
عشائر الجنوب تلتف حول المرجعية الدينية وتشعل النار بالمخططات الخارجية 
ساندت المتظاهرين وعزلت المندسين..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
قبل انطالق موعد التظاهرات يف بداية ترشين 
األول، عمدت وسائل االعالم االمريكية اىل شن 
حملة واس�عة ض�د املرجعية الديني�ة، كانت 
بمثاب�ة التمهيد للتظاه�رات يف محاولة لعزل 
الجمهور عن املرجعية، وتوجيهها بما يتالءم 
مع ما تصبوا اليه واشنطن وادواتها يف العراق 

واملنطقة، السيما بعد ان 
أدرك�ت تلك الق�وى ثق�ل املرجعي�ة بعد عام 
»2014« عندما أصدرت فتوى الجهاد الكفائي 
ض�د عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة وافش�لت 
جميع الرهان�ات التي اريد من خاللها تمكني 
تلك العصابات يف املدن واحتاللها للمحافظات 

ألطول مدة ممكنة.
اليوم ونتيجة للوعي الذي يمتلكه املتظاهرين 
وشيوخ العش�ائر يف املحافظات الجنوبية، تم 
أفش�ل الخطة »ب« يف تل�ك املحافظات بعد ان 
فش�لت الخط�ة »أ« يف بغداد، عندم�ا اريد جر 
التظاهرات اىل رصاع داخيل غري مسيطر عليه 
يمتد لتدمري املدن وحرق املؤسسات وجر البلد 

اىل الفوىض.
اك�دوا  ق�ار  ذي  محافظ�ة  عش�ائر  ش�يوخ 
»للمراق�ب العراق�ي« ، انه�م يعمل�ون ع�ى 
حفظ االمن يف الط�رق الخارجية للمحافظة، 
وقطع الطريق امام املندس�ني الذين يحاولون 
ركوب موج�ة التظاهر لخدم�ة مخططاتهم 
التدمريي�ة، مؤكدي�ن انهم الق�وا القبض عى 
الحركات املنتمية »للسلوكية« و«اليمانية« يف 

النارصية.
ويرى اح�د وجهاء محافظة ذي قار الش�يخ 
ي�ارس الزم العكييل  ان املحافظ�ات الجنوبية 
ذاق�ت الويالت من الحكوم�ات املتعاقبة التي 

تعمدت افقار تلك املحافظات وتجويعها.
وقال العكييل يف حديث »للمراقب العراقي« ان 
»جميع مع التظاهرات يف مطالبها املرشوعة، 
اال ان كث�رة القت�ل والضحاي�ا دف�ع الوجهاء 
وش�يوخ العش�ائر اىل النزول للشارع، السيما 

بعد دخول بعض املندسني اىل املحافظة«.
وأض�اف ان »عش�ائر ذي ق�ار انت�رشت عى 
الطرق الخارجية لتأمينها، وتحديداً يف طريق 
»عم�ارة ديواني�ة« خرج�ت عش�ائر »عكيل 
والركاب والحميد والبدور والغزي والنوايش«، 
مبين�اً ان »بعض املناطق اعتق�ل فيها بعض 
املندس�ني الخارجني عن القان�ون املنتمني اىل 

جماعة اليماني الخارجة عن القانون«.
ولفت اىل ان »عشائر البدور القوا القبض عى 
س�يارة محملة بالرمانات والس�الح بكميات 
كب�رية، وه�ذا يدلل ع�ى وجود اي�ادي خفية 

تحاول العبث بالتظاهرات«.
وأش�ار اىل ان »املحاف�ظ وقائ�د الرشطة غري 
متواجدي�ن بع�د اس�تقالتهم، لك�ن األوضاع 
طبيعية فيها وهنالك انتش�ار للقوات األمنية 

وبالتعاون مع أبناء العشائر«.
وتاب�ع العكي�يل ان »العش�ائر تق�ف خل�ف 
املرجعي�ة بكل تحركاتها، الن البلد لوال صمام 
األمان لدمرته الفوىض«، محذراً من »الحركات 

املنحرفة من استغالل التظاهرات«.
من جانبه يرى املحلل السيايس صباح العكييل 
ان املؤام�رات الخارجي�ة ارادت ان تعمل عى 
إيج�اد رشخ ب�ني املتظاهرين م�ن جهة وبني 
املرجعية والحشد الشعبي من جهة أخرى، اال 
انها رسعان ما فشلت عندما وقفت املرجعية 
م�ع مطال�ب املتظاهري�ن وانتق�دت الطبقة 
السياس�ية الفاس�دة التي تسلطت عى رقاب 

العراقيني«.
وق�ال العكي�يل يف حدي�ث خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »الش�عب العراق�ي فق�د الثقة 
بالطبق�ة السياس�ية وم�ن حق�ه االحتجاج 
والتظاه�ر بط�رق س�لمية، لكن�ه ال يس�مح 

للعابثني الدخول عى خط االزمة«.
وأض�اف ان »تقدي�م رئي�س مجل�س الوزراء 
اس�تقالته بهد دعوة املرجعي�ة، اثبت للجميع 
ان اله�دف األس�اس للجمي�ع ه�و الوص�ول 
الطموح باختيار نظام س�يايس عادل يضمن 

حقوق الجميع«.
ولف�ت اىل ان »الره�ان ع�ى إيج�اد فصل بني 
الش�ارع واملرجعي�ة ب�اء بالفش�ل، فص�وت 
املرجعي�ة ه�و من يعل�وا وهو م�ن يقف مع 
املتظاهري�ن ووجهاء العش�ائر يف تجاوز هذه 

االزمة«.
يذكر ان محافظت�ي النجف االرشف وذي قار 
ش�هدتا حال�ة م�ن االضطرابات ع�ى خلفية 
التظاهرات الجاري�ة يف املحافظات الجنوبية، 

راح ضحيته العرشات من املدنيني العزل.

اليونايتد يقترب من ضم أرتورو فيدال

دراسة:
 الكوابيس لها

 فوائد عديدة
 لإلنسان !!

االقتصاد النيابية: 
شخصيات نافذة 

بالدولة وراء حماية 
رجال األعمال 

الفاسدين
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اك�دت كتائب حزب الله ، اليوم األحد، أن املعتدين عى 
مرقد الش�هيد الس�يد محمد باقر الحكي�م ال يمتون 

بصلة للمتظاهرين السلميني. 
وقالت املتحدث باس�م الكتائب محم�د محي يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، “ندين ونستنكر 
االعت�داء االجرامي عى مرقد الش�هيد الس�يد محمد 
باق�ر الحكي�م يف مدينة النج�ف االرشف من قبل فئة 
ضالة منحرفة ال تمت للمتظاهرين الس�لميني بصلة 
انما هي تنتم�ي اىل نفس الجهات البعثية التي جاهد 
الس�يد الش�هيد الحكي�م )رض�وان الله تع�اىل عليه( 
ضدها وهي نف�س االطراف التكفريي�ة التي اغتالته 

باياديها الخبيثة واستشهد يف مواجهتها«.وأضاف أن 
“هذا االستهداف املقصود يؤكد حقيقة باتت واضحة 
البن�اء ش�عبنا العزيز وه�ي ان محور ال�رش الصهيو 
امريكي السعودي بدأ مرحلة جديدة يف مؤامرة احراق 
مدن الوس�ط والجنوب بواس�طة مجامي�ع اجرامية 
مخرب�ة هدفها اش�عال ح�رب اهلية واقتت�ال داخيل 
وهذا ما حذرت منه املرجعية الرشيدة ودعت الجميع 

للتصدي له ومواجهته«.
يش�ار اىل ان بعض املندس�ني حاولوا اقتحام واحراق 
مرقد الش�هيد »الحكي�م«، بالتزامن م�ع التظاهرات 

التي تشهدها محافظة النجف االرشف.

أعلن كتلة سائرون الربملانية، اليوم االحد، عن عدم 
ترش�يحها أي اس�م لت�ويل منصب رئي�س مجلس 
الوزراء املقبل.وق�ال النائب نبيل الطريف يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن “تحالف س�ائرون 
يعلن بشكل رس�مي تنازله عن حق ترشيح رئيس 
مجلس ال�وزراء الجديد باعتباره�ا الكتلة األكرب” 
بحس�ب رأيه، مش�ريا أن “التحالف تنازل عن هذا 

الحق للمتظاهرين الن الش�عب هو صاحب القرار 
ونعلن ان مرش�ح الش�عب هو خيارنا وعى رئيس 

الجمهورية مراعاة ذلك”.
وأَض�اف، أن “هذا ق�رار يأتي بع�د أن قبل مجلس 
النواب اس�تقالة رئيس مجلس ال�وزراء عادل عبد 
امله�دي وتكليف رئيس الجمهورية برتش�يح بديل 

عنه”.

كتائب حزب اهلل: المعتدون على مرقد الشهيد 
»الحكيم« ال يمتون بصلة للمتظاهرين السلميين

كتلة سياسية تعلن عدم ترشيحها
 أي اسم لتولي رئاسة الوزراء

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ال يخف�ى عى احد ان االقتصاد األردني ضعيف يف جانب 
املوارد املالية , لذلك اتخذت قيادته سياس�ة االعتماد عى 
املعونات الخارجية واالصطفاف مع أمريكا وإرسائيل يف 
مشاريعها العدوانية يف املنطقة من اجل ضمان املعونات 
االمريكي�ة لالردن.األردن الذي يصطاد االزمات يف العراق 
من اجل تطوير اقتصاده اكد اليوم ان ميناء العقبة جاهز 
الس�تقبال البضائع التي يتم اس�تريادها من قبل التجار 
العراقيني يف ظل تخفيضات يف قيمة الرس�وم الجمركية 
تص�ل اىل 75% وهي بذلك تنفذ املرشوع األمريكي بش�ل 
املوان�ىء العراقية وبالتايل انخف�اض واردات العراق من 
تل�ك املنافذ بحج�ة تقديم تس�هيالت اىل القطاع الخاص 
العراق�ي وهذا االم�ر يتناغم مع التوجه�ات االمريكية.

وزي�ر التجارة العراقي محمد هاش�م العاني عراب هذه 
الصفق�ة اكد تأيي�ده لهذه الصفقة واع�رب عن تعاونه 
مع األردن يف هذا املس�عى وانه سيحث التجار العراقيني 
ع�ى التوج�ه اىل ميناء العقب�ة بدال من موان�ئ البرصة 
التي تعمل بصورة طبيعية .التآمر ضد املنافذ الحدودية 
البحري�ة س�ابقة خط�رية وته�دف اىل تدم�ري االقتصاد 
الوطن�ي وبآيادي عراقية مس�ؤولة , مما ينم عن حجم 

املؤام�رة ض�د العراق وش�عبه وبقي�ادة وزي�ر التجارة 
العراقي.

وزير التجارة لم يتوقف عند هذه الترصيحات بل اعطى 
الض�وء األخ�ر لألردن ب�رشاء الفائض م�ن محاصيل 
القم�ح والش�عري وكالعادة بأس�عار مخفض�ة ومن ثم 
يقوم األردن بتصدير تل�ك املحاصيل اىل إرسائيل وبعض 
الدول األخرى من اجل االستفادة املالية من عملية البيع 
.يقول الخب�ري االقتصادي لطيف العكي�يل يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(:  يب�دو ان األردن تس�تغل االزمات 
التي تم�ر بالع�راق وتوظيفها لصال�ح اقتصادها وعى 
حس�اب االقتصاد العراقي فاالحتجاجات الش�عبية وما 
رافقه�ا م�ن توقف مؤق�ت يف بعض مفاص�ل االقتصاد 
والت�ي رسيع�ا ما ت�م تجاوزه�ا وإعادة العم�ل بها من 
جدي�د ومنها موانىء البرصة الت�ي تعثرت بعض الوقت 
اال انها اس�تعادت عافيتها والعمل بها بش�كل طبيعي , 
اال ان األردن ارادت وبدعم بعض السياس�يني والوزراء يف 
حكومة عبد املهدي املس�تقيلة يف استغالل ازمة موانىء 
الب�رصة واس�تغاللها لصالحهم عرب تقدي�م تخفيضات 

تصل اىل 75% من الرسوم التعريفية يف ميناء العقبة.

تفاصيل اوسع صفحة 3

الوطني�ة،  التقاع�د  هي�أة  أعلن�ت 
الي�وم االح�د، ع�ن روات�ب املتقاعدين 
العس�كريني واملدني�ني لش�هر كان�ون 
بي�ان  يف  الهي�أة  2019.وقال�ت  األول 
تابعته »املراق�ب العراقي«، إنها »تعلن 
ع�ن دفع رواتب املتقاعدين العس�كري 
واملدن�ي لش�هر كان�ون االول 2019«، 
مبينة أنه »بإم�كان املتقاعدين حاميل 
بطاق�ات الدف�ع اإللكرتون�ي مراجعة 
رواتبه�م«. الس�تالم  ال�رصف  مناف�ذ 

وأضاف�ت أن »مكاف�أة نهاي�ة الخدمة 
ت�م دفعها مع قائم�ة الراتب التقاعدي 
الجي�ش  منتس�بي  م�ن  للمتقاعدي�ن 
العراقي السابق ممن قدموا اعرتاضات 
وقبلت اعرتاضاتهم«، مؤكدأ اس�تمرار 
ب�«تحدي�ث  التقاع�د  هي�أة  حمل�ة 
 ( باملتقاعدي�ن  الخاص�ة  البيان�ات 

داخ�ل الع�راق او خارج�ه ( او ورثتهم 
التقاعدي«. الرات�ب  مم�ن يتقاض�ون 

بياناته�م  »تحدي�ث  ان  وأوضح�ت، 
الش�خصية والوظيفية يت�م من خالل 
 ،http://pension-app.com الراب�ط 
وباإلمكان التحديث من خالل الهواتف 
الذكي�ة بالدخ�ول إىل الراب�ط اعاله من 
مقر س�كناهم دون الحاج�ة للحضور 
اىل مق�ر الهي�أة يف بغ�داد وفروعه�ا يف 
املحافظ�ات، لغ�رض إكم�ال إجراءات 
التقاعدية«.وأش�ار  الس�جالت  تحديث 
إىل، أن »الهي�اة تق�وم بحمل�ة ادام�ة 
تنفي�ذ  اس�تعدادا إلج�راءت  البيان�ات 
تعديل قانون التقاع�د الذي أقر مؤخرا 
وش�هادة الحي�اة الس�نوية التي تطبق 
بداي�ة الع�ام املقب�ل 2020، ولتحايش 

توقف الراتب التقاعدي«.

التجارة العراقية تستبدل موانئ البصرة بالعقبة األردني !!
التقاعد تعلن اطالق رواتب 

المتقاعدين لشهر كانون االول

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

 المراقب العراقي/ احمد محمد...
»رئيس�ا الجمهورية والربملان هما اآلخران من يتحمالن 
إخفاق�ات املرحلة الراهن�ة« هذا العن�وان حظى بإتفاق 
األوس�اط السياس�ية النيابي�ة منه�ا واملتابعة للمش�هد 
العراق�ي، فرئي�س الجمهورية هو األخ�ري متهم بالعمل 
لقوميته لتحقيق مصالح الكرد، فيما كان التقصري األكرب 
من رئي�س الربملان ال�ذي عمل جاهدا لتس�ويف مطالب 
الش�ارع العراقي من خالل تعطيل وتأخري عقد جلسات 
الربملان مس�تغال الرصاع واالزمة الواقع�ة يف املحافظات 
الشيعية.وبهذا الصدد شددت اوساطا سياسية وبرملانية 
ع�ى رضورة أن يخ�رج رئيس الجمهوري�ة برهم صالح 
م�ن »العباءة الكردي�ة« واخ�ذ دوره الترشيعي يف الفرتة 
الحالية، فيما اس�تبعدوا أن يقوم بذل�ك بعيدا عن ارادات 

الكتل السياسية.
م�ن جهت�ه، اعت�رب النائب ع�ن تحالف س�ائرون جمال 
فاخ�ر، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراق�ي« أن »تحالفه 
اليش�رتك ب�أي تحالف�ات او اتفاقات سياس�ية إلختيار 
رئي�س الجمهوية«، مش�ريا اىل ان »الك�رة بملعب رئيس 
الجمهورية برهم صالح وهو عليه أن يختار الش�خصية 
املناس�بة لش�غل منصب رئي�س الوزراء وفق�ا للرشوط 
واملواصفات التي وضعتها الكتل والتي تشتمل عى القوة 

واإلرادة وع�دم الخضوع ل�إرادات الخارجية والتدخالت 
بالعمل السيايس«.

وق�ال فاخ�ر، أن »الفرتة املقبل�ة تحت�اج اىل دور رئيس 
الجمهوري�ة يف حماية الدس�تور العراق�ي والخالص من 
العم�ل الطائفي والعنرصي«.وأش�ار فاخ�ر، اىل أن »من 
الواج�ب الدس�توري والقانوني لرئي�س الجمهورية هو 
تكلي�ف رئيس الوزراء حت�ى وإن كان بعيدا عن االرادات 
السياس�ية وإنما لإستماع لصوت الش�عب«.بدوره رأى 
املحلل الس�يايس مؤيد العيل، أن »الف�رتة القادمة تحتاج 
اىل رئي�س ال�وزراء يتمتع بالقوة والح�زم يف عملية إدارة 
الدولة«، مشددا عى »أهمية أن اليرضخ للكتل السياسية 
يف مسألة تسمية الكابينة الوزارية وال لالرادات األمريكية 
والسعودية الرشيرة التي تريد زعزعة األوضاع الداخلية«.

واعت�رب الع�يل،  يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« أن »كل 
املش�اكل الت�ي وقعت خ�الل الفرتتني املاضي�ة والحالية 
سببها الرصاعات عى املناصب واملحاصصة السياسية«، 
فيم�ا دعا الكت�ل السياس�ية اىل »التح�يل باملهنية وعدم 
التعامل بالضغوط السياسية يف تحقيق مكاسبها بل ترك 
حرية االختيار لرئيس الوزراء يف مس�ألة تسمية كابينته 

الحكومية بغية تلبية مطالب املتظاهرين املرشوعة«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

»الحلبوسي وصالح« مطالبان بالتخلي عن المكاسب والعمل لمصلحة البلد

اك�د النائب الك�ردي احمد حمه رش�يد، اليوم 
االحد، ان الحزبني الكرديني يسعيان للحصول 
ع�ى امتيازات جديدة مقابل دعم الش�خصية 

البديلة لعبد املهدي .
وقال رشيد يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن “طلب�ات الح�زب الديمقراط�ي 
الكردس�تاني كان�ت ال ترف�ض ل�دى رئي�س 
حكوم�ة عادل عبد املهدي وبالتايل فأن الحزب 
س�يكون الخ�ارس األكرب م�ن االج�راء األخري 

الخاص بتقديم استقالة الحكومة”.
وأَض�اف، أن “االح�زاب السياس�ية تضح�ي 
بأصدقائه�ا م�ن أج�ل الحصول ع�ى مغانم 
“الحزب�ني  أن  مش�ريا  جدي�دة”،  ومكاس�ب 
الكرديني سيس�عون للحصول ع�ى امتيازات 
جدي�دة مقابل دع�م الش�خصية البديلة لعبد 

املهدي”.

نائب كردي: سنحصل 
على االمتيازات من الشخصية 

البديلة لعبد المهدي
املراقب العراقي/ متابعة...

طالب عدد من معتقيل الرأي املصابني 
بأم�راض جلدّي�ة بحّقه�م يف العالج، 
س�وء  بس�بب  مداواته�م  ورسع�ة 

أوضاعه�م وتده�ور حالته�م.
وق�د نقل�ت مص�ادر حقوقّي�ة ع�ن 

بعضهم رس�ائل صوتّية أظهروا فيها 
ما يعانونه بس�بب حرمانهم العالج، 
يأت�ي ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي أصدرت 
املحاكم الخليفّية حكًما بالسجن ملّدة 

3 سنوات عى اثنني من املعتقلني.
وق�ال أح�د املعتقلني، حس�ن عطية 

يف رس�الة ل�ه إن »الج�رب ي�أكل من 
الع�الج  أجس�ادنا«، مطالب�ا »بح�ّق 

والقضاء عى أسباب املرض«.
وذك�ر أيض�ا » املعتقل »عب�د الجليل 
يف  الحساس�ية  »انت�رشت  حس�ن« 
جس�مي حتى وصل�ت إىل أصابع يدي 
ورجيل، وأن�ا أوجد يف زنزانة مزدحمة 
دون تهوية وجميع الظروف املحيطة 
تس�اعد عى بقاء الجرب وانتش�اره، 
طبي�ة  رعاي�ة  دون  اآلن  وحت�ى 

مناسبة«.
وب�دوره أك�د املعتق�ل »حس�ني عبد 
الل�ه س�لمان« »أن�ا أوج�د يف زنزان�ة 
مخّصصة ل�8 ونحن 16 س�جيًنا، 10 
س�جناء بيننا مصابون بالحساس�ية 
يف الجس�م، وال نحص�ل ع�ى الع�الج 
املناس�ب وال نس�تطيع الوص�ول إىل 

الشمس«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

االمراض تفتك بالمعتقلين البحرينيين نتيجة اهمال وتعسف السلطات الخليفية
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المراقب العراقي/ بغداد...
هيئ�ة  يف  التحقيق�ات  دائ�رة  أعلن�ت 
النزاهة، األحد، عن صدور أمر  استقدام 
بحق محافظ الديوانية السابق، مشرية 
اىل أن األم�ر ص�در  وفقاً ألح�كام املادة 

)331( من قانون العقوبات . 
وقال�ت الدائ�رة يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن   «محكم�ة 

التحقي�ق املختصة بقضاي�ا النزاهة يف 
محافظ�ة الديوانية  قام�ت بإصدار أمر 
اس�تقدام بحق املحافظ السابق لقيامه 
بتعيني  معاون محافظ للشؤون اإلدارية 
بالدرج�ة األوىل – املرحل�ة األوىل  خالف�ًا 
للم�ادة )31/ س�ابعا/1( م�ن قان�ون 
املحافظ�ات غ�ري املنتظم�ة  بإقليم رقم 

)21 لسنة 2008(«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
طالب�ت لجنة حقوق االنس�ان النيابية،األجهزة 
األمنية ع�دم اس�تخدام  الرص�اص الحي لقمع 
املتظاهري�ن، فيما دعت رجال الدين والعش�ائر 

 اىل ضبط النفس و«درء الفتنة«. 
وق�ال رئيس اللجن�ة النائب ارش�د الصالحي يف 
مؤتم�ر صحف�ي عقده  داخ�ل مجل�س النواب، 
وتابعته »املراقب العراقي« إن »لجنته تتابع  عن 
كثب مجريات أحداث التظاهرات االخرية يف عدد 

م�ن املحافظ�ات  العراقي�ة«  . 
واضاف »اننا ومن خالل التنس�يق مع مفوضية 
حقوق اإلنس�ان وجدنا  س�قوط ع�دد كبري من 
الشهداء والجرحى من شباب الثورة اإلصالحية 

 املطالبة بالتغيري«. 
واش�ار اىل أن »التظاه�رات الس�لمية تحول�ت 
خالل األيام املاضية إىل  كارثة حقيقية، س�يما يف 

النارصية والنجف، مما ادى لس�قوط عدد  كبري 
ورضب املتظاهرين بالرصاص الحي«. 

واوضح أن لجنته تطالب »األجهزة األمنية بعدم 
اس�تخدام الرص�اص  الحي لقم�ع املتظاهرين، 
كم�ا تدع�و رج�ال الدي�ن والعش�ائر اىل ضبط 

 النفس لدرء الفتنه«. 
وشدد الصحايل، أن »الشباب املنتفض يف ساحات 
التظاه�رات  يطال�ب بابع�اد الفاس�دين ليكون 
له�م مس�تقبل أفض�ل«، مؤك�دا عىل   «س�لمية 

التظاهرات وعدم قمعها بالرصاص الحي«. 

المراقب العراقي/ كركوك... 
اك�د رئي�س اركان الجيش الع�راق اهمية رسعة 
افتت�اح مطار كركوك  بع�د تحقيق تقدم يف انجاز 

متطلباته .  
وكان ق�د وص�ل رئي�س اركان الجي�ش العراقي 
الفري�ق اول ركن عثمان  الغانم�ي ونائب قائد 

العمليات املش�ركة الفريق رك�ن عبد االمري 
 يارالله اىل كركوك قبيل ظهر اليوم .  

موق�ع  الجي�ش  اركان  رئي�س  وتفق�د 
العم�ل بمطار كركوك املدن�ي ,,  مؤكدا 
ان هنالك تقدم�ا كبريا وتطورا بالعمل 
وس�نعمل عىل رسع�ة  افتتاحه لخدمة 

جميع مواطني كركوك وهذا .  
العملي�ات  قائ�د  ونائ�ب  الغانم�ي  وكان 

املش�ركة الفريق ركن عب�د االمري  يارالله 
قد وصال اىل كركوك قبيل ظهر اليوم .  

وتات�ي زي�ارة الوف�د العس�كري لغ�رض 

االع�داد لتنفيذ عملية عس�كرية  بمش�اركة جميع 
القطعات واس�ناد طريان التحالف وطريان الجيش 
 ملطارده فلول داعش ضمن حدود محافظة كركوك. 

النزاهة:امر استقدام بحق محافظ الديوانية السابق

الحقوق النيابية تدعو رجال الدين والعشائر الى درء الفتنة

رئيس اركان الجيش يؤكد اهمية سرعة 
افتتاح مطار كركوك

المراقب العراقي/ النجف... 
نف�ى محاف�ظ النج�ف االرشف ل�ؤي الي�ارسي 
االخب�ار املتداول�ة يف  بع�ض صفح�ات التواصل 
االجتماع�ي بصدور امر اس�تقدام بحقه وبحق 

 نائبه هاشم الگرعاوي .  
وقال الي�ارسي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« ان »هذا  الخرب ع�ار عن الصحة وكذلك خرب 
االس�تقدام بحق قائد رشطة النج�ف  وقائد العمليات 

غري صحيح مطلقا«. 
وأش�ار اليارسي�اىل ان »الحكوم�ة املحلي�ة والقيادات 
االمني�ة العلي�ا  مس�تمرة ولغاي�ة اللحظ�ة وبجه�ود 

الجميع لحلحلة االزمة الراهنة«. 

محافظ النجف: ال يوجد امر قضائي بحقي  

المراقب العراقي/ بغداد... 
القضائي�ة  الهيئ�ة  أص�درت 
التحقيقية املشكلة للنظر بقضايا 
أح�داث  التظاه�رات يف محافظة 
ذي قار،مذكرة قبض ومنع سفر 

بحق الفريق  جميل الشمري . 
وق�ال مجل�س القض�اء االعىل يف 
بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
 نسخة منه، إن »الهيئة التحقيقية 
يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي 
 قار، أص�درت مذكرة قبض ومنع 

سفر بحق الفريق جميل الشمري 
 عن جريم�ة إص�دار األوامر التي 
يف  متظاهري�ن  بقت�ل  تس�ببت 

 املحافظة«. 
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  وكان 
عادل عب�د املهدي، كل�ف الفريق 
جمي�ل  الش�مري برئاس�ة خلية 
األزمة يف ذي قار، قبل ان يس�حب 
يده، عقب  اح�داث عنف وقعت يف 
العرشات  املحافظة راح ضحيتها 

من  املتظاهرين. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
نفت قي�ادة عمليات بغداد،وج�ود أي احتكاك بني 
القوات األمنية  واملتظاهرين يف العاصمة، داعية إىل 

التأكد من ذلك ميدانياً .  وقال قائد العمليات، الفريق 
الرك�ن قيس املحمداوي يف ترصيح تابعته   «املراقب 
العراق�ي« إن�ه »ال يوج�د أي احت�كاك أو اش�تباك 

بني الق�وات  األمنية واملتظاهري�ن يف بغداد«.  ودعا 
املحمداوي، وس�ائل اإلعالم والناشطني ومنظمات 

حقوق اإلنسان  إىل »التاكد بشكل ميداني«. 

المراقب العراقي/ نينوى... 
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، عن ضبط معم�ل لتصنيع العبوات 
الناسفة،  يف محافظة نينوى، مشرية إىل اعتقال أحد عنارص 
»داعش«  بداخله .  وقال إعالم الداخلية، يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه،  إن »قوة م�ن وكالة االس�تخبارات 
والتحقيق�ات االتحادي�ة ضبط�ت معمال  لتصني�ع العبوات 

املتفج�رة، وهو تابع لعصابات داعش االرهابية يف  محافظة 
نين�وى«.  وأضاف أن »املعمل يحت�وي بداخله مواد ومعدات 
وختوم�ات تابعة  ل داع�ش«، الفت�ا إىل »القاء الق�وة املنفذة 
للعملية، القبض عىل عنرص  م�ن داعش كان موجودا داخل 
املعمل«.  وتابع انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه من 

قبل مديرية  استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى«. 

صدور مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري
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عمليات بغداد تنفي وجود احتكاك بين القوات األمنية والمتظاهرين  

ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة يف نينوى

الشريط 
األمين

كالهما يستغالن أزمة المحافظات الشيعية

مطالبات للحلبوسي الى العمل بوطنية ودعوة لتحرر رئيس 
 الجمهورية من »العباءة الكردية« 

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
 » رئيس�ا الجمهوري�ة والربمل�ان هم�ا اآلخ�ران م�ن 
يتحم�الن إخفاق�ات  املرحل�ة الراهنة« ه�ذا العنوان 
حظ�ى بإتفاق األوس�اط السياس�ية  النيابي�ة منها 
واملتابعة للمش�هد العراقي، فرئي�س الجمهورية هو 
 األخري متهم بالعمل لقوميته لتحقيق مصالح الكرد، 
فيم�ا كان التقصري  األك�رب من رئيس الربمل�ان الذي 
عمل جاهدا لتس�ويف مطالب الش�ارع  العراقي من 
خالل تعطيل وتأخري عقد جلس�ات الربملان مس�تغال 

 الرصاع واالزمة الواقعة يف املحافظات الشيعية . 
وبهذا الصدد ش�ددت اوساطا سياسية وبرملانية عىل 
رضورة أن  يخرج رئيس الجمهورية برهم صالح من 
»العب�اءة الكردي�ة« واخذ  دوره الترشيع�ي يف الفرة 
الحالي�ة، فيم�ا اس�تبعدوا أن يق�وم بذل�ك بعيدا  عن 

ارادات الكتل السياسية . 
م�ن جهته، اعترب النائب عن تحالف س�ائرون جمال 
فاخ�ر، يف  ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« أن »تحالفه 
اليش�رك بأي تحالفات او  اتفاقات سياسية إلختيار 
رئي�س الجمهوي�ة«، مش�ريا اىل ان »الك�رة  بملع�ب 
رئيس الجمهورية بره�م صالح وهو عليه أن يختار 
الش�خصية  املناس�بة لش�غل منصب رئي�س الوزراء 
وفقا للرشوط واملواصفات  التي وضعتها الكتل والتي 
تش�تمل عىل القوة واإلرادة وع�دم الخضوع  لإلرادات 

الخارجية والتدخالت بالعمل السيايس .» 
وقال فاخر، أن »الف�رة املقبلة تحتاج اىل دور رئيس 

الجمهوري�ة  يف حماي�ة الدس�تور العراقي والخالص 
من العمل الطائفي  والعنرصي .» 

الدس�توري  الواج�ب  »م�ن  أن  اىل  فاخ�ر،  وأش�ار 
والقانون�ي لرئي�س  الجمهوري�ة هو تكلي�ف رئيس 
الوزراء حتى وإن كان بعيدا عن  االرادات السياس�ية 

وإنما لإلستماع لصوت الشعب .» 

ب�دوره رأى املحلل الس�يايس مؤيد الع�ي، أن »الفرة 
القادم�ة تحت�اج  اىل رئي�س ال�وزراء يتمت�ع بالقوة 
والح�زم يف عملية إدارة الدولة«،  مش�ددا عىل »أهمية 
أن اليرض�خ للكت�ل السياس�ية يف مس�ألة تس�مية 
 الكابينة الوزارية وال لالرادات األمريكية والس�عودية 

الرشيرة التي  تريد زعزعة األوضاع الداخلية .» 

واعت�رب العي،  يف ترصي�ح ل� »املراق�ب العراقي« أن 
»كل املش�اكل  الت�ي وقعت خ�الل الفرت�ني املاضية 
والحالية سببها الرصاعات عىل  املناصب واملحاصصة 
السياس�ية«، فيما دعا الكتل السياس�ية اىل   «التحي 
باملهني�ة وع�دم التعام�ل بالضغ�وط السياس�ية يف 
تحقي�ق  مكاس�بها بل ترك حري�ة االختي�ار لرئيس 

الوزراء يف مس�ألة تس�مية  كابينت�ه الحكومية بغية 
تلبية مطالب املتظاهرين املرشوعة .» 

وح�ذر الع�ي م�ن »اإلم�الءات الخارجي�ة يف عملية 
تسمية رئيس  الوزراء او كابينته الحكومية .» 

وتاب�ع أن »رئي�ي الجمهوري�ة والربمل�ان يتحمالن 
جزءا من  املش�اكل الت�ي حصلت ألن كالهما لم يؤدي 

مهمته بالشكل املطلوب .» 
والربمل�ان(  )الجمهوري�ة  الرئيس�ني  »كال  أن  وب�ني 
يفك�ر بمصالح  الطوائف والكتل الت�ي ينتميان اليها 
عىل حس�اب االزمة الواقعة يف  املحافظات الش�يعية، 
وه�ذا امر خطري ج�دا .»  ودعا رئي�س الجمهورية اىل 
»الخ�روج عن العباءة الكردية تمهي�دا  للقيام بدوره 

الدستوري والقانوني خدمة للمصلحة العامة  .» 
وكان مجل�س النواب قد صوت عىل اس�تقالة رئيس 
ال�وزراء عادل  عب�د املهدي م�ن منصبه بع�د يومني 
م�ن تقديمه لإلس�تقالة، فيما أحال  طلبا اىل رئيس�ا 
الجمهوري�ة يطل�ب من�ه تكلي�ف ش�خصية تتمتع 
بالق�وة  والحزم واالس�تقاللية والتكنوق�راط، كبديل 

لعبد املهدي . 
وتأتي تل�ك املتغريات تلبية لخطب�ة املرجعية الدينية 
الت�ي دع�ت  إعط�اء مجل�س الن�واب فرص�ة العادة 
خياراته ملعالجة املوقف  الس�يايس ال�ذي يتزامن مع 
التظاه�رات الت�ي م�ى ش�هرين ع�ىل  انطالقها يف 
بغ�داد واملحافظات وذلك للمطالب�ة بإقالة الحكومة 

 ومحاسبة الفاسدين. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
وج�ه وزي�ر التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي 
قيص الس�هيل، اليوم االح�د،  بتكليف رئيس 
الجامعة التكنولوجية بمهام رئاس�ة جامعة 
بغداد.  وقال املكتب اإلعالمي للسهيل، يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي«  نسخة منه إن »وزير 
التعلي�م العاليقيص الس�هيل وج�ه بتكليف 
رئيس  الجامعة التكنولوجي�ة الدكتور عماد 
حسني مرزه الحسيني بمهام  رئيس لجامعة 

بغداد«. 
وأض�اف البي�ان أن »تق�رر تكلي�ف الدكتور 
احم�د محمد حس�ن الغب�ان  بمهام تس�يري 
وادارة الجامع�ة التكنلوجي�ة لح�ني اكم�ال 
االج�راءات  االصولية بإختي�ار رئيس جامعة 

جديد«. 

السهيل يكلف رئيس
 الجامعة التكنلوجية بمهام 

رئيس لجامعة بغداد

المراقب العراقي/ بغداد... 
أفاد مراسل إذاعة »سومر اف ام« يف محافظة ذي قار، اليوم 
االحد،  بأن اللواء الركن جبار الطائي تسلم ادارة امللف االمني 

يف  املحافظة وذلك بعد ان تم حل خلية االزمة . 
وأوض�ح املراسلبحس�ب الخرب ال�ذي بثته اإلذاع�ة وتابعته 
»املراقب  العراقي« أن »الطائي تس�لم مل�ف ذي قار األمني، 
اضاف�ة اىل وظيفته  كقائ�د لعمليات الرافدي�ن التي مقرها 
قاع�دة االم�ام ع�ي الجوي�ة يف  مدين�ة النارصي�ة مرك�ز 

املحافظة«  . 
يش�ار اىل أن الهيئ�ة القضائي�ة التحقيقية املش�كلة للنظر 
بقضاي�ا أحداث  التظاه�رات يف محافظة ذي ق�ار كانت قد 
اص�درت، مذكرة قبض ومنع  س�فر بح�ق الفريق جميل 
الش�مري رئيس خلية االزمة يف املحافظة  والتي ش�كلها 
رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي، قبل ان  يسحب 
يده، عقب اح�داث عنف وقعت يف املحافظة راح ضحيتها 

 العرشات من املتظاهرين. 

ت�رصيح اإذاعي
اللواء جبار الطايئ يتسلم ملف ذي 

قار االمين بعد حل خلية االزمة
المراقب العراقي/ بغداد...

املتح�دث باس�م مكت�ب رئي�س  أك�د 
ال�وزراء، س�عد الحديث�ي،أن مجل�س 
 الوزراء مستمر بإكمال مرشوع قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام   0202 رغ�م 
قبول مجل�س النواب اس�تقالة رئيس 

الوزراء عادل عبد  املهدي . 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الحديث�ي  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »تحويل  الحكومة 

لترصيف اعمال يومي�ة ال يعيق إكمال 
مرشوع قانون  املوازنة االتحادية لعام 
0202 كونه�ا م�ن األجزاء األساس�ية 
لعمل  الحكوم�ة«، الفتا إىل إن »مجلس 
ال�وزراء يف طور إكمال قان�ون  املوازنة 
خالل األيام القريبة القادمة وإرسالها 

ملجلس النواب«. 
وأض�اف أن »مجل�س ال�وزراء ملت�زم 
بإكم�ال املوازنة بش�كل رسيع  لوجود 

التزامات مالي�ة ال يمكن توقفها 
ألي أسباب«، مبينا أن   «املجلس 
عىل وشك إكمال القانون بشكل 

كامل خالل األيام القريبة«. 
وص�وت مجلس الن�واب، اليوم 

األحد، عىل قبول استقالة 
رئيس  الوزراء عادل 
عب�د امله�دي م�ن 

منصبه. 

المراقب العراقي/ بغداد...
كشف عضو مجلس النواب، عيل البديري، اليوم األحد، 

جم�ع  تواقي�ع  ت ع�ن  ا ع�رش
إليق�اف  ي�ر الن�واب،  تمر

الدرج�ات الخاص�ة التي صوتت  عليه�ا حكومة رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي . 

وق�ال البديري، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »أكث�ر م�ن   05 نائبا وقعوا عىل طل�ب تم تقديمه إىل 

رئاسة الربملان، إليقاف  تمرير جميع الدرجات الخاصة 
التي صوتت عليها حكومة عادل عبد  املهدي«.  وأضاف، 
أن »رئيس الربملان محمد الحلبويس، همش عىل الطلب 

 باملوافقة عىل مفاتحة رئاسة الوزراء بهذا الشان«. 

الحديثي: مجلس الوزراء مستمر بإكمال قانون موازنة 2020 

جمع تواقيع إليقاف الدرجات الخاصة التي صوتت 
عليها الحكومة  مؤخرا
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أبل�غ البن�ك املركزي العراق�ي، األح�د، املص�ارف كافة بأن 
جورجيا طرحت ورقة نقدية جديدة فئة 10 الري.

وق�ال البنك يف بيان ، إن »بنك جورجي�ا الوطني أعلمنا بانه 
ط�رح يف الت�داول الورق�ة النقدي�ة الجدي�دة فئ�ة 10 الري 

املحدثة«.
وأض�اف البن�ك، أن »الورق�ة النقدية القديم�ة فئة من ذات 
الفئ�ة واالصدارات والفئات القديمة باقي�ة يف التداول وذات 

قوة ابراء وعرض قانوني«.
وطال�ب البنك كافة املصارف الخاصة ب�«إبالغ منس�وبيهم 
م�ن الذين يعملون يف مجال النق�د األجنبي باإلصدار الجديد 

للبنك الجورجي الوطني«.

جورجيا تطرح ورقة نقدية 
جديدة فئة 10 الري

أعل�ن مرصف الرافدين، األح�د، عن توطني رواتب عدد من 
موظف�ي وزارات ودوائ�ر الدولة ومنحهم بطاقة املاس�ر 

كارد الدولية.
وق�ال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان إن�ه “تم توطني 
روات�ب ع�دد م�ن موظف�ي وزارات ومؤسس�ات الدول�ة 
ومنحهم البطاقة االلكرونية واس�تالم رواتبهم الش�هرية 

عربها”.
وأضاف البيان أنه “بإمكان حاميل املاسر كارد االستفادة 
من املميزات والخدمات املالية التي اطلقها املرصف مؤخرا 
من سلف وقروض والتقديم عىل تلك السلف من قبل فروع 

املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات”.

الرافدين: توطين رواتب عدد من موظفي 
االقت�صاديالدولة ومنحهم السلف إلكترونيا

العاني يدعو التجار العراقيين الى تحويل تجارتهم الى ميناء العقبة وتهميش البصرة
األردن يرقص على جراح العراقيين 

األردن ال�ذي يصطاد االزم�ات يف العراق من 
اج�ل تطوي�ر اقتصاده اك�د الي�وم ان ميناء 
العقبة جاهز الس�تقبال البضائ�ع التي يتم 
اس�تريادها من قبل التج�ار العراقيني يف ظل 
تخفيضات يف قيمة الرسوم الجمركية تصل 
اىل 75% وه�ي بذلك تنف�ذ املرشوع األمريكي 
بش�ل املوان�ىء العراقية وبالت�ايل انخفاض 
واردات العراق من تل�ك املنافذ بحجة تقديم 
تس�هيالت اىل القطاع الخاص العراقي وهذا 

االمر يتناغم مع التوجهات االمريكية.
وزير التجارة العراقي محمد هاش�م العاني 
عراب ه�ذه الصفقة اعرب ع�ن تأييده لهذه 
الصفق�ة واعرب ع�ن تعاونه م�ع األردن يف 
هذا املس�عى وانه س�يحث التجار العراقيني 
عىل التوج�ه اىل ميناء العقبة بدال من موانئ 

البرصة التي تعمل بصورة طبيعية .
التآمر ضد املنافذ الحدودية البحرية س�ابقة 
خطرية وتهدف اىل تدم�ري االقتصاد الوطني 

وبآي�ادي عراقي�ة مس�ؤولة , مم�ا ينم عن 
حج�م املؤامرة ضد العراق وش�عبه وبقيادة 

وزير التجارة العراقي.
ه�ذه  عن�د  يتوق�ف  ل�م  التج�ارة  وزي�ر 
الترصيح�ات ب�ل اعط�ى الض�وء األخ�ر 
لألردن ب�رشاء الفائض من محاصيل القمح 
والش�عري وكالعادة بأس�عار مخفضة ومن 
ث�م يق�وم األردن بتصدير تل�ك املحاصيل اىل 
إرسائي�ل وبع�ض ال�دول األخ�رى م�ن اجل 

االستفادة املالية من عملية البيع .
يق�ول الخب�ري االقتص�ادي لطي�ف العكييل 
يف اتص�ال مع ) املراقب العراق�ي(:  يبدو ان 
األردن تس�تغل االزم�ات التي تم�ر بالعراق 
وتوظيفه�ا لصالح اقتصادها وعىل حس�اب 
االقتص�اد العراقي فاالحتجاجات الش�عبية 
وم�ا رافقه�ا م�ن توق�ف مؤق�ت يف بع�ض 
مفاص�ل االقتص�اد والت�ي رسيع�ا م�ا ت�م 
تجاوزها وإعادة العمل بها من جديد ومنها 

موانىء البرصة التي تعثرت بعض الوقت اال 
انها اس�تعادت عافيتها والعمل بها بش�كل 
طبيع�ي , اال ان األردن ارادت وبدع�م بعض 
السياس�يني والوزراء يف حكومة عبد املهدي 
املس�تقيلة يف استغالل ازمة موانىء البرصة 

واستغاللها لصالحهم عرب تقديم تخفيضات 
تصل اىل 75% من الرسوم التعريفية يف ميناء 
العقبة وحث التجار العراقيني عىل اس�ترياد 
بضائعهم عن طري�ق موانىء األردن وبدعم 
رصي�ح م�ن وزي�ر التج�ارة يف حكومة عبد 

امله�دي املس�تقيلة م�ن اجل دع�م االقتصاد 
األردني عىل حساب معاناة العراقيني.

اىل تدم�ري  األردن يس�عى  العكي�يل:  وتاب�ع 
ع�ىل  حص�ل  ان  بع�د  العراق�ي  االقتص�اد 
امتيازات من حكومة عبد املهدي املس�تقيلة 

وبضغوطات أمريكية يسعى اليوم للحصول 
عىل امتي�ازات جديدة عىل حس�اب موانىء 
الب�رصة , فهم يريدون ش�ل البرصة وإبقاء 
االزم�ة املالية يف العراق مس�تمرة من خالل 
حرمان�ه م�ن عوائ�د املوان�ىء وه�م بذل�ك 

يطبق�ون املرشوع األمريك�ي لتدمري العراق 
اقتصاديا.من جهته يقول املختص بالش�أن 
االقتصادي هاش�م الس�اعدي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراقي(: األردن يس�عى لتحويل 
موانئ�ه  اىل  العراقي�ة  الخارجي�ة  التج�ارة 
واس�تغالل االزم�ة الت�ي يم�ر به�ا الع�راق 
لصالح�ه وه�و بذل�ك يعم�ل بصم�ت ع�ىل 
حرم�ان املوازن�ة العراقية من عوائ�د مالية 
تسهم يف التقليل من قيمة العجز يف املوازنة.

اىل ذل�ك ق�ال وزي�ر التج�ارة محمد هاش�م 
العاني يف بيان صحفي اليوم لوزارة الصناعة 
األردني�ة ع�ىل هامش لقاءات مش�ركة مع 
الجانب األردن�ي :« ان هناك محاوالت جادة 
العقب�ة والخص�م  لالس�تفادة م�ن مين�اء 
املمنوح للجانب العراقي عىل رس�وم املناولة 
للمستوردات الواردة للعراق من خالل ميناء 
العقبة والبالغة 75 % ، واعتبار العقبة رديفا 
مليناء ام ق�رص العراقي الذي عانى أخريا من 
اغالقات تس�ببت بتعطيل حرك�ة املناولة يف 

امليناء ».
م�ع  اجتم�اع  بعق�د  س�يقوم  ان�ه  واك�د 
املس�توردين وحثهم عىل االسترياد من خالل 
ميناء العقبة، مبينا :« ان لدى العراق فائضا 
م�ن انت�اج القم�ح والش�عري والنخالة ذات 
النوعيات الجيدة، ويمكن لألردن االس�تفادة 
من ه�ذا املخ�زون ورشاء الفائ�ض العراقي 
من هذه السلع، عىل ان تتم دراسة مواصفة 
القم�ح العراق�ي ومطابقتها م�ع املواصفة 
ه�ذا  م�ن  االس�تفادة  لغ���رض  االردني�ة 

املخزون ».

،،
،،
ال يخف����ى عل����ى اح����د ان االقتص����اد األردني 
ضعيف في جانب الم����وارد المالية , لذلك اتخذت 
قيادت����ه سياس����ة االعتم����اد عل����ى المعون����ات الخارجية 
واالصطف����اف مع أمري����كا وإس����رائيل في مش����اريعها 

العدواني����ة في المنطق����ة من اجل ضم����ان المعونات 
االمريكية لالردن.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

زار وفد من رشكة دونج فينج الصينية، املتخصصة 
يف صناع�ة الس�يارات الكهربائي�ة، رشكتي النرص 
والهندس�ية لصناعة الس�يارات التابعتني للرشكة 
القابضة للصناعات املعدنية، إحدى رشكات وزارة 
قطاع األعمال العام املرصية، لبحث س�بل التعاون 

املشرك.
وتفق�د الوف�د خطوط اإلنت�اج والعناب�ر بمصانع 
الرشكت�ني للوق�وف عىل حال�ة املصان�ع واملعدات 
والطاق�ة اإلنتاجي�ة واإلمكان�ات املتاح�ة وتحديد 
االحتياج�ات املطلوبة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة 

قطاع األعمال العام املرصية.
وذك�رت ال�وزارة، أنه�ا تس�تهدف إع�ادة إحي�اء 
رشكة النرص للس�يارات للعمل يف إنتاج الس�يارات 
الكهربائي�ة يف ظل اهتمام الدول�ة بمواكبة التطور 
تصني�ع  نح�و  باالتج�اه  العامل�ي  التكنولوج�ي 

بالكهرب�اء، وتوجيه�ات  الت�ي تعم�ل  الس�يارات 
السياس�ي���ة للعم����ل ع�ىل توط�ني  القي�ادة 
صناعة السي����ارات الكهربائية يف مرص، بالنظر 
إىل أنها تعد مس�تق��بل ص��ناعة الس�ي����ارات 

ف��ي العالم.

وم�ن املق�رر أن يعقد وزي�ر قطاع األعم�ال العام 
هش�ام توفيق اجتماعاً مع وفد رشكة دونج فينج 
الصيني�ة الس�تعراض نتائ�ج الزيارة واس�تكمال 
املفاوض�ات الجاري�ة للتع�اون املش�رك يف إنت�اج 

السيارات الكهربائية.

شركة صينية تبحث توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

النفط تعلن اإلحصائية األولية لصادرات الخام واإليرادات المتحققة للشهر الماضي
ع�ن  االح�د،  النف�ط،  وزارة  أعلن�ت 
واإلي�رادات  الص�ادرات  مجم�وع 
املتحققة لشهر ترشين الثاني املايض 
، بحس�ب االحصائية االولية الصادرة 
ع�ن رشكة تس�ويق النف�ط العراقية 
“س�ومو”.وقالت الوزارة يف بيان ، إن 
“كمية الص�ادرات من النف�ط الخام 
بلغت اكثر م�ن )105( مليون و)14( 
الفا و)772 ( برميال ) مائة وخمس�ة 
مالي�ني وأربعة عرش الفا وس�بعمائة 
واثنني وس�بعني برمي�ال ( ، بإيرادات 
بلغ�ت اكثر من )6( ملي�ارات و)282 
( مليون�ا و )65( ال�ف دوالر ) س�تة 
وثمان�ني  واثن�ني  ومئت�ني  ملي�ارات 

مليونا وخمسة وس�تني الف دوالر(”.
وأض�اف البيان أن “مجموع الكميات 
املص�درة م�ن النف�ط الخ�ام لش�هر 
ترشي�ن الثاني امل�ايض م�ن الحقول 

النفطي�ة يف وس�ط وجن�وب الع�راق 
الف�ا   )5( و  مليون�ا   )102( بلغ�ت 

و)95( برميال ، اما من حقول كركوك 
ع�رب ميناء جيه�ان فبلغ�ت الكميات 

الف�ا  املص�درة )2( ملي�ون و)381( 
و)65( برميال ، فيم�ا بلغت الكميات 
املص�درة م�ن حق�ل القي�ارة )293( 
الف�ا و )962( برمي�ال ، فيم�ا كان�ت 
الكمي�ات املص�درة اىل االردن )334( 

الفا و)650( برميال”.
واش�ار اىل ان “املع�دل اليوم�ي الكيل 
للص�ادرات بلغ )3( مالي�ني و)500( 
املع�دل  كان  حي�ث   ، برمي�ل  ال�ف 
اليوم�ي للتصدير م�ن موانئ البرصة 
 ، ال�ف برمي�ل  )3( مالي�ني و)400( 
اليوم�ي  املع�دل  كان  جيه�ان  وم�ن 
)79( ال�ف برمي�ل ، فيم�ا كان املعدل 
اليوم�ي من حقل القي�ارة )10( آالف 
برمي�ل ، واملعدل اليوم�ي للتصدير اىل 
االردن كان )11(”، مبين�ا أن “مع�دل 
س�عر الربميل الواحد بلغ )59,821( 

دوالرا”.

أعل�ن البنك املركزي، األح�د، عن منحه مهلة 
الس�تكمال  املندمج�ة  لل�رشكات  جدي�دة 

املتطلبات إضافة باالندماج.
وق�ال البنك يف بيان ، إنه »نظراً النتهاء املهلة 
املمنوح�ة لل�رشكات املندمج�ة تح�ت الفئة 
)A,B( كاف�ة والبالغة 3 أش�هر ألس�تكمال 
متطلبات منح الرخصة ملمارس�ة نش�اطها 
كرشكات رصافة، تقرر منحها مهلة إضافية 

أخرى«.
وأوض�ح البنك يف بيان�ه، أن »املهلة اإلضافية 
س�تكون مل�دة 3 أش�هر أخ�رى الس�تكمال 

املتطلبات إضافة باالندماج«.
ودع�ا البن�ك املرك�زي العراق�ي، يف ترشي�ن 
األول 2018، رشكات التوس�ط ببي�ع ورشاء 
لتكوي�ن  االندم�اج  إىل  األجنبي�ة  العم�الت 
مؤسس�ة صريفية واح�دة مس�تندا بذلك اىل 
قانون ال�رشكات رق�م )21( لس�ن�ة 1997 

املعدل.

البنك المركزي يمنح مهلة جديدة 
للشركات المندمجة

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة، االح�د، ع�ن ص�دور 
أمر اس�تقداٍم بح�قِّ املتهم محاف�ظ الديوانية 
الس�ابق، مبين�ة أن األمر صدر وفق�اً ألحكام 

املادة )331( من قانون العقوبات.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة ، أن “محكم�ة التحقيق 
املختصة بقضايا النزاهة يف محافظة الديوانية 
قام�ت بإص�دار أمر اس�تقداٍم بح�قِّ املحافظ 
الس�ابق؛ لقيام�ه بتعي�ني مع�اون محاف�ظ 
للشؤون اإلدارية بالدرجة األوىل – املرحلة األوىل 
خالف�ًا للم�ادة )31/ س�ابعا/1( م�ن قانون 
املحافظ�ات غ�ري املنتظم�ة بإقليم رق�م )21 

لسنة 2008(”.
م�ن الجدير بالذكر أن الهيئ�ة أعلنت يف الثالث 
من الش�هر املايض عن توقيف املتهم اس�تناداً 
ألح�كام امل�ادَّة 340 م�ن قان�ون العقوب�ات؛ 
إللحاق�ه ال�رر باملال الع�ام وتس�بَّبه بهدر 
أكثر من ملياري دينار، وأطلق رساحه بكفالة 

مالية.

النزاهة: صدور أمر استقدام بحق 
محافظ الديوانية السابق

االقتصاد النيابية: شخصيات نافذة بالدولة وراء حماية رجال األعمال الفاسدين
 تحدث عضو اللجن�ة االقتصادية 
النيابي�ة، س�الم الطفي�يل، االحد، 
عن وج�ود رجال أعم�ال وصفهم 
م�ن  محمي�ون  بالفاس�دين 
بالدول�ة، فيما  نافذة  ش�خصيات 
يحاس�ب  أن  رضورة  ع�ىل  ش�دد 
الجميع وفق القانون وأن ال يكون 

أحٌد فوقه.
وقال الطفي�يل يف حديث  صحفي، 
ان “هناك رجال أعمال اشركوا يف 
رسقة األموال والتورط يف املشاريع 
ش�خصيات  بمس�اعدة  الوهمية، 
سياس�ية غالبا م�ا تك�ون نافذة 
يف الدولة”.واض�اف ان “القان�ون 
يج�ب ان يطبق ع�ىل الجميع وان 

ال يكون أحد فوق القانون”، الفتا 
اىل ان “هن�اك الع�رشات من أوامر 
القبض واالستقدام الصادرة بحق 

رج�ال أعم�ال تورط�وا يف ملفات 
فس�اد ورسقة املال العام”.واشار 
اىل ان “مكافح�ة الفس�اد يف البالد 

يجب ان ال تميز بني امليسء الفاسد 
او املقاول او املوظف البس�يط لذا 
يجب تطبيق القانون عىل الجميع 
القض�اء  وإبع�اد  اس�تثناء،  دون 
واألجه�زة الرقابية ع�ن الضغوط 
هي�أة  رئي�س  السياس�ية”.وكان 
النزاهة السابق، رحيم العكييل، عد 
األربعاء )27 ترشين الثاني 2019( 
القوان�ني الت�ي رشعه�ا مجل�س 
املاضي�ة  الف�رة  خ�الل  الن�واب 
ملحاربة الفس�اد “محل ش�بهة”، 
فيما بني أن الش�عب العراقي بات 
ال يص�دق القوى السياس�ية التي 
رشعته�ا والتي تحمي الفاس�دين 

وتهدد من يالحقهم.

مئة مشروع متلكئ في الديوانية والنزاهة تعلن نتائج متابعتها
أعلن�ت هي�أة النزاه�ة، األح�د، أنه�ا 
أوص�ت بإحال�ة املعلوم�ات الخاص�ة 
محافظ�ة  يف  املتلكئ�ة  باملش�اريع 
الديوانية لتسجيلها كإخباراٍت لوجود 
شبهات فساد رافقت إجراءات التعاقد 

أو تنفيذ تلك املشاريع.
وأوضحت دائ�رة التحقيقات يف الهيأة 
التحقيق�ي  »الفري�ق  أن   ، بي�ان  يف 
املش�اريع  ملتابع�ة  املُؤلَّ�ف؛  املرك�زي 
ئ�ة يف املحافظة،دع�ا إىل إحال�ة  املُتلكِّ
املتوقفة بس�بب  معلومات املش�اريع 
األزمة املالية، واملشمولة بقرار مجلس 
ال�وزراء رقم ) 347 لس�نة 2015( إىل 
مكت�ب تحقيق الهيأة يف املحافظة بعد 
تس�جيلها كإخباراٍت؛ لغ�رض إكمال 

إج�راءات التح�ري والتحقي�ق وبيان 
مدى صحة ش�مولها بالق�رار املذكور 

من قبل جهات التعاقد«.
»مجم�وع  أن  إىل  الدائ�رة  وأش�ارت 
ئ�ة يف املحافظ�ة بلغ  املش�اريع املُتلكِّ
ت املبارشة ب�) 53(  )102( مرشوع تمَّ

منها، فيما بلغ عدد املشاريع املتوقفة؛ 
بس�بب األزمة املالية، املشمولة بقرار 
مجل�س ال�وزراء رق�م ) 347 لس�نة 
2015( 52 مرشوع�ًا، الفت�ة إىل وجود 
)13( مرشوعاً تش�وبه شبهات فساد 
ومخالف�ات مالي�ة وإدارية«.وأك�دت 

أن »أب�رز املش�اريع، املقامة بش�أنها 
قضاي�ا جزائية وإخب�ارات التي تمت 
إحالته�ا إىل املحاك�م املختص�ة، ه�ي 
مش�اريع تأهيل كهرب�اء مركز مدينة 
الحم�زة ) الكوام( الرشق�ي والغربي، 
واملرحل�ة الثانية من م�رشوع تجهيز 
وم�د ش�بكة م�اء الديواني�ة الجديد، 
فض�اًل عن طريق البدير – الحجام مع 
تنفيذ ج�ر يف ناحية البدي�ر، وبناية 
قطاع الشامية الصحي، أما ما يخص 
مشاريع ترميم )21( مدرسة يف مركز 
املحافظة والدغارة والس�نية وتصميم 
وتنفيذ مرشوع معالجة مياه الرصف 
الصح�ي يف الديواني�ة، ف�ال ت�زال قيد 

التحقيق«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئي�س املجلس التنفي�ذي لحزب الله، 
هاش�م صف�ي الدين، أن حزب�ه  ال يريد أن 
يصل لبنان إىل مرحلة االنهيار، محذرا من 
التدخل  الخارجي، واالس�تغالل الس�يايس 

إليصال لبنان إىل الفراغ . 
وتابع صف�ي الدين بأن »عىل اللبنانيني أن 
ينظروا إىل الواق�ع  اللبناني بواقعية، وعىل 
كل طرف س�يايس أو متظاهر أو وس�يلة 
 إعالم العم�ل إليجاد مخ�رج للحفاظ عىل 
البل�د«  .  وأض�اف مح�ذرا«إذا انه�ار البل�د 

ووص�ل إىل الحضيض، حينها س�وف  يندم 
البعض، وال ينفع الندم«. 

وذّك�ر صف�ي الدي�ن ب�كالم األم�ني العام 
للح�زب حس�ن نرصالل�ه، أن   «ح�زب الله 
يهم�ه أن يبق�ى البل�د مس�تقرا، وأن من 
يس�تطيع منع انهيار  البل�د هم اللبنانيون 

أنفسهم«  . 
وأرجع مش�اكل لبن�ان إىل أس�باب ثالثة؛ 
هي: األداء الس�يايس  الضعي�ف، والوضع 
االقتصادي والنقدي، والضغوط السياسية 

 الخارجية. 

حزب اهلل: ال نريد انهيار لبنان ونحذر من التدخل الخارجي دولي دوليعربي  عربي 

بسبب اإلهمال والتعسف .. المعتقلون البحرينيون 
يواجهون خطر  األمراض الجلديةواألحكام الباطلة

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت الخارجية السورية أنبيان الخارجية األمريكية 
ح�ول جلس�ات  لجنة مناقش�ة الدس�تور املنعقدة يف 
جني�ف، محاول�ة م�ن واش�نطن  للتدخل مج�دداً يف 
ش�ؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة، مشددة  عىل 
أن�أي آراء من الواليات املتح�دة أو غريها ال قيمة لها 

ولن تؤثر  عىل عمل اللجنة وطبيعة حواراتها. 
وق�ال مص�در مس�ؤول يف الخارجي�ة  يف ترصيح ل� 
“س�انا” تابعت�ه   «املراق�ب العراق�ي« إن »حكوم�ة 
الجمهورية العربية السورية تؤكد  إن هذا الحوار هو 
سوري/سوري وال يحق ألي أحد التدخل فيه أو  دعم 
أي جهة فيه تح�ت أي ذريعة، وأن دور األمم املتحدة 
ممثل�ة  بمبعوثها الخاص غري بيدرس�ون ينحرص يف 
تس�هيل مناقش�ات اللجنة  وتيس�ري ش�ؤونها فقط، 
وبالتايل ف�إن أي آراء أو بيانات م�ن الواليات  املتحدة 
أو غريه�ا ال قيم�ة لها  ول�ن تؤثر عىل عم�ل اللجنة 

وطبيعة  حواراتها«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
السلطات األمريكية مقتل  أعلنت 
تحط�م  إث�ر  أش�خاص،  تس�عة 

طائرة  بوالية داكوتا الجنوبية . 
وبحسب وكالة »أسوشيتد برس« 
األمريكية قال بيرت كنودسون من 
 اللجنة الوطنية لس�المة النقل إن 
يس-12”  ب�ي  »طائرةبيالت�وس 

 والتي كان عىل متنها 12 شخصا، 
تحطمت يف حوايل الساعة   12:30 
مس�اء، بع�د وق�ت قص�ري م�ن 
إقالعه�ا م�ن مدينة تش�امربلني 

 بوالية داكوتا الجنوبية«. 
إن  إعالمي�ة  تقاري�ر  وتق�ول 
تشامربلني ووسط جنوب داكوتا 
الجنوبي�ة  كانتا تح�ت تحذير من 

عاصف�ة ش�توية وق�ت تحط�م 
الطائرة . 

ويضي�ف كنودس�ون إن اللجن�ة 
الوطني�ة لس�المة النق�ل س�وف 
تحق�ق يف  الحادث، لك�ن الطقس 
العاصف يف املنطقة يجعل السفر 
إىل املوق�ع  صعبا، مش�ريا إىل عدم 

توفر معلومات أخرى. 

المراقب العراقي/ متابعة...
طالب الربملاني املعارض كاني بيكو بأن ال يقل مرتب أي 
موظف  حكومي يف تركيا عن الحد األدنى لألجور، مشريًا 

إىل أن الرئي�س  رجب أردوغان يحصل عىل راتب 
ش�هري يس�اوي 30 ضعف الحد  األدنى 

لألج�ور .  وعق�د الربملان�ي املعارض 
ع�ن ح�زب الش�عب الجمه�روي، 
كان�ي  بيك�وkani-beko، مؤتمرًا 
صحفًي�ا يف الربمل�ان الرتكي،علق 
لجن�ة  اس�تعدادات  خالل�ه  ع�ىل 

تحديد الحد األدنى لألجور التي من 
املقرر أن  تبدأ يف الثاني من شهركانون 

األول الجاري .  وأكد بيك�و، يف ترصيح لصحيفة »زمان 
الرتكية«تابعت�ه »املراق�ب  العراق�ي« ع�ىل »رضورة أن 
يتم حس�اب الحد األدنى لألجور عىل  أس�اس أن األرسة 
مكونة من أربعة أفراد«، مشريًا إىل »رضورة أن  يكون 
أق�ل راتب يحص�ل عليه موظ�ف الحكومة 

مستوًيا للحد األدنى  لألجور«  . 
وأوضح بيكو أن »بحس�ب الدراس�ة 
الت�ي قمت به�ا، فإن قرص رئاس�ة 
 الجمهوري�ة ينفق 2020 لرية تركية 
كل دقيق�ة. ويف الوقت نفس�ه  يوجد 
موظفونحاول�وا الحص�ول عىل عمل 

بالحد األدنى لألجور 2020  لرية«. 

سنا: الخارجية السوريةتهاجم بيان واشنطن حول لجنة 
مناقشة  الدستور

برس: 12قتيال وجريحا في تحطم  أسوشيتدس 
طائرة بوالية داكوتا  األمريكية

قصر أردوغان ينفق تركية:  صحيفة 
 2020 ليرة كل دقيقة

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
وق�ال أح�د املعتقل�ني، حس�ن عطية 
يف رس�الة ل�ه إن »الج�رب ي�أكل من 
الع�الج   أجس�ادنا«، مطالب�ا »بح�ّق 

والقضاء عىل أس�باب املرض«  . 
وذك�ر أيض�ا »املعتق�ل »عب�د الجليل 
يف  الحساس�ية  »انت�رت  حس�ن« 
 جس�مي حتى وصل�ت إىل أصابع يدي 
ورجيل، وأنا أوج�د يف زنزانة  مزدحمة 
دون تهوية وجميع الظروف املحيطة 
تس�اعد عىل بقاء  الجرب وانتش�اره، 
طبي�ة  رعاي�ة  دون  اآلن  وحت�ى 

مناسبة«. 
وبدوره أكد املعتقل »حس�ني عبد الله 
سلمان««أنا أوجد يف زنزانة  مخّصصة 

ل��8 ونحن 16 س�جيًنا، 10 س�جناء 
بيننا مصابون  بالحساسية يف الجسم، 
وال نحص�ل ع�ىل العالج املناس�ب وال 

نستطيع  الوصول إىل الشمس«. 
وأش�ار املعتق�ل »حس�ن ع�يل محمد 
فردان اىل أنه »منذ 4 شهور نعاني  من 
الجرب، لقد تفىش وال يتعالج املتشايف 
من�ه ألن�ه ينتك�س من  جديد بس�بب 
بق�اء أس�باب اإلصابة ب�ه. والحاالت 
ش�ديدة لدرجة خروج  ال�دم من كثرة 

الحكة«. 
وأضاف »حاولن�ا اللجوء لإلدارة لنجد 
لن�ا حالاًّ ألكث�ر من م�رة دون  اكرتاث 
بل نتع�رض للعقاب والنق�ل للحبس 

االنفرادي ألننا طالبنا بحّق  العالج«. 

ه�ذا ويعاني معتقلو الرأي يف س�جن 
ج�ّو املرك�زّي م�ن انتش�ار  األمراض 
الجلدّية، وال س�ّيما »الج�رب« يف ظّل 
واإلهم�ال  الرعاي�ة  الطبّي�ة،  غي�اب 
املتعّمد، وعدم النظافة داخل الزنازين . 
كما أّن املعتقلني يف مبنى 12 يش�كون 
م�ن تف�ّ� م�رض الج�رب  بينه�م، 
وغي�اب  الزنازي�ن  اكتظ�اظ  بس�بب 
وس�ائل التهوية، إىل جانب  تعّمد إدارة 
الس�جن حرمانه�م م�ن الع�الج، مع 
تفاق�م وضعه�م إىل درج�ة  حرمانهم 
من النوم، مع ظهور أورام عىل الجلد  
ع�الج  بتوف�ري  املعتقل�ون  ويطال�ب 
طبي�ب  إرشاف  تح�ت  للمصاب�ني 
 متخّصص، وتغيري األغطية واألفرشة، 

والس�ماح بإدخ�ال مالب�س  قطنّي�ة، 
القديم�ة،  املالب�س  م�ن  والتخلّ�ص 
ورّش الزنازي�ن ببودرة  مضاّدة لوقف 
تكاثر الحرة املتسّببة للمرض داخل 

السجن. 
م�ن جه�ة أخ�رى أص�درت املحاك�م 
الخليفّية غري الرعّية حكًما  بالسجن 
ملّدة 3 سنوات عىل اثنني من املعتقلني؛ 
بع�د إدانتهم�ا ظلًم�ا  يف قضّية »حرق 
كريّس خش�بّي« )كنب�ة( بالقرب من 
مدخل منطق�ة  املعامري، اعرتاًضا عىل 
تنفيذ عقوبة اإلعدام بحّق الش�هيدين 

»أحمد  املاليل، وعيل العرب«. 
ه�ذا وذك�رت املحكمة غ�ري الرعّية 
أّن الش�ابني اعرتف�ا بفعلتهم�ا، م�ن 

 دون اإلش�ارة إىل أّن ذل�ك ق�د حص�ل 
تحت وط�أة التعذيب الذي يتعرّض  له 
املعتقل�ون ليعرتفوا بالته�م الجاهزة 
له�م، حيث ثبت له�ا، وف�ق  اّدعائها، 
أّنهما بتاريخ 26 يوليو / تموز 2019، 
أشعال عمًدا حريًقا  يف الكنبة املذكورة . 

ُيذك�ر أّن الس�جون الخليفّي�ة تع�ّج 
بأكثر من 5000 معتقل رأي س�جنوا 
 وحوكم�وا يف محاكم فاق�دة الرعّية 
ع�ىل خلفّية سياس�ّية وبته�م كيدّية 
 مفربكة، وقد وصل�ت أحكام بعضهم 
إس�قاط  م�ع  واملؤّب�د  اإلع�دام  إىل 
 الجنس�ّية باعرتاف�ات انتزع�ت تحت 
التعذيب بتهم جاهزة وفق ما  يقّررها 

الجاّلدون . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�ر وزير الس�ياحة التونيس روني 
الحجي�ج  إن 90% م�ن  الطرابل�يس 
 اليهود القادمني من إرسائيل هم من 
أصول تونسية، ولهم الحق يف  العودة 
إىل بلده�م والحص�ول ع�ىل جوازات 

سفر لتسهيل دخولهم . 
وتأت�ي ه�ذه الترصيح�ات اعتربها 
التونس�يون محاول�ة غ�ري معلن�ة 
 للتطبيع مع إرسائيل، ووصل استياء 
البع�ض إىل درج�ة املطالب�ة  بإقالة 
الوزي�ر، بينم�ا التزم�ت الحكوم�ة 
الصم�ت، ولم يصدر عنها أي  موقف 

رسمي . 
وإعالمي�ون  سياس�يون  ويخ�ىش 
ونشطاء يف املجتمع املدني أن  تحمل 
ترصيح�ات الطرابل�يس نوايا خفية 
تمهد للتطبيع ال�ذي وصفه  الرئيس 
التون�يس قيس س�عيد أثن�اء حملته 
االنتخابي�ة بأن�ه جريم�ة  ترق�ى إىل 

الخيانة العظمى . 
اعت�ربوا ترصيح�ات  آخري�ن  لك�ن 
الوزي�ر محاولة جريئة الس�تقطاب 

 السياح اليهود إىل تونس . 
وج�اء يف ترصيح�ات الوزي�ر املثرية 
للجدل أن قطاع الس�ياحة  س�يواجه 
يف  املقب�ل  الع�ام  صعب�ا  اختب�ارا 
ذكرى االحتفاالت الس�نوية يف  معبد 

»الغريبة« بمدينة جربة . 
م�ن  مخاوف�ه  الطرابل�يس  ورب�ط 
تراجع القطاع السياحي العام املقبل 
 بترصيح�ات الرئي�س س�عّيد أثن�اء 
حملت�ه االنتخابية، والت�ي قال فيها 
إن�ه  يرفض دخول اليه�ود القادمني 
الس�فر  بج�وازات  إرسائي�ل  م�ن 

 اإلرسائيلية إىل معبد »الغريبة«. 
تأثريه�ا ع�ىل  إمكاني�ة  إىل  وأش�ار 
االحتف�االت الس�نوية يف ه�ذا املعبد 
 اليه�ودي الواق�ع يف جزي�رة جرب�ة 

رشقي البالد . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ن نائ�ب الرئي�س األمريكي الس�ابق، جو باي�دن، هجوم�اً جديداً عىل 
 الرئي�س دونال�د ترامب، وقال إن بقاءه يف الس�لطة س�يكون له تأثري  عىل 

هوية األمة األمريكية . 
وكتب بايدن يف تغريدة نرها عىل حسابه ب�«تويرت«، اليوم األحد  وتابعتها 
»املراق�ب العراقي« أن »بق�اء الرئيس األمريكي الح�ايل،  دونالد ترامب، 8 
س�نوات يف السلطة س�يكون له تأثري عىل هوية  األمة األمريكية.. ال يجب 
السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيساً  ملرحلة رئاسية واحدة فقط«. 
وأضاف يف تغريدةأخرى«ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التي  تخدم 
األثري�اء.. من الواضح ملن يعم�ل الرئيس ترامب؟ أعط�ت إدارته  األولوية 
للتخفيض�ات الرضيبية العمالق�ة لألثرياء والركات، ويف  الوقت نفس�ه 
هاجموا املس�اعدات الغذائية يف كل فرص�ة حصلوا  عليها. إنه بال قلب.. ال 

ينبغي ألحد أن يجوع يف أمريكا«. 
وت�دور ح�رب كالمية ب�ني ترامبوباي�دن، املرش�ح الديمقراط�ي األبرز  يف 
االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكي�ة املقبل�ة، وكان أهم حلقاته�ا  التحقيق 
الذي تقوده رئيس�ة مجلس النواب نانيس بيلويس، داخل  الكونغرس لعزل 
ترامب، عىل خلفية محادث�ة هاتفية جرت بني ترامب  والرئيس األوكراني 

زيلينسكي . 

المراقب العراقي/ متابعة...
قال وزير الداخلية االيراني عبد الرضا رحماني فضيل أن تسجيل  املرشحني 
لالنتخابات النيابية قد بدأ يف جميع الدوائر وأن 873  ش�خصا قد س�جلوا 

حتى اآلن مؤكدا رضورة التزام جميع املسؤولني  بتطبيق القانون . 
ورصح عب�د الرضا رحمان�ي فضيل للصحفيني خالل تفقده س�ر العمل 
 يف تس�جيل املرش�حني لالنتخاب�ات النيابي�ة يف دورته�ا الحادية عرشة  يف 
لجن�ة االنتخابات بوزارة الداخلية اننا نأمل ان نش�هد هذا العام  انتخابات 
ملحمي�ة نزيه�ة يف ظل رعاية القانون .  وتابع إنن�ا نأمل أن يكون املجلس 
القادم قويا وبمستوى تطلعات نظام  الجمهورية االسالمية وأدعو جميع 
املس�ؤولني إىل االلتزام بس�يادة  القانون وكذلك ان تنه�ض وزارة الداخلية 
بجمي�ع واجباته�ا .  وأك�د رحماني فض�يل رضورة التنس�يق بني مجلس 
صيان�ة الدس�تور  وجمي�ع االجه�زة التنفيذي�ة مش�را اىل جهوزية 802 
قائممقامي�ة التي  اعدت لتك�ون دوائر انتخابية ملواصلة عملية تس�جيل 
املرش�حني  .  وش�دد وزي�ر الداخلية ع�ى رضورة انتخاب اعض�اء اللجنة 
التنفيذي�ة  وقال انه يف ظ�ل تعاون اللجنة التنفيذية ولجن�ة الرقابة ، فان 

وزارة  الداخلية ستسعى اىل أداء عملها وفًقا للقانون . 

تسجيل 378 مرشحا لالنتخابات 
النيابة اإليرانية  

الشعب يعّدها »خيانة عظمى« 
 وزير السياحة التونسي يقود

 بالده  نحو التطبيع

بايدن يهاجم ترامب: بقاؤك رئيسًا 
خطرا على أمريكا

طالب عدد من معتقلي الرأي المصابين بأمراض جلدّية بحّقهم في  العالج، وسرعة مداواتهم 
بسبب سوء أوضاعهم وتدهور حالتهم .  وقد نقلت مصادر حقوقّية عن بعضهم رسائل 

صوتّية أظهروا فيها ما  يعانونه بسبب حرمانهم العالج، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت 
،، المحاكم الخليفّية حكًما بالسجن لمّدة 3 سنوات على اثنين من  المعتقلين. 

المراقب العراقي/ متابعة...
نفذ طالب ومعلمو مدرسة الش�هيد الحمدي ومدرسة الحسنني  ومدرسة 
الفوز يف مديرية املفتاح بمحافظة حجة اليمنية، مس�رة  طالبية حاشدة 
تندي�دا بجرائ�م العدوان بح�ق الطفول�ة يف اليمن .  وطالب املش�اركون يف 
املس�رة التي ش�ارك فيها جميع الطالب،  األمم املتح�دة بالقيام بواجبها 
تجاه حق�وق الطفل اليمن�ي التي أهدره�ا  العدوان الس�عودي األمريكي 
بقتله أطفال ونس�اء اليمن بغاراته  الجبان�ة وقصفه الربي والبحري عى 
الش�عب اليمن�ي .  ودعوا أطفال العال�م للتضامن مع أطف�ال اليمن الذين 
يتعرضون للعام  الخامس عى التوايل لجرائم إبادة وس�ط صمت مخٍز من 

قبل العالم  املتفرج الذي يرى أغى من دماء أطفال ونساء اليمن . 

ة تندد بجرائم  مسيرة طالبية بَحجَّ
العدوان بحق أطفال اليمن
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الحلبوسي حين
 تصفعه الفلوجة !  

عامر القييس

بقلم / عبد الخالق الفالح … 
س�أرفع اىل مجل�س النواب املوقر الكتاب  الرس�مي 
بطل�ب االس�تقالة م�ن رئاس�ة الحكوم�ة الحالية 
ليتس�نى للمجلس اعادة النظ�ر يف  خياراته “و هي 
الثاني�ة يف حياته السياس�ية فقد س�بق وان قدمها 
عندما كان نائب�اً لرئيس  الجمهورية املرحوم جالل 

الطالباني اس�تجابة لرأي املرجعي�ة واليوم وما بدا 
من عجز واضح  يف تعامل املؤسس�ات السياسية مع 
املرحل�ة الخطرية م�ن تراخي بما يحف�ظ الحقوق 
ويحق�ن  الدم�اء فان مجل�س النواب ال�ذي انبثقت 
من�ه الحكومة الراهنة وهنا نش�ري إىل ع�دة نقاط، 
من  بينها أن أمام القوى السياس�ية املمسكة بزمام 
الس�لطة فرصة فريدة لالستجابة  ملطالب  املواطنني 

وفق خارطة طريق يتفق عليها، تنّفذ يف مدة زمنية 
مح�ددة، فتض�ع ح�ّداً  لحقب�ة  طويلة من الفس�اد 
واملحاصصة املَقيتة وغياب العدالة االجتماعية، وال 
يج�وز املزيد من   املماطلة والتس�ويف يف هذا املجال 
كما ش�اهدنا خالل االيام املاضية التي لم تحقق ما 
يج�ب  تحقيقه و مل�ا فيه من مخاط�ر كبرية تحيط 
بالب�الد ومدعو اىل ان يعي�د النظ�ر يف خياراته بهذا 

 الش�أن برسعة ويترصف بما تمليه مصلحة العراق 
واملحافظ�ة عىل دم�اء ابنائ�ه، وتف�ادي  انزالقه اىل 
دوام�ة العن�ف والف�وىض والخ�راب وليك�ون هذا 
حافزا لتشكيل لحكومة جديدة وزيادة  الدعم ألبناء 
الش�عب وتوفري الخدمة املناس�بة لهم وقد توىل عبد 
امله�دي عدة مناصب حكومية  بع�د الغزو األمريكي 
للب�الد ع�ام 2003، إذ كان عض�وًا يف مجلس الحكم 
االنتقايل، ثم شغل عدة  مناصب مهمة يف الدولة منها 
وزير املالي�ة يف حكومة إياد عالوي ع�ام 2004، ثم 
نائ�ب  رئيس الجمهورية يف عهد حكومة املالكي، ثم 
وزي�ر النفط يف حكومة العب�ادي. طبعاً هناك  أنواع 
م�ن االس�تقاالت يف دس�اتري العالم لم ين�ص عليها 
الدس�تور العراقي ..منه�ا ..االختيارية  والتي تكون 
دون ضغ�ط أو تأثري..واالجباري�ة ..تأت�ي نتيج�ة 
التظاهر والضغط الشعبي …ويف  كل االحوال ..يحق 
للربمل�ان إقال�ة رئي�س ال�وزراء باألغلبية…وتعترب 

الحكومة كلها مستقيلة
وه�ذه امل�رة ربم�ا يه�دف إىل الضغ�ط ع�ىل الكتل 
السياس�ية التي تح�ارصه للتخلص م�ن ضغوطها 
 او التنص�ل م�ن الفش�ل يف إدارة الدول�ة الذي يالزم 
الحكوم�ة الحالية أمام جمهوره�ا و خاصة  يف ظل 
األزم�ات الداخلي�ة والتظاه�رات الش�عبية الكبرية 
املطلبي�ة مما يدف�ع الكتل السياس�ية إىل  القفز من 
املرك�ب الحكومي وإلقاء تبعات الفش�ل عىل رئيس 
الوزراء فقط والظ�روف اإلقليمية  والدولية الراهنة 
، واالس�تقالة خطوة ستؤدي إىل ترك فراغ دستوري 
وإداري ال يمكن  معالجته بس�هولة، والس�يد عادل 
عب�د امله�دي رئي�س مجل�س ال�وزراء لطاملا ش�كا 
تعرضه  لضغوط سياس�ية، لكنه لم يفصح عن ذلك 
رس�مياً، وله كشف الحقائق امام وس�ائل االعالم ، 
 الكتل السياسية امام مس�ؤولية عليها أن تتحملها 
وتوج�د ح�اًل لالزم�ات املتصاعدة، وال ت�رك  االمور 
إىل ح�د ال يمك�ن مع�ه ايج�اد الحلول ، واس�تقالة 
رئي�س مجلس ال�وزراء اذا قدمها مكتوبة  إىل رئيس 
الجمهوري�ة واألخري عليه ان يب�ت بقبولها مبارشة 
أو تاخريها لحني معرفة األسباب  ويكون ذلك خالل 
م�دة معقولة ..واذا وافق ..عليه�ا ..تعترب الحكومة 
كلها مستقيلة وتواصل  ترصيف األمور اليومية ملدة 
30 يوم يكلف خاللها رئيس الجمهورية مرشح آخر 
وفق املادة   ٧٦ دس�تور. وس�بق وان ابل�غ القيادات 
السياس�ية بأنه غ�ري قادر ع�ىل تحمل املس�ؤولية 
وس�يقدم  اس�تقالته يف غضون أيام، إذا لم تس�مح 
له األحزاب السياس�ية بالتحرك بحرية واالس�تماع 

 ملطالب املتظاهرين .  
ولعل الدكتور عادل عبد املهدي يريد ان يثبت بكونه 
لي�س من ط�الب املناص�ب او من الق�وى  املتدافعة 
نحو الس�لطة وعىل هذا املوقف البد ان يقدم صورة 
للق�وى السياس�ية بان عليه�ا ان  تتداف�ع لتحقيق 
رغبة الناس ومصالحهم والتي خرجت اىل الش�ارع 
لتطالب باملظلومية والفق�ر  واملعاناة والعوز يف ظل 
الفس�اد املس�ترشي يف جميع مفاصل الدولة وليس 

عىل مواقعها  وفرصها وأدوارها .  

بقلم/ محمد علي جعفر * 
أم�ام هذا املش�هد ومع دخول األزم�ة  اللبنانية 
ش�هرها الثان�ي، بات واضحاً اس�تغالل الوضع 
 االقتصادي يف لعبة التجاذبات، وهو ما يعني أننا 
نعيش مرحلة اللعب باملخاطر، مع ما يعنيه  ذلك 
من دخول لبنان يف حسابات الدول واإلقليم. من 
هنا تب�دأ قصة التدخل األمريكي الجديد  القديم. 
ع�رب تاريخها، لم تكن األح�داث اللبنانية بعيدة 
عن ال�دور األمريكي املبارش ولغايات  سياس�ية 

واقتصادية . 
النم�وذج  رحم�ة  تح�ت  يعي�ش  لبن�ان  وألن 
االقتص�ادي القائ�م عىل الس�وق الح�ر، مع ما 
يعنيه ذلك  من ارتهان يف السياسات االقتصادية 
للخارج، تملك واشنطن القدرة عىل التحكم بعدد 
من  الخي�ارات االقتصادية، م�ع وجود جزء من 
الطبقة السياس�ية املتعاونة والتي تجمعها مع 
 واش�نطن مصالح تقوم عىل دع�م هذا النموذج 
االقتص�ادي وتأمني اس�تمراريته. وهنا ُنش�ري 
 وبش�كل موجز لع�دة أمثلة نس�عى من خاللها 
لربط األح�داث التاريخية ببعضها بعًضا لتأكيد 
 نظرية ال�دور األمريكي املت�الزم لتطور النظام 
الس�يايس اللبناني وعالقة ذل�ك بلعبة االقتصاد 
 والسياس�ة يف لبن�ان. مع اإلش�ارة اىل أن الكالم 

حول هذه الحقائق يطول . 
خ�الل الحقب�ة املمت�دة ب�ني العام�ني 1951 و 
1958 دعمت واش�نطن أطراًفا سياسية لبنانية 
 للوص�ول اىل الحكم، فيما ُتش�ري الحقائق إىل أن 
رشكات نف�ط أمريكي�ة كانت خلف ه�ذا الدعم 
 ولغاي�ات سياس�ية واقتصادية. ل�م يكن خفياً 
حينه�ا الح�رب األمريكية عىل ح�ركات التحرر 
 الوطني والتي ترجمها صعود الفكر االش�راكي 

يف املنطقة . 
من هن�ا كان حلف بغداد ع�ام 1955 جزءاً من 
اللعبة التي ال يمكن فصلها عن مساعي الكيان 
 اإلرسائييل لتقس�يم لبن�ان ولتوقي�ع معاهدات 
سياس�ية واقتصادية مع أطراف محلية لبنانية 

يف  ظل رئاسة بن غوريون للكيان عام 195٦  . 
وص�والً اىل الحرب األهلية كان ال�دور األمريكي 
مبارشاً. رغم عدم اإلتي�ان عىل ذكره، خوفاً من 
 تبيني الحقائ�ق املتعلقة ببعض الذين وصلوا اىل 

الس�لطة وجمعهم بواش�نطن الجموح الليربايل 
 للحكم، م�ع وج�ود مصلحة أمريكي�ة ملحاربة 
اليساريني واالشراكية. لنقل إن واشنطن كانت 
 متغلغلة يف النظام اللبناني ومنذ سنوات طويلة، 

دون أن تفضح دوَرها الحقائقُ . 
وكما س�اهمت واشنطن يف دعم اليمني اللبناني 
للوصول اىل الس�لطة خوفاً من اليس�ار، س�عت 
أي  محارب�ة  إىل  املتعاقب�ة  األمريكي�ة   اإلدارات 
نموذج ُينادي بالتحرر أو املقاومة، ليس حفاظاً 
 عىل استمرارية النظام السيايس املُرتهن للخارج 
فحسب، بل حفاظاً عىل املصالح الكربى  للكيان 
اإلرسائييل مع م�ا تفرضه مع�ادالت الجغرافيا 

السياسية . 
وهنا يمكن اإلشارة بجرأة للمحاوالت األمريكية 
الدائمة لزج الجيش اللبناني يف اللعبة  السياسية 
املحلي�ة، وأس�باب من�ع املس�اعدات عن�ه. مع 
رضورة االلتفات اىل الدور األمريكي  يف ترس�يخ 
سياس�ات إضع�اف الجي�ش اللبنان�ي وجعل�ه 
مرهوناً لقرارات الطبقة السياس�ية التي  خالل 
فرة من حكمها امتنعت عن الس�ماح له بقتال 
الع�دو اإلرسائي�يل ودفعته مرات ع�دة  لالقتتال 

الداخيل ! 
ل�م يتوق�ف ال�دور األمريك�ي وص�والً اىل العام 
1982 ودع�م اإلجتياح اإلرسائي�يل الذي لم يغب 
 عن�ه الدور العبقري لوزي�ر الخارجية األمريكي 
»اليكس�ندر هغ«، كما كان�ت القوات األمريكية 

 رشيكاً يف تقديم املعونة العسكرية واألمنية . 
كان االجتي�اح اإلرسائييل بمثابة نقطة تحول يف 
تاريخ ال�رصاع العربي اإلرسائي�يل مع ما  أفرزه 
من مقاومة وطنية س�اهمت فيما بعد يف رضب 
املصال�ح األمريكي�ة يف لبنان وص�والً اىل  مرحلة 
ترس�يخ مع�ادالت أق�وى م�ن قدرة واش�نطن 

وحلفائها . 
ُيب�ني هذا املس�ار تطور ال�دور األمريكي مع ما 
الزم�ه من صعوب�ات تب�دو واضحة م�ع بروز 
 ح�ركات التح�رر واملقاوم�ة يف لبن�ان وتصاعد 
لق�وة  الرض�وخ  مرحل�ة  اىل  وص�والً  دوره�ا، 
 املقاومة وحلفائها. من هن�ا تربز أهمية الربط 
بني الدور املهم واملش�ركات الطبيعية الجامعة 
 ب�ني املقاوم�ة وح�ركات اليس�ار يف التص�دي 

للمح�اوالت األمريكية للس�يطرة عىل مقومات 
البالد  و مفاصل الحكم. ومن هنا ُيصبح واضحاً 
سبب تالقي جمهور املقاومة مع مطالب الحراك 

 املُحقة، وأصوات النخب الداعية لبناء الدولة . 
اليوم تبحث واش�نطن عن صيغ�ة داخلية ُتزيل 
الرشعي�ة عن دور ح�زب الله لتربي�ر محاربته 
 محلي�اً! مع م�ا ُيمثل�ه ح�زب الله م�ن تنظيم 
ُيع�رب عن آمال وقيم رشائ�ح هي أكرب من بيئته 
وأدبيات�ه  القومي�ة  قيم�ه  لناحي�ة   الحاضن�ة 

االس�تقاللية. فش�لت واش�نطن خالل س�نوات 
طويل�ة يف  عزل الح�زب عن الحياة السياس�ية. 
واس�تطاع الحزب رغم ايديولوجيت�ه الجهادية 
تجي�ري دوره  يف خدم�ة مصالح لبن�ان القومية 
وتربير دوره يف املقاومة والحياة السياسية. قوة 
حزب الله  تكمن يف قدرته عىل تأمني استمرارية 
مرشوعه ألس�باب تتعلق بأنه ج�زء من الكيان 
اللبنان�ي  نج�ح يف تقدي�م تجرب�ة ودور مغاي�ر 
لكاف�ة التي�ارات واألح�زاب السياس�ية. مع ما 

تشكله هذه  التجربة يف الحقيقة من دعم ملطالب 
الش�عب ومفاهي�م الدولة، رغم غي�اب ذلك عن 
الخط�اب  الحايل لجهل الكثريي�ن وعدم قدرتهم 
ع�ىل توضي�ح حقيقة أن م�رشوع املقاومة هو 

مرشوع  داعم للدولة وليس نقيضاً لها . 
لذل�ك ف�إن ما ج�رى خ�الل الس�نوات املاضية 
من من�ع تنفيذ مش�اريع إصالحي�ة لقطاعات 
حيوي�ة  كالكهرب�اء واالتصاالت لم يك�ن بعيداً 
عن مس�اعي واش�نطن منع خيارات اقتصادية 

ق�ادرة عىل  تحرر لبنان م�ن ارتهانه االقتصادي 
للخارج. هذا هو السبب الحقيقي خلف معركة 
واش�نطن  الحالية ضد لبن�ان واللبنانيني، وهذا 
هو الس�بب خلف معركة واش�نطن العلنية ضد 
ح�زب الله  وما ُيمثله من قدرة وقوة ُتس�اهم يف 
إخراج لبنان م�ن ارتهانه للخ�ارج أيضاً. هكذا 
مارست  واشنطن عىل مر السنوات دوراً أساسياً 
يف ترس�يخ النظ�ام الس�يايس املُرته�ن للخارج 

 وإضعاف االقتصاد اللبناني! 

وأخيرًا رئيس مجلس الوزراء الدكتورعادل عبد الهادي قدم استقالته ” لما يحققه لمصلحة  البالد ” بعد ما يقارب 
شهر من االحتجاجات الشعبية ضد الحكومة والنظام السياسي وما  دعته المرجعية الكريمة خالل خطبة الجمعة 

و وفقا لما تناقلته االنباء في بيان له” استجابة  لهذه الدعوة وتسهياًل وتسريعًا إلنجازهابأسرع وقت 

لم يعد خفيًا الدور األمريكي المباشر في األزمة اللبنانية. ولعل الكثيرين ال يعرفون حجم  التدخل األمريكي في السياسة اللبنانية عبر فرض سياسات ُتجيِّر 
سلوك الحكومة اللبنانية لما  فيه خدمة للمصالح األمريكية في المنطقة والعالم. وهو ما ُيمكن أن ُيفسر معضلة وأزمة  الوضع الحكومي وغياب أفق 

الحلول. فيما بات واضحًا وجود مساٍع أوروبية لحل األزمة،  لكنها تصطدم أيضًا بالتباين األمريكي األوروبي، مع ما تدل عليه التجربة األوروبية من فشل 
 في الوساطات كما جرى في الملف النووي اإليراني واألزمة األوكرانية، مع ضرورة االلتفات  الى أن الغيرة األوروبية تعود لعدة عوامل تأتي في 

مقدمتها المصالح التي تفرضها الجغرافيا  السياسية ألوروبا، مع الحنين األوروبي للعودة الى إدارة ملفات بالد الشرق ! 

استقالة عادل عبد المهدي وحال العراق إلى أين؟

واشنطن ترهن النظام السياسي وتضعف االقتصاد اللبناني

يف أدنى مستويات االنحدار القيمي السيايس ، يقوم رئيس الربملان 
العراق�ي املش�كوك  برشعيت�ه محم�د الحلبويس ، برش�وة طلبة 
االقس�ام الداخلية بجامعة الفلوج�ة ،بمبلغ مائة دوالر  أمريكي ، 
والس�بب اليثري الدهشة وهو يصدر من احتمالية سيايس جاء اىل 

املنصب باملال  والتحاصص ..  
بكل بس�اطة طل�ب منهم أن اليرضب�وا عن ال�دوام يف جامعتهم 
تضامنا مع اخوتهمأبطال  االنتفاضة املباركة !!  لوطلب منهم ذلك 
دون استخدام املال الذي تعود عىل استخدامه بيعاً  ورشاًء يف سوق 
النخاس�ة السياس�ية يف العراق ، لكان ذلك مربرا له ، فالقضية يف 
النهاية  وجهة نظر !  لكنه واصل ممارس�ة السلوك السيايس الذي 
تعّود عليه ، فتبنى نظرية االنحدار  القيمي السيايس واالجتماعي 

التي تقول : كل يشء قابل للبيع والرشاء ..ولكل يشء ثمن ! “  
وبذلك س�لّع الحلبويس كل يشء ، وهو محق يف ذلك فقد كان من 
ضحاي�ا او متبني هذا  التس�ليع ال�ذي دمر الحياة السياس�ية يف 
البالد !  لكن ، يالخيبته ، لم يدر بخلده أو يتصور يف  إطار منظومته 
االخالقية السياس�ية ، أن�ه يواجه جيالً صادماً اليباعواليش�رى 
يف الدائ�رة  الضيق�ة لرئيس مجلس النواب ، الت�ي جاء عىل قطار 
التحاص�ص بطريق�ة الغرابة فيه�ا فقد كان  مطل�ب االقوياء يف 
عال�م التحاصص�أن يأت�ي ألعوبة ع�ىل رأس مجلس ه�و اآلخر 

مشكوك بسالمة  رشعية تمثيله للشعب !  
طلبتنا الشجعان ماذا فعلوا باملائة دوالر التافهة ؟

ب�كل بس�اطة جمعوه�ا وارس�لوها تربع�ا الخوته�م املصابني 
برص�اص الغ�در والفاش�ية يف محافظة  ذي ق�ار البطلة . وبذلك 
وجهوا للحلبويس صفعة للمنظومة القيمية التي يتبناها منهجا 
وس�لوكا  يف تعامله الس�يايس محرزا بعض التقدم يف املس�احات 

السياسية الرخوة .  
صفعة للحلبويس كانت مفاجأة له ..  

مفاجأة م�ن طراز خاص لم ولن يتخلص م�ن آثارها حتى زمن 
مبه�م ، ألنه�ا كان�ت معلن�ة  الصوت أم�ام جمهور كب�ري حاول 
الحلبوس�يخداعه بقيم من نوع آخر فس�قط يف مس�تنقع قيمه 
 السياس�ية نفس�ها ، ولإلنص�اف ، فالرج�ل اليك�رث بمثل هذا 
الس�قوط القيمي الس�يايس ، الن  الحقيقة ، ه�ي ان وعي جيلنا 
الجديد الخارج من ازمات شبكات العنكبوت بكل غائيتها ، ادرك 
 اللعبة القذرة ومآالتها وما أدت اليه بالبالد والعباد معاً فأس�قط 

منطلقات الحلبويس وقيمه  السياسية !!  
صفع�ة ربم�ا افهم�ت أو س�تفهم الحلب�ويس ، ان عب�اءة قيمه 
السياس�ية ضيق�ة جدا ع�ىل جيل  ثورة س�احات التحري�ر التي 
ل�م يفهما اال كحركة احتجاجية س�تهمد قب�ل ان يقوى عودها 
وتنضج  كثورة تهش�م قيم الحلبويس ومن لف لفه ممن اعتقدوا 

ان لهم زمنا مفتوحا عىل مصاريعه ..  
لقد قال طلبة جامعة الفلوجة الش�جعان للحلبويس بكل وضوح  
 :اذهب انت ونقودك اىل مس�تنقع  النفايات السياس�ية الواس�عة 

املساحة يف تأريخ هذا العراق !  
صفعة ربما تعيد له ش�يئا م�ن الوعي ، بان اليترصفككومبارس 
يف برنام�ج تلفزيوني متواضع  ، امام ش�جعان هذه البالد ، الذين 
سيواصلون صفعه كلما تورط بالتعامل معهم وفق منطق  سوق 

النخاسة السياسية الذي يغريه التجول فيه بأوقات الفراغ !! 



األربعاء المقبل .. اجراء قرعة األدوار النهائية للبطولة العربية

ق�رر االتحاد الخليج�ي لكرة القدم، اس�تبعاد 
الح�كام العراقي�ن وجمي�ع الح�كام الذي�ن 
 تتأهل منتخبات بالدهم إىل نصف نهائي كأس 

الخلي�ج »خليج�ي 24« يف قط�ر . 
وضم�ن املنتخب الوطن�ي العراق�ي مكانه يف 
نصف نهائ�ي البطولة بعدما حصد 6  نقاط يف 

مباراتن . 
وق�ال رئي�س لجن�ة الح�كام يف اتح�اد كأس 
الخلي�ج العرب�ي، ط�ارق أحم�د إن »اللجن�ة 
 ستس�تبعد الح�كام الذي�ن تتأه�ل منتخبات 

بالده�م إىل الدور نصف النهائي من  النس�خة 
الحالي�ة من خليج�ي 24«، مبيناً أن »الطواقم 
املتوافرة س�تكون كافية  خصوصاً بعد وصول 
الطاقم الياباني الذي كان قد خضع لالختبارات 
البدنية  والفنية يف ورش�ة العم�ل األخرية التي 
اُقيم�ت يف االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم .»  
ولف�ت إىل أن »هن�اك حكماً من فرنس�ا وآخر 
من الربتغال كانا قد وصال من أجل  املش�اركة 
يف تحكي�م تقني�ة الفيدي�و املس�اعد  VAR  بيد 
انه أصبح باإلمكان  االس�تعانة بهما كحكمي 

س�احة بعدما تجاوزا االختبارات التي خضعا 
له�ا من  اللجن�ة  يف الدوحة، ه�ذا باإلضافة إىل 

وجود طاقمن من بلجيكا وس�ويرسا«. 
الح�كام يف  »أداء  وأب�دى أحم�د رض�اه ع�ن 
البطول�ة حت�ى اآلن«، مش�رياً إىل أن   «تحلي�ل 
املباري�ات خالل الجولة األوىل أظهر عدم وجود 
أية أخطاء تذكر، يف  انتظار أن يتم اليوم تقييم 
مباري�ات الجول�ة الثاني�ة الت�ي عرفت بعض 
الح�االت  وتدخ�الت تقني�ة الفيديو املس�اعد 

 .« VAR

تأه�ل منتخبنا للش�باب بك�رة القدم، 
يف  التع�ادل  بع�د  آس�يا  نهائي�ات  اىل 
الوق�ت القات�ل  والدقيق�ة االخرية من 
الزم�ن االضايف ام�ام نظ�ريه العماني 
3-3، ضمن منافسات  الجولة االخرية 
لتصفي�ات آس�يا الجارية يف س�لطنة 
الع�راق  والكوي�ت  عم�ان بمش�اركة 
وفلس�طن وباكس�تان وعمان .  بداية 

الش�وط االول ل�م يكن ش�باب العراق 
موفقا عندما اهتزت ش�باكه بالهدف 
 االول يف الدقيق�ة 21 بواس�طة عم�ر 
الس�لطي، ووض�ع املنتخ�ب العماني 
الفري�ق  العراق�ي يف موق�ف مح�رج 
واله�دف الثان�ي يف الدقيق�ة 26، لكن 
منتظر محمد قل�ص  الفارق للعراق يف 
الدقيق�ة 34 من ركلة ثابتة وتس�ديدة 

قوي�ة، اال ان املنتخ�ب  العمان�ي وقبل 
دقيقة من نهاية الش�وط االول سجل 
له اس�امة الهدابي هدف�ا ثالثا  وينهي 

عمان الشوط االول متقدما 1-3  . 
وم�ع بداي�ة الش�وط الثان�ي تمك�ن 
العراقي حس�ن عبد الله من تس�جيل 
هدف تقليص  الفارق الثاني يف الدقيقة 
52، لك�ن الدقيقة االخ�رية من الوقت 

ب�دل الضائع منح�ت  املنتخب العراقي 
التأه�ل اىل النهائيات بع�د االعالن عن 
هدف التعادل والخروج  بنتيجة 3 - 3  . 

وبه�ذا التع�ادل تأه�ل منتخبن�ا  ب�8 
اىل  االوىل  املجموع�ة  وص�دارة  نق�اط 
جانب تأه�ل  نظ�ريه الكويتي وصيف 
النق�اط وبف�ارق  املجموع�ة بنف�س 

االهداف. 

صراع مثير بين قطر واإلمارات على بطاقة التأهلرسميًا .. استبعاد الحكام العراقيين من بطولة الخليج

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة

كش�ف االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم،ع�ن 
حقيق�ة إلغاء دوري الدرجة األوىل للموس�م 

 الحايل 2019/ 2020  . 
وق�ال رئي�س لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد 
الكرةعيل جبار انه »الصحةلالخبار  املتداولة 
بالغ�اء مس�ابقة دوري الدرج�ة االوىل لهذا 

املوسم«. 
واكد جبار أن »املسابقة قائمة حال االنتهاء 
م�ن التظاه�رات واالعتصام�ات يف  بلدنا ان 
شاء الله والتي ستتكلل بتحقيق كل مطالب 
الش�عب العراقي الحر  وس�تنطلق فورا بعد 

هذه الفرتة«. 

اتحاد الكرة ينفي إلغاء دوري الدرجة األولى
أكد متوس�ط ميدان منتخبن�ا الوطني بكرة 
القدم صفاء هادي، اليوم االحد، ان  منتخبنا 
يسعى للحصول عىل نقاط املجموعة كاملة. 

وق�ال ه�ادي إن »الفري�ق س�يدخل املباراة 
بق�وة باحثا ع�ن النقاط الث�الث أمام اليمن 

 للحصول عىل تسع نقاط من املجموعة«. 

واض�اف ان »الالعبن جميعه�م مصممون 
ع�ىل الف�وز به�ذا اللق�اء وامل�ي بإس�عاد 

 الشعب العراقي وصوال لتحقيق اللقب«. 
وأش�ار اىل أن »املنتخب الوطن�ي يعي حجم 
املسؤولية امللقاة عىل عاتقه  وسيبحث ويجد 

من أجل تحقيق اللقب«. 

هادي: نطمح للحصول على العالمة الكاملة  
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األدوار  قرع�ة  مراس�م  تج�رى 
النهائي�ة ملس�ابقة كأس محم�د 
السادس لألندية  األبطال 2019 / 
2020، األربعاء املقبل يف العاصمة 

السعودية  الرياض . 
واكتمل�ت مؤخرًا أض�الع األندية 
املتأهل�ة م�ن دور ال��16 إىل ربع 
النهائ�ي  للبطول�ة الت�ي ينظمها 
االتح�اد العربي لك�رة القدم، مع 
تبق�ي مقع�د واح�د ل�م  يحس�م 
بعد حائ�رًا بن فريق�ي مولودية 
الجزائر والق�وة الجوية العراقي، 
 اللذي�ن اتفق�ا ع�ىل إقام�ة لقاء 
اإلياب بينهما يف ال�16 من كانون 

أول  الجاري يف الجزائر. 
وحج�ز فري�ق اتح�اد ج�دة أول 
مقع�د يف رب�ع نهائ�ي البطول�ة، 
بعد تخطيه  عقب�ة نظريه الوصل 
اإلماراتي، بالفوز 4-1 يف مجموع 
إذ  الذه�اب  والع�ودة،  مبارات�ي 
حس�م االتحاد مب�اراة الذهاب يف 
مدين�ة دبي بالف�وز 2-1، قبل  أن 
يكرر انتصاره عىل ملعبه ووسط 

أنصاره يف جدة بنتيجة2(  -0(   . 

ولحق الش�باب بمواطنه االتحاد، 
بع�د تأه�ل صع�ب ومث�ري ع�ىل 
األردن�ي  حس�اب ش�باب  األردن 
بالفوز 2-1 يف مجموع املباراتن، 
بعدما حس�م الش�باب  السعودي 
لقاء الذهاب يف العاصمة الرياض 
به�دف قات�ل يف الدقيق�ة  ال�89، 
قبل أن يعود بتعادل مثري بنتيجة 
1-1، قبل نهاية الوقت األصيل  من 

مباراة العودة ب�4 دقائق فقط  . 
آس�في  أوملبي�ك  فري�ق  وانض�م 
املغربي إىل قائم�ة الفرق املتأهلة 
إىل  املرحل�ة املقبلة، بعد فوزه عىل 
الرتجي التونيس بركالت الرتجيح 
)-4  2(، بعدم�ا تع�ادل الفريقان 
ذهاًب�ا وإياًبا بهدف ل�كل منهما 
يف مدينت�ي آس�في  وتون�س عىل 
الرتتي�ب، قب�ل أن تبتس�م ركالت 
الرتجيح للفريق املغربي،  ليقيص 

حامل لقب نسخة 2017   . 
ويف مواجه�ة هي األكث�ر إثارة يف 
البطول�ة حت�ى اآلن، ق�دم فريقا 
الرج�اء  وال�وداد، قطب�ا املغرب، 
ص�ورة مرشف�ة للك�رة العربي�ة 

بعد أداء ممي�ز داخل  امللعب وعىل 
يف  أيًض�ا  الجماه�ريي  املس�توى 

املباراتن  . 
ويف مواجهة أخ�رى، كرر االتحاد 
الس�كندري امل�ري ف�وزه عىل 
املح�رق  البحرين�ي، وتغلب عليه 
بهدف دون رد، ليضمن التأهل إىل 
املرحلة  املقبل�ة بنتيجة 3-0، بعد 

انتصاره ذهاًبا بهدفن دون رد . 
الرشط�ة  فري�ق  حج�ز  كذل�ك 
العراق�ي مقع�ده ب�ن الثماني�ة 
الكب�ار، بع�د أن  تج�اوز نظ�ريه 
نواذيب�و املوريتان�ي بنتيجة 0-6 
الذه�اب  مبارات�ي  مجم�وع  يف 
 والع�ودة، فالرشط�ة حق�ق فوًزا 
غالًي�ا خارج ملعب�ه بنتيجة )1-
0(، قب�ل أن  يك�رر تفوقه بنتيجة 

)5-0( يف اإلياب . 
امل�ري  اإلس�ماعييل  ولح�ق 
بمواطنه االتحاد الس�كندري بعد 
فوزه بنفس  النتيج�ة 2-0 ذهاًبا 
وإياًب�ا ع�ىل الجزي�رة اإلماراتي، 
لينتظر منافسه يف  املرحلة املقبلة 

من البطولة. 

كش�ف املنس�ق االعالمي ملنتخ�ب الع�راق بكرة 
الق�دم محمد خل�ف ع�ن طبيعة إصاب�ة  العبي 
خط وس�ط املنتخب أمجد عطوان، ورشيف عبد 
الكاظم، بع�د إجراء  الفحوصات الطبية يف احدى 

مستشفيات الدوحة . 
وقال خل�ف إن »الفحوصات الطبية التي اجريت 
لالعب�ي املنتخ�ب أمج�د عط�وان  ورشي�ف عبد 
الكاظ�م اك�دت ان الالعب�ن يعانيان من ش�د يف 
عضل�ة الفخ�ذ نتيج�ة  للمباري�ات املتواصلة يف 

خليجي 24«. 

وأض�اف »وبع�د االطمئن�ان ع�ىل الالعب�ن من 
املحتم�ل ان يغيب�ا عن مباراة اليم�ن  املقبلة يوم 
غد االثنن يف الجولة االخرية من منافس�ات فرق 
املجموعة االوىل  ببطولة خليجي 24، وأن الالعبن 

يحتاجان اىل الراحة ملدة يومن«. 
يش�ار اىل ان رشيف عبد الكاظم كان قد شارك يف 
امل�رة االوىل مع املنتخب  العراقي يف افتتاح بطولة 
خليج�ي 24 ام�ام قطر وفاز فيه�ا العراق 1-2، 
فيما  ش�ارك أمجد عطوان يف مب�اراة قطر بديال 

وأساسيا أمام االمارات والفوز -2  صفر. 

أعل�ن االتحاد الخليجي لكرة القدم برئاس�ة الش�يخ 
حم�د بن خليفة ب�ن أحمد آل ثاني،  ع�ن تكريم عدد 
من الشخصيات الخليجية الحالية والنجوم القدامى 
والراحل�ن،  الذي�ن أثروا الك�رة الخليجي�ة عىل مدار 

س�نوات طويلة . 
وضم�ت قائم�ة املكرمن يف هذا الحف�ل كل من عيل 
ب�ن أحمد البوعين�ن نائب  رئيس االتح�اد البحريني 
وحس�ن س�عيد نجم الكرة العراقية األسبق ومحمد 
ربي�ع نجم  الك�رة العمانية الس�ابق ومحمود صويف 

نج�م الك�رة القطرية الراحل وبش�ار عب�د الله  نجم 
الكرة الكويتية السابق . 

ووج�ه رئي�س االتح�اد الخليجي الدعوة إىل رؤس�اء 
االتح�ادات الخليجي�ة املوجودي�ن  بالدوحة لحضور 
حفل تكريم الشخصيات املتميزة عىل هامش بطولة 

خليجي 24  املقامة حاليا بالدوحة . 
يذك�ر أن املنتخب�ات الثماني�ة ح�ارضة يف الدوح�ة 
للمش�اركة يف منافس�ات البطول�ة  بوج�ود رؤس�اء 

اتحاداتهم أو من ينوب عنهم. 

أشاد الفرنيس هريفريينارد، مدرب 
بمس�توى  الس�عودي،  املنتخ�ب 
نظريه العماني،  الذي يواجهه غًدا 
اإلثنن يف ختام مباريات الفريقن 
بالدور األول لبطولة كأس  الخليج، 
مش�ريا إىل أنه ال يخ�ى أي فريق، 

لكنه يحرتم الجميع . 
وأوضح رين�ارد، أنَّ فريقه يمتلك 
بن يدي�ه ف�رص التأه�ل للمربع 
الذهب�ي ب�رشط  تحقي�ق الخي�ار 
الوحي�د أمام�ه، وهو الف�وز عىل 

عمان غًدا . 
وق�ال رين�ارد يف املؤتمر الصحفي 
الي�وم األحد: “لم يكن لدينا الوقت 
الكايف  لالستعداد جيًدا ملباراة الغد. 
لكن علينا أن نكون عىل اس�تعداد. 
إنه�ا مجموع�ة  صعب�ة وس�تظل 
التأه�ل  النهاي�ة.  حت�ى  كذل�ك 

ومصرينا بن أيدينا .“ 

وأض�اف: “كان بإمكانن�ا تقدي�م 
أداء أفض�ل يف املباراتن املاضيتن. 
يف�رتض أن  نك�ون أكث�ر تركي�زا 
وانضباط�ا يف امللع�ب لكنني أهنئ 
الالعب�ن ع�ىل األداء الجيد  خاصة 
الالعبن العائدين لصفوف الفريق 
بع�د الف�وز م�ع اله�الل باللق�ب 
أن  الجي�د  م�ن  األس�يوي.  كان 
نس�تعيدهم وكانوا بمستوى جيد 

أمس .“ 
وأش�ار: »يف املب�اراة األوىل واجهنا 
ظروف�ا خاص�ة يعلمه�ا الجميع 
مثل غي�اب  العبي اله�الل. قدمنا 
م�ا يتوج�ب علينا ونجحن�ا يف هز 
الش�باك. هدفن�ا اآلن ه�و  الف�وز 
وق�د  الذهب�ي  للمرب�ع  والتأه�ل 
ال�ذي  العراق�ي  املنتخ�ب  نواج�ه 
يف  األداء  ع�ىل  مس�توى  أهنئ�ه 

البطولة الحالية«. 

القط�ري  املنتخب�ان  يصط�دم 
رصاع  يف  اإلثن�ن،  غ�ًدا  واإلمارات�ي 
رشس ع�ىل بطاق�ة  التأه�ل الثاني�ة 
إىل املرب�ع الذهب�ي يف )خليج�ي 24( 
املقام�ة حالًي�ا يف قط�ر، عىل  اس�تاد 
»خليفة الدويل« ضمن الجولة الثالثة 

من مباريات املجموعة األوىل . 
وتمث�ل املباراة بينهما موقعة فاصلة 
ع�ىل بطاق�ة التأه�ل الثاني�ة، فيما 
يلتقي  املنتخب العراقي نظريه اليمني 
عىل اس�تاد عبد الله بن خليفة بنادي 
الدحيل، يف  نفس توقيت املباراة األوىل، 
رغم أنه�ا »تحصيل حاصل« لكل من 
الفريق�ن بعدما  ُحس�م موقفهما يف 

املجموعة بشكل نهائي . 
ويتف�وق منتخ�ب قطر ع�ىل نظريه 
اإلمارات�ي بف�ارق األه�داف فقط ما 

يمن�ح العنابي  فرص�ة أكرب يف التأهل 
للمربع الذهبي م�ن نظريه اإلماراتي 
حي�ث يكفي�ه التع�ادل أو  الفوز بأي 
نتيج�ة، فيما تقت�ر فرص األبيض 
عىل الفوز فقط .  يف املقابل، ال تقتر 
أهمية مباراة الغد بالنسبة للمنتخب 
اإلماراتي عىل النقاط  الثالث والتأهل 
للمربع الذهبي ب�ل إنها تمثل خطوة 
بالنس�بة  الثق�ة  الكتس�اب  مهم�ة 
 لالعب�ن الج�دد والش�بان يف صفوف 
الفري�ق .  وأك�د الهولندي ب�ريت فان 
للمنتخ�ب  الفن�ي  املدي�ر  مارفي�ك 
اإلمارات�ي: »منتخ�ب قط�ر  متمي�ز 
وش�اهدنا اس�تعراضه أمام املنتخب 
اليمن�ي ويمك�ن له مواصل�ة تطوره 
فه�و  األفض�ل يف ه�ذه ال�دورة. لكن 
لدينا الفرصة كذلك إلثبات وجودنا«. 

رينارد : العراق قدم مستوىشكوك حول مشاركة شريف عبد الكاظم غدًا  
 جيد في البطولة

تكريم خمسة أساطير على هامش خليجي 24 

 منتخب الشباب يتأهل إلى نهائيات آسيا  



الريال كان يرغب بتولي مورينيو الفريق الملكي

القرعة تضع ألمانيا وفرنسا والبرتغال 
في مجموعة الموت

األرسنال يصدم بشكتاش بشأن 
محمد النني

يخوض برش�لونة حامل اللقب يف آخر 
موسمني أول اختبار حقيقي يف الدوري 
 اإلس�باني الي�وم األح�د، عندم�ا يحل 
ع�ى أتلتيكو مدري�د يف خت�ام املرحلة 

الخامس�ة  عرشة . 
لكن قدرة الفريق الكتالوني عى حصد 
انتص�ارات إضافية مقارن�ة مع أربعة 
 تعادالت لريال، وضع�ت الفريقني عى 
مس�افة واح�دة، وبف�ارق نقط�ة عن 

إشبيلية  الثالث الذي لعب مباراة أكثر . 
وفيم�ا كان أتلتيك�و مدري�د وصيف�اً 
للموسمني املاضيني، إال أن فريق املدرب 
 األرجنتين�ي دييغ�و س�يميوني تأخ�ر 
إىل املرك�ز الرابع كونه بط�ل التعادالت 
التي بلغ  عددها سبعة حتى اآلن، وهو 
أع�ى رق�م يف ال�دوري بالتس�اوي مع 

أوساسونا  الحادي عرش . 
وأتلتيك�و مدري�د ه�و األقل بخس�ارة 
بس�قوط واح�د بالتس�اوي م�ع ريال 

مدريد . 
وتخ�وض األندي�ة اإلس�بانية املرحل�ة 
الخامس�ة ع�رشة بع�د جول�ة ناري�ة 

ألنديتها يف  دوري أبطال أوروبا . 
فق�د س�قط أتلتيكو مدري�د عى أرض 
يوفنتوس اإليطايل صف�ر1-، ليتعرض 
لخس�ارة  ثانية توالي�اً وينتظر الجولة 
األخرية ليضمن تأهله، إذ يتقدم بفارق 

نقطة ع�ن باي�ر  ليفرك�وزن األملان�ي . 
أن  »يج�ب  س�يميوني  مدرب�ه  وق�ال 
نتط�ور ونعمل بص�ر. أم�ام غرناطة 
)1-1( قدمن�ا  مب�اراة كاملة، الش�وط 
كان   )1-3( إس�بانيول  أم�ام  الثان�ي 
جي�داً أيض�اً. لكن ال نرتجم  س�يطرتنا 

باألهداف .» 
وكان�ت نتيج�ة برش�لونة األفض�ل يف 
املس�ابقة القاري�ة، إذ ف�از عى ضيفه 
 ،1-3 األملان�ي  بوروس�يا  دورتمون�د 

ليضمن تأهل�ه وص�دارة مجموعت�ه . 
وق�ال امل�درب إرنس�توفالفريدي الذي 

لرتاج�ع  كب�رية  ضغوط�ات  يواج�ه 
أصع�ب  يف  فريق�ه   «كن�ا  مس�توى 
مجموع�ة ونح�ن تصّدره�ا ل�ذا نحن 

س�عداء. كن�ا مرش�حني للتأهل  وتعني 
علين�ا إثب�ات ذلك. كانت مب�اراة جيدة 
لك�ن يف مواجه�ات أخ�رى ل�م نك�ن 

 موفقني. الفريق يقاتل دوماً .»... 
وتأل�ق يف صفوف�ه النج�م األرجنتيني 
ليوني�ل مي�ي ال�ذي خ�اض مباراته 

ال�700  يف صفوفه . 
وتبدو أرقام مي�ي )32 عاماً( مذهلة 
كالع�ادة، إذ س�جل فيه�ا 613 هدف�اً 

و237  تمري�رة حاس�مة، بينه�ا 427 
هدف�اً يف الدوري املح�ي و114 هدفاً يف 
دوري  األبطال و51 هدفاً يف كأس امللك. 

اليوم.. برشلونة يرحل ألتلتيكو مدريد من أجل استعادة الصدارة
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تقدم نادي مانشسرت يونايتد خطوة جديدة نحو التعاقد مع 
أحد العبي برشلونة  خالل املوسم الحايل . 

ووفًق�ا لصحيفة »مريور« الربيطاني�ة التي تابعتها »املراقب 
العراقي«، فإن  مس�ؤويل مانشسرت يونايتد أجروا اتصااًل مع 
فرنان�دو فيليس�يفيتش وكيل أرتورو  فيدال نجم برش�لونة، 
بش�أن االنتقال الالع�ب إىل »أول�د ترافورد« خ�الل املريكاتو 

 الشتوي . 
وأش�ارت إىل أن إدارة مانشس�رت تتمت�ع بعالق�ة جي�دة مع 
فيليسيفيتش، والذي سهل  انتقال أليكسيس سانشيز إىل إنرت 

ميالن يف املريكاتو املايض . 
وأوضح�ت أن قيم�ة الصفقة قد تبلغ 13 مليون إس�رتليني، 
ولكن مانشسرت يونايتد  سيواجه منافسة عىل ضم فيدال من 

قبل إنرت ميالن . 
يذكر أن في�دال رصح مؤخرًا 

أن�ه ق�د يرح�ل ع�ن برش�لونة يف 
املريكاتو الشتوي  املقبل، وسيقوم بتقييم 

وضع�ه يف الن�ادي الكتالوني خالل ش�هر كانون 
أالول  الجاري. 

اليونايتد 
يقترب من ضم 

أرتورو فيدال

يبدو قائد األرجنتني وبرش�لونة اإلسباني ليونيل ميي األوفر 
حظ�ا ليصبح  صاح�ب الرقم القيايس بعدد امل�رات التي أحرز 
فيها جائزة الكرة الذهبية ألفضل  العب يف العالم، وذلك عندما 
تعلن االثنني نتائج التصويت الذي تجريه سنويا  مجلة »فرانس 
فوتبول« الفرنسية .  وبعد أن كان النجم الهولندي فرجيل فان 
داي�ك مرش�حاً ليصبح أول مداف�ع يحرز  الجائ�زة منذ فابيو 

كانافارو عام 2006 نتيجة قيادته ليفربول اإلنكليزي إلحراز 
 لقب دوري أبطال أوروبا، انقلبت املعطيات يف سبتمر حني تم 
اختيار ميي  لنيل جائ�زة االتحاد الدويل »فيفا« ألفضل العب 
يف العالم، متفوقاً عى فان دايك  بالذات وغريمه الس�ابق نجم 
يوفنت�وس اإليطايل الحايل الرتغايل كريس�تيانو  رونالدو الذي 
تب�دو حظوظه ضعيف�ة بنيل الكرة الذهبية ه�ذا العام .  وأتى 

اختيار ميي أفضل العب يف العالم للمرة السادسة يف مسريته 
ع�ام   2019، عى رغ�م أن الرتجيح�ات مالت لصال�ح تتويج 
ف�ان دايك الذي تم اختياره  األفض�ل من قبل االتحاد األوروبي 
)ويفا( يف آب املايض عى خلفية مس�اهمته يف  قيادة ليفربول 
اىل لقب دوري أبطال أوروبا والحلول وصيفا ملانشسرت سيتي 

 بفارق نقطة واحدة يف الدوري اإلنكليزي . 

أح�رز جيمس هاردن 60 نقطة للمرة الرابعة يف مس�ريته الحافلة 
ليق�ود  هيوس�تونروكتس لفوز س�احق )158-111( ع�ى أتالنتا 
هوكس يف دوري كرة  الس�لة األمريك�ي للمحرتفني .  ونجح هاردن 
يف تس�جيل 8 رميات ثالثية من 14 محاول�ة، كما أضاف 16 رمية 
 خالل اللعب من 24 محاولة وسجل 20 رمية حرة من 23 محاولة، 
ووصل إىل  هذا الرصيد من النقاط رغم اللعب ملدة 31 دقيقة فقط .  
ويتأخر هاردن بنقطة واحدة فقط عن أفضل حصيلة يف مسريته؛ 
حيث س�جل 61  نقط�ة يف مرتني س�ابقتني .  وعادل ه�اردن، رقم 
األس�طورة ماي�كل جوردان يف مرات تس�جيل 60 نقط�ة، أو  أكثر 
ويتقاس�م الالعبان املرك�ز الثالث يف تأريخ املس�ابقة، خلف ويلت 
تش�امرلني  الذي فعل ذلك 32 مرة وكوبي برايانت الذي حققها 6 
مرات .  وقال هاردن يف مقابلة تلفزيونية عقب املباراة »هذه قائمة 
عظيمة. أحاول  الوصول إىل مس�توى ه�ؤالء الرجال. أتمنى عندما 
تنته�ي مس�ريتي يمك�ن إضافة  اس�مي ضمن ه�ذه املجموعة إىل 
األبد .»  ومرر هاردن أيضا ثماني كرات حاس�مة وأصبح رابع العب 
يس�جل 50 نقطة أو  أكثر يف 20 مناس�بة ويتأخر عن تش�امرلني 
)118 م�رة( وج�وردان )31 م�رة(  وبرايان�ت )25 مرة(  .  وس�بق 
لروكتس أن س�جل هذا املوس�م أكث�ر من 158 نقط�ة عندما فاز 

159-158  عى واشنطن ويزاردز يف 30 ترشين األول . 

كش�ف تقرير صحفي إس�باني الي�وم األحد، عن بع�ض كواليس ارتباط 
الرتغ�ايل  جوزي�ه مورينيو، م�درب توتنه�ام، بقيادة ري�ال مدريد خالل 
املوسم الحايل .  ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الريطانية التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، ف�إن ري�ال  مدري�د عرض ع�ى موريني�و تق�ايض 12 مليون 
إس�رتليني، لعدم قيادة أي فريق  هذا املوسم، وانتظار رحيل الفرني زين 

الدين زيدان من مقعد املدير الفني  للمرينجي . 
وأراد مس�ؤولو ري�ال مدريد أن يك�ون مورينيو بدي�اًل جاهزًا يتم 

التعاق�د مع�ه عى  الفور يف حال�ة إقالة زيدان .  وأش�ارت الصحيفة 
إىل أن�ه تم عق�د اجتماع ي�وم 21 ترشين األول يف لن�دن، وجمع  بني 

موريني�و والوكيل بيني زاه�ايف .  وأوضحت أن »سبيش�يال وان« 
غ�ادر االجتم�اع مقتنًعا بأنه املرش�ح الرئيي  لت�ويل تدريب 

توتنه�ام، ول�ذا كان مس�تعًدا لرفض أي ع�رض يقدمه 
ريال مدريد .  وأكدت »ذا صن« أن ريال مدريد لم يكن 

الن�ادي الوحيد الذي رغب يف التعاقد مع  مورينيو 
هذا املوس�م، ولكن كانت هن�اك محاوالت من 

بوروسيا دورتموند وميالن  وليون باإلضافة 
إىل جوانجزوإيفرجران�د الصين�ي، والذي 

ع�رض 40 ملي�ون  إس�رتليني س�نوًيا 
خالية الرضائب . 

يذك�ر أن مورينيو ت�وىل القيادة الفنية 
لتوتنهام بشكل رسمي يوم 20 ترشين 

 الثاني املايض، خلًفا ملاوريسيوبوكيتينو. 

أف�رزت قرعة كأس أوروب�ا 2020 لكرة القدم التي ُس�حبت يف 
بوخارس�ت،  مجموع�ة نارية ضم�ت الرتغال حامل�ة اللقب، 
فرنس�ا بطل�ة العال�م وأملانيا املتوج�ة   3 مرات وإح�دى الدول 
املضيفة، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة بطلة العالم مع  انكلرتا 
يف إع�ادة لنص�ف نهائ�ي موندي�ال 2018  .  وس�تجمع املب�اراة 
االفتتاحي�ة ايطاليا وتركيا ضمن املجموع�ة االوىل يف العاصمة 

 االيطالية روما. 
وتقام النهائيات بني 12 حزيران و12 تموز 2020 يف 12 مدينة 

وذلك للمرة  االوىل . 
وضمن 20 منتخبا التأهل من خالل التصفيات العادية، 

فيما تبقى أربع بطاقات  الستكمال الئحة املنتخبات ال�24 
التي ستشارك يف النهائيات . 

ويمك�ن لثالثة منتخبات مضيفة ان تتأه�ل اىل النهائيات 
عر امللحق، وهي  رومانيا او املجر من املس�ار االول، 

وجمهوري�ة ايرلن�دا م�ن الثاني واس�كتلندا من 
 الثالث . 

وبم�ا ان املنتخ�ب املضيف، وبح�ال تأهله، 
س�يضمن خوض مبارياته عى ارضه،  فقد 
كان�ت بعض املجموعات مكش�وفة، بحيث 

يف  وهولن�دا  اوكراني�ا  وق�وع  فرض�ت 
 مجموعة واح�دة )املجموعة الثالثة(، 
يف  والدنم�ارك  وروس�يا  وبلجي�كا 
مجموعة  واحدة )املجموعة الثانية(  . 

كما تم اإلبقاء ع�ى بعض املنتخبات 
بعيدة عن بعضها ألس�باب سياسية، 

فلم  تس�تطع أوكرانيا مواجهة روسيا 
بسبب النزاع السيايس الواقع بينهما . 

هاردن يقود روكتس للفوز 
NBAعلى هوكس في الـ

دخل ن�ادي ليفربول يف منافس�ة 
قوية مع توتنهام، بش�أن التعاقد 
مع أحد الالعب�ني  املميزين يف خط 

الهجوم خالل املوسم الحايل . 
»م�ريور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الريطانية التي »تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، ف�إن  ليفرب�ول يرغب 
يف التعاق�د مع الجن�اح الهولندي 
لي�ون  نج�م  ديب�اي،  ممفي�س 

 ومنتخب الطواحني الهولندية . 
ويري�د الري�دز أن يك�ون ديب�اي 
منافًس�ا ملحم�د صالح وس�اديو 
مان�ي نجم�ي الفري�ق، يف  خ�ط 
الهج�وم، حتى ال يتأث�ر ليفربول 
يف حالة غي�اب أحدهما ويزيد من 

املنافسة  داخل الفريق . 
الصفق�ة  أن قيم�ة  إىل  وأش�ارت 
42 ملي�ون جني�ه  ق�د تص�ل إىل 
إسرتليني، بس�بب  حالة التنافس 
ب�ني ليفربول وتوتنه�ام عى ضم 

الالعب الهولندي . 
يذك�ر أن ديب�اي س�بق أن خاض 
تجرب�ة غ�ري ناجح�ة يف ال�دوري 
اإلنجليزي املمتاز  رفقة مانشسرت 
يونايت�د منذ صي�ف 2015 وحتى 
كان�ون الثاني 2017 عندما  انتقل 
إىل الدوري الفرني لتمثيل ليون. 

ليفربول وتوتنهام 
يتنافسان لضم ديباي

تلقى بشكتاش الرتكي صدمة قوية من جانب إدارة نادي آرسنال اإلنجليزي 
بشأن  إمكانية رشاء الالعب املرصي محمد النني نهائياً . 

واس�تعار بش�كتاش محمد النني ملدة موسم واحد 
لتدعيم صف�وف الفريق الرتك�ي الذي  يلعب 

ببطولة الدوري األوروبي . 
   »fotospor«صحفي�ة وذك�رت 
أن  الي�وم األح�د،   الرتكي�ة 
بش�كتاش  إدارة 
فوجئ�ت  بمغاالة 
يف  آرس�نال 
لصفق�ة  ا
 20 وتحدي�د 
ي�ورو  ملي�ون 
ع�ن  لالس�تغناء 
املرصي  خدمات  الالع�ب 

نهائياً . 
وأك�دت أن إدارة آرس�نال ل�م تك�ن 
متحمس�ة من األس�اس لفكرة البيع 
النهائ�ي ولك�ن  بع�د التف�اوض وص�ل 

السعر إىل 20 مليون يورو . 
وأشارت إىل أن آرسنال ضم النني من 
بازل الس�ويرسي يف كان�ون الثاني 
2016  مقاب�ل 12.5 ملي�ون يورو 
وم�ازال عق�ده ممت�دا حتى عام 

 .  2022
وش�ارك النني يف 11 مباراة مع 
بش�كتاش بواقع 896 دقيقة، 
وق�دم مس�تويات  جي�دة مع 

الفريق الرتكي. 

الكرة الذهبية.. ميسي األقرب للفوز وفان دايك المنافس الوحيد
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
التطهير

يراد به يف املأس�اة عند أرس�طو حس�بما اورده يف 
كتابه )الش�عر(، تنقية نفوس النظارة بوس�اطة 
فزعه�م مما يح�دث لبطل املرسحية، وش�فقتهم 
علي�ه، إذ يق�ول إن الرتاجيدي�ا هي مح�اكاة فعل 
جلي�ل، كامل، ل�ه ِعَظم م�ا، يف كالم ممتع تتوزع 
أج�زاء القطع�ة عنارص التحس�ن في�ه. محاكاة 
تمث�ل الفاعلن وال تعتمد عىل القصص، وتتضمن 
ملث�ل ه�ذه  لتح�دث تطه�راً  الرحم�ة والخ�وف 

االنفعاالت.

ج�اء أحدهم يخرب جحا 
ب�أن حم�اره ق�د ضاع 
ففرح جحا فرحاً شديداً 
وسجد ش�كراً لله فقيل 
له : ما ل�ك أيها األحمق 
ض�اع  ق�د  و  أتف�رح 
حمارك ؟ فقال له جحا 
: إن�ي أش�كر الل�ه ألني 
لم أك�ن راكباً عليه و إال 

ضعت معه.

طرائف من التراث 

»تحت سنابل القمح« حرث في أحد جوانب الريف العراقي

المراقب العراقي/ محمود الهاشمي...

يقول مزنوين: ان كل عمل فني يمثل حالة خاصة والحكم عليه يجب أن يكون حسب جدارته وقيمته. هناك سبب من 
أجله جاء العمل الفني وإذا أنتحل المؤلف أسبابًا أخرى فأنها من دون شك تكون الحقيقة؛ وإذا أثر فينا العمل تأثريًا 

مطلقًا فهي هذه نّيات الكاتب.

علي سـلمان ساجت
إّن االحس�اس بالجم�ال ينمو باّطراد عندم�ا تأخذ فكرة 
الجمال هيمنتها من دون البحث عن باعث يش�كل قيمة 
الجم�ال. كم�ا اإلحس�اس ل�دى املتلق�ي، حينئ�ذ يصبح 
إحساس�نا متوفراً عىل قيمته الجمالي�ة أو عدمها، وذلك 
باس�تبعاد طغيان املألوف وترس�يخ آخر غ�ره له القدرة 
ع�ىل اس�تنفار ال�رورة بمنجى ع�ن اإلحس�اس العام 
بالفكرة. ل�ذا فإّن القراءة قبل أْن تصب�ح مجاالً لصناعة 
الحل�م وصياغ�ة جديدة لل�ذات وإعادة تركيب مس�تمرة 
للتجربة، وهيكلة منظمة للوع�ي، كانت تعني افتضاضاً 
للمعن�ى، املعنى القائم يف الس�ياق، الضائع بن املفردات، 
املعنى الذي يبادره املؤلف ويس�تبقه القارئ، ولكنَّ املعنى 
يمكن أْن يستنبط خارج تقنيات القراءة بعديٍد من األمور 
أو بجمل�ة م�ن الش�فرات وااليح�اءات اإلش�ارية ذلك أنَّ 
القارئ كانت له مهمة مدّربة ونافذة فاملؤلف كان ينشئ 
قارئ�اً يف نّص�ه ألّنه يعل�م أنَّ القارئ له خط�وة واحدة يف 
التأويل وذلك بمقتىض فاعليته النس�بية يف التأويل مما ال 
يمكنه األخذ بيد القارئ نحو نص�ه وبما ال يسعه أْن ينتج 
نصاً يتجاوز به وعي القارئ يقيناً منه راس�خاً ومتوارثاً. 
إنَّ الوع�ي ظاهرة باطنيَّة خفية تتأس�س بالبعد النفيس 
والبيولوج�ي وإنَّه غر قابل إلضافة قي�ٍم جديدة وألّنه ال 
يمكن للوعي، املاضوي أْن يأخ�ذ أبعاده الوظيفّية بمنأى 
ع�ن مركزه العض�وي فألّن األش�ياء ال يمك�ن أْن تتعّقل 
بدرج�ة ثابتة م�ن الوع�ي أو حتى ببعٍض م�ن اإلفرازات 
الناش�طة من الالوعي، فالنّص املق�ّدس كان يعني لديهم 
نصاً مغلقاً عس�ر الفه�م إاّل عىل ذوي األفه�ام الفائقة، 
وهن�ا يب�دو الس�ؤال أكثر بديه�يَّ�ة عن ثب�ات النصوص 
املقّدس�ة إّنها توقفت عند حدوٍد من الوعي أوصدت جهة 
م�ن الدماغ وأغلقت اس�تفهاماً، وتس�ّببت بنكول الخاليا 
ع�ن اإلنتاج، وأمرضة األوعية بات�ت كلها ال تبقي وال تذر 
والس�بب واحٌد ال غر، الوقوف عند حافة الهاوية تنقطع 
وش�ائج االتصال وتنهض أس�ئلة التداعي، ليس ِصدامّية 
املقّدس وشموخه وش�خوصة وإّننا عاجزون عن تفكيك 
ألغ�ازه أو أن�ه ف�وق مس�توى التفك�ر كّل ه�ذا عائٌد اىل 
رشعنته وتلغيم�ه وطلس�مته بفن�ون من األقاويل. ومن 
ثّم فهناك أشخاٌص لهم القدرة عىل التفسر وآخرون لهم 
القابليَّ�ة عىل التلقي، هذه اإلش�ارات تؤدي بن�ا اىل فكرة 
النص املقروء هل له القدرة عىل إقصاء اإلدراكات الواعية 
بحي�ث يمكنن�ا ونحن نقرأ الن�ص أْن نحتف�ظ بوظيفته 
املعه�ودة؛ أي )الوعي( ولم نش�تطَّ او نرت�ّج أم أنَّ للوعي 

ذلك الرتصن بحيث ال يمكنه أْن  يتزلزل.
اّن الوعي واحٌد لكّنه يتشظى بحسب الفكرة عن األشياء، 
فالعالِ�ُم يرى والجاهل يرى والرؤية تتبلور أخراً حس�ب 
م�ا ينتج�ه الجاه�ل أو العالم، م�ا الذي يض�ر مثالً من 
قناعتي أنَّ الخط املستقيم ال يلتقي بمثله ويرى آخر غر 
ذل�ك، فعندما نق�رأ نحن مجموعة من الق�راء نصاً واحداً 
متش�ابهاً س�وف يلد هذا النص مفاهيم مختلفة بحسب 
عدد القراء ملجموعة من العوامل عضوية وس�يكولوجية 
ووراثية وبيئية باحتمال واحد فقط باس�تراد املعنى من 
نوافذ متعددة ومن رؤية الرائن أنفس�هم وهذا التش�كيل 
س�يكون معم�ار النص حت�ى املؤلف تتع�دد نظرته وفق 
مزاجية متشابكة ألّن املعنى هو يف األخر وليد مصادفات 

ومزاج وزوايا .

القراءة.. 
واستجابة القارئ

ثنائيَّة التأمل واالنبعاث في »النوافذ لم تغلق بعد«
زهر الجبوري 

حبي�ب  الش�اعر  تجرب�ة  تنط�وي 
)النواف�ذ  مجموعت�ه  يف  الس�امر 
ل�م تغل�ق بع�د/2019( ع�ىل ق�راءة 
مس�احاته املتباع�دة يف تقديم ما هو 
مختلف ومغاير يف تجاربه الس�ابقة، 
وتظه�ر ش�عرية املجموع�ة عىل قدر 
أو  التأم�ي،  االس�رتخاء  م�ن  كب�ر 
جع�ل القصائ�د ذات منح�ى جمايل/ 
خطاب�ي/ رؤي�وي، وال ض�ر يف ذلك 
حن نمس�ك بدقائ�ق النصوص وهي 
تؤرش موضوعياً حاالت الكش�ف عن 
انحسار الوصف عرب نوافذ )مكانية، 
اللّغة  ومش�هدية، وذاتية( اجرتحتها 
الشعرية، وكشفت عنها، بل وكرست 
له�ا مكامنه�ا الخاص�ة ل�دى اآلخر، 
رغم تهويم شواهد األشياء من خالل 
اعادة وصفها عرب مش�هدية خاصة، 
بمعن�ى ثّم�ة حقائق وثواب�ت راكزة 
يف واقعه�ا، تمت إعادته�ا داخل إطار 

القصيدة..

الّلعب�ة  الس�امر  تجرب�ة  يف  نلم�س 
الواصف�ة ح�ن  الرمزي�ة  الش�عرية 
يس�تعر من الناف�ذة مالم�ح العتبة 
بغية الوص�ول اىل بعض األماكن التي 
تمتل�ك فضاءات ذات صف�ات أفقية، 
بمعنى إنها مسكونة بعالقات تبادلية 
ألطر املكان والزمان واملشهد، فكانت 
النص�وص واضح�ة الدالل�ة وتمتلك 
تراتبيَّة متناس�قة يف ثنائيَّ�ة العنوان 
واملضم�ون مع�اً، ربم�ا ه�ي واحدة 
من كش�وفات الش�اعر عرب استكناه 
جديد يف أماكن جديدة عنونت وكتبت 
ش�عراً، وهنا يمك�ن مصارحة حبيب 
الس�امر، إنه ش�اعر يبتك�ر األمكنة 
ش�عراً، وليس راوي�اً..؟! ألنه صاحب 
ذهنية مجردة، ومثلما استفاض من 
مدينته البرصة يف تجارب سابقة، هو 
اآلن يعك�س التجربة ذاته�ا يف مدينة 
مائيَّ�ة أخ�رى )ب�روت(، ولع�لَّ هذا 
التناظر أظهر شحنات )الكوجيتو(.. 
أنا أفكر.. أنا أعيش.. أنا حارض.. إذْن 

أنا أكتب شعراً.. هذا التماهي املتبادل 
الذي أنتجته قدرته عىل كتابة األمكنة 
والش�خوص ش�عراً ينطوي يف الوقت 
ذات�ه ع�ىل قدرت�ه يف خل�ق نصوص 
شعريَّة ضمن عامل الرغبة الحارضة 

يف هكذا أمكنة أو حيز..
)النواف�ذ ل�م تغل�ق بع�د( مجموعة 
تبحث عن وجود اف�رتايض من خالل 
أو  التعب�ر والوص�ف،  فت�ح مناف�ذ 
تكري�س املن�اخ الجديد الذي عاش�ه 
الش�اعر لحظ�ة إمس�اكه باللّحظ�ة 
ش�واهد  وكأنَّ  املع�ربة،  الش�عرية 
األش�ياء لها ابتكاراته�ا الخاصة، أو 
ه�ي محاولة للخروج من ثوب املكان 
املحي اىل عالمات ثيميَّ�ة جديدة وإْن 
كان هن�اك تناظ�ٌر يف لغ�ة الوص�ف 
الش�عري، وه�ذه املس�ألة تعتمُد عىل 
س�ياق البن�اء اللغوي لدى الش�اعر، 
حي�ث )رغب�ة متأخ�رة..، وكاريبو.. 
والروش�ة  الري�ح..  تعان�د  وش�جرة 
وقارئ الكف.. وسادينا.. وكرة الثلج( 

قصائد كرس�ت لغتها عرب مش�هديَّة 
مجردة ألمكن�ة عاش لحظاتها لتعرب 
عن إض�اءات اس�تعاديَّة، فهي تربير 
رمزي لرؤيا الش�اعر، لذا كانت هناك 
أس�ئلة مق�درة اجرتح�ت ضمني�اً يف 

جميع القصائد
العم�ق  الش�اعر  ذاتي�ة  المس�ت 
الحض�وري الكبر إلطار امل�كان، بل 
تماهت وبطريقة )اس�تيطيقيَّة( مع 
الهاج�س الش�عوري املتب�ادل، حيث 
)ش�ارع الحم�را../ واملرأة بش�عرها 
بتلويح�ة  وانش�غالها  األش�قر../ 
يلي�ق  )ث�ّم( )ال ح�زن  أصابعه�ا..( 
بجم�ال س�ادينا(، بره�ان كبر عىل 
وض�وح تجرب�ة الش�اعر يف التداخل 
اإلجن�ايس املتداخ�ل يف كل قصي�دة، 
فاملعنى الجمايل ب�كل أوجهه اللّغوية 
يخضع لس�ياق ش�عري، بمعن�ى أنَّ 
س�لطة القصي�دة هي ذاتها س�لطة 
الشاعر يف االشتغال عىل خيوط املجاز 

واالنزياح وفروع البالغة األخرى.

 املراقب العراقي/ متابعة... 
صدرت حديثاً عن منش�ورات رياض 
الري�س يف ب�روت الرواي�ة الرابع�ة 
عرشة للروائي الس�وري ف�واز حداد 

بعنوان »تفسر الاليشء«.
وي�رى حداد أن الجريم�ة واضحة يف 
الزمان وامل�كان، ولذا ف�إن التمويه، 
أو التورية، هي خطأ كبر، وإن كان 
البحث يف أص�ول الجريم�ة مطلوباً، 
ف�إن تجاهل�ه اآلن ب�ات هروب�اً من 
مواجه�ة واقع يج�ري التالعب فيه، 
ويج�ب فضح�ه بواس�طة الرواي�ة، 
رواي�ة  صاح�ب  وغرها..وي�رى 
وصل�ت  الت�ي  الخائ�ن«  »املرتج�م 
للقائم�ة القص�رة للجائ�زة العاملية 
للرواي�ة العربي�ة )البوك�ر العربية( 
لع�ام 2009 أن »أقىس ما وصلنا إليه 
أننا ش�عب يعيش مأس�اة أكرب منه، 
فعلياً ال أحد س�اعدنا، واآلن حتى لو 
أراد أحد مس�اعدتنا، فلن يس�تطيع. 

وحدنا نحن السورين بوسعنا إنقاذ 
بلدن�ا، لكنه األصعب، ش�عبنا ممزق 

بالضغائن واألحقاد«.
ف�واز حداد: ولد يف دمش�ق، حاز عىل 
إجازة يف الحقوق من جامعة دمشق. 
تنقل بن عدة أعمال تجارية، كتب يف 
القصة القصرة وامل�رسح والرواية، 
أصدر أول رواياته ع�ام 1991، لديه 
ع�رش رواي�ات ومجموع�ة قص�ص 
قصرة، وتفرغ للكتابة بشكل كامل 

عام 1998.
الروائي�ة: موزايي�ك �   م�ن أعمال�ه 
دمشق، تياترو، صورة الروائي، الولد 
الجاهل، الضغينة والهوى، مرس�ال 
الغرام، مشهد عابر، املرتجم الخائن، 
عزف منف�رد عىل البيانو، جنود الله، 
الس�وريون األعداء، الشاعر وجامع 
الهوام�ش، باإلضاف�ة إىل مجموع�ة 
عن�وان  تح�ت  قص�رة  قص�ص 

»الرسالة األخرة«.

 »تفسير الالشيء«- جديد فواز حداد

 املراقب العراقي/ متابعة...
يف زمن الهواتف والربيد اإللكرتوني 
وحتى الربيد؛ تبدو رؤية مراس�الت 
ش�ائعة  غ�ر  ممارس�ة  مكتوب�ة 
ه�ذه  وتكتس�ب  الي�وم،  عال�م  يف 
املراسالت املكتوبة أهمية مضاعفة 
حينما تكون ب�ن طبيب األعصاب 
س�يغموند  الش�هر  النمس�اوي 
وعال�م   )1939-1856( فروي�د 
ومؤس�س  الس�ويرسي  النف�س 
عل�م النف�س التحلي�ي كارل يونغ 

.)1961-1875(
وص�در ع�ن منش�ورات »تكوين« 
يون�غ  »رس�ائل  كت�اب  حديث�ا 
وفرويد« من ترجمة زهرة حس�ن، 
وكانت املراسالت بن فرويد ويونغ 
ُجمع�ت يف كتاب نرشت�ه ألول مرة 
مطبع�ة جامع�ة برينس�تون عام 
1974. وه�و يجم�ع 360 رس�الة 
كتبها الرجالن لبعضهما من 1906 
حتى افرتاقهم�ا بحلول عام 1914 

إىل غر رجعة.
وإىل جان�ب توف�ر ثروة م�ن املواد 
ح�ول كل م�ن التط�ورات النظرية 
يف  النف�يس  للتحلي�ل  واملؤسس�ية 
املراس�الت  ترس�م  مبك�ر؛  وق�ت 
العالقة الش�خصية »الكثيفة« بن 
فرويد ويون�غ خالل الفرتة املعنية؛ 
حيث عرب يونغ ع�ن »احرتامه غر 

امل�رشوط« لفروي�د، يف ح�ن أبدى 
األخر استبش�اره الكبر بمسقبل 

يونغ. 

ورغ�م ما ت�م اعتب�اره مزيًجا من 
بالعظم�ة  والش�عور  النرجس�ية 
م�ن جان�ب الرجل�ن، وباإلضافة 
إىل االختالف�ات النظرية املس�تمرة 

الغري�زة  نظري�ة  ح�ول  بينهم�ا 
الجنس�ية ع�ىل وج�ه الخصوص؛ 
يف  املتباين�ة  النظ�ر  أدت وجه�ات 
النهاية إىل تفكك العالقة، وتحولت 

املراسالت ملا تشبه املأساة.
صداقة وعداوة

ب�دأت الصداقة بن فروي�د ويونغ 
بداية متوهجة عام 1906، وخالل 

ثمان�ي س�نوات كت�ب فرويد 164 
رس�الة، يف حن أرس�ل يونغ 196، 
واتخذت عائلتا فرويد ويونغ قرارا 
يق�ي بتحري�ر ه�ذه املراس�الت، 
ونرشه�ا معا يف س�بعينيات القرن 

املايض. 
كان فرويد مشهورا يف مجال الطب 
النف�يس يف بداية عالقتهم�ا، وبلغ 
خمس�ن عاما تقريبا، وكان يونغ 
يف 31 م�ن عمره، ومع ذل�ك أّهلته 
خربته يف مستش�فى الطب النفيس 

يف زيوريخ لصداقة فرويد. 
البالغة  وعرف فرويد بحساس�يته 
وربم�ا  العم�ر،  يف  التق�دم  تج�اه 
له�ذا أبدى س�عادته وترحيبه بهذا 
املس�اعد الش�اب املميز، الذي رأى 
أنه سيكون وريثه، وكان أول تلميذ 
غر يهودي له باس�تثناء إيرنس�ت 
جون�ز، حس�ب تقري�ر لصحيف�ة 

نيويورك تايمز نرش عام 1974. 
م�ن  األك�رب  الج�زء  خ�الل  وم�ن 
املراس�الت، يظهر أن يونغ لم يكن 
مرتاح�ا تماما له�ذه الصداقة غر 
إح�دى  ويف  العم�ر،  يف  املتكافئ�ة 
الرس�ائل يعرب ع�ن ذلك قائ�ال إنه 
يعيش »م�ن الفتات الذي يس�قط 
ويف  الغن�ي«.  الرج�ل  مائ�دة  م�ن 
النهاية يتحول االح�رتام والتبجيل 

إىل ازدراء متبادل بن الرجلن. 

رسائل يونغ وفرويد.. مشكالت علمية وشخصية في كتاب جديد

 الخ�وف رس�م خارط�ة الرواية 
وقّيد الثيمة، إىل الجانب األخالقي 

واملجتمعي.
   ان الفكرة التي دعت إىل نس�ج 
رواي�ة تحت س�نابل القمح عىل 
أس�اس ه�ذا الش�كل والتفاعل 
اإليجاب�ي بن أط�ال الرواية مع 
الح�دث وّض�ح م�ا خط�ط ل�ه 
م�وىس الهاش�مي بزم�ن كاف؛ 
كم�ا أن الحوار عىل جماله، رغم 
قرصه وشحته، والبناء الدرامي، 
والتنق�الت الرسيعة والخاطفة؛ 
كل ذل�ك ج�اء متالزم�ا ورصيناً 
يش�د بعض�ه بعض�ا. وه�ذا ما 
ملس�ناه يف رواية )طري�ق التبغ، 
أيض�اً  امل�آيس(  أرض  ورواي�ة 
.. ارس�كن كالدوي�ل ، الكات�ب 
الشهر، الحائز عىل جائزة نوبل 

لآلداب.
   أن التفاع�ل الوجدان�ي العميق 
أح�د  والح�دث  اإلنس�ان  ب�ن 

األس�اليب الحديثة التي أخذ بها 
أغنى  الهاش�مي حي�ث  املؤل�ف 
موض�وع الرواية وع�زز قيمتها 

الفنية وعّمق أصالتها. 
بحري�ة  كلمت�ه  ق�ال  املؤل�ف  
مطلقة وحّملها رس�ائل مشفرة 
عدي�دة وقّمة ذلك الخ�وف الذي 
ترس�ب يف أعم�اق نف�وس أبناء 
الري�ف العراقي وع�ىل الطريقة 
الرتاكمي�ة. وهن�ا ج�اء اختي�ار 
ويف  موفق�اً  وامل�كان  الزم�ان 
رس�م  املناس�بن،  مكانيهم�ا 
خارط�ة الطبيعة بخيال واس�ع 
ومع��رف�ة دقيقة؛ وجاء وصف 
البيئ�ة مكم����اًل  ملصداقيته�ا 
ومنحه�ا  وبريقه�ا،  وعمقه�ا 
مرون�ة واس�عة، وفت�ح مج�ال 
أه�م  أح�د  يف  عريض�اً  البح�ث 
الجوانب يف ش�خصية أبن الريف 

العراقي.
الرواية لم ترد الخوف، تنطق به 

مبارشة بيد أنها املِعت وامطرت.
 أن االقط�اع  أح�د أهم أس�باب 
تخل�ف الريف العراقي واش�اعة 
الفق�ر وغ�رس الخ�وف الدائم. 
فكم�ا جاء يف الرواية أن الش�يخ 
مرهج السلمان يقطن يف مضان 
ويم�ارس  عش�رته  مض�ارب 
التسلط بشكل مبارش ويف العلن 
الت�ي  املطلق�ة  الس�لطة  وه�و 

تضاهي سلطة الدولة.

فموت الفالح يف مضيف الش�يخ 
ل�م يعقب�ه تحقي�ق م�ن جانب 
الدول�ة كم�ا بينت���ه الرواي�ة. 
كب�د  أص�اب  املؤل�ف  أن  وأرى 
أغل�ب  ع�ن  الغائب�ة  الحقيق�ة 
الباحث�ن. وهذا الخ�وف ما زال 
راس�ياً وقائم�اً يف نف�وس كبار 
الس�ن حتى هذه الس�اعة؛ وقد 
َحَملَه النازحون من أبناء الريف 
إىل املدن ولقنوه أبناءهم، نلمسه 
كل  التّوج�س م�ن  يف  بوض�وح 

سلطة وحكومة ورئيس دولة.
   عاش�ت حليم�ة يف كن�ف زوج 
مدق�ع ل�م يلبس�ها ثوب�اً جديداً 
بع�د زواجها من�ه وظلت تصلح 
م�ا لديها م�ن ثياب برق�ع بالية 
لكن رغم ذلك كان يسد حاجتها 
يف الف�راش وأن ج�اءت متباعدة 
جدا وفج�أة تجد نفس�ها أرملة 
بال زوج. بعد ع�ام من الحرمان 
يصله�ا  بالوح�دة  واإلحس�اس 

ب�الغ من الش�يخ، وتحت ضغط 
الرغبة املشتعلة يف جسدها تقبل 
باللق�اء . الش�يخ لي�س مثل أي 
رج�ل، س�يحميها م�ن مجتمع 
القري�ة املقيد للم�رأة، ال يعرتف 
لها ب�أي رغبات. كانت تخش�اه 
عىل حياتها. الش�يخ سداً منيعاً 

ال يمكن أن يطاله لسان.
اخت�ارت  فق�د  حليم�ة  أم�ا     
التح�دي، نبذ الواقع برمته حيث 
واخت�ارت  ظهره�ا  ل�ه  أدارت 
الحري�ة، لم تج�د أمامها فرصة 
غ�ر التمرد ع�ىل الواق�ع املرير، 
الهروب م�ن الع�ادات والتقاليد 

الصارمة إىل الحرية املطلقة.
   الش�يخ يري�د املحافظ�ة ع�ىل 
نقاء سمعته خوفاً شديداً وهدد 
حليم�ة باملوت الزؤام أن أفش�ت 
ش�يئا مما جرى بينهما. )ادفني 
رس عالقتن�ا، ضعيه يف جب وإال 

دفنتك يف الجب بدال عنه(. 

   وما خرجن�ا به من الرواية 
أن جمي�ع أبطاله�ا يهرعون 
إىل الرسي�ة. وكان كل واح�د 
منه�م يخ�ى ع�ىل نفس�ه 
ع�ىل  فيغط�ي  اآلخ�ر  م�ن 
حياته الخاصة بأي وسيلة 
متاح�ة، ويظه�ر بمظه�ر 
أم�ام  الرشي�ف  الطاه�ر 

اآلخرين. 
نضي�ف  أن  ونس�تطيع 
الري�ف  أه�ل  تمس�ك  أن 
باألوه�ام والخرافات هو 
أح�د أن�واع التنفيس عن 
داخ�ل  املرتاك�م  الكب�ت 
ايض�اً  نفوس�هم، وه�و 
ن�وع من تحقي�ق الذات 
ب�اإلذالل.  املش�بعة 
أبط�ال  تعاط�ى  وق�د 
كل  الخ�وف  الرواي�ة 
خاصة  بطري�ف  منهم 

ومختلفة عن اآلخر.

موسى الهاشمي
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دراسة: الكوابيس لها فوائد عديدة لإلنسان !!
خلصت دراس�ة علمي�ة وصفت بأنه�ا »غريبة من 
نوعه�ا« أن الكوابيس تحمل فائدة لإلنس�ان خالفا 

لالعتقاد السائد الذي يربطها بالقلق والتوتر.
وبحسب ما أوردت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية 
عىل موقعها اإللكرتوني، األحد، فإن الدراس�ة تؤكد 
أن الكوابيس تؤهل البرش ملواجهة املواقف العصيبة 

يف الحقيقة.
وأخضع باحثون يف س�ويرسا والواليات املتحدة 18 
ش�خصا لتجربة غريبة من نوعه�ا، إذ جرى وضع 
أجه�زة مراقبة ع�ىل رؤوس أف�راد العين�ة، ملراقبة 

نشاطا الدماغ أثناء النوم.
ب�ن  يتك�رر  نمط�ا  هن�اك  إن  الباحث�ون  وق�ال 

األش�خاص، وهو أنه أثناء الكوابيس كان النش�اط 
يزداد يف مناطق الدماغ التي تتحكم باملشاعر.

ويف تجربة أخرى منح 89 ش�خصا مذكرات »الحلم 
والكاب�وس«، الت�ي تق�ي بتس�جيل كل األح�الم 
والكوابيس الت�ي تمر يف أدمغتهم عند االس�تيقاظ 

من النوم، وذلك ملدة أسبوع.
وبع�د ذلك ج�رى إخضاعهم م�ن خ�الل التصوير 

بالرنن املغناطييس لصور سلبية ومفزعة.
ووج�د الباحث�ون أن األش�خاص الذي�ن عانوا من 

الكوابي�س، كان�ت مناط�ق الدم�اغ العاطفي�ة 
لديهم تس�تجيب بش�كل أرسع، وبصورة أكثر 

كفاءة، من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ق�ال فريق م�ن العلم�اء إن ب�دء الصباح 
بالقهوة عادة جيدة، ألن الكافين املوجود 
يف امل�رشوب مفي�د للدم�اغ، فهو يس�اعد 
يف مكافح�ة الضع�ف املع�ريف الناجم عن 

الشيخوخة.
كما وج�د باحثون م�ن الوالي�ات املتحدة 
والربازيل وفرنس�ا وأملانيا، أن مستقبالت 
مح�ددة يف الدماغ تلع�ب دوًرا رئيس�ًيا يف 
ش�يخوخة األعض�اء، لذل�ك اكتش�فوا أن 
التعبري غري طبيعي ملستقبالت األدينوسن 
يف  الذاك�رة  يف  مش�اكل  إىل  ي�ؤدي   A2A
الفرئان التجريبية. هذا املستقبل هو أيضا 
هدف للكافي�ن، فهو يحجب A2A ويعيد 
دم�اغ الحيوان�ات إىل وظائف�ه الطبيعية. 
وهكذا، يمكن أن يمنع الكافين شيخوخة 

الدماغ .
واكد الباحثون إن القهوة يمكن أن تساعد 

يف منع تكون حصاة امل�رارة، وكذلك تقلل 
من خطر تليف وتشمع الكبد.

رشب ك�وب واح�د من القه�وة يومًيا 
يقل�ل م�ن خط�ر اإلصاب�ة 

الكب�د.  برسط�ان 
الكث�ري  ورشب 

األك�واب،  م�ن 
الوفاة  خط�ر 
جمي�ع  م�ن 
ب  س�با أل ا
 . سينخفض
م�ع  و
ق�ال  ذل�ك، 

أن�ه  العلم�اء 
املستحس�ن  من 

دون  القهوة  رشب 
كريم وسكر.

غوغل تنقل مستخدميها للفضاء
كش�فت رشكة »غوغ�ل« األمريكية تفاصي�ل تقنيات 
جديدة تقدمها ملس�تخدمها تنقل الشخص مع هاتفه 

إىل الفضاء.
وأش�ارت مجل�ة »فورب�س« األمريكي�ة إىل أن غوغ�ل 
طرح�ت وض�ع »التصوي�ر الفضائ�ي« ع�ىل هوات�ف 
»بيكس�ل 4«، والذي يحول الهاتف إىل ما يشبه »منظار 

فضائ�ي« يلتق�ط ص�ور غاي�ة يف الوض�وح للكواكب 
والنجوم.

وق�دم اثنن من مهن�ديس برمجيات غوغ�ل، فلوريان 
كاين�ز وك�ريان مورث�ي، تفاصيل واس�عة حول وضع 

»التصوير الفضائي« الجديد.
وأش�ار املهندس�ن إىل أن الوض�ع الجديد ع�ىل هواتف 
»بيكس�ل 4« يح�ول الكام�ريا 
إىل »تلس�كوب«  بكل س�هولة 

محمول.
ويط�ور الوض�ع الجدي�د من 
تقني�ات »التصوي�ر اللييل« يف 
كام�ريا »بيكس�ل 4« يف أق�ل 
درجات من الض�وء، ويلتقط 
صور بتقني�ة كبرية ومحددة 
الوض�ع  يجع�ل  للغاية.كم�ا 
املستشعرات الخاصة بكامريا 
»بيكس�ل 4« تعم�ل بكفاءة 
األج�رام  لتصوي�ر  كب�رية 
ع�ىل  معتم�دا  الس�ماوية، 
الصناعي«  »ال�ذكاء  تقنيات 
املوجودة يف »مس�اعد غوغل 

الذكي«.
ويفع�ل الوض�ع م�ن تقنية 
»ناي�ت س�ايت« يف هوات�ف 
»بيكس�ل 4«، خاصة إذا ما 
اس�تخدم الهاتف مثبتا عىل 
أو  القوائ�م  ثالث�ي  حام�ل 

سطح ثابت.
ولك�ن يحتاج ه�ذا الوضع 
مناس�بة  ص�ور  اللتق�اط 
التقاط  السماوية،  لألجرام 
الص�ور  م�ن  مجموع�ة 
يتم تجميعها  التي  الفردية 
غوغ�ل«  »مس�اعد  ع�رب 
وتحت�اج الص�ورة الواحدة 
نحو 16 ثانية، وتصل مدة 
التقاط الصور كلها نحو 4 

دقائق.

يمثل استخدام الهواتف أثناء القيادة 
خطرا داهما، ويتس�بب يف عدد كبري 
من الحوادث، وهو ما دفع س�لطات 
النق�ل يف والي�ة ني�و س�اوث ويل�ز 
األسرتالية إىل تشغيل كامريات لرصد 
الهوات�ف املحمول�ة، به�دف خفض 
ع�دد قتىل الطرق بواق�ع الثلث خالل 

عامن.
وقال�ت هيئ�ة النق�ل بالوالي�ة، التي 
تض�م مدين�ة س�يدني، أك�رب م�دن 
أس�رتاليا، إن أول كام�ريات يف العالم 
املحمولة ستعمل  الهواتف  الكتشاف 
يومي�ا عىل م�دار األرب�ع والعرشين 
املناخي�ة،  األح�وال  كل  س�اعة، ويف 
الكتش�اف أي قائد س�يارة يستخدم 

الهاتف املحمول.
إن  بالوالي�ة  النق�ل  هيئ�ة  وقال�ت 
كامريات اكتش�اف الهات�ف املحمول 
تستخدم الذكاء االصطناعي ملراجعة 
غ�ري  االس�تخدام  ورص�د  الص�ور، 
القانون�ي للهاتف، فيم�ا قال مايكل 
كورب�وي مس�اعد مف�وض رشط�ة 
والي�ة نيو س�اوث ويلز » إن�ه نظام 

لتغيري الثقافة«.
ويبي�ح القانون يف نيو س�اوث ويلز 
االتصال أو استقبال مكاملات صوتية 
أثن�اء قيادة الس�يارة، ولكن رشيطة 
ويحظ�ر  الس�ماعات،  اس�تخدام 
القان�ون كل االس�تخدامات األخرى 
القي�ادة،  أثن�اء  املحم�ول  للهات�ف 
مث�ل مكامل�ات الفيديو، واس�تخدام 
مواقع وس�ائل التواصل االجتماعي، 

والتصوير.

كاميرات لرصد 
استخدام الهاتف 

اثناء القيادة

فيتنامين »د« يقل في فصل 
الشتاء ..كيف يعوض؟

»اتاري« تؤكد قرب إطالق جهازها الجديد

يس�اعد فيتام�ن »د« ع�ىل تقوي�ة العظ�ام، 
والحماي�ة من العدي�د من األم�راض، ولكن 
مس�توى هذا الفيتامن، الذي يبنيه الجسم 
بع�د التع�رض ألش�عة الش�مس، يق�ل يف 

أجسامنا خالل فصل الشتاء.
وقد أوضح الربوفيس�ور أندري�اس بفايفر، 

رئي�س قس�م الغ�دد الصم�اء والس�كري يف 
مستش�فى ش�اريتيه بالعاصمة األملانية برلن، 

أن »فيتام�ن د« يعترب من العالج�ات الهامة، حيث 
يقوي جهاز املناعة، ويحس�ن الحالة املزاجية، ويقي من 

االكتئاب، ويحمي من اإلصابة بهشاشة العظام والسكري والرسطان، وقد 
تم اكتشاف هذه املادة منذ ما يزيد عن القرن.

أعلن�ت رشكة »أتاري« لأللع�اب اإللكرتونية، 
أنه�ا يف »املراح�ل النهائية م�ن عملية ما 

قبل اإلنت�اج« لجهازه�ا املنتظر أتاري 
»يف يس إس«.وكان�ت أتاري قد أعلنت 
يف أواخر عام 2017 عن عزمها إنتاج 
جهاز جديد أطلقت عليه اسم »أتاري 
بوك�س«، قبل أن تؤجل حملة تمويل 
الت�ي اعتم�دت عليه�ا م�ن محبيها 

ع�رب موق�ع »Indiegogo«، إىل صي�ف 
2018، وتغ�ري اس�م الجه�از إىل »أتاري 

يف يس إس«.وبع�د أن جمع�ت الرشكة 2.3 
مليون جنيه إس�رتليني من خالل حملة التمويل 

الجماعي�ة، كان م�ن املفرتض أن تص�در أتاري جهازه�ا الجديد يف 
مارس 2019، قب�ل أن تعيد تأجيل املوعد مرة أخرى حتى مارس 

.2020

أظهرت العديد من الدراس�ات أن األش�خاص الذين 
يرشبون املرشوبات املحالة بالسكر يوميا معرضون 
لخط�ر اإلصابة بمرض الس�كري من الن�وع الثاني 
بنس�بة 25%.وتعت�رب العالق�ة ب�ن تناول الس�كر 
واإلصابة بالسكري قوية، حيث يعتقد الباحثون أن 
الس�كر يرفع خطر اإلصابة بمرض السكري بشكل 
مبارش وغري مبارش، وذلك بس�بب تأث�ري الفركتوز 
املبارش عىل الكبد، مما يس�بب مرض الكبد الدهني 
ومقاومة األنس�ولن املوضعية، ما ي�ؤدي إىل إنتاج 
غري طبيعي لألنس�ولن يف البنكرياس ويرفع خطر 

اإلصابة بالنوع الثاني من السكري.
مبارش،  غري  وبشكل 

تن�اول  ي����ؤدي 
الزائ�د  الس�كر 
ال�وزن  زي�ادة  إىل 
الده�ون  وزي�ادة 
يف الجس�م، والت�ي 
كعوامل  تعم����ل 
منفصلة  خط���ر 
لإلص��اب�ة  ت�ؤدي 

بالسكري 2.
ل����ذا ينص�ح 
التغذية،  خرباء 
حس�ب ما جاء 

يف موقع »بولد س�كاي« املعني بالصحة، باستبدال 
الس�كر التقليدي بس�كر الفاكهة، ألن الس�كريات 
املوجودة بش�كل طبيعي يف الفواك�ه والخرضاوات 
يت�م هضمها وامتصاصه�ا ببطء أك�رب مما يجعل 
احتم�االت ارتف�اع مس�تويات الس�كر يف ال�دم أقل 

بكثري.
وقد أظهرت الدراس�ات أن تن�اول وجبة واحدة عىل 
األقل م�ن الفاكه�ة يوميا يقلل من خط�ر اإلصابة 
بم�رض الس�كري بنس�بة 7 إىل 13% مقارنة بعدم 

تناول أي فاكهة.
وال ي�زال غري واضح م�ا أثبتته بع�ض األبحاث من أن 
تن�اول عب�وة واح�دة من 
الداي�ت ص�ودا يومي�ا 
يزيد من خطر اإلصابة 
م�ن  الثان�ي  بالن�وع 
إىل  السكري بنسبة 25 
67%، رغ�م أن املحليات 
عن  عب�ارة  الصناعي�ة 
مواد من صنع اإلنسان 
ارتفاع�ا يف  وال تس�بب 
ت  يا مس�تو
يف  الس�كر 

الدم.

عشاق المشروبات المحالة اكثر عرضة لإلصابة بمرض السكري

يق�ول الباحث�ون إن هن�اك معتق�دا 
راسخا وشائعا عن أن تمارين التمدد 
واإلطال�ة للعض�الت يف وض�ع الثبات 
يحس�ن م�ن أداء م���ن يمارس�ون 
تعرضه�م  خط�ر  ويقل�ل  الرك�ض 

لإلصابات.
ال�ذي  بحثه�م  يف  أوضح�وا  لكنه�م 
ن�رشوه يف الدوري�ة الربيطانية للطب 
الريايض أن ما يعتق�دون أنه األصلح 
ه�و اإلحم�اء الجي�د ال�ذي يمكن أن 
يساعد يف تحسن الركض والتمرينات 
الرياضي�ة بش�كل تدريج�ي التي قد 

تقلل من خطر اإلصابات.
وأضاف الباحث�ون أن هناك أدلة عىل 
أن اإلطالة والتمدد تساعد يف الحفاظ 
ع�ىل مرونة املفاصل ولن ترض باألداء 

الريايض لكنها لن تحسنه.
وقال جيمس ألكس�ندر من جامعة ال 
تروب يف ملبورن بأسرتاليا، وهو كبري 
باحثي الدراس�ة، لروي�رتز هيلث عرب 
الربي�د اإللكرتوني »الع�داؤون لديهم 
أفكار معينة بش�أن خط�ر اإلصابات 
وما يمنعه�ا وبش�أن األداء تتناقض 

م�ع األدل�ة الت�ي تقدمه�ا األبح�اث 
»تلك  الحالية«.وأضاف 

املعتقدات تتسبب يف 
العدائن  مواصل�ة 
اتباع اسرتاتيجيات 
أو  فعال�ة  غ�ري 

ليس�ت املث�ىل خالل 
تمرنهم«.

البح�ث  يف  وزم�الؤه  وألكس�ندر 
الطبيع�ي  الع�الج  يف  متخصص�ون 
وباحث�ون يمارس�ون الرك�ض أغلب 
أيام األس�بوع ويعملون م�ع عدائن 
بق�درات مختلف�ة. وخ�الل حديثهم 
م�ع ه�ؤالء العدائ�ن ناقش�وا معهم 
األفكار الخاطئة وسوء الفهم املحيط 
بتماري�ن التم�دد واإلطالة وأنش�طة 

اإلحماء.
ولتوعي�ة العدائن بش�كل عام صمم 
الباحث�ون رس�ما توضيحيا لتفصيل 
البيانات لرشح الفارق بن املعتقدات 
الس�ائدة والحقيقة ومن بينها فكرة 
أن التم�دد يف وضع الثب�ات يقلل من 

خطر اإلصابة.

مسح الزامي على وجوه المستخدمين الجدد للهواتف
بدأت الص�ن، األحد، فرض مس�ح إلزامي 
للهوات�ف  الج�دد  املس�تخدمن  لوج�وه 
املحمولة لدى تس�جيل أجهزتهم يف املراكز 
التابعة لرشكات االتصاالت، عىل ما أعلنت 
هيئ�ة إدارة تكنولوجيا املعلومات الصينية 
يف ظل تش�ديد بكن رقابته�ا عىل الفضاء 

اإللكرتوني.
ونص�ت املذكرة عىل أن تس�تخدم رشكات 
االتص�االت »الذكاء االصطناعي ووس�ائل 
هوي�ات  م�ن  للتحق�ق  أخ�رى«  تقني�ة 
األشخاص الذين يشرتون خطوطا هاتفية 

جديدة.

وقال ممثل عن رشكة »يونيكوم« الصينية 
إن  ب�رس،  فران�س  لوكال�ة  لالتص�االت 
قواعد التس�جيل الجديدة املعمول بها بدءا 
م�ن األول م�ن كان�ون األول تف�رض عىل 
األشخاص الذين يسجلون أرقام هواتفهم 
الجدي�دة ب�أن يلتقط�وا تس�جيال مصورا 

يظهر استدارة الوجه ورفة العن.
وأضاف�ت املذك�رة الص�ادرة يف أيل�ول »يف 
وزارتن�ا  س�تواصل  الالحق�ة،  الخط�وات 
زيادة املراقبة والتدقيق، وس�رتوج بصورة 
مشددة إلدارة عمليات تسجيل مستخدمي 

الهواتف بأسمائهم الحقيقية«.
ورغم أن الس�لطات الصينية بدأت تشرتط 
رب�ط رشاء الخط�وط الهاتفية بتس�جيل 
هوي�ات مس�تخدميها من�ذ 2013، ف�إن 
هذه التداب�ري الجديدة تأت�ي يف ظل تنامي 
اس�تخدام تقنيات الذكاء االصطناعي التي 
باتت تش�مل كل القطاع�ات يف الصن من 

املتاجر الكربى إىل املراقبة.
وأب�دى مس�تخدمون لإلنرتن�ت يف الص�ن 
قلقه�م من إمكان ترسيب أو بيع بياناتهم 
البيومرتية التي س�تجمع مع تطبيق هذه 

التدابري الجديدة.

كيف تبدو خالل اليوم إذا ارتشفت كوبًا من القهوة؟

باحثون: تمارين االطالة تساعد على مرونة المفاصل 
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حادثة غريبة لسيارة إسعاف أخفت زوجها
 بالثالجة 11 عاما !

»االنتحار المأساوي«!

املراقب العراقي/ متابعة...
لقي 6 أش�خاص حتفه�م عندما 
اصطدمت س�يارة إس�عاف تنقل 
جث�ة ش�خص بش�احنة رشق�ي 

نيبال.
وأوضح�ت الرشط�ة أن التصادم 
وق�ع يف وقت متأخر مس�اء أمس 
السبت بالقرب من هاريبور، وهي 
قرية تبع�د ح�وايل 353 كيلومرتا 

غربي العاصمة كاتماندو.
وأوضح ضابط رشطة أن الحادث 
ربما وقع نتيجة الرسعة وانعدام 
الرؤية عىل الطريق الرسيع بسبب 

الضباب.
وتش�يع حوادث الط�رق يف نيبال، 
وغالب�ا ما يلقى بالل�وم فيها عىل 
املركب�ات القديمة وع�دم صيانة 

الط�رق الرسيع�ة وقلة الس�امة 
ع�ىل الط�رق والقي�ادة يف حال�ة 

سكر.
يشار إىل أنه قد قتل ما ال يقل عن 
550 ش�خصا يف حوادث س�ر يف 
نيب�ال منذ منتص�ف يوليو، وفقا 

للرشطة.

املراقب العراقي/ متابعة...
خ�ال عملية فح�ص روتينية ملوظف�ي الرعاية 
االجتماعية عىل منزل ضمن ش�قق »ريمنغتون 
ب�ارك« للمتقاعدي�ن يف والي�ة يوت�اه األمركية، 
اكتش�ف الفري�ق م�ا يعتق�دون أن�ه جريم�ة 

»مروعة«.
ووج�د املوظف�ون صاحبة املن�زل متوفية، كما 
عث�روا يف مكتب يق�ع يف املكان، ع�ىل جثة زوج 

املرأة امليتة، وهو مجّمد يف الثاجة.
ويعتق�د أن املرأة جني س�ورون م�اذرز، البالغة 
م�ن العم�ر 75 عام�ا، احتفظت بجث�ة زوجها 
ب�ول إدوارد م�اذرز )69 عاما(، ط�وال أكثر من 
عقد من الزم�ن، وفق ما ذكرت صحيفة »صن« 

الربيطانية.
وبع�د إجراء الفح�وص الازمة، تب�ني أن الجثة 
»املجمدة« تعود إىل زوجها بول، ويقدر املحققون 
أن جس�ده يمكن أن يكون قد ظّل يف الثاجة ملدة 

تصل إىل 11 عام.
وق�ال الرقيب جريمي هانس�ن من رشطة تويل 
بوالي�ة يوت�اه: »لقد عش�ت هنا من�ذ 13 عاما، 
وهذه واحدة من أغرب الحوادث.. لم نسمع عن 

أي يشء مثل هذا من قبل.
وال يش�ك املحقق�ون يف أي ش�بهة جنائية فيما 
يتعل�ق بوف�اة الزوج�ة جني س�ورون م�اذرز، 
لكن »قرب زوجها الجلي�دي« والظروف املحيطة 
بوفات�ه مازال�ت غامض�ة، وتث�ر العدي�د م�ن 

عامات االستفهام.
ولم تح�دد الرشطة حتى اآلن س�بب وفاة املرأة 
أو زوجها، فيما تنتظر نتائج »فحص الس�مية« 

بخصوص جني سورون ماذرز.

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف مصدر داخل برج القاهرة، 
التفاصي�ل الحزينة النتحار ش�اب 
م�ري، بإلقاء نفس�ه م�ن أعىل 
ال�ربج الواق�ع يف قل�ب العاصم�ة 

املرية.
وقال املصدر إن شابني يف منتصف 
ب�رج  إىل  ح�را  العرشيني�ات، 
القاهرة وصعدا إىل األعىل، ويبدو أن 
أحدهما، ويحمل ش�هادة جامعية 
يف الهندس�ة، اتخذ قراًرا باالنتحار 
بس�بب مروره بأزمة نفسية، وفق 

ما نقل موقع »مراوي«.
إقناع�ه  رفيق�ه  ح�اول  وفيم�ا   
بالع�دول ع�ن هذه الفك�رة، انتهز 
الفرص�ة، وباغت صديق�ه بإلقاء 

نفسه من أعىل الربج.
وأشار املصدر، حسب »مراوي« 
إىل أن الشاب الثاني أصيب بصدمة 
عصبي�ة بع�د مش�اهدة س�قوط 
صديق�ه م�ن االرتف�اع الش�اهق، 
النياب�ة  علي�ه  تتحف�ظ  حي�ث 
باعتباره الشاهد األسايس للواقعة، 

لحني استجوابه.
وكان�ت األجهزة األمني�ة بمديرية 
أم�ن القاه�رة ق�د تلق�ت إخطارا 
بم�رع ش�اب قف�زا م�ن أع�ىل 
الربج، حيث تم تشكيل فريق بحث 

لفحص الواقعة.
وافتتح برج القاه�رة عام 1961، 
ويبل�غ ارتفاعه 187 مرتا، ويحيط 
س�ور برشفت�ه الدائري�ة، إال أن�ه 
يمكن تجاوزها قفزا لذوي اللياقة 

البدنية املرتفعة.

الحدائق العمودية تجمع بين الجمال وتوفير الطاقة واحترام البيئة 

املراقب العراقي/ متابعة... 
عن�د   1938 ع�ام  الفك�رة  ب�دأت 
 Stanley »س�تانيل ه�ارت واي�ت«
األب  كان  ال�ذي   Hart White
ل�م  أنه�ا  إال  للفك�رة،  الروح�ي 
تس�تخدم قب�ل بن�اء متح�ف »دو 
 Musee du Quai بران�يل«  ك�واي 
Branly يف باري�س عىل يد »باتريك 
بان�ش« الذي ب�دأ حينه�ا ثورة يف 
عال�م العم�ارة املس�تدامة، وه�ي 
بأس�لوب  املباني  عملي�ة تصمي�م 
يح�رتم البيئ�ة، م�ع األخ�ذ بع�ني 
االعتب�ار تقليل اس�تهاك الطاقة، 
امل�واد وامل�وارد مع تقلي�ل تأثرات 
اإلنشاء واالستعمال عىل البيئة مع 

تنظيم االنسجام مع الطبيعة.
واعتب�اراً من ع�ام 2015، كان قد 
صم�م أك�رب ج�دار أخ�ر يغطي 
مس�احة مق�درة ب��2. 70 0 م�رت 
ل�وس  مرك�ز  يف  ويق�ع  مرب�ع، 
كاب�وس ال�دويل للمؤتم�رات، وهو 
مبن�ى صمم�ه املهن�دس املعماري 
روم�رو«  »فرنان�دو  املكس�يكي 
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توسعت الفكرة وأصبحت تستخدم 
داخل  بط�رق مختلف�ة ومبتك�رة 
وخارج املباني، فهي وسيلة رائعة 
لتزي�ني الج�دران وإضاف�ة حي�اة 
وإحس�اس بالطبيعة للمكان، كما 
أنه�ا بديل ع�ن الحدائ�ق املعروفة 
يف حال ع�دم توفر مس�احة لعمل 
حديق�ة. يمك�ن زراع�ة مختل�ف 
أن�واع النباتات والزهور يف الحدائق 

النبات�ات  والختي�ار  العمودي�ة، 
الحج�م،  بذل�ك  يراع�ى  املناس�بة 
التش�ابه، كمية املاء التي تحتاجها 

واألنواع التي تنمو بشكل رسيع.
للزراع�ة  املناس�بة  األن�واع  م�ن 
النعن�اع،  العمودي�ة،  الحدائ�ق  يف 
الحبق، الخس، الس�بانخ، امللفوف، 
الربوكيل، الشمر، الزعرت، الفراولة، 
وغره�ا  والفلف�ل.....  الطماط�م 
للزه�ور كزهور  الكث�ر باإلضافة 
األقحوان والياسمني... إلخ، يراعى 

وضعه�ا يف مكان تصل إليه أش�عة 
الش�مس وال تحت�اج للماء س�وى 

مرة إىل مرتني يف األسبوع.
تع�د حديق�ة »روزان�و« العمودية 
بإيطالي�ا ه�ي العمارة املس�تدامة 
والتي يمك�ن أن تجمع بني الجمال 
وبني توفر الطاقة واحرتام البيئة. 
كم�ا أن النبات�ات الت�ي تنم�و عىل 
جدران املبنى تس�اعد ع�ىل تنظيم 
درجة الحرارة يف الداخل، والحد من 
أشعة الشمس املبارشة، وتساعد يف 
الحف�اظ عىل اس�تهاك الطاقة إىل 
الحد األدنى. تمت�ص هذه الجدران 
النباتي�ة م�ن صنع اإلنس�ان ثاني 
وتحاف�ظ ع�ىل  الكرب�ون  أكس�يد 
الضوض�اء املحيط�ة إىل أدن�ى حد 

ممكن.
ت�م عم�ل ه�ذا امل�رشوع الضخ�م 
بواسطة املهندس املعماري اإليطايل 
»فرانسيس�كو بوالن�ي« املس�ؤول 
ع�ن هذا امل�رشوع ال�ذي أوضح أن 
النباتات اس�تغرقت أكث�ر من عام 

فقط حتى تنمو جميعها.

الحدائق العمودية هي حدائق 
تزرع بشكل عمودي سواء على 

ألواح خشبية أو داخل أواٍن زراعية 
معلقة، ظهرت فكرتها للمرة 

األولى عام 1988 وتعود لعالم 
النباتات الفرنسي »باتريك بالن 

سفويوكان« الغرض منها تزيين 
المباني وتلطيف الجو وهي 

مستوحاة من جنائن بابل المعلقة  
التي تعد من عجائب الدنيا السبعة .

 املراقب العراقي/متابعة...
اس�تلمت مدين�ة بي�ت لح�م، امس 
الس�بت، قطع�ة خش�بية أثرية من 
الفاتيكان، يقال إنها من املزود الذي 
ُوضع فيه الس�يد املسيح رضيعا بعد 
مياده، لتدش�ن بذلك احتفاالت عيد 
املي�اد ه�ذا العام.وكان�ت القطع�ة 
الخش�بية، الت�ي ال يزي�د طولها عىل 
س�نتيمرتات مع�دودة، محفوظة يف 
كنيس�ة س�انتا ماري�ا ماج�وري يف 
روم�ا. وت�م تس�ليمها قبل أي�ام إىل 
راعي كنيس�ة بي�ت لحم، ال�ذي قال 

إنه�ا منحت »رشفا كب�را للمؤمنني 
والحجاج باملنطقة«.

وتحظ�ى هذه القطعة بقدس�ية بني 
املس�يحيني، خاصة قواف�ل الزائرين 
التي تمر من املدخل الحجري الضيق 
يف كنيس�ة امله�د، ع�ىل م�دار الع�ام 
لزي�ارة الكه�ف ال�ذي ش�هد مي�اد 
املسيح، والذي يمثل الجزء األهم من 
هذه الكنيس�ة.ويقول فرانشيس�كو 
املقدس�ة  األرض  ح�ارس  بات�ون، 
بالكنيس�ة الكاثوليكي�ة، إن تاري�خ 
هذا األثر يعود إىل أكثر من ألفي عام، 
وإن�ه أُرس�ل إىل الفاتي�كان يف 

القرن السابع امليادي.
ع�ىل  القطع�ة  وُعرض�ت 
الجمه�ور يف مرك�ز نوت�ردام 
بالقدس، الجمع�ة، قبل نقلها 

السبت إىل بيت لحم.
وحيا موكب من الفرق الراجلة 
األث�ر ل�دى وصول�ه إىل بي�ت 
لح�م، ثم ُوضع داخل كنيس�ة 
املج�اورة  كاترين�ا  القديس�ة 

لكنيسة املهد يف ميدان املزود.
وتزدح�م بي�ت لح�م الواقع�ة 
املحتل�ة،  الغربي�ة  الضف�ة  يف 
بالزائرين يف الفرتة التي تسبق 
عي�د املي�اد ال�ذي يواف�ق 25 

ديسمرب.
ويش�كل املس�يحيون واحدا يف 
املئة من الفلسطينيني بالضفة 
الغربية وقطاع غ�زة والقدس 

الرشقية.

الفاتيكان يهدي قطعة
 من »مزود المسيح« إلى بيت لحم

نفايات بشرية أغرقت مئات المنازل في نيويورك

رفع األذان من مسجد بمقدونيا بعد 107 أعوام من التوقف

املراقب العراقي/ متابعة...
اس�تيقظ س�كان مئات املنازل يف 
مدينة نيويورك عىل رائحة كريهة 
ليكتشفوا مفاجأة مزعجة، حسب 
ما نقلت »أسوشيتد برس«، األحد.

فقد أغرق�ت مي�اه رصف صحي، 
الطواب�ق الس�فلية ملن�ازل يف حي 
باملدين�ة  كيني�دي  مط�ار  ق�رب 
الس�كان  جع�ل  مم�ا  الش�هرة، 
يش�عرون بالغثيان بسبب الرائحة 

الكريهة.
وقال مسؤولون إن نفايات برشية 
وصلت إىل نح�و 300 منزل يف حي 

جامايكا.
م�ن  ماكن�زي،  س�ينثيا  وتق�ول 
الس�كان، إنها استيقظت يف حوايل 
الس�اعة الثالثة صباحا عىل رائحة 
كريه�ة اعتق�دت أنه�ا ناتجة عن 
ترسب غاز، لتدرك أن مياه الرف 

الصحي وصلت إىل قبو املنزل.
مع ارتفاع منسوب املياه، أضافت 
لنق�ل  س�ارعت  أنه�ا  ماكن�زي 
األث�اث وممتل�كات أخ�رى، لكنها 

لم تس�تطع نق�ل بع�ض األجهزة 
اإللكرتونية.

وبعد بضع ساعات، قالت إن الحي 
بأكمله غرق باملياه النتنة.

وفق�ا  الف�وىض«،  عم�ت  »لق�د 
ملاكن�زي التي نرشت ص�ورا تبني 
املي�اه التي أغرقت غرف�ة النوم يف 

الطابق السفيل، وأسفل الدرج.
وأضاف�ت »عندم�ا أفت�ح الب�اب، 
تنبعث رائح�ة كريهة. هذا يجعلك 
تري�د أن تتقي�أ. علين�ا أن نح�زم 
كل املابس«.ق�ال رئي�س البلدي�ة 
بي�ل دي باس�يو إن ف�رق طوارئ 
حي�ث  العط�ل،  بإص�اح  تق�وم 
جلب�وا مع�دات ضخ إلزال�ة املياه. 
وذك�رت وكالة املي�اه يف املدينة إن 
مياه الرشب آمن�ة ولم تتأثر، لكن 
دي باس�يو نصح السكان بتقليل 

االستخدام.

 املراقب العراقي/ متابعة...
عا صوت األذان مج�ددا من مئذنة 
مسجد عيل باشا التاريخي يف مدينة 
أوهريد بجمهورية شمال مقدونيا، 
عق�ب االنته�اء من أعم�ال الرتميم 
الت�ي قام�ت به�ا املديري�ة العامة 
لألوق�اف الرتكي�ة، بعدم�ا املئذن�ة 
تعرضت للهدم خال حروب البلقان 

قبل 107 سنوات )1913-1912(.
وب�دأت أعم�ال الرتمي�م م�ن قب�ل 
املديرية العام�ة لألوقاف الرتكية يف 

إط�ار الربوتوكول ال�ذي وقعته مع 
رئاس�ة االتحاد اإلس�امي يف شمال 
مقدونيا يف 1 أبريل/نيس�ان 2015، 
وبلغ�ت تكلف�ة م�رشوع الرتمي�م 
ح�وايل 14 مليون ل�رة تركية )نحو 

2.5 مليون دوالر(.
ويع�د املس�جد واح�دا م�ن اآلث�ار 
العثماني�ة يف منطق�ة البلق�ان وتم 
بناؤه بأمر من س�ليمان باش�ا عام 
1573، وج�رى ترميم�ه عام 1823 
بأم�ر م�ن وزير بلغ�راد عيل باش�ا 

املرش�ايل، إال أن مئذنته ُدمرت إبان 
حروب البلقان عام 1912.

و شيد مسجد عيل باشا يف رساييفو 
خال 1560-1561 كوقف دائم من 
عيل باش�ا، الوايل العثماني الس�ابق 
لوالية البوس�نة م�ن اإلمرباطورية 
العثماني�ة وبعد وفاته يف س�بتمرب 
1560. تم بناء املسجد وفًقا للنمط 
املعماري الكاس�يكي إلس�طنبول. 
القبة تغطي منطقة الصاة وتغطي 

ثاث قباب صغرة الباحة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت سلطات النقل يف والية نيو ساوث ويلز، يف أسرتاليا، 
الي�وم األح�د، تركي�ب أول كامرات يف العال�م، مخصصة 
لرصد اس�تخدام الس�ائقني للهواتف املحمول�ة، يف حملة 
حكومي�ة ل�«تغير الثقافة«.وقالت الس�لطات إن قرارها 
الجدي�دة ينبع من اعتزامه�ا خفض عدد القتىل يف حوادث 
الط�رق بواق�ع الثل�ث خ�ال عامني.وتقول هيئ�ة النقل 
بالوالي�ة إن أول كام�رات يف العال�م الكتش�اف الهوات�ف 
املحمولة س�تعمل يوميا عىل مدار األربع والعرشين ساعة 
ويف كل األحوال املناخية الكتشاف أي قائد سيارة يستخدم 

الهاتف املحمول.
وق�ال مس�اعد مفوض رشط�ة والي�ة نيو س�اوث ويلز، 

مايكل كوربوي: »إنه نظام لتغير الثقافة«.
ويبي�ح القانون يف نيو س�اوث ويلز االتصال أو اس�تقبال 

مكامل�ات صوتي�ة أثن�اء قي�ادة الس�يارة ولك�ن رشيطة 
استخدام الس�ماعات. ويحظر القانون كل االستخدامات 

األخرى للهاتف املحمول أثناء القيادة مثل مكاملات الفيديو 
واستخدام مواقع وسائل التواصل االجتماعي والتصوير.

وتش�ر اإلحص�اءات الرس�مية إىل أن 329 ش�خصا لقوا 
حتفه�م حتى اآلن ه�ذا العام يف حوادث ط�رق بوالية نيو 
ساوث ويلز مقابل 354 ش�خصا خال سنة 2018 كلها. 
وتريد الوالي�ة خفض عدد قتىل ح�وادث الطرق 30 باملئة 
بحل�ول 2021.وقال�ت هيئة النق�ل بالوالي�ة إن كامرات 
اكتش�اف الهاتف املحمول تس�تخدم ال�ذكاء االصطناعي 

ملراجعة الصور ورصد االستخدام غر القانوني للهاتف.
وخال أول ثاثة أش�هر بعد تش�غيل أنظمة الرصد سيتم 
توجيه رس�ائل تحذير لقائدي السيارات املخالفني . وبعد 
ذلك س�تكون العقوبة غرام�ة معيارية تبل�غ 344 دوالرا 
اس�رتاليا، وغرامة قدرها 457 دوالرا اس�رتاليا، يف مناطق 

املدارس.

كاميرات ترصد استخدام الهواتف أثناء السياقة  محتجون يكتبون أمنياتهم على »جدار األمنيات« عن عراق المستقبل
املراقب العراقي/ متابعة...

يح�اول بعض املحتج�ني يف العراق تدوي�ن أحامهم يف 
بطاق�ات يلصقونها عىل ما س�موه »جدار األمنيات« يف 

بغداد، رغم كل األحداث التي تمر بها بادهم.
ورغ�م مقت�ل مئ�ات األش�خاص من�ذ ان�دالع رشارة 

االحتجاج�ات املناهض�ة للحكومة العراقي�ة يف مطلع 
أكتوبر/ترشي�ن األول، يحل�م املتظاه�رون يف مي�دان 
التحرير )مركز االحتجاجات( وس�ط بغداد بمس�تقبل 

مرشق لبادهم.
ويح�ول بع�ض املحتجني ه�ذه األح�ام والتطلعات إىل 
س�طور يكتبونها عىل بطاق�ات يلصقونها عىل »جدار 

األمنيات« يف أحد مواقع االحتجاج.
وتبل�ورت الفكرة عندما قررت مجموعة من املتطوعني 
بحل�ول نهاية الش�هر املايض تحويل مبن�ى مهجور إىل 
موقع يع�رب فيه املتظاهرون عن عراق املس�تقبل الذي 

يحلمون به.
وأصبحت جدران البناية التي كانت مهجورة يف السابق 

تتزين بملصقات ملونة تشع أما وحياة.
ويق�ول املنظم�ون إن املتطوعني يخطط�ون لجمع كل 

األمنيات يف كتاب لتوثيق األحداث الجارية.

بعد 3 سنوات.. حل لغز القارب العمالق
املراقب العراقي/ متابعة...

يف نوفم�رب 2016، تفاج�ئ خفر الس�واحل يف أيرلندا بقارب 
خش�بي فارغ م�ن البرش وق�د رىس عىل ش�واطئ مقاطعة 
موناغان.ومم�ا أثار حرة ضباط خفر الس�واحل هو ش�كل 
الق�ارب »غر التقليدي«، الذي بدا مث�ل البيت املنتقل، فضا 

عن حجمه الضخم، وخلوه من أي شخص.
وأعلن�����ت الس�لط���ات األيرلندي�ة عرب وس�ائل اإلعام 
املحلي���ة عن العث��ور عىل ذلك الق�ارب، لكن لم يطالب به 
أح�د، ولم يت���م أيضا العث��ور عىل ش�خص يحمل االس�م 
املوج�ود داخ�ل القارب.واس�تغرق األمر 3 أع�وام حتى يتم 
كش�ف لغز وصول الق�ارب الخش�بي املهجور إىل ش�واطئ 
أيرلندا، بحسب »تلفزيون يس تي يف« الكندي.وقال التلفزيون 

ه�ذا  ل�ه  تقري�ر  يف 
ط�ول  إن  األس�بوع 
الخش�بي  الق�ارب 
أمت�ار،   6 إىل  يص�ل 
بألواح  وه�و م�زود 

شمسية.
الق�ارب  أن  وتب�ني 
للمداف�ع عن  يع�ود 
البيئة يف كن�دا، ريك 
س�مول، م�ن مدينة 

فانكوفر الكندية.
 62 س�مول  وق�ال 

عام�ا إنه بنى الس�فينة يف ع�ام 2016، وخط�ط لإلبحار إىل 
القطب الشمايل لرفع الوعي بشأن أزمة املناخ وتايش الجليد 

يف القط���ب الشمايل.
وعن���دم�ا حدث عط�ل يف اإلبح���ار، ترك الق�ارب، وقال 
الحقا إن�ه لم يكن لديه فكرة عن مصره بعد ذلك، لكنه ترك 
فيه رس�الة تقول »أنا ريك س�مول أتربع بهيك������ل هذا 

القارب إىل املرشدين الشباب من أجل حياة أفضل«.
وأعرب ع�ن فخره بأن قاربه قطع مس�افة 3200 كيلومرت، 
وقطع املحيط األطليس من دون ربان، كما ظل س�املا إىل حد 

كبر، ولم يغرق.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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