
القوات االمريكية تتجاوز على سيادة الدولة وتدخل بعشرات االرتال الى محافظة كركوك للهيمنة على مصادر الطاقة 
في خرق واضح للدستور والقانون ..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
دخلت العرشات من االرتال العس�كرية 
االمريكي�ة اىل كركوك وفرضت هيمنتها 
عىل االب�ار النفطية بحس�ب م�ا أكدته 
الجبه�ة الرتكمانية يف املحافظة ، وجاء 
ذل�ك الدخ�ول املفاجئ بذريع�ة حماية 
االبار النفطية ومساعدة القوات األمنية 
يف حربه�ا ضد داعش بحس�ب ما زعمه 
»التحالف ال�دويل«، اال ان تلك التربيرات 
غ�ر مقنع�ة كونها ج�اءت يف توقيتات 
حرج�ة  يش�هد فيه�ا العراق انش�غال 
بأزم�ة التظاه�رات الجاري�ة يف بغ�داد 
واملحافظ�ات الجنوبي�ة، كم�ا انه يأتي 
يف ظ�ل الخالف الس�يايس املتصاعد عىل 
تس�مية بديل لرئيس الوزراء املس�تقيل 
ع�ادل عبد امله�دي، وتباي�ن اآلراء حول 

تسمية رئيس الوزراء الجديد.
وتس�تغل واش�نطن تلك الظروف ألجل 
تعزي�ز تدخالتها يف العراق، والس�يطرة 
ع�ىل منابع النف�ط، وتهريب�ه بكميات 
كب�رة بالتع�اون م�ع الكرد الس�اعني 
كرك�وك  محافظ�ة  ع�ىل  الهيمن�ة  اىل 
مجدداً والع�ودة اىل خارطة ما قبل عام 

.»2017«
ويرى مراقبون للشأن األمني ان الهدف 
األس�اس من ه�ذا الح�راك املفاجئ هو 
الهيمنة التدريجية عىل مصادر الطاقة، 
واالرشاف املبارش ع�ىل عمليات تهريب 

النفط ونهب الثروة.
وبه�ذا الجانب ي�رى املختص بالش�أن 
تل�ك  ان�ه  الع�رداوي  عب�اس  األمن�ي 
التح�ركات فضحت الغايات الرئيس�ية 
من التواج�د األمريكي، ومحاولة تثبيت 
وجودها من خالل التحركات السياسية 

واالقتصادية واألمنية.
وق�ال الع�رداوي يف ترصي�ح خ�ص به 
»املراقب العراق�ي« ان »املعلومات التي 
اثارها بعض السياسيني حول مقايضة 
االمري�كان للس�يد ع�ادل عب�د املهدي، 
بالحص�ول عىل النفط مقاب�ل بقاءه يف 
السلطة، هي دليل اخر عىل ان واشنطن 

تريد السيطرة عىل نفط البلد«.
يف  أمري�كا  »اس�رتاتيجية  ان  وأض�اف 
النف�ط،  الهيمن�ة ع�ىل  املنطق�ة ه�ي 
واس�تمرار تدفق�ه وعندم�ا دخل�ت اىل 
الع�راق واحتلت�ه ع�ام 2003 ، قام�ت 
بتهري�ب النفط بغزارة وس�يطرت عىل 

االبار بشكل كامل«.
ملي�ون  يق�ارب  »م�ا  ان  اىل  ولف�ت 
برمي�ل يه�رب او يدار تهريب�ه من قبل 
االمريكان«، مبيناً ان »القوات االمريكية 
مس�تمرة بالتنقل والدخول من سوريا 

اىل العراق«.
م�ن جانبه يرى الخب�ر األمني الدكتور 
معتز مح�ي عبد الحمي�د ان التحركات 
االمريكي�ة يف الع�راق واملنطق�ة تنصب 

املصال�ح  ع�ىل  الرئيس�ية  بالدرج�ة 
الخاصة، الس�يما ما يتعلق منه بقضية 

النفط والهيمنة عليه.
وق�ال عب�د الحمي�د يف ترصي�ح خ�ص 
ب�ه »املراق�ب العراق�ي« ان » الق�وات 
االمريكي�ة تري�د م�ن خ�الل إرصارها 
عىل إعادة التواجد يف املناطق الش�مالية 
والغربي�ة اىل الس�يطرة بش�كل كام�ل 
ع�ىل مص�ادر الطاقة ع�رب التعاون مع 

املتخادمني معها ».
وأض�اف الخبر األمن�ي، ان »انش�غال 
واختي�ار  التظاه�رات  بأزم�ة  الع�راق 
رئيس الوزراء الجديد، فسح املجال امام 
الالع�ب األمريكي اىل ان يج�ول بقوة يف 
الس�احة، ويفرض هيمنته عىل األماكن 

االسرتاتيجية املهمة«.
ولف�ت اىل ان »الذرائ�ع الت�ي تتخذه�ا 
بات�ت  تحركاته�ا  لتربي�ر  أمري�كا 
مفضوح�ة، وال يمك�ن ان تنط�ي ع�ىل 
الجمي�ع، ألنه�ا تغلف جمي�ع تحركات 

بحجج وذرائع مكشوفة«.
كان�ت  االع�الم،  وس�ائل  ان  اىل  يش�ار 
ق�د تناقل�ت يف وقت س�ابق، انب�اء عن 
وص�ول ارت�ال عس�كرية امريكي�ة اىل 
محافظ�ة كرك�وك، وجاء ذل�ك، بعد ما 
أعلنت مصادر امني�ة عن وصول قوات 
عسكرية امريكية اىل املنطقة الخرضاء 

وسط العاصمة بغداد.

برشلونة يؤكد تمسكه بفيدال

دمى اطفال
 تحتوي على

 مواد سرطانية 

الصناعة تعتزم
 إنشاء مصنع 

متكامل إلنتاج
 األسالك 

ومكائن اللحام
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اك�د عضو اللجنة القانونية النيابية س�ليم همزة ، 
اليوم االحد، عن إحال�ة مرشوع قانون االنتخابات 

اىل رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
وقال همزة يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي«، 
إن “اللجنة القانونية عقدت عدة اجتماعات خالل 
األي�ام املاضي�ة لالتفاق ع�ىل الفقرتني الخامس�ة 
قان�ون  والسادس�ة ع�رش م�ن م�رشوع  ع�رش 

انتخابات مجلس النواب املقبل , اال انها لم تتوصل 
اىل اتف�اق نهائي”.وأض�اف ان “املقرتحات بش�أن 
املادتني تم تقليصها للنصف وبالتايل سيتم عرضها 
كما هي عىل املجلس وسيتم ترك الخيار اىل أعضاء 
املجل�س”, مؤك�دا أن “اللجن�ة أرس�لت م�رشوع 
القانون اىل هيئة رئاسة املجلس لعرضه للتصويت 

يف جلسة يوم غد االثنني”.

اعلن�ت لجنة األمن والدف�اع الربملانية، اليوم االحد، 
ع�ن التوص�ل النتهاء ازم�ة ال�رصاع يف ناحية ابي 

صيدا بدياىل، فيما لفتت اىل عودة النازحني قريباً. 
وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، يف ترصيح 
تابعته »املراق�ب العراقي« إن »مخرجات االجتماع 
االمن�ي املوس�ع يف مق�ر عملي�ات دي�اىل بحضور 
القي�ادات االمنية ونخب عش�ائرية ونواب، وردت 
فيه�ا االش�ارة اىل ع�ودة العوائل النازح�ة من ابي 
صيدا وإنهاء معاناتها االنس�انية املتفاقمة منذ 5 
أيام«.وأض�اف أن »عودة النازحني س�تبدأ يوم غد 
االثن�ني، والك�رة االن يف ملع�ب القي�ادات األمنية، 

التخ�اذ كل االج�راءات القانونية م�ن اجل حماية 
االس�تقرار الداخ�ي وتامني ع�ودة كل االرس دون 
استثناء«.وأش�ار إىل »ضغ�وط قوي�ة م�ن بغ�داد 
لحس�م مل�ف اب�ي صي�دا الذي تح�ول اىل مأس�اة 
انس�انية خاص�ة مع ن�زوح اع�داد ليس�ت قليلة 
بسبب النزاعات العشائرية املحتدمة«.ولفت اىل أن 
»ازمة ابي صيدا اش�ارت اىل خطورة وفرة الس�الح 
ورضورة ح�رصه، وفق م�ا جاء يف قوان�ني الدولة 
لتف�ادي مايس يتحمله وزره البس�طاء والفقراء«، 
مبين�اً أن »ع�ودة النازحني امر حتم�ي ورضوري 

إلعادة الحياة اىل ابي صيدا«.

نائب: مشروع قانون االنتخابات ارسل لرئاسة البرلمان 

الدفاع النيابية تعلن التوصل ألنهاء ازمة 
ابي صيدا في ديالى 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
م�ع دخ�ول التظاهرات يف الع�راق، ش�هرها الثالث 
والت�ي تخللته�ا أوضاع امني�ة مضطرب�ة ورافقها 
ذل�ك  كل  الطرق�ات  االنرتن�ت وقط�ع  انقطاع�ات 
ش�ّكل تهدي�داً لالقتص�اد العراق�ي، واصاب�ت هذه 
االضطرابات عىل نحو خاص اشد القطاعات اهمية 
وه�و االس�تثمار، حي�ث أس�همت األج�واء الحالية 
بمن�ع خلق بيئة اس�تثمارية جاذبة لرؤوس األموال 

األجنبي�ة.
اىل  املؤدي�ة  الط�رق  اىل قط�ع  االحتجاج�ات  وادت 
الحقول النفطية التي تعمل بش�كل كامل وتدار من 
قبل ال�رشكات األجنبي�ة االس�تثمارية، مما اعطى 
انطباع�ا بأن األج�واء يف العراق طاردة لألس�تثمار، 
االم�ر لم يتوقف عن�د قطاع النفط بل ش�مل قطاع 
الطاق�ة الكهربائي�ة الت�ي ش�هدت نف�ورا من قبل 
الرشكات األجنبية يف الوقت الذي يعد العراق بحاجة 

ماسة لخدمات تلك الرشكات.
اما األس�واق الكبرة مثل الش�ورجة وس�وق شارع 
النهر فقد ش�هدت شلل تام بس�بب انقطاع الطرق 
وتعم�د بعض الجماعات املدسوس�ة بح�رق املحال 

واملخ�ازن التجارية التي تعود للقطاع الخاص ، مما 
أدى اىل تكب�ه خس�ائر كبرة , بينم�ا الدولة ترفض 
تعوي�ض هذه الرشائ�ح مما زاد م�ن معاناة التجار 
العراقيني الذي بدأوا بأقرتاض األموال من اجل رشاء 

بضائع جديدة لتعويض خسائرهم.
املس�تثمرون األخ�رون يقلقهم من ب�طء محادثات 
تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة عقب اس�تقالة رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي تحت ضغط االحتجاجات. 
ومن املتوقع أن تس�مي الكتل السياس�ية مرش�حاً 
توافقي�اً جدي�داً خالل هذا االس�بوع لت�ويل منصب 
رئاس�ة ال�وزراء، والف�راغ الدس�توري ام�ر يقل�ق 
املس�تثمرين األجانب الذين ب�دأوا بتقليص أعمالهم 

تمهيدا لهروبهم من السوق العراقية.
مختص�ون اكدوا االحتجاجات كلفت العراق مبلغ 6 
مليارات دوالر يف غضون ش�هر واحد، وهو رقم اقل 
من الكلفة الحقيقية للخس�ائر , كما ان التظاهرات 
التي دخلت ش�هرها الثالث فاقم من الخسائر والتي 
قدره�ا البعض ب��20 ملي�ار دوالر للقطاع الخاص 

الحصة األكرب منها.
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أك�د النائ�ب ع�ن محافظة الب�رصة عدي 
ع�واد، اليوم األح�د، ان اإلهمال والفس�اد 
املتعم�د أغ�رق املحافظ�ة، فيم�ا لفت اىل 
ان املوازن�ات االنفجاري�ة للمحافظ�ة ل�م 
تهت�م ب�رشاء الغطاس�ات.وقال ع�واد يف 
بيان تابعته »املراق�ب العراقي« إنه »تمت 
مفاتحة ق�ايض النزاه�ة بخصوص غرق 
اغل�ب مناط�ق الب�رصة نتيج�ة االمط�ار 
الحاصلة مؤخراً«، محمالً محافظ البرصة 
ش�خصيا ومديري�ة العق�ود يف املحافظ�ة 
مس�ؤولية »غرق اغل�ب مناطق املحافظة 

وذلك بسبب الفساد واالهمال املتعمد«.
وأض�اف أن »املحافظة تعاقدت مع رشكة 
)Xylem Water( بمبل�غ )6( ملي�ار من�ذ 
 )300( لتجهي�ز  اش�هر   )6( م�ن  اكث�ر 
غاط�س بمختلف األحج�ام وهذه الرشكة 
يب�دوا بانه�ا وهمي�ة وال يوج�د لديها اي 
ان  اىل  او عن�وان حقيق�ي«، الفت�ا  مق�ر 

»العق�ود الحكومي�ة امتنعت يف عقد رشاء 
الغاطس�ات من اضافة فق�رة ايفاد لجنة 
االرشاف لغ�رض معاين�ة الغاطس�ات يف 
بل�د املنش�أ والتأك�د منه وهذا يثر الش�ك 
ب�ان الغاطس�ات يف حال جهزت س�تكون 
من منش�أ رديئ«.وأوض�ح أن »محافظة 
البرصة رغم امليزاني�ة االنفجارية، اال انها 
قللت عقد مبلغ تجهيز االليات املخصصة 
ملديري�ة املج�اري من )20( ملي�ار اىل) 6( 
ملي�ار فق�ط بحج�ة ان الي�ات املحافظة 
تكفي وللعلم مديري�ة املجاري لديها عقد 
ايجار )12( آلية للمركز » .وأش�ار إىل أن« 
مناقص�ة تجهي�ز االليات رغ�م مصادقة 
مجلس املحافظة عليها منذ )6( اش�هر اال 
ان املحافظ�ة لم تحيله�ا للتعاقد«، مؤكداً 
ان« محاف�ظ الب�رصة رغم ازم�ة االمطار 
وغ�رق املحافظ�ة اال انه ل�م يتواجد فيها 

اليام واملحافظة تدار بالوكالة ».

ازمة التظاهرات تعرقل قطاعي االستثمار والخاص 
برلماني: اإلهمال والفساد المتعمد 

أغرق محافظة البصرة

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي / احمد محمد...
بعد صدور قرار املحكمة االتحادية حول تحديد الكتلة 
النيابية األكرب، يبدو أن الرصاع حول حسم تلك الكتلة 
الزال قائم�ا خصوصا يف ظل مماطلة واضحة من قبل 
رئيس الجمهورية الذي يأخذ دوره يف حماية الدستور 
العراقي وتكليف الكتلة األكرب بتس�مية رئيس الوزراء 
اال وهي »تحالف البناء« الذي تعد الكتلة األكرب بعد ان 
أعلنت كتلة سائرون انسحابها من مفاوضات تشكيل 

الحكومة. 
وي�رى مراقب�ون ومختصون يف الش�أن الس�يايس أن 
رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح يح�اول تس�ويف 
ملف رئاس�ة الوزراء م�ن خالل الق�اء الحجة مجددا 
عىل الربملان مس�تغال رفض س�ائرون ملرش�ح البناء، 
معتربين أن ذلك مخالفة دستورية الهدف منها سحب 

البساط من تحت البيت الشيعي.
م�ن جهت�ه اعترب املحلل الس�يايس عص�ام الفيي، أن 
»الكتل السياسية وبعد أن أصدرت املحكمة االتحادية 
بيانه�ا حول تحديد الكتل�ة النيابية األكرب بدأت تفرس 
كال حس�ب رغبتها«، معربا عن اس�تغرابه من »قيام 
رئي�س الجمهورية بمفاتح�ة رئيس مجل�س النواب 
بتحدي�د الكتل�ة األك�رب خصوص�ا وبع�د أن افصحت 

املحكمة االتحادية عن موقفها بهذا الخصوص«.
وق�ال الفي�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»العملية السياس�ية تعود اىل ذات االزمة مجددا وهي 
مس�الة تحدي�د الكتلة األك�رب«، مش�را اىل أن »املادة 
ال� 76 من الدس�تور العراق�ي تنص عىل تحديد الكتلة 

األكثر عددا وليس الكتلة األكرب«.
وش�دد أن »حل القضي�ة الحالية هو يج�ب ان يكون 
خاضع مل�ا تحتاجه املصلح�ة العام�ة وتتطلب فهما 
اليقاعات الش�ارع العراقي خالل ه�ذه الفرتة والعمل 
ع�ىل انهاء الح�راك الش�عبي القائم منذ ثالثة اش�هر 

بشكل مريض من خالل اإلتيان بشخصية مناسبة«.
واكد، ان »املس�تفيد من الرصاع الس�يايس القائم هم 
الفاس�دين ورساق امل�ال الع�ام يف مؤسس�ات الدولة 

لكون مايحصل هو اليهدد مناصبهم«.
من جهته اعترب املحلل الس�يايس حس�ني الكناني، أن 
»عودة مس�ار البحث ع�ن الكتلة النيابي�ة األكرب بعد 
صدور موق�ف املحكم�ة االتحادية ه�ي مغالطة من 
قب�ل رئيس الجمهورية برهم صال�ح ومحاولة لخلط 
األوراق به�دف ابعاد تحالف البناء من تس�مية رئيس 

الوزراء القادم«.
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صالح يعيد رمي كرة »الكتلة االكبر« صوب شباك »البرلمان« 

ح�ذرت كتل�ة الصادق�ون النيابي�ة، اليوم 
االح�د، من ج�ر الب�الد اىل فوىض ، بس�بب 
تمس�ك الكتل السياس�ية ببعض األس�ماء 

لتسمية رئيس الوزراء الجديد.
وق�ال عض�و الكتل�ة فاض�ل الفت�الوي يف 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح 
»الش�ارع واملرجعية مع اختيار ش�خصية 
بعيدة عن قبضة األحزاب السياس�ية قادرة 

عىل إدارة البالد«.
 مبين�ا ان »الش�ارع العراق�ي لي�س لدي�ه 
الرغب�ة بت�ويل ش�خصية متحزبة لرئاس�ة 

الوزراء من جديد«.
وأضاف أن »تويل شخصية مستقلة وكفؤة 
يقل�ل م�ن احتق�ان الجماه�ر املنتفض�ة 
وع�ودة الحي�اة إىل طبيعتها« مش�را اىل ان 
»تمسك الكتل واألحزاب السياسية بمرشح 
معني لرئاس�ة ال�وزراء يدف�ع باتجاه خلق 

فوىض جديدة يف البالد«.

كتلة سياسية تحذر من 
فوضى جديدة في البالد

املراقب العراقي/ متابعة...
بع�د تصوي�ت مجل�س النواب ع�ىل عزل 
الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب، واجه 
كٌل من الح�زب الديمقراطي والجمهوري 
املواق�ف  يف  تصادم�اً  و  كب�راً  مأزق�اً 
السياس�ية حي�ث يس�ارع الجمهوري�ني 

بتنفي�ذ إج�راءاٍت لتربئة ترام�ب برسعة، 
خط�وة  الديمقراطي�ون  يؤج�ل  بينم�ا 
الب�دء بمحاكم�ة مجل�س الش�يوخ، مع 
االعتب�ار  بع�ني  اس�رتاتيجياتهم  وض�ع 
قب�ل االنتخابات الرئاس�ية الع�ام املقبل.

فف�ي الس�ياق, قالت صحيفة واش�نطن 

ق�د  األمريك�ي  »الكونغ�رس  إن  بوس�ت 
أصيب بالش�لل يوم الخميس خالل اتخاذ 
قرار ع�زل الرئي�س ترامب، وذلك بس�بب 
تأجي�ل رئيس�ة مجل�س الن�واب نان�ي 
بيلويس العمل عىل بدء محاكمة يف مجلس 
الشيوخ«، حيث انتقدت السناتور لينديس 
جراه�ام الح�زب الديمقراط�ي قائلًة »إن 
عدم الس�ماح ملجلس الش�يوخ بالترصف 
وفقاً مل�واد اإلقالة املرفوعة يعت�رب ابتزازاً 
أجرت�ه  الس�تطالٍع  ».ووفق�اً  دس�تورياً 
وكالة رويرتز إن »42 % من املش�اركني يف 
االستطالع يوافقون عىل عزل ترامب بينما 
عارض 46 % منه�م عزله وحتى يف الوقت 
ال�ذي تم في�ه تمرير م�واد املس�اءلة ضد 
الرئي�س الس�ابق بيل كلينت�ون يف مجلس 
الن�واب، فق�د تعرض الح�زب الجمهوري 
ال�ذي قاد التحقي�ق يف اإلقالة إىل هزيمٍة يف 

االنتخابات التي تلت عزل كلينتون« .

تفاصيل اوسع صفحة 4
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المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا عض�و مجل�س الن�واب عيل 
البدي�ري، االح�د، اىل فت�ح تحقيق 
 بش�ان شبهات فس�اد وهدر باملال 
املناه�ج  طباع�ة  بعق�ود  الع�ام 
 الدراسية، مبينا انه ال يحق لوزيرة 
الرتبي�ة ابرام عقود م�ع الرشكات 
 ع�ى اعتب�ار ان الحكوم�ة الحالية 

حكومة ترصيف اعمال . 
وق�ال البدي�ري يف ترصي�ح تابعته 
»وزي�رة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
 الرتبي�ة الجدي�دة لي�س له�ا م�ن 
الخ�رة يف ادارة العملي�ة الرتبوي�ة 
يف  الع�راق، بالتايل فانه من الواجب 
االخذ بمالحظ�ات وكالئها واملدراء 
 العام�ن يف ال�وزارة الذي�ن امضوا 
فيها سنوات طويلة يف هذا  املجال«، 
مبين�ا ان »الوزيرة لي�س لها الحق 
يف ابرام عقود مع  الرشكات س�واء 

كانت محلية او اجنبية عى اعتبار 
حكوم�ة  الحكوم�ة  الحالي�ة  ان 
ترصي�ف اعمال م�ا يحت�م عليها 
تسيري امور الوزارة  للفرتة الحالية 
وبالشكل الذي اليؤثر عى التزامات 

الوزارة ازاء  االخرين«. 
»ارصار  ان  البدي�ري،  واض�اف 

الوزيرة عى طبع الكتب الدراس�ية 
بالرغ�م  املقب�ل  للع�ام   كخزي�ن 
م�ن تحفظ وكي�ل ال�وزارة ومدير 
الش�ؤون  االدارية عى ذلك وبمبلغ 
م�ن  الفائ�ض  دين�ار  ملي�ار   60
موازن�ة الع�ام  املاضي�ة الخ�اص 
بطباعة الكتب يثري الش�كوك حول 

وجود شبهات  فس�اد بشان ذلك«، 
الفت�ا اىل ان »الكت�ب الجديدة التي 
تم طباعته�ا  للعام الحايل والتي تم 
تسليمها للطالب يمكن استعمالها 
مل�دة ال تقل  عن ثالث س�نوات، وان 
الكالم حول طباعة كتب جديدة كل 

عام يعني  ذلك هدر باملال العام«. 

دعوات نيابية للتحقيق بشبهات فساد حول الـ60 مليار دينار 
 الخاصة بعقود طباعة الكتب

عبد المهدي ووزير الدفاع متهمان بالوقوف وراء عدم تفعيل 
مذكرة  القبض بحق جميل الشمري

نائب: بعض الكتل بدأت باستخدام جماهيرها لمنع تمرير 
المادتين  الخالفيتين في قانون االنتخابات

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، االح�د، من�ع قيادة 
املركب�ات املصفح�ة  واملدرع�ة، فيم�ا حذرت 
املخالفن من إجراءات قانونية بحجز  املركبة 

والغرامة املالية . 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، إن   «أحكام الفقرة ثانيا من املادة 
٤٧ من قانون املرور رقم ٨ لس�نة   ٢0١٩ من 
قانون املرور نصت ع�ى منع قيادة املركبات 

املصفحة  واملدرعة وال يجوز تداولها أو بيعها 
أو رشائها االبموافقة وزير  الداخلية«. 

وأَضاف، أن »املخالف س�يتعرض اىل املسائلة 
القانوني�ة بحج�ز  املركب�ة وف�رض الغرامة 
اس�تنادا ألح�كام الفق�رة ثاني�ا /م�ن املادة 
  ٢٥م�ن قانون املرور فض�ال عن إقامة دعوى 
قضائي�ة بحق صاحب  الورش�ة التي تمارس 
ه�ذا العم�ل دون موافقة اصولي�ة من وزارة 

 الداخلية«. 

الداخلية تمنع قيادة واسترياد المركبات 
المدرعة والمصفحة
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الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ األنبار... 
أعلن قائد عمليات االنبار للحش�د الش�عبي قاسم مصلح، 
الي�وم األح�د،  تأمن ع�ودة املزارع�ن غربي االنب�ار، مؤكدا 

تسخري آليات الحشد  لهم . 
وقال مصلح يف ترصيح إلذاعة »سومر اف ام« وتابعته »املراقب 
 العراق�ي« إن »ق�وات قي�ادة عملي�ات االنبار للحش�د ولواء ١3 
 الطف�وف، رافق�ت دفع�ة جديدة م�ن املزارع�ي االنب�ار لبداية 

غربي زراعة  املوسم الش�توي بمنطقة ثمانية كيلو 
املحافظة«. 

وأضاف«س�بقت ه�ذه الوجبة من 
الدفع�ات  م�ن  ع�دد  املزارع�ن 
والتي  ت�م ارجاعها ملزارعها بعد 
تأمينه�ا ورف�ع ع�دد كبري من 
العب�وات  الناس�فة الت�ي كانت 
مزروع�ة يف املرش�ات او الطرق 

املؤدية  للمزراع«. 

ت�رصيح اإذاعي
الحشد الشعيب يؤمن عودة 

المزارعين غريب االنبار

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مصدر امني رفيع، األحد، عن تواط�ؤ رئيس الوزراء 
املس�تقيل  عادل عب�د املهدي ووزي�ر الدفاع نجاح الش�مري 
بتطبيق أمر القبض  بحق الفريق الركن جميل الشمري 
املتسبب بقتل املتظاهرين يف  محافظة ذي قار، فيما 
بن أن الش�مري الزال مستمرا يف مهامه  بجامعة 
الدفاع للعلوم العس�كرية مس�تغال غياب القائد 
العام وتحول  الحكوم�ة لترصيف أعمال يومية .  
وق�ال املص�در يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
»جمي�ل  الش�مري  إن  العراق�ي« 
ألخ�ذ  الن�واب  ملجل�س  ح�ر 
إفادت�ه داخ�ل لجنة 
األم�ن النيابية  إال 
إن بعض أعضاء 
للجن�ة  ا

اعرتض�وا عى اخذ افادته بحجة ع�دم  وجود توجيه من قبل 
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة«، الفت�ا إىل إن   «أم�ر القبض 
والتحقي�ق يج�ب إن يواف�ق علي�ه القائ�د الع�ام للق�وات 

 املس�لحة و وزي�ر الدف�اع باعتبارهم�ا 
مرجعان عس�كريان للشمري  يأتمر 

باوامرهما«. 
وأض�اف إن »عب�د امله�دي و وزير 
الدف�اع نجاح الش�مري متواطئن 
 بإص�دار توجي�ه بتفعي�ل القبض 
عى جميل الش�مري املتسبب بقتل 

 املتظاهري�ن يف محافظ�ة ذي قار”، 
مس�تغال غياب القائد الع�ام وتحول 

 الحكومة لترصي�ف أعمال يومية 
إص�دار  إىل  قدرته�ا  وع�دم 

األوامر  العسكرية«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
التصحي�ح والتغي�ري  اته�م عض�و جبه�ة 
النيابي�ة عباس عويد، األحد،  بعض األحزاب 
والكت�ل السياس�ية باس�تخدام جمهوره�ا 
ملن�ع تمرير  قانون االنتخابات يف جلس�ة غد 

االثن�ن، مش�ريا إىل أن البعض يحاول 
 إفش�ال تمري�ر نس�بة أع�ى 

األصوات والدوائر املتعددة . 

وق�ال عوي�د يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »الغالبي�ة  العظمى مع تمرير 
قان�ون انتخاب�ات يلب�ي طم�وح الش�عب 
العراق�ي بعي�دا  عن امزجة اله�واء ورغبات 

الكتل السياسية«. 
وأض�اف أن »البع�ض 
من  الضغط  يحاول 

خ�الل اس�تخدام قواع�ده  الش�عبية ملن�ع 
تمري�ر امل�ادة ١٥ و١6 والتي تخ�ص فقرة 
الدوائر  املتعددة ونسبة حصول املرشح أعى 

األصوات يف االنتخابات«. 
ولفت عوي�د إىل أن »القانون اذا ما أقر فإنه 
س�يحد من س�لطة  األحزاب وفس�ح املجال 
أمام املرشحن املستقلن الصعود إىل  مجلس 

النواب«. 

المراقب العراقي/ ديالى... 
قتلت قوة من الحش�د الش�عبي والقوات االمنية، ٨ عنارص 

من داعش  يف اطراف خانقن يف دياىل . 
وقال اعالم الحش�د يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، ان   «ق�وة من اللواء ٢3 يف الحش�د الش�عبي والجيش 
ومكافحة االرهاب  قتلت ٨ عنارص من داعش بعملية امنية 

يف قريتي شريك واملقالع  يف اطراف خانقن بدياىل«. 
واضاف، ان »العملية انطلقت بناء عى معلومات استخبارية 
دقيق�ة  عن وجود االرهابين وتمت العملية بإس�ناد طريان 

الجيش«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
أعلن�ت مديرية مكافح�ة إجرام بغ�داد، األحد، عن 
تحرير طفل مختطف  وإلقاء القبض عى خاطفيه 

يف العاصم�ة بغداد .  وقال�ت املديرية يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 

انه   «ح�ر اىل مديرية مكافحة 
اج�رام بغ�داد/ مكت�ب البياع 
مدعي�اً   ) ر  ف  ر   ( املدع�و 
بتعرض ولده اىل حادث خطف 
عى الفور«.  وأضافت أنه »تم 
تش�كيل فريق عم�ل مختص 

مكتب�ي  البي�اع  م�ن  مش�رتك 

واملنص�ور مدربن عى تحري�ر املختطفن حيث تم 
التوج�ه  اىل م�كان الح�ادث وبعد جم�ع املعلومات 
والتحري ومتابعة اف�راد  العصابة تم القاء القبض 
عليهم وتحرير الطفل املختطف وتس�ليمه  اىل ذويه 
تم التحقيق مع املتهمن واعرتفوا رصاحة 
ع�ن قيامه�م  بجريمة الخط�ف وعدة 
جرائم أخرى«.  وأش�ات املديرية، إىل 
ان »األوراق التحقيقية عرضت عى 
القايض  املختص فق�رر توقيفهم 
وف�ق اح�كام امل�ادة )٤٢١ ق.ع( 
واتخذت كافة  االجراءات القانونية 

بحقهم بصدد القضية«. 

مقتل 8 عناصر من داعش يف 
أطراف خانقين

اجرام بغداد تحرر طفال مختطفا وتقبض عىل خاطفيه

الغموض يمكنه من لعب دوره بحرية

برهم صالح يستمر بمماطالته المخالفة للدستور إلبعاد 
تحالف »البناء« عن تشكيل الحكومة   

المراقب العراقي/ احمد محمد...
بعد ص�دور قرار املحكمة االتحادية حول 
تحدي�د الكتل�ة النيابي�ة األك�ر،  يبدو أن 
الرصاع حول حسم تلك الكتلة الزال قائما 
خصوصا يف ظل  مماطلة واضحة من قبل 
رئي�س الجمهوري�ة الذي يأخ�ذ دوره يف 
 حماية الدس�تور العراقي وتكليف الكتلة 
األكر بتس�مية رئي�س ال�وزراء  اال وهي 
»تحال�ف البن�اء« الذي تع�د الكتلة األكر 
بعد ان أعلنت كتلة  س�ائرون انس�حابها 

من مفاوضات تشكيل الحكومة.  
وي�رى مراقب�ون ومختص�ون يف الش�أن 
الس�يايس أن رئي�س  الجمهوري�ة بره�م 
صال�ح يح�اول تس�ويف مل�ف رئاس�ة 
الوزراء من  خالل القاء الحجة مجددا عى 
الرملان مس�تغال رفض س�ائرون  ملرشح 
البناء، معترين أن ذلك مخالفة دستورية 
الهدف منها س�حب  البس�اط م�ن تحت 

البيت الشيعي. 
م�ن جهته اعتر املحلل الس�يايس عصام 
الفي�يل، أن »الكت�ل السياس�ية  وبع�د أن 
أص�درت املحكمة االتحادي�ة بيانها حول 
تحديد الكتلة النيابي�ة  األكر بدأت تفرس 
كال حسب رغبتها«، معربا عن استغرابه 
من   «قي�ام رئيس الجمهوري�ة بمفاتحة 
رئيس مجلس النواب بتحديد الكتلة  األكر 
خصوص�ا وبع�د أن افصح�ت املحكم�ة 

االتحادية عن موقفها بهذا  الخصوص«. 
وق�ال الفي�يل، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »العملي�ة  السياس�ية تعود 
اىل ذات االزمة مجددا وهي مسالة تحديد 
الكتلة  األكر«، مشريا اىل أن »املادة ال� ٧6 
من الدس�تور العراقي تن�ص  عى تحديد 

الكتلة األكثر عددا وليس الكتلة األكر«. 
وش�دد أن »حل القضية الحالية هو يجب 

ان يك�ون خاض�ع مل�ا تحتاجه 
 املصلحة العام�ة وتتطلب فهما 
اليقاعات الشارع العراقي خالل 
ه�ذه  الف�رتة والعمل ع�ى انهاء 
الحراك الشعبي القائم منذ ثالثة 
اش�هر  بش�كل مريض من خالل 

اإلتيان بشخصية مناسبة«. 
واك�د، ان »املس�تفيد من الرصاع 
الس�يايس القائم هم الفاس�دين 
 ورساق امل�ال العام يف مؤسس�ات 
الدولة لكون مايحصل هو اليهدد 

 مناصبهم«. 
من جهته اعتر املحلل الس�يايس 
حس�ن الكناني، أن »عودة مسار 
 البح�ث عن الكتل�ة النيابية األكر 
املحكم�ة  موق�ف  ص�دور  بع�د 
االتحادي�ة  ه�ي مغالط�ة من قبل 
رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح 
ومحاول�ة لخل�ط  األوراق به�دف 
ابع�اد تحال�ف البناء من تس�مية 

رئيس الوزراء  القادم«. 
ل��  ترصي�ح  يف  الكنان�ي،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »م�ا يقوم 
ب�ه  صالح ه�و محاولة لتس�ويف 
ملف رئاسة الوزراء من خالل القاء 
 الحجة داخل قبة الرملان مس�تغال 

رفض سائرون ملرشح البناء«. 
وأك�د أن »كل ذل�ك ه�ي مخالف�ات 
دس�تورية وي�راد بها تمدي�د وقت 

 االزمة لطرح ش�خصية بعيدة عن ارادات 
الشارع العراقي وفتح  الطريق امام الكتل 
التي تريد االنفراد بالسلطة بهدف سحب 

البساط  من تحت البيت الشيعي«.  
وكان�ت املحكم�ة االتحادية ق�د اصدرت 
قراره�ا بش�أن طلب رئي�س  الجمهورية 

برهم صالح 
حول الكتلة األكر، مشرية اىل أن توصلت 
 بع�د املداول�ة والتدقيق وبع�د الرجوع اىل 
اوليات تفس�ريها لحكم امل�ادة   )٧6( من 
دس�تور جمهوري�ة العراق لس�نة ٢00٥ 
وذل�ك بموج�ب  قراره�ا الص�ادر بتأريخ 
اتحادي�ة/   /٢٥( بالع�دد   ٢0١0/3/٢٥
٢0١0(  وال�ذي اكدت�ه بموج�ب قراره�ا 

بتأري�خ  الص�ادر 
ق/  ت.  بالع�دد   )٤٥/   ٢0١٤/٨/١١
٢0١٤( ومضمونهم�ا، ان تعبري ) الكتلة 
النيابي�ة االكثر  ع�دداً ( ال�واردة يف املادة 
)٧6( من الدس�تور تعني اما الكتلة التي 
 تكون�ت بعد االنتخاب�ات من خالل قائمة 
انتخابي�ة واحدة، او الكتل�ة التي  تكونت 
بعد االنتخابات م�ن قائمتن او اكثر من 

القوائم االنتخابية  ودخلت مجلس النواب 
واصبح�ت مقاعدها بعد دخولها املجلس 
الدس�تورية  اليم�ن  اعضاؤه�ا   وحل�ف 
يف الجلس�ة االوىل االكث�ر عدداً  م�ن بقية 
الكتل, فيتوىل رئي�س الجمهورية تكليف 
مرشحها بتش�كيل  مجلس الوزراء طبقاً 
ألحكام املادة )٧6( من الدس�تور وخالل 

املدة  املحددة فيها. 

المراقب العراقي/ بغداد...
ح�دد مجلس القض�اء االعى يوم غ�د االثن�ن، موعداإلختيار 

أعضاء  مفوضية االنتخابات . 
وذكر بي�ان ملجلس القضاء، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه  الي�وم االحد انه »س�يتم اختيار اعض�اء املفوضية العليا 

املستقلة  لالنتخابات يوم غد االثنن«. 
واض�اف ان »اج�راء القرعة س�يتم م�ن قبل القض�اة يف مقر 

مجلس  القضاء االعى«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة الرتبية، األحد، املبارشة بجرد أس�ماء املحارضين 

 لتحويلهم عى مالك الوزارة بصفة عقود . 
وق�ال املتحدث باس�م وزارة الرتبية حيدر ف�اروق، يف ترصيح 
تابعت�ه   «املراقب العراقي« إن »ال�وزارة طلبت من املحافظات 
املرتبط�ة بها  وهي األنب�ار وصالح الدين واملوص�ل وكركوك، 
أسماء املحارضين  لتحويلهم اىل صفة عقد عى مالك الوزارة«. 
وأضاف فاروق، أن »مح�ارضي املحافظات املتبقية تابعة اىل 
 مجالس املحافظ�ات، لذلك فإن املجالس عين�ت لجاناً فرعية 

لجرد  أسماء املحارضين ورفعها إىل الوزارة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعتر عضو ائتالف النرص احمد الحمداني، االحد، زيارة رئيس 
 الرمل�ان اىل أربيل هي محاولة للحفاظ عى منصبه بعد موجة 

 االحتجاجات الناقمة عى الطبقة السياسية . 
وق�ال الحمدان�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»زيارة  رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس اىل أربيل واضحة 
املعالم، بدليل  ان السنة والكرد قاطعوا جلسة الرملان الخاصة 

بفقرات قانون  االنتخابات وكرسوا النصاب القانوني«. 
وأضاف، أن »محمد الحلبويس ذهب الربيل ليحاول التشبث يف 
منصب  رئاس�ة الرملان إلنه ضمن االسماء التي من املفرتض 
ان ال تبق�ى  يف مناصبه�ا إضافة اىل رئي�س الجمهورية برهم 

صالح«. 

غدا.. القضاء يختار أعضاء 
مفوضية االنتخابات

النصر: زيارة الحلبوسي الى اربيل 
محاولة للحفاظ على منصبه

التربية تبدأ بجرد أسماء المحاضرين 
لتحويلهم إلى عقود على  مالكها
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كش�ف وزير املوارد املائية جمال العاديل، االحد، عن نجاح 
م�اكات ال�وزارة بتطبيق تجربة ه�ي االوىل من نوعها يف 

العراق بتغذية نهر دجلة من املياه الفائضة من الفرات.
وق�ال العاديل يف مؤتم�ر  ان “الوزارة نجح�ت الول مرة يف 
تغذي�ة نه�ر دجلة من نه�ر الف�رات بح�دود 200م3/ثا 

ووصول مياه الفرات اىل مدن الوسط وجنوب العراق”.
وعزا العاديل ذلك إىل “توفر خزين مائي كبري يف خزان س�د 

حديثة وبحرية الحبانية”.
وكان وزير املوارد املائية جمال العاديل أعلن يف وقت سابق 
، ع�ن نجاح الخط�ة الزراعية ملحاصيل الش�لب والحنطة 

والشعري بنسبة %100.

ألول مرة.. العراق ينجح بتغذية
 نهر دجلة من الفرات

أعل�ن وزير املوارد املائية جمال العاديل، االحد، عن نجاح 
الخط�ة الزراعية ملحاصيل الش�لب والحنطة والش�عري 

بنسبة %100.
وق�ال العاديل ، إنه “نتيجة للخزين االس�راتيجي الكبري 
املتحق�ق يف الع�ام امل�ايض اس�تطاعت ال�وزارة إنجاح 
الخط�ة الزراعي�ة وبنس�بة 100% للمحاصي�ل الحنطة 

والشعري والشلب”.
واوض�ح العاديل ان “املس�احات املروي�ة وصلت اىل 6.1 
مليون دونم عدا املس�احات الديمية والتي وصلت اىل 10 
مايني دون�م عىل العكس من الع�ام املايض حيث كانت 
500 ال�ف دونم وان نس�ب االغمار يف االه�وار قد بلغت 

.%100

الموارد المائية تعلن نجاح الخطة 
االقت�صاديالزراعية لثالثة محاصيل بنسبة 100 %

الشركات األجنبية تعزف عن االستثمار في العراق والقطاع الخاص يتضرر بفعل ازمة التظاهرات
اضطراب األوضاع امنية أدت الى خسائر كبيرة ...

وادت االحتجاج�ات اىل قطع الط�رق املؤدية 
اىل الحق�ول النفطي�ة الت�ي تعم�ل بش�كل 
كام�ل وت�دار م�ن قب�ل ال�ركات األجنبية 
االستثمارية، مما اعطى انطباعا بأن األجواء 
يف العراق طاردة لألس�تثمار، االمر لم يتوقف 
عن�د قط�اع النفط بل ش�مل قط�اع الطاقة 
الكهربائي�ة الت�ي ش�هدت نف�ورا م�ن قبل 
ال�ركات األجنبية يف الوقت الذي يعد العراق 

بحاجة ماسة لخدمات تلك الركات.
اما األس�واق الكبرية مثل الش�ورجة وسوق 
ش�ارع النهر فقد ش�هدت ش�لل تام بس�بب 
انقط�اع الط�رق وتعم�د بع�ض الجماع�ات 
املدسوس�ة بحرق املحال واملخ�ازن التجارية 
الت�ي تع�ود للقط�اع الخ�اص ، مم�ا أدى اىل 
تكبه خس�ائر كب�رية , بينم�ا الدولة ترفض 
تعوي�ض ه�ذه الرائح مما زاد م�ن معاناة 
التجار العراقيني الذي بدأوا بأقراض األموال 
م�ن اج�ل رشاء بضائ�ع جدي�دة لتعوي�ض 

خسائرهم.
املس�تثمرون األخ�رون يقلقه�م م�ن ب�طء 
محادثات تش�كيل الحكوم�ة الجديدة عقب 
استقالة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي تحت 
ضغط االحتجاجات. ومن املتوقع أن تس�مي 
الكتل السياسية مرشحاً توافقياً جديداً خال 
هذا االس�بوع لتويل منصب رئاس�ة الوزراء، 
والفراغ الدس�توري ام�ر يقلق املس�تثمرين 
األجانب الذين بدأوا بتقليص أعمالهم تمهيدا 

لهروبهم من السوق العراقية.
مختصون اكدوا االحتجاج�ات كلفت العراق 
مبلغ 6 مليارات دوالر يف غضون ش�هر واحد، 
وهو رقم اقل من الكلفة الحقيقية للخسائر 
, كم�ا ان التظاه�رات الت�ي دخلت ش�هرها 
الثال�ث فاق�م م�ن الخس�ائر والت�ي قدرها 
البع�ض ب�20 ملي�ار دوالر للقط�اع الخاص 

الحصة األكرب منها.
يق�ول الخب�ري االقتص�ادي صال�ح الهمايش 

يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراق�ي(: الوضع 
االقتص�ادي يف الع�راق ق�د أصابه ن�وع من 
الش�لل بس�بب االحتجاجات الش�عبية التي 
القط�اع  الثال�ث وت�رر  دخل�ت ش�هرها 

الخ�اص بش�كل كبري نتيج�ة الحرائ�ق التي 
اصابت محال ومخازن يف منطقة الش�ورجة 
والحافظ قايض وسوق شارع النهر , كما ان 
االحتجاجات شلت سوق الشورجة واألسواق 

الصغ�رية بجانب�ه , مما فاقم من الخس�ائر 
وبدون وج�ود تعويضات من قب�ل الحكومة 

العراقية .
وتاب�ع الهم�ايش : االحتجاج�ات الش�عبية 

اثرت بش�كل كبري عىل االستثمارات األجنبية 
يف اعم�ار قط�اع الطاق�ة والنف�ط ، وقد تم 
تأش�ري ترحيل الكثري من الركات ملوظفيها 
وع�زوف بعض الركات الت�ي وقعت عقود 

م�ع وزارات عراقي�ة العم�ار البن�ى التحتية 
وتطوير قطاع الخدمات .وبني : ان املس�تثمر 
أألجنب�ي لدي�ه عوائ�ق كث�رية تمنع�ه م�ن 
املجازفة ودخول العراق، منها أس�باب تتعلق 
بالوضع أألمني املزري وأس�باب أخرى تتعلق 
بالبريوقراطي�ة والروت�ني املم�ل ومنه�ا م�ا 
يتصل أيضاً بالفساد أإلداري وحتى تجاوزات 
أألح�زاب السياس�ية إضاف�ة إىل ع�دم وجود 
تط�ور ملحوظ يف البن�ى التحتي�ة املرصفية 
التي يمكن أن ُتس�هل معامات�ه املالية أثناء 
تواجده عىل األرض التي ُيقام عليها مروع 

أالستثمار.
من جهته يقول املختص بالشأن االقتصادي 
س�الم الس�اعدي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراقي(: »إن قط�ع الصادرات النفطية يعد 
بمثابة قطع األوكس�جني عن كائن حي، فا 
يج�ب أن يك�ون هناك قطع للنف�ط، حتى يف 
أقىس الظروف، سواء من قبل املتظاهرين أو 
الس�لطات الرس�مية، ألنه لو تم قطع النفط 
ملدة ال تزيد عىل شهر، فإن ذلك وكأنما عملية 
قت�ل لاقتصاد العراقي ومعظ�م الدخل الذي 
يحص�ل علي�ه املواطن�ون العراقي�ون يأت�ي 
م�ن خ�ال كتل�ة الروات�ب، وعملي�ة إيقاف 
تصدي�ر النف�ط يعن�ي س�قوط للدول�ة بكل 
مكوناته�ا ولي�س فقط الحكوم�ة العراقية، 
وتحل الف�وىض العارم�ة يف الحياتني العامة 

والسياسية.
اىل ذلك كش�فت مصادر، عن بدء املستثمرين 
األجان�ب باالنس�حاب م�ن الع�راق بس�بب 
تداعيات التظاهرات التي تشهدها الباد وما 

رافقها من اعمال عنف وتخريب..

،،
،،
م���ع دخ���ول التظاه���رات ف���ي العراق، ش���هرها 
الثال���ث والتي تخللتها أوضاع امنية مضطربة ورافقها 
انقطاعات االنترنت وقطع الطرقات كل ذلك ش���ّكل تهديدًا 
لالقتص���اد العراقي، واصابت هذه االضطرابات على نحو خاص 
اش���د القطاعات اهمية وهو االستثمار، حيث أسهمت األجواء 

الحالية بمنع خلق بيئة اس���تثمارية جاذبة لرؤوس األموال 
األجنبية.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

حذر مرصف الرافدين، األحد، موظفي دوائر الدولة 
واملتقاعدي�ن م�ن التعام�ل م�ع بع�ض ال�ركات 
والجمعي�ات االس�تهاكية وبعض مناف�ذ البطاقة 
الذكي�ة الذين يدعون تعامله�م مع املرصف لغرض 

منح السلف لهم .

وق�ال املكتب االعامي للمرصف يف بيان ، إن “هناك 
بعض الركات والجمعيات االس�تهاكية ومكاتب 
منافذ البطاقة الذكية املنترة يف بغداد واملحافظات 
يحاول�ون إقناع املوظفني واملتقاعدين ويس�تغلون 
اس�م املرصف عرب ادعاءهم بمنحهم س�لف فورية 

بالتع�اون والتنس�يق م�ع امل�رصف لق�اء مبال�غ 
خيالية”.

وأض�اف البي�ان، ان “ه�ؤالء يس�تخدمون مواق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي كمنص�ة لتحقي�ق غاياتهم 
الشخصية والرويج للس�لف بهدف محاولة كسب 

املوظف أو املتقاعد واس�تدراجه وص�وال اىل اقناعه 
بمنح الس�لفة واباغه بان منحها يتم بالتعاون مع 

املرصف”.
ودع�ا امل�رصف املوظف�ني واملتقاعدي�ن إىل “ع�دم 
تصديق هؤالء الذين يمارس�ون االف�راء والكذب”، 

مش�ريا اىل أن “الجه�ة الوحي�دة والقانوني�ة الت�ي 
تمنح الس�لف هي فروع املرصف ح�رصا وبإمكان 
املوظف�ني واملتقاعدي�ن التقدي�م ع�ىل تلك الس�لف 
من قب���ل ف�روع املص����رف املنت�رة يف بغداد 

واملحافظات”.

الرافدين يحذر من جهات تستغل اسم المصرف لمنح السلف للموظفين والمتقاعدين

خالل 2019.. العراق ينتج خمسة ماليين طن من اإلسمنت بإيرادات تجاوزت ال�160 مليار

التجارة تكسب دعوى قضائية رفعتها مؤسسة سورية بقضية عقود لمذكرة التفاهم

 أعلن�ت الرك�ة العامة للس�منت العراقية 
إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن، 
االح�د، عن تحقي�ق إي�رادات تج�اوزت ال� 
)160( مليار دينار بكميات إنتاج فاقت ال� 

)5( مايني طن خال هذا العام.
وق�ال مدي�ر عام الركة حس�ني محس�ن 
الخفاج�ي يف بيان ، إن “هذه التحققات تعد 
طف�رة إنتاجية وتس�ويقية إذا م�ا قورنت 
بالع�ام امل�ايض نتيج�ة الخطط املدروس�ة 

وصيان�ة  تأهي�ل  يف  للرك�ة  واملمنهج�ة 
معامله�ا وإعادة أكث�ر من ثلث�ي معاملها 
املدم�رة يف املحافظ�ات املح�ررة اىل الخدمة 

بجهود وإمكانيات ذاتية”.
يف  نس�ب  “أع�ىل  أن  الخفاج�ي،  وأض�اف 
التحقق�ات كان�ت ملعم�ل س�منت الحدباء 
حيث بلغت )2194%( بعد أن كان املعمل قيد 
التأهي�ل يف العام املايض وأنتج )1595( طن 
وتصاع�د إنتاجه خال ه�ذا العام ليصل اىل 

)36594( طن يليه معمل س�منت الرافدين 
بنس�بة ) 196%( ومعم�ل س�منت النج�ف 

بنسبة ) 80% ( مقارنة بالعام املايض”.
ولف�ت املدير العام اىل أن “أس�عار السمنت 
الع�ادي واملق�اوم يف معام�ل الركة تعترب 
تنافسية حيث ال يتجاوز سعر الطن الواحد 
أكث�ر من )70( ألف دين�ار مطروح يف كافة 
معامله�ا املوزعة يف جميع أنح�اء العراق”، 
مش�رياً اىل أن “الرك�ة تنتج أيضاً س�منت 

غري نمطي واملتمثل بالسمنت الخاص بآبار 
النفط والس�منت الخاص بتحشية السدود 
يف معميل بابل والحدباء وقد جهزت الركة 
ه�ذه النوعيات م�ن الس�منت اىل الركات 
النفطية والركة االيطالية املكلفة بصيانة 
أس�س س�د املوص�ل وقد ن�ال املنت�ج رضا 
ه�ذه الركات بع�د الفحوص�ات املختربية 
مقارن�ة  مناس�بة  وبأس�عار  وامليداني�ة 

باملستورد”.

وزارة  يف  القانوني�ة  الدائ�رة  أعلن�ت 
التج�ارة، األح�د، ع�ن كس�ب دعوى 
أقامه�ا الجانب الس�وري ض�د وزير 

التجارة ومدير رشكة السيارات.
وقال�ت مدير ع�ام الدائ�رة القانونية 
بال�وزارة زه�رة ش�يبان الكيان�ي يف 
بيان ، إن دائرتها “تمكنت بالتنس�يق 

م�ع الدائرة القانونية يف وزارتي العدل 
والخارجية من انجاز الدعوى املقامة 
بحق وزير التجارة ومدير عام الركة 
العام�ة لتج�ارة الس�يارات واملكائ�ن 
اضاف�ًة لوظيفتهما املقام�ة من قبل 
مؤسس�ة البن�اء والتجارة الس�ورية 
حي�ث كان�ت املتابع�ة والتواصل بكل 

الدع�وى  كس�ب  يف  وامان�ة  ح�رص 
قيمته�ا  البالغ�ة  الع�راق  لصال�ح 
املنظ�ورة من  )200.000000( دوالر 
قبل محكمة البداي�ة املدنية التجارية 

االوىل يف دمشق”.
وبين�ت الكيان�ي ، أن “الدعوى حول 
عق�ود تم ابرامها يف ظ�ل نفاذ مذكرة 

مقاب�ل  بالنف�ط  الخاص�ة  التفاه�م 
الغ�ذاء والدواء عن قيمة س�بع عقود 
تضمنت تجهيز وس�ائط نقل متعددة 
االس�تعماالت لنق�ل االغذي�ة للف�رة 
م�ن 2001 ولغاي�ة 2003 يف مرحلتها 
االبتدائية رغ�م املعوقات التي واجهت 

إنجازها”.

أعلن مس�ؤول ب�ادارة املوان�ئ واملاح�ة البحرية يف 
محافظة سيستان وبلوشس�تان جنوب رشق ايران 
حس�ني ش�هدادي، االحد، عن رسو س�فينة تجارية 
يف ميناء جابهار املط�ل عىل بحرعمان، هي االضخم 

حجما يف تاريخ هذا امليناء الواعد.
وق�ال ش�هدادي، إن “الس�فنية تحمل ش�حنة مواد 
اولي�ة لركة “ذوب آهن” اصفه�ان لصهر الحديد، 
وقد رست يف رصيف ميناء “شهيد بهشتي” املتفرع 

من جابهار”.
وبنينّ ش�هدادي مساعد ش�ؤون املوانئ واالقتصادية 
ب�االدارة ، أن “حمول�ة الس�فينة تبل�غ 74 الف طن 
بغاط�س 15 مرا، حي�ث بدأت عملي�ات تفريغها”، 
مبينا أن�ه “وعىل ضوء االمكانيات املتطورة يف امليناء 
فأن�ه من املتوقع تفريغ 10 االف طن يوميا من هذه 

الشحنة”.
يذك�ر أن ميناء جابهار يعترب حلقة الوصل التجارية 
بني الهند وافغانس�تان بالوقت الراهن ولدول آس�يا 

الوسطى مستقبا.

ميناء”جابهار” اإليراني يستقبل أضخم 
سفينة تجارية في تأريخه

أك�د عضو مجل�س األعم�ال الوطني غدي�ر العطار، 
أهمي�ة لج�وء الحكومة املقبلة ع�ىل تطوير الصناعة 

العراقية للسيارات.
وق�ال العطار يف بيان إن »صناعة الس�يارات تش�مل 
التصميم والتصنيع والتسويق للمركبات«، مشريًا إىل 
أن »صناعة الس�يارات وتجميعها ُتعترب من مقومات 

االقتصاد العراقي يف الوقت الحارض«.
وأض�اف العط�ار ان »صناع�ة الس�يارات وتجميعها 
تواج�ه الكثري م�ن العقب�ات والتحدي�ات حالًيا التي 
جعل�ت منها تحدي�اً كبرياً ملس�تثمري رؤوس األموال 
العراقيني«، داعًيا إىل »تذليل العقبات والتحديات التي 

تواجه صناعة الس�يارات يف العراق ».
 وأشار العطار إىل »بعض النقاط الرئيسية التي يجب 
العمل بها من أجل تنشيط صناعة وتجميع السيارات 
يف الع�راق منه�ا : زي�ادة التموي�ل له�ذه الصناع�ة 

ليتناسب مع احتياجاتها.

خبير اقتصادي يدعو الحكومة 
المقبلة إلى تطوير الصناعة 

العراقية للسيارات

مناطق شرقيَّ الرمادي تحقق االكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
ق�ام قض�اء الحباني�ة  أعل�ن قائمَّ
بمحافظة االنبار عيل داود الدليمي 
، االحد، عن تحقيق مناطق رشقي 
مدينة الرمادي االكتفاء الذاتي من 
املحاصيل الزراعي�ة املتنوعة دون 

الحاجة اىل استريادها.
“مزارع�ي  إن  الدليم�ي،  وق�ال 
والخالدي�ة  الحباني�ة  مناط�ق 
ومناط�ق اخ�رى رشق�ي مدين�ة 
الرم�ادي، حققوا نس�بة 60% من 
حاجة هذه املناطق من املحاصيل 
الزراعية املختلفة للمرة االوىل منذ 

اكثر من ثاثة أعوام”.
واضاف ان” تحقيق هذه النس�بة 

الكب�رية يع�ود اىل ع�ودة معظ�م 
س�كناهم  مناط�ق  اىل  املزارع�ني 

املح�ررة ومزاول�ة اعماله�م م�ن 
جدي�د بالتزام�ن مع قي�ام وزارة 

الزراعة بتزويدهم بمختلفة البذور 
واالس�مدة واملبيدات ذات املنايشء 
العاملي�ة ، مبين�ا ان” تحقيق هذه 
النس�بة يع�ود ايضا اىل اس�تقرار 
واس�تصاح  االمني�ة  االوض�اع 
معظم االرايض الزراعية املتررة 

جراء العمليات اإلرهابية”.
“الواق�ع  أن  الدليم�ي  وأوض�ح 
الزراعي يف مناطق رشقي الرمادي 
زراع�ة  يف  نوعي�ة  قف�زة  س�جل 
االرايض املخصص�ة للزراع�ة مما 
ساهم يف س�د حاجة هذه املناطق 
الحاجة  الزراعية دون  للمحاصيل 
اىل استريادها من الدول املجاورة”.

الصناعة تعتزم إنشاء مصنع متكامل إلنتاج األسالك ومكائن اللحام
العامة للصناعات  كشف�ت الركة 
الهيدروليكية إح�دى رشكات وزارة 
ع�ن  األح�د،  واملع�ادن،  الصناع�ة 
عزمها إنشاء مصنع متكامل إلنتاج 

األساك ومكائن اللحام.
وأفص��ح مدير ع�ام الركة عماد 
كري�م محم�د يف بيان ع�ن “توقيع 
عق�د مش�اركة م�ع رشكة أن�ربادا 
الركي�ة إلنش�اء مصن�ع متكام�ل 
إلنت�اج أس�اك ومكائ�ن اللح�ام”، 
مش�رياً اىل ان “الش�هرين القادمني 
سيش�هدان وصول معدات ومكائن 
الخ�ط االنتاج�ي بطاق�ة )12( الف 
طن/ سنويا لتغطية جزء من حاجة 

محم�د،  املحيل”.وأض�اف  الس�وق 
أن�ه “باالمكان مضاعف�ة الطاقات 

الس�وق  لتلبي�ة حاج�ة  االنتاجي�ة 
املحلية وتش�غيل االي�دي العاملة يف 

الركة وتوفري فرص عمل”.
وأك��د ان “الرك�ة س�تعمل خال 
الس�نة االوىل م�ن عق�د املش�اركة 
عىل نصب الخ�ط االنتاجي وتدريب 
الك�وادر والب�دء بمراح�ل االنتاج يف 
الس�نة الثانية والتش�غيل التجريبي 
وإنت�اج الدفع�ة الصفري�ة وتجهيز 
ال�ركات النفطي�ة باعتباره�ا من 
أكثر الركات املس�تهلكة الس�اك 
النح�اس وباملواصفات املطلوبة من 
قبله�ا”، معت�رباً املصن�ع مروع�ا 
واعدا سيس�هم يف الحد من استرياد 
أس�اك ومكائ�ن اللح�ام وإنتاجها 

محلياً”.
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المراقب العراقي/ متابعة...

كشف الرئيس اإليراني حسن روحاني فور عودته 
لب�اده من  الياب�ان، أن طوكي�و تقدمت بمقرتح 
جدي�د ح�ول كيفي�ة تج�اوز نظ�ام  العقوب�ات 
األمريكي ض�د طهران .  وأكد روحان�ي أن »باده 
تج�ري مش�اورات مع أط�راف دولي�ة وبصورة 
 أنش�ط م�ع اليابان وال�دول األوروبي�ة، من أجل 
»ك�ر الحظر  األمريكي” يف إش�ارة إىل العقوبات 

الت�ي أعادت واش�نطن فرضها  ع�ى طهران مع 
انسحابها األحادي من االتفاق النووي«  . 

وأض�اف »يف م�ا يتعل�ق بالحظ�ر كان لليابانيني 
مق�رتح جديد ولن�ا  أيضا، حيث تقرر أن تس�تمر 
املش�اورات حول املوضوع«، دون أن  يكشف عن 

مضمون هذين املقرتحني«  . 
»العقوب�ات  أن  اإليران�ي ع�ى  الرئي�س  وش�دد 
األمريكية تمثل انتهاكا  للقانون الدويل ولن تؤتي 

أكلها، وتابع: “االتف�اق النووي يصب يف  مصالح 
جميع الش�عوب والحكومات وبالتايل ال حل لهذه 
القضية إال  برتاجع واشنطن عن الطريق الخاطئ 

الذي اختارته«. 
وأضاف »نعتقد أن كر الحظر وإحباط مؤامرة 
واش�نطن يع�د عم�ا  وطني�ا وثوري�ا رضوريا، 
وواجبن�ا علين�ا… جمي�ع ال�دول ض�د الحظ�ر 

 األمريكي ما عدا دولة أو دولتني فقط«. 

الرئيس اإليراني: اليابان قدمت مقترحا جديدا لكسر الحظر األمريكي دولي دوليعربي  عربي 
الكشف عن رسائل حول قضية مساعدات أوكرانيا

تقرير: صدام بين الديمقراطيين والجمهوريين 
بسبب خطوات عزل  ترامب

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذرت صحيفة »الغارديان« الربيطانية من أن قانون الجنس�ية الذي 
 أق�ره الربمل�ان الهندي األس�بوع امل�ايض، ويوصف بأن�ه عنرصي ضد 
 املس�لمني، يضع س�معة الهند ورئي�س وزرائها نارين�درا مودي كأمة 

 ديمقراطية، عى املحك . 
وقالت الصحيفة، إن »قانون الجنس�ية الهندية الجديد خطري ومهني، 
 ألنه يضفي الطابع املؤس�ي ويشجع عى التمييز ضد املسلمني  البالغ 
عددهم 200 مليون شخص، ويقوض بوضوح التزام الهند  الدستوري 

بعد االستقال بدولة علمانية«  . 
وأضاف�ت، »لق�د تجاوز رئيس ال�وزراء مودي هذه املرة بش�كل كبري، 
 وظه�رت طباعه العنرصية، وق�د أعيد انتخابه يف أي�ار املايض،  عندما 
حص�ل ح�زب بهاراتيا جانات�ا عى أغلبي�ة برملانية كبرية،  وس�عى إىل 
ف�رض آرائ�ه القومية الهندوس�ية املتش�ددة عى بلد يش�تهر  بتنوعه 

العرقي والديني«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز 

مع إرسائيل عن  تنظي�م وقفة احتجاجية، صباح 
اليوم، األحد أمام مجلس النواب . 

وذك�رت صحيفة »الغ�د« االردني�ة، اليوم، 
األحد، أن »هذه الوقفة تأتي  ضمن سلسلة 

ملناهض�ة  الحمل�ة  أطلقته�ا  فعالي�ات 
االتفاقي�ة، وذلك قبل  أس�ابيع قليلة من 

بدء نفاذها رسمًيا«  . 
وأعلن�ت الحملة، يف ملتق�ى عقدته يوم 
الثاث�اء امل�ايض، ع�ن جمل�ة  فعاليات 
تصعيدي�ة ملناهض�ة االتفاقي�ة، ودعم 

توصي�ات مجلس الن�واب  يف إعداد مذكرة 
الغ�از  اس�ترياد  لوق�ف  قان�ون  م�روع 

اإلرسائي�ي   «امل�روق« � ع�ى ح�د وص�ف 

الصحيف�ة .  وته�دف الوقف�ة، حس�ب القائم�ني ع�ى 
الرافض�ني  موق�ف  الن�واب  إس�ناد  إىل  الحمل�ة، 
لاتفاقّية، والضغط عى املجلس لتنفيذ مطالب 
 الحمل�ة واألوس�اط الش�عبية، والت�ي تقع 
ضم�ن صاحّياته الدس�تورّية  التريعّية 
والرقابّية، والكفيلة بإس�قاط االتفاقّية .  
ونوهت الصحيف�ة إىل أن »الحملة دعت 
إىل تنفي�ذ وقفة احتجاجّي�ة  جماهريّية 
للمطالبة بإس�قاط االتفاقّي�ة، وإدانة 
أصح�اب الق�رار  املس�ؤولني ع�ن هذه 
االتفاقي�ة، فيما دعت أيًضا املؤسس�ات 
كّل  يف  والح�راكات  الحزبي�ة  والنقابي�ة 
تنظي�م وقف�ات  إىل  اململك�ة  محافظ�ات 

 احتجاجّية كّل يف مدينته ومحافظته«  . 

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب األردني ضد  الغد:  صحيفة 
الغاز  اإلسرائيلي

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت وس�ائل اإلع�ام العربي�ة، أن إحصائيات 
الوكال�ة اليهودي�ة  أظه�رت أنه منذ ع�ام 2010 
حت�ى الع�ام 2019، هاج�ر اىل »إرسائيل«  حوايل 

255 ألف يهودي من 150 دولة . 
وقال�ت صحيف�ة »يديعوت أحرون�وت« العربية، 
صب�اح الي�وم األح�د، إن   «إحصائي�ات الوكال�ة 
اليهودية أكدت، أن 34 ألف من هؤالء  املهاجرين، 

وصلوا الباد خال العام 2019«. 
وبحس�ب الصحيفة العربية، »حرض املهاجرون 
الج�دد من 150 دولة  بالعالم، تصدرتها روس�يا، 
وأوكرانيا، وفرنسا، والواليات املتحدة  األمريكية، 
وإثيوبيا«  .  ووفقا للصحيفة، أش�ارت احصائيات 
الوكالة، اىل أن حوايل   130.000 قدموا من روسيا 
ودول االتح�اد الس�وفيتي، وح�وايل    55000 من 
أوروب�ا، وح�وايل 36000 من أمريكا الش�مالية، 

منه�م   32000 م�ن الوالي�ات املتح�دة، وح�وايل 
13420 من دول أمريكا  الاتينية، وحوايل 10500 

من إثيوبيا، وحوايل 2560 من جنوب  إفريقيا«  . 
ولفت�ت الصحيف�ة العربي�ة، اىل أن »احصائيات 
مكت�ب اإلحصاء  املرك�زي يف »إرسائيل«، أظهرت 
أنه يف الف�رتة م�ن 1948 إىل   2017، هاجر حوايل 
اىل  املحتل�ة  األرايض  إرسائي�ي م�ن  أل�ف    732

 الخارج«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزي�ر الخارجية ال�رويس، س�ريغي الفروف، 
أن ب�اده لن تخ�رب  عاقاتها م�ع الصني ملصلحة 

الواليات املتحدة األمريكية . 
وق�ال الف�روف، يف ترصيح�ات تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي« »نح�ن لن  نخ�رب عاقاتنا م�ع الصني 
من أجل جلب س�عادة األمريكي�ني، وفكرة  أهمية 
تحقي�ق األهداف ع�رب اإليجابية وتعزي�ز التعاون، 
ولي�س عرب  العقوب�ات ولغ�ة اإلنذارات، تس�تحق 

التقدير«. 
كم�ا رصح الوزي�ر بأن »هينري كيس�نجر س�بق 
أن تح�دث ل�ه خال  إح�دى اللق�اءات ع�ن كتابه 
ال�ذي كرس�ه للصني، وأش�ار في�ه ح�ول  الوضع 
املث�ايل للواليات املتحدة أنه س�يكون عندما تصبح 
عاقاتها  مع روس�يا والصني أفض�ل من العاقات 

بني روسيا والصني«  . 

الفروف: موسكو لن 
تخرب عالقاتها مع 

الصين لمصلحة واشنطن

أحرونوت: 255    ألف يهودي قدموا إلى األراضي  يديعوت 
المحتلة  خالل العقد األخير

الغارديان: قانون الجنسية يعصف بديمقراطية الهند

المراقب العراقي/ متابعة... 
تابع�ت وحدات م�ن الجيش العربي الس�وري 

عملياتها ضد التنظيمات  اإلرهابية بريف 
إدل�ب الجنوب�ي الرق�ي، مس�تعيدة 5 
قرى جدي�دة بعد  القضاء ع�ى آخر فلول 

اإلرهابيني فيها . 
وأف�ادت وكال�ة »س�انا« الس�ورية بخ�رب 

تابعته »املراق�ب العراقي« بأن   «وحدات من 
الجي�ش طه�رت ق�رى أم التينة واملديرس�ة 
وبرنان  والرفة ش�مال تل الش�يح، باإلضافة 

إىل قري�ة رسجة غربية ش�مال  قرية الربيصة 
يف بري�ف ادل�ب الجنوب�ي، بعد تدم�ري مقرات 
اإلرهابي�ني  وتحصيناتهم والقض�اء عى أعداد 

كبرية منهم وفرار الباقي«  . 
وأوضح�ت الوكالة أن »وح�دات الجيش نفذت 
عملي�ات مرك�زة ع�ى  تحصين�ات اإلرهابيني 
ومقراتهم يف تلك القرى واقتحمت املنطقة بعد 
 اشتباكات عنيفة أسفرت عن تكبيدهم خسائر 

كبرية باألفراد وتدمري  أسلحتهم وذخريتهم«  . 
وأضاف�ت أن »وحدات الجيش تابعت عملياتها 
ض�د املجموع�ات  اإلرهابي�ة يف ق�رى س�مكة 
وبلس�م وقط�رة بالري�ف الجنوب�ي الرق�ي 
 موقع�ة خس�ائر يف صف�وف اإلرهابي�ني، كما 
استهدف بالقصف  املدفعي والصاروخي مركز 
تحركات املسلحني عى محور تل دم  والصيادي 

جنوب رشق إدلب«  . 

يشهد  و
الت�ح  مح�ور 
ومعيرصون�ة وح�ران ولهلوبة جن�وب إدلب، 
حالة  من التخبط وفقدان الس�يطرة وتراش�ق 
ته�م الخيان�ة يف صف�وف  اإلرهابي�ني بس�بب 

أح�رزه  ال�ذي  الكب�ري  التق�دم 
الجيش السوري يوم  أمس . 

وطهرت وحدات من الجيش أمس قرى ومزارع 
أم جال وربيعة  وخريبة وش�عرة العجايز وأم 
توينة وتل مح�و والفريحة وبريصة وأبو  حبة 
وتل الش�يح بري�ف إدل�ب الجنوب�ي الرقي، 

والتي كانت تضم  مقرات أساسية لإلرهابيني . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أج�رت الحكوم�ة املرصية الي�وم األح�د، تعديا 
وزاريا ش�مل 10  وزارات، يف ثالث تعديل تش�هده 
حكوم�ة الوالي�ة الثاني�ة للرئي�س  امل�رصي عبد 

الفتاح السيي، والتي بدأت منتصف 2018  . 
وأفادت وكالة األنباء الرسمية بمرص، أن »مجلس 
النواب املرصي  وافق يف جلس�ته العامة اليوم عى 

تعديل وزاري وارد من رئيس  الباد«  . 
وبحس�ب الوكالة أن »التعديل الوزاري الجديد لم 
يشمل أية حقائب  سيادية، فيما تضمن استحداث 
وزارة اإلع�ام بع�د إلغائها نحو 8  س�نوات عقب 
ثورة كانون الثاني 2011، ودمج السياحة واآلثار 

يف  حقيبة وزارية واحدة«  . 
كما ت�م تكليف رئيس الحكومة مصطفى مدبويل 
بحقيب�ة وزاري�ة جدي�دة  معنية ب� »االس�تثمار 
وش�ؤون اإلصاح اإلداري«، بجانب مهام  منصبه 
ال�وزاري  التعدي�ل  وش�مل  لل�وزراء«  .   كرئي�س 
أيض�ا حقائب العدل، والتعاون ال�دويل،  والطريان 
املدني، والتضامن االجتماعي، الزراعة، والتجارة 
 والصناع�ة، واملجال�س النيابية، كم�ا تم إضافة 
مسؤولية التنمية  االقتصادية لحقيبة التخطيط .  
وحس�ب املصدر ذاته، »تم تعيني 11 نائبا للوزراء 
أبرزه�ا يف  حقائب االتصاالت والب�رتول والزراعة 
والتعليم والس�ياحة واآلثار  والصحة واإلسكان«  .  

ويأت�ي التعدي�ل ال�وزاري الجديد عق�ب أقل من 
ش�هر ع�ى تغي�ري ش�مل  أكثر م�ن نص�ف عدد 
املحافظ�ني )16 م�ن 27(، وهم أعى مس�ؤولني 
 محلي�ني يف محافظ�ات الباد، يف خط�وة اعتربها 
مراقب�ون »إعادة  لرتتيب البيت م�ن الداخل” بعد 
جملة انتقادات غري معتادة طالت أداء  الحكومة .  
والتعديل الوزاري هو الثالث يف حكومة الس�يي 
الحالي�ة، والت�ي تع�د  الثالث�ة أيضا من�ذ وصوله 
ملنصب�ه يف منتص�ف ع�ام 2014  .  ويف حزي�ران 
2018، تم تكليف مصطفى مدبويل وزير اإلسكان 
 بتش�كيل حكومة جديدة، خلف�ا لحكومة رشيف 

إسماعيل التي تقدمت  باستقالتها آنذاك . 

المراقب العراقي/ متابعة...
رشع الرئي�س الجزائ�ري املنتخ�ب عبد املجي�د تبون، يف تعي�ني  طاقمه عى 

مستوى رئاسة الجمهورية، يف انتظار الكشف عن  تشكيلة الحكومة . 
ونقلت وكال�ة األنباء الجزائرية الرس�مية، عن 
مصالح الرئاس�ة، بأن   «تبون عنّي محمد األمني 
ميس�اعيد، أمينا عام�ا لرئاس�ة الجمهورية«.  
الحمل�ة  مدي�ر  منص�ب  ميس�اعيد،  وش�غل 
االنتخابية لتبون، كم�ا عمل  مديرا لديوانه لدى 

توليه رئاسة الوزراء عام 2017  . 
كم�ا عنّي تبون، نور الدين عيادي، مديرا لديوان 
رئاس�ة الجمهورية،  وفق املصدر نفسه .  وشغل 
عيادي، منصب األمني العام للرئاس�ة، منذ تويل 

عبد القادر  بن صالح، الرئاس�ة املؤقتة للباد أبريل املايض، إىل غاية انتخاب 
 تب�ون رئيس�ا يف 12 كان�ون االول الج�اري .  وعيادي، دبلوم�ايس توىل مهام 
س�فري باده يف مايل وروما، ث�م  أمينا عاما لوزارة الش�ؤون الخارجية، قبل 
أن ينتق�ل إىل رئاس�ة  الجمهوري�ة أمين�ا عاما، 
عق�ب اس�تقالة الرئيس الس�ابق عب�د العزيز 
 بوتفليقة .  وينتظ�ر أن تتواصل تعيينات تبون، 
يف املناصب العليا برئاسة  الجمهورية، وخاصة 
منصبي كاتب الدولة ومدير التريفات .  وأعلن 
تب�ون، عقب ف�وزه باالنتخابات الرئاس�ية، أن 
أصعب مهم�ة  تنتظره هي تش�كيل الحكومة، 
ووعد بمفاجآت تتعلق بتعيني ش�باب  دون سن 

الثاثني، يف مناصب وزارية . 

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د تصوي�ت مجل�س النواب ع�ى عزل 
الرئي�س األمريك�ي دونالد  ترام�ب، واجه 
كٌل من الح�زب الديمقراطي والجمهوري 
املواق�ف  يف  و  تصادم�اً  كب�رياً  مأزق�اً 
السياس�ية حي�ث يس�ارع الجمهوري�ني 
بتنفي�ذ  إج�راءاٍت لتربئة ترام�ب برعة، 
خط�وة  الديمقراطي�ون  يؤج�ل  بينم�ا 
 الب�دء بمحاكم�ة مجل�س الش�يوخ، مع 
وضع اس�رتاتيجياتهم بع�ني  االعتبار قبل 

االنتخابات الرئاسية العام املقبل . 
فف�ي الس�ياق, قالت صحيفة واش�نطن 
األمريك�ي  ق�د  »الكونغ�رس  إن  بوس�ت 
أصيب بالش�لل يوم الخميس خال اتخاذ 
ق�رار عزل الرئي�س  ترامب، وذلك بس�بب 
تأجي�ل رئيس�ة مجل�س الن�واب نان�ي 
بيلويس  العمل عى بدء محاكمة يف مجلس 
الشيوخ«، حيث انتقدت السناتور  لينديس 
جراهام الح�زب الديمقراط�ي قائلًة »إن 
عدم الس�ماح ملجلس  الش�يوخ بالترصف 
وفقاً مل�واد اإلقالة املرفوعة يعت�رب ابتزازاً 

 دستورياً    «. 
ووفق�اً الس�تطاٍع أجرته وكال�ة رويرتز 
إن »42 % م�ن املش�اركني  يف االس�تطاع 
يوافق�ون عى عزل ترام�ب بينما عارض 
46 % منه�م  عزل�ه وحت�ى يف الوقت الذي 
تم فيه تمرير مواد املس�اءلة ضد  الرئيس 
الس�ابق بي�ل كلينتون يف مجل�س النواب، 
فق�د تع�رض الح�زب  الجمه�وري ال�ذي 

إىل هزيم�ٍة يف  اإلقال�ة  التحقي�ق يف  ق�اد 
االنتخابات  التي تلت عزل كلينتون«  .  

فف�ي الواقع، س�جلت مؤرشات األس�هم 
األمريكي�ة الرئيس�ية الثاث�ة يف  نيويورك 

أع�ى مس�توى له�ا ع�ى اإلط�اق ي�وم 
الخميس، مما يش�ري  إىل الح�د األدنى من 

تأثري عزل ترامب يف األسواق املالية«  . 
رس�ائل  كش�فت  متص�ل  س�ياق  ويف 

إلكرتوني�ة ت�م تبادلها يف البي�ت  األبيض، 
خال آي�ار املايض، وجرى اإلع�ان عنها، 
مؤخ�را، عددا  من التفاصيل بش�أن اتهام 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، بالضغط 

فولوديم�ري  األوكران�ي،  نظ�ريه   ع�ى 
زيلينس�كي، حت�ى يفتح تحقيقا  بش�أن 
باي�دن .   الس�يايس، ج�و  نج�ل خصم�ه 
وبحس�ب ما نقلت »يورو نيوز« وتابعته 

»املراق�ب العراق�ي« فأن   «هذه الرس�ائل 
اإللكرتونية »اإليميات« جرى تبادلها بني 
وزارة  الدف�اع األمريكية ومكتب التس�يري 

وامليزانية التابع للبيت األبيض«  . 
وأظهرت الرسائل أن »البيت األبيض طلب 
تجمي�د مس�اعدات  عس�كرية ألوكرانيا، 
يف تم�وز امل�ايض، قبل س�اعتني فقط من 
إج�راء  املكامل�ة املثرية للج�دل التي دفعت 
لع�زل  يس�عى  تحقي�ق  إىل  الكونغ�رس 
 ترام�ب«  .  وكت�ب مايك ديف�ي، وهو مدير 
مس�اعد لش�ؤون األمن القومي يف  مكتب 
التس�يري واملوازن�ة، يف 25 تم�وز املايض، 
رس�الة إىل املكتب  والبنتاغ�ون، قال فيها 
»بناًء ع�ى التوجيهات الت�ي تلقيتها، ويف 
 ض�وء ع�زم اإلدارة األمريكية ع�ى إعادة 
النظر يف املس�اعدة املقدمة  ألوكرانيا، بما 
يف ذلك مبادرة الدعم األمني لكييف. ُيرجى 
منك�م  تعلي�ق أي التزام�ات إضافي�ة من 
االعتمادات املالية )أي من وزارة  الدفاع(«. 

بابل�ك  ف�ور  »س�انرت  مرك�ز  وحص�ل 
إنتغريتي« وه�و منظمة غري  ربحية، عى 
146 صفح�ة م�ن الرس�ائل اإللكرتوني�ة 
التي ت�م تبادلها  بموجب ميثاق الحرية يف 
الوص�ول إىل املعلومة .  ويبدو أن مس�ؤويل 
اإلدارة األمريكي�ة كان يدرك�ون أن تعليق 
 املس�اعدات لي�س مس�ألة عادي�ة، ولذلك 
رس�الته  أن  تلق�وا  مم�ن  ديف�ي  طل�ب 
يحافظوا عى األم�ر قيد الكتمان، حتى ال 

يخرج عن دائرة ضيقة  جدا . 

الجيش السوري يستعيد 5 قرى جديدة ويواصل عملياته في ريف  إدلب 

مصر تجري تعديال وزاريا يشمل 10 حقائب

الجزائر.. تبون يعّين مدير حملته االنتخابية أميًنا عاًما لرئاسة  الجمهورية

ٍ
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   ي�زاول العراقیون السیاس�ة، يف بلد نھض م�ن ركام حروب طويلة، يف 
اعتقاد  راسخ بأنھا الوسيلة األنجع إىل الطموح والغاية . 

الكل يس�عى إىل مغ�ادرة موقعه وعمل�ه، جريا إىل املنصب الس�یايس، 
س�واء عرب  االنتخابات، أو بواس�طة الفرص والعالق�ات،يف دينامیة ال 

تبدو تلقائیة . 
الطبیب يھجر عیادته، ممارس�ا السیاس�ة، واملھن�دس يجھد ويجاھد 
ألجل منصب  س�یايس، ورئیس العش�یرة، يعزز إمكانیاته الس�تكمال 

نفوذه العشائري بمنصب  حزبي، أو نیابي . 
اإلعالم�ي، الذي يمتلك الوس�یلة، إليص�ال الصوت، والتعبی�ر عن إرادة 
الن�اس،  ينرصف ع�ن إبداعه، وعمله، س�عیا اىل منصب، حتى لو عّطل 

قلمه . 
الش�باب العراق�ي، الس�یما العاطل، انتھ�ز التظاھ�رات وأغراضها يف 

التعبیر عن  املطالب، لكي يمارس لعبة السیاسة . 
ولی�س ع�ى حین غ�رة، بل من�ذ وق�ت طوي�ل واألرسة العراقیة حین 
تتنادى، تتداول  كرة السیاس�ة وتتقاذفھا، وق�د زاد يف الظاھرة، حرية 
التعبی�ر بعد العام 2003 ،بعد  أن كانت ُتم�ارس رسا قبل ذلك التاريخ، 

خوفا من البطش والتنكیل . 
الفنان العراقي يكاد يرتك اشتغاالته، يف الدراما، والرسم، وراح يصارع 
عى  منصب تنفیذي يف نقابة الفنانین، عى أمل جاه املنصب السیايس .. 
املالك�م العراق�ي، ربم�ا يالك�م داخل الحلبة ع�ى أمل الف�وز، بكريس 

االتحاد .. 
ع�ى ھذا النحو، تجري األمور لیتح�ول األفراد »الطامحون« لو اتیحت 
لھ�م  الفرصة، إىل مس�ؤولین إداريین وسیاس�یین، ضاربین  ھواياتھم 
وانش�غاالتھم  وإبداعاتھم، عرض الكريس املأمول، وقد برھنت فوىض 

الرتشیحات يف  انتخابات 2018 عى ذلك . 
  وع�ى رغم اختالف األمثلة، والظ�روف، اال انھا تعرب عن رغبة جمعیة 
إىل  السیاس�ة، والت�وق اىل املنصب، ويمكن القاء نظرة عى س�لوكیات 
الناش�طین يف  مواقع التواصل االجتماعي لرتصد كم تغلغلت السیاسة 

وإغراءاتھا يف الغالبیة  العظمى . 
حاك�م دب�ي، حی�ن ق�ال ان البل�دان العربی�ة، تش�كو م�ن فائض يف 
السیاس�یین، كان  عى ح�ق، ذل�ك ان الواقع يفید بان ھذه الش�عوب، 
تحت�اج اىل اإلداريی�ن املھنیی�ن،  كل م�ن موقعه، ولعل ھ�ذا احد أرسار 

نجاح الغرب، اذ ال وجود للمكتب الفاخر  الذي
يجلس يف وسطه مدير متجرب . 

بی�د ان م�ا يح�دث يف العراق، ھو العك�س، اذ من املف�رتض أن يتحول 
الس�یايس  اىل خ�ادم للنخ�ب العلمی�ة والثقافی�ة، مرّشع�ا القوانی�ن 
واألنظمة التي تسھل عملھا،  لكنه بدال من ذلك، استحوذ عى املشاريع 

واالستثمارات، وھیمن عى  املؤسسات،وكلھا يف خدمته أوال . 
البحث يف األس�باب التي تقود اىل االنبھار بمھنة »الس�یايس« ھو الجاه 
 واالمتی�از، ومتى ما ت�م تنظیم ذلك لیكون الس�یايس حاله حال املعلم 
وامل�درس  والطبی�ب واملھندس، فس�وف تتھاف�ت الرغب�ة اىل التحزب، 
وس�وف يقود أصحاب  االختصاص اىل املشاركة العضوية، يف الوزارات 

واملؤسسات، فیما يعّبد  السیايس الطريق لھم بالقوانین والترشيعات . 
رّس االھتم�ام الزائد لدى املواطن بالسیاس�ة، ناجم عن اعتقاد س�ائد 
بان اإلنجاز  واملجد لن يتم اال حین يصبح املرء سیاس�یاُ، بل وانتھازيا، 
وحی�ن يعتق�د أن  املنصب امتیاز ال مس�ؤولیة، وحین يش�عر صاحب 
االختص�اص انه مھان، لیلجأ  اىل السیاس�ة الت�ي أصبحت مھنة من ال 
مھن�ة حقیقی�ة له، وحین يحس�د املواطن،  الساس�ة املرّفھین، وحین 
يعرض »الش�و« اإلعالمي، أحابیل للساس�ة، حین ٌيفتق�د  التمییز بین 

السلطة والتسلّط . 

لماذا يترك العراقيون مهنهم 
ويتجهون إلىالسياسة؟

عدنان أبوزيد

،،

،،

بقلم/ سركيس أبوزيد
وقال جونسون يف حملته االنتخابية: »صّوتوا 
لحزب املحافظ�ن، وأنجزوا خروج  بريطانيا 
م�ن االتح�اد األوروب�ي وادفع�وا بلدن�ا إىل 
األمام«. وأطلق جونس�ون حملته  عى وعود 
بانس�حاب بريطاني�ا من االتح�اد األوروبي 
الثان�ي وخف�ض  الرضائ�ب  يف 31 كان�ون 
مع تمويل التحس�ينات يف خدم�ات الصحة 
والس�كك  الحديدي�ة،  والرشط�ة  والتعلي�م 
والح�د من الھجرة والتفاوض حول اتفاقات 
تجارية بعد »بريكست« مع  الواليات املتحدة 

ودول أخرى غري أوروبية . 
نتائ�ج االنتخاب�ات الربملاني�ة الت�ي أجريت 
مؤخراً، أظهرت فوز حزب املحافظن  بأغلبية 
ساحقة، يف حن فقد حزب العمال العرشات 
من املقاعد، وحقق أس�وأ  نتيجة انتخابية له 
من�ذ عقود. إنه أكرب انتصار للمحافظن منذ 
عام 1987 وأس�وأ  هزيمة لحزب العمال منذ 
عام 1935، وه�ذا يعن�ي أن اململكة املتحدة 
يف طريقه�ا  نح�و ط�الق بائ�ن م�ع االتحاد 
األوروبي، ال س�يما مع عزم رئيس الحكومة 
بوريس  جونس�ون إعادة صفقة الربيكست 
إىل الربمل�ان للتصوي�ت عليه�ا. وبذلك تكون 
�دت لخ�روج بريطانيا من   الطري�ق ق�د ُمھِّ
االتح�اد األوروب�ي، فقد أراد رئي�س الوزراء 
 جونس�ون من ھذه االنتخابات كرس الجمود 
بش�أن »بريكس�ت« الذي تعيش�ه  بريطانيا 
منذ اس�تفتاء 2016، وكان يتطلع اىل تأمن 
أغلبي�ة يف مجلس العموم  تمّكن�ه من تنفيذ 

»بريكست« نھاية كانون الثاني املقبل   . 
ويف مواجھة املحافظن املتمس�كن بخروج 
بريطاني�ا م�ن االتح�اد األوروب�ي  بزعام�ة 
جونس�ون، مث�ل زعي�م املعارض�ة العمالية 
جريمي كوربن بالنسبة للكثري  من الناخبن 
الطريق�ة الوحيدة ملنع االنفص�ال. وتعرض 
كورب�ن اليس�اري النتق�ادات  بس�بب ع�دم 
اتخ�اذه موقف�ا واضح�ا من »بريكس�ت«. 
وع�ى امتداد الحمل�ة االنتخابي�ة،  لم تتوقع 
أي اس�تطالعات لل�رأي أن يكون الفارق بن 
حزبي العمال واملحافظن  بهذا الحجم )161 
مقع�دا(، بل إن آخر اس�تطالع لل�رأي أجري 
قبل دخول مرحلة  الصمت االنتخابي كش�ف 
ع�ن أن حزب العمال نجح يف تقليص الفارق 

مع حزب  املحافظن . 
وتعليق�ا ع�ى ذل�ك، يص�ف رئي�س مرك�ز 
»ميدل إيس�ت مونت�ور« الدكت�ور داود عبد 
 الله نتائج االنتخاب�ات »بالصادمة«، معتربا 
كل التوقع�ات كانت تص�ب يف اتجاه  تقارب 
النتائ�ج ب�ن الحزب�ن. فموق�ف األح�زاب 
م�ن خ�روج بريطانيا من االتح�اد  األوروبي 
لم يك�ن العامل الحاس�م الوحي�د يف اختيار 
الربيطانين، فق�د كانت هناك  حملة تعرض 
لها زعي�م حزب العمال جريمي كوربن حتى 
من قبل ق�ادة يف حزبه،  وبالتايل دخل الحزب 
االنتخاب�ات دون وحدة الص�ف؛ مما أثر عى 
قرار الناخب  الربيطان�ي«. وعن تأثري نتائج 
االنتخاب�ات ع�ى املهاجرين، ي�رى داود عبد 
الله أن  جونس�ون سيس�عى لتنفيذ سياسة 
هج�رة »أكث�ر رصام�ة، وس�يطبق النظ�ام 
 األس�رتايل، أي اس�تقدام الكف�اءات فق�ط، 
أم�ا الفئات الهش�ة، فس�يصبح وصولها إىل 

 بريطانيا صعبا جدا .» 

وع�ن حال�ة املفاج�أة الت�ي خلقته�ا نتائج 
االنتخاب�ات، اعت�رب رئي�س املنت�دى العربي 
 للتفك�ري يف لن�دن محم�د أمن أنه�ا لم تكن 
متوقع�ة »ألن أغلب التحليالت كانت تتجه  يف 
اتجاه فوز املحافظن، ولكن بأغلبية ضئيلة، 
ومقابل وضوح رؤي�ة املحافظن  يف التعامل 
مع الربيكست، اختار جريمي كوربن الحياد 
والذه�اب للتف�اوض من  جديد م�ع االتحاد 
األوروبي إن فاز، ثم يعود للش�عب ليقرر إذا 
أراد الخ�روج باتف�اق  أو البق�اء، مؤكدا أنه 
محاي�د، وهنا يكمن املش�كل، فف�ي املعارك 
الك�ربى الحياد  لي�س مفيدا، بل ه�و انتحار 
ذات�ي«. فما حدث ش�كل نوعا من التحول يف 
اختي�ارات  الربيطاني�ن الذين بات�وا يميلون 
إىل ح�زب املحافظ�ن ال�ذي كان واضح�ا يف 

 برنامجه االنتخابي بخصوص الربيكست . 
والس�ؤال هن�ا، كيف س�يكون املش�ھد املايل 
األوروبي بع�د خروج بريطاني�ا من  االتحاد 

األوروبي ودور أملانيا يف املستقبل؟

ھوبرت فاث، املدير اإلداري ملركز فرانكفورت 
املايل، وكبري االقتصادين  الس�ابق يف منطقة 
آس�يا واملحي�ط الھ�ادئ يف دويتش�ه بن�ك، 
وخ�الل زيارته لبريوت  مؤخراً، قال يف حديث 
اململك�ة  انس�حاب  الجمھورية:«أصب�ح  اىل 
املتح�دة م�ن  االتحاد األوروبي أمرا وش�يكا. 
ومن بن التداعيات السياس�ية واالقتصادية 
التي  س�تحدث، التحوالت الھائل�ة يف الھيكل 
امل�ايل األوروب�ي نتيج�ة انفص�ال لن�دن عن 
 االتح�اد األوروب�ي..... ونتيج�ة النس�حاب 
اململك�ة املتح�دة م�ن االتح�اد األوروبي، تم 
 إط�الق الھي�كل امل�ايل يف أوروبا وستس�تمر 
ح�ركات االنتق�ال لبض�ع س�نوات أخ�رى. 
 ولي�س م�ن الواض�ح تمام�ا الش�كل ال�ذي 
سيكون عليه الھيكل الجديد، ألن ذلك يعتمد 
 عى مفاوضات اململك�ة املتحدة الجارية مع 
االتحاد األوروبي. إال أن األمر  املؤكد اليوم ھو 
أن أوروبا القارية س�تصبح أكثر استقاللية، 
خاص�ة يف القطاع  املايل. ف�إذا كنت ترغب يف 

القي�ام بأعمال تجارية مع االتحاد األوروبي 
يف  املس�تقبل، فإنن�ا ننصح�ك بالتعامل مع 
املراك�ز املالية يف االتح�اد األوروبي،  وأھمھا 

فرانكفورت .» 
يف النهاي�ة نج�د أن نتيجة ه�ذه االنتخابات 
عمي�ق  تغي�ري  بإح�داث  كفيل�ة  أصبح�ت 
وتش�كيل  بالب�الد  السياس�ية  يف  الحي�اة 
جدي�د لليس�ار واليم�ن فيها، وال س�يما أن 
 االتجاهات املتشددة يف اليسار ووعود رئيس 
ح�زب العم�ال جريم�ي كورب�ن  املعس�ولة 
والكثرية كان�ت كفيلة بتقليل فرصه يف هذه 
االنتخابات. ويتوقع أن  يفاقم فوز جونسون 
من مشاكل املش�هد السيايس الداخيل فضال 
فح�زب  بالخ�ارج،  تأزي�م  العالق�ات  ع�ن 
املحافظن بات ُيش�ار إليه باعتب�اره يمينيا 
متش�ددا،  وس�يتجه نحو موقف راديكايل يف 
مفاوضاته مع بروكسل ليكون هناك خروج 
 صع�ب من االتح�اد األوروب�ي، وبالتايل فوز 

املحافظن قد يمثل بداية املشاكل يف  البالد . 

بعد االنتخابات .. البريكست البريطاني المأزوم
ما زالت بريطانيا تواجه مأزق«بريكس���ت« منذ تصويتها بنس���بة 52 % من أجل  الخروج من التكتل 
األوروبي في اس���تفتاء جرى عام 2016، والخروج من هذا  المأزق كان هدف رئيس الوزراء المحافظ 
بوريس جونس���ون تحديدا حين دعا إلى  انتخابات تش���ريعية مبكرة، آمال في الحصول على الغالبية 
المطلقة التي يفتقر  إليها لطي صفحة هذه المسألة التي تثير شرخاً كبيراً في المملكة المتحدة . 

بقلم/ محمود الهاشمي
يصنف الخرباء العسكريون األمريكان أجيال 
الحروب أىل أربعة !!  ولسوء حظ  بلدنا أننا ذقنا 

ويالت االربعة أجيال دون تقديم أو تأخري !  
الجي�ل األول وه�و التقليدية)ب�ن جيش�ن 
تقليدي�ن تابعن لدولت�ن ( . والجيل  الثاني 
)الح�رب التي تحدث ب�ن دولة وجيوش غري 
نظامي�ة داخل الدولة (والجي�ل  الثالث )التي 
تمت�از باملفاجأة والرسع�ة واملرونة وتحدث 
ب�ن دولت�ن (الجي�ل  الرابع :- وه�ي حرب 
أمريكي�ة رصفة ،والذي طوره�ا هم الخرباء 
العس�كريون  األمريكان وذلك باس�تخدام كل 
الوس�ائل املتاحة ضد )الدولة الخصم( لخلق 
دولة  ضعيفة منهكة تس�تجيب إلرادة الدولة 

القوية باعتماد االقتصاد واإلعالم. 
حرب الجيل الرابع اس�تخدمتها امريكا فيما 
تس�مى ب)الحروب امللونة ( سواء يف  البلدان 
العربية او امريكا الالتينية ،ونجحت يف خلق 
فوىض وكيانات ضعيفة  ليعيش املواطن )بال 
س�لطة (و)ب�ال أمن(و)ب�ال مس�تقبل( ولن 
يس�تطيع التفك�ري االّ  يف حدود امل�كان الذي 
يقطنه ،ودول )الربي�ع العربي( نموذج لذلك 

،وفعلتها مع  تركيا
ومازال�ت تداعياتها حتى اليوم من اعتقاالت 

وغلق منظمات وطرد ضباط كبار إىل  آخره . 
ه�ذا النوع م�ن الح�رب )الرابع ( ق�د طّبق 
علين�ا وع�ى لبن�ان يف نفس الوق�ت  ،وبذات 
فاس�دة.2 -  سياس�ية  األدوات -:   1  - طبق�ة 

 منص�ات إعالمي�ة ت�زرع الي�أس  واإلحباط 
وتس�لط الضوء عى كل ماه�و يسء يف البلد 
فمث�ال عندما تري�د ان تبث  تقري�را عن نهر 
دجلة تذهب اىل عنوان)٤00(محطة ترصيف 
للمياه القذرة عى  نهر دجلة(ثم تعرض مياه 
املج�اري وهي تصب يف النهر بش�كل مقرف 

وهكذا عى  باقي مناطق البلد !!  
يف السعودية العرشات من األحياء العشوائية 
ودون خدمات تذكر ب�ل وهناك  أحياء مبنية 
م�ن الصفي�ح لك�ن من يص�دق ذل�ك ؟ ألن 

اإلعالم بعيد عنها !!  
والديني�ة  السياس�ية  الرم�وز   3  - فق�دان 
واالجتماعي�ة بالش�كل الذي يجع�ل املواطن 

 اليثق بأحد منهم .  
الخدم�ات وع�دم   ٤  - الرتكي�ز ع�ى فق�دان 
الس�ماح بإقامة اي م�رشوع خدمي ،او اي 

 مرشوع اسكان

او بن�اء مدارس واملتابع للوقوف امام قانون 
البنى التحتية وغريها من املشاريع  والقوانن 

سيدرك ذلك جيدا ! 
 5  - صناع�ة احياء غري منظمة )عش�وائيات 
ف�وق  الب�رش  وتكدي�س  خدم�ات  (ودون 
 بعضهم ورفع منس�وب األمي�ة لفت اللحمة 
االجتماعي�ة وخلق اجيال س�اخطة  ومؤهلة 

ألي مرشوع خطري ضد بلدهم .  
 6  - إنش�اء العرشات من املنظم�ات )مجتمع 
مدني( تلتحق بها املئات من الشباب  تخضع 
الرادة الدول�ة القائم�ة عليه�ا والداعمة لها 

،وجاهزة ألي نداء ودعوة من  قبلهم .  
 7  - العم�ل ع�ى زرع ش�خصيات سياس�ية 

وعسكرية وأمنية وحكومية يف بنية  الدولة
وغالبا ماتكون ارسهم خارج البلد )امريكا( 
ليكونوا اش�به بالرهين�ة يف حال  الرفض ألي 

دعوة .  
 7  - صناع�ة دولة فاش�لة اقتصاديا لش�يوع 
البطالةوخل�ق حال�ة س�خط .   8  - ايجاد عدو 
 وهمي للش�عب وتحميله مس�ؤولية الفشل  

 ! 9  - اغراق البلد يف الديون الخارجية .  
الشك ان تعريف )حرب الجيل الرابع (تقيض 
العم�ل البط�يء وعى ن�ار هادئ�ة  ،واعتماد 

الضغط الخارجي والداخيل اىل الدرجة التي
حن يتم اإلعالن عن )االحتجاج ( )يستيقظ 
ق�ادة الدول�ة الخصم وهم كاملوت�ى   (ويعني 
انه�م غ�ري قادرين ع�ى إصدار اي ق�رار وال 

تحريك رجل امن من مكانه .  
ربم�ا بل�د مث�ل الع�راق او اليمن او س�وريا 
وليبيا او مرص او تونس من الس�هل  تطبيق 
هذا النوعمن الحرب عليه ،ولكن حن طبقت 
ع�ى تركي�ا نتذك�ر كي�ف ان  تركيا يف ش�هر 
تموز ع�ام 2016 )انقالب فت�ح الله اوغلن(

وجد رئيس الوزراء  اردوغان نفس�ه )غريبا( 
واليملك سوى )جهاز املوبايل( ،وليس غريبا 
ان نقول  ان من اعد املخطط عى أروغان هو 
نفس�ه من أعده ع�ى )دول الربي�ع العربي( 
 ونفس�ه الذي أعده عى الع�راق وهو )محمد 
دح�الن( القي�ادي الفلس�طيني الس�ابق يف 
 فت�ح واملطل�وب للقض�اء الرتكي والس�اكن 
يف االم�ارات !  العراق االن )بال س�لطة(  تديره 
حكومة ترصي�ف أعمال )مس�تقيلة(خالية 
م�ن الصالحي�ات )بالتم�ام ( ومجلس  نواب 
عاجز عن إصدار اي قرار وعاجز عن )إكمال 
النصاب( والع�راق )بال أمن(  حيث تم رضب 
صب�ي حت�ى امل�وت وتعليقه وذبح�ه ملرتن 

)الثاني�ة يف عجل�ة  الرشط�ة( وأم�ام أنظار 
ضب�اط كبار وجم�ع من الناس ويف س�احة 
الوثبة وسط  العاصمة ويف وضح النهار وعى 
مدى اربع ساعات وحرق منزل الصبي وبيت 

 عمت�ه يف اليوم الثاني ،والقوات 
تدف�ع  ان  التمل�ك  االمني�ة 
عنه�م الرش ،فيم�ا كامرات 

 التصوير تثبت كل يشء !  
الس�ؤال ؛-ملاذا التقوى قوات 
األمن عى فعل يشء ؟ الجواب 

ان العدي�د م�ن  قياداتها خارج 
البلد ،وان الحملة اإلعالمية التي 
)االحتجاجات(جعل�ت  رافق�ت 

 القوات االمنية قيد )التهمة( وبما 
يف ذلك القائد العام للقوات املسلحة 
للمحاك�م  ه�دد   )س�يحال  ال�ذي 

الدولية النه يمتلك جنسية اجنبية( 
فج�رد القوات من اس�لحتها  ،ناهيك 
عّمن ُخطط ل�ه ان يقتل املتظاهرين 

الس�لمين بالقنص املنظم !! ان واحدة 
 م�ن أدوات )ح�رب الجي�ل الرابع (هو 

مب�دأ )التحيي�د( حيث تم تحيي�د اقليم 
كردس�تان  وكأن�ه غ�ري معن�ي بمناطق 
الوس�ط والجن�وب ،كما تم تحيي�د ابناء 

املناطق الغربية  من البلد ،بعد ان أوقعوهم 
تح�ت احت�الل اإلره�اب ،وم�ا طالهم من 
وي�الت وضحاي�ا  وووالخوم�ن تركيز عى 
انه�م واقعون ب)التهمي�ش( ،ثم املبارشة 
برصد مبال�غ   )خليجية(إلعمار مناطقهم 

وسط إهمال الحكومة العراقية ! 
املناطق الجنوبية والوسط من البلد هي 
م�ن تت�وىل )االحتجاجات( بع�د غياب 
 الخدم�ات وش�يوع الفس�اد والبطالة 
تس�تمر  ،وس�وف  الس�كن  وازم�ة 
االحتجاجات اىل   )حن( بعد ان تغيب 
الدول�ة واألمن و)األمل (بمس�تقبل 

لحياتهم !!  
يقول احد بنود )حرب الجيل الرابع 
(:- ) تأت�ي كل ه�ذه االجراءات يف 
س�بيل  اخضاع الدولة املستهدفة 
ش�عب  ويتقب�ل  اج�راء  اي  اىل 
إم�الءات  ،اي  الخص�م  الدول�ة 
خي�ارات  م�ن  له�م   ،فلي�س 
لتكون ارضهم صالحة للنفوذ 

والسيطرة(  ! 
الشك ان واحدة من أولويات 

هذا املخطط هو افراغ الدولة الخصم من اي 
عمق  دويل كي ينفردوا بها .  

الش�عب العراق�ي )االن( تحت ه�ذه املعادلة 
)غياب الس�لطة واألمن واملستقبل  ودون اي 

عمق دويل ومحيل بعد ان أفرغونا من ذلك ( 
ولي�س غريب�ا ان لي�س هنال�ك من يس�مع 
)النصيح�ة( ف�ال الس�يايس يقب�ل بذلك وال 
يف  جميع�اً  مش�غولون  ونح�ن   املتظاه�ر 

يومياتناواالسوء من ذلك إعالمنا الذي  كشف 
عن حجم)الفش�ل(يف التعاط�ي مع األزمات 
او  املرتب�ط  الحزب�ي  او  الحكوم�ي  س�واء 

بجهات خارجية !!  

من يعيد للدولة هيبتها ؟



اليوم.. األولمبي العراقي يواجه أوزبكستان وديًا 
استعدادًا لنهائيات آسيا

اإلصابة تهدد مشاركة لؤي العاني مع األولمبي  

اتحاد بناء األجسام يبدأ االستعداد لبطولة آسيا العبو الشرطة يؤكدون جاهزيتهم لمواجهة الشباب

لم تعد بطولة كأس العالم بكرة القدم المدلّلة 
الوحيدة في أجندة االتحاد الدولي،  األب الشرعي 

لها منذ انطالق نسختها أول مّرة عام 1930 
في األوروغواي  ووصولها إلى محطة قطر 

عام2022،فقد نالت بطولة كأس العالم لألندية التي 
 اختتمت في العاصمة الدوحة أمس السبت اهتمامًا 

عالميًا غير مسبوق لما حققته  من نجاح باهر على 
المستويين الفني واالستثماري شّكال تحّديًا صعبًا 

أمام  منظمي النسخ المقبلة . 
وبالرغ�م م�ن االنتق�ادات التي وّجه�ْت اىل االتحاد الدويل بش�أن 
تقاطع بطولة  األندية مع روزنامة العديد من االتحادات الوطنية، 
إال أن الرج�ل األول يف الفيفا  جيانيإنفانتين�و املعروف عن حواره 
الهادئ إلرضاء جميع الرشكاء يف مؤّسس�ته،  خرَج بترصيح دعا 
فيه لحوار يحافظ عىل مصالح الجميع ووحدتهم لالنس�جام مع 
 األجندة الدولية كي يتمّكن 50 نادياً من التمركز بمس�توى ثابت 
يف التقييم الكيل،  يف إش�ارة منه اىل رضورة تحقيق األندية قفزات 
مهّمة يف املرحلة املقبلة  للتوافق بني نفقاتها الباهظة واس�تثمار 
مش�اركاتها يف البطوالت الكربى س�عياً  للربح املرشوع من عوائد 

املسابقات الخارجية . 
إن تهاف�ت أربع عرشة رشكة اس�تثمارية لرعاي�ة حقوق بطولة 
كأس العالم لألندية  كان محّط فخر وانبهار لدى مؤسسة الفيفا 
التي زادت حماسة رئيسها لتبّني فكرة  بطولة كأس العالم لألندية 
املوّس�عة بمش�اركة 24 فريقاً تنّظمه�ا الصني اعتب�اراً  من عام 
2021، ُمراهناً عىل العامل التجاري يف تس�ويق البطولة كالرعاية 
 والنقل التلفازي واإلعالنات كبداية لثورة تس�ويقية هائلة تحّول 
ك�رة القدم إىل  إمرباطورية مالية تتآلف عندها مصالح االتحادات 
القارية الس�ت وتنعكس فوائدها  عىل مستفيدين ُكثر من العبني 
ومدربني ومنش�آت أكاديمية وموهوبني صغ�ار  تنقصهم دعائم 
لوجس�تية باتت اللعبة بأم�س الحاجة لها يف ال�دول ذات القدرة 

 االقتصادية الهزيلة . 
بتوس�يع رقعة التنافس بني 24 نادياً للظفر 
بلق�ب 2021 ، تلك الفكرة التي  انطلقت من 
منّص�ة الدوح�ة العاملية، يك�ون الفيفا قد 

مس�َك كنزاً ثميناً يدّر عليه  ماليني الدوالرات 
يف م�رشوع تجاري يدي�ره ثلّة من خرباء 
يرس�مون  س�راتيجية  متخّصص�ني 
تضخي�م أرباح�ه التي تقلّ�ص نفقاته 

الكب�رة اىل ح�دود متوس�طة  وه�و  م�ا يتوّجب ع�ىل االتحادات 
الوطني�ة وخاص�ة العربي�ة أن تفّك�ر بعم�ق يف كيفية  تنش�يط 
خمولها التجاري لتطوير مس�ابقاتها واالعتماد عىل موارد ذاتية 
تس�تقل  بميزانيته�ا املالي�ة بعيداً ع�ن ُمنح حكومي�ة محدودة، 
ومس�تفيدة من عالقات  مصلحية متبادل�ة بينها وبني الرشكات 
الخاص�ة العاملة يف بلدانه�ا وبعضها ُمدعم  م�ن الدولة يف قطاع 

اإلعالم واالتصاالت واملالية عىل وجه التحديد . 
وبالرغم من تباين حظوظ مشاركة فرق السد القطري -مضّيف 
البطولة السادسة  عرشة لكأس العالم لألندية- والهالل السعودي 
والرج�ي التون�ي، إال أنه�ا رّشف�ت  الك�رة العربية واآلس�يوية 
واألفريقي�ة، ونال�ت هاالت االعج�اب من خارج املحي�ط  العربي 
تقدي�راً لروحي�ة الالعبني ووقوفهم ن�داً أمام الخ�ربة املتنوّعة يف 
الفك�ر  األوروب�ي واألمريكي الجنوبي وأس�اليب اللع�ب املباغْت 
واملطاولة يف الضغط  وس�ط امللعب وكيفية ضبط التنظيم الدفاع 
وإيجاد الحلول الهجومية السلِس�ة، ما  أوجد مس�احة كبرة من 
التف�اؤل بالثالث�ي العربي املُختل�ف يف مدارس اللع�ب  واملوّحد يف 
الدرس العامل�ي بأن الالعب العربي بات متمرّس�ًا لقبول تحديات 

 البطوالت الكربى . 
ويف إط�ار النج�اح التنظيم�ي لبطولتي كأس الخلي�ج 24 وكأس 
العال�م لألندية،  تكون قطر قد اجتازت اختب�اراً مهّماً عىل صعيد 
تجريب تحضراتها لبطولة كأس  العالم التي ستنّظم يف الشهرين 
ذاتهم�ا أي ما بني 21 ترشي�ن الثاني و18 كان�ون  األول من عام 
2022، واس�تفادت من نتائ�ج العمل املب�ارش يف النقل من خالل 
 التشغيل التجريبي ملرو الدوحة، وتدشني طريق املجد من الجنوب 
اىل الش�مال،  وكذلك املين�اء واملطار الدوليني، وتش�طيب جاهزية 
أغلب املالعب الثمانية  املضّيفة للمباريات، وتوفر الفنادق ومراكز 
التس�ّوق، حتى ب�اَت من ي�زور الدوحة  اآلن كأن�ه يعيش الحدث 

املونديايل قبل أوانه . 

من�صة الدوحة العاملية

إياد الصالحي
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يخوُض منتخبن�ا األوملبي لكرِة الق�دِم، اليوم 
األح�د مبارات�ه التجريبية األوىل أم�ام  نظره 
منتخب أوزبكستان، ضمن معسكره التدريبي 
الخارج�ي املق�ام حالي�اً يف  مدين�ة عجم�ان 
اإلماراتي�ة اس�تعداداً لنهائي�ات كأس آس�يا 
للمنتخبات تح�ت 23 عاما  يف تايالند واملؤهلة 

ألوملبياد طوكيو 2020  . 
وق�ال املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب األوملب�ي عبد 
الغني شهد إن »املعسكر التدريبي يف  االمارات 
رضوري للفري�ق يف ظ�ل توق�ف منافس�ات 

الدوري، بل إنه متنفس لالعب  واملدرب .» 
وأضاف أن »تأخر التحاق الالعبني الذين يعول 
عليه�م الجه�از الفني س�بب إرب�اًكا،  إلقامة 
املواجه�ات الودية كون اكتم�ال عقد الفريق 
يعد فرصة لجمي�ع الالعبني  لخوض املباريات 

والوقوف عىل القائمة النهائية«. 
وأش�ار ش�هد إىل أن »الجمي�ع يحرص عىل أن 
يحاف�ظ املنتخ�ب عىل مكانت�ه وال  يتخىل عن 
التواج�د يف األوملبي�اد«، مؤك�دا ان« العراق لن 
يكون رقًما س�هالً يف  كأس آس�يا، وس�يدخل 

املنافسة بقوة من أجل تحقيق الطموح »  . 
من جانبه أعلن م�درب املنتخب األوملبي، عبد 
الغني ش�هد، موعد اع�الن القائم�ة  النهائية 
لفريق�ه اس�تعداداً لنهائي�ات آس�يا تحت 23 

عاماً يف تايلند . 
وق�ال ش�هد إن »املنتخ�ب األوملب�ي يواص�ل 
تحضراته اليومية اس�تعداداً لنهائيات  آس�يا 

تحت 23 عاماً يف تايلند«. 
وأوض�ح أن »القائمة النهائية س�يتم إعالنها 
ي�وم الخمي�س املقب�ل«، مش�راً إىل أن   «وف�د 
املنتخب س�يتوجه اىل تايلند يف ال�29 من شهر 

كانون األول الجاري«. 
يذكر أن بطولة آس�يا س�تنطلق يف الثامن من 

شهر كانون الثاني املقبل . 

دع�ا االتحاد العراقي لك�رة القدم، جميع اندية 
ال�دوري املمتاز للحضور بع�د غد  الثالثاء بمقر 
االتح�اد للتباحث ح�ول آلية وموعد اس�تئناف 

دوري الكرة املمتاز . 
وق�ال عض�و املكت�ب االعالم�ي باتح�اد الكرة 
حس�ن الخرس�اني إن«اتحاد الك�رة قرر  عقد 

اجتم�اع بع�د غ�د الثالث�اء بمقر االتح�اد عند 
الس�اعة الواحدة ظهرا مع ممثيل  اندية الدوري 
املمت�از للتباح�ث ح�ول آلية املس�ابقة وموعد 

استئنافها«. 
يش�ار اىل ان دوري الكرة املمت�ازكان قد توقف 

مع انطالق تظاهرات ترشين االول  املايض. 

االتحاد يدعو األندية لعقد اجتماع بشأن استئناف الدوري  

تع�رض الع�ب املنتخ�ب األوملبي 
يف  إصاب�ة  اىل  العان�ي،  ل�ؤي 
مب�اراة  فريق�ه  خ�الل  الق�دم 
يف  الراس�ينغ  القنيطريأم�ام 

الدوري املغربي . 
»تعرض�ت  العان�ي  وق�ال 
الصاب�ة يف الس�اق خ�الل مباراة 
يف  الراس�ينغ  القنيطريأم�ام 

 الدوري املغربي«. 
وأوضح »أنه سيجري الفحصوات 
الطبية ومن ثم س�تتضح طبيعة 
اإلصاب�ة«،  معرباً عن امله يف »ان 
ال تك�ون اإلصابة خطرة وتبعده 

عن املنتخب األوملبي«. 
يذكر ان م�درب املنتخب األوملبي 
عبد الغني شهد استدعى العاني 
لتمثي�ل  املنتخب يف بطولة آس�يا 

تحت 23 عاماً . 

القط�ري  الدحي�ل  ن�ادي  اق�رب 
املهاجم�ن،  أح�د  ض�م  م�ن 
االوروغوايانيادينس�ون  كافان�ي 
اوالكرواتي ماري�و ماندزوكيتش يف 

االنتقاالت الشتوية املقبلة . 
وانت�رشت انب�اء تفيد ب�أن الدحيل 
س�يضحي بمهاجمه العراقي مهند 
ع�يل بع�د اتم�ام  تعاق�ده م�ع أحد 

الالعبن . 
وقال املنسق االعالمي لنادي الدحيل 
بشري محمد إنه »يف حال تعاقد نادي 
الدحيل  مع كافاني او ماندزوكيتش، 
ف�إن االم�ر ل�ن يؤثر عىل مس�تقبل 

ميمي مع الدحيل«. 
واوض�ح أن »ميم�ي حج�ز مقع�د 
وكافان�ي  االس�يوي  الالع�ب 

 اوروغوايانيوماندزوكيتش 
بالت�ايل فإن  كروات�ي، 

املقبل�ة  الصفق�ة 
تم�ت  ح�ال  يف 

تؤثر  لن   فإنها 
وض�ع  ع�ىل 

ميمي«. 
أن  يذك�ر 
الدحيل ضم 
يف  ميم�ي 

الت  النتق�ا ا
لصيفي�ة  ا

املاضي�ة، بع�د 
م�ن  منافس�ة 

عدة  اندي�ة اوروبية 
وعربية. 

طال�ب االتح�اد العراق�ي لبن�اء االجس�ام، العب�ي 
املنتخ�ب الوطن�ي، بب�دء االس�تعداد  لبطولة آس�يا 
2020  .  وقال املنسق اإلعالمي لالتحاد هشام الواني 
»ع�ىل العب�ي املنتخب الوطن�ي ببناء  االجس�ام، أن 
يعلموا أن بطولة قارة آسيا لعام 2020 ستنطلق يف 

تاريخ 7  نيسان املقبل«. 
وأوضح أن »االتح�اد املركزي، قرر تصفية الالعبن 
املؤهلن لتمثي�ل املنتخب  الوطني يف هذه البطولة«، 

مبين�اً أن »االتحاد س�يتحمل كافة نفقات الس�فر 
 واملعسكر التدريبي لالعبن خارج البالد«. 

وتاب�ع الوان�ي، »نهي�ب بالعبين�ا اصح�اب املراكز 
الثالثة االوائل للس�نوات االخ�رية  يف بطوالت العراق 
للشباب والكالس�يك والفيزك واملاس�ر واملتقدمن 
التهي�ؤ م�ن  االن وب�دء االع�داد لحن اع�الن موعد 
التصفيات املقرر اقامتها يف شهر كانون  الثاني من 

العام 2020. 

قب  تر
الجماه�ري العراقية يوم غد 
االثن�ن، اللقاء املرتقب لفريق الرشطة بكرة  القدم، 
أمام نظريه الشباب السعودي، عىل ملعب فيصل بن 
حمد يف الرياض  لحساب الدور ربع النهائي ببطولة 
االندية العربية.  وقال حارس مرمى الرشطة محمد 
حمي�د إن«املباراة صعبة لكننا عازمون عىل  تحقيق 

نتيجة ايجابية قبل مباراة اإلياب«. 
فيم�ا اش�ار العب الوس�ط س�عد عبد االم�ري إىل أن 
»مواجهة الش�باب السعودي حدث  مهم بالنسبة يل 

بس�بب ذكريات�ي يف هذا 
الن�ادي«.  ويف سياق متصل أكد كابتن الفريق 
عالء عب�د الزهرة أن«الرشطة أصبح ناديا  يحس�ب 
له الكثري يف البطوالت الخارجية ولن نفرط بفرصة 

الوصول اىل املربع  الذهبي«. 
بينم�ا ذك�ر س�عد ناطقأن«االج�واء جي�دة ج�داً 
وسنثبت احقيتنا بالوصول بعيداً يف  البطولة العربية 

لألندية«. 
يش�ار اىل ان ن�ادي الرشطة كان ق�د وصل الرياض 
يوم الخميس املايض قبل لقاء  الش�باب الس�عودي 

غداً االثنن. 

أعلن مدير ملعب الش�عب ال�دويل، عالء أحم�د، أن امللعب أصبح جاهز 
الستضافة  مباريات دوري الكرة املمتاز بنسبة 100  .% 

وق�ال احمد إنه »اثناء فرة توقف ال�دوري املمتاز، قمنا بزراعة البذور 
الشتوية  الدامة امللعب بشكل كامل مع اضافة املبيدات واليوريا كمواد 

تدفئة للملعب .» 
واوضح »قمنا بصيانة حمامات منازع الالعبن وصبغها بشكل كامل 
وتبديل  االبواب”، مشرياً إىل ان “ادارة امللعب اجرت اعمال صيانة كاملة 
وم�ن ضمنه�ا  الك�رايس واالن امللعب جاهز بنس�بة 100% الس�تقبال 

مباريات الدوري .» 
يذك�ر ان ال�دوري املمتاز لك�رة القدم، توقف منذ مطل�ع ترشين االول 

املايض  بسبب التظاهرات التي تشهدها البالد . 

ملعب الشعب جاهز الستضافة 
مباريات الدوري الممتاز

مع اقتراب ماندزوكيتش.. الدحيل يؤكد 
تمسكه بميمي



جوارديوال:صنعناالكثيرمنالفرصامامليستر

اليوم..يوفنتوسيواجهالتسيوفيكأسالسوبراإليطالي

بايرنميونخيعلنمدةغيابمارتينيز

تتج�ه األنظ�ار مس�اء اليوم األح�د، صوب 
ملعب توتنهام هوتس�بري، والذي س�يكون 
 مرسًحا لقم�ة مباريات الجول�ة ال�18 من 
ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، عندنا يس�تقبل 
 توتنه�ام نظريه تش�يليس يف ديرب�ي لندني 

مثري . 
ويحت�ل توتنهام املرك�ز الس�ابع يف جدول 
الرتتي�ب برصي�د 26 نقطة، بينم�ا يتواجد 

 تشيليس يف املركز الرابع برصيد 29 نقطة . 
وحق�ق توتنه�ام االنتصار يف 3 م�ن آخر 5 
مواجهات جمعته بتشيليس يف  الربيمريليج 
ع�دد  نف�س  وه�و  لهزيمت�ن،  وتع�رض 
االنتص�ارات الت�ي حققه�ا يف  املواجه�ات 
ال�20 التي سبقت تلك املباريات الخمس )3 

انتصارات- 9 تعادالت-   8 هزائم(  . 
ولم ينجح تشيليس سوى يف الفوز بمباراتن 
فقط خالل آخر 13 مواجهة خاضها  خارج 

ميدانه يف الدوري أمام توتنهام )5 تعادالت- 
6 هزائم(  . 

يف  توتنه�ام  ش�باك  يف  لتش�يليس  وس�جل 
ع�ر الربيمريليج 53 العًب�ا مختلًفا، وهو 
 أكثر فريق يس�جل له أكرب ع�دد ممكن من 

الالعبن أمام فريق آخر يف املسابقة . 
ويع�د تش�يليس أكث�ر الفرق الت�ي حققت 
بتاري�خ  لن�دن  ديربي�ات  يف  االنتص�ارات 
 الربيمريليج، بواق�ع 128 انتصاًرا مناصفة 
مع آرس�نال، أم�ا توتنهام فه�و ثاني  أكثر 
الف�رق التي خ�رست يف الديرب�ي بواقع 87 

هزيمة خلف وست هام .(100)  
وتمك�ن توتنهام م�ن الفوز ب��4 مباريات 
م�ن آخر 5 لقاءات خاضها يف الدوري،  وهو 
أكث�ر من ع�دد االنتصارات الت�ي حققها يف 
الدوري خالل املباريات ال�15  التي س�بقت 
تل�ك اللقاءات الخمس�ة )3 انتص�ارات- 6 

تعادالت- 6 هزائم(  . 
أما تش�يليس فخ�رس 4 مباري�ات من آخر 
5 لق�اءات خاضه�ا يف ال�دوري، وهو نفس 
 ع�دد الهزائم التي تلقاه�ا يف الربيمريليج يف 
املباريات ال�24 التي سبقت تلك  املواجهات 
 4 تع�ادالت-   6 انتص�اًرا-   14( الخم�س 
هزائم(، ولم يخرس تش�يليس يف   3 مباريات 
متتالي�ة يف ال�دوري من�ذ ش�هر نوفم�رب / 

ترشين ثان من عام 2015  . 
جمي�ع  يف  مب�اراة   15 تش�يليس  وخ�رس 
املسابقات خالل عام 2019، وهو أكرب  عدد 
م�ن الهزائم يتكبدها البل�وز يف عام ميالدي 
واحد منذ عام 2000 (15 هزيمة  أيًضا(، أما 
آخ�ر مرة تكبد فيها عدد أك�رب من الهزائم، 

كان يف عام 1994 بواقع   17 هزيمة . 
وحقق جوزي�ه مورينيو، م�درب توتنهام، 
12 انتص�اًرا وتع�ادل وحي�د، يف  املواجهات 

الت�ي خاضه�ا بجمي�ع  الس�ابقة  ال��13 
املس�ابقات ع�ى ملعبه أم�ام الف�رق  التي 
س�بق وأن دربه�ا، وم�ن بينها الف�وز عى 
تش�يليس 3 مرات )مرة رفق�ة إنرت  ومرتن 

رفقة مانشسرت يونايتد(  . 
وس�جل دييل آيل، الع�ب توتنه�ام 5 أهداف 
خ�الل آخ�ر 4 مباريات خاضه�ا يف  الدوري 
أمام تش�يليس، ولم يسجل آيل يف فريق أكثر 

من تشيليس يف الدوري . 
وس�اهم الك�وري الجنوبي س�ون 

 12 هيون�ج م�ن، يف تس�جيل 
هدًفا خ�الل آخ�ر 9  مباريات 
خاضه�ا عى ملعبه يف جميع 

خ�الل  م�ن  املس�ابقات، 
أه�داف   7 تس�جيل 

 وصناعة 5 آخرين. 

مورينويواجهفريقهالسابقتشيلسيلالقترابمنصدارةالبريميرليغ

لق�ن أتاالنتا، ضيفه ميالن درًس�ا يف فنون كرة القدم، وتغل�ب )5-0( اليوم األحد،  يف املرحلة ال�17 
من الدوري اإليطايل .  س�جل أهداف أتاالنتا، أليخاندرو جويمز يف الدقيقة )10(، وماريو بازاليتيش 
يف  الدقيقة )61( وجوسيب إيليشيش »هدفن« يف الدقيقتن )63، 72(، ولويس  مورييل يف الدقيقة  
 .(84) ورفع أتاالنتا، رصيده إىل 31 نقطة يف املركز الخامس محقًقا انتصاره التاسع  يف الدوري هذا 

املوسم، مقابل الخسارة يف 4 مباريات والتعادل يف مثلها . 
يف املقاب�ل، توق�ف رصيد ميالن عند 21 نقطة يف املركز العارش، متلقًي�ا هزيمته  الثامنة يف الدوري 

هذا املوسم مقابل الفوز يف 6 مباريات، والتعادل يف ثالث. 

أتاالنتايهزمميالنبخماسيةنظيفة
أعل�ن األرجنتين�ي دييجو س�يميوني، املدي�ر الفني ألتلتيك�و مدريد، عن قائم�ة تضم   18 
العبا اس�تعدادا ملواجهة ريال بيتيس اليوم األحد  . وش�هدت القائمة غياب الرباعي ستيفان 
س�افيتش وكوكي ريسوركس�يون وفيكتور  ماتش�ن »فيتولو« ودييجو كوس�تا لإلصابة .  
واس�تمر غياب الالعب املونتينجري، س�افيتش، عن قائمة الفري�ق املدريدي يف  ظل تعافيه 
من إصابة يف عضلة الفخذ الخلفية اليرسى تعرض لها منذ ترشين  أول املايض مع منتخب 
بالده، وتجددت يف الش�هر املايض . بينما يغيب كوكي وفيتولو عن قائمة مباراة اليوم بسبب 

إصابتن عضليتن، أما  دييجو كوس�تا فابتعد عن املالعب بس�بب إجراء جراحة الفتاق . 

غيابرباعيأتلتيكومدريدعنمواجهةبيتيس
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أكد تقرير صحفي إس�باني، الي�وم األحد، أن 
إن�ر ميالن ال يزال يضغط بش�أن  التعاقد مع 
التشييل أرتورو فيدال، العب وسط برشلونة، 

خالل املريكاتو الشتوي  املقبل . 
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وقال�ت 
اإلس�بانية الت�ي تابعتها »املراق�ب العراقي«، 
 إن ع�رض إنر لفيدال هو إع�ارة حتى نهاية 

املوس�م بنية الرشاء مقاب�ل 20 مليون  يورو 
)وفًق�ا لصحيفت�ي الجازيت�ا ديللو س�بورت 

وكوريري ديللو سبورت يف  إيطاليا(  . 
وأش�ارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن برشلونة 
لي�س ع�ى اس�تعداد للتخ�يل عن  في�دال هذا 
املوس�م، إال إذا كان الع�رض املق�دم لالع�ب 

يصيب بالدوار . 

وش�ددت عى أن فيدال ضمن حسابات 
امل�درب إرنس�تو فالف�ريدي بق�وة، ال 
سيما  أنه العب من أصحاب الشخصية 
املميزة بفريق برشلونة، كما أنه رابع 
ه�دايف  البارس�ا بع�د ثالث�ي الهج�وم 
ليونيل مييس ولويس سواريز وأنطوان 

جريزمان . 

بر�شلونة
يؤكدتمسكه

بفيدال

ليوني�ل  األرجنتين�ي  حق�ق 
مي�يس، نجم برش�لونة، إنجاًزا 
مميزًا خ�الل مباراة فريقه  ضد 
الجولة  ديبورتيفو أالفي�س، يف 

ال�18 من الليجا . 
ونجح مييس يف تسجيل الهدف 
الثال�ث لفريقه يف املب�اراة التي 

انتهت بالفوز -4  1  . 
»س�كواكا«  لش�بكة  ووفًق�ا 
مي�يس  ف�إن  لإلحصائي�ات، 
س�جل 50 هدًفا عى األقل )مع 
 برش�لونة ومنتخب األرجنتن( 
 10 آخ�ر  يف  التاس�عة  للم�رة 

أعوام . 
ويعترب عام 2012، هو األفضل 
ألسطورة األرجنتن يف مسريته 
التهديفية،  بعدما أنهاه مسجاًل 

بالرق�م  لينف�رد  هدًف�ا،   91
القي�ايس متجاوًزا ج�ريد مولر 

(86  هدًفا(  . 
 2009/ 41 هدفاً
 2010/ 60 هدفاً
 2011/ 59 هدفاً
 2012/ 91 هدفاً

 2013/ 45 هدفاً
 2014/ 58 هدفاً
 2015/ 52 هدفاً
 2016/ 59 هدفاً
 2017/ 54 هدفاً
 2018/ 51 هدفاً

 2019/ 50 هدفاً. 

يراقب ن�ادي ري�ال مدري�د العًبا 
جديًدا من باريس س�ان جريمان، 
استعداًدا لضمه بعد  نهاية املوسم 

الحايل . 
   »Le10Sport »ملوق�ع ووفًق�ا 
 الفرن�يس ال�ذي تابع�ه »املراق�ب 
العراقي«، ف�إن  ريال مدريد يتابع 
باهتمام موق�ف املدافع الربازييل 

ماركينيوس من تجديد عقده مع 
 سان جريمان . 

ل�م  ماركيني�وس  أن  إىل  وأش�ار 
يتوصل بعد إىل اتفاق بشأن تجديد 
العقد الذي  ينتهي يف صيف 2022، 
بعدم�ا اختل�ف الطرف�ان ح�ول 
الراتب الس�نوي .  وأوض�ح املوقع 
الفرنيس أن وكيل ماركينيوس هو 

جوليان�و بريتولوتيش، وهو  نفس 
الشخص الذي نقل الربازييل إيدير 
ميليتاو من بورتو إىل ريال مدريد 
خ�الل  الصي�ف امل�ايض .  يذكر أن 
العديد من التقارير سبق أن أكدت 
اهتم�ام ريال مدري�د بالعبن من 
سان  جريمان مثل نيمار دا سيلفا 

وكيليان مبابي. 

علق اإلس�باني بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشس�رت سيتي، 
عى فوز فريقه  بنتيجة 3-1 عى ليس�رت س�يتي، اليوم السبت، 

ضمن منافسات الجولة ال�18 من  الدوري اإلنجليزي املمتاز . 
وق�ال جواردي�وال، يف تريح�ات أبرزته�ا ش�بكة »س�كاي 
س�بورتس« وتابعتها   «املراقب العراقي«: »لعب الجميع بشكل 
س�هل وبس�يط، وصنعنا العديد من  الفرص لتسجيل األهداف، 
وربما تكون هذه مش�كلة يف املس�تقبل وربما ال، ألنه  يف مباراة 

آرسنال وصلنا للمرمى 3 مرات فقط وسجلنا 3 أهداف«. 
وأض�اف: »قدمن�ا أداًء مذهالً بالكرة وبدونه�ا، ووجود فاردي 

ضدن�ا يعن�ي أن هناك  الكثري م�ن الخط�ورة، لكننا كنا يف 
مس�توى ع�اٍل جًدا، وأش�كر الالعبن بش�دة ع�ى  تنفيذ 

التعليمات«. 
وتابع: »لقد اس�تمتعت باملب�اراة وأنا مرسور من األداء 
والطريقة الت�ي لعبنا بها.  لقد كان ذل�ك نتيجة للعديد 
من األش�ياء الجيدة وأش�عر اآلن بأنن�ا عدنا«.  وواصل: 
»لقد صنعنا الفرص أمام الفريق الذي استقبل أقل عدد 
من األهداف،  لذلك أرى أننا لعبنا بشكل جيد، ولم ننظر 

إىل ما حدث لنا قبل ذلك«. 

يواج�ه يوفنت�وس نظ�ريه التس�يو، اليوم 
األح�د، عى س�تاد جامعة امللك س�عود، يف 
اإليطايل . ويخ�وض  الس�وبر  كأس   إط�ار 
البيانكون�ريي، لق�اء الي�وم بصفت�ه بطل 
ال�دوري اإليط�ايل، فيم�ا يخوض  التس�يو، 
املب�اراة بعدما حص�د لق�ب كأس إيطاليا.  
 ويس�تعد الثنائي باولو ديباال وكريستيانو 
رونال�دو، نجم�ا الس�يدة العج�وز، لكتابة 
تاري�خ  يف  بهم�ا  وخ�اص  جدي�د   تاري�خ 

كأس الس�وبر اإليط�ايل، عندم�ا يق�ودان 
الي�وم  النس�ور،  أم�ام   البيانكون�ريي 
األحد . الجوه�رة األرجنتيني�ة باولو ديباال، 
التس�يو  أم�ام  املش�اركة  ع�ن  س�يبحث 
وتس�جيل  ه�دف عى األقل، م�ن أجل حفر 
اس�مه بحروف من ذه�ب يف تاريخ بطولة 
الس�وبر  اإليطايل . ديباال استطاع أن يسجل 
ببطول�ة  ل�ه  مش�اركات   3 يف  أه�داف   3
الس�وبر، ليكتب  اس�مه يف قائمة الهدافن 

التاريخين للمسابقة، حيث منحته أهدافه 
ال�3 فرص�ة  معانقة املجد والتس�اوي مع 
التاريخ . ويتصدر  املس�ابقة ع�رب  هداف�ن 
القائم�ة أليس�اندرو دي�ل بي�ريو مهاج�م 
يوفنت�وس الس�ابق، الذي أح�رز 3  أهداف 
يف 6 مش�اركات، ويتس�اوى معه 4 العبن 
وهم ديب�اال )يوفنت�وس(،  صاموي�ل إيتو 
)إنرت ميالن(، أندري شفيتشينكو )ميالن( 
برصي�د 3 أهداف للثالثي  يف 3 مش�اركات، 

ويأت�ي تيفيز أيًض�ا بالقائمة 
برصيد 3 أهداف من مشاركتن 

 فق�ط .  وحال تمكن ديباال من 
ش�باك  يف  ه�دف  تس�جيل 

التس�يو، فس�ينفرد بذلك 
ويصبح  املقع�د  الذهب�ي 
تهديًف�ا  الالعب�ن  أكث�ر 

الس�وبر  مس�ابقة  بتاري�خ 
برصيد 4 أهداف . 

أعلن نادي بايرن ميونخ األملاني مدة غياب العب وس�طه اإلسباني 
خ�ايف  مارتيني�ز بع�د تعرض�ه إلصاب�ة عضلي�ة، وأكد الن�ادي أن 
مارتينيز س�يغيب لنحو س�تة  أس�ابيع .  وخرج مارتينيز مصابا يف 

الثواني األخرية من الش�وط األول للمباراة التي فاز  فيها بايرن عى 
فولفسبورج بهدفن دون مقابل، وشارك جريوم بواتينج بدال  منه .  
ومع توقف مس�ابقة البوندس�ليجا لحلول فرتة العطالت الشتوية، 

يستأنف بايرن  مشواره يف البطولة بمالقاة مضيفه هريتا برلن 
يف 19 كان�ون ثان املقبل .  وتأتي ه�ذه الرضبة يف ظل اإلصابات 
التي رضبت نجوم الفريق مؤخرًا، عى  رأسهم نيكالس سويل. 

ميسييضيف2019لقائمتهالذهبية

ريالمدريديسعىلضمماركينيوس

تشامبرز:أرتيتايريدمناالتحليبالشجاعة

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم األحد، أن أحد األندية 
اإلنجليزي�ة قريب م�ن  التعاقد مع جادون سانش�و، 

نجم بوروسيا دورتموند، خالل املوسم الحايل . 
ووفًق�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطانية التي تابعتها 
»املراقب العراقي«، فإن  سانش�و قريب من العودة 
للربيمريلي�ج ع�رب بواب�ة تش�يليس، بعدم�ا وافق 
األخ�ري  عى دف�ع 120 ملي�ون جنيه إس�رتليني، 
وه�ي القيمة الت�ي حددها بوروس�يا  دورتموند 

للصفقة . 
وأشارت الصحيفة إىل أن تشيليس كان يتنافس 
عى الصفقة مع مانشس�رت  يونايتد وليفربول، 
ولك�ن األول اكتفى بمغازلة سانش�و فقط منذ 

املوسم املايض . 
أما ليفربول فق�د قرر تأجيل دخول املفاوضات 

مع دورتموند، بسبب السعر  الضخم للصفقة . 
وأك�دت »م�ريور« أن فران�ك المب�ارد، م�درب 
تشيليس، يشعر بأن الفريق يحتاج  لالعب برباعة 
سانش�و الهجومي�ة، وه�و األمر ال�ذي غاب عن 
البل�وز مع رحيل  إيدين هازارد لريال مدريد خالل 

الصيف املايض . 
وال يرغ�ب دورتمون�د يف رحي�ل سانش�و خ�الل 
املريكات�و الش�توي املقب�ل، ولذل�ك  فإن تش�يليس 
ين�وي ع�رض التعاقد م�ع الالعب، مع الس�ماح له 
بإكمال املوسم  رفقة أسود الفيستيفال كما حدث مع 

األمريكي كريستيان بوليسيتش. 

تشيلسييقتربمنالتعاقد
معسانشو

أبدى مدافع آرس�نال كالوم تش�امربز رضاه عن أداء فريقه خالل التعادل أمام  مضيفه 
إيفرتون، ضمن الجول�ة الثامنة عرش من الدوري اإلنجليزي املمتاز .  وهذه آخر مباراة 
يخوضها آرس�نال تحت قيادة املدرب السويدي املؤقت فريدي  ليونبريج، بعدما تعاقد 
م�ع العب الفريق الس�ابق مايكل أرتيتا لإلرشاف عليه .  وقال تش�امربز يف تريحات 
لش�بكة »بي تي س�بورت« عقب انتهاء اللقاء:   «ش�باك نظيفة خارج ديارنا يف مكان 
كه�ذا أمر ليس س�هال عى اإلطالق، الجميع  يمكن�ه أن يفخر بأدائنا، 
لكن هناك أمور أخرى يجب العمل عليها أيضا«.  وأضاف: 
»كن�ا جاهزي�ن للتح�دي واملنافس�ة يف املواجهات 
الثنائية املتس�اوية،  عملنا بج�د يف التمارين، 
لذلك أنا راض عن املساهمة يف الشباك 
النظيفة، نح�ن  مجموعة واعدة 
نعم�ل  أن  يج�ب  ولذل�ك 
بج�د والبن�اء ع�ى ما 

حققناه«. 
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
التعبيرية 

مذه�ب الف�ن يس�تهدف، يف املق�ام األول، التعب�ر عن املش�اعر أو 
العواط�ف والح�االت الذهني�ة التي تثره�ا األش�ياء أو األحداث يف 
نفس الفنان، ويرفض مبدأ املحاكاة األرسطية، تحذف صور العالم 
الحقيقي بحيث تتالءم مع هذه املشاعر والعواطف والحاالت، وذلك 
من طريق تكثيف األلوان، وتش�ويه األش�كال، واصطناع الخطوط 
القوية واملغايرات contrasts املثرة.أش�ار الناق�د جرالد ويلز بأن 
املذهب التعبرى هو أكثر مذهب فن�ى متأثر بالذاتية املفرطة]1[. 
وترتبط التعبرية بالفن األملاني يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل 
القرن العرشين، عىل الرغم من أن مالمحها تتبدى يف بعض األعمال 

الفنية التي ترقى إىل العرص الوسيط .

طرائف من التراث 

حميد المختار: »الخواتيم« اعتمدت في كتابتها على ملف ضم كل تحركاتي الثقافية والسياسية

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
كتبت وأنت داخل اس�وار السجن عددا من الروايات، هل 
ل�ك ان تحدثنا عن تلك الفرتة وكيف اس�تطعت ان تنجز 

اربعة روايات؟ كنت حرا وانت داخل هذا القيد؟
الحقيق�ة رغ�م ان الس�جن قي�د صعب يح�دد حركته 
ويحرصه�ا يف زاوي�ة معينة اال انه ال يس�تطيع ان يحد 
م�ن حرية الفكر كنت اش�عر يف رقتها بحرية يف الكتابة 
عىل االقل، كنت اكتب بحماس ونش�اط والفضل يف هذا 
يع�ود اىل االهل واالصدقاء الذين كان�وا يجازفون بجلب 
ما احتاجه من مس�تلزمات للكتابة يف زياراتهم الدورية 
يل يف الس�جن وحقيق�ة حرية الفكر لي�س هناك من له 
القدرة ع�ىل الغائها ال الس�جان وال الدكتاتور ألنها هنا 
يف داخلنا نح�ن فقط من يملك حق الس�يطرة عليه ويف 
سنوات الحجز كان الوقت طويال، وفرصة التأمل هناك 
ربما اكرب ما يتيح ل�ك فرصة للقراءة والكتابة.. دعيني 
اقول لك ان س�جن )ابو غريب( عبارة عن مدينة كاملة 
لكنه�ا ؟؟؟ وهذا هو الس�جن الحقيقي انك تكون بعيدا 
عن ذلك الكائن الذي يعيد خلقك كل يوم يف داخل السجن 
كن�ا نس�اعد بعضن�ا وبمعاون�ه االهل واالصدق�اء ولم 
ننقط�ع عن العالم حتى اني يف ع�ام 2001 طبعت يل يف 
اس�بانيا مجموعة قصائد نثرية وكانت بعنوان«سأتبع 
خطاك حتى خريف الغابات » وعند خروجي من السجن 

لم احصل اال عىل نسختني او ثالثة منها والحمد لله.
الروايات التي ولدت داخل الس�جن )صحراء نيس�ابور، 
م�أوى الثعب�ان، الجم�ل بما حم�ل، والس�فياني( هل 

ضمتها حكايات مما كان يدور داخل تلك االسوار؟
يف الواق�ع )صحراء نيس�ابور( كنت قد ب�دأت بكتابتها 
قبل دخويل الس�جن وه�ي كانت تمثل رباعي�ة اكملتها 
داخل املعتق�ل ومؤكد هناك احداث مالم�ح لتلك الفرتة 
ربما تس�تغرب لو قلت لك انني اشتهي العودة اىل هناك 
ألتفرغ للكتاب�ة فالصحافة والعم�ل اخذتني بعيدا عن 
اج�واء الكتاب�ة ولكن�ي اح�اول ان اس�تغل كل دقيقة 
للكتابة سواء يف مكتبي او داخل محرابي الصغر ألكمل 

ما بدأت به من االعمال االدبية املؤجلة.
لديك رواية باس�م »الخواتيم » وهي مبنية عىل اس�اس 
ملف امني خاص ب�ك عثر عليه يف احدى الدوائر االمنية 
بعد س�قوط النظام، فهل كانت تل�ك الرواية قريبة من 
الس�رة الذاتية ام انك صنعت تماثيل�ك الخاصة لخدمة 

القصة؟
هذا املوضوع يش�مل جميع الكتاب لجميع فنون االدب 
عندم�ا يفكر لتأس�يس عم�ل معني يضمنه ج�زءا من 
حيات�ه واحيانا هن�اك امور تدخل ضم�ن العمل االدبي 
دون ان يتعمد الكاتب ذلك، وبالنسبة لرواية )الخواتيم( 

كن�ت اعتمد يف كتابتها عىل امللف االمني الذي كان يضم 
كل تحركات�ي الثقافية والسياس�ية وعند اطالعي عليه 
اصب�ت بصدمة عنيفة الحتوائه ع�ىل مفاجآت واحداث 
اذهلتني بل أرعبتن�ي فالصديق الذي وثقت به واودعته 
ارسارك يتض�ح ان�ه مميز ويوص�ل كل تفاصيل حياتك 

ألزالم الس�لطة وبس�هولة غريبة، حتى زميلتي القريبة 
مني والتي كانت ش�اهدة عىل والدة الكثر من قصائدي 
وكتابات�ي تبني فيما بع�د ومن خالل املل�ف االمني هذا 
انه�ا ايض�ا مخ�ربة وتعم�ل لصال�ح الس�لطة، فكانت 
صدم�ة كب�رة يل انك تك�ون بمواجهة قاس�ية مع من 

كن�ت تعتقدهم مالذك وانص�ارك يف الفكر واملبدأ وحتى 
الحل�م، وباإلضافة اىل ه�ذه املواق�ف الحقيقية ضمنت 
رواية الخواتيم الكثر من املش�اهد والشخوص لتغلغل 
مع االحداث االصلية ملحنتي تلك وتشكل الرواية بشكلها 
النهائي اننا حني نس�مي كاتبا م�ا مبدعا فإننا ال نطلق 
عليه تل�ك الصفة اعتباط�ا بل ألنه بالفع�ل ابدع وخلق 

احداثا وشخوصا هو املسؤول عنهم.
يف اح�دى اللقاءات ذكرت ان رواي�ة )الخواتيم( قصدت 
بها خاتمة للحب وخاتمة للظلم وخاتمة للصداقة، هل 
م�ا زال ملف الحب والصداق�ة والظلم مختوما، ام فتح 

من جديد؟
يف وقته�ا نعم كانت خاتم�ة للحب والصداق�ة وللظلم 
والقهر لكن هذه مشاعر وقرارات خاصة لتلك اللحظة 
ورد فع�ل لتلك الصدم�ة العنيفة لكن الحب ال يمكن ان 
ينته�ي من حياتنا، نعم تنته�ي قصة حب ممكن، لكن 
الحياة مس�تمرة لتب�دأ قصة اخ�رى ربما أكث�ر عمقا 
فالحي�اة ال يمكن له�ا ان تس�تمر دون ان يكون هناك 
حب وأمل جديد، قد تكون نهاية للظلم واالس�تبداد وان 
ش�اء الله نظرتنا للغد نظ�رة تفاؤلية بأن القادم أجمل 

بالتأكيد.
برأيك هل اس�تطاع االديب بش�كل عام ان يكون لسانا 

للناس؟
االدي�ب ه�و ج�زء من ه�ذا العال�م وجزء م�ن كل تلك 
التفاصيل اليومية واالح�داث املتواصلة فاألديب عندما 
يتح�دث عن قصة او حادثة معين�ة ويؤرخ مرحلة من 
حيالت�ه فانه بذل�ك يؤرخ لزم�ن ولحدث ربما يش�مل 
من يس�كن اقىص الك�رة االرضية والنتيج�ة ان مجمل 
االحداث االنسانية تتش�ابه بني البرش بغض النظر عن 
لونهم وش�كلهم وبيئتهم ويف مجم�ل كتابات الروائيني 
واالدباء هناك رس ألمر معني يمثل مجموعة من الناس 
وعندم�ا ينتق�د ظاهرة معين�ة انما هو يتكلم بلس�ان 

هؤالء.
كيف تنظر اىل الرواية الواقعية؟ وهل استطاعت تجاوز 

محليتها؟
لدين�ا روائي�ون مبدعون اس�تطاعوا ان يؤسس�وا لهم 
خطا مميزا وواضحا وهذا باعرتاف الجميع، والحقيقة 
من خالل املحلية يس�تطيع الكاتب ان يصل اىل العاملية 
وبالفعل استطاع الكثر من الكتاب تجاوز تلك الحدود 
والحواجز ووصل اىل القارئ العربي وأثر به، ويف الوقت 
الح�ارض هناك الكثر من النتاجات االدبية التي وصلت 
اىل العاملية من خالل الرتجمة لبعض النصوص ويف هذا 

املوضوع انا متفائل جدا.

حال��م بغ��د قري��ب يحم��ل الخري واألمل وه��و أيضا وبرغم مالمح��ه الهادئة ثائر ع��ى كل ظلم وضع��ف يمكن أن ينه��ي الكلمة ويقتل الفك��ر كتب كثريا ولع��ن يف كتاباته 
الدكتاتورية وإرهاب الس��لطة أطلق العنان لقلمه ولم يتوقف عن الكتابة حتى داخل أس��وار الس��جن، بل كان أكرث نش��اطا وتأمال ونتاجا بسبب مواقفه السياسية من 
النظام وبسبب شجاعته يف حمل السالح بوجه السلطة وتحديدا يف االنتفاضة الشعبانية عام 1991 كان مطاردا من قبل السلطة وذاق صنوف العذاب لكنه لم يتخاذل 

وشحذ قلمه وكان حرا وهو داخل السجن حرا يف كتاباته وإنتاجه األديب انه الروايئ حميد المختار الذي التقته )المراقب العراقي( وكان معه هذا الحوار:

 رأى »صحراء نيسابور« و »مأوى الثعبان« و »الجمل بما حمل«

املراقب العراقي/متابعة...
يف مجموعته الش�عرية ”يشء من هذا الغب�ار“، الصادرة عن 
منش�ورات املتوس�ط 2019. يطرح الش�اعر املرصي عاطف 
عبدالعزي�ز العديد من التحوالت الواقعي�ة يف املجتمع العربي، 

وفقا ملنظوره تجاه الحدث اليومي ومعايشته.
ويعرب الش�اعر املرصي يف مجموعته الش�عرية ع�ن يوميات 
وتفاصي�ل هارب�ة من الذه�ن، ق�د ال تخطر ببال الش�خص 
العادي. وألن مهمة الشاعر هي التقاط األشياء الدقيقة، فهو 
يع�رب أماكن متطرفة يف التن�اول، وغريب�ة يف التمثيل. وتربق 
استثناءات عبدالعزيز املتسمة بالجرأة، نظرًا لتجاهل املجتمع 

الحديث فيها، أو التطرق لها.
وإذا كان م�ن أه�م إش�كاليات الش�عر هو مس�ح الغبار عن 
املالمح املطموس�ة، فال ش�ك أن ”ش�يئا من هذا الغبار“ فيها 

من غرابة األفكار ما يؤهل ذلك الرسد ليكون شعرا.
لكن يف الكثر من املواطن يس�تطرد الشاعر املرصي يف الرسد 
ال�ذي هو مقبول يف قصيدة النثر لك�ن بني جملتني مكثفتني، 

أي تحمالن االستعارة والجزالة اللغوية.
وتطغى لغة الرسد عىل الجمال الشعري يف الكثر من نصوص 
عبدالعزي�ز، وتقل�ل من قيم�ة الجملة الش�عرية، كم�ا يميل 
الش�اعر إىل لغة حكائي�ة بحتة، يف نصوص عدي�دة مثل نص 
”أناهيد“ حيث يقول: ”كانت الفتاة تس�تند إىل حائط يف ردهة 
ضعيف�ة الضوء/يعربها فني�ون متعجلون/ظن�ت أن العالم 
الذي تركته مقلوبا يف قاعة الربوفات لن ينعدل له حال/ بينما 
كن�ت واثقا بأن املايس�رتو الغاضب عاد إىل مزاجه الحس�ن/ 
وربم�ا بدأ يف معابث�ة العازفات“. هي جم�ل رسدية متوالية، 
ال جمل�ة ش�اعرية بينه�ا تدخله�ا يف ط�رق الش�عر اللزجة. 
ويتكرر هذا الس�ياق من الرسد يف الكثر من املواطن لنصوص 

عبدالعزيز.
كم�ا يعم�د يف قصي�دة “ أناهي�د“ إىل البوح إىل الط�رف اآلخر 
بش�كل قصيص، عن خيبات األي�ام، وصديقه الذي انتحر بعد 
موت حبيبته بالرسطان، ويختتم بطران الفراش�ة ”أناهيد“ 
لتصنع امل�زاج للمكان. وق�د كرر نفس الس�ياق القصيص يف 

نص ”قطة يف املدافن“.
وتحف�ل نصوص عبدالعزي�ز بامليكانيزم الواقع�ي يف الطرح، 
فاملوضوع�ات أق�رب م�ا تك�ون إىل حياة اإلنس�ان البس�يط، 
فيكتب عن التقدم يف العمر، إىل الحد الذي يجعله يخىش النظر 
يف امل�رآة لرؤي�ة وجه�ه، فيقول: ”خف�ت أن أحمل�ق يف املرآة، 

فأسقط يف برئها املهجورة“.
ويخاط�ب الش�اعر امل�رصي الصحب�ة القديمة، بع�د عوامل 
التعري�ة من الزمن عىل جس�ديهما، وين�ادي صاحبه: يا أخا 
يأيس. ويقول ل�ه: ”تجيئني رصختك من خل�ف الجنود، مثل 

رسالة أكرب من بريدي“.
وتواج�دت يف قصيدة ”تل�ك األصوات“ كاف�ة املعاير املتطلبة 
لصن�ع قصيدة نثر، م�ن حيث الرتاكيب اللغوي�ة، والتلميحية 
البعي�دة األث�ر، وكثافة اللغ�ة، والنهاي�ة الصادم�ة، املمتلئة 
باإلده�اش. فيكتب: ”ه�ذا الطنني من مط�ر البارحة/ كيف 
بمق�دوري اإلجابة عن س�ؤال الفتى قبل وص�ويل/ أو الوفاء 
بمواعي�د رضبت يف غيبتي/ بل أصبح من العادي أن يرتاكم يف 
أذن�ي الكثر من العب�ارات الغامضة/ تلك التي بتُّ أحار كثرا 
يف فرزه�ا/ ورّدها ألصحابها/ املعضل�ة اآلن تكون يف قلبي/ 
هذا الذي أصبح معرّضا تحت تلك الفوىض للتورط يف أش�واق 

ال تخصه/ أو االنشغال بحبيبات آخرين 

»شيء من هذا الغبار« استعادة 
الجدل حول قصيدة النثر

القدوم من التاريخ والموت في رواية »قيامة البتول«
املراقب العراقي/ متابعة...

 يس�اهم الرسد يف انبعاث س�وريا جديدة 
من رحم فضاء األزمة، بعيدا عن س�وريا 
الطائف�ة، البع�ث والقومية، إنها س�وريا 
الوع�ي، تلك التي أخرج صورتها ش�عبان 
عب�ود من بلدته بن�ش املقابلة للفوعة، يف 
اختالفهم�ا املذهبي، الذي أذاب س�طوته 
الح�ب، ويس�تمر وج�ه س�وريا يطل من 
مدنه�ا  عم�ق  وم�ن  ال�رسد،  جمالي�ات 
التاريخي�ة العريقة، إذ عم�د الروائي زياد 
كمال حمام�ي إىل اس�تلهام رؤية تتفجر 
منها س�وريا كقطعة مقبلة من التاريخ، 
من عبق األمكنة يف حلب يف روايته »قيامة 
البتول«، متكئ�ا عىل التعدد الجنس�ياوي 
والثقايف والديني وتفاعالته التي ال تخفي 
رصاعاته�ا، لكن أيضا ل�م تبادر إىل تدمر 
ذاته�ا، ألن املش�رتك أك�رب من أن يرس�م 

التاريخ ببالدة عىل جدران ال تتكلم.
معزوفة حب صخرية:

تخ�رتق »حلب« جوانية املعن�ى يف الرواية 
لتتكل�م ع�ن مأس�اة اإلنس�ان يف املدين�ة 
العربي�ة حني تغي�ب عنه بره�ة »حرية« 
تمكن�ه م�ن استنش�اق حقيق�ة وط�ن 
يالزمه، والبد أن يكون كذلك، من ش�هقة 
املي�الد وحت�ى ش�خر املفارق�ة للحي�اة، 
ه�ي تل�ك جمالي�ة ترس�يم حل�ب، ومن 
ثمة س�وريا يف »قيامة البت�ول«، إذ يعمد 
الروائ�ي إىل تفعيل رومانسية/س�ريالية 
املش�هد يف جملتي البداي�ة والنهاية، لكن 
قبل ذل�ك يف عتبة التصدي�ر للرواية، يورد 
مقطعا من رس�الة اإلله بع�ل 5000 عام 
ق م: »س�وريا بلدك�م، أينم�ا كنتم، وهذا 
حقكم، فحطم س�يفك، وتن�اول معولك، 
واتبعني لنزرع السالم واملحبة: أنت مركز 
األرض«، فتاريخي�ة املنحى الوجودي لدى 
السوري، تنتصب صارخة بالسالم الذي ال 
يعني س�وى الحرية، لكن شهوة التسلط 
تمنع املعول، وتبيح الس�يف كي ترتس�م 

الحدود ظاهرة ب�ني مكونات التعدد، التي 
ال يوحد بينها س�وى العم�ل )املعول( من 
أج�ل اس�تمرار األرض/الوط�ن. يس�تمر 
القه�ر معتاش�ا عىل الخ�الف املفتعل بني 
حساس�يات مجتمعية وج�دت لتتعايش، 
ف�األرض منب�ع املحبة، وفعال م�ا يحدث 
يف س�وريا يف�وق الخي�ال، ولع�ل عتب�ة 
االع�رتاف يف الرواي�ة، تؤك�د ه�ذا الزعم: 
»ق�د يك�ون الواقع أغ�رب م�ن الخيال«، 
ه�ذه الجملة ربم�ا تك�ون مفتاحا ملعنى 
يتطاي�ر ب�ني جملت�ي البداي�ة والنهاية، 
فجمل�ة البداي�ة: »رضبات إزمي�ل ناعمة 
تتن�زل ع�ىل ال�رأس«، ع�ىل رأس«الكتلة 
الحجري�ة«، أي أن هن�اك نحت�ا، و»عب�د 
السالم« الشخصية الرئيسية هو النحات، 
فعىل طول املسار الرسدي يستمر اإلزميل 
عىل ف�رتات متقطعة يف ترس�يم تفاصيل 
التمث�ال الذي ال يكتمل إنج�ازه، والصخر 
هو مادة الوطن التي تتحرك لتشكل بنيته 

الهندس�ية وأفراحه وأش�كال استمراره، 
والجمل�ة يف نهاي�ة الرواي�ة تمن�ح ه�ذا 
الفاعلة،  املعن�ى واقعيت�ه ورومانس�يته 
إذ التع�ب يف تخلي�ق املنحوت�ة الصخري�ة 
يتش�كل يف مش�هد قرباني مؤثر: »يرتنح 
عبد الس�الم فوق دمه الساخن، ونزيفه«، 
فم�ا ب�ني التخليق من الحج�ر فوق أرض 
حل�ب وع�راك العوائ�ق ألجل أال يس�قط 
اإلزمي�ل: »الذي ل�م ينكرس أب�دا«، يتأثث 
املش�هد الوجودي يف حاضنة الوطن الذي 
يرس�مه دف�ق ال�دم الش�بيه بم�ا تقدمه 
جمالية الوطن يف »وردة جورية حمراء«، 
وهو يف النهاي�ة املعنى الجوهري لتمثالت 
كن�ف  يف  العي�ش  أو  التحري�ري  الفع�ل 
الحرية املبتغاة.يتداخل املش�هد الوجودي 
يف الرواي�ة بتطعي�م التج�اور اإلنس�اني، 
بتمثالت التعدد، فيتش�كل فض�اء الرواية 
داخل إطار األجن�اس املختلفة والثقافات 

املتعددة واملنصهرة يف بوتقة الوطن.

املراقب العراقي / متابعة...
وّثق كاتب جزائري يدعى 
رمضان�ي“  ”العرب�ي 
تفاصيل رحلة هجرة غر 
رشعي�ة غام�ر خاللها إىل 
أوروب�ا، م�ن خ�الل رسد 
يتن�اول  واقع�ي،  أدب�ي 
يواجهه�ا  الت�ي  املأس�اة 
الوص�ول  يف  الطامح�ون 
إىل الضف�ة األخ�رى م�ن 

املتوسط.
املل�ح“،  ”أناش�يد  كت�اب 
أدب�ي  أول عم�ل  بمثاب�ة 
بقلم مهاج�ر غر رشعي 
أوروب�ا  قص�د  جزائ�ري، 
بحرًا، ليوّثق معاناة ركوب 
َل  البحر، م�ن خ�الل َتَحمُّ
مخاطر الس�فر من تركيا 
إىل الق�ارة العجوز، ليقف 
الرحل�ة  تفاصي�ل  ع�ىل 
املميت�ة وطبيع�ة الهجرة 
وحي�اة  الرشعي�ة  غ�ر 
م�ع  وتعامل�ه  املهاج�ر 
املهربني وقس�وة الظروف 
س�واء  بالهجرة،  املحيطة 

يف البحر أو الرب.
خالل  الش�اب  ويتع�رض 
رحلت�ه إىل م�آٍس عدي�دة 
ليس�لّط  بعضها،  عاي�ش 

الكات�ب الض����وء ع�ىل 
مأس�اة شباب س�وريني، 

وعراقيني، وأفغان.
ويمك�ن اعتب�ار الكت�اب 

ش�ه����ادة ع�ىل واق�ع 
مأساوي، يحدث بعيًدا عن 

اإلعالم والحكومات،  أعني 
ويتج�دد بش�كل متك�رر 

ضمن دائرة من البش�اعة 
واالس�تغالل، وانته�اكات 

أبسط حقوق اإلنسان.
رمضان�ي  ويق������ول 
الكتاب:“ج�����اء  يف 
بدا  املرك�ب يقوده ش�اب 
ثم�اًل يرافقه ش�اب آخر، 
وب�دأت النس�اء واألطفال 
بالصعود، ث�م جاء دورنا، 
وكان مكان�ي يف مقدم�ة 
بانغ�و  املرك�ب، وخلف�ي 
والعائ�الت  وع���ائلت�ه 
والكه�ل  الس������ورية 
واألوغن�����دي ورفيق�ه 
الذي  والش�اب  األريتري، 
يش�تغُل ن�اداًل يف مله�ى، 
وانطلق املركب وبدأ يمخر 
برسع�ة  البح�ر  عب�اب 
تحمس�ُت  حينها  كب�رة، 
لك�ون البح�ر كان هادًئا 
نسبًيا واملرك���ب رسيًعا، 
القائ�د  مراف�ق  س�ألنا 
إذا كان بينن�ا م�ن يتق�ن 
الش�اب  تق�دم  الرتكي�ة، 
حدي�ث  وبع�د  الس�وري 
مع����ه أخربنا بأنه يريد 
منا أن نلت����زم الصمت 
ونص�رب ونت����وكل عىل 

الله.

أناشيد الملح.. جزائري يوّثق رحلة »العودة من الموت«
   املراقب العراقي/متابعة...  

تق�دم املجموعة القصصي�ة ”قلوب عىل 
جس�ور امل�وت“ الصادرة حديًث�ا للكاتب 
الجزائ�ري ”عب�د الحليم نغب�ال“، رسًدا 
واقعًي�ا عن تفاصي�ل الحي�اة اليومية يف 

الجزائر.
إنس�انية  الكت�اب مقتطف�ات  ويرص�د 
تتعل�ق باملجتم�ع الجزائ�ري واملغارب�ي 
والعرب�ي عموًما، وتضم�ن الكتاب ثالث 

قص�ص متباينة تعالج قضايا اجتماعية 
مختلفة م�ن حي�ث األهداف والرس�ائل 

التي تحملها بأسلوب أدبي قصيص.
ويعيد الكاتب النظر يف مسائل وتفاصيل 
ع�دة، موظًف�ا آلي�ات رسدي�ة ولغة من 
ش�أنهما التعام�ل بمرون�ة فائق�ة م�ع 
الحدث بش�كل يتيح نقد وإع�ادة ترتيب 

الواقع أدبًيا.
و قال الكاتب: ”يف رحلة الحياة ويف خضم 
غمراته�ا تمر بك مواقف وتعايش أخرى، 
ه�ذه املواق�ف تجعل�ك تس�جل حروفها 
وتنقش كلماتها يف ج�دار الذكرى لتبقى 
دروًس�ا راس�خة وتج�ارب متأصل�ة يف 
نفس�ك ترسجها وتمتطيه�ا وتنطلق بها 
يف غمار هذه الحي�اة وتخوض خطوبها. 
ولي�س بالرضورة م�ا تكتب�ه دائًما يعرب 
عن تجارب حياتية عش�تها أو عايشتها، 
أو أحاس�يس مررت به�ا ومواقف وقفت 
فيه�ا، وإنم�ا ق�د تك�ون ولي�دة خيال و 

سرورة قلم“.
وأض�اف: ”وج�دت يف العم�ل القص�يص 
غايت�ي الت�ي كنت أصب�و إليه�ا، وأردت 
أن أعال�ج قضاي�ا بمنظ�ور قصيص أراه 
األنس�ب يف ذلك، كونه يحمل القارئ عىل 
القراءة واس�تنباط العرب والدروس منها 
بأسلوب ش�يق جذاب، وتسجيل التاريخ 
بأس�لوب قصيص يروي معاناة الش�عب 
الجزائ�ري وكل ش�عب مضطهد بس�بب 

سلب األرض والوطن.

»قلوب على جسور الموت«.. 
تسجيل التاريخ بأسلوب قصصي

كان أم�ر البل�د يزع�م أنه يع�رف نظم الش�عر، 
فأنش�د يوما قصيدة أمام جحا وقال له: أليس�ت 
بليغ�ة؟ فق�ال جحا: ليس�ت بها رائح�ة البالغة. 
فغض�ب األمر وأمر بحبس�ه يف اإلس�طبل، فقعد 

محبوسا مدة شهر ثم أخرجه. 
ويف يوم آخر نظم األمر قصيدة وأنش�دها لجحا، 
فقام جحا مرسعا، فسأله األمر: إىل أين يا جحا؟ 

فقال: إىل اإلسطبل يا سيدي.
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أث�ارت ُدمى مصنوع�ة يف الصني وج�رى بيعها يف 
بريطاني�ا، مؤخ�را، حال�ة م�ن القل�ق يف صفوف 
املس�تهلكني بعدما نّبه مس�ؤولون إىل أنها تحتوي 

موادا كيماوية تسبب الرسطان والعقم.
وبحسب ما نقلت صحيفة »صن« الربيطانية، فإن 
الدمى التي جرى رصدها يف محل للبيع بالجملة يف 
مدين�ة نوتنغهام، تضم مس�توى مرتفعا جدا من 

مادة »الفثاالت«.
ويتعل�ق األم�ر بالدم�ى الت�ي تع�رف يف الس�وق 
الربيطانية ب�«سويت فاشن« و«غريل بيوتيفيل«، 
وتب�اع كل واحدة منها بما يق�ارب ثالثة جنيهات 

إسرتلينية.
ول�م تحصل ه�ذه الدم�ى ع�ى موافق�ات تتعلق 
باألمان، لكنها ت�وزع يف كافة املناطق الربيطانية، 

ويقول خرباء إنها نسخ مقلدة ورخيصة من دمية 
»باربي« وغريها من الدمى الشهرية.

ويلج�أ مصنعو هذه الدمى الرخيصة إىل مس�توى 
عال من الفثاالت حتى يجعلوا البالستيك املستخدم 
يف عملية الصناعية أكث�ر صالبة، متجاوزين الحد 

املوىص به من قبل الهيئات الصحية العاملية.
ونصحت العضو يف مجلس مدينة نوتنغهام، جيني 
بي�ي، باالبتعاد ع�ن الدمى الرخيص�ة خالل أعياد 
املي�الد، وخصوصا مع تدفق س�لع صينية بش�كل 

واسع.
وأضاف�ت أن هذه الدم�ى الرخيصة لم تحصل عى 
عالمة الجودة واألمان، كما أنها لم تخضع بش�كل 
نهائ�ي لالختب�ارات الصحية عى غ�رار املنتجات 

األخرى التي تباع بشكل قانوني يف بريطانيا.

املرك�ز االتح�ادي األملاني  ح�ذر 
للتوعي�ة الصحي�ة، م�ن إج�راء 
تبيي�ض األس�نان أثن�اء الحمل، 
م�ن  الثال�ث  الثل�ث  يف  خاص�ة 

الحمل.
وأوض�ح املرك�ز األملان�ي أن�ه يف 
الثل�ث األخري م�ن الحمل يحدث 
واألربط�ة  لألنس�جة  ارتخ�اء 

ويف  لل�والدة،  الجس�م  لتحض�ري 
هذه املرحلة تكون اللثة حساسة 

للغاية.
وأضاف املرك�ز أن مواد التبييض 
اللث�ة  تهي�ج  يف  تتس�بب  ق�د 
واإلصابة بالتهاب دواعم الس�ن، 
ال�ذي يرف�ع خطر ح�دوث والدة 
حي�ا  الطف�ل  )والدة  مبت�رسة 
قبل اس�تكماله 37 أس�بوعا من 

الحمل(.
ونص�ح املرك�ز بإرج�اء تبييض 
األس�نان ملا بع�د فرتت�ي الحمل 
االهتمام  والرضاعة، مع مراعاة 
خ�الل  األس�نان  بصح�ة  جي�دا 

هاتني الفرتتني الحرجتني.

وجبات خفيفة يجب تناولها دائمًا
ال  األش�خاص  أغل�ب  العم�ل  يف 
األطعم�ة  تن�اول  يس�تطيعون 
الصحي�ة، وه�ذا األمر يتس�بب يف 
تعرض األش�خاص لزي�ادة فرص 
اإلصاب�ة بالعدي�د م�ن األم�راض، 
وخالل هذا التقرير س�نتعرف أكثر 
ع�ن أفض�ل األطعم�ة والوجب�ات 
الخفيف�ة التي يج�ب أن ترتكها يف 
درج مكتب�ك يف العم�ل، وذلك وفقا 

ملوقع » thehealthy«، ومنها: 
الش�وفان: ال وق�ت لتن�اول وجبة 
اإلفط�ار أثناء الت�رسع يف الخروج  
والذهاب للعمل،  ف�إذا عليك رشاء 
كحك الشوفان فهو ميء باأللياف 

القابلة للذوبان ، والتي تعزز 
صحة القلب وتستغرق 

للهضم ،  وقًتا طويالً 
لذلك ل�ن تحتاج إىل 

الطعام  تناول 
ة  م�ر

أخ�رى قب�ل   ماجيء وق�ت وجبة 
الغداء. 

م�ن  تع�د  املك�رسات  املك�رسات: 
األغذية الهامة التي تساهم بشكل 
كب�ري يف الحصول عي جس�م جيد، 
فاملك�رسات تحتوي ع�ي  الربوتني 
الصحي�ة  والده�ون  واأللي�اف 
للقلب، وهذا  س�يجعلك راضًيا عن 
حفنة صغ�رية يوميا للحصول عي 

فوائدها. 
-زب�دة الفول الس�وداني: الحفاظ 
عى تناول زبدة الفول الس�وداني،  
يس�اهم يف الحص�ول ع�ى جرعة 
الده�ون الصحي�ة باإلضافة  م�ن 
إىل بروت�ني ال�ذي يحتاج�ه 

الجسم، ولذا فهي خريا جيدا. 
تونة: الوجب�ات الخفيفة الصحية 
للعمل يمكن أن تتضاعف كخيارات 
الغ�داء يف ح�االت الط�وارئ.، ولذا 
يمكن�ك تن�اول س�لطة التونة عند 
الش�عور بالج�وع خالل س�اعات 
العم�ل، فهي وجبة غنية بالربوتني 
كم�ا أن التون�ة غني�ة باألحماض 
أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن 
تقلل م�ن خطر اإلصاب�ة بأمراض 
القل�ب وتبطئ من تده�ور الحالة 

العقلية املرتبطة بالعمر. 
وجب�ة  الداكن�ة:  الش�وكوالته 
خفيف�ة صحي�ة من الش�وكوالتة 
الداكن�ة لتناول الطع�ام يف العمل، 
فق�د كش�فت دراس�ة صغ�رية أن 
الش�يكوالتة الداكنة تريض الجوع 
أكثر من الحليب أو الش�وكوالتة 
البيض�اء ، مما يح�د من تناول 

الطعام املكتسب من 
الطائش.

يعترب طب�ق البطاطس املهروس�ة أحد 
األطب�اق املفضل�ة ل�دى الكثريي�ن من 
حي�ث رسعة تحض�ريه ومذاقه املحبب 

من خالل إضافة بعض التوابل واملواد.
تعت�رب البطاط�س من األطعم�ة املليئة 
بالطاق�ة، لكن ذلك يعتم�د عى طريقة 
تحضريه فكل 100 غرام من البطاطس 
تحتوي عى 80 س�عرة حرارية، لتصل 

إىل 450 سعرة حرارية يف حال قليها.
يف الوق�ت ال�ذي تتمتع في�ه البطاطس 
املطبوخ�ة عى البخ�ار أو املش�وية أو 
املس�لوقة بخصائ�ص غذائي�ة أخرى، 
م�ن  كب�رية  نس�بة  ع�ى  الحتوائه�ا 
الكربوهي�درات املعق�دة الت�ي تتمت�ع 
اله�رس  عملي�ة  مش�بعة.عند  بق�وة 
يرتفع املؤرش الجاليسمي لتكرس النشا 
املوج�ود، األم�ر الذي يرف�ع من مؤرش 
الغلوكوز )الس�كر( يف الدم مما يتسبب 
بإحتمالية اإلصابة بمرض السكري أو 

األمراض القلبية.
إدوارد  العال�م،  رصح  م�ا  وبحس�ب 
يف   ،elespano ملوق�ع  أس�لبريغز، 
وزارة الزراع�ة الكندية، ف�إن البطاطا 

املهروسة مضارها أكثر من منافعها.
ألن البطاطس املهروسة الجاهزة تكون 
مقطعة ومطهوة عند درجة حرارة 70، 

لتنخفض فيما بعد إىل 20 درجة.
وبه�ذه الطريقة، يصب�ح قوامها لينا، 
ويمك�ن بس�هولة إضاف�ة م�واد مث�ل 
األصباغ والفيتامينات واملواد الحافظة 

واملستحلبات.
وتحتوي املنتج�ات املصنعة عى مؤرش 
العصائ�ر  ولك�ن  أع�ى،  جاليس�يمي 
ومسحوق البطاطس املهروسة يفوقان 
الجمي�ع، إذ ال عالقة لهم�ا بالفواكه أو 

البطاطس الكاملة.

احذر من تناول
 هذا »الطبق«

التخل�ص  أن  تعل�م  ه�ل 
األحفوري  الوق�ود  م�ن 

لصال�ح  املل�����وث 
طاق�ة  اس�تخدام 
والري�اح  املي���اه 
والطاقة الشمسية 
 73 س�يك���لف 
تريلي����ون جنيه 
لكن�ه  إس�رتليني، 
س�يخفض الطل�ب 

بأكثر  الطاق�ة  ع�ى 
من النصف.

ووفقا ملا ذكرته صحيفة 
الربيطاني�ة  مي�ل«  »دي�ي 

فوجدت دراسة من جانب فريق 
ل�ة بحث�ي يف جامع�ة س�تانفورد أن 143  و د

ح�ول العال�م يمكنها أن تس�تخدم الطاق�ة النظيفة بنس�بة %100 
بحلول عام 2050، ولكن بتكلفة 73 تريليون جنيه إسرتليني، وعى 

الرغم من هذا السعر الضخم إال أنه تكلفة تستحق الدفع.
ففي حال تم تنفيذ هذا األمر س�يقلل من احتياجات الطاقة بنس�بة 
57% م�ع توفري ح�وايل 30 مليون وظيفة يف وقت واح�د، كما أنه يف 
الوالي�ات املتح�دة وحدها، س�يوفر االنتقال إىل الطاق�ة النظيفة إىل 

انقاذ 63000 شخص من الوفيات املرتبطة بتلوث الهواء سنويا.
وق�ام مارك جاكوبس�ون من جامع�ة س�تانفورد بتقييم مجموعة 
من البيان�ات الجديدة ونظر يف املوقف الذي ق�د تبدل فيه 143 دولة 

نظامها مقارنة بالنموذج التجاري املعتاد.
ووجد الفريق أنه عى املس�توى العاملي، س�يتم خف�ض الطلب عى 
الطاقة وأن التبديل سيخفض أيًضا تكاليف الطاقة والصحة واملناخ 

بنسبة %91.
ويق�ول الربوفيس�ور جاكوبس�ون : »هن�اك الكثري من ال�دول التي 
التزم�ت بعم�ل يشء للتصدي لآلث�ار املتزايدة لالحتب�اس الحراري، 

لكنها ال تزال ال تعرف بالضبط ما يجب القيام به«.

أف�اد تقري�ر حديث ن�ره موق�ع Digitimes أن 
رشكة آب�ل تخطط إلط�الق هواتف آيف�ون لعام 
2020 م�ع تقنية أكث�ر تقدًما لخاصي�ة التثبيت 

البرصي.
وتدعم رشكة آبل منذ سنوات 
الب�رصي  التثبي�ت  تقني�ة 
للص�ورة، الت�ي تعتم�د عى 
لتثبي�ت  العدس�ات  عن�رص 
التقني�ة  ولك�ن  الص�ورة، 
الجدي�دة س�وف تعتمد عى 
عن�رص حس�اس التصوي�ر 
الكام�ريا  وح�دة  داخ�ل 

مبارشًة.
وليس من الواضح حتى اآلن 
كيف ستس�هم هذه التقنية 
يف تحس�ني ج�ودة الصورة، 
كم�ا أنه ليس م�ن الواضح 
كيف س�تغري آب�ل املكونات 
آيف�ون  لهوات�ف  الداخلي�ة 

لتقديم التقنية الجديدة.
ُيش�ار إىل أن هوات�ف آيفون 
11، وآيف�ون 11 ب�رو تدعم 
الب�رصي  التثبي�ت  تقني�ة 

لكامريت�ي التقري�ب والزاوي�ة العريض�ة، ولكن 
عدس�ات التصوي�ر الفائق الع�رض ال تدعم هذه 

التقنية.
وُيتوق�ع أن يحص�ل الجي�ل الق�ادم من 
هواتف آيف�ون عى ترقيات مهمة. 
ف�إىل جان�ب دع�م تقني�ة الجيل 
تحص�ل  س�وف   ،5G الخام�س 
تصمي�م  إع�ادة  ع�ى  الهوات�ف 
تجعلها ش�بيهة بهواتف آيفون 4 

مع حواف مستوية.
وبحس�ب الترسيب�ات الس�ابقة، 
ف�إن هوات�ف آيفون لع�ام 2020 
س�وف تأتي جميعها مع شاش�ة 

OLED مع تغيري يف القياسات.
وذكر املحل�ل )مينج-تيش كو( – 
الذي يعد صاحب أشهر الترسيبات 
املتعلق�ة برك�ة آب�ل – يف أحدث 
تقري�ر له أن الركة تعتزم إطالق 
4 هوات�ف آيف�ون جدي�دة خ�الل 
اإلص�دار  يمت�از  وس�وف   ،2020
األعى منها بأربع كامريات إحداها 
للتصوير الثالثي األبعاد بغية دعم 

تقنية الواقع املعزز.

كش�فت رشكة XEV النقاب 
الكهربائي�ة  س�يارتها  ع�ن 
Yoyo الصغرية، والتي تعتمد 
الطباع�ة ثالثية  عى تقني�ة 
األبع�اد 3D يف تصميم بعض 

األجزاء.
وأوضح�ت الركة اإليطالية 
الكهربائي�ة  الس�ي���ارة  أن 
Yoyo ثنائي�ة املقاع�د يبل�غ 
كيلوغرام�ا   750 وزنه�ا 

بداخله�ا  وينب�ض  فق�ط، 
مح�رك كهربائ�ي بقوة 
بش�كل  حص�ان   10
مس�تمر، كما يمكن أن 

يوف�ر 30 حص�ان 
مل�دة 30 ثاني�ة 
ت  عا ر للتس�ا
البينية، يف حني 
تص�ل الرسعة 
إىل  القص�وى 

يف  كيلوم�رت   70
الساعة.

الس�يارة  وتتمت������ع 

الكهربائي�ة الصغ�رية بمدى 
كيلوم�رت   150 يبل�غ  س�ري 
ليثي�وم  بطاري�ة  بفض�ل 
فوس�فات الحديد س�عة 2.9 

كيلوواط ساعة.
الس�يارة  وتتمت�ع 

ئي�ة  با لكهر ا
 Y o y o

الصغرية ببع�ض التجهيزات 
 ABS القياس�ية مثل مكابح
ومكي�ف  هوائي�ة  ووس�ائد 

هواء وشاشة ملسية.

وم�ن املق�رر طرح الس�يارة 
األس�واق  يف  الجدي�دة   Yoyo
بحل�ول نهاي�ة ع�ام 2020، 
حس�بما نقلت وكال�ة األنباء 

األملانية.

تحديث في »غوغل كروم« يضيف له ميزة جديدة
طرحت رشكة »غوغل« األمريكية تحديثا 
ملتصفحه�ا  التجريبي�ة  النس�خة  ع�ى 
لإلنرتنت »غوغ�ل كروم«، وال�ذي يمكن 

االستفادة منه حتى لو انقطع اإلنرتنت.
التقن�ي  »إنغادجي�ت«  موق�ع  ون�ر 
املتخص�ص تقري�را يكش�ف في�ه طرح 

»غوغ�ل ك�روم« تقني�ات جدي�دة، التي 
تسمح ألول مرة بالعثور عى امللفات غري 

املتصلة باإلنرتنت.
 ،»FTP« وس�تدعم تل�ك التقنية ملف�ات
التي تعمل عى تطبيقات الويب املتطورة 
من مقاطع فيديو وملفات أخرى، والتي 
س�يمكن تحميله�ا حت�ى يف حال�ة عدم 

االتصال باإلنرتنت.
وسيعمل تحديث »كروم 80« الجديد عى 
فهرس�ة املحتوى، الذي يتيح لتطبيقات 
الوي�ب املتقدم�ة، رسد جمي�ع املحتوى 
الخاص به�ا من دون الحاج�ة لالتصال 

باإلنرتنت.
وأوضح�ت »غوغ�ل« أنها ألغ�ت طريقة 
نقل امللف�ات القديمة وغري اآلمنة، والتي 
تح�د املتصف�ح أكرب م�ن ع�رض قوائم 
الدليل وتنزيل امللف�ات غري اتصاالت غري 

مشفرة.
وب�ات اإلص�دار التجريب�ي م�ن »كروم 
80« متاحا عى نظام تش�غيل »أندرويد« 
و«ك�روم أو إس« و«لينوكس« و«ماك أو 
إس« و«وين�دوز«، وم�ن املتوق�ع أن يتم 
إضافته�ا للنس�خة النهائي�ة يف غضون 

أسابيع.

سيارة كهربائية تعمل بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد

مختصون: تبييض االسنان اثناء الحمل خطير

تقنية جديدة في آيفون  2020..تعرف عليها

صحيفة: 2050 سيشهد العالم دمى اطفال تحتوي على مواد سرطانية 
استخدام الطاقة النظيفة
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»بعوضة« 
تقتل جنديا 
تركيا في 

العراق

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت مجموعة ناش�طة عن خططه�ا لبناء مدين�ة حديثة 
بقيم�ة 3 مليارات دوالر إليواء مواطن�ن بال مأوى »مرشدين« 
يف والي�ة كاليفورنيا.وتعتق�د جماعة »مواطن�ون مرة أخرى« 
)س�يتيزن أغ�ن( أن م�رشوع بن�اء مدينة حديث�ة للمرشدين 
سوف يحل أزمة أولئك الذين ال مأوى لهم يف كاليفورنيا.ووفقا 
لتقري�ر نرشته صحيفة »دي�ي ميل« الربيطانية، س�تتوافر يف 
منازل وش�قق املدين�ة الحديث�ة املقرتحة كل وس�ائل الراحة، 

مثل أجه�زة التلفزيون، ومستش�فى ومراف�ق رعاية صحية، 
باإلضاف�ة إىل مطاع�م ومقاهي.كذل�ك س�تحتوي املدينة عىل 
أنف�اق تحت األرض من أجل »تقلي�ل اضطراب حياة املواطن«، 
املرشد ال�ذي اعتاد العيش بال مأوى لف�رتة من الزمن.وتتكون 
املدينة، املقرتحة عىل مس�احة 300 ف�دان، من مجموعات من 
البناي�ات املؤلف�ة م�ن 16 طابقا، أما الش�قق يف ه�ذه املدينة 

فستكون متاحة للمرشدين مجانا.
تصاع�د مس�تويات الفقر وع�دم تواف�ر املس�اكن منخفضة 

التكلف�ة واآلث�ار املدم�رة للعن�ف األرسي أدت إىل ارتفاع أعداد 
األطف�ال املرشدينوتق�ّدر »مواطن�ون م�رة أخ�رى« أن املدينة 
الجديدة ستكون جاهزة خالل 11 عاما فقط، حيث من املقرتح 
افتتاحه�ا يف الع�ام 2031.جدي�ر بالذكر أن والي�ة كاليفورنيا 
تعان�ي من أزمة ترشد مزمنة، انتقدها مس�ؤولون حكوميون 
مثل الرئيس دونالد ترامب ووزير اإلس�كان والتنمية الحرضية 
بن كارس�ون.ويقدر عدد املرشدي�ن، الذين بال مأوى، يف الوالية 

بحوايل 150 ألف شخص.

مدينة 
للمشردين !

الصين تسعى إلنشاء »شمس اصطناعية«

 أكبر فم بالعالم !

املراقب العراقي/ متابعة...
تح�دث غيورغ�ي تيخوم�روف، نائب مدير 
معه�د الفيزي�اء والتكنولوجي�ا النووية، يف 
مقابلة م�ع قناة »360« حول آفاق املرشوع 

الصيني إلنشاء »الشمس االصطناعية«.
يف وق�ت س�ابق قالت مجل�ة »نيوزويك« إنه 
يف ع�ام 2020، س�يطلق العلم�اء الصينيون 
-HL مفاعل اندم�اج نووي تجريب�ي جديد

تش�به   .EAST م�رشوع  م�ن  كج�زء   2M
العمليات يف تلك العمليات التي تحدث يف قلب 
الشمس.وفًقا لرئيس املعهد الجنوبي الغربي 
للفيزي�اء، دوان س�يوجو س�يكون املفاع�ل 
قادًرا عىل تس�خن البالزما إىل درجات حرارة 

تزي�د ع�ن 200 ملي�ون درج�ة مئوية.وقال 
الخب�ر للقن�اة: »ع�ىل األرجح، سينش�ئون 
منص�ة صغرة، حي�ث س�يحققون معاير 
جي�دة للبالزما. لكن هذا ل�ن يكون طفرة يف 

قطاع الطاقة«.
وأضاف املتخصص أنه يتم بناء أكرب مفاعل 
ن�ووي ح�راري يف العال�م ITER يف فرنس�ا. 
روس�يا تشارك أيضا يف إنشائه ومن املخطط 
إكماله حتى عام 2025. وفقا لتيخومروف، 
إن روس�يا ليس�ت متخلف�ة ع�ن الص�ن يف 
ه�ذا املجال.يف الوقت نفس�ه، أك�د الخبر أن 
أبحاث االنصهار يف روس�يا اليوم »تتطور يف 

اتجاهات مختلفة.

يخترق نافذة سيارة ويقبض 
على مطلوب !

املراقب العراقي/ متابعة...
أظه�رت لقط�ات فيدي�و قفزة 
قوية لكلب بولي�ي عرب نافذة 
أج�ل  م�ن  جزئي�ا،  مهش�مة 
إخض�اع س�ائقها اله�ارب من 

الرشطة.
وذك�رت وس�ائل إع�الم محلية 
يبل�غ  الكل�ب  أن  أم�ركا،  يف 
م�ن العم�ر 7 س�نوات ويدعى 
»دوق« ش�وهد وه�و »يعتقل« 
رجال تط�ارده الرشطة يف والية 

كاليفورنيا، فجر الجمعة.
وذك�رت قن�اة »إي ب�ي يس 7« 
املحلية يف كاليفورنيا بأن الكلب 
حظ�ي بإش�ادات كب�رة بع�د 
تداول لقط�ة القفز، عىل نطاق 

واسع يف شبكات التواصل.
وأطلقت وس�ائل اإلع�الم ألقابا 
عديدة مث�ل »الكل�ب البطل« و 

»أعظم كلب للرشطة«.
وق�ال م�درب الكل�ب، الضابط 
مايكل نيف، إن دوق كان يفعل 

ما يتم تدريبه عليه أسبوعيا.
وذكرت الرشط�ة يف كاليفورنيا 
بش�أن  مكامل�ات  تلق�ت  بأن�ه 

الكل�ب م�ن مناط�ق بعيدة يف 
الواليات مثل نيويورك.

ن�ت  كا و

الرشطة يف مدينة فونتانا تلقت 
بالغا بعد منتصف ليل الخميس 
الجمعة، عن رجل ثالثيني يهدد 

زوجته السابقة.
الذ  إيقاف�ه  حاول�ت  وعندم�ا 
عملي�ة  واس�تمرت  بالف�رار، 
املط�اردة مل�دة س�اعة تقريبا، 

وانتهت يف بلدة كورونا.
وتمكنت الرشطة من محارصة 
صدم�ت  بعدم�ا  املطل�وب 
مركباتها سيارته وأطلقت عىل 

نوافذها كريات مطاطية.
وأكم�ل الكل�ب »دوق« مهم�ة 
القب�ض ع�ىل املطل�وب عندما 
قف�ز إىل داخل الس�يارة وبدأ يف 
الرج�ل إلجب�اره عىل  إخض�اع 

االستسالم.

مدينة ألمانية تعيش 
على ساعات كوكو !

ببغاء يبكي 
كاألطفال !

 املراقب العراقي/ متابعة...
صوته�ا صوت طائ�ر الوق�واق املعروف 
بالكوكو الذي يعيش يف غابات أس�رتاليا 
وأم�ركا وأوروب�ا. انه�ا س�اعات طائر 
الغاب�ة  يف  املوج�وة  العريق�ة  الوق�واق 
السوداء بوالية بادن فورتمبرغ األملانية.

هذه املتاجر والتي باتت بيوتا ومنتزهات 
مجموع�ة  تع�رض  الس�اعات  آلالل�ف 
واس�عة م�ن الس�اعات والتح�ف الت�ي 
تعود ملختل�ف العصور متبارية يف عرض 
الس�اعة األكرب ومذكرة بتاري�خ االجداد 
وأجي�ال مضت.ت�م افتتاح ه�ذا املتاجر 
منذ عرشات الس�نوات لكن أوىل ساعات 
الغابة الس�وداء الخش�بية يق�ال انه تم 
صنعها من�ذ اكثر من ثالثمئ�ة عام. ويف 
الع�ام 1800 تم تصنيع مئة ألف س�اعة 
ليبلغ حجم البيع أكثر من مليون س�اعة 
س�نويا يف القرن التاسع عرش. اما اليوم 

فيت�م تصنيع نحو مئة وخمس�ن 
الف ساعة جدار سنويا بتصاميم 
جدي�دة توزع يف انح�اء العالم مع 

العلم ان الس�اعة الواح�دة تحتاج من 
س�تة إىل ثماني�ة أس�ابيع إلنتاجها عىل 

الطريقة اليدوية التقليدية.
وت�رتاوح أس�عار س�اعات الوقواق 

ب�ن  يدوي�اً  تصّن�ع  الت�ي 
مئتن والف وخمس�مئة 
املتوسطة.  للقطع  يورو 

ام�ا ه�ذه الصناعة 
في�ة  لحر ا
يم�ة  لقد ا
املعتم�دة ع�ىل 

الغاب�ة  اش�جار 
توارثها  فت�م  الس�وداء 
م�ن األج�داد مرتافق�ة 
م�ع ذوق الفن واالبداع 
يف انت�اج وتصمي�م كل 
قطع�ة منه�ا وفض�ال 
عن انها تشّكل مصدر 
حي�اة ورزق لس�كان 

ربم�ا  فه�ي  املنطق�ة 
اجمل ت�ذكار يحمله زائر 

الغابة السوداء ليتذكر بها 
روعة املكان وهدوئه.

 املراقب العراقي/ متابعة...
يح�رج ببغ�اء أمريك�ي صاحبه كل 
يوم يف املرافق العامة، عندما يجهش 
بالب�كاء وكأن�ه طف�ل صغ�ر يبكي 
م�ن داخل القفص الخش�بي للببغاء 
فيظ�ن الناس أن هذا الرجل يس�بس 

طفله يف القفص.
فيدي�و  مقاط�ع  ع�دة  وانت�رشت 
للببغ�اء »نيكو« وهو يص�در أصواتا 
تحاكي تماما أص�وات األطفال وهم 
يجهشون بالبكاء، مما دفع صاحبه 
مارك روزنتال من توضيح األمر عرب 
فيدي�و للببغ�اء وهو يبكي، بحس�ب 
م�ا ذك�رت صحيف�ة »الدي�ي ميل« 

الربيطانية.
وق�ال م�ارك روزنتال »يظ�ن الناس 
أنه عندي طفل يبكي هنا، الببغاوات 
تشبه الطفل تماًما ألنها تقوم بنوبة 
غضب بش�كل دائم، واملشكلة تكمن 
عندما تقل�د أص�وات األطفال خالل 

نوباتها«.
ُتظهر اللقطات الطائر »نيكو« يبكي 
داخل القفص الخشبي يف ميشيجان 

املتح�دة، وكأن�ه  الوالي�ات  يف 
صاحبه  إح�راج  يتقص�د 

ب�ن امل�ارة، مم�ا أثار 
ساخرة  أفعال  ردود 

بن املغردين.

املراقب العراقي / متابعة...
الس�احرة، ومناخه�ا  الخالب�ة  الخ�رضاء  وطبيعته�ا 
املعت�دل، كم�ا تتميز ب�أن تربته�ا من أصل�ح الرتب يف 
األرض، تض�م مدين�ة أصفه�ان مجموع�ة كب�رة من 
املعال�م التاريخي�ة واألثرية التي تعم�ل كمصدر جذب 

للسَياح، ومن أهم معاملها السياحية
ساحة نقش جهان 

ُيطل�ق عليه�ا أيض�اً اس�م خريط�ة العال�م، ُتعترب من 
أه�م آث�ار الحض�ارة اإلنس�انية وذلك حس�ب توقعات 
اليونس�كو، كما أنه�ا ُتعد معلم يجمع 
بن املعال�م املعماري�ة والتاريخية 
س�احة  ع�ن  عب�ارة  فه�ي  مع�اً، 
مس�تطيلة الش�كل، يتوس�طها حوض 
من امل�اء الضخم، تحيط به�ا من جميع 
اإلتجاه�ات األبني�ة التاريخي�ة القديم�ة 
املشهورة مثل مسجد الشيخ لطف الله، 

مسجد اإلمام، وقرص عايل قابو.
 قرص عايل قابو

 ُيطل�ق علي�ه أيضاً اس�م الباب 
العايل، أَسسه الشاه عباس 
األول الصفوي، يحتوي 
الق�رص ع�ىل خمس�ة 
ترتك�ز عىل 18  طوابق 
الطابق  ُيش�كل  عم�وداً، 
صال�ة  للق�رص  األخ�ر 
تصميمه�ا  ت�م  موس�يقى 
بش�كل مميز لتوف�ر صدى 
ص�وت رائ�ع للعازف�ن،]2[ 
ويف منتصف الق�رص نافورة 
تمي�زت بالنقوش والزخارف 
ج�دران  أم�ا  الجميل�ة، 
القرصفهي مليئة باملنحوتات 
الرفي�ع،  ال�ذوق والف�ن  ذات 
حي�ث كان الش�اه عب�اس يق�وم 

باس�تخدام رشف�ة القرص من أجل مش�اهدة مباريات 
البول�و التي كانت تق�ام يف امليدان، أما بالنس�بة لغرف 
الق�رص الداخلي�ة فهي عبارة ع�ن فّن معم�اري فريد 
يف�وق جمالها م�ن مظهر الق�رص الخارجي، حيث تم 
ط�ي الجدران بماء الذهب وزخرفتها بأش�كال الزهور 

املختلفة
 مدينة شراز

الس�اللة  خ�الل  األخميني�ون  لزم�ن  املدين�ة  تع�ود   
الساسانية، تطورت املدينة حتى أصبحت مركزاً تجارياً 
هام�اً، وقاعدة عس�كرية، وع�اش يف املدينة ش�اعران 
ُيعد من أعظم ش�عراء إيران وذل�ك خالل فرتة العصور 
الوسطى، ُيطلق عىل مدينة شراز مدينة العلم، ومدينة 
ال�ورود، ومدين�ة الحدائ�ق، فهي ُتعد من أه�م املدن يف 
العصور الوس�طى ل�دى العالم اإلس�المي، كما وتضم 
مدين�ة ش�راز مجموعة م�ن املعالم الت�ي ُتعد مصدر 
جذب للسَياح أهمها:. مسجد الوكيل ُيعد املسجد الكبر 
الوحي�د الذي نجا م�ن أواخر حقبة الزان�د، قام ببنائه 
كريم خان، هو من املس�اجد الجميل�ة الرائعة، يتكون 
املس�جد من مم�ران كب�ران م�ن الش�مال والجنوب، 
وس�احة فناء داخلية محاط�ة بقصبات وأروقة مزينة 
بب�الط جميل، وقاعة للصالة متدرجة الش�كل فيها 48 
عموداً منحوتاً، كما ويوجد داخل قاعة الصالة محراب 

جميل مبني من حجر الرخام واملكون من 14 درجة. 
حديقة نارنجستان 

تعت�رب من أصغر الحدائق يف ش�راز، بدأ العمل بها عام 
1879م وأنته�ى منها عام 1886م، أش�تهرت الحديقة 
بكونه�ا جزاءاً من جناح م�ن مبنى ضخم يعود إلحدى 
عائ�الت ش�راز الثري�ة وذلك يف زم�ن القج�ار، تتميز 
الحديق�ة من كون قاع�ة املدخل املعكوس�ة يف الجناح 
تفت�ح ع�ىل غ�رف مغط�اة ت�م تش�كيلها م�ن البالط 
املتش�ابك واأللواح الخش�بية املطعمة ونواف�ذ الزجاج 
املل�ون، كما وتعترب األس�قف يف غرف الطاب�ق العلوي 
مثرة لالهتم�ام، مع عوارض مرس�ومة بزخارف عىل 

الطراز األوروبي.

معالم سياحية إيرانية تتميز بهوائها المنعش وطبيعتها الخضراء الخالبة

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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من بينها أصفهان وشيراز

املراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت وزارة الدف�اع الرتكية، أن جنديا ت�ويف قرب املوصل، 
شمايل العراق،امس الس�بت، بعد لسعة بعوضة تعرض لها 
العام املايض.وتس�ببت لسعة البعوضة يف سبتمرب من العام 
امل�ايض بإصاب�ة الجندي الرتك�ي، يف قاعدة بعش�يقة قرب 
املوص�ل، ب�«ف�روس غ�رب النيل«.ووفقا مل�ا ذكرته وزارة 
الدفاع الرتكية، فإن الجندي الرتكي أصيب بلسعة البعوضة 
أثن�اء مناوبة يف القاعدة العس�كرية الرتكي�ة قرب املوصل، 
لكنه لم يتماثل للش�فاء رغ�م كل املحاوالت الطبية إلنقاذه، 

األمر ال�ذي أدى يف نهاية املطاف إىل وفات�ه متأثرا بإصابته، 
بحس�ب ما ذكرت وكالة أنب�اء األناضول الرتكية.يش�ار إىل 
فروس غرب النيل ينتقل إىل البرش عن طريق لسعة بعوضة 
حاملة للفروس، بحس�ب منظمة الصح�ة العاملية.ومع أن 
نحو 80 يف املئة م�ن املصابن بالفروس قد ال تظهر عليهم 
أع�راض خط�رة، إال إن البع�ض قد تظهر عليه�م عالمات 
مثل الحم�ى والصداع والتعب واألوجاع الجس�دية والغثيان 
والتقي�ؤ والطف�ح الجل�دي يف بعض األحيان، وت�ورم الغدد 

اللمفاوية.

هن��اك العديد من المعالم الس��ياحية اإليرانية ومنها مدينة أصفهان الت��ي تقع يف منتصف هضبة إيران، تعتربمن أكرب المدن 
اإليرانية، حيث تم اختيارها من قبل اليونسكو كمدينة للرتاث العالمي، كما انها ُتعد من المدن التاريخية القديمة التي ُبنيت 

قديمًا، تتمزي المدينة بهوائها المنعش، 

 املراقب العراقي/ متابعة...
صار املراهق األمركي إس�حاق جونسون 
البال�غ من العم�ر 14 عام�ا صاحب أكرب 
ف�م يف العال�م بعدما بل�غ قطر فم�ه عند 
فتحه إىل أقىص ح�د 3.67 بوصات )9.32 
سنتمرتات( محطا الرقم القيايس السابق 
لألملاني برند شميدت بفارق 0.21 بوصة 

)0.53 سنتمرت(.
ويمكن لجونس�ون وفقا ملوس�وعة 

غيني�س لألرقام القياس�ية أن 
يدخ�ل لفم�ه أش�ياء مثل 

ك�رة لعبة البيس�بول أو 
ذات  ص�ودا  زجاج�ة 

أونص����ة   20
أو  غرام�ا(   622(
ت  يتش�ا و سند
الطبقات  متعددة 
وغ����ره����ا 
م����ن املأكوالت 

األخرى.
موسوعة  وتهتم 
غيني�س لألرقام 
س�ية  لق���يا ا
ه�ر  ا لظ���و با
وغ�ر  الفري�دة 
املألوف�ة، وتعمل 

ع�ىل رص�����د وتس�جيل وتدوين أقىص 
م�ا ينجزه اإلنس�ان م�ن ق�درات بدنية أو 

منشآت أو إنجازات رياضية أو غرها.

»أصغر بيت في العالم« يحطم األرقام القياسية

مقيم عربي مقتول في مسجد بمكة المكرمة !

 املراقب العراقي / متابعة...
حطم منزل منمنم عرضته جامعة كندية األرقام القياسية 

إذ بلغ طوله عرشة ميكرومرت 
بي�ت  »أصغ�ر  ليصب�ح 
يف العال�م«، ع�ىل م�ا ق�ال 

مصمموه.
وصمم هذا البيت عىل شكل 
كع�ك الزنجبيل ال�ذي يعد يف 
فرتة عيد املي�الد، وصنع من 
شعاع  بواسطة  الس�يليكون 
أيون�ي تحت مجهر إلكرتوني 
عىل ما أوض�ح الباحث القيم 
ترافي�س  امل�رشوع  ع�ىل 
ص�ور  كازاغراندي.وتظه�ر 
رائع�ة نرشها املرك�ز الكندي 
لإلجهارية اإللكرتونية بيتا فيه 
تفاصيل ال متناهية وال س�يما 
قرميد املوقدة وإطارات النوافذ 
وممسحة أرجل عىل شكل العلم 

الكندي.وبل�غ ط�ول البي�ت 10 ميكرومي�رت )امليكرومي�رت 
الواح�د ج�زء من مليون م�ن املرت( وعرض�ه 6 ميكروميرت 
وهو أصغر من بيت منمنم مش�ابه 
أنجز العام املايض يف مخترب »فيمتو 
- س�انت« الفرني يف بوزانس�ون 
ع�ىل م�ا قال�ت الجامع�ة الكندية 
التي أكدت أنها لم تكن تس�عى إىل 
تحطي�م أي رقم قيايس.وقد وضع 

املنزل عىل رأس رجل ثلج.
وصور إىل جانب ش�عرة من رأس 
إنس�ان تش�به كثرا جذع شجرة 
تح�ت املجهر. وأوض�ح ترافيس 
كازاغران�دي »إن الهدف من ذلك 
إظه�ار ق�درات مرك�ز األبحاث 
ع�ىل تحفي�ز الفض�ول العلمي 
واملرك�ز  الع�ام«.  ال�رأي  ل�دى 
مجهز بستة مجاهر إلكرتونية 
مس�تخدمة  أخرى  وتجهيزات 
بشكل أسايس ألغراض البحث.

املراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت وس�ائل إع�الم س�عودية إن 
رشط�ة مك�ة املكرمة، عث�رت عىل 
جث�ة مقي�م عربي مقت�وال، يف أحد 

املساجد.
بحس�ب  و
نقل�ت  م�ا 

صحيق�ة 

»س�بق« ع�ن مص�ادر يف الرشطة، 
ف�إن جث�ة املقي�م وجد عليه�ا آثار 
دماء يف منطق�ة الوجه، وذلك داخل 
أسوار مس�جد يف منطقة الحسينية 
بمكة.ولم توضح الرشطة تفاصيل 
أكثر عن الحادثة، أو جنسية املقيم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومن فقط 
من عثور مواطن يف مكة أيضا، عىل 

جثة واف�د إثيوبي، مقت�وال بطعنة 
يف منطق�ة الرقب�ة داخ�ل مزرع�ة 

خاصة.
ويتواج�د يف مك�ة املكرم�ة جالي�ة 
إثيوبية كبرة، نسبة منهم يقيمون 
بش�كل غر نظام�ي، م�ا يزيد من 
جرائ�م،  يف  تورطه�م  احتمالي�ة 

بحسب صحف سعودية.

أصفهان تم 
اختيارها من

 قبل اليونسكو 
كمدينة للتراث 

العالمي

ساحة نقش جهان 
من أهم آثار 

الحضارة اإلنسانية 
وُيطلق عليها 
خريطة العالم


