
السفارة االمريكية مساحات واسعة واالف الكوادر تدير ملفات مشبوهة من قلب بغداد
نواب يعيدون طرح ملفها على طاولة رئيس الوزراء...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
الس�فارة  مل�ف  ط�رح  نائب�ان  أع�اد 
االمريكي�ة ع�ى طاولة رئي�س حكومة 
ترصي�ف األم�ور ع�ادل عب�د امله�دي، 
بصفت�ه املوق�ع ع�ى من�ح مس�احات 
واس�عة اىل االمريكان اب�ان حكومة اياد 
ع�اوي عندم�ا كان عب�د امله�دي وزيراً 

للمالية.
وق�دم النائبان عرب وثيقة حصلت عليها 
»املراق�ب العراق�ي« تس�اؤالت اىل عب�د 
املهدي عن رس املس�احات الواسعة التي 
منح�ت اىل واش�نطن دون غريه�ا م�ن 
الدولة، فيما تضمن التس�اؤل االخر عن 
التعام�ل باملث�ل من قبل واش�نطن وهل 
م�ن منح�ت األخ�رية أرايض اىل الع�راق 

لبناء سفارة مماثلة يف أمريكا؟.
ويثري موقع الس�فارة االمريكية واعداد 
كوادره�ا الت�ي تص�ل اىل االف املوظفني 
الش�كوك والريب�ة، حي�ال العم�ل الذي 
تمارس�ه واالدوار الت�ي تق�وم به�ا من 
خ�ال وكره�ا امل�زروع وس�ط املنطقة 
الحكومية مشددة الحماية »الخرضاء«.

وكثفت واش�نطن منذ ع�ام 2014 وبعد 
س�قوط محافظة املوصل بيد عصابات 
الصعيدي�ن  ع�ى  تواجده�ا  داع�ش 
العسكري والدبلومايس، وعى الرغم من 
حديثها عن التقلي�ص وتقليل الكادر اال 
انه لم يكن سوى محاوالت إلبعاد الشبه 

عنها.
املحل�ل  الكات�ب  ي�رى  الجان�ب  وبه�ذا 
السيايس منهل املرشدي ان كل ما يتعلق 
بمس�احة الس�فارة االمريكي�ة بعددها 
وعدته�ا واملطار الخاصة به�ا، تدل عى 

ان االمر اكرب من مجرد سفارة.
ب�ه  املرش�دي يف حدي�ث خ�ص  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« ان »ذل�ك التواج�د 
املشبوه يرافقه تكاثف عسكري يف قواعد 
منترشة يف املناطق الغربية والشمالية ال 

يمكن احصائها ومعرفة عدد قواتها«.
وأض�اف ان » تل�ك املش�كلة تتحمله�ا 
الحكوم�ات املتعاقب�ة، ألنه�ا أقيمت يف 
ظ�ل الحكومات الس�ابقة، وكذلك الكتل 
بمختلف مس�مياتها الس�يما الش�يعية 
منه�ا الت�ي تس�نمت رئاس�ة الحكومة 

طيلة تلك السنوات«.
ولفت اىل ان »هذا التواجد الكبري للقوات 
االمريكي�ة هو مصادرة للق�رار العراقي 
املستقل، بعيداً عن الضغوط االمريكية«.

وأشار اىل ان »ما نشهده اليوم يف ساحات 
التظاه�ر والتدخ�ل املب�ارش م�ن قب�ل 
السفري األمريكي ووزير خارجيتها انما 
يأت�ي ضمن الدور الذي تلعبه واش�نطن 

من خال وكرها يف املنطقة الخرضاء«.
من جانبه يرى املحلل الس�يايس حسني 
عباس ان »الس�فارة االمريكي�ة لم تعد 
تم�ارس الوظيفة التي تتمت�ع بها وفق 

األطر الدبلوماسية، وانما تحولت اىل وكر 
إلدارة امللف�ات التخريبية التي تحتاج اىل 
ك�وادر باآلالف واىل مس�احات واس�عة 

لهبوط الطائرات والتحرك بانسيابية«.
وق�ال عباس يف حديث خص به »املراقب 
العراق�ي« ان�ه » يف خض�م االزمات التي 
ش�هدها العراق كان للسفارة االمريكية 
األصع�دة  جمي�ع  ع�ى  س�لبي  دور 
السياس�ية واألمنية، وكانت تعرقل سري 
العمليات العس�كرية وتغذي العصابات 

االجرامية ابان املعركة ضد داعش«.
وأض�اف ان�ه »بع�د انته�اء العملي�ات 
العس�كرية، انتقلت اىل الح�رب الناعمة 
الت�ي تديره�ا ع�رب كوادره�ا واخ�ذت 
تحرك الش�ارع وف�ق ما تس�عى له من 

مخططات«.
وأشار اىل ان »الحكومات مطالبة بحفظ 
س�يادتها وكرامته�ا وان ال تس�مح ألي 
س�فارة بخرق األع�راف الدبلوماس�ية، 
كون�ه تع�دي واض�ح عى امن وس�يادة 

البلد«.
يش�ار اىل ان املس�احة املقدرة للس�فارة 
االمريكي�ة واس�عة، م�ا جعله�ا أك�رب 
سفارة بنيت يف العالم من حيث املساحة 
والتكلف�ة املادية، فهي تفوق مس�احة 
 6 أك�رب  ومج�����اله�ا  الفاتي�كان، 
مرات من مس�احة مقر األمم املتحدة يف 

نيويورك.

انتقال ماندزوكيتش للدحيل مهدد

كتـــاب يــؤكدون 
استحـالــة 

حمــايــة األفكـــار 
االدبيــة فــي 

زمــن اإلنتـــرنت

خبير اقتصادي: 
مصانع الخياطة 

داعمة لالقتصاد 
العراقي وعلى 

الحكومة تأهيلها
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الني���ابية  أعلنت كتلة ص����ادق�ون 
الي�وم الثاث�اء، ع�ن وض�ع ث���وابت 
أس���اس�ية لقب�����ول امل����رش�ح 
لرئ���اس�ة ال������وزراء، فيم�����ا 
امتاك�������ه  ع���دم  اش�رطت 

جنسيتني.
وقال الكتلة يف ترصيح تابعت��ه »املراقب 
العراقي« أنها ترفض رفض����ا قاطعا 
ل����رئاس����ة  املرش�ح  يك�ون  أن 
ال�����وزراء يمتلك جنس�ية أخرى غري 

الجنسية العراقية.
واضاف�ت انها وضعت رشوط مس�بقة 
لقبول أي م����رش�ح لرئاس�ة الوزراء 
جنس�ي����ة  امتاك�ه  ع�دم  ب�رشط 
أخ�رى، كم�ا يج������ب أن يك���ون 
مس�تق����ل الق�����رار وغري خاضع 
لألح����زاب السياس�ية ووالئ������ه 
للوطن« مؤكدة »بغي����ر ذلك لن نقبل 

به.

كتلة سياسية تضع 
شروطها على قبول 
منصب رئيس الوزراء

املراقب العراقي/ بغداد
أعل�ن مق�رر لجن�ة الطاق�ة يف مجلس 
النواب األردن�ي، النائب موىس هنطش، 
عن توقف استكمال اإلجراءات الخاصة 
بمد أنبوب النفط املتفق عليه بني العراق 
واألردن منذ سنوات، بسبب التظاهرات 

التي تشهدها الباد.
وق�ال هنط�ش، إن “األوض�اع األمني�ة 
التي يش�هدها  الصعب�ة واالحتجاجات 
العراق منذ عدة أش�هر أثرت س�لبا عى 
التع�اون االقتصادي مع األردن وأدت إىل 
توقف استكمال اإلجراءات الخاصة بمد 
أنب�وب النف�ط املتفق عليه ب�ني البلدين 

منذ سنوات”.
العراقي�ة  “الحكوم�ة  أن  وأض�اف 
م�ع  بالتعاط�ي  منش�غلة  املس�تقيلة 
الب�اد  االحتجاج�ات وترتي�ب أوض�اع 
الداخلي�ة، م�ا س�يؤدي إىل تأجيل إنجاز 
م�رشوع مد أنبوب النفط الذي س�ينقل 
األردني�ة  األرايض  إىل  العراق�ي  النف�ط 

وتصدي�ره م�ن خ�ال مين�اء العقب�ة 
األردني جنوب الباد”.

وأش�ار إىل أن “امل�رشوع ع�ى أهمي�ة 
كبرية للبلدين ويع�ول عليه كثرياً لتلبية 
احتياج�ات اململك�ة م�ن النف�ط الخام 
بكل�ف أقل م�ن اس�ترياده بالصهاريج، 
إضاف�ة إىل العوائ�د املرتقب�ة من خال 
تصدي�ر النف�ط العراق�ي ع�رب مين�اء 

العقبة”.
وأك�دت وزيرة الطاق�ة األردني�ة، هالة 
زواتي، يف ترصيح سابق، أهمية املرشوع 
ال�ذي س�ينقل نحو ملي�ون برميل نفط 
يومياً من مدينة البرصة لتصديرها عرب 

ميناء العقبة عى البحر األحمر.
وس�يمتد املرشوع م�ن مدين�ة البرصة 
ويتف�رع إىل مصف�اة الب�رول يف مدينة 
الزرق�اء رشق العاصم�ة عم�ان خ�ال 
مروره باألردن، وصوالً إىل ميناء العقبة 

ومنه إىل السوق العاملية.
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النائب�ة ن�دى ش�اكر،  اك�دت 
اليوم الثاث�اء، اقالة الحكومة 
والتصوي�ت ع�ى ق�����انون 
االنتخاب�ات الجدي����د حقق 

جميع مطالب املتظاهرين.
وقالت ش�اكر ف���ي ترصيح 
العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
طالب�وا  “املتظاه���ري�ن  إن 
االنتخاب�ات  قان�ون  بتعدي�ل 
بفقرات تضمن حقوق جميع 
وإقالة  والناخب�ني  املرش�حني 
الحكومة”، الفت�ة إىل إن “بعد 
وتصويت  الحك��وم�ة  إقال�ة 
مجل�س الن�واب ع�رب جلس�ة 
الي�وم عى قان�ون االنتخابات 
حق�ق جمي������ع مطال�ب 

املتظاهرين”.
وأضاف�ت أن “مجل�س النواب 
املرجعي�ة  بتصوي�ت  الت�زم 
االنتخاب�ات  قان�ون  بتمري�ر 
لتخفي�ف  س����ريع  بش�كل 
الجماه�ريي”،  التصعي�����د 
القانون  مبين�ا أن “تم��ري�ر 
يع�د انتصارا كبريا وس�يحقق 
لجمي�ع  االنتخابي�ة  العدال�ة 

املكونات”.
ولفتت اىل أن “الكتل السياسية 
الكردية اعرضت عى تصويت 
مجلس الن�واب كونها طالبت 
ب�ان تعتم�د دائ�رة انتخابي�ة 
واح�دة وع�دم الذه�اب نح�و 

دوائر متعددة”.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن النائب عن تحال�ف الفتح 
محم�د البل�داوي، الثاث�اء، عن 
تشكيل لجان مشركة من وزارة 
التخطيط ومفوضية االنتخابات 
واملحافظ�ات وال�وزارات املعنية 
لرس�م الحدود اإلدارية لألقضية 
والدوائ�ر االنتخابي�ة ورفعها اىل 
مجلس الن�واب للتصويت عليها 

وضمها لقانون االنتخابات.
وقال البلداوي، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان�ه »بع�د 
التصويت عى قانون االنتخابات 
بقي�ت اإلش�كالية ع�ى الحدود 
والدوائ�ر  لألقضي�ة  اإلداري�ة 
االنتخابية يف عموم املحافظات«.

وأض�اف ان�ه »ت�م االتف�اق عى 
م�ن  مش�ركة  لج�ان  تش�كيل 
واملحافظ�ات  التخطي�ط  وزارة 
ومفوضية االنتخابات والوزارات 
املعني�ة األخ�رى لرس�م الحدود 
والدوائ�ر  لألقضي�ة  اإلداري�ة 

االنتخابية«.
رس�مها  »بع�د  ان�ه  وأوض�ح 
اىل  بقوائ�م  ترف�ع  وتس�ميتها 
النواب للمصادقة عليها  مجلس 
رس�ميا وتثبيتها مع االنتخابات 
لحل إشكالية الدوائر واالعراض 
ال�ذي جرى ع�ى نس�ب التمثيل 
يف االقضي�ة«، مبين�ا ان »اللجان 
ملزمة بحس�م االم�ر قبل موعد 

االنتخابات املقبلة«.

األردن تعلـــن تـــوقف العمـــل بــأنبـــوب النفـــط مـــع العـــراق 
برلمانية: اقالة الحكومة وتمرير قانون 
االنتخابات حقق مطالب المتظاهرين

تشكيل لجان مشتركة لرسم الحدود 
اإلدارية لألقضية والدوائر االنتخابية

المراقب العراقي/ احمد محمد...
الس�يايس ح�ول قان�ون  الج�دل وال�رصاع  انته�ى 
االنتخاب�ات واملادتني ال� 15 و 16 الخافيتني واللتان 
ح�اال دون إق�راره يف الجلس�ات الس�ابقة للربمل�ان، 
مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس ثمنوا إق�رار القانون 
بصيغة »الدوائ�ر املتعددة« معتربين أنها ستس�اهم 
بضخ دم�اء جديدة للربمل�ان وللعملية السياس�ية يف 
العراق، فيما اشاروا اىل احتمالية أن تمارس األحزاب 
الكب�رية هيمنتها ع�ى الدوائ�ر االنتخابي�ة الضيقة 

بفضل املال والسيطرة العشائرية.
وقل�ل املراقبون م�ن املخاوف التي اثاره�ا الكرد بعد 
التصوي�ت ع�ى القان�ون، محذري�ن م�ن أن ت�ؤدي 
الضغ�وط الكردية عى الرئي�س برهم صالح اىل عدم 

تصديق القانون يف رئاسة الجمهورية.
م�ن جهت�ه أك�د املحلل الس�يايس ع�ادل مان�ع، أن 
»األغلبي�ة السياس�ية ه�ي م�ن صوت�ت ع�ى املواد 
االنتخابي�ة املثرية الجدل ومن بينها املادة ال� 15 التي 
تن�ص عى أن تك�ون الدائرة االنتخابي�ة متعددة وأن 
الفائز باالنتخابات هو املرش�ح الحاصل عى نس�بة 
أعى األصوات«.وأضاف مانع، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »األمر املثري للقلق ه�و هيمنة األحزاب 

الكربى عى الدوائ�ر االنتخابية بالش�كل الذي يحرم 
املس�تقلني من فرص�ة الحصول عى األص�وات التي 
تؤهلهم للفوز يف االنتخابات، حيث أنه كل ما ضاقت 
الدائ�رة االنتخابية كلم�ا ضاقت الدائ�رة كلما زادت 
اس�تحواذ األحزاب عليها بفضل السيطرة العشائرية 
وضغط املال«.وأش�ار مان�ع، اىل أن »القانون الجديد 
س�يقيض ع�ى ظاهرة رسق�ة األص�وات الت�ي كان 
يمارس�ها املرش�حون يف االنتخاب�ات الس�ابقة م�ن 
خ�ال عرض برامجه�م االنتخابي�ة يف مناطق بعيدة 
عن س�كناهم وليس ضمن الرقعة الجغرافية التابعة 
ملحل س�كناه، حيث وجدنا يف االنتخابات السابقة أن 
هناك نوابا من مناطق ميس�ورة يقومون بحماتهم 
االنتخابي�ة يف مناط�ق فقرية من خ�ال إطاق وعود 

كاذبة عى اهاليها إضافة اىل اغرائهم باملال«.
وبخص�وص ق�درة القان�ون الجديد عى ض�خ دماء 
جديدة لفت مانع اىل أنه »وعى الرغم من أن هذا األمر 
يصع�ب التكهن به اال أننا نأمل بأن يكون القادم هو 
البداي�ة لدخول وج�وه جديدة اىل العملية السياس�ية 
مغاي�رة للوج�وه املعتادة وله�ا مقبولية يف الش�ارع 

العراقي«.
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هل سيكسر قانون االنتخابات الجديد هيمنة الكتل الكبيرة على العملية السياسية ؟

انتقد النائب حس�ن س�الم، اليوم الثاثاء، 
الصم�ت الحكوم�ي ع�ى تج�وال الق�وات 

االمريكية يف العاصمة بغداد.
وقال س�الم، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »الس�يادة العراقية تم خرقها 
م�ن خ�ال تج�وال الق�وات االمريكي�ة يف 
العاصم�ة بغ�داد«، منتق�������داً »ع�دم 
االهتمام باملوضوع من قبل الحك����ومة 
وترك الق�وات االمريكية تتج�ول كما يحلو 

لها«.
وأضاف، أن »هناك أنباء أيضاً عن استحواذ 
يف  النف�ط  اب�ار  ع�ى  االمريكي�ة  الق�وات 
ب�«تح�رك  مطالب�اً  كرك�وك«،  محافظ�ة 
الحكوم�ة والعاق�ات الخارجي�ة النيابي�ة 
وتبي�ان موقفهما من ه�ذا التحرك وخرق 

السيادة العراقية«.

نائب ينتقد الصمت 
الحكومي على تجوال 

القوات االمريكية في بغداد املراقب العراقي/ متابعة...
تفاعل ناش�طون س�عوديون، مع دعوة صادرة من الناشط 
الب�ارز املعتقل »خال�د العمري«، بب�دء إرضاب ع�ن الطعام، 
لجميع معتلقي الرأي يف اململكة، احتجاجا عى ما يتعرضون 

له من انتهاكات.
وق�ال حس�اب »معتق�ي ال�رأي«، املعني بش�ؤون املعتقلني 
الس�عوديني، إن 3 س�جناء رأي بارزين، دخلوا خال الش�هر 
الج�اري، يف إرضاب ع�ن الطعام، احتجاًجا ع�ى »انتهاكات 
بحقهم«.وأض�اف »نعل�ن تأييدن�ا لح�راك معتق�ي ال�رأي 
ب�اإلرضاب عن الطعام، ونؤك�د أن ال بديل عن الحرية التامة 
واإلف�راج الف�وري وغري امل�رشوط عن كل من خال�د العمري 

ووليد أبو الخري ورائف بدوي وجميع معتقي الرأي«.
وبحسب املوقع »جاءت دعوة اإلرضاب، يف رسالة مرسبة من 
»العم�ري«، الذي ق�ال فيها إن »اإلرضاب ج�اء احتجاجاً عى 

تجاوز فرة االعتقال التعسفي املدة القانونية بحقه«.
ودع�ا »العم�ري«، »جمي�ع معتقي ال�رأي« إىل »املش�اركة يف 
اإلرضاب ورف�ض االنته�اكات ضدهم«، قائاً: »هو الس�بيل 

الوحيد للحصول عى الحقوق«.

وج�اء إرضاب »العمري«، بعد أيام من دخول الناش�طني »أبو 
الخ�ري« و«ب�دوي«، يف إرضاب ع�ن الطع�ام من�ذ 11 كانون 
األول، وذلك »احتجاجاً عى وضعهما يف العزل االنفرادي تحت 

الحراسة املشددة«.
وأمام ذلك، دش�ن ناشطون وس�ما بعنوان »إرضاب سجناء 
ال�رأي«، أيدوا في�ه الدعوة لإلرضاب، وأعلن�وا تضامنهم مع 
املعتقل�ني«، داع�ني »الجمي�ع للمش�اركة بالتغري�د بوس�م 
#إرضاب_س�جناء_الرأي، وذل�ك لدعم معتقي ال�رأي يف باد 
ش�به جزيرة الع�رب »الس�عودية« الذين رشع�وا يف إرضاب 
عن الطعام ألجل املطالبة باإلف�راج عنهم، وإليصال صوتهم 
إىل منظمات حقوق اإلنس�ان وكش�ف انتهاكات الس�لطات 
ضدهم«.وطال�ب املرضب�ون »الس�لطات بوق�ف التعذي�ب 
واالعتق�ال التعس�في واإلف�راج الفوري وغ�ري املرشوط عن 
جميع معتقي الرأي«، مشددين عى ان »من ابسط حقوقهم 
محاكم�ة عادل�ة وته�م واضح�ة او اف�راج وان مكوثه�م 
بالس�جون بهذه الص�ور تجرد من جميع معاني االنس�انية 

#إرضاب_سجناء_الرأي«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

السجون السعودية تعلن حالة االضراب العام على سياسات السلطة التعسفية
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المراقب العراقي/ بغداد...
أظهرت نتائج استطالع أجرته هيئة النزاهة، 
التعيين�ات  يف  قطاع�ي  الفس�اد  نس�بة  أن 
والصح�ة والبيئة ُتعدَّان األكثر بني قطاعات 

الدولة  التي تشهد حاالت فساد . 
وقال�ت دائرة البحوث والدراس�ات يف الهيئة، 
عرب بي�ان تلق�ت   «املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إنها أجرت استطالعاً للرأي،  للتعرف عىل 
آراء املواطنني بشأن قطاعات الدولة التي تشهد 
فس�اداً  أكثر م�ن غريه�ا، مبيِّن�ًة أنَّ القطاعات 
التي تم اختيارها الستطالع  اآلراء حولها شملت 
الرتبي�ة والتعلي�م والصحة والبيئ�ة والخدمات 

 العامة والعقود الحكومية والتعيينات«  . 
وأوضح�ت الدائ�رة أن »نس�بة 42,58% من 
األش�خاص الذين  اس�تطلعت آراءه�م أكدوا 
أن قطاع�ي التعيين�ات والصح�ة والبيئة هي 
 األكثر فساداً، وأشار40,83% من املشاركني يف 
االستطالع إىل أن  الفساد يف العقود الحكومية 

أكثر م�ن غ�ريه، فيم�ا لف�ت 36,24%  منهم إىل 
قط�اع الخدم�ات العام�ة، أما نس�بة م�ن حدَّد 
قط�اع الرتبية  والتعليم أنه األكثر فس�اداً فبلغت 

 .»  %.  31,44
�ة  وبين�ت أن »دوائ�ر التعلي�م والعالق�ات العامَّ
واألكاديميَّة العراقيَّة  ملكافحة الفساد والعالقات 
م�ات غري الحكوميَّ�ة ش�اركت  بتنفيذ  مع املُنظَّ

االستطالع ميدانياً«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن وزير التخطيط ن�وري صباح الدليمي، 
اكث�ر  رصف  ع�ن  إط�الق  الثالث�اء،  الي�وم 
م�ن 41 ملي�ار دين�ار لبن�اء 82 مدرس�ة يف 
محافظة  واس�ط وتحس�ني واقع الخدمات 
يف محافظتي كركوك واألنبار ضمن  برنامج 
بي�ان  الدليم�ي يف  األقالي�م.  وذك�ر  تنمي�ة 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة من�ه، انه 
  «صادق ع�ىل رصف 36 ملي�اراً و250 مليون 
دينار ملحافظة واس�ط  ع�ىل التخصيصات 
الس�نوية للمش�اريع املدرج�ة يف جداول 
تنمية  األقاليم، بهدف بناء 82 مدرس�ة 

مختلف�ة الس�عات )9-12-18( يف  أقضي�ة ونواح�ي 
املحافظة وفقاً لحاجة املواطنني«.  واضاف »كما تمت 
املصادق�ة عىل مبلغ ملي�اراً و589 مليون�اً و868  ألف 
دين�ار ملحافظة كركوك لتجهيز انابيب  GRP  للش�بكة 
اإلروائي�ة  مل�روع ري كركوك، وزي�ادة الكلفة الكلية 
مل�روع تأهيل وتبلي�ط  وتطوير الش�وارع يف األحياء 
الس�كنية يف املحافظ�ة بمقدار ملياري�ن  و374 مليوناً 
و65 آلف دينار«.  واش�ار اىل »املصادقة عىل مبلغ مليار 
و479 مليوناً و545 ألف  دينار، ملحافظة االنبار لتنفيذ 
مروع الش�بكة الكهربائية يف قض�اء  الحبانية للدور 
الس�كنية ق�رب ناظ�م الذب�ان ضمن ج�داول برنامج 

تنمية  األقاليم ملحافظة األنبار«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت النائبة عن تحالف البناء 
عالية نصيف، الثالثاء، أن تحالفها 
 بص�دد تس�مية محاف�ظ البرصة 
اسعد العيداني لرئاسة الوزراء بدال 
عن  وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث 
العلم�ي ق�ي الس�هيل، مؤك�دة 
تراجع  حظوظ األخري بشكل كبري .  
وقال�ت نصيف يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »مرش�ح 
 تحالف البناء قي السهيل لم يعد 
قوي�ا وحظوظ�ه أصبح�ت بعيدة 

 املنال للحصول عىل منصب رئيس 
الوزراء املقبل«. 

وأضاف�ت ان »تحال�ف البن�اء بدأ 
يفكر بش�خصية جديدة«، مؤكدة 

تس�مية  بص�دد  أن   «التحال�ف 
محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني 
ملنص�ب رئيس  ال�وزراء ب�دال عن 

السهيل«. 
وكان النائ�ب ع�ن تحال�ف البناء 
محمد البلداوي كش�ف يف ترصيح 
س�ابق  ل�/املعلومة/، ع�ن اجراء 
تحالف�ه مباحثات “مس�تفيضة” 
م�ع مختل�ف  الق�وى السياس�ية 
من اجل ترش�يح بدي�ل عن قي 
السهيل، فيما أكد  أن األخري مايزال 

املرشح األقوى. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أدى ثالث�ة ن�واب ج�دد، الثالث�اء، اليم�ني 
الدس�تورية يف الربمل�ان،  ليحل�وا محل نواب 

مستقيلني . 

وقال مصدر نياب�ي إن »محمود الزجراوي، 
ع�ن  ب�دال  الدس�تورية  نائب�ا  اليم�ني  أدى 
املستقيل حس�ن العاقويل، ووسن السعيدي 
نائبا بدال  عن املستقيلة هيفاء األمني، وازاد 

حميد بدال عن رائد فهمي«. 
وعق�د مجلس الن�واب، يف وقت س�ابق من 
اليوم الثالثاء، جلس�ة علنية  برئاسة حسن 

الكعبي. 

نصيف:البناءبصددتسميةاسعدالعيدانيلرئاسةالوزراءبدالمنالسهيل

ثالثةنوابجدديؤدوناليمينالدستوريةفيكبدالءعن»مستقيلين«

فياستطالعأجرتههيئةالنزاهة:التعييناتووزارةالصحة
همااألكثرفسادًا

التخطيطتؤكدصرفأكثرمن41ملياردينار
لبرنامجتنميةاألقاليم

بمناسبةميالدنبياهللعيسى»ع«..4محافظاتتعطلالدوامالرسميغدااالربعاء

المراقب العراقي/ ديالى... 
اعلنت قيادة رشطة دياىل، االثنني، اعتقال 14 مطلوبا 

صادرة بحقهم  بحقهم اوامر قبض قضائية .  
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، ان�ه   «ومن خالل املمارس�ات االمنية يف 
تنفي�ذ اوام�ر القاء القب�ض بحق  الص�ادرة بحقهم 
اوامر قبض قضائية قس�م رشط�ة بعقوبة واملراكز 
 التابعة ل�ه تمكنت مفارز الرطة من اعتقال )14( 

مطلوبا«. 
واضافت، انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم 

لعرضهم عىل  القضاء«. 

شرطة دياىل تعقل 14 مطلوبًا
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إصبع عىل الجرح 

الي�وم ص�ار البديل لعب�د املهدي معضل�ة وانا ال ول�م ولن اكون 
يوم�ا م�ع  ترأييس عادل عب�د املهدي ولكن قول الح�ق الذي  البد 
ان يقال فكل  من يرش�حه الساسة مرفوض يف ساحات التظاهر 
واملتظاهرين لم  يرش�حوا اس�ما بعينه وهنا ص�ار علينا ان نعيد 
تقييم عب�د املهدي  خالل الس�نة التي ترأس به�ا الحكومة طبعا 
بإستثناء ملف كردستان  فهو مدان فيه من دون ادنى شك ولكن 
.. لنأتي اوال اىل ما طلبه  االمريكان منه يف  تحجيم الحشد الشعبي 
فكان رده عمليا بجعل  الحشد الشعبي ضمن حرس الرف الذي 
يستقبل الرؤوس�اء  والزعماء ودعاه ترامب للقاءه يف قاعدة عني 
االس�د ورفض الذهاب  واش�رتط مجيء ترامب لبغداد ويستقبل 
باملقرات الحكومية كأي  رئيس زائر كما رفض عبد املهدي صفقة 
الق�رن ولم يش�ارك او من  يمثل�ه يف مؤتمر التطبي�ع يف البحرين 
ورف�ض عقد صفقة م�ع ترامب  بمنحه نص�ف احتياطي النفط 
العراق�ي مقاب�ل إعمار الع�راق . اال يمثل  كل ذل�ك رفض عراقي 
للتدخل يف الش�أن الداخيل وحفظ للكرامة  العراقية . رغم الرفض 
االمريك�ي لتوقيع عق�د مع س�يمنز االملانية  ومن�ع العبادي من 
التوقي�ع معها ذهب عبداملهدي ووق�ع معها عىل  اعمار الكهرباء 
ورضب اع�رتاض امريكا. أخ�ريا ذهب عبدامله�دي  للصني ليعقد 
صفقة القرن بحق اعمار العراق من االلف للياء مقابل   100 الف 

برميل نف�ط يوميا  يعني ال قامس�يون 
وال حصة وال فلوس  حتى تس�ديد مبلغ 
االعم�ار واتف�ق م�ع الص�ني ع�ىل فتح 
معامل صينية  يف العراق برط تش�غيل 
60% من العراقيني وع�دم بيع البضاعة 
 يف االس�واق العراقية . رفض عبداملهدي 
االس�تجابة المريكا يف منع  فتح املنطقة 
الخ�راء وفت�ح مع�رب البوكم�ال مع 

س�وريا ثم وقف  واعلنه�ا رصاحة ارسائيل ه�ي قصفت مخازن 
اس�لحة الحش�د ؟ الم نكن  كل تلك الخطوات حفاظا عىل س�يادة 
العراق .. اما نحن فلماذ نسمح  ملن يهاجم قيم املجتمع ورمزياته 
املرجعية والش�عائر الحس�ينية  والعش�ائر وتعمل عىل اسقاطها 
يف نظ�ر االجيال يكون ح�ارضا بيننا  بقوة ومل�اذا تعطل املدارس 
والدوائر ومصالح الناس وتسلط االراذل  الخذ االتاوات من الناس 
بعنوان تربعات وتحرق مصالح الناس  وارزاقها . ان املتظاهريني 
الس�لميني األبطال ال ولم ولن يرضوا بكل  ذلك واحذروا من عضب 
الحليم ألن الحلي�م يحلم ويصرب لينقض بعد  الحلم بال رحمة وال 
ت�ردد فالع�راق غال واغىل م�ن كل غال وال يشء  قب�ل العراق وال 

يشء بعد العراق. 

جلسةمصارحة...
منهل عبد األمري المرشدي

الثالثاء 24 كانون االول 2019 
العدد 2224 السنة العاشرة

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ االنبار... 
نفى قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة االنبار عيل داود الدليمي، 
 الثالث�اء، توق�ف عملية اع�ادة اعم�ار وتأهيل عدد من املش�اريع 
 الخدمي�ة بس�بب نف�اد الس�يولة املادي�ة املخصصة له�ا من قبل 

الحكومة  املحلية .  
وق�ال الدليمي، يف ترصيح إلذاعة العه�د تابعته »املراقب العراقي« 
 إن »كافة مدن االنبار لم تش�هد توقف يف عمل املش�اريع الخدمية 
 نتيجة النقص يف الس�يول املالية املخصص�ة لها من قبل الحكومة 
 املحلي�ة ضم�ن موازن�ة ع�ام 2019 ك�ون تكاليفها حس�مت من 

ميزانية  املحافظة للعام الحايل    «. 
وأضاف، أن »مدن االنبار تشهد حركة اعمار غري مسبوقة كتأهيل 
 ش�بكة الط�رق والجس�ور واملج�اري واملي�اه الصالحة للرب 
واالبنية  املدرسية والحكومية فضال عن انشاء مالعب وقاعات 
مغلقة  للرياضني«.  وأشار اىل أن »العديد من املشاريع الخدمية 
انجزت بالكامل يف  حني ان مشاريع اخرى سيتم انجازها حال 

رصف ميزانية املحافظة  لعام 2020«. 

ت�رصيح اإذاعي
االنبار تنفي توقف مشاريعها 

الخدمية بسبب شح السيولة المالية

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت أرب�ع محافظات، الثالث�اء، عن تعطيل 
ال�دوام الرس�مي يف  دوائرها يوم غ�دا األربعاء 

بمناسبة ميالد السيح املسيح عليه  السالم. 

حي�ث قررت الحكوم�ات املحلية يف املحافظات 
االربعة«بغداد وبابل  والبرصة ونينوى« تعطيل 
ال�دوام الرس�مي ليوم غ�ًدا باس�تثناء الدوائر 
 الخدمية«  .  وتأتي تلك القرارات بمناسبة اعياد 

امليالد املجيد . 
م�ن جانبه، نفى املتحدث باس�م مكتب رئيس 
الوزراء س�عد الحديثي،  تعطيل الدوام الرسمي 

يف عموم العراق ليوم غد األربعاء. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثالثاء، من القبض عىل اربعة  اشخاص 

بحوزتهم مواد مخدرة يف جانبي الكرخ والرصافة ببغداد . 
وقال إعالم الوزارة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه،  إن 
مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف الداخلية  تمكنت 
م�ن القبض عىل اربعة متهم�ني يف بغداد يف جانبي الكرخ  والرصافة، 
وبحوزته�م أكث�ر م�ن 500 غ�رام من م�ادة الكرس�تال  املخ�درة«.  
وأوضحت أن »عملية القبض جاءت بجهد استخباري مميز«،  مشرية 
اىل »اج�راء التحقيق�ات االصولية وم�ن خالل االعرتاف�ات  والقبض 

عليهم من قبل مفارز استخبارات الرطة االتحادية«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن�ت مرك�ز االعالم االمن�ي، الثالثاء، 

تكلي�ف الفري�ق الركن عب�د  الكريم 
التميم�ي بمنص�ب قائ�د ق�وات 

جهاز مكافحة االرهاب رسمياً . 
وقال�ت املرك�ز يف بي�ان تلق�ت 
العراقي« نسخة منه،  »املراقب 
مكافح�ة  جه�از  ان   «رئي�س 
االره�اب كل�ف الفري�ق الرك�ن 

عب�د الكري�م  التميم�ي بمنصب 
قائد ق�وات جهاز مكافحة االرهاب 

رسمياً بعد  اس�تحصال موافقة القائد 

العام للقوات املسلحة«. 
يذك�ر ان التميم�ي كان م�ن اب�رز قادة 
تحري�ر ارايض الع�راق م�ن دن�س 
 االره�اب عندم�ا كان يقود قيادة 
الثاني�ة،  الخاص�ة  العملي�ات 
القي�ادة الت�ي  بقي�ت صام�دة 
الصم�ود  بيج�ي  مصف�ى  يف 
املالح�م  اروع  وس�طرت 
املصف�ى  لتحري�ر   والبط�والت 
وتكري�ت، قب�ل ان يت�م تكليف�ه 
بمنص�ب قائ�د  الفرق�ة الخاص�ة 

التابعة لرئاسة الوزراء. 

القبض عىل 4 اشخاص بحوزتهم 
مخدرات يف بغداد

تكليف قائدا جديدا لجهاز مكافحة االرهاب  

قلق من معرقالت كردية تحول دون مصادقة صالح عليه

قانوناالنتخاباتالجديد..تأمالتبضخدماءجديدةللعملية
السياسيةومخاوفمنهيمنةاألحزابالكبيرةعلىالدوائرالصغيرة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
انته�ى الجدل وال�رصاع الس�يايس حول 
قانون االنتخاب�ات واملادتني ال�   15 و 16 
الخالفيت�ني واللت�ان ح�اال دون إقراره يف 
الجلس�ات الس�ابقة  للربمل�ان، مراقب�ون 
يف الش�أن الس�يايس ثمنوا إقرار القانون 
معتربي�ن  املتع�ددة«  بصيغ�ة   «الدوائ�ر 
جدي�دة  دم�اء  بض�خ  ستس�اهم  أنه�ا 
 للربمل�ان وللعملي�ة السياس�ية يف العراق، 
فيم�ا اش�اروا اىل احتمالي�ة  أن تم�ارس 
األح�زاب الكب�رية هيمنته�ا ع�ىل الدوائر 
االنتخابية الضيقة  بفضل املال والسيطرة 

العشائرية. 
وقل�ل املراقبون من املخ�اوف التي اثارها 
ع�ىل  القان�ون،  التصوي�ت  بع�د  الك�رد 
محذرين من أن ت�ؤدي الضغوط الكردية 
ع�ىل الرئيس برهم  صالح اىل عدم تصديق 

القانون يف رئاسة الجمهورية. 
م�ن جهت�ه أك�د املحل�ل الس�يايس عادل 
مان�ع، أن »األغلبي�ة السياس�ية  هي من 
صوتت عىل املواد االنتخابية املثرية الجدل 
وم�ن بينه�ا  املادة ال�� 15 التي تنص عىل 
أن تك�ون الدائرة االنتخابي�ة متعددة وأن 
 الفائ�ز باالنتخابات هو املرش�ح الحاصل 

عىل نسبة أعىل األصوات«. 
وأض�اف مان�ع، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراقي« إن »األمر املثري  للقلق هو هيمنة 
األحزاب الك�ربى عىل الدوائ�ر االنتخابية 
بالش�كل  الذي يحرم املستقلني من فرصة 
الحص�ول ع�ىل األص�وات الت�ي  تؤهلهم 
للف�وز يف االنتخاب�ات، حي�ث أن�ه كل ما 
ضاق�ت الدائ�رة  االنتخابي�ة كلما ضاقت 
الدائ�رة كلم�ا زادت اس�تحواذ األح�زاب 
العش�ائرية  الس�يطرة  عليه�ا  بفض�ل 

وضغط املال«. 
وأشار مانع، اىل أن »القانون 
الجديد س�يقيض عىل ظاهرة 
كان  الت�ي  رسق�ة  األص�وات 
يف  املرش�حون  يمارس�ها 
االنتخابات السابقة من  خالل 
عرض برامجهم االنتخابية يف 
مناط�ق بعيدة عن س�كناهم 
وليس  ضمن الرقعة الجغرافية 
التابع�ة ملح�ل س�كناه، حيث 
وجدنا يف  االنتخابات الس�ابقة 
أن هن�اك نواب�ا م�ن مناط�ق 
يقومون  بحمالتهم  ميس�ورة 
االنتخابي�ة يف مناط�ق فق�رية 
م�ن خالل إطالق وع�ود كاذبة 
 عىل اهاليها إضافة اىل اغرائهم 

باملال«. 
القان�ون  ق�درة  وبخص�وص 
الجدي�د عىل ضخ دم�اء جديدة 
لفت مانع اىل  أن�ه »وعىل الرغم 
من أن هذا األمر يصعب التكهن 
به اال أننا نأمل  بأن يكون القادم 
هو البداية لدخول وجوه جديدة 
اىل العملي�ة  السياس�ية مغايرة 
للوجوه املعتادة ولها مقبولية يف 

الشارع  العراقي«. 
الكردية  التحفظات  وبخصوص 
عىل القانون، قلل مانع »من تلك 
 املخ�اوف قائ�ال »دام أن القانون 
ق�د مراح�ل بتوافق كت�ل نيابية 

له�ا  ثقله�ا النيابي ف�أن أي طعون تقدم 
من الكتل الكردية ال أهمية لها وال  تشكل 

خطرا عليه«. 
واعت�رب، ان »وج�ود رئي�س الجمهوري�ة 

بره�م صالح ام�ام هذا الرف�ض  الكردي 
ربم�ا لم يعج�ل بتوقيع�ه بفضل ضغوط 
نواب كردس�تان التي  تم�ارس عليه بهذا 
الخص�وص«، داعيا »صال�ح اىل »تجاهل 
رأي  اىل  واالس�تجاية  كل  املعرق�الت 

الش�ارع العراقي الذي أول من نادى  بهذا 
القانون«. 

وكان مجلس النواب قد صوت عىل قانون 
االنتخابات الجديد بعد  التوافق بني الكتل 
الكب�ري عىل املادتني الخالفيت�ني ال� 15 و 

16 من  القانون.  وتهجمت الكتل الكردية 
عىل القانون الجديد وعىل صيغة »الدوائر 
 املتع�ددة« معتربي�ن أنها رضب�ا للتوافق 
الس�يايس، يف إش�ارة اىل  خش�يتهم م�ن 

املساس بمصالحهم يف بغداد. 
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املراقب العراقي/ بغداد...
 أعلن�ت وزارة العدل عن صدور الع�دد الجديد من جريدة 
الوقائع  العراقية بالرق�م }4568{ والذي تضمن تعديالت 
ومراس�يم اقره�ا  مجلس النواب وصادقت عليها رئاس�ة 
الجمهورية. ونق�ل بي�ان ل�وزارة الع�دل , ع�ن مدير عام 
الدائرة كامل امني هاش�م قوله، ان »العدد تضمن  صدور 
قانون رقم )30( لسنة 2019 التعديل االول لقانون هيئة 
 النزاه�ة رق�م )30( لس�نة 2011.«.وأض�اف هاش�م ان 
»العدد تضمن ايضا صدور تعليمات رقم   )3( لسنة 2019 
تس�هيل تنفيذ تشغيل حملة الش�هادات العليا رقم   )59( 
لس�نة 2017 والصادر بقرار مجل�س الوزراء رقم )447( 

 لسنة 2019«.

قانون تشغيل حملة الشهادات 
العليا  يدخل حيز التنفيذ

املراقب العراقي/ االنبار...
أعل�ن قائممقام قضاء الكرم�ة بمحافظة االنبار احمد مخلف 
الحلب�ويس، الثالث�اء، ان املوس�م الزراع�ي الحايل س�جل اعىل 
نس�بة يف زراعة محصويل الحنطة والش�عري من�ذ تحرير مدن 
االنبار .وق�ال الحلبويس يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »املوس�م الزراعي الحايل سجل اعىل نسبة لزراعة محصويل 
الحنط�ة والش�عري يف مناط�ق قض�اء الكرم�ة رشق�ي مدينة 
الفلوج�ة، ع�ىل خلفية قي�ام مزارعي تل�ك املناط�ق بعمليات 
اس�تصالح كافة االرايض الزراعي�ة املترضرة ج�راء العمليات 
اإلرهابية«.واض�اف ان »مناطق رشقي مدينة الفلوجة س�وف 

تساهم يف سد حاجة السوق املحلية بمفردها بنسبة %65«.

األنبار تسجل اعلى نسبة لزراعة 
االقت�صاديمحصولي الحنطة والشعير

التظاهرات تؤجل مشروع انشاء أنبوب النفط ما بين العراق واالردن

املراقب العراقي/ بغداد
العراقي�ة  “الحكوم�ة  أن  وأض�اف 
م�ع  بالتعاط�ي  منش�غلة  املس�تقيلة 
االحتجاج�ات وترتي�ب أوض�اع الب�الد 
الداخلي�ة، ما س�يؤدي إىل تأجيل إنجاز 
مرشوع مد أنبوب النفط الذي س�ينقل 
األردني�ة  األرايض  إىل  العراق�ي  النف�ط 
وتصدي�ره م�ن خ�الل مين�اء العقب�ة 

األردني جنوب البالد”.
وأش�ار إىل أن “امل�رشوع ع�ىل أهمي�ة 
كبرية للبلدين ويعول عليه كثرياً لتلبية 
احتياج�ات اململك�ة من النف�ط الخام 
بكلف أق�ل من اس�ترياده بالصهاريج، 
إضاف�ة إىل العوائ�د املرتقب�ة من خالل 
تصدي�ر النف�ط العراق�ي ع�ر مين�اء 

العقبة”.
وأك�دت وزي�رة الطاقة األردني�ة، هالة 
أهمي�ة  س�ابق،  ترصي�ح  يف  زوات�ي، 
امل�رشوع ال�ذي س�ينقل نح�و ملي�ون 
برميل نف�ط يومياً م�ن مدينة البرصة 
لتصديرها عر ميناء العقبة عىل البحر 

األحمر.
وس�يمتد امل�رشوع من مدين�ة البرصة 
ويتف�رع إىل مصفاة الب�رول يف مدينة 
الزرق�اء رشق العاصم�ة عم�ان خالل 
مروره باألردن، وصوالً إىل ميناء العقبة 

ومنه إىل السوق العاملية.
وكان األردن والعراق وّقعا، يف 9 نيسان 
2013، اتفاقي�ة إط�ار ملد أنب�وب يبلغ 
طوله 1700 كلم لنق�ل النفط العراقي 

الخ�ام من الب�رصة إىل مرافئ التصدير 
يف مدينة العقبة بكلف�ة نحو 18 مليار 

دوالر وسعة مليون برميل يومياً.
ويفرض أن ينقل األنبوب النفط الخام 
م�ن حق�ل الرميلة العم�الق يف البرصة 
)545 كل�م جن�وب بغ�داد( إىل مراف�ئ 
التصدي�ر يف مين�اء العقب�ة )325 كلم 

جنوب عمان(.
ويتضمن امل�رشوع أنبوًبا فرعًيا بطول 
الب�رول  مصف�اة  إىل  يص�ل  ك�م   60
األردنية يف مدينة الزرقاء )20 كيلومرا 
رشق عمان(، ليواصل امتداده بعد ذلك 
إىل املنف�ذ التصدي�ري يف العقب�ة، حيث 
س�ينقل خط األنب�وب م�ن البرصة إىل 
العقبة ما يزيد عىل مليوني برميل نفط 

مكرر يومًيا.
كما نص�ت االتفاقي�ة اإلطارية عىل أن 
يعطي الطرف العراقي األولوية لتزويد 
الطرف األردني بالنفط الخام الذي يمر 
عر أراضيه ألغراض االستهالك املحيل، 
الجه�ات  ب�ني  رشاء  عق�ود  بموج�ب 
املختص�ة يف البلدين، وتح�دد الكميات 
واألسعار يف العقود، خالل فرة الحقة.

وي�وّرد العراق ل�أردن حالي�ا نحو 10 
آالف برميل من النفط الخام بواس�طة 
الصهاريج، تش�كل ما نس�بته 7% من 

احتياجات األردن اليومية من النفط.

،،
،،

أعل���ن مقرر لجن���ة الطاقة في مجلس الن���واب األردني، 
النائب موس���ى هنطش، ع���ن توقف اس���تكمال اإلجراءات 
الخاص���ة بمد أنبوب النفط المتفق عليه بي���ن العراق واألردن منذ 
سنوات بس���بب التظاهرات التي تش���هدها البالد. وقال هنطش، إن 
“األوضاع األمني���ة الصعبة واالحتجاجات التي يش���هدها العراق منذ 

عدة أش���هر أثرت س���لبا على التعاون االقتصادي مع األردن وأدت 
إل���ى توقف اس���تكمال اإلج���راءات الخاصة بمد أنب���وب النفط 

المتفق عليه بين البلدين منذ سنوات”.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

املراقب العراقي/ بغداد...
ارتفعت أس�عار الذهب ألعىل مستوياتها يف شهر ونصف 
الشهر بعد تلقى املعدن األصفر الدعم من بيانات اقتصادية 
ضعيفة من الواليات املتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري 
مؤق�ت ب�ني الوالي�ات املتحدة والص�ني.و صع�د الذهب يف 
املعام�الت الفوري�ة 0.3% إىل 1490.30 دوالر لأوقي�ة.ويف 

وقت سابق من الجلس�ة، بلغت األسعار أعىل مستوياتها منذ 
السابع من ترشين الثاني املايض عند 1490.75 دوالر. وزادت 
العق�ود األمريكي�ة اآلجل�ة 0.4% إىل 1494.30 دوالر.وُيعت�ر 
الذهب بديال استثماريا يف أوقات الضبابية السياسية واملالية.

ويتج�ه الذهب صوب تحقي�ق أفضل أداء س�نوي منذ 2010 
بارتف�اع 16% ألس�باب عىل رأس�ها ن�زاع الرس�وم الكمركية 

املس�تمر منذ 17 ش�هرا والذي أدى الضطراب األسواق املالية 
العاملية.وبالنس�بة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 
1.1% إىل 17.62 دوالر لأوقية، بعد أن بلغت أعىل مس�توياتها 
منذ الس�ابع من ترشي�ن الثاني املايض عن�د 17.64 دوالرا يف 
وقت سابق من الجلسة.وربح البالديوم 0.2% إىل 1880 دوالرا 

لأوقية، بينما ارتفع البالتني 0.1% إىل 937.12 دوالر.

ارتفاع كبير لسعر الذهب في شهر ونصف

خبير اقتصادي: مصانع الخياطة داعمة لالقتصاد العراقي وعلى الحكومة تأهيلها

مسؤول ايراني: ايفاد قوافل الزيارة للعتبات 
المقدسة في العراق مستمر جوا فقط

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عض�و املجل�س االقتص�ادي العراق�ي غدي�ر 
العط�ار، ان مهنة الخياطة تعد من أهم الصناعات 
إن  صحف�ي  بي�ان  يف  العط�ار  العراقية.وق�ال 
»الحكوم�ة املقبل�ة عليه�ا وض�ع خط�ط كفيل�ة 
بإنع�اش الصناع�ة العراقية«، مضيًف�ا ان »تأهيل 

وتطوير الخط�وط اإلنتاجية يف رشك�ة الصناعات 
القطنية والنس�يجية، وتش�غيل معام�ل الخياطة 
العس�كرية وغ�ري العس�كرية مهم ج�ًدا لالقتصاد 
إع�ادة  »م�رشوع  ان  العط�ار  الوطني«.واعت�ر 
تشغيل معمل الخياطة العسكرية وغري العسكرية 
وغريه�ا من معامل الخياط�ة الحكومية واألهلية، 

س�يغطي حاجة الس�وق املحلية من املنتوج املحيل 
فضاًل عن توفري س�يولة نقدية يف الس�وق، اضافة 
إىل تش�غيل أك�ر عدد م�ن العاملني رجاأًل ونس�اٍء 
الذين توقفوا عن هذه املهنة بعد عام 2003 بسبب 
هيمنة املس�تورد عىل السوق«. واش�ار العطار إىل 
»أهمي�ة تبن�ي الحكومة خطة لفت�ح األبواب أمام 

املس�تثمرين من القطاع الخ�اص العراقي ليأخذوا 
دورهم يف العمل واملش�اركة يف التنمية االقتصادية 
وتش�جيع املنتج الوطني ليكون منافًس�ا قوًيا مع 

نظريه املستورد«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن املدي�ر التنفيذي لرشك�ة »شمس�ا« االيرانية 
للس�فريات مصطفى قاس�مي ب�ان عملي�ة ايفاد 
قوافل الزي�ارة للعتبات املقدس�ة يف العراق مازالت 

مستمرة جوا.
وبش�ان م�ا اوردت�ه اح�دى وس�ائل االع�الم التي 
اعلن�ت بان ايفاد قوافل الزي�ارة اىل النجف وكربالء 
لن يش�مل سامراء والكاظمية، اش�ار قاسمي , ان 
ايفاد قوافل الزوار اىل العتبات املقدس�ة يجري جوا 
فقط وقال، ان عملية ايفاد قوافل الزوار اىل العتبات 

املقدس�ة يف العراق اس�تؤنفت قبل فرة بعد توقف 
دام شهرا، علما بان االيفاد يجري جوا نظرا الهمية 

االمن للزوار.
س�امراء  ش�مول  ع�دم  بش�ان  ورد  م�ا  ونف�ى 

والكاظمية بالزيارة واضاف، انه ويف 
الحاص�ل وحضور  التخطيط  ض�وء 
الك�وادر االمنية يقوم ال�زوار فضال 
ع�ن زي�ارة النج�ف وكرب�الء بزيارة 
سامراء والكاظمية ايضا وال قيود يف 

هذا املجال.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت هيئ�ة النزاهة، الثالث�اء، عن ضبط حاالت 
تالع�ب يف اثنني من التصاري�ح الگمرگية يف مركز 

گمرك ميناء أمِّ قرص الشمايل.
وذكر بي�ان للهيئة ، أن “فريق عملها، الذي انتقل 
إىل املين�اء ق�ام بضبط عملية تالع�ب يف ترصيحة 
گمرگية عر ربط شهادة مطابقة ال تخص املادة 
املذك�ورة يف الترصيحة التي تحتوي عىل حاويتني 

محملتني بمادة الشاي”.
وأضاف البيان أنه “ت�م ضبط تالعب يف ترصيحة 
ثانية تشتمل معاملتها الگمرگية التي أُنِجزَت عىل 
ست حاويات، يف حني إن شهادة املطابقة موجودة 
لث�الث حاويات فق�ط”، مبين�ا أن “الترصيحتني 
الگمرگيت�ني تع�ودان إىل رشكة واح�دة وتتعلقان 

باسترياد مادة الشاي”.
وأش�ارت الهيئة إىل “تنظيم محرض ضبٍط أصويلَّ 
�َذت بن�اًء عىل  باملضبوط�ات يف العمليَّ�ة الت�ي ُنفِّ
�رة ضب�ٍط قضائيَّ�ة، وعرض�ه ع�ىل ق�ايض  ُمذكَّ
محكم�ة التحقي�ق املُخت�صِّ بقضاي�ا النزاهة يف 
محافظ�ة البرصة؛ التخ�اذ اإلج�راءات القانونية 

املناسبة”.

النزاهة تضبط حاالت تالعب في 
تصريحتين گمرگيتين بميناء أم قصر

املراقب العراقي/ بغداد...
 ارتفع�ت أس�عار النفط الثالث�اء يف تعامالت هزيلة 
قب�ل عيد امليالد بعد أن ق�ال وزير الطاقة الرويس إن 
التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر 
ويف الوق�ت ال�ذي يتوقع في�ه محللون 
انخفاضا أس�بوعيا ثانيا يف مخزونات 

النفط الخام األمريكية.
 12 برن�ت  خ�ام  وارتف�ع 
س�نتا أو 0.2 باملئة إىل 
دوالر.   66.51
صعد  و

خام غرب تكساس الوسيط األمريكي سبعة سنتات 
إىل 60.59 دوالر للرميل.

وق�ال وزي�ر الطاق�ة ال�رويس ألكس�ندر نوف�اك يف 
مقابلة يوم االثنني إن أوبك وروس�يا وبقية املنتجني 
الذي�ن يعملون مع�ا لكب�ح اإلنتاج ودعم األس�عار 
سيواصلون تعاونهم ما دام ”فعاال ويحقق نتائج“.

وأض�اف نوف�اك أن التع�اون م�ع منظم�ة البلدان 
املص�درة للبرول }أوبك{ سيس�تمر طامل�ا تحتاجه 
السوق.واتفقت أوبك وغريها من املنتجني يف نوفمر 
ترشي�ن الثان�ي ع�ىل تمدي�د وزي�ادة قي�ود اإلنتاج 
الس�ارية من�ذ 2017. وق�د ي�ؤدي خف�ض اإلنتاج 
إىل إزاح�ة م�ا يص�ل إىل 2.1 ملي�ون برمي�ل يومي�ا 
من الس�وق أو نح�و اثنني باملئ�ة من الطلب 
تونهوجن  بيورن�ر  العاملي.لك�ن 

رئي�س أبح�اث س�وق النفط ل�دى ريس�تاد إنرجي 
ق�ال يف مذك�رة إن�ه عىل الرغم م�ن ذلك، ف�إن أوبك 
تحتاج لفع�ل املزيد لتحقيق التوازن يف الس�وق عىل 
أس�اس مس�تدام.ومن املتوقع أن تك�ون مخزونات 
النف�ط األمريكية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل 
األس�بوع امل�ايض، لتراجع لأس�بوع الثان�ي وفقا 

الستطالع رأي أويل أجرته رويرز.
لكن من املتوقع أن تكون مخزونات البنزين ارتفعت 
لأس�بوع الس�ابع عىل التوايل ومن املتوقع أن تكون 
مخزون�ات نواتج التقطري زادت لأس�بوع الخامس 
ع�ىل الرتيب.وتأخ�ر التقرير الحكومي األس�بوعي 
الخاص باملخزون�ات ملدة يومني بس�بب عيد امليالد. 
ويص�در التقرير يف املعت�اد يوم األربعاء يف الس�اعة 

1530 بتوقيت جرينتش.

التربية النيابية تمنع تعاقدات طباعة المناهج خارج العراق
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�دت لجن�ة الربی�ة النیابی�ة، الثالث�اء 24 
كان�ون األول 2019 ،ع�ىل من�ع أي تعاقدات 
املناھ�ج خ�الل حكوم�ة  لطباع�ة  جدي�دة 
ترصيفاالعم�ال وخ�ارج الع�راق، مبینة ان 
الطباعة س�تكون داخ�ل البالد حی�ث ھناك 

مطابع بإمكانھا التكفل يف ھذه املھمة.
املكص�ويص يف  اللجن�ة رع�د  وق�ال عض�و 
ترصي�ح لوس�ائل اع�الم محلی�ة إن »لجنة 
الربی�ة اجتمعت مع وزي�ر الربیة ووكیلھا، 
واك�دا ان�ه اليوج�د إحالة الي عق�ود جديدة 

تخص طباعة املناھج يف خارج العراق«.
الجمھوري�ة  رئی�س  »طالب�ت  وأض�اف: 
والقضاء بإلغاء أي عقد يرم مابعد استقالة 

عادل عب�د املھدي باعتبار الحكومة ترصيف 
اعم�ال، حی�ث ان أي عقد يت�م ابرامه يكون 

مخالفا للقانون«.
وبی�ن أن »رئیس لجنة الربیة النیابیة تحقق 
بنفس�ه من عقود الوزارة وتأك�د انه اليوجد 
عق�د جديد مرم لطباع�ة املناھج“، الفتا اىل 
ان ”الحكوم�ة قرارھ�ا واض�ح بمنع طباعة 
املناھج خارج البالد، خاصة ان ھناك مطابع 
متوفرة يف القطاع الخاص باإلمكان االعتماد 

علیھا يف طباعة املناھج املدرسیة«.
عق�ود  الربی�ة  وزارة  »ل�دى  أن  وأوض�ح 
مستمرة منذ س�نوات، يف حین عملت اللجنة 
ع�ىل منع تجديدھا عىل الرغ�م من محاوالت 
التجدي�د، خاص�ة اان ھن�اك م�ؤرشات عىل 
بعض ال�رشكات لذا ت�م منع التعاق�د معھا 

مجددا

أسعار النفط ترتفع في تعامالت هادئة في ظل تخفيضات اإلنتاج
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المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزير الدف�اع اإليراني العميد أم�ر حاتمي أن التقدم التس�ليحي  للقوات 
املس�لحة لحركة »أنص�ار الل�ه« اليمنية باالعتم�اد عىل  املختص�ن والخرباء 
الوطني�ن أثار دهش�ة العالم، مش�را إىل ان »ال  حل عس�كريا لالزمة اليمنية 
وأن تسوية األزمة رهن للحوار  والتشاور بن جميع األطراف السياسية.  وقال 
العميد حاتمي لدى استقباله السفر اليمني الجديد للحركة يف  طهران إبراهيم 
محمد الديلمي، إن »قتال الش�عب اليمني ضد املرتزق�ة  وجماعتي »القاعدة« 
و«داعش« التكفريتن جدير بالتقدير«،  مضيفا أن »مقاومة الش�عب اليمني 
وصموده أفس�دا تصورات حكام  الرياض الذين كانوا يراهنون عىل أسلحتهم 
املتطورة«.  وش�دد عىل أنه »ال حل عسكريا لالزمة اليمنية، وأن تسوية األزمة 
 رهن للحوار والتش�اور بن جميع األطراف السياسية«، مؤكدا ان   «اليمن ملك 

لجميع اليمني�ن، والحوار اليمني اليمني يف أجواء  هادئة هو الس�بيل العميل 
لتسوية املشاكل املعقدة«. 

وتاب�ع ان »اليمني�ن اخت�اروا الطري�ق 
الذي س�بقتهم إليه القوات  املس�لحة 
اإليراني�ة خالل فرتة الحرب اإليرانية 
العراقي�ة، وإىل جان�ب  الحفاظ عىل 

تفوقه�م يف الح�رب لم ي�رتددوا عن 
س�د احتياجاتهم  العسكرية باالعتماد 

عىل األس�اليب التقليدية ليبلغوا 
م�ن  ه�ذا  املس�توى  الي�وم 

التقدم«. 

وزير الدفاع اإليراني: التقدم التسليحي لـ »أنصار اهلل« أثار دهشة  العالم دولي دوليعربي  عربي 

احتجاجا على تجاوز فترة حبس أحد المعتقلين
معارضون سعوديون يبدأون اضرابا عاما في السجون 

احتجاجا على  السياسات التعسفية ويطالبون بالحرية

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة الغاردي�ان مقاال للكاتب الصحفي 
»الحك�م ع�ىل قتل�ة  س�ايمون تيس�دال  بعن�وان 
خاش�قجي باإلعدام ال يس�اعد عىل تحسن  صورة 

السعودية«. 
ويقول تيسدال، يف مقالته التي تابعتها 

»املراق�ب العراق�ي« إن�ه »لو  كان 
محم�د ب�ن س�لمان يظ�ن أن 

الحك�م عىل 5 م�ن املهرجن 
عديم�ي  الحيل�ة يف قضي�ة 
مقتل الصحف�ي املعارض 
جمال خاش�قجي س�وف 
 يؤدي إىل إغ�الق املوضوع 
بش�كل  مخط�يء  فه�و 

ألن  االغتي�ال  مؤس�ف، 
يف  لخاش�قجي  الوح�ي 

اس�طنبول  يف  ب�الده  قنصلي�ة 
الع�ام  املايض ش�وه اململكة وجلب 

له�ا الع�ار وأرض بس�معتها الدولية لف�رتة  طويلة 
قادمة، كما ش�وه صورة محمد بن س�لمان نفسه 

بشكل اليمكن  إصالحه«. 
اليمك�ن  كله�ا  »العملي�ة  أن  تيس�دال  ويوض�ح 
احتماله�ا، فاألحكام جاءت  بعد محاكمة تفتقر إىل 
أي إجراءات قانونية مناس�بة بما يعني 
أن هذه  الجريمة الش�نعاء ستلطخ 
ضمر أرسة آل س�عود بأرسها 

بشكل  اليمكن محوه«. 
أن  الصحف�ي     ويعت�رب 
»املحاكم�ة التي انتهت إىل 
إدانة 8 أشخاص،  افتقرت 
إىل املصداقي�ة منذ البداية، 
برسي�ة  انعق�دت  حي�ث 
كب�رة م�ا  ع�زز الش�كوك 
املتهم�ن  فيه�ا وأن ه�ؤالء 
كان�وا مجرد أش�خاص انتهى 

 دورهم«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت صحيف�ة الدييل ميل الربيطاني�ة، الثالثاء، 
ب�أن اع�الن جماع�ات  داع�ش االجرامي�ة تعين 
خليف�ة لها يدع�ى بأب�ي ابراهيم الهاش�مي بعد 
 مقتل البغ�دادي أمر يحيطه الغم�وض وان هناك 

ش�كوكا كبرة بوج�ود  مثل هذه الش�خصية من 
االصل . 

وذك�ر التقرير الذي تابعت�ه »املراقب العراقي« أن 
»الهوية الحقيقية  البي ابراهيم الهاشمي ما زالت 
محاطة بالغموض، ومعها تس�تمر  اس�رتاتيجية 
تل�ك الجماع�ات يف التقدم، فيما اش�ارت اىل أنه ال 
نعرف  الكثر عنه س�وى أنه قايض داعش ويرأس 

لجنة الرشيعة لديهم«. 
واض�اف أن »هن�اك ش�كوكا يف ان الرج�ل املعن 
كخليف�ة أو الحاكم  الديني، موج�ود عىل اإلطالق 
فيم�ا اق�رتح البعض م�ن الخرباء ب�ان  املجموعة 
اخ�ذت ع�ىل ح�رة واعلنت ع�ن االس�م كخطوة 
اليقاف  املجموع�ة من االنهيار لخلق انطباع بأنها 

عىل مازالت مسيطرة  عىل األوضاع«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
 The « صحيف�ة  كش�فت 
الي�وم  االمريكي�ة   » National
الثالث�اء، أن  هن�اك صعوب�ات 
جم�ة يصط�دم به�ا الرئي�س 
املكلف حس�ان دياب لتش�كيل 

 الحكومة اللبنانية الجديدة . 

   »Theصحيف�ة وذك�رت 
تابعت�ه  تقري�ر    »Nationalيف 
»املراقب  العراق�ي  »عىل الرغم 
من أنه تم القبول بحسان دياب 
لتش�كيل  الحكومة يف لبنان، إال 
أن�ه من غر الواضح ما إذا كان 
سيتمكن من  تشكيل حكومة«. 

وذكرت الصحيفة، أن مس�اعد 
لش�ؤون  الخارجي�ة  وزي�رة 
الرشق  األدنى، ديفيد ش�ينكر، 
ق�ال للصحفي�ن إن واش�نطن 
»تدع�م املتظاهري�ن  ودعوتهم 
لإلص�الح ومكافحة الفس�اد يف 

البالد«.  

الغارديان: محاكمة قتلة خاشقجي »كذبة« 
سعودية ال تحسن  صورتها

ميل: هناك شكوك بوجود خليفة  الديلي 
البغدادي من األصل

The National : تشكيل الحكومة اللبنانية 
يواجه صعوبات جمة  

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
وأضاف »نعلن تأييدنا لحراك معتقيل الرأي 
ب�اإلرضاب ع�ن الطعام،  ونؤك�د أن ال بديل 
ع�ن الحرية التامة واإلف�راج الفوري وغر 
 املرشوط عن كل من خالد العمر ووليد أبو 
الخر ورائف بدوي  وجميع معتقيل الرأي«. 

وبحس�ب املوقع »جاءت دعوة اإلرضاب، يف 
رسالة مرسبة من   «العمر«، الذي قال فيها 
إن »اإلرضاب ج�اء احتجاج�ًا ع�ىل تجاوز 
 ف�رتة االعتق�ال التعس�في امل�دة القانونية 

بحقه«. 
ودعا »العمر«، »جمي�ع معتقيل الرأي« إىل 
»املش�اركة يف  اإلرضاب ورفض االنتهاكات 
الوحي�د  الس�بيل  قائ�اًل: »ه�و  ضده�م«، 

 للحصول عىل الحقوق«. 
وج�اء إرضاب »العم�ر«، بع�د أي�ام م�ن 
دخول الناشطن »أبو الخر«  و«بدوي«، يف 
إرضاب ع�ن الطعام من�ذ 11 كانون األول، 
وذل�ك   «احتجاجاً ع�ىل وضعهم�ا يف العزل 

االنفرادي تحت الحراسة  املشددة«. 
وأمام ذلك، دش�ن ناش�طون وسما بعنوان 
»إرضاب س�جناء الرأي«،  أيدوا فيه الدعوة 
لإلرضاب، وأعلنوا تضامنهم مع املعتقلن«، 
 داعن »الجميع للمش�اركة بالتغريد بوسم 
لدع�م  #إرضاب_س�جناء_الرأي،  وذل�ك 
معتق�يل الرأي يف بالد ش�به جزي�رة العرب 
»الس�عودية«  الذين رشع�وا يف إرضاب عن 
الطع�ام ألج�ل املطالب�ة باإلف�راج عنه�م، 
إىل منظم�ات حق�وق   وإليص�ال صوته�م 

انته�اكات  الس�لطات  وكش�ف  اإلنس�ان 
ضدهم«. 

بوق�ف  »الس�لطات  املرضب�ون  وطال�ب 
التعذي�ب واالعتق�ال التعس�في  واإلف�راج 
الفوري وغر امل�رشوط عن جميع معتقيل 
ال�رأي«،  مش�ددين ع�ىل ان »م�ن ابس�ط 
حقوقه�م محاكم�ة عادلة وته�م واضحة 
او  اف�راج وان مكوثه�م بالس�جون به�ذه 
الص�ور تجرد من جميع معاني  االنس�انية 

#إرضاب_سجناء_الرأي«. 
وتابع البي�ان أن »الس�لطات التفصح عن 
أع�داد س�جناء ال�رأي لديه�ا،  وال تس�مح 
للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو االطالع 
عىل  أوضاعهم، ما ُيثر ش�كوكا حول ذلك، 

وفق منظمات حقوقية«  . 

الس�لطات  تش�ن  عام�ن،  نح�و  ومن�ذ 
الس�عودية حم�الت اعتق�ال طال�ت  دعاة 
ومشايخ وحقوقين وأكاديمين وإعالمين 
اتهام�ات  ووجه�ت  له�م  وناش�طات، 
باإلره�اب والتآم�ر ع�ىل اململك�ة وتهدي�د 
الس�لم االجتماعي  واالس�تقرار، والتعاون 
مع جه�ات خارجية ل�إلرضار بأمن البالد، 

 وغرها من التهم . 
واحتج�زت الس�لطات ه�ؤالء املعتقل�ن يف 
أماك�ن غر معلوم�ة لف�رتات  طويلة، قبل 
أن يظهروا يف عدد من الس�جون بالرياض، 
وقال ذووهم  ومقربون منهم إنهم تعرضوا 
لعملي�ات تعذيب وحش�ية ممنهجة، أثرت 
 عىل صحتهم بش�كل ملحوظ، وتس�ببت يف 

وفاة بعضهم . 

وأشارت تقارير حقوقية إىل عقد محاكمات 
رسي�ة لبع�ض ه�ؤالء  املعتقل�ن، ش�هدت 
توجي�ه النياب�ة العام�ة الئح�ة اتهام�ات 
مطول�ة  بحقهم، مطالبة بأحكام مش�ددة 
ضدهم، أبرزها القت�ل تعزيرا، باإلضافة  إىل 

السجن ملدد مطولة . 
وتمارس الس�عودية انتهاكاتها املس�تمرة 
بحق معتقيل الرأي منذ عدة  س�نوات، حيث 
قام�ت بإص�دار اح�كام قضائي�ة جائ�رة 
وباطل�ة بالض�د  منه�م، فيم�ا حرمت عدد 

كبر من املرىض منهم من العالج الالزم. 
واغلب حاالت االعتقال ه�ي نتيجة لرفض 
املعتقلن سياسات آل  سعود الباطلة، والتي 
تحرم املواطنن من ممارس�ة حق الشعائر 

 الدينية والتعبر عن الرأي. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أي�دت محكمة التمييز الكويتية، قرارا يقيض بس�جن مواطن كويتي  ملدة 
5 أعوام مع الش�غل والنفاذ بتهمة السفر إىل سوريا واالنضمام  إىل تنظيم 

»جبهة النرصة« االرهابية . 
وأحي�ل املواط�ن الكويتي إىل املحاكمة س�ابقا بعد أن أس�ندت إليه  النيابة 
العام�ة تهم�ا تتعلق بقيامه بعم�ل عدائي ضد دولة أجنبي�ة من  غر إذن 
الحكوم�ة، وانضمام�ه داخ�ل أرايض هذه الدولة لتش�كيل تاب�ع  لتنظيم 

»القاعدة« االرهابي، وفقا ملا أوردته صحيفة األنباء  الكويتية . 
وجاء يف قائمة االتهامات ضد املواطن تدربه عىل حمل واستخدام  األسلحة 
والذخائر واملفرقعات، وتعلمه فنون القتال مع علمه أن من  يدربه ويلقنه 
يقصد االس�تعانة به بتحقي�ق غرض غر مرشوع، األمر  الذي من ش�أنه 

تعريض الكويت لخطر الحرب . 

المراقب العراقي/ متابعة...
تواص�ل س�لطات الع�دو االرسائي�يل من�ع املس�يحين يف قطاع غ�زة من 
 الحص�ول عىل تصاريح للوص�ول اىل أماكن العبادة يف بي�ت لحم  والقدس 
والنارصة بمناسبة عيد ميالد السيد املسيح )ع(، يف  انتهاك فاضح لحقهم 

الطبيعي بممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة  وبدون أي قيود . 
وقالت الكنيس�ة االرثوذوكس�ية بغزة إن »س�لطات االحتالل وافقت عىل 
 الس�ماح ل�� 55 من مس�يحيي قطاع غزة بالدخ�ول إىل  الضف�ة الغربية 

 والقدس بالتزامن مع احتفاالت عيد امليالد«. 
وأوضحت الكنيسة ان »من بن 600 طلب قدمت الرسائيل وافقت  سلطات 
االحتالل عىل السماح لثالثة اطفال و47 تجاوز عمرهم  الستن اضافة اىل 

خمسة مواطنن بن العمرين«. 
وكانت س�لطات االحتالل زعمت انها وافقت ع�ىل منح التصاريح  الالزمة 

للمسيحين يف غزة للمشاركة يف أعياد امليالد . 

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت مصادر حقوقية مرصية إن مريم س�الم املعتقلة سياس�يا يف  سجن 
القناطر املرصي توفيت داخل الس�جن بس�بب اإلهمال الطبي  املتعمد من 

إدارة السجن . 
وكان�ت مريم - البالغة من العمر 32 عاما من محافظة ش�مال س�يناء- 
 تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء، وتدهورت حالتها  الصحية 

داخل السجن بسبب منع العالج وسوء الرعاية الصحية . 
واتهم�ت منظم�ة هيوم�ن رايت�س مونيت�ور األجه�زة األمني�ة املرصية 
  «باإلمعان يف قتل املعارضن واملعتقلن باحتجازهم يف ظروف  غر إنسانية 

ومنع الدواء عن املرىض منهم«. 
وأوضحت أن »السلطات ال تريد اتخاذ موقف جاد ملحاولة تحسن  أوضاع 
الس�جون وأماكن االحتجاز غر الالئقة بتاتا بآدمي�ة  املحتجزين داخلها، 
رغم أن بعضهم يصاب باألمراض نتيجة تلوث  أماكن االحتجاز، واكتظاظ 
عدد املعتقلن داخلها، مع عدم تلقي  املرىض رعاية صحية مناسبة، ومنع 

دخول األدوية، مما ينقل  العدوى برسعة بن املعتقلن«. 
ويف كان�ون الثان�ي امل�ايض أصدر مرك�ز »عدال�ة« تقريرا بعن�وان   «كيف 
تعالج س�جينا حتى املوت« أش�ار إىل أن أعداد حاالت اإلهمال  الطبي داخل 
الس�جون الف�رتة ب�ن عام�ي 2016 و2018 وصلت إىل  نح�و 819 حالة، 
وكانت أبرز األمراض التي عانى منها املتوفون  الرسطان والفش�ل الكلوي 

والتليف الكبدي«. 
وتقول املنظمات الحقوقية إن »عدد املعتقلن السياس�ين يف مرص  يفوق 
س�تن ألف معتق�ل منذ إطاح�ة الجي�ش بالرئيس الراح�ل محمد  مريس 
يف الثال�ث م�ن تم�وز 2013، لكن الس�لطات تنفي هذه األرق�ام  قائلة إن 

السجون ال تضم سوى سجناء بأوامر قضائية«  . 

معارضة مصرية تفارق الحياة 
بعد قيام السلطات بحرمانها من 

عالج  مرضها المستعصي  

السجن 5 أعوام 
  ضد كويتي ينتمي إلى جبهة 

النصرة في سوريا

االحتالل اإلسرائيلي يمنع 
مسيحيي غزة من الوصول

 إلى بيت لحم

تفاعل ناشطون سعوديون، مع دعوة صادرة من الناشط البارز  المعتقل »خالد العمير«، ببدء إضراب عن الطعام، لجميع 
معتلقي  الرأي في المملكة، احتجاجا على ما يتعرضون له من انتهاكات . 

وقال حساب »معتقلي الرأي«، المعني بشؤون المعتقلين السعوديين،  إن 3 سجناء رأي بارزين، دخلوا خالل الشهر 
الجاري، في إضراب  عن الطعام، احتجاًجا على »انتهاكات بحقهم«. 
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التخفي باس�م مؤسس�ات خريي�ة او ثقافي�ة هو اس�لوب ابتدعته 
املاسونية والعمل الخريي او  الثقايف يتم انتقاؤه بشكل يتفق وطبيعة 
املجتم�ع املطل�وب هدمه واختي�ار عنارص س�اذجة او  حمقى حتى 

تمنحهم ما يحلمون به مقابل تنفيذ اوامرهم . 
اليوم طرحت وال زالت تطرح مؤسس�ات ومراكز بمس�ميات ثقافية 
او اعالمية او منح ش�هادات  تنموية او تطوير قابليات الطلبة يف كل 
املج�االت واغلبها مجانا مما تغري الكثري من الش�باب  لاللتحاق بها 
، وزاد م�ن نش�اط هذه املؤسس�ات التقدم االلكرتوني وعىل راس�ها 

االنرتنيت  ومواقع التواصل االجتماعي . 
ع�ودوا للماس�ونية يف العراق فانها تاسس�ت تح�ت عناوين محافل 
وجمعي�ات خريي�ة مث�ل جمعي�ة  الفت�اة او محفل ما ب�ن النهرين 
ومحفل بغ�داد والفيحاء وجمعية االخوة وغريها وتقوم  املاس�ونية 
بعقد ندوات ومؤتمرات تحت عناوين براقة تخدع املغفلن كما قلت. 
واليوم هنالك مؤسس�ات تهتم بتطوير التنمية البرشية او االعالم او 
العالقات الخارجية مثال  مؤسسة راند االمريكية اليهودية تدعي انها 
منظمة غري ربحية تس�اعد عىل تطوير السياس�ات  العامة وتحسن 
عملي�ة اتخاذ الق�رار وكذلك تطوي�ر االعالم هذه املؤسس�ة البحثية 
تدعمه�ا  املؤسس�ة العس�كرية األمريكي�ة - الت�ي تبل�غ ميزانيتها 
الس�نوية قراب�ة 150 ملي�ون دوالر � هل  هذه املصاري�ف لوجه الله 

تعاىل ؟�
تاخذ الصفات الرباقة الدالة عىل االعتدال واالخوة ومس�ايرة التطور 
بينم�ا واقعها املبطن غ�ري  ذلك بل اخرتاق الرتاث االس�المي وتكوين 
افكار هدامة لعقول الش�باب التي تهدم بدورها الثقافة  االس�المية، 
يف اخ�ر تقرير ملؤسس�ة »راند« ال�ذي غالًبا ما تظهر آث�ار تقاريرها 
يف السياس�ية  األمريكية مثل »إش�عال الرصاع بن الس�نة والشيعة«  
ويتح�دث باس�م »أمري�كا«- أنه يدعو ملا  يس�ميه »ضبط اإلس�الم« 
نفسه - وليس »اإلسالمين« ليكون متمشًيا مع »الواقع املعارص«.  

االن دور القنص�ل االمريك�ي يف الب�رصة »تيم�ي ديفي�س«  العضو 
الس�ابق يف دائ�رة األمن  واالس�تخبارات يف البحري�ة االمريكية، الذي 
ت�وىل مهامه يف تم�وز عام 2017 يف الب�رصة، بدا  انش�طته التامرية 
بعناوي�ن براقة مثل دورة تنمية النش�اطات او التنمية البرشية فقد 
أقامت  القنصلي�ة االمريكية يف الب�رصة دورات تدريبية تحت عنوان 
» Maharat Mentorship «  مل�دة ثمانية أش�هر بدعم م�ايل عىل مدار 
عامي 2017 و 2018. وكذلك اقامة مادبة افطار يف  رمضان ، ويقوم 
من خالل هذه النشاطات اختيار عنارص فعالة قادرة ومستعدة عىل 
رضب  االس�الم والعراق وقد نجحت يف استخدامهم من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي يف تاجيج  الش�ارع الب�رصي اوال والعراقي ثانيا 
بحج�ة املطالب�ة بحقوقهم ض�د الحكومة العراقية، هذه  السياس�ة 
ذكره�ا رصاح�ة الس�فري االمريك�ي يف بغ�داد »دوغالس س�يلمان« 
يف مقال�ة ل�ه مع   «أسوش�تيد ب�رس«: )يتوجب عىل امريكا الس�عي 
لتقويض دور ايران يف املنطقة وبغداد بعد  نهاية الحرب مع داعش(. 

واتح�دى مم�ن تم�اىش ونفذ ما روج�ت ل�ه االس�ماء الوهمية من 
مطالبات هدمية وطائفية بان  يعرف هوية هؤالء املروجن ، والعتب 
ع�ىل الحكوم�ة العراقي�ة التي كم�ا يقال باملث�ل العراق�ي   ) اطرش 
بالزفة( واملش�كلة ان الش�عب العراق�ي هو من يدف�ع الثمن وليس 
الطبقة السياسية ،  واين دور الخارجية العراقية من االخبار والصور 
التي تتناقلها املواقع عن دور القنصل  األمريكي املشبوه يف البرصة ؟. 

القنصل األمريكي في البصرة 
واألسلوب الماسوني

سايم جواد كاظم

الفراغ الدستوري في العراق »بدعة«  
بقلم/محمود الهاشمي

الش�ك ان »ال�رورة« ه�ي الت�ي دفعت 
باملجتمعات اىل اعتم�اد االعراف والعادات 
حياته�م  تس�يري  كقوان�ن  لغ�رض 
للتطبيق وان  وتنظيمها..لتصب�ح واجب�اً 
تكت�ب ع�ىل حج�ر وتوضع يف  الس�احات 
العام�ة لغرض اعتماده�ا كنظام قانوني 
كم�ا يف »مس�لة حموراب�ي« الت�ي تع�ود 
..ام�ا  القديم�ة  باب�ل  يف  ق.م  اىل   1792 
القبائل واملجتمعات العربية فقد اعتمدت 
والحكم�ة  عرف�ت  بالعق�ل  ش�خصيات 
وس�ط الصح�راء يت�م قصده�م للفصل  
ب�ن املتخاصمن، ورغم ع�دم وجود نص 
 مكتوب لدي�ه، وليس له ادوات تطبيق من 
ح�رس ورشطة وس�جون اال ان الخصوم 
ان  غريب�اً  ولي�س  يرضخ�ون  لقرارات�ه، 
نس�مع مصطلح »اهل الصنف« يتداولها 
الحرفي�ون خاص�ة، ح�ن  يخت�ار مث�ال ً 
الباعة او الحدادون او النجارون ش�خصاً 
ل�ه القدم بالحرف�ة ويحتكمون اىل رايه  يف 
حل املش�اكل بينهم بعد اتفاق مسبق بن 

االطراف... 
والدس�اتري الت�ي تكت�ب يف العال�م ه�ي 
نت�اج هذه العق�ول، وما نتج ع�ن احداث 
ورصاعات يف  املجتمع�ات ليكون القانون 
االع�ىل ال�ذي يح�دد القواع�د االساس�ية 
لشكل الدولة ونظام الحكم،  والعالقة بن 
الس�لطات وحدود كل سلطة..والدس�اتري 
املجتمع�ات  لطبيع�ة  تخض�ع  عموم�اً 
 ومزاجهم، فالهنود يمتلكون دستوراُ ممالً 

يف تفاصيل�ه، فيما الكويتيون دس�تورهم 
هو   «االصغر« يف العالم.. 

واليمكن الي دس�تور مهما اس�تطلعت يف 
تفاصيل�ه ان يك�ون نصه قاطع�اً، حيث 
يبق�ى عرض�ة يف  الحاج�ة للتفس�ري، لذا 
توضح »املحاك�م االتحادية« لتفس�ري ما 

يلتبس يف تفسريه.. 
وه�ذا االم�ر يتم�دد حت�ى ع�ىل الكت�ب 
الس�ماوية، حيث ورغم ايمان الناس بها 
بانها منزلة يف  الس�ماء وان الله س�بحانه 
وتعاىل ه�و »العدل« ونصوص�ه واضحة، 
تتع�دد،  واالراء  التفاس�ري  ت�رى  لك�ن 
تختل�ف، وح�ن ارس�ل االم�ام ع�ي »ع« 
عبد الله ب�ن العباس ملحاجج�ة الخوارج 
اوص�اه   «التخاصمهم بالقران فان القران 
حم�ال اوجه، تق�ول ويقول�ون« فالقران 
حم�ال اوجه ل�دى  الخصم ولي�س لالمام 
ع�ي »ع«، وق�د ورد ع�ن ابن عب�اس قال 
: »الق�ران حم�ال وج�وه فاحمل�وه  ع�ىل 
احس�ن وجوهه« وهنا تكم�ن »الحكمة« 
ان النصوص الدس�تورية تفرس وفق مبدأ 

»احسن  الوجوه« . 
بريطانيا بلد ديمقراطي اليمتلك دس�توراً 
مكتوباً، اي احكام الدس�تور غري مضمنة 
بوثيقة واحدة  اس�وة بالدس�تور الفرنيس 
او االمريك�ي ، لكنها التعان�ي باعتبار ان 
طبق�ة السياس�ين يفهم�ون  مالهم وما 

عليهم ومثل ذلك الشعب. 
يعتق�د البعض ان الدس�تور العراقي كتب 
ع�ىل عجالة، وفي�ه »الغام« كث�رية، وهذا 

لي�س صحيح�ا،  لوكان�ت »ني�ة« طبق�ة 
السياس�ين »صافي�ة« كما يق�ول املثل، 
وكانت الروح الوطنية هي مفتاح  الحلول، 
لك�ن »فق�دان الثق�ة« وتع�دد االه�داف 
واالرتباطات الخارجية، جعلت التفاس�ري 

تتعدد  ويتحول »الدستور« اىل مش�كلة!!. 
من�ذ امس واالع�الم يتحدث ع�ن »الفراغ 
الدس�توري« وهو ام�ر »مقصود« وخلفه 
من خلفه،  باعتبار انتهاء مدة )15( يوماً 
الت�ي بموجبها يل�زم رئي�س الجمهورية 

انته�ت  ال�وزراء،  وق�د  بتس�مية رئي�س 
امل�دة دون ان يعل�ن الرئي�س ع�ن »اس�م 
املرشح«، وهذا االمر العالقة له ب�«الفراغ 
 الدستوري« بل هو تقصري من قبل رئيس 
الجمهورية، الن واجبه ان يعلن عن اس�م 

املرش�ح  من الكتلة االك�رب، دون النظر اىل 
تداعي�ات ذلك عىل املتظاهرين او غريهم..

واذا كان هنالك  س�وء »ترشيح« فتتحمله 
»الكتل االك�رب« وليس رئيس الجمهورية، 
ث�م ان الع�راق يعتمد   «النظ�ام الربملاني« 

وما دام الربمل�ان قائماً وغري منحل فليس 
هنالك من فراغ دستوري قط. 

الذين اش�علوا االعالم بالفراغ الدس�توري 
ذاهب�ون بن�ا اىل »مب�ادرة الجي�ش لتويل 
ادارة املرحل�ة  املقبل�ة« كم�ا ح�دث يف 30 
تم�وز بمرص او تدويل االزم�ة للذهاب اىل 
»التدخل ال�دويل«   ..وكالهما موضع خطر 
عىل العراق، الننا نعلم ان الخيارين يصبان 
يف صال�ح »امري�كا«  و«خص�وم العراق«، 
الخي�ار »العس�كري« س�ياتي  ان  حي�ث 
بش�خصية عس�كرية مث�ل »الس�ييس«، 
 يعقد املش�هد الس�يايس ويمأل الس�جون 
بالخص�وم، وفق�اً للرغب�ة »االمريكي�ة« 
النن�ا نعل�م ان معظم  الضباط املرش�حن 
له�ذه املهمة ارسهم »رهين�ة« يف الواليات 
املتحدة مثلما »الس�ييس« ال�ذي  جاؤوا به 
م�ن امري�كا ، وس�وف يعمل عىل انش�اء 
قواع�د امريكي�ة يف الع�راق ويغلق طريق 
 املقاومة مع سوريا ويحل الحشد الشعبي 
ويحارص ايران ع�ىل جميع االصعدة، كما 
س�وف  يخنق الحريات ويرتب االنتخابات 
وفق�اً ملقاس�اته، ليعاد انتخاب�ه ، خاصة 
الق�رن«  يف   «صفق�ة  سيس�اهم  وان�ه 
والتن�ازل ع�ن ج�زء م�ن ارايض الع�راق 

السكان الفلسطينين!!. 
فنهايات�ه  الخارج�ي«  »التدخ�ل  ام�ا 
مفتوح�ة، الن�ه س�يدخل س�احة رصاع 
النف�وذ العامل�ي، ويصب�ح  الع�راق اش�به 
بالصوم�ال او البوس�نة والحدي�ث يف هذا 

طويل. 

بقلم/ إيهاب شوقي
وكما يق�ول املفكر الس�يايس الربوفيس�ور 
جوزي�ف فرانكلن، ف�إن العالق�ات الدولية 
تهمل ان لكل  دولة قوميتها وثقافتها وتعترب 
املجتمع ال�دويل مكونا من اف�راد، وان كانت 
اوروب�ا لديها بعض  الوعي بهذه االبعاد، فإن 
امري�كا ال تتعامل اال م�ن منطلق مصالحها 

الذاتية فقط وتهمل هذه  الحقائق. 
وهناك صيغ لنظرية العالقات الدولية ولكن 
مضمونها الرئييس يقول ان النوع االنساني 
ينتظ�م  يف مجتمع دويل مك�ون من دول ذات 
س�يادة تعتمد باألس�اس عىل القوة ويمثلها 
افراد رسميون  يضعون سياستها الخارجية 
وفق�ا للضغ�وط الداخلي�ة والخارجية وهو 
ما يجع�ل هذا املجتمع  محاط�اً بنذر الحرب 
العاملي�ة اىل جانب االتج�اه نحو التعاون عىل 

امل التوصل لالنضباط الدويل  املنشود. 
وألننا يف عالم وصفه ونس�تون ترششل بأنه 
»يتزاحم فيه املايض واملستقبل«، فإن األمور 
ل�م  تتخ�طَّ املرحل�ة وال�روح االس�تعمارية 
وتداعياتها والتي تؤثر بالقطع عىل املستقبل 
املنظ�ور،  ولن نج�ازف حن نق�ول ان هناك 
رصاع�ا وجودي�ا ب�ن املعس�كرات املتباينة 

كس�ّنة من س�نن  الكون. 
وبنظ�رة ع�ىل ميزاني�ة الدف�اع االمريكي�ة 

االخ�رية، فإننا نجد فيها اس�تمرارا لنزعة 
الهيمن�ة  والعدواني�ة، وانه�ا احياء 

للعص�ور البدائي�ة، والت�ي يتغلب 
به�ا منط�ق ال�رصاع ع�ىل منطق 

 التع�اون والتب�ادل. 
وقب�ل النظر يف ارق�ام امليزانية، فمن 

امله�م الق�اء الض�وء ع�ىل بع�ض ما 
تعكس�ه امليزانية من  فكر واسرتاتيجية 

محل�ي  اك�رب  لس�ان  وع�ىل  امريكي�ة 
االس�رتاتيجية يف مرك�ز م�ن اك�رب مراكز 

 الفك�ر االمريك�ي وه�و مرك�ز الدراس�ات 
االس�رتاتيجية والدولي�ة ) csis (، حي�ث تربز 

عدة نقاط  هامة منها: 
الوطن�ي  الدف�اع  اس�رتاتيجية  تح�دد   �1 
االمريكية خمس�ة تهديدات: الصن وروسيا 

وكوريا  الش�مالية وإيران واإلرهاب العاملي، 
وه�ذه ه�ي نف�س التهديدات الت�ي وصفها 
الوزير أش�تون  كارت�ر يف نهاي�ة ادارة باراك 
اوبام�ا، والفارق هو ان�ه بينما وضع كارتر 
روس�يا يف املرتب�ة  األوىل، ف�إن إدارة ترام�ب 
تضع الصن يف املرتبة األوىل. عالوة عىل ذلك، 
تركز اسرتاتيجية  اإلدارة عىل الصن وروسيا 

أكثر من التهديدات الثالثة األخرى. 
ع�ىل  الرتكي�ز   2020 ميزاني�ة  تواص�ل   �2 
منافس�ة الق�وى الكربى، بإعط�اء األولوية 
للقدرة عىل  الس�عة، وبلفظ اخر للتحديثات 
واالس�تعداد القت�ايل ع�ىل حس�اب الخطط 
والربامج املس�تقبلية  وتوسيع هيكل القوة. 
ويرى االس�رتاتيجيون االمريكيون ان إدارة 

ترامب، مث�ل إدارة أوباما  قبلها، اختارت 
القدرة. 

وبنظ�رة رسيع�ة عىل االرق�ام، فإن 
قان�ون  م�ن  النهائي�ة  النس�خة 

ترخيص الدف�اع الوطني للعام 
 ،) NDAA (  2020  امل�ايل 

باس�م  أيًض�ا  املع�روف 
الدف�اع،  ميزاني�ة 

تتضم�ن ما 

مجموعه 738  مليار دوالر )بزيادة 22 مليار 
دوالر ع�ن الع�ام امل�ايض( ل�وزارة الدف�اع. 

ويمن�ح القان�ون ميزاني�ة أساس�ية تبل�غ 
دوالر  ملي�ار   71.5 و  دوالر  ملي�ار   658.4
إضافية لتمويل  عمليات الطوارئ يف الخارج، 

وتعرف أيًضا باسم ميزانية الحرب. 
وهن�ا ال بد م�ن مالحظة، وه�ي ان الحروب 
الخارجي�ة لم تك�ن وازعا اساس�يا يف زيادة 
 امليزاني�ة، وكان�ت الخالف�ات يف الكونغرس 
باالساس حول الجدار الحدودي مع املكسيك، 

بل  ان دونالد ترامب نفسه قد اقرتح تقليص 
امليزانية بذريعة ان الق�وة االمريكية وصلت 
الفضل  حاالتها، وبالت�ايل فإن بعض االبواق 
االعالمية وخاصة يف الخليج والتي تحاول ان 
توهم بأن  زي�ادة امليزانية هي لحرب مزمعة 
ض�د مح�ور املقاومة، هي اب�واق مضللة او 

تمارس نوعا  من التمني. 
ويتف�ق معظ�م االس�رتاتيجين االمريكين 
م�ع أولويات ادارة ترام�ب، بحجة أن الصن 
ه�ي أكثر  مناف�يس الواليات املتح�دة تحدًيا 
ع�ىل املدى الطويل، حيث زاد نصيبها من 
الثروة العاملية  بأكثر من ثالثة أضعاف 
من عام 1994 إىل عام 2015، حيث 
ارتفع من 3.3 يف املائة إىل   11.8 يف 
املائة، وزاد نصيبها من اإلنفاق 
س�تة  العامل�ي  العس�كري 
أضعاف، م�ن 2.2 يف  املائة 
يف ع�ام 1994 إىل 14 يف 
املائ�ة يف ع�ام 2018، 
كما أن الصن هي 
ثان�ي  اآلن 
ك�رب  أ

 منفق عسكري يف العالم. 
والنظ�رة االمريكية لروس�يا، ه�ي ان لديها 
بع�ض الق�وة العس�كرية وأظهرت نفس�ها 
بأنه�ا )معادي�ة  انتهازية(، وإنه�ا تتنافس 
بشدة يف املنطقة الرمادية، كما أن قربها من 
حلف�اء النات�و يف  أوروبا الرشقي�ة، وخاصة 
دول البلطيق، يس�بب مخاوف بشأن رضبة 
رسيع�ة.  ولكن م�ا ورد بامليزانية وقوانينها، 

هل يعني حربا عاملية او حروبا اقليمية؟
املتبع�ة  بنظ�رة تحليلي�ة ف�إن االج�راءات 
امريكي�ا ال تع�دو كونها عقوب�ات ونكايات 
ومضايقات،  فعىل س�بيل املث�ل فيما يخص 
الصن وروسيا: فإن امليزانية تزيد من تمويل 
وزارة الدف�اع  لتطوير الق�درة عىل الحصول 
عىل املعادن األرضية النادرة بدالً من االعتماد 
عىل الصن،  اضاف�ة اىل املضايقات يف تايوان 
وهون�غ كون�غ.  بينم�ا بخص�وص ال�روس 
فإن قان�ون ترخيص االس�تخبارات يحاول 
ردع النف�وذ ال�رويس وغريه  م�ن األجانب يف 
انتخابات الواليات املتحدة عن طريق املطالبة 
املخاب�رات  األجنبي�ة  تهدي�دات  بتقييم�ات 
لالنتخابات الفيدرالية واسرتاتيجية ملواجهة 
التهديدات الس�يربانية الروس�ية  لالنتخابات 
العقوبات. وفيم�ا  اىل  اضاف�ة  األمريكي�ة، 
يخ�ص املنطق�ة فسياس�ة العقوبات 
وقان�ون قي�رص والحص�ار هي 

الخيار املعتمد. 
اس�تخالصه  يمكن  ما 
امليزاني�ة  م�ن 
ية  ر ا س�تمر ا و
املتبع�ة  االس�رتاتيجية 
وخاص�ة م�ع اس�تحداث 
الت�ي  الفضائي�ة   الق�وة 
اقرتحها ترامب، هو ان خيار 
الخي�ار  التس�لح ه�و  س�باق 
وسياس�ة  العقوب�ات  املعتم�د 
وتعمي�ق بؤر ال�رصاع هو الخيار 
االمريك�ي، وه�و يعك�س مقاربة 
املقاومة الش�هرية  التي فطنت اليها 
مبكرا وهي )ال حرب وال مفاوضات(. 

ميزانية الدفاع األمريكية 2020.. سباق التسلح مستمر
يتفق المؤرخون ان الوثائق التي تؤرخ للعالم القديم، كانت عبارة عن تأريخ للصراع  والحروب ولم 

تكن تأريخا للتعاون او التبادل التجاري، وهو ما يعكس طبيعة العصر البدائي،  وبالمقابل فإن العصور 
التي شهدت تعاونا وتبادال للثقافات والمعامالت، كانت تعكس  الحضارات وتشكلها. 

ولكن في مراحل تشكل الدول وتناقض المصالح، أطلت الصراعات برؤوسها ايضا، ومن هنا  نشأت 
العالقات الدولية كمحصلة للتعاون والصراع. 

بقلم / د. جواد الهنداوي… 
يقرتُن مفهوم الديمقراطية بمفهوم الدولة ، وكالهما 
متالزم�ان، فالديمقراطية هي واح�دة من  محتويات 
وع�اء الدول�ة، وه�ي  ظاهرة تس�بُح يف رح�م الدولة 
،وتتغ�ذى منه ، و س�المة و صح�ة  الديمقراطية هي 
من س�المة وصحة الدولة، وغياب الديمقراطية يعني 
دكتاتورية واس�تبدادية  الدولة، كما انَّ سوء ممارسة 
الديمقراطية او فوضويتها يكش�ُف خلالً كبرياً يف بناء 

ويف عمل  مؤسسات الدولة ،و نظامها السيايس. 
س�وء ممارس�ة الديمقراطية تعبري عن عج�ز الدولة، 
مُمثل�ة يف س�لطاتها الدس�تورية، ع�ن بناء  الس�لوك 

الجمعي اإليجابي. 
مس�ريتنا السياس�ية يف الع�راق، وبع�د ع�ام 2003، 

تس�مح لنا باالس�تنتاج اآلت�ي: ” بناء الدول�ة  اهّم من 
بن�اء الديمقراطية و يجب أْن يس�بقها او يصاحبها”. 
مالعبه�ا  الديمقراطي�ة  ب�كل  س�احة  يف  الدخ�ول 
ومؤسسات الدولة و أجهزتها األمنية ُمنحلة و متهرئة 
ه�و دخول غري حذر ويعود  بنتائج س�لبية عىل الدولة 
وع�ىل الديمقراطي�ة : يجع�ل األوىل  )واقص�د الدولة( 
ُعرضة  لالخ�رتاق من ق�وى ودول خارجية ، و ُعرضة 
للفس�اد والنهب و التآكل )وه�ذا ما حصل يف  العراق(، 
ويجع�ل الثاني�ة )واقص�د الديمقراطي�ة( مُمارس�ة 
فوضوي�ة ويف خدمة حزب او فرد او  طائفة او قومية، 

وبذريعة الحرية و حقوق اإلنسان و القانون الدويل . 
باس�م الديمقراطية بدأت ظواهر اجتماعية )سياسة، 
تجمعات، طائفية، لوبّيات(، تستخدم  الدولة ،بدالً من 

أن تك�ون يف خدم�ة الدولة . ومم�ا زاَد يف امر او وضع 
الدولة س�وءاً هو أن  نظامنا الس�يايس ، والذي َولَد من 
رحْم الدس�تور، ل�م يْك مالئماً و قادراً ع�ىل بناء دولة، 
وه�ذا  ما أرشن�ا ل�ه وحّذرنا م�ن العواقب عن�د البدء 

بكتابة الدستور ،ال بْل قبل كتابة الدستور ! 
ملاذا نظامنا الس�يايس، بوضعه الح�ايل ،غري قادر عىل 

بناء دولة ؟
النه ، وباختصار ش�ديد و ببس�اطة ، يوِكْل أمر الدولة 
اىل األح�زاب ،املتواج�دة رشعي�ًا يف  مجل�س النواب ،و 
املتحكمة يف اتخاذ القرارات . ألنَّ نظامنا الس�يايس ،و 
بوضعه الحايل ،  انش�َأ س�لطة تنفيذية ضعيفة . وهذا 
ما يفرّسُ غياب اإلعمار و االس�تثمار و تش�تت سلطة 
اتخاذ  القرار . دون إهمال األس�باب االخرى كاإلرهاب 

والتدخل الخارجي السلبي . 
دس�تورنا ، وبحكم ما منحه من س�لطات واسعة جداً 
اىل مجل�س النواب ، وعىل حس�اب الس�لطة  التنفيذية 

،أضعَف الدولة كثرياً ، من دون قصد . 
ِم�ْن الحقائق الت�ي أفرزتها احتجاج�ات و تظاهرات 
ترشي�ن ه�و غي�اب او انحس�ار الثقة بن  الش�عب و 
النظام الس�يايس ،بن الش�عب والقيادات السياسية ، 
وبطبيعة الحال ،تح�اول القوى  الخارجية و اإلرهابية 
املرتبّصة باس�تغالل األح�داث وتوظيفه�ا، االمر الذي 
ضاع�ف وعّقد ع�دد  و نوع التحدي�ات و املخاطر التي 
تواجهه�ا الدولة، لم يُعْد اإلره�اب و التدخل الخارجي 
و س�وء  الخدم�ات والبطالة يف مواجه�ة الدولة، وإنما 
أيضاً انحسار ثقة الناس ورضاها يف عمل و  مؤسسات 

الدولة. 
عىل الدولة اآلن ،عىل القيادات السياسية ، عىل الشعب 
، عىل املرجعية الرش�يدة ،عىل  األصدق�اء من الدول أْن 
يهتموا و يفكروا يف طرح قيادات قادرة يف س�لوكياتها 
و افكاره�ا ع�ىل  بناء ثق�ة الناس بمؤسس�ات الدولة  

،باألحزاب ، بالسياسة  ،باملستقبل . 
ترشي�ن  تظاه�رات  أفرزته�ا  الت�ي  الحقائ�ق  ِم�ْن 
ه�و توظي�ف غ�ري موّف�ق للمس�احة الواس�عة م�ن 
 الديمقراطية والحريات التي سنّها الدستور االتحادي 
العراقي، ال األحزاب السياس�ية بمختلف  اتجاهاتها و 
توجهاته�ا ، وال طبقة واس�عة م�ن الجماهري وّظفوا 
إيجابياً املس�احة الواسعة من  الحريات والديمقراطية 

التي منحها وضمنها الدستور. 

بناء الديمقراطية أم بناء الدولة .. حالة العراق مثااًل !! 



صفوان عبد الغني لـ                : تراجع مستوى الالعبين وعدم  التهيئة 
الصحيحة أدى إلى خسارة الشرطة الكبيرة

العبو الخبرة لم يؤدوا دورهم القيادي

الذرى بطاًل لدوري العراق بالقوس والسهمنفط الوسط   يحل مشكالت العبيه المحترفين

أربع حاالت تخضع لتطبيق »الفار« بنهائيات آسيا األولمبية  
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المراقب العراقي/  صفاء الخفاجي
تلقيى نيادي الرشطية خسيارة كبيرة امام 
مضيفيه الشيباب السيعودي بسيتة اهداف 
 مقابيل اليشء يف ذهياب ربع نهائيي البطولة 
العربيية يف املبياراة التيي أقيميت ييوم  أمس 

االثنني يف الرياض. 
مسيتوى الرشطية الضعييف جيدا وانهييار 
دفاعاتيه يف اول خميس عيرشة دقيقية مين 
 املبياراة وعدم إخطار املرمى السيعودي يف أي 
كيرة وخاصية يف الشيوط األول  وتلقي هدف 
مين اول هجمة لفريق الشيباب وعدم الرد يف 
الشيوط الثاني وتلقي  خسيارة كبرة ومذلة 
من الفريق صاحب الرتتيب العارش يف الدوري 
السيعودي ميع  ان الرشطية هيو حامل لقب 
الدوري العراقي املمتاز، األسباب التي أدت اىل 
 تداعييات هذا االنهييار للفريق األخرض وعدم 
ظهور اغليب العبيه باملسيتوى  املطلوب عىل 
الرغيم من ان جلهيم مثلوا املنتخيب العراقي 
بكيرة القدم وحتى الذي  ال يمثل املنتخب فهو 

العب يمتلك خربة كبرة يف املالعب. 
املراقب العراقي التقت املحلل الكروي صفوان 
عبد الغني الذي تحدث قائالً »ان  الخسارة بهذه 
النتيجية غر مقبولة عىل فرييق يمثل العراق 
وهو حامل لقيب  الدوري املمتاز، واملسيتوى 
اليذي ظهر علييه الفريق كافيراد ومجموعة 
غير مقبول  وانهييار الفريق بصيورة مبكرة 
جدا وتلقي األهداف من اول محاوالت الفريق 

 السعودي كلها أمور غامضة األسباب«. 
وأضاف عبد الغني »مشيكلة الالعب العراقي 
هي مشيكلة واضحة سيواء من حيث  تفكر 
الالعيب وفقيدان تركييزه داخيل امللعيب او 
اخطائيه يف التمركيز يف أرضية  امللعب سيواء 
يف الوضع الهجومي او الدفاعي، وهذا سيببه 
تنشئة الالعبني  الصغار بصورة غر صحيحة 

واسيتمراره عيىل نفيس النهج عنيد وصوله 
للمستوى  األول سواء يف النادي او املنتخب«. 

وتابيع ان »إدارة املدرب للمباراة والذي سيبق 
وان اشدنا به يف اكثر من مباراة  سابقة سواء 
يف الدوري املحيي او البطولة العربية فاملدرب 
ليم يكن ناجحا يف  تخطيطيه للمباراة وادارته 
لسير املبياراة فالحظنيا التباعيد الكبر بني 
العبي وسيط  امللعب وخاصة سعد عبد األمر 
وصفاء هيادي والذي أدى اىل فجوة كبرة بني 
 خط الدفاع ومنطقة الوسيط والتي استغلها 
الفريق السعودي بشكل جيد، باإلضافة  اىل ان 
اغلب الكرات الثانية التي يبعدها دفاع الشباب 
السيعودي لم تجد اال  الالعبني السيعوديني يف 
انتظارها، وذلك نتيجة لتفكك خطوط الفريق 

الرشطاوي  بشكل واضح وغريب«. 
ونيوه عبيد الغنيي »اىل ان امليدرب ليم يهيء 
الفريق نفسيا لهذه املباراة بصورة  صحيحة، 
وعملية الزج بوليد سالم بدال من عالء مهاوي 
يف بدايية املباراة لم  تكين صحيحة الن الالعب 
عائد مين إصابة ومع توقف الدوري فلم يكن 
جاهيزا  للمنافسية« مشيراً اىل ان » توقيف 
اليدوري لم يكن سيببا بهذه الخسيارة املذلة 
الن  توقيف اليدوري كان من املمكين ان يؤثر 
عىل الفريق يف آخر ربع ساعة من  املباراة وقد 
يكون التأثر بدنيا نتيجة عدم اكتمال اللياقة 

البدنية لالعبني«. 
وأشيار اىل انيه »مين املفيروض عيىل بعيض 
العبيي الخيربة قييادة الفريق مثل عيالء  عبد 
الزهيرة او سيعد عبد األمير ومحاولة اخراج 
الالعبني من الحالة النفسية  السيئة بعد تلقي 
األهداف األربعة فالكل شياهد الفريق بعد ان 
تلقيت شيباكه أربعة  اهيداف لم يحياول الرد 
عيىل الفريق السيعودي ولو بهجمية منظمة 
ومحاولة تسيجيل  هيدف او هدفيني حتى يف 

الشوط الثاني من اجل نيل بصيص من االمل 
يف مباراة  اإلياب«. 

وختيم عبد الغني حديثيه بالقول »الدليل عىل 

ميا طرحنياه يف بدايية حديثنيا حيول  تفكر 
الالعيب العراقي وعدم املحافظية عىل لياقته 
وتركيزه داخل امللعب هو اننا  الحظنا ان سعد 

ناطق كان من ابرز العبي املنتخب العراقي يف 
مشاركته يف  بطولة الخليج التي اختتمت قبل 
شيهر تقريبا وعيىل العكس من ذليك الحظنا 

يوم  أمس تراجعا كبرا يف مستوى الالعب مع 
فريق الرشطة وما سعد إال مثال عىل  كثر من 

العبي الدوري العراقي«. 

يواص�ل املحل�ل الفني للمنتخ�ب األوملبي، عيل 
النعيمي عمله مع لي�وث الرافدين  بالرغم من 

عدم تسلمه ديناراً واحداً منذ عام . 
وق�ال مصدر مق�رب من النعيم�ي إن »املحلل 
الفني الخاص باملنتخب االوملبي  عيل النعيمي، 
مازال مس�تمراً يف عمله م�ع الفريق منذ أكثر 

من عام بدون عق�د او  راتب، ولم يرتك الفريق 
التدريب�ي«.   وال�كادر  للمنتخ�ب  من�ه  وف�اًء 
وأوض�ح أن »النعيمي التح�ق بالفريق مجدداً 
بس�بب الحاج�ة الكب�رة ل�ه من قب�ل  الكادر 
التدريبي، بالرغم من عدم ايفاء االتحاد لوعده 

له ومنحه مستحقاته  املالية«. 

اق�رتب األردن من احتضان مواجهة الرشطة والش�باب والس�عودي يف إياب ربع 
 النهائ�ي دور ال��8 من البطولة العربية »كأس محمد الس�ادس«، بدالً من إقامة 
 املب�اراة يف البحرين . وقال مصدر يف االتحاد العربي إن »مباراة اإلياب بني الرشطة 

والشباب  السعودي، تم االتفاق مبدئياً عىل إقامتها يف البحرين«. 
وأوضح املصدر، أن »املواجهة سيتم نقلها من البحرين إىل األردن بطلب من  نادي 

الرشطة«، مبيناً ان »املواجهة ستقام يف ال�20 من كانون الثاني املقبل«. 

األردن يحتضن إياب مواجهة الشرطة والشباب  محلل فني مع األولمبي بال راتب  

توصليت إدارة نادي نفيط الوسيط، إىل حلول ودية 
مع الرباعي األجنبي املحرتف  بخصوص مسيتقبله 
مع الفريق يف ظل توقف منافسيات الدوري العراقي 

املمتاز . 
يف  الفرييق،  ميرشف  العليوم  بحير  فيراس  وقيال 
ترصيحات خاصية، إن إدارة النادي  توصلت التفاق 
مع الالعبني املحرتفني األربعة، حيث تمت املخالصة 

مع الالعب  النيجري أودا مارشال بشكل نهائي . 
وأضياف »تم االتفاق ميع العاجيني زاكيري وديدار 
عيىل صيغة ماليية جديدة تحيدد  وفيق اإلعالن عن 
آلية الدوري املمتاز، بينما سيسيتمر الالعب املغربي 

زكرياء  إسماعيل مع الفريق .» 
وتابيع ميرشف فرييق نفط الوسيط، أن اسيتمرار 

زكرياء ألنه جزء من الفريق وما  يرسي عىل الالعب 
املحي مين ترتيبات مالية سييرسي عليه، إذ تثمن 

اإلدارة  تمسك الالعب املغربي بالفريق . 
وأوضيح أن األخبار التي تناقلتها وسيائل التواصل 
غر دقيقية وأن اإلدارة تعمل  بشيكل جاد للحفاظ 
عيىل عالقتها بجميع الالعبني الذيين مثلوا الفريق، 
الفًتيا إىل أن  املحرتفيني كانيوا متميزيين وعىل قدر 
املسؤولية ، لكن الظرف الطارئ وإيقاف  منافسات 
الدوري حتم عليهم إيجاد سيبيل جديد يتوافق مع 

آلية الدوري بعد  االستئناف . 
يشيار إىل أن الغالبية العظمى مين األندية العراقية 
أنهت تعاقداتها ميع الالعبني  املحرتفني عىل خلفية 

إيقاف الدوري املمتاز. 

حقق نيادي الذرى لقيب بطولة 
دوري العراق بالقوس والسيهم 
اليذي اختتمت  منافسياته اليوم 
وعىل مدى يوميني بالتعاون مع 
دائيرة الرتبيية البدنيية يف وزارة 
واللجنية  والرياضية   الشيباب 

الباراملبية الوطنية العراقية. 
يف  املجيد  وسيام  نيادي  وجياء 
املركيز الثانيي ولجنية ذي قيار 
)ريكيرف   - لفعالييات  ثالثياً 

كومباوند(. 
وشهدت البطولة حضورا مميزا 
العضاء املكتب التنفيذي وبعض 
الرياضيية  رؤسياء  االتحيادات 
وممثيل دائيرة الرتبيية البدنيية 
السييد عامر عبيد الرحمن مدير 

 قسيم رياضة ذوي اإلعاقة. 
يذكير ان عيدد الفرق املشياركة 
هي 6 فرق تمثلت بأندية )الذرى 
-وسيام املجيد - االرشاق  -لجنة 
املثنى -لجنة ميسيان -لجنة ذي 
قار( اما النتائج الفردية فكانت 
 كاالتي:- نساء ريكرف1 - زمن 

حسني 2 -زينب عبد الوهاب
 3 -زينب جاسم. 

رجال ريكرف 1 -رشييد عثمان 
2 -منتظير كرييم 3 -بنيدر عبد 
الليه.  رجال كومباوند1 -شياكر 

عبد 2 -سليمان فياض 3 -حسام 
حميد. 

نساء كومباوند1 - ساره زغر 2 
-ورود باسم 3 -رنا عالوي. 

مكس تييم مختليط ريكرف1 - 

نادي وسيام املجد 2 -نادي الذرى 
3 -لجنة ذي قار. 

مكس تيم مختليط كومباوند1 - 
نادي الذرى 2 -لجنة ذي قار

 3 -نادي وسام املجد. 

تسيتعد كرة القدم اآلسيوية، لتسجيل محطة 
تأريخيية عيرب تطبيق نظيام حكيم الفيديو 
 املسياعد خيالل جميع مباريات بطولة آسييا 
تحيت 23 عاماً 2020 يف تايالنيد،  والتي تقام 
يف  وسيونغكال  وبورييرام  بانكيوك  ميدن  يف 
الفرتة من 8 إىل 26 كانون  الثاني، وبمشاركة 

املنتخب االوملبي العراقي . 
وسيوف تكيون بطولة آسييا تحيت 23 عاماً 
2020 أول بطولية يف االتحياد اآلسييوي  لكرة 
القيدم، تشيهد تطبيق نظيام حكيم الفيديو 

املساعد يف جميع املباريات الي 32  . 
وتشيهد هذه النسيخة من بطولة آسيا تحت 
23 عامياً، تنافسياً بني 15 منتخبيا من  أصل 

16 مين أجل الحصول عىل بطاقات التأهل إىل 
دورة األلعاب األوملبية   2020 يف طوكيو، حيث 
تنضيم املنتخبات الثالثية األوىل يف البطولة إىل 

اليابان . 
وقيال رئييس االتحاد اآلسييوي لكيرة القدم 
سيلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن »كرة  القدم 
اآلسييوية وصلت إىل مستويات عاملية، ونحن 
مصممون عىل ضمان  مواصلة دورنا القيادي 
بيني االتحيادات القاريية يف االسيتفادة مين 
أحدث وسائل  التكنولوجيا وأفضل املمارسات 

الحديثة يف كافة جوانب تطوير اللعبة .» 
وأوضيح« أنيا واثيق أننيا سيوف نبنيي عىل 
النجاحيات السيابقة، حيث سيتكون بطولة 

 آسييا تحت 23 عامياً 2020 يف تايالند فرصة 
جديدة إلظهار قدرات التحكيم  اآلسيوي .» 

وكان جميع الحكام الذيين تم اختيارهم من 
أجيل تطبيق نظيام حكم الفيديو املسياعد  يف 
بطولة آسييا تحت 23 عاماً 2020 يف تايالند، 
قد خضعوا لتدريبات مكثفة  من أجل التعامل 
مع املعاير واملتطلبيات التي وضعها املجلس 

الدويل لكرة  القدم. 
وسوف ينحرص تطبيق حكم الفيديو املساعد 
عىل أربع حاالت يف املباريات،  وهي: احتسياب 
أو عيدم احتسياب الهيدف، رضبيات الجزاء، 
البطاقيات الحمراء،  والخطيأ يف تحديد هوية 

الالعب . 

يرغ�ب مهاج�م املنتخب الوطني ون�ادي الدحيل القط�ري، مهند عيل، 
بالرحيل عن  صفوف الفريق القطري يف االنتقاالت الشتوية املقبلة . 

وقال مصدر مقرب من الالعب إن »الالعب مهند عيل ال يشعر باالرتياح 
يف  صف�وف فري�ق الدحيل القطري، ال س�يما بعد التعاق�د مع املهاجم 

الكرواتي ماريو  ماندزوكيتش«. 
وأوض�ح أن »ميمي أبلغ وكي�ل اعماله الجديد، كرس�تيان امييل، بانه 
يرغب  بالرحيل عن النادي«، مشراً إىل أن »امييل يسعى اىل نقل الالعب 

اىل أوروبا  وبالتحديد اىل إيطاليا«. 
يذكر أن ميمي انتقل اىل صفوف الدحيل يف االنتقاالت الصيفية املاضية. 

يخ�وض املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة 
خ�الل  وديت�ني،  مبارات�ني  الي�د، 
اليومني املقبلني يف  إطار معس�كره 
التحض�ري يف القاهرة اس�تعداداً 

لتصفيات آسيا يف الكويت . 
وق�ال األمني امل�ايل لالتح�اد خليل 
الوطن�ي  »املنتخ�ب  إن  إبراهي�م 
جمهوري�ة  معس�كره  يف  يواص�ل 
م�ر العربي�ة، حي�ث لع�ب رابع 
مبارياته مس�اء أم�س مع نادي 6 
 أكتوبر املري حيث انتهت املباراة 

بفوز منتخبن�ا الوطني ب 27-36    
 .»  

الوطن�ي  »منتخبن�ا  أن  وأوض�ح 
سيخوض يومي األربعاء والخميس 
آخ�ر مبارات�ني  يف معس�كره م�ع 
ف�رق الزهور وااله�رام«، مبيناً ان 
»الالعبني التزموا بالتدريبات  داخل 
املعس�كر«، مؤكداً عىل »االستفادة 
العالية للمنتخب من هذا املعس�كر 
والت�ي  س�تنعكس بالفائ�دة ع�ىل 

الالعبني يف البطولة اآلسيوية. 

منتخب اليد يخوض وديتين
 في معسكر القاهرة

»ميمي« يسعى للرحيل
 عن صفوف الدحيل



أيام قليلة وُيس�دل الس�تار عىل عام 
2019، ال�ذي ش�هد مجموع�ة هائلة 
من  الصفقات الب�ارزة والتي يوصف 
بعضه�ا بالقي�ايس، نظ�رًا لقيمته�ا 

الباهظة . 
جواو فيليكس

انض�م الربتغ�ايل ج�واو فيليكس من 
أتلتيك�و مدري�د مقاب�ل  بنفي�كا إىل 
126 مليون  ي�ورو يف الصيف املايض، 
ليصبح أغ�ىل العب يف تأري�خ النادي 
اإلسباني، رغم  صغر سنه وبلوغه 20 

عاًما فقط  . 
وج�اءت الصفقة كتعوي�ض لرحيل 
برش�لونة،  إىل  جريزم�ان  أنط�وان 
ركي�زة  ال�دويل  الربتغ�ايل  ليصب�ح 
أساس�ية يف تش�كيلة مدرب�ه دييجو 

سيميوني هذا املوسم . 
   وخاض فيليكس حتى اآلن 18 مباراة، 
اكتف�ى خالله�ا بتس�جيل 4 أهداف، 
م�ع  صناعة هدف وحي�د، وهو ما ال 
يضاهي القيم�ة الباهظة النتقاله إىل 

ملعب واندا  ميرتوبوليتانو . 
أنطوان غريزمان

انضم جريزمان إىل صفوف البارس�ا 
بعدم�ا ق�رر الن�ادي الكتالون�ي دفع 
قيم�ة ال�رط  الجزائ�ي يف عقده مع 
أتلتيك�و، التي كانت تبلغ 120 مليون 

يورو . 
وعىل مدار 23 مب�اراة خاضها الدويل 
الفرنيس مع الفريق الكتالوني، سجل 
 الالع�ب 8 أه�داف وصن�ع 4 أخ�رى، 
وهو ما يربز وضعيت�ه الصعبة حتى 
اآلن  بس�بب ع�دم انس�جامه بش�كل 
كام�ل م�ع الثنائ�ي ليوني�ل مي�يس 

ولويس سواريز . 
إيدين هازارد

تحقي�ق  امل�ايض  الصي�ف  وش�هد 
البلجيكي إيدي�ن هازارد حلمه بحمل 
أل�وان ري�ال  مدري�د، بعدم�ا واف�ق 
تشيليس عىل بيعه مقابل 100 مليون 
ي�ورو، مع وجود  حواف�ز إضافية قد 
ترفع قيمة الصفقة إىل 146.1 مليون 

يورو . 
   انتق�ال الدويل البلجيكي للريال أتبعه 
منح�ه القميص األس�طوري للنادي، 
لريت�دي  الرقم 7، الذي حمله من قبله 

الربتغايل كريستيانو رونالدو . 
رغ�م ذلك، ل�م ينج�ح ه�ازارد حتى 
اآلن يف تقدي�م أفضل مس�توياته مع 

املريينج�ي،  ليكتف�ي بإح�راز ه�دف 
وحي�د يف كافة املس�ابقات، إىل جانب 
 13 يف  4 خ�الل  مش�اركته  صناع�ة 
مب�اراة، حيث حرمت�ه اإلصابات من 

الظهور كثريًا هذا املوسم . 
صفقات دفاعية

ع�ن  املدافع�ن  أس�ماء  تغ�ب  ل�م 
الع�ام،  ه�ذا  الضخم�ة  الصفق�ات 

بعدما ضم مانشسرت 
 يونايتد املدافع 

اإلنجليزي هاري ماجواير من ليس�رت 
سيتي مقابل 87 مليون  يورو . 

   كم�ا تعاقد يوفنتوس م�ع الهولندي 
أياك�س  م�ن  ليخ�ت  دي  ماتي�اس 
أمس�رتدام مقاب�ل   75 ملي�ون يورو، 
م�ع وج�ود حوافز إضافي�ة قد تصل 

بقيمة الصفقة إىل 85 مليون  يورو  . 
رغم ذلك، لم ينجح الثنائي يف مساعدة 
فريقيهما يف ظل اس�تقبالهما الكثري 
من  األهداف، كم�ا أن دي ليخت لم 
يقنع حت�ى اآلن جماهري اليويف 
اللع�ب  أساس�ًيا  يف  بأحقيت�ه 

بجوار ليوناردو بونوتيش . 
صفقات ناجحة

كلف�ت  صفق�ات  وهن�اك 
األندية كثريا، لكن أصحابها 
برهن�وا ع�ىل أحقيتهم بذلك 
يف  النصف األول من املوس�م، 
الهولن�دي  رأس�هم  ع�ىل 
فرينك�ي دي يون�ج، املنض�م 

 للبارسا من أياكس مقابل 75 مليون 
يورو  . 

ونج�ح ال�دويل الهولن�دي يف افت�كاك 
مركز أس�ايس بتش�كيلة البلوجرانا، 
ليصب�ح  ضلًع�ا ال غنى عن�ه يف ثالثي 

وسط كتيبة إرنستو فالفريدي . 
كم�ا يع�د اإلس�باني رودري إح�دى 
الصفقات الناجح�ة، بعد انتقاله من 
أتلتيكو إىل  مانشس�رت س�يتي بقيمة 
ليظف�ر رسيًع�ا  ي�ورو،  ملي�ون   70
تش�كيلة  بي�ب  يف  أس�ايس  بمرك�ز 

غوارديوال . 
وس�ار البلجيك�ي روميل�و لوكاك�و 
عىل ذات ال�درب، بعدما عزز قوة إنرت 
مي�الن  الهجومي�ة هذا املوس�م، منذ 
انتقال�ه لصفوف الفري�ق، قادًما من 
مانشس�رت يونايتد  مقابل 80 مليون 
يورو، وهي صفقة قياس�ية يف تاريخ 

النادي اإليطايل . 
تحت االختبار

وش�هد املريكاتو الصيفي أيًضا رحيل 
بعض النجوم عن أنديتهم عىل سبيل 
 اإلعارة، ع�ىل رأس�هم الثنائي فيليب 

كوتينيو وماورو إيكاردي . 
وق�رر باي�رن ميون�خ ض�م كوتينيو 
مع�اًرا من برش�لونة، م�ع وضع بند 
يس�مح للنادي  األملاني بالتعاقد معه 
نهائًي�ا مقاب�ل 120 ملي�ون يورو يف 

صيف 2020  . 
وبدأ ال�دويل الربازييل يف تثبيت أقدامه 
مؤخ�رًا مع الفريق الباف�اري، بعدما 
س�جل   7 أهداف وصن�ع مثلها يف 22 
مب�اراة بكافة البط�والت، لكن ناديه 
ال ي�زال يضعه  تحت االختبار لحس�م 
مس�ألة ضم�ه م�ن عدمه�ا الحًقا   .  
 واتب�ع باري�س س�ان جريم�ان ذات 
الس�بيل بتعاق�ده م�ع إي�كاردي من 
اإلنرت عىل  سبيل اإلعارة، لكن املهاجم 
األرجنتيني رُسع�ان ما بات أحد أبرز 

هدايف الفريق  البارييس هذا املوسم . 

ميركاتو 2019 .. صفقات نجحت وأخرى فشلت وبعضها تحت االختبار

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثالثاء، أن 
الربازييل نيمار دا س�يلفا، نجم  باريس س�ان 
جريمان، يتعهد بالتصالح مع ناديه الس�ابق 

برشلونة، يف حالة  واحدة . 
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإلس�بانية التي تابعتها »املراقب العراقي«،أن 

 مص�ادر قريبة م�ن نيم�ار تؤك�د أن الالعب 
مس�تعد للتوصل التفاق مع برش�لونة  بشأن 
الدعاوى القضائية، إذا تعهد النادي الكتالوني 
بضم�ه .  وس�يبدأ الفري�ق القانون�ي لنيم�ار 
بإجراءات التصالح مع برش�لونة، بشأن عدم 
 حصول�ه عىل مكاف�أة التجدي�د لعقده األخري 

برفقة البارس�ا، عندما تتأكد عودة  الالعب إىل 
»كامب نو« وحصوله عىل راتبه القديم . 

وانتق�ل الالع�ب الربازي�يل م�ن البارس�ا إىل 
»حديق�ة األمراء« يف صيف 2017  مقابل 222 
مليون ي�ورو قيمة ال�رط الجزائي يف عقده 

األخري مع برشلونة . 

وأشارت الصحيفة إىل أن عودة نيمار ستعني 
حصوله بش�كل تلقائي عىل الجزء  املعلق من 

مكافأة التجديد لعقده األخري . 
وكان وال�د نيمار أكد مؤخ�رًا أنه ونجله، عىل 
اس�تعداد للتوصل التفاق ودي مع  برش�لونة 

بشأن الدعاوى القضائية . 

نيمار يضع شرطا للتنازل عن قضاياه ضد برشلونة
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كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ع�ن 
وج�ود أزم�ة أم�ام الكروات�ي ماري�و 
ماندزوكيتش  مهاجم يوفنتوس، تعرقل 

رحيله إىل صفوف الدحيل القطري . 
ه�ذا  عان�ى  ق�د  ماندزوكيت�ش  وكان 
املوس�م مع البيانكونريي، بعد تجميده 

وع�دم  خوض�ه أي دقيق�ة من�ذ ت�ويل 
الفني�ة،  القي�ادة  ماوريس�يو س�اري 
واس�تبعاده من قائمة  الفريق يف دوري 

األبط�ال . 
وبحس�ب موقع »توتو مريكاتو«، الذي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« فإن اتفاق 

 ماندزوكيت�ش م�ع الدحي�ل يف خط�ر، 
حيث يوجد خالف بني كال الطرفني عىل 

 األمور املالية . 
وذك�رت تقاري�ر صحفية س�ابقة، أن 
النادي القطري يتفاوض عىل 5 ماليني 
ي�ورو  لضم املهاج�م الكرواتي صاحب 

ال�33 عاما . 
أن�ه رغ�م ه�ذه  إىل  التقري�ر،  وأش�ار 
الخالفات، لك�ن هناك إمكانية للتوصل 
التفاق،  حيث س�يتأكد ذلك خالل األيام 
القليل�ة املقبل�ة إما إتم�ام الصفقة أو 

استمرار  الكرواتي يف إيطاليا. 

�ه امل�درب اإليط�ايل كارل�و أنش�يلوتي،  وجَّ
ال�دوري  متص�در  ليفرب�ول  إىل  تحذي�رًا 
 اإلنجلي�زي، ف�ور توليه املهم�ة الفنية 
اإليط�ايل  وُيع�دُّ  إيفرت�ون .   لفري�ق 
ن م�ن هزيمة  الوحي�د ال�ذي تمكَّ
ليفربول هذا املوس�م )باس�تبعاد 
 مواجهة أستون فيال يف كأس رابطة 
الت�ي خاضها الريدز بالش�باب(، بالفوز 
علي�ه   )2-0( رفق�ة ناب�ويل ب�دوري أبطال 

أوروبا . 
ونجح أنش�يلوتي يف الفوز ب�7 مباريات من 
أصل 12 مواجهة سابقة ضد  ليفربول طوال 
مس�ريته، ويس�تعد للرحيل برفقة إيفرتون 
ملواجه�ة الريدز يف 5  من الش�هر املقبل عىل 

ملعب األنفيلد بكأس االتحاد اإلنجليزي . 
وق�ال أنش�يلوتي، بحس�ب م�ا نقل�ت عنه 
صحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية التي تابعتها 
  «املراق�ب العراق�ي«: »مش�جعو إيفرت�ون 

يعرفون رصيدي أمام ليفربول،  وسيكونون 
سعداء بذلك«. 

وأض�اف: »صحيح تمكنت من الفوز عليهم 
ه�ذا املوس�م، كان الش�عور جي�دا. فهم  لم 
يعت�ادوا ع�ىل الخس�ارة منذ ف�رة طويلة، 
وبالت�ايل كان يوًما جيًدا بالنس�بة يل.  أعرف 
جي�ًدا كم ترغب جماه�ري إيفرتون يف الفوز 
عىل ليفربول، وال يجب علينا  االنتظار طوياًل 
لتحقيق ذلك؛ بس�بب أننا سنواجههم يوم 5 

أك�د تقري�ر صحف�ي إس�باني، الي�وم 
الثالثاء، أن نادي برشلونة وضع خطة 
بديل�ة  للتخل�ص من خدم�ات الربازييل 

فيليب كوتينيو املعار إىل بايرن ميونخ . 
ويلع�ب كوتيني�و مع باي�رن ميونخ حت�ى نهاية 
املوس�م الحايل، مع وجود بند يف  عقده يس�مح له 
باالنتق�ال نهائًيا إىل البافاري مقابل 120 مليون 
ي�ورو .  ووفًقا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلسبانية التي تابعتها »املراقب العراقي«،  فإن 
صفقة كوتينيو س�تلعب دوًرا رئيسًيا يف عودة 
مواطن�ه نيمار دا س�يلفا، نجم  باريس س�ان 

جريمان، إىل »كامب نو .» 
وأشارت إىل أن عودة نيمار قد تكلف برشلونة 180 
مليون ي�ورو، وبالت�ايل  يحتاج الن�ادي الكتالوني 

لبيع أكثر من العب مهم بنهاية هذا املوسم . 
ويقدم كوتينيو موسًما جيًدا حتى اآلن مع بايرن، 
وبالت�ايل قد يلجأ األخ�ري إىل  تفعيل بند الرشاء هذا 

املوسم . 
ولك�ن يف حال�ة ع�ودة كوتينيو إىل برش�لونة بعد 
نهاية املوس�م، فإن البارس�ا ينوي  إعادة تسويق 
الالعب يف الربيمريليغ للثالثي تشيليس ومانشسر 

يونايتد  وتوتنهام . 

كشف تقرير صحفي أرجنتيني، عن اهتمام بوكا 
جونيورز بالظفر بخدمات  التشييل أرتورو فيدال 

العب خط وسط برشلونة . 
وكان فيدال قد أبدى اس�تياءه من عدم مشاركته 
بش�كل أس�ايس مع البلوجرانا،  وملح إىل إمكانية 
رحيل�ه يف االنتق�االت الش�توية املقبل�ة، يف ظ�ل 
وجود العديد من  العروض وأبرزها من إنرت ميالن 

اإليطايل . 
وبحس�ب موق�ع  »Infobae»  األرجنتين�ي، ف�إن 

خ�وان روم�ان ريكيلم�ي النجم  الس�ابق ونائب 
رئي�س بوكا جونيورز الحايل يس�عى للتوقيع مع 
فيدال، ويرى أن  القوة املالية للنادي ليست بعيدة 

عن التي تتمتع بها األندية األوروبية . 
ُيذكر أن فيدال قد رصح قبل بضع س�نوات، بأنه 
يري�د اللعب بألوان ب�وكا  جونيورز، وأنه أحد أهم 
الفرق يف أمريكا الجنوبية وأي العب يريد االنتماء 
إلي�ه  ألن�ه ح�ن يدخ�ل الالعب�ون ألرض امللعب 

يعيشون يف عالم آخر. 

بالت�ا  ال  دي  إس�توديانتيس  ن�ادي  رئي�س  أك�د 
األرجنتين�ي، خ�وان سباس�تيان ف�ريون،  أن هناك 
مفاوضات بن إدارة النادي وأسطورة خط الوسط 

اإلسباني آندريس  إنييستا للتعاقد معه . 
وق�ال ف�ريون: »هن�اك مفاوض�ات مفتوح�ة مع 
بع�ض األط�راف«. وس�بق إلنييس�تا   )35 عام�ا( 
اللع�ب يف صفوف برش�لونة مل�دة 22 عام�ا قبل أن 
ينتق�ل يف صي�ف   2018 للع�ب يف صف�وف فيس�يل 
كوب�ي الياباني، وتوج مع منتخب بالده اإلس�باني 

 بمونديال 2010 يف جنوب أفريقيا . 
وس�بق لالعب امللقب ب�«الرس�ام« أن لع�ب بجوار 
م�درب إس�توديانتيس الح�ايل،  جابريي�ل ميليت�و، 

م�ع الفري�ق الكتالوني، كما أنه س�يحظى بفرصة 
ملرافق�ة زميله  الس�ابق بالبارس�ا والالع�ب الحايل 

للفريق األرجنتيني، خافيري ماسكريانو . 
وتاب�ع ف�ريون: »البح�ث عن إنييس�تا ه�و أمر لن 

ينساه الناس، بعيدا عن حسم  الصفقة أم ال«. 
ب�دوره كت�ب مهاج�م إس�توديانتيس املخ�رم، 
جاستون فرينانديز، عرب حس�ابه  عىل )إنستغرام( 
رس�الة لالعب فيس�يل كوبي »هيا ي�ا آندريس، لن 

تندم«. 
ويحتل إستوديانتيس املركز ال�13 يف جدول الدوري 
األرجنتيني املكون م�ن 24  فريقا برصيد 16 نقطة 

وبفارق 14 عن املتصدر، أرجنتينوس جونيورز. 

يحج�ز برش�لونة اإلس�باني مكان�ة خاص�ة تجعل�ه متقدًما عىل 
عمالق�ة األندي�ة  األوروبية يف الدوريات الخمس�ة الكربى، وذلك 
م�ن خ�الل عدد االنتص�ارات الت�ي  حققها يف ال�10 س�نوات 

األخرية . 
وذكرت ش�بكة »أوبتا« لإلحصائيات الت�ي تابعتها »املراقب 

العراقي«، أن برش�لونة  يتصدر قائمة أكث�ر األندية تحقيًقا للفوز 
من بن الدوريات ال�5 الكربى يف العقد  األخري )آخر 10 سنوات(  . 

وأضافت أن برش�لونة حقق 289 فوًزا، بف�ارق 16 فوًزا عن أقرب 
منافسيه، ريال  مدريد الذي حقق 273 انتصاًرا . 

وتابع�ت أن يوفنتوس يأتي يف املركز الثال�ث برصيد 260 انتصاًرا، 

فيما يحل  مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي املركز الرابع برصيد 250 
انتص�اًرا، ثم يأتي بايرن  ميونخ األملاني خامًس�ا بالقائمة محقًقا 

250 انتصاًرا . 
يذك�ر أن برش�لونة كان ق�د نج�ح يف تحقي�ق الفوز ع�ىل ضيفه 
ديبورتيف�و أالفيس  بنتيجة )4-1(، فيما تعث�ر ريال مدريد يف فخ 

بوكا جونيورز يسعى للتعاقد مع فيدال

إستوديانتيس يبدأ التفاوض مع إنيستا

النادي الكتالوني يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

أنشيلوتي يوجه تحذيرا إلى ليفربول  

خطة بديلة للتخلص من كوتينيو

انتقال 
ماندزوكيتش 
للدحيل مهدد
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
ثراء الداللة

يقاس غنى الداللة بنس�بتها إىل الثروة اإلنسانية، وثراء املعنى ليس ازدحامه أو 
تعقده. وتلك الثروة اإلنس�انية هي ش�مول الحاجات والقدرات وألوان املمارسة 
املبتهج�ة والق�وى الخالقة لألف�راد وهم ينتج�ون الطيبات يف تواص�ل متبادل. 
وهي أيضا التطوير املكتمل )أو الس�ائر نحو االكتمال( لس�يطرة اإلنس�ان عىل 
قوى الطبيعة، طبيعته اإلنس�انية والطبيعة الصماء. وتقوم الدالالت الغنية عىل 
اإلنضاج املس�تمر الشامل الس�تعدادات اإلنس�ان الخالقة بوصفها استعدادات 
إنس�انية، وتتابع االرتقاء التاريخي السالف الذي جعل تلك االستعدادات والقوى 
إنس�انية. وهذا اإلنضاج )والتطوير( هدف يف ذات�ه ال يقاس بمقياس عتيق أقر 
س�لفا، وهو إنضاج نحو أوضاع ال يعيد اإلنس�ان فيها إنجاب نفس�ه يف صورة 
قد تحجر تحددها وتعينها الحتمي. فاإلنس�ان يخلق كليته وش�موله ال يف شكل 

صاغه املايض نهائيا وفرغ منه بل يف حركة وصريورة ال تنقطعان.

طرائف من التراث 

كتـــاب يــؤكدون استحـالــة حمــايــة األفكـــار االدبيــة فــي زمــن اإلنتـــرنت

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
املراق�ب العراق�ي التق�ت بع�دد من 
االدباء الذين اكدوا اس�تحالة حماية 

األفكار يف زمن اإلنرتنت.
وقال الكاتب عيل الحديثي يف ترصيح 
ل�)املراق�ب العراق�ي( : ان�ه نتيج�ة 
وجود القص واللصق يؤدي إىل ضياع 
حق�وق املخرتع�ن واملفكري�ن م�ن 
خ�الل االس�تيالء عليه�ا، ويف املقابل 
عندم�ا يفق�د مبتكر م�ا قدرته عىل 
الوصاية عىل تداول أفكاره، فإن ذلك 
قد ُيشعره بضيق أشبه بالضيق الذي 
من املرجح أن يش�عر به عقب تلقيه 

رضبة شديدة عىل رأسه. 
وأض�اف: أنه من الس�هل عىل الفنان 
الذي يعمل عىل أرض الواقع أن يطالب 
بملكية أعماله مقارنة بالكاتب الذي 
يعمل عرب اإلنرتنت. بالنس�بة للكاتب 
ال�ذي ينرش م�ا يكتبه ع�رب اإلنرتنت 
فإنه يشعر يف أغلب األحيان أن مهمة 
حماية أفكاره تعد مهمة مس�تحيلة 
خاص�ة أنها يمكن أن تظهر يف تقرير 

شخص آخر. 
وتاب�ع: عندما رصدت مقاالت نرشت 
يف مناف�ذ ع�ىل نطاق أوس�ع تتحدث 
عن األف�كار واملفاهيم نفس�ها التي 
قضي�ت س�اعات يف التفك�ري فيه�ا، 
تملّكن�ي ش�عور باإلحب�اط والحنق 
وانتابتني موجة م�ن خيبة األمللكن 
ه�ذه الخيب�ة ال تط�رح س�وى ه�ذا 

التساؤل: هل حقا نملك أفكارنا؟ 
 من جهته يقول الكاتب خضري فليح 
الزيدي يف ترصيح ل�) املراقب العراقي 
التكنولوج�ي  التط�ور  ع�رص  يف   :)
بمش�اركة  نق�وم  عندم�ا  الرسي�ع، 
املحت�وى الرقمي يف كل مكان ويف كل 
زمان، يصبح من الصعب العثور عىل 

األفكار األصلية.
وأضاف :أن ما تمي�ل إىل التفكري فيه 
عىل أساس أنها أفكار أصلية هو عىل 
األرج�ح خلي�ط وجملة م�ن األفكار 
املبس�طة واملُس�تخلصة، حيث تقدم 
إىل جمهور مختلف له تفاعالت أخرى 

كان  ان  الكات�ب  ان  أخ�رى  بعب�ارة 
ينتمي إىل فئة الُكّتاب الذين ينرشون 
م�ا يكتبون�ه ع�رب اإلنرتن�ت، فإنه ال 
يمتلك ق�درة هائل�ة ع�ىل التحكم يف 
أف�كاره ويف مثل هذه البيئة، تس�اءل 
الكاتب عن الطريقة املثىل التي يمكن 
م�ن خاللها حماية األعم�ال املبتكرة 
الخاصة بأش�خاص ما. يف الحقيقة، 
ال يمك�ن حماية عملك خ�ارج إطار 

قوانن حقوق التأليف والنرش. ورغم 
ذل�ك، عوض�ا ع�ن حماية أف�كارك، 
يمكنك أن تتعلم كيف تطالب بملكية 

عملك بشكل مختلف.
وتابع: أن العثور ع�ىل مقال يحتوي 
ع�ىل أفكار مماثلة كتب�ت عنها للتو، 
م�ن ش�أنه أن ُيش�عرك بالفش�ل. يف 
املقابل، عوضا عن الشعور باإلحباط 
حي�ال ذلك، أع�د ق�راءة مقالك فهل 

تعتق�د أن�ك كتب�ت ه�ذه األف�كار يف 
لحظة إلهام؟ أنظر إىل الجمل والبنية 
النصي�ة وكّم اإلله�ام املوجود يف هذا 
املقال بإعجاب وتقدير وكأنه قطعة 
فني�ة. أنت تملك ه�ذه اللحظة فضال 
عن ذل�ك، يمك�ن لألش�خاص الذين 
ي�رون وُيق�ّدرون عملك أن يش�عروا 
»باللحظ�ة« الت�ي تض�ع فيه�ا هذه 
الكلم�ات عىل ال�ورق، وق�د يتأثرون 

بكيفي�ة تجميع�ك للكلم�ات للتعبري 
عن هذه األفكار وإيصال معانيها إىل 

اآلخرين. 
م�ن جهته أف�اد الكاتب عب�د الرزاق 
الس�ويراوي يف ترصي�ح ل�)املراق�ب 
العراقي( بأنه ذات مرة شعر بالغضب 
الشديد حيال شخص نسخ موضوع 
مقالته يف محاولة منه للحصول عىل 
تصني�ف أعىل يف مح�رك بحث غوغل 
فيم�ا يتعلق بموض�وع مقالته ذاته. 
وعند ذل�ك، انتهى به األم�ر إىل كتابة 
أربعة مقاالت حول املوضوع نفس�ه 
خالل أس�بوعن، لق�د أحب املوضوع 
حق�ا وكان لدي�ه الكث�ري لتقول�ه يف 
العديد م�ن جوانب حيات�ي املختلفة 

حول هذا املوضوع بالتحديد.
إىل  تنق�ل  أن  أراد  أن�ه  إىل  وأش�ار 
جمهورها أنها »تملك« هذا املوضوع، 
ألنه�ا كانت تحتل مكان�ة مميزة بما 
يكف�ي لتنقل وجهات نظ�ر مختلفة 
ح�ول املوض�وع وبعد م�رور بضعة 

أش�هر، عندما القت كل هذه املقاالت 
قرائه�ا،  م�ن  واإلعج�اب  التقدي�ر 
فض�ال ع�ن رشك�ة غوغل، ش�عرت 
بأنه�ا حصل�ت ع�ىل التقدي�ر ال�ذي 
أردت�ه. إضافة إىل ذلك، ش�عرت بأنها 
اس�تطاعت امت�الك تلك األف�كار إذا 

واصلت الغور يف أعماقها.
وخت�م: أن�ك ق�د ال تش�عر بالرض�ا 
عندما تكتشف أن ش�خصا مشهورا 
أو صحفي�ا حظي مقال�ه الذي يدور 
ح�ول املوضوع نفس�ه باهتمام أكرب 
مقارنة باالهتم�ام الذي القاه مقالك 
األصيل وم�ع ذلك، لدي�ك أمور أخرى 
أكثر أهمية ينبغ�ي أن تقلق حيالها. 
يف الواقع، أنت تملك تيارا متدفقا من 
األفكار بنس�ق يومي. كما أن الفكرة 
الت�ي وق�ع االس�تيالء عليه�ا ما هي 
إال مج�رد فك�رة من ب�ن جميع تلك 
األف�كار الت�ي بحوزتك. إنه�ا مجرد 
قطعة فنية واحدة م�ن حصيلة مئة 

عمل فني آخر يمكن أن تقوم به.

الب��د م��ن الق��ول ان غالبية الن��اس الذني لهم الموهب��ة يف اخرتاع األفكار ال يعرف��ون كيفية حماي��ة أفكارهم اإلبداعية، فه��ي يف نهاية المطاف عرض��ة للرسقة من قبل 
اآلخ��رني. ويف مختل��ف قوان��ن الدول، تعترب رسق��ة األفكار ال تق��ل أهمية عن الرسق��ة العادية، ويتعرض أصحابه��ا للمس��اءلة القانونية. لذا وضعت كث��ر من البلدان 
المتط��ورة قوان��ن لحماية الملكي��ة الفكرية. لكن هناك بعض البلدان ومنها الع��راق ال تلزتم بهذه القوانن، وهو ما يؤدي إىل ضياع حق��وق المخرتعن والمفكرني من 

خالل االستيالء عليها، ومن ثم تنفيذها وتحقيق األرباح من ورائها.

لكونها عرضة للسرقة من قبل اآلخرين 

م�ن واجبنا الي�وم، والعربية تعيش يف عوالم لغوي�ة ال عهد لها 
به�ا، مث�ل انتش�ار لغ�ات كاإلنكليزي�ة واإلس�بانية والصينية 
وغريه�ا، تؤث�ر فيها تأثريا بعي�د املدى، أن نعيد وص�ف العربية 
وصفا علميا، بال حرج من استخدام املفاهيم الحديثة، يف الكالم 
عىل النصوص املقدس�ة، ونعني يف السياق الذي نحن فيه النص 
القرآن�ي؛ وأن نفت�ح ولو »ثغ�رة« يف جدران ه�ذا العالم اللغوي 

الديني املنغلق عىل نفسه أستيطيقيا.
وال تعنين�ا يف هذا املق�رتب الناحية الدينية أو السوس�يولوجية 
أو السياس�ية أو االقتصادية، حي�ث عالم النص القرآني مرشع 
عىل أنش�طة أخرى ق�د تتعلق بالرتبي�ة االجتماعي�ة أو بإذكاء 
ال�رصاع األيديولوج�ي أو توظي�ف الخط�اب الدين�ي، أو حت�ى 
بتحقيق الكس�ب املادي، كما نالحظ يف قنوات تلفزيونية عربية 
وإس�المية كث�رية… ولعل من الواض�ح أن ما ندع�و إليه ليس 
بالعم�ل التأوييل، وإنما إعادة ترتي�ب عالقتنا بهذا النص، عىس 
أن نتمك�ن من إعادة وص�ف عربية اليوم، وإع�ادة بناء نحوها 
ومعجمها.نق�ول ه�ذا استئناس�ا بالقدماء، فقد تالزم الش�عر 
والقرآن يف ش�تى دراس�اتهم اللغوية ومعاجمه�م ومصنفاتهم 
يف النح�و والبيان والفلس�فة، وهما اللذان نش�آ واس�تحكما يف 
بيئ�ة واحدة، ث�م هاجرا إىل بيئات لغوية أخ�رى غريبة. وهو ما 
ييرس لن�ا أن نفهم هذه القداس�ة املثرية، التي يضفيها املس�لم 
ع�ىل عربية الق�رآن، عىل الرغ�م من أنه�ا ثمرة أوض�اع لغوية 
وتاريخي�ة مخصوص�ة، تؤكده�ا األوض�اع الت�ي بني�ت عليها 
مصنفات اللغ�ة والنحو.ع�ىل أن هذه اللغة 
القرآني�ة تظ�ل قرين لغ�ة مكتوب�ة، تتميز 
ع�ن اللغة املنطوق�ة بعدد م�ن الخصائص، 
مثل اس�تخدام قواعد النحو ومفردات اللغة 
اس�تخداما محكما، حت�ى ال يعرتيها اللبس 
والغموض، ش�أنها ش�أن الش�عر؛ وهو ما 
يف�رس تالزمهم�ا يف ش�تى عل�وم اللغة.إن 
قضية »شعرية« النص القرآني أو أدبيته أو 
إنش�ائيته، جمالية باألساس أي هي قضية 
فلس�فية كلم�ا تعلق األمر بالن�ص القرآني. 
وق�د اختل�ف علماء الع�رب بش�أنها، أي بمدى 
حضور الجمايل ووظائفه وأشكاله وهيئاته. وكانوا عىل حيطة 
وحذر كبريين، إزاء هذه املسألة؛ حتى ال يلتبس القرآن بالشعر. 
وربما غاب عنهم أن »الش�عراء يقولوَن م�ا ال يفعلون«، أو هم 
»يف كل واٍد يهيم�ون« ليس�وا يف املنظ�ور القرآني كل الش�عراء؛ 
وإنم�ا طائف�ة منه�م كانت تعتقد يف »ش�ياطن الش�عر«، عىل 
الرغم من أن الش�اعر ليس مطالبا باملناس�بة بن قوله وفعله، 
وإنم�ا بفعل الق�ول.ويف القرآن من حيث هو »ش�عر« ال بمعنى 
القصي�دة؛ وإنما بمعنى »الصنع�ة اللطيفة يف نظم الكالم« كما 
يقول الباقالني )950/ 1013(، ما يحيل عىل أس�اليب الشعر يف 
إجراء الصورة وتوخي لغة الرضورة، واإليقاع ونحو الشعر. من 
ذلك قول النبي »زينوا القرآن بأصواتكم« و»ما أذن الله ليشء ما 
أُِذن لنبي يتغنى بالقرآن«؛ وما ُيروى عنه يوم فتح مكة، من أنه 
كان »عىل ناقة له يقرأ سورة الفتح، فرجع فيها« والرتجيع هو 
تردي�د الصوت يف الجهر بالقول مكررا بعد خفائه، أو قول النبي 
ألبي موىس األش�عري وهو يرتل القرآن:« لقد أُوتيَت مزمارا من 
مزام�ري آل داوود«.هذه اللغة القرآني�ة تظل قرين لغة مكتوبة، 
تتمي�ز عن اللغة املنطوقة بعدد من الخصائص، مثل اس�تخدام 
قواعد النحو ومفردات اللغة استخداما محكما، حتى ال يعرتيها 
اللبس والغموض، ش�أنها شأن الشعر؛ وهو ما يفرس تالزمهما 

يف شتى علوم اللغة.

في وصف العربية

»على أرجوحة القدر«  ضياع الهوية وفقدان االنتماء لدى األيتام 
املراقب العراقي/ متابعة...

تس�لط رواية »ع�ىل أرجوحة القدر« 
الجزائرية  الكاتب�ة  باك�ورة أعم�ال 
ع�ىل  الض�وء  عبي�دات“،  ”نج�وى 
العال�م  يف  املؤمل�ة  الظواه�ر  إح�دى 
العرب�ي؛ وهي قضية ضي�اع الهوية 
األيت�ام  ل�دى  االنتم�اء  وفق�دان 
ومجه�ويل النس�ب.وتعالج الرواي�ة 
مجموع�ة من القضاي�ا االجتماعية 
واإلنس�انية الحساس�ة، الت�ي تدفع 
الف�رد إىل التخبط واالغ�رتاب الذاتي 
قي�ام  ع�دم  ظ�ل  يف  واالجتماع�ي، 
بمس�ؤولياتها  الرس�مية  الجه�ات 

البديهية يف املجتمعات املتحرضة.
ويبحث بط�ل الرواي�ة ”عبدالقادر“ 
دوام�ة  يف  املفق�ودة  هويت�ه  ع�ن 
ضغوط�ات  وس�ط  املجه�ول، 
اجتماعية ال ترح�م، ليتلخص هدف 
حياته يف البحث ع�ن ماٍض كان من 

املف�روض أن يكون نقط�ة انطالق، 
وليس جداًرا وهمًيا.

وال تغف�ل الكاتبة يف روايتها التطرق 
العائل�ة  منه�ا  اجتماعي�ة؛  لقي�م 
ودوره�ا يف تكوين ش�خصية الفرد، 
ح�ب  يف  متجس�ًدا  الح�ب  وقيم�ة 
”عبدالق�ادر“ و“صفية“، فضاًل عن 
الدف�اع عن حقوق امل�رأة يف املجتمع 
الظلم  الذك�وري، متناول�ة جوان�ب 
والكبت واألحكام املس�بقة، لتنترص 
بالحي�اة  بحقه�ا  مطالب�ة  لألنث�ى 
والف�رح والنجاح واالس�تقاللية، ما 
تجسد يف تفاصيل شخصية ”ماريا“.

وح�ن تك�ون لحظ�ة ال�والدة ه�ي 
ل  لحظ�ة الفق�د ذاته�ا، فإنه�ا ُتحمِّ
الف�رد م�ا ال طاقة ل�ه ب�ه، ُمتحوِّاًل 
إىل مج�رد اس�م باه�ت دون تاريخ، 
لتزداد الفجوة ب�ن الفرد ومجتمعه 
عىل الرغم من تق�ادم الزمن، حاماًل 

وزًرا ال ي�د له فيه.تق�ول عبيدات يف 
روايتها؛ بلس�ان ال�راوي العليم: ”ال 
أح�د ين�ىس الخس�ارات الك�ربى يف 
حيات�ه، ال أحد ين�ىس كيف ارتطمت 
روح�ه م�راًرا وتك�راًرا ع�ىل ُجدران 

املرارة، كيف عبث�ت به الحياة، كيف 
تس�ول منها لقمة فرح، كيف مضغ 
أحزان�ه الالذعة ذاَت انهي�ار، ال أحد 
ينىس دموع�ه األكثر صدًقا، جروحه 
الكبرية املنحوتة عىل صدره، أوجاعه 

املختبئة يف قلبه، تلك التي لن يش�عر 
بوخزه�ا س�واه، تلك التي تس�تفيُق 
في�ه ذات ذك�رى، تلك الت�ي تقيم يف 
روح�ه دونم�ا انزي�اح، ال أح�د أبًدا 
س�ينىس آالمه الكربى، تل�ك التي لم 
يعد بعدها كم�ا كان.. لكلٍّ منا حزن 
الذع توقف عنده الزمن، تمنينا عندُه 
أن يم�ر العم�ر، تناس�يناه دون أن 
ننس�اه“.وتضيف: ”يش�يخ اإلنسان 
ليحيا يف كل يوم حياة جديدة، ولكنه 
لن ين�ىس تل�ك الصنادي�ق الصغرية 
املليئ�ة بجراح�ه الت�ي ل�ن تندم�ل، 
ُيحاول جاه�ًدا وهو يرمي بخطواته 
املتثاقلة للمس�تقبل أن ينىس، ولكن 
جل محاوالته يف النس�يان س�رتتطم 
م�ع أول ذكرى تفيق فيه كل الثقوب 
التي اس�تنزف وقًتا كب�رًيا لرتميمها 
بروح�ه، ذل�ك أنن�ا ال نن�ىس، وإنما 
نتج�اوز فقط.. ولك�ن الزمن يميش 

باتج�اه واح�د وال يمكنن�ا الع�ودة 
للم�ايض وال عكس عقارب الس�اعة 
إىل الوراء“؛ ولذك كانت تحاول دائًما 
رسقة لحظة من الزمن لتخليدها إىل 

األبد بالتقاط الصور.
ويشغل املكان حيزًا مهًما يف الرواية، 
�ٍز لذكرياٍت  �ٍر لألحداث وُمحفِّ كُمؤطِّ
موجعة وحكايا طواها القدر؛ تقول 
الكاتب�ة: ”ال يوج�د حض�ن موج�ع 

كُحضِن املطاراِت يف وداٍع أخري“.
وكش�فت الرواي�ة جوان�ب مظلم�ة 
يف املجتم�ع العرب�ي عموًم�ا؛ منه�ا 
كم�ا  امليت�م،  يف  اإلداري  الفس�اد 
ظهر يف ش�خصية مديرته الس�ابقة 
وكيفي�ة معاملة واس�تغالل األيتام، 
والتأثري الس�لبي لإلره�اب يف جميع 
تلك القضايا وانعكاس�اته املؤسفة؛ 
االجتماعي�ة واملادية والنفس�ية عىل 

الشعب الجزائري.

املراقب العراقي/ متابعة...
اذا اعتربن�ا بإن دخ�ول البيت ال   يتم 
اال بامل�رور من العتبة،   ف�إن عنوان 
الرواية هي   العتبة التي   قد تكش�ف 
جزء مهم من محتوى الرواية،   وهي  
 عن�رص الج�ذب للق�ارئ ان   يعزف 
او   يق�دم عىل ق�راءة ه�ذه الرواية،  
 ونح�ن االن بصدد الحدي�ث النقدي  
 ع�ن رواية  ) عباس لطي�ف (  بعنوان  
) ش�ارع الزعيم (  الص�ادرة من دار 
ميزوبوتاميا للطباعة والنرش  والتي  
 تق�ع يف190    صفح�ة م�ن الحج�م 
املتوس�ط،   وأول ما   يتبادر اىل الذهن 
ب�إن الرواية س�يكون فيه�ا اليشء 
الكث�ري ع�ن  ) الزعي�م (  ويف   العق�ل 
الجمع�ي   الش�عبي   العراق�ي   هناك 
ح�ب للزعي�م  ) عبد الكريم قاس�م ( 
 حت�ى م�ن قب�ل بع�ض منتقدي�ه  
 ،ولديه�م مآخذ ع�ىل املرحل�ة التي  
 حكم فيه�ا الزعي�م1958   - 1963   
الروائي   االوىل (  واستل  ) الجمهورية 
 اس�م امل�كان ال�ذي   كان في�ه بي�ت 
الزعيم عبد الكريم قاس�م قد امىض 
فيه السكن من قبل الثورة باالشهر 

اىل   يوم مقتله يف9       شباط1963                                                                               
الرواي�ة تتح�دث عن الش�خصيات 
وهوي�ة الرسد ه�و  ) الح�وار (  الذي  
 يجي�د ادارت�ه عب�اس لطيف،فإنت 
ال تقرأ رواية انما تش�اهد مسلسال 

دراميا او فيلما س�ينمائيا،   الروائي  
 يحب�ك الح�دث م�ن خ�الل تن�وع 
الس�يايس   او  والح�وار  النق�اش 
االجتماع�ي    يف   عن�رص الحوار الذي  
 س�نأتي   الحق�ا للكالم عن�ه مارس 

عباس لطيف منتهى الحياد                     
   اتس�اع الزمن احيان�ا   يكون الزمن 
الرواي�ة يف   اح�داث  ال�ذي   تغطي�ه 
للن�ص  الفني�ة  القيم�ة   مصلح�ة 
واحيان�ا   يكون عبئ�ا عليها،   ال اعلم 

كن�ت اعتق�د ب�أن رواي�ة  ) ش�ارع 
الزعي�م (  يمك�ن ان تنته�ي   يف   اعىل 
تقدي�ر زمن�ي   يف   س�نة2003     لكن 
الروائ�ي   جع�ل الرواية تمت�د زمنيا 
بواق�ع3   -4 فص�ول لتتح�دث ع�ن 
املرحلة التاريخي�ة التي   حدث فيها 
االحت�الل م�ن2003    وق�د تك�ون 
النهاي�ة توح�ي     لس�نة   2010   هذا 
جع�ل الرسدية تعاني   قفزات زمنية 
متتالي�ة    تجع�ل الق�ارئ   ال   يتأم�ل 
كث�ريا ألس�تيعاب الح�دث بم�ا تم 
طرحه م�ن مفاصل واحداث مؤثرة 
ع�ىل بيئة الرواي�ة    والش�خصيات،  
 رسع�ة التنق�الت الزمني�ة جعل�ت 
القارئ ال   يلتقط انفاس�ه اال ويجد 
نفسه قد اصبح يف   مجال وزمن اخر 
بإحداث جديدة،   ومع هذا بما   يتملك 
عب�اس لطي�ف م�ن ق�درات لغوية 
واسلوب مقنع جعل القارئ   يقرتب 
م�ن واقعية االح�داث واملوضوعات 

املتعددة يف   الرواية .                                                                   
شارع الزعيم املكان

اما ش�ارع الزعيم الذي   كان عنوان 
الرواي�ة وعن�رص الجاذبي�ة فيه�ا،  
 فإنن�ا لم نجد الروائ�ي   قد ركز عليه 
كم�كان مؤث�ر ليس س�وى ان بيت 
حبيبته وزوجته احالم تسكن هناك 
وكالم بس�يط ع�ن ذكري�ات ابيه�ا 

الراحل.      

هوية السرد عند    الروائي   عباس لطيف في »شارع الزعيم«    
املراقب العراقي / متابعة...

ع�ن دار ضفاف للطباعة والنرش يف بغداد ، صدر 
الجزء 27 من موس�وعة جرائم الواليات املتحدة 
األمريكية ترجمة وإعداد الباحث حس�ن رسمك 

حسن.
ق�ال الباح�ث يف مقدمة الج������زء 27 )255 
صفح�ة( بأّنه يواص�ل يف هذا الجزء م�ا بدأه يف 
الجزء السابق )السادس والعرشون( من كشف 
لألبعاد والدوافع الحقيقية لتدمري الرتاث الثقايف 
العراق�ي )يف ش�قه الثاني املُكّم�ل لنهب املتحف 
العراق�ي الذي عالجه يف الجزء الس�ابق واملتمثل 
يف ح�رق املكتبات ودور الوثائ�ق وغريها( والتي 
اعتربه�ا أغل�ب املختص�ن والباحث�ن يف العالم 
جريم�ة ض�د اإلنس�انية كلها مل�ا تمثل�ه كنوز 

ومخطوط�ات الع�راق من ت�راث يمثل النش�أة 
األوىل للحض�ارات العاملية وما تش�كله منجزات 
حضاراته املتعاقبة )خمس حضارات من س�بع 
حض�ارات مركزي�ة يف التاري�خ( الت�ي ضّمته�ا 
متاحفه ومكتبات�ه ودور مخطوطاته من تراث 

مشرتك لبني اإلنسان يف كل مكان.
 25 ع�ىل    27 الج��������زء  اش�تمل  وق�د 
فص�اًل ه�ذه عناوينه�ا: )24( وم�اذا ع�ن كنز 
الن��������م�رود: 26  كيلوغرام�ا م�ن ذه�ب 
امللكات اآلش�وريات،25( ( ناش�ونال جيوغرايف: 
ما هو مصري ه�ذه اآلثار الرائعة؟ أين أصبحت؟ 
صّورتها مص�ورة القن���������اة عام 1989 ! 
،)26( الدكت�ور دوني ج�ورج.. هل تّم اغتياله ؟ 
ومل�اذا ؟ ،27( ( لقاء مهم مع د. دوني جورج يف 
مجلة مراجعة االس�تخبارات التنفيذية: املتحف 
كان رقم 2  يف قائمة الحماية األمريكية، ووزارة 
النف�ط يف رق�م 16  يف تل�ك القائم�ة. الق�وات 
األمريكي�ة ذهبت مبارشة لحماي�ة وزارة النفط 
وترك�وا املتح�ف- كان الجي�ش األمريكي هناك 
ولم يوق�ف اللصوص- لس�بب س�يايس لم تقم 
اليونس�كو بحماية املواقع األثرية العراقية- ما 
حص�ل للمتح�ف رضب قلب الش�عب العراقي- 
املجلس األمريكي للسياسة الثقافية يريد إرخاء 
قوان�ن اآلث�ار العراقي�ة لتهريب اآلث�ار وبيعها 
من أج�ل الرب�ح.28(( ترصيح خط�ري للدكتور 
دوني ج�ورج ملوقع صالون األمريكي: عصابات 
الجريمة املنظمة هي التي نهبت املتحف العراقي 
وأوصل�ت اآلثار إىل األس�واق األمريكي�ة، 29( ( 
الدكتور دون�ي جورج يوقف بي�ع أقراط ملكية 
آش�ورية من كنوز النمرود يف مزاد أمريكي، 30( 

( ملاذا اغتالوا حفيد بانيبال يف تورنتو ؟!

سرمك يصدر الجزء 27 من موسوعة جرائم الواليات المتحدة

حمام فوق المئذنة
دخل جحا الحّمام يوماً وكان الس�كون فيه س�ائداً، فأنشأ يتغّنى 
فأعجبه صوته فحدثته نفسه بأنه ال يجوز أن يبخل بنعمة صوته 
البدي�ع عىل إخوانه املس�لمن، خ�رج من الحمام قاص�داً الجامع 
حيث صعد إىل املئذنة وبدأ ينش�د بعض التس�ابيح يف س�اعة أذان 
الظهر، فاستغرب املوجودون يف املسجد من هذا األمر، وكان صوته 
خش�ناً مزعجاً فناداه أحدهم قائالً: »ويحك يا أحمق! مالك تزعج 
الناس بهذا اإلنشاد بصوتك املزعج ويف مثل هذه الساعة؟« فأجابه 
م�ن أعىل املئذنة: يا أخي لو أّن محس�ناً يتربع يل ببناء حّمام فوق 

هذه املئذنة ألسمعتك من حسن صوتي ما ينسيك تغريد البالبل!

خضير فليح الزيديعلي الحديثي عبد الرزاق السويراوي

 منصف الوهايبي
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اكد نائب وزي�ر االتصاالت الرويس، أليكيس س�وكولوف، 
الثالثاء، إن بالده اس�تكملت سلسلة اختبارات للتأكد من 
قدرته�ا عىل إبق�اء خدم�ات اإلنرتنت يف ح�ال االضطرار 
إىل االنفص�ال عن الش�بكة العاملية.ويأت�ي الفحص الذي 
أج�ري عىل مدى ع�دة أيام للش�بكات املصممة خصيصا 
له�ذا الغرض، بعد م�روع قانون »اإلنرتنت الس�يادي« 
ال�ذي ق�دم يف نوفمرب املايض.وج�اء القان�ون ردا عىل ما 
تس�ميه روس�يا »الطبيعة العدوانية« السرتاتيجية األمن 

اإللكرتوني الوطنية األمريكية.
ويلزم هذا القانون مشاركة املؤسسات التي تديرها الدولة 
واألجه�زة األمني�ة وكذل�ك رشكات االتصاالت ومش�غيل 
تطبيقات الرتاس�ل والربيد اإللكرتوني يف االختبارات التي 

ال أثر لها عىل مستخدمي اإلنرتنت املنتظمني.
وق�ال س�وكولوف يف إف�ادة صحفي�ة: »هدفن�ا أن نقدم 
خدم�ات إنرتن�ت ال تتعط�ل تح�ت أي ظروف«، بحس�ب 

»رويرتز«.

عندما يتعل�ق األمر باملطبخ اإليطايل، فإن الريحان يعد 
من األعش�اب األساس�ية يف إع�داد أش�هى الصلصات 
واألطباق الرئيسية والس�لطات، كما أنه مكون رئييس 

أيضاً يف مطبخ جنوب رشق آسيا.
إال أن الحديث عن الريحان لن يتوقف عند مذاقه املميز 
ورائحت�ه العطرية التي ال يقاومه�ا الكثريون، بل عن 
فوائده الصحية الجم�ة والقيمة، وذلك بفضل احتوائه 
عىل كمي�ات هائلة من مضادات األكس�دة التي تحمي 

من كثري من األمراض.
وإليكم فيما ييل مجموعة من فوائده التي س�تجعلكم 
تحرص�ون ع�ىل جعل�ه ج�زءا م�ن نظامك�م الغذائي 
اليومي، حس�ب ما جاء يف موقع »دييل هيلث بوس�ت« 

املعني بالصحة:
عالج مشاكل املعدة

يس�اعد تن�اول م�روب الريح�ان الداف�ئ يف ع�الج 
تش�نجات املعدة والتخل�ص من الغ�ازات والطفيليات 
املعوية وفقدان الش�هية، كما أنه يس�اعد يف تحس�ني 

كفاءة الكىل ومنع احتباس السوائل.
التخلص من الكوليسرتول

يس�اعد أيض�اً م�روب الريح�ان يف خف�ض نس�بة 
الكوليسرتول الضار بالدم.

مضاد لاللتهاب

يكت�ظ الريح�ان بمض�ادات األكس�دة الت�ي يمكن أن 
تس�اعد يف تحس�ني أعراض التهاب املفاصل، القولون 
العصبي، وسائر حاالت االلتهاب األخرى، وذلك بفضل 
احتوائ�ه عىل م�ادة بيت�ا كاروفيل�ني ذات الخصائص 
املضادة لاللتهاب واألكس�دة والت�ي تعمل أيضاً بمثابة 

املضادات الحيوية.
مكافحة الرسطان

بفض�ل احتوائ�ه ع�ىل كمي�ات كب�رية من مض�ادات 
األكس�دة، يس�اعد الريح�ان يف تقليص حج�م األورام 
الرسطانية عن طريق تثبيط بريوكسيد الدهون الناجم 
ع�ن الجذور الح�رة، كم�ا أنه يمن�ع تكوي�ن هرمون 
هيدروج�ني الالكت�ات، وه�و إنزي�م يس�اعد يف تكون 

األورام.
تحسني صحة القلب

يس�اعد الريح�ان يف تحس�ني صح�ة القل�ب واألوعية 
الدموي�ة، وذلك بفضل احتوائه عىل املاغنيس�يوم، كما 
أن تناول الكثري من الريحان يس�اعد يف تنظيم رضبات 
القل�ب وخفض ضغط الدم وكذل�ك منع أمراض القلب 

املتعلقة بالريان التاجي.
هذا باإلضاف�ة إىل كونه مصدرا 
C والكالس�يوم  جيدا لفيتامني 

والبوتاسيوم والحديد.

على غرار سامسونغ ...هواوي تطلق هاتفها القابل للطي
أعلنت رشكة ه�واوي الصينية عن 
إطالق نس�خة مطورة من هاتفها 
املطوي Mate X خالل العام املقبل.

الصيني�ة،  الرك�ة  وأوضح�ت 
س�يتضمن  الجدي�د  النم�وذج  أن 

مفصل�ة محس�نة آللي�ة ط�ي 
الشاش�تني، بحيث تصبح 

أكثر  الشاشة 

اس�تقرارا ويعمل املعال�ج بصورة 
أرسع، بحس�ب م�ا أف�ادت وكالة 

األنباء األملانية، الثالثاء.
ه�واوي  أطلق�ت  وق�د 
 Mate X هاتفها املطوي
يف األسواق العاملية خالل 
نظ�ري  امل�ايض  الش�هر 
تكلف�ة تبلغ 2400 دوالر 

أمريكي.
وتش�تمل باق�ة 

التجهي�زات التقنية لهاتف هواوي 
 980 Kirin املط�وي ع�ىل معال�ج
 Balong وم�ودم الجي�ل الخام�س

.5000
الح�ايل  ه�واوي  هات�ف  ويزخ�ر 
بشاش�ة قي�اس 8 بوص�ة تعم�ل 
بدق�ة x 2480 2200 بيس�كل، وال 
تزيد حافة الشاش�ة عىل 5.4 ملم، 
يك�ون  وعندم�ا 
يف  الذكي  الهات�ف 
فإن  الط�ي  وضع 
الرئيسية  الشاشة 
تك�ون بقي���اس 
6.6 بوصة وتعمل 
 x  2480 بدق�ة 

1148 بيكسل.
الرك�ة  وت�روج 
لهاتفها  الصيني�ة 
املط�وي من خالل 
 4500 بطاري�ة 
أمبي����ر/ مل�يل 

ساعة، تم تركيبها 
يف جس�م الهات�ف 
النحي�ف، ال�ذي ال 
 11 ُسمكه  يتعدى 

ملم.
يتمت��������ع  و
بتقني�ة  الهات�ف 
الرسي�ع  الش�حن 
 S u p e r C h a r g e
الت�ي  الجدي�دة، 
تتي����ح إمكانية 
ش�حن  إع���ادة 
الهات�ف  بطاري�ة 
Mate X بنسبة 85 
باملئة يف غضون 30 

دقيقة.

اكتش�ف باحث�ون يف أم�ن اإلنرتن�ت، 
ثغ�رة أمني�ة خط�رية يف أح�د أجهزة 
»راوت�ر« اإلنرتن�ت الش�هرية، والت�ي 
الكام�ل يف  التحك�م  إمكاني�ة  تتي�ح 
اإلنرتنت داخل بيت�ك.و الثغرة األمنية 
الخط�رية، ت�م اكتش�افها يف رشك�ة 
»دبي بي لين�ك«، والتي تمنح التحكم 
الكاملة للهاكرز يف أجهزة الراوتر عىل 
مستوى ش�بكة »LAN«.وتسمح تلك 
الثغرة، وفق�ا ملوقع »ثريت بوس�ت« 
التقني املتخص�ص، بالتعرف عىل كل 
»كلم�ات امل�رور« الخاص�ة بأجه�زة 
الراوت�ر، والت�ي يمك�ن م�ن خالله�ا 
إرس�ال سلسلة من العالمات الطويلة 
جدا ع�رب طل�ب HTTP.وي�ؤدي ذلك 

إىل  إزالة كلم�ات املرور الهج�وم 
ص�ة  لخا األجه�زة، ا بتل�ك 
النظ�ام أو م�ا ع�رب مدي�ر 

، يطل�ق عليه  »A d m i n «
لها  ى واس�تبدا خ�ر بأ

»فارغ�ة«، م�ا 
يمكن »الهاكرز« 

من اخ�رتاق كافة 
املتصل�ة  األجه�زة 
بشبكة اإلنرتن���ت.

وطال�ب خ�رباء األمن 
اإللكرتون�ي، ب�رورة 

التحديث�ات  تثبي�ت 
الجدي�دة التي أطلقتها 

رشكة »تي بي لينك«، 
س�تتمكن  والت�ي 
تعطي�ل  م�ن 
الهجم�ات  تل�ك 

السيربانية.

اكتشاف ثغرة 
خطيرة تتحكم في 
»راوتر« اإلنترنت 

أكد باحثون عىل األهمية 
به�ا  يتمت��ع  الت�ي 

الكافيي����ن فيما 
بصح�ة  يتعل�ق 

اإلنسان ووزنه، 
كش����فت  إذ 
جديدة  دراسة 
الكافي�ني  أن 
عىل  ق����ادر 
األرضار  تقليل 

لت���������ي  ا
به�ا  تتس���بب 

الغني�ة  األغذي�ة 
بالدهون والسكر.

باحثون  ووج������د 
إلين�وي  جامع�ة  م�ن 

األمريكي�ة، أن الكافي�ني قادر 
، ع�ىل تقليل تخزي�ن الده�ون يف الخاليا  هني�ة لد ا

والحد من زيادة الوزن وإنتاج الدهون الثالثية بالجسم.
وبإج�راء اختبارات عىل الفرئان، وجد فري�ق البحث أن الفرئان التي 
اس�تهلكت الكافيني املستخرج من ش�اي »املتة«، اكتسبت وزنا أقل 
بنس�بة 16 يف املائة، وتجمعت يف جس�مها دهون أقل بنس�بة 22 يف 

املائة، مقارنة بالفرئان التي استهلكت شاي املتة منزوع الكافيني.
وأش�ارت صحيفة »غلف ني�وز« أن التأثريات كانت مماثلة للكافيني 

الصناعي، وذلك املستخرج من القهوة.
وش�اي »املتة« هو مروب ساخن يس�تخلص من أوراق نبات املتة 
وأغصانه املجفف�ة، ويرب كبديل للقهوة والش�اي يف بعض بلدان 
أمريكا الجنوبية، مثل الربازيل وباراغواي واألرجنتني، وبعض الدول 

العربية مثل سوريا ولبنان.
وت�رتاوح كمية الكافيني التي يحصل عليه�ا الفرد من مروب متة 
واح�د، بني 65-130 ملغم، مقارنة ب�30-300 ملغم من الكافيني يف 

فنجان القهوة.

لطامل�ا كان�ت الده�ون موضع 
م�ن  العدي�د  بش�أن  اته�ام 
تج�ارب  أن  إال  األم�راض، 
أن  أثبت�ت  األخ�رية  الس�نوات 

بعض أنواع الدهون »جيدة«، 
بل وتساهم يف تعزيز صحة 

جسم اإلنسان.

وذكر موقع »م�ي دي لينكس« 
أن الخ�رباء وج�دوا أن الدهون 
األحادي�ة غري املش�بعة هي 
أن  كم�ا  جي�دة«،  »ده�ون 
قليل�ة  الغذائي�ة  الوجب�ات 
الده�ون »تقيض« عىل الدهون 

السيئة.
وتاب�ع أن للدهون آث�ارا عديدة 
عىل مخ اإلنس�ان، ع�ىل اعتبار 
أن الدم�اغ يحت�وي ع�ىل 60 يف 
املئة م�ن الده�ون، ويحتاج إىل 
أحماض دهنية للعمل بطريقة 
م�ن  اإلكث�ار  أن  صحيح�ة.إال 
الده�ون واتب�اع نظ�ام غذائي 
غني بها، يعيق وظائف الدماغ، 
الذاكرة والتعلم والوظائف  مثل 
املعرفي�ة األخ�رى، حس�ب م�ا 

يقول املتخصصون.
وتوصل�ت األبح�اث الحديثة إىل 
أن الرتاج�ع املع�ريف، الذي غالبا 

ما يحدث بني 45 و70 عاما، قد 
يكون ناتجا عن النظام الغذائي 

غري الصحي والغني بالدهون.
وكانت الخالصة أن »مستويات 
الدهون املرتفع�ة ترتبط تماما 

باإلدراك األكثر ضعفا«.
دي  »م�ي  موق�ع  وأوض�ح 
لينك�س« أن نس�بة معينة من 
الدهون مفيدة لجس�م اإلنسان 
وتع�زز وظائف�ه، إال أن تجاوز 
املسموح به قد يؤدي إىل ظهور 

مشكالت كثرية.
املش�كالت  ه�ذه  ب�ني  وم�ن 
نس�بة  انخف�اض  الصحي�ة 
وتراج�ع  ال�دم،  يف  اإلنس�ولني 
توليد الخالي�ا العصبية، وزيادة 
يف  تغي�ري  وح�دوث  االلته�اب، 
الحاجز الدموي الدماغي، الذي 
يوصف بأنه الفاصل بني مجرى 

الدم والدماغ.

أش�ارت مجلة »فرويندي�ن« األملانية إىل 
أن هن�اك تأثريات مدهش�ة لتناول التمر 
يومي�ا، حت�ى أنه يس�اعد ع�ىل إنقاص 
الوزن، برط أال يتناول املرء الكثري منه.

عالج للتوتر
يحت�وي التمر ع�ىل الكثري م�ن فيتامني 
الجس�م  إنت�اج  ع�ن  املس�ؤول  )ب6(، 
للس�ريوتونني والنورادرينال�ني، وتعم�ل 
ه�ذه الهرمون�ات ع�ىل تنظيم مس�توى 
التوت�ر وتحس�ني الحالة املزاجي�ة، وقد 
ي�ؤدي االنخف�اض املس�تمر لفيتام�ني 

)ب6( إىل االكتئاب.
تقوية العظام

يس�اعد الب�ورون املوج�ود يف التم�ر 
ع�ىل تقوية العظام، لكن الفوس�فور 

والبوتاس�يوم والكالسيوم واملغنيسيوم 
واملع�ادن املوجودة يف هذه الثمار 

املجففة تسهم أيضا يف صحة 
العظ�ام ومنع أم�راض مثل 

هشاشة العظام.
إنقاص الوزن

ع�ىل الرغم م�ن احت�واء التمر 
الس�كريات  م�ن  كث�ري  ع�ىل 

والس�عرات الحراري�ة، فإن�ه يس�اعد يف 
إنقاص الوزن برط ع�دم اإلكثار منه، 
فمضادات األكس�دة املوج�ودة به تحفز 
عملية الهضم والتمثي�ل الغذائي، فضال 
ع�ن الش�عور باالمت�الء، وهو م�ا يقلل 

الرغبة يف تناول الطعام.
املساعدة عىل الهضم

تحت�وي التم�ور ع�ىل نس�بة عالية من 
األلياف، وهي اليشء الهام لعمل الجهاز 
الهضمي بش�كل صحيح، كما أن تناول 

التمر يقي من اإلمساك.
تخفيف أعراض الحساسية

يس�اعد التمر عىل التخفيف من أعراض 
الحساسية، مثل العطس 
وس�يالن األن�ف ودمع 
بس������ب  العين�ني، 
املضادة  مكونات�ه 

لألكسدة.

لتجنب »الكرش« ..اتبع النصائح التالية
أفادت الرابطة األملانية للتغذية، اليوم الثالثاء، 
أن هناك بعض الع�ادات الخاطئة التي تؤدي 
إىل تراكم الدهون يف منطقة البطن، وهو أمر 

مزعج بالنسبة للكثريين ومنها:
قلة النوم

تعمل قلة النوم عىل إنتاج الجسم للمزيد من 
هرمون الستريويد كورتيزول، وهو املسؤول 

الطع�ام،  تن�اول  الش�ديدة يف  الرغب�ة  ع�ن 
ولخفض مس�توى الكورتي�زول يجب النوم 

لفرتة ما بني 7 و8 ساعات ليال.
املروبات املحالة

تعم�ل نس�بة الس�كر الكب�رية املوج�ودة يف 
املروبات املحالة، عىل زيادة الرغبة يف تناول 
الطع�ام، كما أن تن�اول املروبات الخفيفة 

ليس حال، ألنها تزيد الشهية أيضا، ولكن من 
األفضل استبدال هذه املروبات باملاء.

وح�ذر خرباء التغذية األمل�ان من أن األطعمة 
املوج�ود ع�ىل عبواتها عبارة »قليل الدس�م« 
عادة ما تحتوي عىل نسبة كبرية من السكر.

وينصحون باس�تبدال ه�ذه األطعمة بأخرى 
تحت�وي عىل ده�ون صحية مث�ل املكرسات 

واألفوكادو والبيض واألسماك.
الجلوس الطويل

يعم�ل الجل�وس لف�رتات طويلة ع�ىل إبطاء 
األي�ض وال�دورة الدموي�ة، وه�و م�ا يثبط 

إنزيمات حرق الدهون.
الحرك�ة  بدم�ج  األمل�ان  الخ�رباء  وي�وىص 
والنشاط خالل املهام اليومية، مثل امليش بدال 
من ركوب املواصالت، وصعود السلم بدال من 

املصعد الكهربائي.
األكل متأخرا

عن�د تناول طع�ام قبل النوم بف�رتة وجيزة، 
فإن ه�ذا يجهد املع�دة النش�غالها بالهضم، 
كم�ا أنها ال تق�وم بأداء مهامه�ا عىل النحو 

األمثل.
وي�ويص الخ�رباء بعدم تن�اول أي طعام قبل 
الن�وم بس�اعتني، حتى ال ترتاك�م الدهون يف 

منطقة البطن.

3 تمرات يوميا.. كيف ستغير صحتك ؟

الريحان .. فوائد ال تحصى تعرف عليها  

هل تؤثر الدهون على الدماغ ؟

باحثون: الكافيين محاربروسيا بصدد إطالق »االنترنت« منفصل عن الشبكة العالمية
 مهم للسكر
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املراقب العراقي/ متابعة...
انترشت تكهنات عىل اإلنرتنت مس�اء األحد 22 ديس�مرب، 
بعد أن أبلغ سكان يف ميشيغان األمريكية عن رؤية أضواء 

غامضة تتطاير يف سماء الليل.
وسأل املقيم، س�يندي كوزمينس�ك، إحدى وكاالت األنباء 
املحلي�ة عىل موق�ع »فيس�بوك«، قائال: »ما ه�ي النجوم 

الغريبة املتطايرة يف صف واحد يف السماء؟«.
ويف تعلي�ق ع�ىل »فيس�بوك«، قال�ت آمرب هوس�تون، أحد 
س�كان كاالم�ازو: »إنه�ا تتح�رك بب�طء ش�ديد وكان�ت 
متباعدة عن بعضه�ا البعض، ويمكننا أن نرى زهاء 6 إىل 

10 منها يف كل م�رة، ثم تختفي يف الجو«. وكتب 
مواطن آخر من ميش�يغان: »كنت مع صديقتي 

يف »فيكس�بريغ« يف تم�ام الس�اعة 7:30 مس�اء 
األح�د، عندما رأيناه�ا وخفنا«.ومع ذلك، كما هو 
الح�ال دائما، كان التفس�ري الحقيقي أكثر دنيوية 

م�ن الغزو األجنب�ي، اتضح أن األض�واء ناتجة عن 
إح�دى مش�اريع إيلون موس�ك، حيث ت�دور كوكبة 

القم�ر الصناع�ي Starlink  ح�ول األرض يف إطار معني 
ع�ىل ارتفاع 174 مي�ال، األمر الذي يثري الكث�ري من الذعر 

واإلحباط للفلكيني حول العالم.

أضواء 
غامضة

 في سماء 
ميشيغان !

»مطعم في الظالم«.. تجربة فريدة تتيح للمكفوفين خدمة المبصرين
 املراقب العراقي/ متابعة...

انتهز محام يعاني من إعاقة برصية وصاحب 
متجر يف م�رص الفرصة لتقدي�م تجربة فريدة 
من نوعها ملن يرغبون يف تناول الطعام يف أجواء 
مختلفة ع�ن املعت�اد، فقام بتعليم أش�خاص 

م�ن  يعان�ون 
البرصية  اإلعاقة 

مهارات الطهي.
الباسط  عبد  دخل 
عزب يف رشاكة مع 
التجارية  العالم�ة 
ل�و  “دان  العاملي�ة 
إلقامة  ن����وار؟” 
تقديم  مش���روع 
الطعام  خدم����ة 
الظ�الم  يف  للزبائ�ن 
ويق�وم  الدام�س، 
في�����ه مكفوفون 
من  وأش�خ����اص 
ضعاف البرص بأدوار 
ومقدم�ي  املرش�دين 

الخدمات.
عىل  التجربة  وتعتم�د 
الفرد  ح�واس  تعزي�ز 
يف  والعي�ش  البدني�ة، 
أج�واء ح�دث دني�وي 
معاق  ش�خص  بعيون 

برصيا.
وبدأ عزب املرشوع يف 29 نوفمرب ترشين الثاني 
بهدف مس�اعدة الذين يعانون من إعاقات عىل 

إعالة أنفسهم.
وقال عزب: “أنا عايز أنقل قضايا ذوي اإلعاقة 

م�ن الجمعيات األهلية.. من املس�اعدات إىل بال 
مقابل… إىل ش�كل مختلف مساعدات جديدة. 
زي م�ا املثل الصين�ي بيقول، علمن�ي أصطاد 
إزاي  علمن�ي  الس�مك.  متجبلي�ش  الس�مك 

هن�ا  نفس املبدأ دا ش�غال هنا اصط�اده. 
يف قضايا ذوي اإلعاقة. 
مهن�ة..  نعلمه����م 

نعلمهم شغل”.
وتقول س�مرية سعيد، 
تعم�ل  نادل�ة  وه�ي 
يف املطع�م تأخ�ذ بي�د 
الزبائ�ن إىل عالم غري 
مألوف إال ملن يعانون 
م�ن إعاق�ة برصية، 
إن هناك عنرص ثقة 

داخال يف التجربة.
“)إذا  وتضي����ف: 
زب�ون  احتاجن�ي 
فسوف يثق بي ألن( 
أنا ك�دا ك�دا بعرف 
الضلمة  أتعام�ل يف 
كوي�س ج�دا. هو 
هيع�رف  م�ش 

بالعكس  يتعام�ل 
هو فعال املفروض 
يث�ق يف ألن أن�ا دا 
بتاع���ي.  العالم 
فه�و الغري�ب عىل 
العالم دا. مش أنا”.وتأسس�ت “دان لو نوار؟” 
ع�ام 2002 يف باري�س، وله�ا أف�رع يف لن�دن 

وبرش�لونة ومدري�د وس�ان بطرس�ربج 
وملبورن ومراكش.

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ررت مدرس�ة س�ويدية تعري�ف ط�الب الصف 
الخامس بأصول العبادة اإلسالمية من خالل قراءة 
األس�تاذ آلية قرآنية وجعل الطالب يقيمون الصالة 
ع�ىل س�جادة يف إع�داد غري�ب أُطلق علي�ه »لعب 
 Bjurbäck األدوار«.وأُقيم »درس ديني« يف مدرسة
 .Samhallsnytt ��الواقعة جنوب الس�ويد، وفقا ل

وق�ال أح�د أولي�اء األم�ور الغاضبني م�ن اإلجراء 
امل�دريس، إنه ُطل�ب م�ن التالميذ الرك�وع باتجاه 
الكعبة عىل س�جادة الصالة، يف حني ُقّس�م الفصل 
بأكمل�ه حس�ب الجنس، م�ع إجب�ار الفتيات عىل 

الرجوع إىل آخر غرفة الصف.
وكش�ف رجل يدعى ماركوس، أن بناته :لم يرغبن 
حتى يف الذهاب إىل هناك، ألنهن لم يس�تطعن فهم 

كلم�ة واحدة مما يقرأه األس�تاذ من القرآن باللغة 
العربية«. وبعد »الصالة«، »

تناول التالميذ حل�وى عربية أيضا«، يف حدث يمّثل 
تكرار عيد الفطر اإلسالمي.

وأكدت السلطات املحلية التقرير، مع إبالغ مسؤول 
تعليم�ي يف إيمابودا، وهي مقاطعة جنوبية هادئة 

حيث توجد املدرسة، أن الحدث هذا وقع بالفعل.

مدرسة 
سويدية تعلم 
تالميذها الصالة 

اإلسالمية

فأر يأكل خمسين الف دوالر !

كنز في سرداب مبنى قديم

املراقب العراقي/ متابعة...
اف عمل�ة م�ن محافظ�ة خان  كش�ف رصَّ
يون�س جنوبي قطاع غ�زة أن مبلًغ�ا مالًيا 
ُيق�ّدر بنح�و 50 ألف دوالر، وص�ل إليه من 
أح�د املواطن�ني يف حال�ة يرثى له�ا بعد أن 

مزّقها فأر!
اف الذي فضل عدم ذكر اس�مه  وق�ال الرصَّ
بعد الس�ماح ملوق�ع »صفا« الفلس�طيني، 
بالتق�اط ص�ور للمبلغ امل�ايل، إن الفأر أتى 

عىل معظم املبلغ، لكن بنسب متفاوتة.

وأشار إىل أن جزًءا من املبلغ تعرض للتمزيق 
بنس�بة 60%، وج�زًءا آخ�ر بنس�بة 40%؛ 
مش�رًيا إىل أن األوراق الت�ي لم يم�زق الفأر 
»الرقم التسلس�ي« املطبوع عليه، باإلمكان 
ترصيفها بثمن مايل يقدره أهل االختصاص 

خارج غزة.
اف إىل أن أحد الخرباء قّدر ثمن  ولفت ال�رصَّ
رشاء ال�100 دوالر الواحدة املمزقة بنس�بة 
40% وال زال »الرقم التسلس�ي« ساملًا فيها، 

بنحو 100شيكل 28 دوالر.

  الجراد يغزو الصومال !

طفل يدخل غرفة العمليات
 الجراحية بسبب شاحن!  

املراقب العراقي/ متابعة...
يف ظل أس�وأ غزٍو للجراد منذ س�بعني عاماً 
دمَر الجراد اكثَر من مئٍة وخمسٍة وسبعني 
ألَف فدان م�ن املزارِع يف الصومال وإثيوبيا 
اإلم�داداِت  مه�دداً  اآلن  حت�ى  املج�اورة 

الغذائية يف البلدين.
حث مزارع�و الصوم�ال حكوم�ة بالدهم 
واملجتمع الدويل عىل مس�اعدتهم يف حماية 
محاصيلهم م�ن غزو الجراد الذي تس�بب 
يف أن كث�ريا منه�م لم يع�ودوا قادرين عىل 

إطعام أرسهم.
يف  م�زارع  وه�و  محم�د  جم�اد  وق�ال 
دوس�امأرب العاصمة اإلقليمية لجلجادود 

وهي منطقة ش�به مس�تقلة :”أتي 
الج�راد بالفع�ل ع�ىل منطق�ة 
الرع�ي لدين�ا وبعد ذل�ك نحن 
نكاف�ح اآلن إلنق�اذ مزرعتنا 

ع�ىل األق�ل والت�ي زرعنا 
والفول،  البطي�خ  فيها 

نح�ن غ�ري قادرين ع�ىل حمايته�ا وندعو 
ال�دويل  واملجتم�ع  الصومالي�ة  الحكوم�ة 

ملساعدتنا“.
وقال�ت منظم�ة األغذية والزراع�ة التابعة 
لألمم املتحدة )فاو( يوم األربعاء إن الجراد 
دم�ر بالفع�ل 175 أل�ف فدان م�ن املزارع 
يف الصوم�ال وإثيوبي�ا املج�اورة مما يهدد 
اإلم�دادات الغذائية يف البلدين يف ظل أس�وأ 

غزو للجراد منذ 70 عاما.
وق�ال جريو قورهريي وه�و مزارع آخر يف 
املنطقة إن وقت مساعدته فات ألن الجراد 
أت�ى عىل جمي�ع محاصيله، الج�راد التهم 
املنطق�ة كله�ا ووص�ل اآلن إىل مزرعتن�ا 
لي�أكل نباتن�ا كما ترى“. وأض�اف ”هذه 
ه�ي النهاي�ة، لي�س لدينا م�ا نطعم به 
أطفالنا ولس�نا قادرين عىل الرشاء من 

السوق“.

املراقب العراقي/ متابعة...
تع�رض طف�ل س�عودي وه�و يلع�ب يف منزل�ه 
لحادث مأس�اوي بفعل ش�احن محم�ول حينما 
س�قط عىل وجه�ه ع�ىل األرض مصطدًما برأس 
الش�احن، لتخ�رتق أس�نان الش�احن جمجمته 
من األم�ام منطق�ة »القورة«.وأف�ادت صحيفة 
»املرص�د« الس�عودية أن والدي الطف�ل الذي لم 
يذك�ر عم�ره بالتحدي�د، ه�روال بطفلهم�ا عىل 

إح�دى املستش�فيات املوجودة باململك�ة العربية 
الس�عودية، إلنق�اذ الطفل يف اللحظ�ات األخرية، 
حي�ث وص�ل الطفل وحالت�ه الصحي�ة خطرية، 
بس�بب وجود الشاحن بمنطقة شديدة الخطورة 
يف الوجه.وتمك�ن األطب�اء م�ن إخراج الش�احن 
م�ن رأس الطفل وإص�الح تلف أغش�ية الدماغ، 
باإلضاف�ة إىل إصالح كرس الجمجم�ة، وذلك بعد 

إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت ساعتني.

علي بابا الهندي 
يضيف 17 مليار دوالر 

لثروته في 2019

 اربع دول عربية 
يمكنها مشاهدة 

كسوف »حلقة النار«
 املراقب العراقي/ متابعة...

 أضاف رج�ل األعم�ال الهندي، 
موكي�ش أمبان�ي، أغنى رجل يف 
آس�يا، 17 مليار دوالر إىل ثروته 
يف ع�ام 2019 حت�ى 23 كانون 

أول/ ديسمرب الجاري.
وذكر مؤرش املليارديرات لوكالة 
به�ذه  أن�ه  لألنب�اء  بلوم�ربغ 
اإلضاف�ة، بلغ�ت ث�روة أمباني 

نحو 61 مليار دوالر.
ويف املقاب�ل، نمت ثروة جاك ما، 
مؤس�س مجموعة “ع�ي بابا” 
بقيم�ة 11,3 مليار دوالر، بينما 
خ�رس جي�ف بي�زوس، الرئيس 
التنفيذي لرشك�ة أمازون 13,2 

مليار دوالر من ثروته.
موكيش  ُولد يف 19 إبريل 1957( 
هو أحد أقطاب األعمال الهنود، 
اإلدارة  مجل�س  رئي�س  وه�و 
للتكت�ل  التنفي�ذي  والرئي�س 
الهن�دي ال�ذي ُيك�ّون ريليانس 
 Reliance( إنداسرتيز املحدودة

 Industries Limited(
RIL((، الرشكة الرئيسية 

مجموع�ة  لتكت�ل 
الهندي�ة  ريليان�س 
والطاق�ة  للم�واد 
 Indian energy(
 and materials

 c o n g l o m e r a t e
 .)Reliance Group

الرشك�ة  احتل�ت  وق�د 
املركز #التاس�ع والتس�عني 

 500 فورتش�ن  تصني�ف  يف 
العامل�ي وهي أكرب رشكة هندية 
الس�وقية  قيمته�ا  حي�ث  م�ن 
وثان�ي أك�رب رشك�ة هندية من 
حي�ث األرب�اح. وظل�ت حص�ة 
أمباني من األسهم الفردية هي 
األك�رب، إذ بلغ�ت 44.7% م�ن 
إجم�ايل األس�هم يف ريليانس 

إنداسرتيز املحدودة.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف ظاه�رة تع�رف ب�� “حلق�ة الن�ار” أو 
“الض�وء”، تش�هد دول عربي�ة مع رشوق 
الش�مس، الخمي�س، كس�وفا مدت�ه ثالث 
دقائق وأربعون ثانية، وهو يعد الكس�وف 
الثال�ث واألخ�ري يف 2019.ويتزام�ن ه�ذا 
الكسوف مع موس�م عيد امليالد، ولكنه لن 
يكون مرئيا أمام س�كان أمريكا الشمالية، 
اإللكرتون�ي  املوق�ع  وف�ق تقري�ر ن�رشه 
لفوربس.ويبدأ الكسوف الشميس بتوقيت 
العامل�ي( بتاري�خ 26  )03:43 بالتوقي�ت 
من ديس�مرب، وس�يكون بتوقيت )22:43 
بتوقيت املحيط الهادئ(.وسيحجب القمر 
وس�ط ق�رص الش�مس، وس�يرتك هالته 
الدائري�ة ظاه�رة ليش�كل م�ا يع�رف ب� 
“حلقة النار” وذلك ألنه يف مس�ار أبعد من 

املعتاد، ولن يحجبها بشكل كامل.
وس�وف يتمكن س�كان الس�عودية وقطر 
واإلم�ارات وُعم�ان م�ن رؤي�ة الكس�وف 
بوض�وح، إضاف�ة إىل مناط�ق يف جن�وب 
الهند ورسيالنكا وإندونيس�يا وسنغافورة 
وماليزي�ا وبع�ض املناط�ق الرشقي�ة من 
دون  بالنظ�ر  ينص�ح  غ�وام.وال  جزي�رة 
حماي�ة إىل الش�مس خالل ه�ذه الظاهرة، 
فرغم جمال املشهد، إال أن األشعة الصادرة 
عن الش�مس تظل خطرية للع�ني املجردة، 

وستكون بحاجة إىل نظارات خاصة.
وأفض�ل م�كان لرؤي�ة “حلقة الن�ار” من 
منطق�ة الهفوف يف ش�مال رشق الرياض 

بالسعودية.
وستشهد الكرة األرضية كسوفا آخر يف 21 
يونيو ع�ام 2020، حيث س�يحجب القمر 
99 يف املئة من أشعة الشمس لفرتة قصرية 

عن مناطق يف أفريقيا وآسيا.

املراقب العراقي/ متابعة...
وأضاف الناط�ق أن املمثل�ني املحرتفني يقومون 
ع�ادة ب�أداء دور باب�ا نوي�ل يف رشكت�ه، إال أن 

هناك مهنا أخرى مث�ل منظمي الفعاليات 
امل�رور  رشط�ة  ورج�ال  الرتفيهي�ة 

 %68 ول�دى  واملدرس�ني.  والباع�ة 
منهم تأهيل عال.

كما ق�ال إن رشكت�ه فيها بابا 
نوي�ل البالغ م�ن العمر 85 

م�ا  عا

ولحيته حقيقية وليست قطنية.

فيم�ا يتعل�ق بحفي�دات باب�ا نوي�ل يمثله�ن يف 
غالبية األحيان الطالبات يف كليات ومعاهد الفن 

املرسحي والسينمائي ممن دون 22 عاما.
يذك�ر أن كلفة طلب زي�ارة بابا نويل للبيت 
ملدة نصف الس�اعة بلغ�ت العام الجاري يف 
موسكو، شأنها شأن بطرسبورغ وقازان 
ويكاترينب�ورغ، 5 آالف روب�ل ) نح�و 78 
دوالرا(. أما استدعاء بابا نويل يف مدينتي 
ري�ازان  وفولوغ�دا الروس�يتني فيق�ل 

ضعفا عما هو عليه يف موسكو. 
ركاب�ه  موس�كو  م�رتو  إدارة  فاج�أت 
بهدي�ة ممتازة بمناس�بة ق�دوم عيد رأس 
الس�نة وامليالد فقد افتتحت يوم 20 ديسمرب 
ب�ني محطت�ي م�رتو األنف�اق س�بورتيفنايا 
ولوجنيكي ملعبا مجانيا للتزحلق عىل الجليد.

حيث يمك�ن أن يتفرغ ركاب مرتو األنفاق من 
همومهم ويستمتعوا قليال بالتزحلق عىل الجليد 

وإن لفرتة قصرية من الزمن.
وقال�ت نائ�ب مدير م�رتو انفاق 
الخدم�ات  لش�ؤون  موس�كو 
تيمنيكوف�ا،  يولي�ا  االجتماعي�ة، 
املحطت�ني  ب�ني  ال�ركاب  تدف�ق  إن 
املذكورت�ني يبلغ كل يوم  نحو 115 ألف 

شخص.
واس�تضاف ملع�ب التزحل�ق ع�ىل الجلي�د 
يوم افتتاح�ه بابا نويل )ديد م�وروز( وحفيدته 
سنيغوروتش�كا وكذلك فرقا م�ن الفنانني الذين 
قدموا مشاهد رائعة من عرض »كسارة البندق« 
الجلي�دي املس�توحى م�ن باليه تشايكوفس�كي 

الشهري.
يذك�ر أن ملعب التزحلق ع�ىل الجليد التابع ملرتو 
موسكو سيستمر يف العمل لغاية 15 يناير املقبل.

متــوسط عمــر بابا نــويـل فـي روسـيــا يبلـــغ 34 عــامــا

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.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47

5:23

11:83

يتزحلق على الجليد في مترو أنفاق موسكو 

اتصل��ت رشك��ة HeadHunter الروس��ية لإلحص��اءات برشكة »خدم��ة ديد موروز )باب��ا نويل( الموحدة« الس��تيضاح عمره المتوس��ط.
وق��ال ناطق باس��م الرشكة إن متوس��ط عمر بابا نويل بلغ العام الج��اري 34 عاما، ما يزيد بعام واحد عما هو علي��ه عام 2018. أما حفيدته 

عاما.  22 وبلغ   2018 بعام  مقارنة  واحد  بعام  أقل  صار  المتوسط  فعمرها  الثلج(  »سنيغوروتشكا« )فتاة 

 املراقب العراقي/ متابعة...
اكتشف عمال البناء يف رسداب مبنى قديم 
بمدينة كراكوف البولندية، 10 آالف قطعة 
نقدي�ة تقدر قيمته�ا ب� 400 أل�ف جنيه 

إسرتليني.

وتفي�د صحيف�ة Daily Mail، بأن عمال 
البن�اء كانوا يعملون ع�ىل ترميم وصيانة 
املبن�ى ال�ذي كان قبل 200 س�نة يعود إىل 
الرهب�ان، وق�د عث�روا يف رسداب املبن�ى 
ع�ىل أكياس مهرتئ�ة من الكت�ان تحتوي 
عىل قطع معدنية نحاس�ية سكت يف عهد 
أوغوستو  البولندي ستانيس�الف  امللك 
بونياتوفس�كي، ال�ذي حكم 
يف الس�نوات األخرية من 

القرن الثامن عرش.
لتقدي�رات  ووفق�ا 
كل  الخ������رباء 
قطع�ة م�ن ه�ذه 
النحاس�ية  القطع 
 40 تس������اوي 
إس�رتلينيا.  جنيها 
العمال  س�لم  وق�د 
إىل  الكنز  ه������ذا 
متح�ف  ممثل�����ي 
كراكوف،  يف  اآلث����ار 
الذي�ن يحاول�ون معرف�ة 
س�بب وج�ود األكياس يف 

الرسداب.
ويذكر أنه أعلن يف نوفمرب 
امل�ايض ع�ن العث�ور عىل 
كن�ز يف إيرلندا الش�مالية 
قيمت�ه 100 أل�ف جني�ه 
البحث  خالل  إس�رتليني، 

عن خاتم زواج.

يمكن أن يتفرغ 
ركاب مترو األنفاق 

من همومهم 
ويستمتعوا قليال 

بالتزحلق  

هناك بابا نويل يبلغ 
من العمر 85 عاما 
ولحيته حقيقية 
وليست قطنية 

 كلفة طلب زيارة بابا 
نويل للبيت لمدة نصف 

الساعة بلغت العام 
الجاري 5 آالف روبل


