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نائب »ترامب« يداهم العراق بزيارة »مفاجئة«
 حاماًل في جعبته الكثير  من الملفات

..مبكرةانتخاباتالىالدعواتمعبالتزامن

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي ... 
داه�م نائ�ب الرئي�س األمريكي »ماي�ك بنس« 
الع�راق، ع�ى غ�رار   «املداهم�ات« االمريكي�ة 
املس�ؤولني يف حكوم�ة  قب�ل  املتواصل�ة م�ن 
  «ترام�ب«، الت�ي طامل�ا تأت�ي ب�دون تنس�يق 
م�ع الحكوم�ة العراقي�ة، متج�اوزة  األع�راف 
الدبلوماس�ية ب�ني الدول�ة التي تقت�ي اعالم 
الجهات الرس�مية  بموعد الزي�ارات وتوقيتات 
الوص�ول، وطبيع�ة الحركة وأس�باب الزيارة، 
اال  انها تجاوزت جمي�ع ذلك وجاءت عى غرار 
زيارة »ترامب« الرسي�ة يف  نهاية عام )2018( 

للعراق  . 
ويف ظ�ل الدعوات الس�اعية ألج�راء انتخابات 
مبكرة التي اطقتها عدد من  الكتل السياسية يف 
طرح للخروج من ازمة التظاهرات وامتصاص 
زخ�م  الش�ارع وتلبي�ة مطال�ب املتظاهري�ن 
الداعي�ة اىل اجراء انتخابات جدي�دة بعد  تغيري 
القانون الخاص بها ، وحل املفوضية وتشكيل 
أخ�رى بعي�دة ع�ن  س�طوة الكت�ل واألح�زاب 

السياسية . 
ويرى مراقبون للش�أن الس�يايس بان »بنس« 
جاء وهو يحمل يف جعبته  الكثري من امللفات قد 
تك�ون االنتخابات املبك�رة أولهما لكي يمارس 
ضغطاً  يف رسم مالمح الحكومة املقبلة، ناهيك 
عن قضية التواجد العسكري  األمريكي ووجود 

الحشد الشعبي و غريها .  
ويؤك�د املحل�ل الس�يايس صب�اح العكي�ي ان 
التحدي الذي يواجه العملية  السياس�ية املتمثل 
باالحتجاج�ات تح�اول واش�نطن م�ن خالله 
ممارس�ة الضغط  عى الحكوم�ة وامالء بعض 

النقاط عليها . 
وق�ال العكي�ي يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »نائب الرئي�س  األمريكي لم يكن 
مختلف�اً ع�ن »ترامبوبومبي�و« يف تجاهله�م 
للحكوم�ة خ�الل  زيارته�م للع�راق وانته�اك 

سيادته كأنه والية من الواليات االمريكية .» 
العراقي�ة ورئاس�ة  الخارجي�ة   « ان  وأض�اف 
الوزراء عليهما ان يكونا لهما  موقف حيال تلك 

الزيارات الرسية واملفاجئة .» 
ولف�ت اىل ان »أمري�كا تري�د ان ترك�ب دعوات 

االنتخابات املبكرة ملمارسة  الضغط عى العراق، 
ورس�م تلك االنتخابات عى وفق مقاس�اتها«، 
مبيناً  ان »واش�نطن ترى ب�ان الحكومة اجرت 
عدد من التحركات خالفاً الرادتها،  منها ذهابها 
اىل الص�ني وعدم االلت�زام بالعقوبات مع إيران 

وموقفها من  الكيان الصهيوني .» 
وأش�ار اىل ان »ام�الءات حل الحش�د الش�عبي 
هي ح�ارضة مع كل زي�ارة  أمريكي�ة للعراق، 
وكذل�ك ما يتعلق منه بتواجد القوات االمريكية 

وبقاءها  يف العراق ألطول مدة ممكنة .» 
وتاب�ع ان »أمري�كا تراهن وصول ش�خصيات 
قريب�ة منه�ا يف الحكومة وه�ي  تعمل لضمان 

ذلك .» 
من جهته يرى املحلل الس�يايس منهل املرشدي 
ان واشنطن ال تقيم وزناً  للحكومة، الن غالبية 
زيارات مسؤوليها تأتي خلسة ومن دون سابق 

 انذار . 
وق�ال املرش�دي يف حديث خ�ص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »تلك الزي�ارات  تتزايد مع الحديث 
عن االنتخابات، وقد ش�هدناها يف العام املايض 
عندم�ا  أجريت االنتخابات كيف ان املس�ؤولني 

االمريكان توافدوا تباعاً لزيارة  العراق .» 
وأض�اف املرش�دي، ان »واش�نطن تري�د حرش 
نفس�ها يف جميع القضايا  الداخلية التي تحدث 
يف البلد، وهي يف الوقت ذاته تريد ان تحافظ عى 
 تواجدها العس�كري كي تبيح ملسؤوليها تكرار 
الزيارات تحت ذريعة زي�ارة  الجنود االمريكان 

يف قاعدة عني األسد .» 
ولفت اىل ان »إرادة العراق يف التغيري يجب ان ال 
تكون خاضعة  للتدخالت الخارجية حتى تؤتي 

اوكلها .» 
يش�ار اىل ان كت�ل س�يايس كان�ت ق�د دع�ت 
الع�راق،  بالتزام�ن  يف  مبك�رة  انتخاب�ات  اىل 
م�ع التظاه�رات الس�اعية اىل اص�الح النظام 

السيايس. 

اك�د تحالف الفت�ح ، اليوم الس�بت، عن س�عي الكتل 
اس�تبدال 13 وزيراً من  كابينة رئي�س مجلس الوزراء 

عادل عبد املهدي خالل الجلسات املقبلة. 
وقال الفت�الوي يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »الجلس�ات  املقبل�ة ستش�هد اس�تبدال 13 وزي�ر 
م�ن كابينة ع�ادل عبد املهدي من بينه�ا  ثالث وزارات 
س�يادية«، مبينا ان »تلك الخطوة تمث�ل املرحلة االوىل 
حيث  س�تلحقها اس�تبدال عدد م�ن املناصب الخاصة 
وامل�دراء العام�ني بعي�دا ع�ن  املحاصص�ة والضغوط 

الحزبية والسياسية .» 
وأضاف أن »مرش�حي الوزارات هم من اختيار رئيس 
مجل�س الوزراء  فقط والعالقة للكتل السياس�ية بتلك 
االختي�ارات«، مش�دداً عى »أهمي�ة بن�اء  الدولة بناء 

حقيقي بعيداً عن هيمنة وسطوة االحزاب«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
دعت الجبهة الرتكمانية النيابية، اليوم السبت، 
باعتب�ار املك�ون الرتكمان�ي  ضم�ن قومي�ات 
العراق األساس�ية ضمن التعديالت الدستورية 

املقبلة . 
وق�ال رئيس الكتلة النائب أرش�د الصالحي، يف 
ترصيح تابعته »املراقب  العراقي« أن “الرتكمان 
ه�م أول من أبدوا مالحظاته�م حول مفوضية 
 االنتخاب�ات وعملي�ات التزوير”، مش�ريا اىل أن 
“مطال�ب املتظاهرين بما  فيه�م الرتكمان هو 
تعدي�ل قانوني االنتخاب�ات واملفوضية واجراء 

انتخابات  مبكرة .”  
وأضاف إن »العملية السياسية بالعراق يف تعثر 
دائم والبد م�ن اصالحها  بش�كل كامل”، داعيا 
اىل “ترشي�ع قانوني انتخاب�ات مجالس النواب 

 واملفوضية يف أرسع وقت ممكن«. 
وشدد عى رضورة أن »يتضمن التعديل املرتقب 
قومي�ة  الرتكم�ان  إىل  ان  االش�ارة  للدس�تور 
اساس�ية يف الع�راق ولي�س األقلي�ة”، مطالبا 
“بتفعي�ل  القوان�ني املهم�ة ليتس�نى للش�عب 

العراقي املشاركة بقوة يف االنتخابات  املقبلة«. 

الجبهة التركمانية 
تدعو لجعلها ضمن 
المكونات االساسية

 13 وزيرًا خارج كابينة
 عبد المهدي

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائ�ب عبد األمري الدبي، اليوم الس�بت، ان 
إقليم كردستان مصدر  لتدمري االقتصاد العراقي 

من خالل دخول املمنوعات عرب اراضيه . 
وتساءل الدبي يف تغريدة، عى »تويرت« واطلعت 
عليه�ا »املراق�ب  العراق�ي« : »اي�ن الحكوم�ة 
وقيادات العمليات يف دي�اىل وكركوك من  اعمال 
تهري�ب املنتج�ات الغذائية املمنوع�ة بقرار من 

مجلس النواب   ووزارة الزراعة .» 
وتاب�ع: »ه�ل اصبح ق�رار دعم املنت�ج الوطني 
مج�رد كالم للتس�ويق  االعالم�ي؟، ه�ل مازال 
االقلي�م مص�در تدم�ري لالقتص�اد العراقي من 

خالل  دخول املمنوعات عرب اراضيه؟«. 
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وفاة أكثر من 43000 مريضا يمنيا
 بسبب إغالق مطار صنعاء

إيجابيات الحراك العراقي ومحاوالت 
»االستغالل« األمريكي

جوارديوال 
ينفي 

مغادرته 
لصفوف 

السيتي

المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن رئيس مجل�س النواب محم�د الحلب�ويس، اليوم 
السبت، ادراج قانوني  االنتخابات واملفوضية عى جدول 

أعمال جلسة يوم االثني القادم . 
وقال الحلبويس يف بيان تابعته »املراقب العراقي« “نؤكد 
ع�ى أهمية  امل�ي بإقرار م�رشوع قانون�ي املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخابات  وانتخاب�ات مجلس النواب 

العراقي .“ 
وأضاف أن “هذين القانونني س�يتصدران جدول أعمال 
جلس�ة ي�وم االثن�ني  بع�د أن أك�دت اللجن�ة القانونية 

جاهزيتها .“ 
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل عقد الجلسة 

ال�18 إىل يوم  االثنني املقبل. 

البرلمان يدرج قانوني 
االنتخابات والمفوضية على 
جدول أعمال جلسة  االثنين

نائب: كردستان 
مصدر لتدمير االقتصاد 

العراقي

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي  ... 
ع�ى وقع االح�داث الجارية يف الب�الد وكثرة 
البطال�ة، أصدرت الحكوم�ة  املركزية حزمة 
من التعديالت القانونية التي تهم املتقاعدين 
بص�ورة  عام�ة م�ن خ�الل تعدي�ل قان�ون 
التقاعد وإقرار التعدي�الت يف مجلس النواب 
  , فالقان�ون اح�دث تغ�ريات جدي�دة وعمل 
عى زي�ادة رواتب الحد األدن�ى  للمتقاعدين 
اىل  التقاع�د  كم�ا تضم�ن خف�ض س�ن   ,

الس�تني عام بعدما كان  ثالثة وستني عاما، 
م�ع اس�تثناء املش�مولني بقان�ون الخدمة 
الجامعية من  حملة درجة االس�تاذ واالستاذ 
املس�اعد واالطب�اء االختصاص املش�مولني 
 بقان�ون دعم االطب�اء، باالضافة اىل القضاة 
واملستش�ارين والقانونيني يف  مجلس الدولة 

وايضا الطيارين . 
القان�ون رغم مقبوليت�ه اال انه يضم ثغرات 
تعمدها املرشع العراق�ي من  اجل املحافظة 
ع�ى امتي�ازات بع�ض الرشائ�ح يف املجتمع 

والت�ي كان�ت  تن�ادي بحجبه�ا االحتج�ات 
الش�عبية يف البالد , مما جعل القانون محط 
 ش�كوك نتيج�ة ه�ذه االمتي�ازات وخاص�ة 
فيما يخ�ص رواتب جماع�ة رفحاء  وبعض 
الجنس�ية  الخاص�ة ومزدوج�ي  الدرج�ات 
والذي�ن يش�كلون رق�م 250  ال�ف م�ن هم 

بدرجة وزير او أصحاب الدرجات الخاصة . 
مزدوج�ي الرواتب الكث�ر من ثالث�ة رواتب 
هم املش�كلة األكرب النهم  يستهلكون مبالغ 
مالي�ة تصل اىل 100 مليار دينار وهي نقطة 
الخالف ما  بني العراقيني , فالقانون يجب ان 
يش�رتط دفع راتب واح�د او راتب وربع  من 
اجل االنص�اف , واغلب أصح�اب الرواتب ال 
يملكون خدمة تقاعدية ,  مما عده نظرائهم 

ممن لديه خدمة تصل اىل ثالثني سنة .  
ع�دم تمرير القان�ون يف الجلس�ات املاضية 
يع�ود اىل وج�ود بع�ض  االعرتاضات بش�أن 
االستثناءات يف القانون ، اضافة اىل االختالف 
ح�ول  مبلغ ادن�ى راتب تقاع�دي،  حيث ان 
املبالغ املقرتحة هي )500-600-  800( الف 

دينار  .»  
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جيوش المستشارين يحصلون على االمتيازات في قانون التقاعد الجديد

المراقب العراقي/ متابعة ...
أكد نائب االمني العام لحزب الله س�ماحة الشيخ نعيم قاسم أن حزب 
 الل�ه لن ينجر إىل الفتنة وأن ال مؤرشات الن�دالع حرب أهلية جديدة  يف 

لبنان. 
وقال الش�يخ قاس�م، يف حوار صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
  «ح�زب الل�ه أيد املطالب الش�عبية بتحويل املس�ؤولني الفاس�دين إىل 

 املحاكمة »كائنا من كان«. 
وتابع الش�يخ  قاسم أن »املعرقل األول يف تشكيل الحكومة هو  أمريكا 
ألنه�ا تري�د حكومة عى ش�اكلتها ونح�ن نريد حكومة عى  ش�اكلة 

الشعب اللبناني وحاجات الشعب اللبناني«. 
وأضاف سماحته »أمريكا تتحرك يف الخفاء وتفرض رشوطها  وتسعى 
إىل أن تك�ون النتائ�ج ملصالحه�ا، وهذا ما يجعل األزم�ة تأخذ  وقتا إىل 

حني يأس األطراف الخارجية من إمكانية تحقيق ما  يريدون«. 
وعن كالم الس�فري األمريكي األسبق لدى بريوت جيفري فليتمان أمام 
 لجنة يف الكونجرس األمريكي حول األزمة اللبنانية قال الشيخ  قاسم: 
»فيلتم�ان يق�ول بوضوح ماذا تري�د أمريكا. تريد أمري�كا حكومة  ال 
سياس�ة فيها عى قاعدة أنه�ا تعتقد بأنها تؤثر أكث�ر، هذا هو الرأي 
 األمريك�ي، وتريد حكومة تعمل مع الغرب وتراعي املصالح األمريكية 

 بشكل مبارش، هذا هو مضمون كالمه، نحن يجب أن نعمل بما  يراعي 
مصالح لبنان وبما ينسجم مع خيارات الشعب اللبناني«. 

وأش�ار الش�يخ قاس�م إىل أن »أمريكا تريد حصتها من لبنان وقال إن 
 فيلتمان »عندما يهدد اللبنانيني باالختيار بني الطريق املؤدي إىل  الفقر 

املجال أمام الخيارات الدائم أو الرخاء املحتمل فهو يفس�ح يف 
 الت�ي تريده�ا أمريكا كح�ل لإلنقاذ 

وه�ذا أمر مخال�ف تماما لحقوق 
 الش�عب اللبناني... وعندما يقول 
نريد حكومة مناسبة تتناغم مع 
 أفضل حماية للمصالح األمريكية 
فه�و يعمل ع�ى مص�ادرة رأي 

 الشعب اللبناني يف حكومته«. 
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حزب اهلل: أمريكا عرقلت تشكيل الحكومة اللبنانية

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف جلس�ة األوىل ه�ي »املفت�اح« 
وزراء  اس�تجوابات  الج�راء 
كابين�ة حكوم�ة  ع�ادل عب�د 
املهدي، اخفق مجلس النواب 
يف استجواب وزير الصناعة 
بع�د  الجب�وري   ص�الح 
انس�حاب عدد من النواب 
الس�نة من بينه�م كتلة 
»أبو  مازن« التي ينتمي 
اليها الوزير، فيما اعرب 
ن�واب يف الربمل�ان ع�ن 
 اس�تغرابهم م�ن قيام 
رئي�س الربملان محمد 

الحلب�ويس برفع الجلس�ة ب�دل من 
 تخطي قضية االس�تجواب والرشوع 
بباقي جدول االعم�ال، محذرين من 
 محاوالت يمارس�ها رئي�س الربملان 

لتسويف استجواب الوزراء . 
وتأت�ي تلك الترصيح�ات تأكيدا عى 
ما علن�ه تحالف الفتح قب�ل انعقاد 
 الجلس�ة ح�ول صعوبة اس�تجواب 
الذي�ن  الوق�ت  يف  الصناع�ة،  وزي�ر 
رجحوا  فيه أن تتم يف األسبوع املقبل . 

بدوره�ا أعرب�ت النائبة ع�ن ائتالف 
الن�رص ن�دى ش�اكر ج�ودت، ع�ن 
  «اس�تغرابها من قيام رئيس الربملان 
جلس�ة  برف�ع  الحلب�ويس  محم�د 

املقب�ل«،  االثن�ني  ي�وم  الربمل�ان  اىل 
مش�رية اىل أن�ه »كان م�ن األجدر به 
أن يتخط�ى  قضية اس�تجواب وزير 
الصناعة ص�الح الجبوري واالمضاء 
بباقي فقرات  جلس�ة الربملان والتي 
كان م�ن املؤم�ل ان تناق�ش قضايا 

مهمة للشارع  العراقي .» 
ل��  ترصي�ح  يف  ج�ودت،  وقال�ت 
»املراقب العراقي« إن »الكتل السنية 
او  ماتس�مى بجماع�ة »أب�و مازن« 
وحلفاؤه�م ل�م يح�روا الجلس�ة 
باإلضاف�ة  اىل ع�دم حض�ور أي�ا من 

رؤساء الكتل السياسية

تفاصيل اوسع صفحة 2

  اتهامات للحلبوسي بعرقة االستجوابات وتعطيل 
دور البرلمان الرقابي

7



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
العس�كرية،  االس�تخبارات  أعلن�ت 
اعتقال 17 ارهابيا بعملية نوعية 
تمكنت فيه�ا مف�ارز املديرية 
م�ن اخ�راق وتفكي�ك خلي�ة 
تدم�ر  اىل  اضاف�ة  ارهابي�ة، 
يف  له�م  االوكار  م�ن  العدي�د 

االنبار.
بي�ان  يف  االس�تخبارات  وقال�ت 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه إنه »بعملي�ة نوعية ومعلومات 
اس�تخبارية دقيق�ة، تمكن�ت مفارز 

يف  العس�كرية  االس�تخبارات  ش�عبة 
م�ع  وبالتع�اون  الع�ارشة  الفرق�ة 
ل�واء ٤1 واس�تخبارات  اس�تخبارات 
ومكافح�ة إره�اب االنب�ار ومف�رزة 
م�ن اس�تخبارات وام�ن االنب�ار، من 
إرهابي�ة  خلي�ة  وتفكي�ك  اخ�راق 
مكونة من 17 عنرصا كانوا يش�كلون 
مجاميع صغرة وتعتقلهم يف مناطق 

الصقالوية والفلوجة باألنبار«.
وتابعت »كما داهمت قوة من ش�عبة 
االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة 
7، وبالتع�اون م�ع اس�تخبارات لواء 

األول من�ه، وبمعلوم�ات  ٨ والف�وج 
للم�واد  مخب�أ  دقيق�ة  اس�تخبارية 
الناس�فة واجهزة  املتفجرة والعبوات 
وادي   - عن�ه  منطق�ة  يف  االتص�ال 
الك�رص باألنب�ار، وضبط�ت بداخله، 
٥٠ صاعق تفجر و٣٠ س�بحة تفجر 
و1٠ مساطر تفجر و٨ أجهزة اتصال 
و11 عبوة ناسفة مختلفة و٢ بطارية 
تفجر و٤ شاحنات وجهازي ريمونت 
للتفجر«.ولفت�ت اىل ان�ه »ت�م تدمر 
املواد موقعيا من قبل مفارز هندس�ة 

الفرقة دون حدوث ارضار«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت خلية اإلعالم األمني، تفج�ر ثالثة أنفاق والعث�ور عىل وثائق 
ومطبوع�ات تابعة لجماع�ات داع�ش االجرامية يف جب�ال الخانوكة 

بقضاء الرشقاط.
وقال�ت الخلية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن »قوة 
من فوج مكافحة اإلرهاب صالح الدين بالتنسيق مع طران التحالف 

الدويل نفذت واجباً يف يف جبال الخانوكة بقضاء الرشقاط«.
وأض�اف البي�ان »نت�ج عن�ه )الواج�ب( تفج�ر٣ أنف�اق ووك�ر من 
خ�الل رضبة جوية نفذها ط�ران التحالف، فضال ع�ن تفجر عبوة 
ناس�فة، كما تم العثور عىل مطبوعات ووثائق تعود لعصابات داعش 

اإلرهابية«.

اإلعالم األمين: تفجري 3 أنفاق والعثور االستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية يف االنبار
عىل وثائق لداعش يف الشرقاط

2 السبت 23 تشرين الثاينمن احلدث
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تحذيرات للحلبوسي من »تسويف« الدور الرقابي للبرلمان

مجلس النواب يخفق في »قص شريط« االستجوابات بعد انسحاب »السنة« وانباء عن استقالة وزير الصناعة
املراقب العراقي/ احمد محمد...

يف جلس�ة األوىل ه�ي »املفت�اح« 
الجراء استجوابات وزراء كابينة 
حكومة عادل عبد املهدي، اخفق 
مجلس النواب يف استجواب وزير 
الصناع�ة صالح الجب�وري بعد 
انس�حاب عدد من النواب السنة 
من بينهم كتلة »أبو مازن« التي 
ينتمي اليه�ا الوزير، فيما اعرب 
نواب يف الربملان عن اس�تغرابهم 
من قي�ام رئيس الربمل�ان محمد 
الحلب�ويس برف�ع الجلس�ة بدل 
من تخط�ي قضية االس�تجواب 
والرشوع بباقي جدول االعمال، 
محذرين من محاوالت يمارسها 
لتس�ويف  الربمل�ان  رئي�س 

استجواب الوزراء.
وتأتي تل�ك الترصيح�ات تأكيدا 
عىل ما علنه تحال�ف الفتح قبل 
انعق�اد الجلس�ة ح�ول صعوبة 
اس�تجواب وزي�ر الصناع�ة، يف 
الوقت الذي�ن رجحوا فيه أن تتم 

يف األسبوع املقبل.
بدورها أعربت النائبة عن ائتالف 
النرص ندى ش�اكر ج�ودت، عن 
»اس�تغرابها م�ن قي�ام رئي�س 
الربمل�ان محم�د الحلبويس برفع 
جلس�ة الربمل�ان اىل ي�وم االثنني 
املقب�ل«، مش�رة اىل أن�ه »كان 
من األجدر به أن يتخطى قضية 
الصناعة صالح  استجواب وزير 

بباق�ي  واالمض�اء  الجب�وري 
فق�رات جلس�ة الربمل�ان والت�ي 
كان من املؤمل ان تناقش قضايا 

مهمة للشارع العراقي«.
وقال�ت ج�ودت، يف ترصي�ح ل� 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الكت�ل 
الس�نية او ماتس�مى بجماع�ة 
ل�م  وحلفاؤه�م  م�ازن«  »أب�و 
يح�روا الجلس�ة باإلضافة اىل 
عدم حضور أيا من رؤساء الكتل 
السياسية التي اعتربتها املفتاح 
ل�رشوع الربملان باالس�تجوابات 
طاولت�ه«،  ع�ىل  املطروح�ة 
الس�نية  »الكت�ل  أن  موضح�ا 
ال تري�د إقال�ة وزي�ر الصناع�ة 
وتعم�ل ع�ىل تعطيل وتس�ويف 

استجوابه«.
»وزي�ر  أن  ج�ودت،  وأك�دت 
الصناع�ة الجب�وري ل�م يحر 
اىل مبن�ى الربملان، وهن�اك كالم 
مؤكد من بعض النواب الداعمني 
اليه من أنه قد قدم استقالته اىل 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي«، 
املح�ور  كتل�ة  رئي�س  متهم�ة 
النيابية احمد الجبوري بالوقوف 
خلف إفشال االستجواب باعتبار 
أن االس�تجواب ممك�ن أن يؤدي 

اىل اقالة وزيرهم«.
ولفت�ت ج�ودت اىل أن »ماجرى 
اليوم هم بداية بائس�ة ملمارسة 

الربملان لدوره الرقابي«.

م�ن جهت�ه اعت�رب النائ�ب ع�ن 
تحالف سائرون جمال فاخر، يف 
ترصيح ل� »املراقب العراقي« أن 
»املحاصصة السياسية والتوافق 
الس�يايس حال دون اس�تجواب 
وزير الصناعة صالح الجبوري«.

وب�ني فاخ�ر، أن »ن�واب كتل�ة 
احم�د الجب�وري يتحملون عدم 
القانوني�ي  النص�اب  اكتم�ال 
لجلس�ة اليوم«، محمال »رئاسة 
الربملان مس�ؤولية تعطيل الدور 

الرقابي«.
وح�ذر فاخ�ر م�ن »مح�اوالت 
هيئة الرئاسة بتسويف جلسات 
ال�وزراء بم�ا فيه�ا  اس�تجواب 
اس�تجواب رئيس ال�وزراء عادل 

عبد املهدي«.
وكان مجل�س النواب ق�د اعلن، 
تأجي�ل جلس�ته اىل ي�وم االثنني 
املقب�ل لع�دم تحقي�ق النصاب، 
أن  املؤم�ل  م�ن  كان  حي�ث 
يق�وم الربمل�ان بافتت�اح س�جل 
ب�دًء م�ن وزي�ر  االس�تجوابات 

الصناعة صالح الجبوري، 
النائ�ب ع�ن تحال�ف  يذك�ر ان 
الفت�ح حنني ق�دو، قد اس�تبعد 
إجراء اس�تجواب وزير الصناعة 
صال�ح الجب�وري ع�رب جلس�ة 
مجل�س النواب، مرجح�ة اىل إن 
االس�تجواب قد يتم عرب الجلسة 

املقبلة من األسبوع الحايل.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت لجن�ة االمن والدف�اع النيابي�ة، ان اللجنة 
اجتماع�ا بخص�وص  االح�د  ي�وم غ�د  س�تعقد 
ترصيح�ات وزي�ر الدفاع نجاح الش�مري بش�أن 
ترصيحاته حول الطرف الثالث وعقود األس�لحة، 
مؤك�دة ان اللجن�ة س�تحدد موع�د الس�تضافة 

الشمري امام اللجنة.

وق�ال عضو اللجن�ة النائب كريم علي�وي تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »رئيس لجنة االمن النيابية 
ابل�غ أعضاء اللجنة بالحض�ور اىل اجتماع خاص 
بش�أن مناقش�ة ترصيحات وزير الدفاع األخرة 
ح�ول اتهام�ه بوجود ط�رف ثالث وكذل�ك عقود 

األسلحة«.
وأضاف علي�وي، أن »االجتماع جاء طلبا من عدد 

من األعض�اء للوقوف ع�ىل حيثي�ات ترصيحاته 
يف فرنس�ا الت�ي أجج�ت االزمة اكث�ر خاصة بني 
املتظاهري�ن والحكوم�ة واس�تغاللها م�ن قب�ل 

جهات تعمل عىل التعقيد ال الحل«.
وأش�ار علي�وي إىل أن »اجتم�اع ي�وم غ�د األح�د 
س�يطلب من وزي�ر الدف�اع الحضور رس�ميا اىل 

اللجنة لإلجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة«.

االمن النيابية تجتمع لتحديد موعد الستضافة وزير الدفاع
املراقب العراقي/ بغداد...

اتهم�ت اللجن�ة األمني�ة ملجلس بغ�داد املنحل، 
جهات سياسية بمحاولة جر البالد اىل فوىض من 
خالل تحريك مجموعات لغلق مدارس االبتدائية 

بالقوة، عازيا االمر اىل تحقيق مكاسب حزبية.
وق�ال عض�و اللجنة األمني�ة س�عد املطلبي، يف 
ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« ان »الجميع 
مع التظاه�رات وحقوق املتظاهرين املس�لوبة 

طيلة فرة التزامها بسلميتها«.
وأض�اف ان »هن�اك م�ن ي�رى غل�ق امل�دارس 
اإلعدادي�ة والجامع�ات تس�هم بتكوي�ن زخ�م 
للتظاه�رات من خالل مش�اركة الطلبة«، مبينا 
ان »غل�ق امل�دارس االبتدائي�ة ل�ن يحق�ق يشء 

للتظاهرات«
وأوض�ح ان »هناك جهات سياس�ية دخلت عىل 
الخ�ط وراء غلق امل�دارس االبتدائي�ة من خالل 

تحريك اف�راد ومجموع�ات لغلقه�ا«، مبينا ان 
»اله�دف منها جر الب�الد اىل الف�وىض وتحقيق 
مكاس�ب سياس�ية رغم اش�راكها يف تش�كيل 

الحكومة«.
وتاب�ع ان »الجه�ات ذاتها كان�ت يف الحكومات 
الس�ابقة ي�د بالعملي�ة السياس�ية وي�د م�ع 
اإلرهاب«، داعيا الحكومة اىل »منع تلك الحاالت 

وتأثرها عىل التعليم لألطفال«.

المطلبي: جهات سياسية تحاول جر البالد للفوضى عبر غلق المدارس االبتدائية

مجلس نينوى يقرر انتخاب محافظا جديدا 
املراقب العراقي/ نينوى...

اعلن مجلس نينوى املنحل، الس�بت، 
ان�ه س�ينتخب محافظ�ا جدي�دا يف 
جلسة الغد، فيما رفض زج القطعات 
العس�كرية من قبل املحاف�ظ الحايل 

رعد املرعيد بالقضية.
وقال عض�و املجل�س حس�ام الدين 
العب�ار يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 

ان  مجل�س العراق�ي«  «

املحافظ�ة مصمم عىل عقد جلس�ته 
يوم غد األحد النتخاب محافظ جديد 
قادر عىل إدارة نينوى والعبور بها إىل 

بر األمان«.
القطع�ات  زج  »نرف�ض  وأض�اف 
العس�كرية من قبل املحافظ بقضية 

انته�ى  وإداري�ة،  سياس�ية 
التقديم عىل الرش�يح ولدينا 
أبرزهم واألوفر  ٣ مرش�حني 
حظ�ا لت�ويل املنص�ب قائ�د 
الس�ابق  نين�وى  عملي�ات 

نج�م  الفري�ق 
الجبوري«.

شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية
 في ناحية ابي صيدا

املراقب العراقي/ دياىل...
اعلن�ت قيادة رشطة دي�اىل، تنفيذ عملية 
أمني�ة يف ناحي�ة ابي صيدا ش�مال رشق 
مدين�ة بعقوبة.وقال�ت القي�ادة يف بيان 
تلقت�ه، »املراق�ب العراق�ي« ان »تنفي�ذا 
ألوام�ر قيادة العمليات نف�ذت قوة أمنية 
مش�ركة من قيادة رشطة دياىل والفرقة 

الخامس�ة م�ن الجي�ش العراق�ي عملية 
امني�ة يف ق�رى ناحي�ة ابي صيد ش�مال 
رشق مدينة بعقوبة ملالحقة وتعقب فلول 
عنارص عصاب�ات داعش اإلرهابية يف تلك 
القرى«.وتشهد قرى الوقف بأطراف ابي 
صي�دا خروقات امنية ب�ني الحني واآلخر 

بسبب خاليا داعش التي تختبئ داخلها.

نائب: زيارة الوفد الكردي تهدف لعقد اتفاق استراتيجي لموازنة 2020
املراقب العراقي/ بغداد...

االس�المية  الجماع�ة  ع�ن  النائ�ب  كش�ف 
الكردستانية سليم همزة، السبت، عن تفاصيل 
زي�ارة الوف�د الكردي اىل بغ�داد، مبينا ان الوفد 
بص�دد التهئي�ة لعقد اتف�اق اس�راتيجي بني 

بغداد واربيل لوضع بنود موازنة ٢٠٢٠.
وقال همزة يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
ان »الوف�د الكردي وصل إىل بغداد من اجل لقاء 
جميع القيادات السياس�ية والرئاس�ات الثالث 
الطالعهم ع�ىل اخر مس�تجدات املباحثات بني 

بغداد واربيل«.
واضاف ان »االجواء مهيئة تماما لعقد اتفاقية 
الخ�الف  الطرف�ني النه�اء  ب�ني  اس�راتيجية 
املس�تمرة من�ذ ع�ام ٢٠٠٥ ولغاي�ة االن بع�د 

سلسلة من املباحثات الثنائية«.

التعليم تمدد التسجيل في الكليات األهلية ليومين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلم�ي، ع�ن من�ح الطلب�ة املتقدمني 
للقبول يف الجامع�ات والكليات االهلية 
تمدي�داً ليوم�ي االحد واالثن�ني املقبلني 
االص�الء  الطلب�ة  س�واء  للتس�جيل 
)املقبولني( او االحتياط الذين ستصعد 

اسمائهم يف برنامج القبول.
وقالت دائ�رة التعلي�م الجامعي االهيل 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  بال�وزارة 
العراق�ي« نس�خة منه، »انه�ا وبهدف 
الس�ماح الكرب عدد ممكن م�ن الطلبة 
للتس�جيل للدراس�ة يف الكليات االهلية 
قررت منحهم تمدي�داً ليومني اضافيني 

) االحد واالثنني ( لغرض التسجيل«.
وتابعت، أن »يوم الثالثاء املقبل س�يتم 
فتح املقاع�د الش�اغرة املتبقية للطلبة 
الذي�ن ل�م يقبل�وا او ل�م يس�جلوا مع 
بع�ض االضاف�ات ع�ىل خط�ة القبول 
يف الجامع�ات والكلي�ات االهلي�ة بغية 
استيعاب اكرب عدد ممكن من الطلبة«.

املراقب العراقي/ الديوانية...
نف�ت جامعة القادس�ية يف الديواني�ة، أنباء 
بشأن اجتماع أعضاء مجلس محافظة 
الجامع�ي  الح�رم  داخ�ل  الديواني�ة 

الخاص بجامعة القادسية.
يف  الجامع�ة،  ادارة  وقال�ت 
ترصي�ح ل�� »إذاع�ة املرب�د« 
العراقي«  »املراق�ب  وتابعت�ه 
الت�ي  لالنب�اء  »الصح�ة  ان 
أعض�اء  اجتم�اع  اىل  تش�ر 
مجل�س محافظ�ة الديواني�ة 
داخل الح�رم الجامعي الخاص 

بجامعة القادسية«.
البع�د ع�ن  ان »الجامع�ة بعي�دة كل  واضاف�ت، 
الرصاعات السياس�ية ولن تس�مح بعقد أي اجتماع 
ألي جهة كانت ألنها مؤسس�ة علمية بحتة ال عالقة 
لها ال من بعيد او قريب، بحسب بيان للجامعة تلقى 

املربد نسخة منه«. 

اأذاعيت�صريح
جامعة القادسية تنفي اجتماع أعضاء 

مجلس الديوانية داخل حرمها
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أعلن رئي�س نقابة صناعة الكهرباء االيرانية، أن 
الع�راق يس�تورد ب�ن 1100 اىل 1200 ميغاواط 

كهرباء من ايران.
وأوضح بيام باقري أن اجمايل صادرات ايران من 
الكهرب�اء اىل دول الجوار تبل�غ 1400 ميغاواط، 
حي�ث يت�م توريد أيض�اً 100 ميغ�اواط لكل من 

باكستان وافغانستان.
وأك�د أن وبحس�ب الخط�ة التنموية السادس�ة 
)تنتهي سنة 2022( فان ايران تستهدف التحول 

لقطب لتصدير الكهرباء أو ممر رئيس لها. 

العراق يستورد أكثر من 1100 
ميغاواط كهرباء من ايران

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، الس�بت، افتت�اح منف�ذ 
الشالمجة أمام حركة املسافرين من العراق إىل إيران.

وقال�ت الهيئة، يف بي�ان ، إنه ت�م “افتتاح منفذ الش�المجة 
الحدودي أمام حركة املسافرين من العراق إىل إيران”.

وأشارت إىل أن “إغالق املنفذ أمام حركة املسافرين جاء بناء 
عىل طلب من الجانب اإليراني بس�بب االحتجاجات املوجودة 

يف إيران”.
وأعلنت هيئ�ة املنافذ الحدودية، الس�بت املايض، أن الحركة 
التجارية يف منفذ الشالمجة الحدودي طبيعية، لكنها أشارت 
إىل إيقاف حركة املسافرين يف املنفذ بناء عىل طلب من إيران.

المنافذ الحدودية تعلن افتتاح منفذ 
االقت�صاديالشالمجة مع إيران أمام حركة المسافرين

قانون التقاعد الجديد امتيازات لجيوش المستشارين ومزدوجي الرواتب على حساب الفقراء
برغم رفع سقف الراتب لكنه يواجه انتقادات واسعة 

 كم�ا تضم�ن خفض س�ن التقاعد اىل 
الس�تن عام بعدما كان ثالثة وس�تن 
عاما، مع اس�تثناء املشمولن بقانون 
الخدم�ة الجامعي�ة من حمل�ة درجة 
االس�تاذ واالس�تاذ املس�اعد واالطباء 
بقان�ون  املش�مولن  االختص�اص 
دع�م االطب�اء، باالضاف�ة اىل القضاة 
واملستش�ارين والقانوني�ن يف مجلس 

الدولة وايضا الطيارين.
القان�ون رغ�م مقبوليت�ه اال انه يضم 
ثغ�رات تعمده�ا امل�رع العراقي من 
اج�ل املحافظة ع�ىل امتي�ازات بعض 
الرائح يف املجتمع والتي كانت تنادي 
بحجبها االحتجات الش�عبية يف البالد , 
مما جعل القانون محط شكوك نتيجة 
ه�ذه االمتيازات وخاص�ة فيما يخص 
رواتب جماعة رفحاء وبعض الدرجات 
الخاص�ة ومزدوجي الجنس�ية والذين 
يشكلون رقم 250 الف من هم بدرجة 

وزير او أصحاب الدرجات الخاصة.
مزدوج�ي الروات�ب الكث�ر م�ن ثالثة 

النه�م  األك�ر  املش�كلة  ه�م  روات�ب 
يس�تهلكون مبالغ مالية تصل اىل 100 
مليار دينار وهي نقطة الخالف ما بن 
العراقين , فالقانون يجب ان يشرتط 
دفع راتب واحد او راتب وربع من اجل 
االنصاف , واغل�ب أصحاب الرواتب ال 
يملك�ون خدم�ة تقاعدي�ة , مما عده 
نظرائه�م مم�ن لديه خدم�ة تصل اىل 

ثالثن سنة .
الجلس�ات  يف  القان�ون  تمري�ر  ع�دم 
بع�ض  وج�ود  اىل  يع�ود  املاضي�ة 
يف  االس�تثناءات  بش�أن  االعرتاض�ات 
القان�ون ، اضاف�ة اىل االخت�الف حول 
مبل�غ ادنى رات�ب تقاع�دي،  حيث ان 
-600-500( ه�ي  املقرتح�ة  املبال�غ 

800( الف دينار ». 
فاالعرتاض�ات داخ�ل الرمل�ان بش�أن 
الطل�ب املق�دم م�ن رئاس�ة ال�وزراء 
واألطب�اء  الطياري�ن  الس�تثناء 
االختصاصي�ن  وكب�ار ق�ادة القوات 
املس�لحة م�ن قان�ون التقاع�د، ه�ي 

ميزت�ه  فق�د  فالقان�ون   , مروع�ة 
بسبب االستثناءات .

يقول الخب�ر االقتصادي الدكتور عبد 
الرحم�ن املش�هداني يف اتص�ال مع ) 
املراقب العراق�ي(: التعديالت الجديدة 

ع�ىل قان�ون التقاعد يض�م يف جوانبه 
 , س�لبية  وأخ�رى  إيجابي�ة  فق�رات 
ويف مقدمته�ا ه�و تن�ازل الدوائر عن 
الخ�رات املوج�ودة لديه�ا م�ن خالل 
تقديم سن التقاعد او احتساب خدمة 

خمس�ة ع�ر عام�ا للحص�ول ع�ىل 
تقاعد , ودخول

التعيين�ات الجدي�دة لي�س له�ا فائدة 
دون تدريبه�ا م�ن قب�ل تل�ك الخرات 
لرجال امتلكوها نتيجة س�نوات طوال 

يف الخدمة .
س�لبيات  هن�اك  املش�هداني:  وتاب�ع 
عديدة ضمه�ا القان�ون ويف مقدمتها 
ارتف�اع الروات�ب التقاعدي�ة لجماعة 
رفح�اء واس�تثناء بع�ض كب�ار قادة 

القوات املس�لحة من قان�ون التقاعد، 
وكذل�ك بع�ض السياس�ين وم�ن هم 
بدرج�ة وزير والدرجات الخاصة وهي 
محور الخالف�ات يف الش�ارع العراقي 
, وأش�ار اىل ان الجم�ع ب�ن اكث�ر من 
راتب ل�م يتم معالجته بش�كل جدي , 
فهن�اك اعداد كبرة من حملة اكثر من 
رات�ب ويكلفون الدول�ة أمواال ضخمة 
جدا ول�م نرى معالج�ة حقيقية لهذه 
املش�كلة وهن�اك جيش املستش�ارين 
الذي�ن اعداده�م ضخم�ة وأيض�ا ل�م 

تعالج لحد االن وهو امر متعمد.
م�ن جهت�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي جاس�م الطائ�ي يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن القانون 
م�ن  الكث�ر  في�ه  للتقاع�د  الجدي�د 
اإليجابيات عىل مس�توى تحسن دخل 
العائل�ة وتوف�ر فرص العم�ل وقطع 
امتي�ازات عن بع�ض الرائ�ح، لكنه 
بنفس الوقت غر كاف ويمكن اعتباره 

ترقيعا.
وأض�اف الطائ�ي:  إن خف�ض الس�ن 
التقاعدي�ة ال يعن�ي توفر فرص عمل 
جديدة بقدر ما هو إحالل وظائف عر 
ترسيع إخ�راج املوظف للتقاعد ويأتي 
غره. وأشار إىل أنه سيكون عىل الدولة 
دف�ع راتب تقاع�د يص�ل إىل نصف ما 
كان يتقاضاه تقريباً، واملوظف الجديد 
يري�د مرتبا ش�هريا كام�ال، وبذلك لم 
تس�هم الدولة يف اعتماد خطة مالية أو 
إداري�ة جديدة أو لم تحل املش�كلة من 
جذروه�ا، عر دعم االقتصاد اإلنتاجي 

مثالً لخلق فرص العمل.

،،
،،
عل����ى وقع االح����داث الجاري����ة في الب����الد وكثرة 
البطال����ة، أص����درت الحكوم����ة المركزي����ة حزم����ة م����ن 
التعدي����الت القانونية التي ته����م المتقاعدي����ن بصورة عامة 
من خالل تعديل قان����ون التقاعد وإقرار التعديالت في مجلس 

الن����واب , فالقانون احدث تغيرات جدي����دة وعمل على زيادة 
رواتب الحد األدنى للمتقاعدين ,

 تلق�ى رئيس مجل�س وزراء العراق ع�ادل عبد املهدي 
، اتص�اال هاتفي�ا م�ن رئي�س وزراء اململك�ة األردنية 

الهاشمية عمر الرزاز.

وأف�اد رئاس�ة مجلس ال�وزراء بالع�راق، بأن رئيس�ا 
ا عن فهمهما املشرتك ملا تمر به املنطقة  الحكومتان عررّ
وعن وقوفهما س�وية أمام الصعوب�ات واألحداث التي 

يمر بها البلدان.وأضافت يف بيان عىل الصفحة الرسمية 
بموقع التواصل االجتماعي »فيس�بوك« بأن الرزاز عن 
دعمه للحكومة العراقية والستقرار العراق، كما أعرب 

رئي�س مجلس الوزراء عن املوقف نفس�ه م�ع الجارة 
األردن وحكومتها وشعبها الشقيق.

واتف�ق الطرفان عىل مواصلة الجهود فيما يخص خط 

انبوب النفط االس�رتاتيجي وتفعيل جمي�ع االتفاقات 
التي تم توقيعها خالل الفرتة القصرة املاضية، بحسب 

البيان.

العراق واألردن يتفقان على مواصلة التنسيق بشأن أنبوب النفط االستراتيجي

زراعة النجف تعلن بدء موسم حصاد محصول الشلب

إقليم كردستان تبحث ملفي النفط والموازنة العامة مع العراق

أعلن�ت مديري�ة زراع�ة النجف 
ب�دء  ع�ن  الس�بت،  األرشف، 
موس�م حصاد محصول الشلب 
عم�وم  يف  املختلف�ة  بأصناف�ه 

املناطق الزراعية يف املحافظة.
وق�ال مدي�ر زراع�ة املحافظ�ة 
مجي�د جاس�م جي�اد يف بي�ان ، 
إن “املوس�م الزراعي لهذا العام 
ش�هد إنتاجا وفرا من محصول 
الشلب بأصنافه الثالثة املعتمدة 
)العنر ، والياسمن ، والفرات( 
“، مؤك�دا” فت�ح أربع�ة مراكز 

املحص�ول  لتس�لم  تس�ويقية 
م�ن املزارع�ن ضم�ن القواطع 
ونواح�ي  أقضي�ة  يف  الزراعي�ة 

املحافظة”.
“املس�احة  أن  جي�اد  وأض�اف 
زراعته�ا  تم�ت  الت�ي  الكلي�ة 
بمحص�ول الش�لب يف املحافظة 
دون�م”،  أل�ف   )212( بلغ�ت 
انت�اج  “يتج�اوز  أن  متوقع�ا 
الفالحن واملزارعن من الش�لب 
للموس�م الحايل أكثر من )300(

ألف طن”.

توج�ه وف�د م�ن إقليم كردس�تان إىل 
العاصم�ة العراقي�ة بغداد ، ملناقش�ة 
ع�دد من امللف�ات عىل رأس�ها النفط 

واملوازنة العامة.

رفي�ع  وف�د  أن  مص�ادر،  وأف�ادت 
املستوى من حكومة إقليم كردستان 
يتوجه إىل بغداد، غداً، ملناقشة ملفات 
منه�ا النف�ط، واملوازنة املالي�ة للعام 

املقبل.
اإلقلي�م  حكوم�ة  وف�د  إىل  ويش�ار، 
س�يضم وزير املالية واالقتصاد، آوات 
الش�يخ جناب، ووزي�ر اإلقليم، خالد 

ش�����واني، ورئي�س ديوان مجلس 
صب�اح،  امي�����د  ال�����وزراء، 
اإلقلي�م،  وزراء  مجل�س  وس�كرتر 

آمانج رحيم.

أعلن�ت لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، 
الس�بت، أن العراق يس�تعد لتصدي�ر الدواجن 

وبيض املائدة للخارج مطلع العام املقبل.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتالوي ، إن “وزارة 
الزراعة س�تبارش مطلع الع�ام املقبل بتصدير 
الدواج�ن وبيض املائدة للخ�ارج”، الفتا إىل إن 
“كمية الدواجن املتوفرة يف البالد وبيض املائدة 
تغطي حاجة األس�واق بش�كل كامل ويفيض 

عنها”.
وأض�اف أن “منع اس�تراد الدواج�ن والبيض 
من خ�ارج الب�الد أمر جي�د لتعزي�ز املنتجات 
املحلي�ة”، مبين�ا أن “منع االس�تراد لم يخلق 
مشكلة نقص الدواجن او البيض وهنالك عدد 
م�ن التجار رفعوا األس�عار لتحقيق مكاس�ب 

فقط”.
وبن أن “أس�عار الدواج�ن والبيض انخفضت 
ومالئم�ة يف الوق�ت الحايل لجميع املس�تويات 

املعيشية للمواطنن”.

العراق ثانيًا بتأثير الكلفة 
االقتصادية لإلرهاب

العمل النيابية: العراق يستعد لتصدير 
الدواجن والبيض العام المقبل

احت�ل العراق املرتبة الثانية بتأث�ر الكلفة االقتصادية 
لإلرهاب ع�ىل البالد ألحدث البيان�ات الواردة يف املؤرش 
العامل�ي لإلرهاب الصادر من معهد االقتصاد والس�الم 

لعام 2019.
وحس�ب التقري�ر ف�إن الكلف�ة االقتصادي�ة لإلرهاب 
كانت أعىل قيمة لها يف أفغانس�تان حيث المست %20 
م�ن الناتج اإلجمايل املحيل االفغاني، وجاء العراق ثانياً 
عاملياً بكلفة بلغت 3.9% تليه نيجريا ب� 2.7% واحتلت 
س�وريا املرتبة الرابعة حيث كلفه�ا االرهاب1.6% من 

ناتجها القومي .
كم�ا كل�ف اإلره�اب ليبيا 1.2% م�ن ناتجه�ا القومي 
والصوم�ال 1.1% م�ن ناتجها القوم�ي، واليمن %0.6 
م�ن ناتجها القومي.ويتم حس�اب الكلفة االقتصادية 
لإلرهاب وفقا ألربع مؤرشات هي الوفيات، واإلصابات، 
والخس�ائر يف املمتل�كات، باإلضاف�ة لخس�ائر الناتج 
القومي.كم�ا يدخ�ل يف حس�اب الكلف�ة االقتصادي�ة 
لإلره�اب، نفق�ات الحكومة ع�ىل الخدم�ات الطبية، 
وتراجع اإلنتاج واملداخيل، إضافة لآلثار النفس�ية عىل 

مترضري اإلرهاب.

مصدر: ميناء ام قصر يشهد حركة دؤوبة وانسيابية بتفريغ البضائع
أف�اد مص�در مح�يل يف محافظة 
الب�رة، الس�بت، ب�أن ميناء ام 

قر يشهد حركة دؤوبة.
وقال املصدر ، إن “ميناء ام قر 
جن�وب محافظة البرة يش�هد 
منذ ساعات الصباح األوىل حركة 

دؤوبة دون اية معرقالت”.
وأض�اف املص�در، أن “عملي�ات 
تفري�غ البضائ�ع م�ن البواخ�ر 
طبيع�ي  بش�كل  مس�تمرة 
وانس�يابية عالي�ة”. اىل ذلك حذر 
الخبر االقتصادي باسم انطوان، 
الس�بت، من مغبة تك�رار اغالق 
املوان�ئ واملناف�ذ الحدوي�ة ع�ىل 

اقتص�اد البل�د، مبين�ا ان اغ�الق 
املوانئ تسبب برفع اسعاراالدوية 

واملواد الغذائية.

وق�ال انطوان يف تريح صحفي 
ان “تكرار اغالق املوانيء والطرق 
الحيوي�ة واملناف�ذ الحدودي�ة له 

تداعيات اقتصادي�ة خطرة عىل 
العراق”.

العراقي�ة  “املوان�ئ  ان  واض�اف 
تحت�وي ع�ىل كميات كب�رة من 
امل�واد القابلة للتل�ف مثل االدوية 
وامل�ةاد الغذائية وع�دم اخراجها 
تسبب برفع اسعارها يف االسواق 

املحلية”.
واوض�ح انط�وان ان “اغالق تلك 
املواق�ع الحيوية ي�رض باملواطن 
جمي�ع  وع�ىل  الحكوم�ة  قب�ل 
االطراف تدارك املوقف قبل زيادة 
اسعار تلك الس�لع بشكل كبر يف 

االسواق”.

الرافدين يوجه دعوة إلى موظفين ومتقاعدين بخصوص السلف والقروض
دعا مرف الرافدين، السبت، 
بع�ض موظفي دوائ�ر الدولة 
حام�يل  م�ن  واملتقاعدي�ن 
بطاقات »الكي كارد واملاس�رت 
ح�راً  امل�رف  م�ن  كارد« 
إىل تحدي�ث أرق�ام هواتفه�م 
املسجلة لدى املرف حتى يتم 
إيص�ال رس�ائل نصية لغرض 

شمولهم بالسلف والقروض.
اإلعالم�ي  املكت����ب  وق�ال 
للمرف يف بي�ان ، إن »بعض 
واملتقاعدي�ن  املوظفي����ن 
الذي�ن قاموا باس�تبدال أرقام 
تعرض�ت  الت�ي  أو  هواتفه�م 

للتل�ف عليه�م تحدي�ث ارقام 
هواتفه�م من خ�الل االتصال 
 422 الزبائ�ن  خدم�ة  برق�م 
وذل�ك لضمان وصول رس�ائل 
له�م  الرتويجي�ة  امل�رف 
بالسلف  بش�مولهم  وإبالغهم 
الخدم�ات  م�ن  واالس�تفادة 
املرفية األخرى التي يمنحها 

املرف لهم«.
م�رف  أن  بالذك�ر  جدي�ر 
الرافدين بارش خالل السنوات 
املاضية بمنح س�لف وقروض 
للموظف�ن واملواطن�ن وف�ق 

آليات وضوابط معينة.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
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المراقب العراقي/ متابعة...

اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة 
اليمني�ة، الدكتور يوس�ف  الحارضي، إن 
أكث�ر م�ن 43000 مري�ض توف�وا جراء 
ع�دم تمكنهم  من الس�فر لتلق�ي العالج 
يف الخ�ارج بس�بب حصار ق�وى العدوان 
 وإغالقه�ا ملطار صنعاء ال�دويل منذ العام 

 .  2016
وأض�اف الح�ارضي يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراق�ب العراقي« أن »أكثر  من 320 ألف 
حالة مرضية لم تتمكن من السفر لتلقي 
الع�الج بس�بب  الحص�ار وإغ�الق مطار 
صنعاء«، مضيفاً أن »آالف املعوقني وذوي 
 االحتياج�ات الخاص�ة كان م�ن املمك�ن 

عالجهم وت�دارك حالتهم لو  تمكنوا 
من السفر إىل خارج اليمن للعالج«  . 
»الحص�ار  أن  الح�ارضي  وأك�د 
تس�بب  صنع�اء  مط�ار  وإغ�الق 

بوفاة أكثر  م�ن 28000 من مرىض 
الرسطان نتيجة انعدام املس�تلزمات 

الطبية  بالشكل املطلوب«  . 

وفاة أكثر من 43000 مريضا يمنيا بسبب إغالق مطار صنعاء دولي دوليعربي  عربي 

حزب اهلل: نؤيد مطالب الشعب بإحالة الفاسدين الى المحاكم
 وأمريكا  تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية  

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيف�ة »يديع�وت أحرون�وت« أن 

»طالب�ا كندي�ني يف جامع�ة  ي�ورك 
بوالي�ة تورنتو رفض�وا دخول عدد 
من املحارضين  اإلرسائيليني إللقاء 

محارضات فيها . 
ويف تقرير نرشه املراس�ل السيايس 
للصحيفة إيتم�ار آيخنر، وتابعته 
  «املراق�ب العراق�ي« أن »أعض�اء 
االحتياط يف  مجموع�ة »ضب�اط 
 الجبهة« خرج ضمن وفد رسمي 
إرسائييل يف جولة إىل كندا، إللقاء 
 محارضات أم�ام الطالب اليهود 
يف تلك الجامعة الكندية، لسماع 
 ش�هاداتهم عم�ا يحص�ل م�ن 
مواجه�ات عس�كرية يف قطاع 

غزة«  . 

وأش�ارت إىل أن�ه »قبل أي�ام م�ن تنفيذ هذه 
الفعالي�ة يف الجامع�ة، ب�دأت  مجموع�ة من 
حركة املقاطعة العاملية )بي دي اس( جهودا 

حثيث�ة 

 إللغ�اء املحارضة، ومع ب�دء املحارضة وصل 
خمسمائة من  املتظاهرين وطالبوا بإلغائها، 
إذ تّم اس�تدعاء الرشطة املحلية التي  أوقفت 
بع�ض املتظاهرين، عق�ب ان�دالع حالة من 
االش�تباكات  والش�جارات 
ب�ني مع�اريض ومؤي�دي كيان 

العدو«  . 
ارتفعت  الصحيف�ة،  وبحس�ب 
نسبة االحتجاجات الكندية عىل 
 املش�اركات اإلرسائيلية يف اآلونة 

األخرية . 
م�ن  »ب�ات  الصحيف�ة  وتق�ول 
الط�الب  يتج�ول  أن  املخي�ف 
التجمع�ات  اإلرسائيلي�ون  يف 
الطالبية الكندي�ة، وهذه أحد أهم 
التحدي�ات الت�ي تواج�ه  الط�الب 

اإلرسائيليني يف الخارج«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت املقررة الخاصة بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء يف  املفوضية 
الس�امية لألمم املتحدة لحقوق اإلنس�ان، أنياس كاالمار،  الس�بت، أن 
املعلومات املتوفرة تش�ري اىل مس�ؤولية ويل العهد  السعودي محمد بن 
س�لمان عن قتل الصحايف جمال خاش�قجي يف  قنصلي�ة بالده بمدينة 

إسطنبول الرتكية . 
وقالت كاالمار يف حوار مع صحيفة “العربي الجديد” وتابعته   «املراقب 
العراقي« إن »اتخاذ القرار يف دولٍة كالسعودية، مركزي.  وهذا يعني أن 
عدداً كبرياً من املسؤولني عىل مستوى رفيع لهم  عالقة بالجريمة )قتل 
خاشقجي( ال يمكنني التحديد، بحسب املعطيات  واألدلة التي أملكها، 
ما إذا كان ويل العهد محمد بن س�لمان هو من أمر  بالقتل، لكن الكثري 

من املعلومات التي لدينا تشري إىل مسؤوليته  بطريقٍة أو أخرى«. 
وأضاف�ت أن�ه »عند الحدي�ث عن مس�ؤولية يف هذا الس�ياق، فإن هذا 
 يش�مل عدداً من السيناريوهات، من بينها إصدار األوامر أو  التحريض 
أو ع�دم التدخل، ع�ىل الرغم من معرفة بما يح�دث، أو  غّض النظر. ال 
يمكنني أن أحّدد أين تقع مسؤوليته بالضبط، لكنه  مسؤول عن واحد 

من تلك السيناريوهات«. 
وأش�ارت املقررة الخاصة إىل »تعرض األمني الع�ام لضغوطات  كبرية، 
تحدي�داً يف هذه الف�رتة التاريخية الت�ي نمّر بها واألجواء  السياس�ية. 
كذل�ك هناك صعوبات تقنية متعلقة بميثاق األمم املتحدة.  ولكن هناك 
لحظ�ات يمكن أن تقتنص، وأن يدفع املس�ؤولون من أجل  التوصل إىل 

يشء، وهذا لم يحدث حتى اآلن«. 

الجديد: األمم المتحدة تمتلك معلومات تثبت  العربي 
مسؤولية بن  سلمان عن قتل خاشقجي

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
تناول�ت صحيف�ة آي الربيطانية اليوم الس�بت 
ما وصفته�ا بالقرارات   “الخاطئ�ة” لويل العهد 
الس�عودي محم�د بن س�لمان التي انعكس�ت 
بنتائ�ج  س�لبية ع�ىل الس�عودية، الفت�ة إىل أن 
اإلصالحات التي تبناها مجرد  عمليات تجميلية . 

ون�رشت الصحيف�ة مق�االً للكات�ب املخت�ص 

كوب�رين  األوس�ط  باتري�ك  ال�رشق  بش�ؤون 
بعن�وان “ماذا يمك�ن لويل العهد الس�عودي أن 
يتعلم�ه  من األمري أن�درو؟” يف إش�ارة إىل دوق 
ي�ورك، نجل امللك�ة إليزابيث  الثاني�ة الذي أعلن 
“إنه�اء التزاماته العام�ة” يف ظل تفاعل الجدل 
 بش�أن صلته بقضية إبستني وقطع مؤسسات 
وجامع�ات عدة تعاونه�ا  معه، يف إحدى أس�وأ 

األزم�ات يف العائل�ة املالك�ة الربيطاني�ة من�ذ 
 عقود«  . 

ويذك�ر املق�ال »األم�ريان يتمتع�ان بصف�ات 
مشرتكة؛ فكالهما يتصف  بالغرور، والغطرسة، 
وع�دم اإلنص�ات ملستش�اريه، واتخ�اذ قرارات 
 خاطئة انعكس�ت بنتائج س�يئة عىل تاريخ كل 

منهما«. 

البريطانية: بن سلمان متغطرس و »إصالحاته«  آي 
مجرد عمليات »تجميلية« 

احرونوت: طالب كنديون يطردون وفًدا إسرائيلًيا يديعوت 
 من جامعة »يورك «  

المراقب العراقي/ متابعة...
الن�واب  بمجل�س  ديمقراطي�ا  نائب�ا   135 وّق�ع 
األمريكي عريضة طالب�وا  خاللها وزير الخارجية 
ماي�ك بومبي�و بالرتاج�ع ع�ن ق�رار م�ا يس�مى 
بالضف�ة  اإلرسائيلي�ة  املس�توطنات    «رشعن�ة« 

الغربية . 
وتأتي العريضة بعد أربعة أيام من إعالن 
بومبيو يف مؤتم�ر صحفي  أن بالده لم 
تع�د تعترب املس�توطنات اإلرسائيلية 
يف الضفة الغربية  مخالفة للقانون 
الدويل، يف حني الق�ت ترصيحاته 

إدانات دولية  وعربية . 
وأعل�ن املرشع�ون املوقع�ون 
رفضه�م  عليه�ا 
الش�ديد قرار 

وزارة  الخارجية، الذي تراجع عما كانت تعمل به الواليات 
املتح�دة منذ العام   1978 باعتبار املس�توطنات يف الضفة 

غري متماشية مع القانون  الدويل . 
وأش�ارت العريض�ة إىل أن »ه�ذا القرار باإلضاف�ة إىل ما 
س�بقه من  ق�رارات إلدارة الرئي�س دونال�د ترامب، مّس 
بمصداقية الواليات  املتحدة كوس�يط نزيه بني »إرسائيل« 
والس�لطة الفلس�طينية، وألح�ق  أرضارا بالغ�ة بعملي�ة 

التسوية«، عىل حد تعبريها . 
وأك�د املرشع�ون أن »قرار وزارة الخارجي�ة هذا يتجاهل 
تجاه�ال  صارًخ�ا املادة 49 م�ن اتفاقية جني�ف الرابعة، 
الت�ي تؤك�د أن أي ق�وة  محتلة يجب أال تق�وم برتحيل أو 
نقل أجزاء من سكانها املدنيني إىل  األرايض التي تحتلها«. 

ووفقا للعريض�ة، فإن »القرار يوجه رس�الة مفادها أن 
احرتام اإلدارة  األمريكية لحقوق اإلنسان والقانون الدويل 
لم يعد موجودا، ل�ذا ال  يمكننا أن نتوقع يف القرن الحادي 
والعرشين س�وى أنه س�يكون  األكثر فوضوية ووحشية 
لألمريكي�ني وحلفائن�ا، بم�ا يف ذل�ك الش�عب 

 اإلرسائييل«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تزداد مخ�اوف النظام الخليف�ّي من الحراك 
الش�عبّي، ومن اس�تمرار  مح�ور املقاومة يف 
املنطقة يف رفضه لالس�تكبار العاملّي والنفوذ 
 الصهيونّي، حيث دعا من يسّمى وزير داخلية 
الخليفّيني الواليات  املتحدة إىل زيادة حمايتها 
للنظ�ام واألنظمة الخليجّي�ة املتحالفة معه، 
 وعدم ترك فرصة إلس�قاطها م�ن الداخل أو 

م�ن مح�ور املقوم�ة.  
وبحس�ب م�ا ن�رشه موق�ع ائتالف ش�باب 
ث�ورة 14 فرباير وتابعت�ه   «املراقب العراقي« 
فأن »الوزير الخليفّي أك�د خالل لقائه ناتايل 
 مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة األمريكّي�ة ملكتب 
عملّيات الرصاع  واالس�تقرار رضورة التعزيز 
األمن�ي وإرس�ال الس�الح، والجن�ود  لحماية 

النظ�ام من الث�ورة الش�عبّية بمقابل النفط 
وامل�ال البحران�ّي،  والوق�وف م�ع الوالي�ات 
املتح�دة ض�ّد الجمهورية اإلس�المّية ووضع 

 األرايض البحريني�ة تح�ت ترصفه�ا إلقام�ة 
املؤتم�رات الدولي�ة ملواجهة  إي�ران ومحاولة 

رضبها من جريانها«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ندد املتحدث باسم وزارة الخارجية االيرانية 
عباس موس�وي بالحظ�ر  االمريكي االخري 
ضد وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

 االيراني محمد جواد آذري جهرمي . 
وقال موس�وي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »الحكوم�ة  االمريكية الحالية 
ال ت�ويل أي قيم�ة لالخرين يف مب�ادئ وقيم 
 الديمقراطية والش�فافية وحقوق االنسان 

ومنها حرية االنرتنت«. 
وأض�اف »نظ�رة اىل مايض وس�جل اعمال 
الحكوم�ة االمريكية يف  ممارس�ة الضغوط 
عىل مدراء الرشكات والشبكات االجتماعية 
 واالتصاالتي�ة ومنه�ا توي�رت به�دف كبت 
اص�وات املعارض�ني تش�ري اىل  تعامل هذه 

االنرتن�ت  بيئ�ة  م�ع  املس�يس  الحكوم�ة 
الحرة«  . 

وكان�ت وزارة الخزان�ة األمريکي�ة 
ق�د فرضت أمس الجمعة حظرا 

علی  وزير االتصاالت اإليراني 
آذري جهرمي،  محمد جواد 
بذريعة تقيي�د  الوصول اىل 

اإلنرتنت . 
االتص�االت  وزي�ر  وأك�د 
املعلوم�ات  وتكنولوجي�ا 
ج�واد  »محم�د  االيران�ي 

 آذري جهرم�ي« ان امريكا ال 
تستطيع ان توقف تطور ايران، 

وذلك  يف معرض تعليقه عىل ادراج 
اسمه يف قائمة الحظر االمريكية . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د نائ�ب االم�ني العام لح�زب الله س�ماحة 
الش�يخ نعيم قاس�م أن حزب  الله لن ينجر إىل 
الفتن�ة وأن ال م�ؤرشات الن�دالع ح�رب أهلية 

جديدة  يف لبنان. 
وقال الش�يخ قاس�م، يف حوار صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن   «ح�زب الله أيد املطالب 
الش�عبية بتحوي�ل املس�ؤولني الفاس�دين إىل 

 املحاكمة »كائنا من كان«. 
وتاب�ع الش�يخ  قاس�م أن »املعرق�ل األول يف 
تشكيل الحكومة هو  أمريكا ألنها تريد حكومة 
عىل ش�اكلتها ونحن نريد حكومة عىل  شاكلة 

الشعب اللبناني وحاجات الشعب اللبناني«. 
وأضاف س�ماحته »أمريكا تتح�رك يف الخفاء 
وتفرض رشوطها  وتسعى إىل أن تكون النتائج 
ملصالحه�ا، وهذا م�ا يجعل األزم�ة تأخذ  وقتا 
إىل حني يأس األط�راف الخارجية من إمكانية 

تحقيق ما  يريدون«. 
وعن كالم السفري األمريكي األسبق لدى بريوت 
جيف�ري فليتم�ان أم�ام  لجن�ة يف الكونجرس 
األمريك�ي حول األزم�ة اللبنانية قال الش�يخ 
 قاس�م: »فيلتم�ان يق�ول بوضوح م�اذا تريد 
أمري�كا. تريد أمريكا حكومة  ال سياس�ة فيها 
ع�ىل قاعدة أنها تعتق�د بأنها تؤث�ر أكثر، هذا 
ه�و ال�رأي  األمريك�ي، وتري�د حكوم�ة تعمل 
م�ع الغرب وتراعي املصالح األمريكية  بش�كل 
مبارش، هذا هو مضمون كالمه، نحن يجب أن 
نعم�ل بما  يراعي مصالح لبنان وبما ينس�جم 

مع خيارات الشعب اللبناني«. 
وأش�ار الش�يخ قاس�م إىل أن »أمري�كا تري�د 
حصته�ا من لبن�ان وقال إن  فيلتم�ان »عندما 

يه�دد اللبنانيني باالختيار ب�ني الطريق املؤدي 
إىل  الفقر الدائم أو الرخاء املحتمل فهو يفس�ح 
يف املجال أم�ام الخيارات  الت�ي تريدها أمريكا 
كحل لإلنقاذ وهذا أم�ر مخالف تماما لحقوق 
 الش�عب اللبناني... وعندما يقول نريد حكومة 
مناس�بة تتناغم مع  أفضل حماي�ة للمصالح 
األمريكية فهو يعمل عىل مصادرة رأي  الشعب 

اللبناني يف حكومته«. 
الش�عب  واضح�ا  »فليك�ن  س�ماحته  وق�ال 
اللبناني اختار مجلسا نيابيا  يمثله والحكومة 
يتم اختياره�ا واعطاؤها الثقة من خالل قرار 
 املجلس النياب�ي وال يوجد طري�ق آخر إلنجاز 
ه�ذا األم�ر. فم�ا ي�راه  ممثل�و الش�عب الذين 
يأخذون بعني االعتبار مطالبه املحقة هو الذي 
 يتحقق للبنان ال ما تمليه أمريكا تحت الضغط 

مهما كان الضغط .» 
وأوضح الشيخ قاسم أن »مسؤولني أمريكيني 
يجرون اتصاالت  مبارشة مع سياسيني لبنانني 
»فليرتكونا حت�ى نتفاهم وكلما ازداد  تدخلهم 

أخروا الحل. اآلن تأخري الحل بسبب أمريكا«. 
وردا ع�ىل س�ؤال عن س�بب عدم إق�دام حزب 
الل�ه وحلفائ�ه عىل تش�كيل  حكوم�ة بمعزل 
عن الحريري قال الش�يخ قاسم »نحن نفضل 
كح�زب  الله أن يأت�ي رئي�س الحكومة نتيجة 
تفاه�م وتوافق بني األط�راف  الفاعلة يف لبنان 
وهذا ما يتطلب بعض الوق�ت لتذليل العقبات 
الت�ي  تضعه�ا أمريكا وم�ن معه�ا ونتوقع أن 
تحمل األيام القادمة بعض  إشارات الحل إذا لم 

تستمر التعقيدات«. 
وأض�اف الش�يخ قاس�م »نح�ن ال نفض�ل أن 
تكون هن�اك تحديات متبادلة  يف اختيار رئيس 

الحكومة بل الوضع اللبناني يتطلب لإلنقاذ أن 
 يكون هناك قدر مهم من الحوار والتفاهم عىل 
رئي�س الحكومة وش�كل  الحكومة ومضمون 

الحكومة«. 
ووصف الشيخ قاسم الوضع املايل بأنه »صعب 
وازداد صعوب�ة  خ�الل األزم�ة األخ�رية م�ع 

استقالة الحكومة«. 
وأعرب الشيخ قاس�م عن اعتقاده »بأن بداية 
الح�ل بتأليف الحكومة  من أجل أن تبدأ بوضع 
خطوات للمعالجة. وكن�ا قد وافقنا عىل ورقة 
أن  قب�ل  املس�تقيلة  الحكوم�ة  يف   إصالحي�ة 
تس�تقيل وهي تس�اعد عىل  االنطالق كخطوة 
أوىل... عندما تتشكل حكومة يفرتض أن تأخذ 
ه�ذه  الورقة اإلصالحي�ة أو بتعديالت عليها أو 
بإضاف�ات عليها م�ن أجل أن  تعال�ج القضايا 

املوجودة يف لبنان«. 
األزم�ة  »أس�باب  أن  إىل  س�ماحته  وأش�ار 
السياس�ات  الخاطئ�ة  ه�ي  االقتصادي�ة 

والفساد«. 
وقال نائب األم�ني العام لحزب الله: »نحن مع 
الش�عب مئة يف املئة  ملحاكمة الفاسدين... من 
املفروض أن يحاس�ب الفاس�د يف لبن�ان  كائنا 
م�ن كان ألن الفاس�د يأخ�ذ من ح�ق الفقراء 
وعموم الناس وهو  يسلب أموالهم وحقوقهم. 
نح�ن مع كل اإلجراءات التي تحد من  الفس�اد 
وتستعيد األموال املنهوبة وتحاسب الفاسدين. 
آمل أن نتوف�ق  ليحصل هذا وخاصة من خالل 

القضاء .» 
وأوضح الشيخ قاسم »ال أرى مؤرشات لحرب 
اهلي�ة يف لبنان  وحزب الله مصمم أن ال يقع يف 

الفتنة التي تريدها أمريكا«. 

نواٌب في الكونغرس يوقعون عريضة ضّد شرعنة 
بومبيو  للمستوطنات

النظام الخليفي يستنجد بأمريكا لحمايته من الثورة الشعبّية

طهران تعلق رسميا على الحظر االميركي ضد وزير االتصاالت
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بقلم/ جهاد حيدر
أت�ى االتهام بعد مرحلة طويلة م�ن التجاذب واألالعيب 
)ح�ل  الكنيس�ت  والقانوني�ة  واالعالمي�ة،  السياس�ية 
وتعطيل تش�كيل حكوم�ة(. يمكن باالجم�ال القول إن 
نتنياه�و لم ينج�ح يف نهاي�ة  املطاف يف تحقي�ق املؤمل 
منها، لكنه اس�تطاع عربه تأخري ص�دور القرار النهائي 
بحقه.  وتركت هذه األالعيب آثاًرا سياس�ية واقتصادية 

واجتماعية سلبية عىل الواقع االرسائييل . 
ل�م ُيس�لّم نتنياه�و بالق�رار ال�ذي أص�دره املستش�ار 
القضائ�ي للحكوم�ة افيخايمندلبليت، واعت�ربه  انقالًبا 
سلطوًيا ضده ش�خصًيا وضد اليمني »لن أسمح للكذب 
أن ينت�ر، س�أواصل قي�ادة الدولة  حس�ب القانون... 
بمس�ؤولية واالهتمام بأم�ن مس�تقبلنا جميًعا«. وبلغ 
ب�ه األمر أن دع�ا اىل   «التحقيق مع املحقق�ني«. وهو ما 
يؤرش اىل أنه سيكافح بأقىص ما يملك من أوراق لحماية 
 نفس�ه عىل أمل التوصل اىل صيغة تحول دون دخوله اىل 

السجن . 
تج�در االش�ارة اىل أنه بحس�ب التقاري�ر االعالمية فإن 
نتنياه�و ل�ن يحاك�م قبل س�نة ونص�ف، وأنه  م�ا زال 
هن�اك العديد من الخطوات الالحق�ة، التي قد يكون لها 
مفاعيله�ا عىل مج�رى التط�ورات،  مثل من�ح نتنياهو 
الحصان�ة م�ن قب�ل الكنيس�ت، ولك�ن ذلك يحت�اج اىل 
لجنة كنيس�ت، وهي غري  متش�كلة حتى اآلن ألنه عادة 
ما تتش�كل يف أعقاب تش�كيل الحكومة عرب االتفاق بني 
أحزاب  الس�لطة التي تملك االغلبية يف الكنيست، وهو ما 

لم يتحقق حتى االن . 
التحدي األكثر استحقاقاً يف هذه املرحلة، هو هل سيؤثر 
قرار املستش�ار القضائ�ي عىل أهلية  نتنياهو لتش�كيل 
الحكوم�ة املقبلة؟ انطالقا من الجواب عىل هذه النقطة 
بالذات، تتحدد  املس�ارات التي سيسلكها الوضع الداخيل 

والحكومي . 
عىل املس�توى القانوني ال يوج�د أي نص ملزم لنتنياهو 
بالتنحي. يف ضوء ذلك، تصبح الكلمة  الفصل بيد املحكمة 
العليا بعد تقديم التماسات أمامها الصدار حكمها حول 
ما إن كانت ترى  أنه يفتقد اىل االهلية لتشكيل الحكومة 

املقبلة . 
مش�كلة نتنياهو يف هذا السياق، أن املحكمة العليا سبق 
أن منع�ت العدي�د من الش�خصيات من  تس�لم مناصب 
رفيعة عىل خلفية ش�بهات واتهامات. فقد منعت اللواء 
يوآفغاالن�ت من تس�لم  منص�ب رئاس�ة أركان الجيش، 
قب�ل عرش س�نوات، وألغ�ت تعيينه بع�د أن كان صادًرا 
من  الحكوم�ة. كذلك فعلت املحكمة إث�ر قرار الحكومة 
بتعيني الضابط تشيكو إدري مفتًشا عاًما  للرشطة، قبل 

أكثر من سنة، وألغت التعيني . 
هذه السوابق ُتعّزز املؤرشات عىل أن قرار املحكمة العليا 
ق�د يكون يف غ�ري صال�ح نتنياهو  ويف ح�ال تحقق هذا 
الس�يناريو األكثر تش�اؤما بالنسبة له، س�تكون نهاية 
حيات�ه السياس�ية  ويبقى ل�ه فقط محاول�ة تحصينه 
بصفت�ه عض�و كنيس�ت، وه�ذا ل�ه مس�اره املختلف. 
م�ع االش�ارة  اىل أن ق�رارات املحكمة العلي�ا ُملزمة لكل 

مؤسسات الدولة، وال ُيستأنف عليها . 
مؤرش اض�ايف عىل إح�كام الطوق حول عن�ق نتنياهو، 
تمث�ل بم�ا نقل�ه العدي�د م�ن الخ�رباء  القانوني�ني أن 
املستش�ار القضائ�ي للحكوم�ة ل�ن ينتظر التماس�ات 
أم�ام املحكمة العليا حتى يقدم  موقف�ه من عدم أهلية 

نتنياهو لتشكيل الحكومة . 
صحي�ح أن الجرم جنائي، والق�رار قضائي إال أن كونه 
موجًه�ا اىل رئي�س حكومة، هو يف  الوقت نفس�ه رئيس 
ملعسكر اليمني، يتوقع أن يرتتب عليه مفاعيل وتداعيات 
سياس�ية عىل  مجمل املنظومة السياسية يف »ارسائيل«. 
أول هذه التداعيات وأكثرها وضوًحا، أن مصري  نتنياهو 
قد حسم من حيث املبدأ وأنه سُيطاح به عاجال أو آجال. 
فل�م تع�د تنف�ع كل املن�اورات  والتحالف�ات والحمالت 
االعالمي�ة والسياس�ية. لك�ن م�ا قد يحقق�ه فقط هو 
محاولة تأخري س�قوطه،  أو ربما التوصل اىل صفقة ما، 
الحق�ا، إن كان القض�اء يقبل بذلك، تتضم�ن بموجبها 

تنحيه  واعرتافه بكل يشء مقابل عدم سجنه . 
م�ع ذل�ك، الحدث م�ا زال يف أول�ه، ويوج�د مروحة من 
التقديرات والس�يناريوهات املمكنة ولك�ن  كلها تنتهي 
اىل االطاحة به. فإن اس�تطاع أن يفلت من قرار املحكمة 
العلي�ا، وتم الدفع نح�و  انتخابات ثالثة، فإنه س�يكون 
لذل�ك أثره ع�ىل حزب الليك�ود، وربما ايض�ا عىل فرص 
تكليفه من  قبل رئيس الدولة خاصة وأنه متهم رس�مياً 

بتهم فساد خطرية . 
الس�يناريو اآلخ�ر، أن تعلو األصوات م�ن داخل الليكود 

من أجل اس�تقالة نتنياهو النقاذ الليك�ود،  وملنع اجراء 
انتخاب�ات ثالثة، عرب الدفع نحو انتخابات تمهيدية عىل 
رئاس�ة الليكود، ع�ىل أمل  أن يتم اس�تبداله. وهو ما بدأ 
يطالب به منافسه اللدود غدعون ساعر، الذي أعلن   أنه 

قادر  عىل تشكيل حكومة وتوحيد الشعب . 
الالف�ت أنه ب�دأت محاكم�ة نتنياهو سياس�ياً واعالمياً 
وجماهريياً، فور اعالن لوائح االتهام،  وأبرز وسم هيمن 
عىل وس�ائل االعالم »دولة ارسائيل ضد نتنياهو« حسب 
تعبريها. ويبدو أن  من أوائل املؤرشات عىل مفاعيل هذه 
املحاكمة السياس�ية، مواقف ملص�ادر يف حزب الليكود، 
 أوضح�ت أن ع�ىل نتنياه�و »أن يفهم أن عه�ده انتهى، 

وحان وقت التغيري .» 
م�ا يضفي ع�ىل ق�رار املستش�ار القضائي مزي�ًدا من 
الخصوصي�ة التي تتجاوز البعد القضائ�ي،  أنه أتى بعد 
اس�تنفاد مس�اعي نتنياهو وغانتس تشكيل الحكومة. 
وانتقال كرة التكليف اىل  الكنيست. هذا التزامن قد يوفر 
فرصة تجن�ب خيار انتخاب�ات ثالثة اذا تم�ت االطاحة 
بنتنياه�و  س�واء م�ن رئاس�ة الليك�ود، أو بفع�ل قرار 
قضائي بعدم اهليته لتشكيل الحكومة. عندها سيكون 
 من الس�هولة اتفاق 61 عضو كنيست عىل شخص بديل 
م�ن أجل مهم�ة تش�كيل الحكومة.  واألرج�ح أن يكون 

رئيس الليكود البديل هو املكلف بتشكيل الحكومة . 
ع�ادة يف مثل هذه املحطات تكثر التقديرات بأن نتنياهو 
قد يدفع نحو حرب عىل مستوى  املنطقة من أجل البقاء 
يف منصبه، أو نجاته من السجن. مع ذلك ينبغي تسجيل 

العديد من  املالحظات : 
  - إن ص�دور قرار بش�ن ح�رب يف »ارسائي�ل« ليس من 
صالحي�ة رئي�س الحكوم�ة وح�ده، بل هو  ح�راً من 
صالحيات املجلس الوزاري املصغر. وعادة ما يش�ارك يف 
املش�اورات رئيس  أركان الجيش واالس�تخبارات وبقية 

االجهزة االمنية . 
  - املش�كلة بالنس�بة لنتنياهو يف هذه املرحل�ة، وتحديداً 
بع�د توجيه الئحة اتهام بحقه، أن�ه  أصبح تحت املجهر 
أكثر من أي وقت مىض. وهو ما س�يضع أي قرار يؤيده 

أو يتخذه موضع  تشكيك وبحث . 
  - إن أي ق�رار ق�د يتم تبنيه باتجاه ش�ن ح�رب، يحتاج 
باإلجمال اىل مرشوعية من املؤسس�ة  العس�كرية، حتى 
لو كان القانون يس�مح للقيادة السياسية باتخاذ قرار 
يخال�ف توصي�ة الجي�ش  واالس�تخبارات. لك�ن نتيجة 
الخس�ائر الكب�رية املتوقع�ة م�ن أي مواجه�ة اقليمية 
خاص�ة ع�ىل  الجبهة الش�مالية، ف�إن ه�ذه املرشوعية 

تصبح أكثر من رضورة . 
  - يف ح�ال تم اتخاذ ق�رار بهذا االتج�اه بموافقة وتأييد 
املؤسسة العس�كرية، عندها يكون قد  حصل تزامن بني 
مصال�ح مفرتضة لنتنياهو وبني ش�ن هذه الحرب. ويف 
هذه الحالة يمكن  لنتنياهو توظيفها ملصالح سياس�ية 
وش�خصية. وهذا النوع من االستثمار مرشوع ومعتمد 

يف   «ارسائيل .» 
م�ع ذل�ك، من املس�تبعد أن ترتك أي مواجهة عس�كرية 
مهم�ا كان حجمها وس�احتها أثرها الج�دي  عىل انقاذ 
نتنياه�و. وأقىص م�ا يمك�ن أن يحصل أن يت�م تأجيل 
بعض االج�راءات اىل ما بع�د  انتهاء املعرك�ة... وبعدها 

تأخذ األمور مجراها الطبيعي . 
ال يعني ما تقدم أن الحالة املس�تجدة ل�ن يكون لها أثر 
عىل خلفي�ات نتنياهو وقراراته، وانم�ا  يمكن القول إن 
هامش�ه ضي�ق يف التأثري باتجاه�ات حربي�ة. وينبغي 
التذك�ري أن�ه كان أوىل  بنتنياه�و أن يب�ادر اىل مثل هذه 
الخط�وة يف مرحل�ة م�ا قب�ل ص�دور ق�رار املستش�ار 
القضائي  عنده�ا النتائج ُيفرتض أن تك�ون أكثر فائدة 

له، عىل افرتاض أنها ستحقق شيئاً من هذا  القبيل . 

 

كل أخط�اء الحكوم�ات يف الس�نوات املاضي�ة وأهمها؛ تفيش 
الفساد بإدارة مافيات متخصصة،  والتدخالت الخارجية التي 
جعلت العراق س�احة للراع االقليمي، وتقاس�م مس�احات 
النفوذ يف  ال�وزارات بني الكتل السياس�ية، وخلفها منظومات 
مخابراتي�ة دولية.. اختتمت بالحكوم�ة  الحالية التي هيمنت 
عليها الكتل الكبرية، وسياسات عادل عبد املهدي التي لم تُرق 

إلدارة  البيت االبيض . 
جعلت الش�عب يخرج من جلبابه كارساً فضاء الصمت، معرباً 
ع�ن تطلعات�ه بالعي�ش بحياة  كريم�ة، متمرداً ع�ىل املألوف، 
متجاوزاً رصاع القوى التي حكمت العراق ملدة 16 عاماً،  والتي 
أقرت العديد من القوانني والقرارات عىل مقاساتها وحجومها 
االنتخابي�ة.. وإن ذل�ك  خض�ع لع�دة إرادات حاول�ت التالعب 
بإرادت�ه الوطني�ة، حت�ى تمكن�ت املرجعية العليا م�ن تحديد 

 بوصلة االهداف واملطالب االسرتاتيجية . 
ويف جولة جديدة وضعت املرجعية الدينية االصبع عىل الجرح، 
ملعالجة )االزمة الكبرية( كما  أس�متها، مس�تكملًة مرشوعها 
ب�إدارة األم�ور، موجهًة الجميع نحو بيان س�مات ما اطلقت 
باإلص�الح(..  املطالب�ة  الس�لمية  عليه�ا  ب��)االحتجاج�ات 
وأهمها؛ التأكيد عىل س�لمّيتها وخلوها من  العنف والتخريب، 
وه�ذا يؤك�د أن من يق�وم بأعم�ال الش�غب والح�رق وإثارة 

الفوىض ليس  سلمياً، إنما له مآرب وغايات معينة . 
كما شددت املرجعية العليا عىل ُحرمة الدم العراقي، ورضورة 
اس�تجابة الق�وى السياس�ية  للمطال�ب املُحّق�ة للمحتّجني.. 
وه�ذا يدل ع�ىل توجيه النصح واالرش�اد للجه�ات الحكومية 
 ب�)ع�دم( اس�تباحة دم من يخالف الس�لطة القائم�ة، وإنما 
حرية التعبري كفلها الدستور.. بضمان  تنفيذ املطالب من قبل 
القوى السياس�ية عامة، والخطاب واضح يف هذه الفقرة؛ “ما 

تعاهدتم  عىل تنفيذه ال يقبل التسويف واملماطلة .“ 
فج�اء بي�ت القصيد يف بي�ان املرجعية… كل مطالب الش�عب 
العراق�ي تنطلق من بوابة؛ )إنجاز  قان�ون االنتخابات وقانون 
مفوضّيته�ا(، والتأكي�د عىل هذي�ن القانونني يأت�ي من باب 
االنتقال  السلمي للسلطة، أي العراق بلد ديمقراطي.. ومتى ما 
اقرت فيه القوانني الصحيحة!! وتم  تطبيقها بشكل أصح!! لم 
نصل اىل مرحلة التأزم والفوىض، وسنغلق الباب أمام العابثني 

 بمصري الشعب . 
وعلي�ه؛ وبعد دراس�ة تحركات الق�وى السياس�ية يف الداخل، 
وم�ا رافقها من تحرك ملحوظ لألمم  املتح�دة، وبعض القوى 
الدولية، وما جاء واضحاً يف خطاب املرجعية الدينية، أن ال حل 
 لالزم�ة الحالي�ة يف العراق، إال بإجراء انتخاب�ات مبكرة، وفقاً 
لقوان�ني تضمن حقوق العراقيني،  وتضع حداً لهيمنة االحزاب 

والتيارات الحالية التي حكمت البالد. 

االنتخابات المبكرة تلوح 
بأفق العراق

عمار العامري بقلم/ عادل الجبوري
ال يختل�ف اثنان يف أن الح�راك الجماهريي 
- يف ش�قه السلمي - الذي اندلع يف الشارع 
 - االول  ترشي�ن  ش�هر  مطل�ع   العراق�ي 
اكتوب�ر امل�ايض، أس�هم كث�رًيا يف تحري�ك 
املياه الراكدة،  وولّد حراًكا سياس�ًيا واسًعا 
عىل املس�تويني األفقي والعمودي، باتجاه 
االصالح�ات ومراجع�ة  س�لبيات وأخطاء 
وهفوات املراحل الس�ابقة. وم�ا كان لهذا 
التقدم الس�يايس االستثنائي أن  يظهر لوال 
الح�راك الجماه�ريي الس�لمي، ولعل هذا 
م�ن بني أب�رز مظاه�ر وس�مات األنظمة 
 واملجتمع�ات الديمقراطية، الت�ي ال تفكر 
بالتوس�ل واللجوء اىل األس�اليب والوسائل 

العنفية  لتمرير وفرض إرادتها . 
للح�راك  الع�ام  املس�توى  يعك�س  ال  ق�د 
السيايس وما يفرزه من مخرجات ونتائج، 
كل مطالب  وطموح�ات وتطلعات الحراك 
الجماه�ريي، وقد ال يتاح له أن يس�تجيب 
له�ا خالل فرتات زمني�ة  قصرية العتبارات 
وظروف موضوعية، إال أن مؤرشاته األولية 
توحي بأن األمور تس�ري  باالتجاه الصحيح 

اىل حد كبري . 
الجماه�ريي  الح�راك  أن  ذل�ك  يعن�ي  وال 
يف�رتض أن ينتهي ويتوقف، ب�ل من املهم 
ج�ًدا أن يبق�ى  محافًظا عىل زخ�م معني، 
وموجًه�ا بطريقة ايجابي�ة مثمرة، توازن 
ب�ني رضورة تحقي�ق املطال�ب  املرشوعة، 
ومقتضي�ات الحف�اظ عىل الس�لم واالمن 
املجتمع�ي وعدم تعطيل مظاهر وفعاليات 
 الحي�اة اليومي�ة، يف الدوائ�ر واملؤسس�ات 

والشوارع واالسواق . 
هذا الت�وازن هو الذي يمك�ن أن يوصل اىل 
األه�داف املرج�وة بأقل قدر من الخس�ائر 
 واالس�تحقاقات، ألن�ه يكف�ل التصحي�ح 

ويمنع التعطيل . 
أما خالف ذلك، فإنه ال ينسجم مع املطالب 
املرشوع�ة للح�راك الس�لمي، وال يمكن أن 
يفيض  اىل النتائج املرجوة، ناهيك عن كونه 
يزي�د من ح�دة االحتقان، ويوس�ع فرص 
الص�دام والتأزي�م،  وبالتايل يدف�ع باألمور 
اىل الهاوي�ة، وال ش�ك ان هذا ما اليريده وال 
يسعى اليه االعم االغلب  من الجماهري التي 
خرجت لساحات التظاهر، وكذلك تلك التي 

أي�دت ودعمت وس�اندت بطرق  ووس�ائل 
واس�اليب متنوع�ة، يف الوقت ال�ذي راحت 
القناع�ة بوج�ود اي�اٍد خارجي�ة مخرب�ة، 
 ترتس�خ يوما بع�د آخر، ارتباطا بتكش�ف 

الكث�ري م�ن االرق�ام والحقائ�ق . 
واذا ل�م يكن ممكًنا االحاطة واس�تعراض 
كل األرق�ام والحقائ�ق، فإن�ه م�ن املفي�د 
ج�ًدا االش�ارة اىل  نم�اذج وعين�ات منه�ا 
حت�ى تتضح وتتجىل الص�ورة بكل الوانها 

ومعاملها وخطوطها ومالمحها . 
وم�ن ب�ني تل�ك العين�ات والنم�اذج، م�ا 
نقلت�ه قن�اة »الجزي�رة« القطري�ة نق�اًل 
ع�ن اذاعة »ص�وت  الع�راق« ع�ن اعتقال 
جهاز املخاب�رات الوطني العراقي ش�بكة 
تابعة لالس�تخبارات االماراتية  مؤلفة من 
أش�خاص يحمل�ون الجنس�يات اللبنانية 

والعراقي�ة، يقوم�ون بتموي�ل جماع�ات 
مخربة  تستهدف تشويه صورة التظاهرات 
السلمية، واس�تهداف املؤسسات والدوائر 
الحكومية  واملمتلكات الخاصة، وكش�فت 
االذاعة عن مصادر وصفتها باملوثوقة، أن 
الش�بكة مرتبطة  مبارشة بمستشار األمن 
الوطني ومس�ؤول االستخبارات االماراتية 
الخارجية طحنون بن زايد،  شقيق ويل عهد 

ابو ظبي . 
وهن�اك عين�ات ونم�اذج أخ�رى، تمثل�ت 
وسياس�ية  إعالمي�ة  عن�ارص  بتواص�ل 
وعشائرية عراقية  مع السفارة األمريكية، 
والقنصلي�ات التابع�ة له�ا يف بع�ض املدن 
العراقية، من اجل التنسيق  والتعاون فيما 
يتعل�ق بتقديم الدعم لتوجي�ه التظاهرات 
بالش�كل ال�ذي يخ�دم أجندات واش�نطن 

 وحلفائها وأتباعها يف املنطقة        . 
وال ش�ك أن من يتابع بعض وسائل االعالم 
االمريكي�ة والعربي�ة، مث�ل قن�اة »الحرة« 
»العربي�ة« و«العربية  االمريكية،  وقنات�ي 
الحدث« الس�عودية، وقناة »سكاي نيوز« 
االماراتية، فضاًل عن  العديد من الصفحات 
والحسابات عىل مواقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« و«تويرت«  يستطيع أن يكتشف 
ويدرك ابعاد اللعبة الخطرية والدور السيئ 
الذي تق�وم به واش�نطن  وعواصم أخرى، 
لحرف التظاهرات الس�لمية عن مس�ارها 
الصحيح، ومن ثم إغ�راق العراق يف  دوامة 
الف�وىض واالضط�راب م�ن خ�الل خل�ق 
االج�واء املناس�بة للراع والتص�ادم بني 
 املتظاهري�ن واألجهزة األمني�ة الحكومية 
من جهة اخرى، وذلك بعدما فشل مخطط 

ايج�اد تنظي�م   «داعش« االرهاب�ي، وقبله 
تنظيم »القاعدة .» 

وه�ذا يعن�ي أن هناك أعم�ااًل ومخططات 
توجه من مص�ادر متعددة، وتنفذ بأدوات 
اعالمي�ة  بعضه�ا  ووس�ائل  مختلف�ة، 
اآلخ�ر  وبعضه�ا  مخابراتي�ة،  وبعضه�ا 
عس�كرية، وكلها يف نهاية  املطاف تصب يف 

بوتقة واحدة . 
وهناك عينات ونم�اذج كثرية أخرى، ربما 
ستكشف يف أوقات الحقة، بيد أن ما أرشنا 
الي�ه،  يعد كافًي�ا، لتص�ور وادراك حقيقة 
بع�ض م�ا يج�ري م�ن عملي�ات تخريب 
للمؤسسات واملمتلكات  العامة والخاصة، 
واث�ارة الفتن والفرقة ب�ني ابناء املجتمع، 
والتحريض عىل االجه�زة االمنية  والقوات 

العسكرية . 

إيجابيات الحراك العراقي ومحاوالت »االستغالل« األمريكي

للمرة األولى في تأريخ »إسرائيل« تم توجيه 
الئحة اتهام بالرشوى واالحتيال والخداع لرئيس 

 حكومة وهو في منصبه. هي سابقة مدوية 
من المؤكد أنه ستكون لها تداعياتها على حياة 

 نتنياهو الشخصية والعائلية. وعلى المستوى 
السياسي تشكل هذه المحطة بداية أفول نجمه 

 السياسي . 
وعلى المستوى الحزبي ستعيد انتاج طبقة 

قيادية متنافسة يرى كل واحد منها أنه 
األحق  بخالفة نتنياهو. وعلى مستوى معسكر 

اليمين، فإن الشكوك ستبقى قائمة حول 
قدرة أي  شخصية قيادية بديلة في الحفاظ 
على تكتله وعائلته. وايًضا بالنسبة للساحة 

السياسية  ستؤدي االطاحة بنتنياهو الى اعادة 
انتاج خارطة تحالفات حزبية جديدة في الكيان 
 االسرائيلي. ويعود ذلك الى أن وجوده على 
رأس السلطة ورئاسة الليكود حال دون نسج 

 العديد من التحالفات . 

نتنياهو.. كل السيناريوهات تؤدي إلى سوء المصير



اتحاد الكرة يشيد بشجاعة كاتانيتش واألخير يلوح 
باالستقالة بحالة عدم  التأهل

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة
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أش�اد االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، 
الوطن�ي،  املنتخ�ب  م�درب  بش�جاعة 
رسيتشكوكاتانيتش، قبل  مواجهة قطر 
يف افتت�اح بطولة كأس الخليج “خليجي 

 “.  24
وق�ال عض�و االتح�اد يحي�ى كري�م إن 
ونواذيب�و  الرشط�ة  مب�اراة  »توقي�ت 
غ�ر  البطول�ة  العربي�ة،  يف  املوريتان�ي 
صائ�ب من قب�ل االتحاد العرب�ي، كونه 

تزامن مع انطالق كأس الخليج«. 

وأوض�ح أن »املنتخب الوطني س�يفتقد 
لخدم�ات 8 العب�ن من ن�ادي الرشطة، 
به�م  تمس�ك  م�درب  الرشط�ة  ك�ون 
لخوض مباراتهم املصرية أمام نواذيبو 

املوريتاني«. 
وأض�اف كري�م أن »امل�درب كاتانيت�ش 
يتح�ى بش�جاعة كب�رة، فهو ل�م يقرر 
اس�تدعاء أي العب�ن  ج�دد وس�يخوض 
مب�اراة قطر ب��13 العب�اً فق�ط بينهم 
العبون ش�باب يلعبون للم�رة األوىل مع 

 املنتخب الوطني«. 
أك�د مدرب املنتخب الوطن�ي لكرة لقدم، 
س�يقدم  أن�ه  رسيتش�كوكاتانيتش، 
اس�تقالته من تدريب  أس�ود الرافدين يف 
حال فقد الع�راق فرصة التأهل اىل كأس 

العالم 2022 بقطر . 
وقال كاتانيت�ش إن »عالقتي بالجمهور 
العراق�ي، تعتمد عى النتائ�ج، وتحقيق 
حل�م التأه�ل  للموندي�ال، وبالنس�بة يل 
ال أفه�م م�ا ي�دور يف مواق�ع التواص�ل 

م�ن  االحي�ان  بع�ض  يف  االجتماع�ي، 
 االيجاب�ي، أن ال تفه�م لغ�ة البل�د الذي 

تعمل به«. 
وأض�اف »يف ح�ال فقدنا فرص�ة التأهل 
للموندي�ال، فس�وف أس�تقيل من عميل 
كم�درب للع�راق،  تل�ك كان�ت كلمات�ي 
اثن�اء تجدي�د العق�د، وأنا متمس�ك بكل 
تل�ك الكلمات«، مبيناً بالقول، »س�أمنح 
 الفرصة لالعبن الج�دد، وأنا العب دائماً 
للف�وز، وأع�رف طبيع�ة العم�ل يف قارة 

آسيا، ولقد  استدعيت العبن ألول مرة يف 
مباراتي إيران والبحرين«. 

وفيم�ا يخ�ص بطول�ة »كأس الخليج«، 
أك�د املدرب الس�لوفيني، »أح�رم جميع 
املنتخب�ات، ك�رة  الق�دم يف أيامن�ا ه�ذه 
غريبة للغاية الجميع يدافع ويعتمد عى 
الهجمات املرتدة، وبإمكانهم  التس�جيل، 

واليمن أحد هذه الفرق. 
يذك�ر أن الع�راق س�يواجه قط�ر ي�وم 

الثالثاء املقبل يف افتتاح خليجي 24. 

أك�د الجه�از الفن�ي للرشط�ة، أن الفري�ق 
العراق�ي أكم�ل تحضراته ملواجه�ة نواذيبو 
املوريتان�ي  يف إياب ثمن نهائ�ي كأس محمد 
الس�ادس لألندي�ة العربية .  وواف�ق الرشطة 
ع�ى خوض مب�اراة اإلي�اب أم�ام نواذيبو يف 
العاصم�ة القطرية الدوحة، علًما  بأن مباراة 

الذهاب انتهت بفوز الفري�ق العراقي بهدف 
دون رد خ�ارج الديار .  وقال املدرب املس�اعد 
للرشطة، حس�ن عب�د الواح�د، إن قرار نقل 
اللق�اء خارج العراق، ل�ن  يضعف من عزيمة 
الالعبن .  وأوضح أن االتح�اد العربي لم يراع 
موعد املباراة لتزامنها مع بطولة خليجي 24 

يف الدوح�ة،  حيث يضم الرشطة بعض العبي 
املنتخ�ب العراقي، وبالتايل هذا التداخل ونقل 

املباراة يظلم  الرشطة بدرجة كبرة . 
وأش�ار إىل أن رغم تل�ك التحديات، لكن فريق 
الرشط�ة جاه�ز للمب�اراة وتج�اوز عقب�ة 

نواذيبو  املوريتاني . 

عبد الواحد: القرار المفاجئ لن يضعف من عزيمة القيثارة

وصل وفد ن�ادي الرشطة لكرة القدم، اىل العاصم�ة القطرية الدوحة، 
اس�تعدادا، ملواجه�ة  نواذيبو املوريتان�ي بعد غد االثن�ن يف إطار إياب 

كأس محمد السادس لألندية العربية االبطال . 
وتأخ�ر وف�د القيثارة الخ�راء يف مطار بغ�داد الدويل لعدة س�اعات 
بسبب وصول س�مة الدخول  اىل االرايض القطرية بشكل متأخر، االمر 
الذي يحسب عى الجهة املنظمة، حيث جعل الوفد  يصل يف وقت متأخر 

اىل الدوحة . 
وانخرط�ت ك�رة الرشط�ةيف أوىل الوح�دات التدريبية بضياف�ة امللعب 
الفرع�ي يف الن�ادي  العربي، وسيش�هد التمرين حض�ور جميع العبي 
منتخبنا الوطني، بعد التحاقهم ببعثة الخر  عى أن يخوضوا مرانهم 

بقمصان الرشطة . 

أعلن ن�ادي اتالنتا يونايت�د األمركي، عدم تجدي�د عقد العبه 
العراقي جستن مرام وسبعة  العبن آخرين . 

مرام انتقل اىل صفوف اتالنتا يف الس�ابع م�ن آيار املايض، قادماً 
من صفوف كوملبوس  كرو . 

ون�رش نادي اتالنتا يونايتد عرب حس�ابه الرس�مي ع�ى »توير«، 
صورة تتضمن أس�ماء ثمانية  العبن وهم: جستن مرام، ميكي 
امربوز، غريزغولس�ن، خوس�يه هرناندز، كيفن كراتز،  باتريك 
اوكونك�و، فلورنتينبوغب�ا، بري�ك ش�يا، وكتب »ش�كراً لكم«، يف 

إشارة اىل عدم تجديد  عقودهم . 
وم�ن املؤمل ان يجد مرام فريقاً جديداً لالنتقال اليه خالل الفرة 

املقبلة. 

حذر ألكسندر إيليتش املدير الفني للرشطة العراقي، من إمكانية 
الراخ�ي أم�ام نواذيب�و  املوريتاني بع�د غد اإلثن�ن يف إياب ثمن 

نهائي كأس محمد السادس لألندية العربية . 
ووافق الرشطة عى خوض مباراة اإلياب أمام نواذيبو يف العاصمة 
القطرية الدوح�ة، علًما  بأن مباراة الذه�اب انتهت بفوز الفريق 

العراقي بهدف دون رد خارج الديار . 
وق�ال ألكس�ندر يف ترصيح�ات صحفي�ة »ال يمك�ن الراخ�ي أو 

التهاون يف مباراة اإلياب بعد  الفوز ذهابا، يجب توخي الحذر .» 
 وأض�اف »نح�ن يف انتظار خ�وض مب�اراة صعبة أم�ام نواذيبو 
ال�ذي يطمح ب�كل تأكيد إىل  تعويض خس�ارة الذهاب وبلوغ دور 

الثمانية .» 
وتابع »لن نجعل الفوز ذهابا سبًبا يف الراخي أثناء مباراة اإلياب، 
يج�ب بذل مجهودات  مضاعفة القتن�اص بطاقة الصعود إىل ربع 

نهائي البطولة .» 
يش�ار إىل أن مدرب الرشطة، رفض مغ�ادرة أي العب دويل، نظرًا 

ألهمية وصعوبة املباراة. 

أكد وزي�ر الش�باب والرياض�ة أحمد 
ري�اض، أن�ه س�يلجأ لالتح�اد الدويل 
لكرة القدم »فيفا« يف  حال لم تستجب 
وزارة الش�باب والرياضة املغربية من 
أجل حل مشكلة الالعب العراقي لؤي 

 العاني وانضمامه اىل أسود الرافدين . 
وقال ري�اض عرب صفحته الرس�مية 
ع�ى »فيس�بوك«، »اتصل�ت برئي�س 
االتح�اد العراق�ي لك�رة  الق�دم عب�د 
الخالق مس�عود لالطالع عى مشكلة 
الالع�ب املغرب لؤي العان�ي الذي تم 
اس�تدعائه  مؤخ�را من قب�ل الكابتن 
عب�د الغني ش�هد للمنتخ�ب األوملبي 
يف  ممي�زا  مس�توى  الالع�ب  وق�دم 
 املب�اراة التجريبية وأثنى عى موهبته 
امل�درب  الفني�ة وحت�ى  وإمكانيات�ه 
كاتانيتش اُعجب  بمستواه ويود ضمه 
اىل صفوف املنتخب يف الفرة املقبلة«. 

وأض�اف »تب�ن م�ن خ�الل حدي�ث 
الس�يد عبد الخالق مسعود أن االتحاد 

العراقي خاط�ب االتحاد  املغربي أكثر 
من ثالث مرات أولها يف الشهر التاسع 
من عام 2٠١٨ يطلب منهم مس�اعدة 
العراق�ي يف تحقي�ق رغب�ة   االتح�اد 
الالعب ل�ؤي العان�ي بتمثي�ل العراق 
دولي�ا ونق�ل أوراق الالعب  الرس�مية 
كون والده عراقي الجنس�ية ووالدته 
مغربية لك�ن االتحاد املغرب�ي لم يرد 
ع�ى رس�ائل  االتح�اد العراق�ي لح�د 

االن«. 
وأكم�ل »ألج�ل ح�ل مش�كلة الالعب 
وتحقيق رغبته بتمثيل منتخب العراق 
الش�باب  باالتص�ال  بوزي�ر  س�أقوم 
املغرب�ي ملس�اعدتنا يف ح�ل قضيت�ه 
وكذلك االتص�ال بالخارجية العراقية 
لنف�س  األمر لتتواصل م�ع الخارجية 
املغربية ملس�اعدتنا يف ه�ذا األمر واذا 
لم نصل اىل نتيجة مع  االتحاد املغربي 
ال�دويل »فيف�ا«  س�نخاطب االتح�اد 

ملس�اعدتنا يف حل مش�كلة الالعب«. 

أعلنت الهيئة التأسيسية لالتحاد العراقي للركبي، عن 
إقامة دورتن تدريبي�ة وتحكيمية يف  العراق بالتعاون 

مع االتحاد األردن�ي للركب�ي خ�الل الف�رة املقبل�ة . 
وقال األمن امل�ايل للهيئة التأسيس�ية لالتحاد الركبي 
محم�د التميم�ي، إن »هن�اك ب�وادر تع�اون  كب�رة 
س�تكون مع الجانب األردني بع�د االجتماع الذي عقد 
ب�ن نائب رئي�س هيئة الركب�ي  العراق�ي فريق هزاع 
واألمن املايل محمد التميمي مع ممثل الجانب االردني 
املتمثل باألمن  امل�ايل واالداري لالتحاد االردني للركبي 
فراس نايف خليفة واملنس�ق االعالم�ي ليث مبيضن 
 يف العاصمة عمان، مش�را اىل اه�م النقاط التي اتفق 
عليها هي إقامة دورة تدريبية دولية  وأخرى تحكيمية 
يف مدين�ة أربيل يح�ارض فيه�ا املح�ارضان الدوليان 
األردني�ان ف�راس خليف�ة  ومحم�د عبي�د وس�ُيحدد 

موعدها الحقا«. 
واضاف ان »وفداً من االتحاد األردني للركبي س�يزور 
العاصمة يف ١٩ من الشهر املقبل من  اجل التوقيع عى 
بروتكول تعاون بن البلدين الغاية منه تطوير رياضة 
الركب�ي يف الع�راق  واالس�تفادة م�ن الخ�ربة األردنية 

الكبرة يف اللعبة«. 
واوضح ان »الهيئة التأسيس�ية التح�اد الركبي تعمل 
بشكل كبر ومس�تمر عى تطوير اللعبة  حيث نظمت 
أول دوري للعبة يف العراق تحت مس�مى دوري )اكس 
تيب( لس�باعيات الركب�ي  فضال ع�ن تكوين منتخب 
وطني للرجال ش�ارك يف نسختن من البطولة العربية 
وتم تش�كيل  منتخب للنساء، مبينا أن هنالك خطوات 
مدروس�ة من أجل افتتاح أكاديمية خاصة بالركبي يف 

 بغداد لجميع الفئات العمرية«. 

وفد الشرطة يصل الدوحة استعدادا 
لمواجهة نواذيبو

رسميًا.. إتالنتا يونايتد ينهي تعاقده 
مع جستن ميرام

ألكسندر إيليتش يحذر من التهاون 
بالبطولة العربية

وزير الشباب: سنلجأ إلى”فيفا” في قضية لؤي العاني

العراق يقيم دورتين تدريبية وتحكيمية للركبي  



جوارديوال ينفي مغادرته صفوف السيتي ريكي بويج يدخل أجندة أياكس الشتوية

سكرينيار يتمسك بأمل عبور 
مجموعات أبطال أوروبا

حقق برش�لونة انتصارا هام�ا بنتيجة )2-
1( ع�ى ليجاني�س، الي�وم الس�بت، ضمن 
منافس�ات  الجولة ال�14 من الليجا يف معقل 

األخري »امللعب البلدي دي بوتاركي .« 
وسجل أهداف برش�لونة سواريز يف الدقيقة 
53، وفي�دال يف الدقيق�ة 80، بينم�ا أح�رز 

 لليجانيس يوسف النصريي يف الدقيقة 12  . 
وبهذا االنتص�ار يرفع برش�لونة رصيده إىل 
28 نقط�ة يف ص�دارة ترتي�ب الليج�ا، بينما 
تجم�د  رصيد ليجانيس عند 6 نقاط فقط يف 

ذيل الرتتيب . 
يف ظل الغيابات العديدة التي رضبت صفوف 
برشلونة، قرر إرنستوفالفريدي املدير الفني 
 للبارس�ا، التخ�ي عن طريقة لعب�ه املُعتادة 
)4-3-3( إىل )4-2-3-1(، بوج�ود أومتيتي 
واج�ي  وم�وىس  الدف�اع  قل�ب  وبيكي�ه  يف 
وجونيور فريبو كظهريين، أمام تري شتيجن 

حارس املرمى . 
وتواج�د بوس�كيتس ودي يون�ج كمحوري 
ارتكاز، وأمامهم الثالث�ي جريزمان ومييس 

وديمبي،  ومهاجم رصيح لويس سواريز . 
أول فرص�ة خط�رة يف املب�اراة كان�ت م�ن 
نصيب أصح�اب األرض، حيث وصلت الكرة 
عى  الطرف األيمنللمغربي يوسف النصريي، 
الذي اس�تلم الكرة وتوغل يف منطقة الجزاء، 
وس�دد  أقىص يم�ن الحارس تري ش�تيجن، 
وُيس�جل الهدف األول لليجانيس يف الدقيقة 

 .  12
الثان�ي  اله�دف  ُيس�جل  أن  أوس�كار  وكاد 
لليجانيس يف الدقيقة 15، حيث استغل خطأ 
دفاعي يف  منطقة الجزاء، وس�دد بقوة لكن 

الكرة اصطدمت بالشباك من الخارج . 
ع�ر  لرش�لونة،  فرص�ة  أخط�ر  وج�اءت 
األوروجويان�ي لويس س�واريز ال�ذي انفرد 
بالح�ارس  كوي�ار وال�ذي نجح يف تش�تيت 

الكرة يف الدقيقة 23  . 
ورغم الق�وة الهجومية الضاربة لرش�لونة 
الت�ي اعتم�د عليها فالف�ريدي يف املباراة، لم 
ينج�ح  الفري�ق خ�الل أول نصف س�اعة يف 

تسديد أي كرة عى مرمى الحارس كويار . 
أول تس�ديدة لرش�لونة ج�اءت يف الدقيقة 
31، بكرة رأس�ية من لويس سواريز تصدى 
لها  حارس ليجانيسكويار بأطراف أصابعه 

وحولها إىل ركنية . 
ومع بداية الشوط الثاني، كاد جريارد بيكيه 
مدافع برش�لونة، أن ُيس�جل هدف التعادل، 

حي�ث  س�دد كرة قوي�ة بال�رأس اصطدمت 
بالقائ�م األيم�ن لحارس ليجانيس�كويار يف 

الدقيقة 47  . 
وج�اء ال�رد رسيًع�ا م�ن يوس�ف النصريي 
مهاجم ليجانيس، الذي باغت 

برشلونة بتس�ديدة رأسية  مرت أعى مرمى 
الحارس تري شتيجن يف الدقيقة 48  . 

ونج�ح لوي�س س�واريز يف تس�جيل ه�دف 
التع�ادل لرش�لونة يف الدقيق�ة 53، حي�ث 
اس�تغل ك�رة  عرضي�ة م�ن ليوني�ل مييس، 

وس�دد ك�رة رأس�ية ع�ى يس�ار ح�ارس 
ليجانيسكويار . 

وطال�ب العب�و ليجاني�س احتس�اب ركل�ة 
ج�زاء يف الدقيقة 78، نظرًا لوجود ملس�ة يد 
عى  موىس واجي العب برشلونة، لكن حكم 

املباراة رفض احتسابها، واستكمل اللعب . 
وس�جل البدي�ل أرت�ورو في�دال الع�ب خط 
وسط برشلونة الهدف الثاني يف الدقيقة 80، 
حيث  استغل عودة الكرة من دفاع ليجانيس 

لينفرد بالحارس وُيسدد بقوة يف الشباك . 

فيدال يقود برشلونة للفوز على ليغانيس ومواصله الصدارة

بدأت الش�كوك تتزايد حول استمرار املدرب 
السويرسي لوسيان فافر، عى رأس الجهاز 
الفني  لبوروس�يا دورتمون�د، يف ظل تراجع 

النتائج منذ بداية املوسم الجاري  . 
وتعث�ر دورتموند بش�كل مفاج�ئ بتعادله 
املحب�ط آلم�ال جماه�ريه أم�ام بادربورن 
الصاعد حديًثا  للبوندس�ليجا، بعدما عاد يف 
النتيجة عقب تأخره ب� 3 أهداف، لينجو من 

الخسارة بالتعادل .)3  -3(  
هان�ز  ف�إن  »بيل�د«،  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
يواكيمفاتس�كه الرئي�س التنفيذي للنادي، 
عق�دا  الري�ايض،  زورك،  املدي�ر  وماي�كل 

اجتماًعا عاجاًل مع فافر عقب املباراة . 
وأفادت الصحيفة باس�تمرار االجتماع ملدة 
س�اعتن، وأبلغ الثنائي، املدرب السويرسي 
بمنح�ه  فرص�ة االس�تمرار ملب�اراة أخرى، 
لتعدي�ل وضع الفريق وتحصن نفس�ه من 

اإلقالة . 

أف�ادت تقارير صحفية إيطالي�ة، أن نابويل 
ع�ى اس�تعداد لبي�ع 5 العبن م�ن نجومه 
يف صي�ف  ع�ام 2020، م�ن بينه�م املدافع 

السنغايل كالديوكوليبايل . 
وبحس�ب صحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن أوريلي�و دي لورينتي�س، 
رئي�س  ناب�ويل، اس�تقر عى بي�ع الخمايس 
كاييخونودرايس�مريتينزولورينز خوس�يه 

وإنس�يني وأالن  وكاليدوكوليب�ايل، إذا وصل 
عرًضا مناسًبا . 

يأت�ي ذلك بعد اتهام الخم�ايس من قبل دي 
لورينتي�س بإث�ارة الفوىض داخ�ل الفريق، 

والتمرد  ضد النادي ورئيسه . 
وكان دي لورينتي�س قد أمر يف وقٍت س�ابق 
بدخول الفريق يف معسكر مغلق عى خلفية 
 النتائج الس�يئة الت�ي تحققت مؤخ�رًا، إال 
أن الالعب�ن رضبوا بأومره ع�رض الحائط 

وعادو إىل  منازلهم . 

دورتموند يضع مصير 
مدربه في يد الكتالن

نابولي يسعى للتخلص 
من خمسة العبين

ذك�ر تقرير صحف�ي إيط�ايل أن إنرت ميالن 
أفس�ح الطريق أم�ام نظريه ري�ال مدريد، 

إلبرام صفقة  جديدة خالل الفرتة املقبلة . 
وقالت صحيفة كوريريديللو س�بورت، 
إن إن�رت ميالن ترك الس�احة أم�ام ريال 
مدريد، من أجل  االنقضاض عى خدمات 
العب الوس�ط الهولن�دي، دوني فان دي 

بي�ك نجم أياك�س أمس�رتدام .  وأضافت 
أن أنطوني�و كونت�ي مدرب إن�رت ميالن، 
استسلم تجاه فكرة التخي عن ضم فان 
دي  بي�ك يف الش�تاء، وذلك لع�دم امتالك 
األموال الكافية لحسم الصفقة، وبالتايل 
بات ري�ال مدريد  األقرب للفوز بخدمات 
الالع�ب .  وكان ري�ال مدري�د ع�ى بع�د 

خط�وات قليلة من ضم ف�ان دي بيك يف 
فرتة االنتقاالت الصيفية  املاضية مقابل 
50 مليون يورو، لك�ن الصفقة توقفت 
فجأة .  ويس�عى زين الدين زيدان مدرب 
امللك�ي، إىل ترمي�م خ�ط وس�ط فريقه 
يف أرسع وق�ت ممك�ن،  يف ظ�ل تراج�ع 

مستوى لوكا مودريتش . 

إنتر ميالن يترك خيار التعاقد مع فان دي بيك
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يس�تعد يوفنت�وس لالنقض�اض ع�ى نج�م 
توتنه�ام بعدما أبدى جوزي�ه مورينيو، املدير 
الفني  للس�بريز، عدم ممانعته يف رحيله إذا 

كان مرًصا عى ذلك . 
وينتهي عقد كريستيان إريكسن 
م�ع توتنه�ام بنهاي�ة املوس�م 

الجاري، ويحق له التوقيع ألي ناٍد  آخر يف يناير 
املقبل، عى أن ينتقل يف نهاية املوس�م بش�كل 

مجاني . 
وبحس�ب صحيفة »كوريريي ديلو س�بورت« 
التي تابعتها »املراقب العراقي« فإن يوفنتوس 
 ين�وي تقدي�م ع�رض رس�مي إىل توتنه�ام يف 

كانون الثاني، من أجل ضم النجم الدنماركي، 
ويف  حالة تمس�ك النادي اللندني بالالعب حتى 
كل  البيانكون�ريي  س�ينهي  املوس�م،  نهاي�ة 
التفاصيل  مع إريكس�ن، ع�ى أن ينضم مجاًنا 

بنهاية املوسم . 
ويعت�ر إريكس�ن هدًف�ا ألندي�ة ري�ال مدريد 

ومانشس�ر يونايتد كذلك، إال أن الالعب سبق 
وأعل�ن  رغبت�ه يف الرحي�ل إىل دوري آخ�ر غري 

الدوري اإلنجليزي  . 
وكان إريكس�ن ق�د انضم لتوتنه�ام يف صيف 
2013، قادًما من أياك�س مقابل 13.5 مليون 

 يورو. 

حس�م بيب جوارديوال مدرب مانشس�ر س�يتي مس�ألة رحيله 
عن الن�ادي، والتي ترددت مؤخرا  بعد تراج�ع نتائج الفريق يف 

الدوري اإلنجليزي وابتعاده عن الصدارة بفارق 9 نقاط 
لصال�ح  املتص�در ليفربول، م�ع انتش�ار تقارير 

تربطه باالنتقال إىل بايرن ميونخ . 
وكش�فت تقارير صحفية إنجليزية، عن نية 
جوارديوال، االستمرار مع الفريق حتى نهاية 

 عق�ده، رغم ما ت�ردد عن اهتم�ام البايرن 
بعودته مرة أخرى . 

»ص�ن«  صحيف�ة  وبحس�ب 
الريطانية الت�ي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، ف�إن عق�د جوارديوال 

م�ع  مانشس�ر س�يتي ينته�ي 
ول�م  املقب�ل،  املوس�م  بنهاي�ة 
يفكر ع�ى اإلط�الق يف الرحيل 
بنهاية  املوس�م الجاري، وهو 
ما أشار إليه املدرب اإلسباني 
يف املؤتم�ر الصحف�ي ملب�اراة 

تشيليس . 
ق�د  صحفي�ة  تقاري�ر  وكان�ت 

أش�ارت إىل تفك�ري الرئي�س الجدي�د لبايرن 
ميون�خ يف اس�تعادة  جواردي�وال مج�دًدا، بنهاي�ة املوس�م 

الج�اري، لخالفة الكرواتي نيكوكوفاتش، الذي رحل بس�بب 
 س�وء النتائج، وتوىل مس�اعده هانز فليك املس�ؤولية بش�كل 

مؤقت . 
وكان جواردي�وال قد طمأن جماهري مانشس�ر س�يتي، وقال: 

»إذا س�أل الناس، ه�ل أريد البقاء؟،  نعم، أري�د البقاء، ليس لدي 
أي أسباب للرحيل .» 

 وأضاف: »أنا راض بش�كل ال يصدق ع�ن العمل يف هذا النادي، ومع 
هؤالء الالعبني .» 

وتابع: »إذا كان الناس يعتقدون أنني سأس�تقيل أو س�أُطرد بس�بب 
النتائ�ج، أو تأخرن�ا بفارق  تس�ع نقاط ع�ن ليفربول، ف�إن الناس ال 

يعرفونني«. 
وأك�د: »إذا كان الن�ادي يريدني املوس�م املقب�ل، فأنا أري�د أن أكون هنا 

بنس�بة 100  %  «.  وأت�م: »أريد أن أعيش يف هذه املدينة، ألنني أعرف أناًس�ا 
جميلني هنا، وأريد العمل والعيش  معهم«. 

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني عن 
بتعزي�ز  أمس�ردام  أياك�س  اهتم�ام 
صفوف�ه بصفق�ة من نظريه  برش�لونة 

خالل فرة االنتقاالت الشتوية املقبلة . 
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو 
ض�م  يف  يرغ�ب  أياك�س  أن 
الش�اب ريك�ي بويج العب 
 برشلونة، والذي ال يشارك 
بشكل مستمر مع الفريق 

األول . 
أياكس يدرس  ونوه�ت أن 
جدًيا التقدم بعرض رسمي 

للحصول عى خدمات الالعب يف كانون  الثاني 
املقبل . 

أياك�س  ع�رض  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
س�يكون رشاء ريكي بويج وليس إعارة، لكن 
 برشلونة قد يضع رشًطا بأحقيته يف استعادة 

الالعب مرة أخرى . 
وكان إرنستوفالفريدي املدير الفني لرشلونة، 
قد أكد أن قرار رحيل ريكي بويج يف يد  الالعب 

والنادي . 
يذكر أن اسم ريكي بويج البالغ من العمر 20 
عاًم�ا، ارتب�ط باالنتقال ألكثر م�ن فريق عى 

 غرار سيلتا فيجو والس باملاس. 

يعتقد السلوفاكي ميالن سكرينيار، مدافع 
إن�ر مي�الن، أن فريق�ه ال ي�زال بإمكان�ه 
التأه�ل لثمن  نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا، 
رغ�م موق�ف النريات�زوري الصع�ب يف دور 

املجموعات حتى اآلن . 
يف  الثال�ث  املرك�ز  النريات�زوري  ويحت�ل 
املجموعة السادس�ة برصيد 4 نقاط، خلف 
املتص�در  برش�لونة )8 نقاط( وبوروس�يا 
دورتمون�د )7 نق�اط(، مع تبق�ي جولتني 

فقط عى نهاية دور  املجموعات . 
وق�ال س�كرينيار يف ترصيح�ات أبرزه�ا 
موق�ع »كالتش�يو مريكات�و«: »أعرف أن 
األمر س�يكون  صعًب�ا، لكنن�ي أعتقد أننا 
س�نتأهل إىل دور ال�16 هذا املوس�م، نحن 

يف مجموعة تضم برشلونة  وبوروسيا .» 
 وأض�اف: »لك�ن ه�ذا أمر جي�د، أنت 
تتح�دى وتناف�س مثل ه�ذه األندية 
العظيمة، حتى س�الفيا  براج فريق 

جيد للغاية، فقد أظه�روا ذلك بالتعادل ضدنا 
يف سان سريو ويف برشلونة«. 

ويحتاج إن�ر للفوز يف املباراتني املقبلتني أمام 
س�الفيا ب�راج وبرش�لونة، م�ن أج�ل التأهل 
 بش�كل رسمي لدور ال�16، دون النظر لنتائج 

الفرق األخرى. 

يوفنتو�س 
يتحرك للتعاقد مع 
كريستيان إريكسن

قال يورجن كلوب املدير الفني لنادي ليفربول، 
إنه سيتحدث مع العبه املرصي محمد صالح، 
 ح�ول إمكانية مش�اركته يف أوملبي�اد طوكيو 

تق�ام  أن  املق�رر  وم�ن    .  2020
منافسات كرة القدم يف أوملبياد 

طوكي�و، يف الف�رة م�ن 23 
تموز وحت�ى   8 آب املقبلني، 
مما قد يرض بفرص صالح 
الجدي�د  املوس�م  ب�دء  يف 

ح�ال  للريمريلي�ج، 
 مشاركته يف األوملبياد . 

يف  كل�وب  وأض�اف 
نقله�ا  ترصيح�ات 
ليفرب�ول  موق�ع 
م�رص  أن  »علم�ت 
ألوملبي�اد  تأهل�ت 
طوكيو   2020، ليس 
ل�دي أي فك�رة عما 
أننا  أعلم  س�يحدث، 

بع�ض  س�نواجه 
يف  املش�اكل 

املستقبل«. 

كلوب ينفي موافقته على
 مشاركة صالح في األولمبياد
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
التأويل

يس�تعمل مفهوم )التأويل( يف الس�يميائية، بمعنيني 
مختلف�ني يرتبط�ان بفرضية األس�اس، الذي يحمل 

عليه ضمنياً، أو مبارشة، أي الشكل/ املضمون.
والتأوي�ل الس�يميائي يعيد إنتاج نف�س التمفصالت 
ويمك�ن أن يقدم تحت نفس قواعد الش�كل واملؤول، 
وهن�ا يكم�ن التحدي�د املمكن للغ�ات الش�كلية من 
الوجه�ة الس�يميائية. ويعتم�د التأويل عىل تفس�ر 
النص، وبحث معناه، وتخريج قواعده، وترجمتها إىل 

لغات ثانية وثالثة.

أنش�د أبو تّمام قصيدة أم�ام أحد االمراء يمدحُه فيه�ا , ومنها هذه 
األبيات :إقدام عمرٍو يف سماحة حاتٍم يف حلم أحنف يف ذكاء إياِس

فقال أحد جلساء االمر وقد مأل قلبه الحسد عىل أبي تمام , ما عدوَت 
أن ش�بهت األمر بأجالف العرب وبدو القبائل , وكأّن االمرأصغى ملا 
قال هذا الحاس�د فأنشأ ابو تّمام يقول:ال تنكروا رضبي لُه َمْن دونُه 

مثالً رشوداً يف الندى والب���اِس
   فالله قد رضب األقل لن���وره مثالً من املشكاة والنب�����راِس

فأخذت الصحيفة التي قرأ أبو تمام منها القصيدة فما وجدوا هذين 
البيتني األخرين , فتعّجبوا من رسعة بديهته وشدة

ذكائه.

طرائف من التراث 

ادباء : االقبال على الكتب تحدده معايير الشهرة واالنتشار والدعاية

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

الق��راءة موضوع ش��ائك بالنس��بة للكاتب، وهم يؤرقه دوم��ا، فالكاتب بدون قارئ ال تكتمل مهمت��ه، وأي كاتب البد 
وأن يس��تهدف قراء ليقدم إليهم نصوصه، وهناك بعض الكتاب ينش��غلون بالقراء حتى وهم يكتبون نص ويقومون 
بإعداده، والتساؤل الملح دوما هو هل عدد القراء يعد معيارا لجودة نصوص الكاتب؟، وما يه العوامل التي تتحكم 

يف إقبال القراء عىل القراءة لكاتب معني دون غريه؟.

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در حديث�ا املؤلف الجم�ايل »عبد الكب�ر ربيع.. 
املنج�ز يف مطلقه«، تحت إرشاف وتنس�يق الباحث 
 H2 « يف الجمالي�ات محم�د رش�دي، منش�ورات
/ 61.26« ال�دار البيض�اء، وه�و كت�اب جماع�ي 
س�اهم فيه كل من النق�اد والباحث�ني الجماليني: 
إليزابيث شامبون وجان كلود غويك وجان النكري 
ومصطف�ى الش�باك وآالن فالم�ان، باإلضاف�ة ملا 
اقرتح�ه الفن�ان عب�د الكب�ر ربيع م�ن نصوص 
خاص�ة، إذ يع�ّد ربي�ع من فنان�ي جيل�ه املغاربة 
القالئ�ل، ال�ذي باإلضاف�ة لنش�اطه الفن�ي، طور 
نش�اطا للكتابة ومس�اهمات جادة يف ندوات تركز 
عىل أعماله الخاصة، وكذلك أعمال فنانني آخرين.

وجاء يف نص التقديم الذي أنجزه محمد رشدي لهذا 
املنج�ز الجمايل الضخ�م 276 صفحة م�ن الحجم 
الكبر »بإس�ناد مهم�ة الكتاب�ة إىل مجموعة نّرة 
من الكتاب املرموقني، فإن هذه املونوغرافيا تظهر 
إذن، ليس�ت كمجلد ُصور )مما ال يعني أبداً أنه تّم 
إهم�ال قيمتها الجمالية، أو التضحية بها يف أس�وأ 
األح�وال(، لك�ن بوصفها – قب�ل كل يشء- منجزا 
ذا محتوى يس�عى إىل فتح أفق فك�ري، من خالله 
يمك�ن ألث�ر املونوغرافيا أن يغ�دَو جلي�اً. إن هذه 
املونوغرافيا تطمح لخلق البيئة النقدية والتحليلية 
الالزم�ة، ليك���ون النش��اط اإلبداعي له�����ذا 
الفن�ان مرئيا وُمَموَْضعاً ومفهوماً بش�كل أفضل، 
حي�ث إن النصوص التي تم ضّمه�ا هنا، تهدف إىل 
رسم مس�ارات للتفكر، فاتحة توجهات أساسية 
س�اعية إىل تثم�ني والنف�اذ إىل دق�ة وتعقيد العمل 
الفني لفنان ملتزم فنيا، منذ ما يربو عىل 60 سنة 
يف مغامرة فنية منفردة ومتطلبة وصارمة وفريدة 
بش�كل جيّل، ضمن تاريخ الف�ن الحديث واملعارص 
يف املغرب. منجز يبدو أّنه ثنائي االش�تغال، بسبب 
تذبذبه املس�تمر بني التشخيص والتجريد، لكنه يف 
الواقع � وهذا ما سنفهمه بالتأكيد عند قراءة هذا 
الكتاب- يبقى متماس�كا بش�كل كب�ر، ومحموال 
بموق�ف ش�عرّي واح�د وبح�ث فلس�في، ال يفتأ، 
 réflexion يتش�ابك الفع�ل والقلق الدائم للتفك�ر
ح�ول الفع�ل اإلبداعي واألعم�اق اإلنس�انية التي 

ينطوي عليها هذا العمل«.

»المنجز في مطلقه« 
نصوص تهدف إلى رسم 

مسارات للتفكير

ِة ال ُيستَردُّ إاّل بالقّوة »آخر النفق« ما ُأِخَذ بالقوَّ
املراقب العراقي/ متابعة...

 رواي�ة آِخُر النََّفق الص�ادرة عن )دار 
الفاراب�ي( ه�َي الروايُة السادس�ُة يف 
مسرِة األديبُة العامليَُّة  لطيفة الحاج 
قدي�ح  الروائي�ِة التي بارَشْته�ا، منُذ 
تس�عَة عرَش عاًم�ا، ِبرواي�ِة »مواويل 
الغربة«. وبذلَك، َتَتواىل رواياُتها ِبوترِة 
روايٍة واح�دٍة كلَّ ثالِث َس�َنوات. وإذا 
كاَن موضوع النََّس�ِويَُّة يْش�َغُل َحيِّزًا 
ملحوًظا يف املش�هِد الروائيِّ العربيِّ ال 
س�يَّما يف م�ا َتكُتُبُه النِّس�اء، َويَتناوُل 
الذُّك�وريِّ  امل�رأِة يف املجتم�ِع  موق�َع 
�ًة يف ُبْع�ِدِه االجتماع�ي، ف�إّن  خاصَّ
»آِخَر النَِّفِق« َتَتناوُل هذا املوضوع من 
زاوي�ٍة مختلفٍة هَي زاوي�ُة املقاومة. 
وهذِه األخ�رُة َتَتقاَطُع مَع النََّس�ِويَِّة 
يف رف�ضِ الظل�م؛ النََّس�ِويَُّة َترُْف�ُض 
ل�َم الواقَع عىل امل�رأِة من املجتمِع  الظُّ
لَم  الذك�وري، واملقاوم�ُة َترُْف�ُض الظُّ
ِة مَن العدوِّ االرسائييل.  الواقَع عىل األمَّ
َوِبه�ذا املعنى، َيكوُن االحتالُل ش�كالً 

ياعسكريَِّة  من أش�كاِل الذكوريَِّة السِّ
َتْنَبغي مقاومُتُه، كما َتكوُن الذُّكوريَُّة 
شكالً من أشكاِل االحتالِل االجتماعي 

ينبغي التَّحرُُّر ِمْنه.
بالدُّخ�وِل إىل الرِّواي�ِة م�ن َعَتباِته�ا، 
ُنش�ُر إىل أّن ُخْمَس عناويِن الوحداِت 
�بعِة والعرشي�َن، أقواٌل  دي�ِة السَّ السَّ
مأث�ورٌة أو أمثاٌل ش�عبيَّة، وأّن َحواىل 

ِنْصِفها َيْنَطوي عىل مضموٍن مقاوم، 
ك�:«العني ُتق�اِوُم املخرز«، »االحتالل 
أسر انتفاضتني«، »األرض السمراء«، 
األل�ف  »رحل�ة  الطفول�ة«،  »بي�ادر 
مي�ل تبدأ بخط�وة«، »ما أُِخ�َذ بالقوَِّة 
ال ُيس�رَتدُّ إالّ بالق�ّوة«، »زين�ة الحياِة 
للنض�ال«،  الحاني�ة  »األم  الدني�ا«، 
»َوَصَل صوتِك إىل األمِم املتَّحدة«، »آخر 
العتباُت  النف�ق«، و»أمني�ة«. وه�ذِه 
، شعبي،  ُتحيُل إىل عالٍَم مرجعيٍّ ريفيٍّ
َتْحُكُم�ُه منظومُة ِقَي�ٍم َترَتَّب�ُع الِقَيُم 
الوطنيَّ�ُة عىل رأِس ُس�لَِّمها، َعَنْيُت ِبِه 

الَجنوَب املقاوم.
َيْبق�ى الكالُم ع�ىل الخط�اِب الرِّوائيِّ 
يف »آِخ�ِر النََّفِق« ناقًص�ا ما لم َنَتوَّقْف 
�خصيَِّة املحوريَِّة  قليالً عنَد رس�ِم الشَّ
يف الرواية، َفَع�ىل الرَّغِم مْن قدرِة هذِه 
�خصيَِّة ع�ىل الرُّس�وِخ يف الذاكرِة  الشَّ
الجماعي�ِة الرتباِطها الوثي�ِق ِبالعالِم 
املرِجع�يِّ ال�ذي َتَتَح�دَُّر مْن�ُه َوُتحيُل 
إلْي�ِه، َفإنَّ ثّمَة َهناٍت َتْعَتِوُر رس�َمها، 

َفإذا كاَن وعُيها الس�يايسُّ الذي َيّتِخُذ 
لَب�وَس الوع�ِي الوطن�يِّ والقومي، يف 

بداي�اِت الرِّواي�ِة ونهاياِته�ا، ِبُحْك�ِم 
والدِته�ا يف حيف�ا، وَنْش�أِتها يف ميس 
يف  بالنِّض�اِل  وَتَمرِّس�ها  الجب�ل، 
ب�روت، ومعارصِتها صغ�رًة النكبَة 
الفلس�طينية، وكبرًة العمَل الفدائي، 
اتَّخ�اَذ  ف�إنَّ  أم�رًا طبيعيًّ�ا،  ُيَش�ّكُل 
الوع�ِي االجتماع�يِّ لَب�وَس الطائفيِة 
والحزبيِة، يف أواس�ِطها، َيْنَحرُِف ِبهذِه 
�خصيَِّة ع�ن مس�اِرها الطبيع�يِّ  الشَّ
املنس�جِم مع منطلقاِته�ا وأهداِفها. 
ناهيَك م�ن انزالِقها إىل َدْرِك التَّبش�ِر 
األيديولوجيِّ طائفيًّا وحزبيًّا، يف بعِض 
املش�اهِد الرِّوائيَّة، األمُر الذي َيْنَتِقُص 

من روائّيِتها، إىل َحدٍّ ما.
وبع�د، لع�ّل ال�درَس امل�زدوَج ال�ذي 
ُتقّدُم�ُه لطيفة الحاج قدي�ح يف »آخِر 
النفق« هَو أنَّ آخ�َر نفِق املقاومِة هَو 
تحري�ُر األرض، وآخ�َر نفِق النَّس�ويَِّة 
ه�َو ح����رِّيَُّة ال��مرأِة / اإلنس�ان. 
والتَّحريُر والح���ُ�رِّيَُّة وجهاِن لعملٍة 

واحدة.

املراقب العراقي / متابعة...
قاس�م  البحرين�ي  الش�اعر  أض�اف 
مؤلَّف�ا  العربي�ة  املكتب�ة  إىل  ح�داد 
الكتابة..  جديدا بعنوان: »موس�يقى 
ع�ن إيق�اظ الذاكرة وصق�ل املرايا«. 
الكتاب صادر عن املؤسس�ة العربية 
للدراسات والنرش، وفيه يعقد ورشة 
الخ�اص  مخت�ره  ع�ر   � ش�عرية 
للش�باب   � الش�خصية  وتجربت�ه 

يتقّدم  الذي  العربي، 
الكتاب�ة  حق�ل  إىل 
أف�ٍق  إىل  ويرن�و 
معه  يحتاج  جديد، 
كه�ذه؛  خ�رة  إىل 
خ�رة مدي�دة تزيد 
عىل الخمسني عاما 
الش�عر  دروب  يف 

والكتابة.
ح�ّداد  أن  ورغ�م 
ع�ىل  يؤّك�د 
الشعر«  »استحالة 
م�ا  ثم�ة  بمعن�ى 
االنتظار،  يف  يبق�ى 
التخلّ�ق  وبرس�م 
دورة  ويف  البعي�د 

التحري�ض والتحضر املس�تمرة؛ إال 
أن�ه ينثر س�لّة بذوره الس�تدعاء ذلك 
الطر العيص من خ�الل طرٍق عديدة 
والق�راءة  واملعرف�ة  بالش�غف  تب�دأ 
واملوهبة واالمتياح من دروس الحياة 
وم�ا تقّدمه م�ن تج�ارب، وال تنتهي 
عند املخيلة النش�يطة، واألحالم التي 
تزخر بها مركبة الن�وم والتعالق مع 
الفنون األخرى من س�ينما وتشكيل 

وفوتوغرافيا ومسح، بما ُيعّد ذخرة 
برصي�ة ال غن�ى عنه�ا لكل ش�اعر، 
ويتوّق�ف ح�داد مطّوالً عن�د اللغة يف 
ورش�ة ش�عره ويفّتح الص�ورة أكثر 
ويذه�ب به�ا إىل م�دى أبع�د يف فصٍل 
مطّول يأخذ عنوان الكتاب »موسيقى 
الكتاب�ة« باعتبارها »مصدر الش�عر 
وأفق�ه وم�داه«، ويدع�و املبدعني إىل 
االنتهال من ث�روة اللغة خارج حدود 
وضم�ن  ال�وزن، 
هو  مفت�وح  أف�ق 
»اإليق�اع« بوصفه 
األرسار  »أح�د 

العبقرية للغة«.
أش�عر  ال  »أكاد 
بالحي�اة م�ن دون 
أن تكون املوسيقى 
الكتابة  يف  ميزاني، 
ول�دّي  خصوص�اً. 
ب�أن  إحس�اٌس 
قانوَن  للموسيقى 
غام�ٍض  خل�ٍق 
الك�ون.  يحك�م 
لنا  تس�نى  وكلم�ا 
أرساِر  اكتش�اف 
ه�ذا القانون صارت متعتنا وش�يكة 
يف الحي�اة. وال يتوف�ر ه�ذا يف الحياة 
من غر رشط الحرية، حرية الخيال. 
م�ن دون أن يك�ون يف ه�ذا كله حكم 
قيمة عىل أش�كال وأس�اليب الكتابة، 
فقد تعودُت عىل ديمقراطية أش�كال 
التعبر. فما أحب�ه ليس قانوناً ينفي 
األشكال األخرى« يقع الكتاب يف 200 

صفحة.

»موسيقى الكتابة« إيقاظ 
الذاكرة وصقل المرايا

قراءة – سماح عادل
رواي�ة “اللحي�ة األمريكي�ة – معزوفة س�قوط 
بغداد” للروائي العراق�ي “عبد الكريم العبيدي” 
تحك�ي ع�ن الع�راق م�ا بع�د 2003، تحديدا يف 
الف�رتة م�ا ب�ني 2003 و2007، وع�ن تأث�رات 
الغ�زو األمريك�ي االس�تعماري للع�راق، وكيف 
عملت أمريكا، عىل ما يعرف سياسيا، بالفوىض 
الخالقة، وعملت عىل جعل العراق ساحة حرب، 
والرقع�ة التي تدور عليها لعب�ة الطائفية، التي 
يف  مصالحه�ا  لتحقي�ق  أمري�كا  اس�تخدمتها 

منطقة الرشق األوسط.
هناك شخصية رئيسية هي شخصية الصحفي 
“أوس الش�اهر” ال�ذي يتص�ف بالعزلة، وينجو 
من انفجار إرهابي، ليجد نفسه عرضة لتجربة 
غرائبي�ة تحكي فيها أرب�ع أرواح، ممن ماتوا يف 

التفجر، عن حياتهم.
تكم�ن أهمية الرواية يف أنها تكش�ف عن جرائم 
أمري�كا داخ�ل العراق، حي�ث أنه�ا رصدت من 
خ�الل أربع ش�خصيات، كي�ف أمع�ن االحتالل 
األمريكي يف تخريب العراق وتفخيخه بمش�اكل 
وأزمات ال حل�ول لها، وكيف نرش فوىض خالقة 
مفتوحة عىل احتماالت المتناهية، ومن الخراب، 
لتبق�ى الع�راق مسحا ألحداث عنف وحش�ية، 
ومسحا لخل�ق لعبة طائفية تبقى عىل منطقة 
الرشق األوس�ط منطقة ساخنة ملتهبة بالعنف 

واالقتتال.
تبدأ الرواية بإعالن من مؤسسة “ايريقا” والتي 
تبح�ث ع�ن صحفي�ني يوثق�ون ألح�داث عنف 
تح�دث يف العراق، ث�م يحدث انفج�ار أمام مقر 
املؤسس�ة، ينج�و من�ه البطل “أوس الش�اهر” 
يف ح�ني تزه�ق أرواح أخ�رى، ومن ال�دم العالق 

بقميصه تلجأ إليه أرواح أربع لتحكي مآسيها.
ومن خ�الل هذه امل�آيس ترص�د الرواي�ة أفعال 
األمري�كان يف العراق منذ بداي�ة الغزو يف 2003، 

مش�بهه الغ�زو األمريك�ي بالغزو املغ�ويل الذي 
حدث يف تاريخ بغداد يف املايض، وتعامل بوحشية 
مع تل�ك املدينة العريقة وم�ع أهلها. حيث نجد 
داخ�ل الرواي�ة اس�تدعاءات ألح�داث تاريخية 
وحن�ني للتاري�خ القدي�م املمتل�ئ بالحض�ارة 

والزهو واالنتصار.
ترك�ز الرواي�ة بش�كل أس�ايس ع�ىل م�ا فعله 
األمري�كان، فتحكي عن ت�رك األمريكان أماكن 
هامة ومؤسس�ات كب�رة لنهب الن�اس، الذين 
فقدوا توازنهم بعد س�نوات طويلة من الحصار 

ومن حكم ديكتاتور غاش�م، ومن حروب قتلت 
أبناءهم وذويهم كما مارست القوات األمريكية 
وأفرداها عنفا وحش�يا، حي�ث كانوا يهاجمون 
املنازل ويقتلون الناس ويغتصبون النس�اء، ثم 
يقومون بحرق املنازل مدعني أن هؤالء الضحايا 
إرهابي�ني، كما تم تهجر أعداد كبرة من الناس 
وكان تهج�ر الناس عىل أس�اس طائفي، ففقد 
كثر من الناس منازلهم واس�تقرارهم، وهاجر 
ع�دد كب�ر إىل الخ�ارج خوف�ا من العن�ف الذي 

تفىش.

»اللحية األمريكية - معزوفة سقوط بغداد » عندما تحول العراق الى ساحة حرب

الكري�م  عب�د  الكات�ب  يق�ول 
الس�اعدي يف ترصيح ل�)املراقب 
العراقي( ان املثل املرصي يقول 
”املكتوب يقرأ من عنوانه”..وأنا 
أحد الذي�ن يؤمنون أن أي وجبة 
تريد أن تقدمها ..يجب أن تكون 
مشهية ومغرية.. حتى لو كنت 
)نجيب محف�وظ( ولم تقدم ما 
يفتح ش�هية القارئ فلن يقرأك 
أح�د.. واختي�ار مفت�اح النص 
للدخ�ول  ليك�ون  ج�دا..  مه�م 
إىل الن�ص. صحي�ح الزم�ن اآلن 
يصعب أن تجد م�ن يتذوق فقد 
اختل�ط الحابل بالناب�ل.. والكل 
يكت�ب هن�ا.. ال ب�أس، ليكت�ب 
الجميع ولنش�جع الجميع املهم 

أن نقرأ ونعي ما نقرأ ونعمل بما 
نقرأ وال نك�ون كالحمار يحمل 
أسفارا.. وهو ش�عور ينتابني.. 
حني يمر ش�هر وال التقط كتابا 
م�ن مكتبت�ي أعانن�ا الل�ه زمن 
رسي�ع الرت�م وعن�وان املكتوب 

رضورة للدخول للمكتوب”.
وأضاف : ان النص الجيد والغني 
أهم من ش�هرة أو اس�م كاتبه، 
ولكن لألس�ف اآلن أصبح االسم 
أه�م م�ن الن�ص، وه�ذا أيض�ا 
يشمل الفن التشكييل نحن أمام 
أزم�ة  والقارئ الجي�د رشيك يف 
العم�ل الجي�د، وال يوج�د كاتب 
جي�د ب�دون قارئ فاهم واس�ع 
االط�الع لديه الق�درة عىل تذوق 

الن�ص وم�دى  وفه�م  املعان�ي 
أو  العادي�ون  الق�راء  جودت�ه. 
العابرون يس�بحون م�ع التيار 
ويق�رؤون م�ا يق�رأه ويزكي�ه 
إىل  الكت�ب  لتتح�ول  اآلخ�رون، 
مج�رد “ترين�د” وموضة تصب 
الش�هرة  يف مصلح�ة أصح�اب 

املصنوعة.
وتاب�ع: أم�ا الق�ارئ الحقيقي 
يف  اإلج�ادة  ع�ن  يبح�ث  فه�و 
النص وليس اس�م املؤلف ومدى 
ش�هرته أو ذي�وع اس�م الكتاب 
اإلعالني�ة  الحم�الت  نتيج�ة 
س�يلرز”  “البيس�ت  قوائ�م  أو 
التواص�ل  مواق�ع  س�طور  أو 
الق�راءة مغام�رة  االجتماع�ي. 

واستكش�اف وليس حالة إتباع 
والق�ارئ  واملأل�وف،  للس�ائد 
الجي�د يبح�ث ع�ن النص�وص 
التي تس�تحق الق�راءة والتذوق 

والفه�م، ويفت�ش ع�ن الكت�ب 
التي تثري عقله وذائقته. هكذا 
يك�ون الن�ص ج�ًسا حقيقًي�ا 
ب�ني الكات�ب املُجي�د والق�ارئ 

الجي�د عىل القارئ أن يبحث عن 
الكتب واملوضوع�ات التي تهمه 
وأن يتصف�ح األعم�ال ليتذوقها 
وينظر يف مستواها ال أن يكتفي 
باالنبه�ار بش�هرة املؤلف. وعىل 
النق�اد الحقيقي�ني واملحرري�ن 
الثقافي�ني أن ينبه�وا لألعم�ال 
الجيدة يف كتاباتهم وحواراتهم. 

املسؤولية مشرتكة”.
القاص�ة  ق�ال  جهته�ا  م�ن 
والشاعرة س�مرقند الجابري يف 
ترصي�ح ل�)املراق�ب العراقي(: 
ان العالق�ة بني الق�ارئ والنص 
تختلف باخت�الف املكون الثقايف 
لدي�ه فنجد تفس�رات وقراءات 
عدي�دة لنص واحد عىل حس�ب 

وخلفيات�ه  الفك�ري  مخزون�ه 
مم�ا  وانطباعات�ه،  الثقافي�ة 
يعطي دالالت مختلف�ة لذا نجد 
جمال النص يس�اعد عىل تغير 
مفاهي�م الق�ارئ ويع�دل م�ن 

نظرته ورؤيته للعالم.
الق�ارئ  أهمي�ة  ان  وتابع�ت: 
الواع�ي املتمكن تكمن يف إضاءة 
عتب�ات النص عندم�ا يقف عىل 
قيمته ودالالته وأبعاده، لذا فهو 
يعتر كاتب�ا ثانيا عندما ال يظل 
مجرد متلق سلبي فنجد تفاعله 
يمن�ح الن�ص آفاق�ا ال تنته�ي. 
للكات�ب دور مه�م ج�دا يف نرش 
إنتاجه األدبي من خالل وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي من خالل 

نرش اقتباس�ات للتفاعل معها.. 
وبم�رور الوقت س�يجد املتلقي 
الواع�ي يبح�ث ع�ن املزي�د من 

إبداعه.
وأش�ارت اىل ان املثق�ف املتذوق 
ه�و قم�ة اله�رم الت�ي ينش�د 
املبدع بلوغها، ألن�ه يكلل جهده 
ويش�عره بم�ردود م�ا س�طره 
جدلي�ة  العالق�ة  لك�ن  قلم�ه.. 
حالي�اً، فالكُتاب األكث�ر مبيعاً، 
نجده�م ليس�وا دائم�اً عىل قدر 
ما حقق�وه م�ن رواج، وهذا إن 
دل ي�دل ع�ىل ضع�ف الجمهور 
املس�تهدف وتدنى ذائقته.. لذلك 
لم يعد املبدع لحق ينتظر املردود 

الواسع بقدر املردود الواعي.

سمرقند الجابري 

لطيفة الحاج قديح

عبد الكريم الساعدي 

أصبح االسم أهم من النص 
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ارتفاع عدد المصابين بمرض الحصبة في »ساموا«

علماء: الكوكب الذي يقترب من األرض ال يشكل خطرًا 

 « S11 تسريب صور ومعلومات عن هاتف »غاالكسي

الطائرات والقطارات في روسيا 
مزودة بخدمة االنترنت

أف�ادت رشكة »املبادرة التكنولوجية الوطنية« بأن كل القطارات 
والطائرات الروسية ستتزود مستقبال باإلنرتنت الرسيع؟

وقالت صحيفة »إزفيس�تيا« الروس�ية إن خرباء الرشكة بارشوا 
بتحقيق هذا املرشوع الواعد، مضيفة أنه س�يكون نظام اتصال 

جديدا مبدئيا لم يسبق له مثيل.
وق�ال أصحاب املرشوع إن منطق�ة أوىل مجهزة  بالنظام الجديد 
س�يتم نرشها كنظ�ام تجريبي بحل�ول عام 2022. وس�تتوافق 
الرسي�ع  اإلنرتن�ت  منطق�ة 
للطائ�رات والقط���ارات 
الخلوي  االتص�ال  مع 
الفضائية.  واملالحة 
أن  إىل  وأش�اروا 
القط�ارات  كل 
ت  ا ئ�ر لطا ا و

س�يت����م 
ه�ا  يد و تز
ة  جه���ز بأ
تبط  ست���ر
ن�ت  نرت إل با
يع  لس����ر ا
ع���ن طري�ق 
اتصال  وس�يلة 
اعت�����اد عليها 
املس�تخدمون مث�ل 

..4G أو WiF
املرشوع  أصح�اب  وأوضح 

ب�رج  اتصال خلوى يرسل عادة إشارات أن 
ىف كل االتجاه�ات، أما األجهزة التى ابتكروها فتس�تهدف جهازا 
بعين�ه )الكمبيوت�ر أو الهاتف الذكى أو الب ت�وب( وذلك بفضل 
استخدام هوائيات شبكية نشيطة موجهة. وأضافوا أن هذا املبدأ 
سيس�مح بزيادة مدى إرسال اإلشارة، يذكر أن إنشاء واستخدام 
برج اتصال واحد س�يكلف أصحاب امل�رشوع نحو مليونى روبل 

)نحو 30 ألف دوالر(.

أعل�ن باح�ث رئي�ي يف معهد بح�وث الفيزي�اء النووية 
أن  بان�وف،  ألكس�ندر  الحكومي�ة،  موس�كو  بجامع�ة 
الكويك�ب ال�ذي عث�ر علي�ه أخصائيو روسكوس�موس 
ال�ذي يق�رتب م�ن األرض والذي يمك�ن مقارنت�ه بنيزك 
تشيليابينسك، ال يشكل تهديدا خطريا عىل كوكب األرض.

وق�ال الباحث يف مقابلة مع قناة »إر بي كي« الروس�ية: 
»تكم�ن أهمية التقارير حول اكتش�اف كويكب صغري يف 
أن مجم�ع إي أو بي-2-1 لإلنذار حول الوضع الخطري يف 
الفض�اء الخارجي القريب من األرض يعمل بش�كل جيد 

بالفعل«.
وأش�ار رئيس قس�م الفيزياء وتطور النجوم بمعهد علم 
الفلك التابع لألكاديمية الروس�ية للعل�وم دميرتي فيبي 

ب�دوره إىل أن�ه لم ير يشء خطري يف الكويك�ب وقال ل�«آر 
تي«، »هذا الكويكب ليس حتى حبة رمل، ولكنه نوع من 
الجزيء، وس�يبقى دون أن يالحظه أحد، باس�تثناء عدد 

قليل من املراقبني«.
وأعلن�ت وكال�ة الفض�اء الروس�ية »روسكوس�موس« 
أن نظ�ام مراقب�ة الفض�اء التاب�ع له�ا رص�د اثنني من 

الكويكبات الخطرية خالل آخر 3 أشهر.
وج�اء يف بي�ان وكالة الفضاء الروس�ية »خ�الل األعمال 
الدورية ملراقب�ة املجال الفضائي يف امل�دار الثابت لألرض 
بتاري�خ 6 نوفمرب تم رصد كويكب صغري لم يكن معروفا 
يف الس�ابق، وهو ثاني كويك�ب يرصده النظام خالل آخر 

3 أشهر«.

ن�رش صاح�ب الترسيب�ات الش�هري 
ع�ىل موقع توي�رت onleaks@ صوًرا 
لتصمي�م هاتف )غاالك�ي إس11( 
Galaxy S11 املرتق�ب م�ن رشك�ة 
ع�ىل  بن�اًء  الكوري�ة  سامس�ونغ 
الترسيبات التي انترشت عن الهاتف 

حت�ى اآلن.
موق�ع  م�ع   @onleaks وتع�اون 
الهات�ف  رس�م  ع�ىل   91Mobiles
باألبع�اد الثالث�ة، ون�رش مجموع�ة 
م�ن الصور، ومقط�ع فيديو يوضح 
تصميم الهاتف الذي يبدو أنه يش�به 
 Galaxy )10 هاتف )غاالك�ي نوت
Note م�ن حي�ث الواجه�ة، وهن�اك 
اختالف يف نظام الكامريات الخلفية.

وبعكس هوات�ف )غاالكي إس10( 
األمامي�ة  الكام�ريا  ف�إن  الحالي�ة، 
لهات�ف )غاالكي إس11( س�تكون 

يف منتص�ف الشاش�ة الت�ي يظه�ر 
أنها منحنية، وليس يف الزاوية. كما 
تظه�ر الص�ور وج�ود 4 كامريات 
خلفية، وحس�اس خامس من نوع 
3D ToF، ضم�ن نظ�ام مس�تطيل 
الش�كل تتموض�ع في�ه الكامريات 

.L عىل شكل الحرف
ف�إن   @onleak لحس�اب  ووفًق�ا 
ه�ذه الصور تقوم ع�ىل “مصدر يف 
الصناعة موثوق جًدا ومن املستوى 
األول”. أم�ا فيما يتعل�ق بتفاصيل 
الترسيبات ذكرت  املواصفات، فإن 
حتى اآلن أن الهاتف سيقدم كامريا 
بدقة 108 ميغابكسل، مع إمكانية 
 ،5X بمع�دل  الب�ري  التقري�ب 
 Deep Fusion وميزة شبيهة بميزة
من آب�ل، باإلضاف�ة إىل مزايا أخرى 

خاصة بالكامريا.

بش�كل  التنف�س  لضي�ق  التع�رض 
مفاجئ يعد من األمور الش�ائعة لدى 
البع�ض، ولكنه�ا تش�كل خط�را عىل 

الشخص الذي يتعرض لها دائما.
املعلوم�ات  بع�ض  ع�ىل  س�نتعرف  و 
الخاص�ة بضي�ق التنف�س وفق�ا موق�ع 

:medicalnewstoday
-يك�ون ضي�ق التنف�س أم�را طبيعي�ا عن�د 
التعرض له بعد مجهود قاس أو اإلصابة بنزالت 

الربد.
-يك�ون خط�را يف حالة ب�ذل مجهود بس�يط أو 
عند االس�تيقاظ من النوم بش�كل مفاجئ بسببه 

فيكون مؤرشا ملشاكل يف القلب.
وعن أسباب التعرض لضيق التنفس فهي:

-اإلصابة بالربو.
-اإلصابة بجلطة ىف القلب.

-اإلصابة باالكتئاب.
-عالج ضي�ق التنفس يعتمد عىل التش�خيص 
بع�د فح�ص الرئ�ة والقل�ب وإج�راء 
األش�عة الس�ينية ورس�م القلب 

وتحليل صورة الدم.

قال�ت حكومة س�اموا إن الوفي�ات املرتبط�ة بالحصبة 
ارتفع�ت إىل أكث�ر من ثالث�ة أمثالها لتص�ل إىل 20 حالة 
معظمه�ا ب�ني أطفال صغ�ار خالل األس�بوع املايض يف 
الجزي�رة الواقع�ة باملحي�ط اله�ادي، وذلك بع�د ثمانية 

أيام من إعالن حالة الطوارئ بس�بب انتشار 
الوباء.

وكانت جزيرة ساموا التي يقطنها 
200 ألف نس�مة وتقع جنوبي 

خ�ط االس�تواء يف منتص�ف 
ه�اواي  ب�ني  الطري�ق 

أعلنت عن  ونيوزيلندا قد 
انتش�ار الحصبة بشكل 
أكتوبر،  أواخر  وبائي يف 
أول  ع�ن  اإلب�الغ  بع�د 

حاالت وفاة باملرض.
الحكوم�ة،  وقال�ت 

ح�ددت  إنه�ا  الجمع�ة، 
يش�تبه  حال�ة   1644

أي  بالحصب�ة،  بإصابته�ا 
أكثر من املثلني خالل األسبوع 

األخري، وارتفاع الوفيات من ست 
حاالت إىل 20 حالة. ومعظم الوفيات 

بني أطفال دون الخامسة، باستثناء حالة واحدة.
وذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( التابعة 
لألم�م املتحدة إن طواقمها قدم�ت 110.500 جرعة من 
لقاح�ات التطعي�م ضد الحصبة األس�بوع امل�ايض، بعد 
انتش�ارهم يف أنح�اء الجزي�رة لتعزيز جهود 

املنظمة للتطعيم اإللزامي.
وأضافت املنظمة أنها تعمل أيضا 
مع حكومات ال�دول الصغرية 
اله�ادي  باملحي�ط  األخ�رى 
حم�الت  يف  للمش�اركة 
تطعي�م وتطوي�ر خطط 
التأهب ملكافحة التفيش 

يف املنطقة.
وقالت وزارة الخارجية 
األس�رتالية يف بي�ان إن 
إرسال  قررت  أس�رتاليا 
فري�ق متخص�ص م�ن 
واملمرض�ني  األطب�اء 
مزود باملع�دات واإلمدادات 
الالزم�ة إىل جزي�رة س�اموا، 
وكذل�ك خرباء يف مج�ال الصحة 

العامة.

أطلقت رشك�ة جوجل مي�زة جديدة 
 Assistant الش�خيص  ملس�اعدها 
تس�تهدف األطف�ال، والت�ي تع�رف 
تتي�ح  ب�� »My Storytime« حي�ث 
القص�ص  تس�جيل  للمس�تخدم 
وإتاحتها عىل األجه�زة التي تتضمن 
Nest Mini وNest Hub  باإلضافة إىل 

.Hub Max
وبحسب موقع gadgetsnow الهندي، 
فقد ت�م تصميم ه�ذه امليزة أساًس�ا 
يمكنه�م  حي�ث  واألمه�ات،  لآلب�اء 
تس�جيل صوتهم خالل قراءة فصول 
م�ن القصص ومن ث�م يمكن للطفل 
إع�ادة االس�تماع إليه�ا م�رة أخرى 
من خالل املس�اعدات الذكية املتاحة 
بص�وت عايل، وهي املي�زة التي تعترب 

مفيدة للغاية يف الكثري من الحاالت.
االس�تفادة  للمس�تخدمني  ويمك�ن 
م�ن ه�ذه امليزة، م�ن خ�الل الذهاب 
إىل موقع الخدمة، ثم إنش�اء حساب 
خاص للعائلة والبدء يف إنشاء مكتبة 
وبمج�رد  املس�جلة،  القص�ص  م�ن 
مش�اركتها م�ع الوالدي�ن يف املن�زل، 
يمك�ن لألطف�ال االس�تماع إليه�ا يف 
أي وق�ت، كم�ا يمك�ن ملس�تخدمي 
My Story time تس�جيل القص�ص 
)باستخدام ميكروفون( مبارشًة من 
املوق�ع الرس�مي، أو تحمي�ل ملفات 
ص�وت MP3 باس�تخدام أداة داخ�ل 

.My Story time لوحة معلومات
وتقول جوجل أن امللفات يتم حفظها 
بش�كل آم�ن يف الس�حابة وال يمك�ن 
الوصول إليها إال بواسطة األشخاص 

الذين تمت مشاركتها معها.

جوجل تطلق ميزة 
جديدة تخص األطفال 

معه�د  م�ن  علم�اء  اكتش�ف 
ميونخ لعلم الحيوان اكتش�اًفا 
البلطي�ق  كهرم�ان  يف  فري�ًدا 
- يرق�ة م�ن عص�ور م�ا قبل 
التاريخ ألنواع لم تكن معروفة 

من قبل.
ويق�ول علم�اء الحفري�ات إن 
الحفري�ات الت�ي عث�ر عليه�ا 
عمرها ح�وايل 44 مليون عام، 
يرق�ات  أن  إىل  تش�ري  وه�ي 
الراتن�ج  يف  دخل�ت  الفراش�ة 

)إف�راز عض�وي يح�وي املواد 
الهيدروكربوني�ة م�ن النبات( 
الذي تصلب وأصبح يف النهاية 
كهرم�ان. بفض�ل ه�ذا، بقي 
الحيوان محفوظ بش�كل جيد 
هن�اك، وفقا للمجل�ة العلمية 

. Scientific Reports
يش�ار اىل الريق�ة يف عصور ما 
قبل التاريخ بالراتنج، ودخلت 
اىل الحج�ر قب�ل ان تتحول إىل 

فراشة كبرية.

تعرف على فائدة االلياف واللبن على جسم االنسان ألم المفاصل خالل فصل الشتاء.. ماهي أسبابها؟
يص�اب  الش�تاء  فص�ل  دخ�ول  عن�د 
الكثريون بألم شديد يف مفاصل الجسم   
نتيج�ة ل�ربودة الطق�س، وه�ذا األمر 
يرغ�ب الكث�ريون ملعرفة الس�بب وراء 

الش�عور واإلصاب�ة بأل�م  يف مفاص�ل 
الجسم خالل فصل الشتاء.

وبالفع�ل يعان�ي نس�بة كب�رية م�ن 
األش�خاص بالش�عور بأل�م ش�ديد يف 

املفاص�ل خ�الل فص�ل الش�تاء، وهذا 
األم�ر يزداد س�واء عن�د كبار الس�ن، 
والس�بب يف ه�ذا األم�ر ه�و انخفاض 
درجة حرارة الطقس فه�ذا األمر يزيد 
م�ن ش�عور الش�خص بألم ش�ديد يف 

مفاصل الجسم.
ونجد أن األش�خاص الذين يعانون من 
مش�اكل يف أعص�اب الجس�م والتهاب 
املفاص�ل ومش�اكل يف عظام الجس�م 
هم األكث�ر عرضة له�ذا األمر يف فصل 
الش�تاء، فتعرضه�م ل�ربودة الطقس 
وانخفاض نس�بة ح�رارة الطقس تعد 
م�ن األمور الت�ي يزيد ف�رص اإلصابة 

بألم يصعب تحمله يف بعض األحيان.
بأل�م  واإلصاب�ة  الش�عور  ولتجن�ب 
املفاص�ل خالل فص�ل الش�تاء فيجب 
عيل األشخاص من كبار السن واألكثر 
عرض�ة له�ذا األم�ر التدفئ�ة الالزم�ة 
ومتابع�ة خرباء هيئة األرصاد، وتجنب 
الن�زول يف الش�ارع خ�الل انخف�اض 
بالش�كل  الطق�س  ح�رارة  درج�ات 
امللحوظ تجنب�ا للتعرض أللم يف عظام 

ومفاصل الجسم.

م�ن  أن  إىل  بحثي�ة  مراجع�ة  أش�ارت 
يتناول�ون املزي�د م�ن األلي�اف واللب�ن 
)الزب�ادي( ق�د يكون�ون أق�ل عرض�ة 
لإلصابة برسطان الرئة، حتى وإن كانوا 
مدخن�ني مقارن�ًة بمن ال يس�تهلكون 

الكثري من هذه األطعمة.
ودرس الباحث�ون بيانات 10 دراس�ات 
ملي�ون   1.45 نح�و  ش�ملت  س�ابقة 
ش�خص بالغ يف آسيا وأوروبا والواليات 
املتحدة. وبعد متابعة عىل مدى 8.6 عام 
يف املتوس�ط ت�م توثيق 18 ألف�ا و822 

حالة إصابة برسطان الرئة.
اللب�ن  يتناول�وا  ل�م  بم�ن  ومقارن�ًة 
م�ن  كان  اإلط�الق،  ع�ىل  )الزب�ادي( 
اس�تهلكوا أك�رب ق�در منه أق�ل عرضة 
بنس�بة 19 يف املئ�ة لإلصاب�ة برسطان 

الرئة.
وقال الباحثون، يف دراستهم التي ُنرشت 
يف »دوري�ة الجمعية الطبي�ة األمريكية 
لط�ب األورام«، إنه تب�ني أن من تناولوا 
أكرب قدر من األلياف الغذائية كانوا أقل 
عرضة بنس�بة 17% لإلصابة برسطان 
الرئة.أم�ا م�ن تناول�وا أك�رب ق�در من 

األلي�اف وأعىل كمية م�ن اللبن فكانت 
نسبة إصابتهم برسطان الرئة أقل %33 

عمن تناولوا أقل قدر منهما.
وكتب�ت الدكت�ورة ش�ياو أو ش�و م�ن 
لجامع�ة  التاب�ع  الطب�ي«  »املرك�ز 
فاندربل�ت يف ناش�فيل بوالي�ة تني�ي 
وزمالؤه�ا يف البحث: »تش�ري دراس�تنا 
إىل فائدة صحية جديدة محتملة لزيادة 
األلياف واللبن يف الغذاء يف مجال الوقاية 

من رسطان الرئة«.

وظل�ت الصل�ة قائم�ة ب�ني انخفاض 
احتم�االت اإلصابة برسطان الرئة وبني 
تن�اول املزيد م�ن األلي�اف واللبن حتى 

بعدما رصد الباحثون عادات التدخني.
وخلصت الدراس�ة إىل أن من لم يس�بق 
له�م التدخني تقل احتم�االت إصابتهم 
برسطان الرئة بنسبة 31% عند تناولهم 
أعىل مقدار من األلي�اف واللبن مقارنًة 
املدخن�ني و34% عن�د  م�ع 24% عن�د 

املدخنني السابقني.

ما هي الحاالت التي يصبح فيها ضيق التنفس خطرًا؟

العثور على يرقة من عصور ما قبل التاريخ 
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أمازون تقاضي البنتاغون.. 
10 مليارات دوالر مقابل 

»سحابة الحرب«

»دبابير غاضبة« 
تقتل 3 أشخاص

املراقب العراقي/ متابعة...
 ترف�ع رشك�ة أم�ازون دع�وى 
الدف�اع  وزارة  ض�د  قضائي�ة 
بش�أن  »البنتاغون«  األمريكي�ة 
عق�د قيمته 10 ملي�ارات دوالر 
ُمن�ح  الس�حابية  للحوس�بة 

لرشكة مايكروسوفت.
قدم�ت  إنه�ا  أم�ازون  وقال�ت 
محكم�ة  إىل  قانوني�ة  ش�كوى 
األمريكية  الفيدرالية  املطالب�ات 

تسعى إىل الطعن يف القرار.
تم حفظ الشكوى من قبل، لكن 
الرشكة قالت يف وقت سابق من 
هذا الش�هر إن هن�اك »تحيزًا ال 
لبس فيه« من جانب الحكومة.

أم�ازون  مح���اول�ة  أث�ارت 
»س�حابة  مل�رشوع  التنافس�ية 
الح�رب« انتقادات م�ن الرئيس 
دونال�د ترامب، ال�ذي قال خالل 
الصيف إنه يري�د من البنتاغون 

إلقاء نظرة فاحصة عىل األمر.
ومنح�ت وزارة الدفاع األمريكية 
العقد لرشكة مايكروس�وفت يف 

أواخر أكتوبر.
وق�ال وزي�ر الدف�اع األمريك�ي 
م�ارك إس�ر إن عملي�ة الرشاء 
تم�ت، إىل ح�د م�ا، دون تأث�ري 
نقل�ت  م�ا  وف�ق  خارج�ي، 

»أسوشيتد برس«.
وهذا العقد، الذي يسمى رسمًيا 
باس�م »املرشوع املشرتك للبنية 
التحتي�ة الدفاعية« أو »جيه إي 
دي أي« نافس�ت علي�ه رشكات 
وأم�ازون  مايكروس�����وفت 

وأوراكل وأي بي إم.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف حوادث غريبة من نوعها، تكررت 
خالل األسبوعني املاضيني قتل ثالثة 
أش�خاص يف هجم�ات أرساب م�ن 
الدبابري الغاضبة يف إندونيسيا، عىل 
ما ق�ال مس�ؤول يف وزارة الصحة، 
بع�د تس�جيل مئ�ات الهجم�ات يف 

السنوات األخرية.
وق�د تويف تلميذ يبل�غ من العمر 11 
عاما يف جاوا الغربية األربعاء بعدما 
ح�اول م�ع ثالث�ة تالمي�ذ آخري�ن 
تحطيم وكر دبابري تتميز بسلوكها 
العدوان�ي ولدغتها، الت�ي يمكن أن 
تسبب حساسية تشكل تهديدا عىل 

الحياة.
وج�اء الهج�وم املميت بع�د مقتل 
دباب�ري ه�ذا  مس�َنني يف هجم�ات 
الش�هر يف مدين�ة كالت�ن يف وس�ط 
ج�اوا الت�ي ش�هدت زي�ادة يف عدد 

الضحايا.
فق�د لق�ي 7 أش�خاص يف املنطقة 
حتفهم جراء لس�عات دبابري العام 
امل�ايض وتع�رض املئ�ات للهجمات 
ع�ىل م�دار العق�د امل�ايض، وفق�ا 

للبيانات املحلية.
ومن االجراءات التي اتخذت ملواجهة 
هذه اآلف�ة الجديدة، تحضري املراكز 
الصحي�ة لح�االت لدغ�ات الدبابري 
وتط�وع مجموعة من األش�خاص 

للقضاء عىل أعشاشها.
ويمك�ن أن يصل طول هذه الدبابري 
املتعددة األل�وان املوجودة يف جنوب 

رشق آسيا، إىل 30 ميليمرتا

املراقب العراقي/ متابعة...
تتس�بب بع�ض الوظائ�ف املهمة يف 
املجتمع األمريكي بأمراض نفس�ية 
وعقلية مختلف�ة ويصبح العاملون 
فيه�ا أكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة بهذه 

األمراض وأكثر إقباال عىل االنتحار.
موق�ع بيزن�س إنس�ايدر األمريكي 
استعرض أكثر الوظائف التي يكون 
العامل�ون فيه�ا عرض�ة لإلصاب�ة 
باالكتئ�اب ويميل�ون لإلقب�ال ع�ىل 

االنتحار.
األطباء البياطرة

أف�ادت أالنا أخت�ار الكاتب�ة باملوقع 
أن املرك�ز األمريك�ي للس�يطرة عىل 
أص�در  منه�ا  والوقاي�ة  األم�راض 
ع�ام 2018 تقري�را كش�ف في�ه أن 
معدالت االنتح�ار يف صفوف األطباء 
البيطري�ني بالوالي�ات املتحدة كانت 
باملع�دالت  مقارن�ة  بكث�ري،  أع�ىل 

املسجلة لسائر السكان بالبالد..
مهن اإلطفاء واإلسعاف

م�ن   %5.2 أن  دراس�ات  كش�فت 
الوفيات املس�جلة بصفوف العاملني 
ب�ني  الطب�ي  اإلس�عاف  بمج�ال 
عام�ي 2009 و2015 كانت بس�بب 
االنتح�ار، مقارنة بنس�بة 2.2% من 

غري العاملني يف هذا املجال.
مجال البناء

االنتح�ار يف  أع�ىل مع�دالت  ُس�ّجل 

صف�وف  يف  و2015   2012 عام�ي 
الرجال العامل�ني يف مجال البناء من 
إجمايل العامل�ني يف الواليات املتحدة 
حسب تقرير أصدره مركز السيطرة 
ع�ىل األمراض والوقاية منه بس�بب 

إدمانهم عىل املرشوبات الكحولية..
 رعاية األطفال

أوردت الكاتب�ة أن 40% من العاملني 
يف مج�ال رعاي�ة األطف�ال والتعليم 
الرسي�ري  االكتئ�اب  م�ن  يعان�ون 
وذلك وفًقا لدراس�ة أجراها باحثون 

يف مج�ال الصح�ة العام�ة بجامعة 
واشنطن يف 2018.

األطباء
كش�ف تقرير صدر ع�ن األكاديمية 
الوطني�ة للط�ب يف ش�هر أكتوب�ر/

ترشي�ن األول امل�ايض، أن م�ا ب�ني 
35% و54% م�ن املمرضات واألطباء 
يعانون من أعراض االحرتاق النفيس 

املهني.
التمريض

ذك�رت الكاتب�ة أن نتائ�ج التحقيق 

األول م�ن نوعه عىل مس�توى البالد 
ال�ذي أج�راه باحث�ون م�ن جامعة 
كاليفورني�ا يف س�ان دييغ�و ح�ول 
االنتح�ار يف صفوف املمرضني تحيل 
بالنس�بة  االنتح�ار  مع�دالت  أن  إىل 
للممرض�ني واملمرض�ات ع�ىل ح�د 

سواء هي األعىل يف البالد.
عمال املطاعم

وفًق�ا للجمعية الوطني�ة للمطاعم، 
تش�كل املطاعم يف الوالي�ات املتحدة 
صناع�ة تبل�غ قيمته�ا 863 ملي�ار 

دوالر وتش�غل 15.3 ملي�ون موظف 
لكن صناع�ة املطاع�م تتضمن أحد 
املخ�درات  تعاط�ي  مع�دالت  أع�ىل 
وإدمان الكحول وع�دم التعامل مع 

مشاكل الصحة النفسية.
وق�د يؤدي جمع ه�ذه الصناعة بني 
العم�ل الش�اق واإلجه�اد املس�تمر 
وانع�دام التأمني الصحي إىل اإلصابة 
بمشاكل متعلقة بالصحة النفسية.

العاملون يف املجال اإلنساني
تتس�بب طبيع�ة عم�ل املوظفني يف 
املجال اإلنساني التي تتمثل يف تقديم 
املس�اعدات للبلدان الت�ي تعاني من 
أزم�ات بس�بب الك�وارث الطبيعية 
أو الح�روب يف تعرضه�م للعديد من 
املش�اكل النفسية عىل غرار الضغط 

النفيس والقلق واالكتئاب.
املحامون

أوضحت الكاتبة أن املحامني يعانون 
من اإلرهاق واالحرتاق النفيس املهني 

جراء الجداول الزمنية املكثفة.
وكش�فت دراس�ة أجرتها مؤسسة 
»هازل�دن بيتي فورد« عىل حوايل 13 
ألف محام مرخص أن 20.6% منهم 
الكحولي�ة  املرشوب�ات  يتعاط�ون 
بش�كل كب�ري، و28% يعان�ون م�ن 
االكتئاب، كما أن هناك 19% يعانون 
الضغ�ط  م�ن  و%23  القل�ق  م�ن 

النفيس.

املراقب العراقي/ متابعة...
أرص شاب عراقي عىل إقامة حفل زفافه 
يف س�احة التحرير وسط العاصمة بغداد 
حيث مرك�ز املظاه�رات التي تش�هدها 
األول  أكتوبر/ترشي�ن   25 من�ذ  الب�الد 

املايض.
وأوضح أنه واصل خالل األسابيع املاضية 

تواج�ده يف س�احة التحري�ر للمش�اركة 
يف املظاه�رات املناهض�ة للحكومة، وأنه 
حتى يف يوم عرس�ه أح�ب أن يقيم حفل 
الزفاف ب�ني زمالئه يف الس�احة من باب 
االمتنان لهم والتقدير ملا يقومون به من 

واجب وطني.
وعن املدعوين لالحتفال، أوضح العريس 

أنه ال قي�ود لعدد املدعوين، معترا أن كل 
املتواجدي�ن يف س�احة التحرير مدعوون 

لالحتفال.
وقال العريس وهو يف سيارة زفافه جالس 
بجانب عروسه »إنه يشارك يف املظاهرات 
للمطالبة بتغيري النظام وتغيري الدستور 

للوصول إىل عراق نتمناه.

مهن تهدد األميركيين باالنتحار واألمراض النفسية

حتى في حفل زفافه لم يفارق ساحة التحرير

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مرورة.
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املراقب العراقي...
أنش�ئ مؤخ�راً يف مدينة إدلب الس�ورية املنزل 
الخ�اص باألطف�ال األيت�ام وأمهاته�م »بي�ت 
العيل�ة« وذلك بمبادرة تطوعية من فريق املجد 
لألعمال اإلنس�انية عقب تجهيز املكان وتأمني 

التكلفة عر الترعات.
ويعمل القائم�ون عىل الدار عىل تأمني الرعاية 
والتعليم وكافة مس�تلزمات الحياة األساسية 
لنح�و 45 طفال مع أمهاته�م، بعضهم يقطن 
يف املنزل وآخرون تم تأمني سكن لهم خارجه.

ويق�دم بي�ت العيل�ة الرعاية لألطف�ال ويوفر 

كافة مستلزماتهم التعليمية وأنشطة متعددة 
للدع�م النفيس والرتفي�ه وأنش�طة دينية عر 

مدربات متخصصات.
ويالقي نشاطه استحس�انا كبريا من األمهات 
األيتام خاص�ة النازحات منهن واملهجرات من 

مناطق أخرى.
ويأم�ل املرشف�ون عىل بي�ت العيلة اس�تمرار 
نش�اطهم وإيج�اد دع�م أك�ر ليتمكن�وا من 
توس�عته وزي�ادة ع�دد املس�تفيدين وتقدي�م 
خدمات أخرى ملن حرمتهم الحرب من أبس�ط 

حقوقهم ورسقت منهم طفولتهم وآباءهم.

بيت العيلة.. إليواء األيتام وذويهم في سوريا

حفرة وسط الطريق تبتلع سيارة بمن فيها

19 بالقدمين و12 باليدين.. مأساة المرأة »ذات األصابع«

املراقب العراقي/ متابعة...
ح�ادث  م�ن  وابنته�ا  ام�رأة  نج�ت 
مأساوي، عندما س�قطتا بسيارتهما 
يف حفرة كبرية وس�ط الش�ارع بوالية 
جنوب�ي  س�ول،  دو  غران�دي  دي�و 

الرازيل.
كان�ت  فبينم�ا 
تتح�رك  الس�يدة 
بل�دة  يف  بالس�يارة 
كونها،  دا  فلوريس 
فوجئ�ت بالفج�وة 
أمامه�ا  الكب�رية 
ع�ىل الطري�ق، ولم 
تج�د الوق�ت الكايف 
للتوق�ف أو لتفادي 
به�ا. الس�قوط 

وكان�ت الحفرة قد 
سببتها شاحنة مرت من الطريق قبل 
لحظ�ات قليلة م�ن وصول الس�يارة 
إىل املوق�ع، حس�بما كش�فت مقاطع 
فيديو رصدته�ا كامريا مراقبة.ووفقا 
الرازيلي�ة،  ني�وز«  »غلوب�و  ش�بكة 

فق�د تعرضت فانيس�ا كافانيويل )34 
عام�ا( وابنتها أندريس�ا كارنيس�يال 
س�طحية،  إصاب�ات  إىل  عام�ا(   12(
حيث تظهرهما مقاطع الفيديو وهما 
تخرجان من السيارة.وس�بب الحادث 
الجدل  م�ن  موج�ة 
البنية  جودة  بشأن 
للبل�دة،  التحتي�ة 
حي�ث ب�دا الطريق 
ضعيف�ا ج�دا ول�م 
م�رور  يتحم�ل 
شاحنة فوقه، فيما 
تقاري�ر  أوضح�ت 
إعالمية أن س�كان 
قض�وا  املنطق�ة 
بع�ض الوق�ت من 
حي�ث  مي�اه  دون 
تع�رض الخط ال�ذي يمده�م للدمار.

وقالت مصادر محلي�ة إن الطريق تم 
إنش�اؤه قبل نح�و 5 عق�ود، وتعتقد 
وزن  س�ببه  االنهي�ار  أن  الس�لطات 

الشاحنة عىل األغلب.

املراقب العراقي/ متابعة...
روت س�يدة هندي�ة يف الس�تينيات م�ن 
عمره�ا قص�ة معاناتها م�ع جريانها، 

بسبب عيب خلقي رافقها منذ الوالدة.
أوردته�ا  الت�ي  التفاصي�ل  وبحس�ب 
صحيف�ة »دي�ي مي�ل« الريطانية عىل 
موقعها اإللكرتوني، السبت، فقد ولدت 

كوم�ار ناي�اك )63 
كثرة  بعي�ب  عاما( 
اليدين  يف  األصاب�ع 
وه�و  والقدم�ني، 

عيب نادر.
 19 كوم�ار  ول�دى 
قدميها،  يف  إصبع�ا 
يف  إصبع�ا  و12 

يديها
وتقول السيدة التي 
والي�ة  يف  تس�كن 
أوديشا رشقي الهند 

تس�تطيع  ال  إنه�ا 
مغ�ادرة منزلها ألن جريانه�ا يعتقدون 

أنها ساحرة بسبب األصابع األكثرية.
وأضافت أنها تعرضت إلس�اءات كثرية 
من جان�ب ه�ؤالء، األمر ال�ذي أحزنها 
كثريا.وع�ىل الرغم من أن�ه يمكن عالج 
ه�ذه الحالة، إال أن املرأة الس�تينية غري 

قادرة عىل دفع التكاليف.
وكان من املفرتض أن تمنح الس�لطات 
العائلة املال الالزم إلجراء عملية جراحية 

منذ سنوات، لكن ذلك لم يحدث.
ولذلك، بات ع�ىل كومار أن تتعايش مع 
التعليقات واإلس�اءات الت�ي تصدر عن 
الجريان، ويف بعض األحيان تلتزم البيت 
حت�ى تتجن�ب هذه 

اإلساءات.
وقال�ت »ولدت بهذا 
الخلقي، ولم  العيب 
عالجه  م�ن  أتمكن 
ألنن�ي ابن�ة عائل�ة 

فقرية«.
»أصب�ح  وتابع�ت 
عام�ا   63 عم�ري 
هذه،  حالت�ي  ع�ىل 
الجوار  يف  والسكان 
أنن�ي  يعتق�دون 
ويشيحون  س�احرة 
بوجوهه�م عني«.وتصي�ب حالة كثرة 
املعروف�ة  الطبيعي�ة  غ�ري  األصاب�ع 
ب��«Polydactyly« مول�ودا واح�دا بني 
1000 يف املع�دل الطبيع�ي، لك�ن حالة 
كوم�ار تب�دو اس�تثنائية بس�بب العدد 

الكبري لألصابع.

فحص 900 رجل لحل لغز »جريمة بشعة« وقعت منذ ربع قرن

مومياوات ألسود وتماسيح وقطط وطيور !

املراقب العراقي/ متابعة... 
طلب�ت الرشطة م�ن نحو 900 رجل إج�راء اختبار 
الحمض النووي )دي إن إيه(، للمساعدة يف حل لغز 
جريمة قتل بش�عة وقعت قبل نحو ربع قرن، قرب 

مدينة غريفنرويش غربي أملانيا.
واختطفت الفت�اة كلوديا روف وخنقت حتى املوت 
عىل يد قاتل مجهول عام 1996، عندما كان عمرها 
11 عاما، وعثر عىل جثتها يف أوسكريش�ن، عىل بعد 

70 كيلومرتا جنوب غريفنرويش.
وذكرت وكالة األنباء األملانية، السبت، أن 900 رجل 
كان�ت أعماره�م ت�رتاوح ب�ني 14 و70 عاما وقت 
مقت�ل روف، تلقوا دع�وات إلجراء اختبار مس�حة 

اللعاب لفحص الحمض النووي الخاص بهم.
وأخض�ع املحققون بالفعل نحو 350 رجال الختبار 
الحمض الن�ووي ع�ام 2010، دون أن يتوصلوا إىل 

القاتل الحقيقي.
لك�ن املحققني يقول�ون إنهم وجدوا اآلن إش�ارات 

جديدة يمكن أن تس�اعدهم يف العث�ور عىل املجرم، 
من خالل فحص 900 رجل.

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت وزارة اآلث�ار املرصية، اليوم الس�بت، عن 
تفاصي�ل مومي�اوات حيوانية مكتش�فة مؤخرا، 

قائل�ة إنها تض�م مومياوي�ن ألس�دين صغريين، 
التماس�يح والطي�ور  العدي�د م�ن  إىل  باإلضاف�ة 

والقطط.
وجاء إعالن ال�وزارة خالل معرض يف الهرم املدرج 
الش�هري يف سقارة، جنوب القاهرة، حيث عثر عىل 
املومياوات وغريها من األشياء يف مقرة شاسعة.

ويعث�ر علماء اآلثار يف كثري من األحيان عىل قطط 
محنطة، لكن العثور عىل أسود أمر نادر الحدوث.

وقالت الوزارة إن مومياوات الحيوانات كلها تعود 
إىل الع�رص الفرعون�ي املتأخ�ر )ب�ني عامي 664 

و332 قبل امليالد(.
وكانت قد أعلنت األسبوع املايض أنها تجري بعض 
الفحوص لتحديد ما إذا كان�ت املومياوات بالفعل 

ألسود أم ال.
وكثف�ت مرص م�ن الرتويج الكتش�افاتها األثرية 
أمال يف إنعاش قطاع الس�ياحة، الذي يعتر ركيزة 

أساسية لالقتصاد ومصدر رزق ملاليني املرصيني.

املراقب العراقي /متابعة...
يتمارض قرابة 40 يف املئة من املوظفني 
يف بريطاني�ا عندم�ا يحتاج�ون إىل يوم 
عطلة إضايف، بحس�ب اس�تطالع أجرته 

رشكة »كوم ريس« لصالح بي بي يس.
وأقر املش�اركون يف االستطالع بأنهم قد 
يكذبون بش�أن مرضهم، وأن�ه ال مانع 
لديهم يف الحصول عىل ثناء مقابل عمل 

قام به آخرون.
وتزي�د نس�بة الك�ذب ب�ني املوظف�ني 
األصغ�ر س�نا، لكنه�م أكثر اس�تعدادا 

للدفاع عن زمالئهم.
املكت�ب  وبحس�ب 
لإلحصاءات  الوطني 
بريطاني�����ا،  يف 
املوظ�ف  يحص�ل 
عىل متوس�ط أربعة 
أيام عطل�ة مرضية 

سنويا.
وم�ن أب�رز م�ا ذكر 
التغيب  لتري�����ر 
ع�ن العم�ل لس�بب 
مريض خالل 2018: 
نزالت ال�رد، واآلالم 
بالعظ�ام  املرتبط�ة 

والعض�الت، كأوجاع الظهر، ومش�اكل 
تتعلق بالصحة النفس�ية، باإلضافة إىل 

أسباب »أخرى«.
لكن ل�م تتضمن اإلحصاءات الرس�مية 

حاالت التمارض.
وج�اءت تلك النتائج يف إطار اس�تطالع 
شمل 3655 شخصا يف اململكة املتحدة، 

تتجاوز أعمارهم 16 سنة.
وعالوة عىل التمارض، كشف االستطالع 
أن املوظف�ني ع�ادة ما يميلون للتس�رت 

عىل زمالئهم الذين يتمارضون.
وأظه�ر أن 66 يف املئة من املش�اركني يف 
االس�تطالع قد ال يخرون رؤساء العمل 

عمن يتغيب دون أن يكون مريضا.
وتق�ول االخصائي�ة النفس�ية، هاي�ي 
لوي�س، إن هن�اك حاج�ة للثق�ة ب�ني 
املوظف ومدي�ره، كي يخر األول الثاني 
أن�ه بحاجة لراحة. وقد تق�ّل الثقة بني 

الطرفني إن ساءت العالقة بينهما.
وأشارت إىل أن املوظف يتأثر بترصفات 
مدي�ره، قائل�ة: »يبح�ث املوظفون عن 
نم�وذج يحت�ذى ب�ه، 
رؤس�اء  كان  ف�إذا 
يحرص�ون  العم�ل 
عىل عدم التغيب، وال 
اس�رتاحة،  يأخذون 
الغ�ذاء  ويتناول�ون 
ع�ىل مك����اتبهم، 
فس�يع����زز ذل�ك 
قبول  ع�دم  فرضية 
عىل  الحص�����ول 

اسرتاحة«.
ه�ذا  أن  وأضاف�ت 
يجع�����ل املوظف 
يف  إال  يفك�����ر  ال 
التمارض.وتزي�د نس�بة الرج�ال الذين 
يقبل�ون الحصول عىل ثن�اء نظري عمل 
ل�م يقوموا به بمقدار الضعف باملقارنة 
مع النساء.وبحس�ب االستطالع، يميل 
املوظفون األصغر سنا للدفاع عن املرأة 
يف م�كان العمل، إذ أبدى ع�دد أكر بني 
املوظفني األصغر من 34 سنة استعدادا 
أكث�ر للتدخ�ل أو الحديث م�ع املديرين 
الكبار إذا تعرضت زميالتهم للمضايقة 
من جانب رؤساء يف العمل من الرجال.

في بريطانيا.. الموظفون يتمارضون للتغيب عن العمل


