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هل سيطول االنِتقام 
الكبير لحزب اهلل ؟ 

وما هي السيناريوهات 
التي ستترّتب عليه 

إسرائيلًيّا وإيرانًيّا 
ولبنانًيّا؟
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الشيخ قبالن في 
ذكرى اختطاف 

اإلمام الصدر: 
بغيابه

 افتقد لبنان رجل 
االنفتاح والحوار
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المراقب العراقي/ متابعة...
يف س�ياق االضطه�اد الديني املس�تمّر بحّق 
أتب�اع أه�ل البي�ت )ع( يف البحري�ن، طل�ب 
مرك�ز رشط�ة مدينة املح�رق م�ن هيئات 
املواك�ب واملآتم إزالة كافة مظاهر الس�واد 
من املدينة، قبيل بدء املوس�م العاش�ورائي 

السنوي يف األول من محرم الحرام.
وبحس�ب موقع العه�د اإلخب�اري وتابعته 
»أملراق�ب العراق�ي« ف�أن »أه�ايل املح�رق 
وصف�وا ه�ذه الخط�وة ب�� »االس�تفزازية 
التي تأت�ي خالًفا لدس�تور مملكة البحرين 
واألع�راف املرعية«، وقالوا إن ذلك يكش�ف 
زيف االدعاء باحرتام االديان ودعم الشعائر 
الديني�ة ملكّون أصيل من أبن�اء هذا الوطن، 

ففي ح�ن يُش�يّد النظ�ام املعاب�د وغريها 
ن�راه يس�تميت يف التضيي�ق عىل ش�عائرنا 

اإلسالمية الحسينية وهو ما يعني أن النظام 
يعل�ن حربًا عىل أبناء مذهب أهل البيت )ع( 

يف البحري�ن، وه�ذا مما يُعرب ويكش�ف عن 
العقلي�ة املتطرفة التي تدير البالد وتس�عى 

الختالق األزمات وتعتاش عليها«.
وع�رّب األه�ايل ع�ن »اس�تنكارهم وطالب�وا 
بالرتاجع عن هذا الق�رار الجائر«،مضيفن 
ع�ىل  الحريص�ون  ونح�ن  ص�دق  »كّل  أن 
أم�ن الوط�ن وأس�تقراره فإنن�ا ل�ن نقب�ل 
بذل�ك ونحّم�ل املس�ؤلية الكامل�ة عن هذه 

التجاوزات ملدير مركز املحرق«.
وكان النظ�ام البحرين�ي ق�د ق�ام س�ابًقا 
بالتضيي�ق عىل إحي�اء الش�عائر الدينية يف 
املدينة عرب منع املواكب الحسينية من سلك 

طريقها املعتاد.
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المراقب العراقي/ بغداد...
وص�ف النائ�ب ع�ن كتلة صادقون، حس�ن س�الم، 
الخمي�س، وزير خارجي�ة البحرين خال�د بن أحمد، 
ب�«ذي�ل الصهاين�ة«، فيم�ا اعت�رب تربي�ره لقص�ف 
الحش�د اجراماً. وقال س�الم يف تغريدة عىل حس�ابه 
يف »توي�رت«، تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«: »بما أنك 
فاقد للكرامة وذي�ل للصهاينة فعليك أن تصمت وان 
ال تتبج�ح عىل االحرار«، مبين�اً أن »ترصيحه بمثابة 
تربير إلجرام الكيان الصهيوني«. وأضاف أن »وصف 
هذا االج�رام بالدفاع عن النفس، يمثل قمة الخس�ة 

والعمال�ة، وهذا ليس بغريب علي�ه، فأمثاله هم من 
قام�وا ببيع فلس�طن، وتلطخ�ت أيديهم بدماء 

األبري�اء م�ن الش�عوب البحرينية والس�ورية 
والعراقي�ة واللبناني�ة«. وتاب�ع: »امثاله اليوم 

يتبجحون عىل الرشفاء من أبناء الحش�د الشعبي 
وح�زب الله والحرس الث�وري وانصار الله، ألنهم 
ال يس�تطيعون العي�ش كس�ادة واح�رار، النه�م 
تعودوا ع�ىل التبعية واالرتماء بأحضان الصهاينة 

كعمالء«، مشرياً اىل أن »خري دليل عىل ذلك 
هو التطبيع مع الكيان الصهيوني«.

نائب عراقي يصف وزير خارجية البحرين بـ »ذيل الصهاينة«

المراقب العراقي/ بغداد...
أكدت وزارة املالي�ة، الخميس، أن األرقام 
التي تداولتها بعض وسائل االعالم بشأن 
العجز املايل يف موازنة 2020 غري صحيحة 

ومبالغ فيها.
وق�ال مكت�ب الوزي�ر يف بي�ان تابعت�ه 
»املراقب العراقي« ، إن »وزارة املالية دأبت 
منذ مطلع العام الحايل عىل عقد أكثر من 

ستة عرش اجتماعا ملناقشة إسرتاتيجية 
إعداد املوازنة لألعوام القادمة«.

واض�اف ان »االجتماع�ات ضمت اللجنة 
املالي�ة يف مجل�س الن�واب وممثل�ن عن 
جميع ال�وزارات والهيئ�ات واملحافظات 
وبأع�ىل املس�تويات وال�وزارة مس�تمرة 
اىل تاري�خ اع�داد البي�ان يف االجتماع�ات 
املب�ارشة اليومية م�ع الوزراء ورؤس�اء 

الهيئ�ات واملحافظ�ات وم�دراء الدوائ�ر 
الدول�ة  مؤسس�ات  جمي�ع  يف  املالي�ة 
م�ن اج�ل إعداد مس�ودة موازن�ة تعتمد 
الربام�ج واألداء وتتماىش م�ع الربنامج 

الحكومي«.
ولفت اىل أن »األرقام التي تطرح يف اإلعالم 
ح�ول نس�بة العج�ز يف املوازنة س�ابقة 

ألوانها وال أساس لها من الصحة«.

المالية: ارقام العجز بموازنة 2020 المتداولة في االعالم مبالغ فيها

بذريعة »الخطأ«.. التحالف االمريكي يعلن عن احصائية 
جديدة لـ »حصاد المدنيين« في العراق 

هل ستتحرك الحكومة لمقاضاته دولياً والمطالبة بالتعويض؟ 

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
اعل�ن التحال�ف ال�دويل ال�ذي تق�وده 
أمريكا، عن احصائية جديدة لعملياته 
العسكرية التي استهدف فيها املدنين 
العزل يف العراق وسوريا، حيث ارتفعت 
ارقام ضحاي�اه اىل اكثر من  »1.313« 
منذ بداية انطالق عملياته العس�كرية 
يف الع�راق بع�د اش�هر م�ن س�قوط 
محافظ�ة املوصل بيد عصابات داعش 
االجرامي�ة، وج�اءت تل�ك االحصائية 
بش�كل رس�مي ع�ىل لس�ان التحالف 
االمريك�ي، ال�ذي اص�در بيان�ه حول 

ماوصفها »باخطاء« التحالف.
وسجلت املنظمات التي تعنى بحقوق 
يعلن�ه  مم�ا  اع�ىل  ارق�ام  االنس�ان 
االمري�كان يف بياناتهم الرس�مية، هو 
ما جدد املطالبات الداعية اىل محاسبة 
االمريكان عىل انتهاكاتهم الال انسانية 
بحق املدنن العزل، واملطالبة بتعويض 
العوائ�ل املت�ررة من ج�راء القصف 
الط�ريان  مارس�ه  ال�ذي  العش�وائي 

االمريكي يف العراق.
الس�يايس  للش�أن  مراقب�ون  ودع�ا 
واألمني اىل استثمار املنظمات العراقية 
الت�ي تعن�ى بحق�وق االنس�ان، تل�ك 
البيانات الصادرة عىل لسان األمريكان 
، ورف�ع دع�وى قضائي�ة اىل محكمة 
الع�دل الدولي�ة للمطالب�ة بالتعويض 

املادي واملعنوي الذي تس�ببه الطريان 
االمريكي للمدنين العزل.

وبهذا الخصوص يرى املختص بالشان 
االمني عب�اس العرداوي ان الكثري من 
امل�ؤرشات من�ذ ع�ام 2014 اىل اليوم، 
التحال�ف االمريكي  توض�ح ارت�كاب 
جرائ�م كب�رية من خ�الل اس�تهدافه 

للمدنين العزل يف العراق«.
خ�ص  ترصي�ح  يف  الع�رداوي  وق�ال 
ب�ه »املراق�ب العراق�ي« ان »التحالف 
االمريك�ي يتحمل كذل�ك االحداث التي 
ج�رت مؤخ�راً، واملتعلقة باس�تهداف 
مق�ار وقطع�ات الحش�د الش�عبي يف 

بغداد وبلد والقائم«.

ودع�ا »الحكومة العراقي�ة اىل التقليل 
م�ن عملي�ة التعاط�ي م�ع التحال�ف 
االمريك�ي، بع�د ه�ذا لك�م الهائل من 
االنته�اكات التي مس�ت س�يادة البلد 

وارواح ابناءه«.
ولف�ت اىل ان »اع�ادة النظ�ر بدراس�ة 
الجان�ب  م�ع  املربم�ة  االتفاقي�ات 

االمريكي من قبل العراق، امر رضوري 
ملنع مزيد من االنتهاكات«.

من جانبه اكد املحلل الس�يايس منهل 
املرشدي ان التحالف االمريكي ارتكب 
العديد من الجرائم ضد االنس�انية منذ 
تش�كيله بعد س�قوط مدين�ة املوصل 
بيد عصابات داع�ش االجرامية، مبيناً 

ان طريانه دم�ر البن�ى التحتية ملدينة 
الرمادي ولم يكتف بزهق االرواح.

وق�ال املرش�دي يف حدي�ث خ�ص ب�ه 
»املراق�ب العراق�ي« ان »املع�ارك التي 
خاضته�ا الق�وات االمني�ة وفصائ�ل 
الحشد الشعبي حافظت قدر املستطاع 
ع�ىل ارواح املدنين وتجنبت سياس�ة 
االرض املحروق�ة الت�ي كان�ت تتبعها 
الطائرات االمريكية خالل مش�اركتها 

يف العمليات«.
وأضاف ان »واش�نطن فرضت نفسها 
عن�وة يف الح�رب ض�د داع�ش، لتربير 

تواجدها العسكري داخل أراضيه ».
الرس�مية  »الجه�ات  ان  اىل  ولف�ت 
واملنظمات التي تعنى بحقوق االنسان 
العراقي�ة، عليها ان تفع�ل تدويل تلك 
الجرائ�م واملطالب�ة بالتعويض املادي 

واملعنوي«.
وكانت واش�نطن قد ش�كلت التحالف 
ال�دويل بع�د اش�هر قليلة من س�قوط 
املوصل بيد عصابات داعش االجرامية 

يف العارش من حزيران عام 2014.
يذكر ان التحالف االمريكي مارس دور 
سلبي طيلة سنوات الرصاع مع داعش 
قطع�ات  طائرات�ه  قصف�ت  حي�ث   ،
الحش�د  وفصائ�ل  االمني�ة  الق�وات 
الش�عبي وبرر ذلك االس�تهداف تحت 

عنوان »الخطأ«.

اكد عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع النیابیة 
ع�ن  الخمي�س،  الي�وم  الركاب�ي،  كاط�ع 
رغب�ة العراق برشاء منظوم�ة  دفاع جوي 

متطورة.
وق�ال الركابي يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
تتمت�ع  الت�ي  »االمكانی�ات  إن  العراق�ي« 
بھا الق�وة الجوية متواضعة ج�داً حتى يف 
أجھزتھ�ا الدفاعیة، ل�ذا فان ھناك س�عیا 
لتطوي�ر منظومات الدفاع�ات الجوية عىل 
مس�توى داخل وخ�ارج بغ�داد وحتى عىل 
مس�توى الح�دود العراقیة الت�ي تحد بیننا 

وبین الدول االقلیمیة«.
وأض�اف أن »التوجه نحو تطوير الدفاعات 
الجوية قائم والعراق يس�عى اىل تحقیقه«، 
مبیناً أن »ھناك أكث�ر من عرض مقدم من 
قبل ع�دة دول الس�تیراد منظوم�ات دفاع 

جوي منها روسيا  والصن«.

الدفاع النيابية: العراق 
يرغب بشراء منظومة دفاع 

جوي متطورة

اكد النائب كامل الغريري، اليوم الخميس، ان واشنطن 
ام�ام خياري�ن ال ثال�ث لهم�ا، مبين�اً انه�ا ام�ا تلتزم 

باالتفاقية االسرتاتيجية او ترحل.
وق�ال الغريري يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إنه 
»يف ظل االزمة التي يشهدها البالد بشأن تعرض مواقع 
ومخ�ازن الق�وات املس�لحة العراقي�ة اىل قصف جوي 
يجب عىل رئاس�ة مجلس النواب الدعوة اىل عقد جلسة 
اس�تثنائية«. وأضاف أن »املادة 58 من الدس�تور تتيح 
للحلبويس عقد جلسة استثنائية يف حال تعرض البالد اىل 
ظرف طارئ وهذا ما يحصل يف الوقت الحايل«. ولفت اىل 
انه »يجب من خالل الجلس�ة اصدار قرارات وتوصيات 
تل�زم أمريكا بتطبي�ق بنود االتفاقية االس�رتاتيجية او 

الخروج من البالد بأقرب وقت ممكن«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
دع�ا عضو لجنة االمن والدفاع النيابية س�عد الحلفي، 
اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد املهدي اىل عدم 
اإلرساع برفع الحواجز عن محيط بغداد. وقال الحلفي 
يف بي�ان تابعت�ه »املراقب العراقي« ان�ه »ال يخفى عن 
الجمي�ع خط�ورة الوضع األمن�ي الذي كانت تعيش�ه 
العاصم�ة بغ�داد، ف�ال يمك�ن ب�اي حال م�ن األحوال 
أن نن�ى دم�اء األبرياء التي س�الت بفعل الس�يارات 
املفخخة والعب�وات واالحزمة الناس�فة«. وأضاف، أن 
»الق�وات األمني�ة وبمختل�ف صنوفها أس�الت الدماء 
والكث�ري م�ن الجهد واألم�وال من اجل حف�ظ االمن يف 
العاصم�ة بغداد«. ولفت اىل ان »بغ�داد لم تعرف األمن 
واالس�تقرار اال بع�د تحويطه�ا بما يعرف ب�� املحيط 
األمني الذي أس�هم بش�كل فاع�ل وكب�ري دون دخول 

السيارات امللغمة والعبوات واالحزمة الناسفة اليها«.

برلماني يطرح خيارين امام 
أمريكا: اما االلتزام باالتفاقية 

االستراتيجية او الرحيل

الحلفي: على رئيس الوزراء 
التريث بقرار رفع الحواجز عن 

محيط بغداد

نواب ينحدرون »للغة الشارع« والئحة 
السلوك البرلماني مغيبة 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تحول�ت ح�دة الرتاش�ق بال�كالم »غري املقب�ول« بن 
السياس�ين والربملاني�ن م�ن تح�ت قبة الربمل�ان اىل 
املنص�ات اإلعالمي�ة املرئية منه�ا واأللكرتونية ايضا، 
حيث يس�تغل بعض السياس�ين الربامج التلفزيونية 
وصفح�ات التواص�ل االجتماع�ي بإط�الق عب�ارات 
»نابي�ة« بح�ق اخري�ن، متناس�يا أن ه�ذه الوس�يلة 
متابع�ة م�ن قب�ل املجتم�ع العراق�ي ال�ذي يرفضها 
لكونه�ا تتعارض م�ع اعراف املجتم�ع. فضالً عن ان 
تلك املمارسات تيسء اىل اعىل سلطة ترشيعية متمثلة 
يف »الربمل�ان«، الت�ي ب�دأت تن�زل اىل خطاب الش�ارع 

»املبتذل« بحسب ما يراه مراقبون.
وعن ذل�ك يؤكد عض�و يف اللجنة القانوني�ة الربملانية 
أن ال�دورة الربملاني�ة املقبل�ة ستش�هد رف�ع حصانة 
ع�ن اولئ�ك الن�واب تمهي�دا ملحاس�بتهم، فيم�ا اتهم 
خب�ريا قانونيا رئاس�ة الربملان بإخضاع ه�ذا امللف اىل 
»التوافقات السياس�ية«، مس�تبعدا أن يتم محاس�بة 

املدانن. 
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حس�ن فنجان، 
يف ترصي�ح ل� »املراقب العراقي« اىل أن »تفيش ظاهرة 

الترصيحات واآلراء اإلعالمية التي تحمل الفاظا نابية 
من قبل بعض اعضاء مجلس النواب باتت امرا مشينا 
ومعيبا س�واء كانت عرب وس�ائط اإلعالم كالتلفاز او 
كان�ت عرب مواق�ع التواص�ل اإلجتماعي يف فيس�بوك 
وتوي�رت«. واعت�رب فنج�ان، أن »ذلك ب�دوره يؤدي اىل 
إعطاء صورة س�لبية اىل الرأي العام عن عموم أعضاء 

السلطة الترشيعية وليس عن النائب املرصح«.
وش�دد فنجان، عىل »رضورة قيام رئاسة الربملان عىل 
وضع ح�د لهؤالء النواب كي يكون�وا عربة لألخرين«، 
معربا عن »اس�تغرابه من صمت رئاسة الربملان حيال 
املوض�وع«. ولفت اىل أن »محاس�بة ه�ؤالء النواب ال 
يحت�اج اىل أي دلي�ل او ش�هادة من قبل ش�خص اخر 
كونه طرح عىل منص�ات اعالمية جماهريية«، مؤكدا 
أن »الدورة الترشيعية املقبلة ستش�هد وضع حد لتلك 
الحاالت من خالل رفع الحصانة عن النواب املدانن«.

وتاب�ع أن »امل�ادة 111 من قان�ون العقوبات العراقي 
تتعام�ل مع ه�ذه الترصيحات واملنش�ورات عىل أنها 
جرائم يجب محاس�بة القائمن بها، فضال عن الئحة 

سلوك اعضاء مجلس النواب والنظام الداخيل«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ارتفاع حج�م العمالة االجنبية يف العراق س�اهم يف زيادة 
طواب�ري العاطل�ن ع�ن العم�ل وخاص�ة م�ن الخريجن 
اصح�اب االختص�اص »النفطي« الذي�ن يعانون من اجل 
الحصول ع�ىل وظيفة حكومية، وبرغ�م ان وزارة النفط 
اش�رتطت يف عقودها مع الرشكات االستثمارية  بتشغيل 
نسب معينة من العمالة واملهندسن العراقين، اال ان اغلب 
الرشكات لم تلتزم بذلك. 
تهمي�ش  فهن�اك 

متعم�د من قب�ل وزارة النف�ط لهذه الكف�اءات وتفضيل 
الرشكات االجنبية عليها والتي تس�تنزف العملة الصعبة، 
ويبدو أن الظروف غري املس�تقرة يف العراق، أتاحت املجال 
أم�ام الرشكات واملكات�ب إلدخال العمال األجانب بش�كل 
غ�ري قانوني، ما يعتربه متخصصون خطراً يهدد األوضاع 
األمني�ة واالجتماعي�ة واالقتصادية. وااله�م يف املوضوع 
ان هن�اك املئات من الخريج�ن ذوي االختصاص النفطي 
يعتصمون تحت درجات الحرارة العالية امام وزارة النفط 
للمطالب�ة بحقه�م يف التعي�ن , وهم من خريج�ي العام 
الحايل والسنوات املاضية واليوجد من يلتفت اليهم وينهي 
مآس�اتهم . هناك تعمد م�ن وزارة النف�ط باالعتماد عىل 
الرشكات النفطية يف الوقت نفس�ه يتم تهميش الرشكات 
النفطية الحكومية والكفاءات العراقية وال يس�مح لها اال 
ن�ادرا يف العم�ل بمجال اختصاصها , فجمي�ع دول العالم 
بدأت رشكاتها تعم�ل بالعراق وكأنه بلد متخلف وال يملك 
صناعة نفطية حقيقية، متنآس�ية ال�وزارة هذه الخربات 
الت�ي عمل�ت يف ه�ذا املجل لعق�ود طويلة , كم�ا ان هناك 
خفايا وعدم ش�فافية يف عقود تلك الرشكات والظاهر ان 

هناك مصالح شخصية وراء التهافت عىل تلك الرشكات.

تفاصيل اوسع صفحة 3

تزامنًا مع اعالن المظاهر الحسينية .. النظام الخليفي
 يشن حربًا طائفية على اتباع آل البيت »عليهم السالم«
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الشركات االجنبية تهيمن على »النفط« والكوادر الوطنية معطلة



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن وكيل وزارة شؤون الرشطة اللواء عماد الدليمي، 
الخمي�س، تكليف ضباط برتب متقدمة للتنس�يق مع 

املواكب الحسينية يف عموم الحافظات.
وق�ال الدليم�ي، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« 
نس�خة منه انه »تم تكليف ضب�اط برتب متقدمة من 
وكالة ش�ؤون الرشطة مهمتهم التنس�يق مع املواكب 

الحسينية املنترشة ضمن عموم املحافظات« .
واضاف، ان »مهمتنا االساس�ية خدمة الزوار وتقديم 
افض�ل الخدم�ات لعكس الص�ورة الحس�نة للقوات 

االمنية«.

املراقب العراقي/ بغداد
بغداد - موازين نيوز

وزارة  باس�م  الناط�ق  أف�ادت 
الداخلي�ة، الل�واء س�عد مع�ن، 
الخمي�س، بإلق�اء القبض عىل  
مته�م برسق�ة عجل�ة غرب�ي 

بغداد.
تلق�ت  بي�ان  يف  مع�ن،  وق�ال 
»املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن إن »مف�ارز مكتب مكافحة 
اجرام املنصور وبإرشاف مبارش 
من مدير مكافحة إجرام بغداد، 

تمكن�ت من الق�اء القبض عىل 
اح�د املتهمني بع�د أن اقدم عىل 
تس�ليب عجل�ة مواط�ن ضمن 
منطقة القادس�ية ببغداد تحت 

تهديد السالح«.
وأوضح، أنه »ت�م إلقاء القبض 
وبحوزت�ه  املته�م  ه�ذا  ع�ىل 
السالح  وضبط العجلة جنوبي 
العاصم�ة خالل ١٢ س�اعة من 
وقت تنفي�ذه عملي�ة الرسقة ، 
اتخ�ذت بحق�ه االجراءات  وقد 

القانونية اصوليا«.

املراقب العراقي/ البرصة...
دع�ا قائد عمليات الب�رصة، الفريق الركن قاس�م نزال، الخميس، عش�رتني متنازعتني يف 
املحافظة لتس�ليم املتورطني للقضاء.ووجه نزال، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إن »القوات األمني�ة القيام بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن املطلوبني واملتس�ببني 
يف الن�زاع العش�ائري ال�ذي حصل يف مناطق ش�مال البرصة م�ع مصادرة االس�الحة التي 

استخدمت«، مؤكدا أن »النزاعات العشائرية أصبحت الشغل الشاغل للقوات األمنية«. 
ودعا، خالل لقائه ش�يوخ ووجهاء عش�ائر اإلمارة وكذلك عشائر املحيات أطراف النزاع إىل 
»تهدئة املوقف وتس�ليم املطلوبني واملتورطني يف النزاع العش�ائري إىل القضاء والقيام بعقد 
هدنة بني الطرفني وعدم االستهانة بدم األبرياء واالبتعاد عن التعصب القبيل ولغة السالح«.

وب�ني، قائد العمليات، أن »موقف القوات األمنية واضح يف مطاردة املطلوبني خصوصا بعد 
وصول ق�وة مخصصة يف عمليات الدهم والتفتيش وتمتلك القدرة العالية من التدريب مما 

يؤهلها القيام بعمليات نوعية يف مطاردة املطلوبني والخارجني عن القانون«.

ضباط برتب متقدمة للتنسيق مع المواكب 
الحسينية يف عموم المحافظات

اعتقال متهم بعد 12 ساعة عىل 
سرقته عجلة غريب بغداد

قائد عمليات البصرة يدعو »عشريتين 
متنازعتين« اىل تسليم المتورطين للقضاء

االعمار واالسكان تعيد العمل بمشروع مجسر الصدرين بالسماوة
املراقب العراقي/ املثنى...

بارشت وزارة االعمار واالسكان، 
اعم�ال االرشاف عىل اعادة العمل 
بمرشوع انشاء مجرس الصدرين 
يف مرك�ز مدين�ة الس�ماوة، بع�د 
توق�ف اس�تمر الكث�ر م�ن اربع 

سنوات.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه 
»ب�ارشت  املنف�ذة  »الرشك�ة  إن 
العم�ل مرة اخ�رى باملرشوع بعد 
توق�ف ط�ال امل�رشوع واخ�رى 
كث�رة يف عم�وم الع�راق، نتيجة 
توقف التخصيصات املالية بقرار 
من رئيس الوزراء الس�ابق حيدر 

العبادي«.
وتاب�ع »امل�رشوع يتضمن س�بع 

مجرسات يف تقاطع القدس ضمن 
مركز مدينة الس�ماوة بمحافظة 
الزحامات  املثنى، ويه�دف لف�ك 
املروري�ة وس�يهل حرك�ة املرور 
الواف�دة اىل املحافظ�ة، حيث زار 

وفد م�ن مجلس الوزراء املرشوع 
مؤخرا، حامال توجيهات املجلس 
برضورة االرساع بانهاء املرشوع 
وادخال�ه الخدمة حس�ب الوقت 

املحدد«.

املراقب العراقي/ كركوك...
أعل�ن الدف�اع املدن�ي، الخميس، 
السيطرة عىل الحريق الذي اندلع 

يف رشكة نفط الشمال بكركوك.

وقال مدير إع�الم الدفاع، النقيب 
قي�س عبدالرزاق، يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه 
إنه »تم اخماد الحريق الذي اندلع 

برشكة نفط الش�مال بمحافظة 
كركوك«.وأم�د عب�د ال�رزاق، أن 
دون  علي�ه  مس�يطر  »الوض�ع 

حوادث جانبية تذكر«.

املراقب العراقي/ النجف...
انتخ�ب مجلس محافظة النج�ف، الخميس، بهاء جابر عب�ود مديرا جديدا 
لكهرباء املحافظة.وذكر بيان العالم املجلس تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه إن »مجل�س محافظة النجف االرشف صوت بجلس�ته االس�تثنائية 
املنعق�دة اليوم الخميس برئاس�ة خضر نعمه الجب�وري وباغلبية ١9 
ص�وت ع�ىل انتخاب }به�اء جابر عب�ود{ مديراً لدائ�رة كهرباء 
املحافظ�ة، مقاب�ل صوتني لرباك الش�مرتي وصوت واحد 
لعيل صال�ح الزيادي فضال عن ورق�ة واحدة فارغة«.

ونق�ل البي�ان عن رئي�س مجل�س املحافظة خضر 
الجب�وري تأكي�ده ان »التصوي�ت ع�ىل انتخاب 
مدي�ر جديد للكهرباء ال يعن�ي اقالة او اعفاء 
املدي�ر الس�ابق للدائرة املذك�ورة وانما جاء 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القايض بانهاء 
عم�ل ادارة دوائ�ر الدولة بالوكال�ة والعمل 
باألصال�ة حي�ث ان املهندس براك الش�مرتي 
عمل وطيلة الفرتة الس�ابقة 
مبين�ا  » لة كا لو با
الق�رار  »ه�ذا  ان 
كاف�ة  سيش�مل 
الت�ي  الدوائ�ر 

تدار بالوكالة«.

كركوك: الدفاع المدني يسيطر على حريق شركة نفط الشمال

مجلس النجف ينتخب مديرا جديدا 
لكهرباء المحافظة
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت هي�أة النزاهة عن صدور 
أم�ٍر ديوان�يٍّ بتكلي�ف )مظه�ر 
ترك�ي عب�د الجب�وري( بمهامِّ 
الهي�أة  لرئي�س  األول  النائ�ب 
�ه مدي�راً عاماً  إضاف�ًة إىل مهامِّ

للدائرة القانونيَّة.
واش�ارت الهيئ�ة، يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
ان�ه »من خ�الل األمر ال�وزاريِّ 
الص�ادر يف الثام�ن والعرشي�ن 
�ن تكليف  من اب الح�ايل يتضمَّ

الجب�وري بمه�امِّ النائ�ب األول 
لرئيس الهيأة«، ُمبيِّنًة أنه »بارش 
ه  مهامَّ عمل�ه إضاف�ة إىل مهامِّ
مديراً عاماً للدائرة القانونيَّ�ة«.

ُيش�اُر إىل أن الجب�وريَّ الحاصل 
عىل شهادة املاجستر بالقانون 
كان قد شغل منصب املدير العامِّ 
ملكافحة  العراقيَّ�ة  لألكاديميَّ�ة 
الفس�اد يف الهي�أة  للُم�دَّة م�ن 
٢0١٢ ولغاي�ة ٢0١5، إذ تس�نَّم 
الع�امِّ  املدي�ر  منص�ب  بعده�ا 

للدائرة القانونيَّة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة املوارد املائية، اليوم 
الخمي�س، إكمال أعم�ال صيانة 
وتأهي�ل س�د دربندخ�ان ضمن 
خططها االحرتازية لصد املوجات 
الفيضاني�ة املحتمل�ة يف املوس�م 

الشتوي املقبل.
وق�ال مدير ع�ام الهيئ�ة العامة 
للس�دود والخزانات مهدي رشيد 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
العراقي« إن »املالكات الهندسية 
والفني�ة التابع�ة ل�وزارة املوارد 
املائي�ة أنج�زت أعم�ال صيان�ة 
وتأهي�ل س�د دربندخ�ان الواقع 
ش�مال مدين�ة الس�ليمانية، بعد 

تعرض�ه لع�دة ه�زات ارضية يف 
الفرتة السابقة«.

التأهي�ل  »أعم�ال  أن  وأض�اف، 
تمت بعد التنس�يق م�ع املديرية 
العامة السدود يف إقليم كردستان 

العراق«.
وتاب�ع رش�يد، أن »الس�د اصبح 
املوج�ات  الحت�واء  جاه�زاً 
الس�يول  نتيج�ة  الفيضاني�ة 
حل�ول  ق�رب  م�ع  واألمط�ار 
الش�تاء والتوق�ع بزيادة  فص�ل 
ع�ىل  األمط�ار  هط�ول  نس�بة 
البالد، إضافة إىل اس�تعداد الس�د 
الستيعاب 3890 مرت مكعب من 

مياه السيول«.

أخبار قصرية

صدور أمر ديواين بتكليف نائب 
أول لرئيس هيأة الزناهة

الموارد المائية تنهي عمليات 
تأهيل سد دربندخان استعدادًا 

لموسم األمطار

الئحة السلوك النيابي تعدها »جريمة«

برلمانيون: رفع الحصانة يالحق نواب مدانين بألفاظ »نابية« 
ويحذرون من »التسويف«

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
بال�كالم »غ�ر  الرتاش�ق  تحول�ت ح�دة 
السياس�يني والربملاني�ني  املقب�ول« ب�ني 
املنص�ات  اىل  الربمل�ان  قب�ة  تح�ت  م�ن 
واأللكرتوني�ة  منه�ا  املرئي�ة  اإلعالمي�ة 
ايض�ا، حيث يس�تغل بعض السياس�يني 
الربامج التلفزيوني�ة وصفحات التواصل 
االجتماع�ي بإطالق عبارات »نابية« بحق 
اخرين، متناس�يا أن هذه الوسيلة متابعة 
من قب�ل املجتمع العراق�ي الذي يرفضها 

لكونها تتعارض مع اعراف املجتمع.
فضالً عن ان تلك املمارسات تيسء اىل اعىل 
س�لطة ترشيعي�ة متمثل�ة يف »الربملان«، 
الش�ارع  اىل خط�اب  تن�زل  ب�دأت  الت�ي 

»املبتذل« بحسب ما يراه مراقبون.
وعن ذلك يؤك�د عضو يف اللجنة القانونية 
املقبل�ة  الربملاني�ة  ال�دورة  أن  الربملاني�ة 
ستش�هد رفع حصانة عن اولئ�ك النواب 
تمهي�دا ملحاس�بتهم، فيم�ا اته�م خبرا 
قانونيا رئاسة الربملان بإخضاع هذا امللف 
اىل »التوافقات السياس�ية«، مستبعدا أن 

يتم محاسبة املدانني. 
وق�ال عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابية 
حس�ني فنج�ان، يف ترصيح ل�� »املراقب 
ظاه�رة  »تف�ي  أن  اىل  العراق�ي« 
الترصيح�ات واآلراء اإلعالمية التي تحمل 
الفاظ�ا نابي�ة م�ن قب�ل بع�ض اعضاء 
مجل�س النواب باتت امرا مش�ينا ومعيبا 
س�واء كانت عرب وسائط اإلعالم كالتلفاز 
او كانت عرب مواق�ع التواصل اإلجتماعي 

يف فيسبوك وتويرت«.
واعت�رب فنجان، أن »ذلك ب�دوره يؤدي اىل 

إعطاء صورة س�لبية اىل ال�رأي العام عن 
عموم أعضاء الس�لطة الترشيعية وليس 

عن النائب املرصح«.
وش�دد فنجان، عىل »رضورة قيام رئاسة 
الربمل�ان ع�ىل وض�ع ح�د له�ؤالء النواب 
ك�ي يكونوا ع�ربة لألخري�ن«، معربا عن 
»اس�تغرابه م�ن صم�ت رئاس�ة الربملان 

حيال املوضوع«.
ولف�ت اىل أن »محاس�بة ه�ؤالء النواب ال 
يحت�اج اىل أي دلي�ل او ش�هادة م�ن قبل 
ش�خص اخ�ر كونه ط�رح ع�ىل منصات 

اعالمي�ة جماهرية«، مؤك�دا أن »الدورة 
الترشيعي�ة املقبل�ة ستش�هد وض�ع حد 
لتلك الحاالت من خالل رفع الحصانة عن 

النواب املدانني«.
وتابع أن »املادة ١١١ من قانون العقوبات 
العراق�ي تتعامل م�ع ه�ذه الترصيحات 
يج�ب  جرائ�م  أنه�ا  ع�ىل  واملنش�ورات 
محاس�بة القائمني بها، فضال عن الئحة 
س�لوك اعضاء مجل�س الن�واب والنظام 

الداخيل«.
واعت�رب أن »مح�اوالت الكتل السياس�ية 

لتس�ويف ه�ذه الظاه�رة وح�ل األم�ور 
بال�رتايض فيم�ا بينه�م امر معي�ب ولن 
نسكت عليه«.بدوره رأى الخبر القانوني 
الدكت�ور ع�يل التميم�ي، يف إتص�ال م�ع 
»املراق�ب العراق�ي« أن�ه »وبالرغ�م م�ن 
الحصانة الت�ي يتمتع بها اعضاء مجلس 
النواب أال ان ذلك مقيد بمخالفة القوانني 
واألعراف وصدور ترصيحات مش�ينة من 

قبل االعضاء واحدا منها«.
واض�اف التميم�ي، أن »محاس�بة هؤالء 
األعض�اء يحت�اج اىل تقدي�م ش�كوى اىل 

مجل�س القضاء األعىل ال�ذي بدوره يرفع 
طلب�ا برف�ع الحصان�ة ع�ن ذل�ك النائب 
يف ح�ال وج�د االس�اءة واضحة م�ن قبل 
املش�تكى عليه تمهيدا التخ�اذ االجراءات 

بحق النائب«.
واك�د ان »رئاس�ة الربمل�ان لديه�ا الح�ق 
القانوني يف محاسبة النواب املسيئني من 
خالل توجيه التنبيه واالنذار يف حال تكرار 

اإلساءة«.
الربمل�ان  »رئاس�ة  أن  التميم�ي  واعت�رب 
مقرصة به�ذا املل�ف منذ اكثر م�ن دورة 
نيابي�ة وجعل�ت م�ن محاس�بة ه�ؤالء 
املسيئني خاضعة للتوافقات السياسية«، 
مس�تبعدا أن »يتم رف�ع حصانة عىل أحد 

من النواب بسبب ذلك«.
وتش�هد الربامج الحواري�ة التي تبث عرب 
وس�ائل اإلعالم املحلية والتي تس�تضيف 
اعضاء مجلس النواب العراقي ومس�ؤويل 
الدولة ب�ني فرتة وأخرى تراش�قا بالكالم 
ب�ني املس�ؤولني ليتع�دى ذل�ك ليص�ل اىل 
تب�ادل بالف�اظ نابية ومخالف�ة لألعراف 
يق�وم  فيم�ا  والقانوني�ة،  اإلجتماعي�ة 
بع�ض السياس�يني باللج�وء اىل املنصات 
األلكرتوني�ة ليقوم�وا بنرش عب�ارات غر 
مقبول�ة بح�ق الحكوم�ة وبح�ق اعضاء 

اخرين يف الربملان.
وكان اخر ش�اهد عىل ه�ذه الظاهرة هو 
ما ادىل به النائب فائق الش�يخ عيل والذي 
تح�دث ب�كالم بح�ق مستش�ارة رئي�س 
الوزراء والنائبة السابقة حنان الفتالوي، 
األمر الذي دفع بمطالبات برفع الحصانة 

عنه تمهيدا ملحاسبته.

الحشد الشعبي يقتل مايسمى بوالي بغداد ومعاونه وستة من حمايته باألنبار

العمل تصدر قرارات بشمول عمال بقانون التقاعد والضمان في محافظتين

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت وزارة الرتبي�ة الي�وم، 
الخميس، ع�ن إكمال 90% من 
طباعة الكتب فيما اش�ارت اىل 
ان الطباع�ة تم�ت بمش�اركة 
الحكومي�ة  القطاع�����ات 
الع�ام  ان  والخاص�ة، مؤك�دة 
 3000 بن�اء  سيش�هد   ٢0٢0

مدرسة القرض الصيني.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
ت�ود  الرتبي�ة  »وزارة  إن  من�ه 
أن توض�ح إن طباع�ة الكت�ب 
املدرس�ية تم�ت عرب مش�اركة 
العدي������د م�ن القطاع�ات 
بمناقصة  والخاصة  الحكومية 
اع�دت له�ذا الغرض ع�رب آلية 

تطبق ألول مرة يف الوزارة«.
وأضاف�ت ان »الطباع�ة تم�ت 
كادر  م�ن  دقيق�ة  بمتابع�ة 
وبحض�ور  املتق�دم  ال�وزارة 
املفت�ش الع�ام بش�كل يوم�ي 
م�ن خ�الل الزي�ارات امليدانية 
واللق�اءات مع م�دراء املطابع 
واملخازن وامل�دراء العامني وتم 
اكم�ال م�ا نس�بته 90% م�ن 

طباعة الكتب«.
واش�ارت اىل أن »أغلب املطابع 
انهت التزاماته�ا بوقت قيايس 
وتم تس�ليمها ملخ�ازن الوزارة 

ومن ث�م للمديري�ات العامة يف 
بغداد واملحافظات«.

وأش�ارت اىل ان »ال�وزارة غ�ر 
يف  تداول�ه  يت�م  بم�ا  معني�ة 
وس�ائل االعالم املختلفة بشأن 

الطباعة م�ن الباطن او خارج 
العراق كون الوزارة استخدمت 
الس�ياقات القانونية الس�ليمة 
س�ياق  العق�ود«.يف  بإب�رام 
متص�ل كش�فت وزارة الرتبية 

 ١٢ اىل  الع�راق  »حاج�ة  ع�ن 
ال�ف و500 مدرس�ة للنهوض 

بالعملية الرتبوية يف البالد«.
ولفت�ت ال�وزارة اىل أن »الع�ام 
 3000 بن�اء  سيش�هد   ٢0٢0

الصين�ي«،  الق�رض  مدرس�ة 
مش�رة اىل »وج�ود اكث�ر م�ن 
١600 مرشوع متلكئ بس�بب 
احال�ة املش�اريع اىل رشكات ال 

تتمكن من اتمام العمل«.

املراقب العراقي/ االنبار...
تمكنت قوات اللواء ١8 يف الحش�د الشعبي، الخميس، من 
قتل »وايل بغداد« بجماعات داعش االجرامية وأرس س�تة 
م�ن افراد حمايته، فيما فجر معاونه نفس�ه بعد اصابته 

وذلك من طريق عملية نوعية .

وق�ال موقع الحش�د يف بيان تلق�ت، »املراق�ب العراقي«  
نس�خة من�ه، إن »قوة من اللواء ١8 يف الحش�د الش�عبي 
تمكن�ت خالل عملية نوعية من قتِل اإلرهابي املدعو)عبد 
السالم حمد حمود امللقب ابو نور( الذي يشغل منصب ما 
يس�مى بوايل بغداد بجماعات داعش اإلجرامي وأرِس ستٍة 

من افراِد حمايِتِه واصابة معاونِه قبل ان يفجر نفسه«. 
وأضاف، أنه »تم ارس�اُل جثِث القت�ىل إىل قيادِة العملياِت 
املش�رتكة, لفحصه�ا وتأكي�ِد هوي�ات املقتول�ني وبع�د 
التحقي�ق واع�رتاف اإلرهابي�ني األرسى تب�ني ان من بني 

القتىل ما يسمى بوايل بغداد«.

املراقب العراقي/ بغداد...
والضم�ان  التقاع�د  دائ�رة  اص�درت 
االجتماع�ي يف وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية )3855( قرار شمول عمال 

بقان�ون التقاعد والضمان االجتماعي 
يف محافظت�ي نين�وى وكرك�وك خالل 

النصف االول من العام الحايل.
وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان 

االجتماعي للعمال عيل جعفر الحلو يف 
بيان تلقلت »املراقب العراقي« نس�خة 
 )3855( اص�درت  »الدائ�رة  إن  من�ه 
قرار ش�مول عم�ال بقان�ون التقاعد 

والضم������ان االجتماع�ي  بواق�ع 
)٢557( قرار شم����ول يف محافظة 
مح����افظ�ة  يف  و)١٢98(  نين�وى 

كركوك ».

التربية تعلن اكمال 90 % من طباعة الكتب وتؤكد: عام 2020 سيشهد بناء 3 االف مدرسة
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اس�تقبل رئيس مجلس الوزراء ع�ادل عبداملهدي ، محافظ 
البرصة اسعد العيداني، حيث جرى بحث الواقع الخدمي يف 

املحافظة واحتياجات املواطنني فيها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بحس�ب بيان ملكتبه  بالتنفيذ 
الفوري لتوزيع االرايض الس�كنية عىل رشيحة املش�مولني 

بالحم�����اية االجتماعية من اهايل البرصة “.
الكهربائي�ة  الطاق�ة  اس�تقرار  اىل  املحاف�ظ  واش�ار 
واستمراريتها يف املحافظة، كما تم بح����ث تطوير البنى 
التحتي�ة واملش�اريع التي تخ�ص اكمال املدين�ة الرياضية 

واملرافق السياحية.

اراض سكنية في البصرة 
للمشمولين بالرعاية االجتماعية

اك�د رئيس اللجنة الزراعية يف مجلس دي�اىل حقي الجبوري ، بان 
غل�ق الحدود امام اس�ترياد الدجاج والبيض وف�ر 5 االف وظيفة 
للعاطل�ني خالل ش�هر.وقال الجب�وري ،ان” غلق الح�دود ومنع 
اس�ترياد الدجاج والبيض كان له نتائج ايجابية يف دياىل من حيث 
دف�ع الحق�ول اىل زي�ادة االنتاج لس�د حاجة االس�واق املحلية يف 
بعقوبة وبقية املدن”. واضاف الجبوري،ان” زيادة االنتاج خلقت 
ف�رص عمل تزيد عن 5 االف وظيفة مختلفة للعاطلني عن العمل 
الفتا اىل ان قطاع الدواجن يعد من القطاعات املهمة والتي تشكل 

اقتصاد حيوي يف 7 مناطق داخل دياىل.

البرلمان يستعد التخاذ إجراءات 
تحمي المنتوج المحلي مقابل 

تحركات دولية مضادة 

وزير العمل يعلن إطالق الدفعة الرابعة من رواتب اإلعانة االجتماعيةلتخطيط توافق على إطالق 18 مليار من تخصيصات ذي قار

كش�ف النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطايف 
، ع�ن توجه نيابي اليجاد حلول ناجعة للحفاظ عىل 
املنتوج املحيل، مش�ريا اىل وجود تح�ركات لعدد من 
دول الج�وار من اج�ل االرضار باالقتص�اد العراقي 

واالعتماد عىل استرياد  الخارج.
وق�ال العط�ايف ، إن “مجل�س النواب يعت�زم خالل 
الجلسات القادمة إيجاد حلول جذرية مع الحكومة 
للحف�اظ ع�ىل املنت�وج املح�يل”، مؤك�دا “وج�ود 
تحركات لعدد من دول الجوار ملنع العراق باي شكل 
من األش�كال م�ن االكتفاء الذاتي وابق�اؤه يف خانة 

البلد املستورد املستهلك”.
وأش�ار العطايف إىل أن “ العراق لدي�ه طاقات وقدرة 
ع�ىل اإلنتاج املحيل وعدم االعتماد عىل الخارج اال ان 

البعض ال يريد الخري للعراق”.

ديالى: غلق الحدود امام استيراد الدجاج 
االقت�صاديوالبيض وفر 5 االف وظيفة خالل شهر

وزارة النفط تعتمد على الشركات االجنبية و تدير ظهرها للعراقيين من ذوي االختصاص
تهميش متعمد للكوادر الوطنية..

كش�ف مس�ؤول محيل يف محافظة دياىل 
، ع�ن ص�دور اوام�ر مبارشة م�ن بغداد 
لزي�ادة تصاري�ف املي����اه م�ن س�دة 
العظيم ش�مال املحافظ��ة اىل 100م3/

ثا.

وقال مدير ناحية العظيم )60كم ش�مال 
بعقوبة( عبد الجبار العبيدي ،ان “املركز 
الوطن�ي الدارة امل�وارد املائي�ة يف بغ�داد 
اصدر اوامر مب���ارشة بزيادة تصاريف 
املياه من س�د العظيم اىل 100م3/ثا بدال 

م�ن 75م3/ثا ابتداء من الثانية من ظهر 
اليوم”.

اب�الغ  “ج�رى  ان�ه  العبي�دي،  واض�اف 
العظي�م  نه�ر  ح����وض  يف  الفالح�ني 
برضورة متابعة ارتفاع املياه خاص���ة 

وان اغلبه�م لديه مضخات عىل الضفاف 
قد تتاثر بالزيادة الحاصلة”.

ويعد س�د العظيم ثاني اكرب س�دود دياىل 
وه�و يس�توعب اكرب م�ن ملي�ار و400 

مليون م3 كخزين.

بغداد تصدر اوامر مباشرة بزيادة تصريف المياه من سدة العظيم الى 100م3/ ثا

الغضبان: العراق يعتزم مد خط جديد للنفط من كركوك للحدود التركية

باق�ر  املالي�ة االس�بق  كش�ف وزي�ر 
الزبي�دي ، ع�ن وج�ود خط�ط دولية 
لخف�ض اس�عار النف�ط اىل م�ا دون 
ال�50 دوالرا للربميل الواحد، فيما دعا 
اىل انج�اح مل�ف االس�تثمار م�ن اجل 

القضاء عىل البطالة.
م�ع  “التعام�ل  إن   ، الزبي�دي  وق�ال 
املس�تثمر املح�يل و دخ�ول املس�تثمر 
االجنب�ي اىل العراق يحت�اج اىل رشوط 
غري متوفرة يف الوقت الراهن ونستثني 
الرتاخي�ص  )ج�والت  يف  حص�ل  م�ا 
“رف�ض  أن�ه  مؤك�دا  النفطي�ة(”، 

التصوي�ت عليها وكنت من املعارضني 
مجل����س  يف  طرح�ت  ح�ني  له�ا 

الوزراء”.
وأض�اف أن “م�ن رشوط االس�تثمار 
وألج�ل انجاحه نحت�اج اىل “مكافحة 
الفساد املسترشي” يف عموم الوزارات 
و دوائ�ر ال����دول�ة والجمي�ع يعلم 
بأن الفساد م���ن اش�����د امللفات 
خطورة عىل مس�تقبل الع�راق والذي 
ب�ات كالسوس�ة الت�ي نخ�رت ب�دن 

الدولة”.
ولف�ت الزبي�دي إىل ان “خط�ة ال�دول 

تق�ي  للنف�ط  املس�تهلكة  الك�ربى 
وتس�عى لخفض اس�عار النفط دون 
ال� “50$” و بس�بب الدي�ون الجديدة 
املرتاكم�ة عىل العراق من�ذ عام 2013 
وما حصل بعد يوم النكسة يف حزيران 
ع�ام 2014، مؤك�دا وج�ود “حاج�ة 
حل�ول  إليج�اد  للرتكي�ز  م���اس�ة 
انج�اح مللف االس�تثم����ار يف جميع 
القطاعات و تش�غيل ع�رشات االالف 
م�ن العاطلني ع�ن العم�ل ودون ذلك 
س�نبقى نراوح يف مكاننا دون تحقيق 

اي تقدم”.

الزبيدي: الدول الكبرى تخطط لخفض النفط الى 50 دوالرا

نائب: تغاضي عبد المهدي عن مفسدي المنافذ الحدودية فساد بحد ذاته

كش�ف مجلس محافظ�ة بغداد ، 
عن املبالغ الت�ي حصل عليها من 
لتنفيذ  املركزي�ة  الحكوم�ة  قب�ل 
والجدي�دة،  املس�تمرة  املش�اريع 
الفت�ًا اىل ان هن�اك مستش�فيات 
مج�اري  وش�بكات  وم�دارس 
س�يتم انجازه�ا باملبال�غ التي تم 

تخصيصها.
وقالت عض�و مجل�س املحافظة 
ان   ، االزيرج�اوي  جس�ومة 
“املحافظة لديها موازنة متكاملة 

والجديدة،  املس�تمرة  للمش�اريع 
حي�ث ت�م رص�د مايق�ارب 500 
مليار دينار للمش�اريع املستمرة 
م�ن اج�ل انجازها ضم�ن خطة 

العام الجاري”.
ان  االزيرج�اوي،  واضاف�ت 
خصص�ت  التنفيذي�ة  “الجه�ات 
مبال�غ تج�اوزت ال�� 500 مليار 
دين�ار للمش�اريع الجديدة، حيث 
هناك خمس�ة مش�اريع اساسية 
مج�اري  تتضم�ن  ورئيس�ية 

النهروان والوحدة والطارمية وابو 
غري�ب، باالضاف�ة اىل املصادق�ة 
عىل مبلغ 218 ملي�ار دينار لبناء 

املدارس”.
واوضحت ان “املشاريع املستمرة 
من�ذ االع�وام الس�ابقة تتضم�ن 
ومستش�فيات  مدارس  مجموعة 
يف مناط�ق متفرق�ة م�ن بغ�داد 
مش�اريع  اس�تكمال  اىل  اضاف�ة 
البن�ى التحتي�ة لبع�ض مناط�ق 

رشقي بغداد”.

مجلس بغداد يكشف حجم المبالغ التي رصدت النجاز 
المشاريع الجديدة والمستمرة

اندالع حريق كبير في بساتين الدورة جنوبي بغداد

أعل��ن وزي�ر العم�ل رئي�س هيئ�ة 
باس�م  االجتم���اعي�ة  الحماي�ة 
عبدالزم�ان، عن اطالق رواتب اإلعانة 
االجتماعي�ة الكثر م�ن مليون و260 
الف ارسة يف بغداد واملحافظات بمبلغ 
اجمايل يصل اىل اكثر من )363( مليار 

دينار .
وق�ال عبد الزم�ان يف بي�ان ، إنه “تم 
إط�الق روات�ب اإلعان�ة االجتماعي�ة 
الكثر من ملي�ون و260 الف ارسة يف 
بغداد واملحافظ����ات بمبلغ اجمايل 
ملي�ار   )363( م�ن  اكث�ر  اىل  يص�ل 

دينار”.
ودعا عبد الزمان االرس املش�مولة اىل 

“مراجع�ة مناف�ذ ال�رصف الس�تالم 
الرواتب.

يعيله�ا  الت�ي  االرس  ع�دد  ان  يذك�ر 
رج�ال بلغ�ت اكث�ر م�ن )831( الف 
ارسة بمبلغ يصل اىل اكثر من )262( 
مليار دينار، فيما بلغ عدد االرس التي 
تعيلها نس�اء اكث�ر م�ن )434( الف 
ارسة بمبلغ يصل اىل اكثر من )100( 

مليار دينار.
من جهتها كش�فت لجن�ة الخدمات 
النيابية, عن اتف�اق جرى بينها وبني 
وزير العمل باسم الربيعي بفتح قناة 
لتقديم طلبات لكاف�ة االختصاصات 
اليملك�ون  ومم�ن  العاطل�ني  م�ن 

مؤه�الت الجل توفري ف�رص عمل او 
رصف روات�ب مجزي�ة لح�ني ايج�اد 

وظائف لهم.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائب جاس�م 
“التظاه�رات  إن   ، البخ�����ات�ي 
واالعتصام�ات الت�ي تش�هدها كافة 
الوزارات واملؤسس�ات الحكومية من 
قب�ل خريج�ي الجامع�ات واملعاهد , 
كذلك الشباب ممن اليملكون مؤهالت 
دعت اللجنة اىل لق�اء وزير العم���ل 
والش�����ؤون االجتم��اعية للبحث 
يف ح�ل ازم����ة الع����اطل�ني عن 

العمل”.
واض�اف البخ����ات�ي، ان “اللجن�ة 

اتفق�ت م�ع وزي�ر العمل ع�ىل فتح 
قناة لتقديم طلب�ات لكافة العاطلني 
فقط دون اج�راء مقابالت من ذوي 
االختصاص�ات وغري االختصاصات 

الجل توفري فرص عمل ومفاتحة 
رئاس�ة ال�وزراء ملناقش�ة من�ح 

روات�ب مج���زي�ة للعاطل�ني 
لحني ايجاد فرصة عمل”.

وتاب�ع ان “االتف��اق ايضا 
ناق�ش ش�مول العاطلني 

بروات�ب تق����اعدي�ة 
مم����ن تتج����اوز 
اعماره�م الخمس�ني 

عاما”

أعل�ن رئيس مجل�س محافظ�ة ذي قار رحيم 
الخاقان�ي ، ع�ن اس�تحصال موافق�ة وزارة 
التخطي�ط ع�ىل إطالق مبل�غ 18 ملي�ار دينار 
من تخصيصات املحافظ�ة ضمن خطة تنمية 

االقاليم للعام الجاري 2019.
وقال الخاقاني يف بي�ان ، إن “وزارة التخطيط 
وجه�ت كتاب�اً رس�مياً إىل دائرة املحاس�بة يف 
وزارة املالي�ة بموافقتها عىل إط�الق مبلغ 18 
مليار دين�ار ملش�اريع خطة املحافظ�ة للعام 
الجاري،” مشي���راً إىل أن “ال���وزارة خولت 
التنفي����ذ وال�رصف  املحافظ�ة صالحي�ات 
يف إط�ار التعليم�ات الخ���اص�ة بتنفيذ هذه 

الخطة”.
واوضح، أن “املجلس س�يتابع إج�راءات إدارة 

ذات  املش�اريع  وإحال�ة  بإع�الن  املحافظ�ة 
األولوية لخدم�ة أبناء املحافظ�ة عىل رشكات 
رصين�ة تتمت�ع بالخ�ربة والعم�ل املوقع�ي”، 
مش�يدا ب��”دور وجه�ود وزارة التخطي�ط يف 
هذا الجانب واالستجابة ملطالبات ومخاطبات 

مجلس املحافظة بهذا الشان”.
وكان رئيس مجلس املحافظة رحيم الخاقاني 
قد ت�رأس وف�داً حكومًيا مش�رتًكا ي�وم أمس 
االربع�اء للق�اء األمني الع�ام ملجل�س الوزراء 
لبح�ث تع�اون الحكومة املركزية م�ع امللفات 
الخدمي�ة واالقتصادي�ة الخاص�ة بمحافظ�ة 
ذي قار والتي أس�فرت عن تعه�دات بالتعاون 
املشرتك ومتابعة احتياجات املحافظة لتحسني 

واقع الخدمات. 

فهن�اك تهمي�ش متعم�د م�ن قبل 
الكف�اءات  له�ذه  النف�ط  وزارة 
وتفضي�ل ال�رشكات االجنبية عليها 
والت�ي تس�تنزف العمل�ة الصعب�ة، 
ويبدو أن الظروف غري املس�تقرة يف 
العراق، أتاحت املجال أمام الرشكات 
واملكات�ب إلدخ�ال العم�ال األجانب 
بش�كل غ�ري قانون�ي، م�ا يعت�ربه 
متخصص�ون خطراً يه�دد األوضاع 

األمنية واالجتماعية واالقتصادية.
وااله�م يف املوض�وع ان هناك املئات 
م�ن الخريج�ني ذوي االختص�اص 
النفط�ي يعتصمون تح�ت درجات 
الح�رارة العالية ام�ام وزارة النفط 
للمطالب�ة بحقه�م يف التعيني , وهم 
من خريجي العام الحايل والس�نوات 
املاضي�ة واليوجد م�ن يلتفت اليهم 

وينهي مآساتهم .
النف�ط  وزارة  م�ن  تعم�د  هن�اك 
باالعتماد ع�ىل الرشكات النفطية يف 
الوقت نفسه يتم تهميش الرشكات 

والكفاءات  الحكومي����ة  النفطية 
العراقية وال يس�مح له�ا اال نادرا يف 
العمل بمجال اختصاصها , فجميع 
دول العال�م ب�دأت رشكاته�ا تعمل 
بالع�راق وكأنه بلد متخلف وال يملك 
صناعة نفطية حقيقية، متنآس�ية 
الوزارة ه�ذه الخربات التي عملت يف 
ه�ذا املجل لعق�ود طويل�ة , كما ان 
هناك خفايا وعدم شفافية يف عقود 
تلك الرشكات والظاهر ان هن���اك 
مصالح شخصية وراء التهافت عىل 

تلك الرشكات.
ويرى الخبري االقتصادي عيل صالح 
الهم�ايش يف اتص�ال م�ع )املراق�ب 
العراقي(: م�ؤرش البطالة يف العراق 
ي�ؤرش ارقام�ا كب�رية للعاطلني عن 
العم�ل وخاص�ة م�ن الخريج�ني , 
واغلب الوزارات تتجاهل تلك النسب 
م�ن البطالة بما فيه�ا وزارة النفط 
التي اعتمدت عىل الرشكات النفطية 
االجنبية مهمشة الرشكات العراقية 

والخ�ربات املوج�ودة فيه�ا , وه�ي 
ترف�ض تعي�ني خريج�ي الكلي�ات 

ع�ىل  االعتم�اد  بحج�ة   , النفطي�ة 
العمال�ة االجنبية وهو امر س�يعود 

 ، الع�راق بمش�اكل التنته�ي  ع�ىل 
خاصة انها تستهلك العملة االجنبية 

بشكل كبري.
وتاب�ع الهمايش: الع�راق يعاني من 

مش�كلة مزدوج�ة تتعل�ق بالعم�ل 
والبطال�ة، فه�و يش�هد اس�تقداماً 
األجنبي�ة  العامل�ة  لألي�دي  كب�رياً 
بالتزام�ن م�ع ارتف�اع ملح�وظ يف 
مع�دالت البطال�ة, فهن�اك معان�اة 
كب�رية يعيش�ها العم�ال العراقيون 
العمال�ة  اس�تقدام  زي�ادة  بس�بب 
األجنبية، سواًء كانت بشكل قانوني 
أو غي�����ر قانوني، وتتلخص هذه 
املعان�اة بعش�وائية اس�تخدام تل�ك 
الق�وى الع����امل�ة م�ن دون أي 
تصور آلثارها الس�لبية عىل السوق 

وحركة العمل.
م�ن جهته يق�ول املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عب�اس يف اتصال 
مع )املراق�ب العراق�ي(: ان اعتماد 
النفطي�ة  ال�رشكات  ع�ىل  الدول�ة 
االجنبية امر خاطىء ويكلف الدولة 
ان  االج�در  وكان  ضخم�ة  مبال�غ 
تقوم تلك الرشكات بتدريب الكفآت 
العراقية واعدادها الس�تالم الحقول 
النفطي�ة مس�تقبال, فالع�راق لديه 
تجربة س�ابقة وسيئة يف هذا املجال 
وم�ا زال يدف�ع مليارات ال�دوالرات 
لل�رشكات االجنبي�ة حس�ب عقود 
الرتاخي�ص النفطية ,فتل�ك العقود 
س�يئة الصيت اثبتت فشل املفاوض 
العراقي الذي همه االول است����الم 
العموالت من تلك الرشكات وتنظيم 
عق�ود التخ�دم الع�راق ع�ىل املدى 
ب�ل ه�و ارضار حقيق�ي  القري�ب 
وس�بب ازم�ات مالي�ة خاص�ة بعد 

انخفاض اسعار النفط عامليا.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
ارتف����اع حجم العمال����ة االجنبية في العراق س����اهم في 
زي����ادة طوابي����ر العاطلي����ن عن العم����ل وخاصة م����ن الخريجين 
اصحاب االختصاص »النفطي« الذي����ن يعانون من اجل الحصول 
عل����ى وظيفة حكومي����ة، وبرغ����م ان وزارة النفط اش����ترطت في 

عقودها مع الش����ركات االستثمارية  بتش����غيل نسب معينة من 
العمالة والمهندسين العراقيين، اال ان اغلب الشركات

 لم تلتزم بذلك.
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منحت واشنطن، تونس هبة مالية بقيمة 335 مليون 
دوالر ع�ى مدار خمس س�نوات بذريعة »دعم االنتقال 
الديمقراط�ي« يف الب�اد، يف خط�وة وصفه�ا مراقبون 
ب�«التدخ�ل يف اإلنتخابات التونس�ية« الت�ي من املقرر 
اجراؤها يف منتصف أيلول املقبل. وأعلنت وزارة التنمية 
والتعاون الدويل التونس�ية، أن الواليات املتحدة وافقت 

عى منح تون�س هبة مالية بقيم�ة 335 مليون دوالر 
عى مدار خمس سنوات لدعم »االنتقال الديمقراطي« 

حسب وكالة رويرتز.
ووق�ع وزي�ر التنمي�ة واالس�تثمار والتع�اون ال�دويل 
التونيس، زياد العذاري، ومدير مكتب الوكالة األمريكية 
للتنمي�ة الدولية )USAID( يف تون�س، بيرت راييل، عى 
اتفاقي�ة هبة بقيمة 335 ملي�ون دوالر، أي ما يقارب 

1000 ملي�ون دين�ار تون�يس، وذلك يف إط�ار »برنامج 
تع�اون ودع�م أمريك�ي يمت�د ع�ى ف�رتة 5 س�نوات 
)2019-2024(«. ويتناف�س يف االس�تحقاق الرئ�ايس 
26 مرش�حا، أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
والقي�ادي يف حرك�ة »النهض�ة«، عب�د الفت�اح مورو، 
ووزي�ر الدفاع املس�تقيل، عبد الكري�م الزبيدي، ورجل 

اإلعام املوقوف بتهم تبييض أموال، نبيل القروي.

واشنطن تمنح تونس 335 مليون دوالر لدعم اإلنتخابات فيها !

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�هدت زراعة محصول الس�كر 
ه�ذا الع�ام زي�ادة عالي�ة، حيث 
يأت�ي ذل�ك يف وقت تتح�دى فيه 
الس�لطانت اإليراني�ة العقوب�ات 
األمريكي�ة، وب�دأ موس�م زراعة 
محافظ�ة  يف  الس�كر  قص�ب 

خوزستان جنوب غربي ايران.
وبحس�ب موق�ع قن�اة »العالم » 
وتابعت�ه »املراق�ب العراقي« إنه 
»وس�ط توقع�ات بموس�م وفري 
ومردود جيد ب�دأت زراعة قصب 
السكر يف خوزستان جنوب ايران 
التي تعترب أكرب محافظة منتجة 
له�ذا املحص�ول االس�رتاتيجي يف 
ايران«. واضافت أن »رشكة هفت 
تبة أق�دم وأق�وی رشكات انتاج 
الس�كر يف مدين�ة ش�وش، بدأت 

املوس�م بزراعة قصب الس�كر يف 
ألفني وخمسمئة هكتار«.

وق�ال املدي�ر التنفي�ذي لرشك�ة 
هفت تبة، اميد اس�د بيغي »بدأنا 
الس�كر  قص�ب  زراع�ة  موس�م 
بزراعة ه�ذا املحص�ول يف 2500 
هكت�ار لتش�مل 8500 هكتار يف 
االي�ام القليلة القادمة. نتوقع ان 
يت�م انتاج اكثر م�ن 70 ألف طن 

من السكر منها«.
وته�دف رشكات قص�ب الس�كر 
ان تنت�ج يف خوزس�تان  التس�ع 
65 طن�ا م�ن قص�ب الس�كر يف 
كل هكت�ار خال الع�ام الجاري 
وبالتال�ی تص�ل الی انت�اج نحو 

ستة مايني من السكر.
وقال نائب املدير التنفيذي لرشكة 
هفت تبة، رضا مددي:«هذا العام 

هو ع�ام االنتاج يف اي�ران ونحن 
بصدد زيادة زراعة قصب السكر 
النتاج اعلی مس�توی من السكر 

رغم الحظر االمريكي علینا«.
السكر، اضافة  ويستخدم قصب 
ال�ی انت�اج الس�كر، يف أغ�راض 
اخ�ری كصناعة الخ�ل والكحول 
وال�ورق.  والخش�ب  الصناعي�ة 
الصناع�ات  ال�ی  باالضاف�ة 
الهامش�ية كالش�مع والخم�رية 
الجافة.  وُتقدر مس�احة االرايض 
يف  الس�كر  بقص�ب  املزروع�ة 
أل�ف   100 بحوال�ی  خوزس�تان 
هكتار وتؤمن هذه املحافظة 50 
باملئة م�ن حاجة الباد للس�كر، 
لذا تعد هذه الزراعة اس�رتاتيجية 
ليس�ت للمحافظة فحسب وانما 

إليران بأكملها.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت صحيفة يديعوت احرون�وت االرسائيلية 
تفاقه�م األزم�ة يف وزارة الخارجية اإلرسائيلية 
لدرج�ة أن موظفيه�ا يس�تقبلون الوف�ود عى 
الصحيف�ة  وبحس�ب  الش�خيص.   حس�ابهم 
»األزم�ة  ف�إن  العراق�ي«  »أملراق�ب  وتابعت�ه 
تفاقم�ت يف خارجي�ة الع�دو لدرج�ة أن بعض 
املوظف�ني يس�تضيفون وف�ودا أو ضيوفا عى 
حس�ابهم الش�خيص«. وُنق�ل ع�ن دبلومايس 
صهيوني قوله إن »وزارة الخارجية أفلس�ت«، 
مضيف�ا إن »بعض املوظفني دفع�وا مبالغ من 
حس�ابهم الش�خيص بدافع الخج�ل أمام وفود 
وضيوف، كما اضطر املوظفون يف حاالت أخرى 
إىل إلغاء لقاءات مع ضيوف بس�بب عدم القدرة 
عى تقديم القهوة أو املرشوبات الخفيفة لهم«.

وأكد موظف يف الخارجية أنه »تم إلغاء لقاء مع 

طاقم سفارة أجنبية يف كيان العدو ومع ضيفة 
من خارج الباد، بسبب هذه األزم«ة.

واش�ار اىل أن »الوزارة وجدت صعوبة يف توفري 
ميزانية الس�تضافة مسؤول إفريقي كبري كان 
ُيف�رتض أن يصل إىل األرايض املحتلة األس�بوع 

القادم«.
ويف حال�ة أخ�رى، ُطل�ب م�ن منظم�ة بحثية 
إرسائيلية اس�تضاَفتها الخارجية يف يوم درايس 
إحض�ار طعامه�م معه�م بداعي ع�دم وجود 

ميزانية ضيافة.
وُعل�م أن�ه يف مطل�ع األس�بوع أبلغت ال�وزارة 
الدبلوماس�يني الصهاين�ة أنها ل�ن تتمكن من 
تزويده�م بدفاتر »يومي�ات العم�ل«، علما أن 
الحديث عن يوميات بسيط ال يتجاوز ثمنه 15 
ش�يكل، بادع�اء أن الوزارة ال تس�تطيع تحّمل 

العبء. 

المراقب العراقي/ متابعة...
هيمنت خطوة رئيس الوزراء الربيطاني 
بوري�س جونس�ون توقي�ف الربملان عن 
العمل ملدة 5 أسابيع »24 يوم عمل« عى 
عناوين جميع الصح�ف الربيطانية عى 
الرغ�م من انقس�ام الش�ارع الربيطاني 
ب�ني مؤيد ومع�ارض لخ�روج بريطانيا 
م�ن االتح�اد األوروب�ي »بريكس�ت« إال 
أن خط�وة إغ�اق الربملان أث�ارت غضب 
الكثريي�ن وبدا ذل�ك جلي�ا يف افتتاحيات 

الصحف.
فق�د عنونت صحيف�ة »التايم�ز« صدر 
صفحتها األوىل بعبارة »جونسون يختار 
الكرس« يف إش�ارة إىل أنه يدفع بربيطانيا 

إىل حافة أزمة دستورية«.
أم�ا صحيف�ة »داي�يل تلغ�راف« ف�كان 
عن�وان صفحتها األوىل »يجب عى رئيس 

ال�وزراء أن ينفذ إرادة األمة«، بينما كتب 
روس كارك مق�اال بعن�وان »أخ�ى أن 
تك�ون ه�ذه الخط�وة هي التي س�تندم 
عليه�ا الحكومة يف املس�تقبل«، حيث أن 
أعضاءها قد يجلسون يوما ما يف مقاعد 
املعارض�ة يف الربملان ويرشبون من نفس 
الكأس التي يس�قون منه�ا معارضيهم 

اليوم.
وتناول�ت صحيفة »الغارديان« املوضوع 
فكتبن عى صفحتها األوىل »غضب شديد 
إزاء تعليق جونس�ون للربملان«، ونرشت 
مقاال قالت في�ه »أوقفوا االنقاب«، بعد 
أن خ�رج الن�اس ب�اآلالف ام�ام الربملان 
األخ�رى،  الربيطاني�ة  امل�دن  ووس�ط 
مب�ارشة وخ�ال س�اعات م�ن إع�ان 
الخطوة للتظاهر، ووصفوا ما حدث بأنه 
»انقاب« وطالبوا جونسون باالستقالة.

العالم : شركات السكر في ايران 
تتحدی الحظر االميركي

الخارجية اإلسرائيلية  احرونوت:  يديعوت 
»مفلسة« وموظفيها يستضيفون الوفود 

على حسابهم الشخصي

بريطانية: خطوة جونسون  صحف 
بتعطيل البرلمان »انقالب يجب إيقافه«

جنرال إسرائيلي: خياراتنا أمام حماس 
بين السيء واألكثر سوءا

الشيخ قبالن في ذكری اختطاف اإلمام الصدر: بغيابه
 افتقد لبنان رجل االنفتاح والحوار

دولي دوليعربي  عربي 
اليمن: صواريخ »قدس 1« تجدد ضرباتها لمطار ابها 

و»الحديدة« تعلن الوالء الكامل ألنصار اهلل

المراقب العراقي/ متابعة...
اعل�ن جن�رال إرسائي�يل، إن الح�ل املطلوب 
ملش�كلة غ�زة ي�رتاوح ب�ني ال�يسء واألكثر 
سوءا، إذ أنه بعد مرور خمس سنوات الحرب 
ب�ات   ،2014 الصام�د  الج�رف  يف  األخ�رية 

املعرك�ة  أن  واضح�اً 
القادم�ة هي 

لة  مس�أ
وقت 

ليس أكث�ر، ورغم وجود إج�راءات قد تتخذ 
يف امل�دى القص�ري، لك�ن األه�م ه�و توف�ر 

اسرتاتيجية عى املدى البعيد.
مقال�ه  يف  ميليش�تاين  ميخ�ال  وأض�اف 
بصحيف�ة »يديع�وت أحرون�وت«، تابعته�ا 
»املراق�ب العراقي« أن »مرور ه�ذه الذكرى 
الس�نوية الخامس�ة للح�رب تعطينا 
ثاث�ة دروس اس�تفدناها م�ن 
تلك الح�رب، وبات�ت أركانا 
السياس�ة  يف  مفصلي�ة 
تج�اه  اإلرسائيلي�ة 

قطاع غزة«.
ميليشتاين،  ورشح 
الكب�ري  املس�ؤول 
جه�از  يف  الس�ابق 
ت  ا ر س�تخبا ال ا
ية  لعس�كر ا
االرسائيلي�ة »أمان«، 
األول  »ال�درس  أن 
عاق�ة  بإيج�اد  يتمث�ل 
مبارشة بني الواقعني األمني 
واالقتصادي يف غزة، وتم ترجمة 

ذل�ك ملش�اريع ترميمي�ة، وال�درس الثان�ي 
إيجاد قنوات تواص�ل بني حماس و إرسائيل 
من خ�ال أوس�اط إقليمية ودولي�ة فاعلة، 
والدرس الثالث أن وجود قوة مس�يطرة عى 
القطاع مث�ل حماس ال يمكن لها أن تفرض 

حكما مطلقا عى جميع الاعبني يف غزة«.
وأوضح ميليشتاين، وهو ايضا رئيس شعبة 
الدراس�ات الفلس�طينية يف مرك�ز موش�يه 
ديان بجامعة تل أبيب، أنه »يف الس�ابق كان 
يمك�ن ألي مجموع�ة مس�لحة أن تتس�بب 
بتصعيد عسكري بس�بب صاروخ أو هجوم 
غ�ري متف�ق عليه يف غ�زة، لكن الي�وم باتت 

السياسة اإلرسائيلية أكثر حذرا«.
وأك�د أنه »كم�ا كان الوضع عش�ية الجرف 
الصام�د، فإن الوضع املعي�ي يف القطاع ما 
زال هو السبب األسايس للتوتر األمني، فبعد 
خمس س�نوات ع�ى نهاية الح�رب األخرية 
باتت الظروف اإلنس�انية يف غزة أكثر س�وءا 
مم�ا كانت عش�ية 2014، مما جعل حماس 
تقتنع بفش�ل جميع الحلول الس�ابقة لرفع 
الحص�ار ع�ن غ�زة، وق�د يدفعه�ا ملراكمة 

األسباب التي قد تعجل باملعركة القادمة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
وج�ه رئي�س املجلس اإلس�امي الش�يعي األعى 
الشيخ عبد األمري قبان رسالة يف ذكرى اختطاف 
اإلمام السيد موىس الصدر ورفيقيه، قال فيها  أن 
»بغياب�ه  افتقد لبنان رجل االنفتاح والحوار الذي 
نبذ التعصب وانفتح عى االخرين رافضاً االساءة 
الي انس�ان«، مضيف�ا : »س�نبقى ع�ى نهج�ك 
عاملني لرتس�يخ العيش املش�رتك والتزام الحوار 

وسيلة لحل املشاكل.
وطالب الش�يخ قب�ان اللبناني�ني، يف بيانه الذي 
تابعته »أملراقب العراقي« أن »تأس�يس منظومة 
الوطني�ة  واملب�ادىء  القي�م  اىل  ترتك�ز  وطني�ة 
وااليماني�ة م�ن منطل�ق ان لبن�ان وط�ن نهائي 
لجميع بني�ه وان اللبنانيني محكومون بالتوافق، 
لتس�هم يف صه�ر اللبناني�ني يف بوتق�ة الوح�دة 
الوطني�ة املحصن�ة بتعاونه�م والتزامهم العيش 
املش�رتك ليظل لبنان رس�الة للتعايش االسامي 
املس�يحي، فاللبنانيون واخ�وة ورشكاء وعليهم 
ان يجندوا انفس�هم لحفظ وحدة لبنان وترسيخ 

عيشه املشرتك«.
وتابع الش�يخ قبان ان »اإلمام الصدر استرشف 
الخط�ر الصهيون�ي ع�ى لبن�ان واالم�ة العربية 

فغرس بذرة املقاومة التي اينعت ابطاال وشهداء 
ومجتمع�ا مقاوما حققوا الن�ر المتنا وجعلوا 
من لبنان خط الدفاع االول عن االمة وش�عوبها، 
وق�ال: »لقد اثبتت األي�ام واالحداث صحة وعمق 
رؤية االم�ام الصدر بأن ارسائي�ل رش مطلق وال 
سبيل لتحرير االرض اال باملقاومة، ولبنان املوحد 
واملتمس�ك بجيشه وش�عبه ومقاومته قادر عى 
افشال مخططات ارسائيل ولجم عدوانها وحفظ 

استقرار لبنان وسيادته«.  
وخاطب اللبنانيني بالقول: »احفظوا نهج االمام 
الص�در واحفظ�وا وطنك�م بحفظك�م لبعضكم 
البع�ض، وانب�ذوا االحق�اد واترك�وا الخاف�ات 
وكون�وا ي�دا واح�دة وقلب�ا واح�دا يف الدفاع عن 
لبن�ان ومصال�ح ش�عبه«، مضيف�ا ان »لبن�ان 

املوح�د امان�ة يف اعناقن�ا جميع�ا، وعلينا ان 
نحفظ�ه فنتمس�ك به ونحم�ي حدوده 

ونصون امنه واس�تقراره ونحفظه 
بالتمس�ك باملعادل�ة الت�ي حمت 

لبنان فنتصدى جيش�ا وش�عبا 
ومقاوم�ة لارهاب بش�قيه 

الصهيوني والتكفريي«.
وختم الشيخ قبان قائا 

: »نت�رع اىل الل�ه تعاىل ان يف�ك ارسك واخويك 
لتع�ود اىل اهل�ك واحبائ�ك ووطن�ك وكل االحرار 

عاهدوا الله عى السري عى الث�وار الذين 
خطاك ونهجك«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلق�ت القوة الصاروخية اليمني�ة صاروخ كروز من 
ن�وع »قدس 1« املجنح عى مطار أبها الدويل بعس�ري، 
يأت�ي ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي اعلن في�ه اه�ايل الحديدة 
تفويضه�م الكام�ل لقائ�د الث�ورة وحرك�ة »أنص�ار 
الل�ه« اليمني�ة الس�يد عبداملل�ك الحوثي. وق�د أوضح 
املتحدث باس�م القوات املس�لحة العمي�د يحيى رسيع 
أن »الص�اروخ اس�تهدف مركز العمليات العس�كرية 
ومرابض الطائ�رات الحربية يف املط�ار وأصاب هدفه 
بدق�ة عالية«، مش�ريا إىل أن »العملي�ة  أدت إىل تعطيل 
املاحة الجوية يف املطار«. ولفت إىل أن »هذا االستهداف 
يأتي ردا عى جرائم العدوان وحصاره املستمر وغاراته 
املتواصلة والتي بلغت خال الساعات املاضية 42 غارة 
جوية«. وتوّعد العميد رسيع النظام الس�عودي بمزيد 
من العمليات طاملا استمر العدوان والحصار عى بلدنا 
وشعبنا. ُيذكر أن القوة الصاروخية أطلقت أمس األول 
صاروخا باليستيا متوسط املدى من طراز »نكال« عى 
تجمع�ات الجيش الس�عودي ومرتزقت�ه يف نجران، ما 
أس�فر عن مقتل وجرح العرشات بينه�م قيادات. من 
جهة أخر أكد علماء وخطب�اء مدينة الحديدة اليمنية 

رضورة وح�دة اليم�ن أرضا وش�عبا، رافضني دعوات 
اإلنفص�ال أو التقس�يم، ودع�وا علم�اء األم�ة للقيام 
بواجبه�م بالص�دع بالح�ق والتبي�ني للن�اس. وأعلن 
العلماء يف بيان لهم »والءهم وتفويضهم الكامل لقائد 
الث�ورة وحركة »أنص�ار الله« اليمنية الس�يد عبدامللك 
الحوثي، ودعوا كافة أبناء الشعب اىل مزيد من الصمود 
وبذل املال واألنفس يف س�بيل الله ودفاعا عن الوطن«. 
كم�ا أكد بي�ان العلم�اء أن »التحرك الجه�ادي يف هذه 
املرحلة واجب ديني مقدس وال يتخاذل عنه اال إنسان 
تج�رد م�ن الدي�ن واملس�ؤولية، وقال: »ندع�و جميع 
العلماء والخطباء واملرشدين للقيام بدورهم الجهادي 
ع�رب لحث الناس عى رضورة الجهاد ومواجهة الغزاة 
املس�تكربي ن«.وب�ارك البي�ان »للق�وة الصاروخي�ة 
اليمنية وساح الجو املسري والدفاع الجوي إنجازاتهم 
العظيم�ة واملرشفة، محّمًا أمري�كا وأدواتها من دول 
ومنظمات دولية كل الجرائم التي ارتكبت بحق مدينة 

الدريهمي نتيجة للحصار الجائر«.
ودع�ا علم�اء وخطب�اء الحدي�دة يف خت�ام بيانهم إىل 
»إيق�اف الع�دوان ورف�ع الحص�ار وفت�ح املط�ارات 

واملوانئ اليمنية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
يف س�ياق االضطه�اد الديني املس�تمّر بحّق 
أتباع أهل البيت )ع( يف البحرين، طلب مركز 
رشط�ة مدينة املح�رق من هيئ�ات املواكب 
واملآتم إزالة كافة مظاهر السواد من املدينة، 
قبيل بدء املوس�م العاش�ورائي الس�نوي يف 

األول من محرم الحرام.

وبحس�ب موق�ع العه�د اإلخب�اري وتابعته 
»أملراقب العراقي« فأن »أهايل املحرق وصفوا 
ه�ذه الخط�وة ب� »االس�تفزازية الت�ي تأتي 
خاًفا لدس�تور مملك�ة البحري�ن واألعراف 
املرعية«، وقالوا إن ذلك يكش�ف زيف االدعاء 
باحرتام االديان ودعم الشعائر الدينية ملكّون 
أصيل من أبناء هذا الوطن، ففي حني ُيش�ّيد 

النظ�ام املعاب�د وغريه�ا ن�راه يس�تميت يف 
التضييق عى ش�عائرنا اإلسامية الحسينية 
وه�و ما يعن�ي أن النظ�ام يعل�ن حرًبا عى 
أبن�اء مذه�ب أه�ل البي�ت )ع( يف البحرين، 
وه�ذا مم�ا ُيع�رب ويكش�ف ع�ن العقلي�ة 
املتطرف�ة التي تدير الباد وتس�عى الختاق 
األزم�ات وتعتاش عليها«. وع�رّب األهايل عن 

»اس�تنكارهم وطالب�وا بالرتاج�ع ع�ن هذا 
القرار الجائر«،مضيفني أن »كّل صدق ونحن 
الحريصون عى أمن الوطن وأستقراره فإننا 
ل�ن نقبل بذلك ونحّمل املس�ؤلية الكاملة عن 

هذه التجاوزات ملدير مركز املحرق«.
وكان النظ�ام البحرين�ي ق�د ق�ام س�ابًقا 
بالتضيي�ق ع�ى إحي�اء الش�عائر الدينية يف 
املدينة عرب منع املواكب الحس�ينية من سلك 

طريقها املعتاد.
م�ن جه�ة اخ�رى دان املجلس ال�دويل لدعم 
املحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان تريحات 
اس�تهزاًء  واعتباره�ا  البحري�ن  س�لطات 
بحقوق مواطنيها وتشويه مطالبهم. وأشار 
املجل�س يف تغريدة عرب حس�ابه ع�ى تويرت 
وتابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« إىل أن »ه�ذه 
التريحات تأتي للتغطي�ة عى الكم الهائل 
م�ن االنتهاكات الت�ي تتم داخل س�جن جو 
املرك�زي«. وأضاف أن »ه�ذا دليل عى وجود 
غطاء س�يايس داعم لها الس�تمرار سياسة 
العن�ري  والتميي�ز  واالضطه�اد  القم�ع 
الحقوقيني«.  املعارض�ني والناش�طني  تجاه 
ولف�ت املجل�س إىل أن »حقوقي�ني كش�فوا 
بأن إدارة س�جن جو ردت عى استفس�ارات 
ملنظمة الصليب األحمر الدويل بشأن إرضاب 
الس�جناء، مدعي�ة أن أس�بابه ه�و مطالبة 
الس�جناء بوجب�ات طعام فاخ�رة، كما أنها 
قللت من أهميت�ه، وأوهمت الصليب األحمر 

أن أوضاع السجن طبيعية جًدأ«.

انتهاكات السجون البحرينية تحظى بإدانة دولية

النظام الخليفي يأمر بإزالة مظاهر الحزن
 العاشورائي في »المحرق«
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الموازنات  تتبناها  التي  األهداف  اغلب  إن  إلى  يشير  الحال  واقع 
للتطبيق قابلة  غير  مشاريع  لتبني  او  سياسية  طبيعة  ذات  هي 

بقلم / عبد الباري عطوان…
النظرّي�ة املُّتف�ق عليه�ا التي تق�ول بأّن 
انتظ�ار ُحكم اإلعدام أكثر أملًا من تنفيذه، 
تنطبق حرفيًّا عىل الوضع الراهن، والّشق 
اإلرسائييل املُستهدف بالّذات، ولهذا تعيش 
دول�ة االحتالل حال�ًة من الهل�ع والتوّتر 
انتظ�اًرا للرضب�ة االنتقامّية الوش�يكة، 
وتعيش حالًة من الّطوارئ غري مس�بوقة 
ِبما يف ذلك وضع قّواتها وطاِئراتها وُقببها 

ٍب قصوى. الحديدّية يف حال تأهُّ
ة لألجواء اللبنانّية  اخرتاق طائرات مس�ريّ
لي�س عماًل جدي�ًدا، واليشء نفس�ه ُيقال 
أيًض�ا عن الطائرات الحربّي�ة اإلرسائيلّية 
الت�ي ل�م تتوّق�ف ُمطلًق�ا، وع�ىل م�دى 
ه�ذه  اخ�رتاق  م�ن  املاضي�ة  الس�نوات 
األج�واء واّتخاذها منّص�ًة لرضب الُعمق 
الس�وري، أو قواف�ل أس�لحة يف طريقها 
لح�زب الله بالصواريخ، لكّن الجديد الذي 
أثار غضب الس�ّيد نرص الله، يف اعتقادنا، 
ه�و خ�رق إرسائي�ل لقواع�د االش�تباك 
وإرس�الها طائرت�ني ُمس�رّيتني الغتي�ال 
ش�خصّية قيادّية كبرية من حزب الله لم 
يتم الكش�ف عن ُهوّيتها حتى كتابة هذه 
الس�طور، يف إطار ُمخّطط اغتياالت رّبما 

ال يستثني أحًدا.
الطائرة األوىل، وحس�ب تقاري�ر إعالمّية 
إرسائيلّي�ة كان�ت اس�تطالعّيًة، وملُتابعة 
ه�ذه الش�خصّية وتحرّكاته�ا يف ش�ارع 

مع�وض وس�ط الضاحي�ة، حي�ث يوجد 
مق�ر رّسي الس�تضافة ُضي�وف ح�زب 
الل�ه املُهّم�ني، وبع�ض قادت�ه امليدانيني، 
وي�رتّدد أن الش�خصّية املُس�تهدفة كانت 
تلع�ب دور حلق�ة الوصل بني ح�زب الله 
وقيادته واللواء قاس�م س�ليماني، رئيس 
فيلق القدس يف الح�رس الثوري اإليراني، 
وم�ن غري املُس�تبعد أن الحاج س�ليماني 
هو املُس�تهدف، وكان من املُقّرر أن تقوم 
الطائ�رة الثاني�ة املُفّخخ�ة الت�ي ج�رى 
تفجريه�ا إرسائيليًّ�ا بعد إس�قاط األوىل، 
بتنفي�ذ  العملّي�ة،  تفاصي�ل  وانكش�اف 

عملّية االغتيال الفاشلة.
ه�ذا االخ�رتاق لقواعد االش�تباك يف لبنان 
الت�ي ج�رى االلت�زام به�ا ِط�وال ال�13 
عاًم�ا املاضي�ة، وبالّتحدي�د ُمن�ذ ح�رب 
تم�وز ع�ام 2006، ج�اء يف إط�ار خّطة 
إرسائيلّي�ة اس�تهدفت مواق�ع وأه�داف 
يف  إلي�ران  الحليف�ة  العس�كرّية  ل�ألذرع 
ث�الث دول هي الِع�راق وس�ورية ولبنان 
يف ُغض�ون 24 س�اعة، وبهدف اس�تفزاز 
إي�ران للرّد وجرّها إىل ح�رٍب تتوّرط فيها 
الوالي�ات املتحدة، ولك�ّن الِقيادة اإليرانّية 
تحلّت بضب�ط الّنفس، وتجّنب�ت الوقوع 

باملِصيدة، حّتى اآلن عىل األقل.
إقدام طائرات إرسائيلّية عىل قصف قاعدة 
للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطني القيادة 
العاّم�ة يف البقاع يف اخرتاق ثاٍن للس�يادة 

ا  اللبنانّي�ة، أرادته القي�ادة اإلرسائيلّية ردًّ
عىل خطاب الس�ّيد نرص الل�ه الذي توّعد 
في�ه باالنتق�ام أّواًل، وُمحاول�ة الّظه�ور 
بمظه�ر التح�دّي ثانًي�ا، واالنتق�ام أيًضا 
للّصواري�خ الثالث�ة الت�ي انطلق�ت ليل�ة 
الس�بت م�ن ِقطاع غ�زّة عىل س�يدروت، 
وأحدث�ت حال�ًة م�ن الرّع�ب يف ُصف�وف 
الحارضي�ن ملهرجاٍن غنائ�يٍّ فيها هرَبوا 
ب�اآلالف مذعوري�ن للّنج�اة بأرواحه�م، 

سّجلتها عدسات املُصّورين، ثالًثا.
الس�ّيد حس�ن نرص الله لم ُيح�ّدد موعد 
بالق�ول  واكتف�ى  االنتقامّي�ة،  الرضب�ة 
بأّنه�ا اليوم أو بعد يوم�ني أو ثالثة، وهذا 
أمٌر طبيعيٌّ ُمتوّقع، فالقادة العسكرّيون 
يف ح�زب الله ُه�م الذين يضع�وا خّطتها، 
ويخت�اروا ُمنّفذيه�ا، ويق�ّرروا موعدها، 
واألهداف التي سترضبها، وُكل التوّقعات 
تؤّك�د أنها س�تكون ُمؤمل�ة لإلرسائيليني 
وُمحرج�ًة لبنيامني ِنتنياهو، وزير الدفاع 
ُمس�تقبله  ع�ىل  تق�ي  ورّبم�ا  أيًض�ا، 
الس�يايس بتقويضها لحملت�ه االنتخابّية 
الت�ي ُيرّك�ز فيه�ا ع�ىل إظه�ار نفس�ه 
ا ع�ىل االّتهامات املُوّجهة  كزعي�ٍم قويٍّ ردًّ
إليه بانع�دام خلفّيته العس�كرّية أُس�وًة 
بُمنافسيه الِجنراالت يف تكّتل أبيض أزرق، 

وعدم خوضه أّي معارك ميدانّية.
الّس�ؤال ال�ذي ي�رتّدد بإلحاح يف أوس�اط 
يف  والعس�كريني  السياس�يني  املُراقب�ني 

املِنطق�ة، ه�و ع�ن مرحل�ة ما بع�د الرّد 
االنتقام�ي لح�زب الل�ه، فهل س�تمتص 
القي�ادة اإلرسائيلّية هذه الرّضب�ة تجّنًبا 
وبضغ�وٍط  وش�املٍة  ُموّس�عٍة  لح�رٍب 
بال�رّد، ويف ه�ذه  أم س�تقوم  أمريكّي�ة، 
الحال�ة ق�د ُيطل�ق ح�زب الل�ه ُكل ما يف 
ترس�انته م�ن صواري�خ دقيق�ة وغ�ري 
دقيقة عىل ُكل املُدن واملطارات ومحّطات 
الكهرب�اء واملي�اه واملصالح الرئيس�ّية يف 
الُعمق الِفلس�طيني املُحتل، فالسّيد نرص 
الل�ه، وقادت�ه العس�كرّيون ُمس�تعّدون 
لُكل االحتم�االت، وتأكيده بأّنه س�ُيصيّل 
بالق�دس، وبع�د تحريرها يعِك�س إرادًة 
قتالّي�ًة عالي�ًة، وحال�ة رجل اّتخ�ذ قرار 
الحرب دفاًعا عن الّنفس، وبات ُمس�َتِعدًّا 
لُكل ما ُيمك�ن أن يرتّتب عليه من تِبعات، 
ووّفر ل�ه الُعدوان اإلرسائي�يل األخري عىل 
الضاحية ه�ذه الفرصة التاريخّية، ويِجد 
ُمعظ�م اللبناني�ني يِقفون خلف�ه، وعىل 
رأسهم الرئيس ميش�ال عون الذي أظهر 
شجاعًة مسؤولًة، عندما قال إّن الُعدوان 
اإلرسائي�يل ع�ىل لبنان إعالن ح�رب ُيتيح 
للدولة اللبنانّية وجيش�ها حق الرّد، وهذا 
املوق�ف الرجويل يعني أّن الجيش اللبناني 
س�يِقف جنًب�ا إىل جن�ٍب م�ع املُقاوم�ة 
اللبنانّية يف الّدفاع عن أمن لبنان وسيادته 

وكرامته.
األّيام، ورّبما الس�اعات املُقبلة، س�تكون 

يف  تح�ول مصريّي�ة  ونقط�ة  تاريخّي�ة، 
ِمنطق�ة الرشق األوس�ط، ورّبم�ا العالم 
ب�أرسه، فمن تابع قَس�مات وجه الس�يد 
نرص الل�ه وهو يتحّدث عن ه�ذا الُعدوان 

اإلرسائييل ُيدرك أّننا ال ُنبالغ فيما نقول.
صواري�خ قطاع غزّة الثالثة التي انطلقت 
بعد الُعدوان اإلرسائييل عىل لبنان والعراق 
وس�ورية رس�الٌة تؤّكد بأّن حزب الله لن 
يكون وح�ده يف أّي حرٍب قادمة، أو هكذا 
نعتق�د، وُكل الجبهات قد تكون مفتوحًة 
يف معركة الدفاع عن كرامة أّمة وعزّتها.. 
ولن يط�ول انتظارنا يف جمي�ع األحوال.. 

واألّيام بيننا.

بقلم / د. باسل عباس خضير …
يف األمثال واملوروث الشعبي العراقي العديد من العبارات الجميلة 
واملع�رة ومنه�ا ) يخوط بصف االس�تكان ( ، فما نس�معه عن 
املش�كالت التي س�تواجه املوازنة االتحادية لعام 2020 أكثر من 
العم�ل املبذول النجازها وتقديمه�ا إىل مجلس النواب إذ يفرتض 
أن تق�دم يف ش�هر أيلول م�ن كل عام الذي لم تفصله عنا س�وى 
أي�ام ، ول�م ت�رد للمواط�ن معلوم�ات ع�ن مناقش�ة املوازنة يف 
مجل�س الوزراء او إحالتها إىل مجلس النواب الذي يتمتع بعطلته 
الترشيعية ه�ذه األيام ، والخر األبرز الذي س�معناه إن صندوق 
النق�د ال�دويل ) زعالن ( الن هناك زيادة يف العج�ز املتوقع ملوازنة 
2020 بحدود 72 تريليون دينار بسبب زيادة النفقات التشغيلية 
عىل حس�اب النفقات االستثمارية ، كما  تم تداول أخبار مفادها 
إن هن�اك صعوبات تواجه إعداد املوازنة نظرا النخفاض أس�عار 
النفط يف األس�واق العاملية والتوقعات باس�تمرار هذا االنخفاض 
لألش�هر القادمة نظرا لزيادة املعروض العامل�ي من النفط األمر 
ال�ذي  ق�د يؤدي العتماد س�عر 50 دوالر لكل برمي�ل يف تقديرات 
إي�رادات املوازنة القادمة ، كما إن هن�اك خرا مفاده إن رشكة ) 
س�ومو (  قامت بالتعاقد لبيع النفط العراقي بأقل من األس�عار 
العاملية يف العقود اآلجلة لش�هر ترشي�ن األول القادم ، وكل هذه 
األخب�ار تنذر ب�ان موازن�ة 2020 ال تبرش بخري لح�د اليوم مما 
يعني رضورة ش�د األحزم�ة عىل البطون التي بدأنا بش�دها منذ 
سنة 2009 عندما انخفضت أسعار النفط وحصلت األزمة املالية 
العاملي�ة التي زالت آثارها ولكنن�ا نتغنى عىل أطاللها لحد اليوم ، 
إذ بقي األمر التقش�في ع�ىل ما هو عليه رغم إن أس�عار النفط 
ارتفع�ت إىل الضعف كم�ا إن كمية الص�ادرات النفطية ارتفعت 
لتص�ل بحدود 4 مالي�ني برميل يومي�ا ورشوع الع�راق بتصدير 
الغاز الس�ائل لألس�واق العاملي�ة ، بمعنى إن اإلي�رادات النفطية 
التي تشكل املصدر األس�ايس للموازنة قد ازدادت كما إن نفقات 
الح�رب عىل داعش ق�د انخفضت بعد تحقي�ق النرص املؤزر عىل 
املجرمني ممن كانوا يس�يطرون عىل مس�احات مهمة من ارض 
الوط�ن ومص�ادر الث�روات ومحاربتهم  التي تتطل�ب الكثري من 
األم�وال لرشاء األس�لحة والذخائر وإعان�ة النازحني وغريها من 

اإلنفاقات التي تطلبتها معارك التحرير  .
ومن حق املواطن أن يس�ال  أين ذهبت الزيادات يف اإليرادات علما 
بأن�ه ل�م تحصل أية زيادة يف الرواتب من�ذ 2008 حيث تم تحديد 
س�لم الروات�ب بموج�ب القان�ون 22 لس�نة 2008 والذي جرى 

تخفيضه س�نة 2014 إثناء والية الس�يد حيدر العبادي لرئاس�ة 
ال�وزراء  الذي اصدر س�لما جديدا بالروات�ب يتضمن التخفيض 
ولي�س الزي�ادة ، كما ل�م تحصل زي�ادات يف روات�ب املتقاعدين 
وبقي�ت عىل نصوصه�ا ال�واردة يف قان�ون التقاع�د املوحد رقم 
9 لس�نة 2014 ، وم�ن حي�ث البن�اء واألعم�ار والبن�ى التحتية 
ل�م تحصل تغي�ريات ايجابية فالرس�وم واألجور ت�زداد بموجب 
الترشيع�ات الت�ي تصدر او بموج�ب الصالحيات الت�ي وردت يف 
قوان�ني املوازنة االتحادية للس�نوات 2015 – 2019 والتي خولت 
ال�وزراء واملحافظني زيادة الرس�وم واألجور وف�رض ما يرتاونه 
لتعظي�م امل�وارد ، بحي�ث اختف�ت الخدمات املجاني�ة وأصبحت 
اغلبه�ا مقاب�ل ثمن وبش�كل يتعدى ح�دود اإلمكاني�ات املادية 
للكثري من فئات الشعب السيما من ذوي املحدود او الذين ال دخل 
لهم بش�كل مس�تمر ، ويلمس الجميع تراجعا كب�ريا يف خدمات 
املاء واملج�اري والكهرب�اء والرتبية والتعليم والصح�ة والرعاية 
االجتماعية واالتصاالت والط�رق والبلدية ، وهو أمر غري مخفي 
وقد أش�ارت إليه املرجعية الرشيف�ة يف النجف االرشف من خالل 
خط�ب الجمعة التي تس�اءلت فيه�ا إىل ابن س�تقودنا الحكومة 
والشعب يش�كو من الخلل والفشل يف مختلف املجاالت ، واليشء 
الجديد الذي فاجأتنا  به الجهات املعنية هو إصدار جواز الس�فر 
الرسي�ع لقاء مبلغ 250 إل�ف دينار لكل ج�واز ، والبدء بتطبيق 
قانون املرور الجديد يف مطلع ترشين األول القادم والذي يتضمن 
غرامات مرورية ال تقل عن 100 ألف دينار عن كل مخالفة  رغم 
إن تطبيق اإلشارات الضوئية معطل والعبور خارج مناطق عبور 
املشاة مباح للجميع وهناك الكثري من الطرق تفتقر للحد األدنى 
م�ن متطلبات الس�المة  ، كما إن الحص�ة التموينية باتت توزع 

مرة كل ثالث شهور ملادتني او ثالثة يف أحسن األحوال .
وكعادة املوازنات الس�ابقة فان إعدادها يتم عىل أس�اس موازنة 
األب�واب ولي�س األه�داف او العق�ود او املش�اريع وغريه�ا م�ن 
األس�اليب التي تتبعها جميع دول العالم كما إن إعدادها يتم عىل 
أس�اس االجتهادات دون وجود معطيات تستند إىل تعداد سكاني 
او بيانات ومعلومات حقيقية يمكن التعويل عليها ، ففي أحسن 
األحوال يتم االعتماد عىل بيانات البطاقة التموينية التي أصبحت 
ج�زءا من الفلكل�ور او إنها تعتم�د عىل املؤرشات الت�ي تقدمها 
وزارة التخطي�ط وه�ي عبارة ع�ن تقديرات او دراس�ات تعتمد 
أسلوب العينات وليس املسح الشامل لجوانب من مجاالت الحياة 
، ويذكرنا إعداد املوازنة االتحادية س�نويا باس�تعدادات املنتخب 

الوطن�ي العراق�ي لتصفيات بطولة كاس العال�م التي تقام مرة 
كل 4 س�نوات ، فمنذ مشاركتنا الوحيدة يف النهائيات عام 1986 
يقول املس�ؤولون يف االتحاد العراق�ي لكرة القدم بعد أن يخفقوا 
يف الصعود إىل النهائيات إنهم س�وف يس�تفيدون من هذا الفشل 
يف البطول�ة القادمة ويف كل تصفي�ات يدخلونها بمدرب طوارئ 
او مدرب اللحظة األخ�رية يتكرر اإلخفاق لضعف التخطيط ، لذا 
بقي�ت مش�اركة 1986 ) اليتيمة ( ولعلها س�تبقى كذلك مادام 
الفشل نفسه يتكرر ملرات ، وعودة إىل موازنة 2020 فان إعدادها 
وتقديمها ومناقشتها يتأخر كل عام ، آذ تعد بطريقة مستعجلة 
بحي�ث تس�تغرق وقت�ا طوي�ال يف مناقش�ات اللج�ان املختصة 
يف مجل�س الن�واب ، ويف اللحظ�ات األخ�رية تب�دأ الضغوط�ات 
واملس�اومات عىل حصة إقليم كردس�تان وحص�ص املحافظات 
فتتح�ول إىل حلبة للرصاعات واثبات القوى وتحقيق املكاس�ب ، 
وكل مكس�ب لطرف هو خس�ارة للطرف اآلخر او ه�و زيادة يف 
العج�ز واملديونية والقروض الداخلي�ة والخارجية ، وبضوء هذه 
الرصاعات يتأخر إصدارها بعد بداية السنة املالية  رغم  إنها تعد 
نافذة ترشيعيا من بداية السنة املالية ) 1/ 1 من كل عام (  إال إن 
تعليم�ات تنفيذها قد تصدر بعد 3 او 4 ش�هور ، وبعض وحدات 
الرصف ال يصلها التمويل إال يف الربع األخري من السنة املالية مما 
يحرمها من التخصيصات لخدمة الفئات املحرومة من الشعب .
إن الهدف من إعداد املوازن�ات املالية كونها أداة تخطيطية هو 

محاول�ة تحقيق األهداف التي تلب�ي االحتياجات الفعلية بما 
يف ذلك معالج�ة االختناقات وتقديم الخدمات وتعزيز الدخل 
القوم�ي وتحقي�ق رفاهي�ة املواط�ن ، ولكن واق�ع الحال 
يش�ري إىل إن اغلب األهداف التي تتبناها املوازنات هي ذات 
طبيع�ة سياس�ية او لتبني مش�اريع غري قابل�ة للتطبيق 
وربم�ا لتحقي�ق منافع فئوي�ة تنتهي بالفس�اد ، وهناك 
تداخل غالبا م�ا يحصل بني األهداف االتحادية واملحلية يف 
ضوء الضعف الذي تعان�ي منه بعض مجالس املحافظات 
والضبابي�ة يف تطبي�ق القان�ون 21 لس�نة 2008 املتعل�ق 

بمنهج الالمركزي�ة يف الصالحيات للمحافظات غري املنتمية 
إلقليم الذي تس�عى لتطبيقه الحكومة االتحادية  منذ صدور 

القانون ، ومن املؤكد أن إعداد موازنة 2020 س�يبقي األمنيات 
عىل كما هي عليه يف الس�نوات الس�ابقة إذا ت�م اإلرصار عىل أن 
نس�تخدم ذات األس�اليب ولن نس�تفيد من األخطاء السابقة يف 
إع�داد وتنفي�ذ املوازن�ات ، وهو أم�ر نذكره بم�رارة الن الجميع 

يتطلع إىل أن يشهد بلدنا تطورا ملحوظا وهو ينفق أكثر من 100 
ملي�ار دوالر س�نويا ومؤرشات التنمية املس�تدامة أما باقية عىل 
حالها او إنها ترتاجع بشكل ال يليق بتضحيات ومكانة العراقيني 
، والن الوقت اليزال متاح�ا حتى موعد إقرار املوازنة فمن واجب 
ممثيل الشعب يف مجلس النواب التمتع بالقدر املطلوب من نكران 
ال�ذات والنظر للعراق كقيمة عليا من خ�الل تبني أهدافا وطنية 
يف املوازنة القادم�ة ، وأول هذه األهداف هو تنمية املوارد املحلية 
وعدم االعتماد الكيل عىل الصادرات النفطية وتنمية إنتاج السلع 
والخدم�ات املحلي�ة يف مختلف القطاع�ات ) حكومي ، مختلط ، 
خاص ، تعاوني ( ، كما إن من املهم التقليل من الهرولة للحصول 

عىل مكاس�ب أنانية عىل حساب املصالح العليا ، 
فالعال�م يش�هد تقدم�ا تقنيا ويف 

يوم�ا م�ا س�تقل أهمية 
النفط باس�تخدام 

ت  ق�ا لطا ا
املتجددة 

والبديلة وبشكل يقلل  من القيمة االقتصادية للصادرات النفطية 
، ولنتذك�ر جميعا إن األهداف العليا للموازنات املالية هي تحقيق 
العدال�ة والرفاهي�ة وزي�ادة العوائ�د اإلنتاجية وحل املش�كالت 
بأنواعه�ا ولي�س تحوي�ل املوازن�ة إىل حلب�ة للرصاع�ات إلثبات 
ق�وة البع�ض يف تحقيق املناف�ع الضيقة عىل حس�اب اآلخرين ، 
دون أن نن�ى جميع�ا إن الفق�راء ومعدومي الدخ�ل والعاطلني 
والث�كاىل والفقراء ينتظرون املوازنة بش�غف ال به�دف تحويلها 
إىل أداة لإلعان�ات االجتماعي�ة ومعامل�ة الش�عب كمتس�ولني ، 
وإنم�ا بتحويلهم إىل طاقات منتجة بالعمل ليال ونهار للدفاع عن 
البلد وبنائه وأعماره وتقدم�ه ألرقى املقامات مما يتطلب ولوج 
األه�داف الحقيقية ومغادرة املثل الش�عبي ) يخوط بصف 

االستكان (   .

هل سيطول االنِتقام الكبير لحزب اهلل ؟ وما هي السيناريوهات 
التي ستترّتب عليه إسرائيلًيّا وإيرانًيّا ولبنانًيّا؟

لكي ال تتحول موازنة 2020 إلى حلبة للصراعات

،،

ال ِجدال بأّن الّضربة 
االنتقامّية التي توّعد 
بها السّيد حسن نصر 

اهلل، زعيم الُمقاومة 
ا على الُعدوان  اللبنانّية رًدّ

اإلسرائيلي األخير الذي 
استهدف الضاحية 

الجنوبّية بطائرات ُمسّيرة، 
قادمٌة ال محالة، لكّن 

السؤال الذي يترّدد بقّوٍة 
في العديد من األوساط 

اإلقليمّية هو أين وكيف 
ستكون، وحجمها 

وتأثيرها، والّتبعات 
التي ُيمكن أن 
تترّتب عليها.

األح�داث الدائرة يف الوطن العربي ُتب�رش بخري للعرب وُتبرش 
بنهاي�ة إرسائي�ل والوج�ود األمريك�ي يف املنطق�ة إىل زوال، 
بع�د فش�ل الربيع العربي ودحره يف س�وريا، وفش�ل صفقة 
القرن وإفش�الها من قبل الش�عوب العربية وتحديداً الشعب 
الفلس�طيني واألردن�ي ورفض�ه لهذه الصفقة، هذه ليس�ت 
أحالم بل واقع ملموس نعيشه هذه الفرتة، وإرسائيل وبحثها 
عن نرص أصبح أوهن من بيت العنكبوت، وحالة الرعب التي 
تعيش�ها إرسائيل الواضح أنه ال نهاية لها بس�بب القوة التي 

تواجهها من قبل مقاومة وليس دول.
بعد الصمود التي واجهته من قبل املقاومة يف لبنان ووقوفها 
مكتوفة األيدي، بدأ نتنياهو يبحث عن افتعال حروب مصغرة 
لف�وزه يف االنتخابات، فكاد الرد من غزة بأنها منطقة عصية 
عىل األعداء واليهود تحديداً وال يمكن اللعب معها بأي ش�كل 
من األش�كال، وه�ذا ما وجدت�ه إرسائيل من خ�الل قصفها 

لغزة، ولَجمها واالبتعاد عن القطاع بشكل واضح ورصيح.
وم�ا وواجهته إرسائي�ل يف الضفة الغربية من وعي الش�عب 
الفلس�طيني، وإرسال رس�ائل لنتنياهو بأنه ش�عب ُمقتدر 
ع�ىل فعل كل يشء وأي يشء ضد هذا العدو، جعل إرسائيل يف 
وضع يسء جداً، وصمود أهل القدس ووقوفهم ضد التدخالت 
اإلرسائيلية األخ�رية بأن ُيحجم من عمل الصهاينة من خالل 

اعتدائهم عىل القدس أو سكانها.
فف�ي خض�م هذه األح�داث قام�ت إرسائيل برضب الحش�د 
الش�عبي يف الع�راق بُحجج واهي�ة، بأنه يعتر ال�ذراع إليران 
يف الع�راق، وكم�ا أعل�ن نتنياه�و بأنه س�يقوم ب�رضب أي 
ذراع يك�ون تاب�ع إلي�ران يف املنطق�ة، والحوثي�ون يف اليمن 
مس�تهدفون يف مث�ل ه�ذا الترصف م�ن قب�ل نتنياهو، ومن 
املحتمل أن يق�وم برضبة ولو مح�دودة للحوثيون يف اليمن؛ 
نيس أن اليمن تحارب من خمسة سنوات العدوان عليها تحت 
ش�عار )املوت ألمريكا واملوت إلرسائيل….( هذا الشعار التي 

يعمل عليه املقاتلون يف اليمن.
التط�ور العس�كري يف اليم�ن أصب�ح كب�رياً جداً م�ن خالل 
الطائرات املسرية التي ُتطلقها عىل أهداف يف الخليج، وتقطع 
مس�افات تزيد ع�ىل 1000كم، وال يوج�د رادار يعرتض هذه 
الطائرات املس�رية، ويف ِخضم التطورات العسكرية امللحوظة 
ه�ذه الفرتة عن�د املقاوم�ة يف أي مكان يف العال�م، أنها تملك 
صواريخ طويلة املدى وطائرات مس�رية أيض�ًا طويلة املدى، 
ويف ح�ال قرر الحوثيون رضب إرسائي�ل عند االعتداء عليهم، 
س�يكون رد املقاومة اليمنية قاس�ياً جداً ألنها ليس�ت بدولة 
ُمطبع�ة مع ه�ذا العدو بل هو العدو بذاته ويملك مس�احات 

واسعة للتحرك واختيار األهداف بكل سهولة.
بعد عمليات التطبيع التي انترشت هذه الفرتة مع هذا العدو، 
بقي�ت املقاوم�ة أق�وى مما كان�ت عليه من حيث التس�ليح 
والعقي�دة التي تعم�ل من أجله�ا، والجميع يعلم ب�أن إيران 
جاه�زة لتس�ليح أي ح�زب أو مقاومة هدفه�ا القضاء عىل 

إرسائيل.
هذه املعادلة التي تتبعها إرسائيل يف الفرتة األخرية من شأنها 
أن تفتح جبهات جديدة وملتهبة وقوية جداً، من دول ترفض 
الوج�ود اإلرسائييل واحتالله لفلس�طني والق�دس، وال يوجد 
ما تخ�اف عليه بما أن حدودها غ�ري متالصقة مع إرسائيل، 
وتملك أس�لحة متطورة جداً من ش�أنها أن توجع هذا العدو 
يف الُعم�ق، كما فعل محور املقاومة مع هذا العدو، ففي هذه 
الحال�ة تبق�ى الج�والت غري مغلق�ة وس�ارية املفعول حتى 

انصياع هذا العدو إلرادة األحزاب املقاومة وليس مع الدول.
وعندم�ا ب�دأت إرسائيل بقصف الحش�د الش�عبي يف العراق، 
والتلميح برضب الحوثي�ون يف اليمني، تكون إرسائيل تواجه 
محور املقاومة التي تقف أمامه عاجزة عن تحجميه، وتفتح 
عىل نفسها النار يف دولة مواجهة هي غري قادرة عىل إسكاتها 
أو تحجميه�ا، هذه معادلة جدي�دة ومهمة يف هذه الفرتة وال 

احد يمكنه السيطرة عىل الشعوب أو األحزاب املقاومة.

بداية دول المواجهة

 محمد فؤاد زيد الكيالين…

حسن  السّيد 
الله  نصر 
ُيحّدد  لم 

الضربة  موعد 
االنتقامّية، 

بالقول  واكتفى 
أو  اليوم  بأّنها 
أو  يومين  بعد 
وهذا  ثالثة، 
طبيعٌيّ  أمٌر 

ولكن  ُمتوّقع 
في  الهلع  اثار 

اسرائيل



المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن�ت الهيئ�ة االدارية لن�ادي الزوراء ، 
الي�وم الخميس، انضم�ام العب غابوني 
اىل صف�وف فريق�ه الكروي، مش�راً اىل 
خوض مباراة ودي�ة أمام فريق مغربي، 

يف اطار املعس�كر التدريب�ي املقام حالياً 
هناك، اس�تعداداً للدوري املقبل 2019-

2020. وق�ال املتح�دث باس�م الن�ادي 
عب�د الرحمن رش�يد ان »فري�ق الزوراء 
س�يخوض اليوم الخميس أوىل مبارياته 

الودية يف معسكره التدريبي املقام حالياً 
يف املغرب، امام فريق ب�ن جرير«، مبينا 
ان »الزوراء سيخوض مباراة ودية ثانية 
ي�وم الس�بت املقبل«. واش�ار رش�يد اىل 
ان »تدريبات الفريق ش�هدت مش�اركة 

الالع�ب الغابوني س�تيفي نزامبي، عىل 
أم�ل االنضم�ام لصف�وف الفري�ق بعد 
اقتن�اع الكادر التدريبي بمس�تواه خالل 
املباريات الودية التي سيخوضها الفريق 

يف معسكره«.

اليوم.. الزوراء 
يواجه بن جرير 
المغربي وديًا  الخميس 29 آب  2019 
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المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
يدخل فريق الساملية الكويتي امتحانا صعبا 
أمام نظ�ره العراق�ي القوة الجوي�ة، وذلك 
عندم�ا يتواجهان اليوم الخميس عىل س�تاد 
كرب�الء، يف ذهاب دور ال� 32 من منافس�ات 

كأس محمد السادس لألندية األبطال.
وكان الس�املية قد وص�ل إىل النجف، وانتقل 
منها إىل كربالء، حي�ث حرص الجهاز الفني 
بقي�ادة امل�درب الفرن�ي الجزائ�ري ميلود 
حم�دي، ع�ىل إقامة تدريب خفي�ف، عىل أن 
يخ�وض اليوم التدريب األس�ايس عىل ملعب 

املباراة.
وخاض الس�ماوي معس�كرا تدريبيا مبكرا 
يف تم�وز املايض اس�تعدادا للبطول�ة العربية 
يف باك�و، وخ�اض هناك عددا م�ن املباريات 
الودي�ة، كم�ا خ�اض مواجه�ة أخ�رة قبل 
السفر إىل العراق، أمام فريق الكويت وانتهت 

بالتعادل بهدف ملثله.
واستمر الساملية يف تدعيم صفوفه حتى يوم 
واحد فقط من مغادرته إىل العراق، بالتعاقد 
مع األذربيجاني كمال مرزاييف، فيما يضم 
بني صفوف�ه 4 محرتفني آخرين هم األردني 
عدي الصيفي، والفلس�طيني ع�دي الدباغ، 

والربازيليني فابيانو، وأليكس ليما. 
يف املقاب�ل دخل القوة يف معس�كر تدريبي يف 
ب�روت، وخ�اض 3 مباري�ات ودي�ة، فاز يف 
اثنني منه�ا، وتعادل يف أخ�رى، قبل أن يعود 

إىل النجف.
وأت�م القوة الجوية الذي يش�ارك يف البطولة 
العربي�ة بصفت�ه وصي�ف ال�دوري املمتاز، 
تعاقدات�ه بالالعب الس�وري زه�ر ميداني، 
بعدم�ا خ�اض األخ�ر املباري�ات الودية مع 

الفريق يف معسكر بروت.

ارتفاع المستوى
ويتطلع الس�املية يف هذه املباراة إىل تحس�ني 
الصورة الباهتة التي ظهر عليها يف النس�خة 
املاضي�ة، عندم�ا ودع املس�ابقة م�ن الباب 
الضيق بالخس�ارة يف امللحق املؤهل وبنتائج 

ثقيلة.

ويع�ول م�درب الفري�ق ميلود حم�دي عىل 
كتيبة الالعبني املحرتفني، إىل جانب الالعبني 
املحلي�ني أمث�ال فيص�ل العن�زي، ومب�ارك 
الفنين�ي، وفواز عايض، نايف زويد وغرهم 

من الالعبني املميزين يف صفوف السماوي.

ويأم�ل الس�املية يف تحقيق نتيج�ة إيجابية 
أم�ام القوة الجوية يف كرب�الء أقلها التعادل، 
ليتس�نى ل�ه التعوي�ض يف مب�اراة الع�ودة 

بالكويت.
وع�ىل الجانب اآلخ�ر يتطلع أيوب أوديش�و 

م�درب القوة الجوية، إىل عمل توليفة مثالية 
ملواجهة الساملية، السيما أن صفوف الفريق 
ش�هدت دخول عنارص جدي�دة، بعد التعاقد 
م�ع أحم�د إبراهي�م، وأيم�ن حس�ن، وعيل 
كاظم، وس�يف كريم، وكرار نبي�ل، ومحمد 

قاسم، وإبراهيم بايش.
ويدرك أوديش�و أن مهمة فريق�ه لن تكون 
س�هلة، خاصة أن املوس�م ال يزال يف بدايته، 
ويحتاج فريقه كما الساملية ملزيد من الوقت 

لتحقيق االنسجام املطلوب.

اليوم.. الجوية في اختبار حقيقي امام السالمية الكويتي في كربالء

ال ميكن �أن تط�لب فريقً� كرويً� ب�أن يكون 
�إيج�بيً� �أو �أن يكون يف علي�ء �ش�أنه ، بينم� كل 

�شيء حوله يوحي ب�لفو�شى!
�أحي�ن� �أ�شعر ب�خلجل �ل�شديد الأن �نتقد 

فريقً� عر�قيً� خ��شر�ً ، ف�أن� �أدرك �أن 
)�خل�ش�رة( حتيط به وبن� من �جلو�نب 

�الأربعة.. وحتت �أقد�من� وفوق روؤو�شن�، ال 
�شيم� بعد �أن ��شتبيحت كرة �لقدم عندن� .. 
حتى �ش�رت ق�ش�س �الأم�س جزء�ً هو �الأعز 

من موروثن� �لتي نتد�وله كلم� �أ�ش�بتن� 
�خليبة ، كم� هو ح��شل يف ع�شرن� �لكروي 

�حل�يل �لذي ال �أت�شور �أن يعقبه ع�شر 
�أكرث ترّديً�، ف�ش�رت فرق �لدول �ملحيطة 
بن� ع�شّية علين� ، بينم� ك�ن �لهدف �لذي 

يجب �لذه�ب �إليه يف �الأم�س هو �ملوندي�ل 
بعد �أن �جتزن� �لعتب�ت �الإقليمية يف منتهى 

�ل�شهولة!
ح�ني توىلىّ الطاق�م التدريبي الربازي�يل قيادة منتخب 
العراق قبل مباراتي الحس�م يف تصفيات كأس العالم 
أمام س�وريا عام 1985، كن�ت حريصا عىل االقرتاب 
من ذل�ك الطاق�م ومعرف�ة كل يشء عن�ه.. وعندما 
حصل�ت يف الي�وم األول عىل كش�ف بالطاقم )جورج 
في�را- إي�دو- النس�يتا- انتوني�و( ومعه�م الطبيب 
الربازي�يل واملرتجم س�الم العبيدي، كان�ت االلتقاطة 
األوىل التي لفتت انتباهي االس�م الثاني وهو )إي�دو( 
وع�دت إىل خزي�ن الذاك�رة ألدرك أن ه�ذا املدرب هو 
شقيق النجم الربازييل الشهر زيكو .. وقد عثرت عىل 
تقرير ملجلة )الصقر( القطرية يف ش�هر حزيران من 
عام 1984، فيه املفتاح ألول س�ؤال سأطرحه عليه.. 
ففي ذلك الشهر عنيىّ اتحاد الكرة الربازييل إيدو مدربا 
للمنتخ�ب األول برغ�م أنه يق�ود فريق فاس�كو دي 
غاما إىل أبه�ى االنتصارات.. يف تل�ك املرحلة الحرجة 
ل�م يجد االتحاد غر إي�دو مدربا بصفة عاجلة ليقود 
منتخب السليساو يف ثالث مباريات ودية أمام انكلرتا 
واألرجنت�ني واألورغواي، عىل أن يق�رر إيدو بعد ذلك 

استمراره أو عودته إىل فريق ناديه!
ح�ني عرضت هذه املعلومة عىل إيدو، ثم س�ألته عن 
رسىّ التخ�يل ع�ن مج�د كهذا وت�ويل تدري�ب منتخب 
الع�راق برفقة جورج فيرا، قال: ه�ذه تجربة جدىّية 
واس�تثنائية وممتعة.. كل يشء واضح عندكم هنا.. 
العق�د.. التعام�ل.. برنام�ج العمل.. الس�قف املحدد 

للنجاح أو اإلنجاز!
�دت عالقت�ي كث�راً بإي�دو والطاق�م التدريبي  توطىّ
الربازي�يل كله، بعدما اضطررت يف يومها إىل الحصول 
عىل إج�ازة عاجلة من كلية اآلداب حيث كنت أواصل 
دراس�تي، للس�فر فوراً مع املنتخب العراقي صحفيا 
مرافقاً له يف معسكره التحضري املهم يف األردن قبل 
مواجهتي س�وريا.. واتذك�ر هنا أن نجمن�ا الكروي 
الكب�ر غانم عريب�ي اتصل بي حني س�مع بالتعاقد 
ا أعرفه عنهم..  مع املدربني الربازيليني مستفرساً عمىّ
وحني عدىّدت له األس�ماء، توقف عند اسم إيدو وقال 
مازح�اً: م�ا دام هي�ج، معناها منتخبن�ا راح اتكون 

)إي�دو( بالدهن!
اتذكر هذا التعليق الضاح�ك البليغ الذي أطلقه غانم 
عريب�ي، مثلما اتذكر أن ش�ؤون املنتخب وهو يتجه 
صوب كأس العالم، كانت تس�ر يف منتهى االنتظام.. 
لم تكن حروب الس�مارسة قائمة أو متاحة للعبث يف 
عقد أو عمل.. كان القرار واضحاً صارماً داخل اتحاد 
الك�رة، فال�رأس ال يعم�ل ويقرر وح�ده، إنما هنالك 
عق�ول كروية مدهش�ة ومعه�ا كتيبة ش�بابية من 
اإلداريني.. كتيبة كريمة النفس تأبى- وال تجرؤ- أن 
تعبث مع الس�مارسة تحت الطاولة.. ال تدنو نفسها 

ولو إىل مجرد دينار أزرق عراقي واحد!
يف ذل�ك الزم�ان .. كان منتخبن�ا )إي��دو بالدهن( .. 
والده�ن الحر حتم�اً .. أما الي�وم فأيدين�ا املرتجفة 
عىل قلوبنا خش�ية ضياع الطريق إىل مونديال قطر ، 

ونحن لم نبدأ املشوار بعد!

بعبارة �أخرى: )�إيـدو(.. 
بالدهن �حلر!!

علي رياح

السالم زغرتا اللبناني يفاوض المدرب حيدر جبارازمة الطلبة مع االتحاد اآلسيوي تقترب من الحل 
المراقب العراقي/ بغداد... 

أكد مص�در بن�ادي الطلب�ة أن الفريق 
ال�دوري  منافس�ات  ضم�ن  س�يلعب 
املمت�از، بعدم�ا أوش�كت أزمت�ه ع�ىل 

االنتهاء.
وقال املصدر »هناك مؤامرة عىل النادي 
من قب�ل اتح�اد الكرة، بس�بب موقف 
رئي�س الطلبة عالء كاظ�م، الذي ذهب 
م�ع مجموع�ة املعرتض�ني إىل محكمة 
كاس لتقديم ش�كوى ض�د االتحاد، ما 
جع�ل األخر يتخذ موقف�ا عدائيا تجاه 
النادي«. وتاب�ع »بعض الالعبني لديهم 
حقوق يف ذمة الن�ادي، وعدد غر قليل 
م�ن األندية تم�ر بحالة مماثل�ة، لكن 
هناك تشدد عىل نادي الطلبة«. وواصل 
»م�ع ذل�ك اإلدارة اقرتب�ت م�ن إنه�اء 
األزمة، من خ�الل االتفاق مع الالعبني 

اآلس�يوي،  االتح�اد  ل�دى  املش�تكني 
وهناك توافق عىل تسوية األمور خالل 
اليوم�ني املقبلني«. يش�ار إىل أن اتحاد 
الكرة رفع اس�م الطلب�ة والنجف، من 

قرعة ال�دوري املمتاز، وأبل�غ الناديني 
بأن االتحاد اآلس�يوي ح�دد ال�31 من 
الش�هر الجاري، موعدا نهائيا لتسوية 

أمورهما.

المراقب العراقي/ بغداد... 
أجرت إدارة نادي السالم زغرتا، اتصاالت مكثفة 
م�ع امل�درب العراق�ي حيدر جب�ار، لت�ويل قيادة 
الفري�ق يف املرحل�ة املقبل�ة.  واف�اد مص�در مق 
رب م�ن امل�درب »أن حي�در جبار متواج�د حالًيا 
يف تركيا، والقرار النهائي س�يتخد قريبا، لحس�م 
ملف الجهاز الفني للفريق الش�مايل، بعد فس�خ 
العقد بالرتايض بني امل�درب األردني نهاد صوقار 
وإدارة الن�ادي.  ومن جهة أخرى، أش�ار املصدر 
إىل أن »م�درب الحراس الس�وري بش�ار بيازيد، 
ق�د يكون ضمن الجه�از الفني املقبل للس�الم«. 
وخرس الس�الم زغرت�ا نهائ�ي كأس التحدي من 
ال�ربج بنتيجة )2-0(، يف املب�اراة التي جرت عىل 
ملعب مجم�ع فؤاد ش�هاب يف جونية، وتس�عى 
إدارة النادي لتبدي�ل أجانب الفريق رفقة الجهاز 
الفني.  يش�ار إىل أن جبار قد لعب بنادي الس�الم 

زغرتا يف التسعينيات من القرن املايض.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اك�دت الهيئ�ة االدارية لن�ادي الزوراء، تمس�كها بخدمات امل�درب حكيم ش�اكر لقيادة 

النوارس يف املوسم املقبل.
وانترشت اخبار تفيد بأن الزوراء لن يجدد عقد املدرب وبدأ يبحث عن بديل.

وق�ال الناط�ق االعالم�ي لنادي ال�زوراء عب�د الرحمن رش�يد ان »ادارة ن�ادي الزوراء 
متمسكة بخدمات الكادر التدريبي بقيادة الكابتن حكيم شاكر«.

واوض�ح ان »كل مانرش هي اخب�ار عارية عن الصحة والهدف منها خلق مش�اكل 
داخ�ل الفريق والفريق منتظم بوحدات تدريبية صباحية ومس�ائية يف معس�كره 

املقام يف الدار البيضاء«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
يواج�ه منتخب الش�باب نظره اإلماراتي غداً الجمع�ة يف نهائي بطولة 
غ�رب آس�يا. وس�تجري املباراة يف الس�اعة الس�ابعة والنصف مس�اًء 
بتوقي�ت بغ�داد وتقام عىل ملعب فيصل الحس�يني يف فلس�طني. وبلغ 
منتخ�ب الع�راق املب�اراة النهائية لبطولة غرب آس�يا للش�باب، عندما 
اجتاز نظره األردني بف�ارق ركالت الرتجيح )4-2(، بعد انتهاء الوقت 
األص�يل بالتع�ادل )1-1(، وذل�ك يف املب�اراة التي جمعتهم�ا عىل ملعب 
الشهيد فيصل الحسيني بمدينة الرام الفلسطينية. بينما تغلب منتخب 
شباب اإلمارات لكرة القدم عىل منتخب فلسطني بركالت الرتجيح، التي 
احتكم لها الطرفان، بعد نهاية اللقاء بالتعادل الس�لبي، يف اللقاء الذي 
أقي�م أمس األربعاء، عىل ذات امللعب، ليتأه�ل األبيض اإلماراتي بهذا إىل 

املباراة النهائية ويرضب موعداً يف النهائي مع العراق.

المراقب العراقي/ بغداد... 
افاد مصدر مطلع، باحرتاف العب دويل عراقي يف الدوري االردني 
لك�رة الطائ�رة. وق�ال املص�در ان »الالعب ال�دويل العراقي 
حس�ني نمر، ابرم عق�داً لتمثيل نادي املش�ارع االردني 
لك�رة الطائرة، بنظام االع�ارة، لتمثيله يف منافس�ات 

املوسم املقبل«.
يشار اىل ان الالعب الدويل العراقي حسني نمر سبق 
له تمثي�ل نادي بيش�مركة الس�ليمانية لكرة 

الطائرة.

المراقب العراقي/ بغداد... 
أكد م�درب نادي الكويت، حس�ام الس�يد، أن فريقه 
حق�ق األه�م يف مواجهة الرشط�ة العراق�ي، بالفوز 
3-1، يف ذهاب دور ال� 32 من كأس محمد السادس 
لألندي�ة األبط�ال. ثالثي�ة الكوي�ت حمل�ت توقيع 
يوس�ف نارص من ركلة جزاء، وكالديرون وفيصل 
زايد، فيما سجل مروان حسن هدف الرشطة. وقال 
السيد يف املؤتمر الصحفي عقب اللقاء »األبيض قدم 

مباراة جي�دة برتكيز كبر، ونج�ح يف الوصول ملرمى 
الخص�م بعدد قلي�ل من اللمس�ات«. وأض�اف »كان 
بمق�دور الكويت تحقيق نتيجة أك�رب حال نجاحه يف 

استغالل الفرص املتاحة عىل مدار الشوطني«. وتابع 
مدرب الكويت »مباراة اإلياب أمام الرشطة لن تكون 

سهلة يف العراق«.
وأش�اد حس�ام الس�يد بمس�توى جميع الالعبني يف 

الكويت، خاصة الحارس حميد القالف.
من جانب�ه، أبدى مدرب الرشط�ة، إليتش أليكس، 
رض�اه تج�اه أداء فريق�ه، مش�ًرا إىل أن نس�بة 

االستحواذ ومعدل اللياقة يف مصلحة فريقه.
ووع�د أليك�س بتقدي�م األفض�ل يف مب�اراة الع�ودة 
بالع�راق، كما دافع عن العبه ع�الء عبد الزهرة الذي 

أهدر ركلة جزاء يف الدقيقة 88.

المراقب العراقي/ بغداد... 
أق�ر املكتب التنفيذي يف االتحاد العراق�ي لكرة القدم، توصية لجنة 
املنتخب�ات بتعي�ني رحي�م حمي�د للعمل ضم�ن ال�كادر التدريبي 
للمنتخ�ب األول ألس�ود الرافدي�ن بقيادة الس�لوفيني رسيتش�كو 
كاتانيتش.وقال رئيس لجنة املنتخبات فالح موىس يف بيان صحفي 
حصلت »املراقب العراقي« عىل نس�خة منه إن ›االتحاد أقر توصية 
اللجنة بتس�مية امل�درب رحيم حميد للعمل ضمن امل�الك التدريبي 
للمنتخ�ب الوطني‹.وأض�اف ان »اللجن�ة فاضل�ت ب�ني ع�دد من 

األسماء التدريبية وفق معاير فنية محددة، نال عىل أثرها رحيم 

حميد الثقة يف العمل ضم�ن املالك التدريبي لكاتانتيش«.
يذكر أن رحي�م حميد كان مس�اعدا للربازييل جورفان 
فيرا الذي قاد املنتخب العراقي لحصد كأس آس�يا عام 

2007.وسيلعب املنتخب العراقي أوىل مبارياته يف 
الخامس من الش�هر املقبل مع املنتخب البحريني 
ضم�ن التصفي�ات املؤهلة ل�كأس العال�م 2022 
وأمم آسيا 2023 ضمن مباريات املجموعة الثالثة 
إىل جانب منتخبات إيران، البحرين، وهونغ كونغ، 

وكمبوديا.

ادارة النوارس تتمسك بالمدرب حكيم شاكر

غدًا.. منتخب الشباب يواجه 
اإلمارات في نهائي غرب آسيا 

العب عراقي يحترف في الدوري 
االردني لكرة الطائرة

حسام السيد يؤكد صعوبة لقاء اإلياب أمام الشرطة

اتحاد الكرة يعين رحيم حميد مساعدا لكاتانيتش 



اقترب الويلزي آرون راميس، العب يوفنتوس، 
من الغياب عن مواجهتة نابويل املقبلة، ضمن 

الجولة الثاني للكالتشيو.
وبحستب موقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، 
الذي تابعته »املراقب العراقي«  فإن راميس لم 

يشارك يف مران يوفنتوس، بسبب آالم يف الظهر، 
وبالتايل تأكد غيابه عن قمة الكالتشيو.

وكان رامتيس قتد غتاب أيًضتا عتن مواجهة 
االفتتتاح أمام بارما، بستبب مشتاكل بدنية، 
وعدم اكتمال لياقته. وينتظر ساري، الذي من 

املتوقتع أن يكون عىل مقاعتد بدالء يوفنتوس 
أمام نابتويل، عودة راميس بفتارغ الصرب، من 
أجل االعتماد عليه يف وستط ملعب يوفنتوس. 
يذكتر أن راميس انضم ليوفنتتوس، يف صفقة 
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 يغيب مجددا عن 
يوفنتوس أمام نابولي

المراقب العراقي/ متابعة...
يستعى إنتر ميتان للتوصتل التفتاق مع 
التشتييل أليكستيس سانشتيز، عىل عقده 
الجديد، ملا بعد اإلعارة املنتظرة من صفوف 
مانشستر يونايتد. ووفًقا ملوقع »ستكاي 
إيطاليتا«، فإن إنر يرغتب يف الحفاظ عىل 

سانشيز ملا بعد فرة اإلعارة ملدة 3 سنوات 
إضافية. واقرب سانشتيز متن االنضمام 
إلنتر عىل ستبيل اإلعتارة، حيتث وصل إىل 
ميانو، وأجرى الكشتف الطبي، يف انتظار 

اإلعان الرسمي عن الصفقة.
وكانتت تقاريتر قد أشتارت إىل توصل إنر 
التفاق مع مانشسر يونايتد، يقيض بضم 

سانشتيز بشتكل نهائتي الصيتف املقبل، 
مقابل 15 مليون جنيه إسرليني.

نفتس التقاريتر أكتدت أن إنتر استتعار 
سانشيز مقابل 11 مليون جنيه إسرليني، 

برشط تحمل مانشسر يونايتد نصف 
راتبه يف أولد ترافورد.

المراقب العراقي/ متابعة...
اقترب نتادي رومتا متن التعاقتد متع مدافتع 
مانشستر يونايتتد، عىل ستبيل اإلعتارة، خال 
فرة االنتقاالت الصيفية الحالية. وذكرت شبكة 
»ستكاي ستبورت إيطاليا«، أن الجيالورويس يف 
خطوة مفاجئة اقرب من التعاقد مع اإلنجليزي 
كريس ستمولينج، مشرية إىل أن املدافع سينضم 
لرومتا يف صفقتة عتىل ستبيل اإلعتارة مقابل 3 

مايني يورو.
وأضافتت أن الصفقتة ال تتضمن خيتار الرشاء، 
ومتن املقترر أن يستافر الاعتب قريًبتا إلجتراء 
الفحتص الطبتي ومتن ثتم التوقيع عتىل عقود 
أن ستمولينج  إىل  الشتبكة  انضمامته. ولفتتت 
يتواجتد حالًيا يف مقر النتادي اإلنجليزي، لتحديد 
التفاصيل األخرية.  يشتار إىل أن روما كان ارتبط 
بالتعاقد مع دانييل روجاني )يوفنتوس(، أو ديان 
لوفريتن )ليفربول(، لتعويض رحيل كوستتاس 

مانوالس، الذي انضم إىل نابويل هذا الصيف.

المراقب العراقي/ متابعة...
تتواصتل التكهنات حول مصري جتريوم بواتينج، 
مدافع بايترن ميونخ األملاني، كلمتا اقربت فرة 
االنتقاالت الصيفية من لحظة النهاية. وكشتفت 
شتبكة »ستكاي ستبورت أملانيا«  والتي تابعتها 
»املراقب العراقي« عن استتقرار البايرن عىل بقاء 
املدافع املخرضم، البالغ من العمر 30 عاًما، داخل 
ملعب أليانز أرينا هذا املوسم. وأفادت الشبكة بأن 
املتدرب الكرواتي نيكو كوفاتتش يخطط للتعويل 
عتىل بواتينج هذا املوستم، رغم تواجتد وفرة من 
الاعبتني يف الختط الخلفتي، إال أنته ال يوجد قلب 
دفاع حقيقي ستواه رفقة نيكاس سويل. وارتبط 
الدويل األملاني السابق بالرحيل عن النادي البافاري 
هذا الصيتف، خاصة بعد تعاقد األخري مع الثنائي 

الفرنيس لوكاس هرينانديز وبنيامني بافارد.

توقفت املفاوضتات بني ميان وأتلتيكتو مدريد، من 
أجل انتقال الاعب األرجنتيني أنخيل كوريا إىل ستان 

سريو.
وبحستب موقتع »كالتشتيو مريكاتو« اإليطتايل، فإن 
أتلتيكتو مدريد اشترط الحصول عتىل 50 مليون يورو 
لبيتع كوريتا )24 عاًمتا(، وهو رقم يعتتربه ميان 

مرتفًعا للغاية.
وعىل الرغتم من رغبة كوريتا يف الرحيل، 
بستبب تقلتص فرصته يف اللعتب، بعد 
الصفقات الجديدة التي أبرمها األتلتي، 
إال أن مستؤويل الروخيبانكتوس، لتن 

يتنازلوا عن مطالبهم. وال يرغب ميان يف دفع هذا الرقم، 
خاصة بعد إنفاق أكثر من 100 مليون يورو هذا الصيف، 

يف التعاقد مع العبني مثل رافائيل لياو وثيو هرينانديز.
وكان ميتان قد قرر التختيل عن موقعته يف اليوروباليج 
يف وقٍت ستابق هتذا الصيف، بستبب قانتون اللعب املايل 
النظيف، والذي ستمح للنتادي بإنفاق مبالتغ كبرية من 
أجتل تقوية الفريق والوصول إىل دوري أبطال أوروبا هذا 

املوسم.
ورغتم ذلك، يرى ميان أن طلب أتلتيكو مدريد 50 مليون 
يتورو لبيتع كوريتا، ال يتزال مبالًغا فيه، عتىل الرغم من 

مخاوف البعض من النقص الهجومي يف الفريق.

وضتع مانشستر يونايتد نجم بوروستيا 
دورتموند عىل رأس أولوياته املستتقبلية، 
وفًقتا لتقريتر صحفتي إنجليتزي. فقد 
ذكترت صحيفة »ذا صتن« الربيطانية، 
والتتي تابعتهتا »املراقتب العراقي« أن 
متدرب الشتياطني الحمتر، أويل جونار 
سولستكاير، يرحتب باالنتظتار حتى 
عتىل  للحصتول  املقبتل،  الصيتف 
توقيتع التدويل اإلنجليتزي، جتادون 

سانشتو. وحصتل سولستكاير عىل وعتود من 
إدارة مانشستر يونايتد، بالتعاقتد مع عدد من 
الاعبني، من أجل تحسني قائمة الفريق. وحاول 
سولسكاير التعاقد مع سانشو البالغ من العمر 
19 عاًمتا، هتذا الصيتف، إال أن دورتموند رفض 
التفريتط يف خدمتات الاعتب، التذي ستجل 13 
هدًفا وصنع 19، يف املوسم املايض. ورغم تجديد 
سانشو لتعاقده مؤخرًا مع دورتموند، إال أن ذلك 
لن يمنع مانشستر متن محاولة ضمه، الصيف 

املقبل. ويحصل سانشتو مع دورتموند 
حالًيا، عىل أجر أسبوعي يصل إىل 190 
ألف جنيه إسرليني، ومن املنتظر أال 
يقل ثمنه عن 100 مليون إسرليني، 
خاصًة إذا شارك مع منتخب إنجلرا 
يف يتورو 2020. وال يرغتب اليونايتد 

يف التعاقتد مع العبتني كحلول طارئة، 
مثل املهاجم اإلسباني فرناندو يورينتي، 

وفًقا للصحيفة اإلنجليزية.

روما 
يقترب من ضم سمولينج

بايرن ميونخ 
يقرر االبقاء على 

بواتينج

االتفاق تم .. نيمار إلى برشلونة

ب�سكتا�ش وفرنبخ�سة يسعيان للتعاقد مع النني مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
يتصارع عماقا الدوري الركي بشتكتاش وفنربخشة، عىل 

ضم محمد النني العب آرسنال.
وذكترت تقارير صحفيتة إنجليزية أن الننتي أصبح محط 
رصاع بشتكتاش وفنربخشة لضمه يف املوستم الجديد، بعد 
انستحاب جالطة رساي من املفاوضات مع آرستنال. وكان 
الننتي تلقتى عرضا من بتوردو الفرنيس، ولكتن الاعب لم 

يحسم موقفه.
وكان مدرب آرستنال أوناي إيمري، أعلتن أن ثنائي الجانرز 

محمد النني وشكودران موستايف ليسا يف حساباته.
وانضم النني إىل آرستنال يف كانون الثانتي 2016، ولكنه لم 
يعرف املشاركة باستمرار منذ رحيل املدرب الفرنيس آرسني 

فينجر وتعيني إيمري.
وذكرت صحيفة »turkish football« أن النني يبقى الخيار 
األول لبشكتاش، لتعويض رحيل جاري ميديل العب منتخب 

تشييل إىل الدوري اإليطايل عرب بوابة بولونيا.

المراقب العراقي/ متابعة...
لتن تتتم عمليتة إصتاح دوري أبطتال 
أوروبا، املثترية للجدل، قبل نهايتة العام املقبل. 
وقالتت مصتادر يف االتحتاد األوروبتي لكترة القتدم 
)يويفا(، إن هذه املستألة لن يتم حسمها قبل بطولة 
)يورو 2020(. وكان اليويفا ورابطة األندية األوروبية 
)إيتكا(، يرغبان يف حستم مصري هيكلتة دوري أبطال 
أوروبتا، للفترة متا بتني 2024 و2026، ختال العتام 
الحتايل. وكان أندريا أنيييل، رئيتس يوفنتوس، قد اقرح 
يف وقت ستابق مضاعفة حجم مجموعتات دوري أبطال 
أوروبا، بحيث تكون هناك 4 مجموعات، كل منها تضم 8 
أندية، لضمان عودة أغلبية األندية بشتكل تلقائي يف املوسم 
املقبل لكتن هذا االقراح القتى انتقادات واستعة من األندية 

واالتحادات.

توقف المفاوضات بين ميالن واالتلتيكو بشأن كوريا

�سان�سو يدخل اجندة اهتمامات مانشستر يونايتد

المراقب العراقي/ متابعة...
شتهدت مفاوضتات ناديي برشتلونة وباريس ستان جريمان 
حتول إتمام صفقة املهاجم الربازييل، نيمار جونيور، تطورا جديدا 
وإيجابيتا حيتث عاد الدويل الربازيتيل نيمار دا ستيلفا، العب باريس 
سان جريمان الفرنيس، إىل فريقه السابق برشلونة اإلسباني، قبل 72 

ساعة من إغاق سوق االنتقاالت الصيفية يف إسبانيا.
وذكرت شبكة سكاي سبورت يف نبأ عاجل عرب حسابها الرسمي عىل 
توير ›نيمار سيعود إىل البلوجرانا، ناديا برشلونة وبي إس جي توصا 
التفتاق حول إتمام الصفقة وأن االتفاق تم بني الفريقني، مضيفة أن 

توقيع العقود يف الطريق بني الناديني.‹.
ومتن جهته، كشتف الصحفتي املوثوق جيتان لوكا دي ماتستيو، أن 
برشتلونة فاز بالفعتل بصفقة التعاقد متع نيمار، بعدمتا توصل إىل 
اتفتاق متع باريس ستان جريمتان، ليضع حتدا ملسلستل طويل من 
الشتد والجذب بني إدارة الفريقني بشأن هذه الصفقة. وكان وفد من 
برشلونة اإلسباني تواجد يف العاصمة الباريسية قبل يومني للتفاوض 
بشتكل رسمي إلتمام الصفقة. وأشار مستؤولون بالنادي الكتالوني 
إىل أن املفاوضات هذه املرة تبدو إيجابية، بينما اكتفى املدير الريايض 
للنتادي البارييس ليوناردو بقوله ›لن نتعجل بيع نيمار، نفكر يف األمر 

بتأن شديد‹.

ديوكوفيت�ش 
يعادل رقم سامبراس

المراقب العراقي/ متابعة...
تخطتى ديوكوفيتتش آالم الكتف التي عانى منهتا، ليتغلب عىل 

األرجنتيني خوان إيجناسيو لونديرو، بثاث مجموعات 
دون رد، ويتأهل للدور الثالث من بطولة أمريكا 

املفتوحة، معاداًل رقم مثله األعىل يف صغره، 
النجم األمريكي بيت سامرباس.

وحقق ديوكوفيتتش بذلك انتصاره 
رقتم 14، يف التدور الثانتي متن 

بطولة أمريكا املفتوحة، دون 
أن يختر أي مباراة طوال 

الدور،  مستريته يف هذا 
كما حقتق انتصاره 

الت71 يف البطولة 
رقتم  معتاداًل 

سامرباس، 
مس  كخا
كثتتتر  أ
الاعبتني 

ا  ًز فتتتتو
باملباريتات 

تاريتخ  فتتتي 
املسابقة.

القائمتة  ويتصتدر 
التذي  كونترز،  جيمتي 

حقتق 98 انتصتارا وتعرض 
لت17 هزيمة.

ويتواجد يف املركتز الثاني النجم 
فيتدرر،  روجتر  الستويري 
بتت87 انتصتارا و13 هزيمتة، 
أمتا األمريكتي أندريه أجايس 
فحقتق 79 انتصارا وتعرض 
لتت19 هزيمتة، ويتواجد يف 

املركز الثالث.
ويحتل إيفان ليندل املركز 
انتصتارا  بتت73  الرابتع 
و13 هزيمتة، ومتن ثتم 
املركز  بيت سامرباس يف 
الخامس بتت71 انتصارا 
مناصفتة  هزائتم،  و9 

ديوكوفيتتش  متع 
 71 حقتق  التذي 

أيًضا،  انتصتارا 
 10 خر  لكنه 

مباريات.

تأجيل 
إصالحات دوري 

أبطال أوروبا

االنرت
يسعى لالبقاء على

 سانشيز الربع سنوات



املراقب العراقي/ متابعة...
صدر حديثاً عن سلس�لة »كتاب الي�وم« التي تصدرها 
مؤسس�ة أخبار اليوم بالقاهرة، عدد جديد لكتاب ألفه 
عالم املرصيات املرصي الش�هري الدكتور زاهي حواس 

تحت عنوان »توت عنخ آمون ملك امللوك«.
ويتناول الكتاب عرص فرعون مرص الذهبي أثناء حكم 
األرسة الثامن�ة عرشة، باإلضافة إىل حياة امللك الش�اب 
وأه�م مقتنيات مقربة توت عن�خ آمون، وحقيقة لعنة 
الفراعن�ة وأه�م رحالت توت عنخ آمون والكش�ف عن 

أرسة امللك الذهبي.
ويأتي ص�دور الكتاب بالتزامن مع جدل عاملي بش�أن 
سالمة إجراءات بيع إحدى القطع األثرية األصلية التي 
خرج�ت من مرص وبيع�ت يف صالة م�زادات بريطانية 

وتخص امللك توت غنخ آمون.
ويؤكد املؤلف أن هذا الكتاب يعد من الكتب املهمة التي 
يمك�ن أن تقدمه�ا للمواطن املرصي وط�الب املدارس 
العاش�قني لحض�ارة م�رص الفرعوني�ة خاص�ة ه�ذا 
الكشف هو أهم كش�ف أثري حدث يف القرن العرشين، 

وال يزال توت عنخ آمون يبهر العالم كله.
ويق��ول ح�واس إن املل�ك أحمس وزوجت�ه نفرتاري 
قد غرس�ا ب�ذور تلك الف�رة الذهبية م�ن تاريخ مرص 
القديم وقد أنجبا معاً أبناء عدة، وقد تميزت تلك الفرة 
بزواج األم�راء من األمريات للحفاظ عىل الس�����اللة 
امللكية.ويش�ري حواس إىل أن املل�ك توت بدأ فرة حكمه 
عىل عقيدة أبيه نفس�ها، حي�ث نقش عىل العديد م��ن 
متعلقات�ه الش�خص����ية بمقربته اس�م ت�وت عنخ 
آمون، كما حصل امللك توت عىل خمس�ة أسماء ملكية 
من أش�هرها وأهمها هو »نب خ�ربو رع«، »حقا أيونو 

شما« ما يعني الصورة الحية.
ويوضح الكتاب أن الكشف عن مقربة امللك الشاب توت 
عنخ آم�ون قد حظ�ي باهتمام كبري وذل�ك ألن املقربة 
هي الوحيدة التي كشفت س�ليمة بجميع محتوياتها، 
وقد عث�ر بداخلها عىل 5398 قطع�ة أثرية من مالبس 
ومجوه�رات وأث�اث، أس�لحة وعجالت حربي�ة وقناع 
ذهبي، وك�ريس للع�رش، كما تناول ح�واس موضوع 
م�وت امللك ت�وت الذي ي��ؤك�د فيه موت امللك الش�اب 
مقت�والً؛ وذل�ك لوج�ود فتحة خل�ف رأس املل�ك جعل 
البع�ض يش�ري إىل أن هناك ش�خصاً رضبه عىل رأس�ه 

فمات.
يش�ار إىل أن زاه�ي ح�واس ش�غل موقع وزي�ر الدولة 
لآلث�ار يف مرص، وهو يحظى بش�هرة عاملية كبرية وله 
العديد من املؤلفات عن الحضارة الفرعونية، كما ألقى 

محارضات يف معظم جامعات العالم الكربى.
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د. ناظم حمد السويداوي:

كتبها الروائي العراقي نجم والي  

الشاعر واٍع بكيانه عارف بما يبني من مكنونات اللغة

المراقب العراقي / القسم الثقافي...
ُل بدعواتك�م يل ،، وليس  هك�ذا .. أتجمَّ
يل من الدنيا غ�ري ارتداء ثياب محبتكم 
وتقديركم ... أصدقائي .. والصديقات 
.. حب�ا وعرفانا وس�أدعوكم لالحتفاء 
بتوقي�ع كتابي يف يوم الس�بت املوافق 
بع�د  الثالث�ة  الس�اعة    2019\8\31
الظهرعىل قاعة ازادي / ش�ارع سالم 

يف السليمانية.
وقال السويداوي يف ترصيح ل�)املراقب 
العراق�ي (:يمك�ن الق�ول : إن ديواني 

م�يء بالتن�وع واإلس�تبدال ب�ني نّص 
وآخر ، فاملواقف تتنّوع بشكل تلقائي ، 
إذ تلمس الكثري من وقائع وانطباعات 
تغني التجربة الشعرية ، وتغرينا حتى 
اللحظة – أن تستش�عر حال الش�اعر 
لتبيان مرجعيت�ه التي يتحصن خلفها 
، وه�ذا يتطلب ق�درات متنوعة التأثري 
تربز بش�كل واضح  انقس�ام الش�اعر 
عىل ذاته  كونه ينكش�ف عىل مجموعة 
م�ن العالق�ات الجوهرية الت�ي تندرج 
تح�ت مس�ّميات متع�ّددة يخضع بها 

املش�اكل  واالنعك������اس  للح�دث 
للحياة .

الت�ي  )الزم�ن(  عالم�ة  :اّن  واض�اف 
تتكّثف ثّم ت�وّزع كالما حارقا ومعاناة 
ش�ديدة ، قد أخذت باإلتس�اع يف دوائر 
القصي�دة ، ومنح�ت الن���ص حاالت 
م�ن الت�وّزع العاطفي الذي تس�تعيده 

الذاكرة .
 وق�د توزع�ت عالمات الضي�اع وغدت 
تقني�ة من تقنيات القصي�دة وبدأ دور 
الش�اعر اإلنطاق�ي ب�ارزاً ، فهو يدفع 

بالزم�ن ووظيف�ة الضي�اع إىل أق�ى 
درجة من التوتر السكوني للحياة. 

وتابع:وله�ذا ارتب�ط مفه�وم التغ�ري 
والتبدل بفكرة الخيال املنفصل وتمّني 
األمان�ي ولعّل من ش�أن القصي�دة أْن 
تراهن عىل انفتاح الذاكرة وتقاس�مها 

إلبعاد الزمن الثالثة .
 بمعن�ى أّن الش�اعر واٍع بكيانه عارف 
بما يبني من مكنونات اللغة ، إذ يفّرغ 
املعنى ويضع الداللة يف س�ياق القراءة 
الشعرية املفتوحة عىل استدعاء الحلم 

وجعل�ه حقيقة رغ�م املعان�اة . وهذا 
اس�تدعاء كام�ل ملنطق الالوع�ي الذي 
يمارس�ه الش�اعر غالب�ا وه�و يكتب 

نصوصه الشعرية . 
فط�ْرُق ب�اب الزم�ن حال�ة ال س�ببية 
تفرزها قواعد الروح الشاعرة القادرة 
جعلن�ا  مم�ا  الحي�اة  مواصل�ة  ع�ىل 
نس�تحرض تفاع�الت وأح�داث مث�رية 
لنص�وص الش�اعر وصوره�ا املركبة 
وه�ي تعكس الق�درة عىل بن�اء النص 

بناء تخيليا باهرا . 

  عبد المجيد محمد خلف
كبري ه�و األلم بحجم معان�اة تلك األرواح الت�ي اتخذت من تلك 
البقعة يف أقى الش�مال الرشقي من س�وريا مالذاً لها، وس�كناً 
ومس�تقراً، إىل حيث تطلعت ذات يوم، يف تلك اللحظة التي جاؤوا 
فيها يجرون قوافل األمل، بحياة سعيدة، ويرتدون قناع القناعة، 
جاعل�ني منها كنزاً ال يفنى، لتبقى قناعاتهم طي قلوبهم، وقاب 
قوسني أو أدنى من الدرك األسفل من الجحيم األبدي؛ الذي طرق 
أب�واب تلك األرواح، لتك�ون ريح الهاجرة م�ن نصيبهم، وتتعلق 
عيونهم يف س�ماء مفتوحة عىل غاربها، تحت رحمة غيوم شتاء 
ل�م تحمل لهم يوماً ما قطرة مطر إال ملاماً، لتنزع يف ش�وق أبدي 
إىل الخ�الص عبث�ًا، من آالم س�كنت عميق�اً كُم�دًى يف قلوبهم، 

مالحمها  وخّطت 
جلوده�م  ف�وق 
مثله�م،  املتعب�ة 
هه�م  جو و و
ب�راب  املعف�رة 
أرض ل�ن تورثهم 
لحظ���ة سعادة 

أبداً.
رحل����ة  ه�ي 
تل�ك  يف  الس�فر 
ض����ي  ا ر أل ا
الت�ي نال�ت منها 
األي�ام، وتاهت يف 

املجه���ول؛ مع املجهول الذي كان يس�كنها هناك، منذ أول يوم 
له�م فتحوا فيه أعينهم عىل الدنيا، ليس�تحّثوا الخيال عىل بارقة 
ق�د تظهر من الس�ماء، وتكون رمزاً النعتاقه�م من ظالل األيام 
العابس�ة يف وجوههم، فكانوا وكانت الجهات كلها تمدح األلم يف 
نش�يد متصاعد نحو األفق املفتوح عىل كافة االحتماالت: »أترك 
لك يف بيوت الطني عّش�ًا، وفسحة من سماء يف ليل القرى… قلت 
لرشيكتي: أطفئي الضوء، أريد احتضان النجوم كلها، أريد عينّي 
تبددان العتم، وتس�عدان، وترممان سماء بأقمار مكسورة مما 
خلّفته الطائرات، أترك عيني مفتوحة لعل سنونوة واحدة عائدة 
إىل هنا، ألس�ألها: هل تعرفينني، هل لك بيت يف بيوتنا. كنت أريد 

أن أرى أثراً عالقاً يف جناحيها، ولو كان ناراً، أو رائحة موتى«.
»آالم ذئ�ب الجن�وب« للكات�ب محم�د مط�رود، ص�ادر عن دار 
ميس�لون للطباعة والنرش عام 2019، ويقع يف )120 صفحة(، 

من القطع املتوسط.

  »آالم ذئب الجنوب« الجهات 
كلّها مدائح لأللم

ملك الملوك.. يؤرشف أهم كشف 
»اثم سارة«  تكشف زيف ادعاءات رجال الدين السعوديينأثري في القرن العشرين

املراقب العراقي /متابعة...
ُيخل�ص الروائ�ي العراقي نج�م وايل  املقي�م يف أملانيا منذ 
ع�ام 1980، لكتاب�ة الرواي�ة »العاّمة«، إذا ج�از التعبري، 
وه�ي الرواي�ة التي ُتع�رّي األنظم�ة السياس�ّية يف العالم 
كلّ�ه بش�كل ع�ام، ويف العال�م العربي والرشق األوس�ط، 
بش�كل خ�اص. كت�ب وايل ع�ن الجحي�م العراق�ي م�ن 
خالل ش�خصّيات تبحث ع�ن الحياة والح�ب خالل حكم 
الديكتاتور، وتوال�ت إصداراته القصصّية والروائّية ضمن 
هذه الرؤى إىل حني صدورروايته الوحشّية »تل اللحم«، يف 
عام 2001 عن دار الس�اقي البريوتّي�ة، والتي تتحدث عن 
فس�اد الس�لطة األمنّية وعصابات تجارة األعضاء وأقبية 
املخابرات ووحشّيتها يف العراق »دولة الرعب املُزمن«، من 
خالل ش�خصّيات وقص�ص كثرية تأخذ طرق�اً متناقضة 
للوصولّية وكذلك للحب. ويف روايته األحدث »إثم س�ارة«، 
الص�ادرة حديث�اً بالعربّية ع�ن دار الرافدي�ن، وباألملانّية 
عن دار هانزر بعنوان »س�اعة س�ارة«، تعود دولة الرعب 
املزمن هذه، ولكن يف السعودّية.قماشة رواية »إثم سارة« 
تب�دو مأخ�وذة م�ن دفر صبية اس�مها س�ارة دأبت عىل 
كتاب�ة يومّياته�ا ومالحظاتها حول والده�ا رجل األعمال 
السعودي »غازي الجايس« الذي يملك مجموعة اقتصادّية 
اس�تفادت م�ن كل يشء، خاّص�ة م�ن الح�رب العراقّي�ة 
اإليرانّية وحرب تحرير الكويت،  من خالل مواصلة تجهيز 

القواع�د العس�كرّية األمريكّية يف الس�عودّية، وماس�مي 
بقّوات التحالف الدويل لتحرير الكويت، أو ما ُسمّي بحرب 
الخليج. تروي الرواي�ة الصعود املايل واالجتماعي للجايس 

وعالقاته مع قائد القوات األمريكّية، وصداقاته املتعّددة.
 الجايس الذي س�ّمى ابنته األخرية باسم سارة لكي تكون 

ف�أل خري يف صع�وده امل�ايل الكبري، وليس عىل اس�م اخته 
»س�ارة« التي هربت مع »صانع عادّي من العوام«، جالبة 
العار لعائلتها، وف�ق مفهوم الجايس الطبقّي، والتي يظل 
الج�ايس يبح�ث عنها حتى يعث�ر عليها يف إح�دى الخيام 
املتنقلة ويحاول قتلها وقتل زوجها، ولكّنه ُيصاب بجراح 

خطرية، بعد تبادل إطالق النار مع زوجها. ويبقى الجايس 
عند العّمة سارة حتى يموت.

تروي الرواية، ودفر سارة، قصة صعود خالها »االرهابي 
املتشّدد««يوسف األحمد« الذي يدعي انه رأى النبي محمد 
)ص( يزوره يف منامه وقد اصطحب معه ثالثة شيوخ هم 
» إب�ن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن باز«، 
وق�ال له النبّي عنهم: »إّنهم وحده�م الذين ُيمّثلونني عىل 
األرض. ال تثق بأحد غريهم« )صفحة 84(. قّص يوس�ف 
األحم�د هذه القّصة عىل زوج أخته غازي الجايس، ورشح 
ل�ه املبادئ املتش�ّددة الت�ي س�يحارب من أجله�ا األحمد 
حت�ى يصبح رئي�س »هيئة األم�ر باملع�روف والنهي عن 
املنك�ر« يف مواجه�ة اإلنح�الل و«الرواف�ض« عىل األرض 
املقّدس�ة للمملك�ة. »يجب فص�ل قبور النس�اء عن قبور 
الرج�ال«. »يجب بن�اء ش�وارع خاّصة بالرج�ال وأخرى 
بالنس�اء«. »يجب هدم املس�اجد التي تح�وي عىل أماكن 
لالختالط... ومنها الح�رم املكي«!!. كانت هذه هي بعض 
األفكار للش�يخ الداعية الذي أصبح مس�ؤوالً عن تشكيل 
»الصحوات« وإرسال مايسمى املجاهدين إىل أفغانستان، 
قب�ل أن يصبح رئي�س »هيئة األمر باملع�روف والنهي عن 
املنكر«، وقب�ل أن يتعرّض ملحاولة االغتي�ال التي طرحته 
غائباً عن الوعي يف املشفى العسكرّي، حيث ستعود االبنة 

سارة من لندن لقتل خالها »الداعية« يف املشفى.

املراقب العراقي /بغداد...
ودعت بغداد اليوم الخميس الش�اعر والكاتب 
إبراهي�م الخياط األم�ني العام لالتح�اد العام 
لألدب�اء والكت�اب يف الع�راق ال�ذي ت�ويف لي�ل 

األربعاء إثر حادث سري.
وكان الخياط  يف طريقه من محافظة دهوك إىل 
العاصمة بغداد برفقة املتحدث باس�م االتحاد 
الش�اعر عمر الرساي عندما تعرضت السيارة 
التي تقلهما لح�ادث مروري تويف الخياط عىل 

أثره وأصيب الرساي بإصابات بس�يطة.
وانطلق�ت جن�ازة الخي�اط بع�د ظه�ر ي�وم 
الخمي�س م�ن مق�ر االتح�اد الع�ام لألدب�اء 

والكتاب يف العراق بوسط بغداد.
الخي�اط  إن  بي�ان  يف  الثقاف�ة  وزارة  وقال�ت 
“لعب أدوارا محورية بنش�اطات االتحاد العام 
وفعاليات�ه املتع�ددة، كم�ا كان ش�اعرا أثرى 
مكتب�ة األدب بالعدي�د م�ن الكت�ب واملقاالت 
التي س�تخلد اس�مه بالجمال واإلبداع والفكر 

القويم”.
ورثاه ع�دد من املؤسس�ات الثقافي�ة املحلية 
والعربية منها االتحاد العام للصحفيني العرب 
ال�ذي قال يف بي�ان إن نب�أ رحيله “ت�رك وقعا 
مؤمل�ا عىل الوس�ط األدب�ي يف الع�راق والعالم 
العربي ملا عرف عنه م�ن تواضع وإرصار عىل 

العمل من أجل خدم�ة زمالئه األدباء والكتاب 
األدبية”.ول�د  املحاف�ل  جمي�ع  يف  العراقي�ني 
الخي�اط يف محافظ�ة دياىل ع�ام 1960 وتقلد 
العديد من املناصب منها مدير اإلعالم يف وزارة 
الثقافة واملتحدث باس�م االتحاد العام لألدباء 

والكتاب يف العراق ومن أبرز دواوينه الش�عرية 
)جمهوري�ة الربتقال( كم�ا كان يكتب عمودا 
أس�بوعيا بصحيفة طريق الشعب. وترك خرب 
موته وقعا مؤملا عىل الوس�ط األدبي يف العراق 
فق�د نع�اه ع�ىل صفح�ات مواق�ع التواص�ل 

االجتماعي جمع كب�ري من أصدقائه ومحبيه، 
فكتب الش�اعر أحم�د الظفريي »أش�هد بأنك 
كنت صب�ورا ونبي�ال ونقيا وكريم�ا، وعاملت 
خصوم�ك برشف وأش�هد ب�أن ابتس�امتك يف 
وج�ه ضي�وف االتح�اد كان�ت عالم�ة فارقة، 
وأن خطابات�ك الالهبة يف وج�وه الطغاة كانت 
حارقة، فقدناك وأدميت قلوبنا ». أما الش�اعر 
حمي�د الربيعي فكتب عن رحيل�ه »نحن الثلة 
األخرية الباقية…. إرحل عن�ا أيها املوت، ليس 
م�ن فاجعة أك�رب مما حدث الي�وم عىل طريق 
أربي�ل، أبو حيدر إبراهيم الخياط، األمني العام 
التح�اد األدب�اء والكت�اب يف الع�راق، يف ذم�ة 
الرسمدي�ة. ال حزن يغطي موتك الفاجع«. أما 
الشاعر عارف الس�اعدي فلم يجد ما يقوله يف 
مثل ه�ذا املوقف فكت�ب »ما عس�اي أن أقول 
برحيل إبراهيم الخي�اط، فاجعة كبرية وحزن 
أص�م، رحمك الله أخ�ي أبا حي�در، وحمدا لله 
ع�ىل س�المة األع�ز األغىل عم�ر ال�رساي وإنا 
لل�ه وإن�ا إلي�ه راجع�ون«. كم�ا نع�اه اتحاد 
األدب�اء والكتاب يف نين�وى يف كلمة تم نرشها 
يف موقع الفيس�بوك ج�اء فيها »ينع�ى اتحاد 
األدباء والكت�اب يف نينوى األمني العام لالتحاد 
الشاعر إبراهيم الخياط والذي تعرض لحادث 
س�ري أودى بحياته، رحمه الله وأسكنه فسيح 

بغداد تودع »الخياط« صاحب »جمهورية البرتقال«

نشر الشاعر الدكتور ناظم 
حمد السويداوي تعليقا على 

صدور كتابيه الجديدين: 
هكذا .. أختُم العام 2019  
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شعرية ،، دار نشر سارا في 
السليمانية .

ترك اثرا طيبا في نفوس االدباء العراقيين 



علوم 9Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةالخميس 29 آب 2019 العدد 2145 السنة العاشرة

اكد باحثون أستراليون، إنهم اكتشفوا 
تقنية طبية تستاعد عىل تحفيز الجهاز 
املناعي لدى اإلنستان حتتى يصبح أكثر 

قدرة عىل التصدي ملرض الرسطان.

وبحستب ما نقلت صحيفة »دييل ميل« 
الربيطانيتة، فإن هذا البحث الطبي ركز 
عىل خاليا »NK«، التي توصف بت«القاتل 
الطبيعي«، ألنها تحارب أورام الرسطان 

بشكل تلقائي.
لكن هذه الخاليتا املفيدة ال تؤدي عملها 
املطلوب، يف بعض األحيتان، ألن بروتينا 

يعرف بت«Activin a« يقوم بالعرقلة.
الحيويتة  الخاليتا  وحتن تعجتز هتذه 
عتن محاربتة األورام، فإن املترض يزيد 
يترى  ولذلتك،  الجستم،  يف  استترشاًء 
الباحثون أن الدراستة تحمل بارقة أمل 

حقيقية.
وجرى إنجاز الدراستة متن قبل باحثن 
يف كل متن جامعتة كوينستالند ومعهد 
»مونتاش« املختتص يف بحتوث الطتب 

الحيوي.
وقتال الباحتث املترشف عىل الدراستة، 
نيكتوالس هانتيغنتتون، إن متا جترى 
التوصتل إليته يفتح الباب أمتام إحداث 

نقلة يف أدوية عالج املناعة.
وأضاف أن ما تم اكتشتافه يتيح التغلب 
عىل املناعة التي يبديها الورم الرسطاني 

لدى اإلنسان، حن تبدأ مرحلة العالج.
ويأمتل الباحثتون تطويتر عتالج ناجع 
أعتداد  ارتفتاع  إىل  نظترا  للرسطتان، 
املصابتن باملرض الخبيث يف أغلب الدول 

العالم.

باحثون يكتشفون تقنية لتحفيز المناعة ضد مرض السرطان
ربما ستمعنا الكثتر عن أهميتة رشب املاء 
يوميا للجستم، خصوصا خالل فرة الصيف 
وبتذل الجهتد الكبتر، إال أن هنتاك أعراضا 

جانبية تظهر مع اإلفراط يف ذلك.
وعتادة ينصتح العديد من مختتي الرعاية 
الصحيتة األشتخاص برشب متن 2 إىل 3 لر 
يوميا، وذلك ملنع إصابة الجسم بالجفاف أو 
أي مضاعفتات أخترى، فالكمية املويص بها 
من املاء تختلف من شخص إىل آخر بناء عىل 
حالة الشخص الصحية ومناخ املنطقة التي 

يعيش بها.
ولكن هناك بعض األشخاص يقومون برشب 

لتر كامل من املياه دفعة واحدة، يف حن أن 
كىل اإلنسان ال تستطيع تصفية إال نصف 
لتر من املاء كل ستاعة، لذلك يعترب تناول 

املاء دفعة واحدة أمر غر مجدي.
كما أن الصوديوم يقوم يف موازنة الستوائل 
داخل الخاليا وخارجها، وبالتايل فإن رشب 
الكثر من املاء يتسبب يف انتقال السوائل من 
دمك إىل داخل خالياك مما يجعلها منتفخة.

ويف بعتض األحيان يمكن أن يتستبب رشب 
الكثر من املاء بمشتاكل لألطفال، كونهم ال 
يستطيعون التعامل مع الكثر من املاء، لذلك 
يفضل إعطاء الحليب املصنع لألطفال فقط 

مع كمية قليلة من املاء.و يتسبب رشب املاء 
خالل الطعتام يف التخفيف من حمض املعدة 
واألنزيمتات الهضميتة، ممتا يجعتل عملية 

هضم الطعام أمر صعب عىل الجسم.
ويعتقد البعض أن تناول املاء خالل الوجبات 

يتؤدي إىل ترسيتع عملية الهضتم، إال أن 
اإلكثتار متن رشبه يتؤدي إىل جعل 

عمليتة الهضم بطيئتة وأقل 
كفاءة.

كمتا 

يتؤدي تناول الكثر من املاء خالل الوجبة إىل 
كبح الشتهية لديك وبالتايل عدم أخذ كفايتك 

من الوجبة أو العنارص 
الغذائية.

اشرب من 2 الى 3 لتر من الماء يوميًا في فصل الصيف

ُتعّد مشكلة ارتفاع ضغط الدم من املشاكل 
التتي تتؤّرق الكثرين حتول العالتم، وقد 
ترّتب عليهتا بعض التداعيتات التي ترضُّ 
بالصحتة متن زوايا أخترى، وتتم التوصل 
أخترا ألدلة ُتبّن أن تنتاول الزبيب 3 مرات 
يومًيا يحدُّ من خطر اإلصابة بهذه املشكلة.

ووفتق متا تم اإلعتالن عنه بهذا الشتأن يف 
الدورة العلمية الستنوية الحادية والستن 
بالكليتة األمركيتة ألمتراض القلتب، فقد 
تبتّن أن املداومتة عتىل تنتاول الزبيتب قد 
ُيقلّتل ضغتط التدم بشتكل كبتر، خاصًة 
عنتد مقارنته بتنتاول الوجبتات الخفيفة 

الشائعة األخرى.
ورغم ما هو معروف عن أن الزبيب يحظى 
بخصائص جوهريتة ُيمكن أن تفيد صحة 
القلتب واألوعيتة الدمويتة، إال أن الباحثن 
أكتدوا أن هتذه هتي املترة األوىل التتي يتم 
التوّصل فيها ألدلة علميتة تدعم التأثرات 
التي يحظى بها الزبيب فيما يخصُّ خفض 
ضغط الدم.ووجدت التحليالت التي أُجريت 
لبيانات بعض املرىض أنه وباملقارنة بباقي 
الوجبتات الخفيفتة، فقد ثبتت أن الزبيب 
ُيخّفتض ضغط الدم االنقبتايض ملدة تصل 
إىل 12 أستبوًعا.وبينما لتم ُتَحدِّد الدراستة 
تض بهتا الزبيتب ضغط  اآلليتة التتي ُيَخفِّ
الدم، فقد أوضتح الباحثون أن الزبيب يعد 
مصتتتدًرا غنًيا بالبوتاسيوم، األليتتتاف، 

 ، ل ليفينتو لبو ا
حمتض 

لفينتتتتتتول،  ا
حمتتتتتتض 

ليتك  لطنطتتتتتا ا
األكستدة،  ومضتتتتادات 
ومعروف أن البوتاستيوم 

التدم  ضغتط  يقلتل 
اىل  بالفعل.يشتار 
هتو  الزبيتب  ان 
املجفتف  العنتب 

ألوانته،  بمختلتف 
العديد  عىل  ويحتوي 

من العنارص الغذائية.

عالج مهم لمرضى الضغط 

روسيا تطلق قريبًا قطار 
ذاتي القيادة

شتنجهاي  مدينتة  افتتحتت 
الصينيتة  املؤتمتر العاملتي للذكاء 
االصطناعي 2019 بمشاركة أكثر 
متن 300 رشكة صينيتة وأجنبية 
ونحتو 500 مندوب من الجامعات 
الرائتدة واملنظمتات  والصناعتات 

الدولية من الداخل والخارج. 
وذكترت اللجنة املنظمتة للمؤتمر 
ستيتم  أنته   - اليتوم  بيتان  يف   -

املؤتمتر  ختالل 
عترض أحدث متا تم 
التوصل إليه متن تطبيقات الذكاء 
االصطناعتي املتعتددة يف مختلتف 
نواحي الحياة، مع توقيع أكثر من 
ستبعن اتفاقا ملرشوعات يف مجال 
وشتبكات  االصطناعتي  التذكاء 

الجيل الخامس.
التذكاء  تطبيقتات  وتستتخدم 

االصطناعي يف املتدن الكربى، مثل 
نظتام مراقبتة تصنيتف القمامة، 
وبرنامج استشتعار رسيع لدخان 
الحرائتق، إىل جانب املعدات الطبية 
، حيتث يمكن لألطبتاء يف املناطق 
الريفيتة النائيتة  إحضتار أجهزة 
متزودة بتطبيقات تعمتل بالذكاء 
والقيتام  املحمولتة  االصطناعتي 
بتحاليل بمستاعدتها والتشخيص 

عتن بعد واملترور إىل مرحلة العالج 
عتن بعتد بالتنستيق متع أطبتاء 
يمكتن  الحرضية.كمتا  املناطتق 
يف  التطبيقتات  هتذه  استتخدام 
نظام اإلمداد بالطاقتة الكهربائية 
ملعالجتة مشتاكل انقطتاع التيتار 
الكهربائي بسبب األحمال الزائدة، 
حيث يمكتن موازنة عملتة تزويد 

الطاقة بن املناطق املختلفة.

افتتاح 
مؤتمر عالمي 
في الصين 

للذكاء 
االصطناعي 

»فيس بوك« يتخلى عن شعار »الخدمة مجانية« ويستبدله بـ »سريع وسهل«
أجترت رشكة »فيتس بوك« تغيرًا عىل شتعار 
صفتحهتا الرئيستية لتشتجيع النتاس عتىل 
االشراك، وكان الشعار السابق يشر إىل عبارة 
»مجاني وستيظل دائًما مجانيا«، لكن الشعار 

الجديد يشر إىل عبارة »إنه رسيع وسهل«.
وُيعد هذا التغيتر األول من نوعه منذ أكثر من 
عقتد من الزمتان، ويمثل خروًجتا عن خطاب 
فيستبوك املألتوف، إذ تؤكتد الرشكتة منذ عام 

2008 عىل أنها مجانية.
فتإن   ،)Business Insider( ملوقتع   ووفًقتا 
التواصتل  عمالقتة  أجرتته  التذي  التغيتر 
االجتماعتي قتد حتدث يف الفرة ما بتن 6 و7 

أغسطس.
ويأتي التغير يف ظل عدم وجود إعالن رستمي 
من الرشكة، وبالرغم من أن فيسبوك ال تفرض 
رسوًما عىل مستتخدميها مقابل االنضمام إىل 
الخدمة، إال أنها استفادت منذ فرة طويلة من 
الكم الهائل من البيانات التي تم جمعها منهم.

ويجتري تجميع تلتك البيانات ومتن ثم إعادة 
بيعها للترشكات من أجل املستاعدة يف توجيه 
املنتجات والتستويق إىل جماهتر معينة وبيع 

اإلعالنات املستهدفة.
للمحامي  خبتر وفًقا  و

القانون الرقمي، خوستيه أنطونيو كاستتيلو 
José Antonio Castillo، فقتد يكتون للتغيتر 
عالقتة متا بالتوجيته التذي أصتدره الربملتان 
األوروبي يف شهر مايو، والذي يعرف ألول مرة 
عىل اإلطالق بالبيانات الشتخصية كشتكل من 
أشكال الدفع.وأضاف »فيسبوك ليست مجانية 
ولم تكن كذلك يوًما، وكانت عملة فيسبوك وما 
تزال هي بيانات املستتخدمن الشتخصية، أي 
أنها لم تكن مجانية أبًدا، ألن البيانات تستتحق 

الكثر من املال«.
وبالرغتم من أن الرشكتة لم تقدم بعد أي 
إشتارة إىل أنهتا ستتبدأ يف فرض رستوم 

أنهتا تشتر  مبتارشة عتىل املستتخدمن، إال 
رصاحة إىل أنها ال تضمن أنها ستتبقي املنصة 

مجانية دائًما.
ويشر موقع )Business Insider( إىل أن قسم 
 Things You( األشتياء التتي يجتب معرفتهتا
Should Know( عىل فيستبوك يحتوي عىل بند 
إخالء مستؤولية ينص عىل أنته »ال نضمن أن 

املنصة ستكون مجانية دائًما«.
ورصح متحتدث باستم فيستبوك أن موقتع 
التواصتل االجتماعي ستيكون دائًمتا مجانًيا، 
وأن منتجتات فيس بوك، بمتا يف ذلك الصفحة 

املقصودة، يتم تحديثها بانتظام.

ميزة جديدة في »واتس اب« تعرف عليها

املدمترة  الحرائتق  إن  العلمتاء  يقتول 
لألمتازون قتد تمثتل »نقطتة تحتول« 
بالنستبة لحياة الغابتات املطرة وبقية 
أن هتذه  العلمتاء  العالم.حيتث يعتقتد 
البرشيتة  تحترم  أن  يمكتن  الحرائتق 
متن عامتل هتام يف معركة تغتر املناخ 
املستتمرة، ويقول خرباء املنتاخ اآلن إن 
الحرائتق وغيوم ثاني أكستيد الكربون، 
التتي تخنتق »رئتتي العالتم«، يمكن أن 
تكون الكارثة البيئية التي ستوف تدفع 

الكوكب لنقطة الالعودة.
ويقول عالم املناخ بجامعة ستاو باولو 
الربازيلية، كارلوس نوبري: »ربما نكون 
قريبن جدا من نقطة التحول«، مضيفا 
أن هنتاك عتددا كبترا للغاية متن هذه 
الحرائتق ناتج عتن إزالة الغابتات، التي 

يعتقد أنها جيدة لالقتصاد.
متن جانبه أوضح غرهارد ديرل، املدير 
الدولية لألشتجار  للمنظمتة  التنفيتذي 
املدارية، التي تشجع االستخدام املستدام 
للغابات، أن آخر األرقام تظهر اشتتعاال 

ألكثر من 82 ألف حريق اآلن يف الربازيل.
وتابع ديرل: »إذا تأثرت الغابات املدارية 
الكثيفة بالحرائق، فإنها تحتاج لسنوات 

عديدة إلعادة جميع صفوفها«.
وكشتف العلمتاء أن التجمعات البرشية 

عانتت  التتي 
من  أكثتر 

 ، غرها
هتي 

القبائل التتي تعيش يف منطقة األمازون 
الشاسعة، والتي تحتوي عىل واحدة من 

10 أنواع معروفة عىل األرض.
وهناك عدد قيايس من الحرائق تشتتعل 
اآلن يف الربازيل )معظمهتا يف األمازون( 

وفقا ألبحاث الفضاء يف البالد.

خبراء: حرائق  »االمزون« تخنق »رئتي العالم«

املراستلة  تطبيتق  يتيتح 
»واتستآب«  الفوريتة 
إنشتاء  ملستتخدميه  اآلن 
أي  متع  خاصتة،  »إيموجتي« 

ميزات وتعابر وجه تختارها.
لإلصتدار  الجديتدة  والخاصيتة 
التجريبتي 2.19.90.23 متوفترة اآلن 

ألجهزة iOS وستتكون متوفرة ألجهزة 
»أندرويد« الحقا. 

وستظهر ما يسمى بامليموجس بالقرب 
»إيموتيكونتز«  املعتتادة  الرمتوز  متن 
عىل الجانب األيرس متن لوحة املفاتيح 
االفراضية، وستتكون عىل شكل رموز 

تعبرية مخصصة آلبل.

تشتهد ستكة الحديد الدائرية يف موستكو بعد شهر 
انطالق أول قطار مستتقبيل وهو القطار الكهربائي 
ذاتي القيادة املسمى بت«السنونو«.وقال رئيس معهد 
األتمتتة واملواصتالت للبحتوث العلمية يف موستكو، 
بافيبل بوبتوف، إن القطار الكهربائتي الجديد ليس 
بحاجة إىل ستائق. وتتحقق عملية قيادة القطار عن 
بعد من مركتز القيادة حيث يمكن أن يتوىل مشتغل 
املرور مسؤولية قيادة القطار عن بعد يف حال وقوع 
حتادث أو أي أوضتاع طارئة غتر متوقعة.وتلعب 6 
كامرات حساستة دور عيتون القطار، وهي مزودة 
بعدستات ذات مدى مختلف، ما يجعلها قادرة 
عىل رؤية حواجز عىل مدى حتى 
800 متر، متع العلتم أن 
القطار يستتمر يف السر 
مترا   550 مستافة  إىل 
بعد تشتغيل املكابح، أما 
رسعة سر القطار نفسه 
فبلغت 110 كيلومرات  يف 
الستاعة. وهناك جهاز كمبيوتر يستيطر 

عىل رسعة القطار وفتح أبوابه وإغالقها.

نرشت مجلة »ذا بي إم جى« الطبية املتخصصة، دراستة أكدت 
نتائجها أن الجلوس ألكثر من 9 ستاعات أو 9 ستاعات ونصف 

الساعة يف اليوم الواحد، يمكن أن يكون سببا يف وفاة اإلنسان.
وأشتارت الدراسة إىل النشتاط البدني بصحة عامة حتى امليش 
أو الحركة الخفيفتة يمكن أن تقلل خطر 
الوفاة.كذلتك حتذرت الدراستة متن هذه 
العادة خصوصا لفئة الناس من منتصف 
العمر، أي يف عمتر الثالثينات واألربعينات 
ألن هؤالء بستبب الدراستة أكثتر عرضة 

لخطر الوفاة املبكرة.
كما أن الدراستة اعتمتدت يف أبحاثها عىل 
تحليل رشيحة واسعة من البيانات، وفيها 
أن التماريتن مهمتا كانتت خفيفتة وإن 
اقترصت عىل امليش فهي قادرة عىل إحداث 

فارق يف خفض مخاطر الوفاة املبكرة.
أيضا أشارت إىل أن الحد األدنى ألي إنسان يحتاج إىل 150 دقيقة 
من التمارين الخفيفة أستبوعيا كامليش، ويحتاج أيضا نحو 75 
دقيقة أستبوعيا من التمارين متوستطة الشدة، إال أنها أشارت 
إىل أن ساعات النوم ليست محسوبة من التسع ساعات ونصف 

الساعة املذكورة أعاله.

توشتك الحترب التجارية بتن الواليات املتحتدة والصن عتىل تقليص 
إيترادات وحدة رشكة التكنولوجيا الصينيتة العمالقة هواوي للهواتف 
الذكيتة، بعد أن أكتدت غوغل أن هاتتف هواوي املقبل ستيصدر بدون 
التطبيقتات األساستية لنظام أندرويتد التابع لغوغل.ومتن املتوقع أن 
تكشتف هواوي تكنولوجيز النقاب عن هاتف »Pro 30 Mate« الجديد 
الشتهر املقبل، ممتا يجعله أول إطتالق لها منذ أن أدرجتها واشتنطن 
ضمتن ما يستمي بت«قائمتة الكيانتات«، ومنعتها متن الحصول عىل 

مكونات وتكنولوجيا أمركية.
ويف انفراجتة مؤقتة لهواوي، قالت واشتنطن، 
قبتل أيتام، إنها ستتمدد بواقتع 90 يوما مهلة 
تستمح لهواوي برشاء مكونتات من الرشكات 
األمركية، بهدف تزويد املستهلكن الحالين، يف 
حن ستضيف أكثر من 40 وحدة تابعة للرشكة 
إن  قالتت  غوغتل  الستوداء.لكن  قائمتهتا  إىل 
تطبيقاتها األساستية لنظام أندرويد التابع لها 
لتن تكون متاحة عىل الهاتتف الجديد لهواوي، 
بحستب ما ذكترت وكالة بلومتربغ األمركية، 
الخميس.وبالنستبة لهتواوي، فإن هذا يعني تقليصتا واضحا ملبيعات 
»Pro 30 Mate« يف أستواق ختارج الصن.وذكترت بلومتربغ نيوز، يف 
يونيو، أن إدراج الرشكة يف القائمة الستوداء سيلحق الرضر بإيراداتها 

بنسبة تراوح بن 40 باملئة إىل 60 باملئة.

غوغل تواصل حربها ضد »هواوي« 
وتمنعه من التطبيقات االساسية

إذا كنت تنام نحو 6 ستاعات فقط يف الليلة، لكنك تشعر بأخذ قسط 
كاف متن الراحتة، فالعلمتاء يرجحتون أن يكون هتذا الطبع ناجما 
عن طفرة يف إحدى الجينات.ويويص الخرباء، األشتخاص البالغن يف 
العادة بأن يناموا 7 ستاعات  أو أكثر من ذلك، لكن بعض األشخاص 

يكتفون بمدة أقرص.
وكشتفت دراسة منشتورة يف مجلة »نورون« 
املختصة يف الصحتة العصبية، أن من ينامون 
متدة قصترة، تكتون لديهتم طفترة يف جن 

.»ADRB1« يسمى
ويف عتام 2009، الحظت األستتاذة يف جامعة 
ستان فرانسيستكو، يينتغ هوي فتو، وجود 
 ،»DEC2»طفترة بتارزة يف جتن معروف بتت
ويتتوىل هتذا الجتن يف العادة ضبط الستاعة 

البيولوجية لدى اإلنسان.
وبعتد نرش تلتك الدراستة، قام كثترون ممن 
ينامتون مدة قصترة، بالتواصتل متع الباحثة، حتتى يحصلوا عىل 

إيضاح بشأن حالتهم.

دراسة: من ينامون فترة قصيرة لديهم 
»طفرة« في الجينات

احذر من الجلوس مطواًل على الحاسوب
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يف بعض االحي�ان تحمل لنا االخبار اش�ياء 
نتمن�ى حدوثها إلغاء رس�م دخ�ول اإلقليم 
كونها تمثل العديد من الجوانب الس�لبية ايل 
يمك�ن ان توض�ع يف خان�ة العنرصية كون 
االقليم جزء من العراق وليس دولة اخرى .

يق�ول خرب قرأت�ه يف اح�دى وكاالت االنباء 
»اس�تحصل وزي�ر الداخلية ياس�ن طاهر 
اليارسي موافقة رئي�س مجلس الوزراء يف 
اقليم كردستان العراق مرسور بارزاني عىل 
إلغاء رسم دخول اإلقليم والبالغ عرشة آالف 
دينار عن كل شخص«، لكن ال ادري مالذي 
يدفعني اىل التش�كيك بامكانية حدوث ذلك 
عىل الرغ�م من كون�ي اتمنى الغاء رس�وم 
دخ�ول االقليم حتى يش�عر الجمي�ع اننا يف 

دولة واحدة .

املراقب العراقي/متابعة...
م�ع تش�ديد الس�لطات الكولومبي�ة م�ن 
حمالتها ملكافحة عمليات تهريب املخدرات 
تفتق ذهن إحدى عصابات التهريب الدولية 
يف البالد ع�ن فكرة جديدة ال تخطر عىل بال 
أال وه�ي تهريب ش�حنة مخدرات يف نعوش 
املوتى.وتمكنت الس�لطات الكولومبية بعد 
تلقيها إخبارية من إحباط عملية التهريب، 
حي�ث ت�م مص�ادرة 300 كج�م م�ن نبات 
القنب يف أحد النعوش يف منطقة سانتاندير.

ورصح فابي�ان اوس�بينا قائ�د الرشطة يف 
اإلقلي�م للصحفي�ن، بأنه تم الكش�ف عن 
املخ�درات بع�د عملية تفتي�ش عربة موتى 

كانت تضم نعشن.
كم�ا قامت الرشط�ة الكولومبي�ة باعتقال 
قائد عربة املوتى ملزيد من االس�تجواب أمال 

يف أن يكون خيطا للوصول لباقي رشكائه.

الغاء رسوم 
دخول االقليم !

المرحوم »حشيش«

املراقب العراقي/متابعة...
أكدت أحدث تقارير الجهاز املركزي 
للتعبئ�ة العامة واإلحصاء يف مرص، 
أن ع�دد ح�االت االق�ران بالع�رب 
بلغ�ت 1544 زواج�ا، بخالف عقود 
الزواج من مرصين وعددها 879.3 

ألف عقد خالل عام 2018.

ويشري تقرير اإلحصاء، إىل أن عقود 
زواج املرصي�ات م�ن من س�ورين 
بع�دد 244 عق�دا وه�����ي األعىل 
بن ح�االت الزواج م�ن عرب خالل 
ع�ام 2018،  ، فيم�ا بلغ عدد عقود 

الزواج من سودانين 128 عقدا.
بينم�ا تذيلت القائم�ة عقود الزواج 

م�ن ليبي�ن بع�دد 28 عق�دا، 110 
عق�ود زواج من أردني�ن، فيما بلغ 
عدد عقود ال���زواج من جنس�يات 
ع���ربي�ة أخ�رى 269 عق�دا، ولم 
تتع�����د ح����االت ال�زواج م�ن 
أج��ان�ب 543 عق�دا خ�الل ع�ام 

.2018

  املراقب العراقي/ متابعة...      
شهد مشفى أبو قلقل رشقي مدينة 
منبج يف س�وريا والدة طفل مصاب 

بحالة تشوه نادرة جدا.
وأك�د الطبي�ب امل�رشف أن احتمال 
حدوث مث�ل هذه الحال�ة واحد من 
وأض�اف  والدة،  حال�ة  ملي�ون  كل 
أن جس�د الطفل س�ليم لكن عظام 
الجمجمة وال�رأس تربز أربع عيون 

وفمان، وأن الرأس شبه كروي.
وق�ال الطبيب: »رغ�م أن الطفل ما 
زال ع�ل قيد الحياة، إال أنه ال يرضع 
وال يتقبل الرشب أيضا وذلك طبيعي 
لهذه الحالة، وهي ميؤوس منها وال 
يوجد عالج لها«، معربا عن أس�فه 
ألن مث�ل هذه الح�االت ال تبقى عىل 
قيد الحي�اة، وتوقع احتم�ال بقائه 

حيا ملدة ال تتجاوز أسبوعا.
وعلق الطبيب بالق�ول إن مثل هذه 
الحاالت تنتج عن أسباب عدة، منها 
أسباب جينية مثل التثلث الصبغي، 
ونق�ص حم�ض الفولي�ك املعروف 
ب��)ب 9( ، وم�رض الس�كري لدى 
الحامل، والتع�رض لدرجات حرارة 

مرتفعة.
وبحس�ب الطبي�ب، فق�د كان والدا 
الطفل ع�ىل دراي�ة بتش�وه الطفل 
اإليكوغرافي�ة، لكنهم�ا  الص�ور  يف 
أرصا عىل إتمام ال�والدة واالحتفاظ 
بالجنن، مش�ريا إل أن�ه يجب رفع 
مستوى الثقافة الطبية يف املجتمع، 
ورضورة  النس�اء  ل�دى  وخاص�ة 
خضوعه�ن ملراقبة طبي�ة يف فرات 

الحمل األوىل وحتى الوالدة.

المصريات 
يفضلن االقتران 

بالسوريين 

  والدة رضيع سوري بأربع عيون 
وفمين اثنين في منبج!

اليابان تكافح التحرش بـ »ختم«  براءة وماليين 

املراقب العراقي /متابعة...
أطلق�ت رشك�ة »شاتش�يهاتا« األب�رز يف صناع�ة األخت�ام 

باليابان، أختاما تجريبية مصممة ملواجهة التحرش.
ويساعد الختم الذي يستخدم حربا من نوع خاص يف التعرف 
عىل املتحرش�ن من خالل عبارة »STOP« وال يمكن رؤيتها 

إال باستخدام الضوء فوق البنفسجي.
وطرحت الرشكة 500 قطعة من الختم بمتجرها اإللكروني 

بشكل تجريبي، ولكنها بيعت بالكامل خالل 30 دقيقة.
ويبلغ السعر التجريبي لهذا املنتج الجديد 25 دوالراً أمريكياً.

املراقب العراقي /متابعة...
قض�ت ام�رأة 35 عام�ا يف الس�جن إثر 
إدانته�ا بجريم�ة قت�ل، لك�ن يف س�نة 
2015 تب�ن أنه�ا بريئة، مم�ا دفعها إىل 
رفع دعوى للحص�ول عىل تعويض عما 

كابدته يف الزنزانة لعقود.
وبحس�ب قناة »إي ب�ي يس« األمريكية، 
ف�إن كاث�ي وودس ت�م تربئته�ا بفضل 
فحص الحمض النووي يف عقب سيجارة 

تم العثور عليه يف مرسح الجريمة.
وقالت محامية كاث�ي البالغة 68 عاما، 
ع�ىل  س�تحصل  موكلته�ا  إن  مؤخ�را، 
تعويض ق�دره 3 مالي�ن دوالر، يف إطار 
تس�وية جزئية لدعوى مرفوعة بموجب 

الحقوق املدنية الفيدرالية.
لك�ن كاثي س�تواصل املطالبة بتعويض 
أع�ىل م�ن مدينة رين�و يف والي�ة نيفادا، 
ألنه�ا تتهم مس�ؤولن قضائين بفربكة 

اعرافاتها بعد الجريمة.
وأوضح�ت املحامي�ة إليزابي�ث وانغ، أن 
موكلته�ا كان�ت مريضة يف مستش�فى 
لألمراض العقلية بوالية لويزيانا، س�نة 

1979، حن تم ارتكاب الجريمة.
وتم اإلفراج عن كاثي سنة 2015، بعدما 
ظه�رت حقيقة مقتل طال�ب يف جامعة 
رينو، وتب�ن أن زميال له هو الذي تورط 

يف تصفيته.
وتكشف س�جالت القضاء األمريكي، أن 
كاثي ه�ي أكثر أمريكية س�جنت ظلما، 
ث�م ظهرت براءتها يف وق�ت الحق، وهي 
تعي�ش الي�وم م�ع أق�ارب له�ا يف والية 

واشنطن.
وتؤك�د املحامية أنه لي�س ثمة ما يمكن 
أن يعوض السجينة السابقة عما عانته، 
لك�ن املال س�يضمن لها بع�ض الرعاية 

عىل األقل.
وبموج�ب قانون ص�ادر يف والية نيفادا 
ودخل حي�ز التنفيذ خالل العام الجاري، 
يمك�ن لألش�خاص الذين تم�ت إدانتهم 
ظلم�ا، أن يطالب�وا بتعويضات تزيد عن 

3.5 مليون دوالر.

سلبي ...عدم السيطرة على حوادث الحرائق 

ان ن�رى  الجمي�ل ج�دا  م�ن 
االمني�ة  الق�وات   مح�اوالت 
الع�راق  يف  القان�ون  لف�رض 
اس�لحة  ضب�ط  ع�ن  تثم�ر 
م�ن  العدي�د  يف  يف  واعت�دة 
املناطق بالعاصمة والتي هي  
تنفي�ذا لتوجيه�ات الحكومة 
بح�رص الس�الح بي�د الدول�ة 
والق�اء القبض عىل املطلوبن 

يف العدي�د م�ن املناط�ق التي 
كانت مقرا لبيع ورشاء وخزن 
االس�لحة حيث تم العثور عىل 
ع�دد م�ن االس�لحة واالعتدة 
مختلف�ة االحجام واالش�كال 
ونتمنى ان تعم مثل العمليات 
يف جمي�ع انح�اء العراق حتى 
يعي�ش الجميع تح�ت مظلة 

القانون  .

ايجابي... حصر السالح بيد الدولة

م�ن الظواهر املس�تفحلة هي 
ع�دم الس�يطرة عىل ح�وادث 
الحرائق واخرها حادث حريق 
نف�ط  رشك�ة  داخ�ل  اندل�ع 
الش�مال يف محافظ�ة كركوك، 
عملي�ة  فيه�ا  كان�ت  الت�ي 
االخماد تسري برسعة ومهنية 
عالية والس�عي دون توسعها 

النفطية  االب�ار  اىل  ووصوله�ا 
منه�ا  القريب�ة  واملصف�ى 
وع�ىل الرغ�م من ع�دم ترضر 
املصف�ى بصورة كب�رية اال ان 
مث�ل ه�ذه الحرائ�ق يجب ان 
التحدث يف هكذا اماكن خطرة 
والت�ي تكون اخط�ر ان لم يتم 

السيطرة عليها .

العتبة الحسينية تتكفل بعالج فتاتين من محافظة صالح الدين
املراقب العراقي/متابعة...

املختص�ة  الجه�ات  عج�ز  بع�د 
وبالخص�وص املؤسس�ات الحكومية 
الش�هداء  ذوي  رعاي�ة  قس�م  اعل�ن 
والجرح�ى يف العتب�ة الحس�ينية عن 
تكفل�ه بع�الج فتات�ن م�ن محافظة 

صالح الدين .
وق�ال مع�اون رئي�س القس�م احمد 
رضا الخفاجي ان »العتبة الحس�ينية 
تكفل�ت بالع�الج بع�د مناش�دة ذوي 
الفتات�ن«، مبينا ان »اح�دى الفتاتن 
فق�دت البرص بينم�ا تعرضت االخرى 
اىل اصابات متنوعة يف الجس�م نتيجة 

الشظايا«.
واض�اف ت�م احالتهما اىل مستش�فى 
االم�ام زي�ن العابدي�ن عليه الس�الم 
الج�راء  الحس�ينية  للعتب�ة  التاب�ع 
الفحوص�ات الالزم�ة لتحدي�د اماكن 

االصابات وخطورتها .
وبن الخفاجي ان«العتبة الحس�ينية 
س�تتكفل بعالج الفتاتن سواء داخل 
الع�راق او خارج�ه بع�د االطالع عىل 

النتائج النهائية ».

مس�تمر  »القس�م  ان  اىل  واش�ار 
بدع�م الجرح�ى وعوائل الش�هداء يف 
كاف�ة الجوان�ب الصحي�ة والتعليمية 
والخدمي�ة ».ويف س�ياق متص�ل قال 
وال�د الفتاتن عيل مخلف ع�راب ان« 

تواج�دي يف العتب�ة ه�و نتيج�ة عجز 
الحكوم�ة من توفري اي نوع من انواع 

املساعدة لعائلتي ».
واض�اف ان »قص�ة ) علي�اء ونجاة ( 
بدأت منذ عام 2015 عندما اصابتهما 
شظايا لغم يف احد الطرق الصحراوية 
بعد هروبهم من داعش استشهد عىل 
اثره�ا 3 افراد م�ن عائلت�ي وتم نقل 

ابنتاي اىل املستشفى ».
مس�اعدة  اي  نج�د  ل�م   ، واوض�ح 
من�ذ ذل�ك الوق�ت اىل االن ولك�ن بع�د 
لق�اء املس�ؤولن يف العتبة ت�م اجراء 
الفحوص�ات للع�الج .الجدي�ر بالذكر 
ان العتب�ة الحس�ينية ومن�ذ انط�الق 
الحرب ضد عصابات داعش االرهابية 
تج�اوزت املبالغ املالية الت�ي انفقتها 
عىل رعاي�ة الجرحى وذوي الش�هداء 

اكثر من 8 مليار دينار.

 املراقب العراقي/متابعة...
بدأ الفلس�طينيون منذ األحد املايض يف اقراح اسمن سيقع 
إطالقهم�ا ع�ىل كوكب ونجم خ�ارج املجموعة الشمس�ية، 
يبعدان عن الكرة األرضية 1200 س�نة ضوئية، واكتشفهما 
االتح�اد الفلك�ي ال�دويل ع�ام 2010 ومن�ح املج�ال لدولة 

فلسطن الختيار اسميهما للمرة األوىل يف تاريخ البالد.
وتق�ود الجمعي�ة الفلكي�ة الفلس�طينية الحمل�ة الوطنية 
لتسمية الكوكب والنجم باسمن فلسطينين، التي تتواصل 
إىل ي�وم 10 ترشي�ن األول املقب�ل م�ن خالل زي�ارة صفحة 

الجمعية عىل فيسبوك.
ويجري بعد االنتهاء من إطالق التسميات التصويت الختيار 
اثنن من األسماء املقرحة، قبل أن تجتمع الجمعية الفلكية 
الفلس�طينية م�ع االتحاد الفلك�ي الدويل نهاية ديس�مرب/

كانون األول املقبل وتسلمه االسمن النهائين.
م�ن جهته، ثّم�ن رئيس الحملة الوطنية مؤس�س الجمعية 
الفلكي�ة الفلس�طينية داوود الطروة منح االتح�اد الفلكي 
الدويل لفلسطن اختيار االسمن عىل الكوكب والنجم، وقال 
إن االتح�اد عادة ما يطلق بنفس�ه األس�ماء ع�ىل الكواكب 
والنج�وم املكتش�فة حديثا، قبل أن يس�مح مؤخ�را للدول 
باملشاركة يف تسميتها ويختار فلسطن العام الحايل إلطالق 
تس�مية عىل الكوكب املس�مى مؤقتا »23B-HAT« والنجم 

.»23-HAT-P« املسمى مؤقتا

ويضيف الط�روة »يجب أن تمثل أس�ماء الكواكب والنجوم 
حضارتنا وثقافتنا وتاريخنا وأملنا وحبنا لفلسطن.. هناك 
ال يوجد حاج�ز ُيرجعنا وال احتالل ينغص حياتنا، ونش�عر 
بالحري�ة التام�ة، ففلس�طن محتل�ة ع�ىل األرض، لكنه�ا 

متحررة يف السماء بكوكبها ونجمها الجديدين«.
وحول املكاس�ب الت�ي يمكن تحقيقها بعد وق�وع االختيار 
ع�ىل فلس�طن يف إطالق التس�ميات، ق�ال الط�روة إن هذه 
التجربة ستؤهل فلس�طن إىل الحصول عىل عضوية كاملة 
يف االتحاد الفلكي الدويل ويف بقية املنظمات املختصة يف عالم 

الفلك، بعد تمتعها حاليا بصفة عضو مراقب فقط.
من جهت�ه، يقول املصور الفلس�طيني ناي�ف الحموري إن 
التصوي�ر الفلك�ي حلم يراوده منذ الصغر ويس�عى لس�رب 
أغواره، فكان له ذلك قبل أربعة أعوام عندما التقى بأعضاء 

الجمعية الفلكية الفلسطينية ورافقهم يف مخيم فلكي.
ويضي�ف »تمكن�ت حينها من التقاط صور اس�تثنائية بعد 
التع�رف عىل الكواك�ب والنجوم واملجرات مث�ل مجرة درب 
التبانة وكيف يمكن تصويرها من فلسطن، منذ ذلك الحن 

لم أضيع فرصة املشاركة يف مخيمات الجمعية«.
وأجمل ما يمكن أن يعيش�ه املشاركون -حسب الحموري- 
ه�و ابتعاده�م عن ضوض�اء امل�دن والخدمات األساس�ية 
كالكهرب�اء وامل�اء، فيش�عروا أنهم ع�ادوا للحي�اة البدائية 

وتحرروا من كافة قيود الحياة اليومية املحيطة بهم.
وع�ن الص�ورة التي احتل�ت مكانة خاصة ل�دى الحموري، 
يق�ول إن�ه التقطه�ا يف صح�راء النق�ب وهو امل�كان الذي 
يحلم كل هواة الفلك بالتخيي�م والتصوير فيه لكن يمنعهم 

االحتالل من ذلك بحرمانهم من التصاريح.
ويضي�ف »عش�ُت س�اعات اس�تثنائية ال تن�ى يف النق�ب 
ألنني حلمت لس�نوات بالوص�ول إىل هناك، وما زلت أحتفظ 
بصور هذه الرحلة لنفيس ولم أشارك سوى بواحدة منها يف 

معرض صور«.

جمجمة مكتملة عمرها 4 ماليين عام 

»رئيس« يقلد الدواعش ويهرب »بزي نساء« 

املراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن علم�اء اكتش�افا مهم�ا ىف إثيوبيا 
لجمجم�ة مكتمل�ة تقريبا ألحد أس�الف 
الب�رش عاش قبل 3.8 ملي�ون عام وتميز 
بخلي�ط مث�ري لالهتمام م�ن الخصائص 

التى تشبه القردة والبرش.
وتلق�ي الجمجمة املكتش�فة، التي أطلق 
عليها اس�م )إم.آر.دي(، نظ�رة متعمقة 
ع�ىل ف�رة محوري�ة يف تط�ور الجن�س 

الب�رشي ال�ذي أدى يف نهاي�ة املط�اف 
املع�ارص.  اإلنس�ان  ظه�ور  إىل 

للن�وع  الجمجم�ة  وتنتم�ي 
اس�رالوبيثيكوس  البرشي 

أنامنسيس الذي ظهر قبل 
ح�وايل 4.2 ملي�ون عام.
ويع�د هذا الن�وع ه��و 
الس�ل���ف املب����ارش 

البدائ�ي  لإلنس�ان 
اس�رالوبيثيكوس 
ينيس�يس  ر ف���ا أ

وال�ذي ت�م التع�رف 
علي����ه م�ن الهي�كل 

الش�هري  الجزئي  العظمي 
املس�مى )لويس( وال�ذي جرى 
اكتش�افه ع�ام 1974 عىل بعد 
56 كيلوم�را م�ن املوقع الذي 
اكتش�فت في�ه الجمجمة )إم.

آر.دي( يف منطقة أفار بإثيوبيا 

الهي�كل  تاري�خ  ويرج�ع   .2016 ع�ام 
العظم�ي )ل�ويس( إىل قراب�ة 3.2 مليون 

عام.
وتظه�ر الجمجم�ة )إم.آر.دي( والهيكل 
خصائ�ص    مع�ا  )ل�ويس(  العظم�ي 
  تح�ول فاصل يف أس�الف الب�رش األوائل.

وق�ال يوهاني�س هاي�ل س�ياليس عال�م 
الحفري����ات البرشية بمتحف كليفالند 
الطبيع�ي     املش�ارك  للتاري�خ 
يف البح�ث ال�ذي نش����ر 
)نيت�رش(  دوري�ة  يف 
اكتش�اف  »ه���ذا 
يحدث مرة واحدة 
العم����ر.  م�ن 
ل�م يك�ن هن�اك 
أكث���ر  يشء 
إثارة من ذلك 
نح����ن  . .
نتح�دث ع�ن 
جمجم�ة  أكث�ر 
ألح�د  مكتمل�ة 
الب�رش  أس�الف 
يتم  األوائ����ل 
يف  اكتش���افها 
الحفريات  تاريخ 
ويعود  البرشي���ة 
أكث�ر  إىل  تاريخه�ا 
من ثالثة مالين عام«.

املراقب العراقي/متابعة...
»ال�ذي يقاتل بجان�ب عبد رب�ه منصور 
ه�ادي يقات�ل مع رج�ل غ�در وخيانة .. 
فهو ال يس�تحق الدفاع عنه ال كشخصية 
وال كرئيس .. هو س�بب رئيس للكارثة.. 
الوق�وف مع هادي وقوف مع من ال يليق 
بحك�م اليمن ..هذه ينبغ�ي أال تغيب عن 
التحال�ف… ف�إذا آمنتم به�ذه املقولة… 
كالم  ل�ه  املزعوم�ة  الرشعي�ة  فمعن�ى 
انتهى… عف�ا عليها الزمن .. هادي الذي 

رفض الرجولة… وهرب بزي حريم«.
ه�ذا ال�كالم لضاح�ي خلف�ان، القائ�د 
الس�ابق لرشط�ة دب�ي، جاء يف سلس�لة 
تغري�دات نرشها يوم ام�س الجمعة عىل 
توي�ر، بع�د ان تمكن�ت ق�وات املرتزقة 
التي ش�كلتها االمارات يف عدن ، من طرد 
مرتزق�ة الس�عودية م�ن املدين�ة ، الذين 
كانوا يمثلون »رشعية » هادي! الذي هو 
بحس�ب ما تقول السعودية عنه »رئيس 
رشع�ي« لكنه يقلد الدواعش ويهرب من 

عدن بزي نساء.

امللف�ت ان االم�ارات الت�ي كان�ت حليفا 
رئيس�يا يف العدوان ع�ىل اليمن اىل جانب 
الس�عودية وامريكا وبريطانيا وفرنس�ا 
وجوع�ت  قتل�ت  والت�ي  و«ارسائي�ل«، 
ومرض�ت وح�ارصت مئ�ات االالف من 
الش�عب اليمني املظلوم ، بذريعة الدفاع 
عن »رشعية« هادي، نراها اليوم تعرف 
ان ه�ادي ال رشعية له وهو غادر وجبان 

وال يستحق ان يحكم اليمن!.
هنا يسأل سائل، من هو املسؤول اذن عن 
كل هذا الدم�ار الذي لحق باليمن؟، ومن 
املس�ؤول عن كل ه�ذه الدم�اء الطاهرة 
الت�ي ارقيت؟ ، من هو املس�ؤول عن تلك 
االرواح التي ازهقت؟ وعن الطفولة التي 
ذبح�ت؟ وع�ن الك�وارث واملاس�اة التي 
حلت بالش�عب اليمني عىل خمس سنن 
م�ن عم�ر العدوان؟ ه�ل هو االم�ارات ، 
ام الس�عودية ، ام امري�كا و »ارسائيل« ، 
ام ه�ادي ومرتزقته؟، التاريخ س�يصدر 
حكمه العادل وس�ينصف الشعب اليمني 

آجال ام عاجال.

قبل دقائق من اإلقالع.. الشرطة تقتحم طائرة وتعتقل مجرما خطيرا
املراقب العراقي/متابعة...

الربيطاني�ة  الرشط�ة  ن�رشت 
لحظ�ة  يظه�ر  فيدي�و  مقط�ع 
اعتقال »مجرم خطري« من داخل 
طائرة، قب�ل دقائق م�ن إقالعها 

من العاصمة لندن إىل إثيوبيا.
وحس�بما نقلت صحيفة »مرو« 
ع�يل  ديري�ي  ف�إن  الربيطاني�ة، 
جام�اك البال�غ 34 عام�ا، مدان 
يف  فت�اة  اغتص�اب  يف  بالت�ورط 

الرابعة عرشة من عمرها.
وبدا الرجل جالس�ا عىل مقعده يف 
الطائرة عىل مقرب�ة من النافذة، 
قبل أن تدخل قوة رشطية صغرية 
الطائ�رة وتطل�ب من�ه الذه�اب 

معها ألنه مطلوب.
وأورد املص�در، أن جام�اك جرى 
إيقاف�ه قب�ل 30 دقيقة فقط من 
مغ�ادرة الطائ�رة ملط�ار هيثرو، 
يف الثاني من ش�هر مايو املايض، 

إال أن الرشط�ة الربيطانية نرشت 
فيديو االعتقال مؤخرا.

وحاول املعتقل أن يظهر كشخص 
مص�دوم حينم�ا ج�رى إخب�اره 
بالش�بهات الت�ي تالحق�ه، وهي 
اختط�اف فت�اة يف الرابعة عرشة 
والت�ورط يف اغتصابه�ا والتغرير 

بشخص قارص.
بالته�م  الراك�ب  إدان�ة  وج�رت 
الثالث�ة املوجه�ة إليه، وكش�فت 
التحقيق�ات أن�ه اش�رى تذكرة 
املغ�ادرة قب�ل ي�وم من الس�فر، 
وقرر أن يفر إىل إثيوبيا بعدما علم 

أن رجال الرشطة يبحثون عنه.
وعث�رت الرشط�ة ع�ىل الضحية 
يف محط�ة قط�ار بع�د ي�وم من 
الش�اب  إن  وقال�ت  اختفائه�ا، 
تعرف عليها يف تطبيق »واتساب« 
ث�م ق�ام باس�تدراجها واعت�دى 

عليها.

كوكب ونجم يحمالن أسماء فلسطينية


