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سياسيون خاسرون يعيدون تدوير خطاب »منصات االعتصام« 
تزامنًا مع الهجمات االمريكية على الحشد الشعبي

في مساعي لنبش قبور »الفتنة«..

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
عاودت بعض الشخصيات التي خرست 
رصيده�ا الس�يايس ل�دى ناخبيها بعد 
دوره�ا الس�لبي ال�ذي س�اهم بادخال 
اىل  االجرامي�ة  داع�ش  عصاب�ات 
املحافظ�ات الغربي�ة واحتاللها للمدن، 
واع�ادة  الطائف�ي  خطابه�ا  بتدوي�ر 
باش�عال  س�اهمت  الت�ي  العب�ارات 
فتي�ل منص�ات »الفتن�ة »، اذ ج�ددت 
تل�ك االط�راف السياس�ية ، اس�تخدام 
خ�الل  م�ن  الطائفي�ة  املصطلح�ات 

مواقفها اليومية.
الس�يايس  الخط�اب  ذل�ك  وي�وازي 
والطائف�ي ، خطاب�اً اعالمي�اً مماثالً ، 
تص�دره وس�ائل اع�الم بالتع�اون مع 
بع�ض املحللني السياس�يني املأجورين 
وعدد م�ن الكت�اب ، وهو ذات املش�هد 
الذي س�بق احداث عام 2014 ، لكن ما 
اختلف فيه هو تحويل التهم التي كانت 
توج�ه اىل الجيش العراقي قبل س�قوط 

املوصل اىل الحشد الشعبي.
يف  ج�رى  ال�ذي  االجتم�اع  وأس�فر 
بي�ت »اس�امة النجيف�ي« ع�ن اصدار 
بي�ان مش�ابه ملنص�ات الفتن�ة، حيث 
طائفي�ة  عب�ارات  في�ه  اس�تخدمت 
وتحريضي�ة ووجه�ت اتهامات جاهزة 

اىل قوات الحشد الشعبي.
ويأتي تدوير ذلك الخطاب مع الرضبات 
الجوية التي تشنها الطائرات االمريكية 
واالرسائيلي�ة ع�ى مواق�ع الحش�د يف 
مناط�ق متفرقة من الب�الد، والتي كان 

اخره�ا يف بلد والدورة وآمريل ، بالتزامن 
مع تح�رك جيوب داع�ش االجرامي يف 

وادي حوران.
حيث ح�ذرت كتلة صادق�ون الربملانية 
من ع�ودة ثالثة آالف عنرص من داعش 
اىل وادي ح�وران، بتدب�ر واع�داد م�ن 
الق�وات االمريكي�ة التي تمن�ع طران 

الجيش من االقرتاب منهم.

االح�داث  تل�ك  تراب�ط  وبخص�وص 
الس�يايس  املحل�ل  دع�ا  وخطورته�ا 
محمود الهاش�مي اىل رضورة التصدي 
اىل خط�ر االره�اب الق�ادم، والوق�وف 
بوجه املنص�ات الجديدة الداعية للفتنة 

الن فيها خراب البلد.
وق�ال الهاش�مي يف ترصي�ح خ�ص به 
»املراق�ب العراق�ي« ان »هنال�ك تحرك 

مريب تش�رتك في�ه ذات الجه�ات التي 
دع�ت اىل »منص�ات الفتن�ة« ومه�دت 
الطريق اىل دخول »داعش« للعراق عام 

.»2014
يس�عى  التح�رك،  »ه�ذا  ان  وأض�اف 
امل�روع  فش�ل  عوائ�ق  مواجه�ة  اىل 
التخريب�ي لع�ام 2014، الس�يما عائق 
الحشد الشعبي، لذلك نجد ان واشنطن 

كثفت من عملياته ض�ده بالتزامن مع 
ذلك الخطاب السيايس التحرييض«.

ولف�ت اىل انه »ق�د بدأ م�روع الفتنة 
منذ اول يوم قصف فيه مواقع الحش�د 
من قبل الجانب االمريكي خالل معارك 

التحرير ضد عصابات داعش«.
وتاب�ع ان »الق�وات االمريكي�ة تواصل 
قص�ف مواق�ع الحش�د يف ام�ريل وبل�د 

ومعس�كر الصق�ر يف ال�دورة وما يؤكد 
قصفه�ا له�ذه املواقع س�قوط طائرة 
االستطالع االمريكية املسرة يف منطقة 
الطارمية وهي تتجس�س ع�ى مواقع 

الحشد«.
الس�يايس  املحل�ل  ي�رى  جاني�ه  م�ن 
منه�ل املرش�دي وج�ود م�روع كبر 
الس�تهداف الحش�د الش�عبي باعتباره 
العقبة »املعقدة« امام جميع املش�اريع 

االمريكية يف البلد.
وق�ال املرش�دي يف ترصي�ح خ�ص به 
»االص�وات  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
ادوات  تمث�ل  الحش�د،  ض�د  الناعق�ة 
للم�روع االمريك�ي ملرحل�ة م�ا بعد 
داع�ش »، مبين�اً ان »الحكومة ليس�ت 
له�ا اج�راءات حازم�ة لتقوي�ض تل�ك 
الهجم�ات واألصوات التي تريد اش�عال 

الوضع العراقي«.
ع�ى  تعم�ل  »واش�نطن  ان  وأض�اف 
م�روع جدي�د يك�ون بدي�ل لداعش، 
وتحركات العصابات االجرامية يف وادي 
حوران واعادة ترتيب صفوفهم بحماية 
امريكي�ة كل تلك االحداث مؤرشات عى 

خطورة املرحلة املقبلة«.
ولف�ت اىل »وج�ود تماه�ي حي�ال تلك 
املخطط�ات وال يمكن اس�تبعاد نظرية 

املؤامرة منها ».
م�ن  فعل�ت  واش�نطن  ان  اىل  يش�ار 
تحركاته�ا العس�كرية املريب�ة غرب�ي 
العراق، بالتزامن مع الرضبات املوجهة 

اىل مقرات الحشد الشعبي .

اته�م عضو لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابية 
أمج�د العقاب�ي، الخمي�س، وزي�ري النف�ط 
والكهرب�اء بهدر املال العام داخ�ل وزارتهما. 
وق�ال العقاب�ي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »إخفاق�ات وهدر للم�ال العام 
املقدم�ة  الخدم�ات  مس�توى  يف  وتراج�ع 
للمواطن�ني يف وزارت�ي النف�ط والكهرب�اء«، 
مش�راً أن »أداء وزيري النفط ثامر الغضبان 
والكهرب�اء لؤي الخطيب ضعي�ف وال يرتقي 
ملس�توى الطموح«. وأض�اف أن »اإلخفاقات 
ش�ملت جميع املجاالت من الناحي�ة اإلدارية 
والقانوني�ة واملالي�ة«، مبين�ا أن »العدي�د من 
الن�واب وجه�وا انتق�ادات ش�ديدة ل�كل من 
وزيري  النفط والكهرباء إضافة إىل وجود عدد 

كبر من املالحظات التي تخص عملهما«.

المراقب العراقي / متابعة...
دع�ت الرئاس�ات الثالث، الخمي�س، اىل رضورة 
التحقي�ق بالهجم�ات الت�ي اس�تهدفت مقرات 
الحش�د الش�عبي ، فيم�ا بينت رفضه�ا اىل جر 
العراق للرصاع�ات واالعتداء ع�ى دول الجوار. 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  الرئاس�ات  وقال�ت 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »م�ن الرضوري 
التحقيق ودراس�ة جميع املعطيات واملعلومات 
املتحصل�ة للجه�ات الوطني�ة ذات االختصاص 
بش�أن م�ا تعرض�ت إلي�ه مخ�ازن األس�لحة 
مؤخراً«. ودعت الرئاس�ات اىل »استمرار العراق 
بااللتزام بما جاء يف وثيقة )السياس�ة الوطنية 
املوحدة بش�أن املس�تجدات األمنية اإلقليمية(، 
وما أكدت�ه الوثيقة من أهمية تعزيز التماس�ك 
الس�يايس الداخ�ي والثب�ات عى مب�دأ مراعاة 
سيادة العراق وأمنه واستقالله ورفض سياسة 
املح�اور وتصفي�ة الحس�ابات والن�أي بالبل�د 
ع�ن ان يك�ون منطلق�اً لالعت�داء ع�ى أي من 
دول الج�وار واملنطق�ة«. ولفت بيان الرئاس�ة 
اىل أن »املجتمع�ني ع�ربوا عن مس�ؤولية الدولة 
بمؤسساتها الدس�تورية يف حفظ أمن وحقوق 
وممتل�كات العراقي�ني، وكذل�ك االتف�اق ع�ى 
انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات 
الوطني�ة املختص�ة للخ�روج بموق�ف موح�د 
يحفظ حق�وق العراق ويعزز أمنه واس�تقالله 

وسيادته عى ترابه الوطني«.

اك�دت لجن�ة االمن والدف�اع الربملاني�ة، اليوم 
داع�ش  عصاب�ات  عن�ارص  ان  الخمي�س، 
االجرامية الذي�ن يحملون الجن�ايس االجنبية 
س�يحاكمون يف الع�راق، فيم�ا نف�ت اط�الق 
رصاحه�م مقابل ام�وال. وقال عض�و اللجنة 
س�عران االعاجيبي يف ترصيح صحفي تابعته 
داع�ش  »عن�ارص  إن  العراق�ي«،  »املراق�ب 
األجانب املعتقلني يف العراق س�يحاكمون فيه، 
ونرف�ض أي مق�رتح إلكم�ال محاكماتهم أو 
معاقبته�م يف بلدانهم، ألنهم ارتكبوا جرائمهم 

هنا وليس هناك«.
وأض�اف ان »الع�راق بلد غن�ي وال يحتاج ألية 
أموال من أي�ة دولة أوروبية كان�ت«، الفتا إىل 
أن »جميع أعضاء الربملان س�رفضون مقرتح 

تسليم اإلرهابيني إىل بلدانهم مقابل أموال«.

اتهام لوزيري الكهرباء 
والنفط بهدر المال العام

الرئاسات تدعو للتحقيق 
بالهجمات على الحشد

االمن النيابية: عناصر داعش 
االجانب سيحاكمون في العراق

وزارة النفط تسوف دعوات انشاء مصافي نفطية جديدة ألسباب مجهولة
نواب : بيان الفياض مجاملة للحفاظ على عالقاته الخارجية 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
اللج�ان  جمي�ع  أن  نيابي�ة  اوس�اط  أك�دت 
التحقيقي�ة املش�كلة بخص�وص إس�تهداف 
مق�رات ومخ�ازن االعت�دة التابع�ة للحش�د 
الش�عبي لم تعم�ل بمهنية عالي�ة وخضعت 
للضغ�وط الداخلية والخارجية ، مش�رين اىل 
أن الحكوم�ة تحفظت ع�ن اإلعالن عن نتائج 
تلك التحقيق�ات ، فيما ثمنت هذه األوس�اط 
بيان نائ�ب رئيس هيئة الحش�د ابو املهندس 

الذي تميز بالرصاحة.
ولفت�ت اىل أن بيان رئيس هيئة الحش�د فالح 
الفياض ال�ذي أعترب فيه حديث املهندس بأنه 
يمثل�ه لوح�ده، جاء للحف�اظ ع�ى عالقاته 

الشخصية يف خارج العراق.
فم�ن جهت�ه أك�دت النائبة عن إئت�الف دولة 

القانون عالي�ة نصيف يف ترصيح ل� »املراقب 
التحقيقي�ة  اللج�ان  »جمي�ع  إن  العراق�ي« 
املش�كلة يف الدولة العراقية وبما فيها اللجان 

الت�ي ش�كلها مكت�ب رئي�س ال�وزراء حول 
عمليات إس�تهداف مق�رات ومخ�ازن أعتدة 
الحش�د الش�عبي ل�م تعم�ل بمهني�ة عالي�ة 
وتخضع لضغوطات خارجية وداخلية بهدف 

تسويف نتائج التحقيق واخفاؤها«.
اىل  البع�ض  »مايدف�ع  أن  نصي�ف،  وبين�ت 
الوقوف بوجه اللجان التحقيقية هو وصولها 
اىل حقائ�ق خط�رة تش�كل مص�در خطورة 

وإزعاج عى اآلخرين«.
واش�ارت نصي�ف اىل أن »اس�تهداف مق�رات 
تابعة للحش�د هو عمل منظ�م ويندرج تحت 
اط�ار التوجه االمريكي الجدي�د«، معتربة أنه 
»خ�رق لالعراف واملواثي�ق الدولية واالتفاقية 

االمنية بني العراق واشنطن«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي ...
ارتفاع اسعار املشتقات النفطية والتي تمس حياة املواطن اصبحت مثار 
تس�اؤالت التنتهي , فوزارة النفط تلقي اللوم عى اس�تراد تلك املشتقات 
وع�دم وجود مصايف نفطية تكف�ي لتكرير النفط العراق�ي , مما اضطر 
العراق اىل اقرتاح مش�اريع تكرير النفط يف دول اخرى مثل مرص واالردن 
وم�ن ثم اعادته اىل البالد وهي عملية مكلفة جدا . انش�اء مصايف نفطية 
جديده يف محافظات الوس�ط والجنوب , عى غرار مصفى بيجي الذي ما 
زال خارج العمل بسبب ما تعرض له من ارضار نتيجة االعمال االرهابية 
هو الحل االفضل . وتضم موازنة العراق حقول بمبالغ كبرة جدا لغرض 
استراد تلك املشتقات وعدم تكليف الوزارة نفسها بأنشاء مصايف جديدة 
, مم�ا يخفف الع�بء عى موازنة الدولة وبالت�ايل يوفر فرص عمل الالف 
الش�باب . الدولة دائما تتحجج بعدم قدرتها عى انش�اء مصايف جديدة , 
لك�ن تلجأ اىل رشاء املش�تقات من الخارج وهو امر خاطىء حس�ب اراء 
املختص�ني, ل�ذا فالحل هو انش�اء مصايف جدي�دة تتن�وع اماكنها مابني 
املحافظات الجنوبية والوسطى بسبب قربها من حقول النفط , من اجل 

التخلص من االستراد وارتفاع االسعار للوقود.

تفاصيل اوسع صفحة 3

كش�ف مصدر يف وزارة املالي�ة واالقتصاد بحكومة كردس�تان، اليوم 
الخمي�س، أن الحكوم�ة االتحادية ارس�لت مبل�غ 454 ملي�ار دينار 
لالقليم. وقال املص�در يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »وزارة 
املالي�ة االتحادية حول�ت مبلغ 454 مليار دينار، واودعته بحس�ابات 

البنك املركزي العراقي فرع أربيل«.
وأوض�ح املص�در، أن »حكوم�ة االقليم س�تقوم بعد وص�ول الرواتب 
باس�تئناف توزيعه�ا بعدما توقفت لع�دد من الوزارات واملؤسس�ات 

نتيجة عدم وجود األموال«.
ويأتي إرس�ال رواتب املوظف�ني يف اقليم كردس�تان، يف وقت تعارض 
قوى سياسية يف بغداد، ارسالها، بسبب توقف أربيل عن ارسال حصة 

النفط املتفق عليها، والبالغة 250 ألف برميل يومياً، اىل العاصمة.

بالرغم من سرقات كردستان 
ألموال النفط.. الحكومة تسلمه 

454 مليار دينار 

المراقب العراقي / بغداد...
اكدت املقاومة االس�المية كتائ�ب حزب الله، 
اليوم الخميس، ان جميع الحصون االمريكية 
تحت مرمى صواريخها، فيما لفتت اىل ان الرد 
سيكون بقس�وة اذا تعرض موقع عراقي الي 

استهداف امريكي.  
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  الكتائ�ب  وقال�ت 
العراقي« نسخة منه، انه »شاء الله  سبحانه 
وتعاىل أن يجعل أعداءنا حمقى، تارة بغبائهم 
وس�وء تقديرهم، وتارة بعنجهيتهم وصلفهم 
وغرورهم«. وأض�اف البيان انه »بعد انقضاء 
س�نوات املواجه�ة م�ع عصاب�ات »داع�ش، 
تل�ك املؤام�رة الت�ي خط�ط له�ا األمري�كان 
وحلفاؤه�م، والت�ي توجت بانتصار س�احق 
ألبناء العراق، وهزيمة منكرة ملآربهم الخبيثة 
الت�ي أرادت تمزي�ق العراق وتقس�يمه ونر 

املوت والخراب يف مدنه وترويع ش�عبه، وبعد 
أن اش�تد س�اعد املقاومة اإلسالمية وتراكمت 
خرباته�ا وإمكاناته�ا، ع�ادت ق�وات الع�دو 
األمريكي يس�وقها حظها العاثر للتواجد مرة 
أخ�رى يف احتالل مبطن جدي�د م�����تحدية 
إرادة الشعب العراقي، ومعلنة عدائها للقوات 
العراقية منتقلة إىل مرحلة االستهداف املبارش 
ملواقع الحشد الشعبي ومستودعات أسلحته، 

وبشكل متكرر خاصة يف األيام املاضية«.
األمري�كان  نحم�ل  »إنن�ا  اىل  البي�ان  ولف�ت 
مس�ؤولية م�ا جرى م�ن اس�تهداف للمواقع 
العس�كرية العراقية، ونعل�م أنهم  يخططون 
لش�ن هجمات  أخرى، بش�كل مب����ارش أو 
بدف�ع الصهاين�ة الرتكابه�ا، ضاربني عرض 
الج�دار ق�رار ال�����حكوم�ة العراقية بمنع 
أنه�م  طرانه�م إال بموافقته�ا، كم�ا نعل�م 
جندوا بعض املرتزقة املحليني للتجس�س عى 

املواق�ع العس�كرية لتزويده�م باملعلوم�ات، 
ب�ل ولي�س بعي�داً أيض�اً أن يخطط�وا للقيام 
بعملي�ات تصفي�ة للمجاهدي�ن واس�تهداف 
للرموز الوطنية، واس�تهداف  املراقد املقدسة، 
كما فعلوها س�ابقاً يف س�امراء بتفجر مرقد 
اإلمامني العس�كريني عليهما الس�الم إلشعال 
البي�ان  الكتائ�ب  طائفية«.وختم�ت  فتن�ة 
بقوله�ا :«وعلي�ه فإنن�ا نوج�ه إن�ذاراً نهائياً 
للع�دو األمريكي بأن أي اس�تهداف جديد ألي 
موق�ع عراق�ي س�تكون عاقبت�ه رداً قاصماً 
قاس�ياَ، تذوق�ون في�ه امل�وت ال�زؤام، ول�ن 
تحميك�م حصونك�م، ف�����جميعه�ا تحت 
مرمى صواريخنا ورعبها املزمجر، وعليكم أال 
تذهب����وا بأوهامكم بعي�داً فنحن أصحاب 
الق�ول والفع�ل، وتيقن�وا إذا ب�دأت املواجهة 
فلن تنتهي إال بإخراجكم من املنطقة بش�كل 

نهائي، وستعلمون حينها أي ثمن تدفعون«.

كتائب حزب اهلل: جميع الحصون االمريكية تحت مرمى صواريخنا 
وسنرد بقسوة اذا تعرض موقع عراقي ألي استهداف



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ سامراء...
القت الق�وات االمنية القبض عىل احد قادة داعش 
يف سامراء وفيما ضبطت كميات كبرية من االدوية 

املخدرات واملؤثرات العقلية يف بغداد.
وذك�ر بيان لخلي�ة اإلعالم األمني، تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن »مف�ارز اس�تخبارات 
الرشط�ة االتحادي�ة الق�ت القبض ع�ىل احد قادة 
داعش اإلرهابي يف س�امراء واملطلوب وفق احكام 
الفقرة 4/ ارهاب حيث ك���ان يعمل يف مايسمى 
والي�ة س�امراء، وه�و مس����ؤول ع�ن العدي�د 
م�ن األعم�ال اإلرهابي�ة ض�د ق��واتن�ا األمني�ة 

واملواطنني«.

املراقب العراقي/ االنبار
راوه  قض�اء  قائممق�ام  اعل�ن 
ع�ي  حس�ني  االنب�ار  بمحافظ�ة 
العكي�دي ، الخمي�س، ع�ن تفكي�ك 
امني�ة  بعملي�ة  منزل�ني مفخخ�ني 
العكيدي يف  املحافظة.وق�ال  غرب�ي 
ترصيح تابعته »أملراقب العراقي« إن 
»قوة من وح�دة معالجة املتفجرات 
يف قي�ادة رشطة االنب�ار تمكنت من 
ابط�ال مفع�ول منزل�ني مفخخ�ني 
بعملية امنية اس�تباقية عىل خلفية 
ورود معلوم�ات اس�تخباراتية تفيد 

بوج�ود منزلني مفخخ�ني يف قضاء 
راوه غرب�ي االنب�ار، دون وق�وع اي 
اصاب�ات يف صفوف الق�وات االمنية 

والقوات الساندة لها«.
واضاف ان »الق�وات االمنية اغلقت 
كاف�ة الطرق املؤدية اىل مكان تواجد 
قام�ت  فيم�ا  املفخخ�ة  االجس�ام 
فرق�ة معالج�ة املتفج�رات بإبطال 
املضبوط�ة”،  االس�لحة  مفع�ول 
مبينا ان “العملي�ة تهدف اىل تطهري 
املناطق املحررة من خطر االجس�ام 

املفخخة«.

املراقب العراقي/ دياىل...
كش�ف النائب عن محافظة دياىل احمد مظهر الجبوري، الخميس، عن احباط أكرب هجوم 
لجماع�ات داع�ش اإلجرامية يف محيط قرة تبة، محذرا من وج�ود فراغات امنية يف محيط 

الناحية شمال رشق دياىل.
وق�ال الجبوري يف ترصي�ح تابعته »أملراقب العراق�ي« إن »ناحية قره تب�ه والتي تقع عىل 
مقربة من حوض حمرين تعاني من وجود فراغات امنية تستغل بني فرتة واخرى من قبل 

جماعات داعش االجرامية يف محاولة منه لالرضار باالمن واالستقرار«.
واضاف الجبوري، ان »هجوم داعش عىل نقطة للجيش يف قرى كشكول يف محيط قرة تبة 
ه�و االكرب من نوع�ه«، الفتا اىل ان »بس�الة الجنود احبطت الهجوم  وقتل 4 من مس�لحي 

التنظيم بينهم انتحاري«.
واش�ار الجبوري اىل ان »محيط قره تبه يحتاج اىل تعزيزات قتالية لس�د الفراغات واالنتباه 
اىل وجود نشاط لخاليا داعش يف بعض املناطق«، مؤكدا أن »املعركة مع التنظيم لم تنته«. 

القبض عىل احد قادة 
داعش يف سامراء

تفكيك مزنلين مفخخين خالل عملية 
امنية غريب االنبار

احباط اكرب هجوم لجماعات داعش 
اإلجرامية يف دياىل

نائب عن ذي قار: المحافظة تتعرض لعقوبة جماعية بتجهيز الكهرباء
املراقب العراقي/ ذي قار...

أمهل النائب عن محافظة ذي قار 
س�تار الجابري الخمي�س وزارة 
الكهرباء مدة 48 ساعة لتحسني 
واقع الكهرباء يف املحافظة، مبينا 
أنها االن�ذار األخ�ري، فيما وصف 
م�ا تتعرض له م�ن تراجع يف هذا 
الجماعي�ة  بالعقوب�ة  القط�اع 
املمنهجة يف ظل عجز الربملان عن 

استجواب الوزير.
وق�ال الجاب�ري يف بي�ان تلق�ت 
»أملراقب العراقي« نسخة منه إنه 
»ت�م تحديد مدة 48 س�اعة امام 
مديري�ة كهرب�اء محافظ�ة ذي 
قار كإن�ذار أخري لتحس�ني واقع 

الطاقة يف املحافظة«.
ع�دم  ح�ال  »يف  ان�ه  واض�اف 

التحذير  الوزارة له�ذا  اس�تجابة 
لقل�ع  األوىل  ال�رشارة  س�تنطلق 
الفاسدين وإس�قاطهم«، مشريا 
تظاه�رات  »س�تنظم  ان�ه  إىل 
شعبية للعشائر يف مناطق جنوب 
املحافظ�ة وقط�ع الطريق الدويل 

الراب�ط م�ع محافظ�ة الب�رصة 
باتجاه املحافظات الش�مالية مع 
االخ�رى  بالخي�ارات  االحتف�اظ 
موضحا أن هذا اإلجراء س�يكون 
م�ن خ�الل املوافقات الرس�مية 

التي كفلها الدستور«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أنه�ا  الرتبي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
وجه�ت بف�رض عقوب�ات بحق 
املدارس التي حققت نس�ب نجاح 
االمتحانات.وقال�ت  يف  متدني�ة 

بي�ان  يف  تلقت ال�وزارة 
ق�ب  ا ملر ا «

العراقي« نس�خة من�ه إن »وزير 
الرتبية وكالة قيص الس�هيل وجه 
بمكأف�اة امل�دارس الت�ي حققت 
نس�ب نجاح عالية بكتب ش�كر ، 
وف�رض عقوب�ات بح�ق املدارس 
التي حققت نس�ب نجاح متدنية 
وذل�ك م�ن خ�الل اعف�اء مدي�ر 

املدرس�ة وعقوبة التوبيخ ملعاون 
املدرسة.يش�ار اىل أن الس�هيل قد 
وج�ه بإغ���الق جمي�ع املدراس 
الت�ي حقق�ت نس����ب نج�اح 
ال�دور  امتحان�ات  يف  متدني�ة 
املتوس�طة  للدراس�ت���ني  األول 

واإلعدادية.

املراقب العراقي/ بغداد...
نفت قي�ادة الرشط�ة االتحادية، الخمي�س، تكلي�ف الفريق ثامر 
الحسيني بمنصب قائد جديد لها، خلفاً للقائد الحايل الفريق 

رائد شاكر جودت.
وق�ال إع�الم قي�ادة ق�وات الرشط�ة االتحادية يف 
بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه إن 
»بع�ض مواقع التواص�ل االجتماعي تداولت 
الفري�ق  تكلي���ف  بش�أن  كاذب�ة  أنب�اء 
ثام�ر الحس�يني بمنصب قائ�د الرشطة 
»مث�ل  أن  البي�ان  االتحادية«.وأض�اف 
هذه األخب�ار مزيفة وغري دقيقة وعارية 
ع�ن الصحة«.وتداولت ع�دد من صفحات 
التواص�ل اإلجتماعي خرب ا 
تكليف  إنه�اء  مفاده 
الرشط�ة  قائ�د 
ي�ة  د تحا إل ا
رائ�د  الفري�ق 

شاكر جودت.

عقوبات بحق المدارس التي حققت نسب نجاح متدنية

الشرطة االتحادية تنفي تكليف 
قائد جديد لها
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املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت امان�ة بغ�داد ع�ن ازالة 
س�وق ش�عبي متج�اوز جنوب 

بغداد.
وقال�ت االمان�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
إن »مالكاته�ا يف بلدية الرش�يد 
قامت بحملة ليلية ازالت خاللها 
الس�وق املس�مى ش�عبياً سوق 

الرشطة الرابعة بالكامل«.

واض�اف ان »الهدف من ذلك هو 
لغرض فتح الشارع 42 الفاصل 
بني املحلت�ني 855 واملحلة 857 
ام�ام حركة الس�ري والذي اغلق 

بفعل تجاوزات السوق«.
اإلزال�ة  »حمل�ة  ان  وتابع�ت 
تضمن�ت رف�ع اكث�ر م�ن 200 
كش�ك و 400 بسطة وجنرب بعد 
عدم اس�تجابتهم لإلنذار والكثر 

من مره«.

املراقب العراقي/ نينوى...
اكد وكي�ل وزير الصح�ة والبيئة  
الخميس،  كامريان عي حس�ني، 
ان ال�وزارة ق�ررت إفتتاح مكتب 
عمليات دائرة ش�ؤون األلغام يف 

املوصل.
وقال حسني خالل  إفتتاح وزارة 
الصح�ة مكت�ب عملي�ات دائرة 
ش�ؤون األلغام املرك�ز األقليمي 
الش�مايل يف الجان�ب األي�ر من 
بي�ان  بحس�ب  املوص�ل  مدين�ة 
للوزارة، تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه إن »ال�وزارة قررت 
إفتت�اح مكت�ب عملي�ات دائ�رة 
ش�ؤون األلغ�ام يف املوصل حتى 
يك�ون قري�ب من مواق�ع العمل 
واله�دف من ذلك س�يكون هناك 
ملواق�ع  تقن�ي  مس�ح  عملي�ات 

التلوث باملخلفات الحربية واشار 
باالضاف�ة اىل عملي�ات التوعي�ة 
باملخاطر باالضافة اىل مس�اعدة 
الضحايا التي تعرضوا اىل حوادث 
إنفجارات الغام وعبوات ناس�فة 
فضال ع�ن عمليات رف�ع االلغام 

والتلوث املوجود يف نينوى«.
واضاف، ان »ذل�ك جاء بالتعاون 
مع ال�رشكاء الوطنيني والدوليني 
ك�ي يعملوا بهذا املج�ال لألرساع 
بتطه�ري مناط�ق املحافظ�ة من 
األلغ�ام وهن�اك إج�راءات إلزالة 
كاف�ة  م�ن  الحربي�ة  املخلف�ات 
األقضي�ة والنواحي وقرى نينوى 
ويف وق�ت قريب س�تتم املبارشة 
به�ذا الجه�د يف جمي�ع املناط�ق 
ه�ذه  اىل  اإلس�تقرار  إلع�ادة 

املناطق«.

أخبار قصرية

امانة بغداد تزيل سوق شعيب 
جنويب العاصمة

الصحة تقرر فتح مكتب شؤون 
األلغام يف الموصل

اللجان التحقيقية خضعت للضغوط والحكومة »تحفظت على النتائج«

نواب يثمنون »صراحة« المهندس ويؤكدون: بيان الفياض جاء 
للحفاظ على عالقاته الخارجية

املراقب العراقي/ احمد محمد...
جمي�ع  أن  نيابي�ة  اوس�اط  أك�دت 
اللجان التحقيقية املشكلة بخصوص 
إس�تهداف مقرات ومخ�ازن االعتدة 
التابع�ة للحش�د الش�عبي ل�م تعمل 
بمهني�ة عالي�ة وخضع�ت للضغوط 
الداخلي�ة والخارجي�ة ، مش�ريين اىل 
أن الحكوم�ة تحفظ�ت ع�ن اإلعالن 
ع�ن نتائ�ج تل�ك التحقيق�ات ، فيما 
ثمنت هذه األوساط بيان نائب رئيس 
هيئة الحش�د ابو املهندس الذي تميز 

بالرصاحة.
واش�ارت  اىل أن بي�ان رئي�س هيئ�ة 
الحشد فالح الفياض الذي أعترب فيه 
حديث املهندس بأن�ه اليمثل الهيئة ، 
جاء للحفاظ عىل عالقاته الشخصية 

يف خارج العراق.
فمن جهته أك�دت النائبة عن إئتالف 
يف  نصي�ف  عالي�ة  القان�ون  دول�ة 
ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن 
»جمي�ع اللجان التحقيقية املش�كلة 
يف الدولة العراقي�ة وبما فيها اللجان 
التي ش�كلها مكت�ب رئي�س الوزراء 
مق�رات  إس�تهداف  عملي�ات  ح�ول 
الش�عبي  الحش�د  أعت�دة  ومخ�ازن 
ل�م تعم�ل بمهني�ة عالي�ة وتخضع 
لضغوطات خارجي�ة وداخلية بهدف 

تسويف نتائج التحقيق واخفاؤها«.
وبين�ت نصي�ف، أن »مايدفع البعض 
اىل الوقوف بوج�ه اللجان التحقيقية 
خط�رية  حقائ�ق  اىل  وصوله�ا  ه�و 
تش�كل مصدر خط�ورة وإزعاج عىل 

اآلخرين«.
واش�ارت نصي�ف اىل أن »اس�تهداف 
مقرات تابعة للحشد هو عمل منظم 
ويندرج تحت اطار التوجه االمريكي 
الجديد«، معت�ربة أنه »خرق لالعراف 
واملواثي�ق الدولي�ة واالتفاقية االمنية 

بني العراق واشنطن«.
وبخصوص بيان رئيس هيئة الحشد 

الش�عبي فالح الفي�اض الذي وصف 
فيه بي�ان نائبه ابو مه�دي املهندس 
بأنه اليمثل هيئة الحشد لفتت نصيف 
اىل أن »األم�ر الذي دفع الفياض لذلك 
هو للحفاظ عىل عالقات�ه الخارجية 
الت�ي يمتلكه�ا«، مثمن�ة »ترصي�ح 
بالرصاح�ة  تمي�ز  بأن�ه  املهن�دس 

والحديث بشكل مبارش«.

ب�� »وج�ود  ول�م تس�تبعد نصي�ف 
ضغوط�ات امريكي�ة مورس�ت عىل 
الحكوم�ة دفعتها به�ذا اإلتجاه فيما 

يخص ترصيح املهندس«.
وش�ددت نصيف ع�ىل »اهمية توحيد 
املواق�ف بخصوص ه�ذا امللف وعدم 
تش�ظي االص�وات املطالب�ة بحماية 

العراق«.

بدوره كشف النائب عن تحالف الفتح 
عام�ر الفائز، يف ترصي�ح ل� »أملراقب 
العراقي« إن »اللجان التحقيقية التي 
ش�كلت بخصوص إستهداف مخازن 
عتاد الحش�د الش�عبي أنهت أعمالها 

وقدمت تقاريرها اىل الحكومة«.
»الحكوم�ة  أن  الفاي�ز،  واض�اف 
تحفظ�ت عن اإلعالن ع�ن نتائج تلك 
التحقيقات أمام الرأي العام السباب 

لم تفصح عنها«.
نائ�ب  أن »بي�ان  اىل  الفاي�ز  واش�ار 
رئيس الحش�د الش�عبي ابو مهندس 
مبن�ي ع�ىل تقاري�ر دقيقة م�ن قبل 

استخبارات الحشد الشعبي«.
وكان رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي 
ان  اىل  اش�ار  ق�د  الفي�اض،  فال�ح 
التحقيقات األولية بش�أن التفجريات 
األخرية ملخازن العتاد التابعة للحشد 
الش�عبي كانت بعم�ل خارجي مدبر، 
الفت�ا اىل أن، بي�ان نائب�ه أب�و مهدي 
املهن�دس »ال يمث�ل املوقف الرس�مي 

للحشد الشعبي«.
والجدير بالذكر ان املهندس قد كشف 
يف بيان اصدره ي�وم امس بخصوص 
إس�تهداف مقرات الحش�د الش�عبي 
ب�أن االمريكي�ني ادخل�وا 4 طائ�رات 
مس�رية ارسائيلية الستهداف مقرات 

عسكرية عراقية.
يذك�ر ان هيئة الحش�د الش�عبي قد 
اعلن�ت عن تش�كيل لجن�ة تحقيقية 
ح�وادث  تك�رار  أس�باب  ملعرف�ة 

إستهداف املعسكر.

محكمة الرصافة تصدق اعترافات متهمين بتوزيع »الكرستال« 

محافظ كركوك: ١٣٥ قرية جرفت بالكامل 

املراقب العراقي/ بغداد...
ال���رافدي�ن،  م�رصف  ح�دد 
الخمي�س، اس�ماء املجمع�ات 
الس�كنية  االس�تثماري�����ة 
املش�مولة بمنح ق�روض 100 
مليون دين�ار للموظفني الذين 
يفضل ان يكون�وا من املوطنة 
رواتبه�م ل�دى امل�رصف و50 
ملي�ون دين�ار للم���واطن�ني 
الوح��������دات  لش����راء 

السكنية.
االعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
تلق�ت  بي�ان  يف  للم�رصف 
»املراقب العراقي« نس�خة منه 
االس�تثمارية  »املجمع�ات  إن 
الس�كنية التي اس�توفت كافة 
والت�ي  القانوني�ة  ال�رشوط 
يت�م عىل اثرها من�ح القروض 
لرشاء الوحدات الس�كنية هي 
يف  الس�كني  األم�ل  )مجم�ع 
محافظ�ة الب�رصة - مجم�ع 
العزي�ز الس�كني يف محافظ�ة 
بيس�ان  - مجم�ع  النارصي�ة 
السكني يف محافظة النارصية 
اس�كان  م�رشوع  مجم�ع   -
الدوحة يف محافظة الس�ماوة( 
الراغبني  املوظف�ني  وبإم�كان 

بمنحه�م ق�روض 100 مليون 
دين�ار واملواطن�ني الذي�ن ت�م 
تحدي�د 50 مليون دينار لرشاء  

لتلك  التوجه  الس�كنية  الشقق 
املجمع�����ات لالط�الع ع�ىل 

مواصف����ات تلك الشقق«.

واكد املرصف بحسب البيان ان 
»األيام املقبلة سيتم اإلعالن عن 
العديد من املجمعات الس�كنية 

املشمولة بقروض 100 مليون 
دين�ار و50 ملي�ون دينار ومن 

ضمنها محافظة بغداد«.

املراقب العراقي/ بغداد...
صدقت محكمة تحقي�ق الرصافة/ 
اللجنة التحقيقي�ة املختصة بالنظر 
بقضاي�ا مديري�ة  مكافح�ة إج�رام 
متهمي�����ن  اعرتاف����ا  بغ�داد 
 )2( بحوزته����م  ضبط�ت  اثن�ني 

كيل���وغ���رام من مادة الكرستال 
املخدرة  . 

وق�ال بيان للمرك�ز اإلعالمي ملجلس 
»املراق�ب  تلق�ت  األع�ىل  القض�اء 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »قايض 
محكم�ة تحقيق الرصاف�ة املختص 

أف�اد بالقب�ض ع�ىل متهم�ني اثنني 
ضبط�وا بالجرم املش�هود بعد أن تم 
نصب كم�ني لهم أثر ورود معلومات 
 اس�تخب���ارتية اعرتف�وا ب���أنهم 
الك��رس�تال  م�ادة  موزع�ي  م�ن 

املخدرة«.

وأضاف البي�ان أن »املتهمني اعرتفوا 
بجل�ب املادة م�ن محافظتي ذي قار 
اىل  إحالته�م  وتم����ت  وميس�ان، 
املحكم�ة املختصة وفق احكام املادة 
28 من قان�ون املخ�درات واملؤثرات 

 العقلية«.

املراقب العراقي/ كركوك
راكان  اك�د محاف�ظ كرك�وك وكال�ة 
ان 1٣5 قري�ة  الخمي�س،  الجب�وري، 
ضم�ن املحافظ�ة جرف�ت ودمرت من 
وجماع�ات  البيش�مركة  ق�وات  قب�ل 

داعش االجرامية.
تابعت�ه  الجب�وري يف ترصي�ح  وق�ال 
قري�ة   1٣5« إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
ضمن قضاء الدبس لم يعد اهلها حتى 
االن بس�بب تجريف منازله�م والدوائر 

الخدمي�ة وبالت�ايل ف�إن ه�ذا الدم�ار 
تتحمله ممارسات قوات البيشمركة و 

جماعات داعش االجرامية.
وحمل الجب�وري الحكوم�ة االتحادية 
واقليم كردس�تان »مسؤولية التقصري 

امل�ايل ازاء إعمار هذه القرى«، مش�ريا 
اىل ان »س�كان ه�ذه الق�رى غالبيتهم 
يسكن يف مخيمات النازحني منذ 2014 

وحتى االن«.

الرافدين يشمل 4 مجمعات بقروض شراء الوحدات السكنية
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كشف وزارة التخطيط،  نسب اإلنجاز يف املشاريع املتلكئة بقطاعي 
التعليم والصحة، فيما أكدت اس�تئناف العمل بجميع املستش�فيات 

الرتكية وإنجاز عدد منها، خالل العام الجاري 2019.
وقال املتحدث الرس�مي بأس�م الوزارة، عبد الزه�رة الهنداوي، ، إن 
“العمل باس�تكمال املش�اريع املتلكئة بدأ قبل س�نة من اآلن، ضمن 
خط�ة 2018 � 2022″، مبين�اً أن “واح�دة م�ن الخط�وات التي تم 
اتخاذها لتحقيق اهداف التنمية املس�تدامة هي معالجة املش�اريع 
املتوقع�ة بفعل االزمة الس�ابقة”.وأضاف الهن�داوي: “هناك اآلالف 
من املش�اريع املتوقفة بس�بب االزمة املالية واألمنية التي ش�هدها 
الع�راق بع�د 2014، واس�تئناف العم�ل يف الكث�ر منه�ا بمختل�ف 

املحافظات دون استثناء”.

وزارة التخطيط : استئناف العمل 
بالمشاريع المتوقفة في القطاع الصحي

اعلن قائممقام قضاء سامراء محمود خلف ، ان سبب تراجع املنتج 
الزراع�ي وخصوص�ا يف الحنطة والش�عر يف القضاء يعود الس�باب 
امنية ومالية.وقال خلف ، ان “س�امراء تراجعت فيها نسب املنتوج 
الزراع�ي وخصوصا يف الحنطة والش�عر بس�بب املح�ددات األمنية 
وكذلك عدم رصف املس�تحقات املالية للفالحني بش�كل مس�تمر “، 
مبينا ان “نس�ب الحرائق التي طالت غرب س�امراء س�اهمت ايضا 
يف تراج�ع املنتوج الزراعي”.واضاف خلف، أن “تس�هيل دفع مبالغ 
املس�تحقات وفق جدولة منظمة يساهم يف تسهيل وتطوير املنتوج 

الزراعي من جديد”. 

سوء االوضاع االمنية والمالية وراء 
االقت�صاديتراجع المنتج الزراعي في سامراء 

النفط الترغب ببناء مدن صناعية نفطية وتفضل االعتماد على الشركات االجنبية
استيراد المشتقات النفطية يرهق كاهل الموازنة 

يف  جدي�ده  نفطي�ة  مص�ايف  انش�اء 
محافظ�ات الوس�ط والجن�وب , عىل 
غرار مصفى بيجي الذي ما زال خارج 
العمل بسبب ما تعرض له من ارضار 
نتيج�ة االعم�ال االرهابية ه�و الحل 

االفضل .
موازن�ة الع�راق تضم حق�ول بمبالغ 
تل�ك  اس�تراد  لغ�رض  ج�دا  كب�رة 
ال�وزارة  تكلي�ف  وع�دم  املش�تقات 
نفس�ها بأنش�اء مصايف جديدة , مما 
مم�ا يخفف العبء عىل موازنة الدولة 
الالف  عم�ل  ف�رص  يوف�ر  وبالت�ايل 

الشباب .
الدول�ة دائم�ا تتحجج بع�دم قدرتها 
عىل انش�اء مصايف جديدة , لكن تلجأ 
اىل رشاء املش�تقات م�ن الخارج وهو 
امر خاط�ىء حس�ب اراء املختصني, 
ل�ذا فالحل هو انش�اء مص�ايف جديدة 
تتن�وع اماكنه�ا ماب�ني املحافظ�ات 
الجنوبية والوسطى بسبب قربها من 
حقول النفط , م�ن اجل التخلص من 

االستراد وارتفاع االسعار للوقود.
يق�ول املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
حمد عيل ياسني يف اتصال مع »املراقب 
العراقي«:اننا اليوم بحاجة ماس�ة اىل 
بناء مصاف نفطية لسد حاجة العراق 
م�ن املش�تقات النفطي�ة بع�د توقف 
توق�ف مصف�ى بيج�ي ال�ذي ترضر 
نتيجة االعمال االرهابية ,كما ان بناء 
مصاف نفطية س�يحد من رشاء 700 
الف طن م�ن املش�تقات والتي تكلف 
الدول�ة مبال�غ مالية كب�رة ,واضاف 
:نحن كلجنة نفط برملانية نسعة لبناء 
مصاف نفطية يف محافظات الوس�ط 

والجنوب النها مناطق امنة ,
.وتابع ياسني: ان بناء مصاف نفطية 
يسهم يف تش�غيل االف االيدي العاملة 
وخاصة م�ن العاطلني وبالت�ايل يزيد 
الحراك التجاري يف محافظات الوسط 
,كم�ا ان »التذب�ذب يف أس�عار النفط 
ألق�ى بضالله عىل االقتص�اد العراقي 
بعام�ة والقط�اع النفط�ي بخاصة«، 

مبين�اً أن »الع�راق م�ا يزال يس�تورد 
جانباً من حاجته للمشتقات النفطية 
ما يكلفه مبالغ طائلة تس�تقطع من 
موازن�ة الدولة يف حني ينبغي أن يتجه 

لالستثمار الحقيقي يف قطاع املصايف.
.م�ن جانبه يقول الخب�ر االقتصادي 
لط�ف العكييل يف اتص�ال مع »املراقب 
مص�اف  بن�اء  عملي�ة  ان  الع�راق«: 

جدي�دة ه�ي الح�ل الوحي�د واالفضل 
للحف�اظ عىل املال العام , فاالس�تراد 
للمش�تقات النفطي�ة يره�ق املوازنة 
العراقي�ة , والتوج�د رغب�ة حقيق�ة 

لدى القائمني ع�ىل وزارة النفط ببناء 
مجمعات نفطي�ة جديدة تاركتا االمر 
ع�ىل الرشكات االس�تثمارية وهو امر 

خاطىء ويجب مراجعة االمر.

دعت عضو لجنة متابع�ة تنفيذ الربنامج الحكومي أنعام 
الخزاع�ي، إىل إعادة النظر يف آلي�ة إدارة املوارد املالية للبلد 
وتجاوز الروتني املايل ، مقرتحًة إنشاء صندوق للمرشوعات 

العامة يودع فيه ما يفيض من املوازنة سنوياً.
وقالت الخزاعي يف بيان ، إنه “تفاقمت مشكلة املحرومية 
والفق�ر ونق�ص الخدم�ات يف املحافظ�ات الجنوبية رغم 
كونه�ا عائمة عىل بح�ر من الذهب األس�ود ورغم اعتماد 
املوازن�ة العامة عىل واردات النف�ط من هذه املحافظات”، 
مبينة أن�ه “وعىل الرغم مما تضمنت�ه املوازنة العامة من 
نس�بة الب�رتودوالر والتخصيص�ات االس�تثمارية املحددة 
له�ذه املحافظات إال أن الوضع املعايش والخدمي لم يتغر 

بل ازداد سوءاً خالل السنوات السابقة”.
وأضاف�ت الخزاعي أنه “ويعد تأخ�ر إطالق التخصيصات 
االستثمارية وقرص املدة بني وصول هذه التخصيصات إىل 

املحافظات وانتهاء الس�نة املالية الس�بب الرئيس يف بقاء 
الوض�ع عىل ما هو عليه وزيادة نس�بة املحرومية والفقر 

ونقص الخدمات”.
وتابع�ت أن “ه�ذا الواق�ع املؤل�م يتطلب إع�ادة النظر يف 
آلي�ة إدارة املوارد املالية للبلد وتج�اوز الروتني املايل القائم 
من خالل إنش�اء صندوق املرشوع�ات العامة أو صندوق 
االس�تثمار والذي يودع فيه م�ا يفيض من املوازنة العامة 
س�نوياً )نهاية ش�هر كانون األول( ألجل تمويل املشاريع 
املصادق عليها بعد بدء الس�نة املالي�ة الجديدة )1 كانون 
الثاني( لضمان التمويل املس�تمر للمرشوعات والتخلص 
من مش�كلة الفجوة التمويلية الحاصلة بني بداية الس�نة 

بإق�رار  وإط�الق وم�روراً  ونرشه�ا  املوازن�ة 
التخصيصات التي قد تصل 

إىل 6 أشهر”.

العراق بحاجة ماسة 
الى بناء مصافي 
نفطية لسد حاجته 
 من المشتقات بعد 
توقف مصفى بيجي

بناء مصافي
 نفطية يسهم

 في تشغيل االف 
االيدي العاملة 

وخاصة من العاطلين

استقرت أس�عار الذهب ، فوق مستوى 
املس�تثمرين  ترق�ب  م�ع  دوالر   1500
لخط�اب جروم ب�اول رئي�س مجلس 
االحتياط�ي االتح�ادي )البن�ك املركزي 
األمريك�ي( يف اجتماع للبن�وك املركزية 
أي م�ؤرشات ع�ىل  العاملي�ة الس�تقاء 
خف�ض أس�عار الفائ�دة األمريكي�ة يف 

املستقبل.
واس�تقر س�عر الذه�ب يف التعام�الت 

لألوقي�ة  دوالر   1502 عن�د  الفوري�ة 
)األونصة( .

وانخف�ض الذه�ب يف املعام�الت اآلجلة 
بالوالي�ات املتح�دة 0.3 باملئة ليصل إىل 

1510.90 دوالر لألوقية.
وتركز األس�واق حاليا عىل خطاب باول 
الذي يلقي�ه يوم الجمعة يف جاكس�ون 
هول سعيا الستيضاح مسار السياسة 
النقدية األمريكية، خاصة بعد انقالب يف 

منحنى عائد سندات الخزانة األمريكية 
أب�رز خط�ر ح�دوث رك�ود لالقتص�اد 

األمريكي.
وأظه�ر محرض اجتم�اع البنك املركزي 
تم�وز،  يولي�و  يف  املنعق�د  األمريك�ي 
وال�ذي ُن�رش ي�وم األربع�اء، انقس�ام 
صناع السياس�ات بشأن خفض أسعار 
الفائ�دة، لكنه�م اتح�دوا يف رغبتهم يف 
إعطاء انطباع بأنهم ليس�وا عىل مسار 

نحو املزيد من التخفيضات.
النفيس�ة  املع�ادن  ب�ني  وم�ن 

األخ�رى، تراجع�ت الفضة 
يف املعامالت الفورية 0.2 
دوالر   17.07 إىل  باملئ�ة 
لألوقي�ة، بينم�ا خ�ر 
باملئ�ة   0.5 البالت�ني 
ليصل إىل 848.60 دوالر 

لألوقية.

نائبة تقترح انشاء صندوق يودع فيه فائض الموازنة

كش�ف مس�ؤولون يف قط�اع الدواج�ن 
يف تركي�ا ، ع�ن قي�ام ال�رشكات الرتكية 
بات�الف ملي�ون بيضة وذب�ح 17 مليون 
دجاجة بس�بب اس�تمرار الع�راق حظر 
اس�تراد الدواج�ن والبي�ض م�ن تركيا، 
فيما اش�اروا إىل افالس ثمانية منتجني.

ونقلت مواقع اخبارية يف تقرير لها ، عن 
مس�ؤولني اتراك توقعهم “ح�دوث أزمة 
بيض يف الس�وق الرتكية خالل 6 أش�هر، 
إذا اس�تمرت املقاطعة العراقية، بس�بب 
اإلفالس املتوقع لرشكات اإلنتاج، الفتني 
إىل أنه فور صدور القرار العراقي، أتلفت 
رشكات اإلنت�اج نح�و ملي�ون بيضة تم 
تخزينها ملدة 20 يوم�ا، وذلك لعدم قدرة 

السوق املحلية عىل االستيعاب”.
ونقلت املواقع، أنه “يهدد هبوط أس�عار 
البي�ض يف الس�وق املحلي�ة نظ�را لتزايد 
املع�روض بإفالس القط�اع لعدم تغطية 
نفقات اإلنتاج”.واشار صاواش دوغان، 
أح�د أصح�اب رشكات إنت�اج البيض إىل 
أن “الحظ�ر العراق�ي بدأ من�ذ أول مايو 
)أيار(، فدخل القطاع أزمة حادة واضطر 
املنتجون لذبح 17 مليون دجاجة، بعدما 
هب�ط س�عر طب�ق البي�ض إىل النصف، 
وأفل�س 8 منتجني نتيج�ة لذلك، ما يهدد 

اإلنتاج كلياً خالل 6 أشهر.

الحظر العراقي يتسبب 
بافالس 8 منتجين اتراك 
وذبح واتالف 18 مليون 

بيضة ودجاجة

الذهب يستقر وسط ترقب لبيانات االحتياطي االمريكي

أظه�ر تقرير اقتص�ادي نرشته مؤسس�ة 
النش�اط  نم�و  ماركي�ت”  “آي.إت�ش.إس 
االقتص�ادي للقط�اع الخ�اص يف الياب�ان 
خ�الل أغس�طس الح�ايل بأرسع وت�رة له 
منذ 8 أش�هر، مدفوعا باألداء الجيد لقطاع 

الخدمات.
م�ؤرش  ارتف�ع  فق�د  التقري�ر  وبحس�ب 
“جيبون” املجمع ملديري مشرتيات القطاع 
الخاص خالل الش�هر الح����ايل إىل 51.7 
نقط�ة مقاب�ل 50.6نقط�ة خ�الل يولي�و 

املايض. 

وتش�ر قراءة امل�ؤرش أكثر م�ن 50 نقطة 
إىل نمو النش�اط االقتصادي للقطاع، فيما 
تش�ر قراءة أقل من 50 نقطة إىل انكماش 
النش�اط. وارتفع مؤرش مديري مشرتيات 
قط�اع الخدم�ات إىل 53.4 نقط�ة خ�الل 
الش�هر الح�ايل مقاب�ل 51.3 نقط�ة خالل 
الش�هر امل�ايض ليصل إىل أعىل مس�توى له 

منذ أكتوبر .2017
ويف املقابل واصل قطاع التصنيع يف اليابان 
انكماش�ه، رغ�م ارتف�اع امل�ؤرش إىل 49.5 
نقط�ة خالل الش�هر الح�ايل، مقابل 49.4 

نقطة يف الشهر املايض.
وق�ال “ج�و هاي�س” املحل�ل االقتص�ادي 
البيان�ات  إن  مارك�ت”  “آي.إت�ش.إس  يف 
األولية تمن�ح الكثر من التفاؤل بأن النمو 
االقتص�ادي امللموس الذي س�جلته اليابان 
من�ذ بداي�ة الع�ام يمكن أن يس�تمر خالل 
الرب�ع الثال�ث من الع�ام، وهو م�ا يعطي 
دفعة يف توقيت مناس�ب قب�ل الربع األخر 
من الع�ام وال�ذي س�يتأثر في�ه االقتصاد 
سلبا ببدء تطبي���ق زيادة رضيبة القيمة 

املضافة

نمو في القطاع الخاص الياباني بأعلى وتيرة له منذ 8 أشهر

النزاهة النيابية تهاجم »النواب التجار« وتتهمهم بغسيل االموال
أعلنت الش��������ركة الع���امة للس��منت الع���راقية 
الخمي�س،  واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  رشكات  اح�دى 
 )2015 :9001 ISO(ع�ن حصوله�ا ع�ىل ش�هادة االي�زو
الخاصة بنظام إدارة الج�ودة االصدار الجدي����د من قبل 

ش�����ركة فكس������ل )VEXIL BPS( العاملية.
وقال مدير عام الرشكة املهندس حس�ني محسن الخفاجي 
يف بي�ان ، إن “الحص������ول ع�ىل الش����هادة الدولي�ة 
للج����ودة يعد مؤرش وقياس واقعي يؤكد عىل ان الرشكة 
تعمل وفق أس�س علمي�ة يف كافة املجاالت منه�ا التطبيق 
الكام�ل ملتطلبات إدارة الجودة بما يضمن إنتاج ذات جودة 

عالية ومطابق للمواصفات املعتمدة لنيل رضا الزبائن”.
وأض�اف الخفاج�ي، ان “الرشكة تعمل بخطوات راس�خة 
ومجتهدة بش�كل متق�ن ومنظم عىل أكم�ل وجه بموجب 
املواصف�ات القياس�ية الدولية لتحس�ني وتطوي�ر اإلنتاج 

وتقديم أفض�ل الخدمات ومواكبة التطور الحاصل يف كافة 
املجاالت وبما ينس�جم مع تاريخ الرشكة املرشف والعريق 
باعتباره�ا م�ن ال�رشكات الرائ�دة يف صناعة الس�منت يف 
العراق”.وبني الخفاجي أن “مقر الرشكة تمكن من تطبيق 
جمي�ع بن�ود املواصف�ة املعتم�دة يف اإلص�دار الجديد وفق 
املعاير واملواصفات التي تدعو لتحسني بيئة العمل وتوفر 
مس�تلزمات الوقاي�ة والس�المة املهنية ، موضح�ا يف ذات 
الوقت بأن رشكة فكس�ل العاملية املانحة لشهادات الجودة 
ق�د أنهت الفحص والتدقي�ق بعد زي�ارات ميدانية متكررة 
دون تأش�ر أي حال�ة ع�دم مطابق�ة وبع�د اطالعها عىل 
حس�ن األداء لنظام إدارة الجودة للرشكة”، مؤكدا “حرص 
إدارة الرشكة عىل تطبي�ق جميع فعاليات وإجراءات نظام 
إدارة الج�ودة من خالل اإلرشاف عىل تطبيق خطط الجودة 

كخطة التدقيق الداخيل وتقارير املراجعة اإلدارية”.

الشركة العامة للسمنت تحصـل على شهادة االيزو 
مليون بيضة انتاج 

كربالء خالل النصف 
االول من العام 2019

مليون دينار قيمة 
القرض للراغبين بشراء 

وحدات سكنية 

79   

100

احتجاجات ضد تردي الخدمات في ديالى تقطع الطريق بين بعقوبة وبلدروز

اعل�ن محاف�ظ ذي قارع�ادل 
أس�تحصال  ع�ن   ، الدخي�يل 
موافق�ة وزي�ر الثقاف�ة ع�ىل 
تخصي�ص 15 ملي�ار لتطوير 
وإنع�اش  الس�ياحة  قط�اع 
االه�وار و إنش�اء مركز ثقايف 

وسط املحافظة.
وقال الدخي�يل يف بيان ، خالل 
اس�تقباله وزي�ر الثقافة عبد 
األمر الحمداني، إن”املحافظة 
ع�ىل  املوافق�ة  أس�تحصلت 
ملي�ار   15 مبل�غ  تخصي�ص 
دين�ار لتطوير البن�ى التحتية 
وإنع�اش االه�وار ، منها ثالث 

املراف�ق  لتطوي�ر  ملي�ارات 
السياحية لزقورة آور األثرية ، 
فضالً عن افتت�اح مركز ثقايف 

يف املحافظة “.
ب�”رص�د  الدخي�يل،  وطال�ب 
موازنة وزارية سنوية خاصة 
الس�ياحة يف  لتطوي�ر قط�اع 
ذي ق�ار ” ، متمني�اً ان تعطي 
الحكوم�ة املركزي�ة األهمي�ة 
الس�ياحة  ق�ار  ذي  ملنش�آت 
م�ن  نصيب�اً  له�ا  ويك�ون 
األهتم�ام و التطوير بما يتألم 
مع عمقه�ا التاريخي ودورها 

الثقايف”

تخصيص 15 مليار دينار لتطوير السياحة 
وإنشاء مركز ثقافي في ذي قار

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
ارتفاع اســــعار المشــــتقات النفطية والتــــي تمس حياة 
المواطن اصبحت مثار تساؤالت التنتهي , فوزارة النفط تلقي 
اللوم على اســــتيراد تلك المشتقات وعدم وجود مصافي نفطية 

تكفي لتكرير النفط العراقــــي , مما اضطر العراق الى اقتراح 
مشــــاريع تكرير النفط في دول اخرى مثل مصر واالردن 

ومن ثم اعادته الى البالد وهي عملية مكلفة جدا .
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المراقب العراقي/ متابعة...4
أعلن�ت املتحدث�ة الرس�مية باس�م وزارة الخارجي�ة 
الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا مستمرة يف التعاون 

مع تركيا بشأن الوضع يف إدلب السورية.
وقالت زاخاروفا خالل مؤتمر صحفي تابعته »أملراقب 

العراق�ي« »نحن نعت�ر أنه من املهم االلت�زام الصارم 
بجمي�ع االتفاق�ات املتعلق�ة بإدل�ب والت�ي تهدف إىل 
مواصلة محاربة اإلرهابيني وضمان س�المة املدنيني، 
ويف هذا الس�ياق، سنواصل التفاعل مع تركيا يف سياق 

مذكرة سوتيش املؤرخة يف 17 أيلول 2018«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت صحيف�ة “إندبندنت” أن بريطانيا أصدرت 
من�ذ بداي�ة ح�رب اليم�ن رخ�ص بيع س�الح إىل 

السعودية بمليارات الدوالرات.
ويعلق ناش�طون يف مجال التحكم ببيع الس�الح 
ع�ى الصفقات الت�ي باعته�ا بريطاني�ا إىل دول 
التحال�ف الذي تقوده الس�عودية، من أن »أس�وأ 
كارث�ة إنس�انية يف العالم والتي يش�هدها اليمن 
حاليا ل�م تكن لتحدث دون تواط�ؤ “10 داونينغ 

سرتيت«.
ويف تقرير أعدته ليزي ديردين، مراس�لة الشؤون 
الداخلية يف الصحيفة، وتابعته »أملراقب العراقي« 
إن »بريطاني�ا أص�درت رخ�ص بي�ع س�الح إىل 
التحال�ف الذي تقوده الس�عودية يف اليمن بقيمة 

6.2 مليار دوالر«.
وبحس�ب التقري�ر لفأن »الصفقات ش�ملت بيع 
مقاتالت وقناب�ل وصواريخ صنع�ت يف بريطانيا 
ويعتق�د أنه�ا نرشت يف ح�رب اليمن بش�كل أثار 
تساؤالت يف املحاكم حول قانونية هذه الصفقات.

وتكش�ف األبح�اث أن »الغارات الس�عودية قتلت 
أكثر م�ن 8.000 مدن�ي يمني، وأس�هم الحصار 
ال�ذي فرض�ه التحال�ف إىل انتش�ار أوبئ�ة مث�ل 
الكول�را ومجاع�ة وصفتها األم�م املتحدة بأكر 

كارثة إنسانية يف العالم«.
وتظه�ر أرقام الحكوم�ة أن »رخ�ص الصادرات 
بقيم�ة 6.2 مليار دوالر منح�ت ألعضاء التحالف 
الذي تقوده الس�عودية منذ أربع�ة أعوام، أي منذ 
شن الحملة يف آذار 2015 ضد املتمردين الحوثيني 
الذين س�يطروا عى العاصمة صنعاء عام 2014. 
ومن هذه الرخص أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه 

إىل الس�عودية، و657 مليون جنيه إىل اإلمارات، و 
85 ملي�ون جنيه إىل م�ر، و72 مليون جنيه إىل 
البحري�ن، و40 ملي�ون جني�ه إىل الكويت، و142 
مليون�ا إىل قط�ر الت�ي خرجت م�ن التحالف عام 

.»2017
وتق�ول الحمل�ة ضد تج�ارة الس�الح، إن »الرقم 
الحقيق�ي للصفق�ات ق�د يكون أع�ى ألن الكثر 
من القنابل والصواريخ التي بيعت إىل الس�عودية 
تم�ت املصادق�ة عليها من خالل نظ�ام ترخيص 
منفصل. وقال أندرو س�ميث مدي�ر الحملة: “إن 
قتل آالف األشخاص يف حملة القصف التي قادتها 
الس�عودية ع�ى اليمن لم تعمل ش�يئا لردع تجار 

السالح«.
وأض�اف أن »عملي�ة القصف خلقت أس�وأ كارثة 
إنس�انية يف العال�م وه�ذه ل�م تكن ممكن�ة لوال 
تواطؤ ودعم داونينغ س�رتيت. وصفقات السالح 

هذه غر قانونية وال أخالقية«.
وأص�در ق�اٍض يف محكمة االس�تئناف يف حزيران 
ق�رارا ق�ال في�ه إن ق�رار الحكوم�ة الريطانية 
مواصلة بيع الس�الح إىل السعودية الستخدامه يف 

الحرب بأنه لم يكن منطقيا ولهذا ليس قانونيا.
وجاء يف القرار أن بريطانيا “لم تقم بتقييم حول 
خ�رق التحالف الذي تق�وده الس�عودية للقانون 
الدويل اإلنساني يف املايض وخالل حرب اليمن، ولم 

تحاول )الحكومة الريطانية( عمل تقييم”.
ويف أعق�اب الق�رار ق�ال وزي�ر التج�ارة الدولية 
السابق ليام فوكس، إن عى الحكومة أن ال تمنح 
رخص تصدير سالح جديدة قد تستخدم يف حرب 
اليم�ن. ويف الوق�ت الذي تح�اول في�ه الحكومة 
االس�تئناف عى قرار القايض، إال أنها تواصل بيع 

الس�الح بناء عى اتفاقيات تمت املصادقة عليها 
سابقا.

ويف الش�هر املايض كش�ف ع�ن دع�وة الحكومة 

وف�دا س�عوديا لحض�ور مع�رض دويل للمعدات 
العس�كرية س�يعقد الش�هر املقبل. ومن املتوقع 
أن يرح�ب املحتجون بالوفد أمام “إكس�ل” حيث 

سيتم عقد املعرض فيه.
وتقول الحكومة إنها لم توافق عى قرار محكمة 
االس�تئناف، وقدمت اس�تئنافا عى الحكم. وقال 

املتح�دث باس�مها إن “بريطاني�ا تدي�ر برنامج 
تصدير يعد األقوى يف العال�م من ناحية التدقيق. 
ويت�م من�ح الرخص بن�اء عى أح�دث املعلومات 
املتوف�رة والتحليالت املوجودة يف وقت القرار، بما 
يف ذل�ك نصائح من الدبلوماس�يني والعس�كريني 
وش�بكة من املنظمات غ�ر الحكومية العاملة يف 

الخارج”.

الروسية:  الخارجية 
موسكو مستمرة في التعاون مع تركيا بشأن »إدلب«

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيفة فايننش�ال تايم�ز الريطانية 
أن الق�وة البحرية التي تس�عى الواليات املتحدة 
لتشكيلها تحت مزاعم »حماية املالحة يف الخليج« 
تواجه صعوبات كرى. وقالت الصحيفة يف مقال 
له�ا تابعته »أملراقب العراق�ي« إنه »ورغم إعالن 
اس�رتاليا أم�س انضمامه�ا للقوة بع�د موافقة 
بريطانيا عى ذلك ال يمثل اليشء الكثر بعد طلب 
واشنطن من أكثر من 60 دولة بتقديم املساعدة 
البحري�ة العس�كرية يف هذه الق�وة«. وأوضحت 
الصحيفة أن »الواليات املتحدة وبريطانيا تجدان 

صعوبة يف إقناع دول أخ�رى لالنضمام إىل القوة 
وخصوصا بعد أن رفضت أملانيا طلبا رسميا من 
واش�نطن بهذا الخصوص ما يعن�ي ان إمكانية 
قيام هذه القوة البحرية س�تظل موضع تساؤل 

عى املدى املنظور«.
وكان�ت إيران قد حذرت عى لس�ان مس�ؤوليها 
من تداعيات مخطط واش�نطن تشكيل )تحالف 
بح�ري( يف منطقة الخليج بذريع�ة توفر األمن 
للمالح�ة البحري�ة مؤك�دة أن ه�ذا التحالف لن 
ي�ؤدي إال إىل زيادة التوت�ر يف املنطقة كما حذرت 
م�ن عواق�ب وخيم�ة يف ح�ال انضم�ام كي�ان 

االحتالل اإلرسائييل إىل هذا )التحالف(.

المراقب العراقي/ متابعة...
رأت صحيفة »واشنطن بوست« األمركية 
ان »مواق�ف الرئيس دونال�د ترامب خالل 
األيام املاضية تعك�س حالة فوىض داخل 
البي�ت األبيض«، مش�رة إىل قراره املتعلق 
بإلغ�اء زيارته إىل الدنمارك بعد ان رفضت 
بي�ع »غرينالن�د«. وذك�رت الصحيف�ة يف 
تقرير له�ا تابعت�ه »املراق�ب العراقي أن 
»هذه املواق�ف تؤكد ان ترام�ب غررَّ آرائه 
عندما رأى ان ذلك مناسبا، وأنه يستخدم 

كلماته دون مباالة وبشكل مدمر«.

التط�ورات  ع�ن  الصحيف�ة  وتحدث�ت 
املتعلق�ة برغبة ترام�ب رشاء »غرينالند« 
م�ن الدنم�ارك، مش�رة إىل أن ترامب قال 
يوم األحد امل�ايض إن »هذا املوضوع ليس 
من أولويات�ه«. ولفتت الصحيف�ة إىل أنه 
»بع�د م�رور 48 س�اعة أعل�ن ترام�ب يف 
تغري�دة له عن إلغ�اء زيارته مقررة له إىل 
الدنم�ارك بس�بب موقف رئيس�ة الوزراء 
الدنماركي�ة  ميت فريدريكس�ن الرافض 
لبي�ع »غرينالن�د«. وتابع�ت أن الس�فرة 
الدنماركي�ة ل�دى واش�نطن كارال س�اند 

تفاج�أت به�ذا املوق�ف، خصوص�ا بع�د 
ان غ�رّدت قائل�ة إن »الدنمارك مس�تعدة 

إلستقبال الرئيس األمركي«.
وأوضحت أن »ترامب أكد انه ألغى زيارته 
إىل الدنمارك، النه مستاء من فريدريكسن 
وتريحاتها حول موضوع »غرينالند««.

وتطرق�ت الصحيف�ة إىل »مواق�ف ترامب 
حيال موضوع حيازة الس�الح يف الواليات 
املتحدة«، الفتة إىل أنه »تحدث عن تش�ديد 
اإلج�راءات يف هذا املوض�وع قبل أن تتغر 

لهجته خالل األيام األخرة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعل�ن القض�اء الجزائري ب�دء عملي�ات التحقيق مع 
وزير العدل األس�بق الطيب لوح وذلك أمام املستشار 
املحق�ق لدى املحكمة العلي�ا، للتحقيق معه يف قضايا 

فساد.
ونقلت وسائل اعالم جزائرية تابعتها املراقب العراقي« 
انب�اًء ذكرت فيها أن »عملي�ات توقيف وتحقيقات يف 
الجزائر تجري ملحاسبة مس�ؤولني حاليني وسابقني 
كبار، إىل جانب مليارديرات من العيار الثقيل، يف إطار 

عملية موسعة ملكافحة الفساد.

التايمز: تشكيل حلف واشنطن البحري 
في الخليج يواجه »صعوبات«

بوست: واشنطن 
 ترامب أثار الفوضى في البيت األبيض

الجزائري: االعالم 
 الشروع بالتحقيق مع وزير 

العدل األسبق في قضايا فساد

روحاني: نحن من ربحنا في الميدان والمؤامرات ضدنا »لن تنجح«

مخطط صهيوني لبناء 113 ألف وحدة استيطانية شمال الضفة

دولي دوليعربي  عربي 

تقرير: بريطانيا أصدرت رخص تصدير سالح إلى السعودية 
بالمليارات منذ بداية حرب اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد رئيس الجمهورية االيراني حسن روحاني، خالل 
مراس�م االحتفاء بذك�رى اليوم الوطن�ي للصناعة 
الدفاعية ومراسم ازاحة الستار عن منظومة »باور 
373« الصاروخية أنه يف حال مقارنة هذه املنظومة 
الجدي�دة الخاص�ة بالدف�اع الجوي م�ع نظراتها 
االجنبي�ة، فهي اكث�ر قوة م�ن منظومة اس 

300 وقريبة من مستوى اس 400.
وأفادت وكالة مهر لألنباء، يف تقرير تابعته 
»أملراقب العراق�ي« ان »رئيس الجمهورية 
حجة االس�الم حس�ن روحاني، أكد يف 
كلم�ة ل�ه الخميس خالل مراس�م 
»الي�وم  بذك�رى  االحتف�اء 
الوطني للصناعة الدفاعية« 
الس�تار  ازاحة  ومراس�م 
ع�ن منظوم�ة »ب�اور 
الصاروخي�ة   »373
االنج�ازات  أن 

املحققة يف مج�ال الصناعات الدفاعية للبالد التي يتم 
الكش�ف عنها س�نويا ه�ي جهود الطاق�ات البرشية 
يف إي�ران واملس�ؤولني القائم�ني عى ه�ذه الصناعات 
لحرصهم عى ادخال البهجة يف قلب الش�عب االيراني 
بفضل جهوده�م املتفانية«. وهن�أ روحاني يف كلمته 
اليوم »حلول اس�بوع الحكومة وايض�ا اليوم الوطني 
للصناع�ة الدفاعية، وعيد الغدير االغ�ر وميالد االمام 
موىس بن جعفر )عليهما السالم(«.  كما رّحب رئيس 
الجمهورية ب� »الس�فراء وامللحقني العس�كريني لدى 
البعثات الخارجية املقيمة يف ايران؛ متطلعا اىل ترسيخ 
املزيد من العالقات الرصينة مع جميع الدول الصديقة 
وبما يش�مل املجاالت السياس�ية واالمني�ة والدفاعية 
واالقتصادي�ة والثقافي�ة«. ويف مع�رض االش�ارة اىل 
منظومة »ب�اور 373« الصاروخية، اك�د روحاني انه 
»يف ح�ال مقارن�ة ه�ذه املنظوم�ة الجدي�دة الخاصة 
بالدف�اع الجوي مع نظراتها االجنبية، فهي اكثر قوة 
من منظومة اس 300 وقريبة من مستوى اس 400«.

ويف جان�ب اخ�ر م�ن تريحات�ه اك�د روحان�ي بان 

»االدارة االمريكية دبرت ملؤام�رة جديدة، قبل عامني، 
ض�د الجمهوري�ة االس�المية االيرانية وش�نت يف هذا 
االط�ار حروب�ا نفس�ية وسياس�ية واقتصادي�ة ضد 

البالد«.
واك�د رئي�س الجمهوري�ة، ان »ه�ذه املؤام�رات ل�م 
تنجح يف ثني الش�عب االيراني عن مواصلة دربه نحو 
التقدم واالزدهار، بل اس�تطاع الشعب ان يواجه هذه 
املخطط�ات بق�وة وحس�م«. واش�ار روحان�ي اىل ان 
»امري�كا ب�دات ضغوطها االقتصادية ض�د ايران منذ 
الع�ام امل�ايض وعر انس�حابها من االتف�اق النووي؛ 
واصف�ا االنس�حاب م�ن ه�ذا االتف�اق بان�ه »نقض 
للعه�ود وانتهاك القانون والضواب�ط الدولية وارهاب 

اقتصادي«.
واضاف، ان »امريكا اختارت لنفسها العزلة والتنكيل 
الدويل لحساب مزاعمها الرامية اىل تضييق الخناق عى 
ايران، واعلنت بانها ستنقض العهود وتنتهك القوانني 
الدولي�ة وتم�ارس الضغوط عى ال�رشكات االجنبية، 

عى امل تحقيق مآربها يف غضون اشهر قليلة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت القناة العرية الس�ابعة 
بأن حزب »اليمني« الصهيوني 
ُيخط�ط لط�رح خطة تش�مل 
بن�اء 113 ألف وحدة س�كنية 
ش�مال  جدي�دة  اس�تيطانية 
الضف�ة الغربي�ة، بزع�م ح�ل 
الكي�ان  يف  اإلس�كان  أزم�ة 

القن�اة  وقال�ت  الصهيون�ي. 
تابعت�ه  تقري�ر  يف  العري�ة،، 
»املراق�ب العراق�ي« إن »قادة 
حزب »اليمني«، والذي ترأس�ه 
ايليت  الس�ابقة  الع�دل  وزيرة 
ش�اكيد، نرشوا أم�س األربعاء 
خطتهم لحل أزمة اإلس�كان يف 
»إرسائيل«، واقرتحوا بناء أكثر 
م�ن 110 آالف ش�قة جدي�دة 

ش�مال الضفة، تح�وي نصف 
مليون مستوطن«.

وحس�ب القن�اة الس�ابعة، أن 
»شاكيد رصحت خالل عرضها 
للخط�ة يف مس�توطنة عيتس 
أراٍض  ع�ى  املقام�ة  أفراي�م 
س�لفيت،  غ�رب  فلس�طينية 
بأن »منطق�ة تل أبيب مكتظة 
تقريًبا ومكلفة مثل نيويورك«.

يف  املس�توطنات  بن�اء  ويع�ّد 
والق�دس  الغربي�ة  الضف�ة 
والجوالن، مناقض لكل املبادئ 
الدولية وميث�اق األمم املتحدة، 
ورغ�م ص�دور مجموع�ة من 
الق�رارات الدولية ضد املرشوع 
اإلرسائي�يل،  االس�تيطاني 
واملطالب�ة بتفكيكه�ا ووق�ف 
بنائه�ا، إال أن االحت�الل يمتنع 

ع�ن ذلك حس�بما اف�اد املركز 
الفلسطيني لإلعالم.

الق�رارات؛  تل�ك  آخ�ر  وكان 
الق�رار رق�م )2334( الصادر 
عن مجل�س األمن الدويل يف 23 
كان�ون أول من الع�ام 2016، 
وال�ذي طال�ب بوق�ف ف�وري 
وكام�ل لالس�تيطان بالضف�ة 

والقدس املحتلتني.

المراقب العراقي/ متابعة...
أطل�ق املرك�ز األوروب�ي للديمقراطي�ة وحق�وق اإلنس�ان ECDHR بالتعاون مع 
منظمتي ADHRB وBIRD موقعاً إلكرتونياً ُعّد األول من نوعه، بلغات عدة وُيعنى 
باملعتقلني يف سجون البحرين. وبحسب ماقال املركز وتابعته »املراقب العراقي« أن 
»املوقع يتضمن 5 أقسام أبرزها: ملفات املعتقلني الشخصية منذ تاريخ اعتقالهم 
)الرج�ال والنس�اء واألطفال( إضاف�ًة إىل نبذة عن أح�داث البحرين من�ذ “الربيع 
العربي” عام 2011 إىل جانب خارطة تعرف بأماكن الس�جون يف البحرين«. وبينت 
أن »هذا املوقع متاح بثالث لغات هي: الفرنس�ية، اإلسبانية، اإليطالية. وتفتح تلك 
املبادرة نافذة جديدة للرأي العام األوروبي ليكون عى تماس مع حقيقة اإلنتهاكات 
التي تعرض لها املعتقلون يف سجون البحرين وما زالوا يواجهون هذا الواقع املرير، 
وبمعنى آخر ستمثل تلك التجربة مساراً جديداً لنرش القضية البحرينية عى نطاق 
أوس�ع من ذي قبل، ال س�يما وأّن انطالقة هذا املوقع تزامنت مع اإلرضاب املفتوح 
عن الطعام الذي أعلنه أكثر من 600 س�جني سيايس يف سجون البحرين احتجاجاً 
عى اإلنتهاكات التي يتعرضون لها. ويواصل 600 معتقل سيايس بحريني منذ 15 
الش�هر الجاري إرضابهم املفتوح ع�ن الطعام، تنديًدا باس�تمرار بقائهم يف العزل 
املمنهج يف سجن جو املركزي، فيما حمل ائتالف 14 فراير ملك البحرين مسؤولية 

االنتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي.

المركز االوروبي لحقوق اإلنسان ينشر 
سيرة معتقلي البحرين بلغات عدة

صفقات 
بريطانية 
سعودية 

وراء  وقفت 
العدوان 

السعودي 
اليمن  على 

وتسبب 
بكوارث 
انسانية
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هن�اك حكم�ة تقول: “ليس العي�ب أن تس�قط.. لكن العيب 
أن التنه�ض بعد الس�قوط”. وأظن حكمة كهذه تس�توجب 
تعليقه�ا عىل بواب�ة دخول بناية مجل�س نوابنا، الحتياجهم 
امل�اس اليه�ا بع�د كب�وات أكثر من عق�د ونص�ف العقد من 
الس�نني العجاف، إذ كان من املفرتض أن يكون النهوض قبل 
أع�وام، فهل تحقق جزء ولو كان ضئيال من النهوض عىل يد 

ماسكي زمام أمر البالد؟.
لق�د بات الحديث عن االخفاقات املتتالي�ة والالمتناهية التي 
أتحفن�ا بها مجلس النواب الس�ابق، وكذلك ب�دأ يتحفنا بها 
الالحق يف الس�احة السياس�ية، أم�را كما نق�ول: )ما يلبس 
عليه عگال(. ولو بحثنا أس�باب هذه االخفاقات لوجدنا أنها 
لم تأت من مجرات وكواكب س�ماوية، بل س�يتضح جليا أن 
األسباب الرئيس�ة لهذه اإلخفاقات هي التناحر والتضاد بني 
أرباب الحكم وصناع القرار أنفسهم من داخل البيت العراقي 
وتحت قبب مجالسه، وبرعاية رؤساء هذه املجالس، وقطعا 
للكتل السياسية الدور الريادي يف الخالفات واالختالفات التي 
ت�دور رحاها عىل قدم وس�اق يف أروقة املجال�س الثالث. وما 
يزيد الطني بلة أنهم مرصون عىل اس�تمرار العداوات بينهم، 
بل وما انفكوا من إرضام النار يف الهش�يم 
قب�ل أن تنطف�ئ ن�ار قد عال س�ناها من 
قبل. وما األس�باب والتعليالت التي يتعلل 
بها أرب�اب بع�ض الكت�ل، إال مخططات 
لكبوات قادمة يرس�مون لها ويسعون اىل 
تحقيقه�ا ق�در اس�تطاعتهم، األمر الذي 
يؤكد س�بق إرصاره�م وترصدهم لعرقلة 

العملية السياسية القائمة يف البلد.
يف  يل�وح  يانوابن�ا  ش�ؤم  نذي�ر  وه�ذا 
س�ماء العراقي�ني الذين ظن�وا أنكم فرس�ان أحالمهم الذين 
سينتش�لونهم من الدرك الذي وضعهم فيه س�ابقوكم، فهل 
أنت�م فاعل�ون مايملي�ه عليك�م قس�مكم وواجبك�م املهني 
واألخالق�ي واالنس�اني؟ أم هناك جهات أخ�رى تميل عليكم 

أوامر وأجندات عليكم تنفيذها!.
إذ م�ازال دأب برملانن�ا -كعادته- اإلخف�اق يف تحقيق أصغر 
م�ا من�وط بأعضائه من مه�ام، وهو أمر لم يع�د غريبا عىل 
أعضائه او رئيس�ه. ومن غري املعقول طبعا أن يخفق املرء يف 
كل خط�وة يخطوها يف عمله، الس�يما إذا كان واعيا ومدركا 
ويشعر بمسؤولية ماملقى عىل عاتقه من مهام، ترتتب عىل 
ع�دم إنجازها عواق�ب وخيمة، وأرضار يحاس�به عليها الله 
والناس ونفس�ه -ان كان له ضمري ح�ي-. وكما يقول املثل: 
لكل حصان كبوة ولكل حليم هفوة. ولكن، أن تستمر الكبوات 
وتكث�ر الهفوات، فهذا دليل عىل أن الفارس )موگدها( أو هو 
يتعمد الهفوات، وحينها تطلق عليه تسميات أخرى الترشف 
أي إنسان سوي. ومن املعيب بحكم املعقول واملعهود ان تكثر 
-يف عراق مابعد الس�قوط- الهفوات او تعمد إحداثها، فالبلد 
م�ازال يف دور النقاه�ة من العق�ود املاضية، وح�ري بالكتل 
السياس�ية التي أوصلها املواطن اىل مسك دكة الحل والعقد، 
االرساع بكل ما ينهي فرتة النقاهة، ليكتس�ب البلد الش�فاء 
الت�ام، إذ أن أمامه مراحل بن�اء وإعمار طويلة وعريضة، إن 

عقد ساسة البلد عىل القيام بها وإتمامها.

حين يكون 
اإلخفاق مزمنا

 عيل عيل…

بقلم/ د. جواد الهنداوي…
أس�تكماالً ملا كتبناه بتاريخ 14/ 8 / 2019، 
وبعن�وان مل�اذا تس�تهدف إرسائي�ل العراق؟، 
ُنّك�رس جهدن�ا، يف ه�ذا املقال، الس�ترشاف 
االعت�داءات،  له�ذه  السياس�ّية  التداعي�ات 

وهويتها االرسائيلية، هي اآلن أبعُد من الش�ِك 
واق�رُب إىل اليقني، الس�يما بعد قرار الس�يد ر 
. مجل�س ال�وزراء، وبتاري�خ 18/8/2019، 
بحرض جميع الطريان غري املُرّخص يف س�ماء 

العراق .
من املمكن تفس�ري قرار السيد رئيس مجلس 
ال�وزراء بأّن�ُه ترجيح لفرضي�ة قصف جوي 
ملخازن العتاد، وابعاد فرضّية سوء التخزين او 
احتمال انفجار عريض . وما القرار االّ تعبرياً 
ع�ن تجاوب وتفاعل رس�مي م�ع الحدث، 
ال ه�و رادع وال ه�و مان�ع إلرسائي�ل او 
لغريها من أْن ُتحلّق طائراتهم املُّس�رية 
او الحربية س�ماء العراق . وهل نتوقع 
ان تطل�ب إرسائيل او أمري�كا أو تركيا 
ترخيصاً كي تقوم طائراتهم بقصف ما 

يختارونه من مواقع يف العراق؟
ُينذرن�ا الح�دث، وهو بدون ش�ْك، اعتداء 
ارسائي�يل، بمصداقّي�ة وجّدي�ة الحلي�ف او 
الصدي�ق االمريكي، هل ُيس�عفنا هذا الحليف 

عندما يكون املعتدي إرسائيل؟

وهل من املعقول قدوم إرسائيل بأالعتداء عىل 
بغداد دون علم مسبق من الطرف االمريكي .

ُنق�ارب الحدث مع القص�ف االرسائييل ملواقع 
يف س�وريا، ال يمك�ن ان يتم دون علم ُمس�بق 
لغرف�ة العملي�ات الروس�ية يف س�وريا، كذلك 
عىل، ما يبدو الحال، مع ما تقوم به الطائرات 
االرسائيلي�ة يف قص�ف مواقع له�ا يف العراق، 
ال يمك�ن أْن يت�م دون علم وموافق�ة الطرف 

االمريكي !
تؤم�ن امري�كا -عىل م�ا يبدوا -ب�أْن ال حدود 
ألم�ن إرسائيل حت�ى وإْن كان الخطر ليس يف 

بغداد وإنما يف الصني .
رس�مي  تفس�ري  او  رس�مي  اع�رتاف  ع�دم 
لهذه االعت�داءات ُيّضخُم تداعياتها النفّس�ية 
والسياسية عىل الدولة وعىل املواطن العراقي، 
ُيفقُد ِمْن هيبة الدول�ة ومكانتها عىل الصعيد 
الوطني واإلقليمي والدويل، ويمكن أْن ُيحسْب 
تسرُتاً عىل اعتداء اجنبي او تهاونناً ازاء انتهاك 
سيادة البلد، وقد تكشُف األيام ما يسرتُه املرُء، 
يف غضون األشهر القادمة ستؤكد إرسائيل او 

أط�راف أخ�رى، إعالمية او رس�مّية بحقيقة 
االعتداء االرسائييل .

اإلع�الن عن�ه وادانته ومطالبة األم�م املتحدة 
والدول بإدانت�ه، واحتفاظ الع�راق بحق الرد 
أفض�ل بكثري م�ن التغايض والصم�ت، حيث 
يك�ون ُمدعاة إلرسائيل ولغريه�ا بالتمادي يف 

غّيها واعتداءاتها .
الصم�ت وعدم الكش�ف رس�مياً عن أس�باب 
االنفجارات اوعن حقيقة االعتداءات سيعّزز، 

لألخري�ن، قدرتن�ا يف التّس�رت، وعجزن�ا يف 
التّص�دي : ع�ىل االّق�ل، تصدي س�يايس 
ودبلوم�ايس ولي�س بال�رضورة تصدّي 

عسكري .
ال س�ّيما وأنَّ اخ�رتاق مج�ال الع�راق 
الجّوي وانتهاك سيادته اصبَح، لألسف، 

أمُر مألوف، من ُتركيا .
عس�كرية  مواق�ع  اس�تهداف  ظاه�رة 

عراقية تس�تحق االهتمام والرّد الرس�مي، 
بغض النظر عن سببها، النها تدُل عىل اخرتاق 
أمن�ي داخ�يل ُمس�ترت بعم�الء او جواس�يس 

ومرتبط بدول وبأجندات .
ماذا لو تكّرر مثل هذا الحدث يف املستقبل؟وماذا 
لو تك�ّرر أيض�اً تس�جيل الدولة ب�أنَّ الفاعل 
مجهول؟ هل سُيالم املترّضر )جيش او حشد 

ش�عبي( إْن بادر، بطريقة او بأخرى بالرّد؟

التداعيات السياسّية لالعتداءات االسرائيلية
 على مواقع في العراق

تجارب عالمية ..... هل يستفيد منها العراق ؟
 أمجد الدهامات

التجربة األولى:
 Xiaoping( عندما زار زعیم الحزب الشیوعي الصیني
Deng )س�نغافورة ع�ام )1978 )ذھل م�ن تطورھا 
وتقدمھ�ا يف مقابل تخلف الصی�ن وتأخرھا، وعندما 
س�أل ع�ن رس ھ�ذا التق�دم نصح�ه رئی�س وزراء 
سیاس�ة  ي�رتك  (أن   Yew Kuan Lee( س�نغافورة 
اإلقتصاد املوجه ويتبنى اإلنفتاح اإلقتصادي وتحرير 
األس�واق، وأن يركز عىل تطوير التعلیم، ويتوقف عن 
تصدير األفكار الش�یوعیة ويرتك الش�عارات الرنانة، 
فالشعب ال يعیش بالشعارات! وعرض علیه أن يختار 

بین نموذجین: أما سنغافورة أو ھانوي!
بمعن�ى أن يخت�ار للصی�ن نم�وذج دول�ة الرفاھی�ة 
والتقدم سنغافورة، أو نموذج ھانوي عاصمة فیتنام 

بلد الشعارات والفقر والحروب املدمرة.

التجربة الثانية:
رغم أن بريطانیا تتوافر عىل أفضل العقول االقتصادية 
يف العال�م، إال أن الحكوم�ة قررت تعیی�ن الخبیر املايل 

Mark( الكندي
 England of( بمنصب محافظ البنك املركزي( Carne
Bank The )ع�ام )2013 ،)وذل�ك لخربته ونجاحه يف 
منصبه السابق )محافظ البنك املركزي الكندي( حیث 
كان ل�ه دور كبی�ر ومؤثر يف تجنیب كن�دا آثار األزمة 
املالی�ة العاملی�ة لع�ام )2008 )وف�اق أداء اقتصادھا 
ال�دول الصناعی�ة الك�ربى أثن�اء األزم�ة، واللطی�ف 
أن�ه أش�رتط أن يت�وىل املنصب لف�رتة واح�دة مدتھا 
)5 )س�نوات فق�ط ً وافق عىل طل�ب الحكومة البقاء 

باملنصب لغاية بداية )2020(.
تعیین الخبیرة االقتصادية من أصول مرصية السیدة ولی�س أكثر، ومؤخ�را وبعد ع�ام واح�د )2014 )تم 

)نعمت شفق( بمنصب نائب املحافظ.
الغري�ب أنه لم يعرتض أحد عىل تس�لیم أھم املناصب 
املالی�ة يف البلد ألش�خاص أجانب يتحكم�ون بجمیع 
أرسار الدولة  النقدية، ول�م يقل الخرباء الربيطانیون 
أنھم أفضل الخرباء يف العالم وال يحتاجون إىل استیراد 
خربات اجنبیة، كما ل�م تعرتض األحزاب واملقاطعات 
الربيطانی�ة ألن ھ�ذه املناص�ب ھي من اس�تحقاقھا 

االنتخابي وحق ملكوناتھا!

التجربة الثالثة:
يف ع�ام )2014 (ق�رر رئی�س جمھوري�ة أوكرانی�ا 
 P o r o s h e n k o (

Petro )منح مناصب مھم�ة يف الدولة لخرباء أجانب، 
وب�رر ذل�ك بقول�ه: »ال توج�د لديھ�م أي عالقات مع 
النخبة السیاسیة األوكرانیة، ولیس لديھم أب أو أخ أو 
نسیب أو صھر يف اوكرانیا، ويقفوا عىل مسافة واحدة 

من جمیع القوى السیاسیة يف البالد«.
ولغرض مكافحة الفساد يف أوكرانیا تم عام )2017 (

تكلیف فريق متخصص من الخرباء األجانب برئاس�ة 
)Heldna Eerik )نائ�ب مدي�ر ع�ام األم�ن يف دول�ة 

إستونیا بھذه املھمة.

التجربة الرابعة:
م�ن املع�روف أن إيطالی�ا ھ�ي بل�د الف�ن العري�ق 
والفنانین الكبار ومع ذل�ك قرر وزير الثقافة اإليطايل 

)Franceschini Dario )ع�ام 2015 (االس�تعانة ب�� 
)7 )خ�رباء أجان�ب إلدارة املتاح�ف الك�ربى يف البالد، 

Galleria( ،يف فلورنسا( Gallery Uffizi( وخاصة
)Gallery Picture Brera )يف  Borghese )يف روم�ا، 
میالن�و، )Gallery Accademia )يف البندقی�ة، وق�دم 
لھ�م مرتب�ات كبیرة تبل�غ )185 )ألف يورو س�نوياً، 
وكانت النتیج�ة ھي زيادة عدد زوار املتاحف بش�كل 

كبیر.

التجربة الخامسة:
يف عام )2019 )أعلن محمد نصیر وزير البحث العلمي 
والتكنولوجیا والتعلیم العايل يف اندونیسیا أن الحكومة 
قررت اس�تعانة برؤساء جامعات وأساتذة أكاديمیین 

أجانب إلنش�اء جامعات عاملیة عالیة املستوى، وقال: 
»يساھم األكاديمیون األجانب يف تطوير جودة التعلیم 
وتخري�ج خريجین ذوي كفاءة عالیة، ... أن الحكومة 

تھدف إىل جعل الجامعات االندونیسیة
ضمن قائمة أفضل )200 (جامعة يف العالم«.

أخيرا
طبع�اً توج�د الكثیر م�ن التجارب العاملی�ة املماثلة يف 
مختل�ف املج�االت، حی�ث تتعلم ال�دول م�ن بعضھا 
وتس�عى الس�تیراد الخ�رباء األجانب لالس�تفادة من 
خرباتھم وعلمھم لتحقیق أفضل مس�تقبل لشعوبھا، 
وھ�ذا ينطبق حتى ع�ىل البلدان املتقدم�ة واملتطورة، 

فكیف بالبلدان املتخلفة!

أحد  يعترض  لم   
أ م  تسليم  على 
المالية  المناصب 

في البلد ألشخاص 
يتحكمون  أجانب 

أسرار  بجميع 
النقدية عاليةالدولة   كفاءة  ذوي  خريجين  وتخريج  التعليم  جودة  تطوير  في  األجانب  األكاديميون  يساهم   

وعدم  الصمت 
عن  رسميًا  الكشف 
االنفجارات  أسباب 

حقيقة  اوعن 
سيعّزز،  االعتداءات 
قدرتنا  لألخرين، 

وعجزنا  التّستر،  في 
التّصدي في 

استهداف  ظاهرة 
عسكرية  مواقع 
تستحق  عراقية 
والّرد  االهتمام 

النظر  بغض  الرسمي، 
عن سببها، النها تدُل 

أمني  اختراق  على 
داخلي

ُتركيا  من  مألوف  أمُر  لألسف  اصبَح،  سيادته  وانتهاك  الجّوي  العراق  مجال  اختراق 



المراقب العراقي/ بغداد... 
تسبب جناح املنتخب الوطني ونادي النفط 
م�ازن في�اض، بأزم�ة ب�ن إدارت�ي ناديه 

والرشطة.
وقال مرشف فريق النفط مش�تاق كاظم ان 

»الالعب م�ازن فياض مرتب�ط بعقد لعامن 
مع النفط«.

واض�اف »يف حال رغب الالعب او اتحاد الكرة 
بالذهاب لالدلة الجنائية للتحقق من بصمته 

وتوقيعه لفض النزاع، فنحن ال نمانع ذلك«.

وب�ن ان »فياض حاليا متمرد ل�م يلتحق بنا 
يف التدريب�ات وس�نتخذ اإلج�راءات الرادع�ة 

بحقه«.
وات�م ان »عتبنا الش�ديد ع�ى ادارة الرشطة 
التي حاولت أخذ الالعب اىل مبنى اتحاد الكرة 

لتوقيع�ه رغ�م علمه�ا ببق�اء عقده س�اري 
املفعول معنا«.

يذك�ر ان فياض يرغ�ب باالنتقال اىل صفوف 
الرشط�ة، لكنه فوجئ بان عق�ده مع النفط 

سينتهي نهاية املوسم املقبل بحسب قوله.

االدلة الجنائية 
تفض النزاع بين 

الشرطة والنفط
الخميس 22 آب  2019 
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مختصون: الزوراء لعب باسلوب خاطئ والعشوائية 
هيمنت على خطوط الفريق 

المراقب العراقي/ بغداد...
ردت الهيئة االداري�ة لنادي امليناء عى كتاب 
االتحاد االس�يوي لك�رة القدم، بش�أن عدم 
من�ح الرخص�ة االس�يوية واملحلي�ة الندية 
امليناء والطلبة والنج�ف. وقال عضو الهيئة 
االداري�ة للن�ادي طاه�ر بل�ص إن »ادارتن�ا 
عمل�ت ع�ى تنفي�ذ كاف�ة رشوط لجن�ة 
الرتاخيص ملنح رخصة اإلشرتاك يف 
ال�دوري وتم تس�وية املتعلقات 
املادية مع امل�درب عامر عبد 
الوهاب«. واوضح بلص أنه 
الهاتفية  املكاملة  »وفق 
عب�د  ضي�اء  م�ع 

الحس�ن عضو لجنة الرتاخيص، تم اإلتفاق 
ع�ى إنه�اء كاف�ة املتعلق�ات الت�ي تخ�ص 
نادين�ا«، مبين�اً أن »فريقن�ا يس�تعد بق�وة 
للدخول يف منافسات بطولة الدوري للموسم 
الجديد«. وتاب�ع »نعمل عى توفري متطلبات 
العم�ل لكاف�ة فرقن�ا الرياضي�ة يف الن�ادي 
ونأمل من الجميع التعاون والتكاتف لتجاوز 
التحدي�ات الت�ي تواج�ه الن�ادي«. يذكر ان 
االتحاد االسيوي قد اش�عر االتحاد العراقي، 
بانه سيتعرض لعقوبات يف حال منح رخصة 
املش�اركة بال�دوري املمت�از الندي�ة الطلبة 
وامليناء والنجف بس�بب الدي�ون املرتتبة عى 

االندية الثالث.

)1(
قرار فيفا ال�سماح للفريق الوطني العراقي يف 

اللعب مبلعب الب�سرة الدويل مل ياأت تعاطفا 
او ميال لنا من اية جهة اخرى بل هو جاء 

نتيجة ا�ستحقاق وفقا لوجود اكرث من ملعب 
مبوا�سفات عاملية ف�سال عن اال�ستقرار االمني 

بكل مدن وحمافظات العراق من �سمال اىل 
جنوبه ومن غربه اىل �سرقه، امل�سوؤولية قد 

تت�ساعف هنا وهي م�ساعفة ا�سال الن هناك 
من يرتب�ص بالكرة العراقية بحجة وجود 

املنيوم وحديد �سلب او خ�سب ال�ساج يف ار�ص 
الب�سرة مثلما كانوا يبعثون بر�سائل �سرية 

ومعلنة اىل فيفا وكاأنهم جوا�سي�ص من بلدان 
اخرى يعملون يف العراق، احذروا من هوؤالء 

بكل ظرف ومكان وزمان بل يجب ابعادهم 
االن من العمل مع منظومة احتاد كرة القدم او 

اية جهة ريا�سية اخرى.
)2(

العراقي�ة  الرياضي�ة  للجماه�ري  كاتانيت�ش  رس�الة 
وقبلها التحاد كرة الق�دم العراقي، ان امنحوني املزيد 
من الوقت يف س�بيل ان افش�ل مهمتي م�ع منتخبكم 
الوطني، لسنا ضد هذا املدرب ولكن واقع حال فريقنا 
الوطني من خالل مباريات بطولة غرب اس�يا قد اثبت 
ان�ه مدرب عاط�ل عن التفكري بعدم�ا كان عاطال عن 
العم�ل وخاض تجارب تدريبية ل�م يكتب لها النجاح، 
ام�ر مضح�ك ان يخرج علين�ا اتحاد ك�رة القدم وهو 
يق�ول، ان اتفاق�ا حصل م�ع كاتانيتش حيث س�يتم 
فس�خ التعاقد معه بال�رتايض يف حال ع�دم تأهلنا اىل 
نهائيات كأس العالم وان حدث العكس فأنه سيستمر 
مدرب�ا للفريق الوطن�ي العراق�ي، االتح�اد يعلم علم 
اليق�ن ان ليس�ت هن�اك اية جه�ة س�واء رياضية او 
حكومية قادرة ان تحاسبه او تحله او تتدخل بشؤونه 
لذل�ك فهو مرتاح البال ويترصف بالطريقة التي يراها 
مناس�بة م�ع مصلحت�ه، الح�ق نق�ول ان مقرتحا او 
رشط�ا جميال ونافع�ا فرضه االتحاد ع�ى كاتانيتش 
ب�رورة االس�تعانة بم�درب مح�ي لالس�تفادة من 
)فش�له( طوال املدة املاضية، هل يستطيع هذا املدرب 
ان يس�كت االصوات التي وجهت له س�هام النقد يوم 

يقودنا اىل نهائيات كأس العالم؟.
)3(

رس�الة صادقة اىل جمي�ع الهيئات االدارية، س�احات 
التدريب اهم بكثري من س�احات اللعب الن التدريب يف 
ساحات مس�توية العش�ب وناعمة تذهب فيها الكرة 
ب�دون تعرجات وتحت ت�رصف الالعبن فأن هذا االمر 
من ش�أنه ان يصنع جيال كامال من الالعبن املمتازين 
خاصة ان عملية بناء الالعب تبدأ من االعمار الصغرية، 
املشكلة ان اغلب فريق الدوري املمتاز تجري وحداتها 
التدريبي�ة يف مالعبه�ا الت�ي تخ�وض فيه�ا املباريات 
الرس�مية والودي�ة وكذل�ك تس�مح للف�رق االخ�رى 
اس�تخدام مالعبها للتدريب وهي عملية تس�هم بتلف 
العش�ب بل حتى تجعل امللعب غري صالحا للعب، كتبنا 
الكث�ري وتحدثنا الكثري مع زمالء لنا يف جميع وس�ائل 
االعالم الرياضية ولكن بال جدوى، هل س�نبقى نكتب 

ونتحدث اىل ان يصبح املسؤول )اطرما بالكامل(.

اللعب يف الب�رصة ..
 اإ�ستحقاق عراقي

  محسن التميمي

تلقى الزوراء خ�سارة كبرية يف ثاين مباريات يف امللحق املوؤهل لدور الـ32 يف البطولة العربية امام احتاد 
طنجة املغربي، دخل الزوراء با�سلوب هجومي طمعا يف ارباك اخل�سم وت�سجيل الهدف املبكر ملحاولة التاأثري 

على نف�سية اخل�سم املغربي ولكن مل يكن الفريق منظما بالطريقة املثالية يف جميع اخلطوط وخا�سة 
الدفاعية، املراقب حاولت معرفة اال�سباب التي ادت اىل خ�سارة الزوراء وفقدان االمل تقريبا يف نيل 
بطاقة التاهل عن املجموعة، هل ا�سلوب اللعب الذي دخل به املدرب حكيم �ساكر ام التح�سري النف�سي 

للمباراة مل يكن جيد او ا�ست�سهال العبي الزوراء خل�سمهم املغربي باعتباره خ�سر املباراة االوىل يف 
املجموعة جميع هذه الت�ساوؤالت و�سعتها املراقب العراقي ام املخت�سني يف ال�ساأن الكروي والذين اجابوا...

امليناء: اكملنا كافة الشروط الخاصة بتراخيص االندية

العراق�ي املرك�زي للمالكم�ة،  اعل�ن االتح�اد 
معاقب�ة م�درب بحرمانه من ممارس�ة املهنة 
مدى الحي�اة، ألس�باب انضباطية.وقال رئيس 
اتحاد اللعب�ة عي تكلي�ف ان »االتحاد العراقي 
للمالكم�ة ق�رر معاقب�ة امل�درب عقي�ل عب�د 
الكاظم م�دى الحياة، وذلك لخروجه عن الروح 
الرياضية وتجاوزه عى هيئة التحكيم«.يش�ار 
اىل ان اتح�اد املالكمة يقيم حالي�ًا بطولة اندية 

وصل�ت بعث�ة املنتخب الوطن�ي اللع�اب القوى اىل 
العاصم�ة االردني�ة عمان القامة معس�كر تدريبي 
يف  والدولي�ة  املحلي�ة  لالس�تحقاقات  اس�تعدادا 
الف�رتة املقبلة. وقال م�درب املنتخب الوطني حيدر 
املنص�وري ان »وف�د الع�اب القوى ض�م 7 العبن 
ومدربن اثن�ن من محافظة البرصة«.  واش�ار اىل 
ان »املنتخب سيخوض اليوم الخميس اوىل الوحدات 
التدريبية املتكاملة عى ارضية استاد عمان الدويل«.

أف�اد رئيس اللجنة النس�وية ونائ�ب رئيس لجنة 
املسابقات يحيى كريم، ان اتحاد الكرة صادق عى 
اللوائح الخاصة بدوري الصاالت النسوي للموسم 

الكروي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .
وقال كريم يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، ان لجنته س�تعتمد ألول مرة، نظ�ام العمل 
اإلحرتايف، وف�ق اللوائح املعمول به�ا يف االتحادين 
االس�يوي وال�دويل والت�ي تعتم�د كل دول الجوار 

تطبيقها.
وأض�اف ان »ق�رار تطبي�ق التخص�ص كان ق�د 
ص�ودق علي�ه من اللجنة الس�ابقة الت�ي اصدرت 
تعليماته�ا ب�رورة التقيي�د بضواب�ط االتح�اد 
الدويل، واعتربت دوري موسم ٢٠١٧/ ٢٠١٨ الذي 
ج�رت منافس�اته يف ده�وك كأخر نس�خة تجري 
دون العمل بالتخصص، بناء عى طلب الفرق التي 
طالبت بذلك، وبالتايل سيتم إعتماد اللوائح الدولية 

يف هذا املوسم املزمع إنطالقه يف ١٣ ايلول املقبل« .
وبن رئي�س اللجنة النس�وية ان »دوري الصاالت 
ه�ذا العام سيش�هد من�ع جميع الالعب�ات الالتي 
يحملن »اي دي« اس�يوي، وس�بق لهن املش�اركة 
ضمن صفوف املنتخب الوطني يف بطولة الساحات 
املكشوفة، كما سيشهد ايضا منع الالعبات الالتي 
يزاول�ن اللع�ب يف فعالي�ة إخ�رى، ك�ون من غري 
املعقول ان نس�مح بمش�اركة العب�ة تمارس كرة 

الس�لة او اليد او الطائرة او الكرة العابرة وغريهن 
من االلعاب«.

وتابع كريم »نريد مسابقة حقيقية ونأمل تعاون 
االندية يف ذلك، وذلك لخلق أجيال جديدة قادرة عى 
تمثيل املنتخبات الوطنية خري تمثيل«، مشددا عى 
رضورة احرتام وإلتزام األندية بالضوابط واإلبتعاد 
عن لغة االعرتاض والتوس�ط ملحاول�ة ثني اللجنة 

عن تطبيقها اللوائح . 

يواجه منتخب الش�باب موالي�د 2001 املنتخب 
البحرين�ي الي�وم يف افتت�اح بطولة غرب آس�يا 
لك�رة القدم للش�باب تحت 19 عام�اً املقامة يف 
مدين�ة رام الله بفلس�طن للفرتة من 22 إىل 30 
أغس�طس الج�اري بمش�اركة س�تة منتخبات 
هي فلس�طن، اإلمارات، البحرين، األردن، قطر 
والعراق.وكانت القرعة ُس�حبت أمس بحضور 
وممث�ي  للبطول�ة  املنظم�ة  اللجن�ة  أعض�اء 
املنتخبات املشاركة وأسفرت عن وقوع منتخبنا 
الوطني يف املجموع�ة الثانية إىل جانب منتخبي 
الع�راق والبحرين، فيما ضم�ت املجموعة األوىل 
وقطر.وكان�ت  واألردن  فلس�طن  منتخب�ات 
اللجن�ة املنظم�ة للبطول�ة عق�دت ظه�ر أمس 
االجتم�اع الفن�ي الخ�اص باملجموع�ة الثانية، 
واملؤتم�ر الصحفي الخاص بمدرب�ي منتخبات 
املجموع�ة الذي ح�ره املدير الفن�ي ملنتخبنا 
ف�ريدو ميل�ن ال�ذي أك�د احرتام�ه للمنتخبات 
املشاركة مبيناً أن املباراة االفتتاحية ألي بطولة 
غالب�اً م�ا تكت�ي بطابع خ�اص وله�ا أهمية 
مضاعف�ة، مؤكداً حرصه عى املنافس�ة يف هذه 

البطولة وتحقيق نتائج إيجابية. وقال ميلن إن 
البطولة فرصة مثالية له للجهاز الفني للوقوف 
ع�ى جاهزية املنتخ�ب والالعب�ن والوصول إىل 
التش�كيلة املثالية التي سيدخل فيها منافسات 

التصفيات اآلسيوية.

منتخب العراق بالعاب القوى يعسكر في عمان اتحاد المالكمة يعاقب مدربًا مدى الحياة

إتحاد الكرة يحدد لوائح اللجنة النسوية

اليوم .. منتخبنا الشبابي يواجه البحرين 
في بطولة غرب آسيا 

مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن�ت الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوس�ط تعاقدها مع العب 
جدي�د، فضالً ع�ن التجديد آلخ�ر، لتمثيل فريقه�ا الكروي يف 

منافسات املوسم املقبل 2020-2019.
وق�ال النادي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، ان 
»ادارة الن�ادي اتمت التعاقد مع الالعب أس�عد عبد الله قادماً 
من فريق الحس�ن بعقد يمتد ملوسمن«. واضاف أن »الالعب 
التح�ق بصفوف الفريق وش�ارك يف التدريب�ات اليومية تحت 
إرشاف املدرب رايض شنيش�ل«. وتابع البي�ان ان »ادارة نفط 
الوس�ط جددت تعاقده�ا مع الالعب خر عي للموس�م 

الثاني لتمثيل عندليب الفرات«.

نفط الو�سط
 يضم العبين جدد في صفوفه

المراقب العراقي / صفاء الخفاجي...
تلقى الزوراء خس�ارة كبرية يف ثاني مباريات 
يف امللح�ق املؤه�ل ل�دور ال��32 يف البطول�ة 
العربي�ة ام�ام اتح�اد طنجة املغرب�ي، ودخل 
الن�وارس باس�لوب هجومي طمع�ا يف ارباك 
الخص�م وتس�جيل اله�دف املبك�ر ملحاول�ة 
التأث�ري عى نفس�ية الخص�م املغرب�ي ولكن 
لم يكن الفري�ق منظما بالطريق�ة املثالية يف 
جميع الخط�وط وخاصة الدفاعي�ة، املراقب 
حاولت معرفة االس�باب التي ادت اىل خسارة 
ال�زوراء وفق�دان االمل تقريب�ا يف نيل بطاقة 
التأهل عن املجموعة، هل اس�لوب اللعب الذي 
دخ�ل به امل�درب حكي�م ش�اكر ام التحضري 
النف�ي للمباراة ل�م يكن جيد او استس�هال 
العبي ال�زوراء لخصمه�م املغرب�ي باعتباره 
خرس املب�اراة االوىل يف املجموع�ة جميع هذه 

التس�اؤالت وضعته�ا »املراق�ب العراق�ي« ام 
املختصن يف الشأن الكروي والذين اجابوا.

الكابت�ن حس�ن احمد الذي تح�دث »للمراقب 
االس�باب  ه�ذه  جمي�ع  قائ�ال:  العراق�ي« 
التدريب�ي  ال�كادر  يتحمله�ا  ال  والرتاكم�ات 
لفريق ال�زوراء، فالدوري العراقي ش�اق جدا 
ومنه�ك لالعب�ن واث�ر كث�ريا عى مس�تواه، 
فن�ادي النف�ط يف املوس�م املايض م�ر بنفس 
الحال�ة عن�د مش�اركته يف البطول�ة العربي�ة 
ك�ون ال�دوري املمت�از طوي�ل وال توجد فرتة 
راح�ة والتحضري قص�ري ملثل ه�ذه البطوالت 
فالالعبن انهو مخزونهم البدني والنفي قبل 
املش�اركة يف البطولة نتيجة لطول منافسات 
ال�دوري املح�ي باالضاف�ة اىل ان بع�ض م�ن 
العبي الزوراء شاركوا مع املنتخب العراقي يف 
بطولة غرب اس�يا التي لم يمض عى ختامها 

سوى ايام معدودات كل هذه االسباب ادت اىل 
خسارة الزوراء.

واض�اف احمد ان »ع�دم التخطيط والربمجة 
الصحيحة للدوري العراقي ولد عدم اس�تقرار 
يف املس�توى الفن�ي والبدن�ي لنادي ال�زوراء، 
والنف�ي  البدن�ي  التع�ب  فالجمي�ع الح�ظ 
واالره�اق عى مالم�ح جمي�ع الالعبن وكأن 

الالعب ال يملك الرغبة يف اللعب«.
واوض�ح » باالضاف�ة اىل عوامل اخ�رى يعلم 
بها الكادر التدريبي للفريق الذي هو اقرب اىل 
الالعبن، فالفري�ق املغربي لم يكن افضل من 
الفري�ق العراق�ي فنيا لك�ن اداء اتحاد طنجة 
كان افض�ل بكثري من ال�زوراء والنتيجة كان 
م�ن املمك�ن ان تتحول اىل س�بعة اه�داف لو 
اس�تغل الفريق املغربي الف�رص التي اتيحت 

لهم«.

واض�ح  كان  ال�زوراء  »العب�ي  ان  اىل  ون�وه 
عليه�م التثاق�ل بالحرك�ة والجان�ب النفي 
واملعن�وي غ�ري جي�د والجان�ب التنظيمي يف 
الحال�ة الدفاعي�ة كان يسء ج�داً فالحظن�ا 
ارتكاب اخطاء وفتح مس�احات واسعة امام 

الهجمات املرتدة للفريق املغربي«.
وخت�م احمد حديث�ه بالقول »االس�لوب الذي 
لع�ب ب�ه الفري�ق الزورائ�ي هو م�ن اختيار 
بطريق�ة  واللع�ب  ش�اكر  حكي�م  الكابت�ن 
هجومي�ة ب�ارشاك ث�الث العب�ن يف مب�اراة 
خصم�ك فيه�ا الفريق املضي�ف للبطولة هي 
طريقة خاطئ�ة وكان االفض�ل االعتماد عى 
الزي�ادة العددي�ة م�ن الخل�ف الرب�اك الدفاع 
املغرب�ي، ول�و تحص�ل ال�زوراء ع�ى نقط�ة 
التع�ادل لكان�ت كافي�ة م�ن اج�ل البق�اء يف 

التنافس عى صدارة املجموعة«.

من جانبه تحدث املحلل الريايض الكابتن سعد 
حافظ للمراقب العراقي قائال: ش�كل الفريق 
الذي دخل ب�ه الكابتن حكيم ش�اكر للمباراة 
غري مناس�ب ع�ى اعتبار ان الخص�م املغربي 
كان مضي�ف للمجموع�ة فم�ن الصع�ب ان 
تدخل بثالث مهاجمن، هذا باالضافة اىل الثقة 
الزائدة التي دخل بها الزوراء للمباراة بس�بب 
خس�ارة اتحاد طنجة مع الرفاع البحريني يف 
املباراة االوىل كان سبب من االسباب التي ادت 

اىل الخسارة«.
واضاف ان »الزوراء استس�هل املباراة بش�كل 
غريب وكنت اتمن�ى ان يلعب الزوراء بتحفظ 
عى اعتبار ان الزوراء لو خرج بنقطة التعادل 
م�ن ه�ذه املباراة كن�ت عى يق�ن ان الزوراء 
س�يهزم الرف�اع البحرين�ي وين�ال البطاق�ة 
الوحي�دة للمجموع�ة، ولك�ن ال�زوراء االن يف 
وض�ع صعب ج�دا فحس�ابيا ال�زوراء ال زال 
يملك فرصة باملنافسة عى بطاقة التأهل لكن 
صعوبة الف�وز عى الفري�ق البحريني بفارق 

خمسة او ست اهداف«.
واوضح ان »هناك فوىض وعشوائية يف اسلوب 
وطريق�ة لعب الفري�ق الزورائ�ي وخاصة يف 
الشق الدفاعي وال يوجد تنظيم دفاعي واضح 
وال يوج�د عم�ق دفاع�ي ال من االط�راف وال 

الوسط الدفاعي«.
وختم حاف�ظ حديث�ه »الزوراء دخ�ل املباراة 
وكانها اول مباراة له يف املجموعة مستس�هال 
الخصم املغربي فحس�ابات ال�كادر التدريبي 
كان�ت خاطئ�ة لهذه املب�اراة«، مش�ريا اىل ان 
»الزوراء لعب ب�%99 من تشكيلته االساسية 
وال توج�د غياب�ات تذكر لكي يخ�رس الزوراء 

بهذه الطريقة«.
اما الكابتن عبد الغني مدرب املنتخب االوملبي 
فتح�دث قائ�ال: مش�اركة ن�ادي ال�زوراء يف 
امللحق ه�و قرار خاطئ وكان االحرى به عدم 
املش�اركة، فنادي كبري مث�ل الزوراء له تاريخ 
عريق م�ن الخطأ مش�اركته بملحق البطولة 
العربية، وثانيا بالتأكيد التعب والسفر والجهد 
املب�ذول مع ختام ال�دوري العراق�ي وبطولة 
غ�رب اس�يا اثر كثريا عى مس�توى ال�زوراء، 
باالضافة اىل تحضري الفري�ق بصورة رسيعة 
نتيج�ة انته�اء ال�دوري واغلب الف�رق غريت 
العبيها س�واء باملغادرة او اس�تقطاب العبن 
جدد اكيد له دور كبري ومهم بعدم االنس�جام 

يف صفوف العبي الزوراء«.



المراقب العراقي/ متابعة...
تح�دث الظه�ر اإلس�باني الش�اب جوني�ور 
فرب�و، املنتق�ل حديًثا إىل برش�لونة من ريال 
بيتيس، عن املنافس�ة بينه والدويل اإلس�باني 
املخ�رم، ج�وردي ألب�ا، يف مرك�ز الظه�ر 

األيرس.
وق�ال فربو يف ترصيح�ات لصحيفة »موندو 
»املراق�ب  تابعته�ا  الكتالوني�ة  ديبورتيف�و« 
العراقي« »لن أستس�لم يف املنافس�ة مع ألبا، 
أعم�ل يومًيا بش�كل ق�وي للغاية ك�ي أكون 

جاه�زًا.. يف الفرتة القصرة الت�ي قضيتها يف 
الليجا، أعتقد أنني قمت بعمل جيد«.

وتاب�ع: »ألب�ا حالًيا اق�رتب من ال��31 عاًما، 
لذا أريد أن أكون مس�تعًدا عندما يقرر املدرب 
إرشاكي، أتي�ت ألقاتل.. أري�د أن أصعب األمر 

عىل ألب�ا«. وواصل »منافس�ة ألبا عىل 
اللع�ب بالتأكيد س�تكون يف صالحي، 
فه�و يعت�ر أفض�ل ظه�ر أي�رس يف 
بالتأكي�د  مع�ه  واملنافس�ة  العال�م، 

ستضيف يل«.
الخميس 22 آب  2019 
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يعتق�د الكوس�تاريكي كيلور نافاس ح�ارس مرمى ري�ال مدريد، 
أن الوق�ت ق�د حان للبحث عن وجهة جدي�دة، قبل أن يصبح عرين 
املرنجي ملكي�ة دائمة للبلجيكي تيبو كورتوا. وبحس�ب صحيفة 
»ماركا«، والتي تابعتها »املراقب العراقي« فإن مسئويل ريال مدريد 
يدركون رغبة نافاس يف الرحيل، ويبحثون بالفعل عن حارس بديل 
ملدة موس�م، لحني عودة الحارس أندري لونني من اإلعارة. ويتمتع 
نافاس باهتمام بالغ من باريس س�ان جرمان، خاصة بعد رحيل 
حارس�ه املخرم بوف�ون، لكن ليون�اردو املدير الري�ايض للنادي 
البارييس يفضل ضم جيانلويج�ي دوناروما حارس ميالن بدًل من 
كيلور. ويبلغ السعر املحتمل لضم دوناروما 50 مليون يورو، بينما 
قد ينجح باريس س�ان جرمان يف ضم ح�ارس ريال مدريد مقابل 

20 مليون يورو فقط.

في�ال  اس�تون  ن�ادي  أعل�ن 
اإلنجلي�زي، ع�ن تمدي�د عق�د 
املداف�ع امل�رصي ال�دويل أحمد 
املحمدي، ملوس�م واحد. وانضم 
يف  في�ال  أس�تون  إىل  املحم�دي 
صي�ف ع�ام 2017 وش�ارك يف 
40 مباراة مع الفريق. وس�جل 
املحم�دي هدف�ني مع أس�تون 

في�ال وصنع ه�دف الفوز ألنور 
الحاس�مة  املب�اراة  يف  غ�ازي 
لل�دوري  التأه�ل  ملح�ق  يف 
وش�ارك  املمت�از.  اإلنجلي�زي 
املحمدي قائد املنتخب املرصي، 
يف أول مبارات�ني ألس�تون فيال، 
يف املوس�م الجديد م�ن الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.

أعلن التحاد التونيس لكرة القدم فس�خ عقد مدرب 
املنتخ�ب، آلن جري�س بال�رتايض. وق�ال التح�اد 
يف بي�ان ع�ىل صفحت�ه الرس�مية بموقع فيس�بوك 
تابعت�ه »املراقب العراقي« »أنهت الجامعة )التحاد( 
التونسية لكرة القدم عالقتها مع املدرب ألن جريس 
وذل�ك من خالل فس�خ هذا العقد بال�رتايض«. وكان 
التح�اد التون�يس تعاقد م�ع جري�س يف 13 كانون 
األول 2018 بعق�د مدت�ه 18 ش�هراً قابل�ة للتجديد. 
وأرشف الفرنيس عىل منتخب »نسور قرطاج« خالل 
بطول�ة كأس األم�م اإلفريقي�ة 2019 وق�اد الفريق 

إىل ال�دور النص�ف النهائ�ي لكنه تعرض لس�يل من 
النتقادات الش�ديدة بخصوص طريقة لعبه ل سيما 
خالل ال�دور األول من البطولة. ويعتر جريس )66 
عام�اً( صاحب خرة كبرة مع املنتخبات اإلفريقية، 
إذ س�بق له أن أرشف ع�ىل املنتخب امل�ايل مرتني من 
2010 إىل 2012، ومن 2015 إىل 2017، وقاد منتخبي 
الغابون )2006-2010( والسنغال )2015-2013(.

وترك جريس منتخب مايل يف أيلول 2017 بعد النتائج 
السلبية التي حققها خالل تصفيات مونديال 2018 

يف روس�يا.

س�رينا  األمريكي�ة،  الالعب�ة  تدخ�ل 
وليام�ز، البالغ عمرها 37 عاًما، بطولة 
أمريكا املفتوحة للتنس من أجل حصد 

اللقب 24 يف تاريخه�ا، ومعادلة الرقم 
القي�ايس يف ع�دد األلق�اب بالبط�ولت 
األربع الك�رى. ورغم املخاوف بش�أن 
حالته�ا البدنية وصيامها عن األلقاب منذ 
أس�رتاليا املفتوحة 2017، تحظ�ى وليامز 

بدعم كبر ملعادلة حصيل�ة مارجريت كورت 
وس�تقف الجماه�ر يف نيوي�ورك، كم�ا ج�رت 
الع�ادة، يف صفه�ا عندم�ا تنطل�ق املنافس�ات 

باس�تاد بييل جان كينج. وكان الرهان عىل وليامز، 
الفائزة باللقب يف فالش�ينج ميدوز 6 مرات، بديهيا 
يف أمري�كا املفتوح�ة. وخالل ف�رتة هيمنتها نالت 
اللق�ب 3 مرات ع�ىل التوايل اعتب�اًرا من 2012.. 
لكن الوضع تغر اآلن. وربما تكون آشيل بارتي 
بطلة فرنسا املفتوحة أو سيمونا هاليب، بطلة 
ويمبلدون التي س�حقت وليام�ز يف نهائي من 
جان�ب واحد ع�ىل مالعب نادي عم�وم إنجلرتا، 
هي صاحب�ة الحظ�وظ األعىل يف الوق�ت الراهن 
نظرًا ملس�تواها املتصاعد، لكن تظل س�رينا بطلة 

كبرة وقادرة عىل إثبات ذلك.

 بطولة أمريكا المفتوحة األصعب لسيرينا بعالم التنس

االتحاد التونسي يفسخ عقد مدربه جيريس 

 نافا�س يسعى لمغادرة ريال مدريد

�أ�ستون فيال يمدد عقد المحمدي 

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال يورجن كل�وب، املدير الفن�ي لليفربول، إنه 
يرغ�ب يف تدري�ب منتخب أملانيا وباي�رن ميونخ. 
وأوض�ح كل�وب، يف ترصيحات لصحيف�ة »بيلد« 
األملانية تابعتها »املراقب العراقي« »بالرتتيب الذي 

أود القيام به، أريد تدريب منتخب أملانيا، ثم بايرن 
ميونخ، ثم العودة إىل دورتموند، ثم ليفربول مدى 
الحي�اة«. وأضاف »أن�ا حقا ليس ل�دي فكرة عن 
كيفية سر مستقبيل، آمل اآلن أن يستمر العامان 
أو الثالثة أعوام املقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك 

س�أقرر.. كل يشء ممكن ربما س�أتوقف تماًما«. 
وحول اس�تعارة بايرن ميونخ لفيلي�ب كوتينيو، 
لعب البارس�ا، الذي ضمه الن�ادي الكتالوني من 
ليفرب�ول، يف كان�ون الثان�ي 2018، ق�ال املدرب 
األملاني »إنه لعب رائع وش�خص رائع.. برشلونة 

أجرنا عىل البيع بامل�ال، ولم نتمكن من قول ل«. 
وكان�ت تقارير صحفية س�ابقة قد ربطت كلوب 
بتدري�ب باي�رن ميونخ، لكن نيك�و كوفاتش ظل 

مس�يطرًا عىل مقعد املدير الفني للعمالق 
البافاري، حتى اآلن عىل األقل.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن نادي برش�لونة اإلسباني عن غياب لعبه 
الفرنيس أوسمان ديمبييل لخمسة أسابيع بعد 
تشخيص إصابته بشد يف أوتار الركبة اليرسى.

وانضم ديمبي�يل لزميل�ه األوروغوياني لويس 
س�واريز الذي تعرض إلصاب�ة مبكرة يف مباراة 
برش�لونة وبيلباو يف املرحلة األوىل ومن املتوقع 

أن يمتد غيابه لنحو أسبوعني.
وكان النج�م األرجنتيني ليونيل مييس قد غاب 
هو اآلخر عن املباراة األوىل بسبب إصابة لحقت 

به بالتمرين.
وأصي�ب ديمبي�يل خ�الل مب�اراة الجمع�ة يف 
الباسك ولن يعود إىل فريقه قبل نهاية سبتمر 
املقب�ل، م�ا س�يحرمه أيضاً من املش�اركة مع 
املنتخب الفرنيس يف مباراتيه املقررتني الش�هر 
املقبل ض�د ألبانيا وأندورا يف التصفيات املؤهلة 

إىل كأس أوروبا 2020.
وس�بق للفرنيس أن عانى من اإلصابة ذاتها يف 

أيار املايض.

المراقب العراقي/ متابعة...
توصل الدويل الس�وري فراس الخطيب لتفاق 
م�ع إدارة القادس�ية، من أجل الع�ودة مجددا 
لقي�ادة كتيب�ة هج�وم امللك�ي، وذل�ك عق�ب 
التوصل لتفاق مع الساملية بشأن فسخ عقده، 
بعد تعاق�د الس�ماوي م�ع األذربيجاني كمال 

مزارييف.
ويمث�ل انضم�ام الخطي�ب للقادس�ية محطة 
أخرى مهم�ة للمهاجم الس�وري املخرم، يف 
مس�رته باملالع�ب الكويتي�ة، الت�ي بدأها مع 
الن�رص ومن ثم انتق�ل للعربي، قب�ل أن يرحل 
للقادس�ية يف صفق�ة مدوي�ة، بعده�ا انتق�ل 
للكويت ثم الساملية، إىل جانب تجربتي احرتاف 
بالصني وقطر. وجاء اس�تقرار إدارة القادسية 
ع�ىل التعاق�د م�ع الخطي�ب، بع�د اإلخفاق يف 
اس�تقطاب مهاجم ع�ىل نفس املس�توى، من 

خالل تجربة عدد من الالعبني األفارقة.
ويطم�ح الخطي�ب لتقدي�م مس�توى عال مع 
امللك�ي، يف رحلت�ه باملوس�م املقب�ل، س�واء يف 

املسابقات املحلية أو اآلسيوية.

بر�سلونة
 يؤكد غياب ديمبيلي 

لخمسة أسابيع

�لقاد�سية 
الكويتي يستعيد 

فراس الخطيب

المراقب العراقي/ متابعة...
س�يتواجه الفريق�ان الوحي�دان، 
الل�ذان يمل�كان س�جاًل مثالًيا يف 
املوسم الجديد للدوري اإلنجليزي 
الق�دم، بع�د غ�د  املمت�از لك�رة 
الس�بت، عندم�ا يحل آرس�نال يف 
ثوب�ه الجديد، ضيًفا عىل ليفربول 
يف مب�اراة س�توضح م�دى تطور 
الجولة  اللندن�ي، ضم�ن  الن�ادي 

الثالثة من الريمرليج.
وب�دأ فريق املدرب أون�اي إيمري، 
ع�ىل  بانتص�اره  بق�وة  املوس�م 
مس�تضيفه نيوكاس�ل يونايت�د، 
ثم عىل ضيف�ه برنيل، لكنه ليس 
بحاجة للنظ�ر إىل امل�ايض البعيد 
ملعرف�ة أن�ه س�يخوض اختب�اًرا 

مختلًفا.
ويف كان�ون أول امل�ايض وخ�الل 
الحدي�ث ع�ن التطور يف املوس�م 
األول، تحت قيادة إيمري، تعرض 
آرس�نال لهزيم�ة مخجلة 5-1 يف 
الرازييل  أح�رز خالله�ا  أنفيل�د، 

روبرت�و فرمين�و 3 أه�داف.
وكان�ت مب�اراة أوضح�ت م�دى 
تأخ�ر الفريق القادم من ش�مال 
الحقيقيني  املنافس�ني  لندن ع�ن 
عىل اللقب وكانت الحلقة األخرة 
يف مسلس�ل الس�قوط امل�دوي يف 

أنفيلد.
وقب�ل هذه املباراة خرس آرس�نال 
يف  ليفرب�ول،  يف  و)1-3(   )0-4(
وجود املدرب أرس�ني فينجر، لكن 
هن�اك حالة م�ن التف�اؤل تحيط 
بالنادي بعد فرتة انتقالت مثمرة.

وترك اإلس�باني داني سيبايوس، 
املع�ار من ري�ال مدري�د، بصمته 

كم�ا ج�اءت بداي�ة املداف�ع الرازييل 
ديفيد لويز قوية.

بانضم�ام  كب�رة  ضج�ة  وأحاط�ت 
الجناح نيك�ولس بيبي ال�ذي يمكنه 
صناع�ة الكثر للمهاجم�ني البارزين 
وبير-إيمري�ك  لكازي�ت  ألكس�ندر 

أوباميانج.
ول�م يش�ارك بيبي، الق�ادم من ليل يف 
صفقة قياس�ية آلرس�نال مقابل 72 
ملي�ون جني�ه إس�رتليني )87 مليون 
دولر(، يف التش�كيلة األساس�ية حتى 
اآلن لكنه أظهر إمكاناته يف مشاركته 

كبديل يف الفوز 2-1 عىل برنيل.

وع�ادل ليفربول بط�ل أوروب�ا رقمه 
القيايس بالف�وز يف 11 مباراة متتالية 
يف ال�دوري املمت�از ول�م يخ�رس ع�ىل 
ملعبه يف آخر موسمني وكانت هزيمته 
األخرة يف أنفيلد أمام كريستال بالس 

يف نيسان 2017.
وسيس�تمر غي�اب الرازييل أليس�ون 

للفري�ق  األس�ايس  الح�ارس  بيك�ر 
وس�يكون عىل املدرب يورج�ن كلوب 

العتماد عىل اإلسباني أدريان.
حام�ل  س�يتي  مانشس�رت  ويخ�رج 
اللق�ب، ال�ذي اكتف�ى بالتع�ادل م�ع 
ضيفه توتنهام هوتسبر يوم السبت، 
ملواجه�ة صعبة بس�تاد فيتاليتي ضد 

بورنموث بقيادة املدرب إيدي هاو.
ويلعب توتنهام ضد نيوكاس�ل املتعثر 
الذي خرس أول مباراتني يف املوسم مع 

املدرب الجديد ستيف بروس.
ال�ذي  يونايت�د،  مانشس�رت  ويأم�ل 
تعادل مع مس�تضيفه ولفرهامبتون 
الع�ودة  يف  الثن�ني،  ي�وم  وان�درارز 

لطريق النتصارات عندما يس�تضيف 
كريس�تال بالس يف أول�د ترافورد يوم 

السبت.
وس�تكون املباراة ه�ي املواجهة األوىل 
بني أرون وان بيس�اكا مدافع يونايتد 
الجدي�د ض�د الفري�ق ال�ذي رحل عن 

صفوفه يف الصيف الحايل.

االرسنال يواجه االختبار الحقيقي االول
 امام ليفربول في البريمرليغ

كلوب: سأدرب ألمانيا والبايرن في المستقبل



املراقب العراقي/ متابعة...
»َذي�ُل الثُّعب�ان« رواي�ة جدي�دة للكات�ب عب�د 
السميع بنصابر تكشف عن الوجه اآلخر املظلم 
للجماعة العلمية يف الغرب املتقدم؛ بطلها والرت 
تيفرون برينان ش�اب من أصول مغربية درس 
تاري�خ الحض�ارات يف أم�ركا ويعم�ل مدققاً 
 Historical أو”  آر  “إيت�ش  بمنظم�ة  لغوي�اً 
املختص�ة   Researches Organization
باألبحاث التاريخية يف واشنطن. ُيكلف بمهمة 
من أحد أشهر أساتذة األركيولوجيا وهو شاريل 
هومان بإجراء بحث تاريخي يف ش�مال مدينة 
العرائش املغربية حيث يقع “رضيح بويفيغر” 
الذي تحيطه القواقع املزينة بالنقوش املحملة 
باأللغاز واألرسار والحكايات التي تعود ألزمنة 
بعيدة، وترجمتها ثم استخراج كنز مدفون منذ 
أزمنة غابرة تحت ذلك الرضيح، هذا ما أقنع به 
ش�اريل صديقه والرت لكي يقوم بإنجاز املهمة، 
ليكتش�������ف 

البح�ث  بع�����د 
والتمحي���ص أن 
النقوش  ه����ذه 
يف  تحم�������ل 
تنب�ؤات  ثناياه�ا 
يف  تش�به  غريب�ة 
صياغته�ا كتابات 
“نوسرتاداموس”، 
تختل�ُف  لكنه�ا 
يكتنُف  بم�ا  عنها 
متَنها من غموض 
وألغ�����از تبعُث 
م�ن  كث�ر  ع�ى 
والتساؤل،  الحرة 
ومفاده����ا أنها 
تتنبأُ بكارثة سوف 
بالبرشية  تح���لُّ 
يف املس�تقبل! أم�ا 
األكث���ر  ال�يء 
وال�رت  أن  أهمي�ة 
دون  وق�ع  ق�د 
ضحي�ًة  يعل�م  أن 
م����ن  لواح�دة 
أكثر املنظمات الطبّية رسية ووحشية يف العالم 
والت�ي تتخُذ من ش�عار ذيل الثعب�ان رمزاً لها. 
وكان الكات�ب عبد الس�ميع بنصابر قد أش�ار 
يف صفحته الفايس�بوكية، أن الرواية س�تكون 
متاحة خالل األيام القليلة املقبلة، كما ستكون 
حارضة باملعرض الدويل للكتاب بالدار البيضاء 

الذي سيقام يف شهر فرباير املقبل.
الس�ميع  عب�د  املغرب�ي  الروائ�ي  أن  ويذك�ر 
بنصاب�ر، س�بق أن ت�ّوج بعدة جوائ�ز أدبية يف 
العديد م�ن البلدان كفلس�طني ولبنان واألردن 
وم�ر والكوي�ت.. يف مجال القص�ة والرواية 
بجائ�زة  تتويج�ه  آخره�ا  كان  والس�يناريو، 
غس�ان كنفاني للقصة ضمن جوائز فلسطني 

الدولية باألردن.
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في اطار سعية الكتساب اسماء شعرية جديدة

 اتحاد األدباء يدير بوصلة اهتمامه نحو شعراء المحافظات الشباب

املراقب العراقي/ القسم الثقايف..
حي�ث س�يقدم الجلس�ة الناق�د د.وس�ام 
العبي�دي يف الس�اعة الحادي�ة ع�رشة من 
ضح�ى الس�بت ٢٤ آب ٢٠١٩ ع�ى قاع�ة 
الجواهري  يف مقر اتح�اد األدباء الكائن يف 

ساحة االندلس.
وقال رئيس نادي الش�عر يف االتحاد مروان 
ع�ادل : ان من واجبات اتحاد االدباء تقدير 
األق�الم الش�عرية املتمي�زة يف املحافظات، 
وتقدي�م كافة س�بل الدعم إلب�راز مواهب 
وإبداعات الش�باب الش�عرية وتحفيزهم، 

وتعري�ف الس�احة األدبي�ة به�ذه املواهب 
الش�ابة واالحتف�اء به�ا، من خ�الل إقامة 
امللتقي�ات الش�عرية وطباع�ة إنتاجاته�م 

األدبية.
واض�اف : يف ظ�ل وجود عدد من الش�عراء 
املبدع�ني يف املحافظ�ات وع�دم حصولهم 
عى االعالم والشهرة لبعدهم عن العاصمة 
اصبح لزاما علينا االحتفاء اذ من املهم جدا 
رفد الس�احة العربية باإلنتاجات الشعرية 
ذات املس�توى املتمي�ز، لالرتق�اء بالذائقة 
الش�عرية ملحبي ومتابعي الش�عر وحفظ 

القادمة.،مطال�ب  لألجي�ال  اإلرث  ه�ذا 
اقتن�اص  ب�رضورة  الش�باب  الش�عراء 
واس�تثمار الفرص املتاحة لهم، واالحتفاء 

بإنتاجاتهم األدبية.
وانطالق�ا م�ن  الش�عر  ن�ادي  اىل  وأش�ار 
مس�ؤوليته تجاه الش�عراء يف جميع انحاء 
الع�راق س�باق يف تقديم كافة س�بل الدعم 
كاف�ة  وتس�خر  بالش�عراء  واالهتم�ام 
باملواه�ب  التعري�ف  و  له�م  اإلمكان�ات 
الشعرية الشابة من خالل إقامة األمسيات 
الش�عرية، بم�ا يس�هم يف إث�راء الحرك�ة 

الشعرية يف العراق.
ولف�ت اىل ان الش�عراء الذين س�يقرأون يف 
الجلس�ة ه�م: د.أحمد الخي�ال ونارص أبو 
الورد وحس�ني الج�ار الله وعم�ار الصلف 
يس�تحقون  الذي�ن  الش�عراء  م�ن  وه�م 
التواج�د يف املحاف�ل االدبية الك�ربى حيث 
من ال�رضوري وجود عالق�ات جميلة بني 
الش�عراء وانفتاح بينهم وتب�ادل الخربات 
من خ�الل االطالع عى التجارب الش�عرية 
وكذلك نس�عى القامة جلسات نقدية لهذه 
القراءات لالستمرار يف هذا التواصل االدبي.

املراقب العراقي / متابعة...
ومن بني الكتب العربية النادرة يف تدوين الس�رة الذاتية، ذلك الذي 
نرشته س�هاد إبراهيم أحمد »كاردينيا عراقية«وإن لم يكن س�رة 
ذاتي�ة مكتملة، بل فصالً مؤملاً م�ن حياتها، أرادت من خالل نرشه، 
أن تص�ل تلك التجربة إىل أكرب عدد ممك�ن من الناس، خاصة وأنها 
تجرب�ة أليمة عان�ى منها ع�رشات اآلالف أيام حكم ح�زب البعث 
للع�راق )١٩68 – ٢٠٠3(، وتتمث�ل بالتهجر القرسي الذي تعرض 
له مواطنون عراقيون بحجة أنهم ممن يسمون بالتبعية اإليرانية، 
رغ�م أنهم ولدوا هم وآباؤهم يف الع�راق، وبعضهم عرب ال يملكون 
شهادة الجنسية العثمانية فسجلتهم أرسهم بأنهم من أصل إيراني 
هرباً من الخدمة العسكرية، إذ كان الحكم العثماني يسوق شباب 

والياته إىل حروبه الكثرة.
ش�بحاً  التهج�ر  خط�ر  كان 
يط�ارد أرسته�ا، فزوجها هو 
ممن تم تصنيفه ب”التبعية”، 
وعاش�ت يف خ�وف دائ�م عى 
مصره ومص�ر طفليهما، يف 
جو عاش املجتمع كله يف رعب 
متواصل من أجهزة بوليس�ية 
يتس�اوى عنده�ا املذن�ب مع 
أي ب�رئ تحوم حوله ش�بهة. 
ترسد املؤلفة الوقائع بأسلوب 
أدبي رفيع،. تص�ف تلك األيام 
العصيبة: “ال أش�عر بالراحة، 
ال�كل يراق�ب ال�كل، الناس يف 
خ�وف م�ن بعضه�م البعض، 
أش�عر باالختناق، كثرة الظلم 
يصيب�ك  ال  كان  ل�و  حت�ى 

ش�خصياً تولد مشاعر التذمر. 
وبدل أن نطالب بالعدالة ونعمل من أجلها، مع أنني ال أعرف كيف، 
أصبح همنا يرتك�ز يف أن نحرص عى ما نقول وكيف نترف لكي 
نبق�ى يف مأم�ن”. تتح�دث املؤلفة إلين�ا بضمر الش�خص الثالث، 
وكأنه�ا تتحدث عن لس�ان ام�رأة أخرى، بدالً م�ن الحديث املبارش 
بصيغة األنا. أس�لوب أدبي ممتع استعارت فيه الكثر من األشعار، 
وخاص�ة تلك التي كتبها بدر ش�اكر الس�ياب. ورغ�م تبنيها تقنية 
الفالش�باك، متنقلة بني صفحات من حياتها يف النمسا التي لجأت 
إليها م�ع أرستها، وتجرب�ة التهجر من العراق قب�ل ما يقرب من 

أربعني عاماً،

كاردينا عراقية .. تفضح سياسة 
التهجير بتهمة التبعية 

»َذيُل الثُّعبان« الوجه اآلخر المظلم 
للجماعة العلمية في الغرب

فن الديكور واأللوان في حضارة وادي الرافدين    
املراقب العراقي/ القسم الثقايف... 

أق�ام البيت الثق�ايف يف مدين�ة الصدر التاب�ع لدائرة 
العالقات الثقافية العامة يف وزارة الثقافة ، بالتعاون 
مع منتدى ش�باب جميل�ة  محارضة بعن�وان )فن 
الديك�ور وااللوان يف حضارة وادي الرافدين ( ألقاها 
مهندس الديكورعيل محسن سعدون، امس االربعاء 
املواف�ق ٢١ / 8/ ٢٠١٩ ، بمق�ره ع�ى قاعة منتدى 

شباب جميلة .
واس�تهل املحارضعيل محسن س�عدون  محارضته 
بقول�ه :ان الحض�ارة الس�ومرية م�ن الحض�ارات 
القديم�ة املعروف�ة يف جن�وب ب�الد الرافدي�ن  وق�د 
ع�رف تاريخها م�ن األلواح الطيني�ة املدونة بالخط 
املس�ماري.  وقد اهتم السومريون والبابليون بالفن 
العمراني الذي كانت تتصف به اكثر املدن التاريخية 
التي ش�يدت يف ذل�ك الوق�ت واس�تخدامهم االلوان 
والزخرفة كجزء اس�ايس من ذلك البناء رغم االدوات 

البسيطة املستخدمة فيها، وبدا هذا الفن يأخذ حيزاً 
اك�رب كونه يمثل ثقافة وتاري�خ تلك الحقبة الزمنية 
واس�تمر ه�ذا االمتداد يف ف�ن العم�ارة والديكور اىل 
يومن�ا ه�ذا .. وحتى بعد ماش�هده العالم من تطور 

تكنولوجي ساعد يف استخدام وسائل اكثر تقنية. 
بعدها كان�ت مداخل�ة لالعالمي رحي�م الفرطويس 
تح�دث فيه�ا عن أهمية ف�ن الديكور مل�ا يوفره من 
اختص�ار للوقت والجهد واملال كونه يعطي أش�كال 
أكثر جمالية ودقة للمكان، كما كانت هنالك مداخلة 
ملدير البيت الثقايف يف الصدر أكد عى رضورة توظيف 
اإلرث التاريخي لحضارة وادي الرافدين باس�تخدام 
س�بل وتقني�ات تتالئ�م مع ال�ذوق الع�ام يف عر 

الرسعة والتطور التقني الذي يهتم فيه العالم.
 ويف ختام الجلس�ة قدم مسؤول شعبة البيت الثقايف 
يف الص�در األس�تاذ عدنان ابراهيم ش�هادة تقديرية 

لألستاذ عيل محسن سعدون تقديراً لجهوده .

املراقب العراقي /متابعة
ش�هدت خمسينيات القرن املايض 
حالة ضياع للش�عب الفلسطيني، 
ال�ذي ع�اش يف مخيم�ات اللجوء، 
وتداعي�ات  اإلحب�اط  يعان�ي 
الهزيمة. يف ظل هذه األجواء سافر 
غس�ان كنفاني إىل الكويت للعمل. 
ومن هناك بدأت صفحة جديدة يف 
حياته، وبدأ نشاطه السيايس، وبدأ 
يكت�ب يف الصح�ف عن فلس�طني 
والنكبة، وعن أحوال الالجئني. ويف 
تلك الفرتة كت�ب روايته »رجال يف 
الشمس« التي رصدت حالة الفقر 
والتهش�يم  والطح�ن  والضي�اع 
ال�ذي تم  الفلس�طيني،  لإلنس�ان 
اجتثاث�ه م�ن بيته، وترك�ه وحده 

يواجه املحق وضنك الحياة.
ويف تل�ك املرحل�ة أيض�اً تبل�ورت 
وح�دد  كنفان�ي  غس�ان  أف�كار 
خي�اره األيديولوج�ي، حيث اتجه 
نحو املاركس�ية والفكر اليس�اري 
الثوري. كما شكلت املرحلة نقطة 
سياس�ياً  فق�ط  لي�س  انعط�اف 
وفكري�اً ونضالي�اً، إنم�ا إبداعي�اً 
أيض�اً، حي�ث انتق�ل أدب غس�ان 
م�ن حالة توصي�ف النكبة ورحلة 
اتس�مت  الت�ي  اللج�وء والت�رشد 
باإلحب�اط، إىل حال�ة م�ن رف�ض 
الواقع والتمرد عليه بهدف تغيره.

ش�كلت هزيمة ع�ام ١٩67 بداية 
حقب�ة جدي�دة من حياة الش�عب 
س�يصبح  حي�ث  الفلس�طيني، 
الفعل  التمرد والتح�دي وانطالقة 

الوطن�ي التح�رري الفلس�طيني، 
س�مات ه�ذه املرحلة الت�ي كانت 
بداية العمل الثوري. أسس غسان 
صحيفة »الحرية« ثم أنش�أ مجلة 
»اله�دف« الت�ي كان�ت الصحيفة 
الش�عبية  للجبه�ة  تتب�ع  الت�ي 
لتحرير فلسطني بزعامة الدكتور 

جورج حبش، وظل غس�ان رئيس 
تحري�ر اله�دف حتى استش�هاده 
الع�ام ١٩7٢، وكانت فرتة العطاء 
بالنسبة لغسان الذي توزع جهده 
ب�ني الكتاب�ة يف اله�دف، والكتابة 
وب�ني  اللبناني�ة،  الصح�ف  يف 
واللقاءات  الحزبي�ة  االجتماع�ات 

السياسية، والكتابة اإلبداعية.
ع�رب غس�ان كنفان�ي ع�ن حالة 
الوعي الت�ي تبلورت ل�دى طليعة 
الش�عب الفلس�طيني بعد هزيمة 
ورضورة  أهمي�ة  وع�ن   ،١٩67
استنهاض القوى ألجل بلورة فعل 
مقاوم يغر الواقع، يف رواية »ورقة 

م�ن غ�زة«. ث�م اتس�مت كتاباته 
الحق�ًا بالتم�رد والح�س الثوري، 
وقدرة غسان الفائقة عى التقاط 
التاريخية  واملنعطف�ات  اللحظات 
الفلس�طيني،  الش�عب  حي�اة  يف 
وإع�ادة صياغته�ا، وتنقيتها من 
خط�اب النفاق العربي الرس�مي، 
ال�ذي اثبت عج�ز األنظمة العربية 
عن تحرير فلس�طني، بل تس�ببت 

بضياع ما بقي منها.
يف العام ١٩6٩ كان غس�ان عضواً 
للجبه�ة  الس�يايس  املكت�ب  يف 
فلس�طني،  لتحري�ر  الش�عبية 
الفصي�ل الفلس�طيني اليس�اري، 
وناطقاً رسمياً باس�مها، ورئيس 
اله�دف. ش�هدت  تحري�ر مجل�ة 
الفصائ�ل  س�يطرة  الف�رتة  تل�ك 
الفلس�طينية عى منظمة التحرير 
الكف�اح  وانط�الق  الفلس�طينية، 
املس�لح ض�د الع�دو الصهيون�ي، 
وتحالف املقاومة الفلسطينية مع 
القوى التقدمية اللبنانية. ويف هذه 
األجواء الثورية كتب غسان رواية 
»عائ�د إىل حيف�ا« يف لحظة مهمة 
من حيات�ه الثورية واألدبية. حيث 
أدرك غس�ان أن الراع مع العدو 
الوج�ود، رصاع ع�ى  ه�و رصاع 
األرض والهوية والوطن. لذلك آمن 
غس�ان بالكفاح املس�لح وبكافة 
أش�كال النض�ال الوطن�ي، وبذلك 
يكون قد امتل�ك الوضوح والرؤية 
واملوقف والصالبة والجرأة التي لم 

يمتلكها كاتب سواه.

غسان كنفاني واالنحياز للفكر الثوري

  ادار اتحاد األدباء 
بوصلة اهتمامه نحو 
شعراء المحافظات 

الشبابي حيث 
سيضّيف نادي الشعر 
في اتحاد األدباء نخبة 

من شعراء مدينة 
القاسم، في اطار 
سعية الكتساب 

اسماء شعرية 
جديدة
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ىف خط�وة جديدة ومهمة ىف طريق استكش�اف املريخ، تم تزويد مركبة 
الفضاء األوروبية »روزاليند« التابعة لوكالة الفضاء األوروبية بكامريا 
متط�ورة وعالية الدقة من أجل البح�ث عن حياة عىل املريخ، حيث يتم 

تركيب األجهزة هذا األسبوع، قبل شحنها إىل فرنسا لالختبار.
ووفق�ا ملا ذكرت�ه صحيفة »ديىل مي�ل« الربيطانية، م�ن املقرر إطالق 
مستكش�ف متجول يف عام 2020، والحص�ول عىل إجابة محددة حول 
م�ا إذا كانت هناك حياة ع�ىل الكوكب األحمر، وإذا نجحت هذه املركبة 

ىف تحقيق هدفها، سيتغري فهمنا للنظام الشميس.
كما س�تهبط املركبة ع�ىل املريخ يف م�ارس 2021 ثم تب�دأ مهمتها ىف 
 ،Pan-Cam البحث عن الحياة، حيث تم تصميم نظام الكامريا، املسمى

بواسطة مهندسني يف جامعة كوليدج يف لندن.
وس�توجد الكامريا ف�وق الصاري الع�ايل للمركبة وهو م�زود بأجهزة 
استش�عار تفحص س�طح الكوكب بحًثا عن املع�ادن أو املاء، وبمجرد 
تحدي�د املنطقة ، ستس�ري باتجاهها برسعة 47 بوصة يف الس�اعة، ثم 

تن�زل ألخذ عينة من األرض.س�يتم بعد ذلك تخزي�ن العينات يف مخترب 
قائ�م بذات�ه يف املستكش�ف املتجول، حيث س�يتم تفتيته�ا وفحصها، 
وبالت�اىل يمك�ن تأكيد إثبات وج�ود حياة خارج األرض خالل أس�ابيع 
م�ن الوصول إىل املريخ.ولعل واحدة م�ن امليزات الفريدة يف املركبة  هي 
الق�درة ع�ىل التنقيب أكثر م�ن أي روفر األخرى حتى اآلن، وس�يحمل 
الروب�وت اس�م العالم األيقوني واملش�ارك يف اكتش�اف بني�ة الحلزون 

املزدوجة يف الحمض النووي »روزاليند فرانكلني«.

كاميرا عالية الدقة بمركبة
 الفضاء المتجهة للمريخ 2020

طلقت رشكة فيس�بوك، مي�زة جديدة تتي�ح لك االطالع ع�ىل البيانات 
التي تش�اركها التطبيقات واملواقع اإللكرتونية عن نش�اطك لفيسبوك، 

Off- »والتحكم فيها.وتحمل هذه امليزة اس�م »النش�اط خارج فيس بوك
Facebook Activity، وه�ي تتيح ل�ك تتبع بياناتك الت�ي يمكن لتطبيقات 
وكيفي�ة  إليه�ا،  الوص�ول  الخارجي�ة  الجه�ات 
اس�تغاللها له�ذه البيان�ات. وع�ىل س�بيل املثال، 
إذا كن�ت تش�رتي هات�ف غاالكيس ن�وت 10 عرب 
اإلنرتنت، فيمكن لفيسبوك معرفة ما كنت تبحث 

عنه وإظهار اإلعالنات املستهدفة لهذا الهاتف.
وباس�تخدام ميزة الخصوصي�ة الجديدة، يمكنك 
إخب�ار فيس�بوك بفص�ل أي معلومات ش�اركتها 
املنصة عن حس�ابك، وس�وف تتوق�ف عن عرض 
تل�ك اإلعالن�ات املس�تهدفة. ويأت�ي إط�الق هذه 
امليزة بعد تغريم فيس�بوك مبل�غ 5 مليارات دوالِر 
م�ن قبل لجن�ة التج�ارة الفيدرالي�ة FTC، وإلزام 
املنص�ة بحماي�ة خصوصي�ة املس�تخدمني بش�كل أفضل.وس�بق أن أعلن 
فيس�بوك خالل الش�هر املايض عن بعض املي�زات واألدوات الجديدة لتعزيز 
ش�فافية اإلعالنات، ومس�اعدتك يف معرفة كيفية وص�ول الرشكات املعلنة 
إليك، وكيفية تأثري معلوماتك عىل اإلعالنات التي تراها، مع تس�ليط الضوء 
عىل عنارص التحكم التي يمكنك اس�تخدامها لتخصيص تجربة استخدامك 

لفيسبوك بسهولة.

ق�ال أخصائيو التغذية وخ�رباء الصحة إن تن�اول التوت 
األزرق يع�د أح�د أفض�ل الط�رق للحف�اظ عىل الش�باب 
والصح�ة الجيدة.ولك�ن الت�وت لي�س الوجب�ة الغذائي�ة 
الوحيدة، التي يمكن أن تس�اعدنا يف الحفاظ عىل الشباب 
والح�د م�ن التجاعيد، وفيما ي�ي أهم العن�ارص الغذائية 

الرضورية لصحة البرشة وتجنب الشيخوخة:
- املكرسات

تحوي املكرسات جرعة صحي�ة من الدهون الجيدة، التي 
تمنح األفراد برشة صحية وتحسن الكولسرتول.

- الشاي األخرض
يمكن أن يؤخر الش�اي أرضار أشعة الشمس والتجاعيد، 
كم�ا يتميز بأن�ه غني ب� ECGC)أحد مضادات األكس�دة 

القوية التي تمنع االلتهابات(.
- السمك

يمكن الحصول عىل الربوتني من مصدر 
قليل الدس�م، مث�ل الرسدين. وتحوي 
األس�ماك عنرص »أوميغ�ا-3«، الذي 
يس�اعد عىل تقليل الكوليسرتول 
 ،B12 وفيتامني LDL الض�ار 
ما يساعد عىل تعزيز وظائف 

القلب واألوعية الدموية.
- الخيار

منخف�ض  بأن�ه  الخي�ار  يتمي�ز 
الس�عرات الحراري�ة وغن�ي 
بامل�واد املغذية، باإلضافة 
إىل أن املاء املوجود فيه 
يس�اعد  أن  يمك�ن 
برشتك ع�ىل البقاء 

متألقة.
- الكرنب

ه�ذا  يع�د 
ء  ا لغ�ذ ا
ئ�ع  ا لر ا
غني�ا باللوتني- 
وهو مغذ ال يس�تطيع 
الجسم إنتاجه من تلقاء نفسه. 
ويوجد يف الخرض الورقية التي يمكن 

أن تساعد يف الحفاظ عىل اللياقة.
ووجدت الدراسات أن اللوتني يف الغذاء 
يس�اعد عىل الحماية من اضطرابات 
الع�ني املرتبط�ة بالعمر، مث�ل إعتام 

عدسة العني.
- الشوكوالتة

الش�وكوالتة  تس�اعد  أن  يمك�ن 
الداكن�ة ع�ىل تقوية الب�رشة، كما 
داخله�ا ع�ىل  الفالفان�ول  يس�اعد 
حماي�ة األف�راد م�ن اآلث�ار الضارة 

لألشعة فوق البنفسجية.

كش�فت رشكة »Humm« ع�ن جهاز ذكي قابل لالرتداء بش�كل 
لصاقة، يعمل بمبدأ التحفيز العصبي، يحّس�ن ذاكرة من يرتديه، 

ويزيد من رسعة التعلم لديه.
ووفق�ا للرشك�ة فقد توص�ل الباحث�ون إىل أن الجهاز س�اهم يف 
تحقي�ق تحّس�ن بنس�بة 20 يف املئ�ة بذاك�رة األش�خاص الذين 
ارتدوه ملدة 15 دقيق�ة، مقارنة بآخرين لم 

يستعملوا االخرتاع.
كذلك فقد رّسع الجهاز من املعدل التعليمي 
ملرتدي�ه بمع�دل 120 مرة، حس�بما ذكرت 
الرشك�ة التي تتيح االخ�رتاع للرشاء بمبلغ 

99 دوالر أمريكي ل�12 لصاقة.
ويوف�ر الجه�از تحفي�زا كهربائي�ا معتدال 
اختب�ارات  بع�د  س�المته  العلم�اء  أثب�ت 
دام�ت ألكثر من 30 ع�ام، إذ يبعث بنبضة 
كهربائية للق�رشة األمامي�ة للمخ، تنترش 

بعدها يف أنحاء هذا العضو.
ويستهدف اخرتاع الرشكة األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 
س�نة، ويواجهون صعوبات يف قراءة وتعل�م مهارات ومعلومات 

غري مألوفة لديهم.

جهاز قابل لالرتداء يحسن الذاكرة

دعمت دراس�ة حديث�ة مثال يق�ول »يف الحركة بركة« وكش�فت أنه 
يمك�ن للبالغ�ني من كبار الس�ن إطالة أعمارهم وتحس�ني أحوالهم 
الصحي�ة »بقليل من التمارين« أو األنش�طة، الت�ي يمكنها أيضا أن 
تعم�ل عىل خفض خطر الوفاة.وتدعم هذه الدراس�ة أبحاثا س�ابقة 
وقديم�ة كانت ق�د أش�ارت إىل أن تقليل وقت 
الجلوس واس�تبداله حتى بحركة خفيفة أمر 
مفيد لهؤالء، مش�رية إىل أن املس�تويات األعىل 

ألي نشاط بدني تساعد يف االبتعاد عن القرب.
وتربط الدراس�ة املراجع�ة النرويجية، لحوايل 
36 أل�ف حالة دراس�ية، الزيادة يف النش�اط، 
سواء أكان خفيفا أو مكثفا، بانخفاض خطر 

الوفاة.
يق�ول الباحثون إنه حتى مع زيادة بس�يطة 
يف النش�اط الخفيف، مثل غسل الصحون، أو 
القليل م�ن األعمال بالحديق�ة، أو حتى امليش 
والتنق�ل يف جميع أنحاء املنزل، قد تس�اعد يف تجنب املوت املبكر بني 
كبار الس�ن.وكانت دراسات س�ابقة ربطت الجلوس لفرتات طويلة 
م�ن الزمن بزي�ادة خطر اإلصاب�ة بالعديد من األم�راض، بما يف ذلك 

أمراض القلب، فضال عن الوفاة املبكرة.

دراسة تنصح كبار السن: الحركة 
تبعدكم عن القبر 

اغذية تساعدك في االبتعاد 
عن الشيخوخة المبكرة

مع ق�رب حل�ول الع�ام ال�درايس، تعود 
مش�كلة أزمة نق�ص إم�دادات الكهرباء 
املناط�ق  ط�الب  ع�ىل  بظالله�ا  لتلق�ى 
الريفي�ة ، لكن ه�ذا العام سيش�هد تطورا 
جدي�دا لح�ل ه�ذه املش�كلة، فق�د أطلق�ت 
مؤسس�ة بتس�وانا التابع�ة لبن�ك »فرس�ت 
ناش�يونال بنك« ومؤسس�ة »بتس�وانا باور 
كوربوريش�ن« مب�ادرة لتزويد طالب مدارس 
الريفي�ة بحقيب�ة ظه�ر مدرس�ية  املناط�ق 
مزودة بخلية شمس�ية ووح�دة تخزين للطاقة 

يتص�ل بها مصباح حتى يتمك�ن طالب املدارس 
الريفي�ة باملناط�ق الت�ى ال تصل إليه�ا إمدادات 
الكهرب�اء م�ن مذاكرة دروس�هم ليال.وس�تقوم 
املقاطع�ات  وزارة  بالتع�اون م�ع  املؤسس�تان 
املحلي�ة والتنمي�ة الريفية بإطالق املب�ادرة هذا 
األسبوع بمدرس�ة »راموناكا« اإلبتدائية الواقعة 
بمقاطعة »كجاتلينج« ىف جنوب بتسوانا.وقالت 
نونوفو زوينيال املتحدثة باسم وزارة املقاطعات 
املحلي�ة والتنمي�ة الريفية: »إن اله�دف الرئييس 
لهذه املبادرة هو تزويد األطفال بمدراس التعليم 

األس�ايس ىف املناط�ق الريفي�ة بحقائ�ب ظه�ر 
مزودة بخاليا شمس�ية لتشجيعهم عىل املذاكرة 
يف منازلهم«.وأضافت: »ط�الب الصفوف الكبار 
)من الص�ف الرابع إىل الس�ابع( ىف املدارس التى 
س�يجري اختياره�ا ضمن املبادرة س�يحصلون 
عىل حقيبة ظهر مزودة بخلية شمس�ية ويتصل 
به�ا مصباح، بينما س�يحصل ط�الب الصفوف 
األصغر )حتى الصف الثالث( عىل لوازم مدرسية 
فق�ط، ومن املق�رر أن تعم�م هذه املب�ادرة عىل 

مقاطعات أخرى ىف البالد«.

نج�ح علماء متخصص�ون بالتغذي�ة يف إنتاج 
»زب�دة صحية«، مصنوعة أساس�ا م�ن املاء، 

يمكن أن تكون بديال للزبدة املنترشة حاليا.
وقال موقع »غيزمودو« املتخصص باألخبار 
العلمي�ة والتقني�ة، إن التجرب�ة أجريت يف 
جامعة كورني�ل، الواقع�ة يف مدينة أيثاكا 
بوالي�ة نيوي�ورك، حي�ث نج�ح العلماء يف 
صناع�ة زبدة تتكون أساس�ا م�ن 80 يف 
املئة من املاء مقارنة مع الزبدة الحالية 

)16 يف املئ�ة فق�ط م�اء(، األمر ال�ذي يجعلها 
مفيدة للصحة.وبحس�ب العلم�اء فإن ملعقة 
كبرية من الزبدة العادية تتكون من 84 يف املئة 
م�ن الدهون و16 يف املئة من امل�اء ونحو 100 
سعرة حرارية، يف حني أن مكونات الزبدة التي 
ت�م التوص�ل إليها تش�مل ع�ىل 80 يف املئة من 
املاء و25 س�عرة حرارية«.وبحس�ب مخرتعي 
الزب�دة فإن�ه يمك�ن تعزيزه�ا بم�واد  ه�ذه 
غذائية أخرى، مث�ل الفيتامينات أو الحليب أو 

الربوتينات النباتية، مما سيجعل مذاقها يشبه 
الزب�دة العادي�ة تماما.وأوضح�وا أن »الزب�دة 
الصحي�ة« يمكن أن تس�اعد أيض�ا الدول عىل 
االس�تغناء قليال عن املاش�ية املنتج�ة للحليب 
وما تخلفه من آثار سلبية عىل األرض والبيئة.

وتعرف الزبدة العادية بأنها خطرية عىل صحة 
اإلنس�ان، ع�ىل اعتب�ار أنه�ا عالي�ة الدهون، 
مم�ا يهدد صحة القل�ب والرشايني، ويزيد من 

مخاطر اإلصابة بضغط الدم والكوليسرتول.

ابتكار جديد الستخراج النفط من آبار ناضبة
تيوم�ني  جامع�ة  علم�اء  ابتك�ر 
الروس�ية طريقة جديدة الستخراج 
النف�ط م�ن اآلب�ار الت�ي نضب�ت، 
نان�و  دقائ�ق  محل�ول  باس�تخدام 
مادة الغرافني املس�طح، الذي يدفع 
الس�ائل يف الح�د الفاصل بني النفط 

واملاء.
 Journal of Physics:« تفيد مجل�ة
Conference Series »الت�ي نرشت 
نتائج ه�ذه الدراس�ة، ب�أن معظم 
الحقول النفطية عىل وشك النضوب 
، وألج�ل اس�تخراج ما يمك�ن منها 
فيزيائي�ة- ط�رق  اآلن  تس�تخدم 

كيميائي�ة مع محاليل املس�تحلبات 
الدقيقة، التي تس�مح حاليا بفصل 
ثقله�ا  بفض�ل  امل�اء  ع�ن  النف�ط 
الدقيق�ة  املس�تحلبات  ولزوجته�ا. 
أثقل م�ن النفط وال تمتزج به وعند 
ضخه�ا يف الب�ر تدف�ع النف�ط إىل 
األع�ىل، بي�د أنها حساس�ة للحرارة 
وصالبة الرتسبات، ما يجعلها تفقد 

خصائصها املخربية املثالية.
ويق�ول ي�وري باخاروك�وف، م�ن 
قس�م الفيزياء التطبيقية والتقنية 
بجامع�ة تيومني، »هدف دراس�تنا، 
ه�و تش�كيل منطق�ة انتقالية عند 
الحدود الفاصل�ة »نفط- ماء« ذات 
توت�ر س�طحي منخف�ض، ليس�ت 
مس�تحلبات دقيق�ة، ولكنه�ا أق�ل 
الح�رارة  درج�ات  م�ن  حساس�ية 

وصالب�ة الرتس�بات. ول�ذا اخرتن�ا 
دقائ�ق  أساس�ه  مائي�ا  محل�وال 

الغرافني املسطحة«.
الس�طحي  فالتوت�ر  ل�ه،  ووفق�ا 
املنخف�ض عن�د الح�د الفاصل بني 
النفط واملاء، له عالقة بنشوء حاجز 
ع�ىل ش�كل طبقة بل�ورات س�ائلة 
م�ن الجزيئات الكب�رية، التي يمكن 
أن تش�كلها دقائ�ق نان�و الغرافني 

املسطحة.
وأشار باخاركوف، إىل أن االختبارات 
الت�ي أجريت يف ه�ذا املجال أظهرت 
 %0.7 بنس�بة  اللزوج�ة  انخف�اض 
ما س�اعد ع�ىل رفع مس�توى ثبات 

اإلنتاج. 

تعدن�ا  العلم�اء،  ل�رأي  ووفق�ا    
ه�����ذه النتائج 
بتكن����ولوجي�ا 

ة  ي�����د جد
م  ا س�تخد با
ل  محل�����و
 » فين�ي ا غر «

الس�تخراج كمية 
النفط  م�ن  أكرب 

اآلبار.  م����ن 
م����ا يفت�ح 
بابا واسع���ا 
لدراس����ات 
جديدة  علمية 
يف هذا املجال.

كشفت دراسة أمرييكية حديثة، 
 »D« أن نقص مستويات فيتامني
املتوس�طة،  الطفولة  يف مرحل�ة 
زي�ادة  إىل  ي�ؤدي  أن  يمك�ن 
باإلضاف�ة  العدوان�ي،  الس�لوك 
والقل�ق  امل�زاج  اضطراب�ات  إىل 

واالكتئاب يف مرحلة املراهقة.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة 
األمريكي�ة، ون�رشوا  ميش�يغان 
نتائجه�ا، يف الع�دد األخ�ري م�ن 
 »Journal of Nutrition« دورية
نتائ�ج  إىل  العلمية.وللوص�ول 
الدراس�ة، راق�ب الفري�ق 3202 
من األطفال يف املرحلة االبتدائية، 

وكان�ت أعماره�م ت�رتاوح ب�ني 
الباحث�ون  عاماً.وحص�ل   12-5
ع�ادات  ع�ن  معلوم�ات  ع�ىل 
ومس�توى  اليومي�ة  األطف�ال 
والط�ول،  وال�وزن  األم  تعلي�م 
فض�اًل ع�ن حالة األم�ن الغذائي 
االجتماع�ي  والوض�ع  ل�ألرسة 
واالقتص�ادي، باإلضاف�ة إىل أخذ 
عين�ات الدم لفحص مس�تويات 

فيتامني »D« لدى املشاركني.
وبع�د ح�وايل 6 س�نوات، عندما 
 18-11 عم�ر  يف  األطف�ال  كان 
عاماً، أج�رى الباحثون مقابالت 
لتقيي�م  ش�خصية،  متابع�ة 

س�لوك األطف�ال م�ن 
ت�م  اس�تبيانات  خ�الل 

أنفس�هم  لألطفال  إعطاؤها 
وأولي����اء أمورهم.

وك���ان األطفال الذي�ن عانوا 
م�ن نقص مس�تويات فيتامني 

االبتدائي�ة،  املرحل�ة  يف   »D«
لديهم احتم�االت أكرب للميل 
للس�لوك العدوان�ي، وك�رس 
القواع�د، واضطرابات املزاج 

والقلق واالكتئ�اب خالل فرتة 
املراهقة، مقارن�ة مع األطفال 

الذين لديهم مس�تويات أعىل من 
هذا الفيتامني.

أطلق�ت وكال�ة الفض�اء الروس�ية 
»روسكوس�موس«، اليوم الخميس، 
مركب�ة »س�ويوز إم يس -14« وعىل 
متنها أول روب�وت يحاكي دور رواد 

الفضاء ويحمل اسم »فيودور«.
ف�إن  ال�دويل  للتصني�ف  ووفق�ا 
»في�ودور« يعترب رائد فضاء، بما أنه 
تج�اوز ح�دود الفضاء ع�ىل ارتفاع 
100 كيلومرت فوق األرض، بحس�ب 
م�ا أوردته وكال�ة األنباء الروس�ية 

»نوفوستي«.
وأوض�ح مدي�ر مرك�ز إع�داد رواد 
أن  كوريتس�ني،  أندري�ه  الفض�اء، 
س�يكون  »في�ودور«  اآليل  الرج�ل 
ال  لك�ن  الفض�اء،  ل�رواد  مس�اعداً 

يمكنه اآلن أن يحل محلهم.
وق�د عملت رشكة »أندرويد تكنيكا« 
الروسية عىل تصنيع »فيودور« عىل 
هيئة إنس�ان وذلك بطلب من وزارة 

الطوارئ الروسية.

»فيودور«.. 
روبوت 

روسي يعمل 
بدور رائد 

فضاء 

علماء ينجحون في صناعة »زبدة« من الماء!!

كيف يصبح الطفل عدوانيًا؟... دراسة تجيب

شركة تبتكر »حقيبة مدرسية« مزودة بخلية شحن لطلبة المدارس في االرياف ميزة جديدة في »فيس بوك« تلبي 
اهتماماتك من حيث التعلم
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املراقب العراقي / متابعة...
س�جل الرئيس األمريكي الس�ابق باراك أوباما وزوجته ميشيل 
أول ظهور لهما يف هوليوود امس األربعاء من خالل فيلم وثائقي 
تم تصويره يف املنطق�ة الصناعية بأوهايو، ووصفه النقاد بأنه 
فيل�م مؤثر ج�اء يف موعده.ويتن�اول فيلم »املصن�ع األمريكي« 
)أمريكان فاكتوري( قصة اس�تحواذ رشكة صينية عىل مصنع 
مهج�ور لرشكة جنرال موت�ورز، وهو باكورة اإلنتاج املش�رك 

بني نتفليكس ورشكة هاير غراوند التي أسسها أوباما وزوجته 
الع�ام املايض.وكت�ب أوبام�ا عىل توي�ر األربع�اء »قصة جيدة 
تمنحك الفرصة لفهم حياة ش�خص آخر بش�كل أفضل. هذا ما 
جذبنا أنا وميش�يل إلنتاج أول فيلم لرشكة هاير جراوند«.يتتبع 
الفيل�م الوثائقي حي�اة آالف العمال الذين تق�رر ترسيحهم من 
قطاع صناعة الس�يارات يف مورين بوالي�ة أوهايو خالل الركود 
االقتص�ادي يف 2008 والذين أعادت رشكة فوياو جالس أمريكا 

لتصنيع  الصينية 
الس�يارات  زج�اج 

توظيف بعضهم يف ذات املصنع 
صحيف�ة  س�نوات.ووصفت  س�ت  بع�د 

ش�نطن  ا بوس�ت فيل�م )املصن�ع األمريك�ي( ال�ذي و
طرحت�ه نتفليكس األربعاء بأنه »وس�يلة ممت�ازة تخدم مهمة 

إلقاء الضوء عىل قصص الجماعات املهمشة«.

اوباما ينتج فلما ليظهر فيه !

العراق جعلها 85 و 8   

سجالت مضمومة !

املراقب العراقي / متابعة...
افرحن�ي ج�دا عندما ق�رأت خرب 
ا ع�ن اع�الن تركيا، اتس�اع نطاق 
الحظ�ر العراق�ي ع�ىل منتجاتها 
اىل أكث�ر م�ن 85 منتج�ا، مبين�ة 
ان الق�رار العراقي اث�ر عىل ثمان 

رشكات انتاج كربى.
وقالت غرفة إس�طنبول التجارية 
يف بي�ان له�ا ان »نط�اق الحظ�ر 
الركية  املنتج�ات  العراق�ي ع�ىل 
اتس�ع«، مبينا ان »الحظر ش�مل 
أكث�ر من 85 منتج�اً بعد أن كانت 

78 منتجاً من قبل«.
واضافت ان »القرار العراقي 

اث�ر ع�ىل 8 رشكات إنت�اج كربى 
يف والي�ة ماردين )جن�وب رشقي 
تركيا( الت�ي يعتمد ناتجها املحيل 
عىل إنتاج البيض والدقيق بش�كل 

أسايس«.
قط�اع  يف  مس�ؤولون  وتوق�ع 
الدواج�ن يف تركي�ا ح�دوث أزم�ة 
بي�ض يف الس�وق الركي�ة خ�الل 
6 أش�هر، إذا اس�تمرت املقاطعة 
العراقية، بس�بب اإلفالس املتوقع 
ل�رشكات اإلنت�اج، الفت�ني إىل أنه 
فور صدور القرار العراقي، أتلفت 
رشكات اإلنتاج نحو مليون بيضة 
 20 مل�دة  تخزينه�ا  ت�م 
يوم�ا، وذلك لعدم 
الس�وق  قدرة 
املحلي�ة عىل 
االستيعاب.

املراقب العراقي ...
»اخفاء آالف االضابري وسجالت 
يف  متعم�د  بش�كل  العق�ارات 
واملوص�ل  وكرب�الء  النج�ف 
كش�فته  م�ا  ذل�ك  وس�امراء« 
رئيس لجنة املوارد غري النفطية  
النيابي�ة ماج�دة التميمي التي 
اضاف�ت انه�ا ستكش�ف ه�ذه 
وتعهدت  وباألرق�ام  الس�جالت 
ب�ان يكون له�ا مؤتم�را دوريا 

لكش�ف م�ا تحص�ل علي�ه من 
ملفات فساد والجهات املتورطة 
التي  امللفات  فيها.وفيما يخص 
سلمتها اىل رئيس الوزراء والتي 
يف  بعق�ارات  التالع�ب  تخ�ص 
البرصة فق�د اكدت انها تتابعها 
بش�كل يومي مع رئي�س لجنة 
النزاه�ة والرقاب�ة املالية صالح 
نوري ورئيس الوزراء عادل عبد 

املهدي.

»أرواد« جزيرة سورية نجت من ويالت الحرب  
نجت جزيرة أرواد الس�ورية م�ن ويالت الحرب 

التي تعصف بالبالد منذ ثماني سنوات.
صن�اع الق�وارب يف الجزي�رة اعت�ادوا عىل بيع 
زوارقه�م الخش�بية ع�ىل امتداد س�احل البحر 

املتوسط لكّن تجارتهم كسدت.
هذه الجزيرة الصغرية واحدٌة من املناطق القليلة 

يف سوريا التي لم تصل إليها ويالت الحرب.
الصل�ة املبارشة الوحي�دة للجزيرة م�ع الحرب 
كان�ت أص�داء انفجار بعي�د ومش�اهدة دخان 
يتصاعد يف 2016.تسمى لؤلؤة البحر املتوسط، 
وه�ي جزي�رٌة س�وريٌة صخرية البني�ة صغرية 
املساحة، تقع عىل بعد 5 كيلومراٍت من شاطئ 
مدينة طرطوس الس�احلية، كان�ت قبل 4000 
ع�ام م�ن اآلن مملكًة ذات ق�وٍة ونف�وٍذ انطلق 
منها الفنيقيون لتأس�يس حضارتهم العريقة، 
، وتتميز بطابعها التحصيني العس�كري، حيث 
الق�الع اإلس�المية والصليبي�ة وبقاي�ا الس�ور 
العم�الق، وأّم�ا حرف�ة س�كانها فه�ي صناعة 
القوارب، واألشغال اليدوية الصدفية، باإلضافة 

إىل مهنة الصيد. 
يبل�غ ع�دد س�كان الجزي�رة 10.000 نس�مٍة 

موزع�ني ع�ىل ثل�ث مس�احة الجزي�رة 
بذل�ك  البالغ�ة 25 هكت�اراً، وه�ي 
الجزيرة السورية الوحيدة املأهولة، 
إىل  الجزي�رة مقس�ومني  وس�كان 

قسمني: س�كان الجهة القبلية، 
وسكان الجهة الشمالية، 

وحيث يتكلم كّل قسٍم 
لهج�ًة تختل�ف ع�ن 
أّنها ال  األخرى م�ع 
سوى  بينهم  تفصل 
األمت�ار. ع�رشات 

]2[من�اخ الجزي�رة 

متوس�طي بحري، أمط�اره ش�توية وخريفية 
وربيعي�ة يص�ل معدله�ا إىل 800 م�ٍر، وأّم�ا 
متوسط درجات الحرارة فيراوح بني 27 درجة 
مئوي�ة و7 درج�ات. وأّما نس�بة الرطوبة فهي 

عالي�ة تصل إىل 90٪ صيف�اً و ٪60 
شتاًء. 

املراقب العراقي/ متابعة...
أعاد ناش�طون بموقع التواصل توير تداول صور قديمة 
مث�رية للجدل لحكام اإلمارات عىل رأس�هم ابن زايد، وهم 
يصل�ون عىل ما يب�دو بأحد األماكن العام�ة وإىل جانبهم 
نساء متربجات ما تسبب يف سخرية وهجوم واسع عليهم 

ملا اعتربه النشطاء استهزاء بشعائر اإلسالم.
وتظهر الصورة التي تم تداولها عىل نطاق واس�ع مؤخرا، 
مسؤولون إماراتيون وشخصيات بارزة يتقدمهم ويل عهد 

أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راش�د، وهم 
يصل�ون ربما بأحد امل�والت أو املطاعم ويظهر إىل جانبهم 
عدد من النس�اء املتربجات.وتسببت هذه الصورة التي لم 
يتس�ن لنا التأكد من صحتها أو زم�ان ومكان تصويرها، 
يف س�خرية واسعة بني النشطاء.وسبق أن حصد هاشتاج 
التغريدات  مئات  »#حرب_محمد_بن_زايد_عىل_اإلسالم«، 
التي تتهم ويل عهد أبوظبي بالسعي ليس فقط إىل محاربة 
املنظم�ات اإلس�المية بل اإلس�الم نفس�ه، عىل املس�توى 

الداخيل والخارجي.وكان وزير التس�امح اإلماراتي نهيان 
بن مبارك قد دعا أوروبا يف وقت س�ابق ، ملراقبة املس�اجد 
يف أوروب�ا والس�يطرة عليها و”منع املس�لمني م�ن إدارة 
ش�ؤونهم بأنفس�هم، لعجزهم عن ذلك وتوظيف املساجد 

يف أغراض أخرى”.
ويف حديث�ه إىل وكال�ة األنب�اء األملاني�ة، اش�تكى وزي�ر 
التسامح االماراتي من غياب الرقابة عىل املساجد واملراكز 

اإلسالمية يف أوروبا .

»بن زايد« 
يصلي الى جانب 

المتبرجات  

الحبس لبائع ومروج أدوية »رجيم« في الكويت
املراقب العراقي...

بالحب�س ع�ىل  قض�ت محكم�ة كويتي�ة 
شخص لقيامه برويج أدوية تخسيس.

املته�م  بالحب�س ع�ىل  املحكم�ة  وقض�ت 
بالحبس ملدة س�نة وتغريم�ه 6 آالف دينار، 
يف تهم�ة بيع وترويج أدوية تخس�يس غري 
لالس�تخدام  صالح�ة  وليس�ت  مرخص�ة 
»القب�س«  صحيف�ة  بحس�ب  اآلدم�ي، 

الكويتية«.
وق�ال دفاع الش�اكي للصحيف�ة إن الحكم 
ص�در بن�اء ع�ىل املس�تندات واألدل�ة التي 
أرفق�ت بالقضية ملصلح�ة موكلتنا بعد أن 
بينا للمحكم�ة املضاعفات الطبية والرضر 
الجس�يم الذي أصابها ج�راء تناولها أدوية 

تخسيس روجها املتهم.
وبحس�ب صحيف�ة »األنب�اء« الكويتي�ة يف 
لإلحصائي�ات  وفق�ا  أن�ه   ،2016
اإلصاب�ة  نس�بة  ف�إن  الدولي�ة 
بالس�منة يف الكوي�ت بلغ�ت ٪48 

لدى النساء و36.6٪ لدى الرجال.
ويف ترصيح�ات س�ابقة لرئي�س جمعي�ة 
الجراحني الكويتي�ة إبراهيم هادي، قال إن 

الكوي�ت تحتل املرتب�ة األوىل عربيا والثانية 
عاملي�ا يف مع�دل زي�ادة انتش�ار الس�منة 

املفرطة.
وتعاني ع�دد من دول الخليج من الس�منة 
ع�كاظ  صحيف�ة  وكش�فت  املفرط�ة، 
الس�عودية يف تقرير س�ابقة له�ا أن هناك 
أكث�ر من 3 مالي�ني طفل س�عودي بمرض 
السمنة، وأن أكثر من 36 يف املئة من سكان 

اململكة مصابون بمرض البدانة القاتلة.

هولندا تبني أكبر مرآب دراجات في العالم 

تحلل »تيتانيك«
 في أعماق البحار

 املراقب العراقي / متابعة...
 أظه�رت ص�ور جدي�دة، التقطه�ا غواصون 
من فري�ق متخص�ص يف اسكتش�اف أعماق 
البحار، تحلل س�فينة »تيتانيك«، وفق ما ذكر 
موقع »غيك«.وتعود قصة س�فينة »تيتانيك« 
الش�هرية إىل ع�ام 1912، حني غ�ادرت خالل 
ش�هر أبريل مرفأ س�اوثامبتون يف إنجلرا، يف 
رحلته�ا االفتتاحي�ة، التي كانت س�تختتم يف 
نيوي�ورك، حاملة عىل متنه�ا أكثر من 2200 

شخص من 40 جنسية مختلفة.
ول�م تبل�غ الس�فينة وجهته�ا، حي�ث غرقت 
لي�ل 15-14 أبري�ل، بعدم�ا اصطدمت بجبل 
جليدي ولقي أكثر من 1500 راكب مرصعهم 
إن فريق�ا م�ن 5  الحادث.وق�ال »غي�ك«  يف 
غطاس�ني قام، يف وقت س�ابق من أغسطس 
الجاري، بإجراء مسح جديد لحطام السفينة 
الغارق�ة، يف ش�مال املحي�ط األطل�ي، قبالة 
سواحل نيوفاوندالند يف كندا.وتابع أن الفريق 
اعتمد ع�ىل غواصتني متقدمت�ني للعثور عىل 
بقايا الس�فينة، باس�تخدام أنظم�ة الكامريا 
الغاطسة، حيث تم إجراء تصوير ضوئي لكل 

ما بقي من السفينة.

سلبي.. رمي قناني المياه في الشوارع

الت�ي  الظواه�ر  م�ن 
اصبح�ت ومع االس�ف 
االش�ياء  م�ن  الش�ديد 
االعتيادية هو رمي قناني 
املياه يف الش�وارع من نوافذ 
الس�يارات يف جمي�ع انح�اء 
العراق حتى تحولت الش�وارع 
اىل مك�ب كب�ري له�ذه القنان�ي 

فضال عن ما تص�دره من اصوات عند 
انفجاره�ا نتيج�ة دهس�ها م�ن قبل 
الس�يارات ما يؤدي اىل اخافة االطفال 
يف  يس�ريون  الذي�ن  االرس   واف�راد 
الشوارع ليال ونهارا وهو امر مرفوض 
من قبل جميع ابناء الش�عب العراقي 
الذي�ن هم اول م�ن علم الن�اس اداب 

الطريق.

جبن سحري يقلل الضغط 
عند اإلنسان

املراقب العراقي / متابعة...
أعلن�ت اختصاصي�ة التغذية األمريكية، س�ارة 
ش�ينكر، أنه�ا تقرح ع�ىل املواطن�ني أكل جبن 
املوزاريال ألسباب صحية، خصوصا ألولئك الذين 

يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وذك�ر موق�ع »إكس�ربس« نق�ال عن ش�ينكر، 
أن�ه ع�ىل م�رىض الضغط التخ�يل ع�ن األجبان 
الحتوائها عىل نسبة عالية من األمالح عىل الرغم 
م�ن وفرتها بالكالس�يوم وغريها م�ن العنارص 
املفيدة.وأضاف�ت قائل�ة: »لكن هن�اك حل مثايل 
وه�و جبن�ة املوزاري�ال التي تحتوي عىل نس�بة 

خفيفة من األمالح وقليلة الدسم«.
وتابعت قائل�ة: »يقوم الكثري م�ن الناس بإزالة 
الجبن م�ن النظام الغذائي لخف�ض ضغط الدم 
ال حاج�ة للقيام بذل�ك. إذا كان لدي�ك ارتفاع يف 
نس�بة الكوليس�رول يف الدم أو ارتفاع يف ضغط 
الدم ، فيجب عليك التحكم يف تناول األطعمة التي 

تحتوي عىل نسبة عالية من الدهون«.

من الجوانب االيجابية هي االعراف 
والحش�د  االمني�ة  الق�وات  بفض�ل 
الش�عبي يف تحقيق االمان يف العراق 
حيث س�معت شخصا يقول :اليجب 
تمجي�د ش�خص برف�ع الحظر عن 
املالعب الذي رفع الحظر هو جيشنا 
ورشطتنا وحشدنا عندما تم القضاء 
عىل داعش وع�وده األمان اىل وطننا 
هذا فقط س�بب رفع الحظر اذا كان 
من يس�تحق التمجيد فهم شهداءنا 
وجرحان�ا وأبطالنا من كل الصنوف 
املقاتل�ة له�م منا مليون ش�كر هم 

فقط وليس غريهم.

ايجابي ..االعتراف بفضل القوات  االمنية والحشد

جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا تسجل ارتفاعًا مقلقًا

ج�اء ذل�ك يف بي�ان ملنظم�ة »تي�ل ماما« 
الحقوقي�ة حيث قال�ت املدي�رة التنفيذية 
للمنظم�ة، إيم�ان عط�ا، إن تزايد نس�بة 
»ي�رون  البع�ض  أن  إىل  تش�ري  االعت�داء 
املس�لمني هدًف�ا مرشوًع�ا للكراهية مما 

يؤدي لبقائهم يف دائرة الركيز«.
وأوضحت املنظمة أنها سجلت 95 جريمة 
كراهي�ة ما ب�ني 15 آذار ، عق�ب االعتداء 
تش�ريش  كرايس�ت  مدين�ة  يف  اإلرهاب�ي 

النيوزيلندية و21 من الشهر ذاته.
ولفت�ت إىل أن 89٪ من الجرائ�م تمثلت يف 
اإلش�ارة لهذه املجزرة ع�ن طريق حركات 
تحاكي إطالق نار من س�الح كما حدث يف 

نيوزيلندا.
ولفت�ت أن ع�دًدا من املس�لمني يف ش�مايل 
لندن، قدموا بالغ�ات عن اعتداءات لفظية 
وتهدي�دات تعرض�وا له�ا منه�ا ح�ركات 
تحاك�ي إطالق ن�ار من س�الح باإلضافة 

لتقليد أصوات العيارات النارية.
كم�ا ش�ملت االعت�داءات، وف�ق املنظمة، 
توجي�ه عب�ارات للمس�لمني بينه�ا »أنتم 
تس�تحقون القتل بالسالح«، و«املسلمون 

يجب أن يموتوا«.
انجل�را،  رشط�ة  إحصائي�ات  وتش�ري 

نرشتها بي ب�ي يس إىل أن جرائم الكراهية 
تضاعفت من�ذ 2013/2012، إذا كانت يف 

حدود 42255 جريمة.
يف  زي�ادة  رس�مية  بيان�ات  أظه�رت  ث�م 
ع�ام  يف  بريطاني�ا  يف  الكراهي�ة  جرائ�م 
2017/2016، وبل�غ عدد جرائم الكراهية 
رقم�ا قياس�يا ه�و 94098 خ�الل ابريل 
2017-2018 م�ارس، ويصن�ف أكثر من 
ثلثي ه�ذه الجرائم، أي نس�بة 76 يف املئة، 
ضم�ن »جرائ�م العنرصي�ة«، وأوضح�ت 
ه�ذه  م�ن  املئ�ة  يف   52 أن  اإلحصائي�ات 

الجرائم راح ضحيتها مسلمون.

ون�رشت الغارديان تقري�را لفيكرام، ذكر 
ال�ذي أصدرت�ه منظم�ة  في�ه اإلحص�اء 
حقوقي�ة مس�تقلة ف�إن مع�دل جرائ�م 
معاداة املسلمني املبلغ عنها عرب البالد زاد 
خالل أس�بوع بمع�دل 593 يف املائة بعدما 
ق�ام متعصب بإطالق النار عىل املصلني يف 

مسجدين يف نيوزيالندا.
وتنقل الجريدة ع�ن منظمة »أخرب ماما« 
ملراقبة حقوق اإلنس�ان أن نس�بة الزيادة 
يف معدالت جرائم معاداة اإلس�الم قد زادت 
خالل األس�بوع الذي تىل هجوم كرايس�ت 
تشريتش بما يفوق معدلها، تعد ثاني أكرب 

عدد من نوعه يف تاريخ إحصاءات املنظمة 
منذ عام 2012.

من جهة اخرى كش�فت دراسة بريطانية 
ترصد أثر النج�وم عىل املجتمع، أن انتقال 
الالع�ب امل�رصي محم�د ص�الح إىل نادي 
ليفرب�ول أدى إىل نتائ�ج إيجابي�ة لم تكن 
متوقعة.يب�دو أن انتق�ال النج�م املرصي 
محمد ص�الح قب�ل موس�مني كرويني إىل 
نادي ليفرب�ول الربيطاني لم يكن له تأثري 
إيجاب�ي ع�ىل أداء الن�ادي فقط ب�ل وأثر 

إيجاباً عىل املنطقة التي انتقل إليها.
وأظهرت دراسة نرشها »معهد سياسات 

الهج�رة« الربيطاني أن نس�بة هجمات 
الكراهي�ة ض�د املس�لمني يف مقاطع�ة 
مريسيسايد الربيطانية، التي تقع فيها 
مدينة ليفربول، تراجعت بمقدار 18.9 

يف املائة منذ انتقال صالح إىل النادي.
كم�ا أن نس�بة التغري�دات املس�يئة 

للمس�لمني ل�دى جماهري نادي 
انخفض�ت  ق�د  ليفرب�ول 

مقارنة  النص�ف  بمق�دار 
بجماه�ري بقي�ة النوادي 
حس�ب  الربيطاني�ة، 

الدراسة ذاتها.

  سجلت جرائم الكراهية ضد 
المسلمين في بريطانيا ارتفاعًا 

هائاًل في شهر ايار ، بنسبة 
593% مقارنة بالفترة التي تلت 
هجوم مانشستر أرينا اإلرهابي 

في تركيا 2017.

 نجومية محمد صالح خففت منها في ليفربول

يش�جع السياس�يون يف هولندا أكرب قدر ممكن م�ن الناس لركوب الدراج�ات، وذلك عن 
طريق إنشاء مسارات مخصصة للدراجات ومآرب ذات الطوابق املتعددة.

وقال وزير تطوير البنية التحتية س�تينتي، فان فيلدهوفن: »نحن نس�عى جاهدين لخلق 
جنة لراكبي الدراجات وما زال هناك الكثري الذي يتعني علينا القيام به«.

ومن الصعب إيجاد مس�احة ولو صغ�رية لركن الدارجة بجوار محطة القطار، 
الس�يما يف س�اعة الذروة، حيث يوجد 17 مليون شخص يمتلكون أكثر من 

23 مليون دراجة، لذا من الرضوري، إيجاد مساحات إضافية.
وأضاف الوزير: »إذا كنت ترغب يف إخراج الناس من س�ياراتهم يجب 
أن تجعل رك�وب الدراج�ات للمواطنني أمرا مريح�ا، وباألخص أن 
يكون من السهل جًدا ركن الدراجة بالقرب من محطة القطار قدر 
اإلمكان«.يقع املرآب الجديد يف مدينة أوترخت الهولندية ويتألف 
من ثالثة طوابق ويتس�ع ألكثر من 12 ألف و650 دراجة وهذا 
لتوفري مس�احات أكرب يف بلد أصبحت فيها الدراجات أكثر من 
السكان أنفسهم.وبدأت االستثمارات يف الدراجات الهوائية يف 
هولندا من س�بعينات القرن املايض، فش�هد أمسردام مقتل 
ثالثة آالف ش�خص عام 1971 منهم 450 أطفال، أدى ذلك إىل 

تحفيز املواطنني قيادة الدراجات.


