف 

هذه بسبب حمولة الخيول الكبرية.
ووقع�ت الحادث�ة، الخمي�س امل�ايض، ويف 
نهاي�ة املط�اف هبط�ت الرحل�ة بأم�ان يف 
إن�ه  الرشك�ة  وقال�ت  س�خيبول،  مط�ار 
س�تحجز للركاب رحلة بديلة تعويضا عما 

حدث لهم.
يحلم كثريون بالس�فر إىل وجهات يريدون 
زي�ارة  أو  الس�ياحة  بغ�رض  زيارته�ا، 
األصدق�اء واألق�ارب، لك�ن أس�عار تذاكر 

الطريان عادة ما تقف عائقا أمامهم.
لكن مع موسم التخفيضات، من »الجمعة 
الس�وداء« إىل »االثنني اإللكروني«، طرحت 
رشكات ط�ريان عروض�ا ال تص�دق ع�ى 
أس�عار تذاكرها، حتى إن »فريجن أتالتنك« 

أطلقت، االثنني، عرضا ال يقاوم.

وقالت الرشكة إنها بإمكان املسافرين عى 
خطوطها رشاء تذاكر ذهاب وعودة بقيمة 

جنيه إسرليني واحد.
وأوضح�ت »فريجن أتالنتك« أنها س�تمنح 
عرب موقعها 90 تذكرة ذهبية لعدة وجهات 
س�فر دون أن تحدده�ا، بحي�ث يجب عى 
م�ن يرغب يف الحصول عليه�ا زيارة املوقع 

اإللكروني للبحث والرشاء قبل النفاد.
وسيتمتع الحاصلون عى هذه التذاكر بمزايا 
عدة، منها الحصول عى مقاعد مع مسافة 
مريح�ة لألق�دام، وأولوية إنه�اء إجراءات 
الس�فر، حس�بما ذكرت صحيفة »مريور« 
الربيطانية.ولتس�هيل البحث عن الوجهات 
ومواعي�د الرح�الت الخاصة تل�ك التذاكر، 

ت  نش�����ر
الرشك�ة عى 
يف  حس�ابها 

تغريدات  »توي�ر«  موق�ع 
تحت�وي عى حيل لتوفري الوقت والجهد يف 

البحث.
لكن األمر غري الس�عيد يف القصة، أن 

التذاك�ر غري معفاة م�ن الرضائب 
والرس�وم، لكنها مع ذلك س�تبقى 

رخيصة الثمن بشكل ال يصدق.

طائرتان.. واحدة 11 ساعة في السماء واخرى رحلتها »بجنيه إسترليني واحد«

الطائرة أقلعت من أمستردام 
باتجاه مكسيكو سيتي

كان على متنها حمولة 
من الخيول

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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سبب العودة هو ثوران بركان 
بوبوكاتبتبيل 

تخيل نفس��ك تس��افر بالطائرة لمدة 11 س��اعة متواصلة، مع كل التعب واإلرهاق الذي يرافقك، وثم تعود من حيث 
أتيت.ه��ذا م��ا حصل بالفعل م��ع ركاب طائرة تابعة للخطوط الهولندية »كي أل أم«، األس��بوع المايض، بحس��ب ما 
أف��ادت صحيف��ة »إندبندن��ت« الربيطاني��ة، االثنني.وأوضحت الصحيف��ة أن الطائ��رة أقلعت من أمس��ردام باتجاه 

مكسيكو سيتي، لكن بعد أن حلقت لمدة 5 ساعات ونصف الساعة، اتخذ قرار بالعودة إىل العاصمة الهولندية.

ألول مرة منذ 50 عاما


