
»الجوكر األمريكي« يحزم امتعته من ساحة التحرير وتالحم بين المتظاهرين بوجه الفاسدين 
»50« ألف متظاهر في بغداد يهتفون باسم الوطن..

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
تدفق ما يقارب الـ«50« الف متظاهر اىل ساحة 
التحرير منذ صباح اليوم الخميس، للمشـاركة 
السـيايس  باإلصـاح  املطالبـة  بالتظاهـرات 
املتظاهريـن  ومسـاندة  الفسـاد  ومحاربـة 
السـلميني، وانطلقـت التظاهرات مـن منطقة 
شـارع فلسـطني اىل سـاحة التحريـر، ورفـع 
املتظاهـرون االعام العراقية والشـعارات التي 
اكدت عىل سلمية التظاهر استجابة للمرجعية 
الدينية العليا التي شددت عىل رضورة املحافظة 
عـىل املمتلكات العامة والخاصة وطرد املخربني 

الذين يحاولون حرف مسار التظاهر.
وصدح املتظاهرون بأهازيج وشـعارات التأييد 
اىل املرجعيـة الدينيـة، كمـا ادانـوا التدخـات 
ومحاولـة  العراقـي،  الشـأن  يف  الخارجيـة 
»الجوكـر« االمريكـي ركـوب موجـة التظاهر 
لتنفيـذ مخططاتـه التـي تتنـاىف مـع املطالب 

املرشوعة والحقة التي ينادي بها املتظاهرين.
واشـتملت التظاهـرة عـىل مشـاركة النخـب 
الشـبابية واالكاديميـة، باإلضافـة اىل وجهـاء 
وشـيوخ العشائر من مختلف مناطق العاصمة 

بغداد واملحافظات.
ودعا املتظاهرون اىل رضورة مكافحة الفسـاد 
ومحاسـبة الفاسـدين الذين رسقوا املال العام 

ودمروا مؤسسات الدولة.
وتأتي تلك التظاهرات يف الوقت الذي تحاول فيه 
اإلدارة االمريكية ركوب موجة التظاهر والصعود 
عىل مطالب الشـعب املرشوعة لتشـويهها عىل 

وفـق ما يخدم مصالحهـم يف الباد، كما جاءت 
بعد دخول عدد من الشـخصيات املشبوهة عىل 
خط التظاهر يف مسـعى للحصول عىل املكاسب 

واملغانم السياسية.
مراقبـون اكـدوا ان تلـك التظاهرات ستشـكل 
انعطافـه مهمـة يف اصـاح الوضـع العراقـي، 

وعزل الفاسدين ورساق املال العام.
وبهـذا الجانـب يـرى املحلل السـيايس محمود 
الهاشمي ان تلك التظاهرات التي خرجت اليوم 
يف بغـداد تمثل إضافة كبرية لتظاهرات التحرير 
ألنها تشـكل ورقة ضغط عىل الكتل السياسية 

لتحقيق املطالب املرشوعة للشعب.
وقال الهاشـمي يف حديث »للمراقـب العراقي« 
ان »مطالـب املتظاهرين اليوم هي ذات املطالب 
الداعيـة اىل املصادقـة عـىل قانـون االنتخابات 
وتشكيل هيأة مفوضية نزيهة، لتكون مفتاحاً 
إلنتـاج طبقـة سياسـية جديـدة قـادرة عـىل 

مواجهة التحديات التي يمر بها البلد«.
وأضـاف ان » هذا العـدد الهائل من املتظاهرين 
دخـل تطهـري سـوح التظاهرات مـن املخربني 

وأصحاب االجندات الخارجية«.
ان »التظاهـرات جـاءت اسـتجابة  اىل  ولفـت 
لدعـوات املرجعيـة الرشـيدة يف الحفـاظ عـىل 
سـلمية التظاهرات وضمان الحقوق املرشوعة 

ألبناء العراق«.
مـن جانبـه يرى رئيـس شـبكة افـق للتحليل 
السيايس جمعة العطواني، ان التظاهرات اليوم 
ليسـت مطلبيـة فحسـب، وانما مثلـت ارتباط 

صميمـي مـع املرجعيـة الدينية، كونهـا تمثل 
صمام األمان لوحدة العراق وسيادته.

وقـال العطوانـي يف ترصيح خص بـه »املراقب 
العراقـي« ان »مـن خـرج للتظاهـر اليـوم هم 
أنفسـهم من اسـتجابوا للمرجعية الدينية بعد 
سـقوط النظام املقبـور، عندمـا أراد بريمر ان 

يخط الدستور العراقي بأيادي أمريكية«.
وأضاف ان » ثاث تظاهرات غريت وجه العراق، 
األوىل تظاهرات الدستور والثانية فتوى الجهاد 
الكفائـي، والثالثـة اليـوم التي خرجـت لطرد 
املندسـني اسـتجابة لدعـوى املرجعيـة الدينية 

بطرد املخربني من سوح التظاهر«.
ولفـت اىل ان »التظاهـرات فيها رسـائل كثرية 
قرأهـا الغرب قبـل ان نقرأها نحن، وسـتعطي 
وضـع اخـر للداخـل العراقـي وللمحافظـات 

الجنوبية«.
وأشـار اىل ان »التظاهرات مسـتمرة بمطالبها 
الفسـاد  محاربـة  اىل  الداعيـة  املرشوعـة 
والفاسـدين، وكذلـك الوقوف بوجـه التدخات 
الخارجيـة السـاعية اىل حـرف التظاهرات عن 

مسارها«.
وكانـت املرجعية الدينيـة يف النجف االرشف قد 
دعت يوم الجمعة املايض املتظاهرين السلميني 
اىل أن يمّيـزوا صفوفهـم عـن غـري السـلميني 
ويتعاونـوا يف طـرد املخربـني ـ أياً كانـوا ـ وال 
يسـمحوا لهم باسـتغال التظاهرات السـلمية 
لـإرضار بممتلـكات املواطنـني واالعتـداء عىل 

اصحابها.

نيمار يزيد غضب جماهير سان جيرمان
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اليـوم  النيابيـة،  »صادقـون«  كتلـة  اكـدت 
 الخميـس، ان واشـنطن تبحـث عـن مربرات 
الستهداف الحشـد الشعبي، الفتة اىل الحديث 

عن صواريخ باليستية تصب بهذا الهدف.
وقال النائب الكتلـة أحمد الكناني يف ترصيح 
تابعتـه »املراقب العـراق« ، إنـه »ال صحة ملا 
تناقلتـه وسـائل االعـام االمريكيـة عن نقل 
إيـران لصواريخهـا الباليسـتية قصرية املدى 
إىل مسـتودعات رسيـة يف االرايض العراقية«، 
معتـرباً أن »هـذه االتهامات مخطـط وتربير 

مقدم لرضب الحشد الشعبي«.

إيـران مسـتقرة  يف  »األوضـاع  أن  وأضـاف، 
ومؤمنـة بالكامل من ناحيـة الغطاء الجوي، 
فيما لم تكـن األرايض العراقيـة مؤمنة وهذا 
يعنـي أن إيـران ليـس لديها خطـة لنقل أية 

صواريخ«.
ولفـت اىل أن »هذه القضية مبيتة وتعد تربيراً 
مقدمـاً لاعتـداء عـىل املقار االمنية السـيما 
الحشد الشـعبي«، مؤكداً أن »الحشد الشعبي 
منظومـة امنية تابعـة للقائد العـام للقوات 
املسـلحة ولديهـا مقبولية من ابناء الشـعب 

العراقي ويعد صمام االمان«.

أكد النائب اسـعد املرشـدي، اليـوم الخميس، 
وجـود مقـرح لحل الربملـان والذهـاب نحو 
االنتخابات املبكرة.وقال املرشـدي يف ترصيح 
“حـوارات  ان  العراقـي«  »املراقـب  تابعتـه 
سياسـية تجـري بـني أعضـاء الربملـان لحل 
مجلـس النـواب والتوجـه نحـو االنتخابـات 
كبـري  تأييـد  “هنـاك  ان  املبكرة”.وأضـاف 
بني أعضـاء الربملـان والكتل السياسـية عىل 

مقرح حـل الربملان”، مشـريا اىل ان “مقرح 
الحل يكون بعد حسـم مرشح رئيس الوزراء 

والتوصيات عىل حكومته املقبلة”.
وأوضح ان “هناك حراك اخر يجري ومطالبات 
بتغيري رئييس الجمهورية والربملان بعد رئيس 
الوزراء اال انـه يدخل الباد بنفق ازمة جديدة 
والتايد يتجـه نحو حل الربملـان واالنتخابات 

املبكرة”.

كتلة سياسية: واشنطن تبحث عن مبرر 
الستهداف الحشد الشعبي

نائب يتحدث عن مقترح لحل البرلمان 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يسـتمر تعطيل عمـل الربملان يف ظـل األزمة الحرجة 
التي تعيشها الباد، والتي تتطلب وقفة من املؤسسة 
الترشيعيـة ملعالجـة مطالـب املتظاهريـن وتلبيتها، 
حيث وجد يف اآلونة األخرية تعثرا يف عقد الجلسات من 
خال تأجيل عقدها تارة، او عقدها يف أوقات متأخرة 

تارة أخرى.
ويتهم مراقبون يف الشـأن السـيايس بأن سـبب ذلك 
يعود اىل خضوع رئاسـة الربملان لجلسـات سياسـية 
تعقد خارج مبنى مجلس النواب فضا عن أن دورها 

اليوازي حجم األزمة القائمة.
فمـن جهته اعتـرب الكاتـب واملحلل السـيايس عادل 
املانع، أن »األداء الربملاني اليرقى اىل مسـتوى الحدث 
يف العراق«، مبينا أن »مايجري عىل السـاحة العراقية 
هو حـدث كبـري ويحمل تداعيـات خطـرية اذا ماتم 

التعامل معه بدقة واهتمام عاليني«.
وقـال املانـع، يف ترصيـح لــ »املراقـب العراقي« إن 
»الربملـان باعضائـه ورئاسـته يتعامان مـع االزمة 
الراهنـة وكإنهـا لـم تكـن والزال اهتمامـه منصبـا 

بمصالحه الخاصة ومكتسباته السياسية«.

وأشـار املانـع اىل أن »الدليـل عـىل أن ضعـف تعامل 
الربملـان مـع االزمـة الراهنـة هـو اقدامه عـىل عقد 
الجلسـات يف أوقات متأخرة إضافـة اىل تكرار رفعها 

تحت عنوان اىل »اشعار آخر«.
ورأى املانـع أن »حديـث رئاسـة الربملـان عىل اصدار 
حـزم إصاحية هـو »ضحك عىل الذقـون« ومحاولة 

السكات صوت الشارع العراقي«.
وانتقد املانع »من عدم جهة رقابية عىل دور رئاسـة 
الربملان التي تعمد اىل تأجيل جلسـات مجلس النواب 

وتمييع دوره املسؤول«.
بـدوره رأى الكاتب واإلعامي هـادي جلو مرعي، أن 
»االرباك يف املشـهد السـيايس ويحتاج اىل وقفة جادة 
من قبـل الربملان، لكن مانجده عـىل ارض الواقع هو 
عجز واضح من قبل مجلس النواب يف مواجهة األزمة 
والدليـل عـىل ذلك هو كثـرة تأجيات الجلسـات من 

جهة او عقدها يف أوقات متأخرة من جهة اخرى«.
وأشـار مرعي يف ترصيح لــ »املراقب العراقي« اىل أن 
»ذلك يؤكد عدم وجود حلول بجعبة الربملان سواء عىل 

مستوى الرئاسة او عىل مستوى الكتل السياسية«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

املراقب العراقي/ متابعة...
يف انتهـاك صـارخ لكل القوانـني واملواثيق 
الدولية واإلنسـانية يتعرض أرسى الجيش 
سـجون  يف  الشـعبية  واللجـان  اليمنـي 
السـعودية واإلمارات ومرتزقتهما ألبشـع 
أنـواع التعذيب والتنكيل.وقد وثقت تقارير 
دولية ووسـائل إعـام يف لقـاءات أجرتها 
مـع األرسى اليمنيني املفـرج عنهم خال 
السـنوات االخـرية، آثـار التعذيـب الـذي 
تعرضوا له يف سـجون ومعتقـات النظام 
السـعودي وحليفـه االماراتـي فضاً عن 
سـجون املرتزقـة، والتـي تنوعـت بني بر 
األعضاء وتشويه أخرى، إىل جانب الصعق 
بالكهربـاء وقلـع األظافـر والحرمان من 
الطعـام .ومؤخـراً خرج عـدد من االرسى 
املحررين من سجون السعودية وأجسادهم 
تشهد عىل بشـاعة النظام السعودي الذي 

مارس أبشـع صور التعذيب بحقهميقول 
عضـو اللجنـة الوطنيـة لشـؤون األرسى 
أحمـد أبو حمـراء أن االرسى املفرج عنهم 
االسـبوع املايض تعرضوا ألبشـع وسـائل 
التعذيب.وأضـاف قائـا: ” أحـد الجرحى 
بقـي بدون عـاج لخمس سـنوات وتعمد 
السـجانون تعذيبـه يف أماكـن جراحـه”.

السـعودي  التعذيـب  شـهادات  وقوبلـت 
بحق االرسى املفـرج عنهم مؤخراً بموجة 
اسـتياء شـعبية وحقوقية عارمـة داخل 
اليمـن، حيـث هاجـم عدد من الناشـطني 
والحقوقيني نظام السـعودية عىل األعمال 
التـي كان يهـدف منها إىل إهانـة األرسى 
اليمنيـني، يف الوقت الذي تسـلم فيه أرساه 
من الجانب اليمني دون تعرضهم للتعذيب 

أو اإلهانة.

تفاصيل اوسع صفحة 4

البرلمان يتأرجح بين »الفشل« والصراع السياسي 
العدوان السعودي يرتكب جرائم وحشية 

بحق االسرى اليمنيين في السجون

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تزايد الحديث عن جدوى مؤتمر املانحني يف الكويت وأسباب 
الفشـل يف تحقيـق األهداف املرجـوة وخاصـة فيما يخص 
جمع االمـوال الازمة لعمليـة االعمار؟ فالكثـري من الدول 
تحـاول تلميع صورتها امام الـرأي العام العاملي وانها تهتم 
بالجانـب اإلنسـاني والعمراني ويف حقيقـة االمر ان جميع 
ترصيحـات الـدول املانحة حرب عـىل ورق .تلك الـدول ابدت 
عدم ثقتها بآليات الحكومة يف ادارة اعمار املشـاريع نتيجة 
الفساد املتغلغل يف مؤسسات الدولة .فمؤتمر الكويت تحول 
مـن مؤتمـر للمانحـني اىل متخصـص اىل مؤتمـر إلقراض 
العـراق وفـرض فوائد إضافية عـىل أصول املبالـغ  , وبذلك 
تم افـراغ محتوى املؤتمر مـن االهداف املرسـومة له والتي 
دعـت اليه الحكومة العراقية.أمريـكا التي حثت دول العالم 
عـىل املشـاركة يف مؤتمـر الكويت هي نفسـها منعتهم من 
املسـاهمة يف اعمار العـراق النها ال ترغـب بدخول رشكات 
رصينة ألعمار العراق , فهـي تريد بقاء العراق دولة مدمرة 
يف بناها التحتية من اجل ان تبقى نقطة ضغط عىل حكومة 
بغداد يف سـبيل دخول الرشكات االمريكية.والدول املشاركة 
يف مؤتمر الكويت اشرطت عىل بغداد التحكم برصف االموال 
وعـدم اعمـار املناطق التـي تتواجـد فيها فصائل الحشـد 
الشـعبي , فالـدول االقليمية تريد االعمـار وفق املحاصصة 

الطائفية , وان يشمل محافظات معينة دون غريها ,فاغلب 
محافظـات العراق تعاني من تدمـري البنى التحتية وخاصة 
الجنوب والوسط التي ترفض الدول الكربى شمولها بحملة 

االعمار .
الحكومة العراقية طرحت 212 فرصة استثمارية يف مؤتمر 
الكويت وهي بذلك حولت املؤتمر من املانحني اىل املستثمرين 
, وبذلك خرست منح كثرية كان من املمكن االستفادة منها , 
لكن عدم وجود سياسة مالية رصينة وراء هذا التحول الذي 
ارض بالعراق.يقـول الخبري االقتصادي حافظ ال بشـارة يف 
اتصال مـع ) املراقب العراقي(: يعـد مؤتمر الكويت العمار 
العـراق شـبيه بمؤتمرات سـابقة تم عقدهـا يف دول أخرى 
والهـدف املعلن هو اعمار العراق ولكن املخفي هو الحصول 
عىل فرص استثمارية مدعومة من الدول املانحة األخرى من 
اجل الحصول عـىل أرباح ضخمة , ولكن ماحدث هو تنصل 
الـدول املانحـة عـن دورها يف اعمـار العـراق واقتصار دور 
بعـض الدول ومنهـا الكويت يف اجبار العـراق عىل الحصول 
عىل قروض سـيادية تشـكل عبء كبري عىل كاهل االقتصاد 
الوطني , كما ان أمريكا مارسـت دور سلبي من خال عدم 
تشـجيع الـرشكات العاملية عىل الدخول يف السـوق العراقي 
من اجل اتاحة الفرصة لرشكاتها الحتكار السوق العراقي.

تفاصيل اوسع صفحة 3

أمـريكــا تــدمــر العــراق عبـــر مـــؤتمــر الكـــويت للمــانحيــن 

اكدت النائبـة ليىل فليح، اليـوم الخميس، ان 
اختيار بديـل لرئيس الوزراء املسـتقيل عادل 

عبد املهدي لن يمر بسهولة.
وقالـت فليـح يف ترصيـح تابعتـه »املراقـب 
لرئاسـة  شـخصية  اختيـار   « ان  العراقـي« 
الـوزراء تخلف السـيد عبـد املهـدي ال يمكن 

حسمها يف وقت قريب«.
وبخصـوص قانونـي االنتخابـات واملفوضية 
اضافـت: ان »الربملان عازم عىل التصويت عىل 

قانون مفوضية االنتخابات«.
ولفتـت اىل ان » قانـون االنتخابـات سـيقدم 

للربملان يف األيام القادمة للتصويت عليها«.
يشـار اىل ان العراق يشهد منذ قرابة الشهرين 
تظاهـرات واسـعة دعـت اىل رضورة اصاح 
النظام السيايس عرب تعديل قانون االنتخابات 
اىل  باإلضافـة  جديـدة،  مفوضيـة  واختيـار 
التوجه صوب االنتخابات املبكرة للخروج من 

االزمة الحالية.

برلمانية: اختيار بديل لعبد 
المهدي يحتاج وقت

المراقب العراقي - صفاء الخفاجي
بـدأ منتخبنـا املبـاراة ضاغطـاً عـىل 
البحرينـي سـاعياً  املنتخـب  مرمـى 
لتسجيل هدف مبكر يربك به املنتخب 
البحرينـي وتحقـق لـه ذلـك بعد ان 
استغل مهند عيل »ميمي« كرة مرتدة 

مـن حـارس املرمـى البحرينـي بعد 
كرة ثابتة سـددها عاء عبـد الزهرة 
هـدف  مسـجا  ميمـي  وليتابعهـا 
التقدم للمنتخـب العراقي يف الدقيقة 

السادسة.
واسـتمر الفريـق العراقـي بتفوقـه 

مع السـيطرة عـىل منطقة الوسـط 
ومن ثم بعدهـا بدا املنتخب البحريني 
بمحـاوالت للرد عىل الهـدف العراقي 
وتحصـل عىل ركلة ركنيـة يف الدقيقة 
الحادية عـرش ابعدها الدفاع العراقي 

اىل رمية جانبية.
وجـاءت الدقيقـة الخامسـة عـرشة 
للمنتخـب  التعـادل  هـدف  لتشـهد 
البحرينـي بعـد ركلة ركنية اسـكنها 
الاعـب البحرينـي عبـد اللـه الهزاع 
براسـة داخـل مرمى الحـارس جال 
حسـن، ولم يهنأ املنتخـب البحريني 
بالتعـادل حيـث رسعان ما اسـتطاع 
إبراهيـم بايش تسـجيل هدف التقدم 
بعـد ان تابـع كـرة بعيدة مـن امجد 
عطوان واستغل خروج حارس املرمى 
البحريني رافعا الكرة من فوقه ليعلن 

تقدم املنتخب العراقي.

تفاصيل اوسع صفحة 6

العراق يخسر أمام البحرين بفارق ركالت الترجيح
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المراقب العراقي/ بغداد...
أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني 
برئاسة مس�عود البارزاني،  الخميس، 
خش�يته من فش�ل رئيس الجمهورية 
بره�م صالح يف إيج�اد  رئيس حكومة 
جدي�دة للب�اد خلفا للمس�تقيل عادل 
ذل�ك  أن  مح�ذرا  م�ن  امله�دي،  عب�د 
سيهدد باس�قاط رئاستي الجمهورية 

والربملان . 
وقال النائب عن الحزب ديار برواري، يف 
ترصيح�ات تابعتها   «املراقب العراقي« 
إن »هن�اك منعطفا جدي�دا يف العملية 
السياسية،  وهو أن رئيس الجمهورية 

أمامه 15 يوما الختيار البديل«. 
وأض�اف ب�رواري، أن »فش�ل الرئيس 

بره�م صالح به�ذه املهم�ة، يعني  أن 
االمور س�تتجه نحو إس�قاط رئاس�ة 

اس�قاط  بع�د  وفيم�ا  الجمهوري�ة 
 الربملان«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن الش�يخ ماجد سميس�م،عن عودة 
كاف�ة املتظاهري�ن اىل س�احة  الصدرين 
واالتف�اق مع قي�ادة الرشط�ة عىل فتح 
يف  املغلق�ة  الجس�ور  والش�وارع  كاف�ة 

النجف . 
وقال سميسم رئيس عشرية ال سميسم 
يف النجف خ�ال ترصيح  تابعته »املراقب 
العراق�ي«إن »الوض�ع األمن�ي يف النجف 
ع�اد لله�دوء  بش�كل ت�ام والوج�ود الي 
مش�احنات او تش�نجات االن بعد تدخل 

وفود  العشائر«. 
وأض�اف ان »وف�ود من حقوق االنس�ان 
ومن العش�ائر ومن االم�ن  النيابية ومن 
زاروا مبن�ى ق�رب الحكيم إضاف�ة رئيس 
محكم�ة اس�تئناف  النج�ف بحث�وا عن 
محتجزين ولم يعثروا عىل يشء مما يؤكد 

عدم  صحة تلك االنباء«. 
وأوض�ح ان�ه »ت�م االتف�اق ع�ىل ع�ودة 
جميع املتظاهرين اىل س�احة  الشهيدين 
الصدرين وخلو ساحة ثورة العرشين من 

أي متظاهر«،  الفتا اىل انه »تم االتفاق مع 
قائ�د الرشطة عىل فتح جميع الش�وارع 
 والجس�ور التي أغلقت اث�ر االحداث التي 

رافقت حرق مبنى قرب السيد  الحكيم«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب عن كتلة الصادق�ون النيابية محمد البلداوي،ان 
جميع  األس�ماء الت�ي تم تداوله�ا خال الس�اعات املاضية 
لش�غل منصب  رئيس الوزراء مجرد آراء اس�تباق األحداث، 
مبينا أن، رئيس  الوزراء القادم مطلق اليد يف اختيار كابينته 

الوزاري�ة وف�ق مب�دأ  النزاه�ة والكف�اءة . 
وق�ال البل�داوي، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي«، أن 

»الق�وى  السياس�ية بدأت مش�اوراتها للبحث عن مرش�ح 
جديد ينال رضا وقبول  الشارع العراقي .» 

وأشار اىل ان »جميع القوى تتجه نحو وجود البديل املناسب 
 لرئيس الوزراء املس�تقيل عادل عبد املهدي يس�تطيع إدارة 
األزم�ة  الحالي�ة«.  الفتا اىل ان ،الجميع اش�رط مس�بقا ان 
يكون رئي�س  الوزراء املقب�ل مطلق اليد يف اختي�ار كابينته 

الوزارية بعيدا عن  املحاصصة السياسية .» 

المراقب العراقي/ بغداد...
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الساعدي،عن 

إحالة عدد من  ملفات الفساد الخطرية إىل القضاء 
وهيئة النزاهة تتعل�ق بثاث  وزارات والبعض 

اآلخر منه�ا قي�د اإلنجاز،مؤك�دا أن امللفات 
املحالة  تتعلق بالحكومات املتعاقبة منذ عام 
٢٠٠٣ واىل االن .  وق�ال الس�اعدي يف ترصيح 

تابعته »املراقب العراقي« إنه »تم إحالة  عدد 
من ملفات الفساد الخطرية إىل القضاء وهيئة 

النزاهة تتعلق  بثاث وزارات«، مش�ريا إىل أن »البعض اآلخر من 
امللفات قيد  اإلنجاز«.  وأضاف ان »أكرب ملفات الفس�اد 
املحالة للقض�اء تتعلق بوزارة النف�ط  والصناعة 
والنق�ل«، مبين�ا أن »اللجنة مس�تمرة بعملها 
بش�أن جم�ع  امللف�ات األخ�رى واحالتها إىل 
الجه�ات املختص�ة خ�ال األي�ام  القادمة«.  
ولفت الس�اعدي إىل أن »جمي�ع امللفات التي 
احيل�ت تتعل�ق بعقود  وه�در للم�ال العام يف 

وزارات النفط والصناعة والنقل«. 

حزب البارزاني: رئاستا الجمهورية والبرلمان مهددتان بالسقوط

عشائر النجف تعلن االتفاق على فتح الطرق والجسور

صادقون تتحدث عن شخصية رئيس الوزراء القادم 
وتؤكد أنه مطلق  اليد

إحالة ملفات فساد خطيرة لـ 3 وزارات إلى القضاء

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�فت هيئ�ة النزاهة،عن صدور 
أمر قب�ض بحقِّ محاف�ظ نينوى 
الع�ام؛  امل�ال  إله�داره   األس�بق 
موضحة أن األمر صدر استناداً إىل 
 أحكام املادَّة )٣4٠( من قانون 

العقوبات . 
واش�ارت دائرة التحقيقات 
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة،  يف 
»املراقب  العراقي«نسخة منه 

أش�ارت إىل »إصدار الهيئ�ة التحقيقية 
القضائية  املختص�ة بقضايا النزاهة يف 
نينوى أمر قب�ض بحقِّ محافظ نينوى 
 األس�بق؛ لقيامه بتجزئة املشاريع التي 
قيمته�ا   )5٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  تتج�اوز 
مليون دينار، مثل مرشوع طريق بغداد 
الذي  تقدر كلفت�ه )٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,5( 
مليارات دينار«، مبين�ة أن »املتهم  قام 
بتجزئ�ة امل�رشوع إىل خم�س مراح�ل 
ا أدى  خافاً للتعليم�ات والضوابط،  ممَّ

إىل هدر باملال العام«. 
وأضافت الدائرة ان »الهيئة التحقيقية 
القضائي�ة املختصة بقضاي�ا  النزاهة، 
ق�ررت اس�تقدام عميد كلي�ة الحقوق 
يف جامع�ة املوص�ل  الس�ابق؛ لقيام�ه 
ل�ه  املمنوح�ة  الصاحي�ات  بتج�اوز 
أداء  أثن�اء  أخط�اًء  إداري�ة  وارتكاب�ه 
مهام�ه«، الفتة إىل أن »أمر االس�تقدام 
ص�در وفقاً  ألح�كام امل�ادة )٣4٠( من 

قانون العقوبات«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
أكدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اليوم 
الخمي�س، أحقية  الطلبة املقبول�ن يف الكليات 
والجامع�ات االهلي�ة م�ن تقديم طل�ب  بإلغاء 
قبوله�م وبحس�ب التعليمات املص�ادق عليها .  
وق�ال املكت�ب اإلعام�ي لوزير التعلي�م العايل 
قيص السهيل، يف بيان  تلقت »املراقب العراقي« 
ان »الس�هيل صادق ع�ىل الدلي�ل االلكروني  
 للجامعات والكليات االهلية يف الفقرة الرابعة 
من فصل�ه األول  الخ�اص بإلغ�اء القبواللذي 
ينص ع�ىل أحقية الطال�ب بتقديم طل�ب إلغاء 
 قبول�ه«  .  وبين�ت ان »الدلي�ل اإللكرونييح�ق 
للطال�ب املقب�ول يف الكلي�ات  والجامع�ات 
االهلي�ة م�ن تقديم طل�ب إللغ�اء قبوله 

برشط اس�تقطاع نس�بة   1٠% م�ن األجور الدراس�ية املدفوعة 
خال مدة شهر من تاريخ  التسجيل, واستقطاع نسبة ٢5% من 
األجور الدراس�ية املدفوعة اذا  مىض عىل تس�جيل الطالب اكثر 
من ش�هر«  .  وأشار البيان اىل أنه »ال يحق للكليات او الجامعات 

االهلية  استحصال أي مبالغ مالية من الطلبة غري املسجلن«. 

صدور أمر قبض بحق محافظ نينوى األسبق لهدره«5« مليارات  دينار

التعليم: يحق للطلبة المقبولين في الكليات االهلية إلغاء قبولهم

المراقب العراقي/ االنبار... 
اف�اد مدير رشط�ة قض�اء الفلوجة 
جم�ال  العمي�د  االنب�ار  بمحافظ�ة 
 الجمييل،ب�أن دوي انفجارات عنيفة 
ه�ز املناط�ق القريب�ة من س�يطرة 
 املوظف�ن رشق�ي مدين�ة الفلوج�ة 

كانت »مسيطر عليها«. 
وق�ال الجمي�يل يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراق�ب العراقي« إن »س�ماع  دوي 
س�يطرة  م�ن  بالق�رب  انفج�ارات 
املوظف�ن رشق�ي مدين�ة الفلوجة، 

 ناج�م عن تفجري مخلف�ات إلرهابي 
داع�ش تع�م العث�ور عليه�ا بعملية 

 امنية استباقية«. 
معالج�ة  م�ن  »فرق�ة  ان  واض�اف 
االس�لحة غري املنفلق�ة اغلقت كافة 
 الط�رق املؤدي�ة اىل م�كان الح�ادث 
وقام�ت بأبط�ال مفع�ول االس�لحة 
 املضبوطة دون وقوع أي اصابات يف 
صفوف القوات االمنية  واملواطنن«، 
مبين�ا ان »الق�وات االمني�ة ابلغ�ت 
اهايل تل�ك مدينة  الفلوج�ة واملناطق 
املحيطة به�ا اىل اباغ القوات االمنية 

يف حال  وجود أي جسم غريب ». 

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلنت مديرية املرور العامة، الخميس، انه س�يتم قطع 

طريق  رئييس يف بغداد ملدة ٢5 يوما . 

وقالت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه ان   «س�يتم قطع نفق جرس الش�عب بأتجاه جزيرة 

بغداد السياحية ملدة  خمسة وعرشين«. 

واضافت ان »القطع سيكون ابتداء من يوم غد الجمعة 
املوافق  السادس من كانون االول الحايل«، عازية السبب 

اىل »اجراء اعمال  صيانة«. 

المراقب العراقي/ االنبار... 
اعلنت مديرية الحشد الشعبي، الخميس، 
انطاق عملي�ة بثاثة  محاور يف الصحراء 
الغربية للقضاء عىل خايا داعش النائمة . 
وق�ال نائب قائ�د عمليات قاط�ع االنبار 

للحش�د احم�د نرص الل�ه يف بي�ان  تلقت 
»املراقب العراقي«  نسخة منه، ان »عملية 
امنية مش�ركة  بن قيادة عمليات االنبار 
للحشد املتمثلة بااللوية 17- 19-18-1٣ 
 وقيادة عمليات الجزيزة للجيش ورشطة 

الح�دود انطلق�ت فج�ر الي�وم ،  بثاث�ة 
محاور تستهدف الرشيط الحدودي املمتد 
من القائ�م باتجاه  منف�ذ طريبيل وعمق 

الصحراء من القائم باتجاه عكاشات«. 
واض�اف ن�رص الل�ه ان »ه�ذه العملي�ة 

تنهي وجود الخايا النائمة وتمنع  تس�لل 
االرهابي�ن حيث اس�تهدفت اودية مهمة 
ع�ىل صعيد امن غرب  االنبار وتعد منش�أ 
وموط�ئ قدم للجماع�ات االرهابية وذلك 
لبعدها عن  املدن وصعوبة جغرافيتها .«. 

انفجارات عنيفة »مسيطر عليها« شرقي الفلوجة
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المرور تنوه عن قطع طريق رئييس يف بغداد لمدة 25 يوما

الحشد الشعيب يطلق عملية أمنية من ثالثة محاور يف الصحراء  الغربية

الشريط 
األمين

»المتأخرةاألوقات»و»التأجيل»بينتتأرجحالبرلمانجلسات

مراقبون: دور مجلس النواب ال يوازي »االزمة 
الراهنة« ورئاسته تخضع الجتماعات خارج قبته

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
يس�تمر تعطيل عمل الربملان يف ظ�ل األزمة الحرجة 
التي تعيشها الباد، والتي تتطلب وقفة من  املؤسسة 
الترشيعي�ة ملعالج�ة مطالب املتظاهري�ن وتلبيتها، 
حي�ث وجد يف اآلونة األخرية تعثرا يف  عقد الجلس�ات 
م�ن خال تأجي�ل عقدها ت�ارة، او عقدها يف أوقات 

متأخرة تارة أخرى . 
ويتهم مراقبون يف الش�أن الس�يايس بأن سبب ذلك 
يعود اىل خضوع رئاس�ة الربملان لجلس�ات  سياسية 
تعق�د خ�ارج مبن�ى مجلس الن�واب فض�ا عن أن 

دورها اليوازي حجم األزمة القائمة . 
فمن جهت�ه اعترب الكات�ب واملحلل الس�يايس عادل 
املانع، أن »األداء الربملاني اليرقى اىل مستوى  الحدث 
يف العراق«، مبينا أن »مايجري عىل الساحة العراقية 
ه�و حدث كب�ري ويحم�ل تداعيات  خط�رية اذاماتم 

التعامل معه بدقة واهتمام عالين .» 
وق�ال املان�ع، يف ترصيح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»الربمل�ان باعضائه ورئاس�ته يتعام�ان مع  االزمة 
الراهن�ة وكإنه�ا ل�م تك�ن والزال اهتمام�ه منصبا 

بمصالحه الخاصة ومكتسباته السياسية .» 
وأش�ار املان�ع 
أن  اىل 
»الدلي�ل 

عىل أن ضع�ف تعامل الربملان مع االزمة الراهنة هو 
اقدامه عىل  عقد الجلس�ات يف أوقات متأخرة إضافة 

اىل تكرار رفعها تحت عنوان اىل »اشعار آخر .» 
ورأى املان�ع أن »حديث رئاس�ة الربمل�ان عىل اصدار 
حزم إصاحي�ة هو »ضحك عىل الذق�ون«  ومحاولة 

السكات صوت الشارع العراقي .» 
وانتقد املانع »من عدم جهة رقابية عىل دور رئاس�ة 
الربملان التي تعمد اىل تأجيل جلس�ات مجلس  النواب 

وتمييع دوره املسؤول .» 
بدوره رأى الكات�ب واإلعامي هادي جلو مرعي، أن 
»االرباك يف املش�هد السيايس ويحتاج اىل  وقفة جادة 
من قبل الربملان، لك�ن مانجده عىل ارض الواقع هو 
عج�ز واض�ح من قب�ل مجل�س  الن�واب يف مواجهة 
األزمة والدليل عىل ذلك هو كثرة تأجيات الجلس�ات 
م�ن جه�ة او عقده�ا يف  أوق�ات متأخرة م�ن جهة 

اخرى .» 
وأش�ار مرعي يف ترصيح ل�� »املراق�ب العراقي« اىل 
أن »ذل�ك يؤك�د ع�دم وجود حل�ول بجعب�ة  الربملان 
سواء عىل مس�توى الرئاس�ة او عىل مستوى الكتل 

السياسية .» 
وبن، أن »عملية عقد جلس�ات النواب ورغم االزمة 
الراهنة اال أن التوافقات السياسية الزالت تعقد  بربود 

تام وتعرقل النزول اىل مطالب الشارع العراقي .» 

وشدد مرعي، عىل أن »رئاسة الربملان الزالت تخضع 
التفاق�ات تعق�د خارج مبن�ى الربملان س�واء  كانت 

تازم االزمة او غري ذلك .» 
وقامت رئاس�ة الربمل�ان خال الف�رة األخرية بعقد 
جلس�ات مجلس النواب يف ساعات متأخرة او  تقوم 
بتأجيله�ا اىل اش�عار آخ�ر او أي�ام بعي�دة، ويعق�د 
مراقب�ون أن ذل�ك الي�وازي حجم االزم�ة القائمة  يف 

العراق . 
وتش�هد العاصم�ة بغ�داد واملحافظ�ات الجنوبي�ة 
والوس�طى تظاه�رات حاش�دة تطال�ب باإلص�اح 

 ومحاربة الفس�اد وتوفري فرص العمل . 
واتهمت اوس�اطا سياس�ية يف أوقات سابقة رئيس 
الربمل�ان محمد الحلب�ويس بتعطيل عمل املؤسس�ة 
 الترشيعي�ة من خال تأجيل الجلس�ات والتس�ويف 
بإدراج الق�رارات الهامة املتعلقة بمطالب الش�ارع 

 العراقي عىل جدول اعمال الربملان . 
ويح�اول رئي�س الربملان محم�د الحلب�ويس ركوب 
موج�ة االحتجاجات بأي ش�كل من األش�كال فمن 
  «ن�زع الس�رة« الت�ي  ل�م تلق�ى آذان�ا صاغية من 
الجماهري اىل تبنيه قرارات تنفيذة وصوال اىل  توجيهه 
كتابا رسميا اىل رئيس الجمهورية حول تعين رئيس 
وزراء جديد، االمر ال�ذي عده  مراقبون بأنه مخالفة 

قانونية . 

المراقب العراقي/ االنبار... 
اف�اد مدي�ر ناحي�ة البغ�دادي بمحافظ�ة االنب�ار 
رشحبيل العبيدي، بان  الجهد الحكومي اعاد اعمار 
8 قناط�ر مت�ررة جراء الس�يول الت�ي  اجتاحت 

وادي حوران غربي االنبار .   
وق�ال العبيدي يف ترصيح إلذاع�ة »العهد« وتابعته 
»املراق�ب  العراق�ي« ان »حكومة ناحي�ة البغدادي 
بقضاء هيت غربي االنب�ار،  وبالتعاون مع القوات 
االمنية اعادة افتتاح كافة الطرق املغلقة التي  تربط 
الناحي�ة بقض�اء حديثة وص�وال اىل مرك�ز مدينة 
الرمادي بعد  اع�ادة اعمار 8 قناطر متررة جراء 

السيول التي شهدها وادي  حوران«. 
وبالتع�اون  املحلي�ة  »الحكوم�ة  ان  واض�اف 
م�ع الق�وات االمنية تمكن�ت  من اع�ادة جميع 
القناطر املتررة وفتحت كافة الطرق ونرشت 
 الس�يطرات االمني�ة الثابت�ة واملتحرك�ة ملراقبة 

مناسيب املياه«. 

ت�رصيح اإذاعي
وادي حوران يعيد فتح الطرق 

بعد معالجة موقف السيول



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 120.500 دينارسعر بيع الدوالر = 121.500 ديناراألمريكي  56.78دوالر للبرميل برنت   62.24 دوالر.للبرميل
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3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 5 كانون االول 2019 العدد 2207  السنة العاشرة

اس�تضافت لجنة الخدمات واإلعمار يف مجلس النواب 
العراق برئاس�ة عائش�ة املس�اري نائب رئيس اللجنة 
وحض�ور أعضائها،أم�س األربع�اء، ممث�ي رشكتي 

هونداي الكورية، واليستوم الفرنسية.
وق�ال مجلس النواب العراقي، يف بيان اليوم الخميس، 
إنه تمت مناقش�ة مرشوع القطار املعلق يف العاصمة 

بغداد مع الرشكتني الكورية والفرنسية.
وجرى، خالل االس�تضافة الت�ي عقدت يف مقر اللجنة 
بحضور عضو مجلس محافظة بغداد نزار الس�لطان 
ومدي�ر التخطي�ط يف املحافظة، بح�ث تنفيذ مرشوع 
قط�ار بغداد املعلق، واألس�باب واملعوق�ات املؤدية إىل 

عدم توقيع العقد النهائي لتنفيذ املرشوع.

مناقشة مشروع قطار بغداد المعلق 
مع شركتين كورية وفرنسية

أعلن مرصف الرافدين، الخميس، عن استعداده لتمويل الرشكات 
االستثمارية واملس�تثمرين الذين يرومون القيام ببناء مجمعات 
س�كنية او مراكز تجارية وأنشطة اس�تثمارية أخرى تساهم يف 
دعم االقتصاد الوطني.وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ، 
ان “عىل املس�تثمرين والرشكات الراغبني بالحصول عىل التمويل 
والتس�ويق امل�ايل له�م زيارة امل�رصف لالطالع ع�ىل رشوط منح 
الق�روض خدمة للصال�ح العام”.وأضاف البي�ان أن “املجمعات 
الس�كنية الت�ي ت�م تمويلها وتس�ويقها لغ�رض بناء مس�اكن 
للمواطنني هي ) مجمع ديوان السكني يف املوصل – مجمع لؤلؤة 
س�اوة يف املثنى – مجمع الكوثر الس�كني يف بابل – مجمع الون 
الس�كني يف جلوالء – مجمع باب النارصية السكني يف النارصية 

– مجمع مدينة السالم يف النجف االرشف (.

الرافدين يعلن استعداده لتمويل الشركات 
االقت�صادياالستثمارية والمستثمرين لبناء مجمعات سكنية

الكويت تسعى إلغراق البالد بديون سيادية .. وامريكا تضع شروطا تعسفية امام اعمار العراق
الدول المانحة .. وعود عرقوب وتلميع للصورة  

ابدت ع�دم ثقتها بآلي�ات الحكومة يف 
ادارة اعمار املش�اريع نتيجة الفس�اد 

املتغلغل يف مؤسسات الدولة .
فمؤتم�ر الكوي�ت تح�ول م�ن مؤتمر 
مؤتم�ر  اىل  متخص�ص  اىل  للمانح�ني 
القراض العراق وف�رض فوائد إضافية 
عىل أص�ول املبال�غ  , وبذلك ت�م افراغ 
محتوى املؤتمر من االهداف املرس�ومة 

له والتي دعت اليه الحكومة العراقية.
أمري�كا الت�ي حث�ت دول العال�م ع�ىل 
املشاركة يف مؤتمر الكويت هي نفسها 
منعتهم من املساهمة يف اعمار العراق 
التها ال ترغ�ب بدخول رشكات رصينة 
ألعم�ار العراق , فهي تريد بقاء العراق 
دولة مدم�رة يف بناها التحتية من اجل 
ان تبق�ى نقط�ة ضغط ع�ىل حكومة 
ال�رشكات  دخ�ول  س�بيل  يف  بغ�داد 

االمريكية.

وال�دول املش�اركة يف مؤتم�ر الكوي�ت 
اش�رطت ع�ىل بغ�داد التحكم برصف 
االم�وال وع�دم اعم�ار املناط�ق الت�ي 
تتواجد فيها فصائل الحش�د الش�عبي 
, فال�دول االقليمية تري�د االعمار وفق 
يش�مل  وان   , الطائفي�ة  املحاصص�ة 
محافظ�ات معينة دون غريها ,فاغلب 
محافظ�ات الع�راق تعاني م�ن تدمري 
الجن�وب  وخاص�ة  التحتي�ة  البن�ى 
والوس�ط الت�ي ترفض ال�دول الكربى 

شمولها بحملة االعمار .
الحكومة العراقية طرحت 212 فرصة 
اس�تثمارية يف مؤتم�ر الكوي�ت وه�ي 
بذل�ك حولت املؤتم�ر م�ن املانحني اىل 
املستثمرين , وبذلك خرست منح كثرية 
كان من املمكن االس�تفادة منها , لكن 
عدم وجود سياس�ة مالية رصينة وراء 

هذا التحول الذي ارض بالعراق.

حاف�ظ  االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول 
ال بش�ارة يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراقي(: يعد مؤتم�ر الكويت العمار 
الع�راق ش�بيه بمؤتمرات س�ابقة تم 
عقده�ا يف دول أخرى واله�دف املعلن 

هو اعم�ار الع�راق ولك�ن املخفي هو 
اس�تثمارية  ف�رص  ع�ىل  الحص�ول 
مدعوم�ة م�ن ال�دول املانح�ة األخرى 
من اجل الحص�ول عىل أرباح ضخمة , 
ولكن ماحدث هو تنصل الدول املانحة 

عن دوره�ا يف اعمار الع�راق واقتصار 
دور بع�ض ال�دول ومنه�ا الكوي�ت يف 
اجبار العراق عىل الحصول عىل قروض 
س�يادية تش�كل عبء كبري عىل كاهل 
االقتص�اد الوطن�ي , كم�ا ان أمري�كا 

مارس�ت دور س�لبي م�ن خ�الل عدم 
تشجيع الرشكات العاملية عىل الدخول 
يف الس�وق العراق�ي م�ن اج�ل اتاحة 
الفرص�ة لرشكاته�ا الحتكار الس�وق 

العراقي.

وتاب�ع ال بش�ارة : ان ال�دول املانح�ة 
تس�عى لتلمي�ع صورته�ا ام�ام الراي 
الع�ام ولم تقدم ش�يئا للعراق , كما ان 
الفساد املنترش عامل مهم يف عدم رغبة 
الدول املانحة تس�ليم الع�راق ألموالها 
عملي�ة  ع�ىل  يرشف�وا  ان  واش�رطوا 
االعمار , مما اثار مخاوف من توس�ع 
نف�وذ بعض ال�دول مثل الس�عودية يف 
الكوي�ت  الغربي�ة, فمؤتم�ر  املناط�ق 
تحول من مؤتمر للدول املانحة للعراق 
اىل مؤتمر لالس�تثمار في�ه، وقالت، إن 
“مؤتمر الكويت تم إفراغه من محتواه 

ومضمونه.
م�ن جهت�ه يق�ول املختص يف الش�أن 
االقتصادي س�الم عباس يف اتصال مع 
) املراقب العراقي: ان الدول املش�اركة 
يف مؤتم�ر املانحني تعلم ان الفس�اد يف 
العراق س�يمنع من وص�ول االموال اىل 
مس�تحقيها , الن معظ�م املن�ح الت�ي 
حص�ل عليها الع�راق طيلة الس�نوات 
املاضية لم تس�هم يف اعمار اية منطقة 
بل ذهب�ت اىل جيوب الفاس�دين ,لذلك 
نرى ان العراق لن يحقق ما يطمح له , 
وسيكتفي بمشاريع استثمارية اغلبها 
حربا ع�ىل ورق يف ظل رشوط تعجيزية 
تعد تدخال يف السيادة الوطنية, كما ان 
الكويت تس�عى الغراق الع�راق بديون 
م�ن اج�ل اجب�اره ع�ىل املوافق�ة عىل 
عملية ترسيم جديد للحدود مع العراق 

وفق االمالءات الكويتية.

،،
،،
تزاي���د الحدي���ث عن ج���دوى مؤتم���ر المانحين في 
الكوي���ت  وأس���باب الفش���ل ف���ي تحقي���ق  األهداف 
المرج���وة وخاصة فيما يخ���ص جمع االم���وال الالزمة لعملية 
االعمار ؟ فالكثير م���ن الدول تحاول تلميع صورتها امام الرأي 

العام العالمي وانها تهتم بالجانب اإلنساني والعمراني وفي 
حقيقة االمر ان جميع تصريحات الدول المانحة حبر على 

ورق .

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة، الخميس، ضب�ط متهمني 
يف  ُزّم�ار  بلدي�ة  إي�رادات  ع�ىل  ل�«اس�تيالئهما« 
محافظة نينوى ملدة ثالث س�نوات، مش�ريًة إىل أن 

ذلك األمر أحدث »رضراً عمدياً« باملال العام.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان ، إن »فريق 

عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيئة، الذي 
انتق�ل إىل بلدية زم�ار، نفذ عملي�ة ضبط متهمني 
اثنني يف البلدية؛ لعدم قيامهما بإيداع مبالغ ايرادات 
جباية بلدية زمار لألعوام )2017 و2018 و2019( 
مع التوقيفات التقاعدية منذ ش�هر حزيران لغاية 

ش�هر ترشي�ن األول من الع�ام الحايل يف الحس�اب 
املرصيف ملديرية بلديات نينوى«.

وأضاف�ت الدائ�رة أن »العملية أس�فرت عن ضبط 
األم�ر اإلداري الخ�اص بوج�ود تالع�ب بتش�غيل 
عم�ال بصفة أجراء يوميني وس�جي األمانة ووارد 

املقبوض�ات و)154( دفر وص�والت جباية، فضالً 
ع�ن مبال�غ مالي�ة و)3( مس�تندات رصف و)3( 

دفاتر )سند قيد( اليومية لعامي 2018 و2019«.
وأك�دت أن�ه »ت�م تنظي�م مح�ر ضب�ط أصويل 
�َذت بموج�ب  ُنفِّ الت�ي  باملضبوط�ات يف العملي�ة 

مذكرتني قضائيتني، وعرض�ه برفقة املتهمني عىل 
�ة بقضايا  الهيئ�ة التحقيقي�ة القضائي�ة املُختصِّ
النزاه�ة يف محافظ�ة نين�وى التي ق�رَّرت توقيف 
املتهم�ني وفق�ًا ألح�كام امل�ادة 340 م�ن قان�ون 

العقوبات«.

النزاهة: ضبط متهَمْيِن استوليا على إيرادات بلدية في نينوى ثالث سنوات

بكلفة تجاوزت الثالثة مليارات دينار.. أدوية سامراء تباشر بتنفيذ برنامجها اإلنتاجي
أعلنت الرشكة العامة لصناعة االدوية 
واملس�تلزمات الطبية يف سامراء إحدى 
رشكات وزارة الصناعة واملعادن، اليوم 
الخمي�س، تنفيذ برنامجه�ا االنتاجي 
لش�هر كان�ون االول الح�ايل وبكلف�ة 
بلغت )3( مليار و )380( مليون دينار 
لتجهيز وزارة الصحة والسوق املحلية 
بمختل�ف املس�تحرات الصيدالني�ة 
والدوائي�ة م�ن الحب�وب واملض�ادات 

الحياتية واالرشبة واملراهم .
وقال مدي�ر عام الرشكة عب�د الحميد 
عبد الرحمن يف ترصي�ح اورده املكتب 
االعالم�ي يف الوزارة،  أن الرشكة أعدت 
خط�ة إنتاجي�ة لش�هر كان�ون االول 
الجاري وفقاً ملتطلبات موس�م الشتاء 
والتي تركزت عىل أنتاج املستحرات 
الت�ي تعال�ج أم�راض ال�ربد وال�زكام 
والس�عال بص�ورة خاص�ة وحس�ب 
الصح�ة  املربم�ة م�ع وزارة  العق�ود 

واحتياجات السوق ، موضحاً أن قيمة 
إنت�اج قس�م الحب�وب تبل�غ أكثر من 
)721,5( ملي�ون دين�ار عراقي فيما 

س�تبلغ قيمة إنت�اج قس�م املضادات 
الحياتي�ة م�ن الكبس�ول واملعلق�ات 
الجافة ح�وايل )1,128( ملي�ار دينار 

، مش�رياً يف ذات الوق�ت اىل ان كمي�ة 
انتاج قس�م الرشاب ستصل اىل )200( 
الف قنين�ة رشاب بلموكودين وبكلفة 
)175( مليون دين�ار فيما تصل كلفة 
انتاج قسم املراهم اىل ) 1,355 ( مليار 
دينار ، الفتاً اىل ان هذا الربنامج سيتم 
تعزي�زه بإنت�اج مس�تحرات اخرى 
حال وصول موادها االولية ما سريفع 

من كلفته االنتاجية .
ودع�ا املدي�ر الع�ام اىل رضورة دع�م 
املنت�ح املح�ي ال�ذي يمت�از بجودت�ه 
العالية من خالل تفعيل قانون حماية 
املنت�ج املحي بش�كل أوس�ع واالبتعاد 
ع�ن اس�ترياد امل�واد املماثل�ة إلنت�اج 
الرشك�ة ومنحه�ا بع�ض االمتي�ازات 
والصالحيات لتأمني امل�واد االولية من 
أجل توف�ري الدواء بمواصف�ات عالية 
وبأسعار مالئمة ملستوى دخل املواطن 

العراقي .

أكدت غرفة تجارة بغداد ، عزمها تعويض أصحاب 
املح�ال التجاري�ة املتررة جراء عملي�ات الحرق 

التي نفذها املندسون.
وق�ال عض�و مجل�س إدارة غرف�ة بغ�داد رش�يد 
الس�عدي، إن مالكات غرف�ة تجارة بغ�داد أجرت 
ج�والت ميدانية لجمي�ع املح�ال التجارية؛ بهدف 
رصد وتس�جيل حاالت الحرق والسلب والنهب من 

قبل املندسني.
وأضاف الس�عدي، أنه تم عقد اجتماعات عدة مع 
محافظ بغداد؛ ملناقش�ة تعوي�ض املتررين من 

أصحاب املحال.
وتاب�ع: »تعوي�ض املترري�ن يتضم�ن مفاتحة 
هيئ�ات الرائ�ب لتقليلها ح�ول تلك املح�ال، أو 
مفاتح�ة املص�ارف ومس�جل الرشكات لتس�هيل 

منحهم سلف أو التقليل من قيمة اإليجارات.«
ولفت الس�عدي، إىل أن غرفة تج�ارة بغداد أوكلت 
ع�دداً م�ن املحام�ني؛ لرف�ع الدع�اوى القانوني�ة 

بالنيابة عن املتررين.

غرفة تجارة بغداد تعتزم تعويض 
أصحاب المحال التجارية المتضررة

أعلنت مديرية زراعة كربالء ، الخميس، عن إنتاج 
150 ألف طن من التمور خالل  موس�م هذا العام، 
عادة إياه انتاجا وفريا يفوق ما تم انتاجه يف  العام 

املايض.
وق�ال مدير الزراعة رزاق الطائ�ي ، إن “محافظة 
كربالء ش�هدت هذا العام انتاجا وف�ريا هذا العام 
حيث بل�غ االنتاج 150 الف ط�ن وهي كمية أعىل 

من انتاج العام املايض”.
واضاف الطائي انه “وعىل الرغم من عدم اس�تالم 
الحكوم�ة لهذا االنت�اج اال ان االس�عار التي يبيع 
فيه�ا املزارع�ون والفالحون عىل التج�ار جيدة اذ 
تراوح�ت م�ا ب�ني 450 اىل 500 دين�ار للكيل���و 

الواحد”.
وطال�ب الطائ�ي الحكوم�ة ب��”رضورة وض�ع 
سياسة الس�تالم التمور واعتبارها من املحاصيل 
االس�راتيجية اس�وة بمحصول الحنط�ة”، الفتا 
اىل ان “اهتم�ام الحكومة به�ذا املحصول يعد امرا 

مشجعا للفالحني يف زيارة اإلنتاج”.

كربالء تسجل إنتاجا “وفيرا”
 من التمور خالل الموسم الحالي

الزراعة تعلن تسويق أكثر من 5000 طن من الشلب في بابل
أعلنت وزارة الزراعة ،الخميس، 
عن تس�ويق أكثر م�ن )5000( 
ط�ن م�ن محص�ول الش�لب يف 
محافظة بابل اىل مخازن وزارة 
التجارة منذ بدء املوسم الزراعي 

الحايل ولغاية اآلن.
وذك�رت مديري�ة زراع�ة باب�ل 
أن”   ، لل�وزارة  بي�ان  بحس�ب 
ش�ملت  املس�وقة  الكمي�ات 
محص�ول  م�ن  ط�ن   )4500(
الش�لب، ورز الياسمني و)517( 

طن من صنف رز العنرب”.
اىل  املدي��������رة  واش�ارت 
ان”املس�احات املحص�ودة م�ن 

محص�ول الش�لب بلغ�ت لغاية 
االن )8000( دون�م م�ن اجمايل 
الزراعي�ة  الخط�ة  مس�احة 
املنفذة البالغ�ة )10700( دونم 
واس�تمرار عملي�ات الحص��اد 
لباق�ي املس�احة املزروع�ة من 

اجل تسويقها”.
التس�ويق  عملي�ات  وتس�تمر 
وملختل�ف  الش�لب  ملحص�ول 
االصناف املزروع�ة يف املحافظة 
ومن خ�الل املنافذ التس�ويقية 
اُع�دت لالس�تالم داعي�ة  الت�ي 
الفالح�ني واملزراعني اىل االرساع 

بتسويق محصولهم.

إقليم كردستان يعلن تسليم 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد
أعلن وزير املالي�ة يف حكومة إقليم 
الي�وم الخمي�س، عن  كردس�تان، 
تسليم الحكومة االتحادية يف بغداد 
250 ال�ف برميل م�ن النفط الخام 

»يومياً«.
جاء ذلك يف مؤتمر صحفي مشرك 
عقده، وزير مالية كردستان شيخ 
جن�اب مع س�كرتري مجلس وزراء 
االقليم آمانج رحيم، ورئيس ديوان 
مجلس وزراء االقليم اوميد صباح، 

ونقلته وسائل اعالم كردية.
وقال ش�يخ جناب، »قررنا تس�ليم 
بغ�داد  250 ال�ف برميل من النفط 
يوميا«، مبين�ا »اتفقنا عىل صيغة 

الق�روض«، مردف�ا  دف�ع  بش�أن 
بالق�ول ان »اغل�ب مطال�ب الكرد 

تم تثبيتها«.واشار اىل انه »توصلنا 
اىل اتفاق مع بغداد بش�ان امليزانية 

والنفط«، الفتا اىل ان »تقليل حصة 
اقليم كردس�تان يف املوازن�ة املالية 

كان قرارا سياسيا لألسف«.
وأوض�ح الوزي�ر أن »مفاوضاتن�ا 
هذه املرة مع بغداد كانت ناجحة«، 
بغ�داد  اذا   « ان�ه  ع�ىل  مش�ددا 
التزم�ت باالتفاق فل�ن تبقى هناك 
اي�ة مش�اكل بش�ان دف�ع رواتب 

املوظفني«.
ملع�ب  يف  االن  »الك�رة  ان  وب�ني 
يخ�ص  بم�ا  العراق�ي  الربمل�ان 
املوازنة«، مؤكدا ان اقليم كردستان 
سيلتزم باالتفاق الذي توصلنا اليه 

مع بغداد«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن رئيس االركان العامة للقوات املسلحة 
االيراني�ة الل�واء محم�د  باق�ري أن القوات 
املس�لحة بلغ�ت مرحل�ة االكتف�اء الذات�ي 

الكامل يف  مجال الدفاع عن البالد . 
ورصح رئي�س هيئة االركان العامة للقوات 
املسلحة خالل مراسم  افتتاح منظومةإدارة 
التواصل مع القوات املس�لحة يف مقر وزارة 
 الدف�اع، رصح: الي�وم نس�تطيع القول إننا 
بلغن�ا مرحل�ة االكتف�اء الذات�ي  الكامل يف 

مج�ال الدفاع عن الب�الد وان هذه املنجزات 
قد أوج�دت  االقتدار وال�ردع الفاعل واالمن 
والدفاع املس�تديم للبالد والش�عب  االيراني 

الشامخ«  . 
للق�وات  العام�ة  االركان  رئي�س  واش�ار 
املس�لحة االيراني�ة اىل »الرسع�ة  والتق�دم 
املناس�ب ج�دا ملنتوج�ات وزارة الدف�اع يف 
املرحل�ة الجديدة  واضاف، لله الحمد أن هذا 
النمو والتكامل قد شهد رسعة عالية خالل 
 العام�ن االخريي�ن بحي�ث تم�ت وبصورة 

ملحوظة تلبية القس�م االك�ر  من حاجات 
البالد الدفاعية«  . 

واض�اف، أن »االمر املهم يف ه�ذا املجال هو 
ان جمي�ع ه�ذه  املنتوج�ات يت�م إعداده�ا 
وفقا النموذج معن من االس�لحة واملعدات 
 وتوجه�ات جمي�ع النخ�ب وق�ادة القوات 
املس�لحة وبناء عىل خارط�ة  طريق عميقة 
ومدروس�ة تماما من البداي�ة حتى النهاية 
وان جميع  الخطوات املتخذة محددة وقابلة 

للتقييم«  . 

رئاسة األركان اإليرانية: حققنا االكتفاء الذاتي في المنتجات العسكرية دولي دوليعربي  عربي 

أسرى الجيش واللجان اليمنية في سجون العدوان والمرتزقة.. 
 إجرام يتعدى الوصف وإعدام على الطريقة الداعشية

المراقب العراقي/ متابعة...
هاجمت صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية بشدة 
النظام اإلماراتي  وقالت إنه يرتكب انتهاكات مروعة 
داخل الدول�ة وخارجه�ا، مطالب�ة  اإلدارة األمريكية 

بوقف كامل لبيع األسلحة إىل أبوظبي. 
وقالت الصحيفة، يف تقرير تابعته »املراقب العراقي« 

إن »تس�ليح  اإلمارات ألنها تدع�م االنتهاكات 
املروعة يف ليبيا واليمن والس�ودان  ويف 

الداخ�ل يج�ب أن يك�ون محرًجا 
وغري مقبول«. 

وأضافت أن »الجهود املبذولة 
إلنهاء الدع�م األمريكي غري 
العربية  املرشوط  للمملك�ة 
انتظارها،  طال  الس�عودية 
لك�ن ال ينبغ�ي للكونغ�رس 

أن  يتجاهل رشي�ك اململكة يف 
الجريمة يف إشارة إىل اإلمارات«. 

وج�اء يف نص تقري�ر الصحيفة أنه 

»يف األسبوع املايض أرسل  السناتور روبرت مينينديز 
) NJ ( الديمقراطي البارز يف لجنة  العالقات الخارجية 
رس�الة إىل وزير الخارجية مايك بومبيو يحذر من  أن 
الواليات املتحدة “قد تك�ون ملزمة بموجب القانون 
بإنهاء جميع  مبيعات األس�لحة إىل اإلمارات العربية 
املتحدة«.  ولقد أظهرت خطوة مينينديز أن الوقت قد 
حان لواش�نطن إلطالق  إصالح ج�ذري لعالقات 
واش�نطن م�ع النظ�ام الحاك�م يف أبو 

ظبي. 
يف  منيندي�ز  استفس�ار  ج�اء 
أعق�اب الكش�ف الجدي�د عن 
أن صواريخ  أمريكية مضادة 
للدباب�ات عالية التقنية تباع 
إىل اإلم�ارات انتهى بها  األمر 
املتمردي�ن  ق�وات  أي�دي  يف 
الليبي�ة التي تقات�ل لإلطاحة 
بالحكومة  املدعومة من الواليات 

املتحدة يف طرابلس. 

المراقب العراقي/ متابعة...
»الغاردي�ان«  صحيف�ة  ن�رشت 
تقري�را  الخمي�س،  الريطاني�ة، 
ملراس�لها  لش�ؤون الدفاع دان صباغ 
بعنوان انقسام الوالءات داخل حلف 

الناتو  يثري الشكوك حول فاعليته”. 
ويق�ول صب�اغ إن�ه “بع�د 70 عاما 
االتح�اد  ملواجه�ة  تأسيس�ه  م�ن 
جوزي�ف  قي�ادة  تح�ت   الس�وفيتي 
س�تالن يعود النات�و إىل أول مقر له 
 يف بريطاني�ا به�دف مناقش�ة ع�دد 
من األمور الهام�ة”.  ويوضح صباغ 
أن�ه م�ن املعت�اد أن يك�ون الرئيس 
األمريك�ي دونال�د  ترامب ه�و نجم 

الحدث بأحاديثه املثرية وترصيحاته 
املفاجئة لكن  هذه املرة كان الرئيس 
الفرن�ي إيمانوي�ل ماك�رون أكث�ر 
بع�د  لالنتب�اه  الش�خصيات  الفت�ا 
ترصيحات�ه قبل أيام والتي قال فيها 

إن الحلف أصيب   “بموت دماغي”. 
ويضي�ف صب�اغ أن “أك�ر مش�كلة 
كان�ت يف امتن�اع تركيا ع�ن التوقيع 
النات�و  دول  تل�زم  تعدي�الت   ع�ىل 
بالدف�اع ع�ن دول البلطي�ق ضد أي 
 ع�دوان رويس مال�م يواف�ق الحلف 
عىل تصنيف ميليشيات واي بي  جي 
الكردية يف س�وريا عىل انه�ا تنظيم 

إرهابي”. 

ويقول صباغ “يبدو أن الديبلوماسية 
نجح�ت هذه املرة فق�د وقعت  تركيا 
التعديالت املطلوبة بخصوص جريان 
روسيا الغربين  املتوترين لكن يبقى 
يف األم�ر ،كيف يمكن للحليف الحازم 
الذي  يمتلك ثاني أكر جيش يف الناتو 
أن يم�ارس نفوذا متزاي�دا يؤثر عىل 

 أمن بقية األعضاء يف الحلف”. 
وبالرغم من اخت�الف أعضاء الحلف 
حول عدة ملفات إال أنهم اتفقوا  عىل 
مواجه�ة الصعود الصين�ي والحرب 
االلكرتوني�ة الت�ي تديره�ا  روس�يا 
إضافة إىل التأكيد عىل رضورة وجود 

الحلف يف الفضاء. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيفة “وول س�رتيت جورن�ال” نقاًل 
عن مس�ؤولن أمريكين  أن إدارة الرئيس دونالد 
ترام�ب ت�درس إرس�ال 14 ألف جن�دي  امريكي 

إضايف إىل الرشق األوسط. 
»إدارة  أن  املس�ؤولن  الصحيف�ة ع�ن  ونقل�ت 
ترامب تدرس إرس�ال  عرشات الس�فن واملعدات 
العس�كرية األخرى إىل املنطقة إىل جانب  إرسال 

القوات اإلضافية«. 
كما نقلت الصحيفة عن املس�ؤولن أن »ترامب 
ق�د يتخذ قرار تنفيذ  هذه الخطوة خالل الش�هر 
الجاري، ويف الوقت نفسه نقلت عنهم أنه  قد يتم 

إرسال عدد أصغر من القوات اإلضافية«. 
يف املقابل، نفت املتحدثة باسم البنتاغون ما ورد 
من معلومات عن  اعتزام واش�نطن إرس�ال 14 

ألف جندي إىل الرشق األوسط. 

بوست: النظام اإلماراتي يرتكب انتهاكات  واشنطن 
عة داخليا  وخارجيا ُمروِّ

الغارديان: الناتو في انقسام وفاعليته تثير الشكوك  

جورنال: تكشف مخططا لتعزيز  ستريت  وول 
الوجود العسكري  األميركي في الشرق األوسط

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ومؤخراً خرج عدد من االرسى املحررين من س�جون 
الس�عودية  وأجس�ادهم تش�هد عىل بش�اعة النظام 

السعودي الذي مارس أبشع  صور التعذيب بحقهم
يق�ول عضو اللجن�ة الوطنية لش�ؤون األرسى أحمد 
أب�و حمراء أن  االرسى املفرج عنهم االس�بوع املايض 

تعرضوا ألبشع وسائل  التعذيب. 
وأضاف قائال: ” أحد الجرحى بقي بدون عالج لخمس 

سنوات  وتعمد السجانون تعذيبه يف أماكن جراحه”. 
وقوبل�ت ش�هادات التعذيب الس�عودي بحق االرسى 
املفرج عنهم  مؤخراً بموجة استياء شعبية وحقوقية 
عارم�ة داخل اليمن، حيث  هاجم عدد من الناش�طن 
والحقوقين نظام الس�عودية ع�ىل األعمال  التي كان 
يهدف منها إىل إهانة األرسى اليمنين، يف الوقت الذي 
 تس�لم في�ه أرساه من الجانب اليمن�ي دون تعرضهم 

للتعذيب أو  اإلهانة. 
موت يف السجن...  

يقول أحد الناجن من سجون مأرب »شاهدنا سجيناً 
كان يعاني من  حالة نفس�ية، وأصيب بالكولريا، فلم 
يسعفه أحد حتى تجّمدت  أعضاؤه، وبعد يومن قالوا 
إنهم أطلق�وا رساحه لكن حن وصلنا  صنعاء لم نجد 
له أثراً«، ويضيف آخر: »أحد األرسى أصيب  باحتكاك 
يف عموده الفقري نتيجة التعذيب«، وتعرض الدكتور 
 جحاف لل�رب ألنه أعط�ى الحقنة ألحد الس�جناء 
امل�رىض، كما يقول  ناٍج آخر مضيفاً »دكتور الس�جن 
كان ج�الداً هو اآلخر ويربنا بحج�ة  أننا لم نتناول 

الدواء«. 
وبحس�ب ش�هادات الناجن فإن »أحد األرسى، وهو 
رج�ل مس�ن،  أصيب بانحن�اء يف ظه�ره وغرغرين يف 
قدم�ه املصابة، كم�ا عّذب  الس�جانون أس�رياً يدعى 
»حس�ن« حتى فق�د القدرة عىل الحرك�ة،  وتويف بعد 
ساعات من وصوله املستشفى، أما األسري أبو راشد، 
 فق�د عّذب حت�ى تفّطر جس�ده، فوضع�ه الجالدون 
يف دورة مي�اه صغ�رية  داخل الس�جن، إىل أن تقرّحت 

جراحه وكانت رائحته تمأل الزنازين«. 
رصد وإحصائيات... 

منظمة س�ام للحقوق والحري�ات )منظمة حقوقية 
مستقلة( رصدت  خالل أربع سنوات من العدوان عىل 
اليمن، »أكثر من ثالثة آالف  حالة تعذيب يف السجون، 
منه�ا)800( حال�ة فق�ط يف ع�ام 2018م،  بعضه�ا 
مورس بصورة فردية وأخرى بصورة جماعية، حيث 
أدى  التعذي�ب إىل امل�وت« كم�ا ج�اء يف تقري�ر صادر 
عنها يف تموز  املنرصم«.  وبحس�ب التقرير فإن »عدد 
املدني�ن الذين قتلوا تحت التعذي�ب خالل  هذه الفرتة 
بلغ )158( حالة منها )56( حالة عام 2018م، منها 
  )30( حال�ة وفاة يف س�جون محس�وبة عىل حكومة 
املرتزقة غري  تعز التي قتل يف سجونها )10( معتقلن، 

واملحافظات الجنوبية  التي تسيطر عليها اإلمارات«. 
ودّونت س�ام جملة من أساليب التعذيب التي تمارس 

الس�جون ومنها:«ال�ركل،  تل�ك  املعتقل�ن  يف  بح�ق 
وال�رب باله�راوات والقضبان  املعدني�ة، والحرق، 
والحرم�ان م�ن الطع�ام واملي�اه، كما ش�ملت أيضاً 
 اإلعدام�ات الوهمي�ة، والتعلي�ق لس�اعات طويل�ة، 
والتح�رش الجني،  واس�تخدام الكالب البوليس�ية، 
والدف�ن يف حفر رملية، واس�تخدام  العقاقري املنبهة، 
الزي�ارة،  م�ن  والحرم�ان  الب�ارد،  بامل�اء  وال�رش 

 واملحاكمات الصورية«. 
ورص�د مرك�ز ع�ن اإلنس�انية للحق�وق والحريات 
)منظم�ة حقوقية  مقره�ا صنعاء(،)14( س�جناً يف 
محافظة م�أرب يتع�رض فيه�ا األرسى  واملعتقلون 
لصنوف شتى من »التعذيب الجسدي والنفي وسلب 
 األموال املرس�لة لهم من األه�ايل، والتعرض لإلهانات 
والس�خرية  والحرق والكي والصعق الكهربائي ونزع 
األظافر والتعرية،  واإلهمال الصحي والتغذوي واملنع 

من أداء الشعائر الدينية«. 

سجون منسية... 
وخالل ما يقرب من خمس س�نوات من العدوان عىل 
اليمن اس�تهدف  تحال�ف العدوان 45 س�جناً، ما أدى 
إىل مقت�ل أكثر من 500 وجرح  أكثر من 800 أس�ري”، 
كم�ا قال عبد القادر املرت�ى. رئيس اللجنة  الوطنية 

لألرسى . 
وس�يظل س�جن ذمار ش�اهداً عىل بش�اعة العدوان 
الس�عودي االمريك�ي  حيث مثلت مج�زرٌة ذمار دليال 
عىل حقيق�ة تعامل النظام الس�عودي م�ع  املقاتلن 

تحت لوائها. 
املج�زرة الت�ي وقع�ت يف س�جن رشق مدين�ة ذم�ار 
جنوبّي العاصمة،  تعّمد مرتكبوها اس�تهداف السجن 
من االتجاهات كافة بهدف س�ّد أي  منفذ نجاة، فيما 
يش�ري إىل أن الغارات الس�بع ُنفذت مع سبق اإلرصار 

 والرتصد لحياة العرشات من االرسى. 
وليس�ت مج�زرة ذم�ار ه�ذه األوىل من نوعه�ا؛ فقد 

سبق لطريان   »التحالف« أن استهدف سجن الرشطة 
العس�كرية يف صنعاء يف 14  كانون األول 2017 بعدة 
غ�ارات أدت إىل مقتل قرابة خمس�ن أس�رياً  وإصابة 
الع�رشات وف�رار 45. لكن املج�زرة الجديدة مرتبطة 
بعملية  كتاف العس�كرية األخرية، الت�ي أدت إىل أرس 
أكث�ر م�ن 1000 جندي  م�واٍل ل�»التحال�ف« يف الحّد 

الجنوبي. 
وبحس�ب رئيس »مؤسس�ة دعم العدال�ة للدفاع عن 
الحق�وق« يف  صنعاء، املحامي عبد امللك العقيدة، فإن 
»رج�ال الجيش واللجان  الش�عبية بذل�وا كل الجهود 
إلنقاذ األرسى من امل�وت بطائرات العدوان  ، وتكّبدوا 
عناًء حت�ى أوصلوهم إىل ذمار«. ولفت العقيدة إىل أن 
  »استهداف الطريان السعودي سجون األرسى أصبح 
عن عمد، ألنه  ال س�بيل مل�ن يقاتل يف الح�ّد الجنوبي 
مع الس�عودية للنجاة من رشها  سوى تسليم نفسه 

للجيش واللجان، فُينتقم منه بسبب ذلك«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تس�تعد فرنس�ا إلرضاب سيكون 
من بني األوسع نطاقا يف السنوات 
 األخ�رة حي�ث س�يتوّقف عم�ال 
النق�ل املش�رك ومعلم�و املدارس 
ع�ن  العم�ل يف تح�رّك يتوّق�ع أن 
يش�ل الب�اد التي تش�هد تصعيدا 
يف  املواجهة ب�ني الرئيس إيمانويل 

ماكرون والنقابات. 
ومن املتوقع أن يتس�بب اإلرضاب 
يف توقف نحو 09 % من  القطارات 
وس�تغلق  العم�ل  ع�ن  الرسيع�ة 
يف  األنف�اق  قط�ارات  غالبي�ة 
 العاصمة الفرنس�ية، كما ستلغى 
مئ�ات الرحات الجوية وس�تقفل 

 غالبية امل�دارس أبوابها احتجاجا 
ماك�رون  ين�وي  تعدي�ات  ع�ى 

 إدخالها عى نظام التقاعد. 
ودع�ت نقاب�ات عدي�دة لوس�ائل 
النقل املش�رك العامل�ني فيها إىل 
التقاع�د  نظ�ام  إلنق�اذ   اإلرضاب 
الخ�اص به�م ال�ذي يف�رض أن 
يري�ده  إص�اح  يف  إط�ار  ينته�ي 
ماك�رون.واإلرضاب املفتوح الذي 
ق�د يس�تمر ألي�ام  يحم�ل أوج�ه 
ش�به م�ع املواجه�ة الت�ي وقعت 
ب�ني ترشين الثان�ي  وكانون األول 
م�ن الع�ام 5991 ب�ني الحكوم�ة 
والنقابات والتي شلّت  الباد لنحو 

ثاثة أسابيع. 

المراقب العراقي/ متابعة...
عر ناش�طون يف الحراك الش�عبي اللبناني عن تمسكهم بتشكيل  حكومة 
م�ن الكفاءات املس�تقلة، يف ظ�ل أجواء م�ن الرتقب بعد تحديد  الرئاس�ة 
اللبنانية موعد االستش�ارات امللزمة لتكليف رئيس للحكومة  وطرح اس�م 

رجل األعمال سمري الخطيب لهذا املنصب . 
وأع�ادت قوى األم�ن اللبنانية فتح معظم الطرق الت�ي كان محتجون قد 
 أغلقوه�ا ليال بعد إعالن الرئاس�ة اللبناني�ة إطالق االستش�ارات النيابية 
 امللزمة يوم االثنن املقبل، وال يزال طريق يربط بن بريوت  ومنطقة البقاع 

رشقي البالد مغلقا بشكل جزئي . 
ويرفض املشاركون يف االحتجاجات شكل الحكومة املطروحة،  ويطالبون 
بحكوم�ة انتقالي�ة مصغ�رة من كفاءات مس�تقلة ال عالقة له�ا  بالقوى 

السياسية . 
وقال�ت مجموع�ة »ثورة 17 ترشي�ن« إنها تعت�زم إغالق ط�رق بدءا  من 
صباح اليوم الخميس، والعمل عىل إغالق املؤسسات من  مصارف وبلديات 

ومدارس ورشكات اتصاالت . 
وأضاف�ت املجموع�ة يف بي�ان »مس�تمرون بالعصيان املدني حت�ى  تلبية 
جميع املطالب بإسقاط الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة  تكنوقراط 

خالية من األحزاب .» 

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صفحة »إرسائيل بالعربية«، التابعة لوزارة الخارجية  اإلرسائيلية، 
ص�وراً تظهر زيارة »س�ائح يهودي إىل الس�عودية«،  مؤك�دة أن ذلك يأتي 

»نتيجة كرس حواجز الشك التي بنيت عىل مدى  عقود«. 
وأرفق�ت الصفحة اإلرسائيلي�ة تعليقاً عىل الصور قال�ت فيه:   «بالصور.. 
قام س�ائح يهودي بزيارة إىل اململكة العربية الس�عودية  مؤخراً، واستقبل 

برتحيب حار من قبل السكان السعودين«. 
وأظهرت الصور املنشورة قيام »السائح اإلرسائييل«، الذي ظهر  يف إحداها 
مرتدياً الزي الس�عودي، بجولة تضمن�ت التقاط بعض  الصور قرب »برج 
اململكة«، الذي ُيعد أحد معالم العاصمة السعودية  الرياض، وذلك بعد مدة 

قصرية من إعالن اململكة العمل بالتأشرية  السياحية. 
وشاركت »إرسائيل بالعربية« مقطع الفيديو الذي نرشه املُطبع  السعودي 
محمد سعود، عر حس�ابه يف »تويرت«، وعلقت عليه قائلة  إن هذا التطور 
يأتي »نتيجة كرس حواجز الش�ك التي تم بناؤها عىل  مدى عقود«، مرحبة 
بعق�د املزيد من اللق�اءات والتعارف بن  الجانبن، يف إش�ارة إىل رغبتها يف 

تصاعد مظاهر التطبيع بن  الدولة العرية ودول خليجية. 
أم�ا املطبع الس�عودي فقال يف موق�ع التغريدات القصرية إنه  اس�تضاف 
أصدق�اء يه�وداً يف منزل�ه بالرياض، معرباً ع�ن أمله يف  رؤي�ة »املزيد من 

األصدقاء اليهود يف اململكة، للتعرف عىل  حضارة وتأريخ بالدي املميزة«. 
وأكمل تغريدته قائالً: »قلبي ومنزيل مفتوح للجميع أهالً وسهالً  بكم!«. 

تطبيع علني.. سعودي يستقبل 
إسرائيليا بالرياض

إضراب واسع في فرنسا يتسبب 
بشل حركة البالد

ترقب في الشارع اللبناني بعد ترشيح 
الخطيب لرئاسة حكومة  »تكنوسياسية«

في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية واإلنسانية  يتعرض أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية 
في سجون السعودية  واإلمارات ومرتزقتهما ألبشع أنواع التعذيب والتنكيل. وقد وثقت تقارير دولية 

ووسائل إعالم في لقاءات أجرتها مع  األسرى اليمنيين المفرج عنهم خالل السنوات االخيرة، آثار التعذيب 
 الذي تعرضوا له في سجون ومعتقالت النظام السعودي وحليفه  االماراتي فضاًل عن سجون المرتزقة، والتي 

تنوعت بين بتر  األعضاء وتشويه أخرى، إلى جانب الصعق بالكهرباء وقلع األظافر  والحرمان من الطعام . 

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تدعى الكي�ان الخليفّي ع�دًدا من علم�اء الدين والخطب�اء للتحقيق، 

 استمراًرا بنهجه الطائفّي املقيت . 
وق�ال موقع انصار ثورة 41 فرباير التاب�ع للمعارضة البحرينية،  وتابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الحكم الخليف�ي الجائر قام باس�تدعاء  عدد من 
علماء الدين والخطباء«، مش�را اىل أن »االس�تدعاء يأت�ي  ألغراض إجراء 
التحقي�ق معهم«.  وأكد أن »النظ�ام الخليفي يؤكد بذلك اس�تمرار نهجه 
الطائفّي  املقيت«.  ُيذكر أّن مسلس�ل االضطهاد الخليفّي الطائفّي مستمّر 
منذ شهر  املحرّم وموسم عاشوراء، حيث ال يزال النظام يستدعي العلماء 
 والخطب�اء والرواديد عى خلفّية مش�اركتهم يف إحياء املناس�بة،  ويحّقق 
معه�م حول محتوى خطاباتهم وطبيعتها، وم�ا إذا تضّمنت نقًدا  لحكمه 
أو حديًث�ا يف الش�أن الس�يايسّ .  وجّدد االئت�اف يف بيانه »اس�تنكاره لهذه 
التعّديات املمنهجة عى  العلماء والخطباء«، مؤّكًدا أّنها »تقّيد حرّية الدين 

واملعتقد التي  يّدعيها الكيان الخليفّي يف املحافل الدولّية«  . 

الكيان الخليفّي يستدعي عدًدا 
من علماء الدين للتحقيق
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!!...داعشجوكرخلف
كندي الزهريي

قلم/شارلأبينادر
الالفت مؤخرًا يف اسقاط طوافة »اباتيش« سعودية )امريكية 
 الصنع( يف منطقة جيزان الحدودية مع اليمن، ويف اس�قاط 
طائرة  قتال تجسس�ية دون طيار س�عودية صينية الصنع 
وينغ لونغ، يف  مديرية حريان الداخلية - محافظة حجة، أن 
االنجازين يأتيان يف  س�ياق مس�ار من التغيري االسرتاتيجي 
الناجح، تش�هده معرك�ة الصمود  الرشس�ة التي يخوضها 
الجيش واللجان الشعبية اليمنية بمواجهة  تحالف العدوان 

منذ حوايل خمس سنوات تقريًبا . 
لتبيان أهمية االنجازين، عسكرًيا وميدانًيا، وكيفية ارتباط 
ذلك يف  مس�ار العمليات التي تش�هدها تطورات الحرب عىل 

اليم�ن، ال ب�د من  االض�اءة عىل املعطي�ات الفني�ة لكل من 
طوافة القتال األباتيش  والطائرة التجسسية وينغ لونغ . 

الطواف�ة األمريكي�ة اباتيش: »تعترب املقاتلة األكثر رشاس�ة 
وخط�ورة  عىل الق�وات الربية يف املواجه�ة الحربية، إضافة 
لقدرته�ا ع�ىل  الصم�ود حت�ى بع�د إصابته�ا يف مناطقها 
الحساس�ة«. وهي بحسب عدة  مصادر اعالمية وعسكرية، 
طواف�ة قتال عالية التس�ليح متع�ددة  االختصاص، مزودة 
بأكثر من مئة صاروخ تعمل بالليزر وتخرتق  الدروع بمدى 
يزي�د ع�ىل 14 كيلومرتاً، إضافة إىل مدفع رش�اش من  عيار 
ثالث�ن مليم�رتاً، وتقني�ات داخل حج�رة القي�ادة  لتحديد 
الهدف،  قادرة عىل رضب ما يزيد عىل 128 هدفا بدقة فائقة 

خالل دقيق�ة  واحدة، وتس�تطيع رماية أهدافها ملس�افات 
بعي�دة تبع�ا ملقدرة  الص�اروخ ال�ذي ُتجهز ب�ه، األمر الذي 
يخفيه�ا بالكامل عن نظر طواقم  الدفاع الجوي العدوة لها، 

باالضافة لقدرتها عىل التعامل مع أهدافها  ليال .» 
من هن�ا، وحيث ُتعت�رب األبات�يش، طوافة هجومي�ة عالية 
التس�ليح،  وتتمتع برّدات فعل رسيعة، وقادرة عىل الهجوم 
من مس�افات قريب�ة  أو يف العمق، بحيث تك�ون قادرة عىل 
التدمري وضعضع�ة قوات   «العدو«، وبم�ا أن هذا النوع من 
الطوافات الس�عودية اصبح بعد اليوم  مهدداً بش�كل جدي 
من قبل وح�دات الدفاع الج�وي اليمنية، والتي  اس�تعملت 
ًرا محليًّ�ا، غ�ري واض�ح النوع  ص�اروخ ارض - ج�و مط�وَّ

 واالمكانيات، يمكن القول ان مناورة الدعم واملس�اندة لدى 
الوحدات  السعودية خرست، وبنسبة غري بسيطة، املميزات 
العس�كرية  والتقنية التي تقدمه�ا طوافات االباتيش، والتي 
كان�ت تحتاجه�ا بق�وة  املواجه�ات الحدودية م�ع اليمن، 
وخاصة جبهة جيزان )مجازة(  األكثر حساسية عىل الحدود 
اليمني�ة واألصعب جغرافًيا، كونه�ا  املنطقة الحاضنة ألهم 
التالل االسرتاتيجية، مثل جبل النار وجبل  الدود وتلة الرادار، 
لت نقاط مواجه�ة مبارشة  ومتقاربة، بن  والتي طاملا ش�كَّ
الوح�دات الس�عودية ووح�دات الجيش واللجان الش�عبية 

 اليمنية خالل كامل فرتة الحرب عىل اليمن . 
الطائرة التجسس�ية وينغ لونغ: من أفخر صناعات الصن 
العس�كرية،  تحم�ل الكث�ري م�ن املواصفات املش�رتكة مع 
طائرة الدرون االمريكية   )بريداتور(، طائرة متعددة املهام، 
صمم�ت للمراقب�ة وللقتال، م�دى  عمله�ا 4000 كلم وعىل 
ارتف�اع 5 كل�م، حمولته�ا 200 كلغ موزعة  ب�ن صواريخ 
)هلفاير( مض�ادة للدروع موجهة حراري�ا، وبن  صواريخ 
مب�ارشة مضادة للتجمعات الحيوي�ة )ممكن ان تكون من 
 عدة انواع ونماذج(. وهذه الطائرة تحمل أجهزة استش�عار 
ورادار  الفتح�ة االصطناعية، والذي يس�تعمل عادة لرس�م 
خرائ�ط طوبوغرافية  دقيق�ة االبعاد، واالهم انه ُيس�تعمل 
لكش�ف طبقات ما تح�ت االرض،  بهدف كش�ف الصواريخ 
الباليستية والطائرات املس�رية اليمنية،  والتي يتم تخزينها 
وتخبئته�ا يف املغاور والكهوف واملالج�ىء، حيث  يعمل عىل 
ارتدادات صدى الصوت وليس عىل ارتدادات االش�عة كما  يف 

ال�رادار الع�ادي . 
اهمي�ة اس�قاط الطائ�رة التجسس�ية وين�غ لون�غ تأت�ي 
لناحي�ة إضع�اف  مناورة املراقبة والكش�ف ل�دى الوحدات 
الس�عودية، خاصة كونها  متخصصة بكشف اي تغيري ولو 
بس�يط يف حركة االرض ويف  تفاصيل املي�دان، وقادرة أيضا 
عىل كش�ف االس�لحة النوعي�ة اليمنية   )الطائرات املس�رية 
والصورايخالباليس�تية(، والتي لعبت دورا  أساسيا يف تغيري 
مس�ار الحرب ع�ىل اليمن ع�رب ال�ردع االس�رتاتيجي  الذي 

حققته مؤخرا وخاصة خالل العام الحايل  )2019(. 
انطالق�ا من ذل�ك، وحيث تقاربت عمليتا اس�قاط االباتيش 
والطائ�رة  التجسس�ية وينغ لون�غ، يف االس�تهداف الناجح 
لطائرتن س�عوديتن  متطورتن ومن ارتفاع غري بس�يط، 
بص�اروخ ارض - ج�و مط�ور  محلي�ا، ماث�ل الصواري�خ 
العاملي�ة االخ�رى يف التقني�ة ويف القدرات،  يمك�ن القول إن 
االج�واء اليمنية أصبح�ت محمية أكثر من الس�ابق،  وهي 
اليوم مصانة بش�بكة دفاع ج�وي فعالة وجاهزة عىل مدار 

 الساعة . 
وحي�ث يأتي ه�ذا الدف�اع الج�وي اليمني الفع�ال ليضاف 
ويتكامل مع  أس�لحة نوعية أخرى، مثل الطائرات املس�رية 
والصورايخالباليس�تية،  والتي أثبتت نفس�ها يف املواجهات 
الداخلي�ة أو الحدودي�ة أو يف  االس�تهدافات االس�رتاتيجية 
البعي�دة، يف االمارات أو يف الس�عودية،  يف عمقها ورشقها أو 

عىل سواحلها الغربية . 
م�ن هنا يمك�ن الق�ول اآلن، إن وح�دات الجي�ش واللجان 
النوعي�ة  الق�درات  تمتل�ك  أصبح�ت  الش�عبية  اليمين�ة، 
االس�رتاتيجية، ما يؤم�ن لها  أواًل الصم�ود الثابت والنهائي 
يف الحرب عىل اليمن، والتي تغريَّ  مس�ارها واتجاهها مؤخرًا 
بش�كل كام�ل، وما يؤم�ن لها ثانًي�ا نقاط الق�وة  املطلوبة 
لفرض مس�ار التس�وية والتف�اوض بعد أن غابت بش�كل 
كام�ل  اي�ة امكانية ول�و ضئيلة الس�تمرار ونج�اح الخيار 

العسكري والعدوان . 

بقلم/جهادحيدر
قبل مناقش�ة هذه الفرضية، تجدر االش�ارة اىل 
أنها تكشف، مع ما  سبقها من محطات داخلية 
ارسائيلية، حج�م التداخل بن الوضعن  الداخيل 
واإلقليميلكي�ان العدو ، بحيث يتحول مس�تجد 
داخيل - من  ضم�ن مجموعة عوامل أخرى - اىل 
دافع للتس�اؤل عن مدى انعكاس�ه  عىل الوضع 
االمن�ي االقليمي. كما قد يؤثر مس�تجد اقليمي 
عىل  الوضع الداخيل االرسائييل بش�كل أو بآخر. 
واذا كان هذا األم�ر  ينطبق عىل كيان العدو بكل 
م�ا يتمتع به من عنارص ق�وة ذاتية ودعم  دويل، 

فكيف عندما يتعلق األمر الوضع اللبناني؟
ينبغ�ي التمييز ب�ن س�ؤالن: األول، امكانية أن 
يشكل االتهام الرسمي  لرئيس وزراء العدو سبًبا 
كافًي�ا للدفع نح�و مواجهة عس�كرية،  والثاني 
م�ا إذا كان�ت دينامية التطورات ق�د تدفع نحو 
مواجهة  عسكرية، بالتزامن مع الوضع الداخيل 
يف كي�ان العدو. م�ا يهمنا يف  هذا املق�ام االجابة 

عىل السؤال األول دون الثاني . 
عملي�ة صناعة ق�رار عدوان�ي يف كي�ان العدو، 
الحكوم�ة  به�ا  رئي�س  يق�وم  مهم�ة  ليس�ت 
وحده,وال بد يف هذا اإلط�ار من التذكري بحقيقة 
أن  عملي�ة صناعة قرار عدوان�ي يف كيان العدو، 
ليس�ت مهمة يقوم بها  رئي�س الحكومة وحده، 
رغ�م ما يتمتع به من مكان�ة هامة يف منظومة 
 اتخاذ القرار الس�يايس - األمني. عىل املس�توى 
القانون�ي من يملك  صالحي�ة اتخاذ قرار الحرب 
أو املواجه�ة العس�كرية ه�و املجل�س  الوزاري 
املصغر بالتش�اور مع املؤسس�ة العسكرية. ويف 
محطات  محددة قد تكون كلمة الفصل لها - من 
ناحية عملية - من خالل ما  تقدمه من تقديرات 
أم�ام املس�توى الس�يايس. ويمكن للمؤسس�ة 
 العس�كرية، أيًض�ا، أن تم�ارس ضغوطه�ا عىل 
القي�ادة السياس�ية، به�ذا  االتج�اه أو ذاك، من 
خالل مضمون التقديرات التي تقدمها، وبالتايل 
 تس�تطيع أن تعول عىل املس�توى الس�يايس، أو 
العك�س. وه�ي بذلك  تس�اهم بق�وة يف كبح أو 
الدفع نحو خيارات عس�كرية. ه�ذا مع التأكيد 
 أن الكلمة النهائية تبقى للمستوى السيايس من 

خالل املجلس  الوزاري املصغر . 

من�ذ ما بعد توجيه لوائح االته�ام بحق نتنياهو 
يمك�ن التقدير أنه بات  تحت املجهر أكثر من أي 
وقت م�ى وهو ما س�يجعله متهًما يف  دوافعه 
أًي�ا كانت الخي�ارات وامل�ربرات الت�ي دفعته اىل 
اتخ�اذ قرار  عدوان�ي مكلف لكي�ان العدو. وهو 
يدف�ع  نح�و  أن  ألس�باب عدي�دة ال يس�تطيع 
املواجهة العس�كرية بش�كل رصيح وبدون قدر 
من امل�ربرات  والدوافع املوضوعي�ة، خاصة وأن 
موقف املؤسس�ة العس�كرية  س�يحرض يف هذه 

املحطة وسيكون معروفاً عىل املستوى العام . 
ه�ذا املق�دار م�ن القي�ود والضواب�ط، يعني أن 
نتنياهو ال يستطيع  املبادرة اىل خيار بهذا الحجم 
من موقع ابتدائي ومن دون دوافع  مهنية مربرة .  
م�ن جهة أخ�رى، تنط�وي ه�ذه الفرضية عىل 
تص�ور خاطئ، وه�و أن  الس�احة االقليمية بما 
فيها اللبنانية كما لو أنها مس�تباحة أمام العدو 
 ومت�ى ما رأى مصلحة له بذلك، أو لزعيمه، فهو 
يش�ن حرباً أو  عملية عس�كرية، فيما التجارب 
واملع�ادالت تؤكد عك�س ذلك. وتؤك�د  املعادالت 
التي اس�تطاع حزب الل�ه أن يفرضها عىل كيان 
الع�دو أن�ه  يف الكثري من االحي�ان هناك مصالح 
للعدو للقيام برضبات عس�كرية  ابتدائية أو من 
موقع ال�رد، كان يمتن�ع عنها بفعل حس�ابات 
الكلفة  والجدوى. نعم، ل�و أن العدو يرجح عدم 
دفع أثم�ان مؤملة نتيجة هذه  الخي�ارات، فكان 
يمك�ن لنا حينها توقع وافرتاض أن يحاول قادة 
الع�دو  أن يحرفوا أنظار الرأي العام، ويس�جلوا 
انجازات ما يف س�جلهم، من  خالل اتخاذ قرارات 
عدواني�ة.. لك�ن املع�ادالت تغريت ول�م يعد هذا 

 األمر متاًحا . 
ماذا لو كانت هناك تطورات اقليمية تفرض عىل 

»إرسائيل« دراسة  خياراتها العمالنية؟
عالوة ع�ىل ذلك، ماذا ل�و كانت هن�اك تطورات 
اقليمية تفرض عىل   «ارسائيل« دراسة خياراتها 
العمالني�ة، ومن ضم�ن هذه الخي�ارات  املبادرة 
اىل خيار عس�كري ابتدائ�ي، أو يف حال تعرضت 
»ارسائي�ل«  ل�ردود عىل اعتداءاته�ا التي تنفذها 
تح�ت عن�وان املعرك�ة ب�ن  الح�روب؟ عنده�ا 
سيتس�ع هامش نتنياهو للدفع باتجاه عدواني 
 مدعوما بم�ربرات تعترب »موضوعي�ة ومهنية« 

داخل الكيان. وبالطبع  س�يكون األمر محسوًما 
عندم�ا س�يكون الجيش ه�و املب�ادر اىل اقرتاح 
 خي�ارات م�ن هذا الن�وع، أو ع�ىل األق�ل داعماً 
له�ا. يف مثل ه�ذه الحالة  يصب�ح نتنياهو قادراً 
عىل التوظيف الس�يايس لهذا الخيار العمالني  يف 
الس�احة الداخلية، وهو أمر مرشوع يف الساحة 

االرسائيلي�ة ول�ه  س�وابق عديدة .  يبقى س�ؤال 
مح�وري، اىل أي مدى يمكن لهذا الس�يناريو أن 
ُيفي�د  نتنياهو ع�ىل املس�توى القضائي، خاصة 
وأن محاكمت�ه ما زال أمامها  مس�ار طويل من 
أج�ل البدء بها؟ نعم يمكن لنتنياهو املناورة من 
 خالل الخيارات العدواني�ة بهدف املحافظة عىل 

موقعه يف رئاس�ة  الحكومة أو عىل األقل لضمان 
حصانة ما يت�م منحه اياها مقاب�ل الدور  الذي 
قام ويق�وم به. ولكن تبق�ى القضية مرشوطة 
بعنارص عديدة،  ولي�س أمراً تلقائياً. ويف النهاية 
ال توج�د نتائ�ج مضمون�ة ألي مس�ار  يس�لكه 
نتنياهو .  تبق�ى حقيقة ينبغي التذكري بها وهي 

أن نتنياه�و ل�م يلجأ اىل هذا  الخي�ار قبل صدور 
لوائ�ح االته�ام بحقه. وهو م�ا كان يفرتض أن 
يفي�ده  أكثر. تبقى مس�ألة أخرى، له�ا مقامها 
ومناسبتها االخرى، هل  تدفعالظروف االقليمية 
الحالية الع�دو للمغامرة العس�كرية، مع علمه 
 بوجود أثمان سيدفعها؟ فهذا له بحثه يف محله . 

ليست المرة األولى التي تنجح فيها وحدات الدفاع الجوي اليمني  بإسقاط قاذفة أو طوافة أو طائرة بدون طيار، من 
الطائرات التابعة  لطيران تحالف العدوان، من االنواع والنماذج الغربية -وحتى  الشرقية- المتطورة والمعروفة عالميا 
بمميزاتها التقنية الالفتة، مثل  القاذفات »أف 15« أو »أف 16« االميريكة او »التورنادو«  البريطانية، أو الطائرات 

بدون طيار »ام كيو 9« األميريكةو«أس -  اتش 4« الصينية، وغيرها من الطائرات التي سقطت في العمق  السعودي 
وبقيت مجهولة، بعد اصابتها فوق اليمن . 

 منذ اتهام رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو رسمًيا بالرشوى  وخيانة األمانة، بدأ التداول، في 
داخل كيان العدو وخارجه، بفرضية  أن يبادر نتنياهو الى عمل عسكري يؤدي الى مواجهة واسعة، 

 بهدف إرباك مسار إقالته من منصبه أو محاكمته، عبر محاولة تقديم  نفسه كقائد يدافع عن أمن 
»اسرائيل« في مواجهة التهديدات فيما  اآلخرون مشغولون بإقالته ومحاكمته . 

الدفاعالجوياليمني...قدراتنوعيةاستراتيجية

فرضيةالحربفيضوءاتهامنتنياهو

يعت�رب جوك�ر رم�ز اضط�راب س�لوكي،  لدى ش�خص معن  
كاخت�الل   فك�ري  أو حرك�ي  أو نه�ج مع�ن ، وه�ذه الصور  
موجودة  يف عقلية   وأحالم  بعض السياسين ،واإلعالم  األصفر  

البعثي .   
من خالل التظاهرات  تمإنتاج  هذه الشخصية  ،والتعبري  عنها  

 بشكل واضح  يف التظاهرات  العراقية .   
يف الوقت ذاته   

أنتج  لنا  عصابات  حرق  وقتل  كل من املتظاهرين  أو القوات 
 األمني�ة،  الهدف  منه�ا  إثارة  االضطراب�ات  وتأزيم الوضع يف  

 البالد  ،لهذا تم اختيار »جوكر «  ،
وبع�د خطب�ة  الجمعة  االخ�رية املرجعية العلي�ا ،جعلت  هذه 
العصابة  مكشوفة  وواضحة  لدى للمتظاهرين  ، وهنا اتجهت  
اىل حرق  مرقد الس�يد محمد باقر الحكيم )قدس (، لكي تجعل 

الشارع  عبارة   عن دم كما إرادت  القوى  الداعمة  له،
وهن�ا  جاء دور العش�ائر  وأنهت  املؤام�رة  التي  تم صنعها  يف 

 السفارات .   
يف ه�ذا الوق�ت  خرجداع�ش  من جديد محاوال  الس�يطرة عىل 
 املحافظ�ات  دياىل  كركوك  الرمادي  ، كل هذا يجعلنا  متأكدين  
 اكث�ر  من قبل بأن  امريكا  وراء  كل هذه االحداث  ، بعد فش�ل 
جوك�ر  بصن�ع  اضطراب�ات  ،أع�ادوا  تفعي�ل  ورق�ة  داعش،  
وخاص�ة  بعد  ان  خلصت الجولة االوىل من فتنة ترشين األول/

أكتوبرالتي تنتهي  بإسقاط حكومة عبد املهدي .   
االن ننتظر تفعيل الصفحة الثانية ملنع تشكيل حكومة جديدة 

وفوىض  يف كركوك واملوصل واملناطق الغربية. 
إيذانا بعدم االذعان لبغداد وتش�كيل اقاليم بعيدة عن سلطتها 
او  انفصاله�ا أوطلب الحماية من الق�وات االمريكية املوجودة 

هناك بأكثر  من 10 آالف جندي .  
بعد تنصيب أحد  حاميل  الجنس�ية األمريكية  محافظالنينوى 
بغفلة  من الجميع واس�قاط املحافظ الس�ابق  املحس�وب عىل 
الفياض  س�يصار اىل حراك شعبي مش�ابه ملا حصل يف الوسط 
والجن�وب هدف�ه  طرد الحش�د من املوص�ل وكرك�وك واالنبار 
ليس�تلم املحاف�ظ  الجديد   كركوك عىل طبق م�ن ذهب وليعود 
1٣ ال�ف داع�يش  اخرجه�م اب�و  يفان�كا وابو ب�الل من رشق 
الف�رات ويضاف لهم 1٦ الف من  الصحوات ومثلهم من ابناء 4 
عشائر تم تسليحهم وتدريبهم يف  عن االسد والحبانية بسواعد 
امريكية واموال خليجية  ،خاصة   الس�عودية  واإلمارات ،الذي 
س�يكون عصب التمويل  للمرحلة   القادمة  ،بعد طرد الحش�د 
او اضعاف�ه،  وهذا ما س�يعملون  عليه يف  األي�ام  القادمة  بعد 
الفشل  يف الجنوب  ، وهنا يتم إنتاج  شخصيات   جديدة  بقيادة  

بنت صدام حرصا .  
ه�ل الش�ارع  الجنوب�ي  ال زال  قادرا  عىل  إعط�اء  دماء  اكثر  
 ،واىل  مت�ى  نح�ن فقط نعطي  ، وهل م�ن يمثل  الجنوب  ادرك  
 اللعب�ة  أم م�ا زلتم  بنفس ما قبل 2014 ،وتس�اؤالت  س�نعلم 
إجابته�ا   ع�ن قريب  ونخىش  ان تأتي  الجابة  من غرب العراق  
هن�ا لن   تكون  كس�ابقاتها  بل س�تكون  اكث�ر  دموية  واكرب  
حج�م م�ن الدمار   الش�امل  وهذا ما يري�ده  األمريكي  .والحر 

تكفيه االشارة ...   



بعد اللجوء لالوقات االضافية

المنتخب الوطني يخسر امام األحمر البحريني ويودع بطولة الخليج

ساعات قليلة ويشهد ملعب عبد اهلل بن خليفة بنادي 
الدحيل اللقاء المرتقب بين  منتخبنا حامل آمال ماليين 
العراقيين للتتويج بلقب البطولة الخليجية 24 الجاري 

 في الدوحة، ومنافسه البحريني المتطّور أسلوبًا ونتائج 
والطامح هو اآلخر  لتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصوله 
على أول لقب كونه المنتخب الوحيد الى  جوار اليمن 

لم يتشّرف برفع الكأس على منّصة البطل منذ 
إنطالقة البطولة على  أرضه عام 1970  . 

هذه الحماس�ة املش�ركة لدى املنتخبني تدفعهم�ا اليوم لبذل أقىص 
الجه�ود لتقدي�م  واحدة م�ن أفضل مباري�ات خليجي24 ال س�يما 
بع�د أن اكتمل�ت الصورة يف املرب�ع  الناري بوج�ود املنتخبات األكثر 
اس�تحقاقاً ملواصلة املشوار، فهناك مباراة ال تقّل  إثارة بني منتخبي 
قطر والسعودية تعقب مباراتنا يف الساعة 8 مساء، ويبقى  التساؤل 
حائ�راً يف ثناي�ا واقع اس�تعداد األس�ود ملواجهة األحم�ر البحريني: 
هل  تمّكن املدرب الس�لوفيني رسيش�كو كاتانيتش من فّك الشفرة 
التكتيكية لغريمه  الربتغايل هيليو س�وزا؟ م�ن الصعب اإلجابة عىل 
ال�ورق دون معرف�ة ماذا هّي�أ  كاتانيتش من أدوات تجابه أس�لوب 
البحري�ن الذي عانى يف أوق�ات مختلفة من  مواجهات�ه الثالث أمام 
ُعم�ان )0-0( والس�عودية )0-2( والكوي�ت )4-2( أي أنه  حتى ما 
قب�ل الجولة الثالثة كان مرش�حاً لح�زم حقائبه عائ�داً اىل املنامة، 
كم�ا لم  يكن اإلعالم البحريني راضياً عن س�وزا هذه املرّة وله الحق 
بس�بب عدم وضوح  رؤيته الدفاعية والهجومي�ة يف البطولة، وهذه 
نقطة ب�ارزة يف تحليل مناطق  ضعفه التي يجد من خاللها األس�ود 
ثغرة هّز ش�باكه مبّكراً، والحذر كل الحذر من  رّدات الفعل بالضغط 

القتايل كالذي كش�ف عنه أثنني من أمهر العبي 
البحري�ن هم�ا  مه�دي حمي�دان ومحم�د 
الرميحي، معّززاً )أي الضغط( بثقة تياغو 
اكوس�تو ال�ذي لع�ب  بديالً أم�ام الكويت 
وأحرز هدفني ختم بهما مهرجان األهداف 

بالدقيقتني )83و93(  ويراهن عليه س�وزا 
اليوم لحسم اللقاء . 

كاتانيت�ش ل�ن ُيعف�ى م�ن مس�ؤولية 
االخف�اق الس�مح الل�ه يف حالة كش�ف 

خطوط�ه  وتراجع�ه وتحّفظ�ه حت�ى نص�ف الش�وط الثان�ي أمالً 
بمفاجأة يف التمديد أو ركالت  الرجيح، فاإلحصائيات الفنية ليس�ت 
معياراً للفصل يف أرجحية كّفة منتخبنا عىل  نظريه البحريني، املهمة 
صعبة وتكاد تكون املباراة األهم يف مشوار املنتخب،  ولن يكون عبور 
البحرين آمناً مع ترّبص س�وزا لتعطيل مفاتي�ح تفوّقنا، وال بّد  أوالً 
من عن�ر املجازفة لتحرير العبينا من عق�دة التعّثر أمام املنتخب 
الش�قيق  تع�ادالً أو خس�ارة، وإذا م�ا توازن�وا يف العطاء ومارس�وا 
الضغ�ط وعّززوا تواجده�م  يف دائرة العمليات واألط�راف لن يتمكن 
منافسهم من إلتقاط االنفاس عطفاً عىل  الجهد البدني املبذول أمام 
الكويت األثنني املايض مقابل خلود عدد كبري من  العبينا االساس�يني 

للراحة اليوم ذاته أمام اليمن . 
ول�ن نس�تبعد العامل النفيس م�ن لع�ب دور مهم يف اللق�اء الرابع 
مع البحرين خالل  أربعة أش�هر فرض الالعبون االش�قاء ومدربهم 
الك�فء س�طوة قوية عىل مجري�ات  املباريات الث�الث املاضية، فقد 
ف�ازت البحري�ن )1-0( يف نهائ�ي بطولة غرب  آس�يا التاس�عة عىل 
ملع�ب كربالء الدويل يوم 14 آب 2019 بإمضاء الالعب  عيىس موىس 
)د38(، وتع�ادال )1-1( يف املنام�ة ي�وم الخامس م�ن أيلول 2019 
 برسم التصفيات املزدوجة ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023 سجل 
للبحرين  كميل حس�ان )د9( وللمنتخ�ب مهند عيل )د86(، ثم تكّرر 
التع�ادل يف العاصم�ة  األردني�ة عّمان يوم 19 ترشي�ن الثاني 2019 
وه�ذه املرّة س�لبياً، وأم�ُر طبيع�ي أن  يصّحح األس�ود وكاتانيتش 
التاري�خ بفوز عريض يتأّت�ى من خالل أداء قوي وتكتيك  يتناس�ب 
مع ظروف مباراة اليوم وُيجرّد املنتخب الش�قيق من أبرز اس�لحته 
 ويضاعف من محنته، خاصة أنه يندفع بش�كل مؤثر بهدف كس�ب 
النتيجة مبّكراً  مش�ّكالً حاجزاً دفاعياً صلباً يعرف كيف يقتل الوقت 

ويجاري منتخبنا بحذر شديد  حتى نهاية املباراة . 

ال اأمان مع �سوزا 
يف عبور البحرين ! 

إياد الصالحي

ق�ررت لجن�ة االنضب�اط يف االتح�اد الخليجي 
لكرة القدم »خليجي 24«، إنذار مدرب  املنتخب 
الوطني رسييتشكو كاتانيتش، ل�«مخالفته« 

قواعد البطولة . 
ويأتي إن�ذار كاتانيت�ش ل�«مخالفته« قواعد 
البطول�ة ورفضه ارت�داء البطاق�ة  التعريفية 

املجموع�ات ب�كأس  املباري�ات يف دور  أثن�اء 
الخليج . 

وس�بق وأن أص�درت اللجن�ة ق�راراً بحرم�ان 
الالعب العراقي مصطفى محمد بسبب  تدخله 
عىل احد العبي اليمن يف مباراة الفريقني فضالً 

عن فرض غرامة 6 االف  ريال قطري. 

لجنة المسابقات تنذر كاتانيتش لمخالفته قواعد البطولة

يالق�ي ن�ادي ال�زوراء بك�رة الق�دم نظ�ريه 
لوكومتي�ف األوزبك�ي يف ملح�ق دوري  أبطال 
آس�يا يف الحادي والعرشين من الش�هر املقبل 
يف اوزبكستان ضمن ملحق  دوري أبطال آسيا 

بعدها س�يلعب الفائز م�ن املواجهة مع نادي 
الع�ني االمارات�ي  بتاري�خ 28/ 1 / 2020  يف 
االم�ارات لتحدي�د املتأهل ل�دوري املجموعات 
الذي  ينطلق يف السابع من شهر شباط القادم. 

الزوراء يواجه لوكوموتيف األوزبكي 
بالملحق اآلسيوي
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المراقب العراقي - صفاء الخفاجي
بدأ منتخبنا املباراة ضاغطاً عىل مرمى املنتخب البحريني 
ساعياً لتس�جيل هدف  مبكر يربك به املنتخب البحريني 
وتحق�ق له ذلك بعد ان اس�تغل مهند ع�يل   «ميمي« كرة 
مرت�دة م�ن ح�ارس املرم�ى البحرين�ي بعد ك�رة ثابتة 
س�ددها عالء عبد  الزهرة وليتابعها ميمي مسجال هدف 

التقدم للمنتخب العراقي يف الدقيقة  السادسة. 
واس�تمر الفري�ق العراق�ي بتفوق�ه مع الس�يطرة عىل 
منطقة الوس�ط ومن ث�م بعدها  بدا املنتخ�ب البحريني 
بمحاوالت لل�رد عىل الهدف العراق�ي وتحصل عىل ركلة 
 ركني�ة يف الدقيقة الحادية عرش ابعده�ا الدفاع العراقي 

اىل رمية جانبية. 
وجاءت الدقيقة الخامس�ة عرشة لتش�هد هدف التعادل 
للمنتخ�ب البحرين�ي بعد ركل�ة  ركنية اس�كنها الالعب 
البحرين�ي عبد الله الهزاع براس�ة داخل مرمى الحارس 
جالل  حس�ن، ولم يهنأ املنتخب البحريني بالتعادل حيث 
رسعان ما اس�تطاع إبراهيم  بايش تسجيل هدف التقدم 
بعد ان تابع كرة بعيدة من امجد عطوان واستغل  خروج 
ح�ارس املرمى البحرين�ي رافعا الكرة م�ن فوقه ليعلن 

تقدم املنتخب  العراقي. 
واس�تمر املنتخب العراق�ي بمحاوالته لتس�جيل الهدف 

الثالث والس�يطرة عىل  منطقة الوسط حيث قام املدرب 
كاتانيتشباجراء تبديل اضطراري بإخراج امجد  عطوان 
وارشاك الالعب محمد قاس�م يف الدقيقة 40 من الشوط 
األول وال�ذي ش�هدت  دقائق�ه األخ�رية اح�راز املنتخب 
البحريني لهدف التعادل يف الدقيقة 47 بعد خطا  دفاعي 
ب�ني عالء مه�اوي واحم�د إبراهي�م عن طري�ق الالعب 
محم�د مره�ون ومن ثم  اعل�ن حك�م املب�اراة الياباني 

صافرة نهاية الشوط األول. 
يف الش�وط ب�دا املنتخ�ب ضاغطا ع�ىل املرم�ى العراقي 
واستطاع الحصول عىل  كرة ثابتة يف الدقيقة الثانية من 
الش�وط الثاني اس�تطاع الحارس جالل حس�ن  ابعادها 
اىل ركلنة ركنية واس�تمر الفريقان بمحاوالت غري جدية 
الحرازالتق�دم  لكنها باءت بالفش�ل، واج�رى كاتانيتش 
التبديل الثاني بارشاك رشيف عبد الكاظم  بديال من عالء 
عب�د الزه�رة محاوال تنش�يط الخط االمام�ي للمنتخب 

العراقي. 
وحانت فرصة جديدة للمنتخ�ب العراقي يف الدقيقة 74 
اضاعه�ا ميمي واس�تمر  الضغ�ط العراقي ع�ىل املرمى 
البحريني مع سيطرة عراقية وتراجع بحريني واضح  يف 
الدقائق العرش األخرية التي شهدت إضاعة عالء مهاوي 
لفرص�ة حقيقة س�دد  الكرة م�ن خاللها الك�رة خارج 

املرمى يف الدقيقة 80 ومن ثم اعلن الحكم الياباني  نهاية 
املباراة بالتعادل لهدفني لكل فريق. 

ويف الش�وط اإلض�ايف األول أضاع إبراهي�م بايش فرصة 
محققة للتس�جيل بعد ان  سدد كرة س�هلة امام املرمى 

لتذهب يف أحضان الحارس البحريني. 
واس�تمر املنتخ�ب العراقي بالس�يطرة عىل املب�اراة ويف 
الدقيق�ة 97 أض�اع مهن�د  ع�يل ورشي�ف عب�د الكاظم 
فرصة محققة للتس�جيل بتس�ديده الك�رة فوق املرمى 
 وح�اول م�ن جديد ع�يل فائئ�ز يف الدقيقة املئ�ة ابعدها 
الح�ارس البحرين�ي اىل ركلة  ركني�ة ويف الدقيقة الثانية 
بعد املئة انقذ حارس املرمى العراقي جالل حس�ن  لهدف 
محقق للمنتخب البحريني بعد تصديه لتس�ديدة الالعب 
البحريني واس�تمر  الفريقيان بالراجع البدني الواضح 
عىل الفريقان حتى ش�هدت الدقيقة األخرية من  الشوط 
اإلض�ايف الثاني ركلة ركنيه نفذه�ا عيل عدنان عىل رأس 
احم�د إبراهيم  ولك�ن الح�ارس البحريني انق�ذ مرماه 
بصعوب�ة ليعل�ن الحك�م صاف�رة النهاي�ة والذهاب  اىل 

ركالت الجزاء الرجيحية. 
ويف ركالت الج�زاء أض�اع الالعب العراقي محمد قاس�م 
ركلة الجزاء الرابع�ة لتنتقل  البحرين اىل املباراة النهائية 

بعد الفوز بنتيجة )3-5(. 

طلب�ت لجنة املس�ابقات يف االتح�اد الخليجي لكرة 
القدم “خليجي 24، توضيحاً  بش�أن ترف الحكم 
العراق�ي عيل صب�اح يف مب�اراة الس�عودية وُعمان 
ب�كأس  الخلي�ج 24  .  وذكر املوقع االتح�اد الخليجي 
أن »لجن�ة املس�ابقات باالتح�اد الخليج�ي، طلبت 

 توضيحا من رئي�س لجنة الحكام بخصوص رفض 
الحك�م العراق�ي ع�يل صب�اح  التوقيع ع�ىل أحداث 
مب�اراة ُعمان والس�عودية اال بعد الطل�ب منه عدة 
مرات«.  يذكر أن املباراة انتهت بفوز الس�عودية عىل 

عمان 3-1 يف الجولة األخرية من  دور املجموعات. 

أك�د نائ�ب رئي�س ن�ادي القوة 
الجوي�ة العميد ولي�د الزيدي أنه 
ت�م االتف�اق م�ع ن�ادي  الرجاء 
مواعي�د  تحدي�د  ع�ىل  املغرب�ي 
وتوقيت مباراتي الذهاب واالياب 
يف دور  الثمانية من بطولة كأس 
محمد الس�ادس لالندية العربية 
االبطال يف حال تواجد  الصقور يف 

هذا الدور . 
وق�ال الزيدي أن�ه »يف حال تأهل 
الصق�ور ل�دور ال�8، س�يواجه 
فري�ق  الرج�اء  الجوي�ة  الق�وة 
الرشاي�ع  املغرب�ي ع�ىل ملع�ب 
بمك�ة املكرمة يف جول�ة الذهاب 
يوم الس�ادس  من ش�هر كانون 
س�تقام  فيم�ا  املقب�ل،  الثان�ي 
مباراة االياب ع�ىل ملعب محمد 
الخام�س  يف التاس�ع من ش�هر 

شباط القادم«. 
وأكد أن »القرعة ستضع الصقور 
ضم�ن  ايض�ا  التأه�ل  ح�ال  يف 
دور نص�ف النهائ�ي  بمواجه�ة 
الفائ�ز م�ن االتحاد الس�كندري 
امل�ري«، الفت�ا  واالس�ماعييل 
اىل أن   «مب�اراة الذه�اب س�تقام 
يف م�ر ي�وم الس�ادس ع�رش 

من ش�هر ش�باط الق�ادم بينما 
ي�وم  اإلي�اب  مب�اراة   س�تكون 
الس�ابع والعرشين من الش�هر 

نفسه عىل ملعب الرشايع  بمكة 
املكرم�ة االرض املفرضة لفريق 

القوة الجوية«. 

االتحاد الخليجي يطلب توضيحًا بشأن
 تصرف علي صباح

الجوية يختار ملعب الشرايع السعودي
 كأرض مفترضة له

أك�د رئيس اللجنة األوملبي�ة الوطنية العراقية، رعد 
حم�ودي، أن زمن التقاطع�ات  ذهب إىل غري رجعة 
بع�د أن ابتعد ش�بح العقوبات ال�ذي كان يلوح يف 
س�ماء  الرياضة العراقية، بعد إقرار قانون اللجنة 
ومصادقت�ه م�ن قب�ل رئي�س الجمهوري�ة  برهم 

صالح . 
وقال حمودي إن »ش�بح العقوبات الذي كان يلوح 
يف س�ماء الرياض�ة العراقي�ة  ذهب بفع�ل الجهود 
ال�ذي بذلتها األط�راف جميعاً، م�ن وزارة وأوملبية 

ولجنة  الش�باب والرياضة الربملاني�ة، التي صوبت 
بخطواته�ا الواثقة كل اخطاء املرحلة  املاضية، من 
خ�الل إرصارها ع�ىل امليض بالقان�ون وفق امليثاق 

األوملبي«. 
ودعا حم�ودي األطراف جميعا إىل »نبذ التقاطعات 
الت�ي كادت ان تصل بالرياض�ة  العراقية إىل منزلق 
خطري، والبدء بمرشوع اصالحي يستهدف تحقيق 
اإلنجازات  املهمة للرياض�ة العراقية التي تنتظرها 

مشاركة مهمة مرتقبة يف أوملبياد  طوكيو«. 

يشار إىل أن قانون اللجنة األوملبية، كان قد اقر من 
قبل مجلس النواب والذي  تضمن فقرات مهمة من 
ضمنه�ا، ان اللجنة االوملبية الوطنية العراقية، تعد 
اعىل  هيئة غ�ري حكومية تدير الحرك�ة األوملبية يف 
العراق، تتمتع بشخصية معنوية  واستقالل اداري 
وم�ايل، ولها فروع يف األقالي�م واملحافظات وتعمل 
وفق�ا ألح�كام  ه�ذا القان�ون والقوان�ني العراقية 
الناف�ذة وامليثاق االوملبي وق�رارات اللجنة  االوملبية 

الدولي�ة ونظامه�ا الداخ�يل«. 

حق�ق املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي بك�رة الس�لة عىل 
الك�رايس املتحرك�ة الف�وز ع�ىل  منتخ�ب اندونيس�يا 
بنتيج�ة كب�رية وبفارق م�ن نقاط  عندما س�جل 80 

نقطة مقابل   20 نقطة للمنتخب االندونييس. 
وق�ال رئي�س الوف�د العراق�ي لبطول�ة اس�يا باللعبة 
املقامة حاليا يف تايلند خالد رشك  ان »حكمنا نزار عيل 
جبار اعتمد من قبل االتحاد االس�يوي حكما اس�يويا 
وهذا  مكس�با للجنة الباراملبية العراقية التي اش�كرها 
برئاس�ة الدكتور عقيل حميد عىل   متابعته املس�تمرة 
للوفد العراقي لالطمأنان ع�ىل الالعبني وبقية الوفد«، 
مشريا  اىل ان »اليوم الخميس سيشهد اجتماعا لالتحاد 
اآلسيوي لكرة السلة عىل  الكرايس املتحركة الجل اجراء 
االنتخابات االس�يوية الختيار رئيس�ا لالتحاد  واالمني 

العام فضال عن اختيار اللجان الفنية لالتحاد«. 
يذكر ان يوم غد اس�راحة للفرق املشاركة يف البطولة 

وبانتظار جدول املباريات  املقبلة. 

كش�ف أمني رس نادي الرشطة، ع�الء بحر العلوم، عن 
 ) VAR  (�اش�راط االتحاد العرب�ي  وجود منظوم�ة ال
يف مالعب الفرق املتنافس�ة اعتبارا من منافسات  دور 
ال��)٨( لبطولة االندي�ة العربية االمر ال�ذي حال دون 

اقامة املباراة يف أربيل. 
وقال بحر العلوم »كوفد عراقي أرصرنا عىل استضافة 
مباراتن�ا املقبل�ة يف كأس  محم�د الس�ادس لالندي�ة 
العربي�ة االبط�ال يف اربي�ل ولكننا اصطدمن�ا بفرض 
االتح�اد  العرب�ي تواج�د منظوم�ة ال��) VAR ( ضمن 

تعليمات البطولة«. 
واضاف »جمعنا اتصال مع اتحاد الكرة حول موضوع 
التقني�ة املذك�ورة حيث  اك�دوا عدم وج�ود اي ملعب 

داخل العراق يتمتع بالخاصية املذكورة«. 
وب�ني »بعد ع�دة اجتماعات م�ع ادارة االتحاد العربي 

توصلن�ا اىل حل بخص�وص  اللعب يف محافظ�ة اربيل، 
حيث وض�ع الكرة يف ملع�ب الفريق الخص�م، يف حال 
 توصلن�ا اىل اتفاق مع خصم دور ال�)٨( للعب يف ملعب 
بدون تقني�ة ال�) VAR (،  فان االتحاد العربي لن يكون 
ل�ه اي اع�راض ولكن وفد نادي الش�باب الس�عودي 

 تمسك بتعليمات االتحاد العربي ورفض ذلك«. 
وب�ني »ت�م تثبيت مواعي�د املبارات�ني تم بع�د اجتماع 
مط�ول دام لعدة س�اعات وتم  احاطة اتح�اد الكرة و 
لجن�ة املس�ابقات علما بذل�ك حيث س�تقام مواجهة 
الذه�اب يف  ال��23 م�ن ش�هر كان�ون االول يف ملع�ب 
فيص�ل بن فه�د يف العاصمة الس�عودية  الرياض، عىل 
ان نخ�وض مواجهة االياب يف ال�20 من ش�هر كانون 
الثان�ي من  العام املقبل بضياف�ة ملعب حمد الكبري يف  

العاصمة البحرينية املنامة«. 

رعد حمودي يؤكد ابتعاد شبح العقوبات  

الشرطة يواجه الشباب السعودي منتخب سلة الكراسي يهزم اندونيسيا
في البطولة العربية



م�درب  المب�ارد  فران�ك  ق�ال 
تشيليس، إنه سعيد بفريقه لكنه 
يريد املزيد بعد العودة  لالنتصارات 
بالفوز )2-1( عىل أس�تون فيال، 
ليع�زز مكان�ه يف املرك�ز الراب�ع 

 بالربيمريليغ . 
هزيمت�ن  تش�يليس  وتلق�ى 
متتاليتن أمام مانشس�ر سيتي 
بع�د   6  يونايت�د  ه�ام  ووس�ت 
انتص�ارات عىل الت�وايل يف الدوري 
لكن ع�ودة املهاجم تامي أبراهام 

كانت  مهمة ضد أستون فيال . 
وافتتح أبراهام التس�جيل محرًزا 
هدف�ه ال�11 هذا املوس�م وصنع 
لزميل�ه  ميس�ون  الف�وز  ه�دف 
مون�ت إذ هيأ الكرة بصدره بعد 3 

دقائق من الش�وط الثاني . 
وق�ال المب�ارد، هداف تش�يليس 
ع�رب العص�ور وال�ذي ن�ال لقب 
م�رات  خ�الل   3 الربيمريلي�ج 
مس�ريته يف س�تامفورد بري�دج، 
إن فريق�ه كان يمك�ن أن يف�وز 

بسهولة . 
الذي  اإلنجلي�زي،  امل�درب  وأبل�غ 
يتق�دم فريق�ه ب��6 نق�اط عىل 
صاح�ب  املركز  وولفرهامبت�ون 
الخامس، الصحفين »أنا س�عيد 
لكني أريد املزيد. بدأنا بشكل جيد 
حًقا ألن  أغلب الجماهري ظنت أن 

العكس سيحدث«. 
وأض�اف »لكني أري�د املزيد طيلة 
الوقت وأعتق�د أن ما حدث خالل 
األس�بوع  املايض كان خ�ري مثال 

عىل ذلك. ش�اهدت الفريق يذهب 
إىل مانشسر س�يتي  وكان ندا له 
مثل فريق كبري يس�اويه يف القوة 
ثم لم يحدث ذلك ضد وست هام. 

 تعافينا )ضد أستون فيال(  .» 
وتاب�ع المب�ارد »ه�ذا يوض�ح يل 
أين نحن م�ن امت�الك اإلمكانات 
الحقيقي�ة للوص�ول  إىل م�ا نريد 

لكني أدرك العثرات يف طريقنا .» 
ملهاجم�ه  املدي�ح  المب�ارد  وكال 
أبراه�ام، ال�ذي كان فع�ااًل بع�د 
عودت�ه م�ن إصابة  أع�ىل الفخذ، 

ونجول�و كانتي الذي كان وجوده 
حاس�ًما يف خط الوس�ط . 

وخت�م »)أبراهام( ب�دأ من حيث 
ع�ىل  )كانت�ي(  ق�درة  توق�ف. 

اس�تعادة الكرة والضغ�ط  العايل 
أك�د وصف�ه بأن�ه أح�د أفض�ل 
الالعب�ن يف العالم. م�ن الرائع أن 

يكون يف  فريقنا«. 

المبارد سعيد بأداء الالعبين بعد الفوز على أستون فيال
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ل�م ين�س قطاع م�ن جمه�ور باريس س�ان 
جريم�ان مح�اوالت الربازييل نيماردا س�يلفا 

 العودة إىل برشلونة، الصيف املايض . 
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإلس�بانية الت�ي تابعتها »املراق�ب العراقي«، 
 فق�د تع�رض نيم�ار لواب�ل م�ن صاف�رات 
االس�تهجان خ�ال مب�اراة نان�ت، أم�س، يف 
 الوق�ت ال�ذي تلقى في�ه زميل�ه كيليانمبابي 

دعًم�ا كبريًا م�ن الجماهري الباريس�ية، رغم 
 ظه�ور الربازييل بمس�توى أفضل نس�بًيا من 

الفرنيس . 
وقابل نيمار تلك الصافرات بمطالبة الجمهور 
بالصم�ت، عق�ب تس�جيله لهدف م�ن  ركلة 

جزاء، ما زاد من غضب الجماهري . 
ورغم محاوالت نيمار السابقة تهدئة األجواء 
بين�ه وبني جماهري س�ان جريمان،  بوعده أن 

يق�دم كل ما لديه من أجل الفريق، إال أن 
األمور لم تعد ملسارها حتى  اآلن . 

ترصيح�ات  أن  الصحيف�ة  وت�رى 
س�ان  باري�س  الع�ب  رونالديني�و 
جريمان وبرش�لونة  الس�ابق، برغبته 
البارس�ا  بقمي�ص  نيم�ار  رؤي�ة  يف 

م�ن جدي�د، س�اهمت يف زي�ادة  غضب 
الجماهري الباريسية عىل نجم الفريق. 

نيمار 
يزيد غضب 

جماهير سان 
جيرمان

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، عن دخ�ول ناديي 
آرس�نال وليفرب�ول يف منافس�ة  قوي�ة مع برش�لونة 

للتعاقد مع العب ريد بول سالزبورغ النمساوي . 
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن برشلونة 
يراقب األملاني الش�اب  كري�م أديم�ي، )17 عاًما( منذ 
ف�رة بتوصية من باتريك كلويف�رت، مدير أكاديميات 

  «ال ماسيا«. 
ورغم ذل�ك، فإن البارس�ا لم يأخذ أي خطوة رس�مية 
تج�اه أديم�ي، ليس�تغل الثنائ�ي  اإلنجلي�زي آرس�نال 
وليفربول الفرصة ويدخل سباق الحصول عىل خدمات 
 الالعب .  يف الوقت ذاته، يعترب بوروس�يا دورتموند أيًضا 
من األندي�ة املهتمة بالحصول  ع�ىل خدمات أديمي، يف 

ظل رغبة العبه اإلنجليزي جادون سانشو يف الرحيل . 
وانضم أديمي إىل سالزبورج يف تموز 2018 مقابل 2.8 
ملي�ون جنيه إس�رليني،  لكن من املتوق�ع يف ظل هذا 
الس�باق الرشس بن عمالقة أوروب�ا، أن يغايل  الفريق 
النمس�اوي يف طلبات�ه املالية، علًما بأن�ه رفض عرًضا 

سابًقا مقابل 15  مليون جنيه إسرليني لضمه. 

تلق�ى نادي يوفنتوس، نبأً غري س�ار بعد إصابة األملاني س�امي 
خض�رية، بإصاب�ة  يف الركبة الي�رى، أجرى ع�ىل إثرها عملية 

جراحية، وسيغيب لفرة طويلة . 
وأجرى خضرية عملية جراحية ناجحة بالركبة، يف أوجس�بورج 
بأملانيا، ليغيب  عن صفوف البيانكونريي لفرة طويلة تمتد إىل 3 

أشهر وربما أكثر من ذلك . 
وذك�ر موقع »توتو مريكات�و«، الذي تابعته »املراق�ب العراقي« 
أن إصاب�ة خضرية  تفتح باب األمل أمام مواطنه إيمري تش�ان، 
متوس�ط ميدان اليويف، والذي اس�تبعد  من حسابات ماوريسيو 

ساري، سواء يف منافسات الدوري أو دوري أبطال  أوروبا . 

ورغم مشاركته يف بعض مباريات الدوري اإليطايل، إال أن إيمري 
اس�ُتبعد من  قائم�ة الفريق يف مس�ابقة األبط�ال بجانب ماريو 

ماندزوكيتش . 
وأضاف املوقع أن خضرية مع إصابته الطويلة والتي قد تتخطى 
حاج�ز الثالثة  أش�هر، ف�إن الفرصة اآلن جاءت إليمري تش�ان، 
موضحة أن األس�ابيع املقبلة  س�تكون حاس�مة الكتس�اب ثقة 

مدربه ساري، واستبعاد فكرة مغادرة تورينو . 
جدي�ر بالذك�ر أن إيم�ري ه�و أحد أب�رز الالعب�ن القريبن من 
الرحيل عن يوفنتوس  يف فرة االنتقاالت الش�توية بش�هر كانون 
الثان�ي املقب�ل، باإلضاف�ة إىل  ماندزوكيت�ش ال�ذي ال يتدرب مع 

الفريق حتى اآلن. 

ركزت الصحف اإليطالية الصادرة اليوم الخميس، 
ع�ىل املباراة املنتظرة بن إنر  ميالن وروما، املقرر 
إقامته�ا غ�ًدا الجمع�ة، يف افتتاحي�ة منافس�ات 

الجولة ال�15  من الدوري اإليطايل . 
وعنون�ت صحيف�ة »الجازيت�ا ديلل�و س�بورت«: 
»ميالن والعد التنازيل، كل يشء  يؤدي إىل املوافقة.. 
كلمات الس�ويدي تغذي التفاؤل والقرار الرسمي 

يف غضون   10 أيام .» 
وأضافت »تحدي العمالق، لوكاكو وسمولينج من 
زمالء يف مانشس�ر إىل أعداء  يف سان سريو.. روما 
يس�تعد ملواجهة إنر مي�الن، الجمعة يف افتتاحية 

الجولة .» 
وختم�ت »يوفنت�وس، خضرية يغيب ل�3 أش�هر، 

واآلن هناك حاجة حقيقية إىل  إيمري تشان«. 

وج�اءت صحيفة »توتو س�بورت« 
مي�الن   ،2020 »رضب�ات  بعن�وان: 

 وإبراهيموفيت�ش، يوفنت�وس وكيي�زا 
املفت�اح  إيم�ري تش�ان ه�و  أن  حي�ث 

إن�ر  الفي�وال..  الع�ب  للحص�ول  ع�ىل 
ومريتينز، لوكاك�و يدعو مواطنه لالنضمام 

 للنرياتزوري«. 

أب�دى أنخيل توريس، رئيس خيتايف اليوم الخميس، ترحيبه بالتعاقد مع 
العب  وسط برشلونة، خالل سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة . 

ويتعل�ق األمر بالعب البلوجرانا الش�اب، كارليس أليني�ا، الذي قال عنه 
توريس،  يف ترصيحات نقلته�ا صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية: 

»إذا كان األمر  يعتمد عىل برشلونة، قد تتم الصفقة«. 
وأض�اف: »إذا نجحنا يف التعاقد مع ألينيا، س�تكون صفقة رائعة، لكننا 
ل�م نتحدث  مع الالعب بعد.. قد يكون هناك أش�ياء مث�رية أيًضا يف ريال 

مدريد، يمكننا  الحصول عليها«. 
ُيذكر أن دور ألينيا مع البارسا هذا املوسم صغري للغاية، حيث شارك ملدة 
45  دقيق�ة يف الليجا، ومثلها يف دوري األبطال، نظرًا لوجود عدد كبري من 

الالعبن  يف مركزه . 
ويرتب�ط ألينيا صاحب ال��21 عاما بعقد م�ع الن�ادي الكتالوني، حتى 

صيف 2022. 

أصدر ريال مدريد بيان�ا، حول اإلصابة التي 
ُيعاني منها البلجيك�ي إيدين هازارد،  والذي 
تع�رض لها خ�الل مواجه�ة باريس س�ان 

جريمان بدوري أبطال أوروبا . 
وقال البيان، الذي ن�رشه النادي عىل موقعه 
الرس�مي: »بعد االختبارات التي  أجريت عىل 
إيدي�ن هازارد من قبل الجه�از الطبي لريال 
مدريد، تم تشخيص إصابة  الالعب برشخ يف 

قدمه اليمنى، ويف انتظار التطورات«. 
أش�ارت  الس�ياق،  نف�س  ويف 

صحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
إىل أن�ه بهذا التش�خيص، 

 تأك�د غي�اب البلجيكي 
ع�ن مواجه�ة الغري�م 
برش�لونة،  التقلي�دي 
املُق�رر  الكالس�يكو  يف 

18 كانون   إقامته ي�وم 
األول الجاري . 

إيدي�ن  البلجيك�ي  وظه�ر 

بمناس�بة  الفري�ق  عش�اء  يف  ه�ازارد، 
الكريم�اس، بعكاز، إثر  اإلصابة التي تعرض 

لها يف الكاحل األيمن . 
ووص�ل ه�ازارد يف س�يارة زميل�ه تيب�و 

كورتوا، ح�ارس ري�ال مدريد، حيث 
القي�ادة  م�ن  منعت�ه  اإلصاب�ة 

بنفس�ه، حتى أنه لم يقف عىل 
قدمي�ه يف الص�ورة الجماعية 
 التي التقطها الفريق 

باملطعم. 

قال فري�دي ليونجربج، مدرب آرس�نال 
املؤقت، إنه س�يتحدث مع العب الفريق، 
 ملس�اعدته يف التأقل�م بش�كل أك�رب مع 
الن�ادي املناف�س يف ال�دوري االنجليزي، 

بعد  انتقاله يف صفقة قياسية من ليل . 
ووص�ل اإليف�واري نيك�والس بيب�ي إىل 
س�تاد اإلمارات مقاب�ل 72 مليون جنيه 
 إس�رليني )92.38 ملي�ون دوالر( يف آب 
املايض كما ذكرت تقارير صحفية،  لكنه 
سجل هدفا واحدا يف 12 مباراة بالدوري . 
وأعطى بيبي ملحات من مهاراته، عندما 

سجل هدفن متأخرين من 
ركلتن  حرتن خ�الل الفوز 

3-2 ع�ىل فيتوري�ا يف الدوري 
األول  ترشي�ن  يف  األوروب�ي، 

 املايض لك�ن املهاج�م البالغ من 
العم�ر 24 عام�ا فش�ل يف تثبيت 
نفسه بالتشكيلة  األساسية بعد 
ذلك .  وقال ليونجربج »س�نجري 
محادثة بس�يطة معه بخصوص 

بعض األش�ياء، وعن  شعوره، ألنه 
العب مهم«. 

يواج�ه ماركو س�يلفا، مدرب إيفرت�ون، خطر اإلقال�ة من منصبه، 
عق�ب الهزيمة  الس�احقة يف الديرب�ي، بالدوري اإلنجلي�زي املمتاز، 

أمام ليفربول )2-5(  . 
وم�ن املتوقع وفق�ا لهيئة اإلذاع�ة الربيطانية )بي.ب�ي.يس( التي 

تابعتها »املراقب  العراقي«، أن يحسم إيفرتون مصري املدرب قريباً . 
وذك�رت )بي.ب�ي.يس( أن ديفيد موي�س، املدرب الس�ابق »للتوفيز« 

ومانشسر  يونايتد، بات مرشحا بقوة لخالفة سيلفا . 
وكان سيلفا قريبا من اإلقالة الشهر املايض، عقب هزيمة إيفرتون 
ع�ىل ملعبه  أمام نورويتش س�يتي، لكنه نجا م�ن اإلطاحة به يف 

اللحظات األخرية . 

لكن يبدو أن الوضع هذه املرة لن يمر بس�الم، 
ليفرب�ول،  أم�ام  امل�دوي  الس�قوط  بع�د 
 وخسارة الفريق للمرة الثامنة يف آخر 

11 مباراة . 

خيتافي يرحب بالتعاقد 
مع كارليس ألينيا

أنباء عن غياب هازارد عن الكالسيكو

ليونجبرج يخطط لمحادثة 
نيكوالس بيبي

صحف إيطاليا تترقب موقعة روما واإلنتر

إصابة خضيرة تعطي األمل 
إليمري تشان

آرسنال وليفربول يتنافسان على ضم أديمي

مويس يستعد لخالفة 
ماركو سيلفا

سان جيرمان يغري مبابي 
بوصافة ميسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن باريس سان جريمان سيبذل 
قصارى جه�ده  من أجل إقن�اع نجمه كيلي�ان مبابي بتمديد 
عق�ده، للتصدي لرغبة ريال مدريد القوية  يف ضمه بنهاية 
املوسم الجاري .  وبحسب موقع  »le10sport»  الفرنيس، 
فإن باريس س�ان جريم�ان يعلم جي�ًدا  رغبة ريال 
مدري�د يف ض�م مبابي خ�الل ف�رة االنتقاالت 
الصيفي�ة املقبلة، لكنه ق�رر  عدم الوقوف 
مكتوف األي�دي، مع تقديم عرض مغٍر 
لالعب من أج�ل املوافقة عىل  البقاء .  
وأشار التقرير إىل أن العقد الجديد 
الذي س�يقدمه س�ان جريمان 
س�يجعله  ثان�ي  ملباب�ي، 
صاحب ثان�ي أكرب راتب يف 
األس�طورة  بعد  العال�م 
ليوني�ل  األرجنتين�ي 
مي�يس،  نج�م 

برشلونة . 
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
النهجية

طريق�ة يف الف�ن ظهرت يف القرن الس�ادس 
أب�رز ممثليه�ا )بونرتم�و( يف  ع�ر، م�ن 
إيطالي�ا ومدرس�ة ) فونتني بلو( يف فرنس�ا 
وهي تقس�م إىل عدة مراحل، إال أن اسلوبها 
األس�ايس )حس�ب مقول�ة فريدالن�د( ه�و 
األس�لوب املعاكس للكالس�يكية وقد تأثرت 
بفن )مايكل أنجلو( والفن الغوطي الحديث، 
والف�ن األملان�ي وكذل�ك بالنق�وش الب�ارزة 

للعصور القديمة.

جلس الشيخ نرص الدين يوماً عىل منّصة الوعظ يف أحد جوامع 
))آق ش�هر((، وق�ال: أيه�ا املؤمنون، هل تعلمون ما س�أقوله 
لكم؟ فأجابه السامعون: كال، ال ندري. قال: إذا كنتم ال تعلمون، 
فم�ا الفائدة من التكلم، ثم نزل. وعاد يف يوم آخر فألقى عليهم 
نفس السؤال، فأجابوه، هذه املرة: أجل إّنا نعلم. فقال: ما دمتم 
تعلمون ما س�أقوله فما الفائ�دة من الكالم؟ فحار الحارضون 
يف أمره�م واتفق�وا فيما بينه�م، عىل أن تكون اإلجاب�ة يف املرّة 
القادم�ة متناقضة، قس�م يجيب: ال، وقس�م يجي�ب: نعم، وملّا 
أتاهم املرة الثالثة، وألقى عليهم سؤاله األول، اختلفت أصواتهم 

بني: ال ونعم فقال: حسناً جداً َمْن يعلُم ُيْعلُِم َمْن ال َيْعلم.

طرائف من التراث 

ضياء جبيلي: الرواية وثيقة تاريخية واجتماعية ومحاولة عيش ما لم نعشه 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

يب�دأ الروائ�ي ضي�اء جبي�ي حديثه مع 
)املراقب العراقي( ،معرّفا فن الرواية، فن 
املصادفات أو هو ثمرة وهم إنساني كما 
يقول كونديرا.أو هو محاولة عيش ما لم 
نعشه، ليس من قبيل اليوتوبيا أو من باب 
أنه قبعة الساحر، أو الضوء يف آخر النفق 
وال حت�ى الثقب يف ج�دار العالم الصلب، 
إذ ال أحد بإمكانه اله�روب من الحياة إال 
بامل�وت. فن الرواية هو ذل�ك اليشء الذي 
يش�به الكون الق�ادر عىل احت�واء عوالم 
بأرسه�ا يف عدة مئ�ات م�ن الصفحات، 
وهو الروح الخالقة التي ال يملكها سوى 
مرىض نفس�يني هم يف الواقع أكثر إدراكا 

وفهما من علماء النفس أنفسهم.
وتابع :الرواية ف�ن التمكن من الالممكن 
يف الحي�اة أو ه�ي محاول�ة عي�ش ما لم 
نعش�ه، لي�س من قبي�ل اليوتوبي�ا ولعل 
أكثر ما افتقده بطل روايتي اسد البرصة، 
يف حياته ه�و الهدف. لم يك�ن هناك من 
هدف أو عنوان واضح يمكن التوجه إليه، 
وربم�ا أدرك ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي التفت 
وراءه، ف�رأى حياة أش�به بحي�اة أبطال 

الروايات، تلك الكذبات البشعة، الخلطات 
ال  الت�ي  الغرائبي�ة  والخ�دع  الس�حرية، 
يصدقها وال تنطي إال عىل الروائيني، مما 
وفر لهذه الش�خصية الفرصة بأن يكون 
لها ه�دف يف نهاية املط�اف، وهو تدوين 
قص�ة حياتها الت�ي ال ُتص�دق، لكن من 
قبل ش�خص ق�ادر عىل ذلك مث�ل ماريو 

فارغاس يوسا.
ويضي�ف جبي�ي :ان الروائ�ي بطبيعت�ه 
ه�و  وإنم�ا  مؤرخ�ا،  لي�س  الس�جالية 
ناق�ض للتاري�خ ح�ني يح�اول طم�س 
حقيق�ة ما عاش�ته الش�عوب يف املايض، 
ث�م يتح�دث ع�ن الظاه�رة كما ل�و أنها 
غريبة عىل املجتمعات الت�ي يلّون العنف 
كافة أطيافها. ويف رواية »أس�د البرصة« 
تكشف األحداث نوعا من التناحر الخفي 
ال�ذي تفن�ده اآلراء الجاه�زة ع�ن وه�م 

التعايش السلمي.
عن�د  بوضع�ه  يق�وم  يشء  أول  وح�ول 
الب�دء يف كتابة رواية جدي�دة، يقر جبيي 
بأن�ه االس�تهالل، إذ يج�رب العدي�د من 
االستهالالت قبل أن يس�تقر عىل أحدها. 

ويضع�ه جانب�ا وق�د ينس�اه أحيانا، ثم 
يج�ده مع م�رور الوق�ت وقد تح�ول إىل 
اس�تهالل ألحد الفص�ول وليس كما كان 
مخططا له يف البداية. ويف الرواية، برأيه، 
ال يمك�ن أن يك�ون هن�اك يشء ثابت ما 
دمنا مس�تمرين يف الكتابة، ألن األش�ياء 
تتغري باستمرار وعادة ما يرضخ الكاتب 
لها.وب�ني : يف “أس�د الب�رصة” و« تذكار 
الجن�رال مود« ينطلق الروائي من خرافة 

ش�عبية. ونعتقد أن هذا من قبيل التمثيل 
الرم�زي للواق�ع، م�ا يكش�ف الحقائ�ق 
بشكل كبري. ويعلق ضيفنا عىل ذلك قائال 
»الرمزي�ة كانت يف ما مىض مدرس�ة، أما 
اآلن فهي تؤدي وظيفته�ا يف الرواية عىل 
نح�و مس�اعد. فالخرافة الش�عبية، كما 
أس�ميتموها، يف تذكار الجنرال مود وأسد 
الب�رصة ه�ي ثيم�ة جانبية مؤث�رة عىل 
الش�خصيات الرئيس�ة، تتطور بحس�ب 
وع�ي تل�ك الش�خصيات إىل أن تبلغ الحد 
األقىص الذي تتحول فيه إىل عقدة نفسية 
أو م�س م�ن الجن�ون أو أوه�ام وأحالم 
وكوابي�س، وأحيان�ا تأخ�ذ منح�ى آخر 
يمكن أن نسّميه منحى طقوسيا، أي أنها 
تتحول إىل يشء يمكن تطبيقه كحدث كما 
فعلت ش�خصية أمل،مع أخته�ا بالتبني 
بفع�ل تأثري الخراف�ة الش�عبية. وبالتايل 
ف�إن الخراف�ات ال تع�ّد كش�فا للحقائق 
بقدر ما تمثل الجانب النفيس الذي تلقيه 
كظ�الل ثقيلة عىل األف�راد واملجموعات. 
وم�ن ناحية أخ�رى هي ترم�ز إىل الواقع 
بطريق�ة ال تحتاج إىل الكث�ري من التأويل 

لك�ي نعلم أن هذا ما ح�دث فعال ومازال 
يحدث ويش�به أو يقرتب إىل درجة كبرية 

مما ال نستطيع تسميته بشكل مبارش.
وبس�ؤاله عم�ا إذا كانت الرواي�ة اليوم 
واجتماعي�ة  تاريخي�ة  وثيق�ة  تمث�ل 
مل�ا ح�دث يف م�كان وزمن م�ا؟ يجيب 
ذل�ك،  ع�ىل  بالتأكي�د  جبي�ي  ضي�اء 
ويعق�ب »لكنها ليس�ت وثيق�ة يمكن 
اس�تعمالها كشاهد تصغي إليه عامة 
الن�اس. لقد حاول�ت الرواية دائما أن 
تبتع�د ع�ن النخبوي�ة لتتمك�ن من 
قراءتها الش�عوب املغرر بها من قبل 
الس�لطات و الرواية ه�ي الحقيقة 
إىل  الت�ي مهم�ا أظه�رت نفس�ها 
الس�طح وفضحت وكشفت يبقى 
الدين والسياسة هما األكثر دعاية 
وتأث�ريا عىل الرغم م�ن أنهما من 
املوضوعات الدائمة التي تتداولها 
الرواية. إنها ضد الدس�اتري التي 
تقول ‘طب�ق ثم ناق�ش’، لكنها 
أيضا ليس�ت مش�اريع وهمية 

ليوتوبيا لن ُتوجد يف مكان ما.

لل��روايئ ضي��اء جبييل تجربة أدبية ممزية عىل م��دى رواياته »لعنة ماركزي«، و«تذكار الجرنال مود«، و«وجه فنس��نت القبي��ح«، و«بوغزي العجيب« 
و«اس��د الب��رة« حت��ى اصبح اح��د اهم الروائيني العراقيني ال س��يما بعد ف��وزه بعدد من الجوائ��ز العراقية والعربي��ة والتي كان اخرها ف��وزه بجائزة 

الملتقى العربية التي أقيمت العام المايض يف الكويت وهو العراقي الوحيد الفائز بهذه الجائزة وقبلها جائزة الطيب صالح، للعام 2017.

ضياء جبيلي

في حوار مع 

املراقب العراقي/ متابعة...
صدر حديًثا للش�اعر الفلسطيني غسان زقطان ديوان 
ش�عري جدي�د يحم�ل عن�وان ”تح�دث أيه�ا الغريب، 
تح�دث“، وهي قصائد بمثابة توثيق تفاصيل الحياة يف 

زمن الحرب.
�ة  ويس�مع الق�ارئ من�ذ أول قصائ�د املجموع�ة بحَّ
الكلمات يف صوت غريب، مرَّ عىل عجٍل يف درب معتم لم 

يعد يأتي منه التائهون.
بة معج�زات صغرية  ويصن�ع الش�اعر يف غربت�ه املُركَّ
ًة يس�تعيد بها ذكريات طفولة  تجع�ل من املايض، ُحجَّ
بعيدة، إذ يتحوَّل املش�هد الذي تغريَّ جذرًيا واس�تنزفت 

ذاكرته إىل ألبوم صوٍر يبحث عن مالمح قاطنيه.
ويطال التأصيل الش�عري يف املجموعة، املكان والناس 
والحي�اة، وم�ا يتخلله�ا م�ن تفاصي�ل تش�به تعاويذ 
وُحُج�ب ”بائع غي�ب“ يحفظ الذكريات م�ن أن تضل 
أو تضيع ب�ني نظرات العيون 

الهائمة.
ويقول غسان 
يف  زقط�ان، 
قصائد  إح�دى 
الديوان:“رأي�ُت 
الكث����رَي م�ن 
تل�َك  العي�وِن/ 
رسقُت  صْنَعِتي/ 
وألَمه�ا  خوَفه�ا 
وِبعُتها  وأحزاَنه�ا 
ج�اؤوا  ألغ�راٍب 

للفرجة“.
يف  الش�اعر  ويعي�د 
مدن  رسم  املجموعة 
وش�وارع  وجب���ال 
وأحي�اء يم�ر به�ا أو 
قصيدت�ه،  به�ا  تم�ر 
ال�ة ال وجهة  مث�ل رحَّ

ب�ني ل�ه، ووس�ط  ح�يس  تقم�ص 
الش�اعر والقصيدة، يع�زز زقطان الصلة ب�ني الغائب 
والح�ارض، وب�ني الق�ارئ والكات�ب، وب�ني الصان�ع 

وحرفته، والفالح وأرضه، والنديم وكأسه.
ويقول زقطان:“كيف أتبُعَك، أّيها الغريُب/ وقد منَعني 
أبي من النظِر إىل الش�ماِل/ وزجرْتن�ي أُّمي كما تزجُر 

الطري؟“.
وتقول لجن�ة تحكيم جائ�زة ”كريف�ني“ الدولية التي 
حاز عليها الشاعر إّن زقطان نجح بأن ”يوقظ بشعره 
األرواح املدفون�ة يف أعم�اق الحديق�ة، ويف قلوبن�ا، ويف 

املايض والحارض واملستقبل“
ويحتوي الدي�وان عىل 22 قصيدة غنائي�ة، تقع يف 80 
صفحة من القطع املتوسط، وهو صادر من منشورات 

املتوسط، إيطاليا، يف نوفمرب/ترين الثاني الجاري 

»تحدث أيها الغريب«.. 
تأصيل شعري للحياة

 في زمن الحرب 

زياد عبداهلل يكتب سيرة بطل لم يأت بعد
 املراقب العراقي/ متابعة...

 جاءت الرواي�ة الجديدة للكاتب 
الس�وري زي�اد عبدالل�ه بعنوان 
غريب قليال »سرية بطل األبطال 
ومآث�ر  االنكش�اري،  بح�رية 
أس�ياده العظ�ام«، والتي تحمل 
أيضا تاري�خ 1984 لكن للهجرة 
جمع�ت  ع�رص  امل�رة.يف  ه�ذه 
في�ه األضداد، وع�ّم في�ه الظلم 
واالس�تبداد، يبن�ي الروائي زياد 
عبدالل�ه عم�ال رسدي�ا مختلفا، 
يتناول فيه س�رية بط�ل األبطال 
ومآث�ر  االنكش�اري،  بح�رية 
أس�ياده العظام – )1984 ه�(، 
وهو تاريخ مس�تقبي يجعل من 

األحداث وكأنها أسطورة.
رغم اتكائها املطلق عىل الخيال، 

الواق�ع  أب�واب  الرواي�ة  ت�ّرع 
مواجه�ة  يف  مرصاعيه�ا،  ع�ىل 
الفارق�ة،  التاريخي�ة  لحظتن�ا 
بكل ما فيها م�ن مآس وحروب 
وخراب إنس�اني يته�اوى ليأتي 
عىل األرض وس�اكنيها، ويتعاىل 
فيدم�ر س�ماء ال خ�الص فيها، 
وبني االثنتنْي، نقف عىل مخلّفات 
حروب وانتصارات وهزائم.وكما 
يقول الكات�ب يف تقديمه لروايته 
الس�ري،  ملؤه�ا  حكاي�ٌة  “إنه�ا 
منه�م من س�بق بط�ل األبطال 
ومنه�م  االنكش�اري،  بح�رية 
الوقائ�ع  فش�هدوا  لح�ق،  م�ن 
واألخب�ار، واس�تخلصوا عظائم 
القص�ص واألح�داث. منهم من 
ظه�ر وأظهر، ومنه�م من غاب 

وغي�ب، والش�يخ الجلي�ل ملمع 
الق�دور وق�ارع الطناج�ر يبر 
بالنب�أ العظيم، يق�رع الطناجر 
اآلتي.ويواص�ل  مس�تقدما 
“واعلموا يا أيها القراء واسمعوا 
يا أيها السماع إنها حكايٌة ليست 
كما الحكاي�ات، مما ال عنٌي رأت 
وال أذٌن سمعت، رسدها سفينة، 
وبيانها رشاع، تطفو عىل أحداث 
جس�ام، تمخ�ر عب�اب ح�روب 
وهزائم وانتصارات. واعلموا أننا 
سنقصص عليكم أوثق القصص 
أو  الع�ني  ب�أم  كم�ا ش�هدناها 
مم�ا تناقل�ه ال�رواة وأصح�اب 
وال�رواة،  الحفظ�ة  األخب�ار، 
الق�ادة  واألنقي�اء،  األتقي�اء 
الش�جعان والجبن�اء، واألتب�اع، 

واألعداء، واألع�زة، والصاغرون، 
واملظلوم�ون، والثائ������رون، 

والصاعدون، واملرتدون.
الق�ارئ له�ذه الرواي�ة املختلفة 
رح�اب  يف  يم�ي  أس�لوبها  يف 
دروب ورضوب، عىل وقع س�حر 
اللغ�ة، لغة تف�وح منه�ا رائحة 
مخطوطات ألف ليلة وليلة، كأننا 
بص�دد تصف�ح كت�اب األغان�ي 
نس�خة؛  أعت�ق  يف  للصفهان�ي 
خطها النساخ، لكْن، نحن كذلك 
بص�دد كتاب�ة س�ابقة والحق�ة 
يف آن.ونذك�ر أن رواي�ة “س�رية 
االنكشاري،  األبطال بحرية  بطل 
ومآثر أس�ياده العظام” صدرت 
حديثا عن منش�ورات املتوس�ط 

بإيطاليا.

املراقب العراقي/ متابعة...
 ص�در حديث�اً ع�ن دار س�طور يف 
الس�وري  للباح�ث  كت�اب  الع�راق 
إبراهي�م محمود بعن�وان »العرب ال 
يحبون البصل.. دراس�ة يف متخيالت 

اللغة العربية .
يق�ول إبراهيم محم�ود: أن ننظر يف 
البص�ل ه�و أن نعاين كائن�اً حّياً يف 
رسعة اس�تجابته ألي مؤثر خارجي 
خفيف�ة،  روح  أي  هن�ا،  »أتخي�ل، 
روح وّثابة، محلّقة، نّفاثة، ش�ديدة 
الحساس�ية والتنبُّه إىل الخارج، هي 
الت�ي تس�تغرق كامل البص�ل الذي 
يش�كل كتل�ة واح�دة«، كما ل�و أن 
ى داخ�اًل، لكنه  داخل�ه بالكاد ُيس�مَّ
مؤلَّف م�ن طبق�ات، طبقة/ قرة 
ى بها،  وراء أخرى، ُتس�ّميها وُتس�مَّ
وأن�ا ع�ىل يق�ني ش�به ت�ام أن وراء 
ه�ذا التناض�د ثم�ة نَف�س واح�دة، 
م�ن روح واح�دة ال تتأصل يف نقطة 
بصلية معين�ة. يمكن لنا أن نتحدث 
عن »جس�د« البصل الح�ي، الرسيع 

التلقي للمؤثرات من الخارج.
األريض  ب�ني  االنس�جام  ه�ذا 
والفضائي، ه�ذه الفراغات القائمة، 
ه�ذا العمر القص�ري والوف�ري يف آن، 
ال يمك�ن أن يف�وَّت، إنها لحظة ذات 
عم�ر عال�ق يف الزمن النوع�ي، عىل 
مس�توى التأث�ري واالس�تثمار... أي 

ح�ني ننتق�ل إىل م�ا يقاب�ل البص�ل 
ل واالستبصال، ما  اس�تعارياً: التبصُّ
يفيدن�ا يف مكاش�فة موض�وع عىل 
غاية من الخط�ورة والِقَدم الزمني، 
إنم�ا – كذلك- عىل غاية م�ن الُيرْس 
والش�فافية، إن توف�رت املرون�ة يف 
االس�تقصاء واس�تقراء األثر: اللغة 

وِجماع متخيالتها.
وباح�ث  كات�ب  محم�ود:  براهي�م 
س�وري من موالي�د 1965م يف قرية 
خرب�ة عنز بريف القامش�ي. تخرج 

يف كلي�ة اآلداب، قس�م الفلس�فة، يف 
جامعة دمشق يف العام 1981م.

تنصب مجال اهتماماته يف الكتابات 
األنثروبولوجية التي تخرتق املناطق 
املحرم�ة،  واملناط�ق  املحظ�ورة 
منت�رصاً بذلك لإلنس�ان الح�ر الذي 
إنس�انيته ووج�وده خارج  يعي�ش 
والجه�ل  والج�وع  القم�ع  أرسار 
واالس�تالب. كم�ا يداف�ع ع�ن حق 
اإلنسان يف الحياة والحرية والتفكري 

والتفتح اإلنساني.

»العرب ال يحبون البصل » االنسجام بين األرضي والفضائي

  املراقب العراقي/ متابعة...
اك�د الدكتور ان�ور موىس االس�تاذ يف االدب 
العربي عىل اهمي�ة مواكبة اعمال املقاومة 

باعمال ادبية وفنية.
واش�ار ان�ور م�وىس اىل ان »االدب والفن« 
بش�كل عام و االحتالل او الحرب متالزمان 
، فعندما يكون هنالك حرب فالبد ان يواكب 
بنت�اج ادب�ي ، وه�ذا مه�م ج�دا حي�ث ان 
حرب تموز عىل س�بيل املثال كانت مفعمة 
باملف�ردات واملش�اهد الت�ي تث�ري الوجدان 
وته�ز القلب وتدمي العني ايض�ا ، حيث ان 
كل ص�ورة من صورة من حرب تموز كانت 
كفيلة بتأليف ديوان شعر او بكتابة قصيدة 

او بكتابة قصة او رواية اىل ما هنالك .
ان�ه فيم�ا يتعل�ق االدب والف�ن  اىل  وأك�د 
وبح�رب تموز كانت مواكب�ة مهمة جدا يف 

هذا الس�ياق لكن تبقى تلك املواكبة قارصة 
، وعىل س�بيل الحرص عندما تم اس�تهداف 
البارج�ة الحربي�ة اإلرسائيلي�ة ل�م تواكب 
بانت�اج ادب�ي ضخ�م وه�ذا ام�ر تاريخي 
وهن�اك مفاصل كثريا يف حرب تموز تحتاج 

اىل اعادة نظر .
وذكر ان ال�12 م�ن  تموز 2006 لن يمحى 
ه�ذا التاري�خ م�ن ذاك�رة لبن�ان واملنطقة 
بارسها يف هذا اليوم ش�ن الكيان االرسائيي 
الغاصب عدوانه عىل لبنان لريد اعتباره بعد 
خروج�ه الذليل من لبنان ع�ام 2000 ، ويف 
هذا العام كرس ابطال املقاومة اسطورة ما 
يس�مى ب� » الجيش ال�ذي ال يقهر« وصار 
ع�ىل أرض الجنوب »الجي�ش املقهور« كما 
ان�ه اراد ان يغ�ري ش�كل منطق�ة ال�رق 

االوسط لتصبح مستعمرة امريكية.

انور موسى : حروب المقاومة يجب ان 
تواكبها أعمال ادبية وفنية
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كش�فت دراس�ة أن إدم�ان الهاتف املحم�ول يكلف 
ط�اب الجامع�ات درجات كث�رة، وي�ؤدي بهم إىل 
الفش�ل ىف امتحاناته�م، حي�ث تم�ت الدراس�ة عىل 
ح�واىل 700 طال�ب يف جامع�ة جن�ت البلجيكي�ة، 
م�ن خال تتب�ع اس�تخدامهم لهواتفه�م املحمولة 
ذكرت�ه  مل�ا  اختباراتهم.ووفق�ا  نتائ�ج  ومقارن�ة 
صحيفة »دي�ىل مي�ل« الربيطانية، وج�د الباحثون 
أن استخدام الهاتف بش�كل مكثف أعىل من املعتاد، 
أى ح�وايل خمس م�رات يف مح�ارضة ملدة س�اعة، 
يتسبب يف انخفاض يف نتائج االمتحانات بنسبة 5 % 
مقارنة بشخص يتجنب الجهاز، ويرتبط انخفاض 

نتائج االمتحانات أيًضا بفرصة أكرب للفش�ل.وكان 
الطاب املهووس�ون بالهاتف أكثر عرضة بنس�بة 8 
% للفش�ل، حيث حققوا نسبة نجاح بلغت 60.6 %، 
حيث قال الربوفيس�ور س�تيجن برت م�ن جامعة 
جن�ت: »التحليات ال لبس فيه�ا، فإن الطاب الذين 
يس�تخدمون هواتفهم الذكية بشكل مكثف يقلون 

يف درجات االمتحانات«.
وق�ام الط�اب عينة الدراس�ة، البال�غ عددهم 696 
طالًبا يف الجامعة، بملء استبيان، وكشفوا عن عدد 
امل�رات التي يس�تخدمون فيها هواتفه�م يف الحياة 

اليومية، ويف الصف، وعند الدراسة.

تمك�ن باحث�ون بريطانيون م�ن تطوير تقني�ة طبية 
تحمي من البكتريا بعد إجراء العمليات الجراحية، من 
خال االستعانة بعسل »مانوكا«، الذي ينتج يف نيوزيلندا 
وأسرتاليا.وبحس�ب ما نقل موقع »سكاي نيوز«، فإن 
العلماء يراهنون عىل وضع كميات قليلة جدا من عسل 
»مانوكا« بني طبقات ما يعرف ب�«الشبكة الجراحية«، 
وهي عبارة عن دعامة رخوة يجري استخدامها بشكل 

دائم أو مؤقت، كي تساعد عىل التئام النسيج.
ويت�م اللج�وء إىل ه�ذه الش�بكة الجراحية عن�د إجراء 
عملي�ات عىل مس�توى الفتق، حيث تص�ل بعض أنواع 
البكتريا الخطرة أحيانا إىل هذه الش�بكة، وتش�كل ما 
يش�به غش�اًء حيويا رقيقا.ويتم عاج ه�ذه البكتريا 
بمض�ادات حيوي�ة، من حيث املب�دأ، أما ح�ني تتفاقم 
وتصب�ح مقاومة للدواء، يصبح األطباء يف وضع معقد.

وبما أن هذا العس�ل يجري اس�تخاصه من النحل الذي 
يرع�ى عىل ش�جر »املان�وكا«، فإنه يحت�وي عىل مادة 
»methylglyoxal« الت�ي تتمت�ع بخصائ�ص محارب�ة 
البكتريا.وج�رى تطوي�ر هذه التقني�ة الطبية من قبل 

باحث�ني يف جامعت�ي نيوكاس�ل وأوليس�رت، من خال 
وضع 8 مما يعرف بالطبقات »النانوية« مع العس�ل يف 
الشبكة، بحيث تساعد عىل التئام الجروح وتقيض عىل 

البكتريا املسببة لالتهابات.

خفض الكوليسترول يقي من االمراض
خلص�ت دراس�ة إىل أن إعط�اء عاج لخفض مس�تويات 
الكوليس�رتول ل�دى األش�خاص دون س�ن 45 عام�ا قد 
يقل�ل من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

والسكتة الدماغية يف وقت الحق من حياتهم.
وأك�د الباحث�ون الذين حلّل�وا بيانات أكثر م�ن 400 ألف 
ش�خص يف 19 دول�ة غربية ع�ىل مدى ف�رتة طويلة )43 

البع�ض(،  ل�دى  س�نة 

االرتباط بني مس�تويات الكوليس�رتول املرتفع�ة وزيادة 
خطر أمراض القلب واألوعية الدموية عىل املدى الطويل.

لكنه�م أظه�روا أيض�ا أن هذه األخط�ار تكون نس�بتها 
مرتفعة أكثر لدى املرىض صغار السن نسبيا )أقل من 45 

عاما( مقارنة باملرىض الذين يبلغون 60 عاما.
أما لدى النس�اء دون ال� 45 عاما اللواتي لديهن مس�توى 
الكوليس�رتول »غ�ر الجي�د« مرتفع 
قليا أي ب�ني 1,45 و1,85 غرام لكل 
ليرت، ويظه�رن عاملنَي عىل األقل من 
عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعي�ة الدموية )مثل الس�منة أو 
الس�كري أو ارتف�اع ضغ�ط ال�دم(، 
لديهن احتمال بنسبة 16 % لإلصابة 
بأم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموية 

قبل سن 75.
يف املقاب�ل كانت نس�بة الخطر لدى 
النس�اء اللوات�ي يبلغ�ن م�ن العمر 
60 عام�ا أو أكث�ر ولديه�ن العوامل 
نفس�ها، 12% وفق�ا للدراس�ة التي 
النس�يت«  »ذي  مجل�ة  يف  ن�رت 

الطبية الربيطانية.
وق�ال ب�ول ليس�ون أس�تاذ ط�ب 
القلب واألوعي�ة الدموية يف جامعة 
أكسفورد الربيطانية يف تعليق عىل 
هذه الدراس�ة »هذا األمر يش�ر إىل 
لي�س  الكوليس�رتول  أن مس�توى 
وحده الذي يع�رض الحياة للخطر 
ب�ل أيضا ط�ول امل�دة الت�ي عاني 
منه�ا الش�خص الرتفاع يف نس�بة 

الكوليسرتول يف الدم«.
وأظه�ر الباحثون م�ن خال عينة 
إحصائي�ة أن�ه إذا ج�رى خف�ض 
مستوى الكوليس�رتول غر الجيد 
بمقدار النصف، عىل س�بيل املثال 
ع�ن طري�ق عقاق�ر م�ن عائلة 
اإلصاب�ة  خط�ر  ف�إن  س�تاتني، 
بأمراض القلب لدى النس�اء دون 
س�ن 45 سنة س�ينخفض إىل %4 

ولدى الرجال إىل %6 .

اكتش�ف علم�اء جامعة س�يدني 
ال�وزن  انع�دام  أن  للتكنولوجي�ا، 
يمكن أن يدمر الخايا الرسطانية 
العدواني�ة  األورام  املأخ�وذة م�ن 

وصعبة العاج.
ويفيد موقع Science Alert، بأن 
الباحث�ني اختربوا تأث�ر الجاذبية 
الرسطانية  الخاي�ا  الصغرى عىل 
املوجودة يف كبسوالت داخل جهاز 
الط�رد املركزي، واكتش�فوا أنه يف 
ظروف انعدام الوزن، يتوقف نمو 
الخاي�ا الرسطاني�ة املأخوذة من 
املبي�ض والث�دي واألن�ف والرئة، 
من دون اس�تخدام أي مستحرض 
طب�ي، ويمكن تفس�ر ه�ذا األمر 
ب�أن الخاي�ا املش�وهة يج�ب أن 
تتعام�ل ميكانيكي�ا م�ع بعضها، 
ولك�ن ظهر أن ه�ذا غر ممكن يف 

ظروف الجاذبية الصغرى.
واس�تنادا إىل هذه النتائج، يخطط 
العلم�اء إلج�راء تجرب�ة تس�تمر 
س�بعة أي�ام ع�ىل مت�ن املحط�ة 
وح�دة  يف  الدولي�ة  الفضائي�ة 
فضائية مصمم�ة خصيصا لهذه 
التجربة سيحملها صاروخ رشكة 
س�بيس إكس إىل املحطة الدولية. 
وبعد انتهاء التج�ارب يتم تجميد 
األرض،  إىل  وتع�اد  الخاي�ا  ه�ذه 

إلجراء التحليل الجيني.  
ف�إذا أك�دت النتائج اس�تنتاجات 
الباحث�ني، فس�وف يصب�ح م�ن 
املمكن ابت�كار طرق جديدة لعاج 
الرسطان تحاكي فعالية الجاذبية 

الصغرى.

طريقة جديدة 
لعالج مرض 

السرطان

انستغرام يطلب مواليد مستخدميه

نب�ه باحثون يف ش�ؤون الصحة، مؤخ�را، إىل أن 
التع�ب ظاهرة ش�ائعة خال فصل الش�تاء، 

وذل�ك بس�بب ق�ر النه�ار وط�ول الليل، 
واألج�واء  الطق�س  ب�رودة  إىل  باإلضاف�ة 
املظلمة والغائمة.وأوضح أستاذ علم النفس 
الحي�وي بجامع�ة ريجنس�بورغ األملاني�ة، 

يورغن تسويل، أن تعب الشتاء يهاجم بصفة 
خاصة كبار السن وموظفي العمل املكتبي.

الذي�ن  األش�خاص  التع�ب  ه�ذا  ويصي�ب 
يعان�ون م�ن اضطراب�ات الن�وم، وكذلك األش�خاص 

واالكتئاب.«وملحارب�ة  امل�زاج  اعت�ال  م�ن  يعان�ون  الذي�ن 
تعب الشتاء ينصح تسويل بالتعرض لضوء النهار ملدة 30 دقيقة عىل األقل يوميا، 

حي�ث يعمل ضوء النهار عىل الحد من إفراز الجس�م لهرم�ون املياتونني، 
الذي يتسبب يف الشعور بالتعب، وفق ما نقلت وكالة األنباء األملانية.س

أعلن تطبيق إنستغرام اململوك لفيسبوك إنه سيشرتط 
عىل مس�تخدميه الجدد تحدي�د تواريخ ميادهم 

يف إجراء جديد يس�تهدف املستخدمني األصغر 
س�نا.وإىل اآلن يلزم تطبيق مش�اركة الصور 
مستخدميه البالغ عددهم مليونا، باستثناء 
ح�االت مح�دودة، أن يذك�روا أن عمرهم ال 
يقل عن 13 عاما.وقال إنستغرام إن املعلنني 

الدافع�ة وراء ه�ذا ال�رط  الق�وة  ليس�وا 
الجديد، يف إش�ارة إىل إعان�ات املواد الكحولية 

والقمار وتحديد النسل، التي تقرها سياسات 
إنستغرام وقوانينه عىل املستخدمني األكرب سنا.

وقد يؤثر تغير السياس�ة يف إمكانية إقرار قواعد س�امة 
األطفال وخصوصية البيانات، بينما ينتقد املرعون والجماعات التي تس�تهدف 

س�امة األرس يف الوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا وغرهما التطبي�ق لتعريضه 
األطفال ملواد غر الئقة.

م�ن  كب�ر  لع�دد  الجس�م  يحت�اج 
و  للصح�ة،  الهام�ة  الفيتامين�ات 
فيتام�ني ب 3، املعروف أيضا باس�م 
النياس�ني ، ه�و واح�د م�ن ثماني�ة 
فيتامينات ب، إنه يلعب دوًرا يف تحويل 
الطعام الذي نتناوله إىل طاقة، يساعد 
الجس�م ع�ىل اس�تخدام الربوتين�ات 
والدهون ، ويحافظ عىل صحة الجلد 
العصبي.ووفق�ا  والجه�از  والش�عر 
ملوق�ع » medicalnewstoday« هناك 
اس�ماء أخرى لفيتامني ب 3 تش�مل 
النيكوت�ني  وحم�ض  النيكوتينامي�د 

. PP وفيتامني
أس�ب��اب_نقص_فيتامني_

ب3 :
يطرد الجسم النياسني 

الذي ال يحتاج إليه يف 
البول حيث ال يخزن 
الجس�م النياس�ني ، 
تناوله يف  ولذا يج�ب 

الطعام كل يوم.
املص�ادر الغذائي�ة التى 

تحتوى عىل النياسني ، مثل 

األرز البني املطبوخ ، يمكن أن تساعد 
يف من�ع النق�ص الذى ق�د يتعرض له 

الجسم.
ق�د يواج�ه الش�خص ال�ذي يفتق�ر 
إىل فيتام�ني ب3  ه�و : طف�ح جلدي 
مصطبغ ع�ىل الجل�د ال�ذي يتعرض 
األحم�ر  للس�ان  الش�مس،  ألش�عة 
الس�اطع، التعب أو الامباالة، القيء 
واإلمساك واإلس�هال، مشاكل الدورة 

الدموية، كآب�ة، صداع الراس، 
ن  ا فق�د

الذاك�رة، يف الحاالت الش�ديدة تحدث 
الهلوسة.

الح�اد يف  النق�ص  يمك�ن أن ي�ؤدي 
فيتام�ني ب -3 إىل اإلصاب�ة بالباجرا 
وه�ي كلم�ة إيطالي�ة تعن�ى الجل�د 
الخش�ن وه�و أح�د أم�راض س�وء 
حام�ض  نق�ص  س�ببه  التغذي�ة، 
النيكوتينيك، أو النياسني من الطعام.

تم ابتكار أول س�يارة طائ�رة وىف نفس 
الوقت يمك�ن قيادتها عىل األرض، حيث 
تكون برسعة قص�وى تبلغ 200 ميل يف 
الس�اعة يف الهواء و 100 ميل يف الساعة 
ع�ىل األرض، وذل�ك يف ميام�ي بتكلف�ة 
قدرها 599000 دوالر، عىل أن يكون أول 

توصيل لها عام 2021.
ووفق�ا ملا ذك�ره موقع صحيف�ة »ديىل 
ميل« الربيطانية، ظهرت أول س�يارة يف 
العالم تطر وتسر يف الواليات املتحدة يف 
ميام�ي بفلوريدا، فهذه املركبة الطائرة، 
مجه�زة   ،  PAL-V ب��  تس�مى  الت�ي 
بم�راوح علوية وخلفية قابلة للس�حب 
ويمكنه�ا التج�ول عىل ارتف�اع يصل إىل 

12500 قدم.
وهذه املركبة الهولندية الصنع 

بالفع�ل، وتباع  اإلنتاج  قيد 
دوالر   599،000 بمبل�غ 
مع 70 طلب مسبق حتى 
اآلن، ومن املتوقع أن يتم 
التسليم األول لها يف عام 

.2021
 PAL-V وس�يتم ع�رض

 and  2020  Miami« بعن�وان  يف ح�دث 
Beyond«، حيث تتسع السيارة الطائرة 
لش�خصني بق�درة 230 حصاًنا ومحرك 

رباعي األسطوانات.
 Robert أعل�ن 

 ،  Dingemanse
التنفيذي  الرئي�س 
 PAL-V لرك�ة 
يف بي�ان س�ابق أنه 

م�ن  س�نوات  »بع�د 
الشاق،  العمل 

التقني�ة  التحدي�ات  ع�ىل  والتغل�ب 
والتأهيلية، نجح فريقنا يف إنشاء سيارة 
ط�ران مبتك�رة تتواف�ق م�ع معاي�ر 
الس�امة الحالية، التي تحددها الهيئات 

التنظيمية حول العالم«.

اكتشاف فوري لنزيف الدماغ
ابتكر الدكتور ب�ول بلومفيلد 
الطبي�ني  املس�ؤولني  كب�ر 
يف رشك�ة إنفراس�كانر ح�ا 
للكش�ف الف�وري ع�ن نزيف 

يف  دقت�ه  تتج�اوز  الدم�اغ، 
تش�خيص النزي�ف الدماغ�ي 
نس�بة 90 يف املئة بعد لحظات 

فقط من حدوثه.

وق�ال الدكت�ور بلومفيل�د إن 
يف  الدموي�ة  األوعي�ة  تفج�ر 
الدماغ يمك�ن أن يمر دون أن 
ياحظه أحد لس�اعات أو أيام 

أو حتى أس�ابيع، إذ يمكن أن 
تكون األعراض خفية، لذا فإن 
اكتش�افه فور حدوثه يساعد 

يف زيادة نسبة الشفاء منه.
تس�تخدم األداة، الت�ي ال يزيد 
حجمه�ا ع�ن جه�از التحكم 
للتلفزيون، أش�عة  ع�ن بع�د 
الليزر واألش�عة تحت الحمراء 
لقياس التغرات يف حجم الدم 

يف الرأس بدقة.
املس�ح  إج�راء  ويس�تغرق 
الضوئ�ي به�ذه األداة قراب�ة 
وتس�تخدمه  دقائ�ق،  ث�اث 
املنظم�ات الرياضي�ة العاملية 
الق�دم  ك�رة  اتح�اد  مث�ل 
املاكم�ة  وهيئ�ة  األمريك�ي 

الربيطانية واإليرلندية.
املاس�ح  اس�تخدام  ت�م  وق�د 
الضوئ�ي لس�نوات م�ن قب�ل 
خدمات الطوارئ واملس�عفني 
املتقدم�ة  البل�دان  بع�ض  يف 
بم�ا يف ذل�ك الوالي�ات املتحدة 
صحيف�ة  بحس�ب  والص�ني، 

دييل ميل الربيطانية

سيارة طائرة بسرعة 200 ميل في الساعة

فائدة عجيبة يبتكرها العلماء من العسل 

اهمية فيتامين »B 3« وأضرار نقصه بالجسم

كيف تتخلص من جهد الشتاء؟دراسة: استخدام الهاتف المحمول يسهم بالتدني الدراسي
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»حقيبة ماركة« تنهي 
زواجا في شهر العسل !

دب متوحش يلتهم رجال 
ويبقي على ذراع وساق

 املراقب العراقي /متابعة...
رفعت زوجة اماراتية دعوى طالق من 
زوجه�ا العرشين�ي إىل محكمة األرسة 
يف دبي، بعد مرور شهر عىل زواجهما، 
بس�بب ع�دم انصياعه لرغبته�ا يف أن 
يش�ري لها ”حقيبة ماركة“.وبحسب 
صحيفة ”البي�ان“ املحلية التي أوردت 
الخرب فق�د تفاجأ ال�زوج باتصال من 
املحكم�ة، مفاده أن عروس�ه ترغب يف 
الطالق من�ه، بحجة عدم رشاء حقيبة 
يد، ما ش�كل صدمة له خاصة وأن هذا 
الس�بب لم يخطر بباله، ال سيما أنهما 
ما زاال يف ”شهر العسل“.وأوضح مركز 
االستشارات األرسية ب� ”نسائية دبي“ 
أن الزوج�ة تقدمت بطل�ب الطالق من 
زوجها يف الش�هر األول م�ن زواجهما، 
ألنها طلبت منه أن يش�ري لها حقيبة 
نس�ائية من إحدى امل�اركات املعروفة، 
إال أن�ه رف�ض متذرًع�ا بأن�ه م�ا زال 
يس�دد نفقات وتكاليف الزواج، فضاًل 
عن توفري متطلبات املعيش�ة.وأضاف 
التدخ�ل ونص�ح  أن�ه ح�اول  املرك�ز 
الزوجني لتهدئة الوضع والتقريب بني 
وجهات نظر الرشيكني، إال أن األمر لم 
يفلح بعد أن وصل الخالف إىل املحكمة، 
إذ صممت الزوجة عىل الطالق معتربة 
أن ع�دم تحقي�ق رغبته�ا ين�م ع�ن 

بخ�ل قد ال تس�تطيع 
مع�ه  التعاي�ش 

 ، مس�تقباًل
بع�د  خاص�ة 
تنج�ب  أن 

أطفااًل.

املراقب العراقي/ متابعة...
مأس�اة شهدتها قرية روس�ية، وال يعرف حجم 
املعان�اة فيه�ا إال الرج�ل الضحية، اب�ن القرية 
الفق�ري، ال�ذي داه�م منزل�ه دب بن�ي جائ�ع.

فق�د اقتحم دب بني منزال يف قرية فيتيمس�كي 
مامس�ك  بمقاطع�ة  إيركوتس�ك  بمنطق�ة 
تشويسكي الروسية والتهم مالك املنزل سريجي 
فاديي�ف، ول�م يتبقى منه س�وى ذراع وس�اق.

ويبدو أن الدب كان ينوي العودة إىل املنزل، إذ بعد 
أن التهم الرجل، قام بتغطية ذراع الرجل، البالغ 
من العمر 66 عاما، وساقه ببطانية، بحسب ما 
ذكرت صحيفة »دييل س�تار« الربيطانية.ووفقا 
لألنب�اء، فإن الدب املتوحش فش�ل يف الدخول يف 
فرة الس�بات لفصل الش�تاء البارد، األمر الذي 
دفع�ه إىل البحث ع�ن الطعام يف القري�ة، فكان 
أن تمكن من فاديي�ف والتهمه.ولم يكتف الدب 
بذل�ك، فقد قت�ل كلب فادييف، ال�ذي كان يعمل 
سائقا لسيارة إطفاء يف وحدة اإلطفاء بالقرية، 
وفقا ملا ذكره السكان املحليون، الذي قالوا 
إن فاديي�ف كان يعيش بمفرده 
م�ن  من�زل  يف 

طابقني.

املراقب العراقي / متابعة...
أح�د املطاع�م يف مدين�ة س�انت بطرس�ربج 
الروس�ية، وضع عىل قائمة مأكوالته شطرية 
ش�اورما بالدج�اج، يت�م تزيينه�ا بورقة من 
الذه�ب تتوجها ملعقة من أغىل أنواع الكافيار 

يف العالم، بحسب قناة »روسيا اليوم«.
ويبلغ س�عر هذه الشطرية 2000 روبل فقط، 

أي ما يعادل 32 دوالرا أمريكيا.
لك�ن قائمة األطعم�ة الذهبي�ة يف مطعم آخر 
يف مدينة نيويورك األمريكية اتس�عت لتش�مل 

أطعمة من أجنحة الدجاج إىل الشوكوالتة.
ويتم تناول األطعم�ة الذهبية الصالحة لألكل 
يف ورقة ذهبية من عيار 24 قرياطا، وهي آمنة 

لألكل.
الذهبي�ة،  الدج�اج  أجنح�ة  املطع�م  ويق�دم 

باإلضافة إىل الكعك الذهبي.
ويف الياب�ان، حصلت بع�ض املطاعم عىل هذه 
املي�زة، مثل مطع�م »جولد كي�ت كات«، الذي 
يق�وم فيه طهاة الس�ويش بإضافة الذهب إىل 

قمة قائمة أطباق السويش.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن الذهب ق�د يبدو 
جمي�اًل، فإن بعض�ا ممن خاضوا 
هذه التجربة كان لهم رأي 
صادم يف ه�ذه األطعمة، 
فقال�وا إن »الذه�ب يف 

الواقع ال طعم له. 
من جهة أخرى قضت 
بريطاني�ة  محكم�ة 
مطع�م  بتغري�م 
يقدم  الرسيعة  للوجبات 
مأك�والت هندي�ة بح�وايل 
20 أل�ف دوالر، وذلك بعد أن 
عثر ع�ىل »برغ�ي« طوله 3 
سنتيمرات، يف وجبة طعام.

وطالبت املحكم�ة بتغريم مطع�م »نايس آند 
س�باييس« يف مدين�ة النكس�ر مبل�غ 20 ألف 
دوالر بع�د أن عث�ر عمي�ل عىل برغ�ي معدني 
داخل وجبة تعرف باسم »بصل باجي«، وبعد 
أن اكتش�ف املفتش�ون 7 انته�اكات للمطعم 

تتعلق بالسالمة والنظافة.
وق�ام القض�اة بزي�ارة املطع�م، بع�د تلق�ي 
الش�كوى بش�أن الربغ�ي، ووج�دوا أن هناك 
أعمال بناء تج�ري يف املوقع، ولم يكن الطعام 

أثناء ذلك محفوظا بشكل صحيح.
واس�تمعت محكم�ة الصل�ح يف النكس�ر إىل 
كيفي�ة تخزين املكونات دون حاويات مغطاة 
يف منطق�ة البضائ�ع الجافة املرب�ة والقذرة، 

التي لم يكتمل بناؤها بعد.
ولم يمث�ل صاحب املطعم أم�ام املحكمة كما 
لم يح�ظ بتمثيل قانوني، غري أن هذا لم يمنع 
القض�اة م�ن االس�تماع إىل القضي�ة يف غياب 
مال�ك املطع�م، ووج�دوا أنه مذن�ب يف جميع 

التهم السبع.

عجائب المطاعم .. »شاورما بالذهب« و »برغي« يتسبب بغرامة كبيرة!

تناول األطعمة في ورقة ذهبية
 من عيار 24 قيراطا

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47

5:23

11:83

يبلغ سعر 
الشطيرة 
32 دوالرا 

أمريكيا

إذا كنييت تبحييث عن تجربة فريدة من نوعها يف عالم الطعام، تجمع بيين الفخامة والمتعة والطعام اللذيذ، 
فبوسييعك تناول الوجبيية الذهبية.وذاعت موضة الوجبييات الذهبية يف مجموعة ميين المطاعم، تقوم بطهي 

بعض األطعمة بعد مزجها بذهب حقيقي.

»املراقب العراقي/ متابعة...
تحدث مع�ي.. أري�دك أن تكون حيًّ�ا«.. بتلك 
التواص�ل  منص�ات  رواد  أطل�ق  الكلم�ات 
االجتماع�ي بمرص مب�ادرة ملواجه�ة ظاهرة 
االنتح�ار الت�ي بات�ت ه�ي األش�هر واألكث�ر 

انتشاًرا يف البالد.
والس�بت املايض انتحر طال�ب مرصي بإلقاء 
نفسه من أعىل برج القاهرة، أحد أبرز املعالم 
الس�ياحية بالعاصمة، يف واقع�ة أثارت فزًعا 
وظلت حديًثا للربامج الفضائية واإلذاعية عىل 

مدى ثالثة أيام.
والقت املب�ادرة االفراضية قبوال واس�ًعا من 
فنان�ني وإعالميني ش�اركوا عرب حس�اباتهم 
عب�ارة »انتحار االكتئاب حقيقي وليس لعبة، 
إذا كن�ت تش�عر باالكتئاب م�ن فضلك تحدث 

معي أريدك أن تكون حًيا«.
والتقط�ت كام�ريات ب�رج القاه�رة )يبل�غ 

ارتفاع�ه 187 مرًا( لحظة إقدام طالب بكلية 
الهندس�ة بجامعة حلوان )جنوبي العاصمة( 
ع�ىل االنتحار بإلقاء نفس�ه من أع�ىل الربج، 

مما أدى إىل مرصعه يف الحال.
ونقلت وس�ائل إعالم، بينه�ا صحيفة »أخبار 
الي�وم« اململوك�ة للدول�ة، ع�ن ش�هود عيان 
قوله�م إن أحد أصدقاء الطال�ب كان برفقته 
ول�م يس�تطع إقناع�ه بالع�دول عن ق�راره، 
مؤك�دا أن�ه كان يمر بظروف نفس�يه صعبة 

)لم يوضحها(.
واالثنني، أعل�ن النائب الع�ام املرصي حمادة 
الصاوي إج�راء تحقيقات موس�عة يف واقعة 
ن�رش جزء من تس�جيالت آالت املراقبة يف برج 
القاه�رة، والخاصة بواقعة انتح�ار الطالب، 
عىل أن تعل�ن النيابة العامة كاف�ة التفاصيل 

فور انتهاء التحقيقات.
ولفت�ت الواقع�ة األنظ�ار إىل أهمي�ة الع�الج 
النف�يس ال�ذي ال يزال ينظ�ر إليه ب�يء من 
الدونية يف مرص، إذ انت�رشت حمالت للتوعية 
بخطورة املرض النفيس وأهمية عالجه كغريه 
من األم�راض العضوية التى تحتاج إىل العالج 

والرعاية.
ملي�س  املرصي�ة  اإلعالمي�ة  دع�ت  واألح�د، 
الحدي�دي عرب برنامجها بفضائي�ة عربية إىل 
رضورة »تحلي�ل نف�يس للمجتم�ع بعد كثرة 
ح�االت االنتحار«، مؤك�دة أن املقطع املصور 
املنت�رش للطالب أزعج املرصيني، وأن املش�هد 

مفزع.
وم�ن وق�ت إىل آخ�ر تش�هد م�رص محاوالت 
انتح�ار، ينجح بعضه�ا، ألس�باب اقتصادية 

وعاطفية.

 »أريدك أن تكون حيا«.. مبادرة 
افتراضية لمواجهة االنتحار بمصر

 تصرفات تفقدك االحترام في العمل 
املراقب العراقي/متابعة...

تتف�اوت قواع�د االنضب�اط داخ�ل 
بيئ�ة العمل من وق�ت إىل آخر، لكن 
بع�ض الترصف�ات تكون س�ببا يف 
فقدان اح�رام اآلخرين وتقديرهم، 
ألنها تظل من الثوابت التي ال يمكن 

تجاوزها يف أي مكان حول العالم.
النميم�ة  العم�ل يف  ال تب�دد وق�ت 
واألحادي�ث الجانبي�ة، وال تتح�دث 
كثريا عن أمورك الخاصة واملشاكل، 
التي قد تتعرض له�ا خارج العمل، 
ألن ذلك ربما يفق�دك ثقة اآلخرين، 
أناني�ا،  تب�دو ش�خصا  أو يجعل�ك 
بحس�ب موقع »بيزنيس إنس�يدر« 

األمريكي.
ولفت املوقع األمريكي إىل أنه عندما 
يقوم بعض األشخاص بأخذ أشياء 
صغ�رية من مق�ر العمل، ف�إن ذلك 
يثري مخ�اوف لدى اآلخرين بش�أن 

قيمهم األخالقية.
وأورد املوق�ع  ترصف�ات، ق�ال إنها 
من املعاي�ري الثابت�ة يف بيئة العمل، 
التي ال يج�ب تجاوزها، مش�ريا إىل 
أن بع�ض الترصف�ات، التي تفعلها 
يف املن�زل أو م�ع األصدق�اء، ربم�ا 
تبدو مهينة، إذا تم تكرارها يف وقت 

العمل.
ويقول املوقع إن املش�كلة تكمن يف 
أن إضاعتك لوقت العمل باألحاديث 
الجانبي�ة، ربم�ا يجع�ل بعضهم ال 
يش�عرون بالراحة، مش�ريا إىل أنهم 
ربم�ا ال يتحدثون عن ذلك يف وقتها، 
لكنهم ربما يبدون مالحظاتهم بهذا 

الشأن، يف وقت الحق.
وتابع: »يف وقت الح�ق، ربما تكون 

مالحظ�ات اآلخرين عنك، س�ببا يف 
اعتبارك شخص غري ملتزم بثقافة 
العم�ل، أو غ�ري واع بالقواعد، التي 

يجب اتباعها.
1- التواصل االجتماعي

ال تنرش تفاصيل دقيقة عن أمورك 
الش�خصية، عىل وس�ائل التواصل 
إذا كان�ت ال  االجتماع�ي، خاص�ة 
تهم اآلخري�ن، ألن ذلك يجعلك تبدو 

أنانيا، وتبحث عن الظهور.
2- الشكوى

من الجيد أن تكون هناك بيئة عمل 
مفتوح�ة، تس�مح بالنق�د وإب�داء 
اآلراء، وع�دم ال�رىض ع�ن بع�ض 
األش�ياء من أج�ل إصالحه�ا، لكن 
البع�ض يش�تكي م�ن كل يشء يف 

العمل تقريبا.
3- الكذب والرسقة

يعتق�د البعض أن بع�ض األكاذيب 
ع�ىل  ويطلق�ون  قبوله�ا  يمك�ن 
ذل�ك »كذب�ة بيض�اء«، لك�ن هناك 
أش�خاص يرفضون قب�ول أي نوع 

من أساليب الكذب،
4- اإلنشغال عن العمل

بعض األشخاص يعتربون أن قضاء 
الي�وم يف عمل متواصل ربما 

يك�ون حم�ال ثقيال عىل 
ويحاولون  كاهله�م، 

بفعل  ذل�ك  تخط�ي 
ليس  أخرى  أش�ياء 

لها عالقة بالعمل.
5- التأخري

تأخ�رت  س�واء 
أو  العم�ل  ع�ن 
أو  االجتماع�ات، 

حتى املواعيد املحددة إلنجاز العمل، 
فإن ذلك يعني إجب�ار اآلخرين عىل 

انتظارك
6- األحاديث الدرامية

تمر عىل كل شخص أوقات عصيبة 
يري�د الحدي�ث عنه�ا م�ع آخري�ن 
بش�كل علني، لكن تكرار ذلك ربما 

يجعل الناس تتجنبك كما 
األمراض  يتجنبون 

الوبائية.

يحل لغزا حير العلماء منذ 100 عام 

املراقب العراقي  /متابعة ...
بعد الصوت املرعب الذي أثار فزع س�كان لندن ومناطق قريبة 
منها يف بريطانيا، واتضح أنه ناجم عن تخطي مقاتلتني حاجز 
الص�وت يف مهم�ة لتتبع طائ�رة فق�د االتصال بها، ق�ال قائد 
األخ�رية إنه »كاد يموت رعبا«.وأفزع صوت دوى فجر األربعاء 
اآلالف م�ن الربيطانيني الذين يعيش�ون يف لندن ومحيطها، ثم 
تبني فيما بعد أنه كاد يتسبب يف موت طيار أثناء قيادته طائرة 
مدنية.وكان س�تيفن جيوردانو يق�ود طائرة من طراز »بيونغ 
767«، يف وق�ت مبك�ر من صب�اح األحد، عندما فق�د االتصال 
بالطائرة ف�وق أجواء اململك�ة املتحدة.وق�ال جيوردانو لهيئة 
اإلذاعة الربيطانية )بي بي يس(، االثنني، إنه الحظ تعطل جهاز 
اتص�ال الراديو يف الطائرة، وتطلب األم�ر نحو 10 دقائق حتى 
تمكن الطاقم من إصالح العطل.لكن املفاجأة الصاعقة وقعت 
عندما نظر إىل يس�اره من النافذة، ليج�د مقاتلة حربية قريبة 

ج�دا من طائرته، وقال: »كدت أصاب بنوبة قلبية من الرعب«.
لك�ن جيوردانو تابع: »رد فعل س�الح الج�و امللكي الربيطاني 
كان مدهش�ا«، مش�يدا بالطيارين الحربيني.وأض�اف أنه كان 

مشغوال مع طاقم الطائرة إلصالح العطل، لذا لم يالحظ مقاتلة 
س�الح الجو أثناء اقرابها.وكان جيوردانو يقود طائرة أقلعت 
من فلسطني املحتلة ومتجهة إىل والية نيوهامبشري األمريكية، 
ثم انقطع االتصال بها فجأة.وبحسب وسائل إعالم بريطانية، 
فق�د أقلعت مقاتلت�ان من طراز »تايفون« عند الس�اعة 4:10 
فجرا من قاعدة جوية يف لينكولنشاير رشقي البالد، بعدما فقد 
االتصال بطائرة كانت تحلق يف سماء بريطانيا، وهو ما تسبب 
يف الصوت املفزع لس�كان لندن واملناط�ق القريبة منها.وعادة 
ما يتم اتخاذ هذا القرار، خش�ية أن تكون الطائرة قد تعرضت 

للخطف أو االستغالل الرتكاب هجوم بواسطتها.
ومن املعروف أن الطائرات يمكن أن تتسبب يف أصوات مرتفعة 
جدا عند اقراب رسعتها من رسعة الصوت، وهو ما حدث فجر 
األح�د، لذلك اعتقد الربيطانيون يف محيط لن�دن أن انفجارا ما 

قد وقع.

نظر من نافذة طائرته ..فكاد يموت فزعا

املراقب العراقي/ متابعة...
نج�ح طالب تونيس يدرس يف مدرس�ة 
لوزان االتحادي�ة للفنون التطبيقية يف 
سويرسا، يف حل لغز أثار حرية العلماء 
منذ 100 عام.ووفق�ا ملا نرشته وكالة 
»أنباء تونس«، اكتشف الطالب، وسيم 
ال�ذوادي، مل�اذا تب�دو فقاع�ات الغاز 
عالق�ة يف أنابيب عمودي�ة ضيقة بدال 

من أن ترتفع.
تش�كل  الكتش�اف  الطال�ب  وتوص�ل 
رشي�ط رفي�ع للغاية من الس�ائل 

ح�ول الفقاعة، يمنعها 
كم�ا  االرتف�اع،  م�ن 
اكتشف أن الفقاعات 
وإنما  ليس�ت عالقة 
ببطء ش�ديد  تتحرك 

للغاية.
الفيزيائيون  والح�ظ 
ه�ذه  م�رة  ألول 
م�ا  من�ذ  الظاه�رة 
يقارب قرنا من الزمن، 
لكنه�م ل�م يتمكنوا من 
الخروج بتفسري، حيث إنه 
نظري�ا يج�ب أال تواجه 

الفقاع�ات أي مقاوم�ة م�ا 
ل�م يك�ن الس�ائل يف 

حركة.
يمث�ل  و

بح�ث ال�ذوادي، ال�ذي ن�رش مؤخ�را، 
امل�رة األوىل عىل اإلط�الق التي يتم فيها 
تقديم دليل تجريبي الختبار النظريات 
الس�ابقة.وتضمنت طريقة اكتش�اف 
األمر، توجيه الض�وء إىل فقاعة الهواء 
داخل أنبوب ضيق وتحليل شدة الضوء 
املنعكسة، وباس�تخدام تداخل الضوء 
املنعك�س من الج�دار الداخيل لألنبوب 
وم�ن س�طح الفقاعة، قام�وا بقياس 

سماكة الرشيط بدقة.
واكتش�ف ال�ذوادي أيض�ا أن الرشيط 

يغ�ري ش�كله إذا ت�م تطبي�ق الح�رارة 
ع�ىل الفقاعة ويعود إىل ش�كله األصيل 

بمجرد إزالة الحرارة.
الفقاع�ات  أن  القياس�ات  وأظه�رت 
تتح�رك فعلي�ا، وإن كان ببطء ش�ديد 
بالع�ني  رؤيته�ا  يمك�ن  ال  بحي�ث 
االكتشاف  اس�تخدام  البرشية.ويمكن 
الجدي�د يف دراس�ة ميكاني�كا املوائ�ع 
عىل نط�اق نانومري، خاصة لألنظمة 

البيولوجية.

روسي يقوم بإنشاء حدود مزيفة ويهرب الناس عبرها !
املراقب العراقي/ متابعة...

اعتقلت السلطات الروسية رجال قام بإنشاء مركز 
حدودي مزيف يف الغابة، بالقرب من حدود روس�يا 

م�ع فنلندا، ووع�د املهاجرين بتهريبهم 
إىل االتحاد األوروبي.وأوضح حرس 

الح�دود ال�رويس، األربع�اء، أن 
الرجل نص�ب مواقع حدودية 
وهمي�ة، ثم ق�ام بالحصول 
ع�ىل مبل�غ يزي�د ع�ىل 10 
آالف دوالر م�ن 4 رجال من 
جنوب آس�يا مقاب�ل نقلهم 
إىل فنلندا العض�و يف االتحاد 

األوروبي.
»إنرفاك�س«  وكال�ة  وقال�ت 

لألنب�اء إن »الرج�ل ل�م يخط�ط 

قط لتنفيذ تعهداته«، بحس�ب م�ا ذكرت صحيفة 
الغارديان الربيطانية.ولم تحدد السلطات الروسية 
جنس�يات املهاجرين األربعة الذي�ن وقعوا ضحية 
لعملي�ة »االحتي�ال غري الع�ادي«، الذي 

وقع يوم الخميس املايض.
وق�ام املحت�ال بركي�ب مواقع 
مس�ّيجة مزيف�ة باعتباره�ا 
الح�دود الدولية بني روس�يا 
الرج�ال  وأخ�ذ  وفنلن�دا، 
األربعة عىل طريق دائري يف 
منطق�ة فيبورغ بالس�يارة 
ثم س�ريا ع�ىل األق�دام، ويف 
مرحلة ما ساروا جميعا حول 
بح�رية مع ق�ارب قاب�ل للنفخ 

الستخدامه عند الرضورة.

تغريم مطعم يقدم 
مأكوالت هندية 
بحوالي 20 ألف 

دوالر


