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الغاء مجالس المحافظات اجراء صوري
يهدف لتخدير الشارع  

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن موق�ع ثوار النم�ر التاب�ع للمعارضة 
الس�عودية يف القطيف عن  استمرار العدوان 
السعودي بممارسة أساليبه التعسفية ضد 

 املواطنني الشيعة، مؤكدا أن جالوزته تعتدي 
عىل النس�اء وتنتهك  حقوق اإلنس�ان، فيما 
اشارت اىل ان نظام الحكم اليحاسب عىل تلك 
 االنته�اكات، يأتي ذلك ردا عىل قيام العدوان 

باختطاف سيدة وابنتها  يف العوامية. 
وأك�دت املعارض�ة أن العدوان ال�ذي ينتهك 
حرمة النس�اء اليس�تحق  البق�اء عىل رأس 

هرم السلطة. 
»املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  املوق�ع، يف  وق�ال 
�عودية  »الُحكوم�ة  السُّ إن  العراق�ي« 
مس�تمرًة بسياسة انتهاك وس�لب الحقوق 
واالعتقاالت  التعس�فية لآلب�اء أو األزواج أو 
األبناء أو املُعيل، محاولًة بذلك تدمري  األرسة 
واملجتمع، يف ظل غي�اب الّتضامن الحقيقي 
املطل�وب م�ن قب�ل  املجتم�ع م�ع عوائ�ل 
املُعتقلني واملُعتق�الت، إضافًة إىل عدم وجود 
 جه�ٍة لتقديم الش�كاوى ضد تل�ك األجهزة 
االستبدادية، كجهاز رئاسة  أمن الدولة الذي 
ينتهك حقوق اإلنس�ان ويهتك األعراض، وال 
تتم  محاس�بة جالوزته كونه�م تحت غطاء 

سلمان عبد العزيز آل سعود«  . 
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المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
من جدي�د يرتكب رئيس مجل�س النواب محمد 
الحلب�ويس ثغ�رة قانوني�ة مخالف�ة واضح�ة 
 للدستور العراقي من خالل قيامه بأرسال طلبا 
رس�ميا لرئيس الجمهوري�ة برهم  صالح يطلب 
منه تعيني رئي�س وزراء بديل خلفا لعبد املهدي 
الذي قدم استقالته منذ  أيام، حيث عد برملانيون 
بأن مس�ألة تعيني رئي�س وزراء جديد التخطى 
»التوافق  الس�يايس« ال�ذي بنيت علي�ه العملية 

السياسية . 
ب�أن  الس�يايس  الش�أن  يف  مراقب�ون  ويؤك�د 
الحلب�ويس وبعد فش�ل وس�يلته »بنزع س�رته 
 ام�ام الجماه�ري« يح�اول البحث عن أس�اليب 
جديدة لكس�ب رضا الشارع العراقي  والتي كان 
آخرها مفاتحة رئيس الجمهورية بتعيني رئيس 
جديد ملجلس الوزراء  والتي تعد مخالفة قانونية 

بحد ذاتها . 
م�ن جهته اكد النائب ع�ن تحالف الفتح محمد 

كام�ل أبو الهي�ل، ردا عىل ما ق�ام به  الحلبويس 
م�ن خالل قيام�ه بمفاتحة رئي�س الجمهورية 
بره�م صالح بتعي�ني رئي�س  وزراء جديد بديال 
لعب�د امله�دي، أن »أي اجراء بخصوص تس�مية 
رئي�س وزراء  جدي�د يجب أن تخض�ع لالعراف 

الدستورية .» 
وق�ال أب�و الهي�ل، يف ترصيح�ه ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »ه�ذه العملية التخ�رج عن  طور 
التوافق الس�يايس خصوص�ا وأن رئيس الوزراء 
الجدي�د س�يكون بحاج�ة اىل  أرضية سياس�ية 

داعمه له ولكابينته التي يقدمها .» 
ولف�ت اىل أن »املباحث�ات ح�ول تس�مية رئيس 
مجل�س ال�وزراء الجدي�د مقبول ل�دى  الجميع 
الزالت مس�تمرة«، محذرا من »أس�اليب ركوب 
املوج�ة بعن�وان إرض�اء  الش�ارع عىل حس�اب 

املكونات األخرى .» 
ب�دوره رأى املحل�ل الس�يايس حس�ني الكناني، 
أن »رئي�س الربمل�ان محم�د الحلب�ويس  يجه�ل 

تمام�ا البن�ود القانوني�ة لتعيني رئي�س وزراء 
جدي�د«، معتربا أنه »بذلك اعط�ى  ماال يملك ملن 

ال يستحق .» 
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ثوار النمر: جالوزة آل سعود يعتدون على النساء 
وينتهكون حقوق االنسان

ألحياء المنتوج المحلي .. »صنع في العراق« تالقي دعمًا واسعًا
عشرات الدعوات القضائية تالحق »جميل الشمري« 

عبد المهدي يجرد وزير الدفاع من صالحياته

المراقب العراقي/ بغداد...
رفعتأكث�ر م�ن 100 دعوى قضائي�ة، بحق الفري�ق الركن جميل الش�مري من 
قبل ذوي  الش�هداء واملنظمات املدني�ة والحقوقني امام محكمة النارصية .  وقال 
عضو مجلس محافظة ذي قار املنحل ش�هيد الغالبيفي ترصيح تابعته »املراقب 
 العراقي« ان »جميل الشمري مسؤول عن إراقة الدماء يف ذي قار مع القوة التي 
 أت�ت مع�ه اىل املحافظة وجرح املئات«.  وأضاف ان »هناك مس�اعدين للش�مري 

وعنارص اشركوا باملجزرة وليس لشمري  فحسب«، مشريا اىل ان »أهايل الشهداء 
ومنضم�ات املجتمع املدني والحقوقيني  رفعوا اكثر من 100 دعوى قضائية ضد 
الش�مري يف محكمة جناي�ات ذي قار«.  ولف�ت اىل ان »املحكمة بانتظار القبض 
ع�ىل جميل الش�مري واحالته للقض�اء للتحقيق  معه ومحاس�بته”، الفتا اىل ان 
“لجنة تقيص الحقائق من االمن والدفاع النيابية  وصلت اىل ذي قار مس�اء اليوم 

االربعاء للتحقيق باألمر واالطالع عىل حجم  الكارثة التي حلت باملحافظة«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
خول رئيس الوزراء املستقيل، القائد العام للقوات 
املس�لحة، عادل عبد املهدي،  اليوم االربعاء، رئيس 
اركان الجي�ش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، 

بنقل  وتدوير مناصب عسكرية عليا. 
وأف�ادت وثيق�ة ص�ادرة م�ن مكتب عب�د املهدي 
حصل�ت عليه�ا »املراق�ب العراق�ي«  أن�ه   «الحقا 
باألمر الديواني )328( املرقم )6/80/14661( يف 
14 / 9 / 2019، وج�ه  رئيس الوزراء القائد العام 

للق�وات املس�لحة بتخوي�ل رئي�س اركان الجيش 
 الصالحيات للنقل والتدوير للمناصب املبينة ادناه، 

بعد عرضها عىل لجنة انتقاء  القادة واالمرين«. 
وأضاف�ت الوثيق�ة أن »املناص�ب ه�ي، ام�ر لواء 
او م�ا يعادل�ه يف قيادات االس�لحة،  رئي�س اركان 
قي�ادة فرقة )عمليات، س�الح(، نائ�ب قائد فرقة 
)عمليات، س�الح(، مدير  مديرية عسكرية، جميع 
املناص�ب التي يش�غلها ضباط برتبة ل�واء ما عدا 

القادة«. 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي ... 
س�نوات طوال والصناعة العراقية تعاني من اهمال متعمد يف ظل 
رغبة سياس�ية بع�دم  إعادة عجلة اإلنتاج من جديد بس�بب إرادة 
بعض الكتل املتنفذة وذلك بهدف جعل  العراق س�وقا اس�تهالكية 
للمنتج�ات األجنبي�ة , فالرغب�ة السياس�ية متواطئ�ة مع بعض 
 الرشكات األجنبية , فضال عن امتالك النخب السياسية لحصص يف 
معامل خارج  العراق , لذلك فضلت االعتماد عىل املنتوج املستورد . 

وزارة الصناع�ة له�ا دور كب�ري يف تأخ�ري عجلة اإلنت�اج وعرض 
مصان�ع ال�وزارة  للبي�ع بحج�ة الخصخصة يف عه�د احمد نارص 
الكرب�ويل , مما اس�هم يف اندث�ار عجلة  الصناعة حيث لم يس�مح 
بأع�ادة تأهي�ل املصانع بس�بب ارتباط�ه مع تجار يف  الس�عودية 

والكويت وتركيا وغريهم , مما جعل 
كرس نظرية العراق سوق استهالكي 
  , واالم�ر لم يتوقف ع�ىل ذلك فجميع 
من اس�توزر يف تلك الوزارة عمل عىل 

عدم  تأهيل املصانع الكبرية . 
حمل�ة »صن�ع يف الع�راق« محاوالت 
ش�عبية ألحي�اء الصناع�ة الوطني�ة 
والت�ي تناغم م�ع  ه�ذه الحملة عدد 
كب�ري م�ن القط�اع الخ�اص , حيث 
قام�وا بأع�ادة تش�غيل 55 مصنع�ا 

 متوس�طا وكب�ريا , والي�وم نرى األس�واق تعج ببضائ�ع صنع يف 
العراق وخاصة يف  مجال قطاع االلبان وسط تشجيع شعبي لهذه 

املنتجات .  
الدع�م الحكومي غائ�ب عن هذه املحاوالت إلع�ادة تفعيل املاكنة 
الصناعية , رغم  اعداد خطط بهذا الشأن بسبب فيتو سيايس عىل 
املنت�ج الوطني من اجل إبقاء  العراق س�وقا اس�تهالكيا لبضائع 
رديئة تستورد من السعودية وتركيا وغريها من  الدول التي ترتبط 
بعالقات وثيقة مع ش�خصيات متنفذة ويف كثري من األحيان نجد 
ان  املصان�ع يف خارج الع�راق تعود جزء من ملكيتها لسياس�يني 
متنفذي�ن او يتقاض�ون  عم�والت يف س�بيل ادخ�ال بضائعهم اىل 

العراق دون اخضاعها للفحوصات الطبية . 
يقول الخبري االقتصادي الدكتور عبد 
الرحم�ن املش�هداني يف اتص�ال م�ع 
) املراق�ب  العراق�ي(: حملة صنع يف 
العراق جاءت بفعل ش�عبي من اجل 
إع�ادة املاكنة  الصناعي�ة من جديد , 
خاص�ة ان الجميع يعلم ان الصناعة 
الوطني�ة كان�ت تالقي  رواج�ا كبريا 

داخل املجتمع .
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد النائب أسعد املرش�دي، اليوم األربعاء، 
ان الحديث عن انتخ�اب رئيس الوزراء  من 

الشارع هو مخالفة دستورية. 
وقال املرش�دي يف حديث خص به »املراقب 
العراق�ي« إن »هن�اك رأي�اً ومطالب  لقوى 
سياسية، وحتى للشارع العراقي، ان يكون 
رئيس الوزراء املقبل ينتخب من  الشارع«، 

مش�رياً اىل أن »هذا االمر غري دستوري، فال 
يمك�ن اختي�ار او انتخاب  رئي�س حكومة 
من الش�ارع .»  واضاف »كيف تجري هكذا 
انتخابات يف ساحة التحرير، فهذه مخالفة 
دستورية  وقانونية؟«، مؤكداً أنه »ال يمكن 
للق�وى السياس�ية امليض ب� هك�ذا إجراء 
يخالف كل  القوانني والنصوص الدستورية، 

وجلب رئيس وزراء من الشارع«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د النائب احمد مظه�ر الجبوري، اليوم األربع�اء، ان دياىل تعاني من 
»التهاب  أمني«، داعياً اىل إجراءات حاسمة حيال فلول عصابات داعش. 

وق�ال الجب�وري يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن »3 أس�باب 
رئيسية تقف  وراء زيادة وترية هجمات تنظيم داعش مؤخرا هي وجود 
مسارات تس�لل عىل  الحدود بني دياىل وصالح الدين، والفراغات األمنية 
خاص�ة يف املناطق املحررة  بس�بب تأخر العودة إليه�ا«، الفتاً اىل »عدم 
تع�اون وزارة الدفاع م�ع تحذيراتنا  بخطورة املوق�ف يف بعض املناطق 
ورضورة االرساع بإرس�ال تعزي�زات لس�د  الفراغ�ات ومجابهة خطر 

تنظيم داعش«. 
وأض�اف الجب�وري، أن »دياىل تعاني حاليا من الته�اب أمني يف مناطق 
عدة،  والهجمات االخرية يف نفط خانة تس�تدعي إجراءات حاسمة إزاء 
فل�ول داعش إلنهاء  وجوده�ا والعمل عىل تعزيز أم�ن املناطق املحررة 
ودعم أهاليها وعش�ائرها وإكم�ال  ملف عودة النازح�ني بأرسع وقت 

ممكن«. 

برلماني: ديالى تعاني من التهاب امني
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أمريكا تواصل خروقاتها للسيادة العراقية و »ماكغورك« 
يقلق من »صوت  المرجعية« 

دخلتعلىخطاختياررئيسالوزراءالجديد..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
دخل�ت اإلدارة االمريكية ع�ىل خط اختيار 
رئيس الوزراء الجديد بعد تقديم عادل عبد 
 املهدي استقالته من املنصب، اذ تعمل عىل 
وضع نفس�ها كطرف يف اختيار  ش�خصية 
جدي�دة تخل�ف عبد امله�دي، وتس�عى ان 
تكون فاعلة يف وضع االس�م الذي  يتناسب 
مع تطلعاتها يف البلد، بالتزامن مع الحراك 
الس�يايس الختيار خلفاً للمستقيل  يحظى 
بقب�ول الجمي�ع، وقادر ع�ىل تخطي ازمة 
التظاه�رات التي تمر به�ا العاصمة  بغداد 
وجملة من املحافظات الجنوبية الس�اعية 
اىل اص�الح النظام الس�يايس وتغيري  بعض 

الوجوه. 
كما حذرت واش�نطن من املرجعية الدينية 
العلي�ا يف النج�ف وصوته�ا املس�موع من 
 قب�ل الجماه�ري تج�اه أي تغيري س�يايس 
او ش�عبي، يف تج�اوز واض�ح ع�ىل مقام 
 املرجعي�ة التي ترى فيها واش�نطن تهديداً 
ملخططاته�ا يف الع�راق وعائق�اً ام�ام م�ا 
 تطمح اليه من احداث تغيري سيايس يتالئم 

مع مقاساتها. 
اذ تح�دث به�ذا الجانب املبع�وث الخاص 
»بري�ت  الس�ابق  األمريك�ي  للرئي�س 
لديه�ا  واش�نطن  ان  واك�د   ماكغ�ورك«، 
رشوط بش�أن مواصف�ات رئي�س الوزراء 
الذي  س�يحل رئي�س الوزراء عب�د املهدي، 
فيم�ا اعرب عن خش�يته م�ن دور املرجع 
الديني  السيد عيل السيستاني الذي وصفه 
ب�”الالعب الحاس�م” يف اختيار ش�خصية 

جدي�دة  تخل�ف عب�د امله�دي. 
بينم�ا ي�رى مراقب�ون ان واش�نطن بدأت 
تلعب عىل »املكش�وف« يف العراق، ولم تعد 
 كس�ابقتها، ألنها تريد ان تثبت حضورها 
يف االحداث الجارية عىل الصعيدين  الشعبي 

والسيايس. 
الجان�ب يؤك�د املحل�ل الس�يايس  وبه�ذا 
منهل املرش�دي ان الوضع الجديد مختلف 
بع�د  هزيمة عصاب�ات داع�ش االجرامية، 
وكذلك تحركات عبد املهدي األخرية يف عدم 
 الذهاب اىل مؤتمر »صفقة القرن« وتوجه 
ص�وب الص�ني لعق�د اتفاق�ات اقتصادية 

 وغريها. 
وقال املرش�دي يف حديث خص به »املراقب 
العراق�ي« ان » الضاغ�ط األمريك�ي  مؤثر 
يف الش�ارع، لذل�ك عم�ل ع�ىل معاقبة عبد 
املهدي، واس�تخدم »جوك�ره« عرب  الحرق 

والتدمري والتهجم عىل القنصليات«. 
وأض�اف ان »أمريكا لم تكت�ف بذلك وانما 
عملت عىل حرف مس�ار التظاهر،  ورضب 
القي�م الدينية واالجتماعي�ة، ووجدنا ألول 
مرة هنالك تجارس عىل األماكن  واملقدسات 

وعىل الحشد الشعبي«. 
  ولف�ت اىل ان »واش�نطن ب�دأت تلعب عىل 
املكش�وف وانزلت العبيها الكبار اىل  امليدان 
بأنفس�هم، كونه�ا تخط�ط إليق�اف خط 
العش�ائر واملرجعية وابعاده عن الس�احة 

 ألخالء املشهد لها فقط«. 
وأش�ار ان أمريكا تتعامل م�ع الحقائق يف 
امليدان، وهي أدركت انه ال صوت مس�موع 
 يف الش�ارع س�وى صوت املرجعي�ة، لذلك 
تح�اول ان تب�دي احرام�اً ملا تؤك�د عليه 
 املرجعي�ة لكي تكس�ب ثق�ة االخرين تارة 

وتهاجم عرب وس�ائل اعالمها وسياسييها 
تارة  أخرى«. 

م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس وائل 
الركاب�ي ان حكم�ة املرجعي�ة الديني�ة يف 
 االزمات والظروف الحرجة، تقلب املوازين 
وتهدم جمي�ع املخططات الت�ي يراد  منها 

اشعال لهيب الفتن.  
وقال الركابي يف حدي�ث خص به »املراقب 
العراق�ي« ان » املرجعية ح�ذرت مراراً  من 
الالعب الخارجي ودوره يف التدخل بالشأن 
البالد، وه�ذا ما اليروق ل�إدارة  االمريكية 
التي تعم�ل عىل إيجاد تفرقة بني الش�عب 

واملرجعية«. 
وأض�اف ان »اختيار رئي�س الوزراء البديل 
لعادل عبد املهدي ه�و قرار عراقي،  وليس 
من ح�ق أي دولة ان تفرض ارادتها يف هذا 
الش�أن او تتدخل يف ترش�يح هذا  االسم او 
ذاك«.  ولف�ت اىل ان »املرجعي�ة الدينية هي 
صمام األمان للش�عب العراقي، وستقطع 
الطريق  ام�ام واش�نطن يف تأجيج الوضع 

الداخيل أو ارباك العملية السياسية«. 
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلن الحش�د الش�عبي، األربعاء، تفجري مضاف�ات تابعة 
لجماعة داعش االجرامية والعثور عىل مخبأ للس�اح 
والعت�اد واملتفج�رات يف صح�راء الح�ر جن�وب 
املوصل.وقال إعام الحش�د يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ق�وة من الل�واء 44 
ب الحش�د الش�عبي التابع لقي�ادة عملي�ات نينوى 
للحشد، فجرت عدداً من مضافات داعش يف صحراء 
الح�ر جن�وب املوصل«.وأضاف البي�ان، أن »القوة 
عث�رت عىل مخبأ للس�اح والعت�اد واملتفجرات يف ذات 

املنطقة«.

املراقب العراقي/ دياىل...
اعلن�ت رشط�ة دي�اىل، القب�ض ع�ىل تس�عة 
مطلوب�ن م�ن بينه�م مطل�وب واح�د وف�ق 
امل�ادة 4 ارهاب.وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة من�ه، ان »دوريات 
ومف�ارز من اقس�ام رشط�ة هبه�ب وبلدروز 
وجلوالء ومكافحة االجرام وفوج طوارئ دياىل 
النموذج�ي القت القبض عىل تس�عة مطلوبن 
عىل قضايا جنائي�ة متعددة من بينهم مطلوب 

واحد وفق املادة 4 ارهاب يف ناحية قره تبة«.
واش�ارت اىل انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم لعرضهم عىل القضاء«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الداخلية، عن صدور مذكرات قبض بحق مندس�ن متهمن 
باالعتداء عىل األماك العامة والخاصة.وقال الناطق باس�م الوزارة العميد 
خالد املحنا يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إنه »س�يتم فتح 
ط�رق مهمة يف بغداد ومناطق اخرى بعد اس�تقرار االوضاع فيها وإلعادة 
الحي�اة اىل طبيعتها«.وأض�اف املحن�ا، أن »ع�رات املذك�رات القضائية 
صدرت بحق املندسن بعد االعتداء عىل االماك العامة والخاصة والتسبب 
يف اصابة منتس�بن يف الق�وات االمنية«، مبين�ًا أن »وزارة الداخلية تمتلك 
معلومات عن املخططن واملنفذين للعنف ضد القوات األمنية«.وأوضح أن 
»القوات االمنية ما زالت متمسكة بالتعليمات بعدم حمل االسلحة النارية 
وبنفس الوقت تقوم بجمع املعلومات عن االشخاص الذين يقومون بهذه 

االفعال وإلقاء القبض عليهم«.

صدور مذكرات قبض بحق مندسين متهمين 
باالعتداء عىل األمالك العامة والخاصة

الحشد الشعيب يفجر مضافات ويعرث 
عىل مخبأ للسالح جنوب الموصل

القبض عىل 9 مطلوبين 
بينهم إرهايب يف دياىل
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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 فشل شعار »نزع السترة« الذي لم يهضمه الشباب

الحلبوسي يركب الموجة باستعراضات بهلوانية ويرتكب مخالفة في تعيين رئيس الوزراء »اعطى ماال يملك لمن ال يستحق« 
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

م�ن جديد يرتك�ب رئي�س مجلس 
ثغ�رة  الحلب�ويس  محم�د  الن�واب 
قانونية مخالفة واضحة للدس�تور 
العراق�ي من خال قيامه بارس�ال 
طلب�ا رس�ميا لرئي�س الجمهورية 
بره�م صال�ح يطل�ب من�ه تعي�ن 
لعب�د  خلف�ا  بدي�ل  وزراء  رئي�س 
امله�دي ال�ذي ق�دم اس�تقالته منذ 
أيام، حيث عد برملانيون بأن مسألة 
تعين رئي�س وزراء جديد التخطى 
»التوافق السيايس« الذي بنيت عليه 

العملية السياسية.
ويؤكد مراقبون يف الشأن السيايس 
بأن الحلبويس وبعد فش�ل وسيلته 
»بن�زع س�رته ام�ام الجماه�ري« 
يح�اول البحث عن أس�اليب جديدة 
العراق�ي  الش�ارع  رض�ا  لكس�ب 
والت�ي كان آخره�ا مفاتحة رئيس 
الجمهوري�ة بتعي�ن رئي�س جديد 
ملجلس الوزراء والت�ي تعد مخالفة 

قانونية بحد ذاتها.
م�ن جهته اك�د النائب ع�ن تحالف 
الفت�ح محمد كامل أب�و الهيل، ردا 
عىل ما ق�ام به الحلبويس من خال 
الجمهورية  قيامه بمفاتحة رئيس 
برهم صال�ح بتعين رئي�س وزراء 
جدي�د بديا لعب�د امله�دي، أن »أي 
اج�راء بخص�وص تس�مية رئيس 
تخض�ع  أن  يج�ب  جدي�د  وزراء 

لاعراف الدستورية«.

وق�ال أب�و الهي�ل، يف ترصيح�ه ل� 
»املراقب العراقي« إن »هذه العملية 
التخرج عن طور التوافق السيايس 
خصوصا وأن رئيس الوزراء الجديد 
سيكون بحاجة اىل أرضية سياسية 
داعمه له ولكابينته التي يقدمها«.

ح�ول  »املباحث�ات  أن  اىل  ولف�ت 
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  تس�مية 
الجديد مقبول ل�دى الجميع الزالت 
مس�تمرة«، مح�ذرا من »أس�اليب 
ركوب املوجة بعنوان إرضاء الشارع 

عىل حساب املكونات األخرى«.
بدوره رأى املحلل الس�يايس حسن 
الكنان�ي، أن »رئيس الربملان محمد 
البن�ود  تمام�ا  يجه�ل  الحلب�ويس 
وزراء  رئي�س  لتعي�ن  القانوني�ة 
جدي�د«، معت�ربا أنه »بذل�ك اعطى 

ماال يملك ملن ال يستحق«.
وأض�اف الكنان�ي، أن »لي�س م�ن 
ش�أن الحلب�ويس أن يق�دم الطلب 
ولي�س م�ن ح�ق برهم صال�ح أن 
املنص�ب  له�ذا  ش�خصية  يس�مي 
بعي�دا ع�ن تواف�ق الكتل الش�يعية 
بشكل حرصي«.وش�دد ان »الكتلة 
األك�رب هي املس�ؤولة عن تس�مية 
رئيس الوزراء تح�ت قبة الربملان«، 
مؤك�دا ان »يف ح�ال تم�ت تس�مية 
رئيسا للوزراء بالشكل الذي يريداه 
الحلب�ويس وصالح فأن�ه ال يحصل 

دعم سيايس لذلك«.
وتاب�ع أن »الحلب�ويس تن�اىس أن�ه 

السياسية ويحاول  ابن املحاصصة 
منذ انط�اق التظاه�رات أن يركب 
املوجة منذ اطاقه لوعده للجماهري 
بنزع سرته للجماهري وحتى يومنا 

هذا«.
لرئي�س  اإلعام�ي  املكت�ب  ون�ر 
مجل�س الن�واب محم�د الحلبويس 
لرئي�س  الحلب�ويس  مخاطب�ة 
الجمهوري�ة برهم صال�ح بتكليف 
مرش�ح لرئاس�ة الوزراء خال 15 
يوم�ا، األم�ر ال�ذي اعده خ�رباء يف 
مخالف�ة  بان�ه  القانون�ي  الش�أن 
دس�تورية وقانوني�ة، حي�ث اعترب 
الخب�ري القانوني ط�ارق حرب بان 
ذل�ك اس�تخفافا بأعض�اء مجلس 
النواب، فيما بن أن الكتاب مخالف 

للمادة 76 من الدستور العراقي.
وعقد رئيس مجل�س النواب محمد 
الحلب�ويس، امس الثاث�اء اجتماعا 
موسعا ضم نائبي الرئيس ورؤساء 
الكتل السياسية والخرباء بمشاركة 
نائب�ة ممث�ل األم�ن الع�ام لألم�م 
املتحدة يف العراق وفريق املس�اعدة 
االنتخابية التابع للمنظمة الدولية، 
االجتماع�ات  سلس�لة  يف  وذل�ك 
املتواصلة ملناقشة قانون انتخابات 

مجلس النواب العراقي.
السياس�ية  الكت�ل  وتواص�ل 
مباحثاتها حول تس�مية مرش�حا 
جديدا ملنصب رئاس�ة الوزراء خلفا 

لعبد املهدي.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الربية، األربع�اء، عن عدم اتخاذها 
أي ق�رار بش�ان امتحان�ات نص�ف الس�نة لحن 
اس�تقرار الدوام للمدارس يف عموم العراق، مبينة 
انها أكملت االستعدادات ولم تحدد وقت االمتحان 
بعد.وقال املتحدث باس�م الربية حيدر فاروق، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« ان »بيان وزارة 

الربية أعلنت من خاله فقط انهاء االس�تعدادات 
الخاصة بامتحانات نصف الس�نة والتي تجرى يف 

كل عام يف نهاية كانون الثاني املقبل«.
وأوض�ح ان »الربي�ة لم تح�دد حت�ى االن موعد 
االمتحان ولم تعلن عن جدول االمتحانات الخاص 
بنصف الس�نة«، مش�ريا اىل ان »ال�وزارة بانتظار 
انتظ�ام ال�دوام للم�دارس يف عموم الع�راق ومن 

ث�م تعلن عن قرارتها الخاص�ة بامتحانات نصف 
الس�نة ملن�ع اي وجود حيف او ظل�م يقع عىل أي 

محافظة«.
وأض�اف ان »الربي�ة لديه�ا ق�رارات وهيئة رأي 
س�تتخذ القرارات املناس�بة بعد اس�تقرار الدوام 
لتعويض الحصص الدراس�ية الت�ي فاتت الطلب 

وضمان عدم تررهم«.

التربية: تحديد موعد امتحان نصف السنة متوقف على استقرار األوضاع
املراقب العراقي/ بغداد...

اعل�ن نائب عن ائت�اف دولة القان�ون منصور 
البعيج�ي، اليوم االربعاء، أن ائتافه لن يس�مح 
بتنفي�ذ اي اتف�اق تقوم ب�ه الحكوم�ة الحالية 
مع اقليم كردس�تان، كونه�ا حكومة »ترصيف 

اعمال«.
وقال البعيجي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
إن »الحكومة الحالية اليمكن ان تعقد اي اتفاق 

س�واء كان مع اقليم كردستان او غريها كونها 
حكوم�ة ترصيف اعم�ال واليحق له�ا ان تعقد 
هك�ذا اتفاقات خصوص�ا فيما يتعل�ق بالنفط 

واملوازنة االتحادية«.
وأوضح ان »بقاء الحكومة الحالية هو من اجل 
تس�ري امور البلد اىل ان يتم تكليف رئيس وزراء 
جدي�د تكون من صاحياتة عقد االتفاق س�واء 
كان مع حكوم�ة االقليم او غريه�ا اما بالوقت 

الح�ايل اي اتف�اق لن نس�مح به داخ�ل مجلس 
النواب«.

وب�ن البعيج�ي يف بيان�ه الصحف�ي ان »رئيس 
الوزراء املستقيل حابى حكومة اقليم كردستان 
كث�ريا من خ�ال اعط�اء موازن�ة لاقليم ودفع 
االم�وال اثن�اء فرة حكم�ة واالقليم ل�م يصدر 
برمي�ل نفط واحد للمركز وه�ذا االمر مرفوض 

جملة وتفصيا وال يمكن السماح به نهائيا«.

دولة القانون: لن نسمح بتنفيذ اي اتفاق بين الحكومة الحالية وكردستان

األسبوع المقبل .. إيقاف العمل
 في دائرة احوال الرصافة 

املراقب العراقي/ بغداد...
املدني�ة  األح�وال  مديري�ة  أعلن�ت 
الي�وم  واالقام�ة،  والج�وازات 
األربع�اء، إيق�اف العم�ل يف دائ�رة 
احوال الرصافة ببغ�داد اعتباراً من 

االسبوع املقبل.
وق�ال مدير األحوال اللواء الحقوقي 
نش�أت ابراهيم الخفاج�ي، يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة 

من�ه، إن�ه تق�رر »ايق�اف العم�ل 
يف دائ�رة اح�وال الرصاف�ة ابت�داء 
م�ن يوم االح�د املواف�ق الثامن من 
كان�ون االول الح�ايل وذل�ك الكمال 
االستعدادات الازمة الفتتاح الدائرة 
للب�دء باص�دار البطاق�ة الوطني�ة 

للمواطنن«.
أن�ه  الخفاج�ي،  وأض�اف 
الرصافة  »بافتت�اح أح�وال 
الدوائ�ر  جمي�ع  »تصب�ح 
الرصاف�ة  جان�ب  يف 

بالنظ�ام  تعم�ل 
االلكروني«.

نائب: قانون التقاعد الموحد سيكون 
ساري المفعول بداية العام المقبل

املراقب العراقي/ بغداد...
القانوني�ة  اللجن�ة  يف  عض�و  اك�د 
الربملانية، ان قان�ون التقاعد املوحد 
ال�ذي ص�وت علي�ه مجل�س النواب 
بوقت س�ابق سيكون س�ار املفعول 
م�ع بداي�ة الع�ام املقب�ل، موضح�ا 
ان�ه بحال وجود ماحظ�ات او رؤية 
لدى رئاس�ة الجمهورية حول بعض 
ارس�ال  له�ا  املمك�ن  م�واده فم�ن 
م�روع قانون اىل الربمل�ان يتضمن 
تل�ك امل�واد لتريع�ه وف�ق االط�ر 

املعمول بها قانونيا.
وق�ال حس�ن العقاب�ي يف ترصي�ح 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»مجلس الن�واب وبعد ان صوت عىل 
قانون التقاعد املوحد فقد تم ارساله 
اىل رئاس�ة الجمهوري�ة للمصادق�ة 
عليه خ�ال مدة 15 ي�وم من تأريخ 

االرس�ال«، مبين�ا ان�ه »بح�ال عدم 
مصادق�ة رئاس�ة الجمهوري�ة عىل 
القانون ضمن امل�دة املحددة فيكون 
القان�ون ناف�ذا تلقائي�ا بع�د نره 

بالصحيفة الرسمية«.
»الدس�تور  ان  العقاب�ي،  واض�اف 
العراقي لم يعط رئاس�ة الجمهورية 
حق نقض القانون او رده اىل مجلس 
النواب لتعديله بش�كل الزامي، لكنه 
بح�ال كان�ت هنال�ك ماحظ�ات او 
رؤي�ة لدى رئاس�ة الجمهورية حول 
بعض مواده فمن املمكن لها ارس�ال 
م�روع قانون اىل الربمل�ان يتضمن 
تل�ك امل�واد لتريع�ه وف�ق االط�ر 

املعمول بها قانونيا«.
واكد العقاب�ي، ان »قان�ون التقاعد 
الحايل س�يكون س�اري املفعول مع 

بداية العام املقبل«.

رئاسة البرلمان: سنجري تعديالت تاريخية على قانوني المفوضية واالنتخابات
املراقب العراقي/ بغداد...

مجل�س  لرئي�س  األول  النائ�ب  أك�د 
أن  الكعب�ي،  كري�م  حس�ن  الن�واب، 
يف  سيس�هم  اإلحتجاج�ي  الح�راك 
توسيع مش�اركة الطاقات الشبابية يف 
االنتخابات املقبلة، مشريا اىل أن الربملان 
ع�ىل  “تاريخي�ة”  تعدي�ات  س�يجري 

قانوني املفوضية واالنتخابات.
وق�ال الكعب�ي يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ع�ىل هامش 
لقاءه املمثل الخاص لألمن العام لألمم 
املتحدة يف العراق ألي�س وولبول برفقة 

رئي�س الدائرة السياس�ية منوج ماثيو 
وع�دد من املستش�ارين السياس�ين يف 
البعثة االممي�ة “يونامي”، إن “الحراك 
اإلحتجاجي األخري واألصوات املنتفضة 
املطالب�ة بالتغي�ري ستس�اهم يف تعزيز 
تمثيل الشباب بش�كل واسع جدا، وفق 
نظام انتخابي عادل ومنصف ومستقر، 
فضا عن مفوضية انتخابات مستقلة 
“التعدي�ات  أن  معت�ربا  ونزيه�ة، 
املقرح�ة لقانون�ي انتخاب�ات مجلس 
النواب، واملفوضية العليا املس�تقل���ة 
وانه�ا  س�يما  تاريخي�ة  لانتخاب�ات 

تنس�ج����م مع مط���الب الجماهري 
الحقة«.

وبح�ث الكعب�ي »نتائ�ج االجتماع�ات 
املقرح�ة  التعدي�ات  الس�ابقة ح�ول 
التج�ارب  للقانون�ن والتط�رق الب�رز 
العريق�ة  الديمقراطي�ة  واملمارس�ات 
س�يايس  نظ�ام  ضم�ن  واملحكوم�ة 
مستقر ومنسجم وعادل”، مشددا عىل 
“رضورة التع�اون يف اإلرساع برجم�ة 
مطالب الش�عب وتحويلها اىل مشاريع 
حقيقي�ة تعيد ثق�ة الش�ارع بالعملية 

الديمقراطية برمتها«.

التعليم تقرر زيادة الطاقة االستيعابية للجامعات والكليات األهلية 
املراقب العراقي/ بغداد...

ق�ررت وزارة التعلي�م الع�ايل 
الي�وم  العلم�ي،  والبح�ث 
الطاق�ة  زي�ادة  األربع�اء، 
للجامع�ات  االس�تيعابية 
وبنس�بة  األهلي�ة  والكلي�ات 
املع�ادالت  »وف�ق   %1٠٠
األصولية«.وقال�ت ال�وزارة يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، إن »وزير التعليم 
الع�ايل والبح�ث العلمي قيص 
السهيل ترأس اجتماعاً ملجلس 

التعليم الجامعي األهيل«.
وأضاف البي�ان، أن »االجتماع 
الطاق�ة  زي�ادة  تضم�ن 
للجامع�ات  االس�تيعابية 
كاف�ة  األهلي�ة  والكلي�ات 
وبنس�بة 1٠٠% وفق املعادالت 
األصولية املعتمدة الس�تيعاب 
املتقدم�ن،  الطلب�ة  أع�داد 
الطلب�ة  أع�داد  ومضاعف�ة 
املقبول�ن ضمن قن�اة املنحة 

ع�دد  الس�تيعاب  املجاني�ة 
إضايف م�ن الطلب�ة املتقدمن 
ذوي  بقن�وات  املش�مولن 
والدخ�ل  وااليت�ام  الش�هداء، 

املح�دود، ومنتس�بي الحش�د 
الش�عبي عىل ان يتم اس�تثناء 
الطلبة املقبولن ضمن قنوات 
وامل�وازي  املرك�زي  القب�ول 

واأله�يل، فض�ا ع�ن مراعاة 
الطلب�ة بموض�وع تخفي�ض 
أجور الدراس�ة وفق أقس�اط 

تناسب حاالت الطلبة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
دعا ائتاف الوطنية، األربعاء، إىل أن تكون املحافظة 
دائ�رة واح�دة، محذرا م�ن تك�رار التزوير يف 

انتخابات الخارج والنازحن.
وذكر االئتاف، يف ترصيح إلذاعة الفرات 
تابعت�ه »املراقب العراقي« انه »يؤكد 
رضورة ان تكون نس�بة الرشيح 
لانتخاب�ات املقبل�ة بواقع %5٠ 
للرشيح الفردي ومثلها للقوائم 
ع�ىل ان تضم�ن كليهم�ا كوت�ا 
النس�اء، وان تك�ون املحافظ�ة 
دائ�رة انتخابي�ة واح�دة ع�ىل ان 

ُيحدد عمر املرشح ب� ٢7 عاماً«.
وأض�اف، أنه »ق�دم ماحظاته اىل اللجن�ة القانونية 
بخص�وص ما يج�ب ان يكون علي�ه قان�ون االنتخابات 
املقبل«، مش�ددا عىل رضورة »حس�م ملف النازحن عىل 
خلفية ما شهده هذا امللف من عمليات تزوير كبرية خال 

االنتخابات املاضية«.

اأذاعيت�صريح

الوطنية تدعو ألن تكون المحافظة 
دائرة واحدة وتحذر من تكرار الزتوير



محاوالت ناجحة إلعادة تشغيل بعض المعامل بالرغم من الفيتو السياسي ضد الصناعة الوطنية
حملة »صنع في العراق« تالقي رواجا شعبيا

وزارة الصناع�ة له�ا دور كبري يف تأخري 
عجل�ة اإلنتاج وعرض مصان�ع الوزارة 
للبيع بحج�ة الخصخصة يف عهد احمد 
ن�ارص الكرب�ويل , مما اس�هم يف اندثار 
عجلة الصناعة حيث لم يس�مح بأعادة 
تأهيل املصانع بسبب ارتباطه مع تجار 
يف الس�عودية والكويت وتركيا وغريهم 
, مم�ا جعل كرس نظرية العراق س�وق 
اس�تهالكي , واالمر ل�م يتوقف عىل ذلك 
فجميع من استوزر يف تلك الوزارة عمل 

عىل عدم تأهيل املصانع الكبرية.
الع�راق« مح�اوالت  يف  حمل�ة »صن�ع 
ش�عبية ألحياء الصناعة الوطنية والتي 
تناغ�م مع ه�ذه الحملة ع�دد كبري من 
القط�اع الخ�اص , حيث قام�وا بأعادة 
تش�غيل 55 مصنعا متوس�طا وكبريا , 
واليوم نرى األسواق تعج ببضائع صنع 
يف العراق وخاصة يف مجال قطاع االلبان 

وسط تشجيع شعبي لهذه املنتجات .

ه�ذه  ع�ن  غائ�ب  الحكوم�ي  الدع�م 
املاكن�ة  تفعي�ل  إلع�ادة  املح�اوالت 
الصناعية , رغم اعداد خطط بهذا الشأن 
بسبب فيتو سيايس عىل املنتج الوطني 
من اجل إبقاء العراق س�وقا استهالكيا 
لبضائع رديئة تس�تورد من الس�عودية 
وتركي�ا وغريها من ال�دول التي ترتبط 
بعالقات وثيقة مع ش�خصيات متنفذة 
ويف كثري م�ن األحيان نج�د ان املصانع 
يف خ�ارج العراق تعود جزء من ملكيتها 
يتقاض�ون  او  متنفذي�ن  لسياس�يني 
عموالت يف س�بيل ادخ�ال بضائعهم اىل 
للفحوص�ات  اخضاعه�ا  دون  الع�راق 
االقتص�ادي  الخب�ري  الطبية.يق�ول 
الدكت�ور عب�د الرحم�ن املش�هداني يف 
اتصال م�ع ) املراقب العراق�ي(: حملة 
صنع يف العراق جاءت بفعل ش�عبي من 
اجل إعادة املاكن�ة الصناعية من جديد 
, خاص�ة ان الجميع يعل�م ان الصناعة 

الوطني�ة كان�ت تالق�ي رواج�ا كب�ريا 
داخل املجتم�ع , ورغم محاوالت بعض 
وزراء الصناع�ة ببي�ع بع�ض املصانع 

تحت ش�عار خصخصتها ولم يسمحوا 
للصناعي�ني بتش�غيل مصانعه�م م�ن 
اج�ل إبق�اء العراق س�وق اس�تهالكي 

, اال ان القط�اع الخ�اص اس�تطاع من 
إعادة تفعيل 55 مصنعا كبري ومتوسط 
يعود ملكيت�ه لصناعيني وتمتلك الدولة 

جزء م�ن اس�همهه.وتابع املش�هداني 
: ان عملي�ة إع�ادة املاكن�ة الصناعي�ة 
ام�را لي�س صعب�ا بس�بب التش�جيع 

فالي�وم   , الوطن�ي  للمنت�ج  الش�عبي 
معامل أبو غريب تنت�ج أنواع عديد من 
االلبان وكذلك معامل س�امراء لصناعة 
االدوي�ة ه�و االخ�ر تمك�ن م�ن إعادة 
انت�اج اكثر من 20 عن�وان طبي ألدوية 
مهمة بجه�ود ذاتي�ة , وكذل�ك معامل 
االس�منت والبرتوكيمياويات الذي يعاد 
تأهيل�ه وكل ذل�ك م�ؤرشات عىل وجود 
رغب�ة يف إع�ادة املاكن�ة الصناعية التي 
ستستوعب اعدادا ضخمة من العاطلني 
والحد من االس�ترياد الذي سيوفر أمواال 

ضخمة لخزينة العراق.
م�ن جهت�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتص�ادي جاس�م الطائ�ي يف اتصال 
م�ع ) املراقب العراقي(:املنتوج الوطني 
لجمي�ع التخصص�ات يع�د م�ن أفضل 
املنطق�ة«،  مس�توى  ع�ىل  املنتوج�ات 
واالس�منتية  الغذائي�ة  فاملنتوج�ات 
م�ن  وغريه�ا  الس�يارات  وصناع�ة 
املنتوج�ات الوطني�ة يس�تطيع العراق 
إنتاجها وتصديرها للخارج بعد تحقيق 

االكتفاء الذاتي«.
واضاف الطائي ان »تعزيز ودعم املنتج 
الوطن�ي م�ن خ�الل تش�غيل املصان�ع 
العراقية س�يوفر تش�غيل عدد كبري من 
األيدي العاملة يف وقت يعاني العراق من 
بطال�ة كبرية حيث من املتوقع تش�غيل 
قرابة 5000 عام�ل يف كل مصنع فًضال 
عن توفري س�يولة مالية لدعم االقتصاد 
الوطن�ي ب�داًل م�ن االعتم�اد فقط عىل 

النفط الخام.

،،
،،
س����نوات ط����وال والصناع����ة العراقي����ة تعاني من 
اهمال متعمد في ظل رغبة سياسية بعدم إعادة عجلة 
اإلنتاج من جديد بس����بب إرادة بع����ض الكتل المتنفذة وذلك 
بهدف جعل العراق س����وقا اس����تهالكية للمنتج����ات األجنبية , 
فالرغبة السياسية متواطئة مع بعض الشركات األجنبية , فضال 

ع����ن امت����الك النخب السياس����ية لحصص ف����ي معامل خارج 
العراق , لذلك فضلت االعتماد على المنتوج المستورد.

أعلن�ت هيئة النزاهة، األربع�اء، عن ضبط كميات 
كبرية من املواد منتهي�ة الصالحية يف أحد مخازن 
الرشك�ة العام�ة للتجهي�زات الزراعي�ة – ف��رع 

بابل.
وذك�ر بي�ان للهيئة ، أن “فريق عم�ٍل من مالكات 

مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إىل مخازن الرشكة 
ن م�ن ضبط )843( طناً  يف ناحي�ة أبي غرق، تمكَّ
من مادة الربوتني الحيواني منتهية الصالحية منذ 
عدة شهور”، مشريا إىل أن “قيمة الطن الواحد من 

املادة تبلغ )1,400,000( مليون دينار”.

وأضاف البي�ان أن “التحقيق�ات األوليَّة يف عمليَّة 
�رٍة قضائيٍَّة  �َذت بموج�ب ُمذكَّ الضب�ط الت�ي ُنفِّ
كش�فت ع�ن بي�ع كمي�ة م�ن الربوتني الت�ي تم 
إدخاله�ا مخزني�اً منذ أكث�ر من ع�ام، فيما بقي 
القس�م األك�رب منها مكدس�اً ول�م يت�م اتخاذ أي 

إج�راء من قب�ل إدارة الرشكة العام�ة للتجهيزات 
الزراعية يف بابل بصدد إعالم مقر الرشكة يف بغداد 
بق�رب نفاذ مدة الصالحي�ة؛ لغرض الترصف عىل 
أساس ذلك”.وبيَّنت الهيئة، أنَّه “تمَّ تنظيم محرض 
ضبٍط أص�ويلّ باملضبوطات، وعرض�ه عىل قايض 

محكمة تحقيق الحل�ة املختصة بقضايا النزاهة؛ 
الذي أصدر أمراً بالقبض عىل مدير الرشكة العامة 
ة  للتجهيزات الزراعية يف بابل اس�تناداً ألحكام املادَّ
)340( م�ن قان�ون العقوبات، فض�اًل عن التحرز 

عىل املادة املوجودة يف املخازن”.

النزاهة تضبط أطنانًا من المواد منتهية الصالحية بمخازن زراعة بابل

الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في شهر

النفط يرتفع قبل اجتماعات أوبك

ق�رب  الذه�ب  أس�عار  ارتفع�ت 
أع�ىل مس�توى يف ش�هر، األربعاء، 
الرئي�س  ترصيح�ات  أحبط�ت  إذ 
االمريك�ي دونالد ترام�ب اآلمال يف 
التوص�ل إىل اتف�اق تج�اري رسيع 
مبدئي م�ع الصني، مما قدم الدعم 

ألصول املالذات اآلمنة.
التعام�الت  يف  الذه�ب  وارتف�ع 
الفوري�ة 0.3 باملئ�ة إىل 1482.02 
دوالر لألوقية )األونصة( وهو أعىل 

مس�توى منذ الس�ابع من نوفمرب 
ترشين الثان�ي، بينما صعد الذهب 
الوالي�ات  التعام�الت اآلجل�ة يف  يف 
 1487.90 إيل  باملئ�ة   0.2 املتح�دة 

دوالر.
وق�ال ترام�ب الي�وم األربع�اء إن 
االتف�اق م�ع الص�ني ق�د ال يتم إال 
بعد انتخابات الرئاسة األمريكية يف 

نوفمرب ترشين الثاني 2020.
وج�اءت ترصيح�ات ترام�ب بع�د 

واردات  ع�ىل  رس�وما  ف�رض  أن 
الصل�ب  م�ن  املتح�دة  الوالي�ات 
واأللومني�وم القادمة م�ن الربازيل 

واألرجنت���ني.
ترام�ب  تعليق�ات  وحف�زت 
املستثمرين عىل خفض انكشافهم 
عىل املخاطر، فيما واصلت األسهم 
بينما حوم  اآلس�يوية خس�ائرها، 
أدن�ى  ق�رب  األمريك�ي  ال�دوالر 
مستوى يف شهر، مما يزيد جاذبية 

الذهب.
النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنس�بة 
البالدي�وم عن�د  األخ�رى، اس�تقر 
بعدم�ا  لألوقي�ة  دوالر   1855.39
صعد ألعىل مس�توى ع�ىل اإلطالق 
عن�د 1861.71 دوالر يف الثاني من 

ديسمرب كانون األول.
إىل  باملئ�ة   0.3 البالت�ني  وتق�دم 
الفض�ة  وارتفع�ت  دوالر   912.46

0.4 باملئة إىل 17.22 دوالر.

صع�د النف�ط الي�وم األربع�اء قبيل 
األس�بوع  ه�ذا  ُتعق�د  اجتماع�ات 
حيث تبحث أوب�ك وحلفاؤها تمديد 
قي�ود ع�ىل اإلنت�اج لدعم الس�وق، 
بينم�ا أظه�رت بيان�ات للقطاع أن 

مخزون�ات النفط الخ�ام األمريكية 
تراجع�ت بأكث�ر م�ن املتوق�ع مما 

ساهم يف رفع األسعار.
لخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  ارتفع�ت  و 
القي�اس العاملي برنت 44 س�نتا أو 

0.7 باملئة إىل 61.26 دوالر للربميل.
وصعدت العق�ود اآلجلة لخام غرب 
 38 األمريك�ي  الوس�يط  تكس�اس 

سنتا أو 0.7 باملئة إىل 56.48 دوالر.
املص�درة  البل�دان  منظم�ة  وتع�د 

للب�رتول )أوبك( وحلف�اء من بينهم 
باس�م  املعروفة  املجموعة  روس�يا، 
أوب�ك+، للموافقة عىل خفض إنتاج 
النفط هذا األسبوع حني يجتمعون 

يف فيينا.

كش�ف مس�ؤول محيل يف محافظ�ة دياىل، االربع�اء عن موعد 
اعادة افتتاح معرب منديل الحدودي مع إيران رشقيَّ املحافظة.

وق�ال مدي�ر ناحية منديل وكال�ة مازن اك�رم ،ان “معرب منديل 
الح�دودي ب�ني العراق واي�ران س�يجري افتتاحه خ�الل فرتة 
وجيزة بعد اكمال مرحلة التاهيل واالعمار الجارية به واهمها 
اكساء الطرق الرئيس�ية والفرعية”، الفتا اىل ان “وترية العمل 

تجري بانسيابية الكماله يف اقرب فرصة”
واض�اف اك�رم، ان “اع�ادة افتتاح معرب منديل بعد اش�هر عىل 
اغالقه بقرار مبارش من رئاسة الوزراء سيحقق 3 ايجابيات يف 
آن واحد هي توفري مئات فرص العمل للعاطلني بش�كل مبارش 
باالضاف�ة اىل خلق توازن يف االس�واق من خ�الل توفري بضائع 
باسعار مناسبة ناهيك عن دفع اسواق منديل واملناطق القريبة 

منها لالنتعاش بسبب سوق العمل والحركة التجارية”.
وكان�ت معرب منديل الحدودي م�ع ايران اغلق بقرار مبارش من 
رئاس�ة الوزراء نظرا لوج�ود س�لبيات يف االداء والعمل وكثرة 

الشكاوي.

ديالى تكشف عن موعد افتتاح معبر 
مندلي الحدودي مع إيران

المالية النيابية: لم تصلنا موازنة 2020 
وقد تحسمها الحكومة الجديدة

أكدت اللجن�ة املالية النيابية، األربع�اء، ان موازنة 2020 
ل�م تصل الربملان وم�ا زالت عىل طاول�ة حكومة ترصيف 
االعم�ال، مبين�ة ان حس�م املوازنة قد يك�ون عن طريق 

الحكومة الجديدة.
وقالت عضو اللجنة سهام العقييل ، ان “الحكومة واجهت 
صعوب�ات كبرية يف اعداد موازن�ة 2020، يف ظل الدرجات 

الوظيفية التي تم اطالقها مؤخراً”.
وأضاف�ت العقييل، ان “موازنة 2020 ش�هدت الكثري من 
التغي�ريات املتواصل�ة من�ذ ب�دء الحكوم�ة باعدادها واىل 
يومن�ا هذا، حيث تحتاج الكثري م�ن التخصيصات املالية، 
ما دع�ا الحكوم�ة اىل البحث عن مص�ادر لتزويد املوازنة 
باملال الالزم لتغطية الحاجة وخاصة للدرجات الوظيفية 

الجديدة”.
وبين�ت ان “املوازن�ة لم تصل بعد اىل مجل�س النواب، وقد 
يكون الحسم عند تشكيل الحكومة الجديدة التي بدورها 
س�تنظر يف املوازنة وقد تجري تعديال عليها، لرتس�لها اىل 

الربملان من اجل التصويت عليها”.

الزراعة تمنع استيراد محصول البطاطا
أعلنت وزارة الزراع�ة، اليوم األربعاء، 
البطاط�ا،  محص�ول  اس�ترياد  من�ع 

عازية السبب إىل وفرته محليا.
لل�وزارة  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
حميد الناي�ف، يف بيان ، إنه »اس�تناد 
للصالحي�ات املخول�ة لوزي�ر الزراعة 
بمن�ع وفتح االس�ترياد يف ض�وء وفرة 
وش�حة املنتج الزراع�ي املحيل ووفقا 
ملا جاء يف كتاب مجلس الوزراء/ لجنة 
الش�ؤون االقتصادية، والذي نص عىل 
منع دخ�ول الس�لع املش�مولة باملنع 
وف�ق الروزنام�ة الزراعي�ة، حصل�ت 
املوافقة ع�ىل منع اس�ترياد محصول 
البطاط�ا ومن جمبع املنافذ الحدودية 

واعتبارا من 4/ 12 2019«.
وع�زا الناي�ف، ق�رار من�ع االس�ترياد 
ملحصول البطاطا، إىل »وفرته محليا«، 

موضح�ا، أن »الق�رار من�ح 10 اي�ام 
للمس�توردين الحاصلني عىل موافقة 
مسبقة والذين قاموا بإدخال جزء من 

االرس�اليات املس�توردة وذلك ملنحهم 
الوق�ت ال�كايف الس�تكمال م�ا تبق�ى 

منها«.
 وأش�ار إىل أن »عدد املحاصيل املوفرة 
االس�ترياد  م�ن  واملمنوع�ة  محلي�ا 
وص�ل اىل 20 محص�والً نباتي�ا،ً وهي 
والباذنج�ان  والخي�ار  )الطماط�م 
واللهان�ة والقرنابيط والج�زر والنبق 
والتم�ر  الصف�راء  وال�ذرة  والخ�س 
والبص�ل  والث�وم  والبطي�خ  والرق�ي 
االخرض والش�جر والرمان والش�ونذر 
والشلغم والعس�ل والبطاطا(، وثالثة 
منتج�ات حيواني�ة هي بي�ض املائدة 

والدجاج الحي والدجاج الكامل«.

البنك الدولي: خمس سكان العراق يعيشون حالة الفقر وربع الشباب يعانون البطالة
أك�د تقري�ر ملجل�ة الديجت�ال جورنال 
االمريكية ، االربعاء، بأن اهم املش�اكل 
يف  املتظاهري�ن  معظ�م  جلب�ت  الت�ي 
الع�راق اىل ش�وارع بغ�داد وغريها من 
املحافظات هي مشكلة الفقر املدقع يف 
واح�د من اكثر دول العالم ثراء بالنفط 
حيث يعت�رب ثاني اكرب مصدر للنفط يف 
منظمة اوبك.وذكر التقرير أن ” مشكلة 
الفقر واحدة من االس�باب التي جعلت 
املتظاهرين يتجاهلون استقالة رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي معتربين 
القض�اء  يف  فش�لوا  انه�م  انفس�هم 
ع�ىل الفس�اد املتف�ي ال�ذي يحرمهم 
العام�ة”. م�ن الوظائ�ف والخدم�ات 

وب�ني التقري�ر أن ” الع�راق يعاني من 
نظام رعاي�ة صحي�ة متدهورللغاية ، 
حيث تعان�ي املستش�فيات من نقص 

ش�ديد يف املع�دات وغالب�اً م�ا يتعرض 
األطباء للتهديد عىل أس�اس النزاعات 
السياس�ية أو القبلية”.وطبق�ا للبنك 

الدويل فانه “وعىل الرغم من أن العراق 
هو ثان�ي أكرب منتج للنف�ط الخام يف 
منظم�ة أوب�ك ، إال أن واح�ًدا من بني 
كل خمس�ة من س�كانها يعيشون يف 
فقر وتبلغ نس�بة البطالة بني الشباب 
الربع”.وواصل التقرير أن ” الحكومة 
يف الب�الد هي اكرب رب عم�ل عىل مدار 
عق�ود ، لكنه�ا تكافح مؤخ�رًا لتوفري 
وظائ�ف لع�دد متزايد م�ن الخريجني 
، حي�ث يش�كل الش�باب 60 باملائ�ة 
من الس�كان البال�غ عددهم حوايل 40 
مليون نس�مة ، والذين م�ن املقرر أن 
يزدادو بمق�دار 10 ماليني آخرين قبل 

عام 2030 “.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 120.500 دينارسعر بيع الدوالر = 121.500 ديناراألمريكي  56.78دوالر للبرميل برنت   62.24 دوالر.للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االربعاء 4 كانون االول 2019 العدد 2206  السنة العاشرة

أعلن�ت وزارة اإلعم�ار واالس�كان والبلديات العام�ة، اليوم 
االربعاء، عن املبارشة بتنفيذ مرشوع إنشاء جرس الكريعات 

العائم للمشاة يف بغداد.
وبحسب الوزارة، فإن املرشوع يتم تنفيذه عن طريق رشكة 
س�عد العامة وب�إرشاف دائرة الط�رق والجس�ورالتابعتني 
للوزارة بعد انج�از التصاميم الخاصة به من املركز الوطني 
لالستش�ارات الهندس�ية بكلف�ة تبلغ نح�و 17,934 مليار 
دينار.وذك�رت الوزارة، يف بيانها، ان ط�ول الجرس الذي ُيعد 
االول م�ن نوعه يف بغداد يبل�غ 246م وعرضه 7,2م ، ويضم 
ممايش جانبية بعرض 3أمتار لكال الجانبني فضال عن اربع 

اسرتاحات مكيفة ومؤثثة تطل عىل النهر.

المباشرة بتنفيذ جسر الكريعات 
العائم للمشاة في بغداد 

أعل�ن رئيس تحالف س�ائرون يف محافظة دياىل النائب 
بره�ان املعموري، األربع�اء، عن موافق�ة وزير العمل 
والش�ؤون االجتماعية عىل ش�مول 1500 عائلة براتب 

شبكة الحماية االجتماعية.
وق�ال املعموري يف بي�ان ، إنه “قدمنا طلباً رس�مياً إىل 
الس�يد وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة “باس�م 
برات�ب  عائل�ة   1495 ش�مول  لغ�رض  عبدالزم�ان” 

الحماية”.
وأضاف املعم�وري، أن “الوزير وافق عىل الطلب وأوعز 
بإجراء البحث امليداني تمهيداً لش�مولهم براتب شبكة 

الحماية االجتماعية”.

وزير العمل يوافق على شمول 1500 
االقت�صاديعائلة براتب الحماية االجتماعية
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المراقب العراقي/ متابعة...4
قال الرئيس االيراني الش�يخ حس�ن روحان�ي إن البالد 
تعي�ش تحت  ظروف الحظ�ر دون أن تكون لها يد فيه، 
وه�ذا الحظر ه�و نتيجة  تحري�ض الصهاين�ة والدول 
الرجعي�ة يف املنطق�ة والتنفي�ذ الجائ�ر من  قب�ل البيت 
االبي�ض .  ويف كلم�ة ل�ه يف امللتق�ى الوطن�ي الس�ادس 
والعرشي�ن للتأمني  والتنمية، أض�اف روحاني »لم يكن 
أمامنا إالاّ طريق الثب�ات واملقاومة  يف مواجهة االطراف 
الت�ي فرض�ت الحظر، ويف الوقت نفس�ه ل�م نغلق  باب 
الحوار، وبالتايل اذا كانوا مس�تعدين للتخلاّ عن الحظر 
فإننا  مستعدون للمفاوضات حتى عىل مستوى رؤساء 

دول مجموعة   1+5«. 

وكراّر الرئي�س روحاني موقف ايران وارصارها 
ع�ىل انه مت�ى م�ا  تخل�ت امريكا ع�ن الحظر 
الظالم واالرهابي الذي فرضته عىل ايران،  عند 
ذلك يمكن لق�ادة مجموعة 5+1 ان يجتمعوا 

دون أياّ مانع من  إيران«  . 
وخت�م »البد أن يعلم الجمي�ع اننا يف قضية 
الحظر لم نكن البادئ�ني ولم  يكن لدينا اي 
تقص�ر ولم نمارس العناد، وهذا امر مهم 
الن البع�ض  يلقي يف اذهان الش�باب باننا 

ن�راّ عىل العناد يف ح�ني ان االمر 
ليس  كذلك واننا سحبنا هذه 

الحجة من أيديهم«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
التاب�ع  النم�ر  ث�وار  موق�ع  أعل�ن 
للمعارض�ة الس�عودية يف القطي�ف 
ع�ن  اس�تمرار الع�دوان الس�عودي 
التعس�فية  أس�اليبه  بممارس�ة 
ض�د  املواطنني الش�يعة، مؤك�دا أن 
جالوزته تعتدي عىل النس�اء وتنتهك 
 حق�وق اإلنس�ان، فيم�ا اش�ارت اىل 
ان نظ�ام الحكم اليحاس�ب عىل تلك 
 االنتهاكات، يأتي ذل�ك ردا عىل قيام 
العدوان باختطاف س�يدة وابنتها  يف 

العوامية. 
وأك�دت املعارض�ة أن الع�دوان الذي 
ينتهك حرمة النساء اليستحق  البقاء 

عىل رأس هرم السلطة. 
وقال املوقع، يف بيان تابعته »املراقب 
�عودية  العراق�ي« إن »الُحكومة  السُّ
مس�تمرًة بسياس�ة انتهاك وس�لب 
واالعتق�االت  التعس�فية  الحق�وق 
لآلب�اء أو األزواج أو األبناء أو املُعيل، 
محاولًة بذلك تدمر  األرسة واملجتمع، 
يف ظ�ل غي�اب التاّضام�ن الحقيق�ي 
املطل�وب من قبل  املجتمع مع عوائل 
املُعتقلني واملُعتقالت، إضافًة إىل عدم 
وجود  جه�ٍة لتقديم الش�كاوى ضد 
تل�ك األجه�زة االس�تبدادية، كجهاز 
رئاس�ة  أم�ن الدول�ة ال�ذي ينته�ك 
حقوق اإلنسان ويهتك األعراض، وال 
تتم  محاس�بة جالوزته كونهم تحت 
غطاء سلمان عبد العزيز آل سعود«  . 

آل  »ج�الوزة  أن  اىل  ولف�ت 
س�عودأقدموا عىل اختطاف »السيدة 
وطفلته�ا   إيمانمحمدارحيمان�ي« 

البالغ�ة عام�ني م�ن س�وق مياس 
وس�ط  القطيف، وتم خالل ساعات 
االختط�اف  عملي�ة  م�ن  مع�دودة 

والرتهيب  والرتويع للطفلة وأمها«. 
وب�ني أن »الس�يدة إيمان م�ن أهايل 
بلدة العوامية، والجدير بالذكر  أيضاً 
أنها ابنة الشهيد أبو عادل ارحيماني 
ال�ذي قتل برصاص ق�وات  الطوارئ 
الس�عودية يف أيام الحصار عىل بلدة 

العوامية يف شهر آيار   2017م«. 
�عودية  وأض�اف أن »الُحكوم�ة السُّ
التي تعتدي وتنتهك أعراض النس�اء 
 ال تس�تحق البق�اء يف الحك�م، ب�ل 

ينبغي محاسبتها ملا ترتكب من 
 جرائ�م ض�د اإلنس�انية، كما 

أن م�ا تقرتف�ه م�ن جرائم 
وانتهاكات دليٌل  عىل قمة 

بالقي�م  االس�تخفاف 
الدينية واإلنسانية«  . 

أن  اىل  وأش�ار 
»الُحكومة التي تعتقل 
أع�راض  وتنته�ك 
كل  النس�اء  تجاوزت 
الح�دود، واس�تباحت 
الحرم�ات، ولك�ن  كل 
ماذا بعد قيام  الحكومة 

الجائرة باعتقال النساء 
وانته�اك  وتعذيبه�ن 

أعراضه�ن؟! هل  ينتظر كل 
رج�ٍل اعتق�ال ام�رأة من أهل 

بيته واالعتداء عليها لرفض  تلك 
األساليب والقائمني عليها؟ !  « 

ف�اء واألح�رار هم  واعت�ر ان »الرشاّ

الذي�ن  يرفضون من يعتقل النس�اء 
 ويم�س كرامته�م ويعت�دي عليهن 
ويعرِّضه�ن للتعذي�ب والتحرش. إنَّ 
 من يسكت عن هذه الجرائم النَّكراء 
وآثم�اً  مذنب�اً  يك�ون  ال  املُس�تمرة 
 فحس�ب، بل يكون رشيكاً يف انتهاك 
األع�راض، فالس�كوت بمثابِة  ضوٍء 
أخرٍض ُيرشعن انته�اكات الُحكومة 

وجرائمها«. 
س  ر يم�ا و

عمليات�ه  الس�عودي  الع�دوان 
املواطن�ني  ض�د  االس�تبدادية 
 الس�عوديني الش�يعة، حي�ث يق�وم 
أس�اس  ع�ىل  اعتق�االت  بعملي�ات 
طائفي  وإصدار اح�كام جائرة ضد 
األف�راد، فضال عن القي�ام بعمليات 

اختطاف  بحق الرجال والنساء. 
ويأتي ذل�ك يف وقت أعربت منظمات 
دولية ع�ن إدانتها لعملي�ات  القمع 
أه�ايل  بح�ق  الس�عودية  يف 

القطيف. 

روحاني: إيران لم ُتغلق باب المفاوضات ومستعدة 
للتحاور مع دول   1+5  دولي دوليعربي  عربي 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
صحيف�ة  يف  األمرك�ي  الكات�ب  رأى 
»نيوي�ورك تايمز« توماس  فريدمان أن 
األمركيني يترفون بالعقلية القبلية، 
الديمقراطي�ني  والجمهوري�ني  وأن 
�ا غالب او  يتنافس�ون ع�ىل قاع�دة إماّ

مغلوب. 

وش�به الكات�ب يف مقاله ال�ذي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ترام�ب   «بالحكام 
املس�تبدين« يف الرشق األوس�ط »الذين 
يحاول الش�عب  التخل�ص منهم«، عىل 

حداّ قوله«  . 
وأش�ار الكات�ب اىل أن »ترامب يتجاهل 
نفس�ه  ويحي�ط  القان�ون  س�لطة 

  «باملتملقني« و«املخادعني«. 
ولف�ت فريدم�ان اىل أن�ه يتوج�ب عىل 
أم�ركا البحث عن س�بل للتعاون   «مع 
املتظاهري�ن« يف »م�رشوع التعددية«، 
خ�الل  الدبلوماس�ية  م�ن  وذل�ك 
»اإلبداعية«، مش�دًدا عىل رضورة عدم 

تخلاّ واشنطن  عن املنطقة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
من�ذ اعتم�اد الرمل�ان األوروبي ق�رارا حول وض�ع الحريات يف 
 الجزائ�ر يوم الخمي�س 28 ترشي�ن الثاني، تزاي�دت الهجمات 
اللفظية  من مس�ؤويل النظام الجزائري ووسائل اإلعالم املوالية 
له ض�د  املعارضني لالنتخابات الرئاس�ية التي س�تجري يف 12 
كانون األول  الجاري، من خالل اللعب عىل موضوع التواطؤ مع 

املصالح  األجنبية التي تسعى إىل إحداث الفوىض يف البالد . 
الجن�رال  »اس�تنكار  إىل  الفرنس�ية  لومون�د  وأش�ارتصخيفة 
أحم�د قاي�د  صال�ح ، قائ�د الجيش، والرج�ل الق�وي يف البالد، 
مرة أخ�رى، يوم  الثالثاء، ملا وصفها ب�� »املكائد التي تحدث يف 

مخترات املؤامرة  يف الخارج” و”أساليب الخيانة واالضطرابات 
الداخلية«. 

وزي�ر الداخلي�ة الجزائ�ري صالح الدي�ن دحمون، م�ن جهته، 
وخ�الل  كلم�ة ألقاها أم�ام لجنة الش�ؤون القانوني�ة اإلدارية 
يف الغرف�ة العلي�ا  للرملان الجزائ�ري، ذهب إىل ما ه�و أبعد من 
ذل�ك بكثر، حني أطلق  ع�ىل معاريض االنتخاب�ات أوصافاً غر 

مسبوقة، مثل “خونة”  و”مرتزقة” و”شواذ ” و”مثليني .” 
وتحدث دحمون عما اعترها “حملة الفكر االستعماري الذي ال 
يزال  يس�تخدم فيه بعض من أوالد الجزائر أو أشباه الجزائريني 

من خونة  ومرتزقة وشواذ ومثليني«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كشفت مصادر لبنانية أن شكل الحكومة 
الجديدة أصبح متفقا عليه  نهائيا بحيث 
تك�ون حكوم�ة  تكنو-سياس�ية من 24 

وزيرا . 
وقالت املصادر لصحيف�ة »الجمهورية« 
اللبناني�ة يف عددها الصادر  اليوم األربعاء 
وتابعته�ا »املراقب العراق�ي« إن »اتفاقا 
حص�ل ع�ىل  ترش�يح املهن�دس س�مر 
الخطي�ب لرئاس�ة الحكوم�ة الجدي�دة، 
وس�تبقى  وزارة املالي�ة فيه�ا للطائف�ة 
الش�يعية، ومن حصة نبي�ه بري تحديداً، 

ي األحزاب وزراء الدولة فيها«  .   وتسماّ
وأش�ارت املص�ادر إىل أن�ه »فيم�ا يتعلاّق 
كل  حس�ب  فيعياّن�ون  باالختصاصي�ني، 

اختصاصه يف الوزارة املناس�بة، الفتة إىل 
أن�ه تقرر ت�رك  بعض تفاصي�ل الرتكيبة 
الحكومي�ة للرئيس املكلف، ألن املهم اآلن 
 ه�و إنج�از االستش�ارات بغي�ة تنفيس 

االحتقان«  . 
وقالت املصادر إن »حظوظ هذه الحكومة 
أصبح�ت متقدمة، خصوص�ا  بعد اعالن 
جران باس�يل الخروج منه�ا، وهذا كان 
رشط رئي�س  الحكومة املس�تقيل س�عد 
الحريري العازف عن قبول التكليف حتى 
 تك�ون مقبول�ة لدى الش�ارع الذي كانت 

عودة باسيل ستستفزه«. 
وأضاف�ت »إذا كان الحري�ري ق�د اختار 
الخ�روج م�ن الحكومة ليضم�ن  خروج 
باس�يل ال�ذي رب�ط مص�ره الحكوم�ي 

ب�ه، فإن�ه -أي الحريري-  أك�د للمعنيني 
أنه س�يقداّم كل التس�هيالت ل�إرساع يف 
ي يف عدادها وزراء  تشكيل حكومة  يس�ماّ
تكنوق�راط  دون سياس�يني، ويدعمها يف 
 العمل الدقيق والجباّار الذي س�تقوم به يف 

هذه املرحلة الصعبة«. 
ووف�ق الصحيفة »تحدث�ت معلومات أن 
الحكوم�ة التي س�تتكون م�ن 24  وزيراً 
س�يكون بينه�م س�تة وزراء دول�ة م�ن 
السياس�يني، وقد حسمت  بعض األسماء 
ومنه�ا س�ليم جريصات�ي، محمد فنيش 
وعل حسن خليل،  عىل أن يسمي الحريري 
وزيراً سياسيا، إىل وزيرين آخرين لتكتمل 
 ه�ذه املجموعة قبل االتفاق عىل اس�ماء 

الوزراء االختصاصيني  ال�18«. 

تايمز: أميركا تتصّرف بالعقلية القبلية نيويورك 

: النظام الجزائري يصّعد لهجته ضد المحتجين لوموند 

لبنانية: الحكومة الجديدة ستكون »تكنو-سياسية«  صحيفة 
من 24  وزيرا

»اليونسيف« مصدومة مما حدث في تل رفعت السورية

تقرير: التحقيق في عزل ترامب يعرض أدلة هائلة ضده

المراقب العراقي/ متابعة...
املتح�دة  األم�م  منظم�ة  أعرب�ت 
للطفولة »يونيسف« عن »صدمتها 
أطف�ال   8 الستش�هاد   وحزنه�ا« 
نتيجة االعتداء ال�ذي نفذته مؤخراً 
م�ن  الرتك�ي  النظ�ام   مرتزق�ة 
التنظيمات اإلرهابية عىل مدينة تل 
رفعت  بريف حلب الشمايل، مشددة 
عىل أن الذين يقتلون األطفال عمداً 

 سيتعرضون للمساءلة . 
وأع�رب املدير اإلقليم�ي للمنظمة 
يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا 
»رأي  صحيف�ة  نقلت�ه  بي�ان   يف 
الي�وم« اإللكرتوني�ة األردني�ة عن 
  »الصدم�ة والح�زن« إزاء تقارير 
تفي�د »بمقت�ل« ثماني�ة أطف�ال 
وإصاب�ة  ثمانية آخري�ن بجروح 
إث�ر هجمات عىل بل�دة تل رفعت 

شمال حلب«  . 
وأوض�ح يف بيانه، أن جمي�ع األطفال هم 
دون س�ن الخامس�ة ع�رشة،  مش�راً إىل 
أن�ه بهذه الهجم�ات يصل ع�دد األطفال 
الشهداء يف شمال  سورية إىل 34 عىل األقل 

خالل األربعة أسابيع املاضية . 

إىل  ولفت 
أن�ه خالل نحو تس�عة أعوام م�ن الحرب 
اإلرهابية التي تش�ن  عىل سورية، لم يكن 
هن�اك أيَّ اعتبار للمبدأ األس�ايس لحماية 

 األطفال . 

حث�ت  و
املنظمة األطراف املتحاربة يف سورية عىل 
حماية األطفال  يف كافة األوقات، وشددت 
عىل أن »األطفال ليس�وا هدفاً، وأن أولئك 
 الذين يقتلون األطفال عمداً سيتعرضون 

للمساءلة .» 
وأول م�ن أم�س، ق�ال مص�در 
عسكري يف تريح نقلته وكالة 
  »س�انا«: إن »مرتزق�ة االحتالل 
الحقد  اعت�دوا بقذائ�ف  الرتكي 
 واإلرهاب عىل بل�دة تل رفعت يف 
الريف الش�مايل ملدين�ة حلب ما 
 أدى إىل ارتقاء 9 شهداء بينهم 8 

أطفال وجرح 16 آخرين .» 
اإلرهابية  التنظيمات  وتستهدف 
عفري�ن  مناط�ق  يف  املنت�رشة 
وإع�زاز  املحتل�ة والوقع�ة بريف 
الش�مايل بش�كل متك�رر  حل�ب 
رفع�ت  بالقذائ�ف  ت�ل  مدين�ة 
والصواري�خ األم�ر ال�ذي ي�ؤدي 
إىل وق�وع ضحاي�ا وإصابات  بني 

األهايل . 
مكت�ب  اس�تنكر  ذل�ك،  بم�وازاة 
مف�وض اللجنة الدولي�ة لحقوق 
األوس�ط،  ال�رشق  اإلنس�ان  يف 
هيثم أبو س�عيد يف بيان ل�ه، نقلته وكالة 
  »ه�اوار« الكردية املجزرة الت�ي ارتكبتها 
ق�وات االحت�الل الرتك�ي  ومرتزقت�ه من 

اإلرهابيني يف تل رفعت . 

المراقب العراقي/ متابعة...
خلص التقري�ر النهائي للتحقيق، الذي أجراه مجلس النواب 
األمرك�ي  بحق رئي�س الوالي�ات املتح�دة، إىل أن األدلة التي 
يمك�ن أن ت�ؤدي إىل  عزل دونال�د ترامب الس�تغالله منصبه 
لغايات ش�خصية وعرقلت�ه عمل  الكونغرس وس�ر العدالة 

“هائلة .” 
واتاّه�م التقري�ر، الواق�ع يف 300 صفحة، وال�ذي يفرتض أن 
يشكل  أساساً إلطالق إجراءات عزل الرئيس األمركي، ترامب 
بتعري�ض  األمن القوم�ي للخطر وبممارس�ة جهود ال مثيل 
له�ا لعرقلة التحقي�ق  يف اتاّهامات له بالضغط ع�ىل أوكرانيا 
لتشويه سمعة جو بايدن،  املرشح الديموقراطي األوفر حظاً 

ملواجهته يف االستحقاق الرئايس  املقبل . 
وج�اء يف التقري�ر أن »التحقيق الرامي لع�زل الرئيس خلص 
إىل أن  ترامب التمس ش�خصياً وم�ن خالل عنارص من داخل 
�ل حكومة أجنبية  الحكوم�ة  األمركي�ة أو من خارجها تدخاّ
هي أوكرانيا لتعزيز  فرص فوزه بوالية رئاس�ية ثانية” العام 

املقبل . 

وتابع التقرير أن »الرئيس وضع مصلحته الش�خصية فوق 
املصال�ح  القومي�ة للوالي�ات املتح�دة، وس�عى إىل تقويض 

صدقي�ة االنتخاب�ات  الرئاس�ية األمركي�ة، وع�راّض األم�ن 
القومي األمركي للخطر«. 

والتقري�ر، الذي ستس�تند إلي�ه اللجن�ة القضائية يف مجلس 
النواب  إلعداد قرار اتهامي رسمي أو إطالق إجراءات العزل يف 
األسابيع  املقبلة، يحدد مخالفتني أساسيتني ارتكبهماترامب . 
فهو يتاّهم بادئ األمر الرئيس األمركي بأنه اش�رتط لتقديم 
مس�اعدة  عسكرية إىل أوكرانيا وعقد لقاء ثنائي مع رئيسها 
 فولوديمرزيلنس�كي أن تفتح كييف تحقيق�ات ذات دوافع 
سياس�ية بحق  أش�خاص بينهم ج�و بايدن، نائ�ب الرئيس 

ح  لالنتخابات الرئاسية املقبلة .  األمركي السابق، واملرشاّ
كذل�ك يتاّه�م ترام�ب بأن�ه س�عى إىل عرقل�ة التحقي�ق يف 
الكونغ�رس  برفضه تزويد املحققني وثائق ومنع ش�هود من 

املثول وتهديد بعض  من مثلوا . 
وخلص التقرير إىل أن »األدلة عىل سوء سلوك الرئيس هائلة، 
 وكذل�ك األدلة ع�ىل عرقلته عمل الكونغرس«، مش�را إىل أنه 
»م�ا من  رئيس آخ�ر بلغ ه�ذه الدرجة من ازدراء الدس�تور 

وصالحيات  الكونغرس يف ممارسة الرقابة«. 

جالوزة آل سعود يختطفون امرأة وابنتها في القطيف

المعارضة السعودية: الحكومة التي تعتدي 
على النساء ال تستحق  البقاء

المراقب العراقي/ متابعة...
يف إط�ار اعت�داءات الكي�ان الصهيوني، حلق 
الط�ران الحرب�ي  الصهيون�ي صب�اح الي�وم 

االربعاء فوق مدينة بروت . 
وقال�ت مص�ادر أمني�ة لبناني�ة، إن الطران 
الحرب�ي اإلرسائي�ل حلاّق  عىل علو متوس�ط 

فوق العاصمة بروت . 
وافادت التقارير الواردة من جنوب لبنان، بأن 
قوة صهيونية  مدعومة بسيارتني عسكريتني 

مش�طت الطريق العس�كري املحاذي  للسياج 
الح�دودي ما بني تالل الوزاني ووادي العس�ل 
م�رورا بالغج�ر  والعباس�ية وعم�ل عن�ارص 
الدورية عىل تفقد أجه�زة املراقبة املثبتة  عىل 
هذا الس�ياج قابل�ه حركة ناش�طة لدوريات 
الجي�ش اليونيفي�ل يف  نق�اط قريب�ة من هذا 
الخ�ط ملراقب�ة الوض�ع تحس�با ألي ط�ارئ 
وخاصة  يف محاور عني عرب املجيدية ومزرعة 

بسطرة«. 

الطيران الصهيوني يحلق فوق بيروت

المراقب العراقي/ متابعة...
، عنر  أص�در معتقل�و مبنى 12 يف س�جن ج�واّ
2،بياًن�ا ح�ول م�ا وصل�ت  إليه أح�وال املرىض 
املصاب�ني بأم�راض جلدياّ�ة، ومنه�ا الج�رب، 
�دوا أناّ الكيان  من�ذ  أكثر من 5 أش�هر، حيث أكاّ
الخليف�ياّ إضافة إىل عدم  عالجهم فإناّه يقابلهم 
بالتهدي�د والوعي�د والعقاب بالعزل وبوس�ائل 

 قمعياّة متعداّدة . 
وجاء يف البيان الذي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
»نح�ن معتقل�ني  س�جن ج�و املرك�زي مبن�ى 
12عنر 2 نعاني من حساسية مفرطة  وشديدة 
جداً اصابتنا منذ حوايل 6 أش�هر وال زالت حيث 
وصل عدد  امل�رىض واملصابني يف عنر 2 اىل اكثر 
من 70 مص�اب والعدد يف  ازدياد رسيع بس�بب 
االهم�ال الطبي م�ن قب�ل وزارة الداخلية التي 
 قابل�ت مطال�ب املرىض بعرضهم ع�ىل الطبيب 
االخصائي لهذه  االمراض التهديد تاره استحقار 

و باالس�تهزاء تارة اخرى حيث قاموا  بمعاقبة 
كل من يطالب بالعالج بعدة اساليب منها تقييد 
اليدي�ن  والرجل�ني واالجب�ار عىل الوق�وف ملده 
س�اعات طويله تصل اىل عرش  ساعات يف بعض 

الحاالت وهناك كامرات مراقبة«. 
وأضاف أن »من األس�اليب هو بعثرة محتويات 
زنزان�ة املص�اب  ومص�ادرة بع�ض ممتلكات�ه 
باسم تفتيش بنية االنتقام و العقاب  الجماعي 

ملعتقلني الزلزال«. 
وتابع أن »األس�لوب األخر هو نقل من يطالب 
بعرض�ه ع�ىل الطبي�ب  اىل الس�جن االنف�رادي 
بمس�مى الع�زل الصح�ي ولك�ن البيئ�ة هناك 
س�يئة  وقذرة وتنترش فيها الحرشات والفرئان 
وترسي�ب املياهبغ�ض النظ�ر  عن ع�دم توفر 
الع�الج املعاق�ب يظ�ل هن�اك مقي�د الرجل�ني 
واليدين كما  ت�م التعامل مع املصابني باالهمال 

االستحقار«. 

معتقلو مبنى 12 في سجن جو: النظام الخليفّي 
يعاقب المرضى فينا  بدلاً من عالجهم
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الهدف املركزي لإلصالح والتغيري الذي يرفعه شباب التظاهرات” 
ارحل�وا  جميع�اً ” واملقص�ود طبع�ا ، الطبقة السياس�ية الرثة 
والنّهابة ، التي أودت  بالبالد والعباد اىل كل هذا الخراب ، وفتحت 
اب�واب الطرق املجهولة  بس�بب تعاملها العنف�ي املبالغ فيه مع 
حركة االحتجاجات والتي أدت اىل  اكثر من 500 شهيد ونحو 15 

ألف جريح غالبية اصاباتهم خطرية .  
وقف�زاً عىل ه�ذه الحقيق�ة الجلي�ة والواضح�ة املعال�م ، يريد 
رئيس الربملان  محمد الحلبوس�يأن يظهر بمظهر الحمل الوديع 
واملهديء والعازم عىل تبني  شعارات التغيري من ساحات الحرية 

واالنتفاض !  
لكن�ه بس�بب الغباء الس�يايس ، يق�دم أنصاف حل�ول أو حلوالً 
ترقيعي�ة أو  التفاف�ا ع�ىل مطال�ب املتظاهري�ن يف س�احاتهم 
، فيس�لق لن�ا س�لق البي�ض  مقرتح�ات مش�اريع لالنتخابات 
واملفوضي�ة ، يتمس�ح به�ا ش�باب س�احات  التحري�ر ، وكيف 
اليفعلون ذلك وهو العازم عىل تمرير قانون انتخابات  محجوزة 
نصف مقاعده للطبقة السياس�ية املرفوضة من ش�باب حركة 
 االحتج�اج الواس�عة والتي قدم�ت وتقدم الضحاي�ا عىل مذابح 

الحرية  والتغيري التي ينشدونها .  
وم�ن فرط هذا الغباء ، يعتقد الحلب�ويس ، أن تمريراته الجديدة 
تشبه  التمريرات السابقة حني كان مع جوقة صفقاته ينفردون 
به�ا بالقرار  الترشيع�ي يف البالد ، وهو عىل مايبدو غري مدرك ان 
القرار انتقل اىل  ساحات اخرى ، هي ساحات الخيام التي نصبت 

الجل اقتالع طبقة الفساد  والقتل هذه وهو ليس ناجيا منها !  
ويش�تغل الحلب�ويس ، ال�ذي ج�اء بصفقة محاصص�ة ازكمت 
االن�وف ، يف  الوق�ت ب�دل الضائع ، مح�اوال الخ�روج بمنجيات 
وضعه الس�يايس  والش�خيص معا باس�تعراضات بهلوانية من 
منصة الربملان والزي�ارات  الفضائحية التي يعتقد انها قد ترمي 
ل�ه بطوق النجاة من امواج التغيري  الت�ي تتهادى خطوة خطوة 

بنجاح وثبات .  
ومثلما نصحنا الس�يد ع�ادل عبد املهدي باالس�تقالة مع بداية 
حركة  االحتجاج�ات ، وقلنا ان حارض الحراك غري الذي س�بقه 
، وان علي�ه ان  يحفظ ماء وجه�ه وان اليتحمل وزر الدماء التي 
ستس�قط ، لك�ن الرجل  أرص ع�ىل الوصول اىل املرحل�ة التي تم 
فيه�ا طرده من املنصب دون  أس�ف وال حرسة تالحقه رصخات 

الضحايا وتنتظره سوح القضاء الشعبي  العادل !  
واليوم نقدم النصيحة نفس�ها للسيد محمد الحلبويس ، ونقول 
له انه قد  تلمس بكل حواس�ه ، كيف ان ش�عار ” نزع الس�رتة ” 
لم يهضمه الش�باب  فأعادوها له ، بل البس�وها اياه مرّة اخرى 

وقالوا له بالحرف الواحد :  
ارحل …  

حقيق�ة ينبغي ان يفهمه�ا الحلبويس وكل الطبقة السياس�ية 
الت�ي احكمت  قبضتها عىل البالد والعباد طيلة س�تة عرش عاما 
مخزون�ة يف ذاك�رة  العراقيني ، بالعن�ف والطائفية واللصوصية 
وبي�ع الوطن كخردة للمش�رتين  الواقفني ع�ىل ابوابه بل داخل 
ح�دوده ، حقيق�ة ان وجودهم لم يعد مرغوب�اً  فيه ، وان حركة 
االحتجاج�ات نزع�ت عنه�م كل ” الرشعي�ة ” التي  يتش�دقون 
ويقنعون انفسهم بها ، وان عليه وعليهم اتخاذ القرار الصحيح 
 بمغ�ادرة س�احة الخ�راب ال�ذي صنع�وه بأياديه�م وتركها اىل 
الش�باب  املنتفض الذي صنع يف س�احة التحرير نموذجا للدولة 
املواطنية القادمة  ، ففي س�احات التحرير تم القضاء املربم عىل 

املرحلة السوداء التي  وضعوا البالد فيها !  
نع�م نصيح�ة نقدمها للحلب�ويس ب�أن يلملم أوراق�ه ويرحل ، 
بانتظار قرار  الشعب العادل بمحاسبة كل هذه الطبقة ، فراداى 
وجماع�ة ، ع�ىل كل  الخراب الذي س�ببوه للب�الد بالنهب املنظم 
وضياع الوطن والدم الذي سال  يف ساحات وطرق وازقة البالد !  

لي�س اقل م�ن الرحي�ل للحلبوسيوأش�باهه، كي ينظ�ر قضاء 
الش�عب الق�ادم ،  ع�ىل االق�ل بالنظ�ر بع�ني الرحمة ع�ىل آخر 
قراراته�م بمغادرة مواقع  املس�ؤولية التي لم يكونوا عىل قدرها 

وحجمها ، وإفساح املجال لعهد  عراقي جديد

ماذا ينتظر الحلبوسي 
كي يرحل ؟ ! 

بقلم / عامر القييس

ُمعادالت »التموضع« األميركي التي أطلّت برأسها تحتل حيِّزًا هامًا في  إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
ة  ومؤّشرات تحّرك البيت األبيض لتسوياٍت  سياسيٍة مع الصين في ما يخّص التباُدل التجاري وَخْفض حدَّ

ٍة  العقوبات  والرسوم التجارية بين الطرفين، ظهرت مؤّخرًا في تصريحات األخير  على أكثر من منصَّ
إعالميٍة نشرتها وكالة »بلومبيرغ« اعتبر فيها أن  المناخات السياسية بين البلدين بدأت تتَّجه تدريجًا نحو 

فك الُعقد التي  أسهمت في توتير العالقات التجارية  . 

بقلم/ بسام رجا
وإْن أخ�ذت بك�ني ببعض ه�ذه املالِمح إال 
أنه�ا َحِذرة م�ن االنفتاح عىل  واش�نطن يف 
ظ�ّل التدّخ�الت األمريكية يف هون�غ كونغ، 
وكذل�ك نرش القواع�د  الصاروخية يف كوريا 

الجنوبية  . 
وم�ا يش�هده بح�ر الص�ني الجنوب�ي من 
الق�درات الصيني�ة  مح�اوالت الح�د م�ن 
 واملس�احات الحيوي�ة التي من ش�أنها أن 
توّفر ش�بكة أمان ملرشوع »طريق  الحرير« 
للتع�اون اآلس�يوي واألورايس، تنظ�ر إليه 
بكني عىل أنه خطوة  مدروس�ة من الرئيس 
ترام�ب وه�و عىل أعت�اب أج�واء انتخابية 
يف الع�ام   2020 للتخفي�ف من ح�ّدة التوّتر 
يف ش�مال رشق آس�يا وجنوبه�ا الرشق�ي 

 ووسطها  . 
ويبدو أن اإلدارة األمريكية التي فتحت النار 
عىل معظم رشكائها  السياسيني والتجاريني 
بدأت ُتعيد خط�وط الوصل عىل ناٍر هادئة، 
وه�ي  التي ترقب ترصيح�ات بعض القادة 
األوربيني واالس�تياء م�ن التهدي�دات  التي 
ُتطلَق من واشنطن بني الحني واآلخر حول 
أم�ن أوروب�ا وما توّف�ره  الوالي�ات املتحدة 

األمريكية من اس�تقراٍر يشّكل حلف الناتو 
رأس حربت�ه،  م�ا دف�ع الرئي�س الفرنيس 
ترصيح�ه  إط�الق  إىل  ماك�رون  مانوي�ل 
الش�هري  حول املوت الدماغي للحلف، وهذا 
الترصيح خلق حاالً من التضاُرب يف  االتحاد 
ح ُقطب�ه الرئيس عىل  األوروب�ي ال�ذي رصَّ
لسان املُستش�ارة  األملانية أنجيال مريكل أن 
الحلف رضورة لالتحاد األوروبي والتنسيق 

يف  هيئاته عىل مستويات ُعليا  . 
ل�إلدارة  السياس�ية  املُع�ادالت  أن  وم�ع 
األمريكي�ة وق�راءة إدارة الرئي�س  ترام�ب 
ال تذه�ب إىل التهدئ�ة يف ملفات ُمتش�اِبكة 
وعىل رأسها االنسحاب  من االتفاق النووي 
اإليران�ي وإحراج موّقعيه مع طهران إال أن 
بعض  االس�تجابة إلمكانية تدوير الزوايا يف 
امللف النووي ظهرت بعض  مؤرّشاتها وفق 
ترصيحات وزي�ر الخارجية األمريكي مايك 
بومبي�و ال�ذي  ق�ال: »إن واش�نطن تدرس 
ُمقرتح�ات الرئي�س الفرن�يس ح�ول الحّد 
م�ن  العقوب�ات وَمْنح بعض االس�تثناءات 
لتصدير النف�ط اإليراني«، ما رّد عليه  وزير 
الخارجي�ة اإليران�ي محم�د ج�واد ظريف 
بالقول إن املُقايض�ات لن تحّل  التهرّب من 

اإليف�اء بااللت�زام األمريكي ال�ذي يعلن أنه 
س�يواصل حصار  الجمهورية اإلسالمية يف 

إيران  . 
وه�ذه الحل�ول الجزئي�ة تدخل م�ن نافذة 
االلتف�اف ع�ىل االتفاق ولي�س  الوصول إىل 
حل�وٍل تضم�ن حق طه�ران وف�ق االتفاق 
�ع يف عه�د  إدراة الرئيس األس�بق  ال�ذي وقِّ

باراك أوباما . 
حراك ُمتواَصل لَعَجلة السياسية األمريكية 
يف تج�اوز َس�ْيل القضاي�ا  واملش�اكل التي 
أوجدتها إدراة الرئي�س ترامب، وهي ُتدِرك 
أنها غري قاِدرة  عىل فرض سياسة االحتواء 
كس�ابق عهده�ا م�ع صع�وٍد اقتص�ادي 
وس�يايس  كبريين للصني والهند وروس�يا، 
م�ن  واش�نطن  رشكاء  بع�ض  وتملُم�ل 

 السياسات الحمائية  . 
هذا املشهد قرأه بدّقة الرئيس األمريكي الذي 
يعترب أن قوَّة أمريكا يف  امتدادها وحضورها 
العس�كري واالقتصادي يف العالم، والعودة 
إىل م�ا  طرحه ثعل�ب السياس�ة الخارجية 
األس�بق هنري كس�ينجر وكذلك ُمستشار 
الرئي�س كارت�ر  القوم�ي يف عه�د   األم�ن 

زبيغنيفربيجينسكي  . 

إىل  الوص�ول  محاول�ة  م�ن  ع  ُي�رسِّ وم�ا 
مناخ�ات »ثق�ة« ه�و اله�روب إىل  األم�ام 
من ملف�اٍت ثقيل�ة ُتح�ارِص إدارة الرئيس 
ترامب بعد أن فتحت النار  عليه من الحزب 
الديمقراطي وكتلته الربملانية يف الكونغرس 
لس�حب  الثقة بعد توجيه رزم�ة من الّتهم 
أكثره�ا تفاعالً ضغ�وط األخريعىل الرئيس 
 األوكران�ي زيلينس�كي إلدان�ة ج�و بايدن 
املُرّش�ح الديمقراط�ي للرئاس�ة يف  قضايا 

تبييض أموال تخّص نجل جو بايدن . 
ووفق التقدي�رات أن البي�ت األبيض وضع 
س�يناريوهات عدَّة لإلفالت م�ن  الّتهم ولن 
تس�تطيع نان�يس بيلويس رئيس�ة مجلس 
النواب أن تخرجه من  حلم الرئاسة الثانية . 

وال يعن�ي م�ا طرحن�اه س�الِفاً أن الرئيس 
تبيي�ض  صفحت�ه،  إىل  يدف�ع  األمريك�ي 
واملب�ارشة بسياس�اٍت اس�رتاتيجيٍة تقفل 
بواب�ات فتحه�ا منذ بداية  عه�ده الرئايس، 
بل إنه ينظر إىل مرحل�ة الخطوات القادمة 
التي تقّدمه  للناِخب األمريكي عىل أنه يدخل 
مرحلة انتخابية جديدة بعيداً عن التوّترات 
 الدولي�ة، ولك�ن يف اس�تنباط سياس�ات يف 
دائ�رة التم�ّدد اله�ادئ، وه�و ال�ذي  طرح 

أهمية ق�وَّة االقتص�اد األمريك�ي وتصفري 
البطال�ة وإيج�اد ُف�رَص عم�ل  وتقلي�ص 
التواُجد األمريكي العس�كري يف بَؤر التوّتر. 
ولكن هذه التطلّع�ات  كانت بني مدٍّ وجزٍر، 
ب�ل يف حال قلق مع التب�ّدالت العميقة التي 
حصلت  يف اإلدارة املُرَتِبكة وتبدَّت يف حصيلة 
ملس�ؤولني  كان  واإلعف�اءات  االس�تقاالت 

يصفهم الرئيس األمريكي بالعباِقرة . 
ق�د يذهب الرئيس دونال�د ترامب إىل تهدئٍة 
ع�ىل جبهاٍت عدَّة، وه�ذه  التهدئة يفتتحها 
عىل جبهة أفغانستان ومحاولة الوصول إىل 
اتفاق مع  طالبان. وكذلك إرسال اإلشارات 
إىل أن سياس�ته م�ع حلفائ�ه ل�ن تتجاوز 

 الخطوط الحمر . 
ه�ل يس�تطيع الرئي�س ترام�ب أن يظهر 
بص�ورٍة ُمغايرة ملا قدَّم نفس�ه خالل  ثالث 
س�نوات، وهو الذي يتأبَّط مرشوع الهيمنة 
والتقس�يم واالحتواء ودع�م  كيان االحتالل 

حتى انقطاع النفس؟
املؤرّشات تقول إنه سيعمل مع فريقه عىل 
تصدير صورة يظهر فيه�ا أنه  الرجل الذي 
يمتل�ك ِزمام »املُبادرة« ولن يستس�لم يف أن 

يكون خارج  البيت األبيض . 

بقلم / د . باسل عباس خضير  … 
بالخط�أ أو بس�بب العن�اد أو لنرصة الفس�اد أو 
إلخفاء املعالم والبقاء بعيدا  عن السؤال والحساب 
أو إرضاًء ألعداء البالد والتسرت عىل خفايا األمور 
 أو لقضاي�ا ل�م نعرف عنها ش�يئا بع�د ، ضاعت 
املوازنة االتحادية لعام         2014 فعاش�ت البالد 
دون موازن�ة وكأننا بلد ) ألواق واق ( ، فقد تأخر 
 إعداده�ا وتقديمه�ا ومناقش�تها وإقرارها بعد 
أن تم االنش�غال باالنتخابات  ورصاعات تش�كيل 
الحكومة ال�ذي تزامن مع الهجم�ات  اإلجرامية 
 للدواع�ش والس�يطرة عىل مس�احات من ارض 
الب�الد ،  وب�دال من اإلرصار  عىل إع�داد ومراجعة 
الحس�ابات الختامي�ة لع�ام 2013 وإب�راء ذمة 
الحكومة  السابقة فقد انقضت سنة 2014 بدون 
موازنة من خالل تخويل وحدات  الرصف بإنفاق 
1 / 12 م�ن املرصوف�ات الفعلي�ة للس�نة املالية 
الس�ابقة لكل  ش�هر والرصف بطريقة التسليف 
) وم�ا أدراك م�ا للتس�ليف من مخاطر  وفس�اد 
( الت�ي تتح�ول إىل تس�ويات حس�ابية فيما بعد 
اإلنفاق ، وأم�ام أنظار  الجميع ومن دون تحميل 
أية مس�ؤولية لجهة او الحد فق�د غابت املوازنة  
 بش�كل كيل رغم إنفاق أكثر من 100 مليار دوالر 
وتش�ارك به�ذا اإلخف�اق  الس�لطتان الترشيعية 
والتنفيذية ، وكانت هناك هواجس وتخوفات من 
 تكرار نف�س الحدث عام 2015 ولك�ن تم تدارك 
املوضوع بإعداد موازنة  مثرية للجدل اس�تغرقت 
مناقشاتها يف القراءة الثالثة بمجلس النواب مدة 
ال  تزي�د عن الس�اعتني ، والكل يتذك�ر أن رئيس 
مجل�س الوزراء طعن بالعديد  م�ن موادها ) بعد 
إقرارها من قبل الربملان ( لدى املحكمة االتحادية 
 بدع�وى أن مجلس الن�واب قد أض�اف التزامات 
مالي�ة يف املوازنة دون  الرجوع للحكومة من باب 
التنس�يق وهو ما أس�س إليجاد حالة من الفتور 
 يف العالق�ة ب�ني الس�لطتني وتتوس�ع فجواته�ا 

باستمرار .  
ونظ�را لش�غور منص�ب رئيس مجل�س الوزراء 

بعد قبول اس�تقالته من قبل  مجلس النواب قبل 
أي�ام ولكونن�ا يف األي�ام األوىل م�ن ش�هر كانون 
األول  ولم تبق س�وى أي�ام معدودات ع�ىل بداية 
العام الجدي�د ، فقد تجددت  املخ�اوف من تكرار 
أح�داث ع�ام 2014 فيم�ا يتعل�ق بع�دم إق�رار 
املوازن�ة  االتحادية الن تعي�ني رئيس وزراء جديد 
واختي�اره لكابينته قد يمتد ملا بعد  بداية الس�نة 
املالية لع�ام 2020 نظرا الختالف التفس�ريات يف 
تحدي�د الكتلة  األكرب وخض�وع موضوع التعيني 
إىل العدي�د م�ن التعقي�دات ، ورغ�م أن  الحكومة 
مرت بمخاض عس�ري خ�الل األس�ابيع املاضية 
بسبب ضغوطات  املتظاهرين لتقديم استقالتها 
إال انه كان من واجب اللجان املختصة يف  مجلس 
الن�واب التأث�ري عليه�ا لتقديم م�رشوع املوازنة 
حس�ب التوقيت�ات  املعمول بها به�ذا الخصوص 
بما يتي�ح املجال لدراس�تها قب�ل التصويت عىل 
 إقرارها بش�كل نهائي ، وهناك م�ن يعتقد بعدم 
جواز قيام مجلس الوزراء  بإعداد مرشوع قانون 
املوازن�ة يف ظل غياب رئي�س مجلس الوزراء مما 
 يستدعي تأجيل املوضوع لحني مصادقة مجلس 
الن�واب عىل تعيني رئيس  جدي�د ملجلس الوزراء ، 
وه�و اعتق�اد يرض بإع�داد وإق�رار املوازنة ألنه 
قد  يحدث خس�ارة يف البلد من حال�ة عدم وجود 
املوازنة ، ففقدان املوازنة  يؤخر تنفيذ املش�اريع 
االس�تثمارية ويعط�ل الخدم�ات يف املحافظ�ات 
ويش�جع  عىل الفس�اد بأش�كاله ويضيع فرص 
االستجابة ملطالب املتظاهرين  بالتوقيت املطلوب 
مما يؤث�ر عىل حرك�ة وإيقاع الش�ارع العراقي 
ويعرض  البلد ألخطار واحتماالت عديدة ال تحمد 
عقباها ، فالكل أصب�ح يدرك مدى  خطورة بقاء 
املشكالت دون حائل الن نتائجها تتعقد وتتحول 
إىل ظواه�ر  مس�تعصية بش�كل ال يمك�ن توقع 

تداعياتها فيما بعد .  
ولو توافرت اإلرادة الحقيقية لدى متخذي القرار 
إلق�رار املوازنة  االتحادية قب�ل 2020 او بعد ذلك 
بأي�ام فان ذلك ممك�ن من النواح�ي  الترشيعية 
والعملية ، فحس�ب ما يتم تداوله فان هناك شبه 

إجماع عىل  تكلي�ف رئيس مجلس الوزراء القادم 
بتنفي�ذ الربنام�ج الحكوم�ي الذي أعده  الس�يد 
ع�ادل عبد املهدي باعتباره م�ن الربامج املقبولة 
) الت�ي تحتاج إىل  بع�ض التعديالت ( وان العيوب 
التي ب�رزت ال تتعل�ق بالربنامج وإنم�ا  بطريقة 
ونس�ب التنفيذ من حيث البطء والرتدد والضعف 
يف حس�م بع�ض  األم�ور ، والن الربنامج موجود 
ف�ان األجهزة املعنية يف وزارتي املالية  والتخطيط 
قد أعدت�ا املوازنت�ني التش�غيلية واالس�تثمارية 
يف األش�هر  املاضي�ة ، وبموجب امل�ادة )80( من 
الدس�تور فان مجلس ال�وزراء  يمارس مجموعة 
من الصالحيات  وقد نصت الفقرة رابعاً :- إعداد 
 م�رشوع املوازن�ة العام�ة والحس�اب الختام�ي 
وخط�ط التنمي�ة  ،  ولك�ون  امل�ادة )83( نصت 
عىل ) أن تكون مس�ؤولية رئيس مجلس الوزراء 
 والوزراء أمام مجلس النواب تضامنيًة وشخصية 
( ، ف�إن مهمة إعداد  املوازنة ليس�ت مس�ؤولية 
رئي�س مجلس ال�وزراء لوح�ده وإنما يتش�ارك 
 بهذه املس�ؤولية تضامنيا مع كل أعضاء املجلس 
، وقد يقول أحد كيف  تتم املناقشة إلعداد املوازنة 
وإق�رار م�رشوع قانونه�ا وإحالت�ه إىل مجلس 
 الن�واب يف ظل عدم وجود رئيس او نائب للرئيس 
يتمتع بصالحياته يف  اإلحال�ة ، واإلجابة عن ذلك 
منصوص عليها يف املادة )81( من الدستور  التي 
تضمنت : أوالً :- يق�وم رئيس الجمهورية مقام 
رئيس مجلس  الوزراء عند خلو املنصب ألي سبٍب 
كان ، مم�ا يعني أنه بإم�كان رئيس  الجمهورية 
إحالة املوازنة للربملان كما يحق له تس�يري أعمال 

مجلس  الوزراء لحني تعيني البديل .  
ويظه�ر من خ�الل ما تق�دم ان هن�اك إمكانية 
إلع�داد موازن�ة 2020 وع�دم  تأجي�ل املوض�وع 
املوازن�ة  غي�اب  م�ن  قل�ق  حال�ة  يف  والعي�ش 
االتحادي�ة  باعتب�ار أن ما تم هو قبول اس�تقالة 
رئي�س مجلس ال�وزراء ولي�س ح�ل  الحكومة ، 
فالحكوم�ة الحالي�ة رغ�م إرصار البع�ض ع�ىل 
تس�ميتها ب )  حكوم�ة ترصي�ف األعم�ال ( إال 
أنها حكوم�ة متكاملة ويعد رئي�س  الجمهورية 

رئيس�ها حاليا بالنص الدس�توري ال�ذي ذكرناه 
أع�اله او م�ن  خالل املفاهي�م الس�ائدة حاليا يف 
بلدنا ح�ول مكونات الس�لطة التنفيذي�ة والتي 
 تتكون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، 
وحسب ما يتم تداوله  حاليا فان مجلس الوزراء 
س�بق له وان قام بمناقش�ة وإقرار املوازنة قبل 
 تقديم اس�تقالة الس�يد عادل عب�د املهدي وهو 
م�ا يبس�ط إج�راءات إحال�ة  م�رشوع القانون 
م�ن قبل رئي�س الجمهورية ألنه يق�وم بأعمال 
رئيس  مجلس الوزراء إىل رئاس�ة مجلس النواب 

لكي يت�وىل الربملان مهمة  مناقش�تها وإعدادها 
ضمن التوقيتات املنصوص عليها يف الدستور او 
 النظ�ام الداخيل ملجلس الن�واب ، ويعني ذلك من 
الناحية العملي�ة أن هناك  إمكانية كبرية ) جدا( 
لعدم تأثر م�ا تبقى من توقيتات إع�داد املوازنة 
 االتحادي�ة بالرتتيبات املتعلق�ة باختيار وتعيني 
رئي�س مجلس الوزراء س�واء  طالت او قرصت ، 
آخذين بنظر االعتبار أن اغلب االختالفات واآلراء 
 وغريه�ا م�ن التفاصيل ح�ول م�رشوع قانون 
املوازن�ة غالبا ما تتم داخل  مجلس النواب وليس 

داخ�ل الحكومة ، وباس�تطاعة مجل�س النواب 
بض�وء  الق�راءات الت�ي س�تتم مل�رشوع قانون 
املوازن�ة مراعاة تضمني مطال�ب  املتظاهرين يف 
حالة وج�ود حاجة لإلضاف�ة الن املجلس اعتاد 
يف  املوازنات الس�ابقة إضاف�ة وإحالل مواد عىل 
املرشوع ، وسيكون الرئيس  املعني ملزما بتنفيذ 
ما س�يتم إدراجه يف املوازن�ة االتحادية باعتباره 
رشع  بقان�ون كما أن م�ن صالحياته التي غالبا 
م�ا ترد يف القان�ون إجراء  املناقالت بما يناس�ب 

التغري يف بعض التوجهات .  

هل ُيغّير ترامب صورته ؟

ال مبرر لتأخير إصدار موازنة 2020 



يعتقد أحم�د عبد العزي�ز البوعينني، نائب 
رئي�س اللجن�ة املنظم�ة ل�كأس الخلي�ج 
االفتت�اح  مب�اراة  س�يناريو  أن   العرب�ي، 
للبطول�ة ربما يتك�رر يف النهائي بمواجهة 

 تجمع قطر والعراق . 

وتمن�ى البوعين�ني تتوي�ج منتخ�ب بالده 
القط�ري، رغم اعرتاف�ه بصعوبة مواجهة 

 الدور قبل النهائي مع املنتخب السعودي . 
وقال البوعينني »الفرق األربعة التي تأهلت 
لل�دور قب�ل النهائ�ي قدم�ت مس�تويات 

 كبرية، وش�اهدنا العناب�ي وأيضا املنتخب 
مجموعت�ه،  تص�در  ال�ذي  الس�عودي، 
 واملنتخ�ب البحرين�ي، ال�ذي قل�ب األم�ور 
يف الجول�ة األخ�رية، فيم�ا حس�م املنتخب 

 العراقي تأهله يف الجولة الثانية«. 

وأض�اف »أتوق�ع أن يكون طرف�ا النهائي 
قطر والعراق وتكرار لقاء االفتتاح  لخليجي 
24، نتمن�ى أن يتوج العناب�ي باللقب هذه 
املرة بعد الخسارة أمام العراق  يف االفتتاح. 

وعن تنظي�م البطول�ة، أوض�ح البوعينني 

الت�ي  األفع�ال  ب�ردود  للغاي�ة  »س�عداء 
 وجدناه�ا مع اقرتاب البطول�ة من مرحلة 
الحس�م، وأعتق�د أن كل األمور تس�ري عىل 
 م�ا يرام والبطولة نجحت قب�ل أن تبدأ من 

األساس«. 

البوعينين: طرفا 
مباراة االفتتاح 

سيبلغان النهائي
6الرياضية

خاللموؤمترهال�صحفياليوم..

كاتانيتش: التركيز على مستوانا سيقودنا لنهائي البطولة الخليجية

المراقب العراقي/ بغداد...
الس�ابق،  العراق�ي  املنتخ�ب  قائ�د  رش�ح 
يون�س محم�ود منتخ�ب ب�الده لتج�اوز 
منتخب  البحرين، والتأهل لنهائي بطولة 
خليج�ي 24  .  ويداف�ع أس�ود الرافدي�ن 
النهائ�ي،  بل�وغ  يف  حظوظه�م  ع�ن 
عندم�ا يلتق�ون بالبحرين  عىل اس�تاد 
نهائ�ي  ، بنص�ف  الدحيلغداالخمي�س 

البطولة . 
وق�ال محم�ود: »مواجه�ة املنتخ�ب 
البحرين�ي، تتطلب أن يلع�ب كاتانيتش 

بحذر  وواقعية«. 
وأوض�ح: »يج�ب أن ندخ�ل املب�اراة 
الف�وز  النت�زاع  وق�وة  بحم�اس 

والوصول إىل  املباراة النهائية. بلوغ هذا 
الدور ال يتكرر كثريا، لذلك عىل الالعبني 
أن يس�تغلوا  الفرص�ة، ويبتع�دوا ع�ن 
الرتاخي«.  وب�نينّ أن بطولة الخليج لها 
معايري فنية خاصة تختلف عن غريها، 

»إذ يعتمد  الفوز عىل تفاصيل عدة«. 
دائم�ا  الخلي�ج  كأس  »نتائ�ج  وأردف: 
تك�ون خ�ارج التوقع�ات، فمثال رش�ح 
وعم�ان  والكوي�ت  كث�ريون  اإلم�ارات 

لالنتقال إىل نص�ف النهائي، لكنهم 
غ�ادروا مبكرا من  ال�دور األول، 

وأج�د أن تأهل منتخبنا وقطر 
والس�عودية والبحري�ن جاء 

عن جدارة  واستحقاق«. 

فتح االتح�اد اليمني لكرة القدم، مفاوضات�ه مع املدرب العراقي 
باسم قاسم، لقيادة  الفريق يف االستحقاقات املقبلة . 

وقال مصدر مقرب من قاسم إن »االتحاد اليمني لكرة القدم، فتح 
ب�اب املفاوضات  من اجل التعاقد مع املدرب باس�م قاس�م لقيادة 

الفريق«. 
واوضح أن »قاس�م ي�درس العرض ويقيمه ثم يبل�غ االتحاد اليمني 
لكرة القدم عن  قراره«، مشرياً إىل أن »املدرب يرغب بالعودة اىل تدريب 

احدى املنتخبات  الوطنية العربية«. 
يذكر أن قاس�م ي�درب الزوراء يف الوقت الحايل وس�بق وان درب أس�ود 

الرافدين  يف عامي 2017 و2018. 

أعل�ن االتحاد العراقي لكرة القدم، تأمني ألف تذكرة مجانية 
للجماهري العراقية من  اجل مؤازرة أسود الرافدين يف مباراة 

البحرين بنصف نهائي بطولة كأس الخليج   «خليجي 24«. 
وس�تقام املباراة عىل »اس�تاد عبد الله ب�ن خليفة« بنادي 

الدحي�ل يف تم�ام الس�اعة  الخامس�ة من مس�اء ي�وم غٍد 
الخميس . 

وذكر االتحاد أن »رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مس�عود، 
يؤم�ن ١٠٠٠ تذكرة  مجاناً للجمه�ور العراقي يف مباراته 
ام�ام البحرين غ�دا بإط�ار دور نصف النهائ�ي  لبطولة 

خليجي 24«. 
وشهدت منافذ بيع تذاكر مباراة العراق والبحرين 
يف نصف نهائ�ي كأس الخليج   «خليجي 24«، 
اقب�االً كبرياً م�ن قبل الجماه�ري الرياضية 

العراقية والبحرينية. 

يناف�س متوس�ط مي�دان ن�ادي الرشطة، 
أمجد عط�وان، عىل لقب الهداف يف البطولة 
محم�د  »كأس  األبط�ال  لألندي�ة   العربي�ة 

السادس«. 
واستطاع عطوان، ان يس�جل ثالثة اهداف 
يف دور ال�16 امام نواذيبو  املوريتاني، حيث 
سجل الهاتريك يف مباراة االياب التي انتهت 

بخماسية نظيفة . 
وفيم�ا ي�ي املراك�ز االربع�ة االوىل له�دايف 

البطولة العربية : 

 -1خالد قمر )االتحاد الس�كندري املرصي( 
4 اهداف. 

 -2 روماريو داسيلفا )االتحاد السعودي( 4 
اهداف. 

 -3 أمج�د عط�وان )الرشط�ة العراق�ي( 3 
اهداف. 

 -4محسن متويل )الرجاء املغربي( 3 اهداف. 
وس�تقام مراس�م حف�ل قرع�ة دور رب�ع 
النهائي من »كأس محمد السادس لالندية« 

 اليوم االربعاء يف مدينة الرياض السعودية. 

المراقب العراقي/ بغداد...
فتح االتحاد اليمني لكرة القدم، مفاوضاته مع املدرب العراقي باسم 

قاسم، لقيادة  الفريق يف االستحقاقات املقبلة . 
وق�ال مصدر مقرب من قاس�م إن »االتحاد اليمن�ي لكرة القدم، فتح 
ب�اب املفاوض�ات  م�ن اجل التعاق�د مع املدرب باس�م قاس�م لقيادة 
الفريق«.  واوضح أن »قاس�م يدرس الع�رض ويقيمه ثم يبلغ االتحاد 
اليمني لكرة القدم عن  قراره«، مشرياً إىل أن »املدرب يرغب بالعودة اىل 

تدريب احدى املنتخبات  الوطنية العربية«. 
يذكر أن قاس�م يدرب الزوراء يف الوقت الحايل وس�بق وان درب أس�ود 

الرافدين  يف عامي 2017 و2018. 

االربعاء 4 كانون االول 2019 
العدد 2206 السنة العاشرة

وابتدأت تّوًا معركة الخليج الطاحنة 
كرويًا.. ِعبارة ما أنفكَّ من ترديدها كل 

َمْن  خرج بانطباعات فنّية عن ظروف 
تأهل منتخبات العراق والسعودية 
بطلي  المجموعتين األولى والثانية 

ووصيفهما قطر والبحرين على 
التوالي،إلى الدور  نصف النهائي 

المؤّمل انطالقه غدًا الخميس وما يمكن 
مشاهدته من تنافس قوي  ونتيجتين 

تكّشر عن أنياب الطامعين بكأس 
البطولة 24 التي أكدت نجاحها  الالفت 

تنظيميًا وفنيًا وإعالميًا وجماهيرياً . 
ويف الوقت الذي حسم مدربو املنتخبات املتأهلة مصريهم 
الثالث�ة  بينم�ا أخف�ق نظراؤه�م املودنّع�ون  يف الجول�ة 
ملش�وارهم بخفي ُحن�ني، كان ال بدنّ م�ن وقفة  مصارحة 
م�ع النف�وس للتعلنّم م�ن درس الدوحة، فالغ�رور أركَب 
الخارسي�ن رْسج  الخيال ليرسحوا بثق�ة ناقصة يف أحالم 
الف�وز دون أن يع�دنّوا العبيه�م بم�ا تس�تنّحقه  ِصدامات 
�ني بعيداً عن  الجول�ة األخرية م�ن تركيز وتجهي�ز خاصنّ
نتيجتي الجولتني  األوىل والثانية الخادعتني ضمن مفهوم 
املفاج�أة يف ك�رة الق�دم م�ن تكتي�ك  وأس�لوب ومناورة 
بعنارص التشكيل وتحصيل األهداف والنقاط.. فغرقوا يف 

وا مثلما تمننّوا !  الندم  ولم ُيرسَّ
ويع�د منتخب�ا الع�راق والس�عودية أمثولة يف الحس�اب 
الختام�ي لدور املجموعات  من ناحية التخطيط بالقطعة 
والحصاد التدريجي وخالص�ات املواجهات، فلم يرتدنّد  أي 
مراق�ب من منح الع�راق العالمة الكاملة ُمن�ذ فوزه عىل 
قطر يف مستهل  املنافس�ة الخليجية بعدما أجاَد الالعبون 
�ذوا  كل التعليمات  يف هض�م الواجبات املوكل�ة اليهم ونفنّ
دة ع�ىل الت�وازن يف األداء دون اإلف�راط يف التفاؤل  املش�دنّ
وا  اإلمارات إىل قائمة ضحاياهم يف املواجهة الكروية  ليضمنّ
الناري�ة ترقباً الس�تكمال  املهمة مع اليم�ن أضعف فرق 

املجموعة األوىل بعد أن تلقت ش�باكه 
ل هدفاً  تس�عة اه�داف  ول�م يس�جنّ
واح�داً، لكنه ظ�لنّ يتطلنّ�ع بعيون 
الث�أر ملوقع�ة ال�وداع م�ع أس�ود 
 الرافدين ويمهر رس�الة اإلرادة يف 

مس�تطيل التح�دنّي الخليج�ي 
ويتجرنّأ يف تهديد  مرمى العراق 
بتس�جيله  أراد  م�ا  وحق�ق 

هدف�اً بالدقيق�ة 63 بق�دم عبدالواس�ع املط�ري  ألغ�اه 
الحك�م الكويتي أحم�د خالد العي بعد اس�تعانته بتقنية 
حك�م الفيديو املس�اعد   )ف�ار( ليخرَج اليمني�ون بنقطة 
واح�دة حفظْت ماء الوجه يف البطول�ة، فيما وجد  املدرب 
كاتانيتش الكارت األحمر ملصطفى محمد ذريعة للهروب 
ي من  من س�وء خياراته  املتالزمة وَش�َغل نفس�ه بالتشكنّ
نوعية اس�ئلة الصحفيني العراقيني مطالباً  أينّاهم بالنزول 
اىل امللع�ب يف دالل�ة واضحة ع�ىل ضعف تربيرات�ه نتيجة 
وقوعه  يف حس�ابات خاطئة كانت تستلزم الدفع بتشكيل 
ته أس�وة ببقي�ة  املنتخبات يف العالم التي  ثابت ينهي مهمنّ
تداف�ع عن قيمة وجودها يف البطوالت وال تنظر  للمنافس 
إن كان ضعيفاً أو يائساً أو ليس بمنزلة املواجهة، فاألهم 
لديها أن  تواصل تعزيز النقاط بأداء مس�تقر، وإال ليقدم 
كاتانيت�ش ش�كره اىل )فار( إلنقاذه  م�ن هزيمة موجعة 
كان�ت س�تهزنّ معنويات األس�ود قبي�ل مواجه�ة األحمر 

البحريني  للمرة الرابعة منذ آب املايض . 
م ع�ىل ماضيه  أم�ا املنتخ�ب الس�عودي، فالجمي�ع ترحنّ
الجمي�ل ونجوم�ه األف�ذاذ عق�ب  هزيمت�ه يف أول لق�اء 
م�ع الكوي�ت بثالثية عج�ز عن ردنّه�ا بأكثر م�ن هدف، 
وفتح  اإلعالم الس�عودي نار غضبه ع�ىل املدرب الفرنيس 
هريفريين�ارد وبع�ض الالعبني  لس�وء العرض وقس�اوة 
النتيجة، وتوقع أغلب املحلنّلني أن يعود األخرض اىل  وضعه 
الطبيع�ي عندما يدع�م صفوفه بالعبي اله�الل املؤثرين 
والذي�ن تمتنّع�وا  براحة اجباري�ة ُبعيد جهوده�م الجبارة 
التي تونّجتهم ابطاالً آلسيا يف ملعب   )سايتاما 2002( قبل 
بدء البطول�ة الخليجية بيومني، وثبت�ت توقعات املحللني 
تها، فانتفض األخ�رض لتأريخه وهزم    «الواقعي�ني« صحنّ
البحرين بهدفني نظيفني  أربك حسابات املجموعة الثانية 
يف ظلنّ تنامي الش�عور بالزعامة ل�دى املنتخبني  الكويتي 
والُعمان�ي، وه�و م�ا حص�ل بس�بب التحضري الس�لبي 
للمواجهة األخرية ولم  يتف�اَد املدربان ثامر عناد وأيروين 
كومان األسلحة الخفينّة لدى غريمهما فسقطا  بنتيجتني 
ثقيلتني وخاصة املنتخب الكويتي صاحب التاريخ الكبري 
حي�ث تلق�ى  أربعة اه�داف ُمزلزل�ة ملعنوي�ات جماهريه 
امل�ؤازرة بش�كل الف�ت وممي�ز ب�ني جمي�ع  املنتخب�ات، 
ولوس�ائل اإلع�الم أيضاً املُحبط�ة عىل وقع الخ�روج املرنّ 
وأكتفت  بعنوان كبري ج�اء يف الصفحة الرياضية لجريدة 

القبس »فْشلَه«..! 

اإرادةاليمنوغروراخلا�رسين
إيادالصالحي

خض�ع الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي، ع�الء 
عب�اس، لفحوص�ات الرن�ني 
للتأكد من حجم  االصابة 
التي لحق�ت به يف مباراة 
الجول�ة  ضم�ن  اليم�ن 
الثالث�ة م�ن دور  املجموعات 

بكأس الخليج »خليجي 24«. 
عب�اس عان�ى من بع�ض اآلالم بع�د مباراة 
اليم�ن، إذ اك�دت الفحصوات االولي�ة بانها 
 مج�رد كدمة وخ�اض مران أس�ود الرافدين 
صباح اليوم بش�كل منفرد لالستش�فاء بعد 

 مجهود كبري . 

يف  الفحوص�ات  م�ن  املزي�د  اج�راء  وبع�د 
مستش�فى س�بيتار، تب�ني وج�ود تمزق يف 
 العضل�ة األمامية للس�اق األيم�ن، إذ يحتاج 
الالع�ب للراح�ة ملدة ثالث�ة اي�ام وبالتايل  لن 

يلعب امام البحرين . 
يذك�ر ان خمس�ة اصابات رضب�ت املنتخب 

الوطني بعد ثالث مباري�ات يف كأس  الخليج 
»خليج�ي 24«، إال أن الجمي�ع س�يتواجد يف 

مباراة البحرين باستثناء عالء  عباس . 
وس�يفتقد املنتخب الوطني لخدمات الالعب 
مصطف�ى محم�د، بداع�ي الحرم�ان، بع�د 

 تعرضه للطرد يف مواجهة اليمن. 

إصابة عضلية تبعد 
عالء عباس عن 
مباراة البحرين

أكد السلوفينيرسيتشكوكاتانيتش مدرب 
املنتخ�ب العراقي أن فريقه اس�تعد جيدا 
 ملبارات�ه املقبل�ة ض�د البحري�ن يف نصف 
نهائي كأس الخليج 24، مش�ددا عىل أنه 

 يتطلع لبلوغ املباراة النهائية . 
وق�ال كاتانيت�ش يف املؤتم�ر الصحف�ي 
الخ�اص باملب�اراة: »ه�ذه ه�ي املب�اراة 
الرابع�ة  بالنس�بة لن�ا، وتب�دو صعب�ة. 
سنخوض تدريبات اليوم، بينما سيكشف 
املران  األخري م�دى تطور حاالت املصابني 

وجاهزيتهم ملباراة الغد«. 
وتابع: »أش�كر الالعبني عىل ما قدموه يف 
البطولة من مستوى طيب، ورسالتي  لهم 
أن يقدم�وا كل ما لديهم دون التفكري بما 

سيحصل يف املباراة«. 

: »أن�ا راٍض تماما ع�ن الفريق وما  وب�نينّ
حققه يف املباريات السابقة. أتينا  للبطولة 
بمجموعة ش�ابة ونفخر بهم، وأطالبهم 
بتقديم كل م�ا لديهم أمام البحرين،  دون 
التفك�ري يف أي يشء. م�ن يلع�ب املب�اراة 
منه�م يمث�ل الع�راق وعلين�ا أن نقدم  ما 
يليق بالكرة العراقية وسنبذل كل جهودنا 

وهذا هو األهم«. 
وأض�اف: »بطول�ة الخلي�ج تمث�ل نقل�ة 
لالعب�ني الش�باب فق�د ظه�روا خالله�ا 
بمس�توى  جي�د، لك�ن علين�ا أن نعلمهم 
كي�ف يط�ورون مس�تواهم، وه�ذه هي 
األهداف التي نركز  عليها يف خليجي 24«. 

وأردف: »ل�كل مباراة ظروفه�ا الخاصة. 
فري�ق البحري�ن ظه�ر بص�ورة أخ�رى، 
 بخالف ما رأيناه يف التصفيات اآلس�يوية 

املشرتكة، وبالتايل ال نعرف بأي 
 تشكيل سيبدأ«. 

سنركز  »لكن  واس�تدرك: 
داخ�ل  املس�تجدات  ع�ىل 
بم�ا  وأهت�م  امللع�ب 
فريق�ي  وتطبيقه  يقدمه 
 90 وخ�الل  للواجب�ات، 
نفك�ر  أن  يج�ب  دقيق�ة 

لعبنا فق�ط ونتعاون  بطريقة 
 من أجل تحقيق الفوز«. 

من جهته ق�ال قائد منتخب 
الع�راق ع�الء عب�د الزه�رة: 
»املباراة مهمة بالنس�بة لنا. 
 الفريق البحرين�ي فريق جيد 
وقابلناه سابقا يف التصفيات، 

ويبدو أن مستواه يف  تصاعد من مباراة إىل 
أخ�رى، وما أؤكده أن ما ح�دث يف مباراة 

اليمن ظرف  استثنائي«. 
وأشار: »أعرف الالعبني جيدا ويعرفونني 
سواء من النادي أو من سنوات يف  املنتخب 
وم�ا يمي�ز الفري�ق العراق�ي ه�و الروح 
الواحدة التي تس�يطر عىل الجميع.  لدينا 

جميعا هدف واحد نسعى لتحقيقه«. 
املنتخ�ب  أن�ه وزم�الءه يف  وش�دد ع�ىل 
يركزون عىل إس�عاد الجماه�ري العراقية 
التي  س�اندتهم ط�وال مش�وار البطولة، 
مضيف�ا: »لدين�ا عزيم�ة وإرصار لبلوغ 
املب�اراة  النهائية ألن هدفن�ا لقب الخليج 

 .»24

تض�م  الع�راق  تش�كيلة  أن  إىل  وأش�ار 
الخ�ربة  العب�ي  م�ن  رائع�ة  مجموع�ة 
والش�باب،   «ومع ارتفاع ال�روح املعنوية 
ملنتخبنا واملس�اندة واالهتم�ام من داخل 
العراق  وحضور الجمهور الويف إىل الدوحة 
لتشجيع األس�ود س�يتمكن املنتخب من 

 املنافسة عىل اللقب«. 

محمود: الحذر مفتاحنا لنهائي كأس الخليج

ألف تذكرة مجانية للجمهور 
العراقي في مباراة الغد

االتحاد اليمني 
يفاوض باسم قاسم

عطوان ينافس على لقب الهداف
 بالبطولة العربية



أك�د فالنتيغواردي�وال، والد مدرب 
مانشسرت س�يتي اإلنجليزي، بيب 
جوارديوال، أن  نجله يمكنه العودة 
لتدري�ب برش�لونة، الفري�ق الذي 
تأل�ق كالع�ب يف صفوف�ه،  وكذلك 
اس�تهل في�ه مس�رته التدريبية، 
ليحقق معه 14 من أصل 17 لقبا، 

يف  غضون 4 مواسم. 
وقال فالنتي، خالل تس�لمه جائزة 

أفض�ل م�درب م�ن قب�ل االتح�اد 
الكتالون�ي لك�رة  الق�دم،  م�كان 
بيب ال�ذي ل�م يحرض، النش�غاله 
بقيادة مباراة الس�يتي أمام برنيل 
يف  الربيمرلي�غ )4-1(، بخصوص 
للبارس�ا  نجل�ه  ع�ودة  إمكاني�ة 
»يمك�ن ح�دوث ذل�ك،  أن يعود إىل 

برشلونة«. 
إال أن وال�د غواردي�وال، أكد أن ابنه 

»من�ذ أن غ�ادر املن�زل، وهو يتخذ 
قراراته  بنفس�ه دائم�ا، لم أقدم له 

النصيحة مطلقا«. 
وبعد مس�رته مع برشلونة، الذي 
ت�وج رفقته بالدوري ث�الث مرات 
والتشامبينزليج  مرتني، رحل بيب 
لتدري�ب باي�رن ميون�خ )2013-

2016(، ليتوج معه بسبعة  ألقاب 
محلية، منها ثالثة للدوري . 

يحتض�ن ملع�ب أول�د ترافورد مس�اء اليوم 
األربعاء، واحدة من قمم الجولة 15  بالدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از، وذل�ك عندما يس�تقبل 
مانشسرت يونايتد نظره  توتنهام هوتسبر . 

ويحت�ل مانشس�رت يونايت�د املرك�ز العارش 
برصيد 18 نقطة، بينما يتقدم عليه  توتنهام 

بأربعة مراكز برصيد 20 نقطة . 
وخرس مانشسرت يونايتد 3 مباريات من آخر 
7 لقاءات خاضها عىل ملعبه يف  الدوري أمام 

توتنهام، وحقق 4 انتصارات أخرى . 
وانته�ت آخر مباراة بني الفريقني عىل ملعب 
أولد ترافورد، بهزيمة الشياطني  الحمر 0-3، 
املوس�م املايض، بينما شهد س�جل مباريات 
الفريق�ني قب�ل ه�ذه  الخس�ارة ع�ىل تفوق 
يونايت�د الذي فاز 27 م�رة، وتعادل 7 مرات، 
وخ�رس يف  مبارات�ني فق�ط، من إجم�ايل 36 

مباراة . 
الف�رق  أكث�ر  يونايت�د  مانشس�رت  ويع�د 
تحقيق�ا لالنتصارات عىل توتنه�ام يف تاريخ 

 الربيمرليغ، بواقع 34 فوزا . 
وحص�د مانشس�رت يونايت�د 18 نقطة فقط 
م�ن أول 14 جولة يف ال�دوري )4  انتصارات- 
6 تع�ادالت- 4 هزائم(، وهي البداية األس�وأ 
للش�ياطني الحم�ر بال�دوري  من�ذ موس�م 
1988-1989، عندما جمع الفريق 18 نقطة 

أيًضا، وأنهى حينها  املوسم يف املركز 11  . 
ومن�ذ الحف�اظ ع�ىل نظاف�ة ش�باكه يف 3 
مباريات متتالية يف الدوري يف ش�هر ش�باط 
 املايض، حاف�ظ يونايتد عىل نظافة ش�باكه 
يف مبارات�ني فقط يف آخ�ر 25 مباراة  خاضها 
بالدوري، واستقبلت شباكه يف تلك الفرتة 36 

هدًفا . 

ويتطل�ع الربتغايل جوزي�ه مورينيو، ليكون 
أول م�درب لتوتنهام يحق�ق االنتصار  يف أول 
3 مباريات عىل رأس القيادة الفنية للس�برز 

يف الدوري . 
وفقد مانشس�رت يونايتد وتوتنهام 12 نقطة 
ه�ذا املوس�م يف مباري�ات ش�هدت  تقدمهم 
بالنتيج�ة، وال يتف�وق ع�ىل تل�ك الحصيل�ة 

السلبية سوى أستون فيال ب�13  نقطة . 
م�ن جه�ة أخ�رى يس�تقبل تش�يليس اليوم 
األربعاء، أستون فيال، عىل ملعب  ستامفورد 
بري�دج، ضمن مباري�ات الجول�ة ال�15 من 

الدوري اإلنجليزي . 
ويحت�ل تش�يليس، املرك�ز الراب�ع يف ج�دول 
الرتتيب ب��26 نقطة، بينما يتواجد  أس�تون 

فيال باملركز ال�15 ب�15 نقطة . 
وحقق تشيليس، االنتصار يف آخر 4 مباريات 

خاضه�ا بالدوري اإلنجليزي عىل  ملعبه أمام 
أس�تون فيال، بمجموع تلك اللق�اءات )15-
1(، ولم يس�بق وأن حقق  البلوز 5 انتصارات 
متتالية أمام أستون فيال بالدوري عىل ملعب 

س�تامفورد  بريدج . 
ولم يتمكن تش�يليس من حصد أي نقطة من 
موضع الخس�ارة بعد التأخر يف  النتيجة هذا 
املوس�م؛ حيث خرس كل املباريات األربع التي 

تأخ�ر يف نتيجته�ا . 
وساهم جاك جراليش، العب أستون فيال، يف 
تس�جيل 6 أهداف يف آخر 7  مباريات خاضها 
يف ال�دوري، بتس�جيل 3 أه�داف، وصناع�ة 
مثله�ا، ويع�د واح�ًدا م�ن   3 العب�ني إنجليز 
تمكن�وا م�ن تس�جيل، وصناع�ة 3 أه�داف 
ع�ىل األقل، إىل جانب كل  م�ن جيمي فاردي، 

وماركوس راشفورد. 
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اليوم .. توتنهام يسعى لمواصلة صحوته 
وحل عقدة اليونايتد

والد غوارديوال 
اليستبعد 

عودة ابنه 
لبرشلونة

ق�ال جراهام أرنول�د، مدرب أس�رتاليا، اليوم 
األربع�اء، إن فريق�ه ل�ن يخوض  منافس�ات 
كوب�ا أمريكا، العام املقب�ل، إلكمال العدد، بل 
يريد أن »يصدم العالم«  بالفوز عىل األرجنتني، 
املش�اركة يف االس�تضافة، والوص�ول ل�دور 

الثمانية . 
وأوقعت القرعة أس�رتاليا، التي تش�ارك ألول 
م�رة ببطاق�ة دع�وة، يف املجموع�ة  األوىل مع 
األرجنت�ني وباراغ�واي وأوروغ�واي وبوليفيا 

وتشييل . 
وخرج�ت أس�رتاليا، التي تحت�ل املركز 42 يف 
تصني�ف االتح�اد ال�دويل )الفيف�ا(، من  دور 
املجموع�ات يف آخر ث�الث مش�اركات بكأس 

العالم . 
كما فشلت يف الدفاع عن لقب آسيا، بالخروج 

من دور الثمانية، يف كانون الثاني  املايض . 
لك�ن أرنولد يتطلع للوص�ول لنقطة بعيدة يف 

كوبا أمريكا . 
وأبلغ الصحفيني، عرب دائرة تلفزيونية مغلقة 
»نتطل�ع ملواجهة األرجنتني، ال  أدرب أي فريق 
يمل�ك هدف�ا آخر غ�ر الفوز.. مل�اذا ال نصدم 
العالم ونه�زم األرجنتني  عىل أرضها؟ هذا هو 

الهدف وهذه هي تطلعاتنا«.  
وكان أرنولد مدربا ألس�رتاليا، عندما خرست 
0-1أم�ام األرجنتني، بقي�ادة ليونيل  مييس يف 

أوملبياد 2008، يف دور املجموعات . 
وتابع أرنولد، ال�ذي يفتقر فريقه ملهاجم من 
العيار الثقيل، لكنه يتمسك بأسلوب  هجومي 
»س�نذهب إىل هن�اك بآم�ال كب�رة، وعندما 
تؤمن بيشء بقوة، يمكنك  تحقيق املعجزات«. 

واصل الثنائي أنطوني ديفيزوليربون جيمس 
التأل�ق، ليفوز ل�وس أنجلوس ليك�رز   105-

96 عىل دنف�ر ناجتس، يف دوري كرة الس�لة 
األمريكي للمحرتفني.  وس�جل أنطوني ديفيز 

نقطة،  واس�تحوذ عىل عرش كرات 25 
مرتدة، بينما أحرز  جيمس 
الع�دد ذاته ومرر تس�ع 
حاس�مة،  ك�رات 
ع�ىل  واس�تحوذ 
مرتدة،  كرات  س�ت 
يف  ليك�رز   ليتف�وق 
مب�اراة ب�ني أفضل 
بالقس�م  فريق�ني 
الغربي .  وتعاىف ليكرز 
رسيعا من توقف سلسلة 

من ع�رشة انتصارات متتالي�ة، عندما خرس 
 ع�ىل أرضه أم�ام داالس مافريكس .  وس�جل 

جاماملوراي 22 نقطة، وأضاف بول ميلساب 
21 نقط�ة، فيما أضاف  نيك�وال يوكيتش 13 
نقطة مع ناجتس، ال�ذي خرس للمرة الثانية 
ع�ىل الت�وايل،  بعدما ف�از قبلها بسلس�لة من 
س�ت مباريات .  وأنهى لوس أنجلوس النصف 
األول بنتيجة 60-49، لكن دنفر أدرك التعادل 
يف  الرب�ع الثال�ث، بع�د تس�جيل ع�رش نقاط 
متتالية، ثم تقدم 72-71 بعد رمية ثالثية  من 

ميلساب . 
لكن ديفي�ز رد برمية ثالثية، وأضاف جيمس 
رمي�ة ناجحة، ثم س�جل رمية س�احقة  بعد 

هجمة مرتدة، ليستعيد ليكرز التقدم . 
وأصبح�ت النتيجة 84-76 لفري�ق ليكرز، يف 
الربع األخر، واتس�ع الفارق إىل  عرش نقاط، 

بعد رمية أخرى ناجحة من جيمس. 

ش�هدت الس�اعات األخرة تعث�ر مفاوضات 
نادي ريال مدريد للتخيل عن أحد العبيه  الذين 
خرجوا من حسابات مديره الفني زين الدين 

زيدان هذا املوسم . 
ووفًقا لربنامج »الشرنجيتو« اإلسباني، فإن 
ري�ال مدريد قرر التخيل ع�ن خدمات  الثنائي 
املركات�و  يف  دي�از  وإبراهي�م  ماريانودي�از 
الش�توي املقبل .  وأشار الربنامج اإلسباني إىل 

أن املفاوض�ات ب�ني الريال ونادي إس�بانيول 
بش�أن  ماريانودياز باتت معق�دة، مما يدفع 
اإلدارة املدريدي�ة للبح�ث ع�ن ع�رض جديد 

 لترسيح الالعب . 
ولم يش�ارك ماريانو يف أي دقيقة هذا املوسم 
رفقة النادي امللكي يف مختلف  البطوالت رغم 
تعرض املهاج�م البديل ل�وكا يوفيتش ألكثر 

من إصابة . 

انش�غلت صحف أملانيا، الص�ادرة اليوم 
األربعاء، بدخول توماس توخيل، مدرب 
 باريس س�ان جرمان، دائرة اهتمامات 
مس�ؤويل باي�رن ميون�خ، لت�ويل قيادة 

 الفريق يف صيف 2020  . 
وأبرزت صحيفة »شبورتبيلد« عىل صدر 
غالفها، إمكانية تحول بايرن إىل  توخيل، 
يف ح�ال اتخ�اذ ق�رار بع�دم اإلبقاء عىل 

هانز فليك مدرًبا للفريق . 
مس�ؤويل  مح�اوالت  إىل  أش�ارت  كم�ا 
االنضباط  بوروس�يا دورتموند، لفرض 
عىل  الالعب الش�اب، جادون سانشو، يف 

ظل كثرة خروجه عن النص مؤخرًا  . 
وعرب موقعها اإللكرتوني، ألقت صحيفة 
»بيل�د« الض�وء أيًضا عىل مص�ر فليك، 

 بعدما بات توخيل األقرب لخالفته  . 

أب�دى النجم الربازي�يل املعتزل، رونالديني�و، رغبته يف 
عودة مواطنه نيماردا  سيلفا، إىل صفوف برشلونة . 

وق�ال رونالديني�و، يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة 
»لوباريزيان« الفرنسية وتابعتها   «املراقب العراقي«  
»نيم�ار ه�و النج�م اآلن يف الربازيل، أحب أس�لوب 
لعب�ه،  وأتمن�ى أن يك�ون كل يشء ع�ىل م�ا يرام 

بالنسبة له«. 
وتاب�ع »أحب أن يك�ون أصدقائي س�عداء، بغض 

النظ�ر ع�ن امل�كان ال�ذي يتواج�دون  في�ه«. 
واس�تدرك نجم البلوجرانا وباريس س�ان جرمان السابق: »لكن 
يف الحقيقة أريد  رؤية نيمار مرة أخرى يف برش�لونة، بجوار مييس 

وسواريز، فقد حققوا أشياًء ال  تصدق مًعا«. 
وبذل برشلونة ونيمار قصارى جهدهما، الصيف املايض، من أجل 
إقن�اع بي أس  جي بالصفقة، إال أنهما اصطدما برفض قاطع من 
النادي الفرنيس، لينتظم بعدها  الدويل الربازييل يف صفوف فريقه، 

منتظرا فرصة جديدة بعد نهاية املوسم  الجاري. 

أرنولد يطمح لإلطاحة باألرجنتين
 في كوبا أمريكا

رونالدينيو يرغب بعودة نيمارإلى برشلونة  

ديفيز وجيمس يقودان ليكرز إلسقاط ناجتس

أثار كيلورنافاس، حارس مرمى باريس سان 
جرم�ان الفرن�يس، الج�دل ح�ول  رحيله عن 

صفوف ريال مدريد، مطلع املوسم الجاري . 
وقال نافاس، خالل اس�تضافته بالربنامج 

اإلسباني »إل�شرينجيتو«: »عالقتي مع 
  )املدرب( زين الدي�ن زيدان كانت جيدة 

للغاية، لقد دافع عني كثرا«. 
الكوس�تاريكي:  الح�ارس  وأض�اف 

»أش�كر زيدان عىل ثقت�ه بي، لكن 
حدثت أمور ال  أعلم سببها«. 

أخطاًء،  ارتكب�ت  »لقد  وواصل: 
كث�ًرا،  دعمتن�ي  والجماه�ر 
وشعرت معهم بحب لن  أفرط 

فيه«. 
وانتق�ل ناف�اس إىل ب�ي أس 
جي، بعقد مدته 3 مواس�م، 
تبادلي�ة  صفق�ة  ضم�ن 
 تضمن�ت إع�ارة ألفون�س 
مرم�ى  ح�ارس  أري�وال، 
إىل  الباري�يس،  الفري�ق 

ريال مدريد،  ملدة موسم . 
بقميص  ناف�اس  ولعب 
مواس�م،   5 املرينج�ي 
إلي�ه قادما  حيث انضم 
م�ن ليفانت�ي،  يف صيف 

 .2014

نافاس: ال أعلم 
سبب رحيلي عن 

ريال مدريد

توخيل يقترب من بايرن ميونخ ريال مدريد يفشل في التخلص من ماريانو
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
االنطـــباعية

نزعة أدبية ال تش�دد الن�ر عىل الواقع بل عىل انطباع�ات الكاتب أو إحدى 
الش�خصيات.وهي نظري�ة أدبي�ة )أو فني�ة عموما( تذه�ب إىل أن الهدف 
األسايس لألدب هو تفسري ما يطرأ عىل الذهن والوجدان والضمري ال تقديم 
أوص�اف تفصيلي�ة للمناظ�ر واألحداث.وتتخىل االنطباعية ع�ن التصميم 
العام وعن التأثري اإليهامي املكتمل، وهي أسلوب شخيص يف الكتابة يطور 
به الكاتب الش�خصيات ويرس�م املناظر كما تبدو له يف لحظة معينة بدال 
من تقديمها كما هي يف الواقع أو كما قد تكون يف الواقع. وهي نزعة ذاتية 
تنص�ب عىل التأث�ريات املتغرية للون والجو وتجعل م�ن تصيد االنطباعات 
هدف�ا يف ذاته وتبتعد عن تصوير األعماق واألوج�ه الجوهرية النموذجية. 
وعىل سبيل املثال فإن الفقرات التي تسمى بفقرات عني الكامريا، يف رواية 

»دوس باسوس«: »الواليات املتحدة«: »U.S«، ذات صبغة انطباعية.

دخل ش�اعٌر عىل ملك وهو عىل مائدت�ه فأدناه امللك إليه 
وقال له : أيها الشاعر

قال نعم أيها امللك , قال امللك : » و ا » , فقال الشاعر عىل 
الفور , » إّن » , فغضب امللك غضباً شديداً وأمر بطرده

فتعّجب الناس وسألوه : لم نفهم مالذي دار بينكما أيها 
امللك , أنت قلت » وا » وهو قال » إّن« فما » وا » و«إّن«

ق�ال : أنا قلت له : »وا« أعني قول الله تعاىل » والش�عراء 
يتبعه�م الغاوون » فرّدعيّل وقال : »إّن« يعني قوله تعاىل 
» إّن امللوك إذا دخلوا قريًة أفس�دوها وجعلوا أعزة أهلها 

أذلة.

طرائف من التراث 

غزاي الطائي: الشاعر ُيعرف من لغته الشعرية حتى لو لم يضع اسمه على قصيدته

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

كتاب�ة  إىل  الدع�وة  موض�وع  م�ن  لنب�دأ 
القصي�دة اليومية الذي حمل توقيعكم مع 
الش�اعرين خزعل املاجدي وعبد الحس�ني 
صنك�ور , هل ارتقت الدع�وة إىل أن تكون 
بيان�ا ش�عريا وهل رصدتم ص�دى لها بني 

أوساط الشعراء  ؟
ه�ي دع�وة وكان عنوانها )دع�وة لكتابة 
الحل�م  تحوي�ل   ، اليومي�ة  القصي�دة 
الف�ردي إىل حل�م جماعي( ، وق�د نرشتها 
مجل�ة )الكلم�ة( ، العدد الخام�س ،أيلول 
 ،  68 ���� 64 : الصفح�ات       ، 1973م 
وكانصاح�ب ه�ذه املجلة املفك�ر واألديب 
العراقي املعروف حمي�د املطبعي ، وتوجد 
اقتباس�ات وافية من تل�ك الدعوة يف كتاب 
) غواي�ة التجري�ب : دراس�ة يف التجري�ب 
الشعري عند جيل الس�بعينات يف العراق ( 
/ دار الش�ؤون الثقافية ،بغداد ، 2012م . 
والكتاب يف األصل : رسالة ماجستري ،  وقد 
تح�دث عن ه�ذه الدع�وة كتاب)اتجاهات 

َنق�د الش�عر العرب�ي يف الع�راق : دراس�ة 
الجه�ود النقدي�ة املنش�ورة يف الصحاف�ة 
مرش�د  د.   ، العراقيةب�ني1958-1990( 
الزبي�دي ، م�ن منش�ورات اتح�اد الكتاب 
العرب 1999 : الصفح�ة62 ، والصفحات 
81���� 85 ، وتح�دث عنه�ا أي�ض اكتاب 
)الش�عر العراقي املعارص ، الرؤية وأنساق 
التش�كيل ، دراس�ة نقدي�ة يف ش�عر جيل 
الس�بعينات يف الع�راق( ، د. ع�يل متع�ب 
جاس�م العبي�دي ،مكتبة املجتم�ع العربي 
للن�رش والتوزيع ،ط1 ،2015م ، وُذكرت يف 

مصادر غريها . 
واليوم يجري معاملة هذه الدعوة معاملة 
البي�ان الش�عري  ، وُت�درَّس يف الجامعات 
العراقي�ة ) الدراس�ات العلي�ا( ، بع�د أن 
أصبحت وثيق�ة أدبية تعلن عن والدة جيل 

السبعينات يف العراق .
وماذا عن اللغة الشعرية ؟

من غري اللغة ال يستطيع الشاعر أن يفعل 

شيئا ،فعرها يخلق الصور ويحرِّر األفكار 
ويحلِّق يف األحالم ويس�يح يف الخيال وينثر 
العواطف ،ويبني وي�زرع ويتأمل ويحب ، 

الشعر حركة واللغة كذلك ولذلك يتعانقان 
كصديقني عزيزين ومتوافقني حدَّ التطابق 
والكثري من الش�عراء يستمدون لغتهم من 

قراءاتهم ، ويس�تطيع الق�ارئ بقليل من 
الفطنة أن يعرف أن الشاعر ) س ( يستمد 
لغته من الش�عر الجاه�يل وما حوله ، وأن 
الش�اعر ) ص ( يس�تمد لغته من الش�عر 
الص�ويف وم�ا وراءه ، وأن الش�اعر ) ع ( 
يس�تمد لغته من الشعر األوربي املعارص ، 
وإىل جانب هؤالء جميعا نجد ذلك الش�اعر 
ال�ذي يختل�ف يف لغته ع�ن كل ما ع�داه ، 
فله بح�ره الخاص الذي يغ�رف منه و له 
صخرت�ه الخاصة التي ينحت فيها ويمكن 
الق�ول باطمئنان : إن الش�اعر ُيعرف من 
لغت�ه الش�عرية ، والش�اعر املتمي�ز ه�و 
الش�اعر الذي يستطيع القارئ من معرفة 

قصيدته حتى لو لم يضع اسمه عليها .
  , الس�بعينيات  جي�ل  ش�عراء  م�ن  أن�ت 
لك�ن التجيي�ل توق�ف عن�د  ش�عراء جيل 
الثمانيني�ات   .. ه�ل ت�رى رضورة وضع 

الشاعر يف زمن محدد ؟
للخمس�ينيني  مناس�با  التجيي�ل  كان 

والثماني�ني  والس�بعينيني  والس�تينيني  
،وانته�ى بعد ذلك كما أظن ، ألن الش�عراء 
الذي يجمعهم الجي�ل رسعان مايتفرقون 
رشق�ا وغرب�ا يف دروب اإلب�داع املتش�عبة 
،ويبقى الش�أن الذاتي فاع�ال ومؤثرا عىل 
صعي�د كل إب�داع ومن�ه اإلبداع الش�عري 
، وت�رى يف كل جي�ل هن�اك طبق�ات م�ن 
الشعراء صعودا ونزوالو ليس للجيل عالقة 
بمس�توى اإلب�داع الفردي ،فل�كل موهبته 
وأدوات�ه  وأس�اليبه  وتجربت�ه  وخرت�ه 
الش�عرية ،ان الجديد ال يكون بالتقليد وال 
باملحافظة عىل القدي�م تحت هذه الذريعة 
أو تل�ك وال بالوق�وف ع�ىل املش�ارف التي 
وقف عن�د حدِّه�ا الش�عراء الس�ابقون ، 
ولكي يكون الجدي�د جديدا بحق ، ال بد أن 
يتخلص من آفة تقليد اآلخر ، وهنا يحرض 
مفهوم ) األصالة ( عىل نحو جدّي ، ليضع 
النق�اط ع�ىل الح�روف وليض�ع األمور يف 

نصابها .

 الشاعر غزاي درع ألطايئ أحد أعمدة الشعر العراقي المعارص ومن جيل الشعراء السبعيني  ,الطايئ الذي يتمتع بشهرة ادبية واسعة  التقيت به يف فرتات متباعدة 
كان أخره��ا , أمس��ية أقامته��ا مؤسس��ة قلم الثقافية يف بغداد وكان ل��� )المراقب العراقي ( هذا الح��وار الذي رفض فيه الحديث عن السياس��ة وفضل الحديث عن 

الشعر ولغته فقط  .

ُيَقِس�م برغسون الزمن إىل قسمني وهما الزمن املكاني وهو قطعا 
الزم�ن الذي نعيش�ه نح�ن ويكون ج�زءا من أفعالن�ا التي ترتبط 
بش�تى األمور الحياتي�ة ومتطلبات حاجة اإلنس�ان ضمن حركته 
اليوميه أمام وجوده الظاهر، واآلخر ما أسماه زمن الذات الشاعرة 
وهو كما نعتقد مس�تويات التدفق يف األحاس�يس واملشاعر والتي 
تش�كل قدرات الذات للنفاذ لألشياء املجهولة والتوقع بمستكشف 
الغد أي الرؤيا املبرصة للتحوالت التي تصاحب اإلفرازات النفس�ية 
ونتائ�ج هذه اإلفرازات، وبالتايل فإن الزمن يف املفهوم األول يش�ري 
إىل التعامل والوجود الخارجي ويف املفهوم اآلخر يش�ري إىل التعامل 
مع املفهوم الباطني أي بالبعد اإلدراكي ملا ترتبه املش�اعر من غري 
املأل�وف فاألفكار الرغس�ونية كانت أحد األس�س الت�ي اعتمدها 
التصويريون ضمن مفاهيم أخرى يف التعامل مع املفردات البنائية 
للنص الش�عري وقد شاعت التصويرية يف أمريكا وبريطانيا وكان 

من أهم روادها عزرا باوند، أليوت ومنظرها هيوم.
َكثف التصويري�ون تنظرياتهم يف مجال اللغة والصورة الش�عرية 
وكذلك موقفهم من الش�عر التقليدي والشعر الحر فهم يعتقدون 
ويف مج�ال اللغ�ة أنه الضري م�ن إس�تخدام اللغة الش�ائعة والتي 
كان�وا يعنون باللغ�ة املحكية ولكنه�م يف نفس الوق�ت لم يركوا 
ه�ذا املفهوم س�ائبا ب�ل يربطون�ه ب�رضورة اإلس�تخدام الدقيق 
لهذه اللغة خش�يتهم يف ذلك أن التتداخل أو تس�طو اللغة املقارنة 
أو البديعي�ة ع�ىل هذا األس�تخدام اللغ�وي وبالتايل ي�ؤدي ذلك إىل 
خلق أش�كاليات عديدة أثناء عملية الخل�ق وبالتأكيد فأن مفهوم 
اللغة ل�دى التصويريني يكاد يصل بعض الش�ئ ملفهوم فالس�فة 

الوضعي�ة املنطقية الذي�ن يرون أن 
اللغ�ة تؤدي وظيفت�ني وهما تقرير 
الوقائع وأثارة األنفعال وهذا يشبه 
إىل ح�د م�ا رأي التصويري�ني ب�أن 
اللغ�ة تتعامل مكاني�ا وباطنيا مع 
املوجودات،وقد الت�زم التصويريون 
الح�ر بأعتقادهم  بمفهوم الش�عر 
بأنه األنس�ب واملالئم ألث�ارة القوى 
الجم�ال  إىل  والوص�ول  النفس�ية 
وهاجموا الشعر التقليدي وأعتروه 

اليق�دم الق�در ال�كايف م�ن الصوتي�ة 
املطلوب�ة ونغماته غري قابلة للتجديد لذلك حذروا الش�عراء الجدد 
حينها من أحالل النغمات القديمة يف األلس�نية املوس�يقية للشعر 
الحر وقد أنعكس�ت أراءهم تلك عىل مفاهي�م أخرى ومهمة حول 
وظيفة األدب وأس�تخداماته ودعوا إىل الركيز والوضوح من خالل 
البينية مابني املحدود والالمحدود والشك أن هذا يدعو إىل التسأؤل 
عن مدى ألتصاقهم بالفيزيقي�ة ومديات تفريقهم مابني اللغة 
املب�ارشة والتي تعمل كما أس�موها بالصور وماب�ني لغة النثر 
الت�ي دعوا إليها وأعتروها املحرك واإللهام وربما بأراءهم هذه 
أرادوا اإلبتع�اد ع�ن الكثري من املفاهيم النقدي�ة ومنها املفهوم 
املضمون�ي أو ما رأته الوضعي�ة املنطقية يف ف�ك أرتباط األدب 
باملعرف�ة أو املفاهيم التي دأب عليها النقاد الش�كليون،لكنهم 
كان�وا أي التصويريون كانوا أمتداد للرمزية وذهبوا بأنفس�هم 
ألحياء كالس�يكيتهم الجديدة  حني أتس�عوا بمفهوم التجريب 
الش�عري وفتح�وا نافذة األس�اطري القديمة، وقد عمل الش�عر 
تارة يف مجال التعارض الظاهري وأعتروه أحد معايري الش�عر 
أس�تنادا إىل م�ا ت�ؤدي العبارات في�ه من التناق�ض الذي يؤدي 
مظه�را فكريا وهو بذلك قد قننت فيه املس�تويات الش�عورية 
ولك�ن هذا التناقض يتحرك يف مج�االت التضخيم تارة وتارة يف 
مجاالت الدقة ويف املجاالت التي تس�مح لتس�يري جزء من دفق 
الباطن ضمن الجزء األكر م�ن اإلكتناز الفكري الذي يتعاطف 

بقدر ما مع الالشعور.

الحداثة الشعرية 
»خيانة المثقفين« المثقف غير منتم سياسيًا 

  املراقب العراقي/ متابعة...
قبل أكثر م�ن ثمانني عاما، 
والروائ�ي  املفك�ر  أطل�ق 
بن�دا،  جولي�ان  الفرن�ي 
رصخت�ه يف وج�ه املثقفني 
مغريات  تس�تهويهم  الذين 
والجماه�ري  الس�لط����ة 
لالنحي�����از  فتقوده��م 
السياس�ية  ملصالحه����م 
والنفعي����ة عىل حس�اب 
ومس�ؤولياتهم  دوره���م 
األخالقي�ة. جاء كت�اب بندا 
صادم�ا م�ن عنوان�ه الذي 
حمل اسم »خيانة املثقفني« 
الص�ادر ع�ام 1927. من�ذ 
ذل�ك الوقت ص�ار مصطلح 
يرم�ز  املثقف�ني«  »خيان�ة 
لإلش�ارة إىل تخ�يل املثقفني 

عن استقامتهم الفكرية.
 يف طبعة مشركة بني »دار 
الرواف�د الثقافي�ة« و«اب�ن 

النديم للنرش«، صدر مؤخراً 
كتاب »خيان�ة املثقفني« ل� 
جوليان بيندا برجمة محمد 
صابر. يعّد الكتاب أحد أكثر 
الكت�ب إث�ارة يف الثلث األول 
من الق�رن العرشين، حيث 
م�رة،  أول   1927 يف  ص�در 
وق����د عال�ج في�ه بين�دا 
انبنى  مفهوم املثقف ال�ذي 
الروائي  وقتها عىل نم�وذج 
الفرني إيميل زوال انطالقاً 
من مواقف�ه ضمن »قضية 
املثقف  ليب�دو  دريف�وس«، 
معارضاً سياسياً مهتم���اً 
بالش�أن العام، غري أن بيندا 
النقي�ض م�ن  يق�ف ع�ىل 
ذل�ك بالق�����ول برضورة 
املثق����ف  يك���ون  أن 
ع�ىل مس�����افة م����ن 
األح�داث وغي�����ر منت�م 

سياسياً.

املراقب العراقي / متابعة...
ع�ن »منش�ورات الجم�ل«، 
العراق�ي  للباح�ث  ص�در 
الك�واز  كري�م  محم�د 
امللك�وت  »عجائ�ب  كت�اب 

للكس�ائي.. املتخّيل املقّدس 
واألس�ط���ورة اإلس�المية 
الكرى«، وهو عمل يتضّمن 
تحقيقاً لكتاب تراثي وضعه 
أبو جعفر محمد الكس�ائي 
ودراس�ة ح�ول بنية 
الثقاف�ة  يف  املتخّي�ل 
العربية واإلس�المية، 
إىل  الكواز  حيث يعود 
عملية أسطرة وقائع 
وأحداث وشخصيات، 
وتح�ّول كل ذل�ك إىل 
مجموعة متجانس�ة 
م�����ن البديهي�ات 
واليقيني�ات املتداولة 
كم����ا  اجتماعي�اً، 
اس�تم����رار  يب�نّي 
أوس�اط  يف  بعضه�ا 
عربي���ة  اجتماعية 
وم�ن  معاص����رة 
هن������ا يؤّكد عىل 
رضورة تفكيكه�ا يف 
نص��وصها األصلية.

»عجائب الملكوت« بنية 
المتخّيل في الثقافة العربية

قيس مجيد المولى

 قراءة من البوسنة لشعر المقاومة الفلسطيني
 املراقب العراقي/ متابعة...

اهت�م أس�عد دوراكوفيت�ش بش�عرية أو جمالية األدب 
العربي التي كان يفّض�ل أن تكون ترجمتها إىل العربية 
»نظري�ة اإلب�داع«، وخّصص لذل�ك رس�الته للدكتوراه 
التي ترجمت للعربية بعنوان »نظرية اإلبداع املهجرية- 
دراس�ة يف أدب املهج�ر« )1987(، كم�ا اهت�م الحق�اً 
بدراس�ة وترجم�ة أعم�ال محم�ود درويش م�ن هذه 
الزاوي�ة. فق�د ن�رش يف 1984 مخت�ارات ش�عرية م�ن 
أعمال�ه بعن�وان »قصائد مقاومة« مع مقدمة تش�مل 
نواة ملقاربة جمالية لهذه القصائد، وهو ما توّس�ع فيه 
الحقاً يف دراس�ة بعنوان »ش�عر املقاومة الفلسطيني« 

ُنرشت يف كتاب له صدر يف رساييفو عام 2005.
يف مقدم�ة الكتاب يقول املؤلف إن موضوعه يدور حول 
»تحدي�د مفهوم ش�عر املقاوم�ة وس�ياقه االجتماعي 
التاريخ�ي ومكانت�ه يف األدب العرب�ي« و«تقديم نظرة 
معّمق�ة يف أه�م الخصائ�ص واملبادئ الجمالية لش�عر 
ملقاوم�ة يف أعمال محم�ود درويش« ، معت�راً أن »هذا 
ال يمك�ن دون مدخ�ل مناس�ب لقضية فلس�طني التي 
تتخلل الثقافة العربية واألدب العربي بش�كل خاص« . 
ويف هذا الس�ياق يوّضح املؤلف أن »الفرضية األساسية 
التي يقوم عليها الكتاب هي أن شعر املقاومة يف أعمال 
محمود درويش يمّثل ظاهرة جمالية خاصة يف الش�عر 

العربي املعارص«.
وألج�ل ذلك يعتم�د الكتاب منهجياً عىل تناول املس�ائل 
النظرية التي تتعلق بشعر املقاومة بشكل عام واألفكار 
الجدي�دة الت�ي ُتط�رح يف الدراس�ات األدبي�ة والنقدية 
الحديث�ة، وخصوصي�ة ش�عر املقاوم�ة عند الش�عراء 
الفلس�طينيني باملقارن�ة م�ع غريه وص�والً إىل محمود 

درويش، ذلك أن واقع االحتالل اإلرسائييل الجديد، سواء 
يف 1948 أو يف 1967 أفرز شعراً مقاوماً مختلفاً يسعى 
إىل إثب�ات الوجود الفلس�طيني نفس�ه، بع�د أن تحّول 

الفلسطينيون إىل »غائبني« بفعل »قوانني« االحتالل.
وقد س�محت معرفة املؤلف بعدد م�ن اللغات أن تكون 
مصادره ومراجعه متنوّعة تضّم أهّم ما ُكتب عن شعر 
املقاوم�ة يف العربي�ة ويف اللغات األوروبي�ة، بما يف ذلك 
الجوان�ب النظرية التي تطرح مس�ائل متنوعة يف مدى 

خصوصية وجمالية هذا الش�عر وتفاعله مع سياقات 
محلي�ة وإقليمية وعاملية يف القرن العرشين، وصوالً إىل 
تجرب�ة محم�ود درويش يف هذا املج�ال التي وصلت إىل 

ذروة جديدة يف الشعر الفلسطيني/ العربي/ العاملي.
يف الفص�ل األول »الس�ياق التاريخ�ي لش�عر املقاومة 
الفلس�طيني« لدين�ا مدخ�ل تاريخ�ي ل�روز املرشوع 
الصهيون�ي ال�ذي تبل�ور يف مؤتم�ر ب�ازل 1897 م�ع 
برنامج اس�تيطاني واضح املعالم يف فلسطني وصل إىل 

تبني منظمة األمم املتحدة لقرار التقس�يم يف 1947 ثم 
نكبة 1948 التي حّولت الفلس�طينيني إىل أقلية منتزعة 
الحق�وق ومه�ددة الوجود بوس�ائل قانوني�ة وإدارية 
وسياس�ية، وه�و »م�ا انعك�س أخ�رياً يف بروز ش�عر 

املقاومة الفلسطيني«.
يف الفص�ل الثان�ي؛ »ش�عر املقاومة: ج�ذوره وتطوره 
ومكانت�ه يف األدب العرب�ي الحدي�ث« ينطل�ق املؤل�ف 
م�ن جمل�ة ملحم�ود دروي�ش يؤك�د فيه�ا أن الش�عر 
الفلس�طيني »جزء ال يتجزأ من الشعر العربي املعارص 
وأحد مس�اراته الرئيس�ية« ليعود متتبعاً تطور الشعر 
الفلس�طيني خالل مراحله الخمس منذ النصف الثاني 
للق�رن التاس�ع ع�رش ث�م الس�نوات األخ�رية للحك�م 
العثماني التي أعقبت إعالن الدس�تور )1918-1908( 
وبعدها س�نوات »االنتداب الريطاني« وصوالً إىل نكبة 
1948، الت�ي أبرزت دور الش�عر يف التعبري عن مقاومة 
الواق�ع الجديد وصوالً إىل س�تينيات القرن املايض التي 
برز فيها مصطلح »ش�عر املقاوم�ة« الذي أطلقه آنذاك 
الكاتب غس�ان كنفاني. ويف ه�ذا الفصل يتوقف املؤلف 
عند »تأثري ش�عر املقاومة يف الواقع« و«التناول الجمايل 

لشعر املقاومة يف علم األدب«.
أم�ا يف الفصل الثالث الذي حمل عنوان »ش�عر املقاومة 
كخطاب ملت�زم« فينطل�ق املؤلف من مقول�ة االلتزام 
التي ش�اعت يف النصف الثاني للقرن العرشين ويتوقف 
عن�د »املوقف من الجماعة« و«الش�عر امللت�زم كتعبري 
عن الصدق إزاء الواقع« و«الش�عر كش�هادة« و«عاملية 
االلتزام لش�عر املقاومة« و«الش�عر تح�ت الحصار: ما 
ب�ني التهميش والتقدي�س« و«تأثري مب�دأ االلتزام عىل 

تركيب وأسلوب شعر املقاومة .

في حوار مع
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المساحات الخضراء بدياًل لمسكنات األلم

منظمة الصحة العالمية تحذر من تغير المناخ: يضر بصحة االنسان يوتيوب .. موقع لترويج 
المحتوى المزيف

ق�ال موق�ع »يوتي�وب«، إن الوق�ت ال�ذي يقضي�ه املس�تخدمون يف 
مش�اهدة املحت�وى املزيف أو املرتبط بنظري�ات املؤامرة، تراجع عىل 
نح�و ملح�وظ، بفضل اإلج�راءات التي ج�رى اتخاذها.فعىل س�بيل 
املث�ال، يزعم البعض أن األرض مس�طحة وليس�ت كروية كما يقول 
العل�م، لك�ن يوتي�وب ال يحذف مقاطع األش�خاص الذي�ن ينرشون 
فيديوه�ات يروج�ون من خاللها ه�ذا الرأي »العجي�ب«، رغم كونه 
خاطئا من الناحية العلمية.وأورد املوقع اململوك لرشكة »غوغل«، أنه 
اس�تطاع أن يخفض وقت مشاهدة هذا املحتوى بنسبة 70 يف املئة يف 

املتحدة، لكن لم يتبني بعد مدى التغري يف الوالي�ات 
مناطق أخرى م�ن العالم.وقال 
موقع يوتيوب، إنه سيكون 
هن�اك دائم�ا محتوى يف 
املنصة »يتعارض مع 
لكن�ه  سياس�اتنا، 
الخ�ط  ال يتج�اوز 
بطبيع�ة  األحم�ر 
الح�ال«، وف�ق ما 
صحيف�ة  نقل�ت 
ش�نطن  ا و «
األمريكية. بوست« 

أن�ه  املوق�ع  وأك�د 
مهم�ة  جه�ودا  ب�ذل 
حت�ى يح�د من انتش�ار 
ه�ذا الن�وع غ�ري الدقيق من 
املحت�وى، وذل�ك م�ن خ�الل دفع 

مني  ملس�تخد إىل مش�اهدة مقاطع موثوقة بشكل أكرب، أو ا
إحالته�م إليها حني ينتهوا من مش�اهدة فيدي�و »مغرض«.ويف إطار 
ه�ذه الحملة التوعوية، يس�تطيع املس�تخدم الذي يش�اهد مقاطع 
يوتي�وب يف بع�ض البل�دان، أن يرى عب�ارات مرفقة م�ن »املنصة«، 
مث�ل توضيح بش�أن الجه�ة املمولة ملنص�ة إعالمي�ة معينة.وتقبل 
منصات التواصل االجتماعية عىل ف�رتة محمومة، بالنظر إىل اقرتاب 
االنتخابات الرئاس�ية األمريكي�ة، يف نوفم�رب 2020، وطرح عدد من 

القضايا الحساسة للنقاش مثل العنرصية.

كش�فت منظمة الصح�ة العاملي�ة أن تغري املناخ 
ي�ر بصح�ة اإلنس�ان م�ع معان�اة املزي�د من 
األشخاص من اإلجهاد الحراري وأحوال الطقس 
القاس�ية واألمراض التي ينقله�ا البعوض بما يف 

ذلك املالريا.
وحثت املنظم�ة التابعة لألمم املتح�دة، يف تقرير 
ص�در بعد يوم من انط�الق قمة بخصوص املناخ 
يف مدريد، الحكومات عىل تحقيق أهداف طموحة 
لخف�ض انبعاث�ات الكربون املس�ببة لالحتباس 
الح�راري، قائل�ة إن ذل�ك يمك�ن أن ينق�ذ حياة 
مليون ش�خص س�نويا من خ�الل خفض تلوث 
اله�واء وحده.وذك�رت ماري�ا ن�ريا مدي�رة إدارة 
البيئة وتغ�ري املناخ والصح�ة يف منظمة الصحة 
العاملي�ة يف إف�ادة صحافية »الصح�ة تدفع ثمن 

أزم�ة املن�اخ. مل�اذا؟ ألن رئتنا وأدمغتن�ا وأجهزة 
القلب واألوعي�ة الدموية لدينا تعاني بش�دة من 
أس�باب تغري املناخ التي تتداخ�ل إىل حد كبري مع 

أسباب تلوث الهواء«.
وأضاف�ت أن أقل م�ن واحد يف املئة م�ن التمويل 
ال�دويل املخص�ص ملواجهة تغري املن�اخ يذهب إىل 
القطاع الصحي، وهو ما وصفته بأنه »أمر مخٍز 

للغاية«.
وذك�ر خرباء املن�اخ الدوليون، األس�بوع املايض، 
أن درجات الحرارة العاملية قد ترتفع بش�كل حاد 
هذا القرن، وحذروا من عواقب »واس�عة النطاق 
ومدم�رة« بع�د أن س�جلت انبعاث�ات الغ�ازات 
املس�ببة لظاهرة االحتباس الحراري مس�تويات 

قياسية العام املايض.

أفادت صحيفة بولندية يف مقال منش�ور، اليوم 
األربع�اء، أن دواء ش�ائعا يف االتح�اد األوروب�ي 
لع�الج مرض الس�كري، يمك�ن أن يحتوي عىل 

مواد كيميائية خطرة.
وجاء يف مقال لصحيف�ة »زينك غازيتا بروانا«: 
»إن امليتفورمني، الذي يستخدمه قرابة مليوني 
بولندي م�ن املصابني بمرض الس�كري، يمكن 
أن يحتوي عىل مركب كيميائي قوي«، مش�رية 
إىل أن املرك�ب الكيميائ�ي املذك�ور »يعطى من 
ب�ني أم�ور أخ�رى، للفرئان م�ن أجل التس�بب 

بالرسطان«.
وتش�ري الصحيف�ة يف مقاله�ا إىل أن املعلومات 
حول محت�وى املركب الكيميائي الخطري يف هذا 
الدواء تم تأكيدها من قبل مصدرين مستقلني.

وذك�رت الصحيفة أن خ�رباء الوكالة األوروبية 
لألدوي�ة سيناقش�ون األمر، م�ع ممثيل جميع 

الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي. 
وم�ن املق�رر أيض�اً عق�د لق�اء، صب�اح اليوم 
األربع�اء، لفري�ق مواجه�ة األزم�ات يف وزارة 

الصحة البولندية.
ويعت�رب امليتفورمني دواء خافضا لس�كر الدم، 
يت�م تناوله عن طريق الفم، من فئة البيغوانيد. 
وهو خط املعالجة األول للسكري النمط الثاني، 
عىل وجه الخصوص، لألشخاص الذين يعانون 
م�ن ف�رط ال�وزن أو الس�منة، والذي�ن لديهم 
وظيفة كلوية طبيعية. وتم الحّد من استخدامه 
ملعالجة س�كري الحوامل بسبب مخاوف تتعلّق 

بالسالمة.

التقن�ي األملاني  الخب�ري  حذر 
مايك مورجنش�ترين ، من أن 
الس�اعات الذكي�ة املخصصة 
لألطفال ق�د تهدد خصوصية 

البيانات.
وأوض�ح مورجنش�ترين أن�ه 
عىل الرغم من أن هذه النوعية 
الس�اعات تق�دم بعض  م�ن 
املزايا مثل تحديد مكان الطفل 
 GPS للوالدين عن طريق تتبع
مث�ال، إال أن اس�تخدام مث�ل 
هذه الس�اعات قد يمثل بوابة 
للقراصن�ة الس�تغالل بيانات 

الطفل بشكل يسء.
وأضاف م������ورجنشترين 
تع�ود يف  الس�اعات  أن ه�ذه 
الغالب لرشكات ناش�ئة وغري 
معروف�ة، ال تهت�م يف الغال�ب 
م�ا  بخ�الف  بالخصوصي�ة 
يحدث ل�دى الرشكات الكربى 

أبل وسامسونغ،  مثل 
وه�و ما يس�اعد 

عىل سه����ولة 
ل  ص�����و و
لق���راصن�ة  ا
ت  ملعلوم����ا
حساس�ة ع�ن 
مثل  الطف���ل 
والصور  االسم 
والعن����وان 
وامل����وق�ع 

للطفل  الح�ايل 
وفق  به،  واالتصال 

وكال�ة  نقل�ت  م�ا 
األنباء األملانية.

وينص������ح الخب�ري 
الوالدي�ن عن�د رشاء مثل 

ه�ذه الس�اعات، مراجع�ة 
رشوط االس�تخدام وبيان�ات 

الخصوصية.

قب�ل ع�رش س�نوات كان�ت »راش�يل 
س�تانكليف« وه�ى خب�رية ىف مج�ال 
الصح�ة العامة م�ن أكس�فورد تزور 
والدها ىف مستشفى دورست بربيطانيا 

بعد إصابت�ه بجلطة دماغي�ة، عندما 
ق�ررت نقله حول عىل ك�رىس متحرك 

للمساعدة ىف تعزيز معنوياته.
ووفق�اً ملوق�ع صحيف�ة »دي�ىل ميل« 
الربيطانية، ألهمت التجربة »راش�يل« 

ىف  الرائ�دة  واملنظم�ة  األوبئ�ة  عامل�ة 
العالم لتحليل نتائج البحوث الصحية، 
إلطالق NHS” “Forest، وهو مرشوع 
ع�ىل  املستش�فيات  يس�اعد  خ�ريى 
تحس�ني بيئاته�ا ع�ن طري�ق زراعة 

األشجار.
الدراسات  العديد من  أظهرت 
املس�احات  أن  العلمي�ة 
الخراء - وخاصة األشجار 
- مفي�دة لصحتنا الجس�دية 
والعقلي�ة، كم�ا أن وجوده�ا 
امل�رض  الش�فاء م�ن  ي�رسع 

وخفض مستويات التوتر.
تم تنفيذ مرشوع راشيل أوالً ىف 
مستشفى ألدر هاي لألطفال يف 
أعيد تصميمه  ليفربول، وال�ذى 
الحديقة«  ليكون »املستشفى يف 

بعد أعمال البناء يف عام 2013.
أع�ادوا  »لق�د  راش�يل:  وقال�ت 
ب�ني  يك�ون  بحي�ث  توجيه�ه 
مساحات خراء وفرية، وهدفنا 
هو جعل املكان أكثر مالءمة للبيئة 

وصحة للمرىض واملوظفني«.
وجدت دراس�ة أجري�ت عام 2011 
ىف الياب�ان أن قض�اء خمس دقائق 
فقط ىف هذه املناطق يساعد املرىض 
باله�دوء واإليجابية  الش�عور  ع�ىل 
اس�رتجاع  ع�ىل  للعم�ل  والحم�اس 

القوة.
وأظهرت دراس�ة نرشت العام املايض 
يف املجل�ة الدولي�ة للبح�وث البيئي�ة 
علم�اء  أجراه�ا  العام�ة  والصح�ة 
النف�س بجامع�ة تش�يبا يف الياب�ان، 
أن�ه حت�ى وجود أش�جار بونس�اي يف 
أجنحة املستش�فى يمك�ن أن يخفض 
مس�تويات إجهاد امل�رىض وحاجتهم 
إىل مسكنات األلم أو مشاكل العمليات 

الجراحية.

أعلن�ت رشك�ة غوغ�ل، ع�ن إط�الق 
مي�زة املحادث�ات الخاص�ة إىل خدمة 
 ،Google Photos الصور التابعة له�ا
وذلك بغية تس�هيل مش�اركة الصور 
العائل�ة  م�ع  الفيدي�و  ومقاط�ع 

واألصدقاء.
و قال�ت عمالق�ة التقني�ة األمريكي�ة 
»إن  مدونته�ا:  ع�ىل  منش�ور  يف 
األلبومات الحية، واملكتبات املشاَركة، 
واأللبومات املشاَركة يف )صور غوغل( 
تجع�ل مش�اركة الكث�ري م�ن الصور 
بسيطا، واعتبارا من اليوم، إننا نسهل 
علي�ك مش�اركة اللحظ�ات الفردية، 

واليومية من خالل )صور غوغل(«.
ومع إمكانية مشاركة الصور الفردية 
م�ن خالل تطبيق )ص�ور غوغل( من 
خ�الل إنش�اء ألب�وم لتلك الص�ور ثم 
مش�اركة الراب�ط، فق�د أصب�ح اآلن 
إىل محادث�ة  الراب�ط  ذل�ك  مش�اركة 
وقال�ت  التطبي�ق.  ضم�ن  خاص�ة 
الرشكة: »إن هذا يمنحك مكانا واحدا 
للعث�ور عىل اللحظات التي ش�اركتها 
مع أصدقائك وعائلتك، ولالستمرار يف 

املحادثة«.
يمك�ن  أن�ه  غوغ�ل  أوضح�ت  كم�ا 
بالص�ور،  اإلعج�اب  للمس�تخدمني 
املحادث�ة  التعلي�ق عليه�ا ضم�ن  أو 
الخاصة. ويمكن للمستخدم بسهولة 
حفظ تلك الص�ور أو مقاطع الفيديو 
ب�ه.  الخ�اص  الص�ور  مع�رض  يف 
وأش�ارت الرشكة إىل أن هذه امليزة لم 
ُتصمم لتحل محل تطبيقات الدردشة 
الحالية، ولكنها تأمل أن تحس�ن من 
تجربة تب�ادل الذكريات مع األصدقاء 

والعائلة ضمن )صور غوغل(.

غوغل تطلق ميزة 
جديدة لخدمة الصور

ابتكار خاليا جديدة لمعالجة مرض »الزهايمر«
تمّكن علماء من اخرتاع خاليا عصبية صناعية قابلة للزراعة 
يف الدم�اغ، بمقدوره�ا إص�الح األرضار الناجم�ة عن مرض 
الزهايم�ر أو غريه�ا من األم�راض العصبية.وط�ّور فريق يف 

جامع�ة ب�اث الربيطانية وعلم�اء دوليني خالي�ا إلكرتونية 
ت�م تثبيته�ا ع�ىل رشيح�ة س�يليكون، تحاكي 

اس�تجابات الخاليا العصبي�ة البيولوجية 
عندما يتم تش�غيلها بواسطة الجهاز 

العصبي.والخالي�ا العصبي�ة عبارة 
تنق�ل  متخصص�ة  خالي�ا  ع�ن 

نبضات األعصاب، مما يس�مح 
ألجزاء الجسم بالتواصل، وهي 
للدم�اغ  األساس�ية  املكون�ات 
والجه�از  الش�وكي  والحب�ل 
العصب�ي، كم�ا أنه�ا موجودة 

القلب.وعىل م�دى عقود  ح�ول 
ح�اول الباحث�ون تصني�ع خاليا 

دماغية، لكنه�م واجهوا صعوبات 
كث�رية، ألن الطريق�ة التي تس�تجيب 

بها الخالي�ا العصبية لإلش�ارات غالبا ما 
تك�ون معقدة وغري متوقعة.إال أنه باس�تخدام 

الكمبيوت�ر، تمك�ن العلم�اء من تطوير مع�ادالت ترشح 
كيفي�ة اس�تجابة الخاليا عن�د تلق�ي اإلش�ارات الكهربائية 
من أعصاب معينة، وتش�كيل رقائق س�يليكون تعكس هذه 

االس�تجابة.وقال األستاذ يف قس�م الفيزياء بجامعة باث آالن 
نوغاريت تعليقا عىل اإلنجاز: »حتى اآلن كانت الخاليا العصبية 
مث�ل الصنادي�ق الس�وداء، لكنن�ا تمكنا من فت�ح الصندوق 
األس�ود والنظر يف داخله«.وأض�اف نوغاريت:«عملنا عبارة 
ع�ن نم�وذج متغ�ري ألنه يوفر وس�يلة نش�طة 
الكهربائي�ة  الخصائ�ص  إنت�اج  إلع�ادة 
ب�أدق  الحقيقي�ة  العصبي�ة  للخالي�ا 
التفاصيل«.وتاب�ع قائ�ال: »الخاليا 
العصبية البيولوجية لديها سلوك 
معق�د للغاية، وم�ا قمنا به هو 
تطوي�ر تقني�ات لنقل س�لوك 
الخالي�ا العصبي�ة البيولوجية 
إىل قطع�ة م�ن الس�يليكون«.

وأش�ار إىل أن »الخاليا العصبية 
هي جزء م�ن الدم�اغ، وبالتايل 
فهي ج�زء من الجه�از العصبي 
املركزي، وهناك أمراض ناجمة عن 
تحلل ه�ذه الخالي�ا العصبية وفقدان 
وظائفها، وألن الخاليا العصبية ال تتجدد، 
فمن املهم أن يكون هناك دوائر حيوية يمكنها 
أن تح�ل محل هذه الخاليا العصبية الفاش�لة الس�تعادة 
الوظيفة الحيوية يف مرض الزهايمر ومرض الخاليا العصبية 

الحركية وفشل القلب«.

تحذيرات من خطورة الساعات الذكية 

دراسة تنفي تأثير مواقع التواصل االجتماعي على نفسية الفرد
كذبت دراسة حديثة من جامعة كانساس أبحاث 
س�ابقة زعمت أن وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
تجعل املس�تخدمني بائس�ني، إذ تاب�ع فريق من 
الباحثني من قس�م دراسات االتصاالت يف اململكة 
املتح�دة، بقيادة األس�تاذ جيفري ه�ول، خمس 

ت  ع�ا مجمو
م�ن  مختلف�ة 
مي  مس�تخد
ئل  س�ا و
ص�ل  ا لتو ا
ع�ي  جتما ال ا
عىل مدار شهر 
قياس  ملحاولة 
تأث�ري وس�ائل 
ص�ل  ا لتو ا
ع�ي  جتما ال ا

عىل حياتهم.
مللخص  ووفًقا 
الت�ي  النتائ�ج 
إليها  توصل�ت 
لجمعي�ة  ا
لنفس�ية  ا

الربيطانية، قس�موا مواد االختب�ار الخاصة بهم 
إىل مجموع�ة واحدة تس�تخدم وس�ائل التواصل 

االجتماعي بشكل طبيعي، وأربعة آخرين 
امتنعوا عن اس�تخدامها ملدة 7 و14 

و21 و28 يوًما.
ُطل�ب  التحدي�د  وج�ه  ع�ىل 
االمتناع  املس�تخدمني  م�ن 
عن اس�تخدام في�س بوك 
وس�ناب  وإنس�تجرام 
وبع�د  وتوي�رت،  ش�ات 
فلرتة األش�خاص الذين 
لم يلتزم�وا بالتعليمات 

االمتناع،  خ�الل ف�رتات 
تبقى نحو 130 شخصا 

املجموع�ات  يف 
لخم�س  ا

املختلفة.
ىف  و

نهاي�ة كل ي�وم كتب املش�اركون األنش�طة التي 
قام�وا به�ا يف ذل�ك الي�وم، باإلضاف�ة إىل تقيي�م 
ش�عورهم بالوح�دة والرفاهي�ة ونوعي�ة الحياة 

بشكل عام.
بع�د تحليل جمي�ع إجابات املش�اركني لم 
يج�د الباحثون اختالفات بني أولئك الذين 
استخدموا وس�ائل التواصل االجتماعي 

وأولئك الذين امتنعوا عن استخدامها.
وىف وقت س�ابق من هذا العام، توصلت 
إىل  أكس�فورد  جامع�ة  م�ن  دراس�ة 
اس�تنتاج مماثل يس�تند إىل حجم عينة 
بكث�ري م�ن مس�تخدمي وس�ائل  أك�رب 
أل�ف   12 وتحدي�دا  االجتماع�ي،  التواص�ل 

مراهق.
وقالت إيم�ى أوربن من جامعة 
الدراس�ة:  ع�ن  أكس�فورد 
الرض�ا  م�ن   %99.75 »إن 
ع�ن حي�اة الش�اب يف س�نة 
معين�ة ال عالقة ل�ه بكيفية 
اس�تخدامه لوسائل التواصل 

االجتماعي«.

صحيفة تحذر من استخدام نوع من ادوية 
السكر الحتوائه على مواد كيميائية
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   املراقب العراقي/ متابعة...
احتفلت كوريا الش�مالية، بإنج�از مرشوع عمراني 
ممي�ز للزعي�م كي�م جون�غ أون، عبارة ع�ن مدينة 
جدي�دة بالق�رب من »الجب�ل املقدس« حي�ث تدعي 
عائلته جذورها.ووصفت وس�ائل اإلعالم الحكومية 
يف كوريا الش�مالية، الثالث�اء، املدين�ة الجديدة بأنها 
»مث�ال للحض�ارة الحديث�ة«، وتوص�ف أيض�ا بأنها 

املدينة الفاضلة لالشرتكية.
ذك�رت وكالة األنب�اء املركزية الكورية الش�مالية أن 

احتف�اال هائال ش�مل األلعاب النارية أقي�م يف املدينة 
بالقرب من جبل بايكتو.ون�رشت صحيفة »رودونغ 
س�ينمون«، الناطقة بلس�ان الح�زب الحاكم، صورا 
تظهر الزعيم الكوري الشمايل كيم جونغ أون يبتسم 
وه�و يق�ص الرشي�ط يف الحف�ل واملبان�ي املغط�اة 
بالثلوج.وذك�رت الصحيفة أن مدينة »س�امجيون«، 
حي�ث ولد كيم جونغ إيل وال�د كيم جونغ أون، تعترب 
»يوتوبي�ا اش�رتاكية« بما تضمنه من ش�قق جديدة 
وفن�ادق ومنتجع للتزل�ج ومرافق تجاري�ة وثقافية 

وطبية.وقال�ت الرشكة إن »املدينة الفاضلة« يمكنها 
اس�تيعاب 4000 أرسة، وفيها 380 مبنى من املباني 

العامة والصناعية تمتد عىل »مئات الهكتارات«.
وتع�د املدينة واحدة م�ن أكرب املب�ادرات االقتصادية 
الت�ي أطلقه�ا كي�م جون�غ أون كج�زء م�ن حملته 
لتحقي�ق اقتصاد يعتمد عىل ال�ذات، ولكن تم تأجيل 
بنائ�ه بس�بب النقص يف م�واد البن�اء والعمل نتيجة 
للعقوب�ات الدولية الت�ي فرضت للحد م�ن الربنامج 

النووي لبيونغيانغ.

»المدينة 
الفاضلة« 
في  كوريا 
الشمالية  ! 

نساء في األردن ممنوعات من »اإلرث« !!
 املراقب العراقي/ متابعة...

والجه�ود  والقانوني�ة،  الديني�ة  النص�وص  رغ�م 
الحكومية للحيلولة دون ذلك، ما زالت بعض النس�اء 
األردني�ات – خصوص�ا املتزوج�ات- يرتك�ن إرثهن، 
سواء طواعية بسبب العادات والتقاليد، أو كرًها من 
العائلة، التي ال تس�مح بأن تذهب أموالها لش�خص 
غريب.تعترب جمعية معهد تضامن النساء األردنيات، 
حرمان النساء من اإلرث أبرز أوجه التمييز ضد املرأة 
يف األردن وربطت يف تقرير لها ما بني تدني مس�توى 

ملكية النس�اء األردنيات ألصول األرسة 
وأدوات  وماش�ية  وش�قق  أراض  م�ن 
وآالت وب�ني حرمانهن م�ن املرياث، ما 
يؤدي إىل نتائج سلبية كبرية عىل األمن 
الغذائي وع�ىل إمكانية خروجهن من 
دائرة الفقر.وتق�ول جمعية تضامن 
إن »ه�ذه النصوص ال تس�عف كثريًا 
يف تحقي�ق النتيج�ة املرج�وة وه�ي 
منع إكراه النس�اء ع�ىل التنازل عن 
حصصهن اإلرثية ال بل يتم حرمان 
اإلناث من حصصهن باالمتناع عن 

تقس�يم اإلرث واس�تغالله من 
قب�ل الورث�ة الذك�ور، وال ب�د 
م�ن إجراء تعدي�الت عىل هذه 
التعليم�ات تتضم�ن رفع املدة 
إىل ستة أشهر، وتقييد إمكانية 
تس�جيل التخارج استثناء قبل 
إنته�اء املدة.وأضافت الجمعية 
»الب�د  األردن:  بنس�اء  املهتم�ة 
من منع إتمام معاملة التخارج 
قطعي�ا وتح�ت طائل�ة البطالن 
إذا ت�م قبل ثالثة أش�هر، والنص 

عىل إلزامية إحضار ح�ر للرتكة وإرفاقه بمعاملة 
التخ�ارج، والتأك�د من أن مواصفات امل�ال املتخارج 
عنه وقيمته الفعلية معروفة لجميع املتخارجني مع 
أخذ إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال الترف األخرى 
بامل�ال املوروث قب�ل مرور هذه امل�دة كالوكاالت غري 
القابلة للعزل، والتشدد يف املالحقة الجزائية لإلقرارات 
املزيف�ة بقب�ض الثم�ن أو قب�ض قيم�ة الحصص، 
وتجريم أس�اليب الضغط واإلكراه يف سبيل الحصول 
ع�ىل التن�ازل وإبط�ال التن�ازل ال�ذي يت�م باإلكراه 
خ�الل مدة ال تق�ل عن س�نة من وقوع�ه والحكم 
بالتعوي�ض عن�ه خ�الل مدد 
التقادم العادي.حياة حس�ني 
عيل مس�يمي، نائب�ة يف لجنة 

بالربمل�ان  امل�رأة 
قالت  األردني، 
من  »العديد  إن 

األردن  نس�اء 
إرثه�ن  يرتك�ن 

حال�ة  يف  لإلخ�وات 
يف  األبن�اء  أو  الوال�د،  إرث 

م�ن  أو  طواعي�ة  ال�زوج،  إرث 
مبدأ الخج�ل، وأحياًن�ا بالضغوط 
واإلكراه«.وتابع�ت: »الف�رتة األوىل 
من الوفاة تتأثر السيدات بشكل كبري، 
وقد تتعاطف مع من حولها من إخوة 
أو أبن�اء، وتكون أس�هل لالس�تجابة 
بع�د  لك�ن  للضغ�وط م�ن حوله�ا، 
القانون الجديد ص�ار من الرضوري 
مرور ف�رتة بعد الوف�اة، تكون فيها 
امل�رأة أكثر صالبة وق�درة عىل اتخاذ 

قرار عقالني.

املراقب العراقي /متابعة...
 أق�دم مري عىل االنتحار بإش�عال النريان بجس�ده 
داخل منزل أرسة زوجته، بعدما فش�ل يف مصالحتها، 
ورفضها الع�ودة معه إىل من�زل الزوجية يف محافظة 
الجيزة.ويف التفاصي�ل، تلقت غرفة النجدة بمحافظة 
الجي�زة بالًغ�ا يفي�د بإش�عال أح�د األش�خاص النار 
بجس�ده، ما أس�فر عن وفاته.وانتق�ل رجال املباحث 
إىل محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبني أن الشخص 

املتوىف يقيم بمنطق�ة العياط التابع�ة للجيزة، وأقدم 
ع�ىل االنتح�ار بع�د نش�وب خالف�ات زوجي�ة تركت 
ع�ىل إثرها زوجته مس�كنه وتوجه�ت لإلقامة بمنزل 
أرستها، ما دفعه للتوجه إليها إلعادتها مرة أخرى، إال 
أنه فش�ل يف إقناعها بالرجوع.وعندها قرر هذا الزوج 
أن ينه�ي حياته حرًقا داخل منزل أرسة زوجته، حيث 
قام بسكب عبوة بنزين عىل جسده، وأشعل النريان يف 

نفسه ليلقى مرعه عىل الفور.

  فشل 
بمصالحة 
زوجته 
فأنتحر!

صوت المعاقين الوحيد في فلسطين مهدد بالسكوت

السفر يجعلك أكثر سعادًة من الزواج

املراقب العراقي/ متابعة...
توش�ك الضائقة املالية الخانقة أن تكتم األنفاس 
األخ�رية إلذاعة فرس�ان اإلرادة املحط�ة الوحيدة 
املختصة بقضايا ذوي اإلعاقة بفلسطني، يف وقت 
يحتف�ل في�ه العالم الي�وم الثالث من ديس�مرب/

كانون األول باليوم العاملي لذوي اإلعاقة.
ويرتق�ب آالف املعاقني يف قطاع غزة بس�بب هذه 
الوضعية بكث�ري من القل�ق زوال صوتهم الوحيد 
الذي يعرب عن قضاياهم وهمومهم، بعدما فتكت 

األزم�ة املالية بجمعية دير البل�ح لتأهيل املعاقني 
وسط القطاع املرشفة عىل اإلذاعة.

 وبينم�ا ترتنح الجمعية تحت وقع قرار الس�لطة 
الفلس�طينية تجميد حس�اباتها املرفية -مثل 
غريه�ا الكث�ري م�ن مؤسس�ات املجتم�ع املدني 
يف قط�اع غ�زة- جاء ق�رار وكالة غوث وتش�غيل 
الالجئ�ني الفلس�طينيني )أون�روا( بإنه�اء عقود 
»البطال�ة الدائم�ة« ملوظف�ي اإلذاع�ة ليعمق من 

أزمة الجمعية.

   استخدمت سيرة ذاتية »ُمزيفة« 
للحصول على 185 ألف دوالر سنوًيا !

املراقب العراقي / متابعة...
قضت محكمة أس�رتالية بس�جن ام�رأة ملدة ع�ام عىل األقل، بعدم�ا كذبت يف 
س�ريتها الذاتية ووضع�ت مالحظات زائف�ة »براقة« حول مس�ريتها املهنية، 

للحصول عىل وظيفة ذات أجر مرتفع بالحكومة.
وأدين�ت فريوني�كا هيال ثرييولت، 46 س�نة، الثالثاء، بالخ�داع وخيانة األمانة 
وإس�اءة اس�تخدام املنصب العام، فيم�ا يتعلق بطلبها العم�ل يف منصب كبري 
موظف�ي املعلومات يف 2017، وذلك مقابل راتب س�نوي ق�دره 270 ألف دوالر 

أسرتايل )185 ألف دوالر أمريكي(.
فريونيكا يف هذا املنصب مع الحكومة بجنوب عمل�ت 

أس�رتاليا ألكثر م�ن ش�هر، وحصلت 
عىل حوايل 33 ألف دوالر أس�رتايل 
)22500 دوالر أمريك�ي( قبل 
أن يتم طردها.وأقرت املرأة 
بالذن�ب يف جمي�ع التهم 
إليه�ا، وُحكم  املُوجهة 
عليه�ا بالس�جن ملدة 
25 ش�هرًا م�ع عدم 
امل�رشوط  اإلف�راج 

ملدة عام.
األكاذي�ب  لك�ن 
عن�د  تنت�ه  ل�م 
فف�ي  الح�د.  ه�ذا 
س�ابقة،  جلس�ات 
علم�ت املحكم�ة أن 
فريونيكا اس�تخدمت 
ص�ورة عارضة األزياء 
أبت�ون  كي�ت  الش�هرية 
كص�ورة مللفها الش�خيص 
عىل موق�ع الوظائ�ف العاملي 
 7 News لينك�دان، وفًقا ملحط�ة
التابعة لش�بكة CNN.وبع�د أن بدأت 

عملها يف هذا املنصب يف أغسطس/آب، قامت الس�يدة 
بتعيني ش�قيقها، رغم افتق�اره إىل املؤهالت الالزمة للقيام به�ذا الدور. وأبلغ 
محام�ي الدف�اع عن فريوني�كا املحكمة يف وقت س�ابق أنها »تش�عر بالخجل 
الش�ديد واإلحراج«، وأن جرائمها تنطوي عىل »مجموع�ة فريدة من الظروف 

التي من غري املرجح أن تتكرر .
كم�ا أُبلغت املرأة املحكمة أيًضا أنها اس�تخدمت يف الس�ابق الس�ري الذاتية مع 

معلومات كاذبة للحصول عىل عمل يف رشكتني يف عامي 2012 و2014.

رئيس جهاز مكافحة 
الفئران في الخارجية 

البريطانية يعود للعمل!

بندقية صيد تركية 
تدخل موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية
املراقب العراقي/ متابعة... 

عاد »باملرس�تون« القط املحبوب 
ال�ذي يقي�م يف وزارة الخارجي�ة 
الربيطانية للعمل، بعد توقف دام 
ستة أسابيع للتعايف من »التوتر« 
الذي بدا عليه، كما الحظ موظفو 

الخارجية الربيطانية .
ق�ى الق�ط إجازت�ه يف من�زل 
الس�كرتري الخاص للسفارة قبل 
عودت�ه لعمل�ه، بحس�ب موق�ع 

»فوكس نيوز«.
ونرش موظفو الخارجية من باب 
الدعابة عىل الحس�اب الشخيص 
للقط »مرس�تون« ع�ىل التويرت: 
»يس�عدني أن أعلن أنني س�وف 
أع�ود لواجبات�ي كرئي�س جهاز 
مكافح�ة الف�ران يف الخارجي�ة 

هذا األسبوع!«.
الحس�اب  أن  بالذك�ر  والجدي�ر 

للق�ط  الش�خص�����ي 
املوظ�ف  »مرس�تون«، 
ل�دى  الحك����وم�ي 
الخارجي�ة الربيطاني�ة، 
التواص�ل  موق�ع  ع�ىل 
التوي�رت  االجتماع�ي 

يمتل�ك م�ا يق�ارب 
املئ�����ة ألف 

متابع.

املراقب العراقي/ متابعة...
تركي�ة  كالس�يكية  صي�د  بندقي�ة  دخل�ت 
الصن�ع م�ن قب�ل رشك�ة هوغل�و الثالث�اء 
قائم�ة موس�وعة غينيس لألرقام القياس�ية 
بتحطيمها أكرب عدد من األقراص خالل فرتة 
زمنية محددة يف مس�ابقة الرماية بالبندقية 

التي جرت يف والية كانساس األمريكية.
وص�ارت بندقي�ة الصي�د الرتكي�ة املصنع�ة 
CZ-( األمريكي�ة  زد«  لصال�ح رشك�ة »يس 

USA( املختص�ة بصناع�ة األس�لحة ضم�ن 
موسوعة غينيس، بعد مشاركتها يف مسابقة 
رم�ي عىل األقراص عرب خمس�ة متس�ابقني 
وذل�ك مل�دة 12 س�اعة تمكن�وا خالله�ا من 

تحطيم 14 ألفا و167 قرصا.
ووصلت بن�ادق هوغلو الرتكية يدوية الصنع 
واملش�هورة باملتان�ة والنق�وش املذهب�ة إىل 
األس�واق العاملي�ة ويجري تصنيعه�ا يف بلدة 
هوغل�و التابع�ة ملنطقة »بك ش�هر« يف والية 
قوني�ة الواقعة عىل س�فوح جب�ال طوروس 

وسط تركيا.
وتمت�از البنادق بزخارفه�ا الجميلة واملذهبة 
مجموع�ة  أي�ادي  ع�ىل  إنتاجه�ا  ويت�م 
م�ن الحرفي�ني امله�رة وتصديرها إىل 
الواليات املتحدة األمريكية وعدد من 
الدول األوروبي�ة يف مقدمتها الدول 
ودول  وأس�رتاليا  اإلس�كندنافية، 
الجنوبية،  الرشق األوس�ط وأمريكا 
ويبلغ سعر البنادق ذات العيار 
12 أكثر من عرشة آالف 

دوالر.

املراقب العراقي/ متابعة...
وقالت وكالة »س�بوتنيك« الروسية أمس 
إن الكنيس�ة ش�هدت، افتتاح أكرب مغارة 
مليالد الس�يد املس�يح يف س�وريا للس�نة 
الخامس�ة عرشة عىل الت�وايل، بعد جهود 
كبرية بذلتها مجموعة من شّبان مراسم 
الكنيس�ة لنحو ثالثة أش�هر م�ن العمل 

املتواصل.
وش�ارك يف حف�ل افتت�اح مغ�ارة امليالد 
األكرب يف س�ورية املطران موىس الخوري 
لبطريركي�ة  البطريرك�ي  والوكي�ل 
أنطاكي�ة وس�ائر امل�رشق لل�روم 
األرثوذكس املطران أفرام معلويل، 
واألرش�مندريت إلي�اس حبي�ب 
راعي كنيسة مار إلياس، واألب 
بول�س البدي�ن، واألب يوحن�ا 
ش�حادة، وذلك ع�ىل إيقاعات 
كش�افة  فرق�ة  ومعزوف�ات 

الكنيسة.
وقال املطران معلويل: »مغارتنا 
ظل�ت مس�تمرة س�نوياً ع�ىل 
الظ�روف  كل  م�ن  الرغ�م 
الت�ي مررن�ا ونم�ر به�ا، وهذه 
االستمرارية تعني إثبات الوجود 
والتش�بث ب�األرض، وه�ي تعني 
اليوم الفرح، وعربه�ا نثبت للعالم 
كل�ه أنن�ا بقين�ا وثبتن�ا ولك�ن هذا 
الثب�ات وه�ذا البق�اء هو م�ا أعطانا 
الف�رح ال�ذي نعرب عنه يف ه�ذه املغارة، 
حيث يأتي الزوار من كل مكان للحصول 
عىل هذا الفرح من الطفل يس�وع املولود 

داخل مغارة بيت لحم«.
وأض�اف: إن »الطف�ل يس�وع املس�يح 
ولد وعانى ع�ىل األرض ظروفاً صعبة، 

عانى من الربد واأللم والضيق واملالحقة، 
ولكنه تجاوز كل ه�ذه الصعاب وثبت يف 

مسريته حتى يخلص شعبه.
وأكد معلويل أن رس�الة السيد املسيح لنا 
الي�وم من خالل امليالد، هي »أننا رغم كل 
األزمات والصعوبات سنثبت ونبقى وهو 
ما فعلناه، مستمدين قوتنا منه، الفتاً إىل 
أن هذه الرس�الة أيضاً هي رسالة الثبات 
رغ�م كل الصعوب�ات، »نوجهه�ا للعالم 
ب�أرسه، مؤكدين أننا بتج�اوز صعوبات 

األرض سنصل إىل فرح السماء«.
واعترب أنه »كما كانوا عائلة واحدة، مريم 
النجار)مربي املسيح(  العذراء ويوس�ف 
والسيد املس�يح، يساند بعضهم بعضهم 
اآلخ�ر، س�نكون كذلك كش�عب س�وري 

وسنتجاوز كل مصاعبنا وأحزاننا.

افتتـــاح أكبــر مغـــــارة للسيـد المسيــح فـي ســوريـا

 المغارة ظلت مستمرة سنويا 
على الرغم من كل الظروف

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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   وجود المسيحيين 
اثبت للعالم 
كله  قدرتهم 
 على الثبات 

المسيح عانى 
لكنه تجاوز 

الصعاب حتى 
يخلص شعبه

ت��م افتت��اح أك��ر مغ��ارة لمي��اد الس��يد المس��يح يف س��وري، وذل��ك بكنيس��ة م��ار إلي��اس الغي��ور للروم 
األورثوذوكس يف دمشق بحضور عدد من البطاركة والمطارنة الذني أكدوا أن المغارة تعني إثبات الوجود 

والتشبث باألرض.

املراقب العراقي /متابعة...
يعترب الس�فر من أكثر األمور املفضلة لدى الكثري 
منا، س�واء كان داخ�ل الدول�ة أو خارجها، فهو 
ُيسهم يف خلق حالة مزاجية جيدة للشخص، 
وُيس�هم يف التخفي�ف م�ن ضغ�وط وأعباء 
الحياة.ومؤخ�راً، كش�فت دراس�ة حديث�ة 
أن الس�فر يجع�ل الش�خص يف حال�ة من 
الس�عادة تفوق س�عادته يوم االحتفال 
بزفافه ع�ىل رشي�ك حياته.وأجرى 
فري�ق م�ن الباحث�ني بموق�ع 
املخت�ص  »بوكين�ج«، 
الس�فر  تذاكر  بحجز 
 ، ق د لفن�ا ا و

دراسة؛ ملعرفة رأي الناس عن السعادة باستطالع 
دولة.وأظه�رت   17 م�ن  ش�خص   1700 رأي 
الدراس�ة أن 49 % م�ن املش�اركني يف الدراس�ة، 
أكدوا أنهم يش�عرون بس�عادة أكرب عند الس�فر، 
مقارنة بش�عورهم بالس�عادة ي�وم زفافهم.كما 
اعترب ما يقرب من نصف املش�اركني يف الدراسة، 
الس�فر أكث�ر إث�ارة ًعاطفياً م�ن املش�اعر التي 
تتملكه�م عند مواع�دة رشيكهم.ويمنح الس�فر 
محبي�ه الدعم العاطفي بش�كل أكرب مما يش�عر 

عند  الف�رد  االرتباط بش�خص يحبه، به 
45% من املشاركني بحس�ب 

بالدراسة.


