
كردستان تتالعب بمصادر الثروة وتتستر على عدادات تصدير النفط

السفير االمريكي يضرب سيادة العراق عرض الحائط 
وينصب نفسه رئيسًا للحكومة

تصريحات مستفزة جوبهت بصمت مطبق !!

موسكو تقف بوجه »االستهتار« االمريكي والمانيا 
ترفض مغامراتها في »هرمز«

المراقب العراقي/ متابعة...
دان نائيب وزيير الخارجيية اليرويس سيرغي 
ريابكوف اليوم االثنني، العقوبات األمريكية عىل 
وزيير الخارجيية اإليراني محمد جيواد ظريف، 
واصفيا إياهيا بإجيراء ضغيط غير مسيبوق، 

ويأتيي ذلك تزامنا مع رفيض الحكومة االملانية 
االنضمام اىل مهمة أمريكية يف هرمز.

وقيال ريابكيوف يف مؤتمير صحفيي تابعتيه 
»املراقب العراقي إن »الخارجية الروسيية تدين 
خطوة اإلدارة األمريكيية بفرض عقوباتها عىل 
وزير خارجية جمهورية إيران اإلسالمية محمد 
جواد ظريف«، معتربا اياه بي »إجراء ضغط غر 
مسيبوق، ويجب أال يكون ليه محل يف العالقات 

الدولية املعارصة«.
وفرضيت الحكومية األمريكيية األربعاء املايض 
حظيرا عىل وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظرييف. وقيال ظرييف، إن واشينطن فرضيت 
عليه الحظر ألنه يمثل تهدييدا لجدول أعمالها، 
كاشفا اليوم االثنني أن الرئيس األمريكي دونالد 
تراميب دعاه إىل البيت األبييض لكنه رّد الدعوة، 
ليتم إبالغه بعد أسيبوعني بأن اإلدارة األمريكية 

فرضت عليه الحظر.

وشهدت العالقات األمريكية اإليرانية توترا كبرا 
عىل خلفية انسحاب ترامب االحادي الجانب من 
االتفاق النيووي مع طهران، وحملتيه العدائية 

ضد طهران.

تفاصيل اوسع صفحة 4

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

الحشد يتهم بارزاني بإفتعال األزمات في نينوى
المراقب العراقي/ نينوى...

نفى املتحدث باسيم الحشيد الشيعبي لواء ٣٠ 
سعد القدو، اليوم االثنني، وجود فوىض يف سهل 
نينوى، متهما برزاني بتأجيج األوضاع واالساءة 
للحشيد الشعبي. وقال القدو، يف ترصيح تابعته 

»املراقب العراقي« إن »الحديث عن وجود فوىض 
يف سيهل نينوى غير صحيح«، معتيربا ان »تلك 
االحاديث مفتعلة الغرض منها اإلسياءة الحشد 

الشعبي وهذا مرفوض جملة وتفصيال«.
وأضاف القدو، أن »سيكان سيهل نينوى وقفوا 

معتصمني سيلميا دون االسياءة اىل اي جهة او 
سييطرة«، مشيرا أن »ما يدور من فوىض لسنا 
مسيؤولني عنها بل هناك جهيات تابعة ألحزاب 
كردية ومنها الديمقراطي الكردسيتاني تحاول 

إثارة الفوىض بني املكونات«.

ثمانية اشهر من عمر البرلمان انتهت 
 قوانين معطلة وأخرى منسية 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تزامنا مع إعالن رئاسية مجلس النيواب نهاية 
الفصيل الترشيعيي الثاني اكد نيواب يف الربملان 
العراقيي أن الفرتة املقبلة سيتكون حرجة جدا 
حيث ستشيهد طرح قوانني لها اهمية عالية يف 
الشيارع العراقي، الفتني اىل أن الربملان سيركز 
عىل ملف املوازنية اإلتحادية وإنتهاكات القوات 

االمريكية. يأتي ذلك يف وقت ذكرت فيه رئاسية 
الربملان أن الفرتة املاضية من عمر الربملان شهد 
التصويت عىل 2٠ قانونا وإجراء ٣68 استضافة 
وقراءة ٣4 قانونا قيراءة أوىل و15 قانونا قراءة 
ثانيية. وعىل ميدار ثمانية اشيهر تيرك الربملان 
قضيية الخروق االمريكية والتواجد العسيكرية 
عىل طاولية النسييان، اذ لم يناقشيها واكتفى 

بترصيحات عابرة.
وترى النائبة عن تحالف الفتح سهام املوسوي، 
يف ترصييح ليي »املراقيب العراقيي« إن »الفرتة 
املقبلية سيتكون محرجة ومهمة جيدا للربملان 
العراقي ألنه ملزم بالتصويت عىل قوانني مهمة 

ولها ثقلها عىل الساحة العراقية«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي / صفاء الخفاجي...
الزال ملعيب »فرانسيو حرييري« يف اربييل منذ سينوات، يشيهد الكثر من 
السيلبيات التي ترافق مباريات االنديية واملنتخبات يف هذا امللعب، فقبل فرتة 
ليسيت بالبعيدة تجاوزت جماهر اربيل عىل جماهر نادي النجف بهتافات 
عنرصية ومنعهم من الخروج من امللعب ومحارصتهم عىل املدرجات اال بعد 
تدخل القوات االمنية املسيؤولة عن املالعب وعىل عكسيها تم اسيتقبال وفد 
فريق اربيل بالورود عند خوضهم مباراة يف الدوري عىل ملعب النجف االوملبي. 

واخر فصول هذه التجياوزات كان االعتداء عىل املصور محمد العزاوي الذي 
يمثيل االتحاد العراقي لكرة القدم واليذي يقوم بتصوير املباريات والوحدات 
التدريبية لبطولة غرب اسيا بصورة حرصية.. املصور محمد العزاوي تحدث 
»للمراقيب العراقيي« قائيال: تقدم منيي العميد يف رشطة اربييل طارق عبد 
الرحمن وهو العب دويل سيابق اثناء تواجدي داخل امللعب لالستعداد لدخول 

املنتخبني البحريني واالردني وطلب من الخروج من امللعب .

تفاصيل اوسع صفحة 6

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
تصاعيدت حدة االتهاميات املوجه 
عيدم  بسيبب  كردسيتان  ألقلييم 
النفطيية  باالتفاقيات  التزاميه 
واملاليية التي يربمهيا مع حكومة 

بغداد .
كردسيتان تترصف يف بيع نفطها 
كأنهيا دولية مسيتقلة بعييد عن 
الحكومية املركزيية نتيجية النربة 
االنفصالية التي تعشعش يف عقول 
قادتها الطامحني يف دولة مستقلة 
,فاالقلييم يرييد مين بغيداد دفع 
واسيتحقاقات  موظفييه  رواتيب 

يف  العاملية  االجنبيية  اليرشكات 
مجيل اسيتخراج النفيط من مدن 
الشيمال , فضيال عين حصية من 
املوازنة السينوية , باملقابل اليدفع 
واليعيرتف باسيتحقاقات حكومة 
بغيداد. االمير لم يتوقيف عند ذلك 
بيل ان االقليم يتالعيب يف العدادات 
النفطيية وعدم اعتماد الشيفافية 
وهيي   النفطيية،  الصيادرات  يف 
تمنيع اي وفد حكوميي او برملاني 
مين بغيداد باالطالع عيىل عدادات 

التصدير يف اإلقليم . 

تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي – سالم الزبيدي
تحيدث السيفر االمريكي يف بغيداد »ماثيو 
تولير« يوم امس بلسيان رئييس الحكومة 
البيالد عيرض  العراقيية، ضاربياً سييادة 
الحائيط، عيرب ترصيحاتيه املبيارشة عين 
والخارجيية  الداخليية  االحيداث  مجميل 
املرتبطة بالشيان العراقي، متجاوزاً يف ذلك 
السيياقات الدبلوماسيية املتبعية يف جميع 

دول العالم.
اذ تطيرق »تولر« خالل مؤتميره الصحفي 
اىل قضية البقاء االمريكي يف العراق، مؤكداً 
ان ما اسيماها بقوات التحالف باقية لحني 
هزيمة داعش، وهاجيم يف الوقت ذاته عدد 
مين فصائيل الحشيد الشيعبي ووصفهيا 
»باإلرهابيية« ، كما اتهم الحكومة العراقية 

بضعفها يف السيطرة عىل السالح.
تليك الترصيحيات اثيارت اسيتياء الكثير 
مين االوسياط السياسيية ، التيي دعت اىل 
رضورة ان تكيون للحكومية موقيف حيال 
تليك التجاوزات عىل سييادة البليد من قبل 
واشينطن وسيفارتها يف بغداد، واستغربوا 

من الصمت املطبق عىل تلك التعديات.
السييايس  للشيأن  مراقبيون  دعيا  فيميا 
عين  الخيروج  اىل  العراقيية  الخارجيية 
صمتهيا واسيتدعاء السيفر ومحاسيبته 

عيىل تجاوزاته املسيتهجنة، مشيددين عىل 
رضورة اخراج القوات االمريكية من العراق 

بارسع وقت ممكن.
للتحلييل  »أفيق«   شيبكة  مديير  وييرى 
السييايس جمعية العطواني، ان اسيتهتار 
االدارة االمريكيية بسييادة الدولة العراقية، 
هيو اليذي فتيح البياب اميام سيفرها ان 
يسيتخف بسييادة الدولة ويتجاوز حدوده 

الدبلوماسية.
بيه  خيص  ترصييح  يف  العطوانيي  وقيال 
الترصيحيات   « ان  العراقيي«  »املراقيب 
االخيرة للسيفر االمريكي تجياوز بها عن 
خيرة رجاالت املقاومة والحشيد الشيعبي 
ووصفهيم باالرهابييني، وهيذا االمير ليس 
بجدييد، اذ  اعتدنيا عيىل تليك الترصيحات 
االمريكيية املسيتهرتة، لكين الغرييب هيو 
الصمت الحكومي، اليذي ال ينم اال عن ثمة 

خشية من واشنطن«.
وأضياف العطواني : »ننتظر االييام املقبلة 
، لكيي تديين الخارجية العراقية وتشيجب 
ترصيحات السيفر وتوجيه رسالة شديدة 
بالشيأن  للحيلولية دون تدخليه  اللهجية، 

الداخيل للبلد«.
عىل الصعيد ذاته يرى املحلل السيايس منهل 
املرشيدي ان ترصيحات السيفر االمريكي 

رسيمت طبيعة العالقات ميع دول الجوار، 
وفرضت الرؤية االمريكية حيال ذلك، يف ظل 

صمت من قبل الجهات الرسمية.
بيه  خيص  ترصييح  يف  املرشيدي  وقيال 
وصيف  »السيفر  ان  العراقيي«  »املراقيب 
فصائيل يف الحشيد الشيعبي باإلرهابيية، 
متجاوزاً الربملان وسييادة الدولة والدستور 

والسيياقات الدبلوماسيية املعميول بها يف 
العالم اجمع ».

وأضاف ان »االغرب من تلك الترصيحات هو 
موقيف وزارة الخارجية والربملان ورئاسية 
الوزراء الذين اكتفوا بالصمت، ولم يصدروا 

حتى بيان استنكار عىل تلك التجاوزات ».
ولفيت اىل ان »الصميت الحكومي وتدخالت 

السيفر مسيتهجنان ، ألنهما يعدان رضباً 
للسييادة البالد التي اخرتقت ملرات عدة عىل 

يد االمريكان ».
ودعا املرشيدي »القوى الوطنية اىل رضورة 
اخراج القوات االمريكية التي تدخل بذريعة 
تواجدهيا  تعييد  لكيي  االرهياب  محاربية 

العسكري يف العراق«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد النائب عين تحالف الفتح حنني 
املقبيل  العيام  ان  االثنيني،   القيدو 
سييتمتع العيراق بسياعات تجهيز 
للكهرباء تصل اىل 24 ساعة يف اليوم. 
وقيال القيدو يف ترصييح صحفيي 
انيه  العراقيي«  »املراقيب  تابعتيه 
»حتى اللحظة ال يوجد تقدم واضح 
وملميوس يف العديد مين القطاعات 

خيالل  الحكومية  وعيدت  التيي 
الحكومي عىل تحسيني  برنامجهيا 
وضعها ومن بينها قطاعات الصحة 
والرتبية والتعلييم والزراعة وغرها 
مين القطاعات الحيويية«. واضاف 
ان »جمييع هذه امللفات هي ملفات 
رضورية وضاغطية والبد ان تكون 
هناك سيرتاتيجية واقعية النجازها 
او البدء عىل االقيل بخطوات تعطي 

رسيالة للشيعب بيان هنياك رغبة 
وجدية للميض بتلك االصالحات«.

وأضاف القيدو، ان »التقدم الوحيد 
اليذي حصل بشيكل بسييط يرتبط 
بقطاع الكهرباء، وقيد يكون هناك 
تحسيني أكرب خالل االشهر القادمة 
وصيوال اىل االكتفياء يف العام املقبل 
والتمتيع بكهربياء ليي 24 سياعة 

يوميا«.

قدو : العام المقبل سيشهد تجهيز كهرباء على مدار 24 ساعة

حسين علي يؤجل انضمامه الى الزوراء

عقب حادثتي 
أوهايو وتكساس .. 

ديمقراطيون 
يتهمون ترامب 
بتأجيج اإلرهاب

الخليج 
لم يعد 

أمنا ..
 المريكا
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المراقب العراقي/ ديالى...
اعلنيت قيوات الحشيد الشيعبي، عين تطهير قريتيي االصيالح 
والنقشيبندية غرب جلوالء وتدمر مضافات لداعش شيمال رشق 
املقدادية، وذلك خالل اليوم االول لعمليات ارادة النرص الثالثة، يأتي 
ذلك يف وقت كشف فيه مصدر مطلع عن أهم األهداف الحيوية التي 

تتضمنها العملية.
وذكرإعالم الحشيد الشعبي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منيه إن »قوة مشيرتكة من اللواء 2٠ بالحشيد الشيعبي والجيش 
طهيرا قريتيي االصالح والنقشيبندية غيرب جلوالء ضمين قاطع 

عمليات دياىل«.
واضياف البيان، أن »قوات اللواء 2٠ قد حققت االهداف املرسيومة 

له«.
من جهة أخهرى دمرت قطعيات اللوائني الرابع والعرشين والرابع 
يف الحشيد الشيعبي، االثنني، اربيع مضافات لداعيش تحوي مواد 

غذائية وأجهزة السلكي شمال رشق املقدادية.
وقيال اعالم اللواءيين يف ترصيحات نلقهيا املوقع الرسيمي لهيئة 
الحشيد، وتابعتهيا »املراقب العراقي« إن »قطعيات اللواءين الرابع 
والرابع والعرشين وبإسيناد طران الجيش دميرت أربع مضافات 
لداعش تحيوي مالبس وطعاما وأجهزة السيلكية ومعالجة سيت 
عبيوات ناسيفة ضمين عمليية إرادة النيرص الثالثة شيمال رشق 

املقدادية«.

تفاصيل اوسع ص2

حيذرت لجنية الصحية والبيئة 
البرصة،  يف مجليس محافظية 
االثنني، من »كارثة بيئية« تلوح 
بمياه شط العرب ، فيما لوحت 

بعودة ازمة العام املايض.
حييدر  اللجنية  رئييس  وقيال 
السياعدي، يف ترصيح صحفي 
تابعتيه »املراقيب العراقي« إن 
»كتلة مائيية مالحة قادمة من 
محافظة ذي قار باتجاه شيط 
العيرب بمحافظة البرصة األمر 

الذي يكرر ازمة العام املايض«.
قدمتيه  »طليب  ان  واضياف 
الدوائير املعنيية لتخصييص 7 
ملييارات دينار، النشياء سيدة 
ترابية«، واصفيا جهود الدوائر 
الخدمية ملواجهة الخطر القادم 
عين  بي«البعييدة  البيرصة  اىل 

الواقع«.
وأشار الساعدي، اىل ان »انشاء 
السدة امر غر مجدي وان الحل 
هيو تحويل هذه الكتلية املائية 

العيام قبيل اختالطها  للمصب 
بمياه شط العرب يف البرصة ».

املعنيية،  اليوزارات  وطاليب 
بي«التدخيل العاجيل وتشيكيل 
خليية ازمية لتيدارك تكيرار ما 
حصيل يف الصييف السيابق يف 

املحافظة«.
واعلنيت وزارة املوارد املائية، يف 
27/٠5/2٠19، وضيع حليول 
ناجعة لعدم تغلغيل املد امللحي 

وتأثره عىل مياه شط العرب.
وذكيرت الوزارة يف بييان تلقته 
)بغداد اليوم(، أن »وزير املوارد 
املائيية جميال العياديل تيرأس 
االجتماع الفني املوسع ملناقشة 
مرشوع دراسة معالجة ظاهرة 
التغلغيل امللحي يف شيط العرب 
جامعتيي  اسياتذة  وبحضيور 
والبيرصة  بغيداد  يف  الهندسية 
والخيرباء  الفنيي  والوكييل 
يف  املائيي  بالشيأن  املختصيني 

اليوزارة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد عضيو اللجنية القانونية الربملانية سيليم 
هميزة، االثنيني، ان هنالك خالفات سياسيية 

اخرت من عملية تمرير قانون التقاعد العام.
تابعتيه  صحفيي  ترصييح  يف  هميزة  وقيال 
»املراقب العراقيي« ، إن »قانون التقاعد العام 

ليس سهال لكي يتم تمريره )برسعة(، وهناك 
خالفات سياسية كبرة عليه، ولذلك تم تأجيل 
عرضيه للتصويت يف الربمليان إىل ما بعد انتهاء 

العطلة الترشيعية«.
واضاف أن لجنته »تعمل عىل مناقشية تعديل 
12 مادة متبقية مين القانون من أجل طرحه 

للتصوييت بعيد العطلية الترشيعيية ملجليس 
النواب«.

ولفيت اىل أن »هيذه التعدييالت التيي يجيري 
دراسيتها حاليا تحتاج إىل دراسية مستفيضة 
وعقد ورش وإطيالع املختصني عليها ومن ثم 
إنضاجها بالشيكل الذي يتناسيب مع رغبات 

الشعب«.
يذكير ان  اللجنة القانونية كانت قد كشيف يف 
وقت سيابق، عن أهم التعديالت املقرتحة عىل 
قانون التقاعد املوحد، فيما دعت إىل رفع الحد 
األدنى من الراتب التقاعدي إىل 5٠٠ - 6٠٠ ألف 

دينار.

نائب: خالفات سياسية اخرت تمرير قانون التقاعد العام
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مالعب اربيل خروق واعتداءات.. بعيدة عن »الروح الرياضية«

الحشد الشعبي يدمر مقرات 
»داعش« بعملية إرادة 

النصر الثالثة

»كارثة بيئية« تلوح بمياه 
شط العرب

Almuraqeb Aliraqi Newpaper



الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنلت هيئلة املنافلذ الحدوديلة، اليوم االثنلن، اتلاف كمية من 
االدويلة ومكملات غذائيلة بمطار بغلداد الدويل.وقاللت الهيئة، 
يف بيلان تلقت »املراقب العراقي« نسلخة منله إن »هيئة املنافذ 
الحدوديلة من خلال دورهلا يف الرقابلة واألرشاف ومن خال 
املتابعلة لعملل الدوائر العاملة يف منافذهلا، تمكنت من اتاف 
ادويلة برشية ومكملات غذائية سلبق، فيما تلم ضبطها يف 
صاالت املسافرين ملطار بغداد الدويل كونها مخالفة للضوابط 
والتعليمات وبلدون موافقات اسلتريادية«.واضافت الهيئة 
انه »تم تشلكيل لجنة مكونة من الجمرك املدني والعسكري 
والشلحن الجوي وممثلل عن املخابلرات ومديريتنا لغرض 

األرشاف عىل األتاف«.

المراقب العراقي/ ديالى...
أعلنت محكمة التحقيق املركزية املختصة 
محكملة  رئاسلة  يف  اإلرهلاب  بقضايلا 
اسلتئناف الرصافة االتحادية، عن توقيف 
خمسلة ضبلاط وثمانيلة منتسلبن عىل 
خلفيلة هروب متهملن بقضايا مخدرات 
ملن احلد مراكلز الرشطة.وذكلر املركلز 
اإلعاملي القضلاء االعلىل يف بيلان تلقت 
أن  منله،  نسلخة  العراقلي«  »املراقلب 
القانونية  اتخلذت االجلراءات  »املحكملة 
واصلدرت املر بتوقيلف خمسلة ضباط 
وثمانية منتسلبن علىل خلفية هروب 14 

متهما بقضايلا مخدرات بينهلم محكوم 
بالسلجن«، الفتلا اىل ان »علدد املتهملن 
الهاربن 14 متهماً بينهم مدان صدر حكم 
بالسجن ملدة 10 سنوات بحقه«.واضاف، 
ان »املحكملة اكدت ان املتهملن الهاربن 
ألقلي القبلض علىل سلتة منهلم فيما ال 
يزال 8 آخلرون هاربن اصلدرت املحكمة 
اوامر قبض بحقهم فضاً عن تعميمها«، 
منوهلاً اىل ان »اغللب الهاربلن متهمون 
بقضايلا متاجلرة باملخلدرات وموقوفون 
وفلق احكام املادة 28 من قانون املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم االثنن، عن أحباط السلطات 
الكمركية يف كمرك ام قرص الشلمايل لعملية تهريب )27( سيارة 
والية انشلائية )شلفل( دون املوديل املسموح بأسلتيلللراده يف 

مخلللالفة للقرارات والتعليمات النافذة. 
وذكلرت الهيئة يف بيان تلقلت »املراقب العراقي« نسلخة منه إن 
»السليارات كانت مخفية داخلل) 8( حاويات حجلم) 40 (قدم 
يف محاوللة لتهريبها قبل ورود معلومات من مكتب أسلتخبارات 
ام قرص الشلمايل تحركت علىل أثرها لجنة شلكلت لهذا الغرض 
وبوجلب قلرار القلايض حيلث تلم ضبلط الحاويلات واتخلاذ 
اإلجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم 2٣لسلنة 

1٩84املعدل«. 

المنافذ الحدودية تتلف كمية من االدوية 
والمكمالت الغذائية بمطار بغداد

عىل خلفية حادثة »هروب السجناء« 
..القضاء يوقف 13 ضابطا ومنتسبا 

الكمارك تحبط تهريب ٢٧ سيارة 
وآلية »شفل« دون الموديل 

مجلس ذي قار يفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ

المراقب العراقي/ ذي قار...
أعللن رئيلس مجللس محافظلة 
ذي قلار رحيلم الخاقانلي، اليوم 
اإلثنلن، علن فتح باب الرتشليح 
ملنصب محافظ ذي قار ابتداًء من 
اليوم حتى نهاية الدوام الرسلمي 
ليلوم الخميلس املقبلل املوافق 8 
آب 201٩، فيملا حدد )٩( رشوط 

لقبول الرتشيح.
وقلال الخاقانلي، يف بيلان تلقت 
»املراقلب العراقلي« نسلخة منه 
إن »اللرشوط القانونيلة الواجب 
توفرها يف املرشلح هلي أي يكون 
عراقًيا كامل األهليلة أتمَّ الثاثن 
سلنة ملن عملره عند الرتشليح، 
وأن يكلون حاصًا عىل الشلهادة 

الجامعيلة عىل األقلل، وأن يكون 
حسلن السلرية والسللوك وغلري 
محكلوم بجنايلة أو جنحة مخلة 
باللرشف، وأن ال يكون مشلموالً 
بعفو سلابق عن جرائم الفسلاد 
امللايل واإلداري والجرائلم املخللة 

بالرشف«.
إن »الرشوط  الخاقانلي،  وأضاف 
تتضملن أيًضا أن يكون املرشلح 
بموجلب  املحافظلة  أبنلاء  ملن 
سلجات األحوال املدنية أو مقيًما 
فيها بشلكل مسلتمر ملدة ال تقل 
عن عرش سلنوات علىل األقل عىل 
أن ال تكلون إقامته فيها ألغراض 
التغيلري الديموغرايف، وأن ال يكون 
ملن أفلراد القلوات املسللحة أو 

املؤسسلات األمنية أو قاضياً عند 
ترشحه«.

وتابلع رئيلس مجللس محافظة 
ذي قلار، إن »املرشلح يجلب أن 
أو  بأحلكام  مشلموالً  يكلون  ال 
إجراءات هيئة املساءلة والعدالة، 
وأن ال يكون قد أثرى بشلكل غري 
ملرشوع علىل حسلاب الوطن أو 
امللال العلام بحكم قضائلي بات، 
باملؤهلات  متمتعلاً  يكلون  وأن 
الازمة لقيادة املرفق اإلداري، وله 
خلرة يف مجال عملله ال تقل عن 
عرش سلنوات وممارسة يف إعداد 
العامة وبناء  السياسلات  وتنفيذ 
القدرات اإلقتصادية واإلجتماعية 

والبيئية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اليلوم  الرافديلن،  ملرصف  اعللن 
االثنن، عن رصف وجبة جديدة من 
سلفة ضعف وضعفن للمتقاعدين 
املدنيلن والعسلكرين علن طريلق 

أدوات الدفع االلكرتوني.
املكتلب  االعامي وقلال 

للملرصف يف بيلان تلقلت »املراقب 
العراقي« نسخة منه انه »تم رصف 
دفعلة جديلدة ملن سللفة ضعلف 
املدنيلن  للمتقاعديلن  وضعفلن 
 1200 ملن  ألكثلر  والعسلكرين 
متقاعد«. وأوضح املرصف بحسلب 
البيلان، ان »رصف تللك السللفة تم 

عن طريلق بصمة الزبلون ثم اباغ 
املتقاعد عر إرسلاله رسلالة نصية 
تخره بمنحه السللفة وذلك بعد ان 
اسلتكمل كافة اإلجراءات القانونية 
ملنحله اياهلا ورصفهلا علن طريق 
أدوات الدفلع االلكرتوني والتي تمت 

تعبئة الرصيد املايل اليها«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أصلدرت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاسلة اسلتئناف بغداد الرصافة 
 االتحاديلة، اليوم االثنن، حكما بالسلجن املؤبد عىل أفراد عصابة 
لتسلليب العجلات متكونة ملن  ثاثة اشلخاص من بينهم 
امرأة.وذكر املركز االعامي ملجلس القضاء االعىل يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسلخة منه إن أن »املدانن 
اعرتفلوا يف التحقيلق االبتدائي والقضائلي بانهم 
عصابلة متخصصلة  برسقة السليارات تقوم 
باستدراج ضحاياها عن طريق استئجارهم 
من قبل  شلخص وامرأة واثنلاء وصولهم 
اىل ملكان متفلق عليله تقوم بقيلة افراد 
العصابلة بالهجلوم علىل الضحيلة لغرض 
تسليبه«.وأشلار إىل أن »املحكملة ومما تقدم 
وجدت األدلة كافية الدانة 
املدانلن وفقا الحكام 
املللللادة   422/

اوال ملن قانلون 
ت  بلا لعقو ا

العراقي«.

الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

الزراعة: تسويق 40 مليون بيضة مائدة الى االسواق المحلية

المؤبد بحق أفراد عصابة لـ »تسليب« 
السيارات بينهم امرأة 
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

المراقب العراقي/ كربالء...
أعلنلت املديريلة العاملة للرتبية 
املقدسلة،   كربلاء  محافظلة  يف 
مبارشتها يوم غد االثنن، بتوزيع 

أجور املحارضين املجانين.
وقال مديلر الرتبية عباس عودة، 
يف بيان تلقلت »املراقب العراقي« 
نسلخة منه إن »يوم غلد االثنن 

طريلق  علن  املديريلة  سلتبارش 
قسلم الحسلابات بتوزيلع اجور 
املحارضين بعد اسلتكمال جميع 

االجراءات والحسابات«.
»املديريلة  ان  علودة  وأضلاف 
تشليد بجهود املحارضين يف دعم 
االفضل  الرتبوية وتقديم  العملية 

للطلبة والتاميذ«.

المراقب العراقي/ واسط...
اكلد مجللس محافظة واسلط، 
اتخاذ جملة اجراءات ومعالجات 
علىل املبلازل واالنهلر والسلدود 
خطلر  لتللللايف  املحافظلة  يف 
التي  والفيضانلات  السليلللول 
قلد تحللللدث خللال الشلتاء 

املقبل.
املحافظة  وقال عضلو مجللس 
صاحلب الجليبلاوي يف ترصيح 
تابعتله »املراقلب العراقلي« إن 
»محافظلة واسلط عمللت عىل 
صيانة املبلازل وترصيص االنهر 
للمناطلق  املعالجلات  ووضلع 
املنحلدرة من اجل ضملان عدم 
وصول السليول اليها، وابعادها 

عن خطر الفيضان«.
الجليبلللللللاوي،  واضلاف 
أن »التوقعلات التنلذر بالخطر، 

حيلث ملن املرجلع ان التشلهد 
واسلط فيضانات وسيول خال 
املوسلم الشتوي املقبل، ويف حال 
حلدوث امطلار غزيرة وسليول 
فأنهلا لن تكلون مؤثلللرة عىل 
املحافظة بعلللد الجهللد الحيل 
املبذول البعلاد هذا  والحكوملي 

الخطر«.
واوضلح ان »هلللور املصنلدك 
تلم فتحه مللللن اجلل احتواء 
كميات املياه الكبرية التي وصلت 
املوسلم  خلال  املحلللافظلة 
اضلللافلة  امللايض،  الشلتوي 
اىل كلري املبلازل واالنهللللللر 
وصيانة السلدة الوترية شلمايل 
سلعد،  وشليخ  املحلللافظلة 
مايجعللللل من واسلط مؤمنة 
ملن خطلللللللر الفيضانلات 

والسيول«.

أخبار قصرية

تربية كربالء تباشر بتوزيع أجور 
المحاضرين المجانيين

واسط تتخذ معالجات لتاليف 
خطر السيول مستقباًل

ما الذي قدمه مجلس النواب على مدار ثمانية اشهر؟

البرلمان ينهي فصله التشريعي الثاني يقابله نسيان الخروقات  
االمريكية  وتدخالتها بسيادة العراق  وامنه 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تزامنلا ملع إعان رئاسلة مجللس النلواب نهاية 
الفصلل الترشيعلي الثانلي اكلد نلواب يف الرملان 
العراقي أن الفرتة املقبلة ستكون حرجة جدا حيث 
ستشلهد طرح قوانن لها اهمية عالية يف الشلارع 
العراقلي، الفتلن اىل أن الرمللان سلريكز عىل ملف 

املوازنة اإلتحادية وإنتهاكات القوات االمريكية.
يأتلي ذلك يف وقلت ذكرت فيله رئاسلة الرملان أن 
الفلرتة املاضية من عملر الرملان شلهد التصويت 
عىل 20 قانونا وإجراء ٣68 اسلتضافة وقراءة ٣4 

قانونا قراءة أوىل و15 قانونا قراءة ثانية.
وعىل مدار ثمانية اشهر ترك الرملان قضية الخروق 
االمريكية والتواجد العسكرية عىل طاولة النسيان، 

اذ لم يناقشها واكتفى بترصيحات عابرة.
وتلرى النائبة عن تحالف الفتح سلهام املوسلوي، 
يف ترصيح للل »املراقب العراقي« إن »الفرتة املقبلة 
سلتكون محرجة ومهمة جدا للرملان العراقي ألنه 
مللزم بالتصويت عىل قوانن مهمة ولها ثقلها عىل 
الساحة العراقية«، مبينة أن »من هذه القوانن هو 
تعديل قانلون التقاعد ومجللس الخدمة االتحادي 
ومجلس الخدمة االتحادي فضا عن الدور الرقابي 
الذي يتمثل بالرقابة عىل تنفيذ الرنامج الحكومي 

ومتابعة عمل الوزارات«.
واضافت املوسلوي، أن »مجلس النواب سليحاول 
اعلادة طرح القوانلن الخافية كقانلون الضمان 
والنفلط والغلاز بغيلة طرحهلا للتصويلت وذللك 

ألهميتها«.
واشارت املوسوي، اىل أن »الرملان سيناقش قضية 
اعداد القوات االمريكية ودور هذه القوات ومهامها 
وااللتزام باالتفاقيات بن العراق وامريكا«، مشددة 
عىل »اهمية الخروج بقرار حكومي ونيابي للوقوف 

بوجه أي انتهاك امريكي عىل العراق«.

بدوره اكد النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، 
يف ترصيلح لل »املراقلب العراقلي« إن »أهم قانون 
صوت عليه مجلس النواب خال الفصل الترشيعي 
املنقيض هو قانون مجالس املحافظات الذي قطع 
جميلع التكهنلات واآلراء حول إقاملة اإلنتخابات 
والياتهلا«، فيملا اشلار اىل ان »القلرارات األخرى 
التي اقرها الرملان ليسلت ذات صلة او أهمية عىل 

بالشارع العراقي«.
واشلار فاخر، أنه »هناك قوانن مهمة ولها ثقلها 
اعتكلف عليهلا الرمللان ألسلباب تعلود اىل الجلو 
السليايس املليلء بالرصاعلات والتجاذبلات، فيما 
كانلت هناك ترشيعلات قرأت قلراءة اوىل وبعضها 

قراءة ثانية لكنها ليست بمستوى الطموح«.
وأكلد أن »مجلس النواب سليحاول خلال الفصل 
الترشيعي املقبل الرتكيز عىل حسلم ملف الدرجات 
الخاصلة والتصويلت علىل قانلون املوازنلة نظرا 

ألهمية امللفن«.
وبخصلوص إخراج القلوات األمريكية من األرايض 
العراقيلة وإنتهاكاتهلا لفت فاخلر اىل أن »غالبية 
الكتلل السياسلية ترفلض التدخلات االمريكيلة 
املسلتوى  علىل  كانلت  سلواء  العراقلي  بالشلأن 
وقفلة  لله  وسلتكون  السليايس،  او  العسلكري 
»جميلع  رافضلا  اإلنتهلاكات«،  تللك  بخصلوص 
األقاويل التلي تصدر من هنا وهنلاك حول إعتذار 

امريكا عن إنتهاكاتها«.
وأختتلم حديثه بالتطرق اىل مسلألة اسلتجوابات 
الوزراء حيث اشار اىل أن »الفصل الترشيعي املقبل 
سيشهد إستجواب 4 وزراء يف حكومة عبد املهدي«.

والجدير بالذكلر أن املتحدث بإسلم رئيس الرملان 
شلاكر حامد قلد اعلن عن حصيلة اعملال الرملان 
خلال الفصلن الترشيعين، مبينا أن عدد القوانن 
التلي تلم التصويت بللغ 20 قانونا فيملا كان عدد 
اإلسلتضافات التلي قاملت بها لجلان املجلس هو 

٣68 استضافة.
وقال حاملد يف مؤتمر صحايف عقده بمبنى مجلس 
النلواب إن »مجللس النواب صوت خلال الفصلن 
الترشيعيلن علىل 20 قانونا، فيما تملت قراءة ٣4 
قانونا قراءة أوىل و15 قانونا قراءة ثانية«، مشلريا 
اىل أن »املجللس ناقلش ثمانية مواضيلع مختلفة 

تتعلق باحداث آنية«.
واوضح حامد، أن »القوانلن التي هي قيد القراءة 
مرشوع قانون جرائم العلوماتية، ومرشوع قانون 
حريلة التعبلري علن اللراي واالجتملاع والتظاهر 
السلمي، مرشوع قانون املحكمة االتحادية العليا، 
ومرشوع قانون هيئة االعام واالتصاالت، مرشوع 
قانلون االتصلاالت واملعلوماتية وملرشوع قانون 
وزارة االتصلال وتكنلوجيلا املعلوملات وملرشوع 
قانلون معالجلة التجلاوزات السلكنية ومرشوع 

قانون الكسب غري املرشوع«.
وكان رئيلس مجلس النّواب محملد الحلبويس، قد 
اعلن نهاية الفصل الترشيعي الثاني بعد تمديده إىل 
شهر واحد، لتمرير عدد من القوانن املهمة أبرزها 

قانون انتخابات املجالس املحلية.
ودعا الحلبويس أعضاء مجلس النواب إىل االستمرار 
الرقابلي والتواجلد بمكاتلب  بممارسلة دورهلم 

املجلس يف املحافظات.

المراقب العراقي/ ديالى...
اعلنت قوات الحشلد الشعبي، عن تطهري 
قريتي االصاح والنقشبندية غرب جلوالء 
وتدملري مضافلات لداعش شلمال رشق 
املقدادية، وذلك خال اليوم االول لعمليات 
ارادة النلرص الثالثلة، يأتي ذللك يف وقت 
كشف فيه مصدر مطلع عن أهم األهداف 

الحيوية التي تتضمنها العملية.
بيلان  يف  الشلعبي  الحشلد  وذكرإعلام 
تلقلت »املراقب العراقي« نسلخة منه إن 
»قلوة مشلرتكة من الللواء 20 بالحشلد 
الشلعبي والجيش طهلرا قريتي االصاح 
والنقشلبندية غرب جللوالء ضمن قاطع 

عمليات دياىل«.
واضلاف البيلان، أن »قوات الللواء 20 قد 

حققت االهداف املرسومة له«.
من جهة أخهلرى دمرت قطعات اللوائن 
الحشلد  يف  والرابلع  والعرشيلن  الرابلع 
الشلعبي، االثنن، اربع مضافات لداعش 
تحلوي ملواد غذائيلة وأجهزة السللكي 

شمال رشق املقدادية.
وقال اعام اللواءيلن يف ترصيحات نلقها 
املوقع الرسلمي لهيئة الحشلد، وتابعتها 
»املراقب العراقلي« إن »قطعات اللواءين 
الرابع والرابع والعرشين وبإسناد طريان 
الجيش دملرت أربلع مضافلات لداعش 
تحوي مابس وطعاما وأجهزة السللكية 
ومعالجلة سلت عبلوات ناسلفة ضملن 
عمليلة إرادة النرص الثالثة شلمال رشق 

املقدادية«.
طلريان  وبإسلناد  »قواتنلا  ان  وأضلاف 
الجيلش تواصلل تقدمهلا وفلق الخطط 

املرسومة لتطهري مناطق شمال قضاءي 
جلوالء واملقدادية يف دياىل.

ويف سلياق متصل كشلف مصدر امني يف 
محافظة دياىل، عن االهلداف املطلوبة يف 

عملية ارادة النرص الثالثة.
وقال املصلدر، يف ترصيح صحفي تابعته 
ارادة  »عمليلة  إن  العراقلي«  »املراقلب 
النلرص العسلكرية يف صفحتهلا الثالثلة 

انطلقلت يف 5 مناطق متفرقلة من دياىل 
ابرزها ريف ناحية جلوالء)70كم شلمال 
تنظيلم  فللول  لتعقلب  بعقوبلة(  رشق 

داعش االرهابي«.
واضلاف املصلدر، ان »االهلداف لعمليلة 
ارادة النلرص تتضمن اكثلر من 25 هدف 
مهم«، الفتلا اىل ان »العملية تجري من 5 
محاور رئيسلية وهي مدعوملة بطريان 

الجيلش وتشلكيات من مختللف القوى 
االمنية«.

الشلعبي  الحشلد  قلوات  انطلقلت  و 
والجيلش، فجلر اليوم اإلثنلن، بعمليات 
إرادة النلرص الثالثلة ملداهملة وتفتيلش 
وتطهري مناطق شلمال قضلاءي جلوالء 
واملقدادية يف دياىل ومناطق جنوب نينوى 
للقضاء عىل فلول داعش وانهاء تهديده.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم االثنن، عن 
تسويق 40 مليون بيضة مائدة واطنان 

من الدجاج اىل االسواق املحلية.
وقالت اللوزارة يف بيان تلقلت »املراقب 
»مديريلة  إن  منله  نسلخة  العراقلي« 
زراعة بغداد/الرصافة سوقت اكثر من 

40 مليلون و٣85 و500 بيضلة مائدة 
منتجلة ملن 15 ملرشوع«، مبينلة ان 
»عدد الدجاج البياض يف مرحلة االنتاج 
لهذه املشلاريع بلغ 1.61٩.550 مليون 
دجاجة واكثلر ملن 4٩4.400 دجاجة 
يف مرحللة الرتبية«.واضافلت اللوزارة، 
انه »تلم تسلويق 72 طن ملن الدجاج 

املجلزور من خال مجزرتلن مجازتن 
ضمن الرقعلة الجغرافية لعمل املديرية 
يف الوقت الذي بلغ فيه عدد دجاج اللحم 
املنتج 407 طن ملن خال 14 مرشوع 
مجلاز النتلاج افلراخ اللحلم، وان هذه 
املشلاريع بمختللف انواعهلا فرضلت 
حضلور متميلز ملنتجاتهلا يف مختللف 

االسلواق العراقية واسلتمرار النهوض 
بالعملية الزراعية يف الباد«.

ورجحلت وزارة الزراعلة يف 21 تملوز 
201٩ ان العلراق سليكتفي ذاتيلا من 
بيض املائدة خال شلهر ترشين الثاني 
من العام الحايل، مرجحا ان يتم تصدير 

الفائض يف حال وجود امكانية لذلك.

انطالق عملية ارادة الثالثة 
الحشد الشعبي يدمر مقرات لداعش في مناطق متفرقة من ديالى 



3A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 5 آب 2019 العدد 2128 السنة الثامنة

أك�دت لجن�ة التخطي�ط النيابي�ة ، أن املوازن�ة التكميلي�ة س�تقر 
الس�تهداف العجز املايل بقانون املوازنة االتحادية لعام 2019، فيما 
بينت أن بداية الش�هر املقبل س�يكون موعدا لدراس�ة بنود املوازنة 
التكميلية.وق�ال عض�و اللجن�ة محم�د كري�م ، إن “موازنة 2019 
ش�هدت ارتفاعا بعجزها املايل دون تحقيق مش�اريع ملموسة لدى 
املواطن�ن”، الفتا إىل إن “مجلس النواب س�راجع جميع املش�اريع 
التي ت�م تنفيذها بموازنة 2019 ملعرفة نس�ب االنجاز”.وأضاف أن 
“مجلس النواب سيقر املوازنة التكميلية الستهداف العجز املايل لعام 
2019 وإكم�ال املش�اريع الخدمية”، مبينا أن “بداية الش�هر املقبل 
سيكون موعدا لدراسة بنود املوازنة التكميلية بشكل تفصييل داخل 

مجلس النواب”.

التخطيط النيابية: الموازنة التكميلية 
تستهدف سد العجز المالي لعام 2019

قلل�ت النائب�ة عن تحالف الق�وى زيتون الدليمي , م�ن أهمية بعض 
الترسيب�ات الت�ي تتح�دث عن تخصي�ص 60 الف درج�ة وظيفية يف 
موازنة العام املقبل، مؤكدة ان الحل االمثل للبطالة هي تفعيل القطاع 
الخاص.وقال�ت الدليمي ، إن “االحاديث والتوقعات بش�أن تخصيص 
60 أل�ف درج�ة وظيفية ملوازن�ة 2020 املقبلة غر مج�د والتحد من 
نس�بة البطالة التي فاقت نس�بة ال�20 %”.واضافت ان “الحل االمثل 
المتصاص البطالة هو ان تدعم الحكومة القطاع الخاص وتوفر بيئة 
آمن�ة لالس�تثمارات االجنبية”، مش�ددة ع�ى رضورة “وضع قوانن 
تمن�ع او تحد م�ن  دخول العمال�ة االجنبية التي غ�زت البالد بمئات 

االالف سارقة فرص العمل من شبابنا العاطل” .

نائبة تقلل من أهمية الـ60 الف درجة 
االقت�صاديوظيفية وتقدم حال مثاليا للبطالة

كردستان تضيق الخناق على الغضبان في محاولة البعاد اي مسؤول عن عدادات تصدير النفط
حكومة بغداد  تشرعن تهريب نفط االقليم للبرزاني

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ألقلي�م  املوج�ه  االتهام�ات  ح�دة  تصاع�دت 
كردس�تان بس�بب ع�دم التزام�ه باالتفاق�ات 
النفطي�ة واملالية الت�ي يربمها م���ع حكومة 

بغداد .
كردس�تان تترصف يف بيع نفطه�ا كأنها دولة 
مس�تقلة بعيد ع�ن الحكومة املركزي�ة نتيجة 
النربة االنفصالية التي تعشعش يف عقول قادتها 
الطامح�ن يف دول�ة مس�تقلة ,فاالقلي�م يريد 
من بغ�داد دفع رواتب موظفيه واس�تحقاقات 
ال�ركات االجنبية العاملة يف مجل اس�تخراج 
النفط من مدن الش�مال , فضال عن حصة من 
املوازن�ة الس�نوية , باملقابل اليدف�ع واليعرتف 

باستحقاقات حكومة بغداد.
االم�ر لم يتوقف عند ذلك ب�ل ان االقليم يتالعب 
يف الع�دادات النفطي�ة وعدم اعتماد الش�فافية 
يف الص�ادرات النفطي�ة، وه�ي  تمن�ع اي وفد 
حكوم�ي او برملان�ي م�ن بغ�داد باالطالع عى 
عدادات التصدير يف اإلقليم. وتجاوز استخفاف 
حكوم�ة كردس�تان بالحكوم�ة املركزي�ة من 
خالل منع وفودها م�ن وزارة النفط االتحادية 
ل�أرشاف عى ع�دادات تصدير نف�ط العراق يف 
محاول�ة لرسقة اكرب كمي�ة وتصديرها لصالح 

االقليم.
وزير النفط ثامر الغضبان اكد انه ال يس�تطيع 
إدارة األعمال النفطية داخل اإلقليم، وليس لديه 
أي�ة أرقام دقيقة إال من خالل ما ُيقدمه اإلقليم 
من حاس�بات , يف ظل غياب قاعدة بيانية , مما 
يجع�ل كميات الت�ي يهربها االقلي�م من النفط 

غر معروفة. 
املركزي�ة وراء اس�تخفاف  الحكوم�ة  ضع�ف 
حكومة االقليم وعدم تعاونها مع وزارة النفط 
االتحادي�ة , ب�ل ان االقلي�م خال�ف الدس�تور 
العراق�ي من خ�الل ابرام�ه التفاق�ات نفطية 
بعيدا ع�ن بغداد لبيع نفطه ل�ركات اجنبية, 
ومعظ�م واردات االقلي�م تذهب لجي�وب عائلة 

برزاني تاركن موظفيهم بال رواتب .
ارصار عب�د امله�دي ع�ى التغايض ع�ن عملية 
تهريب النفط الكردي , كما ان الكتل السياسية 
تطالب�ه بأيقاف رصف االموال للكرد وما جرى 
يف الربمل�ان من فضيح�ة املوازنة امل�زورة التي 
بي�د وزي�ر املالية ه�و دليل ع�ى اس�تهزائهم 

بالعراقين.
يقول الخبر االقتص�ادي الدكتور عبد الرحمن 
املشهداني يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: ما 
زال�ت حكومة االقليم تمنع زي�ارة وفود وزارة 
النفط االتحادية ملراكز التصدير لغرض متابعة 
ع�دادات التصدي�ر , ب�ل ان كردس�تان تطالب 

بغداد بدفع رسوم تصدير النفط املاّر بأراضيها 
بحجة ان خط التصدير تمَّ استثماره من رشكة 

عاملية بموجب عقود بيع .
وتابع املشهداني: ان الرضوخ لحكومة اإلقليم 
ام�ر مرفوض , لكن ع�دم اعرتاض بغ�داد أمر 
يثر القلق ألنه سيعدُّ امراً مفروضاً , وسيكون 

ذل�ك رشعن�ة لق�رارت مس�تقبلية م�ن قب�ل 
كردس�تان فيما يخص تهريبها للنفط, وشدد 
عى ان » ترصيحات وزير النفط ثامر الغضبان 
بعدم  امتالك وزارته اية بيانات عن انتاج نفط 
االقليم يعد كارث�ة يتحملها رئيس الوزراء النه 
اعطى للكرد ما اليملكونه من اموال العراقين.

أص�در البن�ك املرك�زي العراقي ، توضيحاً بش�أن مق�رتح تخفيض 
الفائ�دة عن بعض ق�روض املرصف العراق�ي للتجارة.وقال البنك يف 
بيان ، إنه »يف إطار تفهم الحكومة ملا تعرض له القطاع الخاص خالل 
الس�نوات املاضية من تحديات وخس�ائر وتأخر سداد مستحقاتهم 
لس�نوات عدة، صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء بشأن توجيه 
املصارف الحكومية بعدم اس�تيفاء الفوائد ملن لهم ديون مس�تحقة 
عى الحكومة«.وأضاف البنك، أن »هذه القرارات لم تنفذ ألن املصارف 
تعم�ل عى أس�س تجارية وع�ى وفق متطلب�ات ومعاي�ر لضمان 
الحفاظ عى مركزها املايل ونتائج نشاطها حسب املمارسات الدولية 
ومعاي�ر وضواب�ط البن�ك املركزي 
العراقي باعتبارها خاضعة 
ورقابت�ه  إلرشاف�ه 
تحقي�����ق  يف 
ر  ا الس�تقر ا

املايل«.

كشفت هيئُة النزاهِة ، عن تفاصيل إنجازاتها 
وأعماله�ا التحقيقيَّة والقانونيَّ�ة والوقائيَّة 
والتثقيفيَّ�ة للنصف األول م�ن العام 2019، 
مش�رة اىل ان األموال العامة التي اسرتجعت 
بلغت ترليون و312 ملياراً و34 أمر استقدام 
دت  وتوقيف بح�ق وزراء ومن بدرجتهم.و أكَّ
الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي«، 
نس�خة من�ه، يف مع�رض إعالنه�ا تقريرها 
ة التي اْسرُتِْجَعت  النصفي، أنَّ » األموال العامَّ
أو التي صدرت أح�كاٌم قضائيٌَّة بردِّها والتي 
ت  منع�ت وأوقفت الهيئ�ة هدره�ا والتي تمَّ
إعادته�ا إىل حس�اب الخزين�ة العام�ة بل�غ 
ترليون   )1,312,571,395,038( مجموعها 
ديناٍر خ�الل هذه املدة حرصاً«.وأش�ارت، إىل 
نظره�ا يف )9571( بالغ�ًا وإخب�اراً وقضيًة 

جزائي�ة، ُموضحة أنَّ » ع�دد البالغات كانت 
2089 بالغ�ًا، فيما بلغ عدد اإلخبارات 2699 
إخب�اراً، أما القضاي�ا الجزائية فبلغت 4783 
قضية«.ولفتت، إىل أنَّ » عدد املُتَّهمن املحالن 
عى محكم�ة املوضوع - الجن�ح والجنايات 
- )1939( ُمتَّهم�ًا ، منه�م 5 وزراء ومن هم 
هم 5 ق�راراٍت  بدرجته�م، حي�ث ص�در بحقِّ
باإلحال�ة، وبل�غ ع�دُد املحالن ع�ى القضاء 
واملديري�ن  ��ة  الخاصَّ الدرج�ات  ذوي  م�ن 
��ن 100 متَّه�ٍم، ص�در بحقه�م 137  العامَّ
ق�راراً باإلحالة«ط.وبيَّن�ت أنَّ ت« حقيقاتها 
قادت إىل إصدار السلطات القضائيَّة 857 أمَر 
ذ منه�ا 407 أوامر خ�الل النصف  قب�ٍض، ُنفِّ
األول للعام الحايل«، فيم�ا » بلغ عدُد الوزراء 
هم أمُر  ن ص�در بحقِّ وم�ن هم بدرجته�م ممَّ

قب�ٍض 8، بواقع 16 أمر قب�ٍض، و106 أوامر 
قب�ٍض أخ�رى ص�درت بح�قِّ 46 م�ن ذوي 
�ن«.وبلغ  العامِّ ة واملديرين  الخاصَّ الدرجات 
عدد أوامر االستقدام القضائيَّة الصادرة بناًء 
عى تحقيقات الهيأة خالل املدة ذاتها 2866 
َذ منه�ا )2014( أم�راً، ُموضحًة أنَّ  أم�راً، ُنفِّ
عدد الوزراء ومن هم بدرجِتهم الذين صدرت 
هم  هم أوامُر استقداٍم كان 12 صدر بحقِّ بحقِّ
12 أم�ر اس�تقداٍم، يف وق�ٍت كان ع�دُد الذين 
صدرت بحقه�م أوامر قضائيَّة باالس�تقدام 
ن 98  �ة واملديرين العامِّ من الدرجات الخاصَّ
مس�ؤوالً صدر بحقهم 129 أم�راً، فضالً عن 
رة توقي�ٍف قضائيَّة، منها  إص�دار 1124 مذكَّ
�راٍت ص�درت  واح�دة بح�ق وزي�ر، و 6 مذكَّ
ة  بح�قِّ 4 ُمتَّهمن م�ن ذوي الدرجات الخاصَّ

التقري�ر  ن.واس�تعرض  العامِّ واملديري�ن 
ع�دد املُتَّهم�ن والقضاي�ا الجزائيَّ�ة واملبالغ 
التقديريَّة والقضايا املشمولة بقانون العفو 
، ُمبيِّناً أنَّ مجموع املش�مولن به فيما  الع�امِّ
يتعلَّق بقضايا الفساد املحالة من الهيأة بلغ 
986 ُمتَّهماً ومحكوماً يف 647 قضيَّة جزائيَّة.

الهيأة أشارت يف تقريرها إىل عمليَّات الضبط 
ذته�ا خ�الل  الت�ي نفَّ واألم�وال املضبوط�ة 
النص�ف األول م�ن العام الج�اري، موضحًة 
�ذت 306 عمليَّ�َة ضب�ٍط، وأنَّ ع�دد  أنه�ا نفَّ
املُتَّهم�ن يف تل�ك العمليات بل�غ 691 ُمتهماً، 
ُمع�زَّزاً بامل�ربزات الجرمية التي ت�مَّ ضبطها 
وتثبيته�ا يف محارض الضب�ط األصوليَّة التي 
تنظُمه�ا ف�رُق الهي�أة املُقدَّم�ة إىل الجه�ات 

التحقيقيَّة.

 ضعف الحكومة 
المركزية وراء استخفاف 

حكومة االقليم وعدم 
تعاونها مع وزارة النفط

الغضبان ال يملك 
أية أرقام دقيقة إال 
من خالل ما ُيقدمه 
اإلقليم من حسابات

ب�ارصار وثق�ة عالي�ة بق�درة الكوادر 
املالي�ة والفني�ة العراقي�ة ع�ى تجاوز 
تحدي�ات الفج�وة التقني�ة الت�ي عانى 
منها العراق بس�بب تداعي�ات الحصار 
والح�روب وعدم االس�تقرار خالل فرتة 

الثورة املعلوماتية.
تح�دث محافظ البنك املرك�زي العراقي 
ع�ن التحدي�ات واإلج�راءات الت�ي قام 
به�ا البنك املرك�زي لتجاوزها والوقوف 
يف االتج�اه الصحي�ح يف احل�ك ظ�روف 
اقتصادية وامنية عانى منها بلدنا خالل 
الس�نوات املاضية ورسم خارطة طريق 
سليمة للحاق بالتطورات التقنية يف دول 
العال�م.ان املتاب�ع لوضع الع�راق خالل 
الس�نوات الخمسة املاضية يالحظ مدى 
اإليم�ان بالقدرات والكف�اءات العراقية 
عى أحداث التغير وسد الفجوة التقنية 
بينن�ا وبن العالم املتق�دم ويتضح ذلك 
بم�ا ت�م تحقيقه م�ن إنج�ازات مهمة 

وكما ييل:‐
1‐ان املنهجية التي تبناها البنك املركزي 
تركز بشكل دائم عى  العمل تحت مظلة 
تريعي�ة وتنظيمية وقانونية س�ليمة 
فض�ال ع�ن تعزي�ز مفاهي�م الحوكمة 
واملعاير القياس�ية العاملية فيما يتعلق 
بتكنولوجيا املعلومات والتقنيات املالية.

االلكرتون�ي  الدف�ع  نظ�ام  إص�دار   ‐2
لالم�وال رقم 3لس�نة2014 وتأس�يس 
مجل�س املدفوع�ات الوطن�ي وضوابط 
الحوكم�ة  واإلدارة املؤسس�ية لتقني�ة 
واللوائ�ح  واالتص�االت  املعلوم�ات 
والتعليمات القانوني�ة التي تنظم عمل 
الدف�ع  خدم�ات  وم�زودي  املص�ارف 

اإللكرتوني.

3‐يمارس البنك املرك�زي دورا محوريا 
يف انش�اء بنى تحتية متطورة ومالحقة 
آلخر التقنيات العاملي�ة وتطوير أنظمة 
وأنظم�ة  واملرصفي�ة  املالي�ة  البن�ك 
املدفوعات وشبكات االتصاالت املتقدمة 

وفقا ألحدث التقنيات.
4‐امت�الك البن�ك املرك�زي ألنظمة دفع 
متطورة فضالً عن بنى الدفع بالتجزئة 
وكان املقسم الوطني من أهم اجزائها.

5‐ من�ح تراخي�ص عم�ل للكث�ر م�ن 
االلكرتون�ي  الدف�ع  خدم�ات  م�زودي 
)مصدري بطاقات ومحصلن ومعالجة 

الدف�ع  رشكات  عملي�ات 
بالهات�ف النق�ال وعاريض 
فوات�ر وبوابات الدفع عرب 

القنوات املختلفة(.
الواس�ع  6‐االهتم�ام 
األول  اله�دف  بتنفي�ذ 
البن�ك  اس�رتاتيجية  م�ن 

للسنوات)2016‐2020( 
وه�و تحقيق االس�تقرار 
امل�ايل م�ن خ�الل نظ�ام 
مايل س�ليم مع االهتمام 

بتحقيق الش�مول املايل وتقليل املخاطر 
فضالً عن تبني م�روع توطن رواتب 
املوظفن.يتضح من اإلنجازات أعاله ان 
البنك املركزي قد تجاوز تحديات الفجوة 
واالحت�الل  الحص�ار  بس�بب  التقني�ة 
واإلرهاب وهو يسر اليوم بخطى ثابتة 
لتحقيق التحول الرقمي يف القطاع املايل 
نحو تحقيق االس�تقرار امل�ايل واالنتقال 
م�ن مجتمع النق�د إىل مجتم�ع الالنقد 
وهو أيضا احد أهداف املنهاج الحكومي 

يف املحور الرابع )تقوية االقتصاد(.

انخفضت أس�عار النفط ، م�ع تأجيج 
الح�رب التجاري�ة بن أمري�كا والصن 
مم�ا قد يصع�د حربا تجاري�ة بن أكرب 
اقتصادي�ن يف العال�م.و انخفض مزيج 
برنت 81 سنتا او ما يعادل 1.32 باملائة 
ليص�ل اىل 61.08 دوالر، فيم�ا انخفض 
خام القي�اس األمريكي ايضا ليس�جل 
55.03 دوالر بانخفاض بلغ 61 سنتا او 
ما يع�ادل 1.10 باملائة.وتراجع الطلب 
عى الخام بعدما قال الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما عى 
مزيد م�ن ال�واردات الصيني�ة، مما قد 
يصعد حربا تجارية بن أكرب اقتصادين 

يف العالم.

رشك�ة  م�ع  واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  بحث�ت 
هيونداي لتقنيات الطاقة الشمس�ية افاق التعاون 

يف مجال الطاقات املتجددة.
دائ�رة  ع�ام  »مدي�ر  ان   ، لل�وزارة  بي�ان  وق�ال 
االس�تثمارات يف وزارة الصناع�ة واملع�ادن س�يف 
الدي�ن ع�يل احم�د اس�تقبل وف�د ع�ايل املس�توى 

م�ن رشك�ة هيون�داي الكوري�ة لتقني�ات الطاقة 
الشمس�ية لبحث افاق التعاون املستقبيل يف مجال 

الطاقات املتجددة«.
اللق�اء  خ�الل  عرض�ت  »الرك�ة  ان  واض�اف، 
امكانياته�ا وخرباته�ا يف مجال الطاقة الشمس�ية 
حيث بينت الركة انها تتطلع اىل انش�اء مروع 

متكام�ل لتصنيع ونص�ب محطات تولي�د الطاقة 
الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وبسعات 
عالية جدا وبتقنية حديثة تضمن السعة التوليدية 
العالي�ة وبأقل مس�احة س�طحية يف الوق�ت الذي 
ابدت فيه الرغبة لأستثمار يف هذا املجال من خالل 

رشكات وزارة الصناعة واملعادن املختصة«.

تق�وم  ان  ع�ى  »االتف�اق  ع�ن  واعل�ن، 
الرك�ة الكورية بزيارة رشك�ة الزوراء 
العامة  كونها من الركات املتخصصة 
لع�رض  الشمس�ية  الطاق�ة  مج�ال  يف 

امكانياتها والتباحث حول امكانية ابرام 
اتفاق لالستثمار بهذا الخصوص«.

تجاوز الفجوة التقنية وتحديات التحول الرقمي

االس�دي  عدن�ان  النائ�ب  طال�ب 
البن�ك  مق�رتح  دراس�ة  باع�ادة   ،
الفوائد  املرك�زي بش�أن تخفي�ض 
عى القروض.وقال االسدي يف بيان، 
ان “املق�رتح ال�ذي تقدم ب�ه البنك 
املركزي العراق�ي بتخفيض الفوائد 
للمش�اريع  املمنوحة  القروض  عى 
االس�تثمارية يف الس�نوات املاضي�ة 
الحكوم�ة  بنس�بة 50%  وتتحم�ل 
تس�ديد هذا الفرق الذي من املمكن 
ان يصل اىل مالين الدوالرات “.واكد 
االس�دي ان “ماذك�ر أع�اله يمث�ل 
س�ابقة خطرة يرتتب عليها تحمل 
الخزين�ة العامة مبال�غ طائلة غر 
مح�ددة وهي يف الوقت نفس�ه غبن 

واض�ح للم�ال الع�ام ب�ل ومكافأة 
االسدي  املقرصين”.وأش�ار  لبعض 
ال�رط األس�اس يف من�ح  ان  “إىل 
الق�رض للمروع االس�تثماري او 
التنموي هو التزام املقرتض بتنفيذ 
املروع وتش�غيله وتسديد القرض 
م�ع الفوائ�د املرتتب�ة علي�ه ك�ون 
املص�ارف املانح�ة تلت�زم بقوان�ن 
وانظمة ته�دف اىل تنمية مصادرها 
وهي ج�زء مه�م ومح�رك للوضع 
االقتص�ادي للبلد.واك�د االس�دي ” 
ع�ى ان تجاوز هذه املب�ادئ األولية 
والحقائق املس�لم بها بعد س�نوات 
من عمل هذه املشاريع واستثمارها 
)حيث درَّ بعضها أرباحا طائلة عى 

صاحبه( ماهو اال عمل خطر يجب 
الوقوف عنده وصّده.وبن االسدي” 
إن هن�اك ضبابي�ة وعدم ش�فافية 
فال نعلم امل�دة الزمنية املعينة؛ ومن 
املستثمرون؟؟ ومامقدار  املقاولون 
املرتتبة عليه�م؟؟ ونوعية  الفوائ�د 
املش�اريع املنفذة ل�ذا فإننا نتحفظ 
جمل�ة  وتفصيال عى ه�ذا املحرض 
ونحذر من اي خطوة باتجاه إقراره 
او تضمينه يف قانون املوازنة العامة 
كما هو مخطط يعد تهديدآ ملصلحة 
الشعب وتبديد للمال العام وسنتخذ 
اإلجراءات القانونية كافة من داخل 
الربمل�ان من اجل الوق�وف ضد هذه 

التوصيات .

نائب:مقترح العالق بتخفيض فوائد القروض 
على المشاريع االستثمارية “جريمة”

المركزي يوضح مقترح تخفيض الفائدة عن النزاهة: استعادة ترليون و312 مليارًا و34 أمر استقدام وتوقيف بحق وزراء ومن بدرجتهم
بعض قروض المصرف العراقي للتجارة

النفط ينخفض بسبب 
الصراع بين أمريكا والصين

الصناعة تتفق مع شركة كورية لالستثمار في مجال الطاقة في العراق

 ترليون دينار قيمة
 االموال المودعة 

في المصارف
 الحكومية 

مليارات دوالر مجموع 
اإليرادات المتحققة لبيع 

النفط في تموز

120

6 بن عضو لجنة العمل والشؤون االجتماعية 
فاضل الفت�الوي ، أن الفائض املايل ملوازنات 
األع�وام الس�ابقة س�يخف��ض العج���ز 
املايل بم�روع قانون املوازن���ة االتحادية 
لع�ام 2020 إىل دون ال��30 ت��ريلي���ون 

دينار.
وق�ال الفت�الوي ، إن “عج�ز موازنة 2020 
ال�ذي ق�درة ب72 تريلي�ون دين�ار حص�ل 

باعتماد سعر الربميل ب�56 دوالر”، الفتا إىل 
إن “موازن�ة العام املقبل س�تعد دون ال�50 
العج�ز  ارتف�اع  لتف���ادي  للربمي�ل  دوالر 

املايل”.
وأضاف أن “نسبة العجز املوجودة يف الوقت 
الح�ايل افرتاضي�ة وليس�ت حقيقة بش�كل 
مطل�ق”، مبين�ا أن “الفائض امل�ايل ملوازنة 
2018 و2019 سيسهم بخفض العجز املايل 

بموازن�ة 2020 إىل دون 30 تريلي�ون دينار 
عراقي”.

وكان�ت اللجنة املالي�ة النيابية كش�فت، يف 
وقت سابق، عن وجود عجز كبر يف موازنة 
2020 يص�ل اىل 72 ترلي�ون دينار، بعد عام 
يوصف بالرخ����اء كان عجزه 27 ترليون 
تخمين�ي مق���ارن�ة بما ينتظ�ره يف العام 

املقبل.

الفتالوي: الفائض المالي لألعوام السابقة سيخفض عجز موازنة 2020

العراق يخسر سنويا 20 مليار دوالر لالهمال والتلكؤ في االجراءات االدارية  

 5 اتحادات للعمال “وهمية” تجبي األموال من المواطنين في ديالى

العراق يخسر 60 مليون دوالر شهرًيا بسبب تهريب اإلنترنت.. لمن تذهب األموال؟

رؤية اقتصادية

   سمري النصريي
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4
المراقب العراقي/ متابعة...

افادت عدد من وسائل االعالم بأن القضاء النيجريي 
س�مح للشيخ ابراهيم الزكزاكي باملغادرة اىل الهند 

لتلقي العالج برفقة عنارص االستخبارات.
ونق�ل موقع قناة العالم اإليرانية إنه »تم الس�ماح 
م�ن قب�ل القض�اء النيج�ريي للش�يخ الزكزاك�ي 

باملغادرة اىل الهند وذلك لتلقي العالج«.

وكان وكي�ل الش�يخ زكزاك�ي وزوجت�ه طلب من 
الحكومة السماح لهما بالسفر اىل الخارج للعالج، 
واشار اىل ان عني الشيخ الثانية مهددة بعد فقدانه 

عينه االوىل.
وقال بان زوجة الش�يخ تعاني م�ن ارتفاع ضغط 
ال�دم وتحتاج الج�راء عملية جراحي�ة عىل الركبة 
واخ�رى الخراج رصاصة من جس�دها، اضافة اىل 

معاناتهم�ا جراء اعطائهما غذاء مس�موما وحذر 
م�ن تداعي�ات وفاتهما يف الس�جن يف حال رفضت 

السلطات الطلب.
ويف س�ياٍق متص�ل، حذر أح�د كباِر األس�اقفة يف 
نيجرييا من أن ترصفات الرئيِس النيجريي األخرية 
ضد األقليِةالش�يعية يف البالد تشكل تهديداً للحرية 

الدينية يف البالد.

المراقب العراقي/ موسكو...
صحف�ي  مؤتم�ر  يف  ريابك�وف  وق�ال 
تابعت�ه »املراقب العراقي إن »الخارجية 
الروس�ية تدين خطوة اإلدارة األمريكية 
بف�رض عقوباته�ا عىل وزي�ر خارجية 
جمهورية إيران اإلس�المية محمد جواد 
ظري�ف«، معتربا اياه ب�� »إجراء ضغط 
غري مس�بوق، ويجب أال يكون له محل 

يف العالقات الدولية املعارصة«.
وفرض�ت الحكومة األمريكي�ة األربعاء 
امل�ايض حظ�را ع�ىل وزي�ر الخارجي�ة 
اإليران�ي محم�د ج�واد ظري�ف. وق�ال 

علي�ه  فرض�ت  واش�نطن  إن  ظري�ف، 
لج�دول  تهدي�دا  يمث�ل  ألن�ه  الحظ�ر 
أعمالها، كاشفا اليوم االثنني أن الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترام�ب دعاه إىل البيت 
األبيض لكنه رّد الدعوة، ليتم إبالغه بعد 
أس�بوعني بأن اإلدارة األمريكية فرضت 

عليه الحظر.
وش�هدت العالقات األمريكي�ة اإليرانية 
توترا كبريا عىل خلفية انس�حاب ترامب 
االحادي الجانب من االتفاق النووي مع 

طهران، وحملته العدائية ضد طهران.
م�ن جهة اخ�رى اكدت املتحدثة باس�م 

الحكوم�ة األملاني�ة، الي�وم االثن�ني، إن 
املستش�ارة أنغي�ال م�ريكل والحكوم�ة 
األملاني�ة كله�ا ال تفك�ر يف املش�اركة يف 
مهم�ة بحرية تقوده�ا الواليات املتحدة 

األمريكية يف مضيق هرمز حاليا.
ونقل�ت »رويرتز« ع�ن املتحدثة باس�م 
الحكوم�ة وتابعتها »املراق�ب العراقي« 
إن »املستش�ارة ال تفكر يف املش�اركة يف 
مهمة تقودها الواليات املتحدة يف الوقت 
الح�ايل، والجمي�ع يف الحكوم�ة األملانية 

يوافقون عىل ذلك. 
وذكرت السفارة األمريكية يف برلني، يوم 

الثالث�اء امل�ايض، إن »الوالي�ات املتحدة 
طلب�ت من أملاني�ا االنضمام إىل فرنس�ا 
س�فن  لحماي�ة  مهم�ة  يف  وبريطاني�ا 

الشحن التي تمر عرب املضيق«.
وكانت أملانيا قد أعلنت، يف نهاية الشهر 
امل�ايض أنه�ا لم تع�رض االنضم�ام إىل 
مهمة بحرية تقودها الواليات املتحدة يف 
مضي�ق هرمز، إذ ترغب يف تهدئة التوتر 

مع إيران«.
وكان املتحدث باس�م الحكومة االيرانية 
األمريكي�ني  ف�رض  أن  ربيع�ي،  ع�ي 
عقوب�ات عىل وزي�ر الخارجي�ة محمد 

ج�واد ظريف، يعن�ي حرمان أنفس�هم 
أي فرص�ة للحوار أو الدبلوماس�ية مع 

طهران.
ورأى ربيع�ي يف ترصي�ح أن العقوب�ات 
دليل عىل عجز الواليات املتحدة عن عزل 
إيران، مشدداً عىل أن كل شأن دبلومايس 
يمر عرب ظريف موضع ثقة قائد الثورة 

والنظام، عىل عكس ما يدعون.
األمريكي�ة  الخط�وة  إن  ربيع�ي  وق�ال 
بف�رض العقوب�ات عىل الوزي�ر ظريف 
وغ�ري  الدبلوم�ايس  الس�لوك  تناق�ض 
مس�بوقة يف عالم الدبلوماسية، وادعاء 

الحكومة األمريكية رغبتها يف التفاوض 
وفرضه�ا عقوب�ات ع�ىل ظري�ف أم�ر 
مضحك، يدعونه للقاء سيناتور أمريكي 
من جهة ويفرض�ون عليه عقوبات من 
جه�ة أخ�رى، الفتاً إىل أن ه�ذه الخطوة 
تظهر خوف مس�ؤويل البيت االبيض من 
املنطق اإليراني ومحاولتهم اإلش�ارة إىل 
وج�ود حكومت�ني يف إي�ران، “لكن عىل 
أم�ريكا أن تعلم أن ظريف هو مس�ؤول 
والدبلوماس�ية  الخارجي�ة  السياس�ة 
اإليرانية وكل ما هو دبلومايس يعرب عنه 

من خالله.

القضاء النيجيري يسمح للشيخ الزكزاكي بالمغادرة للهند لتلقي العالج

صحف 
ومجالت

المراقب/ لندن...
ن�رت صحيفة التايم�ز تحقيقا مطوال، يتهم قطر باس�تخدام مرصف 

بريطاني من أجل »الرتويج« لقضايا إسالمية.
ويق�ول معد التحقيق وكب�ري املحققني يف الصحيفة، أن�درو نورفولك، يف 
تحقيقه الذي تابعته »املراقب العراقي« إن »مرصف الريان الذي تس�يطر 
علي�ه الدولة القطرية، يق�دم خدمات ملنظمات، بينه�ا 15 مثرية للجدل، 
منه�ا 4 )مس�جد و3 جمعيات خريي�ة( تعرضت حس�اباتها يف مصارف 

بريطانية أخرى للتجميد«.
وب�ني التحقيق أن »عمالء الريان جمعية خريية حظرتها الواليات املتحدة 
باعتبارها جمعيات تدعم رجال دين متشددين، ومسجد القائم عليه منذ 

فرتة قيادي بحركة املقاومة اإلسالمية )حماس( الفلسطينية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت وس�ائل إعالم عربي�ة أن حركة حم�اس أطلق�ت صباح الي�وم االثنني، 

صواريخ من وسط وجنوب قطاع غزة نحو البحر.
وقال موقع »حدش�وت 24« العربي، وتابعته »املراقب العراقي« إن »االنفجارات 
التي س�معت صباح اليوم يف غزة ناتجة عن صواريخ تجريبية أطلقتها املقاومة 

الفلسطينية نحو البحر«.
واك�د املوق�ع العربي أن »كتائب القس�ام يس�تمر يف تطوير وبن�اء قوته ، ففي 
الس�اعات القليل�ة املاضي�ة أطلق�وا صواريخ نح�و البحر كجزء م�ن التجارب 

لتحسني أداء ودقة الصواريخ«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت صحيف�ة الغارديان افتتاحي�ة بعنوان 
»ال تمدحوا الرياض عىل اإلصالحات – ساعدوا 

النساء الالتي حاربن من أجلها«.
وت�رى الصحيفة، يف افتتاحيته�ا التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« أن »الرتحي�ب كان مربرا 
الجمع�ة  ي�وم  الس�عودية  الس�لطات  بق�رار 
املايض بع�د رفع بعض القي�ود املفروضة عىل 
املرأة بموج�ب نظام الوالية لك�ن االحتفاالت، 
بحس�ب الصحيفة، يجب أن تظل جزئية حيث 
مازالت حقوق املرأة محدودة للغاية، ومازالت 

الناش�طات الالت�ي حاربن من أج�ل مثل هذه 
التغيريات يدفعن ثمنا باهظا«.

واضافت الصحيفة أن »هذه التغيريات تش�كل 
جانب�ا من خطة ل�ويل العهد األم�ري محمد بن 
س�لمان، لكنها وثيقة الصلة برغبة الرياض يف 
إقناع العالم – وخاصة املس�تثمرين املحتملني 
– ب�أن يرى فيه�ا قيادة نش�طة وتقدمية بدال 
من النظام االس�تبدادي الذي قاد حربا مروعة 
ال طائ�ل منه�ا يف اليمن، واملس�ؤول عن مقتل 
الصحف�ي جم�ال خاش�قجي، وال�ذي م�ازال 

يحتجز عددا من الناشطات«.

التاميز: قطر متهمة باستخدام 
مصرف بريطاني 

االعالم العربي: 
حماس أطلقت صواريخ تجريبية من غزة

الغارديان: ال تمدحوا ابن سلمان .. 
الناشطات الزلن يدفعن ثمنا باهضا

عقب حادثتي أوهايو وتكساس .. ديمقراطيون يتهمون ترامب بتأجيج اإلرهاب 

المراقب العراقي/ القاهرة...
أعلن�ت وزارة الصحة املرصي�ة أّن 19 ش�خصاً قتلوا وأصيب 
30 يف انفج�ار وقع فج�ر اليوم االثنني خ�ارج املعهد القومي 
لألورام وسط العاصمة القاهرة. واكد مصدر أمنّي أن »سيارة 
مرسعة عكس االتجاه بطريق الخطأ يف شارع كورنيش النيل 

أم�ام معهد األورام اصطدمت بثالث س�يارات، األمر الذي أّدى 
إىل انفجاٍر كبري أسفر عن مقتل وإصابة العرات«.

وقالت الصحة يف بيان لها أّن »الوزيرة هالة زياد ش�ددت عىل 
رفع درجة االس�تعداد للحالة القصوى يف معهد األورام، حيث 
تّم استدعاء األساتذة واالستشاريني من كافة التخصصات«.

المراقب العراقي/ دمشق...
الجي�ش  يف  العام�ة  القي�ادة  أعلن�ت 
الس�وري اس�تئناف عملياته�ا القتالية 
ض�د التنظيم�ات اإلرهابي�ة، بمختل�ف 
مس�مياتها، انطالقاً من ك�ون املوافقة 
ع�ىل وقف إطالق الن�ار كانت مروطة 
بتنفي�ذ أنقرة ألي التزام م�ن التزاماتها 
بموجب اتفاق س�وتيش، وع�دم تحقق 
كل  ع�ىل  س�رتد  أنه�ا  مؤك�دة  ذل�ك، 

االعت�داءات، وذل�ك بناء ع�ىل واجباتها 
الدس�تورية يف حماية الش�عب السوري 

وضمان أمنه.
وقالت القيادة،  يف بيان تابعته »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه إن »املجموعات 
اإلرهابية رفض�ت االلتزام بوقف إطالق 
النار يف منطقة خفض التصعيد بإدلب، 
حيث قامت بش�ن العديد من الهجمات 
عىل املدني�ني يف املناطق اآلمنة املحيطة، 
عىل الرغ�م من إعالن الجيش الس�وري 

املوافقة عىل وقف إطالق النار«.
وأضافت أن »اس�تمرار سلطات النظام 
الرتكي بالسماح ألدواتها من تنظيمات 
إرهابي�ة متمركزة يف إدل�ب، بهجماتها 
واعتداءاتها، يؤكد مواصلة أنقرة نهجها 
التخريب�ي وتجاه�ل تنفي�ذ التزاماته�ا 
الخاص�ة  س�وتيش  اتف�اق  بموج�ب 
بمنطق�ة إدل�ب، األم�ر ال�ذي أس�هم يف 
تعزيز مواقع اإلرهابيني وانتش�ار خطر 

اإلرهاب يف األرايض السورية«. 

مقتل واصابة العشرات بانفجار في معهد
 لألورام وسط القاهرة  

الجيش السوري يستأنف عملياته 
ضد التنظيمات اإلرهابية 

دولي دوليعربي  عربي 

موسكو تدين التجاوز األميركي بحق »ظريف« والمانيا ترفض 
مهمة امريكية في »هرمز«

المراقب العراقي/ واشنطن...
ه�زت أص�داء حادث�ي القتل العش�وائي 
الس�احة  وأوهاي�و  تكس�اس  بواليت�ي 
ودع�ا  حي�ث  األمريكي�ة  السياس�ية 
إىل  الرئاس�ة  ديمقراطي�ون  مرش�حون 
تش�ديد قوانني حيازة األسلحة، متهمني 
الرئي�س دونالد ترام�ب بتأجي�ج التوتر 

العرقي.
وتعرض�ت امري�كا لحادثتي إط�الق نار 
خالل 24 س�اعة، أس�فرا ع�ن مقتل 29 
ش�خصا -عىل األق�ل- وج�رح العرات 
يف كل م�ن إل باس�و بتكس�اس ودايتون 

بوالية أوهايو.
ووقع�ت الحادث�ة األوىل الس�بت بمدينة 
إل باس�و الحدودية مع املكس�يك بوالية 
تكساس، التي يقطنها عدد كبري من ذوي 
األصول الالتينية، حيث قتل مسلح يدعى 
باتريك كروسيوس عرين يف متجر قبل 
أن يستس�لم للرطة، ووصفت سلطات 
تكس�اس الح�ادث بجريم�ة كراهية لها 

دوافع عنرصية.
واس�تندت الرطة يف توصيفها الحادث 
إىل البيان الذي أصدره كروس�يوس قبيل 
تنفي�ذ عمليته، الذي ذكر فيه أن هجومه 
يأتي »ردا عىل الغزو الالتيني لتكساس«.

ويف والي�ة أوهايو، أطلق مس�لح النار يف 
ضاحي�ة بمدين�ة دايت�ون صب�اح امس 
األح�د، مم�ا أس�فر ع�ن مقت�ل تس�عة 
وإصابة 26 قبل أن ترديه الرطة قتيال.

ترامب في الواجهة
وانعكس�ت أص�داء الحادث�ني عىل حملة 
االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكية املقبلة، 
وندد مرش�حون ديمقراطي�ون بارتفاع 
مع�دالت العنف بأس�لحة ناري�ة، وحّمل 
عدة مرش�حني ديمقراطيني لالنتخابات 
الرئاس�ية املق�ررة ع�ام 2020 ترام�ب 

املسؤولية بشكل غري مبارش.

ويف ترصي�ح لش�بكة »يس إن إن« ق�ال 
السيناتور كوري بوكر إن »دونالد ترامب 
مسؤول عن هذا، إنه مسؤول ألنه يؤجج 

الخوف والكراهية والتعصب«.
بيت�و  الديمقراط�ي  املرش�ح  وذه�ب 
أورورك�ي إىل أبعد من ذل�ك، عندما اعترب 
أن »ترام�ب ال يح�ض ع�ىل الخطاب�ات 
العنرصية فحسب، بل يحض عىل العنف 

الذي يليها أيضا«.
من جانبها، قالت املرشحة إليزابيث وارن 
إن »الرئيس ترامب يحض ش�خصيا عىل 

العنرصية وعىل تفوق العرق األبيض«.

وأرج�ع املرش�ح لالنتخاب�ات التمهيدية 
الديمقراطية بي�ت بوتيجيج -يف ترصيح 
لش�بكة فوك�س ني�وز- م�ا حص�ل إىل 
»ضعف سياس�ات ضبط س�وق السالح 
م�ن جه�ة، وارتفاع وت�رية إرهاب محي 
تحرك�ه ن�وازع قومية بيض�اء من جهة 

ثانية«.
وتعرض الرئي�س ترامب مرارا النتقادات 
بس�بب بطئ�ه يف اس�تنكار أعم�ال عنف 
يرتكبه�ا قوميون بي�ض، أو ترصيحاته 
التي هاجم فيه�ا املهاجرين الذين يأتون 
ووصفه�م  املكس�يكية،  الح�دود  م�ن 
بالغ�زاة، أو دعوته مؤخرا نوابا يف الحزب 
الديمقراط�ي م�ن األقلي�ات »إىل العودة 

لبلدانهم«.
وتش�ري منظمات حقوقي�ة إىل زيادة غري 
مس�بوقة يف ع�دد مجموع�ات الكراهية 
وحوادث الناتجة عن ذلك يف فرتة رئاس�ة 

ترامب.
الن�ار  إط�الق  ح�وادث  تك�رار  ورغ�م 
العش�وائية يف الواليات املتحدة، وسقوط 
مئ�ات القتىل ج�راء ذلك؛ بقي�ت قوانني 
حيازة األس�لحة مس�ألة ش�ائكة داخل 
الكونغرس، خاصة يف ظل فشل املرعني 

يف طرح تغيريات جوهرية لتعديله.

دان نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي 

ريابكوف اليوم االثنين، 
العقوبات األمريكية على 

وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف، 
واصفا إياها بإجراء 
ضغط غير مسبوق، 

ويأتي ذلك تزامنا مع 
رفض الحكومة االلمانية 

االنضمام الى مهمة 
،،أمريكية في هرمز.
أممي  رفض 

للقرار  متواصل 
بحق  االمريكي 
الخارجية  وزير 
جواد  محمد 
ألنه  ظريف 

تهديدا  يشكل 
للمخطط  رئيسا 
في  االمريكي 
األوسط  الشرق 

والعالم



بقلم / منى صفوان…
كما انه يس�تهدف رشك�ة النفط ارمكو، 
فالدمام تعني النفط واالقتصاد وامريكا.

فوجود الق�وات األمريكية يف الخليج كان 
اس�تفزازا للقوات اليمنية، التي تجد فيها 
هدف�ا عس�كريا مرشوع�ا ، خاص�ة بعد 
زيادة عدد هذه القوات، واتخاذ السعودية 

مقرا لها.
ان مش�اركة أمري�كا يف الحرب عىل اليمن 
، لم تعد مج�رد تهمة حوثية، بعد اتضاح 

كل الحقائ�ق والدالئل املادي�ة، التي تؤكد 
ان الح�رب ع�ىل اليم�ن الت�ي اعلن�ت من 
واش�نطن ، هي حرب امريكية، كان يراد 
به�ا رضب الحلق�ة األضع�ف يف الحل�ف 
اإليراني ، حي�ث ان اليمن هي األقل تأثريا 
عىل إيران واق�ل تواجدا وحضورا من قبل 
العن�ر اإليران�ي. وكم�ا رصح الناط�ق 
الرسمي باسم أنصار الله ، ان كانت إيران 
فعال يف اليمن ، ملا  تجرأت الس�عودية عىل 
رضب اليمن. لكن الحلقة األضعف ، قلبت 

املوازي�ن ، واملعادل�ة 
برفعها  العس�كرية، 
الفعل،  رد  ملس�توى 
وبدء تهديد مصالح 
الخلي�ج  يف  أمري�كا 
امري�كا  وتهدي�د   ،

مبارشة .
انه�ا امل�رة األوىل التي 

أمري�كا  فيه�ا  تش�عر 
بالتهدي�د من قب�ل قوة 

عربي�ة ، منذ انهاء النظام 
فلي�س  الس�ابق.  العراق�ي 

م�ن الس�هل ان تب�دو امريكا 
محارصة يف مياه الخليج ، بزوراق 

الحرس الثوري ، وصواريخ الحوثيني، 
وهجمات تنطي�م القاعدة الت�ي يمكنها 

الع�ودة يف أي وق�ت. بعد ان كان تس�جيل 
اخ�ر ظهور له�ا برضب بارج�ة أمريكية 
عىل مقربة من السواحل اليمنية قبل اكثر 
م�ن 18 عاما. لقد جاءت امريكا  لقدرها، 
حي�ث أن تواجده�ا عىل مرم�ى صواريخ 

عة  جما
ها  ر ش�عا

املوت المريكا ، لن يمر بسهولة ، وكل هذا 
مرهون بوقف الحرب عىل اليمن.

بقلم /مهدي المولى
ال  ف�أي نظ�رة موضوعي�ة لوض�ع مهلك�ة 
س�عود يتضح انها تس�ري اىل الت�اليش والزوال 
وان مصريهم س�يكون اكثر س�وءا من مصري 

الطاغية صدام واملجنون القذايف
اال ان االب�واق املأج�ورة تح�اول ان تعك�س 
الصورة  تماما مثل احد هذه االبواق الرخيصة 
يقول ان مهلكة ال س�عود  الي�وم غري مهلكة 
ال س�عود باالم�س كم�ا ان�ه يش�يد بحماقة 
وغباء ابن س�لمان وقراراته الت�ي ال مثيل لها 
يف التاريخ  الن التغيري والتجديد بدا يف الجزيرة 

منذ تسلم هذا االحمق الحكم 
وكأن ابن�اء الجزي�رة ال يعلم�ون ان  مؤام�رة 
وانق�الب اب�ن س�لمان ج�اء وف�ق مخط�ط 
مش�رك ب�ني املوس�اد االرسائ�ي واملخابرات 
املركزية االمريكية  الن�ه احمق وغبي وجاهل 
وان�ه الوحي�د الذي يحق�ق كل مخططاتهم يف 
املنطق�ة اي املخطط�ات االمريكي�ة وخاصة 
الصهيوني�ة   فل�ه الق�درة ع�ىل ذب�ح العرب 
واملس�لمني وتدم�ري اوطانهم بواس�طة كالبه 
الوهابي�ة داعش القاعدة واملئ�ات من امثالها 

منترشة يف كل انحاء العالم  كما له القدرة عىل 
الوقوف بوجه الصحوة االس�المية االنس�انية 
الحضاري�ة الت�ي انطلتقت من ايران االس�الم 
والتي بدات تبدد ظالم اعداء الحياة واالنس�ان 
لكن االيام اثبتت فشل احالمهم ومخططاتهم 
حي�ث جاءت الري�اح بما ال تش�تهي أحالم ال 

س�عود  ,حي�ث تمكن الش�عب اليمن�ي البطل 
الق�وي بأرادت�ه القوي�ة م�ن دحر  ال س�عود 
وحلفه�م الوح�ي وحماي�ة ارض�ه وعرضه 
ومقدس�اته من غزوه�م وهاه�و يتحول من 
حال�ة  الدفاع اىل حال�ة الهجوم كم�ا ان ابناء 
قطر االحرار بقيادة حكومتها الش�جاعة هي 
االخ�رى الت�ي رفضت  الس�كوت ع�ىل جرائم 
ومفاسد ال سعود بحق ابناء الخليج والجزيرة 
والعرب واملسلمني بل قررت التصدي بقوة الي 

هجمة وحش�ية خطط لها ال سعود وكالبهم 
املأج�ورة م�ن خ�الل وح�دة ابن�اء قط�ر مع 
قيادتها الحكيمة والش�جاعة وبالتايل تمكنت 
قطر من افش�ال كل مخططات ومؤامرات ال 
س�عود ضد قطر  لهذا اكتفت مهلكة ال سعود 
بف�رض حصاره�ا الظال�م ومع ذل�ك خرجت 

قط�ر دولة مس�اندة ومؤيدة للش�عوب الحرة 
يف مواجهة ارهاب وظالم ووحش�ية ال سعود 
كما ب�دأ ابناء الجزيرة االح�رار يف التحرك ضد 
عبودي�ة ووحش�ية واحت�الل ال س�عود حيث 
وحدوا انفس�هم وب�دءوا باملطالب�ة برحيل ال 
س�عود والدعوة اىل تحرير الجزيرة من احتالل 
بن�ي صهي�ون الن مهلك�ة ال س�عود تمث�ل 
الحركة الصهيونية يف الجزيرة  وتنفذ اوامرها 

ومخططاتها.
املضح�ك ان هذا البوق  يمج�د قرارات االحمق 
بن س�لمان التي بدأت يف اع�الن مرشوع رؤية 
ال س�عود 2030  أعتق�د ان ه�ذا الب�وق وابن 
سلمان وترامب ونتنياهو يعلمون علم اليقني 
ان ساسة البيت االبيض والكنيست االرسائيي 
والدوائ�ر الت�ي تتحرك يف فلكهم�ا وضعوا حد 
لحك�م العوائل التي تحكم يف الخليج والجزيرة  
ويف املقدم�ة حك�م عائلة ال س�عود هو نهاية 

2025 له�ذا نق�ول له�ذا االحمق ابن س�لمان 
وبوقه عن اي رؤية ال سعود يف 2030 .

اعلم�وا يف عام 2030 ال تجدون يش يذكر ابناء 
الجزيرة بآل س�عود ومهلكتهم لم يتذكر ابناء 
الجزي�رة اال ظلمهم ووحش�يتهم وفس�ادهم 

وموبقاتهم .

يتباه�ى ه�ذا الب�وق الحقري املأج�ور بأن ابن 
س�لمان اص�در قوان�ني    يف مج�االت مختلفة 
ومنه�ا يف ش�ؤون امل�رأة انه�ا قوانني ش�كلية 
تمس ش�كل املرأة وليس جوهره�ا تجعل من 
املرأة مجرد سلعة رخيصة معروضة للبيع  ملن 
يدفع اكثر اي تس�مح للدعارة والبغاء واسواق 
النخاس�ة وهذا القرارات ص�درت بضغط من 
ايفان�كا بنت ترام�ب وزوجه�ا الن منتجعات 
الدعارة التي يملكها  ترامب قد اصابها الكساد 

والفش�ل وانه�ا بحاج�ة اىل فتيات يمارس�ن 
الجنس مع رواد هذه املنتجعات مما دفع املرأة 
الحرة يف الجزيرة اىل الرفض والتصدي لألجهزة 
القمعية بقيادة  وهي ترخ انا لس�ت سلعة 
للبيع انا انسانة كما ظهرت حالة وهي هروب 
الفتي�ات اىل خ�ارج اس�وار املهلك�ة خوفا من 

االعتق�ال واالغتص�اب وارس�الهن اىل اس�واق 
النخاسة.

نعم طرأت اش�ياء جديدة خالل اربع س�نوات  
من حكم ه�ذا االحمق عودة القوات االمريكية 
اىل الجزي�رة  وش�يدت مقراتها ومعس�كراتها 
حول قصور س�لمان وابن�ه وكل اقذار العائلة 
وزوجاته�م وجواريهم وعبيده�م وحول املدن 
البعيدة والقريبة  وهذا دليل عىل ا ن ال س�عود 

يف حالة رعب وخوف من ابناء الجزيرة.
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صبحكم اهلل بالخري
زيد شحاثة

زار السيد املس�ؤول يف وزارة الصحة مستشفانا, واّطلع عىل مشاكلها 
وإحتياجاته�ا, وتح�دث مطوال وكثريا عن الوط�ن, وحقوق املواطن يف 
الرعاية الصحية, وبعد إكتمال التصوير, والوليمة الدسمة غادرنا دون 
أي قرار أو توجيه, ولم ننتفع منه ش�يئا, س�وى أن عمال الخدمات يف 

مستشفانا, ذاقوا من بقايا وليمته, اللحم الذي حرموا منه طويال!
قال الس�يد وزير الكهرباء أن مشكلتنا يف طريقها للحل يف بضع سنني, 
والحق يق�ال أن الرج�ل كل تريحاته لحد األن جيدة, ونس�بيا هناك 
“إس�تقرار” يف حال�ة الطاقة الكهربائية, لكن م�ا يخيفنا حقا, أن من 
س�بقوه رصحوا بش�كل كان يس�عدنا أكث�ر, فمن حل املش�كلة خالل 
عام�ني, إىل تصدي�ر الكهرب�اء للواليات املتح�دة بعظمته�ا, والنتيجة 
واحدة.. إزدهار س�وق “املهفات” واملولدات, وإذاللنا نهاية كل ش�هر, 

فتسوء الحالة, وما أن نسدد, حتى نعود لحالة ” اإلستقرار”!
ل�م تنته�ي بعد ضج�ة اإلمتحانات العام�ة, بكل ما فيه�ا من فضائح 
ترسيب وضعف مراقبة, وسوء األجواء اإلمتحانية, وغرابة األسئلة من 
حيث املس�توى العلمي والربوي, وتراجع نسب النجاح بشكل مرعب, 

حتى بدأ مس�توى القلق يتصاعد لدى األهايل, 
مم�ا يخبئه الع�ام الدرايس الق�ادم, فال وزير 
وال خط�ط وال رؤيا.. ونس�ب النج�اح بالكاد 
المست الثالثني من املئة, فكم ستكون يف قادم 

السنوات؟!
طال�ب يكل�م زميل�ه, ال تهتم, فس�نكون من 
الناجحني أكيدا, فإن لم ينفع الغش, بواسطة 
” الربش�امات” هناك س�ماعات صغري يمكن 

تهريبه�ا, ومقاب�ل مبل�غ بس�يط هن�اك م�ن 
سريسل لنا األجوبة, ولدينا الدور الثالث وربما الرابع, وهناك مساعدة 
بخمس أو عرشة درجات, وربما س�يكون هناك قرار بإنجاح الدرجات 
الحرجة, وما أن ننجح حتى نسافر لدولة ” زفتانيا” أو غريها ونصبح 

أطباء, ونعود لنخدم الوطن!
قال لها أن املؤرشات اإلنتخابية ليست جيدة, فربما لن تنايل معشار ما 
حصلت�ي عليه يف اإلنتحابات الس�ابقة, ضحكت بكل جوارحها, وقالت 
له: ال يهم عندها سأرشح ألكون وزيرة, وإن لم تفلح فسأكون يف األقل 

مستشارة!
ي�ر رئيس حكومتنا, عىل تخييب أمالنا مرة بعد أخرى, فمن مقاالت 
رائعة عن اإلقتصاد ونظرياته العملية, وما يمكن تطبيقه عندنا ويالئم 
وضعن�ا, ودور القط�اع الخ�اص الحيوي, صار ه�م اإلقتصاد هو أخر 
مش�اغله.. سيدي الرئيس دعنا من السياسية واألمن, فنحن قد شبعنا 
من السياس�ة وأعتدنا املوت وتعايشنا معه, لكن دعنا نموت وأطفالنا 
ش�بعى ..س�يدي الرئيس القطاع الخاص يكاد ينهي مرحلة س�كرات 

املوت, فهل تعلم ذلك أم ان مستشاريك لم يبلغوك؟!

أضحك حتى.. ال تبكي

ابواق ال سعود وحملة التلميع

الخليج لم يعد أمنا .. المريكا

بدأت ابواق ال سعود  
وطبولهم المأجورة 
والرخيصة في حملة 
واسعة  بحالة شبه 

هستيرية حيث بدأت 
منافسة بين هذه 

االبواق  الرخيصة الى 
درجة المعركة من 

اجل تلميع وتجميل 
وتبييض وجه ال سعود 
ال حبا بآل سعود وانما 

حبا بالعطايا والمكرمات 
التي يقدموها لمن 

يلمع صورتهم ويجملها 
اكثر وانما  من التقرب 

اكثر منهم والحصول 
على الدوالرات االكثر 
لكنهم ال يدرون في 
تصرفاتهم الحقيرة 

الذليلة ال تزيد وجوه ال 
سعود اال قبحا و سوادا 

ويكشفوا فسادهم 
وموبقاتهم وجرائمهم 
امام الناس  وبالتالي ال 

يحصدون اال الهزائم 
والفشل وكره الناس 

ومقتهم لهم

لم  ومهلكتهم  سعود  بآل  الجزيرة  ابناء  يذكر  تجدون شي  ال   2030 عام  في  اعلموا 
وموبقاتهم وفسادهم  ووحشيتهم  ظلمهم  اال  الجزيرة  ابناء  يتذكر 

هجوم الدمام يقلب المعادلة العسكرية، حيث انه استفزاز 
مباشر  للقوات األمريكية المتمركزة على مياة الخليج . 

الصاروخ الذي وصل إلى الدمام، بتوقيع جماعة أنصار 
اهلل الحوثية، يمكنه الوصول إلى القاعدة العسكرية 

األمريكية، وهو يأتي بعد سلسلة تجارب لم يعلن عنها.

سلمان ابن  وانقالب  مؤامرة  ان   يعلمون  ال  الجزيرة  ابناء 
االسرائلي  الموساد  بين  مشترك  مخطط  وفق  جاء   

االمريكية   المركزية  والمخابرات 

الجزيرة   الى  االمريكية  القوات  عودة 
حول كلها  ومعسكراتها  ومقراتها 

وابنه سلمان  قصور   

فعال إيران  كانت  ان 
لما    ، اليمن  في   

على  السعودية  تجرأت 
اليمن. ضرب 

،،

الحرس بزوراق   ، الخليج  مياه  في  محاصرة  امريكا  تبدو 
الحوثيين وصواريخ   ، الثوري   



عندما المتتلك دوري يطبق قواعد 
االحرتاف احلقيقية فان منتخبات 
الفئات العمرية �ستكون املعول عليه 

االول يف عملية �سناعة النجوم 
لتمويل املنتخب االول, فوجود 

املواهب يف االندية يجعلها بعيدة 
عن اال�سواء وانتقالها اىل املنتخبات 

يقربها من تلك اال�سواء ويحفزها 
على تقدمي االف�سل وقد يتم 

ت�سويقها بطريقة مفيدة.
املنتخب االوملبي الذي يعترب الفلرت قبل 

االخري الذي يمر منه النجوم اىل املنتخب 
االم عندما يتم تكوينه واعداده بطريقة 

نموذجية مختلفة عما كان سائدا يف السابق 
,هذا املنتخب الذي تنتظره مشاركة مهمة يف 
التصفيات االولية املؤهلة اىل اوملبياد طوكيو 
2020 عندما يواجه منتخبات ايران واليمن 
وتركمانستان يف املجموعة االسيوية الثالثة 
قد تبدو مهمته صعبة مع تأهل فريق واحد 

عن املجموعة التي تنظم مبارياتها ايران 
مع فرصة الفضل 5 ثواني يف 10 مجموعات 

لكنها ليست مستحيلة اذ يكفيه الحصل 
عىل 6-9 نقاط لضمان التاهل اىل التصفيات 

النهائية.
النقطة االهم يف عملية اعداد هذا املنتخب 
هي اعتماده عىل عنارص لم تكن معروفة 

سابقا ولم ترحل اليه بطريقة عكسية من 
املنتخب االول فضال عن وجود 6 العبني م�ن 

املغرتبني يف دوريات عاملية مختلفة ما يجعل 
منه لو –احسن اعداده –منتخبا قويا يف 

التصفيات.
اذا تمكن الكادر الفني للمنتخب االوملبي من 

تقديم اثنني او اكثر من العبيه للمنتخب 
االول سنكون عىل الطريق الصحيح 
يف عملية بناء املنتخب الوطني وهذا 

اليقل اهمية عن الهدف من مشاركته يف 
التصفيات الن اصل نجاح كرة القدم يف اي 
دولة هو يف قوة منتخباتها الوطنية وهذه 
القوة اليمكن الوصول اليها اال عرب عملية 

بناء متدرج للمواهب املتاحة يف الداخل او يف 
الخارج.

االخبار التي تصل من معسكر االوملبي 
حتى االن مشجعة تجربنا عىل سحب 

تحفظاتنا الشخصية عىل الكادر الفني التي 
اعتمدت عىل الصورة القديمة للمنتخب 

الذي كان يعتمد عىل العبي املنتخب الوطني 
مع شبهات تزوير وغريه.. كل التوفيق 

ملنتخباتنا.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اوق�ف الع�ب ن�ادي الرشط�ة واملنتخب 
الوطني الس�ابق كرار جاسم مفاوضات 
تجدي�د عق�ده م�ع القيث�ارة الخ�راء 

لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.

وقال جاس�م »اىل االن ل�م اتوصل اىل اتفاق 
م�ع ادارة الرشط�ة، بس�بب العق�د غ�ري 
املريض«، مشريا اىل »كنت املحرتف االغىل يف 
ايران ملدة اربع سنوات واالن ادارة الرشطة 

تفاوضني كأني العب شاب«.

واض�اف »تنازلت ع�ن 175 مليون لصالح 
نفط عبادان من اجل تمثيل الرشطة، فهل 
من املعق�ول ان ادارة الرشطة تقدم عرض 
اش�به بعرض نصف موس�م لالعب تمكن 
م�ن صن�ع 13 ه�دف وتس�جيل هدفني يف 

نصف مرحلة«.
يذك�ر ان ك�رار جاس�م انتق�ل اىل صفوف 
القيث�ارة يف االنتق�االت الش�توية املاضية 
قادم�اً م�ن ن�ادي صنع�ت نفط عب�ادان 

االيراني.

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
الزال ملعب »فران�سو حريري« يف 
اربيل منذ �سنوات, ي�سهد الكثري 

من ال�سلبيات التي ترافق مباريات 
االندية واملنتخبات يف هذا امللعب, 

فقبل فرتة لي�ست بالبعيدة جتاوزت 
جماهري اربيل على جماهري نادي 
النجف بهتافات عن�سرية ومنعهم 
من اخلروج من امللعب وحما�سرتهم 

على املدرجات اال بعد تدخل 
القوات االمنية امل�سوؤولة عن املالعب 

وعلى عك�سها مت ا�ستقبال وفد 
فريق اربيل بالورود عند خو�سهم 

مباراة يف الدوري على ملعب النجف 
االوملبي.

واخ�ر فصول ه�ذه التج�اوزات كان االعت�داء عىل 
املصور محمد العزاوي ال�ذي يمثل االتحاد العراقي 
لكرة القدم والذي يقوم بتصوير املباريات والوحدات 
التدريبي�ة لبطول�ة غرب اس�يا بص�ورة حرصية.. 
املص�ور محمد العزاوي تح�دث »للمراقب العراقي« 
قائ�ال: تق�دم من�ي العمي�د يف رشطة اربي�ل طارق 
عبد الرحم�ن وهو العب دويل س�ابق اثناء تواجدي 
داخل امللعب لالس�تعداد لدخول املنتخبني البحريني 
واالردن�ي وطلب م�ن الخروج من امللع�ب فجاوبته 
بان�ي امل�ك باج خاص م�ن اتحاد الق�دم ويل الحق 
بالتواجد يف ارضية امللعب اللتقاط الصور للفريقني 
اثناء اجرائهم عملية االحماء ولكنه باملقابل تجاوز 
بال�كالم ون�ادى مجموعة اف�راد الرشط�ة ومن ثم 
تج�اوزا عيل باليد مما ادى اىل ك�ر انفي وقادوني 

اىل غرفة داخل امللعب وتم حجزي فيها«.
واض�اف العزاوي »الش�خص كان جاهل بالقوانني 
وارص ع�ىل خروج�ي م�ن امللع�ب حتى بع�د تدخل 
االردني�ة عبري الرنتي�ي مديرة املس�ابقات بأتحاد 
غرب اس�يا بكرة القدم، بالعكس قام بسحب الباج 
مني ورميه يف االرض« مش�ريا اىل اني »حاولت تاليف 
املش�كلة من اجل س�معة العراق ونجاحه بالتنظيم 
وخاص�ة ه�ي البطول�ة الدولي�ة االوىل الت�ي نقوم 
بتنظيمه�ا بعد رفع الحظر عن املالعب العراقية من 
اجل ارسال رسالة واضحة للجميع بان العراق قادر 

عىل استضافة البطوالت«.

ونوه اىل ان »عضو اتحاد القدم عيل االس�دي كان له 
موقف مرشف بخصوص الحادثة حيث انسحب من 
املباراة وطالب املعنيني بتقديم اعتذار رسمي التحاد 
الق�دم ويل ش�خصيا، مم�ا ح�دى بالن�اس املعنيني 
بتقدي�م اعت�ذار رس�مي بحض�ور العميد بنفس�ه 
باالضاف�ة اىل وزير الش�باب والرياضة ومستش�ار 

رئيس الوزراء اياد بنيان«.
وتاب�ع الع�زاوي »تكات�ف الزم�الء املصورين معي 

بخروجهم من امللعب كان مشهد ال يوصف وموقف 
يحسب لالرسة الصحفية شاكرا الجميع«.

م�ن جانب�ه تح�دث الزميل عدن�ان لفت�ة للمراقب 
العراق�ي »يج�ب ع�ى الجمي�ع التكات�ف م�ن اجل 
انج�اح تنظي�م بطولة غرب اس�يا والتي س�تكون 
بوابة الع�راق من اج�ل اس�تضافة تصفيات كاس 
العال�م املقبل�ة وهي االه�م يف الوقت الح�ايل وكان 
يجب من املسؤولني تهيئة جميع االمور اللوجستية 

اثن�اء البطولة والتنبي�ه عىل جميع اف�راد الحماية 
وقوان�ني  به�م  املناط�ة  بالواجب�ات  وتوجيهه�م 

البطول�ة«.
فيم�ا قال الزميل طه ابو ارغيف »ان االخطاء واردة 
وخاص�ة انها اول بطولة رس�مية ينظمه�ا العراق 
ويج�ب االنتباه عىل جمي�ع االمور وانج�اح تنظيم 
بطولة غرب اسيا الرسال رسالة لالتحاد الدويل باننا 

قادرون عىل استضافة البطوالت يف قادم االيام«.

كرار جا�سم: 
الشرطة تعامل معي 

كأني العب شاب
االثنين 5 آب  2019 
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العراق������ي  االوملب������ي 
وعملية البناء الكروي 

ال�صحيح

علي المعموري

االعتداء على المصور محمد العزاوي .. اخر فصول
 التجاوزات في ملعب اربيل

ينضم لغزالن البادية
م�سطفى م�ؤيد مريكات�مريكات�

المراقب العراقي/ بغداد... 
اكمل�ت إدارة نادي النج�ف تعاقدها 
م�ع مصطف�ى مؤي�د الع�ب ن�ادي 
الديواني�ة، وذل�ك لتمثي�ل الفريق يف 

املوسم املقبل.
وقال عض�و الهيئة اإلداري�ة للنادي 
أكمل�ت  »اإلدارة  إن  هاش�م  ع�يل 
تعاقدها مع الالعب الشاب مصطفى 
مؤيد الذي ب�رز ضمن مواهب فريق 
الديوانية باملوس�م امل�ايض بناء عىل 
رغب�ة الجه�از الفني للفري�ق الذي 

يقوده املدرب حسن أحمد«.
وب�نينّ أن »من بني الخطة التي يعمل 
عليها الن�ادي بالتعاون م�ع املدرب 
ه�و خل�ق جي�ل مس�تقبيل لفري�ق 
النجف« مضيفا »لذل�ك فإن التعاقد 
مع الالعبني الش�باب سيكون سمة 

بارزة ألغلب تعاقداتنا«.
وأش�ار إىل أن »امل�درب حس�ن أحمد 
نج�ح بش�كل الف�ت يف التعامل مع 
الالعبني الش�باب واكتشاف عدد من 

املواهب«.
وتابع إن »هناك مفاوضات مع عدد 
من الالعبني املحليني، وكذلك فتحت 
اإلدارة خط�وط تواص�ل م�ع بعض 

املحرتفني من أجل ضمهم«. 

يش�ار إىل أن إدارة نادي النجف سبق 
وأن ج�ددت تعاقده�ا مع�د عدد من 
أبرزهم  آخرين  الالعبني واستقطبت 
الع�ب نف�ط الوس�ط أم�ري صب�اح 

وحارس الطلبة مهدي هاشم.

ح�سني علي
 يؤجل انضمامه الى الزوراء

الن�ار�س يضم عالء رعد من نفط الجنوب

اعل�ن االتح�اد العراق�ي املركزي للش�طرنج، اقام�ة بطولة 
العراق للفئات العمرية يف مدينة أربيل.

وق�ال رئي�س اتح�اد اللعب�ة ظاف�ر عب�د االم�ري ان »اتحاد 
الش�طرنج املركزي س�يقيم بطولة الفائت العمرية دون 16 
و18 و20 س�نة، للذكور واالناث، يف مدين�ة أربيل، للمدة من 

14 ولغاية 19 من شهر اب الجاري«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
دخل املنتخب االوملبي بكرة القدم معسكراً تدريبيا داخلياً 
يف محافظة الس�ليمانية اس�تعداداً لنهائيات كاس اسيا 
املقرر انطالقها بداية الع�ام املقبل يف تايلند، واملؤهلة اىل 
دورة االلع�اب االوملبية يف طوكي�و ٢٠٢٠، ومن املقرر ان 
يس�تمر املعس�كر لغاية الرابع عرش من الش�هر الحايل، 
وتتخلله ع�دد من املباريات الودية حس�ب قناعة مدرب 

املنتخب عبد الغني شهد. ويتألف وفد املنتخب من:  عبد 
الغني ش�هد مدرباً، ومهدي كري�م مديرا ادارياً، وحيدر 
نج�م وعباس عبيد مدربني مس�اعدين، ورسدار محمد 
مدرب�ا للياقة، وعبد الكريم ناعم مدرباً لحراس املرمى، 
وغال�ب عباس طبيب�اً، وصالح طرار وف�راس عبد الله 
معالجني، وطالب منش�د وصباح مجيد اداريني. ويضم 
الوف�د الالعب�ني: ع�يل كاظم وحس�ام مه�دي ومؤمل 
محمد ووليد عطية وعباس اياد ومنتظر ستار وحسن 

رائد وحس�ني جبار عبود وحيدر عبد الس�الم وبالل 
خض�ري وحس�يني عبد ال�رزاق ومحم�ود احمد وعيل 

محسن ومحمد قاس�م حنون وصهيب رعد ومحمد 
محسن واثري صالح والحسن سعد وعالء رعد 

وازهر زهري وصادق زامل وحس�ن داخل 
واحم�د نعي�م وعب�اس بدي�ع ومراد 

محمد وموىس عدنان وعيل قاس�م 
وعيل رياض.

كش�ف زيد ياس�ني وكيل أعمال الالعب العراقي يارس قاس�م، ان 
الالع�ب م�ازال ينتظر املوافق�ات الرس�مية من انجل�رتا من اجل 
الس�ماح ليارس باللعب مع فريق اوربريو الس�ويدي. وقال ياسني 
إنه »من املفرتض ان يش�ارك احمد ياس�ني يف مباراة اوربريو امام 
جوتنب�ريج يف الجول�ة الثامنة عرش من الدوري الس�ويدي املمتاز 

لكرة القدم«.

كش�ف مصدر مقرب من ادارة نادي القوة الجوية عن توصل االدارة التفاق مع مهاجم دويل 
لتمثيل النادي يف املوس�م املقبل.وق�ال املصدر ان »االدارة توصلت التف�اق مع املهاجم الدويل 

القوة الجوية يف منافس�ات املوسم املقبل أيمن حس�ني، للعب يف صفوف فريق 
وض�ح  وأ . »2 0 2 0 -2 0 1 املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن 9
بحصول الالع�ب عىل 350 مليون اس�مه ان »االتف�اق يقيض 
القوة الجوية ملوس�م واحد«.يذكر دينار مقابل اللعب بصفوف 

ان ايمن حسني سبق له تمثيل نادي 
النف�ط اضاف�ة اىل خوض�ه تجرب�ة 

احرتافية يف تونس.

المراقب العراقي/ بغداد... 
أكد العب نادي الزوراء الس�ابق حسني عيل 
إنه لم يتخذ موقفا محددا لغاية االن بش�أن 
الفري�ق ال�ذي س�يمثله يف املوس�م الكروي 
املقبل. وقال عيل »تلقيت العديد من العقود، 
منه�ا محلي�ة واخ�رى خارجي�ة، ومازلت 

بصدد دراسة العقد الذي يلبي رغباته«.
واض�اف أن »اختيار الفريق الذي س�يمثله 
يعتمد عىل ضمان التجرب�ة التي تضيف له 

كالعب يس�عى للتطور املس�تمر«.

وب�ني أنه »يف ح�ال لم تتفق 
م�ع  الخارجي�ة  الع�روض 
رغباته، س�يجلس مع ادارة 
ال�زوراء، س�يما وان فريقه 

األولوي�ة  يمتل�ك  الس�ابق 
لتمثيله يف املوسم املقبل”.

يذك�ر ان الالعب الدويل حس�ني 
ع�يل ت�رك ن�ادي قط�ر القطري 
عقب تجربة احرتافية اس�تمرت 

ملدة موسم واحد.

المراقب العراقي/ بغداد... 
ظفر نادي الزوراء بموهبة نفط الجنوب عالء رعد، بعد االنضمام الرس�مي للنوارس خالل 
املريكاتو الصيفي الجاري. وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد إن 

»عالء رعد انضم رسميا للفريق قادما من نفط الجنوب«.
وأضاف رشيد »عالء رعد سيكون مع الفريق يف البطولة العربية لألندية والدوري املمتاز«. 
وأوضح أن »اإلدارة تنتظر الرد النهائي من صفاء هادي من أجل استكمال القائمة املحلية 

لنادي الزوراء«.

بطولة العراق للشطرنج في أربيل 

ال�سليمانية تحتضن معسكر االولمبي تحضيرا للنهائيات االسيوية

اجل�ية ينهي صفقة ايمن حسينالموافقات تهدد مشاركة قاسم



المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل عن صعوب�ة تعاقد 
ن�ادي روم�ا م�ع األرجنتين�ي جونزال�و هيجواين 
مهاجم يوفنتوس خالل ف�رة االنتقاالت الصيفية 
ديلل�و  »كوري�ري  صحيف�ة  وذك�رت  الحالي�ة. 

سبورت« يف تقريري لها تابعته »املراقب العراقي«، 
أن صعوبة ارتداء هيجواين قميص روما يف املوسم 
املقب�ل، قد ُتغري من خطط جيانلوكا بيراكي املدير 
الري�ايض للجيال�ورويس. وأضاف�ت أن »هيجواين 
يرف�ض االنضم�ام إىل روم�ا، حي�ث ال يأخ�ذ تل�ك 

الخط�وة ضم�ن حس�اباته، الس�يما وأن�ه يرغب 
يف البق�اء بيوفنت�وس«. ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن 
»صعوبة ضم هيجواين قد تدفع ذئاب العاصمة إىل 
اإلبقاء عىل البوسني إيدين دجيكو، مهاجم الفريق 
والقري�ب من الرحيل هذا الصي�ف إىل صفوف إنر 

مي�الن«. وح�اول النريات�زوري التوص�ل التف�اق 
م�ع روما عىل ض�م دجيكو خالل األي�ام القليلة 

املاضي�ة، إال أن الطرف�ن لم يتوصال التفاق 
بع�د، بعدم�ا أش�ارت تقارير عدي�دة إىل أن 

روما يطلب الحصول عىل 20 مليون يورو.

المراقب العراقي/ متابعة...
تع�رض األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي 
خ�الل  لإلصاب�ة  برش�لونة،  قائ�د 
التدريب�ات، ليتأكد غياب�ه عن جولة 
الفري�ق الكتالوني يف الواليات املتحدة 

األمريكية.
وذكر املوقع الرسمي لربشلونة تابعه 
»املراقب العراق�ي« أن ميي ظهر يف 
التدريبات وتعرض إلصابة يف الس�اق 
اليمنى، وبالتايل س�يظل يف إس�بانيا، 

للتعايف من اإلصابة وتلقي العالج.
برش�لونة  يس�افر  أن  املق�رر  وم�ن 
لخ�وض الجولة األخرية م�ن املرحلة 
التحضريية يف الواليات املتحدة، والتي 

سيواجه خاللها نابويل اإليطايل.
يش�ار إىل أن ليونيل ميي خاض أول 
مران ل�ه مع برش�لونة، بع�د انتهاء 

عطلته الصيفية.
وتمت�ع مي�ي بالجان�ب األك�رب من 
الفري�ق  تقدي�م  خ�الل  التش�جيع 
باألم�س يف ملع�ب الكامب ن�و، قبل 
خوض كأس جوان جامرب الودية ضد 
آرسنال، لكنه لم يكن قد شارك بعد يف 

املران مع زمالئه.
للفري�ق  الصباح�ي  امل�ران  وش�هد 
أوىل  مش�اركة  أيًض�ا،  الكتالون�ي 

للدولي�ن، الربازي�ي فيلي�ب كوتينيو 
والتشيي أرتورو فيدال.

كم�ا ش�ارك للم�رة األوىل يف امل�ران، 
الظه�ري  الن�ادي،  صفق�ات  أح�دث 
جوني�ور فريبو، املنتق�ل من صفوف 

ريال بيتيس.
ع�ىل صعيد متص�ل ذك�رت صحيفة 
»إملون�دو«، أن أتلتيك�و مدريد يمتلك 
رسالة بريد إلكروني، أرسلها سيفان 
كاري�ان وكيل جريزمان، إىل ش�قيقة 
ووالد الالعب، حول رشوط الصفقة. 

وأوضح�ت أن الرس�الة تضمنت بنود 
الصفق�ة، وه�ي نفس الت�ي عرضت 
ع�ىل الفرن�ي يف العام امل�ايض، قبل 

زيادة راتبه مع أتلتيكو. 
وأشارت إىل أن الرسالة توضح املبالغ 
الفرني  الالع�ب  التي س�يتقاضاها 

مع البلوجرانا.
وأضافت أن الفيف�ا يحظر التفاوض 
م�ع أي العب يمتلك عقدا س�اريا مع 
ناديه، قب�ل املواعيد املح�ددة لفرات 
االنتقاالت، األمر الذي يسعى أتلتيكو 
مدريد إلثباته مستغال اكتشاف الربيد 

اإللكروني.
وختمت الصحيفة بأن برشلونة ينفي 
وجود اتفاق مس�بق م�ع جريزمان، 

للتأكيد عىل صحة موقفه القانوني.

المراقب العراقي/ متابعة...
يس�ابق ن�ادي ري�ال مدري�د اإلس�باني، الزمن م�ن أجل 
التعاق�د مع الفرني بول بوجبا نجم وس�ط مانشس�ر 

يونايتد، خالل فرة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذك�رت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية يف خ�رب لها تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، أن ريال مدريد ق�دم عرًضا لنظريه 
مانشس�ر يونايتد، من أجل ضم ب�ول بوجبا، بالحصول 
ع�ىل 30 مليون ي�ورو باإلضاف�ة إىل الكولومبي خاميس 
رودريجي�ز صان�ع ألع�اب الفري�ق امللك�ي. وأضافت أن 
»مانشس�ر يونايت�د رفض ع�رض الري�ال، موضحة أن 
النادي اإلنجليزي يرص عىل أن بول بوجبا س�يبدأ املوسم 

الجديد رفقة الشياطن الحمر«.
ولفتت الصحيفة إىل أن النادي امللكي لم ينجح يف التوصل 
التفاق م�ع امل�ان يونايتد، ع�ىل التعاقد مع ب�ول بوجبا 

مقابل 150 مليون يورو. 
وكان ري�ال مدري�د قد ح�اول إغراء مانشس�ر يونايتد، 
بإدخ�ال الويلزي جاريث بيل ضم�ن صفقة بوجبا، لكن 

الفريق اإلنجليزي رفض األمر.

االثنين 5 آب  2019 
العدد 2129 السنة العاشرة

7الرياضية
هيجواين 

يرفض االنظمام 
الى ذئاب روما

ميسي يصاب في اول مران .. واالتلتيكو يؤكد مطالبته بمبالغ كريزمان

المراقب العراقي/ متابعة...
يواج�ه توم�اس توخي�ل م�درب باريس 
س�ان جريمان أزمة تتعل�ق باألرجنتيني 

آنخيل دي ماريا جناح الفريق.
الفرنس�ية  وكش�فت صحيف�ة ليكي�ب 
يف خ�رب له�ا تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 

أن دي ماري�ا عان�ى من بع�ض اآلالم يف 
عضلة الفخذ قبل مواجهة رين يف بطولة 
كأس السوبر، والتي انتهت بفوز النادي 

الباريي 1-2.
وأش�ارت إىل أن« توخي�ل اجتمع بجهازه 
الطب�ي وت�م االتفاق ع�ىل إرشاك الالعب 

األرجنتيني لبعض الوقت يف مباراة رين«.
ماري�ا  دي  آنخي�ل  »آالم  أن  وأوضح�ت 
العضلي�ة تج�ددت بع�د تس�ديده الركلة 

الحرة التي جاء منها هدف الفوز«.
ولفت�ت ليكي�ب إىل أن »دي ماريا تعرض 
لإلصابة يف نفس العضل�ة أكثر من مرة، 

إال أن امل�ؤرشات هذه املرة ال تبدو خطرية 
للغاية وفقا لتأكيدات توماس توخيل«.

وذك�رت أن »توخي�ل ين�وي إراحة العبه 
األرجنتين�ي عدة أيام، وذلك قبل مواجهة 
أوملبيك نيم، األح�د املقبل يف الجولة األوىل 

من الدوري الفرني«.

اليونايتد
 يرفض اول عرض من الريال لبيع بوجبا

موعد انطالقة البريميرليغ 
تثير غضب كلوب

مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
بعد فوزه بكأس العالم وبطولة أوروبا يف مسرية 
باهرة كالعب، يس�تهل تش�ايف هرينانديز، 
الس�ابق مش�واره  قائد برش�لونة 
التدريب�ي عندما يقود الس�د يف 
مواجه�ة قطري�ة خالص�ة 
الدحي�ل، يف ذه�اب  ض�د 
دور الستة عرش لدوري 
أبط�ال آس�يا، بملعب 
الوكرة  يف  الجن�وب 

غدا الثالثاء.
وقال تش���ايف 
لش�����هر  ا
امل����ايض 

»الجمي�ع يتوق�ع من�ي الكث�ري وأنا معت�اد دائما 
يف مس�ريتي ع�ىل الضغ�وط. نح�ن هنا م�ن أجل 
االس�تمتاع واالس�تعداد للف�وز ألنن�ا األفض�ل يف 

قطر«.
ويستأنف الس�د بطل قطر تنافس�ه مع الدحيل، 
الفريق األكثر نجاح�ا يف قطر خالل العقد األخري، 
بعدم�ا نج�ح يف الحف�اظ ع�ىل أب�رز العبيه ومن 
بينه�م الهداف بغداد بونج�اح الفائز مع الجزائر 
بكأس األمم األفريقية واإلسباني املخرضم جابي 
والعب الوسط الكوري الجنوبي جونج وو-يانج.

كما تعاقد الس�د خالل الصيف م�ع صانع اللعب 
الك�وري الجنوب�ي ن�ام تاي-هي بعدم�ا أمىض 
7 س�نوات م�ع الدحيل، وم�ن املتوقع أن يش�غل 
مكان تش�ايف يف وسط ملعب السد بعد تعافيه من 
إصابت�ه بقطع يف الرباط الصليب�ي للركبة العام 

املايض.
وعىل الجانب اآلخر، فقد الدحيل، الذي هزم السد 
يف نهائ�ي كأس أمري قطر يف آخر مواجهة بينهما 
يف أي�ار امل�ايض، اثنن من العبي�ه البارزين الذين 
رحلوا ألوروب�ا، فانتقل املهاجم املغربي يوس�ف 

العرب�ي إىل أوملبياك�وس اليوناني والعب الوس�ط 
الياباني شويا ناكاجيما إىل بورتو.

ويف املقاب�ل تعاق�د الدحي�ل مع املهاج�م العراقي 
الواعد مهند عي واس�تعاد صان�ع اللعب التوني 
يوس�ف املس�اكني بع�د انته�اء إعارت�ه ألوب�ن 

المراقب العراقي/ متابعة...
أمل�ح األملان�ي تون�ي ك�روس العب وس�ط ريال 
مدريد اإلسباني، ملوعد إعالن اعتزاله الدويل، بعد 

سنوات طويلة أمضاها مع منتخب بالده.
ويعد كروس أحد ركائز منتخب أملانيا الرئيسية، 
حيث س�بق له التتوي�ج بلق�ب كأس العالم مع 

املانشافت عام 2014.
وخ�الل مقابل�ة مع صحيف�ة »كيك�ر« تابعتها 
»املراقب العراقي«، تحدث كروس عن طموحاته 
مع املنتخ�ب األملاني، مؤكًدا رغبته يف املش�اركة 

معه يف بطولة يورو 2020.
وأض�اف »إذا كان لدي ش�ك يف قدرتنا عىل الفوز 
باللق�ب، فلن أكون متواج�ًدا مع الفريق عىل أي 

حال، لكني أرى أن هناك فرصة«.
وبس�ؤاله عن م�دى إمكانية االعت�زال دولًيا بعد 
بطول�ة الي�ورو أج�اب »بع�د املش�اركة يف تل�ك 
البطولة، ربما س�يكون الوقت مناس�ًبا للتفكري 
يف التوقف«. وُس�ئل كروس عن رأي�ه يف املهاجم 
الرصب�ي لوكا يوفيت�ش، املنضم حديًث�ا للريال، 
فأجاب »لقد اندمج بشكل جيد مع الفريق، لكنه 

كان يسء الحظ بإصابته يف املباريات 
التحضريية«.

وأردف »ه�ذه اإلصاب�ة قلل�ت ع�دد 
الدقائ�ق الت�ي حص�ل عليه�ا خ�الل 

فرة اإلعداد، لكن�ه يبقى خياًرا لزيادة 
قوة الفريق، بس�بب قدرته عىل تسجيل 

األهداف«.
 يذك�ر ان يوفيتش البالغ من العمر 21 عاًما 

انض�م إىل النادي امللكي ه�ذا الصيف، قادًما من 
آينراخ�ت فرانكفورت األملاني مقابل 60 مليون 

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�رب يورج�ن كل�وب، املدي�ر الفن�ي لليفرب�ول، عن 
غضب�ه م�ن موع�د مب�اراة فريق�ه األوىل ببطول�ة 
الدوري اإلنجلي�زي، واملقرر لها يوم الجمعة املقبلة 
أمام نوريتش س�يتي. وقال كل�وب، يف ترصيحات 
أبرزتها صحيفة »ديي مي�ل« الربيطانية وتابعتها 
»املراقب العراقي« »أفضل أن ألعب مباراة نوريتش 
يوم األح�د أي بعد يومن من التاري�خ املحدد لها«. 
وأض�اف »لقد لعبنا آخ�ر مباراة يف املوس�م املايض 
بنهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا، وكذلك س�نلعب أول 
مب�اراة يف الدوري اإلنجليزي األمر ال يبدو صحيحا«. 
وتابع »أرى الناس متحمسون ويتطلعون إىل املباراة، 
لكن ال أحد يهتم باملش�اكل التي لدينا، ولهذا الس�بب 
يج�ب أن أذكرهم ألن ال أحد يراه�ا«. وختم »كانت 
مباراتن�ا األخ�رية ض�د توتنهام هوتس�بري بعد 
ثالثة أس�ابيع من لع�ب الجمي�ع مبارياتهم 
أول  س�نلعب  واآلن  املوس�م،  يف  األخ�رية 
مب�اراة يف الربيمريلي�ج أيًض�ا، م�ن يمكنه 
فهم ه�ذه الفكرة؟«  وخ�ر ليفربول لقب 
الدرع الخريية بعد الهزيمة أمام مانشس�ر 
س�يتي بركالت الرجيح، عقب نهاية اللقاء 

بالتعادل اإليجابي )1-1(.

يحافظان على صدارة تصنيف 
ديوكوفيت�ش وبارتيتوين يحدد موعد التخلي عن المانشافت

المراقب العراقي/ متابعة...
حافظ النجم الرصبي نوفاك ديوكوفيتش، عىل صدارة التصنيف 
العامل�ي للتنس، والذي ش�هد بع�ض التغي�ريات يف املراكز العرش 

األوىل.
وتقدم اليوناني س�تيفانوس تسيتسيباس، مرتبة واحدة ليحتل 
التصني�ف الخام�س عاملًيا، وذل�ك بعد وصول�ه إىل نصف نهائي 
بطولة واشنطن. كما تراجع األملاني ألكسندر زفرييف، مركزين 

ليحتل التصنيف السابع عاملًيا.
كيف�ن  أفريق�ي  الجن�وب  وارتق�ى 

ليحتل  أندرس�ون، مرتب�ة واح�دة، 
املرك�ز العارش عاملًيا، يف الوقت الذي 

خ�رج في�ه فابي�و فونيني من 
قائم�ة أول 10 مراك�ز.

حافظ�ت  ذل�ك  اىل 
األسرالية أش�ليه بارتي، 
ع�ىل موقعه�ا يف ص�دارة 
التصنيف العاملي لالعبات 
التنس املحرفات متفوقة 

منافس�اتها،  أق�رب  ع�ىل 
اليابانية نعومي أوساكا.

وتحت�ل بارتي املرك�ز األول برصيد 
يف  أوس�اكا  وتليه�ا  نق�اط   6605
املرك�ز الثانية برصي�د 6228 نقطة 
والتش�يكية كارولين�ا بليس�كوفا يف 

املركز الثالث برصيد 6055 نقطة.
وتمث�ل التغي�ري الوحي�د يف املراك�ز 
العرشة األوىل يف صعود البيالروس�ية 
أرين�ا س�ابالينكا إىل املركز التاس�ع 
س�ريينا  األمريكي�ة  حس�اب  ع�ىل 

وليامز الت�ي تراجعت إىل املركز 
العارش.

اصابة 
دي ماريا تثير
 قلق توخيل

يورو.

هرينانديز يبدأ مسيرته التدريبية امام الدحيل

المراقب العراقي/ متابعة...
انتق�ل ه�اري ماجواي�ر، مدف�ع 

ليس�ر س�يتي، رس�مًيا لصفوف 
مانشس�ر يونايت�د، خ�الل ف�رة 
االنتقاالت الصيفية الحالية. وأعلن 
مانشس�ر يونايت�د، ع�رب موقع�ه 
الرس�مي، عن ض�م ماجواي�ر، ملدة 
6 مواس�م م�ع خيار التمدي�د لعام 
آخر. ولم يكشف اليونايتد عن قيمة 
الصفق�ة، لك�ن تقاري�ر صحفي�ة 
أك�دت أن االتف�اق تم ب�ن النادين 
ع�ىل دف�ع 80 ملي�ون إس�رليني. 
وحال اإلع�الن عن هذا الرقم بصورة 

رسمية سيصبح ماجواير أغىل مدافع 
يف التاري�خ متخطًيا الهولندي فريجيل 

فان ديك، الذي انتقل لصفوف ليفربول 
قادم�اً م�ن س�اوثهامبتون مقاب�ل 75 

مليون جنيه إس�رليني يف كان�ون الثاني 
2018. وحرص ليسر سيتي، عرب املوقع 
الرس�مي للن�ادي، ع�ىل توجي�ه الش�كر 

ملاجواي�ر ع�ىل مس�اهمته يف مرحل�ة 
النم�و املس�تمرة عىل مدار املوس�من 

املاضين.

ر�سميا.. 
مانشستر يونايتد 

يضم ماجواير
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يتمركز ناجي العلي 
اليوم في صدارة 

المشهد الثقافي ــ 
الوطني الفلسطيني، 

وفي الوعي الجمعي 
الفلسطيني والعربي، 

كأيقونة حاضرة راسخة، 
تختزل دالالت تشير 
إلى مستويات مركبة 

من الهوية تتدّرج من 
المحلّي الوطنّي إلى 

اإلنسانّي الكونّي. ذلك 
يفّسر استمرار حضور 
ناجي العلي ورسوماته 

في وسائل اإلعالم، 
وعلى مواقع التواصل 

االجتماعي، واستمرار 
استلهام شخصيته، 

والشخصية التي أبدعها 
)حنظلة(، في أعمال 
الفنانين المعاصرين.

الشهيد ناجي العلي في ذكرى اغتياله: أيقونُة الفقراء والثائرين
المراقب العراقي/ متابعة ...

يتكّث�ف ه�ذا الحض�ور لناج�ي 
العيل يف ذكرى اغتياله يف كل عام، 
والذي تّم يف الثاني والعرشين من 
تموز/ يوليو عام 1987 يف لندن، 
مكث العيل بعده يف غيبوبة حتى 
استش�هد يف 29 آب/أغس�طس 
م�ن نف�س الع�ام. ويأت�ي هذا 
املق�ال يف ذكرى اغتيال�ه الثانية 
والثالث�ن، لتس�ليط الضوء عىل 
وع�ىل  ومضامينه�ا،  أعمال�ه 
مصادر قوته�ا التي جعلت منها 
حّية وقادرة ع�ىل إحداث التأثري 
حتى اليوم.يعترب الفنان الشهيد 
رّواد  أه�م  أح�د  الع�يل  ناج�ي 
الحركة التشكيلية الفلسطينية، 
الكاريكاتريية  وتع�ّد رس�وماته 
إرثاً ثقافياً للشعب الفلسطيني. 
وع�ىل الرغ�م م�ن أن الع�يل ق�د 
اس�تلهم مواضيع أعماله بشكل 
أسايس من القضية الفلسطينية 
ومن واقع حياة الفلسطينين يف 

املخيمات، إال إن خطابه
»ع�ىل الرغ�م م�ن أن الع�يل قد 
اس�تلهم مواضيع أعماله بشكل 

أسايس من القضية الفلسطينية 
ومن واقع حياة الفلسطينين يف 
املخيمات، إال إن خطابه البرصّي 
الجنس�يات  ح�دود  يتج�اوز 

والجغرافيا«
ح�دود  يتج�اوز  الب�رصّي 
الجنسيات والجغرافيا، ليخاطب 
لي�س فق�ط وج�دان الش�عوب 
العربية التي ال زال يعاني أغلبها 
م�ن واق�ع س�يايس واقتصادي 
، بل ه�و يخاطب  ق�اٍس وم�ردٍّ
أينم�ا  اإلنس�ان  وج�دان  أيض�اً 
وجد، بانحياز رسوماته الواضح 
إىل الفئ�ات املَُهّمش�ة واملقهورة 

والفقرية يف مختلف املجتمعات.
ع�ىل  الع�يل  رس�وم  ق�درة  إن 
ومخاطب�ة  العاملي�ة  تحقي�ق 
الضم�ري اإلنس�اني تؤك�د ع�ىل 
عدال�ة األس�اس الراس�خ ال�ذي 
الرس�وم،  تل�ك  إلي�ه  ارتك�زت 
الفلس�طينية  القضي�ة  وه�و 
ع�ىل  وانعكاس�اتها  بأبعاده�ا 
فق�د  الفلس�طيني.  اإلنس�ان 
آم�ن الع�يل كمثقف وفن�ان بأن 
ليس�ت  الفلس�طينية  القضي�ة 

فلس�طينية وعربية فحسب، بل 
ه�ي عاملية ��� إنس�انية أيضاً. 
وبذلك اس�تلهم الفن�ان مختلف 
مواضيع�ه م�ن الواق�ع املح�يل 
الضي�ق ��� املخّيم الفق�ري الذي 
ش�ّكل وعيه الس�يايس والثقايف، 
كاريكاتريي�اً  خطاب�اً  ليصي�غ 
عاملياً يخاط�ب الفكر والوجدان 

اإلنساني عامة.
وتظه�ر النكبة، وم�ا نتج عنها 
من تهجري للش�عب الفلسطيني 
من أرضه وإقامت�ه يف مخيمات 
مرك�زي  كموض�وع  الش�تات، 
ويف  الع�يل.  ناج�ي  رس�وم  يف 
املواضي�ع األخرى الت�ي تناولها 

الفن�ان، والت�ي ترتب�ط بش�كل 
مبارش أو غري مب�ارش بالقضية 
النكب�ة  تظه�ر  الفلس�طينية، 
كخلفّية للحدث وكروح للرس�م 
الكاريكات�ريي. إن املخي�م، بكل 
الص�ور الت�ي يحتش�د بها حول 
الفقر واأللم واملعاناة، هو املكان 
ال�ذي يصن�ع في�ه ناج�ي العيل 
الح�دث يف رس�ومه، والالجئون 
األطف�ال  م�ن  الفلس�طينيون، 
والنس�اء والرجال، هم شخوص 
هذا الحدث، وقد استطاع الفنان 
بالطريقة الت�ي صّورها بهم أن 
يعك�س الواق�ع الحقيقي لحياة 

الالجئن يف املخيمات.
أب�رز  أح�د  حنظل�ة،  ويعت�رب 
ش�خصيات رس�وم ناجي العيل، 
م�ن أه�م الرم�وز الدالّ�ة ع�ىل 
الفلس�طينية،  الوطنية  الهوي�ة 
فهو رمز ُمع�رِّف بها وبالقضية 
الفلس�طينية عىل صعيد عاملي. 
وكان الفن�ان قد تنّبأ باس�تمرار 
هذه الشخصية من بعده. يظهر 
حنظلة يف الرس�م الكاريكاتريي 
كشاهد عىل املأساة الفلسطينية، 

يش�هد ع�ىل الح�دث أو يتفاعل 
مع�ه أو يح�اول تغي�ريه، يقاوم 
ويش�ارك يف الحوار أو يسخر أو 
يصمت، ويتألم ويوايس فاطمة، 
والتي هي أيضاً من الشخصيات 

الرئيسة يف رسوم العيل.
الش�هداء  حنظل�ة  يراف�ق 
وه�و  واملعتقل�ن،  واملقاوم�ن 
يتخ�ذ موقف�اً واضحاً ال س�بيل 
الوس�طّية،  أو  للمراوغ�ة  في�ه 
فه�و يظه�ر بص�ورة إيجابي�ة 
محرّض�ة ع�ىل الفع�ل والتغيري. 
القدمن،  يط�ّل حنظل�ة، ح�ايف 
مرّق�ع الثياب، تخرج من رأس�ه 
املدّور بضع ش�عريات مستقيمة 
بص�ورة تش�به انبعاث األش�عة 
الطف�ل  فه�و  الش�مس؛  م�ن 
الق�ادم من املخي�م، حيث الفقر 
الالجئون  التي يعيشها  واملعاناة 
املنتم�ي  وه�و  الفلس�طينيون، 
الفقراء واملُهّمش�ن.  إىل طبق�ة 
وحنظل�ة رغم أنه طف�ل، إال إنه 
يبدو ذا وع�ي كبري، ألنه صاحب 
قضي�ة ك�ربى أدركه�ا يف س�ّن 

مبكرة.

المراقب العراقي/  خاص ...
عل�وان  محم�د  الروائ�ي  وق�ال 
جربل�)املراق�ب العراقي (:ان القاص 
والروائ�ي أحم�د خلف يحت�ل مكانة 
العراقي�ن  الروائي�ن  ب�ن  ب�ارزة 
املعارصين باعتب�اره أكثر عطاًء منذ 
س�تينيات القرن العرشين وحتى اآلن 
وه�و اذ يحاول ان يحل�ل التناقضات 
والعم�ل  والثقافي�ة  االجتماعي�ة 
والتهمي�ش  االس�تبداد  ثقاف�ة  ض�د 
واالقص�اء، انما غايت�ه الوصول بفن 
الكتاب�ة اىل أرقى مس�تويات الحداثة 
وتوف�ري عن�ارص التأث�ري والتغيري يف 
نف�وس قرائ�ه ومحبي�ه ومعجبي�ه 
وهو بهذا ينف�رد بخصيصة املزاوجة 
ب�ن املعنى املطل�وب والف�ن الجميل 
الذي يصبو اليه إنس�ان هذه املنطقة 
من العالم.واض�اف :ان الكاتب أحمد 
خل�ف ينتم�ي اىل الجي�ل القص�ي 
الس�تيني الذي عرف بالتفرد الريادي 
ش�كالً ومضموناً وتعد قصة )وثيقة 
الصم�ت( أول قص�ة ن�رشت ل�ه يف 
ملح�ق الجمهورية وذل�ك عام 1966 
وله مؤلفات كث�رية منذ القصة االوىل 
وحت�ى يومن�ا ه�ذا ص�درت للكاتب، 
لنضب�ت  عنه�ا  تحدثن�ا  ل�و  والت�ي 
صفحاتن�ا، م�ن أبرزه�ا مجموعت�ه 
القصصي�ة االوىل )نزه�ة يف ش�وارع 

مهج�ورة (، وروايت�ه األوىل )الخراب 
الجمي�ل(، م�روراً بكتابه )دراس�ات 
نقدي�ة( وه�و عب�ارة ع�ن مجموعة 
والرواي�ة  القص�ة  ع�ن  دراس�ات 
العراقي�ة، حت�ى كتاب�ه عن الس�رية 
الثقافي�ة بعن�وان »ال�رواق الطويل« 

الصادر عن دار امل�دى، وأخرياً روايته 
ومجموعت�ه  الخط�ى(  )تس�ارع 
القصصية )عصا الجنون ( ومع هذه 
املسرية الطويلة مايزال أحمد خلف يف 
قمة عطائه األدبي.واشار اىل ان احمد 
خلف احد ابرز كتاب القصة والرواية 

العراقي�ة يتمتع بأس�لوب رش�يق يف 
تحريك شخصياته ذو مخيلة ناضجة 
ومن�ذ صباه كان يتوقع له مس�تقبل 
متمي�ز ككاتب قصة حيث كان تلميذ 
الش�اعر الكب�ري مظفر الن�واب الذي 
رأى فيه مؤه�الت الكاتب الواعد بعد 

ان ق�رآ له قص�ة كتبه�ا  احمد خلف 
انذاك)موت الزاير عواد (عام 62  وقد 
حقق الكاتب طموحه وفق الفس�حة 
الزمني�ة ان�ذاك فن�رشت ل�ه مجل�ة 
االداب البريوتية وكان لها صدى كبري 
واس�تقطاب للكتاب العرب البارزين 

قصته االوىل )خوذة لرجل نصف ميت 
(عام 1969والتي ابهرت املثقفن .

والش�خصيات  النق�اد  ان  وب�ن   
املؤث�رة انذاك كاملناضل الفلس�طيني 
غس�ان كنفاني واملفكر حسن مروة 
والناقد س�امي خشبة بعد ذلك اصدر 
مجموعت�ه االوىل عام 1974)نزهة يف 
شوارع مهجورة( ثم تالها بمجموعة 
ث�م  العرائ�س( ع�ام 1986  )من�زل 
1993ث�م   ع�ام  البل�دة(  )خري�ف 
)تيم�ور  القصصي�ة  مجموعت�ه 
الحزي�ن( اصدره�ا ع�ام 2002كم�ا 
ص�درت ل�ه مجموع�ة قصصي�ة يف 
عمان يف اململكة االردنية تحت عنوان 
)يف ظ�الل املش�كينو(عام 2001ث�م 
اصدر روايته االوىل )الخراب الجميل(

ع�ام  80ث�م رواي�ة خري�ف البل�دة” 
1993 ” ثم رواي�ة ) موت االب ( عام 
2003 ثم روايته )الحلم العظيم (عام  
2009وأخ�ر نتاجات�ه كان�ت روايته 
القيمة )تسارع الخطى( التي صدرت 
ع�ن دار امل�دى ع�ام 2014  ويحاول 
فيه�ا الكات�ب ان يوصل رس�الة عرب 
الفع�ل ال�ردي املب�ارش ع�ن وقائع 
تنغمس يف الذاكرة املتأملة لربيع قد ال 
يأتي  وكانت قمة ما قدم اذا استحوذ 
ع�ىل الق�ارئ م�ن خ�الل انتقاالت�ه 
الت�ي  الذهني�ة   والص�ور  الردي�ة 

يرسمها لألحداث وتتابعها الدرامي.

قصصه ضد ثقافة االستبداد واإلقصاء 

اتحاد األدباء يحتفي بتجربة احمد خلف السردية  

سوق الشعراء ..مهرجان نسوي للشعر في بغداد

ي�سّيف نادي ال�سرد في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق القا�ص والروائي اأحمد خلف، احتفاًء بتجربته ال�سردية المكتنزة 
بالإيداع في جل�سة يقراأ فيها الأدباء فا�سل ثامر وعلي الفواز وحمدي العطار و اأ�سواق النعيمي وب�سير حاجم التجربته 
الجمالية الخا�سة به ويقدم الجل�سة الروائي محمد علوان جبر التي �ستقام في ال�ساعة الحادية ع�سرة من �سحى الأربعاء 
ال�سابع من اب الحالي على قاعة الجواهري في اتحاد الأدباء.

ذو مخيلة ناضجة 
ويتمتع بأسلوب 
رشيق في تحريك 
شخصياته 

غايته الوصول
 بفن الكتابة

 الى أرقى 
مستويات
 الحداثة

ينفرد بخصوصية 
المزاوجة بين 
المعنى المطلوب 
والفن الجميل الذي 
يصبو اليه اإلنسان 

المراقب العراقي/ متابعة...
خارج منطق الصفقات وبعيدا عن أوهام التس�ويات تعيد 
مجلة أوارص الفصلية الفكرية طرح القضية الفلس�طينية 
يف أبجدياته�ا األوىل، وحقائقه�ا العني�دة ك�رصاع وج�ود 

وهوية.
يف�كك العدد الراب�ع للمجلة -التي تص�در يف جنيف- واقع 
امل�أزق يف ظ�ل التطورات النوعية لألس�اليب االس�تيطانية 
التهويدي�ة وامل�رشوع الصهيون�ي ككل، وانح�الل العم�ق 
اإلس�راتيجي الداعم للصمود الفلس�طيني عىل املس�توى 
العرب�ي الرس�مي، ويس�ترشف س�بل إع�ادة بن�اء الكيان 
املقاوم يف السياسة كما 
والهوية.ويف  الثقاف�ة  يف 
مق�ال تقديم�ي، يعالج 
املجل�ة  تحري�ر  رئي�س 
محم�د األحمري مداخل 
فلس�طن«  إىل  »الطريق 
اس�تعادتها  تع�د  الت�ي 
للح�ارض،  »مس�لمة« 
للمس�تقبل،  ورؤي�ة 
ويش�دد ع�ىل املقاوم�ة 
املزدوجة، حيث الصمود 
يواكب�ه  األرض  ع�ىل 
ويغذيه صمود أكرب عىل 
مستوى الوعي والفكرة.

التفاع�ل  س�ياق  ويف 
النق�دي والتفكيكي مع 
الصهيونية  مخطط�ات 
التهوي�د  بمج�ال 
املجلة  تقرح  واالحتالل، 
مقاربة لقان�ون القومية اإلرسائييل بقلم يحيى محمد عبد 
الله إس�ماعيل ال�ذي يحذر من أن ه�ذا النص يعطي ضوءا 
أخ�ر لدول�ة الكي�ان الصهيون�ي يف الهيمنة ع�ىل الحرم 
القديس الرشيف.ويف قراءة لالنعكاسات القانونية والسياق 
الس�يايس العام للقانون األس�اس للقومية اليهودية، يرى 
لؤي عبد الفت�اح أن وجود التقنن الرس�مي لدولة التمييز 
الديني يف س�ابقة ال مثيل لها بالعالم املعارص يجعل الحجج 
قائمة للم�ي يف خوض الرصاع القانون�ي ومالحقة دولة 

االحتالل الصهيوني يف املحافل الدولية لتعليق عضويتها.

المراقب العراقي/متابعة...
ش�هدت أوروب�ا منذ س�تينيات القرن املايض تح�والت كبرية 
قطعت بش�كل كبري مع التاريخ املسيحي للقارة العجوز. ويف 
زمن انهيار اإلرث املس�يحي، برز اإلس�الم كق�وة دينية ظنها 
بع�ض األوروبين تهدي�دا ملا تبق�ى من هويتهم املس�يحية، 
فدق�وا ناقوس الخطر ودعوا إىل حماية هذا اإلرث الذي أصبح 

اليوم بال لون وال طعم وال رائحة.
مش�كالت الهوية األوروبي�ة وجذورها املس�يحية تمثل مادة 
دس�مة لجدل ال ينته�ي حول العالقة بن الس�يايس والديني، 
والعالق�ة بن األديان أو الطوائف داخل الدين الواحد، وكيفية 
التعام�ل معه�ا يف قارة تقط�ع كل يوم خط�وات جديدة نحو 
العلمانية التي تريد فرض قطيعة تامة مع التدّين وتصوراته 

حول الحياة والفكر واملجتمع.
ويف خضم ه�ذا الجدل أص�در الباحث الفرن�ي أوليفييه روا 
كتاب�ا بعن�وان »أوروب�ا.. هل ه�ي مس�يحية؟«، نرشته دار 

»سوي« الشهر املايض يف 204 صفحات.
ويعت�رب روا أحد أب�رز املتخصصن يف الدراس�ات السياس�ية 
وم�ا يتعلق منها باإلس�الم تحدي�دا، وله عدة مؤلف�ات بينها 

زم�ن  املق�دس..  دين بال ثقافة«، و«الخوف من »الجه�ل 
اإلسالم«، وهو حوار مع 
الصحفي نيكوال تريون، 
وامل�وت«  و«الجه�اد 
ني����ة  لعلم���ا ا » و
 » م س������ال إل ا و
ب������ة  تج����ر » و

اإلس���الم السيايس«.
مفاهيم مغلوطة

ع�ن  األول  الفص�ل  يف 
»اإلرث املس�يح���ي« 
وك����ون�ه حقيق�ة 
وواقع�����ا أوروبيا، 
أوليفيي�ه  يتح�دث 
روا عم�ا يتعلق بهذا 
اإلرث وم�ا ال يتعل�ق 
بعض  ويتن�اول  به، 
املفاهي�م املغلوط�ة 
بالعالق�ة  املتعلق�ة 

اليه�ودي  الراث�ن  ب�ن  املعق�دة 
واملسيحي، حيث دأب كثريون عىل اعتبار أن أوروبا تنتمي إىل 
الهوية »اليهودية املس�يحية«.هذه العب�ارة األخرية يقول روا 
إنه »ال معنى لها، فإذا كان املقصود بهذا القول أن املس�يحية 
تتعرف عىل أصولها يف اليهودية، فإن هذا أمر مبالغ فيه، كما 
أن اليه�ود ال يج�دون أنفس�هم يف ما فعلته الكنيس�ة براثها 

العربي«.
ويضيف »وإذا كان املقصود أن اليهودية لعبت دورا أساس�يا 
يف بن�اء الهوي�ة األوروبية، فإن هذا يش�كل س�وء فهم، إذ إن 
م�ا ترب من اليهودية إىل املس�يحية هو ما أرادت الكنيس�ة 
له أن يمّر، وهي لم تس�مح لكثري من األش�ياء بالعبور، فهي 
عىل س�بيل املثال جرّمت التلمود الذي يحظى بأهمية كبرية يف 
الثقافة اليهودية. وبالنسبة للمسيحية فإن تهويدها يعد من 
أك�رب الخطايا«.عقب ذلك، تحدث الباح�ث الفرني عن البابا 
واإلمرباط�ور، ثم اإلصالح الربوتس�تانتي، فح�روب الديانات 
ومفه�وم الدول�ة الذي نش�أ يف »صل�ح وس�تفاليا« )1517-

1648(، مش�ريا إىل نقطة تاريخية جوهرية تتمثل يف »فش�ل 
الديان�ات يف إحالل الس�الم«، قبل أن يعرج عىل نش�وء الدول 
الحديثة ووضعية الديانات فيها، وما تعلق بعوملة املسيحية.

نهاد الحديثي
حث وزير الثقافة والسياحة واآلثار عبد األمري الحمداني، 
م�ع وفد فرني أملاني مش�رك إقامة “مهرجان نس�وي 
للش�عر” يف بغ�داد -- بيان للوزارة ذك�ر أنه “جرى خالل 
اللقاء عرض تفاصيل التنس�يق إلقامة املهرجان وس�بل 
إنجاح�ه، إذ أع�رب الحمدان�ي ع�ن تقديم كام�ل الدعم 
فيم�ا يخص منح تمويل مش�اركة دوائر ال�وزارة، ودعم 
منح تأشريات الس�فر لوفود الشعراء األملان والفرنسين 
املش�اركن يف مهرجان سوق الشعراء”، معرباً عن “أمله 
ب�ان تح�ذو بقي�ة البعث�ات الدبلوماس�ية األوربية حذو 

فرنسا وأملانيا يف هذا اإلطار
وأضاف الوزير، أن “مهرجان )س�وق الشعراء( سيكون 
ذا طابع نس�وي، بالتنس�يق الكامل مع دائ�رة العالقات 
الش�اعرات  م�ن  نخب�ة  دع�وة  سيش�هد  إذ  الثقافي�ة، 

العراقيات، وبرعاية وزارة الثقافة
يعتق�د الكث�ريون ان الش�عر النس�وي العراق�ي اصب�ح 
مفقودا، وان الواعدات ليس لهن حضور يؤكد شاعريتهن 
بقدر ما هناك من يكتبن الشعر بال ابداع حقيقي,, وكان 
مهرجان )جواهريون( الش�عري قد جدد ما كان يطرحه 
الكثري من االدباء حول عدم وجود ش�عر نس�وي مميز يف 
الع�راق، وأثار الهواج�س التي يف نف�وس الكثريين حول 
قيمة ش�عر الش�اعرات وقد فتح عدد املشاركات )خمس 
شاعرات( التفسري السباب عدم ظهور شاعرات مبدعات 
عىل الرغم من اعراض شعراء وشاعرات عىل هذه الفكرة 

والق�ّن باللوم ع�ىل املجتمع الذي تضي�ق الخناق عليهن 
فيما كانت هناك اتهامات للمسؤولن عن توجيه الدعوات 
للشاعرات من اجل املش�اركة يف املهرجانات واملزاجية يف 
ذل�ك، فيما كان هنالك رأي يش�ري اىل تعرض الش�اعرات 
للغبن م�ن قبل النقد فلم ينصفهن ول�م يمنحهن فرصة 

الظهور اعالميا . 

والجمي�ع يلقي اللوم ع�ىل الوض�ع االجتماعي واالرسي 
الذي يقف بالضد م�ن بروز املرأة اديبة صاعدة تقف عىل 
قدميها بثبات، وهذا اليعني ان نس�وتنا الواس�عات االفق 
تخل�ن ع�ن مس�اهماتهن االبداعي�ة وخاصة يف الش�عر 
وعندنا اليوم ش�واعر مربزات رائق�ات يف نتاجهن ظهرن 

يف هذه الفعالية

امل�رأة بطبيعتها مرددة ال تس�تطيع دخ�ول هذا املعرك 
بش�كل ق�وي وفاع�ل اذا ل�م تك�ن متس�لحة باملوهب�ة 
الش�عرية الحقيقية، ال بالكتابة كيفم�ا اتفق، ألن اغلب 
اللواتي ُيطلق عليهن ش�اعرات هّن كاتبات خواطر ليس 
االّ، والس�بب أن قصيدة النثر اصبحت كالداّبة يركبها َمن 
هّب ودب ، والتي س�نحت الفرص�ة للكثري من حمل هذه 
الصفة، اقصد الشاعر/ الشاعرة، ناهيك عن اللغة والنحو 
واالمالء فحّدث وال حرج. ورغم كل ش�ئ هناك ش�اعرات 
حقيقي�ات يمتلكن املوهبة االّ ان النقد ظلمهّن، الس�ّيما 
تدخل يف عملية الرويج واالش�هار العالقات واالخوانيات 
واملصال�ح الذاتية، لهذا تجد الحضور الش�عري النس�وي 

الحقيقي قليال بعض الشئ.
ان الحضور الش�عري النس�وي قليل جدا، وبتنا نتحر، 
حاليا انحر الش�عر بش�كل يلفت النظر أمام املّد القوي 
للكتاب�ات الت�ي ُتس�مى خطأً قصائ�د نث�ر، إذ ان أغلبها 
اليص�ل اىل مس�توى قصيدة النث�ر وخصوصيتها أبدا، بل 
مجرد خواطر ليس االّ، ونتيجة عدم وجود نقاد حقيقين 
مخلصن لألدب والفن بصورة كبرية س�ّهل عملية دخول 
الطارئن عىل ميدان الش�عر بش�كل عام. االدب النسوي 
مثل الحياة االجتماعية يف العراق. .ذلك ان ما تس�تفبضه 
األع�راف التقالي�د يف بلد مازوم تغطي بالدرجة االس�اس 
كل الجماليات املتاحة يف الواق�ع، ولو أخذنا معيار االدب 
والش�عر تحدي�دا نجد أن املرأة تنتم�ي اىل واقعها مثل اية 

ظاهرة عرفية نعيشها.

مجلة أواصر تناقش زيف الخطاب 
الصهيوني وضرورة التصدي له

»أوروبا.. هل هي مسيحية؟«.. صراع 
الدين والعلمانية في القارة العجوز

ناجي العلي
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 27MD5KL UltraFine أطلقت رشك�ة إل ج�ي شاش�تها 
الجديدة املخصصة لحواسيب أبل الجديدة.

وقال�ت الرشك�ة الكورية الجنوبي�ة يف خربتابعت�ه »املراقب 
العراقي« أن »شاشتها الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة بدقة 
»5 كي�ه« تبل�غ 5120×2880 بكس�ل، كما تمتاز الشاش�ة 

 P3 مع تغطي�ة نطاق األلوان ،cd/m² 500 بدرجة س�طوع
بنسبة %99«.

 Thunderbolt واضافت الرشكة ان »الشاش�ة تدعم مناف�ذ
3 وUSB Type C، كما تش�تمل عىل س�ماعة وكامريا ويب، 

وتتوفر نظري 1300 دوالر أمريكي«.

»LG« تطلق شاشاتها 
الجديدة للحواسيب

اكد خرباء يف التغذية، ان للبصل فوائد كثرية يف معالجة الكثري من االمراض 
الخطرية.

وق�ال الخرباء يف تقرير تابعته »املراقب العراقي« ان »هذا النبات العش�بي 
له فوائد كثرية يف معالجة العديد من أمراض هذا العرص«.

واض�اف الخ�رباء ان »حبة متوس�طة الحجم م�ن البصل ع�ىل حوايل 90 
باملئة من املاء، و40 س�عرة حرارية، و9 غرامات من الكربوهيدرات، أمام 

الدهون فال تتجاوز 0.10 غرام«.
ولفت الخرباء ان »البصل دورا يف تقليل نس�بة الكولسرتول السيئ يف الدم، 
األم�ر الذي يع�زز صحة القلب، كما أنه يحتوي ع�ىل فيتامني C ومركبات 

من شأنها تقوية مناعة الجسم«.
وتابع الخرباء ان »مادة الكريسيتني املوجودة يف البصل تحمي اإلنسان من 

اإلصابة بمرض الرسطان، ال سيما رسطان القولون واملعدة«.
واش�ار الخرباء ان »مادة الكروم التي يحتويها البصل يف جذوره، تس�اهم 
يف تنظي�م معدل الس�كر يف ال�دم، كما أن البص�ل يعد أحد أه�م مضادات 

االلتهابات والبكترييا التي تصيب اللثة«.

اكتش�ف فريق دويل من الباحث�ني أول كائن حي ال يمتلك جين�ات يف امليتوكندريا 
الخاصة به.

وقال�ت مواقع اخبارية تابعته�ا »املراقب العراق�ي« ان »الفريق ضم باحثني من 
فرنس�ا وأملانيا وكندا واململكة املتحدة وجمهورية التش�يك وم�رص، بقيادة يوي 
ج�ون عالم األحياء يف معه�د ألفريد فيجنر ومركز هيلمهولت�ز للبحوث القطبية 

والبحرية«.
واضاف�ت ان »الفري�ق طفي�ل األميبوفري�ا، وهو أحد أن�واع الس�وطيات الدوارة 
)كائنات وحيدة الخلية لها جدار خلوي س�ميك مكون من السليلوز( من العوالق 

البحرية املوجودة يف خليج ماين شمال الواليات املتحدة األمريكية«.
ولفتت املواقع اىل ان »الباحثني اكتشفوا نقصا جينيا يف ساللة ألكساندريوم التي 
تم تس�ميتها يف الستينيات عىل اسم مدينة اإلسكندرية املرصية، وهي تنتج سما 

عصبيا يمثل خطورة عىل اإلنسان«.
وتابعت املواق�ع ان »العلماء القوا نظرة فاحصة عىل الرتكيبة الجينية لطفيليات 
األميبوفري�ا، وج�دوا أنها نجحت يف البقاء حية من دون جينات أساس�ية خاصة 

بامليتوكندريا«.

خلص�ت مراجعة بحثية إىل أن من يميل�ون التباع نظام غذائي 
تمث�ل النباتات العن�رص الغالب فيه، ربم�ا يكونون أقل عرضة 

لإلصابة بالسكري من النوع الثاني.
وقال الباحثون يف تقري�ر تابعته »املراقب العراقي« ان »بيانات 
تس�ع دراسات منشورة س�ابقاً ويصل عدد املشاركني فيها إىل 
307099 ش�خصاً، بينهم 23544 أصيبوا بالس�كري من النوع 
الثان�ي، وأجريت الدراس�ات عىل مدى ي�رتاوح بني عامني و28 
عاماً وأجاب املش�اركون فيها عىل اس�تبيانات لتقييم نظامهم 

الغذائي«.
واض�اف الباحث�ون يف »دوري�ة جام�ا للط�ب الباطن�ي أن من 
يحرصون عىل اتباع األنظمة الغذائية النباتية بمختلف أنواعها 
كان�وا أقل عرضة لإلصابة بالنوع الثاني من الس�كري بنس�بة 
23%، مقارنة بمن تناولوا الكميات األقل من الوجبات النباتية«.

وقال الدكتور تيش س�ون، »كبري الباحثني يف الدراسة والباحث 
يف كلي�ة »تي.إت�ش تش�ان« للصحة العام�ة التابع�ة لجامعة 
هارف�ارد ومستش�فى بريغه�ام آن�د ويم�ن يف بوس�طن، إن 
»األنظمة النباتية يمكن أن تحسن عملية التمثيل الغذائي وتحد 
من خطر اإلصابة بالس�كري بطرق عديدة من بينها درء زيادة 
الوزن وتحسني حساسية اإلنسولني وتقليل االلتهابات وغريها 

من اآلليات«.
ويمكن مل�ن يحرصون عىل تناول الوجبات الصحية املكونة من 
نباتات باألس�اس الحد من خطر إصابتهم بالس�كري حتى إذا 
لم يكونوا ممن يلتزمون باألنظمة النباتية برصامة، س�واء تلك 
الت�ي تكتف�ي بمنع تناول اللح�وم والدواجن واألس�ماك أو من 
يمتنعون أيضاً عن تناول املنتجات الحيوانية كاأللبان والبيض.

انخفضت قاعدة مستخدمى ويندوز 7 بنسبة 3.6 % - وصوالً إىل 
31.8 % - ىف إجمايل س�وق أنظمة تشغيل الكمبيوتر، مما أدى إىل 

زيادة كبرية ىف قاعدة مستخدمى ويندوز 10.
وقال�ت مواق�ع الكرتونية يف خ�رب تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
»وين�دوز 10 ش�هد زيادة يف حصة املس�تخدمني بنس�بة 3.1 %، 

ليبلغ 48.9 % يف السوق الكيل ألجهزة سطح املكتب«.
واضاف�ت ان�ه »ع�ىل الرغم م�ن أن رشكة مايكروس�وفت أنهت 
الدعم الس�ائد لنظام التشغيل ويندوز 7 ىف يناير 2015، إال أنه ىف 
يناي�ر 2019، قررت رشكة الربمجيات العمالقة وضع حد نهائي 
لب�دء تش�غيل تصحيحات األمان املجانية لنظام التش�غيل ىف 14 

يناير 2020«.
واشارت املواقع اىل إن »االنخفاض بنسبة 3.6 % ىف نظام التشغيل 
 Net ويندوز 7 ىف يوليو هو ثاني أكرب انخفاض شهدته تطبيقات
ع�ىل اإلطالق وأن الزيادة ىف نظام التش�غيل ويندوز 10 هى ثانى 

أكرب زيادة« .

تخلص من االمراض عبر البصل 

اكدت مواقع الكرتونية طرح بعض امليزات الجديدة ملتصفح سفاري الخاص 
برشكة »آبل«. 

وق�ال الكات�ب واملربمج جون لويفل�ر بموقع إنرتس�تنغ إنجنريينغ وتابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن�ه »إذا م�ا كان لدي�ك جه�از آيف�ون أو آيب�اد، فإنك 
ستستخدم متصفح سفاري يف أغلب األحيان، بسبب سهولة واجهته مقارنة 

باملتصفحات األخرى املتوفرة عىل متجر تطبيقات آبل«.
واضاف أن »مس�تخدمي جه�از اآليباد لطاملا كانوا يش�عرون باإلحباط، ألن 
متصفح س�فاري يعرض املحت�وى وفق الواجهة املخصص�ة للهاتف الذكي 

عىل الرغم من حجم شاشته الذي يسمح بعرضه وفق واجهة الحاسوب«.
وكان املستخدمون يواجهون صعوبة يف التمايش مع طريقة العرض، خاصة 
عن�د فتح محرر مس�تندات غوغ�ل، أو أولئ�ك الذين يريدون رب�ط جهازهم 

بلوحة مفاتيح متصلة عن طريق البلوتوث.

ميزات جديدة على متصفح سفاري 
الخاص باجهزة »آبل«

ط�ورت رشكة جوجل خدمة Google Fit لجعلها أكثر فائدة للمس�تخدمني 
خالل الليل.

وقال�ت الرشكة يف بيان تابعته »املراقب العراق�ي« ان »الخدمة توفر تطبيق 
اللياق�ة البدنية، ال�ذي يمنح  إحساًس�ا أفضل بمزيد م�ن االهتمام بأنماط 

النوم للمستخدم«.
واضافت الرشكة ان » Google Fit هي نظام أسايس لتعقب الصحة طورته 
جوجل لنظام أندرويد، وهو عبارة عن مجموعة واحدة من واجهات برمجة 

التطبيقات التي تمزج البيانات من تطبيقات وأجهزة متعددة«.
ولفتت الرشكة اىل انه »يمكن للمستخدمني إضافة سجل نومهم وتعديله إذا 
كانت التطبيقات املصاحبة ال تقدم صورة كاملة عن وقت التوقف الخاص«.

 »Google Fit« جوجل«.. تطور خاصية«

»النباتيون« اقل عرضة لالصابة 
بمرض السكري

ويندوز 10 يزيح 7 عن الساحة 

أطلق�ت مدينة تش�نغدو عاصمة مقاطعة 
سيتش�وان جنوب غربى الص�ني، برنامجا 
تجريبيا يس�تخدم تطبيقا للهاتف املحمول 
كبديل لبطاقات الهوية يف عمليات تس�جيل 

الدخول والحجز بالفنادق.
وقال »وو ش�يون« املس�ؤول بمكتب األمن 
بمقاطع�ة سيتش�وان يف ترصي�ح  الع�ام 

تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »التطبي�ق 
يتي�ح للمس�تخدمني تحدي�د هوياتهم من 
خالل مسح وجوههم عرب هواتفهم، مشريا 
إىل أنه حتى اآلن استخدم نحو ألفى شخص 
هذه الخدم�ة ىف 14 فندق�ا محليا ومحطة 

للحافالت«.

وأضاف ش�يون أنه »بعد تحمي�ل التطبيق 
يمك�ن  بيانات�ه،  الش�خص  وتس�جيل 
للمستخدم إجراء عملية مسح للتعرف عىل 
الوج�ه حتى يمكن تلق�ى معلومات بطاقة 
الهوي�ة، وم�ن ث�م إتم�ام عملية تس�جيل 

الدخول والحجز«.
وتاب�ع إن »التطبي�ق يمك�ن أن يس�اعد ىف 

تجن�ب رسقة بطاقة الهوي�ة، كما أنه أكثر 
أمان�ا، حي�ث يختلف عن بطاق�ات الهوية، 

التى من السهل فقدانها«.
وأوضح أن »املستخدمني بحاجة إىل تشغيل 
فح�ص الكام�ريا كل مرة يس�تعينون فيها 
به�ذه الخدم�ة، ومن ثم إذا فقد املس�تخدم 

هاتفه، فإن بطاقة هويته تظل آمنة«.

اكد موق�ع الكرتوني انه من املمكن اس�تثمار 
مراقب�ة  لكام�رية  وتحول�ه  القدي�م  هاتف�ك 

للمنزل.
وق�ال موقع »cnet« االلكرتون�ي  خرب تابعته 
»املراق�ب العراقي«إنه من »املمك�ن أن نحول 
الهات�ف الذكي إىل كامريا مراقبة، داخل البيت، 
م�ن خالل االس�تعانة بتطبيق�ات ذكية، دون 
االضط�رار إىل دفع املال مقابل االس�تفادة من 

هذه امليزة«.
واض�اف ان »أول ما يتوجب القيام به، يف هذه 
الحال�ة، هو تنزي�ل تطبيق »كام�ريا املراقبة« 
عىل هاتفك، وأغل�ب التطبيقات تتيح خدمات 

مث�ل التخزي�ن الس�حابي والتس�جيل ورص�د 
الحركة وإصدار التنبيهات«.

ولفت اىل انه »بعد العثور عىل التطبيق املناس�ب 
لهاتفك، مث�ل »Alfred« الذي يعمل عىل هاتفي 
سامس�ونغ وآيفون، يف الوقت نفس�ه، ستكون 
قادرا ع�ىل االس�تفادة من خدم�ات مهمة، ويف 
ح�ال أردت دق�ة أك�رب يف الص�ورة، تحت�اج إىل 

الرتقية ل�«ألفريد برميوم«.
واش�ار املوق�ع اىل أن�ه »يمكن ان تخت�ار املكان 
الذي تري�د مراقبته، فإذا كنت حريصا عىل تتبع 
م�ا يق�وم به االب�ن الصغ�ري، مثال، بوس�عك أن 
تضع�ه يف الغرفة، أما إذا أردت متابعة ما يجري 

يف ع�دة أركان م�ن البيت، فأنت تحت�اج إىل عدة 
أجهزة قديمة«.

وتاب�ع انه »يف ح�ال أردت أن تلتقط زاوية أكرب، 
فأنت مطالب برشاء عدسات يمكن تركيبها عىل 
الهاتف وس�عرها ال يتج�اوز 20 دوالرا، كما أنه 
من األفض�ل أن تضع الجهاز يف وضع آمن حتى 

ال يسقط وينكرس عىل األرض«.
وخت�م املوق�ع بقول�ه : ان »الكام�ريا تس�تهلك 
طاقة كبرية، فإنه عليك أن تضمن وصل الهاتف 
بالشاحن طيلة األيام وعىل مدار الساعة، للقيام 
به�ذا، ينص�ح باالعتماد ع�ىل »كاب�الت« يصل 

طولها إىل 3 أمتار«.

ال بطاقة شخصية في الصين..الوجه هو هويتك !!

تطبيق »الزومبي« يساعدك في اضافة المتعة لرياضة الجري

خبراء يحذرون من اعطاء الماء للرضع

عم�ل ع�دد م�ن املطوري�ن عىل 
تضمني عن�رص املتع�ة لرياضة 
الجري من خ�الل إضافة بعض 
املي�زات الجدي�دة يف تطبيق�ات 

عدت لتلك الرياضة.
يف  الكرتون�ة  مواق�ع  وقال�ت 
العراقي«  »املراق�ب  خربتابعت�ه 
ان هنال�ك عدة تطبيقات للجري 
 Zombies،( »تطبي�ق  اهم�ا 
Run!( الذي يس�اعد عىل تحويل 
الط�رق اململ�ة الت�ي تعرفها إىل 
مسارات مليئة بالزومبي، يجب 
تخطيها برسعة لتصل إىل املنزل 
اآلمن، مما يضيف بعض اإلثارة 

إىل ممارس�تك رياض�ة الج�ري 
يوميا«.

ل�كل  »يمك�ن  ان�ه  واضاف�ت 

ش�خص تحديد مسافة ورسعة 
الحف�اظ  ويج�ب  مختلف�ة، 
ع�ىل  الرسعة املح�ددة للهروب، 
والتطبي�ق يعمل يف أي مكان ويف 
أي رسعة، حي�ث يمكن الركض 
يف الحديقة أو الركض عىل طول 

الشاطئ.«.
»مس�تخدم  ان  اىل  واش�ارت 
التطبيق كلما تقدم عرب املس�ار، 
س�يضاف له تلقائي�ا اإلمدادات 
الحيوية عرب الطريق إىل حقيبته 
والذخ�رية،  األدوي�ة،  مث�ل: 
باإلضاف�ة إىل ذلك لدي�ك الخيار 
والتق�دم  إحصائيات�ك  لع�رض 

ح�ذر خرباء يف الش�ان الصحي، 
من إعطاء امل�اء للرضع حديثي 
يستس�بب  ق�د  كون�ه  ال�والدة 

بموتهم.
وقال الخ�رباء يف حدي�ث ملواقع 
»املراق�ب  تابعته�ا  صحي�ة 
العراقي« ان »أقل كمية من املاء 

يمكنه�ا أن تؤثر ع�ىل توازن 
يف  امل�اء 

جسمه«.
واض�اف الخ�رباء ان »منح املاء 
للرض�ع األقل من 6 أش�هر، ألن 
ال�كىل،  إىل إره�اق  ذل�ك ي�ؤدي 
وبالت�ايل ق�د ينت�ج عن�ه نقص 
أم�ر  ال�دم، وه�و  صودي�وم يف 

خطري«.
اىل ان  الخ�رباء  ولف�ت 
الرضيع  »كىل 
ال�6  دون 
ش�هر  أ

عادة ما تك�ون غري صلبة، ومن 
املمكن أن يسبب لهم رشب املاء 
بطريق�ة خاطئة التس�مم، وقد 
يصل إىل مضاعفات تنتهي بورم 

يف الدماغ«.
وتاب�ع الخ�رباء إن »إعطاء املاء 
للرضي�ع يح�ول دون حصول�ه 
ع�ىل الغ�ذاء ال�كايف، ل�ذا يويص 
الرضاعة  باالعتماد عىل  الخرباء 
البديل�ة  األغذي�ة  أو  الطبيعي�ة 

للحليب«.

كش�ف موق�ع امريك�ي ع�ن التوصل 
اىل مرك�ب يتمت�ع بخصائ�ص مضادة 
للرسطان مب�ارشة من أقح�وان زهرة 

الذهب.
وق�ال املوقع يف تقري�ر تابعته »املراقب 
العراق�ي«، إن »فري�ق م�ن الباحث�ني 
م�ن  املرك�ب  اس�تخراج  م�ن  تمك�ن 
األزه�ار وتعديل�ه عىل نح�و يجعل من 
املمكن اس�تخدامه لقتل خاليا رسطان 
ال�دم الليمف�اوي املزمن، أو م�ا ُيعرف 
بابيض�اض الدم الليمف�اوي املزمن، يف 

املخترب«.
واض�اف ان »فريق جامع�ة برمنغهام 

إلنت�اج  طريق�ة  بإظه�ار  يكت�ف  ل�م 
النبات�ات  م�ن  مب�ارشة  البارثينولي�د 
فحس�ب، بل توص�ل أيض�ا إىل طريقة 
لتعديله من أجل إنتاج عدد من املركبات 
يف  الرسطاني�ة  الخالي�ا  قتل�ت  الت�ي 
التجارب املختربية، وتجعل الخصائص 
املمي�زة ه�ذه املركب�ات واع�دة أكث�ر 

كأدوية يمكن استخدامها يف العيادة«.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن أقح�وان زهرة 
الذه�ب ُي�زرع يف العدي�د م�ن حدائ�ق 
بريطاينا، كم�ا يباع يف متاجر األطعمة 
الصحية كعالج للصداع النصفي وغريه 

من األوجاع واآلالم. 

مستخلص 
من

 »زهرة 
الذهب« 
لمعالجة 
السرطان 

اكتشاف كائن حي بدون حمض نووي!

كيف تستثمر هاتفك القديم وتحوله لكاميرة مراقبة؟
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املراقب العراقي /متابعة...
اعلنت مديرية امل�رور العامة عن فتح 
الجزء املغلق من طريق محمد القاسم 

الخميس املقبل.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان ، إن »طريق 
محمد القاس�م الرسيع سيفتح الجزء 

املغلق منه حالياً يوم الخميس«.
وأضاف أنه »سيبقى ممر الدخول من 
النهضة صعوداً باتجاه ملعب الش�عب 

والنزول باتجاه تقاطع قرطبة القريب 
م�ن الجمل�ة العصبي�ة مغل�ق لح�ن 

انتهاء عطلة عيد االضحى املبارك« 
وهنا يربز س�ؤال مهم وهو ما الفائدة 
من فتح الج�زء املغلق ان لم يكن ممر 
الدخ�ول م�ن النهضة صع�وداً باتجاه 
ملعب الش�عب والنزول باتجاه تقاطع 
قرطب�ة القريب من الجمل�ة العصبية 

سيبقى مغلقا؟

بع�ض ان لم نقل اغلب اطباء 
الع�راق قد يجي�دون التعامل 
م�ع ام�راض االنس�ان وم�ا 
يصادف�ه م�ن علل جس�دية 
ولكنه�م يفتق�رون للتعام�ل 
مع االنس�ان عىل انه انس�ان 
يشبههم فرتى بعضهم زعيم 
للنرجسية والفوقية التي تنم 
عن اس�تعالئية مقيت�ة ويوم 

أمس كان�ت يل مراجعه ألحد 
االطب�اء يف عيادت�ه الخاص�ة 
بس�يطة  اش�كالية  وحدث�ت 
جداً بينه وبن احد املراجعن 
ليطلق للسانه العنان بالكثري 

االس�تعالئي  ال�كالم  م�ن 
وختمه بقوله

كل  األطب�اء  نح�ن   (
البرش هم دوننا ( !!.

ما 
الفائدة 
من فتح 

محمد 
القاسم ؟

خاتم يقضي على توقف 
التنفس بسبب الشخير

 املراقب العراقي/متابعة...
عندم�ا يكتش�ف الدم�اغ أن التنف�س توق�ف، يوق�ظ الخاتم 
الشخص ويرسل إشارة إىل أن تنقبض عضالت مجرى الهواء، 
م�ا يفت�ح مجرى التنفس�طّور باحث�ون خاتماً ع�ايل التقنية 
يمك�ن إرت�داءه ليالً للكش�ف عن حال�ة توقف التنف�س أثناء 
النوم، وهي حالة خطرة يس�ببها الش�خري ويمك�ن أن تؤدي 
إىل اإلصاب�ة بالنوب�ات القلبي�ة والس�كتات الدماغية.ويعمل 
اإلبتكار الجديد عىل تس�هيل عملية تش�خيص املشكلة، حيث 
تق�در الدراس�ات أن »80% م�ن الح�االت ال يتّم اكتش�افها«. 
ويت�ّم ارت�داء الخات�م الجديد ع�ىل اإلصبع األوس�ط يف إحدى 

لدم اليدي�ن، حي�ث يوج�د حج�م أك�رب م�ن  ا
باألصاب�ع  مقارن�ة  املتدف�ق 

من  األخرى.الخات�م مصنوع 
الس�يليكون الناعم ومزّود 

بأجهزة استش�عار تتبع 
مس�تويات  يف  التغريات 
بال�دم  األوكس�يجن 

عندما ينام املريض.
الخات�م  ويرتب�ط 
بكبس�ولة تحت�وي عىل 

بصي�الت صغ�رية تعم�ل 
عىل إش�عاع الضوء األحمر، 

ال�ذي يخرتق األوعي�ة الدموية 
الدقيق�ة بالقرب من س�طح الجلد، 

ويت�ّم امتصاصه بواس�طة بروت�ن »الهيموغلوب�ن«، والذي 
يحمل األوكسيجن يف جميع أنحاء الجسم.

ويقي�س املستش�عر كمي�ة الض�وء الت�ي يت�ّم امتصاصها، 
والتي تش�ري إىل وجود مستوى أوكس�يجن منخفض لدى 
مرتديها. وترتاوح مس�تويات تشبع األوكسيجن الصحية 
بن 95 و100%، وما تحت ال�90%، يعترب مسبباً للقلق وقد 
يدل ع�ىل  توقف التنفس.ويحتوي الخات�م أيضاً عىل جهاز 
صغري يراقب حركات الذراع ليالً، ويحدد مدى تكرار استيقاظ 

الشخص وتعديل وضعية الجسم، ألن التنفس قد توقف.
وبمج�رد أن يكتش�ف الدم�اغ أن التنف�س توق�ف، يوق�ظ 
الخات�م الش�خص ويرس�ل إش�ارة إىل أن تنقبض عضالت 
مج�رى اله�واء، م�ا يفتح مج�رى التنف�س. ويت�ّم إزالة 
الخاتم صباحاً، وُترس�ل البيانات السلكياً إىل تطبيق عىل 
الهاتف املحمول، يمكن الش�خص من مشاركة النتائج 
مع الطبيب.ويحتاج الخاتم إىل إعادة ش�حن كل 3 أيام، 
وس�يكون متاح�اً يف بريطاني�ا خالل ه�ذا العام، حيث 
تكلف 75 جنيه إسرتليني. يذكر أّن حالة توقف التنفس 
أثناء النوم تحدث عندما تسرتخي العضالت يف املجاري 
التنفس�ية، إىل درجة إعاقتها بالكامل، ليتوقف التنفس 

مدة 10 ثوان عىل األقل.

املراقب العراقي /متابعة...
وما لبث أن بدأت مئات املالين من الدوالرات 
تتدف�ق عىل ش�كل اس�تثمارات يف مش�اريع 
براك وم�ن بينها مئات املالين من الصناديق 

السيادية يف كل اإلمارات والسعودية.
لكن براك يخضع اآلن للتحقيق بسبب طبيعة 
العربي�ة  واإلم�ارات  بالس�عودية  عالقات�ه 
املتح�دة. كما اس�تجوب مكت�ب التحقيقات 
الفي�درايل رج�ل األعم�ال االمارات�ي ورشيك 
براك يف بعض املش�اريع راش�د املالك.وقالت 
صحيفة نيوي�ورك تايمز قبل أي�ام قليلة إن 
توماس براك كان ينس�ق م�ع االمارات حول 
مضم�ون كلم�ة الرئي�س االمريك�ي ترامب 
يف مج�ال الطاقة ع�ام 2016. وكان من بن 
األطراف التي نس�ق معها براك بهدف التأثري 
ع�ىل توجه�ات ترامب يف ه�ذا املجال راش�د 
املالك، املق�رب من ويل عهد االم�ارات محمد 
ب�ن زايد وش�قيقه حمدان بن زايد مس�ؤول 
األم�ن يف اإلمارات.وقالت ش�بكة أي بي يس 
إن ب�ول ماناف�ورت، مدي�ر حمل�ة ترام�ب 
السابق واملسجون حاليا بتهم االحتيال، قدم 
مس�ودة الخطاب إىل براك وهو ب�دوره نقله 
إىل راش�د املالك الذي قال إنه اطلع املسؤولن 
يف الس�عودية واالم�ارات علي�ه به�دف أخذ 
مالحظاته�م ع�ىل الخطاب املزم�ع وإضافة 
ما يطلبه املس�ؤولون االماراتيون اىل خطاب 
مانافورت.وقال�ت  صديق�ه  ع�رب  ترام�ب 
بالس�عودية  ب�راك  عالق�ات  إن  الصيحف�ة 
واإلم�ارات وراش�د املالك تحدي�داً هي محط 

اهتمام الس�لطات الفدرالي�ة األمريكية منذ 
تسعة أشهر عىل األقل. وخالل الفرتة الواقعة 
ما بن تس�مية ترامب مرش�حا لالنتخابات 
الرئاس�ية عن الحزب الجمهوري يف أواس�ط 
ع�ام 2016 ونهاي�ة ش�هر حزي�ران/ تموز 
2019 تلق�ت رشكة االس�تثمارات العقارية 
كولون�ي الت�ي يملكه�ا توماس ب�راك مليار 
ونصف املليار دوالر من االمارات والسعودية 

عىل شكل استثمارات أو مشرتيات أصول.
وحسب نيويورك تايمز فإن العالقة بن براك 
وراش�د املالك هي محور التحقيق وأوضحت 
أن املال�ك هو رجل الش�يخ حم�دان بن زايد 

الذي يعترب مصدر تمويله أسايس.
وتلق�ى املالك دع�وة لحضور حف�ل تنصيب 
ترام�ب حيث كان من ب�ن قلة من املدعوين 
الذين حرضوا حفل عشاء أقامه براك وظهر 
في�ه ترام�ب يف مرحل�ة م�ا.يف بداي�ة 2018 
حققت الس�لطات الفيدرالي�ة األمريكية مع 
املالك الذي يقيم منذ س�نوات عديدة يف لوس 
أنجلس وتناول التحقيق أنش�طة يف الواليات 
املتحدة تخ�دم مصالح دولة 
أجنبي�ة دون الحص�ول عىل 

ترخيص للقيام بذلك.
وقد قدم املال�ك الوثائق التي 
طلبه�ا املحققون وغادر عىل 
املتحدة دون  الوالي�ات  أثرها 

أن يعود إليها حتى اآلن.

رغم متتع توم بّراك بعالقات قدمية مع الزعامات اخلليجية وامتالكه ا�صتثمارات عقارية يف اخلليج بالتعاون مع عدد من ال�صركات املحليني اإال اأن ت�صمية �صديقه القدمي دونالد 
ترامب مر�صحا للحزب اجلمهوري عام 2016 مثل فر�صة ذهبية ال تفوت بالن�صبة له. فاأعاد براك احلياة اإىل قنوات ات�صاالته يف دول اخلليج خا�صة اأنه كان �صمن الدائرة املقربة 

من ترامب حيث عمل م�صت�صارًا يف حملته االنتخابية وقاد حملة جمع التربعات حلفل تن�صيب ترامب وا�صتطاع جمع اأكرث من 100 مليون دوالر.

عبر االحتيال والصفقات ...مليارات سعودية وإماراتية في جيوب زمرة ترامب  

يرتدي 15 قميصا لتجنب رسوم الوزن الزائد
املراقب العراقي /متابعة...

طرائف املسافرين مع الوزن الزائد ال حدود 
له�ا، خصوص�ا إذا كانت سياس�ة رشكات 
لي�س  الزائ�د  وال�وزن  صارم�ة  الط�ريان 
بالكثري.ولع�ل أب�رز تلك الطرائ�ف مؤخرا، 
م�ا أق�دم عليه االس�كتلندي ج�ون إيرفن 
عندما رفض طلب املوظفة يف رشكة طريان 

»إيزي جي�ت« بمطار ني�س الفرنيس بدفع 
مبل�غ إضايف نظ�ري الوزن الزائ�د يف أمتعته، 
أثناء عودته من فرنسا إىل اسكتلندا.ووفقا 
كان  وبينم�ا  ني�وز«،  »غول�ف  لصحيف�ة 
إيرفن، وهو أصال من مدينة غالس�كو، يف 
مطار نيس، بلغ�ت الزيادة يف وزن أمتعته 

8 كيلوغرامات.
ولك�ي يتجن�ب دف�ع رس�وم األمتع�ة 
الزائدة، س�ارع إيرفن إىل فتح حقائبه 
وارتدى 15 قميصا فوق بعضها البعض 
ليصل إىل الوزن املس�موح ب�ه ،وذلك يف 
ظل درجة حرارة بلغت 30 درجة مئوية، 
فيم�ا كان ابنه جوش يصوره بواس�طة 
هاتف�ه املحمول.ون�رش ج�وش، البال�غ 
م�ن العمر 17 عاما، ص�ور وفيديو والده 

وهو يرتدي القمصان الخمسة عرش، مع 
تعليقات ضاحكة، مثل »والدي يتعرق«.. »إنه يغيل« 
مرفقة م�ع بس�مات »س�ماييل«.وأوضح جوش أن 
موظفة املطار طلبت من والده أن يدفع رسوم الوزن 
الزائ�د فقال لها »انتظري وراقبي«، وس�ارع إىل فتح 
الحقيب�ة وارت�داء القمصان، مضيفا أن�ه كاد يغىش 
علي�ه من الضحك.هكذا ترمى حقائب املس�افرين يف 

املطارات.. فيديو يشعل غضبا

 ورغم أنه س�مح ل�ه أخريا بالعب�ور بعد أن 
وص�ل إىل الوزن املس�موح ب�ه، إال أن رجال 
األم�ن أوقفوه معتقدين أن�ه يحاول تهريب 
يشء م�ا، وأخضعوه لتفتي�ش دقيق قبل أن 

يسمح له بالصعود إىل الطائرة.
يش�ار إىل أن ه�ذه ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي 
يرتدي فيها مس�افر »طبق�ات مالبس 
إضافي�ة« لتجنب دفع رس�وم األمتعة 
امل�ايض، تجنبت  أبري�ل  الزائدة.فف�ي 
ناتايل وين دفع رس�م إض�ايف قدره 65 
جنيها إس�رتلينيا نظ�ري 4 كيلوغرامات 
إضافي�ة أثن�اء رحلة من مانشس�رت إىل 
فويرتيفنت�ورا بجزر الكن�اري عىل متن 
طائ�رة تابع�ة لرشك�ة توم�اس ك�وك، 
بعدم�ا ارت�دت 7 فس�اتن، وزوجن من 
األحذية، وزوجن م�ن الرساويل، وتنورة 
وس�رتة صوفية.ويف الوقت نفسه، يف العام 
امل�ايض، تخطى أحد ركاب ط�ريان »رايان 
إير« سياس�ة أمتعة اليد املجانية بأسلوب 
 6 ق�دره  رس�ما  يدف�ع  ال  مبتكر.ولك�ي 

جنيهات، ب�دل حقيبة يد 
ق�رر  ثاني�ة، 

 30( س�يمينو  يل 
تحوي�ل  عام�ا( 
إىل  قدي�م  معط�ف 
الحقيبة  يش�به  م�ا 

القابلة لالرتداء، حيث 
القدي�م، أخاط العديد من الجيوب يف املعطف 

بحيث يستوعب الكثري من املقتنيات وبالتايل يتجنب 
دفع رسم الحقيبة الثانية.

الداخلي�ة  وزارة  بي�ان  اعجبن�ي 
ع�ن إغ�الق صيدلي�ة غ�ري مج�ازة 
وإلقاء القبض ع�ىل صاحبها غربي 
العاصمة بغ�داد والذي اكد ان فريقاً 
مشرتكاً من قسم تفتيش املؤسسات 
الصحية الخاص�ة يف دائرة التفتيش 
ومديري�ة مكافحة الجريمة املنظمة 
يف وزارة الداخلي�ة وبالتنس�يق م�ع 

القوة املاسكة لالرض، أغلق صيدلية 
غري مجازة يف قضاء ابو غريب ب بغداد 
كم�ا تحف�ظ الفري�ق ع�ىل االدوية 
واملس�تلزمات الطبي�ة واملوج�ودات 
والقاء القبض عىل صاحب الصيدلية 

وفق امر قضائي.
أن الجه�د ال�ذي قام�ت ب�ه دائ�رة 
التفتي�ش يف القب�ض ع�ىل صاح�ب 

الصيدلية هو الطريقة املثىل للقضاء 
ع�ىل الصيدلي�ات الوهمي�ة املنترشة 
بي�ع  وتم�ارس  بغ�داد  اط�راف  يف 
االدوية  للم�رىض دون ترخيص من 
املؤسس�ات الصحية وه�ي محاولة 
الظواهر  لرصد وتش�خيص جمي�ع 
الخدم�ة  ع�ىل  والدخيل�ة  الس�لبية 

الصحية .

صيدليات 
وهمية

 في اطراف 
بغداد

العنصرية تصل لعالم صناعة الروبوتات

استعالئية مقيتة

 املراقب العراقي/ متابعة...
يف  أساس�ية  قضي�ة  العنرصي�ة  أصبح�ت 
املجتمعات، وأصبح الوع�ي االجتماعي لحوادث 
العنرصية والعنرصين، أعىل من أي وقت مىض، 
ولكن هل يمكن أن تصل العنرصية للروبوتات؟

وكش�فت دراس�ة جدي�دة عن وجود ش�كل من 
أشكال العنرصية يف عالم صناعة الروبوتات، ويف 
اختيار أش�كال الروبوتات الت�ي تظهر يف األفالم 
الس�ينمائية.ووفقا ملوقع »يس أن ان«، كش�فت 

بعنوان  لعنرصي�ة دراس�ة جدي�دة  ا «
 ، » ت ت�ا بو و لر ا و

ته�ا  جر أ
ت  ا مخت�رب

التكنولوجيا اإلنس�انية يف نيوزيلن�دا، عن وجود 
العنرصية يف الروبوتات املصنعة لتشبه اإلنسان.

وقال�ت الدراس�ة أن الروبوت�ات الش�هرية التي 
تنتجه�ا الرشكات غالبا ما تك�ون بيضاء اللون، 
وهو م�ا ينطبق كذلك عىل ش�خصيات الروبوت 

التي تظهر يف أفالم هوليوود.
وأك�دت الدراس�ة أن ه�ذه األل�وان له�ا دالالت 
اجتماعي�ة، وتح�دد كيفي�ة تفاع�ل الب�رش مع 
الروبوتات.وق�ال الباح�ث الرئييس يف الدراس�ة، 
كريس�توف بارتيني�ك: »التحيز ض�د الروبوتات 
الس�وداء هو نتيجة للتحيز ض�د األمريكين من 
أصل أفريقي«، مضيفا أنه »ألمر مدهش أن نرى 
كيف أن األش�خاص الذين ل�م يكن لديهم تفاعل 
مس�بق مع الروبوت�ات، يظهرون تحي�زا عرقيا 

تجاههم«.

ايجابي ... مواقف المرجعية من تعيين الخريجين

ش�هدت مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
خ�الل االي�ام املاضي�ة اش�ادة كب�رية 
بخطب�ة املرجعية عندما عندما وجهت 
رس�الة او )رزالة( اىل بع�ض االصوات 
النش�از الت�ي تهاجمهم�ا يف صفحات 
التواص�ل االجتماع�ي ،وهذه الرس�الة 
تحدث�ت ع�ن رضورة ) تعي�ن حمل�ة 
الش�هادات العليا وعدم التدخل بقطاع 
حماي�ة  اج�راءات  وتش�ديد  التعلي�م 
وس�المة املواطن�ن (وكأنما تقول لهم 
ان مشكلة العراق انه يفتقد ل ) التعليم 
و االم�ن( وهما من اساس�يات الحياة 
يف املجتمع�ات املتقدم�ة وه�ذا ترصف 

عقالن�ي اخر من املرجعي�ة العليا التي 
عودتنا عىل املواقف التي تس�هم يف حل 

مشاكل املواطنن .

الذكاء االصطناعي يعرف 
المكتئبين من أصواتهم!

املراقب العراقي/ متابعة...
أضحت أنظمة الذكاء االصطناعي قادرة 
عىل معرفة األشخاص املكتئبن بصورة 
أكث�ر دقة من خالل ن�ربة الصوت، وفقاً 
لبحث جديد لعاملتْي كمبيوتر من جامعة 
»ألبريت�ا« الكندية. واعتم�د البحث الذي 
أجرته طالبة الدكتوراه مرشورا تس�نيم 
والربوفيس�رية إلين�ي س�رتوليا، ع�ىل 
بحث سابق يش�ري إىل أن نربة صوتنا 
تحتوي عىل معلومات بش�أن حالتنا 

املزاجية. 
وباستخدام مجموعات من البيانات 
النموذجي�ة، طورت كل من تس�نيم 
وس�رتوليا تقني�ة تجم�ع ع�دداً من 
للتع�رف  اآلالت  تعلي�م  خوارزمي�ات 
بص�ورة أدق عىل ح�االت االكتئ�اب من 
وأوضح�ت  صوتي�ة.  إش�ارات  خ�الل 
عل�وم  بقس�م  األس�تاذة  س�رتوليا، 
النهائ�ي ه�و  اله�دف  أن  الكمبيوت�ر، 
تطوير تطبيقات مفيدة من خالل هذه 

التكنولوجيا. 

م�ن الظواه�ر الس�لبية الت�ي ب�دأت 
تظهر يف مجتمعنا ان النساء اصبحن 
يعتمدن ع�ىل الجمال االصطناعي من 
خ�الل اج�راء عمليات تجمي�ل تكون 
بعضه�ا خط�رية ج�دا ومكلف�ة جدا 
وطبعا النساء من الطبقات املتوسطه 
كان لهن نصيب من هذا الس�باق لكن 
النتائ�ج كان�ت مروع�ة فاالمكانيات 

املحدود الطباء حديث�ي العهد باملهنة 
اتت عىل حياة نساء كثريات اضافة اىل 
التش�وهات املريعة الت�ي دمرت حياه 
البعض منهن يف س�وق استغله اطباء 
يتاج�رون بمهن�ة الطب الت�ي عادت 
س�وقا مربح�ة ج�دا فبعض النس�اء 
يقلدن املمثالت الش�هريات والفنانات 
اللوات�ي يظهرن باش�كال مختلفة يف 
كل مسلس�ل وساعد السوشيال ميديا 
عىل انتشار مراكز التجميل ومزايدات 
العروض حتى بات بالتقس�يط املريح 
وظه�ور تقني�ات جدي�دة و برسع�ة 
مذهلة انساق امامها سيل من النساء 
الغبي�ات التواق�ات ان يبدي�ن اصغ�ر 
س�نا وأجمل ش�كال  ويف املقابل هناك 
البع�ض م�ن املثقف�ات يحاولن كرس 
هذا الجم�وح وتوعيه امل�راءة التواقة 
وجماله�ا  نظارته�ا  ع�ىل  للحف�اظ 
حياته�ا  يف  صحي�ة  ط�رق  اتب�اع  يف 
وممارسة الرياضة وان تكون متميزة 

بفكرها وثقافتها وذكاءها.

سلبي... عمليات التجميل 

براك اعاد اتصاالته مع  الخليج لقربه من ترامب 

مدير حملة ترامب مسجون حاليا بتهم االحتيال

مئات ماليين الدوالرات تدفقت كاستثمارات لبراك


