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ارتال أمريكية جديدة تصل لقاعدة عين األسد في االنبار 
وتحذيرات  من مخططات تهدف لزعزة االمن

!هادئةنارعلىلطبخةتحضرواشنطن

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي ... 
تحظ�ر واش�نطن اىل طبخ�ة ع�ى ن�اراً هادئ�ة 
الظ�روف  التخريبي�ة،  مس�تغلة  ملخططاته�ا 
االس�تثنائية الت�ي يم�ر به�ا البل�د م�ن أوضاع 
مضطربة  بس�بب ازمة التظاهرات وما تمخض 
عنه�ا من احداث ج�رت يف  املحافظات الجنوبية 
ويف العاصمة بغداد، والتي انعكس�ت س�لبا عى 
 ام�ن البل�د، وفتح�ت األب�واب ع�ى مرصاعيها 
للتدخل الخارجي وفرض  االرادات، كما ورشعت 
لاحت�ال األمريك�ي زي�ادة ع�دد قوات�ه نتيجة 
 النشغال الشارع والحكومة بوضع التظاهرات، 
وه�و ما س�ارع م�ن  عملي�ة ارس�ال القطعات 
العس�كرية الداعم�ة للق�وات املتوزع�ة يف عني 
 األسد و سبايكر والتاجي ومطار بغداد والقيارة 
ومعس�كرات أخرى  متوزعة ش�مايل البلد، حيث 
وص�ل منذ قرابة األس�بوع ما يع�ادل  ال�«500« 
جندي امريكي قادماً من س�وريا بعد ش�هر من 
دخول م�ا  يقارب ال��«1000« لعني األس�د عرب 

إقليم كردستان . 
وباإلضاف�ة اىل تل�ك االع�داد وصل�ت ي�وم أمس 
»500« آلية عسكرية  أمريكية قادمة من األردن 
اىل قاعدة عني األس�د يف محافظة االنبار،  وبذلك 
يرتفع عدد القوات االمريكية املتواجدة يف العراق 
اىل اكث�ر م�ن   «12« الف مقاتل او يزي�دون تبعاً 

لإلحصائيات املنشورة يف وسائل  االعام . 
وح�ذر مراقبون من مهام تلك القوات يف العراق، 
مؤكدين انها تهيئ  الحتال جديد بوصاية دولية، 
الس�يما بعد تصاعد حدة العن�ف يف  التظاهرات 
وحرف مساراتها بدعم مبارش من قبل السفارة 

االمريكية . 

وبهذا الجانب يرى املحلل السيايس وائل الركابي، 
ان�ه بع�د خ�روج  التظاه�رات الس�لمية وتأييد 
املرجعية لتلك التظاه�رات وتحذيرها من  تدخل 
الخارج واندساس بعض املأجورين لتشويه تلك 
التظاهرات  املطلبية، تحاول واش�نطن استغال 

تلك الظروف كلها . 
وق�ال الركاب�ي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »أمريكا  تعمل عى اس�تغال جميع 

األطراف، وه�ي تراهن عى ع�دم اختيار  رئيس 
وزراء جدي�د، وتعم�ل ع�رب املنظم�ات األممي�ة 
ومندوب�ة األمم  املتح�دة »باس�خارت« لتصور 
للراي العام بان الع�راق يعيش يف  فوىض عارمة 

وهنالك قمع للمتظاهرين .» 
وأضاف ان »دخول القوات االمريكية من سوريا 
واألردن وارتف�اع  اع�داد تل�ك الق�وات باإلضافة 
اىل التش�تت السيايس الذي يش�هده البلد  بسبب 

ال�وزراء  رئي�س  منص�ب  وف�راغ  التظاه�رات 
واالتفاقي�ة مع  الص�ني، كل تلك املعطيات تجعل 

الجميع يشعر بالقلق من القادم .» 
ولفت اىل ان »واشنطن تسعى اىل عودة العراق اىل 
البند السابع كونه  دولة غري مسيطر عى وضعه 
الس�يايس، وهي تعمل عى اي�كال مهمة  حماية 

البلد اىل قوات دولية، وهذا ما تطمح اليه .» 
وأش�ار اىل ان »وج�ود املرجعي�ة الدينية وابطال 

الحش�د الش�عبي سيفش�ل  جمي�ع املخططات 
الس�اعية اىل تدم�ري البل�د، كما أفش�لوا جميع 

 املخططات السابقة .» 
من جانبه يرى املختص بالش�أن األمني عباس 
العرداوي ان التواجد  العس�كري الكثيف للقوات 
االمريكي�ة يف العراق، اخذ يرف�د بقوات  إضافية 

من سوريا واألردن . 
وقال العرداوي يف ترصي�ح »للمراقب العراقي« 
ان »واش�نطن تعبث  يف امن الباد، ولديها رغبة 
يف إع�ادة احتاله�ا العس�كري للع�راق، اال  ان 

الوعي الشعبي هو بالضد من ذلك التواجد .» 
وأض�اف ان »أمري�كا ه�ي من تصن�ع االزمات 
وتعمل ع�ى تغذيتها يف  الع�راق واملنطقة، ألنها 
تس�تثمر تل�ك االزم�ات لتحقي�ق طموحاته�ا 

 ومآربها يف الرشق األوسط .» 
ولفت اىل ان » واش�نطن تضغ�ط باألزمات عى 
الحكوم�ة ألجل زيادة  عدد قواتها يف قاعدة عني 
األس�د واملوصل وبقية املدن التي تش�هد  تواجداً 

عسكرياً مكثفاً للقوات األجنبية .» 
وأش�ار اىل ان »الربمل�ان العراقي يرفض بش�كل 
قاطع اس�تمرار التواجد  العس�كري األمريكي، 
ودع�ا م�راراً اىل رضورة اخراج تل�ك القوات من 

 الباد .» 
يش�ار اىل ان العراق يش�هد منذ قرابة الشهرين 
تظاه�رات واس�عة  انطلق�ت يف بدايتها بس�بب 
األوضاع املعيش�ية الس�يئة التي انعكس�ت عى 
 حياة املواطن اال انها تحولت اىل مطالب سياسية 
دع�ت اىل رضورة  تعدي�ل قانون�ي االنتخاب�ات 
واملفوضية وتغيري الدس�تور باإلضافة اىل  اجراء 

انتخابات مبكرة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
اكدالنائب باسم خشان، اليوم االثنني، ان الدعاوى 
القضائي�ة تاحق رئي�س مجلس الن�واب محمد 

 الحلبويس، الفتاً اىل تقديمه »4« دعاوى ضده. 
وقال خشان يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي«: 
»رفعت أربع دع�اوى قضائية عى رئيس  مجلس 
النواب محمد الحلبويس«، مش�ريا اىل أن »االدعاء 

العام ينظر يف اثنني منها«. 
وأض�اف، ان�ه »توج�د دع�اوى أخرى س�أقيمها 
قريبا عى الحلب�ويس«، موضحا أن األخري »خرق 
 الدس�تور وديوان الرقابة املالية كما انه مس�وؤل 
ع�ن رصف 50 ملي�ار دينار عراق�ي بطريقة  غري 

رشعية .” 
ولفت اىل أن »رئي�س الربملان خالف قرار املحكمة 
االتحادي�ة ال�ذي قىض باملس�اواة ب�ني  املوظفني 
حي�ث قام بزيادة روات�ب موظفي مجلس النواب 

وهذا خرق للسياقات القانونية«. 

دعاوى قضائية 
تالحق رئيس البرلمان 

محمد »الحلبوسي« 

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت اللجن�ة القانونية الربملانية، الي�وم االثنني، ان 
العملية السياس�ية س�تتعرض اىل انتكاسة  مالم يتم 

إقرار قانون منصف لانتخابات. 
وقال عضو اللجنة حسني العقابي يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »هن�اك عدد م�ن  االولويات 
ل�دى الربملان باملرحل�ة الحالية اولها املش�هد األمني 
الخط�ري يف اس�تهداف  املتظاهري�ن والتص�دي لتلك 
االنته�اكات«، مبين�ا أن »األم�ر اآلخر يرتب�ط بتلبية 
مطال�ب  املتظاهرين والت�ي ينبغي أن تكون حارضة 

داخل الربملان .» 
وأضاف أن »االعداد النتخابات نزيهة وش�فافة تلبي 
طموح�ات املواطنني هو احد االولوي�ات  لدينا، وهي 
تبن�ى ع�ى ث�اث ركائز ت�م اس�تكمال اوله�ا، وهو 

ترشي�ع قانون مفوضي�ة االنتخابات  رغ�م تحفظنا 
ع�ى بعض املواد فيه وتبقى لدينا ركيزتني نعمل عى 
اس�تكمالهما، اولهما  تشكيل مفوضية، يتم ابعادها 
عن املحاصصة الحزبية واملكوناتية، اما الثالثة فهي 
ترشيع  قانون االنتخابات وهو ما نعمل عليه حاليا .» 
ولف�ت اىل ان »قانون االنتخاب�ات هو جوهر العملية 
االنتخابية والتداول الس�لمي وبح�ال لم يأتي  قانون 
يحق�ق تكاف�ؤ الف�رص ويلب�ي مطال�ب الجماهري 
ويحق�ق التنافس الحر بني املرش�حني، فان  العملية 
السياس�ية س�تنتكس مرة اخرى«، مش�ددا عى ان 
»النقم�ة الش�عبية واضح�ة وظاهرة  بالت�ايل فنحن 
نبحث عن مخرجات واساس�يات وافكار جديدة من 
ش�انها ان تعطي خيارات  وفرص مناس�بة للعملية 

الديمقراطية«. 

القانونية البرلمانية: العملية السياسية »ستنتكس«
 اذ لم يقر قانون منصف لالنتخابات

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي ... 
تحاول حكومة أربيل اتباع أس�لوب يل االذرع، يف 
تعامله�ا مع حكومة بغداد وخاصة يف مس�ألة 
 االتفاق النفطي بني حكومت�ي اإلقليم واملركز، 
م�ن خ�ال اس�تغال األوض�اع التي تم�ر بها 
الباد،  وابت�زاز حكومة بغداد كلما اقرتب موعد 

التصويت عى موازنة 2020  .» 
اإلقلي�م يجعل م�ن الحكومة املركزي�ة ندا له يف 
جميع القضايا العالقة ما بني الطرفني وخاصة 
 عند تشكيل حكومة جديدة فأنه يفرض رشوطا 

تعسفية من اجل الحصول عى امتيازات جديدة 
 من اجل موافقته عى مرشح رئاسة الوزراء .  

الخارجي�ة  بالدي�ون  مثق�ل  اإلقلي�م  الي�وم 
والخاف�ات الداخلي�ة م�ع األح�زاب الكردي�ة 
ويحاول اجبار  بغداد عى دفع ديونه بمس�اعدة 
بع�ض الق�وى السياس�ية الت�ي تعم�ل ضمن 
امل�رشوع االمريك�ي,  فه�و اليوم يق�رتض من 
الياب�ان ملي�اري دوالر دون موافقة بغداد وهو 
امر مخالف للدس�تور ,  لكن طموحات حكومة 

برزاني باالنفصال تدفعه للتجاوز عى بغداد .  

الديون عى حكومة اإلقليم ليس خارجية فقط 
وانما عوائد النفط لسنوات طوال تنصلت أربيل 
 ع�ن تس�ديدها لبغ�داد محور اخر تح�اول من 
خال ضغوطاتها وحليفتها واش�نطن لشطب 
ه�ذه  الدي�ون م�ن موازنة 2020 وس�ط رفض 
ش�عبي وبرملان�ي لتمرير اي�ة تن�ازالت جديدة 
لألقلي�م ع�ى  حس�اب املحافظ�ات الجنوبي�ة 
والوس�طى التي تعاني من نقص حاد يف مجال 

الخدمات واالعمار . 
كم�ا كش�ف موق�ع ويكليك�س ع�ن رس�ائل 
إلكرتوني�ة بعثها وزير املوارد الطبيعية يف إقليم 
 كردس�تان الع�راق اش�تي هورام�ي اىل نظريه 
الرتك�ي يع�رض فيه�ا بيع ع�دد م�ن الحقول 
النفطي�ة  يف االقليم مقاب�ل مبلغ 5 مليار دوالر، 
يف صفقة رسية بعيدا عن انظار بغداد بني أربيل 

 وانقرة لتسديد ديون إقليم كردستان . 
روات�ب  بغ�داد دفع�ت  نن�ى ف�أن  ولك�ي ال 
البيش�مركة للع�ام الح�ايل وه�ي ق�وات غ�ري 
نظامي�ة وغ�ري  تابع�ة للحكوم�ة املركزي�ة بل 
استغلتها أربيل يف نزاعها مع الحكومة السابقة 

ضد الجيش  العراقي , 
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اإلقليم يجري صفقات خارجية بمليارات الدوالرات ويتجاوز المركز

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
تزامن�ا م�ع الذك�رى الثاني�ة إلع�ان النرص 
الحاس�م ع�ى جماع�ات داع�ش االجرامية، 
تلك الفئة  التي عاثت يف األرض فس�ادا ودمارا 
وقتلت وس�فكت دم�اء عراقية زكي�ة بريئة، 
والتي تمكن  العراق بجيشه وحشده الشعبي 
الذي تشكل بفتوى املرجعية الدينية أن يقيض 
عليه�ا وينه�ي  وجودها، لكن يبقى الس�ؤال 
ال�ذي الزال العراقي�ون يبحثون ع�ن إجابته 
وهو »متى تبدأ معركة  اإلصاح الكربى وهي 

مكافحة الفساد .» 
فاىل ذلك أجاب مختصون يف الش�أن السيايس 
ع�ن ان تلك املعركة تحتاج اىل إرادة سياس�ية 
 حقيقي�ة وتجري�د املؤسس�ات الرقابي�ة من 
التدخات الحزبي�ة يف عملها كي تأخذ دورها 

الحقيقي  يف عملها . 

فم�ن جهت�ه اعت�رب املحل�ل الس�يايس كامل 
الكنان�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراقي« 
أن   «االنتص�ار عى داعش يمث�ل القضاء عى 
م�رشوع دويل كبري لتفتيت املنطقة من خال 
خلق  الرصاعات ب�ني دول املنطقة«، مبينا ان 
»أبناء العراق من الجيش والرشطة االتحادية 
 والحشد الشعبي الذي خرج بفتوى املرجعية 
الديني�ة العليا كان له الج�زء األكرب من هدم 
ذل�ك  املخط�ط ال�ذي ادي�ر م�ن قب�ل أمريكا 

وإرسائيل والسعودية .» 
وق�ال الكنان�ي، إن »م�ن ح�ق العراقيني أن 
يفخروا لهذا اليوم نظ�را لإلنجاز الكبري الذي 

حققوه  أبناء الوطن الواحد .» 
واك�د الكنان�ي، أن »نش�وة االنتص�ار تكتمل 
اكث�ر بع�د القض�اء ع�ى الفس�اد وتجفيف 
منابع�ه  خصوص�ا وأنه معركة الفس�اد هي 

املعركة األقوى«، مشددا عى »رضورة أن تبدأ 
بوادر  القضاء عى الفس�اد من املجتمع ومن 
ث�م اىل املؤسس�ات الحكومية بوج�ود اإلرادة 

السياسية  الحقيقية لذلك .» 
ورأى الكنان�ي أن »يف طليعة ماتتطلبه عملية 
القض�اء ع�ى الفس�اد هي وضع الش�خص 
 املناس�ب يف امل�كان املناس�ب وتعي�ني مدراء 

كفوئني إلدارة مؤسسات الدولة .» 
وأش�ار الكناني، اىل أن »مؤسس�ات مكافحة 
الفس�اد الحكومي�ة ه�ي ذاته�ا تحت�اج اىل 
معالجته�ا  من الفاس�دين املوجودين فيها«، 
»القاع�دة األساس�ية للفس�اد  أن  موضح�ا 
الدول�ة  أي  مق�رص يف  التس�مح بمحاس�بة 
العراقي�ة وم�ن هنا يجب التح�رك لكرس هذا 

الحاجز .» 
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في ذكرى النصر على اإلرهاب .. دعوات ألطالق 
معركة ضد الفساد

المراقب العراقي/ متابعة ... 
أعلن�ت املعارض�ة الس�عودية يف القطيف 
عن تضامنه�ا الكامل مع زعي�م الحركة 
اإلس�امية يف  نيجرييا جراء مايتعرض له 
من تعس�ف من قبل الحكومة النيجريية، 
معت�ربة ذلك يمثل صورة  طب�ق األصل ملا 
يقوم به النظام الس�عودي ضد أتباع أهل 
البيت عليهم الس�ام يف الجزيرة  العربية، 
حيث اش�ارت اىل أن الس�لوك ال�ذي تتبعه 
الق�وات األمني�ة النيجريية هن�اك يحمل 
بصم�ة  الوهابي�ة الت�ي تس�عى ملاحقة 

الشيعة يف كل مكان .  
وحذرت من أن تقوم السلطات النيجريية 
بالضغط عى القضاء بإصدار قرار إعدام 

بحق  الشيخ الزكزاكي . 
وق�ال موق�ع »ث�وار النم�ر« ال�ذي يضم 
اخب�ار ونش�اطات املعارضة الس�عودية، 
يف بيان تابعت�ه   «املراقب العراقي« إن »ما 
يتع�رض له الش�يعة يف العالم يكاد يكون 
برنامج منس�ق معد من  قبل الدوائر التي 
تق�ف بالضد م�ن الجمهورية االس�امية 
يف اي�ران، بس�بب رعايتها لجميع ش�يعة 
 العالم وبما يتناس�ب مع السمعة الجيدة 
التي اكتسبها النظام اإلسامي يف محاربة 
الظلم  واالضطهاد التي مارسته وتمارسه 
الواليات املتحدة االمريكي�ة واذنابها، ويف 

مقدمتهم نظام  بني سعود .» 
وأضاف البيان »لقد لعبت أموال الس�حت 

األنظم�ة  تل�ك  أي�دي  يف  تت�داول  الت�ي 
وبالخصوص منها  نظام بني س�عود 

الت�ي تحاول جاه�دًة بوضع فاصل 
ما بني ش�يعة العال�م والجمهورية 
اإلس�امية  يف ايران وش�عبها، الذي 
يدي�ن بمذه�ب أه�ل البي�ت عليهم 
الس�ام«، معت�ربة أن »ذلك »مخالف 
الت�ي  الوهابي�ة  لظاه�رة   تمام�اً 
ع�ى  الس�عودي  الكي�ان  فرضه�ا 
العربية وبمساعدة  الجزيرة  شعوب 
 دائ�رة الفتاوي الرشعية للمؤسس�ة 

الدينية الوهابية املسماة )هيئة كبار 
العلماء(  .» 

تفاصيل اوسع صفحة 4

المقاومة في الحجاز تحمل آل سعود والوهابية مسؤولية
 الجرائم بحق الشيخ الزكزاكي

5

المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة
 الذرية يؤكد التعاون مع إيران

لماذا يشكل العراق نقطة ارتكاز 
االستراتيجية األمريكية في الشرق  األوسط ؟

4

الريال يجهز 
عرضا مغريا
7 لضم بوجبا

في هذا العدد

أكدالنائ�ب عن تحالف الفتح فاض�ل جابر،اليوم االثنني، ان 
الكتل السياس�ية تعمل جاهدة الختيار  بديل لرئيس الوزراء 
املس�تقبل عادل عب�د املهدي.  وقال جاب�ر يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن “الكت�ل السياس�ية تعم�ل جاه�دة 
الختيار  ش�خصية جدي�دة كبديل لرئيس الوزراء املس�تقيل 
ع�ادل عبد امله�دي وان امل�ؤرشات املتوفرة  لدينا ف�ان الكتل 
ستس�مي الش�خصية قبل نهاية امل�دة الدس�تورية املقررة 
بخمسة عرش يوما”،  مبينا ان “الشخصية الجديدة ستكون 

وفق معايري مهنية وتوافق رشوط مطالب املتظاهرين .”  
وأض�اف ان “الحكوم�ة املقبلة س�تكون حكوم�ة انتقالية 
وس�يتم تحديدها لفرتة التتجاوز الس�نة  مع وزارة مصغره 
التزيد عن 15 وزيرا«.  وأش�ار اىل ان “الكتل السياس�ية تعي 
تمام�ا الوضع الس�يايس واألمن�ي الذي تمر ب�ه الباد وانها 
 سوف لن تدع الي تدخل خارجي يستغل أي فراغ دستوري«، 
مرجحا »اإلعان عن الش�خصية  البديلة لعادل عبد املهدي يف 

األيام القليلة األخرية من موعد املدة الدستورية«. 

نائب: الكتل السياسية تعمل 
بجهد الختيار رئيس وزراء جديد



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ املوصل...
اعلنت مديرية االس�تخبارات العسكري�ة، االثنني، عن اعتقال احد 

اإلرهابيني يف منطقة الرشقاط الواقعة يف ايرس املوصل.
وقال�ت املديري�ة يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نسخة 
منه، إن »مفارز ش�عبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة 
١٤ وبالتعاون مع اس�تخبارات لواء املشاة ٥٠ تمكنت من 
القاء القبض عىل أحد االرهابيني يف منطقة الرشقاط ايرس 

املوصل«.
وأضافت أن »املعتقل هو احد العنارص التي قدمت معلومات 
عن قطعاتن�ا األمنية واملتعاونني معه�ا لداعش االرهابي قبل 
التحري�ر، وم�ن املطلوبني للقض�اء بموجب مذك�رة قبض وفق 

أحكام املادة ٤ إرهاب«.

املراقب العراقي/ كربالء...
أعل�ن قائ�د رشط�ة كرب�الء، الل�واء احمد 
الزوين�ي، االثنني، حال�ة ال�تأهب القصوى 

يف القواعد العسكرية باملحافظة.
وق�ال زوين�ي، يف مؤتمر صحف�ي، تابعته 
»املراق�ب العراقي« انه »أمرن�ا برفع حالة 
اإلنذار ألعىل درج�ة يف القطعات العسكرية 

كافة«.
وشهدت محافظة كربالء، األسبوع املايض، 
انطالق تظاهرات تخللتها أعمال عنف قام 

وبها مندسني بني املتظاهرين.

املراقب العراقي/ كركوك...
اعلن�ت قي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة، عن إلق�اء القبض ع�ىل إرهابيني وضبط 
صواري�خ يف قضاء الحويج�ة جنوب�ي كركوك.وذكرت القي�ادة يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نسخة من�ه، ان »قطعات الفرقة الثالث�ة رشطة اتحادية 
وتشكيالتها بارشاف قائد الفرقة وآمري التشكيالت والوحدات بارشت بواجب 
تفتي�ش وتطه�ر املناط�ق والق�رى يف قض�اء الحويجة من مخلف�ات داعش 
اإلرهاب�ي ضمن الصفحة الثاني�ة من )عمليات إرادة الن�ر السابعة( والتي 
انطلق�ت يوم أمس«.وأضافت أن »الواجب أس�فر عن تفتي�ش وتطهر )٥٢( 
قرية وتفكيك وإتالف )١١١( عبوة ناس�فة مختلفة األشكال واألحجام، فضالً 
ع�ن العثور عىل ثالثة صواريخ كاتيوش�ا، والعثور ع�ىل أربعة صواريخ قاذفة 
RBG7، باإلضاف�ة إىل العثور عىل أربعة مقذوف�ات طائرة مسرة«.وأوضحت 
القيادة، أنه »تم العثور عىل ثمانية مساطر تفجر، وتدمر وردم نفق وخندق 
ش�قي، فضالً عن إلق�اء القبض عىل )١٥( من املطلوبني وف�ق مواد مختلفة، 

باإلضافة إىل إلقاء القبض عىل ثالثة ارهابيني«.

القبض عىل إرهابيين اثنين يف الحويجة االستخبارات العسكرية تعتقل احد 
الدواعش يف ايسر الموصل

كربالء تدخل حالة 
التأهب القصوى 

2 االثنين 9 كانون االول من احلدث
2019 العدد 2210  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

في ذكرى االنتصار.. متى تبدأ المعركة مع الفاسدين؟

مراقبون: مكافحة الفساد تحتاج الى إرادة سياسية وابعاد الضغوط الحزبية عن المؤسسات الرقابية
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

تزامن�ا مع الذك�رى الثانية إلع�الن النر 
الحاس�م عىل جماعات داع�ش االجرامية، 
تل�ك الفئ�ة الت�ي عاث�ت يف األرض فس�ادا 
ودمارا وقتلت وس�فكت دماء عراقية زكية 
بريئة، والتي تمكن العراق بجيشه وحشده 
الش�عبي ال�ذي تش�كل بفت�وى املرجعي�ة 
الديني�ة أن يقيض عليه�ا وينهي وجودها، 
لك�ن يبقى الس�ؤال ال�ذي الزال العراقيون 
يبحثون عن إجابته وهو »متى تبدأ معركة 

اإلصالح الكربى وهي مكافحة الفساد«.
الش�أن  يف  مختص�ون  أج�اب  ذل�ك  ف�اىل 
السي�ايس ع�ن ان تل�ك املعركة تحت�اج اىل 
إرادة سياسية حقيقية وتجريد املؤسسات 
الرقابي�ة م�ن التدخالت الحزبي�ة يف عملها 

كي تأخذ دورها الحقيقي يف عملها.
فم�ن جهته اعت�رب املحلل السي�ايس كامل 
الكنان�ي، يف تريح ل�� »املراقب العراقي« 
أن »االنتص�ار ع�ىل داع�ش يمث�ل القضاء 
عىل مرشوع دويل كبر لتفتيت املنطقة من 
خ�الل خلق الراعات ب�ني دول املنطقة«، 
مبينا ان »أبناء العراق من الجيش والرشطة 
االتحادي�ة والحش�د الش�عبي ال�ذي خرج 
بفتوى املرجعية الدينية العليا كان له الجزء 
األكرب من هدم ذل�ك املخطط الذي ادير من 

قبل أمريكا وإرسائيل والسعودية«.
وق�ال الكنان�ي، إن »من ح�ق العراقيني أن 
يفخروا لهذا اليوم نظرا لإلنجاز الكبر الذي 

حققوه أبناء الوطن الواحد«.
واك�د الكناني، أن »نش�وة االنتصار تكتمل 
اكث�ر بع�د القضاء ع�ىل الفس�اد وتجفيف 

منابعه خصوصا وأن�ه معركة الفساد هي 
املعرك�ة األقوى«، مش�ددا عىل »رضورة أن 
تبدأ بوادر القضاء عىل الفساد من املجتمع 
وم�ن ث�م اىل املؤس�سات الحكومية بوجود 

اإلرادة السياسية الحقيقية لذلك«.
ماتتطلب�ه  طليع�ة  »يف  أن  الكنان�ي  ورأى 
عملي�ة القض�اء ع�ىل الفس�اد ه�ي وضع 
الشخص املناسب يف املكان املناسب وتعيني 

مدراء كفوئني إلدارة مؤسسات الدولة«.
وأشار الكناني، اىل أن »مؤسسات مكافحة 
الفس�اد الحكومي�ة ه�ي ذاته�ا تحتاج اىل 
معالجتها من الفاسدين املوجودين فيها«، 
موضح�ا أن »القاع�دة األساس�ية للفساد 
التسم�ح بمحاس�بة أي مق�ر يف الدولة 
العراقي�ة وم�ن هنا يج�ب التح�رك لكرس 
ه�ذا الحاجز«.بدوره أش�ار الكاتب واملحلل 
السي�ايس يون�س الكعب�ي اىل أن�ه »تزامنا 
م�ع ذك�رى االنتص�ار ع�ىل داع�ش وم�ع 
وت�رة االحتجاجات يف بغ�داد واملحافظات 
ف�ان الدوائر املعنية بمحاس�بة الفاس�دين 
والقض�اء العراق�ي ب�دأت تتح�رك بش�كل 
مختل�ف وافض�ل م�ن الف�رة السابقة يف 
مج�ال مالحق�ة الفساد الذي يع�د املعركة 
األكرب«.وقال الكعبي، يف تريح ل� »املراقب 
العراقي« إن »األجواء السياس�ية والطبقة 
الحاكم�ة أصبحت رهينة الش�ارع العراقي 
الذي يطالب بمكافحة الفاسدين واحالتهم 
اىل القض�اء خصوصا وأن هن�اك توجهات 

لدى السياسيني ملحاسبة الفاسدين«.
وشدد عىل أن »املؤس�سات الرقابية كهيئة 
النزاه�ة والرقاب�ة املالي�ة اذا ت�م تحريرها 

من س�طوة السياسيني والتدخالت الحزبية 
بمكافح�ة  الحقيق�ي  دوره�ا  فستأخ�ذ 
الفس�اد، حي�ث الحظن�ا يف الف�رة األخرة 
فت�ح ملف�ات فس�اد متع�ددة ويف مختلف 

الوزارات«.
واكد أن »التأثرات السياسية عىل عمل تلك 
املؤس�سات قوية واألحزاب الزالت تمارس 
ضغوطها عىل الجهات الرقابية، ولكن رغم 
ذل�ك نجد ان هن�اك اعالن مستم�ر لصدور 

مذكرات االستقدام بحق الفاسدين«.
والجدير بالذكر أن يف مثل هذا اليوم من العام 
٢٠١7 ق�د تم اع�الن النر ع�ىل جماعات 
داعش االجرامية، التي تسببت بقتل االالف 
م�ن األبرياء يف محافظ�ات املوصل واالنبار 
وصالح الدين ودي�اىل، وكادت أن تصل هذه 
الق�وة املجرمة اىل بغداد ل�وال فتوى الجهاد 
الكفائ�ي الت�ي أصدره�ا س�ماحة املرجع 
األع�ىل السيد عيل السيستاني والتي ش�كل 
عىل غرارها الحشد الشعبي الذي تمكن من 
كرس الجماعات اإلرهابي�ة واذاللها بعد أن 
امللبني للفت�وى املباركة اىل االلتحاق بالقوة 
البطل�ة، فبدماء أبناء العراق الغيارى الذين 
ضح�وا بارواحهم لحف�ظ الوطن وتطهره 
من تل�ك الجماعات انت�ر العراق وحفظ 
هيب�ة الوط�ن وقت�ل امل�رشوع األمريك�ي 

الصهيوني السعودي.
وأكدت أوس�اط سياس�ية آن�ذاك أن العراق 
وبع�د انه�اء وج�ود داع�ش ع�ىل أراضيه 
يجب أن يتجه ش�عبا وحكومًة اىل مكافحة 
الفساد ومحاس�بة الفاسدين واحالتهم اىل 

القضاء.

املراقب العراقي/ بغداد...
نف�ت وزارة الربية، االثنني، األنب�اء التي تحدثت 
ع�ن إصدارها قراراً بتأجيل العام الدرايس، مؤكدة 
إنه�اء االس�تعدادات الخاصة بإج�راء امتحانات 

نصف السنة.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لل�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراق�ي« نسخة من�ه، إن »هيئة الرأي 

التي ترأسها وزيرة الربية سها خليل العيل بك لم 
ُتناقش موضوع تأجيل العام الدرايس لهذا العام«، 
مؤكدة »اس�تمرار الدوام الرس�مي يف املحافظات 
»أنه�ت  ال�وزارة  أن  املكت�ب،  كافة«.وأض�اف 
اس�تعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة إلجراء 
امتحانات نصف السنة، اذ منحت الوزارة املدارس 
واملديريات صالحية تحديد الجدول االمتحاني، أما 

فيم�ا يخص رواتب الهيئ�ات التعليمية العاملة يف 
املديريات العامة للربية يف جميع املحافظات فأن 

مسؤولية رصفها تقع عىل املحافظات«.
ودع�ا املكت�ب، الطلب�ة إىل »الح�ذر م�ن مروجي 
اإلش�اعات وأخ�ذ الق�رارات الصائبة م�ن املواقع 
املوثقة الرس�مية لوزارة الربية حفاظاً عىل عمل 

املؤسسة الربوية يف البالد«.

التربية تنفي تأجيل العام الدراسي وتستعد لنصف السنة
 املراقب العراقي/ بغداد...

رج�ح النائب عن تحالف الفت�ح عباس الزاميل، 
ان يت�م تكليف مرش�ح رئاس�ة ال�وزراء نهاية 
االس�بوع الحايل او بداية االس�بوع املقبل، فيما 

شدد عىل ان املوضوع يف غاية الصعوبة.
»املراق�ب  تابعت�ه  تري�ح  يف  الزام�يل  وق�ال 
العراق�ي« إن »اختي�ار مرش�ح رئاس�ة الوزراء 
ه�و امر غاية بالصعوبة، ع�ىل اعتبار ان هنالك 

حسابات لردود افعال الش�ارع بش�كل عام عىل 
الش�خصية الت�ي يتم تكليفه�ا«، مبينا ان »هذا 
الوضع خلق قناعة كاملة لدى القوى السياسية 
بعد ترشيح اي شخصية سياسية سبق لها وان 

تولت مناصب بالسنوات السابقة«.
باختي�ار  تأن�ي  ان »هنال�ك  الزام�يل  واض�اف 
الش�خصية الت�ي م�ن املمك�ن تكليفها لش�غل 
املنص�ب، وان تك�ون ش�خصية له�ا مقبولي�ة 

بعم�وم العراق وان ال تكون ش�خصية محروقة 
بالسن�وات السابق�ة، كم�ا وضعن�ا بحسابن�ا 
حرص املرجعية عىل حس�م هذا االمر وفق املدد 
الدس�تورية ما يجعلنا حريصني عىل اس�تكمال 
هذه الخط�وة ضمن تلك املدد«، مرجحا ان »يتم 
نهاية االس�بوع الحايل او بداية االس�بوع املقبل 
تكليف رئيس الجمهورية لش�غل منصب رئيس 

الوزراء«.

تحالف الفتح يرجح قرب تكليف مرشح لرئاسة الوزراء

انجاز 80 % من قانون النفط والغاز 
املراقب العراقي/ بغداد...

أكدت كتل�ة الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني الربملانية، انجاز %8٠ 
م�ن قانون النفط، مش�رة اىل أنه 
للتصوي�ت داخل  أصب�ح جاه�زا 

الربملان.
وق�ال النائب ع�ن الكتلة، بش�ار 
تابعت�ه  تري�ح  يف  الكيك�ي، 

ق�ب  ا ملر ا إن » العراقي« 

»أولوية كتلته إقرار قانون النفط 
والغاز«.

وتابع الكيكي أنه »تم االتفاق عىل 
نح�و 8٠ باملئة م�ن قانون النفط 
والغ�از وأصبح جاه�زاً للتصويت 
عليه«، مشراً إىل أن »من القوانني 

املهم�ة األخرى ه�و قانون 
مجل�س الخدم�ة االتحادي 
حق�وق  يضم�ن  ال�ذي 

االقاليم واملحافظات«.

دولة القانون يدعو للتصدي لظاهرتي 
تعطيل المؤسسات التعليمية والتخريب

املراقب العراقي/ بغداد...
دعا ائتالف دولة القانون، برئاس�ة 
نوري املالكي، إىل مواجهة ظاهرتي 
ف����ي  ال�����درايس  التعطي�ل 
والتخري�ب  والجامع�ات  امل�دارس 

املتعمد.
تلق�ت  بي�ان  يف  االئت�الف،  وذك�ر 
»املراق�ب العراق�ي« نسخ�ة من�ه، 
إنه »ش�عورا باملسؤولية وخطورة 
امل�دارس  يف  الدراس�ة  تعطي�ل 
والجامع�ات عىل مستقب�ل ابنائنا 
الطلب�ة ومستقب�ل بالدن�ا وإلدامة 
س�ر العملي�ة الربي�ة بعي�دا عن 
التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا العراق،  
نؤك�د ع�ىل كل املعنيني م�ن ابنائنا 
الطالب وجميع الك�وادر التعليمية 
واملؤس�سات الربوي�ة املعط�اءة ، 
وع�ىل العش�ائر العراقي�ة الكريمة 
والنقاب�ات   ، األم�ن  ورج�ال   ،

واالتح�ادات ، ان يتص�دوا متحدين 
ال�درايس  التعطي�ل  ظاه�رة  ملن�ع 
وليعيدوا فت�ح املدارس والجامعات 
وحماية رجال التعليم ومنع ظواهر 
التخريب املتعمد التي ال شك بوجود 
أي�ادي ج����اهل�ة او خبي����ثة 
خلفه�ا ال ت���ري�د الخي�������ر 

للبالد ».
ودعا، الجميع إىل »وقفة مش�ركة 
كم�ا ال نستثني حت�ى املتظاهرين 
السلمي�ني من ابنائنا ان يمنعوا من 
يق�وم بغل�ق امل�دارس والجامعات 
ومنع الك�وادر من مواصلة دورهم 

التعليمي«.
بالق�ول:  بيان�ا  االئت�الف  وخت�م 
»تحية اجالل وتقدير البناء الحراك 
ملسؤولياته�م  املدرك�ني  السلم�ي 
والرحمة والرضوان لش�هدائنا من 

املتظاهرين ورجال األمن«.

نائب: قانون المفوضية جعلها مستقلة وبعيدة عن إرادات الكتل 
املراقب العراقي/ بغداد...

اعت�رب النائ�ب يف الربملان، حس�ن فدعم، 
أن قان�ون مفوضية االنتخاب�ات جعلها 
مستقل�ة وخارج إرادة الكتل السياس�ية 

فعليا.
وقال فدعم، يف تري�ح تابعته »املراقب 
العراقي« انه »ألول مرة بضغط املرجعية 
والش�عب قان�ون مفوضي�ة االنتخابات 

يجعلها مستقلة بش�كل حقيقي وخارج 
إرادة الكتل السياسية«.

وأضاف أن »الباقي قانون انتخابات عادل 
يفسح املجال للمستقلني باملنافسة«.

ادارته: حركة المالحة الجوية في مطار بغداد تسير بشكل طبيعي

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت إدارة مط�ار بغداد الدويل، االثنني، 
أن حركة املالح�ة الجوية يف املطار تسر 

بانسيابية عالية وبصورة طبيعية.
تلق�ت  بي�ان  يف  املط�ار  إدارة  وذك�رت 

أن  من�ه،  نسخ�ة  العراق�ي«  »املراق�ب 
»حركة املالح�ة الجوي�ة يف املطار تسر 
بانسيابي�ة عالية وبص�ورة طبيعية وال 
يوج�د أي تاخ�ر او تاجي�ل يف مواعي�د 
الرحالت الجوية ملختلف رشكات الطران 

العاملة«.
الوص�ول  إج�راءات  »س�المة  وأك�دت 
والسفر ضمن التوقيتات الزمنية املحددة 
وفق حج�وزات املسافري�ن عىل مختلف 

رشكات الطران دون أي تاخر يذكر«.

املراقب العراقي/ البرة...
أعلن�ت دائ�رة صح�ة الب�رة، 
أنه�ا وجه�ت مدي�ر إداراتها 
ال�وزراء  مجلس  ملخاطب�ة 
واملحافظ، بشأن ما تبقى 
اليومي�ني  األج�راء  م�ن 
املراك�ز  يف  العامل�ني 
واملستش�فيات  الصحي�ة 

لتحويلهم اىل عقود .
الصح�ة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
عب�اس التميم�ي يف تريح لرادي�و املربد 
وتابعته »املراقب العراقي أن »مستش�فيات 
املحافظ�ة واملراك�ز الصحية س�تعد قوائم 
بأس�ماء العامل�ني بنظام األج�ر اليومي إىل 

دائرة الصحة لتحويلهم إىل عقود«.

اأذاعيت�صريح

صحة البصرة تتخذ إجراء 
لتحويل ما تبقى

 من اجرييها إىل عقود



اربيل تقترض من اليابان ملياري دوالر وبغداد ترضخ للتسديد بدال عنها
اإلقليم يشترط تسديد ديونه إلكمال االتفاق النفطي 

اإلقليم يجع�ل من الحكوم�ة املركزية 
ندا له يف جميع القضايا العالقة ما بني 
الطرفني وخاصة عند تشكيل حكومة 
جديدة فأنه يفرض رشوطا تعس�فية 
من اجل الحصول عىل امتيازات جديدة 
من اجل موافقته عىل مرش�ح رئاس�ة 

الوزراء .
الي�وم اإلقليم مثقل بالديون الخارجية 
األح�زاب  م�ع  الداخلي�ة  والخالف�ات 
الكردي�ة ويح�اول اجب�ار بغ�داد عىل 
دف�ع ديونه بمس�اعدة بع�ض القوى 
السياس�ية التي تعمل ضمن املرشوع 
االمريك�ي, فه�و الي�وم يق�رض من 
الياب�ان ملي�اري دوالر دون موافق�ة 
بغداد وهو امر مخالف للدستور , لكن 
طموحات حكوم�ة برزاني باالنفصال 

تدفعه للتجاوز عىل بغداد .
الدي�ون ع�ىل حكوم�ة اإلقلي�م لي�س 
خارجي�ة فق�ط وانم�ا عوائ�د النفط 

لس�نوات ط�وال تنصل�ت أربي�ل ع�ن 
تسديدها لبغداد محور اخر تحاول من 
خالل ضغوطاتها وحليفتها واش�نطن 
لشطب هذه الديون من موازنة 2020 
وس�ط رفض ش�عبي وبرملاني لتمرير 
اية تنازالت جديدة لألقليم عىل حساب 
والوس�طى  الجنوبي�ة  املحافظ�ات 
الت�ي تعان�ي من نقص ح�اد يف مجال 

الخدمات واالعمار.
كم�ا كش�ف موق�ع ويكليك�س ع�ن 
رس�ائل إلكرونية بعثها وزي�ر املوارد 
الطبيعي�ة يف إقلي�م كردس�تان العراق 
الرك�ي  نظ�ره  اىل  هورام�ي  اش�تي 
يع�رض فيه�ا بيع ع�دد م�ن الحقول 
النفطية يف االقليم مقابل مبلغ 5 مليار 
دوالر، يف صفقة رسية بعيدا عن انظار 
بغداد بني أربيل وانقرة لتس�ديد ديون 

إقليم كردستان.
ولكي ال ننىس فأن بغداد دفعت رواتب 

البيش�مركة للعام الح�ايل وهي قوات 
غ�ر نظامية وغ�ر تابع�ة للحكومة 
املركزية بل اس�تغلتها أربيل يف نزاعها 
م�ع الحكومة الس�ابقة ض�د الجيش 
العراقي , ومع ذلك تحصل البيشمركة 
ع�ىل تس�ليح ومن�ح مالية م�ن دول 
ته�دف اىل تمزيق الب�الد دون اعراض 

من حكومة بغداد , مما يش�كل خطرا 
عىل االمن القومي العراقي.

الدكت�ور  االقتص�ادي  الخب�ر  يق�ول 
عب�د الرحم�ن املش�هداني يف اتص�ال 
م�ع ) املراقب العراق�ي(: يحاول إقليم 
كردس�تان العم�ل بعيدا ع�ن حكومة 
بغداد متناس�يا انه جزء م�ن العراق , 

فالنف�س االنفص�ايل والدول�ة الكردية 
 , قادته�ا  عق�ول  يف  يعش�عش  حل�م 
فمعظ�م االتفاق�ات الخارجي�ة الت�ي 
مخالف�ة  تع�د  كردس�تان  توقعه�ا 
دس�تورية وكذلك عملي�ة انتاج النفط 
والتعاق�د م�ع رشكات متخصص�ة يف 
ه�ذا املج�ال أيض�ا مخال�ف للقانون 

العراق�ي , لك�ن ضع�ف الحكوم�ات 
املتعاقبة عىل حكم البالد ش�جع عائلة 
برزان�ي للتمادي عىل حقوق العراقيني 
, واليوم يعق�د اإلقليم اتفاق القراض 
ملي�اري دوالر ضمن املنح�ة الخاصة 
بالعراق وعند االستحقاق يقوم العراق 

بدفع تلك األموال .

وتاب�ع املش�هداني : اإلقليم ل�م يلتزم 
باتفاقات�ه مع بغداد فهو ينش�ط عند 
اعداد املوازنة السنوية وبمجرد استالم 
حصته يتنص�ل من اتفاقاته بتس�ليم 
ال�ف برمي�ل وتتغ�اىض  حص�ة 250 
بغداد عن الكميات التي يهربها اإلقليم 
م�ن النف�ط , كم�ا ان اإلقلي�م مدي�ن 
بأكثر من 17 ملي�ار دوالر لدول أخرى 
وكذل�ك ديون بغداد الت�ي تراكمت عىل 
أربيل نتيج�ة عدم تس�ديدها حصتها 
م�ن النفط , واليوم تحاول كردس�تان 
الخارجي�ة  ديونه�ا  بغ�داد  تحمي�ل 
وتطال�ب أيضا بش�طب ديون حكومة 
املرك�ز واملخ�اوف من تمري�ر تنازالت 
املحافظ�ات  حس�اب  ع�ىل  لألقلي�م 

األخرى.
م�ن جهت�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عباس يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: س�لوك حكومة 
إقليم كردس�تان مع بغداد ب�« االبتزاز 
» فحكومة أربيل تحاول اتباع أس�لوب 
يل االذرع، يف مس�ألة االتف�اق النفطي 
بني حكومتي اإلقليم واملركز، من خالل 
اس�تغالل األوضاع التي تمر بها البالد، 
وابت�زاز حكوم�ة بغ�داد كلم�ا اقرب 

موعد التصويت عىل موازنة 2020.«
م�ع  يتعام�ل  »اإلقلي�م  أن  وأض�اف، 
أس�اس  ع�ىل  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
املصلح�ة والحص�ول ع�ىل مزي�د من 
املكاسب، ال عىل اساس أن اإلقليم جزء 

ال يتجزأ من حدود الدولة العراقية.

،،
،،
تحاول حكومة أربيل  اتباع أسلوب لي االذرع، 
في تعاملها مع حكومة بغداد وخاصة في مس����ألة 
االتف����اق النفطي بي����ن حكومتي اإلقلي����م والمركز، من 
خال اس����تغال األوضاع الت����ي تمر بها الب����اد، وابتزاز 

حكوم����ة بغ����داد كلما اقت����رب موع����د التصويت على 
موازنة 2020«.

كش�ف تقري�ر ملوق�ع املنظم�ة الدولي�ة للهج�رة أن نتائ�ج 
احت�الل “ داعش” لج�زء من االرايض العراقي�ة مازال مؤثرا 
يف العدي�د من املناطق الريفية حيث اس�تغل االنتاج الزراعي 
يف تل�ك املناطق كمصدر للدعاية السياس�ية والدخل من قبل 
التنظي�م االرهاب�ي او ت�م تدم�ره حينما ط�ردت املجاميع 
االرهابية للتنظيم من تلك املناطق.وذكر التقرير أنه ” وطبقا 

للتقدي�رات فان االحت�الل الوحيش لتنظي�م داعش االرهابي 
الجزاء من االرايض العراقية ملدة ثالث س�نوات قد تس�بب يف 
تقلي�ل قدرة العراق الزراعية بنس�بة 40 باملائة “.من جانبه 
قال رئيس وحدة استقرار املجتمع يف املنظمة الدولية للهجرة 
يف العراق سيبوهان سيموجوكي إنه ” من الرضوري إعطاء 
األولوية إلنع�اش املناطق الريفية وتنميتها كجزء من جهود 

إعادة اإلعمار وتحقيق االستقرار”.
واضاف أنه ” ينبغي اعتبار الزراعة أحد الجوانب األساس�ية 
لعملية تحقيق االس�تقرار والركيز عىل هذا املجال يمكن أن 
يس�اعد يف موازنة التفاوتات االقتصادية بني الريف والحرض 

منذ فرة طويلة.”
وتابع التقرير أن ” الركيز كان عىل مناطق س�هول سنجار 

ونينوى ، يف ش�مال غرب العراق ، ه�ي أيضا واحدة من أكثر 
املناط�ق خصوبة يف البالد وكان�ت تاريخيا مصدر الكثر من 
انتاج الحبوب “.وواصل التقرير أن ” تنظيم داعش االرهابي 
وبع�د احتالله لالرايض العراقية اس�تفاد من مبيعات حصاد 
عام 2014 يف تل�ك االرايض  مع إجبار الفالحني عىل مواصلة 
تش�غيل البني�ة التحتية الزراعي�ة ، وحينما ت�م طرد داعش 

تس�بب القتال وس�وء املعامل�ة والدمار االنتقام�ي يف إلحاق 
أرضار جسيمة دائمة بالقطاع الزراعي يف املحافظة”.

واش�ار التقري�ر اىل أن�ه ” وع�ىل الرغ�م من م�رور اكثر من 
عامني عىل هزيمة التنظيم االرهابي  التزال املاشية مفقودة 
يف نين�وى ، وال ت�زال األرايض الزراعي�ة ملوث�ة باملتفجرات ، 

باالضافة اىل فقدان وتلف اآلالت الرضورية “.

منظمة دولية: احتال داعش قلل من قدرة العراق الزراعية بنسبة 40 %

النزاهة تكشف عن مساع الستحصال 87 مليار دوالر بذمة 55 دولة مدينة للعراق
أعلنت هيئة النزاهة، االثنني، عن سعي 
الع�راق الس�تحصال مبال�غ تتج�اوز 
قيمتها 87 مليار دوالر  كمبلغ تخميني 
أويل بذمة 55 دولة كان قد تعاقد معها 
قب�ل احت�الل الع�راق للكوي�ت، بينما 
اكدت اس�تعداد اس�بانيا لتسديد قيمة 
عق�د موقع م�ع البالد خ�الل تلك املدة 

ذاتها عىل شكل بضائع.
ونقل ع�ن دائ�رة االس�رداد يف الهيئة 
قوله�ا، إن “القوان�ني العراقي�ة تخول 
االموال  جهت�ني رس�ميتني باس�رداد 
العراقي�ة يف الخ�ارج وه�ي  صن�دوق 
اس�رداد االم�وال ال�ذي ش�كل حينها 
برئاس�ة وكي�ل وزير املالي�ة وعضوية 
ع�دد م�ن الجه�ات كالبن�ك املرك�زي 
ووزارت�ي الخارجي�ة والع�دل وكان�ت 
االم�وال  باس�رداد  مح�ددة  مهمت�ه 
الت�ي اس�تغلت خ�الل م�دة العقوبات 

االقتصادي�ة ع�ىل العراق بع�د احتالل 
الكوي�ت واخت�ص بموض�وع النف�ط 

مقابل الغذاء”.
وأضافت الدائرة، ان “الجهة الرس�مية 
االخ�رى ه�ي دائ�رة االس�رداد الت�ي 
تش�كلت بموجب االمر رقم 30 لس�نة 
2011 وه�ي املعنية باس�رداد االموال 
ج�راء   2003 الع�ام  بع�د  واملتهم�ني 
جرائم فس�اد، بحك�م ان هيئة النزاهة 
معنية باتفاقية االمم املتحدة الخاصة 
فانه�ا  وبالت�ايل  الفس�اد،  بمكافح�ة 
اصبحت ه�ي الجهة الرس�مية بتنفيذ 
التزامات العراق باتفاقية االمم املتحدة 
م�ا ات�اح له�ا التواص�ل م�ع الجهات 

الخارجية والنظرة لها”.
واردفت انه “ومن ضمن اتفاقية االمم 
املتح�دة ملكافحة الفس�اد يف الفصلني 
باس�رداد  املعن�ي  الخام�س  الراب�ع 

املوج�ودات والتع�اون ال�دويل كدائ�رة 
الناف�ذة  القوان�ني  اغل�ب  اذ  اس�رداد 
التنظ�م والتراع�ي موضوع اس�رداد 
االم�وال علم�ا ان اس�رداد املتهم�ني 
واملدان�ني تنظم�ه اتفاقي�ات ثنائية”، 
مبين�ا أن “موض�وع اس�رداد االموال 
ال�ذي ه�و مح�ور الحدي�ث ظهر عىل 
الس�طح بعد الربيع العربي، إذ لم تكن 
توج�د قوان�ني مرعي�ة به�ذا الجان�ب 
وج�دت  وعلي�ه  االم�وال،  كاس�رداد 
الهيئة الس�ند القانوني باحد الفصول 
باس�رداد املوج�ودات والزم�ت الدول 
الت�ي تضمه�ا اتفاقي�ة االم�م املتحدة 
ملكافحة الفساد ابداء املساعدة املمكنة 
املتحصل�ة عن  املوج�ودات  باس�رداد 
عملي�ات جرائم فس�اد وب�دأت الهيئة 
ام�واال  املج�ال لكونه�ا  العم�ل به�ذا 

عراقية البد من ان يتم العمل عليها”.

وعدت دائ�رة االس�رداد، ان “صندوق 
االس�رداد ول�د ميت�ا منذ تأسيس�ه يف 
وزارة املالية، وبعده�ا ظهرت الحاجة 
امللح�ة اىل تفعيل�ه، وه�و ما ت�م العام 
2015 وبع�د التأك�د من وج�ود اموال 
للعراق ل�دى عدد من ال�دول”، منوهة 
بان�ه “وبمق�رح من دائرة االس�رداد 
فق�د تم تش�كيل فريق فني الس�رداد 
االموال وش�كل يف كان�ون الثاني العام 
2017، ضم�ن مكت�ب رئي�س الوزراء 
باعتب�ار ان�ه يض�م جمي�ع الجه�ات 
املعني�ة كم�ا ان ذلك يمنح�ه نوعا من 
الق�وة، وفع�ال ب�دأ العمل عىل انش�اء 
قاع�دة بيان�ات تض�م جمي�ع االموال 
العراقية يف الخارج وتم اعداد استمارة 
وارس�لت لجميع الوزارات واملؤسسات 
واملحافظات عما هو موجود من اموال 

خارج البالد قبل احتالل الكويت”.

طالب البنك املركزي العراقي، اليوم االثنني، جميع املصارف 
واملؤسسات املالية بعدم التعامل مع رشكة خدمات أردنية.

وق�ال البنك يف بيان ، إن »عىل املصارف واملؤسس�ات املالية 
كاف�ة بع�دم التعام�ل مع رشك�ة مزايا الدف�ع االلكروني 

لخدمات البطاقات االئتمانية واملدفوعة األردنية«.
وأض�اف البن�ك، أن »الرشك�ة ه�ي غ�ر مرخص�ة للعمل 
م�ن قبل البن�ك املرك�زي وال تخضع إلرشاف�ه ورقابته وال 
يج�وز التعامل معها، وبعكس�ه يتحمل املخال�ف التبعات 

القانونية«.
وتأس�س البنك املرك�زي العراق�ي كبنك مس�تقل بموجب 
قانونه الصادر يف السادس من آذار من العام 2004، كهيئة 
مس�تقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ عىل استقرار األسعار 
وتنفيذ السياسة النقدية، ويرشف عىل 10 مصارف تجارية 
و26 مرصف�ًا أهلي�ا و16 مرصف�اً إس�المياً، إضافة إىل 19 
مرصف�ًا أجنبياً، فضالً عن 6 مؤسس�ات مالية و31 رشكة 

للتحويل املايل.

المركزي يدعو المصارف والمؤسسات 
المالية لعدم التعامل مع شركة 

محافظ المثنى: تطبيق قانون التقاعد سيوفر  
8 آالف درجة وظيفية ألبناء المحافظة

وّج�ه محافظ املثنى أحم�د منفي ج�ودة ، االثنني ، 
جمي�ع الدوائر الحكومية بإكمال إج�راءات التقاعد 
للموظف�ني الذي�ن اكملوا الس�ن القانون�ي للتقاعد 
حس�ب قانون تعديل قانون التقاع�د الجديد، مؤكدا 

أن القانون سيوفر 8 آالف درجة وظيفية.
وق�ال ج�ودة يف بي�ان ، إن “تطبيق قان�ون التقاعد 
الجديد س�يوفر اكثر م�ن 8 آالف درجة وظيفية عىل 
امل�الك الدائم ألبن�اء املحافظة يف غالبية املؤسس�ات  
الحكومية ويف جمي�ع التخصصات ، مع بداية العام 

املقبل “.
وش�دد جودة عىل انه ” لن يسمح بتقاعس أي مدير 
دائرة يف تطبيق اجراءات  القانون من اجل اس�تفادة 
أبن�اء املحافظ�ة م�ن درجات الح�ذف واإلح�داث ، 
واإلع�الن عنها بع�د اكمالها لتك�ون متاحة للجميع 

وفق الرشوط و الضوابط القانونية”.

إيران تعلن تمديد عقد تصدير الكهرباء إلى العراق
أعلن وزير الطاقة االيراني رضا 
عق�د  أن  االثن�ني،  اردكاني�ان، 
توريد الكهرباء للعراق س�يمدد 

قطعا.
وذكرت وكالة ف�ارس االيرانية 
نقال ع�ن  اردكانيان بأن »عقد 
للعراق سنوي،  الكهرباء  توريد 
عىل غرار املوازنة العامة يف هذا 

البلد«.
أبرم�ت  »اي�ران  أن  وأض�اف   
بروت�وكل تع�اون م�ع الع�راق 
يمتد لثالث سنوات بغية تقديم 
الكهرب�اء  املس�اعدة لصناع�ة 
العراقي�ة يف كافة االبعاد، حيث 

إن بوثيق�ة تصدي�ر الكهرب�اء 
بن�د يذك�ر اس�تمرارية توري�د 

الكهرباء لهذا البلد طاملا يطلب 
ذلك«.

واك�د أن »العقد س�يتم تمديده 
املزامنة  حتما، بجان�ب اج�راء 
بني نظم كهرباء ايران والعراق 
نحو ش�هر قادم بحسب جدول 

االعمال املقرر«.
 ويس�تورد الع�راق م�ن اي�ران 
الطاق�ة الكهربائي�ة عرب اربعة 
خط�وط، فيم�ا يس�تورد ايضا 
الغ�از الج�اف لتش�غيل بعض 
ويعاني  الكهربائي�ة،  املحطات 
العراق بش�كل كب�ر من نقص 
م�ن  ويس�ت�����ورد  الطاق�ة 
دول الج�وار لتقلي�ل العج���ز 

فيها .

الفتاوي: النجف ستنتج ربع مليون طن من محصول الشلب
أكد النائب ع�ن محافظة النجف 
االرشف فاضل الفتالوي، االثنني، 
ان النج�ف س�تنتج م�ن خ�الل 
م�ن  ط�ن  ال�ف   250 مزارعه�ا 
ان  اىل  الفت�ا  الش�لب،  محص�ول 
الخطة الزراعي�ة تضمنت زراعة 
اكثر من 211 ال�ف دونم من هذا 

املحصول.
“وزارة  ان   ، الفت�الوي  وق�ال 
التج�ارة تعم�ل بش�كل جي�د يف 
النجف االرشف من اجل اس�تالم 
ت�م  حي�ث  الش�لب،  محص�ول 
تس�ويق اكثر م�ن 60 الف طن يف 

املحافظة”.

وأض�اف ان “النج�ف تعاني من 
قلة الس�ايلوات، مقارنة بكميات 

غ�ر  التوج�د  حي�ث  املحص�ول 
س�ايلوات الكوف�ة وأب�و صخر 

الستالم املحصول”.
وأوض�ح ان “هن�اك توجها لبناء 
س�ايلوات ع�دد اثن�ني يف النجف 
اس�تالم  اج�ل  م�ن  والديواني�ة 
ان  خاص�ة  الش�لب،  محص�ول 
الك�وادر العامل�ة يف ه�ذا املجال 
قليلة وتحتاج اىل طاقات جديدة”.

واك�د ان “النج�ف زرع�ت اكث�ر 
من 211 ال�ف دونم من محصول 
اس�تالم  س�يتم  حي�ث  الش�لب، 
250 الف طن م�ن هذا املحصول 
يف املحافظ�ة، االم�ر ال�ذي يع�د 
نقل�ة نوعية لم تش�هدها النجف 

سابقا”.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

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

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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أعلن�ت دائرة الوقائع العراقي�ة التابعة لوزارة الع�دل، االثنني، عن 
ص�دور عدد جديد من الجريدة الرس�مية لجمهورية العراق بالعدد 
)4561(، حي�ث تضمنت عددا من قوانني حزم�ة اإلصالحات التي 
أطلقتها الحكومة.وقال مدير عام الدائرة كامل أمني هاشم يف بيان 
، إن “الع�دد تضم�ن قانون رقم )26( لس�نة 2019 )التعديل األول 
لقانون التقاعد املوحد رقم )9( لس�نة 2014(، وقانون رقم )27( 
لسنة 2019 )التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس املحافظات 
واالقضي�ة رق�م )12( لس�نة 2018.وأض�اف هاش�م، أن “الع�دد 
تضمن أيضا قانون رقم )28( لسنة 2019 )إلغاء االمتيازات املالية 
للمس�ؤولني يف الدولة، باإلضافة إىل قانون رقم )29( لس�نة 2019 
قان�ون )اللجن�ة االوملبية الوطني�ة العراقية(، وبي�ان رقم )101( 

لسنة 2019 صادرة عن مجلس القضاء األعىل”.

قانون التقاعد الموحد يدخل 
حيز التنفيذ

قام الرطب�ة بمحافظة االنبار عماد الدليمي ، االثنني،  أعلن قائمَّ
عن قرب تشغيل معمل حكومي عمالق بعد توقفه جراء ترضره 
م�ن العمليات االرهابي�ة يف املناطق الغربية .وق�ال الدليمي ، إن 
“املرحلة املقبلة س�وف تش�هد تش�غيل معمل فوس�فات القائم 
غربي االنب�ار من قبل وزارة الصناعة بعد وصول معدات حديثة 
مس�توردة من خارج البالد إلعادة تشغيله للمرة االوىل منذ اكثر 
من خمس�ة اعوام  ويعد هذا املعمل من اه�م املعامل الصناعية 
املتوقفة عن العمل يف املحافظة “.واضاف ان “نس�بة االرضار يف 
املعم�ل تصل اىل 70% نتيجة قيام ارهابي داعش بتدمره والعبث 
بمحتويات�ه اب�ان س�يطرته عىل القض�اء”، مبين�ا ان “معدات 
حديثة مس�توردة من خارج العراق سوف تصل اىل قضاء القائم 
ع�رب منفذ طربي�ل الحدودي م�ع االردن ضمن اج�راءات وزارة 

الصناعة بإعادة تشغيل املعمل “.

األنبار تعلن قرب تشغيل معمل 
االقت�صاديحيوي في المحافظة
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المراقب العراقي/ متابعة...4
فّند الشيخ عبد الله الدقاق الشائعات التي انترشت 
يوم السبت  املايض حول وفاة آية الله الشيخ عيىس 

قاسم . 
ويف بي�ان ل�ه ق�ال الدق�اق: »نطمنئ الجمي�ع بأّن 
سماحة آية الله  املجاهد الشيخ عيىس أحمد قاسم 

)أع�زّه الل�ه( بخري وصّح�ة وعافي�ة،  ويحتاج إىل 
فرتة تأهيلّية إلجراء عملّية جراحّية يف القلب، وهو 

 تحت نظر األطّباء حاليًّا«. 
وأّك�د الدق�اق أّن »ما ُن�رش من خرب وف�اة آية الله 
قاس�م عاٍر عن الصّحة  تماًما، وقد نرشه حس�اب 
م�زّور ُينس�ب إىل مخاب�رات البحري�ن، وال  يعتنى 

أصًل بما ينرشه هذا الحس�اب املزّور املنتحل صفة 
املجلس  العلمائّي«  . 

وأم�ل س�ماحته من الجمي�ع أخ�ذ املعلومات عن 
سماحة الش�يخ من  املصدر الرس�مّي فقط، وهو 
حساب »املقاوم«، داعًيا للشيخ عيىس  بطول العمر 

وتحقيق النرص يف البحرين عىل يديه . 

البحرين: الشيخ عيسى قاسم بخير دولي دوليعربي  عربي 

القطيف: ما يتعرض له الشيخ الزكزاكي يحمل بصمات 
آل سعود  والوهابية ونحذر من صدور حكم بإعدامه  

المراقب العراقي/ متابعة...
أظه�ر آخ�ر اس�تطلع لل�رأي أعدت�ه رشك�ة 
االس�تطلعات الربيطانية   «دلتا بول«، ونرشته 
الح�زب  تف�وق  غاردي�ان«،  »ذي  صحيف�ة 
 املحافظ عىل منافس�ه األقوى، حزب العمال، يف 
االنتخابات املُزمع  إجراؤها يوم الخميس املقبل . 

»املحافظ�ن  أن  إىل  ال�رأي  اس�تطلع  وأش�ار 
سيحصلون عىل 44 يف  املئة من األصوات، مقابل 
33 يف املئة لصالح العمال، بينما ستكون  الكتلة 
الثالثة يف الربملان لليربالين الديمقراطين الذين 

م�ن املتوق�ع  أن يس�يطروا ع�ىل 11  باملئة من 
مقاعده«  . 

لك�ن ذل�ك ال يعن�ي أن املحافظ�ن س�يتمرون 
بالتف�وق يف األع�وام  املقبل�ة عىل العم�ال، عىل 
األق�ل من وجهة نظر املحلل الس�يايس،  وكاتب 
العمود يف »ذي غاردي�ان«، جون هاريس، الذي 
أع�د مق�اال،  تح�ت عن�وان »بغ�ض النظر عن 
الفائز يف انتخابات هذا األس�بوع،  فيتوجب عىل 

املحافظن القلق بشأن مستقبلهم«. 
وق�ارن هاري�س ب�ن ع�دد األعض�اء يف حزب 

العم�ال، والذي�ن يف�وق  عدده�م ال��450 ألف 
بريطان�ي، وب�ن نظرائه�م املحافظ�ن الذين 
 يتخط�ى عددهم ال��160 ألف ش�خص بقليل، 
مش�ريا إىل »غي�اب«  املحافظ�ن ع�ن املش�هد 

السيايس ُقبيل االنتخابات . 
وش�دد الكات�ب عىل أن�ه »ما من أرق�ام دقيقة 
لنس�بة األعضاء الناش�طن  يف الحزب�ن، لكنه 
أش�ار إىل أن 40 باملئ�ة م�ن أعض�اء الح�زب 
 املحافظ، تتجاوز أعمارهم ال�65، بينما يتشكل 

الحزب بنسبة 70  باملئة من الرجال«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
انتقد املرش�ح الديمقراطي املحتمل يف انتخابات الرئاس�ة األمريكية 
 املقبل�ة ج�و بايدن بش�دة نه�ج البيت األبي�ض، متعه�ًدا بمراجعة 

 العلقات مع اململكة يف حال انتخابه رئيسا . 
وبحس�ب »رويرتز« ف�إن »املتحدث باس�م 
بايدن تي جي داكل�و اتهم  يف بيان عن إدارة 
الرئيس دونالد ترامب ب�«تحرير ش�يك عىل 
 بياض« إىل اململكة كي »تترصف بحصانة يف 

جميع أنحاء العالم«. 
وأك�د البي�ان أن »باي�دن يف ح�ال ف�وزه يف 
االنتخاب�ات يعت�زم »إعادة  تقيي�م علقاته 

مع الس�عودية للتحقق من أنها تتماىش تماما مع القيم  واألولويات 
األمريكي�ة«، مبدي�ا قناع�ة ب�رورة أن »يأخذ التحقي�ق يف  هجوم 

فلوريدا مجراه«. 
وقال�ت »رويرتز« إن »االنتق�ادات جاءت يف 
وقت يواج�ه فيه الرئي�س  األمريكي دونالد  
ترامب ضغوط�ا للنظر يف النهج الذي تتبعه 
إدارت�ه  مع الرياض، بعدما قال مس�ؤولون 
يف جه�ات إلنفاذ القان�ون إن  ضابطا برتبة 
م�لزم يف س�لح الجو الس�عودي قتل ثلثة 
أش�خاص يف  قاع�دة للبحري�ة األمريكية يف 

بنس�اكوال بوالية فلوريدا قبل أن ُيقتل . 

رويترز: بايدن يشن هجوما جديًدا على ترامب والسعودية

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير لصحيف�ة جريوزاليم بوس�ت 
رب�ع  االرسائيلي�ن  م�ن  اكث�ر  أن  العربي�ة، 
يعيشون يف فقر مدقع بينهم اكثر من مليون 
طفل،  مشريا اىل أن فساد نتنياهو منحه لقبا 
يف املجتم�ع االرسائي�ي وه�و   «رئي�س وزراء 

الجريمة«. 
ونقل�ت الصحيف�ة يف تقريرها ال�ذي تابعته 
لتقري�ر  أن�ه   «وطبق�ا  العراق�ي«  »املراق�ب 
منظم�ة التيه الس�نوي غ�ري الحكومية عن 
الفقر الذي  نرش ، اليوم االثنن ، فان اكثر من 
2.3 مليون ارسائيي أو 530  الف عائلة بينهم 

اكثر من مليون طفل يعيشون تحت مستوى 
الفقر  نتيجة التفاوت بن الس�كان وسياسة 
حكومة االحتلل الت�ي منحت  االوليات لنوع 

معن من السكان عىل حساب االخر    «. 
واض�اف أن »التقري�ر ق�اس الفق�ر طبق�ا 
لألرس التي تفتقر إىل  االحتياجات األساس�ية 
الصحي�ة  والرعاي�ة  والتعلي�م  اإلس�كان  يف 
واألمن  الغذائي والق�درة عىل تغطية تكاليف 

املعيشة«. 
وتابع أن »النظام الس�يايس يف كيان االحتلل 
يعي�ش يف حال�ة م�ن  الف�وىض خ�لل العام 
امل�ايض ، ويع�زى ذل�ك يف جزء كب�ري منه إىل 

 املش�اكل القانوني�ة لرئيس ال�وزراء بنيامن 
نتنياه�و، حي�ث كان النائ�ب  الع�ام قد أعلن 
الش�هر املايض ع�ن تهم بالرش�وة واالحتيال 
وخ�رق  الثق�ة ض�د نتنياهو يف ث�لث قضايا 
فس�اد مختلفة ، يطلق عليها اسم   “القضايا 

1000 و 2000 و 4000«. 
واش�ار التقري�ر اىل أن »قضايا الفس�اد ضد 
نتنياهو قد منحته لقبا يف  املجتمع االرسائيي 
وزراء  رئي�س  لق�ب”  علي�ه  اطل�ق  حي�ث 
الجريمة”  ومن قب�ل املتظاهرين الذين كانوا 
يعقدون تجمعات منتظم�ة أمام مقر  إقامة 

املدعي العام للرتويج لقرار االتهام ضده«. 

عبرية: فساد نتنياهو منحه لقب »رئيس وزراء الجريمة« صحيفة 
  في المجتمع اإلسرائيلي

الغارديان: المستقبل الضبابي ينتظر »المحافظين« في االنتخابات  البريطانية

المراقب العراقي/ متابعة...
الدولي�ة  للوكال�ة  الجدي�د  الع�ام  املدي�ر  أك�د 
للطاق�ة الذرية رافائيل  غرويس أنه لن يس�مح 
ب�”التميي�ز ضد إي�ران، وأن الوكالة ستس�عى 

 دائماً إىل التعاون مع طهران. 
وق�ال غ�رويس، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« »س�أكون  حازماً وع�ادالً، ولن أتردد 
يف مس�ألة تنفي�ذ الضمان�ات، يف تقاريري  التي 
تس�تند إىل ما سجله املفتشون، ولكني سأكون 
منصف�اً أيض�اً ولن  يك�ون لدين�ا أي تمييز، لن 
يكون لدين�ا أي تحامل ضد إيران..  وسنس�عى 
دائم�اً يف كل مرحل�ة، إىل التفاع�ل معه�م عىل 

أساس  االحرتام املتبادل    «. 

الدولي�ة  الوكال�ة  وأض�اف مدي�ر 
»الوكال�ة  أن  الذري�ة  للطاق�ة 
س�تواصل  القيام بعملها بدقة، 
ولك�ن لن يت�م تقدي�م منهجية 
جديدة. وأش�ار إىل أن�ه  بصفته 
املدي�ر الجدي�د للوكال�ة، فإن�ه 

“س�وف يق�دم تقييم�ه الخاص 
 لألشياء ونهجه الخاص يف التواصل 

تراق�ب  حي�ث  إي�ران،  م�ع 
الوكال�ة  الدولية للطاقة 

الذري�ة امتثال طهران 
بموجب  اللتزاماته�ا 

االتفاق  النووي«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الصح�ة اليمني�ة، وجود أكثر 
م�ن 800 طفل معاق حركًيا  بس�بب غارات 

تحال�ف الع�دوان ع�ىل اليم�ن . 
يوس�ف  ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
الح�ارضي، إن�ه »خ�لل إط�لق  منظم�ة 
انتص�اف لحقوق امل�رأة والطف�ل تقريرها 
ح�ول انته�اكات  الع�دوان بح�ق الطفول�ة 

باليمن خلل ألف و700 يوم من العدوان أن 
 أكثر من ثمانية آالف طفل مصابون بحاالت 
نفس�ية وعصبية متعددة  بس�بب تراكمات 
خمس�ة أعوام م�ن القصف املب�ارش ملنازل 

 املواطنن«. 
وأضاف الح�ارضي، أن »قرابة ثلثة ملين 
طفل دون س�ن الخامس�ة  مصابون بسوء 
التغذية منهم 400 ألف طفل مصاب بس�وء 

التغذية  الحاد الوخي�م«، الفًتا إىل أن »إغلق 
مط�ار صنعاء الدويل حال دون  س�فر قرابة 
320 ألف مري�ض لتلقي الع�لج يف الخارج 

تويف منهم   42 ألف بينهم أطفال«. 
واس�تنكر متح�دث وزارة الصح�ة اليمنية، 
»صمت األمم املتحدة  واملنظمات اإلنس�انية 
ع�ىل الجرائم التي يرتكبه�ا تحالف العدوان 

بحق  الطفولة باليمن«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وزارة الدفاع الروس�ية اإلثنن، يف نرشة لها بش�أن الوضع  يف س�وريا، 
ب�أن الجانب الرويس يف لجنة الهدنة الروس�ية الرتكية  يف س�وريا رصد، خلل 
ال�24 س�اعة األخ�رية، 40 انتهاكا لنظ�ام وقف  العمليات العس�كرية، بينما 

رصد الجانب الرتكي 21 خرقا. 
وقال�ت الدفاع الروس�ية يف نرشته�ا اليومية عىل موقعها الرس�مي  وتابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الجانب ال�رويس يف لجنة الهدنة  الروس�ية الرتكية يف 
س�وريا رص�د خلل ال�24 س�اعة األخ�رية، 40  خرقا لنظام وق�ف العمليات 
العسكرية، وذلك يف محافظات إدلب 13  و اللذقية 13 و 9 يف محافظة حلب، 
و 5 خروقات يف محافظة  حماة. بينما رصد الجانب الرتكي 21 انتهاكاً، منها 
12 خرق�ا يف  محافظ�ة حل�ب، و7 يف محافظ�ة حماة ، وخرق�ن يف محافظة 
 اللذقية«.  وأش�ار البيان إىل أن »مركز املصالحة الرويس نفذ عملية إنس�انية 
 واح�دة يف بل�دة ش�يخ مس�كن، يف محافظة درع�ا. وقام بتوزيع 275  س�لة 

غذائية بوزن إجمايل يبلغ 1.609 طن«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
عم اليوم اإلثنن اإلرضاب الشامل محافظة الخليل يف الضفة 
الغربي�ة  املحتل�ة، احتجاجا ع�ىل الهجمة االس�تيطانية التي 

تستهدف املدينة  وبلدتها القديمة . 
ويف ه�ذا الس�ياق أكدت حركة »فت�ح« أن اس�تهداف الخليل 
واستباحة  الحرم اإلبراهيمي الرشيف واالستيلء عىل األرايض 
يف ش�مال  املحافظ�ة وجنوبه�ا ويف مس�افر يط�ا وعملي�ات 
املداهمة واالس�تيلء  املس�تمرة يف كافة املناط�ق  تدل عىل أن 
هناك قرارا سياس�يا م�ن  حكومة اليمن املتط�رف بالهجوم 
ع�ىل الخلي�ل، وتهوي�د البل�دة  القديم�ة، اس�تكماالً ملخطط 

التهويد ومحاولة تغيري الحقائق التاريخية  عىل األرض«. 
وش�ددت حرك�ة »فتح« عىل أنها س�تعمل ب�كل جهد ممكن 
لوق�ف  اإلج�راءات االحتللي�ة التهويدي�ة يف الخلي�ل وباقي 
أرايض دولة  فلس�طن وفاًء لدماء الشهداء ونضاالت الشعب 

الفلسطيني وحقه يف  تقرير املصري فوق أرضه التاريخية . 
يف س�ياق متصل، هدمت ق�وات االحتلل االرسائيي بركس�ا 
وجرف�ت 6  دونم�ات م�ن أراٍض زراعي�ة تع�ود للمواطن�ن 

الفلسطينين يف بلدة  بيت أمر شمال الخليل. 

اإلضراب يعم الخليل 
في الضفة الغربية احتجاجا 

على االستيطان
المراقب العراقي/ متابعة...

أعلن�ت املعارض�ة الس�عودية يف القطي�ف عن 
تضامنه�ا الكامل مع  زعيم الحركة اإلس�لمية 
يف نيجريي�ا جراء مايتعرض له من تعس�ف  من 
قب�ل الحكوم�ة النيجريي�ة، معت�ربة  ذلك يمثل 
صورة طبق األصل  ملا يقوم به النظام السعودي 
ض�د أتباع أهل البيت عليهم الس�لم يف  الجزيرة 
العربية، حيث اشارت اىل أن السلوك الذي تتبعه 
الق�وات  األمنية النيجريية هن�اك يحمل بصمة 
الوهابي�ة التي تس�عى مللحقة  الش�يعة يف كل 

مكان .  
وح�ذرت م�ن أن تق�وم الس�لطات النيجريي�ة 
بالضغ�ط عىل القضاء  بإصدار قرار إعدام بحق 

الشيخ الزكزاكي. 
وق�ال موقع »ث�وار النم�ر« الذي يض�م اخبار 
ونش�اطات املعارضة  السعودية، يف بيان تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »ما يتعرض له  الش�يعة 
يف العال�م ي�كاد يكون برنامج منس�ق معد من 
قبل الدوائ�ر التي  تقف بالضد م�ن الجمهورية 
االس�لمية يف اي�ران، بس�بب رعايته�ا  لجميع 
ش�يعة العالم وبما يتناسب مع السمعة الجيدة 
التي اكتسبها  النظام اإلسلمي يف محاربة الظلم 
واالضطه�اد التي مارس�ته  وتمارس�ه الواليات 
املتحدة االمريكية واذنابها، ويف مقدمتهم نظام 

 بني سعود«  . 
وأض�اف البيان »لقد لعبت أموال الس�حت التي 
تت�داول يف أي�دي تل�ك  األنظم�ة وبالخص�وص 
منه�ا نظام بني س�عود الت�ي تح�اول جاهدًة 
 بوضع فاصل ما بن شيعة العالم والجمهورية 
اإلس�لمية يف ايران  وشعبها، الذي يدين بمذهب 
أه�ل البي�ت عليهم الس�لم«، معت�ربة أن   «ذلك 
»مخالف تماماً لظاه�رة الوهابية التي فرضها 
الكيان السعودي  عىل ش�عوب الجزيرة العربية 
وبمس�اعدة دائرة الفتاوي الرشعية  للمؤسسة 
الدينية الوهابية املسماة )هيئة كبار العلماء(«  . 

يعق�وب  ابراهي�م  »الش�يخ  أن  وأوضح�ت 
الزكزاك�ي، عالم دين ش�يعي  نيج�ريي و رجل 
س�يايس وزعيم الش�يعة يف نيجرييا، قتل ثلثة 
من  أبنائ�ه عندم�ا أقدمت الرشط�ة النيجريية 
عىل إطلق النار عليهم يف  مسرية مؤيدة للقدس 

الرشيف يف يوم القدس العاملي سنة 2014«. 
واعت�ربت املعارضة الس�عودية ان »ما تقوم به 
الس�لطات النيجريي�ة  من أعم�ال همجية ضد 
الش�يعة هو ص�ورة طب�ق األصل مل�ا يقوم به 

 النظام الس�عودي ضد أتباع أه�ل البيت عليهم 
السلم يف الجزيرة  العربية، بل وبتشجيع ودعم 
بني س�عود ونظامهم«، واصفة    «السلوك الذي 
تتبع�ه الق�وات األمني�ة النيجريية هن�اك بأنه 
يحم�ل  بصم�ة الوهابي�ة التي تس�عى مللحقة 

الشيعة يف كل مكان    «  . 
الحرك�ة »وروده�ا معلوم�ات ح�ول  وأك�دت 
الس�لطات  النيجريي�ة  تق�وم  ان  احتمالي�ة 
بالضغ�ط عىل القضاء بإصدار قرار إعدام بحق 

الش�يخ  الزكزاكي، وتكون بذلك قد وسعت باب 
الحرب عىل الش�يعة يف  بلدهم)نيجرييا(، وهذا 

أمر ال تحمد عقباه    «. 
ودع�ت املعارض�ة »املراج�ع العظ�ام الش�يعة 
وعلماء الدين  والشخصيات والجهات اإلسلمية 
والحقوقي�ة واإلعلمية   بان يهبوا  جميعا إلنقاذ 
حي�اة الش�يخ الزكزاك�ي، وش�يعة أه�ل البيت 
يف وطنه�م   )نيجري�ا(«.  وكان مس�اعد الرئيس 
االيراني للشؤون االقتصادية محمد نهاونديان 

ق�د  اج�رى محادث�ات م�ع الرئي�س النيجريي 
الش�يخ  إبراهي�م  بش�ان  بوه�اري  محم�دو 
الزكزاكي، يف وقت يس�تمر في�ه طلبة جامعات 
طهران  باالستمرار بتنظيم الوقفات التضامنية 

مع الشيخ الزكزاكي . 
يذكر أن الطبي�ب املعالج للش�يخ الزكزاكي قد 
اعت�رب بقاء س�ماحة  الش�يخ عىل قي�د الحياة 
»معجزة« نظرا لحاالت التس�مم الش�ديدة التي 

 اصيب بها. 

المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد
 التعاون مع إيران

الصحة اليمنية: أكثر من 800 طفل معاق حركًيا 
بسبب غارات  تحالف العدوان

الدفاع الروسية ترصد 61 خرقا لوقف العمليات العسكرية
 في  سوريا خالل الـ24 ساعة الماضية
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انقس�مت اآلراء ح�ول اس�تمرار التعليم 
يف ظ�ل التظاهرات الس�لمية اىل  قس�مني 
فهناك من يرى رضورة اس�تمرار التعليم 
مع تأييدهم للتظاهرات  الس�لمية وهناك 
من يرى عكس ذل�ك ولكل منهم مربراته 
الرتبوي�ة واالبوي�ة  والوطني�ة فالقس�م 
االول الذي�ن يدع�ون اىل اس�تئناف الدوام 
ينطلقون من  حرصهم االبوي واالخالقي 
تجاه أبنائهم الطلبة . يف حني يرى القسم 
 الثان�ي ان اس�تمرار ال�دوام يح�ول دون 
تحقيق مطالبهم املرشوعة فهي  وس�يلة 
ضغ�ط فاعلة . وأود أن أدل�و بدلوي بهذا 
املج�ال واتمن�ى ان تص�ل  رس�التي هذه 

خصوصا اىل االخوة يف نقابة املعلمني .  
يف إح�دى خط�ب الجمع�ة وع�ى لس�ان 
س�ماحة الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي 
ل�كل  مكف�ول  ح�ق  التظاه�ر  ان   ذك�ر 
البالغ�ني يف العم�ر . كالم يف غاي�ة الدقة 
 واملسؤولية وهو ما يعني ان غري البالغني 
االبتدائي�ة  واملتوس�طة  تالمي�ذ  واقص�د 
وحتى االعدادي�ة ال يدركون تماما معنى 
التظاه�رات ولم يعوا  تماما ضياع س�نة 
دراس�ية م�ن اعماره�م وبالنتيجة فهم 
مجربون ع�ى ترك  الدراس�ة وليس االمر 
املس�ؤولية  تق�ع  وهن�ا   . باختياره�م 
ع�ى الرتبوي�ني ان  يوفقوا بني اس�تمرار 
التظاه�ر الس�لمي لحني تحقي�ق جميع 
مطالب الش�عب  املرشوعة وبني استمرار 
ال�دوام يف املدارس االبتدائية واملتوس�طة 
طلبتن�ا  يخ�ص  فيم�ا  ام�ا   واالعدادي�ة 
االع�زاء يف الجامعات واملعاه�د العراقية 
 فه�م واع�ون ومثقف�ون ويدرك�ون م�ا 
يعملون جيدا فلهم االختيار بني  استمرار 
االعتصام واس�تئناف الدوام . ونحن سند 
له�م لتحقيق مطالبه�م  املرشوعة . والله 

من وراء القصد

التعليم والتظاهر السلمي
 في العراق
عيل عبد سلملن

إدلب ستعود مهما كان الّثمن .. والّتحركات األهم
 في شرق الفرات  ! 

بقلم/ شارل أبي نادر
املالح�ظ يف االزمات العراقية بش�كل عام او يف 
الح�روب، ان هناك العبا  اساس�يا يظهر دائما 
يف تلك االزم�ات، محركا او متدخال او محرضا 
او  فاع�ال مب�ارشاً او غ�ري مب�ارش، او جامعا 
ألكثر تل�ك الصفات او لبعضه�ا،  وهذا الالعب 
ه�و الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، وتدخالتها 
الدبلوماس�ية  الفاضح�ة واملكش�وفة دائم�ا، 
العس�كرية  او تدخالته�ا  املدم�رة  وحروبه�ا 
الثابت�ة  وقواعده�ا  الجن�ود،  آالف   بمئ�ات 
واملتحرك�ة يف الع�راق، خ�ري دلي�ل  ع�ى هذه 

املعادلة الثابتة . 
لق�د ظه�رت التدخ�الت االمريكي�ة يف الع�راق 
عى ش�كل تدخل مب�ارش عرب  اكث�ر من عمل 
عس�كري، يف ح�رب الخلي�ج بعد غ�زو صدام 
حس�ني لدولة  الكويت، والحقا الغزو االمريكي 
للع�راق واحتالله عى خلفي�ة االدعاء  الكاذب 
التدخ�ل  اوع�رب  نووي�ة،  اس�لحة  بامتالك�ه 
االقتص�ادي او الس�يايس كم�ا  يح�دث حاليا 
ويظهرع�ى ش�كل تدخل غري مب�ارش، عرب ما 
يش�به التحريض  ع�ى الس�لطة ومعارضتها، 
او التوجي�ه نحو ثورة او ما يش�بهها ضدها، 
او  او طائفي�ة  مالي�ة   اوالدفعبأي�ة وس�يلة، 
قومي�ة، نحو االعتص�ام او التس�بب  بفوىض 

اجتماعية او امنية ...  

فلم�اذا تعطي واش�نطن دائما ه�ذه االهمية 
املطلق�ة لتدخلها املب�ارش يف  الع�راق ؟  وماذا 
يش�كل العراق بالنسبة السرتاتيجيتها ؟ وماذا 
يمك�ن ان  يقدم لها العراق من نقاط وامكانية 
تأثري يف الرشق االوسط او عى  املرسح الدويل؟

جغرافي�ا.. يمت�از الع�راق بموق�ع ممي�ز يف 
وس�ط ال�رشق االوس�ط، حيث  يمتل�ك حدودا 
مش�رتكة م�ع كل من اي�ران وتركيا وس�وريا 
واالردن والكويت  واململكة العربية الس�عودية، 
مع واجه�ة بحرية عى الخلي�ج. ويكفي ذكر 
 تل�ك ال�دول وخصوصي�ات وادوار كل منها يف 
رصاعات الرشق االوس�ط،  لكي نستنتج قدرة 
وإمكانية التأثري الجغ�رايف املبارش بني العراق 
وب�ني اي  دولة م�ن ال�دول املذك�ورة، لناحية 
االرتباط الحدودي عرب مئات املعابر  الرس�مية 
وغ�ري الرس�مية، او ع�رب االرايض املكش�وفة 
الواس�عة، والتي  يصعب ضبطها امنيا واداريا 
بش�كل كامل حي�ث تس�هل عمليات التس�لل 
 والهج�رة غ�ري الرشعية واالخرتاق�ات االمنية 

املتبادلة . 
اقتصادي�ا.. يمتل�ك العراق خام�س احتياطي 
نفط�ي يف العال�م، وُيعت�رب  اس�تخراجه م�ن 
االسهل عامليا واالقل تكلفة، كون اآلبار باغلبها 
عائمة او  ش�به عائمة عى سطح االرض، وما 
زال هن�اك الكث�ري م�ن اآلب�ار غري  مكتش�فة، 

بس�بب توايل الحروب واالزم�ات التي اضعفت 
قطاعات االقتصاد  واالنتاج واستخراج النفط، 
باإلضاف�ة المتالكه الث�روة املائي�ة والتي هي 
 ن�ادرة يف اغلب دول الخلي�ج، إذ يمر يف العراق 
نه�را دجل�ة والفرات م�ع  عدة رواف�د مكملة 
للنهري�ن، بحي�ث يتم التوزيع بش�كل متوازن 

عى اغلب  املحافظات العراقية . 
الطوائ�ف  الع�راق  يف  تتن�وع  ديموغرافي�ا.. 
واملذاهب واإلثنيات واالعراق  والثقافات بشكل 
واس�ع، ومنها من ُولِد وس�كن العراق اساسا 
ومنها من  هاج�ر اليه واس�توطن فيه، وهذه 
امليزة اوج�دت االرض الخصبة املناس�بة  لعدة 
ان�واع من الرصاع�ات، ُعمل ع�ى تغذيتها من 
الخ�ارج، ودائما  كرشارة ح�رب او ازمة كربى 

وبالتايل كفرصة للتدخل الخارجي . 
انطالقا م�ن ذلك، اكتس�ب التدخ�ل االمريكي 
يف الع�راق اهمي�ة بالغة  كعنرص  اس�ايس من 
املنطق�ة  اس�رتاتيجية واش�نطن يف  عن�ارص 
والعال�م، كونه نقط�ة  ارتكاز اساس�ية داخل 
ال�رشق االوس�ط،  م�ع اهمي�ة وحساس�ية 
وخصوصي�ة  م�ا تحتوي�ه املنطق�ة والخليج 
م�ن مخزون هائ�ل من النفط والغ�از، وكونه 
 يش�كل النقطة املناس�بة للتأثري، انطالقا منه 
يف عدة اتجاه�ات جغرافيا  وطائفيا، باإلضافة 
مل�ا يمك�ن ان يلعبه امليدان العراق�ي، واملرتبط  
جغرافيا  ومذهبيا بإيران، من امكانية تأثري او 

استهداف مبارش داخل االخرية . 
ايضا، وكم�ا يلعب الع�راق دورا مهما لناحية 

ق�درة التأث�ري يف ايران او  عليه�ا، يلعب امليدان 
فاع�ال  دورا  العراقي�ة  الس�احة  او  العراق�ي 
ومؤث�را يف  الداخ�ل الس�وري، وه�ذا املوضوع 
اثبتت�ه االح�داث واملع�ارك االخ�رية  املرتبط�ة 
بالح�رب عى االرهاب وعى داع�ش بالتحديد، 
وكي�ف اس�تغل  التنظي�م االرهاب�ي التواص�ل 
الجغرايف العراقي السوري، لكي ينمو وينترش 
 ويتمدد، مس�تفيدا م�ن غط�اء ودور امريكي 
خفي، استطاعوا ان يلعبوه  بداية، انطالقا من 
تواجدهم العسكري املبارش يف العراق، والحقا 
بعد  تدخلهم العس�كري واحتاللهم الراض من 
الرشق الس�وري .  كم�ا وان التدخ�ل االمريكي 
املبارش وغ�ري املبارش عرب توجيه ودفع  العراق 
ايام صدام حس�ني، نح�و احت�الل الكويت او 

نح�و الضغط ع�ى بع�ض  ال�دول الخليجية، 
ن  او نح�و الضغط ع�ى س�وريا وتهديدها، امَّ
االرضية  املناس�بة الدخال وتثبي�ت الكثري من 
القواعد العسكرية االمرييكة يف  املنطقة، والتي 
ما زالت  تش�كل عنرص التاثري االكرب يف تقوية 

النفوذ  االمرييكي يف املنطقة والعالم . 
من هنا، يعت�رب العراق نقطة االرت�كاز االكثر 
اهمي�ة يف اس�رتاتيجية  واش�نطن يف املنطق�ة 
والعال�م، وذلك بس�بب هذه املي�زة الجغرافية 
الت�ي  يتمت�ع به�ا، وم�ع ه�ذه الخصوصي�ة 
الديموغرافي�ة م�ن التن�وع وتع�دد املذاه�ب 
 والطوائ�ف واإلثنيات، باإلضاف�ة ملا يمتلك من 
ث�روات، يبدو انه س�يبقى  نقطة االس�تهداف 

األمريكي االوىل يف املنطقة والعالم . 

بقلم/ عبير بسام
ل�م تكن زي�ارة رئي�س الجمهوري�ة العربية الّس�ورية 
بّش�ار األس�د لقرية  الهبيط  ورفع همة جنود وضباط 
الجيش العربي الّس�وري أمراً عبثياً أو  مجرد استعراض 
لتس�جيل مكاسب سياسية، لقد جاء كخطوة مدروسة 
 تمام�اً. إذ أَّذن ظهور الرّئيس األس�د بب�دء املعركة الّتي 
ط�ال انتظارها. وال  نفضح رّساً اذا قلن�ا إّن القرار جاء 
بس�بب تراج�ع تركيا ع�ن تنفي�ذ  التزاماته�ا يف اتفاق 
أس�تانة 13، يف آب/أغس�طس 2019، وال�ذّي يف�رتض 
 بموجبه انس�حاب جميع القوات الرّتكية وحلفائها من 
اإلرهابيني نهائياً  دون قتال من جميع أرايض محافظة 

إدلب حتى الحدود الّسورية �  الرّتكية . 
بحس�ب أس�تانة 13، ما أن تب�دأ العملي�ات ضد قوات 
س�وريا الّديمقراطية   )قس�د(، بهدف إبعادها مسافة 
30 ك�م  داخل األرايض الّس�ورية، حت�ى  يبارش األتراك 
بإخراج الفصائل املس�لحة اإلرهابية من إدلب بش�كل 
نهائ�ي.  وبحس�ب املعلوم�ات فق�د خ�ريت الفصائل 
اإلرهابية ما بني مغادرة إدلب  للقتال إىل جانب القوات 
الرّتكي�ة يف رشق الف�رات وما بني الّتخ�ي عن  دعمها 
ومواجهة مصريه�ا. ومن ثم تقوم القوات الّس�ورية 
باس�تالم  املناط�ق الحدودية ع�ى طولها م�ع تركيا، 
ويتم تس�يري دوري�ات روس�ية �  تركية مش�رتكة يف 
منطق�ة عمقها 15-20 كم داخل األرايض الّس�ورية. 
 وبن�اء عليه، أغلق كّل من الجانب الّرويس والّس�وري 
الّتعه�دات املطلوب�ة  منه، يف ح�ني تراجعت تركيا عن 

تنفيذ تعهداتها . 
م�ن أرض املعركة، جاء إعالن األس�د أّن معركة إدلب 
ستحسم:   «الفوىض واإلرهاب يف كل مناطق سوريا«؛ 

وابتدأت فعلياً يف بداية  األس�بوع الّثاني يف ش�هر ترشين 
الّثان�ي/ نوفمرب. حيث قامت القوات  الّس�ورية خاللها 
بإقامة نق�اط تثبيت جديدة. وترافق ذلك مع أخبار من 
 الداخل حول اشتباكات حامية الوطيس يف إدلب. وأعلن 
الرّئيس األسد  خالل لقاءات صحفية متعددة وبكل ثقة: 
أّن س�وريا س�تحرر جميع أراضيها  م�ن جميع القوات 
اإلرهابية واملحتل�ة األمريكية والرّتكية. ويف الحقيقة أن 
  «كل يشء ب�ات جاهزاً!«. حيث ترافق�ت الجهوزية مع 

انتش�ار الجيش  الّس�وري يف مناطق واس�عة من رشق 
الفرات وص�والً إىل الحدود الّس�ورية  � الرّتكية يف نقاط 

عّدة. وأٌعلن انطالق املقاومة املسلحة . 
جاء ذلك بع�د القرار األمريكي بالبق�اء يف رشق الفرات 
وبالّتحدي�د يف  مناط�ق آبار النف�ط بهدف من�ع الّدولة 
الّسورية من الوصول إليها واستغالل  عائداتها يف عملية 
إع�ادة اإلعمار، والذّي زاد األمر تعقيداّ، وخاصة  لناحية 
تألي�ب الفصائ�ل الكردّي�ة االنفصالي�ة، الّت�ي كان من 
املف�رتض أن  تنضم إىل صفوف الجيش الّس�وري. حيث 
كش�ف ذلك الرّئيس الّس�وري  خالل لقاء م�ع تلفزيون 

يف  الي�وم،  روس�يا 
11 ترشي�ن الثان�ي/ نوفمرب   2019، والذّي جّدد األس�د 
خالل�ه اته�ام تركي�ا بأّنها دولة »س�ارقة«، ل�م  تكتف 
بنه�ب القمح واملعام�ل والنفط الس�وري، واليوم تريد 
»أن ت�رسق  األرض أيض�ًا«. ومن الواض�ح جّدية القرار 
الّس�وري لناحي�ة إنهاء تحرير  الّش�مال الّس�وري من 
الح�دود العراقية وحت�ى نهاية ح�دود محافظة إدلب، 
أي  حت�ى الحدود مع لواء اس�كندرونة. وه�ذا الكالم له 

مدلوالت�ه، فقد ع�ادت  لتلوح يف األفق يف الّش�هر األخري 
الكالم حول القلق الرتكي م�ن انتهاء  صالحية معاهدة 

سيفر2  . 
توقيت العملية ض�د األتراك بالّذات تزامن مع محاوالت 
الّتس�لل الت�ي قام به�ا  إرهابي�ون عى نق�اط الجيش 
الّس�وري عرب محور أم التني واس�طبالت،  الّتي حّررها 
الجيش الّسوري قبل العملية بيومني يف منطقة سنجار 
يف  الّري�ف الجنوب�ي الرّشقي ملحافظة إدل�ب. ويبدو أن 
م�ا دفع الجيش للقي�ام  بالّتحركات واتخ�اذ اإلجراءات 
هي االعت�داءات املتكررة عى األه�ايل وتلك  الّتي تعرض 
له�ا الجيش الس�وري يف األّي�ام املاضية ع�ى قرى كان 

 اس�تعادها وهي ضهرة ال�ّزرزور والّصرب وأم الخالخيل 
واس�طبالت  وم�زارع املش�ريفة يف ريف إدل�ب الجنوبي 
الرّشقي، بحسب وكالة س�انا.  أي أّن هناك خرقا تركيا 

كامالالتفاقأستانة األخري . 
بحس�ب ما يتضح، ال ينفصل ما س�بق، عما تمخضت 
عنه زيارة  الكسندرالفرنتييف، املبعوث الخاص للرّئيس 
ال�ّرويس فالديم�ري بوت�ني، يف  الّثان�ي من هذا الّش�هر. 

كان للق�اء عالقة باالعت�داءات املتكررة الت�ي  ارتكبتها 
الّتنظيم�ات اإلرهابي�ة املتمركزة يف ادل�ب، والّتي تتخذ 
م�ن األه�ايل  دروع�اً برشية. وتط�رق االتف�اق إىل جولة 
جديدة من املحادثات، تش�به  محادثات أس�تانة، والّتي 
س�يكون هدفه�ا األس�اس: تحقي�ق مصالح الّش�عب 
 الّس�وري يف الحف�اظ ع�ى وحدة س�وريا واس�تقاللها 
وس�المة أراضيه�ا. وأن  هن�اك اجتماع�ا جديدا يش�به 
اجتماع أستانة، وس�تقرر »الخارطة« تحسني  الرّشوط 
الّتي س�تفرض عى تركيا«. ويبدو وبحس�ب املصدر أّن 
الخروج  الرّتكي سيكون نهائياً وأن: »إدلب ستأخذ دون 

اتفاقيات مهما كان  الثمن .» 
وأن ما يحدث يف إدلب بات أمراً روتينياً واملس�ألة مسألة 
وقت قبل إعالن  االنتصار، وأّن الوضع هناك بخري، ولكن 
التح�ركات الهامة بمعظمه�ا يف  رشق الفرات«. وتجى 
ذل�ك يف إع�الن املوقف الّس�وري م�ن الوج�ود  االحتاليل 
ألمريكا وتركيا من خالل تصعيد العمليات املقاومة عى 
كلًّ  منهم�ا، والّت�ي كان آخرها تفجري القافل�ة الرّتكية 
يف الرّاب�ع من هذا الّش�هر،  وال�ذّي أدى إىل مقتل عنارص 
تركية وج�رح آخرين. والهجوم يف الي�وم  الذّي تاله عى 
القاع�دة األمريكية يف حقل العمر، والّتي تعني بحس�ب 
 املص�در أن »جمي�ع االتفاقيات إما انتهت أو س�قطت. 
وأن املرحلة القادمة  س�تكون مرحلة تصعيد، ألّن تركيا 
غ�درت باتفاقياتها وترك�ت أتباعها  يهاجم�ون نقاطاً 
يف إدل�ب«. وإن الّرويس هو داعم بش�كل ت�ام للقرارات 
 الّس�ورية، وأّنه يعمل معهم من أج�ل توريط األمريكي 
يف املس�تنقع، فهو  إما أن ينس�حب مهزوماً أو أن يدخل 
يف معرك�ة خارسة، من خالل  اس�تنزافه بح�رب، »تورا 
ب�ورا«، أي يف الّصح�راء بعي�داً ع�ن األماك�ن  املأهولة. 
وبالتايل فالّسؤال املطروح: اذا ما كانت أمريكا مستعدة 

لدفع  جنودها ثمناً للنفط الّسوري؟ .» 
العملية الّتي جاءت يف الخامس من هذا الّش�هر ليس�ت 
األوىل ض�د  األمريك�ي، وبحس�ب مص�ادر: كان�ت هناك 
عملي�ة يف أواخر ترشي�ن األول/  اكتوب�ر، أي قبل إعالن 
األس�د ع�ن تش�كيل املقاومة، لم يكش�ف عنه�ا، اذ تم 
 تفجري عبوة بدورية أمريكية � كردية مشرتكة قتل فيها 

ضابط أمريكي  وآخر من »قسد .» 

لماذا يشكل العراق نقطة ارتكاز االستراتيجية األمريكية
 في الشرق  األوسط ؟

ما يجري حاليا في العراق 
من غليان وعدم توازن سياسي وأمني 

 واجتماعي واقتصادي، ليس جديدا أو طارئا 
على الدولة الحاضنة ألكثر  األزمات وأشدها خطورة 
وحساسية في الشرق االوسط منذ عشرات  السنوات، 

وتأريخ العراق الحديث يشهد الكثير من النماذج 
المشابهة  لالزمة الحالية، وإن كانت بعضها بأوجه 
مختلفة عن اليوم، ولكنها كانت  دائما تدخل تحت 

عنوان واحد هوإبقاء العراق ضعيفا مشرذما 
وغير  مستقراً . 



املاليزية  العاصم�ة  تس�تضيف 
كواالملبور، غدا الثالثاء مراس�م 
قرع�ة دور  املجموع�ات لكأس 

االتحاد اآلسيوي 2020  . 
وينتظ�ر العه�د اللبناني بفارغ 

يف  مص�ره  معرف�ة  الص�ر 
القرعة، بعد وضعه يف  املستوى 

األول يف القرعة . 
الجي�ش  ن�ادي  أيض�اً  ويق�ع 
السوري بطل نسخة عام 2004 

يف املستوى األول . 
ووفقاً للموقع الرسمي لالتحاد 
فق�د  الق�دم،  لك�رة  اآلس�يوي 
زادت أهمي�ة الفوز بلقب  كأس 
االتح�اد اآلس�يوي 2020، بع�د 

قرار املكتب التنفيذي تخصيص 
مقع�د  مضم�ون للفائ�ز بلقب 
البطول�ة من أجل املش�اركة يف 
ال�دور التمهيدي ل�دوري أبطال 

 آسيا 2021  . 

غدًا.. إجراء قرعة 
كأس االتحاد اآلسيوي 

في كوااللمبور
6الرياضية

أليتش: الشرطة قادر على منافسة الشباب السعودي 
بالبطولة العربية

االثنين 9 كانون االول 2019 
العدد 2210 السنة العاشرة

خليجي24 كانت مدرسة شاملة في الملعب 
وخارجه، علّمْت وتعلّمت من خالل  الكفاءات 

العاملة في اللجنة المنظمة وأيضًا عبر استعانتها 
بخبرات رصينة من  دول عّدة أسهمت في رفد 

المشاركين بكل المعلومات التي تخّص البطولة 
أو  تطوير المهارة أو الثقافة اإلعالمية، وبدءًا 
من اليوم األول في 26 تشرين الثاني  أنخرط 
الجميع في ورشة عمل يومية لساعات طويلة 
اشعروا أعضاء البعثات  الخليجية أنهم ليسوا 

غرباء مهما تعّددت جنسياتهم ، فقطر بيتهم 
الثاني فعاًل ال  قوالً . 

ع�ى صعيد التكتي�ك ومفاهيم اللعب والخط�ط الناجحة، 
ش�هدت بطولة خليجي24  أعتى املنافس�ات بقيادة رصاع 
أوروب�ي ن�اري فّجر نتائ�ج تاريخي�ة بعضها م�دوٍّ ألقى 
 باملدرب�ن خ�ارج أس�وار ثقة االتح�ادات بس�بب فضائح 
الخسارات غر املعقولة!  بينما احتفت املنتخبات املستقرّة 
وإن لم تكمل مشوارها اىل املربع والنهائي  بصواب نهجها، 
وعَمدْت لالس�تفادة من املش�اركة وتقييمها يف تحليل فني 
عادل  يأخذ كل مدرب ومدرب مساعد والعب حّقه، ال سيما 
أن توقي�ت البطولة ج�اء ُبعيد  انتهاء الجولة الس�ابعة من 
التصفيات املزدوجة ملونديال 2022 وآسيا2023  يف التاسع 
ع�رش م�ن ترشي�ن الثاني امل�ايض واثن�ن م�ن املنتخبات 
املشاركة هما  العراق وقطر يقفان يف صدارة مجموعتيهما 
وحقق�ا م�ع البقية نتائ�ج جي�دة  انعكس�ت إيجابياً عى 
ل فيه 45 هدفاً ويقف  املستوى الفني لخليجي24 الذي ُسجِّ
 اإلمارات�ي عيل مبخوت يف طليعة الهدافن بخمس�ة أهداف 
جعلته قريباً من معادلة  الهداف التأريخي لبطوالت الخليج 

الكويتي جاسم يعقوب صاحب ال�18 هدفاً . 
ول�م يك�ن اإلعالم الريايض بعي�داً عن اهتمام�ات منظمي 
خليج�ي24 حيث تم  التنس�يق بن لجنة اإلع�الم الريايض 
يف دولة قط�ر وبن األكاديمي�ة األوملبي�ة  القطرية بإقامة 
دورة لإلعالمين املتواجدين عى أرض البطولة تحت عنوان 
  «تغطية األحداث الرياضية« شارك فيها 38 إعالمياً تفاعلوا 

أربع�ة  ال�دورة  مل�دة  م م�ع مح�ور  ي�ا أ
لعمل وكس�بوا خرة مهم�ة يف صميم  ا
الخ�اص بمعايش�ة البط�والت، 
 وش�ارك الزميل حسام حسن يف 

تقديم إحدى املحارضات . 
االس�تفادة  ينبغ�ي  عراقي�اً، 

م�ن درس خليج�ي24 عى 
الوطن�ي  املنتخ�ب  صعي�د 

وم�ا  ينتظ�ره م�ن مرحل�ة 
رسيتش�كو  الس�لوفيني  وامل�درب  الالعب�ن  أداء  تقيي�م 
كاتانيت�ش  وما يمكن عمل�ه خالل األش�هر الثالثة املقبلة 
حيث س�يكون هن�اك انتظار لألس�ود  يف الجولة الس�ابعة 
قبل أن يحلّوا ضيوفاً يف هونغ كونغ برس�م الجولة الثامنة 
من  التصفيات املزدوجة يف القارة، وكذلك بالنس�بة التحاد 
ك�رة القدم ملعالجة الثغرات  يف عمل�ه أثناء تهيئة مقّومات 
نج�اح املش�اركة يف الدوحة ومناقش�ة األم�ور  التنظيمية 
لتكون الجاهزية ُمرضي�ة وهو يتصدّى إلقامة خليجي25 
يف كانون  األول 2021 إن لم يحدث يشء خارج إرادته يؤدي 

إىل سحب ملف التنظيم منه . 
أم�ا إعالمي�اً، ال نع�رف م�ن املس�ؤول عن تنظيم ش�ؤون 
واإلذاع�ة  والتلف�از  يف  الصحاف�ة  العامل�ن  اإلعالمي�ن 
واملواق�ع اإللكرتونية الرس�مية والخاصة؟ ه�ل توجد  آلية 
لف�رز املعتمدي�ن ل�دى املؤسس�ات الرياضي�ة م�ن مدراء 
إعالم ومنس�قن ع�ن  مّدعي املهنة؟ ما حدث من مش�اكل 
واتهامات مس�يئة لسمعة اإلعالم الريايض  يجب أن ُتطرح 
ع�ى طاولة املعالجة وال ُتهمل كس�ابقتها يف بطولة آس�يا 
2019،  فالجه�ود الكب�رة الت�ي بذله�ا الزم�الء بمختلف 
تخّصصاته�م أثلجت الصدور وكانت  م�دار حديث الزمالء 
القطرين الذين أش�ادوا بتجربة حض�ور ما يقارب أربعن 
 إعالميا رياضي�ا عراقيا لتغطية خليجي24 من العاملن يف 

داخل وخارج الوطن. 
عتم�ة: بلغ�ت جوائ�ز خليج�ي24 بنهاي�ة البطول�ة أحد 
ع�رش مليون دوالر، حي�ث  حصل البطل ع�ى ثالثة مالين 
والوصيف مليونن وستة منتخبات نالت مليوناً  لكل منها، 
وه�ي امل�رة األوىل يف بطول�ة الخليج يتم رفع س�قف قيمة 
الجوائ�ز  املالية اىل هذا الرقم، وُي�راد أن يكون ثابتاً أو أعى 
من�ه يف البط�والت املقبلة،  يف الوقت نفس�ه يخ�رج رئيس 
اتح�اد الكرة عبد الخالق مس�عود متضامن�اً مع  امتعاض 
اإلعالم�ي ماهر حّس�ان ع�ى منح العب املنتخ�ب الوطني 
100 دوالر ع�ن  أربع�ة أيام )25 دوالر ل�كل يوم( وهو رقم 
ُمخج�ل ُيه�ن الالع�ب الذي ل�م يجد اتح�اداً  قوي�اً ينتزع 
حقوقه، وبدالً من تشّكي مسعود عر وسائل اإلعالم يجب 
أن يعمل  املس�تحيل من أجل رد االعتبار لالعب كونه سفر 
الوطن وال أحد يتمّنن عليه من  خرات البلد، ووزير الشباب 
والرياضة مطالب بوقفة رس�مية إزاء ذلك وُيحقق  مع من 

يتحّمل املسؤولية. 

بطولة املدر�شة ال�شاملة
إياد الصالحي

أكد الع�ب املنتخ�ب العراق�ي لكرة 
القدم أمجد عطوان أن بطولة كأس 
الخليج يف  قطر 2019 كانت ناجحة 
بكل املقاييس فنياً وتنظيماً، وأنهم 
كالعبن شعروا  بالس�عادة كثراً يف 
هذه البطولة التي أكدت قدرات البلد 
العربي يف اس�تضافة أك�ر  األحداث 

الرياضية . 
وق�ال عطوان ال�ذي يوج�د يف الدوحة 

مب�اراة  يف  إصابت�ه  بع�د  الع�الج  لتلق�ي 
البحري�ن،  إن املنتخ�ب العراق�ي والقطري 
خرجا من املنافس�ات بنصف النهائي، بعد 
أن  خذلهما الحظ، ال س�يما بع�د األفضلية 
الواضحة ومن خالل االس�تحواذ والهجوم، 
إال  أن »الفرص ذهبت الواحدة تلو األخرى«، 
وأك�د أن�ه كان وزم�الؤه يمن�ون النف�س 
  «بالوصول إىل النهائي واملنافسة عى اللقب 
لك�ي نقدمه هدية إىل الجماهر،  ولكن هذه 

هي كرة القدم«. 
وأض�اف »الجدوى والفائ�دة كانتا كبرتن 
لنا، ال س�يما أن مواجه�ات مهمة تنتظرنا 
 يف التصفيات املزدوجة لكأس العالم وآسيا. 
حزنت جداً إث�ر اإلصابة الت�ي أبعدتني  من 
املباراة أمام البحري�ن، إذ كنت أحرص عى 
أن أكمل املباراة مع زمالئي،  ولكن هذه هي 

إرادة الله«. 
وتابع »املنافسات كانت عالية املستوى بن 

املنتخبات، وخليجي 24 كش�فت 
الت�ي تقلص�ت  الف�وارق   حج�م 
ب�ن املنتخبات، باس�تثناء اليمن 
الذي أراه منتخب�اً  مجتهداً، ولكن 
ل�م يحق�ق ما يصب�و إلي�ه. كما 
أن كأس الخلي�ج تعتر مدرس�ة 
لتخريج  الالعب�ن الذين يتألقون 
فيه�ا ويش�قون طريقه�م بقوة 

صوب النجومية«. 

أكد جاسم الش�كييل نائب رئيس االتحاد 
الخليجي لكرة القدم، أن النسخة ال�24 
م�ن  بطول�ة كأس الخلي�ج )خليجي 
24( حقق�ت األهداف املنش�ودة بلم 
املنتخب�ات  الخليجية بغض  ش�مل 
التناف�ي  الجان�ب  ع�ن  النظ�ر 

والفوز والخسارة . 
وعن بدء اإلجراءات التي تخص 
اس�تضافة النس�خة املقبل�ة 

م�ن البطول�ة )خليج�ي   25(، ق�ال الش�كييل: »فور 
انته�اء البطولة الحالية س�تبدأ اإلج�راءات الخاصة 

 باستضافة البطولة املقبلة .» 
وح�ول موع�د البطول�ة، ق�ال الش�كييل: »األص�ل يف 
البطولة وبتوافق رؤساء  االتحادات أن تقام يف شهري 
كان�ون أالول وكان�ون الثان�ي، ولكن ت�م تقديم هذه 
 النسخة بسبب اس�تضافة قطر لبطولة كأس العالم 

لألندية«. 
وأردف: »س�تقام النس�خة القادم�ة خ�الل الف�رتة 

املعتم�دة وتنطل�ق يف أواخ�ر كان�ون  االول 
2021 وتختتم يف كانون الثاني 2022  .«  

وواصل الشكييل: »يجب أن يتم اتخاذ القرار 
النهائ�ي لتحدي�د الدولة املضيف�ة يف  موعد 
أقص�اه ترشي�ن الثاني 2020 كي يتس�نى 
للدول�ة التحض�ر كم�ا يج�ب  الس�تضافة 
البطول�ة وإخراجه�ا بص�ورة أفضل حتى 
م�ن النس�خة الحالية ألن هدفن�ا  دائما هو 

التطور والتقدم »  . 

اك�د االتحاد العراقي لكرة القدم، ان لجنة املس�ابقات لن تقوم 
باستئناف الدوري  املمتاز حتى تعود الحياة اىل طبيعتها وانتهاء 
التظاه�رات .  وكانت لجنة املس�ابقات يف االتح�اد العراقي لكرة 
الق�دم ق�ررت، يف )26 ترشي�ن  االول 2019( تأجي�ل مباري�ات 

الدوري املمتاز إىل إشعار آخر . 
وقال نائب رئيس لجنة املس�ابقات يحيى كريم إن »اتحاد الكرة 
ال يستطيع اتخاذ  اي قرار بخصوص استئناف مباريات الدوري 

العراقي املمتاز لكرة القدم يف ظل  االوضاع الراهنة«. 
واوضح أن »املسابقات ستنتظر لحن عودة الحياة اىل طبيعتها 
يف جمي�ع  املحافظ�ات ومن ثم س�تتخذ ق�راراً بش�ان مباريات 
ال�دوري«، مبين�اً ان »االتح�اد  س�يعقد اجتماع�اً لتحدي�د آلية 

الدوري بعد استقرار االوضاع يف البالد«. 
يذكر ان ال�دوري املمتاز توقف عند الجولة الرابعة من املرحلة 

االوىل. 

اختتم�ت منافس�ات بطول�ة العراق 
املرك�ز  يف  االثق�ال  رف�ع  بفعالي�ة 
التدريبي للجن�ة  الباراملبية يف املدينة 
الشبابية داخل مجمع وزارة الشباب 
والرياضة  والتي  استطاع من خاللها 
رباع�و ن�ادي اإلرشاق إح�راز املركز 

االول. 
وحلت اللجنة الفرعية يف ميس�ان يف 

مركز الوصافة ونادي ذي قار ثالثاً. 
وش�ارك يف البطول�ة 7 لج�ان فرعية 
متمثلة بنينوى -كركوك -دياىل -بابل 
- الديواني�ة -ميس�ان -ذي ق�ار  و3 
اندية هي، االرشاق -ذي قار -الحشد 

الشعبي. 
وم�ن جانب�ه اش�اد رئي�س اللجن�ة 
اللعب�ة  اتح�اد  ورئي�س  الباراملبي�ة 
عقيل حميد  باملس�توى الفني لبعض 
الرباعن، وب�دور الطاقم التحكيمي 
الحك�م  والذي�ن  يرأس�هم  للبطول�ة 
ال�دويل مزهر غانم اضافة اىل الحكام 
الش�ارة  الدولي�ة  ع�ى  الحاصل�ن 

 . ً مؤخرا

عطوان: الحظ خذلنا في خليجي 24 

الشكيلي يكشف عن الموعد النهائي إلقامة خليجي 25 

اتحاد الكرة يؤكد عدم استئناف الدوري الممتاز

ج بلقب بطولة العراق برفع األثقال اإلشراق ُيتوَّ

أكد م�درب نادي الرشطة، الرصبي الكس�ندر اليتش، 
انه يمتلك ما يؤهله ملنافس�ة  فريق الشباب السعودي 
يف دور ال��8 م�ن كأس محم�د الس�ادس »البطول�ة 

العربية  لالندية االبطال .» 
وس�يتواجه الفريقان ذهاباً وإياباً يف 23 كانون االول 

الجاري و21 كانون الثاني  املقبل يف الرياض واملنامة . 
وقال اليتش »نمتلك األدوات املؤثرة ملنافس�ة الشباب 
الس�عودي والعب�ور إىل  ال�دور الق�ادم م�ن األندي�ة 

العربية«. 
ويواص�ل الرشط�ة تدريبات�ه اليومية الت�ي تتخللها 

مباريات ودية استعداداً ملواجهة  الشباب، خاصة بعد 
توقف ال�دوري املمتاز بس�بب االح�داث والتظاهرات 

التي  تشهدها البالد. 
اىل ذلك اكد متوس�ط ميدان نادي الرشطة، س�عد عبد 
االمر، أن فريق القيثارة  يطمح اىل بلوغ نهائي بطولة 

االندي�ة العربي�ة لك�رة الق�دم . 
وق�ال عبد االمر »نعي تمام�ًا كالعبن امكانية فريق 

الشباب السعودي ومدى قوته  يف البطولة العربية«. 
واوضح ان »طموحنا لن يقل عن الوصول ألبعد نقطة 

يف املنافسة عى اللقب  العربي«. 

يب�دأ املنتخ�ب األوملبي لك�رة القدم، االس�تعداد 
لنهائيات آسيا يف تايلند 2020 بدءاً  من اليوم . 

وسيغادر وفد االوملبي اىل إمارة دبي اليوم االثنن، 
للدخول يف معسكر تدريبي  لالستعداد للنهائيات 

التي تستضيفها تايلند مطلع العام املقبل . 
ووضع�ت قرع�ة البطول�ة املنتخ�ب االوملبي، اىل 
جان�ب منتخبات »اس�رتاليا -تايلن�د   -البحرين« 
ع�ى ان تفتتح منافس�ات البطولة يف الثامن من 

شهر كانون الثاني  املقبل. 
وسيستهل االوملبي مشواره يف البطولة بمواجهة 
اسرتاليا يف الثامن من كانون  الثاني املقبل، فيما 
س�يواجه البحرين يف ال�11 من الشهر ذاته وبعد 

3 ايام  سيواجه صاحب االرض تايلند . 
وم�ن اج�ل مراقبة الالعبن لضمه�م اىل صفوف 
م�درب  املنتخ�ب  س�يتواجد  الرافدي�ن،  أس�ود 
الوطني، رسيتشكو كاتانيتش يف تايلند لحضور 

جميع املباريات . 

األولمبي يواجه أستراليا بأولى مباريات نهائيات آسيا



يستعد يوفنتوس ملواجهة نظريه 
املقبل،  أودينيزي، مس�اء األح�د 
ع�ى ملع�ب  أليانز س�تاديوم، يف 
إطار الجولة السادسة عرشة من 

عم�ر ال�دوري اإليط�ايل . 
وذكر موقع »كالتشيو مريكاتو«، 
ال�ذي تابعته »املراق�ب العراقي« 
املدي�ر  ماوريس�يو  س�اري  أن 
الفني ليوفنتوس، س�يتعني عليه 
التعامل مع العديد من الغيابات، 

 حيث من املتوقع غياب 8 العبني 
بينهم 5 بشكل رسمي . 

وأضاف املوقع أن الثنائي مرياليم 
ك�وادرادو  وخ�وان  بيانيت�ش 
سيغيبان عن اللقاء  بسبب تراكم 
البطاق�ات الصفراء ع�ى األول، 
وحص�ول الثان�ي ع�ى البطاقة 

الحمراء  أمام التسيو . 
وتاب�ع أن كيليني يس�تمر غيابه 
ول�ن يع�ود قب�ل ش�هر ش�باط 

املقب�ل، فيم�ا س�يغيب  الثنائ�ي 
س�امي خضرية وبنتانكور أيًضا 

لإلصابة . 
وختم املوقع بأن ساري سيتعني 
علي�ه تقييم حالة بعض الالعبني 
اآلخرين  بعناي�ة، وهم دوجالس 
كوس�تا، آرون رام�زي وأدري�ان 
م�ن  يعان�ون  والذي�ن  رابي�و، 
 مش�اكل جس�دية منذ بداية هذا 

املوسم . 

االثنين 9 كانون االول 2019 
العدد 2210 السنة العاشرة

7الرياضية
الغيابات ترهق 

يوفنتوس
 أمام 

أودينيزي

دت اللجنة املنظمة لبطولة مبادلة العاملية  أكَّ
للتنس، مش�اركة الكوري هيون  تش�انج، يف 
املنافس�ات، ليك�ون ثامن وآخر املش�اركني 
الذي�ن يؤكدون حضوره�م  يف البطولة، التي 
تق�ام م�ن 19 إىل 21 كان�ون األول الجاري، 
ع�ى أرض مركز  التنس ال�دويل يف مدينة زايد 

الرياضية يف أبوظبي . 
وينض�م تش�انج، ليك�ون آخ�ر املش�اركني 
يف البطول�ة، والت�ي تش�هد حض�ور 5 م�ن 
 املصنف�ني العرشة األوائل عاملًي�ا، بما يف ذلك 
املصنف األول رافاييل ن�ادال،  والثاني نوفاك 
ديوكوفيتش، والخام�س دانييل ميدفيديف، 
س�تيفانوس  تسيتس�يباس،  والس�ادس 

والعارش عاملًيا جايل مونفيس . 
يمك�ن  املش�اركني،  قائم�ة  اكتم�ال  وم�ع 
لحض�ور  االس�تعداد  التن�س  لجمه�ور 
منافس�ات  قوية ملدة 3 أيام بني نخبة العبي، 
ونجوم التنس يف العالم، باإلضافة لالستمتاع 

 باألنشطة الرتفيهية عى هامش البطولة . 
وكش�فت اللجنة املنظمة ع�ن نتائج القرعة 
ملباريات البطولة؛ حيث يواجه  تسيتسيباس 
الفائز يف نهائي بطولة محرتيف التنس 2019، 
األول  م�ع جاي�ل مونفي�س  يف 19 كان�ون 
الجاري، فيما يتواجه تشانج وميدفيديف يف 
وقت الحق من  اليوم نفس�ه، ضمن املواجهة 

الثانية للدور ربع النهائي . 
ويش�هد الي�وم الثان�ي للبطولة، منافس�اٍت 
وديوكوفيت�ش؛  ن�ادال  م�ن  ل�كٍل  حامي�ة 
حيث  يواج�ه ديوكوفيتش تسيتس�يباس أو 
مونفيس، يف مباراة نصف النهائي األوىل،  بعد 

مباراة تحديد صاحب املركز الخامس . 
ويع�ود ن�ادال إىل أبوظبي، للمش�اركة للمرة 
الع�ارشة يف بطول�ة مبادلة العاملي�ة  للتنس؛ 
حي�ث ُيواجه الفائ�ز من مب�اراة ميدفيديف 
وتش�انج، والتي ستذكر الجمهور  باملنافسة 
املميزة التي ش�هدها نهائ�ي بطولة الواليات 

املتحدة املفتوحة . 
تحدي�د  مباري�ات  الثال�ث،  الي�وم  ويش�هد 
أصح�اب املركز الثالث، فيم�ا تنطلق املباراة 

 النهائية بعد ذلك لتحديد البطل والوصيف. 

تشانج ينضم لقائمة المشاركين ببطولة مبادلة للتنس

يرغ�ب ري�ال مدري�د، يف التعاق�د مع 
الفرن�ي ب�ول بوجب�ا، العب وس�ط 
مانشس�ر  يونايتد، والذي يعد مطمًعا 

ملواطنه زيدان، املدير الفني للمرينجي . 
ووفًقا لصحيف�ة »دييل ميل« الربيطانية 
الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، فإن 
ريال  مدريد س�يقدم عرًضا يتضمن انتقال 
جاري�ث بيل وخامي�س رودريجي�ز، ثنائي 
 الريال، إىل مانشسر يونايتد يف محاولة لضم 

بوجبا . 
وأضاف�ت أن الريال حريص ع�ى إحضار بوجبا 
إىل مدري�د يف الع�ام املقبل،  وس�يعرض نجميه إلتمام 

الصفقة . 
ونوه�ت الصحيفة بأن الثنائي بي�ل ورودريجيز يعترب 
فائضا عن متطلبات ريال  مدريد،  لذا س�يحاول امللكي 

إدخاله يف صفقة ضم بوجبا . 
وتابعت أن مانشس�ر يونايتد ُيقيِّم بوجبا بمبلغ 150 
مليون جنيه إس�رليني، ما  س�يجرب مدريد عى تقديم 
عرض كبري وقوي إلقناع النادي اإلنجليزي ببيع العبه 

 الفرني . 
وأش�ارت إىل أن بي�ل وخاميس قد يرح�ال عن مدريد 
أيًض�ا لتفادي توقيع عقوبات  اللع�ب املايل النظيف 
عى النادي، يف ظل أن املريينجي يعاني من حوايل 
200  ملي�ون ي�ورو عج�ز، حيث أنف�ق النادي 
350 ملي�ون ي�ورو يف الصي�ف، ويف  املقاب�ل 

اسرد 150 مليونا فقط من بيع الالعبني. 

يف  نقط�ة   50 ديفي�ز  أنطون�ي  س�جل 
أعى مع�دل له هذا املوس�م ليقود لوس 
أنجلي�س  ليك�رز للف�وز 142-125 عى 
ضيف�ه مينيس�وتا تيمربولف�ز يف دوري 

السلة  األمريكي للمحرفني . 
وكانت هذه املرة الرابعة خالل مس�ريته 
التي يس�جل فيه�ا ديفي�ز 50 نقطة أو 
أكث�ر،  كم�ا اس�تحوذ عى س�بع كرات 
مرت�دة وق�دم س�ت تمريرات حاس�مة 

لزمالئه . 
وس�جل ليربون جيمس 32 نقطة وقدم 
13 تمري�رة حاس�مة لزمالئ�ه يف ليكرز 
الذي  ف�از للمب�اراة الرابعة ع�ى التوايل 

و14 يف آخر 15 مباراة . 
وأح�رز س�بنرس دينويدي رمي�ة ثنائية 
وضع�ت فريق�ه يف املقدم�ة قب�ل 26.3 
ثانية  م�ن النهاية ليق�ود بروكلني نتس 

للفوز 105-102 عى دنفر ناجتس . 
وقاد دينويدي قائمة املس�جلني يف نتس 

برصيد 24 نقطة . 
وس�جل توبي�اس هاري�س 26 نقط�ة 
س�يكرسز  س�فنتي  فيالدلفي�ا  ليق�ود 
لتعزي�ز س�جله  بالف�وز يف 12 مب�اراة 
عى أرضه دون هزيمة هذا املوس�م بعد 
انتصار صع�ب   110-104 عى تورونتو 

رابتورز . 
 34 ليونارد  وس�جل كواي 

نقط�ة واس�تحوذ ع�ى 11 
ك�رة مرت�دة وأض�اف ب�ول 
ليق�ودا  نقط�ة   27  ج�ورج 
لوس انجليس كليربز للفوز 
واش�نطن  ع�ى   119-135
 ويزاردز بعد هيمنة الفريق 

عى الربع الرابع . 
نيماني�ا  وع�ادل 

بيليتشا أعى معدل 
له خالل مس�ريته 
 30 بتس�جيل 
وأض�اف  نقط�ة 
 26 هيل�د   ب�ادي 

لينه�ي  نقط�ة 
كينج�ز  سلس�لة س�كرامنتو 

م�ن ث�الث هزائ�م بالف�وز ع�ى  داالس 
مافريكس 106-110  . 

وس�جل تايلر هريو 27 نقطة من بينها 
رمي�ة ثالثية وضعت فريق�ه يف املقدمة 
قبل   38.3 ثانية من نهاية الوقت اإلضايف 
ليواصل ميامي هيت أفضل بداية له عى 
 أرضه يف تأريخه بالفوز 110-105 عى 

شيكاجو بولز . 

ذكر تقرير صحفي إسباني أن إنر ميالن ينوي استئناف املفاوضات 
إلب�رام صفق�ة  جديدة من نظ�ريه برش�لونة خالل ف�رة االنتقاالت 
الش�توية املقبل�ة .  وقالت صحيفة مون�دو ديبورتيفو الت�ي تابعتها 
»املراق�ب العراقي«، إن إنر ينوي  التفاوض مع برش�لونة، للحصول 
ع�ى خدمات التش�ييل أرتورو فيدال خالل  املريكاتو الش�توي املقبل، 

قبل املواجهة بينهما يف ختام دور املجموعات  بدوري أبطال أوروبا . 
ومن املق�رر أن يحل برش�لونة، ضيًفا عى إنر ميالن، غ�ًدا الثالثاء، 
بملعب س�ان  س�ريو، يف إط�ار الجول�ة األخرية م�ن دور املجموعات 
بدوري أبط�ال أوروبا .  وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني يخىش 
رحيل أرتورو فيدال رغم معاناة  الالعب من التهميش من قبل مدربه 
إرنس�تو فالفريدي بعد أن ش�ارك يف 4  مباريات فقط كالعب أسايس 
يف مختلف املس�ابقات .  وكان أرتورو فيدال متوسط ميدان برشلونة، 
ق�د حذر منذ أي�ام، أنه ق�د يبحث عن  وجه�ة جديدة، إذا ل�م يتمتع 

باالهتمام الكايف يف ملعب الكامب نو. 

تحوم الش�كوك حول غياب ح�ارس مرمى أياكس، أندري�ه أونانا، عن 
مواجهة  فالنس�يا، الحاس�مة بدوري أبط�ال أوروبا، غ�دا الثالثاء، بعد 
تعرض�ه ملش�كالت  عضلية . وغادر الح�ارس الكامريوني م�ران الفريق 
بع�د مش�كالت يف عضلة الفخ�ذ الخلفية،  وخضع لفحوص�ات بالرنني 
املغناطي�ي لتقيي�م حالت�ه، وفق�ا مل�ا نرشت�ه صحيف�ة   )دي 
تيليجراف( الهولندية . وأوضح�ت الصحيفة التي تابعتها 
»املراقب العراقي« أن أياكس يصارع الزمن  لتجهيز 
أونانا للمباراة، مشرية إىل أن النادي الهولندي 
 »100% »ال يضم�ن جاهزيت�ه  بنس�بة 
حت�ى اآلن . ويقود أونان�ا، الذي تأهل 
يف أكاديمية برش�لونة، حراس�ة 
الهولن�دي  الفري�ق  عري�ن 
 2015 من�ذ   كأس�ايس 
ش�باكه  واس�تقبلت 
 19 املوس�م  ه�ذا 
 21 يف  هدف�ا 

مباراة . 

يخطط ن�ادي تش�يلي لتعزيز قوة 
الف�رة  خ�الل  الهجومي�ة  الفري�ق 
املقبل�ة، وذلك  بعد رف�ع الحظر عنه 
من ِقبل املحكم�ة الرياضية، ليصبح 
قادًرا عى التحرك يف  س�وق انتقاالت 
كان�ون الثان�ي 2020  .  وبحس�ب ما 
ذكرت�ه صحيفة »الدي�يل ميل«، فإن 
أول أهداف النادي اللندني يف  املريكاتو 
الشتوي سيكون التعاقد مع مهاجم 
جديد .  وأفادت الصحيفة أن مسؤويل 

تش�يلي وضعوا أنظارهم عى تيمو 
فرينر نجم  اليبزي�ج ومنتخب أملانيا، 
عى أم�ل ضمه خالل الفرة القادمة .  
وعى األرجح، س�يكون التحرك نحو 
ال�دويل األملاني خالل ف�رة االنتقاالت 
 الصيفية، حيث من الصعب أن يتخى 
عنه اليبزيج يف الشتاء .  وينطبق األمر 
ذاته عى اس�تهداف البلوز لإلنجليزي 
بوروس�يا  نج�م  سانش�و  ج�ادون 
لالنتظ�ار  س�يضطر  إذ   دورتمون�د، 
حت�ى نهاية املوس�م لب�دء التفاوض 
ع�ى ضم�ه .  ورغ�م تأل�ق املهاج�م 
اإلنجليزي الش�اب تامي أبراهام هذا 
املوس�م، إال أن فران�ك  المبارد يطمح 
لتعزيز ق�وة الفري�ق اللندن�ي بنجم 
آخ�ر، ليصبح فرينر اله�دف  الرئيي 
له     . وسجل فرينر حتى اآلن 15 هدًفا 
وصن�ع 5 آخري�ن خ�الل 14 مب�اراة 
بال�دوري  األملان�ي هذا املوس�م، كما 
أح�رز هدفني وقدم تمريرة حاس�مة 
يف 5 جوالت ب�دور  املجموعات لدوري 

أبطال أوروبا. 

سلطت الصحف اإلسبانية الصادرة اليوم اإلثنني، 
الض�وء عى إنج�از ليونيل  ميي قائد برش�لونة، 
الذي أصبح أكثر العب تسجيال للهاتريك يف تأريخ 
الليغ�ا،  ومفاوض�ات البلوجران�ا مع إن�ر ميالن 

حول رحيل فيدال أو راكيتيتش . 
وعنونت صحيفة ماركا »هاتريك خواكني«. 

وأضاف�ت »خواك�ني قائ�د ري�ال بيتيس س�جل 
هاتري�ك يف 19 دقيق�ة ض�د أتلتيك  بيلب�او، بعمر 
ال�� 38 عام�ا، ليكرس رق�م الراح�ل ألفريدو دي 

ستيفانو كأكرب العب  ُيسجل ثالثية يف الليغا«.    
وتابع�ت »عقبتان قبل الكالس�يكو، مع تس�اوي 
ري�ال مدري�د وبرش�لونة يف النق�اط،  س�يتوجب 
عليهم�ا زي�ارة امليس�تايا واألنويتا ع�ى الرتيب 

قبل املب�اراة الكبرية يف   18 كانون األول 
الجاري«. 

وخرج�ت صحيفة مون�دو ديبورتيفو 
بعنوان »سيد الهاتريك«. 

 35 بالفع�ل  لدي�ه  »مي�ي  وأضاف�ت 
هاتريك يف الليغا، وكرس الرقم القيايس 
 لكريس�تيانو رونالدو صاحب ال� 34 
هاتريك، ش�غفه ال يتوقف، خالل 15 
مباراة  هذا املوس�م س�جل 14 هدفا 

وصنع 8 آخرين«. 
مي�الن  إلن�ر  »يمك�ن  وتابع�ت 
التفاوض بشأن فيدال،  وبرش�لونة 

خالل الرحلة إىل  ميالنو«. 

ق�ال تقرير صحفي إيطايل، إن النجم الربتغايل، كريس�تيانو رونالدو، نادم عى  الرحيل عن 
ريال مدريد واالنضمام ليوفنتوس . 

فقد ذكر موقع »كالتش�يو مريكاتو«، الذي تابعته »املراقب العراقي« أن رونالدو  يش�عر 
باالرتي�اح مع البيانكونريي، لكنه ال يمر بأفض�ل حاالته كما كان يف النادي  امللكي، ولذا 

يأسف عى قراره بالرحيل عن إسبانيا، العام املايض، لخوض  تجربة جديدة يف إيطاليا . 
وأض�اف املوقع أن رونالدو اعرف للمقربني منه، بأنه أخطأ بمغادرة ريال مدريد،  حيث 

يعتقد أنه لو استمر يف اللعب مع املريينجي، لفاز بالنسختني األخريتني من  الكرة الذهبية، 
اللتني توج بهما لوكا مودريتش وليونيل ميي . 

تيمو فيرنر أولوية المبارد 
في الشتاء

إنجاز ميسي يسيطر على صحف إسبانيا

رونالدو نادم على مغادرة ريال مدريد

إنتر ميالن يجدد سعيه 
لضم فيدال

أونانا مهدد بالغياب 
عن مباراة فالنسيا

الريال يجهز 
عرضا مغريا 
لضم بوجبا NBAديفيز يقود ليكرز للفوز على تيمبرولفر في الـ
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
الــــبدائية

تعن�ي الوالء للطبيع�ة مقابل املؤسس�ات واملواضعات، 
وتعيل من ش�أن األشكال البس�يطة للصحبة وااللتقاء 
الت�ي تع�د طبيعية مقاب�ل األش�كال املعق�دة املركبة، 
كم�ا تمتدح الغرائز والعواط�ف الطبيعية مقابل إعمال 
التفك�ر والعق�ل. ويف التعب�ر تعن�ي االعتم�اد ع�ى 
التلقائي�ة والتدفق اللغوي بدال م�ن الصنعة والخضوع 
للقواع�د املقنن�ة، وأنصارها يخطون بعي�دا عن املدنية 
املعارصة ويمجدون بداوة العالقات البسيطة الطبيعية 
ويرفض�ون عالقات تقس�يم العمل املعق�دة يف املجتمع 

الحديث. 

دخل ابن الجّصاص عى ابن له قد مات ولده 
، فبك�ى ! وق�ال: كفالك الله ي�ا بنّي محنة 
ه�اروت وم�اروت. فقي�ل له: وم�ا هاروت 
وماروت ؟ فق�ال: لعن الله النس�يان ، إنما 
أردت يأج�وج ومأجوج ! قي�ل: وما يأجوج 
ومأج�وج ؟ ق�ال: فطالوت وجال�وت ! قيل 
له: لعل�ك تريد منكراً ونكرا ؟ قال: والله ما 

أردت غرهما.

طرائف من التراث 

رضا المحمداوي : الشعرية العراقية حاضرًة بمناسيب إبداعية عالية على المستوى العربي

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

* الش�عر والنقد جنسان أدبيان 
يتصارع�ان داخل روح الش�اعر 
والناقد )رضا املحمداوي(، أيُّهما 

األقرب إليك؟
ب�أن  أع�رُف  ال�ذي  الوق�ت  يف 
الش�عر والنق�د يكون�ان معاً يف 
عق�يل وذاكرتي ونف�ي وقلبي 
ويأخ�ذان الكثر م�ن اهتمامي 
ووقتي وجهدي الثقايف العام، إالّ 
أنني أنفي هن�ا صفة )الرصاع( 
القائم بينهما يف مساحة روحي 
ملصطل�ح  الدرام�ي  باملعن�ى 
)ال�رصاع(، ذل�ك ألن كالً منهما 
يحتف�ظ بخصوصيت�ه وأرض�ِه 
الخاص�ة ومقومات�ِه ومؤثراتِه، 
وال تداخ�ل يف حدودهم�ا ضمن 
وآلياته�ا  األدبي�ة  اش�تغاالتي 
وس�ياقاتها الخاصة ام�ا ُصلب 
الس�ؤال يف التع�رِّف ع�ى أيِّهما 

أن  أق�رب إىل نف�ي فبالتأكي�د 
الش�عر ه�و األق�رب إىل القل�ب 
وال�روح مع�اً، ذل�ك ألن الش�عر 
بالنس�بة يل ه�و وع�ي وج�ود، 
ومحاولة اإلمس�اك باملعنى قبل 
أن تغيب اللحظة الزمنية املَُكّثَفة 
يف مجاهي�ل الزمن، الش�عر هو 
غناء الروح ول�ذا تجدني أواصُل 

هذا الغناء الروحي.
* كيف تقيِّم مس�توى الشعرية 
الك�م  ظ�ل  يف  الي�وم  العراقي�ة 
الهائل مما ينرش من مجموعات 
شعرية؟ وهل أّثرت) السوشيال 
ميديا( عى نوعية ما يكتب منه؟

العراقي�ة  الش�عرية  تبق�ى   –
وبمناس�يب  دائم�اً  ح�ارضًة 
إبداعي�ة عالي�ة ج�داً وبحضور 
ثقايف ُمَميَّز عى املستوى العربي 
رغ�م م�ا ُيق�اُل ع�ن منافس�ة 

ومزاحم�ة الف�ن الروائ�ي لذلك 
م�ع  للش�عر،  الع�ايل  املس�توى 
مالحظة أن الكث�رة العددية، َبْل 
ُقْل الغزارة الشعرية التي ينتجها 
الش�عراء العراقيون من األجيال 
والحق�ب واألس�ماء والتج�ارب 
كافة ال ُبدَّ أن تتضمن أو تحتوي 
عى مس�تويات إبداعية شعرية 

متفاوتة تفاوت�اً كبراً من حيث 
الج�ودة، والنوعي�ة والحض�ور 
اإلبداعي، والبصمة الش�خصية، 

والتميز الشعري 
أما الش�طر الثاني من الس�ؤال 
ع�ن تأث�ر )السوش�يال ميديا( 
مواق�ع  أن  مؤك�داً  ب�اَت  فق�د 
التواصل االجتماعي من طبيعة 
عنوانه�ا وتأثره�ا الواس�ع قد 
زادْت من زيادة مساحة حضور 
الش�عر وانتش�اره ورواجه لدى 
محبي ومتابعي ومنتجي الشعر 
وُق�رّاءِه وعّمق�ْت م�ن وج�ودِه 

بينهم.
* دائماً ما يردد حديث عن شبه 
انع�دام لحركة النق�د يف العراق، 

هل الحظت هذا الغياب؟
م�ن التعس�ف واملبالغ�ة القول 
نقدي�ة  حرك�ة  وج�ود  بع�دم 

عراقي�ة، ولكن يمك�ن مالحظة 
غياب أثر تلك الحركة النقدية يف 
متابعة الحض�ور األدبي الفاعل 
والكبر والغزارة النوعية األدبية 
لألنواع األدبية كافة، مع انحسار 
وقلّ�ة تأث�ر للحرك�ة النقدي�ة 

الرصينة والدؤوبة لذلك الحضور 
ش�ئنا  وإذا  اإلبداع�ي،  األدب�ي 
الدق�ة يف التوصي�ف فأن�َت تجد 
أنَّ الصحاف�ة الثقافي�ة اليومية 
والدوري�ات الثقافي�ة يف متابعة 
للنتاج�ات  ودائب�ة  مس�تمرة 

األدبي�ة ومالحق�ة الكتابة عنها 
أو الروي�ج له�ا، لك�ن الكت�ب 
بمنهجيتها  الخالص�ة  النقدي�ة 
ورصانته�ا األكاديمية والبحثية 
بأس�اليبها ومدارسها املعروفة، 
التي ُتعن�ى بتلك النتاجات تبقى 
يف ش�به غي�اب، وتب�دو وكأنها 
يف حال�ة قصور أو ع�دم القدرة 
ع�ى اللحاق بالحرك�ة اإلبداعية 

الدائبة.
األصع�دة  جدي�دك ع�ى  م�ا   *

كافة؟
أصدرُت ه�ذا الع�ام مجموعتي 
الشعرية الثالثة )حفنة دوالراٍت 
�ة بال�دم( وق�د حقق�ْت  ُملَطخَّ
أص�داًء طيبة من حي�ث املتابعة 
النقدية لها، فضالً عن جلس�ات 
الجمه�ور  م�ن  به�ا  االحتف�اء 
الع�ام، وعن�دي تح�ت  الثق�ايف 

الطب�ع كتاب�ي النق�دي )جمرُة 
النقد املُتوَِهجة( الذي س�يصدر 
عن شبكة اإلعالم العراقي، وهو 
مجموع�ة كتاب�ات نقدي�ة عن 
الدراما العراقية منذ عام 1983 
يغط�ي  إذ   ،2003 ع�ام  حت�ى 
الكتاب نقدياً حقبة درامية تمتد 

عرشين عاماً. 
أّما عى صعي�د اإلخراج الدرامي 
فلديَّ مسلس�ل )كالم يف الحب( 
ملؤلف�ِه الكات�ب الكب�ر صب�اح 
عط�وان، وهو مسلس�ل ضخم 
إنتاجي�اً يتصدى لثنائية الرصاع 
ب�ن الحب والفس�اد يف املجتمع 
العراقي يف هذه الحقبة الزمنية، 
ومن املؤم�ل أن تنتج املسلس�ل 
ش�بكة اإلعالم العراقي يف العام 
املقبل يف حال توفر التخصصيات 

املالية؟!

يمتلللك العديللد مللن المواهللب فهو مخرج تلفزيللوين وناقد وشللاعر، حاصل عىل شللهادة البكالوريوس يف اإلخراج السللينمايئ عللام 1986، أخرج عددًا مللن المسلسللات التلفزيونية بينها 
)حكايات( و)من شللذى عطر النبوة( و)عبود يف رمضان( و)الصيف والدخان( و)حرائق الرماد وأصدر ثاث مجموعات شللعرية يه )عرشة أصابع يف عسل الوقت( و)ما مىض … يف وقٍت 

الحق ( و)حفنة دوالرات ملطخة بالدم( انه رضا المحمداوي الذي التقته )المراقب العراقي ( ودار معه هذا الحوار .

رضا المحمداوي

املراقب العراقي/ متابعة...
 “قاموس ش�خيص”، مجموعٌة ش�عرية، تعكس شاعرَتها 
املرصية زهرة يرسي ، من وجٍه أول ظاهٍر يف موشور عبثها: 
كذاٍت برشيٍة ُولدْت لتأخذ اس�ماً لم تخره، هو اسم جّدتها، 
م�ن اآلخرين الذين رّبم�ا أرادو تخليد الج�ّدة يف الحفيدة أو 
اس�تنزال الرحمة عليها فحس�ب. وتعكُس يف أوُجه موشور 
عبثها األخرى: الذاَت الش�اعرة، الت�ي ال تتمّيز عادًة بقرون 
استش�عاِر ما ال يالِحظ ويكتش�ف اآلخ�رون ربما، بل أيضاً 
وهو م�ا يمّيز قصائد هذه املجموعة، بالتش�ّظي املماثل أو 
املخالف لتشّظي وتوّحد ذوات الكائنات يف أشكالها املتحّولة 
إىل بعضها، بعد االنفجار الكوني الكبر املسّمى “ِبغ بانغ”، 

وسْر التطور إىل ما نعرف وما ال نعرف .
يف بنيته�ا الظاه�رة، املتش�ّكلة ضمن كت�اب صغر الحجم 
يصل�ح للجي�ب وق�راءات امل�رو والحدائ�ق، ت�رز ه�ذه 
املجموع�ة، بغالٍف أنيق، ُيظهر كائن�ًا رمزياً بخمس زهراٍت 
مظلّل�ة الحوض، تعك�س تعدد الذوات داخ�ل وخارج إطار 
لوح�ة كتاب�ٍة هروغليفية، وتم�ّر داخل ه�ذه البنية اثنان 

نث�ر،  قصي�دة  وس�تون 
يف  تقترص  بعناوي�ن 
غال�ب القصائ�د عى 
موحية،  واحدة  كلمة 
ت�راوح  وبأط�وال 

ب�ن الس�طر كم�ا يف: 
“وضعُت نفي يف كوٍب 
الفارغ”؛  ألمأل نصف�ه 
والع�رش صفحات، كما 

يف قصي�دة حائ�ط التي 
بص�ورٍة  فيه�ا  تتج�ّى 
اتجاه�اُت  أش�مل، 
الفكري�ة  القصائ�د 

وفلسفة الشاعرة.
العميق�ة،  بنيته�ا  داخ�ل 
ع�ى صعي�د املعن�ى الذي 
ال معن�ى له وف�ق مفهوم 

“العبث” الذي ينسحب عى 
ك�ون القصائد، تفتح زهرة 

فيلٍم أو مرسٍح يرسي س�تار شاش�تها عى 
للعب�ث، ممّيٍز بحمل فلس�فة العبث األوىل الت�ي نتجت بعد 
الحرب العاملية الثانية، بأساس�يات الالمعق�ول والالمعنى 
والالجدوى والخوف والس�خرية، ووهم اللغة. حيث: “اللغة 
تتكلمن�ا، نحن العبيد الكالس�يكيون للس�اننا”، مع التفرّد 
يف تجس�يد ذلك بمس�تجّدات منتجات ما وص�ل إليه القرن 
الواحد والعرشون، من اكتش�افاٍت نظرية ملسائل الكون ما 
بعد نظريات التطّور والنس�بية، واكتشافات السر والبحث 
وفق مرش�دات “غوغل إيرث”، مع اكتشافات خلق العوالم 
االفراضي�ة، وما تث�ره من ق�درات ومتعة. واأله�م، الذي 
ينعكس أكثر يف قصائد زهرة يرسي، هو اكتشافات التحّقق 
من وحدة الكون، وأساس�يات تكّون عن�ارصه التي تتفرع 
إىل األرض والبحار والغابات وكائناتها التي تتطّور وتتحّول 
بتداخل عنارصها إىل ما يش�كل إثارة جمال وتنّوع األرض، 

ولكن أيضاً، إثارة فزع كوننا مجرد مفرسن وفرائس.

»قاموس شخصي«
في متعة التداخل وعبث 

التساؤل عن المآل !
قرب ادراج ملف خدمة أربعينية الحسين )ع ( على الئحة اليونسكو

املراقب العراقي/ متابعة...
دعت منظمة اليونس�كو العراق الدراج 
بذك�رى  والضياف�ة  الخدم�ة  ملف�ي 
اربعيني�ة الحس�ن ع والنخلة ،وللفرة 
م�ن 9-14 /12/  2019   ع�ى الالئحة 
التمثيلي�ة لل�راث الثق�ايف غ�ر املادي 

لإلنسانية يف اليونسكو
تلق�ت  الثقاف�ة  ل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
)املراق�ب العراق�ي( نس�خة من�ه ان: 
الخب�رة ايم�ان عب�د الوه�اب اع�دت 
مس�ؤولة املنظم�ات الدولي�ة يف دائ�رة 
وزارة  يف  العام�ة  الثقافي�ة  العالق�ات 
الثقافة والس�ياحة واآلث�ار ، والباحث 
يف مرك�ز كرب�الء للدراس�ات والبحوث 
املقدس�ة  الحس�ينية  للعتب�ة  التاب�ع 
ام�ر كام�ل ، حي�ث س�يقدمان ملفي 
الخدم�ة والضيافة يف الزيارة االربعينية 
 ، )ع(  الحس�ن  االم�ام  الستش�هاد 
والنخل�ة ومناقش�تهما يف االجتماعات 
ألج�ل التصوي�ت عليهم�ا وادراجهم�ا 
ع�ى الالئح�ة التمثيلية لل�راث الثقايف 
غ�ر امل�ادي لإلنس�انية يف اليونس�كو 
ومناقش�ة العدي�د م�ن املواضي�ع ذات 
مج�ال  يف   2003 باتفاقي�ة  العالق�ات 
صون الراث الثقايف ، فضال عن ملفات 
الدول االعضاء املرش�حة للتسجيل عى 
القائم�ة التمثيلي�ة لل�راث الثقايف غر 

املادي لإلنسانية يف اليونسكو .

وقال�ت الخب�رة ايم�ان عب�د الوهاب 
بحسب البيان » ان امللفن تم اعدادهما 
بشكل متميز من كافة الجوانب ، حيث 
يش�ر ملف توف�ر الخدم�ة والضيافة 
الستش�هاد  االربعيني�ة  الزي�ارة  يف 
االم�ام الحس�ن )ع( اىل الكرم العراقي 
للوافدي�ن م�ن كاف�ة ال�دول العربي�ة 
واإلقليمية والدولية خالل زيارة مرقده 
الرشي�ف يف مدين�ة كرب�الء املقدس�ة ، 

وملف النخلة كراث عربي مش�رك بما 
يضمه م�ن معارف ومه�ارات وتقاليد 
وممارس�ات ، وقد شارك العراق بأعداد 
املل�ف م�ع العديد م�ن ال�دول العربية 
وتحت ارشاف املنظم�ة العربية للربية 
والثقافة والعلوم )االلكسو (.ويذكر ان 
العراق وع�ر دائرة العالق�ات الثقافية 
العامة س�بق وان احال ملفي الرشيح 

اىل اليونسكو اوائل عام 2018 .

املراقب العراقي / متابعة...
لوح�اً   387 الع�راق  اس�تعاد 
وكرس م�ن مدونة أل�واح بالخط 
املس�ماري م�ن متح�ف جامعة 

بنسلفانيا.
الثقاف�ة  ل�وزارة  بي�ان  وق�ال 
والسياحة واآلثار تلقت )املراقب 
العراقي( نس�خة منه ان : الهيئة 
العام�ة لآلث�ار وال�راث قام�ت 
باس�تعادة 387 لوحاً وكرس من 
أل�واح مدونة بالخط املس�ماري 
نقله�ا متح�ف جامع�ة  والت�ي 
يف  حفريات�ه  أثن�اء  بنس�لفانيا 
مدين�ة أور س�نة 1922 لغ�رض 

صيانتها لكنه�ا بقيت يف املتحف 
املذكور.

الثقاف�ة  وزي�ر  :ان  وأض�اف 
والس�ياحة واآلث�ار عب�د األم�ر 
اتص�االت  اج�رى  الحمدان�ي 
مكثف�ة خ�الل األش�هر املاضية 
من اج�ل اس�تعادة تل�ك األلواح 
حيث تم االتفاق عى اس�تعادتها 
وتسليمها إىل الس�فارة العراقية 
يف واشنطن يوم الجمعة ٦/ 12/ 
2019 ليتم ش�حنها إىل بغداد مع 
آالف القطع املستعادة واملوجودة 
العراقي�ة  الس�فارة  عه�دة  يف 

وتسليمها إىل املتحف العراقي.

العراق يستعيد 387 لوحًا وكسر من 
مدونة ألواح بالخط المسماري

»خطأ غير مقصود« سالسة وعفوية وخلط لألجناس األدبية
املراقب العراقي/ متابعة...

تس�عى دور النرش العربية عامة، نتيجة فوران وحمى 
وانتش�ار الكتابة الروائية، إىل ضخ املزيد من الروايات، 
والكتاب�ات  والرسدّي�ات،  واملروّي�ات،  والحكاي�ات، 
املتناّصة مع القصة، والروي، والحكي املسرسل، عى 
شكل خواطر يومية، وصوالً إىل تجنيسها وخلع الطابع 
الروائ�ي عليها، من دون أّي وازع فني، وجمايل، وتقني 
يف تسميتها، وعمل رش�يد الضعيف الجديد “خطأ غر 
مقص�ود” يق�ع ضم�ن هذا الس�ياق، فهو عب�ارة عن 
أقاصيص، وحكايات، ويومّيات، وأدب رحلة، ومدّونات 
يت “رواية”! بينما هي ال تتعدى كونها  شخصية، ُس�مِّ
قصصاً قصرة، يف بعض الوجوه من أوجهها، كقصص 
“ملا رضبنا والدنا” و “مض�ار كرة القدم”، أو مدّونات 
ش�خصية مثل “الصدمة” و”آم�رة” و “يف مأتم أيمن” 
و”ش�جاعة والدي”، أو أدب رحلة وأس�فار وتدوينات 
سياحية وطبوغرافية، بعد رؤيته لبعض األماكن خالل 
أس�فاره إىل أمريكا، من أجل البح�ث عن تاريخ العائلة 
الت�ي س�افر بعضه�ا إليها، كجّدت�ه التي س�افرت إىل 

أمريكا كمهاجرة يف مطلع القرن.
 وتق�ع تح�ت ه�ذا النم�ط الكتاب�ي تدوين�ات “برلن 
الخريط�ة التي تعمي”، وهي كتابة تنضوي يف مس�اق 
أدب األس�فار والرحالت، واالكتشافات لعوالم وخرائط 
العالم وحياة اإلنسان، كيف يعيش ويكتب، وكيف يحيا 

حياته يف تلك البل�دان البعيدة، أو كحكايته مع محمود 
أم�ن العالم، الكات�ب، والناقد اليس�اري املرصي الذي 
ي�راه يف القاهرة أثن�اء مؤتمر للقصة أقي�م هناك. أما 

اليوميات فإننا س�نعثر عليها يف هذا التسجيل الزمني 
لبعض حاالت�ه الش�خصية كتدوينة “ده�اء جدتي”، 
وه�و يؤرخه�ا بالتواري�خ واألي�ام، وكله�ا مالحظات 

مكتوب�ة يف ش�باط/فراير ع�ام 1914 كم�ا توّض�ح 
مفكرته الشخصية أثناء قيامه بتلك الرحلة إىل أمريكا، 
أو تلك املكابدات املُسّجلة مع خادمته “فاكرة”، وغرها 
من التس�جيالت اليومية، لس�رة أصدقائه الحياتية يف 
املقه�ى، كحكاي�ة “نعي�م” و”أيمن” وحكاي�ات أمه، 
وأنفها الطويل، والتالوين الكتابية األخرى، كما رأينا يف 
“التضّخم”، وهي قّصة تضّخم الروستات لدى الراوي 

الذي يتحّدث دائماً بضمر املتكلم .
وبذا فقد أوحت لنا هذه الكتابة عى أنها سلس�لة وغر 
متكلفة، وعفوية، وتهدف إىل خلط األجناس، أو تسعى 
إىل إلغاء املس�افة بن األنواع، وتجاوز طابع الجنوسة، 
ومذاهب تكريس النسق النوعي، يف الرسدّيات الشائعة 

اآلن.
يأتي كتاب رش�يد الضعيف ه�ذا، بعد أن ّكرس تجاربه 
املخرية الجمالية والتعبري�ة الفنية يف روايات كثرة، 
وهو الش�اعر أيضاً الذي بدأ بديوان “حن حّل الس�يف 
عى الصيف”، وتبعه بمجموعتن أخرين، إىل أن توقف 
نهائياً عن املمارس�ة الشعرية، ملتفتاً إىل الرواية، وهو 
من أوائل الش�عراء الذين هجروا الشعر إىل الرواية، كما 
هو حال الروائي الجزائري واس�يني األعرج، والروائي 
الفلس�طيني ابراهي�م ن�رص الل�ه، والروائ�ي اللبناني 
الياس خوري الذي ُعرِف يف بداية مشواره األدبي كناقد 

لألدب.

في حوار مع
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»هواوي« تكشف عن أجهزتها المرتقبة

رعشة العين.. اسبابها وطرق إيقافها

علماء: »مادة مظلمة« مسؤولة عن تماسك المجرات مايكروسوفت: 44 مليون كلمة 
مرور غير آمنة بمختلف خدماتها

أكدت رشكة مايكروس�وفت إىل أن هناك أكثر من 44 مليون كلمة 
مرور غري آمنة بمختلف خدماتها، نظرا الس�تعمال هذه الكلمات 

عدة مرات من قبل املستخدمني.
وقالت وكالة األنباء األملانية، إن مايكروس�وفت اكتشفت ذلك من 
خ�ال مقارنة أكثر م�ن 3 مليار من بيانات تس�جيل الدخول مع 
خدم�ات الرشكات األخرى، التي تم نرشها عىل اإلنرتنت من خال 
هجمات القرصن�ة اإللكرتونية 

أو ترسيب البيانات.
الرشك�ة  وأوضح�ت 
أن  األمريكي�����ة 
عملي�ة الفحص 
ت  قتص����ر ا
كلمات  ع�ىل 
امل�����رور، 
ت�م  الت�ي 
اس�تعمالها 
مرات  ع�دة 
يف الف���رتة 
يناي�ر  م�ن 
مارس  حت�ى 
2019، وقامت 
الرشكة بمقارنة 
مرور  كلم����ات 
مع  املس�تخدم���ني 
بيان�ات تس�جيل الدخول 

تم  ترسيبها عىل اإلنرتنت، ونرشت التي 
هذه النتائج يف تقرير األمان الخاص بها.

وأضاف�ت مايكروس�وفت أنه�ا أجربت املس�تخدمني ع�ىل تغيري 
كلم�ات املرور، من خال إظهار مربع حوار يطلب من املس�تخدم 
تغي�ري كلمة امل�رور عن�د محاول�ة تس�جيل الدخ�ول يف خدمات 
مايكروس�وفت، مثل خدمة األلعاب إكس ب�وك والربامج املكتبية 

أوفيس والربيد اإللكرتوني »أوتلوك«.

أثار اكتش�اف حديث حرية العلماء، حيث وجدوا أن 
19 مجرة صغرية اكتشفت مؤخرا، تشرتك يف صفة 

واحدة، تتمثل بخلوها من »املادة املظلمة«.
ويعتقد العلماء أن املادة املظلمة »غري املرئية«، تعد 
مسؤولة عن تماس�ك املجرات، كما أنها أحد أسس 
التفس�ريات التي يس�تند إليها الباحثون يف توضيح 

كيفية تشّكل املجرات.
ووفق ما ذكر موقع »مرصد املستقبل«، املتخصص 
باألخب�ار العلمية، فإن علماء الفل�ك أمام خيارين، 
حي�ث يتوج�ب عليه�م اإلق�رار بخط�أ االكتش�اف 
الحدي�ث، أو محاول�ة التوفي�ق بينه وب�ني فهمهم 
للكون.وأضح العلماء يف بحثهم الذي نرش يف دورية 

»نيت�رش أس�رتونومي« أن املج�رات الجدي�دة تدور 
برسعة أقل من رسعة دوران املجرات املس�اوية لها 

يف الحجم، ما يشري إىل افتقارها إىل املادة املظلمة.
وبحس�ب املتع�ارف عليه علمي�ا فإن املج�رة التي 
تحت�وي عىل امل�ادة املظلمة تدور بش�كل أرسع من 
رسع�ة دورانها إن كان�ت خاضعة لجاذبي�ة املادة 
املرئية.وم�ن التفس�ريات الت�ي اقرتحه�ا العلماء، 
افتقاد بعض املجرات للمادة املظلمة بسبب جاذبية 
مج�رات أخرى قريب�ة، إال أن ه�ذا التعليل يصطدم 
بحقيقة أن بعض املجرات املكتشفة حديثا معزولة 
وال تق�ع قربها مجرات أخرى، حس�بما ذكر موقع 

»اليف ساينس« العلمي.

ن�رشت دائ�رة الصح�ة العربي�ة قائم�ة ب�� 157 
مكما غذائيا مغشوش�ا، وحذرت مرتادي األندية 

الرياضية من تناولها من دون إرشاف طبي.
ونوهت دائرة الصحة إىل أن أغلب األندية الرياضية 
تق�وم بالرتوي�ج لهذه املنتج�ات م�ن دون وجود 

متانة طبية أو إرشاف طبي.
واعت�رب القائم�ون عىل رياضة كمال األجس�ام أن 
انتش�ار ه�ذه الظاهرة يعود لعدم التش�دد يف منح 
الرتاخي�ص باإلضاف�ة إىل اس�تخدام مدرب�ني غري 
مؤهل�ني )منه�م بدأ كعم�ال نظاف�ة يف الصاالت( 
باإلضاف�ة إىل انخفاض مس�توى الوعي بمخاطر 

هذه املكمات عىل الجسد.
تصي�ب  مرض�ا   12 ب��  قائم�ة  األطب�اء  وح�دد 
األشخاص الذين يتناولون املتممات الغذائية بدون 
الرج�وع إىل طبيب مختص، ومن ه�ذه األمراض: 
ارتف�اع ضغط ال�دم والتوت�ر الرشيان�ي واختال 

بنس�ب الس�كر يف الدم وتعت�م القرني�ة، وارتفاع 
نس�بة اإلصاب�ة بااللتهاب�ات الجرثومية بس�بب 

انخفاض املناعة.
باإلضافة إىل ذلك ستؤثر هذه الهرمونات عىل العظام 

فتسبب هشاش�ة العظم واالضطرابات 
إىل  باإلضاف�ة  والعدواني�ة،  النفس�ية 
نمو الش�عر بش�كل غ�ري طبيع�ي عند 

النس�اء ، وتضخم عضلة 
القل�ب وهبوطه�ا، 
الرشايني  وتصل�ب 
تب�ادل  واخت�ال 
وتراكم  الدهون، 
ع�ىل  الش�حوم 
وازدي�اد  الكب�د 
التمزقات  أماكن 

العضلية.

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أن رشكة 
»آب�ل« األمريكي�ة تس�تعد لطرح 
لنظ�ام  جدي�د  تحدي�ث 
هوات�ف  ع�ىل  تش�غيلها 
»آي  وس�اعات  »آيف�ون« 
موق�ع  ووتش«.وق�ال 
التقن�ي  »إنغادجي�ت« 
»آب�ل«  إن  املتخص�ص 
األي�ام  خ�ال  س�تطرح 
تحديث�ا  املقبل�ة  القليل�ة 
جديدا لنظام تش�غيل »آي 
وال�ذي   ،»13.3 إس  أو 
أكث�ر  ضواب�ط  س�يتم 

تشددا.
وس�ريكز التحديث الجديد 
عىل آيفون ع�ىل الضوابط 
التي تمكنها »آبل« لألبوين 
لضم�ان  أبنائه�م،  ع�ىل 
وع�دم  خصوصيته�م 
الهوات�ف  اس�تخدامهم 
ي�ر  بش�كل  الذكي�ة 
ينتهكها،  أو  خصوصيتهم 

باإلضافة إىل دعمه مفاتيح أمان أكثر 
قوة.ومن املتوقع أن تبدأ »آبل« يف طرح 
التحديث الجديد عىل هواتف »آيفون« 
ب�دءا م�ن ي�وم 11 ديس�مرب/كانون 
األول.ويمنح تحديث »آيفون« الجديد 
األبوي�ن القدرة عىل تقييد الوصول إىل 
جهات االتص�ال يف وقت معني، بحيث 
يمكنهم تحديد من يستطيع األطفال 
التحدث معهم ومتى يتحدثون معهم 
سواء عن طريق املكاملات الصوتية أو 
املكامل�ات املرئي�ة أو بخاصية »فيس 

تايم«.
وس�تمكن تل�ك املي�زة األبوي�ن م�ن 
إمكاني�ة من�ع األطف�ال م�ن إج�راء 
محادث�ات الفيدي�و م�ع أصدقائه�م 

طوال الليل مثا.
كما سيقدم تحديث »آيفون« مفاتيح 
أم�ان جدي�دة أطلق�ت عليه�ا اس�م 
»FIDO2«، والت�ي تس�مح بتس�جيل 
الدخول لحس�ابات مختلفة من دون 
تس�جيل كلمة مرور، مع ضمان عدم 

اخرتاقها من أي متطفلني.

»نفضة العني« هي رعشة يف جفن العني، 
وه�ى من التش�نجات الش�ائعة، ولكن 
ن�ادراً م�ا 

تكون عامة عىل أي يشء خطري، وغالباً 
تش�فى بمفرده�ا، لك�ن إذا اس�تمرت 
ألكثر من أس�بوعني، قد تحتاج للذهاب 
وفقاً  لطبيب، 

.»NHS« ملوقع هيئة الصحة الربيطانية
اسباب رعشة العني

معظ�م الن�اس يصابون بتش�نجات أو 
رعش�ة يف جف�ن العني من وق�ت آلخر، 
حي�ث غالًب�ا م�ا ترتبط ب�: أش�ياء 

لوقف رعشة العني
 ال يوج�د عادة أي ع�اج لذلك، لكن 
هن�اك بع�ض األش�ياء الت�ي يمكنك 

القيام بها للمساعدة:
-الحصول عىل الكثري من الراحة.

-طرق لاسرتخاء.
-قم بتمديد وتدليك أي عضات متأثرة 

بالتشنجات.
ال ت�رشب الكث�ري م�ن الكافي�ني، مثل 

الشاي والقهوة.
ال تتوق�ف عن تن�اول ال�دواء املوصوف 
دون الحص�ول ع�ىل املش�ورة الطبي�ة، 
حتى لو كنت تعتقد أنه يمكن أن يسبب 

هذه الرعشة.
-معظم التش�نجات ليس�ت ناجمة عن 

حالة مرضية.

أعلنت رشكة »ه�واوي« عن إطاق 
ثاثة هواتف ذكية جديدة تحت اسم 
Nova 6، وأوضحت الرشكة الصينية 
أن أجهزتها الجدي�دة تزخر بأحدث 
 Nova التقني�ات، كما يدع�م املوديل
6 تقني�ة الجيل الخامس لاتصاالت 

الهاتفية الجوالة.
وتش�تمل باقة التجهي�زات التقنية 
و«نوف�ا   »6 »نوف�ا  للطرازي�ن 
م�ن  الخام�س  للجي�ل  الداع�م   »6
م�ن  ع�رض  شاش�ة  االتص�االت، 
 6.57 قي�اس   ،AMOLED ن�وع 

إنش�ات، تعمل بدق�ة وضوح 2400 
إىل كامريا  1080Xبكسل، باإلضافة 
»سيلفي« مزدوجة، تعمل الرئيسية 
والثاني�ة  ميغابكس�ل،   32 بدق�ة 
مزودة بعدسة واس�عة توفر دقة 8 

ميغابكسل.
وعىل الجانب الخلفي للهاتف الذكي 
تظه�ر الكامريا الرئيس�ية الثاثية، 
حيث يعمل املستشعر الرئييس بدقة 
عدس�ة  وتعم�ل  ميغابيكس�ل،   40
ال�زووم والعدس�ة واس�عة الزاوية 

بدقة 8 ميغابيكسل كل منهما.

بداخ�ل هوات�ف ه�واوي  وينب�ض 
م�ع   990  Kirin معال�ج  الجدي�دة 
ذاك�رة وص�ول عش�وائي س�عة 8 

غيغابايت.
وتعتم�د ه�واوي يف هواتفها الذكية 
الجديدة عىل نظام تش�غيل أندرويد 

.10 EMUI 10 وواجهة املستخدم
 6  Nova ه�واوي  هات�ف  ويزخ�ر 
الع�ادي ببطارية س�عة 4100 مليل 
س�عة  أن  ح�ني  يف  س�اعة،  أمب�ري 
البطارية يف املوديل 5G 6 Nova تبلغ 

4200 مليل أمبري ساعة.

»الصيدلي�ات  مجل�ة  أش�ارت 
الحديث�ة« األملاني�ة إىل أن بحة 
الص�وت، الت�ي تظه�ر كأح�د 
لن�زالت  املصاحب�ة  األع�راض 
ال�ربد، تس�تلزم ع�دم الهمس 
واإلقال عن الكام واإلكثار من 

تناول السوائل.
وأوضح�ت املجل�ة األملاني�ة إىل 
أن بحة الصوت تحدث بس�بب 
تورم األحبال الصوتية، التي لم 
تعد تهتز بسهولة، وبالتايل فإن 
الص�وت يصدر بش�كل أعمق، 
وأفضل عاج ملثل هذه الحاالت 

هو عدم الكام.
وأضاف�ت أن الهمس يمكن أن 
ير باألحب�ال الصوتية، نظرا 
ألنه�ا تكون مش�دودة بصورة 
غري طبيعية وتتعرض لإلجهاد 
بش�دة، عاوة عىل أن النحنحة 
تر باألحب�ال الصوتية أيضا، 
ولذل�ك فإنه من األفضل يف مثل 
هذه الحاالت الس�عال بطريقة 

صحيحة.
الس�وائل عىل استعادة  وتعمل 
لوضعه�ا  الصوتي�ة  األحب�ال 
وم�ن  ووظيفته�ا،  الطبيع�ي 
األفضل تناول الشاي الدافئ أو 
تناول أقراص االستحاب، ولكن 
مع تجنب األنواع املحتوية عىل 
املنث�ول واألوكالبت�وس، نظ�را 
ألن الزيوت العطرية تتسبب يف 

جفاف األغشية املخاطية.

طريقة لعالج 
بحة الصوت بعد 

نزالت البرد

اطعمة مفيدة للصحة في فصل الشتاء

أبل بصدد تطوير نظام التشغيل ألجهزتها 
وساعاتها الحديثة

رشكات  أن  لل�رأي  اس�تطاع  أظه�ر 
خدم�ات  ورشكات  الس�يارات  صناع�ة 
الت�ي  التكنولوجي�ا  ورشكات  الرك�وب 
خدم�ات  تطوي�ر  ع�ىل  أم�واالً  تنف�ق 
الس�يارات الكهربائية والقي�ادة الذاتية 
والس�يارات املشرتكة س�وف تجد املزيد 
م�ن املس�تهلكني املتحمس�ني يف الصني 
أكث�ر م�ن أوروب�ا والوالي�ات املتح�دة.

فق�د  الهن�دي،   TOI موق�ع  وبحس�ب 
 OC&C أظه�ر اس�تطاع أجرته رشك�ة
Strategy Consultants أن املس�تهلكني 
يف بع�ض ال�دول الغربية غ�ري مقتنعني 
ب�أن رشكات صناع�ة الس�يارات تقوم 
بإصاح املصانع وساسل التوريد إلنتاج 
الس�يارات الكهربائي�ة الباهظ�ة الثمن 
املليارات لتطوير تكنولوجيا  واس�تثمار 
القي�ادة الذاتية.بينما قال أكثر من ٪90 
من الس�كان الصينيني إنهم سيفكرون 
يف رشاء س�يارة كهربائية أو من املرجح 
أن يشرتوها بالتأكيد، إال أن حوايل نصف 
املس�تهلكني الذين شملهم االستطاع يف 
الوالي�ات املتحدة فقط كان�وا يتطلعون 

إىل رشاء س�يارة كهربائية يف املس�تقبل، 
وىف أوروب�ا، قال ما بني 64 ٪ و77 ٪ من 

املستطلعني نفس اليشء.
ويأتي هذا البحث يف الوقت الذى تش�هد 

العاملي�ة  الس�يارات  صناع�ة  في�ه 
تغريات جذرية مع تراجع املبيعات 

تحقي�ق  أج�ل  م�ن  والضغ�ط 
أه�داف طموح�ة لانبعاثات 

ن�رش  يف  والتحدي�ات 
القيادة  ذاتية  سيارات 
بالكامل كإنس�ان آيل ، 

 OC&C استطلعت  وقد 
حوايل 2000 مستهلك 
الوالي�ات  يف كل م�ن 
والص�ني  املتح�دة 
وفرنس�ا  وأملاني�ا 
واململك�ة املتح�دة 
مارس  بي�����ن 
يف  وأبري�ل 2019 
اس�تط���اعات 
ع�����رب  ال�رأي 

اإلنرتنت.

احذر.. امراض خطيرة تصيب المتعاطين 
للمكمالت الغذائية 

هن�اك ع�دد من األطعم�ة املفي�دة لصحت�ك يف فصل 
الشتاء يجب أن تضمنها يف نظامك الغذائي، لتقوية

جهاز املناع�ة ومنع اإلصابة باألمراض، ونتعرف عىل 
أبرز 5 أطعمة غنية بالفوائد يف الشتاء، وفقاً 

.« womansday « ملوقع
التني

م�ن األطعمة الغني�ة بالفوائد 
بفص�ل الش�تاء، حي�ث إنه 

ب�ه الكث�ري م�ن األلي�اف 
وه�ي واحدة م�ن أفضل 
البوليفين�ول،  مص�ادر 
وهو ن�وع من مضادات 
األكسدة التي قد تساعد 
يف الحماية من عدد كبري 

من األمراض.
السبانخ وكرنب الكايل

ال�كايل  وكرن�ب  الس�بانخ 
غني باملركب ال�ذي يعزز آثار 

وه�و   ،Eو  Cو  A الفيتامين�ات 
مفي�د لصح�ة الجل�د ويس�اعد عىل 

تقوية املناعة.
البنجر

تحصل هذه الخراوات الجذرية عىل لونها الغني من 

م�ادة betalains واألصب�اغ ذات الخصائص املضادة 
لألكسدة القوية ومكافحة الرسطان، قد يفيد البنجر 

أيًضا القلب والدماغ. 
كرنب بروكسل

وه�و نوع من الكرن�ب الصغري الغنى 
لتقوي�ة   C وفيتام�ني  باأللي�اف 
وه�و   K وفيتام�ني  املناع�ة 
ال�دم،  لتخث�ر  رضوري 
التي  النباتي�ة  واملركب�ات 
ق�د تس�اعد يف مكافحة 
وحماي�ة  الرسط�ان 

الذاكرة.
الرمان

الربوس�تاتا  رسط�ان 
الرئي�يس  الس�بب  ه�و 
الثان�ي للوف�اة املرتبط�ة 
بالرسط�ان ب�ني الرج�ال، 
ووجدت دراس�ة أجريت عام 
2010 أن املكون�ات املوج�ودة يف 
عصري الرمان س�اعدت يف الواقع عىل 
منع حرك�ة الخايا الرسطاني�ة عن طريق 
إضع�اف جاذبيته�ا إلش�ارة كيميائية تعزز انتش�ار 

الرسطان.

انقسام بين اوربا والصين حول السيارات ذاتية القيادة
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املراقب العراقي/ متابعة...
افتتح�ت نرسي�ن اس�تانبويل مطعم�ا للنس�اء فق�ط يف 
العاصم�ة الربيطانية لندن. وت�رف نرسين عىل املطعم 
كما تقوم بالطهي واستقبال الضيفات. وكل العامالت يف 
مطعمها سيدات أيضا.وتقول نرسين إنها شعرت بحاجة 
لوج�ود م�كان تجتم�ع ب�ه النس�اء بحرية كامل�ة ومن 
غري قي�ود. ويرتاد املطعم س�يدات من جنس�يات عربية 
مختلفة.وه�ذا املطع�م ه�و تقليد لتجرب�ة عراقية حيث 
افتتحت س�يدة عراقية يف العام املايض مطعماً خصصته 
للنس�اء فق�ط، يف محافظ�ة أربي�ل ، به�دف من�ح املرأة 

مس�احة من الخصوصي�ة، يف مجتمع محاف�ظ لم يألف 
مش�اركة اإلناث يف املقاهي واملطاعم بشكل منفرد.

وقال�ت صاحب�ة املطع�م العراقي�ة تارا 
محمد إحس�ان )23 عاماً(: »إذا أرادت 
املرأة قضاء وقت خارج املنزل ال يكون 

األم�ر مريحاً له�ا، ألن الجميع يحدقون به�ا، لذلك كنت 
دائماً أفكر يف فع�ل يشء مثل هذا لنفيس ولبقية الفتيات 
لكي نشعر بالراحة«.املطعم يحمل اسم »الكري تايم«، 
وافتتحته تارا، التي درست إدارة األعمال، الشهر الجاري، 

وجميع العامالت به من النساء.

مطعم نساء 
سوري في 

تقليد لتجربة 
عراقية

عشرون سؤاال كي يتعرف اإلنسان على نفسه
املراقب العراقي/ متابعة...

نرت مجلة »إيري س�وال بارا موجريس« اإلسبانية تقريرا، 
استعرضت فيه 20 سؤاال كي يتعرف اإلنسان عىل نفسه.

وقال�ت املجل�ة يف تقريره�ا، إن معرفة الذات تقوم أساس�ا 
عىل اكتس�اب القدرة عىل معرفة ذكائنا العاطفي من خالل 
إجراء اختبار شخيص لتحديد رغباتنا وميوالتنا وانتماءاتنا. 
وتع�د معرف�ة الذات من أكرب اإلش�كاليات بالنس�بة لبعض 
األش�خاص، ألنهم يكونون غ�ري قادرين ع�ىل تحديد نقاط 

قوتهم وضعفهم.
وأش�ارت املجل�ة إىل أن معرف�ة الذات 

ه�ي الخط�وة األوىل لكش�ف ما إذا 
كن�ا س�عداء أو تعس�اء. ق�د يج�د 
يف  صعوب�ة  األش�خاص  بع�ض 
معرفة أنفس�هم أو تحديد خصالهم 

وعيوبهم؛ نظرا ألن 
ونوهت املجلة إىل أنه قد يصعب علينا 
التحدث عن أنفس�نا، لذل�ك نخدع يف 
الكثري من األحيان أنفس�نا من خالل 
تقديم تص�ورات أكث�ر إيجابية بغية 
تجاه�ل عيوبنا، أو نمي�ل إىل االعتقاد 
بأننا ع�ىل دراية بكل ما يحدث. ونظرا 
لعج�ز البع�ض ع�ن تقيي�م ذواته�م، 
فإنه�م يميلون إىل طلب املس�اعدة من 
اآلخرين ملعرفة رأيهم الش�خيص فيهم، 

بيد أن نظرة اآلخري�ن ال يمكن أن تكون 
عنرصا أساسيا يف تقييم النفس. يف املقابل، يجب علينا إلقاء 
نظرة عىل أنفس�نا من خالل طرح عدة أسئلة من شأنها أن 

تساعدنا يف التعرف عىل ذواتنا أكثر.
هل تفعل ما تريده أو هل تؤيد ما تفعله؟

تخيل أنك ال تعرف كم عمرك، ما العمر الذي تقدمه لنفسك؟
ما هو أول يشء تريد تغيريه يف حياتك؟

ما الذي يجعلك سعيدا يف هذه املرحلة من حياتك؟

ما هو األس�وأ بالنس�بة لك، الفش�ل أم عدم محاولة القيام 
بيشء ما؟

إذا كان عليك تقديم بعض النصائح، ما هي؟
هل ستخرق القانون إلنقاذ شخص تحبه؟

ه�ل تضغ�ط ع�ىل زر املصع�د أكث�ر من م�رة معتق�دا أنه 
سُيرسع؟

م�ا ه�و ال�يشء ال�ذي تق�وم ب�ه ع�ىل أفض�ل وج�ه؟
ماه�و ال�يشء ال�ذي ل�م تحقق�ه وتري�د القي�ام ب�ه؟

ما الذي يمنعك من القيام بما تريده؟
إذا اضط�ررت إىل ت�رك منزلك عىل وجه 
الرسع�ة، م�ا ال�يشء ال�ذي تصطحبه 

معك؟
يف أي مرحل�ة من حياتك ش�عرت بأنك 

أكثر حيوية؟
إذا علم�ت أن غدا هو نهاية العالم، إىل 

أين تذهب؟
فم�اذا  أح�د،  علي�ك  يحك�م  ل�م  إذا 

ستفعل؟
ما ال�ذي تحبه أكثر م�ن أي يشء يف 

هذا العالم؟
ه�ل كن�ت لآلخري�ن الصديق 
الحص�ول  يف  ترغ�ب  ال�ذي 

عليه؟
هل تتخىل عن عر سنوات 

من الحياة لتكون وسيما جدا أو مشهورا؟
ما هو أكثر ما تخشاه يف هذا العالم؟

هل سبق لك أن أدركت ما تخشاه؟
يف الختام، أكدت املجلة أن اإلجابات التي نريد أن نحصل 

عليها من خالل هذه األسئلة كامنة يف داخلنا ونابعة من 
أعماقن�ا، لذل�ك إذا أردت أن تتعرف ع�ىل ذاتك أكثر، يجب 

الحصول عىل إجاباتك الخاصة وليس اإلجابات التي يمكن 
أن يقدمه�ا ل�ك اآلخ�رون.

املراقب العراقي/متابعة...
اتهم�ت ام�رأة أمريكية بالقت�ل بعد العثور ع�ىل طفليها 
مش�نوقني يف قبو منزلها بوالية بنس�لفانيا، وفق املّدعني 
العامني.وتزعم ليزا سنايدر )36 عاماً( أن ابنها كونر )8 
سنوات( وابنتها برينيل )4 سنوات( قد انتحرا ألن الصبي 

كان يتعرض للتنمر يف املدرسة.
إىل ذلك قال املدعي العام يف مقاطعة بريكس، جون آدامز، 
للصحافي�ني االثنني، بع�د فرتة قصرية م�ن توقيف األم: 

»إنه حادث مروع ومأساوي«.ويأتي توقيف سنايدر بعد 
شهرين من العثور عىل كونر وبرينيل سنايدر متوفيني يف 
بلدة ألباني الصغرية عىل بعد حوايل 100 كيلومرت ش�مال 

فيالدلفيا.
ويف 23 أيلول/س�بتمرب، اتصلت سنايدر التي كانت تربي 
الطفلني لوحدها بخدمات الطوارئ وقالت إنها وجدتهما 
يتدلي�ان م�ن الس�قف.وعثرت خدم�ات اإلس�عاف عىل 
الطفلني معلقني برس�ن كلب مع كرسيني عىل جانب كل 

منهما، وحاولت إنعاشهما لكنهما توفيا بعد ثالثة أيام.
كم�ا أخربت س�نايدر الرطة ب�أن كون�ر كان يتعرض 

للتنمر يف املدرسة و«كان يريد املوت«.
وق�ال آدام�ز: »عىل ح�د علم�ي، ال يقدم األطف�ال الذين 
يبلغ�ون من العمر ثماني س�نوات عىل االنتح�ار عموماً 
لذل�ك كانت لدين�ا أس�ئلة«، الفت�اً إىل أن التحقيقات مع 
املدرس�ة واألق�ارب لم تظه�ر أي دليل عىل تع�رض الولد 

للتنمر.

اتهام أميركية 
بقتل طفليها 
شنقًا في قبو 

المنزل

كسروا بيض عمره 1700 عام !

»عقرب« في األجواء 

املراقب العراقي / متابعة... 
وأف�ادت صحيف�ة »إندبندن�ت« الربيطاني�ة، 
ب�أن 3 من أص�ل 4 بيضات تعرض�ت إىل نوع 
م�ن الكرس أثن�اء عملية البح�ث يف مقاطعة 

باكينغهام شاير وسط إنجلرتا.
ونقل�ت ع�ن العلم�اء قوله�م إن االكتش�اف 
ح�دث يف ب�ر قديمة مغم�ورة باملي�اه يعتقد 
أنه�ا كانت »بر األمنيات« يف العهد الروماني.

وكان�ت ع�ىل هذه البي�ض أثار س�ابقة تعود 
إىل مئ�ات الس�نني، وأثناء عملية االس�تخراج 
أطلق�ت رائحة نتن�ة للغاية.وتمك�ن العلماء 
من املحافظة عىل بيض واحدة بحالة سلمية، 
مم�ا يجعلها »البيض�ة الروماني�ة« الوحيدة 

الكاملة يف بريطانيا.
وق�ال س�تيوارت فورم�ان، مدي�ر م�روع 
الحفر: إنه أمر مدهش أن نحصل عىل أش�ياء 
كه�ذه )البيض( يف ظل بر غمرته املياه آلالف 
الس�نني، ونحصل ع�ىل أش�ياء ال تبقى عادة 

حتى يف بيئة جافة.
وإىل جانب البي�ض، عثر العلماء عىل عرات 
القطع املعدنية واألحذية واألدوات الخش�بية 

وسلة وصفت بأنها »نادرة للغاية«. 
ومن جانب�ه، قال إدوارد بيدولف، الذي أمىض 
3 س�نوات يف تحليل االكتشاف، إن املارة ربما 
كانوا يتوقفون أمام الب�ر ويلقون بالقرابني 

من أجل تحقيق أمنياتهم.

هندوسي يكّفر عن ماضيه
 ببناء 90 مسجدًا 

املراقب العراقي/ متابعة...
لم يكن أحد داخل الهند وخارجها يتصور 
أن هندوس�ياً متعصب�اً ش�ارك يف قي�ادة 
الع�دوان ع�ىل مس�جد باب�ري التاريخي 
بالهند، قبل 25 عاماً، س�يعتنق اإلسالم يف 

يوم من األيام.
ودفعت مشاعر الكراهية ضد املسلمني إىل 
مشاركة بابلري سينغ، الهندويس السابق، 

حش�د  يف 
م�ن املتطرف�ني الهندوس يف هدم مس�جد 
»بابري« التاريخي الشهري يف مدينة أيوديا 
الهندي�ة، يف 6 ديس�مرب 1992، لك�ن بعد 
أن اعتن�ق اإلس�الم قام ببن�اء وترميم 90 

مسجداً تكفرياً عن فعلته.
وكان سينغ أول ش�خص يصعد أعىل قبة 
مسجد بابري حامالً مطرقة يف يده ورشع 
يف هدم�ه، ضمن كثري مم�ن فعلوا اليشء 

نفسه.

ولم يكتِف س�ينغ بذلك حينه�ا، بل انتزع 
ليحتف�ظ  املس�جد  أنق�اض  م�ن  حج�راً 
ب�ه كت�ذكار، ليش�في غلّه وحق�ده تجاه 

املسلمني.
وبعد فرتة قصرية من هدم املس�جد راجع 
س�ينغ، وش�خص آخر من الذين شاركوا 
يف تل�ك العملي�ة، ويدع�ى يوغين�درا بال، 
نفس�يهما وإث�ر عملي�ة تفك�ري عميق�ة 
اعتنقا اإلسالم بعد ستة أشهر من تاريخ 

عملية الهدم.
وعقب مرور 28 عاماً قام س�ينغ، الذي 
أصبح اس�مه محمد أمري بعد اإلس�الم، 
ببناء 90 مسجداً بالفعل من أصل 100 
مس�جد تعهد بتش�ييدها تكف�رياً عن 

مشاركته يف هدم »بابري«.
وكان س�ينغ عضواً يف جماعة »شيف 
تس�تلهم  الت�ي  السياس�ية  س�ينا« 
»راش�رتيا  حرك�ة  م�ن  أفكاره�ا 
سوايامسيفاك سانغ«، راعية جميع 
الجماع�ات املتطرف�ة. الهندوس�ية.

الهند
ويق�ول عن إس�المه: »تواصلت مع 
موالن�ا كلي�م صديق�ي م�ن خ�الل 
صديق�ي يوجين�درا ب�ال. وقادن�ي 
س�لوكه وطريقة فهم�ه إىل البحث 
يوني�و  مطل�ع  ويف  النف�س.  ع�ن 
اإلس�الم  اعتنق�ت   ،1993 ع�ام 
،وكلي�م صديقي عالم دين مس�لم 
هن�دي، يدي�ر مرك�زاً لتدري�س العقي�دة 
اإلس�المية يف قري�ة »ف�والت« يف »خاتويل 
تيس�يل« بمقاطع�ة »مظفرناغار« بوالية 
»أوت�ار برادي�ش«، ش�مايل الهن�د، وفق�اً 
ل�«األناضول«.واليوم، محمد أمري متزوج 
من ام�رأة مس�لمة ويدير مدرس�ة لنر 
التعالي�م اإلس�المية عىل جمهور واس�ع 
يف مدين�ة حي�در آباد، ويقول إنه مس�تعد 
ملواجه�ة العقاب لضلوعه يف هدم مس�جد 

بابري.

اعتنقا الدين اإلسالمي 
بسبب مسلسل !

مليار كاميرا مراقبة 
حول العالم في عام 

! 2021

املراقب العراقي/ متابعة...
   كان   املمثل   الرتكي   جالل   آل   واحدة  
 م�ن   أه�م   ش�خصيات   املسلس�ل  
 الرتك�ي   الش�هري   قيام�ة   أرطغرل  
 سببا   يف   اسالم   زوجني   من   املكسيك  
  .وادى   النج�م   ج�الل    دور   املقاتل  
 الصل�ب »    عب�د   الرحمن   أل�ب    « من  
 مقاتيل   سليمان   شاه   والد   أرطغرل  
 وذراع�ه   اليمن�ى،   لذل�ك   أوىص   به  
 قب�ل   وفات�ه   ليصبح   م�ن   مقاتيل  
 أرطغ�رل   املقرب�ني   من�ه  . وبذل�ك  
 كان   م�ن   ش�خصيات   املسلس�ل  
 املشهورة   واملعروفة   واملحبوبة   بني  
 الجماه�ري   م�ن   دول   العالم،   حيث  
 ترجم   مسلس�ل   أرطغرل   للعرات  
 م�ن   اللغ�ات   العاملية،   وش�اهده 3    
 مليارات   إنسان   يف   أكثر   من   85   بلًدا  
 ح�ول   العالم،   حس�ب   وكالة    انباء  
 األناضول  . يف   13   أيلول    / س�بتمرب  
1984 ،   ويف   والية   أرتفني   التي   تقع  
 عىل   س�احل   البحر   األس�ود   شمال  
 رشق   تركي�ا،   ول�د   املمث�ل   الرتكي  
 ج�الل   آل،   وتلقى   تعليمه   للمرحلة  
 الجامعي�ة   يف   واليته   حي�ث   تخرج  
 م�ن   كلي�ة   الفنون   الجميلة   قس�م  
 التمثي�ل،   ليدخل   يف   عال�م   التمثيل  
 بع�د   تخرج�ه   مب�ارشة  . ش�ارك  
 آل   يف   أول   عم�ل   فن�ي   بمسلس�ل  
 م�ن   أه�م   املسلس�الت   الرتكي�ة  
 »  مسلسل   وادي   الذئاب    « بموسمه  
 السادس   س�نة2002   ،   ومنه   بدأت  
 انطالقت�ه   للنجومي�ة،   ليخت�اره  
 مخرج   مسلس�ل   قيام�ة   أرطغرل  
 مت�ني   غون�اي   لينض�م   إىل   فريقه،  
 فش�ارك   يف   مواسم   قيامة   أرطغرل  

 الخمسة.  

املراقب العراقي/ متابعة...
 م�ن املق�رر أن تكتس�ح مئ�ات املالي�ني من 
كامريات املراقبة العال�م حتى تصل اىل مليار 
بحل�ول ع�ام 2021، وتحت�ل الص�ني صدارة 
البل�دان يف ه�ذا املج�ال، وذل�ك م�ع زي�ادة 
اس�تثمار الحكومات والركات يف ش�بكات 
األمن وتضاعف األرقام املتعلقة بهذا النشاط 
وتط�ور جودة الصورة التي أصبحت تس�مح 

بالتعرف عىل الوجوه بشكل أفضل.
وذك�ر الكاتب�ان لي�زا ل�ني وني�ويل بورني�ل 
يف تقري�ر نرت�ه صحيف�ة »وول س�رتيت 
جورنال« األمريكي�ة أن الدول الرسيعة النمو 
وذات الكثافة الس�كانية العالي�ة -عىل غرار 
الهند والربازيل وإندونيسيا- ستساعد يف دفع 

نمو هذا القطاع.
»آي.إت�ش.يس  م�زّود  يف  املحل�ل  وبحس�ب 
ماركت« أوليف�ر فيليبو، فإن ع�دد كامريات 
املراقب�ة يف الوالي�ات املتحدة س�ريتفع إىل 85 
مليون�ا بحل�ول ع�ام 2021، حي�ث تس�عى 
املدارس واملراكز التجارية واملكاتب األمريكية 

إىل تشديد اإلجراءات األمنية يف أماكن العمل.
الحكومي�ة  الربام�ج  أن  إىل  فيليب�و  ونّب�ه 
الواسعة النطاق ملراقبة عامة الناس ستكون 
أكرب عام�ل محّفز للنمو يف الص�ني، وقال إن 
»القضي�ة تتعلق بالس�المة العام�ة لذلك زاد 
الرتكيز ع�ىل الجريمة واإلرهاب يف الس�نوات 
صناع�ة  أن  إىل  الكاتب�ان  األخرية«.وأش�ار 
كام�ريات األمن العاملية أصبحت نش�طة من 
خ�الل إحراز تقدم ملح�وظ يف جودة الصورة 
والذكاء االصطناعي، وأن هذه الربامج تسمح 
بالتعرف عىل الوجوه وتحليل الفيديو بش�كل 
أفض�ل وأرسع، وهو ما يمكن أن تس�تخدمه 

الحكوم�ات للقي�ام ب�كل يشء 
بداية من إدارة حركة املرور 

إىل التنبؤ بالجرائم.

املراقب العراقي/ متابعة...
وعن أس�باب رف�ض والده�ا ذكرت بحس�ب صحيفة 
:ع�كاظ” أن�ه »يبحث عن أي عيب أو ع�ذر للرفض، إذ 
رف�ض أحدهم ألن راتب�ه 7 آالف ريال فقط، وآخر ألنه 
يس�كن يف منطقة بعي�دة، وثالثا ألن ش�هادته العلمية 
أقل من الجامعة، وعريسا رابعا ألنه مطلق«، وأضافت 
»أتمن�ى ال�زواج وأن أعيش حياتي لذل�ك قررت توكيل 

محامية لرفع قضية عضل عىل أبي«.
وت�روي مواطنة أخرى حصلت ع�ىل حكم يثبت عضل 
وليها ل�«ع�كاظ« حكايتها وتقول إنها اتخذت قرارها 
بع�د أن فهم�ت حقه�ا يف ال�زواج رغم تباط�ؤ وتلكؤ 
والدها ورفضه املس�تمر للعرسان، »ال أتمنى أن يفهم 

حصويل عىل الحكم عقوقا بوالدي«.
وأضافت أنها »بلغت س�ن 35 عاما وسبق أن تقدم لها 
10 عرس�ان ع�ىل م�دى 5 أع�وام وكان والدها يرفض 
ويمتنع بحجج واهية، تارة أن العريس غري مناس�ب، 
وتارة أنها تس�تحق أفضل من هذا، وتارة يش�كك يف أن 
العري�س طامع يف راتبها، كنت مطيعة وال حيلة يل من 
أمري، وألتزم بتس�ليمه راتبي نهاية الش�هر وأحتفظ 

بمرصويف الشخيص فقط«.
وأعلن�ت أنها توصل�ت إىل قناعة االس�تعانة بمحامية 
إلثبات ترضرها وأكملت اإلج�راءات، وقدمت املحامية 
للمحكم�ة ما يثبت صالح العري�س وتقواه بحضور 2 
من الش�هود و2 م�ن املزكني وصدر حك�م بنقل والية 

زواجها إىل محكمة األحوال الشخصية بجدة وصادقت 
محكمة االستئناف عىل الحكم.

يف املقاب�ل حقق�ت عج�وز تركي�ة عمره�ا 85 عام�ا 
حلمه�ا بارت�داء فس�تان الزفاف األبيض بعد س�بعني 
س�نة من زواجها، إذ منعتها الظروف االقتصادية من 
ارتدائ�ه عندما تزوجت، وذلك خالل حفل لطيف نظمه 

أحفادها وحرضه جميع أفراد العائلة.
ولبس�ت العجوز -وتدعى دوندو متني، وهي أم لعرة 
أبناء وج�دة ل�28 حفيًدا وحفي�دة- ثوب زفاف أبيض 
يف احتف�ال نّظم�ه أحفادها يف مدين�ة أنطاليا الرتكية، 
وغنت ورقصت من ش�دة فرحته�ا به، وقالت »إنني يف 

غاية الفرح، لقد أصبح حلمي حقيقة«.
وكانت العجوز تزوج�ت يف عمر 15 من إبراهيم متني، 
الذي فقدته قبل م�ا يقارب ثالثني عاما، لكن الظروف 
االقتصادي�ة آن�ذاك حال�ت دون ارتدائها ث�وب الزفاف 
األبي�ض، وظلت تحل�م بارتدائه ط�ول حياتها، قبل أن 

يحقق لها أحفادها الحلم.
وطلب�ت الجدة م�ن حفيدتها الق�دوم إىل بيتها لتطلب 
منها تحقيق حلمها بارتداء الفس�تان األبيض، وقالت 
لها »ل�دي حلم، هل يمكنك جعله حقيقة؟ أنا لم ألبس 
ثوب الزف�اف األبي�ض يف حياتي، وطلب�ي الوحيد قبل 

مماتي ارتداء ثوب الزفاف األبيض«.
وس�عت الحفي�دة بمس�اعدة زوجه�ا إىل تحقيق حلم 
جدته�ا، ال�ذي رافقه�ا ع�ىل امت�داد س�بعني عام�ا، 
واس�تأجرا قاع�ة مطع�م، ث�م دعيا جمي�ع أفراد 
العائل�ة للحضور، قبل أن تدخل الجدة بالفس�تان 

األبيض وهي يف غاية السعادة.
وعرّبت الحفيدة عن سعادتها لتمكنها من تحقيق 
حل�م جدته�ا قائل�ة »لق�د كان من املف�رتض أن 
تلب�س جدتي الثوب األبيض ع�رة دقائق، لكنها 
لم تخلعه ملدة س�اعتني، وكانت يف غاية السعادة، 
ول�و أن فتاة ش�ابة يف عمر العرين لبس�ت ثوب 
الزفاف األبيض لن تكون بهذا القدر من الس�عادة 

والفرح«. 

سعودية تقاضي والدها لرفضه لـ 11 عريسا  وتركية ترتدي فستان الزواج في عمر 85

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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الحفيدة بمساعدة 
زوجها حققت 

حلم جدتها منذ 
سبعين عاما 

عمرها 35 عاما 
و تقدم لها 10 

عرسان على 
مدى 5 أعوام

والدها 
يبحث عن أي 
عيب أو عذر 

للرفض

قاضت فتاة س��عودية والدها أمام القضاء لرفضه 11 عريس��ا تقدموا لطلب يدها، معتربة أن ش��كواها ليس��ت عقوقا بوالدها، ألنه كان يف 
كل م��رة يجد س��ببا مختلفا لرف��ض تزويجها فتقدمت بالعمر دون أرسة، وقالت يف دعوى إثبات عضله��ا )ممانعة ويل أمرها تزويجها( إنها 

عانت من والدها الذي يرفض الخطاب بال مربر حتى بلغت من عمرها 37 سنة، وأضحت فرصتها يف الزواج ضئيلة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت تقاري�ر صحفية ووس�ائل 
إع�الم أمريكية، بتعرض س�يدة 
كانت ع�ىل متن رحل�ة تابعة 
لخط�وط »يونايت�د« الجوية 
األمريكي�ة، للدغ�ات عقرب، 

بينما كانت يف األجواء.
وقالت امل�رأة، التي لم يكش�ف 
ع�ن هويته�ا، إنه أثن�اء تحلي�ق الطائرة يف 
األجواء خالل الرحلة من س�ان فرانسيسكو 
إىل أتالنت�ا، ب�دأت تش�عر ب�آالم حارقة يف 
س�اقها، األمر الذي اضطرها للذهاب إىل 
الحمام.وأوضحت املرأة أن عقربا خرج 
م�ن س�اق بنطالها الذي 

ن�ت  كا

ترتدي�ه وكان ال ي�زال حي�ا، واندفع عىل أرض 
الطائ�رة، ونج�ح املضيفون يف اإلمس�اك به يف 
نهاي�ة املط�اف، كما أف�اد موقع »ت�ي أم زد« 

اإلخباري.
وعندم�ا هبطت الطائ�رة، كان املس�عفون يف 
االنتظار، حيث تم�ت معالجة املرأة قبل نقلها 
إىل املستش�فى، الس�تكمال العالج، بحسب ما 

ذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
 وقال متحدث باسم رشكة يونايتد، إنه بعد أن 
علمت الركة بتعرض »أحد عمالئنا عىل متن 
الرحلة 1554 من سان فرانسيسكو إىل أتالنتا 
للدغات عقرب أثناء الرحلة، استجاب طاقمنا 
عىل الفور، واستش�ار طبيبا ع�ىل األرض قدم 
التوجي�ه الطبي«.وأض�اف أن�ه عندما هبطت 
الطائرة يف أتالنتا »تم نقل العميل إىل مستشفى 
محيل، ونحن عىل اتص�ال مع عميلتنا لضمان 

سالمتها.


