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حكومة اإلقليم تضع »كركوك« ورقة ضغط في تفاهماتها 
مع المركز وعودة البيشمركة اليها شرطها االساس

هل ستطرح في حراك اختيار رئيس الوزراء الجديد؟

المراقبالعراقي/القسمالسياسي...
تلر حكوملة إقليم كردسلتان على رضورة 
عودة البيشلمركة اىل محافظة كركوك، بعد ان 
اخرجتهلم القلوات العراقية منها علام 2017 
 خلال عمليات فرض القانون التي انطلقت رداً 
عى االسلتفتاء الذي أطلقته حكوملة برزاني، 
آنذاك لتشكيل حكومة كردية مستقلة كلياً  عن 

املركز . 
وأرص حلزب برزاني آنذاك بالرغم من املعارضة 
التلي ابدتهلا حكومة بغلداد واللدول اإلقليمية 
مللروع الدوللة الكردية عى تمريلره،  وهو ما 
اجرب املركز اىل فرض سليادتها على املحافظة 

وطرد جميع »االنفصاليني« منها . 
رئيلس  الختيلار  الحلراك  خضلم  ويف  اليلوم 
اللوزراء البديلل عن عبلد املهدي، حلذرت عدد 
من الشلخصيات السياسلية من وضلع ورقة 
 كركوك ضمن املباحثلات التي تجري مع الكتل 
السياسلية الكرديلة، السليما يف ظلل االنبلاء 
التلي تتحدث عن إعلادة الثقة برئيلس الوزراء 
 املسلتقيل، واللذي يمتللك عاقات واسلعة مع 
الكلرد، وهلو ملا زاد املخلاوف ملن إمكانيلة 

مقايضة عودته بقضية كركوك . 
ويلرى املحللل السليايس هاشلم الكنلدي، ان 
»النقاشلات حول اختيار رئيس الوزراء الجديد 
او اإلبقلاء عى املقلال عادل عبلد املهدي، تدور 
 ضملن علدة اتجاهلات ومنهلا مللف كركلوك 
وضمها لإلقليم وملف اعادة البيشلمركةالدارة 
ملفهلا األمني، وزيلادة موازنلة اإلقليم ضمن 

 املوازنة االتحادية .» 
وقلال الكنلدي يف تريلح خلص بله »املراقب 

العراقلي«، ان »هلذه االحلداث تأتلي بالتزامن 
ملع التعطيلل املتعمد ملن رئيلس الجمهورية 
 برهم صالح والذي تجاوز السقوف الدستورية 
الختيلار او تكليف رئيلس وزراء جديد، ويأتي 
بضغلط امريكلي وهدفه إبقلاء منصب رئيس 
 الوزراء شلاغراً، لتمرير مطالبها من الحكومة 
وتجاهلل البنلد الدسلتوري اللذي يفرض عى 

رئيس الجمهورية تكليف مرشلح الكتلة األكرب 
 لرئاسة الوزراء ضمن املهلة املحددة لذلك .» 

ملن  الكرديلني  الحزبلني  »يسلعى  وأضلاف، 
هلذه املسلاومات اىل تنفيلذ اجندتهلا يف جانب 
املناطلق املتنلازع عليهلا ويف مقدمتها كركوك 
 وإعادة قوات البيشلمركة اليها، ورفع مستوى 
موزانتها ضملن املوازنة االتحاديلة، منوها اىل 

»أهميلة التعامل بقوة مع أسللوب املسلاومة 
 وفلرض االرادات ملن الجانلب الكلردي اللذي 
كرس املحاصصة وعدم مجاملتهم عى حساب 

املصلحة الوطنية .» 
وأشلار اىل أهميلة ان »تأخذ الكتل السياسلية 
دورهلا يف انهاء حالة الفوىض يف املشلهد العام 
عرب اختيار شلخصية وطنية لرئاسلة الوزراء 

 من اجلل انهاء تواجد القوات االمريكية بأرسع 
وقلت ممكلن، الن السياسلة االمريكية هدفها 
اإلبقاء على قواتها ومصالحهلا يف العراق اكرب 

 فرتة .» 
من جانبه، قال املحلل السيايس هيثم الخزعيل، 
ان »موضلوع اختيلار رئيس اللوزراء يجب ان 
يحسلم ضمن إطار الكتلة األكرب باعتبارها  من 
األسس الدستورية وعدم الخضوع للمساومات 

من األطراف السياسية األخرى .» 
وقلال الخزعليل يف تريلح تابعتله »املراقلب 
العراقلي«، ان »اسلتخدام ملف اختيلار رئيس 
الوزراء الجديد من الكتل الكردسلتانية تساهم 
يف  تكريلس املحاصصة، يف حلني ان املادة )76( 
من الدسلتور تنص عى اختيار مرشلح الكتلة 
األكرب لرئاسلة الوزراء وعدم الخضوع  لرغبات 
الكتلل األخرى والتي تبغي ملن خالها تحقيق 

مصالحها واالجندة االمريكية يف العراق .» 
وأشلار اىل ان »املحلاوالت االمريكيلة للضغلط 
على الحكومة سلتبوء بالفشلل وللن تخضع 
مفاوضات اختيلار رئيس اللوزراء للرغبات يف 
 تنفيذ اجندة الحزبني الكرديني يف الحصول عى 
مكاسلب يف املناطق املتنلازع عليهلا، الن هذه 
الفقلرات دسلتورية واي تعديل فيهلا يجب  ان 

يمر عرب بوتقة الربملان .» 
ملن  تعلد  كركلوك  محافظلة  ان  اىل  يشلار 
املحافظات الغنيلة بالنفط وتتلوزع فيها عدد 
ملن الحقلول املهمة ملا جعل الكلرد يراهنون 
عى  السيطرة عليها السليما يف ظل مروعهم 
السلاعي اىل االنقسلام وانشلاء الدولة الكردية 

املزعومة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكلدت النائلب احملد الكناني، اليلوم األربعاء، 
ان الكتلل السلنية اعلادت طرح  قضية انشلاء 
اإلقليم السلني كرد عى دعلوات اخراج القوات 

االمريكية. 
وقلال الكنانلي يف تريلح تابعتله »املراقلب 
العراقي« إن “الكتل السياسية  السنية متخوفة 
من قلرار إخلراج القلوات األمريكيلة وتحتاج 
إىل تطمينلات  سياسلية “، الفتلا إىل إن “بعض 
القلوى السلنية تعتقد بان أمريلكا من حررت 
 املحافظلات الغربيلة وال ترى بلان األخرية هي 
تدعم عصابات داعش  اإلرهابية وتعيق عمليات 

النر عى اإلرهاب داخل العراق .“ 
وأضاف أن “تصويت مجللس النواب عى قرار 
إخلراج القلوات األمريكيلة  دفع بعلض الكتل 
السياسية السنية للحراك إلنشاء اإلقليم السني 
لحفلظ امن  املناطلق الغربية”، مبينلا أن “تلك 
التحركات ستفشلل ولن تتحقق كلون  العراق 

غري قابل للتقسيم .“ 

نائب: الكتل السنية 
طرحت »اإلقليم«كمعادل 

لدعوات اخراج االمريكان

مراقبون: ترامب يستغل وجود قواته في »عين األسد« لسرقة الغاز  الطبيعي

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
وحلدة موقلف صفلوف املقاومة اإلسلامية 
وتوجيله رسلالة اىل البيلت  األبيلض مفادها 
رفض الوجود األمريكي عى األرايض العراقية، 
هلذا  أبرز واهم ما تحملله التظاهرة املليونية 
املرتقبلة التلي أبدت جميع فصائلل  املقاومة 
الشلارع واملطالبلة  اىل  للنلزول  اسلتعدادها 
بإخلراج القوات  االمريكية من العراق وحفظ 
السليادة العراقيلة، حيث يلرى مختصون يف 
 الشلأن السليايس أن تلك التظاهرة ستقطع 
الطريلق املام املراهنني من كافلة  القوميات 

عى بقاء الوجود األمريكي  . 
وبهذا الصدد تؤكد كتائب حزب الله ان شعب 
العراق يملك خيارات علدة  ملواجهة االحتال، 
الفتلة اىل أن هذه التظاهرة املليونية سلتثبت 

 للمتغطرسلني أن العراقيني جسلد واحد ودم 
واحد وال رهان عى تفرقتهم . 

من جهته أكد املحلل السيايس صباح العكييل، 
أن »الدعوة اىل تظاهرات  حاشدة يف العاصمة 
بغلداد لرفض الوجلود األمريكي عى األرايض 
العراقلي«،  الشلعب  إرادة  تمثلل   العراقيلة 
مشلريا اىل »انها رسلالة لقادة البيت  األبيض 
الذين رفضلوا قرار الربملان الخلاص بإخراج 
االمريكان بحجة أنه  ال يمثل إرادة العراقيني، 
حيلث أن هلذه التظاهلرة هلي بمثابة طعن 

بكام  البيت األبيض .» 
وقلال العكييل، يف تريلح تابعتله »املراقب 
العراقي« إن »هذه التظاهرة  ستقطع الطرق 
على املراهنني من السياسليني العراقيني من 
كافة الطوائف  والقوميلات عى بقاء الوجود 

األمريكلي يف العراق بالرغم ملن قرار  الربملان 
األخري«، معتربا أنها »بمثابة استفتاء شعبي 

ألخذ رأي الشعب  العراقي حول ذلك .» 
وبني أنها »سلتعطي دعملا معنويا للحكومة 
الخلاص  بإخلراج  الربمللان  قلرار  لتطبيلق 
التفاوضلات  اىل  الخضلوع  دون  االمريلكان 
التلي يريدها محور  الر األمريكي والتي من 
خالهلا تحلاول اإلبقاء عى بعلض قواعدها 
القلوات  »خلروج  أن  وأوضلح  يف  العلراق .»  
األمريكيلة من العراق بشلكل نهائي سلوف 
 يضمن حفظ السيادة العراقية بشكل كامل .» 
وتابع أن »التظاهرة املليونية املقبلة ستكون 
بابلا لتغيلري املوقلف األمريكلي  إزاء الوجود 

األمريكي .» 
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في هذا العدد

اكد رئيس حكوملة تريف االعمال، عادل عبد املهدي، 
اليوم األربعاء،  أن اغاق املدارس امر غري مروع. 

وقال عبد املهدي، يف جلسلة مجللس الوزراء االعتيادية، 
وتابعتله   «املراقلب العراقلي«، إن »اغاق امللدارس امر 
غلري ملروع ومن يطاللب  بالحقلوق يجلب ان يلتزم 
بالقانلون«، مبينلا أن »النظلام يجلب ان يعلود وهناك 

 تجاوب من رشائح مجتمعية لتحقيق هذا الهدف .» 
وأضاف: »يجب ان يحرتم الجميع للقوانني وال نجاح ألية 
مطالبلات  بالحقوق ان لم تلتزم بالقانون والدسلتور«، 
مؤكدا: »لن نقبل بأية قوة او  سلاح خارج أطار الدولة 

سواء من أحزاب او اية جهة .» 
ورأى أن »الوضلع يف الداخلل معقلد والتظاهرات تركت 
اثلاراً إيجابية  وسللبية«، مبينا أن »العلراق ما زال قوياً 

واألزمات من املمكن تجاوزها .» 

عبد المهدي: اغالق المدارس 
امر غير مشروع

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يوملا بعلد آخلر ينكشلف وجله 
الرئيس األمريكلي دونالد ترامب 
وأهدافله  االجراميلة ملن جلراء 
تواجلد قواته يف سلوريا والعراق 
والتي ترتكلز يف  رسقة نفط وغاز 
البلدين وبشكل علني ومن خال 
اعرتافاتله املام وسلائل  االعام 
االمريكيلة  القلوات   , األجنبيلة 
تتواجد حاليلا قرب منابع النفط 
 السوري ليس من اجل حراستها 
وانملا من اجل رسقتهلا وهو ما 
اعرتف به  مؤخرا , واليوم يسعى 
لتطبيق تريحاته بشأن رسقة 
مكاملن الغلاز  وحقلول النفلط 

العراقي .  
االزملات التلي تخلقهلا أمريلكا 
ملن اجل احلداث توتلرات امنية 
يف منطقة  الخليج وسلوريا ليس 
هدفهلا حمايلة الشلعوب وانما 
ابتزازهلا املتكرر وملا  يحدث مع 

دول الخليلج والسلعودية والتي 
شلبهها بالبقرة الحللوب , فهو 
 يخلوف تلك الدول ملن اجل دفع 
مئات املليارات من الدوالرات عن 
طريق  االبتزاز والرسقة .  سيناريو 
تراملب اليلوم يعلاد يف العلراق , 
فتمسلكه بالبقلاء يف قاعدة عني 
 األسلد ليس من اجل عسكري او 

مواجهة تهديدات امنية محتملة 
وانما  لرسقة ما تم اكتشلافه من 
حقل كبلري للغاز وهلو يضاهي 

احتياطات قطر  وروسيا .  
ارض قاعدة عني األسلد القريبة 
من حقل عكاز تعلد امتداد لذلك 
الحقلل ,  فالقاعدة عى مسلاحة 
35 كيللو ملرت وهلذا النلوع من 

الغلاز يعد ملن النلوع  الرخيص 
بسلبب قلة تكاليف استخراجه , 
فهو اليحتلاج اىل معدات ضخمة 
 وانما يسلتطيع بمعدات بسيطة 
الغلاز وضخله علرب  اسلتخراج 
السلعودية  اىل  األرايض  االنابيلب 
القريبلة من القاعدة العسلكرية 

لغرض تسلويقه اىل  الخارج . 
هلذه الخطة التي يسلعى ترامب 
ملن جرائها بقلاء قواتله يف تلك 
القاعلدة  ألطلول فلرتة ممكنلة 
ملن اجل رسقلة ثروات الشلعب 
ملن  اجلل  وليلس   , العراقلي 
حمايتهلم او مواجهلة أي تهديد 
تراملب  فالشليطان   , محتملل 
ازاح القنلاع  عن وجه ليكتشلف 
العاللم انه مجلرم امريكي بحت 
يسعى لرسقة الشعوب  بسطوته 
العسلكرية فهو احتال من اجل 

نهب الثروات . 
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المراقب العراقي/ متابعة ... 
االسلتخبارات يف مجللس  أصلدرت لجنلة 
النواب األمريكيأدلة جديدة  تتعلّق بالتحقيق 
يف قضيلة علزل الرئيلس األمريكلي دونالد 
تراملب، بملا  يف ذللك رسلائل سللّمها ليف 
بارنلاس، وهلو رشيلك سلابق للمحاملي 

 الشخيص لرتامب رودي جولياني . 
ويأتي الكشف عن هذه األدلة قبل التصويت 
املهلّم املتوقلع يف  مجللس النلواب إلرسلال 
مادتلي العزل رسلميا إىل مجلس الشليوخ .  
وكتب آدم شليف رئيس لجنة االستخبارات 
يف مجلس النواب إىل  رئيس اللجنة القضائية 
يف مجللس النلواب جريي نادلر اللذي يتوىل 
للتحقيلق قبلل  الكاملل  السلجل   تجميلع 
محاكمة مجللس الشليوخ«عى  الرغم من 
عرقللة الرئيلس التي لم يسلبق لهلا مثيل، 

األدللة  اللجنلة  تلقلي ومراجعلة  تواصلل 
املحتمللة ذات الصللة وسلتقوم بإحلاالت 
 تكميلية«، حسب مجلة بوليتيكو األمريكية .  
وتحتوي األدلة التي نلرت عى العديد من 
املاحظلات املكتوبلة بخلط  اليد ورسلائل 

املشلفرة  والرسلائل  اإللكرتونلي  الربيلد 
وغريهلا ملن  الوثائلق التلي تؤكلد العاقة 
الوثيقلة بلني بارناسلوجولياني، الذي كان 
 يدفلع الحكوملة األوكرانية لفتلح تحقيق 
فساد بحق نجل جو بايدن  املنافس املحتمل 

لرتامب يف انتخابات الرئاسة، وهو ما اعتربه 
 الديمقراطيون تشلجيعا ملن ترامب لدولة 
أجنبية عى التدخل يف  الرئاسلات األمريكية .  
وبلني املسلتندات التي كشلفت عنها لجنة 
التحقيلق التلي يقودهلا  الديمقراطيلون، 
رسلالة تعود إىل أيار2019 أرسلها جولياني 
إىل  الرئيس األوكراني فولوديمريزيلينسكي .  
ويف الرسلالة التي جرى الحصول عليها من 
هاتلف بارنلاس الجلوال  الذي تم تسلليمه 
إىل لجنلة االسلتخبارات يلوم األحلد، طلب 
جوليانلي  عقد اجتملاع ملدة نصف سلاعة 
ملع زيلينسلكي، بينملا كان عملدة مدينة 
السلابق يسلعى لتحقيقلات يف   نيويلورك 
أوكرانيا تستهدف ابن نائب  الرئيس السابق 

جو بايدن، وفق مجلة »بوليتيكو«. 

تفاصيل اوسع صفحة 4

عزل ترامب بات قريبا .. الديمقراطيون يضعون 
سقفًا زمنيًا القالته

المراقب العراقي/ بغداد...
نفلى النائلب عن تحالف النلر فالح الزيلادي، اليوم 
االربعلاء، وجلود اتفاق  على اعادة منلح الثقة لرئيس 

الحكومة الحالية املستقيل عادل عبد املهدي . 
الزياديفلي تريلح تابعتله  وقلال 
»املراقلب العراقلي«، إن »قضيلة 
اختيار  رئيس الوزراء بهذا الوقت 
امر مهم جلدا، واليمكن اختيار 
اي اسلم لشلغل  املنصلب دون 
وجلود توافق عليله«، مبينا ان 
»املباحثات بني الكتل  السياسية 
رئاسلة  مرشلح  اسلم  حلول 
اىل  وصللت  اللوزراء 
االنغاق  مرحللة 

او  االختناق او االنسلداد السليايس، بالرغلم من وجود 
عواملل ضغلط كنا نعتقلد  انها ايجابية وسلتعمل عى 

التريع باختيار مرشح رئاسة الوزراء .» 
اليلوم  املطروحلة  »الخيلارات  أن  الزيلادي،  واضلاف 
ملرشلحي رئاسلة  الوزراء تنوعت بني عمليلات ترويج 
ألسلماء يف سلاحات التظاهر، وهي  اعانلات مدفوعة 
الثملن وال تعنينلا بليء«، الفتلا اىل ان »االملر اآلخلر 
 يسلري داخل الكتل السياسية من خال الرتويج لبعض 
االسلماء لخدمة  مصالح خاصة ».  وأشار اىل ان »هناك 
بوصلة تحدد مسلرية العمليات السياسية واالقتصادية 
 واالداريلة يف البلد، وهنلاك توجيهلات للمرجعية العليا 
وهناللك ضغوط  وتظاهرات جماهرييلة واي محاوالت 
لتدوير شلخصيات سلابقة هو امر  مخالف لتوجيهات 

املرجعية«. 

برلماني ينفي وجود تفاهمات إلعادة
 الثقة بعبد المهدي
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كتائب حزب اهلل تؤكد أن عنجهية امريكا لن تكسر إرادة العراقيين

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم األربعاء، 
اعتقيال متهمين يف الجانب األيرس 
ملدينية املوصيل يقوميان بابتيزاز 
عبييييير  املواطنين  وتهدييد 
موقيع  عيى  وهميية«  »صفحية 

الفيس بوك.
وقاليت اليوزارة، إن »فيوج طوارئ 
الرشطية األول التابيع لقيادة رشطة 
نينيوى وبناء عى تعياون املواطنن، 
ألقيى القبيض يف منطقية املجموعة 

ملدينية  األييرس  الجانيب  يف  الثقافية 
يقوميان  متهمين  عيى  املوصيل، 
بابتيزاز وتهدييد املواطنن عن طريق 
صفحة وهمية عيى مواقع التواصل 
 ) بيوك  الفييس   ( االجتمييييياعيي 
مييييباليغ  عيى  الحصيول  مقابيل 

مالية«.
تلقيت  بييان  يف  اليوزارة  وأضافيت 
السيومرية نييوز نسيخة منيه، أنيه 
»ُضبط بحوزتهما جهاز املوبايل الذي 

يؤيد التهم املنسوبة اليهما«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلن جهياز مكافحة اإلرهاب، اليوم 
االربعاء، عن تفكيك شيبكة ارهابية 
تتبيع اىل تنظييم داعيش يف مدينية 
الفلوجية بمحافظة االنبار، مشيرا 
اىل ان الشيبكة كيييييانيت تخطط 
لتنفييذ عملييات ارهابيية يف بغيداد 

واالنبار.
وقال جهاز مكافحة اإلرهاب يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إنه تم تفكيك شبكة ارهابية ل داعش 

االرهابي يف مدينة الفلوجة«.
وأوضيح أن »هيذه الشيبكة كانيت 
تخطيط لعمليات ارهابيية يف االنبار 
وبغداد«، مشيرا اىل »اعتقيال اربعة 
ارهابيين واالسيتيالء عيى اسيلحة 

ومعدات«.
وتشيهد مدينة الفلوجية كربى مدن 
محافظية االنبيار، اسيتقرارا امنييا 
ملحوظيا بعيد تحريرها مين قبضة 
تنظييييييم داعيش قبل نحيو اربع 

سنوات.

مكافحة اإلرهاب يفكك شبكة 
لداعش يف الفلوجة

عرب صفحة وهمية .. الداخلية تعتقل متهمين 
يف الموصل يقومان بابزتاز وتهديد المواطنين

2 االربعاء 15 كانون الثاين من احلدث
2020 العدد 2240  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

تظاهرة 24 يناير .. رسائل الى البيت األبيض تحمل موقفا موحدا للمقاومة اإلسالمية إزاء الوجود األجنبي 
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

وحيدة موقيف صفيوف املقاومة اإلسيالمية 
وتوجييه رسيالة اىل البييت األبييض مفادها 
رفض الوجود األمريكي عى األرايض العراقية، 
هذا أبيرز واهم ما تحمله التظاهيرة املليونية 
املرتقبية التي أبيدت جميع فصائيل املقاومة 
واملطالبية  الشيارع  اىل  للنيزول  اسيتعدادها 
بإخراج القوات االمريكيية من العراق وحفظ 
السييادة العراقيية، حييث ييرى مختصون يف 
الشيأن السييايس أن تلك التظاهرة سيتقطع 
الطريق امام املراهنن من كافة القوميات عى 

بقاء الوجود األمريكي. 
وبهذا الصدد تؤكد كتائب حزب الله ان شيعب 
العيراق يملك خيارات عيدة ملواجهة االحتالل، 
الفتية اىل أن هيذه التظاهرة املليونية سيتثبت 
للمتغطرسين أن العراقيين جسيد واحد ودم 

واحد وال رهان عى تفرقتهم.
من جهته أكد املحلل السيايس صباح العكييل، 
أن »الدعوة اىل تظاهرات حاشيدة يف العاصمة 
بغداد لرفيض الوجود األمريكيي عى األرايض 
العراقيي«،  الشيعب  إرادة  تمثيل  العراقيية 
مشيرا اىل »انها رسيالة لقيادة البيت األبيض 
الذيين رفضوا قيرار الربملان الخياص بإخراج 
االمريكان بحجة أنيه ال يمثل إرادة العراقين، 
حييث أن هيذه التظاهيرة هي بمثابية طعن 

بكالم البيت األبيض«.
وقيال العكيييل، يف ترصييح تابعتيه »املراقب 
العراقي« إن »هذه التظاهرة سيتقطع الطرق 
عيى املراهنن مين السياسيين العراقين من 
كافية الطوائف والقوميات عيى بقاء الوجود 
األمريكيي يف العراق بالرغم من قيرار الربملان 

األخر«، معتربا أنها »بمثابة اسيتفتاء شعبي 
ألخذ رأي الشعب العراقي حول ذلك«.

وبن أنها »سيتعطي دعميا معنويا للحكومة 
بإخيراج  الخياص  الربمليان  قيرار  لتطبييق 
التفاوضيات  اىل  الخضيوع  دون  االمرييكان 
التي يريدها محور اليرش األمريكي والتي من 
خاللهيا تحاول اإلبقاء عيى بعض قواعدها يف 

العراق«.
وأوضيح أن »خيروج القيوات األمريكيية من 
العيراق بشيكل نهائي سيوف يضمين حفظ 

السيادة العراقية بشكل كامل«.
وتابع أن »التظاهرة املليونية املقبلة سيتكون 
بابيا لتغيير املوقيف األمريكيي إزاء الوجيود 

األمريكي«.
وحيول الرافضين من النيواب السينة والكرد 
أكيد العكيييل أن »هيؤالء ال يمثليون الشيعب 
السني والكردي«، مبينا أن »الشعوب الكردية 
والسينية ترفض رفضا قاطعيت بقاء الوجود 
األمريكيي يف العراق، وبالتايل سيتضمن وحدة 
الشيعب العراقيي للوقوف بوجيه املخططات 

االمريكية وهذا بمثابة صفعة لواشنطن«.
واختتم حديثه أن »الوجود االمريكي يف العراق 
بات مصدر عبث بالسيادة العراقية، واضعاف 

لهيبة الدولة«.
بدورهيا أعلنت كتائب حيزب الله عرب مكتبها 
للتظاهيرات  تأييدهيا  الثالثياء،  السييايس، 
املليونيية ضيد االحتيالل األمركيي يف العراق، 
مؤكدة ان عنجهية امركا لن تتمكن من كرس 

إرادة الشعب العراقي.
وذكر املكتب السييايس للكتائب يف بيان تلقته 
»املراقيب العراقي« »لقيد تضاعفت انتهاكات 

القيوات الغازيية وجرائمهيا وإرصارهيا عى 
تحيدي إرادة العراقين برفضها االمتثال لقرار 

الربملان بحسب قواتها من العراق«.
العدائيية  الخطابيات  »تعيايل  ان  وأضياف 
لألميركان ينم عين عنجهية واشينطن وهي 
العراقيين  إرادة  لكيرس  بائسية  محاولية 

وابتزازهم«.
يمليك خييارات عيدة  األبيي  واكيد »شيعبنا 
ملواجهية االحتالل منها خوض صفحة جديدة 
مين املنازلة وهيي االسيتعداد لثورة شيعبية 
موحدة”، الفتا اىل ان “الثورة الشعبية ستمثل 
درسياً جدييداً مين دروس العزة واإلبياء لكل 

شعوب العالم«.
وبن ان »امللحمة الجماهرية الكربى ستثبت 
للمتغطرسين أن العراقيين جسيد واحد ودم 
واحيد فيال يراهنيوا عيى تفرقتهيم وسيرى 
األمركيون كيف أن عشيائر األنبيار واملوصل 
األصيلة ستلتحم مع عشائر الوسط والجنوب 

كتفاً إىل كتف يف مواجهة االحتالل األمركي«.
وازاد »سيتصدح حناجير العراقيين مدويية 
دون  والنفييس  الغيايل  لبيذل  باسيتعدادهم 

أرضهم وسيادة وطنهم وكرامة شعبهم«.
وكان عدد من فصائل املقاومة اإلسيالمية قد 
أعربيت عن تضامنهيا مع دعوة زعييم التيار 
الصيدري مقتيدى الصيدر لتنظييم تظاهيرة 
مليونيية يف بغيداد للمطالبة بإخيراج القوات 

االمريكية من األرايض العراقية. 
يذكر ان مجلس النواب العراقي قد صوت عى 
قرارا يلزم الحكومة بعدم االعتماد عى القوات 
االمريكيية يف تنفيذ عملياتها العسيكرية ضد 

داعش يف العراق.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب املستقل باسم خشان، األربعاء، ان 
رئيس الربملان محمد الحلبويس يقوم بسفرات 
سيندبادية، إضافة اىل ان الذيين يذهبون معه 
اما للتنزه او لالسيتجمام، مشددا عى رضورة 
قيام الربملان بمسياءلة الحلبويس عن طبيعته 

سفراته والغاية منها.

وقيال خشيان يف ترصييح تابعتيه »املراقيب 
العراقيي« ان »الحلبيويس منيذ البدايية كان 
يخاليف دوره بالتدخيل يف املسيائل اإلجرائية 
والتنفيذيية املتعلقية بالحكومية، إضافية اىل 
قيامه بسفرات سندبادية كلفت الدولة مبالغ 

طائلة«.
يحاسيب  ان  يجيب  »الربمليان  ان  وأضياف 

الحلبويس عى املبالغ التي رصفها عى أشيياء 
خيارج اختصاصه الوظيفيي والتي لم تحقق 

أي نتائج تذكر«.
وبين ان »الوفيود التيي ترحل ميع الحلبويس 
متمثلية بالنواب وشيخصيات أخرى، ال توجد 
لديهم وظيفة معينة يف هذه الزيارات حيث ان 

ذهابهم معه هو لالستجمام والتنزه«.

نائب مستقل: الحلبوسي قريب من المسائلة القانونية بسبب سفراته »السندبادية«

الصيادي: الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة تمزيق للدولة

االسدي: المقاومة سترد على اميركا 
بشكل يليق بالعراق وبحجم خسارته

املراقب العراقي/ بغداد...
اكيد رئيس كتلية النهيج الوطني 
رد  ان  الثالثياء،  االسيدي،  احميد 
املقاومية العراقيية عيى اميركا 
سيكون ردا مسؤوال يليق بالعراق 
وبحجم خسارته، الفتا اىل ان قرار 
الربمليان بإخيراج االمريكان اوقف 
اطيالق االف الصوارييخ املوجهية 

لقلب العدو.
وقال االسيدي يف ترصييح تابعته 
»املراقيب العراقيي« ان »االعتيداء 
عى ابو مهدي املهندس هو اعتداء 
عى العيراق، وقرارنا بطرد القوات 
االجنبية لم يكن عاطفيا ولو اردنا 
اليرد بشيكل عاطفي لقتلنيا قتلة 

القادة الشهداء«.
وأضاف ان »قيرار الربملان بإخراج 

القيرار  كان  االجنبيية  القيوات 
االف  اطيالق  واوقيف  العاقيل، 
لقليب  املوجهييييية  الصوارييخ 

العدو«.
وبين ان »اجتمياع املقاومة بحث 
كل التفاصيل وناقش كل األمور«، 
الفتيا اىل ان »املحياوالت االخيرة 
باطيالق الصوارييخ هي لتشيويه 
الحقيقيية عيى  املقاومية  قيدرة 
الرد، حيث ان قيدرة املقيييياومة 
اكرب مين صاروخ بائيس اليصيب 

هدفه«.
وأوضيح ان »امرييكا تعيرف حق 
املعرفية قيدرة املقاومية وعددها 
وعدتهيا، و رد املقاومية العراقية 
سيكون ردا مسؤوال يليق بالعراق 

وبحجم خسارته«.

اللواء خلف: سيتم اعتقال ما يسمى 
بمجاميع مكافحة الدوام

املراقب العراقي/ بغداد...
اكيد املتحيدث باسيم القائيد العام 
للقيوات املسيلحة الليواء ركن عبد 
الكرييم خلف، االربعاء، انه سييتم 
بمجامييع  يسيمى  ميا  اعتقيال 

مكافحة الدوام.
تابعتيه  وقيال خليف يف ترصييح 
»املراقيب العراقي« لوكالية االنباء 
»مجليس  ان  الرسيمية  العراقيية 
االمن الوطني قرر اعتقال مايسمى 

مييع  فحية بمجا مكا

الدوام«.
 واضاف ان »هذه املجاميع سييتم 

تقديمها اىل العدالة«.
 وبيرزت خيالل التظاهيرات التيي 
مين  وعيدد  بغيداد  يف  انطلقيت 
املحافظيات جماعيات أطلقت عى 
اليدوام« والتي  نفسيها »مكافحة 
تقوم بمنيع املوظفن والطالب من 

الدوام بدوائرهم ومدارسهم 
عى  للضغيط  والجامعيات 
الحكومية مين اجيل تلبية 

مطالب املتظاهرين.

عضو بالنصر يكشف عن »اختناقات سياسية« تواجه تسمية رئيس الوزراء 
املراقب العراقي/ بغداد...

أكيد النائيب عين تحاليف النيرص فالح 
الزييادي، االربعياء، ان املباحثيات بين 
الكتل السياسيية بشيأن مرشح رئاسة 
اليوزراء وصليت اىل مرحلية االنغالق او 
االختنياق او االنسيداد السييايس، نافيا 
وجيود اتفياق عيى اعيادة منيح الثقة 

لرئيس الحكومة الحالية املستقيلة.
»املراقيب  تابعتيه  ترصييح  يف  وقيال 
العراقيي« إن »قضيية اختييار رئييس 
اليوزراء بهيذا الوقت امر مهيم جدا، وال 
يمكين اختيار اي اسيم لشيغل املنصب 
ان  دون وجيود توافيق علييه«، مبينيا 

»املباحثيات بن الكتل السياسيية حول 
اسم مرشيح رئاسية الوزراء وصلت اىل 
مرحلة االنغالق او االختناق او االنسيداد 
السييايس، بالرغيم مين وجيود عوامل 
ضغط كنا نعتقد انها ايجابية وسيتعمل 
عيى الترشيع باختيار مرشيح رئاسية 

الوزراء«.
»الخييارات  أن  الزييادي،  واضياف 
املطروحة اليوم ملرشحي رئاسة الوزراء 
تنوعيت بين عملييات ترويج ألسيماء 
يف سياحات التظاهير، وهيي اعالنيات 
مدفوعة الثمين وال تعنينا بيشء«، الفتا 
اىل ان »االمير اآلخر يسير داخيل الكتل 

السياسيية من خيالل الرتوييج لبعض 
االسماء لخدمة مصالح خاصة ».

بوصلية  »هنياك  أن  الزييادي،  واكيد 
السياسيية  العملييات  مسيرة  تحيدد 
واالقتصاديية واالداريية يف البلد، وهناك 
العلييا وهناليك  توجيهيات للمرجعيية 
واي  جماهريية  وتظاهيرات  ضغيوط 
محاوالت لتدوير شخصيات سابقة هو 
امر مخالف لتوجيهات املرجعية رغم ان 
املعلومات التي لدينا بانجميع الحوارات 
واالجتماعيات التي تجري ليم يتم فيها 
طرح فكيرة اعيادة منح الثقية لرئيس 

الحكومة املستقيلة الحالية«.

التربية تحدد موعد العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي

املراقب العراقي/ بغداد...
الرتبيية،  وزارة  حيددت 
العطلية  موعيد  االربعياء، 
اليدرايس  للعيام  الربيعيية 
الحايل، مؤكيدة انها تبدأ يوم 
املقبل.وذكيرت  شيباط   16
تلقيت  بييان  يف  اليوزارة 

نسيخة  العراقي«  »املراقيب 
منه، انه »تم تحديد يوم االحد 
 ،2020 شيباط   16 املوافيق 
موعيداً لبدء العطلة الربيعية 
للعام اليدرايس الحايل، وذلك 
بعد انتهياء امتحانات نصف 

السنة والكورس األول«.

وأضافيت أن »هيذه العطلة 
تشمل بحسب كتاب الوزارة 
مديريات الرتبية يف محافظة 
الرصافية  )تربييات  بغيداد 
الثانيية،  والرصافية  االوىل، 
والرصافية الثالثية، الكيرخ 
الثانيية،  والكيرخ  االوىل، 

باالضافة  الثالثية(،  والكرخ 
اىل مديريية تربيية محافظة 
اليوزارة  البرصة«.واشيارت 
اىل ان »موعد اسيتئناف دوام 
النصف الثاني سييكون يوم 
االحد املوافق األول من شهر 

اذار 2020«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلين مكتيب رئييس اليوزراء عيادل عبد 
املهدي، االربعاء، انه سيتم فتح املنطقة 
الخرضاء وسط بغداد االسبوع القادم 
بتوقيتات محددة.وقال السيكرتر 
الشيخيص للقائد العيام الفريق 
الركن محمد حمييد البياتي يف 
ترصيح إلذاعة »سيومر اف ام 
» وتابعتيه »املراقيب العراقي« 
انه »نتيجة لالسيتقرار االمني، 
للقيوات  العيام  القائيد  وجيه 
الترشييع  حيي  بفتيح  املسيلحة 
)املنطقية الخرضاء( وسيط بغيداد بتوقيتات 

محددة اعتبارا من االسبوع القادم«.
واضياف ان »فتيح الخيرضاء سييكون بخط 
السير القادم من الجرس املعليق باتجاه بوابة 
الزوراء ومطار املثنى مرورا بتقاطع عمان اىل 

مطار بغداد الدويل«.

اأذاعيت�صريح
مكتب عبد المهدي: سيتم فتح 

المنطقة الخضراء االسبوع 
القادم بتوقيتات محددة
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االربعاء 15 كانون الثاين 2020 العدد 2240  السنة العاشرة

أك�دت عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية ماج�دة التميم�ي، األربعاء، 
أن حكوم�ة ع�ادل عبد امله�دي املس�تقيلة تمتلك الحق يف ارس�ال 
موازنة 2020 اىل الربملان اال انها تمتنع بس�بب العجز الكبري فيها، 
مبين�ة ان العجز وصل اىل 48 ترلي�ون دينار.وقالت التميمي  ان ” 
مصطلح ترصيف األعمال ال وجود له يف الدستور وما أقدمت عليه 
الحكومة بعدم ارس�ال مرشوع قانون املوازن�ة االتحادية للتهرب 
من مس�ؤولية العجز املايل الكبري “.وأضافت ان ” العجز املايل كبري 
للغاي�ة يف مس�ودة قان�ون 2020 حيث وصل اىل نح�و 48 ترليون 
دين�ار عراقي وهو مبلغ غري مس�بوق “.وأوضحت أن ” الحكومة 
املس�تقيلة تحاول تحميل أعباء العجز امل�ايل يف موازنة 2020 عىل 

رئيس الوزراء الجديد لتخرج من املسؤولية”.

المالية النيابية: عبد المهدي يتهرب من إرسال 
الموازنة إلى البرلمان لتوريط الحكومة المقبلة

قال�ت مص�ادر، الي�وم األربع�اء، إن رشكة تس�ويق 
النفط العراقية )س�ومو( باعت مليون�ي برميل من 
خ�ام الب�رصة الخفي�ف للتحميل يف فرباير/ ش�باط 

املقبل، إىل رشكة يونيبك الصينية، بعالوة محدودة.
وأوضحت املصادر،  أن العالوة تبلغ نحو 10 س�نتات 
للربميل فوق س�عر البي�ع الرسمي.وأش�ارت إىل أنه 
ج�رى عرض الش�حنة للتحميل يف الف�رة من 23 إىل 
26 فرباير/ ش�باط 2020.وباعت »سومو«، يف وقت 
سابق خام البرصة الخفيف، للتحميل يف يناير كانون 
الثاني بعالوة تبلغ 90 سنتا للربميل فوق سعر البيع 

الرسمي يف السوق الفورية.

العراق يبيع خام البصرة الخفيف 
تحميل »شباط المقبل« بعالوة أقل

إصرار ترامب على بقاء قواته في عين األسد لسرقة الغاز العراقي الموجود في اراضيها
أمريكا تكشف عن حقيقتها لنهب ثروات الشعوب

االزم�ات الت�ي تخلقه�ا أمري�كا م�ن اجل 
اح�داث توترات امني�ة يف منطق�ة الخليج 
وسوريا ليس هدفها حماية الشعوب وانما 
ابتزازها املتكرر وما يحدث مع دول الخليج 
والسعودية والتي شبهها بالبقرة الحلوب , 
فهو يخوف تلك ال�دول من اجل دفع مئات 
امللي�ارات من الدوالرات ع�ن طريق االبتزاز 

والرسقة.
س�يناريو ترام�ب الي�وم يع�اد يف العراق , 
فتمس�كه بالبق�اء يف قاع�دة ع�ن األس�د 
مواجه�ة  او  عس�كري  اج�ل  م�ن  لي�س 
تهديدات امنية محتملة وانما لرسقة ما تم 
اكتشافه من حقل كبري للغاز وهو يضاهي 

احتياطات قطر وروسيا .
ارض قاع�دة عن األس�د القريبة من حقل 
ع�كاز تعد امت�داد لذلك الحق�ل , فالقاعدة 
ع�ىل مس�احة 35 كيل�و م�ر وه�ذا النوع 
م�ن الغاز يع�د من النوع الرخيص بس�بب 

قلة تكاليف اس�تخراجه , فهو اليحتاج اىل 
مع�دات ضخمة وانم�ا يس�تطيع بمعدات 
الغ�از وضخ�ه ع�رب  اس�تخراج  بس�يطة 
االنابيب اىل األرايض الس�عودية القريبة من 
القاع�دة العس�كرية لغ�رض تس�ويقه اىل 

الخارج.
هذه الخطة التي يسعى ترامب من جرائها 
بق�اء قوات�ه يف تل�ك القاعدة ألط�ول فرة 
ممكن�ة م�ن اج�ل رسقة ث�روات الش�عب 
العراق�ي , ولي�س م�ن اج�ل حمايته�م او 
مواجه�ة أي تهدي�د محتمل , فالش�يطان 
ترام�ب ازاح القن�اع ع�ن وج�ه ليكتش�ف 
العال�م ان�ه مج�رم امريكي بحت يس�عى 
لرسقة الشعوب بس�طوته العسكرية فهو 

احتالل من اجل نهب الثروات.
يقول الخبري االقتصادي حافظ ال بش�ارة 
يف اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(: قاعدة 
عن األس�د أنش�ئت يف زم�ن النظ�ام املباد 

وعن�د احت�الل االمريكان رك�زوا عىل هذه 
القاعدة بس�بب جغرافيتها العسكرية , لذا 
تم تزويدها بمعدات عس�كرية حديثة وتم 
تحصينه�ا وعدم الس�ماح بدخول الجانب 

العراق�ي له�ا , لك�ن اتض�ح فيم�ا بعد ان 
تمس�ك االمريكان بقاعدة عن األسد ليس 
للجانب العس�كري فقط وانما تم اكتشاف 
الغاز يف تلك القاعدة التي تمددت مساحتها 

وحسب رغبة االمريكان من اجل استخراج 
الغاز , كون قاعدة عن األسد امتداد لحقل 

عكاز الغازي الضخم .
وتابع ال بش�ارة: االمريكان هم انفس�هم 

من يرسق�ون النف�ط الس�وري وبطريقة 
علني�ة بدون حي�اء ,فحقل غ�از بمخزون 
هائ�ل ت�م اكتش�افه م�ن قب�ل الربيگادير 
االمريك�ي ج�ون آر آلن ع�ام 2006- و تم  

نرشه بكراريس تعليم الديمقراطية للشعب 
العراقي – ان هناك منطقة غرب العراق لم 
تس�مع بالديمقراطية اب�داً و ال تعلم ان يف 
باطنه�ا فق�ط 75 ترليون م�ر مكعب من 
الغ�از و ما زاده أملاً ان ه�ذا االحتياطي من 
الغاز يعادل احتياطي روس�يا و قطر 200 

مره.
فق�ررت القي�ادة االمريكية انش�اء قاعدة 
عس�كرية هي األه�م من مجم�وع ال� 20 
قاع�دة الت�ي تمتلكها يف العراق و أس�متها 
عن األس�د وذل�ك احراماً و تقديراً الس�م 
املنطق�ة!! .. و اصبح اليوم عديد جيش�ها 
6000 جندي لتامن البدأ باس�تخراج الغاز 
و تمريره مبارشة عرب الصحراء السعودية 
اىل مناف�ذ ترصيف�ه العاملي�ة ليك�ون غازاً 

عراقياً بنكهة امريكية.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
اتص�ال  يف  الطائ�ي  جاس�م  االقتص�ادي 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: ان االمري�كان 
يس�عون من خ�الل بقائه�م يف قاعدة عن 
األس�د من اجل اس�تخراج الغاز املوجود يف 
أراضيه�ا بالتعاون مع الجانب الس�عودي 
حيث س�يمر أنبوب التصدي�ر عرب األرايض 
الس�عودية ومن ث�م اىل موانئه�ا لتصديره 
لصال�ح االمري�كان  ومن هن�ا فالكل يعلم 
مل�اذا نزل الرئيس ترامپ يف زيارته املفاجئة 
للع�راق مطلع العام الجديد يف هذه القاعدة 
و لم يزر بغداد و ملاذا يزور قاعدة عسكرية 
امريكي�ة واح�دة ب�دال م�ن ال�� 20قاعدة 

االخرى.

،،
،،
يوم����ا بعد آخر ينكش����ف وجه الرئي����س األمريكي دونالد 
ترامب وأهدافه االجرامية من جراء تواجد قواته في س����وريا 
والعراق والتي تتركز في س����رقة نفط وغاز البلدين وبش����كل علني 
ومن خالل اعترافاته امام وسائل االعالم األجنبية , القوات االمريكية 
تتواجد حاليا قرب منابع النفط الس����وري ليس من اجل حراستها وانما 

من اجل سرقتها وهو ما اعترف به مؤخرا , واليوم يسعى لتطبيق 
تصريحاته بشأن سرقة مكامن الغاز وحقول النفط العراقي .

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أكد االتح�اد األوروبي، إيفاءه بتعهدات مؤتمر الكويت 
الدويل حول إعادة إعمار العراق والذي عقد يف 2018.

وق�ال املمث�ل األع�ىل للسياس�ة الخارجي�ة واألمني�ة 
باالتحاد األوروبي جوزيب بوريل خالل جلس�ة نقاش 
حول إي�ران والعراق يف مقر الربمل�ان األوروبي بمدينة 

سراس�بورغ الفرنس�ية، إن�ه “نحت�اج أن نتأك�د – 
بدعمنا املس�تمر – من أن اإلصالحات التي يطالب بها 
املواطن�ون العراقيون بصورة مرشوع�ة يتم تنفيذها 
ع�ىل الفور م�ع مراع�اة االلتزام�ات الدولي�ة التي تم 
التعه�د بها يف مؤتمر إع�ادة إعمار العراق الذي عقد يف 

شباط 2018 يف الكويت”.
وأوض�ح أن “االتح�اد األوروب�ي أوىف بالتعه�دات التي 
قطعها عىل نفس�ه بالكامل والتي بلغت أكثر من 400 
مليون يورو )445 مليون دوالر( والتي تمت تعبئتها يف 
العامن املاضين لدعم الحكم واإلصالحات وتش�جيع 

إيج�اد فرص عمل مس�تدامة وتحقيق نمو ش�امل يف 
العراق”.وأض�اف “إن�ي ملتزم بصفتي ممثالً س�امياً 
وبصفتي ممثالً عن االتحاد األوروبي.. نحن ملتزمون 
جميعاً بالعمل عىل وقف دائرة العنف الحالية يف العراق 

قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة مجدداً”.

وكان�ت فعالي�ات مؤتم�ر إعادة إعم�ار الع�راق الذي 
اس�تضافته الكوي�ت يف الف�رة من 12 إىل 14 ش�باط 
2018 قد اختتمت بإجمايل مساهمات بلغت 30 مليار 
دوالر مقدم�ة م�ن الدول والجه�ات املش�اركة ومنها 

االتحاد األوروبي.

االتحاد األوروبي يؤكد إيفاءه بتعهدات مؤتمر الكويت بشأن إعمار العراق

اإلعالن عن 100 فرصة استثمارية في ديالى

محافظ كربالء: هناك فرصة ثمينة ومهمة على المستوى االستراتيجي إلكمال المشاريع

أعلنت النائب ع�ن محافظة دياىل غيداء 
كمب�ش، االربعاء، عن وج�ود نحو100 

فرصة استثمارية يف املحافظة.
وقالت كمب�ش ،ان” دياىل تتميز بوجود 
ف�رص اس�تثمارية مهم�ة وممي�زة يف 
ابرزه�ا الس�ياحة  12 قطاع�ا حيوي�ا 
واالنتاج الزراعي والحيواني واالس�كان 

لك�ن عوام�ل ع�دة اس�همت يف ضع�ف 
االقبال عىل االستثمار بعد 2003 ابرزها 

االضطرابات االمنية”.
واضافت كمبش ان “دياىل تحوي حاليا 
نح�و 100 فرص�ة اس�تثمارية ل�و ت�م 
تفعيلها ستخلق أكثر من 50 الف فرصة 
عم�ل”، مؤك�دة أن “الوض�ع االمني يف 

املحافظة جيد قياسا بالسنوات املاضية 
واملرحل�ة الراهنة تتطل�ب جذب رؤوس 
االموال واالس�تفادة من االس�تقرار مع 
رضورة دعم قانون االس�تثمار بش�كل 
يعطي املزي�د من الطمأنين�ة للرشكات 
للق�دوم والعم�ل يف مختل�ف املش�اريع 

االستثمارية”.

واشار كمبش اىل ان” االستثمار هو أبرز 
العوامل التي يمكن من خاللها معالجة 
مل�ف البطالة يف دياىل والت�ي وصلت اىل 
نس�ب عالي�ة ج�دا خاصة يف الس�نوات 
االخرية ما يشكل خطرا حقيقيا خاصة 
ألن البطالة لها مضار اجتماعية واخرى 

امنية”.

أك�د محافظ كربالء املقدس�ة نصيف 
االتفاقي�ة  أن  األربع�اء،  الخطاب�ي، 
الصيني�ة العراقي�ة س�تكون لها آثار 
القادم�ة،  ولألجي�ال  اآلن  إيجابي�ة 
فيم�ا أش�ار إىل أن االتفاقية س�توفر 
فرص�ة ثمين�ة للعراق عىل املس�توى 

االسراتيجي الكبري.

“االتفاقي�ة  إن   ، الخطاب�ي  وق�ال 
االس�راتيجية ب�ن الع�راق والص�ن 
املس�توى  ع�ىل  ايجابي�ة  آث�ار  له�ا 
وألجيالن�ا  اآلن  االس�راتيجي 
املحافظات من  القادم�ة، وس�تمكن 
قطاعاته�ا  ب�كل  الخدم�ات  تقدي�م 
الع�راق  أن “  املواطنن”.وأض�اف  اىل 

تعرض لح�روب وانتكاس�ات بالعمل 
االداري والخدمي ليس قبل 15 س�نة 
فقط، انما مر بانتكاسات كبرية اثناء 
حقب�ة الحك�م الدكتات�وري وبعدها 

القاعدة وغريها”.
وأوضح محافظ كربالء، :”اآلن هناك 
فرص�ة ثمين�ة ومهمة عىل املس�توى 

االسراتيجي الكبري بتطبيق االتفاقية 
بن العراق والصن إلنش�اء الصندوق 
س�يوفر  ال�ذي  العراق�ي  الصين�ي 
إمكاني�ات ع�ىل بن�ى تحتي�ة كبرية، 
وليس فقط البنى التحتية االعتيادية، 
وإنما اىل قضية املشاريع االستثمارية 

الكبرية”.

انتقدت اللجنة القانونية النيابية عرض مقرح تعديل قانون 
التقاع�د املوح�د ، مؤكدة أن الحكومة راضي�ة بالجنبة املالية 

املتحققة من تعديل القانون بعد إقراره .
وذك�ر عض�و اللجن�ة النائ�ب حس�ن العقاب�ي ، يف ترصيح 
صحفي، ان” تعديل قانون التقاعد املوحد هو خط�أ جس�يم 
كان ينبغ�ي معالجت�ه مبك�را ، لكنن�ا لم نس�تطع معالجته 
حتى االن “، مش�ريا اىل ان ” الحكوم�ة راضية بالجنبة املالية 
املتحققة من تعديل القانون بعد اقراره ، ولن تطعن بالتعديل 

حاليا او مستقبال “.
باق�رار  االرساع  ترف�ض  القانوني�ة  اللجن�ة   ” ان  واض�اف 
الترشيع�ات املهمة ، كونه يخرج املادة القانونية مربكة وغري 
رصين�ة ، مبينا ان ” مفاجأة املوظ�ف الحكومي باحالته عىل 
التقاع�د بش�كل مبارش ، وهو غ�ري مهيأ لذل�ك ، خطأ اداري 

قانوني ينعكس سلبا عىل مؤسسات الدولة “.
وكانت رئاس�ة مجلس النواب ارجأت التصويت عىل مرشوع 
التعدي�ل الثان�ي لقانون التقاعد املوحد رقم 9 لس�نة 2014 ، 

حيث تم رفعه من جدول اعمال جلسة يوم أمس .

القانوني�ة النيابي�ة: الحكومة 
راضي�ة بالجنب�ة المالي�ة في تعديل 

عل�ق عضو املجل�س االقتصادي العراق�ي غدير العط�ار، اليوم قانون التقاعد الموحد
االربع�اء، ع�ىل أهمية قان�ون اإلدارة املالي�ة الجديد ال�ذي أقره 
مجل�س النواب مؤخرًا.وقال العط�ار يف بيان ، إن »قانون اإلدارة 
املالية يه�دف إىل تنظيم القواعد واإلج�راءات التي تحكم اإلدارة 
املالية واملحاسبية يف مجال التخطيط واإلعداد والتنفيذ والرقابة 
والتدقي�ق للموازن�ة العام�ة االتحادية«.وأض�اف »أن القان�ون 
س�يقوم بتوجيه جمي�ع اإليرادات االتحادي�ة إىل الخزينة العامة 
لتغطي�ة اإلنفاق العام وتحديد ارتباط وح�دات الرقابة الداخلية 
م�ن الناحيتن اإلداري�ة والفنية ووضع اآللي�ات املتعلقة بتنفيذ 
املوازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة املالية 
يف مرحل�ة التنفيذ«.وأش�ار العط�ار إىل أن�ه »من خ�الل قانون 
اإلدارة املالية س�يمكن تحديد مواعيد معينة لتقديم الحس�ابات 
الختامية وااللتزام بمبادئ املوازنة )شفافية املوازنة، وشمولية 
املوازنة، ووحدة املوازنة، وس�نوية املوازن�ة، وعدم التخصيص( 
عن�د تهيئة وتنفي�ذ املوازنة العام�ة االتحادية واألم�ور املتصلة 
به�ا وبما يضمن تحقيق اس�تقرار االقتصاد الكيل واالس�تقرار 
املايل، وتعزيز تخصيص موارد املوازنة وتحس�ن كفاءة وفعالية 
اإلنف�اق وضم�ان إدارة النقد عىل النحو األمثل وتحس�ن نوعية 

معلومات املوازنة املقدمة إىل مجلس النواب والرأي العام«.

العطار يكشف عن أهمية قانون 
اإلدارة المالية وارتباطه بالموازنة

اقتصادي: العراق بحاجة إلى خمسة أعوام للقضاء على البطالة
أوضح الخب�ري االقتصادي صالح 
الع�راق  ان  األربع�اء،  ع�واش، 
بحاجة اىل خمس�ة أعوام عىل اقل 
تقدير للقضاء عىل البطالة، مبينا 
وتقلي�ل  الصيني�ة  االتفاقي�ة  ان 
س�ن التقاعد ركيزتان اساسيتان 

للقضاء عىل البطالة.
وق�ال ع�واش ، ان “تقلي�ل س�ن 
اإلحص�اءات  وبحس�ب  التقاع�د 
الحكومية س�يوفر اكثر من 200 
الف درج�ة وظيفية، وبالتايل فأن 
خمس�ة أع�وام كفيل�ة باح�داث 
مفاص�ل  يف  جذري�ة  تغي�ريات 
الت�ي  الحكومي�ة  الوظائ�ف 

سيدخلها مليون موظف جديد”.

وأض�اف ان “نس�بة البطالة التي 
بلغ�ت 22% يف 2018 وارتفعت اىل 

نس�بة اع�ىل يف 2019، ق�د تصل 
بعد خمسة أعوام اىل 10% يف حال 

تش�غيل املصانع املتوقفة وإيجاد 
منافذ إنتاجية جديدة”.

الصيني�ة  “االتفاقي�ة  ان  واك�د 
النه�اء  كب�رية  بواب�ة  س�تكون 
البطال�ة يف ح�ال عملت الس�لطة 
التنفيذي�ة ع�ىل ال�زام ال�رشكات 
م�ن   %70 جع�ل  ع�ىل  الصيني�ة 

العاملن فيها من العراقين”.
وشدد عواش عىل رضورة “تفعيل 
القط�اع الخ�اص ومش�اركته يف 
الصيني�ة  االتفاقي�ة  مش�اريع 
الس�تقطاب اكرب عدد ممكن من 
االختصاص  وأصح�اب  العاطلن 
مم�ن ل�م يج�دوا ف�رص عمل يف 

القطاع الحكومي”.

صالح: اتفاقية الصين ال ترهن النفط ويمكن إلغاؤها في أي وقت يريده العراق
الحكوم�ة  مستش�اري  كب�ري  أك�د 
العراقية للشؤون املالية واالقتصادية، 
االتفاق�ات  يف  املفاوض�ن  وأح�د 
محم�د  مظه�ر  الصيني�ة  العراقي�ة 
صالح، األربعاء، أن اتفاقية الصن ال 
ترهن النفط العراقي لسنوات طويلة 
كما يش�اع، فيم�ا يمك�ن إلغاؤها يف 
أي وقت يري�ده العراق.وق�ال صالح 
لالقتصادي�ن والسياس�ين عىل حد 
س�واء، نعل�م أن اتفاقا م�ع بلد مثل 
الصن يعترب منافس�ا قوي�ا للواليات 
املتح�دة يف العراق يث�ري الجدل ايضا، 
لك�ن ه�ذا ال يعن�ي أن�ه مس�يس”.

وأضاف صال�ح ان “االتفاق يتضمن 
تخصي�ص عوائ�د تصدي�ر 100 ألف 

برمي�ل م�ن إجمايل ص�ادرات العراق 
اليومي�ة للص�ن البالغ�ة نح�و 850 
ألف برمي�ل، ملش�اريع اإلعمار، وهو 
بداية لدخ�ول ال�رشكات الصينية يف 

إعم�ار البن�ى التحتي�ة املتهالك�ة”.
وتابع “إي�رادات النف�ط كلها تذهب 
إىل املوازن�ة التش�غيلية، بينم�ا ه�ذه 
فرصة أن يخصص جزء من اإليرادات 

بش�كل جيد لإلعمار والبناء”، مؤكدا 
العراق�ي  النف�ط  أن “قضي�ة ره�ن 
لسنن طويلة كما يحذر منه البعض 
وس�معناه باليوم�ن املاضي�ن، غري 
صحيح�ة، فهن�اك بن�د يف االتفاقي�ة 
يمك�ن إلغاؤها بأي وقت تريده، فهي 
عب�ارة ع�ن اتفاقي�ة مس�اعدة م�ن 
الص�ن كدول�ة صديق�ة إىل العراق”.

ورأى أن�ه “ال توج�د أي مخاوف من 
أمريكي�ة  اقتصادي�ة  عقوب�ات  أي 
أو غريه�ا، ع�ىل ض�وء تطبي�ق هذه 
االتفاقية، فالجانب االمريكي ليس له 
أي عالق�ة بهذا امللف، فلم نس�مع أن 
هناك اعراضات امريكية أو تحذيرات 

بشأن االتفاقية أو تطبيقها”.

االقت�صادي
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المراقب العراقي/ متابعة...
استش�هد طف�ل وأصي�ب آخر، الي�وم األربع�اء، جراء 
قص�ف صاروخ�ي  ومدفعي س�عودي اس�تهدف قرى 

حدودية يف محافظة صعدة اليمنية .  
وأفادت »املس�رة نت« باستشهاد طفل وإصابة طفلة 
بقص�ف  صاروخي ومدفعي س�عودي عىل ق�رى آهلة 

بالسكان يف مديرية  رازح الحدودية بصعدة . 

وكان 3 مواطن�ن بينه�م ام�رأة ق�د استش�هدو فيما 
أصيب طف�ل، يف  الثالث من يناير الح�ايل، إثر 3 غارات 
لطران العدوان السعودي  األمريكي استهدفت منزال يف 

منطقة بني معاذ محافظة صعدة . 
تجدر اإلش�ارة إىل أن النظام الس�عودي ارتكب جريمة 
يف س�وق الرقو  بمحافظة صعدة األس�بوع املايض راح 

ضحيتها 24 شهيًدا، 18 من  األفارقة و6 مواطنن . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أص�درت لجن�ة االس�تخبارات يف مجل�س 
جدي�دة  تتعلّ�ق  أدل�ة  األمرك�ي  الن�واب 
بالتحقيق يف قضي�ة عزل الرئيس األمركي 
دونال�د ترامب، بما  يف ذلك رس�ائل س�لّمها 
ليف بارناس، وهو رشيك س�ابق للمحامي 

 الشخيص لرتامب رودي جولياني . 
ويأتي الكشف عن هذه األدلة قبل التصويت 
امله�ّم املتوق�ع يف  مجل�س النواب إلرس�ال 

مادتي العزل رسميا إىل مجلس الشيوخ . 
وكتب آدم ش�يف رئيس لجنة االستخبارات 
اللجن�ة  إىل  رئي�س  الن�واب  مجل�س  يف 
القضائي�ة يف مجل�س النواب ج�ري نادلر 
الذي يتوىل  تجميع السجل الكامل للتحقيق 
»ع�ىل  الش�يوخ  مجل�س  محاكم�ة  قب�ل 
 الرغ�م من عرقل�ة الرئيس التي لم يس�بق 
لها مثي�ل، تواصل اللجنة  تلق�ي ومراجعة 
وس�تقوم  الصل�ة  ذات  املحتمل�ة  األدل�ة 
بإحاالت  تكميلية«، حس�ب مجلة بوليتيكو 

األمركية . 
وتحت�وي األدل�ة التي ن�رت ع�ىل العديد 
من املالحظات املكتوبة بخط  اليد ورس�ائل 
املش�فرة  والرس�ائل  اإللكرتون�ي  الربي�د 
وغره�ا م�ن  الوثائق الت�ي تؤك�د العالقة 
الوثيقة بن بارن�اس وجولياني، الذي كان 
 يدف�ع الحكوم�ة األوكرانية لفت�ح تحقيق 
فساد بحق نجل جو بايدن  املنافس املحتمل 
لرتام�ب يف انتخاب�ات الرئاس�ة، وه�و م�ا 
اعتربه  الديمقراطيون تش�جيعا من ترامب 
لدول�ة أجنبي�ة ع�ىل التدخل يف  الرئاس�ات 

األمركية . 

وب�ن املس�تندات التي كش�فت عنها لجنة 
التحقي�ق الت�ي يقوده�ا  الديمقراطي�ون، 
أرس�لها   2019 أي�ار  إىل  تع�ود  رس�الة 
جولياني إىل  الرئي�س األوكراني فولوديمر 

زيلينس�كي . 
ويف الرس�الة التي جرى الحصول عليها من 
هات�ف بارناس الج�وال  الذي تم تس�ليمه 
إىل لجن�ة االس�تخبارات ي�وم األح�د، طلب 
جوليان�ي  عق�د اجتماع ملدة نصف س�اعة 
مع زيلينس�كي، بينم�ا كان عم�دة مدينة 
 نيوي�ورك الس�ابق يس�عى لتحقيق�ات يف 
نائ�ب  الرئي�س  اب�ن  تس�تهدف  أوكراني�ا 
السابق جو بايدن، وفق مجلة »بوليتيكو«. 

وأوض�ح جوليان�ي أنه يت�رف »بمعرفة 
وبصفت�ه  محامًي�ا  ترام�ب  وموافق�ة« 
»ش�خصًيا« للرئي�س، إاّل أن ترام�ب رصح 
بأن�ه كان يت�رف  نياب�ة ع�ن الحكوم�ة 
األمركي�ة عندم�ا زع�م أنه دف�ع من أجل 

التحقيقات  مع نجل بايدن . 

وجاء يف الرسالة املوجهة للرئيس األوكراني 
للرئي�س  مستش�ارا  ش�خصيا  »بصفت�ي 
ترامب وبعلم�ه وموافقته، أطل�ب مقابلة 
مع�ك يف ي�وم  االثن�ن الق�ادم 13 مايو أو 
الثالثاء 14 مايو«، حس�ب صورة التقطت 

 لها يف هاتف بارناس . 

الت�ي حصل�ت عليه�ا  املس�تندات  إح�دى 
لجن�ة التحقيق من بارن�اس  مكتوبة بخط 
الي�د وتق�ول »ادف�ع زيلينس�كي )الرئيس 
بح�ق  تحقي�ق  فت�ح  األوكران�ي(  إلع�الن 

بايدن«. 
الس�ابقة يف  الس�فرة األمركي�ة  وكان�ت 

أوكراني�ا م�اري يوفانوفيت�ش  أيضا هدفا 
متك�ررا يف الرس�ائل النصي�ة ب�ن بارناس 

وحلفائه . 
وأش�ارت بعض النص�وص إىل أن حركاتها 
يتم تعقبها وسط إحباط  متزايد من أنها لم 

ُتطرد بالفعل . 

وتم اس�تدعاء كل من جوليان�ي وبارناس 
كج�زء م�ن تحقيق مجل�س  الن�واب لعزل 
ترامب. وبينم�ا رفض جوليان�ي االمتثال، 
تم الكش�ف عن  محتوي�ات أجهزة بارناس 
ومصادرته�ا ب�إذن م�ن ق�اٍض اتحادي يف 

 وقت س�ابق من هذا الش�هر . 

واعتق�ل بارناس يف 9 ترين األول يف مطار 
واش�نطن داالس  ال�دويل، حيث ت�م اتهامه 
بانتهاك تموي�ل الحم�الت االنتخابية، وقد 

أقر  بأنه غر مذنب يف التهم املوجهة إليه . 
وقبل الكش�ف عن ه�ذه الوثائ�ق الجديدة، 
كان�ت رئيس�ة مجل�س الن�واب  األمرك�ي 
الديمقراطية نانيس بيلويس أش�ارت إىل أن 
رس�ائل  إلكرتونية جديدة تدع�م االتهامن 
املوجه�ن بح�ق ترامب قد ب�رزت  يف الفرتة 
الت�ي تل�ت ق�رار مجل�س الن�واب إط�الق 

إجراءات عزله . 
الثالثاء املقبل قد تبدأ املحاكمة ... 

الغالبي�ة  زعي�م  أعل�ن  األثن�اء،  ه�ذه  يف 
الجمهوري�ة يف مجل�س الش�يوخ  ميت�ش 
ماكونيل أن محاكمة ترامب قد تبدأ الثالثاء 
املقب�ل، يف ح�ن  يج�ري تعين املس�ؤولن 
األساس�ين عن هذه العملي�ة القضائية يف 

 وقت الحق هذا األسبوع . 
وأش�ار ماكوني�ل إىل أن�ه يتوقع أن يرس�ل 
مجل�س الن�واب بن�ود االته�ام  إىل مجلس 

الشيوخ اليوم األربعاء . 
وق�ال ماكونيل للصحافي�ن »نعتقد أنه إذا 
ح�دث ذلك، وه�و األمر  املرجح، فس�نتابع 
الخط�وات األولية هنا هذا األس�بوع والتي 
تش�مل  حض�ور رئيس املحكم�ة العليا كي 

يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ  
اإلج�راءات  وبع�ض  الدس�تورية  اليم�ن 

األخرى«. 
وأضاف »نأم�ل تحقيق ذل�ك باإلجماع، ما 
يجعلن�ا جاهزين للب�دء  باملحاكمة الفعلية 

الثالثاء املقبل«. 

استشهاد طفل يمني وإصابة آخر بقصف على صعدة دولي دوليعربي  عربي 

العربي: حركة النهضة امام فرصة أخيرة لتشكيل حكومة القدس 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت مجل�ة »فوري�ن بولي�يس« األمركي�ة يف تقرير له�ا أنه إثر 
ق�رار  الرئيس األمركي دونال�د ترامب اغتيال أق�وى جنرال إيراني 
)الفريق  قاسم س�ليماني(، فإن حلفاء الواليات املتحدة الخليجين 
واألوروبين  يرتقبون واش�نطن بقلق ويستعدون ملزيد من االنتقام 
من طهران .  وأش�ارت الصحيف�ة اىل أن »االغتيال أثار أيضاً مخاوف 
حلفاء  الواليات املتحدة املقربن يف منطقة الرق األوس�ط وأوروبا 
 وخش�يتهم من أن يكون هناك انتقام إليران يف املواقع االمريكية يف 

 دول الرق األوسط«.  
وبينت الصحيفة أن »تلك املخاوف تش�مل إيقاع عمليات استهداف 
 للقواعد العس�كرية االمريكية التابعة اىل دول الخليج العربي، وهذا 

 األمر بدوره يزيد من مخاوف واشنطن«. 

بوليسي: دول الخليج قلقة من انتقام إيران فورين 

الغارديان: وصول ألفي مقاتل سوري إلى ليبيا

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني شعوب 
املنطق�ة للعمل  عىل طرد الق�وات األمركية منها، 
وتوجه إىل اإلدارة األمركية  بالقول: »ملاذا زعزعتم 
أم�ن املنطقة، لقد أخطأتم يف السياس�ة  الخارجية 
التي اعتمدتموها وأخطأتم يف فرض العقوبات عىل 
إيران  وأخطأتم يف اغتيال قائد قوة القدس يف حرس 

الثورة الفريق قاسم  سليماني«. 
ويف كلمة له خالل اجتماع الحكومة اإليرانية اليوم 
األربع�اء، توجه  روحاني لل�دول الكربى بالقول إن 
»التوت�ر األمن�ي يف املنطقة ليس  يف صال�ح العالم 
ولي�س يف صال�ح أوروب�ا ولي�س يف صالح آس�يا، 
 والبعض يف الخارج أس�اء إلي�ران وزاد التوتر وهو 

من يضغط عىل  الشعب اإليراني بالعقوبات«. 
وش�دد ع�ىل أن الوالي�ات املتح�دة األمركي�ة هي 

املسؤولة عن  الجرائم املرتكبة بحق إيران ،  
روحاني تطرق إىل االنسحاب األمركي من االتفاق 
النووي وقال إن   «الس�عودية والكي�ان الصهيوني 
حرّض�ا أمركا للخروج من االتفاق  النووي، ونحن 
كل م�ا عملن�اه يف املج�ال الن�ووي كان ب�إرشاف 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. 
وتاب�ع »ومل�ا انس�حب الرئي�س األمرك�ي دونالد 
ترام�ب م�ن االتفاق  م�اذا فع�ل األوروبي�ون إزاء 
ذل�ك؟!«، داعي�ا الدول األوروبية للع�ودة من  جديد 

لالتفاق النووي، واش�رتط عودتها كي تعود إيران 
إىل  االتفاق«. 

ويف جان�ب آخر م�ن تريحاته ق�ال روحاني إن 
»الش�هيد قاس�م  س�ليماني كان حارس�ا للحدود 
اإليرانية، وكان نرباس�ا للش�هادة وقد  ٌقتل غدرا«، 
مؤكدا أن إيران س�رتد ع�ىل اغتياله بإخراج أمركا 

من  املنطقة وستعمل عىل ذلك ولو طال الزمن«  . 
وتوق�ف روحان�ي عن�د قضي�ة إس�قاط الطائرة 
األوكراني�ة إن القضي�ة  كان�ت مؤملة لن�ا جميعا، 
ومؤسس�ات الدولة تش�ارك يف التحقيقات  بش�أن 

إس�قاط الطائ�رة التخ�اذ خط�وة مقنع�ة، وهذا 
الخطأ اليمكن  التغايض عنه وهو مؤلم ومؤسف«، 
مضيف�ا إن »قواتن�ا املس�لحة  درس�ت املوض�وع 
وأعلن�ت النتائ�ج، وعليه�ا العمل والتأكي�د ألبناء 
 الش�عب أن مثل هذا الخطأ لن يحص�ل بعد اليوم، 
كما أننا نعت�ذر عن  التأخر يف اإلع�الن عن الخطأ 
الذي حصل«.  ودعا الرئيس اإليراني أبناء الش�عب 
اإليراني للمشاركة يف  االنتخابات، وقال إن »التنوع 
يف االنتخاب�ات ه�و مطل�ب ش�عبي، وال  يمكن أن 

يفرض تيار واحد سيطرته عىل األمور«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
خوًفا من الغضب اإليرانّي تجاه الجرائم التي تقوم 
بها الواليات  املتحدة األمريكّية ترتعد فرائص حّكام 
الخلي�ج، األنظمة املتصهين�ة،  الذين س�هلوا بناء 
قواعد عسكرّية ألمريكا يف البلدان التي يحكمونها 
 بالحدي�د والنار .  وبحس�ب موقع ث�ورة 14 فرباير 

يف البحرين »فقد أرس�ل الطاغي�ة  حمد بن خليفة 
رس�الة رسّية وعاجلة إىل حاكم الس�عودية يطلب 
من�ه  الوقوف مع�ه يف حال مّس�ه يشء من غضب 
الجمهورّية اإلس�المّية  ومح�ور املقاومة حن يرد 
ع�ىل جريمة اغتي�ال القادة الش�هداء،  فاألمريكي 
غر مس�تعد لحماية تلك األنظمة الفاس�دة، فهي 

تحت  مرم�ى الصواري�خ اإليرانّية، فيم�ا يتصاعد 
الغضب الشعبي يف بلدان  محور املقاومة«  . 

وتأتي هذه املخاوف و«الرس�الة الغامضة« يف ظّل 
الظ�روف  والتوت�رات الجيوسياس�ّية التي تعصف 
باملنطق�ة م�ع تصاع�د ح�دة   الخ�الف األمريكي 

اإليراني. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الوطن�ي  التضام�ن  مجل�س  ق�ادة  اعت�رب 
الباكس�تاني، وهو تحالف يضم   35 من األحزاب 
السياس�ية والديني�ة يف البالد، اغتي�ال قائد قوة 
 القدس الش�هيد قاسم س�ليماني، هجوما عىل 
العالم اإلس�المي وطالبوا  باالنسحاب األمريكي 
م�ن املنطقة، فيما ش�ددوا عىل أهمي�ة االفراج 
 الفوري ع�ن زعيم الش�يعة يف نيجريا الش�يخ 

الزكزاكي. 
وعقد اجتماع ق�ادة مجل�س التضامن الوطني 
رساج   « باس�تضافة  الس�ناتور  الباكس�تاني، 
الحق« رئيس حزب الجماعة اإلسالمية وحرضه 
 موالنا »أبو الخر زبر« رئيس املجلس يف الهور . 

وشجبت الشخصيات السياسية والدينية البارزة 
يف باكس�تان، بما يف  ذلك علماء الس�نة والشيعة 
الذين هم أعضاء رئيسيون يف التحالف،  الهجوم 
اإلرهاب�ي األمريكي األخر عىل األرايض العراقية 

والذي أدى  إىل شهادة القائد سليماني ورفاقه . 
ووصفوا اغتي�ال قائد القدس بأن�ه هجوم عىل 
العالم اإلس�المي ب�أرسه  وأك�دوا أن املنطقة ال 
تطي�ق تواجد الق�وات األمريكية فيها ويجب أن 

 تغادرها . 
الوطن�ي  التضام�ن  مجل�س  ق�ادة  ورصح 
الباكستاني، يف إشارة إىل  عدم مشاركة باكستان 
يف القم�ة اإلس�المية يف كواالملب�ور: ب�أن مث�ل 
 هذه القرارات س�تكون له�ا عواقب وخيمة عىل 

باكستان ويجب عىل  الحكومة اعتماد سياسات 
مستقلة لحماية مصالح البالد والشعب . 

كم�ا طالب�وا باإلف�راج الف�وري ع�ن الش�يخ 
الزكزاكي، يف إش�ارة إىل  أوضاع الجالية املسلمة 
يف نيجري�ا، وخاص�ة س�جن زعيم الش�يعة  يف 

نيجريا الشيخ إبراهيم زكزاكي . 
وكان قائ�د ق�وات »الق�دس« التابع�ة للحرس 
استش�هد  الفري�ق قاس�م  س�ليماني  الث�وري 
بمعي�ة نائ�ب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي يف 
العراق  ابو مهدي املهندس وعدد من رفاقهما يف 
هجوم جوي امركي  غادر بطائرة مس�رة حن 
خروجه�م من مطار بغ�داد فج�ر الجمعة قبل 

 املاضية. 

روحاني: أمريكا زعزعت أمن المنطقة والبد 
من طرد قواتها منها  

خشية من غضب المقاومة .. النظام الخليفي يتوسل بالكيان 
 السعودي المرتبك للوقوف معه

مجلس التضامن في باكستان: اغتيال سليماني هجوم على العالم

الديمقراطيون يكشفون أدلة جديدة بقضية عزل ترامب
 وترجيحات  بعقد جلسة المحاكمة الثالثاء المقبل

المراقب العراقي/ متابعة...
تقري�را  »الغاردي�ان«  صحيف�ة  ن�رت 
ملراس�ليها يف إس�طنبول وغ�ازي  عينتاب يف 
تركي�ا، بيث�ان ماكرن�ان وحس�ن عكوش، 
يق�والن في�ه إن  ألف�ي مقات�ل س�وري ت�م 
إرسالهم، أو سيصلون قريبا إىل ليبيا؛ للدفاع 
 عن حكومة طرابل�س.  وينقل التقرير، الذي 
نرته صحيفة »الغارديان«  وفق مصادرها 
 يف تركيا وس�وريا، ما وصفت�ه بالتطور غر 
املس�بوق، الذي يهدد  بتعقي�د الحرب األهلية 
يف ه�ذا البل�د يف ش�مال أفريقيا«، مش�را إىل 
أن   «ن�ر املقاتلن جاء بع�د إعالن الحكومة 

ع�ىل  امل�ايض  موافقته�ا  الش�هر  الرتكي�ة 
مس�اعدة حكومة رئيس الوزراء الليبي فائز 
الرساج،  الذي تدعم�ه األمم املتحدة، ويواجه 
حملة منذ عدة أش�هر ش�نها ضده  منافسه 

خليفة حفرت«  . 
ويشر الكاتبان إىل أن »تركيا دعمت املقاتلن 
الس�ورين ض�د نظ�ام  بش�ار األس�د، ومنذ 
األي�ام األوىل الن�دالع الث�ورة«، الفت�ن إىل أن 
  «تركيا تقوم اليوم باس�تخدام الذين دربتهم 
بصفته�م ق�وات وكيلة له�ا  يف املواجهة ضد 
املقاتلن األكراد، رغم اتهام منظمات حقوق 

 اإلنسان لهم بارتكاب انتهاكات«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيف�ة الق�دس العرب�ي أن حركة 
النهضة التونس�ية، امام  فرصة ثالثة وأخرة 
أمام األحزاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، 

وإنه  ال ينبغي إضاعتها . 
وأش�ارت الصحيف�ة اىل أن »ذل�ك ج�اء بع�د 
تريح�ات لرئي�س مجلس  ش�ورى الحركة 
عب�د الكري�م الهارون�ي، خالل ن�دوة نظمها 
والديمقراطي�ة  اإلس�الم  مرك�ز  دراس�ة 
وإنج�ازات  »تحدي�ات  بعن�وان  )مس�تقل(، 
 الثورة يف عيدها التاسع« يف العاصمة تونس . 

ووّجه الرئيس التونيس قيس س�عيد كتابا إىل 
الكت�ل الربملاني�ة،  يدعوها فيه لرفع أس�ماء 

املرشحن املؤهلن لتشكيل الحكومة . 
وأضاف الهاروني خ�الل الندوة »حتى اليوم، 
ل�م نرت�ق إىل مس�توى  الوح�دة الوطنية بن 
جمي�ع األح�زاب، لذل�ك ال يمكنن�ا أن نواجه 
 التحديات الهامة املتمثلة يف اإلرهاب والفساد 

والفقر والبطالة«. 
ورأى أن موازي�ن القوى قد تغرت بعد رفض 
منح الثقة لحكومة  الحبيب الجميل، مضيفا: 
»بقي�ت محاول�ة أخ�رة لتش�كيل حكوم�ة 
وح�دة  وطنية، ويجب االتحاد من أجل القيام 

باإلصالحات الهامة التي  تحتاجها البالد«. 
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دخلنا عام 2020 والتزال موازنته يف أدراج حكومة عبداملهدي املستقيلة 
ول�م يتم إيجاد  مخرج قانوني إلرس�الها اىل قبة الربملان بالرغم من كل 
األوضاع الس�اخنة التي يمر بها البلد  واملنطقة وبالرغم من اس�تمرار 
التظاه�رات واالعتصام�ات يف بغ�داد ومحافظات الوس�ط  والجنوب, 
والحقيق�ة ان ه�ذا األمر غريب ومس�تهجن ويزيد م�ن حجم الفجوة 
ب�ن املواطن  والطبقة السياس�ية الت�ي تالعبت بمق�درات البلد طوال 
س�تة عرش عاماً وتالعب�ت وتحايلت  عرشات املرات عىل دس�تور البلد 
الذي كتبوه بأنفس�هم وكان هذا التالعب عندم�ا تكون هناك  مصلحة 
له�م وألحزابهم ولك�ن األمر عندما يك�ون يف مصلحة البل�د واملواطن 
نراه�م يتحججون  بالدس�تور والقانون, فهل م�ن الصعب أن يجتمع 
برملانن�ا العتيد ويناقش قضي�ة مصريية  وخطرية مث�ل احالة املوازنة 
م�ن الحكومة اىل الربملان ويجدون لها مخرجا قانونيا أو  يصوتون عىل 
منح صالحية لحكومة ترصي�ف األعمال إلحالة املوازنة اليهم بدالً من 
التصوي�ت  عىل قانون االدارة املالية رق�م 6 لعام 2019 والذي بموجبه 
يريدون تدوير مبالغ املش�اريع  التشغيلية فقط واالنفاق عليها يف عام 
2020 عىل ش�كل موازنة مؤقتة ويرتكون األمور  األخرى س�ائبة بدون 

حلول . 
أتس�اءل هل التصويت عىل اعطاء الصالحية للحكومة بتمرير املوازنة 
هو أمر مس�تحيل  ويخالف الدس�تور الذي تعودوا ع�ىل انتهاكه دائماً. 
الج�واب عىل ه�ذا التس�اؤل ان األمر يس�ري  واليوجد في�ه تجاوز عىل 
الدس�تور فوضع البلد الح�رج والتحديات الكبرية التي يمر بها س�واء 
 كان�ت داخلية أو خارجية تحتم عليهم أن يتخ�ذوا هذه الخطوة بدون 
تأخري, وكما هو معروف  ستحمل عجزاً مالياً مرعباً لم يسبق له مثيل 
يف تاريخ موازنات البلد حيث س�يرتاوح العج�ز  من 45 اىل 48 تريليون 
دين�ار وبما يعادل موازنة اي�ران لعام 2020 التي تفوقنا بمس�احتها 
 وتعداد سكانها واقتصادها ملرات عديدة ,وهذا العجز يقارب ثلث حجم 

املوازنة الكيل التي  تبلغ من 140 اىل 145 تريليون دينار . 
املطل�وب من الربملان أن يس�ارع بهذه الخط�وة وبعدها وحن وصول 
املوازن�ة اليه أن تتفرغ  اللجان املالية واللج�ان الخاصة بوضع الحلول 
الفوري�ة وباالس�تعانة بالخرباء االقتصادين  واملالي�ن لوضع خارطة 
طريق مس�تعجلة لتجاوز األزم�ة االقتصادية املحتمل�ة يف عام 2020 
 واس�تغالل فرص�ة ارتفاع أس�عار النفط العاملية بس�بب االضطرابات 
السياس�ية الحالي�ة ووص�ول  س�عر الربمي�ل اىل أكث�ر م�ن 70 دوالراً 
والتوقع�ات بصعوده أكث�ر يف املرحل�ة املقبلة لتقليل  العج�ز الكبري يف 
املوازنة  وعليهم املسارعة باتخاذ اجراءات كثرية تساعد الحكومة عىل 
 تضخي�م املوارد املالية وتقلي�ل العجز ومنها اتخاذ ق�رارات وتعليمات 
فوري�ة بال�زام كاف�ة  مؤسس�ات الدولة بضغ�ط نفقاته�ا بأكرب قدر 
ممك�ن ألن حال�ة البلد غ�ري طبيعية, واالج�راء اآلخر  ال�ذي يجب عىل 
الربملان اتخاذه ه�و تفعيل لجان رقابية عديدة بالتعاون مع الحكومة 
للسيطرة  عىل ايرادات جميع املنافذ الحدودية الربية والبحرية والجوية 
وبما فيها منافذ اقليم كردس�تان  وانهاء حاالت س�يطرة امليليش�يات 
واألحزاب السياس�ية وانهاء الفس�اد املس�ترشي  فيها,واذاماتم اتخاذ 
هذا االجراء بشكل صحيح فان املوارد الكبرية التي ستدخل اىل ميزانية 
 الدولة ستس�اهم بش�كل كبري يف تقلي�ل حجم العجز وتقلي�ل الكارثة 

االقتصادية املرتقبة عىل  البلد           . 
أقول لقد آن األوان أن يس�ارع الربملاني�ون للتكفري عن الذنوب الكثرية 
الت�ي اقرتفوه�ا بحق هذا  الش�عب املس�كن وال�ذي يغيل يف س�احات 
االعتصام�ات منذ أكثر من ثالثة أش�هر وأن يكون  هن�اك انعقاد دائم 
ملجلس�هم وتمنع فيه االجازات والغيابات منعاً باتاً وتكون جلس�اتهم 
علنية  أمام وسائل االعالم لكي يطلع الشعب بشكل مبارش عىل ممثليه 

ويفرز الوطني من غريه . 

أما آن األوان للبرلمانيين أن 
ُروا عن ذنوبهم ُيكفِّ

رائد الهاشمي أثارت التصريحات اإلسرائيلية األخيرة على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس  أركان جيشه أفيفكوخافي، حول 
التهديدات الجدية التي يشعرون بها من اليمن، والقلق الذي  يساورهم منه، الكثير من االستغراب والدهشة، ودفعت العديد من 
المهتمين بالشأن  اإلسرائيلي إلى البحث في ما وراء هذه التصريحات، ومعرفة مدى جديتها وحقيقتها، وما إذا  كانت تعبر فعاًل 

عن وجٍع وخوٍف وقلٍق وتوجٍس حقيقي، وأنها ليست فقط تصريحات إعالمية  لمزيٍد من الشحن السياسي والتحريض األمريكي . 

بقلم/ جميل عودة
ولك�ون موض�وع )العش�وائيات( أصب�ح يتعل�ق باألم�ن 
القومي والوطني للدول والش�عوب يف  املناطق التي تستحوذ 
عليها هذه العش�وائيات، بس�بب ما يحص�ل يف هذه املناطق 
م�ن مخالفات  قانوني�ة خطرية، مث�ل: املخ�درات، والقتل، 
والرسق�ة، والتهري�ب، واس�تخدام الس�الح غ�ري  املرخص، 
وغريه�ا من الجرائ�م التي تمس أمن املواطن�ن، ناهيك عن 
انتش�ار مظاه�ر الفقر،  واألمي�ة، واملرض وغريه�ا يف أغلب 

التجمعات العشوائية، من جهة ثانية . 
ه�ذا باإلضافة إىل أن موضوع العش�وائيات له عالقة وثيقة 
الصل�ة بالنظاف�ة والبيئ�ة والصح�ة  العام�ة، مل�ا يمكن أن 
تخلفه مباني العش�وائيات من مظاهر سلبية تؤثر مبارشة 
ع�ىل البيئ�ة،  والجمال، والصح�ة، واملياه، مثل ت�ردي البيئة 
الطبيعية، وقلة الفراغات الحرضية، والس�احات  الخرضاء، 

والتلوث، وتشوه املشهد الحرضي، من جهة ثالثة . 
ع�الوة عىل ذلك؛ فإن املنظمات الدولية والوطنية اإلنس�انية 
والس�كن  بموض�وع  العش�وائيات،  تعن�ى  األخ�رى  ه�ي 
العش�وائي، فهي تنظر إىل العش�وائيات م�ن منظار حقوق 
اإلنس�ان  والكرامة اإلنس�انية التي ينبغي توفريها للسكان، 
مثل: توفري الس�كن الالئ�ق، والتعليم،  والصحة، واملس�اواة 
االجتماعي�ة والقانوني�ة والقضائي�ة مع الس�كان اآلخرين 
ممن يعيش�ون يف  املدن أو القرى املقام�ة عىل وفق القوانن 

واألنظمة املعمول بها، من جهة رابعة . 
فم�ا هي )العش�وائيات( وما هي أس�بابها؟ وما هي آثارها 
عىل النظ�ام العام واملجتمعات  املحلي�ة؟ وكيف يمكن حلها 
بش�كل يؤدي إىل إعمال القوانن واألنظمة، بما يعزز احرتام 
 النظ�ام والقان�ون العام م�ن جهة، ويرع�ى قوانن حقوق 

اإلنسان من جهة أخرى؟
ُتعرف )العش�وائيات( أنها )املناطق السكنية غري املنتظمة، 
الت�ي بنيت-يف الغالب  دون  ترخيص من الجهات الرس�مية، 
وتفتقر ألبس�ط مقومات الحياة الكريم�ة( وقد ًتعرف أنها 
  )املبان�ي املُقامة بال تخطيط أو نظ�ام، خارج نطاق خطط 
التنمي�ة الس�ّكانّية للحكوم�ة، وغالًب�ا ما  تفتق�ر إىل بعض 

الخدمات األساسّية(  . 
وٌيع�رف املعهد العربي إلنماء املدن، األحياء العش�وائية أنها 
)مناطق أقيمت مساكنها بدون  ترخيص، ويف أرايض تملكها 
الدول�ة، أو يملكه�ا آخرون، وغالب�ا ما تقام هذه املس�اكن 

خارج  نطاق الخدمات الحكومية لعدم اعرتاف الدولة بها(  . 
وع�ىل أس�اس ه�ذه التعريفات يمك�ن القول: إن اإلس�كان 
العش�وائي يق�وم بتخطيط�ه وتش�ييده  األهايل بأنفس�هم، 
ع�ىل األرايض الزراعي�ة، والصحراوي�ة، أو أرايض الدول�ة، 
وغالباً ما تكون  ه�ذه األرايض عىل أطراف املدينة، وهي غري 
مخططة، وغري خاضعة للتنظيم، وال يس�مح  بالبناء عليها. 
وهي عب�ارة عن بيوت صغرية أو أك�واخ تبنى من اآلجر، أو 
الخشب، أو  الصفيح، أو الطن، وأحياناً باستخدام األقمشة 
البالية والكارتون. وتأخذ عادة شكل تجمعات  متالصقة من 

ة بجانب بعضها يف اتجاه طويل .  العشش املرتاصَّ
ونتيج�ة لذل�ك؛ كان م�ن الطبيع�ي أن تكون ه�ذه املناطق 
محرومة بش�كل كيل أو جزئي من أن�واع  املرافق والخدمات 
األساس�ية من مياه وكهرباء، ب�ل ليس بها نقطة رشطة أو 
مركز صحي، أو  مدرس�ة أو مواصالت، وال تستطيع أن تمر 
بها عربة إسعاف أو س�يارة مطافئ، ونتيجة لهذا  الحرمان 
من الحد األدنى للمعيش�ة انترشت بن س�كان هذه املناطق 
األم�راض املس�توطنة،  وتف�ي الجه�ل، وس�ادت األمي�ة، 
وانت�رشت ح�وادث الرسق�ة والس�طو، وظهرت به�ا الفئة 

 الخارجة عن القانون . 
وق�د تط�ور األم�ر -كم�ا يف الع�راق-إىل قي�ام املواطن�ن 
باالس�تحواذ ع�ىل مناط�ق واس�عة م�ن  األرايض الزراعي�ة 
والصحراوي�ة، ويف جمع املحافظات منه�ا العاصمة بغداد، 
وتحويله�ا إىل  م�دن كب�رية، وبي�وت بمس�احات مختلف�ة، 
بعضه�ا مبني عىل الطراز الحدي�ث، يضاهي مباني  املناطق 
الس�كنية القانونية، ألن س�اكنيها من الطبقات امليس�ورة، 
وبعضها مبني بطريقة  بس�يطة، ألن ساكنيها من الطبقات 
الفقرية، وبعضها مخدوم، وبعضها غري مخدوم. ويف العادة 
 يتوىل أهل املناطق العشوائية توفري حاجاتهم األساسية من 
الخدمات العامة بأنفس�هم، بعيدا  عن الدولة الرس�مية، مع 

االس�تعانة ببعض موظفي املؤسس�ات ذات العالقة، مقابل 
أجور  وهدايا تدفع لهم، تحت العباءة . 

ويف الحقيقة ال يرغب عموم الناس بالعيش يف العش�وائيات، 
سواء بصفة مؤقتة أو دائمة إال  مضطرين، ألسباب مختلفة 
منها تحول مناطقهم إىل س�احة لالقتتال الداخيل والحروب 
 الخارجية، ومنها تهدُّم بيوتهم نتيجة حدوث بعض الكوارث 
الطبيعي�ة، مثل: الس�يول أو  ال�زالزل، أو األعاص�ري. ومنها 
الهجرة من الريف إىل املدينة للبحث عن فرص العمل. ومنها 
 الفقر ومحدودية الدخ�ل، وعدم القدرة عىل العيش يف املدن، 

وارتفاع إيجارات املنازل . 
ومنها ضعف النظام الس�يايس والقانوني مما يتيح لألفراد 
أن يبحث�وا عن مناطق تؤمن لهم  س�كنا إضافيا أو س�ببا يف 
ممارس�ة التجارة املرشوع�ة وغري املرشوع�ة. باإلضافة إىل 
ارتف�اع  معدل الزيادة الطبيعية للس�كان وضعف التخطيط 
العمران�ي، حي�ث عجز الكثري م�ن دول العال�م  الثالث -عىل 
الرغ�م من الوفرة املالي�ة املتحققة لها يف الس�نوات الحالية 
بسبب ارتفاع أسعار  البرتول- من توفري سكن الئق لرشائح 

واسعة من املجتمع تتصف بضعف دخلها . 
كذلك من األس�باب التي أدت إىل انتشار ظاهرة العشوائيات 
هي التصاميم األساس�ية غ�ري  املكتملة للم�دن، والتأخر يف 
إكمال مشاريع الخدمات، وتنفيذ الشوارع، وزراعة املناطق 
 الخرضاء، مما أدى إىل ترك مس�احات فارغة س�هلةالتجاوز 

عليها، واستغاللها خالف الضوابط  والقوانن . 
يف الواق�ع؛ كان�ت ومازال�ت املناط�ق العش�وائية الس�كنية 
بالتحدي�د هي محط جدل كبري ليس عىل  املس�توى الوطني، 
وحس�ب، ب�ل عىل املس�توىل ال�دويل، الس�يما األم�م املتحدة 
واملنظمات  الدولية التي تعنى بالسكن، واملنظمات اإلنسانية 

التي تعنى بمجال حقوق اإلنسان وحرياته  األساسية . 
ه�ذا فضال عن الرؤي�ة الديني�ة القائمة عىل أس�اس حرية 
اإلنس�ان يف البن�اء والعمارة.يقول  املرشع االس�المي )فمن 
ش�اء أن يعمر األرض بأي�ة كيفية كان�ت، كان له ذلك، فإن 
لإلنس�ان يف  ظل حكم اإلس�الم أن يتخذ ما ش�اء من األرض 
املباحة، وأن يبني فيها ما يريد من بيت أو  محل أو معمل أو 
مسجد أو حسينية أو مدرسة أو مستوصف أو مستشفى أو 
ما أش�به ذلك بكل  حرية، وال رسوم عىل العمارة إطالقاً، وال 
يحق للدولة أن تأخذ منه، ولو فلس�اً واحداً لألرض  أو غريها 
فقد قرر اإلسالم: )من أحيا أرضاً مواتاً فهي له( إال إذا كانت 
األرض مفتوح�ة عنوة  فعىل العامر األجرة للدولة. وإذا طبق 

هذا الحكم يف األرض والعمران كان  
إذ لي�س ثم�ة ش�ك أن الدولة بمؤسس�اتها كافة مس�ؤولة 
ع�ن حماية مواطنيه�ا، وتوفري األمن  واألم�ان لهم، وال أمن 
وال أم�ان له�م إال بوج�ود س�كن الئق ل�كل مواط�ن، فمن 
اس�تطاع فبها، ومن  لم يستطع؛ فالدولة ملزمة من الناحية 
الدس�تورية والقانوني�ة بتوف�ري الس�كن لهم، ول�و يف حده 

 األدنى، بما يوفر له حياة كريمة ومستقرة . 

وليس ثمة ش�ك أيضا أن الدولة بمؤسساتها كافة مسؤولة 
ع�ن املحافظة ع�ىل البيئة والعم�ران  والحض�ارة، وتطبيق 
القوان�ن واألنظم�ة، فه�ي الت�ي تتحم�ل بالدرج�ة األوىل 
مس�ؤولية الحد من  التج�اوزات عىل أمالك اآلخرين، س�واء 
كان�ت األمالك املتج�اوز عليها عام�ة أو خاص�ة، فان مثل 
 ه�ذه التج�اوزات مخالفة قانوني�ة، ينبغ�ي أن تتصدى لها 
أجه�زة الدولة التنفيذية، وتحد منها،  كما أن من مس�ؤولية 
أي س�لطة توفري بيئة آمنة للسكان املحلين، للعيش بهدوء 
وس�الم،  والتصدي للجرائم واملحاسبة عليها، وعليه فان أي 
تجمعات سكانية تقام بطريقة غري  قانونية وغري حضارية 
، يتوجب التصدي لها الس�يما أنها ستكون مرتعا للجريمة، 
وم�أوى  للعمليات اإلرهابية، وعنوانا م�ن عناوين الفوىض، 

ومظهرا للفقر والجهل واألمية واملرض ... 
وبن�اء ع�ىل ما تقدم ف�ان أي دولة تكثر فيها العش�وائيات، 

فإنها ملزمة بالعمل باالتجاهن : 
 1   . ينبغ�ي له�ا أن تضع خطط�ا اس�رتاتيجية، قصرية األمد 
ومتوس�طة وطويل�ة؛ لتوف�ري الس�كن  ملواطنيه�ا، كحاجة 
أساس�ية ملح�ة، ال يج�ب التفري�ط به�ا، وال تأخريها، وال 
تأجيله�ا، فالدول�ة من  جانب مس�ؤولة بش�كل مبارش عن 
توف�ري الس�كن الالئ�ق ملواطنيه�ا، وال يج�ب أن تتنصل من 
هذه  املس�ؤولية البتة. والدولة من جانب آخر مس�ؤولة عن 
العم�ران والحضارة والبيئ�ة والجمال،  وه�ي مهمة ال تقل 

أهمية عن األوىل . 

 2   . ينبغ�ي له�ا أن تح�د، وبش�كل عاجل من ظاه�رة تكاثر 
العشوائيات السكنية أو التجارية أو  الصناعية، ألنها عنوان 
م�ن عناوي�ن الف�وىض والتخل�ف والحرمان الت�ي يجب أن 
تقف فورا،  وإال س�تتحول املدن وجوارها إىل مناطق يصعب 
العيش اإلنس�اني فيها كونها مناطق خارج  سيطرة النظام 
والقانون، بل قد تتحكم بالنظام والقانون بأشكال مختلفة 
مث�ل قوة ه�ذه املناطق  يف التحك�م باالنتخاب�ات، وقوتها يف 
رفض تطبيق القانون عليها. وقوتها يف نرش أعمال  الش�غب 
التي تحدث بسبب املشاجرات بن العوائل، وقوتها يف التهرب 

من الرضائب  والرسوم . 
  ويف كل األح�وال الب�د للس�لطات يف ال�دول الت�ي يكثر فيها 
الس�كن العش�وائي أن تحافظ أوال عىل  مب�دأ حق املواطن يف 
السكن، وهذا يجري إما بتمليكهم املناطق التي سكنوا فيها 
وتأهيلها  مثل األحياء الس�كنية القانونية عىل وفق القوانن 
واألنظم�ة املعم�ول به�ا يف كل دول، وذل�ك إذا  كان�ت ه�ذه 
املناط�ق ال توثر عىل الخطط العمراني�ة والحضارية والبيئة 
للمناط�ق املتج�اوز  عليه�ا. وإم�ا إقامة مجمعات س�كنية 
لسكان العش�وائيات تمنح لهم بموجب قروض ميرسة من 
 املصارف الحكومية، أو عن طريق دفع بدالت إخالء لساكنن 
هذه املناطق ث�م العمل فورا  عىل إزالتها بما يضمن الحفاظ 
ع�ىل عنارص املش�هد الح�رضي للمدينة، وبما يس�اعد عىل 
 وجود بيئ�ة صحية، وحرضي�ة، ونظيف�ة... وإال فاملجتمع 

سائر نحو الفوىض.. 

بقلم/  د. مصطفى يوسف اللداوي ... 
أو أنه�ا محاول�ة م�ن رئي�س الحكوم�ة 
يف  االنتخاب�ات  معرك�ة  يف  لتوظيفه�ا 
بداية ش�هر م�ارس  الق�ادم، للضغط عىل 
الفرق�اء السياس�ين للقب�ول به رئيس�اً 
لحكوم�ٍة قوي�ٍة متماس�كٍة، تتمك�ن من 
 إزاحة األخط�ار وإبعاده�ا، والتصدي لها 
وإحباطه�ا، خاصًة أن ه�ذه الترصيحات 
جدي�دة من  نوعها، ولعله لم يس�بقها من 
قب�ل ترصيح�اٌت مش�ابهة، إال تل�ك التي 
واكب�ت العمليات العس�كرية  بالقرب من 
باب املن�دب، حيث تخوف�ت إرسائيل أكثر 
م�ن غريه�ا من عواق�ب عرقل�ة أو تهديد 
 املالحة الدولية يف املضيق واملناطق القريبة 

منه . 
م�ن  واالس�تغراب  الدهش�ة  يث�ري  مم�ا 
ترصيح�ات رئي�س أركان جي�ش الكيان 
الصهيون�ي، التي  يب�دي فيه�ا خوفه من 
اليمن وقلقه عىل أمنه الوجودي، وهو الذي 
يدعي القوة والتفوق  والتميز واالس�تعالء 
يف املنطقة، وأن جيشه هو األقوى واألقدر 
ع�ىل حمايت�ه والدف�اع ع�ن  مواطنيه، أن 
اليمن جري�ٌح ينزف، ومس�تضعٌف ُيظلم، 
ووحيٌد يتآمر عليه، فهو مشغول بهمومه 
 وغ�ارق يف أحزان�ه، يعان�ي م�ن الج�وع 
والفق�ر، وم�ن الوح�دة والتخ�يل، وم�ن 
الحصار والحرمان،  ويش�كو من الغارات 
واالعتداء، والظلم والعدوان، الذي تس�بب 
يف قت�ل اآلالف من أبنائ�ه،  وترشيد املالين 
من أهله، بعد أن دمر العدوان البالد وخرب 
العمران وهدم املباني وقوض  املؤسسات، 
وترك البالد يباباً والعباد جرحى ومصابن 
ومعذب�ن ومضطهدي�ن، وه�و البلد الذي 
 كان آمن�اً مطمئناً يس�ري في�ه الراكب من 
صنعاء حتى حرضم�وت ال يخىش إال الله 

والذئب عىل  غنمه . 
التجهي�ز  مظاه�ُر  اإلرسائيلي�ن  ه�ال 
وش�عارات االس�تعداد اليمين�ة، وأدرك�وا 
أن ح�زام صواري�خ  املقاوم�ة يحيط بهم، 
وي�كاد يطبق الخناق عليه�م، ولكن حزام 
اليمن يختلف، إذ س�يكون موجعاً  ومؤملاً، 
وخانق�اً وقات�اًل، فهم يتحكم�ون يف باب 
املن�دب، ال�ذي هو بواب�ة الكي�ان إىل بحر 
الع�رب  واملحي�ط الهن�دي، ال�ذي يج�ري 
فيه الكي�ان الصهيوني تجارب�ه النووية، 
وينشئ فيه ترساناته  العسكرية، وتجوب 

مياهه سفنه الحربية، وتغوص يف أعماقه 
غواصات�ه النووية، التي ته�دد  بها العالم 
العرب�ي واإلس�المي، وتظهر بواس�طتها 
تفوقه�ا النوعي لجهة الرضب�ات النووية 
االس�تباقية  التقليدي�ة   والصاروخي�ة 
واالنتقامية، وعليه فإن املتحكمن يف باب 
املندب  س�يفصلون الكيان عن ترس�انته، 
وس�يعزلونه عن بحر الع�رب وغواصاته، 
كم�ا س�يمنعونه م�ن  التواصل م�ع دول 
رشق أفريقي�ا الت�ي بن�ى معه�ا عالقاٍت 
اس�رتاتيجية، وزودها باألسلحة  واملعدات 

وتقنيات الزراعة والصناعة وغريها . 
لم يخطئ اإلرسائيليون يف تخوفاتهم، ولم 
يبالغوا يف توجسهم، ولم يبتدع رئيس أركان 
 كيانه�م تحذيرات�ه م�ن الفراغ، فق�د رأوا 
الصواريخ بأم عينهم، وشاهدوا املسريات 
تسبقهم،  وأدركوا خطرها وعرفوا قدرتها 
ودقتها، فهالهم أمرها وأرعبهم تدمريها، 

وله�ذا فإنهم يرون  أن اس�تمرار القتال يف 
اليم�ن يخدمهم، ومواصل�ة العدوان عليه 
ينفعه�م، وإطالة عمر األزمة  تس�اعدهم، 
وت�ورط أط�راٍف كثرية يف حرب�ه تفيدهم، 
فاليمن املع�اىف يخيفهم، واليمن الس�عيد 
 يس�وؤهم، واليمن الحر املق�اوم يقلقهم، 
ورجاله الشم النشامى الشجعان يهددون 

مرشوعهم  ويبددون حلمهم . 
لهذا الهدف وهذه الغاية يتطلع اليمن الحر 
إىل اس�تعادة أمن�ه ووحدته، وع�ودة أهله 
وش�عبه،  ليعود موحداً كما كان، وس�عيداً 
كم�ا عرف عن�ه، يعيش فيه أهل�ه جميعاً 
يف أمٍن وأم�اٍن،  وس�المٍة وطمأنينة نفٍس 
وهدوء باٍل، ولهذا يش�ارك اإلرسائيليون يف 
تأخري الحل الس�لمي يف  اليمن، ويشجعون 
العملي�ات العس�كرية ضد أهله وش�عبه، 
ولعلهم يش�اركون فع�اًل يف ه�ذا  العدوان 
بالخربة والس�الح، والتقني�ة واملعلومات، 

ويس�اهمون بأنفس�هم يف تدم�ري قدراته 
 وتخريب مس�تقبله، أمالً يف تحطيم إرادته 

وشغله عن هدفه وغايته . 
ل�ن يقترص دور اليمن ع�ىل كف يد الكيان 
البحري�ة، ومنعها م�ن حري�ة التجوال يف 
املنطقة، أو  التواصل م�ع قطعها الحربية 
املنترشة، أو كرس دراعه املمتدة إىل أفريقيا، 
بل إن اليم�ن الحر  اإلرادة املس�تقل القرار 
ق�ادٌر ع�ىل أن يقصف الكي�ان الصهيوني 
يف حال املواجهة الك�ربى  بصواريخ بعيدة 
امل�دى، لعل�ه يمتلكه�ا أو وصل�ت إليه أو 
س�يحصل عليها، والعدو اإلرسائييل  يدرك 
أن اليمنين كالقوس اليماني يربي سهامه 
وإذا ش�د أوت�اره أطلقه�ا، وإن أطلقه�ا 
أصابت  ونالت من العدو مقتالً أو أوجعته، 
وقد أثبتت الس�نون كله�ا ماضيها البعيد 
والقري�ب، أنهم جن�وٌد  أش�داٌء ومقاتلون 
بواس�ل، صرٌب يف الح�رب وأصح�اُب بأٍس 

شديٍد يف القتال . 
لك�ن الع�دو اإلرسائي�يل أدرك يقين�اً أن يف 
اليم�ن روحاً جديدًة ترسي، وفكراً مختلفاً 
يس�ود،  ومقاومًة أصيلًة تتعمق جذورها، 
وتعل�و راياته�ا، ويصدح بالح�ق رجالها، 
البس�يطة  رغ�م  أس�مالهم  فاليمني�ون 
وسحناتهم التي لوحتها الشمس وأضنتها 
الحروب واملعارك، وآذاها  العدوان وجوعها 
الحص�ار، إال أنه�م يؤمن�ون أن معركتهم 
الحقيقية ليس�ت يف صنع�اء وعدن،  وإنما 
هي يف فلس�طن وعىل تالل القدس وجبال 
نابل�س وش�واطئ حيفا وتل أبي�ب، وهم 
يع�دون  الع�دة لهذا اليوم، ويس�تعدون له 
بعزٍم ويق�ٍن وإيماٍن وثب�اٍت، ويعتقدون 
حتم�اً أنهم س�ينترصون،  فه�ذا وعد الله 
الخالد له�ذه األمة، وهم ليس�وا إىل جنوداً 
فيها، ولعلهم يتطلعون إىل أن يكونوا  رأس 

الجيش ومقدمته . 

اليمُن الجريُح يقلُق إسرائيَل ويثيُر مخاوَفَها

ظاهرة العشوائيات السكنية .. من المسؤول ؟
ُيشكل موضوع )العشوائيات( السكنية أهمية بالغة الخطورة، لدى العديد من 

الدول والشعوب؛  والمنظمات اإلنسانية، السيما دول العالم الثالث. وذلك 
لكونه يتعلق بأزمة السكن التي تعصف  بالكثير من الفئات االجتماعية الهشة، 

كمحدودي الدخل، والفقراء، والمشردين، والعاطلين  عن العمل، والنازحين، 
والالجئين، وغيرهم من الفئات االجتماعية التي ال تقدر على توفير  سكن لها، 

هذا من جهة أولى . 



اقيرب ثالثية العبيني عراقيني من 
أسييا  ابطيال  دوري  يف  التواجيد 

للموسم املقبل. 
حييث تأهيل الكوييت الكويتي عىل 
حسياب الفيصيي االردنيي امللحق 

ليدوري  ابطيال  املؤهيل  االسييوي 
اسييا.  وبتواجد امجد عطوان وعالء 
عبياس يف الكويتي الذي انترص عىل 
الفيصيي اليذي يلعيب ليه  فرحان 

شكور. 

وسيواجه الكويتي نظريه االستقالل 
االيراني يف املباراة الحاسمة املؤهلة 

للبطولة بشكل  رسمي. 
مييدان  متوسيط  فيإن  املقابيل  يف 
املنتخب السيابق بيروا نوري، حقق 

مع فريقيه بايل يونايتيد  األندنويس 
فيوزا صعبياً عىل حسياب مضيفه 
السينغافوري  روفيرز  تامبينيز 
مقابيل  ثالثية،  أهيداف  بخمسية 
التمهيدي  اليدور  ضمين مبارييات 

األول من بطولة كأس أبطال آسييا.
وبهذا الفوز، سييواجه  بايل يونايتد 
نظريه ميلبيورن فيكتوريا يف الدور 
التمهييدي الثانيي يف ييوم 21 مين 

الشهر  الجاري. 

ثالثة العبين 
عراقيين يقتربون 

من دوري االبطال  
6الرياضية

االربعاء 15كانون الثاين 2020 
العدد 2240 السنة العاشرة

شهد: كسبنا جياًل جديدًا من الالعبين

همام طارق يفكر بالرحيل عن اإلسماعيلي
طاليب اليدويل العراقيي هميام 
يف  حالًييا  املتواجيد  طيارق، 
نادييه  إدارة  مين  اإلميارات، 
اإلسماعيي،  املوافقة عىل رحيله 

هذا الشتاء. 
وأبدى همام غضبه الشيديد من 
وضعه داخل اإلسماعيي، وعدم 
شيعوره بالراحية، مبدًيا رغبته 
 يف الرحييل خالل كانيون الثاني 
الجياري أو نهايية املوسيم عىل 

أقىص تقدير. 
عيدة  طيارق،  هميام  وتلقيى 
عربيية،  فيرق  مين  عيروض 
خيالل فرة االنتقاالت الشيتوية 

الجارية.  
وكان اإلسيماعيي قد تعاقد مع 
اليدويل العراقيي هميام طيارق 
ملدة موسيمني، ويتبقى حاليا يف 

 عقده موسم ونصف. 

كشيف ميدرب املنتخيب األوملبي، عبيد الغني 
شيهد، عين الجانيب اإليجابي من مشياركة 
فريقيه يف  نهائييات آسييا تحيت 23 عامياً. 

بتايلند. 
وقيال شيهد يف ترصيحيات نرشهيا املوقيع 
الرسمي لالتحاد االسييوي، تابعتها »املراقب 
 العراقيي« “كانت املبياراة هجومية طوال 90 
دقيقة، وسينحت ليكال الفريقيني العديد من 
 الفيرص، وكان يمكين أن نحسيم الفيوز يف 

آخر ربيع سياعة«.  وأضاف، »نحن بالنسيبة 
لنيا يف منتخب العراق كسيبنا جيالً جديداً من 
الالعبيني، خاصة وأن  معظيم الالعبني صغار 

السن وسوف يكون لهم مستقبل واعد«. 
وأوضيح أن »اللعب ميع فريق البليد املضيف 
يشيكل ضغيط عىل الالعبيني، خاصية وأنهم 
ال  يمتلكيون الخيرة الكافيية، وبالتيايل قيد 
تضييع عليهيم فرص أميام املرميى، ولكن يف 
الجانيب  اإليجابي أعتقيد أننا يجيب أن نأخذ 

بعني االعتبيار نجاحنا يف صنيع الفرص أمام 
املرمى«. 

وتابع ان “الفريق افتقد يف هذه البطولة لعدد 
من الالعبيني املهمني، خاصة يف خط الهجوم، 
 والذين يمتلكون للقدرة عىل تسيجيل األهداف 
يف أصعب الظروف، وهذا األمر أثر بشكل كبري 

 علينا”. 
وودع األوملبي منافسات املسابقة بعدما حصد 

3 تعادالت امام اسراليا والبحرين وتايلند. 

صالح يؤكد جاهزية الجوية 
لخوض الدوري

وزارة الشباب توافق على اعتماد 
الهيئة التأسيسية للركبي

يواصيل فرييق القيوة الجوية 
بكيرة القدم تدريباتيه اليومية 
اسيتعدادا لدوري الكرة املمتاز 
والذي  من املؤمل انطالقه شهر 

شباط املقبل. 
وأوضيح املدرب املسياعد لؤي 
صيالح بحسيب بييان إلعيالم 
منيه  نسيخة  تلقيت  النيادي، 
»املراقب  العراقي«، إن »الجهاز 
الفنيي يكثيف من االسيتعداد 
للوصيول إىل الجاهزيية التامة 
تحضيريا  لجمييع  الالعبيني 
للدوري املمتياز عىل الرغم من 
عدم معرفتهيم بالطريقة التي 
سييبدأ فيها  اتحاد الكرة لهذه 

املسابقة. 
»جمييع  أن  صيالح  واضياف 

ميع  مسيتمرون  الالعبيني 
الحيايل«،  الوقيت  يف  الصقيور 
الفنيي  أن   «الجهياز  إىل  الفتيا 
والالعبني ينتظر بدأ املسيابقة 
املحليية بشيغف كبري إلسيعاد 
جمهور الصقيور  واعادة لقب 

الدوري لخزائنه«. 
وعين غيابات بعيض الالعبني 
أكد أن »الغياب شيمل خمسية 
العبني بسبب مشياركتهم مع 
 املنتخيب االوملبيي، فيميا غاب 
رشييف عبيد الكاظيم بسيبب 
شيعوره بألم بسيط يف العضلة 
الضامية  كميا منيح الالعبون 
ايمن حسني وعي بهجت وعي 
حصنيي اجازة من قبل الجهاز 

التدريبي«. 

اعلنت الهيئة التأسيسية لالتحاد العراقي للركبي، عن موافقة 
وزارة الشيباب والرياضة  باعتمادها كلجنة رسيمية يف العراق 
لنيرش وتطوير اللعبية.  وقال رئيس الهيئة التأسيسيية التحاد 
الركبيي احمد قاسيم حسيني، ان »وزيير الشيباب والرياضة 
 الدكتيور احميد ريياض وافق عىل اعتمياد الهيئة التأسيسيية 
للجنية االتحاد العراقي للركبي لتنظييم  عملها االداري والفني 

عىل املستوى املحي واالسيوي والدويل«. 
وأشيار اىل ان »ادارة الهيئة التاسيسية لالتحاد العراقي للركبي 
ضمت كل احمد قاسيم حسيني  رئيسيا وفرييق عبدالله هزاع  
نائبا للرئيس ومحمد حنون الجزائري أميًنا للرس ومحمد ايمن 
 التميميي أميًنا ماليا وعضوية كل مين حبيب جبار وعي خالد 

وزاهر ذياب ومحمد حسن ومشتاق  طالب وبيداء رزاق«. 
واضياف ان »الهيئية اكملت جمييع املتطلبات االساسيية من 
اقامة دوري وتشكيل منتخبات  وطنية للرجال والنساء، فضال 

عن مقر لالتحاد وملعب خاص للركبي يف بغداد«. 
واوضح قاسم ان »العمل مسيتمر يف تطوير اللعبة ونرشها يف 
محافظات العراق من خيالل  اقامة دورات تدريبية وتحكيمية 
ومبارييات وديية يف الجامعات العراقية عامية وكليات الربية 

 البدنية وعلوم الرياضة«. 

استقاالت جماعية مقابل سحب الشكوى .. دوامة 
الفوضى تحاصر اتحاد  الكرة

مهند قاسم حكمًا لمواجهة أربعة العبين يلتحقون بصفوف الزوراء
فيتنام وكوريا الشمالية

كشيف املحامي السيابق لالتحياد العراقي 
لكيرة القدم، نزار احميد، ان الكرة العراقية 
تتجيه نحو  الفيوىض يف حال قيد م االتحاد 

العراقي لكرة القدم استقالته بالكامل. 
ونرش احميد توضيحياً حول مصيري الكرة 
العراقيية يف حال تم ارسيال االسيتقالة اىل 
»فيفا«  وتشكيل هيئة مؤقتة لالتحاد الجراء 

انتخابات جديدة خالل الفرة املقبلة. 
ويف هيذا الصيدد قيال احميد إن »النسيخة 
االنكليزية لنظام االتحياد لعام 2017، هي 
النسيخة  املعتمدة ليدى لفيفيا والتي ايضا 

تكون ملزمة بالنسيبة للفيفيا لعدم صدور 
اي قيرار قضائي  بخالف ذليك، لذلك الفيفا 
وقبل اتخاذه اي قرار سيقوم اوالً بمراجعة 
نصوص النسخة االنكليزية  لنظام 2017«. 

واضياف ان »فيفيا سييبحث عميا اذا كان 
كان هنياك نيص قانونيي يعاليج موضوع 
االسيتقالة  الجماعيية الن قانونييا وطبقا 
ملبيدء احرام اسيتقاللية اعضاء املؤسسية 
الرياضية السويرسية،  بالتايل الفيفا اليحق 
ليه اتخاذ اي قرار او اجيراء يناقض النظام 
االسيايس لالتحياد العراقيي  وبخالفه فان 

قراره قابل للنقض مين قبل محكمة كاس 
يف حالية الطعين به من قبل اي شيخص  او 

كيان مترضر من هذا القرار«. 
واكمل ان »الرجمية الصحيحة والقانونية 
للمادة 33 الفقرة 9 من النسيخة االنكليزية 
للنظام  االسيايس لالتحاد تقيول: »يف حالة 
اصبحيت اكثر من %50 من مناصب الهيئة 
االدارية  شياغرة، فيجب عىل لجنة الطوارئ 
عقد مؤتمر انتخابي النتخاب البدالء للفرة 
املتبقيية من  عمر الهيأة التنفيذية ويف حالة 
فقيدان لجنة الطيوارئ للنصياب القانوني 

يقوم امني الرس بعقد  هذا املؤتمر االنتخابي 
مع مراعياة السيقوف الزمنيية املنصوص 

عليها«. 
اىل ذلك أكيد االتحياد العراقي لكيرة القدم، 
أنه لم يخاطب نظريه الدويل »فيفا« بشيأن 
القضيية  التي رفعها الالعب الدويل السيابق 
عدنيان درجال ضد رئيس االتحاد وأعضائه 

لعدم ترشحه  لالنتخابات. 
وانترشت أنبياء تفيد بان االتحياد، خاطب 
الكيرة  عيىل  بعقوبيات  وطالبيه  »فيفيا« 

العراقية بسبب  التدخالت الحكومية. 

ويف هيذا الصدد، أكيد الناطق باسيم اتحاد 
الكرة حسيني الخرساني أن »هذا األمر غري 
صحييح،  لييس مين املنطقيي أن يقبل أي 
اتحاد بالعالم بفرض عقوبات عىل نفسه«. 
وأوضح، أن »االتحياد العراقي لكرة القدم، 
لم يرسيل أي كتياب إىل فيفا، لكين االتحاد 
الدويل  يجب أن يكيون عىل دراية بما يحدث 

يف العراق قريباً«. 
تجدر اإلشيارة إىل أن االتحياد العراقي لكرة 
القدم، أجل عقد جلسة الهيئة العامة إىل 25 

 كانون الثاني الحايل. 

يتخليف اربعة العبني مين وفد املنتخب االوملبيي العراقي الذي يعتزم 
العيودة اىل بغيداد صباح  الغد الخمييس، بعد ان ودع 

نهائيات اسييا الجارية حاليياً يف تايلند حتى 
26 مين كانون الثاني  الجاري من الدور 

االول، وتأهيل اسيراليا وتايلند عن 
وسييلتحق  االوىل .   مجموعتيه 

الالعبني نجم شوان ومصطفى 
رعيد  وعيالء  جير  محميد 
ومحميد رضا، مبارشة بوفد 
الذي سيغادر بغداد   الزوراء 
اىل اوزبكسيتان صباح الغد 
الخمييس قبيل لقياء فريق 
يف  بونيودكيور  االوزبكيي 

22 من شيهر كانيون الثاني 
االسييوي  بامللحيق  الجياري 

املؤهل اىل دوري ابطال  اسيا . 
الالعبون االربعة مطار  وسييغادر 

بانكيوك الدويل يف السياعة السادسية 

والنصيف من صباح يوم  غد الخميس اىل اوزبكسيتان لاللتحاق بوفد 
الزوراء الذي سيصل نفس اليوم . 

وتصيدرت أسيراليا ترتيب املجموعية االوىل يف 
النهائييات الجاريية يف تايلنيد برصييد 5 
نقياط  مين ثيالث مبارييات، مقابل 4 
نقاط لتايالنيد و3 للعراق ونقطتني 

للبحرين . 
ويف اليدور ربع النهائيي يلتقي 
منتخيب أسيراليا ميع ثانيي 
حيني  يف  الثانيية،  املجموعية 
يتقابل  منتخب تايالند مع أول 

املجموعية الثانيية . 
مين  األوىل  الجولية  وكانيت 
منافسيات املجموعية شيهدت 
تعادل العراق مع أسيراليا 1-1 
وفيوز  تايالند عيىل البحرين 0-5، 
يف حني شيهدت الجولة الثانية تعادل 
البحرين مع العراق 2-2  وفوز أسيراليا 

عىل تايالند 1-2  . 
ويشيارك يف البطولية 16 منتخب تم تقسييمها عىل 
أربيع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقيني  يف كل مجموعة إىل 
اليدور ربع النهائي، علماً بأن املنتخبيات الحاصلة عىل املراكز الثالثة 

 األوىل تتأهل إىل دورة األلعاب األوملبية 2020 يف طوكيو. 

أعلن االتحاد االسييوي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراتي يوم غد 
الخمييس يف الجولة  الثالثة من دور املجموعات بكأس آسييا تحت 23 
عاماً.  وكلف االتحاد الحكم العراقي، مهند قاسم لقيادة مباراة فيتنام 
وكوريا الشيمالية لحسياب  املجموعة الرابعة والتي ستقام يوم غد يف 
بانكوك.  تجدر اإلشيارة اىل ان العراق يشارك بحكمني يف البطولة وهما 
عيي صباح ومهند قاسيم.  وكان صباح قد دخيل التاريخ، كأول حكم 

 .» VAR « عراقي يستخدم تقنية الفيديو املساعد



يتحني باريس سان جريمان الفرصة 
ملنافسلة إنلر ميالن، على ضم نجم 
فلرة  االنتقلاالت  خلالل  توتنهلام، 
لتقريلر  وفقلا  الجاريلة،  الشلتوية 

صحفي إنجليزي. 
ويتعللق األملر بالدنماركلي الدويل، 
املرتبلط  إريكسلن،  كريسلتيان 
بالرحيلل إىل إنلر، اللذي اقلرب  من 

التوصل التفاق مع السبريز. 

وينتهلي عقلد إريكسلن )27 عاًما( 
مع توتنهام، بنهاية املوسلم الحايل، 
لذا يسلعى النلادي  اللندنلي لتحقيق 
أكرب اسلتفادة مادية، من وراء بيعه 

هذا الشهر. 
»ملريور«  صحيفلة  وبحسلب 
الربيطانيلة التلي تابعتهلا »املراقب 
سلان  مسلؤويل  فلإن  العراقلي«، 
 جريملان يراقبلون محادثلات إنلر 

للتدخل وخطف  وتوتنهام، استعداًدا 
الالعب. 

ورغلم ذلك، فلإن الوفلرة العددية يف 
وسلط ملعلب الفريلق البارييس، قد 
تمنح األفضلية  للنرياتزوري يف سباق 

ضم إريكسن. 
ورفض الدنماركلي عدة عروض من 
ناديه، لتجديلد تعاقده، حيث يطمح 
لخوض تجربة أخرى  خارج إنجلرا. 

االربعاء 15كانون الثاين 2020 
العدد 2240 السنة العاشرة

7الرياضية
سان جيرمان 

يسعى 
لخطف 

إريكسن  

دانييل ميدفيديف يتطلع لكسر هيمنة الثالثي 
المخضرم في بطولة ملبورن

أعلن برشلونة تعيني كيكي سيتني، 
مديرًا فنًيا للفريق الكتالوني، خلًفا 
أُقيلل  فالفلريدي،  اللذي  إلرنسلتو 
يف أعقلاب خسلارة كأس السلوبر 

اإلسباني أمام أتلتيكو مدريد. 
ويحملل كيكي سليتني مسلؤولية 
كبرية، عى كتفيه، يف مستهل عهده 
بالنلادي الكتالونلي، حيث  يسلعى 
لتحقيلق رغبلات جمهور البارسلا 
يف نهاية املوسلم وحصلد البطوالت 
املتاحلة، فضال علن  ترتيلب أوراق 

الفريق يف جوانب أخرى. 
بديل سواريز

سلواريز  لويلس  موسلم  انتهلى 
رسلمًيا، عقلب إجلراء جراحلة يف 
الركبة ستبعده حتى نهاية  املوسم، 
أملام  سليتني  سليضع  ملا  وهلو 
خياريلن، األول هلو جللب بديل يف 
أرسع وقت ممكن،  والثاني االعتماد 

عى املجموعة الحالية. 
هلو  جريزملان  أنطلوان  ويعتلرب 
األقلرب لتعويلض غياب سلواريز، 
حال علدم التعاقلد مع بديلل، عى 
 أن يتم االعتماد عى أنسلو فاتي أو 
عثمان ديمبلي أو كارليس برييز يف 

الرواق األيرس. 
إحياء أالسلوب  

افتقد برشلونة أسللوبه الذي امتاز 
بله يف العقلد األخلري، تحلت قيادة 
والخلاص  فالفلريدي،  إرنسلتو 
وبنلاء  الكلرة،  على   باالسلتحواذ 
الهجملات ملن الخللف إىل األملام، 

والضغط العايل عى  املنافسني. 
إنعاش الوسط

يبقلى خلط وسلط برشللونة أحد 
امللفات البلارزة التي سليكون عى 
سليتني التعامل معها، فهو  بحاجة 
ملساعدة سلريجيو بوسكيتس عى 
العلودة ألفضلل مسلتوياته، ملع 
راكيتيتلش  وفيلدال،  أدوار  تحديلد 
وكذللك توضيلح ملا إذا كان ريكى 

بويج سيحصل عى دقائق للعب. 
الظهري األيمن

سريجي روبرتو ونيلسون سيميدو 
هما خيارات الظهري األيمن، لكنهما 
إضافلة  حقيقيلة  أي  يقدملا  للم 
لهلذا املركز حتلى اآلن، وسليتعني 
عى سليتني االختيلار بينهما وفقا 
لطبيعة كل مباراة،  ومدى مناسبتها 

ألداء كل منهما. 

انضم آرسلنال اإلنجليزي، لألندية الراغبة يف استقطاب العب وسط ميالن 
اإليطايل، خالل  فرة االنتقاالت الشلتوية الجاريلة، وفقا لتقرير صحفي.  
فقلد ذكرت صحيفلة »كوريريي ديللو سلبورت« اإليطاليلة التي تابعتها 
»املراقلب العراقلي«،  اليلوم األربعلاء، أن اإليفلواري فرانلك كييس، العب 
الروسونريي، ارتبط باالنتقال إىل عدد من  األندية اإلنجليزية، خالل الفرة 

األخرية، منها آرسنال ووست هام يونايتد. 
ويرغلب كال الناديلني يف التعاقد مع الالعب، كما أرسلال عروضا رسلمية 
مليلالن، هلذا الشلهر.  وأضافت الصحيفلة أن ميالن، مسلتعد لبيع كييس 
مقابل 21 مليون يورو.  ويحتل آرسلنال املركلز العارش، يف ترتيب الدوري 

املمتاز،  برصيلد 28 نقطة، بعد  ملرور 22 مرحلة من اإلنجليلزي 
املسابقة. 

كيسي يقترب 
من صفوف المدفعجية

اإلنجليلزي،  آرسلنال  يتطللع 
إىل تقليلص عقوبلة اإليقلاف 
التلي تعلرض لهلا مهاجمه 
بيلري  إيمرييلك  الجابونلي 
وسليغيب  أوباميانلج.  
أوباميانج، 3 مباريات 
اإليقلاف  بسلبب 
ارتكلب  بعدملا 
أسفر  عنيفا  خطأ 
علن طلرده أملام 

اإلنجليلزي  اللدوري  يف  بلاالس   كريسلتال 
املمتلاز.  ووفقا ملا ذكرتله صحيفة ذا صن، 
فإن آرسلنال ينوي التقدم باستئناف مرفق 
بمخالفلات مشلابهة  لم يحصلل أصحابها 
على بطاقلة حملراء، ارتكبت بحلق العبي 
الفريلق اللندني نفسله، ملن أجل  تخفيض 
العقوبلة على أوباميانج.  ويعتقد آرسلنال 
أن أوباميانج لم يسلتخدم القوة املفرطة يف 
تدخلله عى الكرة مع العب  الخصم، وأنه لم 
يكلن يقصد إيلذاء الالعب الذي لم يسلتطع 

استكمال املباراة.  وكان أوباميانج قد حصل 
يف البداية عى بطاقلة صفراء بعد املخالفة، 
لكلن الحكلم بلول ترينلي  لجلأ إىل تقنيلة 
الفيديلو، ليقرر بعدها منح الالعب البطاقة 
الحملراء.  وضمن املخالفات املشلابهة التي 
ينوي آرسلنال التقدم بها لتخفيف العقوبة 
عى أوباميانج،  املخالفة التي ارتكبها العب 
ليفربلول أنلدي روبرتسلون بحلق مدافلع 
مبلاراة  الفريقلني  يف  تانجانجلا  توتنهلام 

السبت املايض. 

كشلفت تقاريلر صحفيلة إسلبانية، اليلوم 
األربعلاء، علن اقراب برشللونة ملن التعاقد 
ملع صفقلة  برازيليلة، لدعم الوسلط، خالل 
فرة االنتقاالت الشلتوية الجارية.  وبحسلب 

و صحيفلة  موند «

ديبورتيفلو« اإلسلبانية التلي تابعتهلا 
»املراقب العراقي«، فإن  برشلونة يضع 
ملساته األخرية إلتمام التعاقد مع العب 
وسلط باملرياس، ماتيوس فرينانديز.  
وبّينلت الصحيفة أن النادي الربازيي 
أكد تقدم املفاوضات بينه وبرشلونة 
بدرجة كبرية،  باإلضافة إىل ذلك، فقد 
ودّع الالعلب زملالءه يف الفريق، يف 

إشلارة إىل قرب انتقاله للبارسلا.  
وكشلف التقريلر أن الصفقلة سلتتم 
مقابلل 11 مليلون يورو، وسليدفع 
برشللونة 7 ماليني نقًدا،  عى أن يتم 
دفلع 4 ماليلني أخلرى كمتغريات، 
تتعلق بلأداء الالعب وملا يحققه 
ملع بلوجرانا.  ويجيلد فرنانديز 
االرتلكاز  )21 سلنة( يف مركلز 
الدفاعلي، حيلث يمللك قلدرات 
هائللة يف قطلع  الكرات وإفسلاد 
يف  لتميلزه  باإلضافلة  الهجملات، 

التحول الهجومي وبناء الهجمة. 

كشفت تقارير صحفية 
األربعاء،  اليوم  فرنسية، 
علن رغبلة ُملحلة ملن 
املدير  سيميوني،  دييجو 
 الفنلي ألتلتيكلو مدريد، 
يف التعاقلد مع إدينسلون 
كافانلي، مهاجلم باريلس 

سان جريمان. 
وينتهلي عقلد كافانلي ملع سلان 
جريمان بنهاية املوسم الجاري، إال 
أن املسؤولني يف باريس  متمسكني 
باسلتمراره لنهايلة عقده، حيث 
وضع ليوناردو، املدير الريايض، 
مبلًغلا تعجيزًيلا  وصلل إىل 30 
مليلون يلورو للموافقة عى 
بيعله، يف حني عرض أتلتيكو 

5 ماليني فقط. 
موقلع  وبحسلب 
الفرنليس،   » le10sport «
فلإن سليميوني يضغلط 
بقوة عى إدارة ناديه، من 

 أجلل إبرام الصفقة يف فلرة االنتقاالت 
الشتوية الجارية. 

ويعود ذللك إىل عدم رضلا املدير الفني 
األرجنتينلي علن املسلتويات التي 

يقدمهلا العبيله ألفلارو  موراتلا 
وجواو فيليكس. 

وسليحاول ميجيلل أنخيل جيل 
التنفيلذي  الرئيلس  ماريلن، 
ألتلتيكلو، املتواجلد يف باريلس، 
للتوصل  إىل اتفاق خالل الساعات 
املقبللة مع سلان جريملان، من 

أجل تلبية طلب سيميوني. 
ويعد كافاني الهداف التاريخي 

198 هدًفا،  لفريقه، برصيلد 
هلذا  كثلرًيا  خلرج  أنله  إال 

ملن  حسلابات  املوسلم 
مدربله، توماس توخيل، 

الذي يعتمد بشكل كبري 
الهجومي  الرباعي  عى 
إيلكاردي  ومبابي ودي 

ماريا ونيمار. 

يستقبل مانشسر يونايتد مساء اليوم األربعاء، 
نظريه وولفرهامبتون عى ملعب األولد  ترافورد، 
يف مبلاراة اإلعادة من الدور الثالث لكأس االتحاد 
اإلنجليلزي، بعد انتهاء املواجهلة  األوىل بالتعادل 
السلبي عى ملعب مولينيو.   ولم يحقق مانشسر 
يونايتلد أي انتصار على وولفرهامبتون يف آخر 
5 مباريلات خاضهلا يف  جميلع املسلابقات )3 
تعادالت- خساراتني(، وذلك منذ الفوز بخماسية 
نظيفة يف الدوري  اإلنجليزي يف شهر أذار من عام 
2012.   وبلدوره لم يتمكلن وولفرهامبتون من 
تحقيلق أي انتصلار على مانشسلر يونايتد يف 
آخر 10  زيارات مللعلب األولد ترافورد )تعادلني- 

8 هزائلم(، وذلك منلذ الفوز بهدف 
دون رد يف شلهر  شلباط ملن علام 
1980.   ويخوض مانشسر يونايتد 
مبلاراة اإلعلادة يف اللدور الثالث من 
كأس االتحاد اإلنجليزي، للمرة  األوىل 

منلذ موسلم -2012 2013، عندملا 
أقىص وسلت هلام على ملعلب األولد 

ترافلورد.  أملا وولفرهامبتون فخرس 9 
من آخلر 10 مباريات خاضهلا يف اإلعادة 

بالدور الثالث ملن كأس  االتحاد اإلنجليزي 
خلارج ميدانله، وكان االسلتثناء الوحيد 

الفوز عى أولدهام يف عام 2007. 

ملفات معلقة تنتظر مدرب 
برشلونة الجديد

آرسنال يستأنف ضد طرد أوباميانج

سيميوني يطمحبرشلونة يقترب من ضم فيرنانديز
 لضم كافاني

اليوم .. اليونايتد يبحث عن فك عقدة 
وولفرهامبتون

س�يحاول دانييل ميدفيدي�ف، الذي بل�غ نهائي أمريكا 
املفتوح�ة للتن�س الع�ام امل�ايض، مواصل�ة  البناء عىل 
موس�م 2019 الرائع عندما يش�ارك يف بطولة أسرتاليا 

املفتوحة. 
لكن الالعب الرويس سيكون يف حاجة إىل التحيل بالهدوء 
وسط درجات الحرارة العالية يف  ملبورن المتالك فرصة 

الفوز بلقبه األول يف البطوالت األربع الكربى. 
ونجح الالعب البالغ عمره 23 س�نة، الذي أصبح العام 
امل�ايض أول رج�ل رويس يبلغ مب�اراة  نهائي�ة لبطولة 
كربى منذ فعلها مارات سافني يف 2005، يف التفوق عىل 
منافس�يه بأس�اليب  غري تقليدية تعتمد ع�ىل إرهاقهم 

برضبات خلفية قوية وبتبادل الكرات لفرتات طويلة. 
ويحتل ميدفيديف املركز الرابع عامليا، بينما كان األكثر 
فوزا يف املباريات خالل بط�والت  رابطة املحرتفني العام 

امل�ايض برصيد 59 انتص�ارا، وأحرز لقب�ني يف بطوالت 
األساتذة. 

وبدأ الرويس أفضل مواس�مه بقوة وبل�غ دور ال�16 يف 
بطول�ة أس�رتاليا املفتوح�ة قبل أن  يخرس أم�ام نوفاك 

ديوكوفيتش. 
لك�ن أفضل نتائ�ج ميدفيديف ج�اءت يف بطولة أمريكا 
املفتوح�ة يف نهاي�ة الع�ام حيث خ�رس  النهائ�ي أمام 
رفاييل نادال بعد مباراة اس�تمرت 5 ساعات، وانتفض 

خاللها بعد التأخر  بمجموعتني. 
لك�ن ثبات ميدفيدي�ف وقدرته الكبرية ع�ىل التحمل يف 
امللعب تأتي بالتوازي مع نوبات غضب  تتس�بب أحيانا 
يف شعور املشجعني باالستياء وتحرمه من الرتكيز وهو 

ما يحتاج إىل تجنبه  يف ملبورن. 
وقال ميدفيديف: »بكل تأكيد بعد موسمي األخري أصبح 

عيل الكثري م�ن التوقعات يف 2020،  لك�ن أوال وقبل أي 
يشء أحت�اج إىل التحيل بالهدوء والتعامل مع مباراة تلو 

األخرى«. 
وتعرض ميدفيديف لصيحات استهجان من املشجعني 
يف أمريكا املفتوحة بس�بب س�لوكه الذي  تضمن إشارة 
غري الئقة بإصبع�ه للجماهري وإلقاء 
مرضب�ه ضم�ن ع�دة مخالف�ات 

أخرى. 
واعتذر ميدفيديف للمش�جعني 
يف وقت الحق للمش�جعني وقال 
منحت�ه  الس�لبية  الطاق�ة  إن 
الدفعة  الت�ي يحتاجها للوصول 
إىل النهائي. واستبدلت الجماهري 
بتحي�ة  االس�تهجان  صيح�ات 

لالعب. 
وس�يصل ميدفيدي�ف إىل ملبورن مفعم�ا بالثقة بعدما 
قدم مب�اراة ماراثونية أمام ديوكوفيتش يف  كأس اتحاد 
الالعب�ني املحرتفني حيث قاد روس�يا للوص�ول إىل قبل 

النهائي. 
وقال ديوكوفيتش عن مواجهة استمرت لساعتني و48 

دقيقة مع الالعب الرويس »يبدو أنه  مثل املاكينة«. 
وربم�ا يحي�ط ميدفيدي�ف نفس�ه يف ملب�ورن بطاق�ة 
إيجابية، بدال من الطاقة السلبية السابقة، وإذا  فعل ذلك 
ربم�ا يملك الفرصة لكرس هيمن�ة الثالثي ديوكوفيتش 

ونادال وفيدرر عىل ألقاب  البطوالت الكربى. 
وقال ميدفيديف: »أعتقد أني لس�ت بعيدا عنهم، لكنني 
س�أكون مطالبا بمواصل�ة العمل بجدي�ة  حتى أواصل 

االقرتاب منهم«. 
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االربعاء 15 كانون الثاين 2020 العدد 2240  السنة العاشرة

مصطلحات ادبيةالثقافـي دخ�ل أش�عب ع�ى صديق ل�ه  يأكل م�ن طبق م�ن اللوز والفس�تق 
فألق�ى أبو جعفر املنصور إىل أش�عب بواحدة من اللوز فقال أش�عب 
: ي�ا صديقي )ثان�ي اثنني إذ هما يف الغار( فألقى إلي�ه اللوزة الثانية 
فقال أشعب : )فعززنا بثالث( فألقى إليه ألثالثه فقال أشعب : )فخذ 
أربع�ة من الط�ر فرصهن إليك( فألق�ى إليه الرابعة فقال أش�عب : 
)ويقولون خمسة سادسهم كلبهم( فألقى إليه الخامسة والسادسة 
فقال أشعب : )ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم( فألقى إليه السابعة 
والثامن�ة فقال أش�عب : )وكان يف املدينة تس�عة ره�ط( فألقى إليه 
التاسعة فقال أشعب : )فصيام ثالثة أيام يف الحج وسبعة إذا رجعتم 
تل�ك عرشة كاملة( فألق�ى إليه العارشة فقال أش�عب : )إني وجدت 
أح�د عرش كوكباً والش�مس والقمر رأيتهم يل س�اجدين( فألقى إليه 
الحادية عرش فقال أشعب : والله يا صديقي إن لم تعطني الطبق كله 

ألقولن لك: )وأرسلناه إىل مائه ألف أو يزيدون( فأعطاه الطبق كله.

طرائف من التراث 

 العـــراق يشـــارك بملتقــى الشعــر العــربي فـــي القــاهــرة

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
وق�ال الكات�ب والناق�د التون�ي عبد 
الس�الم املس�دي يف كلم�ة نياب�ة ع�ن 
املش�اركني بامللتقى يف حف�ل االفتتاح 
بامل�رح  ام�س  أقي�م مس�اء  ال�ذي 
الصغر لألوبرا »يف ه�ذا الزمن العربي 
املوار برمال�ه املتحركة، ما كنا نتحفز 
للمجيئ لوال الجرأة التي عودتنا عليها 
قلعة الكنانة، حني ترفع عاليا س�قف 
الحوارات الفكرية فترتقى بذلك حرية 

الكلمة«.
إع�داد  ع�ى  القائم�ني  »أن  وأض�اف 
ملتقانا قد ارتأوا أن يؤسسوا محاوره 
مواضي�ع  القضاي�ا،  م�ن  بدرب�ني 
تش�هد ع�ى انخ�راط الوع�ي العربي 
يف مرجعي�ات الحداث�ة النقدي�ة، م�ن 
التن�اص، إىل التلق�ي، إىل الص�ورة، إىل 
التأوي�ل، ومواضيع هي معارج تقذف 
بن�ا قذف�ا يف ل�ج السياس�ة.. الش�عر 
الش�عر  العرب�ي،  الواق�ع  وتح�والت 

والهوية املعارصة، الشعر والسلطة«.
م�ن جهته قال الناقد العراقي ياس�ني 
النصر يف ترصيح ل�)املراقب العراقي 
(: ان برنام�ج امللتق�ى يش�مل إقامة 

ومائدت�ني  ش�عرية  أمس�يات  س�بع 
مس�تديرتني إحداهما حول ش�عر بدر 
ش�اكر الس�ياب واألخرى حول ش�عر 

إبراهيم ناجي.
املش�اركني يف  الش�عراء  :ان  وأض�اف 
امللتقى هم من خمسة عرش دولة هي 
الع�راق ولبنان وس�وريا والس�عودية 
والبحري�ن واإلمارات وس�لطنة عمان 
واليم�ن وتون�س والجزائ�ر واملغ�رب 

وفلسطني ومرص والسودان واألردن.
خت�ام  يف  امللتق�ى  س�يعلن   : وتاب�ع 
اس�م  الخمي�س  غ�د  ي�وم  أنش�طته 
الفائز بجائزة القاهرة للش�عر العربي 
والت�ي ف�از به�ا يف الدورات الس�ابقة 
الفلسطيني محمود درويش واملرصي 
أحم�د عب�د املعطي حج�ازي واليمني 
عب�د العزي�ز املقالح وامل�رصي محمد 

إبراهيم أبو سنة.
وقررت وزيرة الثقافة املرصية إيناس 
عب�د الدايم زي�ادة قيم�ة الجائزة من 
100 ألف جنيه )نحو 6300 دوالر( إىل 

200 ألف )نحو 12600 دوالر(.
املنظم�ة  العلي�ا  اللجن�ة  واخت�ارت 

للملتق�ى برئاس�ة األس�تاذ الدكتور/ 
محمد عبد املطلب؛ موضوع: »الش�عر 
وثقافة الع�رص« ليكون عنوان الدورة 
الخامسة؛ كما قررت اللجنة أن تحمل 
الكبري�ن  الش�اعرين  اس�م  ال�دورة 
إبراهيم ناجي وبدر ش�اكر الس�ياب،  
ويتن�اول امللتقى عدًدا من املوضوعات 
املتعلق�ة بفن الش�عر خ�الل عدد من 
تناق�ش  والت�ي  الرئيس�ية؛  املح�اور 
عى م�دار أي�ام امللتقى منها:الش�عر 
وثقاف�ة الع�رص؛ ويتضمن:)الق�راءة 

الثقافي�ة للش�عر/ الش�عر والفنون/
الش�عر واللغ�ة والهوي�ة املع�ارصة/

يف  واالس�تدعاء  التن�اص  مس�تويات 
الشعر العربي(.

- الش�عر وتح�والت الواق�ع العرب�ي؛ 
ويتضمن: )ركائز الش�عرية العربية/ 
الشعر والس�لطة/ الشعر والنسوية/ 

تحوالت الشكل الشعري(
- الش�عر والتكنولوجي�ا؛ ويتضم�ن: 
م�ن  الش�عر  األلكرتون�ي/  )الن�رش 
الش�عر  الرقمي�ة/  إىل  الش�فاهية 

والدراما/ الشعر والرتجمة(
- الش�عر والنقد؛ ويتضمن: )الش�عر 
ومس�تويات التلقي/ تحوالت الصورة 
الشعرية/ شعرية الجسد يف القصيدة 

الحديثة/ الشعر والتأويل(
مائدت�ني  تنظي�م  إىل  باإلضاف�ة 
مس�تديرتني األوىل ح�ول ش�عر ب�در 
ش�اكر الس�ياب؛ والثانية حول ش�عر 

إبراهيم ناجي.
كم�ا يتضم�ن امللتق�ى تنظي�م س�بع 
أمسيات شعرية بمشاركة 65 شاعرة 

وشاعر. 

ه�ذا وتمن�ح جائ�زة القاهرة للش�عر 
العرب�ي يف نهاي�ة فاعلي�ات امللتق�ى، 
والت�ي تعد من أه�م الجوائ�ز العربية 
يف مج�ال ف�ن الش�عر العرب�ي؛ حيث 
ف�از بالجائزة يف دورته�ا األوىل 2007 
الفلسطيني محمود درويش؛  الشاعر 
فيم�ا حصل ع�ى الجائ�زة يف دورتها 
الثانية 2009 الش�اعر املرصي الكبر 
أحم�د عب�د املعطي حج�ازي؛ وكانت 
نصي�ب  م�ن   2013 الثالث�ة  ال�دورة 
الش�اعر اليمن�ي عبد العزي�ز املقالح؛ 

فيم�ا حصل الش�اعر امل�رصي الكبر 
محمد إبراهيم أبو سنة عى الجائزة يف 

الدورة الرابعة التي عقدت 2017.
وتحظ�ى ال�دورة الخامس�ة للملتقى 
بعدد كبر من املش�اركني؛ حيث تقام 
ش�عراء ونق�اد ممثل�ني  عن خمس�ة 
ع�رشة دول�ة ؛ وم�ن بني املش�اركني 

»طبًقا للرتتيب األلفابائي:
الش�عراء  والس�ادة  الس�يدات 
أحم�د  الل�ه،  ن�رص  والنقاد:إبراهي�م 
الجعف�ري، أحم�د الش�هاوي، أحم�د 

الصغ�ر، أحمد بلبولة، أحمد حس�ن، 
أحم�د دروي�ش، أحمد س�ويلم، أحمد 
عن�رت مصطفى، أحمد فضل ش�بلول، 
أحم�د مجاهد، أحم�د نبوي، أس�امة 
البح�ري، أرشف عامر، أمجد س�عيد، 
إيه�اب البش�بييش، جاب�ر عصف�ور، 
جرج�س ش�كري، جميل�ة املاج�ري، 
جهاد محمود، حس�ام جايل، حس�ن 
اللوزي، حس�ن ش�هاب الدين، حسن 
طلب ، حس�ن عامر، حسني القباحي 
،حنني عمر، خلود املعال،خري دومة، 
رش�ا الفوال، رشا نارص العيل، سامح 
س�عيد  البازع�ي،  س�عد  محج�وب، 
توفيق، سعيدة خاطر، سالم املحنش، 
س�لمى فايد، السماح عبد الله، سمية 
محنش، ش�اكر عبد الحمي�د، رشيف 
الش�افعي، رشيف�ة الس�يد، ش�عبان 
يوسف، شوقي بزيع، شوكت املرصي، 
ش�رين العدوي،صب�ا قاس�م، صالح 
اللقاني، صالح فضل، طارق النعمان، 
العالم عباس، عبد الرحمن مقلد، عبد 
الرحي�م العالم،عب�د الرحي�م الكردي 
، عب�د الس�الم املس�دي، عب�د الق�ادر 

الحصني، عبد املنعم سالم، عبد املنعم 
كامل، عبد النارص حسن، عبيد عباس، 
ع�ز الدي�ن املن�ارصة، ع�زت الطري، 
ع�الء عبد الهادي، ع�يل جعفر العالق، 
عيل عمران، عيل منصور، عماد غزايل، 
عمر ش�هريار، غادة نبيل، غراء مهنا، 
فتح�ي عب�د الس�ميع، ف�ؤاد طمان، 
فوزي خرض، ف�والذ عبد الله، قاس�م 
حداد، املت�وكل طه، محمد إبراهيم أبو 
س�نة، محمد إبراهي�م يعقوب، محمد 
الشهاوي، محمد سليمان، محمد عيل 
ش�مس الدين، محمد فريد أبو سعدة، 
س�باق،  محم�ود  الضب�ع،  محم�ود 
محم�ود نس�يم، املنص�ف الوهايب�ي، 
مؤم�ن س�مر، ناني إبراهي�م ، نبيل 
حداد، هبة عص�ام، هيثم الحاج عيل، 

ياسني النصر.
هذا ويقام عى هامش امللتقى معرض 
للكت�اب تش�ارك ب�ه هيئ�ات الن�رش 
بوزارة الثقاف�ة املرصية، باإلضافة إىل 
عدد كبر من دور النرش الخاصة؛ مع 
تخفي�ض 50% عى إص�دارات املجلس 

األعى للثقافة.

يش��ارك العراق يف ملتقى الش��عر العريب يف القاهرة المقام تحت ش��عار )الش��عر وثقافة العرص( بمش��اركة نحو 100 ش��اعر وناقد من 15 دولة والدورة 
الجديدة من الملتقى الذي تستضيفه حاليا العاصمة المرصية وهذه الدورة منه مهداة اىل روح الشاعرني إبراهيم ناجي من مرص وبدر شاكر السياب 

من العراق وتحمل اسمهما.

 يحمل اسم الشاعرين السياب وإبراهيم ناجي 

حكاية
رسد قص�ي يروي تفصيالت ح�دث واقعي 
أو متخي�ل، وهو ينطبق ع�ادة عى القصص 
البس�يطة ذات الحبكة املرتاخية الرتابط، مثل 
حكايات ألف ليلة وليلة ومن أشهر الحكايات 

»حكايات كانرتبري« لتشورس.
 وقد يش�ر التعب���ر دون دق���ة إىل رواية 
كما ه�ي الح�ال يف حكاية )قص�ة( مدينتني 

لديكنز.

 الملكية الفكرية للعتبة النصية
محمد جبر

كلم�ات  مج�رد  ليس�ت  العتب�ات 
توَضع يف ص�دارة الغالف األول لكل 
كت�اب مطب�وع، بوصفه�ا عالمة 
أو أيقون�ة داللي�ة ت�ؤرش إىل معنى 
خاّص يراد االس�تدالل ب�ه من قبل 
املتلّق�ي، وإنما هي أيض�اً خالصة 
دالّة أو إيحائية إشارية ملا يمكن أن 
يظهر من باطن النّص عى ظاهرة 
يف ملح�ة وامضة ُتستش�ف من تلك 
األيقونة، لذل�ك قال جاك دريدا قبل 
أكث�ر م�ن ثالثني س�نة إّنه�ا »ثريا 

النص«.
هذه الثريا ال بّد أن تحمل إضاءاتها 
الكاش�فة، ملا تش�كله من خالصة 
تجرب�ة الكتاب�ة والفك�ر والوع�ي 
ودالّة عى موحيات السؤال النّي، 
والعتبة النصية كما يرى عبداملالك 
أشبهون يف كتابه »عتبات الكتابة« 

بأنها تش�ّكل »لحظة أساس�ية  يف 
اس�تضافة هذا الق�ارئ الذي يقف 
أم�ام عتب�ة الن�ص – الخ�ارج يف 
انتظار تشجيعه عى اخرتاق فضاء 
العتب�ة لولوج فناء النّص- الداخل، 
فكلما كانت عن�ارص الجذب قوية 
العب�ور  عملي�ة  تي�ّرت  ومث�رة 
من خ�ارج الن�ّص إىل داخله بدون 

عراقيل« ص50.
والعتبة يف ح�ّد ذاتها فكرة أو ثيمة 
خاص�ة بالكاتب ونّص�ه، واليمكن 
اس�تعارة ه�ذه الثيم�ة أو الفك�رة 
أو الس�ؤال من ِقَب�ل كاتب آخر من 
دون اإلش�ارة إىل صاح�ب الس�بق، 
إذ اليمكن اس�تعارة عتبة »الساعة 
الخامس�ة والع�رشون« أو »م�دام 
العظي�م«  غاتس�بي  أو  بوف�اري« 
أو« ليل�ة لش�بونة« أو »الجريم�ة 

والعقاب«، وعتبات أخرى كثرة. 

ألّنها أيقونات خاصة بُكّتابها الذين 
ابتك�روا تل�ك النص�وص اإلبداعية 
الخالدة، لذلك يمكن القول إّن أولئك 
الُكّتاب هم أصحاب امللكية الفكرية 
لتل�ك العتبات املبتك�رة والدالّة عى 

نصوص عالقة يف ذاكرة املتلّقي.
إاّل أّن يف عال�م الكتاب�ة اإلبداعي�ة 
وأع�راف الكتابة التوج�د مثل هذه 
النّصي�ة القانوني�ة الت�ي تحف�ظ 
للُكّت�اب حق�وق امللكي�ة للعتب�ات 
النّصي�ة، وإن كان هن�اك اح�رتام 
ع�دم  يف  الكاتب�ة  لل�ذات  ضمن�ي 
اس�تعارة تل�ك العتب�ات يف كتابات 
يف  ال�دراج  األم�ر  وه�و  الحق�ة، 
األوس�اط اإلبداعية، حتى أّن الكثر 
الن�ّص  إنج�از  الُكّت�اب بع�د  م�ن 
يذه�ب إىل محرّك البح�ث »غوغل« 
لتجّنب التباس التكرار أو التش�ابه 
يف العتبات.وي�رى بع�ض الُكّت�اب 

أّن�ه ال ب�ّد م�ن املقاربة ب�ني عتبة 
الحق�ة وس�ابقة، واحرتام�ا للذات 
اإلبداعي�ة تت�ّم اإلش�ارة إىل العتبة 
السابقة واالستئذان من مبتكرها، 
وهذا ماحدث بني سارَدين مبدَعني 
فاض�ل«،  وحام�د  خل�ف  »أحم�د 
والذي دلّل عى احرتام األخر لألول 
باعتباره مبتكر العتبة، فيما يذهب 
بع�ض الُكّت�اب إىل اس�تخدام عتبة 

نّصية شائعة قبل عقود. 
وُيعاد اس�تخدامها م�ن ِقَبل كاتب 
آخر من دون اإلش�ارة إىل أس�بقية 
الكات�ب مبتك�ر العتب�ة، حي�ث إّن 
عتب�ة مثل »الوجه اآلخ�ر« مقرتنة 
ُيع�اد  التك�ريل«  »ف�ؤاد  بالكات�ب 
اس�تخدامها بع�د أكثر م�ن نصف 
ق�رن من ِقَب�ل كاتب آخ�ر لم يرش 
إىل أس�بقية التك�ريل يف إنت�اج هذه 

العتبة.

املراقب العراقي/ متابعة...
أطل�ق األدي�ب املغربي قطب الريس�وني 
ع�ى مؤلَّفه الجديد »س�الما أيه�ا الغيم« 
م�ن حيث التجني�ُس توصي�ف: »كتابات 
ش�ذرية«. وه�ذا الرضب م�ن الكتابة �� 
مثلما ُيجمع عى ذلك العديُد من الدارسني 
والنق�اد � يق�وم ع�ى عنارص ع�دة من 
بينه�ا: االخت�زال، التكثي�ف، اإلده�اش، 
اإليماض )من الومضة(، املجاز، التناص، 

االقتصاد يف الوصف، إلخ.
والكتاب�ة الش�ذرية � كم�ا ي�رى جمي�ل 
حم�داوي يف كتاب�ه »الكتاب�ة الش�ذرية 
عن�د النف�ري«، تقوم عى ع�دم االنتظام 
وع�دم االكتم�ال واالنته�اء. وم�ن ث�م، 
والتسلس�ل  التتاب�ع  م�ن  تخل�و  فه�ي 

والرتاب�ط واالنس�جام املنطق�ي. الكتابة 
الش�ذرية عادة قديمة تعود إىل الفالسفة 
اليوناني�ني، ونج�د له�ا أيضا ج�ذورا يف 
ثقافتنا العربية اإلس�المية مع املتصوفة 
املس�لمني أمث�ال: اب�ن عرب�ي، والحالج، 
والنفري والبس�طامي.. إال أن الش�عرية 
العربي�ة القديم�ة لم تهتم به�ذه الكتابة 
إال تهميش�ا وإقص�اء ونفي�ا، باإلضافة 
إىل موق�ف الفقهاء م�ن التصوف بصفة 
بصف�ة  الفلس�في  والتص�وف  عام�ة، 

خاصة، كما يذهب إىل ذلك حمداوي.
الش�ذرة، بتعبر الناق�د األملاني فريدريك 
ش�ليغل، فّن يخاطب املس�تقبل واألجيال 
القادمة. الكتابة الشذرية كتابة التفسخ 
ع�ى  والث�ورة  واالخت�الف  والتف�كك، 

املقاييس املنطقية الصارمة، والتحلل من 
قواعد النس�ق الفلس�في املحدد، وبالتايل 

االقتضاب والتكثيف.
تفص�ح النص�وص ع�ن موق�ف مح�دد 
للكات�ب من قضايا وإش�كاالت مختلفة، 
بن�وع م�ن املفارقة والس�خرية من هنا، 
ويف ض�وء هذه الخلفي�ة النظرية، أالحظ 
أن األديب قطب الريسوني يميل يف كتابه 
»س�الما أيها الغيم« إىل التقاط التفاصيل 
الدقيق�ة والرتكيز عليها، بلغة ش�فافة، 
هي أقرب إىل الش�عر منها إىل النثر. وأكاد 
أجزم بأن هذا الكتاَب هو أساس�ا احتفاٌء 
باللغ�ة العربي�ة املنحوتة بإتق�ان ودقة، 
وبدون حشو أو زيادة؛ حتى َغَدا أشبه ما 
يكون ببس�تان ذي زهور تتضّوع عطرًا، 
م�ن خ�الل التعب�رات والص�ور البالغية 
الس�يما  اآلرس؛  الش�عري  النف�س  ذات 
وأن األدي�ب يمتح من قام�وس الطبيعة 
اليشء الكثر: األشجار والطيور والحمام 
والبح�ر واملط�ر وغره�ا. بالتوق�ف عند 
عتب�ة الكت�اب، العن�وان، نج�د أن الغيم 
الذي يبثه األديب قطب الريسوني سالمه 
وأش�جانه وأش�واقه ه�و � هن�ا � رديف 
للخصوب�ة والعط�اء الوف�ر، خاصة أن 
ثمة موضوع مهيمن عى الكتاب بش�كل 
ظاه�ر أحيان�ا ومضم�ر أحيان�ا أخرى، 
ه�و موضوع األمل؛ رغ�م بعض لحظات 

االنكسار والتشاؤم املبثوثة هنا وهناك. 

»سالما أيها الغيم« تفاصيل دقيقة بلغة أقرب إلى الشعر
املراقب العراقي/ متابعة...

 عن مؤسس�ة الص�ادق الثقافية يف محافظة 
باب�ل وبالتعاون م�ع دار الرض�وان األردنية 
ص�در كتاب )مدين�ة عفك: هامش�ية املوقع 
دراس�ة  يف  مس�اهمة  املجتم�ع:  وحيوي�ة 
املدن الهامش�ية(، ملؤلف�ه الباح�ث الدكتور 
حمي�د الهاش�مي. العم�ل من ن�وع البحوث 
يف  محاول�ة  وه�و  التاريخي�ة،  االجتماعي�ة 
دراس�ة التاريخ املحيل، واألحوال االجتماعية 
للم�دن الت�ي أس�ماها املؤل�ف )هامش�ية(، 

بمنهج سوسيوأنثروبولوجي.
والعم�ل نتيج�ة جه�د للباحث امتد لس�نني 
ح�اول فيه�ا أن يربط خيوط م�ايض املدينة 

وحارضها. يق�ع الكت�اب يف ثمانية فصول: 
امل�دن  يف  مقدم�ة  األول:  الفص�ل  يحت�وي 
وترجم�ة  دراس�تها،  ومص�ادر  الهامش�ية 
املبح�ث الخ�اص بمدين�ة عف�ك ال�ذي ورد 
يف كت�اب )كرف�ان: قص�ة ال�رشق األوس�ط 
 )Caravan: The Story of the Middle East
ملؤلفه عال�م االنثروبولوجي�ا   كارلتن كون. 
أما الفصل الثان�ي، فيتضمن مدخٌل تعريفٌي 
بمدين�ة عف�ك موضوع الدراس�ة، وملحة عن 
محافظ�ة القادس�ية )الديواني�ة( التي تقع 
فيها مدينة عف�ك. باإلضافة إىل مقدمة حول 
تاري�خ مدينة عفك. يف حني أن الفصل الثالث 
ال�ذي عنِوَن )عفك يف تاريخ العراق الحديث(، 
نطل�ع في�ه ع�ى ح�ركات التم�رد أو ثورات 

املقاومة التي شهدتها املنطقة ضد السلطة
العثمانية.ث�م الحرب العاملية األوىل، والوقوف 
إىل جان�ب الدولة العثمانية، حيث أُس�ند البن 
املدينة الشيخ صالل املوح دور قيادة القوات 
الش�عبية من أبناء عش�ائر عف�ك، واملناطق 
املج�اورة له�ا يف قت�ال الق�وات الربيطاني�ة 
يف منطق�ة املحمرة الت�ي تتبع اي�ران حاليا. 
ويختت�م الفصل بموضوع ع�ن )عفك وثورة 
العرشي�ن( حي�ث ال�دور البطويل ال�ذي لعبه 
أبناؤها يف إس�ناد الثورة التي اندلعت يف البلد 
م�ن خ�الل إس�قاط الحامي�ة االنكليزي�ة يف 
البلدة، وتوس�يع الث�ورة إىل مناط�ق األلوية 
)املحافظ�ات( القريبة. بينم�ا تناول الفصل 
الرابع تعريفاً ببعض املواقع األثرية املهمة يف 
عفك، والتي لها دور كب�ر يف تاريخ البرشية 

مثل مدينة نفر )نيبور(، وايسن وغرها. 

دراسة المدن الهامشية

ياسين النصير

عندما تش�تّد املحن وتتواىل عى مجتمع ما، كما هو األمر يف العراق 
وس�وريا وغرها من البلدان العربية، تصبح للناس ذاكرة ُمحتقنة 

تتطلب التفريغ بني الحني واآلخر.
نع�م للن�اس خزين م�ن الذكري�ات والص�ور واألح�داث الغائرة يف 
وجدانه�م يج�ب أن تروى بالنس�بة إىل من اس�تطاع إليها س�بيال، 
ولي�س بال�رضورة أن تروى بطريقة حس�نة، كما لي�س للنّقاد أو 
كهنة اإلب�داع الحّق بأن يمنعوا هؤالء الناس م�ن تدوين ذكرياتهم 
وحكاياته�م وتجاربهم التي خاضوها، خصوصا تلك املوجعة منها 
ع�ى وج�ه التحديد. لك�ن من جهة أخ�رى ال بّد من طرح الس�ؤال 
الكب�ر، م�ا هو األدب؟ أو ما ه�ي الرواية تحديداً؟ ق�د تبدو عملية 
كتابة رواية ما س�هلة نس�بياً من الوهلة األوىل، أقصد لجهة رواية 

أحداث ما وتوثيقها كما حدثت يف الواقع.
لكن يبق�ى التناول الروائي وابتكار أس�اليب الرد وتوظيف اللغة 
الرش�يقة وامتزاج الواق�ع بالخيال وبّث األف�كار والرؤى واألحالم 
وتجس�يد التطلع�ات واإلحباطات قضي�ة معقدة ومركب�ة للغاية، 
وبم�ا أن النظري�ة التي تقول إن الرواية الرائجة ليس�ت بالرضورة 
أدب�اً جي�داً ه�ي نظرية صحيح�ة إىل حٍد م�ا، فإن عامل االنتش�ار 
النس�بي أو الري�ع لم يعد رشط�اً للجودة واإلتق�ان، طاملا اعتمد 
أس�اليب االنتش�ار االفرتايض - إن جاز التعبر-  ال س�يما يف خضم 
انتش�ار الثقافات االس�تهالكية الريعة والس�هلة الت�ي ترّوجها 

محط�ات الب�ث التلفزيون�ي وتوفر وس�ائل 
مواق�ع  يف  اإللكرتون�ي  والرتوي�ج  الن�رش 
التواص�ل االجتماع�ي، ع�ى الرغ�م من أن 
اّتباع أساليب االنتشار تلك ليست محرمة أو 
مشينة عى اإلطالق، أما األدب فيبقى قضية 

أخرى أعقد بكثر يف الواقع.
لق�د س�اعدت عوام�ل ع�دة، ال س�يما يف 
عاملن�ا العرب�ي، ع�ى انتش�ار االستس�هال 
وتش�جيع الكثري�ن القتحام عال�م الرواية 
عى س�بيل املث�ال، منطلقني من الس�هولة 
الخادع�ة ل�ألدب إجماالً والرواي�ة عى وجه 

الخصوص، طامل�ا ال توجد م�ؤرشات حقيقية 
لالنتشار والتحّقق من حجم املبيعات، وعى سبيل املثال يلجأ بعض 
النارشي�ن، يف العراق عى وجه التحديد، إىل طباعة كميات محدودة 
ج�داً من كتاب م�ا، وما إن تنفد ه�ذه الكميات حتى يس�ارعوا إىل 
طباع�ة كمّي�ات أخرى محدودة من�ه تحت يافط�ة الطبعة الثانية 
أو الثالث�ة وهكذا، حّتى يتج�اوز عدد الطبعات الس�بع أو الثماني 
يف كمي�ة نس�خ ال تتج�اوز الخمس�مائة.إن غياب معاي�ر الجودة 
ومؤسس�ات التحقق م�ن االنتش�ار يف العالم العربي قد أس�هم إىل 
ح�ّد ما يف ترس�يخ مثل تل�ك الظاه�رة املؤذية يف الحقيق�ة، ناهيك 
ع�ن تصدي بعض املثقفني وانس�ياقهم اىل الرتويج لبعض األعمال 
الضعيف�ة أو العادي�ة بدوافع عاطفية بحت�ة ال عالقة لها بمعاير 
الج�ودة، متخلني بذلك عن رشط النزاهة الجمالية الذي تحّدث عنه 
الباحث العراقي عباس داخل حسن يف كتاباته التي تتصدى ملثل تلك 
الظواهر.وبالنظر النتش�ار الفوىض األدبية التي ترضب أطنابها يف 
العراق اليوم نتيجة النتش�ار الفوىض السياسية وغياب املؤسسات 
وتراج�ع التقالي�د وغياب الرقي�ب الفني عى النت�اج األدبي هناك، 
ف�إن املس�ؤولية الكبرة الي�وم أصبحت ملقاة ع�ى عاتق املثقفني 
والنارشي�ن املثقف�ني أنفس�هم لتش�كيل حائ�ط صّد م�ن نوع ما 
والحيلولة دون اخت�الط املعاير، ويف املحّصلة ال يصح إاّل الصحيح 
وال ب�ّد للتج�ارب املُجيدة أن ترس�خ يف الوجدان ورسع�ان ما يتبدد 
الزبد ويذهب جفاًء كما يقال، لكن حتى يحدث ذلك عى البعض من 
املثقفني التحيل باملس�ؤولية والتخلص من عقدة النقص العاطفي 
املش�ني الذي بات يحرّك طروحاتهم م�ن دون وعي ألهمية مفهوم 
النزاهة الجمالية، وإاّل ما الذي يميزهم عن السياس�يني الفاسدين 
الذين يش�يعون الخراب من حولنا ويس�ممون حياتن�ا يومياً حّتى 

ضاقت فسحة العيش الكريم بوجودهم.

النزاهة الجمالية

محمد حياوي
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تعرف على ثاني أكبر االعوام حرارة

أعلن�ت خدمة مش�اركة الصور 
إنس�تغرام ، ع�ن دعم ميزة 

الخاصة(  )الرس����ائل 
DMs عب���ر الوي�ب، 

ط�ال  خط���وة  يف 
ه�������ا  ر نتظا ا
مس�تخدمي  م�ن 
الذين  الخدم����ة 
الكث�ر  يرس�لون 
الرس�ائل،  م�ن 
ذلك  عليهم  فيش�ق 

عن طري�ق الهواتف 
والحواسيب اللوحية.

اختب�����ار  أن  وم�ع 
)الرس�ائل  مي��������زة 

الخاص�ة( عىل الوي�ب كان قد 
ُرص�د قب�ل نح�و س�نة، فق�د قالت 

الرشك�ة: إن امليزة اآلن ال ت�زال تجريبية، وهي 
متاحة لنسبة صغرة من املستخدمني يف جميع أنحاء العالم.

وأضاف�ت إنس�تغرام اململوكة لرشكة فيس�بوك، أن�ه عند إطالق 
املي�زة للجمي�ع س�يكون املس�تخدمون قادري�ن ع�ىل رؤية متى 
أتته�م الرس�ائل الجدي�دة، وع�رض كام�ل الربي�د ال�وارد، وبدء 
دردش�ة جديدة، سواء فردية أو جماعية، وإرسال الصور )وليس 
التقاطها(، والنقر املزدوج لإلعجاب، ومش�اركة املنش�ورات عن 

طريق الرسائل.
ب�دوره، نرش الرئي�س التنفيذي لرشكة إنس�تغرام )آدم مورسي( 
تغري�دة عىل موق�ع التواص�ل االجتماع�ي تويرت قال فيه�ا: إنها 
يأمل يف إطالق امليزة لجميع املس�تخدمني قريباً بعد نجاح مرحلة 
االختبار.وبإتاحة ميزة الرتاس�ل Direct عىل الويب، فإنه سيكون 
بإمكان مستخدمي إنستغرام الرتاسل بني بعضهم عىل الحواسب 
الش�خصية العامل�ة بنظام�ي وين�دوز وم�اك أو إس، إضافة إىل 

متصفحات الويب عىل األجهزة املحمولة.

اكتش�فت وكال�ة األم�ن القوم�ي 
األمركي�ة ثغرة أمني�ة خطرة يف 
نظام تش�غيل »ويندوز 10« الذي 
مايكروس�وفت،  رشك�ة  تص�دره 
من ش�أنها أن تس�مح للمخرتقني 
اإللكرتوني�ني اع�رتاض اتص�االت 

تبدو آمنة.
تل�ك  اس�تغالل  م�ن  ب�دال  لك�ن 
احتياجاته�ا  لخدم�ة  الثغ�رة 
االستخباراتية، أبلغت وكالة األمن 
القومي مايكروسوفت كي تتمكن 

من إصالح النظام للجميع.
مايكروس�وفت  رشك�ة  وأصدرت 
الثغ�رة  لع�الج  مجاني�ا  تحديث�ا 
األمنية، الثالثاء، وأشادت بالوكالة 

الكتشافها تلك الثغرة.

وذك�رت الرشك�ة أنه�ا لم ت�ر أي 
دليل عىل أن مخرتقني اس�تخدموا 
التقني�ة، التي اس�تخدمتها وكالة 
األم�ن القومي، مش�رة إىل أن أي 
مهاجم قد يس�تغل نقطة الضعف 
اس�تخدام  طري�ق  ع�ن  األمني�ة 
ش�هادة توقي�ع زائف�ة ك�ي يبدو 
امللف وكأنه من مصدر موثوق به.

يع�رف  »ل�ن  الرشك�ة:  وقال�ت 
ألن  الخبي�ث  املل�ف  املس�تخدم 
الرقم�ي س�يبدو وكأنه  التوقي�ع 

قادم من مصدر موثوق به«.
وبحسب مايكروس�وفت، فإنه إذا 
تمكن مخ�رتق من اس�تغالل تلك 
الثغرة بنجاح فس�يتمكن من شن 
»هجم�ات الوس�يط«، ن�وع م�ن 

االخ�رتاق، حي�ث يتس�لل املهاجم 
بني متحاورين يف شبكة دون علم 
كل منهما، ويفك شفرة معلومات 
اتص�االت  قائم�ة  ع�ىل  رسي�ة 

املستخدم.
وبعض الحاس�بات س�وف تعالج 
املش�كلة به�ا بش�كل آيل، إذا كان 
خي�ار التحدي�ث التلقائ�ي مفعل 
بها، أما الحاس�بات األخرى يمكن 

معالجة املشكلة بها يدويا.
ش�هريا  مايكروس�وفت  وتص�در 

وتحديث�ات  أمني�ة  تحديث�ات 
حت�ى،  وانتظ�رت  أخ�رى، 
الثالثاء، حتى تكش�ف عن 
الخل�ل ودور األمن القومي 

يف اكتشافه والتحذير منه.

قالت منظمة الصحة العاملية ، 
إن فروس�ا تاجيا جديدا انتقل 
ب�ني البرش بش�كل »مح�دود« 
يف الص�ني، وس�ط مجموع�ات 
م�ن  لك�ن  صغ�رة،  عائلي�ة 
املحتم�ل أن ينترش ع�ىل نطاق 

أوسع.
وكان�ت الس�لطات ق�د قال�ت 
االثن�ني، إنه�ا وضع�ت ام�رأة 
الصح�ي  الحج�ر  يف  صيني�ة 
بس�اللة  إلصابته�ا  تايالن�د  يف 
غامضة، يف أول رصد للفروس 

خارج الصني.
وج�رى اإلب�الغ ع�ن 41 حال�ة 
الرئ�وي،  بااللته�اب  إصاب�ة 
وه�و أحد أع�راض امل�رض، يف 
مدين�ة ووهان بوس�ط الصني، 
بس�وق  مرتب�ط  معظمه�ا 

للمأكوالت البحرية.
ف�ان  ماري�ا  الدكت�ورة  قال�ت 
بأعم�ال  القائم�ة  كرك�وف 
الناشئة  األمراض  رئيس وحدة 
العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  يف 
خالل إف�ادة صحفية يف جنيف 
إن املنظم�ة أعط�ت إرش�ادات 
للمستش�فيات يف جميع أنحاء 
الس�يطرة  بخص�وص  العال�م 
ع�ىل الع�دوى يف حالة انتش�ار 
الفروس، بما يف ذلك احتمالية 
بيئ�ة  يف  الرسي�ع«  »االنتش�ار 

للرعاية الصحية.
وأضاف�ت: »نرتق�ب ش�يئا ما، 
وه�و أمر محتم�ل، ونحتاج إىل 

االستعداد«.

تحذيرات من انتشار 
فايروس غريب 

اكتشاف ثغرة امنية في وندوز 10

أف�ادت خدمة مراقب�ة املناخ 
األوروب�ي،  لالتح�اد  التابع�ة 
بأن عام 2019 يعد ثاني أكثر 
األعوام حرارة يف تاريخ كوكب 
متوس�ط  أن  حي�ث  األرض، 
مع�دل الحرارة في�ه جاء أقل 
بفواصل مئوي�ة من املعدل 

القيايس لعام 2016.
خدم�ة  مؤسس�ة  أك�دت 
أن  »كوبرنيك�وس« 
األعوام الخمس�ة املاضية 
كان�ت األع�ىل ح�رارة  يف 
التاريًخ عىل س�طح كوكب 
األرض، وأش�ار ج�ان نويل 
تيّبو مدير كوبرنيكوس إىل أن 
هذه املع�دالت تثر القلق دون 

أدنى شك.
وس�جلت درجات الح�رارة يف 
بزي�ادة  عالي�ا  2019 مع�دال 
مقداره�ا 0.6 درج�ة مئوي�ة 
عن متوس�ط األع�وام املمتّدة 
ما بني 1981 و2010، وكانت 
األخ�رة  الخم�س  الس�نوات 
أكث�ر دفئ�اً بم�ا ي�رتاوح بني 
1.1 درجة مئوية و1.2 درجة 
مئوي�ة باملقارنة م�ع مرحلة 
ب�دء حقب�ة عم�ل املصانع يف 

الحياة البرشية.
بيونتيمب�و  كارل�و  ورصح 
رئيس خدم�ة »كوبرنيكوس« 
االنديبندن�ت  لصحيف�ة 
 2019 »الع�ام  الربيطاني�ة 

ش�ّكل عاماً آخ�راً يف االحرتار 
فعلّي�اً  وس�ّجل  االس�تثنائي، 
ثاني أكثر الس�نوات حرارًة يف 
العال�م كما ظه�ر يف مجموع 
البيان�ات الخاص�ة بن�ا، م�ع 
كثر من األش�ه����������ر 
أرقاماً  التي حّطم�ت  الفردية 

قياسية«.
نتائ�ج  أن  بيونتيمب�و  وأك�د 
البح�ث ل�دى خدم�ة مراقبة 
املن�اخ أوضح�ت أن تركيزات 
الكرب�ون يف الغ�الف الج�وي 
التي ت�ؤدي إىل ارتفاع درجات 
الح�رارة، واصل�ت صعوده�ا 
أع�ىل  إىل  ووصل�ت   ،2019 يف 

مستوياتها عىل الكوكب.

هن�اك العدي�د من فوائ�د الزبيب، التي تحل عىل الجس�م من خ�الل تناولهم 
معهم، ومن ضمن هذه الفوائد التايل:

-م�ن أب�رز فوائ�د الزبيب هي أنه يس�اهم بش�كل كبر يف 
التخلص من اإلمس�اك، وذلك يرج�ع إيل أنه يحتوي عيل 

نس�بة عالية من األلياف، التي تس�اهم يف تنشيط 
وتقوية الجهاز الهضمي بالجسم، وأيضا يساهم 

بتحريك األمعاء، والحد من التعرض لإلمساك.
-كم�ا أوضحت العدي�د من الدراس�ات الطبية، 
أنه من فوائد الزبيب أنه يس�اهم بشكل كبر يف 
الوقاية من اإلصابة بالرسطان ألنه يحتوي عيل 

نس�بة عالية من مض�ادات األكس�دة، التي تقلل 
من فرص تراكم وتنشيط الخاليا الرسطانية بشكل 

كب�ر، ول�ذا إذا كان لديك تاريخ وراث�ي يف العائلة عن 
اإلصابة بالرسطان فعليك اإلكثار من تناول الزبيب.

تعرف على اهم فوائد الزبيب

ت�زداد رغبة الكثري�ن يف األكل وتن�اول األطعمة خالل فصل 
الش�تاء باإلضافة لقلة الحركة خالل الج�و البارد األمر الذي 

يؤدي لزيادة الوزن.
يح�اول الكث�رون التخلص م�ن الوزن الزائ�د الذي 

اكتس�بوه يف فصل الش�تاء، األمر ال�ذي يدفعهم 
يف  أم�ال  الرياضي�ة،  الن�وادي  لزي�ارة 

الحصول عىل جس�م مث�ايل قبل قدوم 
الربيع.

إىل أن عملي�ة املحافظة عىل الوزن تبدأ 
من فصل الش�تاء من خالل نوعية األطعمة 
والحرك�ة الت�ي نقوم به�ا يف ه�ذا الفصل، 

بحسب ما نرشه موقع »فوربس« .
أهم 5 أسباب لزيادة الوزن يف الشتاء
1-قل�ة الحرك�ة: التي تعترب س�ببا 

رئيس�يا لزيادة الوزن يف الش�تاء، 
حيث يدفع الطق�س البارد يف هذا 
الفص�ل الكثري�ن لقل�ة الحرك�ة 
والجل�وس يف املن�زل، مم�ا ي�ؤدي 

للس�عرات  قلي�ل  لح�رق 
الحرارية.

من  العديد  وأثبت�ت 
ب�أن  الدراس�ات 
يزي�د  الكثري�ن 

وزنهم يف ه�ذا الفصل 

من 1 اىل 2 كغ مقارنة بباقي فصول السنة.
2-قل�ة املياه: حيث يؤدي جفاف الجس�م إىل تنش�يط بعض 
الخالي�ا الخاصة بالجوع والعطش يف الدماغ، مما يدفعنا إىل 

تناول كميات أكرب من الطعام.
3-األجواء الب�اردة: تتس�بب بانخفاض حرارة 
الجس�م الذي يدفعنا لتعويض هذه الخس�ارة 
والش�وكوال  كالنش�ويات  أطعم�ة  بتن�اول 

والحلويات بأنواعها.
حي�ث  للش�مس:  التع�رض  4-ع�دم 
يص�اب الجس�م بن�وع م�ن الكآب�ة، 
ليتج�ه الكث�رون لتعوي�ض ذلك بعدد 
م�ن األطعم�ة املليئة بالنش�ويات 

للشعور بالسعادة.
أك�دت  الش�تاء:  5-كآب�ة 
عالق�ة  وج�ود  الدراس�ات 
هرم�ون  انخف�اض  ب�ني 
املع�روف  الس�روتونني 
واالكتئاب،  بامل�زاج  بتحكمه 
وبني زيادة الش�هية عىل األكل 

خالل فصل الشتاء.
ذل�ك ع�ن  التغل�ب ع�ىل  ويمك�ن 
طريق تناول األس�ماك الغنية بالدهون 
واألوميغ�ا 3، وه�و بدوره يعمل عىل تحس�ني 

املزاج.

دراسة: ادوية معالجة السكر تساهم في تقليل خطر النقرس
طبي�ة  دراس�ة  كش�فت 
األدوي�ة  أن  حديث�ة 
املعالج�ة مل�رض الس�كر 
واملنتمية إىل فئة مثبطات 
)SGLT2( ق�د يك�ون لها 
فائ�دة إضافي�ة يف تقليل 
خطر النق�رس، حيث أكد 
الدكت�ور ماي�كل فرالي�ك 
أس�تاذ الباطن�ة يف كلي�ة 
»تورونتو«  جامعة  الطب 
مثبط�ات   أن  كن�دا  يف 
م�ن  )SGLT2s(واح�دة 
أكثر فئات األدوية فعالية 
بداء  املصابني  لألشخاص 
السكر من النمط الثاني ، 
وق�د تقلل أيًضا من خطر 

اإلصابة بالنقرس.
الغ�ذاء  إلدارة  ووفًق�ا 
 ،FDA وال�دواء األمريكية
فإن ه�ذه األدوي�ة تجعل 
الكىل تتخلص من السكر 
م�ن الجس�م ع�ن طريق 

البول.
نوع�ا  النق�رس  ويع�د 

املفاص�ل  الته�اب  م�ن 
املالي�ني  يصي�ب  ال�ذي 
وفًق�ا  األمريكي�ني،  م�ن 
للمعهد الوطني األمريكي 
املف������اصل  اللته�اب 
العض����الت  وأم�راض 
والعظام، وتظهر أعراض 
النق�رس غالًب�ا يف إصبع 

القدم الكب�ر، ويمكن أن 
تش�مل األع�راض أل�م يف 
مفاص�ل الجس�م ش�ديد 

والتورم بشكل مفاجئ.
ومؤخرا توصل فريق من 
إىل  الربيطانيني  الباحث�ني 
تطوي�ر جهاز طبي جديد 
تم اختباره مؤخرا يسمى 

 ،»Sleeveballoon  «
جراحات  تأث�ر  يحاك�ى 
ب�ني  التقليدي�ة  البدان�ة 
إىل  وي�ؤدى  الق�وارض 
نتائ�ج رائعة عىل إنقاص 
والكب�د  الجس�م،  وزن 
الدهني، ول�ه القدرة عىل 
م�رض  ع�ىل  الس�يطرة 

السكر النمط الثاني.
املطور  الجه�از  ويحتوي 
ع�ىل بال�ون م�ع غ�الف 
يغط�ى  وال�ذى  متص�ل، 
األجزاء األولية من األمعاء 
إدخ�ال  ويت�م  الدقيق�ة، 
املعدة  إىل  الدقي�ق  الجهاز 
أثن�اء جراح�ة  واألمع�اء 
توغلية تحت تخدير عام.

يف  الباحث�ون،  وأش�ار 
ع�دد  يف  ن�رشت  دراس�ة 
أكتوبر م�ن مجلة »الطب 
أن  إىل   ،« العض�وي 
اس�تخدم  ال�ذى  الجه�از 
عىل الق�وارض قلل تناول 
الطع�ام بنس�بة تصل إىل 
إىل  أدى  م�ا  وه�و   ،%  60
 % بنس�بة 57  انخف�اض 
وكان  الده�ون،  كت�ل  يف 
التأثر عىل مرض الس�كر 
حي�ث  لإلعج�اب،  مث�را 
مس�تويات  انخفض�ت 
بنس�بة  ال�دم  يف  الس�كر 

بلغت %65.

آبل تخطط لإلعالن عن اصدار جديد من أجهزتها الحاسوبية
أب�ل  أن  حديث�ة  ترسيب�ات  كش�فت 
تخط�ط لإلعالن عن إص�دار جديد من 
أجهزته�ا قريباً، حيث م�ن املتوقع أن 
تق�دم الرشك�ة تحدي�ث ألح�د أجهزة 

.MacBook
 MacBook وكانت أبل قد طرحت جهاز
Pro بقي�اس 16 بوصة خ�الل 2019، 
وال�ذي ج�اء بتحدي�ث رئي�ي للوحة 

املفاتيح، حيث تميزت بأداء أفضل 
من لوحة املفاتيح التي جاءت 

 MacBook أجه�زة  يف 
الس�ابقة، وذل�ك   Pro

موق�ع  بحس�ب 
 e n g a d g e t

األمريكي.
كم�ا 

 butterfly اس�تبدلت لوح�ة مفاتي�ح 
 16 بقي�اس   MacBook Pro بجه�از 
بوص�ة، والت�ي واجه�ت الكث�ر م�ن 
املس�تخدمني خ�الل  االنتق�ادات م�ن 
الس�نوات املاضي�ة، إذ ج�اء اإلص�دار 
الجدي�د بلوح�ة مفاتي�ح ميكانيكي�ة 
بتجربة أكثر كفاءة يف الكتابة، كما أنها 
تتمي�ز بتصميم مرن يدعم املس�تخدم 

بشكل جيد ملقاومة الغبار.
 9to5Mac وقد رصد موقع
وثائ�ق من 

أب�ل تش�ر إىل خطط الرشك�ة إلطالق 
 MacBook ألجه�زة  جدي�د  تحدي�ث 
خ�الل بضعة أش�هر، حي�ث قامت أبل 
بتس�جيل جه�از نوت ب�وك جديد لدى 
االوروآس�يوية  االقتصادي�ة  اللجن�ة 
)EEC(، مما يعني أننا قد نرى الجهاز 
الش�خيص املحم�ول قريباٌ يف الس�وق، 
كما ج�رت الع�ادة عند قي�ام الرشكة 
به�ذا الن�وع م�ن التسجيالت.وأش�ار 
الطلب إىل » كمبيوتر شخيص محمول« 
دون تحدي�د أي ن�وع م�ن أجهزة ماك 
بوك س�يتم تحديثه بالضبط، لكن هذا 
باملجم�ل يعط�ي إش�ارة واضحة 
إىل أن الرشكة س�تقوم بالكش�ف 
عن امل�اك بوك املُحدث خالل حدثها 

السنوي الذي يقام يف الربيع.
املتوقع�ة  التحديث�ات  إىل  وباإلش�ارة 
يمك�ن أن يش�مل الجه�از تحس�ينات 
لرشيط اللم�س وكذلك لوحة املفاتيح، 
بتبن�ي صياغ�ة جدي�دة وآلي�ة عم�ل 
مختلفة باعتم�اد نظام لوحة املفاتيح 
العادية لتفادي مش�اكل دخول الغبار 
واألوساخ للجهاز عن طريقها، وبالتايل 
تغي�ر يف التصمي�م الداخيل لش�كل 
م�ع  وتناس�قها  اللوح�ة 

الجهاز.

لماذا يزيد الوزن في فصل الشتاء؟

انستغرام يدعم ميزة الرسائل 
الخاصة عبر الويب

عث�ر العلماء ع�ىل ما يعتق�د أنه أقدم 
امل�واد الصلب�ة الت�ي اكتش�فت ع�ىل 
اإلط�الق، وه�ي عب�ارة ع�ن قطع�ة 

تشكلت قبل نحو 7 مليارات سنة.
ووص�ف الباحث�ون االكتش�اف بأن�ه 
»عينات صلبة م�ن النجوم« أو »غبار 
نج�وم حقيقي« وهو أق�دم حتى من 
الشمس يف نظامنا الشمي بمليارات 

السنني.
لكن، عىل الرغم م�ن أنها أقدم من أي 
مادة صلبة أخ�رى معروفة للبرشية، 
فإنها وصل�ت إىل األرض قبل 50 عاما 

فقط عندما سقطت مع نيزك.
ويعتق�د العلم�اء الغب�ار الكوني هذا 
كان محص�ورا يف نيزك صخري، يوجد 
يف متحف فيلد بأس�رتاليا، هائل رضب 

كوكبنا منذ نصف قرن.
القدي�م  النجم�ي  الغب�ار  وه�ذا 
الني�زك  بواس�طة  األرض  إىل  وص�ل 
»مورتشيسون«، وهو نيزك ضخم بلغ 
وزن�ه 100 كيلوغ�رام س�قط بالقرب 
م�ن منطق�ة مورتشيس�ون يف والية 
فيكتوري�ا يف أس�رتاليا يف 28 س�بتمرب 

.1969

علماء يعثرون على مواد صلبة تشكل قبل مليارات السنين
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الخضروات 
والطباعة الثالثية 

األبعاد لصناعة 
شريحة لحم  ! 

سكن حافالت لندن 21 عاما !

 »بطل العالم في الذاكرة« يدخل موسوعة غينيس   

 املراقب العراقي/ متابعة...
روت هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية »بي بي يس« قصة 
مهاج�ر أفريقي، قىض 20 عام�ا يف بريطانيا، عىل 
مت�ن حاف�الت تج�وب الش�وارع ليال، بع�د رفض 
الحكومة طلب لجوئه.وعرّف املهاجر نفسه باسم 

»صن�ي«، وهو نيج�ري هرب من 
حك�م باإلع�دام يف ب�الده، بس�بب 
آرائه السياسية.وأش�ارت »بي بي 
يس« إىل أن »صني« يتذكر نفس�ه 
ح�ن كان صغ�را يرك�ع مصليا، 
بن جدران خرسانية داخل سجن 
نيج�ري، يف انتظ�ار تنفي�ذ حكم 
اإلعدام، وجريمته هي النضال من 

أجل الديمقراطية.
وقال�ت: »يدخل أحد الح�راس بعن�ف إىل الزنزانة، 
ويدفع�ه إىل الس�ر عرب ممرات يس�ودها الصمت، 
ليخرج به حيث كان ضوء الش�مس يعمي العيون، 

تنتظره سيارة«.اس�تطاع أقارب صني وأصدقاؤه 
رشاء حريت�ه، بع�د أن دفعوا رش�وة للجميع، من 
مس�ؤويل الس�جن إىل مضيف�ة الط�ران عىل متن 
طائ�رة متجه�ة إىل لن�دن.وكان صن�ي ق�د حصل 
ع�ىل دورة تدريبي�ة يف صناع�ة األف�الم الوثائقية، 
واختار تن�اول موضوع يركز عىل 
حياة املرشدي�ن يف لندن، ولم يكن 
يتص�ور ع�ىل اإلط�الق أن�ه قريبا 
س�يكون من بينهم.ووضع رفض 
الحكوم�ة الربيطانية، طلب لجوء 
»صن�ي« أمام خيارين، إما العودة 
إىل الوط�ن ال�ذي تحكم�ه قبضة 
حديدية لحاكم عس�كري، وتنفيذ 
أو  أخ�را،  علي�ه  اإلع�دام  حك�م 
االختباء.وهكذا ظل صني 21 عاما يتنقل عىل متن 
حافالت لن�دن، الت�ي أدرك رسيعا أنه�ا أكثر أمانا 

ودفئا من الشوارع.

املراقب العراقي/متابعة... 
دخ�ل طفل يبل�غ من العم�ر 14 عاما، موس�وعة 
األرق�ام القياس�ية »غيني�س«، بحف�ظ مقدم�ات 
129 كتابا .وتح�دى الطفل والده فابيان لورد، وهو 
منت�ج تلفزيوني ع�ىل الدخول يف موس�عة األرقام 
القياس�ية، وق�ام مونتي بدارس�ة بداية 200 عمل 
باس�تخدام تقني�ات التص�ور، ث�م جل�س يف أح�د 
الفص�ول الدراس�ية يف مدرس�ته بربيطاني�ا، وت�م 
تصوي�ره وه�و يقرأ الس�طور األوىل ل��129 كتابا 
بش�كل صحيح دون أخطاء.واحتوت قائمة الكتب 

عىل العديد من كتب األطفال املفضلة، مثل سلسلة 
كت�ب هاري بوت�ر، وأيضا عىل مرسحي�ات ويليام 
شكس�بر وغرهم من األعمال الشهرة.وبحسب 
صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، قال مونتي »كان 
أمامي أس�بوعان أو ثالثة أسابيع لحفظ السطور 
األوىل، وقم�ت بربطها بالعنوان، لذل�ك كان هاري 
بوتر س�هال للغاية«.وأض�اف، »بع�د 11 يوما من 
نجاجه الش�هر امل�ايض، تلقى بري�دا إلكرتونيا من 
موس�وعة غينيس لألرقام القياس�ية بعنوان )أنت 

مدهش رسميا(، إلبالغه بنجاحه«.

املراقب العراقي/ متابعة...
تس�تعد رشك�ة يف الهند، لط�رح لؤلؤة طبيعي�ة فريدة من 
نوعه�ا تس�مى »اللؤل�ؤة الرباني�ة«، للبيع يف م�زاد علني، 
والت�ي كانت قد اكُتش�فت يف مياه الخلي�ج منقوش عليها 
»لف�ظ الجالل�ة« باللغة العربية.وس�ميت ه�ذه اللؤلؤة ب� 
»The Allah Divine Al Lulu« وتعن�ي بالعربي�ة »اللؤلؤة 
الربانية«، حس�ب ماذكر موقع »بواب�ة فيتو«، وهي لؤلؤة 
دائري�ة غر مثقوبة، محفور عليها وبش�كل طبيعي كلمة 

لف�ظ الجاللة »الله«، وهذا ما جس�د قداس�ة ه�ذه اللؤلؤة 
الغريبة.ومن حيث املواصفات فيبلغ وزنها: 1,614 قراط، 
واملقاس: 6,04 - 6,19 مم، وتتميز بلونها الكريمي الفاتح.

وال يتص�ل به�ا أي مع�ادن، ب�ل صممت عىل ش�كل قالدة 
محمية بلؤلؤات خمس، مع قفل قابل للفك.

ون الق�الدة من 65,001 جرام من الذهب األبيض عيار 18 
قراط، ومرصعة ب� 424 أملاس�ة م�ن فئة 3,74 قراط و5 

أملاسات من فئة 0,41 قراط.

  »اللؤلؤة 
الربانية« تطرح 
للبيع في المزاد 

العلني

الخضروات والطباعة الثالثية األبعاد لصناعة شريحة لحم  ! 

طائرة ركاب أمريكية تفرغ وقودها فوق مدرسة !  
املراقب العراقي/ متابعة...

أفرغ�ت طائ�رة ركاب من ط�راز بوين�غ 777 تابعة لرشكة دلت�ا األمريكية وقوده�ا الثالثاء 
ف�وق إحدى ضواحي مدينة لوس أنجليس تمهيداً لتنفي�ذ هبوط اضطراري، مما أّدى إلصابة 
حوايل20 طفالً و10 بالغن كانوا يف فناء مدرسة ابتدائية بتهّيجات جلدية وصعوبات طفيفة 
يف التنّفس.وقال متحّدث باس�م رشك�ة الطران لوكالة فرانس ب�رس إّن طائرة الرحلة “دلتا 
89” كانت مّتجهة إىل شانغهاي يف الصن حن “واجهت مشاكل يف املحرّك” بعيد إقالعها مّما 
اضطره�ا للع�ودة إىل مطار لوس أنجليس.وأضاف أّن الطائرة هبطت بس�الم قرابة الس�اعة 
12 ظه�راً بالتوقي�ت املحيّل لكّنها قبل ذل�ك أفرغت خزاناتها من الوق�ود “كما هو منصوص 
علي�ه يف اإلجراءات املّتبعة” بقصد التخفيف م�ن حمولتها وتقليص املخاطر يف حال اضّطرت 
لتنفي�ذ هبوط طارئ.ولكّن كمّيات من هذا الوقود س�قطت فوق مدرس�ة كوداهي االبتدائية 
الواقع�ة ع�ىل بعد 25 كلم رشق مطار ل�وس أنجليس.وأّكدت فرق اإلطف�اء أّن حواىل عرشين 
طف�اًل وأح�د عرش بالغاً أصيب�وا بتهّيجات جلدي�ة أو بصعوبات يف التنّفس من ج�رّاء الوقود 

جميعاً كانت طفيفة إذ “لم تكن هناك الذي ألقته الطائرة، لكّن إصاباتهم 
أّي  لدخ�ول  منهم املستش�فى”.وأوضحت حاج�ة 

ل�وس أنجلي�س التعليمية أّن منطق�ة 
التالم�ذة وعدداً م�ن موظفي 
املدرس�ة كان�وا يف الفن�اء حن 
أفرغ�ت الطائرة وقوده�ا، وأّنهم “قد 
يكون�وا تعرّضوا لرذاذ الوقود أو استنش�قوا 
أبخرته”.كذل�ك ف�إّن الوق�ود ال�ذي أفرغته 

م�ن  ع�ىل علّو “منخفض نس�بياً”، بحس�ب فرق الطائ�رة 
اإلطفاء، أصاب أيضاً مدرس�ة أخرى تقع جنوب لوس أنجليس، لكن من 
دون أن يتأث�ر أي من طالبها أو موظفيها به.وس�ارعت الوكالة األمريكية 
ملراقبة الطران املدني “أف إيه إيه” إىل اإلعالن عن أّنها فتحت تحقيقاً يف الحادث.

وقال�ت الوكالة يف تغريدة عىل تويرت إّن “هناك إج�راءات محّددة تتعلق بإفراغ وقود الطائرات 
املغادرة أو اآلتية من جميع املطارات األمريكية الكربى”.

املراقب العراقي/ متابعة... 
صناع�ة  يف  متخصص�ة  رشك�ة  أعلن�ت 
اللح�وم نجاحه�ا يف إنت�اج رشيحة لحم 
»س�تيك« م�ن الب�ازالء وعص�ر ج�ذور 

الشمندر.
ووفقا مل�ا نرشت�ه صحيفة »دي�يل ميل« 
الربيطاني�ة، تتميز رشيحة اللحم النباتية 

التي تم إنتاجها بمذاقها الطيب.
واعتم�دت الرشكة ع�ىل تقني�ة الطباعة 
إىل  املكون�ات  لتقطي�ع  األبع�اد  الثالثي�ة 
أجزاء صغرة، ملحاكاة نسيج ال�«ستيك« 

الحيواني.
وأش�ارت الرشك�ة إىل أن منتجه�ا الجديد 

سيتم توزيعه يف أسواق إسبانيا وإيطاليا، 
خالل عام 2021.

واستعانت الرشكة بتقنية متطورة إلنتاج 
ألي�اف ي�رتاوح قطره�ا ب�ن 100 و500 
ميكرون، من أجل صناعة رشيحة اللحم.

ولن يكون س�عر رشيحة اللح�م باهظا، 
لكونه لن يتع�دى 1.5 دوالر أمريكي، مع 
احتم�االت لهبوط الس�عر أكثر مع تطور 

اإلنتاج.
وتعم�ل رشك�ة »نوف�ا ميت« ع�ىل إنتاج 
نبات�ي، الس�تهداف  اللح�وم م�ن أص�ل 
النباتي�ن أو م�ن يفضل�ون أكل الخضار 

ألسباب صحية.

كبائن نوم لخدمة المسافرين  

  يتسلق 48 طابقا بلوريا !

املراقب العراقي/ متابعة...
ب�دأ مط�ار اس�طنبول الجدي�د بتفعيل 
خدمة كبائ�ن النوم يف صاالت االنتظار، 
بأخ�د  للمس�افرين  الفرص�ة  التاح�ة 
قس�ط من الراح�ة أثناء انتظ�ار موعد 

رحلته���م.
وبات بإم�كان املس�افرين يف الخطوط 
الت�ي  الكبائ�ن  اس�تئجار  الخارجي�ة، 

.»GA Sleepod?« تحمل اسم
وللنوم يف الكابينة، يتوجب عىل املسافر 

دفع مبلغ 9 يورو للساعة الواحدة.
ويف ح�ال طل�ب املس�افر الحصول عىل 

بطاني�ة ووس�ادة، عليه دف�ع 2 يورو 
إضافين.

وعقب كل استعمال يتم إرسال األغطية 
املغس�لة،  إىل  املس�تعملة  والبطاني�ات 
بغي�ة الحفاظ عىل نظافة املفروش�ات 

داخل الكبائن.
 USB وبداخ�ل الكابين�ة يوج�د مدخل
ومأخذ كهرباء، بهدف إتاحة اإلمكانية 
للمسافرين شحن أجهزتهم الكهربائية 

وااللكرتونية.
ويف أس�فل الكابينة يوجد قس�م لوضع 

حقائب السفر واألغراض الخاصة.

املراقب العراقي/ متابعة...
تس�لق الفرن�ي، آالن روب�ر، املع�روف 
الفرن�ي«  العنكب�وت  »الرج�ل  باس�م 
ناطحة سحاب من 48 طابقا يف العاصمة 

باريس.
وأظهر الفيديو روبر وهو يتس�لق املبنى 
دون أحزم�ة أمان مس�تخدما يديه فقط 
وح�ذاء للتس�لق وحقيبة من مس�حوق 

الطباشر ملسح العرق.
وكان روب�ر )57 عام�ا( قد تس�لق أكثر 
من 100 مبنى منها جرس قولدن قيت يف 
سان فرانسيسكو وأطول مبنى يف العالم 

وهو برج خليفة يف دبي.
وع�ادة ما يتس�لق روب�ر دون الحصول 
عىل تصاريح واعتقلته الس�لطات يف عدة 

مناسبات.

يصطحبان »مودم« 
االنترنت في رحلة بعد 

رفض أبنائهم مرافقتهم !

حفل زفاف تحت 
سحابة بركان ثائر ! 

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ام زوجان من أس�رتاليا باصطحاب 
»مودم« اإلنرتن�ت معهما يف رحلة ملدة 
ي�وم إىل »وارنامب�ول«، املدين�ة الت�ي 
تقع عىل طول طري�ق املحيط العظيم 
يف فيكتوري�ا، بع�د أن رف�ض أبناؤهم 
الذه�اب معهم�ا يف الرحلة ووصفوها 
باململة.وق�ال األبوي�ن كايس وكريس 
إن األبن�اء رفض�وا فك�رة الذه�اب يف 
ه�ذه الرحلة فور طرح الفكرة، ففكرا 
بالطريقة املناسبة التي يجب عقابهم 
وكري�س  كايس  خاللها.فق�رر  م�ن 
اصطح�اب امل�ودم معهم�ا يف الرحلة 
بدالً م�ن األبناء ملنعهم من اس�تخدام 
اإلنرتنت يف املنزل، وقاما بالتقاط صور 
تذكاري�ة مع »املودم« عىل مدار اليوم، 
س�واء يف امللعب، أو عىل الش�اطئ، أو 
يف مدين�ة املالهي، بحس�ب م�ا ذكرت 

صحيفة »الدييل ميل« الربيطانية.
وقام�ت األم بمش�اركة سلس�لة م�ن 
الص�ور التي التقطته�ا يف الرحلة عرب 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
وكتبت عليها: »املودم يبدو سعيداً جداً 
يف ي�وم إجازت�ه. أتس�اءل كيف قىض 

األطفال يوم إجازتهم؟«.
وقال�ت كايس: »قررن�ا أن�ا وكري�س 
اصطحاب امل�ودم؛ أكثر ف�رد يعمل يف 
األرسة ط�وال الوق�ت لقض�اء بع�ض 
الوقت املستحق خارج املنزل، بدالً من 

األبناء ال�3 غر املقدرين«.
يوم�ا  ق�ىض  »امل�ودم«  أن  وأضاف�ت 
رائع�ا، إذ ارت�اح م�ن اس�تخدامه من 
قب�ل األطف�ال، وأنه كان وق�ت ممتع 
حقاً لعدم االس�تماع إىل مش�احناتهم 

املستمرة حول اإلنرتنت يف املنزل.

 املراقب العراقي/ متابعة...
الس�عودي  املغ�رد  كش�ف   
الشهر “مجتهد”، يف سلسلة 
الثالث�اء،  ام�س  تغري�دات، 
ع�ن معلوم�ات مث�رة حول 
ويل العه�د الس�عودي محمد 
ب�ن س�لمان ورؤيت�ه للدين 
وامل�ال  والش�عب  واألخ�الق 

والسلطة.
وقال “مجتهد” إن املعلومات 
أو  اس�تنتاجات  “ليس�ت 
تحلي�الت غ�ر مب�ارشة، بل 
حقائ�ق مبنية عىل ترسيبات 
ومعلوم�ات  ومش�اهدات 
مبارشة م�ن دائرته الخاصة 
)بن س�لمان( ودائ�رة والده 
)املل�ك  والس�ابقة  الحالي�ة 

سلمان بن عبد العزيز(”.
وكت�ب “مجته�د” قائ�ال “ال 
يمل�ك اب�ن س�لمان رصي�دا 
ثقافي�ا وال حصيل�ة معرفية 
ذي ب�ال، ول�و م�ر باختب�ار 
التاري�خ  يف  عام�ة  ثقاف�ة 
والسياس�ة  والجغرافي�ا 
واالقتص�اد والدين والقانون 
ملا أح�رز أكثر من 15٪، لكنه 
املصطلح�ات  بع�ض  تعل�م 
واملعلوم�ات املح�دودة الت�ي 

املعرفة فظن  تصلح الدع�اء 
بع�ض  لدي�ه  أن�ه  البع�ض 
الفه�م يف االقتصاد عىل األقل 
لكن�ه رغم س�طحية ثقافته 
لديه  وضحالة معرفت�ه فإن 
رؤي�ة تفصيلي�ة مل�ا ذكرت�ه 
أعاله، تش�كلت بسبب عيشه 
يف كنف والده والش�خصيات 
املقرب�ن من والده الذين لهم 
دور مب�ارش وغ�ر مبارش يف 
وعقليته،  ش�خصية  تشكيل 
وتحدي�دا هم عثم�ان العمر 
وعبد الرحمن الراشد وتركي 
الحم�د. كان وال�ده معروفا 
رغ�م  “املطاوع�ة”  ببغ�ض 
مجاملته�م يف الظاهر، وكان 
يردد أن أخطر يشء عىل حكم 

آل سعود هو املطاوعة”.
وأضاف “وم�ن املفارقات أن 
فهد وسلطان ونايف رغم ما 
عرف عنهم من ظلم وفس�اد 
كان لديهم قبسا من عاطفة 
بحاج�ة  وقناع�ة  روحي�ة 
الحكم للدين، أما سلمان فقد 
كان جافا روحيا رغم نفاقه 
أمام املش�ايخ. كان س�لمان 
يب�رّش يف مجالس�ه الخاصة 
وعىل مسمع من ابنه هذا أن 

للمطاوعة ستنتهي  املجاملة 
قريبا ولن يعود للدين هيبة يف 
البلد وس�وف تنتهي تمثيلية 
تطبي�ق الرشيع�ة وتلغى كل 

املحرمات االجتماعية .
لبع�ض  “طبق�ا  وأض�اف 
املتدين�ن مم�ن تمكن�وا من 
دائرت�ه ول�م يك�ن  اخ�رتاق 
يعل�م بتدّينه�م، فقد الحظوا 
تضايق�ه م�ن أي ذك�ر لل�ه 
حت�ى ل�و كان بش�كل عابر، 
وأن�ه ح�ن يكتش�ف ش�يئا 

الديني�ة عند  م�ن العاطف�ة 
أح�د املحيطن به يس�تبعده 
ف�ورا م�ن الدائرة فيم�ا عدا 
استثناءات قليلة لها مربرات 

خاصة”.
أن  إىل  “مجته�د”  وأش�ار 
س�لمان  ب�ن  م�ن  مقرب�ن 
التي�ار  “أن  عن�ه  ينقل�ون 
يس�تخدمه  -ال�ذي  املدخ�يل 
حالي�ا- ل�ن يك�ون بمن�أى 
عن بطش�ه بعد أن يستغني 
عنه�م، ألن دعاة ه�ذا التيار 

الحدي�ث  تعظي�م  يتبن�ون 
علم�اء  واح�رتام  الصحي�ح 
الس�لف، وهذا عنده هو “بال 
ب�وك ي�ا عق�اب”، حي�ث ال 
يصل�ح للمس�تقبل عنده من 
يعظم الحديث ويحرتم علماء 
السلف حتى لو كان جاميا”.

وتابع موضحا “وتأكيدا لكل 
ما سبق فإن حاالت التطاول 
ع�ىل ثواب�ت الدي�ن والتهكم 
بأهل�ه والرب�ط ب�ن الدي�ن 
والتخل�ف و”اإلره�اب” التي 
تظه�ر يف مق�االت ومقابالت 
ينفذه�ا  والت�ي  وتغري�دات 
كلها  معروف�ون،  أش�خاص 
تقريبا تتم بتوجيه ش�خيص 
من�ه، وي�زّود املكلف�ون بها 
بحصان�ة كامل�ة حت�ى ل�و 
لتمثيلي�ة  بعضه�م  تع�رض 

محاسبة باهتة”.
وأرج�ع “مجته�د” “اعتقال 
وف�رض  والدع�اة  العلم�اء 
اإلقام�ة الجربي�ة والضغ�ط 
ع�ىل بع�ض الضعف�اء م�ن 
فت�اوى  إلع�الن  العلم�اء 
ومواق�ف خياني�ة”،  إىل أنها 
“بهدف تحقيق نفس الهدف 
وهو الحرب عىل الدين نفسه 

وحرم�ان املجتمع تماما من 
الدع�وة مقابل حملة  صوت 

رشسه يف تشويه الدين”.
وأوض�ح قائال “ح�ن نقول 
إنه يوج�ه ش�خصيا قضايا 
التطاول ع�ىل الدين واعتقال 

أقصده�ا  فأن�ا  العلم�اء 
 ، حرفي���ا
فه�����و 

رس  يم���ا
بش�كل 

تفصي�يل 
ت�����وجيه 
 ، م�ر ا و أل ا
بع����ض  و
ال  األحي�ان 

يكتف���ي 
لتعمي�د  با
ي  لش�فو ا
لألشخاص 

 ، ملعني�ن ا
ب�ل كث�را م�ا 

-م�ن  يس�تخدم 
ش�����دة حماس�ه 

تطبيق�ات  وغبائ�ه- 
)الواتس  التواص����ل 
غالب������ا( للتوجي�ه 

واملتابعة.

املراقب العراقي/ متابعة...
الس�عودية  يف  األمني�ة  الس�لطات  كش�فت 
حيلة اس�تخدمها مهربون لتهريب فهود إىل 

اململكة، بطريقة غر رشعية.
منطق�ة  رشق  األمني�ة  الجه�ات  تمكن�ت 
املهرب�ن  م�ن  ع�دد  ضب�ط  م�ن  ج�ازان، 

املجهول�ن، حاول�وا تهريب عدد م�ن نمور 
الش�يتا عرب مناط�ق وعرة قادم�ن بها من 
اليمن س�را ع�ىل األقدام، بحس�ب صحيفة 
»املدين�ة« السعودية.وأش�ارت الصحيفة إىل 
أن الجهات األمنية قام�ت بتفتيش املهربن 
وعث�رت بحوزتهم ع�ىل الفه�ود التي كانت 

مخبأة داخل أكياس حملوها عىل ظهورهم.
وأظهر مقطع فيديو مت�داول، الفهود أثناء 
تحركه�ا داخل أح�د مراكز الضب�ط األمني 
بع�د إخراجه�ا م�ن األكياس.وحرر محرض 
بالواقع�ة، ووضعت الحيوان�ات يف محميات 
خاصة.ونمور الش�يتا من أفضل الحيوانات 

ترويضه�ا وتصب�ح  يت�م  الت�ي  املفرتس�ة 
أليف�ة بعد تدريبها بطريق�ة خاصة وعمل 

لتصب�ح  مح�ددة  تروي�ض  برام�ج 
أليفة ومتعايش�ة مع البرش، عىل 

الرغم من رشاس�تها يف حياتها 
الطبيعية بالغابات.

مجتهد: لو ادخل ابن سلمان باختبار ثقافة عامة لما أحرز أكثر من ١٥٪ 

 فهود اليمن تسرقها السعودية

جاهل بأبسط االمور.. حركاته توحي بغبائه

املراقب العراقي/ متابعة... 
أعلنت رشكة متخصص�ة يف صناعة اللحوم نجاحها 
يف إنتاج رشيحة لحم »س�تيك« م�ن البازالء وعصر 
ج�ذور الش�مندر.ووفقا مل�ا نرشته صحيف�ة »دييل 
مي�ل« الربيطانية، تتميز رشيحة اللحم النباتية التي 
تم إنتاجه�ا بمذاقها الطيب.واعتم�دت الرشكة عىل 
تقنية الطباعة الثالثية األبع�اد لتقطيع املكونات إىل 

أجزاء صغرة، ملحاكاة نسيج ال�«ستيك« الحيواني.
وأشارت الرشكة إىل أن منتجها الجديد سيتم توزيعه 

يف أسواق إسبانيا وإيطاليا، خالل عام 2021.

واس�تعانت الرشكة بتقنية متطورة إلنتاج ألياف 
ي�رتاوح قطرها ب�ن 100 و500 ميكرون، من 

أجل صناعة رشيحة اللحم.
ولن يكون س�عر رشيحة اللح�م باهظا، لكونه 

ل�ن يتع�دى 1.5 دوالر أمريك�ي، م�ع احتماالت 
لهبوط السعر أكثر مع تطور اإلنتاج.

وتعم�ل رشكة »نوفا مي�ت« عىل إنتاج 
اللح�وم م�ن أص�ل نباتي، الس�تهداف 

النباتين أو من يفضلون أكل الخضار ألسباب 
صحية.

املراقب العراقي/ متابعة...
ل�م يمن�ع خطر انفج�ار ال�ربكان زوجن من 

الزواج بالقرب من جزيرة تال يف الفلبن.
وق�ال املصور راندولف إيف�ان إنه كان يلتقط 
ص�ورا للتحض�رات يف حوايل الس�اعة الثانية 
ظهرا بالتوقيت املحيل، عندما بدأ حفل الزفاف 
يالح�ظ نش�اًط غ�ر عادي م�ن ب�ركان تال.

وأضاف إيفان )30 عاما(، وهو مصور زفاف 
محرتف منذ ثماني سنوات، »لقد تقدمنا، ظننا 
أن�ه قد ال يتصاعد، لك�ن تأكدنا من مراقبة ما 
كان يحدث عرب وسائل التواصل االجتماعي«.

كان الحضور يتصورن حدوث ما هو أسوأ بعد 
تصاعد الدخان ولكن الحفل تم بس�الم.يمكن 
رؤي�ة غي�وم كثيفة م�ن الرم�اد يف الخلفية، 
بينم�ا ابتس�م الزوجان لبعضهم�ا البعض يف 
إح�دى الص�ور، وأظهرت ص�ورة أخرى حفل 
زفافه�م عىل قدم وس�اق عندما أومض الربق 
يف س�ماء املنطقة.تقع جزيرة بركان تال 
يف وسط بحرة خالبة عىل بعد حوايل 
70 ك�م جن�وب وس�ط ماني�ال، 
ع�ادة ما تك�ون خالب�ة مليئة 
بالصف�اء والجم�ال فهي 
مكان ش�هر يقصده 
وفق�ا  الس�ياح، 
إن  »يس  ملوقع 

آي«

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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من
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