
»مجلس مكافحة الفساد« يعجز »عن محاربة »الفساد«

المواقع االلكترونية الوهمية في قفص االتهام !

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي / مشتاق الحسناوي...
مجل�س مكافحة الفس�اد م�ا زال عاج�زا عن فتح 
ملفات الفساد الكبرية والتي يقف ورائها سياسيني 
متنفذين يف املش�هد الس�يايس , ومن ه�ذه امللفات 
م�زاد بيع العملة ال�ذي يرشف علي�ه البنك املركزي 
والذي بات مرسحا لعمليات الفس�اد املنظم , فضال 

عن كونه راعي لعمليات غسيل االموال وتهريبها .
املصارف االهلي�ة اغلبها عبارة ع�ن بنايات خاوية 
تعت�اش عىل ام�وال املودع�ني لديها وتت�رف بها 
كيفما تشاء وجدت  يف مزاد العملة ضالتها من اجل 
الرتبح بش�كل خي�ايل دون مراع�اة لضوابط رصف 
االم�وال الت�ي تحصل عليها من امل�زاد والتي اغلبها 

تهرب خارج البالد.
 الخل�ل يف مزاد العملة يعود اىل سياس�ة الدولة التي 
أغلق�ت دائ�رة الرقابة يف البن�ك املرك�زي, و مازال 
يعم�ل دون ترشيعات قانونية تنظ�م عمله بل هي 
اجته�ادات للبن�ك املركزي يف س�بيل الس�يطرة عىل 
أس�عار العملة األجنبية , لكن الخطأ الكبري هو بيع 

العمل�ة ملصارف ترفض بيعها للمواطن بل تتعمد يف 
إح�داث أزمات من أجل املضاربة بها , وما يتم بيعه 
يف امل�زاد الواحد ال يصل اىل الس�وق املايل س�وى أقل 

من ثلث املبلغ .
البنك املركزي يرف�ض يف أحيان عديدة إعادة تدقيق 
املصارف املش�اركة يف امل�زاد خوفاً م�ن الحرج مع 
جهات متنفذة , فاملزاد لم يهدف اىل تطوير االقتصاد 
املراجع�ة  اىل  بحاج�ة  الحالي�ة  وآليات�ه  العراق�ي 
واس�تحداث ط�رق قانونية من أجل اثبات س�المة 
املص�ارف األخ�رى املش�اركة. األرباح الت�ي جنتها 
املص�ارف طيل�ة األع�وام املاضية ضخم�ة جدا وال 
توجد رضائب عىل مبيع�ات املزاد مما جعله فرصة 
للرتبح عىل حس�اب معان�اة املواطن ال�ذي يترضر 
بس�بب ارتفاع وانخفاض الدوالر , وبعض املصارف 
ال تمتلك رصيداً للمش�اركة وإنما تش�ارك بصكوك 
ليس لها رصيد كاٍف وبعد املزاد تدفع املبالغ املرتتبة 

عليها أي بمعنى آخر تعمل بأموال البنك.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
أك�د مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس واألمني 
وج�ود مخطط�ات تحاك بالضد من الحش�د 
الش�عبي م�ن قب�ل اط�راف كردي�ة داخ�ل 
كردس�تان بالتعاون مع بقايا البعث هدفها 
سحب الحشد الش�عبي من املناطق املحررة، 
مش�ريين اىل ان تل�ك املخطط�ات مدعوم�ة 
وته�دف  االمريكي�ة  الس�فارة  قب�ل   م�ن 
اىل تمهي�د الطري�ق ام�ام داع�ش للع�ودة، 

محملني واش�نطن مس�ؤولية تشويه صورة 
التظاه�رات املطالب�ة بعدم س�حب قطعات 

الحشد.
القائ�د  اس�تجابة  م�ن  املراقب�ون  وح�ذر 
العام للق�وات املس�لحة لتلك االص�وات، ألن 
ذل�ك سيس�هل مهمته�م الرامي�ة اىل اع�ادة 

التنظيمات اإلرهابية للمناطق. 
واش�اروا اىل أن »هذه الجه�ات تحاول إعادة 
س�طوة داعش االجرامي اىل عدة مناطق من 

العراق، من بينها س�هل نينوى وصالح الدين 
واطراف كركوك واالنبار ودياىل .

الطائ�ي، يف  وي�رى املحل�ل األمن�ي صال�ح 
تريح ل�� »املراقب العراقي« إن »املطالبات 
بسحب الحشد الش�عبي من املناطق املحررة 
تأتي جزء من مسلس�ل االستهدافات بحقه، 
وهذا ليس باالمر الجديد بسبب وجود جهات 

تعمل وتخطط بالضد من هذه القوة«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
وجه مجلس القضاء االعىل ، بمعاقبة مرتكبي جريمة انشاء 

املواقع االلكرتونية »الوهمية« املسيئة ملؤسسات الدولة.
وافاد املجل�س يف بيان تابعت�ه »املراقب العراق�ي« انه »وجه 
املحاك�م بالتعام�ل مع ظاه�رة انش�اء املواق�ع االلكرتونية 
ورموزه�ا  الدول�ة  مؤسس�ات  اىل  ت�يء  الت�ي  الوهمي�ة 
والش�خصيات السياس�ية واالجتماعي�ة واملواطن�ني بصورة 

عامة«.وأض�اف املجل�س ان »تلك التج�اوزات تعد من جرائم 
التزوير املقرتنة بجرائم القذف والسب املعاقب عليها بموجب 
قان�ون العقوب�ات النافذ ومحاس�بة مرتكبي ه�ذه الجرائم 

بأقىص العقوبات«.
يش�ار اىل ان مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي تض�ج بمئ�ات 
الصفحات الوهمية التي تس�تخدم اس�لوب التشهري والقذف 

وسيلة لتحقيق غاياتها.

قوات قتالية امريكية تتجول وسط شوارع الموصل وتحولها الى ثكنة عسكرية 
استمرار خرق السيادة.. والعمالة الى اين؟

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
للم�رة الثاني�ة ع�ىل الت�وايل تخ�رج القوات 
االمريكي�ة خارج اس�وار قواعده�ا وتجري 
ج�والت ميدانية يف وضح النه�ار، وكان اوىل 
تل�ك الجوالت قب�ل بضعة اي�ام يف محافظة 
االنب�ار، تبعه�ا الي�وم يف محافظ�ة نينوى، 
اذ ن�رش ناش�طون ع�ىل مواق�ع التواص�ل 
االجتماعي مقاط�ع فيديو اظهرت قطعات 
عسكرية  قتالية ومدرعات وآليات امريكية 
وه�ي تتج�ول يف احي�اء وش�وارع مدين�ة 
املوص�ل، يف تع�دي واض�ح ورصي�ح ع�ىل 
الس�يادة، الت�ي تتجاوزها واش�نطن يومياً 
عرب نشاطها العس�كري والسيايس يف داخل 
البلد.وج�اءت تل�ك التح�ركات منافي�ة مل�ا 
رصحت به واشنطن من سعيها لالنسحاب 
م�ن الع�راق، بعد تحري�ر غالبي�ة املدن من 
س�يطرة عصابات داعش االجرامية من قبل 
الحشدالشعبي وفصائل املقاومة االسالمية 
ةباق�ي الق�وات االمني�ة ، كم�ا انه�ا تات�ي 
متزامنة مع دعوات س�حب الحشد الشعبي 
من نينوى.واملثري بجميع تلك التحركات هو 
الصم�ت الحكومي حي�ال تل�ك التجاوزات، 
التي تعد خرقاً للسيادة كونها بمثابة اعادة 
االحتالل العسكري من جديد بعد ان خرجت 
تلك القوات نهاية عام 2011 ووقع بموجب 
ذلك االنسحاب اتفاقية امنية وضعت اسس 

لذلك االنسحاب.
وي�رى الخبري االمن�ي الدكت�ور معتز محي 
عبد الحميد ان تلك الق�وات القتالية تحاول 
اس�تعراض قوته�ا ، لذل�ك تجول�ت يف مدن 
الرم�ادي واملوص�ل وصالح الدي�ن ومناطق 

اخرى خالل االيام القليلة املاضية.
وقال عبد الحميد يف حديث خص به »املراقب 
العراقي« ان�ه اىل »االن لم يصدر اي توضيح 
م�ن قب�ل وزارة الدف�اع او رئاس�ة الوزراء 
بخصوص سبب جوالت تلك القوات يف املدن، 
كم�ا ان الربمل�ان »س�وف« قضي�ة التواجد 
العس�كري االمريكي يف العراق ولم يناقشها 
خ�الل جلس�اته يف فصلي�ه االول والثاني«.

وأض�اف ان »وثيق�ة وق�ع عليه�ا اكثر من 
100 نائ�ب الخ�راج الق�وات االمريكي�ة تم 
»تمييعه�ا« ، وه�ذا يدل�ل ع�ىل ان بع�ض 
االط�راف السياس�ية تتماه�ى م�ع الوجود 

األمريكي.
ولف�ت اىل ان »لجن�ة االمن والدف�اع يتطلب 
منها اج�راء ج�والت ميداني�ة يف القواعد و 
املعس�كرات للتعرف اكثر ع�ن اعداد القوات 

االمريكية وتحركاتها ومواقعها«.
الق�وات  »ه�ذه  ان  الحمي�د:  عب�د  وتاب�ع 
مس�تمرة يف التواجد ملراقبة قطعات الحشد 
الش�عبي وقياداته ، والدعوات اىل سحبه من 

نينوى يصب يف هذا االطار«.
ع�ىل الصعي�د ذاته ي�رى املختص بالش�ان 

الق�وات  ان  الع�رداوي،  عب�اس  االمن�ي 
االمريكي�ة خرق�ت الح�دود املرس�ومة لها، 
وت�م تحذيرها ألكثر من م�رة من قبل قوات 
املش�رتكة،  والعملي�ات  الش�عبي  الحش�د 

السيما بعد ان اخذت تتجول يف داخل املدن.
وقال العرداوي يف تريح خص به »املراقب 
العراق�ي« ان »واش�نطن ك�رست القوان�ني 
واالتفاقات مع الجانب العراقي، واخضعتها 
اىل مزاجه�ا املتل�ون، وقاب�ل ذل�ك ضع�ف 

حكومي لردع تلك التجاوزات«.
وأضاف ان »االرصار االمريكي عىل تواجدها 
العسكري، يأتي لحماية بعض الشخصيات 
املش�بوهة التي تعمل لصالحه�ا امثال قائد 

عمليات االنبار محمود الفالحي وغريه ».
للس�لطتني  تك�ون  ان  »رضورة  اىل  ودع�ا 
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة كلم�ة، النهما لهما 

الحق ان يوقفا تلك التجاوزات«.
وأش�ار اىل ان »تل�ك التحركات تكش�ف عن 
وجود »حصانة« ق�د وفرتها لها الحكومات 
املحلي�ة يف تلك املحافظ�ات ، وهنالك تخادم 
لبع�ض االط�راف السياس�ية م�ع التواجد 
االمريكي«.يش�ار اىل ان الق�وات االمريكي�ة 
كانت ق�د دخلت اىل العراق مج�دداً بعد عام 
2014 ، تح�ت غطاء التحالف الدويل بدعوى 
املش�اركة يف الح�رب ضد عصاب�ات داعش 
االجرامي�ة، بع�د ان خرج�ت بفعل رضبات 

املقاومة االسالمية نهاية عام 2011.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعت لجنة االمن والدفاع اىل تش�ييد بنايات محصنة ملنع 
سيناريو هروب السجناء، فيما لفتت اىل ان السجون غري 
محصن�ة وتحتوي عىل ثغرات.وقال عضو اللجنة  عباس 
رصوط  يف تري�ح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن 
»البنايات التي تضم املوقوفني واملجرمني ينبغي ان تكون 

محصنة والتوجد فيها اي ثغرات امنية«.
 واض�اف ان »اغلب بنايات التوقيف حالي�ا بوزارة العدل 
ه�ي متهالك�ة وعم�ر البعض منه�ا اكثر من خمس�ني 

عام وه�و امر اليتالئم مع الوضع الح�ايل وكثرة الجرائم 
كاالرهاب وتجارة املخدرات«.

ولف�ت اىل  ان »االمر اآلخر الذي ينبغي عىل وزير الداخلية 
معالجت�ه يتعلق بقضي�ة بقاء قي�ادات االمنية واالمرين 
يف مواقعه�م لف�رتات طويل�ة تتجاوز الخمس او الس�ت 

سنوات يف مكان واحد«.
وتابع ان »لجنة االمن والدفاع الربملانية س�رتكز عىل هذه 
الجوان�ب خ�الل اجتماعاته�ا املقبلة بغية وض�ع اليات 

تعالج تلك املشاكل بشكل جذري«.

املراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
اخف�ق نادي الطلبة يف املوس�م امل�ايض يف تحقيق النتائج 
االيجابية التي تلبي طموح االدارة والجماهري املحبة لكرة 
االني�ق، وباحتالله املرك�ز الثالث عرش يف ج�دول الرتتيب 
وبرصي�د ارب�ع واربعني نقط�ة فقط وهو مرك�ز ال يليق 

بسمعة وتاريخ نادي الطلبة.
»املراق�ب العراق�ي« نقلت ح�رية الجماه�ري الطالبية من 
تراجع النتائج واملستويات يف االونة االخرية وكذلك خطط 
النادي املس�تقبلية، امام املتحدث الرس�مي لنادي الطلبة 
وائ�ل العنزي الذي تحدث »للمراقب العراقي« قائال: الزلنا 

باملراحل االوىل يف مس�ألة التعاق�دات والتي بدأناها بعد ان 
التقت ادارة النادي بوزير التعليم العايل، وكان لقاءا مثمرا 
حي�ث تطرق من خالل�ه اىل س�بل دعم الفريق اس�تعداد 
للموس�م املقبل« مش�ريا اىل ان »االدارة اكملت دفع بعض 

ديون الالعبني املرتتبة عىل النادي من املوسم املايض«.
واض�اف ان »االدارة تح�اول ح�ل جمي�ع االم�ور املادية 
املتعلق�ة يف ذم�ة النادي م�ن اجل انهاء مل�ف الرتاخيص 

االسيوية والذي يجب انهائه يف الفرتة القريبة املقبلة«.
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االمن البرلمانية: نحتاج الى بنايات محصنة لمنع هروب السجناء

لمعالجة االخطاء السابقة...«االنيق«
 قد يفتح ابوابه امام المحترفين 

انتر ميالن يجدد رغبته بضم فيدال وركيتش

منحة االدباء 
والصحفيين بين وعود 

»الثقافة« وتعهد 
البرلمان وأزمة 

الموازنة

العراق انفق 60 
مليار دوالر

 على الكهرباء
 ولم يصب جسد 

الطاقة
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السفارة االمريكية »تحوك« مخطط »خطير« في المدن المحررة 

صواريخ العصابات االجرامية تدمر »هدنة«
 ادلب والجيش السوري يهاجم

المراقب العراقي/ متابعة...
لم تصم�د »الهدن�ة« وقف إطالق 
النار يف منطقة »خفض التصعيد« 
يف إدل�ب ومحيطه�ا س�وى اربعة 
ايام عىل وقع مواصلة املجموعات 
املس�لحة خروقاتهم لها واالعتداء 
عىل املناطق اآلمنة، فيما اس�تأنف 
الجيش الس�وري عملياته رداً عىل 
تل�ك الخروقات وكبدهم خس�ائر 
فادحة باألرواح والعتاد واملعدات، 
وع�ىل وق�ع انهيار الهدن�ة يجري 
الحدي�ث ع�ن عملي�ة عس�كرية 
تركي�ة يف رشق الفرات، بتنس�يق 

امريك�ي.
وق�ال مصدر ميدان�ي، يف تريح 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
اعت�دت  اإلرهابي�ة  »املجموع�ات 
الت�وايل  ع�ىل  الراب�ع  وللي�وم 
ع�ىل  الصاروخي�ة  وبالقذائ�ف 
حم�اة  بري�ف  عس�كرية  نق�اط 
الشمايل الغربي وعىل قريتي الجيد 
والحاكورة يف سهل الغاب، ما أدى 
إىل ترضر العديد من منازل األهايل 

ترضراً كبرياً«.
وأوض�ح املص�در، أن »الجيش رد 
ع�ىل ه�ذه الخروقات واس�تهدف 
مواق�ع  الثقيل�ة  بمدفعيت�ه 
املجموعات اإلرهابية يف قرى سهل 
الغ�اب بري�ف حم�اة الغرب�ي ما 
أدى إىل مقتل وإصاب�ة العديد من 
أفرادها وتدمري عتادهم الحربي«.

بم�وازاة ذل�ك، اس�تهدفت وحدة 
من الجيش باألس�لحة الرشاش�ة 
مجموع�ة إرهابي�ة مؤلف�ة م�ن 
أربعة إرهابيني عىل محور األربعني 
بري�ف حماة الش�مايل كانت تنفذ 
تحصينات ودش�مة ما أس�فر عن 

القضاء عىل جميع أفرادها.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أن�وار مدل�ل  الب�رة  أكدتعض�و مجل�س 
الثالث�اء، ان االنبعاث�ات الغازي�ة م�ن اب�ار 
النفط لم تعالج اىل االن، فيما حملت وزارتي 
ذلك.وقال�ت  مس�ؤولية  والبيئ�ة  الصح�ة 
مدل�ل يف تري�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »االنبعاثات من االبار النفطية 
مرتبط�ة بعقود الرتاخي�ص«، مؤكدة »عدم 
تنفي�ذ وزارتي النفط والصح�ة ، فضال عن 
الرشكات املعنية اي نوع من املعالجات للحد 

من تلك االنبعاثات«.
وأضافت انه »حسب تقرير مديرية البيئة أن 
البرة ش�به خالية من اإلش�عاعات، حيث 
هناك نسبة قليلة جدا يف مناطق متفرقة من 
املدين�ة”، مبينة ان “املديرية حددت س�قفا 
زمنيا ملدة ش�هر واحد الكم�ال املعالجات”.

ولفتت اىل ان “الطمر العشوائي غري الصحي 
وراء ارتفاع نس�بة التل�وث والرسطانات يف 
املدينة”، الفتة اىل “عدم تس�لم املحافظة اي 
تعويضات مالية من قبل تلك الجهات بشأن 
التل�وث البيئي”.وتابع�ت “اننا مس�تمرون 
بمخاطب�ة الحكوم�ة االتحادي�ة والوزارات 
املعنية، حيث ان هذا االمر خارج اختصاص 

حكوماتنا املحلية”.

مجلس البصرة: االنبعاثات 
الغازية من ابار النفط لم تعالج
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نائب: الفالحي متهم 
100 % بقضية التخابر 
مع السفارة االميركية

أك�د عضو  لجنة األمن والدفاع الربملانية، 
الثالث�اء، عب�د الكري�م علي�وي، ان قائد 
عمليات االنب�ار محم�ود الفالحي متهم 
100%  بقضي�ة التخاب�ر م�ع الس�فارة 

االمريكية.
وق�ال عليوي يف تري�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »الفالح�ي متهم 
التخاب�ر م�ع الس�فارة  100% بقضي�ة 
االمريكي�ة، ولدينا ادل�ة وثوابت بضغوط 
السفارة االمريكية عىل عبد املهدي العالن  

براءة الفالحي«.
وأض�اف ان »رئيس ال�وزراء ارتكب خطأ 
كب�ري، عندما اعل�ن ب�راءة الفالحي، الن 
هذا االعالن جاء بس�بب ضغوط مورست 

عليه«.
ولف�ت اىل ان »اعالن ب�راءة الفالحي من 
قب�ل وزير الدفاع، ج�اء اعتماد عىل كالم 
عبداملهدي، كونه ال يس�تطيع مخالفة ما 

قال عبد املهدي«.



مسلسل االستهداف الجديد يمهد العادة سيناريو سقوط المدن

السفارة االمريكية تجند »ذيولها« للدفع باتجاه 
سحب الحشد الشعبي من المناطق المحررة

عملية »إرادة« النصر:
 تطهير 16 قرية جنوب الموصل وتفجير 

أنفاق وممرات بديالى

مجلس واسط يختار رئيسا لهيئة االستثمار 
ويعفي مسؤوال بتربية المحافظة

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكن�ت قوات اللواء 15 يف الحش�د 
الش�عبي، م�ن تطه�ر 16 قري�ة 
جن�وب املوصل بمحافظ�ة نينوى، 
فيم�ا فجرت مفرزة م�ن مكافحة 
املتفج�رات نفق�ن لداعش جنوب 

املوصل. 
وذكر بيان إلعالم الحش�د الشعبي 
العراقي« نس�خة  »املراقب  تلق�ت 
منه إن »قوات اللواء 15 يف الحش�د 
الش�عبي تمكن�ت م�ن تطهر 16 
قري�ة يف ناحي�ة الش�ورة جن�وب 
املوص�ل ضمن املرحل�ة الثالثة من 

عمليات إرادة النرص«.
وأضاف، أن »القرى هي: العداية – 
الرحماني�ة – هداجة – كوخ – ابو 
شويحة – ام سيجان – مام حمزة 
– كب�ة العبة – صه�ل عباس – ام 
الش�لن – الحوي�ش – ت�ل دروين 
– زرك�ة – االمري�ي – املل�ح – تل 

الذهب”. 

واش�ار البي�ان اىل أن »مف�رزة من 
مكافح�ة املتفج�رات التابعة للواء 
30 بالحشد الشعبي فجرت، صباح 
الي�وم، نفق�ن لداع�ش يف منطقة 
ت�الل معامل العري�ج ناحية حمام 
العلي�ل )جن�وب املوص�ل( ضم�ن 

عمليات إرادة النرص الثالثة«.
والجدي�ر بالذك�ر أن لجن�ة االم�ن 
أن  اك�دت  النيابي�ة، ق�د  والدف�اع 
الن�رص بمراحله�ا  إرادة  عملي�ات 
الث�الث اثبتت وج�ود تالحم نوعي 
بن الق�وات االمنية واهايل املناطق 
املش�مولة بالتطهر، مش�را إىل أن 
ه�ذا التالحم قط�ع الطري�ق امام 

»داعش« بانشاء حواضن جديدة.
وب�ارشت قوات الحش�د الش�عبي 
والجي�ش، الي�وم الثالث�اء، باليوم 
الثان�ي م�ن عملي�ات إرادة النرص 
الثالث�ة يف دياىل ونين�وى، اذ انتهى 
الي�وم األول بتطه�ر 109 قرى يف 

املحافظتن. 

المراقب العراقي/ واسط...
ص�وت مجلس محافظة واس�ط، عىل اختيار رئيس هيئة االس�تثمار عي 

تركي، فيما اعفى معاون مدير تربية املحافظة.
وقال عضو املجلس تركي الغنيماوي يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »مجلس محافظة واس�ط عق�د، الثالثاء اجتماعه االس�بوعي واصدر 

جملة من القرارات اضافة اىل مناقشة ملفات تتعلق بالجانب الخدمي«.
واض�اف ان »املجل�س ص�وت باالغلبية لصالح ع�ي تركي رئيس�ا لهيئة 
استثمار واسط, فيما صوت عىل اعفاء معاون مدير تربية املحافظة لعدم 

مطابقته لالوصاف االدارية والقانونية«.
واش�ار الغنيم�اوي اىل ان »املجل�س ناقش ايضا عددا م�ن امللفات خاصة 
الواقع الخدمي ومتابعة املشاريع التي شملت بالخطة السنوية للمحافظة 

بعد ان رصد املجلس لها املبالغ الالزمة«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الداخلية، ع�ن اعتقال اخطر تجار املخ�درات الذي هرب من 
سجن القناة، واعتقل يوم امس يف بغداد، مبينة انه محكوم عليه بالسجن 
10 سنوات. وقالت الوزارة، يف بيان تلقلت »املراقب العراقي« إن »أبطال 
مكافح�ة اإلجرام يف وزارة الداخلية تمكنوا من إلقاء القبض عىل أحد 
املتهم�ن بتجارة املخدرات يف بغداد«، مش�رة اىل أنه »يعد من أخطر 
الهاربن«.واوضح�ت أن »ه�ذا املتهم ه�و نصر رحي�م عنيد بدر«، 
مبينة انه »محكوم عليه بالس�جن ملدة 10 س�نوات كونه من اخطر 

تجار املخدرات الذين هربوا من سجن مركز رشطة القناة ب بغداد«.
 واضاف املصدر ان »املتهم هو من سكنة حي طارق بمدينة الصدر.

المراقب العراقي/ األنبار...
اعلنت االس�تخبارات العس�كرية، الثالثاء، عن تمكنها من تفكيك خلية داعشية كانت 

تخطط لشن اعتداءات إرهابية بمحافظة األنبار خالل عيد األضحى املبارك.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة من�ه إن »مفارز ش�عبة 
االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة 10 وبالتع�اون مع اس�تخبارات لواء املش�اة 39 
وبعملي�ة نوعية اس�تباقية نفذت وف�ق معلومات دقيقة تمكنت م�ن اخرتاق وتفكيك 

خلية إرهابية«.
واضاف�ت ان »العملية اس�فرت عن القاء القبض عىل الرؤوس الخمس�ة املدبرة لها يف 
منطق�ة جزيرة الرمادي باألنبار كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية يف املحافظة 

بمناسبة عيد األضحى املبارك«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد، ع�ن القاء القب�ض عىل متهم�ن بالتهديد 

وترويج املخدرات يف مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكر بيان للقيادة تلقت »املراقب العراقي »نسخة منه إن »القوات األمنية 
يف قي�ادة العمليات تمكنت م�ن القاء القبض عىل متهمن اثنن بالتهديد يف 
منطقة الس�يدية، اضاف�ة اىل القاء القبض عىل مته�م برتويج املخدرات يف 
منطق�ة حي أور وضب�ط بحوزته مواد مخدرة وأجه�زة تعاطي وجوازات 

سفر مختلفة«.
واض�اف البي�ان، ان�ه »تم تس�ليم املتهم�ن اىل الجه�ات املختص�ة التخاذ 

االجراءات الالزمة بحقهم وفق القانون«.

القبض عىل »اخطر« الهاربين 
من سجن القناة

االستخبارات تحبط مخططا 
الستهداف المواطنين يف االنبار

عمليات بغداد تعتقل 
متهمين برتويج المخدرات

نائب عنها: النجف تعاني سوء الخدمات وتخصيصاتها »التكفي«

المراقب العراقي/ النجف...
اك�د النائب ع�ن محافظة النجف 
ان  الفت�الوي،  فاض�ل  االرشف 
املحافظ�ة تعاني س�وء الخدمات 
املوازن�ة  يف  التخصيص�ات  وقل�ة 
ع�ىل الرغم م�ن دخ�ول اكثر من 
س�بعة مالين زائر اليه�ا، محمالً 
الحكومة املحلي�ة ووزارة االعمار 
مس�ؤولية تردي الوضع الخدمي 

يف املحافظة.
وقال الفتالوي، يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراق�ي« إن »الحكومة 
بزي�ادة  مطالب�ة  املركزي�ة 
النج�ف  محافظ�ة  تخصيص�ات 
املحافظ�ة  ان  خاص�ة  االرشف، 
يقدم اليها س�نوياً مئات الزائرين 
أن  مبين�ا  املقدس�ة«،  للعتب�ات 
»هناك مبالغ مالية يجب ان ترصد 
للنج�ف خ�ارج اط�ار املوانة من 
اج�ل النهوض بواقعه�ا الخدمي، 
حي�ث تحتاج اىل تطوي�ر مداخلها 

التي تش�هد مرور اكثر من سبعة 
مالين زائر اىل املحافظة«.

واوضح الفت�الوي، أن »الحكومة 
املحلي�ة يف النج�ف حصل�ت عىل 
التتناس�ب  قليل�ة  تخصيص�ات 
تعاني�ه  ال�ذي  الس�وء  وحج�م 
املحافظة، كم�ا ان االدارة املحلية 
للنجف تتحمل جزء من املسؤولية 
ج�راء ت�ردي الوض�ع الخدمي يف 

املحافظة«.

تعان�ي  »النج�ف  أن  إىل  واش�ار 
من س�وء عملية الطم�ر الصحي 
ومعالج�ة النفاي�ات، حي�ث م�ن 
املعي�ب ان تبعد محط�ة املعالجة 
مس�افة 3 كيلوم�رت ع�ن مرق�د 
االمام عي )ع(، االمر الذي يحتاج 
اىل وقف�ة م�ن الحكوم�ة املحلية 
ووزارة االعمار واالس�كان لغرض 
يف  الخدم�ي  لوض�ع  االلتف�ات 

النجف«.

المراقب العراقي/ بغداد...
ع�د رئيس ائتالف الكلدان يف مجلس النواب هوش�يار ق�رداغ، رشط العمر 
س�بباً رئيس�يا لحرمان رشيحة كبرة من املتفوق�ن واملوهوبن من غر 
املتمكنن مادياً من التعليم. وقال قرداغ، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تشرتط عمراً محدداً 
للتقدي�م عىل الدراس�ة الجامعية الصباحية، ويمكن ملن ه�م أكرب من العمر 
املحدد التقديم عىل الدراس�ة املس�ائية، والتي تس�توجب دفع أجور عالية، كما 
أن هن�اك اختصاصات عديدة غر متوفرة ضمن الدراس�ة املس�ائية«. واضاف ان 
»الطالبة البرصية )حميدة حبيب( تخرجت بمعدل 97.64 والذي يؤهلها لدخول 
كلي�ة الطب، ليق�ف رشط العمر عائقاً أم�ام تلك الطالبة األرمل�ة ويحرمها من 
تحقيق حلمها، كونها التس�تطيع تحمل التكالي�ف الباهضة جداً ملثل هذا النوع 
من الدراسة والتخصص، اضافة لصعوبة البداية املتأخرة بالتعليم وما تحمله 
من اعب�اء اضافية نتيجة وج�ود ارسة والتزامات اخ�رى«. وطالب قرداغ 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي قيص الس�هيل، ب� »اس�تثناء الطالبة 
حمي�دة حبيب من رشط العمر، وأن تمنح -عمالً بمبدأ تكافؤ الفرص حق 
التقديم عىل الدراس�ة الصباحية، والنظر بش�كل ج�دي بهذا الرشط وغره 
التي تحرم رشيحة واس�عة س�يما النس�اء م�ن غر املقت�درات مادية من 
حقهن يف التعليم،وتحقيق أحالمهن، وأن تكون 
هن�اك آلي�ات قانوني�ة واضح�ة ليتم 
اتباعه�ا، لتاليف مثل ه�ذه الحاالت 
مئ�ات  مس�تقبال،وملعالجة 
الحاالت التي ال يتبناها االعالم 
وال يتم تسليط الضوء عليها«.

المراقب العراقي/ البصرة...
املراقب العراقي/ بغداد...

ح�دد مجلس ال�وزراء، عطلة عيد االضحى 
املب�ارك إبت�داًء م�ن األح�د املقب�ل ولغاية 
املواطن�ن  ش�مول  معلن�ا  الخمي�س، 
املستفيدين من شبكة الحماية االجتماعية 

بعيدية مقدارها 100 الف دينار.
وقال�ت االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »مجل�س الوزراء قرر تحديد عطلة عيد 
االضحى املبارك لتبدء من يوم األحد املقبل 
املصادف )11-8-2019( ولغاية الخميس 

املصادف )2019-8-15(.
العم�ل  وزارة  أعلن�ت  متص�ل  س�ياق  يف 
مجل�س  أن  االجتماعي�ة،  والش�ؤون 
ال�وزراء قرر من�ح عيدية 100 ال�ف دينار 

للمستفيدين من الحماية االجتماعية.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إن�ه »بناًء عىل طلب 
ُمق�ّدم م�ن وزي�ر العم�ل، رئي�س هي�أة 
الحماي�ة االجتماعي�ة، باس�م عبدالزمان، 
ق�رر مجلس الوزراء منح عيدية )100 ألف 
دين�ار( للمس�تفيدين من إعان�ة الحماية 

االجتماعية بمناسبة عيد األضحى«.

كربالء تضع خطة لبناء المدراس 
بكلفة 101 مليار دينار

إنتشال جثة طفلة 
من نهر دجلة  

مجلس الوزراء يحدد عطلة 
»العيد« ويمنح مستفيدي الحماية 

اإلجتماعية 100 الف دينار 

برلماني: »شرط العمر« حرم كثير من المتفوقين
 حق إكمال تعليمهم

2 الثالثاء 6 آب 2019 من احلدث
العدد 2130 السنة العاشرة

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...
اعل�ن رئيس مجلس محافظ�ة كربالء عي 
املالك�ي ع�ن الخط�ة الخاص�ة لبن�اء 63 
مدرس�ة يف عموم مناطق املحافظة ضمن 

خطة تنمية االقاليم.
وق�ال املالكي يف مؤتم�ر صحفي، حرضته 
»املراقب العراقي« ان »خطة تنمية االقاليم 
ش�ملت بناء 63 مدرس�ة يف مرك�ز املدينة 
واالقضية والنواح�ي بكلفة اجمالية بلغت 

101 ملي�ار«. واض�اف ان�ه »ت�م توزي�ع 
املدارس بحسب الحاجة وعدد النفوس بن 
املرك�ز واالقضية والنواحي حيث س�تبنى 
24 مدرس�ة يف مركز املدينة، و16 مدرسة 
يف قض�اء  الح�ر، و8 م�دارس يف قض�اء 
الحس�ينية، و7 مدارس يف قض�اء الهندية، 
و4 م�دارس يف قض�اء الج�دول الغرب�ي، 
فيما س�تبنى 3 مدارس  يف ناحية الخرات، 

ومدرسة واحدة يف قضاء عن التمر«.

المراقب العراقي/ بغداد
أعلنت مديرية نجدة بغداد، الثالثاء، انتشال جثة طفلة من نهر دجلة وسط العاصمة.

وق�ال إعالم املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن »مفارز الغواصن يف 
نج�دة بغداد تنتش�ل جثة طفلة ضمن منطقة ابو نؤاس«. وأض�اف البيان، أنه »لم يتبن 
إذا كان�ت الطفل�ة غرقت أثناء الس�باحة أو تم رميها«، مش�راً إىل »نقلها إىل الطب العديل 

ملعرفة األسباب«.

أكد مراقبون في الشأن السياسي واألمني وجود مخططات تحاك بالضد من الحشد 
الشعبي من قبل اطراف كردية داخل كردستان بالتعاون مع بقايا البعث هدفها سحب 

الحشد الشعبي من المناطق المحررة، مشيرين الى ان تلك المخططات مدعومة من قبل  
السفارة االمريكية وتهدف الى تمهيد الطريق امام داعش للعودة، محملين واشنطن 

مسؤولية تشويه صورة التظاهرات المطالبة بعدم سحب قطعات الحشد.

للنداءات االنصياع  بعدم  تحذيرات 
والمشبوهة المسمومة   

المراقب العراقي/ احمد محمد...
وح�ذر املراقب�ون من اس�تجابة القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة لتل�ك االص�وات، ألن ذل�ك سيس�هل مهمتهم 

الرامية اىل اعادة التنظيمات اإلرهابية للمناطق. 
واشاروا اىل أن »هذه الجهات تحاول إعادة سطوة داعش 
االجرام�ي اىل عدة مناط�ق من العراق، من بينها س�هل 

نينوى وصالح الدين واطراف كركوك واالنبار ودياىل .
وي�رى املحل�ل األمن�ي صال�ح الطائ�ي، يف ترصي�ح ل� 
»املراقب العراقي« إن »املطالبات بسحب الحشد الشعبي 
من املناطق املحررة تأتي جزء من مسلسل االستهدافات 
بحق�ه، وهذا ليس باالم�ر الجديد بس�بب وجود جهات 

تعمل وتخطط بالضد من هذه القوة«.
واض�اف الطائ�ي أن »الضغ�وط االمريكي�ة تق�ف وراء 
جميع املطالبات بس�حب الحش�د الش�عبي، ألنه افشل 
املخططات الت�ي كانت تريد تنفيذه�ا يف العراق«، مبينا 
أن »هناك اش�خاص مدفوعون من الس�فارة االمريكية 
يحوك�ون مؤامراتهم لي�ال ونهارا بالضد من مؤسس�ة 
الحشد«. وبن ان »هناك جهات سياسية وبقايا النظام 

الس�ابق يحاولون تشويه إعتصامات اهايل سهل نينوى 
من خالل بث االش�اعة وتس�ميتها بانه�ا مدفوعة، ولم 

تخرج بطريقة عفوية«.
وش�دد عىل »اهمية أن ي�درك رئيس ال�وزراء عادل عبد 
امله�دي بان قوات الحش�د الش�عبي هي ظه�ر للقوات 

االمنية وسحبها سيكون بمثابة الكارثة«.
ب�دوره دع�ا املحلل الس�يايس حاف�ظ ال بش�ارة خالل 
ترصيح ل�� »املراق�ب العراق�ي« القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة ب�� »رضورة ان يراع�ي خصوصي�ة الحش�د 
الشعبي يف املناطق املحررة واملمسوكة من قبله، السيما 
وان هناك مطالبات من قبل اهايل تلك املناطق ومن بينها 
منطقة س�هل نيوى ببقاء تل�ك القوة هناك النها حررت 
مدنه�م من دنس عصابات داعش واعادتهم اىل ديارهم، 

فال بد من أخذ رأيهم بذلك«.
واضاف ال بش�ارة أن »هن�اك اطراف كردي�ة تتخذ من 
كردس�تان مقرا لها وبالتعاون مع بقايا النظام السابق 
تعمل وتخطط ليال ونهارا النسحاب الحشد الشعبي من 

املناطق«.

واش�ار اىل أن »هذه الجهات تحاول إعادة سطوة داعش 
االجرام�ي اىل مناطق من العراق من بينها س�هل نينوى 

وصالح الدين واطراف كركوك واالنبار ودياىل«.
واعترب أن »س�حب الوية الحش�د الش�عبي من املناطق 

املحررة سيفتح الباب امام داعش للعودة مجددا«. 
وكان املتح�دث باس�م الحش�د الش�عبي لواء 30 س�عد 
الق�دو، قد نف�ى وجود فوىض يف س�هل نين�وى، متهما 
أطراف كردية بتأجيج األوضاع هناك واالس�اءة للحشد 

الشعبي.
وأضاف القدو، أن »سكان سهل نينوى وقفوا معتصمن 
سلميا دون االساءة اىل اي جهة او سيطرة، مشرا أن ما 
يدور من فوىض لس�نا مس�ؤولن عنها بل هناك جهات 
تابعة ألح�زاب كردية ومنها الديمقراطي الكردس�تاني 

تحاول إثارة الفوىض بن املكونات.
والجدير بالذكر أن النائب الش�بكي حنن القدو، كان قد 
اعل�ن عن قيام رئيس الوزراء عادل عبد املهدي بس�حب 
الحشد من الس�يطرات الرئيس�ية ملناطق سهل نينوى، 

واصفا القرار ب�”الجائر”.

،،
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  أك�دت كتلة االتح�اد الوطني يف مجل�س الن�واب العراقي ، رضورة 
ان تقوم حكومة اقليم كردس�تان باالتف�اق مع الحكومة االتحادية 

ملعالجة املشاكل العالقة بينهما.
وقال ش�روان م�رزا عض�و اللجنة املالي�ة النيابي�ة يف ترصيحات 
صحافي�ة إن بع�ض االط�راف السياس�ية اصبح�ت م�ن املعارضة 
وب�دأت باس�تغال مل�ف الخ�اف النفط�ي ب�ن اقليم كردس�تان 
والحكوم�ة االتحادية ضد رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي، مضيفا 
بم�ا ان االكراد يحتاجون عادل عبداملهدي وهو ايضا يحتاج اىل دعم 
االكراد، عىل حكومة اقليم كردس�تان بدء حوار شامل مع الحكومة 
االتحادي�ة واذا امكن التوص�ل اىل اتفاق مناس�ب يصب يف مصلحة 

جميع االطراف.

ميرزا: على حكومة اإلقليم حسم الخالف 
النفطي مع بغداد سريعا

 اعلن�ت الرشكة العامة ملوانئ العراق ع�ن مصادقة وزير النقل عبد 
الل�ه لعيبي باهض عىل محرض لجنة العوائد واألجور املركزي والذي 
أقرته الرشك�ة العامة ملوانئ العراق .وذكر قس�م العاقات واالعام 
يف الرشكة » أقر هذا القانون تخفيضاً يف رس�وم عوائد وأجور قدوم 
سفن الحاويات ذات الطاقة االستيعابية العالية تشجيعاً لهذا النوع 
من السفن من أجل القدوم ملوانئنا » مشرا اىل ان ذلك سيؤدي بدوره 
إىل وصول البضائع بشكل مبارش بدالً من استخدام املوانئ الظهرة 
التابع�ة لدول اخرى.واضاف« أبدت الرشكة اس�تعدادها الس�تقبال 
هذه السفن من خال تحسن األعماق ورسعة املناولة وتوفر كافة 

الخدمات األرضية للسفن .

تخفيض اجور وعوائد سفن الحاويات 
االقت�صاديالعالية في الموانئ

مجلس مكافحة الفساد عاجز عن فتح ملف مزاد العملة بسبب الضغوطات السياسية 
مسرح يومي لعمليات الفساد والتهريب وغسيل االموال 

المراقب العراقي / مشتاق الحسناوي
مجل�س مكافحة الفس�اد م�ا زال عاج�زا عن 
فتح ملفات الفس�اد الكبرة والتي يقف ورائها 
سياس�ين متنفذين يف املش�هد السيايس , ومن 
هذه امللفات م�زاد بيع العملة الذي يرشف عليه 
البن�ك املرك�زي وال�ذي ب�ات مرسح�ا لعمليات 
الفس�اد املنظم , فضا عن كونه راعي لعمليات 

غسيل االموال وتهريبها .
املصارف االهلية اغلبها عبارة عن بنايات خاوية 
تعت�اش عىل اموال املودعن لديها وتترصف بها 
كيفما تش�اء وجدت  يف مزاد العملة ضالتها من 
اجل الرتبح بش�كل خيايل دون مراعاة لضوابط 
رصف االم�وال الت�ي تحص�ل عليه�ا م�ن املزاد 

والتي اغلبها تهرب خارج الباد.
 الخلل يف م�زاد العملة يعود اىل سياس�ة الدولة 
الت�ي أغلق�ت دائرة الرقاب�ة يف البن�ك املركزي, 
و م�ازال يعم�ل دون ترشيع�ات قانونية تنظم 
عمله بل هي اجتهادات للبنك املركزي يف س�بيل 
الس�يطرة ع�ىل أس�عار العملة األجنبي�ة , لكن 
الخط�أ الكبر هو بيع العمل�ة ملصارف ترفض 
بيعه�ا للمواط�ن ب�ل تتعم�د يف إح�داث أزمات 
م�ن أجل املضارب�ة بها , وما يت�م بيعه يف املزاد 
الواح�د ال يصل اىل الس�وق املايل س�وى أقل من 
ثل�ث املبل�غ .البن�ك املرك�زي يرف�ض يف أحيان 
عديدة إعادة تدقيق املصارف املش�اركة يف املزاد 
خوف�اً من الح�رج مع جهات متنف�ذة , فاملزاد 
لم يه�دف اىل تطوير االقتص�اد العراقي وآلياته 
الحالي�ة بحاجة اىل املراجعة واس�تحداث طرق 
قانونية من أجل اثبات سامة املصارف األخرى 
املش�اركة. األرباح التي جنته�ا املصارف طيلة 
األعوام املاضية ضخم�ة جدا وال توجد رضائب 
عىل مبيعات املزاد مما جعله فرصة للرتبح عىل 
حس�اب معان�اة املواط�ن الذي يترضر بس�بب 
ارتفاع وانخف�اض الدوالر , وبعض املصارف ال 
تمتلك رصيداً للمش�اركة وإنما تشارك بصكوك 

رصيد  لها  كاٍف وبع�د املزاد تدفع ليس 
أي املبالغ  عليه�ا  املرتتب�ة 

بمعنى آخر تعمل 

بأم�وال البنك.يقول الخب�ر االقتصادي صالح 
الهم�ايش يف اتصال م�ع » املراقب العراقي«: ان 
طريق�ة عمل م�زاد العملة ما زال�ت فوضوية , 
والتوجد ترشيعات او قوانن تنظم العمل به او 
آليات املشاركة يف املزاد للمصارف التي استغلت 
هذا الفراغ القانوني لتشارك يف مزاد العملة من 
اج�ل الرتبح واحتكار ال�دوالر , وبالتايل التحكم 

ببورصات بغداد وفق مصالحها الخاصة.
وتابع الهماش�يان » املص�ارف االهلية ابتعدت 
ع�ن اهدافه�ا الحقيقي�ة يف تموي�ل املش�اريع 
وتقدي�م خدمات مرصفي�ة للمواطن , واقترص 
عملها عىل املش�اركة يف جلسات املزاد للحصول 
ع�ىل اكرب قدر من العمل�ة الصعبة وتهريبها اىل 
خارج الباد , فضا ان هناك من يس�تغل املزاد 

م�ن اجل عمليات غس�يل االم�وال , خاصة  ان 
الرقابة عىل املزاد معدومة .

من جهته قال عض�و اللجنة الربملانية املصغرة 
املعني�ة بمتابع�ة تنفي�ذ املوازن�ة عب�د الهادي 
السعداوي، إن مزاد العملة خارج سيطرة البنك 
املرك�زي، فيما بن أن األخ�ر يبيع 150 – 200 

مليون دوالر بشكل يومي.

وبن السعداوي يف ترصيحات تابعتها »املراقب 
ومخالف�ات  مش�اكل  »هن�اك  أن   ، العراق�ي« 
س�جلت عىل بيع العملة م�ن قبل البنك املركزي 
وكذلك ايضا س�عر رصف العملة الذي غالبا ما 
يك�ون متحركا وغ�ر ثابت يف اغل�ب األحيان«، 
الفتا إىل ان »أي مرش�ح ملنص�ب املحافظ عليه 
الجل�وس م�ع املالي�ة النيابية ملناقش�ة هذين 

تفاصي�ل  النزاه�ة ع�ن  كش�فت هي�أة 
األح�كام الصادرة بحق ثاثة مس�ؤولن 
س�ابقن يف محافظ�ة نين�وى، مبينة أن 
بامل�ال  عمدي�ًا  رضراً  ألحق�وا  املتهم�ن 
الع�امِّ ُيق�دَُّر ب��� ) 59,000,000,000( 
ملي�ار ديناٍر.دائرة التحقيق�ات يف الهيأة 
أش�ارت، يف معرض حديثها عن تفاصيل 
القضايا التي سبق أن حققت فيها الهيأة 
وأحالته�ا إىل القضاء، إىل قيام املتهم الذي 
كان يش�غل منصب مدير دائ�رة الرعاية 
االجتماعية يف املحافظة بن عامي )2007 
ل�رصف  موافق�ات  بإعط�اء   )2009  –
مبال�غ مالي�ة دون وجه حق ألش�خاص 
خافاً للضوابط والتعليمات، اس�تناداً إىل 

تقاري�ر طبية م�زورة، فضاً ع�ن قيامه 
بإضافة أش�خاص آخرين غر مشمولن 
إىل  االجتماعية،الفت�ة  الرعاي�ة  بروات�ب 
أن قيم�ة ال�رضر الذي لحق بامل�ال العام 
ج�رَّاء ه�ذا الفع�ل وص�ل إىل أكث�ر م�ن 

)57,000,000,000( مليار دينار.
وأضافت الدائ�رة، يف قضية منفصلة، إن 
عضوي�ن س�ابقن يف مجل�س محافظة 
نينوى أُِدين�ا ؛ لقيامهم�ا بإلحاق الرضر 
عم�داً بامل�ال الع�ام ع�رب رصف مبال�غ 
مالي�ة لعدٍد م�ن دوائر املحافظ�ة خافاً 
أن  موضح�ة  والتعليم�ات،  للضواب�ط 
قراب�ة  إىل  تص�ل  املرصوف�ة  األم�وال 
)2,000,000,000( ملي�ار دين�ار، كانت 

مخصصة ملشاريع تنمية األقاليم وإعمار 
املدن.محكم�ة جنايات نين�وى / الهيئة 
الثالثة وصلت إىل القناعة الكافية بتجريم 
ة  املُتَّهم�ن يف القضيتن وفقاً ألحكام املادَّ
)340( من قان�ون العقوبات بداللة مواد 
االش�رتاك )47 و48 و49( منه، وذلك بعد 
اطاعه�ا عىل أق�وال املُمثل�ن القانونين 
ومجل�س  االجتماعي�ة  الرعاي�ة  لدائ�رة 
محافظ�ة نينوى وتقرير ش�عبة التدقيق 
الخارج�ي يف هي�أة النزاه�ة، إضاف�ة إىل 
تقري�ر دي�وان الرقابة املالي�ة والتحقيق 
اإلداري ال�ذي أجراه مكت�ب املفتش العام 
االجتماعي�ة  والش�ؤون  العم�ل  ل�وزارة 

ومجلس املحافظة.

أن  املحكم�ة  ووج�دت 
األدل�ة املتحصل�ة كافي�ة 
فضاً  إلدانته�م،  ومقنعة 

ع�ن قرين�ة هروبه�م من 
وج�ه العدل�ة، فحكم�ت مطلع 

تموز املايض ع�ىل املدانن غيابياً 
س�نواٍت،  س�بع  ملُ�دَّة  بالس�جن 

رات قبٍض وتحرٍّ  إضاف�ة إىل إصدارُمذكَّ
ه�م، م�ع تأيي�د الحج�ز الواقع عىل  بحقِّ
أمواله�م املنقول�ة وغر املنقول�ة، فضاً 
رتن بحقِّ  عن االحتف�اظ للجهتن املُترضِّ

طل�ب التعوي�ض أم�ام املحاكم 
املدنيَّ�ة بعد اكتس�اب ق�رارات 

األحكام الدرجة القطعيَّة.

المصارف المشاركة  عبارة 
عن بنايات خاوية تعتاش 

على اموال المودعين 

 البنك المركزي يرفض 
تدقيق المصارف المشاركة 

خوفًا من الحرج 

لم تكن الديمقراطية الحديثة العهد يف العراق املعارص 
قد استحكمت حلقاتها يف امليدان املؤسساتي كي توثق 
الشدَّ عىل الفساد املرّكب وهو ينهش يف أوصال الثروات 
أفقياً وعمودياً ورحاه تدور عىل أرض رملية السطوح 
واملخارج بن ثنائية )التس�ويف واالستجابة( املبتورة 
الس�اقن وتمدد فضاءات )الدولة العميقة( وش�يوع 
ثقافة الفس�اد املرّكب يف غياب قوة السلطة وشهامة 
الدس�تور وش�جاعة القان�ون.كل ذلك يجري وس�ط 
رصاع�ات اإلرادات والكانتونات واألح�زاب والتيارات 
والطوائ�ف والتكت�ات والعوائ�ل الس�الية واإلثني�ة 
والقومية وقد تحّول ديناصور الفساد املرّكب السيايس 
واالجتماع�ي  واألكاديم�ي  واالقتص�ادي  واإلداري 
واإلعام�ي والثق�ايف املرع�ب م�ن ظاه�رة مجتمعية 
�م( يف  أخطبوطي�ة األذرع إىل )نظ�ام يحك�م ويتحكَّ
واملس�تويات  املفاص�ل  كل  ويف  البوصل�ة  متجه�ات 
م�ن قاعدة اله�رم حتى قمة جب�ل الجليد.ومما زاد يف 
رسوخه غياب الثقة بن )الحكومة والشارع العراقي( 
حي�ث تداع�ت أمام العراق�ي الغيور جب�ال الصرب املّر 
فانتف�ض )تظاهراتي�اً( لع�ّل يف متوالي�ات الحناج�ر 
الصوتي�ة م�ا يتمخ�ض ع�ن تحفي�ز ضمائ�ر الهرم 
لتوقف )رمال الفس�اد املتحركة( الت�ي التهمت الزرع 
والرضع وتحسم بش�كل واضح متتاليات فقه توزيع 
الث�روات توازنياً وقاعديا.لم يع�د العراقيون يمتلكون 
ق�درات خارق�ة عىل الص�رب أم�ام مدمني السياس�ة 
املرّك�ب  الفس�اد  ومافي�ات  الظ�ل  وإمرباطوري�ات 
وعوال�م الش�بكات العنكبوتية املرسطن�ة والعاقات 
الس�اخنة م�ع املفاص�ل التنفيذي�ة يف ه�رم الدول�ة 
وس�مارسة الصفقات وحواضنها الطائفية واملذهبية 
واملناطقي�ة والصنمي�ة حت�ى تمددت واس�تطالت يف 
بني�ة الح�دود املعرفي�ة ومقاييس الس�يطرة النوعية 
وأصبح�ت إش�كاليات جبهات�ه املرعب�ة أم�ام غياب 
املب�اديء وال�والءات الضيق�ة تفوق جبه�ة اإلرهاب 
الذي يمثل الطرف اآلخر ل�)ثنائية الفس�اد واإلرهاب( 
املدمرة لإلنس�انية وأمم األرض.الديمقراطية الحديثة 
يف الع�راق املعارص تأسس�ت محاصصاتي�ًا وهي عىل 

دراي�ة من�ذ البداية األوىل أن الفس�اد ب�دأ من الفوىض 
العارم�ة الت�ي اجتاح�ات الب�اد والعباد قبي�ل وبعد 
2003م وأصب�ح الناس يف هلع وجزع وهم ينتفضون 
بع�د أن بلغت املِْدي�ة املَِحز والروح الحلق�وم وقد امتّد 
للبنى التحتية ياقيه يف نقطة الوس�ط فس�اد مربمج 
م�ن قمة اله�رم ع�ىل مس�تويات داخلي�ة وخارجية 
وإقليمية وق�د تكّثف يف الفضاء العراقي وفق أجندات 
متباينة الصور واملداخل مصالحاً ومنافعاً وإثراًء غر 
مرشوع ، تغذيه ماكنات الحزبية والوالئية واملناطقية 
والطائفية واملذهبية والقومي�ة وكلٌّ ينهش عىل وفق 
طريق�ة مخصوصة خارج أس�وار القان�ون وبّوابات 
الدستور وهو يمارس لعبة )بيسبول الفساد( بمهارة 

الصان�ع املخ�ادع بعي�داً 
االحتماالت. عن نظري�ة 

وملا طفح الكيل أصبحت 
بعض حكومة الحزبيات 
والكانتون�ات ومن هم يف 
مفاصل الهرم الحكومي 
املتوالي�ة  يف  التنفي�ذي 

تح�اول أن تكب�ح من 
جم�اح الق�وم الذي�ن 
)زرافات�اً  يتوال�ون 
وِوْحدان�ا( عىل مملكة 

الع�رش العراقي نهباً وس�طواً مس�لحاً غر مرشوع 
متفننة بش�تى أنواع التكتيك )االس�تابي( والش�عب 
العراقي املقهور بمختلف رشائحه يس�تغيث مشافهة 
ومصارحة ، إعاماً ورقياً وألكرتونياً أن ثروة الش�عب 
تنهش�ها الغربان وتمزقها مذئبة الفاسدين والفلوات 
وممثل�و مجلس الش�عب )الربملاني�ون( يف رصاع بن 
الذات والَقَس�م املُلزم وبريق الث�روات إال البعض ممن 
كان ينادي باس�تحداث قانون )من أين لك هذا(. لكن 
كيف س�يتم تداوله وتطبيقاته وه�ي الفقرة األصعب 
إن لم تكن املس�تحيلة حيث أن أكثر من 90% ممن هم 
يف املناص�ب التنفيذي�ة العليا وس�االتهم العائلية قد 

تمّرغوا يف هذا )اإلثم العماق(؟

كش�ف النائب ع�ن محافظة البرصة 
ع�دي عواد، عن إحالة مرشوع تحلية 
الب�رصة  محافظ�ة  م�اء 
و800  ملياري�ن  بكلف�ة 
رشك�ة  اىل  دوالر  ملي�ون 

بريطانية »مفلسة«.
النائ�ب  قدمه�ا  مذك�رة  ويف 
ع�دي ع�واد اىل ق�ايض تحقي�ق 
النزاهة بش�أن رشكة }باي وتر{ 
الربيطانية »نحي�ل لكم املعلومات 
ال�واردة الينا بش�أن الرشك�ة التي 

تقدم�ت بعرضها لتنفي�ذ مرشوع تحية 
م�اء الب�رصة وال�ذي يصل مبل�غ العقد 
في�ه اىل 2.8 ملي�ار دوالر ونؤكد عىل ان 
املعلوم�ات ال�واردة تفي�د ب�ان الرشكة 
مفلس�ة ولي�س لديه�ا حس�ابات تثبت 
قدرته�ا املالي�ة، راج�ن التحق�ق م�ن 
حس�اباتها وملفه�ا املش�بوه وإيق�اف 
التحقي�ق  بنتائ�ج  وإعامن�ا  اعماله�ا 
عرضه�ا  لن�ا  ليتس�نى  وإجراءاتك�م 
ونقاش�ها ومتابعته�ا يف لجن�ة النف�ط 

والطاقة النيابية«.

اعل�ن محافظ نينوى منص�ور املرعيد عن 
املب�ارشة باعمار املبان�ي املهدمة يف مدينة 
املوص�ل القديمة .وقال املرعي�د ان«الفرق 
الهندس�ية والفني�ة يف مديريت�ي بلدي�ات 
وبلدي�ة نين�وى وبالتع�اون م�ع رشكتي 
الس�عد والف�او ب�ارشت باعم�ار املبان�ي 
واملح�ات التجاري�ة املهدم�ة يف منطق�ة 
النب�ي ش�يت وب�اب جديد بعد رف�ع كافة 
االنق�اض من املنطقتن اس�تعدادا العمار 
هذه املبان�ي يف املوصل القديمة ». واضاف 
املرعيد ان«رشكات االعمار اعلنت عن مدة 
انجاز االعمار ب� 12 ش�هرا بدءا من اليوم 

وبتصاميم حديثة«.

ارتفع�ت أس�عار النفط قلي�ا ، بع�د انخفاضات 
كبرة س�جلتها يف الجلس�ات املاضي�ة، لكن خام 
برنت يظل قرب أدنى مس�توى له يف س�بعة أشهر 
ح�ول 60 دوالرا للربميل بس�بب تصاعد التوترات 

التجارية بن الصن والواليات املتحدة.
وانخفضت أس�عار برنت بأكثر من تس�عة باملئة 
ع�ىل م�دى األس�بوع الفائت، م�ع تعه�د الرئيس 
األمريك�ي بف�رض رس�وم جمركية جدي�دة عىل 

واردات صينية واتخ�اذ بكن مزيدا من اإلجراءات 
ضد الشحنات الزراعية األمريكية.

الوالي�ات املتح�دة أيض�ا ع�ىل انخف�اض  وردت 
اليوان الصين�ي يوم أمس االثنن عرب وصف بكن 

باملتاعبة بالعملة يف وقت الحق من اليوم.
و ارتفع�ت العقود اآلجل�ة لخام القي�اس العاملي 
برن�ت 18 س�نتا إىل 59.99 دوالر للربمي�ل بعد أن 
انخفض�ت يف وق�ت س�ابق إىل 59.07 دوالر وه�و 

أدنى مستوياتها منذ 14 يناير كانون الثاني.
وزادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
للربمي�ل. دوالر   54.94 إىل  س�نتا   25 األمريك�ي 

وربم�ا تلقى أس�عار النفط بع�ض الدعم يف وقت 
الح�ق ، يف ظل اس�تطاع أويل أجرته رويرتز أظهر 
أن م�ن املتوقع انخفاض مخزون�ات النفط الخام 
األمريكي�ة لألس�بوع الثام�ن ع�ىل التوايل.وبلغت 
األس�هم العاملي�ة أدن�ى مس�توياتها يف ش�هرين 

وتراجع برنت ما يزيد عن ثاثة باملئة إذ يش�عر 
املتعاملون بالقلق من أن النزاع بن أكرب دولتن 
تش�رتيان النف�ط يف العال�م قد يؤثر س�لبا عىل 
الطل�ب مما س�اهم يف عمليات تغطي�ة ملراكز 

مدينة يوم الثاثاء.
ومن املتوقع أن يصدر معهد البرتول األمريكي 
بيانات�ه األس�بوعية للمخزون�ات م�ع إعان 

األرقام الرسمية.

ب من أين لك هذا؟ ثورة القانون ضد امبراطوريات الفساد المركَّ

إحالة مشروع تحلية ماء البصرة 
الى شركة بريطانية مفلسة!

النزاهة: الحكم على مسؤولين سابقين في نينوى أضروا المال العام بـ 59 مليار ديناٍر محافظ نينوى يعلن 
المباشرة باعمار كافة 

مباني الموصل القديمة

أسعار النفط ترتفع والحرب التجارية بين أمريكا والصين تكبح المكاسب

ع�دة   ، االقتص�ادي  ال�وزاري  املجل�س  ق�رر 
قرارات منها االس�تمرار بمنع استراد البيض 
والدجاج.وذكر بيان ملكتب نائب رئيس الوزراء 
للشؤون اإلقتصادية وزير املالية  فؤاد حسن، 
يف بي�ان تلق�ت /املراق�ب العراقي/، نس�خة 
منه، ان »االخر ترأس الجلسة االوىل للمجلس 
الوزاري للاقتصاد بحض�ور وزراء التخطيط 
والتجارة والصناعة واملعادن والزراعة واالمن 

العام ملجلس ال�وزراء ومحافظ البنك املركزي 
ورئي�س الهيئ�ة الوطني�ة لاس�تثمار ووكيل 

وزارتي التخطيط واملالية«.
واض�اف، ان »اللق�اء اس�تعراض آليات عمل 
املجل�س وال�ذي تش�كل بموجب أم�ر ديواني 
من اجل رس�م وصياغة السياسة االقتصادية 
االتفاقي�ات  ومرشوع�ات  للدول�ة  واملالي�ة 
وامل�ايل  االقتص�ادي  الطاب�ع  ذات  والقوان�ن 

وتنس�يق انش�طة ال�وزارات والجه�ات غ�ر 
املرتبط�ة ب�وزارة  ومن�ح االس�تثناءات م�ن 
تعليم�ات تنفيذ العق�ود الحكومية ودراس�ة 
الواق�ع الزراع�ي والصناع�ي وس�بل وتوفر 
مس�تلزماته ووس�ائل تنمي�ة امل�وارد املالي�ة 
للدول�ة والق�روض وحماية املنت�ج والتعرفة 
الجمركية وغرها من الصاحيات ذات الطابع 

االقتصادي«.

المجلس الوزاري االقتصادي يقرر االستمرار بمنع استيراد البيض والدجاج

مليار دوالر انفق العراق 
على الكهرباء ولم يصب 

جسد الطاقة

 منتجا ممنوع استيراده 
يدخل عن طريق التهريب

60

18

الـــذهــب يسجـــل أعلـــى مستـــوى لالسعار خالل 6 أعــــوام

مجلس الوزراء يمنح عيدية 100 الف دينار للمستفيدين من الحماية االجتماعية

العراق انفق 60 مليار دوالر على الكهرباء ولم يصب جسد الطاقة

رؤية اقتصادية

    عبد القادر العبادي

دع�ا الخب�ر يف الش�ؤون االقتصادي�ة صفوان ق�ي ، الجه�ات املعنية اىل 
انش�اء اس�واق ش�عبية يف أماكن نظامية للفئات التي ترضرت نتيجة قرار 
امان�ة بغ�داد بازال�ة »البس�طيات » التي تعترب مص�در رزقه�م .وقال : يف 
اط�ار حملة إزالة التجاوزات عىل األرصفة الت�ي أجرتها امانة بغداد العادة 
الجم�ال للعاصمة بغداد ؛تربز الحاجة إليج�اد فرص عمل جديدة للعاطلن 
ع�ن العمل من خال قي�ام وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية بتحديد من 
هي الفئة التي ترضرت بش�كل مبارش م�ن إزالة التجاوزات والتي ال تمتلك 
اية فرصة عمل اخرى وماهية املؤهات التي يمتلكوها ؛ ومن ثم التنس�يق 
حول إمكانية الحصول عىل التمويل الازم لهم عن طريق مبادرة البنك 
املركزي العراقي ألنش�اء اس�واق ش�عبية لهم يف أماك�ن نظامية 
وبتس�هيات يف تقدي�م الخدم�ات ودع�م نظ�ام التس�وق 
االلكرتوني والتنس�يق مع وزارة التجارة لكي تكون 
هن�اك اآللي�ة لتنس�يق النواف�ذ االلكرتونية 
كبدي�ل لخل�ق فرص عم�ل جديدة 

للعاطلن«.

خبير اقتصادي يدعو الى انشاء اسواق 
شعبية في أماكن نظامية 
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المراقب العراقي/ متابعة...

اكد الس�فري الفرن�ي يف طهران فيلي�ب تيبو بان 
بالده ال تتبع سياس�ات وقرارات امريكا ضد ايران، 

وتؤيد الحوار والتعاون مع طهران.
وبحس�ب التلفزي�ون االيران�ي ف�أن »تيبو وخالل 
لقائه وزي�ر العمل والتعاون والرخ�اء االجتماعي 
االيران�ي محمد رشيعتم�داري يف طه�ران قال أنه 

»من املؤكد ان الحكومة الفرنسية ال تواكب قرارات 
امريكا وال تتبع ابدا سياسة الضغوط القصوى وال 
تؤيده�ا، بل تؤيد الحف�اظ عىل الح�وار والتعاون 
وم�ن ضمنه مع ايران«. واعترب تيبو »االلية املالية 
للتعاون التجاري مع ايران »اينس�تكس« مرشوعا 
طويال ومعقدا واكد العزم عىل تدش�ينه، واضاف: 
اننا نق�وم يف الوق�ت الحارض باج�راء مفاوضات 

مع املس�ؤولني االيرانيني فيم�ا يتعلق بمنح بعض 
االعتم�ادات وكذلك تنفيذ ه�ذه االلية«. وقال »اننا 
ال نتب�ع ابدا سياس�ات وقرارات ام�ريكا ولقد قلنا 
من�ذ البداية بان هذه السياس�ات خاطئة وس�يئة 
ولها تداعيات مرضة جدا وبناء عليه فاننا نس�عى 
ملواصلة سلسلة من االليات والعمليات للحوار بني 

ايران والدول االوروبية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
وأوض�ح املص�در، أن »الجي�ش رد ع�ىل ه�ذه 
الخروقات واستهدف بمدفعيته الثقيلة مواقع 
املجموعات اإلرهابية يف قرى سهل الغاب بريف 
حم�اة الغربي م�ا أدى إىل مقتل وإصابة العديد 

من أفرادها وتدمري عتادهم الحربي«.
بم�وازاة ذل�ك، اس�تهدفت وحدة م�ن الجيش 
باألسلحة الرشاش�ة مجموعة إرهابية مؤلفة 
م�ن أربعة إرهابيني عىل مح�ور األربعني بريف 
حماة الش�مايل كانت تنفذ تحصينات ودش�مة 

ما أسفر عن القضاء عىل جميع أفرادها.
عىل خ�ط مواز، ش�ن الطريان الحرب�ي غارات 
مكثفة عىل مواقع املجموعات اإلرهابية يف كفر 
زيتا واللطامنة والزكاة يف ريف حماة الش�مايل، 
ما أس�فر عن تدمريها بالكامل ومقتل كل من 

كان مختبئاً فيها من اإلرهابيني.
كذل�ك، اس�تهدف الط�ريان الحرب�ي بغ�ارات 
اإلرهابي�ني يف خ�ان  انتش�ار  مكثف�ة نق�اط 
ش�يخون والهبيط وح�رش عابدي�ن والناجية 
ومرعن�د والخدي�ن وتل ال�زرزور بري�ف إدلب 
الجنوبي ما أدى إىل مقتل وإصابة العديد منهم 

وتدمري عتادهم الحربي أيضاً.
للجي�ش  العام�ة  القي�ادة  أعلن�ت  أن  وبع�د 
والقوات املس�لحة، أم�س، أن الجيش والقوات 
املس�لحة ستس�تأنف عملياته�ا القتالي�ة ضد 
التنظيم�ات اإلرهابية بمختلف مس�مياتها، يف 
منطق�ة »خفض التصعي�د« يف إدلب، وس�رد 
ع�ىل اعتداءاتها، بعد أن رفضت تلك التنظيمات 
االلتزام بوقف إطالق النار وقامت بش�ن العديد 
م�ن الهجمات ع�ىل املدنيني يف املناط�ق اآلمنة 
املحيط�ة، ذكر مصدر عس�كري يف وقت الحق، 
بحسب وكالة »سانا« لألنباء، أن قوات الجيش 

العاملة يف ريف حماة الشمايل استهدفت بسالح 
املدفعية مقرات التنظيمات اإلرهابية املس�لحة 

رداً عىل خروقاتها املتكررة لوقف إطالق النار.
وبالراف�ق، أعلن�ت وزارة الدفاع الروس�ية أن 
املس�لحني أطلق�وا ث�الث قذائ�ف صاروخي�ة 
باتج�اه قاع�دة حميمي�م الجوية الروس�ية يف 
ري�ف الالذقية، من دون وقوع خس�ائر برشية 
أو أرضار مادي�ة يف القاع�دة، بحس�ب موق�ع 

»روسيا اليوم« اإللكروني.
وأوضح�ت ال�وزارة أن الدفاع�ات الجوي�ة يف 
قاع�دة حميميم رص�دت إط�الق القذائف، من 
الجانب الش�مايل باتجاهها، وأك�دت أن أياً من 
عس�كريي القاع�دة وكوادرها ل�م يصب بأذى 

جراء الهجوم، وأنها تعمل بشكل معتاد.
وأضافت: »حس�ب معلومات الجانب السوري، 
س�قطت القذائ�ف عىل قري�ة رويس�ة عفيف 
القريبة م�ن القاعدة، م�ا أدى إىل إصابة 4 من 
أهاليها«. الجماع�ات اإلرهابية وتحديداً جبهة 
الن�رة، كانت أعلنت رصاحة رفضها االمتثال 
ل�«وق�ف إط�الق الن�ار« واالنس�حاب وفق ما 
ن�ص عليه اتفاق »س�وتيش«، حيث اس�تمرت 
بخروقاته�ا، وصوالً لالس�تهداف ال�ذي أصاب 
قاع�دة »حميمي�م« يف ريف الالذقي�ة بعدة من 

القذائف الصاروخية ظهر أمس.
عىل صعيد مواز، أعلن�ت وزارة الدفاع الركية، 
أم�س، أن الجول�ة الثاني�ة م�ن املباحثات مع 
الجان�ب األمريك�ي بخصوص »إقام�ة منطقة 
الي�وم يف  آمن�ة ش�مايل س�وريا« سُتس�تأنف 
العاصمة أنقرة. وبحسب ما أفادت به الصحف 
الركية، ف�إن املفاوضات حالي�ًا متعثرة حول 
عمق »املنطقة اآلمنة«، إذ تطالب أنقرة برشيط 
عرض�ه 30 كلم، فيما ين�ص االقراح األمريكي 

ع�ىل 15 كلم فقط. كما تريد تركيا أن تس�يطر 
وحدها عىل هذه املنطقة، بينما تريد واش�نطن 

أن تكون رشيكة فيها.
ويف ه�ذا اإلط�ار، ذك�رت صحيفة »واش�نطن 
بوست« األمريكية، أمس، أن العرض األمريكي، 
»تنفي�ذ  ب�»األخ�ري«، يش�مل  ال�ذي وصفت�ه 
واشنطن وأنقرة عملية مشركة لتأمني منطقة 
حدودي�ة بعرض نحو 140 كلم وعمق 15 كلم، 
وانسحاب املقاتلني األكراد من املنطقة، وإزالة 
تحصيناتهم وتس�يري دوريات مشركة يف ثلث 
األرايض ب�ني نهر الفرات والع�راق، قبل تطهري 

الثلثني املتبقيني الحقاً«.
والحق�ًا، قال متح�دث باس�م »البنتاغون« إن 
»النقاش�ات ستس�تمر طوال هذا األس�بوع«، 
آم�اًل »التوص�ل إىل نتيجة ملموس�ة وقريبة«، 
فيما أش�ارت متحدثة باس�م وزارة الخارجية 
األمريكي�ة إىل أن »بالدها تواصل بحث موضوع 
املنطقة األمنية مع الس�لطات الركية، وتعترب 
هذا الحوار الطريق�ة الوحيدة لضمان األمن يف 

املنطقة الحدودية«.
وكان�ت تركيا أك�دت، مرات عديدة، أن�ه إذا لم 
تكن املقرحات األمريكية »مرضية«، فستش�ّن 
عملية يف س�وريا إلقامة »منطقة آمنة بش�كل 
أحادي«، وهو ما تتخّوف منه الواليات املتحدة. 
وبالنظر إىل أن »واش�نطن بوس�ت« أش�ارت يف 
تقريرها إىل أن »اإلدارة الكردية يف ش�مال رشق 
سوريا تستعّد لحرب ضد تركيا، حيث تم حفر 
كثري من األنفاق وإقامة مستش�فيات ميدانية 
تحت األرض، وتحويل عرشات املنازل إىل مواقع 
محصنة«، فإن مسار املحادثات الجارية راهناً 
يف أنق�رة س�يكون حاس�ماً يف رس�م الص�ورة 

املستقبلية لرشق الفرات.

السفير الفرنسي من طهران: ال نتبع سياسات وقرارات اميركا

صحف 
ومجالت

المراقب/ متابعة...
نقل�ت صحيف�ة »غاردي�ان« ع�ن دبلوماس�يني أوروبيني، أن رئي�س وزراء 
بريطانيا بوريس جونس�ون يميل ألن تنس�حب بالده م�ن االتحاد األوروبي 
ب�ال اتف�اق، وال ينوي أصال التف�اوض مجددا عىل اتفاق االنس�حاب. ونقلت 
الصحيف�ة عن دبلوم�ايس كبري باالتحاد األوروبي قول�ه بعد لقاء بني ديفيد 
فروس�ت كب�ري مستش�اري الش�ؤون األوروبي�ة بالحكوم�ة الربيطاني�ة، 
ودبلوماسيني من االتحاد وتابعته »املراقب العراقي« انه »كان من الواضح أن 
بريطانيا ليس لديها خطة أخرى«. واكد »ال نية للتفاوض وهو ما س�يتطلب 
خطة للخروج دون اتفاق«، مبينا أنه »اآلن عىل ما يبدو الس�يناريو الرئيي 
ل�دى الحكوم�ة الربيطانية«. وم�ن املتعارف علي�ه أن الوداع ع�ىل الطريقة 

اإلنكليزية، يعني الخروج دون التلفظ حتى ولو بكلمة وداعية واحدة.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكر رئي�س البيت األيزيدي يف العراق صالح حس�ني أن أش�خاصا 
من اإلمارات والس�عودية واألردن اش�روا “س�بايا” أيزيديات من 
جماعات داعش االرهابية  الذي اختطفهن يف وقت سابق يف العراق.

وأوضح حس�ني، يف تريحه وتابعته »املراقب العراقي« أن »عددا 
من اإلماراتيني والسعوديني واألردنيني اشروا السبايا من التنظيم 
املتطرف يف س�وريا، بمبال�غ كبرية، داعيا حكوم�ة العراق ووزارة 
الخارجي�ة إىل البحث ع�ن األيزيدي�ات املتاجر به�ن وإعادتهن إىل 

العراق«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكر التلفزيون الرس�مي الجزائ�ري أن املحكمة العليا 
أمرت يوم االثنني باحتجاز وزيرين س�ابقني من عهد 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب اتهامهم 

فساد.
وأم�رت املحكمة بحس�ب رويرز وتابعته�ا »املراقب 
العراق�ي« ب�� »حبس وزير األش�غال العام�ة والنقل 
السابق عبد الغني زعالن ووزير العمل السابق محمد 
الغ�ازي وهم�ا أح�دث مس�ؤولني يحتج�زان منذ أن 
طالب�ت االحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاس�بة 
املس�ؤولني عن الفس�اد ورحيل النخب�ة الحاكمة عن 
الس�لطة«. وذكر التلفزي�ون الرس�مي إن »قاضيا يف 
املحكمة العليا أمر بحبس�هما بسبب اتهامات تشمل 

»تبدي�د عم�دي وبدون وج�ه حق من ط�رف موظف 
عمومي واالستعمال عىل نحو غري رشعي لصالحه أو 
لصالح ش�خص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد 

بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها«.
وتوىل زع�الن منصب وزي�ر يف الفرة م�ن أيار 2017 
بوتفليق�ة  حمل�ة  مدي�ر  وكان   2019 آذار  وحت�ى 
االنتخابية للرئاسة التي كانت من املفرض أن تجرى 
يف أبريل نيس�ان وكان يس�عى فيه�ا بوتفليقة لوالية 

خامسة.
وت�وىل الغازي وزارة العمل م�ن أيار 2014 وحتى أيار 
2017. واحتجزت الس�لطات خمس�ة وزراء سابقني 
من�ذ فرباير ش�باط إث�ر ان�دالع االحتجاج�ات وفتح 

تحقيقات بشأن مزاعم فساد يف ظل النظام السابق.

غارديان : جونسون يريد الخروج 
من اإلتحاد االوروبي

القد�س العربي :
 سعوديون وإماراتيون متهمون بشراء 

سبايا ايزيديات من داعش

رويرتز: محكمة جزائرية تحتجز وزيرين سابقين  بتهم فساد

ايران وتركيا توقعان اتفاقا لتوسيع التعاون الحدودي المشترك بين البلدين

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ا عضو املجلس الس�يايس األعىل يف اليمن 
محم�د ع�ي الحوث�ي اىل رفع الحص�ار الذي 
تفرض�ه دول الع�دوان عىل املوان�ئ اليمنية، 
مش�ريا اىل أن مهم�ة األم�م املتح�دة تخفيف 

معاناة اليمنيني وليس مفاقمتها.
وقال الحوث�ي يف تغريدة عىل »توير« اطلعت 
عليه�ا »املراق�ب العراق�ي« إن »إبقاء حصار 

املوان�ئ جريم�ة ومس�ؤولية األم�م املتح�دة 
تخفيف معاناة الشعب اليمني وتنفيذ اتفاق 

السويد«.
وأردف بالق�ول إن�ه »م�ن املس�تغرب أن يتم 
الح�وار عىل إضافة آلي�ة تحقق يف املوانئ مع 
بق�اء آلية التحقق يف جيبوتي«، مش�ري اىل أن 
»بقاء آلية التحقق يف جيبوتي تعترب تش�كيك 
يف جدوى تواجد األمم املتحدة يف امليناء وعبء 

عىل التاجر واملستهلك.

المراقب العراقي/ متابعة...
حذرت الحكومة الصينية اليابان وكوريا الجنوبية وأسراليا 
م�ن مخاطر ن�رش صواري�خ أمريكية ع�ىل أراضيه�ا. وقال 
املدي�ر العام ملراقبة األس�لحة يف الخارجية الصينية فو كونغ 
خ�الل مؤتمر صحفي يف بكني تابعت�ه »املراقب العراقي«اننا 
ندع�و الدول املج�اورة إىل توخي الحذر وعدم الس�ماح بنرش 
الصواري�خ األمريكي�ة ع�ىل أراضيه�ا، ألن هذا ل�ن يصب يف 
مصلح�ة أمنها القوم�ي«. وأض�اف: أن »هذه إش�ارة بالغة 

األهمية أريد إرسالها لش�عبي اليابان وكوريا الجنوبية وهذا 
ينطبق أيضا عىل دول أخرى، كأس�راليا«. وكان وزير الدفاع 
األمريك�ي الجديد مارك إس�رب ق�د أعلن الس�بت أن الواليات 
املتح�دة تريد نرش صواريخ جديدة متوس�طة املدى يف آس�يا 
يف أرسع وق�ت، وأضاف أن�ه عىل الص�ني أال تفاجأ بالخطط 
األمريكية، ألن ثمانني يف املئة من ترسانتها مؤلفة من أسلحة 
تش�ملها معاهدة األسلحة املتوس�طة، وبالتايل ليس مفاجئا 

أن نبدي رغبتنا يف التمتع بقدرات مماثلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
االرجنتين�ي  الخارجي�ة  وزي�ر  طال�ب 
خورخ�ي فوري دعم م�ن الجانب الرويس 
لرش�يح س�فريها لدى النمس�ا، رافائيل 
غ�رويس، لش�غل منص�ب رئي�س الوكالة 
الدولي�ة للطاق�ة الذرية. وق�ال فوري، يف 
تري�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إنه 
»س�يتوجه قريبا إىل موس�كو، وسيحاول 
عقد  اللقاءات مع مس�ؤولني كبار«، مبينا 

انه »لديه عالقات قديمة مع رشكة »روس 
ات�وم«، ومع كل القطاع الن�ووي الرويس، 

قائال »آمل يف مشاهدة أصدقائي قريبا«.
ويف وقت س�ابق، ق�ال ميخائيل أوليانوف، 
املمثل الدائم لروسيا لدى املنظمات الدولية 
يف فيين�ا، إن املدي�ر العام الجدي�د للوكالة 
الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة يج�ب أن يت�وىل 
مهامه يف موعد ال يتجاوز 1 ترشين الثاني 
الع�ام املقب�ل، فيما ينته�ي تقديم طلبات 

الرش�يح يف 5 ايل�ول. وتم تعي�ني كورنيل 
فريوت�ا، املمث�ل الدائ�م الس�ابق لرومانيا 
بأعم�ال  القائ�م  منص�ب  يف  الوكال�ة،  يف 
املدير العام. ويف وقت س�ابق، رصح وزير 
الخارجي�ة األرجنتين�ي خورخ�ي فوري، 
بأن السفري غرويس س�يقوم بسلسلة من 
الزي�ارات إىل الدول األساس�ية يف املنظمة، 
ومن بينها روسيا، لتوضيح أهدافه يف حال 

فوزه باملنصب.

الحوثي يدعو الى رفع الحصار عن الموانئ اليمنية

األرجنتين تطلب دعما روسيا لمرشحها لمنصب 
وكالة الطاقة الذرية

دولي دوليعربي  عربي 

لم تصمد »الهدنة« وقف إطالق النار في منطقة »خفض التصعيد« في إدلب ومحيطها سوى اربعة ايام على وقع مواصلة 
المجموعات المسلحة خروقاتهم لها واالعتداء على المناطق اآلمنة، فيما استأنف الجيش السوري عملياته رداً على تلك الخروقات 
وكبدهم خسائر فادحة باألرواح والعتاد والمعدات، وعلى وقع انهيار الهدنة يجري الحديث عن عملية عسكرية تركية في شرق 

الفرات، بتنسيق امريكي. وقال مصدر ميداني، في تصريح تابعته »المراقب العراقي« إن »المجموعات اإلرهابية اعتدت ولليوم الرابع 
على التوالي وبالقذائف الصاروخية على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي الغربي وعلى قريتي الجيد والحاكورة في سهل الغاب، 

ما أدى إلى تضرر العديد من منازل األهالي تضرراً كبيراً«.

لعدم االلتزام بوقف اإطالق النار 
الجيش السوري يستأنف عملياته في ادلب .. ومعركة مرتقبة شرق الفرات

المراقب العراقي/ متابعة...
وّقع العقيد ش�ريزاد حاج�ي زادة قائد 
قوات فوج الحدود ف�ی مدينة »ماكو« 
)بمحافظة اذربايجان الغربية – شمال 
غرب( م�ع حاكم مدينة »فان« الركية 
»محم�د ام�ني بيلم�ر« مذك�رة تفاهم 
ثنائي�ة تن�ص ع�ىل توس�يع التع�اون 

الحدودي بني البلدين.
واك�د الجانبان االيران�ي والركي خالل 
مراس�م توقيع االتفاق، الي�وم الثالثاء 
فی ماکو، رضورة احرام اسس الجوار 
وتعزي�ز االم�ن يف املناط�ق الحدودي�ة 

املشركة بني ايران وتركيا.
تابعت�ه  باملناس�بة  ل�ه  تري�ح  ويف 
»أملراق�ب العراقي« ن�وه العقيد حاجي 
زادة ب�� »الجهود الدؤوب�ة التي تبذلها 

قوات ح�رس الحدود االيران�ي لحماية 
االم�ن يف املناطق الحدودية للجمهورية 
ان  واض�اف،  االيراني�ة«.  االس�المية 
»قوات حرس الحدود االيراني مستعدة 
للتضحية بارواحها من اجل الدفاع عن 
حدود البالد وقدمت العديد من الشهداء 
االبرار خ�الل املالحم التي س�طرتها يف 
هذا املس�ار«. وقال قائد ف�وج الحدود 
االيران�ي بمدينة ماكو، ان قوات حرس 
كثف�ت  واالت�راك  االيراني�ني  الح�دود 
جهوده�ا يف س�ياق مكافح�ة عمليات 
الحدودي�ة؛  املناط�ق  داخ�ل  التهري�ب 
وهي تواصل اجراءاتها املشركة يف هذا 
الخصوص. اىل ذلك، اش�ار حاكم مدينة 
ف�ان، اىل »االوارص التاريخي�ة العريقة 
بني الشعبني االيراني والركي؛ مرحا 

تعزي�ز  العالق�ات تس�هم يف  ان ه�ذه 
االس�تقرار واالمن عىل صعي�د الحدود 

املشركة بني البلدين«.

ودعا بيلمر يف هذا الس�ياق اىل »تكثيف 
اللق�اءات ب�ني مس�ؤويل ام�ن الحدود 

االيرانيني واالتراك«.

الصين تحذر
 من نشر الصواريخ 

االمريكية على 
اراضيها



بقلم / ثامر الحجامي….
فف�ي ع�ام 2014 أعتمدت صورة 
ليغ�و،  س�انت  لقان�ون  معدل�ة 
بقاس�م إنتخابي 1.4 بعد إن كان 
1.7 يف اإلنتخابات التي س�بقتها، 
ث�م أصب�ح 1.9 يف إنتخاب�ات عام 
2018، مم�ا أض�اع ع�ى القوائم 
والكتل الصغ�رة فرصة الوصول 
اىل الربمل�ان واملش�اركة يف العملية 
السياس�ية، حي�ث كان وجوده�ا 

واضحا يف الدورة التي سبقتها.
الع�راق  يف  املحافظ�ات  مجال�س 
م�ا زالت تعي�ش تأث�رات قانون 
س�انت ليغو املع�دل، فالكثر من 
الكتل املش�ركة يف تل�ك املجالس، 
أك�رب  ع�ى  الحص�ول  هاجس�ها 
املغان�م من وجودها يف الس�لطة، 
تدي�ر  مس�تقرة  إئتالف�ات  ف�ال 
التنفيذية  املحافظات، واملناص�ب 
تل�ك  بإخت�الف  تتغ�ر كل ف�رة 
الكيان�ات، وآخره�ا ما ش�هدناه 

م�ن إقال�ة للمحافظ�ن يف أغل�ب 
بغ�داد  يف  الع�راق،  محافظ�ات 
املوصل والنجف وكربالء وذي قار 
والس�ماوة والديواني�ة، والفوىض 
التي حصلت فيها جعلتها عاجزة 
عن القي�ام باملهام املوكل�ة اليها، 
مم�ا أث�ر ع�ى مس�توى تقدي�م 

الخدمات اىل املواطن.
البع�ض يريد م�ن قانون س�انت 
ليغو أن يضمن مش�اركة القوائم 
اىل  وصوله�ا  ويس�هل  الصغ�رة 
األم�ر  يك�ون  ال  ك�ي  الس�لطة، 
مقت�را ع�ى القوائ�م واألحزاب 
الكبرة، تح�ت ذرائع متعدد منها 
املس�اعدة عى وص�ول الكفاءات 
يف  الجمي�ع  مش�اركة  وضم�ان 
الحك�م، وع�دم ضي�اع األص�وات 
وتس�هيل مش�اركة أع�داد كبرة 
التجرب�ة  لك�ن  الناخب�ن،  م�ن 
أثبتت الفش�ل الذريع له�ذه اآلراء 
وول�دت ف�وىض م�ا زال�ت تعاني 

منها املحافظ�ات، بعد أن تخلص 
الربمل�ان من الركة الس�ابقة بعد 

إنتخابات عام 2018.
قان�ون  العراق�ي  الربمل�ان  أق�ر 
اإلنتخابات الجديد، الذي س�ينظم 
إنتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات 
يف بداي�ة نيس�ان 2020، معتم�دا 
 1.9 اإلنتخاب�ي  القاس�م  ع�ى 
الذي س�يقيص القوائ�م واالحزاب 
الصغ�رة، التي لن تجد لها فرصة 
الكب�رة،  األح�زاب  منافس�ة  يف 
ويمنع ” أفض�ل الخارسين ” من 
الوص�ول اىل الس�لطة، وه�و أمر 
وإن كان يقلل من فوىض تش�كيل 
األح�زاب والكيانات الت�ي تجاوز 
عدده�ا 250 حزبا، لكنه س�يعزز 
سطوة األحزاب الكبرة وإمساكها 

بقرار إدارة املحافظات.
ما بن س�انت ليغو وسانت ليغو 
املعدل وتغر قواس�مه اإلنتخابية 
تبعا للظروف السياسية ومصالح 

الكت�ل الحاكمة، غاب اإلس�تقرار 
ع�ن املش�هد الس�يايس العراق�ي 
محلي�ا وإتحادي�ا، بس�بب غياب 
نزاه�ة  يضم�ن  ال�ذي  القان�ون 
ويوف�ر  اإلنتخابي�ة،  العملي�ة 

العدال�ة للجمي�ع، ويعطي ثقة 
للناخ�ب بعدم ضي�اع صوته، 
ويبع�د البالد ع�ن الراعات 
تحم�د  ال  الت�ي  السياس�ية 
عقباها، التي من آثارها حرق 
الصنادي�ق وإقال�ة مفوضية 

اإلنتخابات السابقة.
م�ا نري�ده ه�و قان�ون ينظم 

العملي�ة اإلنتخابي�ة يف الع�راق، 
ويوف�ر ظ�روف مالئم�ة للتطور 
واإلزده�ار، ولي�س لعبة تس�اعد 
التش�بث  ع�ى  الق�رار  أصح�اب 

بالسلطة.

بقلم :هشام الهبيشان 
 ،وهذا يؤكد أن ما تعيشه السعودية اليوم من 
تطورات وتغرات جديدة وما يقوم به النظام 
الس�عودي من مغام�رات ومقام�رات جديدة 
يف املنطق�ة العربي�ة واإلقلي�م ككّل، يعيدن�ا 
إىل امل�روع ال�ذي تق�دم به ماكس س�ينجر 
س�نوات  من�ذ  »هدس�ون«  معه�د  مؤس�س 
للمس�ؤولن يف وزارة الدف�اع األمركية حول 
رؤيته لتقس�يم الس�عودية والت�ي تمحورت 
ضم�ن أهداف ع�دة منه�ا إقام�ة جمهورية 
إس�المية رشق الب�الد تض�مُّ حق�ول البرول 
فق�ط، مع اإلبقاء عى حكومة ملكية يف باقي 
الس�عودية يحكمه�ا »األمراء الش�باب الذين 
يحظ�ون بدعم أمركي«، ع�ى أن تكون هذه 
الحكوم�ة امللكية عرضة للس�قوط بعد وقف 
الدع�م عنها، والواضح الي�وم أّن فصول هذه 

الخطة بدأت ُتطبَّق تدريجياً يف السعودية.
وهن�ا ، يب�دو أّن حج�م الخطر ال�ذي يواجه 
حلفائه�ا  م�ن  عليه�ا  واملقب�ل  الس�عودية 
األمركي�ن، لم يغر حتى اآلن يف رؤية النظام 
الس�عودي لطبيعة تعامله مع معظم ملفات 
املنطق�ة وملف�ات الداخ�ل الس�عودي كذلك، 
فترفات ومغامرات النظام السعودي تظهر 
أن�ه لم يدرك حتى اآلن حجم مخاطر املروع 
األمرك�ي ال�ذي يس�تهدف الس�عودية، ه�ذا 
املروع الذي دفع السعودية إىل االنزالق نحو 
مس�تنقعات س�رهق الس�عودين وتزيد من 
تفكك بنية املجتمع السعودي، وهو يهدف إىل 
توفر املناخ الخص�ب لتنفيذ فصول املروع 

األمركي التقسيمي يف السعودية.

وبالتزام�ن م�ع ه�ذه التط�ورات واملتغرات 
للس�عودية، نش�هد  الت�ي تح�اك  والخط�ط 
يف  االنتق�ادات  حج�م  يف  ملحوظ�ة  زي�ادة 
الغرب لدور الس�عودية يف تموي�ل الجماعات 
املتطرفة،والي�وم، فيب�دو واضحاً، ومن خالل 
بع�ض األحاديث والتحليالت التي بدأت تخرج 
إىل العل�ن م�ن مراك�ز األبح�اث والدراس�ات 
يف أم�ركا، أّن هن�اك فع�اًل مروع�ًا أمركياً 
جديداً بدأ برس�م سياس�ات جدي�دة للتعامل 
مع امللف الس�عودي، واألكث�ر وضوحاً هو أّن 

هناك دعوات رصيحة تص�در اليوم من داخل 
دوائ�ر صنع القرار األمرك�ي تدعو إىل اختيار 
الوق�ت املناس�ب لالنقضاض عى الس�عودية 
التي من املتوقع، بحس�ب الرؤي�ة األمركية، 
أن تخ�رج م�ن ح�رب اليم�ن أكث�ر ضعف�اً 
وهشاش�ة، واملطل�وب ه�و “حلبها ..حس�ب 
املفه�وم الرامبي ” ، وبالطب�ع هذا املوضوع 
ب�دأ يلق�ى رواج�اً كب�راً داخ�ل دوائ�ر صنع 
الق�رار األمرك�ي. يعلم الس�عوديون وبعض 
دوائرهم الرس�مية كّل ه�ذه التفاصيل، وهم 
متيقن�ون من ذلك، فهم يدرك�ون جيداً معنى 

أن يظهر إىل العلن مخطط كهذا، جلُّ القائمن 
علي�ه م�ن صناع الق�رار األمرك�ي ، ولكن يف 
ه�ذه املرحل�ة يب�دو أّن النظام الس�عودي يف 

عه�د الحك�م الجديد، م�ا زال يم�ارس مزيداً 
م�ن املغام�رات واملقامرات التي س�تكون لها 
انعكاس�ات وارتدادات عى السعودية حتماً يف 

األيام املقبلة، ومنها تأثرات وارتدادات الحرب 
العدواني�ة األخ�رة عى اليم�ن وملف الراع 

عى الداخل السعودي.
ختام�اً، هن�اك ،س�ؤال يط�رح نفس�ه بهذه 
سيس�تفيق  ه�ل   : ومضمون�ه  املرحل�ة 
الس�عوديون هن�ا م�ن غفوتهم ، حت�ى وإن 
كان�ت اس�تفاقتهم متأخ�رة، قب�ل وقوعهم 
فريس�ة سهلة للمش�اريع الصهيو � أمركية 

التدمرية يف املنطقة؟.
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 عيل عيل …

يف بداي�ة أربعيني�ات القرن املايض، كانت الح�رب العاملية الثانية عى 
أش�دها بن أملاني�ا وبريطانيا، حيث يصل عدد القذائف التي تس�قط 
ف�وق لندن اىل مئتي أل�ف قذيفة يف اليوم الواحد. ويف صباح أحد األيام 
كان وزي�ر الع�دل الربيطاني مرسعا بس�يارته للوص�ول إىل اجتماع 
طارئ ملجلس الوزراء، وصادف أن عرب عامل القمامة الشارع بعربته 
أمام س�يارة الوزير، فاضطر الوزي�ر اىل أن يبطئ قليال، ارتبك العامل 
لحظته�ا فدفع عربته برسعة س�ببت س�قوط بع�ض القمامة عى 
أرضية الش�ارع. حاول العامل التوقف اللتقاط األوساخ وإعادتها اىل 
العربة، ما سبب تأخر سيارة الوزير ثوانَي قليلة، فقد الوزير أعصابه 

فأخرج رأسه من نافذة السيارة وقال للعامل: )أحمق(.
التقط العامل رقم السيارة وقدم شكوى لبلدية لندن .أصدرت البلدية 
أمره�ا بع�دم رفع النفايات م�ن أمام بيت الوزير، ورفعت الش�كوى 
اىل ونس�تون ترش�ل رئيس الوزراء، فطالب األخر وزيره باإلعتذار 
للعام�ل. الذي حدث ان الوزير اس�تقال فورا، وذه�ب ليقدم اعتذاره 
للعامل، إال أن ترش�ل رفض االس�تقالة..! وق�ال للوزير: لقد قمت 
بإهانة العامل وأنت بمنصب وزير، ولن أرىض أن تعتذر وأنت شخص 
عادي، اس�تقالتك معلقة حت�ى تعتذر وأنت وزير، وحينها س�أوافق 

!اعتذر الوزير، ثم قبلت استقالته.
خالل التس�عة ايام التي استغرقتها هذه 
القضي�ة، تجمع�ت القمامة أم�ام منزل 
الوزير تالال، وصارت رائحة الشارع الذي 
يقطن في�ه ال تطاق، ما جعل�ه ينزل كل 
ليلة لينقل بس�يارته الخاصة بعضا منها 

إىل خارج املدينة !.
ماذكرني بحادثة الوزي�ر الربيطاني ورد 
فعل ترش�ل، هو سلس�لة التج�اوزات 

الت�ي يق�وم به�ا أغلب م�ن تقل�د منصبا 
يف الحكوم�ة او الدول�ة العراقية. وعى الكبار ش�أنا -قب�ل الصغار- 
ان يعوا ان إس�اءة منتس�ب يف إحدى املؤسس�ات بح�ق مواطن، يعد 
أس�اءة تعود بالس�معة السيئة اىل مؤسس�ته ودائرته ووزارته، األمر 
ال�ذي يتطلب الحزم يف متابعة املنتس�بن وضبط ترفاتهم من قبل 
قادته�م وضباطهم ورؤس�ائهم. وإال يختلط الحاب�ل بالنابل، والغث 
مع السمن، فيؤخذ الرأس بجريرة املرؤوس، ويضحى الكل مسيئن، 

بل يتبلور سوء الخلق يف شخص الرأس إىل حد ما.
القصد أن عملية اس�تهانة عنارص الحماية أو الحراس�ات -أيا كانت 
عائديتها- بمواطن -أيا كان- بأي شكل من أشكال االعتداء هي بحد 
ذاتها تعد تجاوزا عى القانون، عالوة عى كونها منافية للعرف والدين 
واألدب والتقاليد االجتماعية. فمعلوم ان من أولويات واجبات أجهزة 
الحماية، هي توفر األمن والحماية الالزمة كال من موقعه املكلف به. 
فمنها حماية فئة معينة من املس�ؤولن، او بناية محددة يقبع فيها 
مسؤول -أيا كان- وهنا بالتحديد يتوجب عى أفراد القوة العسكرية، 
اح�رام املواطنن وإبداء حس�ن الس�لوك معهم، يف حال�ة احتكاكهم 
بهم تحت ظرف ما، من دون التعكز عى س�لطة الشخصية املكلفن 
بحمايته�ا، إن كان وزيرا او رئيس وزراء او رئيس جمهورية. وليس 
يل يف مقامي هذا س�وى األل�م والحرسة والتوجع لحص�ول أمر كهذا 
يف بل�دي، مع اس�تذكار حادثة الوزير الربيطاني يف أع�اله، التي رأيت 
أن رسدها قد ينعش ذاكرة الساس�ة واملس�ؤولن، يف اسرجاع القيم 

واألصول واألعراف اىل مكانتها الصحيحة يف املجتمع.

عن أخالق حماية المسؤول

قانون جاستا من جديد يطارد السعودية … ماذا تريد أمريكا
 بالتحديد من الرياض !؟

سانت ليغو قانون أم لعبة ؟

ان يعود الحديث مجدداً 
في واشنطن ويتمحور 
حول“قانون العدالة ضد 

رعاة االرهاب”، الذي 
يجيز لعائالت ضحايا 
هجمات الحادي عشر 
من ايلول، بمقاضاة 

دول مثل السعودية، 
ومطالبتها بتعويضات 

مالية ضخمة، هو 
حدث وعالمة تاريخية 
فارقة بكل المقاييس 

بمستقبل العالقة 
بين األمريكان 

والسعوديين، وهذا 
الحدث يتزامن مع 

تحذير الرئيس 
األمريكي دونالد 

ترامب، للملك 
السعودي بين الحين 

واالخر من أنه لن 
يبقى في السلطة 

“ألسبوعين” دون دعم 
الجيش األمريكي، 

وطلب منه “مكافأة” 
،،على خدماته

حجم اآلن  حتى  يدرك  لم  أنه  تظهر  السعودي  النظام  مغامرات 
يستهدفها الذي  األميركي  المشروع  مخاطر 

رغم إن طريقة سانت ليغو أبتكرت عام 1910، إال أن 
العراقيين لم يعرفوا هذا اإلسم إال حين مارسوا اإلنتخابات، 

وأجريت عليه تعديالت كثيرة،عند كل عملية إنتخابية، مما 
إثار جدال واسعا في الشارع السياسي العراقي بين مؤيد 

ورافض.

اليوم  تصدر  صريحة  دعوات  هناك  أّن  هو  وضوحًا  األكثر 
اختيار  إلى  تدعو  األميركي  القرار  صنع  دوائر  داخل  من 

السعودية على  لالنقضاض  المناسب  الوقت 

تلك  في  المشتركة  الكتل  من  الكثير 
أكبر  على  الحصول  هاجسها  المجالس 

السلطة في  وجودها  من  المغانم 

وإتحاديا، محليا  العراقي  السياسي  المشهد  عن  اإلستقرار  غاب 
اإلنتخابية العملية  نزاهة  يضمن  الذي  القانون  غياب  بسبب   

سانت بين  ما 
ليغو  وسانت  ليغو   

وتغير  المعدل 
اإلنتخابية  قواسمه 

للظروف  تبعا 
ومصالح  السياسية 

الحاكمة الكتل 



المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�ف ن�ادي الس�ماوة الري�ايض، تجدي�د عقد 
املدرب س�مري كاظ�م لتدري�ب الفري�ق الكروي 
للموس�م املقبل، فضلاً عن تعاقده مع 10 العبني 
م�ن الدرج�ة األوىل. وق�ال عضو اللجن�ة الفنية 

للسماوة غالب عبد الحس�ني إن »الهيأة اإلدارية 
لنادي الس�ماوة اتفقت مع املدرب س�مري كاظم 
عىل اس�تمراره بتدريب الفريق للموسم املقبل«. 
وأشار عبد الحسني إىل أن »السبت املقبل سيصل 
املدرب س�مري كاظ�م لتوقيع العقود م�ع الهيأة 

ا إىل أنه »لم ُيحدد لغاية اللحظة  اإلدارية«، مش�رياً
امللك املس�اعد له«. ولفت إىل أن »طموح الفريق 
للموسم املقبل س�يختلف عن املواسم املاضية«، 
مبيناً�ا أن »ن�ادي الس�ماوة س�يعمل جاهداًا عىل 
تخط�ي اخط�اء املواس�م املاضي�ة، س�يما م�ن 

ناحي�ة اختيار اللعبني الذين س�يمثلون الفريق 
يف املوس�م املقبل«. وأوضح عض�و اللجنة الفنية 
أن »ن�ادي الس�ماوة نج�ح بإبرام أكث�ر من 10 
صفقات جدي�دة جلهم العبني ج�اءوا من أندية 

دوري الدرجة األوىل«.

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
اخفق نادي الطلبة يف 

املو�ضم املا�ضي يف حتقيق 
النتائج االيجابية التي 

تلبي طموح االدارة 
واجلماهري املحبة لكرة 

االنيق، وباحتالله املركز 
الثالث ع�ضر يف جدول 

الرتتيب وبر�ضيد اربع 
واربعني نقطة فقط وهو 

مركز ال يليق ب�ضمعة 
وتاريخ نادي الطلبة.

»املراقب العراقي« نقلت حرية الجماهري 
الطلبية من تراجع النتائج واملس�تويات 
يف االون�ة االخ�رية وكذلك خط�ط النادي 
الرس�مي  املتح�دث  ام�ام  املس�تقبلية، 
لن�ادي الطلبة وائل العن�زي الذي تحدث 
»للمراقب العراقي« قائل: الزلنا باملراحل 
االوىل يف مس�ألة التعاقدات والتي بدأناها 
بعد ان التقت ادارة النادي بوزير التعليم 
الع�ايل، وكان لق�اءا مثم�را حيث تطرق 
من خلله اىل س�بل دعم الفريق استعداد 
للموس�م املقب�ل« مش�ريا اىل ان »االدارة 
اكملت دفع بعض ديون اللعبني املرتتبة 

عىل النادي من املوس�م املايض«.
واض�اف ان »االدارة تح�اول ح�ل جميع 
االم�ور املادية املتعلقة يف ذمة النادي من 
اجل انه�اء مل�ف الرتاخيص االس�يوية 
وال�ذي يج�ب انهائ�ه يف الف�رتة القريبة 

املقبلة«.
واش�ار اىل ان »رأي املدرب هو الفيصل يف 
اختيار اللعبني الجدد للفريق مع االبقاء 
عىل اغلب العبي املوس�م املايض بس�بب 
توقيعه�م العقود عمدة موس�مني ومن 
يطل�ب االس�تغناء س�وف يتع�اون معه 

الن�ادي وباحرتافي�ة تام�ة«.
وتاب�ع ان »الفريق بحاج�ة اىل محرتفني 
بع�ض  ان  وخاص�ة  املقب�ل  املوس�م  يف 
مراكز الفري�ق ال يمك�ن تعويضهم من 

االندي�ة املحلية لقلة البدائل فعىل س�بيل 
املث�ال املهاجمني الجيدي�ن املوجودين يف 
الدوري الكروي املمت�از هم قليلني لذلك 
من الرضورة البحث عن مهاجم محرتف 
ه�ذا باالضاف�ة اىل املراكز الت�ي يحددها 
الكابت�ن ثائ�ر جس�ام. وخت�م حديث�ه 
بالق�ول »اذا م�ا توفرت االموال س�وف 

يتعاق�د النادي مع العبني عىل مس�توى 
عال جدا وس�وف تظهر كرة االنيق بحلة 

جيدة يف املوسم املقبل«.
وكان ن�ادي الطلب�ة افتت�ح صفقاته يف 
املريكات�و الصيفي بالتعاق�د مع مدافع 
وح�ارس مرم�ى قادم�ني م�ن النج�ف 

لتمثيل األنيق املوسم املقبل.

وقال مدير الفريق حي�در عبد الرزاق إن 
»إدارة الن�ادي تعاقدت م�ع ثنائي فريق 
النج�ف املداف�ع صف�اء جب�ار وحارس 
املرمى عباس طالب ليمثل أوىل صفقات 

الفريق«.
وب�ني أن »م�درب الفري�ق ثائر جس�ام 
وض�ع قائم�ة بأس�ماء اللعب�ني الذين 

سيس�عى النادي للتعاق�د معهم، وكذلك 
م�ن س�تجدد اإلدارة عقوده�م، حي�ث 
يرغ�ب الجه�از الفن�ي التجدي�د ألغلب 

العبي الفريق املوسم املايض«.
خدم�ات  خ�ر  الطلب�ة  أن  إىل  يش�ار 
هداف الفريق مروان حس�ني الذي انتقل 

لصفوف الرشطة.
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العنزي: االنيق بحاجة الى مهاجم محترف وقرار 
المدرب هو الفيصل

بعد اخفاق النادي يف املو�سم املا�سي...

اكد مص�در داخل معس�كر املنتخب الوطني 
الذي يستعد لخوض مباراته الثالثة يف بطولة 
غرب اس�يا بع�د غد الخمي�س ام�ام املنتخب 
السوري مغادرة اللعب همام طارق صفوف 
املنتخب ليلتح�ق بنادي الجديد االس�ماعييل 

املرصي.
واض�اف املص�در ال�ذي فض�ل عد الكش�ف 
عن اس�مه »بعد مش�اركة ط�ارق يف مباراة 
فلس�طني وخروجه مصابا ما بني الشوطني 
غادر ص�وب مدينة دب�ي االماراتي�ة لتوقيع 
العقد مع االس�ماعييل ومن ثم ع�اد اىل كربلء 
يف نف�س الي�وم« مش�ريا اىل ان »اللع�ب اخ�ر 
امل�درب كاتانيتش بانه م�ازال يعاني من االصاب 
مع تقرير يؤكد انه يحتاج اىل الراحة مدة خمس�ة 
ايام مما حدى باملدرب بمنحه املوافقة عىل مغادرة 
املعس�كر وااللتح�اق بصفوف نادي�ه الجديد  وانهاء 
فرتة االعداد ومن ثم العودة للجاهزية التامة قبل موعد 

تصفيات كأس العالم«.

الزوراء يجدد تعاقده مع احمد فاضل
ر�سميا .. مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن نادي الزوراء تجديد عقد متوسط 

ميدانه احمد فاضل للموسم املقبل.
وذكر النادي عر حسابه الرسمي عىل 
»فيس�بوك« أن »الزوراء ج�دد تعاقده 

مع اللعب احمد فاضل ملوسم اخر«.
اىل ذل�ك تعاقد الن�ادي مع مدافع نادي 
ناظ�م  مصطف�ى  الس�ابق  الرشط�ة 
إىل صف�وف  لينض�م بش�كل رس�مي 

الفريق.
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي 
ال�زوراء عب�د الرحمن رش�يد »نجحنا 
يف التعاق�د مع الع�ب املنتخب الوطني 
مصطف�ى ناظم، كم�ا جددن�ا تعاقد 
اللعب محمد رضا جليل ملوسم آخر«.

وب�نينّ أن »اإلدارة تنتظر الرد الرس�مي 
من العبي املنتخب الوطني حسني عيل 
وصف�اء هادي بع�د أن طالب�ا الزوراء 
بمهل�ة قليلة لحس�م قرارهما بش�أن 
االنضم�ام للفري�ق م�ن عدم�ه، كون 
النادي ملتزم بإرس�ال قائم�ة الفريق 

للتح�اد العربي للمش�اركة يف بطولة 
كأس محمد السادس لألندية العربية«.

يش�ار إىل أن فريق ال�زوراء أكد تعاقده 

مع 4 العبني محرتفني، وسيتم اإلعلن 
ع�ن األس�ماء ح�ال وص�ول بطاقات 

االستغناء الخاصة بهم.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اق�رتب الع�ب املنتخب الوطني حس�ني 
عيل من االنضمام اىل احد االندية االيرانية 

يف االنتقاالت الصيفية الجارية.
وق�ال مصدر مق�رب م�ن اللعب ان 
»الع�ب املنتخب الوطني حس�ني عيل 
يتف�اوض حاليااً مع نادي اس�تقلل 

طهران االيراني«.
واوض�ح املص�در ان »املفاوض�ات وصل�ت اىل 
مراح�ل متقدم�ة ولم يتبق س�وى التوقيع عىل 
العقود«، مش�ريا اىل ان »اللعب اجل مفاوضاته 

مع الزوراء بسبب عرض استقلل طهران«.
يذك�ر ان حس�ني عيل س�جل هدفني مع اس�ود 

الرافدين يف بطولة غرب اسيا.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اكد مدرب نادي نفط الوسط هيثم بعيوي 
أن الكادر التدريبي غري %50 من توليفة 
اللعبني لعندليب الفرات يف بطولة االندية 
االس�يوية التي س�تنطلق غدااً االربعاء يف 

العاصمة التايلندية بانكوك.
وق�ال بعي�وي يف املؤتم�ر الصحفي قبيل 

انط�لق البطول�ة غ�دااً االربع�اء تابعت�ه 
»املراقب العراقي« أن »مجموعتنا صعبة 
لكننا س�نكون رقمااً صعبااً فيها«، مشريااً 
إىل أن�ه “ت�م تغي�ري  % 50 م�ن التوليف�ة 
السابقة ونس�عى لتحقيق لقب البطولة 
“نف�ط  أن  بعي�وي  وتاب�ع  االس�يوية«. 
الوس�ط لن يكون صيدااً س�هلاً يف بطولة 

االندي�ة االس�يوية، وس�نكرر اإلنجازات 
السابقة«.

ويلعب نادي نفط الوس�ط »ممثل العراق 
الوحي�د« باملجموع�ة الثاني�ة التي تضم 
أيضااً ثاي س�ون ن�ام الفيتنامي وصيف 
بطل النس�خة املاضية، والريان القطري 

واي�ه ج�ي ام ك�ي األوزبك�ي.

اك�د رشار حي�در رئي�س الهيئ�ة االداري�ة لنادي 
الك�رخ ان ادارة الن�ادي س�وف تتعام�ل بمب�دأ 
من�ح  عملي�ة  يف  خالص�ة  وباحرتافي�ة  املث�ل 
منش�آت النادي للندية االخ�رى. واضاف حيدر 
ان »االدارة كان�ت تفتح ابوابه�ا للجميع خلل 
الس�نوات املاضي�ة ومرحب�ة دائم�ا بالجمي�ع 

وب�دون مقاب�ل م�ادي الج�راء تماري�ن االندية 
وخوض املباري�ات الودية والرس�مية« الفتا اىل ان 

»بع�ض االندية ال تتعامل مع ن�ادي الكرخ باملثل لذلك 
قررت التعامل باحرتافية يف عملية منح ملعب النادجي 

والقاعة املتعددة االغ�راض الخاصة بنادي الكرخ«. 
ون�وه اىل ان »االدارة ح�ددت املبالغ التي يجب 

استحصالها من االندية الراغبة باستغلل 
منشآت النادي وقررت استحصال مبلغ 
مليون دينار للوحدات التجريبية وستة 
ملي�ني للمباريات الودي�ة و12 مليون 
للمباري�ات الرس�مية والت�ي ال يكون 

الكرخ طرفا فيها«.

استقالل طهران االيراني  يفاوض حسين علي

حيدر:سنتعامل باحترافية في منح منشآت الكرخبعيوي: نفط الوسًط جاهز لبطولة صاالت آسيا للصاالت
قد اكون من بني اكرث الذين دعموا 

ال�ضيد كاتانيت�ش املدير الفني 
ملنتخبنا الوطني لي�ش حبا ب�ضخ�ضه 

وال اعجابا بعبقريته امنا الرتباط 
ا�ضمه مبنتخب بلدي الذي طاملا 

حلمت به وهو يف اف�ضل املواقع غري 
ان العقول املتوا�ضعة دفعت باحالمي 

تلك اىل الهاوية مرة اثر اخرى،
 كاتانيتش الذي اعترته حالة متقدمة ولو 

قليل يف القيادة الفنية قد تحقق ما عجز عن 
تحقيقه اسلفه الذي تبخرت معهم امال 

املليني برؤية منتخبها وهو ينافس مع كبار 
القارة  يف الفعاليات الكروية املختلفة هذا 

الرجل “االجنبي” الذي اليفهم لغتنا واليستلم 
ايحاءات املسؤولني واليحقق رغباتهم 
خارج قناعاته كما سلف من االمور يف 

عهود سبقته خيب آمالنا تماما عندما بدت 
خطواته وكانها صدى لخطوات غريه فتخ�ىل 

عن قناعاته وتخبط يف قراراته واندمج يف 
الواقع الكروي بصورة سلبية التسمح باية 
بارقة امل باملستقبل وكأنه يطلب الرحمة 

لنفسه كي اليتم خلعه كما روج لذلك بعض 
من اصحاب املصالح واملبتزين الذين اليهمهم 

من االمر اكثر مايدخل جيوبهم من اوراق 
النقد والينصتون اال لرغباتهم ورغب�ات م�ن 

يحركهم من بعيد.
اخر قرارات السيد كاتانيتش الذي رفع 

شعار البناء واغرقنا يف مداد تجارب اللعبني 
بحجة البناء املتوازن ملنتخب وعد ان ينقله 

اىل الدوحة مع الواصلني اىل مونديالها القادم 
اخر قراراته العودة اىل العبني لم يقتنع بهم 

ولم يكونوا صالحني لخطة البناء التي اقنعنا 
بها وهذه العودة عىل خلفية هجوم الذع 

مسبق من بعض اللعبني كبار السن عىل 
كاتانيتش ووصفه بالفاشل، ثم ان احدهم 

قرر ان اليلعب تحت قيادة الس�لوفيني فكيف 
تغري الحال وتمت دعوته؟

ال نعلم تماما مررات الس�يد كاتانيتش وهل 
هو فعل بحاجة اىل العبني سبق وان اخذوا 

كثري الفرص ولم يكونوا مقنعني ام هل 
يعتقد كاتانيتش ان كل هداف يف الدوري 

يصلح كهداف مع املنتخب؟ وقبل هذا هل 
هو بحاجة اىل هداف بوج�ود “ميم�ي” 

وعلء عباس” و”جيس�تن مريام” 
خصوصا ان فلسفته تقوم عىل 

مهاجم واحد.

كاتانيت�ش اجنبي 
بعقلية حملية

علي المعموري

يلتحق بنادي 
االسماعيلي المصري

همام طارق 

المراقب العراقي/ بغداد... 
اكدت الهيئة اإلدارية لنادي الصناعات الكهربائية 
انه�اء ع�دة صفق�ات لرتمي�م خط�وط الفريق، 

تحضرياًا ملنافسات املوسم الجديد.
وقال م�درب الصناع�ات الكهربائية ع�ادل نعمة 
إن »اإلدارة نجح�ت يف التعاقد م�ع 4 العبني جدد، 
بجان�ب تجدي�د عق�د املهاجم مصطف�ى محمود 
ملوس�م جديد«. وأضاف »العبو الح�دود إياد خلف 
ومنتظر عبد السادة س�يمثلن الصناعات رسميا 
يف املوسم املقبل«. وأوضح أن »العبي الكرخ يارس 
عبد املحسن ومش�كور كريم وقعا رسميا لصالح 
الصناع�ات الكهربائي�ة كما وقع الن�ادي يف وقت 

سابق مع املحرتف رحيم أوالبي«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اق�رتب الع�ب منتخبن�ا الوطن�ي صف�اء ه�ادي 
م�ن االنظمام اىل فري�ق القوة الجوي�ة لتمثيله يف 
منافس�ات الدوري املوس�م املقب�ل.  وقال مصدر 
مق�رب من اللعب ان »العب الزوراء صفاء هادي 
ت�رك فريق الن�وارس وانض�م اىل صق�ور الجوية 
لتمثيل�ه املوس�م املقب�ل« مش�ريا اىل ان«ه�ادي 
س�يحصل ع�ىل مبل�غ 350 ملي�ون دين�ار خلل 

املوسم مع الجوية«.

من ضمنهم اوالبي.. 
الصناعات يتعاقد مع 

العبين جدد

صفاء هادي 
يقترب من صفوف

القوة الجوية



المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�ر تقري�ر إخب�اري، أن جواو كانس�يلو 
وصل إىل مانشسرت سيتي من أجل الخضوع 
للكشف الطبي، تمهيًدا النضمامه إىل الفريق 

السماوي، قادًما من يوفنتوس اإليطايل.

أن  س�بورتس«  »س�كاي  ش�بكة  وذك�رت 
ال�دوري  لق�ب  مانشس�رت س�يتي حام�ل 
اإلنجليزي املمتاز يف خرب لها تابعته »املراقب 
العراقي«، س�يدفع نحو 25.7 مليون جنيه 
إس�رتليني، نظ�ر الحص�ول ع�ى خدمات 

كانسيلو.
يف املقاب�ل، ينتق�ل دانيل�و م�ن مانشس�رت 
سيتي إىل يوفنتوس، حيث توصل الالعب إىل 
اتفاق مع النادي اإليطايل لتوقيع عقد مدته 

خمسة أعوام.

تجدر اإلش�ارة إىل أنها املحاولة الثانية من 
مانشس�رت س�يتي لضم كانس�يلو، حيث 
كان الن�ادي اإلنجلي�زي قد تق�دم بعرض 
آخر يف وقت سابق هذا الصيف، لكنه قوبل 

بالرفض.

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن 
رحي�ل الربازييل نيمار دا س�يلفا، نجم باريس س�ان 

جرمان، عن حديقة األمراء يف الصيف الحايل.
»املراق�ب  تابعت�ه  »س�بورت«،  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
العراق�ي« فإن س�ان جرمان ب�دأ التح�رك يف األيام 
األخ�رة، للتخل�ص من خدم�ات نيم�ار، بعدما أدرك 
استحالة استمرار الالعب، يف ظل حالة التوتر الحالية 
ب�ني الطرفني. وأش�ارت إىل أن س�ان جرمان منفتح 
ص�وب التخلص م�ن نيمار ه�ذا األس�بوع، ولو عى 
س�بيل اإلعارة. وقام النادي الفرنيس بعرض خدمات 
نيمار عى مانشسرت يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس 
مؤخرًا، بس�بب حالة التوتر مع برشلونة الذي يفضل 

الالعب االنتقال له يف املوسم الجديد.
ورفض�ت إدارة الش�ياطني الحم�ر، الحص�ول ع�ى 
خدمات نيمار ملدة موس�م عى س�بيل اإلعارة مقابل 
20 ملي�ون ي�ورو، باإلضاف�ة إىل دفع راتب�ه الضخم 
ملدة 12 ش�هرًا. أما فيما يتعلق بالري�ال، فإن الالعب 
يحظ�ى بتقدي�ر فلورنتين�و بريز رئي�س املرنجي، 
لكن األخر يصطدم برغب�ة املدرب زين الدين زيدان، 
الذي يريد ضم بول بوجبا من مانشس�رت يونايتد بداًل 

نيم�ار، م�ن النج�م الربازييل. ويعد 
املناسب  الالعب 

الذي يبحث عن�ه يوفنتوس يف املركاتو، ولكن األخر 
ال يمل�ك األموال الكافية إلب�رام الصفقة.  وأوضحت 
الصحيف�ة أن نيمار من املتوق�ع أن يرفض االنتقال 
إىل »س�انتياجو برنابي�و« أو تورينو، ألنه يريد اللعب 
لربش�لونة فقط يف املوس�م الجديد اىل ذلك أكد تقرير 
صحف�ي فرن�يس، أن ن�ادي باري�س س�ان جرمان 
يخط�ط للتعاق�د م�ع األرجنتيني باول�و ديباال نجم 
يوفنتوس، هذا الصيف. ووفًقا لشبكة »كانال بلس« 
الفرنس�ية تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ف�إن باريس 
س�ان جرم�ان يخط�ط لتقدي�م ع�رض بقيمة 60 
ملي�ون ي�ورو إىل يوفنتوس، من أج�ل الحصول عى 

خدمات باولو ديباال.
وأش�ارت إىل أن تحرك س�ان جرمان جاء بعد رفض 
ديب�اال االنتقال إىل مانشس�رت يونايت�د خالل صفقة 
تبادلي�ة يرتدي من خ�الل روميل�و لوكاكو، قميص 

يوفنتوس يف املوسم الجديد.
وأوضح�ت أن�ه م�ن املتوقع أن ي�رى يوفنت�وس أن 
الع�رض املايل لس�ان جرم�ان غر جي�د، بالنظر إىل 

قيمة الالعب األرجنتيني يف املركاتو الجاري.
يذك�ر أن باول�و ديباال ب�ات يحصل عى ف�رص أقل 
يف املش�اركة رفقة الس�يدة العجوز، منذ التعاقد مع 
النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو يف الصيف املايض.

الثالثاء 6 آب  2019 
العدد 2130 السنة العاشرة

7الرياضية
كان�سيلو 

للكش���ف  يخض���ع 
الطبي في السيتي

حماوال التخل�ص منه..

سان جيرمان يعرض نيمار على اندية الريال واليوفي واليونايتد

المراقب العراقي/ متابعة...
اقرتب الدويل اإلنجليزي السابق واين روني، 
مهاجم مانشسرت يونايتد السابق ودي يس 
يونايت�د الحايل، من الع�ودة إىل إنجلرتا مرة 
أخ�رى. وكان تقاري�ر صحفي�ة، قالت إن 

رون�ي قد يرح�ل إىل ديرب�ي كاونتي ليعمل 
كمدرب والعب مًعا.

ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورتس«،  الذي 
تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« ف�إن رون�ي 
س�يصل إىل لن�دن، لعق�د مفاوض�ات مع 

مس�ؤويل ديربي كاونتي بشأن االنتقال إىل 
النادي يف مهمة مزدوجة. 

وأش�ارت إىل أن�ه إذا توص�ل الطرف�ان إىل 
اتف�اق، ف�إن روني ق�د يعلن تعاق�ده مع 
ديربي كاونتي بش�كل رس�مي خ�الل أيام 

قليلة. 
وكان ديرب�ي كاونتي، قد تعاقد مؤخرًا مع 
الهولن�دي فيلي�ب كوكو، يف منص�ب املدير 
الفن�ي، خلًف�ا لفران�ك المبارد ال�ذي رحل 

لتدريب فريقه السابق تشيليس.

يخطط للتعاق�د م�ع ارب�عة العبي��ن
بايرن ميونخ مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
يتمس�ك منتخب األردن باألمل عندما يخ�وض ثاني مواجهاته يف 
بطولة غرب آس�يا، املقام�ة حالًيا يف العراق وذل�ك بمالقاة نظره 
الكويت�ي، غ�داً األربع�اء، ع�ى ملعب فرنس�وا حريري. ويس�عى 
منتخ�ب األردن إىل تحقي�ق الفوز واس�تعادة الثقة بعد الخس�ارة 
التي مني بها يف مس�تهل املشوار أمام البحرين »0-1«. ويدرك 
النش�امى أن تعثره أمام الكويت س�واء بالتعادل أو الخسارة 
يعني افتقاده لفرصة التأهل للمباراة النهائية، مما يفرض 
علي�ه الظهور بصورة مغايرة لضم�ان املحافظة عى آماله 

يف املنافسة. 

انتقادات.. هل تولد الصحوة؟ 
تع���رض منتخ�ب النش�������امى النتق�ادات الذع�ة بعد 

الخسارة أمام البحرين، والبعض من املتابعني طالب برحيل 
البجليك�ي فيت�ال بوركلمان�ز، إثر األخط�اء املتعددة 
التي ش�ابت أداء الالعبني. وتشكل مباراة الكويت 
مف�رتق ط�رق ملش�وار النش�امى يف البطول�ة 
والفرص�ة األخ�رة لطموحات�ه، لذل�ك فإنه 
س�يدخل املب�اراة به�دف وحيد وه�و الفوز 

فقط.
وقد تولد االنتق�ادات، الصحوة الحقيقية 

لالعب�ي املنتخ�ب األردني، يف ح�ال تعاملوا مع مب�اراة الغد بجدية 
ومس�ؤولية كب�رة، ليربهنوا أن الخس�ارة أمام البحري�ن لم تكن 
سوى كبوة جواد. وسيكون فيتال بوركلمانز مطالًبا باجراء بعض 
التعديالت الطفيفة عى تش�كيلة املنتخب، وبما يعزز من القدرات 
الهجومية، وخاصة أن تسجيل األهداف يعد السبيل الوحيد لضمان 
الخروج بالنقاط الثالث. كذلك سعى بوركلمانز يف اليومني املاضيني 
إىل معالج�ة األخط�اء الدفاعي�ة التي ظه�رت يف مب�اراة البحرين 
وكلفته هدف الخس�ارة، وطالب الالعبني يف لقاء مشرتك برضورة 

التحيل بالرتكيز والتخيل عن الترسع يف إنهاء الهجمات.

المراقب العراقي/ متابعة...
املراقب العراقي/ متابعة... 

مع دخول العب يف إرضاب وتعرض اثنان لهجوم 
بسكني يف أحد شوارع لندن، ال يوجد يشء يمكن 
أن يحدث هذا املوس�م يفوق اإلثارة التي مر بها 
آرسنال يف فرتة اإلعداد للموسم الجديد يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
الح�دث األبرز كان يف قلع�ة الجانرز، هو التعاقد 
يف  الفرن�يس،  لي�ل  م�ن  بيب�ي  نيك�والس  م�ع 
صفقة قياس�ية للنادي مقاب�ل 72 مليون جنيه 

إسرتليني.
وساهم وصول العب ساحل العاج يف رفع الحالة 
املعنوية بعد محاولة آرسنال الفاشلة يف التعاقد 
م�ع ويلفريد زاها من كريس�تال باالس، وس�ط 
توقع�ات الجماهر ب�أن هذا الصيف لن يش�هد 

دفع أموال طائلة يف سوق االنتقاالت.
وم�ن املف�رتض أن يق�دم بيبي مس�اعدة كبرة 
أللكس�ندر الكازي�ت وبير-إيمري�ك أوباميانج 
اللذين يشكالن واحدا من أقوى خطوط الهجوم 
يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، بعدما س�جال مًعا 

50 هدفا املوسم املايض.
وم�ن املحتم�ل أيض�ا ضم ك�ران ترن�ي ظهر 

سيلتيك خالل األيام القليلة القادمة.
وال يوج�د ما يلخص مش�كلة آرس�نال املوس�م 
املايض أكثر من استقباله 4 أهداف يف 22 دقيقة 
ضد منافس�ه اللندني تشيليس يف نهائي الدوري 

األوروبي.
ويف ال�دوري اهت�زت ش�باك آرس�نال 50 م�رة 
للموس�م الثان�ي عى الت�وايل للم�رة األوىل يف 35 

عاًما.

 يجدد رغبته بضم فيدال وراكيتيتش

انرت ميالنار�سنال يراهن على  مهاجميه للعودة الى االلقاب

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف تقرير صحفي إيطايل عن تطور جديد يف املركاتو الصيفي 

الخاص بنادي إنرت ميالن.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مركاتو« الذي تابعته »املراقب العراقي« 
ف�إن إدارة إن�رت ميالن تس�عى إلرض�اء املدرب أنطوني�و كونتي 

قبل بداية املوس�م الجديد عن طريق إبرام 
صفقة سوبر.

وأش�ار إىل أن حلم إنرت ميالن هو 
اس�تبدال بورخا فال�رو وجواو 
ماريو يف وس�ط امللع�ب، بثنائي 
برش�لونة أرتورو فيدال وإيفان 
راكيتيت�ش، إال أن م�ن الصعب 

الالعبني مًع�ا هذا  ض�م 
الصيف.

وأوضح أن إنرت ميالن 
يكثف جه�وده حالًيا 

لض�م أرت�ورو فيدال، 
خاص�ة وأن برش�لونة 

صوب  اآلن  منفتح 
بيع النجم التشييل 
ف����ي املركات�و 

الصيفي الجاري.
أرت�ورو  أن  يذك�ر 

س�بق  في��دال 
لع�����ب  أن 
قي�ادة  تح�ت 
ني�و  نطو أ
 ، نت�ي ك���و
كان  عندم��ا 
الطرف�ان مًعا 

يف يوفنتوس.

روني مدربا 
والعبا في ديربي 

كاونتي

االأردن يسعى الى الفوز الحياء آماله  في غرب اسيا فجر 
يبرر عودته إلى خيتافي

المراقب العراقي/ متابعة...
رصح متوس�ط امليدان الدويل املغربي، فيصل فجر، لدى تقديمه 
كالع�ب جديد يف صفوف خيتايف، بأنه رح�ل عن النادي يف 2018 

ألسباب أرسية، وأنه كان يرغب يف العودة. وانتقل فجر 
إىل الن�ادي املدريدي هذا الصيف بعد موس�م قضاه 
يف صف�وف كان الفرن�يس، وقبله�ا قىض موس�م 

2017-2018 مع خيتايف، وخاض فيه اجمايل 33 
مباراة سجل خاللها هدفا وصنع 4 آخرين. وقال 
فجر »كانت ل�دي رغبة يف العودة مجددا، خاصة 

ملقابلة املجموعة الرائعة من الزمالء هنا، ش�عرت 
اضط�ررت  لكن�ي  أرسة،  وس�ط  بأنن�ي 

للرحي�ل«. وأض�اف أن�ه رغ�م 
الرحي�ل إىل كان، ال�ذي هبط 

الثاني�ة  الدرج�ة  ل�دوري 
الفرن�يس، فإنه كان عى 

عالق�ة دائما بالفريق 
اإلسباني والالعبني 

 ، ب ر مل�د ا و
سيه  خ����و

بورداالس.

المراقب العراقي/ متابعة...
ملواجه�ة  اس�تعداده  مدري�د  ري�ال  أنه�ى 

ري�د بول س�الزبورج ودًي�ا، غ�ًدا األربعاء يف 
النمس�ا، بثاني جلس�ة م�ران هذا االس�بوع 

بمدينته الرياضية، مع غياب فرالند ميندي 
وماركو أسينسيو وإبراهيم دياز لإلصابة. 

وأدار امل�درب الفرنيس زي�ن الدين زيدان 
امل�ران، حي�ث ش�ارك مج�ددا ميليتاو 

وكاس�يمرو، اللذي�ن بات�ا جاهزي�ن 
للع�ب ألول مرة يف ف�رتة اإلعداد، قبل 
انضمامه�ا يف وقت متأخ�ر مقارنة 
ببقي�ة زمالئهم�ا عق�ب خوضهما 
بطولة كوبا أمري�كا. وكان الفريق 
األول للريال، معززا بمدافع الرديف 

أدريان دي ال فوينتي، قد عاد للمران 
بجلسة مسائية عقب يومي ونصف 
راحة. وس�تكون مواجهة ريد بول 
س�الزبورج الودية السادسة وقبل 

األخرة لريال مدريد يف فرتة االستعداد 
للموسم الجديد.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت لجنة االنضباط باالتحاد 
األفريق�ي لكرة الق�دم »كاف«، 
تغري�م نادي الزمال�ك املرصي، 
22.5 ألف دوالر بسبب استخدام 
جماهره أللعاب نارية وأجهزة 
ليزر وإلقاء زجاجات مياه خالل 

إياب نهائي الكونفيدرالية.
بلق�ب  الزمال�ك  وت�وج 
النس�خة املاضي�ة م�ن بطولة 
الكونفيدرالي�ة األفريقي�ة، بعد 
فوزه عى نهضة بركان املغربي 
بركالت الرتجيح، عقب فوز كل 
فريق عى ملعبه بهدف دون رد.

كما وقعت اللجنة غرامة قدرها 
30 أل�ف دوالر عى فريق نهضة 

بركان، بس�بب السلوك العدائي 
لالعبيه يف املب�اراة، كما أوقفت 
العبه عمر النمس�اوي بس�بب 
س�لوكه العدائ�ي تج�اه الحكم 

عند استالم ميداليته.
ول�م تت�م إدان�ة ف�وزي لقجع، 
رئي�س االتحاد املغرب�ي، والذي 
اتهمه الحكم اإلثييوبي باماالك 
تيس�يما باالعتداء عليه، مؤكدة 
أن هن�اك تضارًب�ا يف الروايات، 
حيث كت�ب الحكم يف تقريره أن 
لقجع اعتدى علي�ه، فيما كتب 
املراق�ب أن مس�ؤولني بالفريق 
املغرب�ي واجه�وا الحك�م، ولم 
تثبت ش�هادة الش�هود الواقعة 

لذلك تم تربئته.

»كاف« 
يعاقب الزمالك 

المراقب العراقي/ متابعة...ويبرئ لقجع 
ل�ن يتوق�ف بايرن ميون�خ األملاني بتعاق�ده املنتظر مع لروي س�اني 
جن�اح مانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي، حي�ث ين�وي مواصل�ة تعزي�ز 
صفوف�ه قب�ل نهاية املركات�و الصيفي الج�اري. وم�ن املتوقع إعالن 
الن�ادي الباف�اري ض�م ال�دويل األملاني هذا األس�بوع، بعدم�ا بات عى 
وش�ك االتفاق مع املان سيتي وس�اني عى كافة بنود التعاقد.  وذكرت 
صحيف�ة ِ»Abendzeitung«  يف خ�رب لها تابعته »املراق�ب العراقي« أن 
هن�اك 4 صفق�ات محتمل�ة يخطط لها باي�رن ميونخ، ف�ور انضمام 
س�اني لصفوف الفريق البافاري.  وأفادت الصحيفة بأن بايرن ميونخ 
ينوي ضم مارك روكا العب وس�ط إسبانيول، الذي جذب أنظار النادي 
البافاري بعد مش�اركته مع منتخب إس�بانيا يف بطولة أوروبا تحت 21 
عاًما هذا الصيف. كما يأتي املغربي حكيم زياش العب أياكس أمسرتدام 
الهولن�دي، ضم�ن الصفقات املحتملة للبايرن يف األس�ابيع األخرة من 
املركات�و الصيفي، باإلضافة إىل تيمو فرن�ر، مهاجم اليبزيج األملاني.  
وعى مس�توى الناش�ئني، يس�تهدف البايرن التعاقد مع سيدي ساني 
العب ش�الكه، وهو الش�قيق األصغر لنجم مانشسرت س�يتي، ليصبح 

الشقيقان عى مقربة من االجتماع سوًيا يف فريق واحد.

غدا.. الريال
 يواجه سالزبورج
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المراقب العراقي / خاص...
لكن االتحادات والجمعيات املش�مولة 
باملنح�ة بدأت من�ذ م�دة بالتحرك من 
اك�د  اج�ل اعادته�ا ويف ه�ذا االط�ار 
املتحدث الرسمي باس�م االتحاد العام 
لألدب�اء العراقي�ن عم�ر ال�راي ان 
األم�ن الع�ام التح�اد األدب�اء ابراهيم 
الخياط ح�ر اجتماعا لوزير الثقافة 
الدكتور عبد األمري الحمداني مع  مؤيد 
الالمي نقيب الصحفين وجبار جودي 
نقي�ب الفنان�ن تن�اول االس�تعدادات 

إلطالق املنحة السنوية للمثقفن.
وق�ال ال�راي يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي(:ان وزي�ر الثقاف�ة الدكتور 
عب�د األمري الحمدان�ي عقد اجتماعا يف 
نهاية ش�هر  تموز املايض اجتماعاً مع  
ابراهي�م الخي�اط األمن الع�ام التحاد 
األدباء ومؤيد الالمي نقيب الصحفين 
وجب�ار جودي نقي�ب الفنان�ن تناول 
االس�تعدادات إلطالق املنحة الس�نوية 
املعاي�ري  ع�ى  واالتف�اق  للمثقف�ن 
والضوابط الالزمة ملس�تحقيها السيما 
بع�د ان تعه�د رئي�س مجل�س النواب 
محم�د الحلب�ويس لنقي�ب الصحفين 
مؤيد الالمي بإطالق منحة الصحفين 
والفنان�ن واألدب�اء الت�ي توقفت منذ 
أربع س�نوات وأنه س�يعمل عى زيادة 
مبلغه�ا تقدي�را لعطائه�م وابداعه�م 

وتضحياتهم الوطنية.
واض�اف :ان االجتم�اع عق�د بع�د ان 
اعلن وزير الثقاف�ة ان املنحة الثقافية 
الت�ي تش�مل الصحفي�ن واالعالمين 
إدراجه�ا  س�يتم  والفنان�ن  واالدب�اء 
ضمن م�روع قانون املوازن�ة املالية 
العامة للعام املقب�ل 2020 وإن رئيس 
الربمل�ان وبع�د اللقاء به مؤخ�راً طلب 
قائم�ة  تقدي�م  الثقاف�ة  وزارة  م�ن 
الثقافية  باس�ماء املش�مولن باملنحة 
يف نهاية الع�ام الجاري ليت�م ادراجها 

ضم�ن املوازنة.واش�ار ال�راي اىل ان 
االجتماع ه�و اللبن�ة االوىل الهادفة اىل 
تشكيل لجنة  مهمتها اكمال اجراءات 
تقديم القائمة التي س�تتضمن اسماء 
املش�مولن من الصحفين واإلعالمين 
واألدباء والفنان�ن لغرض تقديمها اىل 
اللجنة املالية الربملانية ودراستها بغية 
ادراجه�ا يف املوازنة الس�يما وان وزارة 
املالية ابدت استعدادها لتفعيل وإعادة 
رصف املكافآت التشجيعية للصحفين 
وذل�ك تثمين�ا لدوره�م وجهوده�م يف 

تأدية واجبهم ورسالتهم املهنية. 
 ان رئي�س الربمل�ان تعه�د بإطالقه�ا 
والعمل عى زيادة مبلغها والقرار ليس 
بي�ده وزي�ر الثقافة وع�د بإدراجها يف 
موازن�ة العام املقبل والقرار ليس بيده 
كذل�ك وزارة املالي�ة ابدت اس�تعدادها 
إلعادة رصفها والق�رار ليس بيدها اذ 
ان الق�رار بيد مجلس الوزراء الذي هو 
م�ن يحدد مت�ى وكيف وك�م مقدارها 
واىل ذل�ك الحن تبق�ى كل تلك الجهود 

مجرد اجتماعات الطائل منها.

منحة االدباء والصحفيين

بين وعود »الثقافة« وتعهد البرلمان وأزمة الموازنة
من المعروف ان الحكومة االتحادية كانت تخصص في الموازنات االتحادية منحة سنوية تشجيعية 
للصحفيين واألدباء والفنانين في العراق تدفعها لهم بنهاية كل سنة بمبلغ مليون دينار لكل منهم 
لكن تم إيقافها في عام 2014 بعد دخول عصابات داعش االرهابية للعراق وانهيار أسعار النفط 

وزير الثقافة 
وعد بإدراجها 
في موازنة العام 
المقبل 

وزارة المالية
 ابدت 
استعدادها إلعادة 
صرفها 

  رئيس البرلمان 
تعهد بإطالقها 
والعمل على زيادة 
مبلغها 

المراقب العراقي/ متابعة...
صدر حديثاً عن عن دار األديب يف عمان كتاب بعنوان 
»السائر يف رؤياه، حوارات مع ضياء العزاوي« يتضمن 
العديد من الحوارات الفنية واالجتماعية والسياسية 
الت�ي أجريت مع الفنان العراق�ي ضياء العزاوي منذ 
بدايات العقد الس�تيني من الق�رن املنرصم إىل يومنا 
هذا.ويتط�رق مؤل�ف الكتاب الباح�ث والناقد الفني 
خضري الزيدي إىل جوانب مضيئة منذ بدايات العزاوي 
متناوالً اهتمام�ه بالحروفيات وطبيع�ة الصياغات 
الجمالي�ة للحرف العربي، كم�����ا يتناقش االثنان 

أهمي�ة  ح����ول 
التجرب�ة الفنية يف 
العراق مشريين إىل 
روادها ومؤس�ي 

تلك الحقب����ة.
ال يت����رك كتاب 
جانباً  الزي����دي 
م�ن تجربة  معيناً 
إال  الع�����زاوي 
إليه.  ويتط���ّرق 
القارئ  يج�د  ولذا 
فيه متع�ة الحوار 
وكثاف��ة التعب�ري 
ومع�����رف���ة 
تفاصيل  ب���أدق 
الت�ي  املعلوم�ات 
يري����د معرفتها 
فنان  س�رية  حول 
عراق�ي بل�غ قب�ل 

أيام عق�ده الثمانينّي.يذكر ان ضي�اء العزاوي فنان 
تش�كييل عراق�ي ول�د ع�ام 1939. تخرج م�ن كلية 
اآلداب –قس�م اآلث�ار- ع�ام 1962، ثم نال ش�هادة 
دبلوم رس�م من معهد الفنون الجميل�ة عام 1964. 
وهو من األعضاء املؤسسن لجماعة الرؤية الجديدة 
والجماع�ة العددي�ة وعض�و يف جمعية التش�كيلين 
العراقي�ن ونقاب�ة الفنان�ن. وهو يعي�ش يف منفاه 
االختي�اري من�ذ أكثر م�ن ثالث�ن عاما مس�تقراً يف 

ضاحية قريبة من لندن.

»السائر في رؤياه«.. 
حياة ضياء العزاوي ورؤيته

نعيم عبد مهلهل
البع�ض ممن ال يفق�ه معنى أن ين�زَف أحدهم م�ن روحه فرتاهم 
يتأبط�ون رؤاهم بكربي�اء قيرص دون خ�وذة وس�يف وكليوباترا، 
يطلق�ون الحك�م املس�بق بدافع م�ا يتأبط�ون مما تج�ود عليهم 
الصح�ف وبع�ٍض أح�الم اليقظ�ة، وكتاٍب عاب�ر قرأوه واس�تقروا 
عند فهرس�ته، عباقرة أو نقاداً او كتبة اعم�دة يومية عن البطاطا 
ومتردي محط�ات املرتو والحكوم�ات الزائفة الت�ي تعيش فينا. 
ه�ؤالء ال يفقهون أصالً أن هناك رواة وش�عراء ينبغ�ي أن نرتكهم 
كأباط�رة ومل�وٍك جرمانين.هذا تفكري الروائ�ي الفرني آلن روب 
غري�ه أصنع�ه أنا يف متخيل مش�اكس تمام�اً ملا يفكر في�ه يف رده 
عى س�ؤال صحفي وه�و يحدد قيمة أن نرتك أولئ�َك الذين يدفعهم 
حرصه�م وصمتهم وموهبته�م ليكتب�وا رواية، وأنا هن�ا أترك كل 
هواج�س الكتابة الروائي�ة ومذاهبها وأتجْه اىل الرواية  الش�عرية( 
معتق�داً ومؤمن�اً إنها وحده�ا الق�ادرة أن تفهم العالم بمس�توى 
الوعي الس�قراطي ال�ذي ينبغي أن نحصل علي�ه ومن خالله يمكن 
تفس�ري العالم بالنظرة املثالي�ة التي حملتها الحكايات الس�ماوية 
ومراث�ي صلب القديس�ن واالنبياء وتلك املآث�ر الحقيقية والحزينة 
التي كتبها العش�اق والفقراء وأصحاب املوهبة.ال أعرف س�وى أن 
أكتب رواية ش�عرية، هذا قدر تفك�ريي آمنُت به وبحرص كموروٍث 
من جي�ب ابي املخروم ودمعته: إن التعامل مع األش�ياء عن طريق 
موس�يقى الكلم�ات  يؤدي بالغ�رض املثايل لتكون أن�َت وحدَك من 
ينظر اىل منجزَك ومن ثم الشعور بالفخر.ذلك اإلحساس الذي ينمو 
يف الحكاي�ة ويجعلها تزاوج املحار عى وس�ائِد الرمل وبمقدورِه أن 
ينجَز ش�يئاً للرتاِث الروائي العاملي، وربما يستطيع أن يستوعَب كل 
الرتاث الش�عري املحكي قصائد وأس�اطري منذ خليق�ة الحرف واىل 
اليوم، وبحياء وصمت سينسحب الشعراء اىل زاوية املتحف وليرتكوا 
الروائي )الش�اعر( ليؤس�س القدر الجديد لألدب، األدب الذي أشعر 
أن متعت�ه ت�وازي تماماً متع�ة األصغاء اىل موس�يقى حاملٍة لحظة 

ش�هية.قد ينزعج الش�اعر من فكرة االرتم�اء يف حضِن امرأة 
موهبت�ه  واحساس�ه، وربما س�يلجأ اىل إلغ�اء 

الغابر  ليق�ول إن�ه املنش�د األول يف مج�ده 
الش�عراء ه�ذه الحياة،  وحده�م  عندم�ا 
جعل�وا  أغانيه�ا م�ن  تطل�ق  الحناج�ر 
أن والقيث�ارات  ألحانه�ا، وعلينا  تع�زف 
ف  أن ه�ذا الح�ق األزيل يرته�ن نع�رت

بالشعراء. 

آناباز.. الرواية المدونة بلغة 
الشعر واألسطورة

»ستيمر بوينت« تؤرخ لحظة استقالل عدن من االستعمار البريطاني
المراقب العراقي / حاتم الصكر...

ال ش�ك يف أن الطبع�ة الجديدة لرواية »س�تيمر 
بوينت« للكات�ب اليمني أحمد زين الصادرة عن 
الهيئة املرصية للكتاب عام 2017، والتي صدرت 
طبعته�ا األوىل ع�ن دار التنوي�ر يف ب�ريوت عام 
2015، تسمح بقراءة إضافية ومقاربات نقدية 
تضف�ي عليها اللحظة اليمني�ة الراهنة ظالاًل ال 
تنج�و من التأويل والفهم املتأث�ر بما تؤول إليه 
األمكنة التي ُعنيت الرواية بتصويرها، والفضاء 
ال�ذي تدور في�ه، بالتزامن مع لحظة اس�تقالل 
الجن�وب العربي ومدين�ة عدن بش�كل أدق من 

االستعمار الربيطاني.
لحظات دقيقة تعك�س القلق من واقعة ما بعد 
التحري�ر واالس�تقالل. فالتواه�ي )أو س�تيمر 
بوينت، كما أس�ماها الربيطاني�ون( هي ميناء 
ع�دن الرئيس الذي سيش�هد ج�الء الربيطانين 
بعس�اكرهم واألرس واملدني�ن واألجان�ب الذين 
ج�اؤوا معه�م م�ن امليناء نفس�ه عرب س�نوات 
االحت�الل الت�ي امت�دت م�ن التاس�ع عر من 

فرباير 1839 حتى الثالثن من نوفمرب 1967.
تبدو املهمة الردي�ة صعبة يف حال أراد الكاتب 

أن يرص�د مفارق�ات لحظة االس�تقالل وذهاب 
الجريان الردي يف اتجاهن: استيعاب اللحظة 
وصداها عى املحتل واملواطنن، والعودة لتاريخ 
املدينة وغزاتها وس�كانها وش�واهدها املكانية. 
ويتهيأ يل أن مثلًثا رسدًيا تحّكم يف وقائع الرواية 
وه�ي: مايض املدينة، وحارضها، ومس�تقبلها. 
وه�و م�ا يعن�ي بال�رورة ف�رتة االحت�الل، 
فالتح�رر، ث�م التنبؤ بما س�تكون علي�ه املدينة 
- والجن�وب كل�ه بال�رورة- بعد االس�تقالل 
احتكاًم�ا إىل تح�ارب اإلخوة األعداء م�ن الثوار، 

وانقسام املجتمع تبًعا لذلك.
تناول التاريخّي عرب شخصيات روائية

لكن املهم�ة األصعب يف اعتق�ادي، والتي تفّوق 
فيه�ا أحمد زي�ن بموازن�ة دقيقة وص�رب، هي 
تناول التاريخي واملوثَّق يف العمل عرب شخصيات 
روائية لها مواقفها ووعيه�ا وأبعادها الثقافية 
واالجتماعي�ة. ويزي�د تلك املهمة ع�ًرا العودة 
الطبق�ي،  وتوزيعه�ا  املدين�ة  لطوبوغرافي�ا 
وانتم�اءات أهله�ا ومواقفه�م من االس�تعمار 
ومع هؤالء تأتي حمول�ة تقاليد وثقافة خاصة 
وطقوس واختالط مصادر العيش وتنوعها إثنًيا 

وطبقًي�ا. وهو م�ا كانت تمثله صف�وة أو نخبة 
اختارها الكاتب بعناية. فضمت س�مري الش�اب 
املتأفف من الشعارات والقلق عى مصري املدينة، 
وهو الذي يخدم يف قرص التاجر الفرني العجوز 
ال�ذي ارتب�ط وج�وده يف املدينة بصل�ة تجارية. 
ونجي�ب املتحم�س كأي ثوري يحل�م وال يوقف 
حلمه واقع مهدد بالتشظي. وسعاد الفتاة التي 
أحبه�ا س�مري دون أن تأخذ عالقت�ه بها مداها 
الكامل بس�بب انش�غالها بالنخب�ة التي تحيط 
به�ا، وبحثها ع�ن تأكيد ذاتها كفت�اة متحررة. 
وبن هؤالء تمر ش�خصيات ثانوية ال تس�هم يف 
تعمي�ق وجهة نظر الس�ارد املتن�وع املوقع، بل 
تضيف تفصيالت ح�رص أحمد زين عى إثباتها 
لتغدو الرواية ذات طابع توثيقي زمنًيا ومكانًيا. 
ومن هذه الش�خصيات مثاًل ش�خصية قاس�م، 
الذي يبدأ حياته بأعمال مريبة لدى العس�كرين 
األجان�ب حي�ث يجلب لهم النس�اء، ث�م يقع يف 
كمن محبة إحداهن التي تختفي فجأة، فيبحث 
عنه�ا دون جدوى، فيما ين�رصف إلدارة مقهاه 
أو اللوكن�دة الت�ي تق�دم املن�ام أيًض�ا لزبائنها 

املردين.

كيف تكّونت صورة 
ذهنية مليئة 

بالمغالطات حول 
اإلسالم في أوروبا؟ 

رت هذه 
ّ
وكيف أث

الصورة على النظر 
إلى التاريخ األندلسي 
واعتباره فترة سيئة 

في تاريخ إسبانيا؟ 
من هذين السؤالين 
ينطلق المستعرب 

والمؤرخ اإلسباني 
إميليو غونثالث 

فيّرين في كتابه الذي 
أحدث صدى كبيًرا 
»عندما كنا عرًبا«، 

ا عن دار 
ً
الصادر حديث

»الموثارا« اإلسبانية.

»عندما كنا عرًبا«: األوروبيون ال يعرفون أنهم كانوا عرًبا !
أحمد عبد اللطيف

نقط�ة االنط�الق األوىل ه�ي »الذاتية«، إذ 
يؤك�د فريّي�ن من�ذ الس�طور األوىل أن كل 
عم�ل بحث�ي ه�و باألس�اس عم�ل ذاتي 
ولي�س عماًل موضوعًي�ا، ينطبق ذلك عى 
عمل�ه هذا كم�ا ينطب�ق ع�ى كل الكتب 
واألبحاث األخرى. م�ن هنا يعلن انحيازه 
م�ن اللحظ�ة األوىل للثقاف�ة اإلس�المية، 
الثقاف�ة التي عرفها من خالل معايش�ته 
له�ا يف ال�دول العربي�ة خاص�ًة املغ�رب، 
والقاه�رة التي قىض بها س�نوات إلنجاز 
أطروح�ة الدكت�وراة. لكن انحي�از فريّين 
وذاتي�ة العمل، الذي يضم جزًءا ال بأس به 
من سريته كمستعرب، ال يعني أنه يتخى 
عن ط�رح االفرتاضات والوصول للرباهن 
بحسب املنهجية األكاديمية، بل يعني أنه 
م�ن هذا االنحي�از يختار نم�اذج لألعمال 
الت�ي تناولت بالس�لب التاري�خ األندلي 
لينقده�ا من داخ�ل ذاتها، مف�كًكا إياها 
من ناحية،وناسجاً من ناحية ثانية رواية 
أخرى كانت معروفة ثم صارت متجاهلة 
ألس�باب أيديولوجية، ليضيف إليها رؤية 
تاريخية أكثر رحابة وأكثر التصاًقا بواقع 

اليوم.
يؤس�س املؤل�ف يف الفص�ل األول للمنهج 
الذي يتخ�ذه لتوضي�ح نظريت�ه لإلجابة 
عن هذي�ن الس�ؤالن: ثمة ف�ارق واضح 
ب�ن اإلس�الم كدي�ن، اإلس�الم كثقاف�ة، 
كدي�ن  اإلس�الم  الحديث�ة.  واملجتمع�ات 
هو الن�ص القرآني، والثقافة اإلس�المية 

ه�ي املنت�ج الثق�ايف املبني ج�راء التحام 
النص بالواقع واملجتم�ع، أما املجتمعات 
آخ�ر  نت�اج  فه�ي  الحديث�ة  اإلس�المية 
يف  كث�رية  عوام�ل  س�اهمت  ومختل�ف 
تكوين�ه. يذهب فريّي�ن إىل أن املجتمعات 

الحديث�ة  ليست اإلس�المية 
ملجتم�ع  انعكاًس�ا 
الوس�طى  الق���رون 
ه�ي،  وال  اإلس�المي، 
بالطب����ع، أنم�وذج 
واقعي للنص القرآني، 
يمكن  ال  وبالت����ايل 
مس�لمي  عى  الحكم 
باعتباره�م  الي�وم 
»التمثي�ل« الواقع�ي 
ألن  اإلسالمي،  للدين 
كل بل�د إس�المي له 
وألن  خصائص�ه، 
كل ف�رد مس�لم له 
حي����اته  رشوط 
املختلف����ة، وألن 
وي�الت  لت������أ ا
النصية تختلف من 
زم�ن لزم�ن ومن 

لجماع�ة.  جماع�ة 
به���ذه النق�اط، يس�عى فريّي�ن إلزالة 
الالفت�ة التي يرفعه�ا الغرب عن�د النظر 
للمس�لمن، س�واء داخل املجتمع املسلم 
أو داخ�ل أوروب�ا ذاتها، لينتق�د عرب هذه 
الرؤي�ة وس�ائل اإلعالم الت�ي ال تكف عن 

الربط ب�ن اإلس�الم واإلره�اب، والخلط 
ب�ن قضاي�ا الهج�رة والدين اإلس�المي، 
وتكوين رؤية سلبية حول حقبة األندلس 
من خالل املمارس�ات اليومي�ة ملهاجرين 
مس�لمن أو قضايا سياس�ية عربية، ما 
يجع�ل املواطن ينظر إىل الطفل الس�وري 
الالجئ ال باعتباره 
طف�اًل الجًئ�ا، ب�ل 
بصفته تمثياًل لكل 
هذا الرصاع الثقايف 
القديم،  والسيايس 
إنه طفل مس�لم يف 

نهاية املطاف.
فريّي�ن  يتجاه�ل  ال 
وس�����ائل  أداءات 
املرئي����ة  اإلع�الم 
كل  تجاه  واملكتوب�ة 
م�ا ه�و مس�لم، بل 
يلتفت إىل قدرتها عى 
خلق رأي عام وثقافة 
عام�ة ت�ردد عباراتها 
لريصد  الخاطئ����ة، 
ب�ن  الكب�ري  الف�ارق 
كلمة »جهاد« يف النص 
القرآن�ي ككلم�ة تحث 
عى الدف�اع عن النفس كم�ا تعني جهاد 
النفس ضد رشورها، وبن كلمة »جهاد« 
اإلعالمي�ة التي تعن�ي االعت�داء اإلرهابي 
عى مواطنن »غري مس�لمن« أو غربين 
إن س�وء  أرض غربي�ة.  أو يف  بالتحدي�د 

الفه�م، أو الجهل املتعم�د، أحد مرتكزات 
الكتاب الذي يس�عى لوض�ع النقاط فوق 
الح�روف، كمحاولة جدي�رة بالنظر إليها 
لفهم اإلسالم كدين وكثقافة. لكن فريّين، 
وهو إسالمولوجي كذلك، ال يسلط الضوء 
هن�ا عى »الدي�ن اإلس�المي« إال يف حدود 
االس�تدالل بما في�ه إلثبات نظري�ة، إنما 
يعم�ل ع�ى »الثقاف�ة اإلس�المية« الت�ي 
كان له�ا األثر األك�رب يف التنوير األوروبي. 
م�ن هنا يرى أن كت�اب »حي بن يقظان« 
الب�ن طفي�ل أحد أه�م الكتب األندلس�ية 
الت�ي أدت إىل الحداثة األوروبية أو التنوير 
األوروب�ي. واإلش�ارة لكت�اب اب�ن طفيل 
تأتي يف س�ياق ال�رد عى مدع�ّي أن فرتة 
األندل�س أدت لتأخر إس�بانيا عن اللحاق 
بركب التنوي�ر األوروبي، وه�ي أطروحة 
يتبناه�ا العدي�د م�ن املؤرخن اإلس�بان، 
مج�رد  األندل�س  ف�رتة  يعت�ربون  لذل�ك 
»غ�زو واس�رتداد« ويلخصونها يف حروب 
ومعارك انتهت بالط�رد، ما يعتربه فريّين 
تجاهاًل لج�زء أصيل ورئي�ي يف التاريخ 
اإلسباني، ويتبنى أن األندلس منتج ثقايف 
عربي وإس�باني مًعا، وهي ثقافة أنتجها 
هذا املزي�ج الحضاري، وينف�ي أن تكون 
إسبانيا »مجتمًعا سعيًدا ومتحًرا غزته 
قبائل صحراوية«، ويش�ري للتبادل الثقايف 
الس�ابق عى الدخول اإلسالمي، كما يؤكد 
عى الفصل ما بن األندلس كتاريخ أصيل 
يف التاريخ اإلسباني وبن ما يعيشه العالم 

العربي اليوم من أزمات.

   عمر السراي

   جبار جودي

   ابراهيم الخياط
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كش�فت عمالق صناع�ة الس�يارات Chery عن النموذج 
الرابع الجديد من س�يارات Tiggo، الذي يؤمل من خالله 
اكتساح سوق السيارات رباعية الدفع.وقالت الرشكة يف 
بي�ان تابعته »املراق�ب العراق�ي« ان » Tiggo 4 الجديدة 
ج�اءت بهي�كل أني�ق وعرصي ش�بيه بهياكل س�يارات 
creta الش�هرية من »هيونداي«، مزود بمصابيح مميزة 

تعم�ل بتقنيات LED، وس�قف بانورامي كبري، وعجالت 
بمقاس 18 إنش«.واضافت ان »السيارة تضم مقصورة 
واس�عة م�زودة بمقاع�د جلدي�ة مريح�ة تتس�ع ل� 5 
ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاش�ة بمقاس 
9 بوصات تعم�ل باللمس، وتدار عرب نظ�ام مولتيميديا 
فريد يمكن السائق من التحكم بها عن بعد عرب إيماءات 

اليد«.ولفتت اىل ان »السيارة تحتوي عىل أنظمة التدفئة 
للمقاع�د والزجاج واملراي�ا الجانبية، ونظ�ام كهربائي 

للتحك�م بوضعي�ات املقاع�د واملق�ود، ونظ�ام 
»التش�غيل بدون مفتاح«، ومستش�عرات 

للض�وء واملطر، ونظ�ام للتحكم بها 
عن بعد عرب سوار ذكي«.

»شيري« الصينية تكشف 
عن سياراتها الجديدة

التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  ناش�طون  كش�ف 
االجتماع�ي ، ع�ن امكاني�ة اس�تخدام تطبي�ق 

ماس�نجر، ع�ىل أجه�زة iOS و أندرويد من خ�الل إتباعك لبعض 
االرشادات البسيطة.

 Messenger وقال الناش�طون ان »غالًب�ا ما يتم تثبيت برنام�ج
مس�بًقا عىل أجه�زة  أندرويد، وق�د تحتاج إىل الدخ�ول إىل متجر 
Google Play، م�ع البحث عن التطبيق ثم قم بتثبيته، وكذلك هو 
األمر مع أجهزة iOS  من متجر التطبيقات 

أيضا«.
يف  »س�تحتاج  ان�ه  الناش�طون  واض�اف 
التطبي�ق إىل إعداد حس�اب إذا لم يكن لديك 
حس�اب، ول�م يعد إلزامي�اً أن يك�ون لديك 
حس�اب ع�ىل  فيس بوك«، مش�ريين اىل ان 
»املس�تخدم يحتاج اىل رق�م هاتف ثم كلمة 

مرور فقط«.
ولفت�وا اىل ان�ه »س�ُيطلب م�ن املس�تخدم 
إدخال اسم لجهات االتصال لتحديد الهوية، 
ويتضمن فحص األمان النهائي إدخال رمز مكون من ستة أرقام 
يتم إرساله بواسطة رسالة نصية، لذا تأكد من دقة رقم هاتفك«.

 وتابع الناش�طون انه »ستاتيك رسالة لقد قمت بإنشاء حسابك 
عىل ماس�نجر، ويمكنك تحميل صورة للملف الشخيص وتشغيل 

»البحث عن جهات اتصال هاتفك«.

كش�فت مجل�ة »فورب�س« أن مايكروس�وفت تلق�ت 
العديد من الشكاوى من قبل منظمات حقوق اإلنسان 
الستثمارها يف رشكة ناشئة صهيونية تستخدم تقنية 

التعرف عىل الوجوه بالضفة الغربية.
ويف ترصي�ح لفوربس، قال عاموس ت�وه، وهو باحث 
بارز يف الذكاء االصطناعي لدى منظمة هيومن رايتس 
ووت�ش الحقوقي�ة، إن »اس�تخدام ه�ذه التكنولوجيا 
»يف س�ياق س�يايس محف�وف باملخاط�ر، ويمك�ن أن 
يكون مش�كلة« يف إشارة إىل احتالل إرسائيل للضف��ة 

الغربية«.
وأضاف الباحث »أعتقد أنه يتعني عىل مايكروس�وفت 
أن تنظ�ر فعلًيا يف م�ا يعنيه ذلك م�ن مخاطر لحقوق 
اإلنس�ان املرتبط�ة باالس�تثمار يف رشك�ة توف�ر هذه 

التكنولوجيا لقوة احتالل.
 وق�ال أيض�ا »إنه�ا ليس�ت مج�رد مخاط�ر تتعل�ق 
بالخصوصية ولكنها تمثل أيًضا خطرًا عىل الخصوصية 
يرتبط بجماعة أقلية عانت من القمع واالضطهاد مدة 

طويلة«.
وت�ورد فورب�س أيًض�ا تغري�دة ق�ام بها رج�ل أعمال 
األم�ن الس�يرباني مات س�ويش، واصفا م�ا قامت به 

مايكروسوفت بأنه »فضيحة«.
كم�ا انتق�د اتح�اد الحري�ات املدني�ة األمريك�ي أيضا 
مدي�ر  ناراي�ان  ش�انكار  أخ�رب  حي�ث  االس�تثمار، 
التكنولوجي�ا فورب�س بأنه قابل مايكروس�وفت فيما 
يتعل�ق بتكنولوجي�ا التعرف عىل الوجه، وق�د بدا له يف 
ذل�ك الوقت أن الرشك�ة منفتحة عىل فكرة فرض قيود 

عىل استخدامها.

ابتكرت رشكة »ش�اومي« الصيني�ة ، هاتف جديد يعمل 
عىل الطاقة الشمس�ية، فيما اك�دت ان ذلك االبتكار جاء 

للمستخدمني كثريي التنقل.
وقالت الرشكة يف بيان ان »الهاتف جاء عرب براءة اخرتاع 
خاصة بهذا الهاتف املس�تقبيل للمكت�ب العاملي للملكية 

الفكرية«.
واضافت ان »الهاتف مزود بوحدة خاليا شمسية صغرية 

الحجم عىل الجهة الخلفية منه«.
يش�ار اىل ان�ه طبقا للص�ور الت�ي نرشها املوق�ع، فإن 
الهات�ف املرتق�ب ل�ن يك�ون أك�رب حجما م�ن الهواتف 

العادية املتوفرة حاليا يف األسواق.

استخدم ماسنجر بدون »فيس بوك«!

حذر باحثون يف املجال الصحي من اس�تخدام االصات العالية يف 
س�ماعات االذن، فيم�ا لفتوا اىل ان اس�تخدامها املفرط قد يفقد 

السمع.
وقال الباحث�ون يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« ان »الحد 
األعىل ملستوى الصوت بمعدل 80 ديسيبل، ولكن مستوى الصوت 
يف الكثري من الس�ماعات الحديثة يصل إىل 100 ديس�يبل وأكثر، 
لذلك فإن االستماع إىل املوسيقى باملستوى 
األعىل للصوت يعترب قاتال لحاسة السمع«.

واض�اف الباحث�ون أن »مس�توى الصوت 
80 ديس�يبل يؤثر س�لبا يف حاسة السمع، 
إىل  يس�تمع  الش�خص  كان  إذا  خاص�ة 

املوسيقى بشكل يومي«.
ولفت�وا اىل  أن »وظيف�ة عص�ب الس�مع 
ال يمك�ن اس�تعادتها بص�ورة كامل�ة بعد 
إصابته�ا ب�أرضار، وبالتايل عند اس�تمرار 
االستماع إىل موس�يقى صاخبة بسماعات 
ال�رأس ق�د يس�بب فق�دان الس�مع، وه�ذا 
التأثري الس�لبي يظهر تدريجي�ا دون أن يشع���ر الشخص بأي 

أعراض«.
ووفق�ا لألطب�اء والخرباء، فإن »أفضل مس�توى صوت لس�ماع 
املوس�يقى هو 50-60 ديس�يبل، عىل أن تتخلله اسرتاحة مدتها 

2-3 ساعات عند استخدام سماعات الرأس«.

تحذير خطير من سماعات االذن...
قد تصيبك بفقدان السمع!

اكدت رشكة »غوغل« االلكرتونية استخدام مواد معاد تدويرها 
يف كل منتجاتها بحلول عام 2020.

وقال�ت الرشك�ة يف خرب تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان »هذه 
املنتجات تش�مل هواتف بيكسل وبيكسل 
بوك واملساعد الشخيص من غوغل وغوغل 

نيست وغريها«.
واضافت »انها تس�تخدم حاليا مواد معاد 
تدويره�ا يف أجه�زة ك�روم كاس�ت كم�ا 
تستخدم عبوات بالستيكية معادة التدوير 

يف تصنيع منتجات أخرى«.
وتأتي ه�ذه املب�ادرة بعد خط�وة مماثلة 
من آبل الس�تخدام م�واد معاد تدويرها يف 
منتجاته�ا، وتعه�دت رشكة سامس�ونغ 
الكورية أيضا باستخدام هذا النوع من املواد يف تعليب أجهزتها 

عىل األقل كخطوة أوىل.

المواد المعاد تدويرها تدخل في صناعة اجهزة »غوغل«

مجلة امريكية: منظمات حقوقية
 اشتكت من »مايكرسوف« 

لتعاونها مع شركة صهيونية  

الول مرة بتاريخ الهواتف..شاومي 
تبتكر جهاز يعمل بالطاقة الشمسية

رشك����ة  أعلن�ت 
سامسونغ رس�ميا عن 
 Galaxy Watch( س�اعتها الذكية الجديدة
Active 2(، والت�ي تأت�ي م�ع ع�دد م�ن 
الرتقيات.ونقل�ت مواق�ع الكرتوني�ة خرب 
ع�ن الرشك�ة تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
اك�د ت في�ه ان » الجيل الثاني من س�اعة 
)Galaxy Watch Active( من سامسونغ 

حص�ل عىل الكث�ري من الترسيب�ات، حيث 
ظه�رت جمي�ع التفاصي�ل قب�ل اإلع�الن 
الرس�مي بوقت طويل«.واضافت انه »كما 
هو متوقع، فإن الجيل الثاني من الس�اعة 
الذكي�ة ُيعد بمثابة ترقية بس�يطة للطراز 
األخري، وتتميز بإطار جديد يعمل باللمس 

مع خيارين للحجم«.
ولفت�ت اىل ان »اإلصداري�ن 40 ميليمرت، و 

 Galaxy Watch Active( 44 ميليمرت م�ن
 Super( ياتيان بشاشة دائرية من نوع )2
بيكس�اًل   360×360 وبدق�ة   )AMOLED
وبقياس 1.2 إنًش�ا إلص�دار 40 ميليمرت و 

1.4 إنًشا إلصدار 44 ميليمرت«.
واشارت الرشكة اىل انها »عمدت إىل ترقية 
اإلط�ار ال�دوار ع�ىل الس�اعة املس�تخدم 
للتنق�ل باس�تخدام إص�دار رقم�ي جديد، 

وأصبح�ت حواف الس�اعة اآلن حساس�ة 
للمس، مما يسمح لك باستخدامها كإطار 
دوار والتنق�ل ضم�ن نظام التش�غيل عىل 
»الحاف�ة  إن  الرشك�ة:  الس�اعة«.وتقول 
الحساس�ة للمس الجدي�دة تعمل يف اتجاه 
عقارب الس�اعة وعكس عقارب الساعة، 
كامل�ة   )Galaxy Watch( شاش�ة  مث�ل 

الحجم«.

حذر اطباء مختصني من االفراط باستهالك 
السكر، فيما اكدوا ان ذلك يعمل عىل فقدان 

وظائف الكبد.
وق�ال الطبي�ب األمريك�ي املتخص�ص، يف 
علم الغدد الصماء والس�منة لدى األطفال، 
روبرت لوس�تنغ، يف تقرير ملوقع »بيزنيس 
إنس�ايدر« ان�ه »عندم�ا يتناول الش�خص 
الكث�ري من الس�كر يج�ري امتصاصه من 
األمع�اء، ويذهب مبارشة نح�و الكبد، عن 

طريق وريد »بابي«.
واض�اف ان »الكبد هو العضو الوحيد الذي 
بوس�عه القي�ام بعملي�ة األي�ض )التمثيل 

الغذائي(، أي تحويل الغذاء إىل الطاقة«.
ولف�ت اىل ان�ه »عندم�ا يصب�ح الكب�د غري 
ق�ادر عىل ترصيف الفركتوز )أحد مكونات 
الس�كر(، وال يتمكن من تحويل�ه، يلجأ إىل 
تخزينه في�ه، مما يؤدي إىل تراكم ما يعرف 

ب�«دهون الكبد«.

وأش�ارا اىل ان »دهون الكبد، بدورها، تؤدي 
إىل حال�ة تع�رف ب�«مقاومة اإلنس�ولني«، 
الت�ي تعني أن األخري أصب�ح أقل قدرة عىل 

خفض مستوى السكر يف الدم«.
ولف�ت اىل ان�ه » يف النهاية  يق�ود األمر كله 
نحو ظاهرة متالزمة التمثيل الغذائي، التي 
أب�رز ظواهره�ا الن�وع الثاني م�ن مرض 
الس�كري، وارتف�اع ضغ�ط ال�دم، وتؤدي 

أيضا، الحقا، إىل الرسطان والخرف«.

تعرف على مواصفات ساعة »سامسونغ« الذكية

دراسة: »الركض« الطريقة المثلى للتهرب من السمنة الوراثية

كيف يمكنك التخلص من اثار 
التدخين بعد االقالع عنه ؟

كشفت دراس�ة أجريت عىل نحو 20 
أل�ف ف�رد، أن الرك�ض املنتظ�م هو 
أفض�ل نوع م�ن التمرين�ات للتهرب 

من السمنة الوراثية.
وقال�ت الدراس�ة يف جامعة تايوان يف 
بي�ان تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 
»الحظت تأثري التمرين الريايض عىل 
18 ألف�ا و424 ف�ردا م�ن الصينيني 
الذين ت�رتاوح أعمارهم بني 30 و70 
عاما«.واضاف�ت ان »فري�ق البح�ث 
ق�اس أجس�ام املش�اركني، وراق�ب 
مق�دار التمرين�ات الت�ي قام�وا بها 
مع تحلي�ل الحمض الن�ووي ملعرفة 
م�ا إذا كان�وا أكث�ر عرضة للس�منة 
بشكل طبيعي«.وتابعت ان »الركض 
املنتظم يخفف من اآلثار الوراثية عىل 
مؤرش كتلة الجس�م ونسبة الدهون 
ال�ورك. وتب�ني أن تس�لق  ومحي�ط 
الجبال وامليش وممارس�ة التمرينات 

الرياضية والرق�ص املعياري الدويل، 
أضع�ف أيضا م�ن آث�ار الوراثة 

ع�ىل م�ؤرش كتل�ة الجس�م«.
بقوله�ا  الدراس�ة  وختم�ت 
:«باإلضاف�ة إىل م�ؤرش كتلة 
وحج�م  والده�ون  الجس�م 
العلماء بقياس  الورك، ق�ام 

نس�بة ال�ورك إىل الخ�رص لدى 
وكذل�ك  األش�خاص، 

املخاطر  ع�رشات 
لديهم،  الوراثي�ة 
تح���دد  والت�ي 
يلعبه  الذي  الدور 

النووي  الحم�ض 
الس�م�����نة.  يف 

 18 آث�ار  ودرس�وا 
نوع�ا مختلف�ا م�ن 

التمارين التي تس�اعد 
الناس يف تخفيف وزنهم«.

اكد مختصون بالشان الصحي ان التدخني، يحتاج إىل فرتة 
طويل�ة للتخلص من آثاره والعودة إىل حالتها الطبيعية، 

فيم�ا حددوا عدد م�ن القواعد لترسيع ه�ذه العملية.
وق�ال املختص�ون ان »التدخني بص�ورة مبارشة يؤثر 
يف الرئت�ني والقصب�ات الهوائية وبقية أج�زاء الجهاز 

التنفيس، لذلك يجب االهتمام بها بصورة خاصة«.
واضاف املختصون انه »يستخدم مغيل ورق الغار والليمون 

املربوش مع العس�ل، واملبارشة بممارس�ة تمارين بدنية خفيفة، 
مثل رياضة اليوغا التي تض�م تمارين التنفس. كما يجب تنظيف 

غرفة النوم وتهويتها قبل الخلود يف سبات عميق«.
ولف�ت املختصون ان »األوعية تترضر بس�بب التدخني وتؤثر عىل 
الجهاز التنفيس، وقد تكون املش�كالت الناتج�ة عن التدخني أكثر 
رضرا للجس�م عموما، عن�د البدء بتطهري األوعي�ة الدموية يجب 

الجلوس بصورة صحيحة، تناول كمية كبرية من املاء«.
وتاب�ع املختص�ون ان�ه »ال يمكن تطهري الجس�م م�ن النيكوتني 
م�ن دون اس�تعادة الحالة الطبيعية للمع�دة واألمعاء. لذلك يجب 
اتباع حمي�ة غذائية، وُينصح املدخنون باتب�اع الحميات الخاصة 
بأم�راض الكبد واملعدة، هذه الحميات خالية من األغذية الدس�مة 

واملالحة والحلويات«.

اكد موقع الكرتون�ي إن رشكتي فيس بوك 
ويوتيوب يمك�ن أن يحققا أرباحا أكثر من 
دون نرشهم�ا إعالنات عىل املنصتني األكثر 

استخداما يف العالم.
وق�ال »موقع كلت أو م�اك« يف خرب تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »ب�دالت االش�رتاك 
التي يمك�ن أن يدفعها املس�تخدمون لقاء 
اس�تخدام تطبيق�ات فيس�بوك وتويرت من 
دون إعالنات يمكن أن ت�در عليهما أرباحا 

أكثر من األرباح التي يحققانها اآلن«.
م�ن  املئ�ة  يف   72  « ان  املوق�ع  واض�اف 
املشاركني يف االس�تطالع ابدوا استعدادهم 
لدف�ع ما معدل�ه أربع�ة دوالرات وعرشين 
س�نتا ش�هريا ليس�تنى له�م الدخ�ول إىل 

يوتيوب«.ولف�ت املوق�ع ان�ه » إذا دفع هذا 
املعدل من املس�تخدمني املع�دل املذكور من 
بدالت االشرتاك، فيمكن ليوتيوب أن تحصد 
68.9 ملي�ار دوالر كعائ�د س�نوي، بزيادة 
10.771 يف املئ�ة مقارنة بم�ا تحصل عليه 

الرشكة من املعلنني اآلن«.
وتاب�ع ان »64 يف املئ�ة م�ن املش�اركني يف 
االس�تطالع ذات�ه، اك�دوا إنهم مس�تعدون 
لدف�ع 2.92 دوالر ش�هريا لفيس�بوك، م�ا 
يمكن أن يرف�ع عائدات الرشكة الس�نوية 
إىل 16 يف املئة، لكن تقديرات االس�تطالع ال 
تتضمن ال�2.52 دوالر ش�هريا التي يمكن 
لفيس�بوك  املس�تخدمني  يدفعه�ا مالي�ني 

ماسنجر«.

هل سيلغي 
»فيس 
بوك« و 

»يوتيوب« 
االعالنات؟

تحذير .. االفراط بالسكر يؤدي الى فقدان الكبد



قال رس�ول الله )صىل الل�ه عليه وآله 
وس�لم(: »م�ا م�ن ولد ب�ار ينظ�ر إىل 

والديه نظرة رحمة، إ

أقوال 
من

 نور 

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  ل�سنة 2009

االيداع يف نقابة ال�سحفيني 
العراقيني )753(

www.almuraqeb-aliraqi.com
زوروا موقعنا على �سبكة االنرتنت

almurakebiraqi@gmail.com
بريدنا االلكرتوين

 الر�سائل الق�سرية
0790124038707722299319

07829981455 هاتـــــــف ال�شكاوي
هاتـــــــف العالقات

Eghith yaer- No;2130 - Tue 6 .Aug 2019الثالثاء 6 آب 2019 العدد 2130 السنة العاشرة

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

صحيفة-يومية-سياس��ية-عامة

مواقيت 
ال�سالة

ال�رشوق

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

03:15�سالة ال�سبح

04:57

12:07

07:33

11:24

بعد حادثة القتل التي حصلت يف واليتي 
)تكس�اس وأوهايو( االمريكّيتني، غرّد 
احد نواب الكونَكرس االمريكي )ستيف 
كوه�ني(، لي�س اعرتاضاً او اس�تنكاراً 
للحادث�ة، ب�ل ُمطالِباً القات�ل بتصويب 
فوه�ة بندقيت�ه اىل الش�عبني العراق�ي 
واالفغان�ي، وه�ذا دليل ارت�كاز ُمتجّذر 

ملفه�وم العنرصي�ة، عند اكرب ساس�ة 
البل�د يف امريكا، ضد ش�عوب اس�امية 
ُمس�الَِمة، خاف�ا مل�ا تح�اول امري�كا 
تصدي�ره للعالم م�ن مفه�وم ُمخادِع، 
مف�اده ان حروبه�ا قائمة عىل اس�اس 
توفري مناخ الحرية والديمقراطية لهذه 

البلدان٠

امريكا عدوة الشعوب

الغارديان : جرائم ابن سلمان لن 
تمحوها إصالحات جزئية 

املراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت صحيف�ة »الغاردي�ان« إن ق�رار الس�لطات 
الس�عودية يوم الجمعة املايض برفع بعض القيود 
املفروضة عىل املرأة بموجب نظام الوالية، ال يشكل 
تغي�رياً جذرياً لوضع املرأة باململكة، مش�رية إىل أن 

حقوق املرأة يف السعودية مازال محدوداً للغاية.
وأضاف�ت الصحيف�ة – يف افتتاحي�ة بعن�وان »ال 
س�اعدوا   - اإلصاح�ات  ع�ىل  الري�اض  تمدح�وا 
النس�اء الات�ي حارب�ن من أجله�ا« الي�وم االثنني 
– أن الناش�طات الات�ي حاربن م�ن أجل مثل هذه 
التغي�ريات يدفعن ثمناً باهظاً يف س�جون ويل العهد 

محمد بن سلمان .
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن هذه التغيريات تش�كل 
جانب�ا م�ن خطة ل�ويل العه�د محمد بن س�لمان، 
لكنها وثيقة الصل�ة برغبة الرياض يف إقناع العالم 

- وخاصة املس�تثمرين املحتملني - 
بأن هناك قيادة نشطة وتقدمية يف 
الرياض بدال من النظام االستبدادي 
ال�ذي ق�اد حرب�ا مروع�ة ال طائل 
منها يف اليمن، واملسؤول عن مقتل 
الصحفي جمال خاش�قجي، والذي 
مازال يحتجز عددا من الناشطات.

كم�ا أن الرياض، وفق�ا للغارديان، 
كانت حريصة دون ش�ك عىل إنهاء 
اإلح�راج ال�ذي تس�بب في�ه طلب 
س�عوديات اللج�وء يف دول أخ�رى 
بعد فرارهن م�ن الباد، وقولهن إن 

هذا كان الس�بيل الوحي�د للنجاة من 
اإلساءة.

وت�رى الصحيف�ة أن�ه ل�م يك�ن م�ن املصادفة أن 
تحتجز الس�لطات الناشطات قبل فرتة وجيزة من 

رفع القيود املفروضة عىل قيادة املرأة للسيارة.
وبحس�ب الغاردي�ان، بعث اعتقاله�ن - والتعذيب 
ال�ذي تعرض�ن ل�ه وهن قي�د االحتجاز - برس�الة 
واضحة إىل الس�عوديات وكذلك الس�عوديني، وهي 
أن: الحري�ات ال ُتطلب كحق، وإنم�ا ُتقبل بامتنان 

حني يقرر من بيدهم املسؤولية منحها.
وتختتم الصحيف�ة بالقول »ويل العهد ال يس�تحق 
الثن�اء عىل التغي�ريات. الفضل يرجع للس�عوديات 
الاتي مازلن يعانني يف معركتهن. يجب القيام بكل 

ما يمكن لتحريرهن«. 

أسماك القرش »تعض« 3 أشخاص في نفس المكان خالل يوم
املراقب العراقي /متابعة...

الس�باحة يف م�ا يع�رف بعاصم�ة أس�ماك القرش 
مقاطع�ة  يف  س�مرينا،  ني�و  ش�اطئ  أو  العاملي�ة 
فولوش�يا بوالية فلوريدا، قد تبدو عادية بالنس�بة 
إىل كثريي�ن رغ�م الس�معة الت�ي يتمت�ع به�ا هذا 
الشاطئ.لكن خال عطلة نهاية األسبوع، ساعدت 
أنب�اء عىل تأكيد الس�معة املخيفة للش�اطئ بعدما 
ش�نت أس�ماك القرش 3 هجمات ضد 3 أش�خاص 
خ�ال نحو 24 س�اعة.فقد أصيب�ت راكبة األمواج 
إمي�ي كومف�ورت، البالغ�ة م�ن العم�ر 2٠ عاما، 
ييدها اليرسى ومعصمها، يوم الس�بت، إثر هجوم 
لس�مكة ق�رش، وفق�ا مل�ا ذك�ره موقع »س�امة 
ش�واطئ مقاطعة فولوش�يا«، وتم نقلها إىل مركز 

ك�س  ليفا الطب�ي يف دايتون�ا بيتش ها
إصابات  مه�ددة م�ع  تك�ن  ل�م 
أنه بعد للحياة.وأفاد  مس�ؤولون 
ساعة  يتعني نصف  كان  فق�ط، 
راك�ب  ع�ىل 

ج  ا م�و أل ا

راي�ي برتوفيت�ش، البالغ م�ن العم�ر 21 عاما، أن 
يعالج من »عضة« س�مكة ق�رش يف قدمه اليمنى، 
ورغم ذلك، فقد رفض أن يتم نقله إىل املستش�فى، 
بحس�ب ما ذكرته شبكة يس إن إن اإلخبارية.وبعد 
أقل من 23 س�اعة عىل الهجوم�ني األولني، تعرض 
بي�رت بوربو، الذي يبلغ من العم�ر 51 عاما، لعضة 
يف ساقه اليمنى من سمكة بينما كان يقف يف املياه 
العميقة.وق�ال بوربو للمس�ؤولني إنه ركل القرش 
بقدمه اليرسى وس�بح باتجاه الش�اطئ، ووصف 
س�مكة القرش التي عضته بالقول إن طولها يبلغ 
نح�و 4 أقدام.ووفقا مللف »هج�وم القرش الدويل«، 
سجلت مقاطعة فولوشيا 3٠3 هجمات من أسماك 
القرش، وهي األعىل واألكثر منذ عام 1882، وتليها 
مقاطع�ة بريف�ارد بوالي�ة فلوري�دا أيض�ا، حيث 
سجلت 147 هجوما.ومن بني 1441 هجوما مؤكدا 
ألسماك القرش يف الواليات املتحدة منذ عام 1837، 
تس�يطر فلوريدا عىل القائمة، حيث س�جلت 828 
هجوما، وتبعته�ا والية هاواي ب�162 

هجوما.

املراقب العراقي / متابعة...
وصل غضب اه�ايل مدينة الصدر اىل 
اق�ى ح�دوده  كون املدين�ة تعاني 
من االهمال  طوال السنوات املاضية 
لذلك انطلقت تظاه�رات كبرية امام 
الص�در  البل�دي يف مدين�ة  مجل�س 
رشق�ي بغ�داد، للمطالبة بتحس�ني 
خ�اص  قان�ون  واق�رار  الخدم�ات 

باعمار املدينة واصاح البنى التحتية 
املنتهي�ة لذل�ك يج�ب اعط�اء مهمة 
اع�ادة اعمار املدين�ة اىل ايادي امينة 
ولي�س لش�خصيات تس�يطر عليها 
االح�زاب كما حصل يف الس�ابق حني 
ذهبت ام�وال اعمار املدينة يف جيوب 

املتنفذين.
املدينة تعاني م�ن االهمال الخدمي، 

بام�ور  منش�غلة  بغ�داد  وامان�ة 
اخرى وغري مكرتث�ة باكرب مدينة يف 
العاصم�ة، والخدم�ات تزداد س�وءاً 
خاصة وان البنى التحتية قد تقادمت 
وش�بكات املجاري مرت عليها عقود 
م�ن الزم�ن وه�ي غ�ري ق�ادرة عىل 
اس�تيعاب مياه الرصف الصحي بعد 

الزيادة يف عدد سكان املدينة«.

  اهالي مدينة 
الصدر غاضبون 

من االهمال 
الحكومي    

برازيلي يتنكر في هيئة ابنته للهروب من السجن 
املراقب العراقي / متابعة...

يف محاول�ة مثرية، وفري�دة من نوعها، 
لله�رب م�ن الس�جن، ارت�دى س�جني 
برازي�ي ماب�س ابنته الش�ابة ووضع 
شعرا مس�تعارا وقناعا من السيليكون 
لتجاوز أس�وار محبس�ه،لكن سلطات 

السجن اكتشفت أمره.
وقبض حراس السجن عىل كاوفينو دا 
س�يلفا، وهو تاجر مخدرات من مدينة 
أنج�را دوس ري�س، يف مجم�ع س�جن 
بانج�و بوالي�ة ريو يوم الس�بت، بينما 
كان يحاول الخروج من الباب الرئييس 

بعد انتهاء موعد الزيارة.
كان�ت  إن خطت�ه  الس�لطات  وقال�ت 
تقيض برتك ابنته داخل السجن مكانه.

وظهر سيلفا يف لقطات فيديو نرشتها 
س�لطة الس�جن وه�و يرت�دي قناع�ا 
غريبا من الس�يليكون وشعرا مستعارا 
ونظ�ارات  األس�ود  بالل�ون  طوي�ا 
وماب�س نس�ائية منها حمال�ة صدر.

ويب�دو أن املبالغ�ة يف التنك�ر ه�ي ما 
جعلت السلطات تشك يف أمره ليتم 
أج�ربه  توقيفه.وعندم�ا 
لو  و مس�ؤ
لس�جن  ا
خلع  عىل 

ماب�س التنكر ظهر بش�كله الحقيقي 
متجهم الوجه.

وقال�ت س�لطة س�جون ري�و إن ابن�ة 
سيلفا وسبعة أشخاص آخرين اعُتقلوا 
لاش�تباه يف محاولتهم مس�اعدته عىل 

الهرب. 
وأضافت أن سيلفا ُنقل إىل سجن شديد 

الحراسة وسيواجه عقوبة.
وأصبح�ت الس�جون يف الربازي�ل تمثل 
مش�كلة كبرية للرئي�س الجديد جايري 
بمكافح�ة  تعه�د  ال�ذي  بولس�ونارو 
معدالت الجريم�ة والعنف املتزايدة منذ 
س�نوات.وُقتل 57 ش�خصا ع�ىل األقل 
األس�بوع املايض عندم�ا اندلعت أعمال 

شغب يف سجن بوالية .

من الحكمة 
الى واعدون

بعد ان غ�دروا به من خ�ال إجباره 
ع�ىل االس�تقالة من مجل�س النواب 
ومنح كرس�يه اىل احد اعض�اء تيار 
الحكمة عىل ان يتس�لم منصب امني 
بغ�داد ق�دم النائ�ب املس�تقيل عبد 
الحس�ني عبطان الذي كان معارضا 
لخيار املعارضة  اس�تقالته من تيار 
الحكمة كذلك وسط انباء لم يؤكدها 
بعد عن اتخاذه قرارا بتأسيس حزب 

اسماه واعدون .

سجون وزارة
 الداخلية متهالكة 

عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع الربملانية 
عب�اس رسوط، يق�ول ان أغلب بنايات 
التوقي�ف يف وزارة الداخلي�ة  متهالك�ة 
وان عم�ر البع�ض منه�ا 5٠ عام�اً هو 
امر اليتائ�م مع الوضع الح�ايل وكثرة 
الجرائ�م بالوق�ت الح�ارض كاالره�اب 
وتج�ارة املخدرات  لذل�ك يجب احتجاز 
املجرم�ني او املتهم�ني بجرائ�م خطرية 
وخاصة املتعلقة منها باالرهاب والقتل 
واملخ�درات يف  بنايات محصنة والتوجد 

فيها اي ثغرات امنية.

سلبي ...انتشار المخدرات

ال يختل�ف اثنان من الق�ول يف ان ملف 
املخ�درات ه�و احد العوامل الرئيس�ية 
لتهديم البيئة األرُسّية وتفكيك نس�يج 

وانح�ال  املُتماس�كة،  املجتمع�ات 
ش�بابها وتمّيعهم وانحرافه�م، اال اننا 
ومع ش�ديد االس�ف ن�رى ه�ذه االيام 
رواج تج�ارة ه�ذا الس�م وادمانه، ويف 
نفس الوقت اهمال وضعف حكومي يف 
مكافحته وُماحقة تّجاره، وما يؤلم يف 
كل ذل�ك، ان مافيات املخدرات اصبحت 
ذات نف�وذ وس�طوة، فب�ني قات�ل لَِمْن 
ُيط�ارده من اجهزة الدولة االمنية، كما 
حصل يف البرصة باالمس القريب، وبني 
هارب يف وضح النهار من سجنه وامام 
انظار ُمنتس�بي امن الدولة، كما جرى 

يف سجن القناة يف بغداد مؤّخراً

الحر يزيد اعداد 
المسافرين الى الخارج

املراقب العراقي/ متابعة...
يعيش�ها  الت�ي  الح�ر  موج�ة  تس�ببت 
اع�داد  بزي�ادة  العراقي�ون  املواطن�ون 
أعلن�ت  حي�ث  الخ�ارج  اىل  املس�افرين 
الجوي�ة  للخط�وط  العام�ة  الرشك�ة 
العراقية ارتفاع نس�ب اعداد املس�افرين 
الذين تم نقلهم من محطة مطار البرصة 
ال�دويل اىل مختلف املحط�ات والقطاعات 
الداخلية واالقليمية والدولية اىل اكثر من  
34  الف مسافر خال تموز املنرصم وان 
العدد الكي للمسافرين بلغ نحو  34289  
مس�افر توزعوا عىل  378  رحلة مبارشة 
وبواق�ع  192  رحل�ة قادم�ة نق�ل م�ن 
خاله�ا  14681  مس�افر و 186  رحل�ة 
مغادرة نقل من خالها  15٠37  مسافر 

عرب محطة مطار البرصة.

أوائل الثانوية هذا العام صار لهم إحتفاء 
مختلف عن كل الس�نوات السابقة، فقد 
كان تكريمه�م يف وزارة الرتبي�ة ورئيس 
الوزراء، ث�م رئيس الجمهورية، و رئيس 
الربملان وكان لهم مبيت خاص يف املنطقة 

الخ�راء م�ع عوائلهم وه�ذا االمر وان 
كان بروتوكولي�ا اال ان�ه يع�د من االمور 
االيجابي�ة الت�ي نتمنى ان تس�تمر حتى 
يشعر الطلبة ان هناك من يشجعهم عىل 

الدراسة واالبداع .

ايجابي ...تكريم االوائل

اإلسالم سيكون الديانة األولى في العالم 
بحلول سنة 2100

املراقب العراقي /متابعة...
ويوض�ح تقري�ر نرشت�ه املجل�ة أن أفض�ل 
اس�ترشاف أو تخم�ني -اس�تنادا إىل أح�دث 
األرقام الصادرة من األمم املتحدة- يتوقع أن 
يتوق�ف النمو الس�كاني يف العالم نهاية هذا 
القرن، وبحل�ول ذلك الوقت م�ن املتوقع أن 
يبلغ عدد سكان العالم 11 مليارا )يبلغ 7.7 
مليارات نسمة حاليا(.ولعل أبرز ما كشفته 
اتانتي�ك م�ن خ�ال دراس�ة ديموغرافي�ة 
أجراه�ا موق�ع أمريك�ي، ه�و أن اإلس�ام 
مع نس�بة نم�و ه�ي األرسع ب�ني األديان، 
سينتزع من املسيحية ريادة الرتتيب العاملي 
يف منتصف الق�رن الح�ادي والعرشين بناء 
عىل دراس�ة أجراه�ا »مركز بي�و لألبحاث« 
اإلحصائي�ات  يف  املتخص�ص  األمريك�ي 
الديموغرافية، أن اإلسام ينمو بشكل أرسع 
من باقي األديان، ما سيمنحه الريادة عامليا 
يف أفق س�نة 21٠٠.وأش�ارت إىل ارتفاع عدد 
املؤمنني يف العالم، إذ بلغ عدد أتباع الديانات 
84 باملئة من إجمايل س�كان املعمورة الذين 
يبل�غ عدده�م حالي�ا أكث�ر م�ن 7 مليارات 
و647 مليون نس�مة، بحس�ب أرقام موقع 
»وورلدماترس«.فف�ي س�نة 2٠15، كان�ت 
املس�يحية الديانة األكثر انتش�ارا يف العالم، 
إذ بلغ عدد أتباعها 2,3 مليارات شخص، ما 

يعادل 31,2 باملئة من إجمايل سكان العالم، 
يليه�ا اإلس�ام وال�ذي كان يض�م يف نف�س 
الس�نة 1,8 مليارات نس�مة ما يعادل 24,1 

باملئة من سكان املعمورة.
ولتس�ليط الضوء عىل واقع ومس�تقبل نمو 
األدي�ان يف العال�م، اعتم�دت الدراس�ة  عىل 
معدل العم�ر لدى أتب�اع كل ديانة وطائفة، 
مش�ريا إىل أن معدل العم�ر العاملي هو نحو 
28 عاما، مش�ريا إىل وج�ود ديانتني لديهما 
متوس�ط عم�ر أدن�ى م�ن املع�دل العاملي، 
هم�ا اإلس�ام م�ع مع�دل عم�ر 23 س�نة، 
والهندوسية مع معدل عمر 26 سنة.وتتوقع 
بيانات األمم املتحدة أن يرتفع عدد الس�كان 
الذي�ن تتج�اوز أعماره�م 8٠ عام�ا -خال 
الفرتة من 2٠2٠ إىل 21٠٠- من 146 مليون 

مليون�ا.  881 إىل  حالي�ا  نس�مة 
ونس�ب التقرير إىل أستاذ التنمية 
وعلم االجتم�اع ب جامعة كورنيل 
األمريكي�ة بارفيت إيلوندو-إنيغو 
قول�ه، إن التط�ورات الس�كانية 
ستتس�بب يف تغيري مراكز الجذب 
الثق�ايف بالعالم، ألن الش�باب هم 
الذين يش�كلون أك�رب القطاعات 
الثقافي�ة -الفنون والرياضة عىل 
س�بيل املثال- مشريا إىل أن نسبة 

الس�كان الذين تقل أعماره�م عن 25 عاما 
ستنخفض يف آس�يا من 56% إىل 37% خال 
الفرتة من 2٠2٠ إىل 21٠٠، يف حني س�تزداد 
نس�بة الش�باب يف أفريقيا كثريا وستصبح 

شباب  من  العال�م بدال من %48 
حالي�ا. تقرير %25  وتطرق 

نتي����ك  تا النتائج أ إىل 
تب الت�������ي  س�ترت
تغّي��ر  ع�ىل 
ت  جه�ا لتو ا

الس�كانية، مثل تغرّي نسيج الحياة األرسية 
باضمح�ال حج�م األرس وتحولها من أرس 
ممت�دة يف أفريقيا إىل »أرس نووية« )صغرية(، 
وكذل�ك تحس�ن الرعاي�ة لألطف�ال وازدي�اد 
ف�رص التعلي�م الجّي�د، باإلضاف�ة إىل ارتفاع 
نس�بة اإلعالة، أي ع�دد املس�نني الذين بلغوا 
س�ن التقاع�د وأصبح�وا يعتم�دون ع�ىل 
من هم يف س�ن العم�ل، وبالت�ايل الضغط 
عىل امليزاني�ات العامة للدول�ة واالضطرار 
لفت�ح األب�واب لهجرة األي�دي العاملة 
والشباب يف القارات األخرى 

غري أفريقيا. 

تقول مجلة أتالنتيك األميركية 
إنه عندما يتوقف النمو السكاني 

العالمي حوالي عام 2100 ستكون 
أفريقيا أكثر القارات سكانا وسيكون 

اإلسالم أكثر الديانات انتشارا، كما 
سيكون هناك كثير من المسنين.

املراقب العراقي/ متابعة... 
واس�عة  اتهام�ات  قط�ر،  تواج�ه  
باملسؤولية عن اختفاء املهندس املرصي عي سالم، الذي 
يعد أحد مؤس�يس قناة ”الجزي�رة“ القطرية عىل خلفية 

عزمه ترك الدوحة والعودة لباده بشكل نهائي.
ووردت االتهامات يف وسائل إعام مرصية، وعرب مدونني 
مرصي�ني يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، يقولون إن 
توقيف املهندس س�الم هو السبب يف غيابه طوال ثمانية 
أش�هر ماضية لم يتمكن أحد خاله�ا من االتصال به أو 

بأرسته.

وتقول وس�ائل إعام مرصية، إن سالم توجه إىل الدوحة 
قبل أكثر من 2٠ عاًما، إذ س�اهم مع آخرين يف تأس�يس 
قن�اة ”الجزيرة“ آنذاك، واس�تمر يف عمل�ه بالقناة لحني 

إطاق قناتها ”الرياضية بعد سنوات.
ويقول مدونون مرصيون، إن االتصال انقطع بمواطنهم 
من�ذ نحو ثمانية أش�هر، إذ جرى يومها تكريم س�الم يف 
”الجزيرة“ لدوره يف القناة التي تش�عبت لش�بكة قنوات 
فيما بعد، ومن ثم تم توقيفه عقب الحفل، بعد أن علمت 
الس�لطات القطري�ة بعزمه ت�رك الدوحة بش�كل نهائي 

واالستقرار يف مرص.

قطر تواجه تهمة إخفاء مهندس مصري من مؤسسي قناة الجزيرة


