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مراقبون: الحكومة مطالبة بموقف دبلوماسي و عسكري 
والحديث العابر ال يكفي للرد على »اسرائيل«

بعد تاكيد عبد المهدي.. دعوات لتظاهرات واسعة منددة بالعدوان الصهيوني.. 

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
اعل�ن رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
الصهيون�ي  الكي�ان  مس�ؤولية  ع�ن 
يف قص�ف قطع�ات الحش�د الش�عبي 
ومخازنه خ�ال االيام القليلة املاضية، 
اال ان ترصيحه جاء بشكل عابر خال 
لقاء قناة الجزيرة الفضائية معه ، ولم 
يأِت ببيان رس�مي او مؤتمر صحفي، 
بالشكل الذي يتناسب وحجم املعلومة 
التي تمس س�يادة البلد وتشكل تعدي 

صارخ عىل اراضيه.
وج�اء ذل�ك الترصيح بعد م�ي عدة 
اس�ابيع عىل الحادثة، التي شكلت عىل 
خلفيتها لجان تحقيقية اكملت عملها 

ولم تفصح عما توصلت اليه.
وتنتظ�ر اوس�اط سياس�ية وش�عبية 
ترجم�ة تل�ك الترصيحات ع�ىل ارض 
الواقع بإجراء دبلومايس او عسكري ، 
وعدم االكتفاء بذلك الترصيح الذي يعد 

ضعيفاً كونه اطلق بشكل عابر.
ودع�ا مدونون ع�ىل مواق�ع التواصل 
الخ�روج  رضورة  اىل  االجتماع�ي 
بتظاهرات كبرية اس�تنكاراً لتجاوزات 
االرايض  ع�ىل  الصهيون�ي  الكي�ان 
العراقي�ة، وتمادي�ه بقص�ف الق�وات 
الش�عبي  بالحش�د  املتمثل�ة  االمني�ة 

وإيقاع الرضر ع�ىل املواطنني العزل يف 
املناط املحاذية للمخازن.

واك�د املدونون ان التعدي عىل س�يادة 
البلد ه�و تعدي عىل جمي�ع العراقيني 
لدف�ع  التظاه�ر  يتطل�ب  وه�ذا   ،
الحكومة ع�ىل اتخاذ اجراء عس�كري 
او دبلوم�ايس، الن الكي�ان الصهيوني 

اليعرف سوى لغة الردع.
ولفت املدونون اىل ان االدارة االمريكية 
ه�ي من تتحم�ل املس�ؤولية يف قضية 
االج�واء  فتح�ت  كونه�ا  االس�تهداف 
الكي�ان  طائ�رات  ام�ام  العراقي�ة 

الصهيوني.
وبهذا الخصوص يرى املحلل السيايس 
صب�اح العكي�ي ان عادل عب�د املهدي 
وع�د الش�عب العراق�ي، ان يك�ون له 
موق�ف تجاه الجه�ة التي تق�ف وراء 
اس�تهداف مقار الحش�د، ول�م يحمل 
انذاك اي جهة املس�ؤولية لعدم اكتمال 

التحقيقات.
وق�ال العكي�ي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه 
»املراق�ب العراق�ي« ان »عب�د امله�دي 
افصح اليوم بش�كل مبارش عن وقوف 
الكيان وراء االستهداف، وذلك يجب ان 
يتبع�ه موقف جاد س�واء عىل الصعيد 
الدبلومايس عرب رفع ش�كوى اىل االمم 

املتح�دة ، باإلضاف�ة اىل اللجوء للخيار 
العسكري يف حال تطلب االمر«.

وأض�اف ان » االدارة االمريكية تتحمل 
املس�ؤولية يف انته�اك س�يادة العراق، 
كونه�ا تهيمن ع�ىل االج�واء العراقية 

وتس�مح بمرور الطائرات املعادية من 
خالها ».

ولف�ت اىل ان » املوقف الحكومي يجب 
ان يك�ون تج�اه الكي�ان الصهيون�ي 
واالدارة االمريكية الن كاهما مش�رك 

يف عملية االستهداف«.
عىل الصعيد ذاته يرى املختص بالشان 
كام  ان  الع�رداوي  عب�اس  االمن�ي 
ع�ادل عبد املهدي ج�اء عابراً ولم يكن 
بمس�توى الح�دث، بالرغم م�ن ثبوت 

االدلة بمس�ؤولية الكيان الصهيوني يف 
استهداف الحشد والقوات االمنية.

وق�ال العرداوي يف ترصي�ح »للمراقب 
العراق�ي« ان »الضغوط االمريكية هي 
م�ن اثرت عىل ال�رد العراق�ي، وأخرت 
تقارير اللجان املش�كلة للنظر بقضية 

االستهداف«.
وأض�اف ان » ذلك الترصيح عىل الرغم 
من طريقة اطاقه لكنه ش�كل رد عىل 
الذين كذبوا تلك االس�تهدافات وعدوها 
بانها ناجمة عن سوء خزن لاسلحة«.

واس�تبعد ان »يك�ون للحكومة موقف 
للرد ع�ىل االس�تهداف، عىل املس�توى 
العسكري، ولربما سيأتي الرد من قبل 

فصائل املقاومة«.
ودعا اىل »رضورة ان يكون هنالك دعم 
للقوات االمنية عرب تزويدها بمنظومة 
دفاعات جوية ملن�ع توغل اي طائرات 

معادية يف سماء العراق«.
ع�ادل  ال�وزراء  رئي�س  ان  اىل  يش�ار 
عب�د امله�دي كان ق�د اكد الي�وم انه ال 
اح�د يريد حرب�اً يف املنطقة باس�تثناء 
إرسائيل، فيما لف�ت اىل ان التحقيقات 
يف اس�تهداف بع�ض مواق�ع الحش�د 
الش�عبي تش�ري إىل أن إرسائيل هي من 

قامت بذلك.

دعت لجنة االم�ن والدفاع النيابية، اليوم االثنني، 
رئي�س ال�وزراء، عادل عب�د املهدي، بح�ل قيادة 
العمليات املشركة، كون وجودها غري دستوري. 
وقال عضو اللجنة سعران األعاجيبي، يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »لجنة 
االم�ن والدفاع لديها اش�كالية كب�رية مع القائد 
العام للقوات املس�لحة عادل عبد املهدي ، بشأن 
األم�ر الديوان�ي االخ�ري ال�ذي ربط في�ه القوات 
االمنية بالعمليات املشركة«. واضاف أن »القرار 
وفق الس�ياقات العس�كرية غري مقب�ول اطاقاً 
بوج�ود وزيري�ن للدف�اع والداخلي�ة«، مبيناً أن 
»رئي�س الوزراء لديه الكثري من االنش�غاالت، وال 
يمكن�ه إدارة مهامه إضافة إىل قي�ادة العمليات 

املشركة يف ذات الوقت«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت النائب�ة ع�ن تحال�ف النرص ندى ش�اكر 
ج�ودت، الي�وم االثن�ني ، أن الجلس�ات القادمة 
ستش�هد اس�تجواب اربعة وزراء بعضهم متهم 
بس�وء إدارة والبع�ض اآلخر متهم بفس�اد مايل 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  ج�ودت  وقال�ت  وإداري. 
»املراق�ب العراق�ي« إن “وزراء النف�ط واملالي�ة 
والزراعة وكذلك الصناعة سيواجهون استجواب 

داخل مجلس النواب”.
وزراء  “هن�اك  أن  وأضاف�ت 

س�يطالهم  آخري�ن 
ح�ال  يف  االس�تجواب 
اإلج�راءات  اكتمل�ت 
القانونية والشكلية”، 

“األي�ام  أن  مبين�ة 
س�يتم  القادم�ة 

وزراء  اس�تضافة 
تدني  ملناقش�ة 
سوء الخدمات 

واإلدارة”.

نائبة: سنستجوب 
عدد من الوزراء بقضايا 

فساد مالي 

االمن النيابية تطالب بحل 
قيادة العمليات المشتركة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ن جديد يع�ود الش�د والجذب 
السياس�ية  الكت�ل  ب�ني 
والحكوم�ة ح�ول 
الدرجات  مل�ف 
 ، ص�ة لخا ا
فف�ي الوقت 

الذي ينتظر فيه الشعب حسم هذه 
الدرجات خ�ال فرته املحددة التي 
وضعته�ا الحكوم�ة والربملان يعود 
حدي�ث بع�ض الكت�ل ع�ن رغبتها 

بتمديد املوعد.
 وعىل اثر ذلك تؤكد اوس�اطا نيابية 
ارصاره�ا ع�ىل حس�م ه�ذا املل�ف 

يف موع�ده املق�رر، رغ�م اتهاماتها 
للحكوم�ة بالتلك�ؤ في�ه، مش�ددة 
للمس�ؤولني  الس�ماح  ع�دم  ع�ىل 
الذين تسلموا مناصبا خال الفرة 
املناص�ب  اىل  بالع�ودة  الس�ابقة 
بسبب نسبة الفشل الحكومي التي 

تجاوزت ال� %79.   

النائ�ب ع�ن  فم�ن جهت�ه اعت�رب 
الجماعة االس�امية الكردس�تانية 
احمد حم�ا، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »الربمل�ان م�رص عىل 
حسم ملف الدرجات الخاصة خال 
املدة املح�ددة له وهي يف ال� 23 من 
ترشين االول املقب�ل إلنهاء ظاهرة 

ادارة الدولة بالوكالة«.
واضاف حما، أن »الربملان س�يفتح 
هذا امللف خال االيام القليلة املقبلة 
للتعرف عىل اخر املستجدات حوله، 
باالضافة اىل الحديث عن اخفاقات 
حكوم�ة ع�ادل عب�د امله�دي من�ذ 

تشكيلها وحتى يومنا هذا«.

واش�ار حما اىل أنه »من املستغرب 
من رئي�س الوزراء ع�دم اتخاذ اي 
اجراء حول حس�م مل�ف الدرجات 
الخاص�ة ولم يتش�اور م�ع الكتل 
السياس�ية بخصوصه«، مشريا اىل 
أن »عمل�ه مقت�رص خ�ال الفرة 
الحالي�ة عىل تنظيم زي�ارات للدول 

الخارجية«.
واكد حم�ا أن »حكومة عبد املهدي 
متلكئ�ة يف ع�دد من امللف�ات ومن 
ابرزه�ا ملف�ي املوازن�ة والدرجات 
الخاص�ة، ول�م تخطي ول�و بيشء 

قليل حولهما«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

مطار بغداد االسوأ بين مطارات المنطقة..
يعاني االهمال وسوء االدارة

المالية البرلمانية: اقليم كردستان لم يلتزم 
الحشد الشعبي: افتتاح منفذ القائم ثمرة لجهود بأي اتفاق مع المركز

القوات االمنية

أنصار اهلل تقلب المعادالت وابن سلمان 
يرفع »الراية البيضاء« بعد زلزال نجران

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 
مطار بغداد رصح حضاري كان يضاهي افضل املطارات 
يف ال�رشق االوس�ط , لك�ن الي�وم اصبح مثار س�خرية 
وانتقادات للعراقني القادم�ني اىل مطار بغداد بعد رحلة 
سفر من دول الجوار , فاملقارنة صعبة , فاملطار اليوم يف 
اسوء حالته , حيث تنترش النفايات اخل اروقة املسافرين 
, فضا عن انتظار طويل للحصول عىل حقائبهم وهناك 
حاالت رسقة لبعض الحقائب تم االعان عنها يف وسائل 
االع�ام. ق�وات االحت�ال االمريكية التي س�يطرة فرة 
طويلة عىل املطار واستخدمته الغراض عسكرية دمرت 
معظ�م معالم املطار , لم تس�عى اىل اصاحه ,بل تركته 
وهو يف اس�وء حاالته , كما ان وزارء النقل يف الحكومات 
املتعاقب�ة هم ايضا لم يس�هموا يف تطوير املطار واعادة 
هيبت�ه وصيانت�ه , لكنهم يوقع�ون عق�ود ثانوية مثل 
تكيس بغداد الذي استنزف جيوب املسافرين وهي رشكة 
معروفة تابعة ألحد السياس�يني املتنفذين , كذلك بعض 

عق�ود الكافري�ات يف املطار ,  والتي ت�در ارباح ضخمة 
معظمه�ا يلتهما الفس�اد . الرشكات الت�ي تعاقدت مع 
وزارة النقل الغراض التنظيف فش�لت يف عملها واليوجد 
من يحاس�بها , اما لجنة النزاھة التي زارت مطار بغداد 
بعد وصول عدة شكاوى بوجود مخالفات«، فقد وجدت 
تقصیرا واضحا يف الیة وصول الحقائب اضافة اىل رداءة 
رشكة التنظی�ف العاملة اضافة اىل ع�دد من الخروقات 
التي تمس حقوق االنس�ان وع�دم وجود جدول حقيقي 
لرح�ات الطائ�رات , فهن�اك تأخ�ري يص�ل لس�اعات 
واملواط�ن ينتظر. االخطر م�ن هذه امللف�ات هو عملية 
اس�تثمار املناطق املحاذي�ة ملطار بغ�داد والتي اكد عدد 
من املختصني بأنها باطلة الس�باب عديدة , وتم اعطاؤه 
هدي�ة اىل رشكة اجنبية خارسة، حتى تس�تغني بأموال 
وثورات الشعب العراقي وصاحب الرشكة املستثمرة هو 

صديق الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

تفاصيل اوسع صفحة 3

اك�دت اللجنة املالي�ة النيابي�ة، اليوم 
االثنني، أن حكومة اقليم كردستان لم 
تلتزم باي اتفاق مع املركز، فيما بينت 
انها »تعيش أفضل أحوالها« بحصولها 
عىل الحصة الكاملة من املوازنة. وقال 
عض�و اللجنة عبد الهادي الس�عداوي 
يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »إقلي�م كردس�تان ل�م يلت�زم بأي 
اتفاق�ات حصل�ت س�ابقاً بما يخص 

تسديد ما عليهم من التزامات مالية«، 
مبيناً أن »اإلقليم يس�تفيد من واردات 
أكثر م�ن ملي�ون برميل نف�ط يومياً 
م�ا بني تصدير أو اس�تهاك محي وال 
يص�ل منه�ا إىل الحكوم�ة االتحادي�ة 
أي يشء«. وأض�اف أن »األم�ر اآلخ�ر 
يتعلق بعدم تقديم اإلقليم ملا عليه من 
التزامات من واردات املنافذ الحدودية 
والجمارك والرسوم كما ال يتم السماح 

لدي�وان الرقاب�ة املالي�ة بالدخ�ول إىل 
اإلقليم وتدقيق الحسابات«.

واعترب أن »اإلقليم هو املستفيد األكرب 
وحكوم�ة اإلقلي�م تعي�ش يف أفض�ل 
األح�وال كونه�ا تحصل ع�ىل موازنة 
كامل�ة يف وق�ت أن أغل�ب املحافظات 
ويف أفض�ل الظ�روف ال تحص�ل فعلياً 
ع�ىل 38% م�ن النس�بة املح�ددة لهم 

باملوازنة«.

أك�د قائ�د عملي�ات األنب�ار للحش�د 
الشعبي قاس�م مصلح، اليوم االثنني، 
أن إع�ادة افتت�اح منف�ذ القائ�م بني 
الع�راق وس�وريا ه�و ثم�رة لجه�ود 

الحشد والقوات األمنية.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  مصل�ح  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »االفتتاح جاء 

بعد اس�تتباب االم�ن بالجانب الغربي 
ملحافظ�ة االنبار والتنس�يق العايل بني 
الحش�د والجي�ش والق�وات األمني�ة 
دور  كان  حي�ث  صنوفه�ا  بمختل�ف 
قي�ادة عمليات األنب�ار مهم من خال 
تقديم الجهد األمن�ي والهنديس لفتح 

الطرق الواصلة إىل املنفذ«.

وأض�اف أن “الوض�ع األمني جيد جداً 
عىل الحدود العراقية الس�ورية إضافة 
إىل الصحراء الغربية ملحافظة األنبار”.

وأفتتح الجانبان العراقي والس�وري،  
منفذ القائم الح�دودي بعد إغاق دام 
لع�دة س�نوات بس�بب ت�ردي الوضع 

االمني.

المراقب العراقي/ متابعة...
اع�رف ويلّ العهد الس�عودي محمد بن س�لمان بأن 
الهجمات اليمنية التي طالبت معملنينْ تابعنينْ لرشكة 
»أرامك�و« يف 14 أيلول الفائت رضب�ت قلب إمدادات 

الطاقة يف العالم، وليس فقط يف اململكة.
وبمقابل ذل�ك اطلقت لجن�ة األرسى اليمنية مبادرة 

الطاق رساح 350 أسريا بينهم ثاثة سعوديني.
ويف مقابل�ة خاص�ة م�ع برنام�ج »60 دقيقة« عىل 
قناة CBS األمريكية، وتابعته »املراقب العراقي« قال 
اب�ن س�لمان إن »الهجوم اس�تهدف 5% من إمدادات 
العال�م«.ويف ن�ربة تراجعي�ة ع�ن اللغ�ة التصعيدية 
التي اعتمدها مؤخرًا، أش�ار ويل العهد الس�عودي إىل 
أن�ه »يأمل أاّل يك�ون العمل العس�كري رضوريا ضد 
إيران، وأنه يفضل الحل الس�يايس«، مؤكًدا أن »حرًبا 
بني الس�عودية وإيران س�تؤدي إىل انهي�ار االقتصاد 

العاملي«.
وقال إن »واش�نطن والرياض كانت�ا مرحبتني بلقاء 

الرئي�س األمريكي »دونالد ترام�ب« ونظريه اإليراني 
»حس�ن روحاني«، والذي كان منتظرا له أن يتم عىل 
هام�ش اجتماعات الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة 

األخرية، لكن اإليرانيني هم من رفضوا اللقاء«.
م�ن جهة ثاني�ة، تح�دث ويل العه�د الس�عودي عن 
جريمة اغتيال الصحفي جمال خاش�قجي، قائا إنه 
»ل�م يأمر بقتله«، معتربا أن »العاقة بني الس�عودية 
والواليات املتحدة »أكرب بكثري من حادثة خاشقجي«.

وأضاف أن »التحقيقات ال تزال مس�تمرة يف القضية 
داخ�ل اململكة، متعهدا بمحاكمة كافة املتورطني، أيا 
كان�ت رتبهم أو مناصبهم، مردفا: »العدالة س�تأخذ 

مجراها يف هذه القضية«، وفق اّدعائه«.
من جهة اخرى زعم ويل العهد السعودي عدم معرفته 
باألنب�اء الت�ي أث�ريت، قبل عدة أش�هر، ع�ن تعرض 
الناشطة السعودية املعتقلة لجني الهذلول للتعذيب، 

داخل سجنها.

تفاصيل اوسع صفحة 4
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معتقلة بحرينية تكشف عن  جسامة 
االنتهاكات في السجون الخليفّية

مقّومات الصمود بين 
لبنان وسوريا 

علي حصني 
يقترب 

من العودة 
6للمالعب 

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف عضو مجلس النواب الس�ابق عبد الرحمن اللويزي، اليوم 
االثنني، عن تعاون بني رشكة امريكية وحكومة اقليم كردس�تان 

لحفر آبار نفطية جديدة يف منطقتني بمحافظة نينوى.
وق�ال اللوي�زي يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »خطة 
ف�رض القانون يف زم�ن رئيس الوزراء الس�ابق حي�در العبادي، 
توقف�ت عن�د املناط�ق الغني�ة بالنفط التابع�ة للح�دود االدارية 
لنينوى«، موضحاً أنها »توقفت عند قرى ش�مال ربيعة ومنطقة 
ديبكة، كذلك عند املناطق التي استقتلت األحزاب الكردية للحفاظ 

عليها باعتبار فيها آبار نفطية«.
وأض�اف، أن »الكرد حفروا حديثاً أبار نفطية يف منطقتي القوش 
والشيخان التابعتني لنينوى، من خال التعاقد مع رشكة إكسون 
موبيل األمريكية«، مؤكداً أن »النفط املستخرج يهرب إىل االسواق 
العاملي�ة ع�رب تركيا بأس�عار أرخص م�ن االس�عار الحقيقية يف 

االسواق«.
ولف�ت اىل أن »الك�رد ال يح�ق لهم حف�ر االبار وبي�ع النفط، وما 
يقومون به هو خرق دستوري واضح، باعتبار تلك املناطق تابعة 

لنينوى وليس إلقليم كردستان«.

بالتواطؤ مع شركة امريكية 
االقليم يحفر ابار جديدة 

في نينوى 



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ النجف...
بحث وزيير الداخليية ياسين اليارسي، 
ميع محافيظ النجيف ليؤي الييارسي 
خطة زيارة االربعين، فيما اكد االخري 
شيبكة  وضعيت  النجيف  ان  عيى 
شيوارع وطرق رئيسيية وخارجية 
تسيهل دخيول وخيروج املركبيات 
انسييابية. املحافظات بيكل  مين 

وذكر بيان ملكتيب اليارسي تلقت 
العراقي« نسيخة منه،  »املراقيب 
ان »االخيري وصيل صبياح اليوم 
اىل النجيف االرشف، والقيى مع 
الحافظ ليؤي الييارسي، لبحث 

»النجيف  ان  االربعن«.واضياف،  زييارة 
تعييش اسيتقرار امنيي كبيري وهيذا نتاج 
الجهود الكبرية التي تبذلها مديرية رشطة 
النجيف بمختلف االجهيزة االمنية ونتيجة 
التعياون الكبيري بين الحكومية املحليية 
وقييادة رشطية النجف«.ومين جانبه اكد 
اليارسي، ان »النجيف وضعت خطة امنية 
خاصة بزيارة االربعن تحافظ خاللها عى 
امين املدينية والزائرين وتحقق انسييابية 
بحركة الزائرين واملواطنن«،  مشريا اىل ان 
»املحافظة وضعت شيبكة شيوارع وطرق 
رئيسيية وخارجية تسيهل دخول وخروج 

املركبات من املحافظات بكل انسيابية«.

وزير الداخلية ومحافظ النجف 
يبحثان خطة زيارة االربعين

املراقب العراقي/ بغداد...
أفادت قيادة عمليات بغداد، بإلقاء 
القبيض عيى 75 أجنبييا مخالفيا 
بييان  بغداد.وذكير  يف  لليروط 
للقييادة، تلقت »املراقيب العراقي« 
نسيخة منه، إن »القوات األمنية يف 
قيادة عمليات بغيداد نفذت واجب 
بحث وتفتيش يف منطقة رحمانية 
الشيعلة تمكنيت خالله مين القاء 
القبض عى متهيم وبحوزته كمية 
من املواد املخدرة واالدوية املمنوعة 
وضبيط مجموعية مين األسيلحة 

واالعتيدة بحوزته«.وأضاف البيان، 
أن »قواتنيا االمنيية نفيذت واجب 
بحث وتفتيش يف منطقة السعدون 
والبتاوين تمكنت خالله من القاء 
القبض عى ثالثة متهمن بجريمة 
اإلرهياب وسيتة متهمين برتويج 
املواد املخيدرة والقياء القبض عى 
)75( مخالف ليروط اإلقامة من 

جنسيات مختلفة«.
جمييع  تسيليم  »تيم  أنيه  وبين، 
امللقيى القبض عليهيم اىل الجهات 

املختصة«.

القبض عىل 75 أجنبيا مخالفا 
للشروط يف بغداد املراقب العراقي/ دياىل...

اعلين قائيد رشطة ديياىل الليواء الليواء فيصل 
كاظيم العبيادي، االثنين، عن تحريير مواطن 
مختطف بعد أقل من ١٢ سياعة عى اختطافة 

يف مدينة بعقوبة.
وقال العبادي يف بييان تلقت »املراقب العراقي« 
نسيخة منيه، أن »ذوي املواطين املختطف من 
أهيايل حي التحريير اخربو القيوات األمنية عن 
حالة اختطاف يف منطقية حي الصناعة والذي 
يعميل موظيف يف دائيرة الكهرباء وعيى الفور 
تم تشيكيل فريق امني مختص مين قبل مدير  
شؤون أفواج الطوارئ العميد مجيد كاظم وامر 
فوج طوارئ دياىل الثاليث العقيد صباح صالح 

ومسياعد امر الفيوج املقيدم غسيان صيهود 
وبارشايف املبارش«.

واضاف، أنه »تم تطويق املنطقة بشكل محكم 
ولكثرة انتشيار القوات األمنية وعمليات الدهم 
والتفتييش يف محيل الحادث قاميوا الخاطفن 

برتك املختطف«.
واشيار العبيادي اىل انيه »تيم تسيليم املوطين 
املختطيف إىل ذوييه سياملا وجياري البحث عن 
الخاطفين إللقياء القبيض عليهيم وتقديهيم 
للعدالة«، مبينا،  أن »محافظة دياىل لم تسيجل 
حالة خطف منذ عدة شهور والقي القبض عى 
أغلب عصابات الخطف بفضل تعاون املواطنن 

مع ألجهزة األمنية«.

تحرير مختطف بعد اقل من ١٢ ساعة عىل اختطافه

2 االثنين 30 أيلولمن احلدث
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نسبة الفشل في الحكومة تفوق الـ 79 %

البرلمان يتهم عبد المهدي بالتلكؤ في انهاء »دولة الوكالة«  ويرفض السماح للمسؤولين السابقين بالعودة 
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

من جديد يعود الشيد والجذب بن الكتل السياسيية 
والحكومة حول ملف الدرجات الخاصة، ففي الوقت 
الذي ينتظر فيه الشيعب حسم هذه الدرجات خالل 
فرتته املحددة التي وضعتها الحكومة والربملان يعود 

حديث بعض الكتل عن رغبتها بتمديد املوعد.
 وعيى اثر ذلك تؤكد اوسياطا نيابيية ارصارها عى 
حسيم هيذا امللف يف موعيده املقرر، رغيم اتهاماتها 
للحكومية بالتلكؤ فيه، مشيددة عى عدم السيماح 
للمسيؤولن الذيين تسيلموا مناصبيا خيالل الفرتة 
السيابقة بالعودة اىل املناصب بسيبب نسبة الفشل 

الحكومي التي تجاوزت الي %79.   
فمن جهتيه اعترب النائيب عن الجماعة االسيالمية 
الكردسيتانية احميد حميا، يف ترصيح ليي »املراقب 
العراقيي« إن »الربمليان ميرص عيى حسيم مليف 
الدرجيات الخاصية خالل امليدة املحددة ليه وهي يف 
اليي ٢3 من ترين االول املقبيل إلنهاء ظاهرة ادارة 

الدولة بالوكالة«.
واضياف حما، أن »الربملان سييفتح هذا امللف خالل 
االييام القليلية املقبلة للتعرف عى اخر املسيتجدات 
حوليه، باالضافة اىل الحديث عين اخفاقات حكومة 

عادل عبد املهدي منذ تشكيلها وحتى يومنا هذا«.
واشيار حميا اىل أنيه »مين املسيتغرب مين رئييس 
اليوزراء عيدم اتخياذ اي اجيراء حيول حسيم ملف 
الدرجات الخاصة ولم يتشياور مع الكتل السياسية 
بخصوصيه«، مشيريا اىل أن »عمليه مقتيرص خالل 
الفرتة الحالية عى تنظيم زيارات للدول الخارجية«.

واكيد حما أن »حكومية عبد املهيدي متلكئة يف عدد 
مين امللفات ومن ابرزهيا ملفي املوازنية والدرجات 

الخاصة، ولم تخطي ولو بيشء قليل حولهما«.
وبخصوص السماح للمسؤولن الذي تبوؤا مناصبا 

يف الدولية خيالل السينوات املاضية شيدد حما عى 
أن »الربمليان يرفيض رفضا قاطعا عيى تمديد عمل 
املسيؤولن من اصحياب الدرجيات الخاصية ممن 
تقلدوا مناصب خاصة«، الفتا اىل أن »نسيبة الفشل 

يف هؤالء املسؤولن تتجاوز نسبة %79«.
وتابيع أن »الربمليان يقيف ميع ضيخ دمياء جديدة 
واعطياء املناصيب الخاصية الشيخاص مين ذوي 
االختصاص لغرض تقويم عمل مؤسسات الدولة«.

بيدوره رأى اسيتاذ العليوم السياسيية يف الجامعية 
املسيتنرصية الدكتور مصطفيى األمن أن »حكومة 
عادل عبيد املهيدي متلكئة بحسيم مليف الدرجات 
الخاصية حتيى اآلن وليم تقدم عيى اتخياذ قرارات 
حاسيمة بخصوصه، لكنه قال إن »الحكومة تمتلك 
متسيع مين الوقيت لليروع بإجراءاتهيا للروع 

بحسم امللف«.
واضياف األمين، أن »الكتيل النيابية تشيكل عائقا 
رئيسيا امام الحكومة يف حسيم الدرجيات الخاصة 
بسبب تمسكها بمكتسباتها يف الوزارات الحكومية«.

ودعيا األمين رئييس اليوزراء اىل »تقدييم اسيباب 
تعطييل ملف الدرجات الخاصة عرب وسيائل االعالم 
لحماية نفسه من النقد الشعبي وتربأة موقفه امام 

املواطنن«.
ومن املؤمل أن يتم حسيم ملف ادارة الدولة بالوكالة 
يف الي ٢3 من الشيهر الجاري أي بحسب املوعد الذي 
توعدا به الحكومة والربملان والخاص بتقديم قائمة 

جديدة تشمل اصحاب مناصب الدرجات الخاصىة.
وكانت لجنة مراقبة الربنامج الحكومي النيابية،  قد 
اكدت أنها سيتقف بالضد من تمدييد بقاء املناصب 
الخاصة ودرجات الوكالية لفرتة جديدة، فيما بينت 
إن ترين األول سييكون املوعد األخري لحسيم ملف 

مناصب الوكالة.

املراقب العراقي/ بغداد...
طرح ائتالف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري 
املالكي، ورقة ضغط عى إقليم كردسيتان من 
أجيل تسيليم نفطيه لبغداد.وأكيد النائب عن 
االئتيالف، منصيور البعيجيي، يف بييان تلقت 
»املراقب العراقي« نسيخة منيه، إن »حكومة 
اقليم كردستان لن تسلم وارداتها اىل الحكومة 
املنافيذ  او  النفيط  كانيت  سيواء  االتحاديية 
الحدوديية وهيذا االمر لييس وليد هيذه العام 

وانما حكومة كردسيتان منذ سيقوط النظام 
البائد واىل االن تماطل بتسليم واردتها وتتسلم 
حصتهيا كاملة مين املوازنية االتحادية طيلة 
الفيرتة السابقة«.وأشيار إىل، أن »الحكومات 
السيابقة التي تعاقبت عقب سيقوط النظام 
لم تسيتطيع الضغط عيى حكومة االقليم من 
اجل ان يسيلم واردته للحكومية االتحادية بل 
عيى العكس يتيم تسيليم حصية االقليم من 
املوازنية االتحاديية عيى حسياب محافظات 

إن  البعيجيي،  والجنوب«.وقيال  الوسيط 
»حكومة اقليم كردسيتان ومع ارسال املوازنة 
االتحاديية اىل مجليس النواب تعميل عى رفع 
سيقف مطالبهيا من خيالل ارسيال وفودها 
اىل الحكومية االتحاديية تحت ذريعة تسيليم 
وارداتها النفطية ويف النهاية اليسلمون برميل 
واحد من النفط وهذا االمر لن نسمح بتكراره 
مطلقيا الننا غري مسيتعدين ان نسيلم ثروات 

محافظاتنا اىل حكومة االقليم«.

دولة القانون يطرح ورقة ضغط على كردستان لتسليم نفطه لبغداد

افتتاح طريق مطار بغداد
 على مدار 24 ساعة

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلين مكتب رئيس الوزراء عادل 
عبيد املهيدي، عين فتيح طريق 
مطار بغداد عى مدار ٢4 ساعة.

وقيال سيكرتري رئييس اليوزراء 
حمييد  محميد  الركين  الفرييق 
البياتي يف ترصييح اطلعت عليه 
»املراقب العراقي« إنه »تم افتتاح 
طرييق مطيار بغداد اليدويل عى 

مدار ٢4 ساعة«.
وأضييييياف أن »املسيييافرين 
الدخول  ميييين  سييتمكنييون 

بمركباتهم ذهاباً وايابا«.
اىل  امليؤدي  الطرييق  ان  يذكير 
مطيار بغداد تم افتتاحه بشيكل 
تجريبي منذ السياعة السادسية 
مسياء ولغاية الساعة السادسة 

صباحا.

وصول وجبة جديدة من األجهزة 
الطبية المتطورة إلى ديالى

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلنيت دائيرة صحية محافظة 
ديياىل، عن وصيول وجبة جديدة 
الطبيية  االجهيزة  أحيدث  مين 
واالنعياش  بالناظيور  الخاصية 
الرئوي والعناية املركزة وعربات 

التخدير.
وقال مديير إعالم الدائرة يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسيخة 
منه، إن »وجبة جديدة من أحدث 
االجهزة الطبيية الخاصة ضمن 
العقود املربمية مع عدة رشكات 
املحافظية،  إىل  وصليت 
اسيتلمت  حييث 
رشكية  مين 
االندمياج 
ة  جهيز ا

الرئوي عدد  )فنتليرت( االنعياش 
١7 التي تسيتخدم يف عدة حاالت 
مرضية منهيا الحوادث واملرىض 
املصابن بالفشل الرئوي والعجز 
اليرأس  واصابيات  التنفيي 

املتعددة«.
وتابع »كميا تم اسيتالم ثمانية 
عربات تخدير وبروجكرت متنقل 
عدد 9 واجهزة ناظور من رشكة 
العلميي وكالء رشكية  االتقيان 
منهيا  االملانيية  سيتورز  كارل 
جهاز ناظيور املثانية للعمليات 
والجهياز  للمثانية  الناظوريية 
وتفتييت  لييزر  وجهياز  البيويل 
الحيى لتفتييت حيى املثانة 
والحالب وخمسة اجهزة ناظور 
تشيخييص وناظيور القصبيات 
القصبيات  لفيييحيص  امليرن 

الهوائية«.
»وجبية  ان  العيزاوي  واضياف 
الييوم  وصليت  التيي  االجهيزة 
عنايية  اجهيزة  ايضيا  ضميت 
مركيزة تسيتخدم يف قياس 
الحيويية  العالمييييات 
للجسم ومنها تخطيط 
والنبييض  القليب 
نسيبة  وقيياس 
كسيجن  و ال ا
يف اليدم وكذلك 
اليدم  ضغيط 
مرات  وعيييييدد 

التنفس«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب عن تيار الحكمة اسعد املرشدي، عى 
اهمية اختيار شيخصية قوية مين رحم وزارة 
الرتبية لشغل منصب وزير الرتبية، مشريا اىل ان 
التحديات واملشاكل التي تحيط بالوزارة كبرية 
وبحاجة اىل شخصة مطلعة عى خفاياها.وقال 
املرشيدي يف ترصيح اطلعت »املراقب العراقي« 
عليه ان »ملف مرشيح حقيبة الرتبية اخذ وقتا 
طويال جدا، وعى رئيس مجلس الوزراء حسمه 

بيارسع وقت«، مبينيا ان »الرتشييحات كثرت 
لهذا املنصب وهنالك اربع اسماء فشلت يف توىل 
املنصب وعى رئيس الوزراء ان يكون له موقف 
واضح برتشيح شيخصية قوية ومهنية قادرة 

عى التصدي ملشاكل الوزارة«.
وأضياف املرشيدي، أن »الرتبيية تثميل وزارة 
سيرتاتيجية خطيرية جيدا ومصيري مسيتقبل 
ابنياء البليد بيدها وفيهيا الكثري من املشياكل 
املرتاكمية التيي تحتياج اىل حليول جذرية من 

شخصية مطلعة عليها بشكل واقعي كمشاكل 
والتدقييق  املرسبية  واالسيئلة  االمتحانيات 
واملناهيج الدراسيية«، مشيددا عيى »اهميية 
اختيار شيخصية من رحم اليوزارة لتكون عى 

اطالع عى خفاياها«.
واكد املرشيدي، ان »الكثري من الكتل السياسية 
داخل مجلس النواب تدعم خيار ترشيح رئيس 
الوزراء لشخصية قوية مهنية من رحم الوزارة 

بعيدا عن املحاصصة الحزبية«.

نائب يؤكد على ضرورة اختيار وزير للتربية من رحم الوزارة

املراقب العراقي/ بغداد...
النيابيية  صادقيون  كتلية  رئييس  اكييد 
عدنان فيحيان، ان مجلس النواب سييبدأ 
اليوزراء خيالل جلسيات  باسيتجواب 
الفصل التريعي الحايل، مبينا ان 
تحالفي الفتح وسائرون يعمالن 
لجمع كل الكتل لتقويم العمل 

الحكومي.

وقيال فيحيان يف بييان تلقيت »املراقيب 
العراقيي« نسيخة منيه، ان »اسيتجواب 
اليوزراء يدخل ضمن مسيار تقويم العمل 
يكيون  ان  يشيرتط  وال  أوالً،  الحكوميي 
اسيتهدافاً سياسيياً اىل وزير معين او اىل 

الربنامج الحكومي«.
واضياف، أن »طلبيات اسيتجواب الوزراء 
سيتعرض للنقياش بن الكتل السياسيية 

وسيكون هناك قرار بإجماع واتفاق اغلب 
الكتل ضمن جدول اعمال جلسات الفصل 

التريعي الحايل«.
واشيار اىل، ان »تحالفي الفتح وسيائرون 
يعمالن لجمع وتقيارب كل الكتل وتوحيد 
مواقفهيا داخيل مجليس النيواب يف اقرار 
تريعات القوانن املهمية وتقويم العمل 

الحكومي«.

باتفاق الكتل السياسية.. مجلس النواب يبدأ باستجواب الوزراء

املراقب العراقي/ بغداد...
توجه نحو عرة مالين تلميذ 
وطالب، يف بغيداد واملحافظات 
اىل املدارس لبدء العام الدرايس 
تحضيريات  وسييط  الجدييد، 
مديرييات  اتخذتهيا  مبكيرة 
الرتبية من خالل توزيع الكتب 

وحمالت الصيانة.
وقيال مدير العالقات واالعيالم 
يف وزارة الرتبيية، فراس محمد 
حسين، يف بيان تلقت »أملراقب 
العراقي«نسيخة منيه ان »ما 
مياليييين  العيرة  يقيارب 
وطييييييالييب  تيليمييييذ 
واملحافظيات  بغييداد  فيييي 
موزعييين بييين ٢6 ايفييا 
ابيتيدائييية  ميدرسية  و800 
ومتوسيطة واعدادية، توجهوا 
ليبييدء  امليدارس  اىل  الييوم 
الجيدييد  اليدرايس  عيامهييم 

٢0١9 يييي ٢0٢0«.
واكيد ان »توفيري االحتياجات 
مين  واللوجسيتية  الفنيية 
خيالل توزيع الكتب املدرسيية 
بنسيبة ١00 باملئية بالنسيبة 
للمرحلية االبتدائية و75 باملئة 

واالعيدادييية  للمتوسيطة 
ككتيب جيديييدة، وهينيياك 
بالنسيبة  للكتيب  تيدوييير 
لبقية املراحيل الخاصة بالعام 

املايض«.

»اليوزارة قاميت  ان  واضياف 
بتسوية املالكات خالل العطلة 
الصيفيية بعيد ان اعيد جهاز 
االرشاف خطة اسيتباقية بهذا 
املوجودة  الشواغر  الصدد لسد 

عين  كاشيفا  املييدارس«،  يف 
الحكومية مبالغ  »تخصييص 
مالية إلعييادة تأهيل وترميم 
بغيداد  يف  ميدرسيية   ٢000

واملحافظات«.

مجلس بغداد: شائعة استقالة المحافظ أكثر من 10 ماليين تلميذا وطالبا يباشرون عامهم الدراسي الجديد
تهدف الى ابتزازه سياسيا

املراقب العراقي/ بغداد...
نفيى مجلس محافظة بغداد،  نية 
املحافيظ فيالح الجزائيري تقديم 
اسيتقالته اىل املجلس، مشيريا اىل 
ان املحافيظ يتعيرض اىل ضغوط 

سياسية وابتزاز كبري للغاية.
العالقيات  لجنية  رئييس  وقيال 
جبيار  رعيد  باملجليس  واالعيالم 
اطلعيت  ترصييح  يف  الخمييي 
إن  علييه  العراقيي«  »املراقيب 
»املحافيظ فالح الجزائري ال ينوي 
االسيتقالة كما إشياعته وسيائل 

“إطيالق  أن  واضياف  االعيالم«. 
عيى  الضغيط  هدفهيا  الشيائعة 
املحافظ وابتزازه سياسيا وماليا”، 
مبينا ان “الجزائري عقد اجتماعا 
صباح الييوم يف دييوان املحافظة 
دون رغيم الضغيوط الهائلة التي 
مارسها بعض الجهات السياسية 
ضده”.وكانيت وسيائل اعيالم قد 
نرت انبياء عن تقدييم املحافظ 
اسيتقالته اىل مجلس بغداد بسبب 
امكانيية  وعيدم  صحيية  وعكية 

االستمرار يف عمله.
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أنه�ى املؤرش العام لبورصة العراق جلس�ة ت�داوالت اليوم األثنني عىل 
تراج�ع بنس�بة 0.01 % ، عن�د مس�توى 475.48 نقط�ة ، فاقداً نحو 
0.03 نقطة.وتم التداول عىل أس�هم 28 رشكة ، من أصل 103 رشكة 
مقي�دة يف الس�وق، ارتفع�ت منه�ا أس�هم 11 رشكات ، وانخفض�ت 
أس�هم 6 رشكات ، بينما اس�تقرت أس�هم 11 رشكات.وسجلت قيمة 
الت�داوالت نحو 722,415,208 دينار ، بينما بلغت عدد األس�هم نحو 
488,957,960 س�هم ، بعدد صفقات بلغت نح�و 363 صفقة.وبلغ 
عدد األس�هم املش�راه من املس�تثمرين غري العراقيني نحو 107.259 
ملي�ون س�هم بقيمة بلغ�ت نح�و 149.910 مليون دين�ار من خالل 
تنفيذ 93 صفقة، عىل أس�هم 7 رشكات.وبلغ عدد االسهم املباعة من 
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق النظامي 32.303 مليون سهم 
بقيم�ة بلغت 80.726 مليون دينار م�ن خالل تنفيذ 66 صفقة ، عىل 

أسهم 3 رشكات.

انخفاض مؤشر بورصة العراق

أك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة محم�د صاح�ب الدراجي، 
العراقي�ة ط�اردة لالس�تثمار ولل�ركات  البيئ�ة  ان  االثن�ني، 
العاملية االس�تثمارية، مطالبا بتحس�ني البيئة االستثمارية قبل 
دخ�ول الركات الكربى للعراق.وقال الدراجي ، إن “االس�تثمار 
الحقيقي مع الركات الكربى يجب ان يكون اس�تثمارا انتاجيا 
ولي�س االس�تهالكيا”.وأضاف، “أنن�ا طالب�ا جل�ب ال�ركات 
العاملي�ة االس�تثمارية الكربى واعطائها كافة التس�هيالت لبناء 
مصانع داخل العراق وليس اس�ترياد البضائ�ع .ولفت الدراجي 
إىل أن “البيئة الحالية بيئة طاردة لالس�تثمار والتش�جع حضور 

الركات العاملية االستثمار داخل العراق”. 

التخطيط : صرف أكثر من 10 مليارات 
دينار لبناء مجمع سكني في نينوى

ص�ادق وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم 
االثن�ني، عىل رصف أكثر من 10 مليارات دينارلبناء 

مجمع سكني واطئ الكلفة يف محافظة نينوى.
وذك�رت وزارة التخطي�ط، يف بي�ان ، أن »الوزي�ر 
ص�ادق ع�ىل زي�ادة تخصيصات م�روع مجاري 
الحمدانية، وتخصي�ص أكثر من 10 مليارات دينار 
لبن�اء مجم�ع س�كني واط�ئ الكلفة بس�عة يضم 
500 دار، وذلك ضمن اس�راتيجية وزارة التخطيط 

إلعادة االستقرار واإلعمار يف املحافظة«.
وأض�اف الدليم�ي، أن »املصادقة تم�ت عىل مناقلة 
مبل�غ )10 (ملي�ارات و)80(ملي�ون دينار من وإىل 
املش�اريع املدرجة يف ج�دول املوازنة االس�تثمارية 
ملحافظة نينوى لعام 2019 ضمن مشاريع برنامج 
تنمي�ة األقاليم، واس�راتيجية التخفيف من الفقر 
الت�ي ترف وزارة التخطيط عىل تنفيذها يف عموم 

املحافظات.

حكومة كردستان توجه طلبا إلى بغداد 
بوضع ممثل لإلقليم في شركة سومو
كش�فت مصادر مطلعة ان حكومة اقلیم كردس�تان 
وجھت طلبني رس�میني اىل الحكومة االتحادية بشأن 

رشكة تسويق النفط الوطنیة سومو.
وذك�رت املص�ادر يف ترصي�ح صحف�ي، ان »حكومة 
اقلی�م كردس�تان وع�ن طري�ق كتاب رس�مي طلبت 
من بغ�داد وضع ممثل عن حكوم�ة االقلیم يف رشكة 

تسويق النفط سومو«.
ووفق املعلوم�ات، فان »اقلیم كردس�تان طلب ايضا 
نقل التقارير التي تعدھا رشكة سومو بشأن مستوى 
انت�اج النف�ط بین بغ�داد واالقلی�م ل�وزارة النفط اىل 
مجل�س ال�وزراء االتحادي، حیث ھن�اك ممثل القلیم 
كردس�تان يف مجل�س ال�وزراء وان ال يك�ون للقوات 

املسلحة اي سلطة عىل التقارير«.
وأك�دت املصادر ان »اقلیم كردس�تان وج�ه الطلبین 
بكتاب رس�مي اىل بغداد وبانتظ�ار رد رئیس الوزراء 

االتحادي«. 

الدراجي: يجب تحسين بيئة االستثمار 
االقت�صاديقبل دخول الشركات الكبرى 

أعلن�ت وكال�ة االنب�اء الس�ورية الرس�مية ،االثنني، عن 
إع�ادة افتت�اح مع�رب البوكمال-القائ�م الح�دودي ب�ني 
س�وريا والعراق بعد توقف العمل فيه لعدة سنوات جراء 

اعتداءات تنظيم “ داعش” اإلرهابي.
وذكرت وكالة “سانا” ، أن “الجهات املعنية انهت يف وقت 

سابق اليوم التجهيزات والرتيبات الالزمة إلعادة افتتاح 
املع�رب بريف دي�ر الزور الرق�ي بعد توق�ف العمل فيه 
لعدة س�نوات نتيجة اعتداءات تنظيم “ داعش” اإلرهابي 
املندح�ر من منطقة الحدود الس�ورية العراقية قبل أكثر 

من عامني”.

وأضاف�ت الوكال�ة، أن “الجه�ات املعني�ة ب�إدارة املعرب 
وتنظي�م العب�ور أنه�ت جمي�ع الرتيب�ات والتحضريات 
إلعادة فتح مرك�ز البوكمال/القائم الحدودي مع العراق 

ليكون بوابة العبور الرئيسة بني البلدين”.
وحررت وحدات الجيش العربي السوري مدينة البوكمال 

ومحيطه�ا يف ال�� 19 من ترين الثاني ع�ام 2017 بعد 
القضاء عىل آخر بؤر تنظيم “ داعش” التكفريي.

ويرب�ط س�ورية بالعراق ثالث�ة معابر حدودي�ة وأهمها 
مركز البوكمال الح�دودي الذي يقع بني مدينة البوكمال 
يف محافظة دير الزور ومدينة القائم العراقية يف محافظة 

األنبار.
ويع�د املعرب الرئيس ب�ني البلدين حي�ث كان قبل إغالقه 
يس�تقبل املس�افرين القادم�ني واملغادري�ن بمركباتهم 
الخاصة أو بوسائط النقل العمومية إضافة إىل الشاحنات 

القادمة واملغادرة من وإىل سورية.

سوريا تعلن افتتاح معبر القائم الحدودي مع العراق

أعلن�ت النائ�ب ع�ن محافظ�ة دي�اىل 
غيداء كمبش، االثنني، عن اس�تحصال 
املوافقات الرسمية عىل تمويل مروع 
رشيان حمرين شمال رشق املحافظة.

وقالت كمبش ،إن” املوافقات الرسمية 
عىل تمويل م�روع بناء طريق جرس 

بح�رية حمرين)58ك�م ش�مال رشق 
بعقوبة( تم اس�تحصالها رس�ميا من 
قب�ل الحكوم�ة بع�د ترضره بس�بب 

سيول نيسان املايض”.
وأضاف�ت، أن “الطري�ق يمثل رشيان 
بري�ة  حمري�ن كون�ه نقط�ة وص�ل 

وم�دن  بعقوب�ة  ب�ني  س�راتيجية 
حمرين وصوال اىل خ����انقني وبقية 

املناطق”.
اوضح�ت كمب�ش، ان “رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس يف زيارته يوم 
ام�س ناق�ش م�ع املعن�ني يف حكومة 

دياىل س�بل االرساع بتموي�ل املروع 
وفت�ح قناة اتصال مب�ارشة مع وزارة 
املالي�ة من اج�ل توف�ري التخصيصات  
الالزم�ة  للب�دء ب�ه نظ�را الهميت�ه”، 
مبين�ة أن “امل�روع  يحظى باهتمام 

كبري من قبل الجهات الحكومية”.

كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية، االثن�ني، عن قيام 
الحكوم�ة بزيادة أعداد مقاتيل الحش�د املس�جلني 
بشكل رس�مي بنحو 30 الف مقاتل، مشرية اىل ان 
الحكومة تعتزم اعادة نحو  40 الف من املفسوخة 

عقودهم اىل وزاراتي الدفاع والداخلية.
وق�ال عض�و اللجنة جم�ال س�يدو  إن “الحكومة 

وخالل العام الجاري زادت من اعداد مقاتل الحشد 
الش�عبي من 120 الف املس�جلني رس�ميا اىل  نحو 

150 الف مقاتل”.
واض�اف س�يدو، ان “الوزارات االمني�ة عملت عىل 
اعادة  املفسوحة عقودهم يف الجيش والرطة وقد 
يصل الع�دد اىل نحو 40 الف مقات�ل يف نهاي العام 

الجاري”.واوض�ح ان “الحكوم�ة عملت ايضا عىل 
انهاء جميع ملفات االجور اليومية وقد حولتهم اىل 
عق�ود فيما رشعت يف تثبيت العقود بجيمع الدوائر 
الرس�مية”، مشريا إىل أن “املوازنة س�تزيد االنفاق 
بعد زيادة اع�داد املوظفني من اجل رصف رواتبهم 

بشكل منتظم”.

نائبة: استحصال الموافقات الرسمية على تمويل مشروع »شريان حمرين« في ديالى

المالية النيابية: الحكومة زادت أعداد مقاتلي الحشد إلى 150 ألف منتسب

مطار بغداد دمره االمريكان ..وجهات مشبوهة تحيل استثمار االراضي المحيطة به لصديق ترامب
االسوأ بين دول العالم  في الخدمات  وغياب االعمار

فضال عن انتظار طويل للحصول عىل 
حقائبهم وهناك حاالت رسقة لبعض 
الحقائ�ب ت�م االعالن عنها يف وس�ائل 

االعالم.
قوات االحتالل االمريكية التي سيطرة 
ف�رة طويلة عىل املطار واس�تخدمته 
معظ�م  دم�رت  عس�كرية  الغ�راض 
معال�م املطار , لم تس�عى اىل اصالحه 
,بل تركته وهو يف اس�وء حاالته , كما 
ان وزارء النقل يف الحكومات املتعاقبة 
هم ايضا لم يس�هموا يف تطوير املطار 
لكنه�م   , وصيانت�ه  هيبت�ه  واع�ادة 
يوقع�ون عق�ود ثانوي�ة مث�ل تكيس 
بغداد الذي استنزف جيوب املسافرين 
وه�ي رشك�ة معروف�ة تابع�ة ألح�د 
السياس�يني املتنفذي�ن , كذل�ك بعض 
عق�ود الكافري�ات يف املط�ار ,  والتي 
ت�در ارباح ضخم�ة معظمه�ا يلتهما 

الفساد .
ال�ركات الت�ي تعاق�دت م�ع وزارة 
النق�ل الغ�راض التنظي�ف فش�لت يف 

عمله�ا واليوجد م�ن يحاس�بها , اما 
لجنة النزاھة الت�ي زارت مطار بغداد 
بع�د وص�ول ع�دة ش�كاوى بوج�ود 
تقصی�را  وج�دت  فق�د  مخالف�ات«، 
واضحا يف الیة وصول الحقائب اضافة 
العامل�ة  التنظی�ف  رشك�ة  رداءة  اىل 
اضاف�ة اىل عدد م�ن الخروق�ات التي 
تم�س حقوق االنس�ان وع�دم وجود 
ج�دول حقيق�ي لرح�الت الطائ�رات 
لس�اعات  يص�ل  تأخ�ري  فهن�اك   ,
واملواط�ن ينتظر.االخط�ر م�ن ه�ذه 
امللفات ه�و عملية اس�تثمار املناطق 
املحاذية ملط�ار بغداد والت�ي اكد عدد 
م�ن املختص�ني بأنها باطلة الس�باب 
عدي�دة , وتم اعط�اؤه هدية اىل رشكة 
اجنبية خارسة، حتى تستغني بأموال 
وث�ورات الش�عب العراق�ي وصاح�ب 
الركة املستثمرة هو صديق الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
لطي�ف  االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  العكي�يل 

العراق�ي(: يعد مطار بغ�داد من اهم 
املط�ارات يف الع�راق , ول�م يت�م بناء 
مط�ار اخ�ر يف العاصم�ة طيل�ة ال�� 
)15( عاما املاضي�ة , لذا فهو رشيان 

العاصم�ة الج�وي , لكن مع االس�ف 
االهم�ال  املط�ار م�ن  يعان�ي  الي�وم 
الخدم�ي يف جمي�ع مراف�ق املط�ار , 
فركة النظافة الوجود لها ويبدو انه 

عقد وهم�ي , اما صالة االنتظار فهي 
يف اس�وء حاالته�ا , واليوج�د اهتمام 
باملواطن او احرام حقوقه الدستورية 
, فادارة املطار الحالية غري قادرة عىل 

ادارت�ه بالطريق�ة الصحيحة , فمظم 
املس�افرين  ون�رى  تتأخ�ر  املواعي�د 
يفرش�ون االرض م�ن اج�ل انتظ�ار 

موعد طائرتهم.

يف  تف�اوت  هن�اك  العكي�يل:  وتاب�ع 
التعام�ل ما ب�ني املواطن واملس�ؤول , 
واالخ�ري يذهبون ب�ه اىل صالة خاصة 
ونظيف�ة وفيه�ا خدم�ات جي�دة اما 
املواط�ن فيعام�ل وك�أن�ه ارهاب�ي , 
ف�كل يشء بثم�ن مضاع�ف وخاصة 
تكيس بغ�داد الذي يعد رسقة يف وضح 
النهار للمواطن , واما ساحات وقوف 
الس�يارات خ�ارج املطار فه�ي تضع 
تس�عرية خيالية عىل الس�يارات وعند 
مسائلتها يقولون ايجار الساحة كبري 
جدا , وحج�م املعاناة التنتهي , فنحن 
ننتظر ساعتني للحصول عىل حقائبنا 
وهو امر لم اشاهده يف مطار يف العالم.

بلجن�ة  عض�و  كش�ف  جهت�ه  م�ن 
االس�تثمار واالقتص�اد الربملانية، عن 
عملي�ة بي�ع ملط�ار بغداد ال�دويل، من 
خالل عقد االستثمار االرايض املحيطة 

باملطار.
وق�ال النائ�ب عبدالل�ه الخربي�ط، يف 
ترصيحات تابعتها )املراقب العراقي( 
ان »مط�ار بغ�داد ال�دويل، ت�م بيع�ه 
وتم اعط�اؤه هدية اىل رشك�ة اجنبية 
خارسة، حتى تستغني بأموال وثورات 
الش�عب العراقي، فهذه قطعة األرض 

ثروة عراقية«.
وب�ني الخربي�ط، ان »م�ا ح�دث ه�و 
رسق�ة بواض�ح النه�ار، فه�ي خارج 
ضوابط االس�تثمار وخ�ارج تعليمات 
»صاح�ب  ان  مضيف�ا  االس�تثمار«، 
الركة هو صدي�ق الرئيس األمريكي 
دونال�د ترامب، ولهذا تم اهداؤه اجزاًء 

كبرية من محيط بغداد.«

العراق يعلن تصدير منتجات إسفلتية إلى اإلماراتالبعيجي: إلغاء موازنة كردستان هو الحل الوحيد إلنهاء الجدل بخصوص تسليم النفط
أعلنت الركة العامة للصناعات 
التعديني�ة إح�دى رشكات وزارة 
الصناعة واملعادن، عن تس�ويق 
وتصدير منتجاتها االسفلتية إىل 
دولة االمارات خالل ش�هر أيلول 

الجاري.
وقال مدي�ر عام الرك�ة ماجد 
حميد غضيب يف بيان إن رشكته 
منتج�ات  بتصدي�ر  “قام�ت 
اسفلتية اخرى اىل دولة االمارات 
خالل شهر أيلول الحايل تستخدم 
ايض�اً يف تبلي�ط الطرق ش�ملت 
م�ادة الربايم ك�وت بكمية بلغت 
يف  واملنتج�ة  ط�ن  االف   )10(
معامل الركة يف بغداد والبرصة 
وبواقع )5( االف طن لكل موقع 
ومادة الكات باك بكمية )2000( 
ط�ن املنتج�ة يف معم�ل البرصة 

اضاف�ة اىل تس�ويق )150( طن 
منه محلي�اً اىل مجمع بس�ماية 
الصوي�رة  يف  الجوي�ة  والق�وة 

وامانة بغداد”.
أن “الركة  وأض�اف غضي�ب، 
تنتج مختلف املنتجات االسفلتية 

كقري التس�طيح واملاستك الحار 
مبين�ا  وغريه�ا”،  والفلنك�وت 
الوحي�دة  تعت�رب  “الرك�ة  أن 
املتخصصة بتحسني القري حيث 
ذات  انتاجي�ني  خط�ني  تمتل�ك 
منش�أ تركي بتصمي�م أملاني يف 
معاملها ببغداد والبرصة بطاقة 

)40( طن لوجبة عمل واحدة”.
وافص�ح ع�ن “تس�ويق كميات 
ق�ري  م�ن  ط�ن   )700( بلغ�ت 
االكس�اء املط�ور اىل امانة بغداد 
الكس�اء طريق الش�علة الرسيع 
وطري�ق بغداد بابل”، الفتاً اىل ان 
“الركة قام�ت بتطوير خطني 
انتاجي�ني آخري�ن بمعامله�ا يف 
بغ�داد لزيادة الطاق�ة االنتاجية 
له�ذا املنت�ج لغرض س�د الطلب 

املحيل املتزايد عليه”.

أك�د النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة 
البعيج�ي،  منص�ور  القان�ون 
االثن�ني، أن الغ�اء موازن�ة اقليم 
كردستان هو الحل الوحيد إلنهاء 
الجدل بخصوص تس�ليم واردات 

النفط اىل املركز.
إن   ، بي�ان  يف  البعيج�ي  وق�ال 
اقليم كردس�تان ومع  “حكوم�ة 
اىل  االتحادي�ة  املوازن�ة  ارس�ال 
مجل�س الن�واب تعمل ع�ىل رفع 
س�قف مطالبها من خالل ارسال 
وفوده�ا اىل الحكوم�ة االتحادية 
تح�ت ذريع�ة تس�ليم وارداته�ا 
النفطي�ة ويف النهاية اليس�لمون 
برميل واحد من النفط وهذا االمر 
لن نس�مح بتك�راره مطلق�ا الننا 
غ�ري مس�تعدين ان نس�لم ثروات 

محافظاتنا اىل حكومة االقليم”.

واض�اف البعيج�ي ان “حكوم�ة 
م�ع  تتعام�ل  كردس�تان  اقلي�م 
وكانه�ا  االتحادي�ة  الحكوم�ة 

حكومة بلد اخ�ر وليس جزءا من 
الع�راق تابع للحكوم�ة االتحادية 
حاله�ا ح�ال املحافظ�ات االخرى 

الغ�ري منتظمة بأقلي�م لذلك هذا 
االم�ر اليمك�ن ان يس�تمر ع�ىل 
ماهو عليه وان افضل حل النهاء 
هذا االش�كال ه�و الغ�اء موازنة 
اقلي�م كردس�تان وليصدر نفطة 
ويت�رصف  الحدودي�ة  ومناف�ذه 
بعي�دا  محافظات�ة  اىل  باموله�ا 
ع�ن ث�روات محافظات الوس�ط 

والجنوب”.
“الحكوم�ات  ان  إىل  واش�ار 
تعاقب�ت عق�ب  الت�ي  الس�ابقة 
تس�تيطع  ل�م  النظ�ام  س�قوط 
الضغط عىل حكوم�ة االقليم من 
اجل ان يس�لم واردت�ة للحكومة 
االتحادي�ة ب�ل عىل العك�س يتم 
تس�ليم حصة االقليم من املوازنة 
االتحادية عىل حساب محافظات 

الوسط والجنوب”. 

،،
،،
المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

مط����ار بغداد ص����رح حض����اري كان يضاهي افض����ل المطارات 
في الش����رق االوس����ط , لكن اليوم اصبح مثار سخرية وانتقادات 
للعراقي����ن القادمي����ن الى مط����ار بغداد بعد رحلة س����فر من دول 

الج����وار , فالمقارنة صعبة , فالمطار اليوم في اس����وء حالته , 
حيث تنتشر النفايات اخل اروقة المسافرين , 
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المراقب العراقي/ متابعة...

كشفت معتقلة الرأي »مدينة عيل« جملة من االنتهاكات 
الجس�يمة الت�ي تمارس�ها إدارة س�جن مدين�ة عيىس 
للنس�اء بح�ّق معتق�ات ال�رأي، موضحة أّنه�ا تكتفي 
بإعطائه�ا أدوي�ة لتخفي�ف األل�م وتمنع عنه�ا العاج 
الحقيقّي حتى اليوم، األمر الذي جعلها تشعر بالضعف 
الجس�دّي الذي ي�زداد يوًما بعد يوم. وكش�فت معتقلة 
ال�رأي مدينة عيل جملة من االنتهاكات الجس�يمة التي 

تمارس�ها إدارة س�جن مدين�ة عيىس للنس�اء بحّق 
معتقات ال�رأي، موضح�ة أّنها تكتف�ي بإعطائها 
أدوي�ة لتخفيف األلم وتمنع عنه�ا العاج الحقيقّي 
حت�ى الي�وم، األمر ال�ذي جعله�ا تش�عر بالضعف 
الجس�دّي ال�ذي ي�زداد يوًما بع�د يوم. ويف رس�الة 
صوتّي�ة قالت عيل إّن اإلهم�ال الطبّي يصاحبه عدد 
من املمارس�ات التي تنتهك حّقها يف الس�جن، حيث 
إّنها محرومة من رؤية عائلتها منذ 4 أشهر ونصف 

بسبب قرار وضع الحاجز الزجاجّي خال الزيارات. 
وأّكدت مدينة عيل أّنها ستواصل مطالبتها بحقوقها 
للحصول عىل العدالة هي وجميع زمياتها املعتقات 
اللواتي يتعرّضن النتهاكات جّمة، مش�ّددة عىل أّنها 
ُحرمت األمان يف وطنها، وُس�حَقت كرامتها يف غرف 
التعذي�ب، واحُتقرت ملّدة عام داخل زنازين التوقيف 
االحتياطّي، وهي اليوم تقيض حكًما بالسجن ملّدة 3 

سنوات بتهم ذات خلفّية سياسّية.

معتقلة بحرينية تكشف عن  جسامة االنتهاكات في السجون الخليفّية دولي دوليعربي  عربي 
اليمن تطلق مبادرة إلطالق سراح 350 أسيرا بينهم ثالثة سعوديين 

ابن سلمان مقرًا بالهزيمة: عملية آرامكو ضربت قلب الرياض
 وال أريد حاًل عسكرًيا ضّد إيران

المراقب العراقي/ متابعة...
يف مقالة بعنوان »إليران خطة بديلة بفضل روس�يا والصني قد تلحق عربها 
الهزيمة باإلدارة األمريكية«، قالت صحيفة »اإلندبندنت« الربيطانية »إننا لم 
نشاهد املسؤولني اإليرانيني يتوجهون إىل املاجئ وينتظرون تلقي الرضبات 
عق�ب الهجوم ال�ذي ش�نه حلفاؤهم عىل أك�رب منصة نف�ط يف العالم تتبع 
لرشك�ة »أرامك�و« الس�عودية، وما تا ذلك من اس�تعدادات يف أمريكا لش�ّن 

هجوم عىل طهران.
و تابع�ت الصحيف�ة، »ب�داًل من االختب�اء يف املاجئ توجه الرئي�س اإليراني 
حس�ن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف إىل أنقرة للقاء الرئيس 
الرتك�ي رج�ب طي�ب أردوغان، ال�ذي تحظى دولت�ه بعضوية حلف ش�مال 

األطليس »الناتو«.
وأردف�ت أن »مس�ؤولون إيرانيون س�افروا إىل الصني بعد الهجوم ملناقش�ة 
اتفاقات اقتصادي�ة عماقة ُتعّمق العاقات بني البلدين وتضم إيران إىل دول 

برنامج الطوق والطريق الذي رشعت بكني يف تأسيسه منذ سنوات«
وخلص�ت »االندبدن�ت« اىل أن »إي�ران ولهذا الس�بب تش�عر بالثق�ة وبأنها 

تستطيع الخروج ساملة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أودت أمط�ار غزيرة بحياة 113 ش�خصا عىل 
األقل يف واليتي أوت�ار براديش وبيهار يف الهند 
خ�ال األي�ام الثاثة املاضية، حي�ث اجتاحت 
وغم�رت  ك�ربى  مدين�ة  الفيضان�ات  مي�اه 
مستش�فى ودفعت الس�لطات إىل إجاء نزالء 

من أحد السجون.

ووفق�ا لوكالة “رويرتز” ذكر مس�ؤول هندي 
أن 93 ش�خصا ع�ىل األق�ل لق�وا حتفه�م يف 
والية أوتار براديش بعد أن تعرضت مناطقها 

الرشقية ألمطار موسمية غزيرة«.
وق�ال ضاب�ط الرشط�ة س�انتوش فريما إن 
ارتف�اع مس�تويات املي�اه دفع الس�لطات إىل 
نقل 900 س�جني من س�جن يف منطق�ة باليا 

الرشقية.
وتعرضت مدينة باتن�ا، عاصمة بيهار، والتي 
يقطنه�ا نح�و مليوني نس�مة، ألرضار بالغة 
حيث غمرت مي�اه األمطار الغزيرة الكثري من 
الش�وارع ودخلت املنازل واملتاجر ومستشفى 
كب�ريا. ون�رشت الس�لطات يف بع�ض األجزاء 

قوارب إلنقاذ السكان.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن عبدالل�ه عبدالله، رئي�س الس�لطة التنفيذية يف أفغانس�تان وأبرز 
مناف�س للرئي�س أرشف غن�ي، ف�وزه يف الجول�ة األوىل م�ن االنتخابات 

الرئاس�ية التي جرت الس�بت، رغم تواصل 
عملية فرز األصوات.

وق�ال عبدالل�ه يف مؤتم�ر صح�ايف نرشته 
»املراق�ب  واطلع�ت  الفرنس�ية  الوكال�ة 
االنتخاب�ات  لجن�ة  »س�تعلن  العراق�ي« 
املستقلة النتائج، لكننا حصلنا عىل غالبية 

األصوات. لن تجري جولة ثانية«.
وأوض�ح عبدالل�ه، الذي ترش�ح للرئاس�ة 
للمرة الثالثة بعد خس�ارته يف عامي 2009 
و2014، أّن فريق�ه »سيش�ّكل الحكوم�ة 

الجديدة«.
وعىل الف�ور، اعترب رئيس لجنة االنتخابات 
املستقلة حبيب رحمن نانغ إعان عبد الله 
»س�ابًقا ألوان�ه«. وأّكد »لي�س من حق أي 

مرش�ح إعان نفس�ه فائزا«، وتابع »بموجب القانون، لجنة االنتخابات 
املستقلة هي التي تعلن هوية الفائز«.

وال يتوقع أن تعلن اللجنة االنتخابية النتائج األولية قبل 19 ترشين األول.
ودون أن يق�دم تفاصيل، أش�ار عبد الله 
إىل تقاري�ر ذكرت أّن »بعض املس�ؤولني 
العملي�ة  يف  تدخل�وا  الحكومي�ني« 

االنتخابية.
وجاءت ترصيحاته بعد انتش�ار مقاطع 
فيديو عدة مواق�ع التواصل االجتماعي 
أظه�رت موظف�ني يف مراك�ز االق�رتاع 

يقومون بحشو الصناديق.
ويحت�اج املرّش�ح للحص�ول ع�ىل أكثر 
م�ن 50 باملئة م�ن األص�وات للفوز من 
الجول�ة األوىل، وإال فتج�ري جولة ثانية 
ب�ني املرّش�حني الحائزي�ن أعىل نس�بة 
من األصوات يف ترشي�ن الثاني/نوفمرب 

املقبل.

اإلندبندنت: طهران تستطيع أن تهزم واشنطن

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
اع�رتف ويلّ العه�د الس�عودي محم�د ب�ن 
س�لمان بأن الهجم�ات اليمنية التي طالبت 
معمل�نينْ تابع�نينْ لرشك�ة »أرامك�و« يف 14 
أيلول الفائت رضبت قلب إمدادات الطاقة يف 

العال�م، ولي�س فق�ط يف اململك�ة.
وبمقابل ذلك اطلق�ت لجنة األرسى اليمنية 
مبادرة الطاق رساح 350 أسريا بينهم ثاثة 

سعوديني.
ويف مقابلة خاصة مع برنامج »60 دقيقة« 
عىل قن�اة CBS األمريكية، وتابعته »املراقب 
العراق�ي« ق�ال اب�ن س�لمان إن »الهج�وم 

استهدف 5% من إمدادات العالم«.
ويف نربة تراجعية عن اللغة التصعيدية التي 
اعتمدها مؤخرًا، أش�ار ويل العهد السعودي 
إىل أن�ه »يأم�ل أاّل يك�ون العمل العس�كري 
رضوري�ا ض�د إي�ران، وأن�ه يفض�ل الح�ل 
الس�يايس«، مؤكًدا أن »حرًبا بني السعودية 
وإيران ستؤدي إىل انهيار االقتصاد العاملي«.

كانت�ا  والري�اض  »واش�نطن  إن  وق�ال 
مرحبت�ني بلقاء الرئي�س األمريكي »دونالد 
ترامب« ونظريه اإليراني »حس�ن روحاني«، 
وال�ذي كان منتظ�را له أن يت�م عىل هامش 
اجتماع�ات الجمعية العام�ة لألمم املتحدة 
األخ�رية، لك�ن اإليراني�ني ه�م م�ن رفضوا 

اللقاء«.
من جهة ثانية، تحدث ويل العهد الس�عودي 
جم�ال  الصحف�ي  اغتي�ال  جريم�ة  ع�ن 
خاش�قجي، قائ�ا إن�ه »ل�م يأم�ر بقتله«، 
معتربا أن »العاقة بني السعودية والواليات 
املتحدة »أكرب بكثري من حادثة خاشقجي«.

وأضاف أن »التحقيقات ال تزال مس�تمرة يف 
القضي�ة داخ�ل اململكة، متعه�دا بمحاكمة 
أو  رتبه�م  كان�ت  أي�ا  املتورط�ني،  كاف�ة 
مناصبهم، مردفا: »العدالة ستأخذ مجراها 

يف هذه القضية«، وفق اّدعائه«.
م�ن جهة اخرى زع�م ويل العهد الس�عودي 
ع�دم معرفته باألنباء الت�ي أثريت، قبل عدة 
أش�هر، عن تع�رض الناش�طة الس�عودية 
املعتقل�ة لج�ني الهذل�ول للتعذي�ب، داخ�ل 

سجنها.
وبش�أن مطالبات اإلفراج عن الهذلول، قال 
ابن س�لمان إن »ه�ذا القرار لي�س مرهونا 
ب�ي، األمر بي�د النائب العام وه�و مدع عام 

مستقل«.
كما دافع عن اعتقال العديد من الناش�طات 
السعوديات، قائًا إن »اململكة دولة تحكمها 
القوانني.. قد اختلف مع بعض هذه القوانني 
ش�خصيا، ولكن طاملا أنها القوانني القائمة 

اآلن، يجب احرتامها، حتى يتم إصاحها«.
وعلّ�ق ع�ىل وج�ود حمل�ة قمعية وس�جن 
للنساء اللواتي يثرن قضايا تتعلق باألشياء 
التي تحتاج إىل تغيري يف اململكة، قائًا: »هذا 
التصّور يؤملن�ي عندما ينظ�ر بعض الناس 
إىل الص�ورة من زاوية ضيقه ج�دا.. أمل أن 
يأتي الجميع إىل اململكة العربية الس�عودية 
وي�روا الواق�ع، ويلتقوا النس�اء واملواطنني 
الس�عوديني وليحكموا بأنفس�هم«، حسب 

زعمه.
ويف س�ياق متص�ل أعلنت لجن�ة األرسى يف 
اليم�ن ع�ن مبادرة جدي�دة تتمّث�ل بإطاق 
اليمن�ي  الجي�ش  ل�دى  أس�رًيا   350 رساح 

واللجان الشعبية، بينهم 3 سعوديني.
وتح�ّدث رئيس لجن�ة األرسى عب�د القادر 
املرتىض، خ�ال مؤتمر صحف�ي يف صنعاء 
ع�ن املبادرة«، مش�رًيا إىل أن »ه�ذه العملية 
ستجري بإرشاف األمم املتحدة، وهي تشمل 
350 أس�رًيا من ضمنهم 3 س�عوديني، ومن 
بينه�م األرسى الناجون من مجزرة س�جن 
ذمار وهم س�يكونون ضمن عملية تس�ليم 

األرسى«.
وقال املرتىض إن »مبادرتنا تثبت مصداقيتنا 
لتنفيذ اتفاق الس�ويد وندع�و الطرف اآلخر 
التخ�اذ خط�وة مماثل�ة«، الفًت�ا إىل أنه من 
ب�ني أرسى عملية »نرص م�ن الله« عرشات 
األطفال ترتاوح أعمارهم بني 15 و16 سنة.

يذكر أن لج�ني الهذلول رفض�ت عرًضا من 
الس�لطات الس�عودية باإلف�راج امل�رشوط 
عنه�ا، مقاب�ل س�حبها اتهام�ات التعذيب 
والتهديد باالغتصاب ال�ذي تعرضت له عىل 

يد سجانيها.
وتع�د عملية اس�تهداف املنش�آت النفطية 
آرامكو من العمليات الكبرية والبطولية التي 
نفذته�ا قوات انصار الل�ه والجيش اليمني، 
بأنه�ا  والت�ي ع�دت وبحس�ب مختص�ني 
تسببت بكارثة كربى يف االقتصاد السعودي، 
وتحتاج اىل عدة اش�هر الصاحها االمر الذي 
دفع بالس�عودية اىل مفاتح�ة دول املنطقة 

واولها العراق لغرض تزويده بالنفط.
وقام�ت قوات انصار الله اول امس الس�بت 
بقت�ل وأرس املئ�ات م�ن مرتزق�ة الع�دوان 
آلياته�م  إغتن�ام  ع�ن  فض�ا  الس�عودي 

العسكرية خال عملية بطولية نفذتها.

رويترز: مصرع 113 شخصا بسبب الفيضانات في الهند

AFP: عبداهلل عبداهلل يعلن فوزه في االنتخابات األفغانية

المراقب العراقي/ متابعة...
وجه�ت وزارة الرتبية والتعلي�م األردنية مديري 
مديريات الرتبية والتعلي�م يف جميع محافظات 
اململك�ة ب�رضورة التأكي�د عىل م�دراء املدارس 
لدع�وة أولي�اء أم�ور الطلب�ة إلرس�ال أبنائهم 

للمدارس اعتبارا من صباح يوم غد الثاثاء.
وش�ددت ال�وزارة، يف كت�اب ص�ادر ع�ن وزير 
الرتبي�ة والتعليم الدكتور ولي�د املعاني، أن »هذا 
التعميم املل�زم يأتي امتثاال للق�رار الصادر عن 

املحكم�ة اإلداري�ة أمس والق�ايض بوقف تنفيذ 
قرار إعان اإلرضاب املفتوح مؤقتا إىل حني البت 

يف دعوى مرفوعة من قبل أهايل طلبة«.
ونبه�ت ال�وزارة، وفقا مل�ا نقلته وكال�ة األنباء 
األردنية )برتا( واطلعت عليه »املراقب العراقي«، 
إىل أن�ه »يف ح�ال امتن�اع أي مدير مدرس�ة عن 
اإلعان، أو امتناع أي معل�م عن التدريس، فإنه 
س�يتم تطبي�ق أح�كام نظ�ام الخدم�ة املدنية، 
والعمل عىل تأمني معلم بديل فورا عىل حس�اب 

التعليم اإلضايف«.
وكان�ت نقاب�ة املعلم�ني أكدت أمس تمس�كها 
ب�اإلرضاب، رغم الحك�م القضائ�ي ورغم قرار 
ص�ادر ع�ن الحكومة مطل�ع األس�بوع بزيادة 

نسب العاوات املمنوحة للمعلمني.
وب�دأ املعلم�ون يف األردن يف الثام�ن م�ن أيل�ول 
الج�اري إرضاب�ا مفتوحا عن العم�ل للمطالبة 
بزيادة يف عاوة املهنة ب�50 يف املئة عىل الرواتب 

األساسية.

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ددت الس�لطات املرصية قبضته�ا األمني�ة، خاصة ع�ىل امليادين 
الرئيس�ية للمدن الكربى، ملواجهة دع�وات متزايدة لتنظيم تظاهرات 

تطالب برحيل الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس.
وش�ملت حملة االعتقاالت املكثفة - حس�ب املركز املرصي للحقوق- 
حت�ى اآلن أكثر من 1200 ش�خصية سياس�ية وأكاديمية وصحفيني 
ومحامني وحقوقيني، وسط تضييق عىل وسائل التواصل االجتماعي، 

وحظر مئات املواقع اإلخبارية.
توقيف عاء ومحاميه:

وأعلن أن الس�لطات املرصي�ة أوقفت مجددا املع�ارض املعروف عاء 
عب�د الفتاح، الذي أُطلق رساحه أخريا، وكان يميض 12 س�اعة يوميا 
محتجزا يف قسم الرشطة، حسب ما أعلنته أرسته وأفادت به مصادر 

قضائية.
وبعد س�اعات تم توقي�ف محاميه محمد الباق�ر -وهو محام ومدير 

مركز عدالة والحريات- أثناء حضوره جلسة تحقيق معه.
وقال املركز امل�رصي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، وهو منظمة 
غ�ري حكومية، »انتهت نيابة أمن الدول�ة العليا من التحقيق مع عاء 
عبد الفتاح )...( وتق�وم اآلن بالتحقيق مع املحامي الحقوقي محمد 
الباق�ر الذي ت�م التحفظ عليه أثن�اء حضوره التحقي�ق مع عاء مع 
محامني آخرين، حيث أبلغ بأنه مطلوب ضبطه وإحضاره يف القضية 

نفسها«.
وكان ع�اء عبد الفت�اح من رموز ث�ورة كانون 

الثاني 2011، التي أسقطت الرئيس األسبق 
حس�ني مبارك، وهو م�دون ومهندس 

برمجيات أطل�ق رساحه يف مارس/
آذار امل�ايض، بع�د أن قىض حكما 

بالسجن خمس سنوات للتظاهر 
دون ترخي�ص بموجب قانون 

ص�در ع�ام 2013، وتق�ول 
جماعات حقوقية إنه يمنع 

االحتجاجات فعليا.
ش�قيقة  س�يف،  وكتب�ت 
عاء، يف وقت سابق صباح 
اختط�اف  ت�م  أن�ه  الي�وم 
ش�قيقها من قسم رشطة 
الدق�ي، حي�ث كان يم�يض 

املراقب�ة  ف�رتة  كالع�ادة 
اليومية.

وتقيض ه�ذه املراقبة -التي من 
املقرر أن تس�تمر خمس سنوات- 

أن يس�لم عاء عبد الفتاح نفس�ه يوميا يف السادس�ة مساء إىل قسم 
الرشطة، حيث يظل محتجزا حتى السادسة صباح اليوم التايل.

وقال املصدر األمني إّنه لم يعرف بعد متى س�يعرض عبد الفتاح عىل 
النيابة العامة، أو ما االتهامات املنسوبة إليه.

وتق�ول جماع�ات حقوقي�ة إن حمل�ة الحكومة ع�ىل املعارضة هي 
األش�د يف العرص الحديث. ويقول مؤيدو الرئيس إن السلطات بحاجة 

لتحقيق االستقرار بعد االضطرابات التي أعقبت ثورة يناير.
ويقول محامون إن عدة مئات ممن اعتقلوا األسبوع األخري يخضعون 
للتحقيق يف اتهامات باستخدام مواقع التواصل االجتماعي لبث أخبار 
كاذبة واالنضمام لجماعة إرهابية محظورة والتظاهر دون ترخيص.

تنديد حقوقي:
وع�ربت مفوضة األم�م املتحدة الس�امية لحقوق اإلنس�ان ميش�يل 

باشيليه يوم الجمعة عن قلقها إزاء وضع حقوق اإلنسان يف مرص.
وقال�ت »أذك�ر الحكوم�ة املرصية بأن�ه يحق لألش�خاص -بموجب 
القانون الدويل- التظاهر بشكل سلمي«، مؤكدة أنه يحق لهم التعبري 

عن آرائهم عرب وسائل التواصل االجتماعي.
وأضاف�ت »ال يجوز أب�دا احتجازه�م، ناهيك عن اتهامه�م بارتكاب 

جرائم خطرية، وذلك ملجرد ممارسة هذه الحقوق«.
ورفضت وزارة الخارجية املرصية بيان باشيليه، قائلة إنه »يستند إىل 

معلومات غري موثقة«.
م�ن جهته�ا، قالت منظم�ة العف�و الدولية إن�ه يتعني عىل 
الس�لطات املرصي�ة أن تب�دأ ف�وراً إنه�اء موج�ة 
االعتقاالت الجماعية التعسفية، واإلفراج عن 
جمي�ع املعتقلني ملمارس�اتهم الس�لمية 

لحقهم يف حرية التعبري والتجمع.
وأضاف�ت املنظمة أن�ه ينبغي عىل 
الس�لطات املرصي�ة الرتكيز عىل 
إنه�اء حم�ات القم�ع، الت�ي 
حولت مرص إىل سجن مفتوح 
انتقادها  ب�دل  للمنتقدي�ن، 
منظم�ات حقوق اإلنس�ان 
ع�ىل  الض�وء  لتس�ليطها 
يف  الحاصل�ة  االنته�اكات 

مرص.
وقال�ت املنظم�ة إن الدافع 
الس�لطات  إغ�اق  وراء 
املرصية للطرقات ومحطات 
املرتو كان منع األشخاص من 
ممارس�ة حقهم يف املشاركة يف 

املظاهرات السلمية.

موجة اعتقاالت بصفوف الناشطين المصريين والعفو الدولية 
تطالب بإنهاء حمالت القمع

التعليم األردنية تهدد المعلمين المضربين باستبدالهم 
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تابعت حديث الس�يد قائد عمليات البرصة الفريق رش�يد 
فلي�ح عن التج�اوزات عىل األمالك العام�ة وأرايض الدولة 
يف املحافظ�ة، وعزم�ه ع�ىل اتخاذ تداب�ر ملن�ع املتنفذين 
والحزبيني من العبث واستالب أراض يمكن أن تكون مكانا 
صالح�ا لبناء مراف�ق عام�ة كالجامعات واملستش�فيات 
وامل�دارس، وغره�ا م�ن مؤسس�ات، وبع�د أن تج�اوزوا 
الحدود، وصاروا مخربني، وليسوا مواطنني أسوياء يمكن 
اإلعتم�اد عليهم، وه�ذا بعيد تمام�ا عن املواط�ن العادي 
ال�ذي قد يتجاوز ع�ىل بعض األراض نتيجة يأس�ه، ولكن 
أن يتم تحويل األرايض اململوكة اىل الدولة لتكون محميات 
للعصابات، ولألش�خاص النافذين والفاسدين واملتهورين 

فهذه مصيبة يجب تداركها.
يف بغ�داد كانت هن�اك حملة يف بلدية الرش�يد، ويف مناطق 
منه�ا حي العامل وحي البياع حي�ث خرجت آليات البلدية 
دون دعم عس�كري، وقام�ت بإزالة تج�اوزات قامت بها 
جماعات وأش�خاص، وليست مأهولة بالس�كان، أو إنها 
مش�غولة م�ن مواطن�ني مس�اكني كم�ا هو ح�ال بعض 
أصح�اب البس�طيات غر القانوني�ة، ولذل�ك تطلب األمر 
العمل عىل إزالته�ا، وتحويلها اىل طبيعتها التي هي مهيأة 
لها لتكون مؤسس�ات تحمي املواطن، وتوفر له الخدمات، 
وإال فليس من املعق�ول أن تكون الدولة عاجزة عن توفر 
قطع�ة أرض ملستش�فى، أو جامع�ة، أو مرك�ز أبح�اث 

وإتصاالت.
قلن�ا، ومازلن�ا نعيد إننا ندع�و اىل توفر البدائ�ل والحلول 
للمواطن�ني الذين يحتاجون للدعم يف مث�ل هذه الظروف، 
ولكننا النستطيع أن نتنازل عن ممتلكات هي يف الحقيقة 
لألجيال القادمة، فليس من املعقول أن نسمح لشخص أن 
يستويل عىل مساحة من األرض ويحولها اىل معمل لصناعة 
البلوك، أو أن يس�تويل أحدهم عىل مساحة أخرى ويجعلها 
مكانا لع�رض مادة الرمل، أو الح�ى ليبيعه للمواطنني، 
وبطريق�ة مبتذلة، ع�دا عن قيام البعض باإلس�تيالء عىل 

أراض عامة وإقامة معارض للسيارات عليها.
اليمك�ن بن�اء ال�دول والنهض�ة به�ا، وتوف�ر متطلبات 
الحي�اة الحرة الكريم�ة للمواطنني مالم يت�م الرتكيز عىل 
حماي�ة املمتلكات العامة، وإتخ�اذ تدابر حمائية للفقراء 
واملس�اكني واملحروم�ني، وأصحاب املهن البس�يطة الذين 
يريدون أن يعتاشوا عليها هم وأرسهم املتواضعة، وبالتايل 
البد م�ن العمل بإتجاه�ني اليصطدم أحدهم�ا باألخر، بل 
يعمالن س�وية عىل خدمة الناس، وهما منع التجاوز عىل 
األمالك العام�ة، وتوفر البديل للمواط�ن ليعيش بكرامه، 
وعندها س�نحقق املرج�و من الس�لوك اإلداري والوظيفي 

الذي اليتعارض مع حرية املواطن وكرامته.

إجراءات بلدية ليست
 ضد المواطن

هادي جلو مرعي

النيل والفرات هدية »الربيع العربي« لـ »إسرائيل«

بقلم/ عبير بسام
اقتصادي�ة  أزم�ة  لبن�ان  يعي�ش 
للتوج�ه  ح�ادة، تدف�ع بمواطني�ه 
نحو الّش�ارع بني الفين�ة واألخرى. 
التظاه�رات الّت�ي نزل�ت مؤخ�رًا يف 
مناطق لبناني�ة متعددة، معربة عن 
العي�ش ومطالبة بتحس�ني  ضي�ق 
يف  والخدمي�ة  املعيش�ية  األوض�اع 
لبن�ان، تثب�ت أن الّنظ�ام الّطائفي 
البائد يف لبنان ليس قادراً عىل إيصال 
البلد إىل ش�اطئ األم�ان االقتصادي 

واملعي�ي.
م�ا يحتاج�ه لبن�ان للصم�ود ليس 
فقط الخطط االقتصادية املتكاملة، 
بل تحرير كثر من قياداته من عبء 
الّطائفي�ة والتبعية. ولبن�ان يعاني 
من كثرة »القادة« الذين يتجاوزون 
ع�دد الّطوائف الثمان�ي عرشة فيه. 
كّل قائ�د فيه يلق�ي اللّوم عىل باقي 
الق�ادة يف تربي�ر الّتقص�ر. فبلدن�ا 
يعتمد عىل »الّش�طارة« و«رصف ما 
يف الجي�ب حتى يأتي م�ا يف الغيب«، 
وهذا لن يبني ال صموداً وال اقتصاداً.

ما ينق�ص لبن�ان خط�ط الّتنمية، 
يف  اس�تيالدها   يمك�ن  ال  والت�ي 
لحظة تراجع س�عر اللّرة اللبنانية 
أمام ال�ّدوالر. فالح�رب االقتصادية 
ال يمك�ن ربحه�ا من خ�الل تأهيل 
الّدولة لتك�ون دولة منتجة، ففنلندا 
الخلي�وي  نوكي�ا  هات�ف  أنتج�ت 
ال�ذّي دع�م اقتصاده�ا كواح�د من 
أق�وى االقتص�ادات يف أوروب�ا منذ 
تس�عينيات القرن املايض. يف سوريا 
وم�رص اهتم�ت الّدول�ة بالزراع�ة 
القط�اع  وتطوي�ر  والصناع�ة 
باألماك�ن  واالهتم�ام  الّس�ياحي، 
األثري�ة والّطبيعي�ة الّت�ي تجت�ذب 

الّس�ياح. أما أهم آثار لبنان يف صور 
وبعلبك فتعاني من اإلهمال. ويحّول 
لبن�ان كل يوٍم طبيعت�ه الجميلة إىل 
كس�ارات ومرامل وكتلة إس�منتية، 
ناهي�ك عن السياس�ات االقتصادية 
التي قضت عىل الصناعات، وأهملت 
القطاع الّزراعي وتكاليفه املرتفعة، 
الت�ي تثق�ل كاهل الف�الح واملواطن 

اللبناني.
س�وريا بلد لم يتوق�ف فيها الّتطور 
تع�دم  ول�م  الح�رب  خ�الل  حت�ى 
الوس�يلة لتأمني املتطلب�ات لجميع 
املواطنني ,فخطط الّتنمية يف الّدول، 
هي ج�زء ال يتجزأ م�ن قدرتها عىل 
الّصمود يف وجه الّتحديات املفروضة 
عليه، خاصة إذا ما كان أمامه حرب 
طويل�ة كتلك التي يواجهه�ا لبنان. 
فال بد من تأم�ني مقومات الّصمود 
الرغ�م م�ن  إي�ران وع�ىل  للن�اس. 
الحصار الذّي تخضع له استطاعت 
تطوير وسائل اإلنتاج فيها وتطوير 
توج�ه،  هن�اك  وكان  اقتصاده�ا. 
عمل�ت عليه كل من س�وريا ومرص 
وحت�ى الّدول األوروبي�ة واملتطورة، 
أال وه�و تأم�ني املطالب األساس�ية 
للمواطنني، من م�دارس وجامعات 
وطبابة وتأمني وتس�هيل املواصالت 
وف�رص العم�ل، ولبن�ان يفتقر إىل 
ه�ذه جميع�اً، ع�دا ع�ن اإلهمال يف 
قط�اع الكهرب�اء وامل�اء والتدفئ�ة، 
التي  وجمي�ع الحاجات األساس�ية 
يتكبد املواط�ن اللبناني أعباء هائلة 
من أج�ل تأمينها. وتأتي اليوم أزمة 
ال�دوالر كي ته�دد اللبنان�ي حتى يف 

رغيفه ووسيلة انتقاله للعمل.
رغم ش�عور املفاجأة ل�دى املواطن 
اللبنان�ي حول وص�ول الكهرباء إىل 

جمي�ع املناط�ق الّس�ورية بمع�دل 
24/24 تقريب�اً، فإن الخرب يش�عر 
ولي�س  بالرّاح�ة،  الّس�ورييني 
باملفاج�أة! فق�د كان�وا يش�عرون 
بتحس�ن الكهرباء عىل مر الّسنوات 
الّس�وريون  املاضية. وملس  الّث�الث 
الّتحس�ن خ�الل أّيام عي�د األضحى 
املايض، ال�ّذي لم تنقط�ع الكهرباء 
خالل أّيام�ه وما تاله م�ن أّيام قبل 
إعالن عودة الكهرباء بشكل رسمي.

الّت�ي  وتذمراته�م  تعليقاته�م  يف 
كانت تكتب عىل صفحات الّتواصل 
الّس�وريون  كان  االجتماع�ي، 
يكتب�ون أّن الّدول�ة ل�ن تكون عىل 
تعي�د  حت�ى  املس�ؤولية  مس�توى 
إىل  للّس�وريني  الحيات�ي  املس�توى 
م�ا كانت عليه ما قب�ل الحرب. من 
يقرأ الّتعليقات يش�عر بأن االستياء 
يسود س�وريا بسبب تدني مستوى 
الخدم�ات العامة، ولكن عىل املقلب 

اآلخ�ر عندما يرن ج�رس الهاتف يف 
مصلحة الكهرب�اء، فإن هناك دائماً 
م�ن يجيب ويعلن أن العطل س�وف 

يصلح.
تقدر القيادة يف س�وريا خطر العمل 
التحتي�ة  البن�ى  منق�وص  بل�د  يف 
املساهمني  للمس�تثمرين  بالنس�بة 
يف إع�ادة بناء اقتص�اد البالد، فاملاء 
والكهرب�اء هم�ا عصب�ا الّصناع�ة 
والّتعلي�م  والّس�ياحة  والّزراع�ة 
والّتج�ارة  الّتكنولوج�ي  والّتط�ور 
والقط�اع الّصحي. وس�وريا بلد لم 
يتوق�ف فيه�ا الّتط�ور حت�ى خالل 
الح�رب، ولم تعدم الوس�يلة لتأمني 
يف  املواطن�ني  لجمي�ع  املتطلب�ات 

املناط�ق الّت�ي كانت ما ت�زال تحت 
س�يطرة الّدولة، أو تل�ك التي عادت 
الس�ورية  الّدول�ة  تحمل�ت  إليه�ا. 
مس�ؤولية دف�ع روات�ب موظفيها، 
الّذي�ن  منه�م،  املعارض�ني  وحت�ى 
طاله�م كما غرهم تعدي�ل الّرواتب 
بما يتناس�ب وانخفاض سعر اللّرة 
الّسورية. وس�وريا دولة تعتمد عىل 
مؤسساتها ومهندسيها وعمالها يف 
بناء ما تهدم، واالستثمار الخارجي 
يحدد بحس�ب مصلحة البلد، وليس 
بحسب مصلحة املتنفذين، وال يضع 
خط�ط الّدول�ة وأولوياته�ا رج�ال 

األعمال.
مقوم�ات  أه�م  أح�د  باختص�ار، 

الّصمود هو اعتماد س�وريا وإيران 
ع�ىل إنتاجهم�ا الّذات�ي وتطوي�ره، 
ولكن يف لبنان فق�د تم القضاء عىل 
جميع مقومات اإلنتاج الّذاتي، وبتنا 
نعتم�د ع�ىل االس�تراد والّضائ�ب 
وخصخص�ة الّدولة لرف�د حاجاتها 
وخزينته�ا. أحد املحللني كان يقارن 
بقائم�ة  لبن�ان  ص�ادرات  قائم�ة 
واردات�ه من الّص�ني، ويضع تصوًرا 
أن ع�ىل لبن�ان أن يص�در للّصني ما 
يتناس�ب ووارداته منها، األمر جيد 
ولكّن�ه مضح�ك، فلبن�ان بل�د أعلن 
منذ تأسيس�ه أن اقتصاده س�يقوم 
ع�ىل تقديم الخدم�ات والّس�ياحة، 
ولكن ما ه�ي ميزة الخدم�ات التي 
يس�تطيع لبنان منافس�ة من حوله 
من دول املنطقة بها، وأية س�ياحة 
يتح�دث عنه�ا، واإلقام�ة يف لبن�ان 
تفتقر إىل املقومات األساسية للحياة 

الّطبيعية والقيادة الّطبيعية؟

بقلم / حسني محلي
لم تكن الحسابات السياس�ية والعسكرية وحدها العاِمل 
املؤثِّر الوحيد يف اس�رتاتيجيات إرسائيل مع هذه الدول، بل 
كان�ت ترى يف مياه ه�ذه الدول ُبعداً ديني�اً وعقائدياً طاملا 
أنها تحلم بدولتها الكربى من النيل إىل الفرات، لتضّم يهود 

العالم أجمع وعددهم 15 مليون شخص فقط. 
ُيف�ّ� ذل�ك تحري�ض تركي�ا يف الخمس�ينات ع�ىل إقامة 
الس�دود الكبرة عىل نهرّي الفرات )5 س�دود تختزن أكثر 
م�ن 70 مليار م�رت مكعب( ودجلة )س�دان( ليس�اعدها 
ذلك عىل اس�تخدام املياه كس�الٍح ضد »العدّوتني« س�وريا 
والع�راق، وكما حدث أواخر التس�عينات من القرن املايض 
خ�الل التوّتر بني دمش�ق وأنقرة ع�ىل خلفّية قضية زعيم 

حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجالن.
كم�ا ه�و ُيف��ِّ توّغ�الت إرسائي�ل يف الجن�وب اللبناني 
ومس�اعيها للس�يطرة عىل منابع املي�اه يف املنطقة، وهذه 
هي الحال بالنسبة إىل الجوالن املحتل الذي يغّطي أكثر من 
20%م�ن احتياجات إرسائيل من املياه الَعذبة، وتخّطط تل 
أبيب للس�يطرة عىل مزي�ٍد من منابع املي�اه عرب ضّم غور 

األردن. 
جاء االهتمام بجنوب الس�ودان وتحريض املُتمرّدين هناك 
لالنفصال يف إطار حس�ابات تل أبيب للسيطرة عىل منابع 
النيل، حدود »إرسائيل الك�ربى«. ويصّب الدعم اإلرسائييل 
إلثيوبيا يف مسعاها إىل بناء سّد النهضة عىل النيل األزرق يف 
نفس اإلطار، بل أيضاً لإلنتق�ام من أحفاد الفراِعنة الذين 

طردوا موىس وأجداد اليهود من مرص. 
أم�ا االهتم�ام اإلرسائي�يل بك�رد املنطق�ة من�ذ أواس�ط 

الخمسينات، حتى عندما كانت عالقات تل أبيب جّيدة مع 
أنقرة وطهران، فمرّده إىل سببني:

األول، لالنتقام من العراقيني أحفاد اآلشوريني الذين سبوا 
اليهود ونقلوهم إىل بابل.

والثان�ي بس�بب تواجد الك�رد عند حوض دجل�ة والفرات 
موزَّع�ني عىل الدول الثالث، تركيا والعراق وس�وريا، وهذا 
له معاني خاصة يف كتب وأس�اطر اليه�ود التي تدعوهم 
لالنتق�ام من َوَرثة بابل أي الع�راق، حيث ولَِد عىل أراضيه 
النبّي إبراهيم عليه السالم وهو أبراهام بالنسبة إىل اليهود. 
هنا تكتس�ب أح�داث »الربي�ع العربي« وم�ا أدَّت إليه من 
دماٍر يف العراق وسوريا، وحتى يف اليمن بمكانته التاريخية 
ق  لليهود، أهمية إضافية وفق املنظور الصهيوني الذي حقَّ
أهدافه يف مرص التي تواجه منذ ثماني س�نوات الكثر من 
دة والتي يب�دو أنها لن  املش�اكل الداخلي�ة الصعب�ة واملُعقَّ
تنتهي. فقد أهملت القاهرة مرشوع سّد النهضة اإلثيوبي 
ال�ذي س�يكون وبتحري�ٍض من تل أبي�ب بداي�ات الحرب 
اإلفريقية املائية ضد مرص وعرب دعم تل أبيب لدول منابع 
الني�ل، وهو ما س�يؤّدي حتماً إىل تدمر م�رص عىل املََديني 

املتوّسط والبعيد. 
وتس�عى تل أبيب من خ�الل التواجد األمرك�ي واألطليس 
رشق الف�رات وع�رب تحالفاته�ا الخفّية مع ك�رد املنطقة 
عموم�اً إىل إحكام س�يطرتها عىل حويّض دجل�ة والفرات 

طاملا أن تركيا لن تستطيع السيطرة عىل مياهها.
وُتفّ� ذلك خطط الرئي�س الرتكي الراحل تورغوت أوزال 
ملّد أنابيب املياه إىل إرسائيل بحيث تصّدت له آنذاك س�وريا، 
وهي اآلن هدف ُمجَمل السياس�ات اإلقليمية والدولية بكل 
عنارصها ال�ية والعلنية التي كانت والتزال تركيا العبها 
األساس ألسباٍب تاريخيٍة وعقائدية، خدمت إرسائيل بِعلم 
أو م�ن دونه بم�ا يف ذلك إغالق مكات�ب ومخّيمات حماس 

يف دمشق. 
فكلم�ا تأّخر الحل واس�تعى يف س�وريا ألس�باٍب تركيٍة 

أو إقليمي�ٍة أو دولي�ٍة يف ظّل انعكاس�ات ذل�ك عىل الوضع 
الداخيل الس�وري، فإن حرب املياه س�وف تقرتب طاملا أن 
س�دود الفرات تغطي م�ا ال يقّل عن 70% م�ن احتياجات 
حلب من املي�اه، وبالتايل هي تروي ما ال يقّل عن 50% من 

حاجيات سوريا من املُنتجات الزراعية.
ومن دونها لن يبقى لس�وريا أّي معنى حتى عىل الخارطة 
الجغرافية، وهي الحال بالنس�بة إىل م�رص. وبذلك ُيحّقق 
»الربيع العربي« هدفه االس�رتاتيجي األخطر، وهو تدمر 
ثالث دول عربية أساسية وفق حسابات بن غوريون، وهي 

مرص وسوريا والعراق. 
فع�ى أن ُي�دِرك  الساس�ة العرب ه�ذه الحقيق�ة قبل أن 
تدركه�م حقائ�ق »إرسائيل« املُرّة. وإن غ�داً لناظره قريب 

وقد أعذر َمن أنذر!   

مقّومات الصمود بين لبنان وسوريا 

،،

في ُمنتصف الخمسينات من القرن 
الماضي صاغ وزير »الدفاع« اإلسرائيلي 

ديفيد بن غوريون »مبدأ شّد 
األطراف« كُمقاَربٍة جديدة في الشرق 

ة من التصّور القائل  األوسط ُمستمدَّ
إن »إسرائيل ُمحاطة بسوٍر من الدول 

العربية التي تسعى إلى تدميرها 
تماماً وعليها أن تجد لنفسها قنوات 

لتنّفس األوكسجين«.
وسعت تل أبيب بعد ذلك إلى إقامة 

وتطوير عالقات ُمميَّزة مع كٍل 
من تركيا وإيران )الشاه( وإثيوبيا 

)هيالسيالسي(، إضافة إلى األقليات 
الدينية والِعرقية في المنطقة ومنهم 

الكرد في العراق والمسيحيون في 
السودان ولبنان.

مّرت هذه العالقات مع الدول 
المذكورة بمراحل مختلفة بسبب 

التغّيرات الداخلية والخارجية، ولكن لم 
تهملها تل أبيب إطالقاً.

أحد أهم مقومات الّصمود هو اعتماد سوريا 
وإيران عىل إنتاجهما الّذايت وتطويره

تسعى تل أبيب من خالل التواجد 
األمريكي واألطليس رشق الفرات 

وعرب تحالفاتها الخفّية مع كرد 
المنطقة عمومًا إىل إحكام سيطرتها 

عىل حويض دجلة والفرات

االهتمام بجنوب السودان وتحريض الُمتمّردني هناك لالنفصال يف إطار 
حسابات تل أبيب للسيطرة عىل منابع النيل، حدود إرسائيل الكربى

تحملت الّدولة السورية مسؤولية دفع 
رواتب موظفيها وحتى المعارضني منهم 

الّذني طالهم كما غريهم تعديل الّرواتب بما 
يتناسب وانخفاض سعر الّلرية الّسورية



الس�ماوة،  كش�ف مدي�ر فري�ق ك�رة 
غال�ب عبد الحس�ن االثن�ن، عن عزم 
العب�ي الفري�ق عدم خ�وض أي مباراة 
بع�د الجول�ة الثالثة يف ح�ال لم تصلهم 
مستحقاتهم املالية. وقال عبد الحسن 

قال�وا يف  الس�ماوة  إن »العب�ي فري�ق 
وقت س�ابق بانهم ل�ن يمثلوا الفريق يف 
اي مب�اراة بع�د الجولة الثالثة بس�بب 
عدم اس�تالمهم مس�تحقاتهم املالية«، 
مضيف�ا ان »الفري�ق يعان�ي م�ن أزمة 

مالية حادة قد تضع الس�ماوة بموقف 
ال يحسد عليه«.

وب�ن ان »الرحلة إىل بغ�داد يف الجولتن 
األوىل والثاني�ة ملالق�اة ال�زوراء والكرخ 
كان�ت بتمويل ذات�ي دون اي تدخل من 

قبل مجلس املحافظة«.
وأشار إىل أن »مجلس محافظة السماوة 
وعد بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار 
قبل أكثر من ش�هرين لكن النادي لغاية 

اللحظة لم يستلم اي مبلغ يذكر«.

عبد الحسين: 
السماوة قد ال يخوض 

الجولة الرابعة
6الرياضية

الزوراء يواجه الموصل والجوية يالعب الصادق في بطولة الكأس 

تناق�صت املواقف املت�صاعدة بخ�صو�ص 
الطرق القانونية الأجدى خلروج كرة 

القدم العراقية من اأزمتها املتفّرعة التي 
طالت اأكرث من �صخ�ص حتوم حوله ال�صكوك 

بتوّرطه يف اتهام املر�صح لرئا�صة الحتاد 
عدنان درجال، وبلغ الأمر اأ�صّده يف كيفية 

ترِبئة املحكوَمينْ بال�صجن )د.�صباح ر�صا 
و�صتار جبار زوير( من جرمية مل تكن لهما 

يد فيها كاإجراء فعلي ح�صب تاأكيدهما، 
و�صط ت�صّبث اأع�صاء الحتاد مبقاعدهم 

مع رف�ص قاطع لال�صتقالة، فيما يرتّقب 
اًل  الحتاد الدويل لكرة القدم تقريراً مف�صّ

للوقوف على حيثيات الق�صية.
وقب�ل دخ�ول الفيفا عىل خط األزمة رس�مياً، كانت كل 
الضغوطات تنّصُب حول كيفية االس�تفادة من لقاءات 
التف�اوض ب�ن ط�ريف األزم�ة إليج�اد ح�ل ش�امل لها 
ولي�س تجزئتها، مع أهمية مراع�اة الفصل بن االتحاد 
كمؤسس�ة منظم�ة مجتم�ع مدن�ي ال ترتب�ط بكي�ان 
حكوم�ي، وبن تلقيه�ا األموال والدعم اللوجس�تي من 
الدولة والُحكم برؤية دقيقة إن كانت استقاللية االتحاد 
تحّصنه من املس�اءلة س�واء ما يتعلّق بالفساد املايل أم 
اإلداري أم أية مس�ألة يكون للح�ق العام تدّخل وجوبي 

حسب ظروف كل قضية.
فش�لت مح�اوالت الوزي�ر ري�اض يف زحزح�ة الكابتن 
عدن�ان درج�ال وأعض�اء اتح�اد الكرة ع�ن قناعتيهما 
املرشوعتن، وت�رَك الحرية لدرجال ملواصلة فتح ملفات 
جدي�دة ال ته�ّدد االتحاد باالس�تقالة االجباري�ة الحقاً، 
ب�ل بدخول بع�ض األعضاء الس�جن بتهم�ة التزوير يف 
النظام األس�اس بموجب وثائ�ق يحتفظ بها وملّح عنها 
يف مؤتم�ره الصحف�ي بن�ادي الصيد وكذل�ك يف املقابلة 
الخاص�ة واملهمة م�ع الزميل حس�ن عيال مدي�ر قناة 

الرياضية العراقية.. إذن ما الحل؟ 
كن�ت ق�د س�ألُت نائب رئي�س اتح�اد الكرة املس�تقيل 
رشار حي�در بخص�وص م�ا زعم�ه درجال ع�ن وجود 
ش�بهة تالعب يف النظ�ام األس�اس التحاد ك�رة القدم، 
فأج�اب )كوني عضو هيئ�ة عامة يف االتحاد، تس�لّمت 
عرب الربيد االلكرتوني نس�خة من النظام األس�اس من 
اللجن�ة املعني�ة بكتابة النظام التي رأس�ها نائب رئيس 
االتحاد عيل جبار، وراعْت اللجنة توقيتات إنجاز النظام 
وإرس�اله اىل جمي�ع أعض�اء الهيئة العام�ة بمن فيهم 
نادي الك�رخ، ومنحْت لن�ا وقتاً معيناً ملناقش�ة النظام 
وتقديم املقرتحات، وال علم يل إن كانت النسخة املرسلة 
اىل االتحادي�ن ال�دويل واآلس�يوي تختل�ف عن النس�خة 
املوثق�ة ل�دى أعض�اء الهيئ�ة العام�ة، وإذا كان ل�دى 
عدنان درجال ما يؤكد وجود تالعب يف النظام األس�اس 
لالتحاد فيمكن�ه إتخاذ ما يلزم للحف�اظ عىل أهم ركن 
من أركان اللعبة الذي تس�تند اليه، وال بد من محاس�بة 
املق��ّ فيه إن تبّن بالفعل وجود نس�ختن بدافع غري 
نزيه وال مس�ؤول، وهذه خيانة لألمان�ة( أنتهت إجابة 
رشار املهمة التي اسقطت العمومية يف تهمة التغافل أو 
التعّمد بتمرير نظام أس�اس غري مصادق عليه لتشكيل 
لجن�ة تنفيذية غري رشعي�ة، ويف الحالتن ف�إن أصابع 
التهم�ة تتج�ه أوالً للجمعية العمومي�ة التي قّدم بعض 
أعضائه�ا كتب�اً تطال�ب االتحاد بس�حب كتب س�ابقة 
أّي�دْت املصادقة عىل النظام وه�ذه مخالفة كبرية نجح 
عدنان درجال باس�تدراج ممث�يل العمومية اىل االعرتاف 
بع�دم املصادقة، وبالتايل ال يمكن أن ُيربّأ فعل العمومية 
بس�هولة إس�قاط كتاب س�ابق تحت ذريعة إن الهيئة 

اإلدارية ألغته!
وبم�ا أن القوان�ن الرياضية الس�ابقة 16 و18 و20 أو 
األنظمة األس�اس التحاد كرة القدم لم تتطّرق لتس�اؤل 
منطقي: َمْن يحلُّ الجمعية العممومية لالتحاد؟ فوزير 
الرياض�ة د.أحمد رياض أمام مس�ؤولية كبرية يتصدّى 
بها لخرق واضح ارتكبته جمعية عمومية الكرة ويدخل 
يف تفسريات عدة مثل خيانة األمانة والالنزاهة واملراوغة 
وتضليل مؤسسات الدولة واالتحادين الدويل واآلسيوي، 
وعلي�ه نق�رتح تحري�ك دع�وى قضائية م�ن قبله لحل 
الجمعية العمومية وإس�قاط رشعي�ة اللجنة التنفيذية 
وفقاً لالس�باب املوجبة املدعمة بوثائق رسمية قدمتها 
بع�ض األندي�ة تدين النظام األس�اس بع�دم املصادقة، 
كون�ه املس�ؤول األول ع�ن حماي�ة القوان�ن واللوائح 
الرياضية، وهذا املوضوع أكرب من حدود حرمان عدنان 

درجال وإبعاده عن االنتخابات.
س�بق للوزير أن طعن برشعية املكت�ب التنفيذي للجنة 
األوملبي�ة وكس�ب ق�راراً قضائي�اً حّل بموجب�ه األخرية 
برغم أنها مؤسسة قيادية لجميع االتحادات، ولم يفتح 
مس�ؤولو األوملبية الدولي�ة واملجلس األوملبي اآلس�يوي 
أفواهه�م ق�ط أمام حنك�ة الق�رار القضائ�ي العراقي 
وأحرتموا مربّراته ولم يصدر عنهم أي تهديد لالنش�طة 

الرياضية.

حل عمومية كرة 
القدم

إياد الصالحي

االثنين 30 ايلول 2019 
العدد 2170 السنة العاشرة

اُجريت مراس�يم قرع�ة دور ال�32 
من بطولة كأس العراق لكرة القدم 
يف مق�ر االتح�اد العراق�ي للعب�ة، 
االندي�ة  جمي�ع  ممث�يل  بحض�ور 

املشاركة.
ووضع�ت القرع�ة بط�ل النس�خة 
املاضي�ة ال�زوراء يف مواجهة نادي 
الق�وة  س�يواجه  فيم�ا  املوص�ل، 
الجوي�ة فري�ق الصادق، ام�ا نادي 
الرشطة فسيالعب فريق بني سعد 
بينم�ا س�يالقي وصي�ف النس�خة 

املاضية الكهرباء فريق املعقل.
 وستنطلق مباريات الدور يف التاسع 
من شهر ترشين االول املقبل، فيما 
س�يقام دور ال��16 يف الثامن عرش 

من ترشين الثاني املقبل.
وكان�ت مباريات ال�دور املايض بن 
اندي�ة الدرج�ة االوىل ق�د اجريت يف 
الس�ابع ع�رش من الش�هر الجاري 
حيث اس�فرت عن ف�وز الكفل عىل 
بنتيج�ة )5-4( بفارق  الكاظمي�ة 
ال�ركالت الرتجيحي�ة وباب�ل ع�ىل 
اليشء  مقاب�ل  بهدف�ن  بعقوب�ة 
وتغل�ب فري�ق الط�وز ع�ىل الن�ور 
ال�ركالت  بف�ارق   )4-5( بنتيج�ة 
بلدي�ة  ع�ىل  والح�ر  الرتجيحي�ة 
النارصي�ة بثالث�ة اه�داف مقاب�ل 
هدف والصادق عىل التاجي بخمسة 
اه�داف مقاب�ل هدف�ن ودياىل عىل 
املحمودي�ة بنتيج�ة )5-4( بفارق 
ال�ركالت الرتجيحي�ة والنجمة عىل 
العلم بهدف مقاب�ل اليشء واملعقل 
ع�ىل بلدية الب��ة بنتيجة )4-5( 
بفارق الركالت الرتجيحية وبلد عىل 
تازه بهدف مقابل اليشء والصوفية 
ع�ىل بس�ماية بهدف واح�د مقابل 
اليشء واخ�ريا فوز بني س�عد عىل 

املرور بهدف واحد مقابل اليشء.

كش�ف مصدر مقرب من نادي الق�وة الجوية االثنن، أن الالعب 
الدويل عيل حصني سيعود للمالعب قريبا.

وكان حصن�ي قد تع�رض إلصاب�ة حرمته م�ن التواجد عىل 
أرضية امللعب ملدة تجاوزت ال�6 اشهر.

وق�ال املص�در إن »الالعب ب�ات قريبا من الش�فاء الكامل 
والع�ودة للمالعب بش�كل رس�مي«، مبين�ا ان »الالعب لم 

يحدد وجهته املقبلة لغاية اللحظة«.
واضاف ان »الهي�أة االدارية لنادي الق�وة الجوية فاتحت 
الالعب بش�كل رس�مي بطلب م�ن املالك الفن�ي للفريق«، 
مش�ريا اىل ان »القرار النهائي لالعب س�يتضح خالل االيام 

املقبلة«.

أعل�ن االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، أن 
مبعوث�اً إيرانياً م�ن االتحاد ال�دويل »فيفا« 
س�يصل اىل العراق من أجل تقيص الحقائق 

بشأن قضية عدنان درجال.
وق�ال الناط�ق باس�م اتحاد الكرة حس�ن 
الخرس�اني إن »االتحاد ال�دويل لكرة القدم، 
أرس�ل مبعوثاً إيرانياً لتقيّص الحقائق حول 

سجن موظفن يعملون يف اتحاد الكرة«.
واوض�ح أن »املبعوث س�يلتقي مع أطراف 
القضي�ة إضافة لوزير الش�باب والرياضة، 
للوقوف عىل االس�باب الحقيقة وراء حبس 

اعضاء اتحاد الكرة ومن ثم ارس�ال تقريره 
للفيفا«.

اىل ذل�ك اعلن االتحاد العراق�ي لكرة القدم، 
أن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، استقبل 
رئيس واعضاء االتحاد العراقي لكرة القدم.

وذك�ر االتح�اد يف بي�ان مقتض�ب تلق�ت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، ان »رئيس 
ال�وزراء عادل عب�د املهدي اس�تقبل رئيس 

واعضاء اتحاد الكرة العراقي«.
ويف س�ياق متصل، أكد مصدر يف االتحاد إن 
»رئيس مجل�س الوزراء ع�ادل عبد املهدي 

ابل�غ اتحاد الك�رة، بأنه يقف عىل مس�افة 
واحدة من الجميع وسنبحث حلوالً للخروج 

من االزمة الحالية«.
وتأت�ي زيارة االتحاد لرئيس الوزراء، لبحث 
قضي�ة حب�س عضوين م�ن اتح�اد الكرة 
بعد قرار محكم�ة جنايات الرصافة بتهمة 
تزوي�ر اوراق ترش�ح النجم الدويل الس�ابق 

عدن�ان درج�ال يف انتخاب�ات اتح�اد 
الكرة.

كس�ب  درج�ال،  أن  يذك�ر 
اتح�اد  ض�د  قضيت�ه 

الكرة، بعدم�ا اعلنت محكمة جنايات 
الرصاف�ة بحبس عضوين من االتحاد 
بتهم�ة تزوير اوراق ترش�ح درجال يف 

انتخابات اتحاد الكرة.

الرس�مية  القائم�ة  ش�هدت 
تغي�ريات  الوطن�ي،  للمنتخ�ب 
ع�دة ع�ن القوائ�م الس�ابقة يف 
إطار اس�تعدادت أسود الرافدين 
ملب�اراة هون�غ كون�غ وكمبوديا 
بتصفيات آس�يا املزدوجة )كأس 

العالم & كأس آسيا(.
املدرب السلوفيني، 
يتش�كو  رس
نيت�ش  تا كا

استعان يف قائمته الجديدة، بخدمات العبن سابقن يف 
املنتخب الوطني مثل عالء عبد الزهرة وفهد طالب، من 
أجل زج الخربة بطموح الش�باب يف مشوار التصفيات، 
إذ ج�اء اس�تدعاء عب�د الزهرة ب�دالً من ايمن حس�ن 
»لرتاجع مس�تواه«، فيما سيكون طالب بدالً من جالل 

حسن »املصاب«.
كاتانيت�ش لم يس�تدِع املحرتف يف صفوف س�انتا كالرا 
الربتغايل اس�امة رش�يد، وكذلك لم يوجه الدعوة ل يارس 
قاس�م، الذي بدأ يستعيد مستواه مع اوربريو السويدي 

لعدم القناعة بمستوياتهم.

مكان رش�يد وقاس�م سيش�غله 
كل من زيل�وان حمد املحرتف يف 
الكروات�ي،  صف�وف غوريتس�ا 
يف  االوىل  للم�رة  يتواج�د  ال�ذي 
القائم�ة، وكذل�ك صانع العاب 
الصق�ور محمد قاس�م، حيث 
الس�لوفيني  امل�درب  ق�رر 
االعتم�اد عىل صف�اء هادي 
وامج�د عط�وان يف مرك�ز 

االرتكاز بالوسط.

حصني يقترب 
من العودة للمالعب 

وصف امل�درب املس�اعد لفريق املين�اء عم�ار الريحاوي أن 
نقطة التعادل التي اقتنصها من فريق القوة الجوية يف ستاد 

الشعب وبن أنصار املنافس تعد مكسبا له.
وتع�ادل فري�ق القوة الجوي�ة وامليناء يف منافس�ات الجولة 
الثانية من الدوري العراقي من دون أهداف. وقال الريحاوي 

»دخلنا املباراة بأسلوب دفاعي ضاغط واعتمدنا عىل تضييق 
املساحات عىل العبي القوة الجوية، دون ترك أي فرصة لهم 
لتهديد املرمى، فحرمناهم من تحقيق هدفهم من املباراة«. 
وب�ّن »اعتمدنا عىل الهجمات املرتدة وُس�نحت لنا فرصتان 
يف غاية الخطورة لم نس�تثمرهما، لك�ن نتيجة التعادل مع 

الق�وة الجوي�ة يف ملعب�ه تعد من 
لفريقن�ا  ومكس�ب  مصلحتن�ا 

نا املب�اراة مثلما  وبالتايل س�ريّ
نري�د حت�ى نهايته�ا«. م�ن 
جانبه أك�د املدرب املس�اعد 
لفريق الق�وة الجوية حيدر 
أن  عج�ة«  »أب�و  محم�د 
التعادل السلبي أمام امليناء 
ليس من طموحات النادي، 
ال�ذي كان يس�عى لحص�د 

النقاط الثالث.
وأوضح أن وصول املباراة إىل 

التعادل الس�لبي، كان س�ببه 
كث�رة الف�رص الت�ي أهدره�ا 

العب�و الفريق عىل بع�د ياردات 
من املرمى.

وق�ال أبو عجة »ل�م يوفق العبونا 
يف اس�تثمار الف�رص الكث�رية التي 

س�نحت لنا يف ش�وطي املباراة وكان 
م�ن املفرتض أن نف�وز بنتيجة مريحة 

لكن مسلس�ل إهدار الفرص استمر حتى 
صاف�رة النهاية«، مردفا »التعادل الس�لبي 

ال يلب�ي الطموحات«. وب�ّن أن إهدار الفرص 
»حالة تحتاج إىل معالجة رغم أن مهمة املدرب أن 

يوصل الالعب للمرمى تكتيكيا، ويبقى عىل الالعبن 
مسؤولية استثمار الفرص وترجمتها إىل أهداف«.

وأش�ار إىل أن ضياع الفرص »ظاهرة تحتاج إىل الدراس�ة 
ويجب معالتها برسعة كي ال نستنزف املزيد من النقاط«.
يش�ار إىل أن فريقي القوة الجوية وامليناء رفعا رصيدهما 

إىل النقطة الرابعة من مباراتن.

الريحاوي: الميناء كسب نقطة جيدة من الجوية

»فيفا« يرسل مبعوثا إيرانيا لتقصي قضية اتحاد الكرة ودرجال

كاتانيتش يستدعي عبد الزهرة وطالب لقائمة 
المنتخب العراقي



يس�تعد آرس�نال للتخلص م�ن العبه األملاني مس�عود 
أوزيل، يف كانون الثاني املقبل عىل سبيل اإلعارة.

وبحس�ب صحيفة »مريور« الربيطاني�ة، التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« ف�إن مس�ؤويل آرس�نال يفضلون 
إع�ارة أوزيل ودف�ع جزء من راتبه، بدالاً من اس�تمراره 

م�ع الفريق يف ظل خروجه من حس�ابات املدرب أوناي 
إيمري.

ويتق�اىض أوزي�ل راتباًا يصل إىل 350 ألف إس�رليني يف 
األس�بوع، وهو رقم مرتفع للغاية، عىل العب ال يشارك 

أساسياًا، وليس له أي دور مع الفريق.

وأش�ارت »مريور« إىل أن إيمري كاف�ح من أجل إدخال 
أوزي�ل يف خطت�ه للموس�م الجدي�د، لك�ن الالع�ب ل�م 
يساعده عىل ذلك، وبدأ أساسياًا يف مباراة واحدة فقط يف 

الربيمريليج هذا املوسم.
ا بسبب تعرضه لهجوم مسلح  وازداد وضع أوزيل سوءاً

الصي�ف امل�ايض، ما أدى لغياب�ه عن بع�ض املباريات، 
لدواع أمنية.

وكان آرس�نال يرغ�ب يف إع�ارة أوزي�ل يف الصيف، لكن 
الالعب أراد البقاء، وهو ما قد يتكرر يف الشتاء، ألن نجم 

ريال مدريد السابق ال يريد املغادرة.

المراقب العراقي/ متابعة...
يرحل تش�يليس اإلنجليزي ي�وم األربعاء 
املقبل، ملواجه�ة ليل الفرنيس عىل ملعب 
بي�ار م�وروا، ضم�ن مباري�ات الجولة 
م�ن  الثامن�ة  املجموع�ة  م�ن  الثاني�ة 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وخ�ر تش�يليس يف الجول�ة األوىل ع�ىل 
ملعبه س�تامفورد بريدج، بهدف نظيف 
أم�ام فالنس�يا، وي�درك البلوز جي�داًا أن 
تحقي�ق أي نتيج�ة غري الف�وز عىل ليل، 
ستعقد من مهمته يف التأهل لدور ال�16، 
والذي يص�ل إليه أصحاب املركزين األول 
والثاني من كل مجموعة، بل وقد تتعقد 
�ا يف احت�الل املرك�ز  مهم�ة البل�وز أيضاً
ال�دوري  مس�ابقة  إىل  املؤه�ل  الثال�ث، 

األوروبي.
ومنذ ب�دء العمل بالش�كل الحايل لدوري 
أبط�ال أوروبا يف موس�م -2003 2004، 
والذي يتألف م�ن دور مجموعات واحد، 
وم�ن ث�م أدوار إقصائية بداي�ة من دور 
ال��16، ل�م يس�بق لتش�يليس وأن ودع 
البطولة من دور املجموعات س�وى مرة 
واحدة فقط، وكان ذلك يف موسم -2012 

.2013
وشارك تشيليس يف تلك النسخة باعتباره 
املجموع�ة  يف  ووق�ع  للق�ب،  حام�ل 
الخامس�ة إىل جان�ب كل م�ن يوفنتوس 
اإليطايل وشاختار األوكراني ونورشيالند 
الدنماركي، وحل ثالثاً�ا يف تلك املجموعة 
برصي�د 10 نق�اط، لينتقل إىل مس�ابقة 
ال�دوري األوروب�ي، والت�ي تمك�ن م�ن 

التتويج بلقبها يف نهاية املطاف.
ومن�ذ موس�م -2003 2004، هن�اك 7 
مواسم ش�هدت توديع الفرق اإلنجليزية 
مس�ابقة دوري أبط�ال أوروب�ا من دور 
املجموع�ات، وكان�ت البداية يف موس�م 
-2005 2006، عندم�ا تذيل مانشس�ر 
يونايت�د ترتيب املجموع�ة الرابعة خلف 
كل م�ن فياري�ال وبنفيكا وليل، وفش�ل 
حينه�ا الش�ياطني الحم�ر يف التأهل إىل 

كأس االتحاد األوروبي.
ويف موس�م -2009 2010، حل ليفربول 
ثالثاً�ا يف املجموع�ة الخامس�ة خلف كل 
م�ن فيورنتينا وليون، لينتقل إىل الدوري 
األوروب�ي وي�ودع املس�ابقة م�ن نصف 

النهائي أمام أتلتيكو مدريد.
-2011 2012، تودي�ع  وش�هد موس�م 
فريق�ني من إنجلرا ل�دوري األبطال من 
دور املجموع�ات، حي�ث حل مانشس�ر 
س�يتي ثالثاً�ا يف املجموع�ة األوىل خل�ف 

باي�رن ميونخ ونابويل، وحل مانشس�ر 
يونايتد ثالثاًا خلف كل من بنفيكا وبازل.

وانتق�ل الفريق�ان حينه�ا إىل ال�دوري 
يونايت�د  مانشس�ر  وودع  األوروب�ي، 

ل�ة  لبطو ال�16 ا دور  من 

بالخس�ارة أم�ام أتلتي�ك بلب�او، وغادر 
الس�يتي من نفس الدور بالسقوط أمام 

سبورتينج لشبونة.
 2012- مب�ارشة  الت�ايل  املوس�م  ويف 
2013، ودع فريق�ان م�ن جدي�د دوري 

األبط�ال م�ن دور املجموع�ات، حي�ث 
تذيل مانشسر س�يتي ترتيب املجموعة 
الرابعة خلف بوروس�يا دورتموند وريال 
مدري�د وأياك�س، وفش�ل يف التأه�ل إىل 
الدوري األوروبي، وحل تشيليس ثالثاًا يف 

املجموعة الخامسة كما سبق ذكره.
وأت�ى ال�دور ع�ىل ليفرب�ول م�ن جديد 
-2014 2015، بعدم�ا ح�ل  يف موس�م 
ثالثاً�ا يف املجموعة الثاني�ة خلف كل من 
ري�ال مدريد وب�ازل، لينتق�ل إىل الدوري 

األوروب�ي، وي�ودع املس�ابقة م�ن دور 
ال�32 عىل يد بشكتاش الركي.

يونايت�د  مانشس�ر  ودع  جدي�د  وم�ن 
دوري أبطال أوروبا من دور املجموعات 
-2015 2016، بعدم�ا ح�ل  يف موس�م 

كل  خل�ف  الثاني�ة  املجموع�ة  يف  ثالثاً�ا 
م�ن فولفس�بورج األملان�ي وأيندهوفن 
الهولندي، لينتق�ل إىل الدوري األوروبي، 
وال�ذي ودعه من دور ال�16 بالخس�ارة 

أمام ليفربول.
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7الرياضية
األرسنال 

يستعد للتخلص 
من أوزيل

كابوس الدوري األوروبي يطارد تشيلسي قبل مواجهة ليل الفرنسي

اش�تكى أتلتيكو مدريد، وخاصة مدربه 
دييج�و س�يميوني، م�ن اإلهان�ات 
املزعوم�ة الت�ي وجهها س�ريجيو 
راموس، قائ�د ريال مدريد، للحكم 
املس�اعد بمب�اراة الديرب�ي، ضمن 

الجولة السابعة لليجا.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، 
التي تابعته�ا »املراقب العراقي« فإنه يف 
حال�ة تجهي�ز أتلتيك�و مدري�د لتقرير، 
ورفعه إىل لجنة املنافسة، يحمل ما حدث 

م�ن راموس، فقد يؤدي ذلك الس�تدعاء 
الالعب للتحقيق، وفتح القضية.

ويف حالة ثب�وت أن هذه اإلهانة خرجت 
بالفعل من راموس تجاه حكم الديربي، 
فيمكن معاقبة قائد املريينجي باإليقاف 

ل��4 مباري�ات ع�ىل األق�ل، أو 12 كحد 
أقىص.

ويف أفض�ل األح�وال، ق�د يت�م إيق�اف 
راموس مبارات�ني عىل األقل، إذا اعتربت 
الهيئة التأديبية ذلك »نوعا من االحتقار 

أو التجاهل«.
وكان س�يميوني قد رصح عقب املباراة 
وق�ال »ما يحدث عىل أرض امللعب يبقى 
ع�ىل أرض امللعب، لكن مس�اعد الحكم 

يعرف ما قاله راموس جيداًا«.

دخل العب برش�لونة ألول مرة ضمن حسابات روبرت مورينو، املدير الفني 
للمنتخب اإلسباني، بحسب تقرير إعالمي.

فقد ذكرت إذاعة »كادينا س�ري« اإلسبانية وتابعتها »املراقب العراقي« أن 
املهاجم الش�اب يف صفوف البلوجرانا أنسو فاتي، دخل ضمن القائمة 

األولية ملنتخب الروخا، ملباراتي الس�ويد والنرويج يف تصفيات )يورو 
2020(. ومن املقرر أن يعلن روبرت مورينو القائمة النهائية الجمعة 

املقب�ل، الت�ي قد تش�هد الظهور األول ألنس�و فات�ي، بعدما حصل 
مؤخ�راًا عىل الجنس�ية اإلس�بانية. كما أن فات�ي قد يتواجد 

ضمن قوائم املنتخب اإلس�باني، تح�ت 21 عاما، أو 
تحت 19 عام�ا، أو تحت 17 عاما، خالل األيام 

القليل�ة املقبل�ة. وس�يكون الخيار األس�وأ 
لربش�لونة، هو تواجد فات�ي مع منتخب 

تح�ت 17 عاما، حيث سيتس�بب ذلك 
يف غيابه عن البلوجرانا ملدة ش�هر، 
العال�م  كأس  يف  للمش�اركة 
فات�ي  أن  ُيذك�ر  للناش�ئني. 
غاب عن انتصار البارس�ا 
بثنائي�ة  ع�ىل خيت�ايف 

لش�عوره  نظيف�ة، 
بآالم يف الركبة.

يري�د مانشس�ر س�يتي تعزيز خط 
دفاع�ه بواح�د م�ن أب�رز الالعب�ني يف 
ال�دوري اإلنجليزي املمتاز حاليا، وفقا ملا أكدته تقارير 
صحفية تركية. ونقلت إذاعة »توك بورت« عن صحيفة 
»فوتوسبور« الركية التي تابعتها »املراقب العراقي«، 

م�ع  س�يتنافس  س�يتي  مانشس�ر  أن 
جاره مانشس�ر يونايت�د عىل ضم 

مدافع ليسر س�يتي واملنتخب 
س�ويونكو.  كالجار  الرك�ي 
ويعترب س�ويونكو من أبرز 
العب�ي ليس�ر يف املوس�م 
بنج�اح  وع�وض  الح�ايل، 

إىل  رحيل ه�اري ماجواير 
مانشس�ر يونايتد. ويعاني 

مانشس�ر س�يتي حالي�ا م�ن نق�ص ح�اد يف املدافعني 
نتيجة اإلصابة التي تعرض لها املدافع الفرنيس إيمرييك 
الب�ورت، يف وقت تع�رض فيه جون س�تونز إلصابة هو 
اآلخ�ر، علما أن الفريق فقد خدمات البلجيكي فينس�نت 
كومبان�ي لصال�ح أندرلخ�ت. واضط�ر م�درب س�يتي 
جوسيب جوارديوال لالستعانة بالعب الوسط 
عم�ق  يف  للع�ب  فرنانديني�و  الربازي�ي 
الدفاع إىل جانب األرجنتيني نيكوالس 
أوتاميندي. وكانت تقارير صحفية 
س�ابقة قد ذك�رت أن مانشس�ر 
بض�م  اهتمام�ه  أب�دى  س�يتي 
س�يونكو قبل انضمامه إىل ليسر 
سيتي، عندما كان العبا يف صفوف 

فولفسبورج العام 2018.

السيتي يسعى للتعاقد 
مع سويونكو

مريكاتومريكاتو

مصير قلب دفاع الريال 
بيد أتلتيكو مدريد

تفاؤل بشأن مشاركة ميسي
 أمام األنتر

أنسو فاتي يدخل حسابات 
منتخب إسبانيا

ذك�ر تقرير صحفي إس�باني الي�وم اإلثنني، أن ليوني�ل مييس نجم 
برشلونة، بات قريباًا من العودة واملشاركة بشكل طبيعي يف املباريات 

ه�ذا املوس�م. وقال�ت صحيف�ة »س�بورت« الت�ي تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي« إن ليونيل مييس ق�د يتواجد يف مباراة األربعاء املقبل 

أم�ام إنر ميالن يف إطار الجولة الثانية من دور املجموعات 
بدوري أبط�ال أوروبا، عىل ملعب الكام�ب نو. وأوضحت 
ا  أن »ليوني�ل مييس يتطور بش�كل أفضل مما كان متوقعاً
يف البداي�ة، األم�ر ال�ذي يقربه م�ن التواج�د يف قائمة 
الفري�ق الكتالون�ي أم�ام إن�ر ميالن، س�واء 

أو  التش�كيل األس�ايس  بالدخ�ول يف 
كبديل ع�ىل دكة االحتياط«.

الصحيف�ة  وتابع�ت 
»االس�تطالة  أن 
الت�ي  الصغ�رية 

عان�ى منها ليونيل 
مي�يس أم�ام فياري�ال 

بالليج�ا، ل�م تك�ن ش�ديدة، وه�و 
ما يزي�د التف�اؤل حول مش�اركته 

املحتملة أمام النرياتزوري«.

ديوكوفيتش يحلم 
بمعادلة إنجاز فيدرر

ب�دأ النج�م الرصبي نوف�اك ديوكوفيت�ش اليوم 
اإلثنني، األس�بوع رقم 271 ل�ه يف صدارة التصنيف 

ا(، ويحتل  العاملي، ليتخط�ى إيفان ليندل )270 أس�بوعاً
املركز الثالث يف قائمة أكثر الالعبني تواجداًا يف صدارة التصنيف 

العامل�ي يف التأري�خ. ووص�ل ديوكوفيت�ش إىل ص�دارة التصنيف 
العاملي للمرة الرابعة يف مس�ريته االحرافي�ة يوم 5 ترشين الثاني 

من ع�ام 2018، واآلن يح�اول الحفاظ عىل تلك الص�دارة ملطاردة 
ا(، ومتصدر  صاح�ب املركز الثان�ي بيت س�امرباس )286 أس�بوعاً

القائمة وصاحب الرقم القيايس روجر فيدرر ب�310 أسابيع.
وبإم�كان ديوكوفيت�ش معادل�ة رقم س�امرباس، يف ح�ال حافظ 
ع�ىل صدارة التصنيف العاملي حتى ي�وم 13 كانون الثاني من عام 
2020، وس�يعادل رقم فيدرر يف حال حافظ عىل الصدارة حتى يوم 

30 حزيران من عام 2020.
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القاص أنمار رحمة اهلل : الجوائز متحولة بتحوالت السياسة واألهواء االجتماعية والرأسمالية

يق�ول الناق�د ع�ي حس�ن الف�واز  يف 
 :  ) العراق�ي  ل�)املراق�ب  ترصي�ح 
الل�ه رحلت�ه يف  أنم�ار رحم�ة  افتت�ح 
الكتاب�ة  القصصي�ة بمجموعة »عودة 
الكومينداتور« صدرت س�نة 2012 عن 
دار تم�وز، ليتبعه�ا بمجموع�ة ثاني�ة 
ع�ن دار س�طور العراقية س�نة 2016 
حملت عنوان »واس�ألهم ع�ن القرية«  
املجموعة الت�ي نالت استحس�ان كبار 
كت�اب القصة يف الع�راق، حيث وصفها 
محمد خض�ر بأنها مجموعة قصصية 
»مكتملة يف بنائها وشائقة بأخيلتها... 
تمتاز بالدهش�ة والجديد ما يقربها من 
أج�ود املجموع�ات القصصي�ة العربية 
والعاملية«، وآخر م�ا صدر له مجموعة 
قصصي�ة بعن�وان »بائع القلق« س�نة 

2018 عن دار الرافدين العراقية.
 واضاف:  من املع�روف أن أنمار رحمة 

الل�ه له عوامل�ه الخاّصة فه�و من هواة 
األس�لوب الغرائب�ي، كم�ا يطل�ق عليه 
»أدب املدينة الفاس�دة »ديس�توبيا« أو 
عال�م الواقع املرير« ال�ذي يندر ما نجد 
كاتًب�ا يف العراق يكتب يف هذا األس�لوب 
ال�ذي يعرف�ه »تزفت�ان ت�ودوروف« يف 
كتابه »مدخل إىل األدب العجائبي« بأنه 
»ت�رّدد كائ�ن ال يعرف س�وى القوانني 
الطبيعي�ة أم�ام حادث ل�ه صبغة فوق 
طبيعي�ة«، وتكم�ن أهمي�ة ه�ذا النوع 
األدبي بحس�ب »تودوروف« يف الكشف 
عن املناطق املظلمة يف الالوعي الجمعي.   
م�ن جهته يق�ول القاص انم�ار رحمة 
الل�ه يف ترصي�ح ل�)املراق�ب العراق�ي 
( :  تؤك�د النظري�ة الثقافي�ة الحديث�ة 
رضورة الحاجة إىل وجود إحس�اس ما 
بالتغريب ونزع األلف�ة عن املألوف من 
أجل التمك�ن من تحمل ذل�ك االختالف 

الذي س�يقوم بدوره ببناء ش�كل جديد 
م�ن املجتمع ينتم�ي إىل ثقاف�ة ما بعد 
والتغري�ب  االخت�الف  هن�ا  الحداث�ة. 
مهمان لي�س االتفاق والتك�رار والعود 
األبدي إىل نموذج قديم مغلق قد تجاوزه 
الزم�ن، هك�ذا تك�ون درج�ة م�ا م�ن 

التغريب واالبتعاد أو االنسالخ بعيًدا عن 
ثقافة امل�رء وتاريخه رضورية من أجل 
أن يكون ل�ه موقف ما، أو موضع ما يف 

عملية االتصال الكونية الخاصة. 
وتاب�ع :القصة القصرة تتط�ور حالًيا 
وهن�اك كتاب كث�ر يف هذا املج�ال، بعد 

أن أخ�ذت الرواي�ة مس�احة يف التأليف 
والش�هرة، ظل جمه�ور القصة - كتاًبا 
وق�راء- أوفياء له�ذا الجنس املبني عىل 
العن�ارص الفنية والجمالي�ة الخالصة. 
القصة ستظل وتتطور ألنها تواءم روح 
الع�رص، وباس�تطاعتها من�ح القارئ 

تلك اللحظات االس�تثنائية عرب الصحف 
واملواقع اإللكرتونية بيرس. 

وعن الشهرة واالنتش�ار يقول :بالطبع 
هناك فرق بني الشهرة »االنتشار«، وبني 
النجاح »التأصي�ل«. لكل جهة عواملها 
وعنارصها ومعايرها واملماحكات التي 

تواجهها. تظل الجوائز موجًها قد يكون 
جيًدا يف بعض األحيان لتس�ليط الضوء 
عىل عمل ذي قيمة فنية رصينة. ولكنها 
يف أغل�ب األحي�ان تكون موجًها س�يًئا 
نحو الش�هرة واالنتش�ار وخدمة رأس 
املال التجاري. هناك مزيتان سلبيتان يف 
الجائزة، األوىل أنها محكومة بتوجهات 
لجان التحكيم، والتي من خالل رؤيتها 
سيوجه الكاتب خطابه ورؤيته ووجهة 
نظره، وفًقا لدواعي وآراء ومش�تهيات 
اللجن�ة. واملزي�ة الس�يئة الثاني�ة، هي 
تجاهل غر مقص�ود للنتاج اآلخر الذي 
ل�م يفز بجائ�زة، فيظ�ل مغم�وًرا عىل 
مس�توى الق�رّاء والدراس�ات والندوات 
والنرش واالنتشار. بعض الكّتاب صنعوا 
 - الجائ�زة ومنحوه�ا ق�وة »ماركي�ز 
يوس�ا – همنج�واي« وغرهم. وبعض 
الكّت�اب أخ�ذوا م�ن الجائ�زة وصنعت 
له�م ش�هرة يف وق�ت ل�م يكون�وا عىل 
مس�توى ع�ال م�ن االنتش�ار. أن�ا مع 
إلغ�اء الجائزة وفكرته�ا. ألنها متحولة 
بتحوالت السياسة واألهواء االجتماعية 
منطق�ة  يف  الجوائ�ز  والرأس�مالية. 
الرشق األوس�ط س�ابًقا كان�ت ُتعطى 
حس�ب مقربة الكاتب م�ن الديكتاتور، 
فمن يكت�ب وفق أهواء الس�لطة ُيمنح 
وم�ن ال يكت�ب ُيس�تبعد. اآلن ص�ارت 
ُتعطى حس�ب الوالء أو حسب الرسائل 

ووجهات النظر السياسية. 

المراقب العراقي / القسم الثقافي
                   يقي��م ن��ادي الس��رد ف��ي اتح��اد األدباء جلس��ة احتفاء 
بتجربة القاص أنمار رحمة الله، وذلك في الس��اعة الحادية عشرة 
من يوم األربعاء الثاني من تش��رين األول ٢٠١٩ قاعة الجواهري-

اتح��اد االدب��اء و الدع��وة عامة يس��هم فيها النقاد:  علي حس��ن 
الف��واز وعلوان الس��لمان وحمدي العطار ويوس��ف عبود جويعد 

وتدير الجلسة الناقدة أشواق النعيمي . 

نادي السرد  يحتفي بتجربته

غداة الذكرى الحادية والأربعين لتغييب رئي�س المجل�س الإ�شالمي ال�شيعي الأعلى في لبنان، 
الإمام مو�شى ال�شدر، ورفيقيه ال�شيخ محمد يعقوب وال�شحافي عبا�س بدر الدين، نتوقف اأمام 

كتاب »ع�شر الإمام، الإمام مو�شى ال�شدر والم�شاألة ال�شيعية في لبنان

 املراقب العراقي/ متابعة...
، إش�كالية الظاه�رة وال�دور«، للكاتب 
أك�رم طلي�س، الص�ادر أخراً ع�ن دار 

املحجة يف بروت. 
بالتأكيد س�يتحول هذا الكت�اب إىل أحد 
أه�م املراج�ع ع�ن التاريخ الش�يعي يف 
لبن�ان، وباألخ�ص منه مرحل�ة القرن 
العرشين، ألن املؤل�ف أكرم طليس كان 
م�ن املقربني من اإلمام الصدر وهو أحد 
مؤس�ي حركة أمل وم�ن الذين واكبوا 
مراح�ل نش�أتها وصعوده�ا واألزمات 
الت�ي تعرض�ت له�ا. حيث ت�وىل املؤلف  
مس�ؤوليات ع�دة فيها: عض�و املكتب 
الس�يايس ألم�ل، املس�ؤول التنظيم�ي 

للبق�اع ولبروت، مس�ؤول مؤسس�ات 
أمل الرتبوية، ملف العالقات مع سوريا. 
وت�زداد أهمية الكتاب ب�أن طليس كان 
من الش�خصيات الش�يعية الت�ي لعبت 
دوراً مهم�ا س�واء يف مس�رة »حرك�ة 
إىل   اس�مها  تح�ول  الت�ي  املحروم�ني« 
»حرك�ة أمل« أو يف »املجلس اإلس�المي 
»أم�ل  حرك�ة  يف  أو  األع�ىل«  الش�يعي 
املؤمنة« أو حزب الله، فضالً عن عالقته 
مصطف�ى  والش�هيد  الص�در  باإلم�ام 
ش�مران ورئيس مجلس النواب اللبناني 

نبيه بري. 
نائ�ب  قدم�ة  ال�ذي  الكت�اب  ويتمي�ز 
رئي�س املجلس الش�يعي األعىل الش�يخ 
عب�د األم�ر قب�الن بالعدي�د 
اللبناني�ة  الش�خصيات  م�ن 
للمؤل�ف  روت  الت�ي  املؤث�رة 
تجربته�ا وعالقته�ا باإلم�ام 
أحدثها  التي  والنهضة  الصدر 
للطائف�ة الش�يعية إبتداًء من 

الرئي�س نبي�ه ب�ري والش�يخ 
محم�د مهدي ش�مس الدين.. 
بالحاج هدى رمضان  وإنتهاء 
واملحامي أحمد قبيي والحاج 

أحمد إسماعيل وغرهم. 
يقول طليس: حاولت أن أكتب 
وجه�ة نظ�ر الذين ل�م يكونوا 
يف  الص�در  لإلم�ام  مؤيدي�ن 
تحركه عام 1967، وخصوصاً 
الش�يعي،  املجل�س  إنش�اء 
فالتقيت وس�جلت آراء الس�يد 
الل�ه،  فض�ل  حس�ني  محم�د 
والرئي�س  إبراهي�م،  محس�ن 

كامل األسعد. 
يعتقد طليس أنه حلم »بكتابة 

مثل هذا الكتاب« بعد أن استمع لبعض 
مح�ارضات اإلم�ام الص�در الت�ي كان 
يلقيه�ا يف املجل�س الش�يعي األع�ىل يف 
الحازمية، وبعد اس�تماع أي »محارضة 
له يف أي مكان أستطيع الوصول إليه«. 

وعىل الرغم م�ن أن الكتاب كان باألصل 
م�رشوع »ماجس�تر«، إال أن الكات�ب 
أرص ب�أن يكون هدف�ه كتابة موضوع 
ع�ن اإلمام الص�در يف كت�اب وإصداره، 
أكث�ر من هدف�ه الحصول عىل ش�هادة 

إكاديمية.

األديب أكرم طليس »عصر اإلمام« كتاب يوضح المسألة الشيعية في لبنان 

 املراقب العراقي/ متابعة...
 تط�رح رواية » وادي الغيوم« للكات�ب الدكتور عي نرس كثرًا من 
األس�ئلة واإلش�كاليات التي إذا م�ا أردنا رشحها ومناقش�تها، أو  
إلق�اء الضوء عىل كل منها، الحتجنا إىل ع�دد وافر من الصفحات، 
أو إىل بحث مس�تقل، ولي�س مقالة نقدية، ملا تحمل�ه الرواية من 

موضوعات غزيرة ووازنة ومهمة.
تعال�ج الرواي�ة موضوعات الح�رب اللبناني�ة، ومرحلت�ي الثورة 

الفلسطينية واالجتياح اإلرسائيي، ومرحلة املقاومة اللبنانية بكل 
مراحله�ا وتلويناتها وأحزابها، وصوالً إىل مرحلتنا التي نعيش. لم 
يهمل عي نرس القضايا االجتماعية عىل حساب السياسة والوطن 
واملقاومة، فكان جريئاً يف طرح عدد من األسئلة، ويف نقد املجتمع 
اللبنان�ي ومقاربت�ه للواقع�ني الس�يايس واالجتماع�ي.     إّن أبرز 
املب�ادئ التي قامت عليها البنيوية ه�و املبدأ القائم عىل أنَّ »األدب 
نصٌّ مادِّيٌّ تامٌّ منغلٌق عىل نفس�ه«، أي أن دراس�ة األعمال األدبية 

عملي�ة تت�مُّ يف ذاتها، بغّض النظ�ر عن املحيط ال�ذي أنتجت فيه؛ 
فالنص األدبي منغلٌق يف وجه كل التأويالت غر الربيئة التي تعطيه 
أبعاًدا اجتماعية أو نفسية أو حتى تاريخية، ومادِّيٌّ يف كونه قائًما 
ع�ىل اللغ�ة؛ أي: الكلم�ات والُجَم�ل. باإلضافة إىل ذل�ك هناك مبدأ 
مه�م نادى به روالن بارت أال وه�و: »اللغة هي التي تتكلم، وليس 

ن هذا التصور يف مقالته »موت املؤلف«.  املؤلف«، وذلك حني ضمَّ
  سأتجاوز ما قاله البنيويون يف فصل النص عن الكاتب، من روالن 

بارت، وتودوروف، وجرار جينيت، وبليخانوف وغرهم، لقناعتي 
أّن فصل النص عن الكاتب هو ترٌف غر متاح، وهو َمسُخ للنص، 
ع�رب س�لخه ع�ن خلفيت�ه االجتماعي�ة والتاريخية الت�ي تؤّثر يف 
الكاتب بش�كل أو بآخر. ولعل ما قاله رواد البنيوية التكوينية ويف 
مقدمته�م املجري جورج لوكاتش والروماني لوتس�يان غولدمان 
ه�و األكث�ر مالءمة لنص يطل ع�ىل قضايا اجتماعية وسياس�ية 

وتاريخية. 

»وادي الغيوم«.. إشكاليات الثورة والمقاومة والحياة

املراقب العراقي / متابعة... 
إنه�ا رواي�ة تن�درج تحت بن�د ما يس�مى بتيار 
الرواي�ة التوع�وي، ه�ذا الن�وع م�ن األدب الذي 
ظهر بعد الحربني العامليتني األوىل والثانية والذي 
تناول حكاية اإلنس�ان املتكرس املتشظي، والذي 
يخلقه ك�ّم ال يصدق من الخ�راب واملوت، وتيار 
الوعي ع�ربه يظهر كنوع من التداع�ي الحر، أو 
املنولوجات الداخي الخارج عىل صورة محاوالت 

لالحتف�اظ بيشء م�ن الت�وازن النف�ي بعد أن 
تتكش�ف الوقائع الدرامية ع�رب النص والحضور 
املرسح�ي بش�كل واض�ح. إنه�ا حكاي�ة املدينة 
التي ل�م يعلم العالم الخارجّي عن مأس�اتها، بل 
تعامى وتغافل وأخمد وميض عدس�اته عن أنني 
من احتجزوا وقتل�وا فيها. تبدو واضحة جليًة يف 
رواية الكاتب السوري صفوان ابراهيم، الصادرة 
ع�ن الهيئة العام�ة الس�ورّية للكّت�اب )2018( 
تحت عنوان »طابق�ان يف عدرا العّمالية«. املدينة 
التي ضّمت عماالً َوموظفني ومهندس�ني، قدموا 
إليها من كل أنحاء سوريا مع عوائلهم، أغمضت 
عينيها قب�ل النهاية عىل رؤوٍس تقطع، ونس�اٍء 
الجاهلي�ة،  ُتس�بى وُتغتص�ب كم�ا يف غ�زوات 
وأطف�اٍل، وضع�وا يف األف�ران امللتهب�ة أحي�اء! 
حكاية عائلتني س�وريتني، مختلفتني متباينتني 
إال يف املحب�ة واأللفة، جمعتهم�ا أطباق الطعام، 
وفناج�ني القهوة، وِكلَي�ٍة تقاس�مها الوالدان يف 
عم�ل جراحّي خاط�ُه القدر، فصار ال�دم واحداً. 
حكاي�ة طابق�ني يف مدينٍة، أش�علت الحرب فيها 
ن�ار امل�وت، احتله�ا م�ن يرت�دون العمام�ات، 
ويتدث�رون بجالبي�ب األفغان غرب�اٌء عن وجهها 
الطيب البّسام، قدموا غزاة فاتحني للموت والدم، 
فاش�تعلت ب�ني س�طور الحكاية ش�عواء حرب 

العقل، والبقاء، والحياة.

أمسية ابتهاالت وموشحات دينية استذكارًا لسيد شهداء أهل الجنة»طابقان في عدرا العّمالية«.. مأساة مدينة سورية

 املراقب العراقي/متابعة...
واس�تهل الحفل بكلم�ة مدير عام 
الدائرة محم�ود عبدالجبار الزبيدي 
ومؤك�دا  بالحارضي�ن،  مرحب�اً 
ع�ىل أن »الفن ه�و الوس�يلة املثىل 
إليصال الرس�ائل، التي تحمل معها 
واالجتماعي�ة  االنس�انية  املعان�ي 
والسياس�ية، اىل االم�ة، وأن ه�ذه 
املحب�ة  رس�ائل  تحم�ل  االمس�ية 
والس�الم الت�ي ج�اء بها الحس�ني 
)ع( اىل البرشي�ة وهو يقارع الظلم 
وجيش�ه«.كما  يزي�د  يف  املتمث�ل 
ق�دم املدير العام ش�كره اىل الفرقة 
املوس�يقية بإرشاف املايسرتو عي 

خص�اف وقي�ادة الفن�ان الدكتور 
كل  واصف�اً  عبدالغف�ور،  نج�اح 
االحتف�اء  نج�اح  ع�ىل  العامل�ني 
ب�«الجنود املجهولني وهم يقومون 
بواجبهم رغم كل الظروف الصعبة 

واملعوقات التي يالقونها«.
دع�ا  الصحاف�ة،  اىل  حديث�ه  ويف 
ي�ؤدوا  ان  اىل  »الش�باب  الزبي�دي 
دوره�م يف بن�اء الع�راق ب�كل م�ا 
يحملون�ه م�ن طاق�ات وهم�م«، 
مش�راً إىل أن »املشاركة يف االعمال 
الفني�ة ب�كل انواعه�ا ه�ي احدى 
وس�ائل التنمية والبناء مل�ا يحمله 
اىل  الوص�ول  س�هولة  م�ن  الف�ن 

أوىل  املتلقي«.وكان�ت  وج�دان 
االناش�يد الت�ي قدم�ت يف الحف�ل، 
الذي ح�ره ممثل وزي�ر الثقافة 
والس�ياحة واآلثار جبار الش�ويي 
وممثل وكيل الوزير الدكتور س�عد 
ياس�ني، انش�ودة الرصخة االخرة 
من كلم�ات الدكتور جابر الجابري 
وكيل وزارة الثقافة والحان محمود 
الزبي�دي مدي�ر عام دائ�رة الفنون 
املوس�يقية، والتوزي�ع املوس�يقي 
للفنان الدكت�ور نجاح عبدالغفور، 
بقي�ادة املايس�رتو ع�ي خص�اف. 

فيما اس�تمر االحتفاء بتقديم عدد 
من املوش�حات واالبتهاالت الدينية 

التي تفاعل معها الحضور.
ه�ذا وقد جرى تكريم الس�يد املدير 
العام من قبل سفر النوايا الحسنة 
احمد النعيمي تثميناً لجهده. فيما 
قدم عميد سفراء االنسانيني العرب 
الربنامج  املوس�وي رئي�س  صادق 
ال�دويل تكريماً آخ�ر اىل املدير العام 
لدوره يف صناعة وتجس�يد رس�ائل 

السالم من خالل املوسيقى.
من جانبه، قدم املدير العام ش�كره 

له�ذا التثم�ني معلنا ع�ن منحه اىل 
أبطال الفرقة املركزية السيما السيد 
ع�ي خص�اف ونج�اح عبدالغفور 
فهم اساس نجاح الفرقة. وشهدت 
االمسية االستذكارية قراءة شعرية 
لألس�تاذ عثمان عبداملطلب، فضالً 
عن مشاركة امللحن الفنان محسن 
فرح�ان يف احي�اء مراس�يم ش�هر 
محرم من خالل تلحني موش�ح )يا 
حبيبي ي�ا محمد( بص�وت الفنانة 
العيون«.واس�تهل  الصاع�دة ن�ور 
الحف�ل بكلم�ة مدي�ر ع�ام الدائرة 
محمود عبدالجب�ار الزبيدي مرحباً 
بالحارضين، ومؤكدا عىل أن »الفن 
هو الوسيلة املثىل إليصال الرسائل، 
التي تحمل معها املعاني االنسانية 
اىل  والسياس�ية،  واالجتماعي�ة 
االم�ة، وأن ه�ذه االمس�ية تحم�ل 
رس�ائل املحب�ة والس�الم التي جاء 
البرشي�ة  اىل  )ع(  الحس�ني  به�ا 
وهو يق�ارع الظل�م املتمثل يف يزيد 

وجيشه«.

وف��اًء للدم��اء الزكية الطاه��رة لش��هداء واقعة الطف، 
واس��تذكارا لسيد ش��هداء الجنة الحس��ين )ع( واهل 
بيته، نظمت دائرة الفنون أمسية لالبتهاالت الدينية 
والموشحات   في قاعة الرباط، تحت عنوان )ابتهاالت 

في رحاب الشهادة(.

رواية »كرافت«.. ليس كل شيء على ما يرام!
 املراقب العراقي / متابعة...

يف اللحظ�ة التي انتهيت فيها من ق�راءة رواية »كرافت« للكاتب 
الس�ويرسي »يوناس لورش«، الصادرة هذا العام عن دار العربي 
للنرش والتوزيع يف القاهرة، وبرتجمة د. معتز املغاوري - تخيلت 
بين�ي وبني نفي -ضاحكاً-  أن الرئيس األمركي دونالد ترامب، 

وبمعج�زة لي�س له�ا مثي�ل، تف�رغ أياماً 
لقراءته�ا ث�م كي�ف يك�ون رد فعل�ه عىل 
انتحار بطل الرواية، »ريتشارد كرافت«، يف 
نهايتها. وال يساورني شك أن رد فعله، إن 
حدث أو كما أتخيله، لن يكون إال س�خرية 
)الت�ي  الوقاح�ة  لدرج�ة  تص�ل  ش�ديدة 
اعتدناه�ا من�ه(. يف الواق�ع - وبعي�داً عن 
ترامب وسخريته ووقاحته املتوقَعة- فإن 
تلك الرواية اس�تغرقت مني وقًتا طوياًل يف 
قراءتها، وليس س�بب ذلك حجمها أو عدد 
صفحاته�ا )الرواي�ة كله�ا 265 صفحة( 
وإنم�ا ألنني كنت أتوقف كث�راً عند نهاية 
كل فصل من فصولها، محاوالً اس�تيعاب 
األفكار الت�ي تطرحها عىل لس�ان بطلها، 
وهو يحاول اإلجابة عىل س�ؤال واحد: هل 
كل يشء ع�ىل ما يرام؟ وهو س�ؤال - وإن 
بدا ظاهرياً- س�هالً وبس�يطاً إال أنه ليس 
كذلك عىل اإلط�الق. البداي�ة عندما يتلقى 

الربوفيسور األملاني، ريتشارد كرافت، دعوة 
للمش�اركة يف مس�ابقة يقيمها أحد أس�اطني وادي الس�ليكون 
الش�هر. لإلجابة عىل ذلك الس�ؤال يف ظ�ل كل التطورات الكبرة 
والخطرة والهائلة التي يعيش�ها العالم، منذ انتصار الرأسمالية 
وقيمه�ا وتفردها بقيادة الكرة األرضي�ة، بعد انهيار عدوها -أو 

أعدائها- يف بداية التس�عينيات من القرن العرشين، عىل أن يفوز 
صاحب اإلجابة الصحيحة بجائزة مالية قدرها مليون دوالر، مع 
أننا ال نعرف أبداً كيف ُيمكن تقدير تلك اإلجابة الصحيحة، وتحت 

أية معاير أو مقاييس محددة سلفاً أو معروفة. 
وبالفع�ل يذه�ب »كراف�ت« إىل املس�ابقة، خصوص�اً أن الدعوة 
جاءت�ه م�ن صديق قديم وحمي�م كان -يف 
سن الش�باب- يش�اركه أفكاره وأحالمه، 
وه�ذا الصدي�ق -رغم أنه مج�ري األصل- 
فإن�ه أصبح واح�داً م�ن أولئ�ك املفكرين 
له�م  أصبح�ت  الذي�ن  »االس�رتاتيجيني« 
الكلم�ة العلي�ا يف تحدي�د أه�داف وخطط 
واسرتاتيجيات الواليات املتحدة األمركية. 
ويف جان�ب آخر مه�م فإن كراف�ت يذهب 
إىل املس�ابقة من أجل الف�وز بالجائزة كي 
يستطيع -باملليون دوالر املوعودة- ترتيب 
أمر انفصاله عن زوجته وضمان مستقبل 
أوالده، وه�و يف ذل�ك يتص�ور أن�ه يحصل 
عىل »حريته« م�ن كل االرتباطات والقيود 
العائلية، وهذا يف ح�د ذاته تناقض صارخ 
-ال يلحظ�ه الربوفيس�ور العبق�ري!- منذ 
البداية. يف األي�ام التي قضاها »كرافت« يف 
ح�رم جامعة »س�تانفورد« ويف قلب وادي 
الس�يليكون، مق�ر كل ال�رشكات العاملية 
الت�ي تتحك�م يف حي�اة الب�رش، تس�نح له 
الفرص�ة، ويف س�بيل العثور عىل اإلجابة النموذجية للس�ؤال، أن 
يس�تعيد تفاصيل حياته كلها، ومراجعة كل أفكاره التي تحمس 
له�ا منذ ش�بابه الباكر، حتى أوصلته ملا علي�ه من مكانة علمية 

وأدبية مرموقة يف مجال تخصصه.
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كشفت دراس�ة جديدة أن فقدان الوزن 
باإلصاب�ة  التش�خيص  بع�د  مب�ارشة 
بم�رض الس�كري م�ن الن�وع الثان�ي 

يؤدي إىل الش�فاء منه، وفق�ا لصحيفة 
»التلغراف« الربيطانية.

وذكرت الدراس�ة، الت�ي أجرتها جامعة 

كامربي�دج، أن املرىض الذي�ن فقدوا 10 
باملئ�ة أو أكثر م�ن وزنهم يف الس�نوات 
الخمس األوىل من تش�خيصهم باملرض 
لديهم فرصة أكرب لوضع أنفس�هم عىل 

طريق الشفاء.
وتعد الس�منة أكرب عام�ل خطر لتطور 
م�رض الس�كري م�ن الن�وع الثان�ي. 
ويصي�ب هذا املرض ح�وايل 400 مليون 
ش�خص يف جميع أنحاء العالم، بحسب 

الصحيفة الربيطانية.
وق�د يتع�رض امل�رىض لخط�ر اإلصابة 
بأم�راض القل�ب والس�كتة الدماغي�ة 
والعم�ى والبرت، لكن يمك�ن التغلب عىل 
ذل�ك عىل املدى الطوي�ل من خالل تغيري 

نمط الحياة وتناول األدوية.
إع�ادة  للم�رىض  أيض�ا  املمك�ن  وم�ن 
مس�تويات الجلوكوز يف الدم إىل وضعها 
الطبيع�ي م�����ن خ�����الل التقي�د 
الش�ديد بالس�عرات الحراري�ة وفقدان 

الوزن.
فم�ع إتب�اع نظ�ام غذائي يحت�وي عىل 
700 س�عر حراري فقط يف اليوم، ملدة 8 
أس�ابيع، تراجعت مضاعفات السكري 
لدى 9 من أصل 10 حاالت تم تشخيصها 

حديثا.

خطوة للخالص من مرض السكري
بعد طرحها يف إصدار تجريبي محدود، تستعد 
 Minecraft رشكة مايكروسوفت لطرح لعبة
Earth ملزيد من الالعبني خالل الشهر املقبل، 
حي�ث س�تكون اللعب�ة متاح�ة ملس�تخدمي 
الهوات�ف املحمولة يف »بلدان مح�ددة« ابتداًء 
م�ن ش�هر أكتوب�ر بحس�ب الرشك�ة، ولكن 
 Minecraft بالنس�بة لإلص�دار الكام�ل م�ن
Earth والذى س�يكون متاح للمستخدمني يف 
جميع أنحاء العالم، فسيتعني علينا االنتظار 
قليال.وبحس�ب موقع phonearena الهندي، 
فم�ن املنتظ�ر أن تنطل�ق اللعب�ة بع�دد م�ن 
البل�دان يف جميع أنحاء العالم الش�هر املقبل، 

وعىل الرغم م�ن أنها إصدار أكثر تقدماً من 
»اإلص�دار التجريبي املغلق« الذي اس�تطاع 
بعض مس�تخدمي أندرويد و iOS تش�غيله 
من�ذ أغس�طس، إال أن�ه ال ي�زال اإلص�دار 

النهائي.
يذك�ر أن Minecraft Earth ه�ي لعبة من 
مايكروس�وفت تعتم�د عىل الواق�ع املعزز، 
وتعت�رب تابع�ة للعب�ة Minecraft يف نفس 
الوق�ت، ويج�ب ع�ىل الالعب�ني اس�تخدام 
مميزات الواقع املعزز AR الخاصة بهواتفهم 
للبحث ع�ن الوحوش، فضالً ع�ن التحديات 

األخرى التي تمنحهم بموارد متنوعة.

قال�ت هون�ور Honor – العالم�ة التجارية التابعة لرشك�ة هواوي – إن هاتفه�ا الذكي )هونور 
20 برو( Pro 20 Honor س�وف يتوفر باللون األبيض الثلجي الجديد، املس�توحى من بحرية 

جوكولس�ارتون الجليدي�ة يف أيس�لندا.ويتميز هذا اإلص�دار الجديد م�ن الهاتف باللون 
األبي�ض الثلجي، املجهز بأول تصميم ثالث�ي األبعاد ديناميكي يف العالم، بروعة 

جمال البحرية الجليدية حيث يش�ابهها عندما تتألق وتعكس كل جميل 
حولها.وأك�دت هونور أن هاتفها الجديد كلياً س�يأتي باللون 

األبي�ض الثلجي إىل منطقة الرشق األوس�ط يف بداية 
شهر ترشين األول.

هونور تطرح هاتفها 20 برو بلون جديد

ت�م ابتكار مقعد جديد م�ن نوعه يمكن 
ارتداؤه والتحرك به إىل أي مكان ويمكن 
الجل�وس عليه بس�هولة لتاليف مش�قة 
الوق�وف طوي�ال، بحس�ب م�ا نرشت�ه 

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
يف التفاصي�ل، ت�م إطالق اس�م »لكس« 
Lex ع�ىل املقع�د اآليل، ال�ذي ابتكرت�ه 
رشك�ة Astride Bionix، والت�ي تصفه 
بأنه عبارة عن هي�كل خارجي، مصمم 

لتحسني الوقوف والراحة.
يتكون الجهاز من س�اقني من األملنيوم 
قابلني للطي ومعلقني بلوحة تتدىل حول 
مؤخ�رة مرتديه، ويتحول إىل ما يش�به 
املقعد عىل س�طح صل�ب تقريبا، بعدما 
تربز س�اقان قابلتان للثن�ي من الحزام 

املثبت عىل الوسط.
كما عرض�ت الرشكة املبتك�رة نموذجا 
يف مقط�ع فيديو يوضح أن من يرتدونه 
يمكنه�م أن يضع�وا أرجله�م يف كاف�ة 
االتجاه�ات، ويس�تخدمه البعض أثناء 
انتظ�ار وس�ائل النق�ل الع�ام، أو أثناء 
الجل�وس ع�ىل منظ�ر جميل م�ن أعىل 
ج�ر، وكذل�ك الجل�وس علي�ه أثن�اء 

التواجد بأحد املكاتب.
بدوره�ا، ت�روج الرشك�ة املبتك�رة عرب 
موقعه�ا للم�رشوع قائل�ة: »إن هن�اك 
بعض املش�كالت املحرية الت�ي تواجهنا 
بش�كل مس�تمر وال يمك�ن حله�ا عن 
طري�ق تطبيق�ات الهوات�ف الذكي�ة أو 

ف�إن  ث�م  وم�ن  الرقمي�ة،  األدوات 
الكريس »لكس« ه�و أداة إلكرتونية 
ذات أعض�اء آلي�ة، يمك�ن ارتداؤها 

م�ن الراح�ة وس�هولة الحي�اة. إن�ه 
مصم�م ليتيح االس�رتخاء يف أي مكان 
م�ع وضعية جل�وس مثالي�ة، وحماية 

للكتفني أثناء التنقل«.
املألوف�ة  غ�ري  االس�تخدامات  وم�ن 

للمقعد املبتكر، تقول رشكة آسرتايد 
بيونيك�س إن »لك�س« يمكن أن 

يعم�ل كوس�يلة للمس�اعدة يف 
الجس�دي  الضغ�ط  تخفي�ف 

حقائ�ب  حم�ل  يف  املتمث�ل 
الظه�ر الكبرية أو الحقائب 
األخ�رى، الت�ي غالب�اً م�ا 
تمث�ل عبئ�ا ع�ىل العم�ود 

الفقري والظهر. وتوضح أنه 
يمك�ن اس�تخدام »لك�س« كوحدة 
»توزي�ع األحم�ال«، والت�ي تع�د يف 
األساس منصة صغرية يمكن للمرء 

أن يثبت عليها حقيبته.

مقعد متحرك يحل 
علماء الصين يطورون كاميرة مراقبة بدقة 500 ميغا بيكسلمشكلة آالم الظهر 

فوائد عديدة للنباتيين ..تعرف عليها 

كش�فت الص�ني ع�ن كامريا 
للتع�رف ع�ىل الوج�ه دقتها 
 500 أو  ميغابيكس�ل   500
يمكنه�ا  بيكس�ل  ملي�ون 
حش�د  يف  وج�ه  كل  تحدي�د 
مكون من عرشات اآلالف من 

األشخاص.
الصيني�ون  العلم�اء  وط�ور 
دقته�ا  البالغ�ة  الكام�ريا 
العني  خمس�ة أضعاف دق�ة 
البرشية البالغ�ة 120 مليون 
بيكس�ل، مم�ا يمكنه�ا م�ن 
التقاط ص�ور مفصلة للغاية 
وتحدد هوي�ة األفراد من بني 
عرشات اآلالف يف الشوارع أو 

يف املالعب الرياضية.
وتمتلك ه�ذه الكامريا القدرة 
عىل التقاط ص�ور بانورامية 
مع صورة واضحة لكل وجه 
يمك�ن  يشء  وه�و  ب�رشي، 
العامة  األماكن  استخدامه يف 

املزدحمة للغاية.
الكام�ريا  تصمي�م  وج�رى 
االعتب�ار  بع�ني  األخ�ذ  م�ع 
العس�كرية  التطبيق�ات 

والوطني�ة والدف�اع واألم�ن، 
بحيث يمكن أن تكون بمثابة 
حارس يف القواعد العسكرية 
األقم�ار  إط�الق  وقواع�د 

الوطنية  الصناعية والح�دود 
واألش�ياء  األش�خاص  ملن�ع 
أو  الدخ�ول  م�ن  املش�بوهة 

الخروج.
التط�ور مزي�ًدا  ويث�ري ه�ذا 
الحري�ة  مخ�اوف  م�ن 
املدنية ح�ول تقني�ة املراقبة 
املرتبط�ة  التق�دم  الريع�ة 
بال�ذكاء االصطناعي، وأطلق 
الكامريا اس�م  الباحثون عىل 

“الكامريا الفائقة«.
ول�دى الصني حالًي�ا ما يقدر 
كام�ريا  ملي�ون  بنح�و 200 
وبن�ت  مواطنيه�ا،  تراق�ب 
األع�وام  م�دار  ع�ىل  الب�الد 
القليلة املاضية نظام ائتمانيا 
اجتماعي�ا يول�د درج�ة لكل 
مواطن بناًء ع�ىل بيانات عن 
حياتهم، وذلك يف سبيل تقييم 
1.4 مليار ش�خص وأكثر من 

30 مليون رشكة.

 Vegetarian diet �النظام الغذائ�ى النباتي أو ال
م�ن األنظمة التى بدأت تنترش بش�كل كبري بني 
كثري من الناس، وله فوائد صحية عديدة، حيث 
أظه�رت األبح�اث العلمي�ة أن تجن�ب اللحوم 
وتن�اول النظ�ام الغذائ�ى النباتي ق�د يخفض 
مؤرش كتلة الجس�م وضغط الدم ومس�تويات 
الكوليس�رتول، ىف ه�ذا التقري�ر نتع�رف ع�ىل 
فوائد اتباع النظ�ام الغذائى النباتى وتجنب 

. Net doctor اللحوم، وفقاً ملوقع
والنظ�ام الغذائ�ي النبات�ي هو 
ع�ىل  يحت�وي  نظ�ام 
م�ن  أك�رب  كمي�ة 
م�ن  الطع�ام 
ت  ا و لخ�ر ا
ك�ه  ا لفو ا و
باملصادر  مقارن�ة 

الحيوانية.
تحسني الهضم

النباتية  األطعم�ة 
مليئ�ة باأللي�اف 
القابل�ة  غ�ري 
ن  ب�ا و للذ
القابلة  واأللياف 
للذوب�ان والت�ي 
تحس�ني  تدعم 
صح�ة الجهاز 
 ، لهضم�ي ا

والحفاظ عىل انتظام عملية الهضم، كما تحتوي 
أيًضا عىل ألياف الربيبايوتك واأللياف غري القابلة 
للهضم التي تغذي البكترييا »الجيدة« الصحية يف 

األمعاء.
خفض مخاطر اإلصابة بأمراض مزمنة

هن�اك الكثري م�ن األبح�اث التي تؤك�د أن اتباع 
نظ�ام غذائ�ي نباتي يمك�ن أن يقل�ل من خطر 
األمراض املزمنة مثل الس�كري من النوع الثاني 

والرطان.
صحة القلب

تش�ري األبح�اث إىل أن اتباع نظ�ام غذائي نباتي 
يمك�ن أن يقلل من ضغط ال�دم ويقلل من خطر 
اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب، حي�ث أن الفاصوليا 
والخروات والش�وفان والشعري غنية باأللياف 
القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد يف خفض 
نس�بة الكوليس�رتول يف الدم ومضادات األكسدة 

التي تحمي القلب.
تحسني وتقوية البرص

الخ�راوات الورقي�ة والفواك�ه والخ�روات 
امللونة مليئة باللوتني والزياكس�انثني، مضادات 
األكس�دة الحيوية لصح�ة العني، وق�د ثبت أنها 
تقل�ل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدس�ة 

العني.
فقدان الوزن

تش�ري الدراس�ات إىل أن النظم الغذائي�ة النباتية 
ترتب�ط بم�ؤرش كتلة الجس�م  وانخفاض معدل 

انتشار السمنة لدى البالغني واألطفال.

كشفت تقارير صحفية عديدة عن 
برنامج جدي�د مخصص لأللعاب، 
يمكنه أن يحول حاسبه اآليل إىل ما 

يشبه ب�«الزومبي«.
موق�ع  ن�رشه  تقري�ر  وأش�ار 
»تايم�ز ن�او ني�وز«، إىل أن رشكة 
األمريكي�ة،  »مايكروس�وفت« 
أصدرت تحذيرا من تلك الربمجية 
الجدي�دة الخبيث�ة، الت�ي يطل�ق 

عليها »نودرسوك«.
الربمجي�ة  تل�ك  أن  وأوضح�ت 
تق�وم بتش�غيل تطبي�ق يح�وي 
خدع�ة، تش�عر مس�تخدم نظام 
تش�غيل »ويندوز« أنه أمام لعبة 
حقيق�ة  يف  ولكنه�ا  جدي�دة، 
األمر برمجي�ة يمكنها أن 
تسيطر بالكامل عىل 

حاسبه.
تكم�ن  و

أزمة تل�ك الربمجي�ة، إىل أنها تحول 
الحاسب إىل »زومبي«، حيث يتحول 
إىل منصة لش�ن هجم�ات إلكرتونية 

أخرى عىل أجهزة جديدة.
األبح�اث  وح�دة  وأش�ارت 
مايكروس�وفت أن غالبي�ة األهداف 
كان�ت ألجه�زة خاصة بمؤسس�ات 
يف قطاعات مث�ل التعليم والخدمات 
املهنية والرعاي�ة الصحية والتمويل 

وتجارة التجزئة.
واك�د الباحث�ون أن تل�ك الهجم�ات 
»مث�رية لالهتمام«، ألنها تس�تخدم 
تقنيات متقدمة خادعة، ألنها تعتمد 
عىل بنية تحتية لش�بكة بعيدة املنال 

ال يمكن تعقبها بسهولة.
وطالب�ت الوحدة مس�تخدمي نظام 
تش�غيل »ويندوز« بع�دم تحميل أي 
تطبيق�ات أو برامج من مصادر غري 
معروفة، حت�ى ال يقعوا ضحية تلك 

الربمجيات.

احذر من برنامج ألعاب يحول 
الحاسوب إلى »زومبي«

ال يوج�د أحد ال يتمنى الحصول عىل أس�نان بيضاء وابتس�امة 
أنيق�ة، إال أن الس�ؤال الذي يت�م تداوله بني الن�اس أحيانا، هل 

يستطيع الفحم تبييض األسنان؟.
فمع اكتشاف العديد من االستخدامات اآلمنة والفعالة لتبييض 
األسنان بمواد مختلفة، إال أن دراسة حديثة وجدت أن الفحم له 

تأثري جيد عىل تفتيح لون األسنان.
وذك�ر خرباء أن م�ادة الفح�م، التي يدور 
الحدي�ث عنها لتبييض األس�نان ليس�ت 
الفحم املس�تخدم للش�وي، ب�ل هي مادة 
أخ�رى تع�رف بفح�م تبييض األس�نان، 
كونه�ا تتكون من مس�حوق أس�ود ناعم 
ومطحون، يصنع من قشور جوز الهند أو 
حفر الزيتون أو الفحم أو نشارة الخشب 

ومواد أخرى.
فالفحم املستخدم يف تبييض األسنان لديه 
ش�حنة كهربائية س�لبية، والت�ي تجذب 
الجزيئات املشحونة إيجابيا، مثل املوجودة 
يف السموم والغازات، بالتايل تقوم بامتصاصها والتخلص منها، 

بحسب موقع »ويب طب«.
كم�ا أن الخصائ�ص الكيميائية للفحم تعزز م�ن كونه مبيض 
طبيعي لألسنان، إذ يقوم بالتخلص من السموم والحصول عىل 

ابتسامة أنيقة.

أج�رى العلم�اء م�ن الجامع�ة الوطنية للبح�وث النووي�ة »ميفي« 
دراس�ات حول الخصائص البرصي�ة لألملاس النان�وي املتفجر، لدى 
التفاعل مع الجزيئات الحيوية املختلفة )جزيئات البولينري الحيوي(.

واألملاس النانوي املتفجر )DND( هو عبارة عن بنية نانوية كربونية 
تتمتع بشبكة بلورية كما هو الحال لدى األملاس، والتي يتم الحصول 

عليها عن طريق استخدام املتفجرات. 
وتب�ني أنه عند التفاعل م�ع الحمض النووي، 
ف�إن الجزيئ�ات الحيوي�ة تغري بش�كل كبري 
خصائصها. وهذا مهم للغاية يف إطار البحوث 
الطبي�ة الحيوية، وذلك ألنه لدى إنش�اء مواد 
نش�طة م�ن الناحي�ة الفيزيولوجي�ة، ف�إن 
العالقة بني بني�ة املادة وخصائصها الفلورية 

تعترب يف غاية األهمية.
إن نط�اق اس�تخدام املستش�عرات الحيوي�ة 
يتوس�ع حالي�اً بش�كل كب�ري ورسي�ع، علماً 
أن ناق�الت النانو تس�تخدم بش�كل مكثف يف 
البح�وث الطبية الحيوي�ة، ويمكن أن تصبح 
وس�يلة إليص�ال األدوي�ة. يف ح�ني أن خصائ�ص أش�باه املوص�الت 
والكهروضغطي�ة تس�مح باس�تخدامها يف الكهروضوئي�ة وتصميم 

األجهزة اإللكرتونية وأجهزة االستشعار الحيوية.

االلماس النانوي يدخل في اكتشاف السرطان

م�ع أنه لم يمض عىل اإلعالن عن هوات�ف )آيفون 11( و)آيفون 
11 ب�رو(، و)آيف�ون 11 ب�رو ماكس( س�وى أي�ام، إال أن عجلة 
التريبات املتعلقة بهواتف آيفون للعام املقبل– الذي قد ُيس�مى 

)آيفون 12(، بدأت بالدوران.
وكش�ف صاحب التريبات الش�هري فيما يتعل�ق بمنتجات آبل 
)مين�ج تيش ك�و( أن هواتف آيف�ون لعام 
2020 سوف تقدم تصميما جديدا مع إطار 
معدني جديد يش�به هاتف )آيفون 4( الذي 

أُطلق قبل أكثر من 9 سنوات.
وبع�د تقرير ك�و، نرش ُمرِّب آخر اس�مه 
)بن جسكني( تغريدة عىل موقع تويرت مع 
ص�ورة حرصية ملا قال: إنه�ا ألحد النماذج 
األولية آليف�ون 2020 مع شاش�ة بقياس 
6.7 بوص�ات، ونظام كامريات للتعرف عىل 
الوج�ه )في�س آي دي( Face ID، و)ت�رو 
دب�ث( TrueDepth ضم�ن الحاف�ة العلوية 
للهاتف.فيما يش�به هاتف آيفون الذي ظه�ر يف الصورة املربة 
تصمي�م الحواس�يب اللوحية )آيباد ب�رو(، إذ يأتي ب�دون نتوء، 
بخالف هواتف آيفون التي أُطلقت خالل السنوات الثالث األخرية.

بعد ايام من اطالق سلسلة االيفونات..
آبل تلوح بإصدارات جديدة في 2020

هل يستطيع الفحم تبييض االسنان؟

مايكرسوفت تعلن عن اطالق لعبتها االلكترونية في الشهر المقبل 



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.
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 املراقب العراقي/ متابعة...
 هواي�ة التجول بالدراجات الهوائية ملئات األميال، يمكن 
أن يعتربه�ا البع�ض دربا م�ن دروب الجن�ون، غري أنها 
بات�ت تجذب العديد من الش�باب يف م�ر حاليا. محمد 
نوفل شاب مري وبالرغم من أنه لم يتجاوز عمره 25 
عام�ا فإنه قرر خوض غمار التجربة والس�فر والرتحال 
بوس�يلة غري تقليدي�ة، خاصة الدراج�ة الهوائية. يقول 

نوفل  انه ب�دأ التجربة بالرح�ات الداخلية يف العديد من 
املحافظ�ات واملدن مثل رشم الش�يخ والغردقة والفيوم، 
حيث كان يجوب مئات الكيلومرتات بواس�طة الدراجة، 
يف »متع�ة ال تضاهيها متعة«. ويوضح الش�اب املري 
أن الس�فر بالدراج�ة وس�يلة مثالية ملمارس�ة الرياضة 
والحصول عىل لياقة بدنية وصحة جيدة، عاوة عىل أنها 
وسيلة تتيح مش�اهدة الطبيعة واستكشاف الجديد عن 

ق�رب، بعيدا عن الوس�ائل النمطي�ة املعروفة 
خال الس�فر برا أو جوا.  ويلف�ت إىل أنه دأب 

عىل تسويق ما يقوم به من رحات عرب الصور 
والفيديوه�ات، الت�ي يمك�ن أن تك�ون بداي�ة 

لتحقي�ق حلم�ه يف العم�ل باإلنت�اج الوثائقي 
للرح�ات.  ويعم�ل نوف�ل ع�ىل ن�ر ثقاف�ة 

الرحات بالدراجة الهوائية.

السفر بالدراجات الهوائية.. مغامرة شاقة تجذب المزيد من الشباب المصري

تقدم محاضرة بالساعات وابن 
طالبتها على ظهرها

نفايات األسماك تتحول
 إلى بالستيك في بريطانيا

تول�ت رامات�ا سيس�وكو سيس�يه، 
أس�تاذة مادة اإلحيائيات والتريح 
يف كلية جيورجيا غونيت حمل طفل 
طالبتها عىل ظهرها خال محارضة 
لثاث ساعات، وعلقت ابنتها آنا عرب 
»تويرت« عىل صورة لوالدتها بالقول: 
» ل�م تتمكن طالبتها من العثور عىل 
جليسة أطفال وبما أن أمي إفريقية 
حقيقي�ة، فق�د أعط�ت مح�ارضًة 
لث�اث س�اعات وهي تحم�ل الطفل 

عىل ظهرها وأطعمته أيضاً«.
صورة الدكتورة سيسيه البالغة من 
العمر 51 عاماً انترت بشكل واسع 

ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 
وقالت ابنتها مضيف�ًة: »إنها لنعمة 
ك�ربى أن أك�ون ق�د تربي�ت عىل يد 
ام�رأة تح�ب العال�م بقدر م�ا تحب 
سيس�يه  األس�تاذة  أوالدها«.أم�ا 
فقال�ت بلهجته�ا املالي�ة األصلي�ة: 
»س�عيت بالفط�رة إليج�اد طريق�ة 
ألضمن س�امة الطف�ل، وكنت أقف 
بالق�رب م�ن أرفف تحم�ل معاطف 
مخربي�ة. إننا نقوم بكل م�ا يمكننا 
م�ن أجل نج�اح الطالب. لم أش�أ أن 
أرى تلميذتي تعان�ي ألنني كأم أعلم 

كم يمكن لألمر أن يكون صعباً«. 

املراقب العراقي/متابعة...
صنع�ت الخريج�ة الجامعية 
هي�وز  ل�ويس  الربيطاني�ة 
باستيكا حيويا من النفايات 
العضوية للس�مك ق�ادرا عىل 
تعويض الباس�تيك الصناعي 
التغلي�ف  يف  املس�تخ�����دم 
اليومي، مم�ا قادها إىل الفوز 
دايس�ون«  »جيمس  بجائ�زة 
الربيطانية املخصصة للشباب 
الذين يجدون حلوال ملشاكل يف 

مجاالت مختلفة.  
عام�ا(   23( ل�ويس  وس�عت 
يف  الحديث�ة  الخريج����ة 
املنتج�����ات م�ن  تصمي�م 
إىل  »ساس����كس«  جامع�ة 

معالجة املش�اكل املزدوجة للمواد 
االس�تخدام  ذات  الباس�تيكية 
الواح�د والض�ارة بيئيا م�ن جهة، 
وتدفق�ات النفاي�ات غ�ري الفعالة 
من جهة أخرى، وذلك باس�تخدام 
مخلفات األس�ماك لتش�كيل بديل 

باستيكي صديق للبيئة. 
واعتم�دت يف اخرتاعها ع�ىل مادة 
تس�مى  للتحل�ل  قابل�ة  عضوي�ة 

 )Marina Tex( تك�س«  »مارين�ا 
قابلة للتفت�ت يف الرتبة خال فرتة 
ترتاوح بني أربعة إىل ستة أسابيع، 
ضم�ن  منه�ا  التخل�ص  ويق�ع 
مجمعات نفايات الطعام املنزلية. 
واس�تخدمت لويس طحالب لربط 
الربوتينات املس�تخلصة من جلود 
وصناع�ة  وقش�ورها  األس�ماك 
باس�تيك جديد وأط�ول عمرا من 

نظريه املصنوع من النفط. 

أسمن رجل في العالم 
يتوسل إلنقاذ حياته

 املراقب العراقي/ متابعة...
ب�ول مايس�ون، الرج�ل األس�من يف العالم 
يتوس�ل هيئة الخدمات الصحي�ة الوطنية 
بربيطاني�ا أن تنق�ذ حيات�ه بع�د دخول�ه 
األش�هر  خ�ال  م�رات  أرب�ع  املستش�فى 

الخمس املاضية. 
وقد أقر مايس�ون البالغ من العمر 59 عاماً 
بأنه أمام فرص�ة اإلنقاذ األخرية اليوم، بعد 
زيارات�ه املتكررة إىل املستش�فى. وقد وصل 
وزنه إىل 444.5 كيلوغرامات لدى عودته من 
بريطانيا يف ماي�و املايض بعد قضاء خمس 

سنوات يف الواليات املتحدة األمريكية. 
 وأش�ار مايس�ون إىل أنه بحاج�ة لعدد من 
العملي�ات الجراحي�ة التي ق�د تكلف هيئة 
الخدم�ات الصحي�ة ما يزيد ع�ىل 100 ألف 
جنيه إس�رتليني، وتش�مل عمليتني لرتكيب 

ركبتني جديدتني، ووركاً. 
وم�ن م�كان رسي، أخ�رب ب�ول صحيف�ة 
»م�ريور« اللندني�ة ب�أن الهيئة ق�د أنقذت 
حياته مراراً وتك�راراً وأنه كان ليكون ميتاً 
بدونه�ا، وأق�ر يائس�اً أن نهم�ه يف تن�اول 
الطع�ام ق�د أدى لتده�ور صحت�ه وتخ�ي 

عائلته عنه بسبب طمعه. 
وأصبح بول ساعي الربيد األسبق ابن مدينة 
إيبس�ويتش الربيطانية اليوم رجاً محطماً 

مالياً وعقلياً وجسدياً. 
كما اعرتف بول أنه فكر مراراً باالنتحار، إال 
أنه لن يسمح لألمور بالوصول إىل هذا الحّد 

وإن كل ما يطلبه مجرد فرصة أخرية. 
الربام�ج  حدي�ث  ب�ول  كان  وس�ابقا، 
التلفزيونية األمريكي�ة وقد طلبت خطيبته 

السابقة يده عىل الهواء مبارشة.

الق�روض  من�ح  ان  املع�روف   م�ن 
اىل املوظف�ني اله�دف من�ه مس�اعدة 
املواطن�ني وتنش�يط القط�اع الخاص 
يتس�لمها   الت�ي  الق�روض  وبم�اان  
املواطن من املصارف ، تساهم بتعقيد 
االم�ور وليس تس�هيلها وق�د تم نر 
وثيق�ة تثب�ت ضخام�ة الفوائ�د عىل 
الق�روض  فحس�نا س�تفعل  اللجن�ة 
س�تجتمع  كونه�ا  النيابي�ة  املالي�ة 
ملناقش�ة الوثيق�ة الت�ي تب�ني الفوائد 
الكبرية ع�ىل الق�روض، والتحقق من 

صحتها مع املرف املختص   . 

الت�ي الت�ر  الس�لبية  الجوان�ب  م�ن  
ه�و ارتف�اع ح�االت الط�اق يف  محاكم  
العاصم�ة و  املحافظات  حيث كش�فت 
إحصائية رس�مية، عن ارتف�اع تاريخي 

ملع�دالت الط�اق يف الع�راق، خ�ال عام 
2018، بمع�دل غ�ري مس�بوق، وس�ط 
توقعات بارتفاعه�ا يف الباد إىل أكثر من 

مليون حالة بحلول 2020. 
اإلحصائي�ة التي كش�ف عنه�ا مجلس 
القضاء األعىل، أش�ارت إىل تس�جيل 73 
أل�ف و569 حال�ة ط�اق خ�ال الع�ام 
امل�ايض، مقاب�ل 245 أل�ف و296 حالة 

زواج يف مختلف محافظات الباد. 
وتص�درت العاصمة بغ�داد، محافظات 
الباد بعدد ح�االت الطاق بأكثر من 30 
ألف حالة، تلتها البرة بأكثر من 5800 

حالة ثم بابل بأكثر من 5 أالف، 
فيما جاءت خلفهم نينوى التي 
خرج����ت للت�و م�ن معركة 

ضد  طاحنة 
ب  إلره�ا ا
أالف   4 ب�� 

740 حالة.
 

 

 ايجابي... سعي برلماني لتقليل الفوائد على القروض 

سلبي ...ارتفاع حاالت الطالق

الخطــر يقتـــرب مـــن إسطنبـــول 

وي�رى الخ�رباء أن ح�دوث الزلزالني 
الذي�ن ش�هدتهما إس�طنبول خال 
نهاية األسبوع املايض، بمثابة نقطة 
النهاي�ة لخط�وط الص�دع الخاصة 

م�ا  »كومربغ�از«،  بمنطق�ة 
خط�ورة  م�دى  إىل  يش�ري 

الوضع.
س�ابقة  تحذي�رات  وكان�ت 
متخصص�ني  م�ن  ص�درت 
يف ه�ذا املج�ال بش�أن م�دى 
خط�ورة الوض�ع العمران�ي 

الخاطئ يف املدينة.
وأكد اعرتاف الرئيس الرتكي، 
يف  أردوغ�ان،  طي�ب  رج�ب 
إحدى تريحات�ه ذلك حيث 
ق�ال: »أنا أيضا مس�ؤول عن 
املج�زرة الت�ي تعرض�ت لها 

مدينة إسطنبول.«
ويف ع�ام 1999 رضب زل�زال 
درج�ة   7.6 قوت�ه  بلغ�ت 
مدين�ة أزم�ري ع�ىل مس�افة 
90 كيلوم�رتا جن�وب رشقي 
إس�طنبول، وأسفر عن مقتل 

أكثر من 17 ألف شخص.

ومن�ذ ذل�ك التاري�خ يجم�ع العلماء 
ع�ىل تراك�م طاق�ة خط�وط ص�دع 
شمال األناضول يف بحر مرمرة. هذه 
املعطي�ات جعل�ت املتخصص�ون  يف 

املجال يتوقعون زل�زاال كبريا يف بحر 
مرمرة.

وحذر خ�رباء ب�أن »هذا الزل�زال قد 
يك�ون إنذار يس�بق الزل�زال الكبري، 

ل�ذي يجب ع�ىل الجمي�ع أن يكونوا 
يقظني حذرين«.

ويأتي زل�زال اس�طنبول بعد يومني 
من ه�زة أرضية بق�وة 4.7 درجات 
عىل مقي�اس ريخ�رت رضبت 
مدين�ة إس�طنبول، وتركزت 
يف بح�ر مرم�رة، بالقرب من 
س�واحل منطق�ة س�يلفري 
يف القس�م األوروب�ي للمدينة 

بعمق 9.8 كيلومرتات.
أن  ال�زالزل  علم�اء  واعت�رب 
بالزالزل  الخاص�ة  املعطيات 
الزلزال�ني  أن  ع�ىل  ت�دل 
األخريي�ن، وجمي�ع اله�زات 
وقع�ت  الت�ي  االرتدادي�ة 
بينهما، حدثت يف إطار عملية 
التفكك والتحطم امليكانيكية 

ذاتها.
وبناء ع�ىل املؤرشات العلمية 
ب�ري املتخصص�ون أن م�ن 
ال�روري مراقب�ة ومتابعة 
النش�اط الزلزايل الحايل بحذر 
واتخاذ التدابري الازمة يف هذا 

الصدد.

تشكل الهزات األرضية 
التي تشهدها مدينة 

إسطنبول منذ نحو 
أسبوع مصدر قلق كبير 

لألتراك، وذلك بعد 
التحذيرات التي أطلقها 
خبراء ومتخصصون في 

المجال، تنبؤ بحدوث 
هزات ارتدادية في 

وقت الحق.

  سيارات  بـ 27 مليون دوالر

يخت المستقبل مجهز بتكسي طائر 

املراقب العراقي/ متابعة...
قالت دار املزادات بونامز بسويرا 
س�يارة   25 م�ن  مجموع�ة  إن 
فارهة ص�ودرت م�ن نائب رئيس 
غيني�ا االس�توائية ضم�ن تحقيق 
س�ويري يف ته�م غس�ل أم�وال 
بيع�ت يف م�زاد مقاب�ل ح�وايل 27 
مليون فرنك سويري )27 مليون 

دوالر(.
وبيعت سيارة المبورغيني فينينو 
رودسرت بيضاء اللون مقابل 8.28 
ملي�ون فرن�ك متضمن�ة العمولة، 
بم�ا يزيد بأكثر م�ن 50 باملئة عن 
تقدي�رات م�ا قب�ل البيع. وش�هد 
املزاد عل السيارة تنافسا حادا من 

جانب ثاثة أطراف. 
وق�ال جيم�س نايت رئيس قس�م 
الس�يارات يف دار م�زادات بونام�ز 
لدى افتتاحه املزاد »درة املجموعة 
وأكثره�ا ن�درة ه�ي إحدى تس�ع 
س�يارات فقط صنع�ت وبيعت يف 

الذكرى الخمسني لامبورغيني«. 
وقال مدعون سويريون يف فرباير 
إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو 
غس�ل  بش�أن  أوبيان�ج  نجويم�ا 
أموال واخت�اس مال عام بموجب 

الس�يارات  ببي�ع  يق�ي  اتف�اق 
لتمويل برام�ج اجتماعية يف غينيا 
االستوائية الواقعة بغرب أفريقيا. 
وضم�ت املجموع�ة س�يارات من 
طرز ف�رياري والمبورغيني وبنتي 
ورول�ز روي�س يملكها تي�ودورو 
وكانت معروضة قب�ل املزاد يف ناد 
بقرية تش�يزيريكس التي تبعد 30 

كيلومرتا عن جنيف. 
وتي�ودورو ال�ذي يش�تهر باس�م 
تيودوري�ن اب�ن الرئي�س أوبيانج 
نجويم�ا مباس�وجو ال�ذي يحكم 
غينيا االس�توائية الواقعة يف غرب 
أفريقيا من�ذ أربعة عقود. وتصف 
منظمات حقوقية إدارته بأنها من 

بني األكثر فسادا يف العالم.

 امراقب العراقي/ متابعة...
 )Sinot( »كشفت رشكة »سينوت
الهولندي�ة ع�ن يختها املس�تقبي 
البال�غ طول�ه 112 مرتاً، واس�مه 

 .)Aqua( »أكوا«
ويعترب »أكوا« نموذجا أوليا ليخت 
بالهيدروج�ني  س�يعمل  فاخ�ر 
الس�ائل، وتبل�غ رسعت�ه 17 

عقدة )32 كلم يف الساعة(، ويأتي 
بتصميم فخم مع خمس�ة طوابق 
متصل�ة بواس�طة درج حلزون�ي 
يف املرك�ز، ويض�م غرف�اً خاص�ة 
وفاخرة تتس�ع ل��14 ضيفاً و31 
فرداً من طاق�م اليخت، فضاً عن 

جناح خاص ضخم »للمالك«. 
يض�م كم�ا 

ليخ�ت  لة ا صا
رياض�ة 

واس�توديو لليوغ�ا وغرف�ة تدليك 
س�ينما  وقاع�ة  تجمي�ل  وقاع�ة 
س�طح  ع�ىل  ُمدّف�أة  ومس�ابح 
الس�فينة. ويجم�ع اليخ�ت ب�ني 
الفاخ�ر  املس�تقبي  التصمي�م 
والتكنولوجي�ا املبتك�رة الصديقة 
بنظ�ام  للبح�ر، حي�ث س�يتمّتع 
كهرومائ�ي ال ينت�ج أي انبعاثات، 
م�ا س�يؤدي إىل تقلي�ل الضوضاء 

واالهتزازات إىل الحد األدنى. 
ويتغ�ذّى املحرّك م�ن الهيدروجني 
املسال املخزن يف خزانني معزولني 
حف�ظ  ويت�م  طن�اً،   28 بس�عة 
بداخلهم�ا  الس�ائل  الهيدروج�ني 
عند حرارة تبلغ 253 درجة مئوية 
تحت الصفر، للحفاظ عىل الحالة 

السائلة للوقود.  
ب�«تاك�ي  اليخ�ت  تزوي�د  وت�م 
طائ�ر« ومهبط للمروحيات، وذلك 
تحس�باً لحاالت الط�وارئ. ويأمل 
به�ذا  س�ينوت  س�اندر  املصم�م 
االبت�كار يف تمهي�د الطري�ق نحو 
مس�تقبل أكث�ر صداق�ة للبيئة يف 

مجال صناعة اليخوت.

اإليكوبوكس.. حاوية ذكية في شوارع المغرب
املراقب العراقي/ متابعة...

تث�ري االنتب�اه بش�كلها غ�ري املأل�وف، 
وتل�وح كصنادي�ق مض�اءة م�ن بعيد 
تؤث�ث س�احات عمومي�ة بالرب�اط يف 
املغرب. اقرتب من إحداها شاب ثاثيني 
وأخ�رج س�لك ش�حن ووق�ف يش�حن 
هاتف�ه املحم�ول ب�كل أريحي�ة، بينما 
جل�س مقابله ش�باب آخ�رون وفتحوا 

حواس�يبهم املحمول�ة للرب�ط بش�بكة 
اإلنرتن�ت املعروضة مجان�ا عىل جنبات 
الصن�دوق؛ إنه »اإليكوبوكس«، االس�م 
نفاي�ات تحول�ت  التج�اري لحاوي�ات 
إىل مص�در لش�حن الهوات�ف واالتصال 

باإلنرتنت. 
واإليكوبوكس صناديق مزودة بأسطح 
لتوليد الطاقة الشمسية، تقدم خدمات 
ش�حن الهات�ف ع�رب مخ�ارج »يو إس 
ب�ي«، توفر إض�اءة واتص�اال باإلنرتنت 
يف محيطه�ا، ويف جنباته�ا مس�احات 

مضاءة صالحة لإلعانات. 
ينتب�ه الكثري من امل�ارة الذين رصدتهم 
الجزيرة ن�ت للصناديق ملعرفة ماهيتها 
والهدف منها، ويتوقف بعضهم لتجربة 
الخدم�ة وش�حن الهات�ف أو االتص�ال 
باإلنرتنت، بينما يكتفي آخرون برس�م 
عام�ات تعجب عىل وجوهه�م أو إلقاء 
أكواب عصري فارغة داخلها ظلت عالقة 

يف أيديهم بعد أن رشبوا ما فيها. 

»قارئة القرآن«.. لوحة فنية تباع بأكثر 
من 7 ماليين دوالر

املراقب العراقي/ متابعة...
العاصم�ة  يف  للم�زادات  دار  باع�ت 
الربيطاني�ة لن�دن، قبل يوم�ني، لوحة 

فني�ة تحم�ل اس�م 
الق�رآن«،  »قارئ�ة 
بقيم�ة 6.3 ملي�ون 
أي  جنيه إسرتليني، 
حوايل 7.762 مليون 

دوالر أمريكي. 
اللوحة،  ورس����م 
الت�ي بيعت الس�بت 
صال�ة  يف  امل�ايض 
عال�م  »بونهام�ز«، 
وال����رسام  اآلثار 

الرتكي، عثم�ان حمدي بي�ك«، لتكون 
بذلك أغىل لوحة فنية تركية. 

ويع�ود تاري�خ رس�م لوح�ة »قارئ�ة 

القرآن« إىل العام 1880، وفق ما ذكرت 
وكالة »ترك برس«. 

اللوح�ة  تب�اع  أن  املتوق�ع  وكان م�ن 
بمبل�غ  الفني����ة 
 600 ب�ني  ي�رتاوح 
جني�ه  أل�ف  و800 
أن  إال  إس�رتليني، 
كل  خالف  س�عرها 
وبيع�ت  التوقع�ات 
مليون جنيه  ب�6.3 

إسرتليني. 
وولد عثمان حمدي 
بيك، يف 1842 وتويف 
مدين�ة  يف   1910 يف 
إس�طنبول، وه�و عال�م آثار ورس�ام 
ومفكر ترك�ي، وأول رئيس لبلدية حي 

قايض كوي يف إسطنبول.

علماء األرض يحذرون


