
» تغول الفساد« يكبل االداء الحكومي ويخذل المواطن في تحقيق حلم »الخدمات« !!
العاصمة بغداد وأطرافها اكثر المتضررين 

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
منذ تكليف رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يف 
ترشين االول من عام 2018 املايض، كرئيساً 
للحكوم�ة اىل االن، الزال االداء الحكوم�ي لم 
يحقق ما يصب�وا له املواطن يف الحصول عىل 
الخدم�ات وتحس�ن البنى التحتي�ة يف بغداد 
واطرافها فض�اً عن املحافظ�ات الجنوبية، 
اذ لم تنجز مش�اريع حقيق�ة يف تلك املناطق 
بالرغ�م م�ن مرور م�ا يق�ارب الس�نة عىل 

تكليف الحكومة.
وحتى تلك املش�اريع الصغ�رة التي نفذت يف 
هذه املنطقة او تلك فق�د احيلت اىل مقاولن 
متنفذين، دون وضع قي�ود ورشوط عليهم، 
ما س�اهم باس�تمرار هدر املال العام، وفتح 
ابواباً جديدة للفس�اد عىل الرغ�م من تلويح 
الحالي�ة بوض�ع خط�ة جدي�دة  الحكوم�ة 
ملكافحة الفس�اد وإعانها ع�ن اعادة العمل 
بمجلس مكافحة الفساد الذي الزال معطاً.

ويب�دو ان رصاع الكت�ل االزيل ع�ىل املناصب 
واملكاس�ب و)تغول( الفس�اد ونموه بقوة يف 
مؤسس�ات الدولة ، اعاق من يس�عى للعمل 
وإصاح الخلل املتفيش بجميع دوائر الدولة.

ونال�ت العاصم�ة بغ�داد واطرافه�ا االهمال 
االك�ر اذ ل�م يحص�ل اه�ايل املناط�ق الت�ي 
تظاه�روا يف نهاي�ة عمر الحكومة الس�ابقة 
عىل الخدم�ات التي وعدوا به�ا، وانما بقيت 
مدنه�م خالية م�ن املستش�فيات واملجاري، 

فضاً عن افتقارهم للطرق املعبدة.

كل تل�ك االس�باب واكث�ر جعل�ت املواطن ال 
يش�عر بالرضا عن اداء الحكومة الحالية، ما 
اج�ر البعض منه�م اىل الخ�روج بتظاهرات 
مطالبة بالحقوق السيما فئة الخريجن بعد 

ان احسوا بالغبن وبضياع املصر.
وبه�ذا الجان�ب ش�خص مراقب�ون للش�أن 
الس�يايس عدة اس�باب قي�دت الحكومة عن 
اداء مهامه�ا الخدمي�ة وجعلته�ا ت�راوح يف 

مكانها.
اذ ي�رى املحل�ل الس�يايس مؤي�د الع�ي ان 
املواطن كان يتطل�ع للحصول عىل الخدمات 
يف الحكومة الحالية، بس�بب النقص يف البنى 
التحتية وضعف املستوى التعليمي والصحي 

باالضافة عىل الوضع االقتصادي.
وق�ال الع�ي يف حديث »املراق�ب العراقي« ان 
» الرنام�ج الحكوم�ي ل�م يطب�ق عىل ارض 
الواق�ع، وهنال�ك ضع�ف يف االداء«، مبيناً ان 
»جي�وش العاطلن مازالوا يعان�ون االهمال 
ولم يك�ن هنالك جدية يف ايج�اد فرص عمل 

لهم«.
وأض�اف ان » القط�اع الخاص لم يش�هد اي 
تح�رك، يف حن انه يش�كل حاً كب�راً الزمة 
البطال�ة«، منبهاً اىل »وجود ضغوط خارجية 
تمارس عىل الحكوم�ة الحالية ومنها فرض 
الع�راق  ع�ىل  الج�وار  دول  م�ع  اتفاقي�ات 

كاتفاقية االردن«. 
ت�م  الذي�ن  ال�وزراء  »بع�ض  ان  اىل  ولف�ت 
اختياره�م يف كابينة عبد امله�دي غر اكفاء، 

وبعض االحزاب تفكر بخدمة مصالحها اكثر 
من الخدمة العامة«.

كان س�بباً  االس�تثمار  غي�اب   « ان  وتاب�ع 
ايض�اً يف ضع�ف اداء الحكوم�ة ، ألنه�ا ل�م 
تجلب اس�تثمارات تس�تطيع تقدي�م خدمة 

للمواطن«.
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس منه�ل 
املرش�دي ان الحكوم�ة الحالي�ة ل�م تعال�ج 
اس�اس املش�كلة، وهو القضاء عىل الفس�اد 
م�ا جعلها تراوح بمكانها يف تقديم الخدمات 

للشعب.
وق�ال املرش�دي يف حديث خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »حكومة عب�د املهدي لن تفلح 
س�وى برفع الكتل الكونكريتية عن ش�وارع 
العاصمة بعد التحس�ن االمني النس�بي الذي 
ش�هدته العاصم�ة، لك�ن مس�توى ادائها يف 

ملف الخدمات الزال ضعيفاً«.
واس�تبعد املرش�دي ان »يج�ري اي تق�دم يف 
مجال الخدمات طاملا مافيات الفساد الزالت 
تهيمن ع�ىل ال�وزارات الخدمي�ة، و ال يوجد 
اي رادع ق�وي يخيفه�ا من ممارس�ة عملية 

الرسقة وهدر املال العام«.
يش�ار اىل ان الكث�ر م�ن املش�اريع الخدمية 
م�ن  بالرغ�م  تنف�ذ  ول�م  معطل�ة،  الزال�ت 
التظاه�رات الت�ي جاب�ت العاصم�ة بغ�داد 
واطرافها والتي طالبت بتنفيذ تلك املش�اريع 
وانتشال تلك املناطق من االهمال الذي تعاني 

منه منذ قرابة العقد ونصف العقد.

تشيلسي يسعى لتحسين عقد تامي إبراهام
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اك�د تحالف الفتح ، الي�وم الثاثاء، ان عدد 
من الكتل السياس�ية تم�ارس الضغط عىل 
رئاس�ة الرملان ملن�ع إدراج قان�ون اخراج 

القوات االمريكية.
وقالت النائب عن التحالف ميثاق الحامدي 
العراق�ي«   »املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
إن »تحال�ف الفت�ح تمك�ن م�ن جمع 53 
توقيع�ا نيابيا إلدراج فق�رة إخراج القوات 
األم��ريكي�ة من الباد ضمن جدول أعمال 
جلس�ة مجلس الن�واب لألس�بوع املقبل«، 

الفت�ة إىل إن »إخ�راج الق�وات األمريكي�ة 
أصبح أم�را ملح���ا وض���روريا لحفظ 

سيادة الباد«.
وأضاف�ت أن »جلس�ة الس�بت املقب�ل ق�د 
يت�م خاله�ا إدراج فق�رة إخ�راج القوات 
األمريكي�ة من الب�اد والتصوي�ت عليها”، 
كاش�فة “ع����ن قي�ام ع�دد م�ن الكتل 
السياس�ية املؤي�دة للت����واجد األمريكي 
بالضغ�ط عىل رئاس�ة الرملان ملن�ع إدراج 

الفق�رة«.

كش�ف عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابية، 
جاس�م خماط، اليوم الثاث�اء، عن وجود 
اكثر من 6 االف م�رشوع وهمي يف العراق 

منذ عام 2003 اىل اليوم.
وق�ال خم�اط يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراقي«  إن »لجنة الخدمات سجلت أكثر 
م�ن 6 االف م�رشوع وهمي تس�بب بهدر 
200 تريلي�ون دين�ار عراقي من�ذ 2003، 

وحتى يومنا هذا«.
واض�اف انه » من الرضوري تدقيق جميع 
املش�اريع التي تم تنفيذها وتس�ببت بهدر 

كبر للمال العام من ميزانية الدولة«.
ودعا النائب خماط إىل »محاسبة املفسدين 
واس�تعادة االم�وال املنهوب�ة م�ن خزينة 
الدول�ة، بفعل تلك املش�اريع، التي لم تكن 

لها حقيقة عىل ارض الواقع«.

أعلن مجلس ال�وزراء، اليوم الثاث�اء، تأييده 
ملوقف رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي بعدم 
قب�ول اس�تقالة وزي�ر الصحة ع�اء العلوان 
ومنحه إجازة، مؤك�داً رضورة توفر “البيئة 
الس�ليمة” لعودة العلوان ولنجاح عمل جميع 

الوزراء، فيما أصدر عدداً من القرارات.
وقال املكت�ب اإلعامي لرئيس ال�وزراء عادل 
عبد امله�دي بيان حصلت »املراق�ب العراقي« 
عىل نس�خة من�ه، إن »مجلس ال�وزراء عقد، 
الي�وم، جلس�ته االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س 
مجل�س ال�وزراء عادل عب�د امله�دي، وبحث 
العدي�د م�ن القضايا املع�ّدة لج�دول اعماله 

وأصدر القرارات الازمة بشأنها«.
م�ن  ع�ددا  بح�ث  “املجل�س  أن  وأض�اف 
املستجدات ومن بينها موضوع استقالة وزير 
الصحة عاء عبد الصاحب العلوان من جميع 
جوانبها وماورد برسالة االستقالة واألسباب 
الت�ي دعت�ه لتقديمه�ا، وأع�رب املجلس عن 

تضامن�ه م�ع وزير الصح�ة وتأيي�ده ملوقف 
رئي�س مجلس ال�وزراء يف رس�الته الجوابية 
بعدم قب�ول االس�تقالة ومنح وزي�ر الصحة 
إجازة”، مبيناً أن املجلس أكد “رضورة توفر 
البيئة الس�ليمة لعودته ولنج�اح عمل جميع 
الوزراء، وحرصهم عىل التعاون مع الس�لطة 
الترشيعية وتعزيز الس�عي املش�رك لتحقيق 
القان�ون  وف�ق  والش�عب  الدول�ة  مصلح�ة 

واألصول”.
ولفت اىل أن “املجلس قرر املوافقة عىل تعديل 
الفقرة )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )20( 
لسنة 2018 لتصبح بالشكل اآلتي:- استيفاء 
املبالغ كافة املرتبة بذمة املشمولن بالوصف 
املذك�ور يف الفق�رة )1(الت�ي ت�م حذفها بعد 
اص�دار كت�اب االمانة العامة ملجل�س الوزراء 
رقم 37161 واملؤرخ ب�� 1 /2015/12 وفقا 
ألحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 

)56( لسنة 1977 املعدل”.

الفتح يكشف عن ضغوط على البرلمان 
بخصوص قانون اخراج القوات االمريكية

نائب يكشف عن 6 آالف مشروع وهمي بالعراق 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ع مرور س�نة كاملة عىل عم�ر الرمل�ان، يبدو أن 
تشكيلة بعض النواب التزال مهددة باإلستبدال وفقا 
لق�رارات قضائية، جاءت بناًء عىل طعون قدمت من 
نواب كان�ت نتائجهم الخس�ارة وفق�ا للنتائج التي 

اعلنت عنها مفوضية االنتخابات يف العام املايض.
فف�ي هذا الص�دد اك�د برملانيون س�عيهم اىل اصدار 
تعليم�ات جدي�دة تخ�ص م�دة تقديم الطع�ون اىل 
املحكمة اإلتحادية باالضافة اىل وضع س�قف محدد 
لحس�م قضية البت بقرارات عضوي�ة النواب الجدد، 
محمل�ن مفوضي�ة االنتخابات وقانونه�ا بالضلوع 

وراء ذلك. 
فمن جهته اعترت النائبة عن تحالف الفتح اش�واق 
كري�م، يف ترصيح ل�� »املراقب العراق�ي« إن »عملية 
اس�تبدال النواب ام�ر متعلق بام�ر قضائي بناء عىل 
الطعن الذي يقدم من قبل النائب الذي يشكك بعملية 
احتس�اب ع�دد االص�وات الت�ي تؤهل�ه اىل عضوية 

مجلس النواب«.
واشارت اىل أن »الرملان ملزم بجميع قرارات املحكمة 

اإلتحادية يف كل وقت بعد صدورها بشكل رسمي«.

واك�دت، أن »جميع النواب يت�م اعطاؤهم العضوية 
يف بداية تش�كيل الرملان تتم وفقا لقرارات مفوضية 
االنتخاب�ات والهيئة القضائية باالضافة اىل مصادقة 
املحكم�ة اإلتحادي�ة عليه�ا، وبالتايل فهي يس�تحق 

كافة حقوقه«.
ولفت�ت اىل أن »مفوضي�ة االنتخاب�ات واالختاف يف 
تفس�ر قانونها من حيث موض�وع مقاعد »الكوتا« 

جميعها تقف وراء هذه الظاهرة«.
أن  اعت�رت  للرمل�ان  الرقاب�ي  ال�دور  وبخص�وص 
»الرملان يواجه سلس�لة ضغ�وط داخلية وخارجية 

تعيق هذا الدور«.
ب�دوره اعت�ر النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون اس�عد 
العب�ادي، يف ترصيح خص ب�ه »املراقب العراقي« إن 
»جميع الن�واب الذين يتم اس�تبدالهم بنواب اخرين 
تت�م وفق�ا لق�رارات قضائي�ة وليس للرمل�ان صلة 

باملوضوع«.
وقال العبادي إن »من الناحية القانونية فانه اليمكن 
اس�رداد االموال التي تمنح اىل النائب املس�تبدل بعد 

تأديته للقسم«.
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اك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابية، 
الي�وم الثاث�اء، ان اج�راءات رفع 
الحصانة عن النائب فائق الش�يخ 

عي كانت سليمة وقانونيا.
وقال عضو اللجنة حسن العقابي 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
النظ�ر  »وبغ�ض  إن�ه  العراق�ي«، 
عن م�دى اس�تحقاق النائب فائق 
الش�يخ برف�ع الحصان�ة عنه من 
عدمها، فإنه من الناحية القانونية 
ان االج�راءات التي اتبع�ت يف رفع 
الحصان�ة عن�ه كان�ت صحيح�ة 
وس�ليمة قانونيا وال غبار عليها«، 
مبين�ا ان »هناك دعاوى رفعت عىل 
النائ�ب من مدع�ن وعىل ضوء تلك 
الدعاوى ارس�ل االدعاء العام طلبا 

اىل مجل�س النواب لرف�ع الحصانة 
عنه«.

واض�اف العقاب�ي، ان »الطل�ب تم 
عرضه عىل جدول اعمال جلس�ات 
علي�ه  التصوي�ت  وت�م  املجل�س، 
باالغلبي�ة للحارضين«، الفتا اىل ان 
»التصوي�ت تم اس�تنادا للمادة 63 
/ج من الدستور التي اشارت اىل ان 
الحصانة ترفع عن النائب بناء عىل 
طل�ب من جهة قضائية وبتصويت 

االغلبية املطلقة«.
ولف�ت اىل ان »املحكم�ة االتحادية 
املطلقة  االغلبي�ة  ف�رست مف�ردة 
بانه�ا اغلبي�ة الحارضي�ن داخ�ل 
الجلس�ة وبنصاب مكتم�ل وليس 

اغلبية اعضاء املجلس النسبية«.

استبدال النواب يخلق فوضى داخل البرلمان وسط دعوات بوضع سقف زمني لطعون الخاسرين
القانونية البرلمانية: اجراءات رفع 
الحصانة بحق »الشيخ علي« سلمية

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي ..
تع�د خطوة متأخ�رة ج�دا , لكنها تس�ر يف االتجاه 
الصحي�ح بغض النظر تع�اون االقليم معه�ا او ال , 
فاللجنة التي تم تشكيلها اليوم واملختصة بالتحقيق 
بعقود كردس�تان النفطية ومدى قانونيتها سيكون 
عمله�ا ش�اق يف تح�ري الحقائ�ق , اال ان املخ�اوف 
ناجم�ة من تس�يس عمل ه�ذه اللجن�ة وخضوعها 
للضغوطات س�واء الداخلي�ة او الخارجية , وبالتايل 
ستكون كسابقاتها يف اختفاء نتائج تحقيقها .اكثر 
من خمس�ن رشكة اجنبية )امريكي�ة وبريطانية ( 
تعمل يف انتاج النفط يف كردس�تان , فضا عن رشكة 
روس�نفت التي اس�تحوذت ع�ىل مفاص�ل كبرة يف 
قطاع النفط الكردي , والهدف من ذلك خلق نوع من 
الت�وازن , وهو ما يس�عى له ق�ادة االقليم , من اجل 
ضمان حماية تلك الدول لكردستان سواء من تدخل 
حكوم�ة بغ�داد او تأيي�د قراراتها املس�تقبلية فيما 
يخص اس�تقالها عن العراق.الدستور العراقي كان 
رصيح�ا يف فقراته فيما يخ�ص انتاج النفط , والذي 
ات�اح لحكوم�ة املرك�ز التحك�م يف ص�ادرات النفط 
وط�رق االنتاج , مما يش�ر اىل ان عقود كردس�تان 
التي عقدتها منفردة مع الرشكات االجنبية مخالفة 

قانوني�ة , وه�ن هنا ترف�ض بغداد كل تل�ك العقود 
وتعدها باطلة.

ال�دول التي اس�تثمرت رشكاتها يف االقليم اس�تغلت 
وضع�ف  الكت�ل  ب�ن  م�ا  السياس�ية  الرصاع�ات 
الحكوم�ات العراقية لتدخل ب�كل قوتها االقتصادية 
يف االقلي�م , كما ان عملي�ات تهريب النفط يف االقليم 

ارتفعت وترته ليتجاوز ال� 750 الف برميل يوميا .
 pb ومنه�ا  االجنبي�ة  النفطي�ة  ال�رشكات  اغل�ب 
الريطاني�ة واكس�ون موبي�ل االمريكي�ة تعم�ل يف 
حقول االقليم وكذلك الحقول التابعة لحكومة املركز 
, رغم ح�رض العراق لتلك الرشكات لكن الضغوطات 
الخارجي�ة والعم�والت وراء االس�تخفاف بق�رارات 
بغداد , واالدهى من ذلك ان اربيل تطالب بغداد بدفع 
اج�ور تل�ك الرشكات , بينم�ا تذه�ب واردات النفط 

لجيوب عائلة برزاني .
يقول الخبر االقتصادي حافظ ال بش�ارة يف اتصال 
مع » املراقب العراقي«: اللجنة التي تم تشكيلها من 
قب�ل الطاقة النيابي�ة لللتحقيق يف عقود كردس�تان 
التخض�ع  وان  أمين�ة  تك�ون  ان  يج�ب  النفطي�ة 

للضغوطات التي قد تغر مسار التحقيق .

تفاصيل اوسع صفحة 3

الصراعات السياسية الداخلية تفسح المجال امام دول لفرض هيمنتها على نفط كردستان

املراقب العراقي/ متابعة...
اكد قائ�د الثورة االس�امية آية الله 
العظمى االمام السيد عي الخامنئي، 
الجمهوري�ة  ان  الثاث�اء،  الي�وم 
اإلسامية لن تتفاوض مع أمريكا يف 
أي مستوى كان، معترا ان سياسة 
االدارة  تتبعه�ا  الت�ي  الضغ�وط 
االمريكية ليس لها قيمة لدى جميع 
املس�ؤولن االيرانين.ونقل�ت وكالة 
تس�نيم الدولية لألنباء كلمة للس�يد 
خامنئي خال درس »بحث الخارج 
للفق�ه« واطلع�ت عليه�ا »املراق�ب 
العراق�ي« أن�ه ق�ال »إذا تراجع�ت 
أمريكا ع�ن كامها وتاب�ت وعادت 
إىل االتف�اق الن�ووي ال�ذي نقضت�ه 
دول  ع�داد  يف  وأصبح�ت  س�ابقاً 
االتّف�اق، يمكنها حينها أن تش�ارك 

يف مفاوض�ات دول 5+1 مع إيران«.
االمريكي�ن  »تك�رار  ان  وأض�اف، 
ط�رح التفاوض ه�و خدعة لفرض 
تأث�ر  ع�ىل  والرهن�ة  مطالبه�م 
ان  مؤك�دا  القص�وى«،  الضغ�وط 
»سياس�ة الضغ�وط القصوى ليس 
لها ادن�ى قيمة وجميع املس�ؤولن 
االيرانين يعتق�دون بعدم التفاوض 
م�ع امريكا«.وتاب�ع ان »العدو فعل 
كل م�ا كان باس�تطاعته لكن�ه ل�م 
ولن يحقق ش�يئا والش�عب االيراني 
سينترص عىل االعداء السيما امريكا، 
قائ�ا، ع�ىل الجمي�ع ان يعلموا بأن 
االمريكي�ن  ه�دف  ه�ي  الخديع�ة 
م�ن تك�رار موضوع التف�اوض مع 

ايران«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

اإلمام الخامنئي: الضغوط االمريكية ليس 
لها قيمة والتفاوض »مستحيل« 

مجلس الوزراء يؤيد قرار عبد المهدي 
بشأن رفض استقالة وزير الصحة 

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

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

فمن قبلين بقبول الحق
7فاهلل أوىل بالحق



توجهات لتحديد سقف زمني للبت في طعون »الخاسرين«

نواب يستبدلون باخرين بعد 360 يوم من عمر البرلمان بسبب 
قانون المفوضية وتفسيراته المختلفة 

حملة لتطهير وكري ألنهار ذي قار 
استعدادا لموسم الشتاء

المراقب العراقي/ ذي قار...
يف  املائي�ة  امل�وارد  دائ�رة  أعلن�ت 
محافظ�ة ذي ق�ار، ع�ن تواصل 
كوادر الوزارة يف املحافظة بأعمال 
تطهري وتنظي�ف األنهر والجداول 
للموسم  وتقوية السداد استعداداً 
الش�توي وتحسباً لورود أي زيادة 

يف تصاريف مياه نهر الفرات.
وقال مدير الدائرة حسني الكناني 
يف بيان تلقل�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه إن »ك�وادر املديرية 
تواصل اإلرشاف واملتابعة لألعمال 
الت�ي تق�وم به�ا دائرت�ي صيانة 
مش�اريع ري وبزل ذي قار وكري 
األنه�ر  لتطه�ري وتنظي�ف نه�ر 
الف�رات داخل مدينت�ي النارصية 

وسوق الش�يوخ ونهر كرمة بني 
سعيد  وجدول أبو شعثة وجداول 
مؤخ�ر البدع�ة وبط�ول ٦٠ ك�م 
وانهر وج�داول أخ�رى يف أقضية 
وس�يد  اور  و  والدواي�ة  الغ�راف 
الش�مبالن  م�ن  والن�ر  دخي�ل 
والرتس�بات  النهري�ة  والنبات�ات 
الطينية  فضال عن تقوية وصيانة 

سداد األنهر والجداول الفرعية«.
اإلج�راءات  »ه�ذه  أن  إىل  وأش�ار 
تأتي اس�تعداداً للموس�م الشتوي 
وتحس�باً لورود زيادة يف تصاريف 
مياه نهر الف�رات وطرق التعامل 
معها وإيصال املياه إىل املستفيدين 
يف  الواقع�ة  الزراعي�ة  واألرايض 

ذنائب الجداول«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ الموصل...
رفعت مفارز مكافحة املتفجرات التابعة للواء 3٠ بالحش�د الش�عبي، الثالثاء، 

3٠٠ عب�وة يف قري�ة باريم�ة يف املوص�ل. وذك�ر بيان إلعالم الحش�د 
الش�عبي تلقت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه، أن »أصحاب 

الزراعي�ة يف قاط�ع بعش�يقة ناش�دوا الحش�د  األرايض 
الش�عبي بالتدخل لرفع مخلفات داع�ش اإلرهابي عىل 
أراضيه�م النه�ا تعي�ق عمله�م«. واض�اف البي�ان، أن 
»مف�ارز مكافحة املتفجرات التابعة للواء 3٠ بالحش�د 
الشعبي توجهت لتنظيف املنطقة وخالل يومني تم رفع 

3٠٠ عبوة يف قري�ة باريمة يف املوصل«، مبينا ان »العمل 
مستمر عىل رفع ما تبقى من مخلفات الزمر االرهابية«.

المراقب العراقي/ ديالى...
اعلن الناطق الرسمي باسم رشطة دياىل العميد غالب العطية، 
ان ق�وة أمنية م�ن رشطة املحافظ�ة والوكاالت الس�اندة لها 
وباالش�رتاك مع الجيش العراقي نفذت عملية امنية يف منطقة 
جبل قزالق�ز بمنطقة الن�دا رشق املحافظة. وق�ال العطية يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إن »العملية اسفرت 
عن تدمري خمسة مضافات لعصابات داعش االرهابية تحتوي 
عىل مواد غذائية ومالبس وافرش�ة ودراجة نارية وتم تدمريها 
بالكامل«. وأضاف العطية، ان »هذه العملية االمنية هي ضمن 
خط�ط موضوعة م�ن قبل قي�ادة العمليات من خ�الل تحليل 

املعلومة االستخبارية يف تعقب العنارص االرهابية«.

المراقب العراقي/ االنبار...
افاد مصدر يف قيادة حشد محافظة االنبار، 
الثالثاء، بتدمري تسعة انفاق رسية بينها 
نفق بطول 25 مرت باملرحلة الخامسة 
لحمل�ة ارادة الن�ر عىل بعض من 
املحافظ�ة.  يف  الغربي�ة  املناط�ق 
وقال املص�در، إن »القوات االمنية 
وبدعم من طريان الجيش تمكنت 
من تدمري تس�عة انف�اق رسية يف 
منطق�ة وادي القذف غربي االنبار، 
ضمن املرحلة الخامس�ة لحملة ارادة 

الن�ر االمني�ة التي انطلق�ت منذ يومني 
بمش�اركة كافة صنوف االجه�زة االمنية 
مس�نودة بق�وات م�ن الحش�د الش�عبي 
والعش�ائري«. واض�اف املص�در، ان »من 
بني االنفاق التي تم تدمريها من قبل القوة 
االمني�ة نفق بطول 25 مرت يضم اس�لحة 
متنوعة«، مبينا ان »القوات االمنية تمكنت 
من تطهري مس�احات واسعة من صحراء 
االنبار الغربية فيما ماتزال الحملة االمنية 
مس�تمرة يف تعقب خالي�ا مجرمي داعش 

واماكن اختفاء اسلحتهم«.

الحشد الشعيب يرفع 300 عبوة 
ناسفة من الموصل

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ بغداد...
واف�ق مجلس ال�وزراء ع�ىل اداء امتحان�ات الدور 
الثال�ث يف املراح�ل املنتهية للدراس�تني املتوس�طة 
واالعدادي�ة. وذك�ر املجلس يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، انه »وافق عىل أداء امتحانات 
الدور الثالث يف املراحل املنتهية للدراستني املتوسطة 
واالعدادية«.  وكانت هيئة الرأي يف وزارة الرتبية قد 
اعلنت عن رفعها طلبا بإجراء امتحان الدور الثالث 

لطلبة املراحل املنتهية اىل مجلس الوزراء. 

المراقب العراقي/ كربالء...
صوت مجلس محافظة كربالء، عىل تخصيص 1٠٠ 
مليون دينار ش�هريا ملعالجة الحاالت الرسطانية يف 
املحافظة ودعم مركز اإلمام الحس�ني لعالج االورام 

وامراض الدم.
وقال�ت عض�و املجل�س برشى حس�ن عاش�ور، يف 
تريح اطلعت »املراقب العراقي« عليه إن »مجلس 

املحافظ�ة ص�وت باالغلبي�ة ع�ىل تخصي�ص 1٠٠ 
مليون دينار ش�هريا ملعالجة الحاالت الرسطانية يف 

املحافظة«.
وأضاف�ت أن »الق�رار جاء منس�جما م�ع مطالب 
شعبية كبرية ش�هدتها مواقع التواصل االجتماعي 
لدع�م مرىض الرسطان الذين ب�دأت اعدادهم تزداد 

يف الفرتة االخرية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت دائ�رة إص�الح األح�داث 
التابعة لوزارة العدل عن موقفها 
املطلق  بع�دد  الخاص  الش�هري 

رساحهم لشهر آب املايض.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
إن »الع�دد الكيل للمف�رج عنهم 
خالل الش�هر امل�ايض بلغ )٦1( 
حدثا يف بغداد واملحافظات بينهم 
)18( حدثا تخليه بعد قضاءهم 
مدة املحكومية، و)25( باإلفراج 
الرشطي و)17( ح�دث موقوف 
لعدم كفاية األدل�ة باالضافة اىل 

حدث )1( بقرار تمييزي«.
يش�ار إىل إن أقسام دائرة إصالح 
اإلح�داث تت�وىل مه�ام الرعاي�ة 
الالحقة لإلحداث من خالل إجراء 
زي�ارات ميداني�ة لالط�الع ع�ىل 
واقع معيشة ارس املودعني الذين 

يعانون من املشاكل والصعوبات 
الحل�ول  إيج�اد  ع�ىل  والعم�ل 
املالئم�ة له�ا، فيما يتوىل قس�م 
والتش�غيل  والتأهي�ل  التدري�ب 
مه�ام إع�داد املودع�ني إلعم�ال 

وقابليته�م  تتناس�ب  ومه�ن 
وفت�ح دورات تدريبية لهم وفق 
وتش�جيع  الحديث�ة  األس�اليب 
العملي�ة اإلنتاجي�ة بم�ا يحقق 

تكامل العملية اإلصالحية.

المراقب العراقي/ بغداد....
اعلن�ت الهيئة العامة للجمارك، ع�ن اتالف اغلفة ادوية 
برشية تس�تخدم للغش التج�اري يف جمرك مطار بغداد 

الدويل.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، انها »اتلفت اغلف�ة ادوية برشي�ة يف مطار بغداد 
الدويل جلبت الس�تخدامها يف عملي�ات الغش التجاري«، 
مبين�ة ان »عملي�ة االت�الف تم�ت تح�ت ارشاف لجن�ة 

مختصة وبحضور ممثلني عن الجهات الساندة«.
واش�ارت اىل انه�ا »اتخ�ذت اإلج�راءات القانونية بحق 

املخالف�ة وفق�ا للم�ادة ٦8 /ثانيا من قان�ون الجمارك 
النافذ رقم 23 لسنة 1٩8٤ املعدل«.

الكمارك تتلف أغلفة أدوية تستخدم 
للغش التجاري بمطار بغداد

مجلس الوزراء يوافق عىل اجراء
 امتحان الدور الثالث

مجلس كربالء يخصص 100 مليون دينار 
شهريا لمعالجة حاالت السرطان

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د مجلس القضاء االعىل، انه ال يوجد نص بالدس�تور او قانون يبني آلية 
تعي�ني رئيس وأعضاء املحكم�ة االتحادية، معتربا ان هذه »حالة ش�اذة« 
ال تلي�ق بالعراق كدول�ة ديمقراطية قائمة عىل أس�اس احرتام الدس�تور 

والقانون.
وق�ال املجلس يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه ان »رئيس 
مجل�س القضاء األعىل فائق زيدان اس�تقبل يف مكتبه رئيس وأعضاء 
اللجن�ة القانونية يف مجلس النواب«، مبينا ان »اللقاء ناقش س�بل 
التعاون بني مجلس النواب ومجلس القضاء األعىل الس�يما ترشيع 

القوانني بصورة عامة وما يخص القضاء منها بصورة خاصة«.
واضاف أن »أهم تلك الترشيع�ات قانون العقوبات الجديد، واإلرساع 
يف ترشيع قانون املحكمة االتحادية ملعالجة حالة الفراغ الدس�توري 
وبقدر تعلق األمر بالقضاء الدس�توري لعدم وجود نص يف الدستور 
أو أي قانون نافذ حاليا يبني آلية تعيني رئيس وأعضاء املحكمة، 
وهي حالة ش�اذة ال تليق ب العراق كدولة 
أس�اس  ع�ىل  قائم�ة  ديمقراطي�ة 
والقان�ون«،  الدس�تور  اح�رتام 
مش�ريا اىل ان »اللق�اء حرضه 
الس�ادة رئييس جهاز االدعاء 

العام واإلرشاف القضائي«.

القضاء: ال يوجد نص بالدستور 
يبين آلية تعيين رئيس 

وأعضاء المحكمة االتحادية

العدل تعلن اإلفراج عن 61 حدثًا خالل الشهر الماضي

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث
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إصبع عىل الجرح 
منهل عبد األمري المرشدي

مما ال ش�ك فيه ان ظهور الس�يد مقتدى الص�در يف مجلس 
الع�زاء الحس�يني بإيران وانتش�ار ص�وره وهو جالس�ا ما 
بني الس�يد عيل الخامنئي والجنرال قاس�م سليماني قد أثار 
رودود أفع�ال متباين�ة ومختلفة يف ال�رأي والفهم والتقيييم 
.لق�د كان اإلخت�الف يف اآلراء بني مؤي�د ومعارض او بني بني  
ام�ر متوقع ملا تش�هده الس�احة السياس�ية م�ن تجاذبات 
وتقاطع�ات وتناقض�ات ت�م اس�تغاللها م�ن قب�ل اطراف 
اقليمي�ة ودولي�ة لتأم�ني مصالحها اضف�ت بتداعياتها عىل 
مجم�ل الوض�ع العراقي ع�ىل جميع املس�تويات بم�ا فيها 
املس�توى اإلقتص�ادي واألمني والخدمي . اع�ود فأقول كان 
اخت�الف تل�ك اآلاء أمرا متوقعا ب�ل بديهيا لكن ما ش�هدناه 
م�ن رد الفعل الهس�تريي ألبواق الفتنة واألص�وات املؤدلجة 
املحس�وبة صوتا وتأريخ�ا وثقافة عىل حقب�ة البعث الهّدام 
كان ملفت�ا لإلنتب�اه للحد الذي وصل في�ه الحال اىل الريخ 
والتباك�ي والتش�كي والخ�روج ع�ن املألوف واتهام الس�يد 
مقت�دى بالخضوع إليران او غري ذلك وهو ما ش�هدناه جليا 
يف نعيق الفلسطيني العاق أنور الحمداني او تغريدات الشيخ 
املنافق غيث التميمي او غريهم من مش�ايخ الفتنة واش�باه 
الساس�ة وقن�وات األعراب الت�ي تباكت عىل عروب�ة العراق 
وسطوة ايران وغريها من اإلسطوانات املشخوطة التي لعبوا 

عليه�ا ط�وال الس�نني املاضي�ة وكان 
من نتائجها ب�ث الفتنة بني املكونات 
العراقية والتحري�ض عىل الراع اىل 
حد اإلقتتال واألصطفافات السياسية 
التي جعلت من العراق ساحة لراع 
اإلرادات الدولي�ة وص�وال اىل داعش . 
يب�دو إن خطوة الس�يد مقت�دى كان 
لها وقع الصاعق�ة عىل رؤوس اعداء 

وحدة العراق وإس�تقراره وقوته وهم 
انفسهم اعداء الحشد الشعبي والجيش العراقي وبناء الدولة 
ومحارب�ة الفس�اد .  انا هنا ال اريد ان اتح�دث او ان اتنبأ ملا 
بعد زيارة الس�يد مقتدى إليران فالسياس�ة هي عالم املتغرّي 
وف�ن املمكن والبحث عن املصالح املش�رتكة بني البلدان لكن 
الواضح املؤكد واليقني املتيّقن ان هذه الزيارة رضبت جرس 
اإلنذار عند ازالم البعث ودواعش السياسة عىل اعتبار انها يف 
ادنى ما يمكن ان تس�فر عنه هو إش�اعة الهدوء يف الساحة 
السياسية  ورسم مساحة للتالقي بني الفرقاء  العراقيني من 
اصحاب القرار وسدة املسؤولية وهذا ما ال يروق ألزالم البعث 
الصدام�ي واخوانهم واخواتهم واخواله�م وخاالتهم والذين 
تعاىل رصاخهم وعويلهم ونعيقهم ونهيقهم حيث استفاقوا 
عىل صدمة انهيار مرشوعهم الذي يعتمد عىل تقس�يم شيعة 
العراق وس�ّنة العراق فقد قس�مّوا الش�يعة)الكتلة الحاكمة 
الك�ربى( اىل ش�يعة عرب وش�يعة ف�رس وهم م�ن اخرتقوا 
تظاه�رات التيار الصدري يف بغداد ورفعوا ش�عار )ايران بره 
ب�ره( وهم من اح�رق القنصلية اإليراني�ة يف البرة لغرض 
الس�يطرة عىل ش�يعة العراق وتحويلهم اىل وسيلة للوصول 
اىل الس�لطة من جديد  وهم  من روّجوا وعملوا عىل تقس�يم 
الس�نة العرب يف العراق بني سنة السعودية واإلمارات وسنة 
قط�ر وتركيا وبذلك يتحق�ق حلمهم بالعودة للس�لطة وفق 
هذه اللعبة. لقد خاب ظنهم واس�توعب الش�ارع العراقي ما 
يخططون له  ولكن ال ندري ماذا يهيؤون لأليام القادمة من 

حدث آخر يسبقه رصاخ وعويل ويتبعه نهيق ونعيق .

صراخ وعويل ونهيق 
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
مع م�رور س�نة كاملة ع�ىل عمر 
الربمل�ان، يب�دو أن تش�كيلة بعض 
النواب الت�زال مهددة باإلس�تبدال 
وفق�ا لق�رارات قضائي�ة، ج�اءت 
بناًء ع�ىل طعون قدم�ت من نواب 
كان�ت نتائجه�م الخس�ارة وفق�ا 
للنتائج التي اعلنت عنها مفوضية 

االنتخابات يف العام املايض.
فف�ي ه�ذا الص�دد اك�د برملانيون 
س�عيهم اىل اصدار تعليمات جديدة 
تخ�ص م�دة تقدي�م الطع�ون اىل 
باالضاف�ة  اإلتحادي�ة  املحكم�ة 
اىل وض�ع س�قف مح�دد لحس�م 
عضوي�ة  بق�رارات  الب�ت  قضي�ة 
الن�واب الجدد، محمل�ني مفوضية 
بالضل�وع  وقانونه�ا  االنتخاب�ات 

وراء ذلك. 
فم�ن جهت�ه اعت�ربت النائب�ة عن 
تحال�ف الفت�ح اش�واق كري�م، يف 
تريح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»عملية استبدال النواب امر متعلق 
بامر قضائي بناء عىل الطعن الذي 
يق�دم من قبل النائب الذي يش�كك 
بعملي�ة احتس�اب ع�دد االصوات 
الت�ي تؤهل�ه اىل عضوي�ة مجلس 

النواب«.
مل�زم  »الربمل�ان  أن  اىل  واش�ارت 
بجميع ق�رارات املحكمة اإلتحادية 
يف كل وق�ت بع�د صدورها بش�كل 

رسمي«.
واك�دت، أن »جمي�ع الن�واب يت�م 

بداي�ة  يف  العضوي�ة  اعطاؤه�م 
تش�كيل الربملان تتم وفقا لقرارات 
والهيئ�ة  االنتخاب�ات  مفوضي�ة 
القضائي�ة باالضاف�ة اىل مصادقة 
املحكم�ة اإلتحادية عليها، وبالتايل 

فهي يستحق كافة حقوقه«.
ولفتت اىل أن »مفوضية االنتخابات 
واالخت�الف يف تفس�ري قانونها من 
حي�ث موض�وع مقاع�د »الكوتا« 
جميعها تقف وراء هذه الظاهرة«.

وبخصوص ال�دور الرقابي للربملان 
اعتربت أن »الربملان يواجه سلسلة 
ضغ�وط داخلي�ة وخارجي�ة تعيق 

هذا الدور«.
ب�دوره اعت�رب النائب ع�ن تحالف 

سائرون اسعد العبادي، يف تريح 
العراق�ي«  »املراق�ب  ب�ه  خ�ص 
يت�م  الذي�ن  الن�واب  »جمي�ع  إن 
استبدالهم بنواب اخرين تتم وفقا 
لق�رارات قضائية ولي�س للربملان 

صلة باملوضوع«.
وق�ال العب�ادي إن »م�ن الناحي�ة 
القانوني�ة فان�ه اليمكن اس�رتداد 
النائ�ب  اىل  تمن�ح  الت�ي  االم�وال 

املستبدل بعد تأديته للقسم«.
وبني العب�ادي أن »هن�اك نواب لم 
يس�تلموا حت�ى اآلن أي راتب�ا من 
موازن�ة الربمل�ان ألنهم ل�م يرددوا 
القس�م مثل اس�عد العيداني الذي 
محاف�ظ  منص�ب  يش�غل  الي�زال 

البرة«.
»الربمل�ان  أن  اىل  العب�ادي،  ولف�ت 
يعم�ل ع�ىل وض�ع الي�ة جديدة يف 
النظ�ام الداخ�يل ملجل�س الن�واب 
ش�أنها تحديد مدة معينة للطعون 
مقاب�ل م�دة مح�ددة أخ�رى امام 
الجه�ات القضائية للبت بها تالفيا 
لص�دور ق�رارات االس�تبدال بع�د 

مرور مدة طويلة«.
وكان�ت املحكمة االتحادي�ة العليا 
اص�درت يف 2٦ اب امل�ايض ق�رارا 
باس�تبدال عضوي�ة النائ�ب رف�اه 

العاريض باملرشح باسم الخشان.
يذكر ان تريحات برملانية افادت 
ب�ان النواب الذي�ن تم اس�تبدالهم 
االتحادي�ة  املحكم�ة  م�ن  بق�رار 
التقاع�د،  لقان�ون  س�يخضعون 
عضويته�م  الغ�اء  ان  اىل  الفت�ني 
اخ�رى  واس�تبدالهم بش�خصيات 
م�ن  ماتس�لموه  اع�ادة  اليعن�ي 
روات�ب خاصة ان عضويتهم كانت 

صحيحة داخل الربملان.

العثور عىل خمس مضافات 
لداعش شرق دياىل

تدمري 9 انفاق سرية يف االنبار بعملية
 إرادة النصر الخامسة
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نف�ى عضو برملان اقليم كردس�تان، عن الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني، بهجت ع�ي ، ادعاء نواب م�ن الربملان العراقي 
بأن حكومة كردس�تان مدينة لبغداد بمبلغ 100 مليار دوالر.

وق�ال عي يف حدي�ث  صحفي، ان “الترصيح�ات التي تتحدث 
عن مديونية االقليم لبغ�داد بمبلغ 100 مليار دوالر، ال تتعدى 
كونه�ا مزايدات سياس�ية وانتخابي�ة مبك�رة، ونتحداهم ان 
يثبتوا ذلك بالوثائق الرسمية وليخرجوا لنا بتلك الوثائق وليس 
ع�ن طري�ق التنظري”.وأض�اف أن“حكوم�ة االقلي�م تتفاهم 
م�ع الحكومة االتحادية باعتبارها جهة رس�مية، والدس�تور 
ه�و الفيص�ل بقضية ح�ل االش�كاالت املالية وقضي�ة النفط 

وتصديره”.

حزب بارزاني ينفي مديونته لبغداد
 بـ 100 مليار دوالر

أعلنت وزارة النقل ، مواصلة تنفيذ مشاريعها البحرية، املتعلقة 
بقط�اع املوان�ئ يف محافظة الب�رصة، املدرجة ضم�ن الربنامج 
الحكومي.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان , إن »فري�ق متابع�ة تنفيذ 
املش�اريع املدرجة ضم�ن الربنامج الحكوم�ي يف األمانة العامة 
ل مجلس الوزراء، اطلع عىل جداول تقدم العمل، ونس�ب اإلنجاز 
املتحققة، ملشاريع تأهيل وتشغيل األرصفة يف موانئ خور الزبري 
وأم قرص الشمايل والجنوبي، فضالً عن تجهيز اآلليات واملعدات، 
التي تدخل ضمن عمل املوانئ، إضافة إىل مرشوع كارس األمواج 

الغربي والرشقي يف الفاو«.

المالية النيابية: اإلقليم لن يحصل على 
مستحقاته إذا لم يلتزم باالتفاقات

إنتاج 3 ماليين من أفراخ التفقيس و 70 مليون بيضة من دواجن كربالء في شهر واحدالعالق: عجز الموازنة غير مثبت واالحتياطي يفوق المعايير الدولية

أك�د عضو اللجنة الجنة املالية النيابية، عبد الهادي موحان 
، أن اقليم كردس�تان لن يحصل عىل حصته او مس�تحقاته 
املالي�ة يف حال ع�دم التزامه ببن�ود املوازن�ة العامة 2020، 
الفت�ًا اىل ان هن�اك تحركات لتعدي�ل بن�ود املوازنة لضمان 
تكرار االخط�اء التي حصلت يف موازنة 2019.وقال موحان 
، ان “الكث�ري من االخط�اء الحاصلة يف بنود املوازنة س�يتم 
معالجته�ا خالل موازن�ة 2020، حيث كان�ت بعض البنود 
)فضفاض�ة(، وس�يتم ال�زام االطراف املعنية به�ا من اجل 
عدم خرقها والترصف بها بالطريقة التي يرغب املسؤولني 
املوازن�ة  م�ن  الع�ارشة  “امل�ادة  ان  التنفيذيني”.واض�اف 
س�يجري تغ�ري عليها خاصة انها ش�هدت تالعب�ا من قبل 
االقلي�م، حي�ث يحتم ذل�ك اتخاذ اجراء بش�ان ه�ذه املادة 
لضمان عدم التالعب باملوازنة”.واوضح موحان، أن “اقليم 
كردس�تان لن يحصل ع�ىل مبالغ يف موازن�ة 2020 يف حال 
ل�م يلتزم ببن�ود املوازنة، ولم يس�لم االي�رادات النفطية اىل 

الحكومة االتحادية”.

النقل: استمرار تنفيذ المشاريع البحرية 
االقت�صاديداخل إطار البرنامج الحكومي

اكدت اللجنة الزراعية يف مجلس دياىل 
، أن اغ�الق الح�دود ومنع االس�ترياد 
أع�اد نحو 4 االف ف�الح اىل ارضه من 

جديد داخل املحافظة.
وقال رئي�س اللجنة حق�ي الجبوري 
،إن” إغ�الق الح�دود ام�ام اس�ترياد 

املحاصي�ل الزراعية بش�تى انواعها خالل 
االش�هر املاضية اعط�ى دفع����ة قوية 
للقط�اع الزراع���ي ف��ي دي���اىل التي 
واس�عة  مس�اح���ات  بوج�ود  تتمي�ز 

لالنتاج”.
واضاف الجبوري،ان “نحو 4 االف فالح يف 

مناط�ق متفرقة من دياىل عادوا اىل زراعة 
اراضيه�م بعدم�ا هجروه�ا بس�بب قل�ة 
الدع�م وكثرة االس�تي���راد الذي تس�بب 
بخس�ائر مادية جس�يمة ملواس�م عدة”، 
مؤكدا أن “استمرار اغالق الحدود سيودي 
اىل احي�اء الزراع�ة وتوف�ري ف�رص عمل 

كبرية للعاطلني “.
وتس�بب االس�ترياد الخارجي للمحاصيل 
يف ض����رر بالغ للقاطع الزراعي يف دياىل 
لس�ن���وات طوي�ل م�ا دف�ع الكثري من 
الفالح�ني اىل هج�رة االرض والبح�ث عن 

مصادر رزق اخرى.

ديالى: منع االستيراد أدى إلى زيادة المساحات المزروعة

البنك المركزي يشتكي من كثرة التعيينات التي وصلت حد اإلشباع ويطرح حلواًل للقضاء على البطالة

كش�ف الس�فري الصيني لدى العراق تشانغ 
تاو ، عن تفاصيل االتفاقيات التي سيوقعها 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي خالل زيارته 
إىل بكني، مبينا أن واحدة من تلك االتفاقيات 
س�توفر أكثر من 10 مليارات دوالر لعمليات 

إعادة اإلعمار يف العراق.
وق�ال تاو ، إن “أهم وأب�رز محطات الزيارة 
والتكنولوجي�ة  االقتصادي�ة  واالتفاقي�ات 
واألمنية والثقافية التي س�يوقعها الجانبان 
هي االتفاقية اإلطارية مع رشكة “سانشو” 
الصيني�ة وه�و االتف�اق الذي س�يوفر أكثر 
إع�ادة  لعملي�ات  دوالر  ملي�ارات   10 م�ن 
اإلعمار يف العراق، وكذلك متابعة مس�اهمة 

الص�ني يف ح�ل أزم�ة الكهرب�اء عرب إنش�اء 
الكهربائي�ة  للطاق�ة  4 محط�ات ضخم�ة 
أن  ت�او  واملحافظات”.وأض�اف  بغ�داد  يف 
“االتفاقي�ات التي س�يوقعها رئيس الوزراء 
ستش�مل كذل�ك إنش�اء مكتب�ة إلكرتوني�ة 
بجامعة بغداد وتدريب الكوادر العراقية عىل 
ي�د خرباء رشكة “ه�واوي” الرائدة يف مجال 
تكنولوجي�ا االتص�االت واتفاقي�ات يف بن�اء 
املجمعات الس�كنية واملستشفيات وإصالح 
الرتب�ة والزراع�ة وتحقيق تعاون وتنس�يق 
أمني بني البلدين وعرشات من االتفاقيات”.

وتاب�ع، أن “زيارة رئيس ال�وزراء عادل عبد 
املهدي املرتقب�ة؛ تعد الزي�ارة األهم من بني 

الزيارات التي قام بها املسؤولون العراقيون 
إىل الص�ني، الس�يما بع�د أن حق�ق الع�راق 
انتصارات عظيمة ع�ىل إرهابيي ) داعش(، 
خصوصاً إن الوضع األمني يتحس�ن بشكل 
ملح�وظ، وهذا األمر يزي�د من فرص العراق 
يف عملي�ات إع�ادة اإلعمار”.وتوق�ع تاو، أن 
“تكون الس�نة املقبلة؛ س�نة إعادة اإلعمار، 
وه�ذا م�ا الحظن�اه م�ن خ�الل ترصيحات 
العديد من املس�ؤولني الذين أك�دوا ان العام 
القب�ل سيش�هد طف�رة كب�رية يف عملي�ات 
اإلعم�ار، وان الص�ني والعراق يش�رتكان يف 
ذات التطل�ع لتحقي�ق نهض�ة تاريخي�ة يف 

مختلف املجاالت”.

بكين تكشف عن تفاصيل المشاريع التي سيوقعها عبد المهدي 

العراق يؤكد التزامه بمبادئ الشفافية الدولية
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيأة 
النزاه�ة ع�ن ضب�ط ع�دٍد م�ن 
أعضاء لجن�ة الفحص الصحية 
الش�مايل؛  ق�رص  أمِّ  مين�اء  يف 
إدخ�ال م�واد  ملوافقته�م ع�ىل 

غذائية خالفاً للقانون.
وذكر بيان للهيئ�ة ، أن “الدائرة 
اش�ارت يف حديثها عن تفاصيل 
�َذت  ُنفِّ الت�ي  الضب�ط  عمليَّ�ة 
قضائي�ٍة،  مذك�رٍة  إىل  اس�تناداً 
�ن فري�ق عم�ل مديريَّة  إىل تمكَّ
تحقيق البرصة، ال�ذي انتقل إىل 
املين�اء من ضبط ثالث�ة أعضاء 

الصحي�ة  الفح�ص  لجن�ة  يف 
لقيامه�م  املش�هود؛  بالج�رم 
بإط�الق )153( طن�اً م�ن مادة 
اللحم الهندي املجمد والترصيح 
لالس�ته���الك  بصالحيته���ا 
“نتيج�ة  أن  مبين�ا  الب�رشي”، 
الگمرگي�ة  التصاري�ح  تدقي�ق 
أظه�رت ع�دم وجود ش�هادات 
مطابق�ة )ش�هادة فح�ص بلد 
املنشأ(، كما أن املواد الغذائية تم 
إدخالها بدون إجازات اس�ترياد، 
يف  إدخاله�ا  ع�دم  إىل  إضاف�ة 

السجالت الرسمية”.

“الفري�ق  أن  البي�ان،  وأض�اف 
تمك�ن م�ن ضب�ط التصاري�ح 
الگمرگي�ة الخاص�ة برشكت�ني 
بإخ�راج  لقيامهم�ا  أهليَّ�ت�ني؛ 
البضائ�ع خالف����اً للضواب�ط 

والتعليمات”.
مح�ر  “تنظي�م  أن�ه  وتاب�ع 
أص�ويلٍّ باملضبوطات يف العمليَّة، 
وعرض�ه رفق�ة املتهم�ني ع�ىل 
قايض محكمة التحقيق املُختصِّ 
بقضايا النزاهة يف البرصة؛ الذي 
ق�رَّر توقيف املتهم�ني عىل ذمة 

التحقيق”.

النزاهة تضبط 153 طنًا من اللحم المجمد أدخلت خالفًا للقانون

ذي قار: إطالق مبلغ 58 مليار دينار من تخصيصات موازنة 2019

أعلن�ت وزارة الزراعة ومن خالل 
مديري�ة زراعة كربالء املقدس�ة 
، عن انت�اج قراب�ة 3 ماليني من 
طري�ق  ع�ن  التفقي�س  أف�راخ 
مش�اريع الدواج�ن والتفقي�س 
العاملة يف املحافظة خالل الفرتة 
الواقعة من منتصف تموز وحتى 

منتصف آب املايض.
ان�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
“ت�م انت�اج ه�ذه الكمي�ات من 
أف�راخ التفقيس ع�ن طريق 10 
مش�اريع للتفقي�س منترشة يف 
عموم املحافظة تم انشاؤها عن 
طري�ق املب�ادرة الزراعية وبدعم 

تبل�غ  اذ  الزراع�ة،  وزارة  م�ن 
طاقتها االنتاجية الس�نوية أكثر 

م�ن 75 ملي�ون بيض�ة تفقيس 
النت�اج اف�راخ التفقي�س الت�ي 

تستخدم كأمهات للبيض وانتاج 
اللحوم البيض�اء م���ن اج���ل 
س�د حاج�ة الس�وق املحلي�ة يف 

املحافظة”.
انت�اج  ان “مش�اريع  واضاف�ت 
التفقيس  أف�راخ  الدواج�ن م�ن 
كرب�الء  يف  البيض�اء  واللح�وم 
نجاح�ا  تحق�ق  ان  اس�تطاعت 
كبريا يف سد جزء كبري من حاجة 
السوق املحلية خالل العام الحايل 
م�ن خ�الل دع�م وزارة الزراعة 
الدواج�ن  مش�اريع  ألصح�اب 
باالعالف واللقاح�ات والقروض 

امليرسة”.

املرك�زي  البن�ك  محاف�ظ  أك�د 
العراق�ي ع�ي الع�الق ، أن مقدار 
عجز املوازنة العامة لسنة 2020 
غ�ري مثبت حت�ى اآلن كم�ا بينت 
ذل�ك وزارة املالي�ة، وإن م�ا يت�م 
تداوله هو مجرد أرقام افرتاضية 
وغري محس�ومة حت�ى اآلن، فيما 
أن  إىل  اش�ار 

م�ن  املرك�زي  البن�ك  احتياط�ي 
العمل�ة األجنبي�ة مري�ح وجي�د 
الدولية.وقال  املعاي�ري  بل يف�وق 
إن “احتياطياتن�ا م�ن   ، الع�الق 
العمل�ة األجنبية مريح�ة وجيدة 
وضمن املعايري الدولية؛ بل تفوق 
املعياري�ة،  النس�ب 
القانون  ولكن وفق 
هي ليست لتغطية 
هي  وإنما  العجز 

ء  غط�ا

س�عر  وق�وة  املحلي�ة،  للعمل�ة 
ال�رصف وق�وة الدين�ار العراقي 
تعتم�د ع�ىل ه�ذا الغط�اء، لذلك 
فإن عملية الربط بني االحتياطي 
وتغطية العجز أمر غري س�ليم”.

وأض�اف العالق، أن “قانون البنك 
املركزي ال يس�مح بأن يس�تخدم 
االحتياط�ي إلق�راض الحكوم�ة 
بش�كل مبارش أو غ�ري مبارش بل 
هو للمحافظ�ة عىل قيمة الدينار 

ال�دوالر”. ب�ني مقاب�ل  و

س�عر  “اس�تقرار  إن  الع�الق، 
ال�رصف هو هدف أس�ايس للبنك 
تحقيق�ه  إىل  ويس�عى  املرك�زي 
بكل الوسائل، وهو يعتمد بشكل 
االقتص�ادي  األداء  ع�ىل  أس�اس 
العراق�ي، فكلم�ا كان االقتص�اد 
قوي�ا كان الحف�اظ ع�ىل س�عر 
واقتصادن�ا  أق�وى،  ال�رصف 
مره�ون بالتذبذبات التي تحصل 
يف أسعار النفط الذي يعترب املورد 
األساس بالنسبة للبلد، وهو أيضاً 
أس�اس للعملة األجنبي�ة، ولذلك 
إدارة االحتياطي بش�كل  ف�إن 
دقيق بم�ا يحقق االس�تقرار 

أمر مهم.

البرلمان يشكل لجنة للتحقيق بقانونية عقود اكثر من خمسين شركة اجنبية تعمل في االقليم بدون علم بغداد 
دول تستغل الصراعات السياسية الداخلية لفرض هيمنتها على نفط كردستان

اكث�ر م�ن خمس�ني رشك�ة اجنبي�ة 
يف  تعم�ل   ) وبريطاني�ة  )امريكي�ة 
انت�اج النف�ط يف كردس�تان , فض�ال 
عن رشكة روس�نفت التي استحوذت 
ع�ىل مفاصل كب�رية يف قط�اع النفط 
الك�ردي , والهدف م�ن ذلك خلق نوع 
من التوازن , وهو ما يس�عى له قادة 
االقلي�م , من اجل ضم�ان حماية تلك 
ال�دول لكردس�تان س�واء م�ن تدخل 
قراراته�ا  تأيي�د  او  بغ�داد  حكوم�ة 
املستقبلية فيما يخص استقاللها عن 

العراق.
يف  رصيح�ا  كان  العراق�ي  الدس�تور 
فقرات�ه فيما يخ�ص انت�اج النفط , 
وال�ذي ات�اح لحكومة املرك�ز التحكم 
يف ص�ادرات النف�ط وط�رق االنتاج , 
مم�ا يش�ري اىل ان عق�ود كردس�تان 
التي عقدته�ا منفردة م�ع الرشكات 
االجنبية مخالف�ة قانونية , وهن هنا 
ترفض بغداد كل تل�ك العقود وتعدها 
باطلة.الدول التي استثمرت رشكاتها 

الرصاع�ات  اس�تغلت  االقلي�م  يف 
السياس�ية م�ا ب�ني الكت�ل وضع�ف 
ب�كل  لتدخ�ل  العراقي�ة  الحكوم�ات 
قوته�ا االقتصادي�ة يف االقلي�م , كما 
ان عملي�ات تهريب النف�ط يف االقليم 
ارتفع�ت وتريته ليتجاوز ال� 750 الف 

برميل يوميا .
اغل�ب ال�رشكات النفطي�ة االجنبي�ة 
ومنها pb الربيطانية واكسون موبيل 
االمريكي�ة تعم�ل يف حق�ول االقلي�م 
وكذلك الحقول التابعة لحكومة املركز 
, رغ�م حر الع�راق لتل�ك الرشكات 
لكن الضغوطات الخارجية والعموالت 
وراء االس�تخفاف بق�رارات بغ�داد , 
واالده�ى م�ن ذل�ك ان اربي�ل تطالب 
بغ�داد بدف�ع اج�ور تلك ال�رشكات , 
بينم�ا تذه�ب واردات النف�ط لجيوب 

عائلة برزاني .
حاف�ظ  االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول 
ال بش�ارة يف اتص�ال م�ع » املراق�ب 
العراق�ي«: اللجنة التي تم تش�كيلها 

م�ن قبل الطاق�ة النيابي�ة لللتحقيق 
يف عقود كردس�تان النفطية يجب ان 
تكون أمينة وان التخضع للضغوطات 
التي قد تغري مس�ار التحقيق , ولكن 

املخاوف الحقيقية هي اختفاء نتائج 
اللج�ان  م�ن  كس�ابقاتها  التحقي�ق 
جهته�م  م�ن  االك�راد  التحقيقي�ة, 
يرفض�ون االع�الن عن حج�م االنتاج 

النفط�ي ونو ع العق�ود التي وقوعها 
م�ع ال�رشكات االجنبي�ة والتي تضم 
رشوط قرسي�ة تلزم االك�راد منها ان 
العق�د مدت�ه 20 عام�ا , كم�ا اعطت 

روس�نفط ح�ق التصدي�ر يف انابي�ب 
النف�ط الت�ي بني�ت بأم�وال عراقية 

ورشاء النفط لسنوات طوال.
وتابع ال بش�ارة :  ان اس�عار النفط 

ال�ذي يباع من قبل االقلي�م اقل بكثري 
م�ن االس�عار العاملي�ة , كون�ه نفط 
مه�رب ولي�س بموافق�ة الحكوم�ة 
العراقية , ويف كثري من االحيان تعجز 
حكومة االقليم عىل دفع مس�تحقات 
ال�رشكات النفطي�ة وتطال�ب بغ�داد 
بدفعه�ا , واملخاوف م�ن رضوخ عبد 
امله�دي ملطال�ب االك�راد , ف�واردات 
النفط تذهب لجيوب العائلة الحاكمة 
يف االقلي�م , بينما موظفيه�ا يعانون 
, مم�ا  م�ن ع�دم اس�تالم رواتبه�م 

اضطرت بغداد لدفعها.
  م�ن جهت�ه وج�ه الخبی�ر النفط�ي 
حم�زة الجواھ�ري، تحذي�راً وصف�ه 
ب�«املھ�م« و«الخطی�ر« ع�ن تصدير 
إقلی�م كردس�تان الكثرم�ن 600 الف 
برمیل يومیا، ولی�س 250 الف برمیل 

يومیا كما يشاع.
ترصيح�ات  يف  الجواه�ري  وطال�ب 
العراقي«:يج�ب  »املراق�ب  تابعته�ا 
إط�الق حمل�ة وطنیة للتف�اوض عىل 
نفط يصدره إقلیم شمال العراق قدره 
600 الف برمیل يومیا، ولیس 250 الف 
برمیل يومیا كما يش�اع , واس�تطرد: 
بس�كوتنا عن ھ�ذا املوض�وع، نكون 
قد ش�اركنا بجريمة رسق�ة مبلغ13  
) ثالث�ة ع�رش ملیار دوالر( س�نويا ) 
أم�وال الیتام�ى واملس�اكین واالرامل 
وكل املحتاجین ( م�ن عائدات النفط 

العراقي املصدر إىل الخارج.
ووص�ف الجواھ�ري ما يح�دث بانه 
»جريم�ة العرص بل جريم�ة الجرائم 

التي ترتكب بحق شعب العراق«.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

تعـــد خطوة متأخرة جدا , لكنها تســـير في االتجاه الصحيح بغض 
النظـــر تعـــاون االقليم معها او ال , فاللجنة التي تم تشـــكيلها اليوم 
والمختصـــة بالتحقيـــق بعقود كردســـتان النفطية ومـــدى قانونيتها 
ســـيكون عملها شـــاق في تحري الحقائق , اال ان المخاوف ناجمة من 

تسيس عمل هذه اللجنة وخضوعها للضغوطات سواء الداخلية
 او الخارجية , وبالتالي ستكون كسابقاتها في اختفاء 

نتائج تحقيقها .
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المراقب العراقي/ متابعة...

اكد املتحدث باس�م حركة انصار الله الحوثيني محمد 
عب�د الس�ام ان ال خط�وط حم�راء أمامن�ا«، الفت�ا 
اىل اس�تهداف كل ال�دول املتورط�ة يف ح�رب اليم�ن، 
فيم�ا اش�ار اىل أن االم�ارات تحاول التظليل بمس�ألة 
انس�حابها م�ن اليم�ن وهي تس�تحق االس�تهداف يف 
الوق�ت الحايل.واش�ار الحوثي يف ترصي�ح تلفزيوني، 
تابعت�ه »أملراق�ب العراق�ي« اىل ان »الس�عودية تري�د 

إظه�ار نفس�ها كأنه�ا تواج�ه ق�وة إقليمي�ة ال نحن 
فحس�ب«، معتربا ان »الهجوم ع�ى أرامكو رد طبيعي 
عى العدوان الس�عودي«.ورأى ان »من يتحمل النتائج 
هو الذي أش�عل الح�رب ودمر اليمن واألم�ة، والنظام 
الس�عودي هو املعتدي والحل األقرب للسام هو وقف 
العدوان«، مضيفا »نحن مع الحوار والسام لكن ليس 
تح�ت القص�ف والقنابل، ونحن ل�ن نتوقف عن رشح 
املظلومي�ة اليمنية للمجتمع الدويل«. وش�دد املتحدث 

بإس�م الحوثيني عى ان »النظام الس�عودي يستهدف 
الجميع واملال الس�عودي وراء مش�كات املنطقة، وما 
يجري ه�و ردع ورد يمني ونح�ن يف معركة حقيقية، 
كم�ا ان�ه ال يوجد ح�وار حقيق�ي يف اليم�ن والنظام 
الس�عودي ال يريد الح�وار بل تفتيت اليم�ن«. وتمنى 
أن »تك�ون اإلم�ارات ج�ادة يف انس�حابها م�ن اليمن 
ونحن نراق�ب الوضع، ومصداقية اإلم�ارات يف عزمها 

االنسحاب من اليمن ترتاجع مع مرور الوقت.

أنصار اهلل: اإلمارات تستحق االستهداف ألنها تحاول التظليل بخصوص االنسحاب من اليمن  دولي دوليعربي  عربي 
اإلمام الخامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا وسياسة »الضغوط« 

ليس لها قيمة عند المسؤولين اإليرانيين

المراقب العراقي/ بغداد...
اشارت صحيفة »معاريف« العربية، اىل أن رئيس 
الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتانياهو أمر ليلة 
الثاثاء واألربع�اء املاضيتني الجيش اإلرسائييل 
ببدء عملية عسكرية يف قطاع غزة »من خلف 

ظهر األجهزة األمنية العسكرية«.
وذك�رت »معاريف« يف تقرير اطلعت عليه 
»املراق�ب العراقي« ان »األس�بوع املايض 
وبعدم�ا اضط�ر نتنياه�و للن�زول م�ن 

عى منصة االنتخابات يف اس�دود بعد إطاق الجهاد اإلس�امي 
صاروخ�اً تج�اه املدين�ة، كاد نتانياهو ينج�ح يف إجبار الجيش 
واألجهزة األمنية لشن حرب عى غزة دون مصادقة الكابينت«.

وأوضحت الصحيفة أن تقدير موقف قادة األجهزة األمنية »أنه 
من ش�أن هذه الخطوة الت�ي ينوي نتانياهو القي�ام بها بدون 
تهيئ�ة األج�واء ودون عقد نقاش�ات منظمة وخاص�ة أن هذا 
الخطوة تحمل تبعاتها بعيدة املدى، فاضطر نتانياهو يف اللحظة 
األخرية إىل الرتاجع، وبدالً من إعانه ضم غور األردن فوراً أعلن 

أنه ينوي ضم الغور بعد االنتخابات وتشكيل حكومته«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت نتائ�ج االنتخابات التونس�ية 
األولية، تقدم املرش�ح قيس س�عيد، 
يلي�ه يف املرتب�ة الثانية املرش�ح نبيل 
الق�روي، وذل�ك بعد احتس�اب أكثر 
م�ن 70% من أص�وات املقرتعني بكل 

الدوائر االنتخابية.
وح�از س�عيد يف آخ�ر نتائ�ج أولي�ة 
االثن�ني، ع�ى %18.8  لي�ل  ص�درت 
م�ن األص�وات، فيم�ا ح�از القروي 
م�ن حزب قل�ب تونس ع�ى %15.4، 
عب�د الفتاح م�ورو )حركة النهضة( 
13%، عبد الكريم الزبيدي )مس�تقل 
10.3%(، يوسف الشاهد )حزب تحيا 
تونس( 7.4%، وأحمد الصايف س�عيد 

)مستقل( %7.3.
وق�ال عض�و الهيئة العليا املس�تقلة 
يف  العبي�دي،  س�فيان  لانتخاب�ات 
إن  »تون�س«  لصحيف�ة  ترصي�ح 
»الهيئ�ة تعمل باس�تقالية تامة وال 
تخض�ع ألي ضغ�وط، بدليل نرشها 
والت�ي  الجزئي�ة  األولي�ة  للنتائ�ج 
أظهرت تقدم مرش�حني م�ن خارج 

منظومة الحكم«.
وبناء عى النتائج األولية، من املنتظر 
أن يخ�وض املرش�حان الفائ�زان يف 
املرتبت�ني األوىل والثاني�ة دورة ثانية 
لانتخاب�ات الرئاس�ية، بعدما عجز 
صاح�ب املرتب�ة األوىل ع�ن تحقي�ق 

أغلبية مطلقة ب� %50.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت املستشارة األملانية أنغيا مريكل، أن بادها 
ال تواف�ق ع�ى إع�ان رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل 
بنيامني نتنياهو نيت�ه ضم منطقة غور األردن إىل 

السيادة اإلرسائيلية.

وقالت مريكل يف مؤتمر صحايف مع العاهل األردني 
ونقلته رويرتز واطلعت عليه »املراقب العراقي« إن 
»الحكومة األملانية تدعم حا سلميا يتم التفاوض 
عليه دولي�ا بمعنى حل الدولتني. الضم يرض دائما 
بحل الس�ام. إنه ال يساعد، وبالتايل نحن ال نوافق 

عليه«.
ب�دوره، قال املل�ك عبد الله إن الخط�ة التي أعلنها 
نتنياه�و، ال�ذي يواج�ه انتخاب�ات حامي�ة اليوم 
الثاث�اء، كان�ت »كارث�ة ألي محاول�ة لدف�ع حل 

الدولتني إىل األمام«.

معاريف: نتنياهو فشل ببدء الحرب العسكرية ضد غزة

رويترز: ميركل ترفض إعالن ضم غور األردن

تونسية:  صحيفة 
سعيد والقروي في مقدمة النتائج 

األولية لالنتخابات  

المراقب العراقي/ متابعة...
اته�م املعل�ق األمريك�ي »ماك�س 
ب�وت«، يف مق�ال نرشت�ه صحيفة 
األمريكي�ة،  بوس�ت«  »واش�نطن 
إن دع�م الرئي�س دونال�د ترام�ب 
غري املح�دود إلرسائي�ل وويل العهد 
س�لمان،  ب�ن  محم�د  الس�عودي، 
بال�رشق  األزم�ة  بتفاق�م  تس�بب 
األوس�ط، بم�ا يف ذل�ك اس�تهداف 

منشآت »أرامكو«.
وذك�ر »ب�وت« يف مقال�ة اطلع�ت 
»املراقب العراقي« عليه أن »وزرير 
الخارجية األمريك�ي مايك بومبيو 
اته�م إي�ران بالت�ورط يف الهج�وم 
بش�كل مبارش، رغ�م تبني جماعة 
الحوث�ي اليمني�ة املس�ؤولية عنه، 

وهو ما نفته طهران«.
واوضح الكاتب انه »أيا كان الفاعل 
الحقيقي له�ذه الهجمات فا يهم، 
بحس�به، ألنه�ا دلي�ل ع�ى هزيمة 
سياسة ترامب يف الرشق األوسط«.

وقال إن »ترامب استمتع بالحفاوة 
الس�عوديون،  ل�ه  قدمه�ا  الت�ي 
وت�وددوا ل�ه، وتأك�دوا م�ن ع�دم 

وج�ود محتجني مزعجني ل�ه أثناء 
الزي�ارة. فاالحتجاج يف الس�عودية 
قد يق�ودك إىل حبل املش�نقة، وكل 
ه�ذا مقاب�ل وع�ود فارغ�ة لرشاء 
أس�لحة بقيم�ة 350 ملي�ار دوالر، 
مع أن الرق�م الحقيقي هو أقل من 
30 مليار دوالر، جرى إتمام معظم 

الصفقات قبل هذه الوعود«.
وأكد الكات�ب األمريك�ي أن ترامب 
من�ح ابن س�لمان »ص�كا مفتوحا 
لكي يفعل ما يريد، فبعد ش�هر من 
الزيارة، أدار انقاب قرص رفع فيه 
منصبه م�ن نائب لويل العهد إىل ويل 
وارث للع�رش الس�عودي، بش�كل 
منحه الق�وة الفعلية بالباد يف ظل 

والده«.
وتاب�ع أن�ه »رغ�م قي�ام ويل العهد 
بع�دد م�ن األم�ور مث�ل الس�ماح 
أن�ه  إال  الس�يارة،  للم�رأة بقي�ادة 
استخدم السلطة يف معظم األحيان 
بطريق�ة مته�ورة وض�ارة، وق�اد 
حمل�ة ملح�ارصة قط�ر، الت�ي تعد 
حليفا مهما للسعودية، يف محاولة 
فاش�لة للضغط عليها للتوقف عن 

دعم القضايا اإلس�امية، ثم سجن 
أبرز الشخصيات الثرية يف اململكة، 
واختط�ف رئي�س وزراء لبن�ان يف 
محاولة فاش�لة إلجباره عى اتخاذ 

موقف ضد حزب الله قبل أن يصعد 
اليم�ن مخلف�ا كارث�ة  الح�رب يف 
يمن�ي  ماي�ني  وع�رشة  إنس�انية 

يعيشون عى حافة الجوع«.

وتابع أن »ترامب اس�تمر بالتس�رت 
ع�ى الس�عوديني، ورفض تس�مية 
ويل العهد الس�عودي كمتهم رئييس 
ث�م  خاش�قجي.  قت�ل  جريم�ة  يف 

صوّت ض�د ق�رار الكونغرس وقف 
الدع�م األمريكي للح�رب يف اليمن. 
وأه�م م�ن كل ه�ذا، خ�رج ترامب 
من االتفاقي�ة النووية التي التزمت 

ببنوده�ا إي�ران، كم�ا طل�ب من�ه 
أصدقاؤه يف السعودية وإرسائيل«.

وق�ال »ب�وت« إن هذه السياس�ات 
أدت إىل الح�ال الذي نحن فيه، وهو 
م�ا وصفه ب�«برميل ب�ارود ينتظر 
االش�تعال«، ففي الوقت الذي قالت 
إي�ران إنها س�تزيد من مس�تويات 
ومواصل�ة  اليوراني�وم  تخصي�ب 
دعمه�ا للجماع�ات الوكيل�ة له�ا، 
ردت إرسائيل بسلسلة من الغارات 
الجوية عى سوريا والعراق ولبنان.

وح�ذر الكات�ب م�ن ح�رب مكلفة 
تل�وح باألفق م�ع إيران، وس�تجر 
إليها السعودية وإرسائيل والواليات 

املتحدة.
ويف س�ياق متص�ل أّدت الهجم�ات 
الت�ي تعرض�ت له�ا منش�أتا نفط 
برشكة »أرامكو« السعودية السبت 
الفائ�ت، إىل تكدس عدد من ناقات 
النفط العماق�ة، وإىل توقف إنتاج 
نح�و 5.7 مايني برمي�ل يومًيا من 
الخام، ودف�ع األس�عار العاملية إىل 

الصعود بشكل حاد.
وأوضح�ت بيان�ات تتب�ع الس�فن 

رشك�ة  ع�ن  ص�ادرة  وبيان�ات 
 11 أن  للمعلوم�ات،  »رفينيتي�ف« 
ناقل�ة نف�ط عماق�ة ع�ى األق�ل 
تنتظر لتحميل ش�حنات من الخام 
يف موانئ رأس تنورة والجعيمة عى 
الخلي�ج، مقارنة مع 5 س�فن يوم 
الخميس، بعد أن تسببت الهجمات 
بخفض إنتاج السعودية من النفط 

نحو النصف.
»ماري�ن  م�ن  بيان�ات  وأظه�رت 
أن  الش�حن،  ملعلوم�ات  ترافي�ك« 
ع�دد الس�فن القادم�ة إىل املوان�ئ 
الس�عودية هبط إىل 59 س�فينة يف 
اليوم�ني املاضي�ني، مقاب�ل 68 يف 
الفرتة نفس�ها قبل شهر )اي أن 9 
س�فن لم تص�ل اىل املوان�ئ(، وهذا 
يعني أن 18 ملي�ون برميل حرمت 
من النقل بع�د الهجوم اليمني عى 
العماق�ة  الناقل�ة  أن  إذ  أرامك�و، 
تس�تطيع حمل ما يصل إىل مليوني 

برميل من النفط.
إىل  الع�ودة  إن  املص�در  وق�ال 
ق�د  العادي�ة  اإلنت�اج  مس�تويات 

تستغرق أشهرًا.

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
آي�ة  االس�امية  الث�ورة  قائ�د  اك�د 
الل�ه العظم�ى االم�ام الس�يد عيل 
ان  الثاث�اء،  الي�وم  الخامنئ�ي، 
ل�ن  اإلس�امية  الجمهوري�ة 
أي  يف  أمري�كا  م�ع  تتف�اوض 
ان  معت�ربا  كان،  مس�توى 
سياس�ة الضغوط التي تتبعها 
له�ا  لي�س  االمريكي�ة  االدارة 
قيم�ة ل�دى جميع املس�ؤولني 

االيرانيني.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية لألنباء 
كلمة للس�يد خامنئي خال درس 
»بح�ث الخارج للفق�ه« واطلعت 
عليه�ا »املراق�ب العراق�ي« انه قال  
فيها »إذا تراجع�ت أمريكا عن كامها 
وتاب�ت وع�ادت إىل االتف�اق الن�ووي 
ال�ذي نقضت�ه س�ابقاً وأصبحت يف 
ع�داد دول االّتف�اق، يمكنها حينها 
أن تشارك يف مفاوضات دول 1+5 

مع إيران«.
وأض�اف، ان »تك�رار االمريكيني 
ط�رح التف�اوض ه�و خدع�ة 
لف�رض مطالبه�م والربهن�ة 
الضغ�وط  تأث�ري  ع�ى 
ان  مؤك�دا  القص�وى«، 
الضغ�وط  »سياس�ة 
القص�وى لي�س له�ا 
وجميع  قيم�ة  ادنى 
املسؤولني االيرانيني 
بع�دم  يعتق�دون 

التفاوض مع امريكا«.
وتابع ان »العدو فعل كل ما كان باستطاعته لكنه 
لم ولن يحقق ش�يئا والش�عب االيراني س�ينترص 
ع�ى االعداء الس�يما امري�كا، قائا، ع�ى الجميع 
ان يعلم�وا بأن الخديعة ه�ي هدف االمريكيني من 

تكرار موضوع التفاوض مع ايران«.
واشار قائد الثورة االسامية اىل »املواقف املتناقضة 
للمس�ؤولني االمريكي�ني بخص�وص التف�اوض«، 
مضيف�ا »انه�م يقول�ون يف بع�ض األحي�ان انن�ا 
نتف�اوض دون رشوط مس�بقة، ويف احيان اخرى 
يقولون نتف�اوض ب� 12 رشطا، هذه الترصيحات 
إم�ا هي ناجمة عن سياس�اتهم املرتبكة وإما هي 
خدع�ة الرباك الطرف اآلخ�ر، وبطبيعة الحال فان 
الجمهورية االسامية ليست مرتبكة ، ألن طريقنا 
واض�ح ونعرف ماذا نفعل، مؤك�دا ان االمريكيون 
ال يروم�ون من التفاوض ان يتوصلوا اىل حل عادل 

وانما يريدون ان يفرضوا مطالبهم الوقحة«.
ونوه اىل ترصيحات احد املسؤولني االمريكيني الذين 
ق�ال يجب الجلوس م�ع ايران ع�ى طاولة واحدة 
للتف�اوض وعليها القبول بما نطلب�ه منها، قائا، 
الجراء هكذا تفاوض يجب عليهم الذهاب اىل الذين 
يصفونهم بالبقرة الحلوب، مؤكدا ان »الجمهورية 
االسامية جمهورية املؤمنني وجمهورية املسلمني 

لله وجمهورية العزة والكرامة«.
وأش�ار س�ماحته اىل ان »االه�داف االمريكي�ة من 
ممارسة اقىص الضغوط والسعي لسحب ايران اىل 
طاولة التفاوض وقال ان »السياسة االمريكية هي 
سياس�ة ممارس�ة اقىص الضغوط يف اطار فرض 
الحظر بشتى االنواع ضد ايران والتهديد والهراءات 
الن االدارة االمريكي�ة الحالي�ة تعتق�د انه اليمكن 
التكلم بنعومة مع الجمهورية االسامية الجبارها 

عى االستسام«.
وتاب�ع أن »اع�رتاف االدارة االمريكي�ة ومتحدثيها 
بأن�ه اليمك�ن اخض�اع اي�ران بممارس�ة اق�ىص 
الضغوطات عليها، قائا، ان هدفهم من التفاوض 
الق�ول ب�أن سياس�ة الضغ�وط القص�وى كانت 
مجدي�ة وان املس�ؤولني يف الجمهوري�ة وخافا ملا 
كان يقولون�ه بعدم الجل�وس اىل التفاوض فأنهم 

اجربوا عليها لذا فأن السبيل الوحيد ملواجهة ايران 
هو ممارسة اقىص الضغوطات عليها«.

واك�د ان »التف�اوض م�ع امري�كا يعن�ي ف�رض 
ويعن�ي  االس�امية  الجمهوري�ة  ع�ى  مطالبه�ا 
تجسيد النجاح لسياسة الضغوط القصوى، قائاً، 
ان املس�ؤولني االيراني�ني اعلن�وا بص�وت واحد لن 
نج�ري مفاوضات مع امريكا ال ثنائية وال متعددة 

االطراف، اذا سحبت امريكا اقوالها وعادت لاتفاق 
النووي ال�ذي نقضته فحينئذ يمكنه�ا ان تتحدث 

مع ايران ضمن الدول االعضاء«.
واختت�م قائ�د الث�ورة االس�امية ان »التف�اوض 
م�ع امريكا يعن�ي فرض ارادتها ع�ى الجمهورية 
االس�امية والتفاوض يعني اظهار نجاح سياسة 

ممارسة اقىص الضغوط ضد ايران«.

المراقب العراقي/ متابعة...
شّنت عصابات الكيان الخليفي، برفقة قوات خاصة »الكومندوز«، حملة 
مداهمات س�افرة عى منازل املواطنني يف بلدة املعامري واعتقلت عدًدا من 
الشّبان، يف الوقت الذي طالب فيه معتقيل الرأي يف سجون النظام الخليفي 

بالعاج كأبسط حقوقهم.
ونقل موقع ائتاف ش�باب ثورة 14 فرباير، يف بيان اطلعت عليه »املراقب 
العراق�ي« أن »عصاب�ات الكي�ان الخليف�ي ش�ّنت برفقة ق�وات خاصة 
»الكومندوز« حملة مداهمات سافرة عى منازل املواطنني يف بلدة املعامري 
واعتقل�ت ع�دًدا من الش�ّبان«. واضاف البي�ان أن »اس�ماء املعتقلني هم 
س�يد كرار، حس�ني حس�ن القيم، أحمد القيم، محمود أحمد، عيل حمزة، 
وق�د نقلته�م إىل جهة مجهول�ة«. ُيذك�ر أّن املختطفني غالًبا م�ا ينقلون 
إىل أوكار اإلره�اب والتعذي�ب حي�ث يخفيه�م الكي�ان الخليف�ّي ألّيام أو 
أس�ابيع، يتعرّضون خالها ألبش�ع أن�واع التعذيب لن�زع اعرتافهم بتهم 
كيدّي�ة وجاهزة وفق ما يقّرره�ا الجّادون. من جهتهم طالب املرىض من 
معتقيل الرأي يف سجون الظلم الخليفّية بتوفري العاج لهم وهو من أبسط 
الحق�وق للمعتقلني يف العالم. ويقبع يف س�جون آل خليفة آالف املعتقلني 
السياس�ّيني مم�ن يرفضون النظ�ام الجائر ال�ذي يعتمد معهم أس�لوب 
امل�وت البطيء عرب حرمانهم م�ن العاج هذا وتداه�م عصابات مرتزقته 
منازل املواطن�ني اآلمنني بني الفينة واألخرى وتعتقل الش�ّبان، وتخفيهم 
يف أماك�ن مجهولة، وقد صّعدت هذه الحم�ا بخاصة خال محرم الحرام 
رفًضا ملظاهر عاشوراء الحسني )ع( الذي ثار عى سلطات الجور والظلم. 
ه�ذا وكان عدًدا من املعتقلني قد أّك�دوا يف اتصاالت هاتفّية وخال زيارات 
األهايل عدم حصولهم عى العاج عى الرغم من س�وء أوضاعهم الصحّية. 
وتأتي تلك اإلنتهاكات وس�ط صمت واضح من منظمات حقوق اإلنس�ان 

الدولية، حيث لم يرد أي بيان او إدانة تجاه اعتداءات النظام البحريني. 

الكيان الخليفي يعتقل عدًدا من شّبان 
بلدة المعامير البحرينية 

معتقلو الرأي يطالبون بالعالج 

موانئ الرياض تزدحم بالناقالت وإنتاج منخفض للنفط
كاتب أمريكي: عملية أرامكو نتاج دعم ترامب »األعمى« البن سلمان
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بقلم/صالح محروس محمد
س�فناً  إي�ران  احتج�زت  أن  وس�بق 
يف الخلي�ج معلن�ة أنه�ا ُتس�تخَدم يف 
تهري�ب الوقود. ويأت�ي احتجاز هذه 
الس�فينة يف منطقة مضيق هرمز، يف 
ظل تصاُعد التوت�ر بني إيران والغرب 
يف الخلي�ج من�ذ انس�حاب الوالي�ات 
املتح�دة م�ن االتف�اق الن�ووي العام 
املايض وإعادة فرضها العقوبات عىل 
طهران. وأثارت األزمة بني واش�نطن 
وطه�ران مخ�اوف من ان�دالع حرب 
يف منطق�ة الخليج تك�ون لها تبعات 

عاملية.
وكان�ت إيران احتجزت يف يوليو تموز 
املايض ناقلة نفط ترفع َعلم بريطانيا 
قرب مضيق هرمز بس�بب مخالفتها 

لقواع�د املالح�ة البحري�ة. وجاء ذلك 
بع�د أس�بوعني من احتجاز س�لطات 
لربيطاني�ا،  التابع�ة  ط�ارق،  جب�ل 
نقله�ا  يف  لالش�تباه  إيراني�ة  ناقل�ة 
النفط لس�وريا باملخالف�ة للعقوبات 
األوروب�ي.  االتح�اد  املفروض�ة م�ن 
وأفرجت س�لطات جبل ط�ارق فيما 
بعد عن الناقلة اإليرانية، فيما أفرجت 
طه�ران األس�بوع املايض عن س�بعة 
من أص�ل 23 فرداً هم طاق�م الناقلة 

التي ترفع الَعلم الربيطاني.
ح�ُت يف مق�اٍل س�ابٍق كيف  لق�د وضَّ
وّقعت إي�ران الش�هر امل�ايض اتفاقاً 
بحري�اً مع روس�يا، وكيف س�محت 
الجمهوري�ة اإلس�المية للم�رة األوىل 
من�ذ الح�رب العاملية الثانية لروس�يا 
يف  االس�راتيجية  قاذفاته�ا   ِ

بَن��رْ

قاع�دة هَمدان الجوية واس�تخدامها 
كمرك�ٍز لقص�ف بع�ض املناط�ق يف 
سوريا، إضافة إىل التعاون العسكري 
املش�رك يف الخليج عىل ض�وء التوتر 
املتصاعد بني الواليات املتحدة وإيران.

ولق�د رص�دت العدي�د م�ن املواق�ع 
حجم وق�وة البحرية اإليرانية مقارنة 
فوف�ق  البحري�ة.  بريطاني�ا  بق�وة 
موق�ع »غلوبال فاير ب�اور« املُختّص 
بالش�ؤون العس�كرية لل�دول يض�ّم 
األس�طول البحري إليران 398 قطعة 
بحري�ة، يف املقابل تمتلك بريطانيا 76 
قطعة بحرية فق�ط، يف تفّوق واضح 

وكبري لصالح إيران يف هذا الجانب.
وتمتل�ك بريطاني�ا حامل�ة طائ�رات 
األس�طول  يض�ّم  ال  بينم�ا  واح�دة، 
حام�الت  م�ن  أي�اً  إلي�ران  البح�ري 
واض�ح  التف�ّوق  وهن�ا  الطائ�رات، 
لصال�ح بريطانيا يف ه�ذا الجانب. أما 
من حي�ث عدد الفرقاط�ات البحرية، 
ُترّج�ح الكّف�ة هنا لصال�ح بريطانيا 
التي تمتلك 13 فرقاط�ة بينما تمتلك 
إي�ران 6 فرقاط�ات فق�ط. وتتف�ّوق 
البحري�ة الربيطاني�ة ع�ىل نظريته�ا 
اإليراني�ة، بامتالكه�ا 6 ُمدّم�رات، يف 

املقابل ال تمتل�ك إيران أياً منها، وهي 
نقطة ُتعَترب حاسمة، فهذا النوع من 
السفن الحربية ُيس�تخَدم يف ُمرافقة 
القط�ع األك�رب يف األس�طول لتوف�ري 
الحماي�ة ل�ه م�ن هجم�ات القط�ع 
البحرية  املُعادية كال�زوارق  الصغرية 

والغّواصات والطائرات.
وُتس�لّح املُدّم�رات الحديثة بصواريخ 
بح�ر- جو ُمض�اّدة للطائرات وبحر- 
بح�ر ُمض�اّدة للس�فن والطوربيدات 
الت�ي ُتطلقه�ا الغّواص�ات. ويف حني 
تمتلك إي�ران 3 من الطرّادات البحرية 
الت�ي ُتعَترب أكرب حجماً من املُدّمرة، ال 
تمتل�ك بريطانياً أياً منه�ا، لكن لندن 
تتفّوق يف عدد السفن املُضاّدة لأللغام، 
حي�ث تمتل�ك 13 قطع�ة بحرية من 
هذا الن�وع، يف املقاب�ل تمتلك طهران 
3 قط�ع منها فقط. وم�ن حيث عدد 
الغوّاص�ات التي ُتعّد عن�راً هاماً يف 
تحديد الكفاءة العس�كرية لألساطيل 
 34 إي�ران  تمتل�ك  لل�دول،  البحري�ة 
غّواصة يف املقابل تمتلك بريطانيا 10 
غّواصات فق�ط، وهنا يب�دو التّفوق 
واضح�اً لصال�ح إيران، الت�ي تتفّوق 
أيض�اً من حيث عدد س�فن الدوريات 

بامتالكها 88 قطع�ة بحرية من هذا 
الن�وع مقاب�ل 22 س�فينة تمتلكه�ا 

بريطانيا.
يف الوقت ال�ذي تقول الواليات املتحدة 
إنه�ا تق�وم بحماي�ة تصدي�ر النفط 
الخليج�ي وناقالت�ه، حاول�ت إع�ادة 
توجي�ه اهتمامه�ا وموارده�ا نح�و 
املُنافس�ة مع روس�يا والص�ني، لكن 
التزام�ات واش�نطن األخ�رى ح�ول 

العالم ُتفِشل هذه املحاوالت.
ومن�ذ تولّي�ه منصبه، س�عى الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترام�ب إىل معالجة 
هذه املش�كلة عن طريق الضغط عىل 
الحلف�اء لاللت�زام بمزي�د م�ن الدعم 
س�وريا  مث�ل  أماك�ن  يف  العس�كري 
)حيث تح�اول الواليات املتحدة تقليل 
العس�كرى(،  وجوده�ا  مس�تويات 
ومؤّخ�راً يف الخليج )حيث تواجه اآلن 
زيادة خط�ر حدوث ِصدام عس�كري 
م�ع إي�ران(. لك�ن املخ�اوف بش�أن 
توّجه�ات القي�ادة األمريكي�ة جعلت 
حتى أقوى رشكاء واشنطن يف أوروبا 
يتحّفظون عىل ن� املزيد من قواتهم 

يف هذه املناطق الساِخنة.
يف الوقت الذي تحمي فيه إيران ناقالت 

النف�ط،  تهري�ب  وتح�ارب  نفطه�ا 
تس�عى الوالي�ات املتح�دة وحلفاؤها 
يف الخليج لتقوم بنف�س الدور. باتت 
البحرية اإليراني�ة تظهر كقوة عاملية 
تتحّكم يف مضي�ق هرمز وتوضع عىل 
خريط�ة البحري�ة العاملي�ة، ولم يعد 

باإلمكان تفادي دورها اإلقليمي.

البحرية اإليرانية هي الذراع القوية في مياه الخليج 

تش�ري اس�تطالعات الرأي املتعلقة باالنتخاب�ات اإلرسائيلية 
إىل أن الصعوب�ة املتعلق�ة بتش�كيل حكومة جدي�دة ما زالت 
قائم�ة. حيث  الي�زال الحزبان الكب�ريان املُتنافس�ان، حزب 
الليك�ود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب أزرق أبيض بزعامة 
رئي�س األركان الس�ابق يف جي�ش االحت�الل اإلرسائييل بيني 
غانتس غري قادرين عىل حس�م النتيجة. وتبنّي االستطالعات 
أن األس�باب التي دعت إىل إعادة اإلنتخاب�ات ما زالت قائمة. 
نتنياهو بحس�ب االس�تطالعات لن يتمّكن من الحصول عىل 
60 مقع�داً، وكذلك هي حال حزب أزرق أبيض الذي س�يكون 
من الصع�ب عليه الوص�ول إىل 50+1، يف الجولة الثانية التي 

سُتجرى غداً.
لم تفرز الجول�ة اإلنتخابية التي أُجريت يف الكيان الصهيوني 
خالل ش�هر نيس�ان/أبريل املايض، فائزاً لدي�ه ما يكفي من 
مقاعد يف الكنيس�ت املُكوَّن من 120 مقعداً، تؤّهله لتش�كيل 
الحكوم�ة. وكان�ت األح�زاب اإلرسائيلية الكب�رية والصغرية 
فش�لت يف تش�كيل تحالفات ُتنتج حكومة توافقية، فسارَع 
ح�زب الليك�ود إىل تمري�ر قانون ح�ّل الكنيس�ت والدعوة إىل 

انتخابات ُمبِكرة.
نتنياهو املُتخّبط والقلِق من الخس�ارة ألن الفوز هو الس�بيل 
الوحي�د للتملّ�ص م�ن املحاكم�ة بِتَه�ٍم تتعلّق بفس�اٍد مايل 
وإداري، جاَزف كثرياً مع املقاومة اإلس�المية يف جنوب لبنان 
وفصائل املقاومة الفلس�طينية، وتم�ادى أكثر بتوجيه كيان 

االحتالل رضبات إىل فصائل املقاومة العراقية.
وعدوان نتنياهو عىل الحرم اإلبراهيمي يف الخليل الفلسطينية، 
باإلضاف�ة إىل وعده للمس�توطنني بضّم غور األردن وش�مال 
البح�ر املي�ت إىل دولة االحت�الل، هذه التّرف�ات خرج منها 
نتنياه�و خ�ارِساَ، لكنه يريد أن يحوِّل الخس�ارة إىل مكس�ٍب 
بتلفي�ق األكاذيب ع�ىل الناخب�ني. وتوّجت خس�ائر نتنياهو 
الصواريخ التي تس�اقطت عىل أش�دود ودعته إىل الهرب أمام 

وسائل اإلعالم.
هذه الحقائ�ق يحاول حزب أزرق أبيض اس�تثمارها لرضب 
غريم�ه، وم�ا ي�دور ُيعّق�د املش�هد اإلنتخابي أكث�ر ويجعل 
التوّقع�ات تذه�ب إىل تك�رار ما حص�ل يف االنتخاب�ات األوىل 
والذه�اب إىل جول�ٍة ثالث�ٍة. هذا ما ح�ذَّر منه رئي�س الدولة 
رؤوفني ريفلني قبل أي�ام يف مؤتمر نّظمته القناة اإلرسائيلية 
)12(، وق�ال »أنا، مث�ل معظم املواطن�ني اإلرسائيليني، أنظر 
بخطورٍة بالغ�ٍة إىل احتمالية إجراء انتخابات ثالثة خالل هذا 

العام«.
ووع�د ريفل�ني بالعمل ع�ىل من�ع انتخابات ثالث�ة، لكن هذا 
التري�ح لالس�تهالك اإلعالمي فقط، فال يس�تطيع ريفلني 
وقف الجولة الثالثة إذا أفرزت الجولة الثانية ما أفرزته األوىل.

ويتوق�ف إج�راء انتخابات ثالث�ة عىل نتائج الجول�ة الثانية، 
وع�ىل مدى تش�ّبث نتنياهو باملنص�ب خصوصاً أن�ه لو قبل 
أن يتصّدر ُمرّش�ح توافقي آخر نيابة عنه لتش�كلّت حكومة 

توافقية منذ الجولة األوىل.
لك�ن يب�دو أن نتنياه�و م�ن الصعب علي�ه أن يتن�ازل لعّدة 
اعتبارات أهمها داخيل وعىل رأسها التهرّب من املحاكمة، أما 
االعتبارات الخارجية فتتمّثل باملحور الذي كّونه نتنياهو مع 
الس�عودية واإلمارات وبعض ال�دول العربية بدعم ُمطلَق من 

الواليات املتحدة األمريكية بحّجة مواجهة إيران.
ولنتنياه�و طريق�ة وحيدة للف�وز يف الجولة الثاني�ة، تتمثل 
باس�تمالة أصوات املُتطرّف�ني اليمينيني لح�زب الليكود بدل 
تش�تيتها، ويعمل عىل الدخول بتحالٍف مع األحزاب املتطرّفة 
الصغرية ليتجاوز 61 مقعداً، ويشّكل الحكومة، وهذا يتوّقف 
عىل قناعة املُتطرّفني بما قام به نتنياهو من مغامرات خالل 

الفرة السابقة.

ال خيار أمام نتنياهو إال الفوز.. 
لكنه غير مضمون

 محمد سالم

»سياسيون« بال حياء !!

بقلم / د. كمال حسين العبيدي…
وهذه املقدمة ليست دعاية او انتقادا للتاريخ ألنه 
ح�ارض بيننا وس�يبقى موجودا أب�د الدهر مهما 
اختلف�ت األحوال والظ�روف ، ولكن الهدف تذكري 
م�ن ال يري�د أن يتذكر ب�ان س�ريتهم ومواقفهم 
محفوظة يف الذاكرة وربما تحولت إىل س�ري ذاتية 
او مؤلف�ات او مواقف لدى القريب والبعيد وربما 
س�تكون ش�اهدا او مربرا لكي يلعن البعض عىل 
ما اقرفه من أعمال ، ونقصد بالذات أولئك الذين 
كانوا يف يوم ما ممن يصفون أنفسهم وطنيني او 
قومي�ني ويدافعون عن القضايا التي تخص األمة 
والوطن وصفقوا او اش�ركوا يف رصاع وس�جلوا 
ألنفس�هم أدوارا اعتربوها بطولية ، وراحت تنظم 
بش�أنها قصائد تحول بعضها إىل أغاني وأناش�يد 
وطنية وش�عبية يرددونها يف املناس�بات الوطنية 
ويرقصون عىل أنغامها ) الجوبي ( يف مناس�بات 

األعراس او حفالت ختان األطفال .
وان م�ن نقصده�م بال�ذات ه�م م�ن كان�وا ) 
يس�تنكفون ( ذكر كلم�ة إرسائي�ل وال يعرفون 
بوجودها ويس�مونها الكي�ان الصهيوني ، ونحن 
ال نخالفه�م ال�رأي بخص�وص حقوق األش�قاء 
الفلس�طينيني وكل من س�لبت أراضيهم وتحولوا 
إىل الجئني او تحت االحتالل والتعس�ف الصهيوني 
، وله�ذا فان األح�رار وال�ف�اء يدعمون فصائل 
املقاومة اإلس�المية املجاهدة ويقدمون ما يمكن 
من إس�ناد ومقومات الدف�اع ال�عي عن الوطن 
ومقاوم�ة املحتل الس�رجاع الحق�وق امل�وعة 
ع�ىل وف�ق ما تن�ص علي�ه ال�ائ�ع الس�ماوية 
وق�رارات مجل�س األمن الدويل به�ذا الخصوص ، 
واألمر الجدير باالس�تغراب والتعج�ب هو التغري 
الكبري يف مواقف البعض اتجاه الكيان الصهيوني 

عندما تحول من معتدي عىل الشعب الفلسطيني 
واس�تهداف العرب واملسلمني يف كل مكان وزمان 
إىل مربرين او س�اكتني من االعتداءات التي طالت 
الع�راق م�ن خ�الل اس�تهداف مخ�ازن ومقرات 
وفصائ�ل  األمني�ة  والق�وات  الش�عبي  الحش�د 
املقاومة والرموز املجاهدة ، ال بخطأ يف التصويب 
او غ�ري مقص�ود وإنما بدقة إصاب�ة األهداف بما 
أدى إىل وق�وع ضحايا وش�هداء من العس�كريني 
واملدني�ني األبرياء وإح�داث أرضار مادي�ة بليغة 
بمخ�زون بلدنا من واالعتدة والذخائر واألس�لحة 
والبنى التحتية ومس�اكن املدني�ني ، فرغم تكرار 
االعتداءات وش�مولها ملواق�ع ومحافظات عديدة 
فإنن�ا ل�م تش�هد ح�االت لإلدان�ة واالس�تنكار ) 
ع�ىل األقل ( ، واألكث�ر من ذلك إن بعض األلس�ن 
املشبوهة تتحدث عن املوضوع وكأن إرسائيل هي 
الضحية وليس أبناء ش�عبنا وممتلكاتنا الوطنية 
وأدوات الدف�اع ع�ن وطنن�ا م�ن االعت�داءات بما 
يحق�ق  األمن واالس�تقرار ويحف�ظ أرواح ودماء 

العراقيني .
لقد تعرضت مواقع عراقية إىل اعتداءات صهيونية 
غاش�مة وألكثر من 16 حالة بطائرات مسرية او 
صواري�خ من خارج الحدود بعد أن عربت حدودنا 
ول�م ترصدها الرادارات األمريكي�ة التي يمكن أن 
تش�خص حركة الطي�ور فتقول إنه�ا من طيور 
الزاجل او من العصافري ، وأمريكا  ال تزال مسؤولة 
عن مراقب�ة وحماية األجواء العراقية الن اتفاقية 
اإلطار االس�راتيجي نافذة املفعول ، وهي تتزعم 
التحال�ف الدويل الهادف ) علنا ( ملحاربة عصابات 
داع�ش ومن يقف معه�م من األع�داء واملجرمني 
واألكث�ر من هذا إنها لم تؤي�د او تؤكد ما رصدته 
ال�رادارات العراقي�ة التي ش�خصت قي�ام الكيان 

الصهيوني تنفيذ ه�ذه الجرائم بطيارات من غري 
طيار ) مسرية ( وهذا النوع من الطائرات ال يمكن 
أن يدخل األجواء العراقية إال بتنس�يق مسبق مع 
وس�ائل الرص�د األمريكية من األقم�ار الصناعية 
وطائ�رات )اواكس (املرتبط�ة بمنظومات الدفاع 
 ( التقاط�ع  صواري�خ  تس�تخدم  الت�ي  الج�وي 
باتريوت ( ملعالج�ة األهداف املخرقة وغريها من 
التقنيات املس�تخدمة حالي�ا ، واإلدارة األمريكية 
اس�تمعت إىل تريحات املجرم ) نتينياهو( الذي 
أكد عىل إرصار كيانه العدواني باس�تخدام جميع 
أدوات الع�دوان دون تردد وم�ن دون حاجة ألخذ 
املوافقات من جهة ما  وكأننا نعيش يف ظل قانون 
الغاب ، فهم يس�تخدمون أق�ى الطرق يف ترويع 
الشعب  العربي يف فلس�طني املحتلة عند مقاومة 
املحتل ويوس�عون عدوانهم عىل العراق بناءا عىل 
ني�ات عدواني�ة ال غري وألضع�اف ق�درات قواتنا 

املسلحة يف ردع حلفائهم من الدواعش األنذال .
وب�دال من توح�د املواق�ف اتجاه ه�ذه العدوانات  
وش�جبها واس�تنكارها وال�رد عليها بالوس�ائل 
املتاح�ة مهم�ا بلغ�ت التضحي�ات باعتبارها من 
أنواع الجهاد املقدس يف الدفاع عن الوطن والنفس 
، ف�ان بع�ض م�ن املحس�وبني عىل السياس�يني 
الجبن�اء والعم�الء ال يكتف�ون بالت�زام الصم�ت 
وإنم�ا يطلق�ون أكاذي�ب وإش�اعات مفادها إن 
تل�ك العدوان�ات ل�م تس�تهدفنا وانما تس�تهدف 
الرس�انة اإليراني�ة الت�ي نقلت إىل الع�راق ، وهم 
بذلك يضحكون عىل أنفسهم ويجعلون مواقفهم 
مواض�ع س�خرية الن العالم نقل بالص�ور الحية 
الدم�ار ال�ذي طال تل�ك املواق�ع ونوع األس�لحة 
الت�ي تحتويه�ا ، فه�ي أس�لحة تقليدي�ة تراوح 
ب�ني الخفيف�ة واملتوس�طة وم�ن نوع األس�لحة 

وال�ط�ة  املس�لحة  قواتن�ا  تس�تخدمها  الت�ي 
االتحادي�ة وألوية الحش�د الش�عبي والعش�ائري 
، ويعل�م الجمي�ع إن تل�ك األس�لحة ل�و كان�ت 
م�ن ن�وع األس�لحة اإليراني�ة االس�راتيجية لتم 
اس�تهدافها ورضبها أثناء نقله�ا إىل العراق وهي 
بمئ�ات األطن�ان والحرك�ة ع�ىل األرض العراقية 
مكشوفة من قبل تقنيات الرصد والتجسس التي 
تستخدمها أمريكا وتس�تفاد منها إرسائيل نظرا 
لطبيع�ة العالقة الت�ي تربط الطرف�ني من حيث 
محاوالته�م يف تجري�د املقاوم�ني املجاهدين من 
وسائل الدفاع ال�عي التي نصت عليها القوانني 
وال�ائ�ع الس�ماوية ، ومثل ه�ؤالء الذين باعوا 
ضمائرهم ملن يدفع فواتري الفنادق التي يقيمون 
فيها خ�ارج الع�راق واملنصات واملضاف�ات التي 
يع�ربون فيها عن خياناته�م ال يدخرون جهدا يف 
إطالق األكاذيب تلو األكاذيب ملحاولة شق الصف 
الوطن�ي وإعادتن�ا إىل أمي�ال وليس خط�وات إىل 
الوراء باستخدام وسائل األعالم الصفراء التي لم 
تح�زن يوما عىل دماء الش�هداء والثكاىل واألرامل 

واأليتام ولم تعرف لون الحزن ) السواد ( .
مصائ�ب  ع�ىل  والتف�رج  املؤام�رة  خي�وط  وان 
العراقيني لم تنحر داخل الحدود بل   عربتها لكي 
تبقى املنظمات واملؤسس�ات التي يدعمها العراق 
بموقف املتف�رج عىل ما يجري من اعتداءات، فلم 
نس�مع صوتا لهم يدين ويش�جب تلك االعتداءات 
وكأنهم متش�فني عىل جراح ش�عب ق�دم الكثري 
ويف  و1973  و1967   1948 ح�روب  يف  والكث�ري 
كل الظروف التي اس�توجبت مواقف الش�جعان ، 
وتلك املش�اركات لم تكن قرارات حكومات وإنما 
تضحيات شعب احرم انتمائه ولهذا فان الجميع 
يش�يد بمواق�ف العراقي�ني رغ�م عمال�ة وخيانة 
الح�كام آن�ذاك ، وال نتوقع أن املواق�ف املتخاذلة 
س�تتوقف أن ل�م يس�حقها الش�عب كما س�حق 
حلم دول�ة الخرافة الذي  تجمعت لس�حقه إرادة 
املقاومة والصمود لكل املجاهدين الشجعان وبكل 
الصنوف ، فمن يس�مون أنفس�هم سياسيون او 
الذين ارتدوا لباس السياس�ة للخداع ، الذين ماتت 
ضمائره�م او غيبوها لقاء حفنة م�ن الدوالرات 

تحت غط�اء الدعم الخارجي سيس�تمرون بدعم 
املحتل م�رة العم�ل بخدمتهم كإدالء ع�ن آماكن 
ومقرات املجاهدين وم�رة بإطالق األكاذيب ، ويف 
آخر صيح�ات زيفهم وغش�هم حاول�وا الرويج 
بان الطائ�رات او الصواري�خ التي رضبت رشكة 
األرايض  م�ن  انطلق�ت  الس�عودية   ) ارامك�و   (
العراقي�ة إليجاد مس�وغ إليذاء بلدن�ا العزيز ، ثم 
أخذت الحقيقة تنكش�ف ش�يئا فيشء بكذب تلك 
االدعاءات عندما أثبتت وس�ائل التحقق واملراقبة 
والتحك�م التي تس�تخدمها الدول ع�ن إلغاء هذه 
االحتمالية  ، وهذه الحقائق التي يتابعها ش�عبنا 
باهتمام س�تزيد إثباتا بان الع�راق محميا بإرادة 
الباري عز وجل وهمة وتضحيات الرجال االصالء 
مم�ن اتخ�ذوا م�ن ح�ب الش�عب وتخليصه من 
الظل�م هدفا لهم يف الش�هادة او الحي�اة ، أما من 
اتخ�ذ من مل�ذات الحي�اة وخيانة الوط�ن وإيذاء 
الشعب س�بيال إلرضاء الدخالء والغزاة والظاملني 
فسيجدون أنفس�هم يف مزابل التاريخ الن إلحياء 

لهم وال يستحقون الحياة.

في الوقت الذي تحمي فيه إيران ناقالت نفطها وتحارب تهريب النفط، تسعى الواليات المتحدة 
وحلفاؤها في الخليج لتقوم بنفس الدور. باتت البحرية اإليرانية تظهر كقوة عالمية تتحّكم في مضيق 

هرمز وتوضع على خريطة البحرية العالمية، ولم يعد باإلمكان تفادي دورها اإلقليمي.
أعلن التلفزيون الرسمي اإليراني يوم )السبت السابع من أيلول/ سبتمبر 2019( أن خفر السواحل احتجز 

سفينة أجنبية في الخليج مع طاقمها المؤلّف من 12 فلبينيًا لالشتباه في تهريبها للوقود. السفينة كانت 
تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل. ولم يذكر التقرير أّي َعَلم كانت ترفعه السفينة.

يعتقد البعض أن التأريخ عبٌء ألنه ال يرحم او يجامل عندما يتعلق األمر باتباع ممارسات 
وتسجيل أحداث تخالف المنهج الطبيعي او المطلوب وهو اعتقاد صحيح ويعد من واجبات 

التاريخ ، فالتاريخ يحفظ مجريات األمور ويتابع الوقائع بكل التفاصيل ويبقى شاهدا محفوظا 
في الذاكرة او الوثائق عن المواقف أفرادا وجماعات تتناقله األجيال ، ويتناسى البعض أن 
للتاريخ ذاكرة حية ال يمكن أن تموت وهو ليس سلبيا إلى الحد الذي يعتقده البعض ألنه 

ينصف المواقف الصحيحة والموضوعية ويحفظها على حالها على األقل .

البحرية الإيرانية ظهرت كقوة 
عاملية تتحّكم يف م�ضيق 

هرمز ومل يعد بالإمكان 
تفادي دورها الإقليمي

ر�ضدت 
العديد من 
املواقع 

حجم 
البحرية 
الإيرانية 
فهي 

تتفوق على  
البحرية 
الربيطانية



س�يدخل املدرب املس�اعد لفري�ق القوة 
الجوي�ة بكرة الق�دم لؤي ص�اح دورة 
تدريبي�ة فئة )B( يف بغ�داد. وأكد املدرب 
املس�اعد لؤي صاح أنه »سيدخل بدورة 

تدريبي�ة يف العاصم�ة بغ�داد تمت�د من 
الح�ادي والعرشي�ن م�ن الش�هر الحايل 
ولغاية الع�ارش من ش�هر ترشين األول 
»ادارة  أن  إىل  وأش�ار ص�اح   املقب�ل«. 

الن�ادي وبالتش�اور م�ع الجه�از الفني 
وافق�ت ع�ى دخ�ويل ال�دورة التدريبية 
فئ�ة)B(«. واض�اف ان�ه »س�يغيب عن 
مرافق�ة فريق�ه القوة الجوي�ة يف جولة 

اإلي�اب م�ن بطول�ة محمد الس�ادس 
لاندي�ة العربية االبطال التي س�تقام 
يف الرابع والعرشين من الش�هر الحايل 

بالكويت«.

لؤي صالح يغيب 
عن مرافقة القوة 

الجوية أمام السالمية
6الرياضية

كريم سلمان: الكرخ جاهز لتحقيق البداية الجيدة 
في مواجهة الصناعات

ب�صرف النظر عن امل�آل الذي �صت�صل 
اإليه اأحوال احت�د الكرة العراقي، ف�إن 

الأزمة برمته� تطرح اأم�من� �صورة 
حقيقية وا�صعة الأفق، ول اأقول 

م�صغرة، لأحوال البالد!
أم�ا أعجب ما س�معته خ�ال اليومن املاضي�ن، فهو 
الق�ول إن الن�زاع ال�ذي نش�ب داخ�ل أرسة االتحاد عى 
خلفية التفاوض مع النج�م عدنان درجال، يدل عى أن 
هنالك صقوراً وحمائم يف تركيبة االتحاد الريايض األكثر 
أهمي�ة يف العراق ويف العالم كله.. ففي يقيني أن االتحاد 
العراق�ي الح�ايل، كذلك الذي س�بقه، والذي س�بق الذي 
س�بقه، نس�يج واحد، وكل ال يتجزأ، ومنظومة متفقة 
عى أهداف وغايات مهما اختلفت السبل املؤدية إليها..

وقد أثبت االتحاد، حت�ى تفاقم أزمة التزوير االنتخابي، 
)تماس�كه( يف وج�ه أية محاول�ة للتغيري ملتمس�اً كل 
السبل التي تصل إليها يده، لكنه لم يدرك أن خطأ واحداً 
يمك�ن أن يك�ون قطع�ة الدومينو األوىل التي تتس�اقط 
بعده�ا الرتاتبي�ة فنجد املش�هد الذي لم يك�ن يتصوره 

الكثريون وهو تاحق اإلصابات يف الجسد االتحادي!
اتحاد الكرة العراقي ليس�وا صقورا وحمائم، وال تكمن 
فيه أية اتجاه�ات إصاحية أو براغماتية أو متش�ّددة، 
هذا إذا اس�تعرنا مصطلحات أهل السياسة لنصّبها عى 
املضم�ون الك�روي.. إنما هو مجل�س إدارة حرص عى 
أن يحج�ب الصوت اآلخر س�نوات وس�نوات وعى مدى 
أكث�ر من دورة انتخابية.. والخاف اليوم الذي يقف فيه 
الرئي�س عب�د الخالق مس�عود مع نائبه ع�ي جبار من 
جه�ة والكثري م�ن األعضاء اآلخري�ن يف االتجاه املقابل، 
لم يتصدر املش�هد إال عندما أصبح قرار املحكمة س�يفاً 
مس�لطاً عى من ارتك�ب الخطأ أو حرص عى تش�ويه 
العملية االنتخابية.. عندها ظهرت لدينا النوايا الواضحة 
الش�فافة التي تفرز الخيط األبيض من الخيط األسود.. 
فالرئيس وبداعي ت�ويل إدارة قمة املنظومة االتحادية ال 
يمكن أن يق�ف متفرجاً بينما ثاثة أش�خاص عاملون 
يف االتح�اد كانوا يواجهون عقوبات الس�جن وهو ما لم 
يألفه الوسط الكروي العراقي من قبل وعى هذا النحو، 
وهي قناع�ة ذهبت إليها حس�ابات النائ�ب عي جبار، 
بعدما ظهر التهديد العلني بكش�ف مس�تور االنتخابات 
وما ظل ط�ّي الكتمان والرسية ومح�دود التداول بعيداً 

عن الناس واإلعام!
هنا ب�دأ التخن�دق الذي ال تخطئ�ه الع�ن، عندما ركب 
األعض�اء اآلخ�رون موج�ة الرف�ض لاس�تقالة، فه�م 
يعلنونه�ا جهاراً أنهم جاءوا باالنتخاب�ات، ولم يرتكبوا 
الخطأ، ولن يتزحزحوا إال باالنتخابات.. واملعنى الوحيد 
لذل�ك أن من بدأ املأس�اة ينهيها، وأن من أش�عل النريان 
يطفئه�ا عى رأي نزار قباني، واإلش�ارة هنا واضحة إىل 

الرئيس وربما نائبه أيضا!ً
هذه أزمة وال كل األزمات.. لن تنتهي يف حدود املحكمة، 
وقرار القضاء.. ولن ُيسدل الستار عليها بمجرد اإلعان 
عن ضحايا االنتخابات والعبث يف أوراقها، وسواء قربت 
س�اعة رحي�ل اتحاد الك�رة برمته أو تنح�ي زعاماته.. 
ففي تقديري أنها البداية ملوجة أزمات س�ترضب الكرة 

العراقية!
وما أراه هو مش�هد للرمال املتحركة س�تبتلع الكثريين 
غياب�اً عن املش�هد، لكنهم سيحس�بونها جول�ة واحدة 
خارسة وثمة جوالت أخرى عليهم خوضها قبل أن يلقوا 

بأسلحة التحدي..
إن�ي أرى فصوالً أخ�رى الحقة يف األفق، س�تدفع الكرة 
العراقي�ة ثمنها، بع�د أن جاءت اللحظة الت�ي يتم فيها 
دف�ع الثم�ن.. وم�ا فعله عدن�ان درجال يف مبت�دأ األمر 
س�يذكره التاري�خ طوي�ًا مهما كان�ت النهاي�ة.. لكن 
املعضلة املزمنة أننا ال نتعلم، وال نفهم الدرس حتى بعد 

أن يقع الفأس يف الرأس..
س�تنتهي ه�ذه األزمة إىل نتيج�ة، لكنها س�تفتح أبوابا 

لرصاعات ستدوم حتى يشاء الله!

من اأ�شعل النريان.. ُيطفئها!!
علي رياح 

المراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب مدرب نفط ميس�ان أحمد دحام، لجنة املس�ابقات يف 
االتحاد العراقي، بحسم موقف الطلبة من املشاركة يف الدوري 
ه�ذا املوس�م. وقال دحام »م�ن املفرتض أن نواج�ه الطلبة يف 
افتتاح الدوري وإىل اآلن لم يحس�م موقف املنافس من املشاركة 
يف الدوري، ولجنة املسابقات وضعتنا يف دوامة«. وتابع »اللجنة 
لم تحسم أمر املنافس لنا يف الجولة األوىل، وإذا ما كان سيشارك 
يف الدوري املمتاز أم س�يتم إنزاله للدرجة األوىل«. وواصل »نحن 
نس�تعد للمباراة لك�ن األخبار املتضاربة ح�ول املباراة تؤثر عى 
الاعبن«. وأش�ار إىل أنه قرر خ�وض الوحدة التدريبية يف ملعب 
ميس�ان األوملب�ي اس�تعدادا ملب�اراة األربعاء. وختم »س�واء 
ح�رض املنافس أو ل�م يحرض، س�نكون كجهاز فني 
ع�ى أهب�ة االس�تعداد ونح�اول توصيل هذه 
الفكرة لاعبن«. يشار إىل أن فريق الطلبة 
مهدد بعقوبة سحب الرخصة اآلسيوية 
ال�دوري  يف  املش�اركة  م�ن  ومنع�ه 

وهبوطه للدرجة األوىل.

المراقب العراقي/ بغداد...
حس�مت ادارة ن�ادي ال�زوراء مصري 
مدربه حكيم ش�اكر بعد االنباء التي 
خس�ارة  عق�ب  اقالت�ه  اىل  اش�ارت 
نهائي الس�وبر امام الرشكة بركات 

الرتجيح.
وق�ال عضو الهيئ�ة االداري�ة للنادي 

عبد الرحمن رش�يد إن »حكيم شاكر 
مس�تمر يف تدري�ب الفري�ق واالخبار 
االخ�رية الت�ي اش�ارت اىل اقالته غري 

صحيحة«.
واوض�ح أن »ش�اكر ق�اد الوح�دات 
التدريبي�ة قب�ل مواجه�ة الس�ماوة 
الخمي�س املقبل يف ال�دوري املمتاز«، 

إىل أن »الن�وارس يتطلع�ون  مش�رياً 
لانتصار االول يف مس�تهل مش�واره 

باملوسم املقبل«.
يذك�ر ان ال�زوراء اب�رم سلس�لة من 
الصيفي�ة  االنتق�االت  يف  التعاق�دات 
الجارية للمنافس�ة عى لقب الدوري 

املمتاز.

المراقب العراقي/ بغداد...
ذكر أمن رس الح�دود، واملرشف عى 
فريق الكرة حازم تيم�وز، أن »ناديه 
مع التاجي والكهرباء، أنجزوا جميع 
املاحظات الت�ي أش�ارت إليها لجنة 
الرتاخي�ص التي زارت ملعب التاجي، 
وأن�ه جاه�ز الس�تضافة مباري�ات 

الدوري املمتاز«. 

وقال تيم�وز »نتعجب من ترصيح 
محمد العبودي رئيس اللجة والذي 
ذك�ر أن ملعب التاج�ي لم يحصل 
ع�ى الرخص�ة التي يجعل�ه ملعبا 

رسميا لفريق الحدود«.
وتابع »إدارة نادينا خاطبت اللجنة 
بشكل رسمي لغرض زيارة امللعب 
واالطاع ع�ى التعديات التي تمت 

بأجزاء مختلفة منه وفقا ملا سجل 
من ماحظات يف زيارتها األوىل«.

ل�م  الح�دود  إدارة  أن  إىل  وأش�ار 
م�ن  رس�مي  خط�اب  أي  تتل�ق 
لجنت�ي املس�ابقات والرتاخي�ص، 
فيم�ا يتعلق بتغي�ري ملعب الفريق 
خصوصا وأن ال�دوري عى أعتاب 

االنطاق.

أكد م�درب الك�رخ كريم س�لمان أن 
الفري�ق أكم�ل تحضريات�ه ملواجه�ة 
األربعاء أم�ام الصناعات الكهربائية، 

يف افتتاح الدوري املمتاز.
وقال س�لمان إن الفريق جاهز ملباراة 
الصناع�ات  أم�ام  ال�دوري  افتت�اح 
الكهربائي�ة، رغ�م أنن�ا عانين�ا م�ن 
تجديد صفوف الفريق، حيث حافظنا 
فقط عى تس�عة العبن من تش�كيلة 
املوس�م امل�ايض ولدين�ا 17 العًب�ا تم 
املوس�م وبالت�ايل  اس�تقطابهم ه�ذا 
التجدي�د بهذا الحج�م يحتاج إىل وقت 

وانسجام«.
وأضاف أن »معس�كر تركيا التدريبي 
كان محط�ة مهم�ة لخلق االنس�جام 

والتفاهم بن الاعبن خصوًصا وأن 
فريقنا ضم العب�ن من مختلف 
دوري  م�ن  وبعضه�م  األندي�ة 
لكنن�ا س�عينا  األوىل،  الدرج�ة 
لرتتيب أوراق الفريق واستثمار 
عام�ل الوق�ت خصوًص�ا م�ن 

التدريب�ات  تكثي�ف  خ�ال 
بواقع وحدتن 

تدريبيتن يوميا صباًحا ومساًء«.
وأش�ار إىل أن »البداي�ات مهم�ة ولها 
تأث�ري معنوي عى مس�رية الفريق لذا 
نسعى الس�تثمار املباراة األوىل كونها 
س�تقام يف ملعبن�ا وبالت�ايل نس�عى 
لتحقيق النقاط الثاث لتكون محطة 

انطاقة جيدة للفريق«.
اىل ذلك أكد املدرب املساعد لكرة الكرخ 
احمد عبد الجبار، ان »فريقه س�يدفع 

ثمن تالقه يف املوسم املايض«.
وق�ال عبد الجب�ار ان »تالق فريقه يف 
املوس�م امل�ايض ووج�وده يف مقدم�ة 

الرتتيب سيدفع الفرق األخرى للرتكيز 
الك�رخ«،  ياق�ي  حينم�ا  املضاع�ف 
مضيف�ا ان »منهاج الفريق لن يتغري، 
إذ س�يبقى الكرخ يعتمد عى الاعبن 

الشباب دون االستعانة بغريهم«.
وب�ن ان »املاك الفني ح�اول ان يجد 

توليفة تش�ابه تلك الت�ي ظهر عليها 
باملوسم املايض«.

س�ياقي  الك�رخ  فري�ق  ان  يذك�ر 
الصناع�ات الكهربائية غدا االربعاء يف 

مش�وار بطول�ة ال�دوري مس�تهل 
الكروي املمتاز. 

اعلن�ت إدارة ن�ادي نفط الجن�وب، تعاقدها 
مع املحرتف املغرب�ي عبد الخالق أحمدوش، 

لتمثيل الفريق بمنافسات املوسم املقبل.
وق�ال امل�درب املس�اعد للفريق ع�اء نريوز 
إن »الاع�ب املغربي عب�د الخالق أحمدوش، 
انضم للفريق بشكل رسمي قادًما من فريق 
شباب الحسيمة املغربي ملدة موسم واحد«.

وأوض�ح أن »الجه�از الفني ينتظ�ر التحاق 
العبن أفريقين بتدريبات الفريق يف البرصة 
منتصف األس�بوع الجاري، لتكتمل صفوف 

الفريق قبل انطاق املوسم«.
يش�ار إىل أن فري�ق نف�ط الجن�وب اختت�م 
األسبوع املايض معسكره التدريبي يف مدينة 

أنطاليا.

ق�ال م�درب منتخ�ب الناش�ئن عم�اد محم�د، إن 
املنافس�ة يف املجموعة السادسة من تصفيات كأس 

آسيا، محصورة بشكل كبري بن فريقه واإلمارات.
وأضاف محمد يف املؤتمر الصحفي الذي عقد ملدربي 
منتخب�ات املجموع�ة السادس�ة التي تس�تضيفها 
قريغيزستان، أن »املنافسة محصورة بن الفريقن 

العربين رغم تطور املنتخبات اآلسيوية األخرى«.
وأش�ار إىل أن »مهمته األساسية تكمن يف خلق جيل 

جدي�د للكرة العراقي�ة يف الوقت الحايل، واملنافس�ة 
بق�وة ع�ى بطاق�ة التأهل بع�د املعس�كر املميز يف 

تركيا«.
وأكد محمد أنه يمتلك معلومات جيدة عن املنتخبات 

املوجودة يف املجموعة.
وأكمل »منتخب قريغيزس�تان منتخب جيد ويلعب 
عى أرضه، ولبنان فريق جي�د باإلضافة إىل التطور 

الكبري للمنتخب اإلماراتي عى صعيد هذه الفئة«.

أحمد دحام: لجنة المسابقات وضعت
 نفط ميسان بدوامة

إدارة الزوراء تقرر االبقاء على حكيم شاكر

نادي الحدود ينتقد لجنة التراخيص

حسن أحمد: النجف لن يتأثر بالغيابات أمام الكهرباء

بارالمبية العراق تحصل على تذاكر 
مجانية لبارالمبياد طوكيو

إدارة الميناء تأخذ مهلة لحل
 أزمة التراخيص

عماد محمد: المنافسة ستنحصر بين العراق واإلماراتنفط الجنوب يضم المغربي عبد الخالق أحمدوش
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المراقب العراقي/ بغداد...
وص�ل املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي بكرة الق�دم للص�م اىل محافظة 

السليمانية للدخول يف معسكر تدريبي.
ويأتي املعس�كر التدريب�ي للمنتخب الوطني، الذي سيس�تمر حتى 
الخامس والعرشين من شهر أيلول الجاري، استعداداً لبطولة أسياد 
آسيا لأللعاب الرياضية للصم التي من املقرر أن تقام يف هونك كونك 

خال شهر ترشين الثاني املقبل.

المراقب العراقي/ بغداد...
توقف�ت املفاوضات ب�ن إدارة نادي القاس�م، واملدرب الش�اب قيص 

منري، بعدما قطعا شوطا طويا.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية للنادي حس�ن الكعبي إن »املفاوضات مع 
املدرب قيص من�ري توقفت، بعد االختاف عى الطاقم الفني املس�اعد 

له«.
وأوض�ح »اقرتحنا عى قيص منري مدربن م�ن املدينة، فيما أرص عى 

اختيار طاقمه املساعد، وهذا يرهق ميزانية النادي«.
وتابع »اإلدارة كانت واضحة بش�كل كبري مع قيص منري، نحن نحرتم 
إمكانيات�ه كمدرب، وكنا نرغ�ب أن تتم الصفقة ألنه يش�كل إضافة 
للفري�ق«، منوه�ا اىل أن »اإلدارة ستس�عى خ�ال اليوم�ن املقبل�ن 

لتسمية املدرب الجديد ألن الوقت يداهمنا«.
يش�ار إىل أن قيص منري طالب اإلدارة بتس�مية طاقمه املساعد املؤلف 
م�ن ع�دي عمران وتيس�ري عبد الحس�ن وعي حس�ن جلي�ل مدرب 

حراس املرمى.

أوضح م�درب النجف، أن فريق�ه يتطلع لبداية ممي�زة يف الدوري، عند 
مواجه�ة الكهرباء يف الجول�ة األوىل، يوم األربعاء املقب�ل، رغم الغيابات 

التي يعاني منها.
وقال أحمد: »املعس�كر التدريبي يف تركيا منحنا فرصة كبرية للتحضري، 
لكن م�ا أثر علينا ه�و عدم التح�اق املحرتفن بالتدريب�ات، حيث غاب 
الكامريون�ي ت�اال لعدم حصول�ه عى تأش�رية الدخول وانض�م للفريق 
بعودتنا إىل مدينة النجف«. وتابع »بس�بب أزمة التأش�ريات قد نخوض 

املباراة األوىل يف الدوري بدون محرتفن«.
وأكم�ل »رغم تلك الغياب�ات إال أننا نمل�ك فريقا جيدا، 

وحققنا خال املعسكر ما كنا نخطط له، بالتوصل 
إىل تش�كيلة تتمي�ز بحيوية الش�باب وتواجد 

عنارص الخ�رة، ونأمل أن تك�ون البداية 
طيبة يف ال�دوري ألنها تنعكس إيجابيا 

عى الفريق يف باقي املباريات«.

تمكن املفاوض العراقي يف اجتماعات رؤساء 
البعث�ات الرياضية لباراملبي�اد طوكيو 2020 
املتمث�ل بعبي�د عني�د الغ�زي رئي�س البعثة 
العراقي�ة للباراملبي�اد املقب�ل م�ن الحص�ول 
ع�ى تذاكر س�فر الوفد العراقي املش�ارك يف 
باراملبي�اد طوكي�و مجان�اً. ويف ض�وء هذا 
القرار س�تتحمل اللجنة املنظمة للباراملبياد 
تذاك�ر س�فر الوف�د العراق�ي املش�ارك يف 

املنافس�ات العاملية املقبلة. ومن شأن ذلك أن 
يوفر للجنة الباراملبي�ة العراقية مبالغ كبرية 

يمكن استثمارها يف مجاالت اخرى.

أعلن�ت الهيئة االدارية لن�ادي امليناء عن 
االتفاق ع�ى إنهاء أزم�ة الرتاخيص بعد 
أخ�ذ مهل�ة إضافية إليجاد حل مناس�ب 
للمدع�ن. وذك�ر بي�ان للن�ادي حصلت 
»املراق�ب العراق�ي« عى نس�خة منه إن 
اإلدارة اتفق�ت ع�ى إنه�اء أزم�ة لجن�ة 
الرتاخي�ص، الت�ي كانت قد ح�ذرت من 
وقوع النادي تح�ت طائلة العقوبات من 
قبل اإلتحاد اآلس�يوي، بس�بب الشكوى 
التي تقدم بها عدد من الاعبن السابقن 
بفريق الكرة. واضاف ان اإلدارة اجتمعت 

يف العاصمة بغداد مع املدرب ناظم شاكر 
والاعب�ن صال�ح س�دير وأس�امة عي، 
واتفق�ت معهم عى مهلة زمنية ملنتصف 
كان�ون الثاني من الع�ام املقبل. وأوضح 
البيان أن اإلتفاق مع املدعن يأتي لغرض 
إيجاد حل مناسب يريض جميع األطراف 
وضم�ن اإلط�ر القانونية، وكذل�ك إبعاد 
فريقه�ا الك�روي عن الضغوط�ات التي 
م�ر بها يف الفرتات املاضية، والرتكيز عى 
اإلنطاقة الصحيحة يف منافسات بطولة 

الدوري للموسم الجديد.

منتخب الصم ُيعسكر 
في السليمانية 

فشل مفاوضات نادي القاسم 
مع قصي منير



أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم 
الثالثاء، أنها قلصت عقوبة إيقاف نيمار 
مهاج�م باري�س س�ان جريم�ان من 3 
مباريات أوروبية إىل مباراتني فقط، بعد 

إهانة الحكام.

وتق�دم س�ان جريم�ان ونيم�ار بطعن 
ضد ق�رار االتحاد األوروب�ي لكرة القدم 
)يويف�ا( يف حزي�ران بإيق�اف نيم�ار 3 
مباري�ات، ووافقت املحكم�ة عىل قبول 

الطعن بشكل جزئي.

ووص�ف نيم�ار نظ�ام حك�م الفيدي�و 
املساعد »بالفضيحة« عقب خروج سان 
جريم�ان من دور ال�16 ب�دوري األبطال 
أمام مانشس�ر يونايتد الذي حصل عىل 
ركل�ة ج�زاء يف اللحظات األخ�رية ليفوز 

3-1 يف باريس ويتأهل. وبذلك س�يكون 
بوس�ع نيمار اللعب يف الجولة الثالثة من 
دور املجموع�ات ب�دوري األبط�ال حيث 
س�يحل س�ان جريمان ضيفا عىل كلوب 

بروج البلجيكي يف 22 ترشين األول.

المراقب العراقي/ متابعة...
يفتت�ح برش�لونة مش�واره يف دوري 
أبطال أوروبا بمواجهة صعبة للغاية 
املجموع�ة  ضم�ن  دورتمون�د  ض�د 
الت�ي تعت�ر »مجموع�ة  السادس�ة 

املوت«.
وتض�م مجموع�ة برش�لونة للم�رة 
الثانية توالياً إنر ميالن اإليطايل الذي 
يلتق�ي اليوم الثالثاء ع�ىل ملعبه مع 

سالفيا براغ التشيكي.
وس�تكون مواجهة »س�يغنال إيدونا 
بارك« األوىل بني دورتموند وبرشلونة 
يف املس�ابقة القارية، لكنهم�ا التقيا 
س�ابقاً عىل الكأس الس�وبر القارية 
الن�ادي  ت�وج  ح�ني   1998 ع�ام 
الكاتالون�ي باللقب بفوزه ذهاباً عىل 
أرضه -2صفر قبل التعادل إياباً 1-1 
)كانت تق�ام بنظام مبارات�ي ذهاباً 

وإياباً(.
وتلقى جمهور برش�لونة خراً س�اراً 
قبيل املواجه�ة الهامة ضد دورتموند 
بعودة نجمه مييس األحد إىل التمارين 
الجماعية بعد غيابه منذ نحو ش�هر 

بداعي اإلصابة.
ويدخ�ل الفريقان إىل مب�اراة الثالثاء 
بمعنوي�ات مرتفع�ة بع�د الفوزي�ن 
يف  حققاهم�ا  اللذي�ن  الكاس�حني 
الدوري املح�ي، دورتمون�د عىل باير 
ليفرك�وزن -4صف�ر بفض�ل ثنائية 
ع�ىل  وبرش�لونة  روي�س،  مارك�و 
فالنس�يا 5-2 بفض�ل ثنائي�ة للعائد 
م�ن اإلصاب�ة األوروغويان�ي لويس 

سواريز.
وأق�ر املدرب الس�ويرسي لدورتموند 
لوس�يان فافر بعد القرع�ة بصعوبة 
املهمة ضد برشلونة وإنر ميالن الذي 
يقوده هذا املوس�م م�درب يوفنتوس 
وإيطاليا وتش�ليس اإلنكليزي السابق 
أنتوني�و كونت�ي م�ع مجموع�ة من 
الالعب�ني الج�دد، قائ�اًل »إنه�ا حقاً 
مجموع�ة صعب�ة للغاية، م�ا يجعل 

التحدي أكر بكثري بالنسبة لنا«.
وتاب�ع »م�اذا بإمكان�ي الق�ول عن 
األرجنتين�ي  و)نجم�ه  برش�لونة 
ليوني�ل( مي�يس ورفاقه؟ إن�ر يريد 
اإليطالي�ة  الك�رة  قم�ة  اىل  الع�ودة 
واس�تثمر كثرياً هذا الصيف من أجل 
محاول�ة تحقيق ذلك... م�ن الجميل 
أن تحظ�ى بفرصة مواجهة فرق من 
هذا النوع، واالماكن التي س�نخوض 

فيه�ا مبارياتنا خارج ملعبنا ليس�ت 
س�يئة عىل اإلطالق )نوكامب وس�ان 
سريو بالتحديد(، لكن علينا أن نقدم 
أفضل م�ا لدينا يف كل مباراة من أجل 

محاولة تخطي دور املجموعات«.
نابويل يواجه البطل

ملواجه�ة  اإليط�ايل،  ناب�ويل  يس�تعد 
نظريه ليفربول اإلنجليزي، عىل ملعب 
س�ان باولو، مس�اء اليوم الثالثاء، يف 
االفتتاحي�ة من  الجول�ة  منافس�ات 
مرحلة دور املجموعات بدوري أبطال 

أوروبا.
ويتطل�ع الفريق اإليطايل للس�ري عىل 
خطى املوس�م امل�ايض، عندم�ا وقع 

يف  ليفربول  رفقة 

ذات املجموع�ة، وتمك�ن من تحقيق 
الف�وز يف لق�اء الذه�اب وال�ذي أقيم 

أيًضا بملعب سان باولو.
ثغرات دفاعية

أب�رم ناب�ويل صفق�ات ممي�زة ع�ىل 
ف�رة  خ�الل  الدفاع�ي  املس�توى 
االنتق�االت الصيفي�ة، بعدم�ا تعاقد 
مع كوس�تاس مانوالس م�ن نابويل، 
بجانب ض�م جيوفان�ي دي لورينزو 
م�ن إمب�ويل، وحاف�ظ ع�ىل قوام�ه 
األس�ايس باستثناء التخي عن راؤول 
ألبي�ول، الذي عاد للع�ب بالليجا عر 

بوابة فياريال.
أصب�ح  ناب�ويل  أن  الكث�ريون  ورأى 
أكث�ر قوة بضم أحد أفض�ل املدافعني 

وال�ذي  )مان�والس(،  الكالتش�يو  يف 
سيش�كل ثنائي�ة قوي�ة ق�د تصب�ح 
األفض�ل يف الكالتش�يو م�ع كالي�دو 
كوليب�ايل، إال أن دف�اع الفري�ق ظهر 
مبارات�ني  أول  يف  ص�ورة  بأس�وأ 

باملوسم.
يف أول اختب�ار لدفاع نابويل باملوس�م 
الجديد، أمام فيورنتينا، بدأ أنشيلوتي 
بثنائي�ة كوليب�ايل ومان�والس، إال أن 
الفريق اس�تقبل 3 أه�داف يف املباراة 

التي انتهت بفوز نابويل )3-4(.
ويف املب�اراة الثاني�ة أم�ام يوفنتوس، 
تراجع�ه  الدفاع�ي  الخ�ط  واص�ل 
واس�تقبل 4 أه�داف يف الهزيم�ة من 
وس�جل  ب�ل   ،)3-4( البيانكون�ريي 

كوليب�ايل هدف الفوز للي�ويف بالوقت 
القاتل ليزيد من معاناة فريقه. 

مثلث الرعب
س�يواجه نابويل أحد أفضل الخطوط 
الهجومي�ة يف الق�ارة العجوز، عندما 
يلع�ب أم�ام ليفرب�ول ال�ذي يتمت�ع 
بمثل�ب هجومي ُمرع�ب واملكون من 
)ص�الح، مان�ي وفريمينو(، الس�يما 
وأن الالعبني يتمتع�ون بتفاهم كبري 
مم�ا يش�كل خط�ورة ع�ىل مرم�ى 
املناف�س. وتمك�ن س�اديو ماني من 
املس�اهمة يف تس�جيل 7 أهداف يف 6 
مباري�ات بكل البطوالت ش�ارك فيها 
مع الريدز منذ بداية املوسم، بواقع 6 

أهداف وتمريرة حاسمة.

فيما تمك�ن فريمينو من املس�اهمة 
بتس�جيل 6 أه�داف يف 7 مباري�ات، 
بواقع تس�جيله هدف�ني وصناعة 4 

آخرين.
أما محمد صالح فش�ارك يف 6 أهداف 
يف 7 مباري�ات أيًض�ا، لكن�ه أحرز 4 

أهداف فيما صنع هدفني. 
ويتطلع فريق أنش�يلوتي للسري عىل 
خط�ى املوس�م امل�ايض، بعدما نجح 
يف التفوق ع�ىل الفريق األحمر، حيث 
ح�رم ليفرب�ول م�ن أنياب�ه الثالث�ة 
بعدما ش�ل حركته�م ط�وال املباراة 
وس�ط تألق كوليبايل ال�ذي كان نجم 
اللق�اء ال�ذي انته�ى 1 � 0 للفري�ق 

اإليطايل.
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7الرياضية
المحكمة 

الرياضية تقلص 
عقوبة نيمار 

قمة متكررة بين نابولي وليفربول

اليوم.. طموح برشلونة يصطدم بتألق دورتموند في دوري األبطال

أكد تقرير صحفي إيطايل، اليوم الثالثاء، أن 
تش�يليس بدأ خطته لتحصني نجم الفريق، 

خوًفا من انتقاله إىل ريال مدريد.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل 
ال�ذي تابعه »املراقب العراق�ي«، فإن إدارة 
تشيليس تس�عى بقوة لتجديد عقد الشاب 

تامي إبراهام، بسبب وجود اهتمام بضمه 
من قبل املرينجي.

ورغم أن عقد أبراهام مع البلوز يمتد حتى 
صيف 2022، ولكن النادي اللندني يس�عى 

لتمديده ملدة موسم آخر.
ويعد أبراهام حالًيا هو النجم األول للفريق 

يف املوس�م الحايل، بع�د أن أح�رز 7 أهداف 
ببطولة الدوري اإلنجليزي املمتاز.

إب�رام  م�ن  مح�روم  تش�يليس  أن  يذك�ر 
صفقات حتى نهاية املوسم الحايل، وبالتايل 
من الصع�ب أن يتخىل عن أي العب مهم يف 

صفوفه هذا املوسم.

اإلصابة قد تبعد ديوكوفيتش لنهاية الموسم

قطبا ميالن يرغبان 
بالتعاقد مع ماتيتش

الغرافة والريان يسعيان 
لضم ماندزوكيتش 

غياب جوريتسكا وأالبا 
عن مواجهة النجم األحمر

كش�ف تقري�ر صحفي إيط�ايل، أن الرصب�ي نيمانيا 
ماتيت�ش، العب وس�ط مانشس�ر يونايت�د، يحظى 

باهتمام من قبل 4 أندية أوروبية.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل الذي تابعه 
»املراق�ب العراق�ي«، ف�إن ماتيتش مطل�وب يف إنر 

وميالن ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند.
ويقرب ماتيتش من الرحيل عن مانشس�ر يونايتد، 
بسبب أن عقده مع الشياطني الحمر ينتهي يف املوسم 
الحايل، وحتى اآلن ل�م يعرض عليه النادي اإلنجليزي 

التجديد.
كما أن ماتيتش خرج من الحسابات الفنية للنرويجي 
أويل جون�ار سولس�كاير، املدي�ر الفن�ي ملانشس�ر 
يونايتد، خالل املوس�م الحايل لحساب الشاب سكوت 

ماكتوميناي.
يذك�ر أن ماتيتش انضم إىل مانشس�ر يونايتد خالل 
صيف 2017 قادًما من تشيليس، ولكنه لم يتوج بأي 

لقب رفقة الشياطني الحمر.

مهاج�م  ماندزوكيت�ش،  ماري�و  الكروات�ي  اق�رب 
يوفنتوس، كثريًا من االنتقال للدوري القطري، خالل 

املوسم الحايل.
وقال موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل الذي تابعه 
»املراق�ب العراق�ي«، إنَّ املفاوض�ات حالًي�ا تتم مع 

ناديني بالدوري القطري، وهما الغرافة، والريان.
وأش�ار إىل أن الناديني، مستعدان لدفع مقابل يراوح 
من 5 إىل 10 ماليني يورو ليوفنتوس، للسماح برحيل 

ماندزوكيتش، هذا املوسم.
وأوض�ح أنَّ الالع�ب الكرواتي، صاحب ال��33 عاًما 
س�يحصل ع�ىل رات�ب ضخ�م ح�ال انضمام�ه ألحد 

الناديني.
وس�بق أن أش�ارت تقارير إىل أن ماندزوكيتش وصل 

قطر بالفعل، تمهيًدا للتوقيع مع ناديه الجديد.
وكان ماندزوكيت�ش قد انضم إىل يوفنتوس، يف صيف 
2015 قادًم�ا م�ن أتلتيكو مدريد، مقاب�ل 19 مليون 

يورو.
ُيذك�ر أنَّ املهاج�م الكروات�ي خ�رج م�ن حس�ابات 
ماوريس�يو س�اري، مدرب يوفنتوس، خالل املوسم 
الحايل، حيث تم اس�تبعاده من قائمة الفريق بدوري 

أبطال أوروبا.

خ�اض باي�رن ميون�خ األملان�ي مران�ه األخ�ري قبل 
مواجه�ة النج�م األحم�ر الرصب�ي، غ�ًدا األربعاء، يف 
الجول�ة االفتتاحية ل�دور املجموعات ب�دوري أبطال 
أوروبا.  وكش�فت صحيفة »بيلد«، عر حسابها عىل 
موق�ع »توي�ر«، عن مش�اركة كافة العب�ي الفريق 

البافاري يف املران األخري، باستثناء اثنني فقط.
وأف�ادت الصحيف�ة ب�أن الثنائ�ي ليون جوريتس�كا 
وديفيد أالبا لم يش�اركا يف التدريب�ات، ما يعني تأكد 

غيابه عن بداية مشوار بايرن األوروبي.
ويعان�ي جوريتس�كا م�ن إصاب�ة يف الفخ�ذ األيرس، 
لحق�ت به خ�الل تواجده يف معس�كر منتخ�ب أملانيا 
األخ�ري، بينما تع�رض أالبا لتم�زق يف عضالت فخذه 
األي�رس، أثناء عمليات اإلحماء قب�ل مواجهة اليبزيج 

املاضية يف البوندسليجا.
يذك�ر أن باي�رن ميونخ ل�م يتعرض ألي خس�ارة يف 
ملعب�ه »أليانز أرينا« خالل دور املجموعات، منذ آخر 
س�قوط له أمام مانشس�ر س�يتي اإلنجلي�زي عام 

.2013

أعلن الفرن�يس زين الدين زي�دان، املدير 
الفن�ي لري�ال مدري�د، قائم�ة فريق�ه 
الخاصة بمباراة باريس سان جريمان 
املق�رر له�ا، غ�ًدا األربع�اء، ضم�ن 
منافس�ات الجول�ة األوىل من دور 
املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وش�هدت القائمة غياب كل من: 
مارس�يلو، س�ريجيو راموس، 
مودريت�ش،  ل�وكا  ناتش�و، 
في�دي فالف�ريدي، مارك�و 

أسينس�يو، إيس�كو، إبراهي�م دي�از، ماريانو 
ألسباب مختلفة.

وضمت القائمة 19 العًبا وجاءت كالتايل:
حراسة املرمى: كورتوا - أريوال - ألتوبي.

الدف�اع: كارفاخ�ال - ميليت�او - أودريوزوال - 
فاران - ميندي - ال فوينتي.

خامي�س   - كاس�يمريو   - ك�روس  الوس�ط: 
رودريجيز.

الهجوم: ه�ازارد - بنزيما - بيل - فاس�كيز - 
يوفيتش - فينيسيوس – رودريجو.

م�ع تغي�ري اإلدارة الفني�ة للفري�ق، تحلم 
جماه�ري يوفنت�وس اإليطايل باس�تعادة 
اللقب األوروبي الغائب عن فريق السيدة 

العجوز منذ أكثر من عقدين كاملني.
ويس�تهل يوفنتوس مس�ريته يف املوسم 
الجديد لدوري أبط�ال أوروبا بمواجهة 
صعب�ة غدا األربع�اء يف ضيافة أتلتيكو 

مدريد اإلسباني.
مرت�ني  باللق�ب  يوفنت�وس  وت�وج 
سابقتني لكن أحدثهما كانت قبل 23 

عام�ا علما بأنه يحظى برقم قيايس س�لبي 
يف البطول�ة حيث خرس 7 م�رات يف 9 مرات 
خاض فيها نهائ�ي البطولة، منها 2 يف آخر 

5 نسخ.
وكان يوفنتوس، أحد املرشحني بقوة للفوز 
باللق�ب األوروبي يف املوس�م الحايل، خرس 2 
� 0 أم�ام أتلتيكو ذهابا يف دور الس�تة عرش 
للبطولة نفس�ها يف لكن�ه رد بقوة يف مباراة 
اإلي�اب عىل ملعبه م�ن خالل ثالث�ة أهداف 
كريس�تيانو  الرتغ�ايل  لنجم�ه  )هاتري�ك( 

رونالدو.
ويخ�وض أتلتيكو مباراة الغ�د بعد هزيمته 
املفاجئ�ة 2 � 0 أم�ام ري�ال سوس�ييداد يف 
الدوري اإلسباني، والتي كانت األوىل للفريق 
يف املس�ابقة املحلي�ة بعد الف�وز باملباريات 

ال�3 األوىل له يف البطولة هذا املوسم.
كما سقط يوفنتوس يف فخ التعادل السلبي 
م�ع مضيف�ه فيورنتينا ولم يظه�ر الفريق 
بمس�تواه املعهود يف هذه املباراة يوم السبت 

املايض أيضا.

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، أن األرجنتين�ي 
م�اورو إي�كاردي، مهاج�م باري�س س�ان 
جريمان، لديه تحٍد صعب أمام ريال مدريد.

ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« 
اإليط�ايل التي تابعتها »املراق�ب العراقي«، 
ف�إن إي�كاردي مرش�ح لب�دء أوىل مب�اراة 
له م�ع س�ان جريمان ض�د ري�ال مدريد، 
األوىل م�ن دور  الجول�ة  األربع�اء، يف  غ�ًدا 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأش�ارت إىل أن إيكاردي س�يلعب أساسًيا يف 

ظل الغيابات الكبرية يف خط الهجوم.
ولعب املهاجم األرجنتيني مع سان جريمان ألول مرة 
خالل لقاء سراس�بورج بال�دوري الفرنيس، عندما 
ح�ل بدياًل للكامريوني ماكس�يم تش�وبو موتينج يف 
الدقيق�ة 63. وكان إيكاردي رحل عن إنر يف الصيف 
املايض مرغًما، بس�بب خروجه من حسابات املدرب 

أنطونيو كونتي وقيام النرياتزوري بعرضه للبيع.
يذكر أن إيكاردي يلعب مع سان جريمان ملدة موسم 
ع�ىل س�بيل اإلع�ارة، مع وج�ود بند يس�مح للنادي 

البارييس برشائه نهائًيا مقابل 70 مليون يورو.

غيابات مؤثرة بقائمة الريال لمواجهة سان جيرمان

يوفنتوس يخطط النطالقة مميزة في التشامبينزليغ

إيكاردي يبدأ التحدي أمام النادي الملكي

ت�سيل�سي 
يسعى لتحسين 

عقد تامي إبراهام
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)                  ( تحضر جلسة استذكار العالمة مصطفى جواد 

التميمي  الباحث توفي�ق  افتتح 
بحض�ور  الجلس�ة  أدار  ال�ذي 
محب�ي  وم�ن  غف�ر  جمه�ور 
ج�واد(  )مصطف�ى  العالم�ة 
م�ن  مجموع�ة  وبمش�اركة 
الباحثني واالساتذة الجامعيني.. 
العالم�ة  فيه�ا:  ق�ال  بكلم�ة 
مصطف�ى ج�واد  إنس�ان غني 
ع�ن التعري�ف ونابع م�ن روح 
االنس�انية، كان فارساً يف اللغة 
والجغرافية،  وال�راث  والتاريخ 
االخط�اء  بتصحي�ح  ومولع�ا 
برنامج�ه  يف  س�واء  اللغوي�ة 
يف  او  تق�ل(  وال  )ق�ل  الش�هر 
حيات�ه اليومية. يق�ال انه كان 
ذات ي�وم عند الطبيب وس�معه 
يق�ول جلط�ة قلبية ف�رد عليه 

ال تق�ل جلطة بل ق�ل )غلطة(. 
الن�ه كان ال يتوانى م�ع الخطأ 
اللغوي. مهما كان مرجعه. وقد 
اقنعته ابنته فائزة بأن يس�جل 

مراحل حياته بصوته. 
وفعال س�جلها باربع�ة ارشطة 
صوتي�ة. وقد حصل�ت عىل هذا 
التس�جيل وحولت�ه اىل ق�رص. 
وقدمته لبع�ض الباحثني الذين 
يعتن�ون ب�راث العالم�ة جواد، 
تاريخي�ة  وثيق�ة  يمث�ل  الن�ه 
مهمة. وق�د تحدث ع�ن الكثر 
م�ن االح�داث الت�ي م�رت ب�ه 
والذكري�ات.. ويق�ول التميمي: 
اعط�ى دروس�ا تعليمي�ة للملك 
فيصل الثالني.. وإن العالمة من 
أصول تركماني�ة ولكنه فطحل 

يف اللغ�ة العربي�ة وف�اق حدود 
العل�م به�ا ومعانىه�ا.. وكانت 
دراس�ته باملاجستر والدكتوراه 
يف  ب�ل  العربي�ة  باللغ�ة  لي�س 
واهتمام�ه  العب�ايس.  التاري�خ 
باللغ�ة العربية بدأ خالل عالقته 
باالب الكرميل وتتلمذ عىل يديه. 
ُولِ�د  الذاتي�ة:  س�رته  وتق�ول 
مصطف�ى  ج�واد  مصطف�ى 
إبراهي�م البيات�ي، ببغ�داد عام 
)عق�د  القش�لة  محل�ة   1904
تركماني�ني  ألبوي�ن  القش�ل( 
م�ن عش�رة )صارايل�و( وهي 
من البي�ات.. ووال�ده من عائلة 
)الخال�ص(  دلت�اوه  بمنطق�ة 
يف  وت�ويف  دي�اىل..  بمحافظ�ة 
الس�ابع عرش من كان�ون االول 
1969 ببغ�داد واقيم له تش�ييع 

رسمي ومهيب.
بالجلس�ة  التزم�وا  املتحدث�ون 
بتجنبه�م الوق�وع يف األخط�اء 
للراح�ل  احرام�اً  اللغوي�ة 
أول  وكان  ج�واد..  مصطف�ى 
ط�ارق  الباح�ث  املتحدث�ني 
الحمدان�ي الذي يق�ول: عالقتي 
بسيطة وكنت طالبا لديه يف كلية 
الربية ع�ام 1963. وبعدها قرأ 
الحمدان�ي الرس�ائل التي بعثها 
الكرم�يل  اىل  ج�واد  مصطف�ى 

حي�ث جمع�ت بكت�اب وكان�ت 
الرس�ائل بخ�ط الي�د ومبعثرة. 
ظه�رت  االس�ف  ش�ديد  وم�ع 
وش�وهت  اللغوي�ة  االخط�اء 
الرس�ائل التاريخية. والرس�ائل 
قس�مت اىل ثالثة اقس�ام، االول 

 .1933  -1928 س�نوات  يض�م 
وكانت تشتمل عىل التعاون بني 

جواد والكرميل. 
كما تمي�زت بالنقد الالذع لجواد 
اىل الكث�ر من االدب�اء العراقيني 
والع�رب. وتح�دث الدكتور عيل 

حداد قائالً: مصطفى جواد تعلم 
كل يشء بجهد ش�خيص العلوم 
بجه�ده وه�و العالم�ة االكث�ر 
اللق�ب والتخصص  جدارة بهذا 
ونبي�ال  بس�يطاً  إنس�اناً  وكان 
وكانت عالقت�ه بالكرميل، الذي 

يف  الس�يما  كث�را،  من�ه  اف�اد 
قضاي�ا ال�راث واللغ�ة وثقافة 
اهتمامات�ه  وكان�ت  االطف�ال. 
املعرفي�ة متع�ددة. وه�و م�ن 
القراء امللهمني بالكتاب ويتمتع 

بذاكرة عجيبة.

 وحني  يتطرق للذاكرة الس�يما 
الراش�دين  الخلف�اء  س�رة 
واالمويني والعباس�يني يعرفهم 
جيداً مع ذكر اس�ماء زوجاتهم 

وفرة حكمهم. 
وهو الرجل الذي حول املعرفة اىل 
الجماهرية بني الناس،  وفهمه 
وبس�اطة  لتلقائي�ة  الجمي�ع 
اإللقاء.  ويفتخر أنه الركماني 
الذي علم العرب لغتهم. وتحدث 
االس�تاذ صباح كرك�وكيل:- لم 
يكن م�ن أولئك الذي�ن يبحثون 
ع�ن املناف�ع املادي�ة وليس من 
اتبع طريق النفعي بل هو س�ار 
بنفسه اىل محطات االلق وشدت 
املتميزة  األنظار لش�خصيته  له 
مؤتم�رات  يح�ر  وعندم�ا 
لغوي�ة تحره عمالق�ة االدب 
واللغ�ة يتربم�ون من�ه، ومنهم 
املفك�ر )ط�ه حس�ني( مدركني 
إن مصطف�ى ج�واد م�ن الفئة 
االخط�اء  الق�ادرة ع�ىل رص�د 
والتنبي�ه عليها علن�اً، وقد يجد 
مم�ا  تضي�ق  ص�دورا  امام�ه 
يس�معه منه. الن�ه كان مدققا 
موضوعيا وحريصا بش�دة عىل 
اللغة. ومرة كت�ب العقاد مقاال 
يذم فيه مصطفى جواد لقيامه 

بنبش اخطائه اللغوية. 

المراقب العراقي / القسم الثقافي
              يع��د العالم��ة وم��ؤرخ اللغ��ة العربي��ة مصطف��ى جواد 
»رحم��ه الله« علما م��ن أعالم اللغ��ة العربية وواح��دًا من الذين 
قدم��وا خدمة أثرت في النفوس وتركت فيهم الخزين الوافر عن 
ش��خصيته وبات أس��مه تأريخًا عراقيًا معروفًا وقد اشتهر من 
خالل برنامجه التلفازي واإلذاعي اللغوي الش��هير »قل وال تقل«، 

والذي كان يحظى بالمشاهدة الجماهيري���ة م���ن
 شمال العراق وحتى جنوبه.

فطحل في اللغة العربية من أصول تركمانية

بوابة السماء .. روايٌة خّطها 
قّسامي من خلف أسوار السجون

 املراقب العراقي/ متابعة...
نرش موقع كتائب الش�هيد عز الدين القس�ام اإللكروني رواية »بوابة 
الس�ماء« التي خّطها األس�ر القس�امي جمال الهور من خلف أسوار 

سجون العدو الصهيوني.
»بوابة الس�ماء« رواية جديدة ُخّطت س�طورها داخل سجن »نفحة« 
الصحراوي والذي يبعد عن مدينة برئ السبع املحتلة 100كم، وأبطالها 
منهم من عاش�وا أحداث الرواية حقيقًة وواقعاً ومنهم ما هو صنيعة 

الخيال.
تدور أح�داث الرواية يف ثنايا حقبة زمينة عمرها س�بعون ربيعاً، هّن 
بعمر بطلة الرواي���ة القس�امية الحاج���ة »فاطمة النجار«، والتي 
نفذت عملية  استشهادية وسط مجموعة كبرة من جنود العدو رشق 
جبالي�ا بتاريخ 2006-11-23، حيث اع�رف العدو بإصابة )4( جنود 

بجروح خطرة فيما تأكد الحقاً أن الخسائر كانت أكرب بكثر.
وتذك�ر الرواي�ة أح�داث منها ما ه�و واق�ع وحقيقة، ومنه�ا ما هو 
ابت�داع الخيال، والت�ي تناولت دورة املرأة الفلس�طينية يف املقاوم���ة 
والجهاد، إضافة إىل تبيان مكانة الشه���داء وقدسية العمل الجهادي 

واالستشهادي.
يذك�ر أن القس�امي »اله�ور« م�ن الخلي�ل وه�و معتقل من�ذ تاريخ 
)12|4|1997(، ويقيض حكماً بالس�جن املؤب�د 5 مرات إضافة إىل 18 
عام�اً، حي�ث اتهمه الع�دو الصهيوني باملس�ؤولية عن قي�ادة »خلية 

صوريف«.
ولقد صدع األسر الروائي جمال الهور، بقلمه ليسحر وجدان الشعراء 
واألدب�اء والنق�اد، إذ صدر ل�ه ع�ن دار »أروقة للن�رش« يف عّمان عدة 
روايات وهي: )رواية أعواد الربتقال، جمرات من عنب، نقاط وحروف، 

ورواية كوني أنت(.

ا للكاتب العراقي 
ً
تسلط رواية ”طبول الظالم“ الصادرة حديث

إبراهيم األعاجيبي، الضوء على مأساة الحرب في سوريا وما ترتب 
عليها من تبعات طالت الشعب السوري بمختلف أطيافه.

املراقب العراقي/ متابعة...
وق�ال األعاجیب�ي إن ”الحافز وراء 
كتابتي للروایة ھو الغیرة عىل الدم 
الب�رشي وكرام�ة اإلنس�ان، حيث 
انطلقت بكتابة الروایة من منطلق 
عاطف�ي بمش�اعر صادق�ة، ألبین 
للس�وریین وللعال�م أجم�ع حج�م 
الدمار الذي مزق النس�یج السوري 
وتداعیات�ه  ألس�بابه  وتطرق�ت 
متكًئ�ا  إطن�اب،  دون  باقتض�اب 
ع�ىل الرمزیة ت�ارة والترصیح تارة 

أخرى“.
الفك�رة عق�ب  وأض�اف: ”نبع�ت 
اللبنانی�ة  العاصم�ة  إىل  س�فري 
بی�روت، ومعاینتي لحج�م معاناة 

الس�وریین يف بالد الغرب�ة، فكانت 
الروایة رس�الة للش�عب الس�وري 
وللش�عوب  أواًل،  أطیاف�ه  بجمی�ع 
التي تض�م إیدیولوجی�ات مختلفة 
وقومی�ات متنوعة، ألبرز مس�اوئ 
الشقاق والخالف والتدخل األجنبي 

واالحتالل“.
وت�رد الروایة األح�داث التي تمر 
بھ�ا بطلتھ�ا نرج�س ومعاناتھ�ا 
م�ع عائلتھا م�ن ضغوطات األزمة 
الس�وریة، وما خلّفت�ه الحرب من 
جرح غائر عىل املس�توى الشخيص 
لتفاصی�ل  وتتط�رق  والعائ�يل، 
يف  الس�وریون  عاش�ھا  مأس�اویة 
موطنھ�م ويف املھجر، وكیف تحّول 
بع�ض الرج�ال ألدوات أخ�ذت 
عىل كاھلھا مھمة ذبح الشعب 

املضطھد.
الروای�ة:  يف  الكات�ب  ویق�ول 
محن�ة  یواج�ه  الوط�ن  ”كان 

ح�رب  لھیبھ�ا؛  ورضاوة  الح�رب 
تمی�زت براوتھ�ا وقس�وتھا بعد 
أن تداخل�ت الخن�ادق وتس�اقطت 
األقنع�ة، بعد أن دار عقرب س�اعة 
املكان  امل�وت، وتغی�رت جغرافی�ة 
والزمان، حیث غرقت األرض بدماء 
الزبانی�ة املجرمین بع���د أن كانوا 
یتش�بثون بالزح�ف يف ك����ل واد 

وصوب“.
ويضيف ”وكانت وجھتھم س�وریا 
املجد، الحضارة والتاریخ، ھكذا إذن 
نبدأ برفع س�تارة املرح لنش�اھد 
فص�ول املرحی�ة الراجیدیة، بعد 
فكان�ت  ممثلیھ�ا،  أدوار  اكتمل�ت 
التھجی�ر وال�دم والقھر،  مش�اھد 
بع�د  الواق�ع،  مش�اھد یجرحھ�ا 
أن  الظ�الم  خفافی�ش  كادت  أن 
تبتلع ش�مس الوط�ن والتوق نحو 
الحری�ة لیجث�و الظالم ع�ىل صدر 
أبنائ�ه، ف�كان للدم والش�ھ���ادة 

مق��ولتھم�ا يف رس�م خارط�ة يف 
مرحلة دقیقة“.

دار  الروای�ة حدیًث�ا ع�ن  ص�درت 
النخبة املرصیة، وتق����ع يف 130 

صفحة من القطع املتوسط.
إب�����راھی�م األعاجیب�ي؛ كات�ب 
عراق�ي یبل�غ من العم�ر 25 عاًما، 
یحم�ل ش�ھادة جامعی������ة يف 

تقنی�ات التحلیالت املرضیة، س�بق 
أن صدر ل�ه كتاب ”حیاة الش�ھید 
مسلم بن عقیل“ عن دار الرافد عام 
2016 ، و“روای�ة الح�ب الطموح“ 
ع�ن مؤسس�ة العطار ع�ام 2017 
،وكت�اب ”بین یدي الح�وراء“ عام 
2018 ، ویكت�ب مق�االت أدبی�ة يف 

دوریات عراقیة وعربیة عدة.

»طبول الظالم« مساوئ الشقاق والخالف والتدخل األجنبي واالحتالل

املراقب العراقي / متابعة...
صدر حديثاً عن دار الرافدين للطباعة 
والن�رش والتوزي�ع يف ب�روت كت�اب 

»سيمادرا« للمؤلف أحمد دهر.
وج�اء يف نب�ذة تعريفية ع�ن الكتاب: 
»أن�ا تائه كس�فينة رضبته�ا األمواج 
والعواص�ف وكرت رشاعه�ا كل ما 

فيها خواء، كأط�الل مدينة مهجورة 
تلعب فيه�ا الرياح فتوهم�ك أن فيها 
حياة. س�حقتني األيام بأق�دام غول، 
ثقيلة وبطيئة الخطى، ورمت األحالم 
ع�ىل جراح�ي أم�الح البح�ر، وبقيت 
تتفرج ع�ىل عذاباتي. غ�ادرت األمان 
ورمي�ت نفيس يف الع�راء، تركت أهيل 

وحبهم وس�كنت مع الغرباء الصواب 
تلح�ف بضباب الخطأ، فما عدت أراه. 
طريق�ي ال ينته�ي وكلم�ا ظننت أني 
وصل�ت، بدأت من جديد. أقدامي ملّت 
من حم�ل جس�دي وأنا أط�وف فيها 
البل�دان. وروح�ي خلت م�ن كل يشء 
فكل يوم ألبسها وأزفها اىل كون جديد، 

فتناث�رت وأصبحت يس�كنها الش�ك 
ال اليق�ني. س�ائراً وال أع�رف اىل أين؟ 
وأخ�ى أني ضيع�ت أيام�ي بالبحث 
عن الراب. عيناي متعبتان مما رأتا 
من تفاهة عيش الب�رش، وأذناي ملتا 
من سمع الكذب والرهات. فهل رأيت 

تائهاً مثيل بحماقتي وغبائي؟«.

»سيمادرا« أطالل مدينة مهجورة تلعب فيها الرياح

املراقب العراقي/ متابعة...
أجنحة الفراش�ات رواي�ة للكاتب 
والروائ�ي فخ�ري أم�ني ص�درت 
عن دار س�طور للن�رش والتوزيع 
ببغ�داد 2019 س�تقيض معه�ا 
رحلة ممتعة والرواية التي تعود 
كتابته�ا او لنقل تاريخ االنتهاء 
م�ن كتابته�ا يف املوص�ل يف يوم 
ديس�مرب   - االول  كان�ون   25
س�نة 2015 ورواي�ة ) أجنحة 
الفراش�ات ( يجب ان تقرأوها 
لتعرفوا انفسكم ، ويف أي درب 
أنت�م تمضون  فق�د نجحت يف 
ان تبع�ث فينا ج�ذوة االمل يف 

الخالص .
ش�خوص  ان  املؤك�د  م�ن 
الرواي�ة واالح�داث والوقائع 
، ه�ي م�ن بن�ات تخي�الت 
اقول و-بكل  لكنني  الروائي 
ثق�ة - انها تمت اىل واقعنا ، 

وما رأين�اه يف املوصل خالل عقود 
مدينتن�ا مدينتي ومدين�ة الروائي 
.. والروائ�ي اس�تطاع - وب�ذكاء 
يجعلن�ا  ان   - ش�ديد 

واحاس�يس   ، بمش�اعر  نح�س 
االش�خاص الذين قاموا بأدوارهم 
الت�ي رس�مها القدر له�م ، ونجح 
كثرا يف خلق سياق واقعي للرواية 
مما يجعلني اسارع فأقول انها 
رواي�ة )مصدري�ة( يف جان�ب 
كب�ر م�ن جوانبه�ا لتاريخن�ا 
املعارص ، ولحياتنا االجتماعية 

، والنفعاالتنا النفسية .
قد يرى البع�ض يف الرواية بحثا 
عن الالمجدي يف رشقنا املحافظ 
 ، واملصائ�ب  بالهم�وم  املثق�ل 
وبحثا دائبا عن السعادة والحرية 
، لك�ن ل�كل من�ا ح�ظ االجتهاد 
فقيم�ة الحياة ه�ي يف ان نجتهد 
وان نبح�ث عن املعن�ى ان نبحث 
ع�ن الحرية ان نبح�ث عن الضوء 
ووحل�ة البح�ث هذه ه�ي نصيب 
يعطين�ا  م�ن  ه�و  ايل  اجتهادن�ا 

القيمة واملعنى.

»مقتل بائع الكتب« مغامرة في حياة صحفي
داود سلمان الشويلي

))احتاج اىل مغامرة وانجاز ملموس يبقى 
يف الذاك�رة.. الكتاب يبقى الف س�نة.. ثم 
بط�يل ليس بالرج�ل النكرة.. ع�اش حياة 

غر تقليدية.. انا واثق.. ((. ص22
وهك�ذا كان الكتاب  “مقتل بائع الكتب”. 
إن�ه مغام�رة يف حي�اة الصحف�ي ماج�د 
البغ�دادي، وانجاز ملموس له س�يبقى يف 
الذاكرة، فهو س�يعمر اط�ول فرة زمنية، 
النه يتكلم عن ش�خصية غر نكرة، نادرة 
يف سرة حياتها، ونادرة يف مقتلها، ونادرة 
يف ع�دم معرف�ة س�بب قتلها، ون�ادرة يف 
امل�كان والزمان التي قتل�ت فيهما، وفوق 
كل ذل�ك انه�ا ش�خصية عراقي�ة تحملت 
كل امل�آيس الت�ي تحمله�ا البلد والش�عب 
“تمحلي�ة”  مقدم�ة  العراق.س�أكتب  يف 
ع�ن عن�وان الرواي�ة، النها الوحي�دة التي 
س�توصلنا اىل معناه�ا االويل والظاه�ري، 
وال�ذي س�يصل ل�ه املتلقي، حي�ث يجمع 

ش�تات الرواية، وينظم احداثها، ويس�مع 
حديث شخوصها، ويرى افعالها، ومن ثم 

نقول املستر واملخبأ من عاملها الردي.
وه�ذه الرواية اعتمدت ع�ىل حبكة القتل، 
والبحث ع�ن االقاتل، كمن يبحث عن ابرة 
يف كوم�ة ق�ش، ف�كادت ان تك�ون رواية 
بوليس�ية، ال النه�ا تمتل�ك تل�ك الحبك�ة 
وذلك البحث فحس�ب، وانما يعود الس�بب 
ماج�د  الصحف�ي  واس�لوب  طريق�ة  اىل 
البغدادي)التح�ري( الباح�ث ع�ن القاتل، 
وهو اس�لوب بولييس كما تق�ول املصادر 
الت�ي تتح�دث ع�ن الرواي�ة البوليس�ية، 
وتضع اش�راطات م�ن اهمها م�ا قلناه، 
او س�نقوله يف الس�طور القادمة، اضافة 
للتش�ويق واالث�ارة، فضال ع�ن الغموض 
الذي يلف الرواية بغاللة كثيفة، من خالل 
تنوع صور الرد فيها، من مثل الحوارات 
املب�ارشة و الهاتفي�ة، واس�تخدام الصور 
واللوح�ات، وارشط�ة التس�جيل كوثائق، 

واش�ياء مكتوب�ة كمذك�رات، وغ�ر ذلك، 
وكل ه�ذا يعتمد املخيلة النش�طة للكاتب، 
لهذا نجد هذه الرواية تقرب من ان تكون 
رواية بوليس�ية، اال انه�ا افرقت عن هذا 
اللون، من خالل ع�دم الوصول اىل القاتل، 

واسباب القتل، أي حل هذا اللغز.
ان احجي�ة الرواي�ة ل�م تكتم�ل يف جان�ب 
منه�ا اال انه�ا اكتمل�ت يف جان�ب اخ�ر، 
فكانت رواية تتحدث عن مأس�اة املثقف، 
والعراق�ي بص�ورة عام�ة، واالزم�ة التي 
وضعت نفس�ها فيها االحزاب التي تتصف 

بالتقدمية.
ان االهتم�ام بمقت�ل هذه الش�خصية من 
قبل احد معارفها جاء بس�بب كون حياته 
ه�ي )) درام�ا كب�رة.. تلخ�ص تاريخ�اً 
عريض�اً لجيلن�ا((، أي جيل�ه، وق�د كانت 
الرواية هي كذلك بما قدمته من معلومات 
مثرة وصادمة. انها قدمت تاريخا للجيل 

الذي تحدثت عنه.

»أجنحة الفراشات«تبعث فينا جذوة االمل في الخالص 
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توفي�ت فتاة بعد إصابته�ا بأميبا نادرة 
تأكل الدماغ أثناء الس�باحة مع عائلتها 
يف نهر بارزوس بالقرب من واكو، بوالية 

تكساس األمريكية.
وكان�ت الفت�اة، لييل ماي أفان�ت، بدأت 
تش�عر بالص�داع والحم�ى كم�ا ذكرت 

أرسته�ا، وبعد أي�ام قليلة بدأ س�لوكها 
يتغ�ري وتت�رف بغراب�ة، قب�ل أن تبدأ 

أعراض الهلوسة والرتنح لديها.
وع�ى الف�ور ت�م نقله�ا إىل مرك�ز طب 
األطف�ال يف ف�ورت وورث، بحس�ب م�ا 

ذكرت صحيفة »إندبندنت« الربيطانية.
وظل�ت الفت�اة تعاني من امل�رض طيلة 
أكثر من أس�بوع، وفقا ملا ذكرته أرستها 

ومدرستها.
وأكدت مدرستها »وادي ميلز االبتدائية«، 
عى حس�ابها يف موقع فيسبوك، وفاتها 
وقال�ت إن املنطق�ة التعليمية »ش�عرت 
بحزن عميق لفقدان ليل أفانت، مش�رية 
إىل أن الطفل�ة كان�ت رائع�ة وش�خصا 

وصديقة للجميع«.
لي�يل،  توفي�ت  حي�ث  املستش�فى،  ويف 
ق�ال األطب�اء إن الفت�اة أصيب�ت بأميبا 
»نايغلريا فاولري«، املعروفة أكثر باسم 
»األميب�ا آكل�ة الدماغ« وه�و كائن نادر 
وحيد الخلية مميت، يوجد غالبا يف املياه 
العذب�ة الدافئ�ة، كاألنه�ار أو الينابي�ع 
الح�ارة أو البح�ريات العذب�ة، حيث من 
املع�روف أن األميب�ا تش�ق طريقها عرب 

األنف ثم إىل دماغ الضحية.

اميبيا اكلة الدماغ تفتك بحياة طفلة اثناء السباحة
كث�ر الحدي�ث يف اآلونة األخرية ع�ن فوائد 
النظ�ر ع�ن  الصحي�ة، ب�رف  القه�وة 
عدد األك�واب أو الفناجني الت�ي يمكن أن 

يتناولها الناس من القهوة.
ويف ه�ذه األثن�اء، تراج�ع الحدي�ث ع�ن 
الشاي، بل إن بعض الدراسات استمرت يف 
ذكر أن الشاي يقلل من مستوى الحديد يف 

الدم، إىل جانب أنه مدر للبول.
غري أن دراس�ة حديثة كش�فت أن الشاي، 
إىل جانب أهميته يف منح اإلنس�ان قدرا من 
االس�رتخاء، فإنه قد يك�ون مفيدا للعقل، 
بحس�ب ما ذك�رت صحيف�ة »إندبندنت« 

الربيطانية.
إذ وفق�ا لدراس�ة جديدة أجرته�ا جامعة 
س�نغافورة الوطنية، ف�إن الذين يرشبون 
الش�اي بانتظ�ام لديهم مناط�ق دماغية 
منظم�ة بش�كل أفضل مقارن�ة مع من ال 

يرشبون الشاي.
وترتب�ط مناط�ق الدم�اغ األكث�ر تنظيما 
بوظيف�ة إدراكي�ة صحي�ة، تحم�ي م�ن 

التدهور املرتبط بالعمر.
ولدراس�ة فوائد رشب الش�اي، قام باحثو 
جامعة سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع 

جامعت�ي إس�يكس وكامربيدج يف 
بريطانيا، بتحلي�ل بيانات التصوير 

العصبي لس�ت وثالثني ش�خصا من 
كبار الس�ن، ت�رتاوح أعمارهم بني 60 

عاما فأكثر.
ق�ام  الش�اي،  اس�تهالك  إىل  باإلضاف�ة 
الباحث�ون أيض�ا بتحلي�ل عوام�ل أخرى 
متعلقة باملش�اركني، مث�ل الصحة ونمط 

الحياة والرفاهية والحالة النفسية.
وج�دت النتائ�ج، الت�ي ن�رشت يف املجل�ة 
املش�اركني  أن  »الش�يخوخة«،  العلمي�ة 
الذين تناولوا الش�اي األخرض أو األولونغ 

أو  األس�ود(  التن�ني  )ش�اي 
ع�ى  األس�ود  الش�اي 

يف  م�رات   4 األق�ل 
األسبوع ملدة 25 

تقريب�ا  عام�ا 
لديه�م مناطق 
يف الدم�����اغ 
»مت����رابطة 

أكث�ر  بطريق�ة 
أولئك  م�ن  فعالية« 

الذين لم رشبوا الشاي.

أشرب الشاي واحصل على هذه الفوائد

الجامع�ة  يف  الصحف�ي  املكت�ب  أش�ار 
التكنولوجي�ة  لألبح�����اث  الوطني�ة 
»ميس�يس« إىل إن علم�اء الجامع�ة مع 
زمالئهم قد طوروا طريقة لتحليل رسيع 
وفعال لرتكيب املياه من شأنها املساعدة 

يف حل مشكلة التلوث الصناعي للبيئة.
وقال املكتب إن تطور العملية اإلنتاجية، 
وخاص�ة تلك املوج�ودة بالقرب من املدن 
واملناط�ق الصناعي�ة، يح�دث تغي�رياً يف 

البيئة والبنية الطبيعية للمياه. 
جامع�ة  م�ن  الباحث�ني  رأي  وبحس�ب 
جامع�ة  م�ن  وزمالئه�م  »ميس�يس« 
األس�اليب  ف�إن  الحكومي�ة،  موس�كو 
الش�ائعة ال تفي باملتطلبات الحديثة من 
حي�ث االنتاجي�ة واملعاي�ري النموذجي�ة. 
وبالت�ايل اق�رتح العلم�اء، م�ن أجل حل 
هذه املش�كلة، اس�تخدام تحلي�ل فلوري 
استقطابي لقياس تركيز املعادن الثقيلة 

يف املاء.
أناستاس�يا  أش�ارت  الس�ياق  ه�ذا  يف 
ياكوش�يفا، الباحث�ة املش�اركة يف ه�ذه 
الدراس�ة، الخبرية يف جامعة »ميسيس«، 
قائلة:«إن هذا النهج من شأنه أن يساهم 
يف تقلي�ص الف�رتة الزمني�ة املخصص�ة 
للتحلي�ل وزيادة ج�ودة القياس. وبهدف 
تحقيق االختبار املس�تند إىل االستقطاب 
الفل�وري، تم اس�تخدام نق�اط كمومية 
كربوني�ة. والحديث يدور عن جس�يمات 
نانوي�ة صديق�ة للبيئ�ة بأحج�ام تصل 
بخصائ�ص  تتمت�ع  نانوم�رتات،   10 إىل 
البيئ�ة  يف  مس�تقرة  مح�ددة،  فلوري�ة 
املائي�ة وحساس�ة بش�كل انتقائي تجاه 

الكاتيونات النحاسية«.
وبحس�ب ق�ول الباحث�ة ف�إن مث�ل هذا 

امل�ؤرش كاالس�تقطاب الفل�وري يفتح 
آفاق�اً واع�دة للقي�ام بتحلي�ل رسي�ع 

وبسيط وفعال لسالمة البيئة املائية. 
ه�ذه  س�محت  نفس�ه،  الوق�ت  يف 

الطريق�ة املعتم�دة ع�ى تحليل 
الفل�وري  االس�تقط���اب 

بقياس أكثر من مئة من 
باالضافة  املياه،  عينات 
التكالي�ف  خف�ض  إىل 
جودة  مس�توى  ورفع 
القياس. كما أنه هناك 

ميزة أخرى من ميزاتها 
التنافس�ية، وه�ي أن هذه 

الطريقة مناسبة ملصادر املياه 
البعي�دة أو الت�ي يصع�ب الوص�ول 

إليها.

ابتكار طريقة للتعرف 
كيف تفعل ميزة التعرف على الوجه في »فيس بوك«على نقاوة الماء

فيس�بوك  رشك�ة  قام�ت 
الج�اري  الش�هر  بداي�ة  يف 
بتحدي�ث إع�دادات تقني�ة 
التع�رف عى الوج�ه، حيث 
التع�رف  مي�زة  أن  أعلن�ت 
عى الوجه س�تكون متاحًة 
لجمي�ع املس�تخدمني م�ع 
وجود خي�ار إليقافها يف أي 
وقت، كم�ا أعلنت أيضاً عن 
وقف ميزة ذات صلة ُتسمى 
 Tag »اقرتاح�ات اإلش�ارة«

.Suggestions
وكان�ت مي�زة »اقرتاح�ات 
اإلش�ارة« تس�تخدم تقنية 
التع�رف عى الوجه القرتاح 
يف  أصدقائ�ك  إىل  اإلش�ارة 

الصور أو مقاطع الفيديو.
اآلن، ومجرد تفعيل التعرف 
ع�ى الوج�ه عى حس�ابك، 
تلقائياً  فيس�بوك  س�يقوم 
ضوئي�اً  ص�ورك  بمس�ح 

الق�رتاح أش�خاص يمكنك 
إليه�م  اإلش�ارة  وض�ع 
اس�تناداً إىل م�ن يظه�رون 

معك يف الصور.
إرس�ال  أيضاً  كم�ا س�يتم 
إذا ظه�ر وجهك  تنبيه�ات 
يف صورة قام ش�خص آخر 

بنرشه�ا، حي�ث س�تصلك 
رس�الة تقول »مرحباً، لقد 
قام ش�خص بن�رش صورة 
أن�ت فيه�ا«. كم�ا س�يتم 
تنبيهك إذا قام ش�خص ما 
بتحمي�ل صورة لك كصورة 

ملفه الشخيص.

إلغ�اء  بإمكان�ك  ي�زال  ال 
االش�رتاك يف التع�رف ع�ى 
الوجه، يذكر أن�ه إذا تركت 
التش�غيل،  قيد  اإلع����داد 
فسيس���تمر فيس�بوك يف 

مسح صورك.
تج�����در اإلش�ارة إىل أن 
مي��������زة »اقرتاح�ات 
اإلش�ارة« تس�ببت يف رف�ع 
متعلق�ة  قضائي�ة  دع�وى 
بالخصوصية ضد فيسبوك 
منذ عام 2015، حيث أتهم 
والي�ة  م�ن  مس�تخدمون 
إلين�وي األمريكي�ة رشك�ة 
فيس�بوك بانتهاكها قانون 
املعلوم�ات  خصوصي�ة 
الحيوي�ة بالوالية، مؤكدين 
جمع�ت  الرشك�ة  أن 
وخزن�ت بيان�ات بيومرتية 
دون  املس�تخدمني  ملالي�ني 

موافقتهم.

ما هو ملح الثوم وما هي فوائده ؟

الجديدة  تقدم »غوغ�ل« مجموعتها 
م�ن املنتجات بما قد يش�مل هاتفها 
الذك�ي الجدي�د »بيكس�ل 4«، خالل 
يف  املقب�ل  الش�هر  تنظم�ه  ح�دث 
نيوي�ورك، وفق م�ا أعلنت املجموعة 
االثنني.ويف رس�الة مقتضبة حصلت 
عليه�ا وكال�ة فران�س ب�رس، دعت 
املجموعة العمالقة يف مجال اإلنرتنت 

وس�ائل اإلعالم إىل »الحضور ملعاينة 
جديد غوغل يف 15 أكتوبر«.

وُيرجح أن يكون املنتج األبرز يف هذا 
الح�دث هات�ف »بيكس�ل 4« الذكي، 
ال�ذي يمك�ن اس�تخدامه جزئيا من 
دون اللمس، بمجرد القيام بحركات 

يف اليد يرصدها نظام استشعار.
وبحس�ب تفاصي�ل كش�فت عنه�ا 

العمالقة  األمريكية  املجموعة 
يف نهاي�ة يولي�و، يمكن فتح 
القف�ل عى الجه�از من خالل 
خاصي�ة التع�رف إىل الوج�ه، 
أن »غوغ�ل« ل�ن تنق�ل  غ�ري 
البيان�ات الش�خصية املرتبطة 
خدم�ات  إىل  الخاصي�ة  به�ذه 

أخرى.

فوجئ�ت ام�رأة بالق�درات الخارق�ة لهاتف 
»آيف�ون«، بع�د أن عث�رت ع�ى واح�د عى 
ضف�ة نهر التيم�ز يف العاصم�ة الربيطانية 
لندن وهو مبلل تماما، ليعود للعمل بش�كل 
طبيعي.وأوضحت لويز برينتيس، أنها كانت 
تس�ري عى ضفة نهر التيم�ز، عندما عثرت 
عى هات�ف »آيف�ون«، فق�ررت أن تلتقطه 

وتحاول العثور عى مالكه.
»م�ريور«  لصحيف�ة  برينتي�س  وقال�ت 
الربيطاني�ة، إنه�ا وضعت الهات�ف يف وعاء 

املطب�وخ، وه�ي  األرز غ�ري  يحت�وي ع�ى 
الطريق�ة الت�ي يتبعه�ا معظ�م الن�اس يف 
محاول�ة إلص�الح هواتفه�م بع�د تعرضها 
للبلل.وبعد يوم�ني كاملني داخل وعاء األرز، 
أخرجت برينتيس الهاتف وشحنته، لتفاجأ 
بأن الهاتف عاد للعمل بشكل طبيعي تماما 

دون أي عطل.
وبتفحص بيانات الهاتف، تمكنت برينتيس 
م�ن العثور عى رق�م والدة مالك�ة الهاتف، 
ال�ذي اتضح أنها س�ويدية الجنس�ية كانت 

تعم�ل يف بريطانيا وع�ادت إىل بلدها 
منذ فرتة.

ورغم بعد املس�افة، قامت برينتيس 
بإرسال الهاتف لصاحبته يف السويد، 
الت�ي أعربت عن امتنانها وس�عادته 

بالعثور عليه.
يش�ار إىل أن برينتيس لم توضح نوع 
هات�ف آيفون ال�ذي ع�اد للعمل بعد 
»الغرق«، إال أن الصورة تظهر أنه إما 

»آيفون 6« أو »آيفون 6 إس«.

الكشف عن موعد اطالق هاتف »بيكسل 4«

»آيفون« يعود الى العمل مجددًا بعد ايام من غطسه بالماء

الن�اس  م�ن  كث�ري  يح�اول 
تخفيف املل�ح يف طعامهم، إال 
أنهم يفش�لون يف ذلك، رغم أن 
هناك طرقا بسيطة يمكن من 
خالله�ا تقلي�ل الصودي�وم يف 

األكل بكل سهولة.
من بني هذه الطرق صناعة ما 
يعرف باس�م »ملح الثوم«، أو 

»الث�وم اململح«، ويك�ون ذلك 
م�ن خ�الل م�زج ع�دد م�ن 
فصوص الثوم املجفف مع أي 
نوع من أنواع امللح، سواء كان 

ناعما أو خشنا.
وبينم�ا يمكن رشاء ملح الثوم 
م�ن املتاج�ر، يلج�أ كث�ريون 
إىل تحض�ريه يف البي�ت، وذل�ك 

م�ن خالل طح�ن 10 فصوص 
مجففة من الثوم ومزجها مع 

250 غراما من امللح.
إىل  الن�اس  بع�ض  ويضي�ف 
هذا الخلي�ط البديل ع�ن امللح 
أو  األعش�اب  بع�ض  املرك�ز، 
للجس�م،  املفي�دة  البه�ارات 
مث�ل إكلي�ل الجب�ل املجفف أو 
الزعرت املجفف أو حتى النعناع 

املجفف.
ويس�اعد هذا الن�وع من امللح 
والبه�ارات  بالث�وم،  املم�زوج 
األخ�رى، ع�ى إضف�اء م�ذاق 
الطع�ام،  ع�ى  وأل�ذ  أطي�ب 
ش�هية  فت�ح  يف  ويس�اعهم 
الوق�ت  الكثريي�ن، ويف نف�س 

يقلل استهالكهم للملح.
ويق�ول الخ�رباء إن اس�تهالك 
كميات كبرية من امللح يؤدي إىل 
العديد من املخاطر الصحية، إذ 
يرتبط اس�تهالك كميات كبرية 
من املل�ح باإلصابة بهشاش�ة 
العظام، وارتف�اع ضغط الدم، 

وأمراض الكى.

ُيع�د فيتام�ني E أح�د أه�م الفيتامين�ات للعناية بالب�رشة، وذلك 
الحتوائ�ه ع�ى العديد من امل�واد املُضادة لألكس�دة ودعمه للجهاز 
املناع�ي للجس�م.ويف ه�ذا اإلط�ار، أوض�ح الدكتور مج�دي بدران 
عض�و الجمعي�ة املرية للحساس�ية واملناع�ة أن فيتامني E أحد 
الفيتامين�ات الهامة للبرشة، حيث يعزز هذا الفيتامني صحة الجلد 
ويساعد يف الحفاظ عى حيوية البرشة وترطيبها، خاصة أنه يعمل 
ع�ى منع جف�اف الب�رشة وتش�قق وجفاف 

الشفتني.
كم�ا يعمل ع�ى حماية البرشة من األش�عة 
الضارة الفوق البنفسجية. ويمكن استخدام 
ه�ذا الفيتامني بش�كل موضع�ي من خالل 
املوضعي�ة،  والزي�وت  املرطب�ة  الكريم�ات 
باإلضاف�ة إىل مس�تحرضات التجمي�ل التي 
تزي�د م�ن نس�ب فيتام�ني E داخ�ل الغ�دد 
الدهني�ة مم�ا يس�اعد يف ترطي�ب الب�رشة 
بشكل مناس�ب خاصة يف الكريمات املرطبة 
الخاصة بمحاربة الشيخوخة، وذلك لرسعة 

امتصاص فيتامني E يف الجلد.
ويمكنن�ا الحصول عى فيتامني E من خالل العديد من الخرضاوات 
والفاكه�ة الت�ي تحتوي عى نس�ب مناس�بة م�ن ه�ذا الفيتامني 
للجسم، مثل الربوكيل والخرضاوات الورقية والسبانخ و املُكرسات، 
باإلضاف�ة إىل بع�ض الزي�وت مثل زي�ت ب�ذر الكتان وب�ذور عباد 

الشمس وزيت الزيتون.

إجري�ت  إحدى الرشكات التابع�ة لجامعة كاليفورنيا ىف س�ان دييجو 
املراح�ل األويل م�ن التجارب الرسيري�ة والتى تمت املوافق�ة عليها من 
قب�ل إدارة األغذية والعقاقري )FDA( ع�ى عقار«هيدرو- جيل« القابل 
للحقن بهدف إصالح التلف املوجود بأنس�جة القلب واستعادة وظيفته 

لدى املرىض بالقصور الذين عانوا من قبل بنوبة قلبية.
تع�د التجربة هى األوىل م�ن نوعها الختبار »هي�درو – جيل« املصممة 
إلصالح أنس�جة القلب، كم�ا تعد أول من يقوم 
باختب�ار هي�درو - جي�ل مصنوع م�ن هياكل 
طبيعي�ة ألنس�جة عضل�ة القل�ب، واملعروف�ة 
.ECM أيًضا باس�م املصفوفة خارج الخلية، أو

وأظه�رت التجرب�ة أن الهيدرو - جي�ل، يمكن 
حقن�ه بأمان ع�ن طريق القس�طرة ىف املرىض 
الذي�ن عانوا م�ن نوب�ة قلبية ىف الش�هرين إىل 
36 ش�هرًا املاضية.وتش�ري اإلحص�اءات إىل أن 
هن�اك مايقدر بنحو 785000 حالة نوبة قلبية 
جدي�دة ىف الوالي�ات املتحدة كل ع�ام، مع عدم 
وج�ود عالج ثابت إلص�الح األرضار الناجمة عن أنس�جة القلب، وبعد 
حدوث النوبة القلبية، تتطور األنسجة إىل ندبات، مما يقلل من وظائف 

العضالت ويؤدى إىل فشل القلب.

اكتشاف طريقة الصالح أنسجة القلب
 عبر »الهيدرو- جيل«

بدأت األنباء عن اطالق الجيل الجديد من شبكة الواى فاي يف الظهور 
 The verge مع نهاية العام املايض، ولكن كش�ف تقرير حديث ملوقع
األمريكي، أن ش�بكات الواي فاي األرسع س�يتم طرحها رسميا هذا 
األس�بوع، إذ يس�تعد تحالف Wi-Fi، وهي املنظم�ة التى ترشف عى 
تنفي�ذ معي�ار Wi-Fi ، إلطالق Wi-Fi 6 الرس�مي الي�وم، مما يعنى 
أن رشكات التكنولوجي�ا س�تتمكن قريًب�ا من 
Wi- �اإلع�الن عن منتجاتها مع دعم معتمد ل

.6 Fi
يتضم�ن Wi-Fi 6 مجموع�ة م�ن التقني�ات 
الجديدة التى تتحد مًعا لجعل الواي فاي أكثر 
كفاءة، وهذا مهم بش�كل خاص بس�بب عدد 
األجه�زة الت�ى نمتلكه�ا جميًعا ه�ذه األيام، 
إذ أصب�ح من الع�ادى أن تمتل�ك األرسة أكثر 
من ع�رشة أدوات أو أجه�زة جميعها متصلة 

بشبكة Wi-Fi ىف وقت واحد.
ويعد الهدف األس�ايس ل�� Wi-Fi 6 هو زيادة 
الرسع�ات داخ�ل الش�بكة املزدحمة، مع زي�ادة الرسع�ة القصوى 
النظرية لشبكة Wi-Fi - إىل 9.6 جيجابت ىف الثانية من 3.5 جيجابت 
ىف الثانية، إذ يتضمن Wi-Fi 6 مجموعة من األدوات التى تس�مح له 

بالعمل بشكل أرسع وتقديم املزيد من البيانات ىف وقت واحد.

جيل جديد من »واي فاي« تعرف على ميزاته

 »E« للحفاظ على البشرة استخدم فيتامين



عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»ما م�ن ولد باّر ينظر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 
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املراقب العراقي/ متابعة...
تداول مستخدمو مواقع التواصل 
االجتماعي، مقط�ع فيديو يظهر 
نف�وق 23 بقرة بس�بب صاعقة 

قوية.
ون�رت املقطع صحيف�ة »دييل 

مي�ل« الربيطانية، مش�رة إىل أن 
الوفاة كانت بسبب تواجد األبقار 
لحظ�ة  حدي�دي  س�ياج  بج�وار 

رضب الصاعقة.
وذك�رت الصحيف�ة أن اللقط�ات 
أث�ارت قلقا كب�را عندما أظهرت 

األبق�ار نافقة إىل جانب الس�ياج 
املمتد باملزرعة.

وأشارت إىل أن نفوق األبقار عقب 
الت�ي رضبت  القوي�ة  العاصف�ة 
تكس�اس، وكان ال�ربق قد رضب 
الس�ياج املعدن�ي فمات�ت األبقار 

جميعا عىل الفور.
وأظه�ر مقط�ع الفيدي�و 

ح�روق منترة عىل جس�د 
األبق�ار، الت�ي وص������ل 
عدده���ا إىل 15 بق�رة و8 

عجول.

صاعقة قوية تقتل 23 بقرة بضربة واحدة !

عراقي يبيع لإلندونيسيين بقالوة تركية 
ملفوفة بالذهب بألف دوالر !

مستوى البالستيك لدى األطفال 
يثير هلع المانيا

املراقب العراقي/ متابعة...
األوردة  يف  البالس�تيك  مس�توى  أن  أملاني�ة،  دراس�ة  ظه�رت 

الدموية لدى األطفال وصل إىل مس�تويات غر مس�بوقة، ما 
يعرضه�م لإلصاب�ة باضطراب�ات صحي�ة خطرة.ل�م تعد 

م�ادة البالس�تيك موجودة فقط يف معظم األش�ياء، التي 
يس�تخدمها اإلنس�ان يف حياته اليومية، بل صارت أيضا 
داخل جسمه، بحسب الدراسة الصادرة عن وزارة البيئة 

األملاني�ة.إذ تم إيج�اد أكثر من 11 مكونا بالس�تيكيا 
من أصل 15 مكونا بالس�تيكيا أساسيا وشائعا يف 

األوردة الدموي�ة لدى أكثر من 97% من األطفال 
املشاركني يف الدراسة.

تأتي هذه املكونات البالس�تيكية من منتجات 
التنظي�ف واملالبس الواقية من املياه وتغليف 

األغذي�ة وأوان�ي الطه�ي الت�ي غالب�ا ما 
تالمس بش�كل مبارش أجس�امنا.واتفق 
العلماء ع�ىل أن »اليس ثماني�ة« املكون 

األس�ايس للم�واد البالس�تيكية، يؤدي 
لإلصابة بالرسطان والتلف العضوي 

ومش�كالت النم�و، ح�ني يتعرض 
إليه األطفال بمستويات عالية.

املراقب العراقي/ متابعة...
يبيع محل حلوي�ات يملكه مغرتب 
عراقي قطعة م�ن البقالوة الرتكية 
ملفوف�ة ب�ورق م�ن الذه�ب عيار 
24 قراط�ا، بس�عر أل�ف دوالر، يف 

العاصمة اإلندونيسية جاكرتا.
وق�ال صاح�ب املح�ل عبدالرحمن 
الحمادي )35 عاما(، إن الهدف من 
فكرته زي�ادة الوعي يف إندونيس�يا 
بالبق�الوة الت�ي تع�د واح�دة م�ن 
املذاق�ات الفري�دة للمطبخ الرتكي، 
وأش�ار إىل أن�ه يه�دف م�ن خ�الل 
الذه�ب  ب�ورق  البق�الوة  تغلي�ف 
للف�ت انتباه اإلندونيس�يني إىل هذه 

الحلوى.
وأوض�ح أن�ه يجل�ب معظ�م املواد 
الرضوري�ة املس�تخدمة يف صناعة 
البق�الوة م�ن تركي�ا، وبعضها من 

البلدان املجاورة، كما أنه اس�تقدم 
خ�رباء صناعة البق�الوة من مدينة 

غازي عنتاب الرتكية.
َنات  والَبق�اَلَوة أو الجالش ِهي ُمَعجَّ
ُمح�الة َتتكون م�ن َطَبقات رقيقة 
م�ن العج�ني وُتح�ى باملك�رسات 
كالجوز والفس�تق الحلب�ي وُتحىل 
بس�كب القط�ر أو العس�ل عليه�ا 

ويجعلها ذلك أكثر تماسكاً.

رسوم على الهواء !

يردد الشهادة خوفا
 من حقنة!

املراقب العراقي/ متابعة...
دع�ت النائبة الكويتية صفاء الهاش�م، 
الدول�ة إىل فرض رس�وم ع�ىل الوافدين 
الس�تخدامهم البينة التحتية للبالد مثل 
الطرق، وذهبت إىل أبعد من ذلك مطالبة 
برس�وم عىل الهواء الذي يتنفسه الوافد 

عىل أرض الكويت.
العالم_منوعات

»ال�راي«  لصحيف�ة  ترصيح�ات  ويف 
اس�تيفاء  إىل  الهاش�م  دع�ت  املحلي�ة، 
رس�وم عىل تحويالت الوافدين، وفرض 
رس�م طرق، ورس�وم عىل اله�واء الذي 

يتنفسونه.
النائ�ب  طال�ب  متص�ل،  س�ياق  يف 
عبدالوه�اب البابط�ني، بتقلي�ص عدد 
الوافدي�ن يف الكوي�ت »إىل نص�ف ع�دد 

السكان«.
وغالبا ما تثر ترصيحات الهاشم الجدل 

خصوصا يف ما يتعلق بالوافدين.

املراقب العراقي /متابعة...
م�ا  مدرس�ة  يف  الط�الب  أح�د  ردد 
باندونيسيا الش�هادة خوفا من الحقن 

كونه يعاني من رهاب الحقن.
واس�تغلت ممرضة خ�وف أحد الطالب 
يف مدرس�ة ما باندونيس�يا من الحقن 
وقامت بتحريض طالب آخر زميله كي 
يق�وم باملزاح مع�����ه حتى يتخلص 
من خوفه وتقوم هي بإعطائه الحقنة.

الفيدي�و ال�ذي بث�ه موق�ع الي�ف اليك 
إلح�دى امل�دارس يف أندونيس�يا يوضح 
لجوء ممرضة لحيلة ذكية حتى تتمكن 
من إعط�اء أحد الطالب حقنة التطعيم 
وال�ذي فيم�ا يب�دو أن لدي�ه ره��اب 

الحقن.
الطال�ب يظه�ر يف اللقط�ات املص�ورة 
وهو يردد عبارات الشهادة اعرتافا منه 

بخوف الشديد من الحقنة.
الفيديو تم تصويره عىل يد أحد الطالب 
يف نف�س الفص�ل ال�درايس، والذي ظل 
الخائ�ف م�ن  الطال�ب  يضح�ك ع�ىل 

الحقنة.

سلبي ... تدخين سائق سيارة االجرة

م�ن الجوانب الس�لبية الت�ي اليجب ان 
تكون حارضة لدى سائق سيارة االجرة 
هو التدخني داخل السيارة فمن املعروف 
ان ه�ذه  امل�واد الناتجة أثن�اء التدخني 
تعلق يف مالبس املدخن وجلده وش�عره، 
وتنتقل بهذا الشكل لآلخرين، وقد قرأت 
ان باحث�ني من الوالي�ات املتحدة عثروا 
عىل ه�ذه اآلثار، ليس فق�ط يف الفنادق 

والس�يارات التي ال يت�م التدخني فيها، 
بل أيض�ا بإحدى غ�رف العناية املركزة 
لألطفال حديث�ي الوالدة، حي�ث يعتقد 
الباحث�ون أن العامل�ني يف ه�ذه الغرف 

ه�م  األطف�ال  وآب�اء 
الذين جلبوا هذه 

اآلثار معهم.

م�ن الجوان�ب االيجابية ه�و موافقة 
مجل�س ال�وزراء ع�ىل اداء امتحانات 
املنتهي�ة  املراح�ل  يف  الثال�ث  ال�دور 
للدراستني املتوس�طة واالعدادية وهي 
فرصة للطلبة الراسبني يف الدور الثاني 
من اجل اللحاق برك�ب زمالئهم الذين 
نجحوا يف الدورين االول والثاني نتيجة 
الظروف الصعبة التي يعيش�ها الطلبة 
يف العديد من املحافظات والسيما التي 
ال تتوف�ر فيه�ا الخدم�ات االساس�ية 
والس�يما الكهرب�اء الت�ي تع�د عصب 

الحياة.  

ايجابي... امتحانات الدور الثالث

أمريكا تستخدم الحمام في التجسس 
على الروس 

املراقب العراقي/ متابعة...
هناك داخ�ل مقر »يس آي إيه« بمنطق�ة النغيل بوالية 
فرجينيا متحف، لكنه لألسف مغلق أمام عامة الناس. 
وخ�الل زيارة ملراس�ل »بي ب�ي يس« للش�ؤون األمنية 
غوردن كوريرا إىل هناك، الحظ ش�يئاً غر عادي وسط 
جمي�ع أجهزة التنص�ت وأدوات التجس�س املعروضة، 
لم يك�ن ذلك اليشء س�وى نموذج لحمام�ة مثبت بها 
كامرا.م�ا زاد اهتمام�ه بهذا األمر، وف�ق تقرير نره 
ع�ىل موقع »ب�ي ب�ي يس« أول من أمس، ه�و أنه ألّف 
يف الس�ابق كتاباً عن حمام التجسس الربيطاني خالل 
الحرب العاملية الثانية. لكن جرى إخباره مراراً وتكراراً 
ب�أن تفاصي�ل مهام حم�ام التجس�س التاب�ع لوكالة 

االستخبارات املركزية ال تزال رسية.
وأطل�ق اس�م »تاكان�ا« ع�ىل العملي�ة الت�ي ج�رت يف 
السبعينات، وكان الهدف منها تجربة استخدام الحمام 
ع�ن طري�ق تثبي�ت كامرات دقيق�ة اللتق�اط الصور 
تلقائي�اً، وه�و م�ا أظهرت�ه امللف�ات التي أف�رج عنها 

مؤخراً.
ويعود اس�تخدام الحمام يف االتصاالت إىل آالف السنني، 
لك�ن يف الح�رب العاملي�ة األوىل بدأ اس�تخدامه يف جمع 

املعلومات االستخبارية.
وكش�فت امللف�ات أن »يس آي إي�ه« درب�ت غراب�اً عىل 
تس�ليم وتسلم أشياء صغرة ال يتعدى وزنها 40 غراماً 
من عتبة النوافذ بأحد املباني التي يتعذر الوصول إليها.

واس�تخدم ش�عاع لي�زر أحم�ر لإلش�ارة إىل اله�دف، 
واستخدم مصباح إلرشاد الغراب إىل طريق العودة. ويف 
إحدى املرات، أرس�لت »يس آي إيه« رساً بجهاز تنصت 
إىل ش�خص م�ا يف أوروبا بواس�طة الطي�ور تلقاه عن 

طريق النافذة.
وقام�ت »يس آي إيه« أيض�اً بتجارب ملعرف�ة إمكانية 

اس�تخدام الطيور املهاج�رة لوضع أجهزة استش�عار 
ملعرفة ما إذا كان االتحاد الس�وفياتي قد اخترب أسلحة 
كيماوي�ة، أم ال. ويب�دو كذل�ك أن بع�ض التجارب قد 
جرت عىل التحفيز الكهربائي ألدمغة الكالب لتوجيهها 
ع�ن بعد، رغم أن كثراً من التفاصي�ل يف هذا الصدد ال 

تزال رسية، وفق تقرير »بي بي يس«.
وبحل�ول ع�ام 1967، كانت وكالة املخاب�رات املركزية 
تنف�ق أكث�ر م�ن 600 أل�ف دوالر أمرك�ي )480 ألف 
جنيه إسرتليني( عىل 3 برامج؛ برنامج »أوكسيجاس« 
للدالف�ني، و»أكس�يلويت« للطيور، و»كيش�ل« للكالب 
والقط�ط. التفاصي�ل يف بعض األحيان تك�ون هزلية، 
إذ كش�ف أح�د امللف�ات عن تدري�ب الصق�ور الكندية 
والخ�روج به�ا عىل مت�ن ق�ارب، ومرة أخ�رى حاولوا 
تدريب ببغاء.وأثبت الحمام فاعلية أكرب، ففي منتصف 
الس�بعينات، رشعت »يس آي إيه« يف إجراء سلسلة من 
االختب�ارات، كان أحده�ا ف�وق أحد الس�جون، واآلخر 

فوق ساحات القوات البحرية يف العاصمة واشنطن.
تكلفت الكامرا الواح�دة آنذاك ألفي دوالر وكان وزنها 
35 غراماً فقط، ول�م يتعدَّ وزن لجام تثبيت الكامرا 5 
غرامات. أظهرت االختبارات أن نحو نصف الصور التي 
بل�غ عددها 140 كانت ذات نوعية جيدة، حيث أظهرت 
تفاصيل بالغة الوضوح لألش�خاص يمشون وسيارات 

متوقفة يف الشارع.
وجد الخ�رباء أن جودة الص�ور الفوتوغرافية أعىل من 
تل�ك التي تنتجها أقمار التجس�س املس�تخدمة يف ذلك 
الوقت. وكان أحد املخاوف التي أثرت خالل االختبارات 
ه�و ما إذا عثر أحد األش�خاص العادي�ني عىل »الحمام 
والكامرا«، وافرتض أن الحكومة كانت تتجس�س عىل 

الشعب، بحسب التقرير ذاته.

كشفت وكالة المخابرات 
المركزية األميركية )سي آي 

إيه( عن تفاصيل مهامها 
السرية خالل سنوات الحرب 
الباردة وأعلنت أنها دربت 

الحمام على القيام بمهام سرية 
لتصوير مواقع حساسة داخل 
االتحاد السوفياتي. وكشفت 

كذلك عن استخدام الغربان 
في زرع أجهزة التنصت على 

النوافذ، وعن تدريب الدالفين 
للقيام بمهام تحت الماء. فقد 

ارتأت وكالة المخابرات المركزية 
أن الحيوانات والطيور يمكن أن 
تؤدي المهام السرية »الفريدة« 

لخدمة الوكالة.

نرويجي يصطاد »السمكة الديناصور«

اختفاء سيارة منذ الحرب العالمية الثانية... 
ثمنها 100 مليون دوالر

املراقب العراق�ي / متابعة...تعرض 
صي�اد نرويج�ي مل�ا قد يك�ون أكرب 
صدمة يف حياته وكاد يقع من قاربه 
عندما ش�اهد املخلوق العجيب الذي 

اصطاده قبالة إحدى جزر النرويج.
فما أن أمسك الصياد أوسكار لوندال 
ب�«الوح�ش الغري�ب« م�ن أعم�اق 
البحار، حتى قفز هلعا يف قاربه بعد 
رؤي�ة املخل�وق الصغ�ر ذي العيون 
الضخم�ة واملنتفخة، ال�ذي بدا كأنه 
مخل�وق حقيق�ي م�ن خ�ارج هذا 
العالم.وكان لون�دال قد خرج لصيد 
س�مك الهلبوت األزرق قبالة سواحل 
وكان  النروي�ج،  يف  أندوي�ا  جزي�رة 
يصط�اد يف منطق�ة عمقه�ا حوايل 
800 مرت تحت سطح البحر، بحسب 
ني�وز«  »فوك�س  موق�ع  ذك�ر  م�ا 

اإلخباري.
وق�ال لون�دال لصحيف�ة »ذا ص�ن« 
الربيطاني�ة »كن�ا نبحث عن س�مك 
الهلب�وت األزرق وهو نوع نادر يبعد 

ح�وايل 8 كيلومرتات عن الش�اطئ. 
أح�د  ع�ىل  خطاف�ات   4 ل�دي  كان 
جوانب القارب، وشعرت بيشء كبر 
يف نهاية أحدها. استغرق األمر مني 
حوايل 30 دقيقة ألخرجها من املاء«.

وأوض�ح أن الس�مكة الغريب�ة ل�م 
تك�ن الوحيدة التي اصطادها يف ذلك 
الي�وم، مضيف�ا »كان هناك س�مك 
الهلبوت ع�ىل اثنتني من الس�نانر، 
وكنت سعيدا جدا بذلك، ثم رأيت أنه 
كان هن�اك يشء آخ�ر. كان مذه�ال 

جدا. أعتقد إنني ل�م أر أبدا أي يشء 
مثل ذل�ك من قبل. ب�دا األمر غريبا، 
يش�به الديناصورات قلي�ال. لم أكن 
أع�رف م�ا كان علي�ه ولك�ن زمييل 

عرفها«.
وقال إن الس�مكة وه�ي من فصيلة 
»السمكة الفأر«، التي تنتمي لعائلة 
أكرب هي عائلة أسماك القرش، فهي 
قريبة من س�مك القرش الذي يعود 
تاريخه إىل 300 مليون س�نة، وهي 
تعيش يف املياه العميقة وعىل ما يبدو 
ن�ادرا جدا م�ا تقرتب من الس�طح.

ويدع�ي لون�دال، البالغ م�ن العمر 
19 عام�ا، أن�ه نظرا للتغر الش�ديد 
يف الضغ�ط، ل�م تنج هذه الس�مكة 

فماتت بعد إخراجها مبارشة.
ولعدم رغبته يف إهدارها، قال لوندال 
إن�ه أخ�ذ الس�مكة الغريب�ة، الت�ي 
تتغذى ع�ىل القريات مثل رسطان 
البح�ر والقواق�ع البحري�ة، إىل بيته 

وقام بقليها وأكلها.

املراقب العراقي/متابعة...
يقدر س�عر س�يارة »بوغاتي« من طراز »أس يس 57 
أتالنتيك« الكالس�يكي بنحو 100 مليون دوالر، والتي 
صممه�ا جان بوغات�ي، االبن األكرب ملؤس�س الركة 
ع�ام 1934.ول�م يصنع من ه�ذا الطراز س�وى أربع 
س�يارات فقط بني عام�ي 1936 و1938، ثالث منها 
موج�ودة، يف حني فقدت الس�يارة الرابع�ة يف الحرب 

العاملية الثانية وما زال البحث عنها جاريا حتى اآلن.
الس�يارة من نوع الكوبيه ببابني وذات شكل بيضاوي 

يمتد ليصل إىل األرض تقريبا عند نهايتها.
وصنع�ت الس�يارة األوىل خصيص�ا لصال�ح امل�رصيف 

الربيطان�ي فيكتور روتش�يلد، وكان�ت ذات لون 

أزرق يمي�ل إىل الرمادي.أم�ا الثاني�ة فصنعت لصالح 
الفرن�يس ج�اك هولزتش�و ع�ام 1936، يف ح�ني أن 
الس�يارة الثالثة كانت لجامع س�يارات ت�ويف بحادث 
سيارة، ودمرت سيارته البوغاتي بالكامل، قبل أن يتم 
تجميعها مجددا ويمتلكها حاليا مصمم األزياء رالف 
لوري�ن.وكان جان بوغات�ي يمتلك الس�يارة الرابعة، 
لكن لم يعرف عنها أي يشء بعد عام 1938.وال يعرف 
مصر السيارة، وما إذا كان جان بوغاتي باعها، حيث 

اختفت ولم تظهر إىل اآلن، تاركة خلفها لغزا كبرا.

روسي يعثر على كنز قديم في بيت أجداده

تعبر المانش 4 مرات دون توقف بعد 
نجاتها من السرطان

املراقب العراقي/متابعة....
عث�ر مواط�ن رويس م�ن مدين�ة 
ترويتسك بمقاطعة تشيليابينسك 
خالل عمليات ترميم وصيانة بيته 
القديم الذي ورثه عن أجداده، عىل 

كنز ثمني.
وتضمن ه�ذا الكن�ز القدي�م الذي 
عث�ر علي�ه الرجل نقودا نحاس�ية 
ومحفظ�ة نق�ود جلدي�ة تحت�وي 
ع�ىل أوراق نقدية بفئ�ات متنوعة 
تع�ود إىل عهد إمرباطورية روس�يا 
مالي�ة  س�ندات  م�ع  القيرصي�ة، 
قصرة األج�ل بمبالغ كبرة يف تلك 
الفرتة، وكذلك وجد موىس الحالقة 
وس�كينا وحقن�ا طبي�ة صغرة يف 

علبتها األصلية.
ه�ذا  أج�داد  إىل  اإلش�ارة  وتج�در 
املواط�ن كان�وا يمتهن�ون صناعة 
قبع�ات الفرو، وه�ذا يعني أنهم يف 

تلك الفرتة كانوا ميسوري الحال.
وق�رر الرجل إهداء ج�زء من الكنز 
واالحتف�اظ  املس�جد  متح�ف  إىل 

بالباقي ألحفاده.

 املراقب العراقي/متابعة...
األمريكية، س�ارة  الس�باحة  حقق�ت 
أن  بع�د  تاريخي�ا  إنج�ازا  توم�اس، 
أصبحت أول من يعرب القنال اإلنجليزي 
أربع م�رات متتالية دون توقف، ودون 

س�وى  يشء  تن�اول 
سائل، يف فرتة زمنية 
بلغت 54 س����اعة.

وحطم���ت صاحبة 
الرق�م  ال��37 عام�ا 
القي�ايس، بع�د ع�ام 
م�ن عالجه�ا عق�ب 
برسط�ان  إصابته�ا 
ووصل����ت  . لثدي ا

توم�اس إىل ش�اطئ قريب م�ن دوفر 
عىل الساحل الجنوبي إلنجلرتا، صباح 
الثالثاء، منهك�ة ومصابة باحتقان يف 
الحلق بسبب ابتالعها كمية كبرة من 

املاء املالح.
وتبلغ املس�افة الت�ي قطعتها توماس 
130 كيلوم�رتا، لك�ن بس�بب التيارات 
القوي�ة يف القناة، قطعت بش�كل فعيل 

210 كيلومرتا.
أن  توماس  وأوضحت 
واجهها  م�ا  أصع�ب 
كان�ت  الرحل�ة،  يف 
القنادي����ل، مشرة 
الفري�����ق  أن  إىل 
كان  له�ا،  املراف�ق 
يلق�ي له�ا بزجاج�ة 
مزيج  ع�ىل  تحت�وي 
الكربوهي�درات  م�ن 

والكافيني وعصر التفاح.
يذكر أن هناك 4 س�باحني فقط، سبق 
لهم قطع القنال اإلنجليزي بني إنجلرتا 

وفرنسا 3 مرات دون توقف.


