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صالح يتجاوز على الدستور ويواصل مماطلته بالمصادقة 
على رئيس الوزراء »البديل« 

دعواتلعزلهبتهمةالحنثباليمين...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي ... 
امل�دة  الجمهوري�ة  رئي�س  تج�اوز 
الدس�تورية للمصادقة ع�ى بديل عن 
رئي�س  ال�وزراء املس�تقيل ع�ادل عبد 
امله�دي، ال�ذي تش�هد تس�ميته جدالً 
واسعاً بني  األوس�اط الشعبية املتمثلة 
بالتظاه�رات وب�ني الكتل السياس�ية 
الت�ي طرح�ت ع�دة  أس�ماء لقي�ادة 
املرحل�ة االنتقالي�ة املؤقت�ة، ووجهت 
االتهام�ات من قب�ل الكت�ل اىل  رئيس 
الجمهوري�ة كون�ه يعمل ع�ى تأخري 
حس�م مل�ف رئي�س ال�وزراء البديل، 
فيما  ع�ده البعض بانه حنث�اً باليمني 

وتجاوزاً عى الدستور. 
كما ولم يغب تقصري رئيس الجمهورية 
عن مش�هد التظاه�رات التي رفع من 
 خاللها املتظاهرين ليلة أمس شعارات 
الجمهوري�ة والربملان،  منددة برئييس 

 ودعت اىل اقالتهما. 
ويف ظل ذلك املشهد دعا عدد من النواب 
اىل محاسبة رئيس الجمهورية بتهمة 
 التج�اوز ع�ى الدس�تور، فيما أش�ار 
اخرون اىل رضورة اقالته من منصبه. 

وي�رى مختص�ون بالش�أن القانوني 
والس�يايس انه وفق الدستور العراقي 
يمك�ن  اقال�ة رئي�س الجمهوري�ة إذا 
حن�ث باليم�ني او تجاوز الدس�تور او 

ارتكب جريمة  الخيانة العظمى. 
وبهذا الجان�ب يرى الخب�ري القانوني 
الدكتور ع�ي التميم�ي، ان »املادة ٦١ 

سادس�ا  املختصةباملس�اءلة واالعفاء 
واالدان�ة لرئيس الجمهوري�ة، فيمكن 
لألغلبية  املطلقة يف الربملانوهي -نصف 
العدد الكي زائد واحد - ان يقدموا طلباً 
إىل  رئاسة الربملان ملساءلة واستجواب 
رئي�س الجمهوري�ة بخصوص الحنث 
وتجاوز  الدستور او الخيانة العظمى«. 

وق�ال التميم�ي يف حدي�ث خ�ص ب�ه 

»املراق�ب العراقي« انه »بعد املس�اءلة 
يحق  للربملان إحال�ة امللف إىل املحكمة 
االتحادية، وفق املادة ٩٣ سادس�ا من 
 الدستور،ويتم ذلك عرب دعوى تقدم إىل 

اليها«. 
وأض�اف: »إذا إدانت�ه املحكم�ة بأح�د 
إىل  املل�ف  يع�ود  املذك�ورة  األس�باب 
الربمل�ان  للتصويت باألغلبي�ة املطلقة 

ع�ى اإلعف�اء، ويف حالة اإلخ�الل بأي 
إجراء م�ن هذه  اإلج�راءات يكون غري 

دستوري«. 
الجمهوري�ة  »رئي�س  ان  اىل  ولف�ت 
سياس�ية،  جنائي�ة  هن�ا  مس�اءلته 
والربمل�ان ه�و  ال�ذي يت�وىل التحقي�ق 
الس�يايس والجنائي، ومن ث�م اإلحالة 
إىل املحكم�ة االتحادي�ة  ليكون قرارها 

الفصل«. 
عى الصعيد ذاته يرى املحلل السيايس 
األكث�ر  الكتل�ة  ان  العكي�ي  صب�اح 
ع�دد هي  م�ن له�ا االحقية برتش�يح 
رئي�س ال�وزراء، وتقديم�ه اىل رئيس 
الجمهوري�ة خ�الل  املدة الدس�تورية 
املعروفة وهي ١5 يوم وقد انتهت منذ 

الخميس املايض«. 

وق�ال العكي�ي يف حدي�ث خ�ص ب�ه 
»املراق�ب العراق�ي« ان »تج�اوز املدة 
الدس�تورية  تم�ت م�ن قب�ل رئي�س 
الجمهوري�ة وليس م�ن الكتلة األكرب، 
كون�ه لم يصادق عى  مرش�حهم الذي 
قدم منذ الخمي�س، وبهذا هو دخل يف 

خانة التجاوز عى  الدستور«. 
وأض�اف ان »كتل�ة سياس�ية رصحت 
بذل�ك بش�كل علن�ي وأك�دت مضيها 
بجم�ع تواقي�ع  ملحاس�بته ع�ى ذل�ك 
ع�رب  واقالت�ه،  الدس�توري  الخ�رق 
األغلبي�ة »نصف زائد واحد«  يف الربملان 

 .«
ولف�ت اىل انه » م�ن املمك�ن ان ترفع 
االتحادي�ة  املحكم�ة  اىل  ش�كوى 
بخصوص  مماطلة رئيس الجمهورية 
وتجاوزه عى الدس�تور«، مشرياً اىل ان 
»صالحية  رئيس الجمهورية ترشيفية 
لي�س م�ن ش�أنه ان يكون ج�زء من 
االزمة، وان يتنصل  ع�ن املهام املوكلة 

اليه«.  
يش�ار اىل ان رئيس ال�وزراء عادل عبد 
اىل  اس�تقالته  ق�دم  ق�د  كان  امله�دي 
الربملان  منذ قرابة األس�بوعني، وقبلها 

مجلس النواب يف ذات اليوم. 
يذك�ر ان املتظاهرين رفضوا تس�مية 
رئي�س وزراء بدي�ل للعب�د املهدي من 
رح�م  الكت�ل السياس�ية، بينما ينص 
الدستور عى رضورة تسميته من قبل 

الكتل األكرب. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة 
النيابي�ة ،الي�وم الس�بت، أن العاصم�ة بغداد 
 ستش�هد توزي�ع ٦00 ألف قطع�ة ارض فيما 
س�تخصص مليون ٣27 أل�ف قطعة  أخرى يف 

عموم محافظات البالد . 
وقال عض�و اللجن�ة فاضل جاب�ر يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي«، إن   “توزيع األرايض 
للعائالت الفقرية وأصحاب الدخل املحدود أمر 
منحرص  باملحافظني وسيبارشون يف توزيعها 
مطل�ع العام املقب�ل”، الفت�ا إىل إن   “الحكومة 
س�تخصص قروضا لبن�اء تل�ك األرايض كون 
العائ�الت الفق�رية غري قادرة  ع�ى البناء دون 

القروض املالية .“ 
وأض�اف أن “٦00 أل�ف قطعة ارض س�تمنح 
للعائ�الت الفق�رية يف العاصم�ة بغ�داد  بداية 
الع�ام املقب�ل”، مبين�ا أن “ملي�ون ٣27 ألف 
قطعة س�توزع عى الرشائح  املشمولة بشبكة 

الحماية االجتماعية يف عموم املحافظات .“ 

لجنة نيابية: 600 ألف 
قطعة ارض ستوزع ببغداد

المراقب العراقي/ بغداد...
اتهم�ت النائب�ة عالي�ة نصي�ف، اليوم الس�بت، وزارة 
الكهرباءب�«الكذب« عى الش�عب  العراقي، مش�رية اىل 

الحديث عن زيادة االنتاج بنسبة 25% غري صحيحة. 
وقال�ت نصيف يف بي�ان تابعته »املراق�ب العراقي«، ان 
»وزي�ر الكهرب�اء ظه�ر عى  قن�اة فضائي�ة مدعياّ ان 
إدارت�ه لل�وزارة انجزت زي�ادة يف االنتاج بنس�بة %25 
 وأوصل�ت االنت�اج اىل ١٩200 مي�كاواط، وم�ن جهتي 
كنائب�ة يف اعى س�لطة رقابية  أتح�داه ان يثبت صحة 

كالمه أمام الرأي العام«. 
وأضافت »الوزير بس�بب عدم تحقيقه أي انجاز نظراً 
النش�غال الطبقة املس�يطرة  عى الوزارة بأمور اخرى، 
ينس�ب اىل نفس�ه الزيادة الحاصل�ة يف انت�اج الطاقة 
 الكهربائي�ة بع�د دخ�ول محط�ات انتاج اس�تثمارية 
للخدم�ة، مثل الرميلة التي س�دت  النق�ص يف البرصة 
خ�الل الصيف امل�ايض، ومحطة بس�ماية ايضاً، وهذه 

عق�ود  مربم�ة يف زمن ال�وزراء الس�ابقني وال فضل له 
فيها وال تع�د إنجازاً له، باإلضافة  إىل ارتفاع منس�وب 
امل�اء يف س�د املوص�ل ال�ذي ادى اىل تش�غيل املحط�ة 

 ب�٦00ميكاواط«. 
واعت�ربت نصي�ف أن�ه »م�ن املعي�ب عى أع�ى جهة 

تم�ارس  ان  ال�وزارة  ب يف  لك�ذ ا
الش�عب،  ع�ى   والتدلي�س 

وأتح�داه م�ره اخ�رى ان 
يثبت انه ادخل ميكاواط 
واحد من  خالل عقد هو 
ابرم�ه، واألج�در به ان 
يكون دقيق�اً يف كالمه 
الش�ارع  يس�تفز  وال 
تزيي�ف  م�ن  خ�الل 

الحقائق«. 

نائبة تتهم وزارة الكهرباء بالكذب

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي ... 
يس�تقطب الع�راق عمال�ة أجنبية م�ن مختلف 
واالس�يوية  واالفريقي�ة،  العربي�ة  الجنس�يات 
فال�رشكات واملكاتب الخاص�ة بتوظيف العمالة 
األجنبي�ة بدأت تتحايل  ع�ى القوانني العراقية يف 
سبيل إدخال العمال األجانب بشكل غري قانوني 
والعمل  عى تش�غيلهم يف مختلف املهن الخدمية 
دون خضوعهم لقانون العمل العراقي،  واألخطر 
من ذلك عدم امتالك أغل�ب العاملني لفحوصات 

طبية يفرضها القانون  العراقي. 
قرار وزير الداخلية بالس�ماح بتسهيل اجراءات 
منح الس�مات املتع�ددة للرشكات  االس�تثمارية 
والنفطي�ة العامل�ة يف الع�راق إيجاب�ي وخاصة 
فيما يخص دخول  الخ�رباء املختصني يف تطوير 
املعام�ل والخطوط اإلنتاجية ام�ر إيجابي، لكن 
 البع�ض قد يس�تغل االم�ر من اجل اس�تقطاب 
العم�ال  األجانب الذين للعم�ل يف املهن  الخدمية 
والبي�وت واملن�ازل واملح�ال التجاري�ة وغريها , 
ويش�مل أيض�ا دخول عم�ال  ماهري�ن يف البناء 
وبعض املهن األخرى الت�ي يعمل بها العراقيني, 
مما س�يؤثر  س�لبا عى العمالة العراقية وبالتايل 
س�يزيد من نس�ب البطالة يف املجتم�ع العراقي.  
القانون يف العراق حدد نس�بة العمال األجانب يف 

املؤسسات الخاصة عند نسبة   )5%( ،  إال أنه عزا 
الس�بب يف انفالت الضواب�ط وتخطيها إىل بعض 
ال�رشكات  التي تعم�د إىل التحايل ع�ى القانون 
باالتف�اق م�ع مكات�ب اس�تقدام الي�د العاملة 
 األجنبية ، وتهريبهم إىل س�وق العم�ل ، وبالتايل 
أدت إىل ازدي�اد البطال�ة يف الب�الد   , حت�ى وص�ل 
ارق�ام العمالة األجنبية رس�ميا 750 الف عامل 
م�ن جنس�يات مختلف�ة ,  بينما اك�د مختصون 
ان الرق�م يتجاوز املليون ونص�ف عامل اغلبهم 

من جنس�يات  بنغالديش وأفارقه واسيويني.  أن 
زي�ادة االعتماد عى الي�د العامل�ة األجنبية تعد 
س�بباً لتفيش ظاه�رة البطالة يف  الع�راق، فهذه 
العمال�ة الرخيص�ة أصبح�ت مفضلة يف س�وق 
العم�ل ، واالقتص�اد  العراقي يعان�ي من بطالة 
مزمن�ة أصالً ، والتي يصع�ب حلها إال من خالل 
تدخ�ل  الدولة بش�كل مبارش وفع�ال عن طريق 

تقنني إدخال العمالة األجنبية إىل العراق. 
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تحذيرات من ارتفاع أعداد العمالة األجنبية في العراق عبر التحايل على القوانين

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
يبدو أن حس�م قان�ون االنتخاب�ات وتمريره 
بش�كل كامل يواج�ه عقبات م�ن قبل الكتل 
 السياسية، حيث اليزال الخالف حول املادتني 
ال�� ١5 وال�� ١٦ قائم�ا، فف�ي الوق�ت  الذي 
طالب�ت في�ه املرجعي�ة الدينية ب�اإلرساع يف 
تمري�ر القان�ون أال أن ذلك بات  ام�را صعبا، 
وت�رص األحزاب ع�ى تفصي�ل قان�ون وفق 
مقاساتها وبالش�كل الذي  يبقيها أطول مدة 

عى رأس السلطة. 
وكشف برملانيون عن جمعهم تواقيع نيابية 
م�ن أجل إعادة التصويت ع�ى فقرة  قانونية 
وصفوها ب� »امللغومة« والتي تتيح استخدام 
بطاق�ة انتخ�اب تس�اهم  بالتزوي�ر وبرشاء 
األصوات كونها تس�مح لألشخاص باالقرتاع 

بالنيابة عن  صاحب البطاقة بحسب قولهم. 
ورج�ح عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة 
»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  هم�زة،  س�ليم 
 العراقي« »التصويت ع�ى قانون االنتخابات 
خالل جلس�ة االثن�ني املقبل«، مش�ريا  اىل أن 
»الخالفات الزال�ت قائمة حول املادتني ١5 و 
١٦ وس�يتم التوص�ل اىل حل  ي�ريض األطراف 
السياس�ية«.  وقال همزة، إن »الخالفات عى 
املادتني التي تجع�ل الدوائر االنتخابية فردية 
او  متعددة الزال قائم�ا«، مؤكدا »الحاجة اىل 

التوافق سيايس إلنهاء الخالف  حولهما«. 
وأش�ار هم�زة اىل أن »اإلرصار ع�ى تمري�ر 
القان�ون وفق�ا إلرادات بع�ض الكت�ل ع�ى 
 حس�اب غريها س�تخلق لنا مشاكل ال نشعر 

بها اال يف يوم االنتخابات«. 

ب�دوره أك�د النائ�ب عن كتل�ة بي�ارق الخري 
محم�د الخالدي، أن »الخالف�ات حول قانون 
 االنتخاب�ات ل�م يت�م التوص�ل اىل صيغة حل 

بشأنها حتى هذه الساعة«. 
ولفت الخالدي، يف ترصيح خص به »املراقب 
العراق�ي« اىل أن »الكتل السياس�ية  رشعنت 
بالتزوير ورسقة أص�وات الناخبني من خالل 
تمري�ر م�ادة يف القانون تتي�ح  لإلعتماد عى 
بطاق�ة انتخابي�ة عادي�ة وليس�ت البطاقة 
البايومرتي�ة االلكرتوني�ة  الذكي�ة«، مش�ريا 
اىل أن�ه »م�ن خ�الل البطاقة املص�وت عليها 
يس�مح لكل ش�خص  باإلنتخ�اب نيابية عن 
ش�خص آخر، وهذا هو محط خالف جديد يف 

القانون«. 
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خالفات ومواد »ملغومة« على قانون 
االنتخابات تعرقل تمريره

المراقب العراقي/ متابعة ... 
أك�د رئي�س لجن�ة حق�وق اإلنس�ان 
اإلس�المية يف لن�دن مس�عود ش�جرة 
املطل�ع أن  رئي�س الحركة اإلس�المية 
يف نيجريي�ا الش�يخ إبراهي�م زكزاك�ي 
وزوجته،  يتعرضانلضغوطات ش�ديدة 
من قبل النظام النيجريي، مشريا إىل أنه 

ليس لديهم  اي نية يف إطالق رساحه . 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  ش�جرة  وأش�ار 
»املراق�ب العراق�ي« إىل أن »ترصف�ات 
النظام  النيجريي بحق الش�يخ زكزاكي 
وزوجته ال تدل عى نيتهم يف اإلفراج 
عنه�م«،  وذك�ر انه »ت�م نقل 
الش�يخ إىل س�جن والي�ة 

»كادون�ا« املرك�زي، ال�ذي يفتقد أدنى 
 معاير السالمة للسجناء، والذي يعد من 
أخطر السجون عى مستوى افريقيا .» 

ولفت ش�جرة إىل انه جرى نقل الش�يخ 
زكزاكي إىل السجن ولم تصدر املحكمة 
 النيجريي�ة حت�ى ح�د اآلن أي إذن ل�ه 
ملتابعة عالجه«، مؤكدا ان »الشيخ يمر 
 بوضع صح�ي حرج ويج�ب أن يتلقى 

العالج يف أرسع وقت .» 
ورداً ع�ى س�ؤال ع�ن نتائ�ج الجه�ود 
التي بذلته�ا اللجنة فيما يتعلق بقضية 
الش�يخ  الزكزاك�ي وزوجته وش�يعة يف 
نيجري�ا وع�ن العوائ�ق الت�ي تواجهها 
ان كل  اللجن�ة هن�اك،  أس�ف ش�جرة 

الجهود الحثيثة لم تثمر يشء، لقد بذلنا 
جه�دا كب�ريا يف س�بيل  نقل الش�يخ إىل 
مشفى خارج نيجرييا، ولكن لم نتمكن 
من تحقيق هدفن�ا حتى  اآلن«، مضيفا 
»لقد هيأنا كل الوثائق والدالئل الالزمة 
إلخراج الش�يخ م�ن الحب�س  ولكن لم 
تج�د نفع�اً، ويف جمي�ع املح�اوالت كنا 
نواج�ه عقب�ة املس�ؤولني يف  الحكومة 
م�ع  مفاوض�ات  أجرين�ا  النيجريي�ة، 
الجميع ولكن لم ت�ؤت تلك املفاوضات 
 أكلها، فقد اس�تعمل النظ�ام النيجريي 
القم�ع واإلس�تبداد من أج�ل إعاقة كل 

 املحاوالت .» 

تفاصيل اوسع صفحة 4

الشيخ »الزكزاكي« يمر بظروف صحية سيئة 
والسلطات النيجيرية تشدد الخناق  عليه

5

7

 20    برلمانًيا أوروبًيا يدينون التدهور المرّوع 
لسجل حقوق اإلنسان  في البحرين

من المسؤول عن تغييب التعداد العام 
للسكان ؟  ! 

اتلتيكو مدريد ينافس ميالن على 
ضم ماتيتش

4

في هذا العدد

أعلنالحش�د الش�عبي، الي�وم الس�بت، ع�ن تأمني 
الطري�ق الرابط بني محافظتي »بغ�داد   – كركوك« 

بالكامل. 
وقال�ت مديرية الحش�د يف بي�ان مقتضب حصلت 
عليه »املراقب العراقي«، إن   «الحش�د الش�عبي قام 

بتأمني طريق كركوك – بغداد بشكل كامل«. 
الطري�ق  ام�ن  »الحش�د  أن  املديري�ة،  وأضاف�ت 
بكام�ريات ليلي�ة ودوري�ات متجول�ة  ع�ى ط�ول 

الطريق«. 
يشار اىل ان طريق »بغداد – كركوك« شهد يف األعوام 
املاضي�ة عدد من  ح�االت  القت�ل واالختطاف، راح 
ضحيته�ا عرشات املدنيني، نفذته�ا فلول عصابات 

داعش  االجرامية. 

الحشد يؤمن طريق 
»بغداد- كركوك« 
بالكاميرات الليلية



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ دياىل...
تمكن�ت قوات الحش�د 
إحباط  من  الش�عبي 
لجماع�ات  تع�رض 
االجرامي�ة  داع�ش 
فلوله�ا  ومالحق�ة 
رشقيَّ محافظة دياىل.

الحش�د  إع�الم  وق�ال 
يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراق�ي« نس�خة منه، ان 

»الحشد الش�عبي نفذ عملية 
مجموع�ة  ملالحق�ة  امني�ة 
م�ن عن�ارص داع�ش حاولت 
التع�رض عىل إح�دى النقاط 
خان�ة  نف�ط  يف  العس�كرية 

واطالق النار باتجاهها«.
وأض�اف ان »ق�وات الحش�د 
وقام�ت  للتع�رض  تص�دت 
حت�ى  املهاجم�ن  بمالحق�ة 

الذوا بالفرار«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعل�ن الناط�ق باس�م العمليات 
تحس�ن  الل�واء  املش�ركة، 
تحقي�ق  الس�بت،  الخفاج�ي، 
نتائ�ج إيجابي�ة خ�الل عملي�ة 
عس�كرية ضمن قاطع الجزيرة 
وادي  لتطه�ر  األنب�ار،  غ�رب 
ح�وران م�ن خالي�ا عصاب�ات 

»داعش« اإلرهابية املتبقية.
ترصي�ح  يف  الخفاج�ي  وق�ال 

العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
الت�ي  العس�كرية  »العملي�ة  إن 
انطلقت منذ ثالث�ة أيام حققت 
تفتي�ش  يف  ايجابي�ة  نتائ�ج 
ح�وران  مناط�ق  وتطه�ر 
واملناط�ق املحيط�ة بها، وصوال 
اىل الح�دود الفاصلة م�ع قيادة 
عمليات االنبار وبثالثة محاور«، 
موضحاً أن »ه�دف العملية هو 
بح�ث وتفتي�ش ه�ذه املناط�ق 

اإلرهابي�ة  الخالي�ا  ومط�اردة 
»الق�وة  أن  النائمة«.وأض�اف 
قام�ت بتفتيش دقي�ق  ملناطق 
)الكش�يتي، وام الك�رص وقرية 
امل�وايل واكتاف ح�وران واملدهم 
وام ال�وز وعكل�ة البو ش�هاب( 
ونتج ع�ن العملي�ة العثور عىل 
الناس�فة  العب�وات  م�ن  ع�دد 
وتدمر نفقن كان يستخدمهما 

اإلرهابيون«.

الحشد الشعيب يحبط تعرضًا 
لداعش شرقي دياىل

العمليات المشرتكة: عمليات وادي حوران
 حققت نتائج إيجابية

2 السبت 21 كانون االولمن احلدث
 2019 العدد 2220  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

جمع تواقيع إلعادة التصويت على مادة »ملغومة« 

كتل سياسية تستبعد تمرير قانون االنتخابات خالل جلسة اإلثنين بسبب الخالفات على بعض مواده
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

يبدو أن حسم قانون االنتخابات وتمريره بشكل 
كامل يواج�ه عقبات من قبل الكتل السياس�ية، 
حيث الزال الخالف ح�ول املادتن ال� 15 وال� 16 
قائم�ا، ففي الوقت ال�ذي طالبت في�ه املرجعية 
الدينية باإلرساع يف تمرير القانون أال أن ذلك بات 
امرا صعب�ا، وترص األحزاب ع�ىل تفصيل قانون 
عىل مقاس�اتها وبالشكل الذي يبقيها أطول مدة 

عىل رأس السلطة.
وكشف برملانيون عن جمعهم تواقيع نيابية من 
أجل إعادة التصويت عىل فقرة قانونية وصفوها 
ب�� »امللغوم�ة« والت�ي تتي�ح اس�تخدام بطاقة 
انتخاب تساهم بالتزوير وبرشاء األصوات كونها 
تسمح لألشخاص باالقراع بالنيابة عن صاحب 

البطاقة بحسب قولهم.
ورج�ح عض�و اللجن�ة القانونية النيابية س�ليم 
العراق�ي«  »املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  هم�زة، 
»التصوي�ت عىل قانون االنتخابات خالل جلس�ة 
االثنن املقب�ل«، مش�را اىل أن »الخالفات الزالت 
قائمة حول املادتن 15 و 16 وس�يتم التوصل اىل 

حل يريض األطراف السياسية«.
وق�ال هم�زة، إن »الخالف�ات عىل املادت�ن التي 
تجعل الدوائر االنتخابي�ة فردية او متعددة الزال 
قائم�ا«، مؤك�دا »الحاج�ة اىل التواف�ق س�يايس 

إلنهاء الخالف حولهما«.
وأش�ار همزة اىل أن »اإلرصار عىل تمرير القانون 
وفق�ا إلرادات بع�ض الكت�ل عىل حس�اب غرها 
س�تخلق لن�ا مش�اكل ال نش�عر به�ا اال يف ي�وم 

االنتخابات«.
ب�دوره أك�د النائب عن كتلة بي�ارق الخر محمد 
الخالدي، أن »الخالف�ات حول قانون االنتخابات 

لم يتم التوصل اىل صيغة حل بش�أنها حتى هذه 
الساعة«.

ولف�ت الخال�دي، يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
رشعن�ت  السياس�ية  »الكت�ل  أن  اىل  العراق�ي« 
بالتزوي�ر ورسق�ة أص�وات الناخبن م�ن خالل 
تمرير مادة يف القانون تتيح لإلعتماد عىل بطاقة 
انتخابي�ة عادي�ة وليس�ت البطاق�ة البايومرية 
االلكروني�ة الذكية«، مش�را اىل أن�ه »من خالل 
البطاق�ة املص�وت عليه�ا يس�مح لكل ش�خص 
باإلنتخ�اب نيابي�ة عن ش�خص آخ�ر، وهذا هو 

محط خالف جديد يف القانون«.
وقال إنه »تم جمع تواقيع من قبل عدد من النواب 
بغي�ة إع�ادة التصويت ع�ىل الفق�رة »امللغومة« 
وجعلها بالشكل الذي يسمح باستخدام البطاقة 

البايومرية«.
وأش�ار، اىل أن »الكتل الكبر تحاول تمرير قانون 
يمكنها من إعادة نفسها وللحفاظ عىل وجودها 

يف الربملان املقبل«.
وكانت املرجعي�ة الدينية العليا، قد انتقدت تأخر 
إقرار قان�ون االنتخاب�ات، فيما دعت اىل حس�م 

التصويت عليه تميهدا إلجراء انتخابات مبكرة.
يذك�ر أن النائب فالح الخزع�ي اكد عىل رضورة 
اإللت�زام بترشيع قانون إنتخاب�ات منصف يعيد 
الثقة بالعملية السياسية ويكون مكمالً لقانون 
مفوضي�ة االنتخاب�ات ال�ذي خ�رج م�ن هيمنة 

االحزاب السياسية.
واخف�ق الربمل�ان يف تمري�ر قان�ون االنتخاب�ات 
بش�كله الكامل بعد أن تمك�ن من التصويت عىل 
ع�دد قليل من فقرات�ه فيما أج�ل تمرير فقرات 
مهمة منها الفقرة 15 و 16 التي تتعلق بالدوائر 

االنتخابية. 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت النائ�ب عن دولة القان�ون عالية 
نصيف، عن قرب ترشيع قانونن مهمن 
خ�الل الجلس�ات القادم�ة، مؤك�دة أن 
هناك رؤية سياسية باتجاه حل الخالف 
بشأن قانون املحكمة االتحادية والنفط 

والغاز.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  نصي�ف  وقال�ت 
»املراقب العراق�ي« إن »قانوني املحكمة 
االتحادية والنفط والغ�از تأخرا كثرا يف 
أروقة مجل�س النواب بس�بب الخالفات 

السياسية«.

وأضافت أن »الرؤية السياسية استكملت 
االتحادي�ة  املحكم�ة  قان�ون  إلتم�ام 
والتهيئة لقانون النفط والغاز«، مشرة 
إىل أنه »من املؤمل عرض قانون املحكمة 
االتحادي�ة للتصوي�ت خ�الل الجلس�ات 

القادمة«.

الكشف عن توجه سياسي إلقرار قانوني النفط والغاز والمحكمة االتحادية
املراقب العراقي/ بغداد...

اك�د النائ�ب ع�ن تي�ار الحكم�ة الوطني عي 
العبودي، اليوم الس�بت، عىل رضورة ان يكون 
رئيس الوزراء املقبل فدائياً وشجاعاً، فيما اكد 
أن املرجعي�ة والجمه�ور هما الظه�ر االقوى 
لرئي�س الحكومة.وق�ال العب�ودي يف ترصي�ح 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »رئيس الوزراء 

يجب ان يكون فدائياً وش�جاعاً وحازماً لقيادة 
الحكومة، ويجب ان يأخذ امللفات بشكل جدي 

ويعطي رسائل ايجابية اىل املواطنن«.
وأض�اف ان »املرجعي�ة والجمهور هما الظهر 
األق�وى لرئيس مجل�س الوزراء وه�ذا الرشف 
الرفيع لم يس�تفد من�ه العبادي وعب�د املهدي 
وكأنم�ا هناك )بعبع(حي�ث الراجع والراخي 

والفوىض هما سيد املوقف«.
وتاب�ع ان »هن�اك انتاجي�ة يف عم�ل القض�اء 
بعد رف�ع اليد السياس�ية وانخف�اض الضغط 
رضورة  ع�ىل  مش�دداً   ،»%50 اىل  الس�يايس 
»التوج�ه اىل س�جن الحوت ال�ذي يضم 6500 
ارهابي وخس�ائر الدولة عليه�م تصل لنحو 6 

مليارات شهرياً«.

نائب: رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون فدائيا وشجاعا

جين للمخدرات االتحادية: القبض على ُمروِّ

بعد انسحاب المتظاهرين .. الحياة تعود إلى طبيعتها في الوثبة والسنك

البصرة تهدد 7 شركات متلكئة بسحب العمل منها

املراقب العراقي/ بغداد
بانس�حاب  الس�بت،  الرشط�ة،  يف  أف�اد مص�در 
املتظاهري�ن من ج�ر األح�رار وس�احة الوثبة 
ومقربات حافظ القايض باتجاه ساحة التحرير، 
مش�راً إىل عودة الحياة الطبيعية بش�كل تدريجي 
إىل س�احة الوثبة وشارع الرش�يد.وقال املصدر يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »املتظاهرين 
انس�حبوا م�ن ج�ر االح�رار وس�احة الوثب�ة 
ومقربات منطقة حافظ القايض، باتجاه ساحة 
التحرير«، مبيناً أن »أع�داداً قليلة من املتظاهرين 
ما زال�ت هناك إلكمال عمليات التنظيف بالتعاون 
م�ع الق�وات األمنية«.وأض�اف املص�در، أنه »من 
املحتم�ل ع�ودة ج�ر األح�رار إىل الخدمة خالل 
الس�اعات املقبل�ة«، متابعاً أن »الحي�اة الطبيعية 
بدأت تعود إىل ساحة الوثبة وشارع الرشيد، حيث 
أع�اد أصحاب املحال التجاري�ة فتح محالهم، مع 

توافد املواطنن للتبضع«.

املراقب العراقي/ البرصة...
ه�دد محافظ البرصة أس�عد العيداني، 
بس�حب  متلكئ�ة  رشكات   7 الس�بت، 
العم�ل منه�ا وإدراجه�ا ب�� »القائمة 

السوداء«.
وقال املكتب االعالمي للعيداني يف بيان، 
تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
إن املحاف�ظ »أن�ذر )7( رشكات تلكأت 

بتنفيذ مشاريع البنى التحتية«.
وأك�د ان�ه »سيس�حب العم�ل منها يف 
حال عدم تنفي�ذ االعمال التي بعهدتها 

وإدراجها بالقائمة السوداء«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن قائد قوات الرشطة االتحادية اللواء 
الركن جعفر البطاط، الس�بت، عن القاء 
القبض عىل اثنن من املروجن للمخدرات 

رشق بغداد.
ك��ر  ذ و

البطاط يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
أن  من�ه،  لعملية نس�خة  ا «
بع�د  ج������اءت 
معلوم�ات  ورود 
ية  ر س�تخبا ا
وتنس�يق ع�ال بن 

ت  قطع�ا
ء  ا لل�و ا

الثاني 

رشط�ة  األوىل  الفرق�ة  الثال�ث  والل�واء 
اتحادية بن منطقتي الوكر والرويج، تم 
عىل إثرها القاء القبض عليهم وبحوزتهم 
اكثر من 280 غراما من مادة الكرس�تال 

املخدرة«.
واض�اف، ان�ه »ت�م تس�ليم املتهمن مع 
االختص�اص  جه�ة  إىل  املضبوط�ات 
إلكمال اإلج�راءات القانونية والتحقيقية 

بحقهم«.

التزاما بتوجيهات المرجعية.. التربية 
النيابية تدعو إلى عودة الطلبة للمدارس 

دولة القانون: الواقع هو غير ما يتمناه 
األميركيون وعليهم االقتناع بما يريده العراقيون

املراقب العراقي/ بغداد...
رحبت لجنة الربية النيابية، الس�بت، بدعوة املرجعية الدينية العليا بشأن 
عودة الطلبة إىل مدارس�هم واستئناف الدوام الرسمي، داعية أولياء الطلبة 
إىل االلتزام بدعوة املرجعية.وقالت عضو اللجنة زينب الخزرجي يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »دعوة املرجعي�ة العليا الطلب�ة إىل االلتزام 
بالدوام الرس�مي دليل عىل حرصها ان تس�تمر الحياة بش�كل طبيعي وان 
التظاه�ر الس�لمي واملطالب�ة باإلص�الح حق كفل�ه الدس�تور«.وأضافت 
الخزرج�ي، أن »عىل أولياء الطلبة والتالميذ االلت�زام بتلك الدعوة الحكيمة 

حتى ال يفقد أبناؤهم سنة دراسية كاملة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب عن ائت�الف دولة القانون عي الغانمي، اليوم الس�بت، أن 
الواقع العراقي االن هو غر ما يتمناه األمركيون وعليهم االقتناع بما 

يريده العراقيون.
وقال الغانمي يف ترصيح�ات تابعتها »املراقب العراقي« إن »الحكومة 

املقبلة مؤقتة ومهمتها إجراء التعديالت الدستورية«.
وأعلن تحال�ف البناء الذي يضم عدد من الكتل السياس�ية ومن بينها 
دولة القانون ،السبت، عن تقديم مرشحه لتويل منصب رئاسة الوزراء 
لرئي�س الجمهورية بره�م صالح، فيما بن انه س�يجتمع مع صالح 

اليوم للتوافق عىل مرشح رئاسة الوزراء لتكليفه رسميا.

املراقب العراقي/ بغداد...
توقعت النائب ديالن غفور أن تصل 
مس�ودة م�رشوع قان�ون املوازنة 
العامة لع�ام 2020  إىل الربملان 
تمهي�داً  املقب�ل  األس�بوع 

للمصادقة عليها .
وقال�ت غف�ور، يف ترصيح 
تابعته  »النجب�اء«  إلذاع�ة 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
بش�أن  متعلق�ات  »هن�اك 
إكمال مس�ودة املرشوع منها 
الدرج�ات الوظيفي�ة الت�ي يوفره�ا التعديل 

الجديد لقانون التقاعد«.
وأضافت، ان »منتصف شهر كانون الثاني املقبل 
ق�د يش�هد التصويت ع�ىل م�رشوع املوازنة بعد 

تجاوز أي خالفات بشأنه«.

اأذاعيت�صريح
توقعات برلمانية

 بوصول قانون الموازنة 
األسبوع المقبل



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط
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السبت 21 كانون االول 2019 العدد 2220  السنة العاشرة

أعلتن رئيتس غرفة التجتارة االيرانية العراقية املشتركة 
يحيى آل استحاق، الستبت، أن الصادرات السلعية للعراق 
تخطت عتبة 8 مليار دوالر يف 9 شهور خالل فرة 21 آذار 
حتتى 21 كانون االول 2019.وقال آل إستحاق يف ترصيح 
أوردتته وكالة “فتارس” ، إن “الستوق العراقية وبعد 15 
عاما ستتكون إحدى أضخم االستواق التصديرية للستلع 
اإليرانية”.وأشار اىل “تستجيل الصادرات للعراق مستوى 
5 مليارات دوالر يف غضون 6 شهور خالل فرة 21 مارس 
/آذار حتتى 22 ستبتمرب/أيلول 2019، مؤكدا ان “حجم 
الصادرات ملناطق جنوب العراق يشهد انحفاضا حاليا، يف 

مقابل ازدياد ألقليم كردستان”.

خالل 9 اشهر .. العراق يستورد بضائع 
من إيران بقيمة 8 مليارات دوالر

اعلتن مترصف الرافديتن، الستبت، عتن رصف وجبة 
جديدة من سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني التي 
تتراوح مابتني 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع 

االلكروني.
وقتال املكتتب االعالمتي للمترصف يف بيتان ، انه “تم 
رصف دفعتة جديتدة متن ستلف املتقاعديتن املدنيني 

والعسكريني لنحو 989 متقاعدا”.
وأضاف البيتان أن “رصف تلك الستلفة تم عن طريق 
ابتالغ املتقاعتد عترب إرستاله رستالة نصيتة تخطره 
بمنحه الستلفة وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات 
القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع 

االلكروني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليه”.

الرافدين: صرف وجبة جديدة
االقت�صادي من السلف لنحو 989 متقاعدا

بعض الشركات تتحايل على القانون إلغراق البلد بالعمالة األجنبية في ظل تصاعد مناسيب البطالة 
مخاوف من استغالل قرار الداخلية والسماح لعمالة الخدمات

قترار وزير الداخلية بالستماح بتستهيل 
اجراءات منح السمات املتعددة للرشكات 
االستتثمارية والنفطية العاملة يف العراق 
إيجابتي وخاصتة فيمتا يختص دختول 
املعامتل  املختصتني يف تطويتر  الخترباء 
إيجابتي،  امتر  اإلنتاجيتة  والخطتوط 
لكتن البعض قد يستتغل االمتر من اجل 
استتقطاب العمال األجانتب الذين للعمل 
واملنتازل  والبيتوت  الخدميتة  املهتن  يف 
واملحال التجارية وغريها , ويشتمل أيضا 
دختول عمتال ماهرين يف البنتاء وبعض 
املهتن األخرى التي يعمل بهتا العراقيني, 
مما ستيؤثر ستلبا عىل العمالة العراقية 
وبالتتايل ستيزيد متن نستب البطالتة يف 

املجتمع العراقي.
القانتون يف العتراق حتدد نستبة العمال 
عنتد  الخاصتة  املؤسستات  يف  األجانتب 
الستبب يف  أنته عتزا  إال    ، نستبة )%5( 

انفتالت الضوابتط وتخطيهتا إىل بعتض 
الترشكات التتي تعمتد إىل التحايتل عتىل 
القانتون باالتفتاق مع مكاتب استتقدام 
اليد العاملة األجنبية ، وتهريبهم إىل سوق 
العمتل ، وبالتايل أدت إىل ازدياد البطالة يف 
البالد , حتى وصل ارقام العمالة األجنبية 
رستميا 750 التف عامتل من جنستيات 
مختلفتة , بينما اكتد مختصون ان الرقم 
يتجتاوز املليون ونصف عامل اغلبهم من 

جنسيات بنغالديش وأفارقه واسيويني.
اليتد العاملتة  أن زيتادة االعتمتاد عتىل 
األجنبية تعد سبباً لتفيش ظاهرة البطالة 
الرخيصتة  العمالتة  فهتذه  العتراق،  يف 
 ، العمتل  ستوق  يف  مفضلتة  أصبحتت 
واالقتصتاد العراقتي يعانتي متن بطالة 
مزمنة أصتاًل ، والتي يصعب حلها إال من 
خالل تدخل الدولة بشتكل مبارش وفعال 
عتن طريق تقنني إدخال العمالة األجنبية 

إىل العراق.
يقتول الخبتري االقتصادي الدكتتور عبد 
 ( متع  اتصتال  يف  املشتهداني  الرحمتن 
يأتتي قترار وزيتر  العراقتي(:  املراقتب 
العمالتة  دختول  بتستهيل  الداخليتة 

األجنبية والتي يفرض بها الخرباء الذين 
سيعيدون تأهيل املصانع العراقية والذين 
يعملون يف أنشتاء خطوط جديتدة , مما 
يستهم يف عودة املاكنة الصناعية للعمل , 
لكن املخاوف من استغالل هذا القرار من 

بعتض املتنفذيتن من اجل ادختال عمالة 
اجنبيتة غتري املاهترة وألغتراض خدمية 
, ممتا يفاقتم اعداد العاملتني األجانب يف 
العراق وعىل حستاب العمالتة العراقية , 
وبني اىل ان وزارة العمل اكدت وجود 750 

التف عامل اجنبي وقد تكون هذه االرقام 
غتري دقيقتة وأن األرقتام الحقيقية أكثر 
من ذلتك بكثري وقد يصل الرقم اىل مليون 
ونصتف املليون عامل، الستيما ان بعض 
الوافدين يأتون ألداء مراسيم دينية، ولكن 

يبقتون يف العتراق لغترض العمل خاصة 
فيمتا يتعلق االمر بالعمالة البنغالدشتية  
والهندية .وأضاف املشتهداني ان »وجود 
العمالتة االجنبية يف العتراق يخلق بطالة 
عالية ومنافسة، مشريا اىل ان »الحكومة 
تتؤرش ان نستبة البطالتة 11 %  يف حتني 
املتؤرشات الحقيقيتة 23 %«، داعيتا اىل 
»اعتادة تنظيتم ستوق العمتل يف العراق  
بطترق ستليمة وصحيحتة«، و ان »هذه 
العمالة تتواجد يف متدن العراق كافة.من 
جهته يقول املختص بالشأن االقتصادي 
جاستم الطائتي يف اتصال متع ) املراقب 
العراقتي(: ان تزايد أعداد العمال األجانب 
يف العتراق ومتا ينتتج منته متن انعتدام 
فرص العمل للعراقيتني وعدم التكافؤ يف 
األجتور واالمتيازات بتني العامل العراقي 
واألجنبي، تستبب بضياع حقوق العامل 
العراقي, فغالبية العمالة األجنبية الوافدة 
إىل العراق دخلت بشتكل غري قانوني عرب 
محافظتات أربيل والبترصة ولم تخضع 
للفحوصتات الطبيتة مما يشتكل خطرا 
كبريا عتىل املجتمع العراقتي.وكان وزير 
الداخلية، قد وجه يتوم الخميس املايض، 
بوجتوب تستهيل االجتراءات املتبعتة يف 
الدختول  ستمات  منتح 
لألجانتب الوافديتن إىل 
البتالد بكافة أنواعها 
الرشكات  وخصوصاً 
والرشكات  النفطيتة 

االستثمارية.

،،
،،

يس���تقطب العراق عمالة اجنبية من مختلف الجنس���يات 
العربي���ة واالس���يوية واالفريقي���ة، فالش���ركات والمكاتب 
الخاص���ة بتوظي���ف العمال���ة األجنبية ب���دأ يتحايل عل���ى القوانين 
العراقية في سبيل إدخال العمال األجانب بشكل غير قانوني والعمل 
على تش���غيلهم ف���ي مختلف المه���ن الخدمية دون خضوع���ه لقانون 

العمل العراق���ي، واألخطر من ذلك عدم امت���الك اغلب العاملين 
لفحوصات طبية يفرضها القانون العراقي.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

 دعتا الخبتري يف الشتؤون املاليتة صفوان قيص 
، اىل رضورة منتح الربملتان الصالحيتات املالية 
واإلداريتة للدوائتر والتوزارات وان تكتون تلتك 
الصالحيتات مناطة للجهات وليس لألشتخاص 

لتسيري العمل يف الوقت الحايل .
وقتال قيص : يف ظتل الظروف الحالية التي تشتهد 

ارتباكا إداريا بستبب عدم تكامل الصالحيات املالية 
واإلداريتة لدى معظم التوزارات االتحاديتة والدوائر 
الحكوميتة نعتقد برضورة التأكيد متن قبل الربملان 
العراقتي بمنتح الصالحيتات املالية واإلداريتة لتلك 
الدوائتر وان تكون تلك الصالحيتات مناطة للجهات 
وليتس لألشتخاص بمعنى مصادقة الهيئتات العليا 

يف تلتك الوحتدات عتىل القترارات املاليتة واالداريتة 
خاصتة املرتبطة بالنفقات الحاكمة ) اي الرضورية 
واملحكومتة بالقوانتني النافتذة او ستياقات العمل 
االعتيتادي ( ريثما تستتقر االوضتاع اإلدارية يف تلك 
الوحتدات ولكتي نتجنتب األرباك يف العمتل وتعطيل 

الحياة االقتصادية ».

كمتا دعتا قتيص اىل: رضورة إرشاف ديتوان الرقابة 
املاليتة االتحتادي املبارش عتىل تلك القترارات املالية 
واإلداريتة وتقديم االستشتارات يف ظل هذه الظروف 
االلكرونتي  نافتذة لالستتعالم  فتتح  عتن طريتق 
املبارش بأرشاف الستلطات العليا يف الديوان للحاالت 

االستثنائية«.

خبير: البرلمان يجب ان يمنح الصالحيات المالية للدوائر والوزارات لتسيير عملها 

اسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية

المرور العراقية تعلن الرسوم الجديدة الستخراج الرخصة ونقل الملكية

تراجعت أستعار النفط، لكتن كال خامي القياس 
حققا مكاستب لألسبوع الثالث عىل التوايل وسط 
انحستار توتترات التجتارة األمريكيتة الصينية، 
مما عتزز ثقة الرشكات وتوقعتات نمو االقتصاد 
العاملي.وتحدد ستعر التستوية يف العقتود اآلجلة 
لختام برنت عنتد 66.14 دوالر للربميل، منخفضا 

40 ستنتا بمتا يعتادل 0.6 باملئة، لكن بمكاستب 
أستبوعية حوايل 1.4 باملئتة. وأغلقت عقود الخام 
األمريكتي غرب تكستاس الوستيط عتىل 60.44 
 1.21 أو  ستنتا   40 بانخفتاض  للربميتل،  دوالر 
باملئتة، وبمكاستب نحتو 0.6 باملئتة عتىل متدار 
األسبوع.وعزز التقدم يف تسوية نزاع التجارة بني 

أكرب بلدين مستتهلكني للنفتط يف العالم توقعات 
ارتفاع الطلتب عىل الطاقة يف العتام القادم.وقال 
جتون كيلتدوف، من أجتني كابيتتال يف نيويورك، 
”)الركيتز( ما زال منصبا عىل التطورات املتعلقة 
بوضع التجارة األمريكية الصينية، ومع قدر كاف 

من األخبار اإليجابية طوال األسبوع.“

 أعلنتت مديرية املترور العامة، 
الرستوم الجديدة املفروضة عىل 
نقل ملكيتة املركبتات، وإصدار 

وتجديد الرخصة.
املرور  املتحدث باستم  وأوضتح 
العامة، العميد عمتار وليد،  أنه 
بعتد إصتدار القانتون ارتفعتت 
رسوم نقل مكلية السيارات من 
50 ألف ديناراً إىل 60 ألف ديناراً.

وبتنينّ وليتد، أن رستوم تجديتد 

الراخيتص لتم تشتهد أي تغري 
لتظل عنتد 2000 دينار ستنوياً 
للمركبة الخاصة، و4 آالف دينار 

سنوياً عىل املركبة العامة.
وأشتار املتحتدث باستم املترور 
العامتة، إىل أنته يف أول يوم دخل 
فيه قانتون املترور الجديد حيز 
تستجيل  إيقتاف  تتم  التنفيتذ، 
أن  بستبب  وذلتك  املركبتات، 
النسخة التي تم نرشها يف جريدة 

الوقائتع العراقيتة غتري كاملة، 
فتتم طلبها من مجلتس النواب 
وتبتني أن الرستوم املوجتودة يف 
القانون الجديد تختلف عما كان 

مقرراً، عىل حد قوله.
وذكتر، أنته بستبب الزختم عىل 
دوائتر املرور تم افتتاح توستعة 
ضمن دائرة تستجيل الكاظمية، 
بهدف تخفيف الزحام بتستجيل 
الحستينية والتاجيات، وأنه من 

املؤمتل أن يفتتح قريبتاً موقتع 
وتوفتري  والغزاليتة،  الطوبجتي 

الخدمات كافة بهم.
 وأضاف وليد، أن املرور شتكلت 
لجاناً لحل املشاكل الناجمة عن 
السيارات املعروفة بالتوأمة التي 
تحمتل ستيارتني بنفتس الرقم 
،وكذلك قضايا التزوير واألخطاء 

اإلدارية.

 قالت عضو مجلس النواب العراقي ليىل الحبوبي 
الدولتة  متتتوظفتي  جميتتتتتع  رواتتب  إن 
للشتهر املقبل مؤمنتتتتة بشتكل كامل والصحة 

النقطاعها.
وقالتت الحبوبي يف بيتان صحفتي ان« االصوات 
التتي ذكرت بان الدولة امام عجز مايل واقتصادي 
حاد وان رواتب املوظفتتتتني للشهر املقبل سوف 
لتن تتوفر فان هتذا االمر غيتتتتتتر صحيتتتح 

اطالقاً«.
واضافت ان« الهدف من اثارة مثل هكذا اخبار هو 
لزيادة االضطرابات الستلبية التي تنعكس ستلبا 
عىل الشارع العراقي وهذا االمر يؤدي اىل تساؤالت 
عديدة كما انه ، جزء من مخطط لحدوث مشاكل 

بني املوظفني والدولة ».
وتابعتت بالقتول ، ان« هتتتتذه االمتور مجترد 
اقاويل حيث ان التترواتب متتتؤمنة بشتكتتتل 
كامل خالل موازنتة 2019 التي اقرت بداية العام 

الجاري.

غديتر  االقتصتادي  الخبتري  دعتا 
العطتار، اىل رضورة تفعيل جميع 
العتراق  يف  االنتاجيتة  القطاعتات 

لتوفري فرصة عمل للعاطلني.
وقال العطتار إن«العراق بلد يمكن 
أن يوفتر فيه ماليتني فرص العمل 
بترشط وجتود رؤيتة اقتصاديتة 
واضحتة لتدى الحكومتة تعتمتد 
الختاص  القطتاع  تفعيتل  عتىل 
وتقلل من االستترياد«.وأضاف من 
املقبلة وضع  الحكومتة  أولويتات 
استراتيجية تتضمن منح قروض 
ميرسة وإنشتاء مشاريع صناعية 
وخدمية«.يذكر أن«لجنة االقتصاد 
واالستتثمار النيابيتة اقرحتت يف 
وقتت ستابق، ستراتيجية جديدة 
عىل مدى 5 ستنوات لتوفري فرص 

عمل للعاطلني.

برلمانية تفصح عن حقيقة عجز الدولة 
العراقية من دفع رواتب للموظفين

اقتصادي: العراق ال يمتلك 
رؤية اقتصادية واضحة

احتد  انتاجيتة  ارتفعتت 
معامتل االلبان يف محافظة 
 10 اىل  املقدستة،  كربتالء 
اضعتاف عمتا كانتت عليه 
بعتد حملتة دعتم املنتوج 
التتي  الوطنتي 
البتالد  شتهدتها 

مؤخرا.
وقتال مدير انتاج 
البتان  رشكتة 
باسم زكي  الهدى 
“منتجتات  إن   ،
الرشكتة ارتفعتت 
اضعاف  عرشة  اىل 

يف بعتض املنتجتات واربعتة اضعتاف يف 
بعضهتا االختر بعتد حملتة دعتم املنتج 

الوطني االخرية”.
واضتاف زكتي ان “انتاج مادة القشتطة 
ارتفتع من واحتد طن يوميتا اىل 10 طن، 
فيمتا ارتفتع االنتتاج يف متادة اللبتن من 
5 طتن اىل 15 طتن، فيما ارتفعت نستبة 
املنتجتات باجمعها متن 10 طن يوميا اىل 

50 طنا”.
واشار اىل ان “الرشكة وبعد زيادة االنتاج 
استوعبت عدد كبري من العمال”، موضحا 
انها “بدأت بتجهيز االسواق يف املحافظات 
الوستطى والجنوبية بعد ان كانت تسوق 

لكربالء وبعض املحافظات املجاورة”.

مختصون: توطين رواتب منتسبي الداخليَّة يقلل عمليات هدر االموال
   أكتد عدٌد متن املختصتني بالشتأن االقتصادي، 
أهميتة رشوع وزارة الداخليتة بتوطتني رواتتب 
منتستبيها، باعتمتاد آليتات الدفتع اإللكرونتي 
املتطتورة التتي تحدُّ متن جميع حتاالت التالعب 
التتي ترافتق دفع رواتب منتستبي التوزارة، كما 
تستهم يف انستيابيَّة عالية يف مسارات األموال من 
دون تعقيتد أو إربتاك، كما توستع ثقافتة الدفع 
االلكرونتي داختل املجتمع. بدوره قتال املختص 
بالشتأن املايل غتازي الكنانتي إنَّ »التحول صوب 
التعامتالت االلكرونية أمٌر غايتة يف األهمية، وأنَّ 
دخول املفاصتل األمنية دائرة الخدمة اإللكرونية 
ينهتي اللغط الذي يرافق توزيع الرواتب بشتكلها 
النقتدي، حيث نجتد رشكات محليتة تمكنت من 
النهوض بالدفتع اإللكروني داختل البلد منذ 10 

ستنوات، واليوم هناك مصتارف حكومية وأهلية 
باتت تتنافس من أجل كسب ثقة الجمهور«.

و بتني ان »التوطتني يف مترصف الرافديتن يمنح 
املستتفيد خصوصيتة غتري متوفترة يف مصارف 
اخترئ، حيتث ستيملك بطاقتة ما ستركي التي 
تعمتل بتقنية فريتدة من نوعها وغتري متوفرة يف 
دول العالم، حيتث ينفرد بها العراق، كونها تعمل 
بنظتام البصمتة والرمتز الترسي«، الفتتا اىل انه 
»يمكن للمستتفيد استتخدام هذه البطاقة داخل 
البتالد وخارجها«.اما الخصوصيتة الثانية تتمثل 
بامكانية تقديم سلف لجميع املستفيدين تراوح 
متا بتني 5 - 25 مليون دنيتار ودون تعقيد، ومن 
أماكتن قريبة عن املستتفيد، حيث تتتوزع مراكز 
الخدمتة يف عموم مناطق البالد، حيث يتوزع اكثر 
متن 1000 تاجر لتقديم الخدمات املختلفة ومنها 

السلف املالية«.

معامل البان كربالء: انتاجنا ارتفع الى 10 اضعاف



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r 2019 السبت 21 كانون االول
العدد 2220 السنة العاشرة

4
المراقب العراقي/ متابعة...

وض�ع  ع�ن  األمريكي�ة،  الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت 
الس�عودية ضمن الئح�ة  الدول التي تش�كل مصدر 

قلق خاص يف مجال الحريات الدينية . 
وش�ملت الالئح�ة أيض�ا بورم�ا والص�ن وإريرتيا 
وطاجيكس�تان  الش�مالية  وباكس�تان  وكوري�ا 
وتركمانس�تان .  وقالت الخارجية األمريكية يف بيان 

إن »هذه الدول شاركت أو  تسامحت مع »انتهاكات 
فاضحة منهجية ومستمرة« لقانون الحرية  الدينية 

الدولية األمريكي«  . 
وتم اعتم�اد القانون يف عام 1998 من أجل الرتويج 
أمريكي�ة  خارجي�ة  الديني�ة  كسياس�ة  للحري�ات 
ويس�مح للوالي�ات املتح�دة باتخاذ تداب�ري ردا  عىل 

االنتهاكات التي تتم يف هذا اإلطار يف دول أجنبية . 

وج�ددت وزارة الخارجي�ة األمريكية وضع روس�يا 
وجزر القمر  وأوزبكستان عىل قائمة مراقبة خاصة 
للحكومات التي انخرطت أو  تساهلت مع انتهاكات 

خطرية للحرية الدينية . 
وأك�دت الخارجي�ة األمريكي�ة أن ه�ذه التصنيفات 
تؤرش الت�زام الواليات  املتحدة بحماي�ة أولئك الذين 

يسعون ملمارسة حريتهم يف الدين أو  املعتقد. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د رئيس لجنة حقوق اإلنس�ان اإلس�المية يف 
لن�دن مس�عود ش�جرة  املطل�ع رئي�س الحركة 
اإلس�المية يف نيجريا الش�يخ إبراهي�م زكزاكي 
 وزوجته، ان الضغوطات الش�ديدة التي تعرض 
وما زال يتعرض لها  س�ماحته م�ن قبل النظام 
النيج�ريي، تش�ري إىل انه ليس لديه�م اي نية  يف 

إطالق رساحه . 
وأش�ار ش�جرة يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إىل أن   «ترصف�ات النظ�ام النيجريي 
بحق الش�يخ زكزاكي وزوجته ال تدل عىل  نيتهم 
يف اإلفراج عنهم«، وذكر انه »تم نقل الش�يخ إىل 
سجن والية   «كادونا« املركزي، الذي يفتقد ادنى 
معاير السالمة للس�جناء، والذي  يعد من أخطر 

السجون عىل مستوى افريقيا«. 
ولفت ش�جرة إىل انه جرى نقل الش�يخ زكزاكي 
إىل الس�جن ولم تصدر  املحكمة النيجريية حتى 
ح�د اآلن أي إذن ل�ه ملتابعة عالج�ه«، مؤكدا  ان 
»الش�يخ يم�ر بوضع صح�ي ح�رج ويجب أن 

يتلقى العالج يف  أرسع وقت«. 
ورداً عىل س�ؤال عن نتائج الجه�ود التي بذلتها 
اللجن�ة فيما يتعل�ق  بقضية الش�يخ الزكزاكي 
وزوجته وش�يعة يف نيجريا وع�ن العوائق  التي 
تواجهه�ا اللجن�ة هناك، أس�ف ش�جرة ان كل 
الجه�ود الحثيثة لم  تثم�ر يشء، لقد بذلنا جهدا 
كب�ريا يف س�بيل نقل الش�يخ إىل مش�فى  خارج 
نيجريي�ا، ولكن ل�م نتمكن من تحقي�ق هدفنا 
حت�ى اآلن«، مضيف�ا   «لق�د هيأن�ا كل الوثائق 
والدالئ�ل الالزم�ة إلخراج الش�يخ م�ن الحبس 
 ولك�ن لم تجد نفع�اً، ويف جميع املح�اوالت كنا 
نواجه عقبة املس�ؤولن  يف الحكومة النيجريية، 

أجرين�ا مفاوض�ات مع الجميع ولك�ن لم تؤت 
 تل�ك املفاوض�ات أكلها، فق�د اس�تعمل النظام 
النيجريي القمع واإلس�تبداد  من أجل إعاقة كل 

املحاوالت«. 
وحول ما قيل بشأن إمكانية اإلفراج عن الشيخ 
قبل ش�هر فرباير،  األمر الذي أش�ار شجرة إليه 
طبيب الش�يخ زكزاكي، اكد ش�جرة أن  إمكانية 
اإلف�راج ع�ن الش�يخ وزوجته ضئيل�ة، فنتائج 
بحثن�ا واألوض�اع  امليدانية الراهنة تش�ري إىل أن 
يف الس�نتن األخرييتن، تعامل النظام  النيجريي 
 . ً تجاه القضية لم يتحسن بل ازداد سوءاً وتعقيدا

كم�ا أش�ار ش�جرة إىل أن »ممارس�ات النظام 
النيجريي وضغوطاته لم  تنم عن حس�ن نيتهم، 
تل�ك الضغوط�ات الت�ي ادت إىل تده�ور الحالة 
 الصحية للش�يخ«، وقال : »خالل الفرتة األخرية 
ق�ام النظ�ام باج�راءات  بح�ق الش�يخ أدت إىل 

تدهور حالته الصحية«. 
وفيم�ا يتعلق بالحالة الصحية التي تعاني منها 
زوجة الش�يخ زكزاكي  زين�ب وإمكانية اإلفراج 
عنه�ا، ق�ال ش�جرة إن »إمكاني�ة اإلف�راج عن 
 زوجة الش�يخ قليلة جًدا، فهي كذلك تعاني من 

حالة صحية خطرية«. 
وكان�ت ابنة ابراهيم زكزاكي قد رشحت معاناة 
أبيه�ا يف الس�جون  النیجريیة وأش�ارت إىل أهم 
األس�باب التي تحول دون تحرره من  الس�جن، 
فيم�ا اعت�ربت ان الحكوم�ة النيجريي�ة تنتهك 
القان�ون الدويل  يف مس�ألة التعامل م�ع والدها، 
فيم�ا اعت�ربت أن الحکوم�ة النيجريي�ة  تنتهك 
القان�ون الدويل واملحيل وع�ىل الرغم من قرارات 
املحکم�ة  کان�ت تضغط ع�ىل الش�يخ زکزاکي 

وأتباعه وتضايقهم«. 

السعودية على الئحة الدول المنتهكة للحريات الدينية دولي دوليعربي  عربي 

تايمز: مسلمو الهند يتحّدون قمع الشرطة الوحشي الفايننشال 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
رأت مجل�ة نيوزويك األمريكية، الس�بت، أن الس�عودية أصبحت دولة 
 منبوذة عامليا بسبب سجلها اليسء يف مجال حقوق االنسان.،  مشرية 
إىل أن الس�عودية تحول�ت إىل الرياض�ة والرتفيه، لي�س فقط  لتطهري 

نفسها من سلوكها اليسء . 
وقال�ت املجل�ة يف تقرير له�ا، إن »الس�عودية تعترب واحدة من أس�وأ 
 املخالفن يف العالم، ووصلت إىل وض�ع “املنبوذ العاملي” عندما  اتضح 
أن ويل العهد محمد بن س�لمان “عىل األرجح” قد أمر بالقتل  الوحيش 
للصحايف السعودي املقيم يف واشنطن جمال خاشقجي،  منذ أكثر من 

عام«. 
وأضافت، أن »الرياض ش�نت حملة قصف مدتها خمس سنوات عىل 
 اليمن، والتي تس�ببت يف وفاة حوايل 100 ألف ش�خص، وأسفرت  عن 
كارثة إنسانية خلفت حوايل 85 ألف رضيع عىل وشك  املجاعة، وهناك 

استمرار يف سجن وتعذيب نشطاء حقوق املرأة«. 
وتابع�ت أن�ه »مع وج�ود الكثري مم�ا يمك�ن التكفري عن�ه، تحولت 
 الس�عودية ع�ىل ما يب�دو إىل الرياض�ة والرتفيه، ليس فق�ط لتطهري 
 نفس�ها من س�لوكها ال�يسء، ولكن ايض�اً للتأثري عىل س�كانها من 

 الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً«. 

نيوزويك: آل سعود أصبحوا منبوذين عالميا

األلمانية: خطيبة خاشقجي تتهم واشنطن بطمس  فيلت 
عملية  اغتياله

المراقب العراقي/ متابعة...
خاط�ب عرشون عض�واً من الربمل�ان األوروبي 
وزير العدل والشؤون  اإلسالمية واألوقاف خالد 
بن عيل بن عب�د الله آل خليفة إلثارة  مخاوفهم 

بشأن تدهور أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين 
الس�يما  قضية محمد رمضان وحس�ن موىس 
التي ت�م تأجيل الحكم املقرر فيها  أصالً بتاريخ 

27 ترشين الثاني إىل 25 كانون االول 2019  . 

ووصف أعضاء الربمل�ان األوروبي إعادة جدولة 
قضيتهم إىل »عيد  امليالد«، وهو يوم عطلة كبري 
يف العدي�د من الدول الغربي�ة، عىل أنه   “محاولة 
من جانب الس�لطات البحرينية لتقويض قدرة 
املجتمع  الدويل عىل مراقبة املوقف والرد عليه«. 

كم�ا أش�ار أعض�اء الربمل�ان األوروب�ي إىل 31 
كان�ون الثاني 2018  حكم محكمة التمييز عىل 
املدافع عن حقوق اإلنسان نبيل رجب  كمحاولة 

مماثلة لتجنب التدقيق . 
وأث�ار أعض�اء الربمل�ان األوروبي أيًض�ا قضية 
التعذيب الت�ي أثارها  رمضان وم�وىس، وحثوا 
الحكوم�ة البحريني�ة ع�ىل “تأجي�ل الحكم يف 
 قضيت�ي محم�د رمضان وحس�ن ع�يل موىس 
إىل تاري�خ الح�ق به�دف  التأكد من أن�ه نتيجة 
ملحاكم�ة امتثل�ت بالكام�ل للمعاي�ري الدولي�ة 
 للمحاكمات العادلة التي تستبعد األدلة التي تم 
الحصول عليها تحت  التعذيب، ودون اللجوء إىل 

عقوبة اإلعدام«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
العاصم�ة  الكونغ�رس  غ�ادر أعض�اء مجل�يس 
األمريكية واش�نطن لبدء  عطلة عيد امليالد والعام 
الجدي�د، دون التوص�ل التف�اق ح�ول الخطوات 
 القادمة املتعلقة بمحاكمة الرئيس دونالد ترامب 
أمام مجلس  الشيوخ، بعدما اتهمه مجلس النواب 
رسميا بارتكاب مخالفتن  تس�تدعيان عزله من 
الحك�م .  ويرى البع�ض أن غياب الثق�ة بن قادة 
الجمهوري�ن والديمقراطي�ن  يف الكونغ�رس قد 
يدف�ع الوالي�ات املتح�دة ألزم�ة دس�تورية غ�ري 
 مس�بوقة، إال إذا توص�ل الطرف�ان التف�اق ع�ىل 

كيفية إجراء محاكمة  الرئيس . 
وتعمق انتخابات 2020 الرئاسية من تعقيد األزمة 
م�ن زاويت�ن:  أوالهما كون خمس�ة م�ن أعضاء 
مجلس الش�يوخ املئة مرشحن  ديمقراطين عىل 
بطاقة انتخابات 2020، وثانيتهما تتعلق بجدول 
 انتخابي مزدحم يبدأ مع انتهاء عطلة عيد امليالد . 

وُتع�د محاكم�ة ترام�ب ه�ي األويل يف التاري�خ 
األمريك�ي الت�ي يتعرض  فيه�ا رئي�س إلجراءات 
ع�زل ومحاكمة خ�الل فرتة حكم�ه األوىل، وقبل 

 أقل من ع�ام عىل انتخابات جديدة يرتش�ح فيها 
الرئي�س املتهم .  وم�ن املنتظ�ر أن يحاكم مجلس 
الش�يوخ وأعض�اؤه املئة الرئي�َس  ترامب، ويمثل 
األعضاء هيئة املحلفن التي تصدر قرارها بتربئة 
 الرئي�س أو إدانت�ه .  وستس�تمع هيئ�ة املحلفن 
)أعضاء مجلس الش�يوخ( إىل شهادات من  خرباء 
ومس�ؤولن سيتم اس�تدعاؤهم إللقاء شهادتهم 
أمام املحكمة،  كما س�يتم االس�تماع ملمثيل فريق 

ترام�ب،  وممث�يل الدفاع عن الرئيس 

فريق االتهام وهم يف األغلب بعض أعضاء مجلس 
النواب  من الديمقراطين .  ونظرا لوجود خمس�ة 
مرش�حن ديمقراطين يتنافسون للحصول عىل 
 بطاق�ة الح�زب الديمقراط�ي ملواجه�ة الرئيس 
ترام�ب يف االنتخاب�ات  الرئاس�ية 2020 ضم�ن 
أعض�اء مجلس الش�يوخ، يرى خ�رباء  قانونيون 
أن »صف�ة حيادي�ة املحكم�ة« تنتفي .  ويش�ارك 
األعض�اء الخمس�ة يف املناظ�رات الرئاس�ية التي 
يتب�ارون  فيه�ا يف الهج�وم عىل الرئي�س ترامب، 
ويتعهدون بهزيمته وإخراجه  من البيت األبيض . 

والي�ة  س�يناتور  ه�م:  الخمس�ة  واملرش�حون 
والي�ة  بيني�ت،  وس�يناتور  ماي�كل  كول�ورادو 
ني�و ج�رييس ك�وري بووك�ر، وس�يناتورة والية 
وس�يناتور  واري�ن،  إليزابي�ث   ماساتشوس�تس 
والية فريمونت بريني  س�اندرز، وسيناتورة والية 

مينيسوتا إيمي كلوبتشار . 
وتتطل�ب إدانة ترامب يف مجلس الش�يوخ أغلبية 
الثلث�ن )67  عض�وا(، يف الوقت ال�ذي يتمتع فيه 
 47 عض�وا  مقاب�ل   52 بأغلبي�ة  الجمهوري�ون 

للديمقراطين . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة النفط الس�ورية، اليوم الس�بت، تع�رض مصفاة حمص، 
 ومعمل غاز جنوب املنطقة الوس�طى، ومحطة الري�ان للغاز،  العتداءات 
»إرهابية« متزامنة .  وقالت الوزارة، يف بيان لها تابعته »املراقب العراقي« 
إن »اعتداء  إرهابي ممنهج ومتزامن عىل ثالثة من منشآتنا النفطية، هي 
مصف�اة  حمص، ومعم�ل غاز جنوب املنطقة الوس�طى، ومحطة الريان 
 للغاز«.  وأضافت أن »االعتداء تسبب بأرضار يف بعض الوحدات اإلنتاجية، 

 وع�ىل الفور بارشت فرق اإلطفاء العائدة ل�وزارة النفط بمؤازرة  وحدات 
إطفائية إلطفاء النريان وبدأت الورش الفنية بعمليات  اإلصالح«. 

وأش�ارت الوكال�ة الس�ورية إىل أن »االعت�داءات اإلرهابية عىل  املنش�آت 
النفطي�ة تأت�ي يف الوقت الذي »تم�ارس فيه الواليات  املتح�دة األمريكية 
بالتع�اون م�ع النظ�ام الرتكي رسقة النف�ط والغاز  الس�وري يف منطقة 
الجزي�رة وتفرض فيه واش�نطن إجراءات قرسي�ة  وحصارا غري مرشوع 

ملنع وصول إمدادات الطاقة من نفط وغاز  إىل سوريا«. 

 20    برلمانًيا أوروبًيا يدينون التدهور المرّوع لسجل حقوق 
اإلنسان  في البحرين

انتخابات 2020.. كيف تؤثر على محاكمة ترامب ؟

دمشق تعلن تعرض 3 من منشآتها النفطية العتداءات إرهابية  

لجنة حقوقية: إمكانية اإلفراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته »ضئيلة«
 وحالتهما الصحية سيئة جدا

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهم�ت خديج�ة جنكي�ز، خطيبة الكاتب الس�عودي الراح�ل، جمال 
 خاشقجي، الواليات املتحدة األمريكية بالتقصري يف التعامل مع  واقعة 
اغتيال خطيبها، بعد مرور أكثر من عام عىل الجريمة .  وذكرت خطيبة 
خاش�قجي، يف ترصيحات لصحيف�ة »فيلت« األملانية،  اليوم الس�بت 
تابعتها »املراقب العراق�ي« »رد فعل ترامب كرس  قلبي«، موضحة أن 
الحكومة األمريكي�ة كان أمامها فرصة للدفاع ع�ن  القيم التي تقوم 
عليه�ا أمريكا، وه�ي حقوق اإلنس�ان وحرية ال�رأي، إال  أنها فضلت 

الصمت بدالً من ذلك، وساعدت يف طمس العملية«. 
   ُيذك�ر أن خاش�قجي كان يقي�م يف الوالي�ات املتحدة، وت�م اغتياله يف 
 أكتوب�ر ع�ام 2018 داخل قنصلية بالده يف اس�طنبول، وذلك عندما 

 دخل القنصلية للحصول عىل أوراق رضورية لزواجه . 

المراقب العراقي/ متابعة...
الفايننش�ال  صحيف�ة  ن�رشت 
تايم�ز مق�االً كتبت�ه نيالنجانا 
املسلمن  روي، عن  احتجاجات 
يف الهند ض�د قوانن الجنس�ية 
الجديدة املثرية  للجدل، وصفتها 
بأنها تمثل اليوم التحدي األكرب 

لحكومة ناريندرا  مودي . 
وقالت نيالنجانا روي إن الشعب 
ق�ال كلمت�ه ه�ذا األس�بوع؛ إذ 
خرجت  االحتجاجات يف شوارع 
56 مدين�ة ع�رب أقالي�م الب�الد، 
ش�ارك فيه�ا  ط�الب الجامعات 

واملواطن�ون العادي�ون بأع�داد 
ضخمة . 

وأضاف�ت أن »أم�واج املحتجن 
تحدت »قمع الرشطة الوحيش« 
الذي  أس�فر عن س�قوط أرواح 
يف إقلي�م أس�ام ومدينتي لوكنو 

ومانغالور«  . 
وتذك�ر الكاتبة أن االحتجاجات 
ديس�مرب  منتص�ف  يف  ب�دأت 
قوان�ن  آس�ام،  ض�د  بإقلي�م 
الجنس�ية الجديدة الت�ي أقرها 
الربملان عىل الرغم من  تحذيرات 

املعارضة، التي ترى فيها تمييزاً 
ضد املهاجرين  املسلمن . 

وأش�ارت الكاتب�ة إىل أن العنف 
ال�ذي اس�تعملته أجه�زة األمن 
ض�د  املحتج�ن غري مس�بوق، 
حتى بمعايري الهند. ويتوقع أن 
تزداد األمور  سوءاً؛ فقد أطلقت 
الرشط�ة الغاز املس�يل للدموع 
يف مكتب�ات  الجامع�ات وحت�ى 

باملستشفيات . 
وذك�رت أن املحتجن املس�لمن 
يف دله�ي وأليغ�ار تعرض�وا إىل 
واالعت�داء  الوح�يش   ال�رب 

الجنيس والتعذيب . 
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بداية اعتذر الس�تخدام لفظة ) شيعة ( نحن عراقيون وكلنا اخوة وان 
ظه�رت اعمال غري  صحيح هنا او هن�اك فاملواطن العراقي بريء منها 

والسبب هم الطبقة السياسية .  
املظاهرات ش�يعية ضد حكومة ش�يعية وبمراوغ�ة برملانية واملتفرج 
املس�تأنس رئاس�ة  الجمهوري�ة، ومهما قلن�ا ان املظاه�رات املطلوبة 
ه�ي الس�لمية واملدعومة من قبل املرجعية  فانه�ا يف كثري من مراحلها 
خرج�ت عن اطارها بفع�ل فاعل انت�اج وطني وامتي�از اجنبي غايته 
 نسف السلمية ولكن ان ش�اء الله ستنترص السلمية بإرادتها السلمية 
، وام�ا مس�الة رس�م لوحة  ع�ى الجدران وصب�غ االرصف�ة ومعانقة 
رشط�ي وتوزيع كتب ورفع النفايات فهذه ال عالقة لها  باملظاهرات بل 
بأخالقيات املواطن ويستطيع القيام بذلك قبل او بعد انتهاء املظاهرات  

. 
وفرحوا باس�تقالة ع�ادل عبد املهدي الش�يعي وب�دأوا بدوامة اختيار 
البدي�ل وهم االكثرية يف  الربملان وبدأت تطرح اس�ماء من عى وس�ائل 
التواصل االجتماعي ملنصب رئاسة الوزراء  والله العالم هل هي تكهنات 
ام حقيقة انها طرحت يف الربملان والنتيجة املؤكدة ان التسقيط  مورس 
بش�كل مدروس بحيث ان جمهور الش�يعة س�قطوا مرشحي الشيعة 
، والق�ول الحق هنا  ان كل من تس�لم منصب رئاس�ة ال�وزراء من اياد 
ع�الوي وحتى عادل عبد امله�دي فانه يمارس  مهنت�ه تحت اربع قوى 
مؤجرة امريكا  والش�عب العراقي والربملان )والسعودية( ، وهيهات له 
 ان يوف�ق بني االربع�ة وهنالك العب عى دكة االحتي�اط يلعب اكثر من 
االس�اس هم رفاق الكتل�ة  ، والنتيجة ان ارادة رئي�س الوزراء منخورة 
وم�ن يخرج عن أي�ة قبضة يقع يف قبضة الثالث�ة  الباقية ، وعليه فكل 
رئيس وزراء ادى ما استطاع من عمل واغلب السلبيات لم تكن بإرادته 

 بل لغضب االخرين عليه لخروجه عن النص . 
وام�ا حكاية الربمل�ان الذي يعترب هو االس واملؤس�س لفس�اد الطبقة 
السياس�ية بفضل ترشيعاته  التي ما انزل الله بها من س�لطان فانه ال 
يعمل وفق ما اقر هو من ضوابط وقد فرضت عى  السياس�يني الشيعة 
ارادات بالرغم من انهم االغلبية اال ان االغلبية من االغلبية ضعيفة امام 

 مغريات املنصب وقد دفع املواطن العراقي الشيعي ثمن ذلك باهضا .  
ال يعتق�د املتظاه�رون الس�لميون ان غ�ري الس�لميني يترصفون وفق 
ثقافتهم بل وفق امالءات من  اس�يادهم خارج العراق معروفة هويتهم 
وداخل العراق هم الكتل السياسية التي تجذرت  مخالبهم بكل مفاصل 
الدولة، واال يختلفون عى اس�تقالة األمني الع�ام ملجلس الوزراء حميد 
 الغ�زي مل�اذا ؟ ان كان كفوء فل�م االس�تقالة وان كان كال فلم االرصار 
عى البقاء ؟ واالكثر  غرابة يقال انه هو قدم اس�تقالته واختلفوا حول 
قبوله�ا ، ب�ل الف�رض الغريب ال�ذي جاء من قب�ل  احدى الكت�ل بانها 
ستستخدم »بطاقة” يمكن تزويرها يف االنتخابات املقبلة بل والعجيب 
 ترصيح مصدر )من هو هذا املصدر وماهي مصداقيته( ان »س�ائرون 
ترص عى استخدام  البطاقة القديمة التي يمكن تزويرها يف االنتخابات 
القادم�ة وتع�رتض ع�ى اس�تخدام البطاق�ة  الحديث�ة )البايومرتية( 

ألسباب غري معروفة” وكل هذه التضاربات شيعية .  
وتأت�ي صفعة لألغلبية الش�يعية يف الربملان عندم�ا يرصح نائب كردي 
بان قانون االنتخابات  يج�ب ان يكون بالتوافق وليس االغلبية فصفق 
ل�ه اخ�رون ، وه�ذا رضب النظ�ام الديمقراطي  بع�رض الحائط ومن 
املت�رر من ذلك ؟ املت�رر هو من يمثل رشيحة االغلبية يف الش�عب 

 العراقي .  
كل السياس�يني بدون اس�تثناء لو يعلمون ان لديه�م مقبولية من قبل 
الش�ارع العراقي ملا  اختلف�وا عى تغيري قانون االنتخاب�ات ، لذا تراهم 
يحاولون ف�رض فقرات يف القان�ون الجديد  يضم�ن لبعض املدعومني 

خارجيا ان يبقوا ضمن اللعبة السياسية العراقية .  
الفاس�دون يس�تقتلون عى اطال�ة االضطرابات حتى يرضخ الش�عب 
إلرادته�م النهم امام خيارين  اما البقاء يف املنصب وممارس�ة الفس�اد 
او ترك املنصب ومواجهة محاس�بة الفاس�دين ، لذا  يكون الخيار االول 
هو الذي يتمس�ك به ويدفع الرش�اوى حتى يدف�ع باملزيد من االعمال 

 التخريبية وارباك الشارع العراقي .  
واملفاوضات ال يمكن لها ان تصل اىل نتائج تخرج العراق من محنته ما 
ل�م يكن هنالك مرونة  يف التفاوض وضمري حي يفكر بما آلت له االمور 

يف هذا البلد املكتوب عليه النكبات ومن  هو الذي يدفع الثمن ؟

لعبة التسقيط والفرض ... 
هل يعي الشيعة ذلك ؟

سايم جواد كاظم
،،

منذ عام 2005 وحتى اليوم ، القضية تتكرر بذات السيناريو الممل ، فما أن يتم اإلعالن عن  موعد محدد او تقريبي إلجراء التعداد العام 
للسكان تحت ظرف ما او بالتزامن مع حدث او  إلحداث  تغيير مرغوب ، تظهر فيما بعد اصوات لتعلن استحالة او صعوبة أجراء التعداد 

 لمجموعة من األسباب ثم يتم تأجيل الموعد إلى آخر جديد لنبقى من دون تعداد معتمدين على  بيانات )المرحومة( البطاقة التموينية او 
تخمينات الجهاز المركزي لإلحصاء او اعتمادا  على أساليب التوافق واالتفاق التي غالبا ما تقود إلى مزيد من الترقيع والتخبط الذي يوسع 
 المظلومية ويبقي عديدا من األمور بال معالجات ، ليستفيد من هذا الوضع من يستفيد ،  والتعداد العام للسكان ليس ترفا او بطرا او حاجة 

كمالية وإنما هو ضرورة قصوى في إجراء  االنتخابات المحلية واالتحادية وفي إعداد الموازنة وتحديد حجم المشكالت بشكل حقيقي بعيدا 
 عن االجتهاد والمطامع واألجندات ،

بقلم / د . باسل عباس خضير  .. 
 وكلما ابتعدنا عن التعداد كلما اقرتبنا من الظلم يف توزيع 
 االس�تحقاقات وتنوي�ع امل�وارد وحال�ة ع�دم الرضا لدى 
رشائ�ح من الس�كان ، والحياة بدون تعداد  تعني الس�عي 
لتوط�ني مش�اكلنا يف الفق�ر والبطالة واألرمل�ة وااليتمة 
والعنوسة وانعدام السكن  وانخفاض الرفاهية والسعادة 
واالفتق�ار ألبس�ط متطلبات العي�ش للمواطن اإلنس�ان 
، فدول�ة  ريعي�ة تعتم�د يف تموي�ل موازناته�ا ونفقاته�ا 
ع�ى مبيع�ات النفط الب�د وان تتوفر له�ا أدوات فاعلة  يف 
التخطي�ط لالنتق�ال إىل وض�ع أفض�ل م�ن خ�الل تحليل 
املعطي�ات ، والتعداد الس�كاني ليس  منقذا ولكنه أحد تلك 
األدوات إن ل�م يكن أهمها عى اإلط�الق ، وإذا كان القرار 
بإجراء التعداد  موج�ود واإلرادة الدولية عرب األمم املتحدة 
تدعم التعداد والجهاز املركزي لإلحصاء بوزارة  التخطيط 
يمتلك القدرات والخربات لتنفيذه بش�كل كفوء وتكاليفه 
تضمن�ه املوازنة االتحادي�ة  فلماذا لم يج�ري التعداد لحد 

اليوم ؟؟ ، فهو سؤال يحتاج لجواب .  
ويف آخ�ر تحدي�ث بش�ان املوض�وع ، فق�د أعلن�ت وزارة 
التخطيط، عزمها إجراء التعداد الس�كاني  يف ترشين األول 
2020 ، متوقع�ة أن يكون تعداد س�كان الع�راق قرابة أل 
40 مليون نسمة ،  وقال املتحدث باسم الوزارة ,  أن وزارة 
التخطي�ط انطلق�ت بأعماله�ا وإجراءاته�ا التحضريي�ة 
 إلط�الق التعداد العام لس�كان العراق قبل س�تة أش�هر  ، 
وأض�اف إن االس�تعدادات جاري�ة إلج�راء  التع�داد العام 
بموعده املحدد يف العام املقبل مشريا إىل انه تم إجراء تعداد 
تجريب�ي يف أربع  محافظات عراقي�ة ، وأوضح إن الغرض 
منه هو استعداد الفرق ومعرفة معوقات استمارة  التعداد 
و ما هي اإلجراءات التي تعيق املرشوع واملشاكل ملعالجتها 
قب�ل انطالقه ، ورغم  األمل الذي زرع�ه هذا الترصيح ، إال 
إن هن�اك من تحدث عن صعوب�ات التنفيذ بالوقت املحدد 
 ، فف�ي اليوم التايل )األربعاء( أعلن�ت وزارة التخطيط عن 
حاجته�ا إىل 250 ألف عداد لتنفيذ  التعداد الس�كاني  وان 
ذلك يتطلب التعاقد مع الخريجني من خالل تدريبهم ، وان 
ال�وزارة قدمت  التكالي�ف التخمينية ع�ن حاجتها إلجراء 
التع�داد لغرض إدراجه�ا بموازنة العام املقب�ل كما قالت 
 بأن�ه ال يمكن تعيني موظفني به�ذا العدد إلكمال التعداد ، 
لذلك سيتم إبرام عقود مع الخريجني  واملدرسني واملعلمني 
ملدة ترتاوح من 6 أش�هر إىل س�نة إلكمال التعداد إذ سيتم 
إدخالهم  بدورات تقوية عى إج�راء التعداد لتمكينهم من 
م�لء اس�تمارات التعداد يف وقت انطالقه ،  ونش�ري هنا إىل 
إن التعدادات السابقة التي أجراها العراق للسنوات 1937 
– 1997 )مث�ال(  كان�ت تعتم�د عى التكليف�ات للمعلمني 
واملوظفني والتعيني بأجور يومية )ملدة ال تتجاوز 60  يوم( 
واملتطوع�ني املجاني�ني ، ونش�ري هن�ا إن وزارة التخطيط 
تن�وي تش�غيل 250 ألف عداد  ل40 مليون من الس�كان ) 
إذا كان الرق�م صحيح مع وجود املقيمني يف الخارج ( مما 

يعني   160 من السكان لكل عداد خالل ال6 – 12 شهر .  
ويف إط�ار الخالف�ات فق�د كش�فت مص�ادر إعالمية عن 
وجود مناقشات بشأن إجراء التعداد  وتتعلق بإدراج خانة 
) القومي�ة ( يف اس�تمارة تعداد الس�كان املقب�ل ونقلعن 

املتحدث باس�م  وزارة التخطي�ط العراقية ، قوله أن تعداد 
2020 سوف ال يتضمن سؤاالً عن املذهب أو  الطائفة وهو 
مطل�ب كان قد ورد م�راراً عرب أح�زاب ذات طابع ديني ، 
الفتاً إىل أن وزارته  تمكنت من خالل جهود حثيثة من عدم 
إقح�ام ه�ذا األمر يف التعداد ، ولكنه أش�ار إىل وجود  خانة 
القومي�ة يف التع�داد ، وإىل خروج مقرتح�ات عدة بعضها 
مؤي�د لبقاء هذه الخانة وبعضها  معارض يف وقت يفضل 
البعض اآلخر تغيري صيغة الس�ؤال املطروح بهذا الش�أن 
، وأوض�ح  يف ه�ذا الصدد أن ال�وزارة ماضي�ة يف محاولة 
التوص�ل للمعالج�ة العملي�ة معت�رباً أن فق�رة  القومية 
ليس�ت قضية معق�دة ، ويف إطار الخالفات أيضا أش�ارت 
ترصيح�ات إىل أن التع�داد  املرتقب ال يرتب�ط باملادة 140 
وملف املناط�ق ) املتنازع ( عليها ، ألن املادة 140 تتحدث 
 عن إجراء إحصاء س�كاني يف كرك�وك وباقي املناطق أما 
التعداد فهو شامل لكل املحافظات  العراقية ، كما أشارت 
إىل أن أي إرشاف أمم�ي لن يرافق التعداد الس�كاني املقرر 
إجراؤه  بل  س�يحصل العراق عى الدعم من منظمات من 
ضمنها صن�دوق األمم املتحدة للس�كان  الداعمة  لجهود 
وزارة التخطي�ط والحكومة العراقي�ة من خالل ) تطوير 
الخربات ، االستش�ارات ، إدخال  التقني�ات الحديثة ، آلية 
عمل التعداد اإللكرتوني الذي س�يجري اس�تخدامه للمرة 
األوىل يف  الب�الد ( ، واعرتف الناطق باس�م وزارة التخطيط 
) عب�د الزه�رة الهن�داوي ( يف حدي�ث صحف�ي ،  انه عى 
م�ر الس�نني املاضي�ة كان س�بب تأخ�ري عملي�ة التعداد 
ه�و الجانب الس�يايس ، مبينا إن  هناك جهات سياس�ية 
قام�ت برف�ع دع�وى قضائية ع�ى ال�وزارة و إن جميع 

الدع�اوى الت�ي أقيم�ت  ضدها رفض�ت من قب�ل القضاة 
املعني�ني ، مؤكدا إن التعداد الس�كاني عملي�ة ميدانية لن 
تتأثر  بالوضع األمني والس�يايس األمر الذي جعل القضاء 
يرف�ض تلك الدعاوى ، وبني إن عملي�ة  التعداد مهمة جدا 
ألي�ة دولة ألنها توض�ح الصورة الحقيقي�ة للواقع وتبني 
الكث�ري من الجوانب  مث�ل حاجة البلد للم�دارس والدوائر 
الخدمية والصحية وكم يحتاج من وس�ائل النقل وغريها 
م�ن  الجوان�ب الحياتي�ة ، وق�ال وزي�ر التخطي�ط نوري 
صباح الدليمي عن التزام وزارته ،  باإلجراءات ال�ف�ن�ي�ة 
إلن�ج��اح ال�ت�ع��داد ال�ع��ام ل�ل�س��ك�ان امل�زم��ع 
إجراؤه ف�ي ال�ب�الد ع�ام   2020 بعد أن تم تشكيل الهيئة 
العليا للتعداد برئاس�ته ، ك�اش��ف�ا ع��ن ق��رب قيامه 
بزي����ارة  مل�ص�ر ل�الط��الع ع�ل�ى تجربتها ليتس�نى 
ب�ع�ده��ا إج�راء ال�خ�ط��وات ال�ف�ع�ل�ي��ة إلنج�اح 
ال�وزارة ع��ازم���ة  إن   ال��ت��ع���داد الس���ي��م��ا 
ع�ل�ى إقامة التع�داد ب�م�وع�ده امل��ح��دد وسيش�مل 
 ج�م�ي�ع امل��ح��اف��ظ��ات بضمنها محافظات إقليم 

ك�ردس�ت�ان .  
ورغم الحماسة والرصاحة املطمئنة التي يبديها املسؤولني 
يف وزارة التخطي�ط ف�ان هن�اك  حاجة إلعط�اء ضمانات 
حقيقي�ة ومؤك�دة إلجراء التع�داد العام بموع�د وتوقيت 
مالئم ويتم  االلتزام به ، ففي ضوء الحراك الجاري حاليا يف 
الب�الد والذي ولد مع مطالب املتظاهرين  واملعتصمني فان 
هن�اك حاجة حقيقية ملجموعة من االس�تحقاقات تعتمد 
عى التعداد الس�كاني  ، ومنها عى س�بيل املثال االستفتاء 
عى الدس�تور بعد االنتهاء من تعديالته وإجراء انتخابات 

 مبك�رة اعتم�ادا ع�ى املناط�ق املتع�ددة ، حيث ستنش�أ 
الحاجة ملعرفة عدد السكان وتوزيعهم  الجغرايف الحقيقي 
وليس االفرتايض عى مس�توى البالد واملحافظة والقضاء 
لتوزيع املناطق  االنتخابية ، كما إن هناك حقوقا مسلوبة 
ويجب إيقاف الظلم يف هدرها وتتعلق بمس�تويات  املدنية 
والحاج�ة لرتكيز الخدم�ات وتنويع االس�تثمار ومعالجة 
الظواه�ر االجتماعي�ة التي تفت�ك  بأبناء الش�عب الواحد 
ملصلح�ة منتفع�ني ، والتعداد من املمك�ن أن يوفر بيانات 
تحدد اتجاهات  الزراعة والصناعة والتجارة بضوء املوجود 
واملطل�وب بما يضع أولويات ورشوط اإلنتاج  واالس�ترياد 
واالس�تهالك وغريها من التفاصي�ل ، ونتائج التعداد تعرب 
عن احتياجات  واس�تحقاقات ال تتعلق بالجانب السيايس 
فحس�ب وإنما بأمور الحياة ومستقبل البالد واملشكلة  إن 
هذه األمور باتت عاجلة ولها أسبقيات ولكن التعداد يسري 
ببطء مثل الس�لحفاة ، فقد حدد  له ترشي�ن األول القادم 
موعدا للتنفيذ وبعد ذلك قد يحتاج إىل 6 ش�هور عى األقل 
إلع�الن  النتائج والتحلي�الت ، مما يدعوا األجه�زة املعنية 
يف التخطيط لولوج الوس�ائل واإلجراءات  التي من ش�انها 
تقري�ب موعد التعداد وتعجيل إظهار النتائج بأقرص وقت 
والواقعي�ة يف تحديد  الحاجة للم�وارد البرشية مع مراعاة 
ج�ودة املخرج�ات ، وهو أم�ر ممكن التحقي�ق من خالل 
 التعاون مع الجهات املحلية والدولية ، واالهم من ذلك هو 
عزل كل ما يتعلق بالتعداد عن  األيدي التي تسببت بتغييبه 
وتأخريه كل هذه الس�نوات س�واء كانوا من السياس�يني 
او الرساق  والفاس�دين فهم بأهداف واح�دة وان اختلفت 

التسميات واملسميات واألساليب .  

»داعش« يحضر لالحتفال بعيد الميالد

من المسؤول عن تغييب التعداد العام للسكان ؟  ! 

بقلم/ محمد محمود مرتضى
وكان أح�د عن�ارص التنظيم قد ظه�ر مقنعاً يف 
منش�ورات ع�ى اإلنرتن�ت يف منتص�ف الش�هر 
 املايض وهو يحمل سكيًنا ملطًخا بالدماء، فيما 
تظه�ر يف خلفيت�ه مجموعة من الص�ور تتعلق 
 بهجوم عيد امليالد يف برلني من العام 2016، وهو 
يقول: إن عيد رأس السنة هو »تاريخ  االنتقام«. 
لتظهر بعدها بوقت قصري صورة لساحة مدينة 
مهدمة بالنريان مكتوب عليها:   «قريًبا.. إن شاء 
الله.. سيشهد الكفار اليشء ذاته الذي يخشونه 

 «.  2019-1-1
وعى أي حال، لقد ش�كلت الهزائم التي تكبدها 
»داعش« منذ العام 2016 عاماًل حاسًما  وكبريًا، 
لي�س يف تراجع عمليات االس�تقطاب وحس�ب، 
ب�ل يف عودة فاعل�ة نس�بًيا لتنظي�م   «القاعدة« 
املنافس. وإن كانت هزيمة »الخالفة« انتكاس�ة 
كبرية ملجم�ل املرشوع »الجه�ادي«  للتكفرييني 
ولي�س فقط ل�«داع�ش«. والهواجس التي كان 

يبديه�ا تنظي�م »القاع�دة« تج�اه اعالن 
 الخالقة، كانت ألس�باب استقطابية، 
وترتب�ط يف نفس الوق�ت بوجهة 
نظ�ر قاعدية كان�ت تعترب أن 
 الت�رسع يف اع�الن الخالف�ة 
دون تمك�ني قد ي�ؤدي اىل 
حال�ة احب�اط كب�رية يف 
صفوف ه�ذه  الجماعات 
اذا ما سقطت »الخالفة« 

بالربة القاضية . 
أمر،  ومهم�ا يك�ن م�ن 
مالم�ح  ظه�ور  ف�إن 
»الداعشية«  االنتكاس�ات 
دفعت بالتنظي�م اىل البحث 
عن  بدائل »تعويضية« ظهرت 
»إدارة  تنش�يط  يف  مالمحه�ا 
العملي�ات الخارجية« والتي عملت 
عى  تأسيس ش�بكات يف أوروبا تمهيًدا 
ملواصلة العمليات يف مرحلة ما بعد الخالفة . 

ه�ذه »التهدي�دات« الخارجية لم تكن مس�ترتة 
وغ�ري متوقع�ة، ويمك�ن مالحظ�ة ذل�ك م�ن 
خالل عدة  دراس�ات أمريكي�ة وأوروبية تحدثت 
ع�ن خالي�ا تح�ت ارشاف ش�بكة اس�تخبارية 
»داعش�ية«  خاص�ة بأوروبا تس�مى � »أمني« 
تابعة إلدارة العمليات الخارجية ومس�ؤولة عن 

إدارة الخاليا  النائمة يف أوروبا . 

ع�ى أن امللف�ت للنظ�ر، هو محاول�ة »داعش« 
تطوي�ر عمليات�ه الخارجية ع�رب عدم حرصها 
 باس�تهداف األشخاص فقط، بل طور »داعش« 
الئحة بنك أهدافه لتش�مل أيًضا أهدافاً طبيعية 
 ذات طابع اقتصادي كإشعال حرائق يف الغابات 
واملحاصي�ل الزراعية، وتفجري محطات  الوقود، 

يف اطار استنزاف اقتصادي . 
اال أن األخط�ر يف كل ه�ذه التكتي�كات الجديدة 
الطائ�رة  املناطي�د  الس�تخدام  الدع�وة  ه�و 
كأس�لحة.  وتتب�دى خط�ورة ه�ذه الدع�وة، يف 

ك�ون معظ�م املنش�ورات والتوجيه�ات الت�ي 
ُتنرش ليس�ت  مضمونة املص�در لناحية التحقق 
م�ن أنها صادرة عن التنظي�م اإلرهابي فعاًل، ال 
س�يما مع حجم  االخ�رتاق الحاص�ل لصفوفه، 
مضاًفا اليها س�هولة بناء منصة اعالمية تدعي 
النط�ق باس�مه.  ومع وجود احتم�ال كهذا فإن 
الدع�وة الس�تعمال املناطيد، مع مش�ابهته اىل 
حد ما لألس�لوب  املس�تعمل يف فلسطني املحتلة 
)الطائ�رات الورقية( ضد االحت�الل االرسائييل، 
يطرح عالمات  اس�تفهام، وش�كوًكا مربرة عن 
امكانية أن تكون االستخبارات االرسائيلية تقف 
خلف هذه  املنش�ورات من أجل تشبيه »داعش« 
باملقاومة الفلس�طينية. وقد شاهدنا املحاوالت 

 االرسائيلي�ة إلج�راء مث�ل ه�ذه املقارن�ات عند 
حصول أول حادثة دهس حصلت يف اوروبا   . 

وع�ى أي حال، ومع اقرتاب أعياد امليالد، تس�ود 
أوروب�ا حالة من االس�تنفار املعلن وغري  املعلن، 

يف عواصم عدة . 
ففي اس�بانيا نقل�ت بعض الصح�ف تحذيرات 
ع�ن »تهديدات حقيقية« من »مصادر موثوقة« 

 حول هجوم محتمل ضد املصالح اإلسبانية . 
أما يف فرنس�ا، فإن ش�بح العمليات السابقة ال 
يزال ماثالً يف مخيلة الش�عب الفرنيس ال س�يما 
 هجم�ات الثالث عرش من ترشين الثاني نوفمرب 
م�ن الع�ام 2015، حيث عاش�ت باري�س يوًما 
 دامًيا، ش�ن »داعش« فيه عدة هجمات متزامنة 

يف س�تة أماك�ن حيوي�ة، أبرزه�ا ملع�ب »دو 
 فرانس« لكرة الق�دم، ومرسح »الباتاكالن«، ما 

أسفر عن مقتل مئة وثالثني شخصا . 
دون أن نن�ى هج�وم »رشي�ف ش�يخات« يف 
الثان�ي ع�رش م�ن كان�ون االول  ديس�مرب عام 
  2018، والذي قام بإطالق النار يف وس�ط مدينة 

سرتاسبورغ، وكذلك هجمات شاريل ايبدو . 
تأت�ي أعي�اد امليالد ه�ذه الس�نة، واملخاوف من 
هجم�ات محتمل�ة، يف وقت تش�كل فيه قضية 
 املتطرف�ني العائدين م�ن س�وريا نقطة نقاش 
ح�اد. وس�واء ش�ارك العائ�دون من س�وريا يف 
 عملي�ات محتمل�ة يف اوروب�ا، او لم يش�اركوا، 
ف�إن األمر املقط�وع به، واملتس�الم عليه، أنه يف 

 حال نج�ح »داعش« يف تنفيذ بع�ض العمليات، 
فإنها ال ش�ك ستكون أكثر دموية ووحشية من 
 س�ابقاتها، ليس فقط بس�بب اكتسابهم مزيداً 
م�ن الخ�ربات، ب�ل ألنها بالنس�بة اليه�م حالة 
انتق�ام  من تدم�ري خالفتهم املزعوم�ة، ومقتل 
زعيمه�م، اضافة اىل أن الزعي�م الجديد للتنظيم 
 س�يعتربها مناس�بة إلثبات جدارته يف التصدي 

لهذه املسؤولية . 
وما ب�ني الدواف�ع الداخلية للتنظي�م االرهابي، 
وربم�ا دواف�ع خارجي�ة ترتب�ط بتوظيف هذه 
 الهجم�ات، ف�إن »داع�ش« ع�ى موع�د، فيما 
يبدو، لالحتفال ب�«الكريس�مس« عى طريقته 

 الخاصة . 

تمثل 
األعياد بالنسبة للتنظيم 

اإلرهابي »داعش« فرصة مؤاتيه 
من أجل شن هجمات على  المحتشدين، حيث 

بإمكان هذه العمليات، ولو كانت عبر ذئاب منفردة، 
أن توقع خسائر بشرية  كبيرة، على غرار ما حصل في 

األعوام السابقة حيث تبنى التنظيم هجومين، أحدهما 
في   العاصمة األلمانية برلين، واآلخر في إسطنبول

 التركية . ومؤخًرا، ذكرت وسائل اعالمية أميركية أن 
تنظيم »داعش« هدد بشنِّ هجمات على مدينة 

 نيويورك، خالل احتفاالت رأس السنة 
الجديدة . 



     كش�ف االم�ن املايل لن�ادي النفط ش�وقي كاظم 
س�لطان، ع�ن اس�تمرار اج�ازة فريق ك�رة القدم 

 بالنادي بعد توقف دوري الكرة املمتاز . 
وقال س�لطان إن�ه »مع بداية ش�هر كان�ون االول 

الج�اري ق�ررت، ادارة الن�ادي منح الفري�ق اجازة 
 مفتوح�ة من دون راتب لحن معرفة املتغريات التي 
س�يقررها اتح�اد الك�رة يف اس�تئناف دوري  الكرة 

املمتاز او استمرار التوقف«. 

وأض�اف »إدارة النادي قدمت اىل وزارة النفط، طلب 
س�لفة مالي�ة، اال ان األخرية، لم تمن�ح  النادي املال 
بس�بب عدم اقرار موازنة االندي�ة النفطية، لذا فان 
الن�ادي كان مضطرا ملنح  الفري�ق االجازة لحن ما 

تقرره الوزارة فيما يخص الجانب املايل .» 
يذكر ان اتحاد الكرة كان قد قرر ايقاف دوري الكرة 
املمت�از مع انطالق التظاه�رات يف ترشين  االول من 

العام الجاري. 

نادي النفط يؤكد 
منح الالعبين إجازة
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المنتخب األولمبي يخوض ثالث مباريات ودية استعدادًا 
للتحدي اآلسيوي  

السبت 21 كانون االول 2019 
العدد 2220 السنة العاشرة

يبقى االتحاد الدولي لكرة القدم بلجانه المختلفة خلية 
نحل دائمة االستمرار للبحث عن كل  مايخدم كرة القدم 

من مقترحات تأخذ طريقها الى الحوار من قبل مختصين 
قبل ان يميط اللثام  عنها لتجريبها وأكتشاف ما يرافق 
تطبيقها من سلبيات تمهيدا لتعميمها على االتحادات 

 المنضوية تحت لوائها . 
وآخر هذه التطبيقات الحكم المساعد الذي يرمز له 

 The Video (   وتسميته الكاملة ) VAR ( اختصارًا
assistant referee  ( وقد القى هذا التطبيق 

قبواًل من البعض  ومعارضة من آخرين ، وكان أول 
المعترضين عليه رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 

السابق  بالتر ، بينما أكثر المتحّمسين لتطبيقه رئيس 
االتحاد الدولي الحالي انفانتينيو ، وبرغم كل  ذلك 

أخذ طريقه للتطبيق في دول معينة منذ بداية عام 
2010 في الدوري الهولندي وتبعته  دول أوربية 

أخرى واستخدمت هذه التقنية بشكل رسمي في كأس 
القارات عام 2017 وفي  كأس العالم تحت سن 20 

وأقّر مجلس االتحاد الدولي استخدام  VAR  بشكل دائم 
عام 2018   . 

تق�وم تقني�ة  VAR  عىل وج�ود أربع كام�ريات يف امللعب 
تنت�رش وتصّور بزواي�ا مختلفة  ومتع�ددة ترتبط بغرفة 
يف امللع�ب ، يعمل عليها ثالثة أش�خاص فقط ال يس�مح 
لغريه�م بدخ�ول  ه�ذه الغرف�ة وه�م مش�غل الفيدي�و 
وش�خصان حك�م وحك�م مس�اعد يش�رط فيهم�ا إما 
أن يكون�ا حكام�اً  س�ابقن أو حكاماً حالي�ن تقع عىل 
مسؤوليتهم تحديد األخطاء التي تحدث أثناء املباريات او 
 تلك الحاالت التي ال يراها الحكم وتكون س�بباً يف تسجيل 
هدف غ�ري صحيح أو توقفت الكرة  ف�وق خط املرمى أو 
أخرجه�ا املداف�ع بعد اجتيازه�ا خط املرمى أو ملس�ة يد 
تس�ببت يف تس�جيل  او اعتداء العب عىل آخر باس�تخدام 
األيادي أو لفظياً أو عن طريق االيماءات وغريها  وبمجرد 
أن يضع حكم الس�احة يده عىل س�ماعة أذن�ه املرتبطة 
بغرفة  VAR  يشعر الالعبون  واملتفرجون بأن هناك خطأ 
ق�د حدث تم تنبيه الحكم حوله وعليه أن يوقف املباريات 
للذهاب  اىل شاش�ة وضعت خصيصاً ل�ه لريى الحالة من 
مختل�ف الزوايا ويق�ارن بينها وما إتخذه م�ن  قرار فقد 
يراج�ع عن ق�راره ويلغيه أو ال يراجع ويس�تمر اللعب 

كما كان مقرراً له. 
الق�رار أوالً وأخ�رياً للحك�م الذي قيل عنه س�ابقاً س�ّيد 
الس�احة بال منازع ، لكن هناك ح�االت يجب  أن يأخذها 
الحك�م بع�ن االعتبار للتحّق�ق من صّحة اله�دف أو إذا 
ارتك�ب الع�ب خطأ أثناء  تس�جيله اله�دف كلمس الكرة 
بالي�د مثلما فعلها مارادونا ب�أن أهدى لبلده كأس العالم 
لكرة القدم   1986 بلمسة يد لم يتمكن الحكم من رؤيتها 
ول�و كانت ه�ذه التقنية موجودة حين�ذاك لتّمت  معاقبة 

مارادونا . 
وكذل�ك العودة للتقنية يف حالة هناك ش�ك يف ركلة الجزاء 
، والُحك�م عىل العب يس�تحق الطرد  او االن�ذار ويف حالة 
اخرى للتأك�د من هوية الالعب الذي يس�توجب البطاقة 
الصف�راء يف حال  االلتحام بن الالعبن ولم يتمكن الحكم 

الحسم يف أيهما ارتكب الخطأ . 
لم يكن ترصيح سكرتري االتحاد الدويل لكرة القدم موفقاً 
عند وصف تقنية  VAR  بأنها وس�يلة  مس�اعدة للحفاظ 
عىل الحكام م�ن األخطاء ، فالصحيح هي املحافظة عىل 
ك�رة الق�دم من أخط�اء  الح�كام ومنقذة له�م يف الوقت 
نفس�ه من ُس�خط الجماه�ري ولتحقيق العدال�ة للفرق 

املتبارية  مقلّلة من االحتجاجات عىل قرارات الحكام . 
تعترب تقني�ة  VAR  حكم اضايف او حكم مس�اعد يحتكم 
اليها بدال عن فكرة كانت تدور يف  اذهان بعض املختصن 
يف االتحاد الدويل يف وجود حكمن يف الس�احة ولو طبقت 
ه�ذه الفكرة  لغرقت كرة القدم يف االختالفات والتقديرات 

وفقدت بريقها الذي يشع عىل الجماهري متعة  وجماال . 
إن م�ا يؤخذ عىل هذه التقنية الجدي�دة التي تجرب الحكم 
للخروج عن املس�تطيل األخرض ليشاهد  الحالة من زوايا 
مختلف�ة ليؤك�د ق�راره او يلغي�ه كونها تقل�ل من هيبة 
حكام كرة القدم وتضعف  ش�خصياتهم املبنية عىل الثقة 
بالنف�س واتخاذ القرار برغم ان الحاالت التي تس�توجب 
الرج�وع  اىل ه�ذه التقني�ة قليلة ج�دا وقد ال تس�توجب 
الرجوع اىل الشاش�ة ل�دى الحكام الذين خربتهم  س�وح 
املالع�ب وق�ادوا مباري�ات متع�ّددة يف ظ�روف مختلفة 
مقارنة بحكام حصلوا عىل الشارة  الدولية حديثا كما ان 
التقنية ه�ذه تقلل من متعة الفرح واالحتفال بتس�جيل 
األه�داف من قب�ل  الالعبن وهذا ما ح�دث يف خليجي 24 
يف الدوحة عندم�ا احتفل اليمانيون بتس�جيل هدف عىل 
 املنتخ�ب العراق�ي ولك�ن ) VAR  ( أك�دت أن الهدف غري 

صحيح. 
وأخرياً لو أتخذ الحكام ق�رارات عىل كل األخطاء املؤرشة 
من هذه التقنية النتهت جمالية لعبة  كرة القدم ، ويقال 

دائماً إن االخطاء هي جزء من جمالية كرة القدم. 

VARُمنقذةاحلّكام!
  د.علي الهاشمي

يسعى االتحاد العراقي لكرة القدم إىل الخروج 
م�ن مأزق إيق�اف الدوري املمت�از، من خالل 
 وض�ع بع�ض الحل�ول الس�تئناف املس�ابقة 

ومنها اللجوء لدوري املجموعات. 
وق�ال مصدر مق�رب من لجنة املس�ابقات يف 
ترصيحات خاص�ة ل، إن االتحاد بات مقتنعا 
بإقام�ة  ال�دوري املمتاز تح�ت أي ظرف بعد 
استنزاف الوقت بسبب التوقفات الكثرية التي 

طالت  املنافسات. 
وأضاف املصدر أن االتحاد بدأ يقتنع برضورة 
تغيري طريقة املس�ابقة وإلغاء فكرة الدوري 

 الع�ام وجميع األف�كار ذهبت الخت�زال وقت 
البطول�ة والت�ي تذه�ب باملس�ابقة إىل نظام 

 املجموعات. 
وب�ن أن الطريق�ة الت�ي تع�د أكث�ر إقناًع�ا 
بالنس�بة للجنة املسابقات هو تقسيم األندية 
عىل أربعة  مجموع�ات ويتأهل البطل من كل 
مجموع�ة لتحدي�د التسلس�ل م�ن البطل إىل 
املرك�ز الرابع،  وبالتايل س�يكون هناك اختزال 

كبري يف الزمن إلنهاء الدوري بوقت مبكر. 
 وأش�ار إىل أن االتح�اد يفك�ر يف إع�الن اآللية 
بانتهاء الش�هر األول م�ن العام املقبل أي بعد 

 انتهاء مهم�ة املنتخب األوملبي ال�ذي تنتظره 
مشاركة مهمة يف بطولة كأس آسيا تحت 23 

 سنة. 
وتابع يف ح�ال انتهت االحتجاجات الش�عبية 
س�تتوزع املجموع�ات األرب�ع ع�ىل مناط�ق 
املختلف�ة  م�ن الب�الد، ويف ح�ال اس�تمرارها 
قد يضط�ر االتح�اد إىل خوض املنافس�ات يف 

املنطقة  الشمالية. 
يش�ار إىل أن ه�ذه اآللي�ة تمث�ل وجه�ة نظر 
االتح�اد ولجن�ة املس�ابقات ول�م تطرح عىل 

األندية  ملعرفة مدى مقبوليتها. 

نج�ح الالعب العراقي محمد عيل مش�جل، يف 
حصد امليدالية الذهبية األوىل للعراق يف بطولة 
 آس�يا للمواي تاي املقامة منافس�اتها يف أبو 
ظبي.  وقال املنس�ق اإلعالم�ي لالتحاد حيدر 
العتابي إن »البطل الدويل محمد عيل مشجل، 
ان يحصد  ذهبية بطولة آسيا بوزن )54( كغم 
بع�د فوزه عىل العب من دولة طاجكس�تان«  
وأض�اف العتاب�ي، ان »العراق م�ن املؤمل ان 
يزي�د ميداليات�ه يف البطول�ة، حي�ث ينافس 
ثالث�ة  العب�ن اخرين م�ن املنتخ�ب الوطني 
ع�ىل امليدالية الذهبي�ة اليوم الس�بت«.  يذكر 
ان العراق ش�ارك بعرشة العبن، 8 متقدمن 
و2 ش�باب يف البطول�ة االس�يوية.  م�ن جهة 
اخرى تق�دم االتح�اد العراقي للم�واي تاي، 
بش�كوى ضد تحكيم مواجه�ة احد العبيه يف 
 بطولة آس�يا للم�واي تاي بمدين�ة أبو ظبي 

يف االم�ارات.  وق�ال رئيس االتح�اد مصطفى 
جب�ار علك إن »العراق تعرض لظلم تحكيمي 

واضح، حي�ث  تعرض بطلنا ال�دويل اياد 
عب�د اله�ادي ب�وزن )54( كغم لفئة 

املتقدمن ضد الالعب  الفيتنامي«.  
وأض�اف ان »عب�د اله�ادي كان 
متقدم�اً علي�ه وبف�رق واضح 
وبش�هادة جمي�ع الح�كام اال 
املركزي�ة  لجن�ة  الح�كام  ان 
)الجوري( منحت الفوز لالعب 
 )2/1( وبنتيج�ة  الفيتنام�ي 

األمر الذي ولد  حالة من الغضب 
وس�ط الوفد العراقي وت�م تقديم 

شكوى رسمية واعراض عىل نتيجة 
 املباراة«.  وتابع »قدمنا اعراضاً رس�مياً 

ودفعنا $500 دوالر مبلغ االعراض. 

تلق�ى نج�م فري�ق النف�ط لكرة 
القدم، فرحان ش�كور، عرضاً من 
نادي الفيص�يل األردني لتمثيله  يف 

فرة االنتقاالت الشتوية املقبلة. 
وق�ال مص�در مقرب م�ن الالعب 

إن »إدارة ن�ادي الفيصيل األردني، 
م�ع  ج�ادة  بمفاوض�ات  دخل�ت 
 مهاجم نادي النفط فرحان شكور 
من اج�ل تمثي�ل الفري�ق األردني 

خالل االنتقاالت الشتوية«. 
وأوضح ان »الالعب يدرس العرض 
جي�داً قبل اتخ�اذ الق�رار النهائي 
بقبول العرض من عدمه«،  مشرياً 
عىل أن »الالعب ال يمانع باللعب يف 
األردن كون الدوري املمتاز متوقف 

حالياً«. 
يذكر ان ش�كور مثل عدة فرق من 
بينها النجف واربيل ولعب ايضاً يف 

صفوف املنتخب  األوملبي. 

اتحاد الكرة يتجه الستئناف الدوري بنظام المجموعات

العراق يحصد أولى ميدالياته الذهبية في بطولة آسيا للمواي تاي

منتخب اليد يخسر امام مصر بمعسكره التدريبي  

يخ�وض املنتخ�ب األوملب�ي العراق�ي 3 مباري�ات 
تجريبية قبل الدخول يف بطولة آسيا دون 23  سنة، 

والتي ستقام يف تايالند مطلع العام املقبل. 
وقال املدرب املساعد للمنتخب األوملبي حيدر نجم يف 
ترصيحات خاصة ل، إن املنتخب  سيفتتح مبارياته 
التجريبية بمعسكره الجاري يف اإلمارات غًدا األحد، 
بمواجهة أوزبكس�تان  ويف الخامس والعرشين من 
الش�هر الجاري س�يكون اللقاء الثاني مع منتخب 
اإلمارات  األوملبي، عىل أن يغادر الفريق إىل تايالند يف 
السابع والعرشين من هذا الشهر، إىل تايالند،  ومن 
املف�رض أن نخوض اللق�اء الثالث أم�ام املنتخب 
األوملبي السعودي هناك يف الثالث من  الشهر املقبل. 
وب�ن أن الفريق دخل املعس�كر التدريبي منقوص 
الع�دد وبعد التحاق العب�ي املنتخب الوطني  ونادي 
الق�وة الجوي�ة بدأ اكتم�ال الصفوف، الفت�ا إىل أن 
الجمي�ع يعول عىل الفرة املتبقي�ة  إلكمال املنهاج 
التدريب�ي الذي دخل من أجله هذا املعس�كر يف ظل 

توقف منافسات الدوري. 
وأش�ار إىل أن الجهاز الفني حاول إعادة الجاهزية 
الفنية للفريق من خالل خوض وحدتن  تدريبيتن 
يف الي�وم الواح�د وم�ن ث�م الدخ�ول يف املباري�ات 
التجريبية بعد انتهاء مرحلة اإلعداد  البدني، معربا 
ع�ن أمله أن تك�ون املباري�ات ذات فائ�دة وتمنح 

الجهاز الفني الرؤية الكاملة عن  وضع الالعبن. 
م�ن جه�ة اخرى تع�رض مهاج�م نادي س�ونزي 
سيتي، عيل لحمادي، لإلصابة خالل احدى  مباريات 

فريقه يف لدوري اإلنكليزي. 
وتع�رض حم�ادي إلصاب�ة س�تبعده ع�ن املالعب 
ألس�ابيع، وبالتايل لن يتواجد م�ع املنتخب  األوملبي 

بكاس اسيا تحت 23 عاماً يف تايلند. 
وس�يتوجه املنتخ�ب االوملب�ي اىل تايلن�د يف ال��29 
م�ن ش�هر كان�ون االول الج�اري، اي قب�ل 9  ايام 
من انط�الق البطولة، من اج�ل االعتياد عىل اجواء 

البطول�ة. 
يش�ار إىل أن املنتخ�ب األوملب�ي العراق�ي يلع�ب يف 
املجموعة األوىل يف بطولة آس�يا إىل جانب  منتخبات 

أسراليا والبحرين وتايالند املضيف. 

تلقى املنتخب الوطني لكرة اليد، خسارة 
ثانية خ�الل معس�كره التدريب�ي املقام 
للتصفي�ات  يف م�رص  اس�تعداداً  حالي�اً 

االسيوية. 
وقال املنسق اإلعالمي التحاد اليد حسام 
عب�د الرض�ا إن »منتخ�ب الي�د وصل اىل 
مرص يف  السابع عرش من الشهر الجاري 
للدخ�ول يف معس�كر تدريب�ي اس�تعداداً 

لتصفيات آسيا العام  ملقبل«. 
وأوض�ح أن »املنتخ�ب خ�اض مباراتن 
وديت�ن ام�ام املنتخ�ب امل�رصي خ�الل 
املعسكر، حيث  خرس األوىل بنتيجة )20-
26( وخ�رس الثانية بنتيجة )-40 18(”، 
مش�رياً إىل أن “املعس�كر  س�يتمر حت�ى 

ال�28 من الشهر الجاري«. 
يذك�ر أن تصفيات آس�يا س�تقام خالل 
الف�رة 27-16 كان�ون الثان�ي املقبل يف 

الكويت. 

نظم االتحاد املركزي للش�طرنج، دوري أندية العراق التأهييل للدرجة املمتازة، 
وذلك عىل  قاعة فندق الغدير يف الس�ماوة، بمشاركة ٣٠ العباً من ٦ أندية تمثل 
ع�دة محافظ�ات.  وقال رئي�س االتحاد ظافر عب�د األمري للمرب�د إن »البطولة 
ش�هدت تنافس�ا بن الفرق للحصول  ع�ىل مقعد يف الدوري املمت�از«، مبينا أن 
»املنافس�ات لعبت وفق نظام الفيرش والذي يتم  بتوقيت س�اعة واحدة للجولة 
مع إضافة ٣٠  ثانية لكل نقلة منجزة، مش�رياً إىل أن جميع  الالعبن املشاركن 
يف البطولة من املصنفن وتعترب ختام املنهاج الريايض لالتحاد يف  العام ٢٠١٩. 

المثنى تضيف المنافسات المؤهلة 
للدوري الممتاز للشطرنج

الفيصلي االردني يسعى للتعاقد 
مع فرحان شكور



يس�تقبل برش�لونة نظ�ره ديبورتيف�و أالفيس، 
اليوم الس�بت، ع�ى ملع�ب الكامب ن�و، يف إطار 

 الجولة ال� 18 من عمر الدوري اإلسباني. 
وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، التي 
تابعتها »املراقب العراقي« فإن األرجنتيني ليونيل 
 مي�ي قائ�د برش�لونة، ينتظر إنج�اًزا فري�ًدا يف 
مباراة اليوم، حال تمكن من هز الش�باك.  وسجل 
مي�ي 49 هدًفا حت�ى اآلن يف عام 2019، س�واء 
بقمي�ص برش�لونة أو منتخب  األرجنت�ن، وبات 

عى بعد هدف واحد من الوصول إىل 50 هدًفا.  ويف 
حال تمكن ميي من هز الش�باك بهدف، سيصل 
الربغ�وث األرجنتين�ي للعام التاس�ع يف  مس�رته 
ال�ذي يبلغ في�ه 50 هدًفا أو أكث�ر.  وأنهى ليونيل 
مي�ي، ع�ام 2018 بتس�جيل 51 هدًف�ا، بينم�ا 
سجل 54 هدًفا يف عام 2017.  ويعترب عام 2012، 
ه�و األفض�ل ألس�طورة األرجنت�ن يف مس�رته 
التهديفية، بعدما أنهاه  مس�جًل 91 هدًفا، لينفرد 

بالرقم القيايس متجاوًزا جرد مولر )86 هدًفا(. 

حدد بوروسيا دورتموند األملاني، املقابل املايل 
الذي يس�عى للحصول عليه، نظر بيع نجمه 

 اإلنجليزي الشاب جادون سانشو. 
وارتبط اس�م سانش�و بالرحيل عن بوروسيا 
دورتمون�د والع�ودة للربيمرليج م�ن جديد، 
ولك�ن  هذه املرة من بوابة مانشس�ر يونايتد 
أو تش�يلي، حي�ث لع�ب م�ن قب�ل لصال�ح 

مانشسر  سيتي. 
وبحس�ب صحيف�ة »ص�ن« الربيطانية، فقد 

حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون 
جنيه  إسرليني لبيع اللعب اإلنجليزي. 

الراغب�ة يف ض�م ج�ادون  األندي�ة  وتس�عى 
سانشو، للحصول عى خدماته يف كانون ثان 
املقبل،  إال أن بوروس�يا دورتموند ال ينوي بيع 

اللعب قبل نهاية املوسم الجاري. 
وأوضح�ت الصحيف�ة أن جادون سانش�و ال 
يش�عر بالس�عادة يف أملانيا، بعدما ش�عر بأنه 

»كبش  فداء« ملشاكل بوروسيا دورتموند. 
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سانشو

اليوم.. مانشستر سيتي يستضيف ليستر سيتي 
في قمة الوصافة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة، ع�ن 
منافس�ة رشس�ة بن ميلن وأتلتيكو مدريد، 

عى ضم  العب وسط مانشسر يونايتد. 
وبحس�ب صحيف�ة »الجازيت�ا ديل�و س�بورت« 

اإليطالية الت�ي تابعتها »املراق�ب العراقي«، فإن 
 مي�لن يس�عى لتعزي�ز وس�ط ملعب�ه بالرصبي 
نيماني�ا ماتيتش )31 عاًما( ال�ذي يحمل خربات 
 كب�رة، خاص�ة وأن قيمت�ه املالي�ة ل�ن تك�ون 
مرتفع�ة، حي�ث ينته�ي عق�ده يف أول�د ترافورد 

بنهاية  املوسم الجاري. 
ورغم ذل�ك، فإن دخول أتلتيك�و مدريد قد يجعل 
املهمة صعبة عى ميلن، يف ظل االس�تقرار  الفني 
ال�ذي يعيش�ه األتليت�ي، باإلضافة ملش�اركته يف 

دوري األبطال. 
وارتبط اس�م ماتيت�ش أيًضا باالنضم�ام إىل إنر 
مي�لن، حيث عم�ل من قبل م�ن أنطونيو كونتي 
 يف تش�يلي وحقق�ا لق�ب الربيمرلي�ج موس�م 
2017/2016، إال أن األولوي�ة س�تكون ألرت�ورو 

 فيدال، العب برشلونة. 
وخ�رج ماتيتش من حس�ابات مدربه أويل جونار 
سولسكاير هذا املوسم، حيث شارك يف 7  مباريات 

فقط يف جميع ميع املسابقات. 

قال األس�طورة الربازييل زيك�و، الذي قاد 
فلمنج�و للنتصار عى ليفربول يف كأس 
 انركونتننت�ال القديم�ة 1981، إن خط 
وسط الفريق الربازييل سيكون مفتاًحا 
لتك�رار الف�وز  يف نهائ�ي كأس العالم 

لألندية . 
وق�اد زيك�و، فريق�ه للف�وز )3-
0( ع�ى ليفرب�ول يف نهائ�ي كأس 
انركونتننتال، ويشعر بتفاؤل  إزاء 
قدرة فلمنج�و عى تكليل موس�مه 
الرائع بإضافة لقب كأس العالم لألندية 

إىل لقبي كأس  ليربتادوريس والدوري املحيل. 
وقال زيكو، الذي يوص�ف بأنه كان أفضل العب 
بالعالم، أواخر الس�بعينيات وأوائل الثمانينيات 
  «يف مب�اراة واح�دة مث�ل نهائ�ي الغ�د يمك�ن 
لفلمنجو حس�م اللقب خاص�ة إذا ركز الفريق 

عى شل  حركة ثلثي هجوم ليفربول«. 

وأضاف »فلمنجو فري�ق ممتاز جماعًيا ويتمتع 
بق�وة هجومي�ة كب�رة. س�جل برون�و هنري�ك 
 وجابيج�ول )جابرييل باربوس�ا(، و)جورجيان( 
دي أراس�كاييتا ما يقرب من 100 هدف فيما  بينهم 
طيل�ة املوس�م. لهذا فإن خ�ط هجوم الفري�ق قوي مثل 
ليفرب�ول. لكنني أعتق�د أن فلمنجو  يتمي�ز بوجود العبن 

أكثر إبداًعا يف خط الوسط«. 
وت�م اختي�ار 3 من العب�ي وس�ط فلمنجو، وه�م ايفرتون 
ريبرو، وجرس�ون، ودي أراس�كاييتا  ضمن أفضل تشكيلة 
بال�دوري الربازييل هذا العام بينما تميز دييجو، وهو اللعب 

الرابع،  بتأثره الكبر عى الفريق حن يشارك كبديل. 
وخ�ر فلمنجو مب�اراة واحدة فقط من�ذ أوائل آب، وحقق 
أرقام�ا قياس�ية يف ال�دوري املح�يل هذا  املوس�م م�ن ناحية 
إجمايل عدد النقاط ومتوس�ط عدد األهداف للمباراة الواحدة 

باإلضافة ملعدل  الحضور الجماهري. 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، 
موقف برش�لونة، من بيع ظهره 
نيلسون  سيميدو  الربتغايل  األيمن 
الصيفي�ة  االنتق�االت  ف�رة  يف 
بأن�ه  برش�لونة  املقبلة. واع�رف 
تلقى العديد من العروض الصيف 
املايض لرشاء س�يميدو مقابل 40 
 ملي�ون ي�ورو، قب�ل أن يرفضه�ا 

ويتمسك باللعب. 
»مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
الت�ي  اإلس�بانية،  ديبورتيف�و« 
تابعته�ا »املراق�ب العراقي« فإن 
الوضع  تغ�ر تماًما بعد 6 أش�هر 
الع�روض  اس�تقبال  م�ن  فق�ط 
يف الصي�ف امل�ايض، حي�ث أغل�ق 
أم�ام  تماًم�ا  الب�اب   البلوجران�ا 

رحي�ل اللعب الربتغايل.  وأش�ارت 
إىل أن إيري�ك أبيدال املدير الريايض 
ع�ن  حالًي�ا  يبح�ث  لربش�لونة 
الظه�ر  األيم�ن  مرك�ز  تدعي�م 
بصفقة جديدة، مؤكدة أن النادي 
الكتالوني لن يستمع ألية عروض 
مقدمة إىل سيميدو  أو حتى موىس 

واجي اللعب السنغايل الشاب. 

أندري�س  اإلس�باني  ق�اد 
إنييس�تا، فريق�ه فيس�يل 
كوب�ي للتأه�ل إىل املب�اراة 
كاس  ببطول�ة  النهائي�ة 
الياب�ان عق�ب   إمرباط�ور 
الف�وز ع�ى ش�يميزو إس 
بال�س 3-1، خ�لل املباراة 
جمعتهم�ا  الي�وم  الت�ي 

الس�بت يف نصف النهائي.  وس�جل إنييس�تا الهدف 
األول لفريق�ه يف الدقيق�ة 13، وأضاف جونيا تاناكا 

الثان�ي يف  الدقيقة  اله�دف 
33، قب�ل أن يختتم كيوجو 
فوروهايش أهداف فيس�يل 
كوبي يف الدقيقة 69.  وأحرز 
س�رجيو دوت�را جوني�ور، 
ه�دف ش�يميزو يف الدقيقة 
38.  ويلتقي فيس�يل كوبي 
م�ع  النهائي�ة  املب�اراة  يف 
الفري�ق الفائز من مباراة الدور قبل النهائي  األخرى 

التي تجمع بن كاشيما أنتلرز وفارين ناجاساكي. 

اتلتيكو مدريد ينافس ميالن على ضم ماتيتش

قطع ن�ادي توتنه�ام اإلنجلي�زي بقي�ادة مدربه جوزي�ه مورينيو، 
الطري�ق ع�ى يوفنت�وس بإحب�اط  صفق�ة مجاني�ة كان يضعه�ا 

البيانكونري ضمن خطته الصيفية. 
وأعلن�ت إدارة الس�برز، ع�رب املوق�ع الرس�مي تمديد عق�د املدافع 

البلجيكي توبي ألديرفيلد،  ليستمر مع الفريق حتى حزيران 2023. 
وق�ال ألديرفيل�د يف ترصيح�ات ملوقع نادي�ه الرس�مي: »أنا أترشف 
باللع�ب لهذا الن�ادي، وأن  أكون جزًءا صغرًا م�ن النقلة التي يهدف 
إليها النادي يف املوسمن املقبلن، ألشارك يف  دوري أبطال أوروبا عاًما 

بعد عام وأن نصل إىل املباراة النهائية«. 
وأض�اف: »أنا محظ�وظ ألن لدي ذل�ك التواصل الجي�د مع جماهر 

الفريق، ال أستطيع أن أرى  نفي ألعب لفريق آخر«. 
وكان ألديرفيل�د ق�د انض�م إىل توتنه�ام قادًم�ا من أتلتيك�و مدريد 
اإلس�باني يف يولي�و ع�ام 2015 ،  حيث ش�ارك يف 179 مب�اراة يف كل 

البطوالت. 
يذكر أن عقد ألديرفيلد كان من املفرض أن ينتهي مع حلول حزيران 
/ يوني�و من العام  املقب�ل، إال أن إدارة توتنهام اخت�ارت تمديد عقد 

املدافع البالغ من العمر 30 عاًما. 
وكان ألديرفيل�د ع�ى الئح�ة طلب�ات ن�ادي يوفنت�وس اإليط�ايل يف 
االنتق�االت الصيفي�ة املقبل�ة  لضمه بش�كل مجان�ي، إال أن النادي 

اإلنجليزي أجهض تلك األحلم بتمديد عقد العبه. 

أعلن نادي فيورنتينا، إقالة فينتش�ينزو مونتيل املدير الفني للفريق، 
عق�ب الهزيمة الثقيل�ة  أمام روما، بنتيجة 1-4، يف إطار منافس�ات 

الجولة ال� 17 من عمر الدوري اإليطايل. 
وذك�ر فيورنتينا يف بيان عرب موقعه الرس�مي، أن النادي قرر إعفاء 
مونتي�ل من مهامه كم�درب  للفريق األول، مش�رة إىل أن القرار تم 

اتخاذه بعد تحليل طويل ومفصل ألداء ونتائج الفيوال. 
وأضاف البيان أن مالكي فيورنتينا برئاس�ة روكو كوميس�و، قرروا 

تغير املدرب ألن ذلك  الخيار األفضل للفريق يف الوقت الحايل. 
ووجه نادي فيورنتينا، الشكر ملونتيل عى جهوده والتزامه يف األشهر 
األخرة، وشدد  النادي عى أن اإلعلن عن املدرب القادم سيكون خلل 

األيام القليلة املقبلة. 
ويحتل فيورنتينا املركز الرابع عرش بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 

17 نقطة. 

توتنهام يقطع طريق 
يوفنتوس ويجدد عقد ألديرفيلد

رسمًيا.. فيورنتينا ُيقيل مونتيال

برشلونة يرفض بيع سيميدو

انيستا يقود فيسيل لنهائي كأس اليابانزيكو: فالمنجو قادر على هزيمة ليفربول  

تتج�ه األنظار اليوم الس�بت، ص�وب ملعب االتحاد، 
والذي سيكون مرسًحا للقمة املرتقبة التي  ستجمع 
بني حامل اللقب مانشس�ر س�يتي وضيفه ليس�ر 
س�يتي، ضمن لق�اءات الجولة رق�م 18  من الدوري 

اإلنجليزي. 
وتكم�ن أهمية ذلك اللقاء يف املس�توى الالفت للنظر 
الذي يقدمه ليس�ر هذا املوس�م، من خ�الل  تواجده 
يف املركز الثاني يف ج�دول الرتيب برصيد 39 نقطة، 
بينما يحل مانشسر س�يتي يف  املركز الثالث برصيد 

35 نقطة. 
ونجح مانشس�ر س�يتي يف الفوز بأرب�ع مباريات 
من آخر 5 لقاءات جمعته بليس�ر سيتي يف  الدوري 

2-1 اإلنجليزي، وخرس مب�اراة واحدة  بنتيجة 

يف شهر ديسمرب/كانون األول من  املوسم املايض عىل 
ملع�ب كين�ج ب�اور. 

وخرس ليس�ر س�يتي آخ�ر 3 مباري�ات خاضها يف 
الدوري خارج ميدانه أمام مانشس�ر سيتي،  بعدما 
تمكن م�ن الفوز بأربع مباريات م�ن أول 5 زيارات 

مللعب مانشسر سيتي. 
ولم يخرس مانشسر س�يتي مبارتني متتاليتني عىل 
ملعبه يف الدوري، منذ ش�هر فرباير/شباط  من عام 
2016، تح�ت قيادة املدرب مانوي�ل بيلجريني، ومن 
بينهما الخس�ارة أمام ليسر  س�يتي بالذات بنتيجة 
3-1، وكان�ت تلك آخر مرة تواج�ه فيها الفريقان يف 
الدوري، ويتفوق  فيها ليس�ر عىل مانشسر سيتي 
يف جدول الرتيب.  وحقق مانشس�ر سيتي االنتصار 

يف 249 مب�اراة يف ال�دوري اإلنجلي�زي من�ذ ي�وم 1 
كان�ون  الثاني من ع�ام 2010، وبإمكانه أن يصبح 
ثان�ي فريق يف تاريخ ال�دوري اإلنجليزي يتمكن  من 
الوصول إىل 250 انتصاًرا ضمن عقد من الزمان، بعد 
مانشسر يونايتد يف العقد األول  من األلفية الجديدة، 

عندما حقق الشياطني الحمر 255 فوًزا. 
وتمكن ليس�ر س�يتي م�ن الفوز بآخ�ر 4 مباريات 
خاضها خارج ملعبه يف الدوري اإلنجليزي،  بمجموع 
تلك اللقاءات 17- 1، ولم يس�بق وأن تمكن الثعالب 
م�ن الفوز بخم�س مباريات  متتالية خ�ارج ميدانه 

من قبل. 
ولم يحقق ليسر سيتي أي انتصار يف آخر 9 مباريات 
خاضه�ا خارج ملعبه أمام حام�ل اللقب   )تعادلني- 

7 هزائ�م(، وذلك منذ التغلب عىل مانشس�ر يونايتد 
1-0 يف شهر يناير من عام   1998، وفشل الثعالب يف 

التسجيل يف 8 مباريات منها. 
ويعد ليس�ر واحد من فريقني اثنني يملكان نس�بة 
انتص�ارات 100% بع�د التس�جيل أواًل يف  املباراة هذا 
املوس�م، رفق�ة ليفرب�ول، محقًق�ا االنتص�ار يف 9 
لقاءات حتى اآلن، كما ال يوجد  فريق حقق عدد أكرب 
من االنتصارات بعد اس�تقبال ش�باكه الهدف األول 

أكثر من ليسر سيتي   )3 مباريات(
. وسجل سريجيو أجويرو، مهاجم السيتي 5 أهداف 
يف 5 مباري�ات خاضه�ا ع�ىل ملعبه يف  ال�دوري أمام 
ليس�ر، وذلك عىل الرغم من فش�له يف التسجيل يف 3 

مباريات منها. 
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
التــناص

مصطلح صاغت�ه جوليا كريس�تيفا لإلش�ارة إىل العالقات 
املتبادل�ة بني ن�ص معني ونصوص أخرى، تجس�يدا ألفكار 
أس�تاذها باختني ، وهي ال تعني تأثري ن�ص يف آخر أو تتبع 
املص�ادر التي اس�تقى منها ن�ص تضمينات�ه من نصوص 
س�ابقة بل تعني تفاعل أنظمة أس�لوبية. وتشمل العالقات 
التناصي�ة إع�ادة الرتتي�ب، واإليم�اء أو التلمي�ح املتعل�ق 
باملوضوع أو البنية والتحويل واملحاكاة الهزلية أو املقابسة 
. وق�د تزايدت أهمية املصطلح يف النظريات البنيويةوما بعد 
البنيوي�ة التي ت�رى أن النصوص تش�ري إىل نصوص أخرى 
أو تش�ري إىل نفس�ها كنص�وص بدال م�ن اإلش�ارة إىل واقع 

خارجها.

من نوادر حجا الت�ي انترشت يف جميع اصقاع 
األرض ه�و اجابات�ه عىل األس�ئلة حيث س�ئل 
جح�ا يوما: أيهم�ا أكرب، الس�لطان أم الفالح؟ 
فق�ال: الف����الح أك����رب ألن�ه لو ل�م يزرع 
القمح ملات الس�لطان ج���وعا وقيل له يوما: 
كم ذراعا مساحة الدنيا؟ وف���ي تلك اللحظة 
م�رت جنازة، فق�ال له��م: ه����ذا امليت يرد 
عىل س�ؤالكم فاس�ألوه، ألنه ذرع الدنيا وخرج 

منها.

طرائف من التراث 

شـــارع المتنبــي.. قبلــة الثقـــافـــة التي تحـــدت اإلرهــــاب 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
وكان ل�)املراقب العراقي( لقاءات 
م�ع ع�دد م�ن أصح�اب املح�الت 
وباع�ة الكتب للحدي�ث عن أهمية 
امل�كان ودوره يف التثقي�ف الذات�ي 

لإلنسان..
الخش�ايل  محم�د  الح�اج  يق�ول 
الش�هري  املقه�ى  صاح�ب 
)الش�ابندر(: كن�ت من م�ن أوائل 
املتواجدي�ن هن�ا يف ه�ذا الش�ارع 
وعملت به )مصورا شمس�يا( أيام 
كان�ت الدوائ�ر الحكومية منترشة 
هنا ومن ذكريات�ي عن هذا املكان 
الذي يع�د أكرب محفل ثقايف عراقي 
وس�ط بغ�داد والذي تع�رض لعدة 
حوادث أليم�ة عرب تأريخه الطويل 
من جرائ�م قتل واغتياالت يف العهد 
املحكم�ة  وج�ود  نتيج�ة  امللك�ي 
الثق�ايف  املرك�ز  الك�ربى يف بناي�ة 
جرائ�م  ومنه�ا  حالي�اً  البغ�دادي 
القتل لألخ�ذ بالث�أر.. كما تعرض 
مقه�ى الش�ابندر ع�ام 1984 اىل 

حريق هائل م�ع املخزن الذي كان 
يف داخله وتعود عائديته اىل مطبعة 
اب�ن العرب�ي واقترصت الخس�ائر 
ب�دون  واملمتل�كات  االم�وال  يف 
خس�ائر يف االرواح.. فيما تعرضت 
فادح�ة  لخس�ائر  املثن�ى  مكتب�ة 
تاله�ا  واملخطوط�ات..  الكت�ب  يف 
إنفجار صاروخي بمدخل الش�ارع 
نج�م عنه خس�ائر يف االش�خاص 
واملمتل�كات.. وكان لوض�ع عب�وة 
ناس�فة وس�ط الش�ارع )عم�ارة 
املي�ايل( ونجم�ت عنها خس�ائر يف 
م�ا  وكان  واالش�خاص..  االم�وال 
ح�دث يف 3/5 /2007 هو االعنف 
يف تاريخه حني توقفت سيارة نوع 
كي�ا محملة بال�ورق وتحتها املواد 
املتفج�رة وس�ط الش�ارع وتركها 
سائقها.. وقد قيل إن الشهيد سعد 
قال له بصوت سيمعه )لقد قطعت 
الطريق عنا هنالك س�يارة لتحميل 
الس�ائق  ون�اداه  القرطاس�ية( 

االرهاب�ي )طفت الس�يارة س�وف 
أش�رتي أغراض�اً وأعود له�ا.. وما 
إن أبتع�د قلي�اًل أنفجرت الس�يارة 
وكان�ت الكارث�ة الك�ربى لتته�دم 
عمارة امليايل وعمارة امليل وواجهة 
جميعه�ا  واحرتق�ت  املكتب�ات 
ومقه�ى  العرب�ي  اب�ن  ومطبع�ة 
الش�ابندر.. وكان املوق�ف صعب�ا 
ج�داً وحزين�ا حي�ث تأخ�ر رجال 
اإلطف�اء يف حينه مع قلة االمكانية 
ملث�ل ه�ذا الحري�ق الهائ�ل ..ومن 
مش�اهد هذا التفجري إن الس�يارة 
املفخخة التصقت عىل باب مطبعة 
العربي والخس�ائر جس�يمة  اب�ن 
ش�هيداً   )50( واالرواح  باالم�وال 
و)18( ش�هيدا لم يت�م العثور عىل 
يشء م�ن أجس�ادهم نتيجة عنف 
االنفجار وش�دة ما نج�م عنه من 
الحريق القوي حيث تناثرت الجثث 
ف�وق املبان�ي وتحول�ت اىل قط�ع 
صغرية.. وتل�ك من جرائم االرهاب 

الذي لح�ق بش�ارع املتنب�ي ويعد 
االرشس .يف تاريخه.

مطبعة العكييل
تأسس�ت مطبع�ة العكي�يل ع�ام 
الحاج  املرحوم  1947 ومؤسس�ها 
وه�ذه  العكي�يل  كم�ر  الل�ه  عب�د 
املطبع�ة تعد م�ن املطاب�ع املهمة 

الت�ي اختص�ت يف طب�ع س�جالت 
اإلدارات املدرسية وجميع سجالت 
رشكات الصريف�ة والتمويل وكافة 
ويديره�ا  الحس�ابية  الس�جالت 
حالي�اً الس�يد لؤي نجل املؤس�س 
ويس�اعده ش�قيقه )ليث(والتزال 
يف عملها مس�تمرة يرتادها الكثري 

ويتح�دث  املتعامل�ني معه�ا  م�ن 
الين�ا االس�تاذ ليث العكي�يل قائالً: 
لم ن�رتك عملنا وف�اًء للوالد رحمه 
الل�ه وم�ن ذكرياتي كان�ت معظم 
الدوائ�ر الحكومي�ة تتعام�ل معنا 
والتزال ونحن نعمل بالدقة تماشياً 
مع متطلبات الع�رص والحمد الله 
كاف�ة الزبائن راضني ع�ىل منتوجنا 
األنيق من أجل خدمة املجتمع وكافة 

الناس ومؤسساتنا العزيزة.
مطبعة العرصي

تأسس�ت ع�ام 1920. وتح�دث لن�ا 
الس�يد محمد حس�ن الجبوري نجل 
مؤس�س أول مطبع�ة لتجليد الكتب 
قائالً: تأسس�ت املطبعة التي  حملت 
اس�م مح�ل )العرصي( ع�ام 1920 
املرح�وم حس�ن عيل الجب�وري.. ثم 
توالت بعد ه�ذا املحل بقدوم محالت 
تعم�ل به�ذا املج�ال. مح�ل األهرام 
تأس�س عام 1950 ومؤسسه محمد 
أسماعيل الش�يخيل  ومحل اإلعتماد 

تأس�س يف 1957 ومؤسس�ة توفيق 
حميد الشيخيل ومحل )قارئ القرآن 
الكري�م( تأس�س 1940 ومؤسس�ة 
املجلدي�ن  وم�ن  الج�وادي   حي�در 
املش�اهري يف هذه املهن�ة  هم.. خلف 
القييس.. خضري ياس الس�امرائي.. 
أمني الكتبي.. باقر حسني الرصاف.. 
املطاب�ع   وهنال�ك  الكتب�ي،  ط�ه 
املنت�رشة  املختص�ة بطب�ع الكت�ب 
بأنواعه�ا الثقافي�ة والفنية واالدبية 

والسياسية.
حميد مجيد

بائ�ع الكت�ب حمي�د مجي�د يتحدث 
عن قدوم�ه للمتنب�ي: يف عام 1995 
أصبح�ت بائع�اً للكت�ب والتصق�ت 
حيات�ي يف ه�ذا الش�ارع مم�ا ت�رك 
بي ح�ب املهن�ة وإهتمام�ي بقراءة 
ويس�تذكر  واألدب  التأري�خ  كت�ب 
الذي�ن  البس�طيات  أصح�اب  م�ن 
أفرتشوا أرضية هذا الشارع ..طارق 
ومحمد  ميخائيل  األعس�مي..صباح 

أب�و جعفر الذي أستش�هد يف انفجار 
املتنبي 2007/3/5 وأبو جمال وأبو 
أرشف وحميد املختار كاتب معروف 
وع�يل مجي�د أستش�هد يف االنفجار 

أيضا وزيارة مهمدي.
مكتبة حنش 

بعد عام 2003 ظهرت مكتبة حنش 
التي اس�تحوذت عىل ش�هرة واسعة 
وحت�ى  )حن�ش(  باس�م  لتميزه�ا 
القيرصية أصبحت تسمى بقيرصية 
)حن�ش( ويق�ول مؤسس�ها )كريم 
حن�ش(: جئت ع�ام 1997 وتمكنت 
م�ن إيجاد مكان يل لتأس�يس مكتبة 
ضخمة يف مكان كان عبارة عن ممر 
للمش�اة واآلن يطلق عليه�ا )مكتبة 
حنش( ولها روادها الكثريون وفيها 
تب�اع كتب مختلفة وتعد من مصادر 
الكت�ب الفلس�فية وق�د امت�از هذا 
املوقع بعقد جلس�ات كثرية وندوات 
ذات فائدة قيمة فيه وشهدت تواقيع 

عدة كتب ملؤلفني عراقيني.

ش��ارع المتنبي هو مالذ للمثقفني واالدباء والش��عراء والكتاب لما تحتويه المحالت هناك من نفائس المطبوعات والكتب السياس��ية والدينية ولهذا تعرض 
هذا المكان اىل المالحقة والمطاردة يف زمن النظام البائد ومع ش��دة الرقابة وعيون الس��لطات الحاكمة البوليس��ية لم يذق هذا الش��ارع طعم الحرية إال بعد 

سقوط ذلك النظام الفايش يف نيسان 2003 ليتحول هذا الشارع اىل قبلة للثقافة العراقية.

َم�ن يكُت�ُب ن�صَّ الواقع؟ وما ه�ي مواصفات ه�ذا الن�ّص؟ وهل له 
وظائف أدبية؟ ولإلجابة عىل هذه األسئلة سأهتدي بآراء إدوارد سعيد 
ح�ول العالَ�م والنّص والنق�د، خاصة منها م�ا اتصل بعالق�ة الواقع 
بالنص�وص الكربى، ألقوَل إّن الواقع َنصٌّ يف حالة إنجاز مس�تمّر، إنه 
الدرجة »الصف�ر« للكتابة، وهو نّص »فعيل« كث�ري األحداث، وُمراوغ 
الدَّالل�ة، ُيق�رأ متُن�ه بالح�واّس وبالفك�ر، وتحكم�ه الحاج�ُة )وهي 
التسمية األيديولوجية للرغبة(؛ وما أعنيه هنا ب�»الفعل« هو الحركة، 
والص�ورة، والقول املُنِتج للحركة، فالصور أفع�ال و»الكلماُت أفعاٌل« 
ع�ىل حّد رأي فيتغنش�تاين، وذلك بغ�ّض النظر عن م�دى ِصْدقية أّي 
ق�ول، وأّي صورة، فكثري من األقوال الخاطئة أّثرت يف الواقع ومازالت 
تؤّث�ر يف مس�اراته الراهنة، ونح�ن مطمئّنون إليها، ذل�ك أن الصواَب 
الع�امَّ إنما هو خط�أٌ ينتظر وق�َت تصحيحه. وال يكتُب ن�صَّ الواقع 
فرٌد واحٌد، وإنما يش�ارك الجميع يف تأليف أحداث�ه، ويف أداء األدوار يف 
وقائع�ه ويف قراءته بدون اس�تثناء، حتى األم�وات والبهائم واملالئكة 
وظواه�ر الطبيعة واألس�اطري يس�اهمون يف إنجازه.ويف هذا الش�أن 
أشري إىل أّن الواقع نصوص عديدة؛ لكّل فرد من الناس أو فئة منهم أو 
، ويمك���ن يل تشبيه كل واحد  ش�عٍب من الش�عوب َنصٌّ خ�����اصٌّ
م�ن تلك النصوص بقطعة من لعبة »بازل« لها ش�خصيتها الثقافية، 
وله�ا اتصالها العضوي بغريها من القطع داخل اللعبة.لَِنْنُظْر يف األمر 
معا: إذا اس�تعملنا املفهوم الش�ائع عن الواق�ع، وإذا كّنا أمناء لوفرة 
العقالني�ة التي نحن فيها اآلن، وَدَفْعنا بتفكرين�ا إىل األمام قليال لَقلنا 
مع جاك الكان: »الواقع هو املس�تحيل بكّل بساطة«، الواقع نصٌّ غرُي 
، هو عىل األقل نصٌّ غامٌض، ألننا كلّما ظننا أّننا عرفناه خيَّبت  واقع�يٍّ
َظّنيُت�ه ُظنوَننا، فنحن نعيش كّل يوٍم اكتش�افاٍت ل�ه عديدًة ومبهرًة، 

وهذا ما يمّثل ِس�حرَه واستمراَره ويطرح 
علين�ا يف اآلن ذات�ه الس�ؤاَل حول حجم 
معرفتن�ا ل�ه. الواق�ع ك�وُن الَخِفّيات، 
إنه نّص خ�ام، وغري مكَتِم�ل يف الزمن، 
ن�ص ُهالمي م�ا إن نزعم أننا أمس�كنا 
�ْهِو )كان  ب�ه حت�ى ينفل�ت مّن�ا كالسَّ
غ�ي دو موباس�ان ق�د دع�ا يف مقدمة 
كتابه »بيري وجان« إىل رضورة تس�مية 
الكّتاب الواقعي�ني بالكّتاب الواهمني!(.

وبيشء من التألي�ف أقول: ما الواقع إال 
ن�صُّ رحلته الدائمة من حال اإلمكان إىل 

ح�ال التحّقق، ومن حال القداس�ة إىل حال 
االنته�اك، إنه َمْنجم رسدّيات متش�ابكة ومتصارع�ة، تخرتق حواجز 
�لطة،  �فِ واالنتظام والسُّ األزمنة واألمكنة واألمزجة، يف َنِهم إىل التكشُّ
كم�ا لو أنه »رواية ضخمة نعيش داخله�ا« َوْفَق ما ُيذّكرنا به جيمس 
غراهام باالرد. وهذه الرواية يف حاجة ماّس�ة إىل َمن يكش�ف أحداَثها 
وطبيعَة عالئق عنارصها يف ما بينها، وُيْثبت لها واقعيَتها عرب س�بيل 
كتابتها من جديد، س�واء بالعلم أو بالفلس�فة، أو باألدب أو بغري هذا 

من الفنون األخرى.
ف�إن ُيعيَد العل�ُم كتابَة الواق�ع يعني أن يصنع وظائ�ف بني عنارصه 
ويكش�ف عن رِسِّ اش�تغالها وُيطوِّر عالقات اإلنس�ان بها عرب س�بيِل 
»الرَبْس�يبْت« Le percept، وأن ُتعيَد الفلس�فة كتابَة الواقع، يعني أن 
ُتْخِضَع ظواهرَه للس�ؤال وتقرتح يف ش�أنها مفاهيم جديدة تس�اعد 
رِها )هذا ما عّرف به جيل دولوز العلم والفلس�فة(، وأن يعيَد  عىل تفكُّ
األدب كتابَة، الواقع يعني أن ُيشّكل من عنارصه نماذج � فنية وِقَيمية 
– تت�ّم فيها َدْوَزن�ة حركة تلك العنارص وخلق ترابط�اٍت بينها جديدٍة 
ابتغاَء تحس�ني كيفيات حضورها الواقعي، بدون فوىض وال لغٍو، ذلك 
أنه »صار من غري الالزم عىل الكاتب أن ُيعطي محتوى وهميًّا لروايته، 
الخيال موجود يف الواقع، ومن َثمَّ فإّن مهمة الروائي هي خلق الواقع« 
)جيمس غراهام باالرد( وإذا أردُت صوًغا تلخيصيا لهذا الشاهد قلت: 
إذا كان الواق�ع خياليًّا بتكنولوجيات�ه أكثر من النّص األدبّي، فإن عىل 
الن�ّص األدب�ّي أن يكون واقعي�ا يف مقاصده أكثر م�ن الواقع؛ بمعنى 
ا للواق�ع، وإالّ ظّل َنْس�ًخا له وتقلي�ًدا. وإذن، فالعلم  أن يك�ون مضادًّ
والفلس�فة واألدب إنما هي »آالت« للتواصل مع الواقع وجعله واقعيا؛ 

أْي جعله جديرا بأن ُيعاَش باطمئناٍن َحِذٍر.

الواقُع نصٌّ غيُر واقعيٍّ
»سندريالت مسقط«حكاية جيل بال ذاكرة في رواية 

املراقب العراقي / متابعة...
مس�قط«  س�ندريالت   « تش�كل 
 ،)2016 ب�ريوت/  اآلداب/  )دار 
املنج�ز الروائ�ي الثاني يف مس�ار 

اآلث�ار األدبي�ة للروائي�ة ه�دى 
 � املنج�ز  وبه�ذا   � إذ  حم�د، 
يتأكد االمتداد اإلبداعي، مثلما 
الروائي�ة  الكتاب�ة  مغام�رة 
للمعن�ى  واملنتج�ة  الدال�ة 
املغاي�ر، املحي�ل يف العمق عن 
ج�رأة غايته�ا ك�ر نمطي�ة 
الكتابة كما املادة املعرب عنها. 
لفك�رة  االنتص�ار  فاملت�داول 
وم�ادة،  تعب�ريا  »الذكوري�ة« 
»س�ندريالت  تلق�ي  أن  ل�وال 
مس�قط«، يجعلن�ا نقف عما 
يمثل الرفض للثابت الذي يربز 
وعي�ا تقليديا، ال يمنح املبدعة 
إمكانات إنتاج الرؤية املغايرة 
للتص�ورات الت�ي تص�در عن 
املجتم�ع العرب�ي، خاص�ة يف 

منطقة الخليج.
أول تج�ل يتمث�ل يف  أن  وأرى 
هذا املنج�ز، اإلفس�اح للتعدد 

تش�خيص  بغاي�ة  الصوت�ي، 
الواقع واس�تجالء مظاهر تنوعه 
ه�ذا  أن  والواق�ع  ومرجعيات�ه. 
الجن�وح، ق�د يك�ون تجس�د يف 

تج�ارب روائي�ة غربي�ة وعربية، 
ولنئ كان الس�ائد كون األش�كال 
إىل  طرق�ت،  برمته�ا  اإلبداعي�ة 
اعتبار أن الخصوصي�ة يف اإلبداع 

والكتابة تظل حارضة.

هندسة الرواية
جاءت هندسة رواية »سندريالت 
مس�قط«، مرتهنة لبني�ة روائية 
مغلق�ة. إذ ينفت�ح الن�ص ع�ىل 

ص�وت »زبيدة«، وينته�ي كذلك. 
بمعن�ى آخر، من امل�رأة إىل املرأة. 
وهو التأكيد ع�ىل تثبيت رضورة 
اإلصغ�اء لصوت امل�رأة وحريتها 
يف/ وع�ىل ف�رض ال�ذات. م�ن 
ناحية ثاني�ة، يعكس االنغالق 
التحكم يف إدارة اللعبة الردية 
م�ن البداي�ة إىل النهاي�ة. ويف 
هذا الس�ياق يحيل التعدد عىل 
الواح�د. وبالتايل، ع�ىل كفاءة 
ش�خص املؤل�ف/ املؤلف�ة يف 
الروائ�ي،  الجس�د  تش�كيل 
وبناء ص�ورة ل�/ وعن عملية 

التلقي.
بي�د أن ب�ني البداي�ة والخت�م 
)النهاي�ة(،  بكلم�ة  املؤك�د 
ت�رد حكاي�ات »الجني�ات/

اعتم�اد  وف�ق  الس�ندريالت« 
ترتيب خاض�ع ملنطق الحكي. 
إذ )قد( يبدو ظاهريا أن البنية 
قصصي�ة تتيح إم�كان تلقي 
كل حكاي�ة مس�تقلة، لوال أن 
التماسك النيص معنى ومبنى 
يثب�ت ش�كل البن�اء الروائي. 
وه�و م�ا يقت�ي التوق�ف عىل 
عنارص التماس�ك بم�ا هي آليات 
لتفعي�ل حركية ودينامي�ة البناء 

الروائي.

املراقب العراقي / متابعة...
صدر ع�ن دار الزمان رواية »ال يشء س�وى 
الدّخ�ان«، للروائي س�ريوان قج�و، ترجمها 
م�ن اللغة اإلنكليزية جان صالح عام 2020، 
وتقع يف 204 صفحات، من القطع املتوسط.

والرواي�ة تتحدث ع�ن بلد االغ�رتاب أمريكا، 
ب�كل ما يحف�ل به م�ن تجلي�ات تبعث عىل 
الدهش�ة التي تنتابه، وتدف�ع به – يف الوقت 
نفس�ه – إىل التماه�ي مع�ه، يف مح�اوالت 
جاه�دة من أج�ل التخلّص م�ن الصور التي 
كان�ت تعب�ق يف ذاكرت�ه ع�ن م�اٍض ح�ال 
االغرتاب بينه وبني ذلك املكان الذي نشأ فيه، 
ودفعته الغربة إىل االبتعاد عنه، إذ أنه يفش�ل 
يف تلك املحاوالت؛ ألنه يعود إليه يف كل لحظة، 
لي�رد لن�ا حكاي�ة امل�كان الذي س�طا عىل 
ذاكرته، فمنعه من التكف�ري إال به، فمدينته 
)عامودا(، هي الحلم األول واألخري له. وككل 
إنس�ان يتعلّق باملدينة، التي تش�ّكل جزءاً ال 
يتجزّأ من ذاكرته، وال يس�تطيع الفكاك من 
فخاخها التي نصبتها له، لتجعله عىل اتصال 
دائم بها، وغري ق�ادر عىل البعد عنها – حتى 
يف الحل�م – ألنها امل�كان األول الذي فتح فيه 
عيني�ه ع�ىل الحي�اة، وع�اش فيه�ا تجارب 
عم�ره املريرة فيه�ا، يف ظل ظ�روف صعبة، 
عان�ى منه�ا، ودفعته إىل بلد االغ�رتاب، لعله 
يتمك�ن من تج�اوز محنته، ليج�د أن جمال 
الحياة كلها يف أمريكا ال تنس�يه ذلك العشق 
الكبري للمكان )عام�ودا(، ليعود بنا بذاكرته 
إىل ال�وراء، فيرد تفاصيل رحلته إىل الغربة، 

والتجارب التي عاش�ها منذ أول لحظة غادر 
فيه�ا بل�ده متجهاً يف البداي�ة إىل لبنان، ومن 
بعده�ا إىل أمريكا، ويظهر املفارقات الكبرية 
التي حدثت معه أثناء تلك الرحلة التي تجسد 

مرارة العيش يف الغربة االمريكية .

»ال شيء سوى الدخان« مرارة العيش في الغربة االمريكية 

»مصائر«: فلسطين في حقائب المنافي وتجّذر االنتماء 
املراقب العراقي/ متابعة...

الت�ي  األوىل  الفلس�طينية  الرواي�ة 
ح�ازت البوكر العاملي�ة عام 2016، 
للروائ�ي  »مصائ�ر«  رواي�ة  ه�ي 
املده�ون،  ربع�ي  الفلس�طيني 
املعمولة وفق الذاكرة الفلس�طينية 
ح�ول م�آيس الهزيم�ة – وليس�ت 
الروائ�ي-  يس�ميها  كم�ا  النكب�ة 
لالجئ�ني  املرشف�ة  الع�ودة  وح�ق 
أمين�ة  وقال�ت  الفلس�طينيني. 
ذيبان رئيس�ة لجن�ة التحكيم، بأن 
الرواي�ة »تبتدع نس�يجاً روائياً فنياً 
املس�ألة  جدي�داً، يص�ور تح�والت 
الفلس�طينية، وتثري أس�ئلة الهوية 
وتس�تند إىل رؤية إنسانية للرصاع. 
وإنه�ا رواية ذات طاب�ع بوليفوني 
مأساوي يس�تعري رمز الكونرشتو 

لتجسيد تعدد املصائر«.
وُيقص�د بالبوليفوني�ة لغ�ة تع�دد 
األص�وات، وت�م نقل�ه م�ن عال�م 
املوس�يقى إىل حق�ل األدب والنق�د. 
وتمت�از الرواي�ة البوليفونية، التي 
يفضله�ا ميخائيل باخت�ني، بتعدد 

واألبني�ة،  واألجن�اس  األص�وات، 
ب�ني  مختلف�ة،  لغوي�ة  وأس�اليب 
الح�وار الداخيل والوص�ف والحوار 
الخالص، والرد بكل أنواعه، وهي 
ديمقراطي�ة بحي�ث ت�رتك القارئ 
يخت�ار املوق�ف ال�ذي يالئ�م بنيته 
الفكري�ة والذهني�ة، وبذلك تختلف 
عن الرواية املنولوجية ذات الصوت 
بحي�ث  الواح�دة،  واللغ�ة  الواح�د 
يتس�م بالرتابة والتك�رار والفرادة 
األسلوبية، وأحادية السارد املطلق، 
الرواية  وسيطرته عىل ش�خصيات 

كما يشاء.
عرضه�ا  ت�م  »مصائ�ر«  ورواي�ة 
بأس�لوب رسدي أدب�ي خاص، عىل 
ش�كل كونرشتو، لتذوق عمل أدبي 
يس�تعري لبنائه ش�كالً موس�يقياً، 
إيقاعات�ه  ع�ىل  حكايات�ه  تنتظ�م 
التجري�د  م�ن  خارج�ة  الحس�ية، 
املوس�يقي إىل فضاء الرد البسيط 
الواضح. يتألف م�ن أربع حركات، 
ويف كل حرك�ة ش�خصيتان، حي�ث 
يلتق�ي الجميع يف الحرك�ة الرابعة 

الهزيمة/النكب�ة،  أس�ئلة  ح�ول 
والهولوكست الذي يفعله اإلرسائييل 

بالفلسطيني، وحق العودة.
تنقلن�ا م�ن  الرواي�ة  يف  والحبك�ة 
الهزيمة وما ترتب عليها من تهجري 
الفلس�طيني،  الش�عب  وترشي�د 

واعتبار ما تبق�ى منهم كمواطنني 
الثاني�ة  الدرج�ة  إرسائيلي�ني م�ن 
وح�ق  األخ�ر،  الخ�ط  ضم�ن 
زال  م�ا  ال�ذي  لالجئ�ني،  الع�ودة 
الش�عب الفلس�طيني يقات�ل م�ن 
املحرم�ات  م�ن  ويعت�رب  أجل�ه، 

عن�د الصهاين�ة، الذين يمارس�ون 
»الهولوكوست« ضد الفلسطينيني، 
علماً ب�أن »باقي هناك« استش�هد 
وه�و يرفع راية ض�د مذابح كييف 
لليه�ود، وأن الش�عب الفلس�طيني 
يمارس�وا  ل�م  عموم�اً  والعرب�ي 
»الهولوكست« ضد اليهود، ووقفوا 
الذي مارسه  ضد »الهولوكوس�ت« 
النازي�ني ض�د اليه�ود. وص�والً إىل 
االنتماء الفلس�طيني وحق اإلقامة 
املواطن�ة،  حق�وق  وف�ق  والعم�ل 

وحقوق اإلنسان.
وال�رد البوليفوني املتقطع جعلنا 
نتع�رف إىل الش�خصيات املتع�ددة 
ومواقفه�م. مث�ل جنني املرتس�خة 
وفاطم�ة،  وجمي�ل،  األرض،  يف 
املتج�ذر  هن�اك«  وال��«باق�ي 
باألرض. كذلك عدم وجود الشعرية 
الروائية تجعلنا نقول مع بس�اطة 
ال�رد إىل عدم معرفتنا بفلس�طني 
وبرتقاله�ا  وزيتونه�ا،  املحتل�ة، 
الحزي�ن، أفض�ل م�ن ذك�ر »حارة 
فيه�ا  يقت�ل  حي�ث  الجواري�ش« 

نس�اءهم  الفلس�طينيون  الرج�ال 
بداف�ع جرائم الرشف البغيضة. كنا 
نتمن�ى أن يص�دح م�ع صباحيات 
ف�ريوز »ألجل�ك يا مدين�ة الصالة.. 
أصيل.. يا قدس«، ومحمود درويش 
ح�ني يغن�ي لفلس�طني ويجعلن�ا 
كأنن�ا نعيش يف ظ�ل الزيتون الدائم 

الخرة واألمل.
ث�م إن الح�زام األخ�ر يتمدد عرب 
املستوطنات التي تنترش عرب الضفة 
الغربي�ة، واإلرسائييل يعتقل ويقتل 
يومياً العديد من الفلسطينيني. أين 
الفلس�طينية  الس�لطة  املوقف من 
التي  التاريخي�ة«،  بعد »املصالح�ة 
دم�رت آث�ار دي�ر ياس�ني، وأقامت 
متحف�اً ألس�ماء الش�هداء القادة، 
تختل�ف  ال  س�لطة  أقام�وا  الذي�ن 
يف بنيته�ا ع�ن األنظم�ة العربي�ة، 
إىل  التحري�ر،  منظم�ة  وتحول�ت 
منظم�ة متصالح�ة م�ع االحتالل، 
 – الفلس�طيني  االنقس�ام  بع�د 
الفلسطيني الذي دّمر آمال الشعب 

الفلسطيني.

مالذ االدباء والشعراء والكتاب والصحفيين

 عبدالدائم السالمي
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فرنسا تغرم »غوغل« بسبب اإلعالنات 

أمريكا قلقلة من تطبيق« تك توك« وتحظره عن موظفيها

كويكب يقترب من األرض مطلع السنة المقبلة دراسة: الذهاب للمسرح بشكل 
متواصل يقي من خطر الوفاة

كش�فت دراس�ة حديثة أن األش�خاص الذي يذهبون إىل املرسح، 
مؤهلون لعيش حياة أطول.

وأف�ادت الدراس�ة التي أجراه�ا باحث�ون من جامع�ة »كوليدج 
لن�دن«، أن الذهاب إىل امل�رسح، أو متابعة األعمال الفنية مرة كل 
ش�هر، يقلل من خطر الوفاة املبكرة، بحس�ب ما نرشته صحيفة 

»دييل ميل« الربيطانية.
وقالت الدراس�ة إن الباحثني قاموا بمالحظة ما يقرب من 7000 

بالغ، فوق سن 50 عاما، ملدة 12 عاما، ش�خص 
وتم اختيار هؤالء األش�خاص 
عىل أس�اس أنهم يذهبون 

باستمرار إىل املرسح.
وتوص�ل الباحث�ون 
املش�اركني  أن  إىل 
الذي���ن تابع�وا 
الفنية  األعم�ال 
بضعة  ك����ل 
كان�وا  أش�هر، 
أق���ل عرض�ة 
للم�وت بنس�بة 
نهاي�ة  يف   %14
الدراسة.وكشفت 
نتائ����ج الدراس�ة 
املتاح�ف  زي�ارة  أن 
واملسارح واملعارض الفنية 
بشكل متكرر، ولو مرة واحدة يف 

الشهر، يقلل من خطر الوفاة املبكرة بنسبة %31.
وأوضح الباحث�ون أن هناك أدلة عديدة ع�ىل أن االهتمام بالفن، 
يمك�ن أن يكون مفيدا للصح�ة، إال أنهم لم يتمكنوا من إثبات أن 
الذه�اب إىل امل�رسح بانتظام، هو س�بب انخف�اض املخاطر، ألن 

الدراسة كانت قائمة عىل املالحظة فقط.
وأش�ار الباحث�ون إىل أن قضاء الوقت يف م�رسح محيل، يمكن أن 

يحسن الصحة العقلية ويشجع النشاط البدني.

أظه�رت دراس�ة أن تقني�ة التع�رف ع�ىل الوج�ه 
املس�تخدمة يف تطبيق القانون واملصارف واملدارس 
عنرصية، تخطئ يف التع�رف عىل هوية األمريكيني 
من أص�ول إفريقية وآس�يوية 100 م�رة أكثر من 

البيض.
ووفق�ا ملا ذكرته صحيفة »دي�يل ميل« الربيطانية، 
كشفت دراسة جديدة للحكومة األمريكية أن أنظمة 
التعرف عىل الوجه يمكن أن تس�فر عن نتائج غري 
دقيقة بش�كل خاص، خاصة بالنس�بة لألمريكيني 
من أص�ول أفريقية وآس�يوية، ويأتي ه�ذا البحث 
الجديد وس�ط انتشار واسع النطاق لتقنية التعرف 
ع�ىل الوجه لتطبيق القان�ون واملطارات والخدمات 

املرصفية وتجارة التجزئة والهواتف الذكية.
وق�ال جاي س�تانيل م�ن اتح�اد الحري�ات املدنية 

األمريك�ي، إن برنام�ج التع�رف عىل الوج�ه الذي 
اآلس�يوية  الوج�وه  يف  م�رة   100 أكث�ر  يخط�ئ 
واألفريقي�ة األمريكي�ة أكثر من الوج�وه البيضاء، 
يمك�ن أن ي�ؤدي الفش�ل إىل »إلق�اء القب�ض ع�ىل 

األشخاص الخطأ و استجوابات مطولة.
ووج�دت الدراس�ة الت�ي أجراه�ا املعه�د الوطن�ي 
أن  أيًض�ا   )NIST( والتكنولوجي�ا  للمعاي�ري 
خوارزميتني عينتا الجنس الخطأ لإلناث ذو البرشة 

الداكنة بنسبة 35 % من الوقت.
وزعم الناش�طون والباحثون أن األخطاء املحتملة 
كب�رية ج�دا والت�ى ق�د ت�ؤدي إىل س�جن األبرياء، 
ويش�تكون أيًضا أنه يمكن اس�تخدام التكنولوجيا 
إلنشاء قواعد بيانات قد يتم اخرتاقها أو استخدامها 

بشكل غري الئق.

يف وقت س�ابق من هذا األس�بوع، 
البحرية األمريكية تطبيق  حظرت 
االجتماع�ي  للتواص�ل   TikTok
الت�ي  املحمول�ة  األجه�زة  م�ن 
إن  قائل�ة:  الحكوم�ة،  تصدره�ا 

الفيدي�����و  تطبي�ق 
لقصي����ر  ا
يمثل  الش�هري 
»تهدي�ًدا لألمن 

السيرباني«.
وكالة  وأوص�ت   
معلومات  أنظمة 

بع����دم  الدف�اع 
تثبي�ت جمي����ع 

وزارة  موظف����ي 
للتطبي�ق  الدف���اع 

الصنع عىل  الصين�ي 
وإلغ�اء  هواتفه�م 

تثبيت�ه إذا كان مثبًت�ا 
عىل أجهزتهم.

 TOI موق�ع  وبحس�ب 
ظه�رت  فق�د  الهن�دي، 
القوات  نرشة صادرة عن 

صفح�ة  ع�ىل  البحري�ة 
في�س ب�وك تخ�دم أعضاء 

الجي�ش، قائل�ة إن البحارة 

ومشاة البحرية الذين يستخدمون 
أجهزة محمولة تصدرها الحكومة 
ولديه�م تي�ك ت�وك ول�م يزيل�وا 

س�يتم  التطبي�ق 

حظره�م م�ن الوصول إىل ش�بكة 
إنرتان�ت التابع�ة لس�الح الق�وات 

البحرية.
البحري�ة  تفص����ح  ول�م 
بالتفصيل عن املخاطر التي 
لك�ن  التطبي�ق،  يعرضه�ا 
املتحدث باسم وزارة الدفاع 
األمريكية الكولونيل أوريا 
أورالن�د ق�ال يف بي�ان إن 
األمر كان جزًءا من جهد 
التهدي�دات  »ملعالج�ة 
والناش�ئة«. الحالي�ة 

يذك�ر أن تطبيق »تيك 
توك« يحظى بشعبية 
املراهقني  لدى  كبرية 
يف الوالي�ات املتحدة، 
خض�ع  لكن�����ه 
م�ن  للتدقي���ق 
قب���ل املنظم�ني 
واملش�����رعني 
ال���والي�ات  يف 
املتح�دة ف���ي 
ش�ه����ر  أل ا

األخرية.

املنافس�ة  حماي�ة  هيئ�ة  فرض�ت 
ع�ىل  »ضخم�ة«  غرام�ة  الفرنس�ية، 
اس�تغالل  بس�بب  »غوغ�ل«،  رشك�ة 
موقعها الرائد يف س�وق اإلعالنات عىل 

اإلنرتنت.
وأعلنت الهيئة أن الغرامة التي فرضت 
الجمعة، ستصل إىل 166 مليون دوالر، 
بس�بب خدمة اإلعالن�ات التي توفرها 

للمستهلكني »آد ووردس«.
الت�ي  األس�اليب  إن  الهيئ�ة  وقال�ت 
ووردس«  »آد  تطبي�ق  يس�تخدمها 
»غري ش�فافة ويصعب فهمها، كما أن 
الرشكة تطبقها بطريقة غري متكافئة 

وتعسفية.«
كم�ا أم�رت الهيئ�ة غوغ�ل بتوضيح 
كيفي�ة اس�تخدام إعالن�ات الرشك�ة 

وإجراءاتها لتعليق الحسابات.
وتعترب هذه أحدث الغرامات األوروبية 
ض�د غوغ�ل، والت�ي تواجه منافس�ة 
قليلة م�ن رشكات محركات البحث يف 

أوروبا.
اإلعالني�ة  سياس�اتها  أن  وأضاف�ت 
مصمم�ة لحماي�ة املس�تهلكني »م�ن 

اإلعالنات االستغاللية واملسيئة.«

تحدث�ت طبيبة الغ�دد الصماء 
األمريكي�ة إليزابي�ث لودن عن 
طرق لفقدان ال�وزن حتى مع 
الغذائي  التمث����ي�ل  عملي�ة 
م�ن  والتخل�ص  البطيئ����ة 
بش�كل  البط�ن  يف  الده�ون 

نهائي.
وفق�ا له�ا، رس فق�دان الوزن 
يف نظ�ام غذائ�ي ت�م اختياره 
بشكل صحيح. يجب أن يدخل 
األش�خاص الذين يكون معدل 
بطيًئ�ا  لديه�����م  األي�ض 
تحت�وي  الت�ي  األطعم����ة 
ع�ىل أحم�اض دهن���ية غري 
مش�بع����ة ف���ي نظامهم 

الغذائي.
يج�ب  املث�ال،  س�بيل  وع�ىل 
أكل األف�وكادو والج�وز: يت�م 
امتصاصها ببطء، وس�يحتاج 
الجس�م إىل مزي�د م�ن الطاقة 
لهضمها. وبالتايل، فإن األيض 
ملوق�ع  وفق�ا  أرسع،  يصب�ح 

»فوكس«.
م�ن  ذل�ك،  إىل  باإلضاف�ة 
الرضوري أن تدرج الربوتينات 
يف النظام الغذائي التي تس�مح 
العض�����الت،  كتل�ة  ببن�اء 
وكذلك مراقبة نقص السعرات 
الحراري�ة، ألن عن�د نقصه�ا، 
س�يبدأ الجس�م ف����ي حرق 
تبق���ى  بينم�ا  العض�الت، 

الدهون.

طريقة للتخلص 
من عالج الدهون

 في البطن

تقنية التعرف على الوجه تمارس العنصرية بحق االفارقة

قالت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا«، إن العالم 
عىل موعد مع كويكب ضخم، سيمر بالقرب من 

كوكب األرض، بعد يوم من عيد امليالد.
وأوضحت ناس�ا أن يوم السادس والعرشين من 
ديسمرب الجاري سيش�هد مرور كويكب يعرف 
باس�م »310442« بالقرب من األرض، ويرتاوح 

قطره بني 280 و620 مرت مربع.
وق�ال مرك�ز دراس�ات األجس�ام القريب�ة من 
األرض التابع لوكالة الفضاء، إن حجم الكويكب 
يمكن أن يكون أكرب من مركز التجارة العاملي يف 

مدينة نيويورك، الذي يصل طوله إىل 546 مرتا.
ملجل�ة  تش�وداس  ب�ول  املرك�ز،  مدي�ر  وق�ال 
»نيوزوي�ك«، إن مرور الكويكب�ات بالقرب من 
األرض أم�ر يح�دث ع�ىل م�دار آالف الس�نني، 
مش�ريا إىل أنه »من الحكمة أن يس�تمر البرش يف 
تعقبهم لعقود، ودراس�ة كيف يمكن أن تتطور 
مداراتهم«.وأوضح تش�وداس أنه بالرغم من أن 
»الصخرة العمالقة« س�تكون قريبة من األرض 
م�ن الناحية الفلكية، إال أنها س�تظل بعيدة بما 

فيه الكفاية بحيث ال ينبغي لنا أن نقلق.

مع الش�تاء تأت�ي مجموعة م�ن األمراض التي 
تجعل الحياة صعبة بعض اليشء، والتي تشمل 

الربد والسعال واإلنفلونزا. 
فان�ه   »healthline« موق�ع  لتقري�ر  ووفق�ا 
ش�خص أبرز املش�اكل الصحية الش�ائعة التي 
تواجهه�ا يف فص�ل الش�تاء ونصائ�ح الوقاي�ة 

والعالج املناسبة:
ومنه�ا التهاب الحلق: ويش�ري الجف�اف واأللم 
والش�عور غ�ري املنتظم يف الحل�ق إىل أنك تعاني 
من التهاب يف الحلق، وهو نوع من الحساس�ية 
الش�ائعة التي تحدث ىف الش�تاء، وأحد األسباب 
الرئيسية اللتهاب الحلق هو الربودة والطقس.

الرب�و: يح�دث الربو بس�بب الته�اب يف مجرى 
الهواء الرئة، مما يؤدى إىل أعراض مثل السعال 
والعط�س وم�ا إىل ذل�ك أيض�ا، وهن�اك نوعان 
من الرب�و: الربو التحس�ى وغري التحس�ى،  
ويحدث الربو التحسيس بسبب الغبار والدخان 

وحبوب اللقاح والس�بب غري التحسيس يحدث 
بسبب الطقس.

آالم املفاصل: ما يحدث يف فصل الش�تاء هو أن 
الجس�م يحفظ املزيد من الحرارة، مما يؤدى إىل 
تدف�ق مزيد من الدم يج�ري تداولها عىل القلب 

والرئتني. يف الوقت الذي يحدث فيه ذلك يم
كن أن يحدث آالم  يف املفاصل والركبة والكتفني، 
ل�ذا ينبغي للمرء أن يأخ�ذ عناية إضافية خالل 

فصل الشتاء.
الوقاية والرعاية لصحة الشتاء: من الرضوري 
اتخاذ االحتياطات األساسية خالل فصل الشتاء 
للبقاء بصحة جيدة وس�عادة، وتكون النصائح 
األساس�ية التي يجب اتباعها هي تغطية الفم، 
وغس�ل اليدين بشكل صحيح، وتجنب مالمسة 
األترب�ة، والبق�اء رطًب�ا وتن�اول نظ�ام غذائي 
متوازن، بجانب االنغم�اس يف تمارين منتظمة 

مثل السباحة واليوجا.

ابرز المشاكل التي تواجهنا اثناء 
الشتاء وطرق معالجتها

على هيئة »حشرة«.. ابتكار روبوت جديد
اس�توحى العلم����اء 
روبوت  الطبيع�ة  م�ن 
ع�ىل  وم�رن  صغ�ري 
الح�رشات،  هيئ�ة 
باس�م  إلي�ه  ويش�ار 
حي�ث   ،»DEAnsect«
الروبوت  يتك�ون ه�ذا 
الصغري ال�ذي يزن أقل 
م�ن ج�رام واح�د من 
م�واد ناعم�ة، ويحمل 
خمس�ة أضعاف وزنه، 
كم�ا يح�رك عضالت�ه 
الصناعي�ة 400 مرة يف 

الثانية.
ذكرت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
صحيف�ة »دي�ىل ميل« 
الربيطاني�ة، ف�إن م�ا 
التصميم  ه�ذا  يجع�ل 
فري�ًدا، أن�ه ق�ادر عىل 
م�ن  العدي�د  تحم�ل 
الرضبات من منش�آت 
تحمل  كذل�ك  الذب�اب، 
التل�ف،  دون  س�حقه 
مما يجعل تصميم هذا 

الروب�وت مثالًي�ا ألداء 
مهام مختلفة.

 DEAnsect وتم تطوير
م�ن جانب فري�ق من 

كلية الفنون التطبيقية 
يف   )EPFL( ل�وزان  يف 

بالتعاون  سويس���را 
م�ع مخترب املش�غالت 
املتكامل )LAI( وزمالء 
س�ريجي  جامعة  م�ن 

بونتواز بفرنسا.
وت�����م تصمي����م 
م������ع   DEAnsect
املطاط  مش�غ����الت 
الصناع�����ي العازلة 
وه������و   ،)DEAs(
العض�الت  م�ن  ن�وع 
الرفيعة  االصطناعي�ة 
الت�ي تدفعه�ا لألم�ام 
من خ�الل االهتزازات، 
ه�ي  األجه�زة  وه�ذه 
الس�بب الرئييس لكون 
خفيف�ة  الحش����رة 
للغاي�ة ورسيع�ة، كما 
تمكنه�����ا  أنه���ا 
م�ن التح�����رك عرب 
م�ن  مختلف�ة  أن�واع 
 ، ي�س ر لتض�����ا ا
بم�ا يف ذل�ك األس�طح 

املتموجة.

س�يارتك  تك�ون  ق�د 
لخط�ر  معرض�ة 
اإللكرتونية،  الهجمات 
حيث يكش�ف العلماء 
عن ثغ�رات يف األنظمة 
الت�ي تس�مح للهاكرز 
أو  البيان�ات  برسق�ة 
حت�ى االس�تيالء ع�ىل 
فإن  الذكية،  س�يارتك 
ق�د  الس�يارات  ه�ذه 
تجع�ل حياتنا أس�هل 
ع�ىل الطري�ق، ولك�ن 
بسهولة  اخرتاقها  يتم 
م�ن جان�ب مجرم�ي 

اإلنرتنت.
ذكرت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
ميل«  »دي�يل  صحيفة 
وجد  فقد  الربيطاني�ة 
العلم�اء ثغرات يف هذه 
تس�مح  التي  األنظمة 
لالنحراف�ات الرقمي�ة 
بالوص�ول إىل بيانات�ك 
أو ما هو أسوأ من ذلك 

وه�و الس�يطرة ع�ىل 
السيارة.

أول ثغ�����رة  وتع�د 

يق�وم  عندم�ا  ه�ي 
بتوصيل  املستخدمون 
الذكي�ة  هواتفه�م 

الذكي�ة،  بس�يارتهم 
مفت�وح  ب�اب  وه�و 
لخ�رق  للمتس�للني 

املركب�ات،  أنظم�ة 
ثغرة  تس�مح  وكذل�ك 
أخ�رى للمس�تخدمني 
مي�زات  إىل  بالوص�ول 
الس�يطرة  أج�ل  م�ن 
وق�د  النظ�ام،  ع�ىل 
إىل  النهاي�ة  يف  ت�ؤدي 
السيارة.ويدعو  تعطل 
رشكات  اآلن  الخ�رباء 
الس�يارات  صناع�ة 
تحديث�ات  إص�دار  إىل 
للربنام�ج  مس�تمرة 
م�ن أج�ل وض�ع حد 
البيان�ات  النته�اكات 
األرواح.ويعمل  وإنقاذ 
مجموعة من الباحثني 
والي�ة  جامع�ة  م�ن 
 ،  )MSU( ميش�يجان 
الذي�ن طبق�وا نظرية 
عىل  الجنائية  العدال�ة 
املركب�ات الذكي�ة عىل 
ه�ذه  ع�ن  الكش�ف 

الثغرات.

السيارة االلكترونية عرضة الى هجمات الهاكرز
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55 ألف دوالر 
لشخص يتجول 

مع مليونير 
حول العالم! 

مستشفى سري لإلجهاض في مكة المكرمة !
املراقب العراقي / متابعة...

تمكنت الس�لطات الس�عودية يف مكة م�ن ضبط أفراد 
يحمل�ون جنس�ية آس�يوية يدي�رون من�زال حول�وه 
ملستشفى إلجهاض النس�اء.ووفقا ملا نرشته صحيفة 
»س�بق« الس�عودية، رص�د رج�ال البح�ث والتح�ري 
بدوري�ات األم�ن نش�اطا ملحوظا ح�ول أح�د املنازل 

بح�ي الزهور ي�ردد عليه 
أش�خاص م�ن جنس�يات 
البحث  رجال  عديدة.وتوىل 
واتض�ح  امل�كان  مراقب�ة 
من خ�ال ف�رق الرصد أن 
املبنى عبارة عن مستشفى 
يدي�ره عمال�ة من جنس�ية 
آس�يوية الس�تقبال املرىض 
وإجه�اض  ال�دم  ونق�ل 
وتوليدهن.وصدرت  النس�اء 
املوقع  بمداهم�ة  توجيه�ات 
وبالدخول  املخالفني،  وضبط 
إىل املبن�ى عث�ر بداخل�ه ع�ى 
اإلجه�اض. غ�رف  يف  نس�اء 

وتم ضب�ط األش�خاص الذين 
يعمل�ون يف املوقع وتس�ليمهم 
وتس�ليم  الكعكي�ة  لرشط�ة 
املضبوطات لجهة االختصاص.

يذك�ر أن هذه هي امل�رة الثانية 
التي ينجح فيها رجال أمن مكة يف ضبط منزل يستقبل 
النس�اء لإلجه�اض والتوليد يف أقل من شهر.وكش�فت 
أحدث إحصاءات وزارة الصحة السعودية ارتفاع نسبة 
عملي�ات اإلجهاض يف الباد، حي�ث بلغت 40 ألف حالة 
إجهاض سنوياً، وذلك خال السنوات الخمس املاضية، 
وأوض�ح اإلحص�اء أن ع�ام 1434ه��، كان األعى من 

حيث إجمايل حاالت اإلجهاض الناجمة عن مضاعفات 
الحم�ل وال�والدة، وأم�راض النس�اء الت�ي س�جلتها 
مستشفيات وزارة الصحة، فيما بلغ إجمايل املراجعات 
لعي�ادات الحم�ل وأمراض النس�اء يف الع�ام 1435 ه، 
مليوناً و355 ألفاً و218 مراجعة.ىل ذات الصعيد طالب 
اختص�ايص س�عودي يف أمراض 
النس�اء والوالدة والعقم والغدد 
الصماء برضورة تشكيل لجنة 
عاجل�ة مؤلفة من عدة جهات 
حكومي�ة  وغ�ر  حكومي�ة 
ملعرفة أس�باب ارتفاع حاالت 
يف  النس�اء  ل�دى  اإلس�قاط 
الس�عودية مقارنة بالنس�بة 
واملح�ددة  عاملي�ا  املعروف�ة 
ب��15 %. ونفى استش�اري 
وال�والدة  النس�اء  أم�راض 
الصم�اء  والغ�دد  والعق�م 
د. حم�د الصفي�ان وج�ود 
إحصائي�ات دقيقة لحاالت 
اإلس�قاط وتأخ�ر ح�دوث 
الس�عودية،  يف  الحم�ل 
موضح�ا أن هناك ارتفاعا 
نس�بتها  يف  ملحوظ�ا 
ع�ن باق�ي أنح�اء العالم، 
وش�دد الدكت�ور الصفي�ان ع�ى رضورة تش�كيل 
لجنة ملعرفة أس�باب ارتفاع حاالت اإلسقاط والعقم يف 
السعودية، بحيث تقوم بدراسة الظروف البيئية واملواد 
الغذائية املس�توردة واملنتجة محليا بهدف تحديد املواد 
املسببة لحدوث هذه الزيادة وباألخص األغذية املعاملة 
كيميائي�ا أو الت�ي تعط�ى لها م�واد لزيادة ال�وزن أو 

لرسعة اإلنتاج أو لحفظها.

 املراقب العراقي/ متابعة...
انترشت ع�ر مواقع التواص�ل االجتماعي، صورة 
أشعة »X« لكلب صغر، جعلته نجما لهذه املواقع .

وكان الفن�ان األمريكي »بول أندرو ريخر« الكاتب 
والكومي�دي ومقدم الرام�ج، قد نرش الصورة عى 

حسابه الشخيص عى االنستغرام.
وعلق املغردون مطوال عى الصورة، التي رأى فيها 
البع�ض وكأن الكل�ب وحش ذو عينني واس�عتني، 

بينم�ا رأى البع�ض اآلخ�ر أن الص�ورة كوميدي�ة 
مضحكة.

وعلق ب�ول أندرو ريخر: » إنه أمر فظيع ومضحك 
يف نفس الوقت«.

وب�دأ الكثرون بالتس�اؤل عم�ا إذا كان الكلب عى 
م�ا ي�رام أساس�ا، ولكن صاحب�ه أكد أن�ه عى ما 
ي�رام، ونرش صورة جديدة تظه�ر الكلب متمددا يف 

الشمس.

أشعة »إكس« 
لكلب تجعله 

نجما على 
اإلنستغرام !

صعد إلى السماء رغم األوامر وأصبح بطال !

قتله النحل في تشييع جنازة ابنه الوحيد
املراقب العراقي/ متابعة...

لق�ي مواطن برازييل مرصعه إثر تعرضه 
للدغ�ات النحل أثناء تش�ييعه جنازة ابنه 

الوحيد يف والية رورايما شمايل الرازيل.
وأشارت صحيفة »دييل ميل« الريطانية، 
التي نرشت الخر عى موقها اإللكروني، 
لق�ي  عام�ا(   80( دين�ز  راؤول  أن  إىل 

مرصع�ه بع�د أن هاج�م رسب من 
النحل مش�يعي جنازة ابنه، 

إىل  نق�ل  وأن�ه 
وهو  املستش�فى 

يعان�ي م�ن حساس�ية 
حادة.

الصحيف�ة، ع�ى  وأك�دت 
أن ع�رشة من املش�يعني 

عانوا م�ن اللدغات لدى 
مقاب�ر  يف  تواجده�م 

الدفن هن�اك، حيث تأجلت جن�ازة االبن، 
مش�رة إىل أن العائل�ة تعت�زم دف�ن األب 

وابنه جنبا إىل جنب.
وال ي�زال التحقي�ق جاري�ا للوق�وف عى 
مابس�ات ه�ذه الحادث�ة، لكن مس�ؤوال 
محليا ق�ال، إن »كل يشء يش�ر إىل وفاة 

دينز بسبب لدغات النحل«.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن ذل�ك رئي�س هيئ�ة األركان العامة 
للقوات املسلحة الروسية الجنرال فالري 

غراسموف.
وتحم�ل الطائ���رة 
القاذفة املعدلة اسم 
وتم  »ت�و-160إم«. 
باملح�رك  تجهيزه�ا 
كا- »إن  الجدي�د 

وإلكروني�ات   »32
الطران الحديثة.

ودخل�ت طائ����رة 
املعروفة  »تو-160« 
»البجعة  باس����م 
وهي  البيض���اء«، 
الصواري�خ  قاذف�ة 
الخدم�ة  والقناب�ل، 
القرن  ثمانين�ات  يف 
وأنج�زت  امل�ايض. 

»البجعة البيض�اء« رحلتها الجوية األوىل 
 ،1981 األول  ديس�مر/كانون   18 يف 

عندما صع�د الطيار بوري�س فريمي إىل 
الس�ماء عى طائرته الجديدة »تو-160« 
بن�اء ع�ى مب�ادرة من�ه، إذ كان يجب أن 
باختب�ار  يكتف�ي 
الجدي�دة  الطائ�رة 
أثن�اء  األرض  ع�ى 
مم�ر  ع�ى  جريه�ا 
اإلقاع. وألن الطلعة 
كان�ت ناجح�ة فقد 
ت�م تكري�م الطي�ار 
ب�دال م�ن معاقبته، 
كم�ا أف�ادت جريدة 

روسية.
روس�يا  وتوقف�ت 
ع�ن إنت�اج طائرات 
»ت�و-160« مع حل 
اتح�اد الجمهوريات 
الس�وفيتية. وقررت 
روسيا أخرا معاودة 
إنت�اج الطائ�رة القاذفة الت�ي ال يوجد ند 

لها، بعد تعديلها وتطويرها.

سلطعون يتسلل إلى أذن شاب !

بأمر قضائي.. تعويض من تسقط 
عليه قهوة في الطائرة

املراقب العراقي/ متابعة...
خض�ع ش�اب يبلغ م�ن العم�ر 38 عاما 
لعملي�ة باملنظ�ار إلزال�ة مخل�وق بحري 
دخل إىل أذنه يف الوقت الذي كان يسرخي 

فيه عى الشاطئ.
هرع ش�اب إىل أحد املستش�فيات يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، بعدما عانى من 
أل�م مرح يف إحدى أذنيه أثناء اس�راحته 

عى الشاطئ.
الش�اب فش�ل يف معرفة س�بب االنزعاج 
ال�ذي عان�اه م�ن أذن�ه، ليش�عر رسيعا 
بوج�ع كبر، ليق�وم بالذه�اب إىل إحدى 
املستش�فيات، حي�ث خضوع�ه لفحص 
تبني أن سلطعونا صغرا قد دخل إىل أذنه 

وتحديدا إىل قناة األذن اليمنى.
وتورمت قناة األذن وضاقت بش�دة حول 
الس�لطعون، ليتمك�ن األطباء م�ن إزالة 
الحيوان البحري باس�تخدام منظار طبي 

دون اإلرضار باألذن.
الطبي�ب امل�رشف ع�ى العملي�ة ق�ال إن 
املري�ض كان محظوظا لعدم ترضر أذنه، 

.gulfnews بحسب مانقل موقع
وقال الش�اب إنه لم يتخيل أن يكون وراء 
هذا الوجع س�لطعون، و«شعرت بالقلق 
عند معرفتي وخش�يت أن تكون أذني قد 

ترضرت«.
واختت�م الش�اب قائ�ا »ممت�ن لترصف 
الطبي�ب الرسيع والذي ق�ام عى تهدئتي 

وعاجي برسعة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
األوروبي�ة  الع�دل  محكم�ة  أص�درت 
حكما، الخميس، بأن�ه يمكن الحصول 
ع�ى تعويض م�ن أي رشك�ة طران يف 
حال س�قطت قهوة س�اخنة عى راكب 
حت�ى إن لم تك�ن أي عوامل طران هي 
إن  املحكم�ة  ذلك.وقال�ت  يف  املتس�ببة 
مثل هذه اإلصاب�ات ليس بالرضورة أن 
تكون عى صلة بعوامل مرتبطة بعوامل 
السفر جوا لكي تشكل أسبابا لتعويض 

الراكب.

ج�اء الحكم يف قضية نمس�اوية طلبت 
فيه�ا راكبة تعويضا ماليا بعد س�قوط 

قهوة والدها عليها خال رحلة طران.
وزعمت رشكة طران نيكي النمساوية 
املدع�ى عليها أنه�ا مس�ؤولة فقط إذا 
ح�دث ذل�ك بس�بب عوام�ل مرتبط�ة 
املحكم�ة  قال�ت  بالطران.بينم�ا 
األوروبي�ة، يف بي�ان: »لي�س بالرضورة 
أن يك�ون مث�ل ه�ذا الح�ادث مرتبط�ا 
بالطران.« وال تزال محكمة نمس�اوية 

ستقرر مصر طلب الفتاة.

دخل بسيارته 
إلى المطار كطائرة 

ودمر كل شي

ملتهم السيقان !

املراقب العراقي/  متابعة...
اصط�دم رج�ل يق�ود ش�احنة 
»بي�ك اب« برسع�ة كب�رة جدا 
بجدار مط�ار فلوريدا، واخرق 
قاع�ة االس�تقب���ال ودم���ر 
الخ�اص  األمتع�����ة  مم�ر 

باملطار.
الكام�را  عدس�ات  س�جلت 
الحادث املروع الذي وقع يف وقت 
مبكر من صباح أمس الخميس، 
حي�ث دخل�ت س�يارة برسع�ة 
فائقة مط���ار »ساراس���وتا 
برادنتون« الدويل، م���ا تسبب 

بدمار أثاث املطار.
وبحس�ب مدي�ر املط�ار، ف�إن 
الس�ائق، خ�وان مونس�يفيس 
)40 عاماً( اقتحم سياج املطار 
الغربي حوايل الساعة 3 صباحا، 
لتدخ�ل  عالي�ة ج�دا،  برسع�ة 
س�يارته مبنى املط�ار وترتطم 
بسكة األمتعة، بحسب )يس إن 

إن(.
 وح�اول موظف�و املطار تجنب 
اإلصاب�ة عند تطاير الش�ظايا، 
التي خلفت دمارا ش�اما داخل 
املبنى، ق�درت تكاليفها بحوايل 

250 ألف دوالر.
 وكانت عدس�ات الكامرات قد 
رصدت الس�يارة تس�ر برسعة 
الطري�ق،  كب�رة س�ابقا ع�ى 
أن  التحقيق�ات  واس�تبعدت 
الذي  يكون الس�ائق مخم�ورا، 
دخ�ل املش�فى نتيج�ة إصابات 

خطرة.

املراقب العراقي /متابعة...
تع�رض طفل يبلغ من العمر 4 س�نوات 
لهج�وم غادر م�ن قبل ثعب�ان طوله 4 
أمت�ار ونصف، حاول أن يج�ره بعيدا يف 
فناء منزله الخلفي، قبل أن يتدخل والده 

بشجاعة.
ووف�ق ما ذك�رت صحيفة »دي�يل ميل« 
كليف�ورد  الطف�ل  ف�إن  الريطاني�ة، 
ثومبس�ون نق�ل إىل املستش�فى متأثرا 
بج�روح بالغ�ة، بعد تعرض�ه ملا وصف 
ب�«الهجوم الوحيش«، األس�بوع املايض، 
يف منزل�ه الواق�ع ع�ى ش�اطئ إيريل يف 

شمال كوينزالند.
وكش�ف والده ما جرى قائ�ا: »انتقلنا 
للت�و إىل ه�ذا املن�زل، وكن�ت أقيم حفا 
للعائلة بهذه املناس�بة، قبل أن يتعرض 
ابن�ي للهجوم«، مضيف�ا »كان كليفورد 
برفق�ة نح�و 6 أطفال بجانب املس�بح، 

كنت أراقبهم«.
وتاب�ع: »فجأة س�معت رصاخ�ا، وحني 
التف�ت فوجئ�ت بثعبان ضخ�م يغرس 
أنيابه يف س�اق ابن�ي ويج�ره بعيدا عن 

املنزل«.
ويؤك�د الوال�د ثومبس�ون أن ابن�ه كاد 
أن يلق�ى حتفه، ل�وال تدخل�ه يف الوقت 
املناس�ب، حيث ق�ال إنه وج�ه للثعبان 
رضب�ة بمطرقة ع�ى مس�توى الرأس، 

األمر الذي جعله يرك ساق الطفل.
وأوض�ح األب أن الثعب�ان كان رشس�ا 
وعدواني�ا ج�دا، مضيف�ا »تعامل�ت مع 
الثعاب�ني من ذي قبل، لكن لم يس�بق يل 

أن رأيت واحدا مثل هذا«.
وتبق�ى حال�ة الطفل الصغر مس�تقرة 
حالي�ا، وذل�ك بع�د أن خض�ع لعملي�ة 
جراحي�ة، صباح الجمعة يف مستش�فى 

برورسبني.

املراقب العراقي/ متابعة...
أفادت صفح�ات متخصصة 
بنرش أخب�ار النجوم األتراك، 
كان  الت�ي  املاب�س،  بنف�اد 
الركية،  الفنانة  ابن  يرتديها 
فهري�ة أفج�ان، يف الص�ورة 

التي نرشتها.
الفنان�ة  اب�ن  تص�در  كم�ا 
فيم�ا  الصح�ف،  عناوي�ن 
خصصت مذيعات يف الرامج 
الفنية الركية أوقاتا للحديث 

عن وسامة الطفل.
البالغ  وظهر االب�ن »كاران« 
م�ن العم�ر 8 أش�هر وه�و 
يرتدي بدلة رج�ل فضاء من 
عام�ة  »H&M« والتي يبلغ 

سعرها 145دوالر.
الركي�ة  الفنان�ة  ن�رشت  
فهرية أفج�ان صور لطفلها 
األول »كاران«،  قبل أس�بوع 
آالف  وحقق�ت  اآلن،  م�ن 

اإلعجابات لحظة نرشها.
هذا ورفضت الفنانة عروضا 
وصل�ت إىل ملي�ون دوالر من 

أج�ل ن�رش ص�ورة طفلها« 
كارن« يف مجلة.

يف املقاب�ل ع�ادة م�ا يرتبط 
النبات�ي بالجوان�ب  النظ�ام 
اإليجابي�ة، لك�ن األم�ر ليس 
زوج�ني  حال�ة  يف  كذل�ك 
طفلهم�ا  أج�را  أمركي�ني 
الرضيع ع�ى اتباع نظامهما 

الغذائي.
م�ا  ب�أن  وأفاد»مص�در«، 
فعله الزوج�ان أدى يف نهاية 
إىل وف�اة طفلهم�ا  املط�اف 
البال�غ من العمر 18 ش�هرا 

فقط.
ووجهت السلطات القضائية 
األمركي�ة يف والي�ة فلوريدا 

تهمة القتل من الدرجة األوىل 
إىل ري�ان أول�ري )30 عاما( 

وزوجته شيا )35 عاما(.
االتهام�ات  الئح�ة  وتش�مل 
أيض�ا س�وء معامل�ة الطفل 
العم�د واإلهمال  والقتل غر 

بحقه.
يج�ران  الوال�دان  وكان 

الطف�ل ع�ى تن�اول الفواكه 
والخ�رضاوات النيئ�ة فقط، 
األمر الذي لم يتحمله جسمه 

الغض.
ول�م تذك�ر الس�لطات اس�م 
الطف�ل مكتفي�ة بالقول إن 
وزنه بلغ 8 كيلوغرامات عند 

رحيله عن عاملنا.

ويقول خراء إن وزن الطفل 
يتماىش مع ما يجب أن يزنه 
طفل يف عمر 7 أش�هر وليس 

18 شهرا.
الضب�اط  الزوج�ان  وأبل�غ 
أنهم »نباتي�ون« وال يأكلون 
الفاكهة والخرضاوات  سوى 

النيئة.
اتص�ل  الزوج�ة  وكان�ت 
بالط�وارئ عندم�ا الحظ�ت 
أن ابنه�ا ل�م يك�ن يتنفس، 
لكن�ه  إنعاش�ه،  وحاول�ت 
ف�ارق الحي�اة عندم�ا وصل 

املسعفون إىل املكان.
وكان لدى الزوجني 3 أطفال 
اثن�ني منهم�ا،  ت�م تحوي�ل 
ويبلغ�ان 3 و5 أع�وام ع�ى 
رعاي�ة  ملؤسس�ة  الت�وايل 
حكومية، فيما وضعت طفلة 
أكر سنا تبلغ 11 عاما تحت 

رعاية والدها البيولوجي.
وتقول الرشطة األمركية إن 
سبب وفاة الطفل »عرس« يف 

القناة الهضمية.

املراقب العراقي/ متابعة...
أجرت السلطات يف الصني رجا عى دفع مبلغ ضخم لتاجر 
س�يارات، األس�بوع املايض، ومع ذلك لم يحصل عى سيارة 

جديدة.
وكان الرجل، وهو من سكان مدينة غويلني يف شمال رشقي 
الص�ني، توجه مع زوجته وابنت�ه الصغرة، إىل صالة عرض 
سيارات جديدة، حتى يقتني سيارة منها، بحسب التفاصيل 

التي أوردتها شبكة »فوكس نيوز« األمركية، الخميس.
وبينما انشغل الوالدان يف مفاوضات مع البائع، لم ينتبها إىل 

ابنتهما البالغة من العمر )3 أعوام(.

الطفلة وج�دت حصاة )حجرا صغ�را( وراحت تخدش بها 
10 س�يارات فاخ�رة موج�ودة يف مع�رض الس�يارات، وكل 

سيارة منها يقدر ثمنها ب�80 ألف دوالر أمركي.
وبعدم�ا علم صاح�ب املعرض بما فعلت�ه الطفلة الصغرة، 
رف�ع دعوى ع�ى ذويها، مطال��با إياهم�ا بدفع تعويضات 
تص�ل إىل 28 أل�ف دوالر، قائ�ا إن الخ�دوش الت�ي لحق�ت 
بالسيارات تعني أنه لم يعد باإلمكان بيعها قانونيا عى أنها 

جديدة.
ولكن تمت تسوية القضية يف املحكمة بمبلغ 10 آالف دوالر.

يجبران رضيعهما على أكل الخضراوات والفواكه.. والنتيجة »كارثة«

خدشت 10 سيارات فاخرة فغرمت 10 آالف دوالر !

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مرورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47

5:23

11:83

  نفاد مالبس طفل بعد أسبوع من نشر صورة له !

املراقب العراقي / متابعة...
تس�بب مليون�ر بضج�ة ع�ى وس�ائل التواص�ل 
االجتماعي يف العالم، بع�د طلبه موظفا لرافقه يف 

ترحاله، براتب 55 ألف دوالر سنويا.
وأعلن املليونر األس�رايل، ماثيو لير، يف مقابلة له، 
ع�ن حاجته ملوظف يقوم بالتق�اط الصور له أثناء 
رحات�ه حول العالم، براتب ش�هري يق�در بحوايل 

4600 دوالر.
وعى املوظ�ف املطلوب التقاط الص�ور، وتحميلها 

عى وسائل التواصل االجتماعي الخاصة باملليونر، 
ونرشها ومتابعة ردود األفعال عليها.

ولتلبي�ة حاجة املليونر للتنق�ل الدائم حول العالم، 
يج�ب أن يكون ل�دى املوظف املطلوب جواز س�فر 
س�ار، وق�ادر ع�ى الس�فر يف أي وق�ت وبالرسعة 

املطلوبة.
وبحسب »يس إن إن«، فقد توسعت أعمال املليونر 
اإلم�ارات  لتتضم�ن  األخ�رة،  الس������نوات  يف 

وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغرها من الدول.


