
صراع تسمية رئيس الوزراء »البديل« يحتدم وصالح يهرب الى السليمانية 
»خميس« التقلبات يفجر أزمة جديدة..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
أصبحت االزمات مرتبطة بيوم الخميس، الذي 
يخب�ئ بني طيات�ه يف كل أس�بوع ازمة جديدة 
تثري الشارع، وتساهم برفع مناسيب الخالف 
وتعقد املش�هد الس�يايس، وانصب�ت ازمة هذا 
األس�بوع ع�ى اختي�ار رئي�س ال�وزراء الذي 
شهدت حلبة تس�ميته رصاعاً محتدماً أسقط 
العديد من األسماء التي تمت ترشيحها كبديل 
لعب�د املهدي، بينم�ا أعلن رئي�س الجمهورية 
بره�م صالح وضع اس�تقالته ام�ام الربملان، 
وق�دم اعتذاره لتس�مية مرش�ح الكتلة األكرب 

املتمثلة بكتلة البناء.
وقدم�ت كتلة البن�اء مرش�حها الثاني بعد ان 
رف�ض »قيص الس�هيل«، وهو ما زاد املش�هد 
تعقيداً بس�بب تمس�ك الكتلة األكرب برتش�يح 
أس�ماء مشاركة يف العملية السياسية والزالت 
تدي�ر مناص�ب حساس�ة وه�ذا م�ا ترفض�ه 

التظاهرات والشارع العراقي.
اال ان مراقبون للشأن السيايس حملوا »برهم 
صالح« مس�ؤولية تأخري املصادقة عى رئيس 
ال�وزراء »البدي�ل« كون�ه تج�اوز صالحيات�ه 
الدس�تورية الت�ي تنح�ر يف املصادق�ة عى 
االس�م الذي تقدم�ه الكتلة األك�رب، بعيداً عن 
التدخ�ل يف الية االختي�ار، او القبول والرفض، 
مؤكدين وجود ضغ�وط خارجية تمارس عى 
صال�ح الس�تبعاد بع�ض األس�ماء والتهيئ�ة 

ألسماء جديدة.
وبه�ذا الجان�ب ي�رى املحل�ل الس�يايس مؤيد 

العيل انه »اليوم نش�هد فوىض بعد ان قدم عبد 
املهدي اس�تقالته من دون وجود البديل، لعدم 
التوافق بني الكتل السياسية وتسويف من قبل 

رئيس الجمهورية.
وق�ال الع�يل يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراقي« ان » برهم صالح س�يايس مخرضم 
ومش�رتك يف العمل الس�يايس منذ عقود، ومن 
غري املعقول ان يس�تفهم الربمل�ان عى الكتلة 
األكرب، وهذا يدلل عى وجود مماطلة وتسويف 
لكس�ب الوقت«.وأضاف ان »هنالك مرشوعني 
يتصارع�ان أولهم�ا امل�رشوع األمريكي الذي 
يري�د الفوىض، واس�قاط العملية السياس�ية 
والدولة، واملرشوع االخر ه�و اإلصالحي الذي 
تس�انده املرجعية ومحاربة الفس�اد والقضاء 
ع�ى املحاصص�ة«، مبيناً وج�ود« رصاع كبري 
ب�ني املرشوعني«.ولف�ت اىل ان »ذهاب صالح 
اىل الس�ليمانية هو تخيل عن املس�ؤولية، بعد 
تحدث�ه عن الضغوط التي تم�ارس عليه دون 
تس�ميتها«، ودع�ا العيل »رئي�س الجمهورية 
اىل تس�مية األطراف الداخلية والخارجية التي 
تمارس عليه الضغط لك�ي يتم التعرف عليها 
امام الراي العام«.وأشار اىل انه »من املفرتض 
عى مجل�س الن�واب وبمجرد ان تل�كأ رئيس 
الجمهوري�ة يف اختي�ار املصادق�ة عى رئيس 
الوزراء ان يتم اقالته، قبل ان يستقيل ليصبح 

بطالً قومياً«.
عى الصعيد ذاته يرى املحلل الس�يايس صباح 
العكي�يل ان الكتل�ة األكث�ر ع�دد هي م�ن لها 

االحقي�ة برتش�يح رئي�س ال�وزراء، وتقديمه 
اىل رئي�س الجمهورية خالل املدة الدس�تورية 
املعروف�ة وليس م�ن حق رئي�س الجمهورية 

املماطلة والتسويف«.
وق�ال العكي�يل يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »تج�اوز املدة الدس�تورية تمت 
م�ن قبل رئيس الجمهوري�ة وليس من الكتلة 
األكرب، كون�ه لم يصادق عى مرش�حهم الذي 
ق�دم منذ الخمي�س، وبهذا هو دخ�ل يف خانة 

التجاوز عى الدستور«.
وأضاف ان »االمالءات االمريكية كانت واضحة 
من خالل ع�دم املصادقة عى رئيس الوزراء«، 
مبيناً ان »صالح قدم املصلحة الشخصية عى 

واجبه الدستوري«.
يتحم�ل  الجمهوري�ة  »رئي�س  ان  اىل  ولف�ت 
املس�ؤولية األوىل يف كل م�ا يج�ري من أزمات، 

وعى الربملان التحرك لحسم املوقف«.
اىل ان »التفاهم�ات والجل�وس ع�ى  وأش�ار 
طاول�ة الحوار م�ع رئي�س الجمهورية يمكن 
ان يحل عقدة املش�هد ويص�ل اىل حلول تريض 

الجميع«.
 يش�ار اىل ان رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
كان ق�د ق�دم اس�تقالته اىل الربمل�ان، وقبلها 

مجلس النواب يف ذات اليوم.
يذك�ر ان املتظاهري�ن رفضوا تس�مية رئيس 
وزراء بدي�ل للعبد املهدي م�ن يولد رحم الكتل 
السياس�ية، بينما ينص الدستور عى رضورة 

تسميته من قبل الكتل األكرب.

غريزمانيقر بتحمله خسارة لقب دوري االبطال

طائرة كهربائية
 خالية من االنبعاثات
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الزراعة توافق 
على تصدير

 محصولي
 الرمان والباذنجان 
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اتهم�ت النائب�ة عالي����ة نصي�ف، اليوم 
الخمي�س، رئي�س الجمه���وري�ة برهم 
صال�ح بأن�ه يح�اول ج��ر الع���راق إىل 
حك���وم�ة  او  الدولي������ة  الوصاي�ة 

الط���وارئ.
وقال�ت نصي�ف يف تغري�دة ع�ى »تويرت« 
“ع�ى  إن  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعته�ا 
الكتل السياس�ية دعم مرش�ح مقبول من 

قب�ل الجمي�ع لقط�ع الطريق ع�ى رئيس 
س�حب  م�����ن  ومنع�ه  الجمهوري�ة 
العراق اىل الوصاي�ة الدولي���ة او حكومة 

الطوارئ”.
يشار اىل ان رئيس الجمهورية برهم صالح 
عرض اس�تقالته عى الربملان بعد فشله يف 
املصادق�ة عى رئي�س ال�وزراء البديل عن 

»عادل عبد املهدي«.

رجح الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني، 
الي�وم الخميس، بق�اء عادل عب�د املهدي 
يف إدارة الحكوم�ة، الفت�ًا اىل صع����وبة 
اختي�ار مرش�حا لرئاس�ة الح�ك��وم�ة 

املقبلة. 
وق�ال  النائب ع�ن الحزب ماجد ش�نكايل 
يف تري�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، 
ان » الواق�ع يقول انه م�ن الصعب اختيار 

مرش�ح لرئاس�ة الحكوم�ة ت�رىض عليه 
جميع االطراف«.

وأض�اف، أن »ابق�اء ع�ادل عب�د امله�دي 
م�ع تغي�ري كام�ل لحكومت�ه ق�د يك�ون 
حالً خاص�ة وان ال�كل متفق ع�ى اجراء 
انتخابات مبكرة، حينها صناديق االقرتاع 
هي من ستحدد من سيشكل الحكومة اال 

اذا كان ظاهر االمر ليس كباطنه«.

نائبة تتهم صالح بالمحاولة لجر العراق 
للوصاية الدولية

الديمقراطي الكردستاني يرجح استمرار 
عبد المهدي في إدارة الحكومة

المراقب العراقي/ احمد محمد ...
ش�هدت العاصمة بغداد مس�اء أمس األربعاء سلس�لة من 
االعت�داءات اإلرهابية التي اس�تهدفت تجمعات املواطنني، 
مخلف�ة عددا من املصابني، حي�ث تتزامن تلك الهجمات يف 
الوقت الذي يعيش فيه العراق رصاعا سياس�يا قويا يف ظل 
حكومة تريف األعمال والسعي لتشكيل حكومة جديدة 

تأخذ عى عاتقها االستعداد إلجراءات انتخابات مبكرة. 
وحذر خرباء يف الشأن األمني من انعكاس املشهد السيايس 
عى الواقع األمني من خالل اس�تهداف تجمعات املواطنني 
فضال ع�ن ظهور خالي�ا نائمة تابع�ة اىل جماعات داعش 
االجرامية مستغلة املشاكل السياسية التي يمر بها العراق، 
مش�ددين ع�ى أهمي�ة ان تأخذ الق�وات األمني�ة الحيطة 

والحذر خشية الوقوع يف منزلق أمني خطري. 
وبهذا الجانب أشار الخبري األمني صفاء األعسم ، اىل أنه »يف 
ظل انش�غال القوات األمنية بواجب�ات حماية املتظاهرين 
خ�الل الف�رتة األخرية فان هن�اك حالة من االس�تفحال يف 
صفوف العصابات اإلجرامية املنظمة وغري املنظمة نتيجة 

لحمل السالح من قبل عدة جهات حتى املواطن العادي«.
وقال األعسم، يف تريح ل� »املراقب العراقي« إن »الفجوة 
الكب�رية املوجودة بني املواطن�ني والق�وات األمنية أدت اىل 

ظهور جه�ات عدة تق�وم بحمل الس�الح وتنف�ذ أعمالها 
اإلجرامية«، مشريا اىل »وجود مناطق حيوية من العاصمة 
بغ�داد خالية من اإلج�راءات األمنية، يف ظ�ل وجود جهات 
خارجي�ة ترك�ب موج�ة التظاه�رات لتحقي�ق أهدافه�ا 

ومآربها الخاصة«.
وأوض�ح أن »هذه الفرتة ش�هدت أيضا نزاعات عش�ائرية 

كثرية خالل نتيجة لهذا الفراغ األمني الخطري«.
وح�ذر من ان »البق�اء عى ه�ذه الحال واس�تمرار الفراغ 
األمني يف البالد بسبب تأخر تشكيل الحكومة سيؤدي بدوره 
اىل خلل أمني كبري«.وأعرب عن خش�يته من أن »العاصمة 
بغ�داد وعى الرغ�م من ع�دم اخرتاقها من قب�ل عصابات 
داعش، اال ان هناك خاليا نائمة لهذه الجماعات تستغل أي 
ف�راغ أمني وكما حصل يف س�امراء وصالح الدين واملوصل 
إذا عملت تل�ك الجماعات اإلرهابية عى الظهور مس�تغلة 
الف�راغ األمن�ي النات�ج ع�ن األزم�ة السياس�ية الراهنة«.

وكان خ�رباء ومختصون يف الش�أن األمني ق�د حذروا عرب 
»املراق�ب العراق�ي« من ف�راغ أمني نتيج�ة للتظاهرات يف 
بغداد واملحافظات، وشددوا عى اخذ الحيطة والحذر لكبح 

جميع مخططات الجماعات اإلرهابية واملخربة.
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أكد النائب عن كتلة صادقون 
اليوم  الربملانية، سعد شاكر، 
في�ه  الع�راق  ان  الخمي�س، 
الكث�ري م�ن الكف�اءات غ�ري 
إدارة  ع�ى  ق�ادرة  متحزب�ة 

املرحلة.
وق�ال ش�اكر يف تص��ري�ح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
ق�ادر  البن�اء  »تحال�ف  إن 
ع�ى ط�رح أس�ماء مقبولة 
ال�وزراء، وخياراته  لرئاس�ة 
ليس�ت ضيق�ة، وال تقت�ر 
ع�ى اس�م مع�ني«، مبينا ان 
بالكف�اءات  م�يلء  »الع�راق 
والسياس�يني غ�ري املتحزبني 
القادرين عى إدارة املرحلة«.

وأض�اف ان »البناء س�يقدم 

ش�خصي����ة غ�ري جدلي�ة 
ق�ادرة، ع�ى االنتق�ال م�ن 
حكومة األح�زاب اىل حكومة 

مستقلة«.
»رئي�س  ان  اىل  ولف�����ت 
الجمهوري�ة مل�زم بتطبي�ق 
األطر الدستورية والقانونية، 
باعتب�ار ان رد الربملان وصله 
بش�أن ان البن�اء ه�و الكتلة 

األكرب«.
رد  »هن�اك  ان  اىل  وأش�ار 
فع�ل برملان�ي س�يكون ضد 
رئي�س الجمهوري�ة التهامه 
باملماطلة يف موشوع تكليف 
االنتقالية،  للحكوم�ة  رئيس 
ومن املمكن ان تسحب الثقة 

منه«.

خبراء يحذرون من انعكاس الوضع السياسي على المشهد األمني في بغداد
نائب: العراق فيه كفاءات غير 
متحزبة قادرة على إدارة المرحلة

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تعد محافظة الب�رة من أكثر املحافظات معاناة بس�بب 
نقص الخدمات الرضورية لحياة االنسان اليومية , خاصة 
انها من اكثر مناطق العراق ارتفاعا للحراة يف فصل الصيف 
, كما ان الحفر العشوائي واإلنتاج الكبري للنفط اسهم أيضا 
يف تلويث مناخ البرة ,فضال عن ارتفاع اإلصابة باالمراض 
الرسطاني�ة نتيج�ة قصفه�ا من قب�ل االحت�الل األمريكي 

بصواريخ منضبة باليورانيوم .
س�كان البرة يعانون من أوضاع مالية صعبة وارتفاع يف 
معدالت البطالة , وتفتقد اىل املستش�فيات الجيدة واملدارس 
, فضال عن تلكؤ واضح يف انجاز املشاريع الخدمية وخاصة 
ش�بكات الرف الصحي , مم�ا أدى اىل غرق البرة مرات 
ع�دة بس�بب االمط�ار وغياب ش�بكات ال�رف الصحي , 
ل�ذا فاملحافظ�ة بحاجة اىل أم�وال ضخمة من اج�ل انجاز 
املش�اريع املتلكئة.املحافظون الذي تولوا رئاسة الحكومات 
املحلي�ة يف البرة لم ينصف�وا املحافظة , ب�ل كانوا عبارة 
عن مجموعة من اللصوص استولوا عى موازنات املحافظة 
ول�م ينجزوا مش�اريع تذكر , واليوم ن�رى ان نواب البرة 
يتصارعون عند انجاز اية موازنة سنوية من اجل الحصول 
عى أموال النجاز مش�اريع البرة , والغريب ان محافظها 
اس�عد العيداني يعيد اكث�ر من 80% م�ن موازنة املحافظة 

لعام 2019 ولم يرف سوى 20% كرواتب ملجلسها املنحل 
, مما اثار استغراب املختصني يف الجانب االقتصادي.

العيداني لم ينصف البرة وس�كانها ولم يكمل املش�اريع 
املتوقف�ة رغ�م األموال املخصص�ة للمحافظ�ة , مما فاقم 
من معاناة س�كان البرة خاص�ة ان تخصيصات البرة 
للعام الحايل يبلغ أربعة تريليون ونصف دينار .األموال التي 
ت�م اعادتها من املمكن ان تس�هم يف انجاز مرشوع مجاري 
الب�رة بدال من غرقه�ا او بناء عرشات امل�دارس بدال من 
الطيني�ة وجلوس الطلبة ع�ى األرض فما يحدث يف البرة 

دليل عى عدم وجود شخص مناسب يف املكان املناسب.
يقول الخبري االقتصادي الدكتور عبد الرحمن املشهداني يف 
اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: إعادة أم�وال موازنة العام 
الح�ايل من قبل محافظ البرة امر ي�دل عى عدم معرفته 
بباط�ن األم�ور , فه�و بعمله هذا س�يزيد م�ن معاناة اهل 
الب�رة الت�ي تفتقد اىل مش�اريع املياه وال�رف الصحي 
واملستش�فيات واملدارس , رغم انها تطف�وا عى بحرية من 
النفط وهي التي تم�د العراق ب� 90% من واردات موازنته , 
اال ان معاناة س�كانها كبرية جدا , واألموال التي تم اعادتها 
م�ن املمك�ن ان تس�هم يف اعمار الب�رة او اكم�ال بعض 

املشاريع املتوقفة .
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البصرة تواصل معاناتها من اإلهمال واتهامات للحكومة المحلية بالتقصير

وضعت قوات الحش�د الشعبي، 
أمنية  الخمي�س، خط�ة  الي�وم 
لس�د الثغرات يف رشق محافظة 

األنبار.
وقال إعالم الحش�د الش�عبي يف 
العراقي«،  »املراقب  تابعته  بيان 
إن “الل�واء الس�ابع واللواء 313 
بالحش�د الش�عبي وضعا خطة 
أمني�ة محكم�ة لس�د الثغ�رات 
رشق األنب�ار ابت�داًء من اطراف 
س�امراء ووص�����وال ملنطقة 

الثرثار”.
عصاب�ات  فل����ول  أن  يذك�ر 
إع�����ادة  تح�اول  “داع�ش” 
املناط�ق  بع�ض  يف  نش�اطاته 
الت�ي كان يسيطر عليها سابقاً 
مس�تغال االزم�ة السياس�ية يف 

العاصمة بغداد.

الحشد يضع خطة لسد 
الثغرات في االنبار

املراقب العراقي/ متابعة...
تتفن�ن املنظم�ات الدولية »الال انس�انية” 
يف إحص�اء أرقام املواطن�ني اليمنيني الذين 
يعانون من املجاعة، سوء التغذية، األوبئة، 
واالفتق�ار إىل املياه الصالحة للرشب، لكنها 
عندما تقرر مساعدة هؤالء املواطنني، فكل 

ما تفعله هو إمداده�م بكميات كبرية من 
الغذاء الفاسد ليتسمموا ويموتوا.

هذه ليس�ت املرة األوىل التي ينكش�ف فيها 
يشء كهذا، لكن األمر لم يتوقف حتى اآلن، 
وكنموذج جدي�د يثبت ذلك، نس�تعرض يف 
هذا التقرير جزءا بسيطا من »املساعدات« 

الت�ي قدمته�ا »اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب 
األحم�ر« لليمني�ني خ�الل األش�هر القليلة 
املاضية، والتي تكش�ف وثائق رسمية أنها 
»فاس�دة« و »تحتوي عى حرشات«، حيث 
تتضمن الوثائق مح�ارض وتقارير معاينة 
تظه�ر أن هذه الش�حنات ت�م فصحها من 
قب�ل ف�رق »الهيئ�ة اليمني�ة للمواصفات 
وكان�ت  »عف�ار«،  مرك�ز  يف  واملقايي�س« 
النتيج�ة أنه�ا غ�ري صالح�ة لالس�تخدام 

اآلدمي.
قراب�ة 30 أل�ف كيس م�ن املواد الفاس�دة 

خالل أشهر قليلة...
تظه�ر مجموع�ة م�ن الوثائ�ق مح�ارض 
معاين�ة لش�حنة )10 قاط�رات( تتضم�ن 
)14.200( كي�س من األرز والعدس قدمها 
»الصليب األحمر« هذا الشهر وتم فحصها 
ع�رب »هيئ�ة املقايي�س يف مرك�ز »عف�ار« 

بمحافظة البيضاء.

تفاصيل اوسع صفحة 4

منظمات دولية »تنحر« الشعب اليمني على طريقتها الخاصة 
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المراقبالعراقي/بغداد...
وافقت وزيرة الرتبية سها خليل العيل بك، 
الخميس، عىل تمديد  فرته التسجيل لطلبة 
املدارس املس�ائية لغاي�ة 31 كانون االول 

  .  2019  
وذكر بيان للوزارة تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، أن »ه�ذا  االج�راء يأت�ي 
لغرض إتاح�ة الفرصة لجميع الطلبة 

الذي�ن لم يلتحقوا  بمقاعد الدراس�ة املس�ائية ) لم 
يس�جلوا ( ملنع ترسبهم من مقاعد  الدراس�ة للعام 
ال�درايس 2019-2020 نظرا للظروف االس�تثنائية 

 التي يمر بها بلدنا«. 
وأض�اف البي�ان أن »ال�وزارة / املديري�ة العام�ة 
للتعلي�م العام واالهيل  واالجنب�ي / مديرية التعليم 
الثانوي اوعزت اىل املديريات العامة  للرتبية يف بغداد 
واملحافظات كافة التخاذ ما يلزم بهذا الخصوص«. 

 

المراقبالعراقي/بغداد...
أعلنت وزارة الداخلية، ان مديرية تحقيق االدلة 

الجنائية توقف  ترويج املعامالت ليومني . 
وقالت الوزارة يف بيانتلق�ت »املراقب العراقي« 

نسخة منه ان   «مديرية تحقيق االدلة الجنائية 
ق�ررت التوقف عن ترويج معامالت  ش�هادات 
ع�دم املحكومي�ة وطل�ب االولي�ات ومعامالت 
االجازات  الخاصة بحمل وحيازة الس�الح واي 
معام�الت أخ�رى تتطل�ب دفع  رس�وم يومي 

االثن�ني والثالث�اء ال��30 وال��31 من الش�هر 
الحايل«. 

إج�راء  لغ�رض  ج�اء  »ذل�ك  ان  واضاف�ت 
الج�رد الس�نوي لصن�دوق  االيداع�ات ومبالغ 

االستيفاء«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
الخميس،  النزاه�ة،  أكدت هي�أة 
ص�دور أم�ر قب�ٍض وتح�رٍّ بحقِّ 
مدير  امل�رف العراق�ي للتجارة 
إىل  اس�تناداً  ال���  TBIالس�ابق، 
ة   341 م�ن قان�ون  أح�كام امل�ادَّ
العقوب�ات، مش�رًة إىل أنَّ األم�ر 
ص�در ع�ىل خلفيَّ�ة  ع�دم مثول 

املُتَّهم أمام القضاء . 
يف  التحقيق�ات  دائ�رة  واش�ارت 
الهي�أة، يف بيان تابعت�ه »املراقب 
 العراق�ي« إىل »إص�دار محكم�ة 
�ة بقضايا النزاهة  الجنح املُختصَّ
يف  بغ�داد أم�ر قبٍض وتح�رٍّ بحقِّ 

إىل مقتضي�ات  املُتَّه�م، اس�تناداً 
القضيَّ�ة  يف  ة  الحكميَّ�ة  امل�ادَّ
�ة بمنح املُتَّهم تس�هيالت  الخاصَّ

مرفية بقيمة   )40,000,000( 
ملي�ون دوالٍر إىل أح�د املص�ارف 
األهلي�ة بضمانات  ضعيفة؛ األمر 

 ، ال�ذي ألح�ق رضراً بامل�ال العامِّ
املحكم�ة  تأجي�ل  ق�رَّرت  فيم�ا 

املحاكمة إىل موعد آخر«. 
ُيشار إىل أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت 
يف الثامن عرش من الشهر  الجاري 
إص�دار محكم�ة جناي�ات  ع�ن 
�ة بالنظر بقضايا  النجف املُختصَّ
 النزاه�ة أم�ر قبٍض بح�قِّ املُتَّهم 
�ة  ع�ىل خلفيَّ�ة القضيَّ�ة الخاصَّ
بقيام  فرع امل�رف يف محافظة 
أربي�ل بمنح تس�هيالت مرفيَّة 
بقيم�ة   )60( مليون دوالٍر إلحدى 
الرشكات إلنش�اء معمل إسمنت 

بدون  ضمانات كافية. 

التربية توافق على تمديد فترة التسجيل 
في المدارس المسائية

ــ  TBI السابق صدور أمر قبض ثان بحق مدير مصرف ال

األدلة الجنائية توقف ترويج المعامالت لمدة يومين

نائب عن نينوى: اللجان المختصة لم تعوض المتضررين
 منذ أكثر  من عامين

الكشف عن مقترحات الستثناء شرط العمر 
من قانون التقاعد  الموحد

المراقبالعراقي/األنبار...
اعلن�ت قيادة عملي�ات االنب�ار، الخمي�س، القبض عىل 

ارهابيني اثنني  والعثور عىل كدس للعتاد يف االنبار . 
وقالت القي�ادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، ان   «أبط�ال الفرقة العارشة قي�ادة عمليات االنبار 
تمكنوا م�ن إلقاء القبض  عىل اثنني م�ن املطلوبني وفق 
املادة اربعة ارهاب يف سيطرة  الحالبسة وسيطرة الرشاع 

وتسليمهما اىل مديرية مكافحة ارهاب  االنبار«. 
واضاف�ت، ان »العملية جاءت بناء ع�ىل ورود معلومات 

اس�تخباراتية  تفيد بوجود مواد متفجرة قرب احد الدور 
املهج�ورة يف منطق�ة  الجراييش خرجت ق�وة من الفوج 
االول ل�واء املش�اة 39 الفرق�ة  العارشة اىل امل�كان اعاله 
لتدقيق املعلومات حيث تم العثور عىل  كدس عتاد ومواد 
متفجرة تالفة يف منطقة البوعيل الجاسم )البزل  املالح( 
تتألف من )5(عبوات ناس�فة صنع مح�يل، )3( جلكان 
س�عة   20 ل�رتا C4  ،   ) 5قمربة هاون 60 مل�م، )9( قمربة 
ه�اون 81 ملم،   )6( قمربة هاون 120 ملم، )5( صاروخ 

جهنم، )22( حشوة هاون  عيار 60 ملم«. 

عمليات األنبار تلقي القبض عىل إرهابيين اثنين 
وتعرث عىل كدس  للعتاد  

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r
الخميس 26 كانون االول 2019 
العدد 2225 السنة العاشرة

الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/بغداد...
أك�دت اللجنة املالية النيابية، اليوم الخميس، أن العجز يف املوازنة 

 العامة أخر وصولها للربملان . 
وق�ال رئيس اللجن�ة هيثم الجب�وري يف تريح إلذاع�ة »العراقية« 
 تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »املوازنة العامة للع�ام املقبل ما زالت 
 لدى الحكومة ولم ترس�لها اىل الربملان بسبب العجز املايل«، مشراً  اىل 

أن » العجز املايل يف املوازنة بلغ 25 ترليون دينار«. 
وأض�اف أن »الحكوم�ة ال يمكن أن ترس�ل املوازنة م�ن دون تغطية 
 هذا العجز«، مبيناً أن »الربملان والشعب يمارسان الضغط عىل 
 الحكومة إليجاد حل يف تغطية العجز املايل وارسال املوازنة 

بأرسع  وقت اىل قبة الربملان«. 
وكان املتحدث باس�م املكتب اإلعالم�ي لرئيس مجلس 
الوزراء سعد  الحديثي، قد أكد يوم السبت املايض، عدم 
تمك�ن حكوم�ة تريف  األم�ور اليومية، من إرس�ال 
مرشوع قانون املوازنة العامة للس�نة  املالية 2020، إىل 

مجلس النواب . 

ت�رصيح اإذاعي
عضو بالمالية النيابة: 

ر  عجز موازنة 2020 أخَّ
وصولها للربلمان المراقبالعراقي/بغداد...

أكد نائب عن محافظة نينوى، اليوم الخميس، 
أن اللجن�ة املركزي�ة  لتعوي�ض املترضرين لم 
تعوض أح�دا منذ اكثر من عام�ني عىل  انتهاء 
عملي�ات التحرير، فيما اش�ار اىل أن النازحني 

مازالوا حتى  االن خارج مناطقهم . 
وقال النائب نايف الش�مري يف تريح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«    «علين�ا التع�اون جميعا 
النقاذ العراق من املجهول، وانصاف  العراقيني 

وامليض اىل بر االمان، وعدم التفريط بتضحيات 
العراقيني  لبناء مستقبل آمن للجميع«، مشرا 
اىل أن »النازحني مازالوا يف  املخيمات ومناطقهم 

ماتزال مدمرة«. 
وأَض�اف، أنه »بعد اكثر من عامني من عمليات 
تحرير نينوى مازال  النازحون خارج مناطقهم 
، يعان�ون ظ�روف العي�ش الصعب�ة«، الفتا  اىل 
أن هن�اك عوائل التس�تطيع الع�ودة اىل قراها 

املحررة ، يف ربيعة  وزمار«. 
جمي�ع  تع�اون  »رضورة  الش�مري،  وأك�د 

العراقي�ني الج�ل ع�ودة  النازح�ني«، موضحا 
أن »اللجن�ة املركزي�ة لتعوي�ض املترضري�ن، 
 مات�زال اجراءاتها عقيم�ة واكثر من عامني لم 
تعوض احدا، حتى بعد  ترشيع قانون تعويض 

املترضرين«. 
ودعا الشمري، الس�لطات املختصة، »لاللتزام 
بالقان�ون وانصاف من  دمرت منازلهم«، مبينا 
أن »هن�اك اكثر من الف من�زل يف احدى  القرى 
دم�رت بالكام�ل، وننتظ�ر تعوي�ض اهاليه�ا 

واعادة اعمارها«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
كش�ف عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة احم�د 
الصف�ار، اليوم الخميس،  عن مقرتحات الس�تثناء 
رشط العم�ر من قانون التقاعد املوحد،  مش�را اىل 

مناقشتها خالل جلسة تعديل القانون . 
وق�ال الصف�ار، يف تري�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن مق�رتح  تعديل قان�ون التقاعد 
املوحد يف نسخته االوىل كان يتضمن استثناء 
 السفراء فقط من رشط العمر للتقاعد، مبينا 
أن هناك اعرتاضات  ومطالبات نيابية بتضمني 
رشائ�ح اخرى يرون من الرضوري  ش�مولهم 

باالستثناء«  . 
تل�ك  ضم�ن  »م�ن  أن  الصف�ار،  وكش�ف 
االستثناءات املقرتحة االستاذة  الجامعيني 
واالطباء باالختصاصات املهمة والخرباء«، 

الفتا اىل انه   «س�يتم بجلس�ة اليوم بحال عقدها وخالل 
الق�راءة الثاني�ة للقانون  مناقش�ة جمي�ع املقرتحات 

املقدمة من اللجان والقوى السياسية«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
قرر مجلس األمن الوطني، الخميس، إلغاء التدقيق األمني يف 

 املحافظات املحررة . 
وأك�د الناطق باس�م القائ�د العام للق�وات املس�لحة اللواء 
عب�د الكري�م  خل�ف، يف تريح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
أن«مجلس األمن  الوطني قرر بجلس�ته ال��19 اليوم، إلغاء 
التدقيق األمني يف  املحافظات املحررة باس�تثناء النازحني يف 

املخيمات«. 
وكان مجلس الوزراء قد وافق خالل جلسته األخرة املوافقة 
ع�ىل  ما جاء يف ق�رار اللجن�ة العلي�ا إلغاثة وإي�واء العوائل 

النازحة جراء  العمليات اإلرهابية رقم )816( لسنة 2019. 

المراقبالعراقي/كربالء...
حددت قيادة رشطة محافظ�ة كربالء ، الخميس، 
ولغاي�ة  الرتبي�ة  التظاه�رات  بس�احة  م�كان 
مكتب�ة زي�د بالتنس�يق والتعاون مع التنس�يقية 
 واملتظاهري�ن الس�لميني والناش�طني، فيما أكدت 
أن�ه س�يتم التعام�ل م�ع  املخالف�ني ذل�ك بأنه�م 
»مخربون« وخارجون عن القانون .  وقالت القيادة 
يف بي�ان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه إنه 
»بع�د  ان تم تحدي�د م�كان التظاهرات الس�لمية 
بفلك�ة الرتبي�ة ولغاي�ة مكتب�ة  زي�د بالتنس�يق 

والتعاون مع التنس�يقية واملتظاهرين الس�لميني 
 والناش�طني، س�نتعامل م�ع كل من يري�د حرف 
التظاهرات عن مسارها  السلمي خارج عن املكان 
املخص�ص للتظاه�رات بأن�ه مخرب وخ�ارج  عن 
القان�ون وس�نتخذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة 
بحق�ه لنيل جزائ�ه  العادل«.  ودع�ت القيادة كافة 
رشائ�ح املجتم�ع اىل »التعاون مع الق�وات االمنية 
 لك�ون األمن مس�ؤولية تضامنية تق�ع عىل عاتق 
الجميع وبدون  اس�تثناء وذلك حفاظا عىل االرواح 

واملمتلكات العامة والخاصة«. 

خلف يعلن إلغاء التدقيق األمين 
يف المحافظات المحررة

شرطة كربالء: المتظاهرون خارج األماكن 
المحددة للتظاهر   «مخربون« 

بعدسلسلةمناالعتداءاتعلىتجمعاتالمواطنين

مختصون يحذرون من فراغ أمني في بغداد بسبب انشغال 
القوات  األمنية بحماية التظاهرات

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
سلس�لة  األربع�اء  أم�س  مس�اء  بغ�داد  العاصم�ة  ش�هدت 
 مناالعتداءاتاإلرهابية التي اس�تهدفت تجمع�ات املواطنني، مخلفة 
 ع�ددا م�ن املصاب�ني، حيث تتزام�ن تل�ك الهجمات يف الوق�ت الذي 
 يعيش في�ه الع�راق رصاعا سياس�يا قويايف ظ�ل حكومة تريف 
 األعمال والسعيلتشكيل حكومة جديدة تأخذ عىل عاتقها االستعداد 

 إلجراءات انتخابات مبكرة.  
وح�ذر خرباء يف الش�أن األمني من انعكاس املش�هد الس�يايس عىل 
 الواق�ع األمن�ي من خ�الل اس�تهداف تجمع�ات املواطنينفضال عن 
ظه�ور  خاليا نائم�ة تابعة اىل جماع�ات داعش االجرامية مس�تغلة 
املش�اكل  السياس�ية التي يمر بها العراق، مش�ددين ع�ىل أهمية ان 
تأخ�ذ القوات  األمنية الحيطة والحذر خش�ية الوقوع يف منزلق أمني 

خطر.  
وبه�ذا الجانب أش�ار الخب�ر األمني صف�اء األعس�م، اىل أنه »يف ظل 
 انش�غال الق�وات األمنية بواجب�ات حماية املتظاهري�ن خالل الفرتة 
 األخ�رة ف�ان هن�اك حال�ة م�ن االس�تفحال يف صف�وف العصابات 
 اإلجرامي�ة املنظم�ة وغر املنظمة نتيجة لحمل الس�الح من قبل عدة 

 جهات حتى املواطن العادي«. 
وقال األعس�م، يف تريح ل�� »املراقب العراق�ي« إن »الفجوة الكبرة 
 املوج�ودة ب�ني املواطنني والق�وات األمنية أدت اىل ظه�ور جهات عدة 
 تق�وم بحمل الس�الح وتنف�ذ أعماله�ا اإلجرامية«، مش�را اىل »وجود 
 مناط�ق حيوية من العاصم�ة بغداد خالية من اإلج�راءات األمنية، يف 
 ظل وجود جهات خارجية تركب موج�ة التظاهرات لتحقيق أهدافها 

 ومآربها الخاصة«. 
وأوضح أن »هذه الفرتة ش�هدت أيضا نزاعات عش�ائرية كثرة خالل 

 نتيجة لهذا الفراغ األمني الخطر«. 
وح�ذر منان »البقاء عىل هذه الحالواس�تمرار الف�راغ األمني يف البالد 

 بسبب تأخر تشكيل الحكومة سيؤدي بدوره اىل خلل أمني كبر«. 
وأع�رب عن خش�يته م�ن أن »العاصمة بغ�داد وعىل الرغ�م من عدم 
 اخرتاقه�ا م�ن قبل عصاب�ات داع�ش، اال ان هناك خالي�ا نائمة لهذه 
 الجماع�ات تس�تغل أي ف�راغ أمني وكم�ا حصل يف س�امراء وصالح 

 الدي�ن واملوصل إذا عملت تلك الجماعات اإلرهابية عىل الظهور 
 مستغلة الفراغ األمني الناتج عن األزمة السياسية الراهنة«. 

وكان خ�رباء ومختص�ون يف الش�أن األمني ق�د حذروا ع�رب »املراقب 
 العراق�ي« من ف�راغ أمني نتيج�ة للتظاهرات يف بغ�داد واملحافظات، 
 وش�ددوا عىل اخذ الحيطة والحذر لكب�ح جميع مخططات الجماعات 

 اإلرهابية واملخربة. 
وش�هدت العاصمة بغداد مساء أمس االربعاء سلسلة اعتداءات أمنية 

 يف عدد من املناطق بالعبوات الناسفة والدراجات املفخخة. 
وتش�هد العاصمة بغداد واملحافظات الجنوبية والوس�طى موجة من 

 التظاهرات املطالبة باإلصالح ومكافحة الفساد يف مؤسسات الدولة. 

المراقبالعراقي/بغداد...
رف�ع مجلس النواب، اليوم الخميس، جلس�ته ال��26 من الفصل 

 الترشيعي األول، حتى إشعار آخر . 
وقال مصدر نيابي ل� »املراقب العراقي« إن »رئاسة مجلس النواب 
 قررت رفع الجلسة حتى إشعار آخر، دون تحديد موعد لعقدها«. 
وأض�اف املصدر، أن »ذلك جاء بعد أن قررت هيئة رئاس�ة الربملان 

 رفع قانون الخدمة املدنية من جدول أعمال جلسة اليوم«. 
وكان مجل�س الن�واب، عقد يف وقت س�ابق من الي�وم الخميس، 

جلسته  برئاسة محمد الحلبويس. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اته�م النائ�ب ع�ن ائتالف الن�ر عدنان ال�زريف، وزي�ر الكهرباء 

 بإغراق الوزارة بالتعيينات دون غطاء مايل . 
وذكر الزريف يف تغريدة له عرب موقع التواصل االجتماعي   «تويرت«، 
واطلعت عليها »املراقب العراقي« إن »وزير الكهرباء  لؤي الخطيب 

أغرق الوزارة بالتعيينات دون غطاء مايل«. 
واعلنت وزارة الكهرباء خالل الفرتة القليلة املاضية عن توفر عدد 
 م�ن الدرجات الوظيفية عىل مالكها وفق رشوط وضوابط اعدتها 

 الوزارة. 

مجلس النواب يرفع جلسته 
إلى إشعار آخر

الزرفي:الخطيب أغرق 
وزارة الكهرباء بالتعيينات 

دون غطاء مالي
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أبل�غ البنك املرك�زي العراقي، الخمي�س، املصارف كافة 
بأن بلغاريا قامت بتجديد ورقته النقدية فئة 50 ليف.

وق�ال البنك يف بيان ، إن »البن�ك الوطني البلغاري اعلمنا 
بانه قام بتحدي�د ورقته النقدية فئة 50 ليف، باالضافة 
اىل تحديث بعض املواصفات االمنية املوجودة يف اصداري 
1999 و2006 . واض�اف البن�ك ان »الورق�ة النقدي�ة 
القديم�ة من ذات الفئة باقية للت�داول وذات قوة وابراء 
وعرض قانون�ي لحني اس�تبدال االوراق النقدية التالفة 
م�ن ه�ذه الفئة«.وطالب البنك كافة املص�ارف الخاصة 
ب�«إب�اغ منس�وبيهم من الذين يعمل�ون يف مجال النقد 

األجنبي باالصدار الجديد للبنك الوطني البلغاري«.

البنك المركزي يبلغ المصارف 
بورقة نقدية بلغارية جديدة

أعلنت رشكة تس�ويق النفط العراقية »سومو«، اليوم الخميس، 
أن الرشكات النفطية الصينية والهندية كانت األكثر رشاًء للنفط 
العراقي خال ش�هر ترشين الثاني املايض.وذكرت »س�ومو« يف 
احصائية رس�مية نرشتها عىل موقعها الرسمي ، أن »الرشكات 
الصيني�ة والهندية كانت�ا األكثر عدداً من بني ال�رشكات العاملية 
األخ�رى رشاء للنفط العراقي وبواق�ع 7 رشكات لكل منهما من 
أص�ل 34 رشكة قام�ت برشاء النفط خال ش�هر ترشين الثاني 
املايض«. وأضافت سومو أن »الرشكات االمريكية جاءت باملرتبة 
الثالث�ة وبواق�ع 4 رشكات، تليه�ا الرشكات الكوري�ة الجنوبية 
وبواق�ع 3 رشكات واليوناني�ة والربيطاني�ة وااليطالي�ة وبواقع 
رشكت�ني«، مبين�ة أن »البقي�ة توزع�ت ع�ىل رشكات واملرصية 

واالردنية وبرتغالية وروسية وتركية وماليزية واسبانية«.

الشركات الصينية والهندية 
االقت�صادياألكثر شراًء للنفط العراقي 

اتهامات لمحافظ البصرة بالتقصير واإلهمال وعدم االهتمام بمعاناة سكانها
العيداني يفشل باستثمار موازنة البصرة ويسقط بالقاضية 

س�كان الب�رصة يعان�ون م�ن أوض�اع 
مالية صعبة وارتفاع يف معدالت البطالة 
الجي�دة  املستش�فيات  اىل  وتفتق�د   ,
وامل�دارس , فض�ا ع�ن تلك�ؤ واض�ح 
يف انج�از املش�اريع الخدمي�ة وخاص�ة 
ش�بكات الرصف الصحي , مم�ا أدى اىل 
غرق البرصة مرات عدة بس�بب االمطار 
وغي�اب ش�بكات الرصف الصح�ي , لذا 
فاملحافظة بحاجة اىل أموال ضخمة من 

اجل انجاز املشاريع املتلكئة.
املحافظون الذي تولوا رئاسة الحكومات 
املحلية يف البرصة ل�م ينصفوا املحافظة 
, ب�ل كان�وا عب�ارة ع�ن مجموع�ة من 
موازن�ات  ع�ىل  اس�تولوا  اللص�وص 
املحافظة ول�م ينجزوا مش�اريع تذكر , 
واليوم نرى ان نواب البرصة يتصارعون 
عند انج�از اية موازنة س�نوية من اجل 
الحص�ول ع�ىل أم�وال النجاز مش�اريع 

الب�رصة , والغريب ان محافظها اس�عد 
العيدان�ي يعيد اكثر من 80% من موازنة 
ي�رصف  ول�م   2019 لع�ام  املحافظ�ة 
س�وى 20% كروات�ب ملجلس�ها املنحل , 
مما اثار اس�تغراب املختصني يف الجانب 
االقتصادي.العيدان�ي لم ينصف البرصة 
وس�كانها ولم يكمل املش�اريع املتوقفة 
رغم األموال املخصصة للمحافظة , مما 
فاقم من معاناة س�كان البرصة خاصة 
ان تخصيصات البرصة للعام الحايل يبلغ 

أربعة تريليون ونصف دينار .
األموال الت�ي تم اعادتها م�ن املمكن ان 
تسهم يف انجاز مرشوع مجاري البرصة 
بدال من غرقه�ا او بناء عرشات املدارس 
ب�دال من الطيني�ة وجل�وس الطلبة عىل 
األرض فم�ا يحدث يف الب�رصة دليل عىل 
ع�دم وجود ش�خص مناس�ب يف املكان 

املناسب.

يقول الخب�ر االقتص�ادي الدكتور عبد 
الرحم�ن املش�هداني يف اتص�ال م�ع ) 
املراق�ب العراقي(: إعادة أم�وال موازنة 
الع�ام الح�ايل من قبل محاف�ظ البرصة 
امر يدل عىل عدم معرفته بباطن األمور 

, فه�و بعمل�ه هذا س�يزيد م�ن معاناة 
اه�ل الب�رصة الت�ي تفتقد اىل مش�اريع 
املياه وال�رصف الصحي واملستش�فيات 
وامل�دارس , رغم انها تطف�وا عىل بحرة 
م�ن النفط وه�ي الت�ي تمد الع�راق ب� 

90% م�ن واردات موازنته , اال ان معاناة 
س�كانها كبرة ج�دا , واألم�وال التي تم 
اعادته�ا من املمكن ان تس�هم يف اعمار 
املش�اريع  بع�ض  اكم�ال  او  الب�رصة 
املتوقف�ة .وتاب�ع املش�هداني: الب�رصة 

تش�هد من�ذ ف�رة احتجاجات ش�عبية 
نتيجة غياب الخدمات واإلهمال املتعمد 
للمحافظ�ة م�ن قب�ل حكوم�ات بغداد 
طيلة الس�نوات املاضي�ة , وعدم رصف 
األم�وال املخصصة لها له�ذا العام ليس 

امل�رة األوىل , فهن�اك من رسقها وقس�م 
اعاده�ا مما ي�دل ع�ىل ان املحافظني لم 
االرضار  للب�رصة س�وى  يقدم�وا يشء 

باملحافظة وأهلها .
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي جاس�م الطائي يف اتصال مع 
) املراقب العراقي(: أزمات البرصة كثرة 
فهي تفتقد اىل مياه الرشب الصايف وعدم 
اك�راث الحكومات به�ذه االزمة , بل ان 
املش�كلة الكربى هي زيادة نسب التلوث 
يف أج�واء املحافظ�ة نتيجة العش�وائية 
يف انت�اج النف�ط ول�م نرى حل�ول لهذه 
املش�كلة , فاالم�راض تفت�ك بس�كانها 
ولم تح�اول الحكومة االتحادية انش�اء 
ان  والعجي�ب   , تخص�ي  مستش�فى 
اغل�ب محافظيه�ا ل�م يعملوا م�ن اجل 
انق�اذ الب�رصة م�ن ازماته�ا , والي�وم 
إعادة األموال املخصصة للمشاريع دون 
رصفها الكمال املش�اريع املتوقفة , مما 
يع�د خيانة لألمان�ة , فاملحاصصة وراء 
مج�يء محافظ�ني اليهتم�وا بمش�اكل 

البرصة وهي مشكلة متكررة.
اىل ذل�ك اتهم مجل�س محافظة البرصة 
العيدان�ي  اس�عد  املحاف�ظ  املنح�ل، 
مش�اريع  إحال�ة  واهم�ال  بالتقص�ر 
س�يحرم  مم�ا  للعم�ل   2019 موازن�ة 
املحافظة م�ن حقوقها، مبين�ا ان %80 
م�ن موازنة املحافظة البال�غ اجمالها 4 
ترليونات ونصف س�تعاد لخزينة الدولة 

لعدم رصفها.

،،
،،
تعد محافظة البصرة من أكثر المحافظات معاناة 
بسبب نقص الخدمات الضرورية لحياة االنسان اليومية 
, خاص����ة انها من اكث����ر مناطق العراق ارتفاع����ا للحراة في 
فصل الصيف , كما ان الحفر العشوائي واإلنتاج الكبير للنفط 
اس����هم أيضا ف����ي تلويث من����اخ البصرة ,فضال ع����ن ارتفاع 

اإلصاب����ة باالمراض الس����رطانية نتيج����ة قصفها من قبل 
االحتالل األمريكي بصواريخ منضبة باليورانيوم .

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلن�ت الرشكة العامة لصناعة الس�يارات واملعدات إحدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن، الخمي�س، عن خطني 
انتاجيني النتاج وتجميع ش�احنات رينو وفولفو بمختلف 
األن�واع، مؤك�دة امكانياتها واس�تعدادها لتجهي�ز وتلبية 
أحتياجات الوزارات واملحافظات من الش�احنات ومختلف 

املعدات التخصصية وفق مبدأ البيع النقدي وباألجل.

وق�ال معاون مدير عام الرشكة حس�ني احم�د محمود يف 
بي�ان ، إن “ملصن�ع تجمي�ع الش�احنات يف الرشكة خطني 
انتاجيني لتجميع وإنتاج ش�احنات رينو وفولفو بمختلف 
االنواع ) ش�احنات 6×4 و شاحنات 2×4 وشاحنة قاطرة 
)رأس تريل�ة( ضمن محط�ات تجميعية وفحص اون الين 
مع رشكة رينو الفرنس�ية ومصادق�ة للمنتج النهائي من 

الشخص املعتمد من االخرة من مهنديس الرشكة املدربني 
حس�ب االختصاص�ات املطلوب�ة أضافة اىل أج�راء فحص 

الطريق وكذلك الحال بالنسبة لشاحنات فولفو”.
وأش�ار محمود إىل “عق�ود الرشكة لهذا الع�ام واملتضمنة 
عق�د مع محافظ�ة الديوانية لتجهيزه�ا بمختلف االليات 
وتجهي�ز صهاريج اىل رشك�ة املنتجات النفطي�ة وقابات 

اىل رشك�ة تعبئة الغ�از أضافة اىل تجهي�ز محافظات بابل 
والبرصة ومن املؤمل توقيع عق�د لتجهيز رشكة املنتجات 

النفطية ب� )200( شاحنة قاطرة”.
ولف�ت معاون املدير العام اىل “وجود أعداد من الشاحنات 
واملعدات التخصصية الجاهزة للتسويق والتي تغطي مجال 
واس�ع من االس�تخدامات تش�مل خباطات ومس�حوبات 

قابة س�عة )21 م�ر مكعب نص�ف انبوبي( وش�احنات 
قاب�ة )16 م�ر( وصهاري�ج م�اء ووق�ود وصاروخيات 
س�حب املي�اه الثقيلة وكرين�ات حمول�ة )7 و 10 طن(”، 
مبدي�اً “االس�تعداد والقدرة عىل تجهيز مؤسس�ات الدولة 
واملحافظ�ات بالكمي�ات املطلوب�ة م�ن ه�ذه الش�احنات 

واملعدات التخصصية”.

الصناعة تعلن عن خطين انتاجيين لتجميع وإنتاج شاحنات رينو وفولفو

العراق يكمل ربط الطاقة مع إيران ويجري مباحثات مماثلة مع ثالث دول
اتمت م�اكات وزارة الكهرب�اء عمليات 
الربط التزامن�ي ملنظومتي الطاقة يف كل 
من العراق وايران استعدادا ملرشوع الربط 
االقليمي وص�وال اىل اوروبا، بينما اجرت 
مباحث�ات م�ع كل م�ن تركي�ا والكويت 

والسعودية لتفعيل هذا املوضوع.
ونق�ل ع�ن مص�در مس�ؤول بال�وزارة 
قول�ه، إن “إنجاز عملي�ة الربط التزامني 
ب�ني املنظومت�ني الكهربائيت�ني العراقية 
م�ن  ق�در  اع�ىل  س�يحقق  واإليراني�ة، 
االستقرار والوثوقية للمنظومة املحلية”، 
االوىل،  املرحل�ة  يف  “ال�رشوع  ان  مؤك�دا 
س�يجعل العراق مرك�زاً إقليمياً، ومحوراً 

عاملياً لسوق الطاقة يف املنطقة”.
الرب�ط  “عملي�ة  ان  املص�در،  واض�اف 
بمركز الس�يطرة يف الجانب االيراني تمت 
بالتنس�يق م�ع مركز الس�يطرة الوطني 
الطاق�ة  نق�ل  العراق�ي، ع�رب خط�وط 
الضغ�ط الفائ�ق الثاث�ة، )خرمش�هر – 

ب�رصة(، )كرخة – عمارة(، )مرس�اد – 
دياىل(”.

واش�ار املصدر اىل ان “ه�ذه الخطوة تعد 
إنجازاً متمي�زاً تم العمل عليه منذ عرشة 
اش�هر، م�ن اجل تحقي�ق االس�تقرارية 
والوثوقي�ة ملنظومة الكهرب�اء العراقية، 
املطلوب�ة،  العاملي�ة  املواصف�ات  ضم�ن 

باإلضافة إىل كونه�ا املرحلة االوىل ليكون 
الع�راق املرك�ز اإلقليمي وحلق�ة الوصل 
بني املنظومة اإليرانية والخليجية وصوالً 
إىل اوروب�ا، وه�و األم�ر ال�ذي تعمل فيه 
منظوم�ات الطاق�ة الكهربائية يف جميع 

الدول األوروبية”.
وكش�ف ع�ن ان “وزارة الكهرباء عملت 

ايضا ع�ىل تكثيف املباحث�ات مع كل من 
تركي�ا والكوي�ت والس�عودية م�ن اجل 
تفعي�ل عمليات الربط الكهربائي وتوريد 
طاقات اضافية للعراق من هذه البلدان”، 
مبين�ا ان وزارت�ه “اتفق�ت م�ع الجانب 
الركي ع�ىل اكم�ال خط الرب�ط الركي 
العراق�ي ) موصل – جزي�رة( 400 )كي 
يف(، وت�م االتفاق املبدئي وان املناقش�ات 

مستمرة النجاز هذا املوضوع”.
واك�د وجود نقاش�ات فنية م�ع الجانب 
 ”ac“ الكويت�ي لتفعي�ل موض�وع رب�ط
عىل امل�دى القريب الس�تراد الطاقة من 
خال محافظة البرصة، اضافة اىل اجراء 
مفاوض�ات معه�ا عىل الرب�ط من خال 
منظومة ال�” dc” عىل املدى البعيد لربط 
دول الخلي�ج م�ع دول االتح�اد االوروبي 
م�ن خ�ال تركي�ا، مفصحا ع�ن وجود 
مباحثات مبدئية مع السعودية للمبارشة 

بالربط املشرك”.

أعل�ن مس�ؤول دائ�رة تنمي�ة ص�ادرات الس�لع 
والخدمات بمنظمة تنمية التجارة االيرانية فرهاد 
ن�وري، أن حجم التجارة الخارجي�ة بلغ 60 مليار 

دوالر خال االشهر التسعة االخرة.
ونقل عن نوري قوله، إن “حجم التجارة الخارجية 
اليران م�ع دول العال�م بلغ 60 ملي�ار دوالر )منذ 
21 اذار/م�ارس 2019 ( لغاي�ة االن رغ�م الحظر 

والضغوط االقتصادية املفروضة عىل الباد”.
وأض�اف أن “غالبي�ة الص�ادرات تم�ت اىل الصني 
والع�راق واالمارات وافغانس�تان وتركيا فيما تعد 
تركيا واالمارات واملانيا اكرب رشكاء ايران يف مجال 

الواردات”.
وأوضح ن�وري، أن “75 باملائة من صادرات الباد 
تت�م يف اطار 15 مجموعة س�لعية اىل 5 دول فقط 
ل�ذا نامل يف ظل اجراءات الحكومة وجهود القطاع 
الخ�اص واملصدرين زيادة تنويع صادرات الس�لع 

للمزيد من دول العالم”.

رغم العقوبات.. إيران تصدر 
بضائع وسلعًا بقيمة 60 مليار 

دوالر خالل 9 اشهر
 كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، الخمي�س، ع�ن ثاث�ة 
مقرحات لتمش�يه معامات املش�مولني بقان�ون التقاعد 
الجدي�د لألعم�ار األربع�ة, مؤك�دة رفض اللجن�ة بمقرح 
اس�تثناء رؤس�اء الجامعات واألس�تاذة بالتفضيل.وقالت 
عض�و اللجن�ة النائ�ب س�هام ش�نون  , ان ” رئيس هيئة 
التقاعد العام ابلغ اللجنة بعدم إمكانية الهيئة إنجاز كافة 
معام�ات املش�مولني بقانون التقاع�د لاعم�ار األربعة” 
.وأضاف�ت ش�نون، ان “اللجن�ة ويف نقاش�ات معمقة مع 
رئي�س الهيئة توصلنا اىل ثاث�ة مقرحات األول العمل عىل 
أربعة مراحل وتقس�م كل مرحلة لعم�ر محدد تنجز خال 
أربعة اش�هر اىل نهاية العام املقبل ” .وتابعت ش�نون “اما 
املق�رح الثاني يت�م العمل بإنجاز كافة االعمار املش�مولة 
بالتقاع�د اعتبارا م�ن 1 / 6 / 2020 اما املقرح الثالث ان 
تق�وم هيئة التقاعد بإنجاز م�ن 200 اىل 250 ألف معاملة 
بالتوايل”.وأش�ارت اىل ان “اللجن�ة رفضت مقرح اس�تثاء 
معام�ات التقاع�د لرؤس�اء الجامع�ات واألس�اتذة وذلك 

ملنحها األولوية بإنجاز معاماتهم التقاعدية” .

المالية النيابية تكشف عن ثالثة 
مقترحات لتمشية معامالت 

المشمولين بالتقاعد

الزراعة توافق على تصدير محصولي الرمان والباذنجان الى المانيا
اعلن�ت وزارة الزراعة، الخميس، عن 
املوافق�ة لتصدي�ر محص�ويل الرمان 
والباذنج�ان اىل املانيا بع�د وفرتهما 

محليا.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة حميد 
النايف يف بيان له ان »الوزارة وافقت 
عىل تصدي�ر املحاصيل املوفرة محليا 
والت�ي تف�وق االس�تهاك اليومي«، 
مبين�ا ان »ال�وزارة وضمن خططها 
اىل  الوص�ول  ه�و  االس�تراتيجية 
الزراعية  للمنتج�ات  الذاتي  االكتفاء 
ع�ن  يزي�د  م�ا  تصدي�ر  وامكاني�ة 

االستهاك املحيل«.
واض�اف الناي�ف ان »رشك�ة س�ما 
العام�ة والنق�ل  البندقي�ة للتج�ارة 

املح�دودة طلبت من ال�وزارة بكتاب 
رس�مي رغبتها بتصدي�ر كمية 220 

ط�ن م�ن الرم�ان و100 ط�ن م�ن 
الباذنجان انت�اج عراقي لعام 2019 

اىل املاني�ا ترانزي�ت تركي�ا عرب منفذ 
ابراهي�م الخلي�ل العراقي«، مش�را 
زي�ادة  يف  ماضي�ة  »ال�وزارة  ان  اىل 

املحاصيل املوفرة محلياً ».
 م�ن جه�ة اخ�رى، اك�د الناي�ف ان 
»انتاج الشلب املستلم من قبل وزارة 
التج�ارة لغاية االن تج�اوز 200 ألف 
ط�ن ومتوقع اكث�ر من ه�ذا الرقم، 
ل�ذا ف�ان العن�رب العراق�ي س�يدخل 
التموينية  البطاق�ة  ضمن مف�ردات 
للعائل�ة العراقية وه�ذا تأتي نتيجة 
الفاح�ني واملزارع�ني وبدعم  جهود 
واس�ناد من وزارة الزراعة«، الفتا اىل 
»أمكاني�ة تصدير ملحصول الش�عر 

حال ورود طلبات يف ذلك«.

مسؤول محلي: تشغيل 2000 مرشة زراعية شرقي الفلوجة 
اعل�ن قائم مقام قض�اء الكرمة 
بمحافظ�ة االنب�ار احمد مخلف 
الحلبويس ، الخميس، عن تشغيل 
لزي�ادة  زراعي�ة  مرش�ة   2000
والش�عر  الحنط�ة  محص�ويل 

ملناطق رشقي مدينة الفلوجة .
وق�ال الحلب�ويس ، إن “الحقول 
الزراعي�ة ملناطق قض�اء الكرمة 
رشق�ي مدينة الفلوجة ، ش�هدة 
تحريره�ا  من�ذ  االوىل  وللم�رة 
مرش�ة   2000 نح�و  تش�غيل 
زراعي�ة ثابتة ومتحرك�ة لزيادة 
والش�عر  الحنط�ة  محص�ويل 
بعد اس�تصاح معظ�م االرايض 
ج�راء  املت�ررة  الزراعي�ة 

تل�ك  يف  االرهابي�ة  العملي�ات 
املناطق”.

واضاف ان “تش�غيل ع�دد كبر 
م�ن املرش�ات الزراعي�ة س�وف 

الواق�ع  انتع�اش  يف  يس�اهم 
الزراع�ي لتلك املناط�ق بالتزامن 
م�ع ديموم�ة التي�ار الكهربائي 
والب�ذور  االس�مدة  وتوف�ر 
الزراعية  املس�تلزمات  ومختلفة 

من قبل وزارة الزراعة”.
وأوض�ح الحلبويس، أن “االرايض 
زراعته�ا  ت�م  الت�ي  الزراعي�ة 
والش�عر  الحنط�ة  بمحص�ويل 
ذات مس�احات كبرة واستغلت 
للمرة االوىل من�ذ تحرير القضاء 
م�ن عن�ارص داع�ش”، مؤك�دا 
أن “اس�تقرار االوض�اع االمني�ة 
يف كاف�ة م�دن االنبار س�اهم يف 

انتعاش الواقع الزراعي”.
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المراقب العراقي/ متابعة...

شنت قوات العدو اإلرسائييل فجر اليوم الخميس حملة 
مداهم�ات  واعتق�االت، يف مناط�ق متفرق�ة بالضف�ة 
املحتل�ة.  واعتقلت ق�وات العدو مواطنا م�ن بني نعيم 
جنوب الضفة الغربية  املحتل�ة ، بعد ان اقتحمت قوات 
كب�رة بل�دة بن�ي نعي�م رشق الخلي�ل،  واعتقل�ت زيد 
عبد الن�ارص دعيس، بع�د أن داهمت منزله وفتش�ته.  

كم�ا اقتحم�ت ق�وات الع�دو اإلرسائييل بل�دة حلحول 
ش�مال الخليل،  وداهمت عدة منازل وفتش�تها وعبثت 
بمحتوياته�ا، وعرف م�ن  أصحابها ي�ارس محمد عبد 
العزي�ز زماع�رة، ومحم�د عبد اله�ادي الس�عدة.  ويف 
س�لفيت اعتقلت قوات العدو اإلرسائييل، شابا من بلدة 
قراوة  بني حسان غرب املدينة. وأفادت مصادر محلية 
أن ق�وات االحت�ال  اقتحمت البل�دة واعتقلت الش�اب 

مصطف�ى ع�ايص )19 عام�ا(، بعد ان  داهم�ت منزله 
وفتش�ته.  وقلقيلية اعتدت قوات الع�دو عىل مواطنني 
وانت�رت يف أحياء  املدينة عق�ب اقتحامها فجر اليوم. 
وقالت مصادر محلية، إن جنود  االحتال أوقفوا مركبة 
مواط�ن وس�ط املدينة واعت�دوا عليه بال�رب  املربح 
عق�ب مروره عىل حاج�ز مفاجئ نصب�ه الجنود قرب 

مقر بنك  فلسطني القديم وسط املدينة. 

مداهمات واسعة لعدد من منازل الفلسطينيين في الضفة دولي دوليعربي  عربي 
المنظماتالدولية»تتفنن«بحصدأرواحاليمنيين

ضبط شحنات جديدة تحمل إغاثة أممية فاسدة ومليئة بالحشرات

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت صحيف�ة »وول س�ريت 
جورن�ال« مق�ال رأي ملحرريه�ا 
ح�ول  الق�رار الس�عودي األخ�ر 
بإعدام وس�جن عدد من املتهمني 
بقتل  الصحايف جمال خاش�قجي 
يف قنصلية باده باسطنبول العام 

املايض . 
وقال�ت إن الق�رار الص�ادر ي�وم 
اإلثن�ني لن يمح�و اللطخ�ة التي 
علقت  باململكة أو حاكمها الفعيل 
ويل العه�د محم�د ب�ن س�لمان. 
وأش�ارت إىل  ق�رار النائ�ب العام 
السعودي القايض بإعدام خمسة 
بجريم�ة القت�ل الت�ي  حدث�ت يف 

 2 ي�وم  الس�عودية  القنصلي�ة 
ترين األول 2018 وسجن  ثاثة 
آخرين، وجاء يف وقت لم يكش�ف 
في�ه النائب عن أي من  األس�ماء 
املدان�ة والت�ي يعتق�د أنه�م من 
العم�اء يف الصف�وف الدنيا  داخل 
املخابرات السعودية والذين قتلوا 
خاش�قجي عندم�ا كان يح�اول 
 الحصول ع�ىل أوراق تثبت طاقه 
لك�ي يتمكن من الزواج بخطيبته 

 الركية«  . 
»نع�رف  الصحيف�ة  وتق�ول 
ق�ال  نفس�ه  الع�ام  النائ�ب  أن 
طل�ب  خط�ف  القحطان�ي  إن 
لألم�ن  تهدي�د  ألن�ه  خاش�قجي 

القوم�ي. وس�افر الفريق املكلف 
 باختطافه إىل تركيا ومعه منشار 
عظام الس�تخدامه لتقطيع جثة 
التصدي�ق  وعلين�ا   خاش�قجي. 

اآلن أن ق�رار القت�ل اتخذ رسيعا، 
ول�ن  يرف�ع معنوي�ات العامل�ني 
يف صف�وف عم�اء الوس�ط م�ن 

املخابرات  السعودية«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كشفت صحيفة االندبندنت عن قيام جماعات 

داعش االجرامية  بالتجنيد يف دول أوروبية 
ومنها بريطانية. 

ونقل�ت الصحيف�ة يف تقري�ر تابعت�ه 
أن   «املجموع�ة  العراق�ي«  »املراق�ب 
تضم مقاتلني بريطانيني يف جماعات 
داع�ش االجرامية  ومقره�م لندن«، 
موضح�ة، أنها »تس�تهدف الش�بان 

الباحث�ني ع�ن  مهرب م�ن »ماضيهم 
اليسء والجرائم التي قاموا بارتكابها«، 

او  االش�خاص املدمن�ني عىل املخ�درات، 

»الذين يري�دون انقاذ ارواحهم  ع�ن طريق الجهاد 
لصالح داعش«. 

واضاف�ت الصحيف�ة، ان »املرك�ز ال�دويل 
لدراس�ة التطرف والعنف  السيايس نر 
مؤخ�راً بحثا يظه�ر ان اغلبية اعضاء 
التنظي�م لديه�م   «تاري�خ اجرامي«، 
وه�و امر غر موج�ود يف »الحركات 
االس�امية«،  وان ش�بكات املجرمني 
واالرهابي�ني يف اوروب�ا تعم�ل ع�ىل 
االندماج  من اجل خلق حركة خطرة 
للجهادي�ني ته�دف اىل ش�ن عملي�ات 

 ارهابية يف أوروبا« 

: داعش يجند المجرمين في أوروبا االندبندنت 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
يس�عى الرئيس الركى رجب طيب أردوغان، 
جاهدا للتدخل ىف ليبيا  سياس�يا وعس�كريا، 
املش�بوهة  األه�داف  العدي�د م�ن  لتحقي�ق 
والعوائ�د  الهائل�ة م�ن خال رسق�ة خرات 

الباد . 
هذا ما أكدته صحيفة »دييل صباح« الركية، 
إذ قالت إن   «االستثمارات الركية الضخمة ىف 
ليبيا، التى بدأت ىف س�بعينيات  القرن املايض، 
ووصلت إىل ذروتها قبل انطاق االحتجاجات 
 واألح�داث التى أطاحت بنظام معمر القذاىف، 

قد توقفت حينها، وتكبد  املستثمرون األتراك 
خسائر فادحة«  . 

وأضاف�ت الصحيف�ة، أن�ه »لتعوي�ض هذه 
الخسائر والحصول عىل  اس�تثمارات جديدة 
تدر مليارات الدوالرات، عادت األطماع الركية 
 لوض�ع يدها ع�ىل أموال وم�وارد ليبيا، حتى 
لو كان ذلك عىل حس�اب  األمن واالس�تقرار، 
األمر الذى برز من خال املحاوالت املستميتة 
 للتدخ�ل ىف الش�أن الليب�ى، من خ�ال الدعم 
ال�ذى يقدمه أردوغ�ان  لحكومة فايز الرساج 
ىف طرابل�س، املدعوم�ة من قبل ميليش�يات 

 إرهابية تحارب الجيش الوطنى«  . 
وذكرت صحيفة »ديىل صباح«، أن »املقاولني 
األتراك امتلكوا  مشاريع ىف ليبيا تصل قيمتها 
إىل 28.9 ملي�ار دوالر، ولع�ل ه�ذا هو  الهدف 
الحقيق�ى وراء الدعم الركى الكبر لحكومة 

الرساج«  . 
ش�هر  »قب�ل  أن�ه  الصحيف�ة،  وأوضح�ت 
م�ن إع�ان الجيش انط�اق  معرك�ة تحرير 
طرابل�س، اتفق�ت مجموع�ة عم�ل تركي�ة 
ليبية، عىل  اس�تكمال املش�اريع غر املنتهية 

للركات الركية ىف ليبيا«  . 

تركية تكشف المستور .. أردوغان يحاول تحقيق  صحيفة 
اهداف  مشبوهة خالل زيارته الى ليبيا

جورنال: األحكام بحق قتلة خاشقجي استهدفت  ستريت  وول 
»عمالء  صغار« واستثنت المتهمين الحقيقيين

المراقب العراقي/ متابعة... 
وصف قائد الثورة اإلسامية السيد عيل خامنئي 
فضل وأهمية  الش�هداء وثقافة الشهادة قائاً 
»الش�هيد بعيداً عن علمه وسنه  مثاالً  وأيقونة 
حية عن التضحي�ة والفداء إلعاء راية الحق«، 
كم�ا أكد عىل  أهمية إيصال تلك النماذج القيمة 

واملرفة إىل الشباب . 
وقال قائد الثورة اإلس�امية، خال إس�تقباله 
الك�وادر املنظم�ة ملؤتمر  إحياء ذكرى ش�هداء 
محافظ�ة هرم�زكان )جن�وب اي�ران( يف 16 
كان�ون  األول الح�ايل، فضل وأهيمة الش�هداء 
وثقافة الش�هادة قائ�ًا:   «الش�هيد_بعيداً عن 
علمه وس�نه مثاالً وأيقونة حية عن التضحية 
 والف�داء إلع�اء راي�ة الح�ق«، كم�ا أك�د عىل 
أهمي�ة إيصال تلك النماذج  القيمة واملرفة إىل 

الشباب«  . 
واش�ار قائد الثورة خ�ال اللق�اء اىل »التاريخ 
الجه�ادي الهايل  محافظ�ة هرم�زكان معتربا 
الش�جاعة والدف�اع ع�ن الح�ق م�ن املي�زات 

 املس�توطنة يف ه�ذه املنطق�ة وق�ال ان تكريم 
الش�هداء ه�ي وظيفتن�ا الن  هن�اك تح�ركات 
خبيثة هدفها تغيي�ب الرموز الثورية وخاصة 
الجهاد  والش�هادة مؤكدا عىل رضورة التصدي 

لهذه التيارات«  . 

وأشاد سماحته بمحافظة هرمزكان »، ُمؤكدا 
أنه�ا »رّبت وم�ا زالت  ترّبي املؤمن�ني امللتزمني 
بمعتقداته�م والعلماء، ُمكرّم�اً يف نفس  الوقت 
تواجده�م الحم�ايس واملؤثر يف ش�تى مجاالت 

وساحات الثورة  االسامية والدفاع املقدس«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
تبن�ى الربمل�ان الهولندي مقرًحا تن�ر بموجبه 
وزارة الع�دل واألمن  تقريرًا ح�ول تحقيق أجرته 
الش�ويخ  إىل  املفتش�ية يف قضي�ة ترحي�ل ع�يل 
البحري�ن حي�ث ت�م اعتقال�ه وتع�رض للتعذيب 

وسوء املعاملة قبل  الحكم عليه بالسجن املؤبد. 
وتقدم باملقرح جاسرب فان دييك وأتجي كويكن 
حيث حصل عىل 76  صوًتا من 150، وأكد املقرح 
أن “دائ�رة الهج�رة والجنس�ية ارتكب�ت  أخطاء 
جس�يمة فيما يتعلق بإج�راءات اللجوء وترحيل 

السيد عيل  الشويخ إىل البحرين”. 
وأضاف بأنه »ياحظ أيضاً أن الس�يد الشويخ قد 
قبض عليه ف�وراً  وتعرض للتعذي�ب وُحكم عليه 
بالس�جن مدى الحياة بعد ط�رده؛ يف  حني لم يتم 
نر تقرير مفت�ش وزارة العدل واألمن حول هذا 
 املوض�وع؛ يف ح�ني يجب عىل الحكوم�ة أن تفعل 
كل ما يف وس�عها  لتحرير الس�يد الشويخ؛ وندعو 

الحكومة إىل نر تقرير املفتش عىل  املأل«. 
وخال جلسة ش�هدت نقاشات حول »املساهمة 
الهولندية يف  التحالف املناهض لداعش يف العامني 
املقبل�ني«، قال�ت النائ�ب عن  الحزب االش�راكي 
س�اديت كارابول�ت »عن�د الحديث ع�ن األمن، ال 
 س�يما ع�ن املنطقة غ�ر اآلمنة، أود أن أش�ر إىل 
الطرد الدراماتيكي  للس�يد الش�ويخ، الذي ُقبض 

علي�ه يف البحري�ن وتع�رض للتعذي�ب  وحياته يف 
خطر«. 

وأضاف�ت خال جلس�ة النق�اش يف الربملان »لقد 
ارتكب�ت دائرة الهجرة  والجنس�ية أخطاء كبرة. 
االنفتاح يجب أن يتحقق، لهذا يجب عىل  األعضاء 

دعم املقرح الربملاني بنر التقرير«. 
وكان وزير الدولة الهولندي للعدل واألمن قد وعد 
بالتحقيق يف  كيفية قيام دائرة الهجرة والجنسية 
برحي�ل الش�ويخ إىل البحرين  رغ�م الخطر الذي 
يواجهه هناك، وذلك بعد ضغوط قادها برملانيون 

 ومنظمات حقوقية. 
وق�ال املجل�س الهولن�دي لاجئ�ني إن�ه علم بأن 
تقرير التحقيق ُيظهر  بوض�وح أن دائرة الهجرة 
والجنس�ية فش�لت يف التحقي�ق يف الخط�ر  الذي 
فر بس�ببه عيل الش�ويخ من ب�اده، كما يوضح 
التقرير أنه لم يتم  التحقيق يف جزء مهم من طلب 

اللجوء الذي تقدم به. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تجمه�رت مجموعة من النس�اء يف 
محافظة القريات ش�مال الرياض، 
 احتجاًجا ع�ىل ترّدي األوضاع املالية 

لألهايل وسوء الخدمات  الحكومية . 
وتداول مس�تخدمو مواقع التواصل 
االجتماعي مقط�ع فيديو ملجموعة 
 من الس�يدات وقفن أمام باب إحدى 
الجمعي�ات الخري�ة الت�ي رفضت 
 اس�تقبالهم، ورحن يش�كني س�وء 
الوضع املايل للطبقة الدنيا يف  الوقت 

الذي تنعم فيه الطبقتان الوس�طى 
والعليا برغد العيش . 

وظه�ر يف احد املقاط�ع امرأة حامل 
ب�دا أنه�ا تنتظ�ر منذ وق�ت طويل 
 أمام باب الجمعية فغضبت وراحت 
تقول »عر س�نني ونحن�ا نطالب 
 بحقوقن�ا.. نحنا الطبق�ة الدنيا كدا 
بالش�وارع. الطبق�ة الوس�طى اليل 
 تلّمع متواجدة جوا. والطبقة العليا 

هي الطبقة املفسدة يف القريات«. 
وش�عل مواقع التواصل االجتماعي 

الت�ي عرّب ناش�طوها ع�ن غضبهم 
 الش�ديد، وأكدوا أن ه�ذا هو الوضع 
الحقيق�ي يف الس�عودية، وتحّدث�وا 
 ع�ن أن الفس�اد يتغلغ�ل يف كاف�ة 

القطاعات واملؤسسات السعودية . 
ووفًق�ا إلحصائي�ات منظمة العمل 
وس�ط  البطال�ة  تتف�ى  الدولي�ة 
س�يَّما  وال  الش�باب  الس�عودي، 
بل�غ  إذ  بش�كل متصاع�د،  اإلن�اث 
معدل البطال�ة  للفئة العمرية )15-

وُق�دِّر   ،2017 يف   %25 س�نة(،   24

بني الذك�ور  للفئة العمرية الش�ابة 
نفس�ها ب� 18.4%، مقابل النس�بة 
الصارخة  لإلناث واملقّدرة ب� 46.9  .% 

اآلون�ة  يف  الس�عوديون  ويعان�ي 
األخرة م�ن ارتفاع كبر يف أس�عار 
 الس�لع والخدم�ات، فق�د أظه�رت 
للمرك�ز اإلحصائي  بيانات حديث�ة 
لدول  الخليج، ارتفاع معدل التضخم 
ب�دول املجل�س، بنس�بة 3.7 باملائة 
يف  كان�ون األول املايض عىل أس�اس 

سنوي . 

المراقب العراقي/ متابعة...
تتفنن املنظمات الدولية »الا انسانية” 
يف إحص�اء أرق�ام املواطن�ني  اليمني�ني 
س�وء  املجاع�ة،  م�ن  يعان�ون  الذي�ن 
التغذي�ة، األوبئ�ة، واالفتق�ار  إىل املي�اه 
الصالح�ة لل�رب، لكنه�ا عندما تقرر 
مس�اعدة ه�ؤالء  املواطن�ني، ف�كل م�ا 
تفعله هو إمداده�م بكميات كبرة من 

الغذاء الفاسد  ليتسمموا ويموتوا . 
هذه ليس�ت امل�رة األوىل التي ينكش�ف 
فيه�ا يشء كهذا، لكن األم�ر لم  يتوقف 
حت�ى اآلن، وكنموذج جدي�د يثبت ذلك، 
نس�تعرض يف هذا  التقرير جزءا بسيطا 
من »املس�اعدات« التي قدمتها »اللجنة 
لليمني�ني  األحم�ر«  الدولي�ة  للصلي�ب 
خ�ال األش�هر القليلة املاضي�ة، والتي 
 تكشف وثائق رس�مية أنها »فاسدة« و 
»تحتوي عىل ح�رات«،  حيث تتضمن 
الوثائق محارض وتقارير معاينة تظهر 
أن هذه  الش�حنات تم فصحها من قبل 
للمواصف�ات  اليمني�ة  »الهيئ�ة  ف�رق 
 واملقايي�س« يف مركز »عف�ار«، وكانت 
النتيجة أنه�ا غر صالحة  لاس�تخدام 

اآلدمي . 
قرابة 30 ألف كيس من املواد الفاسدة 

خال أشهر قليلة... 
تظه�ر مجموعة م�ن الوثائق مح�ارض معاينة 
لشحنة )10 قاطرات(  تتضمن )14.200( كيس 
من األرز والعدس قدمه�ا »الصليب  األحمر« هذا 
الشهر وتم فحصها عرب »هيئة املقاييس يف مركز 

  «عفار« بمحافظة البيضاء . 

وتتضم�ن الوثائق »إخطارا باملخالفة« موقع من 
مدير مركز رقابة   «الهيئ�ة« يف عفار، وموجه إىل 
»الصليب األحم�ر«، ويظهر يف هذا   «اإلخطار« أن 
الصن�ف األول »الع�دس« من الش�حنة املذكورة، 
 يخالف املقاييس بس�بب »وج�ود تآكل وتغير يف 

لون املنتج« أي انه  غر صالح لاستخدام . 

وتضي�ف الوثيق�ة أن الصنف الثان�ي )األرز( من 
الش�حنة نفس�ها يخالف  املقاييس أيضا بس�بب 

»وجود حرات )سوس( حية عىل املنتج«. 
مئات املايني كان بإمكانها مس�اعدة الكثر من 
املستهدفني لكنها  رصفت عىل اغذية مسمومة... 
بحس�ب وثيق�ة أخ�رى، فق�د طل�ب »الصليب« 

م�ن »املجلس األع�ىل  إلدارة وتنس�يق الش�ؤون 
اإلنس�انية« التاب�ع لحكوم�ة صنعاء، الس�ماح 
 للش�حنة بالدخ�ول ع�رب مركز كم�ارك »عفار« 
يف أول يوم من الش�هر  الج�اري، وتظهر الوثيقة 
توجيها صادرا، من املجلس ملدير املركز  بالسماح  
للش�حنة واس�تيفاء اجراءاتها وفحصها، وذلك 

بع�د أربعة  اي�ام فق�ط، وصدر مح�ر املعاينة 
بع�د ذلك بأربع�ة أيام أيضا، األم�ر  الذي يعارض 
م�ا ت�م ادع�اؤه مؤخ�را يف مجل�س األم�ن حول 
عرقل�ة  س�لطات صنع�اء للعم�ل »اإلنس�اني« 
فبحس�ب مالدينا هنا، يبدو بوضوح  أنه ال توجد 
هن�اك عرقلة، وإنم�ا يف الحقيق�ة ال يوجد عمل 

»انساني«. 
كم�ا تظه�ر وثيق�ة أخ�رى أن )ألفا وس�بعمئة 
كي�س( إضافية م�ن العدس  األحم�ر، وصلت يف 
الفرة نفس�ها، غر صالحة لاستخدام اآلدمي، 

 حيث توضح وثيقة »إخط�ار املخالفة« املوجهة 
الكمي�ة به�ا »إصاب�ة  إىل الصلي�ب األحم�ر  أن 
س�ابقة« و«آثار ت�آكل« و »تغير يف لون  املنتج«، 
وتبلغ الهيئة برورة إتافها أو إعادة تصديرها 

إىل بلد  املنشأ )تركيا(. 
ح�رات حي�ة وميتة وج�دت داخل الش�حنات 

الغذائية... 
الوثائ�ق تكش�ف أيض�ا تفاصيل ش�حنة أخرى 
قدمه�ا »الصليب األحمر«  تحت�وي عىل )11 ألف 
كي�س( م�ن األرز التال�ف، وقيمته�ا )211 ألف�ا 
 و854 دوالر( أي )105 مايني و927 ألف ريال(  . 

يقول “إخطار املخالفة” الخاص بها إن الشحنة 
تحت�وي ع�ىل   «حرات )س�وس( حي�ة« ويبلغ 

برورة إعادة تصديرها أو إتافها . 
يف هذا الجزء البسيط لدينا ما مجموعه ) 28 ألفا 
و600 كيس( من  األرز والعدس الفاسد واملحتوي 
ع�ىل الح�رات الحية وامليت�ة، قدم�ه   “الصليب 
األحمر” خال أش�هر قليلة ضمن عدة ش�حنات 
أخرى أكرب  من املرجح أنها عىل ذات الشاكلة، ولو 
أن كل كيس واحد من  هؤالء رصف ألرسة واحدة  
املس�تهدفني، لكان لدينا يف غضون  أشهر ثمانية 
وع�رون أل�ف وس�تمئة أرسة ميتة بالتس�مم 
الغذائ�ي،  وم�ن هن�ا يأت�ي القول بأن ش�حنات 
الغذاء التي تقدمها املنظمات  واللجان والوكاالت 
الدولية لليمن ليس�ت إال “صفقات أس�لحة” من 
 ن�وع آخر لقت�ل اليمنيني، مثل صفق�ات القنابل 
والصواريخ التي تعقدها   “الدول املانحة” ألموال 

هذه املساعدات مع السعودية واإلمارات . 
ليس�ت هذه امل�رة األوىل التي ينكش�ف فيها مثل 
ه�ذه الفضيح�ة، لك�ن  تواري�خ الوثائ�ق الت�ي 
اس�تعرضناها يف ه�ذا التحقي�ق، تؤك�د أن كل 
 الفضائ�ح التي نرت عىل م�دى الفرة املاضية 
حول الغذاء والدواء  الفاس�د املقدم من منظمات 
“االغاث�ة” الدولي�ة، ل�م تزد ه�ذه املنظم�ات  إال 
إرصارا عىل االس�تمرار، وليس ذلك فحس�ب، بل 
الزال�ت ترف�ع  صوته�ا متهمة س�لطات صنعاء 

بعرقلة هذا العمل االنساني النبيل. 

قائد الثورة: الشهيد مثااًل عن التضحية والفداء 
إلعالء راية الحق

البرلمان الهولندي »يوبخ« وزارة العدل البحرينية بسبب ترحيل  بحريني

تزايد نسب الفقر في السعودية يشعل االحتجاجات  
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قد يبدو العنوان قريباً من عنوان كتاب قديم قرأناه )فلسفة الثورة(، 
وما زلنا نصدق أن  الثورات تصنع األحالم، وتغري مصائر الش�عوب، 
وتقيض عىل مفاسد الحكام، لكن تجربة  البلدان املتخلفة أن ثوراتها 

وانقالباتها تزيح طبقة فاسدة لتظهر طبقة جديدة أفسد منها . 
وما زال جيل اآلباء يتذكرون محاس�ن النظام امللكي ثم الجمهوري، 
حيث كانت التقاليد  اإلدارية والقانونية س�ائدة ومستقرة، نوعاً ما، 
ويف مرحل�ة النظام الثوري وما بعده إنه�ارت  أغلب التقاليد والقيم، 
يف ظ�ل حك�م الحزب الواح�د والحاك�م األوحد والعائل�ة، وأصبحت 
املفاسد  مرشعنة، حتى أصبحنا يف حاجة لقراءة كتاب جديد عنوانه 
)فلس�فة الرش�وة( يؤلفه وينرشه  ويطبقه الح�كام، دون خوف أو 
خج�ل، ويف نظام ديمقراطي مفرتض لم يعد خرب اعتقال مس�ؤول 
 كبري بتهمة الرش�وة، وصدور حكم بس�جنه، س�وى نكت�ة عابرة، 
فعقوبة هذا املتهم ليس�ت دليل  براءة زمالئ�ه الذين يرصحون علناً 

)كلنا فاسدون( إال من رحم ربك ! 
االنتشار الواسع للرش�وة من قاعدة النظام اإلداري إىل قمته ليست 
مصادفة أو ظاهرة عابرة،  كما يبدو، وال بّد أن تكون وراءها فلسفة 
وخربة وتجربة، فاملرتش�ون يشهرون فسادهم من  خالل طغيانهم 
وثرائهم الرسيع وهم يف أم�ان واضح ويتباهون بنفوذهم، مادامت 
الكعكة توزع  باملشاركة والتوافق واملحاصصة، وفق قسمة الغرماء

الرش�وة نوع من أنواع الفس�اد الذي اس�ترشى وانترش يف مجتمعنا 
يف جمي�ع مفاصله  ومس�توياته ودوائره، إىل جانب مظاهر فاس�دة 
كث�رية مثل االبت�زاز، واملحس�وبية، واالختالس،  وكله�ا مرتابطة يف 
حلق�ات متسلس�لة، ال تع�رف بدايته�ا م�ن نهايتها، ومن ث�ّم فإّن 
معالجة هذه  الظواهر تحتاج إىل معجزة أو مارد عنيد، ال وجود لهما 

يف هذا الزمان الفريد
توّسعت هذه الظاهرة يف الجهاز اإلداري بخاصة، يف العقود األخرية، 
خالل س�نوات الحصار  وما بعدها، وتفش�ت الرش�وة بسبب شحة 
الرات�ب وتزاي�د املتطلب�ات الحياتية للموظ�ف،  وأصبحت الرش�وة 
مرشوعة ومقبولة يف نظر الكثري من املوظفني الذين يشعرون بالفقر 
 والظل�م، وه�م يقارنون أنفس�هم باملس�ؤولني األع�ىل وامتيازاتهم 
الخرافي�ة، حيث نرى اليوم  الرش�وة واضحة كوضوح الش�مس، يف 
كل م�كان، وبات املواطنون ال يس�مونها رش�وة ويلّطفون  معناها 
ضمن فلسفة الرش�وة السائدة، فتسمى )مس�اعدة( أو )إكرامية( 
أو )هدية( لتس�هيل  معاملة أو تمرير صفقة، وتبدأ من معاملة بيع 
ورشاء العقارات، حتى تجديد س�نوية  الس�يارة  أو إجازة الس�ياقة 
وحت�ى الدخول إىل غرفة الطبيب، وقبلها دفع )الدفاتر( الدوالرية يف 
رشاء  منصب خط�ري، يقدمها الرايش ويتقبله�ا املرتيش دون خوف 

من القانون أو خشية من  املجتمع ! 
الرش�وة س�لوك مناف للقانون وفق قانون العقوب�ات العراقي رقم 
111 لس�نة 1969 حي�ث  يعاق�ب مرتكبو الرش�وة بالحبس مدة قد 
تص�ل اىل عرش س�نوات، يف نص املواد م�ن 307 إىل   314 ويبدو مبلغ 
الغرامة فيها )500( دينار مضحكاً اليوم لكنه وقت ترشيع القانون 
كان  مبلغاً كبرياً، وعليه يتوجب التعديل والتشديد يف العقوبة، بسبب 
انتش�ار هذه الجريمة  وخطورته�ا، إذ يصبح الح�ق باطالً، وتغيب 
العدالة ويش�عر الكثريون بالظلم، وهو ما يدعوهم  للنقد ثم التذمر 

واالحتجاج . 
الرش�وة وف�ق فلس�فتها العميق�ة ونظامه�ا الس�ائد ذات أبع�اد 
سياس�ية، فالس�لطة السياس�ية  الضعيفة وف�رت املناخ للرش�وة 
من خ�الل املحاصصة واللج�ان االقتصادية وضع�ف الرقابة  وعدم 
تطبي�ق القانون عىل كل األفراد، مهما كانت صفتهم السياس�ية أو 
اإلداري�ة، وما يقال عن  بيع ورشاء املناص�ب العليا، وذلك ما أدى اىل 
تزايد الرشوة، وتراكم ملفاتها الهائلة يف  رفوف هيئة النزاهة ودوائر 
املفتش�ني العامني امللغاة، فلو فس�د الوزير أو املدير يف مؤسس�ة  ما 
فس�د كل من يتبعه إىل أصغر موظ�ف يف الهيكل اإلداري، وكل منهم 

ينظر إىل األعىل  فيقتدي به ويقلده يف محاسنه ومفاسده

فلسفة الرشوة العميقة

أماين النداوي

،،

،،

بقلم/  جورج حداد
ولكن الدولة الروس�ية لم  ترتاجع وتم تمديد 
الخ�ط بنج�اح. وهذا ش�جع مختل�ف دول 
أوروبا الغربية لطلب اس�ترياد الغاز  الرويس 
م�ن املانيا، ما دفع روس�يا واملاني�ا لالتفاق 
عىل مد خط ثان باس�م »الس�يل الش�مايل � 
  2« يس�ري بمحاذاة الخ�ط االول، وهو انبوب 
م�زدوج وس�يمتد 1200 كل�م يف ق�اع بح�ر 
البلطيق،  وس�تبلغ تكلفت�ه 9،5 مليار يورو 
)م�ا يع�ادل 10،6 ملي�ار دوالر( وس�يضخ 
س�نويا 55 ملي�ار م�رت  مكع�ب م�ن الغ�از 
الطبيعي، س�يتم توزيعها من املانيا اىل شتى 
بل�دان اوروبا الغربية والوس�طى.  وس�يمر 
الخ�ط يف املي�اه الدولي�ة املحاذية لروس�يا، 

فنلندا، السويد، الدانمارك واملانيا   . 
وتع�ارض ام�ريكا بش�دة م�د انابي�ب الغاز 
ال�رويس اىل اوروب�ا وخاصة انبوب »الس�يل 
الرتك�ي«  »الس�يل  وانب�وب   »2   � الش�مايل 
املرشح الن يصل اىل الجزء االوروبي من تركيا 
ومنها يت�م  التوزي�ع يف دول اوروبا الرشقية 
والوس�طى والجنوبية، فهي تعترب ان توزيع 
الغاز الرويس  يف اوروبا سيزيد النفوذ الرويس 
فيه�ا ويجعلها تابعة بالطاقة لروس�يا. وقد 
فرضت امريكا  عقوبات اضافية ش�ديدة ضد 
روس�يا وضد الرشكات والبواخ�ر االوروبية 
التي تش�ارك يف مد  األنابي�ب، ومنها الرشكة 
العاملي�ةALLSEAS    )ومقره�ا الرئي�ي يف 
سويرسا( التي تشارك يف  مد االنابيب يف بحر 
البلطيق، وقد توقفت هذه الرشكة مؤقتا عن 
العمل، ملعرفة ماذا س�تعمل  روسيا ملواجهة 
واحت�واء العقوبات االمريكي�ة. وقد ادرجت 
ام�ريكا العقوب�ات ض�د روس�يا يف  امليزانية 
العس�كرية االمريكي�ة لس�نة 2020 وكأنما 
م�د أنابي�ب الغاز ه�و عمل حرب�ي. ويقول 
 الخرباء الروس انه ال يشء س�يوقف العمل يف 
مد االنابي�ب. ومن املتوقع ان يبدأ العمل عىل 
 املستوى التجاري يف انبوب »السيل الشمايل � 

2« و«السيل الرتكي« خالل سنة 2020  . 
ان  وكال�ةBloomberg   االمريكي�ة  وتق�ول 
ام�ريكا تع�رف انها ل�ن تس�تطيع ان توقف 

انبوب   «السيل الشمايل � 2  .» 
الكرمل�ني  باس�م  الناط�ق  رصح  وق�د 
دميرتييبس�كوف ان روس�يا س�تنجز العمل 
بامل�رشوع بالرغ�م  م�ن جمي�ع العقوب�ات 
ال�رشكات  وض�د  روس�يا  ض�د  االمريكي�ة 
وانب�وب  الغ�از  امل�رشوع.  يف  املش�اركة 

ب�ني روس�يا واملاني�ا هو ج�زء رئي�ي من 
للعم�الق  الطاق�ة  تصدي�ر  اس�رتاتيجية 
الحكوم�ي  الرويس رشك�ة »غازبروم«. وهو 
يه�دف اىل تزويد اوروبا بالغ�از الرويس عرب 
بحر البلطيق.  وش�جب بس�كوف العقوبات 
االمريكي�ة واصف�ا اياه�ا بأنه�ا »خرق فظ 
للقان�ون الدويل«. وع�رب  س�ناتورات ونواب 
امريكي�ون ع�ن مخاوفه�م م�ن ان مرشوع 
»الس�يل الش�مايل � 2« س�يحمل اىل  الخزينة 
الروسية مليارات الدوالرات، وسيقوي نفوذ 
الكرملني يف اوروبا يف وقت يش�تد فيه  التوتر 

بني موسكو وواشنطن . 
الروس�ية  »غازب�روم«  رشك�ة  وتس�اهم 
بنص�ف تكاليف مد االنب�وب اىل املانيا، بينما 
تس�اهم  بالنصف االخر الرشكتان االملانيتان  
  »Uniper«و  .»Wintershall«  وأك�د 
كونسورسيوم   «السيل الشمايل � 2« ان %90 
من االعمال قد انجز وانه سيتم اكمال العمل 

سنة 2020  . 
ورصح وزي�ر الخارجي�ة الرويس س�ريغيي 
الف�روف ان امريكا تعمل املس�تحيل اليقاف 
العم�ل  بمرشوع�ي »الس�يل الش�مايل � 2« 
و«الس�يل الرتك�ي«، ولكنها ل�ن تصل اىل اي 

نتيحة . 
ان االقتص�اد االملان�ي يعان�ي صعوبات منذ 
ازم�ة 2008 � 2009. وقد فاقمت العقوبات 
 االمريكي�ة ه�ذه الصعوبات. وم�ع ذلك فإن 
املاني�ا لم تتخل اب�دا عن املش�اركة يف انجاز 

مرشوع   «السيل الشمايل � 2  .» 
العقوب�ات  االوروب�ي  االتح�اد  ويع�ارض 

االمريكية، وال سيما املانيا وفرنسا . 
وقد ادىل وزير الخارجية االملاني هايكو ماس 
بترصيح ع�ارض فيه جمي�ع املحاوالت من 
قب�ل  القوى الخارجية للتأثري عىل السياس�ة 
السياس�ة  »ان  وق�ال  االملاني�ة.  الطاقوي�ة 
الطاقوية  االوروبي�ة تتقرر يف اوروبا، وليس 
يف الوالي�ات املتحدة االمريكي�ة. نحن مبدئيا 

نرفض  التهجمات والعقوبات الخارجية .» 
وم�ن جهت�ه ف�إن رئي�س غرف�ة التج�ارة 
واملدي�ر  الروس�ية   � االملاني�ة  الخارجي�ة 
التنفيذي لرشكة  الغ�از والنفط  OMV  راينر 
م�رشوع  ض�د  العقوب�ات  »ان  زييلياعل�ن 
»الس�يل الش�مايل � 2« هي   «رضبة موجهة 
ضد اوروب�ا والرشيك االق�رب املانيا«. ودعا 
املاني�ا واالتح�اد االوروب�ي اىل  اتخ�اذ تدابري 
هادفة ضد هذه العقوب�ات، الن االمر يتعلق 

باالستقالل الطاقويالوروبا . 
فأوال: س�يتحقق تكامل مذه�ل يف العالقات 
الن  االوروبي�ة،   � الروس�ية  االقتصادي�ة 
الغ�از الرويس  س�يجري يف رشايني االقتصاد 
االوروبي بمجمله، مما سيكون له انعكاسه 

عىل السياسة  العاملية بأرسها . 
وثاني�ا: ه�ذا يعن�ي ك�رس جمي�ع املوان�ع 
والحواجز والتابوهات امام تطوير العالقات 
املالي�ة  والتجاري�ة واالقتصادية الروس�ية � 

االوروبية . 
وثالثا: ان بيع الغاز الرويس سيدر عىل رشكة 
»غازب�روم« الحكومي�ة الروس�ية ع�رشات 
 ملي�ارات الي�وروات س�نويا، مما س�يمكن 
الدولة الروس�ية من تكوين صندوق سيادي 

التكنولوجي�ا  منج�زات  مخص�ص  ل�رشاء 
واالوروبي�ة  خصوص�ا  االملاني�ة  الرفيع�ة 

عموما، بطرق مبارشة  وغري مبارشة . 
ورابعا: ان حصول روس�يا عىل التكنولوجيا 
الرفيع�ة االملاني�ة واالوروبي�ة، مضاف�ا اىل 
املذهل�ة  الصناعي�ة   � القاع�دة  العلمي�ة 
االقتص�اد  مركزي�ة  اىل  مضاف�ا  لروس�يا، 
ال�رويس بيد الدولة،  سيس�اعد ع�ىل تحقيق 
طف�رة غري مس�بوقة يف الصناعة الروس�ية 
عام�ة، والصناع�ة الحربي�ة  خاص�ة، مم�ا 
س�يؤدي اىل كرس مس�تدام )لصالح روسيا( 
يف املي�زان العس�كري ال�رويس �  االمريك�ي، 
نوعي�ا ال كميا، بكل ما لذلك من مفاعيل عىل 

الجيوسرتاتيجية الدولية برمتها. 

رغم العقوبات االميركية .. الغاز الروسي يشق طريقه الى أوروبا
تخوض روسيا معركة حقيقية لمد أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا بدون المرور في االراضي  االوكرانية. 

وجرى مد أول خط إلى المانيا باسم »السيل الشمالي« من االراضي الروسية عبر  بحر البلطيق الى شمال 
المانيا. ويكفي هذا الخط احتياجات السوق االلمانية التي تعتبر من  اكبر مستوردي الغاز في اوروبا. وتم 

تمديد هذا الخط بعد اندالع االزمة االوكرانية سنة   2014، وبدأ العمل التجاري في السنة الماضية. وكانت 
االدارة االميركية قد عارضت بشدة  تمديده وفرضت على روسيا العديد من العقوبات بهذا الخصوص. 

بقلم/ د. علي المؤمن
مثالً: تربز مجموعة أش�خاص ناشطني يف مدينة ما، يجتمع 
حوله�م بع�ض أبناء املدينة، ث�م  يقفون وس�ط املدينة أو يف 

مكان عام، ويرصخون : 
نحن املدين�ة واملدينة نحن، ونحن نمث�ل املدينة، ونحن نعربرِّ 
عن إرادة س�كان املدينة، وأّن  حاكم املدينة اليمثل املدينة وأن 

مجلس املدينة املنتخب اليمثل املدينة أيضاً. 

وحينه�ا يهتف آخ�رون تأييداً لهم، وتبث وس�ائل اإلعالم 
والتواصل أخبارهم بالتأييد أو الرفض . 

هنا س�يأتي بعض حكم�اء املدينة وكبارها ليس�أل هذه 
املجموعة : ماه�ي حجتك�م بأنك�م املدينة  وأنك�م تمثلون 
س�كان املدين�ة؟ أنت�م عددكم م�ع من هتف لك�م، حوايل 
)100( ش�خص، بينم�ا عدد  س�كان املدينة ع�رشة آالف 

شخص. 
ستقول املجموعة : إنمطاليبنا هي مطاليب سكان املدينة، 

وأن سكان املدينة يؤيدوننا. 
حينها يقول الحكماء : 

وكيف نع�رف أن س�كان املدينة يؤيدونك�م؟ هل جمعتم 
تواقي�ع أغل�ب س�كان املدين�ة ب�إرشاف  محاي�د؟ أو هل 
انتخبكم أغلب س�كان املدينة بطريقة مقبولة ما؟ ومتى 
حص�ل ذل�ك؟ وكيف؟  وأي�ن؟ وه�ل هناك جه�ة محايدة 

أرشفت عىل انتخابكم. 
س�تجيب املجموعة  : اس�ألوا الس�كان ع�ن املطاليب التي 

نطرحها، ستجدونهم يؤيدونها. 
س�يقول الحكماء  : هناك مجموعات كث�رية غريكم ترفع 
مطالي�ب متش�ابهة، وقد أيدهم كثري من  الس�كان أيضاً. 
وهناك مجموعات أخرى ترفع مطاليب أخرى. وجميعها 
تزع�م أنها تمثل س�كان  املدينة. فلم أنت�م بالذات تمثلون 

املدينة وتلك املجموعات األخرى التمثلها؟
هذا املثال املبس�ط، يطرح إش�كالية عميقة اليمكن حلّها 
يف ظل مبادئ الديمقراطية؛ ألن صيغ  الغلبة وفرض األمر 
الواق�ع ودكتاتورية الصوت العايل؛ ه�ي صيغ اندثرت وال 

تمت اىل مفاهيم  الديمقراطية والتحرض واملدنية بصلة . 
هن�اك أمر آخر، وهو أن تقدُّم أي مجموعة لرفع مطاليب 
عام�ة ينادي به�ا أيضاً جزء كبري من  الش�عب، اليعني أن 
هذه املجموعة اكتس�بت رشعية تمثيل كل الشعب، وأنها 
باتت تحتكر قرار  الشعب، ملجرد أنها نادت بتلك املطاليب، 
ألّن هن�اك مجاميع أخرى تنادي بمطاليب متش�ابهة،  بل 
هن�اك مجاميع أخرى تنادي بمطالي�ب متعارضة أو غري 
متش�ابهة. فمن سيكون له الحق  بتمثيل الشعب؟. بل أن 
هن�اك ماليني غري املش�اركني بحراك ه�ؤالء وأوالئك، ولم 
يعربوا علناً  عن آرائهم س�لباً أو إيجاباً؛ فهل هؤالء ليس�وا 
من الش�عب؟ وهل مزاعم تمثيلهم من أي طرف  كان، هي 

مزاعم واقعية ورشعية؟
مث�اًل: هناك مجموعة من )1000( ش�خص تتظاهر و ترفع 
ش�عار إعادة قانون الخدمة  اإللزامية، ويقولون أن الش�عب 
يؤيدهم، وأنه�م يعربون عن رأي الش�عب. وهناك مجموعة 
 أخ�رى م�ن )1000( ش�خص أيضاً تتظاه�ر ضدهم لرفض 

القانون، ويقولون أن ثالثة ماليني  شخص يؤيدونهم . 
فم�ا ه�و املعيار هن�ا يف تمثيل الش�عب؟ وبأي رأي س�تأخذ 

الديمقراطية  هن�ا  الحكوم�ة؟. 
حلّت  املشكلة، ووضعت معايري 
مل�ن يمثل الش�عب، لك�ي تأخذ 
الحكوم�ة برأي�ه. وكان نت�اج 
الربمل�ان  ه�و  ه�ذه  املعاي�ري 
املنتخب م�ن أغلبية الش�عب. 
وهذا الربملان يصوت هو اآلخر 
باألغلبي�ة.  ما يعني أنه ال حل 
توص�ل إليه العق�ل البرشي � 
بالنس�بة لنا أيضاً كمسلمني 
يف غيب�ة املعص�وم  � س�وى 
األخ�ذ ب�رأي األغلبي�ة، وإن 
كانت أغلبية نسبية مفروزة 

عن أغلبية نسبية . 
بالتايل ف�إن رشعية تمثيل 
الش�عب، تت�م م�ن خ�الل 
إح�دى الصي�غ التالية :1- 
 اإلجماع النس�بي  الشعبي 
غريالرسمي: وهي صيغة 
ن�ادرة وخاص�ة، تحصل 
انتخاب�ات  إج�راء  دون 
اس�تفتاء  قانون�ي،  أو 

وتنح�رص مصاديقه�ا يف القي�ادات الروحي�ة والدينية 
الكربى، أو قيادات الثورات  الش�عبية التي يشرتك فيها 

أغلب الشعب . 
 2  -اإلس�تفتاء الش�عبي الع�ام الرس�مي: ويتمث�ل يف 
حص�ول ش�خص ما أو جماع�ة ما عىل تأيي�د  أغلبية 
الشعب، أو تأييد أغلبية املشاركني يف اإلستفتاء، دون 
وجود منافس�ني. وهو تمثيل  رشعي ت�ام، وإن كان 

يفتقد اىل صيغة التناقس الديمقراطي . 
اتخاب الرس�مي: وهي ترجيح الش�عب    -3 
لش�خص أو جماع�ة م�ا، مقابل أش�خاص آخرين 
أو  جماع�ات أخرى. ويتم ه�ذا الرتجيح عرب صيغ 
االنتخاب والتناف�س املتعارفة ديمقراطياً.  ويكون 
تمثي�ل ه�ذا الش�خص أو تل�ك الجماعة للش�عب 
تمثيالً رشعياً، وإن انتخبهم جزء  من الشعب وفق 

القانون النافد . 
عليه؛ فإن كون ))الش�عب ه�و الكتلة األكرب((، 
وأن جماعة معينة أو حزباُ معيناً أو كتلة معينة 
 تزع�م تمثي�ل الش�عب؛ إنم�ا هي مق�والت غري 
واقعي�ة. نع�م.. يمك�ن أن تك�ون الكتلة األكرب 
 املنتخبة ش�عبياً ه�ي التي تمثل الش�عب، وإن 

كان تمثيالً نسبياً وناقصاً . 

هل الشعب هو الكتلة األكبر؟ ! 
بلغة السياسة والقانون التي تفرزها 

النظريات الديمقراطية؛ ال يوجد 
مفهوم أو موضوع  عنوانه ))الشعب 
هو الكتلة األكبر(( ؛ ألن الشعب هو 
كل سكان الدولة، أي أنه ليس كتلة 
 بذاته، أو كتلة في مقابل الكتل؛ بل 
أن جميع الكتل السياسية تنشأ منه. 

وليس هناك في الدولة  ما يقابل 
شعب الدولة ليكون الكتلة األصغر. 

وبالتالي؛ فهي مقولة غير صحيحة 
بالمعايير  السياسية والقانونية . 

أما بلغة الواقع، فإن ادعاء تمثيل 
الشعب هو ادعاء مستحيل؛ إالاّ 

بالصيغ المتعارفة عقاًل  وعرفًا، وإن 
كان هذا التمثيل نسبيًا وناقصًا 

ومشوهًا، إالاّ أنه تمثيل بالحد األدنى. 
أما ادعاء  التمثيل واحتكار التمثيل، 

فال شرعية له وال قيمة قانونية 
وسياسية له . 



نجاح كاتانيتش والشرطة أبرز مالمح كرة القدم 
بالعودة الى ما توّصل له علماء اآلثار والمؤّرخون عن تاريخ العراقية في 2019 

كرة القدم العراقية  بأدلّة فّسروها حسب رؤيتهم في أن ما 
وجدوه في مدينة نفر قرب عفك في  محافظة القادسية من 

خالل لوحة أثرية تعود الى القرن التاسع عشر قبل الميالد 
 تمثل ساق رجل وأمامه ما يشبه كرة القدم،واستخدموا هذه 

اللوحة للمحاَججة مع  دول تّدعي أنها صاحبة الفضل في نشأة 
كرة القدم وتعود إليها بدايتها ونشرها  كإنكلترا والصين 
لمحاولة إثبات أن العراقيين أول من لعب كرة القدم، وال 

نريد  أن نتحّدث عن أشياء موغلة في القدم من الصعب 
التأكد من صّحتها ألن التاريخ  القريب في كرة القدم أختلف 

بشأنه المؤّرخون عندما قال بعضهم أن كرة القدم  دخلت 
العراق عن طريق البصرة باعتبارها الميناء الذي ترسو على 

شواِطئه  السفن وآخرون قالوا من الموصل تعلّمها طلبة 
يدرسون في تركيا وعلّموها  لغيرهم بعد عودتهم للعراق 

وثالث قال عن طريق بغداد . 
كل الجدل لتأريخ عمره قرن ونيف حيث يشري تاريخنا الكروي اىل 
أن العراقيني  مارسوا كرة القدم عام 1914م وأول مباريات اقيمت 
عام1918 يف ساحة الشيخ  عمر بني فريقي دار املعلمني االبتدائية 
ومنتخب املدارس حينذاك، وُس�قت هذه  املقدم�ة التاريخية لكي 
أتمّكن م�ن القول إن هذا التاريخ البعيد والقريب منه  يفرتض أن 
يش�فع لنا بأن نكون ضمن الفرق العاملية وضمن فرق املقدمة يف 

 تصنيف االتحاد الدويل .  
إن بطوالت الخليج انطلقت يف دورتها األوىل يف البحرين عام 1970 
ش�اركت  فيها أربعة منتخبات هي الكويت والسعودية والبحرين 
وقطر والتحقْت يف أوقات  مختلفة دول خليجية أخرى أضيف لها 

العراق واليمن .  
وش�ّكل العراق بتأريخ�ه الكروي إضافة 
مهّمة للبطولة، وأصبح مركزاً اش�عاعياً 
 رياضي�اً بني أش�قائه يف الخليج بالعبيه 
ومدربي�ه واس�تطاع أن يك�ر احتكار 
دولة  الكويت وترّبعها عىل عرش البطولة 
تس�ع م�رّات ليفوز العراق به�ا يف أعوام 
  1979 و1984 و1988 وأن يكون وصيفاً 

لها مرّتني حتى ُمنع من املش�اركة  فيها منذ عام 1992 ليعود لها 
مجّدداً عام 2004 ، ومنذ عودته لم يتمّكن من  الفوز ببطولتها .  

وعودة ملحاكاة التأريخ واملفرتض فيه أن يكون دافعاً لنا وشفيعاً 
يف التناس�ب  ب�ني تاريخن�ا الك�روي والنتائج املتحّققة فنس�بح 
يف البح�ار واملحيط�ات ال أن نغرق  مراراً يف مي�اه الخليج وآخرها 
خروجن�ا من البطول�ة 24 يف الدوحة كان�ون األول  الحايل عىل يد 
منتخ�ب البحرين ب�ركالت الرتجي�ح ليتّوج بها بع�د نصف قرن 
م�ن  انطالقته�ا أول م�رّة برغم اليأس الذي يش�عر به مؤسس�و 
كرة الق�دم البحرينية  بترصيحاتهم يف س�نوات خل�ت )لن تفوز 
البحري�ن بالبطول�ة إال إذا كانت الك�رة  مرّبعة وليس�ت دائرية( 
عالمة االستحالة بالفوز، وقد تم تذكريهم بهذه  الترصيحات بعد 

فوزهم فأجابوا )فزنا بالبطولة ألن الكرة اصبحت مربعة(  .  
لق�د عملْت البحري�ن بصرب وصم�ت وتقّدمت به�دوء وخططت 
واس�تفادت من تجارب  اآلخرين وخرباتهم واس�تقدمت املدربني 
والالعب�ني ومنه�م عراقي�ون حتى تكلّل�ت  جهوده�ا بالفوز بعد 
أن كانت تحس�ب ألف حس�اب للقاء املنتخب العراقي انعكس�ت 
 الص�ورة فأصب�ح العراق يحس�ب لها وص�ار منتخ�ب البحرين 
عق�دة املنتخب العراقي  برغ�م أن الفريق العراقي يف بطولة كأس 
العرب الثالثة ع�ام 1966 فاز عىل  البحرين بعرشة أهداف مقابل 
ال يشء ، ويف بطولة الخليج الرابعة والخامس�ة فاز  العراق عليها 
بأربعة أهداف ويف بطول�ة كأس العرب 1985 تعادلت مع العراق 
 به�دف واحد لكل منهما حتى اس�تطاعت أن تف�وز عىل منتخب 
الع�راق بثالثة أهداف  مقاب�ل هدف واحد يف بطول�ة الخليج عام 
2009 وآخره�ا الف�وز ال�ذي حققته قب�ل  أي�ام يف خليجي قطر 
بركالت الرتجيح عىل املنتخب العراقي ، هذه الركالت أعطت  مربّراً 
لخسارتنا كون الخس�ارة بركالت الرتجيح وليس يف اللعب وكون 
ال�ركالت  رضب�ات حظ ، وه�ذه الترصيحات والتربي�رات تفرض 
س�ؤاالً مل�اذا جعلنا املباراة  تص�ل لركالت الرتجي�ح؟ ألن منتخبنا 

عجز خالل 120 دقيقة من حسم املباراة  لعباً .  
وأخ�رياً نقوله�ا بألم وبحرة تقط�ع األنفاس ك�م تقّدمت دول 
الخلي�ج كروي�اً وك�م  تأخرن�ا؟ أبحث�وا ع�ن األس�باب وأوجدوا 
املعالج�ات وخّطط�وا وأرحموا عيون  املش�جعني م�ن دموع األم 

بالخسارة . 

حم�ك�ة ك�أ�س اخلليج
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شهد العراق عاما كرويا مستقرا، 
عىل خالف الع�ادة، خرج البعض 
منه بمكاس�ب  كبرية، بينما كان 

سلبًيا عىل آخرين . 
الرشطة

يعد الرشط�ة املت�وج بآخر لقب 
ه�و  الس�وبر،  وكأس  لل�دوري 
األكث�ر  اس�تقرارا ه�ذا  الفري�ق 

الع�ام بالع�راق، رغ�م هزيمت�ه 
األخرية أمام الش�باب السعودي، 
 بسداس�ية دون رد، يف البطول�ة 
تع�د  والت�ي  لألندي�ة،  العربي�ة 

انتكاسة كبرية . 
والراب�ح الثاني هو الزوراء، الذي 
تمكن من التتويج بكأس العراق، 
بعد فوزه عىل  الكهرباء يف املباراة 

النهائي�ة، بهدف دون رد .  ويف ظل 
اإلداري، ونتيج�ة لعدم  التخب�ط 
ق�درة االتحاد ع�ىل تقرير مصري 
ال�دوري،  تع�د األندي�ة جميعه�ا 

خارسة . 
فقد أنفق�ت األندية مبالغ كبرية، 
العب�ني  م�ع  تعاقداته�ا  ج�راء 
محلي�ني، ومحرتف�ني،  وطواق�م 
فني�ة، لكنها فوجئ�ت بعد مرور 
أرب�ع ج�والت بتجميد لل�دوري، 

استمر ثالثة  أشهر . 

كاتانيتش
امل�درب  أن  ورغ�م 
الع�راق،  ملنتخ�ب  الس�لوفيني 
رسيتش�كوكاتانيتش، بعد توليه 
 منصبه بأس�بوعني فقط، توجه 
مع أس�ود الرافدين لبطولة آسيا 
يف اإلمارات، إال  أن�ه ترك بصمات 

طيبة هذا العام . 
ورغ�م خروج�ه اآلس�يوي أم�ام 
منتخ�ب قط�ر، املت�وج باللقب، 
وكذل�ك تودي�ع بطول�ة  خليجي 

24 م�ن نصف النهائ�ي، بركالت 
الرتجي�ح أم�ام البحري�ن، الت�ي 
أن  إال  أيض�ا،  أح�رزت  ال�كأس 
الجماه�ري  أقن�ع  كاتانيت�ش 

العراقية يف البطولتني . 
كما نال الرضا، من خالل النتائج 
التصفي�ات  يف  كذل�ك  املمي�زة 
املؤهلة  لكأيس آس�يا  املزدوج�ة، 
الرافدين  أس�ود  والعالم، وتصدر 

للمجموعة الثالثة . 
وكان تعاق�د االتحاد العراقي مع 

كاتانيت�ش، يف إط�ار التخطي�ط 
لهذه التصفي�ات،  حيث لم يتعهد 
بنتائج يف بطولة الخليج أو كأس 
يف  نتائج�ه  إىل  وبالنظ�ر  آس�يا .  
التصفي�ات امل�زدوج، يعد مدرب 
العراق من أبرز  الرابحني، يف العام 

الحايل . 
لكن يف املقاب�ل، تعاني املنتخبات 
العراقي�ة بجمي�ع فئاته�ا، جراء 
توق�ف منافس�ات  ال�دوري، عىل 

الصعيدين املعنوي والبدني. 

يواجه العب نادي ميالبوسولفسبورغ السويدي 
واملنتخب االوملبي العراقي مهند  جعاز، مش�كلة 
ادارية قد تعيق مشاركته يف نهائيات آسيا تحت 
23 عام�اً يف  تايلند .  وقال جعاز«اواجه مش�كلة 
بع�دم اص�دار االوراق الرس�مية املتعلقة بجواز 
السفر  وهوية االحوال املدنية، من اجل املشاركة 

م�ع املنتخب االلومب�ي لكرة الق�دم يف  نهائيات 
آسيا«.  واوضح بالقول، »من اجل اصدار الجواز 
العراقي، فانا بحاجة اىل املجيء  للعراق واكمالها 
رسيعاً كي اش�ارك مع االوملبي يف نهائيات آسيا 
بتايلند«.  يذكر أن النهائيات س�تنطلق يف الثامن 

من شهر كانون الثاني املقبل. 

تق�دم العبو نادي النجف، بش�كوى جماعي�ة لدى االتحاد االس�يوي لكرة القدم، 
 بس�بب عدم تسلم نس�خة من عقودهم منذ بداية املوسم .  وقال مصدر إن »العبي 
النجف تقدموا بشكوى جماعية ضد االدارة يف االتحاد  االسيوي بسبب عدم التزام 
نادي النجف برشوط العقود املوقعة مع الالعبني«.  وأوضح أن »ادارة نادي النجف 
لم تسلم العقود اىل الالعبني بالرغم من ان  رشوط منح تراخيص االندية تنص عىل 

عدم مشاركة اي نادي يف الدوري قبل  تصديق العقود يف اتحاد الكرة املركزي«. 

العبو النجف يقدمون شكوى لدى االتحاد االسيوي  مشاركة جعاز مع االولمبي مهددة

اكد رئي�س االتحاد العراقي للعبة 
املوايت�اي، مصطف�ى جب�ار، ان 
لجنة الشباب  والرياضة النيابية، 
تتوي�ج  يف  فاع�اًل  دوراً  لعب�ت 

ببطولة آسيا االخرية باالمارت . 
الوطن�ي، بثمان  املنتخ�ب  وتوج 
ميدالي�ات م�ن اص�ل 10، حي�ث 
و3  2  ذهبي�ة  الالعب�ون  حص�د 

فضي�ة و3 برونزي�ة .  وقال جبار 
والرياض�ة  الش�باب  »لجن�ة  إن 
النيابية لعبت دوراً بارزاً يف تتويج 
 8 وحص�ده  الوطن�ي   املنتخ�ب 
ميداليات عن طريق دعم املنتخب 
وكذل�ك  التس�هيالت  معنوي�اً 
الت�ي قدمته�ا اللجن�ة .»  واضاف 
والرياض�ة  الش�باب  »لجن�ة  أن 

الربملاني�ة نعتربه�ا صم�ام امان 
م�ن  وه�ي  للرياض�ة  العراقي�ة 
افض�ل اللجان التي تش�كلت بعد 
عام 2003 ونثمن عملها املميز  يف 
دعم الرياضة العراقية«.  يذكر ان 
لجنة الش�باب والرياضة، وعدت 
املوايتاي معنوياً  بتكريم منتخب 

ومادياً  داخل الربملان. 

قرر االتحاد العراقي لكرة القدم، س�حب 
7 العب�ني من املنتخب األوملبي، الذي 

 يس�تعد للمش�اركة يف نهائي�ات 
وق�ال  بتايلن�د .    2020 آس�يا 
إن  الك�رة  اتح�اد  يف  مص�در 
»اتح�اد الكرة، قرر س�حب 7 
العب�ني من املنتخ�ب  األوملبي 
بس�بب تعهد االتحاد س�ابقا 
امام لجنة النزاهة بعدم ارشاك 

اي الع�ب  م�زور م�ع منتخبات 
أن  وأض�اف  العمري�ة«.   الفئ�ات 

»املنتخ�ب األوملب�ي يض�م 7 العبني من 
اصل 72 العباً الذين وردت  اسمائهم 
ان  مبين�اً  النزاه�ة«،  قائم�ة  يف 
»الالعبني هم: مصطفى محمد 
معن وخرض  عيل وعالء عباس 
ومحم�د داود ومحم�د رض�ا 
وك�رار فالح م�وىس ومحمد 

عيل عبود«. 
يذكر أن بطولة آسيا ستنطلق 
يف الثامن من شهر كانون الثاني 

املقبل. 

اكد مصدر يف نادي نفط الوسط، اليوم الخميس، ان ادارة الفريق متمسكة بالكادر 
 التدريبي للفريق.  وقال املصدر ان »نادي نفط الوس�ط تراجع عن االس�تغناء عن 

محرتفيه بعد  اجتماع إدارة النادي مع املدرب رايض شنيشل«. 
وبني ان »ثالثة محرتفني س�يبقون مع الفري�ق وهم كل من املغربي 

زكريا  اإلسماعييل وااليغواري كوري ديديري ومواطنه يانيك زكري 
بعد التنازل عن   20  %   من مستحقاتهم املالية«. 

واض�اف إنه »تم االس�تغناء ع�ن خدمات املح�رتف النيجريي 
مارش�ال، وس�يتم  التعاقد مع محرتف بديل له يف مركز خط 

الهجوم. 

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
طالبت وزارة الش�باب والرياض�ة اللجنة األوملبية العرقية 
عدم التعام�ل مع بعض  االتحادات الرياضي�ة التابعة لها 
وذل�ك لوج�ود قيود ع�ىل رؤس�اء االتح�ادات او  العاملني 
تل�ك االتحادات.  وجاء طلب الوزرارة ع�ر وثيقة اطلعتها 
عليه�ا »املراقب العراقي« وجاء فيه�ا ان   «الوزارة تطالب 
اللجنة األوملبية العراقية بع�دم التعامل مع اربع اتحادات 
رياضية  وهي اتحادات الس�لة والريشة الطائرة والجودو 
واملصارع�ة«.  وتابعت »ان وجود كت�ب وقيود جنائية من 
مجل�س القض�اء األعىل وأخرى م�ن  هيئ�ة النزاهة بحق 
رؤس�اء تلك االتحادات وهم: حس�ني العميديرئيس اتحاد 
السلة  وبش�توان مجيد نادر رئيس اتحاد الريشة الطائرة 
وس�مري صادق خضري رئيس  اتحاد الجودو وش�عالن عبد 
الكاظم إبراهيم رئيس املصارعة ومهدي حسن  إسماعيل 

نائب رئيس اتحاد املصارعة. 
من جانبه�ا اس�تنكرت ورفضتاللجنة األوملبي�ة العراقية 
الش�ديدين صيغ�ة الكتاب  الصادر من قبل وزير الش�باب 
االتح�ادات  رؤوس�اء  م�ن  مجموع�ة  بح�ق  والرياض�ة 
 الرياضي�ة .  وأوضح�ت اللجن�ة األوملبي�ة يف بي�ان تابعته 
»املراقب العراقي«، عن أس�تغرابها  الش�ديد من الصياغة 
غري القانوني�ة يف الكتاب املوجه لها والذي يش�ري اىل عدم 
 التعام�ل م�ع عدد م�ن رؤوس�اء االتحادات لوج�ود قيود 
جنائية بحقهم، بالرغم من  عدم وجود نصوص قانونية يف 
قانون االتحادات الرياضية الرياضية لسنة   ١٩٨٦ وقانون 
اللجن�ة األوملبية العراقية رقم 2٩ لس�نة 20١٩ تش�ري اىل 

امكانية  اصدار قرارات من هذا النوع«. 
ودعت اللجنة »توخي الحذر من نرش هكذا كتب يف وسائل 
االعالم وذلك لوجود  تعميمات ص�ادرة من األمانة العامة 
ملجلس ال�وزراء تمنع بترسيب الكتب  والوثائق الرس�مية 

اىل  ذل�ك  املس�ؤولني ع�ن  قان�ون وتع�رض 
العراقي�ة  بموج�ب  العقوب�ات 

املادة 32٧من القانون«. 

دخ�ل املهاج�م العراقي مهند ع�يل »ميمي«، الع�ب الدحيل 
القط�ري، ضم�ن قائمة  األس�ماء الت�ي ينوي ن�ادي الهالل 
الس�عودي بطل آس�يا، التعاقد معها يف االنتقاالت  الش�توية 

املقبلة، لتدعيم قوته الهجومية . 
ووفًق�ا لتقاري�ر إعالمي�ة س�عودية، فإن الزعيم يس�تهدف 
التوقي�ع م�ع »ميمي« ال�ذي  يتقم�ص ألوان فري�ق الدحيل 
القط�ري، ليك�ون بدياًل للس�وري عمر خربني ال�ذي  يتوقع 

رحيله يف كانون الثاني املقبل . 
وأكدت التقاري�ر أن املهاجم صاحب ال��١٩ عاًما، طلب من 
إدارة الدحيل القطري  املنتقل لصفوفه بداية املوسم الجاري 

قادًما من الرشطة العراقي، فسخ تعاقده  بالرتايض . 
ويس�عى »ميم�ي« ألن يكون العًبا حرًا يف املريكاتو الش�توي 
والرحي�ل ألي ناٍد  آخر، يف ظل عدم لعبه بصورة منتظمة منذ 
قدوم�ه، إذ لم يخض س�وى 2٦3  دقيقة بال�دوري القطري، 

وسجل هدًفا وحيًدا بشباك السيلية. 

ميمي يقترب من االنتقال 
للدوري السعودي

نفط الوسط يؤكد تمسكه بشنيشل

وزارة الشباب تطالب األولمبية بعدم التعامل 
مع بعض االتحادات

اتحاد الموايتاي يثني على لجنة الرياضة البرلمانية

بسبب النزاهة.. اتحاد الكرة يعيد 7 العبين من األولمبي  

د.علي الهاشمي



يعود ليفربول إىل املنافسلة على اللقب الغايل 
عندملا يحل ضيفاً عى ليسلر سليتي  اليوم 
الخميلس بملعب كينغ بلاور يف قمة املرحلة 
التاسعة عرشة من الدوري  اإلنكليزي املمتاز . 
وغلاب ليفربول علن املرحللة الثامنة عرشة 
بسلبب مشلاركته يف كأس العاللم  لألندية يف 
قطر والتي توجها بإحرازه اللقب للمرة األوىل 
يف تاريخله ليضيفه إىل  لقب مسلابقة دوري 
أبطلال أوروبلا الذي فلاز به مطللع حزيران 
املايض عى حساب  مواطنه توتنهام هوتسرب . 

ورغم غيابه وتأجيل مباراته أمام وست هام 
يونايتد، حافلظ ليفربول عى فلارق  النقاط 
العلرش التلي تفصلله علن مطلارده املبارش 
ليسلر سليتي، ألن البطلل املفاجأة  ملوسلم 
2015-2016 خرس أمام مانشسلر سليتي 
الثالث وحامل اللقب يف  العامني األخريين 3-1 

يف املرحلة الثامنة عرشة السبت املايض . 

ويغلرد ليفربلول خارج الرسب هذا املوسلم، 
فهلو الفريلق الوحيلد اللذي للم يلذق طعم 
 الخسارة حتى اآلن وأهدر نقطتني فقط يف 17 
مباراة وكانتا خارج قواعده أمام  مانشسلر 
يونايتلد 1-1، لكلن تنتظلره مجموعلة من 
املباريات يف فرة قصرية  سلتكون حاسمة يف 

سعيه إىل الظفر باللقب املحيل . 
لكلن األملاني يورغلن كلوب ملدرب ليفربول 
قال »إذا أراد أي شخص أن يفكر يف  أن األمور 
قلد انتهت قبل أن تنتهي، فلا يمكننا إيقافه 
عن فعل ذلك، رغم أنه ليس  من املهم بالنسبة 
لنا«، مضيفلاً »كمجموعة نحن يف وضع جيد 
إلغاق األبواب  ملن حولنا ملنع الضوضاء من 

الخارج«. 
لكلن مهملة ليفربلول للن تكلون سلهلة يف 
السلابق  ومدربله  سليتي  ليسلر  ضيافلة 
 اإليرلندي الشلمايل براندن رودجرز خصوصاً 

أن األخري يواجه ضغطاً رهيباً من  مانشسلر 
سيتي حيث الفارق بينهما بات نقطة واحدة 
وبالتايل فلإن وصافته  مهلددة يف حال تعثره 
أملام ليفربلول ألن رجلال املدرب اإلسلباني 
جوسليب  غوارديوال يواجهون ولفرهامبتون 

السادس غدا الجمعة يف ختام املرحلة . 
وكان ليفربلول عانلى األمريلن للتغللب عى 
ليسلر سليتي يف أنفيللد رود يف الخامس  من 
ترشيلن األول املايض، واحتلاج إىل ركلة جزاء 
يف الدقيقة الخامسلة من  الوقت بدل الضائع 
لتسلجيل هدف االنتصار )2-1( عرب جيمس 

ميلنر . 
وحّذر رودجرز اللذي تعثر فريقه يف مباراتيه 
األخريتني )تعادل مع ضيفه  نوريتش سليتي 
1-1 يف املرحلة 17( من ناديه السلابق بقوله 
»لدينلا مرونلة  رائعلة وأظهرنا ذللك يف عدة 
أشلهر، لكلن عندملا تخلرس مبلاراة، يكون 

»وظيفتلي  دائملاً  صعبلاً«، مضيفلاً  األملر 
كقائد للفريق هي ضمان أال يشلعر الاعبون 
باالحباط  الشلديد. نحن مجموعة متواضعة، 
نريلد أن نكون أفضل ونفهم أن جزءاً من هذا 

 التطور هو أنك ستخرس مباريات .» 
وصلب رودرجلز جلام غضبله على رابطلة 
اللدوري بسلبب الربناملج »املضغلوط« من 
 املباريات يف فرة »البوكسينغ داي« التقليدية 
التي تيل عطلتي عيدي املياد  والسنة الجديدة، 
وهي سمة دائمة تطبع كرة القدم اإلنكليزية 
خافلًا للبطوالت  األربع الكلربى األخرى التي 

تخلد إىل الراحة . 
ويلعب ليسر سيتي مع مضيفيه وست هام 
ونيوكاسل السلبت واألربعاء املقبلني  يف رابع 
مبلاراة يف ملدة عرشة أيلام قبل اسلتضافة 
ويغلان يف اللدور الرابلع من  مسلابقة كأس 
االتحاد اإلنكليزي يف الرابع من الشهر املقبل . 

اليوم..ليسترسيتييضّيفليفربولفيقمةمبارياتالبريميرليغ

دخل ليسلر سيتي سلباقا مع آرسنال، من أجل الحصول عى خدمات مدافع  يوفنتوس، 
يف فرة االنتقاالت الشلتوية املقبلة .  وبحسب صحيفة »ذا صن« الربيطانية التي تابعتها 
»املراقلب العراقي«، فإن  العب البيانكونلريي، اإليطايل دانيييل روجاني )25 عاًما(، يعترب 
هدًفا رئيسلًيا  آلرسلنال من أجل تدعيم دفاعه، حيث حاول استعارته الصيف املايض ملدة 
 عاملني، لكلن طلبه قوبل بالرفض من جانلب اليويف .  ورغم األداء الرائلع للثنائي، جوني 
إيفانلز وكاجار سلويونكو، إال أن برينلدان  رودجرز، املدير الفني لليسلر، يحرص عى 

إضافة املزيد من القوة للخط  الخلفي . 

االرسنالوليستريتنافسانعلىضمروجاني
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ل�م تغادر ذكريات خس�ارة أنط�وان جريزمان، نجم 
برش�لونة الحايل وأتلتيكو مدريد  السابق، لقب دوري 
أبطال أوروبا قبل 3 أعوام مع الروخيبالنكوس، عقل 

الالعب  الفرنيس الذي تحرس عىل ضياع هذا اإلنجاز . 
وتحدث جريزمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 

2016 أم�ام ريال مدريد،  والذي خ�رسه فريقه آنذاك 
أتلتيك�و مدريد بركالت الرتجيح، يف مباراة أهدر فيها 

 الفرنيس ركلة جزاء خالل وقتها األصيل . 
وقال جريزمان، عن تلك املباراة: »أتذكرها جيًدا، عىل 
الرغ�م من أنني س�جلت يف  ركالت الرتجي�ح، إال أنني 

أغضب بشدة كلما أتذكر ركلة الجزاء التي أهدرتها«. 
وأض�اف: »أتمنى ل�و أنني س�جلتها، أعتق�د أن تلك 
الركلة هي س�بب خس�ارتنها  للنهائ�ي، كنا يف حالة 
جي�دة للغاية، وأن�ا متأكد من أنني ل�و كنت نجحت 
يف  التس�جيل لحققنا اللقب«. وتاب�ع النجم الفرنيس: 

»سيكون األمر مؤملًا دائًما، حتى لو فزت 
بالبطول�ة مع ن�اٍد  آخر، ألن�ه كان هديف 

وحلم�ي، حلم الن�ادي بأكمل�ه وكنت أضعه 
عىل قدمي، أنا  متأكد من شعوري بنفس األلم 

حتى لو مر 10 أو 15 عاًما .» 

ح�دد باير ليفركوزن س�عر أحد نجومه، يف ظ�ل اهتمام بالغ 
من برشلونة بضمه يف  صيف 2020  . 

وبحس�ب صحيف�ة »بيل�د« األملانية الت�ي تابعته�ا »املراقب 
العراقي«، فإن  ليفركوزن اش�رتط الحصول عىل 110 ماليني 
يورو مقاب�ل بيع العبه الش�اب كاي  هافريت�ز، الذي يحظى 

بإعجاب مسؤويل البارسا . 
وارتبط الدويل األملان�ي، البالغ من العمر 20 عاًما، بعدة أندية 

أوروبية، عىل  رأسها بايرن ميونخ وليفربول . 
ويمتلك النادي الكتالوني وفرة من الالعبني يف وس�ط امللعب، 
بتواجد فرينكي دي  يونج، س�ريجيو بوس�كيتس، آرثر ميلو، 
أرت�ورو فيدال، إيفان راكيتيت�ش وكارليس  ألينيا، إال أنه يريد 

مزيد من التعزيزات بجلب هافريتز . 
رغ�م ذلك، يبحث النادي الكتالوني عن ضخ 124 مليون يورو 
عىل األقل لخزائنه  الصيف املايض، من أجل التحرك بأريحية يف 

سوق االنتقاالت، عن طريق بيع  بعض العبيه. 

أف�ادت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة، بأن 
أتاالنتا اإليطايل تواصل مع مدافع ميالن، 
م�ن  أج�ل التعاقد م�ع ف�رتة االنتقاالت 
موق�ع  وبحس�ب  املقبل�ة .   الش�توية 
»كالتشيو مريكاتو« اإليطايل الذي تابعه 
»املراقب العراقي«، ف�إن  ميالن لم يفكر 
مطلًقا يف بيع املدافع ماتيا كالدارا، وإنما 
الرغب�ة كانت فردية من  جان�ب أتاالنتا، 

والذي يسعى الستعادة العبه السابق . 
يف الوقت ذاته، رفض الروسونريي عرًضا 
م�ن أح�د أندي�ة الربيمريليج الس�تعارة 

 الالعب ملدة 6 أشهر مع إلزامية الرشاء . 
وأشار التقرير إىل أن إدارة ميالن مقتنعة 
للغاي�ة باملداف�ع اإليطايل، وال�ذي انتقل 

 للفري�ق كجزء م�ن صفقة 
إىل  ليوناردو بونوتيش  عودة 

يوفنتوس، وال تتجه  لبيعه . 
يتط�رق  أن  املتوق�ع  وم�ن 
أتاالنت�ا ملدافع آخر لضمه يف 
كانون الثاني، حيث يس�عى 
لتدعي�م  اإليط�ايل   الفري�ق 
الستكمال  استعداًدا  دفاعاته 

أبط�ال  دوري  يف  مش�واره 
 أوروبا . 

ورغ�م ذلك، ف�إن كال�دارا ال يزال 
يف خط�ط أتاالنتا، وم�ن املقرر عقد 
محادثات  جديدة مع مسؤويل ميالن 

خالل األيام القليلة املقبلة. 

أهدر فيالدلفيا س�يفنتي س�يكرسز فرصة تحقيق ف�وز كبري عىل 
ضيف�ه ميلووكي  باك�س واكتف�ى باالنتص�ار )109-121(، 

يف مواجهتهم�ا بدوري كرة الس�لة  األمريك�ي للمحرتفني، 
فج�ر الخميس .  وصع�ق جولدن س�تيت وريورز ضيفه 

هيوس�تون روكت�س وانترص علي�ه )116-  104( عىل 
الرغم من االعتماد عىل فريق شاب . 

وب�دا سيس�كرز يف طريقه لف�وز كب�ري عندما تقدم 
بف�ارق 29 نقطة يف بداية الربع  األخ�ري لكن الفريق 

الضيف انتفض ليقلص الفارق قرب النهاية . 
ورف�ع صاح�ب األرض الفارق إىل 29 نقط�ة يف بداية 

الرب�ع األخ�ري وب�دا يف طريق�ه  لفوز أكرب لك�ن باكس 
انتفض لتصبح النتيجة 118-109 قبل دقيقة و17 ثانية 

 م�ن النهاية غري أن دفاع س�يكرسز أوقف باكس ليحس�م 
الفوز .  وكان إمبيد األكثر تس�جيال يف صفوف سيكرسز برصيد 

31 نقطة وتبع�ه توبياس  هاريس 
وأح�رز  نقط�ة.   22 ول�ه 

سيمونز 15 نقطة 

 14 إىل  باإلضاف�ة 
تمريرة  حاسمة . 

وأنهى كريس ميدلتون املباراة وهو 
يتصدر قائمة مسجيل باكس برصيد 
31  نقط�ة فيم�ا اكتف�ى أنتيتوكومبو 
بإح�راز 18 نقط�ة واالس�تحواذ عىل 14 

كرة مرتدة . 

ليفركوزنيحددسعر
كايهافيرتز

ميالنيرفضطلبأتاالنتابشأنكالدارا

سيكسرزيقهرباكسفيالـNBA

غريزمان
يقربتحملهخسارة

لقبدورياالبطال

أرسلل إيريك كانتونا أسطورة مانشسر يونايتد، 
رسالة إىل مشجعي الشياطني  الحمر حول العالم، 
خال أعياد املياد، يطمئنهم فيها عى مسلتقبل 
الفريق .  ويعاني مانشسلر يونايتد بشلكل كبري 
عى الصعيدين املحيل والقاري، منذ  اعتزال السري 
أليكلس فريجسلون، حيلث ابتعد عن املنافسلة 
تماًملا، يف الوقلت اللذي  انتفلض فيله غريملاه 
مانشسلر سليتي وليفربول .  واعلرف كانتونا: 
»مشاهدة مباراة ملانشسر يونايتد، أشبه بقصة 
الحب لرجل  عجوز .»  وأضاف: »تحاول من أجلها 

بكل قوتك، ولكن يف النهاية تشعر بخيبة أمل«. 
وشلدد كانتونلا: »سليعودون.. ألنه أكلرب ناٍد يف 

العالم«.  ويحتل مانشسلر يونايتد املركز الثامن 
يف ترتيب اللدوري اإلنجليزي، بفارق 7  نقاط عن 

املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا. 

لن يتمكن الكوري الجنوبي هيونغ مني سون من 
املشلاركة مع توتنهام يف  املباريلات الثاث املقبلة 
عقلب رفلض اسلتئناف البطاقلة الحملراء التي 

تلقاها  الاعب أمام تشيليس . 
وطرد الدويل الكلوري الجنوبي يف الدقيقة 62 من 
اللقاء الذي خرسه فريقه  بثنائية نظيفة، بسلبب 
»سلوك عنيف« أظهرته تقنية املساعدة بالفيديو 

»يف ايه  آر«. 
وقام سلون بركل العب تشيليس األملاني أنطونيو 
روديغر، رداً على عرقلته من  قبل األخري من دون 
أن يتم احتساب خطأ لصالحه، ولم يعاقب الحكم 
الرئييس  أنطوني تايلور سون بداية، قبل أن يرفع 
يف وجهله بطاقلة حمراء مبلارشة بعدما  أظهرت 

تقنية الفيديو قيامه بل »سلوك عنيف«. 
وأثار قرار الطرد غضب مورينيو، املدرب السلابق 
لتشليليس، السليما وأّن البطاقة  الحملراء كانت 

الثانية بحق الكوري الجنوبي هذا املوسم . 

وقال الربتغايل قبل أن يرفض االسلتئناف »آمل يف 
أال يعاقب سلون خمس مرات   امللرة األوىل عندما 

عرقلله روديغلر )ولم يحتسلب خطأ 
الثانيلة  امللرة  لصالحله(، 

 عندما طرد، املرة الثالثة 
بغيابله  سلتكون 

عن لقلاء برايتون، الرابعة بغيابله أمام  نوريتش 
والخامسة بغيابه أمام ساوثهامبتون«، يف إشارة 

إىل إيقافه ثاث  مباريات بسبب الطرد املبارش . 
ويحتلل توتنهام املركز السلابع حالياً برصيد 26 
نقطلة وبفارق سلت نقلاط عن  صاحلب املركز 
الرابع تشيليس وهو املركز األخري املؤهل إىل دوري 

أبطال  أوروبا. 

كانتونا:اليونايتدسيعودلتألقه

رفضاستئنافتوتنهامبشأنطردسون

يوفنتوسيفكرجديًافياستعادةبوغبا
أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يفكر جدياً يف استعادة الفرنيس 

بول  بوغبا من مانشسر يونايتد يف سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة .  
وأوضحت صحيفة »توتو سبورت« والتي تابعتها »املراقب العراقي« أن إدارة 
 اليويف سلتعرض عى مانشسلر يونايتد العب الوسلط األملانلي إيمري جان 
 باإلضافة ملبلغ يقدر بنحو سلتني مليون يورو من أجل اسلتعادِة بوغبا مرة 

أخرى. 
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
أسلوب الزخرفة اللفظية

الزخرف�ة  أس�لوب  مايس�مى  -او  جونجوري�ه  
اللفظية يف الش�عر والقصة والرواية وهو أسلوب 
مفتعل مصطنع مثقل بالزخارف  يف الكتابة. وهو 
ينتس�ب إىل اسم ش�اعر أس�باني يف بواكري القرن 
السابع عرش يقال إنه أرسف يف استخدام الكلمات 
املنمق�ة الطنان�ة والتحلي�ق م�ع ن�زوات الخيال 
واملفارق�ات والتوري�ات والكث�ري م�ن خصائص 

التأنق البديعي.
ولكن ش�عر هذا الشاعر األس�باني نفسه يعد من 

األمثلة الرفيعة للشعر عند كثريين.

َمْن يعلُم ُيْعِلُم َمْن ال َيْعلم
 جلس الش�يخ ن�ر الدين يوماً عىل منّص�ة الوعظ يف أحد جوامع 
))آق ش�هر((، وق�ال: أيه�ا املؤمن�ون، ه�ل تعلمون ما س�أقوله 
لكم؟ فأجابه الس�امعون: كال، ال ن�دري. قال: إذا كنتم ال تعلمون، 
فم�ا الفائ�دة من التكلم، ثم ن�زل. وعاد يف يوم آخ�ر فألقى عليهم 
نف�س الس�ؤال، فأجابوه، هذه املرة: أجل إّنا نعل�م. فقال: ما دمتم 
تعلمون ما س�أقوله فما الفائدة من ال�كالم؟ فحار الحارضون يف 
أمره�م واتفقوا فيما بينهم، ع�ىل أن تكون اإلجابة يف املرّة القادمة 
متناقضة، قس�م يجيب: ال، وقس�م يجي�ب: نعم، وملّ�ا أتاهم املرة 
الثالثة، وألقى عليهم س�ؤاله األول، اختلفت أصواتهم بني: ال ونعم 

فقال: حسناً جداً َمْن يعلُم ُيْعلُِم َمْن ال َيْعلم. 

طرائف من التراث 

جمال حسين علي: »رسائل أمارجي« تكشف أساليب أمريكا بتعذيب السجناء العراقيين
ص��درت للكات��ب والروايئ جمال حس��ن ع��ي رواية »رس��ائل أمارجي« ويه تكش��ف أس��اليب الق��وات األمريكي��ة بتعذيب 
الس��جناء العراقي��ن يف العراق.وح��ول روايته قال جمال حس��ن عي يف ترصيح ل�)المراق��ب العراق��ي(: ان روايتي الجديدة 

بغداد«، »أموات  الروائية  للملحمة  امتداد  يه  أمارجي«،  »رسائل 

املراقب العراقي/متابعة...
ص�درت عن وزارة الثقافة األردني�ة رواية »حكايات املقهى العتيق« 
الت�ي تغوص يف تاري�خ )مادبا( ع�ر خطني زمنيني واحد يس�تلهم 
القدي�م وآخر يتطرق للحديث.وقال الباحث والكاتب حنا القنصل يف 
تقديم�ه للرواية »تمث�ل هذه الرواية فتًحا جدي�ًدا يف الرواية العربية 

عموًما، واألردنية خصوًصا.
جاءت الرواية بعد عدة ورشات يف كتابة الرواية ويف تاريخ محافظة 
مادب�ا األردني�ة، بالتعاون م�ع مديرية ثقافة مادب�ا وأرشف عليها 
الروائ�ي األردني جالل برجس.الفك�رة األوىل للروائي املعروف جالل 
برج�س فكتبه�ا وأرشف عليه�ا إىل أن رأت الن�ور بمعي�ة )يوس�ف 
غيش�ان، ع�ي ش�نينات، س�ليمان القبي�الت، ن�وال القص�ار، بكر 
الس�واعدة، إس�الم حيدر، عيىس الحميد، وبلقيس عجارمة(، فلكل 
مش�رك يف هذه الرواية، حس�ب القنص�ل، فصاًل يتط�رق إىل حقبة 
م�ن الحقب التاريخية التي مرت بها مادبا، أما الش�خصية املبتكرة 
)م�ؤاب( فق�د كتبها برجس إىل جان�ب كتابته للحقب�ة املؤابية.من 
جانب�ه، ق�ال الروائي ج�الل برجس »ربم�ا تبدو مغام�رة كبرية أن 
يق�وم كل هذا العدد من الكاتب�ات والكتاب يف تأليف رواية تذهب إىل 
التاري�خ وتعاينه عر الرؤي�ة الحالية تاريخًيا وروائًي�ا وميثولوجًيا 
وفكرًيا ومعرفًيا واجتماًعا«.أض�اف أن » )حكايات املقهى العتيق( 
رغ�م تعدد الس�اردين فيه�ا إال أنها ُكتبت بقصد ع�دم غفالن البناء 

الروائي بحيث ال يحدث أي خلل 
أو فج�وة روائي�ة أو تاريخي�ة 
تؤخذ ع�ىل العمل ال�ذي أمىض 
املشاركون يف كتابته ما يقارب 
العام«.وب�نّي برج�س أن »َمن 
الرواي�ة يؤمنون  كتبوا ه�ذه 
بالعم�ل الجماع�ي فهو نوع 
يس�تهدف  الرواي�ات  م�ن 
تاري�خ مدينة مث�ل )مادبا( 
منذ الحقبة املؤابية وانتهاًء 
إم�ارة  تأس�يس  بمرحل�ة 
األردن«.)حكاي�ات  رشق 
مؤلف�ة  العتي�ق(  املقه�ى 
من ع�رشة فصول تس�ع 
منه�ا كتبها املش�اركون 
ذهاًب�ا إىل حقب�ة معينة 
أما الفص�ل العارش فقد 
برج�س  ج�الل  كتب�ه 
ش�خصية  لس�ان  ع�ىل 

رجل مس�ن ش�ارك يف حرب ال48 ليختتم به الرواية 
الت�ي رغم تعمقه�ا يف الرسديات التاريخية إال أنه�ا لم تغفل عنر 
التش�ويق وجماليات اللغة وذهاب الرسد فيها إىل املناطق اإلنسانية 
ل�دى الش�خصيات.وتروى هذه الرواية عىل لس�ان )الدكتور مؤاب( 
الش�خصية املتخيل�ة لعالم أردن�ي يقيم يف أمري�كا؛ إذ يعيد االعتبار 
لدور الح�كاء يف العر الحايل بعد أن عثر عىل مقهى يدعى »مقهى 
الحكاي�ات العتيقة« وبعد تعرضه يف أمريكا- التي هاجر إليها والده 
إثر نكبة فلسطني 1948 وولد فيها- لسؤال يرضب يف مفهوم الهوية 
وإىل أي م�دى يمكن تزوي�ر التاريخ ويل عنقه بحي�ث تتبدل حقائق 
الرسدي�ات التاريخية.وتط�رق كت�اب الرواية إىل الحق�ب التاريخية 
التالي�ة: جالل برجس الحقبة املؤابية، إضافة إىل حركة الش�خصية 
املتخيلة الدكتور مؤاب، عي شنينات الحقبة األشورية، إسالم حيدر 
الحقب�ة النبطية، نوال القصار الحقب�ة الرومانية، بلقيس عجارمة 
الحقب�ة البيزنطي�ة، س�لميان قبيالت الحقبة اإلس�المية، يوس�ف 
غيش�ان رحيل املسيحيني من الكرك إىل مادبا، عيىس الحميد الحقبة 

العثمانية، وبكر السواعدة مرحلة تأسيس اإلمارة.

»حكايات المقهى العتيق« 
تاريخ )مادبا( عبر خطين زمنيين   استقاالت في لجنة جائزة نوبل لالداب

املراقب العراقي/ متابعة...
 أوردت صحيف�ة غاردي�ان ان اثنني من 
اعضاء اللجنة الخارجية، التي تش�كلت 
ل�إرشاف ع�ىل ادخ�ال اصالح�ات ع�ىل 
جائ�زة نوبل يف االداب الت�ي احاطت بها 
اعلن�ا اس�تقالتيهما  الفضائ�ح أخ�رياً، 
ي�وم االثنني امل�ايض، وزع�م احدهما ان 
العم�ل ع�ىل تغي�ري الثقافة الس�ائدة يف 
االكاديمي�ة الس�ويدية يحت�اج إىل وقت 
طوي�ل. وق�د اضط�رت لجن�ة اكاديمية 
الس�ويد، املهيبة والغامض�ة املكونة من 
18 ش�خصاً، والتي تختار الفائز بجائزة 

نوبل كل عام، اىل اقراح عدد من التدابري 
الجديدة بعد ان تحولت فضيحة جنسية 
تورط فيها زوج عضو س�ابق يف اللجنة 
اىل س�جاالت مري�رة نت�ج عنه�ا العديد 
م�ن االس�تقاالت، وارج�اء من�ح جائزة 
نوبل لآلداب لع�ام 2018، ونتج عن ذلك 
تش�كيل فري�ق م�ن خ�ارج االكاديمية 
للمساعدة يف العثور عىل املرشحني االكثر 
كف�اءة للحص�ول ع�ىل الجائ�زة. وبعد 
االعالن ع�ن ه�ذه االج�راءات، واالدعاء 
بأن الجائزة ال�9 ماليني كرونة س�ويدية 
)727 ال�ف جنيه اس�رليني( س�تكون 

من االن فصاعداً اق�ل تركيزا عىل اوروبا 
واق�ل عرضة للجدل، وجه�ت االنتقادات 
لالكاديمي�ة النه�ا منحت الجائ�زة لعام 
2019 للكاتب النمس�اوي بير هاندكه، 
ال�ذي س�بق ان واج�ه انتق�ادات دولية 
واس�عة إلن�كاره فظائع ال�رب خالل 
الح�رب يف يوغس�الفيا الس�ابقة وقراره 
حضور جنازة مجرم الحرب س�لوبودان 

ميلوسيفيتش.
نوب�ل  الكات�ب وعض�و لجن�ة   واعل�ن 
كريس�توفر ليندور استقالته يف صحيفة 
سفينسكا داغبالديت الس�ويدية ، قائال 
»اق�دم اس�تقالتي من لجن�ة نوبل ألنني 
ال امل�ك الصر وال الوق�ت النتظار تغيري 
نه�ج العم�ل يف االكاديمي�ة، فأنا اختلف 
م�ع االكاديمي�ة بش�أن الوق�ت املح�دد 
لإص�الح، وهو عام كامل، اعتره طويال 
االكاديمي�ة  بالنس�بة يل وتعت�ره  ج�دا 
قص�رياً جداً«. واوضح لين�دور اال عالقة 
الس�تقالته بق�رار من�ح جائ�زة 2019 
لهاندك�ه. واك�دت االكاديمي�ة يف بي�ان 
ان لين�دور والصح�ايف املخت�ص باالدب 
غ�ون بريت سوندس�روم اس�تقاال من 
لجن�ة نوبل التي كان�ت حتى يوم االثنني 
مكونة م�ن اربعة اعض�اء يف االكاديمية 
السويدية، وخمسة اعضاء من خارجها. 
ولم يتس�ن لهذه الصحيف�ة الوصول اىل 

سوندسروم عىل الفور لس�ماع موقفه.

الثيمة واالنفتاح الداللي للنص في قصة »عزاء للورد«   
 غسان محمد

تعجل املوظف األصلع الس�مني يف قطف 
زه�رة قب�ل أوانها م�ن حديق�ة دائرته؛ 
آهاتها أقضت مضجع صديقها، الصباح 
الذي تحام�ل عىل حزن�ه والذ بالصمت، 
ليس بإمكانه انق�اذ صديقته الصغرية، 
قاومت نهايته�ا بعناد األطفال من دون 
ج�دوى، صويحباته�ا أقم�ن العزاء عىل 
عجال�ة؛ بع�د أن ق�ذف به�ا املوظف إىل 
الحديقة من نافذة حجرته عند انتصاف 

النهار؛ وقطف صغرية جديدة .
مما حفزني لكتاب�ة هذه القراءة لقصة 
)ع�زاء لل�ورد( للق�اص د. كري�م صبح 
؛ فع�ىل الرغ�م م�ن سالس�ة رسده�ا؛ 
ووض�وح ثيمتها يف أبعاده�ا وطرحها ؛ 
كذلك يف وقع أحداثها التي وثقها القاص 
بالزمانكي�ة؛ حي�ث وق�ت عملية قطف 
الزه�رة صباحا؛ ورميها عن�د الظهرية؛ 
كل ذلك أنصب بم�كان واحد هو حديقة 
دائ�رة ذل�ك املوظ�ف؛ ه�و إنه�ا جاءت 
بأسلوب العمق الرمز الداليل املعر؛ كذلك 
منحنا القاص نسيجا متماسكا يف قالب 
فك�رة نص�ه إنس�انيا؛ إال أنه�ا افتقدت 

بعض اليشء ملفردات لها عمقها الجمايل 
الداليل ملجمل أحداثها.

أهمية العنوان وتأثريه
ب�دءا فقد وف�ق القاص بعنون�ة قصته، 
ليغ�رز نبت�ة زكي�ة فواح�ة بعطرها يف 
املتلق�ي  يج�ذب  ك�ي  رسده؛  حديق�ة 
ويجعله يتمعن بمقصدية معنى العنونة 
من حيث الهاجس الفكري لدى القاص؛ 
وإال ملاذا هذه العنون�ة الرمزية العميقة 

بالذات؟ .
لق�د ملس�ت تواج�د الحس املره�ف لدى 
الحضوري�ة  القيم�ة  ملنح�ه  الس�ارد 
لل�ورد يف حياة اإلنس�ان بش�كل خاص؛ 
وبالطبيعة بش�كل عام؛ ذل�ك من خالل 
وض�وح مفه�وم ثيمته للن�ص وما تاله 
م�ن رسد؛ فهو قد وهب الورد قيمة عليا 
يف خلقها كنب�ات؛ ومكانة وجدانية لدى 
اإلنسان؛ كيف ال وهي سيدة الجمال بني 
عموم النباتات يف الطبيعة؛ ورمزا للحب 
والس�الم؛ وللمش�اعر العاطفية؛ ورقي 
الذائق�ة يف تب�ادل االحرام ب�ني الناس؛ 
ويكف�ي للعنون�ة أن تتبل�ور لتكتس�ب 
جنس�ا أدبي�ا بح�د ذاته فتصب�ح قصة 

ومضة ل�و أضيفت لها بع�ض الكلمات 
املتجانس�ة القليل�ة مع س�ابقاتها؛ لقد 
احتوت عنونة القصة العمق الفلس�في 
واإلنساني يف وصفها التعبريي املعنوي؛ 
إذ وفق الق�اص تماما باختي�اره الذائق 
له�ذه العنونة لتصب�ح مفتاحا لجمالية 
قصته؛ فكاتبنا كري�م صبح عرف كيف 
عنونت�ه  يف  الحداث�ة  صه�وة  يمتط�ي 
لقصت�ه؛ وبذل�ك ع�زف ع�ن االبتعاد يف 

كالس�يكية العنون�ة للنص�وص األدبية؛ 
املتلق�ي بصمت�ه يف ش�اعريته  ليمن�ح 
ملكانة ال�ورد يف حياتنا م�ن حيث حقها 
يف العي�ش كم�ا ه�و اإلنس�ان؛ فلم تأت 
العنون�ة هن�ا محض فك�رة ج�رداء أو 
ش�كلية املعنى؛ بل جاءت مقصودة لديه 
وذي معن�ى بلي�غ؛ فقد ب�رع يف اختياره 
للتس�مية حني ألبس قصت�ه حلة زاهية 
من ثياب العنونة؛ إذ رس�م الس�ارد رمزا 

منهجي�ة  لخريط�ة  معامل�ه  يف  ظاه�را 
تعب�ريه؛ فمثلم�ا اإلنس�ان ح�ني يتوفاه 
الله يقام له مجلس ع�زاء؛ فللورد أيضا 
األحقي�ة بقي�ام مجلس عزاء ل�ه عندما 
يقطف من أغصان�ه خصوصا قبل أوان 

نضوجه.
تساؤالت عند املتلقي

ل�و تمعنا يف قراءة مس�تهل القصة؛ أو} 
العتب�ة { كم�ا يطلق عليها يف تس�ميتها 
األدبي�ة لوجدن�ا ب�أن كري�م صب�ح قد 
تعم�د بب�دء قصت�ه بمف�ردة }تعجل{؛ 
وم�ن املعلوم لدينا بأن اإلنس�ان بحاالت 
العجال�ة م�ن أم�ره يكون هناك س�بب 
اضط�راري يف تعجل�ه بقيام�ه بترف 
م�ا؛ ذل�ك أما بس�بب ضي�ق يف وقته؛ أو 
لش�دة حرصه عىل موعد مهم عنده؛ أما 
أن يتعجل إنس�ان من أج�ل قطف زهرة 
خصوص�ا وه�ي صغ�رية يف نضوجه�ا 
فه�ذه حالة ليس�ت بالهينة كم�ا دونها 
الق�اص يف ب�دء مس�تهل نص�ه }تعجل 
املوظ�ف األصلع الس�مني يف قطف زهرة 
قبل أوانها{؛ ومن املؤكد بأن التس�اؤالت 
س�تتنوع ل�دى بع�ض الق�راء املثقفني؛ 

إذ املتلق�ي الفطن يف تبح�ره لقراءته لها 
سيتس�اءل }مل�اذا ه�ذا التعج�ل؟{؛ لقد 
لص�ق كاتبنا املبدع كري�م صبح صفات 
يف  اإلنس�اني  وللمب�دأ  للذائق�ة  تفتق�ر 
معانيه�ا بش�خصية بطل قصت�ه والتي 
تتناس�ب مع نيات فعلته؛ برغ�م أنه لم 
يفص�ح عنها حرفيا من خالل رسده؛ إال 
أنه أعلنها من خالل أحداث سلوكية ذلك 
األصلع الس�مني تجاه تل�ك الزهرة التي 
ال حول وال ق�وة لها عند قطفها لينتيش 
ه�و ولتتعذب قتيلته؛ فمن يقطف زهرة 
قبل نضوجها من أغصان شجرتها كمن 
يسلب }يخطف{ بنتا قارصا من أحضان 
أمه�ا ول�م تبلغ س�ن الرش�د بع�د؛ فقد 
تجاوز بطل قصت�ه عىل قوانني الطبيعة 
س�ؤال  اإلنس�انية.يداهمني  واملب�ادئ 
يطرح نفس�ه: ملاذا يا ترى منح القاص 
بط�ل قصته ث�الث صفات }س�مات{ يف 
آن واح�د؛ املوظف واألصلع والس�مني ؟ 
ولم يكتف بصفة واحدة يف الوصف مثال 
املوظف؟{؛ أكانت من محض تخيله حني 
ذكرها؛ أم إنها واقعة تجردت من الخيال 

كي يوظفها يف كتابته بصيغتها البهية.

عدها شهادة للتاريخ ألخطر مرحلة مرت بها البالد 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

املراقب العراقي/متابعة...
حاول�ت فيه�ا البح�ث املعّم�ق 
العراقي�ة،  املأس�اة  لجوان�ب 
اعترها ش�هادة للتاريخ ألخطر 
مرحل�ة مرت بها البالد، مش�رًيا 
إىل أن أمارج�ي تعن�ي الحري�ة 

)بالسومرية(.
رس�ائل  رواي�ة  ان   : وأض�اف 
أمارج�ي تس�تمد أحداثه�ا من 
واق�ع الس�جون العراقية خالل 
تنق�ل  إذ  األمريك�ي،  االحت�الل 
التعذيب  مجموعة م�ن وقائ�ع 
داخ�ل الس�جون العراقية أمثال 
“أبو غري�ب وبوكا وتمثل بعض 
وقائ�ع التعذيب تج�ارب علمية 
تخض�ع لقوان�ني عل�م النف�س 
والترشيح، بينما تحتل الفوىض 
واملمارسات الالأخالقية البعض 
بع�ض  وتط�رح  كم�ا  اآلخ�ر، 

باختف�اء  املتعلق�ة  االح�داث 
العلم�اء يف ذاك الح�ني، ووه�م 
الحرية والسجناء تظلماً، فضال 
ع�ن ح�االت الوف�اة املجهول�ة 

للسجناء.
وتاب�ع : تتعم�ق الرواي�ة الت�ي 
الس�جون،  أدب  اىل  تنتم�ي 
السياس�ية ع�ر  باملوضوع�ات 
بطلها املعروف ب�)الرجل(، وهو 
عال�م عراقي يدخ�ل بمجموعة 
م�ن املجادالت والنقاش�ات ذات 
النزع�ة الوطني�ة مع س�جانيه 
وش�خوص أخرى، وت�دور هذه 
األكث�ر  م�ن  ح�ول  املج�ادالت 
اس�تخدام  يف  وظلم�ا  بش�اعة 
فاألمريكان  والتعذي�ب،  العن�ف 
يقول�ون أنت�م بينم�ا العراق�ي 
ي�رى العكس، وخ�الل مجريات 
االح�داث يخط�ط الرج�ل م�ع 

مجموعة من املظاليم يف الحبس 
للهروب.

وهناك مقطع اس�ميته سياحة 
يف طبق�ات الجحيم أق�ول فيه: 
م�ن  الرج�ل  ينقل�ون  كان�وا   (
ي�رى  لك�ي  آخ�ر..  إىل  معتق�ل 
ويعي�ش ح�االت مختلف�ة من 
التنكي�ل واألل�م وك�ي يحرموه 
من االس�تقرار حتى يف زنزانة.. 

إىل أن مل�وا من هذا األس�لوب.. 
بعد ان الحظوا عدم تأثريه فيه.. 
فرك�وه يف معتقله األخري املطل 
عىل البح�ر الذي ق�ىض بالقرب 
من�ه طفولته.. هن�اك يف اقىص 
الجن�وب مكان يطلق�ون عليه: 
ب�وكا. ع�ىل بوابته يرتف�ع علم 
امريك�ي كت�ب تحت�ه بالعرب�ي 
واإلنكلي�زي عب�ارة- هدي�ة من 
اىل الش�عب  الش�عب األمريك�ي 
العراق�ي- بينم�ا األي�ام تتداول 
بني املعتقلني هي األيام نفس�ها 
الغادي�ة منه�ا أو القادم�ة ويف 
كثري م�ن األحي�ان ال يعلم فيها 
امل�رء يف ه�ذا امل�كان إن كان�ت 
تم�ي أم تتوقف ،أي يوم هبط 
واي ي�وم رح�ل ،ال يق�ني يف ان 
الي�وم الهابط يحمل معه جديداً 
وال  س�ابقه  ع�ن  مختلف�ا  أو 

اح�د مهني�ا بتداول األي�ام كلها 
متش�ابهة ،عدا تل�ك التي يقرر 
فيه�ا الرج�ل القي�ام بأم�ر ما 
فانه س�يطن بإب�ر عينيه الدغا 
عقولهم بعب�ارة او ترف حال 
الزمة معت�ادة او افتعال موجة 
متناسقة عند البحر الذي عادوا 
يس�معون هيجانه وش�عروا به 
من�ذ اللحظات التي تعرفوا فيها 
ع�ىل الرجل ال�ذي م�ا ان وصل 
اىل هذا امل�كان حتى تعرفوا عىل 
اول طري يحلق يف سماء املعتقل 

صاحبه هدير األمواج. 
ومن أج�واء الرواية:بادر الرجل 

بتوجيه األسئلة: ماتهمتي؟!
أج�اب األمريك�ي: دخل�ت البالد 
بجواز م�زور وأجري�ت تجارب 
العراق�ي  محرمة.الرجل:أن�ا 
الرشع�ي  غ�ري  بدخ�ويل  أته�م 

لبلدي،وأنتم بم علينا اتهامكم؟!
املدن�ي: نح�ن جئن�ا لك�ي نغري 
تح�ت  ال�رازح  ش�عبك  واق�ع 
أن  الديكتاتورية.يذك�ر  ن�ري 
»جم�ال حس�ني ع�ي« روائ�ي 
وكات�ب صح�ايف عراق�ي ، ولد 
الب�رة.  مدين�ة   - الع�راق  يف 
حصل عىل دكتوراه يف الفيزياء 
جامع�ة  م�ن  الرياضي�ات  و 
موس�كو )1993(.ول�ه أرب�ع 
أحدثه�ا  منش�ورة  رواي�ات 
أم�وات بغ�داد ، كم�ا أص�در 
ث�الث مجموع�ات قصصي�ة 
وكتب�ا مؤلف�ة ومرجم�ة يف 
األدب و الريبورتاج الصحفي 
والسياسة. عمل يف العديد من 
الصح�ف العاملي�ة والعربية. 
حصل عىل جوائ�ز يف القصة 

واملرسح والصحافة.

جمال حسين علي

 املراقب العر اقي / متابعة...
يف نّص يمزج الواقع�ّي بالخيايل الفانتازي 
يكتب فاروق وادي روايته »رسيَر املشتاق«، 
وفيما ه�و يكتب حكاية هذا الرسير، فإنه 
يكتب شيًئا من سريته هو. وكما الّروائّي/ 
الّس�ارد ب�ني م�دن وعواصم عربي�ة عّدة، 
عّمان ودمشق وبريوت والقاهرة وسواها، 
وه�و الالجئ الفلس�طينّي املولود بعد عام 
م�ن كارثة العام 1948، ف�إّن الرّسير الذي 
يظّل حارًضا بوصفه »البطل«، يعيش حاالً 
من التنقل والتح�ّول بني بيوت ودول عّدة. 

فما حكاية هذا الرسير »الرمز«؟     
منذ والدت�ه، يرتب�ط املناضل، ث�م الكاتب 
غّس�ان )وه�ذا هو اس�ُمه الحرك�ّي الذي 
اختاره لنفس�ه، وأرّص عليه، منذ انتسابه 
إىل الجبه�ة الديمقراطي�ة- نايف حواتمة، 
املنش�ّقة ع�ن الجبه�ة الش�عبية- جورج 
حبش، وجاء االس�م تيّمًنا بغسان كنفاني 
ال�ذي ظ�ل يحل�م بمالقات�ه(، يرتب�ط مع 
الرسي�ر بعالقة غري طبيعية، بل مأس�وّية 
إىل ح�ّد م�ا. فالطبيع�ّي أن يوض�ع املولود 
الجدي�د يف رسير جميل ومزّين، حني تكون 
األرسة ميس�ورة الح�ال، أم�ا ح�ني يول�د 
الطف�ل يف خيم�ة، فكيف س�تكون حاله؟ 
غّس�ان ابن مخّيم، ش�اهد رسيراً باهراً يف 
بيت لبعض ميسوري الحال، فسأل أّمه ما 
إذا كان حظ�ي برسير عن�د والدته؟ أْم أين 
كان�ت تضعه أّمه؟ فتجيبه »الباطية كانت 

رسي�رك األّول يف الدني�ا«. والباطية »وعاء 
ُمجّوف، آني�ة من الق�ّش، كالُقّفة أو أكر 
قلي�اًل، كانت أّمي تعتّز بها، بعد أن جلبتها 
م�ع جهاز عرس�ها« كم�ا يروي غّس�ان.

ل�م يحَظ برسير إذن، وحني ش�اهد رسيراً 
باهراً، أصبح »الرسير« ُحلماً، وظّل ينتظر 
س�نوات حتى يحظ�ى برسي�ر، إىل أن رأى 
»الرسير« يف بريوت، يف بيت صديقه »آدم«، 
الرّسير الذي يع�ود إىل »عطا« أحد الرّفاق. 
ُيجّن غّس�ان بالرسي�ر، ولهذا س�يطارده 
ويبح�ث يف تاريخ�ه وأرساره وجماليات�ه، 
فيظ�ّل يتغ�ّزل، بل يتح�رّش، ب�ه، فيكتب 
غّس�ان الفص�ل األول من روايت�ه بعنوان 
»البحث املث�ري يف أصول الرسير«، والفصل 
الثان�ي بعنوان »الطريق العس�ري إىل مكان 
الرسي�ر«، إن�ه الرسي�ر »بط�ل« الرواي�ة 

املتّوج.

الفلسطيني فاروق وادي يكتب 
سيرته بين الواقعي والفانتازي 

كاظم حسون
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ش�هدت أجزاء م�ن منطقة الخلي�ج ، صب�اح الخميس، 
كس�وفا حلقيا للشمس، يف حدث نادر لم يحدث منذ أكثر 

من قرن.
وتمك�ن س�كان دول الخلي�ج  م�ن مش�اهدة الكس�وف 
الحلق�ي الكامل، أو ما يعرف بحلقة النار، بينما ش�هدت 

دوالً اخرى كسوفا جزئيا.
وأف�اد مركز الفلك ال�دويل ، بأن منطق�ة الخليج العربي، 
تش�هد هذه الظاه�رة الفلكية للمرة األوىل من�ذ أكثر من 

100 عام.

ويحدث الكس�وف الحلقي حني يقع القمر أمام الشمس، 
ويكون قطره الظاهر أصغر من قطر الشمس بقليل.

وبدأت رؤية الكس�وف من سلطنة عمان عبورا باملناطق 
رشق  يف  وانته�ي  اإلم�ارات،  يف  والغربي�ة  الجنوبي�ة 
الس�عودية، فيما شاهدته بقية مناطق الخليج والجزيرة 

العربية ككسوف جزئي.
وتعد هذه الظاهرة م�ن الظواهر النادرة واملتميزة، حيث 
كان آخر كسوف حلقي شهدته ادول الخليج عام 1847، 

كما أن الكسوف الحلقي املقبل سيكون يف عام 2201.

عام�ة  طبيب�ة  بورلييف�ا،  يكاترين�ا  تحدث�ت 
وأخصائية تغذية روس�ية، عن فوائ�د املايونيز، 
وقالت إن االستهالك املعقول للمايونيز لن يؤذي 

الجسم وربما يكون مفيًدا.
وكال�ة  م�ع  مقابل�ة  يف  بورلييف�ا،  وقال�ت 

»س�بوتنيك«، إن الزي�ت النبات�ي، ال�ذي ه�و 
ج�زء م�ن الصلصة، يس�مح بالحف�اظ عىل 

التوازن بني الكوليس�رول السيئ والجيد. 
باإلضاف�ة إىل ذلك، يحتوي املايونيز 

ع�ىل فيتام�ني E، وه�و مضاد 
ممتاز لألكسدة .

وضح��������ت  وأ
»عند  األخصائي�ة: 
املايونيز،  تحضري 
اس�تخدام  يت�م 
النب���اتي  الزيت 
ال�ذي يحت���وي 
أحم�اض  ع�ىل 

متع�ددة  دهني�ة 
ه�ذه  مش�بعة.  غ�ري 

الغذائي�ة  العن�ارص  ه�ي 

التي تعمل عىل تطبيع مس�توى الكوليسرول يف 
الدم«.

وأضاف�ت خب�رية التغذي�ة، »يحت�وي زي�ت عباد 
الش�مس ع�ىل فيتام�ني )Е( ، وه�و أم�ر مه�م 
للغاية بالنس�بة لجس�منا، من أج�ل مرونة الجلد 
وجم�ال األظافر والش�عر«، مش�رية إىل أن 
ه�ذا الفيتام�ني، يعت�ر أح�د مض�ادات 
األكس�دة القوية، ويحمي خاليانا من 
الش�يخوخة، وم�ن اآلث�ار الس�لبية 
للبيئة.يف الوقت نفسه، يختلف 
املن�زيل ع�ن  املايوني�ز 
الصناعي  املايونيز 
يف الطع�م فقط. 
ليكاترينا  وفًق�ا 
 ، لييف�ا ر بو
الف�رق  ف�إن 
صغري،  بينهم�ا 
ه�ي  واملكون�ات 
أن  وحتى  نفس�ها، 
الفيتامين�ات يف املنت�ج 

الصناعي أكثر.

ثغرة امنية في تويتر تعرض ماليين الحسابات للخطر

الصين تكافح النفايات الفضائية 

باح�ث أمن�ي م�ن اكتش�اف ثغرة يف 
موق�ع التدوينات الصغ�رية »توير«، 
ع�ر تطبيقه�ا ع�ىل نظ�ام أندرويد، 
واس�تغل الباحث تل�ك الثغ�رة، وقام 
برب�ط 17 ملي�ون رق�م هات�ف م�ع 

أسماء املستخدمني أصحابها.
 Ibrahim كم�ا ق�ام الباح�ث األمن�ي
Balic بتوليد أرقام هواتف عش�وائية 
وأجرى عملية تعديل عش�وائية عليها 
وم�ن ث�م رفعها ع�ىل توي�ر ليعرف 

بذلك املس�تخدمني الذين يملكون تلك 
األرقام.

الذي�ن  املس�تخدمني  هوي�ة  وتع�ود 
فرنس�ا  مث�ل  دول  لع�دة  انكش�فت 
واليون�ان وتركي�ا وحتى ش�خصيات 

رسمية وسياسيني.
ول�م تع�رف توي�ر رس�مًيا بوج�ود 
الثغرة التي عملت عىل سدها مؤخراً. 
وتستخدم توير بعض اإلجراءات ملنع 
اس�تغالل ثغ�رات مش�ابهة عر رفع 

قائمة أرقام كاملة، لكن الطريقة التي 
اتبعها بخلط األرقام عشوائياً ورفعها 
عر تطبيق أندرويد استطاعت تجاوز 

تلك اإلجراءات.
مع قرب نهاية السنة الجارية، شهدت 
توي�ر ع�دة ثغ�رات أمني�ة خط�رية 
مثل كش�ف بيان�ات املوق�ع الجغرايف 
للمس�تخدمني بطريق الخطأ، وكذلك 
اس�تغالل أرقام هواتف املس�تخدمني 

الستهدافهم بإعالنات تناسبهم.

أعلن علماء رياضيات وفيزياء من 
جامع�ة Liaoning الصيني�ة ع�ن 
تطوي�ر تقنيات جديدة ستس�اعد 
ىف حل مش�كلة النفايات الفضائية 
الفضائي�ة  املحط�ة  ته�دد  الت�ي 

والصواريخ واملركبات ىف الفضاء.
 Journal of ويف لق�اء م�ع مجل�ة 

Laser Applications ق�ال العال�م 
تيام�ني ما املش�ارك ىف تطوير هذه 
النفاي�ات  »أصبح�ت  التقني�ات: 
حقيقي�ة  مش�كلة  الفضائي�ة 
ته�دد املحط�ة الدولي�ة واملركبات 
والصواري�خ واألقم�ار الصناعي�ة 
ىف الفض�اء، ل�ذا عملن�ا ىف جامعة 

أنظم�ة  تطوي�ر  ع�ىل   Liaoning
وخوارزمي�ات خاصة ملعالجة هذه 

املشكلة«.
وأضاف العال�م »تمكنا من تطوير 
تقني�ات تعتم�د ع�ىل خوارزميات 
دقيق�ة تس�اعد التلس�كوبات عىل 
اكتشاف شظايا الحطام الفضائى 
ع�ىل مس�افات تزي�د ع�ن 1500 
كل�م، وس�تمكننا ه�ذه التقني�ات 
م�ن معرفة حركة س�ري الش�ظايا 

وتفاديها«.
وأش�ار إىل أن »امل�دارات الفضائية 
لألرض تحوي ماليني األجسام التي 
خلفتها املركب�ات والصواريخ التى 
أطلقه�ا اإلنس�ان إىل الفضاء، لكن 
وكاالت الفض�اء الكب�رية ك�روس 
كوسموس وناس�ا ووكالة الفضاء 
األوروبي�ة قادرة ع�ىل مراقبة نحو 
18 أل�ف جس�م من هذه األجس�ام 
فق�ط، ل�ذا توج�د حاج�ة ماس�ة 
لتطوي�ر تقنيات تقى م�ن أخطار 
األجس�ام الباقي�ة، والت�ى يصعب 
رصده�ا بالتلس�كوبات والتقنيات 

املتوفرة حاليا«.

أخ�ر دومينيك ش�ولت، مدير 
 BatterieIngenieure« رشكة 
» األملانية، أن مستخدم الهاتف 
الذك�ي، ال�ذي يرك�ه يش�حن 
خ�الل اللي�ل وال يفصل�ه ع�ن 
الشحن بعد أن يصل إىل %100، 

يقلل من إنتاجية البطارية.
إنتاجية  للخبري، تق�ل  ووفًق�ا 
بطارية الهاتف الذكي بش�كل 
أبطأ عند مس�توى شحن يبلغ 
نفس�ه،  الوق�ت  يف   .%5-30
نص�ح بش�حن األجه�زة، عىل 

سبيل املثال، يف الصباح.
 Business« مجل�ة  وبحس�ب 
جمي�ع  تتع�رض   ،»Insider
أي�ون  الليثي�وم  بطاري�ات 
بطريقة أو بأخرى إىل »التقدم 
يف الس�ن« بس�بب التغريات يف 
الركي�ب الكيميائ�ي، وبالتايل 
له�ا ف�رة خدم�ة مح�دودة. 
باإلضافة إىل ذل�ك، قد ال يكون 
هاتف�ك  ببطاري�ة  الهتمام�ك 
تأث�ري ملح�وظ يف  أي  الذك�ي 
حالة تغي�ري الجهاز كل عامني 

أو أقل.
يف وق�ت س�ابق، أبل�غ رئي�س 
Hi-« التكنولوج�ي  املوق�ع 

دمي�ري   ،»Tech Mail.ru
ريابني، وكالة »س�بوتنيك«، أن 
ش�حن الهاتف الذكي بنس�بة 
100%، وكذلك تفريغ البطارية 
عم�ر  م�ن  يقل�ل  بالكام�ل، 

البطارية.

االخطاء الشائعة 
في شحن الهاتف 

الذكي..ما هي؟

يعت�ر الته�اب البنكرياس، أكث�ر أمراض البنكرياس انتش�ارا حتى 
يطل�ق علي�ه البعض مرض »الحي�اة الجيدة«، ألن أس�بابه تكمن يف 

اإلفراط بتناول الطعام واملرشوبات الكحولية.
ويفيد الروفيس�ور أندريه كريغر من املركز الوطني للبحوث الطبية 
يف مرك�ز فيشنيفس�كي للجراحة، ب�أن تفاقم الته�اب البنكرياس 
يحصل عادة يف أيام األعياد حيث ال يتمكن حتى الذين يتبعون حمية 

م غذائية معين�ة من كبح رغباتهم  م�ا أ
وفرة األطعمة وتنوعها.
الته�اب  ويضي�����ف 

نوع�ني  البنكري�اس 
ح�اد  الته�اب   -

ومزم�ن. ويمكن 
األول  يتطور  أن 
م����زمن،  إىل 
تناول  بس�بب 
طع����م�ة  أ
دهني�ة وحادة 
ت  ب�ا و مرش و
 . كح����ولي�ة

أم����ا خطورة 
الح�اد  االلته�اب 

فتكمن يف أنه يمكن 
إىل م�رض  يتط�ور  أن 
نخر البنكرياس القاتل.

ويق�ول الخب�ري، »لألس�ف، ال 
يمكن تحدي�د جرعة املرشوبات الضارة 

وامل�واد الغذائي�ة. لذل�ك فإن ش�خص م�ا يمكنه تن�اول املرشوبات 
الكحولي�ة واألطعم�ة الدهنية مدى الحي�اة دون أن يصاب بالتهاب 
البنكرياس، يف حني شخص آخر يكفي أن يرشب الكحول مرة واحدة 
أو يتن�اول أطعم�ة دهنية أو مصنع�ة ليصاب بالته�اب البنكرياس 
الح�اد، وهنا يكمن لغز هذا امل�رض. كما أن هذا املرض يصيب حتى 
األش�خاص الذين لم يتناولوا املرشوبات الكحولية يف حياتهم. يمكن 
أن تكون حىص املرارة سببا يف اإلصابة باملرض، وأيضا بعض أمراض 

املناعة الذاتية أو تناول بعض األدوية«.

ح�ذرت دراس�ة حديث�ة من أن 
غالبية كريم�ات تفتيح البرشة 
تحتوى عىل زئبق سام يؤدى إىل 
اإلصابة بأرضار كبرية ىف الجهاز 
العصبى املرك�زى، حيث تعتمد 
التى تحتوى  التفتي�ح  كريمات 
عىل ش�كل من الزئبق العضوى 
 ،)methylmercury( يس�مى 
تس�بب تس�مم ميثي�ل الزئب�ق 
املعروفة ىف الواليات املتحدة منذ 

ما يقرب من 50 عاما.
وق�ال الدكت�ور »ب�ول ب�الن«، 
أس�تاذ عل�م الس�موم ىف كلي�ة 
»كاليفورنيا«:  جامع�ة  الط�ب 
»حال اس�تخدام املريض منتًجا 
لتفتي�ح الب�رشة يحت�وى ع�ىل 
زئبق عضوى يمكن أن يتس�بب 

للجه�از  جس�يمة  أرضار  ىف 
ق�د  ال�ذى  املرك�زى  العصب�ى 
يتفاقم بعد انتهاء االستخدام«.

وأظه�رت الدراس�ة الحالية أن 
التفتيح  مس�تخدمى كريم�ات 
قد يعانون من آثار جانبية مثل 
ع�دم وض�وح الرؤي�ة »الرؤية 
الضبابي�ة«، واملىش غ�ري املتزن 
فض�ال عن تأثريات س�لبية عىل 

الجهاز العصبى.
وكان�ت هيئ�ة الغ�ذاء وال�دواء 
األمريكي�ة »FDA« ق�د حذرت 
م�ن بع�ض املنتج�ات الجلدية 
مثل كريمات البرشة والصابون 
التى  التجميل،  ومس�تحرضات 
تحتوى عىل الزئبق ألنها تشكل 

خطرًا عىل الصحة.

س�تنطلق أول طائ�رة كهربائي�ة بالكامل ذات 
مقع�د واحد الع�ام املقب�ل، حيث إنه�ا بمثابة 
مركب�ة زرق�اء وبيض�اء، م�ن املق�رر أن تقلع 
يف ربي�ع 2020، وتس�تعد الرشك�ة اإلنجليزي�ة 
املصنع�ة للطائرة امليكانيكي�ة لتصبح مركبتها 
أرسع الطائرات التي تعمل بالكهرباء يف العالم، 
حي�ث تس�تهدف رسع�ات تزيد ع�ن 300 ميل 
يف الس�اعة وم�زودة ببطاري�ة توف�ر 200 ميل 
من الرحلة بش�حن واحد، ولديه�ا عنق منتفخ 
حي�ث توجد تكنولوجيا املحرك الكهربائي خلف 
املروح�ة عىل أنفه�ا املدبب، والت�ى ال تصدر أى 

انبعاثات عىل اإلطالق.
مي�ل«  »دي�ىل  صحيف�ة  ذكرت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
الريطاني�ة، س�توفر البطاري�ة طاق�ة كافي�ة 
للطائرة حتى تتمكن من الطريان عىل بعد 200 
مي�ل بش�حنة واحدة، أي ما يع�ادل تزويد 250 
منزالً بالوقود، ويتم تش�غيل املروحة بواس�طة 
ثالث�ة مح�ركات كهربائي�ة محوري�ة عالي�ة 
الكثاف�ة مقارن�ة بالطائ�رة التقليدي�ة، حي�ث 
ت�دور ش�فرات املروح�ة عن�د دورة يف الدقيقة 
أق�ل بكثري لتوفري قي�ادة أكثر اس�تقراًرا وأكثر 
هدوًءا، وكذلك س�تقدم باستمرار أكثر من 500 
حصان�ا لتش�غيل املدى.وتوف�ر مجموع�ة نقل 

الحرك�ة الكهربائية بالكامل طاقة بنس�بة 90 
% م�ن الطاقة وبالطبع انبعاثات صفرية، وتعد 
املخاوف املتزايدة بش�أن تغري املن�اخ باإلضافة 
ع�ن  التوق�ف  لحرك�ة  الحدي�ث  االنتش�ار  إىل 
الطريام عىل وسائل التواصل االجتماعي ، دافع 
مه�م وراء صناع�ة الطريان بخف�ض انبعاثات 
ته�دف  الط�ريان  رشكات  وجعل�ت  الكرب�ون، 

للتقدم يف تكنولوجيا الطريان الكهربائي.

ويقول خ�راء الط�ريان إن حس�ابات الطريان 
تمث�ل أكثر من 2 % من انبعاثات غازات الدفيئة 
عىل مس�توى العال�م وأن أعداد ال�ركاب تنمو، 
لك�ن الطائرات الكهربائية ال تتحمل مس�افات 
طويلة أو مئات األشخاص، وبالتاىل فإن التقدم 
ىف مثل هذه الصناعة يوما عن اآلخر سيس�اعد 
بش�دة ىف تحقي�ق أهداف املن�اخ والتخىل تماما 

عن نسب االنبعاثات الضخمة الحالية.

توقف التنفس اثناء النوم..المشاكل والحلول
هل س�بق لك أن ش�عرت بتوقف تنفس�ك 
أثناء النوم، فاستيقظت لثوان لكي تلتقط 

الهواء ثم استغرقت يف السبات مجددا؟.
يعد توق�ف التنفس أثناء الن�وم اضطرابا 
شائعا يحدث، حيث يتوقف رسيان الهواء 
إىل الرئتني بسبب انسداد املجرى التنفيس، 
مما يضطر الش�خص لالستيقاظ ليلتقط 

أنفاسه، فما أسباب حدوث ذلك؟
تق�ول الدكت�ورة كالبان�ا ناجب�ال كب�ري 
والحنج�رة  واألذن  األن�ف  استش�اريي 
يف  أبول�و«  »إندرابراس�تا  مستش�فى  يف 
نيودلهي، إنه »ال يوجد س�بب واضح يبني 
ملاذا يصاب الشخص بحالة توقف التنفس 
أثناء النوم، إال أن هناك محفزات تزيد من 

احتمالية اإلصابة مثل السمنة«.
وتضي�ف: »هناك عالقة وثيق�ة بني زيادة 
وزن الجس�م ومخاطر اإلصابة باضطراب 
توق�ف التنفس أثن�اء النوم. وم�ن عوامل 
الكحولي�ات  رشب  األخ�رى  الخط�ورة 

وتعاطي املسكنات«.
ويعد النعاس أثناء النهار والش�خري العايل 
والن�وم املضط�رب املتقط�ع م�ن أش�هر 
أع�راض اإلصاب�ة بحال�ة توق�ف التنفس 
أثناء الن�وم، علما أن الذك�ور أكثر عرضة 
من النساء لإلصابة بهذا العرض، حيث إنه 
يصيب 20 باملئة من الس�يدات و35 باملئة 

من الرجال.
ويف حال ترك الحالة دون تش�خيص ودون 
ع�الج أو تم تجاه�ل تلك األع�راض لفرة 
طويلة، ف�إن حال�ة توقف التنف�س أثناء 
النوم تؤث�ر عىل املريض بع�دة طرق، مثل 
تقل�ب الحال�ة املزاجي�ة واإلصابة بمرض 
الس�كري وارتف�اع ضغط الدم والش�عور 
بالتع�ب، والس�كتة الدماغي�ة والس�كتة 
القلبية واضطراب�ات الذاكرة، وغريها من 
اآلث�ار املرتبة عىل انخفاض األوكس�جني 
وعدم حصول الش�خص عىل عدد ساعات 

نوم ذات جودة، حسب ناجبال.

طائرة كهربائية خالية من االنبعاثات تنطلق في 2020

تعرف على فوائد المايونيز للجسم

دراسة: كريمات تفتيح البشرة تحتوي على مواد سامة

ماهو التهاب البنكرياس ؟الول مرة منذ قرن.. الكسوف الحلقي يظهر في الخليج
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 املراقب العراقي/ متابعة...
تم اتهام رجل أس�رايل بجرائ�م متعددة بما 
يف فيه�ا اإلهمال أثن�اء القيادة، بع�د أن قاد 
سيارته ألكثر من ثالثة كيلومرات يف شوارع 
س�يدني معلقا رجال آخر يف قضبان الحماية 
الح�ادث  تصوي�ر  للس�يارة.وتم  األمامي�ة 
بواس�طة س�ائق آخ�ر، ونرشه ع�ر مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، ولم يتقب�ل املغردون 
تري�ر الس�ائق بأنه�م كان�وا يمرح�ون يف 
ظهرية يوم عيد امليالد، بحسب ما ذكر موقع 

»smh« األمريكي.قالت الرشطة 
إن سائق إحدى السيارات 

»تويوت�ا  وك����ان�ت 
كام�ري«، والبال�غ من 
العم�ر37 عام�ا، خرج 

من س�يارته واقرب من 
السيارة األخرى وهي سيارة 

»تويوت�ا الندك�روزر«، وأمس�ك 
بقضب�ان الحماية األمامية قبل 

انطالق السيارة.

يقطع 3 
كيلومترات 

معلقا بمقدمة 
سيارة 

سبعة أشياء للتخلص من الطاقة السلبية  
املراقب العراقي/ متابعة...

يقول موقع »سينس�يا أوس�ي« األمريكي: »عندما 
تفق�د بعض املقرب�ن، أو تتعرض أرست�ك ملكروه، 
أو حتى عندم�ا تتعرض ألزمة مالي�ة، فإن ذلك قد 
يكون س�ببا يف تعرضك ألزمة نفس�ية خارجة عن 

إرادتك«.
وأورد املوق�ع 7 خط�وات، ق�ال إن اتباعه�ا يمكن 

أن ينقل�ك م�ن املش�اعر 
ش�عور  إىل  الس�لبية 
م�ن  يمكن�ك  إيجاب�ي، 
تح�دي الصعاب والتغلب 

عليها.
1- الشاي األخرض

يمكن�ك تن�اول 3 أك�واب 
م�ن الش�اي األخ�رض كل 
مرشوبات  وتجن�ب  ي�وم، 
الطاقة، واملرشوبات الغنية 
بالس�كريات، ومرشوب�ات 

الدايت.
2- االبتعاد عن األضواء

الن�وم  إىل  تذه�ب  عندم�ا 
يج�ب عليك تجن�ب األجهزة 
م�ن  بداي�ة  اإللكروني�ة، 
حت�ى  املحم�ول  الهات�ف 
شاش�ات التلفزي�ون، حت�ى 
تتمكن من الن�وم ملدة ال تقل 

عن 7 ساعات.
3- الرفض

إذا كانت كلمة »نعم« تتطلب منك الكثري من الوقت 
والجهد واملال، فإنه يمكنك قول »ال«، دون أن تكلف 
نفسك الكثري من العناء، خاصة إذا لم يكن لذلك أي 

رضر عليك.

4- الدعم املعنوي
يج�ب علي�ك أن تبحث عن مص�ادر الدعم املعنوي، 
الت�ي تمنحك طاقة إيجابية كل ي�وم، وذلك بالبقاء 
مع نفس�ك يف أج�واء هادئة مل�دة 20 دقيقة، تركز 
فيها عىل البحث عن الس�الم الداخي، وعن األشياء 
اإليجابية داخل حياتك، حتى تصبح حالتك النفسية 

أكثر استقرارا.
5- توقف عن متابعة األخبار

املتواصل�ة  املتابع�ة  ت�ؤدي 
التي تحدث  الس�لبية  لألحداث 
حول�ك، إىل أن ينتاب�ك ش�عور 
دائم بع�دم األم�ان يف مكانك، 
وربما يك�ون الحل يف التوقف 
ن�رشات  كل  متابع�ة  ع�ن 
والصحف.ويق�ول  األخب�ار 
املوقع إن األخبار السيئة لها 
آثار سلبية عىل صحة البرش، 

عىل خالف األخبار الجيدة.
6- الفواكه

ال تركز عىل م�ا يجب عليك 
تناول�ه،  ع�دم  أو  تناول�ه 
وح�اول تن�اول مجموع�ة 
الفواك�ه  م�ن  متنوع�ة 
والخ�رضوات، التي تكون 
الغذائية  للعنارص  مصدرا 

املهمة كل يوم.
7- الرياضة

يجب عليك ممارس�ة الرياضة يوميا، ألنها ستس�اهم 
بقدر كبري يف تخلصك من املشاكل النفسية والجسدية 
وتمثل الس�باحة وامل�ي واليوغا، من أه�م الرياضات 

التي يمكنك ممارستها 3 مرات أسبوعيا، عىل األقل.

املراقب العراقي/ متابعة...
أرس�لت إمرأة بريطاني�ة 1900 رس�الة معايدة بمناس�بة 
عيد امليالد ألش�خاص ال تعرفهم، يف محاول�ة منها ملحاربة 

اإلحساس بالوحدة وتعزيز القيم اإلنسانية.
واستغرقت السيدة »فايوز« من مدينة نوتينغهام يف إنجلرا 
الكث�ري من الوق�ت يف كتابة رس�ائل املعاي�دة وتوزيعها  يف 
جمي�ع أنحاء املدينة، حيث أن »فاي�وز« التي تبلغ 45 عاما 

كان�ت تريد الوصول إىل األش�خاص األكثر حاجة، بحس�ب 
قناة »بي بي يس« الريطانية.

وأرفقت كل رس�الة من الرس�ائل بكمية من الش�وكوالتة، 
وبدعوة إىل العشاء يف ليلة العيد، ستقوم بتحضريه مجموعة 

من املتطوعن ضمن فعاليات هذا العمل الخريي.
وقال�ت فاي�وز: »األج�واء املرتبط�ة باحتفاالت عي�د امليالد 
تحب�ط الكثري من األش�خاص وتس�بب لهم الكآب�ة، ولهذا 

يمكن صنع الفارق عر تذّكرهم وتقديم يشء لهم«.
وأضافت: »عندما يأتي ش�خص ويتشكرك عىل هذا العمل، 
أنت تس�تطيع أن تقرأ يف عينيه السعادة التي تسببت له بها 

هذه الهدية البسيطة«.
وبدأت فك�رة العمل عندم�ا كانت فايوز تعم�ل ممرضة يف 
مش�فى األم�راض العقلي�ة، وأخرته�ا إح�دى املرىض عن 

وحدتها وحزنها بسبب قدوم العيد وهي وحيدة.

امرأة ترسل 1900 
بطاقة معايدة 

ألشخاص ال 
تعرفهم وتدعوهم 

إلى العشاء

رسم صورة قناع الملك توت عنخ أمون 
بأكواب القهوة لدخول غينيس 

كعكة على شكل صاروخ!

 املراقب العراقي/ متابعة...
يس�تضيف املتح�ف املرصي الكب�ري، يوم 
موس�وعة  احتفالي�ة  املقب�ل،  الس�بت 
»غينيس« لألرقام القياسية، لتسجيل رقم 
قي�ايس جديد باس�م مرص لرس�م صورة 
قناع امللك توت عنخ أمون بأكواب القهوة.

ووفقا لصحيفة »إيجيب�ت توداي«، تقام 
االحتفالي�ة يف البه�و الخارج�ي للمتحف 

الكبري أمام الهرم الزجاجي.
ويعت�ر املتح�ف امل�رصي الجدي�د، أك�ر 
متحف يف العالم خصص لحضارة واحدة، 

وهي الحض�ارة املرصي�ة القديمة، حيث 
يض�م آثارا م�ن عصور م�ا قب�ل التاريخ 
وحت�ي الع�رص اليونان�ي، وم�ن املق�رر 

افتتاحه نهاية عام 2020.
وتع�رض ألول م�رة مجتمع�ة يف م�كان 
واح�د، آث�ار املل�ك ت�وت عن�خ أم�ون، ىف 
قاعت�ن باملتحف مس�احتهما 7200 مر 
مربع، حي�ث يتعدى عددها 5000 قطعة، 
باإلضاف�ة إىل ع�رض التاب�وت الخارج�ي 
للملك، والذي ظل يف مقرته منذ اكتشافها 

عام 1922.

ألماس فريد أصفر اللون !

 ينفقان 50 ألف دوالر للبقاء
 في جزيرة!

 املراقب العراقي/ متابعة...
باع�ت رشكة »ألروس�ا« الروس�ية أملاس�ا 
فري�دا أصف�ر الل�ون أطل�ق علي�ه اس�م 
Firebird )الطائ�ر املتوه�ج( وزنه 20.69 

 Graff قرياط، لرشكة 

Diamonds العاملية للمجوهرات.
ويفي�د موقع رشكة »ألروس�ا«، بأن معهد 
األحج�ار الكريم�ة األمريك�ي GIA، أثب�ت 
أن هذه املاس�ة فريدة من نوعها واعترها 
Fantasy Bright Yellow وهي )أعىل درجة 
تشبع باللون األصفر(. كما أن هذه املاسة 
تمت�از بأعىل درجة نقاوة، حيث عمليا ال 
تحتوي عىل شوائب، ولها درجة تناظر 

عالية جدا.
وق�د أك�د ج�ون كين�غ، مدير 
قس�م النوعي�ة يف GIA، عىل 
أن هذه ماسة فريدة »ونادرة 

جدا يف األسواق«.
ويش�ار إىل أن القيم�ة النهائي�ة 
للق�رياط كان�ت األع�ىل ثمنا ملثل 
الس�نوات  خ�الل  املاس�ات  ه�ذه 
األخرية. ومع ذلك لم يكش�ف عن سعر 

الصفقة.

املراقب العراقي/ متابعة...
أموالهم�ا  أل�ف دوالر م�ن  أنف�ق زوج�ان 50 
الخاص�ة للبقاء يف جزي�رة كندية صغرية، تخىل 
س�كانها عن منازلهم فيه�ا، وانتقلوا للعيش يف 
أماكن أخرى، كج�زء من خطة حكومية لتوفري 
تكالي�ف بقيم�ة 20 ملي�ون دوالر، بع�د قط�ع 
الكهرباء والخدم�ات األخرى.ووفقا ملوقع »يس 
ت�ي يف ني�وز« الكندي، عاش الس�كان يف جزيرة 
ليت�ل ب�اي منذ نح�و 70 عام�ا، ولكنه�م بدأوا 
هجرته�ا تدريجيا، بعدما أعلن�ت الحكومة أنها 
ستقطع عن الجزيرة جميع الخدمات، بما فيها 
الكهرب�اء وخدم�ات النق�ل وتنظيف الش�وارع 
م�ن الثلوج، وغريه�ا من الخدمات األساس�ية.

ومنح�ت الحكوم�ة الكندي�ة س�كان الجزي�رة 
الصغ�رية مهل�ة حت�ى 31 ديس�مر الج�اري 

لقطع خدماتها بش�كل دائم.وق�د هجر جميع 
س�كان الجزي�رة منازله�م، نهائيا، باس�تثناء 
ماي�كل وجورجينا بارس�ونز، حي�ث أنفقا 50 
أل�ف دوالر م�ن أمواله�م الخاص�ة اس�تعدادا 
للبق�اء يف الجزيرة، وقاموا بتثبيت نظام للطاقة 
الشمسية وبرئ للمياه العذبة.كما عمل الزوجان 
ع�ىل تخزين األدوية والس�لع الجافة واملعلبة يف 
س�تة مجمدات كبرية تكفيهم مل�دة عامن.كما 
يمتلك الزوجان 6 قوارب، يس�تخدمونها يف حال 
احتاج�وا إىل التنقل إىل ال�ر الرئييس، عىل الرغم 
من احتم�ال تعطلهما يف الجزي�رة ملدة تصل إىل 
6 أس�ابيع بس�بب الجليد يف القطب الشمايل، يف 
فصل الش�تاء.وقالت جورجينا »لسنا متوترين 
عىل اإلطالق«، وأضاف زوجها، »أصبحت املدينة 

أكثر هدوءا«.

سمكة أبو سيف 
غاضبة تحاول 
طعن سائح 

تسريبات مجتهد قد 
تطيح بتركي ال الشيخ 

التواص�ل  مواق�ع  رواد  ت�داول 
م�روع  فيدي�و  االجتماع�ي، 
لسمكة أبو سيف غاضبة تقوم 
بمهاجمة سائح، أثناء ممارسة 

الغوص يف تايالند.
وتدخل صيادون وقاموا بجذب 
الس�مكة بخيط الصي�د، إلنقاذ 

السائح.
وظل�ت الس�مكة ت�دور ح�ول 
الس�ائح الذي ب�دا عليه الخوف 
وهو يحاول إبعادها، لتعود من 

أجل مهاجمته مجددا.
أن  الصيادي�ن،  أح�د  وأوض�ح 
الس�مكة علقت يف أح�د خيوط 
الصي�د، ما أث�ار غضبها وظلت 
الخي�ط وتحرير  تحاول تمزيق 
ث�ار  فش�لها  وعن�د  نفس�ها، 

غضبها وهاجمت السائح.
يذك�ر أن صيادا يف ه�اواي لقى 
عندم�ا   ،2015 ع�ام  حتف�ه 
رضبت�ه س�مكة م�ن ن�وع أبو 

سيف يف صدره بفكها العلوي.
يذك�ر أن س�مكة أب�و س�يف، 
ويص�ل  املحيط�ات  يف  تعي�ش 
طولها إىل نح�و مرين وتزن ما 

يقرب من 115 كيلوغراما.

املراقب العراقي/ متابعة...
بعد ترسيبات للمغرد السعودي الشهري، 
مجتهد، ع�ن قرار مرتقب لبن س�لمان 
بإزاحة تركي آل الشيخ عن رئاسة هيئة 
الرفيه وتحويله�ا لرشكة »دلة الركة« 
الت�ي يملكه�ا ص���ال�ح كام�ل، رجل 
األعمال الذي كان معتقال س������ابقا 
يف فن�دق الريتز كارلتون بس�بب قضايا 
يف  جدي�دة  ام�ور  اس�تجدت  فس�اد، 

املوضوع.
حيث نرش املستش�ار تركي آل الش�يخ، 
رئي�س هيئ�ة الرفي�ه باململك�ة، ي�وم 
امس، اس�تبياًنا مفاجًئا بش�أن اعتزاله 
ع�ىل موقع »توير« م�ن بداية الع���ام 

املقبل.
وكت�ب »آل الش�يخ« يف تغري�دة ل�ه عي 
»توير«: أفكر جدًيا يف 1-1-2020 م أن 
أعت�زل »توير«.. هل - ق�رار حكيم - ال 

تعتزل - قرار يخصك«.
وتفاع�ل ع�دد كبري م�ن متابعيه مع 
التغريدة، خاصة يف ظل االس�تياء من 
برامح الهيئة الت�ي تقيم الحفالت 
الراقصة وتس�تعن بف�رق عاملية 
مثرية للجدل تعتم�د الت����عري، 
وه�و م�ا ي�رضب هوي�ة بالد 

الحرمن.
يذكر أن وسم »إعفاء تركي آل 
الش�يخ« تصدر موقع »توير« 
ش�هر  يف  الس�عودية،  يف 
األول  أكتوبر/ترشي�ن 
اعراض�ات  بع�د  امل�ايض، 
من نش�طاء عىل فعاليات 
الت�ي  الري�اض  موس�م 
هيئ���ة  تنظمه�ا 

الرفيه.

املراقب العراقي/ متابعة...
أمنيات العراقين تعددت لكنها يف النهاية 
تتج�ه نح�و هدف واح�د، وه�و التخلص 
من الطبقة السياس�ية التي تحكم البالد، 
الذي�ن  املتظاهري�ن  مطال�ب  وتحقي�ق 
خرج�وا منادين بوطن خ�ال من األحزاب 

والطائفية والتبعية.
واالعتصام�ات  التظاه�رات  وتج�ددت 
الغاضبة يف محافظات عدة، أمس اإلثنن، 
مواصل�ًة زخمه�ا رغ�م عملي�ات القم�ع 
املس�تمرة ضدها، والتنديد الدويل يف ش�أن 

استخدام القوة ضد املتظاهرين،
ه�ي   2019 العراقي�ة  االحتجاج�ات 
األول  ترشي�ن   1 يف  اندلع�ت  تظاه�رات 
2019، يف بغ�داد وبقية محافظات جنوب 
الع�راق احتجاج�اً ع�ىل ت�رّدي األوض�اع 
وانتش�ار  للبل�د،  االقتصادي�ة 
والبطال�ة.  اإلداري  الفس�اد 
ووصل�ت مطال�ب املتظاهرين 
إىل اس�تقالة حكومة عادل عبد 
املهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة 
انتخاب�ات مبكرة.  واجراء 
ونّدد املتظاهرون أيضاً 
اإليران�ي  بالتدخ�ل 
يف الع�راق وح�رق 

منهم  العدي�د 
لعل�م  ا

اإليران�ي. واجه�ت الق�وات األمني�ة هذه 
واس�تعملت  ش�ديد  بعن�ف  املظاه�رات 
ق�وات األمن صن�ف القناصة واس�تهدف 
املتظاهرين بالرص�اص الحي، وبلغ عدد 
القتىل من املتظاهرين حوايل 485 شخصا 
منذ ب�دء املظاهرات، وأصيب أكثر من 17 
ألف بجروح خالل املظاهرات ومن بينهم 3 
آالف »إعاقة« جسدية،   فضالً عىل اعتقال 
العدي�د من املحتجن وأيضاً قطع ش�بكة 
االنرنت. وتعتر هذِه االضطرابات األكثر 
فت�كا يف العراق من�ذ انته�اء الحرب  عىل 
اإلرهاب يف كانون األول/ديس�مر 2017. 
وتأجلت التظاهرات لفرة ألجل مراس�يم 
الزي�ارة األربعيني�ة لالم�ام الحس�ن، ثم 
تجددت يف ي�وم الجمعة 25 ترشين األول، 
ويف أعق�اب ح�رق القنصلي�ة اإليرانية يف 
النجف يف 27 ترشين الثاني 2019 س�قط 
عرشات القتىل والجرحى وكانت أكثر أيام 
االحتجاج�ات دموية، خاصة يف محافظة 
ذي قار التي جرت فيها مجزرة النارصية، 
ال�وزراء  رئي�س  إع�الن  إىل  أّدت  والت�ي 
العراق�ي نيت�ه تقديم اس�تقالته. ويف 30 
ترشين الثان�ي قدم عادل عبد 
املهدي اس�تقالته من رئاس�ة 
مجلس الوزراء استجابة لطلب 
املرج�ع الديني عي السيس�تاني، 
وتمهي�دا إلج�راء انتخاب�ات جديدة 
تعم�ل عىل تهدئ�ة األوض�اع يف البالد. 
ولقد أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان 
يف الع�راق، ارتفاع حصيل�ة ضحايا 
الش�هرين  االحتجاج�ات خالل 
قتي�ال   460 إىل  املاضي�ن 
ألف  وأكث�ر م�ن 17 

جريح.

العراقيون يستبدلون شجرة الشهداء بشجرة الميالد في ساحة التحرير

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مرورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب
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اس��تبدل العراقيون ش��جرة الشهداء بشجرة الميالد، بعد أن سقط عدد كبري من المتظاهرني خالل االحتجاجات هذا العام، 
خالف األعوام السابقة حيث كانت تحتفل كل المحافظات العراقية بعيد الميالد.

 املراقب العراقي/ متابعة...
»حس�ن  املع�روف  الرك�ي  الطب�اخ  ق�ال 
أدج�ار«، إن�ه يعت�زم تحض�ري كعك�ة عىل 
شكل صاروخ »س�ارمات« النووي الرويس 
العابر للقارات، وإهدائها شخصيا للرئيس 
فالديم�ري بوت�ن، عند توفر فرص�ة لقائه.

وأض�اف »أدج�ار«، الحاص�ل ع�ىل جائزة 
غيني�س لألرق�ام القياس�ية: »قب�ل س�تة 
أش�هر، أرس�لت إىل الرئيس فالديمري بوتن 
فطرية بريك التقليدية، وبفضل ردود الفعل 
م�ن روس�يا، أدركت أن ه�ذه الفكرة كانت 
ناجحة. وعىل الرغم من أنني ال أعرف ما إذا 
كان الرئي�س الرويس قد تذوقها ش�خصيا، 
ولكن�ي اآلن أود أن يت�ذوق فطريت�ي وهي 
س�اخنة، وهو م�ا ال يمكن القي�ام به عن 

طريق الريد. لذلك أود املجيء إىل موس�كو 
ولق�اء بوتن وتقدي�م الكعك الس�اخن له، 
ب�ل كعكعة طولها مر عىل ش�كل صاروخ 

»سارمات«.
من جانب�ه، أفاد املتحدث باس�م الرئاس�ة 
الروس�ية دميري بيس�كوف، بأنه س�يتم 
اس�تالم الفطرية الهدي�ة يف الكرملن، بكل 
الطب�اخ  ذك�ر  امل�ايض،  يولي�و  رسور.ويف 
الركي أنه أرس�ل إىل الرئيس بوتن، فطرية 
تقليدي�ة تركية، بعد ب�دء توريد منظومات 
الدفاع الجوي الصاروخية الروس�ية »إس-

400« إىل تركيا.ويف عام 2012، نال »حسن 
أدجار« جائ�زة غينيس لألرقام القياس�ية 
العاملية، بع�د تحضريه فط�رية بلغ طولها 

2023 مرا.


