
سواعد المقاومة والحشد والقوات األمنية دحرت داعش والزالت تتصدى للمخططات العدوانية 
في ذكرى »صناعة النصر« الثانية..

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
يص�ادف الع�ارش م�ن كان�ون األول ذكرى 
اعالن الن�ر الثانية ع�ى عصابات داعش 
االجرامي�ة وإع�ادة األرايض املغتصب�ة، بعد 
تحرير محافظة نينوى بالكامل من سيطرة 

تلك العصابات الدموية.
حي�ث اس�هم تظافر الجه�ود ب�ن القوات 
األمنية وفصائل املقاومة اإلسالمية والحشد 
الشعبي بتسارع املعارك التي انتهت بتحرير 
املحافظات من دنس داعش، بعد ان قدم عى 
درب التحرير املئات من الش�هداء والجرحى 

من أبناء العراق.
وكان للمرجعي�ة الديني�ة ال�دور الكب�ر يف 
استنفار الهمم وتحشيد املواطنن لاللتحاق 
بصفوف الحش�د واملشاركة يف خوض غمار 
املعارك التي تمكنت من استعادة مدن كانت 
حاضن�ة رئيس�ية لإلرهاب، وتش�كل تهديد 
كبر عى حي�اة املواط�ن يف العاصمة بغداد 

واملحافظات.
وتمكنت القطع�ات العراقية من اس�تعادة 
السيطرة آنذاك عى »جرف النر« املنطقة 
االسرتاتيجية الخطرة التي كانت تهدد عدة 
محافظات م�ن ضمنها العاصم�ة وكربالء 
وبابل واالنبار، واحكمت س�يطرتها عليها، 
وجاء الن�ر تباعاً لبقية املدن واملحافظات 
حي�ث كان الجرف منطلق�اً لتحقيق النر 

وهزيمة اإلرهاب.
الي�وم وبع�د كل تل�ك التضحي�ات تنطل�ق 

عدة أصوات م�ن الداخل والخ�ارج، تحاول 
اإلس�اءة اىل تلك الدماء وكي�ل التهم للقوات 
التي أسهمت بالتحرير، ويراد من خالل تلك 
التح�ركات الثأر لداعش والنيل ممن أفش�ل 

املرشوع التقسيمي والتخريبي للبلد.
وبه�ذا الجانب يرى املحلل الس�يايس صباح 
العكي�ي ان ه�ذا التاري�خ يش�هد ان هنالك 
ش�باب انتفض�وا لتلبية ن�داء الوطن عندما 
دعته�م املرجعي�ة الدينية يف فت�وى الجهاد 
الكفائي للتص�دي لخطر عصاب�ات داعش 

االجرامية.
وق�ال العكيي يف تري�ح خص به »املراقب 
العراقي« ان�ه » بالتزامن مع تحقيق النر 
تنطلق اليوم حملة لتس�قيط الحشد واكالة 
االتهام�ات ل�ه واملطالب�ة بحل�ه، وف�رض 

عقوبات عى قياداته«.
وأضاف ان » تلك الحمالت العدائية للحش�د 
تأتي لغرض تسقيط الحشد كرضيبة لدوره 
الكبر يف افش�ال مخطط داع�ش االجرامي 

والدفاع عن العراق وأهله«.
ولفت اىل ان »الحش�د هو ذخرة وطنية كما 
وصفت�ه املرجعي�ة، التي دع�ت اىل تطويره 
ودعم�ه وه�ذا يق�ع ع�ى عات�ق أصح�اب 

القرار«.
وأش�ار اىل ان »البل�د يم�ر يف ات�ون مؤامرة 
تس�تهدف وحدة الش�عب العراقي، وهنالك 
مح�اوالت لج�ر الحش�د يف اقتت�ال داخ�ي 

إلضعافه واسقاطه«.

وتاب�ع العكيي ان »الش�عب العراقي أصبح 
واعياً لحجم املخططات التي تعصف بالبلد، 
ول�ن يس�مح ألي جهة بان ترضب الحش�د 

واملرجعية«.
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس منهل 
املرش�دي ان دماء ش�هداء الحش�د الشعبي 
املقاوم�ة،  وفصائ�ل  األمني�ة  والق�وات 
س�تبقى خال�دة ويدي�ن له�ا كل العراقين، 
لدورها باس�تعادة االمن واألمان عى جميع 

محافظات العراق.
وقال املرشدي يف تريح خص به » املراقب 
العراقي« ان »فتوى الجهاد الكفائي الخالدة 
الت�ي أصدرته�ا املرجعي�ة الديني�ة، غ�رت 
م�ن املعادل�ة األمنية آن�ذاك وحولت بوصلة 

املعركة من الدفاع اىل الهجوم«.
وأضاف ان »األصوات التي تنطلق اليوم للنيل 
م�ن الحش�د واملرجعية، ما ه�ي اال رضيبة 
لتل�ك التضحي�ات الجس�ام الت�ي قدموه�ا 
الس�تعادة األرض والحفاظ ع�ى العرض«.

وتاب�ع ان »العراق طاملا تمس�ك بمرجعيته 
وحافظ عى حش�ده، فلن تستطيع أي قوى 

يف العالم هزيمته والنيل منه«.
يشار اىل ان العراق كان قد اعلن يف )9 -12- 
2017( س�يطرة قواته »بش�كل كامل« عى 
الحدود الس�ورية العراقية، وانتهاء الحرب« 
ض�د تنظي�م عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة 
بع�د ثالث�ة س�نوات من ال�راع ض�د تلك 

العصابات.

سولسكاير: راشفورد يستطيع الوصول إلى مستوى كريستيانو

عارف الساعدي: 
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ح�ذرت كتلة بدر النيابية، الي�وم الثالثاء، 
م�ن اختي�ار رئي�س وزراء جدي�د يمي�ل 
لواشنطن، بديالً لرئيس الوزراء املستقيل 

عادل عبد املهدي.
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتلة حس�ن ش�اكر 
تابعت�ه  صحف�ي  تري�ح  يف  الكعب�ي 
»املراقب العراقي«، إن »التدخل األمريكي، 
وكذلك حلف�اء أمريكا يف الش�أن العراقي 
واختي�ار رئي�س مجل�س ال�وزراء البديل 
مرف�وض، ول�ن نقبل ب�ه بأي ش�كٍل من 

االشكال«.
وأضاف، أن »رئي�س الوزراء الجديد يجب 
ان يك�ون عراقياً بامتي�از، ويقدم خدمة 
للشعب العراق ويحصل عى ثقة الجميع، 
ويحاف�ظ عى س�يادة وق�رار الب�الد من 
التدخالت االمريكية والخارجية األخرى«.

والتدخ�الت  »الضغ�وط  أن  إىل  وأش�ار 
االمريكية يف البالد موجودة منذ عام 2003 
وليومن�ا ه�ذا، بالتايل جمي�ع الحكومات 

املتعاقبة خضعت لتلك الضغوط«.

دع�ت املفوضية العلي�ا لحقوق االنس�ان، 
الي�وم الثالث�اء جمي�ع الطلبة للع�ودة اىل 

مدارسهم.
وقال�ت املفوضية يف بي�ان تابعته »املراقب 
العراق�ي«، إن�ه »ندع�و الطلبة للع�ودة اىل 
مقاعده�م الدراس�ية، لضم�ان حقه�م يف 

التعليم«.

وأض�اف البي�ان أن »املفوضية تش�دد عى 
أن تلت�زم وزارة الرتبي�ة ومديريات الرتبية 
كل  بتوف�ر  املعلم�ن  ونقاب�ة  واداراته�ا 
مس�تلزمات العملية الرتبوية وبما يساهم 
يف اس�تئناف الدراس�ة يف جميع محافظات 
والصك�وك  باالتفاقي�ات  التزام�ا  الع�راق 

الدولية التي وقع عليها العراق«.

كتلة نيابية تحذر من اختيار رئيس وزراء 
يميل لواشنطن

مفوضية حقوق االنسان تدعو الطلبة 
للعودة الى مدارسهم

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تعدي�ل قان�ون االنتخاب�ات ال�ذي يع�د املطل�ب الثاني لس�احات 
التظاه�رات يف بغ�داد واملحافظات بات قريبا من الحس�م يف أروقة 
الربمل�ان فبع�د أن قدم�ت رئاس�ة الجمهوري�ة مس�ودتها لغرض 
التصوي�ت يف مجلس الن�واب الذي من املؤمل أن يحس�م تمريره يف 
جلس�ة غد األربعاء التي دعا اليه�ا رئيس الربملان محمد الحلبويس 

والتي تحمل بن طياتها مسودة القانون املؤمل التصويت عليه.
وتؤكد اوساطا نيابيًة أن هناك ترحيب يف القانون، فيما اىل أن هناك 
اجتماع مرتقب س�يعقد يف الربملان قبل انعقاد الجلسة بغية وضع 
اللمسات األخرة عى القانون تمهيدا للتصويت عليه وفقا لصيغة 

ال� 100% باعتماد الدوائر املتعددة.
من جهته اكد النائب عن تحالف الفتح حس�ن الكعبي، يف تريح 
ل�� »املراقب العراق�ي« أن »تم ح�ل عدد كبر م�ن الخالفات حول 
قان�ون االنتخاب�ات الجديد«، مش�را اىل أن »هناك اجتم�اع للكتل 
السياس�ية سيسبق جلس�ة الربملان لوضع اللمس�ات األخرة عى 

القانون تمهيدا للتصويت عليه«.
وق�ال الكعبي إن »هناك اتفاق اويل بن األطراف السياس�ية عى أن 
يك�ون الخيار اما 100% بالنس�بة الحتس�اب أص�وات الناخبن او 

نسبة 50% مقابل العمل وفق نظام الدوائر املتعددة«.
ورج�ح الكعب�ي، أن »يتم التصويت عى مس�ودة القانون بش�كله 

النهائ�ي خ�الل جلس�ة الغد التي دع�ا اليها رئي�س الربملان محمد 
الحلبويس«.

ودع�ا الكعبي« جمي�ع األطراف السياس�ية اىل الحضور للجلس�ة 
املخصص�ة لقانون االنتخابات وذلك تماش�يا مع مطالب الش�ارع 

العراقي واملتظاهرين السلمين«.
ب�دوره اعت�رب النائب عن تحالف س�ائرون م�رض االزيرجاوي، أن 
»قانون االنتخابات الجديد بات يحظى بمقبولية عالية يف الربملان«.

وأض�اف االزيرج�اوي، أن »االتجاه العام للربمل�ان ذاهب للتصويت 
عى القانون وفقا لنظام »املئة باملئة« والدوائر املتعددة«.ورجح أن 

»يتم حسم التصويت عى القانون خالل جلسة الغد«.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أعلنت حس�م 80% من النقاط 
الخالفية يف مرشوع قانون انتخابات مجلس النواب املقبل، مشرة 
اىل ان رؤس�اء الكتل السياس�ية س�تجتمع مع اللجنة اليوم لحسم 
م�ا تبقى م�ن النق�اط الخالفية لغ�رض عرضه للتصوي�ت، فيما 
اكدت أن اب�رز النقاط الخالفية التي ستحس�م تتعلق بقضية آلية 
التصويت بالنس�بة للدائرة االنتخابية الواحدة وتسمية الدائرة هل 
هي عى مس�توى قضاء ام عى مس�توى محافظة واذا كانت عى 
مس�توى قضاء س�نواجه مشكلة احتس�اب الكوته النس�ائية  اذا 

كانت منفردة.
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حذرت كتل�ة صادقون الربملاني�ة، الثالثاء، 
تح�اك  خليجي�ة  امركي�ة  مؤام�رة  م�ن 
ع�ى الع�راق واملنطق�ة بالتزام�ن م���ع 

التظاهرات.
وق�ال النائب ع�ن الكتلة احم�د الكناني يف 
تريح تابعته »املراقب العراقي« إن »سبب 
خراب العراق وعدم استقراره هو املؤامرات 

االمركية املستمرة ضد استقراره«.
 مبينا أن »أمركا وبع�ض الدول الخليجية 
والقي�����ام  املوج�ة  رك�وب  اىل  تس�عى 
بمؤام�رة بالتزامن مع دع�وات التظاهرات 

التي أطلقت يف بغداد واملحافظات«.
ولفت اىل ان »زيادة اعداد القوات االمركية 
يف العراق ودول الخليج وتحش�يد الجيوش 
ين�ذر بعملي�ات عدواني�ة او مؤام�رة عى 
املنطق�ة وع�ى الجمي�ع ع�دم االنج��رار 

اليها«.

الكتل السياسية تقترب من التصويت على قانون االنتخابات 
صادقون تحذر من مؤامرة 

أمريكية خليجية تحاك ضد العراق

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تواجه موازنة 2020 مشاكل كثرة يف ظل عجز مايل كبر , 
وإعطاء املوازنة التش�غيلية االهتمام األكرب من حيث رصد 
األم�وال بعد تضم�ن احتياجات التي طال�ب بها املحتجن 
, مم�ا اره�ق املوازن�ة وجعله�ا التهت�م كث�را بالجان�ب 
االس�تثماري وبذلك لن تلب�ي احتياج�ات املحافظات التي 
تعاني من نقص حاد يف البنى التحتية للخدمات الرضورية 
.الج�دل الي�وم يثار بش�أن قانونية موازن�ة 2020 يف حال 
ارس�الها م�ن حكومة عب�د امله�دي يف وصفه�ا القانوني 

ب�)حكومة تريف االعمال ( .
الوض�ع القانون�ي يؤكد ان�ه ال يحق لحكوم�ة عبد املهدي 
الحالية ارس�ال قانون موازنة العام املقبل اىل الربملان , كما 
ال يح�ق لوزاراته عقد صفقات م�ع دول النها وفقا للمادة 
13 م�ن قان�ون اإلدارة املالية تعد حكوم�ة تريف اعمال 
فق�ط وما قامت به ال�وزارات من عقد صفق�ات مع دول 
أخرى فأنها باطلة وبأم�كان الحكومة املقبلة مقاضاتهم 
وتوجي�ه عقوب�ة الحبس الش�ديد بحق أعض�اء الحكومة 

الحالية ملخالفتهم القوانن العراقية.
الربمل�ان اليوم م�ا بن مع�رتض ومرحب بقان�ون املوازنة 
, ويف ح�ال تأخ�ر تش�كيل الحكومة الجديدة ف�أن املوازنة 
يت�م العم�ل بها وفق نظ�ام 1/ 12 وهي رصف معاش�ات 

املوظفن فقط .هن�اك توجه العادة صياغة قانون موازنة 
2020 ليتماىش مع الربنامج الحكومي الجديد، الن حكومة 
تريف االعمال ال يمكنها وضع الربنامج االقتصادي ملدة 

عام كامل.
ل�ذا ف�أن تمري�ر موازن�ة الب�الد بربنامج حكومي س�ابق 
اليمك�ن مطلقا كون�ه مبني ع�ى افكار حكوم�ة منتهية 
الصالحي�ة والحكومة املقبل�ة ملزمة بوضع اس�رتاتيجية 
جديدة لتحصن االقتصاد ودعمه من خالل تنويع مصادر 
التمويل واالعتم�اد عى الثروات االخرى الزراعة والصناعة 

ومن ثم صياغة موازنة عى غرار الربنامج الجديد.
يق�ول الخب�ر القانوني الدكت�ور عي التميم�ي يف اتصال 
مع ) املراقب العراقي(: الجدل الحايل بش�أن تأخر ارس�ال 
مرشوع موازنة 2020 من الحكومة اىل الربملان امر بحاجة 
اىل الرتوي كون حكومة عبد املهدي التمتلك سند قانوني يف 
اعداد وارس�ال موازنة العام املقبل كونها حكومة تريف 
اعم�ال ووف�ق القوانن املالي�ة يف الدس�تور العراقي , فأن 
ارس�ال موازن�ة 2020 اىل الربمل�ان ام�ر غ�ر قانوني , ويف 
هذه الحالة س�يكون الرف يف حال تأخر تشكيل حكومة 
جدي�دة بنظ�ام 12/1 وبذل�ك س�يتم رصف الرواتب فقط 

والجوانب االستثمارية ستؤجل .
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هل يحق لحكومة تصريف االعمال تمرير موازنة 2020 ؟ 

اك�دت عضو اللجنة املالي�ة النيابية ماجدة 
التميمي، اليوم الثالث�اء، ان الحك���ومات 
تفتق�ر اىل رؤي������ة م������الي�����ة 

واقتصادية.
وقال�ت التميم�ي، يف تغري�دة ع�ى توي�رت 
تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، ان »إجم�ايل 
امل�روف الفع�ي )ج�اري وإس�تثماري( 
للف�رتة )2004-2018( مبلغ قدره ) 848، 
894( ملي�ار دوالر«، مش�رة اىل ان« بل�غ 
امل�روف الج�اري 730,687  مليار دوالر  

وبنسبة 76,88 باملئة ».
الفع�ي   امل�روف  »ام�ا   ان�ه  واضاف�ت: 
االس�تثماري  ف�كان 86, 206 ملي�ار دوالر 

وبنسبة  12, 23 باملئة«.
واختتم�ت بقوله�ا : ان »الحك����وم�ات  
تفتقر لرؤية مالي�ة واقتصادية، حكومات 
بحس�ب   « االس�تك���ان  بص�ف  تخ�وط 

تعبرها.

اللجنة المالية: الحكومة 
تفتقر لرؤية اقتصادية

املراقب العراقي/ متابعة...
تأكيدا عى تسارع عمليات »التطبيع« 
كش�ف  وإرسائي�ل،  البحري�ن  ب�ن 
النقاب عن زيارة الحاخام اإلرسائيي 
إىل  عم�ار،  ش�لومو  س�ابقا  األك�رب 
البحرين بتنس�يق رس�مي م�ن قبل 

جهات سياسية إرسائيلية وأمريكية، 
والتقى خاللها ملك البحرين حمد بن 

عيىس.
وحس�ب هيئة البث اإلرسائيلية، فإن 
»الحاخ�ام األك�رب الس�ابق إلرسائيل 
ش�لومو عمار، يق�وم حالي�ا بزيارة 

ه�ي األوىل من نوعه�ا للمنامة، حيث 
التق�ى العاه�ل البحرين�ي  حم�د بن 
عي�ىس آل خليف�ة، ونقل ل�ه التهاني 

اإلرسائيلية«.
وحس�ب التقري�ر اإلرسائي�ي، ف�إن 
»الحاخام عمار ش�ارك خالل الزيارة 
يف منت�دى ديني إىل جان�ب رجال دين 
من  الكوي�ت و لبنان وم�ر  واألردن 
وغرها من الدول العربية واإلسالمية.

وأوض�ح التقري�ر أن »ه�ذا الحاخام 
أعرب، عن أمله يف أن يتمكن مواطنو 
م�ن  والبحري�ن،  إرسائي�ل  م�ن  كل 
زي�ارة البل�د اآلخ�ر ب�دون الحاج�ة 
لتنس�يق خاص«.وبحس�ب التقرير، 
ف�إن »جه�ات سياس�ية إرسائيلي�ة 
وأمريكي�ة، ه�ي التي نس�قت زيارة 
عم�ار إىل البحرين، الت�ي ال ُتقيم مع 

إرسائيل عالقات دبلوماسية«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

النظام الخليفي يعلن التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل علني 
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المراقب العراقي/ بغداد...
أكد عض�و مجلس ال�ن�واب جاس�م البخات�ي، ان هناك نية 
ل�دى الجمي�ع  باالل�ت��زام ب��امل��دة ال��دس���ت��وري��ة 

الخ�ت�ي�ار ش�خ�ص�ي�ة ت�ت�ول�ى  منصب رئيس الوزراء . 
وق�ال البخات�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»ه�ن�ال��ك  اجماع�ا سياس�يا ع�ل�ى أن تكون ش��خصية 
رئيس الوزراء املقبل  بمواصفات تحظى بمقبولية الجميع .» 

وأض�اف البخات�ي، أن »هنال�ك ني�ة ل��دى جمي�ع الكت�ل 
ال��دس���ت��وري��ة  ب��امل���دة  ب�ض��رورة  االل�ت��زام 
الخ�ت�ي�ار ش��خ�ص�ي�ة ت�ت�ول�ى  منص�ب رئيس الوزراء 

خالل املرحلة املقبلة«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�ف النائ�ب ع�ن محافظ�ة ذي ق�ار غاي�ب 
العم�ري، ع�ن تش�كيل  لجنت�ن األوىل وزاري�ة 
واألخرى نيابية لتحقيق مع الفريق الركن  جميل 
الش�مري بأحداث ذي قار األخ�رة، فيما بن أن 
الشمري لم  يس�تجب لطلب لجنة األمن والدفاع 
بالحض�ور الس�تجوابه داخ�ل مجل�س  الن�واب 
ولي�س لديه نية بذلك .  وق�ال العمري يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »مجل�س  النواب 

ومجل�س ال�وزراء ش�كال لجنت�ن للتحقيق مع 
الش�مري بقتل  املتظاهرين يف ذي قار واستخدام 
القوة املفرطة تجاه املحتجن«،  الفتا إىل إن »تلك 
اللجان ستعمل عىل جمع امللفات والحقائق التي 

 تثبت تورط الشمري بأحداث ذي قار األخرة«. 
النيابي�ة  والدف�اع  األم�ن  »لجن�ة  أن  وأض�اف 
أبلغت الش�مري بالحضور  داخل مجلس النواب 
الس�تجوابه إال إن األخر لم يح�ر وليس لديه 
 ني�ة يف الحض�ور للربمل�ان«، مبين�ا أن »أعض�اء 

مجلس النواب من  محافظة ذي قار مس�تمرين 
بمتابعة ملف الش�مري إىل حن تسليمه  للقضاء 

ومحاسبته قضائيا«. 
وكان النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، 
قد اتهم بداية  االسبوع الحايل، وزير الدفاع نجاح 
الش�مري والقائد الع�ام للقوات  املس�لحة عادل 
عب�د املهدي بالتس�ر عىل الفري�ق الركن جميل 
 الش�مري لتقديم�ه للقض�اء بعد تورط�ه بقتل 

املتظاهرين يف محافظة  ذي قار  . 

المراقب العراقي/ ديالى... 
أعلن�ت جامعة دياىل، الثالثاء، تخفض األجور الدراس�ية بنس�بة ٢٥٪ 

 لطلبة الدراسات العليا. 
وقال�ت الجامع�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، إن 

  «مجلس الجامعة وافق عىل تخفيض االجور الدراسية الخاصة بطلبة 
 الدراسات العليا )املاجستر _الدكتوراه(«. 

وأَضافت، أن »التخفيض يكون للعام الدرايس )٢٠١٩-٢٠٢٠(  ولكافة 
كليات الجامعة«. 

المراقب العراقي/ الديوانية... 
   كش�ف محافظ الديوانية زهر الشعالن، عن 
اتخ�اذه قرارات باقالة  وإعف�اء بعض مدراء 
الدوائ�ر يف املحافظة عىل خلفي�ة التظاهرات 

 االحتجاجي�ة الجاري�ة، مش�را اىل 
احال�ة ملفاته�م اىل دي�وان الرقابة 

 املالية . 
الش�عالن خ�الل مؤتم�ر            وق�ال 
صحف�ي عق�ده الي�وم، وتابعت�ه 
»املراقب  العراقي« إن »التظاهرات 
أعطتن�ي ق�وة يف اقال�ة وإعف�اء 
بع�ض م�دراء  الدوائ�ر، مبين�ا أن 
بع�ض أقس�ام وش�عب الدوائر هي 

اكثر .«فسادا من  املدراء أنفسهم
وأض�اف الش�عالن، »س�نحاول 
باأليام  الفس�اد  القضاء ع�ىل 

املقبلة،  مش�را اىل احالة ملفات اغلب مدراء الدوائر 
املقالون اىل ديوان  الرقابة املالية«  . 

وأوض�ح محاف�ظ الديوانية، أن »من يثبت فس�اده 
سيحال اىل هيئة  النزاهة والقضاء العراقي«  . 

نائب: ملتزمون بالمدة الدستورية الختيار رئيس الحكومة

لجنتين تحقيقيتين مع جميل الشمري بمجزرة ذي قار

جامعة ديالى تخفض األجور الدراسية بنسبة ٢٥٪ للدراسات العليا

الديوانية تعفي وتقيل عدد من مدراء دوائرها
 وتحيل ملفاتهم للرقابة  المالية

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب ع�ن دولة القانون منص�ور البعيجي، 
ان اي مرش�ح لرئاس�ة  الوزراء لن يكون متحزب 

او ينتمي لجهة معينه، س�يكون رئيس�ا  لحكومة 
انتقالية لحن اكمال اجرأت املفوضية، فيما اش�ار 
اىل ان ح�ل  االزمة الحالية تكون باجراء االنتخابات 

املبكرة وحل مجلس النواب  الحايل . 
وق�ال البعيجي يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه ان »اي  ش�خص يت�م تكليفة من قبل 
رئي�س الجمهورية لش�غل منصب رئي�س  الوزراء 
املقبل نش�عر بانه يميل اىل حزب او كتلة سياسية 
معين�ة وال  يتواف�ق او تتوف�ر فيه ال�روط التي 
تتالئم مع مطالب الشعب العراقي  لن نمنحه الثقة 
داخل قبة الربملان مهما كان الثمن »، مش�ددا عىل 
  «الكتل السياسية جميعا وبدون استثناء ان تعمل 
صف�ا واحدا من اج�ل  اختيار رئي�س وزراء مقبل 
تتوف�ر فيه كاف�ة ال�روط التي طالب به�ا  ابناء 
الش�عب العراقي من خالل ساحات التظاهر بعيدا 
ع�ن التحزب  والوألت الت�ي اوصلت البلد اىل مانحن 

عليه«. 

وتاب�ع ان »رئيس ال�وزراء املقبل س�يكون رئيس 
لل�وزراء لحكومة  انتقالية ال تتج�اوز العام يعمل 
ع�ىل اج�راء كاف�ة االس�تعدادات الالزم�ة  ألجراء 
انتخابات مبكرة يش�ارك فيها جميع ابناء الشعب 
العراق�ي  الختي�ار من يمثله�م بص�ورة حقيقية 
ويحقق مطالبه�م التي خرجو  يطالب�ون بها من 

خالل ساحات التظاهر منذ مايقارب الشهرين«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب عن تحالف الفتح ع�دي عواد، ان 
النائ�ب الس�ابق إبراهيم  بحر العل�وم والقائد 
الس�ابق يف جهاز مكافحة اإلرهاب لم يرشحا 
 لرئاس�ة ال�وزراء خالف ما اش�يع يف وس�ائل 
االعالم، فيما اعترب ان  ما يطرح بشأن حكومة 

انتقالية هو »ضحك عىل الشارع«. 
وقال ع�واد يف ترصيح�ات تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي« إن »هناك  انقس�اما ب�ن من يريد 
حكومة انتقالية وآخر يريد حكومة دائمية«، 
 مؤك�دا أن�ه »ال يوج�د اتفاق بش�أن حكومة 

وس�معنا  بالحكوم�ة  دائمي�ة  او  انتقالي�ة 
االنتقالية من اإلعالم فقط«. 

وأض�اف ان »الحدي�ث عن حكوم�ة انتقالية 
ب�١٠ وزراء هو ضحك  عىل الشارع«، الفتا إىل 
أن »التوجه الحايل مع حكومة دائمية  بكابينة 

كاملة«. 
وبشأن األس�ماء املتداولة لرئاسة الوزراء أكد 
عواد ان »بحر العلوم  وعبد الوهاب الس�اعدي 
لم يطرحا رسميا لرئاس�ة الوزراء«، مبينا  أن 
»آخر ساعتن من املهلة الدستورية ستحسم 

امر رئيس الوزراء  املقبل«. 

دولة القانون: لن نمنح الثقة لمرشح »متحزب« لرئاسة الوزراء  

الفتح: الحكومة االنتقالية »ضحك على الشارع« 

اجتماعاتمكثفةلوضعاللمساتوحلالخالفات..

  ترجيحات بالتصويت على قانون االنتخابات خالل جلسة الغد  

المراقب العراقي/ بغداد... 
إلق�اء  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
القبض عىل متهمن اعرفا برسقة 
وملي�ون  أمرك�ي  دوالر  ١٠  آالف 
ونصف امللي�ون ومصوغات ذهبية 

من  منزل جنوبي بغداد . 
وقال إع�الم ال�وزارة يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه،  إن 
»مديري�ة مكافحة اج�رام بغداد/ 
مكتب املدائن وبعد جمع  املعلومات 

ع�ىل  القب�ض  ألق�ى  والتح�ري 
متهم�ن اثن�ن لقيامهم�ا  برسقة 

مبل�غ من امل�ال قدره ع�رة االف 
دوالر أمركي ومليون  ونصف دينار 
عراقي ومصوغات ذهبية من داخل 

دار جنوبي  العاصمة«. 
وأضاف البي�ان، أنه »بع�د التعمق 
معهم�ا بالتحقي�ق اعرفا بجريمة 
 الرسق�ة، وقد تم ع�رض أوراقهما 
التحقيقي�ة عىل الق�ايض املختص 
 فقرر توقيفهم�ا وفق احكام املادة 

)٤٤٤ ق.ع(«. 

المراقب العراقي/ البصرة... 
أخمدت فرق الدفاع املدني، حريقاً إندلع 

بمخزن كبر للفواك�ه  والخضاء يف 
قضاء القرنة بمحافظة البرصة . 
املدني  الدف�اع  وذك�رت مديرية 
تلق�ت  بي�ان  يف  الب�رصة،  يف 
»املراقب  العراقي« نسخة منه، 
ان »فرقه�ا تمكن�ت من إخماد 

الن�ران الت�ي  اندلع�ت يف مخزن 
كبر من السندويج بنل والجينكو 

مخص�ص للفواكه  والخض�ار داخل 

عل�وة املخ�رات يف منطق�ة ال�رس بقضاء 
 القرن�ة«.  وأض�اف البي�ان، ان »الف�رق 
تطويقه�ا  بع�د  الن�ران  اخم�دت 
م�ن ع�دة  مح�اور ومداهمته�ا 
واخمادها بهم�ة عالية وبوقت 
قي�ايس م�ن قب�ل  مفارزن�ا يف 
مرك�ز القرن�ة بأم�رة العقي�د 
ادهيم،  الحس�ن فاض�ل  عب�د 
 والحيول�ة دون توس�ع الحادث 
املج�اورة  واملح�الت  املخ�ازن  اىل 

 األخرى«. 

القبض عىل متهمين قاموا بسرقة 10 آالف
 دوالر جنويب بغداد

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r
االربعاء 10 كانون االول 2019 
العدد 2211 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
تعديل قانون االنتخابات الذي يعد املطلب 
الثان�ي لس�احات التظاه�رات  يف بغ�داد 
واملحافظ�ات ب�ات قريب�ا من الحس�م يف 
أروق�ة الربمل�ان فبع�د  أن قدمت رئاس�ة 
الجمهورية مس�ودتها لغ�رض التصويت 
يف مجل�س  الن�واب ال�ذي م�ن املؤم�ل أن 
يحس�م تمريره يف جلسة غد األربعاء  التي 
دعا اليها رئيس الربملان محمد الحلبويس 
والتي تحمل بن  طياتها مسودة القانون 

املؤمل التصويت عليه. 
وتؤكد اوساطا نيابيًة أن هناك ترحيب يف 
القانون، فيما اىل أن هناك  اجتماع مرتقب 
س�يعقد يف الربمل�ان قبل انعقاد الجلس�ة 
بغية وضع  اللمسات األخرة عىل القانون 
تمهي�دا للتصويت عليه وفق�ا لصيغة ال� 

  ١٠٠٪ باعتماد الدوائر املتعددة. 
من جهت�ه اكد النائب ع�ن تحالف الفتح 
حس�ن الكعب�ي، يف ترصيح ل��   «املراقب 
العراق�ي« أن »ت�م ح�ل ع�دد كب�ر م�ن 
قان�ون  االنتخاب�ات  ح�ول  الخالف�ات 
الجدي�د«، مش�را اىل أن »هن�اك اجتم�اع 
للكتل السياس�ية  سيسبق جلسة الربملان 
لوض�ع اللمس�ات األخ�رة ع�ىل القانون 

تمهيدا  للتصويت عليه«. 
وق�ال الكعب�ي إن »هناك اتف�اق اويل بن 
األطراف السياس�ية عىل أن  يكون الخيار 
ام�ا ١٠٠٪ بالنس�بة الحتس�اب أص�وات 
الناخبن او  نسبة ٥٠٪ مقابل العمل وفق 

نظام الدوائر املتعددة«. 
ورجح الكعب�ي، أن »يت�م التصويت عىل 
مس�ودة القانون بش�كله  النهائي خالل 
جلس�ة الغد التي دعا اليها رئيس الربملان 

محمد  الحلبويس«. 
ودعا الكعبي« جميع األطراف السياسية 

اىل الحض�ور للجلس�ة  املخصصة لقانون 
االنتخاب�ات وذل�ك تماش�يا م�ع مطالب 
الشارع  العراقي واملتظاهرين السلمين«. 
بدوره اعترب النائب عن تحالف س�ائرون 
مر االزيرجاوي، أن   «قانون االنتخابات 
الجدي�د بات يحظ�ى بمقبولي�ة عالية يف 

الربملان«. 
وأض�اف االزيرج�اوي، أن »االتجاه العام 
للربمل�ان ذاه�ب للتصويت  ع�ىل القانون 
والدوائ�ر  باملئ�ة«  »املئ�ة  لنظ�ام  وفق�ا 

املتعددة«. 
ورج�ح أن »يت�م حس�م التصوي�ت عىل 

القانون خالل جلسة الغد«. 
وكان�ت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ق�د 
أعلنت حس�م 8٠٪ من النق�اط  الخالفية 
انتخاب�ات مجل�س  قان�ون  يف م�روع 
النواب املقبل، مشرة  اىل ان رؤساء الكتل 
السياس�ية س�تجتمع مع اللجن�ة اليوم 
لحس�م م�ا  تبقى م�ن النق�اط الخالفية 
لغ�رض عرض�ه للتصوي�ت، فيم�ا اكدت 
أن  اب�رز النقاط الخالفية التي ستحس�م 
تتعل�ق بقضية آلي�ة التصويت  بالنس�بة 
وتس�مية  الواح�دة  االنتخابي�ة  للدائ�رة 
الدائرة هل هي عىل  مستوى قضاء ام عىل 
مستوى محافظة واذا كانت عىل مستوى 
 قضاء سنواجه مش�كلة احتساب الكوته 

النسائية  اذا كانت منفردة. 
وكش�ف رئاس�ة الجمهورية عن اعتماد 
الربملان مس�ودة قانون  االنتخابات املقدم 
من قب�ل رئاس�ة الجمهوري�ة، مبينة ان 
املس�ودة  تن�ص ع�ىل جع�ل االنتخاب�ات 
املقبل�ة بنس�بة ١٠٠٪ للرش�يح الفردي 
 وع�ىل مس�توى االقضي�ة، فيم�ا اك�دت 
مس�ودتن  لقان�ون  تس�لم  الربمل�ان  أن 
االنتخاب�ات احده�ا مقدمة من  رئاس�ة 
الحكومة والثانية من  رئاسة الجمهورية. 
وكانت الدائ�رة اإلعالمية ملجل�س النواب 
قد نرت، الي�وم الثالثاء،  ج�دول أعمال 
جلس�ة مجلس النواب ليوم غ�د األربعاء 
تضمن  التصويت ع�ىل قانون االنتخابات 

الجديد. 

الدفاع المدين تخمد حريقًا اندلع بمخزن
 كبري للخضار بالبصرة

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد... 
اك�د املتحدث باس�م وزارة الدفاع، العميد يحيى رس�ول، إن تأمن 
 التظاه�رات ليس من مس�ؤولية الجيش، فيما كش�فت العمليات 
 املش�ركة أن قواته�ا املتواج�دة يف محي�ط س�احة التحري�ر، غر 

 مسلحة . 
وق�ال رس�ول، يف ترصيح إلذاعة »ال�رأي العام« وتابعت�ه »املراقب 
 العراق�ي« »نحن م�ع أبناء الش�عب الذي�ن يطالب�ون بحقوقهم 
املروعة  يف ساحات التظاهر، ونحن مع املتظاهرين املطالبن 
بتلبي�ة  مطالبهم«، مبينا أنه »لي�س من مهمة الجيش تأمن 

التظاهرات  بشكل مبارش«. 
وأش�ار اىل أن »هناك قوات حفظ القانون هي املس�ؤولة عن 
تأم�ن  التظاهرات وما حدث بعد حادثة الخالني هو انتش�ار 

امني لتعزيز  حماية املتظاهرين والداخلية تقوم بالتأمن«. 

ت�رصيح اإذاعي
المتحدث باسم الدفاع: نخىش 

ممن يحاولون حرف مسرية  التظاهرات
 نحو التخريب

المراقب العراقي/ بغداد... 
أص�در نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أبو مه�دي املهندس، 
 الثالثاء، بيانا بمناس�بة الذكرى الس�نوية الثانية لتحقيق النرص 

عىل  عصابات داعش اإلرهابية . 
وقال املهندس يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، »هذا 
 يوم راهن العالم أنه لن يأتي، راهنوا أن الجبل األشم قد نالت منه 
 املعاول وانكرست الراية امام الريح وان العراق صار بال صوت وال 
 قباب وال أجراس فتحدثوا ش�امتن وقالوا لن يستطيع النهوض 

قبل   ٤٠ عاما وربما لن ينهض ابدا«. 
وأَض�اف، »لكنك�م ايه�ا العراقي�ون ولجتموه�ا كول�وج امل�وت 
 وخضتموه�ا حف�اة يف درب الجمر حت�ى قلبتم عاليها س�افلها 
وأذهلت�م  الدني�ا ببس�التكم وصربك�م ووفائك�م له�ذه االرض، 
يباركك�م يف ذلك نداء  املرج�ع االب ودعاؤه لكم ال�ذي لوال فتاواه 
مل�ا كان الفجر لينبل�ج وال  احتفلنا بانتصار وال اس�تعدنا الوطن 
م�ن ايدي الغرباء وال ارتفعت  راية العراق من جديد وكانت تش�د 
من عزيمتكم زغاريد امهاتكم  اللواتي وقفن وقفة الرجال يحين 
جثام�ن االبطال بنفس الص�وت  األبي الذي يحين ب�ه العائدين 
املنترصين … فياله من نرص انتم  عنوانه وياله من تاريخ س�وف 

يبقى مسجال باسمكم وشاهدا عىل  عنفوانكم«. 

المهندس: لوال فتوى المرجع األب 
لما احتفلنا باإلنتصار على داعش

المراقب العراقي/ النجف... 
أعلن�ت مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف االرشف واملنش�آت، 
قيام قائ�د  رشطة النجف اللواء الحقوق�ي غانم محمد جعفر 
الحس�يني بفتح احد  الش�وارع املغلقة املهمة .  وقالت املديرية 
يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، إن   «قائ�د 
رشطة النجف افتتح احد الش�وارع املغلق�ة يف مجرسات ثورة 
 العرين، من أجل انس�يابية حركة املركبات وفك االختناقات 
 املروري�ة واصبحت املنطقة مفتوحة بالكامل أمام املواطنن«.  
وأضافت، أن »قائ�د الرطة حث جميع الضباط واملنتس�بن 
ع�ىل  تقديم الخدم�ات األمنية للمواطن�ن واالهتمام بالحاالت 

اإلنسانية  وتأمن جميع املناطق والتعاون مع الجميع«. 

شرطة النجف تفتتح مجسرات 
ثورة العشرين بالكامل
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اعلن�ت وزارة التخطيط، الثالث�اء، ان وزيرها وافق عىل منح 
املواطنني قطعة ارض سكنية بسعر 50 الف دينار يف املثنى.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان  ان »وزير التخطيط ن�وري صباح 
الدليمي اكد خالل ترؤسه لجلسة املجلس الوزاري للخدمات 
االجتماعي�ة، موافق�ة املجلس عىل من�ح كل مواطن ال يملك 
س�كن يف ناحية بصية التابع�ة ملحافظة املثنى ، قطعة ارض 

سكنية بسعر 50 الف دينار وبمساحة ٣00 م٣«.
ال�وزراء  اىل مجل�س  رفعه�ا  ت�م  »التوصي�ة  ان  واضاف�ت 
إلقراره�ا«، مبين�ة ان »اله�دف من ه�ذا القرار ه�و توطني 
أهايل الناحية وجعل املدينة جاذبة للس�كان، وتعزيز إمكانية 

التوس�يع الحرضي«.

وزير التخطيط يوافق على منح المواطنين 
قطعة ارض سكنية بسعر 50 الف دينار

قال ماج�د جعفر الرئيس التنفيذى لرشكة نفط الهالل 
الت�ى تتخذ من اإلمارات مقرا الي�وم الثالثاء إن الرشكة 

تستثمر أكثر من ثالثة مليارات دوالر ىف العراق.
وأض�اف خالل اجتماع ىف مؤتمر ىف أبوظبى »اس�تثمرنا 
أكثر من ثالثة مليارات دوالر ىف العراق عىل مدى األعوام 

العرشة املاضية وهذا املعدل يزيد«.
وىف مارس، أبرم كونسورتيوم بقيادة نفط الهالل ودانة 
غ�از اتف�اق مبيعات غاز مل�دة عرشين عاما م�ع إقليم 

كردستان العراق.

الرئيس التنفيذى: نفط الهالل تستثمر ما 
االقت�صادييزيد عن 3 مليارات دوالر في العراق

خبراء : حكومة عبد المهدي ليس لها الحق في ارسال قانون الموازنة وستحاكم في حال إصرارها 
الدستور يحدد واجباتها المالية واإلدارية  ... بتصريف اعمال  فقط  

الجدل اليوم يثار بش�أن قانونية موازنة 
2020 يف حال ارس�الها من حكومة عبد 
املهدي يف وصفه�ا القانوني ب�)حكومة 

ترصيف االعمال ( .
الوض�ع القانون�ي يؤك�د ان�ه ال يح�ق 
لحكوم�ة عب�د امله�دي الحالية ارس�ال 
قان�ون موازنة العام املقب�ل اىل الربملان , 
كم�ا ال يحق لوزارات�ه عقد صفقات مع 
دول النه�ا وفق�ا للمادة 1٣ م�ن قانون 
اإلدارة املالية تعد حكومة ترصيف اعمال 
فق�ط وما قام�ت به ال�وزارات من عقد 
صفق�ات م�ع دول أخرى فأنه�ا باطلة 
وبأم�كان الحكومة املقبل�ة مقاضاتهم 
وتوجي�ه عقوب�ة الحبس الش�ديد بحق 
أعض�اء الحكوم�ة الحالي�ة ملخالفته�م 

القوانني العراقية.
الربمل�ان اليوم ما بني مع�رض ومرحب 
بقانون املوازنة , ويف حال تأخر تش�كيل 
الحكوم�ة الجدي�دة ف�أن املوازن�ة يت�م 
العمل بها وفق نظام 1/ 12 وهي رصف 

معاشات املوظفني فقط .

هناك توجه العادة صياغة قانون موازنة 
2020 ليتماىش م�ع الربنامج الحكومي 
الجديد، الن حكوم�ة ترصيف االعمال ال 
يمكنها وضع الربنام�ج االقتصادي ملدة 

عام كامل.
لذا ف�أن تمري�ر موازنة الب�الد بربنامج 
حكوم�ي س�ابق اليمك�ن مطلق�ا كونه 
منتهي�ة  حكوم�ة  اف�كار  ع�ىل  مبن�ي 
الصالحي�ة والحكوم�ة املقبل�ة ملزم�ة 
بوض�ع اس�راتيجية جدي�دة لتحص�ني 
االقتص�اد ودعم�ه م�ن خ�الل تنوي�ع 
مصادر التموي�ل واالعتماد عىل الثروات 
االخ�رى الزراع�ة والصناع�ة وم�ن ث�م 
صياغ�ة موازن�ة ع�ىل غ�رار الربنام�ج 

الجديد.
يق�ول الخب�ر القانون�ي الدكت�ور عيل 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  التميم�ي 
العراق�ي(: الج�دل الح�ايل بش�أن تأخر 
م�ن   2020 موازن�ة  م�رشوع  ارس�ال 
الحكوم�ة اىل الربمل�ان ام�ر بحاج�ة اىل 
الروي كون حكومة عبد املهدي التمتلك 

س�ند قانون�ي يف اعداد وارس�ال موازنة 
الع�ام املقب�ل كونه�ا حكوم�ة ترصيف 
اعمال ووفق القوانني املالية يف الدستور 
العراق�ي , فأن ارس�ال موازنة 2020 اىل 
الربملان امر غر قانوني , ويف هذه الحالة 

س�يكون الرصف يف حال تأخر تش�كيل 
حكوم�ة جدي�دة بنظ�ام 12/1 وبذل�ك 
س�يتم رصف الروات�ب فق�ط والجوانب 

االستثمارية ستؤجل .
احقي�ة  ع�دم  ان   : التميم�ي  وتاب�ع 

الحكوم�ة الحالي�ة يف ارس�ال املوازن�ة 
وكذل�ك تعاق�دات ال�وزارات الحالية مع 
بعض الدول يعد باط�ل قانونا ومن حق 
الحكوم�ة املقبل�ة ان تق�ايض ال�وزراء 
املخالف�ني وتنف�ذ عقوبة الس�جن بحق 

الوزراء املخالفني بجريمة انتحال صفة 
الحكومة الرشعية وهذا الينطبق عليها.

بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  م�ن جهت�ه 
االقتصادي جاسم الطائي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراقي(: يبل�غ حجم موازنة 

 1٣٣.04( املقب�ل 160 تريليون�اً  الع�ام 
مليار دوالر(

والعج�ز االفرايض يبل�غ 50 تريليونات 
دينار عراقي )4.16 مليار دوالر( و قيمة 
ال�واردات العراقي�ة تبل�غ 84 تريلي�ون 
دينار عراقي )69.84 مليار دوالر( وهذه 
املعطيات تبني حجم املوازنة , لكن يجب 
ان نذك�ر ان هذه األرقام ه�ي افراضية 
وقد يتعرض العراق الزمات ستؤثر سلبا 

يف تلك األرقام .
وتاب�ع الطائ�ي : م�ا يت�م تداول�ه م�ن 
ألغ�راض  ه�ي  برملاني�ة  ترصيح�ات 
 , الجماهري�ة  النقم�ة  امتص�اص 
وس�تكون املوازن�ة للع�ام املقب�ل تهتم 
بالجانب التش�غييل اكثر م�ن اهتمامها 
بالجان�ب االس�تثماري بس�بب تضمني 
مطالب املحتجني , لذا فاملوازنة سنكون 
صعب�ة يف تنفي�ذ كام�ل بنودها بس�بب 
اعتمادها ع�ىل االقراض الخارجي وهو 
امر رفضه الربملان يف مناس�بات سابقة 
لذا فتطبيقها سيكون يف غاية الصعوبة .

اىل ذل�ك كش�فت  اللجنة املالي�ة النيابية 
، ان عج�ز موازنة 2020 س�يتجاوز 80 
تريليون دينار، حيث س�تعتمد الحكومة 
عىل س�د هذا العجز من خالل االقراض 
الداخيل اضافة اىل سحب مبالغ من البنك 

املركزي.
وق�ال عض�و اللجنة ناج�ي ادريس ، ان 
س�رفع  الوظيفي�ة  الدرج�ات  “زي�ادة 
م�ن حج�م العج�ز املوج�ود يف املوازنة، 
خاص�ة ان الدرج�ات الت�ي ت�م اطالقها 
مؤخرا اليوجد له�ا اي تخصيص مايل يف 

املوازنة”.

،،
،،
تواج����ه موازن����ة 0202 مش����اكل كثي����رة في 
ظل عجز مالي كبير , وإعطاء الموازنة التش����غيلية 
االهتم����ام األكبر م����ن حيث رصد األم����وال بعد تضمين 
احتياجات الت����ي طالب بها المحتجين , مما ارهق الموازنة 
وجعله����ا التهتم كثيرا بالجانب االس����تثماري وبذلك لن 

تلب����ي احتياجات المحافظات الت����ي تعاني من نقص 
حاد في البنى التحتية للخدمات الضرورية .

  انخفضت أس�عار النفط، الثالثاء، للجلسة الثانية 
ع�ىل الت�وايل إذ طغت اآلثار الس�لبية آلف�اق تباطؤ 
الطل�ب العامل�ي ع�ىل مزايا اتف�اق أوب�ك م����ع 
منتجني رشكاء يف نهاية األس�ب����وع املايض عيل 
زي�ادة تخفيض�ات إنت�اج الخ��������ام يف أوائل 

.2020

ونزلت العق�ود اآلجلة لخام القي�اس العاملي برنت 
دوالر   64.14 إىل  باملئ�����ة   0.2 أو  س�نتا   11
للربميل بحل������ول الساع����ة 07٣8 بتوقيت 

جرينتش.
وتراجع�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام غرب تكس�اس 
الوس�يط األمريكي عرشة س�نتات أو 0.2 باملئة إىل 

58.92 دوالر للربمي�ل. ون�زل الخامان القياس�يان 
0.2 و0.٣ عىل الرتيب يوم االثنني.

وقال بن�ك إيه.إن.زد يف مذكرة ي�وم الثالثاء ”حالة 
النش�وة )بس�بب تخفيضات أوبك( ل�م تدم طويال 
والهب�وط املفاج�ئ لص�ادرات الص�ني ي�ربز تأثر 

الرصاع التجاري“.

وأظهرت بيان�ات يوم األحد هبوط صادرات الصني 
يف نوفم�رب ترشي�ن الثان�ي 1.1 باملئ�ة عىل عكس 
توقع����ات اس�تط����الع لروي�رز بزيادة واحد 

باملئة.
ويقول محللون إن تحرك أوبك+، التي تضم منظمة 
البل�دان املصدرة للبرول )أوب�ك( ومنتجني رشكاء 

مثل روس�يا، لزي�ادة تخفيضات اإلنت�اج لتصل إىل 
1.7 ملي�ون برمي�ل يومي�ا من 1.2 ملي�ون برميل 
يوميا حاليا سيظل عامل دعم عىل املدى املتوسط.

لك�ن زي�ادة اإلن���تاج م����ن خ�ارج أوبك تهدد 
بإلح�اق ال�رضر بجهود الح�د من إم�دادات الخام 

العاملية.

انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الحرب التجارية

الكهرباء تعلن فقدان نحو 2٤00 ميكاواط من الطاقة بسبب البرد
الثالث�اء،  الكهرب�اء،  وزارة  ع�زت 
انخفاض تجهي�ز الطاقة يف العراق إىل 
توقف الغاز املس�تورد وال�ربد، مبينة 
أن مجم�وع الطاقة املفقودة من أربع 
محط�ات توليدي�ة بل�غ 2400 ميغ�ا 

واط.
وقالت الوزارة يف بيان ، إن “انخفاض 
س�اعات تجهي�ز الطاق�ة الكهربائية 
يف ه�ذه األيام ع�ن املعدالت الس�ابقة 
ع�ن  خارج�ة  ظ�روف  بس�بب  ه�و 

سيط��رتنا”.
وأوضحت، أن “خ�ط الغاز املجهز من 
الجان�ب اإليراني واملخصص ملحطاتنا 
الكهربائية يف املنطقة الوسطى توقف 

م�ن ي�وم 18 ترشي�ن الثان�ي ولغايه 
25 ترشي�ن الثاني هو لوج�ود أعمال 
صيان�ة ألنب�وب الغاز داخ�ل األرايض 
اإليرانية”، مبينة أن “استئناف الضخ 
م�ن تأريخ 25 ترشي�ن الثاني ولغاية 
االن لم تص�ل مس�تويات التجهيز إىل 
الكميات العقدية للغاز بس�بب موجه 
ال�ربد الت�ي تجت�اح إي�ران وحاجتهم 

للغاز”.
وأش�ارت الوزارة، إىل أن “تجهيز الغاز 
اإليراني أصب�ح ال يتجاوز ربع الكمية 
الت�ي نحتاجه�ا وخاص�ة يف محطات 
املنطقة الوس�طى وتحدي�داً محطات 
بس�ماية الغازي�ة، املنصورية، الصدر 

والق�دس، مم�ا أدى إىل إطفاء محطة 
محط�ة  إنت�اج  وتقلي�ل  املنصوري�ة 
بس�ماية اىل 1٣00 ميغا واط ومحطة 
الص�در بواق�ع انت�اج 250 ميغا واط 
وباس�تخدام الوق�ود البدي�ل ومحطة 
وباس�تخدام   240 وبانت�اج  الق�دس 

الوقود البديل”.
وأكدت ال�وزارة، أن “مجموع الطاقة 
املفقودة من هذه املحطات األربع بلغ 
ح�وايل 2400 ميغ�اواط م�ن الطاق�ة 
املتاح�ة لتلك املحط�ات”، الفتة إىل أن 
“مالكاتها تعمل جاهدة عىل س�د هذا 
النق�ص من خ�الل التعاون املس�تمر 
مع وزارة النفط لتهيئة الوقود البديل 

ومن ثم تش�غيل أكرب ع�دد ممكن من 
وحدات محطاتنا”.

“ترش�يد  إىل  املواطن�ني  ودع�ت 
تج�اوز  بغي�ة  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
الظ�رف املؤق�ت”، مقدم�ة يف الوق�ت 
ع�ن  للمواطن�ني  “اعتذاره�ا  نفس�ه 
الظ�روف الت�ي أدت إىل انخف����اض 
الطاق�ة والت�ي ك���ان�ت خ����ارج 

سيطرتها”.
يذك�ر أن مدين�ة بغ�داد تش�هد حالياً 
الكهربائي�ة  للطاق�ة  انقطاع�ات 
ولس�اعات طويلة مما دفع املواطنني 
لالعتم�اد بش�كل كامل ع�ىل املولدات 

األهلية لتعويض النقص.

علن م�رصف الرافدين، الثالثاء، عن اس�تعداده الس�تقبال 
طلبات العدي�د من دوائر الدولة الراغب�ني بتوطني رواتبهم 
الكروني�ا لدى املرصف ومنحهم بطاقة املاس�ر كارد ومن 

ثم استالمهم السلف الشخصية.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان ، إن�ه “تم توطني 
روات�ب ع�دد م�ن موظف�ي وزارات ومؤسس�ات الدول�ة 
ومنحه�م البطاق�ة االلكروني�ة ومن ث�م تس�لم رواتبهم 

الشهرية عربها”.
وأضاف البيان انه “بإمكان حاميل املاس�ر كارد االستفادة 
م�ن املميزات والخدمات املالية التي اطلقها املرصف مؤخرا 
من س�لف وقروض والتقديم عىل تلك السلف من قبل فروع 

املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات”.

بيانات رسمية: العراق ثاني أكبر 
مستورد للسلع اإليرانية

الرافدين: مستعدون الستقبال طلبات الدوائر 
الراغبين بتوطين رواتبهم ومنحهم السلف

أعلن�ت مصلح�ة الجم�ارك اإليراني�ة، الثالث�اء، عن تس�جيل 
صادرات الس�لع غر النفطية واقع 27 مليار دوالر يف 8 شهور 
خ�الل فرة 21 م�ارس/آذار حت�ى 22 نوفمرب/ترشين الثاني 
2019، فيما حل العراق يف املرتبة الثانية يف قائمة املس�توردين 
للس�لع.وذكرت بيانات الجمارك أن حجم صادرات الس�لع غر 
النفطي�ة يف الش�هور الثمانية تخطى 88 ال�ف طن بنمو كّمي 
16 باملئة عىل أس�اس س�نوي.باملقابل أش�ارت اىل استراد 22 
الف طن من السلع بقيمة 28.٣ مليار دوالر يف فرة 21 مارس 
/آذار حت�ى 22 نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي 2019، قياس�يا ب�� 
21.7 ال�ف طن و29.7 مليار دوالر املس�جلة يف الفرة املناظرة 
2018.وأوضح�ت البيانات أن الصني والعراق واالمارات وتركيا 
وافغانس�تان بالرتي�ب، عىل رأس قائمة املس�توردين للس�لع 
االيراني�ة، اما ال�دول التي أس�توردت منها اي�ران فهي الصني 

واالمارات وتركيا والهند وأملانيا عىل التوايل.

العقابي يدعو لجنة النفط والطاقة بفتح تحقيق عاجل وفوري
النائ�ب  العقاب�ي  امج�د  دع�ا 
عن تحال�ف س�ائرون، الثالثاء 
لجنة النف�ط والطاقة الربملانية 
بفتح تحقي�ق عاجل وفوري يف 
املعلومات التي تناقلتها وسائل 
اعالم بشان وجود شبهات هدر 
بامل�ال العام يف احد عقود وزارة 

الكهرباء.
“هنال�ك  ان   ، العقاب�ي  وق�ال 
وس�ائل  تناقلته�ا  معلوم�ات 
اعالم حول عزم وزارة الكهرباء 
توقيع عقد بمرشوع استخدام 
 TIAC/( التثلي�ج  تقني�ة 
Chiling( لتربي�د الهواء الداخل 
اىل التوربين�ات الغازية ولثالثة 

مراحل”.
 مبينا ان “املبلغ الذي تم تناوله 
يف الخ�رب يمث�ل رقم�ا خط�را 

وه�در واضح باملال العام بحال 
صحت تلك املعلومات”.

 واكد  العقابي، ان “لجنة النفط 

بصفته�ا  الربملاني�ة  والطاق�ة 
اللجنة الربملانية املعنية بمتابعة 
الكهرب�اء، مطالبة  عمل وزارة 

بفتح تحقي�ق فوري وعاجل يف 
تل�ك املعلوم�ات”، مش�ددا عىل 
ان “وزي�ر الكهرب�اء حاليا هو 
وزي�ر ترصي�ف اعم�ال وليس 
من صالحيت�ه توقيع اي عقود 
واي اجراء من هذا الشان يمثل 
خرق قانوني ومخالفة واضحة 
تستوجب املحاسبة من الجهات 

الرقابية املختصة”.
ق�د  مطل�ع،   مص�در  وكان 
كش�ف ، عن وجود شبهة هدر 
باملال العام بعق�د تعتزم وزارة 
الكهرباء توقيعه وتصل قيمته 
مبين�ا  دوالر،  ملي�ون   900 اىل 
ان العق�د بح�ال امل�ي به يعد 
مخالفة م�ن الناحية القانونية 
لكونه�ا مش�اريع م�ن املمكن 

تجزئتها.

تنفيذ 18 مشروعًا خالل العام المقبل لمعالجة االختناقات المرورية
تعت�زُم أمان�ة بغ�داد تنفي�ذ 18 
مرشوع�ا متنوع�ا خ�الل الع�ام 
تتضم�ن  والت�ي   ،2020 املقب�ل 
ادام�ة وتأهي�ل طرق  برامجه�ا 
وانف�اق ومج�رات، واملدرج�ة 
اىل  الهادف�ة  برامجه�ا  ضم�ن 
املروري�ة  االختناق�ات  معالج�ة 

الحاصلة يف العاصمة.
وقال مدير قس�م صيانة االنفاق 
املش�اريع  دائ�رة  يف  والجس�ور 
التابع�ة لالمانة  املهن�دس ايمن 
س�عد قاس�م: إن مالكات دائرته 
املختص�ة اعدت خط�ة تهدف اىل 
تنفي�ذ 18 مرشوع�ا مس�تقبليا 
خ�الل العام املقب�ل، مبين�ا انها 
تتضم�ن صيان�ة وتأهي�ل ع�دد 
من املج�رات واالنفاق والطرق 
الرئيس�ة التي تتع�رض لألرضار 

ج�راء األحم�ال الزائ�دة، وضمن 
جهود تطوي�ر الواق�ع العمراني 

للعاصمة.
توزع�ت  االعم�ال  ان  واض�اف 

بواق�ع تأهي�ل أربع�ة مجرات 
يف العاصم�ة ه�ي ك�راج االمانة 
والربيعي وملعب الشعب، اضافة 
اىل مج�ر قري�ب م�ن س�احة 

ب�روت، اىل جانب انج�از أعمال 
صيانة وتأهيل خمسة مجرات 
 ٣0 ب�ني  االولوي�ة  له�ا  اخ�رى 
مجرا، والتي س�يكون بعضها 
االس�تثمارية  املوازن�ة  ضم�ن 
لألمان�ة والبع�ض اآلخ�ر ضمن 
ميزانية دائرة املش�اريع، وتشمل 
وقحط�ان  الزه�ور  مج�رات 
والش�عب وح�ي الجامع�ة وحي 

العدل.
واردف قاس�م  ان هن�اك اعم�اال 
اخرى ضمن املرشوعات تتضمن 
ترقي�ع وصيانة وتأهي�ل الطرق 
الرئيس�ة وه�ي محمد القاس�م 
والقن�اة وامت�داد طري�ق صالح 
الدين، اىل جان�ب صيانة وتأهيل 
انفاق س�احة التحرير وس�احة 

الطران واملظفر والزيتون.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
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المراقب العراقي/ متابعة...4
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان 
الثالثاء،  طائرة تجسس�ية  الش�عبيةاليوم 

معادية قبالة قطاع نجران . 
وأوض�ح مص�در عس�كري، أن »الدفاعات 
إس�قاط  طائ�رة  م�ن  تمكن�ت  الجوي�ة 
تجسس�ية تابعة لقوى الع�دوان األمريكي 
منطق�ة  أج�واء  اإلمارات�ي  يف  الس�عودي 

الكسارة الحدودية بسالح مناسب«  . 
وأشار املصدر إىل أن »إسقاط هذه الطائرة، 
يأتي بعد تمك�ن وحدات  الدفاع الجوي من 
إس�قاط ثالث طائرات تجسسية بقطاعي 

عسري  وجيزان خالل الشهر الجاري«  . 
وكان وزير الدفاع اللواء الركن محمد نارص 
العاطف�ي، ق�ال يف مقابل�ة  م�ع صحيفة 
املسرية “س�يأتي اليوم الذي نعلن فيه بأن 
أج�واء اليمن  أصبح�ت محرمة عىل طريان 
العدوان«، مشرياً إىل أن »العمل جار  لتحييد 

الطريان املعادي بنسبة 100 باملائة«  . 
وذكر أنه س�يتم اإلعالن قريباً عن الس�الح 
الذي أس�قط ع�دداً م�ن  طائ�رات العدوان 
مؤخ�راً وال�ذي يمتل�ك قدرات ع�ىل تحييد 

سالح الجو  املعادي . 

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية قبالة نجران دولي دوليعربي  عربي 
تطبيع علني ..النظام الخليفي لقاءات 
مستمرة مع الحاخام األكبر  إلسرائيل 

واألخير يتمنى »تبادل الزيارات« 

المراقب العراقي/ متابعة...
تح�دث الدبلوم�ايس األمريكي الس�ابق ولي�ام برنز 
يف مقال�ة نرشتها  مجلة »ذا أطلنت�ك« األمريكية عن 
إجم�اع ب�ن الجمهوري�ن  والديمقراطي�ن لجه�ة 
معارض�ة قرار الرئيس دونال�د ترامب خالل  ترشين 
األول امل�ايض املتعل�ق بس�حب قوات�ه من س�وريا، 
معت�راً ان  هذا االجماع هو »حال�ة نادرة« يف قضية 

تتعلق بالسياسة الخارجية . 
وش�دد الكاتب يف مقالت�ه التي تابعتها 

»املراق�ب العراقي« ع�ىل   «رضورة 
التخ�ي ع�ن الفكرة الت�ي تقول 

ملس�اعي  الوحي�د  الع�الج  إن 
املتحدة  الواليات   ترامب سحب 
م�ن املنطق�ة ه�و الع�ودة إىل 
التفكري  السحري«، مضيًفا أن 

»السياسة األمريكية يف املنطقة 
بعد نهاية  الحرب الباردة اصبحت 

مشابهة كثريا لسمات هذا التفكري«. 
ولف�ت برنز إىل »ق�راءة أمريكية خاطئ�ة للتطورات 
يف املنطقة وع�دم  وضع الوس�ائل املطلوبة لتحقيق 
الغاي�ات املرجوة«، مش�رًيا إىل ان   «الوالي�ات املتحدة 
اعتمدت بشكل أسايس عىل العنرص العسكري،  دون 

أن تستثمر العمل الدبلومايس كما يجب«. 
ورأى الكاتب أن »امريكا س�محت لنفس�ها أن تنجر 
وراء طموحاتها  يف املنطقة، وبالتايل فقدت البصرية 
حيال ما يمك�ن تحقيقه عىل  ارض الواقع«، 
مضيفا أن »مغريات »التفكري السحري« 
واملي�ل إىل  املبالغ�ة يف حج�م النف�وذ 
بالعقب�ات  واالس�تهانة  االمريك�ي 
وبالعب�ن  آخري�ن، أدت إىل »ع�دم 
األم�ل««،  و«خبي�ات  االنضب�اط« 
وكل ذلك أفقد  غالبية األمريكين أي 

شهية ملغامرات يف الرشق األوسط . 

المراقب العراقي/ متابعة...
الغاردي�ان  صحيف�ة  أك�دت 
يف  أعض�اء  دوال  أن  الريطاني�ة 
بش�كل  املتح�دة  تنته�ك  األم�م 
منهجي حظر األسلحة املفروض 

عىل ليبيا . 
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن تقري�ر 
لفري�ق الخ�راء األمم�ي املعني 
بليبيا،  تابعته »املراقب العراقي« 
العربي�ة  اإلم�ارات  »دولت�ي  أن 

م�ن  هم�ا  املتح�دة  واألردن، 
أب�رز البل�دان الت�ي انتهكت هذا 

الحظر«  . 
»األم�م  إن  الغاردي�ان  وقال�ت 
املتحدة تواجه اتهامات باإلرشاف 
ع�ىل  م�ا س�مته ع�رصا جدي�دا 
م�ن اإلف�الت م�ن العق�اب، وإن 
نتائ�ج التقرير  هي اختبار لقدرة 

املنظمة عىل تنفيذ قراراتها«  . 
»دول  أن  الصحيف�ة  وأوضح�ت 

اإلم�ارات واألردن ومرص تس�لح 
ق�وات  حف�ر ال�ذي ب�دأ هجوما 
عىل طرابلس يف الرابع مننيس�ان  
م�ن  أي�ام  قب�ل  أبري�ل  امل�ايض 
املؤتم�ر  املتح�دة  األم�م  إط�الق 
الوطن�ي الجام�ع،  بينم�ا زودت 
تركي�ا حكوم�ة الوف�اق ببعض 
وفق�ا  العس�كرية،  التجهي�زات 
طرابل�س  ب�ن  دع�م   التفاقي�ة 

وأنقرة«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيف�ة »تايم�ز« الريطاني�ة ب�أن تركيا 
األوروب�ي  تحذي�رات  االتح�اد  لتجاه�ل  تس�تعد 
البح�ر  ثالثةإلى�رشق  تنقي�ب  بإرسالهاس�فينة 

 املتوسط . 
وبحس�ب الصحيفة ف�أن »أنق�رة أرس�لت مؤخراً 
س�فينتي حفر هما   «فاتح« و«ياف�وز« إىل منطقة 
الحظر االقتصادي يف قرص ومنعت  سفينة الحفر 
اإليطالي�ة التي تعاق�دت معها نيقوس�يا ، من بدء 
 العملوتأتي خطوةزيادة أس�طول أنقرة من س�فن 

اس�تخراج الغاز،  ورشاء سفينة ثالثة من النرويج، 
وس�ط جه�ود لحمايته�ا م�ن أي  عقوب�ات دولية 
محتملة بس�بب محاوالتها للوصول إىل احتياطيات 

 الغاز الطبيعي قبالة قرص . 
وم�ع ذلك، تلف�ت الصحيفة الريطاني�ة، أن تركيا 
زادت التوتر يف  البحار املحيطة بقرص يف الس�نوات 
الثالث املاضي�ة وأرصت ع�ىل  أن للقبارصة األتراك 
يف الثل�ث الش�مايل للجزي�رة يف دول�ة ال تعرف  بها 
س�وىأنقرة، الحق يف حصة من الغاز املستخرج من 

املنطقة. 

أطلنتك: السياسة األميركية ذا  مجلة 
 وصلت إلى مفترق طرق

الغارديان: اإلمارات واألردن خرقتا حظر
 األسلحة في ليبيا

تركيا تتجاهل تحذيرات أوروبا وترسل  تايمز: 
سفينة تنقيب ثالثة إلى  المتوسط

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
وحسب هيئة البث اإلرسائيلية، فإن »الحاخام 
األكر الس�ابق  إلرسائيل شلومو عمار، يقوم 
حالي�ا بزيارة هي األوىل م�ن نوعها  للمنامة، 
حي�ث التقى العاهل البحريني حمد بن عيىس 

آل خليفة، ونقل  له التهاني اإلرسائيلية«  . 
وحس�ب التقرير اإلرسائيي، ف�إن »الحاخام 
عمار ش�ارك خ�الل الزيارة  يف منت�دى ديني 
إىل جان�ب رج�ال دي�ن من الكوي�ت و لبن�ان 
 وم�رص واألردن وغريها م�ن ال�دول العربية 

واإلسالمية . 
وأوضح التقرير أن »هذا الحاخام أعرب، عن 
أمل�ه يف أن يتمكن  مواطن�و كل من إرسائيل 
والبحري�ن، م�ن زي�ارة البل�د اآلخ�ر ب�دون 

 الحاجة لتنسيق خاص«  . 
وبحس�ب التقري�ر، ف�إن »جهات سياس�ية 
إرسائيلية وأمريكية، هي  التي نس�قت زيارة 
عمار إىل البحري�ن، التي ال ُتقيم مع إرسائيل 

 عالقات دبلوماسية«  . 
ويش�ري التقري�ر إىل أن »البحري�ن تع�د م�ن 
أش�د ال�دول الخليجي�ة   “غ�زال” إلرسائي�ل، 

الفت�ا إىل أن »وزي�ر خارجيتها الش�يخ خالد 
ب�ن  حمد آل خليفة، التق�ى نظريه اإلرسائيي 
يف  األم�م  املتح�دة  مق�ر  يف  يرسائيلكات�س 
نيوي�ورك، ع�ىل هام�ش أعم�ال الجمعي�ة 

العمومية«  . 
وتط�رق التقري�ر إىل »دفاع وزي�ر الخارجية 
البحريني س�ابقا، عن  الرضبات التي تشنها 
إرسائي�ل ع�ىل أه�داف إيراني�ة يف س�وريا، 
قائ�ال  إنه�ا “دف�اع ع�ن النف�س”، وُمنتقدا 
العملي�ات الت�ي ينّفذها حزب الل�ه  اللبناني، 
والفصائل الفلس�طينية يف غزة، ضد األهداف 

اإلرسائيلية«  . 
وأع�اد التقري�ر اإلرسائي�ي ن�رش ج�زء من 
ترصيحاته  الس�ابقة لإلذاع�ة  العرية، التي 
اعتر فها إرسائيل »جزءا ال يتجزأ من الرشق 

 األوسط«. 
يش�ار إىل أن العاصم�ة البحريني�ة املنام�ة 
استضافت مؤتمرا لتسويق  الشق االقتصادي 
ل�”صفق�ة القرن”، وه�ي الخطة األمريكية 
الفلس�طيني- ال�رصاع  لح�ل   املُقرح�ة، 

رف�ض  الس�لطة  رغ�م  وذل�ك  اإلرسائي�ي، 

الفلسطينية لتلك  الورشة، ورفض املشاركة 
فيها . 

ويذكر أن تقارير إرسائيلية س�ابقة، تحدثت 
عن ترتيب�ات لزيارة  رئيس ال�وزراء بنيامن 
نتنياه�و للبحري�ن، ولق�اء املل�ك حم�د ب�ن 
 عييس، غري أن هذه الزيارة لم تتم، لكن هناك 
معلومات أشارت إىل  أن مسؤولن إرسائيلين 

كبار زاروا اململكة . 
وباستمرار ينتقد الفلسطينيون عىل املستوى 
“التطبي�ع”  والش�عبي  عملي�ات  الرس�مي 
الت�ي تقوده�ا بع�ض ال�دول الخليجي�ة مع 
إرسائيل،  والتي تمثلت بزيارات علنية لوزراء 

إرسائيلين للعاصمة اإلماراتية  أبو ظبي . 
وسبق أن دعت منظمة التحرير الفلسطينية، 
ال�دول العربي�ة للتقيد  ببنود مبادرة الس�الم 
العربي�ة، والت�ي تن�ص ع�ىل ع�دم تطبي�ع 
العالق�ات  م�ع إرسائيل، قب�ل أن يت�م إيجاد 
ح�ل نهائي للقضية الفلس�طينية، كما  تؤكد 
الفصائل الفلسطينية أن عمليات “التطبيع” 
القائم�ة، تمثل   “طعنة” يف خارصة الش�عب 

الذي يعاني ويالت االحتالل . 

المراقب العراقي/ متابعة...
هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء االتفاقيات مع  إرسائيل، يف حال 

إقدامها عىل ضم غور األردن. 
وق�ال عباس خالل كلمت�ه يف افتت�اح أول مؤتمر دويل تنظم�ه هيئة  مكافحة 
الفس�اد يف مدينة رام الله: »بالنس�بة للصهاينة نحن قلناه�ا  ونقول: »إذا قرر 
الكي�ان أن يضم األغوار والبحر املي�ت، فأنا أقول  وأتحمل املس�ؤولية لوحدي: 

يجب أننلغي كل االتفاقيات بيننا  وبينهم«  . 
وكان رئي�س حكومة تس�يري األعم�ال اإلرسائيلية بنيامن نتنياه�و قال،  يوم 

األحد املايض، إنه »يريد اعراًفا أمريكًيا بسيادة إرسائيل عىل  غور األردن .» 
وبش�أن االنتخابات، ق�ال الرئيس الفلس�طيني إن »كل الفصائ�ل وافقت  عىل 

إجراء االنتخابات، وإننا ذاهبون
وأك�د أن�ه »لن نقب�ل أن ينتخب أهل الق�دس يف غري القدس«، مش�ددا  عىل أنه 
دون القدس الرشقية عاصمة لدولة فلسطن املستقلة ال  توجد دولة وال توجد 

عاصمة . 
أن  الفلس�طيني  الرئي�س  وتاب�ع 
»موض�وع محارب�ة الفس�اد هو 
موض�وع  هام ج�دا لنا، وخطري 
جدا، ونح�ن قررن�ا أن نحاربه 
باعتب�اره آف�ة  تصيب ش�عوب 
أن  ونري�د  كله�ا،  األرض 

نستأصله من هذا البلد«. 
ال�دول  إىل  الش�كر  ووج�ه 
األوروبية عىل موافقها ودورها 
ح�ل  رأيه�ا  يف  وع�ىل 

الدولتن . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د رئيس مجلس الش�ورى اإلس�المي عي 
الريجاني�ان اي�ران ل�م  تتوق�ف ع�ن التطور 
واالنت�اج ويف جميع املج�االت ومنها االعمار 
 واملياه والكهرباء والغاز والطرق رغم الحظر 

الجائر املفروض  عليها . 
واضاف الريجاني اليوم الثالثاء خالل مراسم 
افتت�اح 55 مرشوع�ا  للمي�اه يف محافظ�ة 
كرمانش�اه ان »الش�عب االيران�ي ويف ظ�ل 

الظ�روف  الصعب�ة الت�ي يم�ر بها اس�تطاع 
وبمقاومت�ه التغلب ع�ىل الحظ�ر  املفروض 

عليه«  . 
واعت�ر الريجانيأن »الس�بيل الوحيد للتغلب 
ع�ىل مش�اكل الب�الد ه�و  الوف�اق والوحدة 
والت�آزر وق�ال إن الي�أس والس�لبية عامالن 
مخرب�ان  وان الش�عب املنت�رص ه�و ال�ذي 
يك�ون يدا واح�دة يف مواجهة املش�اكل  الذي 
يتعرض لها«  .  واكد ان الجمهورية االسالمية 

وبرغم الحظر الظالم والضغوط  االقتصادية 
املفروض�ة عليه�ا اال انها مس�تمرة بالتقدم 

والرقي  والحيوية . 
وق�ال ان الحظ�ر ام�ر واقعي تمر ب�ه البالد 
ولكن اي�ران لم تتوقف عن  التط�ور واالنتاج 
ويف جمي�ع املج�االت ومنه�ا االعم�ار واملياه 
 والكهرباء والغاز والطرق، مش�ريا اىل افتتاح 
55 مرشوع�ا للمياه  يف امل�دن والقرى التابعة 

ملحافظة كرمانشاه . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أصدرت محكمة جزائرية، حكماً بالس�جن ملدة 15 
عاماً، ضد رئيس  الحكومة الس�ابق أحمد أويحيى، 
وحكماً آخر ضد وزير الصناعة  السابق عبد السالم 
بوش�وارب .  وقالت قناة )النهار( الجزائرية، يف خر 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي«  إن »قايض الجلس�ة يف 
محكمة »س�يدي امحم�د« حكم ع�ىل الوزير األول 
  )رئيس الحكومة( أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 

عاماً«  .  وقالت القناة الجزائرية إن »قايض الجلس�ة 
ب�ذات املحكمة، أصدر  حكماً بالس�جن 20 عاماً، يف 
حق وزير الصناعة األس�بق عبد السالم  بوشوارب، 

إضافة إىل تغريمه مبلغ ب� 2 مليون دينار«  . 
وتش�هد الجزائ�ر، أزم�ة سياس�ية، حيث تس�تمر 
االحتجاج�ات املطالب�ة  برحيل جمي�ع رموز نظام 
الرئيس الس�ابق عبد العزي�ز بوتفليقة، الذي  تنحى 

يف نيسان املايض . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�ّرت ابن�ة الزعی�م النيج�ريي 
الشیخ إبراهيم يعقوب الزكزاكي 
عن  قلقه�ا تجاه الوضع الصحي 
خل�ف  الش�يخ  ب�ه  يم�ّر  ال�ذي 
الحکوم�ة  قائل�ة  إن  القضب�ان 
النیجیری�ة أغلقت جميع الطرق 

القانونية إلطالق رساح  الشيخ . 
وأش�ارت ابن�ة الش�يخ إبراهيم 
زکزاک�ي”  “س�هيال  الزکزاک�ي 
إل�ی ذل�ك  يف کلمة له�ا وتابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« ان�ه »وبعد 
م�رور العام  الرابع ع�ي جريمة 
زاري�ا واملطالب�ة بإط�الق رساح 

الشيخ زکزاکي”  
وقال�ت »إن الجي�ش النیج�ريی 

كان�ون  يف  أي  س�نوات   4 قب�ل 
االول  العام 2015 للميالد، هاجم 
حس�ينية “بقیة الله” ثم مسکن 

الشیخ  زکزاکي يف مدینة زاريا«  . 
وأوضحت أن »الجيش النیجريي 
قت�ل يف هذا الهجوم أکثر من ألف 
 شخص بطرق بشعة منهم 297 
امرأة منه�ن 23 حوامل ، و548 

 رجالً من بینهم 193 طفالً«  . 
وأضاف�ت أن »الجیش النیجیري 
قام بجرائم بش�عة أخ�ری منها 
ح�رق  ع�دد م�ن الش�یعة وه�م 
أحی�اء وقت�ل األطف�ال الرض�ع 
ودفن القتلی فی  مقابر جماعیة 

وتدمیر جمیع العمارات«. 
أن  زکزاک�ی  س�هیال  وأردف�ت 

»الجیش ب�ّرر آنذاك جریمته بأن 
الش�یعة  کانوا یریدون قتل قائد 
الجی�ش وفیما بعد تبین أن األمر 
ک�ذب من  أساس�ه وإن ذلك کان 
ذریعة إلیقاف الحرکة اإلسالمیة 

فی النیجیریا«  . 
كم�ا أن »الوض�ع الصحي ألمها 
وأبیه�ا يف الس�جن یس�وء یوم�اً 
بع�د ی�وم  حی�ث الش�یخ أصیب 
بجلطات قلبیة لع�دة مرات وإن 
زوجته فق�دت  القدرة علی امليش 

علی أقدامها«  . 
وأش�ارت س�هيال زكزاكي اىل أن 
»املحكمة العليا أصدرت يف كانون 
باالف�راج  حكم�ًا   2016  األول 
الزكزاك�ي  الش�يخ  ع�ن  ف�وراً 

الحكوم�ة  أن  رشوط،  اال  دون 
النيجريية عارضت هذا الحكم«  .  
الضغ�وط  »بع�د  أن�ه  وتابع�ت 
وافقت الحكومة عىل نقل الشيخ 
إىل الهند  للعالج، ولكن املسؤولن 
واآلن  األم�ر،  عرقل�وا  األمني�ن 
يميض ع�ىل  عودته م�ن الهند 4 
أش�هر، لم يتلق الع�الج خاللها، 
وت�م نقل�ه اىل  الس�جن املركزي 
بوالي�ة “كادون�ا” وه�و س�جن 
مؤك�دة  رضورة  الصي�ت،  يسء 
ممارس�ة املزي�د م�ن الضغ�وط 
عىل الحكومة النيجريية من  أجل 
اإلفراج عن الشيخ زكزاكي دون 
قي�د أو رشط وإنه�اء هذا الظلم 

 غري اإلنساني«. 

الرئيس الفلسطيني يهدد إسرائيل 
بإلغاء جميع االتفاقيات

مجلس الشورى اإليراني: طهران لم تتوقف عن التطور 
واإلنتاج  رغم الحظر  

ابنة الزكزاكي تؤكد أن الحكومة النيجيرية أغلقت الطرق 
القانونية  إلطالق سراح والدها

محكمة جزائرية تحكم بالسجن 15 عامًا ألحد إركان
 نظام بوتفليقة

،،
تأكيدا على تسارع عمليات »التطبيع« بين البحرين وإسرائيل،  كشف النقاب عن 

زيارة الحاخام اإلسرائيلي األكبر سابقا شلومو  عمار، إلى البحرين بتنسيق رسمي من 
قبل جهات سياسية  إسرائيلية وأمريكية، والتقى خاللها ملك البحرين حمد بن عيسى . 
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يعيش عاملنا الي�وم وبالتحديد منطقتنا العربي�ة، حراكا يكاد ال 
يس�تقر.. فبني  حروب وتح�ركات مريبة تديره�ا مخابرات دول 
مجاورة، وقد بانت الحقيقة  بعد التسلس�ل الذي أرش الخلل، فال 
يمكن تربئة الدول التي تنصب العداء  للدول املس�تهدفة، من هذا 

الربنامج املريب واملثري للدهشة .. 
س�احة التحرير هي املكان الوحيد والكبري يف العاصمة، كما أنها 
تقع  وس�ط بغداد، وهي س�وق كبري، يتوس�طها نص�ب الحرية 
برمزيته، وتفصل  بينه�ا وبني املنطقة الخرضاء حيث أهم مقار 
الحكومة والسفارات بضعة  مئات من األمتار، ويمكن وبسهولة 

دخولها إذا لم تكن هنالك قوة تحميها . 
صحي�ح أن التظاهرات جعلت الحكوم�ة تعيد النظر يف القوانني، 

وبمراجعة  حقيقية، رغم آنها ليست باملستوى املطلوب .. 
م�ن الصحيح أيضا القول ب�أن الحكومة الحالية ال تتحمل أعباء 
وتراكم�ات  املايض.. لك�ن واقع الي�وم يقول أن هنال�ك تقصريا 
متسلس�ال، وج�اء اليوم  ال�ذي يج�ب أن ينتهي به، وه�ذا راجع 
للكتل الكبرية التي ش�كلت الحكومة  الحالية، ألنها لو استجابت 
للمطال�ب بش�كل حقيق�ي، فربما ألصب�ح من َش�كَل  الحكومة 
»خارج التغطية« وخاصة عند محاس�بة الفاس�دين واسرتجاع 

 األموال املهربة . 
الظاهر العام يق�ول أن التظاهرات محقة، ويجب عىل الحكومة 
تنفي�ذ  املطال�ب وفق ج�دول زمني محدد، وبش�كل يش�مل كل 
املفاصل بدءاً  بمحاس�بة الفاسدين من الحيتان، وانتهاًء بتوزيع 
الثروة ثم تنش�يط القطاع  الصناعي والزراعي ودعمهما، وتوفري 
فرص العمل والغ�اء املحاصصة،  وانهاء تواجد القوى الخارجية 
أوال، ومنعها من جعل العراق س�احة  رصاع، وبناء عالقات جيدة 

مع دول الجوار .. 
ما س�بق ال يمنعنا من النظر للجانب املظلم الذي يبعث التساؤل 
والغراب�ة..  ع�ن تواجد عنارص ل�م نألفها من قب�ل، وهو عبارة 
عن عصابات س�لب  ونه�ب وحرق، طال املؤسس�ات الحكومية، 
وصل لألمالك الخاصة، وإال  ماذا نس�مي حرق املحالت يف ش�ارع 
الرش�يد؟ وماذا ع�ن تواجد ه�ذه  املجاميع قرب البن�ك املركزي، 
متحين�ني الف�رص لرسقة ما َخ�فَّ وزنُه  وغال ثمن�ُه؟ وماذا عن 

تخريب كامرات املراقبة الخاصة والعامة؟ ! 
ْت مقاطع فيدي�و فيها كثري م�ن التج�اوزات والترصفات  َ

ُن��رِ
الخارج�ة ع�ن  القان�ون او الُع�رف او ال�ذوق الع�ام . مما جعل 
س�احة التظاه�ر توحي وكأنها  عب�ارة عن أش�خاص، ال يمكن 
االعتماد عليهم يف إدارة أبس�ط ملف بع�د  التغيري، ويمكن نعتهم 
بعب�ارات ال يمكن النطق بها، لفداحة األعمال التي  يقومون بها، 
فالدولة تحتاج لرجال قادرين عىل أداء املهام وتويل  املس�ؤوليات، 
وخصوص�ا املل�ف األمني الذي يش�مل الدف�اع والداخلية  واألمن 
الوطن�ي واملخاب�رات، فكي�ف نعتم�د ع�ىل م�ن يح�رق الدوائر 

 واملمتلكات العامة يف تلك االجهزة !  
م�ن االكيد أنن�ا ال يمكننا الوثوق بالجان�ب األمريكي، الذي يدير 
جزءا م�ن  التظاهرة، وهو باألمس صنع داعش وأدخلها للعراق، 
وخ�رب وح�رق  ودم�ر البن�ى التحتي�ة، وعم�ل لبن�اء جيل من 
اإلرهابي�ني بال وط�ن، مأجوري�ن  ال يهمهم س�وى التدمري لقاء 
أم�وال، وه�ؤالء ليس له�م وطن حتى ل�و كانوا  عراقي�ني، لعدم 

امتالكهم شعور باملواطنة .  
املرجعية كانت وال زالت السند األهم للمتظاهرين، وأكدت يف أكثر 
م�ن  خطب�ة رضورة تلبية املطال�ب الحقة، الت�ي تضمن العيش 
الكري�م دون تمايز  طبق�ي أو عرقي أو ديني، وق�د أدلت بدلوها 
خاص�ة يف الخطبت�ني  االخريتني، مؤكدة ضمان س�المتهم وعدم 
استعمال الرصاص الحي  وغريه، من االعتقال القرسي والخطف 

وإسكات صوت الحق .. 
فهل يلتزم املتظاهرون بتوجيهات املرجعية ام يسبقهم اصحاب 

 االجندات؟ ! 
وه�ل تس�تجيب الحكومة للمطال�ب الحق�ة للمتظاهرين وكما 
وصفتها  املرجعية بخارطة طريقها كما وردت بالخطبة، وتقطع 

الطريق عىل  أمريكا وغريها من أصحاب األجندات الخبيثة؟

التظاهرات بين
 السلمية والتخريب

رحيم الخالدي

بقلم/ إيهاب شوقي
ول�م يتطل�ب االم�ر لخ�روج التوجه�ات 
االمريكية الجديدة اىل النور سوى أقل  من 
ست س�نوات فصلت بني اعالن التوجهات 
الجدي�دة وم�ا ع�رف أمريكي�ا  ب�«الربيع 

العربي .» 
وبالعودة لتقارير ع�ام 2004، فقد قالت 
الصحاف�ة وقتها رصدا للزي�ارة،  انه ليس 
من الس�هل معرف�ة رأي اإلدارة األمريكية 
بشأن بقاء الرئيس  التونيس زين العابدين 
بن عيل يف الس�لطة بعد عام 2004، وليس 
م�ن  الس�هل أيض�ا معرف�ة رأيه�ا ح�ول 
الرئي�س عب�د العزي�ز بوتفليق�ة ورغبته 
يف  الف�وز بف�رتة رئاس�ية ثاني�ة، غري أنه 
من الس�هولة بم�كان معرف�ة التوجهات 
 االقتصادية الجديدة للواليات املتحدة التي 
ال تتناس�ب مع أفكار القيادات  السياسية 

التقليدية . 
وقال�ت الصحاف�ة نص�ا »معنى ه�ذا أن 
الراغب�ني يف البقاء حكاما من دون  منازع 
عىل طريقة السنوات الثالثني املاضية، قد 
يك�ون من املستحس�ن  لهم أن ينس�حبوا 
املتح�دة  الوالي�ات  ألن  ال  ضجي�ج،  دون 
حريصة ع�ىل  الديموقراطي�ة يف املنطقة، 
بل ألن اهتمامها بمستقبل أبنائها تعطله 

 العقليات املتكلّ�سة .» 
ولي�ام  أن  مالحظ�ة  فق�ط  تج�در  هن�ا 
برين�ز ه�و رئي�س مؤسس�ة كارنيغ�ي 
للس�الم  ال�دويل، وم�ن املعل�وم دور ه�ذا 
املرك�ز يف التدخ�ل يف الح�راكات العربية. 
 ولدى برنام�ج كارنيغي لل�ق األوس�ط 
بمكاتب�ه يف كل م�ن واش�نطن  وب�ريوت 
س�جل حافل من املش�اريع التي تش�ارك 
بش�كل مبارش األصوات  املحلية لدراس�ة 
والجيوسياس�ية  االقتصادي�ة  القضاي�ا  
واالسرتاتيجية  األساسية يف العالم العربي، 

وفقا للموقع الرسمي لكارنيغي . 
بالطب�ع ل�م تتغ�ري التوجهات كث�ريا منذ 
2004 حتى االن، رغ�م التطورات  الكبرية 
الت�ي حدث�ت والتوازن�ات الجدي�دة التي 
ط�رأت، ولكن بقي�ت املش�كلة  االمريكية 
املتعلق�ة باملؤسس�ات الك�ربى التي تريد 

االستثمار . 
والي�وم ن�رى بع�ض التقاري�ر االمريكية 
يف 2019 تتح�دث ع�ن كالم مش�ابه،  ب�ل 

ومتطابق . 
فعن�د توصي�ف االوض�اع يف الجزائ�ر او 
املغرب العربي عموما، نرى كالما  مطابقا 
ل�ذات توجه�ات وليام برينز منذ خمس�ة 
ع� عاما، ونرى معه�ا  موجة )ربيعية( 

جديدة تبدأ من الجزائر هذه املرة . 

فعىل موق�ع معهد واش�نطن ويف مقاالت 
حديث�ة، يمكننا تناول بع�ض  املقتطفات 
لتك�ون محال للش�اهد ال�ذي نورده : ففي 
اح�د املق�االت ت�رد فق�رة  تق�ول: »إذا لم 
تتوص�ل الجزائر إىل توافق س�يايس حول 
املرحل�ة املقبل�ة،  ويف حال بل�غ الغموض 
السيايس نقطة التصعيد عىل ضوء األزمة 
 االقتصادي�ة املحدقة بالب�الد، من املمكن 
أن يصبح قطاع النف�ط والغاز –  الحيوي 
بالنس�بة لالتح�اد األوروب�ي – معرًض�ا 
للخطر. ومتى انعدم  االستقرار يف الجزائر، 
أصبح�ت البالد هدًف�ا للكثري م�ن القوى 
الدولي�ة ذات  املصال�ح املتضارب�ة والت�ي 
تتضارب م�ع  مصالح االتح�اد األوروبي 
 والوالي�ات املتح�دة األمريكية.  فروس�يا 
س�وف ترى يف ذلك فرصًة لتعزيز  نفوذها 
يف ش�مال أفريقي�ا بم�ا قد يش�كل خطرًا 
عىل مصال�ح الوالي�ات  املتح�دة واالتحاد 
تق�دم  فس�وف  الص�ني  أم�ا  األوروب�ي، 
املس�اعدة املالية  للجزائ�ر بطريقة كفيلة 
بتعري�ض املصال�ح االقتصادي�ة للق�وى 

األخرى  للخطر .» 
ويف مقال آخر، نجد فقرة تقول: »ويف حني 
أن التغي�ري الس�يايس صعب  ومش�حون، 
ف�إن للبلدان املج�اورة للجزائر يف املنطقة 
أس�باًبا تدعوه�ا إىل  التفاؤل الح�ذر. وإذا 

تمكن�ت الجزائر من الحص�ول عىل حكم 
ديمقراطي،  فس�يكون من املفي�د جًدا أن 
تعيد البالد فتح حدودها أمام املستثمرين 
 اإلقليمي�ني والعاملي�ني ع�ىل ح�د س�واء. 
منفع�ة  ذات  س�تكون  كه�ذه  فخط�وة 
 متبادلة لكل من اقتصاد الجزائر واملغرب، 
املغربي�ة  فرص�ة  ال��كات  وس�تنتهز 
املشاركة يف الس�وق املربح الذي يضم 40 
مليون مستهلك  متعطش. هذا ويمكن أن 
تق�وم ال�اكات االقتصادي�ة، التي كانت 
ذات ي�وم  الجان�ب األخ�ري م�ن العالقات 
املغربية الجزائرية الودية، بتمهيد الطريق 
 ملزيد من التبادل االجتماعي والتعاون بني 

الشعبني .» 
وال يخف�ى عىل الق�ارئ ان ه�ذه املقاالت 
يف معهد واش�نطن، ه�ي بمثابة  توصيات 
أمري�كا  يف  الق�رار  ملتخ�ذي  وإغ�راءات 
وأوروبا، حيث املستهدف  هو فتح الطريق 
لالس�تثمارات االمريكية وازال�ة الحواجز 
ايا كان مس�ماها،  س�واء كانت انظمة او 
جيوشاً او حركات او حتى قوى اجتماعية 

رافضة  للهيمنة . 
ولعل االولوية العسكرية االمريكية، وكما 
قالت التحليالت من فرتة كبرية  وصدقتها 
املمارس�ات، تتج�ه ص�وب آس�يا، ولكن 
املنطق�ة ي�راد لها موط�ئ  ق�دم امريكي 

يعمل كوكيل للمصالح، وهذا الوكيل ايضا 
يمكن ان يكون  انظمة او حركات او حتى 
ق�وى اجتماعي�ة مرحب�ة بالهيمنة تحت 
ش�عار  التغريب او الحداثة او الحريات او 

)الديمقراطية الليربالية(  . 
العس�كرية  االس�رتاتيجية  والتوجه�ات 
اع�رتف بها مؤخرا، وزير الدفاع  األمريكي 
م�ارك إس�رب، وال�ذي أعل�ن أن أولويت�ه 
الجدي�دة تكم�ن يف زيادة  تواج�د الواليات 
املتحدة العسكري يف منطقة آسيا واملحيط 
اله�ادئ بغي�ة  رفع قدرات واش�نطن عىل 

التنافس مع روسيا والصني . 
واضاف إس�رب أثناء أعم�ال منتدى ريغان 
للدف�اع الوطن�ي يف كاليفورني�ا،  ردا عىل 
س�ؤال ع�ن خف�ض الوج�ود العس�كري 
األمريك�ي يف أفغانس�تان، أن�ه  يتطلع إىل 
إع�ادة انتش�ار الق�وات األمريكية خارج 
الوالي�ات املتح�دة لنق�ل  مزي�د منه�ا إىل 
قي�ادة منطقة املحيطني الهندي والهادئ، 
ال س�يما من  أفغانس�تان، مرصح�ا بأن: 
»هذا هو املرسح األولوي بالنس�بة يل، وال 
 أنظ�ر إىل أفغانس�تان فقط ب�ل إىل جميع 
األماك�ن الت�ي بإمكان�ي س�حب القوات 
 منه�ا إلعادته�ا إىل الوط�ن أو للتناف�س 
م�ع الصينيني ولطمأن�ة حلفائنا  وإجراء 
مناورات وتدريبات«، حس�بما نقلت عنه 

وكالة »بلومربغ .» 
وهو ما يعني ببس�اطة ان امريكا لم تعد 
بحاجة لجيوش وقوات اال السباب  محددة 
ودقيق�ة، تتلخ�ص يف ابتزاز واس�تجالب 
نفق�ات توف�ر م�ن ميزاني�ة  البنتاغون، 
وحراس�ة ل�وكالء امري�كا م�ن انظمة او 

ميليشيات، ومصالح  تجارية ونفطية . 
بينما الوجود الرئييس س�يكون يف مناطق 
التهديد االسرتاتيجي الرئيسية  يف أوراسيا، 
ملن�ع التق�ارب ب�ني رشق آس�يا واوروب�ا 
وطرد امري�كا، وذلك  عرب ق�وات امريكية 

من جهة، وعرب الناتو من جهة اخرى . 
ام�ا املنطق�ة فمرتوك�ة لل�وكالء والفتن 
ولحصاد ما تم زرعه وغرسه من  مفاهيم 
واف�كار وتش�ويه للقوى الحي�ة، ولجني 

ثمار الخلط والتشويه وحرف  املسارات . 
ان م�ا تمر ب�ه املنطقة هو غي�وم كثيفة 
ولكنه�ا بال امطار س�واء كانت  ملواجهات 
عس�كرية او تس�ويات، هي مجرد غيوم 
لتغطية االنس�حاب  االمريك�ي، وملحاولة 
تهدي�د الق�وى الحي�ة بعدم االق�دام عىل 

املواجهة . 
ولكن ه�ذه الغيوم ترهب فقط املتخاذلني 
االح�رار  واملقاوم�ون  ام�ا  واملرتبك�ني، 
فيعلم�ون دوره�م وتكليفه�م ويعلمون 

حرصا انها غيوم بال  امطار . 

التهديدات األميركية غيوم بال أمطار
رغم أن النظر إلى المستقبل دوما هو النصيحة الهامة واألنجح للبناء، إال  أن العودة قليال للوراء إلمعان 

النظر، هي االخرى مفيدة لدراسة االوضاع  وخطوة مكملة ورئيسية لبناء المستقبل. ومن هنا تكمن 
ضرورة دراسة  التأريخ، ليس للتوقف عنده ولكن لالستعانة بدروسه في البناء والمضي  قدما بخطى راسخة . 

في عام 2004، قام وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية االمريكي )وقتها(  بزيارة للمغرب، وقالت التقارير 
في ذلك الحين إن زيارة بيرنز إلى  المنطقة ال تدخل إال في إطار تأكيد التوجهات األمريكية الجديدة، وهي 

 بالدرجة األولى التعامل مع المؤسسات ال األشخاص، وإيجاد فضاء  مغاربي يخدم المصالح االقتصادية 
األمريكية . 

بقلم/ عادل الجبوري
كان املش�هد، صب�اح ي�وم الخميس 
امل�ايض، الخام�س من ش�هر كانون 
 االول- ديس�مرب الج�اري، يف س�احة 
التحرير وس�ط العاصمة بغداد، الفتا 
 ومتمي�زا وربم�ا كان مختلفا اىل حد 

كبري عما سبقه من مشاهد   . 
ففي س�اعات الصب�اح االوىل من ذلك 
الي�وم، أطلقت الحش�ود الجماهريية 
 الغف�رية الت�ي غص�ت به�ا س�احة 
به�ا،  املحيط�ة  واملناط�ق  التحري�ر 
رس�الة  بليغ�ة وقوي�ة انط�وت عىل 
وأوص�دت  عميق�ة،  ومع�اٍن  دالالت 
األبواب بالكام�ل  أمام كل املخططات 
واألجندات التخريبية والتدمريية التي 
أرادت اغراق  الع�راق يف دوامة العنف 

والفوىض واالقتتال الداخيل . 
وكما يرى كثريون، عربت التظاهرات 
الس�لمية الحاش�دة عن عمق ارتباط 
الديني�ة املتمثلة   املالي�ني باملرجعي�ة 
ع�يل  الس�يد  العظم�ى  الل�ه  بآي�ة 
 السيس�تاني، وااللت�زام بتوصياته�ا 
وتوجيهاتها، التي تمحورت بالدرجة 
 األس�اس ع�ىل س�لمية التظاه�رات 
املطالبة باالصالحات، واملحافظة عىل 
العامة والخاص�ة، ومنع   املمتل�كات 

التدخالت الخارجية يف شؤون البالد . 
ان حش�ود الخميس املليونية كرست 
ورسخت صورة التظاهرات السلمية 
 الت�ي رس�مها العراقي�ون بغالبيتهم 
املطلق�ة، واثبت�ت ان مظاه�ر العنف 
 والف�وىض واالعت�داءات والتجاوزات 
عىل املمتلكات العامة والخاصة، هي 
 سلوكيات وممارس�ات دخيلة قامت 
به�ا مجاميع مخربة ومندس�ة تقف 

 وراءها جهات ال تريد لهذا البلد خريا . 
وال شك ان هذه دالالت مهمة وعميقة 
التظاهرات الس�لمية  انطوت عليه�ا 
س�احة  ش�هدتها  الت�ي   الحاش�دة 
التحرير، ال س�يما وان مختلف فئات 
ورشائ�ح  املجتم�ع العراقي ش�اركت 
فيه�ا، يف نف�س الوق�ت ج�اءت تل�ك 
االم�ور  التظاه�رات بع�د  اس�تتباب 
ذي  محافظت�ي  اىل  اله�دوء  وع�ودة 
ق�ار والنج�ف بعد فرتة  م�ن الفوىض 

واالضطراب . 
وترتس�خ وتتأكد تلك الدالالت، حينما 
تمث�ل  الت�ي  العش�ائر،  ان  نع�رف 
ركيزة  اساس�ية ومهم�ة يف املنظومة 
االجتماعي�ة للش�عب العراق�ي، كان 
لها  حضور فعال يف س�احة التحرير، 
س�بقه دورها املحوري والحاس�م يف 
 وضع ح�د ملظاهر العن�ف والفوىض 
وانتهاك النظ�ام والقانون يف ذي قار 
 والنج�ف، ولم تأت من فراغ إش�ادات 
املرجعية الدينية بالعش�ائر يف خطبة 
 ص�الة الجمعة االخرية ع�رب الصحن 

الحسيني ال�يف . 
فموج�ة أح�داث العن�ف والتخري�ب 
والتدم�ري الت�ي ش�هدتها محافظت�ا 
النجف  األرشف وذي قار ومحافظات 
أخرى خ�الل اآلونة األخ�رية، لم يكن 
ممكنا  النظر اليها وكأنها ممارسات 
تنس�جم م�ع  وس�لوكيات عفوي�ة، 
النظ�ام،  القان�ون،  وضواب�ط  اط�ر 
والقيم الدينية واالجتماعية املتعارف 
عليها، ب�ل ان ما  حصل من اعتداءات 
وتج�اوزات فاضح�ة، ال يم�ت بصلة 
اىل الص�ورة  امل�قة التي وصفت بها 
املرجعية الدينية الحركة االحتجاجية 

 االصالحي�ة، ذات املطال�ب امل�وعة 
والواقعية واملنطقية . 

راح وجهاء وش�يوخ وابناء العشائر 
يترصفون بحكمة وعقالنية، الحتواء 
واملخرب�ني  املندس�ني   االزم�ة وف�رز 
وتمييزهم عن املتظاهرين السلميني، 
 وتوف�ري الحماي�ة ملؤسس�ات الدولة 

واملمتل�كات العام�ة والخاص�ة، من 
خالل  التعاون والتنسيق مع االجهزة 

االمنية والعسكرية . 
وال ش�ك أنه يف كل املراح�ل التاريخية 
وعن�د كل املنعطف�ات الخطرية، كان 
 أبناء العش�ائر حارضي�ن بقوة، بدءا 
من مواجه�ة االس�تعمار الربيطاني 

قب�ل  اكث�ر م�ن مائ�ة ع�ام، م�رورا 
بأحداث ووقائع كث�رية، برز البعض 
مواجه�ة  يف  وجلًي�ا  منه�ا  واضًح�ا 
نظ�ام حزب البع�ث الس�ابق، وفيما 
بعد مواجهة  الجماعات والتنظيمات 
املتمثل�ة  التكفريي�ة  االرهابي�ة 

بتنظيمي القاعدة  وداعش . 

املرجعي�ة،  والي�وم ف�إن توجيه�ات 
وموق�ف العش�ائر وح�رص عم�وم 
الفتن�ة،  ب�درء  كفيل�ة   العراقي�ني، 
وايص�ال الب�الد اىل بر االم�ان وحفظ 
االنف�س  واالرواح وصيان�ة الحرمات 
الوق�ت ينبغ�ي  واملقدس�ات. يف ذات 
للقوى  والكيانات السياسية املتصدية 
لزم�ام االم�ور يف كل املفاص�ل، بع�د 
للمرجعي�ة  املتتابع�ة   التوجيه�ات 
ان  الس�لمي،  الجماه�ريي  والح�راك 
تكون  اكث�ر جدية وحرصا وش�عورا 
باملس�ؤولية وتغادر منطق التسويف 
 والتعوي�ق، فل�م يع�د هن�اك خي�ار 
س�وى االنص�ات لألص�وات الداعي�ة 
املطال�ب  وتحقي�ق  اىل  االصالح�ات، 
الس�لمية امل�وعة، ولتدق املس�مار 
االخ�ري  يف نع�ش املخط�ط التخريبي 
الخارج�ي ض�د الب�الد، ال�ذي أصبح 
»الجوكر«،  يع�د العنوان االكثر تداواًل 
وارتباًطا ب�ه، والذي انعكس بوضوح 
م�ن خالل  أح�داث العن�ف والتخريب 
والتدم�ري الت�ي رافق�ت التظاه�رات 
السلمية، يف  اطار املحاوالت واملساعي 
اهدافه�ا  ع�ن  لحرفه�ا  املحموم�ة 
الحقيقي�ة،  وافراغها م�ن مضمونها 

الصحيح . 
املصطل�ح  ذل�ك  اختي�ار  ول�م يك�ن 
م�ن قب�ل املخطط�ني واملراهنني عىل 
الدم�اء  وس�فك  العن�ف  والف�وىض 
وازه�اق االرواح، اعتباطي�ا، ب�ل انه 
كان مدروس�ا  بدقة، واري�د من وراء 
اس�تخدامه اط�الق رس�ائل معين�ة، 
وتس�ويق  وترس�يخ  انطباع�ات، 

ايحاءات . 
وقد يتب�دد اللبس وي�زول الغموض، 

ح�ول مصطلح الجوك�ر ومضمونه، 
املصط�ح  ذل�ك  ان  نع�رف   حينم�ا 
مس�توحى م�ن عم�ل فني م�ن قبل 
صناع�ة  الس�ينما االمريكي�ة، يروج 
لثقاف�ة القت�ل والرسقة واس�تباحة 
القانون، كما هو  دأب مختلف املراكز 
الفنية والثقافية والفكرية االمريكية 
التي تعكس  بطريقة او بأخرى النهج 

العدائي االمريكي . 
وال شك ان ثمة قضية خطرية للغاية، 
ملن يدق�ق ويتأمل يف مجريات  االمور، 
فحينم�ا نج�د ان النم�وذج االمريكي 
الس�لبي والس�يئ يتحرك عىل  االرض 
مستعريا كل السلوكيات واملمارسات 
وغ�ري  القانوني�ة  االخالقي�ة  غ�ري 
م�ن الس�ينما االمريكية، ليس�قطها 
ع�ىل الواق�ع الس�يايس  واالجتماعي 
العراقي، فمن الطبيعي جدا ان تتوجه 
اصاب�ع االته�ام اىل  الوالي�ات املتحدة 
وحلفائها وأتباعها وادواتها، ال سيما 
وأن كل ما نسب  اىل جماعات الجوكر 
م�ن جرائم ال يلتقي بتاتا مع املطالب 
االحتجاجي�ة  امل�وع�ة  للحرك�ة 
االصالحية، وال يمكن ان ينس�جم مع 
القيم االجتماعي�ة  والدينية، ومجمل 
املنظومة الثقافية للش�عب العراقي، 
ناهي�ك ع�ن ك�ون تل�ك  الس�لوكيات 
واملمارس�ات ألحقت الكثري من االذى 
والرضر املادي  واملعن�وي، وكادت ان 
تدف�ع الجمي�ع اىل أتون فتن�ة كبرية، 
لوال حكم�ة  املرجعية الدينية، ووقفة 
قط�ع  وبالت�ايل  امل�ف�ة،  العش�ائر 
الطري�ق عىل  جماع�ات الجوكر ومن 
يق�ف وراءه�ا ويدعمها ويس�اندها 

ويخطط لها . 

العشائر العراقية ومؤامرة »الجوكر »  



الشرطة يمنع هادي من االلتحاق باألولمبي 
يوم الخميس الماضي كان يوما محزنا ويؤكد إضافة فياض للقائمة

لجماهيرنا الكروية المتعطشة لألفراح 
 واإلنتصارات والظفر بالبطوالت 

المفقودة منذ زمن لكرتنا، اضافة إلى 
تضميد  جراحها، ولكن في ذات الوقت 

ال نريد ان نحمل شبابنا اكثر من طاقتهم 
وال  نحملهم اخطاء غيرهم، لن نحملهم 
عجرفة وفساد وجهل االتحاد وما فعله 

ضد  الالعبين المغتربين وبمبررات واهية 
ال تمت للواقع بأي صحة، هناك مجموعة 

 من االخطاء أتت عن طريق بعض األنانية 
واالخطاء الفنية الساذجة واللعب  حسب 

الطريقة القديمة اال وهو اللعب الطويل 
ولكن برغم هذه الظروف اال ان  شبابنا 
لعبوا بروح قتالية عالية، ما نريد قوله 

اننا خسرنا بطولة كنا نحلم ان  تدخل في 
خزائننا منذ زمن بعيد ولكن نحمد اهلل 

اننا كسبنا مجموعة من الالعبين  اصحاب 
المهارات هذه هي كرة القدم فوز 

وخسارة وكلنا مع اسود الرافدين . 
ما نريد قوله أن القادم اهم واصعب والعواطف ال يمكن 
ان تبن�ي فريق�ا او منتخب�ا  يس�تطيع مقارع�ة الفرق 
الكربى، انن�ا نحتاج اعداد دراس�ات علمية والتخطيط 
الج�اد  هو الطري�ق لبناء فريق قادر عىل املنافس�ة وان 
نس�تفيد م�ن اخطائن�ا وان نعال�ج  الثغ�رات التي هي 
وجود بعض الالعبني واستدعاء اخرين يمكن ان يغلقوا 
ه�ذه  االخط�اء، امامنا تصفيات مهم�ة ونحتاج فرحة 
التأهل إىل كأس العالم وهي مهمة  صعبة ولكن ليس�ت 
مس�تحيلة، لألمان�ة كتيب�ة امل�درب كاتانيت�ش ابدعت 
خالل  التصفيات املزدوج�ة لكأس العالم ونالت اعجاب 
جمي�ع املتابع�ني والنقاد خ�الل  بطول�ة كأس الخليج 
حيث استطاع املنتخب من هزيمة منتخب البلد املظيف 
 ومنظ�م البطول�ة الفريق القط�ري والجمي�ع يعلم ان 
اغلب العبيهم مجنسني ومن  اكثر من بلد ونستطيع ان 

نطلق عليهم منتخب متعدد الجنسيات . 
وبرغم ذلك هزمناهم يف عقر دارهم وكذلك استطعنا ان 
نتغلب عىل منتخب  االمارات صاح�ب اإلمكانات املادية 
الهائل�ة واس�تقرارها وقاعدتها الكروي�ة  املتطورة اما 
مب�اراة اليمن ه�ي مباراة تحصيل حاص�ل ورب ضارة 
نافعة حيث  اكتشف املدرب خاللها الخلل الواضح بعض 
الالعب�ني وكذلك كيفي�ة اللعب تح�ت  الضغط وبعرشة 
العبني ام�ا مباراتنا ام�ام املنتخ�ب البحريني يف نصف 
النهائ�ي  عادة م�ا تختل�ف حس�اباتها وظروفها حتى 
قطر وأغلب العبيها مستوردين من  الخارج وامكاناتها 
الهائل�ة خرست ام�ام منتخب الس�عودية وخرجت من 
البطول�ة  ولكننا تمكنا من اللع�ب والوصول اىل االوقات 
اإلضافي�ة وخرسن�ا برضبات الج�زاء  الرتجيحية وكان 
بامكانن�ا ان ننهي املباراة فائزين ولكن هناك مجموعة 
م�ن  االخط�اء ادت اىل خروجن�ا متعادل�ني خ�الل وقت 
املب�اراة االصيل واالضايف وه�ذه  املعايري هي معاير فنية 
م�ن املمك�ن ان يعالجها املدرب وامل�الك التدريبي ولكن 
 نح�ن ال نأمل من اتحاد كرة الق�دم ان يقدم أي اضافة 
او اع�داد دراس�ة حقيقية  لكونه م�ازال يمتلك العقلية 
القديمة الت�ي ادت اىل خروجنا من الكثري من البطوالت 
 والتصفي�ات وال يملك�ون أي حل�ول وال يتقبل�ون ان 
يطلبوا العون واملش�ورة من  اصح�اب الكفاءة او حتى 
م�ن ال�دول الت�ي تمتل�ك خ�ربات يف مج�ال التخطيط 

 الريايض و الكروي . 

خ�رسنا لقب.. ربحنا �شباب
احمد عبد الصاحب كريم

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة

تلق�ى منتخب العراق للناش�ئات، 
خس�ارته الثاني�ة يف بطولة غرب 
الس�لة  واملقام�ة  لك�رة  آس�يا 

منافساتها يف سوريا . 
وخ�رس منتخ�ب الناش�ئات أمام 
لبنان بنتيجة 60-42، لتكون هذه 

الخسارة هي  الثانية بعد خسارته 
أمام سوريا بنتيجة 16-60  . 

بمش�اركة  البطول�ة  وتق�ام 
منتخبات سوريا والعراق ولبنان، 
حي�ث اجريت جمي�ع  املباريات يف 

صالة الفيحاء بدمشق. 

وحدت�ه  الجوي�ة،  الق�وة  فري�ق  أج�رى 
اس�تعدادا  املغ�رب  يف  االوىل  التدريبي�ة 
ملواجه�ة  مولودي�ة الجزائر يف إي�اب دور 
ال16 بالبطول�ة العربي�ة .  وق�ال املنس�ق 
االعالم�ي للن�ادي عالء محم�د ان »فريق 
الق�وة الجوية، اج�رى وحدت�ه  التدريبية 

االوىل يف املغ�رب«.  واوض�ح ان »الوح�دة 
ش�هدت غياب الالعَبنِي الدوليني، ابراهيم 
باي�ش واحم�د  ابراهيم، بعدم�ا منحهما 

املدرب ايوب اوديشو الراحة«. 
يذكر ان املباراة س�تقام يف السادس عرش 

من الشهر الجاري. 

الجوية يخوض مرانه األول في المغربمنتخب سلة الناشئات يودع غرب آسيا

العراق يحرز برونزية ببطولة العالم للكيوكوشنكاي

االتحاد الخليجي: الملف العراقي حظي بموافقة الجميع

ذي قار يحرز لقب بطولة العراق بتنس الكراسي شهد يفكر باستدعاء محمد رضا 
ومصطفى محمد
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اعرتض نادي الرشطة ع�ىل التحاق العب 
الفري�ق صفاء ه�ادي بصف�وف املنتخب 
 األوملبي الذي يس�تعد للمشاركة يف بطولة 

آسيا املؤهلة ألوملبياد طوكيو 2020  
وقال املدرب املساعد للرشطة أحمد صالح 
إن »الجهاز الفني وإدارة النادي اتفقا  عىل 
منع صفاء هادي م�ن االلتحاق باملنتخب 
األوملب�ي ك�ون الفريق يعاني م�ن  إصابة 
الع�ب االرتكاز اآلخر أمج�د عطوان خالل 

مش�اركته مع املنتخب الوطني يف  بطولة 
خليجي 24«. 

وتابع »ال يمكن أن نفرط يف صفاء ولدينا 
اس�تحقاق قري�ب يف بطول�ة كأس محمد 

 السادس لألندية األبطال«. 
ويلعب الرشطة مع الش�باب السعودي يف 
23 من الشهر الجاري يف ذهاب ربع  نهائي 

كأس محمد السادس لألندية األبطال . 
وبني »أن الفريق يس�تعد ملواجهة الشباب 

الس�عودي وهو من الفرق املميزة  وبالتايل 
نس�عى للتحضري بش�كل مناسب وصفاء 

هادي من الركائز املهمة  بالفريق«. 
الفري�ق  إمكاني�ات  »نح�رتم  وأش�ار: 
الس�عودي لكن فريقنا ال يقل شأنا ولدينا 

القدرة  عىل تجاوز ربع النهائي«. 
اىل ذلك أعلن�ت إدارة نادي الرشطة إضافة 
الالع�ب م�ازن فياض بش�كل رس�مي إىل 
 قائمة الفريق التي س�تخوض منافس�ات 

ذه�اب رب�ع نهائ�ي بطول�ة كأس محمد 
بمواجه�ة  األبط�ال  الس�ادس  لألندي�ة 

الشباب السعودي . 
وقال مدير الكرة يف الرشطة، هاشم رضا، 
إن »اإلدارة أضاف�ت الالع�ب مازن  فياض 
بش�كل رس�مي لقائم�ة الفري�ق حس�ب 

لوائح البطولة«. 
وأضاف »فياض سيكون يف قائمة الفريق 
ملواجهة الشباب الس�عودي يف ذهاب  ربع 

نهائي البطولة«. 
وأوض�ح أن الرشط�ة اخت�ار ملعب حمد 
الكبري يف البحرين، الستضافة لقاء اإلياب 

 أمام الشباب . 
ونوه »إرصار االتح�اد العربي عىل تطبيق 
تقنية الفيديو يف البطولة ورفض  الشباب 
أربي�ل دون تقني�ة  اللع�ب يف  الس�عودي 
الفيدي�و، حت�م علينا اختيار اس�تاد  بديل 

ليكون ملعب حمد خيارنا األنسب«. 

اس�تطاع املنتخ�ب الوطني للعبة الكيوكوش�نكاي، 
ان يحقق امليدالية الربونزي�ة يف  بطولة العالم والتي 

اقيمت منافساتها يف كازاخستان . 
الع�راق ش�ارك بوفد ض�م كل من الالعب�ني: حمزة 
ثامر شلب وزن 65 مصطفى  محمد وهيب وزن 75 
ومحمد عمار عدنان وزن 85 ورعد اس�عد وزن 90 
وعدي عبد  الوهاب وزن 95 ومحمد عباس مفتوح . 

ونج�ح الالع�ب محم�د عب�اس يف حص�د امليدالي�ة 
الربونزي�ة ، وكان الع�راق قريب�اً م�ن  حص�د املزيد 

ع�ن طريق الالعب عدي عبد الوه�اب لكنه اصطدم 
بمنافس ياباني  قوي يف دور نصف النهائي . 

وش�ارك وفد املنتخب من دون تمويل، فالوفد توجه 
عىل نفقته الخاصة للمشاركة  يف هذا املحفل العاملي 

الذي ضم عددا كبريا من الدول . 
واقيم�ت البطول�ة للفرتة م�ن 3 اىل 9 كان�ون االول 

الجاري . 
ويس�تعد املنتخ�ب الوطن�ي اىل املش�اركة يف بطولة 

اوروبا نهاية شهر كانون  االول الجاري. 

دور  املاليزي�ة كواالملب�ور، قرع�ة  العاصم�ة  يف  س�حبت 
املجموعت بدوري أبطال  آسيا لعام 2020  .  وأوقعت القرعة 
فريق الرشطة يف املجموعة األوىل اىل جانب الوحدة االماراتي 
 والفائ�ز م�ن ملح�ق )الكويت كويت�ي، فيص�يل االردني، 
الريان القطري او اس�تقالل  االيران�ي( والفائز من ملحق 
)اهيل ج�دة الس�عودي او اوزبكي او اس�تقالل دوش�نبه 
 طاجكس�تاني(  .  فيما أوقعت ال�زوراء يف املجموعة الرابعة 
اىل جان�ب كل من: ن�ادي الس�بهان  االيراني ونادي الس�د 
القط�ري ونادي النرص الس�عودي، حيث س�يلعب الزوراء 
يف  امللح�ق املؤهل لدور املجموعات، إذ س�يواجه دنيودكور 
االوزبك�ي ويف حال فاز  عليه س�يواجه العني االماراتي .  اىل 

ذل�ك علق ن�ادي الزوراء، ع�ىل نتائج قرع�ة دوري أبطال 
آسيا 2020 والتي  أجريت يف العاصمة املاليزية كواالملبور، 
صب�اح الي�وم .  وأوقعت القرعة، الن�وارس )يف حال تأهله 
إىل دوري املجموعات(، يف  املجموع�ة الرابعة والتي تضم: 
س�بهان االيراني والسد القطري والنرص  السعودي .  وقال 
املنس�ق اإلعالم�ي واملتحدث باس�م النادي عب�د الرحمن 
رش�يد إن »مجموع�ة  ال�زوراء، هي أق�وى مجموعات يف 
دوري أبطال آسيا 2020 كونها تضم فرقاً  قوية من إيران 
وقطر والس�عودية«.  تجدر االش�ارة اىل ان الفريق الفائز 
بلقب هذه النسخة س�يتأهل اىل دوري أبطال  آسيا 2022 

مبارشة. 

تمكن الحكم العراقي الدويل يوس�ف سعيد، من 
تحقيق أداء مميز يف اختباره  االسيوي االول خالل 
بطولة رشق آسيا تحت 23 عاماً يف الفلبني .  وقاد 
س�عيد 5 مباريات بنج�اح يف البطولة التي تضم 
11 منتخب�اً، حي�ث تأل�ق يف  قيادت�ه للمباريات 
وحصل عىل إشادة املقيمني االسيويني .  يذكر أن 
االتحاد االس�يوي، يعتمد عىل الحكمني الدوليني 
ع�يل صب�اح ومهن�د قاس�م  يف قي�ادة املباريات 
بالبطوالت املهمة بالقارة .  وكان س�عيد قد نجح 
يف االختبار االس�يوي، بعد خضوعه لالختبارات 

بقيادة  مباريات بالدوري املمتاز لكرة القدم . 

أحرز نادي ذي قار لقب بطولة العراق بفعالية تنس 
الكرايس  التي اختتمت  منافس�اتها يف مالعب التنس 
داخ�ل مجمع الش�عب.  ن�ادي الذرى ج�اء يف املركز 
الثان�ي ولجنة دي�اىل ثالثاً وقال رئي�س اتحاد اللعبة 
 واالم�ني املايل للجن�ة الباراملبية عبي�د عنيد إن »هذه 
البطولة قد افرزت خام�ات  جديدة وموهوبة يمكن 
االس�تفادة منه�ا مس�تقبالً وال�زج به�ا يف صفوف 
املنتخب�ات  الوطني«.  وب�ني ان »الالعب�ني يمتلكون 
قدرات فنية متميزة«، مبينا ان »عدد الفرق  املشاركة  

كانت ناديني و6 لجان فرعية »  . 

أكد مصدر يف املنتخب االوملبي لكرة 
الق�دم، الي�وم الثالث�اء، ان املدرب 
عب�د الغن�ي  ش�هد قرر اس�تدعاء 

العبني اثنني لصفوف املنتخب. 
وذكر املصدر ان م�درب »املنتخب 
االوملب�ي عب�د الغن�ي ش�هد وجه 
دعوة رسمية  لالعبي نادي الزوراء 
محمد رضا ومصطفى محمد من 
اجل التواجد م�ع املنتخب  االوملبي 

يف نهائيات كأس اسيا تحت ال�23 
سنة«. 

واض�اف ان »الالعب�ني أعمارهما 
صف�وف  يف  بالتواج�د  تس�مح 
الفري�ق  االوملب�ي  وان  املنتخ�ب 

بحاجة لهما يف هذه البطولة«. 
وسبق ان وجه شهد الدعوة ملحمد 
ع�يل عب�ود وصفاء ه�ادي وميثم 

جبار ومحمد  داود. 

أكد نائب رئيس االتح�اد البحريني عضو املكتب التنفيذي 
يف اتحاد كأس الخليج،  عيل البوعينني، ان ملف اس�تضافة 
الع�راق لبطولة كأس الخلي�ج املقبلة “خليجي   25، حظي 

بموافقة الجميع . 
وقال البوعينني إن »رؤس�اء االتحادات، اتفقوا عىل تنظيم 

العراق للنسخة املقبلة  من كأس الخليج«. 
واض�اف أن »الطلبات األخرى التي س�يتم اس�تقبالها من 
قب�ل االتحادات، س�تكون  من اجل تس�مية الدولة البديلة 
فقط يف حال لم يس�تطع العراق تنظيم خليجي 25  وليس 

م�ن أجل التق�دم بملفات منافس�ة للمل�ف العراقي الذي 
حظ�ي بموافق�ة الجميع  خ�الل االجتماع العام لرؤس�اء 
االتح�ادات الذي جرى ع�ىل هامش النس�خة الحالية  من 

البطولة«. 
وأك�د البوعينني ان »األمان�ة العامة يف اتحاد كأس الخليج 
العربي س�توزع دفرت  الرشوط واملعاي�ري الواجب توافرها 
من أجل تنظيم النسخة املقبلة من كأس  الخليج -خليجي 
-25 عىل االتحادات الثمانية فور انتهاء النسخة الحالية«.  
ومن املقرر ان تقام البطولة يف البرصة عام 2021 املقبل. 

يوسف سعيد يخوض اختباره اآلسيوي بنجاحالقيثارة يصطدم بالوحدة اإلماراتي ومجموعة صعبة للزوراء  



يرحل ليفربول اإلنجليزي مس�اء اليوم 
الثالث�اء، ملواجهة ريد بول س�الزبورج 
 النمس�اوي ع�ى ملعب ريد ب�ول أرينا، 
وذل�ك يف ختام مرحل�ة املجموعات من 

 مس�ابقة دوري أبطال أوروبا . 
املجموع�ة  ليفرب�ول ص�دارة  ويحت�ل 
الخامس�ة برصي�د 10 نق�اط، متقدما 
بنقطة  واحدة عن نابويل اإليطايل، بينما 
يمل�ك س�الزبورج يف رصيده 7 نقاط يف 
املركز  الثال�ث، ويتذيل جينك البلجيكي 

ترتيب املجموعة برصيد نقطة واحدة . 
ب�ن  الثاني�ة  املواجه�ة  ه�ي  وه�ذه 
يف  تواجه�ا  بعدم�ا  وذل�ك  الفريق�ن، 
الجولة الثانية  هذا املوسم، وحينها فاز 
ليفربول بنتيجة 4-3 عى ملعب أنفيلد، 
وكان الريدز قد  تقدم بثالثية نظيفة يف 

أول 36 دقيقة . 
وبش�كل عام حقق ليفرب�ول االنتصار 
يف 5 مباري�ات م�ن أص�ل 7 مواجهات 
النمس�اوية يف  األندي�ة  س�ابقة  أم�ام 
جمي�ع املس�ابقات األوروبي�ة )تعادل 

وحيد- هزيمة  وحيدة(  . 
4 مباري�ات م�ن  وخ�ر س�الزبورج 
األندي�ة  أم�ام  س�ابقة  مواجه�ات   5
املس�ابقات  يف  جمي�ع  اإلنجليزي�ة 
األوروبية، واس�تقبلت ش�باكه هدفن 
ع�ى األقل يف كل مباراة  منها )13 هدًفا 

يف املجموع(0  . 
وع�ى ملعب�ه، تع�ادل س�الزبورج مع 
بالك�رن 2-2 يف ش�هر أيل�ول من عام 
2006  يف كأس االتحاد األوروبي، وخر 
أمام مانشسرت سيتي 2-0 يف أيلول من 

ع�ام   2010 بال�دوري األوروب�ي . 
وحقق ليفربول انتصارين فقط يف آخر 
11 مباراة خاضها خارج ملعبه يف دور 
 املجموع�ات م�ن دوري أبط�ال أوروبا 

)انتصارين- 3 تعادالت- 6 هزائم(  . 
وخ�ر الري�دز 4 مباريات م�ن آخر 5 
لق�اءات، وآخر مرة حق�ق فيها الريدز 
 انتصارين متتالين خارج ملعبه يف دور 
املجموعات، كان يف شهر أيلول من  عام 

2008، تحت قيادة املدرب رافا بينيت�ز . 
أما س�الزبورج، فحقق االنتصار يف 15 
مب�اراة وخر لقاًء وحي�دا، يف آخر 20 
 مباراة خاضها عى ملعبه يف املسابقات 
األوروبي�ة، وأت�ت تل�ك الهزيم�ة ه�ذا 

 املوسم أمام نابويل اإليطايل . 
وفش�ل كل م�ن ليفرب�ول وري�د ب�ول 

س�الزبورج يف الحف�اظ ع�ى نظاف�ة 
شباكهما يف  أي مباراة يف دوري األبطال 

هذا املوسم . 
ويخ�ى الري�دز م�ن أن يصب�ح ثاني 
حام�ل للق�ب يفش�ل يف الحف�اظ عى 
نظاف�ة  ش�باكه يف أول 6 مباريات بعد 
التتوي�ج باللق�ب، بعدم�ا عان�ي ريال 
مدريد من نفس  األمر يف موسم 2016-

2017 )أول 10 مباريات(  . 
وس�جل مهاج�م س�الزبورج، إيرلن�ج 
الت�ي   5 ال��  املباري�ات  كل  يف  هاالن�د 
خاضه�ا يف  دوري األبط�ال، مس�جاًل 8 
أهداف بمعدل هدف كل 37 دقيقة، ولم 
يس�بق أن تمكن  العب من التس�جيل يف 

أول 6 مشاركات له يف املسابقة . 
ومنذ بداية موس�م -2017 2018، يعد 

أكثر الالعبن صناعة لألهداف يف دوري 
 أبطال أوروبا، هما ثنائي الليفر روبرتو 

فريمينو وجيمس ميلنر، ب�11 هدًفا . 
ويمل�ك س�الزبورج ثال�ث أق�وى خط 
هج�وم يف دوري أبط�ال أوروب�ا ه�ذا 
املوسم  برصيد 16 هدًفا، خلف توتنهام 
 21( ميوني�خ  وباي�رن  هدًف�ا(   17(

هدًفا(  . 
ومنذ موسم -2003 2004، أكثر فريق 
س�جل أهداًف�ا يف دور املجموع�ات من 

 دوري األبط�ال وودع البطول�ة من 
تلك املرحلة، كان تشيليس عندما 

س�جل 16  هدًف�ا يف موس�م 
أن  قب�ل   ،2013-2012
ينتقل للدوري األوروبي، 

ليتوج بلقبها. 

اليوم .. ليفربول يتسلح بتأريخه أمام سالزبورج 
لمواصلة الدفاع عن لقبه

أك�د تقري�ر صحف�ي إس�باني الي�وم 
الثالث�اء، أن الفرنيس زين الدين زيدان، 
صدم�ة  وج�ه  مدري�د،  م�درب  ري�ال 
مفاجئة ألح�د نجوم الفري�ق قبل أيام 

من الكالسيكو . 
ومن املق�رر أن يلتقي ري�ال مدريد مع 

برش�لونة عى ملعب »كام�ب نو« يوم 
18  كانون أالول الجاري، وذلك يف املباراة 

املؤجلة من الجولة العارشة بالليغا . 
»الش�رينجيتو«  لرنام�ج  ووفًق�ا 
اإلس�باني، فإن زي�دان أبل�غ الكرواتي 
ل�وكا  مودريت�ش، نج�م املريينجي، أنه 

يف األغلب لن يش�ارك بش�كل أسايس يف 
موقعة  الكالسيكو . 

 وتحول زيدان مؤخ�رًا إىل وضع ثقته يف 
الش�اب األوروغوائ�ي في�دي فالفريدي 
بخط  الوس�ط، وذل�ك إىل جانب األملاني 

توني كروس والرازييل كاسيمريو . 

زيدان يفكر بعدم إشراك مودريتش بالكالسيكو
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سيلتيكس يهزم كافاليرز 
NBAفي الـ

سان جيرمان يستعد لطرح نيمار 
بسوق االنتقاالت

برشلونة يسحب راكيتيتش صحف إيطاليا تنشغل بموقعة ميالنو  
من سوق االنتقاالت

نابولي وتوتنهام يتصارعان   لضم رودريجيز

اإليطالي�ة  الصح�ف  رك�زت 
ع�ى  الثالث�اء،  الي�وم  الص�ادرة 
موقع�ة إن�رت مي�الن  وبرش�لونة 
الي�وم  له�ا  الحاس�مة، واملق�رر 
بدوري أبطال أوروب�ا، باإلضافة 
إىل  اقرتاب أنشيلوتي مدرب نابويل 
م�ن اإلقال�ة .  وعنون�ت صحيفة 
س�بورت«:  ديلل�و  »الجازيت�ا 
ميالن،  اخت�ار  »إبراهيموفيت�ش 
قريب  من اتفاق مع الروسونريي 
لكن هن�اك حجر عث�رة يف العقد 

)ستة أو 18 شهرا(«. 
وأضافت: »إنرت يف الهجوم: مييس 
يغيب وأحالم يف سان سريو، دور 

ال�16  مضمون يف حالة الفوز«. 
وختمت »نابويل: أنشيلوتي قريب 
م�ن الرحي�ل وجات�وزو جاهز«.  
فيما خرج�ت صحيفة »كوريري 
ديللو سبورت« بعنوان: »التحول، 
قرار مثري يهز  نابويل: أنشيلوتي يف 
للرحيل وجاتوزو جاهز،  طريقه 
اليوم يقاتلون للتأهل لدور  ال�16 

وغًدا التغيري املحتمل«.  وأضافت: 
»زالتان، مبارزة رسية بن ميالن 
»كونت�ي:  وناب�ويل«.   وختم�ت: 
دقيق�ة   90 ن�دم..  أي  أري�د  ال 
حاس�مة وس�تقرر من سيذهب 
ل�دور  ال�16«.  وج�اءت صحيفة 
  : »bbbcتوتو س�بورت« بعنوان«
 من أجل س�اري.. بارزايل  يلتحق 

وكيلين�ي  وبونوت�ي  ببوف�ون 
لتش�كيل اتفاق حديدي: الجميع 
وراء  املدرب«.  وأضافت: »مييس، 
أسيس�ت إىل إن�رت.. ليونيل يغيب 
النريات�زوري،  مواجه�ة  ع�ن 
 برش�لونة ب�دون الفائ�ز بالكرة 
الذهبي�ة.. و72 أل�ف مش�جع يف 

سان سريو لدفع  الفريق«. 

ق�رر ن�ادي برش�لونة س�حب نجم�ه م�ن 
املريكاتو الشتوي املقبل، بعدما كان يخطط 
 لبيع�ه يف كان�ون الثان�ي .  ووفًق�ا لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية التي تابعتها 
»املراق�ب العراقي«،  ف�إن الكروات�ي إيفان 
راكيتيت�ش، العب وس�ط برش�لونة، لم يعد 
معروًض�ا للبي�ع يف  كان�ون الثان�ي املقب�ل، 
بل ع�اد م�رة أخرى إىل حس�ابات إرنس�تو 
الكتالون�ي .   م�درب  الفري�ق  فالف�ريدي، 
وأش�ارت إىل أن الالعب ظهر بشكل مقنع يف 
3 مباريات ضد بوروس�يا دورتموند  بدوري 

أبط�ال أوروب�ا، وأتلتيك�و مدريد 
وري�ال ماي�وركا يف الليج�ا، وهو 
م�ا صنع  نقطة تح�ول يف مصريه 
أن�ه  وأوضح�ت   البارس�ا .   م�ع 

سيصبح الرشيك الثالث يف خط 
وسط البارس�ا بجانب كل من 
 سريجيو بوسكيتس وفرينكي 
دي يون�ج .  يذكر أن إنرت ميالن 
ويوفنت�وس م�ن أب�رز األندية 

املهتم�ة بالتعاقد م�ع راكيتيتش 
 خالل املريكاتو الش�توي املقبل . 

أك�د تقري�ر صحفي إس�باني، الي�وم الثالث�اء، أن نادي�ي نابويل 
وتوتنهام يخططان  لضم نجم ريال مدريد خالل املوس�م الحايل . 

ووفًقا لرنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، فإن ناب�ويل وتوتنهام 
يريدان التعاقد مع  الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم املرينجي، 
خالل ش�هر كانون الثاني املقب�ل .  وكان رودريجيز فقد مكانه يف 

التشكيل األسايس لزيدان خالل الفرتة األخرية،  بس�بب اإلصابات . 

وس�بق أن أش�ارت تقاري�ر إىل أن إدارة ري�ال مدريد 
تنوي اس�تغالل رودريجيز، من  أجل إغراء مانشس�رت 

يونايتد لرتك نجمه الفرنيس بول بوجبا خالل املوسم  الحايل . 
يذكر أن إنريكي س�رييزو، رئيس أتلتيكو مدريد، أكد مؤخرًا 
أنه حاول التعاقد مع  رودريجيز يف بداية املوسم الحايل، ولكن 

املفاوضات لم تنجح مع الريال. 

حافظ بوس�طن سيلتيكس عى س�جله املثايل عى أرضه وتفوق 
110-88 ع�ى  كليفالن�د كافالريز يف دوري كرة الس�لة األمريكي 
للمحرتفن يوم اإلثنن .  وس�جل كيمبا ووك�ر 22 نقطة وأضاف 
ج�وردون هايوارد 14 نقطة بعد التعايف  من إصابة يف اليد وأنهى 
خمايس سيلتيكس األسايس املباراة بتسجيل عرش  نقاط أو أكثر . 

وحقق س�يلتيكس فوزه العارش عى الت�وايل عى أرضه ودون أي 
هزيمة بينما  انترص للمرة السادسة يف آخر سبع مباريات . 

وأحرز جوردان كالركسون 19 نقطة وأضاف تريستان طومسون 
17 نقط�ة لكن  كافالريز خر للمرة الس�ابعة عى التوايل .  وهذه 
الهزيم�ة رقم 13 لفري�ق كافالريز املتعث�ر يف 14 مباراة .  وتفوق 
س�يلتيكس، الذي افتقد العبه ماركوس سمارت بسبب معاناته 
من مرض  يف العن، من البداية وحتى النهاية للمباراة الثانية عى 

التوايل ليخرج بانتصار  جديد. 

أبدت إدارة باريس س�ان جريمان جاهزيتها لط�رح النجم الرازييل 
نيمار دا س�ليفا  يف س�وق االنتقاالت الصيفية املقبلة، يف تطور جديد 
يف عالقة الن�ادي بالالعب . ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية التي 
تابعته�ا »املراق�ب العراقي«، فإن س�ان  جريمان س�يظل محتفًظا 
بخدم�ات نيمار حت�ى نهاية املوس�م الحايل فقط، ع�ى أن  ينفصل 
الطرفان خالل الصيف املقبل . وأشارت أن إدارة سان جريمان رفضت 
التخيل عن نيمار يف الصيف املايض،  ألنها قيَّمت عرض برشلونة بأنه 
غ�ري كاٍف . وأوضحت أن إدارة س�ان جريمان ق�ررت تقليل طلباتها 
املادي�ة من 300 مليون  ي�ورو إىل 180 مليوًنا فقط، وتنتظر حصول 
نيم�ار عى ع�روض جديدة، لتس�هيل 
 مهم�ة رحيله . وكان�ت عالقة نيمار 
قد توترت مع جماهري وإدارة سان 
جريم�ان من�ذ الصي�ف  املايض، 
بس�بب إعالن رغبت�ه يف الرحيل 
عن حديق�ة األم�راء .  كما ذهب 
خ�الل  الجماه�ري  إىل  نيم�ار 
مب�اراة مونبيليي�ه، 
له�م  وأش�ار 
عقب  بالصمت 

 تس�جيله 
هدًفا . 

�سول�سكاير: 
راشفورد يستطيع 

الوصول إلى 
مستوى كريستيانو

م�درب  سولس�كاير  جون�ار  أويل  ق�ال 
مانشس�ر يونايت�د إن مهاجمه الش�اب 
مارك�وس  راش�فورد يمل�ك اإلمكاني�ات 
للوصول إىل مس�توى كريستيانو رونالدو 
الفائ�ز بالك�رة  الذهبية كأفض�ل العب يف 

العالم خمس مرات . 
ع�ى   1-2 الف�وز  يف  راش�فورد  وس�جل 
مانشس�ر س�يتي حامل اللقب يف الجولة 
 املاضية لريفع رصيده إىل عرشة أهداف يف 

الدوري هذا املوسم ويعادل أفضل  حصيلة 
إىل منتص�ف  الوص�ول  يف مس�ريته م�ع 

املسابقة . 
ووصل العب منتخب إنجلرا البالغ عمره 
22 عاما إىل 13 هدفا يف آخر 14  مباراة مع 
نادي�ه وب�اده وقال سولس�كاير إنه يرى 
تشابها بني راش�فورد والربتغايل  رونالدو 
الذي س�جل 118 هدفا يف 292 مباراة مع 

يونايتد خال الفرة 2003-  2009  . 

وأضاف املدرب: »نعم إنه من الس�هل جدا 
املقارن�ة بينهما. نفس امله�ارة  والتكوين 
الجس�ماني والس�لوك واإلمكانيات.. كل 
يشء. يمل�ك الش�اب كل الف�رص  ليصبح 
العبا م�ن الطراز الرفي�ع. دعونا نأمل أن 

يستمر هكذا«. 
وس�بق أن تع�رض راش�فورد النتقادات 
بس�بب افتق�اره للحس�م أم�ام املرم�ى 
لكنه  يتأل�ق تحت قيادة املهاجم الس�ابق 

سولسكاير الذي أحرز 126 هدفا يف 366 
 مباراة كاعب سابق يف صفوف اليونايتد . 

وينتظ�ر امل�درب النرويج�ي املزي�د م�ن 
راشفورد يف الفرة املقبلة . 

التحيل  وق�ال: »طاملا واص�ل 
باإليجابي�ة واللع�ب املبارش 
والتفك�ري يف الوج�ود أمام 
الفرص   املرمى واس�تغال 

فإنه سيسجل األهداف«. 
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
االنتـــحال

من املعروف ان الرسقة األدبية هي أخذ أو محاكاة 
للغ�ة ومعاني مؤلف آخ�ر وتقديمها كما لو كانت 
من بنات أفكار الس�ارق والتعبري مشتق من كلمة 
التيني�ة تعني املختط�ف ، ونطاقه يمت�د من ذكر 
املعان�ي بألف�اظ مختلفة غري مالئم�ة إىل الرسقة 
السافرة. فيما أن االقتباس أو االقرتاض من األصل 
إذا لم يطرأ عليه تحس�ن ع�ى يدي املقتبس يعترب 

انتحاال.

 قال رجل البن س�ريين صاحب كتاب 
تفس�ري االحالم : رأيت يف املنام كأني 
أس�بح يف غري ماء وأط�ري بغري جناح 
، فقال ابن س�ريين يف رده عليه : هذا 
لي�س حلما يا صاحبي ب�ل أنت رجل 

ُتكثر األماني .

طرائف من التراث 

عارف الساعدي: قصيدة النثر أصبحت حائطَا واطئًا يغري الكثير بالتسلق عليه 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

الس�اعدي اكد  إن عمل�ه االعالمي لم يبعده 
عن عش�قه للشعر ،مش�رياً اىل ›إن برنامج 
)س�رية مب�دع (ال�ذي يقدم�ه ه�و عملية 
كشف أرسار يف حياة وسرية املبدع بأسلوب 
مفيد وسلس وتميز باحرتافية عالية حيث 
امللب�س والديك�ور والتقني�ة الت�ي ضاهت 

برامج كربيات الفضائيات العربية.
ه�و  مب�دع  س�رية  إن  الس�اعدي:  وق�ال 
برنامج�ا ثق�ايف– س�يايس نس�تضيف فيه 
مبدع�ن عراقي�ن بارزين يف حق�ول األدب 
والفن والش�عر والرواي�ة والنقد واالجتماع 
والسياس�ة وتتم يف الربنامج عملية كش�ف 
أرسار يف حي�اة وس�رية املب�دع وبأس�لوب 
جمي�ل ومفي�د وس�لس وهو تجرب�ة أثرت 
حض�وري ب�ن مع�دي ومقدم�ي الربامج 

التلفزيونية.
 وأش�ار الساعدي اىل ›إن هذا الربنامج تميز 
باالحرتافي�ة العالي�ة التي لم يتع�ود عليها 
املشاهد العراقي من حيث امللبس والديكور 

والتقني�ة الت�ي ضاه�ت برام�ج كربي�ات 
الفضائيات العربي�ة‹. واضاف ›إن الظهور 
كمقدم برامج لن يكون حاجزاً أمام تطوير 
قدراتي الشعرية وسعيت اىل إن يكون هناك 
توازن بن الش�عر وعملية االعداد والتقديم 
التلفزيون�ي كم�ا إن عم�ل االعالم�ي ل�م 

يبعدني عن عشقي للشعر .
 وأش�ار الس�اعدي اىل إن العمل يف الوس�ط 
الصحفي واإلعالمي يأكل من جرف الشاعر 
أو الكاتب لكن ه�ذا االمر ليس دائما يكون 
بهذا الش�كل فأنا عملت ع�ى أكون متوازناً 

ما بن الهواية والعمل.
الن�دوة  تخصي�ص  أن  الس�اعدي  ويؤك�د 
النقدية األخرية التي ش�ارك فيها خصصت 
ملناقش�ة موض�وع »القصي�دة العمودي�ة، 
ش�كل فني أم مرجعية ثقافي�ة؟«، يأتي يف 
الوقت ال�ذي تحتاج فيه الحركة الش�عرية 
العربي�ة إىل ن�وع م�ن تأصي�ل القصي�دة 
وإعادة تكوين مقارب�ات راهنة لجذورها، 

وفت�ح من�اخ صحي ع�ى أجناس الش�عر 
الجديد التي ترفض بشكل فج عمود الشعر 
والوزن فيه، وتعت�ربه قيداً ينبغي التخلص 

منه .
ويضي�ف :إن املش�هد الش�عري يف الوط�ن 
العرب�ي بحاج�ة له�ذا الن�وع م�ن الندوة 

النقدية التي تقدم يف إطار مشاركات عربية 
ودولي�ة، ليك�ون الحدي�ث جامع�اً ويقدم 
تص�ورات ورؤى مختلف�ة متباين�ة تث�ري 
املش�هد الش�عري العربي، وتخلق نوعاً من 

الحراك الفاعل فيه .
ويش�ري إىل أن مش�اركته يف الن�دوة ال تمثل 
األوىل يف اإلم�ارات، إذ س�بق له أن ش�ارك يف 
العديد من األمسيات والفعاليات الثقافية يف 
اإلمارات، موضحاً أن األهم يف مشاركته هو 
ما وفره املهرجان من مناخ ش�عري خصب 

تجتمع فيه نخبة من الشعراء العرب.
ولف�ت اىل إن الن�دوة يف اختيارها لألس�ماء 
املش�اركة أحدث نوعاً من التفعيل للحركة 
الش�عرية العربي�ة، إذ يحرض ش�عراء لهم 
تج�ارب طويلة وآخرون ج�دد، ومنهم من 
يكتب القصيدة العمودية، وآخرون يكتبون 
التفعيل�ة والنثر، مش�رياً إىل أن ه�ذا التنوع 
شكل مساحة واسعة لتالقي أجناس الفعل 

الشعري وتبادل نماذجه.

 وب�ن إن النق�اش والح�وار ال�ذي دار عى 
هام�ش الن�دوة، كان خصب�اً وثري�اً ربما 
أكث�ر م�ن فعالي�ات املهرجان نفس�ها، إذ 
يلتقي الشعراء ويتبادلون اآلراء، ويتفقون 
ويختلفون يف مناخ ش�عري كامل، وهو ما 
يحق�ق فعلياً ج�دوى املهرجان�ات، ويؤكد 

أهميتها يف تفعيل الحركة اإلبداعية .
ويف ما يتعلق بقصيدة النثر يرى ان قصيدة 
النثر اليوم باتت تشكل حائطاَ واطئاً يغري 
الكثري بالتس�لق علي�ه، مؤك�داً أن هذا ما 
يجعل مالمح قصي�دة النثر لم تكتمل ولم 
تتبلور صورته�ا الناضج�ة، مقارنة بما 

حققته قصيدة التفعيلة.
ويعي�د الل�وم يف تأخ�ر تش�كل مالم�ح 
النث�ر، م�ن جان�ب آخ�ر، إىل  قصي�دة 
املؤسس�ات الثقافية الرسمية، إذ يرى 
أن الكثري من املؤسس�ات م�ا زالت إىل 
اليوم تفض�ل القصيدة الكالس�يكية، 
وتنأى ع�ن تبني قصي�دة النثر ودعم 

ب��ني القصي��دة، واإلع��ام، كان متألقا فه��و يمتلك اللغة الكفيل��ة بتألقه يف المجالني، وهنا س��نكتفي يف تعريفن��ا له فهل نعرفه الش��اعر ام الكاتب 
واالعامي، قدم برامج كثرية مهمة، كما تألق يف قصائده ومشاركاته الشعرية يف مهرجانات وجلسات شعرية، انه الشاعر واالعامي عارف الساعدي 

الذي التقته )المراقب العراقي( وكانت معه هذه الحصيلة.

عارف الساعدي

في حوار مع 

 العالق�ة املتلبس�ة والحذرة ما بن الس�يايس والثقايف 
تظل محفوفة بإش�كاالت التوصي�ف، وُعقد الهيمنة، 
وبتن�وع واختالف الوظائ�ف التي يؤديانه�ا، إذ يملك 
الس�يايس رشعنة الق�وة املادية، والثق�ايف يناور عند 
عتب�ة القوة الرمزي�ة، وبن القوت�ن، ولعبة االمتالك 
واملن�اورة هن�اك الكث�ري م�ن الفخ�اخ، والكث�ري من 
الس�جون والرقابات القاس�ية، فمتى يثق الس�يايس 
بالثقايف؟ وهل يمكن أن يشاطره لعبة صناعة النظام 
والسياق، أو حتى يبادله بعض األرسار، حتى لو كانت 

أمنية؟
هذه األسئلة تخالجني وتطاردني منذ زمن، ليس بحثا 
عن صياغة عقد أخالقي افرتايض بن االثنن، بل لكي 
يدرك الس�يايس أن فرادت�ه يف اتخاذ القرار، ويف حيازة 
األرسار، وربما يف ترس�يم حدود حركة الجميع لم تعد 
نافع�ة للزم�ن الجديد، ال�ذي تزحزحت في�ه الثوابت 
ومفاهي�م الق�وة، ولك�ي ي�درك الثق�ايف أن أوهام�ه 
الثقيلة أو الخفيف�ة، وحتى غروره وتعاليه ال تمنحه 
صالحي�ة عبور أي حاجز أمني، أو تكس�ري غلظة أي 
زعيم س�يايس أو رجل مخابرات يقف يف املطار أو عند 
الح�دود، أو حتى الوقوف عند عتبة مش�رتكة مع أي 
جنرال أو س�يايس يمكن أن يضع 

الديمقراطية يف جرابه..
الس�يايس  الثق�ة ب�ن  محن�ة 
والثق�ايف هي محن�ة تاريخية، 
وم�ن الصعب الحدي�ث عن فكِّ 
ووظائف�ي  عقالن�ي  اش�تباك 
بينهم�ا، لك�ن تغ�ّول ظاه�رة 
الس�يايس »غ�ري املح�رتف« يف 
حياتنا، ووس�ط عال�م انهارت 
فيه كثري من »ال�دول الكربى« 
و»األدلجات الكربى« اس�تدعى 
مراجعة كثري من األفكار والقيم، 
التي بات وجودها رهينا بأزمة الرصاع، وقرينا بلعبة 
التموضع »االضطراري« داخل فضاء عمومي ُملتبس، 
تس�لل إليه اللص�وص، والدوغمائي�ون واالنقالبيون، 
وجماع�ات الح�روب األهلي�ة واألصوليات واليس�ار 
الطفي�ي، وهو م�ا جعل الحدي�ث مدع�اة للتوضيح 
وللمراجع�ة أو للنق�د، أو حت�ى للبح�ث ع�ن س�ياق 
توصيف�ي أق�ل رضرا بينهم�ا، رغم صعوب�ة تجاوز 
حاكمي�ة هذا الس�ياق الدوغمائي املقف�ل، واملحكوم 
بصالحي�ات تجع�ل االطمئن�ان الس�يايس للثقايف أو 

بالعكس نوعا من السذاجة.
دول ما بعد »الربيع العربي« بدت خالية من الرسديات 
الكربى، وأن رهانها عى »رسديات مضادة« ال يشفع 
له�ا يف أن تصطنع تصورا س�هال للعالق�ة بن الثقايف 
والس�يايس، وال القبول باملعاي�ري املفرتضة، لتوصيف 
فعل السيايس يف إدارة وتدبري شؤون الناس، وحتى يف 
صناعة أش�كاٍل أكثر حداثة ملرشوع الدولة، بوصفها 
اإلطار املؤس�ي الذي يمكن أْن ُيحّصن الس�يايس من 
األخط�اء التاريخي�ة، ويضع الثقايف يف إطار املش�ارك 

العقالني والداعم لفكرة تلك الدولة.

الثقافي ـ السياسي ولعبة 
الوظائف الماكرة

»حارس سطح العالم«.. النصُّ تكتبه الممحاة
املراقب العراقي/ متابعة...

يف رواية »حارس سطح العالم »يستيقظ “الرقيب” من نومه 
ذات صب�اح، بع�د أحالٍم مزعجة، ليجد نفس�ه وق�د تحّول يف 
ِفراش�ه إىل ق�ارٍئ عمالق. ليس�ت هذه حرفياً صيغ�ة العبارة 
األوىل يف رواية بثينة العيىس الجديدة “حارس س�طح العالم” 
)ال�دار العربية للعل�وم نارشون، منش�ورات تكوين، ومكتبة 
تنمية للطبعة املرصية(، لكنها ليست بعيدة بحال عن العبارة 
التي اعتمدتها العيىس، ُمعاِرضًة افتتاحية املس�خ الكافكاوي 
فيما تقدم مس�خها، يف خطاٍب روائي يس�تعري من كافكا ما 
يتج�اوز العتبة: فضاءات القمع وذوب�ان الفرد املطاَرد يف آلة 
العال�م الهائلة. لن يكون هذا، رغم ذل�ك، أكثر من مرجع أّويل 

ل�”رواية روايات”، مرجعها النصوص وواقعها املخّيلة.
مج�دداً، تطرح بثين�ة العيىس عالق�ة الفرد بالس�لطة، وهو 
السؤال الذي سيطر عى روايتها السابقة “كل األشياء”. هذه 
املرة، ُتس�تبدل الرقابة عى اإلنس�ان بنظريتها عى اإلنساني، 
وُتقلّب العيىس الس�ؤال يف س�ماء الفانتازيا بعد أن اختربته يف 
ترب�ة الواقع، ُمغرّبًة، بخ�الف نّصها الس�ابق، املكان والزمن 
وحت�ى أس�ماء الش�خوص، لتنطل�ق إىل الوج�ودي، وحي�ث 

“عمومية” العالم ُتوازي شمولية السلطة.
ثم�ة الرقيب، بطُل النص وضحيته، الذي س�يتحول إىل قارئ، 

ث�م ح�ارس مكتبة، ثم مفت�ش مكتبات، وه�و يف كل ذلك أٌب 
لطفلة. خمُس هوياٍت ليس بينها االس�م، تتحرك بن خمسة 
مفاصل، هي عدد الفصول التي يتوزع عليها جس�ُد الخطاب 

الروائ�ي، والت�ي، للمفارقة، تحظى بأس�ماء. ترتى الفصول 
دون أن يتص�ل الرتقي�م بينها، لتس�تقل كل وح�دٍة برتقيمها 
كمحكيٍة تحظى بقدٍر من االس�تقالل. ه�ل قصدت بثينة أن 

تكون لكل وحدة مرويتها حتى وهي ُتكمل س�ابقتها وتمهد 
لتاليتها؟

ه�و بالفعل نُص تحّوالت، يف حركٍة رسدية مّوارة بن انفصاٍم 
واتص�ال. بن كل وحدٍة وتاليتها نقلة، نفق، يش�به ذلك الذي 
يس�قط في�ه الرقيب يف أحالم�ه، إذ يأت�ي كُل تح�ّول رسدي 
مش�فوعاً بحل�م، وبكتاب، وكأن كل فصٍل “تأويل” متجس�د 
ملنام بقدر ما هو اس�تعادٍة مبدعة لنٍص يف الذاكرة، اس�تعادة 

جوهرها املعارضة ال املحاكاة.
تق�دم رواي�ة العي�ىس نفس�ها كخطاٍب قائ�ٍم يف املس�تقبل. 
للمفارقة، فإن ذلك املس�تقبل ُيمثِّل بال�كاد ردًة عنيفة ملاٍض 
رشس يف بدائيته، يثور ع�ى عرص املعلومات ُمرتداً إىل أدبيات 
ما قبل التدوين. هنا ديس�توبيا تنهش�ها السخرية، مرسحها 
ع بدوره عنواناً  “العال�م الجديد”. العالم الجديد: تعري�ٌف ُيرجِّ
ومناخاً روائياً أللدوس هكس�ي، يف رواية ديستوبيا أيضاً هي 

“عالم جديد شجاع”، لن تعدم قدراً من الحضور هنا.
ثم�ة ث�ورة تطه�ري، أنه�ت الديمقراطي�ة وأفن�ت “الفوىض 
الرقمية”، يقودها حزب وْسُمه “الواقع”. ثمة عالٌم بات يملك 
وزارة الحت�كار الحقيقة وفقه�اُء علٍم وس�الح، يوّحد بيوته 
ومالب�س قاطنيه وألوان منش�آته وفوق ذل�ك رؤية مواطنيه 

للعالم. 

ع�الء الزم العي�ىس
ُيعّد  الرمز  كلمة ذات معان متعّددة 
، ومك�ّون أس�ايس م�ن مكّون�ات 
العق�ل البرشي ، اس�تخدمه البرش 
يف ش�ّتى أنح�اء العال�م يف التعب�ري 
يتعلّ�ق  فيم�ا  االّتص�االت  وتب�ادل 
باألمور التي تعني الكثري لهم ، منذ 
م�ا قب�ل التاريخ حت�ى يومنا هذا ، 
كم�ا يس�تعمل يف الحي�اة اليومّي�ة 
أيًضا ، وغالًب�ا ما تعني كلمة الرمز  
كّل م�ا يح�ّل مح�ّل يشء آخ�ر يف 
الداللة علي�ه ، ال بطريقة املطابقة 
التام�ة وإّنما باإليح�اء ، أو بوجود 
عالق�ة عرضّية أو متع�ارف عليها 
، وع�ادة يك�ون الرمز به�ذا املعنى 
ش�يًئا ملموًس�ا يحّل مح�ل املجرّد   
الرم�وز يف الف�ن واألدي�ان والحياة 
.  وله�ذا  ، فيلي�ب س�رينج ص6  
ُيع�ّد الرمز ُبعد غنّي ج�ًدا من أبعاد 
املعنى ومفتاح رئي�س لفهم عاملنا 
اإلنس�اني ، وع�ن ه�ذا املعنى كتب 
جوناث�ان كلر يق�ول :  ولكي نفهم 
عاملنا االجتماعي والثقايف ، علينا أن 
نفّكر ال يف األش�ياء املس�تقلّة  بل يف 
األبنية الرمزّية ، يف أنظمة العالقات 
الت�ي تخل�ق عاملً�ا إنس�انيًّا ، م�ن 
خالل تمكينها لألشياء واألفعال أن 
يكون لها معنى  مطاردة العالمات 
ص55 .  إّن الوع�ي الرمزي يختّص 

ب�ه اإلنس�ان دون س�ائر الكائنات 
األخرى ، ويتجّسد هذا الوعي بخلق 
الرم�وز الت�ي تلتقطه�ا الح�واس 
بوصفها أبواًب�ا للمعرفة ، ثّم تقوم 
كّل حاس�ة بنصيبه�ا م�ن االدراك 
الرم�زي حس�ب طريقتها الخاصة 
إىل  اإلدراك  ه�ذا  يف�ي  وح�ن   ،
أف�كار وتص�ّورات ، فإّنه�ا تبق�ى 
غامض�ة ومبهمة ما لم تمس�كها 
اللغ�ة وتدخلها يف عال�م حّي يزخر 

بالرموز الدالة .

من هنا ذهبت الفيلسوفة األمريكّية 
أّن   إىل  النج�ر  س�وزان  املع�ارصة 
اإلنسان كينونة رامزة ال تستقّر من 
تجواله�ا إاّل يف رح�اب امليتافيزيق�ا 
وم�ا وراء الح�ّس الظاه�ر ، وه�و 
وح�ده املخل�وق ال�ذي ال يك�ّف عن 
صنع الرموز ، ألن من شأن الرمز أن 
يوّسع من دائرة معرفتنا ، ويمتّد بنا 
إىل ما وراء مجال خربتنا الواقعّية أو 
دائرة تجربتنا الحالّية . ويف التحليل 
النفي الفروي�دي ينظر إىل الرموز 
ع�ى أّنها تق�وم مقام باع�ث ما تّم 
كبته ، وبه�ذا املعنى يغلب أن يكون 
للرم�وز عالقة بما ترمز إليه أو تدّل 
علي�ه ، وهي عالقة كث�رًيا ما تكون 
اس�تعارّية.  ويلعب الفك�ر الرمزي 
دوًرا نتفّه�م الي�وم أهّميته يف إنماء 
لغ�ة الطفل ، فق�د أّكد  بياجيه  عى 
الف�رتة من 2 ��� 7 من عمر الطفل 
الرمزّي�ة  ، حي�ث تنم�و الوظيف�ة 
الوظيفة املتكّون�ة لتثري برمزيتها ، 
تمثياًل ش�خصيًّا ، أو حدًثا غائًبا ، إذ 
أّنه يف هذا املجموع الرمزي الواس�ع 
تتكامل اللغة ، ثّم ُيدّرب الطفل عى 
عملّي�ات ملموس�ة قب�ل أن يصبح 
مفاهي�م  ح�ول  للتفك�ري  مؤه�اًل 
التط�ّورات  وُتضم�ن   ، مج�رّدة 
باس�تدعاء رمزّيات جديدة  الرموز 

يف الفن واألديان والحياة ص42.

الرمز والتفاعلية الرمزية 
املراقب العراقي/ متابعة...

تعترب القص�ة القصرية من حي�ث اعتنائها 
بالتكثيف، فضاء واس�عا الس�تنبات الداللة 
والسؤال، ذلك أن الرسد القصري يمنح القاص 
فرصة للعب باملعنى، باعتباره يؤول إبداعيا 
إىل تخيي�ب أفق املتلقي وتهجيس�ه، وهو ما 

يبدو جلي�ا يف املجموعة 
»امل�ي  القصصي�ة 
خل�ف ح�ارس املعبد« 
ملحمد الكام�ل بن زيد 
التي يرسم استهاللها 
البداية  املفارق�ة ب�ن 
ب�اب  م�ن  والنهاي�ة، 
ال�ذي  »الس�قوط« 
النهاية،  يؤدي معن�ى 
لكنه لي�س كذلك عى 
الدوام، كما تشري إليه 
مقول�ة غاندي: »ليس 
نهاي�ة،  س�قوط  كل 
فس�قوط املطر أجمل 
بداي�ة«، ولع�ل عنوان 
يبني ظالله  املجموعة 
مضموني�ة  داخ�ل 

لم  فامل�ي  االس�تهالل، 
ي�أت مح�ددا بنهاي�ة، وبالت�ايل فه�و يجدد 
البداي�ات، تل�ك املقرونة بالس�قوط، الذي ال 
يكون إال حي�ث تكون العقب�ة، ومضمونية 
»الحارس« تختزن ش�حنة الضب�ط والقوة 
األحادي�ة، تل�ك العنارص التي ترس�م معنى 
السلطة، التي تعني: »بادئ ذي بدء، تعددية 

عالقات القوة املحايثة للميدان التي تمارس 
في�ه بوصفه�ا املكونة لتنظيم�ه«، كما هي 

عند ميشيل فوكو يف »جنيالوجيا املعرفة«.
مفه�وم البدايات يف هذه املجموعة يف جانب 
منه يتعل�ق بمفهوم س�لطوي، »فهذا الذي 
ظل يحرس معبدهم منذ س�نن وس�نن«، 
حراس�ة  اس�تمرار 
امل�دة  وتأكي�د  املعب�د 
»س�نن  املطلق�ة 
يك�رس  وس�نن«، 
اجتماعي�ا  مفهوم�ا 
ُي�ؤول سياس�يا ع�ى 
م�ا  س�لطة  أس�اس 
حراس�ة  تمنحه�ا 
املعب�د للقائ�م علي�ه، 
س�تؤكده  م�ا  وه�و 
التالي�ة:  الجمل�ة 
تأتيه  قاتمة  »وصورة 
حي�ث  األس�فل  م�ن 
مؤجل�ة«،  األح�الم 
ف�إذا كان املعبد كرمز 
متعاليا،  للطقوس�ية 
أس�فله  م�ا  ف�إن 
مؤجلة،  أح�الم  مجتمع 
لكن طاقته االنبعاثية مس�تقرة عى فوهة 
تتص�در  العم�ر  أرذل  يف  »عج�وز  ب�ركان، 
الجموع حاملة بندقية قديمة«، فاملس�افة 
الفارق�ة ب�ن طقوس�ية املعبد وس�كونية 
املجتمع، ش�ارع يستنهض قوته من عجزه 

)عجوز(.

لعبة السلطة والسكون المتحرك في قصص 
»المشي خلف حارس المعبد«

 علي حسن الفواز
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بع�د م�رور عدة أع�وام ع�ى إط�اق أب�ل لهاتف 
أيف�ون 7 ومع�ه iOS 7، كانت هن�اك ميزة جعلت 
أجهزة أيفون آمنة، حيث ُتس�مى هذه امليزة »قفل 
التنش�يط« الذي يجعل م�ن الصعب عى اللصوص 
رسق�ة أجه�زة أيف�ون أو iPad ألنه يتم تش�غيله 
 ،Find My app تلقائًيا عندما يقوم املالك بتنشيط
ويحتاج املس�تخدم ل�� Apple IDالخ�اص باملالك 
وكلمة املرور للوصول إىل الجهاز، وإذا لم يكن لديك 
ذلك، تصبح أجه�زة أيفون غري مجدية.وبحس�ب 

موق�ع TOI الهن�دي ، فع�ى الرغم م�ن أنها ميزة 
أم�ان من الدرجة األوىل وتجعل أيف�ون آمًنا، إال أن 
ما تفعل�ه أيًضا هو جعل الكثري من هواتف أيفون 
ينته�ي به�ا األم�ر يف »القمام�ة«، فوفًق�ا لتقرير 
 ،iFixit صادر عن املتخصص�ن يف إصاح األجهزة
»كل ش�هر، يت�م إه�دار اآلالف من أجه�زة أيفون 
الجي�دة تماًم�ا بدالً من وضعها يف أيدي أش�خاص 
يمكنهم استخدامها حًقا«، وكان »قفل التنشيط« 

هو السبب يف ذلك.

تعد الفيتامينات الخاصة لنمو وجمال الش�عر باإلضافة 
لتن�اول نظام غذائي غني بالعن�ارص املغذية لجعله أكثر 
كثافة وصح�ة، ولكن أفض�ل الفيتامينات لنمو الش�عر 
يمك�ن أن تضمن حصولك عى ما يكفي من أدوات تعزيز 
صح�ة الش�عر.فما هي بع�ض املكونات الرئيس�ية التي 
يج�ب أن تبح�ث عنها للحصول عى ش�عر صحي وقوي 
وخايل من تساقط الشعر؟، فيلعب فيتامن B12 والحديد 
دوًرا رئيس�ًيا يف نم�و الش�عر، بينم�ا تس�اعد األحماض 
األمينية املوج�ودة يف الكوالجن واملكم�ات التي تحتوي 
ع�ى الربوت�ن والكرياتن وه�ي عنارص حيوي�ة يف بنية 
ش�عرك، كما إن الس�يلينيوم والبيوت�ن رضوريان أيًضا 
لش�عر قوي.-تحتوي املكمات الغذائية عى كل تحتاجه 
للحصول عى ش�عر ق�وي، ومنها الكوالجن والس�يليكا 
والبيوت�ن وفيتامينات A و B و C و D وحمض الفوليك، 
وم�ن األفضل تن�اول الحبوب الغنية به�ذه العنارص ملدة 

شهر عى األقل ملنحهم وقًتا للعمل يف تقوية الشعر.
-للمس�اعدة يف زيادة منع تساقط الش�عر، فعليك تناول 
فيتامن C، باإلضافة إىل البيوتن والزنك، ويوىص باتخاذ 
ه�ذه العنارص ما ال يقل عن س�تة أش�هر للحصول عى 

أقىص قدر من النتائج.
-علي�ك اإلكث�ار م�ن تن�اول الحب�وب الغني�ة بالحدي�د 

والبيوت�ن وحم�ض البانتوثنيك والس�يلينيوم، للحصول 
عيل شعر قوي.

-يبدأ الش�عر الصحي من الداخل، ول�ذا عليك اإلكثار من 
تن�اول األطعم�ة الغني�ة بفيتامين�ات A و D  ومضادات 
األكس�دة، وه�ذه العنارص تس�اهم يف  تحف�ز الكرياتن 

لتعزيز نمو الشعر .

أربعون دقيقة من الرياضة كفيلة بصحة دائمة
اك�دت دراس�ة أمريكي�ة حديث�ة ب�أن 
بش�كل  البدني�ة  األنش�طة  ممارس�ة 
منتظ�م يومياً مدة 40 دقيقة، تحّس�ن 
القل�ب  لصح�ة  األساس�ية  املقايي�س 
واألوعي�ة الدموي�ة وتق�ي األطفال من 

تصلب الرشاين.
وللوص�ول إىل نتائ�ج الدراس�ة، راق�ب 
الفري�ق 175 من الذكور واإلناث، الذين 
ت�راوح أعماره�م ب�ن 8-11 عام�اً، 
ثاث�ة أرباعه�م يعانون من الس�منة، 

وغالبيته�م يعانون من ارتفاع الس�كر 
بالدم أعى من املعتاد، وهو عامل خطر 
رئييس لإلصابة بمرض الس�كري، فيما 
كان 5% م�ن املش�اركن يعان�ون م�ن 
ارتفاع ضغ�ط الدم، بحس�ب ما نقلته 

وكالة األناضول.
إىل  املش�اركن  الباحث�ون  كم�ا قس�م 
مجموعت�ن، حيث ش�اركت املجموعة 
األوىل يف األنش�طة الرياضي�ة يف الهواء 
الطل�ق مث�ل القفز عى الحب�ل واللعب 

الي�وم  بع�د  يومًي�ا،  دقيق�ة   40 مل�دة 
املجموع�ة  ش�اركت  فيم�ا  ال�درايس، 
الثانية يف أنش�طة ال تعتمد عى الحركة 
مثل الحرف اليدوية واملوسيقى وألعاب 
الطاول�ة، وارت�دى املش�اركون أجهزة 
ملراقب�ة مع�دل رضب�ات القل�ب حتى 
يتمكنوا هم والباحثون من رؤية كيفية 

استجابة نبضهم للتدريبات.
بعدها، ق�ام الباحثون بقي�اس العديد 
من م�ؤرشات صح�ة القل�ب واألوعية 
الدموي�ة قب�ل وبع�د الدراس�ة، بما يف 
ذل�ك ضغط ال�دم ومقاومة األنس�ولن 
ومستويات الدم من الغلوكوز والدهون 

وااللتهابات، وكذلك تصلب الرشاين.
وج�د  املتابع�ة،  م�ن  أش�هر   8 وبع�د 
الباحث�ون أن م�ن مارس�وا التماري�ن 
الرياضي�ة بانتظ�ام، تحس�نت لديه�م 
القل�ب  األساس�ية لصح�ة  املقايي�س 
الدموي�ة، مث�ل مس�تويات  واألوعي�ة 
الكوليس�رول الجي�دة واللياقة البدنية 

والنسبة املئوية للدهون يف الجسم.
واس�تخدم الباحث�ون املوج�ات ف�وق 
الصوتية لقياس رسع�ة موجة النبض 
الس�باتي، وال�ذي يبح�ث يف امل�دة التي 
يس�تغرقها الدم للم�رور عرب الرشاين 
األورط�ي  الرشي�ان  مث�ل  الرئيس�ية 
لقي�اس تصل�ب  والبط�ن،  الص�در  يف 

الرشاين يف بداية ونهاية التمرين.
ومن املثري للدهشة أن الدراسة الجديدة 
وجدت أن التمارين الرياضية خفضت 
من مقاومة األنسولن بالجسم، وهي 
حالة مرضية ترتبط بتصلب الرشاين 
أيًضا، حتى أكثر من ضغط الدم، الذي 
ُيعتق�د أنه الس�بب الرئي�يس لتصلب 

الرشاين.
لذلك، فإن الحد من مقاومة األنسولن 
بالجسم قد يكون أفضل اسراتيجية 
ملن�ع تصل�ب الرشاين عن�د األطفال، 

وفقاً للدراسة.

طرح�ت رشك�ة »غوغ�ل« األمريكي�ة 
الربي�د  لتطبي�ق  جدي�ًدا  تحديًث�ا 
اإللكرون�ي »جيمي�ل« يس�مح بميزة 

جديدة، غريبة وغري مسبوقة.
آرين�ا«  إم  وأش�ار موق�ع »ج�ي إس 
تحدي�ث  أن  إىل  املتخص�ص  التقن�ي 
»جيميل« الجديد سيسمح، ألول مرة، 
بإمكانية إرفاق رسائل بريد إلكروني 
برسائل أخرى دون حاجة إىل تحميلها 

أواًل.
لس�حب  إال  املس�تخدم  يحت�اج  وال 
وإف�ات رس�الة بري�د إلكرون�ي، أو 
أكثر، عرب »جيميل« يف نافذة »إنشاء«، 

لتصبح جاهزًة تماماً لإلرسال.
ويمك�ن كذل�ك تحدي�د رس�الة بري�د 
إلكرون�ي أو أكث�ر، ث�م اس�تخدام زر 
وتحدي�د  النق�اط،  الثاث�ي  القائم�ة 

»إعادة توجيه كمرفق«.
ويمكن بتل�ك الطريقة إع�ادة توجيه 
أكث�ر م�ن رس�الة مختلف�ة، متعلقة 
بموض�وع واحد مثًا، يف رس�الة بريد 
إلكرون�ي واحدة، بداًل من إرس�ال كل 
واح�دة منه�ا منفصلة، ما قد يس�بب 
تكدًس�ا يف الربيد اإللكروني وصعوبة 

يف مطالعة كل الرسائل دفعًة واحدًة.
ويتيح إرسال رسائل الربيد اإللكروني 
رس�الة  كتاب�ة  أيض�ا،  كمرفق�ات، 
تلخيصية للمس�تلمن، وتجهيزهم ملا 

سيقرؤونه يف تلك الرسائل.
وم�ن املقرر أن يب�دأ تنفيذ تل�ك امليزة 
بدًءا م�ن اليوم ع�ى بري�د »جيميل«، 
وستصل لكل املستخدمن حول العالم 
بحل�ول يوم 21 يناي�ر/ كانون الثاني 

.2020

»جيميل« تجري 
عدة تحديثات

 على تطبيقها

مدن يسيطر عليها التلوث ..احذرها 

تؤك�د الدراس�ات أن فاكه�ة اليوس�في تمتاز 
بالكث�ري م�ن الفوائ�د الصحي�ة والغذائي�ة، 

فضا عن مزايا تس�اعد املرأة بشكل خاص 
عى االهتمام أكث�ر بجمالها.ويف هذا الصدد 
تقول خب�رية التغذية األملاني�ة، إمكه ريزه، 
إن اليوس�في يع�د بمثاب�ة مفت�اح الصحة 

والجم�ال، فه�و يزخ�ر بفيتام�ن يس، الذي 
يعمل عى تقوية جهاز املناعة، ومن ثم يقي من 

اإلصابة باألم�راض املُعدية يف الش�تاء كاإلنفلونزا.
وأضاف�ت ري�زه أن فيتامن يس يس�اعد أيض�ا عى بناء 

الكوالجن يف الجسم، ومن ثم تتمتع البرشة بمظهر مشدود وتبدو أكثر مرونة.
كما تحتوي فاكهة اليوس�في عى بروفيتامن A املعروف باس�م البيتا كاروتن، 

الذي يساعد عى تجدد الخايا.

قاس الباحثون مس�تويات نوات�ج تحليل التلوث 
اإلصاب�ة  بمخاط�ر  املرتبط�ة  والربوتين�ات 

الش�بان  م�ن   26 دم  يف  القل�ب  بأم�راض 
األصح�اء من ل�وس أنجل�وس، وذل�ك قبل 
وأثناء وبع�د زيارة إىل بك�ن ضمن برنامج 

دراسة صيفي.
دوري�ة  يف  الدراس�ة  فري�ق  وذك�ر 

)سريكيوليشن( أن مستقلبات التلوث يف بول 
املشاركن قفزت مع مؤرشات االلتهاب وتراكم 

ترس�بات داخل الرشاين بعدما أمضوا ما بن 6 و8 
أسابيع يف العاصمة الصينية.

وأش�ار فريق الدراس�ة إىل أن تلوث الهواء يعد مش�كلة خطرية للصحة العامة يف 
الصن، حيث تؤثر سلبا عى صحة القلب لدى 1.4 مليار شخص.

ووجد الباحثون أن مستويات جزيئات تلوث الهواء ارتفعت عندما كان الطاب يف 
بكن، بنسبة 371 يف املئة عن مستوياتها يف لوس أنجلوس، بينما زاد مستوى 
نواتج تحليل التلوث يف البول إىل تركيزات نسبتها 176 باملئة، يف ارتفاع بنسبة 

800 باملئة عن لوس أنجلوس .

نس�معها  الت�ي  األوىل  النصيح�ة 
دائماً أثناء محاولة إنقاص الوزن 
ه�ي التوق�ف ع�ن تن�اول األرز، 
األرز يس�بب زي�ادة  ولك�ن ه�ل 
الوزن بالفعل، وهل توجد طريقة 
تجعلن�ا نتن�اول األرز دون زيادة 
يف ال�وزن، ه�ذا م�ا نتع�رف عليه 
يف الس�طور التالي�ة، وفق�اً ملوقع 

»تايمز أوف إنديا«.
األرز قليل الدس�م وس�هل الهضم 
ويحتوي عى عدد من فيتامينات 
ب، إذا كن�ت تتب�ع نظاًم�ا غذائًيا 
ال نق�اص ال�وزن وال تريد التخيل 
ع�ن تن�اول األرز، فإلي�ك بع�ض 

النصائح.
تن�اول األرز م�ع نظ�ام غذائ�ي 

إلنقاص الوزن
قاع�دة فق�دان الوزن ه�ي خلق 

عجز يف الس�عرات الحرارية، مما 
يعن�ي ح�رق مزيد من الس�عرات 
أكث�ر مما تس�تهلكه،  الحراري�ة 
أنظم�ة  معظ�م  ف�إن  وبالت�ايل، 
إنق�اص ال�وزن تقي�د اس�تهاك 
الس�عرات الحراري�ة الزائدة، عى 
الرغ�م  أن األرز غن�ي بالس�عرات 
الحرارية، لكنك لس�ت بحاجة إىل 
منعه من نظامك الغذائي، يمكنك 

تناوله ولكن بكميات قليلة.
تناول وجبة من األرز يف اليوم

تن�اول وجب�ة واح�دة فق�ط من 
األرز يف اليوم، هذا سيساعدك عى 
تقييد الس�عرات الحراري�ة، أيًضا 
ألن األرز غن�ي بالكربوهي�درات، 
يمكنك تخطي أش�كااًل أخرى من 
الكربوهي�درات يف الوجب�ة الت�ي 
تتناول فيها وجب�ة من األرز، فا 

تتناول الخبز إذا تناولت األرز.
اصنع األرز مع الكثري من الخضار

يجعل�ك  أن  يمك�ن  األرز  تن�اول 
تش�عر بالج�وع عاج�ًا، يمك�ن 
تجنب ذلك ع�ن طريق إقران األرز 
الغنية بالربوتن  مع الخرضوات، 
واأللي�اف، مم�ا سيس�اعدك عى 
الحف�اظ ع�ى الش�عور بالش�بع 
واالمت�اء لف�رة طويل�ة، يمكنك 
والقرنبي�ط  الفاصولي�ا  إضاف�ة 
والدجاج لجعل األرز صحي أكثر.

ال تقى األرز الخاص بك أو تخلطه 
غ�ري  الزي�وت  أو  الكريم�ة  م�ع 
الصحي�ة، حاول غ�يل األرز فقط 
باملاء لتعبئة سعرات حرارية أقل، 
ارمي امل�اء الزائد أيًضا أثناء طبخ 
األرز، هذا يس�اعد يف التخلص من 

النشا املوجود به.

يعم�ل العلم�اء ال�روس ع�ى 
خ�اص  روب�وت  تصمي�م 
النفايات  لجم�ع  سيس�تخدم 

اإلشعاعية وإتافها.
وقد ت�م إع�داد أول نموذج 

مطل�ع  الختب�اره 
املقب�ل،  الع�ام 
وكال�ة  وأف�ادت 

الروس�ية  »ت�اس« 
ع�ى  العم�ل  ب�أن 

الروب�وت  تصمي�م 
املتخص�ص يف إت�اف 

النفاي�ات اإلش�عاعية يج�ري 
عى ق�دم وس�اق وأضافت أن 
الروبوت س�يكون ع�ى هيئة 
إنس�ان وس�يتم التحك�م ب�ه 
ع�ن بع�د حي�ث س�يكرر 

وقال�ت  مش�غله.  ح�ركات 
الوكال�ة إن الروبوت س�يعمل 
النووية  املفاع�ات  أقس�ام  يف 
وغريه�ا من املراف�ق الخطرية 
م�ن ناحي�ة اإلش�عاع والت�ي 

تش�كل خطورة عى اإلنس�ان 
أو تمنع�ه تمام�ا م�ن اإلقامة 
فيها، وسيقوم الروبوت بجمع 
النفايات والخامات اإلشعاعية 

وإتافها.

لماذا ال تحب بعض أنواع األطعمة؟ ..تعرف على السبب
يعان�ي البع�ض من ع�دم حبهم ألن�واع من 
األطعم�ة، وق�د يص�ل األم�ر إىل أن البع�ض 
تتزايد لديهم الرغب�ة يف التقيؤ عند التعرض 

لتلك األطعمة.
لم يعرف أحد لفرة طويلة رس ذلك الترصف، 
الطب�ي  كلين�ك«  »كليفان�د  مرك�ز  ولك�ن 

املتخصص، كشف الرس وراء ذلك الترصف.
وأوضح�ت الدراس�ة الحديث�ة أن الرس وراء 
ذلك، هو حساس�ية قنوات املعدة املعوية من 

تلك األنواع من األطعمة.
ويعمل ذلك األمر، هو أن الجس�م صنف تلك 
األطعمة عى أنها تشكل خطرا عى القنوات 
املعوي�ة والهضمي�ة، وبمجرد مش�اهدة 
تلك األطعم�ة، يفرز الجس�م هرمونات 
إىل املخ، تحمل تعليمات بالنفور من ذلك 
النوع م�ن الطعام ب�أي طريقة ممكنة 
حتى لو كانت ع�ن طريق التقيؤ، والتي 
قد تتطور إىل الش�عور بالصداع وحرقة 

املعدة إذا اضطررت ألكل تلك األطعمة.
وتأتي أبرز األطعمة التي تدخل يف قائمة 

األطعمة الحساسة عى النحو التايل:
- منتجات األلبان )الاكتوز(

- منتج�ات الغلوت�ن )القمح والش�عري 
والشيلم(

- منتج�ات الكازين )بروتينات منتجات 
الحليب(

- البيض )باألخص صفار البيض(
- منتجات الصويا

- السمك واملحار
- الفول السوداني 

أو ش�ج����رة 
ز  لج�����و ا
ن  لبق�ا ا (
ز  لل���و ا و

والجوز(
الكربيتات   -
ت  كب�ا مر (

النبي�ذ األحمر 
والبرية(

املضاف�ات   -
مث�ل  الغذائي�ة، 

أحادي�ة  الغلوتوم�ات 

علماء روس يصنعون روبوت لجمع النفايات االشعاعية

فيتامينات تحافظ على سالمة الشعر 

تناول الرز بدون اضرار عبر الطرق التالية 

تعرف على فاكهة الصحة والجمال ميزة في ايفون انهت حياة مئات االجهزة 
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عن طريق الخطأ...
الموز ينهي حياة شاب !

مسدس روسي 
بمواصفات هوليودية !

بطل العالم في الصفع ينال 
3140 دوالر !

املراقب العراقي/ متابعة... 
ت�ويف فتى مرصي عق�ب تناوله 
ثم�رة م�وز تحتوي عىل »س�م 

فرئان«، بطريق الخطأ.
بواب�ة  نرشت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
»أخب�ار الي�وم«، تويف س�ليمان 
باملرح��ل�ة  الطال�ب  محم�د، 
إصابت�ه  إث�ر  الث�����انوي�ة، 

بحالة تسمم حادة.
التحريات يف محافظة  وكشفت 

قن�ا، أن صاح�ب ال��18 عام�ا 
تن�اول كمية من املوز املس�موم 

عن طريق الخطأ.
بع�ض  يف  الس�م  وض�ع  وت�م 
املناط�ق بمن�����زل�ه للقضاء 
عىل الف�رئان، م�ا أدى إىل تلوث 

املوز.
الفت�ى  ودون أن ي�درك تن�اول 
الفاكهة، ما أس�فر عن إصابته 

بحالة تسمم أدت لوفاته.

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ام الخ�راء يف هولي�وود بتحلي�ل املالم�ح 
الخارجي�ة الخيالي�ة لبع�ض النم�اذج م�ن 
السالح الرويس الخفيف فتوصلوا إىل استنتاج 
بأنها تصلح ألن تستخدم يف أفالم العنف التي 

يخرجها هوليوود.
 Big News Network صحيف�ة  وأف�ادت 
األمريكية بأن س�الح »أو تيس – 38« الرويس 
ووحي�د  أول  رويس  صام�ت  مس�دس  ه�و 
يس�تخدم طلقات عيار 7.62*41 ملم حيث 

تبلغ رسعة الرمي 200 مرت يف الثانية.
ويطل�ق املس�دس الن�ار م�ن أس�فل البكرة، 
ما يضم�ن تخفيف االرت�داد وتوجه�ه إىل يد 

شخص يطلق النار.
أما جه�از التصويب اللي�زري املركب يف أعىل 
ماسورة املس�دس فيمّكن الرامي من إطالق 
الن�ار يف مكان مغل�ق ويُخيف العدو، كما هو 

الحال يف أفالم العنف.
ولف�ت أنظ�ار كاتب املق�ال أيضا رش�اش » 
ت�ي بي – 2000« ال�رويس املخصص لخوض 
القتال يف املدينة والذي يستخدم طلقات عيار 
9*19 ملم. ويمكن اس�تخدامه مزودا بكاتم 

الصوت وجه�از التصويب الليزري وجهاز 
الرؤية الليلية.

أذه�ان  إىل  املق�ال  صاح�ب  وأع�اد 
الق�ارئ كذل�ك ارت�داده الخفيف 

مقارنة بمثيالته.
حس�ب   ، وهن�اك 

الصحيف�ة، نموذج آخر 
ذو مالم�ح خيالية وهو 

»كوروبوف«  رش�اش 
الصن�ع  س�وفيتي 

من ط�راز »تي كا بي 
وم�ن  إم«.  ب�ي   022-
مميزات تصميمه توزع 
أخمص�ه  يف  مخزن�ه 

وتركيب زناده يف مقدمة 
مي�زة  ولدي�ه  الرش�اش. 

هامة أخرى للرشاش وهي 
تصني�ع بع�ض أجزائه من 

املواد البالس�تيكية، ما ضمن 
تخفيف وزنه.

املراقب العراقي/ متابعة...
نال بطل العالم الجديد يف الصفع 
مبل�غ  3140 دوالر بع�د ان هزم 
البطل الس�ابق الرويس 
ف�����اس�ييل 

كاموتسكي
وتلق����ى 
لبط���ل  ا
ويس  ل�ر ا
س�ييل  فا

كاموتس�كي هزيمة س�احقة يف 
بطولة موسكو لتبادل الصفعات، 
ي�د مواطن�ه فيشيس�الف  ع�ىل 

زيزويل.
بتوجي�ه  بداي�ة  فاس�ييل  وق�ام 
صفع�ة قوية لخصم�ه الذي زاد 
وزنه ع�ىل املئة كيلوغ�رام وكان 
يفوقه طوال، إال أنه صمد، قبل أن 

يرد األخري بصفعة قاضية.
وأنهى زيزويل أس�طورة فاس�ييل 
»تب�ادل  يف  روس�يا  كبط�ل 
الصفعات«، ال�ذي لم يتمكن من 

الحفاظ عىل توازنه وسقط.
ع�ىل  حص�ل  الفائ�ز  أن  يذك�ر 
جائزة مالي�ة قدرها 3140 دوالر 

أمريكي.
ن  ك�����ا و
سييل  ف����ا
كاموتسكي، 
 28 البال����غ 
ف�از  ق�د  عام�ا، 
ل��  بطول�ة  أول  يف 
الصفع�ات”  “تب�ادل 
 Siberian Power“
ون�ال   ،2019  Show
قيمتها  مالي�ة  جائ�زة 

500 دوالر.

 شعارات مؤيدة للمرجعية الدينية واخرى مناهضة المريكا والصهاينة

املراقب العراقي/ متابعة...
ورفع متظاهرو ساحة التحرير، 
وسط بغداد، اليوم الثالثاء، الفتة  
جميل�ة كتب عليها »دمك غايل ال 
تع�ر الج�ر«، رفض�ا للتحريض 
عىل اقتحام املنطق�ة الخرضاء وهي 
محاولة من املتظاهرين السلميني لدرء 

الفتنة يف ساحة التحرير
وق�ال املعتصم�ون يف ن�داء ع�ر 
الخاص�ة  الص�وت  مك�رات 
باإلذاعة، التي أسس�وها مع 
 25 ي�وم  املتظاه�رات  ب�دء 
ترشين األول املايض، ، »نحن 
خرجن�ا س�لميني وسنس�تمر 
بسلميتنا فال تستمعوا اىل الجهات 

الت�ي تدعي اىل العنف ودخ�ول الخرضاء 
فال مصلحة لدينا من دخولها«.

وأض�اف مخاطب�ا املتظاهرين »يا أبن�اء أكتوبر، 
ي�ا ش�بابنا املناضل، ال مصلحة للث�وار، يف دخول 
املنطق�ة الخ�رضاء، ومن يفع�ل ذل�ك ال يمثلنا، 
يرجى عدم االس�تماع لألص�وات التي تحرض 

عىل العنف«.
وح�ث احد املعتصمني وهو ال�ذي تال النداء 
عىل الثبات قائال »يرجى منكم الثبات يف س�احة 

التحرير وعدم االس�تماع اىل مروجي الش�ائعات 
والفت�ن«، حي�ث أك�دت الكلمة ع�ىل ان العنف ال 

يجابه بالعنف بل بالسلم.
باق�ي  م�ن  الوافدي�ن  الن�����داء  وخاط�ب 

املحافظات السيما الوس�ط، والجنوب، مطالبني 
إياه�م بعدم االس�تماع للمحرضني ع�ىل العنف، 
الت�ي  الخ�رضاء املحصن�ة،  املنطق�ة  واقتح�ام 

تتخذها الحكومة مقر لها، يف وسط بغداد.وتوافد 
الحش�ود الذي يس�تمر لليوم الثاني ع�ىل التوايل 
ج�اءت من مختلف مناطق بغداد وملئت س�احة 
التحري�ر والش�وارع املج�اورة مرددة ش�عاراٍت 
مؤي�دًة للمرجعي�ة الديني�ة واخ�رى مناهض�ًة 
الم�ريكا والكي�اِن االرسائييل وداعية اىل س�لمية 
التظاهرات وتفويت الفرصة عىل املخربني الذين 

يحاول�ون ح�رَْف التظاه�رات ع�ن طريِقه�ا 
املرشوع .

محافظ�ات  ابن�اء  م�ن  غف�رية  مش�اركة 
البالد املختلفة ش�هدتها تظاهرات ساحة 
التحري�ر الداعم�ة للس�لمية واملس�تنكرة 

ألعمال التخريب والفوىض.
ويف  العلي�ا  الديني�ة  املرجعي�ة  ان  يذك�ر 
خطبة ص�الة الجمعة اعت�رت أّن الَحراَك 
الش�عبي وس�يلٌة فاعلٌة للضغِط ع�ىل َمْن 
بيِدهم الس�لطُة الجراِء اصالح�اٍت حقيقية 
لكّنها ح�ذرْت من االنج�راِر العم�اِل العنِف 

والتخريب.
ودخلت االحتجاجات الش�عبية الواس�عة يف 
العراق يف موجتها الثانية يومها ال46 وس�ط 
م�ؤرشات تن�ذر بتعقي�د املش�هد م�ع ازدياد 

حاالت اغتيال الناش�طني وقصف معس�كرات 
الجيش العراقي.

اغلق المتظاهرون 
السلميون جسر 

الجمهورية اليوم 
الثالثاء تفاديا ألي 

حاالت اندفاع باتجاه 
المنطقة الخضراء 

وعدم التصادم مع 
القوات االمنية وحصر 
التظاهرات في ساحة 

التحرير فقط.

انقطعت الكهرباء فسرقوا االسالك !
املراقب العراقي/ متابعة...

أقدم لصوص “مجهولون” عىل رسقة 
أس�الك الش�بكة الكهربائي�ة, يف قرى 
س�كرة والحيص�ة وزيت�ا والبدوري�ة 
بري�ف حمص الس�وري, حيث تجاوز 
ط�ول األس�الك النحاس�ية املروق�ة 
3900 م�رت، بقيمة تص�ل إىل 6 ماليني 

لرية سورية.
كهرب�اء  رشك�ة  يف  مص�در  وق�ال 
حم�ص لتلفزيون الخر أن ” الش�بكة 
محافظ�ة  يف  تعرض�ت  الكهربائي�ة 
حم�ص لع�دة رسق�ات ليلتي الس�بت 
واألحد, حيث ق�ام لصوص مجهولون 
برقة 1680 مرت أسالك نحاسية من 
الش�بكة الكهربائي�ة، يف قرية س�كرة 

رشقي مدينة حمص”.
وأض�اف املصدر أن “تع�اون األهايل يف 

قرية الحيصة شمال غرب حمص منع 
لص�وص آخرون من رسق�ة 630 مرتاً 
من األس�الك, بعد أن قاموا بفكها عن 

األعمدة الكهربائية “.
وتاب�ع املص�در “كم�ا ق�ام لص�وص 
برقة مس�افة عمودين من الش�بكة 
الكهربائي�ة النحاس�ية, باإلضاف�ة إىل 
قص عمود خش�بي كهربائي، يف قرية 
زيتا عىل طريق قرية الس�وادية بريف 

حمص الجنوبي “.
وأردف املص�در أن�ه “يف لي�ل الس�بت 
امل�ايض تمت رسقة نح�و 1500 م من 
الش�بكة النحاس�ية الهوائي�ة يف قرية 
البدورية ورسق�ة نحو 24 مرت كابالت 
نحاس�ية أرضية، يف الجزي�رة الرابعة 

بحي الوعر”.
وأوض�ح املصدر أن ” قيمة املروقات 
من األسالك النحاس�ية خالل اليومني 
املاضي�ني تجاوزت مبلغ س�تة ماليني 

لرية سورية”.
وأشار املصدر إىل أن ” هؤالء اللصوص 
يخربون االقتص�اد الوطني، وأن هذه 
األعم�ال التخريبية أرضت بالش�بكة 
تل�ك  يف  وباملواطن�ني  الكهربائي�ة 
الكهربائي  التيار  املناطق، وحرمانهم 
لحني تعويض النق�ص الذي حصل و 

إصالح األرضار “.
وتج�در اإلش�ارة إىل أنه خالل الش�هر 
امل�ايض ق�ام لصوص برقة أس�الك 
 11 ملس�افة  الكهربائي�ة  الش�بكة 
عم�ودا بجوار فندق ال�رج يف منطقة 
الن�ارصة بريف حم�ص الغربي حيث 
تجاوزت قيمة املروقات من الشبكة 

الكهربائية املليون لرية سورية.

الكرسي البشري!

املراقب العراقي/ متابعة...
تمكن أفراد مركز رشطة »قار يونس« يف مدينة طرق 

رشق�ي ليبي�ا من ضب�ط ش�خصني بحوزتهما 
ثالث قطع أثرية فرعونية.

وأكدت مديرية أمن مدينة بنغازي، يف بيان 
نرشته�ا الي�وم الثالث�اء، ع�ىل صفحتها 
الرس�مية عىل«فيس�بوك« إلقاء القبض 
ع�ىل هذين املتهم�ني يف مدين�ة طرق، 

قب�ل إتمامهما صفقة لبيع هذه اآلثار 
يف مدينة بنغ�ازي مقابل 4.5 مليون 

دينار.
وأكدت مديرية األمن أنها ستكشف 
الجريمة  بتلك  الخاصة  التفاصيل 

خالل الساعات القليلة املقبلة.
مكافح�ة  جه�از  وأعل�ن  ه�ذا 
التج�ارة غ�ري الرشعي�ة يف 22 
نوفمر/ ترشين الثاني املايض، 
ضب�ط عصاب�ة تمته�ن تجارة 

بنغ�ازي  مدين�ة  يف  أثري�ة  قط�ع 
متلبس�ني، بعد إع�داد كمني لهم، 
وتم�ت مصادرة القط�ع األثرية، 
ث�م تس�ليمها إىل األجهزة املعنية 

يف الحكومة املوقتة.

املراقب العراقي/ متابعة...
انترش مقط�ع فيديو ع�ىل نطاق 
التواصل، يظهر  واس�ع بمنصات 
فيه رجل وه�و يجلس القرفصاء 
»كرس�يا  نفس�ه  م�ن  ويجع�ل 
برشي�ا« لُيجلِس زوجت�ه الحامل 
املتعب�ة داخل مستش�فى بجنوب 

الصني.

وت�م التق�اط الفيدي�و يف مدين�ة 
بمقاطع�ة سيتش�وان يف  ديان�غ 
األول م�ن ديس�مر/كانون األول 
الجاري، ويظهر مدى حب الرجل 
لزوجت�ه، والحميمية التي بينهما 
وحرص�ه ع�ىل راحتها، وق�د كانا 
أح�د  بانتظ�ار  املم�ر  يف  يقف�ان 

االختبارات الخاصة بالحمل.

ونظرًا ألن س�اقي الزوج�ة كانتا 
ش�به مخدرت�ني ول�م تج�د ه�ي 
مقع�ًدا تجلس عليه لالنتظار كما 
ل�م يقف له�ا أحد م�ن الجلوس، 
فق�د ب�ادر ال�زوج ب�كل تلقائية 
للجل�وس بوض�ع القرفصاء عىل 
األرض وطل�ب منه�ا االس�رتاحة 

عىل ظهره.

بركان نيوزيلندا يحول شهر عسل إلى مأساة

 املراقب العراقي/ متابعة...
س�ارت طائ�رة صغ�رية ذات محرك�ني 
Seneca 34 - Piper PA ع�ىل بطنه�ا، 
عندما هبطت اضطراريا يف كوس�تاريكا 

دون معدات الهبوط )العجالت(.
ُن�رش فيديو لهبوط الطائرة االضطراري 
ع�ىل موق�ع Transponder 1200 ي�وم 

االثنني 9 ديسمر/كانون األول.
ُتظه�ر اللقط�ات كيف هبط�ت الطائرة 
ع�ىل املدرج ث�م تنعطف وتتوق�ف. كان 
رجال اإلطف�اء ورجال اإلنقاذ ينتظرون 
الطائرة عىل األرض. بعد بضع ثوان من 

التوقف، بدأ الركاب يف مغادرة الطائرة.
–Piper PA يف املجم�وع، كان ع�ىل متن

Seneca 34 س�تة أش�خاص، بم�ن يف 
ذلك الطاق�م. لم ترد تقاري�ر عن وقوع 

إصابات.
وقع الحادث يف الساعة 13:50 بالتوقيت 
املح�يل يف 9 ديس�مر )22:50 بتوقي�ت 
موس�كو(. حذر الطيار عر الراديو من 
أنه يعاني من مشاكل يف معدات الهبوط، 

وأعلن حالة الطوارئ، وهبط بالطائرة.
 34–Piper PA أن  إىل  املوق�ع  وأش�ار 
الوالي�ات  إنتاجه�ا يف  Seneca ق�د ت�م 
املتح�دة يف رشك�ة Piper Aircraft منذ 
عام 1971. وتس�تخدم ه�ذه الطائرات 
الجوي�ة  الرح�الت  يف  رئي�يس  بش�كل 

الخاصة والتجارية.

 هبـــــوط طــــــائــــــرة دون عجـــــــالت !

املراقب العراقي/ متابعة...
حول بركان نيوزيلندا ش�هر العس�ل 
لزوجني أمريكيني إىل مأس�اة، بعد أن 
أصيب الزوجان بح�روق بالغة أثناء 
رحل�ة س�ياحية يف نيوزيلن�دا أم�س 

االثنني.
وأف�ادت مص�ادر نيوزيلندي�ة ب�أن 
العروس�ني الجديدي�ن ماثيو ولورين 
أوري كان�ا يف رحل�ة لي�وم واح�د إىل 
وايت آيالند من سفينة املالحة امللكية 

الكاريبي عندما انطلق الركان.
وتم نق�ل ماثيو »36 عاًم�ا« جواً إىل 
يف  »كرايستش�ريش«  يف  مستش�فى 
أيس�لندا مصاًب�ا بح�روق تزي�د عن 
80% م�ن جس�ده، بينم�ا خضع�ت 
لورين »32 عاًم�ا«، لعملية جراحية 
يف مستشفى أوكالند مصابة بحروق 
تزيد عن 20% من جس�دها، حسبما 

ذكرت صحيفة »نيويورك بوست.

وقال�ت بارب�ارا برهم والدة الش�ابة: 
إنه�م كان�وا  »اتص�ل ماثي�و وق�ال 
يف الرحل�ة يف نيوزيلن�دا وث�ار هن�اك 

الركان وأصيبوا بحروق شدية«.
وقال�ت: »قال إنه س�يحاول االتصال 
بأرسع ما يمكن، لكن إجراء املكاملات 

الهاتفية كان أمرًا صعًبا.
إن  النيوزيلندي�ة  الس�لطات  وقال�ت 
نحو 100 ش�خص كان�وا يف املنطقة 
املجاورة لل�ركان عندما بدأ االنفجار 
حوايل الس�اعة 2:11 مساء )التوقيت 
املحيل( يف »وايت أيالند« عىل بعد حوايل 
50 كيلوم�رتا م�ن الس�احل الرشقي 

للجزيرة الشمالية النيوزيلندية.
وذك�رت مجموعة س�تاف اإلخبارية 
ع�ىل اإلنرتن�ت أن م�ا يص�ل إىل 20 
ش�خصا ربم�ا قضوا يف واي�ت أيالند، 
ويعد ب�ركان وايت أيالند أحد أنش�ط 

الراكني يف نيوزيلندا.

شاب سوري يصبح حالقا ألبرز نجوم كرة القدم في العالم
املراقب العراقي/ متابعة...

أصبح شاب س�وري يدعى محمد حاج عثمان، 
حالقاً بارزاً لنجوم كرة القدم وخاصًة 

م�ن  س�نوات  بع�د  الس�ويد،  يف 
احرتافه املهنة.

وعمل�ه  خرت�ه  وبس�بب 
نج�ح  مح�رتف،  بش�كٍل 
عثم�ان ب�أن يتح�ول إىل 
م�ن  املطل�وب  الح�الق 
الس�احرة  نج�وم  قب�ل 

املستديرة.
ووصل عثم�ان إىل أوروبا 

رحل�ٍة  بع�د   ،2015 ع�ام 
ب�دأت م�ن مدين�ة مرس�ني 

الرتكية، ليصل إىل إيطاليا.

قبل أن يس�تقر الشاب السوري يف السويد، لتبدأ 
رحلت�ه يف مهن�ة الحالقة حيث تعلم أساس�يات 
املهنة ثم طور نفسه يف أحد صالونات 

العاصمة السويدية.
ث�م تمك�ن عثم�ان م�ن بناء 
عالق�ات جي�دة م�ع بعض 
كان�وا  الذي�ن،  الالعب�ني 
يرت�ادون الصالون الذي 

يعمل فيه.
ومن نج�وم الكرة الذين 
عثم�ان،  زبائ�ن  كان�وا 
)إنرت  سانشري  أليكسيس 
مي�الن(، كالودي�و براف�و 
أرتورو  س�يتي(  )مانشسرت 

فيدال )برشلونة(.

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 مرورة.
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 عدم االستماع الى مروجي الشائعات والفتن

استرجاع أثار فرعونية قبل بيعها في ليبيا


