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وزير الدفاع يتستر على المدان »جميل الشمري« 
ويتناسى جرائمه  الدموية بحق المتظاهرين   

..قارذيأبناءقتلةمنللقصاصدعوات

المراقب العراقي/ القسم السياسي... 
بع�د صدور أوامر قضائي�ة بحق الفريق 
الرك�ن »جميل الش�مري« رئي�س  خلية 
االزم�ة الس�ابق يف ذي قار، س�عى وزير 
الدفاع »نجاح الش�مري« اىل  التسرت عىل 
املته�م، ألس�باب مجهول�ة، ع�ىل الرغم 
من ثب�وت دوره يف  الجرائم التي ارتكبت 
بح�ق املتظاهري�ن يف محافظ�ة ذي قار 
عرب  الرصاص الح�ي والتي راح ضحيته 
والجرح�ى،  الش�هداء  م�ن  الع�رات 

 وتقديم ذوي الضحايا دعاوى ضده . 
وبالرغم من ثبوت األدلة يف ادانة الشمري 
وصدور أوامر القبض بحقه،  اال انه الزال 
اىل اليوم طليق�ًا، يف ظل تواصل الدعوات 
الش�عبية املطالبة  بتنفيذ الحكم بحقه، 
حيث دع�ا املتظاه�رون يف محافظة ذي 

ق�ار وزير  الدف�اع لالبتع�اد ع�ن الدفاع 
»الش�مري«،  املته�م  ع�ن  املس�تميت 
مشددين عىل  رضورة اإلرساع بمحاكمته 

بأقرب وقت  . 
وتشري مصادر مطلعة اىل ان »الشمري« 
متواج�د حالي�اً يف دور الضب�اط  التابعة 
لقيادة القوات الربي�ة بالقرب من مطار 

بغداد ملنع اعتقاله . 
وتتواص�ل بع�ض القي�ادات العس�كرية 
وتس�تجيب  األمريكي�ة،  الس�فارة  م�ع 
 لتوجيهاتها الس�اعية اىل ارباك الش�ارع 
وج�ره اىل رصاع مفت�وح عرب  اس�تغالل 
ازم�ة التظاهرات الجارية، حيث كش�ف 
تخاب�ر قائ�د عملي�ات االنب�ار  الس�ابق 
الفريق محمود الفالحي عن ذلك بش�كل 
علن�ي عندم�ا رسب له  تس�جيالً صوتياً 

اثبت تواصله مع شخصيات استخبارية 
أمريكي�ة، اال ان  اإلج�راءات الحكومي�ة 
الرادع�ة لتل�ك القي�ادات لم تك�ن جادة 

بمحاسبتهم . 
وبه�ذا الجان�ب ي�رى املحل�ل الس�يايس 
صباح العكييل ان التهم املوجهة  للشمري 
هي حقيقي�ة ومدعمة بالوثائ�ق، اال ان 
الس�فارة االمريكية تع�ارض  اإلجراءات 
القانوني�ة بحق�ه، وس�بق ان عارض�ت 

اعتقال الفالحي ووضعت  فيتو عليه . 
وقال العكييل يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« ان »محاكمة تلك  القيادات يقع 
عىل عاتق القضاء الذي يفرتض ان يتجرد 
ع�ن كل الضغ�وط  ويحاكم »الش�مري« 

بتهمة قتل املتظاهرين املساملني .» 
وأض�اف ان »تلك املؤامرة االمريكية بدت 

واضحة جداً، اذ انها تحرك  األمم املتحدة 
إلدانة العنف ضد املتظاهرين، وتمانع يف 
الوقت ذاته  محاكمة او محاس�بة جميع 

املتهمني يف استهداف املدنيني .» 
ولف�ت اىل ان »تل�ك املواق�ف تحت�اج اىل 
حكومة قوي�ة واىل قضاء مس�تقل  ليتم 
محاسبة املقرصين وعدم االنبطاح امام 

الضاغط األمريكي .» 
وأش�ار اىل ان »واش�نطن تق�ود مؤامرة 
ك�ربى يف الب�الد هدفه�ا تدم�ري الب�الد 
 وايقاع�ه يف ات�ون حرب�اً طويل�ة األمد، 
العس�كرية  القي�ادات  م�ع  بالتع�اون 

 الفاسدة .» 
من جانبه اس�تنكر النائب عن محافظة 
ذي قار غايب العمريي، الدفاع  املستميت 
ال�ذي ابدت�ه وزارة الدف�اع ع�ن الفريق 

جمي�ل الش�مري، مؤك�داً  ع�ىل رضورة 
محاس�بة كل م�ن ل�ه ي�د يف قت�ل أبناء 

املحافظة . 
وق�ال العم�ريي يف ترصي�ح صحفي، ان 
»ن�واب محافظ�ة ذي قار رفض�وا  بيان 
وزارة الدف�اع بش�أن دفاعها عن الفريق 
الركن جميل الشمري الذي  تسبب بإراقة 

دماء شباب ذي قار .» 
س�يتم  الدف�اع  »وزي�ر  ان  وأض�اف 
اس�تضافته داخل الربمل�ان ملعرفة الغاية 
 م�ن موقف�ه، حيث يرف�ض الجميع هذا 
الدفاع وس�يتم معرفة الدوافع وراء  ذلك 

خالل االستضافة .» 
ولف�ت اىل ان »أه�ايل ذي ق�ار يمتلك�ون 
الح�ق برفع دع�وى قضائية ض�د  وزير 
الدفاع نجاح الش�مري بعد بي�ان الدفاع 
عن جميل الش�مري، وباعتب�اره  الوزير 
املس�ؤول عن القائد الذي كان وراء إراقة 

دماء متظاهري ذي  قار .» 
يشار اىل ان وزارة الدفاع كانت قد أصدرت 
بيان�اً يوم أم�س الجمعة اك�دت  فيه ان 
بعض القي�ادات العس�كرية تعرضوا اىل 
هجمة إعالمية، فيما برأ  البيان الشمري 

من ارتكاب الجرائم بحق أهايل ذي قار . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د النائب ع�ن صادقون التابع�ة لحركة عصائ�ب اهل الحق 
حسن سالم، اليوم  السبت، ان فشل أمريكا يف مخططاتها دفعها 
اىل اللج�وء للعقوب�ات االقتصادية بحق  عدد من الش�خصيات 
املقاوم�ة.  وقال س�الم يف بي�ان تابعته »املراق�ب العراقي«، إن 
“العقوبات التي فرضتها الخزانة  األمريكية تجاه الش�خصيات 
الوطنية املجاهدة امثال الش�يخ قي�س الخزعليوأخيه  املجاهد 
ليث الخزعيل وحسني الالمي انما تعرب عن حالة الهسترييا التي 
تعيشها  الواليات املتحدة االمريكية بعد فشل اغلب مخططاتها 
تج�اه الع�راق .“  وأض�اف، أن “هذا االس�تهداف للش�خصيات 
الوطنية العراقية يعترب تدخل س�افر  بالش�أن العراقي”، عازياً 
ذلك اىل “فش�ل وتخبط امريكا بعد كشف الشيخ قيس  الخزعيل 
عن خيوط املؤام�رة التي تقودها امري�كا والصهاينة واذنابها 
من السعودية  واالمارات والتي فشلت وستفشل بوعي وحكمة 

املرجعية الرشيدة ووحدة الشعب  العراقي”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
توقعتحالف الفتح، اليوم السبت، ان يتم رفض أي شخصية يتم 

طرحها كبديل لعبد  املهدي من قبل املتظاهرين. 
وق�ال ق�دو يف ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، إن 
»البدائ�ل املطروح�ة من  قب�ل الكت�ل السياس�ية او املتظاهرين 
صعبة ومعقدة، بسبب اختالف وجهات النظر،  ومن ثم الضبابية 

ال تزال تغطي املشهد السيايس بشأن املرحلة املقبلة .» 
وأض�اف أن »هناك مخاوف ل�دى القوى السياس�ية بعدم قبول 
مرش�ح رئي�س ال�وزراء  الجديد، من قب�ل املتظاهري�ن«، مؤكدا 
ان »الكتل السياس�ية ال تس�تطيع تجاوز الدس�تور  يف موضوع 

تشكيل الحكومة الجديدة«. 
يش�ار اىل ان رئي�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي كان ق�د قدم يف 

األسبوع املايض  استقالته اىل رئاسة الربملان. 

الفتح يتوقع رفض أي شخصية 
بديلة لـ »عبد المهدي« 

من قبل المتظاهرين

سالم: فشل وتخبط أمريكا دفعها 
للجوء الى العقوبات االقتصادية

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
بع�د تصوي�ت مجلس الن�واب ع�ىل قانون 
املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات، تتجه 
 بوصل�ة الربملان اىل إقرار قان�ون االنتخابات 
النيابية املقبلة وس�ط تباي�ن يف اآلراء  داخل 
الطي�ف الس�يايس، ففي الوقت ال�ذي تتجه 
فيه الكت�ل العربية اىل اعتماد نس�بة   %100 
م�ن األص�وات االنتخابي�ة داخ�ل القائم�ة 
تتحف�ظ كت�ال أخ�رى وم�ن ابرزه�ا الكتل 
 الكردي�ة عىل تلك املقرتحات حيث تريد بقاء 
فق�رات القانون لذاته�ا التي ت�م اعتمادها 
 خ�الل االنتخابات الس�ابقة محاول�ة منها 
للحفاظ عىل مكتس�باتها واع�داد نوابها يف 

 برملان بعداد  . 
ائت�الف  النائب�ة ع�ن  أك�دت  م�ن جهته�ا 
الن�رص ن�دى ش�اكر ج�ودت أن »مس�ودة 

قان�ون  االنتخابات الجدي�دة الزالت يف طور 
املناقش�ات والتفاوض بني الكتل السياسية 

ولم  يتم التوصل اىل صيغة نهائية .» 

وقال�ت ج�ودت، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »هن�اك جمل�ة م�ن اآلراء بني 
 الكتل السياس�ية تدور حول نسبة 50 % من 
االص�وات االنتخابية وكذل�ك اعتماد  صيغة 
فوز املرشح الحاصل عىل غالبية األصوات .» 

الكردي�ة  »الكت�ل  أن  اىل  ج�ودت  وأش�ارت 
تحاول معارضة جميع التعديالت القانونية 
ناخبيه�ا  خس�ارة  ع�دم  بغي�ة   الجدي�دة 
»الكت�ل  أن  معت�ربة  مقاعده�ا«،  واع�داد 
العربي�ة  أخطأت كث�ريا يف التعامل مع الكرد 
وأعطتها أكرب من حقها عىل حساب حقوق 

 املحافظات الجنوبية والوسطى .» 
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ال يخفى عىل احد بشاعة جرائم الجيش 
األمريكي يف العراق أبان احتالله للعراق 
 من�ذ 2003 ولغاية االن حي�ث القواعد 
العس�كرية االمريكية تنت�ر يف عموم 
الب�الد ,  الجي�ش األمريك�ي اصطح�ب 
معه اثن�اء ملية غزو الع�راق مجاميع 
متخصص�ة يف  عملي�ات رسق�ة االث�ار 
والنفائ�س الثمينة املختلفة التي كانت 
موج�ودة يف متاح�ف الب�الد  املختلف�ة 

وأخرى يف خزائن البنك املركزي .  
االحت�الل األمريك�ي ال�ذي كان ي�روج 
وحري�ة  للديمقراطي�ة  داع�م  بأن�ه 

الش�عوب نزع  قناعه فجأة عندما رأى 
كن�وز العراق واصبح عب�ارة عصابات 
مختص�ة برسقة أموال  العراق وخاصة 
مئ�ات االطن�ان م�ن الذه�ب ونفائس 
ثمينة تع�ود لحضارات العراق  القديمة 
وكذل�ك األرش�يف اليه�ودي , فالصور 
الت�ي تناقلتها وس�ائل االع�الم العاملية 
 وجنود االحت�الل يرسق�ون أطنان من 
ذهب الع�راق وع�رات امللي�ارات من 
 الدوالرات والنفائس املوجودة يف قصور 
الطاغي�ة املقب�ور ونقله�ا اىل أمريكا , 
مما  ي�دل عىل ان أمري�كا عندما دخلت 
للع�راق جلب�ت  جي�وش م�ن  قطاعي 

الط�رق  ومجرم�ي الح�رب وعصابات 
متخصصة بالرسقة . 

الي�وم يس�عى الع�راق اىل تعوي�ض ما 
رسقت�ه أمري�كا من احتياط�ي الذهب 
العراق�ي م�ن  خ�الل رشاء اكث�ر م�ن 
90 ط�ن م�ن الذهب ليك�ون احتياطي 
وغط�اء للدينار العراقي  من اجل تعزيز 

قوته يف األس�واق العاملية . 
أطنان الذهب يجب ان ترافقها سياسة 
اقتصادية واضحة تسهم يف تعزيز نمو 
 االقتص�اد الوطن�ي وبن�اء واعم�ار ما 
دمرته الحروب وتعزيز السياسة املالية 
لدع�م  القطاع�ات االقتصادية األخرى 

, لك�ي يخرج من االقتص�اد الريعي اىل 
االقتصاد  املفتوح . 

صال�ح  االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  الهم�ايش 
العراق�ي(: اغل�ب  دول العال�م تحتفظ 
بأرصدة م�ن الذهب والعمالت األجنبية 
لتعزي�ز عملتها واقتصاده�ا   , والعراق 
كان يعتم�د قب�ل 1971 ع�ىل الذه�ب 
كغط�اء للعمل�ة الوطني�ة وبع�د ه�ذا 
 التاري�خ أضيف�ت العم�الت األجنبي�ة 
كأحتياط�ي مواز للذه�ب من اجل قوة 

االقتصاد  العراقي.
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توقعات بالتصويت على قانون االنتخابات الجديد في األسبوع الحالي

المراقب العراقي/ متابعة ... 
حذر نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله 
س�ماحة الش�يخ عيل دعموش، م�ن  محاوالت 

امريكا استغالل االحتجاجات يف لبنان . 
وق�ال دعم�وش يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« » إن أمريكا تق�دم الدليل تلو  الدليل 
ع�ىل تدخله�ا الس�افر يف لبن�ان، واس�تغاللها 
للمتظاهري�ن وأوج�اع اللبنانيني  ورصخاتهم، 
من أج�ل تحقي�ق أهدافه�ا السياس�ية، فبعد 
فيلتم�ان يأتي بومبيو ونتنياهو  ليؤكدا عىل أن 
الحراك الش�عبي يف لبنان فرص�ة للضغط عىل 
إي�ران وحزب الله،  ونحن نع�رف أن ما يعنيهم 
بالدرجة األوىل ليس مساعدة لبنان عىل الخروج 
م�ن  أزماته، بل أمن الكي�ان الصهيوني، وملف 

النفط والغاز، وملف توطني الفلسطينيني .» 
وشدد سماحته عىل ان »كل محاوالت استغالل 
الحراك لم تنجح حتى اآلن، ولم  تستطع أمريكا 
الداخ�ل أن يفرض�وا رشوطه�م  وأتباعه�ا يف 
وأولوياته�م السياس�ية،  وعج�زوا ع�ن تغيري 
املعادلة السياس�ية الداخلية، كما أن سياس�ة 
العقوب�ات والضغ�وط  االقتصادي�ة واملالي�ة، 
والتضييق ع�ىل اللبنانيني من خ�الل التضييق 
عىل املصارف،  والتالعب بسعر العملة الوطنية، 
وقطع الطرقات، وإحداث الفوىض، وشّل البلد، 
لم  تجدهم نفعاً، بس�بب ق�وة املوقف اللبناني، 
والص�رب والثبات ال�ذي تحىل ب�ه اللبنانيون  يف 
مواجه�ة األزمة، وتمس�كهم بالس�لم األهيل، 

وحفاظه�م عىل الس�يادة الوطني�ة،  ورفضهم 
االس�تجابة للمطال�ب السياس�ية الت�ي ترض 

بمصلحة بلدهم .» 
التزامات عىل املحك ... 

وأكد الشيخ دعموش أنه »ليس أمام اللبنانيني 
الي�وم لتفوي�ت الفرصة عىل م�ن يرتبص  بهم 
وببلده�م ويم�ارس الضغوط عليه�م ويفاقم 
س�وى  واملالي�ة،  اإلقتصادي�ة  أزماته�م  م�ن 
 الح�وار، والتفاهم، وتغلي�ب املصلحة الوطنية 
ع�ىل املصال�ح األخ�رى، واإلرساع يف  تش�كيل 
حكوم�ة منس�جمة قادرة ع�ىل انتش�ال البلد 
م�ن أزمات�ه، فالبلد ل�م يعد يحتم�ل  مناورات 
سياس�ية، وال اللعب عىل الوق�ت، وااللتزامات 
السياس�ية باتت عىل املحك،  ويوم اإلثنني حيث 
موعد االستش�ارات النيابية هو ي�وم االختبار 
للمصداقية السياسية،  وعىل الجميع أن يكون 
بمستوى املسؤولية الوطنية للخروج من هذه 
املرحل�ة الدقيق�ة  والحساس�ة الت�ي يم�ر بها 

البلد .» 
بدوره أكد نائب األمني العام لحزب الله الشيخ 
نعي�م قاس�م أن األزم�ة املس�تجدة يف  لبن�ان 
خط�رة جًدا، والجميع يرى االنهيار يف املس�ألة 
االقتصادي�ة واملالية، وكي�ف  يعاني الناس من 
مسألة انخفاض قيمة العملة اللبنانية، مشدًدا 
ع�ىل أن�ه ال يمك�ن أن  نقبل أن تس�تمر األمور 

هكذا . 
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حزب اهلل يحذر من استغالل أمريكا 
للحراك الشعبي في لبنان

بعد ان سرق االحتالل األمريكي اطنانًا منه .. العراق يشتري
 الذهب لتعويض  الخسائر

المراقب العراقي/ متابعة...
تحدث�ت لجنة النزاه�ة النيابية اليوم الس�بت، عن 
ش�بهات يف التعاق�د بمحطة صالح الدي�ن  للطاقة، 
فيما اتهمت وزير الكهرباء بأبرام عقود مشبوهة. 

وقالت عض�و اللجنة عالية نصي�ف يف بيان تابعته 
»املراق�ب العراقي«، ان وزي�ر  الكهرباء »وقع عقداً 
م�ع رشكة صينية ملحطة ص�الح الدين بمبلغ 452 
مليون  دوالر، وهذه املحطة تم التعاقد عليها يف زمن 
حس�ني الشهرس�تاني بمبلغ ملي�ار  و150 مليون 
دوالر وتل�كأ العم�ل وتأخ�ر التنفي�ذ وم�ى عليه 
أكثر من عر س�نوات،  ثم طلبت الركة الصينية 

80 ملي�ون دوالر ف�رق األس�عار بدالً م�ن أن تدفع 
تعويضاً  عن تأخري انجاز املحطة« متس�ائلة »كيف 
اصب�ح املبلغ 452 ملي�ون دوالر؟ وكيف  يتم توقيع 
مث�ل هكذا عقد بمبلغ ضخم أثناء حكومة ترصيف 

االعمال؟ .» 
وش�ددت نصيف عىل »رضورة قي�ام هيئة النزاهة 
واالدع�اء الع�ام بفت�ح تحقي�ق يف ه�ذه  القضي�ة 
واس�تقدام كاف�ة املش�رتكني فيه�ا واع�الن نتائج 
التحقيق عىل الش�عب العراقي،  وس�حب يد الوزير 
ف�وراً وإلغاء العق�ود التي أبرمها، مبين�ة ان كافة 

املعلومات تمت  إحالتها اىل هيئة النزاهة«. 

النزاهة النيابية تتحدث عن شبهات بمحطة صالح الدين للطاقة

إصابة 
فاتي 
وآرثر 
تقلق 

النادي 
الكتالوني

5 ما دالالت هجوم داعش 
في ديالى ؟

البحرين.. آية اهلل قاسم سيخضع 
4لعملية جراحية في شرايين القلب

في هذا العدد
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
كشتف املتحدث باسم العمليات املشتركة تحسني الخفاجي، 
عن تطورات عملية إرادة النرص الستابعة التي انطلقت صباح 
اليوم.وقتال الخفاجتي يف ترصيتح صحفي تابعتته »املراقب 
الستابعة  النترص يف مرحلتهتا  إرادة  إن »عمليتة  العراقتي« 
رشعتت يف الستاعة 430 من صبتاح اليوم بالتقتدم اىل املوقع 
املستيطر للقيام بعمليات تفتيش وتطهري قاطع املسؤولية«.

وأضتاف، أن »القطعات املشتاركة هي قيتادة عمليات صالح 
الديتن وقيادة عمليتات دياىل وقيادة عمليات ستامراء وقيادة 
عمليتات املقر املتقتدم للعمليات املشتركة / كركوك ورشطة 
الطاقتة وقيتادات قواطتع » كركوك – دياىل – صتالح الدين » 
الحشد الشتعبي ، ومديريات رشطة محافظات )صالح الدين 
وديتاىل ( وقطعات الرشطة االتحادية )فق3- فق٥ -فق االٓلية 
-فق٦ مغاوير ( بدعم واستناد جوي متن قيادة القوة الجوية 

وطريان الجيش وطريان التحالف الدويل، وانها ستغطي 3٦90 
كيلو متراً مربعاً«.وبني، أن »الهدف متن العملية هو ملالحقة 
فلتول عصابات داعش االرهابي والخاليا النائمة والقبض عىل 
املطلوبني قضائيتا وتجفيف منابتع اإلرهاب«.وتابع املتحدث 
باستم العمليات املشتركة، أن »العملية استندت اىل معلومات 
استتخباراتية دقيقة استخرجت من اعرافات الرجل الثاني يف 
عصابات داعش االرهابتي الذي تم القاء القبض عليه يف وقت 
سابق ،التي تتضمن اصدار اوامر لالرهابيني بالتوجه اىل بغداد 
لغرض تنفيذ عمليات نوعية »،مشتريا اىل أن« االرهابي اعرف 
ايضتا بان االوامر صدرت لالرهابيني بعتدم التواجد يف مناطق 
الجزيرة واملناطق الغربية كونها اصبحت غري امنة لهم وطلب 
تجنيد عنارص جديدة ليست لديها قاعدة معلومات يف االجهزة 
االمنيتة العراقية  للزج بهتم لتنفيذ عمليتات تصفية واخرى 

نوعية«.

العمليات المشرتكة تكشف تطورات عملية إرادة النصر السابعة 

املراقب العراقي/ صالح الدين...
اللتواء  آمتر  معتاون  أعلتن 
الشتعبي  الحشتد  يف   ٥1
عتن  ستدير،  صالتح 
ادخال تقنيات عسكرية 
وكامتريات  حديثتة 
حراريتة ملراقبة تحركات 
داعتش  فلتول جماعتات 
قضتاء  يف  اإلرهابيتة 
الرشقتاط بمحافظتة صالح 
الدين.وقال سدير يف بيان تلقلت 

»املراقب العراقي« نسخة منه، إن »قوات 
اللواء ٥1 يف الحشتد الشتعبي استتعانت 
بكامريات حرارية وتجهيزات عستكرية 
حديثتة متن اجتل كشتف فلتول تنظيم 
داعتش اإلرهابتي ومعالجتة تحركاتهم 
وتجمعاتهم«.وأضاف ستدير، أن »ستوء 
االحوال الجوية لم يمنع املقاتلني من اداء 
واجباتهم يف املرابطتة وتأمني القضاء”، 
مشتريا إىل أن “ابطتال الحشتد الشتعبي 
استتطاعوا تكييف انفستهم مع االحوال 

الجوية بمختلف ظروفها«.

الحشد الشعيب يؤمن الشرقاط بكامريات 
حرارية وتقنيات عسكرية حديثة

2 السبت 7 كانون االولمن احلدث
 2019 العدد 2208  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

الكتل الكردية تتحفظ وفقا لمصالحها 

ترجيحات بتمرير قانون االنتخابات األسبوع المقبل بغالبية اعتماد نسبة 100 % من األصوات
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

بعتد تصويت مجلتس النتواب عىل 
قانتون املفوضتة العليتا املستتقلة 
لإلنتخابتات، تتجه بوصلتة الربملان 
اىل إقرار قانتون االنتخابات النيابية 
املقبلة وستط تبايتن يف اآلراء داخل 
الطيف الستيايس، ففي الوقت الذي 
تتجه فيه الكتتل العربية اىل اعتماد 
نسبة 100% من األصوات االنتخابية 
داختل القائمة تتحفتظ كتال أخرى 
ومن ابرزهتا الكتل الكردية عىل تلك 
املقرحتات حيث تريتد بقاء فقرات 
القانتون لذاتهتا التي تتم اعتمادها 
خالل االنتخابات الستابقة محاولة 
للحفتاظ عتىل مكتستباتها  منهتا 

واعداد نوابها يف برملان بعداد. 
عتن  النائبتة  أكتدت  جهتهتا  متن 
ائتتالف النترص ندى شتاكر جودت 
االنتخابتات  قانتون  »مستودة  أن 
الجديتدة الزالت يف طور املناقشتات 
والتفاوض بني الكتل السياسية ولم 

يتم التوصل اىل صيغة نهائية«.
لتت  ترصيتح  يف  جتودت،  وقالتت 
»املراقب العراقتي« إن »هناك جملة 
من اآلراء بني الكتل السياسية تدور 
حتول نستبة ٥0 % متن االصتوات 
االنتخابيتة وكذلتك اعتمتاد صيغة 
فتوز املرشتح الحاصل عتىل غالبية 
أن  اىل  جتودت  األصوات«.وأشتارت 
»الكتتل الكرديتة تحتاول معارضة 
الجديدة  القانونية  التعديالت  جميع 

بغيتة عدم خستارة ناخبيها واعداد 
»الكتتل  أن  معتتربة  مقاعدهتا«، 
العربية أخطأت كثريا يف التعامل مع 
الكرد وأعطتهتا أكرب من حقها عىل 
حساب حقوق املحافظات الجنوبية 

والوسطى«.
وتابعتت جتودت، أن »هنتاك توافق 
عىل فقترة يف القانون وهتي تتعلق 
الفائتز  للنائتب  الستماح  بعتدم 
بدورتني سابقتني اليحق له الرشح 

لالنتخابات املقبلة«.
بتدوره أشتار النائتب عتن تحالتف 
أن  اىل  العكيتي،  صبتاح  ستائرون 
»تحالفته ال زال يقف متع خيار الت 
100% متن أصتوات الكتل وشتمول 
النائتب ممتن يحصتل عتىل اغلتب 
أن  مبينتا  االنتخابيتة«،  األصتوات 
»تحالتف الفتتح متوافتق متع هذا 

التوجه«.
وقال العكيي، يف ترصيح لت »املراقب 
العراقتي« إن »هناك كتال سياستية 
لديهتا تحفتظ عتىل التوجته أعاله 
خصوصا الكتتل الكردية«، موضحا 
حتول  السياستية  »املباحثتات  أن 
القانون مستتمرة ولم يتم التوصل 

اىل صيغة نهائية«.
ورجتح العكيتي، أن »يتتم عترض 
القانتون عتىل التصويت األستبوع 
الجاري«، مستتبعدا أن »يتم تأجيله 
واملستتجدات  الظتروف  بستبب 

األخرية«.

وكان النائتب عتن تحالتف الفتتح 
حنتني القتدو، قتد رجتح موافقتة 
عتىل  السياستية  الكتتل  اغلبيتة 
تعديتالت قانون انتخابتات مجلس 
النواب الرضاء املطالب الجماهريية، 
مشددا عىل ان الحكومة والسلطتني 
الترشيعيتة والتنفيذية عتىل املحك، 

ويجب عىل الجميع التنازل.
وكان مجلتس النتواب قتد صتوت، 
الخميتس املتايض، باإلجمتاع، عىل 
قانتون مفوضية االنتخابتات الذي 
ستيضم قضاة يتتم اختيارهم وفق 
قرعة وأن املجلس سيستتمر يف عقد 
جلستات مكثفة لالنتهاء من قانون 

االنتخابات الجديد.
قانتون  تعديتل  موضتوع  ويأتتي 
االنتخابتات ثانتي مطالتب الحراك 
الشتعبي القائم يف بغتداد وعدد من 
والوستطى   الجنوبيتة  املحافظتات 
والتتي تطالب باإلصتالح ومكافحة 
الفستاد وتعديل الدستتور العراقي 

وانهاء املحاصصة.
ومتن املؤمتل أن يتم عترض قانون 
االنتخابات عىل التصويت يف مجلس 
النوب ختالل جلستات الربملان التي 
ستتعقد ختالل األستبوع الجتاري، 
استتمرار  متن  مختاوف  وستط 
مسلستل تأجيل الجلستات من قبل 
رئيتس الربملتان محمتد الحلبويس، 
والذي عدته أوستاط سياستية بأنه 

الجدوى منه.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلتن محافتظ بغتداد محمتد العطتا، الستبت، 
استتئناف العمتل بمترشوع مجتاري الطارميتة 
االستراتيجي.وذكر املكتتب االعالمتي للمحافظ 
يف بيتان تلقت »املراقب العراقي« نستخة منه، إن 
»ختالل حفل استتئناف العمل بمترشوع مجاري 
الطارميتة حتر كل متن عضو مجلتس النواب 

احمد املشهداني ومدير مجاري محافظة بغتتداد 
ومتدراء الوحدات اإلدارية وقيتادات امنية وجمع 
غفتري متن وجهتاء وشتيوخ عشتائر القضاء«.

واضاف العطا بحسب البيان، ان »هذا املرشوع يعد 
من املشاريع املهمة واالسراتيجية والذي سيخدم 
اهتايل القضاء بشتكل كبري«، مبينتا ان »املرشوع 
ُيعد استتحقاقا ألهلنا يف قضتاء الطارمية ويعترب 

واحدا من سلستلة مشتاريع ستنرشع بتنفيذها 
خالل الفرة املقبلة«.وبني، ان »ستبب تأخر البدء 
بتنفيتذ املترشوع اىل  قرار مجلس التوزراء املرقم 
347 يف الفرة السابقة القايض بأيقاف املشاريع، 
بسبب التقشف«، موضحا ان »املرشوع يتألف من 
أربع محطتات ضخ ثالث منها لألمطتار وواحدة 
للترصف الصحتي، ويبلغ طول شتبكات الرصف 

محافظ بغداد يعلن استئناف العمل بمشروع مجاري الطارمية الستراتيجي
املراقب العراقي/ بغداد...

رجح النائب عن تحالف ستائرون رعد حستني، 
املتدة  نهايتة  ختالل  التوزراء  رئيتس  اختيتار 
الدستتورية وهي شتهر كامتل، مبينتا ان مدة 
الت 1٥ يوما األوىل ستوف لن كافيتة للتوصل اىل 
اتفاق عىل أي شخصية.وقال حسني يف ترصيح 
تابعتته »املراقب العراقي« إنه »بات من الصعب 
جتدا توافق القوى السياستية الرضاء الشتعب 

العراقي بشخصية لها املواصفات التي نادى بها 
املتظاهرين ألسباب عدة«، مبينا ان »رسعان ما 
تتقدم أستماء يتم رفضها كون جميع األسماء 
ان  املتظاهرين«.وأضتاف  إرادة  التتوافتق متع 
»الدستور ينص عىل منح مدة 1٥ يوما لتسمية 
رئيتس الحكومة ويف حال عتدم التصول فيكون 
رئيتس الجمهوريتة هتو متن يستمي رئيتس 
الحكومة ملدة خمسة عرش يوما أيضا«، مرجحا 

»اإلعتالن عتن الشتخصية الجديدة نهايتة املدة 
الدستورية لرئيس الجمهورية التي تنتهي بمدة 
شتهر واحد«.وكان مستشار رئيس الجمهورية 
شتريوان الوائي كشف، اليوم السبت، عن تداول 
عدة أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء بدال عن 
املستتقيل عادل عبد املهدي، مبينا أن الحوارات 
واملشتاورات جارية لبلورة رؤية الختيار رئيس 

الوزراء املقبل.

سائرون: نتوقع اختيار رئيس الحكومة المقبل نهاية الشهر الحالي 

الفتح: الطائرة التي قصفت الحنانة تحمل ذات مواصفات الطائرات التي استهدفت الحشد

االستخبارات: ال ننفذ أي أوامر ال تنسجم مع الروح الوطنية

املراقب العراقي/ بغداد...
الفتتح  اكتد عضتو تحالتف 
الطائترة  ان  كريتم  محمتد 
استتهدفت  التتي  املسترية 
تحمتل  النجتف  يف  الحنانتة 
التي قصفت  املواصفات  ذات 
الشتعبي  الحشتد  مقترات 
املعلومتات  بحستب  ستابقا 
األوليتة، وفيما أشتار اىل انها 
استتهداف  مسلستل  ضمتن 
مرقتد الحكيتم واحتد املراقد 
املقدسة ، رجح تورط امريكا 

وإرسائيل بذلك.
وقال النائب عن الفتح محمد 
كريتم، يف ترصيح لت »املراقب 
العراقتي« إن »قصف منطقة 
الحنانتة يف محافظتة النجف 
االرشف هدفته الفتنة واثارة 
التراي العتام إلشتعال حرب 

داخل املكون الواحد«.
وأضتاف ان »الطائترة التتي 
تحمتل  الحنانتة  قصفتت 
املواصفتات والطريقتة ذاتها 

التي قصفت مقرات الحشتد 
الشتعبي والقتوات األمنية يف 
الجيتش والرشطتة بحستب 
املعلومتات األوليتة«، مشتريا 
اىل ان »االمتر يؤكتد ان الجهة 

الجهتتني  استتهدفت  التتي 
هتي ذاتها واملتمثلتة بالكيان 

الصهيوني«.
وأوضح انه »متن املحتمل ان 
تكترر هتذا املحتاوالت لخلط 

األوراق وخلق فتنة من خالل 
سلستلة استتهداف للرمتوز 
وربمتا  والوطنيتة  الدينيتة 
تصل اىل منازل املراجع خالل 

الفرة املقبلة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكتد  مدير االستتخبارات العستكرية 
الفريتق الركتن ستعد مزهتر العالق، 
رضورة الحفتاظ عىل أمن املتظاهرين 
يف ستاحات التظاهر، مشددا عىل عدم 
تنفيتذ أي أوامر ال تنستجم مع الروح 
. طنيتة لو ا

لتت  قا و

»املراقتب  تلقتت  بيتان  يف  املديريتة 
“مديتر  إن  منته،  نستخة  العراقتي« 
االستخبارات العسكرية الفريق الركن 

أكتد حق ستعد مزهر العالق 
بالتظاهر  املواطن 
وهتو  الستلمي 
الدستور  ماضمنه 
اىل  داعيتا  لهتم”، 

هميتة  أ “
مل  لتعا ا

يل  ملثا ا

متع املواطتن لكونته يشتكل نصتف 
االمن«.

وقتال العتالق »عندمتا تصتدر أوامتر 
التنستجم مع روح املواطنة والوطنية 
ال  العستكرية  االستتخبارات  فتإن 
تنفذهتا وهذا هو منهجنتا ».وأضاف، 
أن “رجتال االستتخبارات العستكرية 
هتم حمتاة الوطن واملواطن”، مشتريا 
أن “االستتخبارات العسكرية يف الصف 
األول لحماية املتظاهرين ومع املطالب 

املرشوعة للمواطن”. 

دعوات الى النزاهة للتحقيق
 بتعاقد جهاز التقييس والسيطرة 

مع شركات خارج الضوابط

املراقب العراقي/ بغداد...
طالبتت النائب عالية نصيف، هيئة النزاهتة واألجهزة الرقابية املعنية 
بفتح تحقيق حول تعاقد الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 
التابع لتوزارة التخطيط مع رشكتني لفحص الستلع خارج الضوابط 

وغري مستوفيتني لرشوط املناقصة .
وقالت نصيف، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إن »الجهاز 
املركتزي للتقييس والستيطرة النوعيتة التابع لتوزارة التخطيط اعلن 
عتن التعاقد مع أربع رشكات لفحص البضائع والستلع يف بلد املنشتأ 
او املصدر، وهو ما يستمى بالفحص املستبق، وهذا يشء جميل ومحل 

تقدير للجهاز وهو يوفر الحماية للمستهلك«.
وتابعتت نصيتف »ولكن لغايتة االن الجهاز لم يعلن استماء الرشكات 
األربتع، وهتي يف الحقيقيتة رشكتتان اثنتان فقتط، واحتدة إيطالية 
واالخرى صينيتة، وجاءتا ختارج الضوابط كونهما غري مستتوفيتني 

لرشوط املناقصة«.
وبينت، أن »هاتني الرشكتني حالياً تستوفيان أجوراً باهضة جداً، علماً 
ان االتفتاق االويل متع الرشكات لم يحتدد اجور الفحتص، مما يجعل 
الترشكات تقتوم بفرض اجتور فحص مرتفعتة وبالتايل ستيؤثر عىل 

اسعار السلع وعىل املستهلك من خالل ارتفاع االسعار والكلف«.
وشتددت نصيتف، عتىل »رضورة فتح تحقيتق حول كيفية وأستباب 
التعاقتد مع هذه الترشكات الفاحصة ومحاستبة من تعاقتدوا معها 
وإلغاء التعاقتدات أو إخضاعها لرشوط الدولة العراقية وفقاً ملا يخدم 

املصلحة الوطنية«.

املراقب العراقي/ البرصة...
ذكر مدير قستم شتؤون املواطنتني يف ديتوان محافظة البرصة 
حكيتم املياحي ان االحتاالت املبارشة للمشتاريع تحمل 
الترشكات  الختيتار  وتؤهتل  ايجابيتة  جوانتب 
الكفوء.وقال املياحتي، يف ترصيح إلذاعة العهد 
وتابعتته »املراقتب العراقتي« ان »االحتاالت 
املبتارشة للمشتاريع التي ختول ملحافظ 
البترصة صالحيتهتا يف وقتت ستابق 
من قبل مجلتس التوزراء تعد نقطة 
ايجابيتة لضمتان تنفيتذ املشتاريع 
ان  املواصفات«.واضتاف  بأفضتل 
محافتظ  يجعتل  االستلوب  »هتذا 
البترصة يحمتل املستؤولية الكاملة 
اليهتا  يحتال  التتي  الترشكات  عتن 
تنفيتذ املشاريع«.واشتار اىل ان »العقتود 
الحكوميتة الستابقة كانتت تحتال عتن طريتق املناقصتة 
حتتى وان كانت الرشكتة غري مؤهلة لتنفيتذ املرشوع«.وطالب 
مواطنون وشتخصيات برصية بتشتكيل لجان مراقبة لالطالع 
عتىل املشتاريع التتي يجتري احالتها بشتكل مبتارش ومعرفة 
الترشكات واملقاولتني التي تم منحهتم هذه املشتاريع بعد حل 

مجلس محافظة البرصة.

اأذاعيت�صريح
مسؤول بصري: االحاالت المباشرة 

للمشاريع تحمل جوانب ايجابية



العراق يشتري 90 طن ذهب لتعويض ما سرقه االحتالل األمريكي ولتعزيز قيمة الدينار
خدعة التحريراالمريكي .. نهب الذهب والكنوز 

االحت�ال األمريك�ي الذي كان ي�روج بأنه 
داع�م للديمقراطية وحرية الش�عوب نزع 
قناع�ه فج�أة عندم�ا رأى كن�وز الع�راق 
واصب�ح عبارة عصاب�ات مختصة برسقة 
أموال الع�راق وخاصة مئ�ات االطنان من 
الذه�ب ونفائ�س ثمينة تع�ود لحضارات 
العراق القديمة وكذلك األرش�يف اليهودي 
, فالص�ور الت�ي تناقلته�ا وس�ائل االعام 
العاملي�ة وجنود االحت�ال يرسقون أطنان 
من ذه�ب الع�راق وعرشات امللي�ارات من 
ال�دوالرات والنفائ�س املوج�ودة يف قصور 
الطاغي�ة املقبور ونقله�ا اىل أمريكا , مما 
ي�دل ع�ى ان أمريكا عندما دخل�ت للعراق 
الط�رق  جلب�ت  جي�وش م�ن  قطاع�ي 
الح�رب وعصاب�ات متخصصة  ومجرمي 

بالرسقة.
اليوم يس�عى العراق اىل تعويض ما رسقته 
أمري�كا من احتياطي الذه�ب العراقي من 
خ�ال رشاء اكث�ر من 90 ط�ن من الذهب 

ليك�ون احتياطي وغط�اء للدينار العراقي 
من اجل تعزيز قوته يف األسواق العاملية.

أطن�ان الذه�ب يجب ان ترافقها سياس�ة 
اقتصادي�ة واضح�ة تس�هم يف تعزيز نمو 
االقتصاد الوطن�ي وبناء واعمار ما دمرته 
الح�روب وتعزي�ز السياس�ة املالي�ة لدعم 
القطاع�ات االقتصادي�ة األخ�رى , لك�ي 
يخرج م�ن االقتصاد الريع�ي اىل االقتصاد 

املفتوح.
يق�ول الخبري االقتص�ادي صالح الهمايش 
يف اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(: اغلب 
دول العال�م تحتف�ظ بأرصدة م�ن الذهب 
عملته�ا  لتعزي�ز  األجنبي�ة  والعم�ات 
واقتصاده�ا , والع�راق كان يعتم�د قب�ل 
1971 ع�ى الذهب كغطاء للعملة الوطنية 
العم�ات  أضيف�ت  التاري�خ  ه�ذا  وبع�د 
األجنبي�ة كأحتياط�ي م�واز للذه�ب م�ن 
اجل قوة االقتص�اد العراقي, لكن ما حدث 
بع�د 2003 ه�ي عملي�ات رسق�ة منظمة 

م�ن قب�ل عصاب�ات الجي�ش األمريك�ي 
ومرتزقت�ه باالش�راك مع مخاب�رات دول 
أخ�رى واله�دف رسق�ة كنوز الع�راق ويف 

مقدمته�ا الذهب واملخطوطات النفيس�ة 
وكن�وز تاريخية وغريها , وبالفعل نجحت 
العصاب�ات االمريكي�ة يف رسقة أطنان من 

ذه�ب العراق وتهريبه�ا اىل أمريكا , فضا 
عن�م كنوز أخرى ت�م نهبه�ا وتريحلها اىل 
الهم�ايش:  أخرى.وتاب�ع  ودول  أمري�كا 

االحتياطي من الذه�ب يشء مهم لحماية 
االقتصاد العراقي من االزمات والعقوبات 
التي قد يواجها مس�تقبا ألس�باب عديدة 

, فالعراق س�يعتمد عى الذهب يف الخروج 
م�ن أزمات تذب�ذب أس�عار النف�ط , مما 

سيعطي قوة جيدة للدينار العراقي.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي جاس�م عليوي يف اتصال مع ) 
املراقب العراق�ي(: بعد غزو أمريكا العراق 
اس�تولت قاموا بالعديد م�ن الرسقات، ويف 
مقدمتها  رسقة آالف األطنان من الذخرية 
الحربية من معس�كرات الجي�ش العراقى 
ورسق�ة مرك�ز لألبح�اث النووي�ة والت�ى 
كانت يحتوى عى 100 طن من اليورانيوم 
حيث ونقل محتويات هذا املركز إىل جهات 
مجهول�ة، كم�ا قام�ت أمريكا م�ن خال 
الس�يطرة ع�ى حق�ول النف�ط العراقية، 
حيث يملك الع�راق أكرب مخزون احتياطى 
للنفط بعد الس�عودية وتراوح احتياطاته 
النفطي�ة ما يقرب م�ن 200 مليار برميل، 
أى م�ا يع�ادل 1٥% م�ن كل االحتياط�ات 
العاملية ورسقة الواليات املتحدة من ثروات 
االحتياط تقدر 11٥ مليار دوالر خال عام 
واحد من االحتال, فضا عن االف االطنان 
من الذه�ب وكنوز تاريخي�ة التقدر بثمن 
ت�م رسقتها ونقلها اىل أمريكا حيث تم بيع 
البع�ض م�ن االث�ار والنفائ�س يف مزادات 
علنية رسقه�ا ضباط االخت�ال األمريكي 

من العراق.
اىل ذل�ك أعلن املجل�س العامل�ي للذهب، أن 
العراق اشرى اكثر من 90 طن من الذهب 
خ�ال 8 س�نوات، مبين�ة ان اخ�ر رشاء 
للع�راق من الذهب كان يف ش�هر ايلول من 

عام 2018 وبمقدار 6.٥ طن.

،،
،،
ال يخفى على احد بش����اعة جرائم الجيش األمريكي 
في العراق أب����ان احتالله للعراق من����ذ 3002 ولغاية 
االن حيث القواعد العس����كرية االمريكية تنتش����ر في عموم 
البالد , الجيش األمريكي اصطحب معه اثناء ملية غزو العراق 
مجاميع متخصصة في عمليات س����رقة االثار والنفائس الثمينة 

المختلفة التي كان����ت موجودة في متاحف البالد المختلفة 
وأخرى في خزائن البنك المركزي .

أعلن�ت وزارة الع�دل األمريكي�ة، ان رشك�ة اتصاالت 
الهوات�ف املحمولة الس�ويدية إريكس�ون وافقت عى 
دفع م�ا يتجاوز مليار دوالر لتس�وية تحقيق فس�اد 
يش�مل تقديم رش�ا ملس�ؤولن حكومي�ن يف دول من 

بينها الصن وفيتنام وجيبوتي.

وتشمل االتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من ٥20 
مليون دوالر إضافة إىل ٥40 مليون دوالر تسدد للجنة 
األوراق املالية والبورصات األمريكية يف شأن ذي صلة.

وقال�ت وزارة الع�دل يف بي�ان إن الرشكة أق�رت بأنها 
تآمرت مع آخرين النتهاك قانون مكافحة ممارس�ات 

الفس�اد األجنبية بن عام�ي 2000 و2016 عى األقل 
بالضل�وع يف مخطط لدفع رش�ا به�دف تزييف دفاتر 
وس�جات وع�دم تطبي�ق قي�ود محاس�بية داخلي�ة 

مقبولة.
وذكرت الس�لطات أن إريكس�ون اس�تخدمت أطرافا 

ثالثة لدفع رش�ا ملس�ؤولن حكومي�ن لتأمن عملها 
وضمان استمراريته.

وأق�رت رشك�ة إريكس�ون م�ر املح�دودة، إح�دى 
ال�رشكات التابعة إلريكس�ون، بالذن�ب أمام محكمة 
منطقة جنوب نيويورك يف تهم�ة التآمر النتهاك بنود 

مكافحة الرشوة الواردة يف قانون مكافحة ممارسات 
الفساد األجنبية.

وق�د يؤدي اإلقرار بالذنب إىل ف�رض عقوبات إضافية 
أش�د تش�مل س�حب تراخيص مهم�ة لك�ن الرشكة 

يمكنها التفاوض لضمان استمرار عملها.

إريكسون توافق على دفع مليار دوالر لتسوية تحقيق فساد في أمريكا

امتالء 6 وديان حدودية بمياه السيول شرق ديالى

أوبك تطالب العراق ونيجيريا بتحسين التزامهما بتخفيض اإلمدادات النفطية

أعل�ن مس�ؤول محيل يف محافظ�ة دياىل، 
الس�بت، عن امتاء س�تة وديان حدودية 

بمياه السيول رشق املحافظة.
وقال مدي�ر ناحية قزاني�ة )9٥كم رشق 
بعقوب�ة( مازن اك�رم ،ان “6 وديان عى 
الحدود العراقية- االيرانية ابرزها ترلساق 
يف اطراف قزاني�ة امتاءت بالكامل بمياه 
الس�يول املتدفقة من الحدود خال االيام 

ال�3 املاضية”.

واضاف اكرم، ان “الس�يول التزال تتدفق 
م�ن الحدود لكنها بمعدالت اقل لكن وفق 
التوقعات بانه ربما تزداد يف وتريتها خال 
الس�اعات القادم�ة بع�د هط�ول امطار 

مساء يوم امس”.
واش�ار مدير ناحية قزانية اىل ان “وضع 
الناحي�ة والقرى الحدودي�ة بعيدا عن اي 
خطر وتدفق الس�يول طبيع�ي”، الفتا اىل 
ان “كل االجراءات االحرازية تم اتخاذها 

يف وقت مبك�ر لتف�ادي اي مخاطر تهدد 
ارواح املدنين وممتلكاتهم”.اىل ذلك أعلن 
مدير دائرة املوارد يف واس�ط امان فرحان 
خضري، السبت، أن االمطار التي شهدتها 
املاضي�ن  اليومي�ن  خ�ال  املحافظ�ة 
أسهمت بسقي مساحات زراعية تتجاوز 

املليون دونم.
وق�ال خضري يف بي�ان ، إن “االمطار التي 
شهدتها املحافظة خال اليومن املاضين 

اسهمت بس�قي جميع االرايض الزراعية 
البالغ�ة مس�احتها مليون�ا و483 الفا و 
٥42 دونم�ا زراعيا من محصويل الحنطة 
والشعري للموسم الزراعي 2019 � 2020، 
فضا عن تغطية س�قي مزروعات اخرى 
ملساحات متعددة وصلت اىل 40 الف دونم 

يف قضاء بدرة وجصان”.
واوضح ان “املاكات الفنية والهندس�ية 
للدائ�رة تمكن�ت م�ن تش�غيل ع�دد من 

طلب�ت اململك�ة العربي�ة الس�عودية -ممثل�ة يف وزارة 
الطاق�ة- من دولتي العراق ونيجرييا تحس�ن التزامهما 

بتخفيض اإلمدادات النفطية وفقاً التفاق »أوبك+«.
وتابع ، أنه حتى إذا لم يتحسن التزام تلك الدول بتخفيض 
اإلم�دادات ف�إن الرياض ل�ن تزيد اإلنتاج بش�كل منفرد 
لكنه�ا بدالً من ذلك س�تنتظر مباحثات م�ع »أوبك+« يف 

اجتماعها القادم يف أوائل مارس/ آذار.
وتوصلت منظمة »أوب�ك« وحلفاؤها ، التفاق عى زيادة 
مس�توى الخفض املتفق عليه إلنت�اج النفط بنحو ٥00 

ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني املقبل.
وأكد وزیر النفط الكویتي عى عدالة توزيع نس�ب زیادة 
خف�ض اإلنتاج م�ن الخام وفقاً التف�اق منظمة »أوبك« 

األخري مع منتجن مستقلن من خارجها.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء لش�ؤون الطاقة وزير 
النفط العراقي، ثامر عباس الغضبان، أمس، التشكيات 
النفطي�ة للوزارة بخفض معدالت اإلنتاج إىل املس�تويات 
املحددة يف اتفاق منظمة »أوبك« واملنتجن املستقلن من 

خارجها.

اوضحت عضو  اللجنة القانونية بهار محمود، اليوم الس�بت، ان 
إرس�ال قانون  موازنة 2020 من الحكومة اىل الربملان امر قانوني 
وف�ق قانون االدارة املالية االتحادية رقم 6 لس�نة 2019  حتى لو 
كان�ت حكومة تري�ف أعمال.وقالت محمود يف بي�ان ، إن »بعد 
قبول اس�تقالة رئي�س الوزراء عادل عبد امله�دي من قبل الربملان 
أصبح�ت الحكوم�ة تريف أعم�ال وأصبح هنالك مش�كلة هل 
بإمكان حكومة تريف األعمال إرس�ال مرشوع املوازنة،  ووفق 
النظ�ام الداخ�يل ملجلس ال�وزراء والذي ينص انه لي�س لحكومة 
تريف األعمال إرس�ال مش�اريع القوانن اىل الربملان ووفق لهذا 
النظ�ام فان مجل�س الوزراء بصدد البحث عن ثغ�رة قانونية يتم 
من خالها إرس�ال املوازنة«.واضاف�ت: انه »صحيح وفق  النظام 
الداخ�يل ملجلس الوزراء ال يحق لحكومة تريف األعمال إرس�ال 
مشاريع القوانن اىل الربملان، ولكن قانون االدارةاملالية االتحادية 
رقم 6 لس�نة 2019   يلزم الحكومة إرس�ال املوازنة اىل الربملان يف 
منتص�ف ترشين األول كل س�نة س�واء كانت الحكوم�ة طبيعية 
او تري�ف أعمال.ووفق�ا ملب�دأ الت�درج الترشيعي يج�ب العمل 

بالقانون املذكور ال بالنظام الداخيل« .

نائب: إرسال الموازنة من قبل 
حكومة تصريف األعمال امر قانوني

النفط يغلق على مكاسب كبيرة بعد موافقة 
أوبك على زيادة تخفيضات االنتاج

اغلقت أس�عار النفط، الس�بت، وأنهت األسبوع عى 
مكاس�ب كبرية بعد أن اتفقت أوب�ك وحلفاؤها عى 
زي�ادة تخفيضاته�م االنتاجي�ة بمق�دار ٥00 أل�ف 

برميل يوميا.
وأنهت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت جلسة 
التداول مرتفعة 98 سنتا او ما يعادل 1.٥٥ باملئة إىل 
64.37 دوالر للربميل ومنهية األسبوع عى مكاسب 

قدرها ثاثة باملئة.
وارتقع�ت ايضا عقود خام القي�اس األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 70 سنتا او ما يعادل 1.20% باملئة 

لتغلق عند ٥9.13 دوالر للربميل.
وستس�تمر التخفيضات اإلضافي�ة ل أوبك ومنتجن 
رئيسين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف 
بمجموعة أوبك+، حتى نهاية الربع األول من 2020. 
وس�تعتقد املجموع�ة اجتماع�ا اس�تثنائيا يف أوائل 

مارس آذار ملراجعة سياستها.

بابل تحقق االكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتتطلع لتحقيقه في الشلب 
اعلن مدير زراعة املحافظة صاح 
مه�دي الجش�عمي، الس�بت، عن 
تحقيق االكتفاء الذاتي من البيض 
بع انتاج 13 مليون بيضة الش�هر 
املايض، فيما أكدت تتطلع لتحقيق 
االكتفاء يف محصول الش�لب.وقال 
الجش�عمي يف بي�ان ، إن “هن�اك 
مس�اعي لتحقيق االكتفاء الذاتي 
م�ن بع�ض املحاصي�ل الزراعي�ة 
وتغطي�ة جميع احتياج�ات الباد 
م�ن تل�ك املحاصي�ل كمحص�ول 
الش�لب الس�يما بع�د ان حقق�ت 
املحافظ�ة االكتف�اء الذات�ي م�ن 
بيض املائ�دة، اذ تمكن�ت املديرية 

من تحقيق اعى مستوياته بحدود 
ال� 13 مليون بيضة خال الش�هر 
“الخط�ة  أن  املايض”.وأض�اف 

الزراعية للموسم الزراعي 2019 � 
2020 ملحصويل الحنطة والش�عري 
وصل�ت اىل نس�بة 4٥ باملئ�ة، وان 

عملي�ة الزراع�ة مس�تمرة لح�ن 
الخط�ة بالكام�ل”، مبينا  تنفي�ذ 
ان “نح�و 330 ال�ف دونم س�تتم 
زراعتها باملحاصيل الشتوية منها 
والخرضاوات  والش�عري  الحنط�ة 

والفواكه”.
واش�ار اىل ان “هن�اك زيادة كبرية 
يف املس�احات الزراعية السيما بعد 
زي�ادة حصة االطاقات املائية من 
قبل وزارة املوارد املائية”، موضحا 
ان طعملي�ات تس�ويق محص�ويل 
الش�لب والذرة الصفراء مس�تمرة 
نح�و ٥0  وبلغ�ت  الس�ايلوات  اىل 

باملئة”.

محافظ نينوى يوجه بإلزام المقاولين تشغيل الخريجين
نج�م  نين�وى  محاف�ظ  وج�ه 
بال�زام  الس�بت،  الجب�وري، 
الش�باب  بتش�غيل  املقاول�ن 
الخريجن يف مشاريع املحافظة 

التي تنفذ وفق ضوابط خاصة.
وقال الجبوري إنه “وجهنا قسم 
العقود يف ديوان محافظة نينوى 
بوج�وب تضم�ن العق�د ال�ذي 
تربم�ه املحافظ�ة م�ع رشكات 
املقاولة بتشغيل ٥ أشخاص من 
الش�باب الخريج�ن للم�رشوع 
ال�ذي قيمت�ه ملي�ار دين�ار فما 
دون، واملرشوع الذي قيمته اكثر 
من مليار دينار،  يضاف شخص 

ل�كل ٥00 ملي�ون دين�ار  ف�وق 
املليار”.

وأضاف الجبوري، أنه “يش�رط 
ان يكون نصف األش�خاص من 

الفنين وحس�ب ن�وع املرشوع 
وطبيعة أعماله”، مبينا أن “مثل 
هك�ذا توجه يمك�ن ان يقلل من 
اع�داد البطال�ة يف املحافظة بن 
صف�وف الش�باب وايجاد فرص 

عمل حقيقية للخريجن”.
من جان�ب آخ�ر أك�د الجبوري 
وزارة  م�ع  التواص�ل  “اهمي�ة 
العلمي  العايل والبح�ث  التعلي�م 
وفق القنوات االدارية والقانونية 
للوصول اىل تفعيل قانون تعين 
واخ�ذ  االوائ�ل  الثاث�ة  الطلب�ة 
وخدم�ة  بالتعي�ن  فرصته�م 

العراق واهلهم يف نينوى”.

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

السبت 7 كانون االول 2019 العدد 2208  السنة العاشرة

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية حميد زادبوم، السبت، 
أن الس�لع االيراني�ة تس�تحوذ ع�ى 2٥ باملئ�ة م�ن واردات 
الس�وق العراقية.ونقلت وكالة “فارس” ع�ن زاديوم قوله، 
إن “حصة الس�لع االيرانية تبلغ 10 مليارات دوالر من حجم 

السوق العراقية البالغة 4 0مليار دوالر”.
وأض�اف أن “الحظر االمريكي يركز ع�ى التجارة الخارجية 
االيراني�ة، حيث صع�ب بدوره الظ�روف التجارية، رغم ذلك 
نش�هد تدف�ق الص�ادرات للعراق.وب�ننّ رئي�س املنظمة أنه 
“وبه�دف زي�ادة حصة ايران من هذه الس�وق، يتوجب بذل 
الجه�ود م�ن قب�ل املصدرين، ولذل�ك تم تعي�ن والول مرة، 
ملحقا تجاريا يف جنوب العراق وتحديدا محافظة البرة”.

طهران: السلع االيرانية تستحوذ على 
25 % من السوق العراقي

أعلن مرف الرافدين، السبت، أن سلفة ال� 2٥ مليون 
دين�ار ملوظفي الدول�ة املوطنة رواتبه�م لدى املرف 
والذي�ن قدموا عليه�ا الكرونيا يكون املنح عى ش�كل 
وجبات وبف�رات زمنية رسيعة .وقال املكتب االعامي 
للمرف يف بيان ، إن “س�لف موظف�ي الدولة املوطنة 
رواتبه�م لدى املرف حرا والتي تصل اىل 2٥ مليون 
دين�ار يك�ون التقديم عليها بواس�طة بطاقة املاس�ر 
كارد”.وأضاف البيان أن “السلفة تكون باالعتماد عى 
راتب املوظف عى ان يغطي ٥0 باملئة من راتبه الشهري 
القسط الشهري للسلفة داعيا موظفي الدولة اىل زيارة 

فروع املرف حرا والتقديم عى السلف”.

الرافدين يوضح آلية صرف سلفة 
االقت�صاديال�25 مليون دينار للموظفين 
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المراقب العراقي/ متابعة...4
نظم طالب جامعيون يف طهران تجمعا أمام مبنى 
وزارة الخارجي�ة  اليوم الس�بت إلب�داء االحتجاج 
وتأكي�د الدعم واملطالبة باإلف�راج عن  عالم الدين 

النيجريي الشيخ إبراهيم الزكزاكي . 
ورف�ع الطلب�ة الجامعي�ون االيراني�ون يافطات 

تدع�و الحكومة النيجريية  اىل االفراج عن الش�يخ 
الزكزاك�ي ب�أرسع وقت وحملوا ص�وره  واطلقوا 
ش�عارات تندد باعتقاله وتحي�ي مواقفه الثورية 

ووصفوه  بمثابة »خميني إفريقيا«. 
ودعا الطلبة الجامعيون وزارة الخارجية االيرانية 
الخ�روج م�ن  الصم�ت وتعزي�ز نش�اطاتها  اىل 

الش�يخ  رساح  إط�الق  به�دف  الدبلوماس�ية 
 الزكزاكي . 

ووصف أح�د الطلبة املحتش�دين الوضع الصحي 
للش�يخ الزكزاكي  باملتدهور، داعياً املجلس االعىل 
لالمن القومي والس�لطة القضائية  واملؤسس�ات 
االخرى يف ايران اىل التدخل من أجل اطالق رساحه . 

تجمع طالبي في طهران دعمًا للشيخ الزكزاكي دولي دوليعربي  عربي 

حزب اهلل يوجه نداًء إلى الشعب اللبناني: احذروا من أمريكا 
 ومحاوالتها استغالل الحراك لن تنجح

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيف�ة »ذا غاردي�ان« الربيطانية 
أن مجموع�ة إرسائيلي�ة  رسي�ة اس�تخدمت 
ش�بكة من 21 صفحة عىل »فيسبوك« ناطقة 
 باإلنكليزي�ة، لن�ر أخب�ار زائف�ة، ألكثر من 
ملي�ون متابع حول العالم،  يف حملة منس�قة 
استمرت عامني، عمدت إىل مهاجمة سياسيني 
 يساريني من جميع أنحاء العالم، باإلضافة إىل 
شن حمالت الكراهية  ضد اإلسالم بشكل عام . 

واش�ارت الصحيفة يف تحقيق نرته وتابعته 
»املراقب العراقي«،  إىل أن »الحملة اس�تهدفت 
انتخبت�ا  اللت�ني  املس�لمتني  بش�كل خ�اص، 
 نائب�ني يف الكونغ�رس األمريك�ي إله�ان عمر 
ورش�يدة طليب، باإلضافة  إىل زعماء يساريني 
من ضمنه�م رئيس حزب العم�ال الربيطاني 
 جرييم�ي كورب�ني، ورئي�س ال�وزراء الكندي 
جاس�تني ت�رودو، وعمدة  لندن ص�ادق خان، 
وأول عضو مجلس شيوخ مسلمة يف أسرتاليا 

 مهرين الفاروقي«  . 
وأوضح�ت الصحيفة أن »هن�اك اتصاالت بني 
مجموعة من الحس�ابات  التي مقرها األرايض 
الفلس�طينية املحتلة، م�ع 21 صفحة يمينية 
 متطرفة مسجلة يف الواليات املتحدة وأسرتاليا 
وبريطانيا وكندا  والنمسا وإرسائيل ونيجرييا، 
تن�ر أخب�ارا مش�وهة أو مفربك�ة تؤج�ج 
 كراهية اإلسالم من خالل دعم القوى اليمينية 

املتطرفة وشيطنة  سياسيني يساريني«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن النائب الربملاني الس�ابق عن حزب الش�عب الجمهوري، إحس�ان 
 أوزكاس، أن�ه لن يش�ارك يف فري�ق رئيس الوزراء األس�بق أحمد  أوغلو 
لتأسيس حزبه الجديد .  ونرت صحيفة »زمان« الرتكية« خربا تابعته 
»املراق�ب العراقي«  ع�ن أوزكاس  قوله »كنت بني األعضاء املؤسس�ني 
للحزب الذي  سيؤسس�ه رئيس الوزراء األسبق السيد أحمد داود أوغلو. 

ولكنني  أخربتهم بقراري بعدم املشاركة مع املؤسسني«. 
ويؤسس كل من رئيس الوزراء األسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب  رئيس 
الوزراء األس�بق عيل باباجان، حزبني سياس�يني منذ  اس�تقالتهما من 
حزب العدالة والتنمية .  من جهة أخرى أعلن الربملاني عن حزب العدالة 
والتنمية الس�ابق  عن مدينة قونيا، عم�ر أونال، قراره االنضمام لحزب 

رئيس الوزراء  األسبق أحمد أوغلو . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت صحيفة »واش�نطن بوست« األمريكية، 
بأن السعودية تحتل  املرتبة 172 من أصل 180 
دولة يف مؤرش حرية الصحافة  السنوي ملنظمة 
“مراسلون بال حدود” مما يجعلها أسوأ دولة يف 

 العالم بمجال حرية الصحافة . 
وقالت الصحيفة يف تقرير لها، تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن   «الس�عودية تنتق�ل إىل مرحل�ة 
جديدة م�ن حملة عالقات عام�ة كبرية  تهدف 
إىل تغي�ري صورتها كواحدة من أكثر املجتمعات 
قمعي�ة يف  العال�م وتلميعه�ا باعتباره�ا مالذاً 

للتعبري الحر«. 

ولفت إىل أن »الس�عودية تس�تثمر كمية هائلة 
م�ن الوقت وامل�ال يف  الجه�ود املبذولة لتبييض 
س�جلها الرهي�ب يف حرية الصحافة«،  مش�ريا 
إىل »أن هيئات مراقبة حقوق اإلنس�ان ليس�ت 

مقتنعة«. 
وبينت ان »كريس�توف ديل�وار املدير التنفيذي 
ملنظم�ة “مراس�لون  ب�ال ح�دود«، كان قد زار 
الس�عودية يف وقت س�ابق واجتمع مع جمعية 
 الصحافيني الس�عوديني، وه�ي املجموعة التي 
نظمت املنتدى  الس�عودي لإلعالم، وقال ديلوار 
حينها إنه أجرى مناقشات رصيحة  مع أعضاء 
املنظمة وكذلك مع كبار املس�ؤولني السعوديني 
وناقش�وا  مس�ألة مقت�ل جم�ال خاش�قجي، 
وبقاء عدد كبري من الصحافيني يف  الس�جون يف 
اململكة، مضيفا ان »مراسلون بال حدود« تؤكد 

أن  هناك 32 صحافياً خلف القبضان«. 

بوست: السعودية أسوأ دول العالم في حرية الصحافة واشنطن 

صحف 
ومجالت

غارديان«: شبكة إسرائيلية على فيسبوك لنشر الكراهية   ذا 
تستهدف المسلمين

عضو في حزب أوغلو يعلن انشقاقه قبل تركية:  صحيفة 
 إعالن  تأسيس الحزب

الخارجية األمريكية توجه صفعة قوية 
البن سلمان     

أسرى سجن عسقالن يعلقون 
إضرابهم عن الطعام

رئاسة الجمهورية اليمنية للجبير: مستقبلنا ال تحدده
 واشنطن  والرياض وأبو ظبي

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن مركز املقاوم للثقافة واإلعالم البحريني أّن آية الله الش�يخ 
 عيىس قاس�م س�يخضع لعملية جراحية يف رشايني القلب خالل 

 األسابيع املقبلة . 
وقال املركز انه »وبعد إجراء القس�طرة التش�خيصية وعدد من 
 الفحوصات الالزمة لسماحة آية الله الشيخ عيىس قاسم، أجمع 
 الفري�ق الطبي املؤل�ف من مجموعة من كبار االستش�اريني أن 
 س�ماحته بحاجة إلجراء عملية جراحي�ة لرايني القلب، وذلك 
دون  تحديد موعد للعملية نظراً لحاجة سماحته لربنامج تأهييل 

قبل  إجرائها والذي قد يستغرق عدداً من األسابيع«. 
وكان آي�ة الله قاس�م خض�ع يف 2 كانون االول الج�اري لعملية 

قسطرة  تشخيصية يف القلب بناًء عىل طلب األطباء . 

المراقب العراقي/ متابعة...
نّف�ذت وح�دات الجيش الس�وري رضب�ات مركزة ع�ىل مواقع 
وتح�ركات  املجموع�ات اإلرهابي�ة يف الري�ف الجنوب�ي الغربي 

ملحافظة حلب . 
وذكرت وكالة س�انا الس�ورية الرس�مية خربا تابعت�ه »املراقب 
 العراقي«، أن »وحدات الجيش العاملة بريف حلب وجهت خالل 
 الس�اعات املاضية رميات نارية مركزة طالت مواقع وتجمعات 
 إلرهابي�ي جبهة النرصة واملجموعات املتحالفة معها يف منطقة 
 الراشدين ومزارع املالح بريف حلب الجنوبي الغربي«.  وأضافت، 
أن “الرضبات اسفرت عن تدمري منصات إطالق صواريخ  وأوكار 

وتحصينات اإلرهابيني اضافة إىل تكبيدهم خسائر باألفراد«. 

البحرين.. آية اهلل قاسم 
سيخضع لعملية جراحية

 في شرايين القلب

الجيش السوري يستهدف 
مواقع اإلرهابيين وتحركاتهم 

في حلب

المراقب العراقي/ متابعة...
األمريكي�ة  الخارجي�ة  وّجه�ت 
صفع�ًة ل�ويل العه�د الس�عودي 
محم�د ب�ن  س�لمان بع�د تقديم 
املخاب�رات  لتدري�ب  طل�ب 

السعودية . 
وبحس�ب صحيف�ة “واش�نطن 
بوس�ت” ف�إّن »س�بب الرّف�ض 
خوفاً من  أن تس�تغل الس�عودية 
عملي�ات  تنفي�ذ  يف  التدريب�ات 
رسية خارجة ع�ن  القانون مثل 
عملي�ة قت�ل الصحف�ي جم�ال 
خاش�قجي قب�ل أكثر م�ن عام 
 بالقنصلي�ة الس�عودية بمدين�ة 

إسطنبول الرتكية«  . 
وتابع�ت أن »م�ا دفع مس�ؤويل 
املخاب�رات  ووكال�ة  الخارجي�ة 
لرف�ض  أي(  آي  املركزي�ة   )يس 
املق�رتح املق�دم من قب�ل رشكة 
توف�ر  ك�ورب”   -الت�ي  “داي�ن 
وعس�كرية  أمني�ة  خدم�ات 
ه�و  األمريكي�ة-  للحكوم�ة 

ب�أن  تفي�د  التقاري�ر  الت�ي 
الس�عودية ماضي�ة يف انتهاكات 
تش�مل محاولة إعادة  معارضني 
واعتق�ال  بالق�وة،  الخ�ارج  يف 
الناش�طني الحقوقيني،  ومراقبة 

عائلة خاشقجي يف الخارج«. 
إن  الصحيف�ة  قال�ت  كم�ا 
»املس�ؤولني األمريكيني يخشون 
أن ويل  العهد السعودي محمد بن 
سلمان لم يقتنع برضورة إصالح 
جهاز  املخابرات ومحاس�بته كي 
تس�تقر العالق�ة بني واش�نطن 

والرياض«  . 
وأش�ارت أيض�ا إىل أن »الجان�ب 
األمريكي غاضب م�ن عدة أمور 
من  بينها أن املستش�ار الس�ابق 
الس�عودي  امللك�ي  بالدي�وان 
املقرب من  س�عود  القحطان�ي، 
ابن س�لمان، لم يحاكم ويواصل 
العمل من  وراء الكواليس رغم أن 
وزارة الخزانة األمريكية اعتربته 
منظم  عملية اغتيال خاشقجي«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر نائ�ب رئي�س املجل�س التنفي�ذي 
ع�يل  الش�يخ  س�ماحة  الل�ه  ح�زب  يف 
 دعموش، من محاوالت امريكا استغالل 

االحتجاجات يف لبنان . 
أدلة وشهادات... 

تابعت�ه  ترصي�ح  يف  دعم�وش  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« » إن أمري�كا  تقدم 
الدليل تلو الدليل عىل تدخلها الس�افر يف 
لبنان، واستغاللها  للمتظاهرين وأوجاع 
اللبناني�ني ورصخاتهم، من أجل تحقيق 
أهدافها  السياس�ية، فبعد فيلتمان يأتي 
بومبيو ونتنياه�و ليؤكدا عىل أن  الحراك 
الش�عبي يف لبن�ان فرص�ة للضغط عىل 
إي�ران وحزب الل�ه،  ونحن نع�رف أن ما 
يعنيه�م بالدرج�ة األوىل ليس مس�اعدة 
لبنان ع�ىل  الخروج م�ن أزماته، بل أمن 
الكيان الصهيوني، وملف النفط والغاز، 

 وملف توطني الفلس�طينيني«  . 
وش�دد س�ماحته عىل ان »كل محاوالت 
اس�تغالل الحراك ل�م تنجح حت�ى  اآلن، 
ولم تس�تطع أم�ريكا وأتباعها يف الداخل 
رشوطه�م  وأولوياته�م  يفرض�وا  أن 
السياس�ية، وعجزوا عن تغي�ري املعادلة 
السياس�ية  الداخلي�ة، كم�ا أن سياس�ة 
االقتصادي�ة  والضغ�وط  العقوب�ات 
واملالي�ة،  والتضيي�ق ع�ىل اللبنانيني من 
خالل التضييق ع�ىل املصارف،  والتالعب 
بسعر العملة الوطنية، وقطع الطرقات، 
وإحداث الفوىض،  وشّل البلد، لم تجدهم 
نفع�اً، بس�بب ق�وة املوق�ف اللبنان�ي، 
والصرب  والثبات الذي تحىل به اللبنانيون 
يف مواجهة األزمة، وتمس�كهم  بالس�لم 
األهيل، وحفاظهم عىل السيادة الوطنية، 
ورفضهم االستجابة  للمطالب السياسية 

الت�ي ت�رض بمصلح�ة بلده�م«  . 
التزامات عىل املحك... 

وأكد الش�يخ دعم�وش أنه »لي�س أمام 
اللبنانيني اليوم لتفويت الفرصة  عىل من 
يرتبص بهم وببلدهم ويمارس الضغوط 
عليهم ويفاقم م�ن  أزماتهم اإلقتصادية 
والتفاه�م،  الح�وار،  س�وى  واملالي�ة، 

وتغليب  املصلح�ة الوطنية عىل املصالح 
األخ�رى، واإلرساع يف تش�كيل  حكوم�ة 
منس�جمة قادرة عىل انتش�ال البلد من 
أزمات�ه، فالبلد لم يع�د  يحتمل مناورات 
الوق�ت،  ع�ىل  اللع�ب  وال  سياس�ية، 
وااللتزامات  السياس�ية باتت عىل املحك، 
ويوم اإلثن�ني حيث موعد االستش�ارات 
 النيابي�ة هو ي�وم االختب�ار للمصداقية 
أن  يك�ون  الجمي�ع  السياس�ية، وع�ىل 
بمس�توى املس�ؤولية الوطنية للخروج 
من ه�ذه املرحل�ة الدقيقة  والحساس�ة 

التي يمر بها البلد«. 
بدوره أكد نائب األم�ني العام لحزب الله 
الشيخ نعيم قاسم أن األزمة  املستجدة يف 
لبنان خطرة جًدا، والجميع يرى االنهيار 
يف املس�ألة  االقتصادي�ة واملالي�ة، وكيف 

يعاني الناس من مسألة انخفاض قيمة 
 العملة اللبنانية، مشدًدا عىل أنه ال يمكن 

أن نقبل أن تستمر األمور  هكذا . 
محاوالت يائسة... 

ويف املقابل�ة الت�ي أجرته�ا مع�ه هيئ�ة 
اإلذاعة الربيطانية   »BBC«  ،  قال الش�يخ 
قاس�م: »يجب أن تتش�كل الحكومة من 
أج�ل وق�ف ه�ذا  االنهي�ار واالنح�دار«، 
معت�رًبا أن »هن�اك م�ن يعم�ل اللح�اق 
الرضر  بلبنان وخاص�ة الواليات املتحدة 
األمريكية، وعلًنا يرصح وزير  الخارجية 
األمريكي�ة ماي�ك بومبيو أن�ه ال يريد أن 
ي�رى ح�زب الل�ه يف  الحكوم�ة وال يريد 
أن يرى ح�زب الله يف الحياة السياس�ية 
اللبنانية«،  مؤكًدا أن »حزب الله هو جزء 
من هذا الّشعب«، داعًيا أمريكا لتكّف  عن 

تدخالتها . 
وأش�ار الشيخ قاسم اىل أنه ال يهم حزب 
الل�ه كي�ف تنظر الي�ه الوالي�ات  املتحدة 
وبريطاني�ا، كل م�ا يهم�ه كي�ف ينظر 
ش�عبه إلي�ه، قائ�اًل: »نحن  بالنس�بة إىل 
شعبنا كحزب الله مقاومة حّررت أرًضا، 
وتمّث�ل الن�اس  بش�كل صحي�ح وتعمل 
م�ن أج�ل خدم�ة الن�اس ومصالحه�م 
»أمري�كا  إن  »،  مضيًف�ا  ومس�تقبلهم 
وبريطاني�ا ومعهما »إرسائي�ل« املحتلة 
املعتدية  املجرمة يتخذون موقًفا سياسًيا 
يعارض حزب الله ويصنفونه عىل  لوائح 

اإلرهاب وهذا ال يعني أنهم عىل حق .» 
وق�ال إن »م�ا يحصل يف لبن�ان هو ضد 
البلد، وما تفعله أمريكا يف  لبنان هو ضد 
الشعب اللبناني، فالجوع ال يعرف طائفة 

وال مذهًبا،  واألزمة املالية تش�مل جميع 
الناس، لس�نا نحن وحدنا املستهدفني  يف 
ذلك بل كل الش�عب اللبناني مس�تهدف، 
حت�ى ولو كان م�ا يريدون�ه  هو رضبنا 
لكن لن يستطيعوا ذلك«، معتربًا أن لبنان 
يف وض�ع  معقول ج�ًدا، وأنَّ »النجاحات 
الت�ي حققناها يف الس�نوات األخرية من 
 االنتصار ع�ىل »إرسائيل« بتحرير جنوب 
لبنان، واالنتصار ع�ىل   «داعش« بتحرير 
رشق لبن�ان، كذلك املس�اهمة يف تحرير 
س�وريا  إنجازات عظيمة تس�جل لحزب 
الله وملحور املقاومة، وبالتأكيد  يريدون 

معاقبتنا عليها لكنهم فشلوا«. 
واعترب الشيخ قاسم أن أمريكا وبريطانيا 
رأس اإلره�اب يف العالم  ألنهما ال تعدالن 

وال تنظران إىل مصالح الش�عوب . 

المراقب العراقي/ متابعة...
علّ�ق األرسى الفلس�طينيون يف س�جن »عس�قالن« اإلرسائي�يل، 
 وعددهم 33 أس�رًيا، إرضابهم عن الطعام الذي اس�تمّر ثالثة أيام، 
 مقابل وعود بنقلهم إىل قس�م آخر تتوّفر فيه ظروف حياتية جّيدة. 
 وأّكدوا أّن خطواتهم النضالية املقبلة ستكون مرهونة بتنفيذ إدارة 

 معتقالت االحتالل الوعود التي أطلقتها . 
وقال نادي األسري يف بيان له تابعه »املراقب العراقي« إن »أرسى  سجن 
»عس�قالن« رشعوا يف اإلرضاب رفضا لعمليات القمع التي  تنفذها 
إدارة معتقالت االحتالل بحقهم منذ أكثر من شهر، واحتجاًجا  عىل 
ما ألحقته قوات القمع من دمار وخراب يف مقتنياتهم، حيث  نفذت 
عملية قمع يف شهر ترين األول املايض، ونقلت األرسى  إىل معتقل 
»نفحة«، ومنهم أرسى يعانون من أمراض مزمنة، حيث  أبقتهم يف 

»املعبار« يف ظروف قاسية ومأساوية«  . 
وأض�اف النادي ان�ه »يف نهاية ترين الثاني امل�ايض، أعادت إدارة 
 معتقالت االحتالل األرسى املنقولني إىل معتقل »عس�قالن«، ليجدوا 
 جمي�ع مقتنياته�م مدمرة، كما وج�دوا مصحفا عليه آث�ار أقدام، 
األمر  الذي دفع األرسى إىل رفض تس�لم أي من مقتنياتهم املدمرة، 

 ووجهوا رسالة احتجاج إىل مدير املعتقل«. 
ُيش�ار إىل أن إدارة معتق�الت االحت�الل انتهج�ت منذ مطل�ع العام 
 الج�اري، مس�توى عالًي�ا م�ن العنف ع�رب عمليات قم�ع منظمة 
 لألرسى، وعىل إثرها أُصيب العرات من األرسى، تحديداً يف  معتقيل 

»النقب« و«عوفر«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د نائب مدير مكت�ب رئاس�ة الجمهورية اليمني 
س�ليم املغل�س، أن  مس�تقبل اليم�ن ال يتح�دد من 
قبل  واش�نطن والرياض وأبو ظبي، بل  يحدده أبناء 

الشعب اليمني . 
وقال املغلس يف منش�ور له عىل “فيس�بوك” تابعته 
»املراق�ب  العراق�ي« ردا ع�ىل ترصيح�ات الوزي�ر 
السعودي عادل الجبري  االستفزازية حول اليمن: عىل 
»املدعو عادل الجبري وأس�ياده يف  النظام الس�عودي 
واألمري�كان أن يس�تفيقوا م�ن غفلته�م ويرتك�وا 
حلمه�م  الذي تجاوزه الواقع وأصبح من املس�تحيل 
جدا الع�ودة باليمن ملا  كانت عليه من التبعية أو أنه 
س�يكون لهم أي دور يف مس�تقبل اليمن  فعليهم أن 
يستوعبوا املس�تجدات والواقع ف�اليمن اليوم ليس 

 كاألمس«. 
وأضاف أن »يمن اليوم تتأهل يوًما بعد يوم وتستعد 
لصناعة  التحوالت يف املنطق�ة بما يؤثر عىل قرارات 
وتوجهات أنظمة  العمالة والعبودية والخنوع وعىل 

رأسها النظام السعودي وليس  العكس«. 
واس�تدرك »عليه�م أن يس�توعبوا الواقع 
ويفهم�وا أن م�ن صالحهم  رسعة امليض 
حصاره�م  ورف�ع  عدوانه�م  إنه�اء  يف 
الظالم عىل  الشعب اليمني“، مجدًدا عىل 

أن “موقع اليمن ثابت بش�أن السالم 
 منذ اليوم األول للعدوان هو موقف 

ثابت ولم يتغري«. 
السعودي  الدولة  ورصح وزير 

الخارجي�ة،  للش�ؤون 
عادل الجب�ري يف  مؤتمر 

روم�ا، أن مس�تقبل 
سيش�مل  اليم�ن 

اليمني�ني  كل 
فيه�م  بم�ا 

 الحوثيني.«. 
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فيم�ا ترص ممثلة األمني العام لألمم  املتحدة يف العراق عىل الدعوة اىل 
اإلرساع  يف ترش�يح رئيس للوزراء خالل مدة )١٥(يوما يأتي الس�ؤال 

:-كيف لنا أن نختار  رئيسا للوزراء ؟
إن املتظاهرين اجمعوا ومن اول يوم خرجوا فيه قبل ش�هرين بانهم 
لن يس�محوا  بعودة اي من طبقة السياس�يني الس�ابقني اىل السلطة 
،وه�ذا قرار املرجعية ايض�ا   !! وهو حق رشعي بان ه�ذه الطبقة  ال 
تس�تحق تكرار اي من اس�مائها مهما كانوا  بأس�مائهم وعناوينهم 

وانتماءاتهم ملا ارتكبوا من رسقات وأوصلوا البلد اىل ما  وصل اليه !  
تح�اول قن�اة الرشقية ودجلة ان تس�وق اس�ماء لبعض الناش�طني 
وتعرفه�م عىل انه�م   )قادة تنس�يقات(ولكن ليس له�م من حضور 

وسط املتظاهرين وال يقبلون بهم  وفق هذا التعريف !  
ان جمي�ع الذين يظهرون يف وس�ائل االعالم صغ�ارا وكبارا يكررون 
)يج�ب ان  يكون مرش�ح رئاس�ة الوزراء م�ن قبل ث�وار التظاهرات 
(  !! الس�ؤال :-ماهي اآللية  التي نحصل فيها عىل اسم املرشح اىل هذا 
املنصب ؟ وهل يقبل املتظاهرون ان  تأتي لجنة من الخرباءوتفاوضهم 
؟ سبق وان طرحت هذه الفكرة والقت الرفض  النهم سيسألون عمن 

أرسلهم واىل أي جهة ينتمون !  
عندما تعرض الفكرة عىل البعض يف ان يدخل ميدان التظاهر ويسأل 

ويحاور ،ال  تجد تفاعال حيث يذكر لك أن أغلبهم شباب وغاضب !  
التظاه�رات لم تحدد يف مدينة وس�احة بعينها ب�ل تتمدد عىل العديد 
من املحافظات  يف الوس�ط والجنوب ،فكيف يمكن االتصال بكل هذه 

الجهات واالتفاق عىل اسم  بعينه؟
األخ�وة يف التيار فان كتلة س�ائرون تنازلت عن حقه�ا كونها الكتلة 
األك�رب يف  الربملان وانضمت بصوتها اىل املتظاهرين بعدم ترش�يح اٍي 
من طبقة السياس�يني  الس�ابقني والقرار لثوار التظاهرات ؟السؤال 
؛-أل�م يكن األخ�وة يف التيار جزءا من  طبقة السياس�يني الس�ابقني 

والحاليني ؟
الس�ؤال الذي يراودن�ا جميعا ؛-ملاذا جمي�ع التظاهرات التي خرجت 
اخريا س�واء يف  فرنس�ا او لبنان او العراق او هون�ك كونك ليس فيها 

قيادة ؟
ال اريد ان اجيب عن هذا الس�ؤال لكن مايهمن�ي اننا بحاجة اىل قرار 
عاجل  ،فاجتم�اع االمم املتحدة لهذا اليوم فيه دعوة لرتش�يح رئيس 

الجمهورية لشخصية  خالل خمسة عرش يوما
املش�مولني  ضم�ن  وه�و  يخت�ار  أن  للرئي�س  كي�ف  ؛-  الس�ؤال 

بقراراالستقالة من قبل  املتظاهرين ؟
وعىل افرتاض تحمل املسؤولية وأصدر  قراره ورشح اسما )فمن هذا 

االسم وهل  فاوض املتظاهرين قبل اإلعالن عنه ؟( 
كي�ف للمرش�ح ان يحم�ل املواصفات الت�ي طالب  بها الش�عب من 
إخ�الص وامانة  ووطنية وكفاءة واس�تقاللية ؟وكيف له ان يكون يف 

منأى عن تساؤالت  الطائفية  والعرقية والدينية وووالخ ؟
لدين�ا معلومات كثرية عن حج�م التدخل الخارج�ي ،ونوع املخطط 
املعد للبلد أس�وة  بالدول التي ش�ملها )التغي�ري (وان جميع النماذج 
التي س�بقتنا سيئة رغم سعة  حراكها الجماهريي وآمال شعوبها يف 

الخالص من اإلدارات السابقة !!  
الس�ؤال ؛-كيف لنا أن نوحد موقف س�وح التظاهر ومن يملك سحر 

الكلمة وقوة  التأثري ؟
املتظاه�رون طاملا اش�تكوا م�ن )املندس�ني(فيما بينه�م وتمنوا ان 
التحسب عليهم  أعمال العنف والحرق وكل الترصفات غري املنسجمة 
م�ع القي�م العامة للمجتم�ع  ،ولكن كيف لهم ان يط�ردوا هؤالء من 

بينهم وما هي صالحياتهم  عليهم ؟
النريدأن نخيب ظن أبنائنا كما نتمنى ان يعلموا ان لهم آباء يملكون 
الحكم�ة ،وه�م  يصطف�ون معهم وإن ل�م يخرجوا معه�م ،وعليهم 

الرتكيز يف البحث عن وسيلة  إلنتاج الرأي. 

كيف لنا أن نختار
 رئيسًا للوزراء ؟

محمود الهاشمي

شن تنظيم »داعش«  في األول من شهر كانون الثاني/ ديسمبر الحالي هجوًما  عنيفا على نقاط للحشد الشعبي في 
منطقة نفط خانة شمال شرق ديالى. وفيما  أعلنت قوات الحشد الشعبي أنها اتخذت إجراءات مشددة في الوقت الراهن، 

فإنها  تحدثت عن أن تنظيم »داعش« نفذ هجمات بعدد من المناطق العراقية، مستغاًل  األوضاع الراهنة في البالد. 
وأضافت: »أن عدًدا من المناطق المحررة يتعرض  منذ أيام لهجمات متكررة من قبل جماعات »داعش« التي تحاول 

استغالل  الوضعين األمني والسياسي في البالد«. وأن »من أهم هذه المناطق هي محافظة  ديالى التي شهدت 
معركة شرسة بين الحشد الشعبي وبين »داعش«، الذي  يحاول اختراق المدينة وإسقاطها عسكريًّا منذ أيام، وأدت هذه 

المعركة إلى  استشهاد 6 من أبطال الحشد وجرح 17 آخرين، من بينهم آمر اللواء 20  .» 

بقلم/ محمد محمود مرتضى ...
وبحس�ب كالم الحش�د الش�عبي فإن »الثق�ل األكرب يف 
املعرك�ة هو للواء العرشين  من الحش�د الش�عبي، الذي 
أصيب قائده أحمد التميمي بجروح خطرة، كما اش�رتك 
 للمساندة اللواء الرابع من الحشد«، فيما تكبد »التنظيم 
خسائر كبرية يف األرواح  وُدمرت القوة املهاجمة بالكامل، 
وتخضع املنطقة اآلن إىل سيطرة تامة للحشد  الشعبي .» 
وحذر الحشد من أن التنظيم »بدأ بالتحرك يف محافظات 
املوص�ل وصالح الدين  واألنبار ودي�اىل وكركوك ومحيط 
بغ�داد، يف محاول�ة إلعادة الس�يطرة عىل بع�ض  القرى 

واملدن التي كانت مناطق نفوذ له سابًقا .» 
ه�ذا يف البعد املعلوماتي، أما يف البع�د الداليل فإنه يمكن 
لنا تس�جيل املالحظات  التالية : ١� يعترب هجوم دياىل هو 
الهج�وم األول الكبري نس�بياً للتنظيم منذ أن تس�لم  أبو 
ابراهيم الهاش�مي  زعامته خلفا لزعيمه الس�ابق، أبي 
بك�ر البغ�دادي، الذي قت�ل  يف عملية عس�كرية أمريكية 
يف ش�مال غربي سوريا، يف الس�ابع والعرشين من  شهر 
ترشين األول/ أكتوبر املايض. وهذا يدل عىل أن التنظيم، 
بقيادت�ه الجدي�دة،  يس�عى بش�كل محموم للع�ودة اىل 
الس�احة العراقية، ال عرب العمليات الفردية  فحسب، بل 
مل�ا هو أبعد من ذل�ك، أي عمليات كب�رية ال تصل اىل حد 
هجم�ات   20١4 والت�ي أدت اىل احت�الل مناطق كبرية يف 

العراق، لكنها ايضا أكرب من  كونها عمليات فردية . 
 2 � تس�عى هذه الهجمات اىل محاولة إعادة ش�د عصب 
عن�ارص التنظي�م بعد  خس�ارتهم لجغرافي�ا »الخالفة« 
عملي�ات  لتفعي�ل  ته�دف  محاول�ة  وه�ي  املزعوم�ة، 

 االستقطاب التي خرس التنظيم دفعها االسايس . 
 3 � ربم�ا تيش ه�ذه العملي�ة، بش�كل أو بآخ�ر، بعودة 
االهتمام بالس�احة العراقي�ة بعد  تراج�ع االهتمام بها 
عىل حس�اب الس�احة الس�ورية. وذلك ال يعن�ي تراجع 
االهتم�ام  بالس�احة الس�ورية بقدر ما يعن�ي رضورة 
تالزم املسار التصاعدي والتصعيدي يف  كلتي الساحتني. 
وهذا يعني تقس�يم القيادات تبعا للجغرافيا، فالسوري 
يهتم  بالس�احة الس�ورية، فيما يهتم العراقي بالساحة 
العراقية، عىل خالف القاعدة التي  كانت سائدة سابقا يف 
أفضلية العراقي عىل من س�واه يف تس�لق الهرم القيادي 
يف  التنظيم، فيما االجانب منهم، يرتكز عملهم عىل إغالق 
الثغرات األكثر ضعفا. وما  قد يس�اعد عىل تنس�يق هذا 
االمر الدخول شبه العلني لتنظيم حراس الدين عىل  خط 

التنسيق مع »داعش .» 
 4 � يأتي هجوم دياىل بمثابة الرتجمة العملية للتهديدات 
األمريكي�ة التي كانت  تحذر من امكانية عودة داعش اىل 
الس�احة العراقية، وقد ذكرنا سابقا أن الكالم  االمريكي 
هو أشبه بالتهديد بإعادة »داعش« اىل العراق ال بعودته، 
وهو تهديد  يدل عىل قدرة واش�نطن عىل توجيه التنظيم 

اىل الساحات التي تريدها، والتي  تخدم مصالحها . 
 ٥ � تمث�ل االوض�اع الراهن�ة يف الع�راق فرص�ة مؤاتي�ه 

للتنظيم ملحاول�ة العودة  بفعالية اىل الس�احة العراقية. 
ومن املعلوم أن »داعش« يعتمد عىل اسرتاتيجية  الفوىض 
)التوح�ش( يف مح�اوالت االخرتاق، إما ع�رب النفوذ من 
خ�الل فوىض  قائمة، وإما عرب اختالق الفوىض بنفس�ه 
لفت�ح الثغ�رات وه�ذا م�ا يطلق�ون عليه اس�م  مرحلة 
»النكاية« والتي تقيض بشن هجمات مكثفة عىل القوى 

األمنية إلضعافها  تمهيدا لالخرتاق والسيطرة . 
 6 � يمك�ن اعتب�ار أن الهج�وم يف منطق�ة دي�اىل ج�اء 

مخالفا للكثري م�ن التوقعات،  حي�ث كانت الرتجيحات 
أن أي هج�وم ق�د يقوم به »داعش« س�ريكز عىل االنبار 
 نظ�را لطبيعتها الصحراوية من جهة، ولقربها من بيئة 
يعت�رب »داعش« أنها  مالئمة ل�ه، اال أن الهجوم يف دياىل، 
وم�ا تمثله من نقطة قريبة نس�بيا اىل الح�دود  االيرانية 
العراقية، يمثل محاولة لالقرتاب من هذه الحدود. وتمثل 
هذه النقطة  نقطة حساسة قد تشري اىل الدور االمريكي 
يف هذا التوجيه، حيث تس�عى واش�نطن  لتحويل العراق 

إىل ب�ؤرة نش�طة ضد التح�رك االيراني الداعم ملش�اريع 
املقاومة  للنفوذ الصهيو � امريكي . 

وعىل أية حال، رغم فش�ل هذا الهج�وم، فإن األظهر أن 
التنظيم س�يعيد الكرة، ويف  مناط�ق مختلفة ومتنوعة، 
دون أن يعن�ي ذل�ك توحي�د الهجم�ات لناحي�ة الكيف، 
ب�ل  يعن�ي ان التنظي�م سيس�عى لإلكثار م�ن عملياته 
العس�كرية واالمنية خصوصا اذا ما  اس�تمرت االوضاع 

العراقية عىل هذا النحو . 

بقلم/ جهاد حيدر ...
ينطوي اندفاع »إرسائيل«، وبلسان رئيس وزرائها 
بنيام�ني نتنياه�و، نح�و إب�رام   «معاه�دة دفاع 
متبادل«، مع الواليات املتحدة االمريكية، عىل أكثر 
م�ن رس�الة  ويف أكثر من اتجاه. وهو خيار س�بق 
أن رفضت�ه ولم تجد نفس�ها مضط�رة اليه  خالل 
العقود الس�ابقة.  فما الذي استجد حتى تحّول اىل 
مطلب ارسائي�ي يف هذه  املرحلة التاريخية؟ وماذا 

يعني ذلك عىل املستوى االسرتاتيجي؟
لم تكن معارضة »ارسائيل« خالل العقود السابقة 
ملعاه�دة دفاع مش�رتك، ينب�ع من  ف�راغ، بل كان 
يه�دف إىل محاولة الجمع بني الدعم املضمون مع 
أو بدون معاهدة  من هذا النوع، وبني تجنب القيود 
الت�ي تنط�وي عليها ه�ذه املعاه�دة، وتحديدا ما 
 يتصل بهامشها يف املبادرات العمالنية والعدوانية، 
أض�ف اىل ذلك أن�ه يرت�ب  عليها مس�ؤوليات من 
خ�الل املش�اركة يف الدفاع املش�رتك ع�ن الواليات 
املتحدة  ومصالحها يف أي مكان. وبالتأكيد لم تجد 
ارسائيل نفس�ها مضط�رة اىل مثل ه�ذا  الخيار يف 

ضوء األثمان والقيود التي تتضمنها . 
بحس�ب املواقف املعلنة حتى االن، س�تتم مراعاة 
هواجس »ارسائيل« وبلورة  معاهدة عىل قياسها، 
وه�و ما ب�رز يف موق�ف نتنياه�و، أم�ام اعضاء 
مرك�ز الليك�ود،  م�ن أن ابرام ه�ذه املعاه�دة لن 

التي كانت  القيود  يتضمن 
أبي�ب،  ت�ل  تخش�اها 

حري�ة  »ل�ن  تقي�د 
العس�كري  العم�ل 
للجيش اإلرسائيي، 

مستشهًدا بحلف 
األطليس  شمال 
حيث    )نات�و(، 
ق�ال: »نات�و ال 

تمن�ع أعضاءها 
من الهجوم عندما 

ن  و ي�د ير

ذل�ك«.  وتاب�ع نتنياهو أنه »س�يتم تصميم 
اتفاق الدفاع بما يتناسب مع احتياجاتنا 
العم�ل   وس�يحافظ ع�ىل حري�ة 

)للجيش اإلرسائيي(  .» 
لالش�تباه،  منع�ا 
ق�ف  ملو ا
الذي  املعارض 
ع�ىل  ص�در 

لس�ان رئيس كتلة أزرق ابيض،  بن�ي غانتس، لم 
يك�ن موجها ضد أي معاهدة أي�ا كان مضمونها، 
وانم�ا م�ا قال�ه  بالدق�ة أن قائمته »ل�ن تؤيد أية 
اتفاقي�ة دولية تقيد عملي�ات »إرسائيل« أو قدرة 
 الجي�ش اإلرسائي�ي يف الدف�اع ع�ن أمنه�ا أم�ام 
التحدي�ات التي تواجهه�ا«. وهو م�ا  يعني لو أن 
هذه املعاهدة لم تتضمن مثل هذه القيود ُيفرتض 
أن ال يكون لديه  مانع منها. وربما تنبع املعارضة 

ايضا من كونها ستس�جل عىل اس�م نتنياهو ويف 
 رصي�ده يف ذروة التناف�س والرصاع عىل تش�كيل 

الحكومة ورئاستها . 
لم ُتخ�ف ارسائيل بلس�ان أحد كبار مس�ؤوليها، 
»يرسائيلكات�س«،  خلفي�ة  الخارجي�ة  وزي�ر 
ه�ذه املعاه�دة وعالقته�ا بالتهديد الذي تش�كله 
يتعلّ�ق  إن   »األم�ر  إذ  االس�المية،  الجمهوري�ة 
بحاجة إىل تخصيص م�وارد جّدية جداً ضد تهديد 

صاروخ�ي إيران�ي،  من خالل إمكانية االس�تعانة 
بالبني�ة التحتي�ة األمريكي�ة اإلقليمي�ة املوجودة 
يف  املنطق�ة، م�ا يعن�ي إزاحة عبٍء مه�م جداً عن 
كاهلن�ا«. وهو ما يجمل حقيقة نظرة  ارسائيل اىل 

البيئة االسرتاتيجية ومعادالت القوة يف املنطقة . 
يف نف�س الس�ياق، تكش�ف املعاه�دة ع�ن نظرة 
»ارسائيل« اىل نفس�ها، وتحدي�دا  اقرارها بالعجز 
عن مواجه�ة التهدي�د املتعاظم ملح�ور املقاومة، 

وي�ؤرش ايض�اً اىل  ادراكه�ا لنظرة ه�ذا املحور اىل 
معادالت القوة والهامش الذي يملكه عىل مستوى 
 املبادرة والرد االسرتاتيجي. وايضا تؤرش املعاهدة 
لنظ�رة الوالي�ات املتحدة اىل   «ارسائي�ل« التي كان 
يفرتض أنها تؤدي دوراً وظيفيا يف حماية املصالح 
 االمريكي�ة، ولك�ن بات�ت بع�د املس�تجدات الت�ي 
ش�هدتها معادالت ال�رصاع، أكثر حاج�ة  اىل دعم 

وحماية الواليات املتحدة . 

نتنياهو يستنجد بواشنطن لحماية »إسرائيل«

ما دالالت هجوم داعش في ديالى ؟



اعت�ر العراق�ي معن جميل م�درب حراس 
املرمى يف ن�ادي اإلخاء األهيل عاليه  اللبناني 
أن املدرب البحريني سوزا تفوق عىل نظريه 
العراق�ي كاتانيت�ش، يف  مباراتهم�ا بنصف 
نهائ�ي كأس الخلي�ج 24  .  وق�ال جميل إن 

»املدرب البحريني قرأ املباراة بشكل أفضل، 
وجّر العراق ألشواط  إضافية«. 

وأض�اف: »خ�روج الع�ب االرت�كاز أمج�د 
عطوان مصابا يف الش�وط األول أثر بش�كل 

 كبري عىل املنتخب العراقي«. 

وشدد عىل أن أخطاء الحراس كانت مؤثرة يف 
املباراة، محمال الحارس  البحريني مسؤولية 
ه�ديف الع�راق .  وتاب�ع: »كث�رة التغي�ريات 
لحراس مرم�ى العراق خ�الل البطولة مّثل 
نقطة س�لبية،  فمن غري املنطقي الدفع ب�3 

حراس عىل مدار البطولة خالل 4 مباريات«. 
وي�رى جميل أن أحد أبرز أس�باب خس�ارة 
الع�راق س�وء مس�توى الدف�اع، باإلضافة 
 لغياب الدوري املنتظم منذ بداية التظاهرات 
يف العراق«.  واعتر جميل أن الصورة العامة 

لظهور العراق جيدة يف خليجي 24  . 
وخت�م: »أعتقد أن الس�عودية األقرب للفوز 
باللق�ب، وعىل الرغم م�ن البداية  الس�يئة، 
أعتقد أن املنطق سيفرض نفسه عىل الرغم 

من إمكانيات املنتخب  البحريني الجيدة«. 

معن جميل: 
تغييرات الحراس 

أثرت على المنتخب
6الرياضية

ناقشمنهاجالعامالمقبل..

اتحاد السباحة يتخذ جملة من القرارات ويحدد 
موعد الدورات التدريبية  

السبت 7 كانون االول 2019 
العدد 2208 السنة العاشرة

المراقب العراقي- صفاء الخفاجي
اتخذ االتح�اد العراقي للس�باحة، جملة 
م�ن الق�رارات، فيما ناق�ش منهاج عام 

 .  2020  
وذكر اتحاد السباحة أن »الهيئة االدارية 
لالتحاد العراقي للسباحة برئاسة رسمد 
 عبد اإلل�ه، عقدت اجتماعه�ا االعتيادي 
بعد زوال االس�باب التي أسهمت بتوقف 
 عق�د اجتماع�ات الهيئ�ة االدارية خالل 

الخمسة أشهر املاضية«. 
واض�اف ان »الهيئ�ة اتخ�ذت جملة من 
لجن�ة  جه�ود  تثم�ن  منه�ا  الق�رارات 
الشباب  والرياضة بترشيع قانون اللجنة 
العراقي�ة واع�ادة االس�تقرار  االوملبي�ة 

للحركة  األوملبية يف العراق«. 
واوضح ان »الهيئة ق�ررت البدء بتعاون 
التع�اون  أس�س  ع�ىل  مبن�ي  مش�رك 
 واالح�رام املتب�ادل م�ع وزارة الش�باب 
والرياضة وإنهاء التقاطعات التي حدثت 

الخ�اص  الرنام�ج  ومناقش�ة   س�ابقا 
بإع�داد الس�باحن للتأهي�ل اىل أوملبي�اد 

طوكيو   2020«. 
وتابع انه »قررت ايضاً مناقش�ة منهاج 
االتحاد للموس�م الريايض القادم 2020 
 وتكلي�ف الس�يد رائ�د فاض�ل أمن رس 
االتحاد إرساله للجهات املختصة القراره 

بعد  إجراء التعديالت املتفق عليها .» 
واش�ار اىل ان »الهيئ�ة ق�ررت مناقش�ة 
اآلليات لتس�مية اعضاء اللجان العاملة 
 باالتحاد وتكليف السيد سعد فاضل نائب 
رئي�س االتحاد بإعداد الصيغ�ة النهائية 
 الختيار العاملن فيها وتحديد موعد عقد 
اجتماع مع رؤس�اء االتح�ادات الفرعية 
 العاملة باالتحاد وتسمية اللجنة املرشفة 
ع�ىل انتخابات االتح�ادات الفرعية التي 

 ستجري مطلع العام القادم«. 
ولف�ت اىل ان�ه »ت�م تحدي�د موع�د عقد 
ال�دورات التدريبي�ة والتحكيمية الدولية 

الت�ي  اعتمده�ا االتحاد الدويل للس�باحة 
ضم�ن منهاجه لس�نة 2020 وتس�مية 
الس�ادة  اعضاء االتح�اد ريب�وار محمد 
وخليل ياس�ن ومدير االدارة عدنان عيل 

محمد لإلرشاف  عىل هذه الدورات«. 
وزاد االتح�اد ان »الهيئ�ة ق�ررت تحديد 
موعد عقد اجتماع مع مدربي املنتخبات 
 الوطنية للسباحة وكرة املاء والقفز عىل 
امل�اء، ومناقش�ة الضواب�ط التي س�يتم 

 اعتمادها مستقبال يف تسمية املدربن .» 
ولف�ت اىل انه »تقرر تش�كيل لجنة 

الرصف املايل املعتمدة للموسم 
 2020 الري�ايض  الق�ادم 

فرقد  الدكت�ور  برئاس�ة 
املوس�وي  عبدالجب�ار 
االعض�اء  م�ن  واثن�ن 

لوض�ع  لجن�ة  تش�كيل   وكذل�ك 
الضواب�ط الخاص�ة بمش�اركة االندي�ة 

الرياضية يف  املوسم الريايض القادم .» 

ق�ررت  »الهيئ�ة  ان  االتح�اد،  وات�م 
املصادق�ة عىل مح�ر اجتم�اع الهيئة 
العام�ة  املنعق�د يف فن�دق باب�ل بتاريخ 
12/7/2019 ومخاطب�ة االتحاد الدويل 
للس�باحة  واللجن�ة االوملبي�ة العراقي�ة 

وإعالمه�م بنتائج عقد هذا 
االجتماع«. 

حق�ق منتخبن�ا الوطن�ي بالق�وة البدني�ة س�بع 
آس�يا  املفتوح�ة  بطول�ة  يف  متنوع�ة  ميدالي�ات 
بالق�وة البدني�ة واملقام�ة حالي�ا يف مدين�ة أملاتي 

الكازاخستانية . 
وج�اءت ميداليات العراق ع�ن طريق الالعبن عيل 
شوقي وعيل يارس، حيث  أحرز األول ثالث ميداليات 
بواق�ع واحدة ذهبية وميداليتن برونزيتن، ضمن 

فئة  الشباب وعىل وزن ٨٣ كغم . 
وأح�رز الثان�ي أرب�ع ميداليات ث�الث منها فضية 
وواحدة م�ن الرونز فئة الناش�ئن  وعىل وزن ٨٣ 

كغم . 
حصيل�ة  أصبح�ت  وبه�ذا 

الع�راق يف البطول�ة لغاي�ة اآلن 
أرب�ع عرشة ميدالي�ة متنوعة  بعد 

أن حق�ق منتخبن�ا س�بع ميداليات يف 
اليومن املاضين . 

يذك�ر أن بطول�ة آس�يا املفتوحة بالق�وة البدنية 
انطلقت يف الثاني من الش�هر  الجاري وتختتم غدا 
االحد وش�ارك فيها 22 منتخب�اً من مختلف أنحاء 

القارة  الصفراء. 

أكد الرتغايل هيليو س�وزا مدرب منتخ�ب البحرين، أن مباراة 
الغد أمام السعودية  يف خليجي 24 تمثل تأريًخا لكرة القدم 
البحرينية ويسعى من خاللها لتحقيق  االنتصار 
والتتوي�ج بلقب البطول�ة ألول مرة يف تأريخ 
األحمر .  وق�ال س�وزا يف املؤتمر الصحفي 
اليوم الس�بت: »نحاول أن نحقق حلول 
أفضل  للتس�جيل يف اللق�اء والحصول 
البطول�ة وه�ذا هدفن�ا  لق�ب  ع�ىل 
م�ن املب�اراة، ونعرف  ق�وة املنتخب 

السعودي املنافس لنا يف النهائي«. 
وأض�اف س�وزا: »من�ذ أن وصلنا 

إىل قط�ر ونحن نفك�ر يف هذه اللحظ�ة بالوصول  للمب�اراة النهائية، 
ونعرف قيمة البطولة وأهميتها ألنها بطولة قوية، وتجهزنا  بش�كل 
أفضل عن الدوري املحيل الذي هو نصف محرف، بالنسبة للدوريات 
 األخرى وأن وصولنا للنهائي أمر مميز يجب أن نكلله بالحصول عىل 
اللقب«.  وتابع س�وزا: »منتخب الس�عودية قوي ومميز وبه العبون 
عىل مس�توى عال  ونحن كذلك، وجاهزون بدنًي�ا وفنًيا وذهنًيا، وما 
يهمن�ا أن نت�وج باللق�ب،  والالعبون يف أع�ىل جاهزية فني�ة وبدنية 

لخوض النهائي املنتظر للبطولة«. 
وأشار س�وزا إىل أنه يأمل يف حسم املباراة يف وقتها األصيل، مؤكًدا أن 
 املنتخ�ب بذل جهًدا إضافًي�ا يف لقاء العراق امل�ايض، وال يحتمل لعب 

وقت إضايف  آخر يف النهائي . 

قال الع�ب املنتخ�ب العراقي ع�يل عدنان إن 
خس�ارة الفري�ق يف املب�اراة أم�ام  البحري�ن 
بنصف نهائ�ي خليجي 24 ب�ركالت الرجيح 

جاءت بسبب أخطاء فردية . 
وتابع عدنان: »قد نكون خرسنا بطولة الخليج لكننا 
بواقع الحال كس�بنا جيال قادرا  ع�ىل أن يمثل العراق 
لع�رش س�نوات مقبل�ة، وم�ا قدم�ه الفري�ق يف هذه 

البطولة يعد  محط تقدير واحرام«. 

وأش�ار إىل أن املنتخب كان الطرف األفضل يف املباراة من 
حيث األس�لوب  واالس�تحواذ عىل الك�رة واملحاوالت عىل 
املرم�ى، مضيفا أنه�م أهدروا فرصا  واس�تقبلوا هدفن 

من أخطاء فردية . 
وطال�ب الالعب�ن بنس�يان بطولة الخلي�ج، مضيفا أنه 
عىل املس�ؤولن دعم  املنتخب يف التصفيات املزدوجة ألن 
ه�ذا الجيل قادر عىل بلوغ املونديال، لو  حظي باالهتمام 

املطلوب. 

أكد مصدر ري�ايض أن العب منتخبنا الوطني بكرة 
القدم صفاء هادي س�يكون  متواج�دا مع املنتخب 

األوملبي يف كأس آسيا. 
وقال املصدر ان »م�درب املنتخب االوملبي عبد الغني 
ش�هد قرر استدعاء صفاء  هادي للمنتخب االوملبي يف 

البطولة اآلسيوية. 
واض�اف ان »املدرب اخ�ذ موافقة اتحاد الك�رة وكذلك 

نادي الرشطة ملشاركة  صفاء هادي مع املنتخب«. 
ويس�مح ُعمُر هادي بمشاركته يف فئة االوملبي حيث يبلغ 

٢١ عاما. 
اىل ذلك كش�ف مصدر يف املنتخب االوملبي لك�رة القدم، اليوم 
الس�بت، ان املدرب  عبد الغني شهد قرر تدعيم صفوفه بأربعة 

العبن. 
وقال املصدر ان »ش�هد اس�تدعى اثنن من العبي املنتخب الوطني 

وهما متوسط  امليدان صفاء هادي واملدافع ميثم جبار«. 
وبن ان »الالعبن االخري�ن هما مهاجم النفط محمد داود وارتكاز 

نادي الجوية محمد  عيل عبود«. 
وتاتي هذه اإلضافات قبيل نهائيات اس�يا تحت 23 عام التي تؤهل 

اربعة منتخبات  ألوملبياد طوكيو 2020. 

املنتخ�ب  م�درب  الس�لوفيني أب�دى  الوطن�ي 
سريشكو كاتنيتش نيته الحضور اىل  بطولة كأس آسيا للمنتخبات 
االوملبية والتي يش�ارك فيها منتخبنا واملقرر  انطالقها الشهر املقبل 

يف تايلند من أجل متابعة الالعبن«. 
وق�ال املدي�ر االداري للمنتخب الوطني باس�ل كوركي�س إن املدرب 
الس�لوفيني  كاتنيتش س�يتقدم بطلب رس�مي اىل االتح�اد العراقي 
االس�بوع الح�ايل م�ن أجل  تأم�ن تواج�ده يف نهائيات كأس آس�يا 
للمنتخبات االوملبية من اج�ل متابعة العبي  املنتخب يف البطولة عن 

قرب الختيار االصلح لتمثيل املنتخب الوطني  مستقبالً«. 
وق�ال كوركيس إن املدرب يتوقع بروز عدد من االس�ماء يف البطولة 
والتي  ستصب بمصلحة املنتخب الوطني وتدعيم صفوفه السيما يف 

االستحقاق املهم  الخاص بتصفيات كأس العالم .» 
يذك�ر أن قرعة بطولة آس�يا للمنتخبات االوملبي�ة وضعت منتخبنا 
اىل جان�ب  منتخبات »اس�راليا - تايلند - البحري�ن« عىل ان تفتتح 

منافسات البطولة يف  الثامن من شهر كانون الثاني املقبل«. 

كاتانيتش يرغب بالتواجد ببطولة 
آسيا للمنتخبات األولمبية   

غدًا.. الجوية يجري معسكر 
تدريبي في تونس

العراق يحصد الذهب ببطولة آسيا بالقوة البدنية

سوزا: قادرون على نيل كأس خليجي 24 

عدنان: كسبنا جيال جديدا من الالعبين الشباب

مصدر: هادي 
وجبار سينضمان 
للمنتخب األولمبي

يغ�ادر يوم غد االح�د، وفد نادي الق�وة الجوية متوجه�ا اىل تونس 
إلقامة معسكر  تدريبي. 

ويس�تمر املعس�كر ملدة خمس�ة اي�ام وبعدها يغ�ادر اىل 
الجزائر للقاء مولودية  الجزائر. 

ويواجه الصقور نظريهم الجزائري يف السادس 
عرش من الشهر الحايل عىل  ارض الخصم. 

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي 
بينهم�ا يف اللق�اء ال�ذي أقي�م عىل 
ملعب  فرانسو حريري يف اربيل. 

الجوية  صفوف  وستكتمل 
بالتحاق العبي املنتخب 
الوطن�ي الذي خرج 
خليج�ي  م�ن 
ي�د  ع�ىل   ٢٤  

البحرين. 

كش�ف الطبيب املختص باملنتخ�ب الوطني لكرة القدم، 
قاسم الجنابي اليوم  السبت، عن حجم إصابة متوسط 

ميدان اسود الرافدين امجد عطوان . 
وق�ال الجنابي إن »امجد عط�وان اجرى الفحوصات 
الطبية الالزمة بعد اصابته يف  مباراة البحرين بكأس 
الخلي�ج 24«.  واوض�ح أن »الفحوص�ات الطبي�ة، 
اك�دت حاجة امجد عطوان للراحة ملدة أس�بوعن 
 بس�بب تمزق يف الفخذ«، مش�رياً إىل أن »اإلصابة 

لحقت له بسبب زخم  املباريات«. 

اإلصابة تبعد 
عطوان عن المالعب 

السبوعين



حقق ريال مدريد انتصاًرا هاما عىل إس�بانيول 
بهدفني دون رد، خالل مواجهة  الفريقني، اليوم 
الس�بت، ضم�ن منافس�ات الجولة ال��16 من 

الليجا . 
وس�جل األهداف لريال مدريد، الثنائي الفرنيس 
رافائيل فاران وكريم بنزيما يف  الدقائق 37 و79  . 
نصي�ب  م�ن  كان  املب�اراة،  يف  تهدي�د  أول 
ري�ال مدري�د، حي�ث انطل�ق الربازييل الش�اب 
 فينيس�يوس جونيور عىل الطرف األيرس ودخل 
منطق�ة الجزاء وس�دد ك�رة قوية  تص�دى لها 

ح�ارس إس�بانيول دييج�و لوبيز، لرتت�د أمام 
فيدي فالفريدي الذي سدد  بجانب القائم األيرس 

يف الدقيقة 6  . 
وجاءت أول محاولة من إسبانيول بكرة رأسية 
من إستيبانجرانريو يف الدقيقة   26، وتصدى لها 

الحارس تيبوكورتوا برباعة . 
ونجح املدافع رافائيل فاران يف افتتاح التسجيل 
لري�ال مدري�د يف الدقيق�ة 37،  حي�ث اس�تقبل 
تمري�رة م�ن كري�م بنزيما عىل الط�رف األيرس 
ملنطقة جزاء  إس�بانيول، وسدد بقوة عىل يسار 

الحارس دييجو لوبيز . 
ومع بداية الش�وط الثاني، س�يطر ريال مدريد 
عىل الك�رة، واس�تمر يف الضغط،  وأه�در كريم 
بنزيما انفراًدابحارس إس�بانيول دييجو لوبيز، 
حي�ث س�دد ك�رة أرضية  تص�دى له�ا حارس 

الفريق الكتالوني بقدميه يف الدقيقة 54  . 
ونجحأخ�رًيا كري�م بنزيم�ا يف تس�جيل الهدف 
الثاني لريال مدري�د يف الدقيقة 79،  حيث تبادل 
الك�رة مع في�دي فالفريدي يف منطق�ة الجزاء، 

وسدد عىل يمني الحارس  دييجو لوبيز . 
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يقودان  
 الريال لتجاوز 

إسبانيول  

يبحث طرفا مدينة مانشستر عن قوة دفع 
لتعويتض بدايتهما غتر املتوقعة يف  الدوري 
اإلنجليتزي لكترة القتدم، عندمتا يلتقيتان 
عتى  ملعتب  منتظترة  موقعتة  يف  الستبت 
»االتحتاد«، ضمن املرحلة السادستة عرشة 
التي تشتهد زيارة املتصدر  الخارق ليفربول 

إىل أرض بورنموث املهدد بالهبوط . 
وبعتد فتوزه عتى توتنهتام 2-1 منتصتف 
االستبوع، يحتتاج مانشستر يونايتد لفوز 
 ثتان تواليا عى أحتد االندية الكترى عندما 
يحتل عتى جتاره مانشستر ستيتي حامل 
 اللقب يف املوستمني االخريتن لتعزيز موقف 

مدربه النروجي اويل غونار  سولسكاير . 
وعتّول يونايتد مجددا عى مهاجمه الشتاب 
الدويل ماركوس راشفورد، فسجل  هدفني يف 

رصيده مرمتى توتنهام رافعا 
 13 يف  هدفتا   12 اىل 
املوستم  هذا  مباراة 
 مع فريقه ومنتخب 

بالده . 
وقال سولستكاير عن مهاجمه »كان قويا، 
مبارشا، يجلب الالعبتني يف الداخل  والخارج 
متن دون ختوف«. تابتع مهاجتم الفريتق 
الستابق »هذا ما نريده، نريد رؤية  الشتبان 

يستمتعون«. 
وصحيتح أن يونايتتد قتدم أداء جميال أمام 
توتنهام وكان يستتحق الفتوز، اال ان  بداية 

موستمه كانتت ستيئة جتدا، فرغتم عتدم 
خستارته يف آخر أربع مباريات اال انه  ال يزال 
يف املركز الستادس بفارق 8 نقاط عن املركز 

الرابع االخر املؤهل اىل  دوري أبطال أوروبا . 
يف املقابل، يبدو ستيتي التذي يبتعد يف املركز 
الثالث بفتارق 11 نقطة عن جاره   «األحمر« 
يف وضتع متقلب. فقبتل فتوزه الكبر أخرا 
عى برنيل 4-1 حيث تألق  مهاجمه الرازييل 

غابريتال جيزوس بديتل االرجنتيني املصاب 
سرخيو أغويرو،  تعادل مع نيوكاسل ليبتعد 
بفتارق كبتر يبلتغ 11 نقطة عتن ليفربول 

املتصدر . 
ولم يخرس ستيتي ستوى مرة واحدة يف ست 
مباريتات ضتد يونايتتد منذ استتالم  مدربه 
اإلستباني بيتب غوارديتوال مهامته، لكن ال 
يمكنه االنزالق مجددا اذا ما أراد  فعال االبقاء 

عتى آمالته املنطقية يف الدفاع عتن لقبه، يف 
ظل خستارتني غر  متوقعتني هذا املوستم 

أمام نوريتش سيتي وولفرهامبتون . 
ليسر والرقم 9    

يف ظل تراجتع قطبي مانشستر، خيبات 
توتنهام وأرستنال والوجته الجديد اليافع 
 تشتليس، يبقى ليسر ستيتي بطل 2016 

االقرب لليفربول بفارق ثماني نقاط . 

ونجتح فريق »الذئاب« تحتت ارشاف مدربه 
االيرلندي الشتمايل براندن رودجرز  بتحقيق 
ستبعة انتصارات متتالية يف الت«بريمرليغ« 
وثمانيتة يف مختلف  املستابقات، يف ظل تألق 

مهاجمه الدويل جايمي فاردي . 
قتال رودجترز التذي درب ليفربول ستابقا 
واستتبعد شتائعات انتقاله لتدريب ارسنال 
 بتدال متن االستباني املقتال اونتاي ايمتري 
»يتطتور الفريتق ويثبتت انه يملتك عقلية 

 الفوز والذهنية .» 
ويستافر ليستر غدا االحد اىل استتون فيال 
الذي سجل له جناحه املرصي محمود  حسن 
»تريزيغيه« يف خسارته االخرة ضد تشليس . 
ويبحث أرستنال الجريح عن فتوزه االول يف 
ثمانتي مباريتات، عندما 
يحتل عى  وستت هام 
عترش،  الخامتس 
بعتد ستقوطه مرة 
جديتدة امام ضيفه 
 2-1 برايتتون 
 وتراجعته اىل مركز 

عارش مخيب . 

مواجهة بين غوارديوال وسولسكاير

اليوم.. دربي مثير بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في البريميرليغ

صفقة تبادلية بين أوباميانج ولوكا يوفيتش
بياًن�ا  برش�لونة  ن�ادي  أص�در 
رسمًيا كش�ف من خالله طبيعة 
اإلصابات الت�ي يعاني  منها ثنائي 
الفري�ق آرث�ر ميلو وأنس�و فاتي، 
التي س�يغيبان عىل إثرها عن 
مواجه�ة  ريال مايوركا 
الس�بت،  الي�وم 

بالجول�ة 16 م�ن الليغ�ا . 
ول�م ُيش�ارك الثنائ�ي يف امل�ران الجماع�ي 
األخ�ري مس�اء أم�س  الجمع�ة، وخاض�ا 

 تدريبات منفردة بعيًدا عن املجموعة . 
وقال برش�لونة يف بيانه: »آرثر وأنسو فاتي 
بات�ا خ�ارج قائم�ة الفريق ملباراة  الس�بت 
بس�بب اإلصاب�ة. الالع�ب الربازييل تعرض 

إلصاب�ة يف الفخ�ذ، أم�ا فات�ي  فيعاني من 
إصابة يف الركبة .» 

وس�يخوض برش�لونة مواجه�ة ماي�وركا 
وعين�ه ع�ىل مواصل�ة االنتص�ارات، حيث 
 يعت�يل البلوجران�ا ص�دارة ترتي�ب الليغ�ا 
برصيد 31 نقطة، بفارق األهداف فقط عن 

 الوصيف والغريم التقليدي ريال مدريد. 

كش�فت 
ي�ر  ر تقا

صحفي�ة 
 ، نية س�با إ
موقف  ع�ن 
نة  ش�لو بر
م�ن  الح�ايل 
يج�ي  و لنر ا
الش�اب  إيرلين�ج 
مهاج�م  هاالن�د، 
س�الزبورج  ب�ول  ري�د 

النمساوي . 
عاًم�ا(   19( هاالن�د  ويق�دم 
موس�ًما رائًعا خاصة عىل صعيد دوري 
األبطال، حيث  س�جل 8 أهداف خالل 5 
مباريات فق�ط، ما جذب إلي�ه أنظار 

كبار أوروبا . 
وكانت صحيفة »بيل�د« األملانية، قد 
أشارت يف وقٍت سابق عن وجود بند 
يف عقد  هاالن�د يمنحه حق الرحيل 

عن ريد بول س�الزبورج يف يناير، مقابل 
دفع 20  مليون يورو فقط . 

ورغم ذلك، فق�د أكدت صحيفة »موندو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية الت�ي تابعته�ا 
  «املراقب العراقي اليوم السبت، أن هاالند 
لم يقنع مس�ؤويل برش�لونة رغم بنيانه 

 الق�وي، لكنه ليس املهاج�م الذي يبحث 
عنه الربسا لخالفة لويس سواريز . 

وأشارت إىل األرجنتيني الوتارو مارتينيز، 
مهاج�م إنرت مي�الن، مازال ه�و الخيار 
 األول لربش�لونة، رغ�م ارتف�اع قيمت�ه 

بفارق 5 أضعاف عن هاالند. 

ق�ررت محكمة التحكيم الريايض تخفيض 
عقوبة نادي تش�ليس االنجليزي  والس�ماح 
ل�ه بإج�راء تعاق�دات اعتب�ارا من س�وق 
االنتقاالت الشتوية يف كانون  الثاني 2020   . 

وخفضت املحكمة عقوبة تش�ليس بس�بب 
مخالفت�ه لقواعد انتقاالت الالعبني  القرص، 
م�ن فرتت�ني يف س�وق االنتق�االت اىل ف�رتة 
واح�دة، كم�ا خفض�ت الغرامة  املالي�ة التي 
يتوجب ع�ىل النادي اللندن�ي دفعها من 607 

آالف دوالر اىل نصف  هذا املبلغ.    
   وقال�ت املحكمة إن تش�ليس كان متهما بخرق 
قوانني تتعلق بالتعاقدات الدولية  وتسجيل العبني 
ق�رص »لكن لعدد اقل م�ن الالعبني« وبالتايل تبني 

انه متهم بثلث  من هذه القوانني من قبل فيفا . 
قوان�ني  بش�أن  املخالف�ات  أن  واضاف�ت 
االنتق�ال »تبني بأنها اق�ل خطورة مما 

وجهه  فيفا اىل تشليس«. 
وكان االتح�اد ال�دويل لك�رة القدم 

بح�ق  االيق�اف  عقوب�ة  أن�زل 
تشليس يف شباط  املايض لكن 

تش�ليس نفى دائما املزاعم 
ض�ده وتقدم باس�تئناف 
ل�دى فيف�ا اوال،  فق�ام 
االخري يف نيسان املايض 
العقوب�ة فق�ط  برف�ع 
ع�ىل تعاقد الن�ادي مع 
الالعب�ني  دون 16 عام�ا 

العقوب�ة  ع�ىل  وأبق�ى 
بع�دم  املتمثل�ة  االصلي�ة 

قدرت�ه ع�ىل الحص�ول  ع�ىل 
خدم�ات العب�ني ما ف�وق هذه 

الفئة العمرية.    

أعلن ريال مدريد عن اس�تمرار غياب العبه 
ادين ه�ازار عن املالعب لف�رتة لم  يحددها 
يف  )رشخ(  بس�يط  ك�رس  وج�ود  بس�بب 
الكاح�ل األيم�ن ما يعن�ي منطقي�ا غياب 
 النج�م البلجيكي عن الكالس�يكو املرتقب 

مع برشلونة يف 18 الحايل . 
ولم يؤك�د النادي ف�رتة ابتعاد ه�ازار، وال 
غياب�ه عن الكالس�يكو إال أّن نوع اإلصابة 

 يحتاج لفرتة طويلة قب�ل التعايف والتأهيل 
م�ا  أي  والجهوزي�ة،  اللياق�ة  واس�تعادة 
 يفوق األسبوعني وهي الفرتة الفاصلة عن 

الكالسيكو . 
وأصي�ب ه�ازار يف 26  ترشي�ن الثان�ي يف 
دوري أبط�ال أوروب�ا أم�ام باريس س�ان 
توم�اس  مواطن�ه  م�ن  بخط�أ   جريم�ان 
مونييه، لكن النادي أعلن أن اإلصابة أس�وأ 

 مم�ا كان يتوق�ع مع 
خارجي  ك�رس  وجود 

جزئي لم يكتمل . 
يتوق�ع  ري�ال  وكان 
الالع�ب  ع�ودة 

الكالس�يكو  قب�ل 
للقمة  ح�ارضاً  ليك�ون 
معاناة  اإلس�بانية،  لكن 
اإلصاب�ة  م�ع  ه�ازار 
أّن  ليتض�ح  تخ�ف  ل�م 
اإلصابة ناتج�ة عن كرس 
 خارج�ي صغ�ري وليس�ت 

رضوض�ا كما كان يعتقد يف 
التشخيص األويل . 

   كما أعلن امللكي أن مارس�يلو 
يعان�ي م�ن إصاب�ة عضلي�ة يف 

الربل�ة الي�رسى وتبدو  مش�اركته 
مهددة هو اآلخر ضد برشلونة . 
ال�ذي  وكان يف�رتض له�ازار 
انض�م إىل ري�ال مقاب�ل 100 
ملي�ون ي�ورو ان يخوض  اول 

كالسيكو مع ناديه الجديد. 

كش�ف تقري�ر صحف�ي فرنيس، ع�ن رغبة 
ري�ال مدريد يف عق�د صفقة تبادلي�ة ينتقل 
 ع�ىل إثرها، الغابوني بيري إيمرييك أوباميانج 
مهاجم آرسنال، إىل قلعة سانتياغو  برنابيو . 

وبحس�ب موق�ع »le10sport«  ، ف�إن ري�ال 
مدريد ق�رر ع�رض مهاجمه الرصب�ي  لوكا 

يوفيتش عىل آرس�نال، مقاب�ل الحصول عىل 
خدمات الفهد الغابوني . 

وي�رى املس�ؤولون يف ري�ال مدري�د، أن لوكا 
املتوقع�ة  املس�تويات  يق�دم  ل�م  يوفيت�ش 
 من�ه، منذ قدومه للفري�ق امللكي يف املريكاتو 
م�ن  آينرتاخ�ت  قادًم�ا  امل�ايض  الصيف�ي 

فرانكفورت األملاني مقابل 60 مليون يورو . 
وأش�ار املوقع إىل أن ريال مدري�د بدأ بالفعل 
اتصاالت�ه م�ع وكالء أوباميان�ج، م�ن  أجل 

االتفاق عىل تفاصيل الصفقة . 
م�ن  أوباميان�ج  أن  يذك�ر 

يف  املطروح�ة  األس�ماء 
لتعزي�ز  برش�لونة 

الفري�ق  هج�وم 
يف   الكتالون�ي، 

البح�ث  ظ�ل 
خليف�ة  ع�ن 

ي�س  للو
سواريز. 

إصابة فاتي وآرثر تقلق النادي الكتالوني

برشلونة يتخلّى عن فكرة التعاقد مع هاالند  

محكمة التحكيم الرياضي تخفض عقوبة تشلسي  

الملكي يؤكد غياب هازارد ومارسيلو عن الكالسيكو
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
التخفي

يش�ار بالتخفي يف الس�يميائية الرسدية إىل أبعاد 
كل برنامج رسدي للفاعل خارج النص.

وتع�ود العملي�ة الس�ابقة إىل املضايق�ات الت�ي 
تفرضه�ا النصي�ة األفقية للبني�ات الرسدية، من 
جه�ة، والتي تعوق قيام خط�اب بربنامجني، من 

جهة أخرى.
الس�يميائية  يف  للظه�ور،  معارض�ة  والتخف�ي 
الرسدي�ة، وه�ذا يقاب�ل كذل�ك ثنائي�ة املبارشة/ 

الضمنية

أراد جحا أن يتزوج فبنى داراً كبرية تتس�ع 
له وألهله وطلب من النجار أن يجعل خشب 
األرض عىل السقوف و خشب السقوف عىل 
أرض الحج�رات فانده�ش النجار و س�أله 
ع�ن الس�بب يف ذلك فقال جح�ا : أما علمت 
ياه�ذا أن امل�رأة إذا دخل�ت مكان�اً جعل�ت 
عالي�ه واطي�ه اقلب هذا امل�كان اآلن يعتدل 

بعدالزواج.

طرائف من التراث 

خالد الوادي: نحن امام تغيير حقيقي يسعى الى صناعة مزاج جديد في المشهد االدبي

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

-اما هي العوامل التي تنتج املثقف؟
-م�ا ان نذكر املثق�ف حتى نرغم عىل 
الع�ودة اىل البيئة، فه�ي عامل مكمل 
النت�اج املثق�ف، كلم�ا كان�ت البيئة 
واعية انتجت مثقفا واعيا، وبالتأكيد 
هنالك عوامل اخرى تس�اهم يف انتاج 
املثق�ف ومن اهمه�ا س�قف الحرية 
التي يعيش يف ظلها االنسان، فالحرية 
تتي�ح للم�رء االط�اع ع�ىل تج�ارب 
االخري�ن، وتمنحنا عطاء ال حدود له. 
ان االمم التي يتكاث�ر فيها املثقفون، 
تنت�ج وعيا ناضجا يس�اهم يف ارتقاء 

الحياة ويعزز فيها التطور والسام.
-الكتابة نتاج هم كما يقال .. ما هي 

الهموم التي تحيلك اىل الكتابة؟
-الكتاب�ة نت�اج محن�ة تتح�رك فيها 
املش�اعر وتضط�رب النف�س، بعدها 
ي�رع الكات�ب بتدوي�ن ارهاصات�ه 
ورؤيت�ه للمحنة الت�ي يعيش فيها او 

يكتب بالنيابة عن محنة امة.. اعتقد 
باثب�ات ذواتن�ا،  ان محنتن�ا تكم�ن 
نحاول جاهدين الوص�ول اىل تحقيق 
الوج�ود وانن�ا لس�نا بالطارئ�ني، بل 
نحن حقيق�ة ال غبار عليه�ا، احاول 
كثريا ع�رض املحنة يف نطاق محيطنا 
وان�زاح اىل تربي�ر اخفاقاتنا املتكررة، 
واس�تمرار  النج�اح،  يف  االخفاق�ات 
الفش�ل الذي ج�اء رغما عن�ا احيانا، 
واحيان�ا نح�ن نس�اهم يف انتصاره، 
الننا ببساطة نمسك دائما بالذكريات 
ثقاف�ة  كث�ريا  ونجه�ل  املحبط�ة، 
التس�امح، والس�بب بداوتنا املتجذرة 
الت�ي ال تنقط�ع، اح�اول يف كتاباتي 
بن�اء حلم ق�د ال يتحقق لكن�ي امهد 
له، امهد للحظ�ة املنتظرة التي يكون 
فيه�ا الحلم حقيقة، وه�ذا كله يأتي 
متخيا يثري دهش�ة االخ�ر.. وهذا ما 
ابحث عن�ه ابحث دائما ع�ن صناعة 

الدهشة التي تكاد تتاىش يف اوساطنا 
املتعددة.

-يف روايتك االخ�رية )منفى الزرازير( 
تناول�ت االعاق�ة الفكرية واش�تغلت 
ع�ىل الثقة كس�لوك مجتمع�ي يحدد 
مام�ح التعامل االنس�اني، عىل ماذا 

استندت بذلك؟.
-الب�دأ م�ن االعاق�ة الفكري�ة، تل�ك 
التي وضعتن�ا بها االنظم�ة القمعية 
واحال�ت املجتمع اىل كتل�ة من العوق 
االنس�اني املرير، لقد جعلت من بطل 
رواي�ة منف�ى الزرازير معاقا بس�اق 

واح�دة، والحقيق�ة كان البطل مثاال 
حيا لزمن امتد لعقود طويلة صادرت 
بها االنظمة القمعية حتى مش�اعره 
واحامه، وخ�ال محنته يتعرف عىل 
مفهوم الثقة وكي�ف يمكن ان تكون 
جزءا من التعامل االنس�اني اليومي، 

لكنه يجد ان هن�اك انواعا من الثقة، 
كالثقة الناقصة وهي االكثر ش�يوعا 
يف املجتمعات املص�ادرة حرياتها، اما 
الثقة املطلقة فهي تلك الثقة التي ظل 
البطل يبحث عنها حتى نهاية الرواية 
الثق�ة  ان  باعتق�ادي  يجده�ا،  ول�م 

املطلقة ه�ي مفهوم انس�اني يوازي 
مرتب�ط  وكاهم�ا  الحري�ة  مفه�وم 
باالخ�ر وينت�ج االخ�ر، البح�ث ع�ن 
الثق�ة املطلقة ه�و مجازفة حقيقية 
يف زم�ن الخ�وف من الج�دران وافواه 
االطف�ال، الخوف م�ن الطريق امللغم 
بوجه القائد الرضورة .. وشعارات ما 
زال�ت عالقة يف مخيلتن�ا اجهزت عىل 
اجيال باكملها وسحقتها يف طاحونة 

الحرب.
  -كي�ف تنظر اىل مس�تقبل الرواية يف 

العراق؟
-هناك حراك كبري ش�هده العراق بعد 
التغيري الذي حدث ع�ام 2003 .. لقد 
شهدت املكتبات صدور اكثر من 600 
رواية عراقية، قد يكون البعض منها 
غ�ري ناض�ج، لك�ن نحن ام�ام تغيري 
حقيقي يسعى اىل صناعة مزاج جديد 
يف املش�هد االدب�ي الذي يتح�رك نحو 

الروايات  القمة.. اس�تطاعت بع�ض 
العراقية الف�وز بجوائز عاملية مهمة، 
االدب  يش�هدها  ل�م  وه�ذه س�ابقة 
العراق�ي م�ن قب�ل، كون الع�راق بلد 
ش�عر ومنه خرج الش�عر واليه يعود 
الش�عر.. اعتق�د ان املش�هد الثق�ايف 
العراق�ي ام�ام تح�ول حقيق�ي آخذ 

بالنضوج.
  -بماذا تحلم؟

- احلم بالس�ام ، الذي بات اس�تثناَء 
ارهقتن�ا  فالح�رب  قاع�دة  ولي�س 
القناب�ل  والعال�م تضيئ�ه ومض�ات 
بعال�م  احل�م  االس�لحة،  ورش�قات 
خ�ال من التطرف تبنى به االنس�انية 
عىل اس�س تحق�ق الرخ�اء والعدالة 
وتك�ون الحري�ة بمتن�اول الجمي�ع، 
احلم بمستقبل واعد لاجيال القادمة 
ترتقي به الكلمة ويحتكم الجميع اىل 

املحبة.

هو س��ارد حقق لنفس��ه منجزا ليس بالقليل، واصبح واحدا من الروائيني العراقيني المعروفني تجذبه منطقة الفكر والتي س��اهمت يف نضوج خطابه المعريف فقد صدرت له أربع مجاميع 
قصصي��ة )مذكرات طفل، فاكهة مجففة، انت اجمل امرأة يف العالم، اناش��يد الخس��ارة(، وروايتان )كاش��ان، منفى الزرازير( اضافة اىل ذلك فهو يعم��ل اعالميا مختصا بتقديم واعداد 

الربامج الثقافية واالفالم الوثائقية التي انجز منها العرشات، انه القاص والروايئ خالد الوادي التقته )المراقب العراقي( وكان هذا الحوار.

قراءة-ابتسام يوسف الطاهر
ع�ن دار ومكتبة عدنان اص�درت رواية الكاتب عب�د الزهرة عيل 
)اوراق سيدة الش�جر( بمئة واثنان وثاثون صفحة... باالمكان 
اعتب�ار الرواي�ة وثيقة تاريخي�ة الدانة حقبة قاس�ية مرت عىل 
الش�عب العراق�ي بحروبه�ا وحصاره�ا ومعان�اة الن�اس تحت 
همجي�ة ازالم ذل�ك النظام.لقد ظه�ر العديد م�ن الروايات التي 
نقلت لنا صورا ومش�اهد من تلك الحقبة املظلمة التي مرت عىل 
الع�راق ومازال الش�عب العراقي يعي�ش اوراقها. منه�ا الرواية 
االخ�رية للكاتب الروائي عبد الزهرة عيل التي هي بمثابة براهني 
ادان�ة لتلك الحقبة ورموز النظام . عبد الزهرة عيل من الروائيني 
الذي�ن حرصوا عىل نقل الصور بامانة وبش�كل مكثف وس�لس، 
تكش�ف للقاريء عمق املاس�اة من خال اللوحات التي يرسمها 
لواق�ع وتاريخ مرحلة مازلنا نعاني تبعاتها. وقد امتازت رواياته 
بقرصها وتكثيف املشاهد فيها.يف بدايات الرواية ياخذنا الكاتب 
ك�راو لاحداث لنتطلع عىل مش�هد ليس ببعيد. فس�نوات القرن 
الواحد والعرين تميض رساعا ونحن كمن تعب من الجري نقف 
متفرجني عىل مشهد تاريخي انتظرناه طويا! يدلنا الكاتب وهو 

يرسم لنا صورة املرأة التي 
اوراقه�ا  س�نتصفح 
البطل�ة  ه�ي  لتك�ون 
وهي الراوية ملا مر بها 
م�ن اح�داث م�رت عىل 

الكث�ري من ابناء ش�عب 
العراق.أمراتان تس�عيان 
انتظرن�ه  ه�دف  خل�ف 
طوي�ا وهاه�ي الفرصة 

التغي�ري  منحه�ا  الت�ي 
االحتال..والخ�وف  او 
يري�ن  وه�ن  يصاحبه�ن 
ح�رق الوثائ�ق او رسقتها 

لتضيع براه�ني ادانة القتلة 
م�ازال  حقائ�ق  والخف�اء 
ينكره�ا ويصاحب  البع�ض 
ذلك صور لهجوم من حرمهم 

املتاحقة  والح�روب  الحصار 
من ابسط حقوقهم بل وسلب 

م�ن م�ن بعضهم انس�انيتهم. فهم  ينتقم�ون 
كل مايمت للدولة من مؤسس�ات كما لو انها ليس�ت لهم، وبدل 
من حمايتها صاروا يخربون ويرسق�ون ممتلكاتها وقد جعلهم 
الجه�ل والقه�ر ال�ذي عانوه اليرون غ�ري صور املدي�ر واملوظف 
ال�ذي طاملا اذلهم حتى الحارس ع�ىل ابوابها..قلة من الراكضني 
يعرف�ون ملاذا ومن اجل م�ن ظلموا وحرموا م�ن حقوقهم ومن 
العي�ش بكرامة. قلة منهم كان�وا يركضون النقاذ مايثبت حبهم 
للوطن وكم عانوا من اجله صنوف العذاب واالذالل، النقاذ مايثب 
جرائ�م ارتكبت بحقهم با س�بب غري حبهم للحي�اة واعتزازهم 
بحريته�م وكرامتهم.العرون صفحة االوىل رس�م فيها الروائي 
صورة البطلة ومحنتها مع املايض القريب وحريتها وخوفها من 
الحارض املش�وش، حتى ينقلنا بطريقة سلس�ة وذكية لنتصفح 
م�ن خ�ال البطلة اوراق س�يدة الش�جر، ليتنح�ى الكاتب كراو 
لاحداث ويرتك االوراق تحكي قصة امرأة عراقية مناضلة، قصة 
رشيحة واس�عة من نساء العراق الاتي صمدن بوجه الظلم بكل 

اشكاله.

عبد الزهرة علي
 يحاكم الماضي والحاضر 

في اوراق سيدة الشجر
»جزء مؤلم من حكاية«.. سيرة حزينة لسارق أرواح 

املراقب العراقي/متابعة...
“يف الحقيق�ة أعتق�د أنني ممس�وس 
م�ن الش�ياطني، ألنني ق�د وقعت عىل 
رأيس وأن�ا طف�ل”.. قاله�ا “ديني�س 
لني رادر” بعد ذبحه عرة أش�خاص 
متسلس�ل  كقات�ل  محاكمت�ه  أثن�اء 
وصائد للضحايا البريني يف مقاطعة 
املتح�دة  بالوالي�ات  “س�يدجويك” 
األمريكية. كما قال “إيان برادي” بعد 
قتله خمسة أطفال: “إننا نفعل كل ما 
يحل�و لنا فعله، س�واء كان هذا الفعل 
محكوم علي�ه بأنه للخري أو للر، إنه 

للجميع لكي يحكموا عليه. 
يف مدينة أخرى تدع�ى “كونادي” قال 
“مرحيل” بط�ل الحكاية: عندما تنبت 
فك�رة ال تس�تطيع إيقافه�ا!وألن كل 
فك�رة ه�ي يف األص�ل ب�ذرة لحكاية، 
ب�ذرة تنم�و بِس�مة كاتبه�ا الخاصة 
حت�ى تك�رب وتتك�ون وتكتم�ل، وألن 
االخرتاع هو أحد تلك السمات وأكثرها 
سحرًا! كان “مرحيل” هو إحدى أدوات 
املوت يف املدينة الت�ي اخرتعها الكاتب 
“أمري تاج الرس” داخ�ل مملكة تدعى 
“قري”، رسم لها شوارع وأزقة وأحياء 
وأسواق اخرتع لها أسماًء غريبة، كما 
اخ�رتع ركًن�ا لإلخباريني يم�د املدينة 
باألخب�ار، وحي�ث يوج�د الفقر تكون 
األخب�ار يف معظمه�ا مزعجة.هنال�ك 

رك�ن آخ�ر “يبيع�ون في�ه الس�لوى 
للحزان�ى بحكاية قص�ص قديمة عن 
املوت، وكيف كان يجيء ويذهب، وأي 
األبط�ال يف تاريخ “قري” ع�ارك املوت 

الق�ادم مع الس�ل والطاعون والحرب 
الجائ�رة، وانت�رص علي�ه“.. أس�ماه 
الكاتب ركن املوتى ووصفه بأنه “ركن 
قبيح”.اخ�رتع الكات�ب أمراًضا مثل: 

مرض الحلق الذي يورم الرقبة، مرض 
الح�يل ال�ذي يصي�ب األن�ف بالرعاف 
ومرض س�وء الظه�ر ال�ذي ينتج من 
الركوب الخاطئ لل�دواب. كما اخرتع 
طرًقا غرائبية للموت مثل: املوت جراء 
ألم يف رضس العقل أو انتفاخ يف الرسة 
أو حتى من مج�رد اعوجاج يف نظرات 
كان م�ن املف�رتض أن تحط عىل يشء 

وحطت عىل يشء آخر.
يف الحكاي�ة نتتبع س�رية قاتل، نبحث 
ع�ن الج�زء املؤل�م فيه�ا فنتس�اءل: 
ه�ل هنال�ك قات�ل ب�ا دم�اء؟! ه�ل 
هنال�ك جريم�ة ب�ا خطة مرس�ومة 
أو اس�تهداف؟! والس�ؤال األه�م.. هل 
يمكن أن ينهي ش�خص حياة شخص 

آخر با دافع؟!
بالتهميش وقرار  الوحدة، اإلحس�اس 
االلتصاق بصديق.. أي صديق! صداقة 
واتب�اع  العمي�اء  الطاع�ة  يف  تمثل�ت 
األوام�ر.. إىل ماذا تش�ري تل�ك الطاعة 
أو ذل�ك الصديق ال�ذي كانت مهنته أن 

“يقدم الضال عن طريق التمائم”؟!
كس�ب امل�ال! ه�ل كانت رغبت�ه يف أن 
يصب�ح ج�زًءا م�ن أس�طورة  دافًع�ا 
كافًي�ا؟ وه�ل االنضم�ام إىل “قائم�ة 
الحقراء” التي اخرتعها الكاتب لتضم 
املجرم�ني الخطري�ن يف املدين�ة يعترب 

أسطورة!

املراقب العراقي/ متابعة...
أقي�م مؤخراً يف غالريي After Nyne   يف 
لندن معرض للمصور الفوتوغرايف يمام 
نبيل، وهو معرضه الثالث بعد معرضني 
أقامهم�ا يف لندن وبودابس�ت. ويواصل 
نبي�ل تتب�ع لقط�ات حالة املنف�ى التي 
تازم�ه كظله. نبي�ل من موالي�د بغداد 
عام 1976، هاج�رت أرسته إىل هنغاريا 
يف ثمانينيات الق�رن العرين، ويعيش 
اآلن يف لن�دن. ض�م املع�رض عري�ن 
صورة ظهرت من خالها شوارع وناس 
باري�س ولن�دن وبودابس�ت والقاهرة، 
ناس يختلف�ون يف كل يشء، ويتوحدون 
يف حكاي�ات يمك�ن رسده�ا م�ن خال 
وعاقاته�م  وحركاته�م،  وجوهه�م 
بامل�كان، س�واء مقهى، أو وس�يلة من 
وسائل املواصات، أو حتى امرأة تنتظر، 
ويمك�ن للمتلق�ي أن يخم�ن حكايتها. 
إال أن املس�يطر ع�ىل ه�ذه اللقطات هو 
أنه�ا قبض�ت ع�ىل لحظ�ات أصحابها 
الش�اردة، لحظات من الغفلة، التي وإن 

اكتشفوها ألدركوا املأساة.
يحاول يمام من خال لقطاته أن يحكي 
حكاية، ل�ذا ُتعاد صياغ�ة اللقطة حتى 
تتوافق والحكاية التي يريدها، ويف شكل 
غري مبارش يف أغلب األحيان. ومن خال 
إط�ارات تتضاعف بفضل طبيعة املكان 
�� نافذة يف الغالب �� يتم رسد الحكاية. 

فدائم�اً ما نج�د لحظات عاب�رة تحاول 
كرس هذه األُط�ر، أو القيود، هنا تصبح 
نظ�رة الع�ني هي الق�ادرة ع�ىل الفرار، 
أو التفك�ري يف مكان وعال�م آخر، أرض 
أخ�رى بمعن�ى أدق. ومن�ه تتأكد فكرة 
)املنفى( التي يحياه�ا الفنان، ويحاول 
جاه�داً تجس�يدها من خ�ال لقطاته. 
فكرة اختاس اللحظة أو �� رسقتها �� 
كما أحب أن يطلق الرجل عىل معرضه.

ينطلق نبيل من منطق رسدي يحاول أن 
يسبغه عىل لقطاته، فلم يكتف باللقطة 
منف�ردة تع�ربرّ عن نفس�ها، ب�ل أضاف 
إىل كل لقط�ة انطباعات�ه الت�ي تق�رتب 
من ال�رسد األدبي، حت�ى إن كانت هذه 
االنطباع�ات تثقل بعض اليشء محتوى 
اللقطة، أو تحاول بش�كل ما أن تفرض 
رؤي�ة صاحبه�ا وتخت�رص التأويات يف 
ه�ذه العب�ارات، إال أنه�ا تع�د محاولة 

لتأكيد الفكرة بالصورة والكلمة..
م�ن ناحي�ة أخ�رى يبدو االخت�اف بني 
الن�اس موض�وع الص�ورة، وتنوعه�م 
كفئات متباينة، من راكبة عربة قطار يف 
مدين�ة أوروبية وصوالً إىل أرسة مرصية 
لم تج�د إال وس�يلة املواصات األش�هر 
اآلن يف القاه�رة )الت�وك ت�وك(، كلهم يف 
لحظات تمثل االنتقال وعدم االستقرار، 
رغم ما قد يبدو عىل وجوههم من ش�به 

ابتسام.

»لحظات مسروقة« فوتوغرافيا المنفى 
وحكايات عن الناس والمكان

»متسّولو الخلود« بين اإلشكاالت النفسية والماٍضي الذي ال ُيمِكُن الهروب منه 
املراقب العراقي/ متابعة...

 ص�درت حديثاً عن دار هاش�يت أنطوان/نوفل، رواية 
للكات�ب الفلس�طيني الش�اب أن�س إبراهي�م بعنوان 
دم الرواي�ة نموذجاً هو مزيج  »متس�ورّلو الخلود«، وتقرّ
د الروائ�يرّ الذي يش�تغُل ع�ىل اإلنس�ان بوصِفِه  ال�رسرّ
مرك�َز النرّظ�ْر إىل العالَم، باالس�تناِد إىل التحليل النفيس 
الوج�ودي، ال�ذي يس�تنُد ب�دوره إىل أس�ئلة الوج�ود، 

الكينونة، الخلود والرغبة املجردة.
والرواي�ة هذه هي لكلرّ م�ن تؤرقه األس�ئلة ولكل من 
وص�ل حدود الس�أم وع�اد، وفيها ح�برّ مريض وآخر 
مبت�ور، فيه�ا العاق�ات املوت�ورة التي يح�اول البر 
هده�دة قلقهم بها، وفيها البط�والت الصغرية التي ال 
اس�م ألصحابها، وفيه�ا العادي الخ�ارق، والحارض يف 
حي�اة كلرّ منرّا وفيها أربع ش�خصيرّات ته�رب دائماً إىل 
األم�ام، يف نزوٍع دائم نحو الجنرّة املفقودة، رغم يقينها 

الراسخ بأنرّها وهم.
»متس�ورّلو الخل�ود« رواي�ة وجوديرّة فلس�فيرّة، وكذلك 
رواية س�يكولوجية، أبطاله�ا بلقيس، يوس�ف، وليد، 
�ان، أربع ش�خصيرّات، أربعة وجوه، أربعة أس�ئلة  غسرّ
عن املعنى، وأربعة إسقاطات تحاول مواجهة معضلة 
الوج�ود يف 311 صفح�ة م�ن الحجم املتوس�ط. ولكلرّ 
ش�خصيرّة من ش�خصيرّات »متس�ورّلو الخلود« س�ؤال 
وجودي ما، إشكاليرّة نفس�يرّة وماٍض ال ُيمِكُن الهروب 

منه.
اعر يوسف الررّاوي الوصول إىل تسوية ما،  ويحاول الشرّ
م�ا َبني وجوده الع�اديرّ ورغبته الحارق�ة يف الاعادية. 
بينما يجد املقاتل، وليد العبدالله نفس�ه يف مأزق ذهنِه 
النق�ي وواقع�ِه القبي�ح، رغبت�ه الدرّائم�ة بالهرب من 
املعرك�ة، بانتهاء الحرب، والجلوس يف مكان هادئ، أن 

ج ويكون عاديرّاً بينما أوالده يحيطونه، بعيداً من  يت�زورّ
الحرب الدائمة واملعارك املتتالية، وال يستطيع.

وليس بعيداً من يوس�ف، تِجُد بلقيس نفس�ها ترتكب 
الجرائ�م العاطفيرّ�ة املتتالي�ة، مدفوعًة بش�عوٍر دائم 
بالقل�ق، باملل�ل، بالررّغب�ة يف وج�وٍد ع�ادٍي م�ن ن�وٍع 
ن الثقايف، ولك�ن ال يجد يف  ، ال يتخىلرّ عن املك�ورّ خ�اصرّ

ن الثقايف للعيش س�بباً خالِص�اً للعيش. تختفي  املك�ورّ
بلقي�س من حياة يوس�ف يف لحظ�ة، وته�ُرُب منُه إىل 
�ان، املعال�ج النف�يسرّ والناجي من مج�زرة صربا  غسرّ
وش�اتيا، ال�ذي يح�اول جاه�داً العيش وف�َق صيغة 
ن�ه من االحتفاظ بتوازن نفس�ه  دة، تمكرّ نفس�يرّة معقرّ
وُتبِعُد أش�َباح مجزرة صربا وش�اتيا ع�ن ذهنه وعن 
�ان، يصطدمان  واقعه اليومي، ولكنهما، بلقيس وغسرّ
ببعضهم�ا، بالعاطف�ة، وبماضيهم�ا، يوس�ف ووليد 
واملجزرة، يحرُضُ بش�كٍل دائٍم يف الحارض وال يرتُُك لُهما 
أيرّ ق�درٍة عىل البدء من جديد. »امل�ايض ال ينتهي أبداً«، 
كذلك، الس�ؤال الوجودي، الفلس�في والنفيس، ال يكفُّ 
عن الحضور أبداً.يف الرواي�ة، ورغم حضور االنتفاضة 
الثانية كإحدى أهمرّ ثيمات املكان والزرّمان يف الررّواية؛ إال 
أنرّ العمل الروائيرّ يف »متسورّلو الخلود« يكُمُن يف اإلنسان 
وحول اإلنسان نفسه. تحرُضُ االنتفاضة كحدث، يؤثرّر، 
يخُلُق انعط���افات استثنائيرّة يف حيوات الشخصيرّات، 
ويح�رُضُ امل�كان وإش�كاليرّاته التاريخيرّة الت�ي ال تزال 
امتداداته�ا يف الح�ارض قائم������ة، أيض�اً، كمكورّن 
نف�يسرّ مهم يف بناء الش�خصيرّات. إال أنرّ الش�خصيرّات، 
رغم املكان، وإش�كاليرّات الزرّمان، تظلُّ يف مش�دودة إىل 
واقٍع متخيرّل، تحاول خلقه عرب ذواتها الداخليرّة، كعالٍم 
هات  م�واٍز يحرُضُ عىل هيئ�ة تخيُّات، كلمات، وتش�ورّ

نفسيرّة غري مفهومة.

في حوار مع



علوم 9Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةالسبت 7 كانون االول 2019 العدد 2208  السنة العاشرة

باحثون يعلمون قطعة من البالستيك على المشي

علماء يسعون إلقامة »حجر صحي« على سطح القمر واتس اب يضيف ميزة
 انتظار المتصلين

طرحت رشكة واتس�اب اململوك�ة لرشكة فيس�بوك تحديًثا جديًدا 
لتطبيقه�ا عىل نظام أندرويد يجل�ب منه ميزة انتظار املكاملة، لكن 
التحدي�ث ل�م يتضمن امليزة املرافق�ة تعليق املكامل�ة، بحيث عندما 
يتحدث املس�تخدم عىل الهاتف ويحاول ش�خص آخ�ر االتصال به، 
فإن معظم الهواتف واملش�غلني يعلمون أن املس�تخدم لديه مكاملة 

قيد االنتظار.
كما لم يكن هناك طريقة عند املستخدم ملعرفة أن هناك اتصااًل عرب 
واتس�اب أثناء تحدثه عىل الهاتف، وكل ما يحصل عليه هو إشعار 

د  ج�و مكاملة ل�م يرد عليها عن�د االنتهاء من بو
مكاملت�ه األصلي�ة، ث�م أضاف 
واتس�اب إش�عاًرا صغ�ًرا 
إلخباره�م  للمتصل�ني 
املس�تلم موجود  بأن 
ضم�ن  بالفع�ل 
أخ�رى،  مكامل�ة 
لكن هذا اإلش�عار 
مس�اعًدا  يكن  لم 
أو  للمس�تخدم 

للشخص املتصل.
ق�د  األم�ور  لك�ن 
اختلف�ت اآلن، إذ يف 
حال تلقى املس�تخدم 
مكاملة ثانية أثناء تحدثه 
مع شخص ما، فإن الهاتف 
إش�عاًرا،  وس�رى  ي�رن  س�وف 

حينها  إم�ا رف�ض ه�ذه املكامل�ة الثاني�ة ومتابعة ويمكن 
املكاملة األوىل أو إنهاء املكاملة الحالية وقبول املكاملة الواردة.

لك�ن يجب األخ�ذ يف االعتبار أن الضغط عىل ال�زر األخرض للمكاملة 
الواردة الثانية يعني إنهاء املكاملة النش�طة فوًرا واعتقاد الشخص 
الذي يتحدث إليه املستخدم بأنه قد أنهى املكاملة دون تحذير مسبق، 
وال يوجد يف الوقت الحايل خيار لتعليق املكاملات، لذلك ال يمكن جعل 

املتصلني ينتظرون ريثما ينهي املستخدم إحدى املكاملتني.

قال الخرباء إن صخور املريخ يمكن أن يتم وضعها 
يف الحج�ر الصح�ي ع�ىل س�طح القم�ر ملنعها من 
تلوي�ث األرض وخلق كارث�ة، حيث تعد العدوى بني 
الكواك�ب مص�در قلق كب�ر الستكش�اف الفضاء 
املس�تمر، ويت�م التحقيق يف جميع الس�بل لضمان 
بقاء األرض واملريخ نظيفة من أي مادة قد تس�بب 
الرضر ع�ىل أي منهما مع اخت�اف طبيعتهما عن 

بعضهما.
 ووفقا ملا ذكرته صحيف�ة »دييل ميل« الربيطانية، 
ت�م وضع ح�ل محتمل له�ذه األزمة، وه�و تخزين 
صخور املريخ عىل القمر كحل محتمل ألنه سيمنع 
إنش�اء مس�ار مبارش للنظ�م اإليكولوجية الهش�ة 
ل�أرض، وبالتايل س�يتم إنش�اء حاج�ز يبلغ طوله 
حوايل 250 ألف ميل بني هذه العينات واألرض، مما 

يوفر حماية ال تقدر بثمن للحياة عىل األرض.
 

وتعمل ناس�ا ووكالة الفض�اء األوروبي�ة مًعا عىل 
م�رشوع املري�خ 2020 ال�ذي سيش�هد طائرت�ني 
تجوبان الكوك�ب األحمر بحًثا ع�ن حياة فضائية، 

والتي ستعمل عىل عودة عينات من املريخ.
 وق�ال آدم كاميليت�ي ، م�ن برنامج ع�ودة عينات 
املريخ »هذه هي املهمة األكثر تعقيًدا التي اضطررنا 
إىل القيام بها، وستشاهد املهمة املعقدة اآلالت تأخذ 
عين�ات من غب�ار املريخ يف أنابي�ب اختبار مقاومة 

للفضاء، وإعادتها إىل األرض.
 بينم�ا يش�عر الخ�رباء بالقلق من الدم�ار املحتمل 
لكوكبنا يف حالة فش�ل النظ�ام وإطاق امليكروبات 
املريخي�ة يف الغ�اف الج�وي ل�أرض، لذلك يعرض 
كامبليت�ى مع بع�ض العلم�اء فك�رة عودتها عىل 
س�طح القمر بدال من األرض منعا ملا قد يحدث من 

عواقب.

كدت دراس�ة حديث�ة أن الحمي�ة الصحية ملرىض 
الس�كري م�ن الن�وع الثان�ي أكثر فعالي�ة لعاج 

املرض من طريقة الحقن باألنسولني.
وبحس�ب ما نرشت�ه صحيفة »نيو ك�راال«، فإن 
تغير العادات الغذائية واتباع حمية صحية ُيحدث 
تأث�ًرا أكرب وأكثر فاعلية من الحقن باألنس�ولني، 
وأن لحقن األنسولني مضاعفات سلبية مثل زيادة 
الوزن، اإلصاب�ة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

وغرها من املضاعفات.
ولفت�ت اىل أن الباحثني توصلوا إىل أن تناول وجبة 
إفطار غنية بالنش�ويات صباًحا مع وجبة عشاء 
خفيف�ة هي بمثابة بديل رائع لحقن األنس�ولني، 
ويتكون النظام الغذائي التقليدي ملرىض السكري 
م�ن 6 وجب�ات غذائية صغ�رة عىل م�دار اليوم، 

3 وجب�ات و3 وجب�ات خفيفة يومًي�ا، بما يف ذلك 
وجبة خفيفة قبل النوم ملنع انخفاض مستويات 

السكر أثناء الليل.
وأكدت الطبيبة من كلية الطب بجامعة »ساكلر« 
دانييا جاكوبوفيتش، أن هذا النظام لم يكن فعااًل 
يف الس�يطرة عىل الس�كر، لذلك يحتاج املرىض إىل 
أدوية إضافية مثل األنسولني ومضادات السكري.

وأضافت جاكوبوفيتش، أن تناول األطعمة الغنية 
بالنش�ويات وتحويل س�عراتها الحرارية صباًحا 
ُيحدث توازًنا يف مس�توى الغلوكوز وُيحسن نسبة 
الس�كر يف ال�دم، وم�ن خ�ال اتب�اع ذل�ك النظام 
الغذائ�ي يمك�ن للمريض تقليل حقن األنس�ولني 
أو إيقافها للس�يطرة بشكل صحيح عىل مستوى 

الجلوكوز.

اكدت صحيفة لوفيغارو الفرنس�ية ان س�بعة 
خيارات تطبق أحدها منذ األعراض األوىل للنزلة 

حتى ال يطول مقامها عند املريض.
وقال خرباء أن الهضم يتطلب طاقة، ويدعو إىل 
توفر هذه الطاقة منذ األعراض األوىل لتعبئتها 
يف مكافح�ة ن�زالت الربد.واضاف�وا ان تجن�ب 
األطعمة الت�ي تتطلب من املع�دة جهدا خاصا 
كالحب�وب والدهون الحيوانية، وس�يكون من 
األفضل، أن تصوم يوما، أو عىل األقل أن تختار 
نظاما غذائيا مفردا من الفواكه أو الخضار ملدة 
24 س�اعة، أيا كانت طريقة إعداده، ولكن مع 
الحرص عىل عدم إضافة أي يشء، ال س�كر وال 
دهون، لتجن�ب أي جهد هضمي إضايف.ويعترب 

الكبد رضوريا لوقف الربد ألنه املسؤول 
عن تنقية الجس�م من الس�موم التي 
تطرحه�ا البكتري�ا، ولذل�ك فإنه عند 
ظه�ور األع�راض األوىل ال ب�د أن نب�دأ 
يف تعزي�ز عمل�ه، ويكون ذل�ك بإحدى 

طريقتني، كما يقول املختصني.
ع�ىل  قائم�ة  األوىل  الطريق�ة 
اس�تعمال نبتت�ي الديس�موديوم 
والكرك�م اللت�ني تدعم�ان الكبد، 

يوم�ا،  عرشي�ن  مل�دة  عاجي�ة  وصف�ة  يف 
وهم�ا متوفرت�ان يف املخ�ازن العضوية أو 
الصيدليات.أم�ا الطريق�ة الثاني�ة فتك�ون 
بوض�ع زجاج�ة ماء س�اخن ع�ىل منطقة 

الكب�د، حي�ث يق�ول املخت�ص »إن تأثر 
التمدد عىل األوعية الدموية يسمح بزيادة 

كمية األكسجني، مما سيساعد الكبد 
ع�ىل العمل«.كم�ا ي�رى الخبر أن 
حمام�ا س�اخنا يزي�د م�ن درجة 

حرارة الجس�م بما يحاكي الحمى، 
فيؤدي إىل رد فعل دفاعي من الجسم 

ضد البكتريا.

نج�ح باحث�ون يف تدري�ب قطعة من 
الباس�تيك »ع�ىل امليش« باس�تخدام 

تقنية جديدة للتحكم يف الضوء.
وق�ال العلم�اء يف جامع�ة تامب�ري 

بفنلن�دا إن هذه هي امل�رة األوىل التي 
يتم فيها تعليم جس�م جامد الحركة 
به�ذه الطريقة م�ن دون اس�تخدام 
تقري�ره  ويف  الحاس�وب.  برمج�ة 
ال�ذي نرشت�ه صحيف�ة اإلندبندن�ت 

الربيطاني�ة، تط�ّرق الكات�ب أنتوني 
كوثبرتون إىل حيثيات هذه الدراس�ة 

الجديدة.
وأفاد الكاتب بأن البوليمرات املتقدمة 
قادرة عىل االنتقال برسعة نحو واحد 
مليم�ر يف الثانية، أي برسعة حلزون 
الحدائ�ق، باس�تخدام طبقة 
االس�تجابة  صبغ�ة رسيعة 
للح�رارة لتحوي�ل الطاقة إىل 

حركة ميكانيكية.
واس�تلهمت ه�ذه الدراس�ة، 
الت�ي نرشتها مجل�ة »ماتر«، 
م�ن تجرب�ة العال�م ال�رويس 
إيف�ان بافل�وف، ال�ذي تمكن 
من خالها م�ن تدريب الكاب 
ع�ىل توق�ع الطعام م�ن صوت 
الج�رس. وبهدف جع�ل قطعة 
اس�تخدم  تتح�رّك،  الباس�تيك 
فريق البحث الضوء بدل الطعام 

لتحريكها.
وباإلضاف�ة إىل التح�ّرك، يمك�ن 
التع�رف  الباس�تيكية  للقطع�ة 
ع�ىل األط�وال املوجي�ة املختلف�ة 
للض�وء واالس�تجابة له�ا بط�رق 
مختلفة؛ وهذا من شأنه أن تكون 
ل�ه تطبيقات يف مج�ال الروبوتات 

الناعمة الناشئة.
ويف ه�ذا الص�دد، قال كب�ر مؤلفي 
هذه الدراسة آري بريماجي »أعتقد 
أن هناك الكثر من الجوانب الرائعة، 
البلورية الس�ائلة  فه�ذه الش�بكات 
الت�ي يتحكم فيها ع�ن ُبعد تترصف 

مثل عضات املفاصل الصغرة«.
وأع�رب الباح�ث ع�ن أمل�ه يف وجود 
العدي�د من الط�رق الت�ي تمكنهم يف 
املس�تقبل من االس�تفادة من املجال 
الطب�ي الحي�وي، م�ن ب�ني مجاالت 

أخرى مثل علم الضوئيات.

معه�د  يف  باحث�ون  ابتك�ر 
ماساتشوس�تس للتكنولوجيا، تقنية 
جدي�دة تس�تخدم »الظ�ال« لعرض 
مقاطع فيديو، ال تسجلها الكامرات.

وق�ال موق�ع »إنغادجي�ت« التقن�ي 
التقني�ة  تل�ك  إن  املتخص�ص 
الباحث�ون يف تطوي�ر  سيس�تخدمها 
تقنيات جديدة تمنح الس�يارات ذاتية 
القي�ادة، ق�درات أكرب ع�ىل توقع أي 
أح�داث مفاجئة قب�ل وقوعها بفرة 

مناسبة.
الثوري�ة  التقني�ة  تل�ك  وس�تمكن 
الس�يارات ذاتي�ة القيادة م�ن إيقاف 
نفس�ها بنفس�ها، حت�ى ل�و كان�ت 
الزاوي�ة الت�ي يأت�ي منه�ا الخطر لم 
تكن كامرات املراقبة تغطيها بصورة 

كاملة.
وط�ور الباحث�ون »كام�را الظال«، 
التي يمك�ن ان تعمل وفق خوارزمية، 
تعيد إنش�اء مقاط�ع فيديو ملا يحدث 

خلف الظال.
م�ن  الجدي�دة  الخوارزمي�ة  وتتنب�أ 
خ�ال تح�ركات الكتل واألش�ياء من 
خ�ال الظال، التعرف ع�ىل ماهيتها 
ورسعتها ومدى خطورتها ومسارها.

ذل�ك  أن  إىل  البحث�ي  املرك�ز  وأش�ار 
األمر حت�ى اآلن ال يزال قيد الدراس�ة 
تجربت�ه بص�ورة  وبع�د  والتطوي�ر، 
كاملة، س�يتم دعم الرشكات املصنعة 
للس�يارات ذاتية القيادة ب�ه، لجعلها 
أكثر حساس�ية وقدرة ع�ىل مواجهة 
أي ظروف أو مخاطر يمكنها أن تنقذ 

حياة البرش.

تقنية تعرض 
الفيديو الذي ال 
تسجله الكاميرات

تحقيق يكشف عن استخدام لغة الكراهية ضد المسلمين في »الفيس بوك«

كيف تتخلص من نزالت البرد؟

ما هي أهمية التمارين الرياضية للمخ؟
كش�ف باحث�ون خال دراس�ة منش�ورة يف 
موق�ع »science daily ع�ن حقيقة تنطبق 

الثديات،  ع�ىل جمي�ع 
أثبتت تجربة  حيث 

يمكن  أن�����ه 
لل�دم إحض�ار 
م�ن  املزي�د 
كس�جني  أل ا
أدمغ���ة  إىل 

عندما  الف�ران 
تم�ارس التماري�ن 

زي�ادة  بس�ب�����ب 
تح�زم  الت�ي  التنف�س 

املزي�د م�ن األكس�جني يف 
الهيموجلوبني .

 وم�ع ذلك، ف�إن ما يحدث 
ل�م  الجس�م  يف  بالضب�ط 
يكن معروًفا، لذا اس�تخدم 
الت�ي  الف�ران  الباحث�ون 

أن  يمك�ن 
ر  تخت�ا
مل�يش  ا

أو الجري عىل جهاز الجري ومراقبة تنفسها 
ونش�اطها العصبي وتدفق الدم واألكسجني 

يف املخ.
  بعد التجربة أدرك الفريق البحثي أن التنفس 
هو ال�ذي يحاف�ظ عىل زي�ادة األكس�جني، 
موضح�ني أن الطريقة الوحي�دة التي يمكن 
أن تح�دث ذل�ك هي أن 

التمرين�������ات الري����اضي�ة تس�ببت 
ال�دم إىل املزي�����د م��������ن  يف حم�ل 

األكسجني. 
 واس�تخدموا مجموعة متنوع�ة من الطرق 
ملراقب�ة التنف�س وتدفق الدم واألكس�جني، 
كما قاموا باختبار مس�تويات األوكس�جني 
أثناء قمع النش�اط العصب�ي وتمدد األوعية 

الدموية.
 وخلص�����وا إىل أن »التنف�س يوفر طريًقا 
األكس�جني  لت�عدي��������ل  ديناميكًي�ا 

الدماغي«.

اكتشاف بديل لألنسولين في معالج السكري

كشف تحقيق استقصائي جديد كيف تجني شبكة التواصل 
االجتماعي األش�هر يف العالم »فيس بوك« أرباحها من خال 

»صناعة الكراهية« ضد اإلسام.
م�ا  الربيطاني�ة  »الغاردي�ان«  صحيف�ة  ون�رشت 

وصفتها ب�«املؤامرة الرسي�ة« التي تمكنت 
من خالها مجموعة من أكرب تنظيمات 

م�ن  املتط�رف  اليم�ني  وصفح�ات 
الس�يطرة عىل موقع »فيسبوك«، 

وب�ث الكراهي�ة ض�د اإلس�ام، 
»فيس�بوك«  تحقي�ق  مقاب�ل 

لأرباح.
ورصد التحقيق االستقصائي، 
ما وصفه بإدارة مجموعة من 
الحسابات الغامضة التي تتخذ 
من إرسائيل وأمريكا وأسراليا 

والنمس�ا  وكن�دا  وبريطاني�ا 
ونيجريا مق�را له�ا إلدارة املئات 

م�ن الصفحات ذات الفك�ر اليميني 
املتطرف الت�ي يتابعها املايني، من أجل 

ب�ث رس�ائل تب�ث الكراهية ضد املس�لمني 
ال�دول  يف  املس�لمة  األص�ول  وذوي  واملهاجري�ن 

األوروبية والغربية.
واكتش�فت »الغاردي�ان« أن من يديروا تلك الحس�ابات عرب 

فيس�بوك كان يخاطب�ون عدد كبر من مدي�ري الصفحات 
األخرى التي تحم�ل الفكر اليميني يف محاولة الس�تمالتهم 
م�ن أجل ب�ث الخط�اب املعادي لإلس�ام، وعرض�ت عليهم 
مقاب�ل مادي لن�رش ذلك الخط�اب، ووصل األمر إىل 

تهديد آخرين بالقتل إذا لم يمتثلوا لهم.
وتس�تخدم تل�ك املجموع�ات ش�بكات 
تقريب�ا،  صفح�ة   21 م�ن  مؤلف�ة 
إلخ�راج أكث�ر م�ن ألف منش�ور 
مزيف بص�ورة أس�بوعية يصل 
ألكث�ر من ملي�ون متابع، ويتم 
توجي�ه حم�ات دعائية كبرة 
تجاهه�ا، ويت�م م�ن خاله�ا 
إعادة توجي�ه الجمهور إىل 10 
مواقع أخرى كثيفة اإلعانات 
لجن�ي املزي�د م�ن األرب�اح عن 
طري�ق حش�د املزيد م�ن حركة 

املرور »ترافيك« عىل تلك املواقع.
واس�تهدف عدد كبر من املنشورات 
تشويه صورة عدد من السياسيني ذوي 
األصول اإلس�امية، مثل عمدة لندن، صادق 
خ�ان، وعضوة الكونغرس األمريك�ي، إلهام عمر، 
كما ساهمت يف صعود شعبية األحزاب اليمينية املتطرفة يف 

أسراليا وكندا وبريطانيا وأمريكا.
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املراقب العراقي/متابعة...
أعلنت جامعة يف اإلكوادور اكتش�اف نوع جديد 
من الديناصورات لم يس�بق أن وصف وس�ّمته 
»ياماناسوروس لوخاينس�يس«.واختري االسم 
يف إش�ارة إىل بلدتني هم�ا يامانا، حيث عثر عىل 
العظ�ام جن�وب الب�اد عىل بعد نحو خمس�ني 
كيلوم�را م�ن الحدود مع الب�ريو، ولوخا حيث 
عرض االكتشاف.وأش�اد خوان بابلو سواريس 
املس�ؤول يف جامعة لوخ�ا التقنية خال مؤتمر 
صحايف باكتش�اف »أول ديناصور اكوادوري«، 

والذي حققه فريق أرجنتيني-إكوادوري.
 وأوضح أحد العلماء املشاركني غالو غوامان أن 
»التحالي�ل حددت أن األمر يتعلق بتيتانوصور« 
وهو مجموعة من الديناصورات سميت كذلك، 
بس�بب حجمها الكبري.وكان الهي�كل العظمي 
للديناصور املكتش�ف غري مكتم�ل، لكن علماء 
تمكنوا من دراس�ة عظمتني من منطقة العجز 

الذيل،  م�ن  وأخ�رى 
ع�ن  فض�ا 
م�ن  أج�زاء 

العضد والكعربة وقصبة الس�اق. وس�مح ذلك 
بالقول إن هذا الن�وع يتمتع ب�«عظام قصرية 

وس�ميكة وق�د يصل طول�ه إىل س�تة أمتار 
إىل  مرين أو ثاثة أمتار وارتفاعه 

م�ع ترس 
واقية.

نوع جديد 
من 

الديناصورات!

بثمن »فنجان قهوة« ..تملّك منزلاً في إيطاليا ! 
 املراقب العراقي/ متابعة...

أعلن�ت مدينة بيفون�ا يف صقلية بإيطالي�ا، تقديم 
من�ازل باملجان وبأس�عار رمزي�ة للوافدين الجدد 
من أجل تش�جيعهم عىل االنتق�ال والعيش هناك، 
الس�كان.فالبلدة  ع�دد  قل�ة  معاناته�م  ظ�ل  يف 
املن�ازل  تبي�ع  صقلي�ة  يف  الصغ�رية  اإليطالي�ة 

يف للوافدين مقاب�ل أورو واحد فقط، 
م�ن  املزي�د  إلغ�راء  محاول�ة 
إىل  االنتق�ال  ع�ىل  األش�خاص 
املنطقة.يبلغ عدد س�كان مدينة 
الواقعة جن�وب إيطاليا،  بيفونا، 
3800 نسمة فقط، أي نصف ما 
كانت عليه قبل 40 عاماً.وأكدت 
مستش�ارة  كاني�زارو  أنجي�ا 
الثقاف�ة يف مدين�ة بيفون�ا، يف 
إن  »يس  لش�بكة  ترصيح�ات 
إن«، إنه�ا تريد إع�ادة املدينة 
إىل »ع�رص النهض�ة« عندم�ا 

ازده�رت املنطق�ة، حيث 
ل�راء  األم�ر  يتطل�ب 
من�زل 80 بنس�اً أي م�ا 
أن�ه  إال  يع�ادل 1 دوالر، 
أن  ال�روط  ب�ني  م�ن 
يك�ون الوافد ق�ادراً عىل 
دفع سندات بقيمة 2750 
دوالراً لتجديد العقار، كما 
ُيمن�ح الواف�دون مهلة 4 

ت  ا س�نو

لتجدي�د العق�ار الذي ق�د يكون رضوري�اً لبعض 
إىل  املن�ازل تحت�اج  أن بع�ض  املواق�ع، بخاص�ة 
تجدي�دات كامل�ة مث�ل البي�وت الريفي�ة واملزارع 
أو اإلس�طبات.ولم يش�رط مس�ؤولو املدينة عىل 
الوافدي�ن الجدد اس�تغال تل�ك املنازل للمعيش�ة 
فق�ط، وإنم�ا بإمكانه�م تحويله�ا إىل مش�اريع 

تجارية مثل مطعم أو متجر أو فندق.
مثالي�ة  املدين�ة  وتع�د 
يريدون  الذي�ن  لألش�خاص 
االبتعاد عن الحياة املزدحمة 
يف املدينة، كما تحتفل بيفونا 
كل عام يف شهر آب بمهرجان 
الخوخ الذي ُيزرع يف املنطقة، 
كم�ا يحتفلون بعي�د القديس 
يوسف يف شهر آذار، ويقدمون 
لألطف�ال  وال�راب  الطع�ام 

واملحتاجني.
تش�مل املدن األخ�رى التي تقدم 
من�ازل رخيص�ة مقاب�ل 1 أورو 
موس�ومييل وكاماراتا يف صقلية 

وأوالي يف رسدينيا.

املراقب العراقي/ متابعة...
عاش زوجان من والية مينيس�وتا األمريكية معا مدة 68 

سنة وغادرا الحياة بفارق يوم واحد فقط.
ويفيد موقع USA Today، بأن روبني وكورين جونسون 
انتق�ا للعيش يف مزرع�ة بمنطقة نورس�اند، بعد فرة 
قص�رية عىل زواجهما، حيث عاش�ا هناك 67 س�نة كانا 
يزرع�ان خاله�ا الذرة وف�ول الصوي�ا والقم�ح وأنجبا 

األطفال.

وقبل نصف سنة نقا إىل املستشفى نتيجة سوء حالتهما 
الصحية. وبعد إجراء الفحوص الازمة اكتش�فت إصابة 
روبني بالرسطان وكورين بقصور القلب. توفيت الزوجة 
يوم 24 نوفمرب املايض عن عمر 87 سنة، ويف اليوم التايل 
تويف زوجها عن عمر 88 سنة، وجاء يف بيان النعي » لقد 

تركا هذا العالم مًعا، محاًطني بأولئك الذين أحبوهما«.
ت�رك الزوج�ان س�بعة أوالد و14 حفي�دا و15 ابنا وابنة 

أحفاد.

زوجان يفارقان 
الحياة معا بعد 
ان عاشا سويًا 

68 سنة !

سعودي يقتل 3 في قاعدة عسكرية في فلوريدا

لبناني انتحر لتقاضيه نصف راتب!

املراقب العراقي/ متابعة...
قتَل عنرص من الساح الجوي السعودي أرسلته 
ب�اده للتدري�ب يف أمري�كا، ثاث�ة أش�خاص يف 
قاع�دة جوية � بحرية يف والي�ة فلوريدا، قبل أن 
ُيقتل نفس�ه، بعد الس�يطرة عليه.وق�ال حاكم 
والي�ة فلوري�دا رون ديس�انتيس خ�ال مؤتمر 
صح�ايف، »أعتقد أنه س�يكون هن�اك الكثري من 
األس�ئلة ح�ول ه�ذا الش�خص، وه�و أجنب�ي، 
وعنرص يف س�اح الجو الس�عودي، وكان يتدرب 
عىل أرضنا وارتك�ب هذا.وتضم القاعدة 16 ألف 

عس�كري وأكثر من 7 آالف و400 مدني.وتعترب 
مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها 
»مهد طريان س�اح البحرية«، كما أنها تستقبل 
طابا من كافة أنحاء العالم.ويعد إطاق النار يف 
فلوريدا، الثاني خال هذا األس�بوع الذي يقع يف 

قاعدة عسكرية.
واألربع�اء، قت�ل 3 أش�خاص بينه�م املهاجم يف 
إطاق نار وقع بقاعدة »بريل هاربر« العسكرية 
األمريكي�ة يف والي�ة ه�اواي، وتب�ني الحق�ا أّن 

املهاجم هو عنرص يف البحرية األمريكية.

 العيش في منطقة ملوثة يعادل تدخين 
150 سيجارة في السنة  !

طالبة مسلمة تنقذ زمالءها أثناء إطالق 
نار بالوليات المتحدة

املراقب العراقي / متابعة...
حذرت منظم�ة خريية من أن العيش 
يف أكث�ر املناطق تلوث�ا يزيد من خطر 
الوفاة املبكرة بما يعادل تأثري تدخني 

150 سيجارة يف السنة.
ودع�ت مؤسس�ة القل�ب الربيطانية 
إىل إعان تل�وث الهواء »حالة طوارئ 
للصح�ة العام�ة«، وحث�ت الحكومة 

عىل تطبيق قواعد صارمة لخفضه.
ويظه�ر تحليله�ا أن املناط�ق األكثر 
نيوه�ام  مناط�ق  ه�ي  ت�ررا 
وستمنسر وكينس�نغتون وتشيليس 

وإيسلينجتون يف لندن.
لك�ن هن�اك س�تة أحي�اء أخ�رى يف 

لندن تتأثر أيضا بش�دة بالجسيمات 
الدقيق�ة الس�امة )PM2.5(، فض�ا 
ع�ن وج�ود ع�دة مناط�ق متررة 

أخرى خارج العاصمة الربيطانية.
وت�م تس�جيل 11 أل�ف وفاة بس�بب 
م�رض الري�ان التاج�ي والس�كتة 
الدماغية، كل عام يف اململكة املتحدة، 

بسبب تلوث الهواء.
ويمكن لجس�يمات الهواء أن تترسب 
ته�دد  أرضارا  وتس�بب  الجس�م  إىل 
الحي�اة، م�ا يزيد من خط�ر اإلصابة 
بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، 
ويس�اهم أيضا يف اإلصاب�ة بأمراض 

الرئة والرسطانات.

املراقب العراقي/ متابعة...
لقيت طالبة مسلمة يف والية ويسكونسن 
)وس�ط الواليات املتحدة( إشادة واسعة 
بعد انتشار مقطع فيديو لها عىل وسائل 
التواص�ل االجتماعي، تظه�ر فيه وهي 
تنقذ حي�اة العرات م�ن زمائها أثناء 
حادث إطاق نار بعد إدخالهم مس�جدا 
قرب مدرسة أوشكوش ويست الثانوية.

وأف�ادت وس�ائل اع�ام أمريكي�ة ب�أن 
الطالب�ة دع�اء أحمد ترصف�ت بموقف 
بط�ويل أثن�اء إط�اق الن�ار ال�ذي وقع 
الثاثاء، ولم تك�ن تعرف الطالبة لحظة 
وق�وع الحادث�ة م�اذا يجري، فش�عرت 
ب�يء م�ن القل�ق مث�ل بقي�ة ط�اب 

املدرسة.
وبتوجيه من املعلمني، بدأ الطاب الفرار 

مذعوري�ن، وحينه�ا س�معت دعاء أحد 
الط�اب وهو يدعو اآلخري�ن للتوجه إىل 

مسجد قريب من املدرسة.
لكن املس�جد عادة يك�ون مغلقا يف هذه 
اللحظ�ة  الي�وم، ويف تل�ك  الف�رة م�ن 
تمالك�ت دع�اء نفس�ها وتوجهت نحو 
املس�جد وفتحت الباب بعد إدخال الرقم 
ال�رسي لفتحه، وظل�ت يف الخارج حتى 

دخل نحو مئة طالب.
وش�هدت املدرس�ة الثانوي�ة حال�ة من 
الفوىض صباح الثاثاء املايض؛ إثر طعن 

طالب
)16 عام�ا( أح�د الضب�اط بعدما أطلق 
األخ�ري النار مل�رة واح�دة ع�ىل الطالب 
داخ�ل املدرس�ة، الت�ي تق�ع يف الجه�ة 

املقابلة للمسجد.

»رغوة سامة« 
تغزو الهند ! 

بنك في بريطانيا 
ل يتعامل إل مع 

المليارديرات !

املراقب العراقي/ متابعة...
تشبه رغوة الصابون لكنها ليست 
كذلك، وتشبه الثلج بلونها األبيض 
لكنها ليست ثلجا أيضا، بل »رغوة 
س�امة« تراك�م ع�ىل الش�واطئ 

بفعل اإلنسان.
فق�د ن�رت وكاالت األنباء صورا 
ألطفال وهو يلهون يف هذه الرغوة، 
عىل شاطئ مدينة تشيناي املطلة 
ع�ىل خليج البنغ�ال جنوب رشقي 
الهن�د، دون أن يع�ريوا التحذيرات 
أي  األطب�اء  ع�ن  ص�درت  الت�ي 

اهتمام.
وع�ادة م�ا تراك�م ه�ذه الرغ�وة 
ع�ىل الش�واطئ يف موس�م الرياح 
املوس�مية، وكان�ت الكميات هذه 
املرة أك�رب من املعتاد، بحس�ب ما 

أوردت »رويرز«.
وتنشأ هذه الرغوة نتيجة األمطار 
الت�ي تج�رف معها مي�اه الرصف 
الصح�ي غ�ري املعالج�ة إىل مي�اه 
البح�ر، األم�ر الذي يخل�ق مزيجا 

ساما.
الرغ�وة  ف�إن  آخ�ر،  تفس�ري  ويف 
إلق�اء مخلف�ات  تتك�ون نتيج�ة 

املصانع واملستشفيات يف البحر.
محلي�ة  إع�ام  وس�ائل  وأف�ادت 
بأن س�كان تش�يناي اس�تيقظوا 
هذا األس�بوع عىل رائح�ة الرغوة 
الت�ي قالت إنها »كريه�ة للغاية«.

ويف العادة تتك�ون يف البحر بعض 
س�ائلة  تك�ون  لكنه�ا  الرغ�وة، 
ورسع�ان ما تت�اىش عندما تصل 
الش�اطئ، بخ�اف ه�ذه الرغ�وة 

األكثر ثقا.

 املراقب العراقي/ متابعة...
العاصم�ة  يف  املقب�ل  األس�بوع  يفتت�ح 
الربيطانية لندن بنك جديد يخصص نشاطه 
للتعام�ل م�ع امللياردي�رات دون غريهم من 
العم�اء، ويعمل عىل تقدي�م خدمات عالية 
الج�ودة ذات ضمان�ات كب�رية تتماىش مع 

نوعية عمائه.
وقال�ت صحيف�ة لوفيغارو الفرنس�ية نقا 
ع�ن غاردي�ان الربيطانية إن البنك س�يوفر 
نقا فاخرا لعمائه عىل متن س�يارات رولز 
روي�س مجهزة بس�ائقني محرف�ني تقلهم 
م�ن مق�رات إقاماته�م أو عمله�م إىل البنك 
ال�ذي ال يدخله عماؤه إال بع�د التعرف عىل 
بصمتي اليد والعني، لضمان أكرب قدر ممكن 
م�ن الس�امة واألمن.وأضاف�ت الصحيف�ة 
أن البن�ك الجديد س�يوفر لعمائ�ه خزائن 
م�ن ط�راز رفي�ع ذات أحج�ام مختلفة، 
بعضها له حجم الهات�ف الجوال ويبلغ 
ارتفاعه س�بعة س�نتيمرات وعرضه 
16 س�نتيمرا وعمق�ه 49 س�نتيمرا، 
ويصل�ح لتخزي�ن كمي�ات ضئيلة من 
املجوه�رات وبع�ض س�بائك الذهب، 
وكلفة اس�تخدامه تبلغ 700 يورو 

سنويا )حوايل 780دوالرا(.
ويف املقاب�ل، يوف�ر البنك 
حجم�ا  أك�رب  خزائ�ن 
للعم�اء الذي�ن يودعون 
مبال�غ مالي�ة ضخم�ة 
مايني  ثاث�ة  تق�ارب 
ي�ورو )ح�وايل ثاث�ة 
أل�ف  و320  ماي�ني 
دوالر( بحس�ب م�ا 
أفاد به املدير العام 
هواي  س�ني  للبنك 
ال�ذي أبل�غ أيض�ا 
العديد  وصول  عن 
من االستفس�ارات 
الخدمة،  حول هذه 
البن�ك  إن  وق�ال 
لعمائ�ه  س�يوفر 
أقوى  االس�تثنائيني 
يف  الخزائ�ن  وأغ�ىل 

العالم.

املراقب العراقي/ متابعة...
وكان الش�باب قد ع�ربوا أيضاً ع�ن إعجابهم 
به�ذه املب�ادرة معتربي�ن أنها بات�ت تدل عىل 
الوعي ل�دى البع�ض داعني أبن�اء املجتمع إىل 
الوق�وف جنب�اً إىل جنب من أج�ل الخروج من 

هذه األزمة االقتصادية التي تعصف بالباد.
م�ن جهتها بين�ت الخب�رية االجتماعية حنان 
دياب�ي أن مب�ادرة م�ن ه�ذا الن�وع ال يمكن 
ال  ال�زواج  موض�وع  ألن  باملطل�ق  تطبيقه�ا 
يتوقف عىل الفت�اة بل هو متعلق بعدة عوامل 
ومنه�ا أهل الفت�اة والحي�اة االجتماعية التي 
تحي�ط بها.مبين�ًة أن ظ�روف الح�رب دفعت 
عددا كب�ريا من الن�اس لتطبيق ه�ذه املبادرة 
حت�ى قبل اإلع�ان عنها، ك�ون الذهب أصبح 
م�ن الكمالي�ات وليس من األمور األساس�ية، 
مضيف�ًة أن بعض األرس ال ت�زال تمتلك بعض 
القيم املجتمعية التي تدفعها لرفض هذا النوع 
من املبادرات بس�بب “املظاه�ر االجتماعية” 
ومنه�م من يلج�ؤون لراء الذه�ب الربازييل 
ايمان�اً منه�م بمب�دأ “الزم نلبس ع�ىل عيون 
العالم”.وأوضحت ديابي أن املهم هو دراس�ة 
الوض�ع املعي�ي لألرسة بع�د ال�زواج وليس 
التن�ازل فقط عن الذهب كح�ل آني، فالوضع 
املعيي املعتدل من املهم بحياة أي شاب وفتاة 

مقبل�ني ع�ىل ال�زواج لبناء أرسة عىل أس�اس 
صحيح ومتني.وختمت ديابي أن املبادرة تعرب 
عن مدى الوع�ي املرتفع للفتيات الس�وريات 
وتقديره�ن للوضع املعيي واالقتصادي الذي 
تم�ر به الب�اد، مضيف�ة أن القي�م املجتمعة 
متزعزعة وغري ثابتة بفرة الحروب واألزمات 
وتختل�ف من ش�خص إىل آخر خاص�ة بعد أن 
الحظنا وجود فتي�ات رفضنا املبادرة بقولهن 
)مابدنا دهب بس بدنا أملاس(.يذكر أن س�عر 
غ�رام الذهب تج�اوز مؤخراً ال�� 30000 لرية 
س�ورية مادف�ع البعض إىل االس�تعاضة عنه 

بالذهب الربازييل .
 »محمد« بني األسماء األكثر شعبية يف أمريكا

املراقب العراقي / متابعة...
للمرة األوىل، وصل اس�م محمد إىل قائمة أكثر 
10 أسماء شعبية بني األطفال حديثي الوالدة 
يف الوالي�ات املتحدة، وفق ما ذكر موقع »بيبي 

سنر« املختص باألطفال وتربيتهم.
وتقدم اس�م محمد 4 مراكز عىل قائمة املوقع 

منذ العام املايض، ليصل إىل املركز العارش.
وق�د أح�رز تقدما كبريا ع�ىل مدار الس�نوات 
املاضي�ة، إذ وص�ل إىل قائم�ة أكثر 100 اس�م 

انتشارا عام 2013.
وأوضح موقع »بيبي سنر«، أنه جمع بيانات 
من 600 ألف شخص بشأن 
أس�ماء أطفالهم خال عام 
2019، كما احتس�ب طرق 
لاس�م  املختلف�ة  الكتاب�ة 

الواحد، تحت نفس االسم.
أم�ا املرك�ز األول يف أس�ماء 
األوالد ف�كان م�ن نصي�ب 
»لي�ام«، فيم�ا احتل اس�م 
»صوفيا« املرك�ز األول لدى 

البنات

فتيات سوريات يطلقن مبادرة »مابدنا دهب« !

ظروف الحرب دفعت عددا كبيرا 
من الناس لتطبيق هذه المبادرة

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47

5:23

11:83

سعر غرام الذهب 
تجاوز مؤخرًا 

الـ 30000 ليرة 
سورية

الشباب 
معجبون 

بالمبادرة ألنها 
تدل على الوعي

أطلقت مجموعة من الفتيات الس��وريات مبادرة تحت عنوان “مابدنا دهب” وذلك بعد االرتفاع الكبري ألس��عار الذهب يف األس��واق الس��ورية.وتداول 
ناشطون عىل مواقع التواصل االجتمايع »هاشتاغ« باسم المبادرة المذكورة معتربني أن االلزتام بها قد يسهل أمور الزواج والمعيشة لدى الشباب 
الذني باتت المصاريف تشكل عبئًا لديهم، واعترب البعض اآلخر أن الذهب بات من الكماليات يف السنوات األخرية وليس رضوريًا موضحني أن هنالك 

يف الحياة أمورًا أهم.

املراقب العراقي/ متابعة...
بع�د انتحار اللبناني ناج�ي الفليطي قبل أيام يف بلدة عرس�ال بقضاء بعلبك بس�بب األوضاع االقتصادية 
الت�ي تعصف بالباد، أقدم الش�اب دان�ي أبي حيدر عىل االنتح�ار األربعاء مطلقاً النار عىل نفس�ه بمنزله 

بس�ن  النبع�ة  منطق�ة  الفيل يف محافظة جبل لبنان. وتداولت مواقع التواصل يف 
الخ�رب،  وس�ط غضب م�ن الحال�ة املأس�اوية التي وصل االجتماع�ي 

ويف  الش�عب.  فيدي�و انتر ع�ىل مواق�ع التواصل أثن�اء نقل إليه�ا 
يف  الش�اب  س�يارة إس�عاف، ظه�رت األم محروق�ة القلب جث�ة 

وه�ي ت�رصخ: لي�ش ي�ا دان�ي!وروت الوال�دة 
لصحيف�ة النه�ار اللبناني�ة ما ج�رى البنها: »يف 
األم�س أطلعت رشكة دب�اس )يف منطق�ة املكلس( 
دان�ي املوظ�ف لديها، أنها اتخذت قرار حس�م راتبه 
إىل النصف. لم يس�تطع فلذة كب�دي تحمل املزيد من 
الضغوط، ال س�يما وأنه مديون بثاث�ة مايني لرية، عدا 
عن أن عليه أقس�اطاً لإلسكان ومرصوف ثاثة أبناء«.وقالت: »صباح اليوم، 
توجه داني إىل عمله ليعود إىل منزله يف س�ن الفيل � مقطع الس�كة قبل انتهاء 
دوامه الذي كان يف العادة حتى الخامسة مساء، كنت يف املنزل مع زوجته، 
حني غافلنا عند الس�اعة الحادية عرة قبل الظهر، وصعد إىل السطح 
حام�ًا بارودة صيد، س�معنا صوت طلق�ة نارية، س�ارعنا ملعرفة ما 

 ، ى ذ ج�ر إ ب�ي أرى من ربيت�ه بدموع العني، غارقاً بدمه، ال بل إن وجهه مقس�وم و
إىل نصفني«.الرك�ة توض�ح    ويف حني تداول البعض خرب وفاة داني بس�بب طرده من العمل، نفت 
رشك�ة دب�اس املوضوع، موضح�ة بيان: »تلقت مجموع�ة رشكات دباس ببال�غ األىس والحزن خرب وفاة 
أحد أجرائها املرحوم داني أبي حيدر، الذي لطاملا اتس�م بحس�ن السرية والسلوك بشهادة كل الذين عرفوه 
وعمل�وا معه. إن املرحوم دان�ي أبي حيدر عمل ومارس مهامه ألكثر م�ن 24 عاماً لدى مجموعة رشكات 
دباس، وهو من أكفأ وأخلص األجراء الذين عرفتهم املجموعة، وقد استمر بقبض كافة أجوره 
ومخصصاته بالرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر 
بها بلدنا لبن�ان، كما حر صباح اليوم 
كاملعتاد إىل العمل إال أنه طلب 
أن يتغي�ب لبقية اليوم 

بسبب ظرف عائيل.


