
الطائرات المسيرة تكمل دورها التخريبي وتلقي قذائف »الفتنة« على منزل الصدر إلشعال لهيب االقتتال
بعد الضربات التي استهدف معسكرات الحشد

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
االمريكي�ة  الطائ�رات  اس�تهدفت 
والصهيونية يف األش�هر القليل�ة املاضية 
عدة معس�كرات لقوات الحش�د الشعبي 
وعمل�ت ع�ى ارب�اك الش�ارع ع�ر تل�ك 
اس�تهدفت  الت�ي  االجرامي�ة  العملي�ات 
تلك الق�وات، وتبن�ى الكي�ان الصهيوني 
آنذاك بش�كل غري مبارش مس�ؤوليته عن 
اس�تهداف الحش�د يف بلد وبغداد وصالح 

الدين.
ويأتي هذا املخطط عر مراحل لم تتوقف 
عن حدود املعس�كرات بل قد تستكمل يف 
األيام املقبلة باستهداف بيوت املرجعيات 
الدينية وتص�ل اىل املراقد املقدس�ة لخلق 
اقتت�االً داخلي�اً عى غ�رار ما ح�دث بعد 

تفجري املرقدين املقدسني يف سامراء.
وبدأت ب�وادر ذل�ك املخطط باس�تهداف 
منزل الس�يد مقتدى الص�در يف الحنانة، 
بالتزام�ن مع اح�داث جرس الس�نك وما 
تمخض عنها، لرتسيخ الفتنة »الشيعية–

الش�يعية« واش�عال ال�راع الدائ�م بني 
مكونات الش�عب الواحد، للدخول يف اتون 

حرب طويلة األمد.
وم�ن املرج�ح ان يت�م اس�تهداف بي�وت 
مراجع الدين واملراقد املقدس�ة، الس�يما 
وان ب�وادر ذل�ك املخط�ط انطلق�ت قبل 
أي�ام عندما تحرك�ت مجامي�ع منحرفة 
نح�و بيت س�ماحة الس�يد السيس�تاني 

الستهدافه.
وبهذا الخص�وص يرى املحلل الس�يايس 
حس�ني الكنان�ي ان لج�ان التحقيق�ات 
كشفت سابقاً الدور الصهيوني األمريكي 
يف اس�تهداف مقار الحش�د الشعبي التي 
تنطلق ع�ر الحدود وبعضها من القواعد 

االمريكية.
وقال الكناني يف حديث خص به »املراقب 
العراق�ي« ان »اس�تهداف من�زل الس�يد 
الص�در ه�و محاولة إلش�عال الفتنة بني 
األخ�رى«،  واألح�زاب  الص�دري  التي�ار 
مبين�اً ان » التيار الصدري يعرف جيداً ان 
الطائ�رات التي اس�تهدفت من�زل الصدر 

هي أمريكية«.
وأضاف ان »تلك العمليات سهلة جداً فهي 
ال تحتاج س�وى لطائرات صغرية تنطلق 
م�ن القواع�د االمريكية إلش�عال الفتنة، 
واله�دف من ذل�ك كله هو الدف�ع باتجاه 

االقتتال الداخيل »شيعي – شيعي«.
ولف�ت اىل ان »هذه الطائ�رات من املمكن 
واملراق�د  الدي�ن،  مراج�ع  تس�تهدف  ان 
اس�تغالالً للهيجان الشعبي الذي يرضب 

اطنابه املحافظات الجنوبية«.
ه�و  ذل�ك  م�ن  »اله�دف  ان  اىل  وأش�ار 
نق�ل التظاه�رات م�ن مرحل�ة املطال�ب 
والس�لمية، اىل مرحلة ال�راع املبارش«، 
اىل ان »اله�دف م�ن تل�ك الفتن�ة  الفت�اً 
هو ش�يطنة الحش�د كرضيبة ل�دوره يف 

تقويض عصابات داعش االجرامية«.
م�ن جانبه أك�د املختص بالش�أن األمني 
الدكت�ور معت�ز مح�ي عب�د الحمي�د ان 
واش�نطن ل�ن ترف�ع يده�ا ع�ن الوضع 
الداخ�يل العراق�ي، وه�ي تس�عى لتنفيذ 
مخططاتها عر ارباك الش�ارع وإشاعة 

الفوىض.
وق�ال عبد الحمي�د يف تري�ح خص به 
»املراقب العراق�ي« ان »اإلدارة االمريكية 
جعل�ت م�ن قواعده�ا يف الع�راق، مق�ر 
انط�الق لعملياته�ا العس�كرية ومن غري 
املس�تبعد ان تكون الطائرة التي انطلقت 
واس�تهدف منزل الصدر م�ن قاعدة عني 

األسد«.
وأض�اف انه »م�ن املعروف ان واش�نطن 
تسعى الس�تغالل االحداث الجارية وخلق 
رصاع داخ�يل يع�ود بالس�لب ع�ى االمن 

والسلم األهيل يف العراق«.
يش�ار اىل ان صفح�ة مقرب�ة م�ن زعيم 
التي�ار الصدري مقتدى الص�در كانت قد 
اك�دت تعرض منزل�ه الكائ�ن يف الحنانة 
بالنج�ف االرشف اىل اس�تهداف بطائ�رة 

مسرية.
يذكر ان واش�نطن حركت جميع ادواتها 
الش�عبية  التظاه�رات  مس�ار  لح�رف 
وإص�الح  الفس�اد  بمحارب�ة  املطالب�ة 
العملية السياسية، عر الرتويج اىل العنف 

واالقتتال الداخيل.

بليند يمتدح مستوى ساديو ماني
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قال القي�ادي يف تحالف الفتح، محم�د البياتي، 
اليوم االحد، ان املجاميع املندس�ة يف التظاهرات 
باملنطقة تهدف تنفي�ذ املخطط األمريكي.وقال 
البيات�ي يف تري�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »جمي�ع التح�ركات الت�ي تقوده�ا بع�ض 
التجمعات املندس�ة يف تظاه�رات العراق وإيران 
ولبن�ان معلومة لدين�ا بانها ج�زء من املخطط 

األمريك�ي وبدع�م م�ايل خليجي«.وأضاف نحن 
»نعلم جيدا أنهم يريدون تشكيل حكومة جديدة 
يف الع�راق موالي�ة إلرسائيل وامري�كا، لكن هذه 
األمني�ة من غري املمك�ن ان تتحق�ق وهو دعاء 
ورج�اء غ�ري مس�تجاب«.وأوضح ان »الش�عب 
العراقي واملتظاهري�ن ال يقبلون بفرض اإلرادة 

االمريكية او اية دولة أخرى عليهم«.

أك�د النائ�ب ري�اض املس�عودي، الي�وم االحد، 
إمكاني�ة التوج�ه ص�وب الحكوم�ة االنتقالية 
تس�تمر من عام اىل عام ونص�ف كحل للخروج 

من االزمة.
وق�ال املس�عودي يف تري�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان “تش�كيل حكوم�ة مكتمل�ة ملدة 
أربعة أعوام امر بات من املايض يف الوقت الحايل 

واالزمة الراهنة”.
وأضاف ان “الكتل السياس�ية شبه متفقة عى 
الذه�اب نح�و تش�كيل حكومة انتقالي�ة تدوم 

م�ا بني ع�ام اىل ع�ام ونص�ف”، مش�ريا اىل ان 
“الحكومة االنتقالية يكون عى عاتقها التهيئة 

اىل الذهاب النتخابات مبكرة”.
ولف�ت اىل ان “الحكوم�ة االنتقالي�ة س�تكون 
مصغ�رة مكونة من 10 اىل 8 وزراء بدل الحالية 

املكونة من 22 وزيرا”.
لل�وزارات  س�يكونون  “ال�وزراء  ان  اىل  الفت�ا   
السيادية واألمنية وبقية الوزارات تدار بالوكالة 
م�ن الوزي�����ر األصي�����ل ووكالء ال�وزارة 

ذاتها”.

قيادي في الفتح: المجاميع المندسة 
بالتظاهرات تهدف لتنفيذ مخطط امريكي

نائب يتحدث عن حكومة انتقالية كحل لالزمة 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تس�تمر ازمة اختيار رئيس وزراء جديد خلفا للمس�تقيل 
ع�ادل عبد امله�دي، حيث تق�ف الكتل السياس�ية موقف 
»املتحري« مابني إرضاء الشارع وطرح شخصية مستقلة 
بعي�دة ع�ن الطي�ف الس�يايس او التخيل عن مكاس�بها 
ومناصبها واللجوء اىل خيار الش�خصية املس�تقلة والتي 
ربم�ا ل�ن تحظ�ى بقب�ول س�احات التظاه�ر يف بغ�داد 

واملحافظات.
وتس�تبعد أوس�اط نيابية أن يت�م حل األزم�ة يف القريب 
العاجل وخالل املدة الدستورية املحددة لذلك، فيما يكشف 
برملاني�ون ع�ن رفض ش�خصيات سياس�ية ترش�يحها 

ملنصب رئيس الوزراء من قبل الكتل.
من جهته أش�ار النائب عن تحالف الفتح حس�ن ش�اكر 
الكعبي، يف تريح ل� »املراقب العراقي« اىل أن »مباحثات 
الكتل السياس�ية بش�أن اختيار رئيس وزراء جديد بديال 

لعبد املهدي مازالت مستمرة«.
وأض�اف، أنه »يف ظ�ل الظرف الراهن واالزمة السياس�ية 
القائمة فأن الوضع ال يتحم�ل املماطلة بتحقيق مطالب 
املتظاهري�ن«، مش�ددا ع�ى رضورة أن »تتن�ازل الكت�ل 
السياس�ية عن مكتس�باتها ومناصبها إلرضاء الش�ارع 

العراق�ي والوصول اىل حل لتعيني رئيس وزراء جديد قادر 
عى إرضاء الناس«.

وأكد الكعبي، أن »تحالفه ال يمانع بأن يتم طرح شخصية 
مس�تقلة ملنصب رئي�س الحكومة خصوص�ا يف ظل هذه 

الظروف الصعبة التي يمر بها البلد«.
ولفت اىل أن »هناك ش�خصيات سياسية تمت مفاتحتها 
لشغل املنصب لكنها رفضت لش�عورها بصعوبة وتراكم 
املهم�ة واالزمة التي س�تلقى ع�ى عاتقه�ا باإلضافة اىل 

حساسية الوضع الحايل وصعوبة إرضاء الشارع«.
وتابع أن »املتظاهرين يرفضون أي شخصية يتم طرحها 
حت�ى وإن كانت مس�تقلة وه�ذا ما عقد املش�هد الراهن 
وجع�ل الكت�ل السياس�ية ام�ام صعوبة بالغة يف حس�م 

املوضوع«.
واختت�م حديثه بالقول أن »التنازالت السياس�ية والنزول 
لرغبات الش�ارع كفيالن بالوصول اىل حل توافقي يريض 
الجميع«.ب�دوره أك�د النائ�ب عن تحالف النر حس�ني 
فنج�ان، أن »مس�ألة اختيار رئي�س ال�وزراء الجديد من 
املف�رتض أن تح�ل خ�الل 15 ع�ر يوما خصوص�ا وأن 

السقف الدستوري يحتم ذلك«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

اك�د رئي�س كتل�ة الجي�ل الجدي�د، يف مجلس 
أن  األح�د  الي�وم  مع�روف،  راب�ون  الن�واب، 
املواطنني الكرد يعانون من »طغيان سيايس«.

وق�ال معروف، عر تغريدة ع�ى منصة تويرت 
»الوض�ع  إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعته�ا 
الس�يايس يف إقليم كردس�تان ليس أفضل من 
بقية العراق«، مضيف�ا أن »الناس يف املنطقة، 
يعان�ون م�ن الطغي�ان الس�يايس والفس�اد 

والظلم لسنوات«.
ولفت اىل أن »حكومة إقليم كردس�تان تحتاج 

أيضا إىل إصالح جذري«.
يش�ار اىل ان املحافظ�ات الكردي�ة لم تش�هد 
خ�روج تظاه�رات مطالب�ة بإص�الح الوضع 
الس�يايس عى غرار التظاه�رات التي خرجت 
يف املحافظ�ات الجنوب التي دخلت يف ش�هرها 

الثاني.

ازمة اختيار بديل لـ«عبد المهدي تمر بنفق »مظلم« !!
كتلة كردية: طغيان سياسي 

يهيمن على اإلقليم

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
لم تكتِف واش�نطن بالهيمن�ة السياس�ية واألمنية عى 
العراق وإنما تسعى للسيطرة االقتصادية عى مقدراته، 
عر ادخال العديد من الركات االستثمارية للعمل داخل 
البالد دون معرفة مهام وطبيعة تلك األعمال , فقد بلغت 
عدد ال�ركات االمريكي�ة العاملة يف الع�راق 50 رشكة 

تهيمن عى مفاصل القطاع االقتصاد العراقي.
أن دخ�ول أية رشكات أجنبي�ة أو أمريكي�ة يتطلب أوال 
موافق�ة الحكوم�ة وثاني�ا اط�الع مجلس الن�واب عى 
أعمال تلك الركات،اال ان ما يحدث هو تهميش واضح 
لعم�ل الرمل�ان , فالحكوم�ة والس�فارة االمريكية هما  
الوحيدت�ان يعلمون بدخول تلك ال�ركات, واليعلم احد 
عم�ل الكثري من تل�ك ال�ركات , اال ان الواضح ان تلك 
ال�ركات لها دور كبري يف تعزيز الفس�اد ورسقة أموال 

العراقيني تحت شعارات كاذبة.
الس�يطرة االمريكية ليس عى مفاصل االقتصاد فقط , 
بل ش�مل الس�يادة الوطنية من خالل عق�ود ابرمت مع 
تلك الركات للس�يطرة عى مطار بغداد واجواء العراق 
وتحكم بعض املستشارين االمريكان بمفاصل الوزارات 
العراقية وتتحكم بها لتنفيذ سياس�ة واشنطن وخاصة 
يف مج�ال الكهرباء وس�يطرة رشكة جن�رال الكرتك عى 

وزارة الكهرب�اء لتش�كل وزارة الظل .ال�ركات األمنية 
االمريكي�ة صاحب�ة الس�جل ال�يء يف جرائمه�ا بحق 
العراقي�ني تس�يطر عى املواق�ع الحساس�ة ومعظمها 
رشكات تجسس�ية لصالح إرسائيل لجمع معلومات عن 
الش�ارع العراقي من اجل االستفادة من هذه املعلومات 

لتطوير عملها االجرامي يف العراق, 
وفيم�ا يخ�ص عقود التس�ليح فن�رى هيمن�ة أمريكية 
عى هذا الجانب فركات أمريكا تقوم بتس�ليح العراق 
بأسلحة ليست متطورة وتفرض عى الحكومة العراقية 
بس�بب أموال تلك العقود هي ق�روض أمريكية وتفرض 
تسليح امريكي وترفض تسليح العراق بأسلحة متطورة 
.يقول الخبري االقتصادي حافظ ال بش�ارة يف اتصال مع 
) املراقب العراقي(: التدخ�ل األمريكي ليس وليد ما بعد 
احداث 2003 وانما كان موج�ود يف زمن النظام املقبور 
, وبع�د 2003 اصب�ح اكثر وضوحا من خ�الل االحتالل 
األمريك�ي ورسق�ة موارد الع�راق وإدخ�ال اكثر من 50 
لألستحواذ عى مفاصل االقتصاد العراقي وعدم السماح 
بأدخ�ال رشكات رصينة للعمل بجدية يف اعمار العراق , 
فاالمريكان يس�عون اىل بقاء العراق متخلفا حتى تبقى 

الركات االمريكية اكر فرتة ممكن.
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واشنطــن تفــــرغ جيــــب »العـــــراق« عبـــــر اكــــذوبــــة االستثمـــــار 

أك�د عض�و لجنة االمن والدف�اع مهدي تقي، الي�وم األحد، ان 
قائ�د عمليات االنب�ار جميل الش�مري س�يحال للقضاء بعد 

استجوابه.
وق�ال عض�و اللجنة مهدي تق�ي يف تريح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، إن “مجل�س الن�واب سيس�تجوب ع�ر جلس�ات 
األس�بوع الحايل قائ�د عمليات ذي قار الس�ابق الفريق الركن 
جمي�ل الش�مري وقائ�د عملي�ات بغ�داد الل�واء رك�ن قيس 
املحم�داوي وقائد عمليات الفرات األوس�ط ومس�ؤول الدفاع 
الجوي”، الفتا إىل إن “مجلس النواب سيبحث مع تلك القيادات 
األح�داث األمنية األخرية يف العاصم�ة بغداد وذي قار وتعرض 

الحنانة لقصف بطائرة مسرية”.
وأضاف أن “جميل الش�مري س�يحال للقضاء بعد استجوابه 
داخل مجلس النواب ك�ون القضاء أصدر مذكرة قبض بحقه 
بش�أن أحدث ذي قار”، مبينا أن “االس�تجواب سيكشف عن 

املقرين ملحاسبتهم وإحالتهم للقضاء”.
يش�ار اىل ان الش�مري متهم بقضية إعط�اء أوامر اطالق نار 
عى املتظاهرين العزل يف محافظة ذي قار والتي راح ضحيتها 

العرات بني شهداء وجرحى.

نائب: »جميل الشمري« سيحال 
للقضاء بعد استجوابه

املراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن املتحدث باس�م الخارجي�ة االيرانية عباس 
موس�وي أن مس�اعد الرئي�س االيراني للش�ؤون 
االقتصادية محمد نهاونديان اجرى محادثات مع 
الرئيس النيجريي محمدو بوهاري بش�ان الشيخ 
إبراهيم الزكزاكي، حيث يأتي ذلك يف وقت يستمر 
فيه طلب�ة جامعات طهران باالس�تمرار بتنظيم 

الوقفات التضامنية مع الشيخ الزكزاكي.
ويؤكد الطبيب املعالج للش�يخ الزكزاكي أن بقاء 
س�ماحة الش�يخ عى قيد الحياة »معجزة« نظرا 

لحاالت التسمم الشديدة التي اصيب بها.
وافاد املتحدث باس�م الخارجي�ة االيرانية عباس 
موس�وي ردا عى س�ؤال للصحفي�ني حول وضع 
الش�يخ إبراهي�م زكراكي بان اللق�اء األخري الذي 
اجراه مس�اعد الرئيس االيراني محمد نهاونديان 
مع الرئيس النيجريي بوهاري عى هامش منتدى 
ال�دول املصدرة للغ�از يف غينيا االس�توائية تناول 

مختل�ف القضاي�ا يف حقل العالق�ات االقتصادية 
والتط�ورات االقليم�ة والدولي�ة وكذل�ك قضي�ة 

الشيخ إبراهيم زكزاكي«.
وذل�ك اىل جان�ب اس�تمرار اللق�اءات واالتصاالت 
الدبلوماسية لطهران مع أبوجا واجراء مباحثات 
ح�ول دعم الجمهوري�ة االس�المية االيرانية لحل 

هذه املشكلة .
واضاف »نأمل بان تس�هم املش�اورات واملتابعات 
االرساع  يف  النيجريي�ة  الحكوم�ة  م�ع  الجاري�ة 

بتسوية هذه القضية .
للش�ؤون  االيران�ي  الرئي�س  نائ�ب  والتق�ى 
االقتصادية محمد نهاونديان، الذي يزور عاصمة 
كينيا االستوائية ماالبو ، لحضور القمة الخامسة 
لل�دول املصدرة للغ�از، التقى الرئي�س النيجريي 
محم�دو بوه�اري الجمعة املاضي�ة واجرى معه 

جولة من املباحثات.

تفاصيل اوسع صفحة 4

مفاوضات بين طهران ونيجيريا إلنقاذ
 حياة الشيخ الزكزاكي 
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فمن قبلين بقبول الحق
7فاهلل أوىل بالحق



المراقبالعراقي/بغداد...
دع�ت النائ�ب عالي�ة نصيف،وزي�ر التعلي�م الع�ايل اىل زي�ادة الطاقة 
 االس�تيعابية لكليات املجموعة الطبية )الحكومية( بنس�بة مئة باملئة 
 عىل غرار اإلجراء الذي اتخذه بش�أن الكليات األهلية تطبيقاً للدستور 
 الذي ينص عىل املساواة وتكافؤ الفرص، داعية اىل شمول الطلبة  الذين 

معدالتهم ٩٠ فما فوق باملجموعة الطبية .  
وقال�ت نصي�ف، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 

إن   «املادتني الرابعة عرشة والسادس�ة عرشة من الدس�تور  
الحق�وق  يف  متس�اوون  العراقي�ني  ان  تنص�ان  ع�ىل 

والواجبات وإن تكافؤ  الفرص مكفول لكل العراقيني، 
وبالتايل لقد خالفت الوزارة اهم  مادتني دستوريتني 

عندم�ا  قررت زيادة الطاقة االس�تيعابية لكليات 
 املجموع�ة الطبي�ة )األهلية فقط( بنس�بة مئة 
باملئ�ة، ومع�روف أن ه�ذه  الكلي�ات أجوره�ا 
مرتفع�ة جداً، فه�ل باإلمكان أن ي�درس فيها 
طال�ب  أب�وه يعمل كاس�باً وأمه رب�ة بيت؟ أو 
حت�ى إذا كان أب�وان موظف�ني؟  وبالت�ايل من 
سيقدم للدراس�ة فيها هم أبناء العوائل الغنية 
فقط او  التي اضطرت لبيع س�يارة او ذهب او 

اقرتضت املال«. 
وأضاف�ت، أن »ه�ذه الخط�وة يج�ب ان ترافقها 

زي�ادة بنس�بة مئ�ة باملئة  ايض�ا يف ع�دد املقبولني 
يف كلي�ات املجموع�ة الطبي�ة )الحكومي�ة(  املجانية 

لضمان املساواة وتكافؤ الفرص ورفع الظلم عن العديد 
من  الطلبة الذين معدالتهم من تسعني فما فوق وظروفهم 

املادي�ة تمنعه�م  م�ن تحقي�ق طموحهم م�ن خ�ال الكليات 

األهلية«. 
وتابعت نصيف، أن »العديد من الشكاوى وصلت الينا من اهايل  الطلبة 
الذي�ن يطالب�ون بتحقيق العدال�ة وتطبيق ه�ذا القرار ع�ىل  الكليات 
الحكومي�ة، وبخاف ذلك س�يذهب األمر اىل تفس�رات اخرى  وفق ما 

جاء يف الشكاوى«.  المراقبالعراقي/بغداد...
اته�م األم�ني العام لحرك�ة عصائب اه�ل الحق، 
واالم�ارات  الخزعيل،دولت�ي  الس�عودية  قي�س 
بالوق�وف وراء قتل املتظاهرين، فيم�ا تعهد  بأخذ 

الثأر من هذه الدول »مربع«. 
وق�ال الخزع�يل، يف كلمة له خال ن�دوة أقيمت يف 
مقر األمانة العام�ة  لحركة عصائب أهل الحق 
بالعاصم�ة بغ�داد بعن�وان »التعلي�م وطن«، 
 وتابعتها »املراقب العراقي« ‘إن »موقفنا خال 
التظاه�رات ه�و  املوقف ال�ذي أثبته الش�هيد 
القائد وس�ام العلياوي فكن�ا املظلومني  الذين 
وق�ع علين�ا اإلعت�داء يف ه�ذه التظاهرات«، 

مضيفا: »اقوله�ا  مرة أخرى بأنه مهما كانت االيادي 
العميل�ة التي نفذت هذه الجريمة  فإنها مس�رة من 
حي�ث تعلم أو ال تعلم بتوجيهات املخابرات  األمريكية 
واإلرسائيلية«.  ولفت، إىل ان »املتورط بدماء العراقيني 
يف أح�داث ترشين ه�ي  الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
وإرسائيل«، مش�دداً عىل ان »دم�اء  العراقيني يف رقبة 
الواليات املتحدة وس�يأتي الدور والس�اعة التي  تدفع 

فيها الثمن غاليا«. 
وتعه�د بالق�ول: »س�نأخذ ثأرن�ا مربع م�ن أمريكا 
وإرسائي�ل م�ن ث�م  اإلم�ارات والس�عودية«، متابعاً: 
»بلدنا اآلن لديه حكومة ترصيف  أعمال وهي حكومة 

ليس لديها القدرة عىل إدارة الوضع«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أعلن املرك�ز اإلعامي ملجلس القضاء األعىل،إط�اق رساح 2626  موقوفاً من املتظاهرين 

السلميني حتى اآلن . 
وق�ال املركز يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن   «الهيئ�ات الحقيقية املكلفة 
بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطاق  رساح 2626 موقوفاً من املتظاهرين الس�لميني 

لغاية يوم 8 / 12 /   2٠1٩«. 
وأضاف البيان، أنه »ما يزال 181 موقوفاً جاري التحقيق معهم عن  الجرائم املنس�وبة 

لهم وفق القانون«. 

دعوات لزيادة الطاقة االستيعابية لكليات المجموعة الطبية الحكومية
الخزعلي: االمارات والسعودية تقفان وراء قتل 

المتظاهرين وسنثأر  منهم

القضاء يطلق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين  

المراقبالعراقي/بغداد...
اعلن�ت قيادة الرشطة االتحادية،عن إنهاء الصفحة االوىل لعملية 

 إرادة النرص السابعة، فيما كشفت عن نتائجها . 
وذك�رت القي�ادة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه   «م�ع انطاق عملي�ة إرادة النرص الس�ابعة يف ص�اح الدين 
وكركوك  ودياىل رشع�ت قطعات الفرقة الثالث�ة رشطة اتحادية 
بعملي�ات تطه�ر  وتفتي�ش ضمن قاط�ع مس�ؤولية الفرقة يف 
قضاء الحويجة بكركوك«.  وأضافت ان »اللواء التاسع تمكن من 
الس�يطرة عىل أربعة أنف�اق  وتفجرها تحت الس�يطرة وكهفني 
تستخدمها العنارص االرهابية  ودراجة نارية«، مؤكدة أن »اللواء 

العارش تمكن من الس�يطرة عىل  ثاثة عبوات ناس�فة يف منطقة 
املصطافي�ة«.  وأوضحت القيادة، أن »الل�واء الحادي عرش وأثناء 
عمليات�ه تمكن  من الس�يطرة كيس مس�اطر تفج�ر بداخله 6 
مس�اطر كذلك تمكن من  القاء القبض ع�ىل مطلوبني وفق مواد 

قانونية تم تسليمهم أصولياً  اىل جهة االختصاص«. 
وبين�ت، أن »الل�واء الثان�ي ع�رش تمك�ن م�ن الس�يطرة ع�ىل 
س�بع  عبوات ناس�فة قرب الرشك�ة الرتكية والس�يطرة عىل12 
عب�وة محلية  الصن�ع من مخلف�ات داعش االرهاب�ي عبارة عن 
جلكاناتوعب�واة  بازم�ا وقمعية يف قرية العطش�ان كذلك العثور 

عىل 2 عبوة  ومساطر و7 قنابر هاون يف قرية اللزاكة«. 

الشرطة االتحادية تنهي الصفحة األوىل 
إلرادة النصر السابعة  
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الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/بغداد...
رج�ح النائب عن تحال�ف الفتح عباس الزاميل، عقد جلس�ة الربملان 
 املقبل�ة، يوم�ي االربعاء او الخمي�س املقبلني، فيما ش�دد عىل اهمية 

 كشف املتورطني بحوادث السنك والخاني وباقي املحافظات . 
وق�ال الزام�يل يف ترصيح إلذاع�ة »س�ومر اف ام« وتابعت�ه »املراقب 
 العراقي« إن »جلسة الربملان املقبلة نتوقع عقدها االربعاء او  الخميس 
املقبل، بغية التصويت عىل قانون انتخابات مجلس  النواب«، مبينا ان 
»القانون مهم وسيؤسس ملرحلة جديدة بغية  اجراء انتخابات مبكرة 

وشفافة ونزيهة تلبي مطالب الجماهر  ودعوة املرجعية«. 
واض�اف الزاميل، ان »ماجرى يف س�احة الخاني والس�نك 
وم�ا س�بقها  بمحافظ�ات اخ�رى، ه�ي مح�اوالت من 
البعض العادة الوضع ملرحلة  التش�نج واملشاكل بعدما 
نصل اىل مرحلة االستقرار واستتباب  الوضع«، متسائا 
»عن الجهات التي تستطيع بهكذا سهولة القيام  بهكذا 

اعمال مروعة؟«. 

ت�رصيح اإذاعي
ترجيحات بالتصويت عىل 
قانون االنتخابات خالل 

جلسيت األربعاء  والخميس
المراقبالعراقي/بغداد...

كشف النائب السابق عن املكون الرتكماني جاسم 
محم�د البياتي، عن  انتش�ار قطعات البيش�مركة 
بالق�رب م�ن الح�دود اإلداري�ة ملحافظت�ي  دي�اىل 
وكرك�وك تمهيدا لدخولها عرب اس�تغال انش�غال 
الش�عبية  بالتظاه�رات  الحكوم�ة  والس�لطات 
املنطلق�ة يف العاصم�ة بغداد  ومحافظات الوس�ط 

والجنوب .  وقال البياتي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »قوات  البيش�مركة انترشت بالقرب 
م�ن خناق�ني يف دي�اىل وبع�ض املناط�ق  املحاذية 
للح�دود اإلداري�ة ملحافظة كركوك تمهي�دا للعودة 
للمناط�ق  املتنازع عليه�ا«، الفت�ا إىل إن “حكومة 
إقليم كردستان تحاول  اس�تغال ضعف الحكومة 
وانش�غالها بالتظاهرات لتحقي�ق العودة  لكركوك 

واملناطق املتنازع عليها«. 
الكردي�ة تس�عى لتحقي�ق  »الق�وى  أن  وأض�اف 
مصالحه�ا والضغ�ط ع�ىل  بغ�داد كون اس�تقالة 
رئيس ال�وزراء عادل عبد املهدي ال تصب  بمصلحة 
كردس�تان«، مبينا أن »انتشار البيشمركة بالقرب 
من  املناط�ق املتن�ازع عليها حص�ل بذريعة عودة 

داعش يف دياىل  وحدود كركوك«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اعت�رب النائ�ب عن تحال�ف الفتح قيص عباس الش�بكي، عدم حس�م 
 املوازن�ة االتحادية للعام املقبل من قبل الحكومة وتحويلها اىل  حكومة 
ترصي�ف اعم�ال خل�ق »معضل�ة جدي�دة« 
باملش�هد العراقي عىل  اعتبار انها ستبقى 
ل�دى الحكوم�ة لح�ني تش�كيل أخرى 

جديدة . 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الش�بكي  وق�ال 
»الحكوم�ة  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
 الحالي�ة ه�ي حكوم�ة ترصي�ف اعم�ال 

بالت�ايل فليس لديها الصاحية  لتوقيع اي اتفاقيات او عقود«، مبينا ان 
»من بني االم�ور التي ال  تمتلك الحكومة الحالية صاحية اس�تكمالها 

وارسالها اىل الربملان  هي قضية املوازنة االتحادية للعام املقبل«. 
وأضاف الش�بكي، أن »تاخر املوازنة س�يمثل معضلة كبرة وستسهم 
 يف زي�ادة معاناة العراقيني، خاصة انن�ا يف نهاية العام الحايل ولم  تصل 
حت�ى اللحظ�ة املوازن�ة اىل الربملان بعك�س العام امل�ايض حني  وصلت 
املوازن�ة بوق�ت مبكر وت�م التصوي�ت عليه�ا«، الفت�ا اىل ان   «املوازنة 
الس�ابقة ورغم التصوي�ت عليها بوقت مبك�ر فالتلكؤ كان  حارضا يف 

عم�ل بعض ال�وزارات والحكوم�ات املحلية الت�ي لم ترصف  يف 
البعض منها ربما 5٠% مما خصص لها«. 

البياتي: البيشمركة تستغل االنشغال بالتظاهرات للعودة 
للمناطق  متنازع عليها 

نائب: عدم ارسال الموازنة للبرلمان خلق معضلة جديدة

المراقبالعراقي/الموصل...
اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 
االح�د، عن اعتقال احد   «ممويل داعش« 

يف املوصل قبل التحرير . 
وقال�ت املديرية يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه   «بكمني 
محك�م ومعلومات اس�تخبارية دقيقة 
تمكن�ت مف�ارز ش�عبة  االس�تخبارات 
العس�كرية يف الفرق�ة 15 وبالتع�اون 
م�ع ف�وج  االس�تخبارات واالس�تطاع 

واملراقب�ة للفرقة من القاء القبض عىل 
 أح�د االرهابيني يف قرية تمارات بقضاء 

تلعفر – املوصل«. 
وأض�اف أن »اإلرهابي يع�د احد ممويل 
االرهابي�ة  حي�ث  داع�ش  عصاب�ات 
الحنط�ة  يق�وم برسق�ة حب�وب  كان 
الوائلي�ة وبيعه�ا  لحس�اب  يف س�ايلو 
تل�ك العصاب�ات«، مش�را اىل أنه »من 
املطلوب�ني للقض�اء  بموج�ب مذك�رة 

قبض وفق أحكام املادة ٤ ارهاب«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أف�ادت مص�ادر مطلعة بتكلي�ف اللواء عب�د الحس�ني التميمي قائدا 

 لعمليات بغداد بدال من املحمدواي بسبب الوضع الصحي لألخر . 
وذكرت وكالة االنباء العراقية يف خرب تابعته »املراقب العراقي«أنه   «تم 
تكليف اللواء عبد الحس�ني التميمي بمهام قي�ادة عمليات بغداد  بدال 
م�ن الفريق الركن قيس املحمدواي«.  وع�زت الوكالة تكليف التميمي 
بدال م�ن املحمداوي اىل »الوض�ع  الصحي« لألخر«  .  يذك�ر أن الفريق 
الرك�ن قيس املحمداوي تس�نم مهام قيادة عملي�ات بغداد  بعد إعفاء 
الفريق الركن جليل الربيعي من منصبه بعد احداث العنف  التي رافقت 

انطاق التظاهرات يف بداية ترشين األول املايض. 

االستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد 
»ممويل داعش« يف  الموصل

تكليف قائدا جديدا لعمليات بغداد 
خلفا للمحمداوي

سياسيونيرفضونترشيحهملمنصبرئيسالوزراء..

مراقبون: ازمة اختيار البديل بحاجة الى »قفزة« على المدة  الدستورية
المراقبالعراقي/احمدمحمد...

تس�تمر ازمة اختيار رئيس وزراء جديد 
خلفا للمستقيل عادل عبد  املهدي، حيث 
تقف الكتل السياس�ية موقف »املتحري« 
مابني إرضاء  الش�ارع وطرح شخصية 
مس�تقلة بعي�دة عن الطيف الس�يايس 
او  التخ�ي ع�ن مكاس�بها ومناصبه�ا 
واللجوء اىل خيار الش�خصية  املس�تقلة 
والت�ي ربما لن تحظى بقبول س�احات 

التظاهر يف بغداد  واملحافظات. 
وتس�تبعد أوس�اط نيابي�ة أن يت�م حل 
األزم�ة يف القريب العاج�ل وخالل  املدة 
الدس�تورية املحددة لذلك، فيما يكشف 
رف�ض  ش�خصيات  ع�ن  برملاني�ون 
رئي�س  ملنص�ب  ترش�يحها  سياس�ية 

الوزراء من قبل الكتل. 
م�ن جهت�ه أش�ار النائ�ب ع�ن تحالف 
الفتح حس�ن شاكر الكعبي، يف  ترصيح 
ل� »املراقب العراق�ي« اىل أن »مباحثات 
الكتل السياس�ية  بش�أن اختيار رئيس 
وزراء جدي�د بديال لعب�د املهدي مازالت 

 مستمرة«. 
وأض�اف، أن�ه »يف ظ�ل الظ�رف الراهن 
واالزمة السياس�ية القائمة فأن  الوضع 
اليتحم�ل املماطل�ة بتحقي�ق مطال�ب 
ع�ى  رضورة  مش�ددا  املتظاهري�ن«، 
ع�ن  السياس�ية  الكت�ل  »تتن�ازل  أن 
مكتس�باتها ومناصبها  إلرضاء الشارع 

العراقي والوصول اىل حل لتعيني رئيس 
وزراء  جديد قادر عى إرضاء الناس«. 

وأكد الكعب�ي، أن »تحالفه اليمانع بأن 
يتم ط�رح ش�خصية مس�تقلة  ملنصب 
رئي�س الحكومة خصوص�ا يف ظل هذه 

الظروف الصعبة التي  يمر بها البلد«. 
ولفت اىل أن »هناك شخصيات سياسية 
تم�ت مفاتحتها لش�غل  املنص�ب لكنها 
رفض�ت لش�عورها بصعوب�ة وتراك�م 
املهمة واالزمة  التي ستلقى عى عاتقها 
باإلضاف�ة اىل حساس�ية الوضع الحايل 

 وصعوبة إرضاء الشارع«. 
وتاب�ع أن »املتظاهري�ن يرفض�ون أي 
ش�خصية يتم طرحها حت�ى وإن  كانت 
مس�تقلة وهذا ما عقد املش�هد الراهن 
وجعل الكتل السياس�ية  ام�ام صعوبة 

بالغة يف حسم املوضوع«. 
واختت�م حديث�ه بالق�ول أن »التنازالت 
السياس�ية والن�زول لرغب�ات  الش�ارع 
كفيالن بالوصول اىل حل توافقي يريض 

الجميع«. 
ب�دوره أكد النائ�ب عن تحال�ف النرص 
حس�ني فنج�ان، أن »مس�ألة  اختي�ار 
رئي�س الوزراء الجديد م�ن املفرتض أن 
تحل خالل 51 عرش  يوما خصوصا وأن 

السقف الدستوري يحتم ذلك«. 
وق�ال فنج�ان، يف ترصي�ح خ�ص ب�ه 
»أي  ش�خص  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
يط�رح لش�غل منص�ب رئيس ال�وزراء 

يجب أن تتوفر في�ه  رشوط أهمها عدم 
تس�لمه منصب�ا س�ياديا خ�الل الفرتة 
املاضية وأن  يكون مس�تقال ومش�هود 
له بالكفاءة والنزاهة والقدرة عى إدارة 
البلد  خصوصا يف ظل الظروف الراهنة«. 
وش�دد ع�ى »أهمي�ة أن تك�ون كابينة 
تمام�ا ع�ن  مغاي�رة  وزاري�ة جدي�دة 
 الكابينة الحالية بالش�كل الذي يس�هم 
بحل االزمات التي تحل بالبلد من  بطالة 
وفس�اد مايل، وعدم تكرار األخطاء التي 
حصلت يف تش�كيل  حكومة عبد املهدي 
والتي اثبت�ت واقعا أنها كابينة متحزبة 
وليس�ت  مس�تقلة كم�ا روج له�ا عبد 

املهدي عند تشكيلها«. 
واس�تبعد فنجان، ب�أن »يتم حل االزمة 
خ�الل املدة الدس�تورية املح�ددة  لها يف 
ظل عدم طرح أسماء جديدة بعيدة عن 

األسماء املعروفة«.  
وكان تحالف الفتح ق�د أعلن عن طرح 
ارب�ع اس�ماء لت�ويل الحكوم�ة  املقبلة، 
فيم�ا اك�د ان نهاي�ة االس�بوع الح�ايل 
سيش�هد االتف�اق ع�ى اس�م  املكل�ف 
برئاس�ة الحكومة، يف الوقت الذي حذر 
فيه عض�و لجن�ة  العالق�ات الخارجية 
النيابي�ة آال طالبان�ي، م�ن أن رئي�س 
الوزراء املقبل  س�يفرض من قبل الغرب 
بحس�ب املؤرشات الحالي�ة، محذرة من 
 التصعي�د األمريك�ي األخ�رية يف املواقف 

تجاه العراق. 
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كش�ف الرئي�س الس�ابق للهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار س�امي 
األعرجي، األحد، عن وجود600 مرشوع اس�تثماري الس�تيعاب 
ملي�ون ش�اب باحث عن العم�ل للعام املقب�ل 2020 لدى الهيأة 
الوطنية ، مبيناً أن تش�غيل املش�اريع يحت�اج إىل قرض أو دعم 
مادي من املس�تثمرين.وقال األعرجي ، إن “هنالك 600 مرشوع 
متوق�ف ع�ن العم�ل ب�ن الصغ�ر واملتوس�ط ت�م إرجاعها اىل 
الهيأة الوطني�ة خالل النصف األول من الع�ام الحايل 2019 ويف 
حال تش�غيلها تستطيع أن تس�توعب مليون شاب للعمل خالل 
الس�نوات الثالث املقبلة املتبقية من الخطة الخمسية”.وأضاف 
أن “الهيئة الوطنية لالس�تثمار نسقت مع البنك املركزي لتهيئة 

قروض ميرسة العادة تشغيل املشاريع.

األعرجي يكشف عن 600 مشروع استثماري 
الستيعاب مليون عاطل عن العمل

ينطل�ق يف بغداد ي�وم األربع�اء املقبل مؤتم�ر مرشوع 
إعادة إعمار العراق – التنمية والنمو والتشغيل، برعاية 
كندية.وقال�ت الجهة املنظمة يف بي�ان لها، إن “منظمة 
جامع�ة الخدم�ة العاملي�ة يف كن�دا )WUSC( ورشك�ة 
القادة الكنديون لالستش�ارات الدولية CLIC ستقيمان 
فعاليات مؤتمر اطالق مرشوع إعادة اعمار العراق من 
خالل التنمية والنمو والتش�غيل،  صباح االربعاء املقبل 

يف فندق بابل”.
وأضافت أن “املؤتمر س�يحرضه الس�فر الكندي وعدد 
م�ن املس�ؤولن يف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
باالضافة اىل ممثلن للبعثات االممية ومنظمات محلية 

ودولية”.

كندا ترعى مؤتمرا في بغداد
االقت�صادي إلعادة إعمار العراق 

أمريكا تسرق مليارات العراق بغطاء االستثمار وتوزعها على اكثر من خمسين شركة 
تحتكر عقود السالح واالمن والخدمات  

أن دخ�ول أية رشكات أجنبية أو أمريكية 
يتطل�ب أوال موافق�ة الحكوم�ة وثاني�ا 
اط�الع مجل�س الن�واب عىل أعم�ال تلك 
ال�رشكات،اال ان م�ا يحدث ه�و تهميش 
فالحكوم�ة   , الربمل�ان  لعم�ل  واض�ح 
والس�فارة االمريكي�ة هم�ا  الوحيدت�ان 
يعلمون بدخ�ول تلك ال�رشكات, واليعلم 
احد عمل الكثر من تلك الرشكات , اال ان 
الواض�ح ان تلك الرشكات له�ا دور كبر 
يف تعزيز الفس�اد ورسقة أموال العراقين 
تحت شعارات كاذبة.السيطرة االمريكية 
لي�س عىل مفاص�ل االقتصاد فق�ط , بل 
ش�مل الس�يادة الوطنية من خالل عقود 
ابرمت م�ع تلك الرشكات للس�يطرة عىل 
مطار بغداد واجواء العراق وتحكم بعض 
املستشارين االمريكان بمفاصل الوزارات 
العراقي�ة وتتحك�م به�ا لتنفيذ سياس�ة 
واش�نطن وخاص�ة يف مج�ال الكهرب�اء 

وسيطرة رشكة جنرال الكرتك عىل وزارة 
الكهرباء لتشكل وزارة الظل .

االمريكي�ة صاحب�ة  األمني�ة  ال�رشكات 
السجل اليسء يف جرائمها بحق العراقين 
تسيطر عىل املواقع الحساسة ومعظمها 
رشكات تجسسية لصالح إرسائيل لجمع 
معلوم�ات عن الش�ارع العراقي من اجل 
االس�تفادة من ه�ذه املعلوم�ات لتطوير 

عملها االجرامي يف العراق, 
وفيما يخص عقود التسليح فنرى هيمنة 
أمريكي�ة ع�ىل ه�ذا الجان�ب ف�رشكات 
أمري�كا تقوم بتس�ليح العراق بأس�لحة 
ليس�ت متطورة وتفرض ع�ىل الحكومة 
العراقية بس�بب أم�وال تل�ك العقود هي 
قروض أمريكية وتفرض تسليح امريكي 
وترفض تسليح العراق بأسلحة متطورة 
ال  حاف�ظ  االقتص�ادي  الخب�ر  .يق�ول 
بش�ارة يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 

التدخ�ل األمريك�ي لي�س ولي�د م�ا بعد 
احداث 2003 وانم�ا كان موجود يف زمن 
النظ�ام املقبور , وبعد 2003 اصبح اكثر 
وضوح�ا من خ�الل االحت�الل األمريكي 
ورسقة م�وارد العراق وإدخ�ال اكثر من 

50 لألس�تحواذ ع�ىل مفاص�ل االقتصاد 
العراق�ي وعدم الس�ماح بأدخال رشكات 
رصين�ة للعمل بجدي�ة يف اعم�ار العراق 
, فاالمري�كان يس�عون اىل بق�اء الع�راق 
متخلفا حتى تبقى ال�رشكات االمريكية 

اكرب فرتة ممكن.وتابع ال بش�ارة : هناك 
طاعة عمياء من قبل الحكومات العراقية 
لألوامر االمريكية , فعوائد النفط العراقي 
اليصل اىل بغداد بطريقة مبارشة بل هناك 
صندوق امريكي لعوائد نفط العراق ومن 

ثم يحول اىل بغداد , كما ان النفط العراق 
مرهون للرشكات االمريكية والربيطانية 
ملدة اكثر من 40 عاما , وتستمر مسلسل 
الضغوط�ات االمريكية لره�ن االقتصاد 
العراق�ي م�ن خ�الل اس�تثمار العراق يف 

سندات الخزينة االمريكية بميلغ يتجاوز 
ال�� 30 ملي�ار دوالر يف الوقت ال�ذي البلد 

بحاجة اىل تلك األموال .
م�ن جهته يقول س�الم عب�اس املختص 
 ( م�ع  اتص�ال  يف  االقتص�ادي  بالش�أن 
املراق�ب العراق�ي(: اليخفى ع�ىل احد ان 
أمريكا من خالل احتاللها للعراق رسقت 
ثرواته النفطية واملع�ادن األخرى بحجة 
حمايتها , كم�ا ان اغلب الحكومات التي 
تعاقبت عىل حكم الع�راق كانت ضعيفة 
للتوجهات االمريكي�ة واليوم  ومنس�اقة 
نرى ان سماء العراق تحت ترصف أمريكا 
وكذلك هناك س�يطرة عىل مطارات البالد 
, فضال عن عرشات ال�رشكات االمريكية 
الت�ي تنهش يف جس�د الع�راق لرسقته يف 

وضح النهار.
اىل ذل�ك حصل�ت رشك�ة اليان�ت تكن�و 
سيس�تم االمريكية والت�ي يقع مقرها يف 
ف�ورت ن�ورث بوالية تكس�اس عىل عقد 
بقيم�ة 37 ملي�ون و 788 ال�ف و 519 

دوالرامن املبيعات االجنبية للعراق .
وذك�ر موقع وزارة الدف�اع االمريكية  أن 
“العق�د يتضمن  تقدي�م الدعم والصيانة 
 208 سيس�نا  طائ�رات  م�ن  الس�طول 

التابعة لسالح الجو العراقي” .
واضاف ان” العقد يتضمن ايضا مبيعات 
عسكرية اجنبية نسبة 100 باملائة حيث 
م�ن املقرر ان يتم تنفي�ذ العمل يف العراق 
ومن املتوقع االنتهاء من العقد بحلول 31 

كانون االول من عام 2020 “.

،،
،،
لم تكتِف واش���نطن بالهيمنة السياس���ية واألمنية 
على العراق وإنما تس���عى للس���يطرة االقتصادية على 
مقدراته، عبر ادخال العديد من الش���ركات االستثمارية للعمل 
داخ���ل البالد دون معرف���ة مهام وطبيعة تل���ك األعمال , فقد 

بلغت عدد الشركات االمريكية العاملة في العراق 05 شركة 
تهيمن على مفاصل القطاع االقتصاد العراقي.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

 كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة العراقية عن 
قي�ام مديريات ومكات�ب التحقيق التابع�ة لها بتنفيذ 
عدٍد م�ن عمليات الضبط يف بغ�داد واملحافظات خالل 

شهر نوفمرب/ ترشين الثاني 2019.
وقالت الدائرة، بحسب بيان لهيئة النزاهة اليوم األحد، 
إنه تم خالل الش�هر تنفيذ 34 عملية ضبط، بلغت قيم 

الفساد فيها أكثر من 400 مليار دينار.
وأضافت الدائرة، أنه تم تنفيذ عملية ضبط قطع أثرية 
مهرب�ة تص�ل قيمتها إىل 200 ملي�ون دوالر، بحوزة 6 

متهمن يف ذي قار تعد أبرز تلك العمليات.
وتابعت ، أن من بن العمليات ضبط مواد غر مطابقة 
للمواصفات تم التعاقد عليها بموجب 13 عقداً بقيمة 

80.1 مليون دوالر يف رشكة نفط البرصة، الفتة إىل أنه 
تم دفع جميع مستحقات املجهزين منذ عام 2012.

وتابع�ت: إضافة إىل قيام محاف�ظ كركوك بتوزيع 25 
ملي�ار دينار من األموال الخاصة بمش�اريع املحافظة 
ع�ىل أصح�اب ال�رشكات الذي�ن تربطهم ب�ه عالقات 
التنفي�ذ  يف  ووج�ود مخالف�ات  وحزبي�ة،  ش�خصية 

وال�رصف، ورصف�ه مبال�غ طائل�ة كضياف�ة لديوان 
املحافظة.وأكدت ، قيام مدير الوقف الس�ني يف نينوى 
وع�دد من املوظفن بتعين أكثر م�ن 250 موظفاً من 
أقاربهم من الرجال والنس�اء بصفة )حارس جامع(، 
وقيامه باستقطاع مبالغ من رواتب الذين تم تعيينهم 
دون تألي�ف لجن�ة حس�ابات، علماً أن جمي�ع من تم 

تعيينهم لم يبارشوا يف أعمالهم.
وبين�ت دائ�رة التحقيقات، أن كال م�ن مكتبي تحقيق 
كركوك وكربالء نف�ذ 6 عمليات من مجموع العمليات 
البالغ 34 عملية، الفتة إىل أن تلك العمليات أسفرت عن 
ضبط 25 متهماً، كانت النس�بة األعىل منهم يف نينوى، 

إذ بلغ عددهم 7 متهمن.

النزاهة العراقية: ضبط قضايا فساد تتجاوز 400 مليار دينار خالل تشرين الثاني

الجواهري: القضاء على عجز الموازنة شائك للغاية
التنمي�ة  يف  االستش�اري  اس�تبعد 
عام�ر  واالس�تثمار،  الصناعي�ة 
الجواه�ري، االح�د، التغل�ب عىل عجز 
املوازن�ة، الفت�ا اىل ان هن�اك الكثر من 
املبال�غ يج�ب ان يتم الس�يطرة عليها 
وخاص�ة يف املناف�ذ الحدودي�ة، إضافة 
اىل إع�ادة تش�غيل املعامل الس�تيعاب 
العاطلن بدال من ارهاق ميزانية الدولة 

بوظائف جديدة.
وق�ال الجواه�ري ، ان “القض�اء ع�ىل 
للغاي�ة كون�ه  املوازن�ة ش�ائك  عج�ز 
موجودا منذ الس�نوات املاضية، إضافة 
اىل ان املش�كلة مازال�ت قائمة والتوجد 
حلول لتنوي�ع مصادر دع�م االقتصاد 

وميزانية الدولة”.
وأض�اف ان “كل حديث ع�ن تخفيض 
زي�ادة  طري�ق  ع�ن  العج�ز  نس�بة 
الرضائب والرس�وم اليشكل اال النسبة 
القليل�ة”، الفتا اىل ان “تحويل جزء من 

امليزانية االس�تثمارية ونقله للميزانية 
التشغيلية اليقيض عىل نسبة العجز”، 
مبين�ا أن “الحكوم�ة يج�ب ان ترك�ز 

عىل املرصوفات لالس�تفادة من رواتب 
الجه�ات التي ت�م ايقافها ع�ن العمل 
وخاصة مجال�س املحافظات، ومن ثم 

البح�ث عن مفاصل الدول�ة التي لديها 
مرصوفات مبالغ فيها”.

ولفت اىل أهمية “االس�تفادة من تقليل 
س�ن التقاعد يف دعم املعامل واملصانع 
وإع�ادة تش�غيلها ع�ن طري�ق املبالغ 
املتوفرة من هذا القانون الجديد، حيث 
بإمكان تلك املش�اريع استيعاب مئات 
االالف م�ن العاطل�ن، حي�ث ان توفر 
درجات وظيفية عن طريق تقليل س�ن 

التقاعد اليعد الحل األمثل”.
رضورة  ع�ىل  الجواه�ري  وش�دد 
املناف�ذ  إي�رادات  م�ن  “االس�تفادة 
الحدودية، حي�ث ان املبالغ التي تجبى 
اق�ل م�ن الواق�ع وهن�اك مناف�ذ غر 
خاضع�ة لس�لطة بغ�داد، وبالتايل فأن 
هن�اك مبال�غ كب�رة التدخ�ل ضم�ن 
ميزانية الدولة ويف حال السيطرة عليها 
فإنه�ا ستس�د ج�زءا من العج�ز الذي 

مازال غر معلوم يف موازنة 2020”.

اقرتح عض�و املجل�س االقتص�ادي العراقي غدير 
العط�ار، الي�وم األحد، تخصيص نس�بة من أرباح 
املصانع حن تشغيلها للعاملن فيها بهدف تحفيز 

العمال وتقليص البطالة.
وقال العطار يف بيان إن عىل »الحكومة املقبلة ومن 
أج�ل تحقيق الرفاه االقتص�ادي للمواطنن، يجب 
تخصيص نس�بة من األس�هم يف املصانع العراقية 
الت�ي البد م�ن تفعيله�ا يف املرحل�ة املقبلة«.وبن 
»يتم تخصيص أموال عىل ش�كل أس�هم من أرباح 
املصان�ع للعامل�ن فيها، مم�ا س�يؤدي إىل زيادة 
الوع�ي الجماهري للعم�ل يف مصانع البلد إضافة 

إىل تقليل نسب البطالة«.
وأش�ار العط�ار إىل »رضورة ان تتبن�ى الحكوم�ة 
الجدي�دة أيضاً م�رشوع القروض املي�رسة خالية 
الصغ�رة  املش�اريع  إلقام�ة  املركب�ة  الفوائ�د 
واملتوس�طة يف جميع أنحاء البالد م�ن أجل توفر 
دعامة حقيقّي�ة لالقتصاد الوطن�ي، عىل الصعيد 

املحيل«.

مختص : هناك مقترحات لتحفيز 
العمال وتقليص البطالة

دع�ت وزارة الزراع�ة، االح�د، اىل اس�تثمار االرايض 
الصحراوية بمساحات تزيد عىل مليون دونم، مبينة 

ان ذلك من شأنه تحقيق االمن الغذائي للمواطن.
وقال وزي�ر الزراعة صالح الحس�ني يف بيان »ندعو 
الس�تثمار االرايض الصحراوي�ة يف املج�ال الزراع�ي 
لدعم املنتج املحيل وتشغيل االيدي العاملة واملساهمة 
بتطوير االقتصاد الوطني، من خالل انشاء املشاريع 
الزراعية بمس�احات تزيد عىل مليون دونم كمرحلة 

اوىل«.
واضاف الحس�ني ان »الهدف من املرشوع هو زيادة 
االرايض املزروع�ة باملحاصيل املحلية وتحقيق االمن 
الغذائ�ي للمواطن العراقي فضال عن توفر املنتجات 

الزراعية لسد حاجة السوق املحلية«.
واك�د ان »ه�ذه الخط�وة س�تعزز م�ن النجاح�ات 
انتاجي�ة  وزي�ادة  الزراع�ي  القط�اع  يف  املتحقق�ة 
املحاصيل والوص�ول إىل االكتفاء الذاتي من الحنطة 
ومضاعف�ة املس�احات املزروعة من الش�لب وبذور 

الرتب العليا وبالتعاون مع وزارة املوارد املائية«.

الزراعة تدعو إلى استثمار األراضي 
الصحراوية بمساحات تزيد على 

الرافدين يحدد شروط منح القروض لبناء وترميم الدور السكنية 
أعلن م�رصف الرافدي�ن اليوم 
االحد، ان قروض ال�50 مليون 
إلضاف�ة بن�اء وترمي�م ال�دور 
تمن�������ح  الت�ي  الس�كنية 
للموظف�����ن و 30 ملي�ون 
دينار للمواطن�ن تكون برهن 
امل�����راد  العق����������ار 

ترميمه.
وقال املكتب االعالمي للمرصف 
يف بيان ، ان ضمان منح قروض 
اضافة البناء او الرتميم وتأهيل 
للم���واطنن  الس�كنية  الدور 
تكون بره�ن العق����ار املراد 
لصال�ح  اوتاهيل�ه  ترميم�ه 

املرصف.
واضاف البيان ان قرض اضافة 

البن�اء او تأهي�ل وترميم الدور 
السكنية يبلغ 50 مليون دينار 

للموظف�ن و30 ملي�ون دينار 
للمواطنن.

 مش�را اىل ان ضم�ان القرض 
يك�ون بره�ن العق�ار لصالح 
الدرج�ة االوىل  امل�رصف وم�ن 
عىل ان تغطي قيمته التقديرية 
)مبل�غ القرض +  % 20( اضافة 
بالنس�بة  املوظ�ف  رات�ب  اىل 
م�������ن  للمقت����رض�ن 

املوظفن .
املواطن�ن واملوظف�ن   داعي�ا 
لزي�ارة فروع�����ه يف بغ�داد 
تلك  للتقدي�م عىل  واملحافظات 

القروض.

خمس دول من بينها العراق تستورد الحمضيات من تركيا
الحمضيات  أعلن رئي�س مجل�س 
الوطن�ي بوالي�ة مرس�ن الرتكية، 
كمال قاتش�ماز، األحد، أن خمس 
دول م�ن بينه�ا الع�راق تس�تورد 

الحمضيات من تركيا.
وذكرت وكالة »األناضول« الرتكية 
»حج�م  أن  قاتش�ماز  ع�ن  نق�اًل 
ص�ادرات تركيا م�ن الحمضيات، 
ط�ن،  أل�ف  و230  مليون�ن  بل�غ 
إي�رادات ب��560 مليون  مس�جال 

دوالر، منذ مطلع العام الحايل«.
وأض�اف، أن »الحمضيات تش�كل 
36 باملئ�ة من ص�ادرات تركيا من 
الطازج�ة«،  والفواك�ه  الخض�ار 

مبين�ا أن« 55 باملئ�ة من صادرات 
الحمضي�ات يف الفرتة ب�ن كانون 

الثان�ي، وترشين الثان�ي من العام 
الح�ايل، ذهب�ت إىل رابط�ة ال�دول 

دول  إىل  باملئ�ة  و20  املس�تقلة، 
االتح�اد األوروب�ي، و19 باملئة إىل 

الرشق األوسط«.
وأش�ار قاتش�ماز، إىل أن »غالبي�ة 
روس�يا  إىل  ذهب�ت  الص�ادرات 
وروماني�ا  والع�راق  وأوكراني�ا 
وبولن�دا«، معرب�ا ع�ن »رغبته يف 
ال�رشق  إىل دول  الص�ادرات  رف�ع 

األقىص«.
يذك�ر ان الع�راق يس�تورد الكثر 
م�ن الخ�رض والفواك�ه م�ن دول 
الجوار وخاصة تركيا وإيران، فيما 
تسعى وزارة الزراعة للحد من هذه 
االسترادات عرب دعم املنتج املحيل.
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المراقب العراقي/ متابعة...

كش�فت مص�ادر يف املعارض�ة البحريني�ة ع�ن 
انطالق تظاهرات فجر  اليوم االحد قام بها أهايل 
بل�دات أبو صيب�ع والش�اخورة وكرّان�ة تنديدا 

 بالعدوان الخليفي. 
وبحس�ب املصدر »انطلق أهايل بلدات أبو صيبع 

والشاخورة وكرّانة  بتظاهرات غاضبة«  . 

وأض�اف املص�در، أن »األهايل رفعوا الش�عارات 
الثورّية، تضامًنا مع  األرسى واستمراًرا بالحراك 
الث�ورّي، كم�ا أّكدوا تمّس�كهم بحّق الش�عب  يف 

تقرير مصريه«  . 
وتأتي هذه التظاهرات اس�تعداًدا لعيد الش�هداء 
الذي دّش�نته املعارضة  البحرينّية تحت الش�عار 

املوّحد »إاّل الشهيد«. 

استعدادا لمناسبة »عيد الشهداء« تظاهرات ليلية في عدد من  مناطق البحرين   دولي دوليعربي  عربي 

طهران تواصل محادثاتها مع نيجيريا بشأن الشيخ الزكزاكي 
وطلبة  الجامعات يجددون تضامنهم

طبيبه الخاص يؤكد تعرضه لتسمم حاد

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�ر كريس�توفر هيلمان الكات�ب يف مجلة 
فورب�س أّن االس�تثمار يف  رشك�ة »أرامك�و« 

الس�عودية مح�اط بمخاط�ر كب�رية تعرفها 
الدول  والرشكات االس�تثمارية، وهي الس�بب 
ال�ذي قد يجعله�ا تمتنع عن  االس�تثمار فيها 

بالحماسة التي تتوقعها الرياض . 
وأض�اف الكاتب، ملجل�ة »فورب�س« وتابعته 
ه الصناعات اليوم  »املراقب العراقي« أّن   «توجُّ
إىل اس�تخدام الطاقة البديلة والنظيفة سوف 
 يجعل مس�تقبل االس�تثمار يف قط�اع النفط 
مخاط�رة عالي�ة، باإلضافة  إىل غي�اب البيئة 
االس�تثمارية اآلمنة يف السعودية، خاصًة بعد 
إلقاء  ويل العهد السعودي القبض عىل عرشات 
الس�عوديني  واملس�تثمرين،  امللياردي�رات 
مس�وغات  أي  دون  الس�جن  يف  ووضعه�م 
قانوني�ة،  وم�ن ثّم الحص�ول عىل تس�ويات 

دون  أي  منه�م   دوالر  ملي�ار   100 بقيم�ة  
إجراءات قانونية ع�ىل اإلطالق، ومن الصعب 
تدف�ق رأس املال  األجنبي إىل بيئة اس�تثمارية 
ال ُيعاَم�ل فيه�ا بش�كل جيد ويحمي�ه حكم 

 القانون«  . 
ورأى الكات�ب أّن« انتهاكات حقوق اإلنس�ان 
قد تمنع املستثمرين من  االستثمار يف آرامكو، 
حي�ث م�ا ت�زال تداعي�ات مقت�ل الصحف�ي 
 الس�عودي جمال خاش�قجي ، الذي ُقتل عام 
2018 يف قنصلية بالده  يف إسطنبول، حارضة 
إىل اليوم، ومن غ�ري املعقول االقتناع بأداء  ويل 
العهد الس�عودي يف هذا املج�ال بمجرد منحه 
مس�احة أكر  للحريات، وهو يعتقل عدداً من 

الناشطات الحقوقيات«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيف�ة »نيويورك تايمز« إن�ه ىف الوقت الذى عملت 

في�ه  الس�لطات الفيدرالي�ة األمريكي�ة لجم�ع األدلة 
املتعلق�ة بحادث إطالق  النار ىف قاعدة بينس�اكوال 

العس�كرية بوالي�ة فلوري�دا، ظه�رت تفاصيل 
 جدي�دة حول منف�ذ الهج�وم، وه�و متدرب 

سعودي ش�اهد عىل ما يبدو  مقاطع فيديو 
لحوادث إطالق نار جماعي ىف حفل عش�اء 

ىف الليلة  السابقة للهجوم . 
ونقلت نيويورك تايمز عن ش�خص مطلع 

عىل التحقيقات قول�ه إنه  قبل عدة أيام من 
حادث إطالق النار بالقاعدة التابعة للبحرية 

 األمريكي�ة زار منف�ذ الهج�وم ومع�ه ثالث�ة 

آخرون من املتدربني  العسكريني نيويورك، وشملت الزيارة عدة متاحف 
ومركز روكفيلر . 

ويسعى املحققون لتحديد ما إذا كانت زيارة نيويورك 
جزءا من  جولة سياحية، فعادة ما يحصل الطالب 
األجان�ب عىل رح�الت  ترفيهي�ة، أم�ا أن هناك 
دواف�ع أخرى له�ا ويأملون أيض�ا معرفة ما 
إذا  كان�ت املجموعة قد التقت بآخرين خالل 

الرحلة . 
وق�ال مس�ؤول أمريك�ي رفيع املس�توى 
ل�م يكش�ف عن هويت�ه ألنه لي�س  مخول 
بالح�دث عن نتائ�ج املحققني، إن املس�لح 
البال�غ من العمر 21  عاما، لم يكن لديه عىل 

ما ببدو روابط بأي جماعات إرهابية دولية . 

تايمز: منفذ هجوم فلوريدا شاهد مقاطع فيديو  نيويورك 
إلطالق النار  الجماعي

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
عس�كريني   4 مجهول�ون  مس�لحون  قت�ل 
مرصي�ني، عىل األقل، صباح  األحد، يف محافظة 

شمال سيناء رشقيَّ البالد . 
ونقلت صحيفة »العرب�ي الجديد« عن مصادر 
»املراق�ب  عي�ان،  وتابعته�ا  وش�هود  قبلي�ة 
العراق�ي« أن »ع�رشات االنفج�ارات ُس�معت 
يف  مدين�ة رف�ح وأط�راف مدينة الش�يخ زويد 
املتاخم�ة لرف�ح، عىل مواق�ع  وكمائ�ن لألمن 

املرصي«. 

أن »املس�لحني حاول�وا  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
اقتحام موقع األحراش  العسكري التابع لألمن 
املركزي يف مدينة رفح، والذي تعرض  لهجمات 

عدة خالل األيام املاضية«. 
وأشارت إىل أن »املسلحني هاجموا كمائن أخرى 
عدة بشكل  متزامن، فيما فجروا آلية عسكرية 

للجيش املرصي يف مدينة الشيخ  زويد«. 
وأكدت الصحيفة أن »جثث 4 عسكريني بينهم 
ضاب�ط وصل�ت إىل  املستش�فى صب�اح الي�وم 

نتيجة هجمات رفح والشيخ زويد«  . 

وأضاف�ت املصادر ذاتها أن�ه »باإلضافة للقتىل 
وصلت عدة إصاب�ات  بينها إصابات خطرية إىل 

املستشفى نتيجة الهجمات«  . 
ومن�ذ أيلول 2013، تش�ن قوات مش�ركة من 
الجي�ش والرشطة، حملة  موس�عة عىل ش�به 
جزي�رة س�يناء، هدمت خاللها مئ�ات املنازل، 
وت�م  تهج�ري غالبية س�كانها، واعتق�ل املئات 
م�ن أبن�اء املحافظ�ة الحدودي�ة،  فيم�ا قتلت 
الجماعات املس�لحة املئات من عنارص الجيش 

والرشطة . 

الجديد: مقتل 4 عسكريين مصريين في هجوم مسلح بسيناء العربي 

فوربس: االستثمار في شركة »أرامكو« السعودية محاط  مجلة 
 بمخاطر كبيرة

المراقب العراقي/ متابعة... 
أعلن سمري الخطيب انسحابه من الرشح لرئاسة 
الحكومة اللبنانية،  مبينا أن هناك نيةلدعم ترشيح 

سعد الحريري للمنصب . 
وقال الخطيب، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »مفت�ي  الجمهوري�ة اللبنانيةأبلغن�ي أنه يدعم 

ترشح سعد الحريري لرئاسة  الحكومة املقبلة«. 
وأض�اف »س�أتوجه إىل بيت الوس�ط لالجتماع مع 
س�عد الحري�ري  وإبالغه بق�رار الطائفة الس�نية 
التوافق عىل اس�مه لتش�كيل الحكوم�ة  الجديدة«، 
مبينا أن »الحريريهو من س�ماني لتشكيل حكومة 
جدي�دة،  وأن�ا له ش�اكر ع�ىل ه�ذه الثق�ة الغالية 

بالنسبة يل«. 
واس�تقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الش�يخ عبد 
اللطيف دريان يف  دار الفتوى س�مري الخطيب الذي 
قال بعد اللقاء: »ترشفنا بلقاء  سماحته واستمعنا 
إىل آرائ�ه وإرش�اداته وتوجيهات�ه وحكمته يف هذه 
 املرحل�ة الصعبة الت�ي يمر بها لبن�ان، وتم التأكيد 
خ�الل اللق�اء عىل  تعزي�ز وح�دة الص�ف الوطني 
واإلسالمي، وصاحب السماحة له  مواقفه الوطنية 
الجامعة الهادفة إىل بناء دولة القانون واملؤسسات 
 الت�ي نح�رص عليها وعىل أبن�اء الش�عب اللبناني 

األساس يف كل ما  نسعى إىل عمله والقيام به«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد نارص العاطفي 
أن ق�وات الجي�ش  واللج�ان الش�عبية يف جبه�ات 
الح�دود تقُف عىل مش�ارف م�دن ك�رى  ومناطَق 

حيوية سعودية. 
وأض�اف وزير الدفاع يف حوار مع صحيفة املس�رية 
َ اليوم،  وتابعته »املراقب العراقي« أن »الق��وات 

ُنرشرِ
املس�لحة ال زال�ت عن�د  وعيدها يف ما يُخ�صُّ العدوَّ 

اإلماراتي ونرصد عن كثب نشاطه  التآمري«  . 
وأوض�ح الل�واء العاطف�ي، أن »الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية يقفون عىل  أهبة الُجهوزية واالس�تعداد 
القتايل أكثر بكثري من مرحلة ما قبل  تقديم مبادرة 

الرئي�س املش�اط الت�ي انطلق�ت م�ن موق�ع 
القوة.. مؤكداً   “أن زم�ام املبادرة يف املعركة 

الهجومية بأيدينا وليس بأيديهم«. 
وأّك�د أن »م�ن مصلحة الع�دو القبول 

دوَل  مح�ذراً  املب�ادرة..  بمضام�ني 
 الع�دوان أنه�ا س�تندم كث�رياً إذا لم 

تستغل الفرصة«  . 
وكش�ف وزي�ر الدف�اع أن »القوات 
املس�لحة اس�تكملت ك��ل جوان�ب 
 البناء العس�كري التي تؤهلها لشن 

هج�وم اس�راتيجي ي�ؤدي إىل ش�ل 
امت�الك  إىل  مش�رياً  الع�دو«،   ق�درات 

القدرات التس�ليحية الجديدة  واملتطورة 
التي س�تثلُج صدور اليمنيني وترعُب قوى 

الرش  والعدوان«  . 
وأشار اللواء العاطفي إىل أن »الصناعات العسكرية 

اليمنية تميض  يف س�باق مع الزمن إىل درجة مذهلة 

ومس�توى ال يقارن حتى مع  الدول التي سبقتنا يف 
هذا املجال بعرشات السنني، وبخراٍت  وكوادَر فنيٍة 

يمنية خالصة«. 
وقال »الصناعة الحربية اليمنية قد أنجزت تقنيات 
حديثة أكثر تط�وراً  مما يعتقده العدو، وقادرة عىل 

كبح جماح طريانه الحربي بقوة  واقتدار«. 
البحري�ة  »الق�وات  أن  العاطف�ي،  واس�تطرد 
اليمني�ة وصل�ت إىل مرحل�ة  تمّكنه�ا م�ن القي�ام 
بمهامه�ا بكفاءة عالي�ة وحماية املي�اه اإلقليمية 

حل  ا لس�و ا ليمني�ة  و ا

بتفوق«، الفتاً إىل أنها »يف أعىل مستويات  الجاهزية 
وتمتل�ك م�ن األس�لحة واملنظوم�ات م�ا يجعله�ا 
ق�وة بحرية  فاعل�ة جنوب البح�ر األحمر واملنطقة 

عموماً«  . 
وح�ول عملي�اترِ الدفاع�ات الجوية األخ�رية، قال 
وزي�ر الدف�اع: “س�يتم  اإلع�الن قريباً عن الس�الح 
الذي أسقط عدداً من الطائرات مؤخراً،  وهو يمتلك 
ق�دراٍت عىل تحييد س�الح الجو املعادي.. َوس�يأتي 
الي�وم  الذي نعل�ُن فيه ب�أن أجواَء اليم�ن أصبحت 

محرّمًة عىل طريان  العدوان«. 
وأش�ار وزير الدفاع إىل أن »العدو الصهيوني شارك 
وم�ا يزال يف  الع�دوان عىل اليمن من�ذ اليوم األول«، 
متوعداً بالثأر قائالً “نمتلك  بنَك أهداف عسكرية 
بحري�ة وبرية للع�دو اإلرسائي�ي ولن نردد 
ثانيًة  واحدًة يف تدمريها إذا اتخذت القياَدُة 

القراَر«. 
وجّدد وزي�ُر الدف�اع الدع�وَة للنظام 
الس�وداني برسعة س�حب ق��واته 
 املش�اركة يف الع�دوان ع�ىل اليم�ن 
قب�ل فوات األوان.. محذراً من مغبة 

 استمرارها يف التحالف . 
»دوَل  إن  العاطف�ي  الل�واء  وق�ال 
الع�دوان غ�رُي صادقة فيم�ا يُخصُّ 
 الس�الم واملب�ادرات والح�وارات ه�ي 
إلقامة الُحج�َّة لكن إذا اس�تمر  العدوان 

والحصار فلن نقَف مكتويف األيدي«. 
وكان نائ�ب مدير مكتب رئاس�ة الجمهورية 
اليمني س�ليم املغلس، قال  إن مس�تقبل اليمن ال 
يتحدد من قبل واش�نطن والري�اض وأبو ظبي، بل 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث باس�م الخارجية االيرانية عباس 
موس�وي أن مس�اعد  الرئيس االيراني للشؤون 
االقتصادية محمد نهاوندي�ان اجرى محادثات 
 مع الرئي�س النيجريي محمدو بوهاري بش�ان 
الش�يخ إبراهي�م الزكزاك�ي،  حي�ث يأت�ي ذلك 
يف وق�ت يس�تمر فيه طلب�ة جامع�ات طهران 
باالس�تمرار  بتنظي�م الوقف�ات التضامنية مع 

الشيخ الزكزاكي. 
ويؤكد الطبيب املعالج للشيخ الزكزاكي أن بقاء 
س�ماحة الشيخ عىل  قيد الحياة »معجزة« نظرا 

لحاالت التسمم الشديدة التي اصيب بها. 
وافاد املتحدث باس�م الخارجية االيرانية عباس 
موسوي ردا عىل  س�ؤال للصحفيني حول وضع 
الش�يخ إبراهيم زكراكي بان اللقاء  األخري الذي 
اجراه مساعد الرئيس االيراني محمد نهاونديان 
م�ع  الرئي�س النيج�ريي بوهاري ع�ىل هامش 
منتدى الدول املصدرة للغاز  يف غينيا االس�توائية 
العالق�ات  القضاي�ا يف حق�ل  تن�اول مختل�ف 
 االقتصادية والتطورات االقليمة والدولية وكذلك 

قضية الش�يخ إبراهيم  زكزاكي«  . 
وذلك اىل جانب اس�تمرار اللق�اءات واالتصاالت 
واج�راء  أبوج�ا  لطه�ران  م�ع  الدبلوماس�ية 
مباحث�ات ح�ول دع�م الجمهورية االس�المية 

االيرانية  لحل هذه املشلكة .  
واضاف »نأمل بان تسهم املشاورات واملتابعات 
الجاري�ة م�ع  الحكوم�ة النيجريي�ة يف االرساع 

بتسوية هذه القضية .  

للش�ؤون  االيران�ي  الرئي�س  نائ�ب  والتق�ى 
االقتصادي�ة محم�د نهاوندي�ان،  ال�ذي ي�زور 
عاصم�ة كيني�ا االس�توائية ماالب�و ، لحض�ور 
القمة الخامس�ة  لل�دول املصدرة للغ�از، التقى 

الرئي�س النيج�ريي محم�دو بوه�اري الجمعة 
 املاضية واجرى معه جولة من املباحثات . 

ويف سياق متصل يستمر طلبة جامعات طهران 
االح�د وللي�وم الثاني  عىل الت�وايل بتنظيم وقفة 

تضامنية امام مبن�ى وزارة الخارجية  االيرانية 
تضامن�ا م�ع الش�يخ ابراهي�م زكزاك�ي زعيم 

الحركة االس�المية  يف نيجرييا . 
الوقف�ة  ه�ذه  يف  الجامعي�ني  الط�الب  ورف�ع 

وزارة  تطال�ب  مس�ؤويل  الفت�ات  التضامني�ة 
الخارجية االيرانية ببذل الجهود من اجل االفراج 
 عن الش�يخ زكزاك�ي ال�ذي تعتقله الس�لطات 

النيجريي�ة . 

وردد املشاركون يف الوقفة التضامنية، شعارات 
»اطلقوا رساح  خميني إفريقيا« »الدبلوماس�ية 
الضعيفة قاتل الش�يخ الرشيف«،   «وجه الشيخ 
الدبلوماس�ية«،  ه�ي  ه�ذه  مكدوم�ا،  أصب�ح 
للق�رآن«،  »املس�اومة م�ع  املس�تكر، خيان�ة 
»زكزاك�ي زكزاكي، الله يحفظك«،   «هيهات منا 
الذل�ة«، مطالبني ح�كام نيجريي�ا باالفراج عن 

الشيخ  زكزاكي بأرسع وقت ممكن . 
وكان�ت الحركة اإلس�المية يف نيجرييا قد نددت 
ی�وم الجمع�ة بنق�ل  زعيمه�ا الش�يخ إبراهيم 
زكزاك�ي وزوجته إىل الس�جن املرك�زي  بمدينة 
كادونا وفق ما أمرت به املحكمة العليا يف الوالية 

خالل  جلسة محاكمة عقدت يوم الخميس. 
م�ن جه�ة أخ�رى اعتر طبي�ب زعي�م الحركة 
االس�المية يف نيجرييا  الش�يخ ابراهيم زكزاكي، 
بقاء الش�يخ زكزاك�ي عىل قيد الحي�اة معجزة 
 نظرا لحاالت التس�مم الش�ديدة التي اصيب بها 

وكان يف حاجة لعالج  عاجل . 
وخ�الل مؤتمر صحف�ي عقد الي�وم يف طهران 
بعن�وان »عام رابع عىل  جريم�ة زاريا واملطالبة 
باالف�راج ع�ن الش�يخ زكزاك�ي« وال�ذي اقيم 
 بحضور كريمة الشيخ زكزاكي سهيال زكزاكي، 
قال ن�ارص عمر  صافر الطبيب املعالج للش�يخ 
زكزاكي، انه ومنذ كانون األول عام   2015 وبعد 
هجوم الجي�ش النيجريي عىل حس�ينية »بقية 
الل�ه )عج(«  تعرضت صحة الش�يخ زكزاكي اىل 
مخاطر ش�ديدة وكان من املفرض  ان يعالج يف 

الهند اال ان ذلك لم يحصل لالسف. 

سمير الخطيب ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

وزير الدفاع اليمني: نقُف على مشارف مدن سعودية كبرى 
ونرصد  نشاط اإلمارات التآمري بدقة
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من أك�ر أهداف بريطانيا باالمس وامريكا اليوم، هو دق  إس�فني 
ب�ني ايران والع�راق، واس�تخدام كل االمكانيات املتوف�رة  لديهما، 
للحيلول�ة دون ح�دوث ادن�ى تقارب، حت�ى يف ح�دوده  الدنيا بني 
الش�عبني االيران�ي والعراق�ي. من�ذ نهاي�ة الحرب  العاملي�ة االوىل 
وحت�ى اليوم دأب�ت بريطانيا وامريكا، عىل  اقام�ت انظمة قومية 
متطرف�ة يف الع�راق وايران، تتبنى خطابا  ش�وفينيا عنرصيا، ضد 
الع�رب يف ايران وض�د االيرانيني يف  العراق، فحاول�ت زرع االحقاد 
بني العراقيني وااليرانيني، يف  خدمة واضحة فاضحة للمس�تعمر ، 
حت�ى وص�ل االمر اىل ان  ش�ن الطاغية صدام حرب�ا عبثية مدمرة 
ض�د ايران، بتحريض  امريكي »ارسائييل« وس�عودي واضح، وهو 
م�ا اعرتف به  الطاغية فيما بعد. محاوالت امريكا املس�تميتة ملنع 
اي تقارب  بني ايران والعراق، تنبع من خشيتها من القوة الكامنة 
يف  هذين البلدين يف حال وجدت االرضية املناسبة للظهور،  فالبلدان 
غني�ان بالثروات الطبعية ويف مقدمته�ا النفط ،  وتربطهما حدود 
مش�رتكة طويلة، وعالقات ضاربة يف اعم�اق  التاريخ، واالهم من 
كل ه�ذا وذاك االوارص الديني�ة املس�تحكمة  التي ترب�ط االيرانيني 
بالعراقي�ني، باالضاف�ة اىل العتبات  املقدس�ة يف البلدين والحوزات 
العلمي�ة ومراجع الدين  والش�عائر الحس�ينية ويف مقدمتها زيارة 
االربع�ني، كله�ا  عنارص ق�وة يمكن يف ح�ال توظيفه�ا ان تحول 
ايران والع�راق  اىل »عمالق« يفرض نفس�ه كرقم صعب يف االقليم 
والعالم،  سياس�يا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى عسكريا. 
انتصار  الثورة االس�المية يف ايران، وسقوط طاغية بغداد، ساهما 
يف  توفري االرضية لنهوض »العمالق االيراني العراقي«، بعد ان  ازاح 
الش�عبان االيراني والعراق�ي كل العقبات التي كان�ت تحول  دون 
تقاربهم�ا واالنتقال بعنارص القوة املوجودة يف العالقة  بينهما من 
الق�وة اىل الفعل، وبانت مفاعيل هذا االنتقال يف  وقوف ايران باملال 
والرجال والس�الح اىل جانب الش�عب  العراقي عندما تعرض لغزو 
جحاف�ل الظ�الم الوهابية املدعومة  م�ن ايتام النظ�ام الصدامي، 
وب�إرشاف امريكي »ارسائييل«  س�عودي واضح. ال يحتاج املرء ان 
يكون خبريا بالسياسية  وضليعا يف التحليالت االسرتاتيجية، ليدرك 
اهداف اللعبة التي  تجري يف العراق حاليا، واملتمثلة بركوب الثالثي 
االمريكي   «االرسائييل« الس�عودي موجة االحتجاجات الش�عبية، 
عر  تجنيد مرتزقة الس�فارات والبعثي�ة والدواعش وبعض املغرر 
 بهم، لرفع ذات الش�عارات البعثية الداعشية العنرصية  والطائفية 
املق�ززة، والقي�ام بس�لوكيات اجرامي�ة، تج�اوزت كل  الخطوط 
الحم�راء للش�عب العراقي ، مثل االس�اءة اىل االس�الم  والش�عائر 
الحس�ينية واىل مراج�ع الدي�ن واالعت�داء ع�ىل  املتظاهرين وقتل 
ابط�ال الحش�د الش�عبي وارضام النار يف  االرضح�ة والقنصليات 
االيراني�ة، فه�دف اللعب�ة واضح، وهو  دق إس�فني بني الش�عبني 
االيراني والعراقي، ومنع اي تقارب  بينهما، خدمة ملصالح الثالثي 
املش�ؤوم. التحال�ف الثالث�ي  البائس، م�ا ارسع ما فضح نفس�ه 
ومخطط�ه ، عندم�ا دس  مرتزقت�ه ب�ني املتظاهرين الس�لميني، 
ورفعهم ش�عار »ايران  بره بره«!،  عندما استقبل العراقيون نحو 
5 مالي�ني زائ�ر  ايراني عىل مدى 20 يوما، فبات�وا يف بيوتهم واكلوا 
من عىل  موائدهم، ولم ير االيرانيون من العراقيني اال كرم الضيافة 
 وحفاوة االستقبال، لم تسجل اي حادثة خالل زيارة االربعني  رغم 
توافد نحو 20 مليون زائر عراقي وايراني ومن جنسيات  اخرى اىل 
كربالء املقدس�ة. ُترى من اين جاء شعار »ايران  بره بره« اذا؟، انه 
ش�عار مرتزقة التحالف االمريكي   «االرسائييل« السعودي البائس. 
رغ�م كل الحاقدين م�ن   «دواعش« وبعثيني ومرتزقة الس�فارات، 
ف�إن »العم�الق  االيران�ي العراق�ي« لن يع�ود اىل ُقمق�م االنظمة 
الشوفينية  والعنرصية الحاقدة مطايا الغرب وامريكا مرة اخرى، 
وس�يقر  كل احالمهم، واعادة الزمن اىل الوراء، فالحسني وكربالء 

 ربطا االيرانيني والعراقيني بوشائج أقوى من الدم   . 

العمالق اإليراني العراقي 
لن يعود إلى الُقمقم

منيبالسائح

،،

،،

بقلم/ جورج حداد ...
ومنذ نهاية الحرب الكورية يف 1952 تمارس 
ام�ريكا  وحلفاؤه�ا سياس�ة ش�ديدة العداء 
ال مثي�ل لها ضد كوريا  الش�مالية، سياس�يا 
ومالي�ا واقتصاديا وتجاريا وعس�كريا، فكل 
 يشء حرفي�ا ه�و ممن�وع م�ن واىل كوري�ا 
الشمالية، ولم يبق  س�وى الهواء لم تستطع 
الش�ماليني،  الكوري�ني  ام�ريكا منع�ه ع�ن 
 وربم�ا ه�ي تح�اول ذل�ك ولكنها ل�م تنجح 
بع�د. وتنفق ام�ريكا  مليارات ال�دوالرات عىل 
ش�بكات املخابرات واجهزة  الروباغندا التي 
يضج به�ا االثري ليال ونهارا الرهاب الش�عب 
 الكوري الش�مايل ولتقويض نظ�ام الحكم يف 
كوريا الش�مالية.  وم�ع كل ذلك ف�إن كوريا 
الش�مالية، بش�عبها الصغ�ري والفقري  والذي 
يعيش عىل حافة املجاعة ونظامها السيايس 
املع�زول  تمام�ا ع�ن العالم، ال ت�زال صامدة 
بوج�ه حملة العداء الش�ديد  املوجهة ضدها، 
ال بل انها أصبحت هي نفس�ها تشكل تهديدا 
 لي�س فقط اىل جمي�ع الق�وات املعادية التي 
تطوقه�ا تماما بل  وتهديدا صاروخيا � نوويا 
اىل الواليات املتح�دة االمريكية  ذاتها ويف عقر 
دارها. وربما ان الصواريخ الباليستية حاملة 
 الرؤوس النووية الكورية الش�مالية ليس�ت 
عالي�ة الدق�ة اىل  درجة ان تس�تطيع الدخول 
من احدى نوافذ البيت االبيض  لتصيب املكتب 
البيض�اوي لرتامب، ولكن ام�ريكا هي كبرية 
 لدرج�ة ان الص�اروخ الباليس�تي اينما يقع 
س�يصيب مقاتال. وهذا  هو اآلن سبب اضايف 

للهسترييا االمريكية ضد كوريا  الشمالية . 
وق�د مارس�ت أم�ريكا كل اش�كال الضغوط 
والتأث�ريات االلتفافية  والوع�ود الُخلّبية من 
أج�ل عق�د قمة امريكي�ة � كورية ش�مالية. 
 وفعال اجتمع دونالد ترامب مع كيم يونغ أون 
يف س�نغافورة  يف 12 حزي�ران 1918. واعتر 
دونالد ترامب ذلك »انتصارا  تاريخيا« له. وقد 
أملت االدارة االمريكية ان تبدأ كوريا  الشمالية 
بالتخ�يل عن برنامجه�ا الصاروخي النووي، 
مقابل  وعود � مجرد وعود � برفع العقوبات 
عنها. وبالفعل قامت  كوريا الشمالية بتدمري 
احد مقرات تجاربها النووية، كبادرة  حس�ن 
نية، اال أنه�ا طالبت برفع جمي�ع العقوبات 
عنه�ا كخط�وة  رشطية مس�بقة للرشوع يف 
بحث مس�ألة إخالء ش�به الجزي�رة  الكورية 

ومحيطها من السالح النووي   . 
ولتذليل العقبات، والستدراج كوريا الشمالية 

اىل الفخ  االمريك�ي، عقدت القمة االمريكية � 
الكورية الش�مالية الثانية  يف هانوي بفيتنام 
. ولك�ن بالرغم من املجامالت بني  الرئيس�ني 
ف�إن اللق�اء بينهما ل�م يدم أكثر من س�اعة 
فش�ل خاللها  ترامب يف الوص�ول اىل مبتغاه، 
و«ن�ي« الرئيس�ان حت�ى  حض�ور الغ�داء 

الروتوكويل املشرتك الذي كان قد أعد لهما . 
وأخريًا، ف�إن الرئيس االمريك�ي ترامب، بكل 
عظمته وكريائ�ه   «تنازل« وذهب اىل الحدود 
الكوري�ة يف حزي�ران 1919،  ليجتم�ع م�ع 
الرئيس الكوري الش�مايل الشاب � عىل الخط 
 الحربي الفاصل ب�ني الكوريتني، بل وليجتاز 
الخ�ط الفاص�ل  ويقف بقامت�ه وهيبته عىل 
االرض الكوري�ة الش�مالية. وم�ع  ذلك، فإن 
كل ه�ذا التواضع املرسحي ل�م يقنع القيادة 
الكورية  الش�مالية يف ان تتزحزح ولو شعرة 
واحدة عن موقفه�ا  املبدئي: اوال رفع جميع 
العقوبات وفك الحص�ار االمريكي  تماما عن 
كوري�ا الش�مالية، قب�ل ال�رشوع يف البح�ث 

يف   «تنظي�ف« ش�به الجزيرة الكورية ش�ماال 
وجنوبا من االسلحة  النووية . 

م�ا ه�ي الوضعي�ة االن؟يف غضون االش�هر 
الش�مالية  بن�ت  كوري�ا  املاضي�ة  القليل�ة 
الع�رشات من املنص�ات الباطوني�ة الجديدة 
 الط�الق الصواريخ عابرة القارات التي يمكن 
منه�ا اطالق  الصواريخ م�ن قواعد متحركة. 
وتتس�ع كل منصة عرشات  االمت�ار من اجل 
تغيري زاوية االط�الق للتضليل والتمويه، مما 
 يزي�د يف صعوب�ة اكتش�اف موق�ع االطالق. 
ويف 30 ترشي�ن  الثان�ي املايض اج�رت كوريا 
الش�مالية تجربة لصاروخ  باليس�تي ضخم 
عاب�ر للقارات م�ن طراز »هواس�ون � 15«. 
 ويرتف�ع ه�ذا الص�اروخ اىل عل�و 4475 كلم 
ويق�ول الخ�راء  االمريكي�ون واليابانيون ان 
مداه ي�رتاوح بني 950 كلم  و13.000 كلم اي 
ان�ه يمكن ان يصب حممه يف اليابان او يف  اي 
دولة ناتوية معادي�ة او يف االرايض االمريكية 
ذاته�ا )اي  ان�ه يعم�ل »ديليف�ريي« حس�ب 

متطلبات الزبائن(. وقد سقط هذا  الصاروخ 
التجريب�ي يف البح�ر ع�ىل بع�د 250 كلم من 
الجزي�رة  الياباني�ة. وق�د س�خر ش�ينزوآبي 
رئيس الوزراء الياباني من  هذه التجربة وقال 
»ان�ه مج�رد صاروخ باليس�تي«. ف�رد عليه 
 الناطق باس�م الخارجية الكورية الش�مالية 
بالق�ول »ان ش�ينزو  اب�ي ه�و غب�ي وق�زم 
س�يايس« وانه قد يأتي يوم يجرب  بامللموس 

ما هو هذا الصاروخ . 
ويف ه�ذا الوقت تنش�أ أزمة دبلوماس�ية بني 
الواليات املتحدة  االمريكية وكوريا الجنوبية، 
الن ادارة ترامب تطالب كوريا  الجنوبية برفع 
مس�اهمتها يف نفقات القوات االمريكية عىل 
 االرايض الكوري�ة ويف البح�ار املحيط�ة به�ا 
م�ن 1 ملي�ار دوالر  اىل 5 ملي�ار دوالر دفع�ة 
واح�دة. ويف املباحث�ات ب�ني الطرفني  وافقت 
كوريا الجنوبية عىل زيادة املبلغ بنس�بة %8. 
ورد  الط�رف االمريكي بأن كوريا الجنوبية ال 
تسهم بقسط »عادل«  يف النفقات العسكرية 

االمريكية يف كوريا. وانسحب الوفد  االمريكي 
م�ن املباحث�ات الثنائي�ة ب�ني الطرفني حول 

املوضوع . 
ويب�دو بوض�وح للمراقب�ني انه يف سياس�ة 
العداء الشديد  والضغط الهائل الذي مارسته 
وتمارسه امريكا ضد كوريا  الشمالية، كانت 
تعتقد ان كوريا الشمالية ستكون »الخارصة 
 الرخوة« للعدو االكر: الصني الشعبية. ولكن 
الواق�ع  امللموس بنّي انه بفضل قوة ش�كيمة 
الش�عب الك�وري  وتصميم�ه ع�ىل تحري�ر 
بالده م�ن االحتالل االمريك�ي واعادة  وحدته 
القومي�ة وتوحي�د اراضي�ه، وبفض�ل الدعم 
واملساندة من  قبل الصني وروسيا، فإن كوريا 
الش�مالية تحولت اىل درع  مت�ني للصني واىل 
حرب�ة حقيقية ليس فقط يف خارصة القوات 
 واالس�اطيل االمريكية يف ال�رشق االقىص ويف 
خ�ارصة اليابان  ودول الناتو املوالية المريكا، 
بل واىل حربة يف خارصة  امريكا ذاتها ويف عقر 

دارها . 

كوريا الشمالية تستأنف تسلَُّحها وأميركا تبتز كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية هي بلد صغير نسبًيا ال يتجاوز عدد سكانه   25 مليون نسمة ومساحته 120.000 كم2 )للمقارنة: 
مساحة  سوريا تبلغ 185.000 كم2( ولكوريا حدود مع دولة صديقة  في الشمال هي الصين وشريط حدودي 
ضيق جدا مع روسيا  في أقصى الشمال الشرقي. وهي مطوقة من الجنوب )كوريا  الجنوبية( ومن الشرق )بحر 
اليابان( ومن الغرب )خليج  كوريا والبحر االصفر( حيث تحتشد حول كوريا الشمالية من  ثالث جهات االساطيل 

والقواعد العسكرية االميركية والكورية  الجنوبية واليابانية . 

بقلم/ محمود الهاشمي
األرقام التي يتداولها اإلعالم ومعه املسؤولون 
أن تع�داد  الق�وات االمني�ة ب�كل تش�كيالتها 
يتجاوز املليون مقات�ل ،ويف  مختلف الصنوف  

!! 
هذا الرقم وفقا للخراء العسكريني اليحتاجه 
العراق طبقا إىل  مس�احة البلد وعدد س�كانه 

ويق�درون الحاج�ة إىل )٦00( أل�ف  فق�ط .  
نحن م�ن جانبن�ا -كعراقيني -نق�ول البأس 

أن يك�ون هذا الع�دد  ،نظرا للظ�روف االمنية 
والتحديات التي يمر بها البلد  ،والنأس�ف عىل 
حج�م املبالغ املرصودة ،من رواتب وإس�كان 
 وتس�ليح وإطع�ام وغريه�ا باإلنف�اق ع�ىل 
هذه املؤسس�ة ،مادامت  تق�وم بمهمة حفظ 
األم�ن وحماية الحدود وامل�ال العام والخاص 

 باإلضافة اىل األهم )أرواح املواطنني(  !! 
املرجعية يف الخطبة األخرية أكدت عىل رضورة 
مس�اندة  الق�وات االمنية وتعزي�ز معنوياتها 
وتش�جيعها ،ونعتقدأن  االعالم العراقي طاملا 

غط�ى الكثري م�ن انتصاراتهم ع�ىل  اإلرهاب 
ودعم مواقفهم البطولية ،وأوضحت املرجعية 
ب�ذات  الخطبة أنه )ال غنى عن هؤالء األعزة(! 
لك�ن يف نفس الوقت  أوضحت املرجعية نقطة 
مهم�ة )وق�د الح�ظ الجميع ماح�ل  ببعض 
املناط�ق)ذي ق�ار ( مل�ا ل�م تس�تطع القوات 
االمني�ة القيام  بم�ا يتوقع منه�ا ،اىل أن هبَّ 
رجال العشائر الكرام فقاموا بدور  مشهود يف 

حماية السلم األهيل ومنع الفوىض والخراب
ه�ذا يعني أن القوات االمنية لم تقم بالواجب 

املكلفة به ،وان   )العشائر (هي من تولت )هذا 
الواج�ب (!! يف ذات الوق�ت فإن  ه�ذه القوات 
تركت وأجبها يف املوص�ل فدخل داعش وفعل 
 مافعل من استباحة األرض واألرواح والعرض 

واملال واآلثار  واملراقد وغريها !!  
باألم�س كانت هناك مع�ارك تدور عند جرس 
السنك وصوال اىل  جرس الجمهورية فالخالني 
،وه�ذه املعارك انطلقت عند  الس�اعة الثامنة 
مس�اء وانتهت عند الساعة الخامسة صباحا 
 وكانت الضحايا بالعرشات مابني املتظاهرين 

والقوات االمنية  نفس�ها ،ويؤكد بيان القوات 
االمنية أن أربع س�يارات قدمت  عند الس�اعة 
)مع�ارك(  يف  واش�تبكت  والنص�ف  الثامن�ة 

وووالخ
لم تعل�ن القوات االمنية عن مرتكبي عمليات 
قتل املتظاهرين  واكتفت بتس�ميتهم )جهات 
مس�لحة(  !! إن ماج�رى م�ن ح�دث يف  مركز 
العاصم�ة بغداد ،ووس�ط املئات م�ن القوات 
املراقب�ة  االمني�ة  والع�رشات م�ن كام�رات 
وأصوات الرص�اص مألت  ج�وف الليل ،فيما 

تتصاعد ألس�نة النار والدخان باملنطقة ،فهل 
 يمك�ن أن تكتف�ي الق�وات االمني�ة بالق�ول 

ب)تشكيل لجنة ملتابعة  الحدث (!!؟
الغريب ان ابناء العشائر بدأوا بتشكيل أفواج 
فيما بينه�م  وتوزيع الواجب�ات للحفاظ عىل 
مدنه�م يف محافظ�ات الب�رصة  والنارصي�ة 

وكربالء والنجف وغريها !!  
الس�ؤال ؛-ما صالحية رجل العشرية يف اتخاذ 
اي اجراء س�واء  يف االقتت�ال او النزاع او غريه 

وما تبعات الحدث عليه ؟
من�ذ اياٍم وأنا اتابع بيانات ش�يوخ العش�ائر 
وهم يعلن�ون والءهم  للمرجعي�ة ويعاهدون 
الشعب يف الحفاظ عىل األمن !! أليس  هذا من 

واجب القوات االمنية ان تحفظ األمن ؟
لدولة املسؤولية  بعض القيادات االمنية ُتحمالُِّ
يف انه�ا ل�م  تق�ف مع رج�ل األم�ن وغالبا ما 
تحمله املس�ؤولية يف س�قوط  ضحايا رغم ان 
الق�وات االمنية كانت تدافع عن نفس�ها من 

  )املندسني(  !! 
مختلف�ة  صن�وف  لديه�ا  االمني�ة  الق�وات 
وتدريب�ات هذه الصنوف  طبق�ا للمهمة ،وان 
قوات مكافحة الش�غب تكون قد خضعت اىل 
 تدريب�ات خاصة ملهم�ة مواجهة )املحتجني( 
ولديه�ا ثقاف�ة  خاص�ة بالتعامل م�ع هكذا 
ظ�روف ،باملقاب�ل ان تك�ون ل�دى  املحتجني 
ثقافة التظاهر بعدم االعتداء عىل قوات األمن 
 ومهاجمة ممتلكات الدولة والشعب إىل آخره . 

ه�ذه )املعادلة (كانت ومازال�ت مفقودة بني 
الطرف�ني ،لذا ف�ان  غم�وض املوق�ف األمني 
يجعل املواط�ن أوال يقلق عىل مصريه  ومصري 
أرست�ه ووطن�ه ،وأموال�ه وثانيا ان يس�تقي 
معلوماته  من جه�ات غالبا ماتكون مغرضة  

!! 
ان األع�ذار الت�ي يتق�دم بها البع�ض من ان 
الق�وات االمنية  عاجزة م�ن مواجهة )قوات( 
تابعة لألحزاب فهذا أمر آخر  ،أوالماعالقة هذه 
االح�زاب بالتظاهر خاص�ة وان املتظاهرين 
 خرج�وا ضده�م ،وثانيا أن ذل�ك اليررإخفاء 
الحقيقة !!فمن  عجز ان يحمي الش�عب عليه 
ان يغادر مهمته ،فليس من  الصالح ان نربط 
مصري حياتنا بجهة تخ�اف الصدام باي كان  

  !! 
املتظاه�ر املطالب لحقوقه واض�ح يف وجهه 
ومطالب�ه وخطاب�ه  ،وغ�ري ذل�ك فه�و غ�ري 

متظاهر
ولنجد له اسما آخر !! 

عندما تأخذ »العشائر« دور القوات االمنية  !!  



أنباء عن مشاركة »ميمي« مع األولمبي ومشكلة 
العاني مازالت قائمة

منتخب التجديف يشارك في البطولة العربية

تقطع روزنامة كأس الخليج العربي24 ورقة اليوم السابع 
من منافسات كرنفالها  المثير الذي شهد وداعًا مريرًا 
لفارسي البطولة بال ُمنازع منتخبي «العراق  وقطر « 

بعدما أقصيا منها في نصف النهائي بأخطاء ساذجة من 
مدربيهما دفعت بهما  ليكونا ضمن مقاعد المتفّرجين 

بعيدًا عن منّصة التتويج.  
ل�ن نخوض يف تفاصيل إنش�ائية كالتي تس�تهوي البع�ض مّمن يرى 
خس�ارة منتخبنا  الوطني موقعة نصف النهائي أم�راً قدرياً ُيربئ ِذّمة 
امل�درب من�ه، ويروح ُيلقي  بأس�بابها عىل حائط الح�ظ يف عدم تركيز 
جالل حس�ن لحظة تس�جيل العبي  البحري�ن عبدالله اله�زاع ومحمد 
جاس�م هدفيهم�ا، وارتب�اك املوهوب محمد قاس�م أثن�اء  تنفيذ ركلة 
الرتجي�ح الرابع�ة، والحقيقة أن أس�ود الرافدي�ن كان�وا يف الجاهزية 
 التامة للقبض ع�ىل الكأس الرابعة والعودة به�ا اىل بغداد نظراً لتوأمة 
جهود  الخربة والش�باب وعزمهم ع�ىل إحياء إنجازات خليجي5 و7 و9 
وأظه�روا كل  مقّوم�ات التنافس املرشوع لتحقي�ق الحلم املؤّجل، لكن 

هل ُيرتجى العزم من  املأزوم؟
نتح�دث هنا عن املدرب رسيتش�كو كاتانيتش ال�ذي يعاني من أزمات 
يف طريق�ة  تفك�ره قبي�ل املباريات وأخ�رى يف كيفية إخ�راج تربيراته 
لتكون مقبول�ة ومقنعة،  ويتضح أنه ال ُيراجع م�ا يقوله يف مؤتمراته 
الصحفي�ة الثمانية قبل وبعد كل  مباراة وُكِش�َف أنه َيخدع نفس�ه وال 
ينط�ي كالمه عىل اإلع�الم والجمهور اللذين  يدركان جي�داً أن حركاته 
االنفعالي�ة يف املنطقة الفنية ل�ن تصنع تاريخاً جدي�داً  للكرة العراقية 
مهما حاول البعض ترس�يخ ه�ذا الوهم يف عقول أعض�اء إدارة اتحاد 
 كرة القدم ليمسكوا بحبل التواصل معه إىل حني ُيلقي بكرتنا اىل هاوية 

التصفيات  املزدوجة ! 
إذا كن�ا ق�د عذرنا كاتانيتش أنه اس�تعان بتش�كيل ضّم س�تة العبني 
احتي�اط ه�م  مصطف�ى محمد ورشي�ف عب�د الكاظم ومحم�د رضا 

ومحمد قاسم وحس�ن حمود وميثم جبار  ليلعبوا أول 
مّرة م�ع أحمد إبراهي�م وعي عدن�ان وإبراهيم 
بايش وجالل حس�ن  ومهند عي كأساس�يني يف 
مباراة افتت�اح خليجي24 فذلك أمر اضطراري 
أماله  الخطأ الش�نيع بعدم تنس�يق إدارة نادي 

الرشط�ة مع اتحاد كرة القدم يف تحديد  موعد 
مب�اراة فريق�ه يف بطول�ة األندي�ة العربية 
عش�ية لق�اء قط�ر، لك�ن ال أح�د يع�ذره 

 عندما ي�زّج بالعنارص االحتي�اط ذاتها بعد 
س�بعة أيام أمام اليمن باس�تثناء رشيف  عبد الكاظم مع زج الحارس 
االحتي�اط فه�د طالب اىل جوار ع�ي فائز وصفاء  ه�ادي وعالء عباس 
وعالء عبد الزهرة ورضغام إس�ماعيل بذريع�ة عدم تأثر  النتيجة عىل 
تأه�ل املنتخب اىل الدور نصف النهائي، هذا الق�رار غر املدروس  أهدر 
كل الجهود املتعلّقة يف رفع معدالت اللياقة البدنية لتشهد نزوالً رسيعاً 
ل�دى  جميع الالعبني يف مب�اراة تتطلّب جهودأً مضاعف�ة تمتد إىل 120 
دقيقة لن تعبث  باالس�تقرار الذهني لالع�ب حني يتوّجه لتنفيذ ركالت 
الرتجي�ح، وحصل العكس  بانهي�ار الالعبني األساس�يني واالحتياط يف 
الش�وط الثاني أمام منافس ليس جدي�داً  عليهم ودفعنا الثمن بهدفني 
أعادا األمل للبحرين وحس�موا أمرهم بهدف معلوم  بفضل حنكة املدير 
الفن�ي هيليو س�وزا الذي حّذرنا من عدم األم�ان معه و.. حدث  ما كنا 

توقعناه ! 
أضاعن�ا كاتانيتش يف خياراته، وكأنه يقول لنا )دعوني أجرّب الالعبني 
وأفاضل  بينهم فلم اس�تقر بعد( برغم مرور س�نة وثالثة أشهر وثالثة 
أي�ام عىل تس�لّمه  مهمته، حتى أن ع�دوى التجريب انتقل�ت اىل مركز 
حراس املرمى، فاملعلوم أن  تغير الحارس يتم يف حالة اضطرارية كون 
اعتماده كأسايس يمنحه املزيد من  الثقة للذود عن مرماه ويكّيف نفسه 
م�ع الح�االت الصعبة كلّما واجه منافس�اً بندية  كب�رة، لكن أن يلعب 
كاتانيتش يف هذا املركز مثلما تس�تهويه لعبة النرد تارة  يزج بالحارس 
جالل حس�ن أم�ام قطر ثم يعتمد محمد حميد م�ع اإلمارات ويلجأ اىل 
 فه�د طالب يف لقاء اليمن ويعود اىل جالل حس�ن يف الجولة الحاس�مة 
مع  البحرين! لن يحدث حتى مع منتخبات باملس�توى الخامس، ويؤكد 
م�ا ذهبن�ا اليه  بعد انتهاء بطولة آس�يا 2019 أن وج�ود مدرب وطني 
لح�راس املرم�ى رضورة  ملّحة كون�ه أكثر من يفهم الحالة النفس�ية 
للح�ارس وتأثره�ا عىل التمرك�ز  واالنتقال والقطع ع�ىل خط مرماه، 
فض�اًل عن تصحيح األخطاء التي ترافقه يف  ناديه بس�بب عدم التدّرب 
ال�كايف لنيل الجرع�ات املطلوبة، وكي�ف يؤّمن كاتانيت�ش  خط تفاهم 
ان يف كل مباراة؟!  وانس�جام ب�ني الحارس واملدافع�ني وكالهما متغ�رّ
ثم  أن جالل حس�ن لعب اساس�ياً أم�ام البحرين يف نهائي غرب آس�يا 
التاس�عة وتم  اعتماد محمد حميد ملباراتي تصفيات املونديال املزدوجة 
قبل أن يس�تبدل بجالل  حس�ن يف مطلع الش�وط الثاني يف لقاء عمان، 
وهذه املباراة الرابعة منح الثقة  لجالل، فأخربونا أي منتخب تعامل مع 

هذا املركز باملزاج، ومن هو الحارس  االسايس ملنتخب العراق؟

ال ترجِت العزم من امل�أزوم

إياد الصالحي
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أك�د مص�در مقرب م�ن بعث�ة املنتخب 
االوملب�ي، اليوم االح�د، ان املهاجم مهند 
عي  ميم�ي يرغ�ب باالنضم�ام للفريق 

املشارك يف كأس آسيا تحت 23 عاما. 
وق�ال املصدر ان »ميم�ي ابدى رغبته يف 
اللعب وابلغ الكادر التدريبي بذلك خاصة 

 مع عمره الذي يس�مح له باملش�اركة«. 
واض�اف ان »ال�كادر التدريب�ي بقيادة 
عب�د الغن�ي ش�هد المان�ع لدي�ه م�ن 
انضمام ميم�ي  لكتيبة الفريق الس�يما 
وان البطول�ة االس�يوية مؤهلة الوملبياد 

طوكيو«. 
واشار اىل ان »ميمي سيتحرك عىل ادارة 

الدحي�ل القط�ري بغي�ة الحص�ول عىل 
 املوافق�ة والتواجد يف البطولة االس�يوية 

األوملبية«. 
اىل ذلك فضل م�درب نادي الدحيل، روي 
فاري�ا، عدم اس�تدعاء مهاج�م املنتخب 
 الوطني لكرة القدم، مهند عي يف مباراة 
فريق�ه ام�ام العرب�ي ضم�ن الجول�ة 

 الخامسة من كأس أوريدو القطري . 
وش�ارك ميم�ي م�ع أس�ود الرافدين يف 
يف  وش�ارك   24 الخلي�ج  كأس  بطول�ة 
جميع  املباريات ال�4 س�واء كأسايس او 

بديل، مما جعله يتعرض لالرهاق . 
كان ميمي قد ش�ارك يف مب�اراة الدحيل 

املاضية ب�كأس اوري�دو امام الس�يلية 
قبيل  انط�الق »خليجي 24« باربعة ايام 

فقط . 
وس�يدخل الدحيل مب�اراة اليوم بفرصة 
واحدة وه�ي تحقيق االنتص�ار لضمان 
العب�ور  لل�دور التايل م�ن البطولة حيث 
يحتل الدحيل املركز الخامس يف الرتتيب 
برصي�د  نقطتني بع�د ان تع�ادل مرتني 
وخرس مواجهتني، بينما يدخلها العربي 
وه�و يف  املرك�ز الثال�ث بع�د ان نجح يف 
جم�ع 6 نقاط جعل�ت تأهل�ه للمرحلة 

التالي�ة ام�را  مفروغ�ا من�ه. 
اىل كش�ف الالعب الدويل الس�ابق واملدير 

مه�دي  األوملپ�ي  للمنتخ�ب  االداري 
كريم،  موق�ف الالعب ل�ؤي العاني، من 
االنضمام لصف�وف املنتخب يف نهائيات 

آسيا  بتايلند 2020  . 
وانترشت انب�اء تفيد ب�أن العاني اكمل 
أوراقه وانضم رس�مياً لصفوف املنتخب 

 األوملبي . 
وق�ال كريم إن�ه »ال صحة لألنب�اء التي 
اش�ارت اىل اكم�ال اوراق الالع�ب ل�ؤي 

 العاني وانضمامه للمنتخب األوملبي«. 
وأض�اف »اس�تغرب لن�رش مث�ل ه�ذه 
االخب�ار«، مبيناً أن »ما تم هو تس�جيل 
الالعب  يف قائمة الخمس�ني العب االولية 

الت�ي ارس�لت لالتح�اد االس�يوي م�ن 
اجل تثبيت  اس�مائهم ولم يتم تس�جيله 
بالقائمة النهائية كون العاني الزال غر 

مقيد لدى الفيفا  كالعب عراقي«. 
وأش�ار كري�م، اىل أن »هن�اك تحركا من 
قبل الس�فارة العراقية ب الرباط من أجل 
 الضغط عىل االتح�اد املغربي لوضع حد 

لهذه القصة«. 
يذك�ر أن العاني من الالعبني املميزين يف 
كتيبة مدرب األوملبي عبد الغني شهد،  إال 
ان تأخ�ر نقل أوراقه من االتحاد املغربي 
اىل العراق�ي، تس�بب بتأخر اس�تدعائه 

 وتسجيله يف صفوف املنتخب األوملبي. 

شهد دوري أبطال آسيا 2019 إعالن عدد من الالعبني الشباب يف 
جميع أنحاء  آس�يا عن أنفس�هم يف أكرب بطولة لألندية يف القارة 

حيث أظهروا إمكاناتهم بقوة . 
بدءاً م�ن األهداف الرائعة إىل املس�تويات املمي�زة وحتى اإلنجاز 
القي�ايس، كان  الجي�ل الت�ايل من النج�وم إضافة مرح�ب بها يف 

البطولة القارية . 

وس�لط موقع االتحاد االس�يوي الذي تابعته »املراقب العراقي«، 
الضوء عىل س�تة  م�ن أفضل الالعب�ني الذين ب�رزوا يف البطولة، 

والذين ينتظر منهم املزيد يف  املستقبل . 
ونرش املوقع عن نجم نادي الزوراء واملنتخب الوطني عالء عباس 
بالقول،   «اس�تمتع عالء عباس بحق بعام 2019 الذي كان رائعاً 
ل�ه، والذي بدأه بتس�جيل  هدف�ه األول عىل اإلط�الق مع منتخب 

العراق أمام اليمن خالل دور املجموعات من  بطولة كأس آس�يا 
2019 يف اإلمارات«. 

واض�اف »أخ�ذ الالعب هذا األداء عىل مس�توى الن�ادي، ويف أول 
مب�اراة له يف  دوري أبطال آس�يا اس�تضافها فريق�ه يف العراق، 
س�جل هدفني خالل الفوز املذهل   5-0 عىل الوصل أمام أكثر من 

27 ألف متفرج يف استاد مدينة كربالء  الرياضية«. 

عباس من ضمن قائمة »األفضل« في دوري األبطال  

غادر وفد املنتخب الوطني للتجديف، اىل جمهورية 
مرص العربية، للمشاركة يف  البطولة العربية . 

وق�ال العب املنتخب الوطني أحمد س�مر إن »وفد 
املنتخ�ب الوطني العراق�ي  للتجدي�ف »الكانوي«، 
توج�ه اىل جمهورية م�رص العربية للمش�اركة يف 

بطولة  العرب يف مدينة العلمني«. 
وأوضح س�مر، أن »ملنتخب الوطني، اس�تعد جيداً 

له�ذه البطول�ة، حيث اج�رى  معس�كراً تدريبياً يف 
مدينة آزادي يف طهران«، مبيناً أن »املنتخب يسعى 
اىل  تحقي�ق نتائ�ج إيجابية رغم الظ�روف الصعبة 

التي يعيشها لقلة التمويل«. 
يذك�ر أن البطول�ة س�تنطلق يف الخامس عرش من 
ش�هر كانون األول الجاري  بمشاركة جميع الدول 

العربية. 

الجوي�ة  الق�وة  فري�ق  خ�اض 
بك�رة القدم آخر وح�دة تدريبية 
قب�ل التوجه اىل تون�س  للدخول 
اس�تعدادا  تدريب�ي  بمعس�كر 
لبطول�ة كأس محمد الس�ادس 

لالندية العربية  االبطال . 
وق�ال م�رشف الفري�ق مه�دي 
جاسم إن »الفريق غادر اليوم اىل 
تون�س القامة  معس�كر تدريبي 
يس�تمر لغاي�ة 13م�ن الش�هر 
الح�ايل تحض�را ملالق�اة فري�ق 

مولودي�ة  الجزائر املقرر إقامتها 
يف الس�ادس ع�رش م�ن الش�هر 
نفس�ه ضمن منافس�ات جولة 
 اإلي�اب م�ن دور ثم�ن النهائ�ي 
لبطول�ة كأس محمد الس�ادس 

لالندية االبطال«. 
وأضاف جاس�م أن�ه »من املؤمل 
خ�الل  الصق�ور  يخ�وض  ان 
املعس�كر مبارات�ني  تجريبيت�ني 
هن�اك م�ع فريقني م�ن الدوري 
التونيس س�يتم الكش�ف عنهما 

يف وق�ت  الح�ق، مبين�ا ان »هذه 
املباري�ات ته�دف اىل رفع معدل 
اللياقة البدنية والفنية  والوصول 
الكامل�ة  الجاهزي�ة  درج�ة  اىل 
لجميع الالعبني قبل ش�د الرحال 
اىل  الجزائ�ر قب�ل ثالث�ة أيام من 
موع�د املب�اراة املصري�ة أم�ام 

فريق مولودية الجزائر«. 
يذكر أن القوة الجوية س�يواجه 
الرجاء املغرب�ي يف حال تأهل اىل 

دور ال�8 من  البطولة العربية. 

األوملب�ي  املنتخ�ب  مدي�ر  كش�ف 
العراقي بكرة الق�دم مهدي كريم 
الي�وم االحد، عن  مغ�ادرة الفريق 
اىل دبي االماراتية القامة معس�كر 
تدريبي هناك تحض�را للنهائيات 
 اآلس�يوية املقرر إقامتها يف تايلند 

مطلع العام املقبل . 
وق�ال كري�م إن »املنتخب العراقي 
س�يغادر ي�وم غد االثن�ني اىل دبي 
القام�ة معس�كر  تدريب�ي هن�اك 
قب�ل  ودي�ة  مباري�ات  واج�راء 
املش�اركة يف النهائيات اآلس�يوية 
يف  تايلن�د«.  واض�اف، ان »الفريق 
س�يغادر م�ن دبي مب�ارشة دون 
للمش�اركة  يف  بغ�داد  اىل  الع�ودة 
 8 يف  س�تنطلق  الت�ي  النهائي�ات 
كان�ون الثان�ي م�ن الع�ام املقبل 
آس�يويا  16  منتخب�ا  بمش�اركة 

تأهلت اىل النهائيات«. 
النهائي�ات  قرع�ة  ان  اىل  يش�ار 
كانت قد وضعت املنتخب االوملبي 
العراقي اىل  جانب منتخبات تايلند 

وتتأه�ل  واس�راليا،  والبحري�ن 
من املنتخبات ال��16 التي  وزعت 
اىل أرب�ع مجامي�ع ثالث�ة فرق اىل 

أوملبياد طوكيو مبارشة. 

   أكد رئي�س االتحاد العراقي لكرة الق�دم عبد الخالق 
مس�عود، الي�وم األح�د أن خليج�ي   25 م�ن بطول�ة 
كأس الخليج س�يقام يف العراق، وبدعم جميع الدول 

املشاركة يف  البطولة الحالية . 
وقال مس�عود يف ترصيح صحفي إن »بطولة خليجي 
25 س�تقام ع�ىل املالع�ب  العراقية، مبين�اً أن جميع 
الدول العربية املش�اركة يف بطول�ة خليجي 24 أكدت 

 دعمها الكامل للعراق«. 
وأوضح مس�عود بش�أن بقاء أو رحيل كاتانيتش أن 
»املدرب كاتانيتش مس�تمر م�ع  املنتخب العراقي وال 
صح�ة ملا يث�ار هنا وهناك ع�ن إقالته أو اس�تقالته، 

ونحن  راضون عىل ما يقدمه مع املنتخب«. 
وب�ني أن »الع�راق قادرع�ىل أن يكون ف�رس الرهان 

بالتصفيات املزدوجة التي  يتصدرها«. 
وأش�ار إىل أن » املنتخ�ب العراق�ي كس�ب جي�ال من 
الالعبني الشباب الذين قدموا  أوراق تألقهم يف قطر يف 

خليجي 24 وهو ما سيعزز من مكانة األسود 

 مستقبال«. 
وأش�اد مس�عود بالجهود »التي بذلته�ا قطر ليكون 
الح�دث بمس�توى الطم�وح واآلمال  املعق�ودة عليه 
السيما بعد ان تواجدت جميع املنتخبات الخليجية«. 

اعلن نادي الزوراء موعد مباراته 
ام�ام وبونيودك�ور االوزبكي يف 
امللحق املؤهل  ل�دور املجموعات 

بدوري أبطال آسيا 2020  . 
»االتح�اد  إن  الن�ادي  وذك�ر 
االسيوي، حدد 21 كانون الثاني 
املقب�ل، موع�داً ملب�اراة  ال�زوراء 
ام�ام بونيودك�ور االوزبك�ي يف 
اوزبكس�تان ضمن ملحق دوري 

أبطال اسيا. 
واضاف أن »الفائز من املواجهة، 

س�يواجه نادي الع�ني االماراتي 
بتاريخ 28  كان�ون الثاني املقبل 
املتأه�ل  لتحدي�د  االم�ارات،  يف 
لدوري املجموع�ات الذي  ينطلق 
ش�باط  ش�هر  م�ن  الس�ابع  يف 

القادم«. 
االتح�اد  ان  اىل  اإلش�ارة  تج�در 
االس�يوي، يقي�م ورش�ة عم�ل 
يف  دوري  املش�اركة  لالندي�ة 
أبطل آس�يا وتم تحدي�د مواعيد 

املباريات. 

رسميًا.. تحديد موعد مباراة الزوراء 
وبونيودكور االوزبكي

األولمبي يعسكر في دبي استعدادًا للنهائيات اآلسيوية  

مسعود يؤكد إقامة »خليجي 25« في العراق الصقور يستعد لمواجهة مولودية الجزائر بالبطولة العربية



أكد ليوناردو بونوتيش، قائد يوفنتوس، أن 
بعض ق�رارات التحكيم أث�رت عىل  نتيجة 
لق�اء فريق�ه أمام التس�يو، عق�ب تلقيه 

الهزيم�ة األوىل هذا املوس�م بنتيجة   )3-
1(، يف منافسات الجولة ال�15 من 

الدوري اإليطايل . 
وقال بونوتيش »كان الش�وط 
األول رائًع�ا وس�يطرنا ع�ىل 
نس�مح  أن  دون  املب�اراة 
 لالتس�يو ب�أي يشء خط�ر، 

لك�ن بعد االس�راحة ل�م تمر 
املواقف بش�كل جي�د،  وبعض 

ق�رارات التحكي�م أثرت 
عىل النتيجة«. 

س�ئل  و
بونوت�يش 

خل�ع  غرف�ة  يف  الفري�ق  فع�ل  ردة  ع�ن 
املالبس عق�ب الهزيم�ة،  وقال: »ل�م نجٍر 
أي محادث�ات بعد، حيث إنه م�ن املهم أن 
ندع األمور تهدأ قلي�اًل،  لكن من املؤكد أننا 
ش�هدنا بعض الح�وادث التي وقعت 

ضدنا«. 
نتحس�ن  أن  »علين�ا  وتاب�ع 
وه�ذا واض�ح، ألن فري�ق مثل 
يوفنتوس ال يمكنه أن  يستقبل 

مثل هذه األهداف الكثرة«. 
وأردف ليون�اردو »علينا إعادة 
اكتش�اف قدرتنا ع�ىل املعاناة 
اللحظ�ات  بع�ض  يف 
نك�ون   عندم�ا 
تحت الضغط، 

نح�ن 

بحاج�ة إىل التصمي�م وأن نك�ون جائعني 
لعدم  استقبال األهداف«. 

وختم »طريقن�ا واضح واألم�ر مروك لنا 
لوضع كل يشء عىل أرض امللعب«. 

يف نفس السياق، نرش بونوتيش عرب حسابه 
الشخيص عىل شبكة »إنستغرام«  للتواصل 
االجتماعي صورة لفريق يوفنتوس معلًقا 
عليه�ا بالق�ول »يف الوق�ت  الراه�ن علينا 
أن نتح�د ونفكر فيما هو ق�ادم، أن نعمل 

ونتط�ور وننض�ج«. 
اىل ذل�ك تلق�ى ماوريس�يو س�اري، املدير 
الفني ليوفنتوس، نبأ غر س�ار بعد إصابة 
 الع�ب البيانكونري خالل مب�اراة الفريق 
أمام التس�يو، بملع�ب األوليمبيكو، ضمن 
 لقاءات الجولة ال�15 من الدوري اإليطايل . 

وبع�د م�رور 38 دقيقة من عمر الش�وط 

األول، س�قط رودريج�و بنتانك�ور، العب 
 وس�ط يوفنتوس، عىل أرض امللعب وفشل 

يف استكمال اللعب . 
التبدي�الت  أول  إج�راء  س�اري،  وق�رر 
االضطرارية يف اللقاء بالدقيقة 40 بخروج 
 بنتانك�ور، وق�رر الدف�ع باألملان�ي إيمري 

تشان بدالً منه    . 
وانته�ت أح�داث الش�وط األول بالتع�ادل 
اإليجابي بهدف لكل منهما، بعدما س�جل 
 رونال�دو ه�دف يوفنت�وس األول، وع�ادل 

لويس فيليبي النتيجة لالتسيو . 
جدي�ر بالذك�ر أن يوفنت�وس تلقى رضبة 
موجع�ة يف األي�ام األخ�رة املاضي�ة، بعد 
 إصاب�ة س�امي خض�رة، الع�ب وس�ط 
ال�ذي أج�رى عملي�ة جراحي�ة  الفري�ق، 

ستبعده  حتى شهر آذار املقبل. 

بونوتشي ينتقد التحكيم بعد هزيمة يوفنتوس امام التسيو بثالثية

أعرب األوروغواياني لويس س�واريز مهاجم برشلونة، عن سعادته باالنتصار  بنتيجة )5-2(، عىل 
ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة ال�16 من الليغا، يف  معقل البلوجرانا »كامب نو«. 

وقال س�واريز، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة »ماركا« اإلس�بانية وتابعتها   «املراقب العراقي«: 
»هديف؟ إنه األفضل يف مس�رتي، كانت لدي زاوية صغرة  للتس�ديد، لذلك قررت التصويب بالكعب 

بهذه الطريقة، حيث منحت حارس املرمى  خيارات أقل ليتصدى للكرة«. 
وأضاف: »هذا االنتصار يزيد من الثقة التي نكتس�بها مع التطور يف املباريات،  واليوم قدمنا مباراة 

رائعة«.  واختتم: »جريزمان؟ أهنئه عىل التكيف معنا يف خط الهجوم، فهذا ليس باألمر  السهل«. 

سواريز: هدفي ضد مايوركا هو األفضل في مسيرتي
وضعت إدارة آرسنال رشًطا للموافقة عىل تعيني مايكل أرتيتا، مساعد بيب  غوارديوال 

مدرب مانشسر سيتي، مديرًا فنًيا للجانرز هذا املوسم . 
ووفًقا لصحيفة »مرور« الربيطانية، فإن إدارة آرس�نال تش�رط عقد أرتيتا مقابلة 
 مرهق�ة مع املديري�ن التنفيذيني للنادي عىل غرار املبتدئني، ملعرف�ة ما إذا كان  قادًرا 
ع�ىل قي�ادة الجانرز أم ال .  وأش�ارت إىل أن أرتيتا يعد حالًيا ه�و االختيار املفضل لدى 
إدارة آرسنال لتويل  القيادة الفنية للفريق .  وأوضحت أن القرار النهائي الختيار املدرب 

سيتم اتخاذه من قبل ستان كرونكي  ونجله جوش مالك آرسنال . 

األرسنال يضع شرًطا للتعاقد مع أرتيتا
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يرى داني بليند، الالعب الهولندي املعتزل، أنَّ السنغايل ساديو 
ه�و  مهاج�م  ليفرب�ول،  نو مان�ي،  يستيا كر

القدم . رونالدو الجديد يف عالم كرة 
ونال مان�ي، تقدي�رًا من 

ليونيل مييس الذي أبدى 
امتعاض�ه م�ن تواج�د 
الس�نغايل يف  املرتب�ة 

الرابع�ة يف ترتي�ب 

الك�رة الذهبي�ة هذا العام، بع�د األرجنتين�ي، والهولندي  فان 
ديك، والربتغايل كريستيانو رونالدو . 

لك�ن دان�ي بليند، يرى أنَّ ماني، س�يكون هو املرش�ح األبرز 
للف�وز بالجائ�زة الع�ام  املقب�ل، وأك�د يف ترصيح�ات نقلتها 
:   «ماني هو  صحيف�ة »مرور« الربيطاني�ة اليوم األحد، ب�أنَّ

رونالدو الجديد يف عالم كرة القدم .» 
وأض�اف: »هو مهاجم مذه�ل، ويملك كل الج�ودة، بإمكانه 
التس�جيل بقدم�ه الي�رى،  أو اليمنى، أو بال�رأس، بإمكانه 

صناعة أهداف رائعة. هو ريايض مذهل«. 
وتاب�ع: »ماني ه�و الالعب الس�وبر الحدي�ث. إذا تعمقت يف 
مهاراته، فهي مدهش�ة،  وهو قادر عىل املزج بني تلك املهارة 
واالعتماد ع�ىل الرعة يف الجري أثناء  املب�اراة، وهذا يتطلب 

قوة كبرة«. 
وت�وج مان�ي بالح�ذاء الذهب�ي كأفض�ل ه�داف يف ال�دوري 
اإلنجليزي املوس�م  املايض، مناصفة مع زميله محمد صالح، 
ومهاجم آرس�نال بير إيمريك أوباميانج،  وتمكن من تسجيل 

13 هدًفا يف جميع املسابقات هذا املوسم . 
واع�رف مييس بأنه صوت ملاني يف الك�رة الذهبية، وعن ذلك 
قال بليند: »هل  تعرف ملاذا صوت مييس ملاني؟ لكون الالعبني 

العظماء يعرفون بالعظماء  اآلخرين«. 
وواص�ل: »ال أقارن ماني، بمييس، لكن س�اديو يش�به كثرًا 
كريس�تيانو رونال�دو يف  أفض�ل أعوامه، فرونال�دو كان قوًيا 
للغاية بدنًيا، وذهنًيا، ومن الرائع أنَّ الجماهر  بدأت تش�ر إىل 

ماني أخرًا لكونه العبا خاصا للغاية«. 

قدم ن�ادي إس�توديانتس دي ال بالتا، خافير ماس�كرانو 
العب�ا جديدا بني صفوف�ه  يف فعالية أكد خالله�ا الالعب أن 
وصوله للن�ادي وعودته لكرة القدم األرجنتينية  تمثل تحديا 
جديدا يف مس�رته الطويلة، معربا ع�ن أمله يف أن يكون عىل 

مستوى  القميص واملشجعني . 
وأثن�اء تقديمه ق�ال الالعب األرجنتيني البال�غ من العمر 35 
عاما: »أود أن أشكر  إس�توديانتس ورئيسه ومدربه وكل من 
س�اهموا يف عودتي لكرة الق�دم  األرجنتينية. الي�وم هو يوم 

خاص للغاية بالنسبة يل«. 
وبعدم�ا جاب منش�آت النادي م�ع املدرب األس�طوري الذي 
يعد مرجعا للنادي،  أليخاندرو س�ابيال، قدم ماس�كرانو أول 

مؤتمر صحفي له كالعب بني صفوف  إستوديانتس . 
وأب�رز الالع�ب ال�ذي كان برفق�ة العب�ني مخرضم�ني مثل 
ماريانو أندوخار  وجاستون فرنانديز إىل جانب رئيس النادي 
خوان سيباس�تيان فرون واملدير  الفن�ي جابرييل ميليتو، أن 
»التعرف عىل أش�خاص له�م دور كبر يف تاريخ ه�ذا  النادي 

ساعدني كثرا عىل التأقلم. كل يشء سيكون أسهل بكثر«. 
وخالل مسرته، لعب ماسكرانو لصالح كورينثيانز الربازييل 
ووست هام  وليفربول اإلنجليزيني وبرشلونة اإلسباني وأخرا 

هيبي فورتشن الصيني . 
وعق�ب املؤتمر الصحف�ي، تم تقديم الالع�ب األرجنتيني عىل 

ملعب خورخي لويس  هريش أمام 15 ألف مشجع. 

أك�د تقري�ر صحف�ي بريطان�ي اليوم 
األحد، أن الربتغ�ايل جوزيه مورينيو، 
م�درب  توتنه�ام، يبح�ث ع�ن ضم 
املركات�و  خ�الل  جدي�د  مهاج�م 

الشتوي يف كانون الثاني  املقبل . 
»م�رور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
تابعته�ا  الت�ي  الربيطاني�ة 
العراق�ي«، فإن  »املراق�ب 
كش�ايف  أرس�ل   مورينيو 
توتنهام األسبوع املايض 
ملراقب�ة  إيطالي�ا،  إىل 
البوس�ني  إيدين دجيكو، 
مهاجم روم�ا، ضد فريق 

فرونا . 
وأشارت إىل أن مورينيو يريد رفع العبء 
ع�ن أكت�اف هاري ك�ني نجم الس�برز، 
 ويس�عى لض�م مهاج�م بدي�ل إىل كتيبة 

توتنهام الحالية . 
وأوضحت أن املدرب الربتغايل يريد تجنب 
دخ�ول الفري�ق يف أزم�ة إذا تعرض  كني 

إلصابة، كما حدث له يف املوسم املايض . 
وذك�رت »م�رور« أن دجيك�و وق�ع يف 
الصي�ف املايض عىل عقد جديد مع روما، 
 ولك�ن ق�د يت�م إغ�راء النجم البوس�ني 
بإنهاء مس�رته االحرافي�ة تحت قيادة 

 مورينيو. 

قاد ليونيل مييس، برشلونة لالنتصار بنتيجة )5-2( عىل ريال مايوركا، 
ضمن  منافس�ات الجولة ال�16 من الليغإ، يف معق�ل البلوجرانا »كامب 

نو«. 
وسجل مييس ثالثية »هاتريك« يف الدقائق 17 و41 و83، وأصبح أكثر 

العب  تسجيال للثالثيات يف تاريخ الليغا )35(، بحسب شبكة »أوبتا« 
لإلحصائيات . 

وأش�ارت الش�بكة، إىل أن مييس تخطى رقم الربتغايل كريستيانو 
رونالدو نجم  ريال مدريد السابق صاحب ال�34 هاتريك . 

وس�جل لربش�لونة، مييس ثالثي�ة »هاتريك« يف الدقائ�ق 17 و41 
و83،  وجريزمان يف الدقيقة 7، وسواريز يف الدقيقة 43، بينما سجل 

أنتي بوديمر  هديف مايوركا يف الدقيقتني 35 و64  . 
وبه�ذا االنتص�ار رفع برش�لونة رصي�ده للنقطة 34 واس�تعاد صدارة 

الليغا، بينما  تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة يف املركز ال�17. 

ماسكيرانو: عودتي لألرجنتين تحٍدّ جديد في مسيرتي

ميسي يفض الشراكة مع رونالدومورينيو يسعى للتعاقد مع دجيكو

بليند 
يمتدح 

مستوى 
ساديو ماني

يرف�ض م�درب آرس�نال فريدي ليونب�رج، رف�ع الراية 
البيض�اء أم�ام إمكاني�ة إنه�اء  املدفعجية للموس�م 
الجاري، ضمن املراكز األربعة األوىل، مطالًبا الالعبني 
الكبار  بالنهوض ولعب دور الحسم .  ويستعد آرسنال 
ملواجهة وس�ت هام مس�اء غد اإلثنني، ويدخل ذلك 
اللقاء وهو  يعاني من عدم تحقيقه أي انتصار يف آخر 

خاضه�ا  مباري�ات  املسابقات .  9  بجميع 
ليونبرج  ويتطلع 
أول  لتحقي�ق 
انتصار له مع 
 ، فعجي�ة ملد ا
ت�وىل  بعدم�ا 
القي�ادة  الفني�ة 
بص�ورة  للفري�ق 
مؤقتة، خلًفا للمدرب 
إيمري،  أون�اي  املق�ال 
خ�اض  مبارات�ني  حي�ث 
األوىل  يف  تع�ادل  اآلن،  حت�ى 
أمام نورويت�ش، وخر الثانية عىل أرضه  أمام 
برايتون . وق�ال ليونب�رج يف ترصيح�ات نقلها 
موق�ع »س�كاي س�بورتس«: »ال أعتق�د أن�ه 
 يفرض بن�ا التوقف عن الحدي�ث حول إنهاء 

املوسم يف املراكز األربعة األوىل«. 
يتعل�ق  األم�ر  لن�ا،  »بالنس�بة  وأض�اف: 
بالركي�ز عىل م�ا نق�وم ب�ه اآلن، وعدم 
النظ�ر  إىل األعىل أو األس�فل، علينا العمل 
ع�ىل أس�لوبنا الخ�اص يف اللع�ب وع�ىل 

استعادة  الثقة«. 
وت�وىل ليونب�رج تدري�ب فري�ق آرس�نال 
تحت 23 س�نة، وكان من املتوقع أن يمنح 
 الفرص�ة لبع�ض الالعبني الش�باب، إال أنه 
ي�رى ب�أن الوقت الح�ايل يتعل�ق بأصحاب 
 الخربة، النتشال الفريق من أسوأ مسرة له 

منذ 42 عاًما . 
وتاب�ع الس�ويدي: »ل�م أقل بأنني س�أبني 
الفري�ق ضد العبني بعينه�م، ولكني أرغب 
 يف إرشاك أصح�اب الخ�ربة يف ذل�ك الوقت 
الصع�ب الذي نمر به، قررت بأال أختار  كل 
الالعبني الصغار الذين سيغرون مستقبل 
الكب�ار  ع�ىل  أعتم�د  أن  ق�ررت  الفري�ق، 

 وتحميلهم املسؤولية .» 
وأتم: »نحت�اج ألن ينهض أصح�اب الخربة 
ويغ�رون الواقع الحايل، ه�ذه فرصة  جيدة 
لالعب�ني للركي�ز وتقديم مس�توى 
جيد كم�ا فعلوا يف الش�وط الثاني 

أمام  برايتون«. 

ليونبيرج: األرسنال قادر على الوصول
 إلى مربع الكبار
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
االنطـــباعية

نزعة أدبية ال تشدد النرب عىل الواقع بل عىل انطباعات الكاتب أو إحدى 
الشخصيات.

- وه�ي نظرية أدبية )أو فني�ة عموما( تذهب إىل أن الهدف األس�ايس 
لألدب هو تفس�ر ما يط�رأ عىل الذه�ن والوجدان والضم�ر ال تقديم 

أوصاف تفصيلية للمناظر واألحداث.
- وتتخىل االنطباعية عن التصميم العام وعن التأثر اإليهامي املكتمل، 
وهي أسلوب ش�خيص يف الكتابة يطور به الكاتب الشخصيات ويرسم 
املناظر كما تبدو له يف لحظة معينة بدال من تقديمها كما هي يف الواقع 
أو كم�ا قد تك�ون يف الواق�ع. وهي نزع�ة ذاتية تنصب ع�ىل التأثرات 
املتغ�رة للون والجو وتجعل من تصيد االنطباعات هدفا يف ذاته وتبتعد 

عن تصوير األعماق واألوجه الجوهرية النموذجية

ضاع حماره فحلف أن�ه إذا وجده أن 
يبيع�ه بدينار، فلم�ا وجده جاء بقط 
وربط�ه بحب�ل وربط الحب�ل يف رقبة 
الحمار وأخرجهما إىل الس�وق وكان 
ين�ادي: من يش�ري حم�ارا بدينار، 
وقطا بمائ�ة دينار؟ ولكن ال أبيعهما 

إال معا.

طرائف من التراث 

القاص إسماعيل سكران : الغزو الثقافي أخذ يغير سمات المجتمع وأفكاره وتقاليده

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

ل�)املراق�ب  وق�ال س�كران يف ترصي�ح 
م�ن  ع�دداً  أص�درت  لق�د  العراق�ي(: 
املجموعات القصصية منه�ا )القادمون 
فجراً( عن دار الش�ؤون الثقافية )األرنب 
الربي( ع�ن دار ثقاف�ة األطفال )طقس 
مؤج�ل( ع�ن مؤسس�ة العه�د الصادق 
و)مدين�ة الرخام( ع�ن مكتب�ة الثقافة 
منه�ا  مخطوط�ات  وهن�اك  الك�وت  يف 
)زه�رة اللؤلؤ( وهي عبارة عن مجموعة 
قصصية و ) مراثي الدخان ( و)السوس( 
و )طيور بيضاء(، كما نرشت العديد من 
نتاجات�ي يف الصح�ف العراقي�ة واملواقع 
االلكروني�ة وش�اركت بعدة مس�ابقات 

محلية نلت فيها مراتب متقدمة.
وأض�اف :إصدرت دار الش�ؤون الثقافية 
قص�رة  قص�ص  مجموع�ة  العام�ة 
جدي�دة يل بعن�وان )كرات الثل�ج( قدمت 
فيه�ا )17( قص�ة وقد اطلق�ت عىل هذه 
املجموعة اس�م أحدى هذه القصص وقد 

تضمن�ت املجموعة قصص ك�رات الثلج 
و ش�مس ومط�ر وطيور بيض�اء ورماد 
الذاكرة وال تثق بأح�د وهواجس وغرها 
من القصص القصرة مررت من خاللها 
عىل بعض اإلحداث السياسية التي جرت 
يف البلد عرب تجارب إنس�انية عديدة وهي 
ضمن سلسلة »رسد« التي تعنى بالفنون 
الرسدي�ة )رواية وقصة( وتوضع اآلليات 
والخط�ط والربام�ج للتعري�ف بالنت�اج 
العراق�ي اإلبداع�ي ضم�ن س�ياق نثري 
متن�وع يتي�ح للباحث�ن والنق�اد فرصة 

دراسته ومتابعته بيرس.
وطالب سكران وزارة الثقافة والحكومة 
بدع�م املثقف�ن، مش�راً اىل أن الثقاف�ة 
العراقي�ة بات�ت خجولة غر ق�ادرة عىل 
مواجهة م�ا وصفه بالغ�زو الثقايف الذي 
وأف�كاره  املجتم�ع  س�مات  يغ�ر  أخ�ذ 

وتقاليده، واملثقف العراقي فقر الحال. 
وب�ن: إن النت�اج الثقايف العراق�ي غزير 

ومؤث�ر، لك�ن أغل�ب نتاج�ات املثقف�ن 
ال ت�رى الن�ور بس�بب العجز امل�ايل الذي 
يعان�ي منه العدد االك�رب من املثقفن، يف 
الوق�ت الذي يغيب في�ه الدعم الحكومي 
واملؤسس�اتي له�م عىل مختل�ف الصعد 
ك�ون الوض�ع االقتص�ادي للمثقف�ن ال 

يس�اعد ع�ىل انتش�ار م�ا يكتب بس�بب 
ع�دم قدرته عىل دف�ع التكاليف الباهظة 
لطباع�ة الكت�ب فض�ال ع�ن الصعوبات 
الحياتي�ة األخ�رى بس�بب ع�دم وج�ود 
األموال الكافية لتغطية معيشة املثقفن 
الذين ه�م يف الغالب من الطبقات املعوزة 

واملسحوقة يف املجتمع . 
الكت�اب  صناع�ة  تراجع�ت  وأوض�ح: 
العراقي بس�بب الغياب شبه التام للدعم 
الحكوم�ي، اىل جان�ب عجز املؤسس�ات 
األدبي�ة، ل�ذا أصب�ح الروي�ج لنتاج�ات 
األدي�ب واملثق�ف العراق�ي يت�م بمجهود 
ن�رش  دور  بتأس�يس  مطالب�اً   ، ف�ردي 
طب�ع  ع�ىل  ق�ادرة  رصين�ة  حكومي�ة 
النتاج�ات االدبي�ة املختلف�ة وتقديمه�ا 
للق�راء كما ه�و الحال بالنس�بة اىل دور 
الن�رش العربي�ة والعاملي�ة التي س�بقتنا 
بكث�ر. وذك�ر: أن م�ا يمي�ز النتاج�ات 
الثقافية العراقية أنه�ا تدعو لنبذ العنف 

والطائفي�ة والفرق�ة والتط�رف والغ�اء 
االخ�ر، يف وق�ت أوجد الرصاع الس�يايس 
املغلف بمفاهيم حزبية وطائفية وفئوية 

ضيقة تلك ›العناوين الرخيصة. 
وطالب س�كران وزارة الثقافة بالتوسع 
يف الجوائز السنوية التي تمنحها وزيادة 
مبالغه�ا، مؤكداً وجود جدل يف الوس�ط 
الثقايف عىل الجوائز اإلبداعية الن منحها 
ال يخل�و يف بعض االحي�ان من املحاباة 

واملجاملة.
 ونوه برضورة وج�ود مرشوع ثقايف 
يواج�ه م�ا وصف�ه بثقاف�ة ›الزيف 
واالفراء‹ الس�ائدة حالياً، التي باتت 
تؤثر عىل بنية املجتمع الس�يما وأن 
البل�د يتعرض اىل موج�ة كبرة من 
الغزو الثق�ايف املتنوع غرت الكثر 
من عاداته وتقالي�ده وأثرت حتى 
يف بنيته املجتمعي�ة نتيجة لوجود 

عناوين صغرة وفئوية. 

يرى القاص إس��ماعيل س��كران الذي ش��غل منصب رئيس اتحاد ادباء واس��ط الس��ابق ن الفقر أعيا المثقفني العراقيني، موضحا ان الوس��ط الثقايف 
يحت��اج لم��روع ثق��ايف يواجه ثقافة »الزيف واالفرتاء« الس��ائدة يف الوس��ط الثق��ايف ، مبينا ان دار الش��ؤون الثقافية العامة اص��درت له  مجموعة 

قصص قصرية جديدة بعنوان )كرات الثلج( تحتوي بني دفتها عىل  )17( قصة.

إسماعيل سكران

في حوار مع 

املراقب العراقي/ متابعة...
تمنح قّصة ” ضيف عىل العالم” عنوانها لكامل املجموعة الصادرة يف 
2017 عن “فضاءات” للّن�رش والتوزيع، واملؤلّفة من ثمان وعرشين 
قّصة، وتقع منها يف املرتبة السادس�ة والعرشين، تليها قّصتا روابط 
عائلّية و” النائمون الجميلون”. وهي إىل ذلك القّصة الطويلة الثانية 
مقارن�ة بالبقي�ة الت�ي تقتطع م�ن النف�س ال�رسدّي للكاتب عرش 
صفحات.التموق�ع الرتيب�ّي املتأّخر للقّصة وثنائّية ال�رّواة: راٍو أّول 
ينس�حب رسيعا لصالح الّشخصية الرئيسية التي تستلم فعل القّص 
غيابّي�ا أّي بع�د وفاتها من خ�الل “قراءتها” للدفر ال�ذي تركته من 
بعدها، وك�ذا كثرة التفاصي�ل واملعلومات الّش�خصّية الحاّفة ببطل 
القّصة إس�ماعيل الش�يخ إبراهيم وآرائه ومواقف�ه من كّل ما يتعلّق 
بمس�ألة الضّيافة يف العالم، ليس مجانّيا فإس�ماعيل يمّثل النموذج 
األق�رب إىل ال�ذات الكاتب�ة من جه�ة ٍ) فه�و أديب، صدي�ق للجميع 
حت�ى ألصغ�ر الكائنات يف املزرعة/العالم، يكس�ب رزق�ه من  مهنة 
الكتاب�ة/ الخطاطة، يس�تقوي ع�ىل الوحدة بالق�راءة، يحّب العزلة 
ق�در اإلمكان، خصي�م للعنف، لكّنه يحمل يف وجهه القلم ال الّس�الح 
أو الس�يف، ويمّد نحو الّناس الخطوط كما يمّد لهم خيوط التواصل 
أم�ام أعينهم.( وهو من جهٍة ثانية نموذج ُيحتذى ملا 
يجب أن يك�ون عليه كّل 
ضيف أينما حّل بدءا من 
رمزّية اسمه املرّكب من 
أبو  اسمْي نبّين أحدهما 
العرب  أبو  األنبياء واآلخر 
ع�ىل  فه�و  )إس�ماعيل(، 
معنى ما “س�ليل األنبياء”، 
) ونذّك�ر أّن الكات�ب انحدر 
أصل�ه م�ن أرض األنبي�اء/ 
فلس�طن( ومثلهم يرك من 
بعهده “كتابا”  ُعثر عليه بعد 
موته )ت�ويّف يف مارس 2016(  
بن متاعه القليل، وفيه ضبط 
كّل القواع�د األخالقّية ومدّونة 
الّسلوك الواجب اتباعها من قبل 
كّل م�ن ينزل ضيفا ع�ىل “دار” 
م�ا، وكلّنا يف الواق�ع ضيوف عىل 
الل�ه يف هذا العالم، وع�ىل الحّكام 
يف أوطانن�ا الت�ي ق�د يحّولونها يف 
مرحلة ما من طغيانهم الس�يايس 
املؤّقت�ة  للضياف�ة  دار  مج�ّرد  إىل 
املرشوط�ة بالخضوع ته�ّدد ضيوفها الخارجن ع�ن “بيت الطاعة” 
بفق�دان حّق اإلقامة املس�تقّرة اآلمنة فيصر البعض أس�را ” يبكي 
علي�ه منرب ورسي�ر” ويتعّرض  البع�ض األخر إىل الّنف�ي والتهجر” 
حامال أناه املتأمّلة عرب العالم. الحياة نفس�ها ُتعرّف بأّنها دار ضيافة 
والس�كن فيها وقتّي ومرشوط بحسن السرة والسلوك مع الله ومع 
الن�اس مهما طال أمدها: ” نحن أيضا ضيفان عىل هذا العالم، هكذا 
فاتحت�ه أّمه” يقول الراوي متحّدثا عن إس�ماعيل الش�يخ ابراهيم.

امل�كان الوحيد الذي يمّثل “وطنا حقيقّيا” يس�كن فيه اإلنس�ان آمنا 
دون ذلك الشعور املزعج بالغربة، وال تلك الرسانة الثقيلة من رشوط 
اإلقامة املجحفة أحيانا بحق الّضي�ف األجنبّي، ومن رضورة التعبر 
املس�تمّر عن االمتنان والرسور والشّكر للمضيِّف، هي املقربة “حيث 
يرقد الرّجال إىل جانب النس�اء دون حرج خالفا ملا يجري يف الحياة”، 
أو قد يسكن الراحل الشاّب جميال مطمئّنا وطببيا فلسطينيا مهاجرا 
ع�ىل الدوام، داخل إطار لصورة معلّقة عىل الجدار، يعد أهله بالعودة 

إليهم يف اليوم املوايل، وال يأتي ذلك اليوم أبدا.

نزهة في ” ضيف على 
العالم” لمحمود الريماوي

»اختفاء السيد ال أحد« التجلّي في حضرة الخفاء
املراقب العراقي/ متابعة...

  وأن�ت ُتطالُع رواية )اختفاء الس�يد ال أحد( للروائي “أحمد 
طيب�اوي” الص�ادرة يف طبعته�ا األوىل عن الثنائ�ي النارش، 
ضف�اف واخت�الف، الس�نة الجاري�ة، واملمت�دة ع�ىل مائة 
وتزيُد عنها بتس�عة عرش صفحة من القطع املتوس�ط، وتّم 
تقس�يمها إىل قس�من اثن�ن:1/ الرّج�ُل الذي خل�َع وجَهه 
ورَحل.2/ الجحيُم ُيطّل من النافذة. ستشُعر أنك أمام مرآة، 
مّثًل القس�ُم األول من الرواية حالَتها الس�ليمة التي تعكُس 
األش�ياء كما هي، ب�ارزًة، واضحًة، ش�فافًة، وجلية. يبحُث 
م�ن ه�و ُقبالَتها ع�ن تفاصيل وجه�ه ُممعناً النظ�ر يف تلك 
الن�دوب، والحبوب، والتجاعي�د، املرئُي منها وال�ذي يكاُد ال 
ُيرى. ثّم ُيقّرر الكاتُب يف القس�م الثاني من روايته أو سرته 
الذاتية واملوضوعية، املفردة والجامعة، أن ُيهّش�م تلك املرآة 
فُيصب�ح الوجُه الواحُد وجوها متعددة، وكأّن الس�يد ال أحد 
ق�د مّل وجَهُه؛ وجُهه الذي به ُتعرُف هويُته، فقّرر أن يخلَعُه 
ويت�الىش يف باق�ي الوجوه، تلك الوجوُه التي كانت بالنس�بة 
إليه ال يشء، لم تُكن تربُطه بأصحابها أية عالقة، فقد كانوا 
هم الجحيم ” الوحدُة س�يئة وُمخالطُة الناس أسوأ،لم أكلّم 
أح�داً منُذ أي�ام طويلة، بع�ُت هاتفي، ليس لدي م�ن أُكلُّمه 
أو ُيكلّمني.عم�ّي مب�ارك هو الوحيُد ال�ذي امتّد كالمي معُه 
ألكث�ر من خمس دقائق طيلة عاٍم كامل”)ص7(. فهل حقاً 
أّن اآلخري�ن ه�م الجحيم؟ أليس اآلخرون دليٌل س�اطٌع عىل 
وجودنا؟هل كان اختفاء الس�يد ال أحد سُيش�ّكل حَدثاً لوال 

جّثة الشيخ سليمان بن نوي؟ وهل كان اآلخرون سينُظرون 
وجوَهُهم يف املرآة ذاتها لوال اختفاء السيد ال أحد؟ .

    ُيفّج�ر الن�ّص إذن، الكث�ر من األس�ئلة املتعلقة بالوجود 
والع�دم، بال�ذات يف عالقته�ا باآلخر.ف�إذا كان املعن�يُّ هنا 

” س�ّيداً ” فإن�ه يمل�ُك هوية، كي�ف يك�ون إذن ” ال أحداً ” 
!!                      ومن جهة ثانية، إذا كان ال أحداً من األساس، 
كيف يختفي !! إذ االختفاء يسبقه حتما تجّل..إّن “الال أحد 
” يف منظ�وري هو ِفعُل اإلخفاء الطوع�ي أو القرسي للذات 

رم�زاً وليس واقع�اً وحقيقًة؛ إذ يح�ُدث أن ال نش�ُعر بذاتنا 
وبوجودن�ا، بقيمتن�ا الوجودية، غر أنه وبمج�رد اختفائنا 
تتش�ّكُل أزم�ُة هوي�ٍة ل�دى اآلخرين ف�ال يع�ودون يعرفون 
ذواتُه�م، هنا تتحّدُد مالمُح هويتن�ا، يف هذه اللحظة الهاربة 
بالذات ُنراج�ع قناعاتنا بأن اآلخرين ليس�وا دائما الجحيم، 
كم�ا ال يعن�ي حتم�اً أنهم النعي�م.. فاملس�ألُة أش�بُه بلعبة 
الش�طرنج، كّل األحجار عىل ٌرقعته�ا ذات قيمة وإن تباينت 
بن األس�ود واألبي�ض، والفاعل واملفعول ب�ه، ال خارس وال 
راب�ح إال بوجودها ُمجتمعًة ويف تش�اُبك عالقاتها.  يف ختام 
هذه القراءة االنطباعية األوىل لنص رواية “اختفاء الس�يد ال 
أح�د “، ُيمكنن�ي أن أقول أنه نصٌّ مختل�ف؛ فمن التحديات 
الصعب�ة التي ُيواجهها أّي كاتب، س�يما كات�ب الرواية، أن 
ال ُيعي�د تك�رار ذات�ه، واستنس�اخ ُطرقه وأدوات�ه، واجرار 
تيماته، وهو التحدي الذي عجز عن مواجهته حتى أس�طع 
ُكت�اب الرواي�ة نجماً..وبناء عىل ذلك جاء ن�ّص هذه الرواية 
مختلف�ا ع�ن مجمل الراُك�م الروائي الذي حقق�ه لحد اآلن 
أحم�د طيباوي، وقد كان من الصعب االنتقال بسالس�ٍة من 
رواي�ة الصوت الواحد)املونوفون�ي( إىل رواية تعدد األصوات 
)البوليفوني(  من نّص إىل آخر، فكيف إذا تّم هذا االنتقال يف 
روايٍة واحدة كان قسمها األّول محتفيا بخّط سري، وتفجر 
من تلك الس�رة أكثر من سرة يف القسم الثاني، أبطالها من 
املنبوذين واملس�حوقن واملحرومن والهامش عموما؛  فكان 

العقيُم، واألبُر، والعاجُز واملنافُق، واليائُس، والوصويل.

»اإلس�الم  كت�اب  مؤخ�راً  ص�در 
والسياس�ة ىف العرص الوس�يط« عن 
مك�رم  للباح�ث  نه�وض«  »مرك�ز 
عباس برجمة محمد الحاج س�الم، 
وه�و عمل يقارب تصورات ش�ائعة 
ح�ول الفك�ر الس�يايس اإلس�المي 
املجتم�ع  تط�ورات  م�ع  وتفاعل�ه 
تاريخي�اً، مناقش�اً ه�ذا الفكر عرب 
دراس�ة  ع�رب  األوىل  ط�رق؛  ث�الث 
الت�ي  الس�لطانية  اآلداب  مؤلّف�ات 
ترّكز عىل قيم الحكم سواء تلك التي 
جرت داخل سياق التاريخ اإلسالمي 
أو املستمدة من أعراف الهند والروم 
والف�رس، والثانية أدبي�ات الفقهاء 
الذين انش�غلوا بإش�كاليات الفتنة، 
والثالثة طريقة الفالسفة من أمثال 
الفاراب�ي واب�ن س�ينا يف التفك�ر يف 

السياسة.
من حيثّيات هذا الكتاب أنَّه يس�عى 
إىل االلت�زام بم�ا تقتضي�ه الّرجمة 
العلمّية من نقل حضارّي للمفاهيم 
واملصطلح�ات واإلحاالت، فاختلطت 
الرجمة،  التأليف بهوامش  هوامش 
فج�رت اإلش�ارة بع�د كّل إحال�ة إىل 
صاحبها مع تبين ما مّر عليه املؤلف 

األصل م�ن ذكر اإلع�الم دون بيان، 
فت�م تبيينه بم�ا أتيح م�ن مصادر، 
م�ع إغفال من كان معروفاً مثل ابن 
خلدون وابن رشد.. يف اتباع ما جرى 

عليه عمل املؤلف من إثبات اإلحاالت 
آخ�ر كّل صفح�ة، ع�ىل نقي�ض ما 
دأبت علي�ه تقنية املق�ال من إثبات 

الهوامش يف الصفحة األخرة.

اإلسالم والسياسة فى العصر الوسيط
املراقب العراقي/ متابعة...

يف  الب�رصي  »التش�كيل 
الحدي�ث   العرب�ي  الش�عر 
بح����ث   ،  2004-1950
الش�عر  ب�ن  املحاقل�ة  يف 
والفن�ون » عن�وان الكتاب 
الذي ص�در مؤخراً للباحث 
ع�ن  الصفران�ي  محم�د 
العربي�ة  »املؤسس������ة 
وفيه  والنرش«،  للدراس�ات 
يتناول مصطلح التش�كيل 
واس�راتيجية  الب�رصي، 
املحاقل�ة، بوصفه�ا خطة 
منهجية متكاملة لدراس�ة 
يف�ي  األدبي�ة  الظواه�ر 
تطبيقها إىل نتائج مستقاة 
من بنيات الظواهر واملتون 
ي�درس  حي�ث  املدروس�ة، 
تقاطع�ات مج�االت مث�ل 
والرس�م  الفن�ي،  الرس�م 
والطباع�ة،  الخط�����ي، 
النص، وتقس�يم  وعتب�ات 
الصفح������ة، والس�طر 
الشعري، وعالمات الرقيم، 
الس�ينم���ائية،  واللقطة 

واملونتاج     

التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث 
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يف الس�اعات القليلة القادمة سيعرب كويكب هرمي 
الش�كل بمس�ار مواز لكوكب األرض، عىل مس�افة 

تقارب 18 ضعف املسافة عن القمر.
وبحسب جدول نش�اط الكويكبات املنشور يف كالة 
الفضاء األمريكية »ناس�ا« فسيصل طول الكويكب 
إىل ح�وايل 430 قدم�ا، وس�يكون موازي�ا لكوك�ب 

األرض يوم غد األحد.

وس�تصل رسعة الكويكب الذي س�يكون قريبا من 
األرض ح�وايل 6.1 مي�ل يف الثانية، وس�يعرب األرض 

برسعة كبرية، بحسب موقع »ناسا«.
ون�وه مركز دراس�ات األجس�ام التاب�ع للوكالة أن 
الكويكب سيكون بعيدا بمسافة تقدر ب� 18 ضعف 
عن املسافة بني األرض والقمر، وتم تحديد املسافة 

بحوايل 4.77 ميل عن كوكب األرض.

اكتش�ف باحثون يف دراس�ة حديثة، سببا 
غري متوقع لإلصابة ب�«التوتر واالكتئاب«.

ونرشت مجلة »فريوندين« األملانية تقريرا 
يفيد بأن الباحثني اكتش�فوا عالقة ارتباط 

قوية بني »القناة الهضمية« و«الدماغ«.
وقالت الدراسة إنه إذا كانت األمعاء بحالة 
جيدة، يمكنها أن ترسل إىل الدماغ، إشارات 
بالرض�اء وتخفي�ف م�ن عالم�ات التوتر 

والقلق واالكتئاب.
وأوضحت الدراس�ة أن هذا ربما يس�فر ما 
يطلق عليه األطباء سابقا اإلصابة بمرض 
»القولون العصبي«، الذي تؤثر فيه حاالت 
الغضب والقلق عىل حركة األمعاء والجهاز 

الهضمي.
وقال�ت املجلة األملانية إنه إذا كانت األمعاء 
بحال�ة جي�دة، يمك�ن أن تعال�ج بصورة 
كب�رية اضطرابات نق�ص االنتباه، وتعالج 

آثار التوتر والقلق واالكتئاب.
وتابع�ت املجل�ة »يس�تفيد األمع�اء م�ن 
مركب�ات األعص�اب والهرمون�ات، حي�ث 
تس�بب األمعاء مثال يف نقل مشاعر عديدة 
إىل ال�رأس مثال يف عمليات اإلجهاد واإلثارة 

والفرح والعواطف«.
أن  »كم�ا  واس�تمرت 

العقلي�ة  املش�كالت 
مث�ل اإلجه�اد والقل�ق، 
ت�ؤدي إىل االضطراب�ات 
املعوي�ة املختلف�ة، مثل 
الجه�از  التهاب�ات 
والعك�س  الهضم�ي، 
املعوية  األم�راض  فتلك 

يمكن أن تؤدي إىل فوىض 
يف الرأس«.

دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب مستويات االشعاع 
أقام�ت رشك�ة محاماة أمريكي�ة دعوى 
قضائية ض�د رشكتي أبل وسامس�ونج، 
مدعية أن االختبارات املس�تقلة تش�ري إىل 

مس�تويات  أن 

إشعاع الرتدد الالسلكي يف الهواتف الذكية 
الحديثة من الرشكتني قد تجاوزت الحدود 

املسموح بها فيدراليا عند استخدامها.

macrumors األمريكي،  وبحس�ب موقع 
فرتج�ع الدع�وى الت�ي رفعته�ا رشك�ة 
املحاماة Fegan Scott إىل شهر أغسطس 
امل�ايض، عندم�ا أج�رت صحيفة 
تحقيق�ا   Chicago Tribune
ال�رتددات  إش�عاع  يف مس�تويات 
الراديوي�ة التي تنتجه�ا الهواتف 

الذكية الشهرية.
وق�د لجأت الصحيف�ة إىل مخترب 
م�ن  العدي�د  الختب�ار  معتم�د 
الهواتف الذكية وفقا لإلرش�ادات 
الفيدرالي�ة، ووج�دت أن بع�ض 
أجه�زة آيف�ون م�ن أب�ل تنبعث 
منها إشعاعات الرتدد الالسلكي 
الت�ي تتجاوز حدود األمان، وهو 
األم�ر الذي عارضته أبل بش�دة، 
وقالت يف بيان له�ا: إن االختبار 
ل�م يك�ن دقيق�ا “بس�بب عدم 
إعداد االختب�ار وفقا لإلجراءات 
الالزم�ة لتقيي�م نم�اذج آيفون 

بصورة صحيحة«.
لتقرر بعد ذلك لجنة االتصاالت 
الفيدرالية FCC، بأنها ستطلق 
تحقي�ق يف النتائ�ج، وبعد يوم 
من ن�رش الصحيف�ة نتائجها، 
 Fegan تعهدت رشكة املحاماة
تحقيقه�ا  بإط�الق   Scott
الخ�اص يف االدع�اءات، حيث 
املحام�اة  رشك�ة  جن�دت 
مخت�رب معتمد م�ن قبل لجنة 
إلجراء  الفيدرالية  االتص�االت 
 6 ل��  الخاص�ة  اختباراته�ا 
موديالت للهواتف الذكية عىل 
مسافات ترتاوح من صفر إىل 
10 ميليمرتات لقياس إشعاع 
ال�رتددات الراديوي�ة املنبعثة 
عند اللمس أو عىل مقربة من 

الجسم.

ش�الالت  منطق�ة  تتع�رض 
فيكتوري�ا، وه�ي واح�دة م�ن 
العال�م  يف  الش�الالت  أعظ�م 
ومن ب�ني أكثر مناط�ق الجذب 
ألس�وأ  أفريقي�ا،  يف  الس�ياحي 
موج�ة جفاف منذ ق�رن، األمر 
ال�ذي يزيد من مخ�اوف التغيري 

املناخي.
فعىل م�دى عق�ود م�ن الزمن، 
جذبت شالالت فيكتوريا، حيث 
ينحدر نهر زامبي�زي، الذي يعد 
أح�د األنهار الكب�رية يف أفريقيا 
الق�ارة  وراب�ع أط�ول نه�ر يف 
الس�مراء، ماليني املصطافني إىل 
زيمباب�وي وزامبي�ا إلطالالتها 

املذهلة.
وتع�د ش�الالت فيكتوري�ا م�ن 
أكرب الش�الالت يف العالم مقارنة 
مع ش�الالت نياغ�ارا يف أمريكا 
عرضه�ا  ويع�ادل  الش�مالية، 
وعمقه�ا ضعف ع�رض وعمق 

نياغارا.
ويقدر عرض شالالت فيكتوريا 
بأكث�ر م�ن 1700 م�رت، بينم�ا 
يبل�غ أق�ى ارتف�اع له�ا 108 
أمت�ار، ويقدر معدل كمية املياه 
الساقطة سنويا بأكثر من 934 
مرتا مكعب�ا يف الثاني�ة، غري أن 
أس�وأ موج�ة جفاف من�ذ قرن 
أدت إىل إبط�اء غزارة الش�الالت 
إىل ح�د كبري، مم�ا زاد املخاوف 
م�ن أن تغ�ري املن�اخ يمك�ن أن 
يدم�ر واح�دا من أك�رب مناطق 

الجذب السياحي يف املنطقة.

التغير المناخي 
يهدد أكبر الشالالت 

في العالم

تشخيص الشيخوخة من ثالثة مراحل

يع�د النوم م�ن العملي�ات الحيوي�ة الهامة يف 
الجس�م، وقد يتس�بب عدم منح الجسم فرتة 

كافي�ة م�ن الن�وم يف اإلصاب�ة بالعديد من 
األمراض.وتتف�اوت الف�رتات الزمنية للنوم 
حس�ب الفئ�ة العمري�ة، حيث تط�ول عند 
الصغ�ار والرضع، بينما تقل الرغبة يف النوم 

وتتناق�ص عن�د كبار الس�ن، وفق م�ا ذكرت 
وكالة األنباء األملانية بناء عىل آراء أخصائيني.

يحتاج األطفال حديثي الوالدة والصغار لحوايل 15 
س�اعة من النوم يوميا، وذلك للنمو بشكل صحيح، كما 

أن ع�دم حص�ول الطفل عىل كفايته من النوم قد يؤدي إىل مش�اكل س�لوكية، أو 
حتى اإلصابة باضط�راب فرط الحركة، ونقص االنتباه.يكفي الش�خص يف هذه 
املرحلة العمرية أن يعطي جس�مه من 7 إىل 9 س�اعات من النوم كل ليلة.ويحذر 
األطباء من أن حرمان الجسم من الوقت الكايف للنوم يف هذه املرحلة السنية، يهدد 

باإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

كش�ف علم�اء يف جامع�ة س�تانفورد األمريكية 
ب�� 3 مراح�ل ترتاف�ق  تم�ر  الش�يخوخة  أن 

بتغ�ريات هامة يف جس�د اإلنس�ان، معتربين 
أن اس�تخدام هذا املنهج الجديد سيساعد يف 
معالجة األم�راض املرتبطة بالعمر.ونرشت 
مجموعة علماء بالجامعة، يوم 5 ديسمرب، 
مق�اال يف مجلة »Nature Medicine« ذكروا 

في�ه، أنه�م حلل�وا 2925 بروتين�ا يف بالزم�ا 
ال�دم ل��4263 ش�خصا، ت�رتاوح أعمارهم من 

18 إىل 95 عام�ا، ورص�دوا تغ�ريات غ�ري خطية يف 
هيكلها تتوقف عىل س�ن املشاركني يف االختبار.واستنتج 

الباحث�ون أن التغريات األساس�ية يف بروتينات بالزما ال�دم تجري عىل 3 مراحل، 
تب�دأ تقريبا يف األعمار 34 و60 و78 س�نة.وقالوا إنهم تمكن�وا، اعتمادا عىل هذا 

االكتش�اف، من وضع منهج جديد يف املعلوماتية الحيوية، يتيح إيجاد »س�بل 
غري متوقعة« ملكافحة األمراض املتعلقة بالعمر بصورة أكثر فعالية.

وجدت نتائ�ج دراس�ة جديدة أن 
هناك رابطاً بني العيش يف املناطق 
الب�اردة والرطب�ة وزيادة نس�بة 
الرسط�ان،  بأم�راض  اإلصاب�ة 
هذه االس�تنتاجات لهذه الدراسة 
 Science الت�ي ُن�رشت يف مجل�ة
ُتعت�رب   Engineering Science
مفاجئ�ة وم�ن املتوق�ع أن تث�ري 

جدالً.
ووفقا ملا نرشه موقع اخباري انه 
منذ فرتة طويلة أثبت العلماء بناء 
عىل مصادر ودراسات موثوقة، أن 
التعرض املتزايد ألش�عة الشمس 

فوق البنفسجية يزيد من مخاطر 
اإلصاب�ة برسط�ان الجل�د، ولكن 
أن  إىل  الجدي�دة  الدراس�ة  تش�ري 
األكثر  األمط�ار واملن�اخ  هط�ول 
برودة يرفع�ان مع�دل اإلصابات 

بالرسطان.
وبحث العلماء يف الدراسة الجديدة 
عن الدور املحتمل لهطول األمطار 
الرسط�ان،  إصاب�ات  يف  واملن�اخ 
وعّرف املؤلف�ون املناطق املناخية 
بأنه�ا متغ�ري يجم�ع ب�ني درجة 
الرطوب�ة يف  الح�رارة ومس�توى 

منطقة معينة.

وب�ذات الوقت ال تش�ري الدراس�ة 
األمط�ار  هط�ول  زي�ادة  أن  إىل 
ودرجة الحرارة والرطوبة تس�بب 
ب�ل  مب�ارش،  بش�كل  الرسط�ان 
ت�رشح كي�ف أن ه�ذه العوام�ل 
م�ن  تزي�د  الت�ي  ه�ي  املناخي�ة 

التعرض للمواد املرسطنة.
قوي�اً  رابط�اً  العلم�اء  ووج�د 
ب�ني املناط�ق الب�اردة واإلصاب�ة 
مع�دالت  وكان�ت  بالرسط�ان، 
اإلصاب�ة بالرسط�ان يف املناط�ق 
ش�ديدة ال�ربودة أع�ىل، مقارن�ة 

باملناخ الحار والجاف.

أن  حدي�ث  تقري�ر  كش�ف 
رشكة جوجل تستعد إلطالق 
التحدي�ث األخ�ري لربمجيات 
اإلص�دار الخاص م�ن نظارة 
إذ  الذكي�ة،   Explorer
ستتوقف جوجل عن تحديث 
الربمجي�ات يف 25 من فرباير 

.2020
 engadget وبحس�ب موق�ع
رشك�ة  فكان�ت  األمريك�ى 
م�رشوع  فقدم�ت  جوج�ل 
نظارتها الذكي�ة للمرة األوىل 
والت�ى   ،2012 ع�ام  خ�الل 
توفرت للحجز املسبق بسعر 
1500 دوالر، ومن ثم أطلقت 
جوجل تحدي�ث أخر للنظارة 

الذكية الحقاً.
وق�د بدأت جوجل يف 2017 يف 
اس�تهداف مج�ال العمل مع 
إص�دار خاص م�ن نظارتها 
حي�ث   ،Enterprise الذكي�ة 
يف  جوج�ل  رشك�ة  ق�ررت 
ه�ذا  دع�م  ىف  االس�تمرار 

حي�ث  الخ�اص،  اإلص�دار 
تش�ري التوقع�ات إىل أن ه�ذا 
اإلصدار يقدم أداء أفضل من 

اإلصدارات السابقة.
وكش�فت جوج�ل ىف صفحة 

بنظارته�ا  الخاص�ة  الدع�م 
الذكية إىل أن التحديث األخري 
الذكية  النظ�ارة  لربمجي�ات 
يدوي�اً،  التثبي�ت  س�يتطلب 
تحمي�ل  خ�الل  م�ن  وذل�ك 

اإلص�دار األخ�ري للربمجيات 
وم�ن ث�م ف�ك ضغ�ط امللف 
ثم ثبي�ت الربمجي�ات، حيث 
م�ن املق�رر أن تدع�م ه�ذه 
النظ�ارة  اق�رتان  الخط�وات 

بعد ان فشلت في صناعة الهواتف ..نوكيا تطلق تلفزيونها الجديد
أعلن�ت رشك�ة »نوكي�ا« عن إط�الق أول 
تلفزيون ذكي خاص بها من نوع »نوكيا 

سمارت تي يف«، يف السوق الهندية.
وأطلقت »نوكي�ا« التلفزي�ون من خالل 
 55 بقي�اس  ويأت�ي   ،Flipkart منص�ة 
تباي�ن  وبنس�بة   ،»4K« بدق�ة  إنش�ا، 

1200:1، وزوايا مشاهدة 178 درجة.
ويس�تخدم التلفزيون لوحة ADS، والتي 
تع�د أح�د أش�كال تقني�ة IPS ولديه�ا 

خصائص مماثلة.
ووفق م�ا ذكر موقع »ذا ف�ريج« التقني 
أن الشاش�ة تدعم مجموعة واس�عة من 

األل�وان وخاصي�ة Dolby Vision، وتت�م 
معالجة الصوت عن طريق JBL مع نظام 
مكربات صوت يضم اثنني من السماعات 
املدمجة بقدرة 24 واط يف الجزء الس�فيل 

من التلفزيون.
ويدعم التلفزيون معالج�ا رباعي النوى 
ب�رتدد 1 غيغاهريت�ز، ووح�دة معالج�ة 
رس�وميات من نوع Mali-450، وذاكرة 
العش�وائي،  للوص�ول  غيغاباي�ت   2.25
 16 التخزي�ن  مس�احة  تبل�غ  ح�ني  يف 

غيغابايت.
ومن التقني�ات التي يدعمه�ا التلفزيون 
أيض�ا البلوتوث والواي فاي، كما توجد 3 

.USB ومنفذي HDMI منافذ
ويعتم�د التلفزي�ون عىل نظام التش�غيل 
»آندروي�د ت�ي يف 9.0«، كم�ا يس�تطيع 
م�ن  مجموع�ة  تثبي�ت  املس�تخدمون 
التطبيق�ات باس�تثناء »أم�ازون براي�م 

فيديو«.
ويبلغ س�عر الجهاز الذي سيتوفر ابتداء 
من 10 ديسمرب، 589 دوالر أمريكيا، علما 
أنه يدمج تقني�ة »التعتي�م الذكي« الذي 
يساعد عىل إنتاج س�واد أعمق من خالل 

التحكم الدقيق يف اإلضاءة الخلفية.

جوجل توقف تحديث نظارتها الجديدة

ماهي عالقة التوتر بالهضم والدماغ ؟

علماء يتوصلون الى نتائج تربط بين مرض 
السرطان واألماكن الباردة

تعرف على ساعات نومك حسب عمركقريبًا.. كويكب يمر بالقرب من الكرة االرضية 
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الكوريون يعزفون بشكل موزة بـ 120 ألف دوالر 
»مقلق« عن الزواج  »Art Basel – املعرض الدويل »بريوتني 

يف ميام�ي، عندم�ا تن�اول فن�ان موزة 
بداخ�ل عمل فني تم بيع�ه بمبلغ 120 
أل�ف دوالر أمريكي.وقام الفنان، دافيد 
داتون�ا، بإخراج املوز م�ن إطار صورة 
للفن�ان اإليطايل ماوريتس�يو كاتيالن، 
ل�ه  لتق�ول  بس�اطة،  ب�كل  والتهم�ه 
املوظفة  »هل أنت مجنون، هذا ترصف 
غب�ي ج�دا« ليج�اوب الفن�ان »نعم .. 
وليك�ن« لتطلب منه بع�د ذلك الجلوس 
لينظ�روا ماذا يمكنه�م أن يفعلوا بهذه 

الحالة.
ون�ر الفن�ان، ديفي�د دات�وا، الفيديو 
ع�ى صفحت�ه يف »انس�تغرام« وق�ال 
»ه�ذا هو أدائ�ي الفني، أن�ا أحب عمل 
ماوريتس�يو كاتيالن الفني، وأحب هذا 
التثبي�ت )امل�وز( حقا، إنه لذي�ذ جدا«.

امللف�ت أنه تم اس�تبدال املوز بآخر عى 
وج�ه الرسعة، بالرغم م�ن غضب أحد 
املوظفني، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحق 
الفنان.وبحسب »بي بي يس« فإن هذا 
العمل الفني يأتي بش�هادة أصالة، أي 

أنه يمكن للمالكني استبدال املوزة!
إن   ،»Art Market« موق�ع  وبحس�ب 
العم�ل الفن�ي »امل�وزة امللصق�ة ع�ى 
الحائ�ط« أطلق عليه اس�م  كوميديان 
وهو واحد م�ن ثالثة نماذج. وس�يباع 

النموذج األخري بقيمة 150 ألف دوالر.
ووفقا ملوقع »آرت نت« اش�رى الفنان 
اإليط�ايل ماوريتس�يو كاتي�الن م�وزة 
م�ن  س�وبرماركت يف والي�ة ميام�ي 
األمريكية، وعلقه�ا بريط الصق عى 
الحائط يف معرض »Perrotin« لألعمال 
الفنية املعارصة، يف العاصمة الفرنسية 

باريس.
ورصح�ت مدي�رة املع�رض، لوس�يان 
ت�رياس »لم يدم�ر داتوا العم�ل الفني، 

الفكرة  م�ن فامل�وز ه�و 
العمل!«

املراقب العراقي/ متابعة...
تس�عى الحكوم�ة الكوري�ة الجنوبي�ة جاهدة 
أن تش�جع ش�عبها عى الزواج واإلنجاب، لكن 
مواطن�ي هذا البلد اآلس�يوي ي�زدادون إعراضا 
عن االرتباط وتكوين األرسة، فيما يقبلون أكثر 

فأكثر عى تربية الحيوانات األليفة.
وبحس�ب موق�ع »شوس�ن إلب�و«، ف�إن ثالثة 
من ب�ني كل ع�رة أش�خاص، يؤك�دون أنهم 
يس�تطيعون إلغ�اء فك�رة الزواج يف ح�ال كان 

الريك أو الخطيب ضد تربية الحيوانات.
وكشفت اس�تطالعات للرأي، أن 60 يف املئة من 
الشباب ال يرون مانعا يف أن تقوم بعض املحالت 
بمنع دخ�ول األش�خاص املصحوب�ني بأطفال 
صغ�ار، تفادي�ا لإلزعاج، وهو م�ا يظهر نفورا 
من اإلنجاب.وأورد االستطالع الذي جرى إعداده 
من قب�ل جمعية اإلس�كان والصح�ة والرعاية 
االجتماعي�ة يف كوري�ا الجنوبي�ة، وش�مل ألف 
ش�اب يف العرين�ات، )أورد( أن 9.3 فقط من 
املس�تجوبني ينظرون إىل مس�ألة منع األطفال 

من الدخول بمثابة انتهاك حق.
ويع�ر 96.4 يف املئة من املس�تجوبني الكوريني 
الجنوبي�ني، أن الحيوانات األليفة التي يقومون 

بمثابة  أفراد من العائلة.برتبيتها 
س�ئلوا  أك�د 47.3 ومن  ال�زواج،  عن 

يف املئ�ة أنه�م ال ينوون 
االرتب�اط، ول�م يتحمس 
لفكرة الزواج سوى 18.7 
يف املئة، لكن »املقلق« هو أن 
56.9 يف املئة ضد اإلنجاب.

ثلث  أكث�ر م�ن  ويعتق�د 
املس�تجوبني أن الوسط 
االجتماع�ي غري مالئم 
إضاف�ة  لإلنج�اب، 
أخ�رى،  أس�باب  إىل 
لك�ن املؤكد بحس�ب 
أن  ه�و  الدراس�ة 
الش�باب  جي�ل 
البل�د  يف  الح�ايل 
اآلسيوي صارت 
له ثقافة ورؤية 
ن  ت�ا ير مغا
كان�ت  عم�ا 
األم�ور يف  علي�ه 

السابق.

املراقب العراقي/ متابعة...
وانتظ�م املعرض الدويل لل�كالب بالتعاون 
بني االتحاد الدويل للس�ينولوجي )دراس�ة 
تاري�خ ال�كالب( ونظريه الرويس، وش�هد 
تنظي�م مس�ابقات أجم�ل كلب وأحس�ن 
ترسيحة ش�عر وغريهما من املس�ابقات 

األخرى.
وس�بق للن�ادي امل�رصي للقط�ط تنظيم 
مس�ابقة دولي�ة الختي�ار مل�كات جمال 
القطط بمش�اركة متس�ابقني من مرص 
ودول عربي�ة وأجنبي�ة و ترك�زت قواعد 
االختي�ار ع�ى العي�ون وش�كل الجس�د 

وغريها من النقاط.
ورغ�م األوضاع االقتصادية والسياس�ية، 
التي يعيشها أغلب السودانيني منذ أعوام، 
فل�م يمنع الع�رات منهم، أن يش�اركوا 
)األجم�ل  ال�كالب  الختي�ار  مس�ابقة  يف 
وذات الكفاءة(، التي أقيمت يوم الس�بت، 

بالعاصمة الخرطوم.
ونظ�م الن�ادي الس�وداني لربي�ة الكالب 
مس�ابقة الكفاءة والجمال للكالب، للمرة 
الثالثة، بالحديقة الدولية بالخرطوم، وقد 
ش�ارك م�ا يقارب مائ�ة مش�ارك، بأنواع 

للكالب،  فصي�ل مختلف�ة 
جريم�ن  أو » ش�يرب« 

ع�ي  ا لر ا
ن�ي  ملا أل ا
كث�ر  أل ا
ش�هرا عامليا، 
فصيل  وأيض�ا 
 ، » س�كي ها «
يعي�ش  ال�ذي 
مناط�����ق  يف 
الش�ديدة ال�ربودة 

مثل أرايض االسكيمو، وغريها العديد من 
سالالت الكالب.

ويف  س�ياق املوض�وع، أفاد عض�و النادي 
عثم�ان  ال�كالب،  لربي�ة  الس�وداني 
السنهوري ، يوم امس السبت، أن« النادي 
الجمعي�ة  عضوي�ة  حص�ل  الس�وداني، 
الدولية لتنقية س�اللة ال�كالب منذ العام 
لتنقي�ة  دولي�ة،  جمعي�ة  وه�ي   ،2016
سالالت الكالب، املعروفة ب« إف يس إي«، 

واملوجود مقرها بدولة بلجيكا«.
وأش�ار الس�نهوري إىل إن« املسابقة التي 
ينظمه�ا الن�ادي الس�وداني، ال�ذي يقوم 
بدور، تنظيم مس�ابقات الكالب، وإصدار 
لل�كالب،  النس�ب  أو  س�الالت  ش�هادات 
مضيف�ا: »النادي الس�وداني، جلب حكم 
دويل له�ذه املس�ابقات يف كل عام، ليختار 
أجم�ل وأكف�أ ال�كالب، بحس�ب املعاي�ري 
الدولي�ة الت�ي وضعتها الجمعي�ة الدولية 

لتنقية سالالت الكالب«.

مسابقات لجمال القطط والكالب في روسيا والسودان !

النادي السوداني، جلب حكم دولي 
لهذه المسابقات في كل عام

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47

5:23

11:83

12 دولة 
شاركت في 
مسابقاتين 

للقطط

يختت��م اليوم االحد يف مركز كروكوس إكس��بو للمعارض بالعاصمة الروس��ية موس��كو معرض القطط، باختي��ار أجمل قط وأجمل صغري 
قط، وذلك من ضمن ألفي قط من 12 دولة ش��اركت يف المس��ابقتني.وكان المعرض قد انطلق امس الس��بت ويمثل الحدث الدويل الثاين 
للحيوان��ات األليف��ة بروس��يا، بع��د مع��رض ال��كالب يف نوفمرب/ترشني الثاين الذي ش��ارك في��ه أكرث من تس��عة آالف كلب م��ن 34 بلدا، 

واستقبل آالف الزوار.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت س�فارة س�لطنة عم�ان مقت�ل 
طالب عماني بس�بب اعتداء وقع عليه يف 

منطقة نايستربيدج يف العاصمة لندن.
ولقي الطالب العماني، محمد بن عبدالله 
العريفي )26 ع�ام( حتفه أثناء محاولة 
س�اعته  رسق�ة  أش�خاص  مجموع�ة 

الثمينة من نوع »روليكس« أثناء عودته 
وصدي�ق له من البحرين من أحد مطاعم 
املدينة.وقال صديق الضحية يف ترصيحه 
للرط�ة، إن عصاب�ة مقنع�ة هاجمت 
العريفي، وطالبته بساعته الثمينة، لكن 
الضحية حاول الدفاع عن نفسه، ليتلقى 

طعنه قاتلة عى أثر ذلك.
وبحس�ب صحيف�ة »دي�ي مي�ل« فق�د 
وقعت ثالث جرائ�م متفرقة يف العاصمة 
الربيطاني�ة، حيث قتل ثالث من الضحايا 
يف العرين�ات م�ن العم�ر يف منطقت�ي 

ديبتفورد وهاكني.
ونعت س�فارة س�لطنة عمان يف تدوينة 
لها ع�ى موقع »توي�ر« ، »ببالغ الحزن 
واألىس تتقدم الس�فارة يف لن�دن بأعمق 
التعازي واملواس�اة إىل أرسة الفقيد«وقع 

ح�ادث اعت�داء مؤس�ف أودى بحي�اة 
الطالب العماني محمد بن عبدالله 

العريمي، وببالغ الحزن واألىس 
لن�دن  يف  الس�فارة  تتق�دم 
بأعمق التعازي واملواساة إىل 

أرسة الفقيد.
ووج�ه وزير التنمي�ة الدولية 
يف  كب�ري  ومس�ئول  الس�ابق 
وزارة الخارجية حاليا، السري 
آالندنكان، التعازي لس�لطنه 
عم�ان وأه�ل الضحي�ة عى 
وق�ال  املؤس�ف،  الح�ادث 
»أشعر بالحزن الشديد لطعن 
طال�ب عماني ووفات�ه أمس 

الجمعة يف« نايتسربيدج.

»الروليكس« وراء مقتل طالب 
عماني في لندن !

استعرضت سيارتها عبر فيسبوك فكانت في انتظارها أسوأ مفاجأة!
 املراقب العراقي/ متابعة...

كشفت لقطات مصورة نرها 
موق�ع صحيف�ة »دي�ي ميل« 
الربيطاني�ة ع�ن لحظ�ة أقدام 
ثالثة لصوص ملثمني باالعتداء 
عى س�يدة يف العقد الثاني من 
عمرها ورسقة س�يارتها، التي 
ُيقدر ثمنها بنحو 30 ألف جنيه 
إسرليني، وذلك بعد 36 ساعة 
فقط من قيامها باس�تعراض 
سيارتها الجديدة عرب حسابها 
عى موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«.
ل�دى  أن�ه  الصحيف�ة  وبين�ت 

التي  الس�يارة،  ع�ودة مالك�ة 
ل�م يتم الكش�ف ع�ن هويتها، 
إىل منزله�ا يف مدين�ة »لي�دز« 
بمقاطعة »ويست يوركشاير« 
الربيطاني�ة، كان اللص�وص يف 

انتظارها.
السيارة  وبمجرد خروجها من 
أم�ام املن�زل، س�ارع أحده�م 
بالركض نحوها ودفعها بعيًدا 
عن الس�يارة، فيما أخذت هي 
ترصخ طلًبا للمساعدة، قبل أن 
يركض رشيكه ب�دوره نحوها 
أرًضا، ويف  بدفعه�ا  ويقوم�ان 
هذه اللحظة ظهر اللص الثالث 
خ�ل  د و

السيارة، ورسعان ما انضم له 
اللصان اآلخران.

لك�ن مالك�ة الس�يارة نهضت 
عى الف�ور وحاول�ت التصدي 
للص�وص، حت�ى أنه�ا ظهرت 
يف إحدى اللقط�ات وهي تقوم 
بفت�ح ب�اب الس�يارة محاولة 
إخراج اللصوص منها، إال أنهم 
دفعوه�ا بعنف لتس�قط أرًضا 
مج�دًدا، وواصلت هي الرصاخ 
لكن دون ج�����دوى، يف حني 
بس�يارتها  اللص�وص  انطل�ق 
من��������زله�ا،  أم�ام  م�ن 
بحس�ب م�ا ذك�رت الصحيفة 

الربيط������انية.
ول�م يتب�ني بع�د إذا م�ا كانت 
م�ن  تمكن�ت  ق�د  الرط�ة 
املرسوق�ة  الس�يارة  إيج�اد 
أو إلق�اء القبض عى 

لصوص مانهاتن.. سرقوا جهازي صراف 
آلي في ليلة واحدة !

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزيرة الثقاف�ة املرصية، إين�اس عبد الداي�م، اليوم األحد، 
اس�تعادة الجزء الس�ادس ع�ر من مخط�وط الربع�ة القرآنية، 
الخاصة بالس�لطان قنصوة الغوري، أحد سالطني املماليك، بعدما 
تم وقف بيعه قبل عرضه يف مزاد كان من املقرر إقامته يف لندن، يف 

أكتوبر/ ترين األول املايض.
وأكدت عبد الدايم، يف بيان صادر عن الوزارة نر عرب »فيسبوك«، 
أن الفض�ل يع�ود ملجه�ودات دار الكت�ب والوثائ�ق القومي�ة التي 

تمكنت من استعادة الجزء السادس عر من املخطوط.
وقالت عبد الدايم إن »هذه الخطوة تأتي استمرارا للسعي للحفاظ 
عى تراث مرص القومي واس�رداد املفق�ود منه باعتباره جزء من 
مالم�ح الهوية، موجهة التحية لكل من يس�هم يف صون مقتنيات 

املكتبة الوطنية املرصية باعتبارها من مفردات تاريخ األمة«.
وم�ن جهته كش�ف الدكتور هش�ام عزمي، رئي�س الهيئة العامة 

لدار الكتب والوثائق القومي�ة، أن »الهيئة وصلتها معلومات تفيد 
عرض املخطوط للبيع من مصادر خاصة حيث لم يتم اإلعالن عن 
وجوده ضمن معروضات املزاد الذي كان من املقرر إقامته يف لندن 

خالل ش�هر أكتوبر املايض وع�ى الفور ويف رسية تام�ة تم اتخاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة بإيقاف البيع«.

وأوض�ح أن صالة امل�زادات اس�تجابت للطلب املدعم باملس�تندات 
وش�مل ملفا موثقا كام�ال وصورا من الفهارس والس�جالت التي 
تؤك�د ملكية دار الكتب املرصية للمخطوط، مضيفا أنه بعد جهود 
مكثف�ة تخلله�ا مفاوضات مبارشة اس�تمرت ملدة ش�هر ونصف 
تقريبا نجح�ت دار الكتب يف إقناع كل من صال�ة املزادات والجائز 
بأحقيته�ا يف تس�لم املخط�وط الذي تم�ت إعادة تس�جيله ضمن 

مقتنيات الدار التاريخية.
وبحس�ب البي�ان الص�ادر ع�ن ال�وزارة، ف�إن املخط�وط يمث�ل 
الج�زء الس�ادس عر من ربعة قنص�وة الغوري، ويع�د من أكثر 
املخطوط�ات اململوكي�ة ن�درة وقيم�ة حي�ث يضم ثالث�ني ورقة 
ومسطرته سبعة أسطر مكتوبة بخط النسخ العربي، ومذهب من 

أوله ومجدول بإطار من الذهب.

استعادة مخطوطا أثريا نادرا من عصر المماليك قبل بيعه في لندن

املراقب العراقي/ متابعة...
قالت السلطات األمنية يف مانهاتن 
م�ن  مجموع�ة  إن  بنيوي�ورك، 
الدوالرات  اللصوص رسق�وا آالف 
داخ�ل  آيل  رصاف  جه�ازي  م�ن 

مطعمني إيطاليني صغريين ليال.
وتم اس�تدعاء الرطة إىل املخبز 
اإليطايل »ال بيال فريارا« يف ش�ارع 
مولب�ريي يف مانهات�ن يف ح�وايل 

الس�اعة 8:30 صباح�ا 
بعد وصول أحد العاملني 
يف املخبز والحظ اختفاء 
اآليل  ال�رصاف  جه�از 
الج�زء  ع�ى  املثب�ت 
الخارج�ي م�ن املتج�ر، 
عى حد قول املسؤولني.

وأظه�رت لقط�ات م�ن 
أن�ه  مراقب�ة  كام�ريا 
 4:30 الس�اعة  بح�دود 
صباح�ا، ق�ام اثنان من 
يرتدي�ان  اللص�وص، 
والقف�ازات،  األقنع�ة 

برسقة الجهاز ثم هربا بواس�طة 
سيارة دفع رباعي سوداء.

وقالت الرطة إن جهاز الرصاف 
اآليل للمخبز كان يحتوي عى أكثر 
من 4000 دوالر نقدا، بحس�ب ما 
ذكرت صحيفة نيويورك بوس�ت 

األمريكية.
وبعد س�اعة، تم اس�تدعاء رجال 
الرط�ة إىل متجر لبي�ع األجبان 
ع�ى بع�د مربع�ني س�كنيني، يف 

ش�ارع غراند، حي�ث تمت رسقة 
جه�از رصاف آيل آخ�ر، م�ن عى 
الج�دار، كان يحت�وي عى حوايل 

5000 دوالر.
وق�ال املس�ؤولون إن�ه يعتقد أن 
الح�ادث الثان�ي وق�ع يف وقت ما 

قبل الساعة السادسة صباحا.
وذكرت صحيف�ة نيويورك تايمز 
أن الرسقات تأتي بعد سلسلة من 

عمليات س�طو مماثلة يف األشهر 
الثالث�ة املاضية، فقد ق�ام فريق 
م�ن اللص�وص بتس�ع عملي�ات 
 3 يف  آيل  رصاف  ألجه�زة  رسق�ة 
أحي�اء، وبل�غ إجمايل م�ا رسقوه 

حوايل 39000 دوالر.
لي�س  إن�ه  الرط�ة  وذك�رت 
رسق�ة  كان�ت  إذا  م�ا  واضح�ا 
جهازي الرصاف اآليل يوم السبت 

مرتبطتني.

»خوذة حرب النجوم«بـ77 ألف دوالر !
املراقب العراقي/متابعة...

تع�رض مقتنيات من أفالم »حرب النجوم« )س�تار وورز( 
يف م�زاد إلكروني قبل أيام من ب�دء العرض املرتقب للجزء 

التاس�ع من سلس�لة أف�الم الخي�ال العلمي.
وقال�ت دار س�وذبيز للم�زادات إن املزاد 

يض�م أكثر م�ن 100 قطع�ة يرجع 
ب�ني  مض�ت  لعق�ود  تاريخه�ا 

مجس�مات  إىل  قديم�ة  ص�ور 
لش�خصيات العمل السينمائي، 
وتراوح األسعار بني 100 جنيه 

إسرليني و60 ألفا. 
م�ن ب�ني املقتني�ات املعروض�ة 

خوذة يرجع تاريخها لعام 1976 
تراوح تقديرات سعرها بني 30 ألفا 

و60 أل�ف جني�ه إس�رليني )38490-

76980 دوالرا(.تض�م املقتني�ات أيض�ا دمى ش�خصيات 
فيلم )ذا إمباير س�ريكس باك( وسفينة الفضاء )ملينيام 
فالك�ون(، ويق�در س�عر املجموعة م�ن 7 آالف و10 آالف 
جنيه إس�رليني. ويقدر س�عر لوحة دعائية 
جدي�د«  »أم�ل  السلس�لة  أف�الم  ألول 
)نيو ه�وب(، تحم�ل توقي�ع املمثل 
آالف  و8   5 ب�ني  هامي�ل،  م�ارك 
جني�ه إس�رليني. وق�ال بروس 
سوذبيز:  مستش�ار  مارتشانت 
»اس�تغرق األمر عام�ا لتجميع 
أرج�اء  مختل�ف  م�ن  القط�ع 

العالم«. 
اإللكرون�ي  امل�زاد  البي�ع يف  ب�دأ 
األس�بوع املايض، ويستمر حتى 13 

ديسمرب/كانون األول. 
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