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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

»البنتاغون« ينفي موافقته على ضربات الحشد ويرفع »الراية البيضاء« امام تهديدات المقاومة 
تبريرات للخالص من ردة الفعل المتوقعة ولحماية قواعدها من االستهداف 

المراقب العراقي / القسم السياسي...
ش�عرت االدارة االمريكي�ة »بالخوف« 
املقاوم�ة االس�امية،  م�ن تهدي�دات 
التي لوحت باس�تهداف قواعد قواتها 
رداً  الع�راق،  يف  املنت�رة  القتالي�ة 
ع�ى تع�رض معس�كرات الحش�د اىل 
هجمات من قبل الط�ران الصهيوني 
ال�ذي اعرتف ضمن�اً بمس�ؤوليته عن 
فصائ�ل  واص�درت  الهجم�ات،  تل�ك 
املقاوم�ة بيان�ات اعلنت اس�تعدادها 
ح�ال  يف  املمكن�ة  باالس�اليب  لل�رد 
الصهيوني�ة  التج�اوزات  اس�تمرار 
ع�ى ارايض الب�اد، وحمل�ت الق�وات 
القتالية االمريكي�ة املنترة يف العراق 
مسؤولية ذلك، كونها هي من تسيطر 
ع�ى االجواء.وج�اءت تل�ك التهديدات 
بنتائ�ج ايجابية اج�رت »البنتاغون« 
ع�ى الترير بع�دم موافقت�ه عن تلك 
الرضب�ات، والقى مس�ؤولية ذلك عى 
عاتق الخارجية االمريكية ، يف محاولة 
للخ�اص من ردة الفع�ل املتوقعة من 
قبل فصائل املقاومة التي لوحت بالرد 
العس�كري املب�ارش عى تل�ك القواعد 

التي تضم اوكار للكيان الصهيوني.
وبه�ذا الجان�ب يرى املحلل الس�يايس 
حسني الكناني ان التريرات االمريكية 
هي نوع من التهرب واخاء املسؤولية 
ع�ن دوره�ا يف من�ح الض�وء االخرض 

للكيان الصهيوني باس�تهداف مقرات 
الحشد الشعبي.

وق�ال الكنان�ي يف ترصي�ح خ�ص به 
»تهدي�دات  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
فصائل املقاومة والحشد الشعبي، بعد 
االعتداء عى مخازنه ومقراته، با شك 

انه جاء بنتائج واقعية عى االرض«.
الجن�ود  االف  وج�ود   « ان  وأض�اف 
االمري�كان القتاليني بالعراق، يجعلهم 

مهددين باالستهداف«.
ولفت الكناني اىل ان »االدارة االمريكية 
ومن دون ادنى شك تتحمل املسؤولية 
االوىل واالخرة عن تلك الرضبات كونها 

متواجدة يف اجواء العراق«.
متوقع�اً ان »ال�رد لربما ل�ه توقيتاته 
الخاصة، وامري�كا تدرك ذلك، لذا فهي 
تش�عر بالقلق عى قواعده�ا املنترة 
يف ش�مال وغرب�ي الع�راق، وتريراتها 
غ�ر مقنع�ة حول ع�دم مس�ؤوليتها 
عن الرضبات«.ع�ى الصعيد ذاته يرى 
املختص بالشأن االمني الدكتور معتز 
محي عبد الحميد، ان واش�نطن تدرك 
مدى فاعلي�ة الفصائل التي اس�همت 
باخراج قواتها م�ن العراق عام 2011 
بع�د ان خاصت حروب ش�وارع معها 
يف مناط�ق متفرق�ة الكث�ر من س�بع 
س�نوات.وقال عب�د الحميد يف ترصيح 
ان »  العراق�ي«  »املراق�ب  ب�ه  خ�ص 

بي�ان البنتاغون هو محاول�ة للتهرب 
م�ن مس�ؤولية واش�نطن وتعاونه�ا 
مع الط�ران االرسائي�ي وتمكينه من 

استهداف املواقع العسكرية ».
وأضاف ان »امري�كا ال ترغب بخوض 
ح�رب يف الع�راق ، الن ذلك س�يكلفها 
خس�ائر كبرة يف العدد والعدة، هي يف 
غنى عنها ، كما انها لن تجازف مجدداً 

بحياة جنودها«.
الصهيون�ي  »الكي�ان  ان  اىل  ولف�ت 
يبح�ث عن ن�رص مؤقت ل�ه يف الفرتة 
التي تس�بق االنتخاب�ات، لذلك جازف 
بتحركات�ه االخرة يف العراق وس�وريا 

ولبنان«.
االس�امية  املقاوم�ة  ان  اىل  يش�ار 
كتائ�ب ح�زب الل�ه كانت ق�د حملت 
االمركان مسؤولية استهداف القواعد 
لوح�ت  فيم�ا  العراقي�ة،  العس�كرية 
بدك جمي�ع الحص�ون األمركية، عر 

صواريخها.
يذك�ر ان الطران الصهيون�ي املعادي 
كان ق�د ش�ن ع�دة طلع�ات جوي�ة 
اس�تهدف من خالها معس�كر صقر 
التابع للحش�د والرط�ة االتحادية يف 
بغ�داد، ليتبع�ه بقصف مخزن س�اح 
تاب�ع للحش�د يف قاع�دة بل�د، ومن ثم 
ومرافق�ه  ميدان�ي  قائ�د  اس�تهداف 

برضبة جوية يف القائم.

كين: لن نلعب على اخطاء ديفيد لويز

مهرجان
 الجواهري يغيب 
عن بغداد ويحضر 

في استراليا 

تحذيرات
 تسبق اطالق 

هواتف 
»االيفون«
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كشفت لجنة الثقافة واألعام النيابية، السبت، 
ع�ن تس�ديد رشكات الهات�ف النق�ال لجمي�ع 
دوينها يف كردستان، فيما لفتت اىل انها اطفأت 
ديونه�ا يف بغ�داد بط�رق ملتوية.وق�ال عضو 
اللجنة ع�اء الربيعي بترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »بع�ض رشكات الهات�ف النقال 
لديها دي�ون بذمتها تابعة للحكوم�ة املركزية 
تص�ل للمليارات«.وأض�اف ان »تل�ك الركات 

س�ددت ديونه�ا إلقليم كردس�تان ولم تس�دد 
للحكوم�ة املركزية«، مش�را اىل انه »تم إطفاء 
تلك الديون بطرق ملتوية بتواطئ جهات بهيئة 
اإلعام واالتصاالت وشخصيات متنفذة مقابل 
كومش�نات«.ولفت اىل ان »اللجن�ة عازمة عى 
كش�ف جميع تلك امللفات والجه�ات املتورطة 
بع�دم تس�ديد الدي�ون وغلقه�ا بتل�ك الط�رق 

املتلوية«.

اكد عضو لجنة األمن والدفاع النيابية محمد تقي، 
الس�بت، ان العراق لن يرك�ع للتهديدات االمريكية 
املتكررة، يف حال اقرار مجلس النواب قانون اخراج 

القوات االمريكية.
وق�ال تقي يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
ان »الحدي�ث ع�ن وج�ود تحذي�رات بش�ان رف�ع 
الدع�م االمريكي عن االم�وال العراقي�ة يف الخارج 
والدين�ار العراقي يف حال اقر مجلس النواب قانون 

خروج القوات االمريكية م�ن الباد، ال حقيقة له، 
وان صح�ت تل�ك االنباء فل�ن نقبل به�ا ولن نركع 

ألمريكا«.
وأض�اف ان »واش�نطن عليها تحمل مس�ؤوليتها 
مما يتعرض ل�ه العراق من خروق�ات معادية من 
اطراف دولية«، مؤك�دا ان »يف حال تنصلت امريكا 
عن ذلك، سنعمل عى تريع قانون الخراجهم من 
العراق، والتوجه نحو دول اخرى لتسليح العراق«.

نائب: العراق لن »يركع« للتهديدات 
االمريكية المتكررة

شركات النقال تسدد ديونها لكردستان 
وتطفئها في بغداد 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ع اس�تمرار تط�رق املرجعي�ة الديني�ة خ�ال خطب 
الجمعة اىل ملف الفساد والتي انتقدت من خالها ضعف 
الحكوم�ة يف مواجهة هذا امللف الذي بات يش�كل خطرا 
كبرا عى مستقبل العراقيني، تؤكد اوساطا سياسية أنه 
حت�ى يف حال اص�درت املرجعية فتوى ملكافحة الفس�اد 
فان الحكومة لم تس�تطيع أن تضع فاس�دا واحدا خلف 
القضبان، بسبب املحاصصة السياسية من جهة وكذلك 
نتيجة لع�دم إمتاك الدولة ادوات مناس�بة ملواجهة هذا 

امللف.
حي�ث يؤك�د اعض�اء  يف الرمل�ان أن جمي�ع الجه�ات 
الحكومية املسؤولة عن مكافحة الفساد بما فيها هيئة 
النزاه�ة و مكاتب املفتش�ني العموميني ل�م تنجزا ملفا 

حيويا واحدا للفساد. 
ويق�ول النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون صب�اح طلوبي، 
خال إتصال مع »املراق�ب العراقي« إن »جميع األجهزة 
الرقابية املس�ؤولة ع�ن مكافحة الفس�اد اإلداري واملايل 
يف العراق مقرصة يف عملها، ولم تتمكن خال الس�نوات 
املقبل�ة من حس�م ملف فس�اد واحد«، معت�را أن »هذا 

يضع جميع املسؤولني امام تحدي خطر«.

واضاف طلوبي، أن »الكتل السياسية والحكومة لم تعر 
اهمي�ة لخط�ب املرجعية األخرة والت�ي تحدثت بها عن 

انتشار الفساد وضياع اموال العراق«.
وأش�ار طلوبي اىل ان »جميع املكونات السياسية تنادي 
بمكافحة الفس�اد من جهة وهي ذاتها تفس�د من جهة 

اخرى«.
واكد أن�ه »حتى يف حال اصدرت املرجعي�ة الدينية العليا 
املتمثلة بالسيد عي السيس�تاني فتوى ملكافحة الفساد 
اس�وة بفت�وة محارب�ة داع�ش، فأنه�ا ل�م تلق�ي اذانا 
صاغية«، الفتا اىل ان »الدولة ال تمتلك اي ادوات حقيقية 

خاصة بها ملكافحة الفساد«.
 واوض�ح »انن�ا توقعنا م�ع بداية تش�كيل حكومة عبد 
املهدي بأن يقبل عى رضب رؤوس كبرة من الفاسدين، 
لكنن�ا خاب املنا بذلك بعد ان رضخ عبد املهدي لإلرادات 

السياسية والتي حالت دون ذلك«.
ب�دوره أك�د املحلل الس�يايس عادل مان�ع، يف ترصيح ل� 
»املرقب العراق�ي« إن »كل الرملانيني واملتصدين للعملية 
السياس�ية يف العراق هم جزء من الفساد الذي ينهش يف 

مؤسسات الدولة«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

املوس�وي،  ج�واد  النائ�ب  اته�م 
العمومي�ني  املفتش�ني  ع�دد م�ن 
للخ�روج  املوظف�ني  باس�تخدام 

بتظاهرات لحماية مناصبهم.
وق�ال املوس�وي يف بي�ان تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« : »نح�ذر من 
اس�تغال املنصب ورك�وب املوجة 
م�ن قبل بعض املفتش�ني العامني 
الذي�ن ت�م تعينهم بموج�ب االمر 
الديواني 47 خاف�ا للقانون ممن 
يس�عون لتنظي�م تظاه�رة لل�زج 
للتظاه�ر  البس�طاء  باملوظف�ني 

لحماية مناصب املفتشني«.
وأض�اف » نحذر من اي اس�تغال 
ه�ذه  مس�اندة  يف  الدول�ة  مل�وارد 
اس�تخدام  مث�ل  التظاه�رات 

س�يارات الدول�ة او جباي�ة اموال 
م�ن املوظفني البس�طاء وس�يتم 
محاس�بة املفت�ش الع�ام يف حال 
ثب�ت وج�ود ت�رب للموظفني«، 
الفتا اىل انه »س�يتم تسجيل ارقام 
السيارات الناقلة لهم للوقوف عى 

حقائق هذا االمر«. 
الرمل�ان  ح�رص  :«نؤك�د  وتاب�ع 
املوظف�ني  حق�وق  حماي�ة  ع�ى 
الذين م�ن االج�در به�م التظاهر 
الذي�ن  العام�ني  املفتش�ني  ع�ى 
يتمس�كون بمناصبه�م الكثر من 
عرة س�نوات دون جدوى او عى 
رئيس الوزراء الذي تمس�ك بقسم 
كب�ر منه�م رغم ثبوت فس�ادهم 

وفشلهم للسنوات املاضية«.

تطبيق خطاب المرجعية لمكافحة الفساد يصطدم مع المصالح السياسية 
نائب يتهم »المفتشين العموميين« 
باستخدام الموظفين لحماية مناصبهم
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ج�والت  عق�ود  مس�اويء  م�ن 
انه�ا  النفطي�ة  الرتاخي�ص 
البيئ�ة يف  تل�وث  اس�همت يف 
االه�وار  ومناط�ق  الب�رصة 
القريبة منه�ا , نتيجة عدم 
التزام تلك الركات بنصب 
للمي�اه  تحلي�ة  محط�ات 
حق�ن  يف  الداخل��ة 
النفطي�ة  الحق��ول 
يف  االتفاق  ,فحس�ب 
عقود تلك الرتاخيص 
الت����زام ال�ركات 
باس�تخدام  النفطي�ة 
والقي�ام  البح�ر  مي�اه 
حق�ن  قب�ل  بتحليت�ه 

الحقول .
ما يحدث هو اس�تخفاف تلك 
ال�ركات االجنبي�ة  بالعقود 
التي وقعته�ا مع وزارة النفط 

, فهي لم تس�هم يف بناء محطات 
تحلي�ة , وفضل�ت االعتم�اد ع�ى 
مياه االنهر وااله�وار يف محافظة 
البرصة واستخدامها يف حقن االبار 
النفطية , مما سببت تلوث للبيئة 
يف تل�ك املناطق , فض�ا عن ازمة 
املياه الصالح�ة للرب يف البرصة 
.الفس����اد وراء تهمي�ش ه�ذه 
الجرائم التي تق�وم بها الركات 
النفطي�ة , خاص�ة ل�و علمن�ا ان 
محافظ�ة  يف  النفط�ي  االنت�اج 
البرصة يسمى بالعشوائي حسب 
بالصناع�ة  املختص�ني  تصني�ف 
النفطي�ة , والن االنتاج عش�وائي 
فأن االحتياج للماء يكون بش�كل 
متصاعد , فرمي�ل النفط الواحد 
يحت�اج اىل خمس�ة برامي�ل ماء , 
وعى الحس�اب االتي يتبني حجم 
الكارث�ة التي افتعلته�ا الركات 

النفطية.

تفاصيل اوسع صفحة 3

املراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« 
األمركي�ة  اإلدراة  أن  األمركي�ة 
عمدت يف الفرتة األخرة إىل تهميش 
وإبع�اد مستش�ار األم�ن القوم�ي 
األمرك�ي جون بولت�ون عن كل ما 

يتعلق بملف أفغانستان.
ونقل�ت الصحيف�ة عن مس�ؤولني 
يك�ن  ل�م  »بولت�ون  أن  أمركي�ني 
ال�ذي ش�ارك  إجتم�اع  إىل  مدع�وًا 
في�ه مس�ؤولون أمركي�ون كب�ار 
لبحث ملف أفغانس�تان«، مضيفة 
أن »بولت�ون معارض بش�دة لعقد 
وحرك�ة  واش�نطن  ب�ني  صفق�ة 

»طالبان«.
»معارض�ة  أن  املس�ؤوالن  وتاب�ع 
بولت�ون لعق�د الصفق�ة أزعج�ت 
الرئي�س األمرك�ي دونال�د ترامب، 

إىل  أدت  بولت�ون  أن مواق�ف  كم�ا 
إقص�اء مجلس األم�ن القومي من 
املتعلق�ة  الحساس�ة  املباحث�ات 

باإلتفاق مع »طالبان«.

كما نقلت الصحيفة عن املسؤولني 
أن »تهميش بولتون يطرح أس�ئلة 
ترام�ب«،  إدارة  يف  نف�وذه  ح�ول 
مش�رة إىل أن »هذه اإلدارة تس�عى 

إىل التوص�ل g إتف�اق م�ع كوري�ا 
إيران«،  الش�مالية واإلنخراط م�ع 
قائل�ة إن »بولت�ون يع�ارض ه�ذه 
الصحيف�ة  املس�اعي«.ولفتت 
إىل »توت�ر العاق�ات ب�ني بولت�ون 
آخري�ن«  أمركي�ني  ومس�ؤولني 
، وتحدث�ت ع�ن حادث�ة حصل�ت 
مؤخ�رًا حيث طلب بولتون نس�خة 
م�ن مس�ودة اإلتفاق ال�ذي تحاول 
م�ع  إبرام�ه  املتح�دة  الوالي�ات 
»طالب�ان«، إال ان املوف�د األمركي 
للمحادث�ات زملاي خلي�ل زاد رفض 
طلب بولتون هذا، وقال إن »بإمكان 
بولتون قراءة نص اإلتفاق بحضور 
مس�ؤول أمرك�ي رفيع املس�توى، 

لكن دون أن يحتفظ بالنسخة«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

بسبب فساد الشركات االجنبية.. البصرة تصدر النفط وتجني »االمراض« 
صراع االرادات يتصاعد في واشنطن وخالف حاد بين »بولتون« و »ترامب« 



المحاصصة تفشل كل الدعوات ولن تجد اذانا صاغية للتنفيذ 

اصدار فتوى لمكافحة الفساد يتضارب مع المصالح السياسية 
والدولة ال تمتلك األدوات الكافية للتطبيق

مصدر أمني :اعتقال »ابرز« 
مروجي المخدرات في األنبار

المراقب العراقي/ االنبار...
اف�اد مصدر امن�ي يف قيادة رشطة 
محافظة االنبار بان القوات االمنية 
تمكنت من اعتق�ال اثنني من ابرز 
مروج�ي الحبوب املخ�درة بعملية 
امنية استباقية يف مدينة الرمادي.

وق�ال املص�در يف ترصي�ح تابعته 
»الق�وات  ان  العراق�ي«  »أملراق�ب 
امني�ة  حمل�ة  نف�ذت  االمني�ة 
ورود  خلفي�ة  ع�ى  اس�تباقية 
دقيق�ة  اس�تخبارية  معلوم�ات 
اف�ادت بوج�ود اثن�ني م�ن اب�رز 
مروجي الحب�وب املخدرة يف قضاء 
الخالدي�ة رشقي مدين�ة الرمادي، 

حيث ت�م تطويق امل�كان وتمكنت 
القوة من اعتقالهما«.

»الق�وات  ان  املص�در،  واض�اف 
االمني�ة ضبطت بح�وزة املعتقلني 
كميات كب�رة من الحبوب املخدرة 
يروم�ون  الفعال�ة  النوعي�ة  ذات 
املتاج�رة بها داخ�ل املناطق احياء 
املدينة«، مبينا أن »عملية االعتقال 
ج�اءت وفق مذك�رة قبض صادرة 
املخت�ص  التحقي�ق  ق�ايض  م�ن 
موضح�ا ان الق�وات االمنية نقلت 
املعتقل�ني اىل اح�د املراك�ز االمنية، 
فيما تم تس�ليم املواد املضبوطة اىل 

السلطات املختصة«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ كربالء...
أعلنت محافظة كربالء املقدسة، السبت، عن عقد 
املحافظ نصيف جاس�م الخطاب�ي اجتماعا امنيا 
موس�عا مع كافة القيادات االمني�ة يف املحافظة 
وبحضور قائد عمليات الفرات االوس�ط بشان 
املصادق�ة ع�ى الخط�ة االمنية لش�هر محرم 
الحرام, مش�را اىل ان الخطة ش�ملت التنسيق 
باب�ل  محافظ�ات  يف  االمني�ة  القي�ادات  م�ع 
والنج�ف والديواني�ة واملثنى وتح�ت امرة قائد 

العمليات واملحافظ.

وق�ال نائب محافظ كربالء ع�ي امليايل يف ترصيح 
تابعت�ه »أملراق�ب العراق�ي« إن »محاف�ظ كربالء 
نصي�ف الخطابي ت�راس اجتماعا امنيا موس�عا 
لجمي�ع ق�ادة الصن�وف االمني�ة وبحض�ور قائد 
عمليات الفرت االوس�ط حيث تم مناقشة الخطة 
االمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وشهر صفر 
وق�د تم املصادقة عى الخط�ة االمنية«, مؤكدا ان 
»الخطة ش�ملت التنس�يق مع القيادات االمنية يف 
محافظات بابل والنجف والديوانية واملثنى وتحت 

امرة قائد العمليات واملحافظ«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت امانة بغداد عن املبارشة بفتح شارع مهم وحيوي يف منطقة 

باب املعظم وسط بغداد.
وقال�ت االمان�ة يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه انه 
»وبجه�د مش�رك ضم قي�ادة عمليات بغ�داد ومكتب ام�ني بغداد 
والجه�د الهن�ديس واآليل يف االمان�ة وبالتنس�يق م�ع مكتب رئيس 
الوزراء تمت املبارشة صباح اليوم الس�بت برفع الكتل الكونكريتية 
عن ش�ارع 2 ضمن منطقة باب املعظم املحلة 116 من اجل فتحه 
بالكام�ل والذي يعد من الش�وارع املهمة كونه يرب�ط مركز املدينة 
بعدد من املؤسس�ات الحكومية كمدينة الطب والطب العديل وباقي 
األبنية املحيطة وس�تبارش الكوادر البلدي�ة بحملة لتنظيف وتاهيل 

الشارع الذي اغلق سنة 2006«.

المراقب العراقي/ السليمانية...
اعلنت رشطة رابرين يف محافظة الس�ليمانية، القبض عى مطلوب للس�لطات املحلية، صدرت 
بحقه مذكرة اعتقال قبل 20 عاماً. وقال مدير الرشطة يف بيان اطلعت عليه »املراقب العراقي« 
إن »الرشط�ة املحلي�ة يف مدينة الس�ليمانية القت القب�ض عى )ب،ع( واملطل�وب بأمر اعتقال 
من�ذ 1999، حيث توارى منذ ذلك الوقت عن االنظار لحني ظهوره يوم أمس اس�تنادا ملعلومات 
الرشط�ة الخاصة«. وأوضح أن�ه »يف عام 1999 كان للمعتقل عجل�ة يقودها برفقة فتاة قرب 
قندي�ل ژاراوه  وانقلب�ت العجلة ألس�باب غر معروفة وتوفيت الفتاة ع�ى الفور، وعى أثر هذه 
الحادث�ة رفعت ارسة الفتاة دعوى قضائية وصدر امر اعتقال بحقه«.واضاف ان »املعتقل تولد 

1973، ومن سكنة مدينة قلعة دزة ويعمل كاسباً«، مشراً اىل أنه »يتم حاليا التحقيق معه«.

اجتماع أمين يف كربالء للمصادقة 
عىل الخطة االمنية لشهر محرم

افتتاح شارع حيوي يف منطقة باب المعظم وسط بغداد

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ بغداد...
اص�در وزي�ر الداخلية ياس�ني 
الي�ارسي ام�را إىل قائ�د ق�وات 
الرشط�ة االتحادي�ة بنقل ذوي 
شهداء القيادة من الدرجة االوىل 
من منتس�بي وزارة الداخلية إىل 
أماكن قريبة من محل سكناهم 

وكال حسب محافظته. 

وق�ال الناطق الرس�مي باس�م 
وزارة الداخلية اللواء سعد معن 
يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »قائ�د الرشطة 
االتحادية نفذ أمر الوزير وبارش 
بإصدار األوامر اإلدارية الخاصة 

بالنقل وحسب التوجيه«.
وأضاف مع�ن أن »أمر اليارسي 

يأت�ي يف إط�ار سياس�ة الوزير 
القائمة ع�ى االهتم�ام بعوائل 
والفئ�ات  ال�وزارة  ش�هداء 
املضحية تثمينا لدم�اء أبنائهم 
وتخليدا لذكرى شهداء الداخلية 
الذين قدموا الغ�ايل والنفيس يف 
س�بيل ام�ن واس�تقرار ورفعة 

العراق وشعبه«.

الداخلية توجه بنقل ذوي شهداء 
الشرطة اإلتحادية إىل أماكن 

قريبة من سكناهم

المراقب العراقي/ بغداد...
اص�درت هيئة االنواء الجوية، تقريرا بش�ان 
حالة الطقس لالس�بوع الحايل، فيما توقعت 

انخفاض قليل بدرجات الحرارة.
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وقال�ت 
العراقي«نس�خة منه ان »الطقس س�يكون 

من بداية االس�بوع وحتى يوم الثالثاء املقبل 
مشمسا مع بعض الغيوم«. 

واضاف�ت ان »طق�س يوم الثالثاء سيش�هد 
انخفاض�ا بدرجات الحرارة«، مش�رة اىل ان 
»طقس االربعاء ل�ن يطرأ عليه اي تغير عن 

اليوم الذي سبقه«.

المراقب العراقي/ ذي قار...
أعلن رئيس لجنة الزراعة واملواد املائية يف مجلس محافظة 
ذي قار، رجاح العبودي، عقد اجتماع للجنة الزراعية العليا 
لبحث إمكانية تخصيص مساحات أرايض مناسبة إلنشاء 
عدد من املشاريع الخاصة بقطاع الزراعة قريبة من مركز 
املحافظ�ة. وق�ال العب�ودي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« إن »املحافظ�ة بص�دد إنش�اء مراك�ز لتنقي�ة 
الب�ذور والرشكة العراقية ومركز الس�تالم البذور من اجل 
تس�هيل مهمة وصول املزارعني لهذه املراكز خالل عمليات 
التس�ويق«. واشار إىل أن »هذه املشاريع تتطلب تخصيص 
أرايض واسعة ومناسبة إلكمال اإلجراءات اإلدارية الخاصة 

بها من اجل رفعها إىل الوزارات املعنية للموافقة عليها«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، 
الس�بت، عن قرب اطالق 400 درجة وظيفية 
م�ن حرك�ة امل�الك ح�ال اكتمال االج�راءات 
وتصنيفها للرشائح املش�مولة وفقاً لنس�ب 
مئوية معينة.   وقال وزير التعليم العايل قيص 
الس�هيل، يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه إن »ال�وزارة تمتل�ك 400 درجة 
وظيفية ضمن حركة املالك، وتشمل املوظف 

املتويف واملستقيل واملتقاعد«. واضاف السهيل 
أنه »س�يتم إط�الق الدرج�ات ح�ال اكتمال 
اإلج�راءات اس�تناداً للضواب�ط والتعليم�ات 

الصادرة من الجهات ذات العالقة«.
  وتاب�ع أن »ال�وزارة بص�دد تحدي�د النس�ب 
وحمل�ة  الش�هداء  ذوي  لرشائ�ح  املئوي�ة 
الش�هادات العليا وذوي االحتياجات الخاصة 
واملحارضي�ن، م�ن أج�ل توزيعه�ا بش�كل 

عادل«.

التعليم تعلن قرب إطالق
 400 درجة وظيفية

األنواء الجوية تعلن إنخفاض قليل 
بدرجات الحرارة هذا األسبوع

المراقب العراقي/ بغداد...
أب�دت لجنة الصح�ة والبيئة النيابية، اليوم الس�بت، اس�تغرابها من قيام 
نقابة الصيادلة يف محافظة ميسان بمعاقبة صيديل كونه يبيع الدواء باقل 

من التسعرة، فيما اعتربت ذلك مخالفة قانونية.
وقال عضو اللجنة النائب جواد املوس�وي، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، إن »قيام نقابة الصيادلة بمعاقبة أحد الصيادلة يف ميسان كونه 
يبيع الدواء بأسعار اقل من املتعارف عليه هي مخالفة قانونية واجتماعية حيث 
يش�ر القانون اىل معاقبة الصيادلة مم�ن يبيعون الدواء بأعى من هوامش الربح 

املقررة ولم يشر باي حال من االحوال اىل عدم البيع باقل من األسعار«.
وأضاف املوسوي أن »هذا ما ارشنا اليه من تقصر نقابة االطباء ووزارة الصحة 
يف موضوع ايجاد تس�عرة رس�مية مناس�بة لجمي�ع االدوية او حت�ى املراقبة 
والتفتيش عى االس�عار الحالية او مخالف�ات بيع االدوية من صيدليات غر 
مرخصة ووجود االدوية املغشوشة وانتشارها بشكل واسع مما يؤثر عى 

صحة وسالمة املواطن العراقي«.
وطالب املوس�وي، »وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيامهم وبأرسع وقت 
بإصدار تس�عرة رس�مية مناس�بة لجميع االدوية أس�وة بكل دول الجوار 

والحد من دخول وانتشار االدوية املهربة اىل داخل العراق«.
التواص�ل  مواق�ع  م�ن  ع�دد  ان  يذك�ر 
اإلجتماعي تداولت وثيقة صادرة من 
نقاب�ة األطب�اء يف ميس�ان تقيض 
بمعاقب�ة صيدلي�ة تق�وم ببيع 
األدوية بأسعار عدتها األقل من 

األسعار املتعارف عليها. 

الصحة النيابية: معاقبة »صيدلي« بسبب بيعه للدواء 
بسعر أقل من أقرانه »مخالفة قانونية« 

ذي قار تسعى إلنشاء 3 مراكز زراعية متخصصة جديدة 

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

بداية وقبل الخوض فيما ورد يف  خطبة املرجعية العليا 
بمناسبة حلول شهر محرم الحرام اقول ان للمرجعية 
اعدائها كما للحش�د اعدائه وال نس�تغرب ان من يقف 
بالضد من خطاب املرجعية ويكره ذكرها  موجودين يف 
كل امللل واملسميات وهم ليس بالقليل وال غرابة يف ذلك 
فالل�ه عز وجل يقول ) وأكثرهم للحق كارهون ( فمن 
قتل الحس�ني ع واهل بيته والثلة القليلة من اصحابه 
هم الكثرة الكثرة من جيش األعداء الذين باعوا دينهم 
بدنياه�م لذلك اق�ول إن أعداء املرجعي�ة هم ليس اهل 
الس�نة الرشفاء العقالء انما املتطرفني الداعني للفتنة 
ألن املرجعي�ة تتحدث بخط�اب األبوة وتدع�وا للتآلف 
كما إن اعداء املرجعية من الش�يعة هم ليس الش�يعة 
املخلصني الصادقني إنما املنافقني املستعبدين ألصنام 
الفساد ألن املرجعية تغلق ابوابها بوجه اصنامهم كما 
إن اع�داء املرجعي�ة من األكراد ه�م املتربزنني الداعني 
للفرق�ة والتقس�يم  ألن املرجعية صمام ام�ن العراق 
ووحدت�ه ارض�ا وش�عبا .  الي�وم ونح�ن ع�ى أعتاب 
عاش�وراء الحسني ع بما يعني من حزن وِعربة وَعربة 
وطقوس وش�عائر واع�راف جعلت م�ن واقعة الطف 

عراقي�ة الح�زن والن�ربة وه�و ما 
نلمسه يف إحياء مصيبة كربالء يف 
كل بقاع العالم حيث يغلب عليها 
التش�ّبه بما يقوم ب�ه العراقيون 
بم�ا فيه�ا  اللكن�ة العراقية . من 
هنا كانت مش�يئة الل�ه أن تكون 
كربالء الوعد يف عراق املوعود وأن 
يكون ثرى العراق مثوى األجساد 

الطاه�رة ألئم�ة العصم�ة وأع�الم 
التقى من األولي�اء والصالحني . فإن ما جاء يف خطبة 
الجمعة للمرجعية الدينية العليا كانت رسالة واضحة 
ال لب�س فيها وال غموض ملن يش�اء ان يس�مع ويرى 
ويبرص م�ن دون تغليس حملت ب�ني طّياتها التحذير 
والتأنيب والتذكر بإن علينا أن نكون حس�ينيي الفكر 
وال�والء والعم�ل وأن نرتق�ي ملعنى الفهم الحس�يني 
وث�ورة كرب�الء فم�ا خرج  الحس�ني ع ثائ�را وضحى 
بنفسه وعياله واصحابه إإل من اجل اإلصالح والوقوف 
بوج�ه الظلم والفس�اد الذي اس�ترشى يف األمة وعليه 
فأن الخالص من الوض�ع املزري يف العراق والقصاص 
من الفاس�دين هي مس�ؤولية ابناء الشعب وهنا البد 
ان نتوق�ف ونتأم�ل بدقة توقف املرجعي�ة يف خطبتها 
للتذكر بفتوى الجهاد الكفائي التي انقذت العراق من 
الضي�اع حيث رب�ط بني ذلك املنج�ز التأريخي العظيم 
وبني األستجابة العظيمة من العراقيني الرشفاء  وهل 
كان هذا تنويه وتحذير من املرجعية العليا بإن صدور 
فتوى رشعية للثورة عى الفس�اد والفاسدين بات امر 
محتم�ل بعدم�ا طفح الكي�ل من بؤس ه�ذي الوجوه 
الكالح�ة التي نهبت كل يشء وافس�دت كل يشء بمن 
فيه�ا ترشيعا وتنفي�ذا فاملرجعية ت�رصخ ايها الناس 
علينا ان نحب الحسني ع كما يريد الحسني ان نحبه ال 

كما نريد نحن ان نحب الحسني .

نحن والحسين »ع« وخطبة المرجعية

السبت 31 آب 2019 
العدد 2146 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ع اس�تمرار تط�رق املرجعي�ة الديني�ة 
خ�الل خط�ب الجمع�ة اىل ملف الفس�اد 
والتي انتقدت من خاللها ضعف الحكومة 
يف مواجه�ة ه�ذا املل�ف الذي بات يش�كل 
خط�را كب�را ع�ى مس�تقبل العراقي�ني، 
تؤكد اوس�اطا سياس�ية أنه حتى يف حال 
اصدرت املرجعية فتوى ملكافحة الفس�اد 
فان الحكومة لم تستطيع أن تضع فاسدا 
واحدا خلف القضبان، بس�بب املحاصصة 
السياس�ية من جهة وكذل�ك نتيجة لعدم 
إمتالك الدولة ادوات مناس�بة ملواجهة هذا 

امللف.
حي�ث يؤكد اعض�اء  يف الربمل�ان أن جميع 
الجهات الحكومية املسؤولة عن مكافحة 
الفس�اد بما فيها هيئ�ة النزاهة و مكاتب 
املفتش�ني العموميني لم تنجزا ملفا حيويا 

واحدا للفساد. 
س�ائرون  تحال�ف  ع�ن  النائ�ب  ويق�ول 
صباح طلوبي، خ�الل إتصال مع »املراقب 
العراق�ي« إن »جمي�ع األجه�زة الرقابي�ة 
املس�ؤولة عن مكافح�ة الفس�اد اإلداري 
وامل�ايل يف الع�راق مقرصة يف عمله�ا، ولم 
تتمكن خالل الس�نوات املقبلة من حس�م 
ملف فس�اد واحد«، معت�ربا أن »هذا يضع 

جميع املسؤولني امام تحدي خطر«.
واض�اف طلوب�ي، أن »الكت�ل السياس�ية 
والحكومة لم تعر اهمية لخطب املرجعية 
األخ�رة والت�ي تحدث�ت بها عن انتش�ار 

الفساد وضياع اموال العراق«.
وأش�ار طلوب�ي اىل ان »جمي�ع املكون�ات 
السياس�ية تن�ادي بمكافحة الفس�اد من 

جهة وهي ذاتها تفسد من جهة اخرى«.
واك�د أنه »حتى يف ح�ال اصدرت املرجعية 
ع�ي  بالس�يد  املتمثل�ة  العلي�ا  الديني�ة 
السيس�تاني فتوى ملكافحة الفساد اسوة 
بفتوة محاربة داعش، فأنها لم تلقي اذانا 
صاغي�ة«، الفت�ا اىل ان »الدول�ة ال تمتل�ك 
اي ادوات حقيقي�ة خاص�ة به�ا ملكافحة 

الفساد«.
 واوض�ح »انن�ا توقعنا مع بداية تش�كيل 

حكوم�ة عبد املهدي ب�أن يقبل عى رضب 
رؤوس كب�رة من الفاس�دين، لكننا خاب 
املن�ا بذل�ك بع�د ان رض�خ عب�د امله�دي 
ل�إرادات السياس�ية والت�ي حال�ت دون 

ذلك«.
ب�دوره أكد املحلل الس�يايس ع�ادل مانع، 
يف ترصي�ح ل�� »املرقب العراق�ي« إن »كل 
الربملانيني واملتصدين للعملية السياسية يف 
العراق هم جزء من الفساد الذي ينهش يف 

مؤسسات الدولة«.
العملي�ة  مكون�ات  »كل  ان  مان�ع  واك�د 
السياس�ية م�ن برمل�ان وحكومة رضبت 
خط�ب املرجعي�ة األخرة ع�رض الحائط 

ولم تستمع لها«.
واش�ار اىل أنه »سبق للكتل السياسية وإن 
تنصل�ت ع�ن مناش�دات ع�دة للمرجعية 
ب�رورة تقدي�م الفاس�دين وفضحه�م 
وذلك إلعتبارات سياسية خاصة باالضافة 

اىل تض�ارب تل�ك الخط�ب م�ع املصال�ح 
الشخصية«.

الجدي�ر بالذكر ان خط�ب الجمعة األخرة 
ش�هدت التط�رق اىل عج�ز الحكوم�ة عن 
مكافح�ة الفس�اد، فيم�ا تس�ائلت ع�ن 
مص�ر االم�وال العراقية يف ظ�ل املوازنات 
اإلنفجاري�ة الت�ي كان�ت بيد الدول�ة، كما 
وانتقدت املرجعية إنتش�ار البطالة وأثرها 

عى الشباب واملجتمع بصورة عامة.

القبض عىل مطلوب يف السليمانية 
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اتهم�ت وزارة الزراع�ة ، جه�ات ناف�ذة بالعمل عىل ادخ�ال البيض 
والدجاج اىل العراق رغم منعها يف االس�واق املحالية، مبينة ان العراق 
مايض يف الوصول االكتفاء الذاتي لنهاية العام.وقال املتحدث باس�م 
الوزارة حميد النايف ، إن “قرار منع اس�ترياد بيض املائدة والدجاج 
الكامل مس�تمر اال ان بعض الجهات الناف�ذة مازالت تدخل البيض 
والدجاج عن طريق املنافذ من خالل التهريب الغري قانوني”.واضاف 
الناي�ف، ان” كمي�ات البيض تضاعف�ت يف املنتج املح�ي بعد القرار 
م�ن 4 ملي�ون اىل 8 مليون وه�و رقم كبري ويكاد يص�ل اىل االكتفاء 
الذاتي لنهاي�ة العام املقبل”.واوضح النايف، أن “الحل االمثل النهاء 
مسائل التهريب هو العمل مع الحكومة اىل منع االسترياد بالقانون 

ومحاسبة املخالفني .

الزراعة: يجب اصدار قوانين تحد 
من تهريب المواد الغذائية

اته�م قائممقام قضاء القائ�م بمحافظة االنب�ار احمد املحالوي ، 
وزارة الصناع�ة واملعادن ب�”عدم الجدي�ة” يف اعادة اعمار وتأهيل 
املصانع الحكومية املتوقفة يف املناطق الغربية منذ عام 2009 دون 
معرفة االس�باب.وقال املحالوي ، إن “وزارة الصناعة غري جادة يف 
اعادة اعمار وتأهيل معمل سمنت قضاء القائم غربي االنبار، الذي 
احيل اىل املس�تثمر رجل االعمال قاسم الراوي منذ عام 2009 ولحد 
االن ول�م يتم اس�تدعاءه من قبل وزارة الصناع�ة للمبارشة بمهام 
عمل�ه رغم مخاطب�ة وزارة الصناعة من قب�ل الحكومة املحلية اال 

ان الوزارة عىل ما يبدو ال تسطيع توجيه امر استدعاء للراوي”.

الذهب يسجل مكاسب لرابع 
شهر على التوالي

النزاهة تضبط أوليات مجـرشة معـرضة لالنـدثار قيمتها 10 ماليين دوالر بسايلـو الكـوفـةالرافدين يحدد المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار

تراجع�ت أس�عار الذه�ب أمس الجمع�ة مع صعود أس�واق 
األس�هم وعوائ�د س�ندات الخزان�ة األمريكية لكنها س�جلت 
رابع مكاس�ب ش�هرية عىل التوايل بينما دفعت املخاوف من 
ركود عاملي وحالة ع�دم اليقني التي تحيط بعالقات التجارة 
ب�ني الواليات املتح�دة والصني املس�تثمرين إىل رشاء األصول 
االس�تثمارية اآلمنة.وانخفض الذه�ب يف املعامالت الفورية 
0.4 باملئ�ة إىل 1520.39 دوالر لألوقي�ة )األونص�ة( يف نهاية 
جلس�ة التداول، لكنه ينهي الش�هر عىل مكاسب بحوايل 7.5 
باملئة.وهبط�ت العق�ود األمرييكية للذه�ب 0.5 باملئة لتبلغ 
عند التسوية 1529.40 دوالر لألوقية.وقالت وزارة الخارجية 
الصيني�ة إن املفاوضني التجاريني األمريكيني والصينيني عىل 
إتصال فعال بعد يوم من مناقش�ة الجانبني الجولة القادمة 
م�ن مفاوض�ات التجارة املبارشة التي س�تعقد يف س�بتمرب.

وكان�ت وزارة التجارة الصينية قالت إن الجانبني يناقش�ان 
جولة اجتماعات س�بتمرب أيل�ول، لكنها أضافت أن من املهم 

أن تلغي واشنطن زيادة يف الرسوم الجمركية.

قائممقام القائم: الصناعة غير جادة في 
االقت�صادياعادة اعمار وتأهيل اهم مصنعين

أغلقت البورصة السعودية، عند أدنى مستوياتها يف ثمانية 
أش�هر مع استمرار خس�ائر أس�هم البنوك يف الضغط عىل 
الس�وق، بينم�ا تفوقت بورصة قطر عىل أس�واق األس�هم 

الخليجية الرئيسية.
وهب�ط املؤرش الرئييس للس�وق الس�عودية 1.9%، ليالمس 

أدنى مس�توياته منذ يناير املايض، مع تراجع جميع أسهم 
البن�وك، حيث انخفض س�هم مرصف »الراجحي« بنس�بة 
3.4%، بينما نزل س�هم مجموعة »س�امبا« املالية بنس�بة 
4.2%.كما أغلق مؤرش بورصة قطر مرتفعا بنس�بة %2.1، 
لتتوف�ق البورص�ة القطري�ة بذلك عىل األس�واق الخليجية 

الرئيس�ية، وجاء الصعود مدعوما بصعود معظم األس�هم 
القيادية.

وزاد س�هم »بن�ك قط�ر الوطني«، أكرب م�رصف يف الرشق 
األوس�ط وإفريقيا 3.4%، بينما ارتفع سهم صناعات قطر 
2.7%.ويف اإلمارات زاد املؤرش العام لس�وق أبوظبي بنسبة 

0.7%، مع صعود س�هم مجموع�ة »اتصاالت« 
بنس�بة 1.6%، بينما قفز س�هم »بن�ك أبوظبي 
التج�اري« بنس�بة 3.5%، يف ح�ني أغل�ق مؤرش 
سوق دبي مس�تقرا، مع صعود سهم »بنك دبي 

اإلسالمي« بنسبة %0.8.

قطر تتفوق على أسواق األسهم الخليجية مع استمرار خسائر السعودية

الــزراعــة: مليـــون فــرصــة عمـــل ستــوفــرها مشــاريــع دواجــن قيـــد االنجــــاز

رجح الخبري النفطي حمزة الجواهري 
، تس�جيل الحكومة االتحادية عجز يف 
موازن�ة  2020 يص�ل  اىل 100 ترليون 
دينار بسبب السياسيات االقتصادية، 
مبينا ان التقديرات تشري اىل ان اكتمال 
خط نقل كردستان للنفط والذي ينقل 
نحو مليون و100 الف برميل يوميا ما 
سيجرب الحكومة عىل تخفيض االنتاج 

من الجنوب.
وقال الجواهري  ان “التقديرات تشري 
اىل انخف�اض اس�عار النف�ط عاملي�ا، 
فضال عن اكتمال خط نقل كردس�تان 

للنف�ط والذي ينقل نحو مليون و100 
الف برميل يوميا واليذي تنفذه رشطة 
“روس نف�ط” الروس�ية  م�ا يخفض 
حصة الع�راق يف املحافظات الجنوبية 
بنحو 400 الف برمي�ل يوميا عىل اقل 

تقدير”.
اخ�رى  ودول  “ام�ريكا  ان  واض�اف 
تضغ�ط ع�ىل الحلف�اء يف الخليج عىل 
تخفي�ض اس�عار النف�ط العاملية بعد 
زي�ادة الوف�رة يف االس�واق والخ�روج 
من اتف�اق اوبك”، مبينا ان “الس�عي 
االمريك�ي س�ينتهي بوص�ول اس�عار 

للربمي�ل  دوالر   50 بنح�و  النف�ط 
الواحد”.

“تخفي�ض  ان  الجواه�ري،  واوض�ح 
الجنوبي�ة  املحافظ�ات  م�ن  االنت�اج 
قب�ل  م�ن  االك�رب  الحص�ة  وابت�الع 
انخف�اض  إىل  باالضاف�ة  كردس�تان 
تقديرات اس�عار النفط يف املوازنة مع 
تس�جيل نحو 72 تريلون دينار كعجز 
رف�ع  يف  سيس�هم   2020 موازن�ة  يف 
العج�ز لنحو 100 ترلي�ون دينار وهو 
االع�ىل واالكث�ر كارثية عىل مس�تقبل 

العراق وسيجره نحو االفالس”.

الجواهري: العراق مقبل على االفالس بسبب انبوب نفط كردستان

االقتصادية النيابية: كردستان حصلت على أعلى نسبة في تاريخها من الموازنة
أبدت روس�يا دعمها ملد أنبوب 
نف�ط ب�ني كرك�وك وبانياس 
الس�ياق  الس�ورية، ويف ه�ذا 
أبرمت روسيا اتفاقاً مع إيران 
التي تس�عى لتصدي�ر نفطها 

عرب ذلك األنبوب إىل أوروبا. 
وأفادت وس�ائل إع�الم كردية 
روس�ية  مص�ادر  ع�ن  نق�اًل 
ب�أن »روس�يا تدع�م االتفاق 
الذي يهدف  اإليران�ي  العراقي 
يه�دف مل�دِّ أنب�وب نف�ط بني 
الس�ورية«،  وبانياس  كركوك 
والذي يم�رُّ من خارج املناطق 

الحدودي�ة إلقليم كردس�تان، 
»روس  رشك�ة  أبرم�ت  كم�ا 
نف�ط« الروس�ية اتفاق�اً مع 
إلدارة  اللبناني�ة  الس�لطات 
بلبنان،  محطة نفط طرابلس 
به�دف ربطه�ا بأنب�وب نفط 

بانياس يف سوريا. 
يذكر ان خ�ط التصدير للنفط 
بانياس  العراق�ي عن طري�ق 
الس�ورية قد توق�ف منذ زمن 
طويل بس�بب س�ؤء العالقات 
زم�ن  يف  الس�ورية  العراقي�ة 

النظام املباد

دعم روسي لتصدير نفط كركوك عبر االراضي السورية

ارتفاع أسعار صرف الدوالر ببورصة الكفاح واالسواق المحلية

أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة 
النزاه�ة ، ع�ن ضب�ط املع�دات 
زَت  ُجهِّ الخاصة ب��” مجرشة” 
لس�ايلو الكوفة م�ن قبل رشكٍة 
س�ويرسيٍة ع�ام 2002، لم يتم 
ا ُيعرُِّضها  نصبها لغاية اآلن؛ ممَّ
لالندث�ار ويتس�بَّب به�در امل�ال 

العام.
وذكر بي�ان للهيئ�ة ، أن “فريق 
مكت�ب  م�الكات  م�ن  عم�ٍل 
تحقي�ق النج�ف التاب�ع للهيأة، 
الكوف�ة  س�ايلو  إىل  انتق�ل 
يف  الحب�وب  تج�ارة  ورشك�ة 

�ن م�ن ضبط  املحافظ�ة، وتمكَّ
�زة من قبل رشكة  املعدات املُجهَّ
الت�ي  الس�ويرسية،  “بوهل�ر” 
ش�ملت )180( صندوقاً مختلف 
األحجام واألوزان و)38( حاوية 
حج�م 20 و40 قدماً”.وأض�اف 
البي�ان، أن “قيم�ة العقد بلغت 
إىل  )8,672,730( يورو، إضافة 
مبل�غ)1,085,758,000( مليار 
َف عىل األعمال املدنية  دينار ُصِ
للمجرشة التي ش�ملت املخازن 
واملسقفات وبناية اإلدارة وصب 

أسس املجرشة )رفت(”.

وق�ادت تحقيق�ات الفري�ق إىل 
الكش�ف، بحس�ب البي�ان، عن 

ات  “املُع�دَّ تجهيزها أن  ت�مَّ 
 2002 ملصلحة ع�ام 
ة  ر ا ز و
ة  ر لتج�ا ا
الت�ي بدورها 
أكمل�ت البنى 
لتحتي�����ة  ا

 ،2010 ع���ام 
ع�ام  قام�ت  ث�م 

د  يف�ا 2بإ 0 1 6
املختص�ة؛  امل�الكات 

بغية التدريب لنصب املجرش�ة، 
التي ل�م يتم نصبه�ا لغاية اآلن 
ُيعرِّضها لعوام�ل االندثار  مم�ا 
الع�ام،  امل�ال  به�در  والتس�بُّب 
وتفويت فرص�ة منفعة الدولة، 
املجال ملنفعة أصحاب  وإفساح 
املتنفذي�ن،  األهلي�ة  املج�ارش 
الفت�ة إىل أن الطاق�ة اإلنتاجي�ة 
 )20( تبل�غ  للمجرش�ة 
طناً من م�ادة الرز يف 

الساعة”.

اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ، ع�ن املجمعات 
االس�تثمارية السكنية املش�مولة بقروض 

100 مليون لرشاء الوحدات السكنية.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان 
املجمع�ات  إن “امل�رصف ح�دد اس�ماء   ،
االس�تثمارية الس�كنية املش�مولة بمن�ح 
قروض 100 مليون دينار للموظفني الذين 
يفضل ان يكونوا من املوطنة رواتبهم لدى 
امل�رصف و 50 ملي�ون دين�ار للمواطن�ني 

لرشاء الوحدات السكنية”.
واضاف البيان ان “املجمعات االستثمارية 
الس�كنية التي اس�توفت جمي�ع الرشوط 
القانوني�ة والت�ي يت�م ع�ىل اثره�ا من�ح 
الق�روض لرشاء الوح�دات الس�كنية هي 

) مجم�ع ارض بابل الس�كني يف محافظة 
بابل – مجمع العزيز السكني يف الناصية 
– مجمع جبل عامل السكني يف الديوانية – 

مجمع آالمل الس�كني يف البرصة – مجمع 
اسكان الدوحة يف املثنى (”.

ودعا املرصف، املوظفني الراغبني بمنحهم 
قروض 100 مليون دينار واملواطنني الذين 
ت�م تحديد 50 مليون دينار لرشاء الش�قق 
الس�كنية “التوجه لتلك املجمعات االطالع 

عىل مواصفات تلك الشقق”.
واك�د ان “األيام املقبلة س�يتم اإلعالن عن 
العديد من املجمعات الس�كنية املش�مولة 
بق�روض 100 ملي�ون دين�ار و 50 مليون 
دين�ار ومن ضمنه�ا محافظة بغ�داد وان 
العم�ل ج�ار بش�كل مس�تمر ع�ىل احالة 
الرشكات االخرى حال استكمال اإلجراءات 

واملوافقات القانونية”

الشركات النفطية تستولي على 66 % من ايرادات البصرة للمياه العذبة 
الفساد والرشاوى وراء عدم نصب محطات لتصفية مياه البحر

الفس�اد وراء تهمي�ش ه�ذه الجرائ�م التي 
تق�وم به�ا ال�رشكات النفطي�ة , خاص�ة 
ل�و علمنا ان االنت�اج النفط�ي يف محافظة 
البرصة يسمى بالعش�وائي حسب تصنيف 
املختصني بالصناعة النفطية , والن االنتاج 
عش�وائي فأن االحتياج للماء يكون بشكل 
متصاعد , فربمي�ل النفط الواحد يحتاج اىل 
خمس�ة براميل ماء , وعىل الحس�اب االتي 
يتبني حجم الكارثة التي افتعلتها الرشكات 

النفطية.
عق�د تحلي�ة املي�اه للحق�ول النفطي�ة تم 
احالتها اىل رشكة امريكية بقيمة 53 مليار 
دوالر تتحم�ل تكاليفه�ا الحكومة العراقية 
, والن معظ�م ال�رشكات تتحايل عىل عقود 
عمله�ا , فأن تلك الرشكة تجني االرباح عىل 

حساب معاناة املواطن البرصي .
يقول الخب�ري النفطي الدكتور عبد الرحمن 
املش�هداني يف اتصال مع » املراقب العراقي 
: ان الب�رصة تعاني من ازم�ة مياه الرشب 
ولم نرى اي مس�ؤول يع�رف حقيقة هذه 
االزمة وما هو س�بب ارتفاع اللسان امللحي 

يف ش�ط الع�راب , فعن�د اج�راء حس�ابات 
تخ�ص جميع حق�ول النف�ط يف محافظة 
الب�رصة وفق مع�دل انت�اج النف�ط البالغ 
م�ن  يومي�اً  برمي�ل  ملي�ون   3.254.689
حقوله�ا, فأننا نحتاج  يومي�اً 2.069.982 
 755.543.377( اي  يومي�اً  مكع�ب  م�ر 
مر مكعب س�نوياً ( وهو ما يش�كل نسبة 
)66 %( من مجم�وع االيراد املائي من لنهر 
دجلة الواص�ل اىل محافظة الب�رصة, وهنا 
نرك للق�ارىء تخيل نس�بة الكارثة املائية 
يف الب�رصة الت�ي افتعلها الفس�اد املمنهج 
والرش�اوى مقابل عدم تنفيذ تلك الرشكات 

لكامل البنود يف عقودها.
وتاب�ع املش�داني: يج�ب االرساع بتش�كيل 
فري�ق قانوني ملقاضاة ال�رشكات النفطية 
التي تتسبب باستنزاف موارد الثروة املائية 
يف  والتكريري�ة  االس�تخراجية  اعماله�ا  يف 
ال�رشكات تس�تهلك  ان ه�ذه  اذ  الب�رصة، 
نس�ب عالية ج�داً من املي�اه العذبة املتاحة 
ألغراض الحقن وتوليد الكهرباء والتقطري، 
كم�ا ان اعمالها ال تخضع اىل اس�راتيجية 

واضح�ة من حي�ث االعتماد ع�ىل املصادر 
غري التقليدية والتي يجب ان تعتمد بش�كل 
كام�ل عىل تحلي�ة مياه البح�ر ويكون لها 
دور يف تزويد بع�ض مناطق البرصة باملياه 

املحالة التي تقوم بإنتاجها .
من جهته يقول الدكتور حسن خليل حسن 
تابعته�ا  النفط�ي يف ترصيح�ات  الخب�ري 

تتوق�ف  ال  املش�كلة  العراق�ي«:  »املراق�ب 
عن�د اس�تنزاف ال�رشكات النفطي�ة لثلثي 
الحص�ة املائي�ة للب�رصة فحس�ب، بالرغم 
م�ن انها م�ن اك�رب التحديات الت�ي تواجه 
االمن املائ�ي يف البرصة، بل هنالك مش�كلة 
اخرى تتمثل باملياه املصاحبة للنفط واملياه 
الناتج�ة عن تحلية مياه الحقن ومعالجتها 

كيميائي�اً وبيولوجي�اً، اذ ان انت�اج برمي�ل 
واحد م�ن النفط يقابل�ه 5 اضعاف كميته 
م�ن املياه عالي�ة التل�وث، وان برميل واحد 
م�ن املياه املالح�ة قد يل�وث 97 برميالً من 
مي�اه املس�طحات املائي�ة الت�ي تن�رصف 
اليه�ا املي�اه الراجعة من عملي�ات املعالجة 
او املي�اه املحالة.وتاب�ع حس�ن: ل�ذا م�ن 

ال�روري اعتماد ال�رشكات النفطية عىل 
املياه البحرية ألغراض الحقن او التوجه اىل 
معالجة مي�اه املصب العام وش�ط البرصة 
وتحريم استخدام املياه العذبة يف الصناعات 
االس�تخراجية والتكريرية, ومحاس�بة تلك 
الرشكات وتغريمها بما يناسب الجرم التي 

قامت به.

شركة امريكية 
تجني 53 مليار 

دوالر على
 حساب صحة 

المواطن
 البصري

استخراج
 برميل النفط

 يحتاج
 الى 5 براميل

 من الماء العذب

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
من مساويء عقود جوالت التراخيص النفطية انها اسهمت في تلوث 
البيئــــة في البصرة ومناطــــق االهوار القريبة منها , نتيجــــة عدم التزام تلك 
الشــــركات بنصب محطات تحلية للمياه الداخلة في حقن الحقول النفطية ,فحســــب 
االتفاق في عقود تلك التراخيص التزام الشــــركات النفطية باســــتخدام مياه البحر 
والقيام بتحليته قبل حقن الحقول . ما يحدث هو استخفاف تلك الشركات االجنبية  

بالعقــــود التــــي وقعتها مــــع وزارة النفط , فهي لم تســــهم في بنــــاء محطات 
تحليــــة , وفضلت االعتماد علــــى مياه االنهر واالهوار فــــي محافظة البصرة 

واســــتخدامها في حقن االبار النفطية , مما ســــببت تلوث للبيئة في تلك 
المناطق , فضال عن ازمة المياه الصالحة للشرب في البصرة .
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المراقب العراقي/ متابعة...4
أكد الرئيس السوداني السابق، عمر البشري، السبت، 
أقواله الس�ابقة بأنه استلم 25 مليون دوالر من ويل 
العهد الس�عودي، محمد بن س�لمان، مبين�ا أنه لم 

يستخدمها ألغراض شخصية.
ووجه�ت املحكمة إىل البش�ري تهمتي حي�ازة أموال 

أجنبي�ة بطريقة غري مرشوعة والثراء الحرام، فيما 
اعت�رت هيئة الدفاع عن الرئيس املخلوع أنه “غري 

مذنب”.
وواصل البش�ري اليوم السبت، مثوله أمام املحكمة، 
بعد اتهامه من قبل النيابة العامة، بجريمتي الثراء 

الحرام واملشبوه والتعامل بالنقد األجنبي.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن محاف�ظ البنك املرك�زي االيران�ي، أن االس�تقرار ع�اد لالقتصاد مع انخفاض س�عر 
الرصف تدريجيا يف الش�هور االخرية.  واوضح عبدالنارص همتي يف كلمة بمنتدى »املرصفية 
االس�المية« اليوم السبت يف طهران، وتابعته »املراقب العراقي« بأن »هذا الحدث يعود لتأثري 
السياس�ات املتبع�ة يف املجال النق�دي والعملة االجنبي�ة فيما يخص التذبذب�اب االقتصادية 
املتأتية من الحظر غري املس�بوق عىل البالد«. واشار اىل أن »عودة االستقرار االقتصادي مرده 

اساسا الستقرار سعر الرصف بموازاة انخفاضه تدريجيا يف الشهور املاضية«.
وب��نّ همتي أن »انخفاض معدل التضخم الش�هري بش�كل متدرج من�ذ آذار 2019، يعكس 

انحسار آثار هزات سعر الرصف عىل االسعار«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت الهيئة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات 
التونس�ية قبول 26 مرش�حا بش�كل نهائي 
لخوض االنتخابات الرئاسية، املقرر إجراءها 

يف منتص�ف أيل�ول املقب�ل.
»س�بوتنك«  موق�ع  مان�رشه  وبحس�ب 
اإلخب�اري وتابعت�ه »املراق�ب العراقي« فإن 
قائمة أس�ماء املرتش�ح� املقبول�� نهائيا 
ه�م »منج�ي الرح�وي- محمد عبنّ�و- عبري 
لطف�ي  محم�د  الق�روي-  نبي�ل  م�ويس- 
املرايحي- املهدي جمع�ة- حمادي الجبايل- 
حم�ة همامي- محم�د املنص�ف املرزوقي- 
عبد الكريم زبيدي- محسن مرزوق- محمد 
الصغري ن�وري- محمد الهاش�مي حامدي- 
عب�د الفتاح م�ورو- عمر منصور- يوس�ف 

الش�اهد- قيس س�عينّد- الي�اس الفخفاخ- 
س�ليم الرياح�ي- س�لمى اللوم�ي- س�عيد 
العاي�دي- أحم�د الص�ايف س�عيد- الناج�ي 
جلول- حاتم بولبيار- عبيد بريكي- س�يف 

الدين مخلوف«.
وكان�ت الهيئة القضائية العامة قد أعلنت يف 
14 آب الجاري قبول 26 مرشحا من أصل 97 
بصف�ة أولية، لخوض االنتخابات الرئاس�ية 

املقرر إجراؤها منتصف الشهر املقبل.
وتس�تعد تونس إلجراء االنتخابات الرئاسية 
الس�ابقة ألوانه�ا، منتص�ف الش�هر املقبل، 
وسط توقعات بمنافسة شديدة ب� عدد من 
املرتش�ح�، ويف مقدمتهم رئي�س الحكومة 
الحالية يوس�ف الش�اهد، ووزير الدفاع عبد 

الكريم الزبيدي، باإلضافة إىل نائب. 

المراقب العراقي/ متابعة...
وص�ف ث�ونّار أب�و ق�ونّة عصاب�ات املرتزقة 
الخليفينّة التي تش�ننّ الحم�الت عىل البلدات 
وتقتحم منازل املواطن� وتهتك سرت النساء 
ما مع حلول ش�هر  وتعتقل األبرياء وال س�ينّ
الم« الذي�َن تطاَل  مح�رنّم ب�»خفافي�ُش الظَّ
�باب الُحسيني يف التَّضييق  أيديُهم حتى الشَّ
عليه�م يف مراِس�م االس�تعداد لعاُش�وراء، 
متوعدا النظام الخليفي بالرد يف حال اعتداء 

قواته عىل الشعائر الحسينية.
»املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  الث�وار  ورأى 
العراقي« إن »هذا الفعل الجبان إن كان يُدلنّ 

ع�ىل يشء فهو يدلنّ ع�ىل َضعِفهم وعجزِهم 
الُحس�ينينّ  الش�باب  عزيم�ة  ك�ِر  أم�ام 
وصالبت�ه، مخاطب�� املرتزق�ة إن »ُكنت�م 
تظن�ون أنُكم بهذِه االعتداءات س�تكروَن 

عزيمَة الُحسينينّ� فأنُتم َتحلمون«.
ل ثونّار بلدة أبو ق�ونّة »النظام الخليفينّ  وحمنّ
كامل املسؤولية عن سالمة الشبان األبرياء 
ال��٨ الذي�ن اختطف�وا يف األي�ام املاضي�ة، 
دي�ن إينّ�اه ب�أننّ أينّ تع�دٍّ ع�ىل البل�دة  متوعنّ
له الكثري واأليام مليئ�ة باملفاجآت،  س�يحمِّ
فبي�وُت اآلمن� والش�عائر الُحس�ينية خٌط 

أحمر«.

البشير أمام المحكمة : تلقيت 25 مليون دوالر من بن سلمان دولي دوليعربي  عربي 
واشنطن بوست: ترامب ُيبعد مستشار األمن القومي 

عن ملّف أفغانستان لرفضه عقد صفقة مع طالبان

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
اإللكرتون�ي  »بيلينج�كات«  موق�ع  كش�ف 
االس�تقصائي عن ان األس�لحة التي اش�رتتها 
الس�عودية م�ن رصبيا وصل�ت إىل أيدي قوات 
الجيش السوداني وامليلشيات السودانية، التي 
ارتكب�ت جرائم ح�رب يف الس�ودان بما يف ذلك 
مج�زرة بحق ح�وايل 120 ش�خًصا يف حزيران 
املايض. وقال املوقع، يف تقرير تابعته »املراقب 

العراق�ي إن »وص�ول األس�لحة األوروبي�ة إىل 
أي�دي املليش�يات يث�ري أس�ئلة خط�رية حول 
الت�زام الس�عودية ببنود اتفاقيات املس�تخدم 
النهائ�ي الخاصة باألس�لحة الناري�ة املصدرة 
إىل اململك�ة«، إذ تؤك�د ال اتفاقي�ات أن اآلالف 
م�ن بنادق الكالش�ينكوف التي ت�م تصديرها 
»ل�م تكن إلع�ادة التصدير« وأنه�ا »حرصية« 

الستخدام وزارة الدفاع السعودية«.

ونقل املوقع عن عضو معهد األسلحة الصغرية 
بول هولتوم قول�ه إن »ضمانات االلتزام بهذه 
االتفاق�ات سياس�ية يف املق�ام األول، وهن�اك 
ع�ادًة ضمان ضمني يش�رتط طل�ب ترصيح 
قبل نقل األس�لحة إىل ط�رف آخر«، مضيفا ان 
أي عملي�ات نقل تنتهك ضمانات االس�تخدام 
النهائ�ي تعت�ر »تح�وال« ال ينبغي الس�كوت 

عنه«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت ش�بكة »يس بي يس« ني�وز اإلخبارية الكندية اليوم الس�بت، أن 
عددا من املس�لم� الكندي� ت�م منعهم من دخول األرايض األمريكية يف 

األسبوع� األخريين، وإعادتهم عىل أعقابهم يف إجراء نادر جدا.
وأش�ارت الش�بكة، يف تقرير تابعت�ه »أملراقب العراق�ي« إىل أن من ب� 
الذي�ن ت�م رفضهم إم�ام مس�جد تورونتو عم�ر عيل، م�ن جمهورية 
غويانا الواقعة عىل الس�احل الش�مايل ألمريكا الجنوبية، ونائب رئيس 
الجالية الرتكمانية العراقية يف تورونتو، نجم الدين فايل وكالهما يحمل 
الجنس�ية الكندية«. كما أش�ارت الش�بكة إىل أن »الرجل� من ب� ستة 

رجال كندي� مسلم� منعوا من الدخول إىل الواليات املتحدة عر معابر 
حدودية مختلفة«، مبينة أن »مس�ؤويل الحدود لم يعطوا هؤالء الرجال 
وأرسه�م، وجميعهم يحمل الجواز الكندي س�وى القليل من التفس�ري 

لقرار اعتبارهم غري مقبول�«.
وأوضحت الشبكة أن »دولتي غويانا والعراق ليستا من ب� الدول الست 
ذات األغلبية املس�لمة، وهي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا 
واليمن، الخاضعة لألمر التنفيذي للحظر الصادر عن الرئيس األمريكي 
دونال�د ترامب ال�ذي يمنع الالجئ� وال�زوار من تلك ال�دول من دخول 

الواليات املتحدة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
وس�ط  ش�وارع  إىل  املئ�ات  خ�رج 
للمطالب�ة  الس�بت  ي�وم  موس�كو 
بانتخابات حرة للمجلس الترشيعي 
للعاصمة الروس�ية متحدين حظرا 
فرضته السلطات واعتقاالت عنيفة 

شهدتها احتجاجات سابقة.
وبحس�ب رويرتز وتابعت�ه »املراقب 

املتعلقة  »التظاهرات  العراقي« فأن 
بانتخابات املجلس عىل مدى شهور 
تحول�ت إىل أك�ر حرك�ة احتج�اج 
متواصلة يف روس�يا من�ذ الفرتة من 
ع�ام 2011 إىل ع�ام 2013 عندم�ا 
الش�وارع  إىل  املتظاه�رون  خ�رج 
لالحتج�اج ع�ىل ما اعت�روه تزويرا 

لالنتخابات«.

بيلينجكات:
السعودية تدعم فصائل سودانية »مجرمة« بأسلحة صربية

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد األكاديمي العماني املتخصص بالش�ؤون االسرتاتيجية عبد الله 

الغيالني، أن السعودية واإلمارات متفقتان عىل تفتيت اليمن.
وقال الغيالن�ي، يف تحليل نرشه موقع »األنص�ار« وتابعته »املراقب 
العراقي« أن »وجود قوات س�عودية وأخرى إماراتية يف مدينة املهرة 
غري مسوغ باملناسبة وهي عىل الحدود اليمنية – الُعمانية، ولم تكن 

يوماً ساحة حرب«.
وأضاف: إن »املهرة تعد أمناً قومياً بالنسبة للسلطنة، ألنها املنطقة 
الفاصلة ب� ُعمان وس�ائر اليمن الذي يم�ر بحالة احرتاب وتمزق، 
خاصة أن مس�قط اس�تثمرت يف هذه املدينة خالل الس�نوات ال�40 
املاضي�ة؛ عر البني�ة التحتية والتنمية ولديها عالقات اس�رتاتيجية 

مع القبائل فيها«.
ل املهرة إىل منطقة احرتاب ومواجهات عس�كرية  وأوضح، أن »تحوُّ
وقتال س�ينعكس بش�كل س�لبي عىل الداخل الُعماني، خصوصاً أن 
قبيل�ة املهرة املتمركزة يف املدينة وك�رى القبائل بتلك املنطقة لديها 

امتداد يف ظفار الُعمانية«.

أكاديمي عماني: السعودية واإلمارات متفقتان
 على تفتيت اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
بوس�ت«  »واش�نطن  صحيف�ة  ذك�رت 
األمريكي�ة أن اإلدراة األمريكي�ة عم�دت يف 
الفرتة األخرية إىل تهميش وإبعاد مستش�ار 
األم�ن القومي األمريكي ج�ون بولتون عن 

كل ما يتعلق بملف أفغانستان.
ونقل�ت الصحيفة عن مس�ؤول� أمريكي� 
أن »بولت�ون لم يكن مدعًوا إىل إجتماع الذي 
شارك فيه مسؤولون أمريكيون كبار لبحث 
مل�ف أفغانس�تان«، مضيف�ة أن »بولت�ون 
معارض بش�دة لعقد صفقة ب� واش�نطن 

وحركة »طالبان«.
وتابع املسؤوالن أن »معارضة بولتون لعقد 
الصفق�ة أزعجت الرئي�س األمريكي دونالد 
ترام�ب، كم�ا أن مواق�ف بولت�ون أدت إىل 

إقصاء مجلس األمن القومي من املباحثات 
الحساسة املتعلقة باإلتفاق مع »طالبان«.

كم�ا نقل�ت الصحيفة ع�ن املس�ؤول� أن 
»تهميش بولتون يطرح أسئلة حول نفوذه 
يف إدارة ترامب«، مشرية إىل أن »هذه اإلدارة 
تس�عى إىل التوص�ل g إتف�اق م�ع كوري�ا 
الش�مالية واإلنخراط مع إي�ران«، قائلة إن 

»بولتون يعارض هذه املساعي«.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل »توت�ر العالقات ب� 
بولت�ون ومس�ؤول� أمريكي�� آخري�ن« ، 
وتحدثت ع�ن حادثة حصل�ت مؤخرًا حيث 
طل�ب بولتون نس�خة من مس�ودة اإلتفاق 
الذي تح�اول الوالي�ات املتح�دة إبرامه مع 
»طالبان«، إال ان املوفد األمريكي للمحادثات 
زمل�اي خلي�ل زاد رفض طلب بولت�ون هذا، 

وق�ال إن »بإم�كان بولت�ون ق�راءة ن�ص 
اإلتف�اق بحض�ور مس�ؤول أمريك�ي رفيع 

املستوى، لكن دون أن يحتفظ بالنسخة«.
ونقل�ت الصحيفة ع�ن أحد املس�ؤول� أن 

»الحادثة هذه اغضبت بولتون بشدة«.
و ح�ول خط�ة خلي�ل زاد، قال املس�ؤوالن 
الخارجي�ة  ووزارة  البنتاغ�ون  »ق�ادة  إن 
األمريكي�ة مرتاحون لهذه الخط�ة، لكنهم 
ي�رصون ع�ىل بق�اء عن�ارص أمريكي�ة يف 

أفغانستان من أجل »مكافحة اإلرهاب«.
وتابعت الصحيفة أن »الن�زاع الحاصل ب� 
بولت�ون ومس�ؤول� أمريكي�� آخري�ن ال 
ينحرص بملف أفغانستان، بل يشمل ملفات 

أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية.
ق�ام  »ترام�ب  أن  إىل  الصحيف�ة  ولفت�ت 

بإقصاء بولتون من اللقاءات مع املسؤول� 
الكوري� الشمالي�«.

وكان�ت مص�ادر يف اإلدارة األمريكي�ة، ق�د 
اعلن�ت أن البيت األبيض، يف إطار االتفاقات 
املبدئية مع حركة طالبان املتطرفة، مستعد 
لس�حب أقل من نص�ف الق�وات األمريكية 

املوجودة يف أفغانستان.
والجدي�ر بالذكر أن مس�ئول� أمريكي� – 
قد ذك�روا أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب تس�تعد حاليا لس�حب آالف الجنود 
من أفغانس�تان يف مقابل تن�ازالت تقدمها 
حرك�ة طالبان، تتضمن وق�ف إطالق النار 
والتخ�يل ع�ن تنظي�م القاع�دة كج�زء من 
صفقة مبدئية إلنهاء الحرب املش�تعلة منذ 

ما يقرب من 1٨ عاًما.

بي سي«:   »سي  شبكة 
أمريكا تحظر دخول مسلمين من كندا الى أراضيها

مئات الروس يتظاهرون وسط موسكو للمطالبة بإنتخابات حرة رويترز: 

المركزي االيراني: االستقرار عاد
 لالقتصاد المحلي 

قبول 26 مرشحا لالنتخابات الرئاسية التونسية

ثّوار بحرينيون يتوّعدون الكيان الخليفّي 
في حال اعتدائه على الشعائر الحسينّية

المراقب العراقي/ متابعة...
لقي 24 ش�خصا مرصعهم، اليوم الس�بت، جراء س�قوط حافلة ركاب 

يف نهر بمنطقة كوهس�تان بمقاطعة خير باختونخوا شمال غربي 
باكستان.

ونقل�ت وكال�ة “ش�ينخوا” ع�ن ضاب�ط رشط�ة املنطق�ة يف 
كوهس�تان، راجا عبد الصب�ور وتابعته »املراق�ب العراقي« 

قول�ه إن »األش�خاص الغارق�، وهم 15 رجال و5 نس�اء 
و4 أطف�ال، كانوا أقارب يف طريق عودتهم إىل ديارهم بعد 

حضور بعض املناسبات العائلية«.
وأوضح ضابط الرشطة أن »بعض الجس�ور الخشبية يف 
املنطق�ة يف حالة متداعية، واألمط�ار التي هطلت مؤخرا 
جعلت حالتها أسوأ، مما يجعلها خطرة بالنسبة للسكان 
املحلي� الذين ليس لديهم خيار س�وى استخدامها لعبور 

النهر«.
ووقع الحادث يف منطقة نائية من املقاطعة، بيد أن الرشطة 

وف�رق اإلنق�اذ لم تبلغ عن الحادث إال بعد مرور عدة س�اعات 
بسبب عدم توفر مرافق اتصاالت يف املنطقة.

وكانت الحافلة يف طريقها من منطقة دارا بانغرو النائية قادمة من 
مدينة داسو حارضة املقاطعة عندما سقطت يف النهر يف محلة كونديان 

أثناء عبورها جرا خشبيا لم يتحمل وزنها فانهار.

الشرطة الباكستانية: وفاة 24 شخصا جراء 
سقوط حافلة في نهر
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منذ عام 2003 حتى اللحظة اتخذت مفردات كثرية حيزا يف مس�امع 
العراقي�ن، أولها كانت مفردة الس�قوط، وقطعا كل س�قوط يعقبه 
واحد من اثنن، أما نهوض.. او تداعيات يف السقوط. والذي حدث منذ 
ذاك العام مازال يحدث، واليمكن إخضاع تس�ميته اىل قاعدة او قالب 
واحد يصلح لكل التفس�ريات، إذ كٌل يفرسه حس�ب ما يظنه واقعا.. 
او ن�زوال عىل ما يتمناه.. او طبقا مل�ا تميل عليه مصلحته، لذا فمنهم 
من يش�يد باالنجازات التي حصلت رغ�م ضآلتها، ومنهم من يضعها 
تحت ص�ورة مكربة ألف م�رة، فتضيع الصورة األوىل تحت س�لبيات 
الص�ورة املكربة، وبذا يكون تحصيل حاصل الصورة الظاهرة مموها 
او مف�ربكا، وبالتايل فالصورة التمثل الحقيقة. ومن املفردات األخرى 
التي شاء لها الظرف ان تدوي يف مسامعنا طيلة السنوات الستة عرش 

املاضية، هي مفردة )التغيري(. 
والتغيري يأخذ من املعاني الكثري، ومن الصور أكثر، والعجيب الغريب 
يف ساس�ة العراق الجديد أنهم مشغولون بالتغيري، يف حن أن املواطن 
قبله�م يريد التغيري وهو بأمس الحاجة اليه، بدًءا من أصغر مفردات 
حيات�ه، لكن�ه يف واِد وهم يف واِد. فكيف يغم�ض لهم جفن ويهدأ لهم 
ب�ال وهم عىل عل�م بمالين األفواه الفاغ�رة التي قلم�ا تكتمل لديها 
النع�م الث�الث يف ي�وم واح�د وآن واحد وآني�ة واحدة، تل�ك النعم هي 

)الري�وگ والغدا والعش�ا(. ومن املؤك�د ان أصحاب 
األمر والنهي يف مجالسنا الثالث، عىل دراية بأعداد 
املواطنن الذين يعيش�ون تحت خ�ط الفقر بألف 
درجة، ولم تصلهم رائحة أمل حتى لو حصل ألف 
تغيري. فالتغيري يف نظر املواطن هو النقلة النوعية 
يف جوان�ب حيات�ه، التي م�ل من ت�رّدي أوضاعها 

يوم�ا بع�د آخ�ر وعام�ا بع�د ع�ام، وأتعبه 
ضن�ك العيش، وهو يف بل�د يفيض نهراه حًبا 
وخريًا وعط�اًء، وتتنوع  خرياته تحت األرض 

وفوقه�ا، ومع كل هذا لم يلمس أي تغيري من الذي يس�معه منذ عام 
2003. إذ يصطب�ح بذات القلق، ويميس بخيبة األمل ذاتها، وهذا دأبه 
يف حيات�ه منذ الرب�ع األخري من القرن املنرصم حت�ى يقيض الله أمرا 

كان مفعوال.
وبدخ�ول الديمقراطية واالنفتاح يف ذاك الع�ام )املفرتج( حل التغيري 
ب�كل ماأوت�ي من قوة، ولكن..! باتجاه لم يكن بالحس�بان، إذ ش�مل 
التغيري أش�ياء غري مرغوب فيها ودخيلة ع�ىل طبائعنا، فتارة ظهور 
تماس�يح يف أهوارنا، وتارة أخرى انس�ياب افعى سيد دخيل اىل بيوت 
مطمئن�ة او م�دارس اطفال آمنة، وطورا خنازي�ر برية تهاجم راعيا 
يف الف�الة او فالحا يف زرعه، أو اس�ماك قرش تلته�م صبيا يف ترعة او 
جدول يس�تحم فيه، الس�يما انه لم ير صنبور ماء وفرته له حكومته 
يف البي�ت، وقطعا ترتب�ع عىل ع�رش التغيري األح�داث املفزعة، وهي 
املفخخ�ات والعب�وات وأدوات القتل والدمار التي ل�م يكن يراها إال يف 
أف�الم الرعب، فباتت تحيق به وتحيط مدينته وزقاقه ومحلته وبيته. 
وف�وق ه�ذا التغيري وذاك ما تطرحه لنا ش�جرة الربمل�ان من تغيري يف 
الثم�ار، إذ لم نعهد من كبري أو صغري دخل تحت قبة الربملان إال تغيري 
الس�ري، وجعله عكس ما يش�تهي املواطن وضد تي�اره، وهو اليطلب 
س�وى املعق�ول من حقوقه، واليس�ري من ثروات بل�ده، التي رسعان 
مايش�ملها التغيري فتتبدد عىل أيدي من يتس�نمون املناصب يف س�دة 
الحكم.  فهل هناك يف األفق مايطمنئ املواطن باملعنى الحقيقي ملفردة 
التغيري؟ أم ان التغيري يف العراق يعني النكوص والتقهقر والتخلف، يف 

زمن يعدو فيه بنو آدم نحو حياة الرفاه عدوا وقفزا وتحليقا!.

ما الذي تغير ؟

 عيل عيل…

بقلم / شاكر فريد حسن…
االس�تثناء الوحي�د ال�ذي يخ�رج وال يلت�زم 
بالرشعية الدولية وي�دوس عىل كل القوانن 
الدولية وقيم االنسان وحقوقه هو املؤسسة 
ت�رتدد  ال  الت�ي   ، االحتاللي�ة  الصهيوني�ة 
باالعتداء أو تهديد أية دولة عربية ومهاجمة 
أي موق�ع يف املنطقة تحت غط�اء أو ذريعة 

انها مهددة ، وأن أمنها يف خطر حقيقي .
وال ري�ب أن ه�ذا االس�تثناء ال�ذي تعيش�ه 
ارسائي�ل ليس من فراغ ، وانما نتيجة صمت 
املجتم�ع ال�دويل ، وتواط�ؤ بع�ض االنظمة 
العربية ويف مقدمتها الس�عودية واالمارات ، 

والدعم الالمحدود من االدارة االمريكية .
االعت�داء األخري عىل س�ورية ولبنان والعراق 

يف  املتغطرس�ة  الترصيح�ات  وس�ط  ج�اء 
جوقة املؤسس�ة االرسائيلية الحاكمة ، وهو 
االنتخاب�ات  مح�اوالت اس�تفزازية عش�ية 
االرسائيلية لزي�ادة رصي�د نتنياهو واليمن 
االرسائي�يل املتط�رف ، وتحت أح�د العناوين 
الديماغوغي�ة الرائج�ة وه�و ص�د الخط�ر 

االيراني .
ما تق�وم ب�ه دولة االحت�الل من اعت�داءات 
عس�كرية ه�و تنفي�ذ للمخط�ط واملرشوع 
االمريكي يف املنطق�ة الرامي لفرض الهيمنة 
الطبيعي�ة  خرياته�ا  وع�ىل  املنطق�ة  ع�ىل 

وموقعها االسرتاتيجي وفوائده .
الل��ه  لح�زب  الع�ام  االم�ن  ص�دق  لق�د 
حس�ن نرصالل��ه بقول�ه يف خطاب�ه األخري 

: ” ان اعت�داء االرسائيلي�ن ع�ىل عن�ارصه 
ومؤسس�اته ق�د فتح االب�واب ع�ىل مرحلة 
جديدة ، ولعب نتنياهو ووزرائه بنار العدوان 
والغطرسة يقرب كثريًا صداًما حربًيا خطريًا 
، وهو مقام�رة بدماء االرسائيلين يقوم بها 

نتنياهو ملصلحته االنتخابية ” .
املؤسس�ة االرسائيلية ال تعمل وال تس�عى اىل 
تعميق التناقضات يف املنطقة العربي فحسب 
، وإنم�ا تس�تغل ما تق�دم لها م�ن فرص ال 
تتكرر لشن عدوانها . فبعض االقطار العربية 
تتفكك وتتمزق وتسودها الفوىض الخالقة ، 
وبعضه�ا اآلخر ينزف دًما ، والفلس�طينيون 
يعان�ون م�ن الط�وق االحت�اليل والحص�ار 
املتواصل والبطالة والفقر املدقع حد املجاعة 

يف مخيم�ات غزة ، وهذه االح�وال واالوضاع 
بمثاب�ة فرص�ة ثمينة واغ�راء لتحريك آلتها 
العس�كرية وطائرته�ا وصواريخه�ا وش�ن 
عدوانه�ا . وهذا يتجس�د ويجد ل�ه تعبريًا يف 
ممارس�ات االحتالل بالق�دس وضد االقىص 
، ورضب االه�داف يف قطاع غ�زة ، واالرايض 
الس�ورية واللبناني�ة والعراقية فضاًل عن أن 
تواطؤ املجتم�ع الدويل وبعض الدول العربية 
واالنحياز االمريكي يقوي اندفاعية ارسائيل 
نح�و مزيد من العدوان والغطرس�ة والتوغل 
االس�تيطاني يف املناط�ق املحاذي�ة للق�دس 
ويف الضف�ة الغربية ، وبس�ط س�يادتها عىل 
االرايض الفلس�طينية وتكريسها الحتاللها ، 

وهو ما يتطلب وقفه ولجمه حااًل .

العدوانية والغطرسة االسرائيلية

،،

ال يوجد دولة 
في العالم 

تتبجح وتجاهر 
بعدوانيتها 
وغطرستها 

سوى اسرائيل 
دولة االحتالل 
، وهي تغلف 

هذه العدوانية 
بحجة مخاطر 
انتشار أسلحة 

الدمار الشامل أو 
تهديد كيانها 

من قبل سورية 
وايران وحزب اللـه 
، ولذلك نرى اآللة 

العسكرية العدوانية 
االسرائيلية تضرب 

بقوة وبشكل 
منهجي في دول 

الجوار وداخل 
أراضي سورية 

ولبنان والعراق ، 
وكل ذلك بدعم 

وتشجيع الواليات 
المتحدة االمريكية.

بقلم /وفيق السامرائي
يف معظم الدول تش�كل أجھزة االستخبارات واألمن 
يف  األس�ايس  التفكی�ر  مح�ور  الخارجی�ة  ووزارة 
تحديد مصادر الخطراالسرتاتیجي وتدوين تسلسل 
وأس�بقیات األعداء واألعداء املحتملین. وإىل مرحلة 
مجابھة الحكم الشیوعي يف أفغانستان يف السبعینات 
خشیة وصول السوفییت إىل املیاه الدافئة يف الخلیج 
وجنوب�ه كان وصف األعداء محص�ورا بدول ، وبعد 
تدفق ما سمي ب� )املجاھدين العرب( إىل افغانستان 
ومعظمھم خلیجیون من خريجي مراكز التكفیر ما 
مھد لظھور تنظیم القاعدة بزعامة اسامة بن الدن، 
بدأ تھديد األمن الدويل يتس�ع بش�كل خطیر وصوال 
إىل ھجمات 11 س�بتمرب 2001 يف أمیركا بالسیطرة 
عىل طائرات مدنیة ومھاجمة أھدافا حساسة، ولم 
تع�د الدول وحدھا تأخذ اس�بقیات التھديد والعدو، 

ب�ل التنظیم�ات اإلرھابی�ة وأخرى سیاس�یة تتھم 
بنشاطات إرھابیة.

التنظیم�ات  أح�د أھ�م أس�باب انتش�ار وتوس�ع 
اإلرھابی�ة يعود اىل خلل ش�نیع يف بنی�ة املجتمعات، 
وتس�اھل الحكومات مع الدعاة من مراكز التكفیر، 
وعدم ضبط حرك�ة األموال العامة والخاصة الیھم، 

واستغالل ذلك ألھداف وتدخالت خارجیة.
وبعد افغانس�تان تعرض العراق ألس�وأ نش�اطات 
تكفیرية مدعومة مالیا وإعالمیا وأغطیة سیاس�یة 
وبآالف االنتحاريی�ن من دول خلیجیة وعربیة، لكن 
الرتكیب�ة املجتمعی�ة الوطنیة العراقیة املتماس�كة 
أحبطت تلك النش�اطات املعادي�ة معززة بدعم دويل 
وبخلفیة ش�باب الع�راق العس�كرية واندفاعھم يف 
الدف�اع عن بلدھم، ويعزز ذل�ك مصادر الثروة حیث 
يش�عر الفرد يف ش�مال وغرب ووس�ط الع�راق بأن 

حیات�ه مرتبطة بخی�رات نفط الجن�وب وبالوحدة 
الوطنیة.

وتمك�ن الع�راق م�ن تج�اوز مرحلة الخط�ر وكل 
ما بق�ي ھو اس�تمرار ضباط النھايات السیاس�یة 

واملناطقیة ومنع تنامي الثقافة املتخلفة...
عربیا:

اإلمارات ھي الالعب الرئیيس حالیا، حیث تش�عر أن 
االخوان املس�لمین ھم مصدر الخطر الرئیيس علیھا 
تش�اركھا مرص بثقلھ�ا الكبیر ودول أخ�رى، لذلك 
نرى لھ�ا ثقال ووجودا ونش�اطا يف ش�مال أفريقیا 
والیم�ن واتھامات تركی�ة لھا، ومعركتھ�ا الكربى 
اآلن يف الیمن ملجابھة نشاطات التنظیمات املذكورة 
وألس�باب اس�رتاتیجیة أبع�د كثی�را مم�ا يح�رص 
بالحوثیی�ن، فالحوثیون اآلن لیس�وا العدو األول وال 
الثان�ي لإلمارات، وقد اليش�كلون تھديدا وقد نراھم 

زائري�ن يف أب�و ظبي مس�تقبال، ف�ال عداوة 
دائمة.

وال�رصاع يف لیبی�ا يدخ�ل ضم�ن نف�س 
االطار إماراتیا، والتحالف مع السعودية 
لیس إال مرحلیا وشقة الخالفات أوسع.

السعودية اآلن ش�عرت بخطر كبیر عىل 
م�ا يب�دو وتن�اور ملصالح�ة م�ع قطر، 
ورس�التي تھنئ�ة املل�ك وويل العھ�د اىل 

اردوغان،وھما مؤرشان مھمان.
والرصاع�ات  ملتھب�ة  س�تبقى  املنطق�ة 

عربی�ة � عربیة وال حرب عىل طريف الخلیج. 
والعراق بات أقوى من كل التھديدات.

والوض�ع العرب�ي كما يق�ول الريفی�ون: )جیب 
لی�ل وخذ عتابة(. اي ان مش�وار رصاعاته الداخلیة 

طويل.

بقلم / د. حسين احمد السرحان
الس�ابقة  العراقي�ة  الحكوم�ة  انج�زت 
)اس�رتاتيجية للتخفيف من الفقر يف العراق 
الثان�ي  كان�ون  يف   )2022-2018 للم�دة 
2018 وبمش�اركة خرباء من داخل وخارج 
العراق ومنظم�ات دولية متخصصة. وهي 
االسرتاتيجية الثانية ملواجهة الفقر يف البالد 
والذي ارشته املس�وح والبيانات االحصائية 
كمش�كلة خطرية تهدد االس�تقرار والسلم 

االجتماعي.
االس�رتاتيجية االوىل للم�دة 2010 -2014: 
أك�د املمثل الخ�اص للبنك ال�دويل يف العراق 
السيدة يارا سالم »ان العراق حقق مكاسب 
كثرية يف معركته ضد الفقر بن عامي 2007 
و2012«. وم�ع إطالق االس�رتاتيجية االوىل 
ع�ام 2010 خصص الع�راق قراب�ة )1.5( 
مليار دوالر لتنفيذ االس�رتاتيجية. واضافت 
سالم »ان االنشطة املتعددة القطاعات التي 
نفذت ضمن االس�رتاتيجية االوىل اس�همت 
يف انخف�اض معدل الفقر م�ن )22%( عام 
2007 اىل )18.9%( ع�ام 2012«. ولكن هذا 
املكس�ب رسعان م�ا تراجع بس�بب االزمة 
املركب�ة املتمثلة بس�يطرة عصابات داعش 
وانخفاض اسعار النفط خالل العام 2014 
اذ ع�اد مع�دل الفق�ر لريتف�ع اىل )%22.5( 
واجب�ار أكثر من ثالثة مالين ش�خص اخر 

عىل الفقر يف عام 2015.
ولهذه املعطي�ات ونتيجة لتغ�ري االولويات 
واالقتصادي�ة  االمني�ة  االوض�اع  وتب�دل 
االس�رتاتيجية  إط�الق  ت�م  واالجتماعي�ة، 

-2018 الفق�ر  م�ن  للتخفي�ف  الثاني�ة 
2022، لتتبن�ى ه�دف رئي�س وهو خفض 
الفقر بمع�دل )25%( بوصف�ه اثرا مبارشا 
لالس�رتاتيجية. وج�اء فيه�ا انه�ا مكمل�ة 
الس�رتاتيجيات وخطط العراق الجارية بما 
فيها اهداف التنمية املستدامة: رؤية العراق 
االس�رتاتيجية  الطري�ق  خارط�ة   ،2030
التنمي�ة  وخط�ة  االجتماعي�ة  للحماي�ة 

الوطنية 2022-2018.
أطلقت االسرتاتيجية يف االشهر االخرية من 
عمر الحكومة السابقة وهي لم تستطع ان 

تحقق نجاحا ملموس�ا يف تحقيق انخفاض 
ملح�وظ يف مس�تويات الفق�ر يف الب�الد. اذ 
أّك�د تقري�ر للبنك ال�دويلّ يف 8 أّي�ار/ 2018 
أّن ع�دد س�ّكان العراق البالغ 38.5 نس�مة 
يق�ف عند خ�ّط الفق�ر املحّدد ب�� %22.5. 
وأضافت املصادر أن س�بب ارتفاع معّدالت 
الفقر يعود اىل األوضاع األمنّية االس�تثنائّية 
بس�بب الح�روب وتكاليفه�ا، فض�اًل ع�ن 
انخفاض أس�عار النف�ط، األمر ال�ذي أّدى 
إىل توّقف تمويل مش�اريع تأهيل العاطلن، 
وغياب مش�اريع االس�تثمار، وتعث�ر النمّو 

االقتصادي.
الجه�از  أج�ري   ،2018 األول  كان�ون  ويف 
التنفيذي�ة  واالدارة  لإلحص�اء  املرك�زي 
الس�رتاتيجية التخفيف م�ن الفقر يف وزارة 
التخطي�ط، وبالتعاون مع هيئ�ة االحصاء 
يف اقليم كوردس�تان والبنك الدويل، مس�حا 
وتقويما للفقر يف العراق لعام 2018، أظهر 
أن اإلنف�اق عىل الغذاء حظي بنس�بة %32، 

تاله الوقود والسكن بنسبة %24.
كم�ا بلغ متوس�ط إنف�اق الفرد الش�هري 
باألس�عار  دينار/ش�هريا  االف   )212.6(

دينار/ش�هريا  االف  و)253.3(  املدفوع�ة 
بأس�عار الس�وق. وتب�ن نتائ�ج االنف�اق 

االجمايل للفرد:
- أن )45,7%( م�ن االفراد ينفقون اقل من 

200 ألف دينار شهريا،
- وان )8,26%( م�ن األف�راد الذين ينفقون 
م�ا بن 200 الف اىل اقل من 300 الف دينار 
شهريا. وعىل الرغم من ان الوزارة اعلنت ان 
املس�ح ال يمكن ان يعتمد علي�ه ألنه اعتمد 
عىل عينة عش�وائية ولم تش�مل كل سكان 
الب�الد اال ان نس�بة الفقر ل�م تنخفض عن 

مس�توياتها الس�ابقة.
فق�د  الحالي�ة،  العراقي�ة  الحكوم�ة  ام�ا 
تضم�ن الربنام�ج الحكوم�ي ان موض�وع 
الفق�ر وتحقي�ق اه�داف بش�أن تخفيض 
نس�بة الفق�ر هي م�ن االه�داف الرسيعة. 
وبخص�وص م�ا عمل�ت علي�ه الحكوم�ة 
الحالية بموضوع الفق�ر، نالحظ ان تقرير 
تنفيذ الربنامج الحكومي الذي صدر مؤخرا 
اش�ار اىل نس�ب معينة فيما يتعل�ق بتنفيذ 
سياس�ات اسرتاتيجية التخفيف من الفقر. 
وانه لغاية نيس�ان 2019 اي ضمن الفصل 
االول من العام كان املستهدف تحقيقه هو 
5% يف حن ان املتحقق فعليا هو 3%، كما ان 
املس�تهدف يف تموز2019 ويف ترشين الثاني 
2019 هو 5% والتقرير لم يغطي هذه املدد.

ويظهر من خالل املوقع االلكرتوني لإلدارة 
التنفيذية السرتاتيجية التخفيف من الفقر 
ان هن�اك ع�دد م�ن املش�اريع املنج�زة يف 
إط�ار االس�رتاتيجية، اال انه لم يت�م العثور 

عىل تقري�ر مفصل مل�ا تحقق م�ن بنودها 
ومشاريعها.

سبق للحكومة السابقة ان اصدرت قرارها 
املرق�م 379 يف 2017 هو انش�اء الصندوق 
االجتماع�ي للتنمي�ة بالتع�اون م�ع البنك 
ال�دويل برأس�مال أويلّ مق�داره 300 مليون 
دوالر، بالتع�اون مع البنك الدويل، لتحس�ن 
اس�تجابة  املعيش�ّية،  الفق�راء  ظ�روف 
لتحدّيات معّدالت الفقر املرتفعة واالس�هام 
يف تحقي�ق التنمية املس�تدامة الش�املة يف 
املجتمع�ات املحلية لدعمه�ا وتمكينها من 
اىل  والوص�ول  املعيش�ية  الحال�ة  تحس�ن 
الخدمات. وتقرر للصن�دوق ان يبدأ مهامه 
يف ث�الث محافظات ه�ي املثن�ى باعتبارها 
اع�ىل املحافظ�ات يف معدالت الفق�ر، تليها 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن التي تح�ررت من 
سيطرة االرهاب وتضم الكثري من العائدين 
من النزوح، ومحافظ�ة دهوك. واىل االن لم 
نطل�ع عىل منج�زات للصندوق ال�ذي يتبع 
وزارة التخطيط. وهو االمر الذي يبعث عىل 
الش�عور بأن ه�ذا املرشوع لن ي�رى النور. 
اذ اش�ار تقري�ر تنفيذ الربنام�ج الحكومي 
ان الواق�ع الحايل يؤرش نس�بة صفر باملائة 
ويبدو ان االس�باب تنح�رص يف غياب آليات 

التنفيذ الواضحة.
يف الع�ام 2018 وإذا م�ا تتبعنا تقرير تنفيذ 
املوازن�ة لغاي�ة ترشي�ن الثاني من الس�نة 
2018، نالحظ ان االنفاق عىل اس�رتاتيجية 
التخفي�ف )جزء من االنفاق االس�تثماري( 
 )11,264,347,367( بل�غ  الفق�ر  م�ن 

ملي�ار دين�ار عراق�ي. يف ح�ن ت�م إنف�اق 
دين�ار  ترلي�ون   14,385,282,957,670

عراقي عىل الرعاية االجتماعية.
ويف موازن�ة الع�ام 2019، ت�م تخصي�ص 
مبل�غ قدره 22,6 ملي�ون دوالر من قروض 
البنك ال�دويل للتنمية االجتماعي�ة. ولكن ال 
نس�تطيع معرف�ة االنفاق الفع�يل عىل هذا 
امل�رشوع اال بعد اعالن تنفي�ذ املوازنة الذي 

يصدر يف نهاية السنة املالية يف العادة.
وعىل الرغم من عودة الكثري من النازحن اىل 
مناطقهم، اال ان السبب االساس الستمرار 
مع�دالت الفقر يف البالد هو العدد الكبري من 
النازح�ن الذي�ن ال يس�تطيعون العودة اىل 
مناطقهم ألس�باب سياس�ية ال تس�تطيع 
الحكوم�ة تجاوزه�ا، فض�ال ع�ن تده�ور 
مع�دالت النش�اط االنتاج�ي يف القطاع�ن 
الزراعي والصناعي والذي افىض اىل معدالت 

بطالة مرتفعة.
ل�ذا ع�ىل الحكوم�ة ان ت�ويل اهتم�ام أكرب 
لعودة النازحن وتمكينهم من االس�تقرار، 
كذل�ك ت�ربز الحاج�ة اىل تضم�ن موازن�ة 
الع�ام 2020 برامج اقتصادية كسياس�ات 
عام�ة ع�ىل املس�توى االقتص�ادي. كذل�ك 
تربز الحاج�ة اىل زيادة تخصيص�ات تنفيذ 
مشاريع اس�رتاتيجية التخفيف من الفقر، 
 ،2022-2018 الوطني�ة  التنمي�ة  وخط�ة 
الخ�اص  القط�اع  تطوي�ر  واس�رتاتيجية 
2014-2030. واالس�رتاتيجيات والخط�ط 
االخرى والتي تصب جميعها يف الهدف االهم 

وهو الحد من معدالت الفقر يف العراق.

 الحروب اإلقليمية والخصومات العربية

استراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022 في العراق



المراقب العراقي/ بغداد... 
دخ�ل فريق نادي نفط ميس�ان لك�رة القدم، 
معس�كرا تدريب�ا يف مدين�ة ش�راز االيرانية، 

تحضرا للموسم 2020/2019.
وذكر بيان للن�ادي حصلت »املراقب العراقي« 

عىل نس�خة من�ه ان »الفريق ب�ارش بوحداته 
التدريب�ة يف مدينة ش�راز الت�ي وصلها امس 

االول، استعدادا للموسم الكروي املقبل«.
واضاف ان »املعس�كر ش�هد التح�اق املدافع 
االيرس س�جاد احم�د بعد اتم�ام التعاقد معه 

قادماً من الديوانية، فضالً عن اتمام التعاقد 
مع زميل�ه املهاجم احم�د عبد ال�رزاق الذي 
يف  االوملب�ي  املنتخ�ب  بمعس�كر  س�يلتحق 
البحرين وم�ن ثم يعود ليمثل نفط ميس�ان 

خالل املوسم املقبل«.

بات بطل كأس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم آلخ�ر ثالث نس�خ؛ فريق القوة 
الجوية ، مهدداً بحرمانه من املشاركة 
يف منافس�ات بطولة الدوري العراقي 
يف املوس�م الجديد 2019-2020، الذي 
س�ينطلق يف الثامن عرش من الش�هر 

املقبل.
وأرس�ل االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم 
خطاب�اً رس�مياً إىل االتح�اد العراق�ي 
للعبة يبلغه فيه بش�كوى مقدمة من 
فري�ق الفيص�ي األردن�ي ض�د فريق 
تس�ديد  بخص�وص  الجوي�ة  الق�وة 
الس�نغايل  لالع�ب  الجزائ�ي  ال�رشط 

دومينك ميندي.
وكان فري�ق القوة الجوية العراقي قد 
تعاقد مع السنغايل ميندي يف األول من 
ش�هر أيلول من الع�ام املايض لعامني 
م�ن  الالع�ب  بطاق�ة  رشاء  وبعق�د 
الفيص�ي األردني، قبل أن يتّم فس�خ 
العق�د بال�رايض يف األول م�ن ش�هر 
كان�ون الثاني للع�ام الح�ايل، لينتقل 
الالعب بعدها لنادي الرشطة العراقي، 
الذي اس�تمر معه لش�هر قبل مغادرة 

الفريق.
وأمهل االتحاد اآلس�يوي ن�ادي القوة 
الجوية العراقي للرد بخصوص قضية 
مين�دي  دومين�ك  الس�نغايل  الالع�ب 
وكيفي�ة تس�ديد املس�تحقات للنادي 
األردني مع تقديم مستندات الدفع، أو 
التوصل إىل تس�وية مع نادي الفيصي 
وتقديم نس�خة من ه�ذه االتفاقية أو 
أن ه�ذا املوض�وع م�ا زال قي�د النظر 
والبت أمام لجن�ة وضعية الالعبني يف 

»فيفا« وتقديم دليل عىل ذلك.
ويف ح�ال ل�م ي�رد الق�وة الجوية عىل 
استفسار االتحاد اآلس�يوي، فإنه لن 
يحصل ع�ىل الرخصة اآلس�يوية ولن 

يسمح له باملشاركة يف الدوري املمتاز 
للموس�م املقب�ل، م�ع ف�رض غرامة 
مالي�ة ع�ىل االتح�اد العراق�ي لك�رة 

القدم.
اىل ذل�ك افاد مصدر مق�رب من نادي 
الق�وة الجوي�ة، ان الهيئ�ة االداري�ة 

للن�ادي اوش�كت ع�ىل التعاق�د م�ع 
املهاجم السوداني بكري املدينة قادما 
م�ن ن�ادي املري�خ لتمثي�ل فريقه�م 

الكروي يف املوسم املقبل.
وقال املصدر ان »الهيئة االدارية لنادي 
الق�وة الجوي�ة اتفقت بش�كل ش�به 

رس�مي مع املدينة لتمثي�ل الفريق يف 
املوسم الكروي املقبل«.

واضاف أن »الالعب السوداني سيصل 
اىل العاصم�ة بغ�داد خالل الس�اعات 
القليل�ة املقبلة لالنضمام لنادي القوة 
الجوية«. يذكر ان يف حال تعاقد القوة 

الجوية مع بكري املدينة سيكون اول 
العب س�وداني يصل للدوري الكروي 
العراق�ي. يذكر ان نادي القوة الجوية 
انه�ى تعاق�ده م�ع املهاج�م الليب�ي 
محمد الغن�ودي الذي لم يس�تمر مع 

الفريق اكثر من 10 ايام.

نفط مي�سان 
يباشر تدريباته 

في شيراز االيرانية
السبت 31 آب  2019 
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ال�سقور تقرتب من التعاقد مع مهاجم �سوداين

بسبب ميندي .. الجوية مهدد بالحرمان من الدوري الممتاز

زاخو يتعاقد مع المدرب الليبي أربيش مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
وصل املدرب الليبي عبد الحفيظ 
أربيش، إىل مدينة زاخو العراقية، 

لبدء إرشافه عىل الفريق األول.
وكان يف استقبال املدرب الليبي، 
رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي 
اإلدارة  زاخو وأعض�اء مجل�س 

وبعض جماهر الفريق.
ويع�د عبد الحفي�ظ أربيش أحد 
الك�رة  يف  املعروف�ة  األس�ماء 
الليبي�ة، حيث س�بق ل�ه تدريب 
املنتخ�ب الليب�ي األول وبع�ض 
ف�رق ال�دوري الليب�ي، أبرزه�ا 
والن�ر  واملدين�ة  الس�ويحي 

والصقور.
كما كان لعب�د الحفيظ أربيش، 
تجربة خارجية، حني أرشف عىل 
تدريب�ات فريق اتحاد الش�اوية 

الجزائري.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اق�ام االتحاد املرك�زي للس�باحة بطولة اندية 
العاصم�ة  يف  الطويل�ة  للمس�افات  الع�راق 
بغداد لفئات الناش�ئني والش�باب واملتقدمني، 
بمش�اركة اكث�ر م�ن ١٥٠ س�باحاً مثل�وا ٢٥ 
نادي�اً من مختل�ف محافظ�ات العراق.وجرت 
لقط�ع  دجل�ة،  نه�ر  يف  البطول�ة  منافس�ات 

مسافات ٣ و٦ و٨ كيلومر.
وأفرزت نتائج فئة الناش�ئني عن فوز الس�باح 
داني�ال هيوا م�ن نادي غ�ار الش�مال باملركز 
االول، ت�اله الس�باح حس�ني محمد م�ن نادي 

الدف�اع املدني باملركز الثاني، فيما حل س�باح 
نادي الجنسية كرار وجدي باملركز الثالث. 

ويف فئة الشباب حقق سباح نادي الرشطة ابو 
الحس�ن عي املركز االول، تاله زميله يف النادي 
ابو الفض�ل حيدر باملركز الثاني، ثم جاء عمر 

صاحب من نادي الجيش يف املركز الثالث.
فيما أفرزت نتائج س�باق فئ�ة املتقدمني عن 
فوز س�باح ن�ادي الرشط�ة ع�ي محمد عي 
باملركز االول، وحل السباح بكر سالم من نادي 
الجيش باملركز الثان�ي، ثم جاء محمد عصام 

صادق من نادي الرشطة باملركز الثالث.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اجري املنتخب العراقي مرانه األول 
تحض�ًرا ملواجه�ة البحري�ن يف 5 
أيلول املقب�ل، يف افتتاح التصفيات 
املش�ركة املؤهلة ملوندي�ال 2022 

وكأس آسيا 2023.
وقال باسل كوركيس املدير اإلداري 
للمنتخب العراقي، إن املران ش�هد 
حض�ور كاف�ة الالعب�ني املحليني، 
عىل أم�ل التح�اق املحرف�ني قبل 

مباراة البحرين ب�3 أيام.
وأض�اف أن املدرب املس�اعد رحيم 
حميد س�يلتحق بتدريبات الفريق، 

بعد دخوله ضمن الطاقم الفني.
يتمن�ى  »امل�درب  باس�ل  وتاب�ع 
التدريب�ات إلعادة  االس�تفادة من 
املنافس�ات،  أج�واء  إىل  الالعب�ني 
حيث تمت�ع الالعبون براحة كبرة 
بعد انتهاء بطولة غرب آس�يا التي 

أقيمت مؤخرًا يف العراق«.
اىل ذل�ك اعل�ن الناط�ق االعالم�ي 
التح�اد كرة القدم محمد خلف، ان 
»الغاية من املعسكر الداخي املقام 
عىل ملع�ب الك�رخ يف بغ�داد، هو 
الفنية  الجاهزيت�ني  للوقوف ع�ىل 
والبدنية قبل التوجه للبحرين يوم 

الخامس من شهر ايلول املقبل«.
م�درب  »ه�دف  ان  خل�ف  وق�ال 
املنتخ�ب الوطن�ي كاتانيت�ش من 
ال�ذي  الداخ�ي  املعس�كر  خ�الل 
سيس�تمر ملدة يوم�ني قبل التوجه 
للبحري�ن وحس�اب الجول�ة االوىل 
العالم  للتصفيات املزدوج�ة كأس 
2022 يف قط�ر ه�و للوق�وف عىل 

الجاهزيتني الفنية والبدنية«.
واض�اف ان »هذا املعس�كر اقتر 
فق�ط،  املحلي�ني  الالعب�ني  ع�ىل 
باس�تثناء العبي الزوراء املنتظمني 

بمعسكر خارجي يف املغرب«.
وب�ني ان »العبو الزوراء واملحرفني 
س�ينخرطون يف معس�كر املنتخب 
يف  املقب�ل  الثالث�اء  ي�وم  الوطن�ي 
البحري�ن، وفق�ا للوائ�ح االتح�اد 
تس�مح  الت�ي  الدويل)فيف�ا(، 

بااللتحاق الالعبني قبل 72 س�اعة 
فقط من موعد انطالق املباراة«. 

الوطن�ي  »املنتخ�ب  ان  اىل  واش�ار 
يسعى لتحقيق الفوز يف اول ظهور 

دون التفكر بأي خيار اخر”.
لك�رة  الع�راق  منتخ�ب  ان  يذك�ر 
الق�دم اوقعت�ه قرع�ة التصفي�ات 
املزدوجة لكأيس العالم وامم اس�يا 
اىل جانب منتخبات ايران والبحرين 

وكمبوديا وهونك كونغ.

نفط الوسط يضم ثالث محترفين جدد

الشرطة وغاز الشمال يهيمنان 
على بطولة أالندية للسباحة 

منتخب العراق يواصل استعداداته لمواجهة البحرين 

تعاقد نادي نفط الوس�ط، م�ع 3 العبني 
رس�مًيا  الفري�ق  إىل  لينضم�وا  ج�دد، 
اس�تعداًدا للموس�م املقبل. وقال مرشف 
الفري�ق ف�راس بح�ر العل�وم »تعاقدن�ا 
مع محرف�ني عىل مس�توى مميز، فبعد 
تجدي�د تعاق�د املغرب�ي زكريا إس�ماعيل 
ت�م ض�م 3 العب�ني ج�دد ه�م العاجيني 
ديدر وزاكري والنيجري عودة مارش�ا«. 
وأض�اف »اإلدارة لم تعلن ع�ن تعاقداتها 
بوق�ت س�ابق وقدم�ت املحرف�ني باق�ة 
واحدة بعد إكمال جميع األوراق الرسمية 

وانخراطهم بالتدريبات«.
وواص�ل »الرباع�ي املحرف س�يغادر إىل 
مدينة أربيل، للدخول يف معس�كر تدريبي 
تجريبي�ة  مباري�ات   4 لخ�وض  هن�اك، 

تحضرا للموسم املقبل«.
وأش�ار بح�ر العل�وم إىل أن اإلدارة أيض�ا 
تعاقدت يف وقت س�ابق مع مدرب اللياقة 
البدنية اإلسباني بابلو كابيلو وبدأ العمل 
م�ع الفريق من�ذ مدة. يش�ار إىل أن نفط 
الوس�ط ألغى املعس�كر، الذي كان مقرًرا 
يف تركي�ا بس�بب عدم حص�ول محرفيه 
األفارق�ة ع�ىل تأش�رات دخ�ول لركيا، 

وعوضه بمعسكر داخي يف أربيل.

المراقب العراقي/ بغداد...
لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  ج�ددت 
الديوانية تعاقدها مع املهاجم فالح 

عبد الكريم ملوسم واحد.
ويف هذا الص�دد، قال املدرب الجديد 
للديوانية صادق س�عدون إن »عبد 
الكريم العب جيد ومؤثر يف الفريق.

كما تم التعاقد مع الالعب الش�اب، 
محمد فرح�ان، قادما من صفوف 

برايتي.
وأوضح س�عدون أن الجهاز الفني 
يسعى إلكمال خطوط الفريق، ألن 
املوس�م ب�ات قريبا م�ن االنطالق، 
مش�را إىل أن الظرف املايل الصعب، 
س�يحتم ع�ىل الديواني�ة االكتف�اء 

باإلعداد يف املعسكر الداخي.

وتاب�ع »أتمنى م�ن الجماهر دعم 
الفري�ق، كما نتمن�ى من الحكومة 
م�ؤازرة  املحافظ�ة  يف  املحلي�ة 

الديوانية، يف املوسم املقبل«.
لن�ادي  االداري�ة  الهيئ�ة  وكان�ت 
الديوانية أعلنت عن تسمية صادق 
س�عدون مدربا للفريق ويس�اعده 

أحمد صربي.
وقال الن�ادي إن الهيئة قررت أيضا 
اإلبقاء عىل الكادر املس�اعد كل من 
حي�در كري�م وماجد عب�د الحميد 
مدربا للياقة البدنية وصفاء كاظم 

مدربا لحراس املرمى.
واشار البيان إىل أن الكادر التدريبي 
الجدي�د س�يقود تدريب�ات الفريق 

استعدادا للموسم الجديد.

المراقب العراقي/ بغداد...
تس�تضيف العراق النس�خة املقبلة 
م�ن منافس�ات البطول�ة العربي�ة 
الطائ�رة والتي  للكرة  للمنتخب�ات 
م�ن املق�رر أن تق�ام يف أكتوب�ر أو 

نوفمرب من عام ٢٠٢٠م.
االتح�اد  يعل�ن  أن  املنتظ�ر  وم�ن 
العربي لكرة الطائرة خالل األشهر 

املقبل�ة ع�ن املدينة العراقي�ة التي 
ستستضيف البطولة.

الس�ابقة م�ن  النس�خة  وأقيم�ت 
القاه�رة بجمهوري�ة  البطول�ة يف 
م�ر العربي�ة يف أكتوب�ر ٢٠١٧م 
املنتخ�ب  تتوي�ج  ش�هدت  والت�ي 
حس�اب  ع�ىل  باللق�ب  امل�ري 

منتخب البحرين وصيف البطل.

المراقب العراقي/ بغداد...
كادر  م�ع  الطلب�ة،  ن�ادي  تعاق�د 
تدريب�ي جديد لقيادة فريق كرة اليد 

يف املوسم املقبل.
التح�اد  االعالم�ي  املنس�ق  وق�ال 
الي�د حس�ام عبد الرض�ا إن »الهيئة 
اإلدارية لن�ادي الطلبة، تعاقدت مع 
الكابت�ن رع�د خنجر لقي�ادة فريق 

الن�ادي لك�رة اليد للموس�م 2020-
أن  الرض�ا،  2019«. واوض�ح عب�د 
»الكابت�ن إبراهي�م خنجر س�يكون 
مدربا مس�اعداً والكابتن محمد ويف 

مدرباً لحراس املرمى«.
يذكر ان اتحاد اليد قد اعلن موافقته 
بمشاركة الطلبة بدوري اليد املوسم 

املقبل.

المراقب العراقي/ بغداد...
أحرزت نجمة الش�طرنج العراقي 
ايمان حس�ن الرفيع�ي ميداليتني 
ذهبيت�ني للع�راق يف الي�وم الثالث 
ال�دورة  منافس�ات  م�ن  ع�رش 
العربي�ة املقام�ة يف الجزائر، كما 
أح�رز العراق�ي ن�وح عي حس�ن 
يف  الخامس�ة  الطاول�ة  ذهبي�ة 

لعبة الش�طرنج ضمن منافسات 
ال�دورة العربية، ون�ال الليبي ابو 
بكر العربي الفضي�ة، فيما عادت 
الربونزية لكل من الس�وري سمر 
محم�د وامل�ري باس�م س�مر.

يذكر ان الرفيعي هي بطلة العرب 
واالوملبي�اد العامل�ي من�ذ خم�س 

سنوات.

ثالث ذهبيات لشطرنج العراق 
في الدورة العربية

الديوانية
يجدد عقد فالح عبد الكريم

العراق
 يستضيف بطولة العرب بالكرة 

الطائرة العام المقبل

الطلبة 
يتعاقد مع المدرب رعد خنجر



الفن�ي  املدي�ر  أعل�ن روبرت�و مانش�يني، 
ملنتخ�ب إيطاليا، قائمة الفري�ق ملواجهتي 
أرميني�ا وفنلندا، ضم�ن مرحلة التصفيات 

املؤهلة لبطولة يورو 2020.
وذكر الحساب الرس�مي للمنتخب اإليطايل 

أن مانش�يني قرر اس�تدعاء فرانشيس�كو 
أتشريبي، مدافع التسيو، لقائمة األزوري، 
قائ�د  كيلين�ي،  جورجي�و  إصاب�ة  بع�د 
بالرب�اط  اإليط�ايل،  واملنتخ�ب  يوفنت�وس 

الصليبي خالل التدريبات مع اليويف.

وشهدت القائمة اس�تبعاد نيكولو زانيولو 
يف  لترصفاتهم�ا  نظ�رًا  ك�ن،  وموي�س 
الف�رة األخرية، بع�د تأخرهما عن حضور 
املح�ارضات الفنية خالل ف�رة تواجدهما 

مع منتخب إيطاليا تحت 21 سنة.

وجاءت قائمة منتخب إيطاليا كالتايل:
جويلين�ي،  دوناروم�ا،  املرم�ى:  حراس�ة 

مرييت، سرييجو.
الدفاع: أتش�ريبي، بونوتيش، دي تش�يليو، 
إيمرس�ون، فلورين�زي، إتزو، مانش�يني، 

لوكا بيليجريني، رومانيويل.
الوسط: باريال، كريستانتي، جورجينهو، 

لورينزو بيليجريني، سينيس، فرياتي.
الهجوم: بيلوت�ي، برينارديس�كي، كييزا، 

الشعراوي، إيموبييل، إنس�يني، الس�انيا.

المراقب العراقي/ متابعة...
يس�عى فريق�ا آرس�نال وتوتنه�ام، لتفادي 
تلق�ي الهزيم�ة الثانية ع�ى الت�وايل، عندما 
يتواجه�ان غ�دا األحد يف الجول�ة الرابعة من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
ويلتقي الفريقان يف ديربي ش�مال لندن عى 
ملع�ب اإلمارات بحثا عن اس�تعادة التوازن، 
بعدم�ا س�قطا يف ف�خ الخس�ارة يف الجول�ة 

املاضية من الدوري.
خسارة آرس�نال 1 / 3 أمام فريق ليفربول، 
املتص�در لم تك�ن مفاج�أة، ولكن خس�ارة 

توتنهام أمام نيوكاس�ل بهدف نظيف كانت 
مفاجأة كبرية.

يف  جولينت�ون  س�جله  ال�ذي  اله�دف  كان 
الشوط األول هو الحاسم، حيث تمكن فريق 
نيوكاس�ل من تحجيم هجوم فريق توتنهام، 
الذي س�دد كرتن فقط ع�ى املرمى، رغم أن 
نسبة استحواذه عى الكرة وصلت إىل80 %.

ومع إيقاف الدوري األس�بوع املقبل بس�بب 
األجن�دة الدولي�ة، ف�إن هاري ك�ن مهاجم 
توتنهام يعلم أنه من الرضوري أن يس�تعيد 
الفري�ق توازن�ه ويحق�ق الف�وز، وأال يبتعد 

كثريا عن ليفربول ومانشسر سيتي، حامل 
اللقب، يف جدول الرتيب.

وق�ال »ال تري�د أب�دا أن تدخل ف�رة التوقف 
ال�دويل وأن�ت خ�ارس أو متع�ادل، وبالتأكيد 
ديربي ش�مال لندن سيكون كبريا للغاية. إذا 
فزنا س�يجعل ه�ذا األم�ر أول 4 مباريات لنا 

بالدوري جيدة«.
وأضاف »ولكنها لن تكون مباراة سهلة لذلك 
يجب أن نتأكد من أننا مستعدون وجاهزون 

لهذه املباراة«.
ويواج�ه توتنهام بعض املش�كالت يف ملعب 

اإلم�ارات منذ أن حقق آخر ف�وز له هناك يف 
ترشي�ن الثان�ي 2010، ومن�ذ ذل�ك التاريخ 
خ�ر توتنه�ام 5 م�رات وتع�ادل يف 3، من 

بينها الخسارة 2 / 4 يف املوسم املايض.
وق�ال جرانيت ش�اكا العب وس�ط آرس�نال 
عقب الخس�ارة أمام ليفرب�ول »إنها مباراة 
مهم�ة  مب�اراة  ه�ي  ك�م  ونعل�م  ديرب�ي، 

للجماهري، وللنادي ولنا«.
وأضاف »أظهرنا يف السنوات القليلة املاضية 
أن بإمكانن�ا تقدي�م مباريات جي�دة للغاية 

أمامهم«.
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 يضم أتشيربي 
لقائمة إيطاليا

غدًا.. االرسنال يستضيف توتنهام في ديربي شمال لندن

أكد هاري كن، مهاجم توتنهام هوتسبري، 
أن فريقه لن يس�تهدف اللع�ب عى ديفيد 
لويز، مدافع آرسنال، رغم األخطاء األخرية 

التي ارتكبها يف مباراة ليفربول.
ويح�ل توتنه�ام ضيًفا عى آرس�نال، عى 
ملع�ب اإلم�ارات، ضمن مباري�ات الجولة 

الرابعة للربيمريليج.
وق�ال ك�ن يف ترصيحات لصحيف�ة »دييل 
»ل�ن  العراق�ي  املراق�ب  تابعته�ا  مي�ل« 
نس�تهدف اللع�ب ع�ى العب واح�د خالل 

املباراة«.
وأك�د »ديفيد لوي�ز العب جيد ج�ًدا، فكلنا 

نرتكب أخطاء، وال يوجد س�بب يمنعه من 
لعب مباراة األحد بشكل جيد«.

وأض�اف هاري كن »أس�عى أن�ا وزمالئي 
لتقدي�م ع�رض ممت�از وتحقي�ق النقاط 
الثالث، والف�وز باملب�اراة، ال نريد أن نبقى 
قب�ل  ليفرب�ول، خصوًص�ا  بعيدي�ن ع�ن 

التوقف الدويل«.
وأتم »ستكون مباراة صعبة، لكننا نريد أن 

نحقق الفوز، والعودة للمسار الصحيح«.
ويحت�ل توتنه�ام املركز الس�ابع يف جدول 
ال�دوري برصي�د 4 نق�اط، بينم�ا يحت�ل 

أرسنال املركز الثالث ب�6 نقاط.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن نادي كالياري رسمًيا، ضم املهاجم األرجنتيني جيوفاني 
س�يميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، ملدة 
موس�م عى س�بيل اإلعارة، قادًما من فري�ق فيورنتينا برشط 

الرشاء نهائًيا عقب نهاية املوسم.
وقال النادي اإليطايل يف بيان رس�مي »يعلن نادي كالياري ضم 
الالع�ب جيوفاني س�يميوني من ن�ادي فيورنتينا عى س�بيل 
اإلعارة مع رشط الرشاء النهائي. ووقع املهاجم عقدا حتى 30 

حزيران 2024«.
وبهذا، يرحل الالعب صاحب ال�24 عاما عن صفوف فيورنتينا 
عقب موس�من كان مس�تواه فيهما متوس�ًطا، وذل�ك بعدما 

أحرز 14 هدفا يف املوسم األول و6 يف الثاني.
كان جيوفاني ضمن الصفقات التي دعم بها كالياري صفوفه 
بعد التعاقد م�ع البلجيكي رادجا ناينج�والن، واألوروجوياني 
نايت�ان نانديز، والكروات�ي ماركو روج، والحارس الس�ويدي 

روبن أولسن لوكا بيليجريني.
وتم تمويل ه�ذه الصفقات عن طريق املبلغ الذي تحّصل عليه 

النادي مقابل بيع العبه نيكولو باريال، وهو 50 مليون يورو.

كالياري
يعلن ضم جيوفاني سيميوني

مريكاتومريكاتو

كني: 
لن نلعب على

 اخطاء ديفيد لويز

انتق�ل أح�د نج�وم آرس�نال، 
إىل صف�وف  بش�كل رس�مي 
ريال سوس�يداد، قب�ل نهاية 
اإلثن�ن  الصيف�ي،  املريكات�و 
للموق�ع  ووفًق�ا  املقب�ل. 
لري�ال سوس�يداد،  الرس�مي 
فإن النادي اتفق مع آرس�نال 

ع�ى ض�م املدافع اإلس�باني 
ناتش�و مونريال بعق�د يمتد 
حت�ى صي�ف 2021. وأش�ار 
املوق�ع الرس�مي إىل أن�ه من 
املنتظر أن يتم تقديم ناتش�و 
مونريال كالعب جديد يف ريال 

سوسيداد اإلثنن املقبل.

صاح�ب  ناتش�و،  أن  يذك�ر 
ال��33 عاًما، لعب يف آرس�نال 
خالل الفرة من 2013 وحتى 
2019، وحق�ق م�ع الجان�رز 
لق�ب كأس االتحاد اإلنجليزي 
3 م�رات وال�درع الخريي�ة 3 

مرات.

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن وج�ود نية لدى 
يوفنت�وس إلب�رام صفق�ة دفاعي�ة م�ن صف�وف 
برش�لونة، قبل نهاية س�وق االنتق�االت الصيفية 

الحالية.
وبحس�ب صحيف�ة »كوري�ريي ديل�و س�بورت« 
اإليطالي�ة، فإن يوفنت�وس يس�تهدف التعاقد مع 
املدافع الفرنيس صامويل اومتيتي العب البلوجرانا 
لتدعي�م الخ�ط الدفاع�ي بع�د إصاب�ة جورجي�و 

كيلليني.
الرب�اط  يف  بقط�ع  لإلصاب�ة  كيللين�ي  وتع�رض 
الصليب�ي بالركبة اليمنى، خالل تدريبات الس�يدة 

العج�وز، ومن املُق�رر أن يخضع لعملي�ة جراحية 
خالل الس�اعات املقبلة، حيث سيغيب عى األقل ل� 

4 أشهر.
وأشار التقرير، إىل أن يوفنتوس لن ُيفرط يف الثنائي 
ديم�ريال وروجان�ي، ولكن رغم ذلك ي�درس خيار 

ضم أومتيتي.
ُيذكر أن أومتيتي فقد مكانه يف التشكيلة األساسية 
للبلوجران�ا، لصال�ح مواطنه كليمون�ت لينجليت، 
منذ املوس�م امل�ايض حن تع�رض لع�دة إصابات، 
بينما أظهر املدافع الشاب إمكانيات كبرية لُيحافظ 

عى مكانه يف دفاع الفريق الكتالوني.

أعلن نادي نيس الفرنيس ضم الدويل الجزائري آدم 
أوناس قادما من نابويل اإليطايل عى سبيل اإلعارة 
حتى نهاية املوس�م مع خيار التعاقد معه بشكل 

نهائي.
وأصب�ح أون�اس البال�غ 22 عاما وال�ذي بدأ 

مش�واره االحرايف يف فرنس�ا مع بوردو قبل 
االنتق�ال إىل ناب�ويل ع�ام 2017، التعاق�د 
الثال�ث لنيس من�ذ أن أعلن عن اس�تحواذ 

مجموع�ة “إيني�وس” الربيطاني�ة التي 
الث�ري جي�م  األعم�ال  يرأس�ها رج�ل 

راتكليف، عى النادي الفرنيس.
وانضم أون�اس الذي توج هذا الصيف مع 

منتخب بالده بكأس األمم اإلفريقية، 
ثالث الع�ب يضم�ه نيس بعد 

املهاج�م الدنماركي كاس�رب دولربغ م�ن أياكس 
الهولن�دي، والعب الوس�ط الهجومي أليكس�يس 
كلود-موريس من فريق الدرجة الثانية الفرنسية 

لوريان.
وخ�اض أون�اس 28 مب�اراة يف 
ال�دوري اإليط�ايل م�ع نابويل 
وسجل 3 أهداف منذ وصوله 
ع�ام  الجنوب�ي  الفري�ق  إىل 

.2017
واستهل نيس املوسم الجديد 
من الدوري الفرنيس بفوزين 
عى أميان ونيم بنتيجة واحدة 
2-1، قب�ل أن يخ�ر عى أرضه 

أمام مرسيليا 2-1.

ق�ال رئيس نادي كريس�تال باالس، س�تيف باريش، إنه سيس�مح 
ببيع نجم الفريق، ويلفريد زاها، يف كانون الثاني املقبل، بعدما 

حرمه من الرحيل هذا الصيف إىل آرسنال أو إيفرتون.
باري�ش، يف ترصيح�ات لصحيف�ة »دي�يل مي�ل«  وأض�اف 
الربيطانية: »أنا عى ثقة بأن النهاية ستكون سعيدة لجميع 

األطراف، هذا م�ا أريد الوصول إلي�ه، وأثق أننا 
سنحقق ذلك«.

وأضاف: »ل�م يكن املوقف جي�ًدا ألي أحد هذا 
الصيف، وبدوري لن أضع أي غطاء عى موهبة 

ه�ذا الفتى«. وواصل »ش�اهدته كل أس�بوع عى مدار 
10 سنوات، س�جل هدفه األول يف مباراته األوىل، عندما تعاقدنا 

مع�ه كان يبلغ من العم�ر 16 عاًما، وبالتايل هناك رغبة لدي ملش�اهدة 
ماذا س�يفعل مع أندية القمة، وال أرغب يف أن أكون الشخص الذي يمنع 
ح�دوث ذل�ك.. فقط مررن�ا بلحظة من ع�دم االتفاق، لكني س�أجد حال 

لذلك«. واس�تكمل »رحل أرون وان بيس�اكا إىل مانشسر يونايتد، وبالتايل 
إذا أت�ت األندية الكربى باملبلغ املايل املناس�ب، س�يكون األمر مس�ألة وقت 

لي�س أكث�ر.. علينا اآلن وضع خطة لتطوير قائم�ة الفريق، زاها لن يتواجد 
معنا إىل األبد، وعلينا االستعداد لرحيله«.

يعاني نادي باريس س�ان جريمان ومدربه توماس 
توخي�ل، م�ن ع�دة أزم�ات فني�ة وإداري�ة، خالل 

األسابيع األخرية.
ويف ه�ذا الصدد، ب�رر توخيل، عدم 
إرشاك ألفون�س أري�وال، حارس 

مرمى الفريق يف مباراة ميتز.
قن�اة  ع�رب  توخي�ل  ورصح 
الفرنس�ية  بل�س«  »كان�ال 
»أري�وال يف مش�اورات جاري�ة 
تخص مس�تقبله، لق�د قرر عدم 
املشاركة يف املباراة واحرمت رغبته«.

وبش�أن موقفه من صفقة التعاقد مع كيلور نافاس، 
حارس مرمى ريال مدريد، رد املدير الفني األملاني »لن 

أتحدث عن العب بصفوف فريق آخر«.
وع�ن الف�وز ع�ى ميت�ز بثنائي�ة يف الجول�ة الرابع�ة 
لل�دوري، ق�ال م�درب بي إس ج�ي: »لم يكن س�هال 
التحيل بالجدية والركيز وس�ط الظروف التي يعاني 
منه�ا الفريق من إصابات وأحداث مرتبطة بس�وق 

االنتقاالت«.
وش�دد توم�اس توخيل »ل�م تكن مباراة س�هلة، 

حققنا فوزا مس�تحقا، وتش�وبو موتينج كان بمثابة 
جوكر الفريق وسعيد ألنه ظهر بحالة جيدة«.

يطمح األملان، الس�تضافة نهائ�ي دوري أبطال أوروبا مجدًدا، بعد 
آخر مباراة نهائية أقيمت يف البالد عام 2012.

وبحس�ب ما ذكره موقع »س�بورت1«، فإن مدين�ة ميونخ، باتت 
مرش�حة بقوة الس�تضافة املب�اراة النهائية ل�دوري األبطال عام 

.2022
 واحتض�ن ملع�ب أليانز أرينا، معق�ل بايرن ميونخ، آخ�ر نهائي أقيم يف 
أملانيا، حينما التقى الفريق البافاري بنظريه اإلنجليزي، تش�يليس، قبل 7 

سنوات، والذي شهد تتويج البلوز باللقب بعد الفوز بركالت الرجيح.
ويرغب األملان يف عودة اس�تضافة املب�اراة النهائية للبطولة الكربى للمرة 
الخامس�ة يف ميون�خ، بعدما س�بق للمدين�ة أن احتضنت النهائ�ي أعوام 
1979، 1993، 1997 و2012، حي�ث أقيم�ت 3 نهائيات يف امللعب األوملبي، 

بينما احتضن أليانز أرينا النهائي قبل 7 سنوات.
 وتش�ري التقارير إىل احتمالية اختيار االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« 
مللعب كريستوفسكي، معقل زينيت س�انت بطرسربج الرويس، الحتضان 

نهائي البطولة عام 2021، يف ظل منافسة مع ملعب أليانز أرينا. 
وم�ن املقرر إعالن القرار النهائي خالل اجتم�اع اللجنة التنفيذية باليويفا 
ي�وم 24 أيلول املقب�ل، الذي قد يمن�ح ميونخ حق اس�تضافة النهائي عام 
2022، عى أن يس�تضيف ملعب كريستوفس�كي نهائي 2021، بينما ُتمنح 

لندن فرصة استضافة نهائي 2023.

ناتشو مونريال ينتقل إلى ريال سوسيداد

اليوفي يخطط لتعويض كيلليني بصامويل 

آدم أوناس ينتقل الى صفوف نيس الفرنسي

رئيس كريستال باالس
 يحدد موعد رحيل زاها

أريوال يرفع راية العصيان في باريس

ميونخ تقترب من استضافة 
نهائي دوري األبطال
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بع��د ان غ��اب مهرج��ان 
بغ��داد  ع��ن  الجواه��ري 
اس��تراليا  ف��ي  ،حض��ر 
مدين��ة  ش��هدت  حي��ث 
س��يدني وعلى قاعة اليزابيث في 
ن��ادي الماونتيز وقائ��ع مهرجان 
الجواه��ري الثامن دورة الش��اعر 
نظم��ه  ال��ذي   ، الحج��اج  كاظ��م 
منت��دى  ف��ي  الثقاف��ي  الصال��ون 
الجامعيي��ن العراق��ي األس��ترالي 
الش��عراء  م��ن  نخب��ة  ،بمش��اركة 
واورب��ا  بغ��داد  م��ن  العراقيي��ن 

واستراليا .

الفائزون به من العراق ولبنان وايران

مهرجان الجواهري يغيب عن بغداد ويحضر في استراليا 

وقال الش�اعر وديع ش�امخ يف ترصيح 
ل�)املراقب العراقي ( ان املهرجان شهد 
ق�راءات ش�عرية لنخب�ة من األس�ماء 
الب�ارزة من أس�راليا والع�راق والعالم 
وه�م عم�ر ال�راي ، راوية الش�اعر ، 
ه�ادي الحس�يني ، وديع ش�امخ ، زيا 
يوخن�ا ، س�حر كاش�ف الغط�اء ، أمل 
الحمدان�ي ، ن�ارص العثمان�ي ، أمي�ل 
غري�ب باللغ�ة األش�ورية وع�ادل دنو 

باللغة الكلدانية 
واض�اف : ان املهرجان تضمن ش�هادة 
متلف�زة لحفيدة الجواه�ري بان فرات 

الجواهري .
م�ع  ذكرياته�ا  ع�ن  فيه�ا  تحدث�ت 
الجواه�ري الش�اعر والج�د وطق�وس 
راقي�ة  بطريق�ة  للقصي�دة  كتابت�ه 
ابه�رت الجمه�ور ال�ذي تفاع�ل معها 
كث�را  وش�هادات ” د. حات�م الصك�ر، 

محم�د خض�ر ، عب�د الس�تار ن�ارص 
الت����ي اض�اءت  الدغم�ان”  ، س�عد 
التجربة الشعرية للحج���اج من زوايا 

مختلفة.
 وتابع ان املهرجان شهد اقامة معرض 
كتاب أقامه ” الكتب�ي صباح ميخائيل 
، وش�ارك في�ه الصحف�ي صب�اح عبد 
الرحم�ن فضال ع�ن معرض تش�كييل 
للفن�ان هي�كل ش�معون ن�ال اعجاب 

الجمه�ور م�ع ص�����ورة ش�خصية 
للش�اعر  جمي�����ل   ” بورتري�ت   ”

الجواهري .
نتائ�ج  اذاع�ة  عملي�ة  :تم�ت  وخت�م 
الح�كام  املس�ابقة نياب�ة ع�ن لجن�ة 
املؤلف�ة م�ن ” من الس�ادة ” الش�اعر 
ودي�ع س�عادة ، الدكتور عب�د الحفيظ 
العاب�د والناقد خالد خضر عن قصيدة 
إنط�وان  واألدي�ب  واإلعالم�ي   ، النث�ر 

قزي والدكتور مس�لم ص�ري حمادي 
والش�اعر والناق�د محم�د صال�ح عبد 
الرضا عن قصي�دة العمودي والتفعلية 
بق�الدة  الفائزي�ن  نتائ�ج  وج�اءت   ”
الجواهري الش�عرية وه�م أحمد رايض 
من العراق عن القصيدة العمودية وليىل 
زي�دان صالح�ة من لبنان ع�ن قصيدة 
التفعيل�ة وس�ازاناز داود زاده ف�ر من 

إيران عن قصيدة النثر.

المراقب العراقي / القسم الثقافي...

اص
ّ

يوسف وق
تاري�خ  فلس�طني:  تس�مى  »كان�ت  بعن�وان 
ش�عب من النكبة حتى الوق�ت الحارض«، تعيد 
سيس�يليا دالاّ نيغرا صحافي�ة إيطالية وباحثة 
مس�تقلة من موالي�د 1984، وه�ي نائبة مدير 
تحرير مجلة »مرصد الرشق األوس�ط وش�مال 
أفريقي�ا« اإللكروني�ة بدقة تاريخية ش�بيهة 
بالوثائ�ق التي يحراّرها ُكت�ااّب العدل، رسد آخر 
س�بعني عاماً من تاريخ الفلس�طينيني، وتحداّد 
يف عام 1948، س�نة الصفر الجديدة ملرة أخرى، 
س�نة النكب�ة أو الكارثة التي ما زال�ت تبعاتها 
تحيق بمنطقة »الرشق األوسط«، مع تداعيات 
خط�رة، آخره�ا »صفق�ة الق�رن« يف محاولة 
يائس�ة لطمس معالم أرض احتضنت منذ آلف 
الس�نني حضارات عريقة، وشعب ساهم بقوة 
يف مداّ اإلش�عاع الثقايف إىل كافة أنحاء العالم منذ 

عهد الكنعانيني.
ترى املؤلفة رضورة إنج�از رسد مضاد للرؤية 
الصهيوني�ة ،املس�ار ال�ذي تتبع�ه دالاّ نيغرا يف 
كتابه�ا يتبع طريق خس�ارة أرض انتهكت هي 
وشعبها، عىل يد املرشوع الصهيوني والحتالل 

اإلرسائييل. 
وإن كان من املؤس�ف أن »املنترصين« يكتبون 
التاري�خ، فمن العزاء - بنفس القدر - أن يمتلك 
»الخارسون« اليقني بأن هناك دائماً أشخاصاً، 
من منطل�ق العدال�ة واح�رام الحي�اة، لديهم 
الش�جاعة واإلرادة ألن يعي�دوا للتاري�خ قيمته 
الحقيقي�ة، يف محاولة ألن يبدأ اإلنس�ان يف فهم 
وإدراك م�ا هو تراث اإلنس�انية حق�اً، أل وهو 

اإلنسان بحداّ ذاته.
من الس�هولة، طبعاً، أن يتعاطف املرء ويشفق 
ع�ىل املصائ�ب التي تح�دث للناس أو األش�ياء 
الت�ي نتماهى معها، ألنها قريبة من تاريخه أو 
ثقافت�ه أو تجاربه الحياتي�ة، ثم يبقى يف نفس 
الوق�ت غر مب�ال تج�اه كل يشء ل »يخصه«، 
تكت�ب دالاّ نيغ�را :إذا أردن�ا أن نتح�داّث ع�ن 
فلس�طني، ، ل يمكننا تجنب الحديث عن األلم. 

نعم، األلم.
 لي�س فقط ألم الحي�اة اليومية يف ظل الحتالل 
الذي ل يبدو أنه س�ينتهي يف وقت قريب، والذي 
ينتهك كل حق أسايس وَيذلاّ كل فرد. ليس فقط 
�مة، يقراّرها اآلخرون، ومن دون  ألم حياة مهشاّ
أي إمكاني�ة لتجاوزه�ا. لي�س فقط أل�م بكاء 
األحب�اء، والدم ال�ذي يهدر يومياً لهذا الس�بب، 
كما تقول املؤلفة، ل يمكن للمرء حتى القراب 
من نطق كلمة »س�الم«، أو بشكل أكثر واقعية 
»التفاق«، إذا ل���م يأخذ املرء يف العتبار األلم 
الهائ�ل، الف�ردي والجماعي، الذي اس�تم���ر 
مل�دة س�بع���ني عام�����اً، كل ي�وم، حت��ى 

الي���وم. 
وهن�ا مرة أخرى تظهر النكبة يف كل مكان، من 
رموز »مفاتي�ح املنزل« التي ل ي�زال الالجئون 
يحتفظون بها، إىل الطوابر عند »حاجز قلنديا« 
أو غره من الحواجز الكثرة، إىل األسالك املعلقة 
يف مخيمات الالجئني وعىل األرض الفلسطينية، 
إىل التصاري�ح املرفوضة، والحص�ار الذي يدوم 

عىل غزة منذ أحد عرش عاماً.

»كانت تسّمى فلسطين«.. 
سرد مضاد لالحتالل الصهيوني

بنية الكتابة في قصيدة النثر .. كتاب نقدي يثير االسئلة مجددا 
عبد الجبار العتابي

صدر للكات�ب والناق�د العراقي عيل 
لفتة س�عيد كتاب�ه النق�دي الجديد 
النث�ر-  الكتاب�ة يف قصي�دة  )بني�ة 
أس�اليب النصاّ ومحمولت التأويل - 
العراق أنموذجا( عن دار ابن النفيس 
، وه�و ق�راءات يف ع�دة مجموعات 
اوض�ح  عراقي�ني  ش�عرية ش�عراء 
فيها العديد الس�مات التي تتميز بها 

قصائدهم .
يق�ع الكت�اب يف 148 صفح�ة م�ن 
القط�ع املتوس�ط ، يفتتح�ه املؤلف 
بكلم�ة تق�ول )ق�د نج�د مس�احة 
للق�ول فنث�ر الس�ئلة ( ، والكتاب 
يتضم�ن من اربع مقالت توضيحية 
عن�وان  حم�ل  الول  ،التوضي�ح 
)اس�تباق( ، وجاء فيه : )ان طريقة 
العمل هي مس�ار ملا يمكن ان يقرب 
لبني�ة  اس�تنتاجانا  ملاهي�ة  الفه�م 
الكتاب�ة، التي ل تأخذ م�ن البنيوية 
يف  تغ�وص  ول   ، منه�ا  تأخ�ذ  ول 
التفكيكية ول تغادرها ، ول تتشابه 
مع الظاهراتية ول تختلف عنها ،ول 
تعتم�د عىل الس�يميائية ول تغازلها 

التج�ارب  كل  اىل  يديه�ا  وتم�د   ..
واملصطلحات واملناهج التي جاء بها 
الولون ،لكنها ل ترددها بحذافرها 
كونها ترتهن اىل الس�تنتاج الخاص 
الثان�ي  التوضي�ح  ويف   ، والذات�ي( 
أوض�ح  الفن�ون(  وم�آل  )الش�عر 
املؤل�ف )كن�ت اق�ول إن م�ن يفهم 
كتابة الش�عر يكون ش�اعرا ل يمن 
ينظمه او يلقي�ه ،لن اللهام لحظة 
قدح ش�عرية قد تهبط م�ن عليائها 
اوتمسك بيدك انى تكون( ، ويوضح 
ايضا )لم يكن الشعر موهبة فقط .. 
بل ه�و صنعة ،هكذا كان�ت الجابة 
الوىل بالنس�بة يل .. ان تفه�م كي�ف 
تكتب الش�عر لكي تفهم كيف يكون 
الدب.. وح�ني تري�د ان تك�ون اديبا 
علي�ك ان تفه�م لغة الش�عر  ،وحني 
تريد ان تفه�م الحياة عليك ان تفهم 
م�ا ج�دوى الش�عر( ، ويف التوضيح 
الثال�ث )مل�اذا بنية الكتابة ؟ س�ؤال 
يذك�ر  النقدي�ة(  والق�راءة  �ي  التلقاّ
املؤل�ف )ان البني�ة الكتابية ليس�ت 

مصطلحا علميا .. 
ب�ل ه�ي اج�راح لرؤي�ة خاص�ة، 
ونعني به�ا عملية تنظيم العمل عىل 

وفق انس�اق رسدية تشر اىل نمطه 
،وم�ن ثم اطالق التس�كية عليه عىل 
انه عمل ينتمي اىل احدى املس�ميات 

البداعية .. 
ومن خالل ربط  الجزاء او املستويات 
الردية املكونة للعمل يكون النتاج 
قد برز بش�كل ناضج وقابل لقطاف 
املتلق�ي ( ، ويش�ر اىل )وقد توصلنا 
النص�وص  يف  املتع�ددة  قراءاتن�ا  يف 
البداعي�ة املختلفة وكذل�ك يف الكتب 
الردي�ة  املس�تويات  ان  النقدي�ة 
املس�تخلصة يف البني�ة الكتابية  بعد 
التدويني�ة  النس�اق  ع�ن  كش�فنا 
كان�ت كالت�ي: مس�توى تصفري، 
مس�توى إخباري، مستوى تحلييل ، 
مستوى قصدي، مست���وى تأوييل 

ومستوى فلسفي( .
ويف )رؤية تأملية من داخل الش�عر.. 
بني�ة الكتاب�ة وخاصي�ة التكوي�ن( 
،يؤك�د املؤل�ف : )ان الش�عر لم يعد 
وصف�ا لحالة ما ، او مجرد هجاء او 
التعبر عن رأي وجداني او س�يايس 
او اجتماعي ،بقدر ما هو )صناعة( 
قائم�ة  عىل تواجد املغزى يف نس�يج 

فلسفي منتج من خالل الشعر( .

أمسيتان إلشهار ديوانين
»خبر عاجل.. إني أحبك« للشاعر سعد العراقي

املراقب العراقي / متابعة...
أقي�م يف املكتب�ة الوطني�ة عم�ان 
ديوان�ني  اش�هار  حف�ل  أمس�ية 
ش�عريني »خر عاجل.. إني أحبك« 
للشاعر سعد العراقي. و«ل تسافر 
أيها الحلم« للشاعر محمد بكرية. 
وقال مدي�ر البيت األدب�ي للثقافة 
والفن�ون الكاتب أحم�د أبو حليوة 
يف قراءت�ه النقدي�ة لدي�وان س�عد 
يف  اج�اد  الش�اعر  »ان  العراق�ي: 
توظي�ف علم الس�طورة يف ديوانه 
من ذكره مللحمة جلجامش، وأسد 
باب�ل، والثور املجن�ح. واضاف، ان 
الش�اعر تميز بالع�ودة اىل التاريخ 
اىل  وص�ولً  والحدي�ث،  القدي�م، 

التاريخ املعارص«.
»ل تس�افر أيه�ا الحلم« للش�اعر 

محمد بكرية
وقال�ت الش�اعرة حكم�ت الع�زة 
يف قراءته�ا النقدي�ة ل�«ل تس�افر 
أيها الحلم« ان »لغ�ة الديوان ثرية 
س�هلة ممتنع�ة الرؤى واملش�اهد 
موس�يقي  وبإيق�اع  والح�وارات 
عالي�ة  موس�وعية  ولغ�ة  ج�ذاب 
يف  خصوب�ة  صاحبه�ا  املس�توى، 
الخيال ومح�اكاة للواقع من خالل 

رسد ع�دد من األمثل�ة«. وأضافت 
العزة، انن�ا »من خالل هذا الديوان 
فلس�فية  ش�عرية  قام�ة  أم�ام 
الس�فر  م�ن  حروفه�ا  تس�تلهم 
ع�ر التاريخ م�ن خ�الل الوقوف 
ع�ىل أعمال إبداعي�ة ومرحيات، 
وأشعار ألدباء عامليني بهدف تزويد 
القارئ بقصص التاريخ وتدابره، 
وأساطر الش�عوب عىل اعتبار ان 

التاري�خ معلم للش�عوب، وحافظ 
وفنائه�ا«.  ديمومته�ا،  أرسار 
وقالت الش�اعرة سماح بكرية، ان 
»الديوان غيض من فيض األحالم، 
الت�ي ل تخض�ع لضواب�ط ال�وزن 
والقافي�ة بل لنبض ال�روح ووقع 
الحدث ورشاد الفكرة ونور الرؤية 
والطم�وح النس�اني الص�ارخ يف 

أعماق الشاعر« .

املراقب العراقي /متابعة...
الن�رش نيوبروميثي�وس،  أص�درت حديث�ا دار 
املرشفة ع�ىل موق�ع املوج�ة الثقافي�ة، أربعة 
أع�داد أوىل ضم�ن السلس�لة، الت�ي اخت�ار لها 
)http://saidboukhlet.com( سعيد بوخليط
عن�وان: قطوف من الفكري�ن الغربي والعربي.

ورش�ة يتوخ�ى م�ن خالله�ا الباح�ث، العمل 
ع�ىل اقتف�اء آث�ار مجموعة نص�وص ومتون، 
أساس�ية عربية وغربية، يف مجالت عدة، قصد 
قطفها عىل التوايل موسميا، ثم تركيز إشعاعها 
املع�ريف وتقطر مضامينه، بني دفتي كراس�ات 

تجريبية، تقرب أكثر من القارئ.

تضمن�ت األج�زاء الحالي�ة نصوصا لفالس�فة 
وش�عراء وروائيني ومفكري�ن ونقاد ومؤرخني 
وعلم�اء اجتماع :غاس�تون باش�الر، خورخي 
تزفيت�ان  ماركي�ز،  غ���ارس�يا  بورخي�س، 
ت����ودوروف، ج�ان ستاروبنس�كي، ريجيس 
دوبري ،سلمان رشدي، ألكسندر سولجنتسني، 
هاروك�ي موراكام�ي، فيكتور هيغ�و، جورج 
أوروي�ل، إدمون�د هورسل، جيل دولوز، ش�ارل 
بودلر، جاك ديريدا، باتريك موديانو، لوكليزيو، 
حن�ا أرنت، ألب�ر كامو، رولن ب�ارت، موريس 
بالنشو، فاطمة املرنييس، محمد أركون، إدغار 

موران.

قطوف من الفكرين الغربي والعربي 

 الثقافي والسياسي..
 إرادة الهيمنة واالستقطاب

  كمال عبد اللطيف

تتج�اذب التفك�ر يف عالقات الثقايف بالس�يايس يف األغلب األعم 
إرادة الهيمنة والستقطاب، حيث تستحرض الخطابات السائدة 
يف ه�ذا الباب معطيات ت�روم تغليب الواحد منهم�ا عىل اآلخر، 
فيتج�ه الس�يايس إلب�راز "طوباوي�ة" املنتوج الثق�ايف. ويقوم 
املدافع�ون عن األطروح�ة النقيض، بتوضيح خفة وهشاش�ة 
التص�ورات واملواق�ف السياس�ية ب�ل "بهلوانيتها". وتكش�ف 
املواق�ف الضدية املتباين�ة جانباً من خلفي�ة التنافر القائم بني 
املجال�ني، وهي تع�ر عن اله�وة املفرضة بني فضاء س�يايس 
يمنح نفسه امتياز صناعة التاريخ بمعاير ل ُتْعَنى باملطلقات 
واملبادئ املجردة كيفما كانت، وفضاء َيْفَرُِض أن امتياز كفاءة 
ن اإلنسان  التعقل البانية واملنتجة للفكر والثقافة، هو الذي ُيَمكِّ

من املعرفة والعمل يف أبعادهما وتجلياتهما األكثر إنسانية.
تتخ�ذ الخصومات من هذا النوع طابع�اً حدِّياً، ل يتيح إمكانية 
فه�م ومعالجة اإلش�كالت التاريخي�ة الحاصلة ب�ني املجالني، 
وغالب�اً ما تكون ه�ذه الخصومات بعيدة ع�ن طبيعة الحضور 
الرم�زي والطبيع�ة األداتية، الت�ي يحققها ويمارس�ها كل من 

السيايس والثقايف يف التاريخ. فاملسافات
"يتج�ه الس�يايس إلب�راز "طوباوي�ة" املنتوج الثق�ايف. ويقوم 
املدافع�ون عن األطروح�ة النقيض، بتوضيح خفة وهشاش�ة 
التص�ورات واملواقف السياس�ية ب�ل "بهلوانيته�ا"" بينهما يف 
املواقف املش�ار إليه�ا آنفاً مفرض�ة، إنها مس�افات تصورية 
وليس�ت تاريخي�ة بال�رضورة. والعالق�ة ب�ني املجال�ني كم�ا 
نتصوره�ا متعددة ومتنوعة، وه�ي تقتيض تحليالً عينياً يكون 
بإمكانه مراقب�ة معطيات املجالني يف لحظ�ة تاريخية بعينها، 
قصد كش�ف واكتش�اف درجات التداخل والتباع�د القائمة بني 

أسئلتهما، وبني املفاهيم واآلليات املستعملة يف كل منهما.
تتنوع يف س�ياقات التاريخ املفتوحة عىل أزمنة املدى املتوس�ط 
والطويل أش�كال العالقة بني املجالني، تتقاطع وتتبادل املواقع، 
وُيرِف�ُد الواح�د منها اآلخ�ر، بل لعله يف لحظ�ات معينة يوجهه 
ويدفع به يف اتجاه ُمَحدٍَّد ومرس�وم سلفاً، فيصبح من الصعب 
قب�ول التص�ورات امليكانيكية الس�هلة واملبس�طة يف موضوع 
عالق�ة الثق�ايف بالس�يايس، وذلك لصعوبة اس�تبعاد الش�حنة 
السياس�ية عن املجال الثقايف، وش�حنة املحتوى الثقايف املرتبط 
بالعم�ل الس�يايس يف مختلف مظاه�ره. ولعلنا ل نبال�غ إذا ما 
اعترن�ا أن التداخ�ل والرابط هو الس�مة الغالب�ة عليهما، مع 
مالحظ�ة أن درج�ة حضور الواح�د منهما يف اآلخ�ر، هي التي 
تدفعنا إىل التوصيفات الحدِّية واألحكام النمطية املثرة للتباعد 

والتنافر.
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ن�رت صحيفة »واش�نطن بوس�ت« 
األمريكية تقريرا حول التحذيرات، التي 
أطلقته�ا مجموع�ة م�ن الباحثني عما 
تحتويه هوات�ف »آيفون« بعد فحصها 
م�ن قبل ع�دد كبري م�ن خ�راء األمن 

اإللكرتوني.
أن  األمريكي�ة  الصحيف�ة  وقال�ت 
مجموع�ة من مواقع الويب، اس�تغلت 
ثغ�رة أمني�ة غ�ري معروف�ة يف هواتف 
»آيفون« من أجل زرع برمجيات خبيثة 

وبرامج تجسس يف تلك الهواتف.
وتمكن�ت تلك الرمجي�ات الخبيثة 

م�ن اخ�رتاق هوات�ف آيف�ون، 
كب�ري  ع�دد  إىل  والوص�ول 

الش�خصية  البيان�ات  م�ن 
الخاص�ة  الحساس�ة 

باملستخدم.
وم�ن بني تل�ك البيانات 

الت�ي  الحساس�ة 
تل�ك  تمكن�ت 

من  املواقع 

الوص�ول له�ا ع�ى هوات�ف »آيف�ون« 
النصي�ة  واملوقع الرس�ائل  والصور 

يف  الجغ�رايف 

الوقت الحقيقي.
ووصف الخ�راء األمنيني أن تلك الثغرة 
يمكن وصفها ب�«األس�وأ« و«األخطر« 

يف تاريخ »آيفون«.
تابع�ون  باحث�ون  وأوض�ح 
لرك�ة »غوغ�ل« أن اآلالف م�ن 
»آيف�ون«  هوات�ف  مس�تخدمي 
تعرضوا ألكثر من عامني، قبل أن 

تعرتف »أبل« بوجود تلك الثغرة.
وعن�د إعالن »أبل« عن وجود الثغرة، 
رفضت االع�رتاف بأن تلك الثغرة 
هوات�ف  اخ�رتاق  يف  تس�ببت 

»آيفون«.
»غوغ�ل«،  يف  الباح�ث  وق�ال 
إي�ان بي�ري، يف مدونته: »اكتش�اف تلك 
الثغ�رات، يبدد أية فك�رة بأنك تحتاج 
مليون دوالر م�ن أجل اخرتاق هاتف 
أن  املتوق�ع  بنجاح«.وم�ن  آيف�ون 
تكش�ف »أبل« النق�اب ع�ن الطرازات 
الش�هري »آيفون«،  الجدي�دة لهاتفه�ا 
التكنولوجي،  بحس�ب موقع »ف�ريج« 
والتي ستكون لهواتف »آيفون 11«، 
و«آيف�ون 11 ب�رو«، و«آيفون 

11 برو ماكس«.

تحذيرات تسبق اطالق هواتف »االيفون« الجديدة
أطلقت الص�ني قمرين صناعيني 
للتجارب التكنولوجية إىل الفضاء 
بواسطة صاروخ حامل من نوع 
»كوايتش�و - 1 إي�ه«، وذل�ك من 

جيوتش�يوان  إلط�الق مركز 

األقم�ار الصناعية ش�مال غربي 
الصني.وذكر مركز جيوتش�يوان 
أن الص�اروخ الحام�ل تم إطالقه 
الس�اعة 7:41 من صباح السبت 
بالتوقي�ت املحيل لبكني، إلرس�ال 
القمري�ن إىل مدارهم�ا املخط�ط 
القمرين  لهما.وت�م تطوير أح�د 
م�ن جان�ب أكاديمي�ة االبت�كار 
الصغ�رية  الصناعي�ة  لألقم�ار 
الصيني�ة  لألكاديمي�ة  التابع�ة 
للعل�وم، وسيس�تخدم يف تجارب 

تكنولوجيا الجاذبية الصغرى.
الثان�ي  الصناع�ي  القم�ر  أم�ا 
سبيس�تي  رشك�ة  فطورت�ه 
وه�ي  »تشانجش�ا«،  املح�دودة 
رشك�ة صيني�ة خاص�ة للفضاء 
التج�اري، وسيس�تخدم الختبار 

تكنولوجيا »الراع الشميس«.

يس�تعد مس�تخدمو س�كايب ع�ى 
حواس�يب س�طح املكتب واألجهزة 
املحمول�ة للحص�ول ع�ى مجموعة 
إذ  الجدي�دة،  املي�زات  م�ن  كب�رية 
أعلن�ت مايكروس�وفت ع�ن إطالق 
ميزات اإلش�ارات املرجعية للرسائل 
الرس�ائل، مما يس�مح  ومس�ودات 
للمس�تخدمني بحف�ظ ال�ردود غري 

املكتملة دون إرسالها.
كم�ا حصلت خدمة س�كايب ضمن 
وين�دوز وماك ولينك�س؛ وأندرويد، 
وآي أو إس عى نافذة معاينة جديدة 
تع�رض الص�ور ومقاط�ع الفيديو 
وامللف�ات قب�ل إرس�الها، باإلضافة 
إىل طريقة جدي�دة لعرض الصور أو 
مقاط�ع الفيدي�و املتعددة املرس�لة 
تصني�ف  واحد.ويج�ري  وق�ت  يف 
مسودات الرس�ائل يف سكايب تحت 
عالمة مسودة، ويمكنك ترك الرسالة 
يف أي وق�ت وإنهاء املس�ودة يف وقت 
الح�ق، ويتم االحتفاظ بها حتى عند 

إغالق سكايب وإعادة تشغيله.
مس�تخدمي  بإم�كان  وأصب�ح 
الخدمة وضع إش�ارة عى أي رسالة 

سكايب، مما يسهل العثور عليها يف 
املس�تقبل، ويمكن الوصول إىل هذه 
الرسائل يف مجلد جديد يحمل عنوان 
اإلشارات املرجعية.كما بات بإمكان 
املس�تخدمني اآلن معاين�ة امللف�ات 
والوس�ائط قبل إرس�الها يف رسالة، 
مم�ا يتيح حذفه�ا أو إضافة وصف 
آخر إليه�ا، وتظهر الصور ومقاطع 
بالنس�بة  الدردش�ة  يف  الفيدي�و 
للمس�تلم كألبوم يمك�ن تمريره أو 

النقر فوقه.
ويمك�ن للمس�تخدمني م�ن خ�الل 
مي�زة تقس�يم الناف�ذة، والت�ي ت�م 
تقديمه�ا ألول م�رة يف وقت س�ابق 

ع�رض  الع�ام،  ه�ذا  م�ن 
جه�ات االتص�ال يف نافذة 
واحدة واملحادثات يف نوافذ 

منفصل�ة أخ�رى، مم�ا يمن�ع 
حدوث أخطاء عند إرس�ال رس�ائل 

ع�دة  إىل 
أشخاص 
مختلفني 
وق�ت  يف 

واحد.

الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب 
التكنولوجية إلى الفضاء

ميزات جديدة تضاف الى برنامج 
»سكايب«.. تعرف عليها

باحثون يحذرون من استخدام 
الهاتف بهذا الوقت!!

لماذا غرم »يوتيوب« 200 مليون دوالر ؟

هل »الخبز« مفيد للجسم ام مضر؟

توصلت منصة »يوتيوب« إىل تسوية مع 
لجنة التجارة الفيدرالية )FTC( بش�أن 
انتهاكات خصوصي�ة األطفال، وذلك يف 
غضون أيام م�ن إطالق موقع »يوتيوب 
كيدز« )YouTube Kids( وإضافة املزيد 
من الفئات العمرية إىل تطبيق األطفال.

ووفق�اً لتقري�ر م�ن )Politico(، فق�د 
وافقت »يوتيوب« ع�ى دفع 200-150 
ملي�ون دوالر إىل وزارة الع�دل لتس�وية 
تحقيق لجن�ة التج�ارة الفيدرالية، عى 
أن يصدر اإلعالن الرس�مي عن التسوية 

األسبوع املقبل.
وقدمت عدة مجموعات دفاعية شكوى 
تطل�ب  الفيدرالي�ة  التج�ارة  لجن�ة  إىل 
منه�ا التحقي�ق، فيم�ا إذا كان املوق�ع 
ق�د انته�ك قان�ون حماي�ة خصوصية 
األطفال عر اإلنرتنت )COPPA(.وكانت 
املخالف�ة املزعوم�ة ه�ي جم�ع بيانات 
ع�ن املس�تخدمني الصغار يف الس�ن من 
أج�ل ع�رض إعالن�ات مس�تهدفة دون 
موافق�ة والديهم.ويهدف قانون حماية 

اإلنرتن�ت  ع�ر  األطف�ال  خصوصي�ة 
)COPPA( إىل ضم�ان ع�دم تمك�ن أي 
ش�خص م�ن اس�تغالل األطف�ال ع�ر 

اإلنرتنت دون معرفة اآلباء.
ويق�ول القان�ون: »إن املوق�ع يجب أن 
يوفر وس�يلة معقول�ة للوال�د ملراجعة 

املعلومات الش�خصية التي ت�م جمعها 
من الطفل ورفض السماح باستخدامها 
تأم�ني  إىل  باإلضاف�ة  حفظه�ا،  أو 

املعلومات«.
ووفًق�ا لوكالة »بلومبريغ«، فقد اتخذت 
إليق�اف  خط�وات  »يوتي�وب«  منص�ة 
اإلعالنات التي تس�تهدف األطفال، وذلك 
يف الوقت نفسه الذي كان يجري فيه هذا 

التحقيق.
وتف�ر ه�ذه الخطوات الس�بب يف نقل 
 YouTube( كي�دز«  »يوتي�وب  منص�ة 
Kids( إىل موقعه�ا الخ�اص، وذل�ك ألن 
نقل مقاطع الفيديو املناس�بة لألطفال 
خ�ارج املوق�ع الرئي�يس س�يجعل م�ن 
الس�هل تجنب عرض اإلعالنات ضمنها 

عن طريق الخطأ.
ويج�ادل النق�اد بأن مبل�غ 200 مليون 
دوالر قلي�ل نس�بياً باملقارن�ة مع حجم 
أم�وال »غوغ�ل«، ويوضح�ون أن ه�ذه 
التسوية تسمح ل�«غوغل«بالخروج من 

املأزق.

يعت�ر اإلف�راط يف الن�وم م�ن عالم�ات 
اضط�راب الن�وم، وقد يكون ل�ه عالقة 
مث�ل  النفس�ية  الصح�ة  يف  بمش�كلة 

االكتئاب أو بسبب اإلرهاق الشديد.
يويص الخراء عادة بأن ينام الش�خص 
البالغ من س�بع إىل تس�ع س�اعات كل 
ليلة.وم�ن األعراض األكثر ش�يوعا لدى 
األشخاص الذين يعانون من فرط النوم، 
النوم لس�اعات طويل�ة ليال وصعوبة يف 

االس�تيقاظ والنهوض من الفراش. 
باإلضاف�ة ملش�كلة املعان�اة م�ن 
ص�داع نصف�ي وحساس�ية م�ن 

الضوء.
كما ويعاني هؤالء األش�خاص من 

عدد من اآلثار الجانبية وهي:
الص�داع: حيث يرج�ع ذلك للتأثري 
الناق�الت العصبي�ة  ع�ى بع�ض 
الس�ريوتونني،  مث�ل  بالدم�اغ 
الذي�ن  األش�خاص  وباألخ�ص 
النه�ار  أثن�اء  يف  كث�ريا  ينام�ون 
ويشوش�ون عى وقت النوم ليالً، 

ق�د يج�دون أنفس�هم يعان�ون الصداع 
يف الصب�اح.أآلم يف الظه�ر: حي�ث يؤدي 

الرقود لفرتات طويلة اىل آالم يف الظهر.
مش�اكل يف وظائ�ف الدماغ: ي�ؤدي ذلك 
عى امل�دى البعيد اىل مش�اكل يف الذاكرة 

وانخفاض يف اإلدراك.
الصحة النفس�ية: قد يك�ون اإلفراط يف 
النوم إش�ارة إىل 
االكتئ�اب 
و  أ

بدايات�ه، خاص�ة ب�ني صغ�ار البالغني 
واملراهقني.

قد تكون النس�اء، عى وجه الخصوص، 
أكثر عرضة لإلفراط يف النوم والش�عور 
باإلرهاق الش�ديد يف أثناء النهار، إذا كن 

مصابات باالكتئاب.

ما هي مشاكل االفراط بالنوم؟

خالف�ا لالعتقاد الس�ائد أن التخيل عن 
الخبز يس�اعد يف الحف�اظ عى الصحة 
والتخلص من الوزن الزائد، يرى خراء 

أنه طعام مهم يحتاج إليه الجسم.
ويحتوي الخبز ع�ى الكربوهيدرات 

الطاقة،  الت�ي تعطين�ا  املعق�دة 

يع�ود تاريخ صناع�ة الخب�ز إىل ثالثة 
كان  كم�ا  املي�الد،  قب�ل  س�نة  آالف 
يصنع�ه املرصي�ون القدم�اء وتظه�ر 
بع�ض اللوح�ات يف األهرامات 
م�ع  ُدفن�وا  املوت�ى  أن 
الخب�����ز  أرغف�ة 
القوت  لتوف�����ري 
الحي�����اة  يف 

اآلخرة.
وحس�ب 

الخ�راء يع�د خب�ز الحب�وب الكاملة 
الغن�ي باأللياف صحي�ا أكثر من غريه 
والحب�وب الكامل�ة تس�اعد الح�د من 
خط�ر اإلصابة بأم�راض القل�ب وداء 
السكري من النوع الثاني وبعض أنواع 

الرطان.
كم�ا يجب لإلنس�ان البالغ تن�اول 48 
غرام�ا م�ن الحبوب الكامل�ة يف اليوم، 
وهناك عدد من األم�ور التي قد تحدث 
للجس�م عند التوقف عن تناول الخبز، 

منها:
1. اإلصابة باإلمس�اك: تس�اعد 
يف  تدخ�ل  الت�ي  األلي�اف 
الخب�ز،  مكون����ات 
الهض�م،  عملي�ة 
ع�ن  فالتوق�ف 
الخب�ز  تن�اول 
تناول  وع�دم 
الخ�روات 
لغني����ة  ا
ف  لي�ا أل با
ي  د ي�����ؤ

إىل اإلمساك.
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يف  الكربوهي�درات  نق�ص  اإلنفلون�زا: 
الجس�م يؤثر عى مستوى الغليكوجني 
الذي ينتج أعراض تش�به ن�زالت الرد 
مثل التعب والضعف الش�ديد والغثيان 
والنع�اس وآالم الجس�م، بحس����ب 

صحيفة البيان.
3. فق�دان امل�اء: نق�ص ال�وزن عن�د 
التوقف عن تن�اول الخبز ليس متعلقا 

بفقد الدهون بل بفقد املاء.
واإلره�اق:  بالتع�����ب  4.الش�عور 
الكربوهيدرات يف الخبز رسيعة الهضم 
وبالت�ايل فه�ي تعطي الطاق�ة الالزمة 

للجسم.
5.التقلبا�������ت املزاجي�ة: تس�اعد 
الكربوهيدرات يف رفع مستوى هرمون 

السعادة، السريوتونني.
6. اإلكث�����ار من العن�ارص الغذائية 
األخرى: ع����ادة ما يبحث الش�خص 
ع�ن بدائ�����ل للخب�����ز مث����ل 
األرز، ال�ذي يس�بب الس�منة أكثر من 

الخبز.
 وعند اس�تبدال الخبز بالروتينات التي 
تحت�وي ع�ى ده�ون، فتزي�د مخاطر 

اإلصابة بأمراض القلب.

ح�ذر باحث�ون أمريكي�ون م�ن اس�تخدام الهات�ف 
املحم�ول أثناء فرتات الراحة من العمل، ألنه يش�تت 
االنتب�اه بدرجة كبرية، وال يدع فرصة إلعادة ش�حن 
العقل فعلياً، بحس�ب ما نرته صحيفة »دييل ميل« 
الريطانية.وق�ام الباحث�ون بوض�ع اختب�ار ح�ول 
املف�ردات اللغوي�ة ملجموع�ة ط�الب لحل�ه، ومن ثم 
مقارنة أدائهم بعد أخذ قس�ط من الراحة ثم معاودة 
مهمة جانبية أخرى تم تكليفهم بالقيام بها قبل وبعد 
االختبار. وتم الس�ماح لبعض املش�اركني باستخدام 
هواتفهم، بينما اس�تخدم آخرون جهاز كمبيوتر أو 
قام�وا بكتاب�ة إجاباتهم تحريريا ع�ى الورق.وتبني 
أن مس�تخدمي الهواتف املحمولة كانوا أبطأ بنس�بة 
19% وأق�ل نجاحاً بنس�بة 22% يف ح�ل االختبار بعد 
االس�رتاحة. ويرجح الباحثون أن اس�تخدام الهاتف 
ينش�ط أف�كار التواص�ل م�ع األش�خاص والوصول 
إىل املعلوم�ات، وه�و م�ا ي�ؤدي إىل اس�تنفاد طاق�ة 
ونش�اط العقل.وقام الباحثان سانغون كانغ وتريي 
كورتزبرغ، من جامعة روتجرز يف نيو جرييس، بمنح 
414 طالباً جامعياً اختباراً مكوناً من 20 سؤاال يدور 
بشكل أسايس حول الجناس بني الكلمات واملفردات. 

مش�كالت حشوات األس�نان عديدة ومرهقة نفسيا وماديا، ولكنها 
عى ما يبدو يف طريقها إىل أن تصبح ش�يئا من املايض، بعد أن نجح 
علماء يف اكتش�اف طريقة إلعادة نمو »مينا« األس�نان.ورغم كون 
املينا من أصعب األنس�جة يف الجس�م، فإنه يمكن أن تصبح عرضة 
للتده�ور، وخاص�ة بواس�طة األحماض من 
الطعام وال�راب، وهو ال يس�تطيع إصالح 
نفس�ه، مما يجعل األسنان عرضة للتسوس 

ويف حاجة إىل الحشوات.
ومؤخرا، اكتش�ف العلم�اء يف الصني طريقة 
يمكن م�ن خاللها تكاثر بنية مينا األس�نان 
املعق�دة، وه�م يأمل�ون يف إعادة نم�و املينا 
دون اس�تخدام الحش�وات، كم�ا يأمل�ون يف 
بدء التجارب عى األش�خاص يف غضون عام 
إىل عامني.وقال العلم�اء إنهم قاموا يف نهاية 
املطاف بتفكيك مشكلة إصالح مينا األسنان، 
وه�ي مادة عالية املع�دن تعمل كحاجز لحماية األس�نان، وتمكنوا 
مؤخ�را من إنت�اج مجموعات من فوس�فات الكالس�يوم، الش�بيه 

باملينا، للقضاء عى املشكلة القديمة أو األزلية.
ووج�د العلماء يف الصني أن خلط أيونات الكالس�يوم والفوس�فات، 
وهما املعدنان املوجودان يف املينا، مع »تراي ميثيل أمني« الكيميائي 

يف محلول كحويل يؤدي إىل نمو املينا بنفس بنية األسنان.

س�يبدأ تش�غيل مقاطع الفيديو املوجودة عى قائم�ة متجر جوجل 
ب�الي تلقائًي�ا بدًءا من الش�هر املقبل، كما ذك�رت الركة بصفحة 

.Console مساعدة جوجل بالي
ووفقا ملوقع Android Police  األمريكي، لن يتم الس�ماح بمقاطع 
الفيديو التي  تسبقها اإلعالنات؛ وسيكون أمام املطورين حتى األول 
من نوفمر مهلة لتنفيذ طلبها، وأوضحت جوجل سبب هذه الخطوة 
 Google قائلة: »عندما يتصفح املستخدمون
Play، نريده�م أن يروا تطبيقك، وليس إعالن 

شخص آخر.«
ُيع�د موق�ع يوتيوب مصدر مقاط�ع الفيديو 
الت�ى  تظه�ر ىف  متجر جوجل ب�الي، وتظهر 
ه�ذه املقاط�ع إعالن�ات كم�ا تفع�ل معظم 
مقاط�ع فيديو يوتي�وب، وتق�ول جوجل إن 
مس�تخدمى  متجر جوجل بالي قد يشعرون 
باالرتباك إذا رأوا إعالًنا يتم تش�غيله قبل بدء 
تشغيل مقطع فيديو حول تطبيق ما، لذا بدًءا 
من 1 نوفمر، لن يس�مح بعد اآلن بعرض مقاطع الفيديو التى  يتم 

تحقيق الدخل منها عى واجهة متجر تطبيقات أندرويد.
وبدأ يوتيوب مؤخرًا التش�غيل التلقائى  ملقاطع الفيديو املوجودة ىف  
عالمة تبويب االش�رتاك، ولكنه يتضمن تبديل يس�مح للمستخدمني 

بتعطيل امليزة.

قريبًا تغيير جذري للكوكل بالي

كش�فت خبرية يف عل�وم التغذية أن لألنظم�ة الغذائية النباتية تأثري س�لبي 
ع�ى صحة البر، حيث تزيد من مخاطر اإلصاب�ة ببعض األمراض، أبرزها 
الزهايمر.ووفق ما ذكر موقع »سكاي نيوز« الريطاني، فإن النظام الغذائي 
النبات�ي يفتقر لعن�ارص غذائية مهم�ة، خصوصا تلك املس�ؤولة عن صحة 
الدم�اغ، وه�و األمر الذي يه�دد باإلصاب�ة بالزهايمر.وقال�ت الدكتورة إيما 
ديربيش�اير، وهي أخصائية يف التغذي�ة، أن ابتعاد 
اإلنس�ان عن تناول املنتجات الحيوانية يتس�بب يف 
نقص�ان مركب الكولني، املوج�ود بوفرة يف البيض 
واللحوم والدج�اج واألس�ماك.وأوضحت، يف مقال 
ن�ر عى املجل�ة الطبي�ة الريطاني�ة، أن نقصان 
الكولني يف جسم اإلنسان يمكن أن يؤدي إىل اإلصابة 
بم�رض الخرف.وأضافت:«الكول�ني م�ن العنارص 
الرورية لصحة الدماغ ووظائف اإلدراك، إذ يعزز 
القدرة عى الرتكيز ويحس�ن امل�زاج.. وبالتايل فإن 
نقص الكولني يضعف إىل حد كبري هذه الوظائف«.

كما أب�رزت أن مركب الكولني مفيد للمرأة الحامل، 
حيث يساعد عى نمو رضيعها بالشكل املثايل.ويتناقض مقال الدكتورة إيما 
ديربيش�اير مع دراسات سابقة، وجدت أن األش�خاص الذين يعتمدون عى 
األطعمة النباتي�ة، الخالية من الدهون، يف نظامهم الغذائي يتمتعون بقلوب 

جيدة وأوزان طبيعية ونشاط أكثر.

الزهايمر يالحق النباتيين

علماء يكتشفون الحل البديل لـ »حشوة االسنان«
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املراقب العراقي/متابعة...
اس�تقبل ملج�أ يف بوليفي�ا عددا من 
الحيوانات التي تعرضت إلصابات 
متفاوت�ة الخطورة إث�ر الحرائق 
التي اندلعت يف غابات األمازون.

ووفق ما رص�ده مقطع فيديو، 
ج�رى تصوي�ره األربع�اء، فإن 
امللجأ يضم أصنافا مختلفة من 
الحيوانات، التي تأثرت باللهيب 
والدخان الناجم�ن عن الحرائق 

التي وقعت مؤخرا يف األمازون.
ويظهر الفيديو أيضا سيس�يليا دورادو، 
طبيب�ة بيطري�ة يف امللجأ، وه�ي تداوي 
جراح بعض الحيوان�ات وتطعمها، مثل 

الببغاء وحيوان املدرع )األرماديللو(.
وكان الرئيس البوليف�ي إيفو موراليس 
ذهب بنفسه مع فريق إلخماد الحرائق، 
يف الجزء البوليفي من غابات األمازون.

وتوص�ف غاب�ات األم�ازون بكونها 
»رئ�ة األرض«، إذ تبلغ مس�احتها 
نحو 5.5 مليون كيلو مرت مربع، 
وتعت�ر أح�د األماك�ن املهم�ة 
ملواجه�ة ظاه�رة االحتب�اس 

الحراري.
وتضم األمازون عددا قياسيا 
والعناك�ب  الح�رات  م�ن 
و  والرمائي�ات  والزواح�ف 

الطيور والثدييات.

ملجأ بوليفي يعالج 
حيوانات أصيبت

 في حرائق األمازون

املراقب العراقي/ متابعة...
تعرض حس�اب ج�اك دوريس الرئي�س التنفيذي 
لرك�ة »تويرت« لالخ�رتاق ام�س الجمعة، حيث 
أرسل تغريدات وأعاد إرس�ال تغريدات يمكن ألي 
شخص أن يراها شملت إهانات عنرصية وشتائم 
ع�ىل صفحته الت�ي يبلغ ع�دد متابعيه�ا نحو 4 

مالين.

وقال موقع تويرت يف تغريدة إنه عىل دراية بتعرض 
الحساب لالخرتاق ويحقق فيما حدث.

وادعت احدى التغريدات التي نرت عىل حس�اب 
دوريس بع�د قرصنت�ه أن الزعي�م الن�ازي أدولف 
هتلر كان بريئا، بينما احتوت أخرى عىل تعليقات 
عنرصي�ة بح�ق األمريكي�ن م�ن أص�ل أفريق�ي 

واليهود.

كما ظهرت عىل الصفحة تغريدة تش�ري إىل وجود 
قنبلة يف مقر تويرت.

وبع�د فرتة وجيزة م�ن قرصنة الحس�اب عىل ما 
يبدو، تم حذف التغريدات املسيئة.

اثر ذلك، هبط سعر سهم »تويرت« بأقل من واحد% 
يف معامالت ما بعد س�اعات التداول الرسمي بعد 

اكتشاف قرصنة الحساب.

املراقب العراقي/ متابعة...
لقيت فتاة، تبلغ من العمر 25 عاما، مرصعها 
بعد حادثة مأس�اوية، وقع�ت بطريق مظلم 
يف أحد ش�وارع مدينة بيمروكش�اير، غربي 
ويل�ز.ويف التفاصيل، ذكرت صحيفة »مرتو« 

موظف�ة  أن  الريطاني�ة، 
العناية املنزلية الشابة فانيسا 
كولينز- س�ميث، نزلت فجأة 
عق�ب  أج�رة،  س�يارة  م�ن 
شجار مع س�ائق بسبب عدم 
األم�ان. ح�زام  اس�تخدامها 

وأشارت إىل أن هذه التفاصيل 
وردت يف التحقيق الذي تجريه 
بش�أن  ويل�ز،  يف  الس�لطات 
الحادث�ة الت�ي وقع�ت يف أحد 

اللي�ايل الباردة من ش�هر فراير 
املايض.وقال�ت الصحيف�ة إن مركبتن كانتا 
تس�ريان يف الشارع املظلم نجحتا بصعوبة يف 
تفادي االصط�دام بالفتاة التي ظهرت فجأة 

ع�ىل الطريق، لك�ن س�يارة ثالث�ة صدمتها 
بق�وة، حي�ث لقي�ت مرصعها.وأفاد س�ائق 
الس�يارة التي صدمتها بأن ل�م يرها، كونها 
كانت ترتدي مالبس سوداء.أما سائق سيارة 
األج�رة، فق�د قال يف ش�هادته إن�ه طلب من 
ح�زام  وض�ع  م�رارا  الفت�اة 
األمان، لكنها رفضت، وعندما 
ارتفع صوت اإلنذار يف املركبة 

أصبحت أكثر سوءا تجاهه.
ويف النهاية، خرجت الفتاة من 
املركبة دون تدفع األجرة، إثر 
الشجار، لكنها وجدت نفسها 
يف ش�ارع مظلم، حيث قتلتها 
س�يارة مرسعة.لك�ن وال�دة 
الضحية أثارت شكوكا بشأن 
رواي�ة س�ائق س�يارة املركب�ة، 
إذ قال�ت يف محكم�ة بريطاني�ة إن ابنتها لم 
تع�رتض يوم�ا ع�ىل ارت�داء ح�زام األمان يف 

السيارات.

اختراق حساب 
الرئيس التنفيذي 
لـ »تويتر‹ جاك 

دورسي

مراهق ألماني يدخل لقيت مصرعها بعد شجار على »حزام األمان«
موسوعة جينيس بـقدم 

طولها 35 سنتيمترا 

الحب العالمي.. 
حزب سياسي مغربي 

برنامجه »المشاعر 
واجه املراه�ق األملاني الرس موت�زا من برلن اإليجابية«

مشكالت يف العثور عىل حذاء عىل مقاسه الذي 
يبلغ 57 بنظام القياس األوروبي، ليدخل بذلك 

موسوعة جينيس لألرقام القياسية.
وحص�ل موت�زا ع�ىل ش�هادة من موس�وعة 
جيني�س بأن قدمه أك�ر قدم ملراه�ق ذكر يف 
العالم.وق�ال الرس لوكال�ة األنب�اء األملاني�ة 

)د.ب.أ( إن قدمه يبلغ طولها 35 سنتيمرتا.
وقال�ت والدته إن معظم أحذيت�ه يتم صنعها 
خصيص�ا له بتكلف�ة تبلغ نح�و 1200 يورو 
)1300 دوالر(، مضيف�ة أن الح�ذاء الخ�اص 
بتدريب�ه عىل مهنة النج�ارة يبلغ ثمنه 1800 
يورو.وق�ال وال�ده إن قدمه كان�ت كبرية منذ 
ال�والدة، بدرجة كبرية وكان قياس�ها حينذاك 

5ر9 سنتيمرت.

املراقب العراقي/ متابعة... 
لتزده�ر  الث�روات  تنقصه�ا  ال  »أوطانن�ا 
ب�ل ينقصه�ا الح�ب والرتبية عىل املش�اعر 
اإليجابي�ة«.. به�ذه الكلم�ات تح�دث عب�د 
الكريم س�فري، املنسق الوطني لحزب الحب 
العامل�ي ال�ذي يعتزم إطالقه م�ع مجموعة 
مب�ادرة  املغاربة.وج�اءت  الش�باب  م�ن 
تأس�يس الح�زب ذي املرجعي�ة الفلس�فية 
والبيئية -ش�عاره زهرة املارَكاريتا البيضاء 
)األقح�وان(- تجاوبا مع تطلعات مواطنن 
وش�باب يرغبون يف ولوج العمل الس�يايس 
املش�اركة  تقوي�ة  إىل  ويه�دف  باملغ�رب، 
السياس�ية وإعادة االعتبار للعمل السيايس 
الع�زوف  حال�ة  م�ن  والخ�روج  النبي�ل 
والالمباالة تجاه قضايا الشأن العام وتحمل 

املسؤولية الذاتية والجماعية.
وبحس�ب أصح�اب املب�ادرة، ف�إن الحزب 
الس�يايس يف طور التأس�يس وسيس�هم يف 
بناء دول�ة ديمقراطية حداثي�ة يتنزل فيها 
الح�ب منزل�ة الفاعلي�ة واإلب�داع والق�وة 
الخالقة الت�ي يعول عليها إلح�داث التغيري 
ليصري الحب سياس�ة تروم النهوض بتدبري 
الش�أن العام، وف�ق تعبري املنس�ق الوطني 

للحزب عبد الكريم سفري.
س�يفتح الحزب أبوابه أم�ام كل من يعتزم 
وترس�يخ  والس�الم  الح�ب  ثقاف�ة  ن�ر 
العي�ش املش�رتك وذل�ك بعي�دا ع�ن  قي�م 

االستقطابات األيديولوجية والسياسية.

م�ن الظواهر الس�يئة ه�و ازدياد 
حاالت اصابات الرمي العش�وائي 
م�ا  وف�ق  املاضي�ة  امل�دة  خ�الل 
أعلنته مستش�فى جراحة الجملة 
العصبي�ة، ، اس�تقبالها أكثر من 
72 أل�ف حالة طارئ�ة منذ 2010 
امل�ايض   2019 تم�وز  ولغاي�ة 
غالبيته�ا إصابات بالرأس والحبل 
الش�وكي ج�راء ح�وادث الس�ري 

والس�قوط م�ن أماك�ن مرتفع�ة  
لكن اكثره�ا وبنس�بة كبرية هي 
نتيجة الرمي العش�وائي .الغريب 
يف االم�ر ان ه�ذه االرق�ام اليمكن 
حدوثها يف جميع دول العالم اال يف 
الحروب والكوارث السمح  حاالت 
الل�ه لكنها تحدث يف العراق نتيجة 
الرم�ي العش�وائي ال�ذي البد من 

وضع حد له .

سلبي ... اصابات الرمي العشوائي

ايجابي ... الطوارئ تعمل على مدار الساعة

م�ن الجوان�ب االيجابي�ة الت�ي 
يمك�ن مالحظته�ا إن ط�وارئ 
جمي�ع  عملي�ات  وص�االت 
املستش�فيات تعم�ل ع�ىل مدار 
الح�االت  الس�تقبال  الس�اعة 
الطارئ�ة ، فض�اًل ع�ن الحاالت 
املحال�ة من باقي املستش�فيات 
وه�ذه الح�االت كان�ت م�ا بن 
حوادث سري وسقوط من أماكن 

دماغي�ة  وجلط�ات  مرتفع�ة 
وح�وادث  عش�وائي  ورم�ي 
ش�جار وفتحات الظهر الوالدية 
بال�راس  إصاب�ات  جميعه�ا 
وإيق�اف  الش�وكي  والحب�ل 
نزف دماغ�ي بأم القاس�ية وأم 
أورام دماغية  العنكبوتية ورفع 
الدماغ وإخراج  أقسام  بمختلف 
رصاصة وعمليات فتح فقرات.

محمد )ص( أكثر األسماء انتشارا بين المواليد في بريطانيا
املراقب العراقي / متابعة...

نر مرك�ز اإلحص�اء الريطاني قائمته 
السنوية ألس�ماء األطفال األكثر شيوعا 
وت�داوال يف بريطانيا للع�ام 2018، والتي 
ش�ملت قائمة بأس�ماء املوالي�د الذكور 

وأخرى بأسماء املواليد اإلناث.
ش�هدت القائمة وجود اس�م »محمد« يف 
قائم�ة أكثر 10 أس�ماء ش�يوعا وتداوال 
ل�دى املواليد الذكور للع�ام املنرصم، كما 
وظه�ر أيض�ا يف املرتب�ة 71 حي�ث كتب 
أوليف�ري  اس�م  أخرى.وج�اء  بطريق�ة 
باملرتب�ة األوىل كأكث�ر األس�ماء ش�يوعا 
حي�ث س�مي 5390 مولودا جدي�دا بهذا 
االسم ويف املرتبة الثانية حل اسم جورج، 

وثالثا حل هاري.
بع�ض  يف  تراجع�ا  القائم�ة  وش�هدت 
األسماء التي يحملها أفراد العائلة املالكة 
الريطانية مثل ويليام وكاثرين وميغان 

باإلضافة لتشارلز وإليزابيث.
وبن أسماء الفتيات كان أسم أوليفيا هو 
األس�م األكثر انتش�ارا وتداوال، وشهدت 
القائم�ة دخ�ول أس�ماء جدي�دة متأثرة 
بالرامج واملسلسالت التلفزيونية، كآيان 
وإناي�ا وبود.محم�د ه�و أهم اس�م عند 

املس�لمن ول�م ال وهو اس�م نبيهم صىل 
الله عليه واله وس�لم ، وهو اش�هر اسم 
للذك�ور ع�ىل االطالق ، ولك�ن هل تعرف 
معنى هذا االس�م وصفات من يتس�مى 
باس�م محمد ؟.هو اس�م عربي ، يسمى 
به املذكر وهو صيغ�ة مبالغة من الحمد 
ومعناه: املحمود الخص�ال، املثني عليه، 
ل وعىل  املش�كور، املريضُّ األفعال، املفضَّ
اسم محمد )صىل الله عليه وسلم( َسمى 
الع�رب: محم�د، محمود، أحم�د، حامد، 
حّم�اد، َحميد، ُحمي�د، َحْمد ورود اس�م 

محم�د ىف القرآن الكريم ورد إس�م النبي 
محم�د صىل الله عليه وس�لم أربع مرّات 
ٌد  يف القرآن الکریم:قوله تعاىل )َو َما مُحمَّ
إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه الرُُّسُل أَ َفإِْين 
اَت أَْو ُقِتَل انَقلَْبُت�ْم َعىَل أَْعَقاِبُكْم َو َمن  مَّ
َينَقلِ�ْب َعىلَ  َعِقَبْيِه َفلَن َيرضُّ اللََّه َش�ْيا َو 
�اِكِرين( ) آل عمران:  َس�َيْجزِي اللَّ�ُه الشَّ

اآلية 144(
ن  �ٌد أََبا أََحٍد مِّ ا كاََن مُحمَّ  قوله تع�اىل )مَّ
 َ رَِّجالُِكْم َو لَِكن رَُّسوَل اللَِّه َو َخاَتَم النَِّبنِّ
َو كاََن اللَّ�ُه ِب�كلُ ِّ ىشَ ٍْء َعلِيًما( )األحزاب، 

اآلي�ة 40(قوله تعاىل  )َو الَِّذي�َن َءاَمُنواْ َو 
الَِح�اِت َو َءاَمُنواْ ِبَما ُنزَِّل َعىلَ   َعِمُلواْ الصَّ
َر َعنْهْم  ْم َكفَّ ٍد َو ُهَو الْحقُّ ِم�ن رَّبهِّ مُحمَّ
َس�يِّاتِهْم َو أَْصلََح َبالَهم( )سورة محمد: 
ٌد رَُّس�وُل اللَِّه  مَّ اآلي�ة 2(قوله تع�اىل )محُّ
اِر ُرَحَماُء  اُء َع�ىَل الُْكفَّ َو الَِّذيَن َمَعُه أَِش�دَّ
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل  ًعا ُس�جَّ َبْينَهْم َترَاُهْم ُركَّ
َن اللَِّه َو ِرْضوَاًنا ِس�يَماُهْم يفِ ُوُجوِهِهم  مِّ
ُجوِد َذالَِك َمَثُلُهْم ىفِ التَّْوَرئِة  َو  ْن أََثِر السُّ مِّ

َمَثُلُهْم ىفِ ااْلنِجيل…( )الفتح: اآلية29(
صفات الش�خصية الحاملة السم 

محم�د :لدي�ه إرصاٌر واض�ٌح 
للوص�ول إىل هدف�ه ،حن�ون 
عىل اه�ل بيته حت�ى يتهمه 
يفس�دهم  بأن�ه  البع�ض 

بمودته البالغة .
عني�د إىل درج�ة تجع�ل 
الن�اس يظنون�ه متكرا 
.يحاف�ظ ع�ىل الع�ادات 

بع�ض  .لدي�ه  والتقالي�د 
الغم�وض لكن هذا يمنحه 

ن�وٌع من املهابة. س�ديد 
الحكمة  ويملك  الرأى 

التفكري  وعمق 

املراقب العراقي/ متابعة...
من املمكن أن يك�ون التواجد يف املطارات 
تجرب�ة غري ممتعة ع�ىل اإلطالق، خاصة 
املس�افرون مش�اكل يف  يواج�ه  عندم�ا 
التنظي�م، وهن�ا يأت�ي دور العامل�ن يف 
املطارات، الذي�ن يبذلون أقىص جهودهم 
لتهدئته�م وتوف�ري كل س�بل الراحة لهم 

قبل اإلقالع وعند الوصول.
كل  يف  مثالي�ة  ليس�ت  الص�ورة  ولك�ن 
مط�ارات، بدلي�ل م�ا كش�فه العامل�ون 
ق�د  بش�أنهم  أرسار  ع�ن  واملوظف�ون 
تس�بب لك صدمة، بحسب موقع »كيوي 

ريبورت«:
قد يكون األمر مخيفا للبعض منا، ولكنه 
لدواعي أمنية، إذ كش�ف بعض العاملون 

يف املطارات أنهم يراقبون س�لوك الركاب 
بواس�طة كامريات، قبل رك�وب الطائرة، 
وذلك من أجل رصدهم أي سلوك عدواني 
يطرأ عىل أي راكب من أجل تفاديه، وقبل 

أن يتطور املوقف إىل سلوك عنيف.
إن موظف�ي املط�ارات مولع�ون بن�ر 
صورا لألشياء املهربة من جانب الركاب، 
ع�ر ش�بكة اإلنرتن�ت، وذل�ك يف محاولة 
منهم إلحراجهم، وكذل�ك إلثباط الركاب 
اآلخري�ن ع�ن إحض�ار أش�ياء محظور 

السفر بها.
دائم�ا ما نتس�اءل ح�ول كيفي�ة دخول 
املشاهري إىل املطارات، عىل الرغم من أننا 
لم نالحظهم عن�د الدخول م�ن البوابات 
العامة، واإلجابة هي دخولهم من بوابات 

مخصص�ة له�م وللش�خصيات الهامة، 
والتي هي متوافرة يف العديد من املطارات.

يض�ع غالبي�ة ال�ركاب ثق�ة عمياء يف 
العامل�ن يف املطارات وباملجال الجوي، 
ونثق يف أن الطيارين سيحلقون بأمان، 
ونثق يف املط�ارات لرعاية حقائبنا، إال 
أن تل�ك البعض منهم يخ�ون األمانة، 
الثمينة  املتعلق�ات  ويقومون برسقة 
م�ن الحقائ�ب، وه�و ما يتس�بب يف 
فصلهم من العمل يف النهاية.قد تعتقد 
أن إغ�الق حقائب�ك بقفل ق�د يحميك 
من مح�اوالت فتحها، ولكن هذا ليس 
املط�ارات  العامل�ن يف  صحيح�ا، ألن 
لديهم أدوات خاصة لفتحها دون علمك 

ويف تكتم شديد، ومنها قلم حر.

أفعى قاتلة تروع مدينة ألمانية طوال أسبوع

أكثر من 5.2 ماليين سعودي لم يتزوجوا 
بسبب »الخيانة«

املراقب العراقي/متابعة...
انتهت حالة الذعر التي كانت تخّيم منذ 
حواىل أس�بوع عىل مدينة يف غرب أملانيا 
بعد اإلمساك بأفعى كوبرا كانت طليقة 

 ، بحسب فيه�ا
م�ا 

أعلنت السلطات املحلية، الجمعة.
وقالت بلدية هريني�ه يف أملانيا يف تغريدة 
مدخ�ل  عن�د  باألفع�ى  اإلمس�اك  »ت�ّم 
قب�و أح�د املن�ازل.. ول�م يتع�رّض أحد 

إلصابات«.
وكان�ت هذه األفعى الش�ديدة الس�ّمية 
التي يبلغ طولها أكثر من مرت قد فرّت، 

األحد، من شّقة خاصة.
وضبطت ح�واىل 10 حّية أخرى يف 

منزل صاحبها.
وت�ّم إخ�الء 4  مب�ان يف الح�ّي. 
ش�خصا   30 لح�وايل  وتس�ّنى 
صب�اح  منازله�م  إىل  الع�ودة 
الجمعة، لكن حظ�ر الدخول إىل 

األقبية.
ونر املحققون الدقيق يف املبنى، 
ع�ىل أم�ل أن ت�رتك ه�ذه الحّي�ة 
املتح�درة م�ن آس�يا، ذات اللدغ�ة 

القاتلة أثرا لها.

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيفة » مكة » الس�عودية عن 
أن  5.244.463 س�عودي ل�م يتزوج�وا ، 
مس�تندة يف ذل�ك إىل إحصائي�ات رس�مية 
ص�ادرة ع�ن الهيئ�ة العام�ة لإلحصاء يف 
املمكلة ويرجع خ�راء النفس واالجتماع، 
تس�ارع انتش�ار ه�ذه اآلفة، الت�ي تغتال 
اس�تقرار املجتم�ع إىل 3 أس�باب اهمه�ا 

الخيانة .
أن  ح�ن  يف  فإن�ه  الصحيف�ة  وبحس�ب 
إجم�ايل الس�عودين الذي�ن ل�م يتزوج�وا 
بل�غ 3006480، مقاب�ل 2237983 امرأة 
للفئات العمرية م�ن 15 إىل 65 عاما، فإن 
نس�بة الذكور له�ذه الفئة بلغ�ت %73.8 
مقارن�ة ب�� 56% لإلناث غ�ري املتزوجات، 
طبق�ا ملا أعلنت�ه الهيئة العام�ة لإلحصاء 
يف تقري�ر حديث بمناس�بة الي�وم العاملي 

للشباب.
وأظهرت اإلحص�اءات أن اإلناث الالتي لم 
يتزوج�ن يف ثالث فئ�ات عمري�ة أكثر من 
الذك�ور، فف�ي الفئ�ات العمري�ة بن 35 
و39 عاما كانت نس�بة اإلن�اث اللواتي لم 
يتزوج�ن 51%، وللفئ�ة العمري�ة بن 40 
و44 عاما 52%، وبن 50 و54 عاما كانت 

النس�بة 56% م�ن اإلناث يف ه�ذه الفئة لم 
يتزوجن.

وأتت هذه النسب عىل الرغم من أن إجمايل 
ع�دد الذك�ور الس�عودين لجمي�ع ه�ذه 
الفئات العمرية وبحس�ب ذات املسح أكر 

من عدد اإلناث.
 « املدين�ة   « صحيف�ة  كش�فت  ذل�ك  إىل 
الس�عودية عن أن�ه رغم الجه�ود الدائمة 
الت�ي تبذله�ا الدولة، م�ن أج�ل مواجهة 
اآلفات االجتماعية، فإن االرتفاع املس�تمر 
يف معدالت الطالق أصبح خارج السيطرة، 
كرسطان يصعب الفكاك منه، خاصة بعد 
وص�ول املعدالت داخل اململكة إىل 5 حاالت 
كل س�اعة، بمع�دل يوم�ي يتج�اوز 129 

حالة.
ويرجع خراء النفس واالجتماع، تس�ارع 
انتش�ار هذه اآلف�ة، التي تغتال اس�تقرار 

املجتمع إىل 3 أسباب رئيسة هي:
إهمال األب لدوره تجاه الزوجة واألبناء.

حالة التفكك التي تنتج من انعزال كل فرد 
يف األرسة وانف�راده بحيات�ه الخاصة دون 

إرشاك اآلخرين يف مشكالته.
االنح�راف الس�لوكي ال�ذي ينت�اب بعض 
اآلباء واألمهات، جراء اإلدمان أو الخيانة.

15 ألف دوالر تعويضا بسبب »كلمة« على متن طائرة
املراقب العراقي/ متابعة...

زوج�ن  ش�كاوى  تحول�ت 
مس�افرين ضد رشك�ة طريان إىل 
ن�زاع قضائي، تمكن�ا خالله من 
حس�م القضي�ة والحص�ول عىل 

تعويض كبري.. والسبب كلمة.
أن«  أن  »يس  ش�بكة  وذك�رت 
األمريكي�ة، أن�ه بات ع�ىل رشكة 
الخط�وط الجوي�ة الكندي�ة »إير 
كن�دا« دف�ع مبلغ 15 أل�ف دوالر 
أمريك�ي لزوج�ن بس�بب كلمة 

غابئة عن حزام األمان.
وأمرت محكم�ة فيدرالية كندية 
هذا األسبوع رشكة طريان »كندا 
إيرالين« بدفع مبلغ 21 ألف دوالر 
كن�دي )15 أل�ف دوالر أمريكي(، 
فض�ال عن توجيه رس�الة اعتذار 
رسمية إىل الزوجن اللذين يتحدثا 
الفرنسية، ويعيشان يف العاصمة 

أوتاوا.

وتتعل�ق الدعوى ب� 22 ش�كوى 
رفعها ماي�كل وليندا ثيبودو ضد 
رشك�ة الط�ريان يف ع�ام 2016، 

واش�تكى الزوج�ان ب�أن كلم�ة 
» ف�ك« املحف�ورة ع�ىل أحزم�ة 
باإلنجليزي�ة  موج�ودة  األم�ان 

فق�ط )lift(، ولي�س هناك كلمة 
فرنسية رديفة لها.

الرتجم�ات  إن  أيض�ا  وق�اال 
يف  أخ�رى  لكلم�ات  الفرنس�ية 
الطائ�رة مث�ل »exit« )خ�روج( 
كانت�ا  )تحذي�ر(   »warning»و
الكلم�ات  م�ن  أصغ�ر  بأح�رف 

اإلنجليزية.
انتهكت  الرك�ة  ب�أن  وأضاف�ا 
بش�كل ممنهج الحقوق اللغوية 
بحس�ب  الفرنس�ية،  للناطق�ن 
الحك�م الص�ادر ع�ن املحكم�ة 

الكندية.

 العاملون في المطارات يكشفون أسرارا خطيرة حول السرقات  


