
واشنطن تهيمن على مليارات الدوالرات العراقية تحت مزاعم »السندات« 

قوات »المهام الخاصة« االمريكية تخرق السيادة وتفسح
 المجال امام المقاومة االسالمية للّرد

قطعات قتالية غير شرعية تتحرك في المدن العراقية

عملية »الشيبة«..تذل العدوان السعودي وتظهر بطولة اليمنيين
المراقب العراقي/ متابعة...

يعيد قيام سياح الجيو اليمني املسير بعملية 
نوعية الستهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة 
لرشكة أرامكو النفطية عىل الحدود السيعودية 
مع االمارات بيي10 طائرات، عما نوعيا يحمل 

يف طياته مجموعة من الرسائل والدالالت.
وتوصف العملية بي »عملية توازن الردع األوىل« 
حييث جاءت يف إطار اليردع والرد املرشوع عىل 

جرائم العدوان السعودي وحصاره.
وتوعد الجيش واللجان الشعبية اليمنية تحالف 
العدوان برضبات أقوى وأقىس يف حال استمرار 

هجماته عىل اليمن.
واسيتهداف حقيل ومصفياة الشيبية تحمل يف 
طياتيه مجموعة مين اليدالالت اذ ان الطائرات 
الحيدود  اىل  الوصيول  اسيتطاعت  املسيرة 
السيعودية االماراتيية التيي تبعيد عين اليمن 
نحيو 1000 كيلومرت. واسيتهداف هيذا الحقل 
عىل بعيد 1000 كيلوميرت عن اليمين وبالقرب 
من حدود االمارات يرسيل رسيالة اىل هذا البلد 
بان سياح الجيو اليمني بامكانيه الوصول اىل 
االمارات وتنفييذ عمليات نوعية فيها ايضا من 
دون اي مشيكلة الن الطائيرات اليمنيية التيي 
اسيتطاعت تجاوز االنظمة الرادارية السعودية 
املتطيورة بامكانها ايضا القييام بنفس اليشء 
ميع اليرادارات االماراتية مع العليم ان البلدين 
يعتميدان عيىل االنظمية التسيليحية الغربيية 

خاصة االمركية.

أكبر عملية: 
ووصف قائد حركة انصار الله السييد عبدامللك 
بدرالدين الحوثي هذه العملية بانها يشكل اكرب 

عملية استهدفت العمق السعودي. 

تفاصيل اوسع صفحة 4

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

خلية »أمريكية برزانية« تبث األكاذيب واألفتراءات 
على الحشد في سهل نينوى

المراقب العراقي/ احمد محمد...
اكيد نائب عن املكون الشيبكي، وجود محاوالت 
لزعزعة الوضع يف منطقة سيهل نينوى تمارس 
مين قبيل جهيات مدعومية امريكيا تسيكن يف 
اقليم كردسيتان، مبينا أن هذه الجهات بعضها 
مطلوب للعدالة وبعضهيا اآلخر اعرتف بعمالته 
المريكا، فيما اعترب أن هذه االساليب تأتي تذمرا 
من الفشل بسحب الحشد الشعبي من املنطقة.

ويشير مراقب يف الشان السييايس اىل أن جميع 
هيذه املحاوالت تتناغيم ميع االرادات االمريكية 
اىل تهيدف اىل توسييع سيطوة االرسة البارزانية 
عيىل االرايض. وقيال النائيب قيص الشيبكي، يف 

ترصييح لي »املراقيب العراقيي« إن »عمل قوات 
الحشيد الشيعبي بمنطقة سيهل نينوى يسير 
بوضعيه الطبيعيي والوجيود ألي معرقيات او 
مشياكل تحوم عليه«، مبينا أن »الحشد متواجد 
يف جميع السيطرات األمنية املشرتكة مع الجيش 

والرشطة«.
واضياف الشيبكي، إنيه »وبعيد وصيول الوفيد 
الحكزوميي بغيداد املكيون مين رئييس هيئية 
الحشيد الشعبي فالح الفياض ونائبه ابو مهدي 
املهندس، نجحت منطقة سيهل نينوى واهاليها 
بتحقيق هدفهم بإبقاء قوات الحشيد بمدينتهم 
والوقيوف بوجيه كافية املحياوالت الراميية اىل 

سحبه منها«.

محياوالت  »جمييع  أن  اىل  الشيبكي،  واشيار 
بأييادي كرديية هدفهيا  تتيم  الحشيد  سيحب 
اإلتيان بالبيشيمركة وعودة مسلسل اإلغتياالت 
والتصفيية بحيق املواطنين وكميا يف الفيرتات 
اشيخاص  »هنياك  أن  اىل  ولفيت  السيابقة«. 
مطلوبين للعدالية وعمياء لألمرييكان يديرون 
شيبكات إعامية مظللة تعميل خال هذه األيام 
عىل بيث األكاذييب واإلشياعات املغرضية بحق 
قوات الحشيد الشيعبي«، معتيربا أن »ذلك دليل 
قاطيع عىل فشيل مرشوعهيم بإخراج الحشيد 

الشعبي من سهل نينوى«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
ضييع املنتخب العراقي لقيب البطولة يف نهائي 
غرب اسيا امام البحرين والتي تقام للمرة االوىل 
يف العيراق ، وتنوعت االسيباب التي فرست تلك 
الخسيارة، والتي اثرت بشكل تسياؤالت تدور 
يف اذهيان غالبيية املتابعين للشيأن الريايض، 
ومنهيا ميا يتعلق  باليكادر التدريبي واسيلوب 

اللعيب الذي انتهجه يف البطولة هل هو السيبب 
ام سيوء توظييف الاعبن وتموضعهيم داخل 
ارضية امللعب؟، ام التحضر النفيس للمباراة؟، 
كل هذه التساؤالت وضعتها »املراقب العراقي« 
امام املحلل الريايض الكابتن سيعد حافظ الذي 
اجاب قائا: ان احد اهم اسيباب الخسيارة هو 
غياب االستقرار عىل شكل الفريق وكذلك غياب 

االسيتقرار عىل اسيلوب اللعيب اليذي انتهجه 
امليدرب كاتانيتيش، فاملدرب خياض كل مباراة 
يف بطولة غرب اسيا بشيكل مختلف فنراه مرة 
يلعب باسيلوب 3-4-3 وميرة ثانية 1-3-2-4 
ومرة اخرى 4-1-4-1 فاحظنا عدم االستقرار 

ال عىل االسلوب وال عىل شكل الفريق.

تفاصيل اوسع صفحة 6

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ارتفيع حييازة العراق من سيندات الخزانية األمريكية خال شيهر حزيران 

2019، بنسبة 30.94 %، عىل أساس سنوي.
وبحسيب بيانات ليوزارة الخزانة االمريكيية ، فقد زادت حييازة العراق من 
السيندات األمريكية إىل مسيتوى 34.7 مليار دوالر، مقارنية بي 26.5 مليار 
دوالر يف شيهر يونييو / حزيران من عام 2018, فضا عن اسيتمرار العراق 
برشاء اسهم السيندات االمريكية لشيهر حزيران املايض بمبلغ 300 مليون 
دوالر . الجدوى االقتصادية لهذا االستثمار كاد ان يكون معدوما , فالخزانة 
االمريكية تمنح فائد  o,5 % عىل قيمة السندات , مما يعدها مختصون بأنها 

فاشلة قياسا اىل حجم االموال العراقية املستثمرة يف امريكا.
امرييكا تسيعى لتعزييز قيمة اليدوالر عاملييا من خيال اجبار اليدول التي 
تتعاميل معها او التي احتلتهيا وكذلك التي تضم يف اراضيهيا قواعد امريكا 
عىل االسيتثمار يف سيندات الخزانة االمريكية , وهي بذليك تجمع ما يقارب 

الرتليون او اكثر من الدوالرات يف مصارفها لتتحكم بقيمة الدوالر.
العيراق هو االخر أجرب عىل االسيتثمار بتلك السيندات االمريكيية , من اجل 

ضمان استمرارية خضوع القرار السيايس اىل اوامر االدارة االمريكية . 

تفاصيل اوسع صفحة 3

اعلنت وزارة الداخلية، عن ماحقتها لاجانب املخالفن لقانون 
االقامة ، مشرة اىل القاء القبض عىل اكثر من 30 منهم.

وقيال قسيم العاقيات واإلعيام يف مديريية االحيوال املدنيية 
والجيوازات واالقامية التابعة لليوزارة يف بيان تلقيت »املراقب 
العراقي« نسيخة منه إن »مفارزها أجرت عملية إلقاء القبض 
عيىل عدد كبير مين املخالفين لقانيون اإلقامة مين العمالة 

األجانب«.
واضياف البييان، أن »عدد الذين القي القبيض عليهم بلغ اكثر 
مين 30 مخالفا لقانيون االقامة من العمالة االجانب وسييتم 

تسفرهم خارج االرايض للعراقية«.
وكانيت وزارة الداخلية قد وجهت ييوم الجمعة املايض، بإبعاد 

املواطنن البنغادش املخالفن لرشوط االقامة من العراق.

المراقب العراقي/ بغداد...
اصيدرت امانية مجلس اليوزراء االحيد،  امراً 
بثبيت  )105( من املدراء العامن يف مؤسسات 
الدولة. وحصلت »املراقب العراقي« عىل وثائق 
اظهرت أسماء املدراء املكونة من )105( أسما 
بمختلف اإلختصاصات يف الوزارات الحكومية 

واملؤسسيات االخيرى. وبحسيب الوثائق فأن 
»قيرار تثبييت امليدراء املذكوريين يدخل حيز 
التنفيذ بعد 21 يوم من تاريخ صدور األمر أي 

بعد تاريخ )2019/6/27(«.
اليوزراء  مجليس  رئييس  الوثائيق  وخوليت 
صاحية تقديم مرشيحيه اىل مجليس النواب 

فيميا يتعلق بالبنيك املركزي ودييوان الرقابة 
املالية وهيئة النزاهة كخطوة اوىل إلنهاء ملف 

الوكاالت.
يذكير أن رئييس الوزراء عادل عبيد املهدي قد 
تعهيد يف جلسية تنصيبيه بإنهاء مليف إدارة 

مؤسسات الدولة بالوكالة.

الداخلية تالحق األجانب 
المخالفين لقانون االقامة

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
شيوهدت الكثر من مرة قطعات للقيوات االمريكية 
بغيداد  العاصمية  شيوارع  وسيط  تتجيول  وهيي 
واملحافظات الغربية بكامل العدد والعدة ، يف مشيهد 
يعييد اىل االذهيان تاريخ ما بعيد 2003 ، الذي كانت 
فييه القيوات املحتلة تتحيرك داخل امليدن من دون 

غطاء رشعي يتيح لها تواجدها العسكري.
وبعد تشيكيل ماعرف »بالتحالف الدويل« اىل العراق 
بدعيوى محاربية داعش ، عيادت القيوات القتالية 
اىل الواجهية مجيدداً بالرغيم مين عيدم رشعيتهيا 
الجييش  يف  مسيؤولن  ان  اال   ، منهيا  الفائيدة  او 
االمريكي ارادوا تربير ذلك التواجد بحماية السيفارة 
والقنصلييات االمريكيية يف العراق عرب قيوة تعرف 
»باملهام الخاصة«، اال انها وبحسيب مراقبن اشبه 
»باكذوبة« صدرها االمريكان وصدقوا بها لكون ان 
حماية القنصليات والسيفارات هي من مهام الدول 

املظيفة.
عيدم رشعية ذليك التواجيد االمريكيي يف العراق قد 
يفسيح املجيال اميام فصائيل املقاومة االسيامية 

إلعيادة اسيتهداف ذليك التواجيد العسيكري، كونه 
يعد خرقاً لسييادة الدولة، بحسيب ما يراه مراقبون 

للشأن السيايس واألمني.
ويرى الخبر االمني صفاء االعسيم ، انه المانع من 
مشياركة قوة يف تامن السفارة باإلضافة اىل الدولة 
املضيفية عيرب غرف مشيرتكة، لكن عندميا تتحول 
اىل ارتيال وتتحيرك يف املوصيل فهو غير قانوني وال 

رشعي.
وقال األعسيم يف حديث خص بيه »املراقب العراقي« 
ان »القوات االمريكية تتحرك اليوم يف املناطق القلقة 
السييما غربي سيهل نينوى، التي ابعد عنها الحشد 
الشعبي، وحشيد بعض ابناء املناطق للحيلولة دون 

وصول الحشد لها«.
وأضاف ان »امريكا تتواجد يف املثلث العراقي الرتكي 
السيوري بكثافية، يقابله عيودة وترتييب صفوف 

للعصابات االجرامية يف ذلك القاطع ».
وتابيع ان »انسيحاب القوات االمريكية من سيوريا 
وتسيليم بعض املهام اىل قوات سوريا الديمقراطية، 
اتجهت امرييكا لتقوية نفوذهيا يف العراق عرب عدة 

قواعد وصلت ألكثر من 14 قاعدة ».

من جهته يرى املحلل السييايس منهل املرشيدي، ان 
القيوات االمريكية تتحرك اليوم مين دون اي غطاء 

رشعي داخل االرايض العراقية.
وقيال املرشيدي يف ترصييح خيص بيه »املراقيب 
العراقيي« ان »تلك التحيركات املريبية، تفصح عن 
نواييا ومخططات جدييدة ترغيب االدارة االمريكية 
يف تطبيقها بالعراق، بعد ان فشيلت باللعب يف ورقة 

داعش«.
وأضاف ان »ذلك يفسح املجال امام فصائل املقاومة 
االسيامية التي اخرجيت املحتل عيام 2011، اىل ان 
تعييد مواجهتها مع تلك القوات القتالية التي دخلت 
من الشباك لتعيد انتشارها بعرشات القواعد املوزعة 

شمال وغربي العراق«.
وتابيع املرشيدي ان »االدارة االمريكيية التعير اي 
اهمية للسييادة العراقية، واستهداف معسكر صقر 

مؤخراً هو خر دليل عىل ذلك ».
يشيار اىل ان القطعات االمريكيية كانت قد تحركت 
بالتتابع قبل عدة ايام يف محافظتي املوصل واالنبار، 
عرب ارتال عسكرية قتالية رصدها ناشطون وقاموا 

بنرشها عىل مواقع التواصل االجتماعي.

المراقب العراقي/ االنبار ...
اكد القيادي يف حشيد محافظة االنبار قطري 
العبييدي، مداهمة القيوات االمنية لخمسية 
مناطيق صحراوية بحثا عين خايا عصابات 
»داعش« االجرامية. وقال العبيدي يف ترصيح 
صحفي تابعتيه »املراقب العراقيي« إن »قوة 
من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من 
الحشد الشيعبي والعشيائري رشعت بحملة 
دهيم وتفتييش اسيتهدفت مناطيق ام اليوز 
واملدهيم والجي وان ومعييرش ووادي حوران 
يف عميق صحيراء املناطق الغربيية، بحثا عن 
خاييا عصابات داعش ومخابئ اسيلحتهم«. 

واضياف ان »القيوات االمنيية طوقيت كافة 
املناطق املسيتهدف فيما وفير طران الجيش 
الحمايية االمنيية االزمة للقيوات املقتحمة«، 
مبينيا ان »الحملية تأتي ضمين خطة تطهر 
كافة املناطق الصحراوية وتأمينها من خطر 
خاييا عصابات داعش االجرامي«. يشيار اىل 
ان القيوات االمنيية تطلق  بين الحن واالخر 
عملييات عسيكرية يف املناطيق الصحراويية 
للمحافظة لتعقب بقايا العصابات االجرامية 
التيي تتحرك بين الحين واالخير، بدعم من 
قبل طيران التحالف االمريكي اليذي تتواجد 
قواعده العسكرية يف مناطق محافظة االنبار.

القوات األمنية تجري عملية واسعة في صحراء األنبار 

أمانة مجلس الوزراء تثبت 105 مديرين عامين في مختلف مؤسسات 

ديباال يؤكد رغبته في البقاء مع السيدة العجوز

ظريف من الكويت: 
نحن باقون والقوى 

األجنبية ستغادر 
المنطقة 

دواعش السياسة 
اكثر خطرا 

من دواعش 
االرهاب
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المراقب العراقي/ بغداد ...

كشيف عضو لجنة األمن والدفياع الربملانية عباس 
رسوط، عن اعادة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
الواجهية مجيدداً.  اىل  اإللزاميي  التجنييد  قانيون 
وقيال رسوط يف ترصيح صحفي تابعتيه »املراقب 
العراقيي« إن »لقياًء جمع لجنته، قبيل فرتة، بعبد 

املهدي وطلبت منه إعادة التجنيد اإللزامي وقدمت 
له مربرات كثرة حول إعيادة العمل بهذا القانون، 
أهمهيا أن أكثير عنيارص الجيش والقيوات األمنية 
سيتصل أعمارها إىل 45 عاما، بعد 10 سينوات من 
اآلن، وحينهيا سيتكون الدمياء الجديدة والشيابة 
مفقيودة يف الجييش، وسيتكون القيوات األمنيية 

مرتهلة، وفضا عن ذلك، فأن هناك انحرافات كثرة 
ليدى الشيباب بسيبب البطالة وعيدم وجود فرص 
عميل وهو ميؤرش خطر عيىل الشيعب العراقي«. 
وأضياف رسوط، أن »رئيس مجليس الوزراء كلف، 
بعد ذلك، سيكرتره العسكري الفريق الركن محمد 
البياتي بدراسية وإعداد قانون التجنييد االلزامي، 

دون أن تصل إىل الربملان أية مسيودة بشيأنه حتى 
اآلن«، مؤكيدا »وجيود نيية جيادة ليدى الحكومة 
ومجلس النواب لترشيع هكذا قانون«. يشار اىل ان 
عدد من النواب لوحوا يف الدورة الربملانية السيابقة 
باعادة قانون الخدمة االلزامية بعد ان اوقف العمل 

بها منذ التغير عام 2003 اىل اليوم.

عبد المهدي يعيد قانون الخدمة االلزامية إلى الواجهة 

محلل رياضي يكشف لـ »              « عن اسباب خسارة 
المنتخب الوطني في غرب اسيا
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ويش�ر مراقب يف الش�ان السيايس اىل أن 
جميع هذه املحاوالت تتناغم مع االرادات 
االمريكي�ة اىل تهدف اىل توس�يع س�طوة 

االرسة البارزانية عىل االرايض.
وق�ال النائب قيص الش�بكي، يف ترصيح 
ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن »عم�ل قوات 
الحش�د الش�عبي بمنطقة س�هل نينوى 
يس�ر بوضع�ه الطبيع�ي والوج�ود ألي 
معرقالت او مش�اكل تحوم عليه«، مبينا 
أن »الحش�د متواجد يف جميع السيطرات 

األمنية املشرتكة مع الجيش والرشطة«.
واضاف الشبكي، إنه »وبعد وصول الوفد 
الحكزوم�ي بغداد املكون من رئيس هيئة 
الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه ابو 
مه�دي املهن�دس، نجحت منطقة س�هل 
نينوى واهاليها بتحقي�ق هدفهم بإبقاء 
قوات الحش�د بمدينته�م والوقوف بوجه 
كافة املحاوالت الرامية اىل سحبه منها«.

واشار الش�بكي، اىل أن »جميع محاوالت 
سحب الحش�د تتم بأيادي كردية هدفها 
اإلتي�ان بالبيش�مركة وع�ودة مسلس�ل 
اإلغتي�االت والتصفي�ة بح�ق املواطن�ن 

وكما يف الفرتات السابقة«.
ولف�ت اىل أن »هناك اش�خاص مطلوبن 

يدي�رون  لألمري�كان  وعم�الء  للعدال�ة 
ش�بكات إعالمي�ة مظلل�ة تعم�ل خ�الل 
هذه األيام عىل بث األكاذيب واإلش�اعات 
املغرض�ة بحق قوات الحش�د الش�عبي«، 
معت�را أن »ذل�ك دلي�ل قاطع عىل فش�ل 
مرشوعهم بإخراج الحش�د الش�عبي من 

سهل نينوى«.
ولف�ت اىل أن »م�ن مطلق�ي اإلش�اعات 
الكاذب�ة ه�و مؤي�د الجحي�ي املطلوب 
للعدالة وص�ادرة بحقه مذكرة قبض من 
محكم�ة نينوى، وه�و يس�كن يف اربيل، 
باالضاف�ة اىل املق�رب من ح�زب بارزاني 
عم�اد باج�الن واخ�را مزاح�م الحويت 
الذي يدعي بانه يمثل عش�ائر نينوى من 
جهة ويعرتف يف لق�اء تلفزيوني بعمالته 

لألمريكان من جهة اخرى«. 
بدوره أكد املحلل السيايس هاشم الكندي، 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  ل��  يف ترصي�ح 
»هن�اك مخط�ط امريكي لع�ودة احداث 
عام 2014 من خالل اش�خاص كان لهم 
دور بإسقاط املوصل واخرون مطلوبون 

للعدالة يسكنون يف كردستان«.
املح�اوالت  »تل�ك  ان  الكن�دي،  واض�اف 
تتج�ىل ببث االش�اعات املغرض�ة بالضد 

م�ن الحش�د الش�عبي وجمي�ع الق�وات 
االمنية التي انهت وجود عصابات داعش 
اإلجرامية عىل االرايض العراقية«، معترا 
أن »ه�ذه االفعال تنس�جم م�ع اإلرادات 
اف�راغ  اىل  الرامي�ة  الكردي�ة  االمريكي�ة 
املناط�ق املحيط�ة باملوص�ل من الحش�د 
الشعبي لغرض االستحواذ عليها من قبل 

االرسة البارزانية«.
وشدد الكندي عىل اهمية »قيام الحكومة 
بمواجه�ة تل�ك االكاذي�ب والعم�ل ع�ىل 
حماية الحشد الش�عبي من خالل تفعيل 
قان�ون حماي�ة الرم�وز الوطني�ة ومنها 

الحشد الشعبي بإعتباره رمزا وطنيا«.
وكان املتحدث باسم الحشد الشعبي لواء 

٣0، س�عد الق�دو، ق�د اك�د أن محاوالت 
اجتماع�ات فن�ادق أربي�ل ض�د الحش�د 

الشعبي باءت بالفشل.
يشار اىل أن اهايل سهل نينوى قد نظموا يف 
وقت سابق سلسلة اعتصامات احتجاجا 
ع�ىل ق�رارات حكومي�ة تقيض بس�حب 

قوات الحشد الشعبي من منطقتهم.

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ صالح الدين...
اف�اد مص�در أمن�ي يف محافظة ص�الح الدين، ب�أن قوة من 
الحشد الشعبي تمكنت من احباط هجوم لتنظيم “ داعش” 

اإلجرامي قرب امريل.
وقال املصدر، إن »قوة من الحشد الشعبي تمكنت من صد 
عجلة لداعش اإلجرامي كانت قادمة من صحراء القضاء 
الغرب�ي”، مبينا أن “العجلة دم�رت وفيها عنرصان قبل 

وصولها إىل الهدف املحدد”.
وأضاف املصدر، أن “ الحش�د الشعبي استمر بالتواجد 
عىل الخطوط الصحراوية الغربية تحس�با ألي هجوم 

او عجلة اخرى لداعش اإلجرامي قرب امريل”.

املراقب العراقي/ نينوى...
تمكن�ت قوة من الحش�د الش�عبي من 
القاء القبض عىل إرهابين اثنن شاركا 

بتفجر سيارة مفخخة يف تلعفر.
وقالت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت »املراقب 
ان »ق�وة  إن  العراق�ي« نس�خة من�ه 
مش�رتكة من اللواء ٣٣ واالستخبارات 
ضم�ن قاط�ع عمليات نينوى للحش�د 
ألق�ت القبض ع�ىل إرهابي�ن اثنن يف 
مجمع الجغيف�ي غرب البعاج«، مبينة 
ان »اإلرهابين ش�اركا يف عملية تفجر 

عجلة مفخخ�ة راح ضحيتها عدد من 
املواطنن األبري�اء يف قضاء تلعفر قبل 
عدة اش�هر«.وأضاف ان »قوات الحشد 
ستس�لم املعتقلن اىل الجه�ات األمنية 
املختصة الستكمال التحقيق وإحالتهم 

عىل القضاء«.
 وقتل ش�خصن واصيب 11 اخرين يف 
عملي�ة ارهابية نفذت بواس�طة عجلة 
مفخخ�ة يف ال�� 25 م�ن كان�ون االول 
املايض، والتي اس�تهدفت احد االسواق 

الشعبية بقضاء تلعفر يف نينوى.

املراقب العراقي/ دياىل...
اك�د قائد رشطة دياىل اللواء فيصل العبادي، أن الوضع االمني يف مدينة بعقوبة مركز 

املحافظة هو االفضل بعد 200٣، مشرا إىل وجود ثالثة احزمة تحيط باملدينة.
وق�ال العبادي يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن »أمن بعقوبة هو االفضل منذ 
200٣ يف ظ�ل انخفاض معدالت االعمال االرهابي�ة والجريمة املنظمة بمعدالت عالية 

جدا«.
واضاف العبادي، ان »العودة للوراء مستحيلة وبعقوبة مستقرة وهي محاطة بثالثة 
احزم�ة امنية ملنع حصول اي خروقات باالضافة اىل الدور االيجابي الذي يلعبه االهايل 

من ناحية االبالغ عن اي حالة سلبية نظرا للثقة العالية بالقوى االمنية«.
وكان رئي�س اللجنة االمني�ة يف مجلس محافظة دياىل صادق الحس�يني قد أعلن عن 
اع�ادة االنتش�ار االمني يف س�بع قواطع داخ�ل املحافظ�ة لتعزيز قدرات االس�تقرار 

الداخيل.

احباط هجوم لداعش
 قرب امريل

الحشد الشعيب يلقي القبض عىل إرهابيين 
أثنين شاركا بتفجري مفخخة يف تلعفر

قائد شرطة دياىل: األمن يف 
بعقوبة هو األفضل منذ 2003

المراقب العراقي/ القسم السياسي...

التعليم تعلن عن توافد طلبة َأجانب للجامعات العراقية

املراقب العراقي/ بغداد...
الع�ايل  التعلي�م  وزي�ر  أعل�ن 
ق�يص  العلم�ي،  والبح�ث 
الس�هيل، عن ب�دء توافد طلبة 
أت�راك وإيراني�ن للدراس�ة يف 
الجامع�ات العراقي�ة بدءا من 
املقبل.وق�ال  ال�درايس  الع�ام 
السهيل يف بيان تلقت »املراقب 
إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
»ال�وزارة تتبن�ى اس�رتاتيجية 
أس�اس  ع�ىل  تق�وم  جدي�دة 
العلمي  الش�أن  الرتكي�ز ع�ىل 

الخارجي«.
وأضاف، أن »اتفاقيات الرشاكة 
نجحت ب�ن الجامع�ات، وبدأ 
طلبة من تركيا وإيران، وقريباً 

وبل�دان  والس�عودية  قط�ر 
أخرى بالتوافد عىل الجامعات 
العراقي�ة، الس�يما بعد افتتاح 

مرك�ز اللغة العربي�ة يف بغداد 
وبدءا من العام الدرايس املقبل 

.»)2020 -2019(

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت امانة بغداد، عن اكساء وفتح شارع مغلق منذ عام 1982 

وسط العاصمة.
وقال�ت االمانة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن  
»بلدي�ة الرصافة احدى مالكات امانة بغداد بارشت باكس�اء 
شارع الجمارك ضمن املحلة 10٣ والذي يخدم األزقة )٣5،8، 
٣6( وبواق�ع 4000 م�رت مربع والذي يعتر من الش�وارع 
املهم�ة واالس�رتاتيجية مل�ا يض�م م�ن مؤسس�ات 
حكومي�ة مثل هيئ�ة الجمارك ورشكة آش�ور 
العامة ودائ�رة التحقيقات يف هيئة النزاهة 

وغرها من املؤسسات«.
االمان�ة  »ك�وادر  أن  واضاف�ت 
قام�ت بوقت س�ابق برف�ع الكتل 
الكونكريتية عن الشارع املذكور 
وفتحه امام حركة السر واملرور 
بع�د ان كان مغلق�اً من�ذ س�نة 
1982 لتب�ارش بأكس�ائه وإدخاله 
خ�الل  الخدم�ة 
االي�ام القليلة 

املقبلة«.

امانة بغداد تفتح شارعا وسط العاصمة 
مغلقًا منذ 1982

2 االحد 18 آب 2019 من احلدث
العدد 2135 السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

االول »مطلوب للعدالة« والثاني »عميل المريكا« والثالث »مقرب لبارزاني« 

نائب شبكي يكشف عن أسماء مجموعة تعمل على بث اإلشاعات واألكاذيب بحق الحشد الشعبي

إخماد حريق كبير في علوة لبيع الخضار في ذي قار

6  محافظات تعطل الدوام الرسمي الثالثاء 
المقبل بمناسبة عيد الغدير

املراقب العراقي/ بغداد...
ق�ررت الحكوم�ات املحلي�ة يف 
النج�ف،  محافظ�ات كرب�الء، 
واسط، بابل، ميسان، الديوانية 
ال�دوام  تعطي�ل  ق�ار  وذي 
الرس�مي ي�وم الثالث�اء املقبل 

املوافق ال�20 من اب الحايل.
وقرر مجلس محافظة واس�ط 
الي�وم تعطيل الدوام الرس�مي 
ي�وم الثالث�اء املقبل بمناس�بة 

عيد الغدير.
كم�ا اعل�ن مجل�س بابل امس 
الس�بت، ع�ن تعطي�ل ال�دوام 
ي�وم  باملحافظ�ة  الرس�مي 

الثالثاء املقبل لذات السبب.
مجل�س  رئي�س  نائ�ب  واك�د 
تعطي�ل  ميس�ان،  محافظ�ة 
الدوام الرس�مي الثالثاء املقبل 

بمناسبة عيد الغدير.
محافظ�ة  مجل�س  وق�رر 
الديواني�ة ايضا تعطي�ل الدوام 
الرس�مي الثالثاء املقب�ل لذات 

السبب.
ق�ار  كم�ا وج�ه مجل�س ذي 
بتعطي�ل الدوام الرس�مي ليوم 

الثالثاء بمناسبة عيد الغدير.
فيم�ا اعل�ن مجل�س محافظة 
الب�رصة ع�ن تعطي�ل ال�دوام 

الرس�مي باملحافظ�ة للس�بب 
ذاته.

الش�يعة  املس�لمن  أن  يذك�ر 
يف الع�راق والعال�م يحتفل�ون 
سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 
الثام�ن ع�رش م�ن ش�هر ذي 
الحج�ة، والذي يعد يوما أوىص 
في�ه النب�ي محمد )ص�ىل الله 
عليه وال�ه(  باإلمام عيل )عليه 
الس�الم( خليفة م�ن بعده بعد 
إنهائه حج�ة الوداع س�نة 10 
يف  الوصي�ة  وج�رت  هجري�ة، 
منطقة قرب مكة تسمى غدير 

خم.

املراقب العراقي/ ذي قار...
اعلن�ت مديرية الدف�اع املدن�ي يف محافظة ذي 
ق�ار، اخم�اد حريق واس�ع اندلع يف عل�وة بيع 

الخضار يف قضاء الرفاعي.
وقالت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه إن ان »فرقها تمكنت م�ن اخماد 

حريق واس�ع اندلع مساء امس السبت يف علوة 
بي�ع الخضار يف قض�اء الرفاعي ومنع انتش�ار 

النران اىل املحالت املجاورة للحادث«.
واضافت، ان »الحريق اس�فر عن ارضار مادية 
يف ع�دد من املح�ال والبس�طات دون تس�جيل 

خسائر برشية«.
املراقب العراقي/ بغداد...

دع�ا  النائ�ب ع�ن ائت�الف دولة 
القان�ون عبد الس�الم املالكي، إىل 
تش�كيل جهاز خ�اص بمكافحة 
املخ�درات يرتب�ط بالقائ�د العام 
أح�كام  بصالحي�ات  ويتمت�ع 
الط�واريء، فيما طالب رئاس�ة 
مجلس النواب للدعوة إىل جلس�ة 

طارئة ملناقشة قضية املخدرات.
وق�ال املالك�ي يف بي�ان صحفي، 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
النواب مطالبة  »رئاس�ة مجلس 
بالدع�وة لعق�د جلس�ة خاص�ة 
تناقش مش�كلة تفي املخدرات 
يف البلد، بغي�ة الوصول إىل تعديل 
املخ�درات،  مكافح�ة  قان�ون 
يم�ر  الت�ي  املرحل�ة  ل�رورة 
به�ا البل�د وانتش�ار التعاطي يف 
املجتمع، وإيجاد البيئة القانونية 

ألرادع�ة  للحد من املش�كلة التي 
وانق�اذ  بالبل�د  تفت�ك  أصبح�ت 
اإلدم�ان  مصيب�ة  م�ن  ابنائن�ا 

والجريمة«.
ودع�ا املالكي إىل »تش�كيل جهاز 
خاص بمكافحة املخدرات يرتبط 
بالقائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
أح�كام  بصالحي�ات  ويتمت�ع 
طواريء وإطالق  كل الترشيعات 
والتخصيصات املالية له للقضاء 
ع�ىل ه�ذه الظاه�رة قب�ل فوات 

االوان«.
الن�واب  وأش�ار إىل أن »مجل�س 
عليه تحمل املس�ؤولية االخالقية 
والقانونية امام الله والشعب من 
خالل اتخ�اذ االج�راءات الكفيلة 
بالحد من ه�ذه الظاهرة الفتاكة 
الت�ي دق�ت ناق�وس الخطر عىل 

مستقبل ابناءنا«.

املراقب العراقي/ الديوانية...
الك�وادر  م�ن  الع�رشات  نظ�م 
كلي�ة  خريج�ي  م�ن  الصحي�ة 
الدرجات االوىل  العلوم واصحاب 
والثالث�ة بمستش�فى  والثاني�ة 
وباق�ي  التعليم�ي  الديواني�ة 
دوائ�ر صح�ة املحافظ�ة وقفة 
احتجاجية للمطالبة بش�مولهم 
بمخصص�ات الخط�ورة اس�وًة 
الك�وادر  م�ن  اقرانه�م  بباق�ي 

الطبية.
وقال املنس�ق االعالم�ي للوقفة 
ترصي�ح  يف  االس�دي،  كاظ�م 

تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»املتظاهرين طالبوا وزارة املالية 
والجهات املعنية بشمولهم بتلك 
رفض�ت  ان  بع�د  املخصص�ات 
الوزارة ذلك باجتهاد من قبلها«، 
مبين�ا ان »الوقفات االحتجاجية 
مس�تمرة لغاي�ة االربع�اء م�ن 

االسبوع الحايل«.
ع�دم  ح�ال  »يف  ان�ه  واض�اف 
االس�تجابة ملطالبه�م م�ن قبل 
س�ينظمون  املعني�ة  الجه�ات 
تظاه�رة مركزية ام�ام الجهات 

املعنية يف العاصمة.

أخبار قصرية

برلماين يطالب بتشكيل جهاز 
خاص لمكافحة المخدرات يرتبط 

بالقائد العام للقوات المسلحة

الكوادر الصحية بمستشفى الديوانية 
تحتج للمطالبة بمخصصات »الخطورة«

انا مع الحشد وأقّدس الجيش 

إصبع عىل الجرح
    منهل عبد األمري المرشدي 

ال نأت�ي بجدي�د إذا ما قلنا إن الجيش العراقي هو ركن اس�اس من أركان الدولة 
العراقية وعماد فخرها  ومصداق لهيبتها ورمز سيادتها كما إننا ال نأتي بجديد 
أيضا اذا ما قلنا إن الحشد الشعبي هو منجز عراقي عظيم سجل حذوره الخالد 
يف س�فرة الذاك�رة العراقي�ة بما حرر م�ن األرض وحفظ العرض وم�ا ارتبط يف 
كينونت�ه بفتوى الجه�اد الكفائي  الخالدة للمرجعية العلي�ا التي كانت وال زالت 
وس�تبقى العالم�ة الفارقة واألكر واألعظ�م يف التأريخ املع�ارص ولكن علينا ان 
نؤك�د حقيقة مهم�ة مفادها إن الحش�د الش�عبي يتعرض لحملة ش�عواء من 
التش�ويه والتنكي�ل يتبناها أع�داء العراق الواح�د يف الداخل والخ�ارج . من هنا 
يمكننا ان نعرف حيثيات الضجة التي اثرت إثر ترصيح الشيخ يوسف النارصي 
ع�ن رؤيته يف واق�ع مؤلم يعاني من�ه الجيش العراقي وامكانية األس�تفادة من 
الحش�د ك�روح عقائدية وكفائات جهادية للتش�كيل جيش قوي متماس�ك بعد 
تنقي�ة الجي�ش العراقي م�ن الخونة واملندس�ن واملتخاذلن . أنا هنا لس�ت مع 
اي مف�ردة تس�يئ للجيش العراق�ي بل وال يكف�ي ان اقول اني اش�جبها  فالبد 
لنا ان نش�ر اىل إننا جميعا مع الجيش العراق إس�ما وتأريخا وتضحيات جليلة 
وللجيش يف نفوس�نا قداسة ورفعة ومنزلة عظيمة لكنه ككل الجيوش يف العالم 
ق�د مر بمراحل معقدة وأزمات كثرة ابتداءا من الحروب العبثية التي زجهه بها 
الطاغي�ة املقب�ور من الحرب مع ايران اىل غزو الكويت وم�رورا بما قام به بأمر 
املقب�ور ص�دام يف حلبجة واألنفال واملقاب�ر الجماعية يف كرب�الء وبابل والنجف 
ومدن الجنوب . تلك حقائق مرة  يف ذاكرة الجيش العراقي الباسل لكنها الحقيقة 
والحقيق�ة األكثر إيالما ه�ي ما تعرض له الجيش العراقي من انهيار ش�به تام 
عىل املس�توى املعنوي واملادي إثر سقوط املوصل وما تالها عىل يد تنظيم داعش 
األرهاب�ي وم�ا بات مكش�وفا للجميع ع�ن خيانات لقي�ادات كب�رة يف القوات 
العراقي�ة كان ضحيته�ا االالف من ابنائنا وانته�اءا بالتس�جيل الصوتي املوّثق 
لقائد عملياتن األنبار محمود الفالحي وهو يتفق مع عميل املوس�اد الصهيوني 
ألعطائهم إحداثيات قوات الحش�د والق�وات العراقي لقصفها من قبل الطائرات 
األمريكية واألرسائلية . إذا ما تركنا كل ذلك جانبا فهل ننىس  اول اعرتاف رسمي 
لرئيس وزراء العراق الس�ابق حيدر العبادي بعد اس�تالم منصبه  سنة 2014 إن 
هن�اك 50 ال�ف مجند فضائي يف الجيش العراقي . م�ا أود ان اقوله هو إن  وزارة 
الدفاع والجيش العراقي هو مؤسس�ة من مؤسسات الدولة كالتجارة  والزراعة 
والكهرباء والصحة والتعليم التي تعاني من اكثر من  خلل ومن حق اَي ش�خص 
ان ينتق�د دون التجري�ح  واالنتق�اص  وكلن�ا يتذكر ماذا حصل عند اس�تجواب 
وزي�ر الدفاع الس�ابق خالد العبيدي يف مجلس النواب العراقي  وماذا كش�ف من 
تج�اوزات وملفات كارثية كانت جدي�رة بأن تقلب كل موازي�ن الدولة لو كانت 
هناك أصوات رشيفة وجمهور ضاغط  تقوده قيادة واعية موحدة . أال يستدعي 
كل ذلك ان يكون ألي عراقي حق يف التس�اؤل  واألس�تفهام واألشارة واألستنكار 
فلم�اذا كل هذه الضجة والضجيج والصياح والرصيخ التي ال يمكن اال ان تكون 
متأث�رة من حيث تعلم وال تعلم بدوافع صدى اإلع�الم املؤدلج والصوات الناعقة 
لبع�ض املتصيدين يف امل�اء البعكر وهو ما يؤكد ان هن�اك ارهاب فكري من قبل 
مؤسسات وتيارات وشخوص تحاول ان تلعب بعقول ومزاج الناس وتوجه الرأي 
العام لقضايا خصوصا اذا كانت متعلقة بالحشد ومن يدافع عن الحشد وعقيدة 
الحش�د وال اقول لم تكن هناك س�لبيه هنا او هناك لكن ه�ذا املرشوع يريد منه 
ان يجه�ض وينته�ي النه  منجز وطني خالص فعلين�ا ان نكون حذرين من تلك 
األصوات ولنش�خص ونف�رز من منها حق ومن منها باط�ل ومن هو القائل وال 
نستدرج الي سذاجة الننا اكتوينا بالكثر منها ونكون كما يقول املثل )عىل حس 

الطبل خّفن يا رجليه ( .

،،
،،

اكد نائب عن المكون الشبكي، وجود محاوالت 
لزعزعة الوضع في منطقة سهل نينوى تمارس من 
قبل جهات مدعومة امريكيا تس���كن في اقليم كردستان، 
مبينا أن ه���ذه الجهات بعضها مطل���وب للعدالة وبعضها 
اآلخ���ر اعت���رف بعمالت���ه المري���كا، فيم���ا اعتب���ر أن هذه 

االساليب تأتي تذمرا من الفشل بسحب الحشد الشعبي 
من المنطقة.

شبكات مشبوهة تعمل بارادة امريكية على خلق فوضى في »سهل نينوى« 
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كش�ف النائ�ب س�عران االعاجيب�ي، االحد، عن س�بب ع�دم إكمال 
املش�اريع املدرج�ة يف املوازن�ة، فيم�ا اش�ار اىل ان وزارة املالي�ة لم 
ت�رف األم�وال إال عن�د منتص�ف الس�نة املالية.وق�ال االعاجيبي  
ان«املوازنة اقرت من قبل مجلس النواب يف بداية السنة ولكن املالية 
ل�م ترف موازنة املحافظات والوزارات اال يف الش�هر الس�ادس او 
بعده«.واض�اف، ان«املحافظات ال تمتلك املبالغ التي تس�تطيع من 
خاللها تعمل وتقيم املشاريع اال يف الشهر السادس والسابع ويوقف 

الرف يف الشهر 12 وبالتايل الوقت ال يسعف الحكومات املحلية«.
واش�ار اىل، ان«م�ن يريد ينجز مرشوع يحت�اج اىل االموال من بداية 
الس�نة لرفها اىل الرشكات املتعاقدة عىل تنفيذه، لكن االموال غري 

موجودة«، مبينا ان«العراق عايش يف هذه الدوامة منذ سنوات«.

نائب يكشف سبب عدم انجاز 
المشاريع المدرجة ضمن الموازنة

أعلن�ت وزيرة الطاقة والثروة املعدني�ة األردنية، هالة زواتي، 
األح�د، أن يبدأ العراق بتزويد اململك�ة ب�10 االف برميل نفط 

خام يومياً، خالل األسبوع املقبل.
وقالت زواتي، إن »اإلجراءات الالزمة للبدء بالنقل يف مراحلها 
األخ�رية«، مبين�ة أن »عملية النق�ل اىل اململكة س�تبدأ خالل 

الفرتة القليلة املقبلة«.
وأك�دت »عدم وجود مش�اكل تعي�ق وصول النف�ط العراقي 
لألردن«، مرجحة أن »يقوم الع�راق بتزويد األردن بحوايل 10 

االف برميل نفط خام يومياً خالل األسبوع املقبل«.

األسبوع المقبل.. العراق يبدأ تزويد 
االقت�صادياألردن بـ 10 االف برميل نفط يوميا

االستثمارات العراقية في امريكا.. مجازفة كبيرة و منافع غير مجدية
واشنطن تخطط للسيطرة على  القرار السياسي  

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي

الج�دوى االقتصادية لهذا االس�تثمار كاد 
ان يك�ون معدوما , فالخزان�ة االمريكية 
تمن�ح فائ�د  o,5 % عىل قيمة الس�ندات , 
مما يعدها مختصون بأنها فاشلة قياسا 
املس�تثمرة  العراقي�ة  االم�وال  اىل حج�م 
يف امريكا.امري�كا تس�عى لتعزي�ز قيمة 
الدوالر عامليا من خ�الل اجبار الدول التي 
تتعام�ل معه�ا او الت�ي احتلته�ا وكذلك 
التي تضم يف اراضيه�ا قواعد امريكا عىل 
االستثمار يف س�ندات الخزانة االمريكية , 
وه�ي بذلك تجمع ما يق�ارب الرتليون او 
اكث�ر من ال�دوالرات يف مصارفها لتتحكم 
بقيم�ة الدوالر.العراق هو االخر أجرب عىل 
االستثمار بتلك الس�ندات االمريكية , من 
اج�ل ضمان اس�تمرارية خض�وع القرار 
 , اوام�ر االدارة االمريكي�ة  اىل  الس�يايس 
والغري�ب ارصار الحكوم�ة الحالي�ة عىل 
الرضوخ للضغوطات االمريكية من خالل 
رشاء س�ندات بقيمة 300 مليون دوالر يف 

ش�هر حزيران املايض.الب�الد تعيش هذه 
الف�رتة بواقع اقتص�ادي صعب ومعرض 
لألزم�ات وديون كبرية تكب�ل الواقع املايل 
العراق�ي , وكان االج�در اس�تثمار تل�ك 
االم�وال يف دول اوربي�ة واس�يوية وحتى 
افريقي�ة والتي تمتل�ك اقتصاديات قوية 
تمن�ع  وبالت�ايل  االس�تثمارات  لتنوي�ع 
الهيمن�ة االمريكية عىل االقتصاد العراقي 
وه�و ما يح�دث الي�وم من ره�ن النفط 

للرشكات االمريكية .
يقول الخب�ري االقتصادي صالح الهمايش 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: يعد 
االس�تثمار يف امريكا خطأ كب�ري ارتكبته 
الحكوم�ات العراقي�ة الس�ابقة والحالية 
, فالفائ�د الت�ي تمنحها الحزان�ة االمرية 
التتع�دى 0,5% وه�و مبلغ زهي�د لحجم 
االس�تثمارات التي تجاوزت ال� 34 مليار 
دوالر , وكان بأمكان العراق استثمار هذه 
االم�وال يف دول اخرى لك�ن حجم الفائدة 
اكرب بكث�ري , لكن ما يح�دث هو محاولة 
امري�كا الخض�اع ال�دول الت�ي تتعام�ل 

معه�ا لهيمنتها من خ�الل الجانب املايل , 
وكثري من الدول التي تمتلك قطاع خاص 
ق�وي مهيمن التس�تثمر يف امريكا , لكن 
االقتص�اد العراقي م�ا زال ريعي ويعتمد 
عىل النفط ,لذلك س�يبقى تحت السيطرة 
االمريكية .وتابع الهمايش: العراق يعيش 
اوضاع�ا اقتصادية صعبة وه�و مديون 
بمبال�غ مالية كبرية , ف�كان االوىل به ان 

يس�تثمر تلك االم�وال بطريق�ة صحيحة 
لدفع اثمان الفوائد املس�تحقة عليه جراء 
الق�روض الت�ي حص�ل عليه�ا ب�رشوط 
تعس�فية , الحكومة الحالية زادت الطني 
بل�ة م�ن خ�الل رشاء اس�هم يف الخزان�ة 
االمريكي�ة بمبل�غ 300 ملي�ون من اجل 
اثبات والئه�ا لألمريكان , فحكومة بغداد 
غري مجربة اقتصاديا عىل هذا الفعل , لكن 

يبدو االمالءات االمريكية اقوى بكثري.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي س�الم الحلفي يف اتصال مع ) 
املراقب العراقي( : واقع العراق يف حقيقة 
األمر، ما هو إال واقع مأساوي، فالواليات 
املتح�دة أدع�ت أنه�ا س�وف تجع�ل من 
الع�راق بلد ديمقراطي، لكن الوضع اليوم 
يف العراق مختلف، حي�ث انها هيمنة عىل 

مقدرات البلد , واجربت الحكومة الحالية 
ع�ىل رشاء اس�هم جدي�د م�ن الخزان�ة 
االمريكي�ة وه�و امر خاط�ىء , فالعراق 
والت�ي  اس�تثماراته  س�حب  اليس�تطيع 
ق�د تخضع للتجمي�د او االس�تيالء عليها 
بحجج واهية , وبالتايل فكرة االس�تثمار 
ه�ي خاطئ�ة وكان يجب تنوي�ع مصادر 

االستثمارات.

القائ�م  قض�اء  قائممق�ام  كش�ف 
بمحافظ�ة االنبار احمد املحالوي ، عن 
نس�ب االنج�از يف عملية اع�ادة تأهيل 
مرشوع منفذ القائم الحدودي)القديم( 

مع سوريا.
وقال املحالوي ، إن “الكوادر الهندسية 
والفنية وبدعم م�ن الحكومة املركزية 
واملحلية تمكنت من انجاز نس�بة %70 
من اع�ادة عملية تأهيل مرشوع منفذ 
القائ�م الح�دودي م�ع س�وريا غربي 
االنبار، تمهيدا الع�ادة افتتاحه مطلع 

ايلول املقبل”.
واض�اف ان “عملية نص�ب 50 كرفان 
مس�تمرة من قب�ل الكوادر الهندس�ية 

والفني�ة فضال عن ملحق�ات مختلفة 
املعني�ة  الجه�ات  بأنش�ائها  تق�وم 
وبالتنسيق مع القوات االمنية”، مبينا 
ان “حكومة االنبار املحلية تبذل جهود 
كب�رية لتذلي�ل كافة املعوق�ات النتهاء 

من العمل يف املوعد املحدد”.
واوضح املحالوي، أن “مس�احة املنفذ 
بح�دود 150 دونم وكان مش�يدة عليه 
مبان�ي بش�كل كام�ل اال ان عصابات 
داعش االجرامية دمرت وبش�كل كامل 
جمي�ع املباني اب�ان س�يطرة التنظيم 
االجرامي ع�ىل قضاء القائم وصوال اىل 
الرشيط الح�دودي مع س�وري غربي 

االنبار “.

الجدوى االقتصادية 
لالستثمار في

 الخزانة االمريكية  
كاد ان يكون 

معدوما

االجدر بالحكومة 
استثمار االموال في 
دول اوربية واسيوية 

تمتلك اقتصاديات قوية 
لتنويع االستثمارات

كش�ف النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح فاض�ل 
الفتالوي،  عن وج�ود توجه حكومي بإعادة 
دخ�ول  ومن�ع  العراقي�ة  املصان�ع  تأهي�ل 
البضائ�ع االس�تهالكية للب�الد، فيم�ا بني أن 
إعادة تفعيل الصناعات املحلية سيقيض عىل 

أزمة البطالة.
وقال الفتالوي ، إن “وزيري العمل والشؤون 
والصناع�ة  ريكان�ي  بنك�ني  االجتماعي�ة 

واملع�ادن صال�ح الجبوري اتفق�ا عىل إعادة 
تأهيل جميع املصانع العراقية وفتح خطوط 
إن “الحكوم�ة  إىل  اإلنت�اج املحلي�ة”، الفت�ا 
متوجه نحو منع دخول البضائع االستهالكية 

للبالد لغرض دعم املنتج املحيل”.
وأض�اف أن “إعادة تأهي�ل املصانع العراقية 
ستس�هم يف القضاء عىل أزمة البطالة بشكل 
كب�ري”، مبين�ا أن “تل�ك املعامل ق�ادرة عىل 

استيعاب اآلالف من العاملني”.
وأك�د عض�و لجنة التعلي�م النيابي�ة، رياض 
املس�عودي، أول أم�س الجمع�ة، ان املبال�غ 
املس�تحصلة من العمالة األجنبي�ة بإمكانها 
تعي�ني جمي�ع أصح�اب الش�هادات العلي�ا، 
داعي�اً وزارت�ي الداخلي�ة والعمل والش�ؤون 
االجتماعية إىل التش�ديد يف اس�تيفاء الرسوم 

املرتتبة عىل العمالة األجنبية.

 أعلن�ت النائب�ة ماج�دة التميمي  تس�ليمها 
ملف�ات فس�اد كب�رية وخط�رية اىل رئي�س 

الوزراء عادل عبد املهدي.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للتميم�ي يف بي�ان، 
أن�ه »خالل زي�ارة التميم�ي اىل مكتب رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي، قام�ت النائبة 
بتس�ليمه ملفات فس�اد كبرية وخطرية جدا 
ح�ول عقارات الدولة، كما انه�ا ألقت الضوء 

عىل واقع عق�ارات الدولة وحجم الفس�اد يف 
هذا املل�ف، فضال عن حجم الفس�اد يف دوائر 

التسجيل العقاري«.
وب�ني ان »التميم�ي س�لمت ً كتاب�ا اىل عب�د 
امله�دي، وطالب�ت م�ن خالله تش�كيل لجنة 
ملتابع�ة هذا امللف مع التأكي�د عىل االرساع يف 
تش�كيلها للمب�ارشة يف تنفي�ذ املهام املش�ار 

لها«.

وأض�اف أنه »يف نهاية اللقاء ش�كرت النائبة 
رئيس مجلس الوزراء عىل تفاعله وااليجابية 
الت�ي تعام�ل بها مع م�ا تم عرض�ه وبدوره 
ش�كر حرصها عىل امل�ال العام وأم�ر مكتبه 
النائ�ب  وبالتنس�يق م�ع  اللجن�ة  بتش�كيل 
الدكت�ورة ماج�دة التميم�ي بوصفها رئيس 
لجنة متابعة اإلي�رادات االخرى ضمن اللجنة 

املالية النيابية«.

األنبار تكشف عن نسب اإلنجاز في عملية تأهيل مشروع منفذ القائم مع سوريا

يف  ال�دوالر  رصف  أس�عار  ارتفع�ت 
بورصة الكف�اح واألس�واق املحلية، 

اليوم األحد، )18 آب 2019(.
وس�جلت أس�عار بورصة الكفاح – 
بغ�داد 120.300 دين�ار مقابل 100 
دوالر، فيما كانت األسعار ليوم أمس 

السبت 120.100 دينار.
البي�ع وال�رشاء يف مح�الت  أس�عار 

الصريفة:
سعر بيع الدوالر = 120.750 ديناراً.

 119.750  = ال�دوالر  رشاء  س�عر 
ديناراً.

بعد استقرار طويل.. 
الدوالر يرتفع امام 

الدينار العراقي

تسليم عبد المهدي ملفات فساد كبيرة وخطيرة عن عقارات الدولةنائب يكشف عن توجه حكومي إلعادة الصناعات العراقية وحل أزمة البطالة

اك�د رئيس لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار النيابية وليد 
الس�هالني ، أن لجنته بالتنس�يق مع اللجان األخرى 
والنواب تس�عى اىل تأميم االتص�االت وإيجاد رخصة 
وطني�ة عراقي�ة قادرة ع�ىل احتواء الك�م الكبري من 
امل�ال ال�ذي يذه�ب دون تقن�ني ودقة، مش�ريا اىل ان 
الع�راق البل�د الوحيد ال�ذي ال يملك رشك�ة اتصاالت 
خاصة.وقال الس�هالني،  ان “لجن�ة الخدمات تبنت 
مجموعة من اإلج�راءات من خالل اس�تضافة وزير 
االتصاالت ورئيس هيئة االتصاالت”، مبينا ان “وزير 

االتص�االت ورئيس الهيئة اوضحوا جملة من النقاط 
الس�لبية تتعل�ق بمس�توى األداء املرتاج�ع لقط�اع 
االتص�االت او االنرتنيت”.وأش�ار اىل ان “العقود التي 
ابرم�ت بني الع�راق ورشكات الهات�ف النقال لم تكن 
باملس�توى املطلوب ال�ذي يتوافق مع التق�دم الكبري 
يف مج�ال االتصاالت”، موضح�ا ان “الفجوة الرقمية 
ب�ني العراق ودول العالم كبرية ج�دا وتحتاج اىل جهد 
نوعي واستقطاب الكفاءات لدعم هذا القطاع”.واكد 
بالقول: “نسعى يف اللجنة واللجان االخرى يف الربملان 

اىل تأمي�م االتصاالت وإيجاد رخص�ة وطنية عراقية 
قادرة ع�ىل احتواء الكم الكبري من امل�ال الذي يذهب 
دون تقن�ني ودق�ة “، موضح�ا ان” تأميم االتصاالت 
هو املبدأ األس�ايس الذي س�وف انش�ده مع االخوة يف 
اللجنة والثقافة والنواب لتأميم االتصاالت “.وأضاف 
ان “الع�راق الدول�ة الوحي�دة الت�ي ال تمتل�ك رشكة 
خاص�ة باالتص�االت وجمي�ع اتصاالتن�ا معلوماتها 
خ�ارج الحدود وه�و موضوع ال يالئم البلد الش�امخ 

املعطاء بكفاءاته العلمية والفكرية”.

ألول مرة.. العراق يعتزم تأميم شركات االتصاالت

سلطات جبل طارق ترفض طلبا أمريكيا إلعادة احتجاز ناقلة النفط اإليرانية

بغداد واربيل لم تلتزما بقانون الموازنة والمجامالت السياسية هي السائدة 
أنهى بورصة العراق جلس�ة تداوالت اليوم األحد ، 
أوىل جلس�ات األسبوع عىل ارتفاع بنسبة 0.20 % 
، عند مس�توى 479.05 نقطة ، رابحاً نحو 1.39 

نقطة.
وتم التداول عىل أس�هم 37 رشكة ، من أصل 103 
رشكة مقيدة يف الس�وق، ارتفعت منها أس�هم 6 
رشكات ، وانخفض�ت أس�هم 16 رشك�ة ، بينما 

استقرت أسهم 15 رشكة.
وس�جلت قيمة الت�داوالت نح�و 227,047,195 
نح�و  األس�هم  ع�دد  بلغ�ت  بينم�ا   ، دين�ار 
362,397,234 س�هم ، بعدد صفقات بلغت نحو 

260 صفقة.
وبلغ عدد األس�هم املش�رتاه من املستثمرين غري 
العراقيني نحو 20.424 مليون سهم بقيمة بلغت 

نح�و 26.078 مليون دينار من خ�الل تنفيذ 24 
صفقة، عىل أسهم 3 رشكات.

وبلغ ع�دد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري 
العراقي�ني نح�و 8.159 ملي�ون س�هم بقيم�ة 
بلغ�ت 1.517 مليون دينار ، م�ن خالل تنفيذ 13 

صفقات ،عىل أسهم 12 رشكات.
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاه من املستثمرين غري 
العراقيني يف السوق الثاني 20 مليون سهم بقيمة 
بلغت 52 مليون دينار من خالل تنفيذ 20 صفقة 

، عىل أسهم رشكة واحدة.
وبلغ ع�دد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري 
العراقيني يف الس�وق الثاني 20.016 مليون سهم 
بقيم�ة بلغ�ت 52.041 مليون دين�ار ، من خالل 

تنفيذ 21 صفقة،عىل أسهم رشكة واحدة.

بورصة العراق تصعد باولى جلسات األسبوع
االف ملف 

فساد لدى لجنة النزاهة 
النيابية

آالف قرض
 تشغيلي للعاطلين 

عن العمل
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حكومة العبادي أبرمت عقودا سياسية بمجال الكهرباء وليست مهنية وامريكا دمرت المنظومة

أعلن�ت إدارة محافظ�ة كركوك، 
حزم�ة  اط�الق  عزمه�ا  ع�ن 
مش�اريع تقدر ب�400 مرشوع، 
مش�رية إىل أن تنفي�ذ املش�اريع 

سيوفر 20 الف فرصة عمل.
وق�ال مع�اون محاف�ظ كركوك 
عيل حمادي يف بيان ، إن “املوازنة 
 1000 تش�غيل  كذل�ك  تض�م 
عام�ل يف الحدائ�ق واملتنزه�ات 
ويج�ري التباح�ث م�ع الرقابة 
املالي�ة بش�أن ذل�ك”، مبين�ا أن 
“الدفع�ة االوىل من املش�اريع تم 
االعالن عنه�ا وتمثلت بالرشوع 
ببن�اء م�دارس يف مرك�ز املدينة 

واالقضية والنواحي”.
وأض�اف حم�ادي، أن “الدفع�ة 
الثانية التي س�يتم االعالن عنها 
تتضم�ن مش�اريع س�رتاتيجية 
يف قطاع�ي الط�رق والصح�ة”، 
مش�ريا إىل أن “الرتكي�ز ينص�ب 
بالجان�ب  االهتم�ام  ع�ىل 
العمران�ي والنظاف�ة يف مرشوع 
تطوي�ر ضفت�ي نه�ر الخاص�ة 
م�ن الكورني�ش وحت�ى الجرس 
م�ن  االخ�ر  والجان�ب  الراب�ع 
جه�ة منطق�ة العروب�ة برف�ع 
النفايات واالنقاض ومنع الذبح 

العشوائي وانشاء االرصفة”.

كركوك تعتزم تنفيذ 400 مشروع 
توفر 20 الف فرصة عمل

،،
،،

ارتفع حيازة العراق من ســــندات الخزانة األمريكية 
خالل شــــهر يونيو / حزيــــران 2019، بنســــبة 30.94 %، 
على أساس سنوي.وبحســــب بيانات لوزارة الخزانة، فقد زادت 
حيازة العراق من الســــندات األمريكية إلى مســــتوى 34.7 مليار 
دوالر، مقارنة بـ 26.5 مليار دوالر في شــــهر يونيو / حزيران من 

عام 2018, فضال عن استمرار العراق بشراء اسهم السندات 
االمريكية لشــــهر حزيــــران الماضي بمبلــــغ 300 مليون 

دوالر .
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المراقب العراقي/ متابعة...

قيامه�م  إرسائيلي�ون،  مس�توطنون  ج�ددت 
ق�وات  بحماي�ة  األق�ى  املس�جد  باقتح�ام 
االحتالل. وقال فراس الدبس مسؤول العالقات 
العام�ة واإلع�الم يف دائرة األوقاف اإلس�المية، 
يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« ان »79 
مس�توطنا اقتحموا املس�جد األقى من جهة 

ب�اب املغارب�ة ونف�ذوا ج�والت اس�تفزازية يف 
باحاته بحراسة مشددة من قوات االحتالل«.

يومي�ا  اإلرسائيلي�ون  املس�توطنون  وينف�ذ 
اقتحامات اس�تفزازية للمسجد األقى املبارك 
بحماي�ة ق�وات االحت�الل يف محاول�ة لف�رض 
أم�ر واقع بخص�وص تهوي�د الح�رم القديس 

والسيطرة عليه.

المراقب العراقي/ متابعة...
يعد قيام س�الح الجو اليمني املس�ر بعملية نوعية 
الس�تهداف حقل ومصف�اة الش�يبة التابعة لرشكة 
أرامكو النفطية عىل الحدود السعودية مع االمارات 
ب�10 طائرات، عمال نوعيا يحمل يف طياته مجموعة 

من الرسائل والدالالت.

ردع جرائم آل سعود:
وتوص�ف العملي�ة ب� »عملي�ة توازن ال�ردع األوىل« 
حيث جاءت يف إطار الردع والرد املرشوع عىل جرائم 

العدوان السعودي وحصاره.
وتوع�د الجي�ش واللجان الش�عبية اليمني�ة تحالف 
الع�دوان برضب�ات أقوى وأق�ى يف حال اس�تمرار 

هجماته عىل اليمن.
واس�تهداف حقل ومصفاة الش�بية تحمل يف طياته 
مجموع�ة م�ن ال�دالالت اذ ان الطائ�رات املس�رة 
اس�تطاعت الوصول اىل الحدود السعودية االماراتية 

التي تبعد عن اليمن نحو 1000 كيلومرت.
واس�تهداف هذا الحقل ع�ىل بعد 1000 كيلومرت عن 
اليمن وبالقرب من حدود االمارات يرس�ل رسالة اىل 
هذا البلد بان سالح الجو اليمني بامكانه الوصول اىل 
االم�ارات وتنفيذ عمليات نوعية فيها ايضا من دون 
اي مش�كلة الن الطائ�رات اليمنية التي اس�تطاعت 
املتط�ورة  الس�عودية  الراداري�ة  االنظم�ة  تج�اوز 
بامكانها ايض�ا القيام بنفس اليشء م�ع الرادارات 
االماراتية مع العلم ان البلدين يعتمدان عىل االنظمة 

التسليحية الغربية خاصة االمركية.

أكبر عملية: 
ووص�ف قائ�د حركة انص�ار الل�ه الس�يد عبدامللك 
بدرالدي�ن الحوث�ي ه�ذه العملية بانها يش�كل اكرب 

عملية استهدفت العمق السعودي.
وكالم نائب املتحدث باس�م الجي�ش اليمني اليمني 
العمي�د عزي�ز راش�د ج�اء يف نف�س الس�ياق حيث 
اعترب االس�تهداف بانه إنجاز مخابراتي وعس�كري 
واس�رتاتيجي مؤكدا ان الرسالة إىل اإلمارات تتضمن 

تهديداً بأن »الرضبة املقبلة ستكون ضدها«.
وتشكل هذه العملية ايضا رسالة للسعودية نفسها 
النه�ا اس�تهدفت حقل ومصفاة الش�يبة التي تضم 
أك�رب مخزون اس�رتاتيجي يف اململكة وتتس�ع ألكثر 

من مليار برميل.
واس�تهداف هذا الحقل ومصفاة بهذا املخزون يؤكد 
بان الجيش واللجان الش�عبية اليمني�ة يعرف جيدا 
املنشات الحيوية السعودية ومدى اهميتها بالنسبه 
للرياض وانها تقوم باختيار اهدافها بصورة دقيقة 
ومدروس�ة يف اطار رده ع�ىل الع�دوان متجاوزا كل 
االنظمة الرادارية والصاروخية الس�عودية املتطورة 

التي تتباهي بها السلطات السعودية.

اثبات قدرة:
ويعترب تطور القدرات العسكرية والدفاعية اليمنية 
ه�ي الرس�الة االخ�رى له�ذه العملي�ة حي�ث يثبت 
الجي�ش واللج�ان الش�عبية بني حني وأخ�ر قوتهم 

وقدراته�م ع�ىل تطوي�ر وتصني�ع حاجاته�م م�ن 
االسلحة واالدوات العس�كرية باالعتماد عىل قىراته 

املحلية وتعلن عن مفاجاة جديدة يف هذا املجال.
كما يعترب اس�تهداف حقل ومصفاة الشيبة رسالة 
اىل ال�رشكات واملدني�ني باالبتع�اد الكام�ل ع�ن كل 
املواقع واألهداف الحيوية يف السعودية ألنها أصبحت 
أهداف�ا مرشوعة ويمكن رضبه�ا يف أي وقت؛ االمر 
الذي س�يثر قلق الرشكات االجنبي�ة الحريصة عىل 
سالمة كوادرها وامكانية مراجعتها يف نشاطاتها يف 
املنشات الحيوية الس�عودية حيث سيرتك هذا االمر 
أثارا سلبية عىل االقتصاد السعودي املعتمد كليا عىل 

استخراج وبيع النفط.
عمليات اوسع واكرب:

واملتح�دث باس�م القوات املس�لحة اليمني�ة العميد 
يحيى رسيع توعد النظام الس�عودي وقوى العدوان 

بعمليات أكرب وأوسع.
كم�ا اكد عض�و املكت�ب الس�يايس لحرك�ة انصار 
الله محم�د البخيتي، ان موازين القوى العس�كرية 
تبدل�ت لصالح اليمن وق�ال »إذا أرصت الس�عودية 
عىل الع�دوان ف�إن نهاية الح�رب س�تكون بنهاية 

السعودية«.
وكش�ف البخيتي ع�ن »تطوير القدرات العس�كرية 
للجي�ش واللج�ان الش�عبية اليمني�ة وصوله�ا اىل 

مرحلة تحييد طائرات األباتيش عن امليدان.
قدرات يمنية تفوق حجم العدوان: 

ويف ه�ذا الس�ياق اك�د الس�يد عبداملل�ك الحوثي ان 

قدراتنا العس�كرية س�تتطور أكث�ر فأكثر من واقع 
الحاجة يف حال اس�تمر الع�دوان، مخاطبا التحالف 
السعودي األمريكي: استمرار العدوان لن يحقق لكم 
األمن واالس�تقرار، وهو بات يش�كل عليكم الخطر 

األكرب.
ويف ظ�ل ه�ذه التط�ورات امليداني�ة الهام�ة واثبات 
ق�درات الجي�ش واللجان الش�عبية اليمنية وفش�ل 

الس�عودية وحلفائه�ا يف تحقي�ق اي انج�از يذك�ر 
يف تحقي�ق اهدافه�م العدواني�ة ع�ىل اليم�ن لي�س 
ام�ام ق�ادة الع�دوان س�وى وق�ف هجماته�م عىل 
اليم�ن والقبول بارادة الش�عب اليمن�ي والتخيل عن 
محاوالتهم لفرض الوصاية ع�ىل اليمن وانتهاجهم 
مس�ار التفاوض والس�الم خدمة ملصالح شعوبهم 
الذين يرفضون قتل اش�قاءهم اليمنيني باالس�لحة 

الغربي�ة. ويف هذا الس�ياق، توجه البخيت�ي للقيادة 
الس�عودية قائالً »إن مصلحتكم اليوم هي بالسالم 
بس�بب تغر موازين القوى، والش�عب اليمني يدرك 
أن الصم�ود واملواجه�ة هما الخي�ار الوحيد الجبار 

السعودية عىل التفاوض«.
وأضاف«يمكنكم الخروج من الحرب بأقل الخسائر 

وحفظ ماء الوجه«.

79 صهيونيا يقتحمون المسجد األقصى 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أش�ارت صحيف�ة »الغاردي�ان« الربيطانية 
إىل ت�ورط النظ�ام الس�عودي بممارس�ات 
املنص�وص  اإلنس�ان  حق�وق  م�ع  تتن�اىف 
عليه�ا بالقوان�ني واملواثي�ق الدولي�ة م�ن 
خالل اس�تمراره يف انتهاج املعاملة الس�يئة 
للعمال اإلثيوبيني يف س�جونه وارتفاع وترة 
ترحيله�م.  وقالت الصحيف�ة يف تقرير لها 
»النظ�ام  إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
السعودي يقوم برتحيل نحو 10 آالف إثيوبي 
كل شهر منذ عام 2017 حيث يتم إرسالهم 

يف طائ�رات مزدحم�ة كل أس�بوع إىل مطار 
أدي�س أبابا، الفت�ة إىل أنه ت�م ترحيل مئات 
اآلالف م�ن اإلثيوبي�ني يف عملي�ة فوضوية 
عام�ي 2013 و2014 إال أن األع�داد كان�ت 
أكث�ر يف هذه امل�رة م�ن دون أن يكرتث أحد 
له�ذا األم�ر«. وأضافت الصحيف�ة إن »عدد 
املهاجرين اإلثيوبيني يف السعودية قبل بداية 
الحملة غر معل�وم إال أن هناك إحصائيات 
تق�در عدده�م بنحو نصف ملي�ون مهاجر 
يعملون عادة يف املهن اليدوية وبأجور قليلة 

يف مواقع البناء والخدمة املنزلية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت صحيف�ة صن�داي تايم�ز الربيطاني�ة، أن 
بريطانيا ستواجه نقصا يف الوقود والغذاء والدواء 
إذا خرجت من االتحاد األوروبي دون اتفاق انتقايل 
وذلك استنادا عىل وثائق حكومية مرسبة. وقالت 
الصحيف�ة، يف تقرير تابعته »املراقب العراقي« إن 
»التوقع�ات الت�ي جمعها مجلس ال�وزراء حددت 
اآلثار األكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي دون اتفاق وليس أسوأ السيناريوهات«. 
وأضاف�ت التايم�ز، إن »م�ا يص�ل إىل 85٪ م�ن 
الشاحنات التي تس�تخدم معابر القناة الرئيسية 

»ق�د ال تك�ون جاه�زة« للتعام�ل م�ع الجم�ارك 
الفرنس�ية، مم�ا يعن�ي أن التعط�ل يف املوانئ قد 
يستمر ملدة تصل إىل ثالثة أشهر قبل تحسن تدفق 

حركة املرور«.
وأردف�ت الصحيفة، أن »الحكومة تعتقد أيًضا أنه 
س�يكون هناك وجود لحدود صلب�ة بني مقاطعة 
أيرلندا الشمالية وبريطانيا«. وكشفت التايمز عن 
اس�م رمزي »عملية يلو هامر«، والذي يستخدمه 
مكت�ب جونس�ون لعملية الخ�روج م�ن االتحاد 
األوروبي والتخطيط الرسي الذي تنفذه الحكومة 

لتجنب انهيار كارثي يف البنية التحتية للبالد«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت الحكومة الصينية أنها س�تتخذ إجراءات مضادة حيال الرس�وم الجمركية التي قالت 

إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنها ستفرضها عىل بضائعها.
ونقل�ت »روي�رتز« ع�ن وزارة املالية الصيني�ة قولها يف بي�ان وتابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»الص�ني س�تضطر التخاذ إج�راءات مضادة حتمي�ة يف مواجهة قرار امري�كا بفرض أحدث 

رسوم جمركية عىل سلع صينية بقيمة 300 مليار دوالر«.
وأضافت الوزارة إن »الرسوم الكمركية األمريكية تنتهك تفاهمات توصل إليها رئيسا البلدين 

وتنحرف عن املسار الصحيح لتسوية النزاعات عرب املفاوضات«.
وكانت واش�نطن قد أعلنت مطلع الش�هر الجاري أنها س�تفرض رس�وماً كمركية عىل سلع 
صينية بقيمة 300 مليار دوالر اعتباراً من أول أيلول املقبل لكن الرئيس األمريكي تراجع عن 

جزء من الخطة وارجأ تطبيق الرسوم إىل كانون األول املقبل.

الغارديان: السعودية تمارس انتهاكات
 مروعة بحقِّ العمال اإلثيوبيين

التايمز: بريطانيا ستواجه ازمة كببرة إذا خرجت 
من االتحاد االوروبي دون اتفاق

رويترز: الصين تتوعد بفرض إجراءات مضادة 
على الرسوم األمريكية

ظريف من الكويت: نحن باقون والقوى األجنبية ستغادر المنطقة 

القوات السورية تكبد اإلرهابيين خسائر جسيمة وتوسع نطاق سيطرتها بريف إدلب

دولي دوليعربي  عربي 
عملية استهداف حقل »الشيبة« تحمل رسائل ودالالت 

ابرزها »الرد على جرائم آل سعود« وإثبات قوة سالح الجو اليمني

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد وزي�ر الخارجي�ة اإليراني، محمد ج�واد ظريف، 
أن القوى األجنبية س�تغادر املنطق�ة، يف إطار زيارته 
الحالية إىل الكويت.  وبحس�ب وس�ائل اع�الم ايرانية 
تابعتها »املراقب العراقي إن »امر الكويت كان يرغب 
بش�دة بلقاء وزي�ر الخارجي�ة اإليراني لك�ن مرضه 
ح�ال دون ذلك«. ووص�ف ويل عهد الكوي�ت مصالح 
املنطق�ة بأنه�ا »أعىل وأهم م�ن أي يشء آخر«، قائالً 
»نحن دائما عىل استعداد للتعاون والحوار ونعتربه يف 
مصلحة املنطقة وأمنها واس�تقرارها«. بدوره، تمنى 
ظريف »الصحة والسالمة والشفاء العاجل ألمر دولة 
الكوي�ت« واصفاً إياه بأنه »أحد أكثر القادة حكمة يف 
املنطقة«. وش�دد عىل أن »العالقات اإليرانية الكويتية 
ودي�ة وأخوية«، داعي�اً إىل تطوير وتعمي�ق العالقات 
ب�ني البلدين. وأش�ار ظري�ف إىل رضورة تعاون دول 

املنطق�ة يف ض�وء التط�ورات الحالي�ة والقادم�ة، 
مبيناً: »نحن وأنتم باقون يف هذه املنطقة واألجانب 

س�يغادروها«. واس�تقبل ويل عه�د الكوي�ت ن�واف 
األحمد الجاب�ر الصباح بقرص بيان 

الي�وم وزير الخارجي�ة اإليراني 
والوفد املرافق له.

الخارجي�ة  وزي�ر  ووص�ل 
اإليران�ي أم��س الس�بت إىل 
الكويت والتقى يف مس�تهل 

اعض���اء  زيارت����ه 
الص�����داقة  جمعية 

يتي�ة  لك�����و ا
اإليرانية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الداخلية األفغانية حصيلة ضحايا االنفجار الذي نفذه 
انتحاري يف إح�دى حفالت الزفاف يف العاصمة كابول، يف وقت تبنت 

جماعة داعش االرهابية مسؤوليتها عن الحادث.
وقالت الوزارة يف بياٍن تابعته »املراقب العراقي« إن »النفجار أس�فر 

عن مقتل 63 شخًصا وإصابة 182 آخرين«.
وكانت وزارة الداخلية األفغانية، قد أكدت أن قنبلة انفجرت يف حفل 
عرس بالعاصمة كابول، مس�اء الس�بت، ما أسفر عن سقوط عدد 

من املصابني، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن االنفجار.
يف س�ياق متص�ل أعلنت جماعة داع�ش االرهابية مس�ؤوليتها عن 

الهجوم.
ونقل وس�ائل اعالم تابعتها »املراقب العراق�ي« انباءا قالت فيها أن 
»داعش االجرام�ي يتبنى تفجر قاعة األفراح يف العاصمة األفغانية 

كابول«.

المراقب العراقي/ متابعة...
وس�عت القوات الس�ورية، نطاق سيطرتها يف محيط 
مدينة خان ش�يخون بريف ادلب الجنوبي بعد تكبيد 

اإلرهابيني خسائر باألفراد والعتاد.
وق�ال مص�در عس�كري، ان »وح�دات م�ن الجي�ش 
خاضت خالل اليومني املاضيني اشتباكات عنيفة مع 
مجموع�ات من إرهابيي )جبه�ة النرصة( عىل اتجاه 
قري�ة مدايا ش�مال غرب مدينة خان ش�يخون بريف 
إدلب الجنوبي بعد سيطرتها عىل قرى عابدين وخربة 

عابدين وأم زيتون غرب املدينة«.
وأشار إىل أن »االشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة 
ع�دد م�ن اإلرهابي�ني بينم�ا الذت مجموع�ات منهم 
بالفرار شماال باتجاه مناطق انتشارهم يف عمق ريف 

إدلب الجنوبي«.
ويف محي�ط بلدة التمانعة ذكر املصدر أن »وحدات من 
الجيش نف�ذت رمايات مدفعية وصلي�ات صاروخية 
تمهيدي�ة ومكثف�ة ع�ىل تحصينات وخط�وط إمداد 
للتنظيم�ات اإلرهابي�ة املدعومة باملال والس�الح من 

النظام الرتكي ومن دول غربية«.
ولف�ت إىل أن »الرماي�ات أدت إىل تدم�ر آلي�ات وعتاد 
للتنظيم�ات اإلرهابي�ة ومقت�ل وإصاب�ة ع�دد م�ن 

أفرادها«.
واس�تعادت وحدات الجيش االربعاء املايض السيطرة 
عىل كفر عني وخربة مرشد واملنطار وتل عاس بريف 
إدل�ب الجنوب�ي بعد أن كب�دت التنظيم�ات اإلرهابية 
التي كان�ت متمركزة هناك خس�ائر كبرة يف املعدات 

واألفراد.

تتوعد  الشعبية  واللجان  اليمنية  المسلحة  القوات 
شراسة اكثر  بهجمات  سعود  آل  مرتزقة 

الداخلية األفغانية تعلن عن حصيلة تفجير كابول وداعش يتبنى العملية



بقلم /محمود الهاشمي  
ويف ظلل التطلور الهائل المكانيات وسلائل االعلام املختلفة 
التقليدية والجديدة، تعاظم دور االعام يف التعامل مع االزمات 
بشلكل خاص، واصبح من االهمية بامكان االلتزام واالستناد 
يف املعالجات االعامية لازمات عىل القواعد واالسلس العلمية 
الدارة االزملة ايلًا كان مجالها من جانلب القائمني باالتصال 
او  او مسلؤولني  او دبلوماسليني  او سياسليني  )اعاميلني 

غريهم(...
ومللا لم يكلن التعتيلم او الصمت عىل االزملات مهما تفاوتت 
حدتهلا او حجمها، فربملا كان باالمكان من قبل السللطات 
املركزيلة ان تحجلب الكثري ملن االزمات وعلدم اظهارها اىل 
االعام او العامة، حتى تتمكن من القضاء عليها او تحجيمها 
ولذا فان الكثري من ارسار االنظمة السابقة بقيت قيد الكتمان 

حتى تم كشفها يف مراحل الحقة.
اذا كانت وسائل االعام يف النظام البائد محصورة بيد السلطة، 
فهي املالكة لها، واملهيمنة عىل ادارتها و افكارها فان العراق 
شلهد تطوراً كبرياً يف وسائل االعام بعد عام 2003، اىل درجة 
صلدور )200( صحيفة ولم يصمد منهلا اال القليل، فيما بلغ 
علدد القنوات الفضائية املحلية بما يتجلاوز املئة، ناهيك عن 

السوشل ميديا والفضاء االفرتايض وغريه..
وبالقلدر اللذي تلزداد وتتحرك وسلائل االعلام وتتفاعل مع 
االحداث وتجعل املواطن ينشد ملتابعتها، فان )فوىض االعام( 
سيشلكل خطراً عىل مسلتقبل البلد ويجعله عرضة لازمات 
واالنفعاالت واضعاف ارتباطه برتاب وطنه وشعبه واعتماده 
عىل وسائل اعام )مغرضة( تشوش عليه وتبعده عن مواطن 
)الحقيقلة(. املشلكلة التي نعانلي منها يف بلدنلا )العراق( يف 
قضيلة االعام وادارة االزملات، تكمن يف امرين االول ان اغلب 
وسلائل االعلام يف بلدنا ملُك لاحلزاب السياسلية الحاكمة، 
وهلذه )االحزاب( التملك مرشوعاً وطنياً مشلرتكاً ، فانعكس 
ذلك علىل االداء االعامي رغم سلعته وتعدد مصلادره، وفقد 
البعد االسلرتاتيجي، فمرة يحلق فلوق االزمة دون الدخول يف 

شيئياتها، ومرة ينغمس بها ويفقد طريق ادارتها !!!...
وباملقابل فان املواطن، عندما تشتبك عليه االمور، فاملفروض 
ان يجلد وسليلة اعام )مقربة من الدوللة(، تجيب عن بعض 
تسلاؤالته ولكلن هلذه »الوسليلة« التي هي )شلبكة االعام 
العراقلي( فقدت قلوة تاثريها مع تعاقب االيلام وباتت االقل 
»متابعة« من االوسلاط العامة السباب يطول رشحها، ولكن 
باختصلار اصبحلت جزءاً من »فشلل الحكوملات املتعاقبة« 

ومفهوم )املحاصصة(!!..
لنلرب مثاً عىل فوىض االعام بقضيلة قريبة وهي)تلف 7 
مليلارات دينار عراقي( جراء ترسب ميلاه االمطار اىل خزينة 

مرصف الرافدين الحكومي!!..

لقد اشارت قضية تلف هذه »االوراق النقدية« االمور االتية...
1-الوسلط الثقافيلي اعترب ان  غلرق هذا الرقلم الكبري من 
العمللة خسلارة كبلرية، وملن املمكن ان تسلاعد يف إنشلاء 

محطات كهرباء.
2-الوسط العام اعترب ان املسلؤولني الحكوميني وراء رسقة 

هذه االموال.
3-االوساط املالية اعتربته اهماالً.

4-الفقلراء لطموا وجوههلم وهم يرون هلذه االموال تغرق 
وهلم اليملكلون مسلكنا وال خدملات وال مايسلدون بله 

حاجاتهم اليومية.
5-الوسلط الفني وجدها وسليلة للتندر، فعرض الكثري من 
االعملال الرسيعلة للتعريف بالفسلاد وغريها، املا الربامج 
التلفزيونيلة الحواريلة فقلد حوللت املوضلوع اىل مشلاهد 

تمثيلية ورصاع )الديكة( بني املسؤولني.
قضية »غرق العملة الورقية« ظهر عام 2018 ، فيما الفيديو 
اللذي صور مشلهد غرق العملة يف مخازن ملرصف الرافدين 

عام 2013.
انتهت ازمة غرق العملة بعد مشلادات ورصاعات غلب عليها 

البعلد السليايس، لكن هلل هنالك ملن فائدة ملن وراء ذلك؟ 
الجلواب )كا(، فلا االموال التلي غرقت تلم انقاذها وال من 
حوسلب علىل الجريمة، وال هناللك من حاسلب النائب الذي 
سلوق الفيديو...وانتهلى االملر اىل املجهلول لندخلل يف ازمة 
جديلدة!! مثل نفوق االسلماك والدجلاج ثم حرائلق القمح، 

وصوالً اىل قصف مواقع الحشد الشعبي ...الخ.
ومثلملا عانلت اسلماكنا ملن »نفلوق« يعانلي اعامنا من 
»نفلوق« ايضلا، حيث للم يعد املواطلن يثق به قلط، بعد ان 
كون صورة سللبية ذهنية عن الناس والحكومات واملشلاكل 

والرصاعات...
هلذا االعام )وبهلذه االدارات( تحلول اىل مشلكلة بحد ذاته، 
فاملواطن »البسليط« اليتحمل هذا »الضغط« وليس لديه من 
ثقافة ما يرد عىل االسئلة، وان يبحث عن الحقيقة وسط هذه 

الصيحات والصخب والروائح النتنة..
ان العديلد ملن االعاميلني الذيلن كانلت لهلم مشلاكل مع 
مسلؤولني يف املؤسسلات التي عملوا بها تحوللوا اىل )خصوم 
للوطلن( فرسعان ملا احسلت الجهلات الناقمة علىل البلد، 
اىل منابلر  بتذمرهلم وسلخطهم، فاسلتجلبتهم وحولتهلم 
لشلتيمة »الوطن« حيث تراس بعضهلم  وكاالت واالخر ادارة 
حلورات او صحلف الكرتونيلة، او مواقع الكرتونيلة ودفعوا 
لهلم امواالً مجزيلة، فاصبحوا عنواناً لزرع الذهنية السللبية 
لانسلان العراقي، وباتوا بارعني يف ادارة االزمة اعامياً،وهم  
يناطحون املسؤولني رأسا برأس وبات املواطن اليرى يف دجلة 
والفرات سلوى بركة آسنة، ويف آثاره سوى خرائب، ويف وطنه 

سوى معتقٍل!
املشلكلة ان االصلوات االعاميلة »الوطنية« اصبلح نصيبها 
محلدوداً يف ادارة االزملة، فمثلًا كلنا يعلم ان ايلران التحتاج 
ان تنقلل صواريخ »باليسلتية« ملا فيها ملن مخاطر وارسار 
اىل دولة مثل العراق، لعلدم الحاجة اليها، فما معنى وجودها 
يف منطقلة مثلل »امريل« او »اللدورة« فصواريخهلا بني يدي 
املقاوملة يف لبنلان وسلوريا وغلزة، املحيطلة بارسائيلل؟، 

واملقاومة هناك تهتف ليل نهار انها صواريخ ايرانية؟..
القضيلة ان امريلكا التريد لها رشيلك يف العلراق، وهي التي 
ضحلت بلل)7( االف مقاتلل ومليلارات اللدوالرات ملن اجل 
السليطرة عليه، وترى يف الحشد الشعبي منافساً قوياً...فيما 
ادارات االزمة بقصف مخازن الحشلد بمهارة عالية حيث تم 

االتفلاق مع ارسائيل ان تتهم نفسلها بعمليلة القصف، وبذا 
فلان فصائل املقاومة سلوف ال تثار من املواقع »العسلكرية 
االمريكيلة بالعراق« باعتبار ان »ارسائيلل« بعيدة عنها االن، 
وسلوف تتقبلل قصفلاً ثالثلاً ورابعلاً ، يف  وقلت ان »االخوة 
النظيفة« تكون قد رتبت اوراقها قبل الحدث وتكون شلغلتنا 
بالشليخ »النارصي« وجعلت عمار وسواه يطلقون البيانات، 
ليتحول الرصاع يف البحلث عن القائم بجريمة قصف مخازن 
الحشد والرشطة االتحادية اىل رصاع ايهما افضل )الحشد ام 

الجيش(!!..
ان اعاملًا بمثلل هذا يزكم االنوف بسلبب النفلوق املتواصل 
اليمكن ان يصنع وطناً و، ال ان يواجه االزمات ولشدة فقدان 
الثقة بنفسله ، بات يسلتقي معلوماته من الصحف العربية 
واالجنبية واالرسائيلية، وتحاول كل جهة ان تهاجم خصمها 
باملعلوملات الواردة يف وسلائل االعام هذه، دون االسلتفادة 
ملن جملة واحلدة ملن كتابنا ومحللينلا وعناويلن صحفنا 

وفضائياتنا...

بقلبم  / مهدي المولى …
لهذا عىل العراقيني االحرار الذين يهمهم حماية 
العراق والعراقيني والذين يرغبون بعراق خاليا 
من االرهلاب الوهابي والصداملي ان يتصدوا 
بقوة لدواعش السياسلة وكشفهم وتعريتهم 
والقضلاء عليهلم ومراقبتهم مراقبلة دقيقة 
وانزال اقىص العقوبات بحقهم أخفها االعدام 
ومصادرة اموالهم املنقولة وغري املنقولة مهما 
كان دوره وشلكله ولونه فالكثري منهم تسرت 
بالعملية السياسلية كذبا ورياءا لكنهم اخذوا 
يكيدون للعملية السياسية للعراق والعراقيني 
رسا انها لعبة الفئة الباغية بقيادة ال سلفيان  
اعلنت اسامها كذبا وخفت تآمرها وخيانتها 
وبالتايل تمكنت من السليطرة وفرض نفوذها 
والقضاء عىل االسلام بأسلم االسام وذبحت 

املسللمني بأسلم االسلام فهلل تنجلح الفئة 
الوهابية الصدامية بقيادة ال سلعود بالقضاء 
عىل العملية السياسية الديمقراطية والتعددية 
الفكرية والسياسلية وذبح العراقيني والعودة 
اىل نظلام الدكتاتوريلة وحكم العائللة وبيعة 

العبودية
وهلذا يعنلي  ان كشلف دواعلش السياسلة 
واعتقالهلم والقضلاء عليهلم  يعنلي كشلف 
واعتقلال دواعش االرهاب الوهابي والصدامي 
واضحلة  حقيقلة  انهلا  عليهلم  والقضلاء 
وملموسلة ال يمكن الشك فيها  الويل لكل من 
يتجاهلها او يغض الطرف عنها من املسئولني 
الي سلبب كان ومهملا كانلت امللربرات انله 
يشارك يف جرائمهم  وهذه املشاركة ال شك انها 

فعالة سواء كان يدري او ال يدري

فدواعلش السياسلة تمكنلوا من اخلرتاق كل 
اجهزة الدولة املختلفة املدنية والعسكرية ومن 
القملة اىل القاعدة حتى اصبحلت لهم الكلمة 
العليا فيها ما سهل لدواعش االرهاب الوهابي 
االنتحاريلة  بعملياتهلم   القيلام  والصداملي 
التخريبيلة بدون عناء وبسلهولة فهلم الذين 
يحددون الوقت واملكان والهدف الذين يريدون 
تفجريه ويحموهم ويدافعوا عنهم بقوة وبكل 
وسليلة   حتى للو القي القبض علىل بعضهم 
فهلم يدافعلون عنهلم ويسلعون اىل اطلاق 
رساحهلم وتربئتهلم باألغلراء بالقلوة بتبديل 
االدلة واذا عجزوا علن ذلك يقومون بتهريبهم 
من السجون وهذه حقيقة واضحة وملموسة 

ال يمكن انكارها او تجاهلها
فهذه ابواق دواعش السياسة  )دجلة الرشقية 
التغيلري وغريها( تتجاهل كل جرائم وموبقات 
داعش الوهابيلة والصدامية وكل ما قامت به 
من ذبح وارس واغتصاب وتهجري وتخريب منذ 
تحرير العراق وحتى اآلن  حيث بدأت بالسيارات 
املفخخة واالحزمة الناسفة والعبوات املتفجرة 
رملز  وكل  العبلادة  ودور  املسلاجد  فهدملت 

انسلاني حضلاري وارس واغتصلاب فهنلاك 
اكثر من سلتة آالف ازيديلة ارست واغتصبت 
وبيعت يف اسلواق النخاسة  الرياض وابوظبي 
واملنامة وحرق اكثر من 600 فتاة شليعية من 
تلعفلر بعد اغتصابهن املام ذويهن كما انهم 

يتجاهللون ذبح اكثر من الفي شلاب عراقي 
يف قاعدة سلبايكر ال ذنب لهم سوى انهم 

عراقيون ال شلك ان الذين شلاركوا يف 
هذه الجريملة اكثر من عرشة آالف 

مجرم وملن الطبيعي ان دواعش 
السياسلة لهلم معرفلة وعاقة 
ومشلاركة  وقرابلة  وصحبلة 
معهم اين هؤالء ملاذا ال تسلألوا 

دواعش السياسة عنهم.
ال شك ان الكثري من هؤالء غريوا 
وبعضهلم  واشلكالهم  الوانهلم 

السياسلة  دواعلش  اىل  انتملى 
وبعضهم اصبح ملن ضمن داعش 

االرهابية واسلتمر يف ذبلح العراقيني 
وبعضهلم قتل او اعتقل علىل يد القوات 

املسلحة وحشدنا املقدس.

وهلذا ما دفلع دواعش السياسلة ملن خال  
ابواقهلم املأجورة الرخيصلة ) الرشقية دجلة 
التغيري ( اىل ذرف الدموع عىل الكاب الوهابية 
والصداميلة علىل قتللة العراقيني علىل الذين 
اغتصبلوا وارسوا العراقيات علىل الذين دمروا 

العراق  بحجة انهم ابرياء .
فدواعلش السياسلة ال يعرتفلون وال يقلرون 
بعلراق حلر ديمقراطلي تعلددي انسلاني بل 
يريدون دولة العبودية واالستبداد وحكم الرأي 
الواحد والحاكلم الواحد  دولة معاوية وصدام 
وال سلعود دوللة اللقطلاء والعبيلد وعديمي 
الرشف دولة الرذيلة والعار كما قال احد الذين 
شلاركوا بناء دولة العار دوللة صدام وزمرته 
)السليد صلاح عمر العلي(   بعد ملا عاد اىل 
عقله وادرك العار اللذي يحيط به رصخ بقوة 
كانت رصخة الم ) العراقي فقد رشفه يف زمن 

صدام(
ها هلو احد الذيلن فقد رشفله يف زمن صدام  
العبلد الذليل يعللن برصاحة وقلوة ان العراق 
الديمقراطلي الحلر ليلس عراقنلا ودخولنلا 
العملية السياسية من اجل تخريبها وافشالها 
ومهمتنلا وضلع العراقيل والعثلرات من اجل 
افشلالها واعادة بيعلة العبودية  النه ال يطيق 

العيش يف ظل الحرية والرشف.
لهذا اناشد كل عراقي حر ورشيف ان ال ينخدع 
بدواعلش السياسلة انهلم غلدرة و خونلة ال 
يملكلون رشف وال كرامة انهلم عبيد اراذل  ال 
يطيقلون الحرية وال الكراملة وال يكرهون يف 
الحيلاة اال الحريلة والرشف وانهلم اكثر عداء 
لاحلرار واهلل اللرشف واكثلر حقلدا عليهم  
فهاهم يحنون اىل العبوديلة عبودية صدام اىل 
عبودية ال سلعود اىل اي عبودية اىل الرذيلة وال 
يطيقلون العيش يف علراق ديمقراطي تعددي 

حر
فهل هناك شلك اذا قلنا ان دواعش السياسلة 
اكثر خطلرا من دواعش االرهلاب  وال يمكننا 
القضاء عىل دواعش االرهاب اال بالقضاء عىل 

دواعش السياسة.
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أملة التسلتحق ألحياة؟؟.خطلاب سليد أملجاهديلن حسلن نلرص 
ألله؛بمناسبة تحرير جنوب لبنان ؛من براثن ألصهاينة وعمائها ؛عىل 
يلد مجاهدي حزب ألله ؛ألذي يطلق عليهلم أزالم ألوهابية ألتكفريية 
؛بأنهلم حلزب ألشليطان؟؟.ثقافة ألرعاع تجلرم ألرشفلاء؛ وتكرم 
ألعماء؟؟.ألحقلد وألكراهية ألتي يحملها أتبلاع أبن تيمية ؛ضد أهل 
بيت ألرسالة ومحبيهم ؛ليست مستبعدة ؛فمن جعل يزيد أبن معاوية 
؛أمريا للمؤمنني ؛وأألمام ألحسلني }ع{ خارج عىل أمام زمانه؛ووجب 
قتلله ؛ليس غريبلا عىل أعراب ألجزيرة ؛فقد تأمروا ؛عىل قتل رسلول 
ألله}ع{؛أفشل الله تعاىل ؛مؤامراتهم ؛ وهزم جيوشهم وحلفائهم ؛ من 
يهود خيرب ؛ ؟؟.فقد أثبتلت ألتقارير ؛ أملتبادلة ؛بني أجهزة أملخابرات 
أألرسائيليلة ؛ وألخليجية وأملرصية ؛كانت تؤكد عىل وجوب أسلتمرار 
ألقصلف من ألجلو والرب ؛للتخلص ملن مجاهدي حزب ألله ؛وسليد 
أملقاومة }حسلن نرص ألله{؛وأبادتهم عن بكرة أبيهم ؟؟.}ويمكرون 
؛ويمكر ألله ؛وألله خري أملاكرين ….ألخ{.معظم دول مشلايخ ألخليج 
ومرص وأألردن وأملغرب لها عاقات سياسية وأستخبارية ؛مع ألدولة 
ألصهيونيلة أملحتللة ألرض فلسلطني؟؟. يعترب أألنموذج ألسلعودي 
ألتجربة ألفريدة يف تاريخ أملمالك أألسامية ؛حيث أستخدمت أألنظمة 
ألحاكمة أملتعاقبة }ألدولة ألسلعودية أألوىل وألثانية وألثالثة{ –ألدين 

عىل نطاق واسلع وبصورة دقيقة ومدروسلة….
ففلي أألنموذج أملرصي نجلد ألعلمنه واضحة 

ملن خال قوانني ألنظلام ألحاكم ؛ وعلمنته 
للمجتملع وحربله عىل منابلع ألتدين !!.أما 
ألحالة ألسلعودية فاألمر مختلف..فالعلمنة 

خفيلة ..وألهلدى ظاهر}لحية ؛نقلاب ؛غلق 
بعض أملحات يف أماكن معينة وقت ألصاة…{.

كل ذلك التحاربه ألدولة عانية!! ؛لذر ألرماد يف ألعيون 
..أي يعنلي أن هناك جزأ من ألرشيعة أألسلامية يعملل به يف ألدولة 
؛وهذا مكمن ألخطورة؛فالعلماء مع ألسلطة حيث ذهبت ؟؟يدافعون 
ويذبون ويسلتدلون باأليات ألقرأنية ؛ وأألحاديث ألنبوية ؛ألتي تدعو 
علىل علدم ألخروج علىل ويل أألملر !!فأنزال هلذه أآليلات وأألحاديث 
ألنبويلة علىل واقع خفي غلري معلوم لعاملة أملسللمني …لذلك كان 
ألعلماء بمثابة أملخدر ألذي يعطي للمريض ألدواء يف غري محله..ومن 
هناك كانت ألسللطة تجلل ألعلماء وتغدق عليهلم ألعطايا وألهبات..

ألنهلم ألدعاملة ألحقيقة مللكهم وأسلتقرارهم..من خال هذ ألطرح 
نلقلي ألضوء عىل طبيعلة ألعاقة بني أملؤسسلتني ألدينية وألحاكمة 
؛وكيف تم أحتواء أملؤسسلة ألدينية وأسلتخدامها؛حتى صارت بوقا 
يضفي ألرشعية عىل كل مخازي وجرائم ألنظام ألسلعودي ؟؟وكيف 
ظهر أملخبوء ؛وبانت سلؤأة أملؤسسلة ألدينية يف أألونلة أألخرية .لقد 
تسلرت ألنمط ألسلعودي ؛وراء ألدين زمنا طويلا ؛حتى جاءت حرب 
ألخليلج ألثانية ..فكشلفت وفضحلت ..علماء ألسللطة ألذين طاملا 
؛نمقلوا ألبيانات وسلطروا ألصحائلف وألكتب واملجلات ؛بفتاويهم 
أملنظملة ألتي تصب دائما يف خانة ألسللطة ألسلعودية ..لم يكن هذا 
ألحظر وهلذه ألتنبيهات ألتوراتية..عبثا!!فملا بالك بحكام ليس لهم 
من أألسام أىل أسمه فقط؟؟؟.ورغم علم هؤالء بأقوال علماء ألسلف 
وترديدهم أياهلا ..أال أنهم رضوا بالقعود معهم فيما خاضوا فيه….

ونزللوا يف ألوحل مثلل حكامهم ..بل أنهم زينلوا لحكامهم بيع ألباد 
وألعباد ؟؟فبأسلم ألدين ..دخللت ألقوات ألصليبيلة أرض ألحرميني 
ألرشيفني؟؟وبأسلم ألدين يسلجن ألدعلاة والعلماء ..وبأسلم ألدين 
يحاكلم ويقتل كل من يعارض أملؤوسسلة ألحاكمة ..كل ذلك بفضل 

صكوك أملؤسسة ألدينية ..فحسبنا ألله ونعم ألوكيل,

األمة ألتي التقرأ تأريخها ؟؟
 اإلعالم العراقي ومشكلة التعاطي مع األزمات عبد الحميد ذرب...

نعم ان دواعش السياسة 
اكثر خطرا من دواعش 
االرهاب بل ان دواعش 

السياسة هم الرحم 
الذي ولد منه دواعش 

االرهاب الوهابي 
والصدامي وحاضنته  

ولوال دواعش السياسة 
لما كان هناك اي 

اثر لدواعش االرهاب 
الوهابي والصدامي 
وحتى لو وجد له ال 

يمكن ان يكون أثره 
بهذه الخطورة وهذه 

القسوة والتمدد 
،،واالتساع.

لم يكن االعالم يوماً بالغائب عن تاريخ االمم في كل مراحلها، بل بقيت المهنة  التي تلعب دوراً في صناعة 
الراي وتوجيه بوصلة السياسة واالقتصاد او غيره من شؤون الحياة االخرى، وااللماذا  كان  الملوك واالمراء 

يجزون الشعراء والكتاب بالعطايا، باعتبارهم الوسيلة التي من خاللها يتم التعريف بالشخصية الحاكمة وادارته 
للسلطة، ورب بيت شعر كان سبًبا لحرب طويلة او سبباً للسلم.

من  خاليا  بلدهم  يروا  إن  يرغبون  والذين  والعراقيين  العراق  على 
السياسة لدواعش  بقوة  يتصدوا  ان  والصدامي  الوهابي  االرهاب 

دواعش كشف 
 السياسة واعتقالهم 

عليهم   والقضاء 
يعني كشف واعتقال 

االرهاب  دواعش 
والصدامي  الوهابي 

عليهم والقضاء 

دواعش السياسة أكثر خطرا من دواعش اإلرهاب

منها  نعاني  التي  المشكلة 
االعالم  قضية  في  بلدنا  في 
في  تكمن  االزمات،  وادارة 
في  االعالم  وسائل  اغلب  ان 

السياسية  لالحزاب  ملُك  بلدنا 
التملك  الحاكمة،وهي 

مشتركًا  وطنيًا  مشروعًا 

االعالميين  من  العديد 
مشاكل  لهم  كانت  الذين 

في  مسؤولين  مع 
عملوا  التي  المؤسسات 

)خصوم  الى  تحولوا  بها 
للوطن(

دواعش  ابواق 
السياسة  

الشرقية  )دجلة 
وغيرها(  التغيير 

كل  تتجاهل 
وموبقات  جرائم 
الوهابية  داعش 

والصدامية



المراقب العراقي/ بغداد... 
تعاقد ن�ادي الق�وة الجوية م�ع مهاجم 
الصفاق�ي  ون�ادي  الوطن�ي  املنتخ�ب 
التون�ي، ايمن حس�ن لتمثيل الفريق يف 
املوس�م املقب�ل 2019/ 2020. وخ�اض 

حس�ن تجرب�ة احرتافي�ة قص�رة م�ع 
الصفاقي التوني املوسم املايض، قادماً 
اليه من النفط. وبحس�ب مصدر يف ادارة 
النادي فإن »حس�ن س�يلتحق بصفوف 
الصق�ور يف التدريبات املقبل�ة«. واوضح 

املص�در ان »حس�ن وقع ع�ى عقده مع 
الق�وة الجوي�ة، اال ان الن�ادي ل�ن يعل�ن 
عن الصفقة اال بع�د الحصول عى كتاب 
االستغناء من الصفاقي وتصديق العقد 

يف اتحاد الكرة«.

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
ضي�ع املنتخ�ب العراق�ي لقب البطول�ة يف نهائي 
غرب اس�يا امام البحرين والتي تقام للمرة االوىل 
يف الع�راق ، وتنوع�ت االس�باب التي ف�رت تلك 
الخس�ارة، والتي اثرت بشكل تس�اؤالت تدور يف 
اذه�ان غالبية املتابعن للش�أن الري�ايض، ومنها 
م�ا يتعلق  بالكادر التدريبي واس�لوب اللعب الذي 
انتهجه يف البطولة هل هو السبب ام سوء توظيف 
الالعب�ن وتموضعه�م داخل ارضي�ة امللعب؟، ام 

التحض�ر النفي للمباراة؟، كل هذه التس�اؤالت 
وضعتها »املراق�ب العراقي« امام املحلل الريايض 
الكابتن سعد حافظ الذي اجاب قائال: ان احد اهم 
اس�باب الخس�ارة هو غياب االستقرار عى شكل 
الفريق وكذلك غياب االستقرار عى اسلوب اللعب 
الذي انتهجه املدرب كاتانيتش، فاملدرب خاض كل 
مباراة يف بطولة غرب اس�يا بشكل مختلف فنراه 
مرة يلعب باسلوب 3-4-3 ومرة ثانية 1-3-2-4 
ومرة اخرى 4-1-4-1 فالحظنا عدم االستقرار ال 

عى االسلوب وال عى شكل الفريق.
واض�اف حافظ ان »توظيف الالعبن داخل امللعب 
لم يك�ن التوظيف املث�ايل، فعندما يلع�ب ابراهيم 
بايش يف وقت حرج كظهر يس�ار وكذلك توظيف 
محم�د قاس�م الذي كان م�ن املف�رتض ان يلعب 
خلف املهاجمن كصانع العاب ويمول املهاجمن 
بالكرات نراه شارك كجناح يسار، هذا يعترب قمة 
العشوائية وقمة يف التخبط هذا احد االسباب التي 
ادت اىل خس�ارة لقب بطولة غرب اسيا«. ونوه اىل 

ان »كان م�ن املف�روض يف هذه البطول�ة الفريق 
العراق�ي واصل اىل درجة ثمانن باملئة او اكثر من 
االس�تقرار الفني ونحن ع�ى اعتبار خوض غمار 

التصفيات املشرتكة«.
وتاب�ع ان »اغل�ب املنتخب�ات الت�ي واجهناه�ا يف 
البطول�ة هي فرق مس�تهلكة تكتيكي�ا ومع ذلك 
جمي�ع هذه الفرق احرجتنا خ�الل املباريات التي 
خضناه�ا معهم، فف�ي املب�اراة االوىل كان لبنان 
افضل م�ن املنتخب العراقي والفريق الفلس�طن 

كان يف ش�وط كام�ل ه�و افض�ل م�ن منتخبن�ا 
والفريق الس�وري كذل�ك وحتى املنتخ�ب اليمني 
»مع كامل احرتامه له« كان يف الش�وط الثاني هو 

االفضل واستطاع تسجيل هدف يف مرمانا«.
وختم حافظ حديثه بالقول ان »املشكلة الرئيسية 
الت�ي واجهتنا ليس االن لك�ن من بعد جيل 2007 
ان املنتخ�ب العراق�ي ل�م يلع�ب 90 دقيق�ة عى 
نفس املس�توى والرتم س�واء الفني او البدني او 

املهاري«.

امين ح�سني
ضمن صفوف
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حافظ لـ »             «: غياب االستقرار وسوء توظيف
 الالعبين أدى إلى خسارة غرب اسيا

المراقب العراقي / بغداد 
اكد االتح�اد العراقي لكرة القدم ان�ه تلقى انطباعات 
ومؤرشات ايجابية القامة مباريات العراق يف تصفيات 

املونديال بالبرصة.
وقال عض�و االتحاد عيل االس�دي ان »االتحاد الدويل 
عى تواصل دائم مع اتحاد الكرة وارس�ل تطميناته 
بش�أن اقامة مباريات الع�راق يف البرصة«. واوضح 
االسدي ان »قرار االتحاد الدويل »فيفا« سيعتمد عى 
تقري�ر وفده ال�ذي حرض بطولة غرب اس�يا واطلع 

عى مالعب اربيل وكربالء والبرصة«.
واشار إىل ان »قرار فيفا سيصدر نهاية االسبوع الحايل 
ونحن متفائلون بان تق�ام املباريات يف ملعب البرصة 

الدويل وليس ملعب اخر.

المراقب العراقي / بغداد 
انض�م ع�دد م�ن العب�ي املنتخب 
الوطن�ي العراق�ي لرف�ع األثق�ال 
للمعاقن، يف معسكر تدريبي يقام 
يف العاصم�ة بغ�داد يس�تمر حتى 
التاسع عرش من شهر آب الجاري.

ويق�ام املعس�كر التدريب�ي بإدارة 
نائب رئي�س االتحاد العراقي لرفع 
األثق�ال حس�ن رضا وبمش�اركة 
واحم�د  كاظ�م  رس�ول  الالعب�ن 
مصطف�ى وثائ�ر عب�اس وحن�ان 
التدريبي،  املعس�كر  ماجد.ويأت�ي 
الباراملبي  البط�ل  برنام�ج  ضم�ن 
الباراملبي�ة  اللجن�ة  تبنت�ه  ال�ذي 
الالعبن  لتأهيل  العراقية،  الوطنية 
إىل ال�دورة الباراملبي�ة التي تقام يف 

طوكيو العام املقبل.

المراقب العراقي / بغداد 
ظف�ر الصناع�ات الكهربائي�ة بخدم�ات الع�ب القوة 
الجوي�ة الس�ابق فهد كريم، لتمثيل الفريق يف املوس�م 
املقبل. وق�ال رئيس الهيئة اإلدارية لن�ادي الصناعات 
الكهربائي�ة ع�يل خل�ف »فه�د كري�م يعترب م�ن أهم 
اإلضاف�ات باملوس�م املقب�ل بعدما حصل ع�ى بطاقة 

االستغناء من ناديه السابق القوة الجوية«.
وأض�اف عيل خلف »فه�د كريم انضم رس�ميا لفريقنا 
لينخ�رط بتدريب�ات الصناع�ات الكهربائي�ة تحض�را 
للموس�م املقب�ل«. وتاب�ع »جمي�ع التعاق�دات جاءت 
وفًقا لرغب�ة املدرب عادل نعمة واإلدارة س�عت إلكمال 
التعاق�دات يف املوس�م املقب�ل ليك�ون الجه�از الفن�ي 
ق�ادر عى املن�اورة من خالل األوراق التي س�يدخل بها 
املنافس�ات«. يش�ار إىل أن الصناعات الكهربائية سبق 
وأن تعاقد مع العبي الكرخ يارس عبد املحسن ومشكور 
كريم والعبي الحدود النيجري رحيم أوالبي وإياد خلف.

المراقب العراقي / بغداد 
يفكر اتحاد غرب اسيا لكرة القدم، 
ب�أن تك�ون النس�خة املقبل�ة من 
البطولة عى االرايض العراقية مرة 

اخرى.

وق�ال الناطق باس�م اتح�اد الكرة 
حس�ن الخرساني ان »اتحاد غرب 
اس�يا ابدى اعجابه الكبر بتنظيم 
التاس�عة والتي  الع�راق للنس�خة 

اقيمت يف اربيل وكربالء«.

وأض�اف الخرس�اني أن “االتح�اد 
باقام�ة  رغبت�ه  ابلغن�ا  الق�اري 
النس�خة املقبل�ة م�ن البطول�ة يف 
الع�راق ايضاً ونحن بدورن�ا ابدينا 

استعدادنا وترحبينا بذلك«.

المراقب العراقي / بغداد 
يس�تضيف ملع�ب كرب�الء ال�دويل 
مواجهتن بالدور ال�32 من بطولة 
»كأس محم�د الس�ادس« لالندي�ة 
االبطال. املباراة االوىل س�تكون بن 

القوة الجوية والساملية الكويتي يف 
التاسع والعرشين من اب الجاري.

س�تجمع  الثاني�ة  املب�اراة  ام�ا 
ب�ن الجي�ش الس�وري ونواذيب�و 
املوريتاني يف االول من ايلول املقبل.

تجدر االشارة اىل ان مباراة الجيش 
املوريتان�ي،  نواذيب�و  و  الس�وري 
كان من املق�رر اقامتها يف البرصة 
ولكنها نقلت ل كربالء بسبب اعمال 

الصيانة.

المراقب العراقي / بغداد 
تعاق�دت ادارة ن�ادي امليناء م�ع مدافع فريق ال�زوراء بهاء الدين جميل للع�ب مع فريقها 
الكروي خالل دوري الكرة املمتاز للموس�م املقبل.  وذكر مصدر يف ادارة النادي ان »الالعب 
بهاء الدين جميل وقع رس�ميا عى كش�وفات فري�ق امليناء بعد انتقاله م�ن الزوراء ليمثل 
الفريق يف املوس�م الكروي املقبل بقيادة الروماني تيت�ا«. ويلعب بهاء الدين يف مركز مدافع 
اير وسبق ان مثل اندية نفط ميسان و الكهرباء والنفط و الزوراء . يذكر ان فريق امليناء 
ب�ارش يف الوحدات التدريبية بقيادة الروماني تيتا ومس�اعده الس�وري ريحاوي للعمل عى 

رفع الجاهزية تحضراً ملنافسات الدوري بموسمه الجديد.

العراق يقترب من خوض مبارياته في البصرة

هل يضّيف العراق البطولة القادمة لغرب اسيا

كربالء تستضيف مباراتين ببطولة االندية العربية

الصناعات يضم فهد كريم من الجوية 
معاقي 

الأثقال 
يعسكرون 
استعدادًا

 للدورة البارالمبية

�ضيفعلون مافعلوه �ضابقا ويطردونا خارج ار�ضنا الننا 
ل�ضنا اقوياء والمنلك ما ن�ضرتد به حقوقنا..

يف الت�ضفيات املونديالية املا�ضية ح�ضل اتفاق بني 
ال�ضعودية والعراق برعاية اال�ضيوي على لعب مباراة 

العراق خارج ايران ب�ضرط ان يختار ال�ضعوديون ملعبا 
بديال مللعبهم يف االياب وبعد ان لعبنا يف ماليزيا ذهب 

االحتاد ال�ضعودي اىل حمكمة كا�س واجربنا على 
اللعب يف جدة!

ويف هذه التصفيات نواجه مش�كلة اخ�رى من نوع ال يختلف 
كثرا عما س�بق وان واجهناه لكن الجدلية الش�ائعة فيه هي 

هل يحق لنا اللعب عى ارضنا او اليحق؟
بع�د سلس�لة طويل�ة م�ن االج�راءات والرتتيب�ات واملراقب�ة 
واالختب�ارات اجتم�ع الفيف�ا يف كولومبيا بحض�ور 209 من 
اعضائ�ه بضمنهم الع�راق وق�ررت تنفيذية الفيفا الس�ماح 
باج�راء املباريات التنافس�ية ع�ى املالعب التي ت�م اختبارها 
)اربيل والبرصة وكربالء( وكان هذا عرب ترصيح متلفز للسيد 

انفانتينو الذي اعلن القرار عى املأل.
ويف اليوم التايل يتلقى رئيس االتحاد السيد عبد الخالق مسعود 
برقية تهنئة من االتحاد االسيوي عى رفع الحظر عن املالعب 
املش�ار اليها وهذا يدل عى ان االسيوي احيط علما بقرار رفع 
الحظر! وبموجب ذلك س�مح الندية الزوراء والجوية اللعب يف 
كربالء واربيل واقيم نهائي كاس االتحاد االس�يوي يف البرصة 
وم�ن ث�م لعب ال�زوراء مباريات�ه يف بطول�ة دوري االبطال يف 
كرب�الء وكل هذه بعل�م وارشاف وموافقة االتحاد االس�يوي.. 
اليوم نفاجى بتفسر مختلف من قبل رئيس االتحاد االسيوي 
يدع�ي فيه ع�دم وجود كت�اب من الفيفا بخصوص الس�ماح 
للع�راق باللعب عى مالعبه املرخصة! هنا تربز عدة تس�اؤالت 

منها:
- هل تكلم انفانتينو بش�كل ش�خيص وكذب بخصوص قرار 

السماح باللعب عى املالعب الثالثة وفقا لترصيحه؟
- املق�ررات الت�ي صدرت عن اجتماع كولومبي�ا ألم توزع عى 
االعض�اء كم�ا يقتيض الربوتوك�ول واالليات املتع�ارف عليها 
ام تناقش�وا ث�م انفض�وا وهذا غ�ر معقول حيث يت�م توثيق 

املقررات وابالغ االعضاء بها. 
- الم يكن الس�يد مس�عود ممثال للعراق يف االجتماع ووجوده 
اساس�ا مرتبط بقضي�ة الحظر اي ان واجب�ه التهيئة الصدار 

قرار بخصوص الحظر فلماذا لم يطالب بنسخة وتعميمها؟
- مل�اذا اعتم�د االتح�اد العراق�ي يف تثبيت ق�رار مصري عى 
ترصي�ح وتهان�ي دون التح�رك للمطالب�ه بتبيلغ�ه اىل الدول 

االعضاء؟
- من املقرص؟ وكيف تربت امال وطموحات املالين؟

اوال: ان الق�رار ص�در بالفع�ل بالس�ماح للع�راق اللع�ب عى 
املالع�ب الثالثة وان القرار كان محددا بس�لطة الفيفا بمعنى 
ق�در تعل�ق االمر بالفيف�ا كمنظم�ة دولية المانع م�ن اللعب 
واعط�ي هامش لالتح�اد الق�اري باعتماد الق�رار من عدمه 
وهن�ا الفخ الذي وقعنا به اذ لم نس�تثمر الضغط واالنتخابات 
والعالق�ات )االخوي�ة والودية والدول الش�قيقة( الس�تصدار 
قرار مكتوب من االس�يوي يبلغ فيه اعضاءه بان الفيفا وافق 
وان االس�يوي يؤيد قرار الفيفا حتى جاء الظرف الذي احتجنا 
للتطبيق الرس�مي وتغر الظروف وضعوا لنا حجرا لكي نلعب 

خارج ارضنا.
ثاني�ا: مثلم�ا اجربونا عى اللعب يف االماك�ن التي يرغبون بها 
س�يفعلونها هذه املرة وسيحرموننا من اللعب عى ارضنا بكل 
اس�ف، الننا النملك ما نواجه به خصومنا ولسنا اقوياء كفاية 

السرتداد حقوقنا واال ملا تجرأ علينا سلمان وغره.

ان ا�ستغفلتمونا مرة فتبا لكم.. 
وان ا�ستغفلتمونا مرتني فتبا لنا

علي المعموري

باقيان مع الكهرباء
مراد حممد ومرت�سى هديب مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 

ج�ددت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الكهرب�اء 
تعاقده�ا مع الالعبن م�راد محمد ومرتىض 
هديب ملوسم جديد. وقال املرشف عى الكرة 
بنادي الكهرباء حسن زهراوي إن »الالعبن 
مراد محمد ومرت�ىض هديب جددا عقديهما 
واض�اف  الفري�ق«.  م�ع  رس�مي  بش�كل 
»التجدي�د لالعبن جاء وفق سياس�ة النادي 
بالحف�اظ عى أغلب العب�ي الفريق من أجل 
خلق حالة االس�تقرار الفن�ي الذي طالب به 
امل�درب عباس عطي�ة الذي جدد ه�و اآلخر 
بوقت سابق تعاقده لقيادة الفريق يف املوسم 
املقبل«. واوضح أن »الالعبن قدما موس�ما 
متميزا ولعب�ا دورا مؤثرا مع زمالئهم لبلوغ 
فريقن�ا نهائ�ي كأس الع�راق«، الفت�ا إىل أن 
»الفري�ق مس�تمر يف تدريبات�ه اليومية عى 

أمل أن تكتمل صفوفه خالل األيام املقبلة«.
يذكر ان فري�ق الكهرباء بل�غ نهائي بطولة 
الكأس املوس�م املنتهي وخ�ر أمام الزوراء 

بهدف دون رد.

باسم قاسم: لجنة المنتخبات ال تعمل بالشكل المطلوب
المراقب العراقي/ بغداد...

اك�د املدرب الكروي باس�م قاس�م عدم وجود 
معاير فنية تبعد املدربن املحلين، مبديا قلقه 

للنتائج املقبلة مع املدرب سرجو كاتانيتش.
وق�ال قاس�م »ال توج�د معاي�ر فني�ة تبع�د 
املدربن العراقين م�ن اصحاب االنجازات 
ع�ن تدري�ب املنتخ�ب الوطن�ي«، الفتا 
اىل »رضورة تش�كيل املجل�س الفن�ي 
لترشيع القوان�ن الخاصة بالرياضة 
ولجن�ة املنتخب�ات ال تعمل بالش�كل 

املطلوب«.

وبن ان »رأي اللجنة الفنية استشاري وغر معمول 
ب�ه، وهنالك م�ن اع�رتف ان ابعاد رايض شنيش�ل 
وباس�م قاس�م خطأ«، مبين�ا انه »يج�ب ان يكون 
رأي اللجنة ملزم وليس استش�اري وهي قادرة عى 

تحديد املدربن«.
وع�ن اقال�ة كاتانيتش ق�ال »ال يمك�ن الحكم عى 
كاتانيت�ش م�ن مباريات غرب اس�يا ب�ل يجب ان 
يك�ون الحك�م يف جمي�ع املباري�ات ويج�ب ان ال 
ينظ�ر يف تحقيق النتائج فقط ب�ل االنتباه اىل االداء 
العام، وكل فك�ر تدريبي يجب ان يصب يف اللعب يف 

االسلوب املناسب لكأس االمم االسيوية«.

وتاب�ع ان »كاتانيت�ش الي�زال يف حلق�ة مفرغ�ة 
ول�م تختلف نوعي�ة اداء املنتخ�ب يف املباريات التي 
خاضه�ا، واليمك�ن قي�اس املنتخ�ب العراق�ي مع 
املنتخابات العربية«، مبين�ا ان »الواقعية تؤكد عى 

ابقاء كاتانيتش«.
واض�اف ان »املنتخ�ب العراق�ي ق�ادر ع�ى الفوز 
وب�كادر مح�يل، ونأمل م�ن االتح�اد العراقي لكرة 
القدم االخذ بنظر االعتبار املعطيات الحالية وتغير 
بنود العقد«، مبينا ان »مدرب بمس�توى كاتانيتش 
ال يس�تحق جميع هذه االم�وال وان مصلحة الكرة 

والبلد وقيمة العقد البالغة مليار و200 مليون«.

الميناء يضم بهاء الدين جميل من الزوراء 



المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطاني، عن 
تط�ور جديد بش�أن رحي�ل الدنماركي 
كريس�تيان إريكس�ن ع�ن توتنه�ام يف 
املريكات�و الصيف�ي. ووفًق�ا لصحيفة 

»ذا ص�ن« الربيطانية، فإن ريال مدريد 
يخطط لتقديم عرض بقيمة 60 مليون 
إس�رليني، لضم إريكس�ن يف اللحظات 
األخرية من املريكاتو. ويهدف مسؤولو 
ري�ال مدري�د إىل الضغ�ط ع�ى دانييل 

ليف�ي، رئيس توتنه�ام لقبول العرض، 
ال س�يما أن األخ�ري يتب�ع سياس�ة يف 
السبريز بعدم السماح برحيل أي العب 

كبري مجاًنا.
وينتهي عقد إريكس�ن م�ع توتنهام يف 

الصي�ف املقب�ل، ول�م يص�ل الطرفان 
حتى اآلن إىل أي اتفاق بشأن التجديد.

وترى إدارة النادي امللكي أن إريكس�ن 
هو الخليفة املس�تقبيل للكرواتي لوكا 

االحد 18 آب  2019 مودريتش يف خط وسط ريال مدريد.
العدد 2135 السنة العاشرة

7الرياضية
إستراتيجية 

توتنهام تقرب 
إريكسن من الريال

ميسي على رأس بدالء سواريز أمام ريال بيتيس

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل أن األرجنتيني باول�و ديباال 
الع�ب يوفنتوس، يجهز مفاجأة لباريس س�ان جريمان يف 

املريكاتو الصيفي.
وكانت العديد من التقارير أكدت أن س�ان جريمان سيتجه 
ص�وب ضم ديب�اال، عق�ب التخلص م�ن نجم�ه الربازييل 
نيمار دا سيلفا. ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« 

اإليطالي�ة الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« ف�إن ديباال 
معجب بسان جريمان ومرشوعه لكنه ال ينوي الرحيل عن 

يوفنتوس هذا الصيف.
وأش�ارت إىل أن »النجم األرجنتيني مصمم عى العمل بجد، 
وإثبات تفوقه يف املنافس�ة مع جونزالو هيجواين وماريو 
ماندزوكيتش، لدخول التش�كيل األس�ايس للسيدة العجوز 

باملوسم الجديد«.

وأوضح�ت أن جوه�رة بيانكونريي لم يتوق�ف عن توجيه 
الرسائل ملسؤويل يوفنتوس بشأن رغبته يف البقاء.

وكان�ت اإلش�ارة األخ�رية يف املب�اراة الودية الت�ي خاضها 
اليويف أمام تريستينا، حيث سجل األرجنتيني هدف املباراة 
الوحي�د بطريق�ة رائعة، قبل أن يش�ري للجميع إىل ش�عار 
النادي، ورقم قميصه )10( ليؤكد تطلعه لالستمرار ضمن 

كتيبة ساري.

يقترب من األنظمام لفيورنتينا
نابويل يمهل إيكاردي ريبريي

لحسم موقفه
مريكاتومريكاتو

ديباال يؤكد رغبته 
في البقاء مع 
السيدة العجوز

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تقري�ر صحفي إيط�ايل، أن إن�ر ميالن 
يس�تهدف التعاقد مع أحد العبي ريال مدريد 

هذا الصيف.
ووفًق�ا لصحيفة »كوريري ديللو س�بورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن إن�ر مي�الن يس�عى لضم 
الرصب�ي ل�وكا يوفيتي�ش املنتق�ل إىل ري�ال 

مدريد يف الصيف الحايل.
وس�بق أن أش�ارت تقاري�ر إىل أن زين الدين 
زي�دان، م�درب ري�ال مدري�د، غ�ري مقتنع 
بقدرات يوفيتش، ويخطط للتخلص منه هذا 

املوسم عى سبيل اإلعارة.
ويبح�ث أنطوني�و كونتي املدي�ر الفني إلنر 
مي�الن، عن مهاجم بدي�ل للبلجيكي روميلو 
لوكاكو، ال س�يما بعد أن أعلن روما بش�كل 
مفاجئ تجديد عقد البوسني إيدين دجيكو.

يذك�ر أن يوفيت�ش كان ضم�ن أه�داف إنر 
مي�الن يف املوس�م امل�ايض عق�ب تألق�ه مع 
آينراخ�ت فرانكف�ورت، ولكن ري�ال مدريد 
نجح يف حس�م الصفقة لصالح�ه يف النهاية 

مقابل 62 مليون يورو.

أعل�ن اإلنجلي�زي أش�يل ك�ول، نج�م 
تش�لييس وآرس�نال الس�ابق، اعتزاله 

كرة القدم بشكل نهائي.
وق�ال ك�ول خ�الل تواج�ده بأح�د 
الربامج »بع�د التفكري الجاد أدركت 
أنه حان وقت تعليق حذائي واعتزال 

كرة القدم«.
وأضاف نجم تش�يليس السابق »اآلن 
أفك�ر يف خطوتي الجدي�دة، وأتمنى 
أن أكون مدرًبا، ولذلك أخوض دورة 

تدريبية يف الوقت الحايل«.
وحقق أش�يل كول لقب الربيمريليج 
مع آرس�نال مرتني موسمي 2001-

ف�از  بينم�ا  و2004-2003،   2002
بنف�س البطولة رفقة البل�وز مرة واحدة 

موسم 2010-2009.
ولع�ب كول م�ع منتخب إنجل�را األول 107 
مباريات، ولكنه لم ينجح يف إحراز أي هدف.

يوفيتي�ش 
يقترب من الدوري 

االيطالي

رس���ميا .. اش���لي كول 
يعتزل كرة القدم

المراقب العراقي/ متابعة...
يتناف�س نابويل مع نظ�ريه يوفنتوس، ع�ى التعاقد مع 
األرجنتين�ي ماورو إيكاردي، مهاج�م إنر ميالن، خالل 
ف�رة االنتق�االت الصيفي�ة الحالية.  وذك�رت صحيفة 
»توتو سبورت«،  يف خرب لها تابعته »املراقب العراقي« أن 
إيكاردي لم ُيغري رغبته يف االنتقال لصفوف يوفنتوس، 
إال أنه لم يس�تقر بع�د عى الفريق الذي س�يلعب له يف 
املوسم املقبل، يف ظل رغبة إنر ميالن يف منع انضمامه 
للبيانكون�ريي.  وأضاف�ت أن أوريلي�و دي لورينتيس، 

رئي�س نابويل، ال�ذي لديه اتف�اق مع اإلنر، 
طال�ب إيكاردي بحس�م موقف�ه يف موعد 
أقصاه يوم الثالثاء املقبل أو األربعاء عى 
األكثر. يش�ار إىل أن نادي روما، انسحب 
من س�باق التعاقد مع إيكاردي، بعدما 
أعل�ن رس�مًيا تجدي�د عق�د مهاجمه 

البوسني إيدين دجيكو، ليرك نابويل 
يف منافس�ة قوية مع يوفنتوس عى 
ضم اله�داف األرجنتين�ي.  ويرغب 
النريات�زوري يف من�ع مهاجم�ه من 

االنضمام ليوفنت�وس، يف ظل رفض 
اإلنر تدعيم منافسه املبارش يف إيطاليا 

بعنرص هجومي قوي مثل إيكاردي.

المراقب العراقي/  متابعة...
يس�عى فيورنتين�ا اإليط�ايل، للتعاقد م�ع الفرنيس فرانك 
ريب�ريي جن�اح بايرن ميونخ الس�ابق، م�ن أجل ضمه يف 
صفق�ة انتقال حر بعد رحيله عن البايرن بنهاية املوس�م 

املايض.
وذك�رت ش�بكة »س�كاي س�بورت إيطالي�ا«، يف خرب لها 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« أن التعاق�د م�ع ريبريي يعد 
بمثابة الحلم بالنس�بة لفيورنتين�ا، حيث يرغب النادي يف 
من�ح جماهريه املزيد من الحماس�ة قبل انطالق املوس�م 

الجديد.
وأضاف�ت أن »الفي�وال يواص�ل مفاوضات�ه م�ع ريبريي 
من أج�ل ضمه، مضيفة ب�أن الالعب أظه�ر عالمات عى 

انفتاحه لالنضمام للفريق البنفسجي«.
وختم�ت بأن »فيورنتينا يحاول إقن�اع الالعب باالنضمام 
للفري�ق، يف ظ�ل وجود العديد من الع�روض لدى الفرنيس 

أبرزها دينامو وسبارتاك موسكو الروسيني«.
يذكر ان ريبريي يف 38 مباراة مع بايرن ميونخ يف املوس�م 
امل�ايض، تمك�ن خالله�ا م�ن تس�جيل 7 أه�داف وقدم 4 

تمريرات حاسمة.

اقرب التش�ييل أليكسيس سانشيز، العب مانشس�ر يونايتد، من االنتقال إىل صفوف 
إنر ميالن، يف املريكاتو الصيفي الجاري.

وبحسب موقع »سكاي إيطاليا«، الذي تابعته »املراقب العراقي« اتفق الالعب 
التش�ييل عى رشوط عقده الجديد مع إنر مي�الن، ومن املقرر أن يجتمع 
وكيل�ه قريًب�ا مع مس�ؤويل مانشس�ر يونايت�د، لالتفاق ع�ى تفاصيل 
الصفق�ة. ووافق سانش�يز ع�ى تخفيض راتبه م�ن أجل االنتق�ال إىل إنر 
ميالن، خاصة أن النرياتزوري لن يستطيع دفع الراتب الذي يحصل عليه 

يف أولد ترافورد، والذي يصل إىل 500 ألف إسرليني أسبوعًيا.
جدير بالذكر أن سانش�يز يرغ�ب يف الرحيل عن مانشس�ر يونايتد، لخروجه 
نوعا ما من حس�ابات أويل جونار سولس�كاير، إذ ال يش�ارك مع الفريق بش�كل 

أسايس.

الت�شيلي �شان�شيز يخفض 
راتبه من أجل االنتر

المراقب العراقي/  متابعة...
كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن 
الب�دالء املحتمل�ني لألوروجوايان�ي 
لويس س�واريز، مهاجم برشلونة، 
خالل مب�اراة ريال بيتي�س، ضمن 
م�ن  الثاني�ة  الجول�ة  منافس�ات 
الدوري اإلس�باني. ووفًقا لصحيفة 
»سبورت« اإلس�بانية، فإن سواريز 
يعان�ي من إصابة يف عضلة الس�اق 
اليمن�ى، وم�ن املق�رر أن يغيب عن 

املباريات من 3 إىل 4 أسابيع.
ووضع�ت الصحيف�ة الكتالوني�ة 4 
ب�دالء لس�واريز يف هجوم البارس�ا 
باملب�اراة املقبل�ة، حي�ث ج�اء عى 
العائ�د  مي�يس  ليوني�ل  رأس�هم 
النج�م  إن  وقال�ت  اإلصاب�ة.  م�ن 
األرجنتين�ي ق�د يدخ�ل التش�كيلة 
األساسية، ولكن هناك احتمالية أن 
يب�دأ من مقاعد البدالء، بس�بب أنه 
لم يخض أي لقاء منذ انتهاء بطولة 

كوبا أمريكا.
ويأتي رافيني�ا ألكانتارا كخيار ثان 
للمدرب إرنستو فالفريدي، حيث قد 
يلعب يف مركز الجناح األيرس، بينما 
س�يتواجد أنطوان جريزمان بمركز 
الخياران  املهاجم الرصيح. ويتمثل 
الثال�ث والراب�ع لدى فالف�ريدي يف 
كارلي�س بريي�ز وأبي�ل روي�ز عى 

الرتيب.

المراقب العراقي/ متابعة...
واجهت إدارة ن�ادي األهيل الخروج املبكر 
للفري�ق م�ن مس�ابقة كأس م�رص، بعد 
الهزيم�ة من برياميدز 1-0،  يف دور ال�16، 

بإجراء رسيع ضد الالعبني.
وف�رض س�يد عب�د الحفي�ظ، مدي�ر الكرة 
بالن�ادي األه�يل، عقوبات مالي�ة ضد العبي 
فريقه بع�د صدمة الخ�روج املبكر من كأس 
مرص. وق�رر عب�د الحفيظ خص�م مبلغ مايل 
من مس�تحقات كل العب وفقا لالئحة الخاصة 

بالفريق األحمر.
ومن�ح الجه�از الفن�ي بقي�ادة األوروجواياني 
مارت�ن الس�ارتي العبي�ه راحة ملدة 24 س�اعة 

عقب الخروج من ثمن نهائي الكأس.
ويبدأ األهيل استعداداته ملواجهة فريق اطلع بره 
بطل جنوب السودان يف إياب الدور التمهيدي من 
دوري أبط�ال أفريقي�ا، املحدد لها ي�وم الجمعة 

املقبل.

االأهلي 
يعاقب العبيه 
بعد خسارة 
الكأس



املراقب العراقي /متابعة ...
صدر عن سلس�لة »ترجمان« يف املرك�ز العربي لألبحاث 
ودراس�ة السياس�ات كت�اب العب�ور الخط�ر: الجن�س 
الب�ري والصع�ود العامل�ي لرأس امل�ال، وه�و ترجمة 
عم�ر س�ليم الت�ّل العربية لكت�اب أِميا كوم�ار باغتيش 
 Perilous Passage: Mankind and the باإلنكليزي�ة 
Global Ascendancy of Capital ال�ذي يبني ان الحرب 

أداة يف اسرتاتيجية تجارة الدول الرأسمالية.
يتألف هذا الكتاب )683 صفحة بالقطع الوسط، موثقاً 
ومفهرس�اً( من أربعة أقس�ام. جاء القس�م األول منها 
بعن�وان »قضاي�ا مفاهيمي�ة: التنمية البري�ة والنمو 

الرأسمايل«، واحتوى عىل ثالثة فصول.
يف ه�ذا القس�م، يعارض باغت�يش يف الفص�ل األول منه 
واملعن�ون »تاري�خ التنمي�ة البرية بوصف�ه موضوعاً 
للتاريخ«، وجهة النظر التي تعترب أوروبا والسوق الحرة 
بمنزلة املخطط الوحيد للتقدم املحَرز يف إمكانية العيش 
بمستوى معيش�ة مرتفع عرب تعزيز النمو االقتصادي، 
فثمة إنجاز إنساني أهم من تحقيق معدل نمو اقتصادي 
وأوروبا  مرتف�ع، 
ل�م تك�ن املصدر 
أو  للقيم  الوحي�د 
التنظيم  ط���رق 
س���اهمت  التي 
يف تحقيق التنمية 

اإلنسانية.
ف��ي  وي����رى 
الثان�ي  الفص�ل 
»بناء  بعن���وان 
املعجزة  مفه�وم 
أن  األوروبي��ة«، 
املفهومي  البن�اء 
املعج�زة  لقص�ة 
يعتمد  األوروبي�ة 
ع�ىل االس�تعمال 
االنتقائي للتاريخ 
األوروب�ي، »وعىل 
إغف�ال جزء كبري 
من تاريخ أكثرية 
وع�ىل  البري�ة، 
املخادع  التوصي�ف 
لكيفية تنش�يط ما يس�ّمى األس�واق الح�رة للحضارة 
األوروبي�ة وتمكينها م�ن غزو العالم. كم�ا أنه يتجاهل 
دور الغ�زو بقوة الس�الح يف تمك�ني دول أوروبا الغربية 
وملحقاته�ا السياس�ية التابع�ة له�ا وراء البح�ار من 
أن تصب�ح القوى االقتصادي�ة والسياس�ية املهيمنة يف 

العالم«.
ويكشف يف الفصل الثالث املوسوم ب� »السعي وراء الربح 
يف ظل الرأس�مالية القائمة فعالً والتنمية البرية«، عن 
عالقة صعود الرأس�مالية بشّن الحروب، وكيف ارتبطت 
النزعة القومية بالفوز يف املنافسة عىل األسواق واملوارد، 
وبه�ذا أصبح�ت الح�رب أداة يف اس�رتاتيجية األعم�ال 
التجارية للدول والرأس�ماليني؛ إذ من أجل شن الحروب، 
كان�ت هن�اك حاج�ة إىل أيديولوجي�ا مالزم�ة بوصفها 
وس�يلًة لتدري�ب الح�كام، لكن أيض�اً بوصفها أساس�اً 
منطقياً م�ن أجل إخضاع العمال والرعايا املس�تعَمرين 

لهيمنة القوة املستعِمرة.
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بمشاركة العراق وعدد من الدول العربية   

أدب العودة الفلسطيني يقرع أبواب التدويل من إسطنبول
يتزايد االهتمام الدولي عبر دوائره األضيق فاألوسع 

بالثقافة الفلسطينية، حتى أصبح »أدب العودة« 
ميدانا يبرع فيه الكتاب والشعراء والفنانون من عرب 
وعجم وفي هذا االطار أقيمت ندوة في بيت فلسطين 
للشعر وثقافة العودة  التابع لمركز الفارابي للدراسات 

األوروآسيوية في إسطنبول بمشاركة شعراء ونقاد 
وروائيون ومتخصصون أكاديميون في األدب من العراق 

وتركيا وسوريا ومصر واألردن وفلسطين.

االنتفاضة طورت 
المفاهيم األدبية 
الفلسطينية 
فتحولت المخيم من 
بؤس ومعاناة إلى 
مصانع للرجال

هناك عوائق 
في طريق توضيح 
أدب العودة في 
بيئات االغتراب 
االجتماعية 
والثقافية

المراقب العراقي /القسم الثقافي ...
وق�ال الناط�ق باس�م االتح�اد الع�ام 
الدباء الع�راق عمر الرساي يف ترصيح 
ل�)املراقب العراق�ي (:ارتبط االهتمام 
العامل�ي ب�أدب ع�ودة الالجئ�ني م�ع 
حال�ة التعاطف التي تلقاه�ا القضية 
الفلس�طينية يف أوس�اط منارصيه�ا، 
وظهر ذل�ك جليا يف الندوة التي نظمها 
»بيت فلسطني للشعر وثقافة العودة« 
للدراس�ات  الفاراب�ي  ملرك�ز  التاب�ع 
األوروآس�يوية يف إس�طنبول م�ع عدد 
من املؤسسات العربية والرتكية االثنني 
امل�ايض تح�ت عن�وان »أدب العودة إىل 

الوطن.. فلسطني أنموذجا«.

الت�ي  الن�دوة  يف  :ش�ارك  واض�اف 
أقيم�ت يف مرك�ز الفارابي للدراس�ات 
األوروآس�يوية يف إس�طنبول ش�عراء 
ومتخصص�ون  وروائي�ون  ونق�اد 
أكاديميون يف األدب من تركيا وسوريا 
وم�رص واألردن والع�راق وفلس�طني، 
وقدموا قراءات وإنتاجات تتعلق بأدب 

العودة الفلسطيني.
الن�دوة ق�راءات  وتاب�ع :ح�رت يف 
وأعمال وتجارب من أدب العودة، أكثر 
م�ا ميزه�ا أن مقدميه�ا فلس�طينيو 
اله�وى وإن كان�وا من بل�دان أخرى. 
وقد أظه�رت الندوة بجالء أنه ال حدود 
للُقطرية يف سماء األدب اإلنساني، وإن 

كان أدب الع�ودة بذاته تعبريا ذا قرينة 
سياسية ارتبطت بسرية الفلسطينيني 
التي م�ا زال االغ�رتاب القرسي يكتب 

الكثري من فصولها.
واش�ار اىل أن هن�اك عوائ�ق يف طريق 
توضي�ح أدب العودة يف بيئات االغرتاب 
االجتماعي�ة والثقافي�ة، موضح�ا أن 
من بينه�ا عوائق البيئ�ة االجتماعية، 
والعوام�ل املؤث�رة يف تفك�ري األف�راد، 

واللغة التي تحول دون الفهم.
تف�رض  العوائ�ق  ه�ذه  أن  وي�رى 
ع�ىل العامل�ني ألدب الع�ودة دراس�ة 
خصوصيات املجتمع�ات املحيطة من 
حي�ث الس�لوك واملؤث�رات التي تصنع 

الثقافي�ة  وفلس�فته  املجتم�ع  فك�ر 
واملعرفية، ويشري إىل أن كثريا من العمل 
م�ا زال ينتظ�ر األدباء الفلس�طينيني 
المتالك األدوات، والقدرة عىل الوصول 
بأدب العودة إىل مرحلة العاملية ، مبينا 
إن أكثر األدباء الذين ترجمت أعمالهم 
يف تل�ك الف�رتة ه�م محم�ود درويش 
وغسان كنفاني، مستدركا بالقول إن 
تلك املرحلة افتق�دت للمصدر الرئييس 
لألعمال، فكانت أغلب الرتاجم تتم من 

لغات غري العربية.
وذك�ر: ان االنتفاضة طورت كثريا من 
املفاهيم األدبية الفلسطينية، فتحولت 
الخيم�ة واملخي�م م�ن مواق�ع ب�ؤس 

ومعان�اة إىل مصانع للرج�ال، وتحول 
األدب إىل املطالب�ة بتحرير الوطن بدال 

من بكاء أطالله.
وختم بالقول : باملفه�وم املبارش فإن 
كل عمل فني وأدبي ينتج عن القضية 
الفلس�طينية من خارج حدود الوطن 
التاريخ�ي يعد جزءا م�ن أدب العودة،  
حيث إن قصيدة تؤمن بالعودة، وقصة 
تبر باالنتصار ورواية ترسم مشهدا 
للعائدين ولوحة فني�ة تبر بذلك من 
خالل ألوانها أو انشودة هي بالحقيقة 
مادة من األعمال الفنية واألدبية، التي 
يمكن أن نعده�ا من األعمال املهمة يف 

املشهد األدبي والفني«.

املراقب العراقي/متابعة...
صدرت رواي�ة »الصوت املخنوق«، عن دار الزمان، الطبعة األوىل عام 
2019، وتقع يف 192 صفحة من القطع املتوس�ط، وهي الرواية التي 
ف�ازت بجائزة الش�ارقة لإلب�داع العربي، ال�دورة الرابعة عرة عام 

.2011
وتتن�اول الرواي�ة قضايا االغرتاب والس�فر، والهجرة ع�ن البلد؛ من 
قبل مجموعة من الش�خصيات؛ دفعتهم الظ�روف الحياتية الصعبة 
بمجمله�ا؛ والتي كانوا يعان�ون منها، إىل التغ�رّب، واختيار الهجرة 
كح�ّل نهائي لهم، للخ�الص من األوضاع التي كانوا يعيش�ون فيها، 
وجرت معهم، كحالة اس�ترافية للمس�تقبل عن املش�اهد الكثرية 
التي ش�وهدت يف ما بعد يف األحداث الس�ورية؛ إذ أن املنطقة شهدت 

نزوحاً كب�رياً من قبل الكثري 
م�ن أبنائه�ا إىل كاف�ة دول 
العال�م بحث�اً عن أم�اٍن؛ لم 
تكن لتس�مح لهم الحياة يف 
بلده�م به�ا، ليك�ون املوت 
بانتظارهم يف رحلة الس�فر 
تل�ك، إم�ا غرق�ا يف البح�ر، 
أو ضياع�اً يف الغاب�ات التي 
يف  فيه�ا؛  الطري�ق  س�لكوا 
رحلة اغرتابه�م تلك، ليبقى 
ع�ىل  الحص�ول  هاج�س 
اإلقام�ة يراوده�م أب�داً من 
دون نتيج�ة، فالبلد لم يكن 
يغي�ب ع�ن أعينه�م لحظة 
واح�دة، ولتتأّخ�ر طلباتهم 
يف الحص�ول عىل اإلقامة، أو 
التي  ال�دول  لرتّحلهم بعض 
التجأوا إليها، ويموت الحّب 
ال�ذي كان يف داخله�م نحو 

كل يشء، فالحرم�ان ب�ات عنوان�اً عريضاً للضي�اع، والقلق يرتبص 
به�م جميع�اً يف واقع معييش جدي�د، وعدم الق�درة يف الحصول عىل 
الجّنة التي كانوا يتأّملون بها، ويس�عون إليها، ليسكنوا بأجسادهم 
هناك، وتبقى أرواحهم عائمة يف س�ماء املكان بحثاً عن سبل العودة، 
تل�ك العودة، التي لن تك�ون كما كانت، )عودة مؤمل�ة(، ينتهي فيها 
كل يشء، وتتش�ّوه فيها صورة وطن متخّيل؛ بقي يحتفظ بش�كله 
يف ثناي�ا قلوبهم التي نالت منها س�نني الغربة، ليلق�وا بالالئمة عىل 
الوطن الذي ل�م يرحمهم يوماً، ويمنع عنهم الرحيل واملوت يف دروب 

املنفى نحو جميع األماكن.

»الصوت المخنوق«.. االغتراب السوري

العبور الخطر: الحرب أداة استراتيجية 
لتجارة الدول الرأسمالية 

محمد حّياوي: العراق ما زال يعيش »الواقعّية السحرّية«
املراقب العراقي /متابعة... 

ول�د الروائي والق�اص العراق�ي املقيم 
مدين�ة  يف  حّي�اوي  محم�د  هولن�دا  يف 
النارصية يف العام 1965غادر العراق يف 
الع�ام 1992، وأق�ام يف األردن )1992- 
1995(، وعم�ل يف املج�ال الصح�ايف ثم 
رح�ل اىل هولن�دا كالجيء س�يايس من 

ظلم النظام املباد .
  يق�ول حي�اوي :انا ا ق�ّدم العراق كبلد 
ما زال يعيش تلك »الواقعّية السحرّية«، 
والقص�ص الت�ي تتوالد لك�ي ُتذّكر بأن 
امل�كان ما زال مكان »أل�ف ليلة وليلة«، 
رغ�م كل الخ�راب ال�ذي يتواص�ل في�ه 
ع�ىل  يق�وم  غام�ض  كي�ان  فالع�راق 
بح�ر م�ن النف�ط والتاري�خ والطغيان 
والحكايا، وعىل مّر العصور كان محور 
الخي�ال واألح�الم والنب�وءات واألنبياء. 
احفْر يف أّي ش�رب منه ستجد رفات نبي 
أو ويل أو مجن�ون بالح�ب أو مس�كون 
واضاف:«ح�ني  طاغي�ة.   أو  بال�رؤى 
غادرت العراق مطلع التسعينيات، كان 
الناس قد أوش�كوا عىل التحّول إىل نمور 
جائعة بسبب الحصار، الحدث الساخن 
ال يمك�ن أن ترى تفصيالته كاملة طاملا 
أن�ت يف لّجت�ه. األمر يش�به تأّمل لوحة 
كب�رية م�ن مس�افة قريب�ة ج�داً. لقد 
عش�ت أحداث�اً عاصف�ة يف تس�عينيات 

الق�رن امل�ايض، مث�ل احت�الل الكويت 
وهزيمة ص�دام حس�ني، وتحّطم ُعرى 
وأوارص املجتمع العراقي وانهيار بنيته 

األخالقية؛ نتيجة للحصار الظالم ودفن 
األبرياء وهم أحي�اء وأحداث االنتفاضة 
الش�عبية وغريها الكثري، لكن أغلب تلك 

التفصيالت ل�م تت�رسب إىل رواياتي إال 
بعد عرين س�نة عندم�ا كتبت »خان 
الّش�ابندر« و«بيت السودان«. يف الواقع 

املخّيل�ة تعمل بط�رق غامضة ال يمكن 
التكّهن بها أو تحليلها، وكنهها ال يدرك، 
وال أح�د يعرف لِم تت�رسب تلك األحداث 
والصور وتمتزج بطريقة محسوبة ويف 

أوقات معينة.
وخت�م :غ�ادرت العراق يف الع�ام 1992 
نتيجة ملوق�ف تعرّضت ل�ه عندما كنت 
أعم�ل مح�رراً يف جري�دة الجمهوري�ة، 
ح�ني أرّص رئيس التحري�ر عىل تكليفي 
اس�مه  مزع�وم  كت�اب  ع�ىل  اإلرشاف 
لص�دام  اإلنس�اني  التاري�خ  »موج�ز 
حس�ني« وبالرغ�م م�ن ع�دم قناعت�ي 
اضط�ررت  إنن�ي  إاّل  الكت�اب،  بفك�رة 
لتحري�ره وإع�ادة صياغ�ة م�ا كتب�ه 
املح�ررون، لكّن�ه أرص يف النهاي�ة ع�ىل 
رضورة وضع اسمي عىل الكتاب، األمر 
ال�ذي رفضته بش�دة، فق�ّرروا إحالتي 
إىل التحقي�ق، ونظراً ألنن�ا يف العراق كّنا 
نع�رف ب�أن التحقي�ق يعني امل�وت، لذا 
قّررت إتالف محت�وى الكتاب والهروب 
لي�اًل إىل األردن، الت�ي بقي�ت فيها ثالث 
س�نوات، عمل�ت خالله�ا يف الصحافة، 
قب�ل أن يتم اعتق�ايل وحينها اضطررت 
اىل اللج�وء اىل مكت�ب األم�م املتح�دة يف 
عّمان من اجل إط�الق رساحي الذي تم 
فعال  وترحييل كالجئ سيايس إىل هولندا 

يف العام 1995.

 املراقب العراقي/ زينب فخري... 
ق�ررت الرك�ة – النق�ل البح�ري- 
تحريك الباخ�رة إىل منطقة أبعد عن 
املمر امل�ؤدي إىل رصي�ف ميناء جبل 
ع�يل يف اإلم�ارات! بالفعل هو عكس 
م�ا كان متوقع�اً. املرحل�ة الثالثة يف 
التح�رك أخط�ر؛ بعد أربع س�اعات 
من اإلبح�ار املتواصل وقفت الباخرة 
بتثاق�ل ملحوظ عك�س اتجاه الريح 
وبس�واعد طاقم الس�طحة تم إنزال 
املخطاف إىل قاع الخليج ليستقر بني 
الحجر والرمال. كان�ت املياه ضحلة 
وساخنة، وتياراته قوية جداً…”. هذا 
النص اقتطفته م�ن رواية )النوتي( 
لألديب حس�ن البح�ار، يحكي رحلة 
بحرية، ويدخل ضمن ما يس�مى ب� 
)أدب الرحالت(. ولو رشعنا بتعريف 
أدب الرح�الت، لقلنا إنَّ النقاد وجدوا 
الجن�س  ه�ذا  تعري�ف  يف  صعوب�ة 
األدبي، للتداخل بينه�ا وبني أجناس 
ومنه�ا:  مج�اورة،  أخ�رى  رسدي�ة 
الس�رية والرواية؛ املشرتكة جميعها 
�ا ي�ؤدي إىل  يف عن�رص الحك�ي، ممَّ
صعوبة القبض عىل تعريف يجمع يف 
حدِّه الخصوصيات والتنويعات التي 
تميز النص�وص الرحلية عن غريها، 

لذا تع�ّد كتابة الرحلة عىل مس�توى 
معرف�ة التجني�س نوع�اً أدبي�اً غري 
واض�ح الحدود. ويمك�ن القول: انَّه 
فن رسدي يكاد يناف�س الرواية من 
حيث طبيعتها االستيعابية للظاهرة 

النصي�ة، وتزي�د الرحل�ة ع�ىل ذل�ك 
بانفتاحه�ا املنهجي م�ا يجعل منها 
جنس�اً أدبياً ضاماً أنماط�اً خطابية 
متنوع�ة، األمر ال�ذي يجعلنا نصفه 
بأنه شكل مائع ال هوية فنية تميزه؛ 

ملرونت�ه إىل حدِّ كبري إضافة إىل ش�دة 
تعق�ده واحتماله ألنماط وأس�اليب 
ع�ن  تبع�ده  كتابي�ة  ومضام�ني 
البساطة الظاهرة لتجعل منه جنساً 
مركباً وش�مولياً وجن�س األجناس. 

والكتاب�ة ع�ن رحل�ة يف البحر يشء 
ممتع للغاية الس�يما للبيئة العراقية 
املحروم�ة منه.. فم�ا بال�ك إذا كان 
الكاتب نفس�ه بحاراً؟ ومن املؤكد أنَّ 
األديب سيبدع عند تناوله ملهنته فهو 

أعلم بتفاصيلها ودقائقها.
ونصوص�ه  روايات�ه  رسد  البح�ار 
القصصي�ة بتمي�ز فري�د يكت�ب لنا 
ع�ن قلق�ه وخوف�ه وهواجس�ه من 
املحيط�ات والخلجان الت�ي يجوبها، 
وعن األم�ل والش�عور باألم�ان عند 
امل�رايس واملراف�ئ وع�ن  وقوف�ه يف 
مش�اهداته ولقاءات�ه بأن�اس م�ن 
والس�حنات  األجن�اس  مختل�ف 
واملعتق�دات والثقاف�ات، ويرسد لنا 
مش�اهد حقيقية من مديات الحبكة 
الكتابي�ة ودالالت ال�رسد الرحل�وي 
عن الِبح�ار واملرايس يف مختلف بقاع 
العالم، تحت مس�مى رحل�ة. وأخرياً 
وج�د أدب الرح�الت يف الع�راق َم�ْن 
يكتب عن�ه، وتس�مية البحر وجدت 
لها من يتناولها بحٍس مرهٍف وينال 
قصب الس�بق فيها، فتجربة الروائي 
والقاص حس�ن البحار من التجارب 
ولي�س  العرب�ي  األدب  يف  القليل�ة 

العراقي فحسب.

عمر السراي

 حسن البحار وصعوبة تجنيس أدب الرحالت 
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كش�ف موقع الكرتون�ي عن موعد اطالق س�اعة أب�ل الجديدة 
، فيم�ا ب�ن انها تحمل شاش�ة من ن�وع OLED .وق�ال موقع 
MacRumors نق�اًل ع�ن مذك�رة بحثية من املحل�ل مينج تيش 
ك�و، إنه س�يتم الكش�ف ع�ن Apple Watch Series 5 الش�هر 
املقبل.وت�م الكش�ف ع�ن س�اعة Apple Watch Series 4 منذ 
ع�ام تقريًبا، وم�ن املتوقع أن يت�م اإلعالن عن الس�اعة الذكية 

التالية خالل حدث أبل التقليدي ىف سبتمرب، حيث تطلق الرشكة 
مجموع�ة جدي�دة م�ن هوات�ف آيفون.ويتوقع »ك�و« أيًضا أن 
تقدم رشكة التكنولوجيا الكورية »إل جي« املزيد من شاش�ات 
OLED ألجهزة آيفون املس�تقبلية، وقال�ت إن الرشكة الصينية 
BOE ق�د تش�ارك ىف توريد الشاش�ات أيًضا.ويش�اع أن س�اعة 
Apple Watch 5 ستأتى مزودة بميزة لتتبع النوم وبطارية أكرب 

وميزات صحية، أما إصدار 2020 من الساعة الذكية سيأتى مع 
شاش�ة MicroLED.يذكر أن إصدار العام املايض من ساعة أبل 
Apple Watch Series 2018 ضم شاش�ات عرض 44 مم و 40 

مم، وكان�ت أرسع من إص�دار Apple Watch 3 ، وضمت 
 )ECG( ميزة اكتش�اف الس�قوط، والرس�م الكهربائي

وعمر بطارية يصل إىل يومن.

موقع يكشف عن موعد
 إطالق ساعة ابل الجديدة 

كش�فت دراس�ة جديدة أن أكث�ر من نص�ف املرىض األصغر س�ناً 
- الذي�ن تق�ل أعمارهم ع�ن 65 عاًما – والذي�ن يعانون من ضغط 
ال�دم املرتف�ع يتوقفون عن تن�اول العالج يف غضون بضعة أش�هر 
وال يأخذون�ه كم�ا هو موصوف.ووفق�اً للموقع الطب�ى األمريكي 
»HEalthDayNews«، ح�ذر مؤلفي الدراس�ة م�ن أن وقف العالج 
يمك�ن أن يك�ون خط�راً ، حتى بالنس�بة إىل 
الش�باب نس�بياً.وأوضح الدكتور »جابرييل 
تاجي�و« أس�تاذ مس�اعد بجامع�ة تيمبل ىف 
فيالديفي�ا: »إن ضغ�ط دم املرتف�ع بع�ض 
اليشء ملدة 10 أو 20 عاًما ، يتسبب يف الكثر 
م�ن األرضار الت�ي تلح�ق بجه�از األوعي�ة 
الدموية«.وح�وايل 100 ملي�ون من البالغن 
األمريكين يعانون م�ن ارتفاع ضغط الدم، 
والعدد آخذ يف االرتفاع.ويف الدراسة الجديدة، 
تتب�ع الباحث�ون مع�دل أدوية ضغ�ط الدم 
الص�ادرة ألكثر م�ن 370 أل�ف مريض تقل 
أعماره�م عن 65، وكان جميع املرىض لديه�م تأمن خاص.ووجد 
الباحث�ون أن 23.5 ٪ م�ن امل�رىض توقف�وا ع�ن تن�اول األدوية يف 
غضون األش�هر التس�عة األوىل، والباقين 40٪ منهم لديهم »التزام 

منخفض« – 36.5٪ التزموا بتناول األدوية.

ح�ذر خرباء صحيون م�ن تناول عدد م�ن االطعمة عند 
االفط�ار، فيم�ا بينوا انه�ا تحمل اخط�ار صحية كبرة 
ع�ى االنسان.وبحس�ب موق�ع »hanshureddy«، فإن 
حلوى »الدونت« من أسوأ األطعمة التي يمكن أن تأكلها 
صباحا، نظرا إىل الكمية الكبرة من السعرات الحرارية، 
وألنه�ا تك�ون معب�أة بالش�وكوالتة أو املرب�ى يف أكث�ر 

األحيان.
وتحت�وي الواح�دة م�ن »الدونت« عى س�عرات حرارية 
ي�رتاوح عددها ب�ن 300 و550، وهو م�ا يعني إحداث 
ارتفاع فجائي يف منسوب السكر بدم اإلنسان، وإذا تكرر 
األمر بشكل منتظم، فهذا يعني أن صاحب العادة السيئة 

يعرض نفسه لإلصابة بأمراض مزمنة مثل السكري.
أم�ا بس�كويت النقانق، ال�ذي يجري تناول�ه كفطور يف 
بعض البلدان، فال يخلو م�ن الرضر، ويقول األطباء إنه 
يؤدي إىل ارتفاع كبر يف ضغط الدم بسبب ما يحتوي عليه 
من كلوريد الصوديوم.وحذرت عدة تقارير طبية، خالل 
اآلونة األخرة، م�ن ارتفاع اإلصاب�ة بأمراض الرسطان 
م�ن ج�راء اإلقبال ع�ى اللح�وم املعالجة، الت�ي ُتضاف 
إليها كثر م�ن املواد الكيماوي�ة.وإذا كنت ممن يحبون 
القهوة لكنك تخلطها ب�«املسحوق املبيض«، فأنك مدعو 
إىل التوق�ف هذه الع�ادة ألنك تزيد عرض�ة اإلصابة بعدة 
اضطرابات مث�ل األزمات القلبية والكوليس�رتول.وأورد 
املوق�ع أن ال�رشكات تضيف املحليات والس�كر املصفى 
إىل ه�ذا املبيض، كما أنها تلج�أ إىل الزيوت املهدرجة مثل 
األحم�اض الدهنية املش�بعة حت�ى وإن كان�ت تتفادى 
الدهون املوجودة يف الحليب.وفيما يقبل كثرون منا عى 
عصائ�ر الفواكه، خالل فرتة الصب�اح، يقول الخرباء إنه 
م�ن األفضل أن نأكل الفاكهة بش�كل طبيعي، ألن رشب 

لعصر  يجعلن�ا ن�رشب كمية ا
كب�رة، وه�و م�ا 
اس�تهالكنا  يزي�د 
للس�كر ويزيد 
ضتنا  ع���ر
لإلص��اب�ة 
ء  ا ب�����د

السكري.

كش�فت تقاري�ر صحفية أن رشك�ة »ه�واوي« الصيني�ة الرائدة، 
تخطط لتوجيه رضبة »قاتلة« ألحد أبرز وأش�هر خدمات »غوغل«.

ون�رش موق�ع »تايمز ن�او ني�وز« تقريرا ح�ول خطة »ه�واوي«، 
من أج�ل االنتقام من »غوغ�ل« عن طريق اإلطاح�ة بها من عرش 
تطبيق�ات الخرائط واملالحة بتطبيقه�ا »غوغل مابس« أو »خرائط 
غوغل«.وأش�ار التقرير إىل أن »هواوي« تجهز 
إلط�الق تطبي�ق جدي�د أطلقت علي�ه »كيت 
ماب«، وال�ذي من املتوقع طرحه رس�ميا يف 
ش�هر ترشين األول املقبل.وس�تدعم هواوي 
تطبيقه�ا للخرائط بمي�زات وتقنيات جديدة 
متمي�زة، ع�الوة ع�ى أن�ه س�يكون متاح�ا 
بنحو 40 لغة.وس�يتيح تطبيق »كيت ماب« 
إمكاني�ة معرف�ة ظ�روف حرك�ة امل�رور يف 
وقته�ا الفع�ل، وإمكاني�ة إيجاد طرق س�ر 
بديلة وتغير املسار بصورة فورية ورسيعة.

كم�ا نق�ل املوقع ع�ن مس�ؤولن يف هواوي 
قوله�م إن تطبيق الخرائط الجديد، س�يدعم إمكانية رس�م خرائط 
الواقع املعزز. وس�يكون هذا التطبيق جاهزا للعمل عى كل هواتف 
وحواسيب هواوي، وس�يتوافق مع أنظمة تشغيل »أندرويد« و«آي 

أو إس« و«هارموني أو إس«.

قريبًا..«كيت ماب« من هواوي يزيح 
»غوغل« عن الواجهة 

يعت�اد البعض ع�ى التخلص من »تفل« القهوة بع�د رشبها، اعتقادا 
منهم أنه ال فائدة من استخدامه، لكن دراسات طبية تقول غر ذلك.

وذك�ر موقع »وي�ب ط�ب أن »6 فوائ�د، وصفها ب�«غ�ر املتوقعة« 
لتف�ل القه�وة، وهو م�ا يركد م�ن القه�وة أو البن يف الفنج�ان بعد 
تحضره�ا، ومن تلك الفوائ�د، ويمكنك وضع 
)تف�ل( القهوة تحت كل ع�ن قبل النوم وعند 
االس�تيقاظ للحد من االنتفاخ.كما يوفر عدة 
عالجات للتخفيف من السيلوليت، وقد يكون 
تفل القهوة واحدا منها، السيما بعد مزج تفل 
القهوة مع املاء الدافئ وافرك به املنطقة التي 
تظهر بها الس�يلوليت، مل�دة 10دقائق مرتن 
يف األسبوع.ويس�تخدم »التف�ل« أن كغس�يل 
للشعرعرب تدليكه بحفنة من التفل ليضيف له 
ن�وع من القوة .ويعزز التف�ل الدورة الدموية 
عرب فركه حول مناطق مختلفة يف الجس�م لتعزي�ز الدورة الدموية.

ويمكن فرك البرشة بمس�اعدة تفل القهوة من الرأس إىل القدم إلزالة 
كل تلك خاليا الجلد امليتة.

استخدامات متعددة لـ »تفل« 
القهوة ..لن تتوقعها

اطعمة خطيرة تجنب 
تناولها عند االفطار 

كش�فت دراس�ة علمية حديثة أن عالج توق�ف التنفس أثناء 
الن�وم يخفف االكتئاب مل�رىض القلب، ووفق�ًا للموقع الطبى 
األمريك�ى »HealthDayNews« فوج�د الباحث�ون أن ع�الج 
توق�ف التنفس أثناء النوم ي�ؤدى إىل تخفيف االكتئاب والقلق 

وتغير املزاج.
وقال كبر املؤلف�ن »دوج ماكيفوي«، باحث النوم يف جامعة 
فلندرز يف أديليد، أس�رتاليا: »املرىض الذين أصيبوا بالجلطة أو 

الس�كتة القلبية معرضون لضعف الحال�ة املزاجية وهم أكثر 
عرضة مرت�ن إىل ثالث م�رات لإلصابة باالكتئ�اب، مما يزيد 
م�ن خطر اإلصاب�ة بالنوبات القلبية والس�كتات الدماغية ىف 
املس�تقبل«.وقام فريق�ه بتحلي�ل البيانات من ح�وايل 2700 
مري�ض يعانون من توق�ف التنف�س أثناء النوم االنس�دادي 
)OSA( وأم�راض القل�ب املتوس�طة إىل الش�ديدة الذي�ن ت�م 
 Sleep Apnea Cardiovascular« تجرب�ة  يف  تس�جيلهم 

Endpoints«.وبع�د متابع�ة مل�دة 3.7 س�نوات ىف املتوس�ط 
وجدن�ا أن ع�الج توق�ف التنفس أثن�اء النوم خف�ف أعراض 
االكتئ�اب مقارن�ة مع أولئ�ك الذين لم يعالجوا من املش�كلة. 
وكان التحسن يف االكتئاب واضًحا يف غضون ستة أشهر وكان 
مس�تداًما.وقال »مكيف�وي« إن ما يص�ل إىل 50٪ من مرىض 
القل�ب يعان�ون من توق�ف التنفس أثن�اء الن�وم، لذلك يجب 

عالجهم لتجنب االكتئاب.

محب����وب  الت�ن 
نكهت�ه  بس�بب  الجمي�ع  
املتع�ددة  واس�تخداماته  اللطيف�ة 
وه�و قلي�ل الس�عرات الحرارية وال 
ويع�د   ، ده�ون،  ع�ى  يحت�وي 
بدي�اًل رائًعا للوجبات الخفيفة 
وأظه�رت   ، الصحي�ة  غ�ر 
الدراس�ات الحديثة أن للتن 
فوائ�د صحي�ة هامة لعالج 
األم�راض  م�ن  مجموع�ة 

أشهرها  األكزيما.
 »healthline « ووفقا ملوق�ع

ف�إن الت�ن غنى باأللي�اف التى تس�اعد األلياف عى 
تخفي�ف اإلمس�اك والش�عور بالش�بع  باإلضافة إىل  
خفض الكوليس�رتول يف الدم والتحكم يف مس�تويات 
السكر يف الدم.كما يعد التن مصدًرا جيًدا للكالسيوم 
، وال�ذي يمكن أن يمن�ع اإلصابة بهشاش�ة العظام 
باإلضاف�ة إىل املش�كالت الصحية األخ�رى، فلن تجد 
مص�در أفضل للكالس�يوم من التن.ووفقا لدراس�ة 
حديث�ة   ف�إن التن املجف�ف يحتوي ع�ى مضادات 
أكس�دة عالية الجودة والتى تقل�ل من الجذور الحرة 
املدم�رة للخالي�ا يف الجس�م،و يويص خ�رباء التغذية 
بزي�ادة تناول مضادات األكس�دة ع�ن طريق تناول 

املزيد من الفواكه والخرضوات مثل التن.

والتن هو واحد م�ن أغنى املصادر النباتية ملجموعة 
متنوع�ة م�ن الفيتامين�ات واملع�ادن مث�ل فيتامن 
أ،فيتامن يس،فيتامن ك، فيتامينات ب، بوتاس�يوم، 

املغنيسيوم، زنك،نحاس، حديد.
تش�ر بع�ض األدلة أيًض�ا إىل أن أوراق ش�جرة التن 
يمكن أن تس�اعد يف تنظيم أعراض مرض الس�كري. 
أظهرت دراس�ة أن اللبان املستخلص من أوراق التن 
�ن حساسية األنس�ولن وله خصائص مضادة  يحسِّ

ملرض السكر.
يف بعض تقاليد الطب الش�عبي، يتم اس�تخدام التن 
لع�الج مجموع�ة متنوعة م�ن مش�اكل البرشة مثل 

األكزيما والبهاق والصدفية.

شركة سيارات المانية توقف إصدار طراز جديد بسبب قضايا تتعلق بالجودة
ألغ�ت رشكة »نيكس�ت م�وف« )NextMove( األملانية 

طلب لسيارات تسال بسبب قضايا تتعلق بالجودة.
وقالت رشكة تأجر السيارات األملانية »نيكست موف« 
إنه�ا ألغت الجزء األكرب م�ن طلبية تتضمن مئة مركبة 
من تس�ال بقيمة خمس�ة مالين ي�ورو )5.54 مالين 
دوالر( بس�بب مش�كالت يف الج�ودة ظه�رت مؤخرا يف 

طراز »تسال 3«.
واضافت إنها طلبت املركبات عام 2018، لكنها وجدت 
بعض املش�اكل بخصوص الجودة بعد تسلمها أول 15 

سيارة يف ربيع هذا العام.
واش�ارت اىل إنها ألغ�ت طلب 85 س�يارة املتبقية، بعد 
فشلها يف التوصل إىل اتفاق مع تسال حول كيفية إصالح 
مش�اكل الج�ودة، بما يف ذل�ك عيوب الطالء واألس�الك 
املعيب�ة والخ�دوش ع�ى لوح�ة القي�ادة والخدوش يف 

املصابي�ح األمامي�ة.
م�ن جانبه�ا، قال�ت تس�ال إنه�ا كانت بص�دد إصالح 
املشكالت، وقدمت سيارات بديلة للعميل يف الوقت الذي 

تم فيه إلغاء الطلب.

وأضافت تس�ال يف بي�ان »نعتقد أن ق�رار العميل بعدم 
تسلم طلبات نموذج 3 املتبقية لم يكن بسبب مشكالت 
الجودة، ولكنه تأثر إىل حد كبر بإحباطهم بسبب نزاع 

غر ذي صلة يف وقت سابق من العام«.
وتابعت تسال أن أي عميل غر راض عن سيارته يمكنه 
إعادتها السرتداد كامل املبلغ خالل مدة سبعة أيام بعد 

الرشاء.

إذا كن�ت من مس�تخدمي حاس�ب »ماك  ب�وك«، ثم 
فوجئت بأنه لم يعد يس�تجيب ، فإنه ثمة عدة حلول 
يمكن أن تلجأ إليها حتى تس�تعيد التحكم يف الجهاز، 

وكي ال تفقد ما تشتغل عليه بشكل مفاجئ.
ويوضح موقع »ديجيت�ال ترندس«، أنه 

حينم�ا يواجهك هذا الخلل، فإن أول 
ما يتع�ن القيام به، ه�و البحث 

ع�ن التطبيق�ات ، الت�ي لم تعد 
تعمل ثم القي�ام بإغالقها عى 
ه�ذه  إغ�الق  الفور.ويمك�ن 
التطبيق�ات »املتعث�رة« م�ن 
 ،)Ctrl( خالل الضغط عى زر
يف مرحل�ة أوىل، ث�م الضغ�ط 

ع�ى رمز التطبيق عى شاش�ة 
حاسب »ماك«.

ويف طريق�ة أخ�رى، يتع�ن علي�ك 
أن تضغ�ط ع�ى ه�ذه األزرار يف لوحة 

وعنده�ا،   ،»Opt+Cmd+Esc« املفاتي�ح 
س�تظهر نافذة تتيح لك أن تقوم بإغالق التطبيقات، 

التي أدت إىل تلكؤ الجهاز.
وإذا أردت أن تس�لك منحى آخر، فبوسعك أن تلجأ إىل 

ما يس�ميه الخرباء ب�«إع�ادة تعين وحدة التحكم يف 
إدارة النظ�ام«، ألن ه�ذا الجزء هو املس�ؤول عن كل 
م�ا يف الجهاز؛ ب�دءا من البطارية ووص�وال إىل لوحة 
املفاتيح.ويقول الخ�رباء إنه يف حال كان جهاز 
»م�اك« ال يس�تجيب فمن ال�وارد بقوة 
أن يك�ون ذل�ك بس�بب حاج�ة هذه 
الوح�دة إىل عمل�ة إع�ادة تعي�ن 
ذاك�رة  أن  »Reset«.وبم�ا  أو 
حاس�ب »ماك« تض�م جزأين 
وأساسين يسميان  صغرين 
 ،»NVRAM»و  »PRAM«
فإنه حينما يقع خلٌل يف واحد 
منهم�ا، يرتبك جه�از »ماك« 
ويصب�ح غ�ر متج�اوب م�ع 
املستخدم. ويف هذه الحالة، عليك 

بأن تقوم بإعادة تعين الجزأين.
وتج�ري عملي�ة إع�ادة تعي�ن هذين 
الجزأين من الذاكرة من خالل إغالق الجهاز، 
ث�م إعادة تش�غيله بش�كل مبارش، لك�ن رشيطة أن 
تضغ�ط مب�ارشة ع�ى ه�ذه األزرار مل�دة 20 ثاني�ة 

.»Opt+Cmd+P+R« بالضبط

أظه�ر اس�تطالع جديد لل�رأي أن س�بعة من كل 
ع�رشة أش�خاص ال يس�تطيعون االبتع�اد ع�ن 
هواتفه�م املحمول�ة، وقال اثنان من كل خمس�ة 
مشاركن إنهم تعرضوا لخطر اإلصابة عن طريق 

فحص هواتفهم أثناء السر أو الجري.
ووجد االستطالع، الذى س�أل 2000 من أصحاب 
الهوات�ف الذكي�ة عن عاداته�م، أن ح�واىل 60 ىف 
املائ�ة قال�وا إنه�م يش�عرون باالعتماد الش�ديد 
ع�ى هواتفه�م املحمولة، وقال ثالث�ة من كل 10 
إنه�م يفحصون هواتفه�م بش�كل روتيني حاملا 
يستيقظون.وىف املتوس�ط يقىض املستجيبون ما 
يقرب م�ن ثالث س�اعات ونصف ع�ى هواتفهم 
كل ي�وم، بما ىف ذلك 52 دقيقة ىف فحص وس�ائل 

التواصل االجتماعي.
ووفقا ملوقع إندبندنت الربيطاني فإن االستخدام 

األكثر ش�عبية للهواتف الحديثة هو إرسال 
الرس�ائل، ثم إج�راء املكاملات واملش�اركة 
لذل�ك  نتيج�ة   ،WhatsApp محادث�ات  ىف 

يس�تهلك الشخص البالغ تس�عة جيجابايت 
من البيانات كل شهر.

وأظه�ر االس�تطالع أن واح�د م�ن كل ثماني�ة 
يتجنب خطر نفاد البيانات عن طريق اختيار 

نظام غر محدود كج�زء من خطة الهاتف 
الخاصة بهم.

 10 املجيب�ون  أج�رى  املتوس�ط   وىف 
مكامل�ات ىف املتوس�ط ع�ى هاتفهم 

املحمول كل أس�بوع، وأرس�لوا 17 
رس�الة كل ي�وم، بينم�ا ق�ال 47 
ىف املائ�ة إنه�م يفضلون إرس�ال 

رسالة نصية عن إجراء مكاملة.

استطالع: 
ادمان 

الهاتف 
يصل الى 

ارقام مرعبة 

إياك ان تتخلى عن تناول »التين« في موسمه

كيف تعالج خلل »ماك بوك« اذا واجهك عند االستخدام؟

دراسة: عالج توقف التنفس أثناء النوم يخفف االكتئاب لمرضى القلب
دراسة: الشباب المصابون بمرض 

»الضغط« يمتنعون عن تناول العالج
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تق�وم هيئة األش�غال العامة القطري�ة بالتعاون مع رشك�ة يابانية بتنفيذ 
مرشوع يهدف لتخفيف الحر وس�ط العاصمة الدوحة.وأكد املهندس س�عد 
الدورسي، أن درجة حرارة األسفلت الداكن أعىل من الدرجة الحقيقية ب�20 
درج�ة مئوية ألن اللون األس�ود يمتص الحرارة ورس اختي�ار هذا اللون أن 
الطالء األزرق فيه تركيبات تساعده عىل تقليل درجة الحرارة، كما أنه ُيحافظ 
ع�ىل لون�ه دون أن تؤثر عليه آث�ار العجالت عىل امل�دى البعيد.وبدأ املرشوع 
التجريبي يف واحدة من اش�هر املناطق الس�ياحية يف العاصمة، فهو يحتوي 

واقف  س�وق  عىل 
ال�ذي يع�د م�ن أهم 

لك�ن  الدول�ة،  يف  الس�ياحية  املعال�م 
يف  خ�راء  مس�احات  أي  توج�د  بال�كاد 

املنطقة ودرجة الح�رارة تصل إىل 50 درجة 
مئوي�ة يف فص�ل الصيف.وأضاف املهندس أنه س�يتم مراقبة 

التغريات يف درجات الحرارة يف الشارع املطيل باللون األزرق ملدة عام ونصف.

طلي الشوارع باللون األزرق لتخفيف الحر

آالسكا الباردة تلتهب
املراقب العراقي/ متابعة...

ش�هد ش�هر تموزامل�ايض األكث�ر 
ح�رارة يف تاري�خ أالس�كا، وفق�اً 
للمحيط�ات  الوطني�ة  ل�إدارة 

والغالف الجوي.
فقد ذاب الجليد البحري وشوهدت 
أس�ماك بحر برينغ تس�بح وسط 
درج�ات ح�رارة أعىل م�ن املعتاد، 
وكذلك فعل األطفال يف مدينة نوم 

الساحلية.
وقال بريان بريتش�نايدر، الباحث 
يف مج�ال املن�اخ بمرك�ز أبح�اث 
التاب�ع  ال�دويل  الش�مايل  القط�ب 
لجامع�ة أالس�كا فريبانك�س، إن 
الظواه�ر الجوية غري العادية مثل 
ه�ذه ق�د تصبح أكثر ش�يوعا مع 

ارتفاع درجة حرارة.
وأضاف »أالسكا ش�هدت ارتفاعاً 
كبرياً يف درجات الحرارة عىل مدار 
عقود. بات من الس�هل أن نش�هد 
مثل هذه التغ�ريات غري العادية يف 

درجات الحرارة.«
كان متوس�ط درج�ة الح�رارة 

يف أالس�كا يف تم�وز/
املايض  يوليو 

14.5 درج�ة مئوية.وقالت اإلدارة 
والغ�الف  للمحيط�ات  الوطني�ة 
الج�وي إن ه�ذا يزي�د بمق�دار 3 
درجات مئوية عن املتوسط وأعىل 
بمق�دار 0.4 درجة مئوية مقارنة 
بأكثر الش�هور دفئا، وهو تموز/

يوليو عام 2004.
بلغت درجة الح�رارة يف أنكوراج، 
أكرب مدن الوالية، يف 4 تموز/يوليو 
32.22 درج�ة مئوية يف مطار تيد 
ال�دويل، وهو  أنكوريدج  س�تيفنز 
أعىل ب�5 درج�ات مقارنة بالرقم 
القيايس السابق املسجل يف املدينة 

والبالغ 29.44 درجة مئوية.
تراج�ع الجليد قبالة الش�اطئ يف 
ش�مايل وش�مال غرب�ي أالس�كا، 
ومناطق القطب الش�مايل األخرى 
إىل أدنى مستوى ُس�جل يف يوليو، 
وفقاً ملركز بيانات الثلوج والجليد 

بجامعة كولورادو.
وس�جل الجليد البحري يف القطب 
الش�مايل يف يوليو مستوى 
قياس�يا بلغ 7.6 مليون 
كيلومرت مربع.

»دراجة لكل مواطن« تواجه انتقادات 
واسعة قبل أن تبدأ

املراقب العراقي/متابعة...
 واجهت جه�ت حملة »دراجة لكل مواطن« 
الت�ي أطلقته�ا  الحكومة املرصي�ة مؤخرا، 

انتقادات واسعة قبل أن تبدأ.
واعترب ناش�طون الحمل�ة »محاولة جديدة  
من جان�ب نظام الس�ييس لتحصي�ل مزيد 
من األموال من جي�وب املرصيني، عىل غرار 
مرشوع�ات س�ابقة مماثل�ة ل�م تحقق أي 
نجاح«.وطالب عدد م�ن املراقبني الحكومة 

املرصية بتوجي�ه أموال دعم 
ه�ذا امل�رشوع إىل مزي�د من 
واالهتم�ام  اإلصالح�ات، 
بالخدم�ات املتهالك�ة ودعم 
الطبق�ات الفق�رية، بدال من 
طرح مرشوع�ات »وهمية«.

الش�باب  وزارة  وكان�ت 
والرياضة أعلنت مؤخرا أنها 
رياضي�ة  مب�ادرة  س�تطلق 
قومية، تحت ش�عار »دراجة 
لكل مواط�ن«، عىل أن تكون 
البداي�ة بمحافظتي القاهرة 
والجي�زة، وف�ق م�ا أعلن�ت 

الصفحة الرسمية ملجلس الوزراء.
-التي س�تنطلق يف وتهدف املبادرة 

ثقافة أيلول املقبل  تغيري  إىل 
ل  نتق�ا ال م�ي ا ليو ا
تحس�ني للمواطنني،  و

قته�م  ليا
البدنية 

اس�تخدام  ع�ىل  وتش�جيعهم  والصحي�ة، 
وس�ائل التنقل النشط بدال من االعتماد عىل 
الوس�ائل املس�تهلكة للوقود.وقالت املبادرة 
إنه�ا س�توفر الدراج�ات للجمه�ور بس�عر 
مناس�ب »أقل من سعر الس�وق«، بالتعاون 
مع رشكات الدراجات، وكذلك ستوفر نظام 
تقس�يط م�ن خ�الل البن�وك، وتبدأ أس�عار 
الدراج�ات م�ن ألف جنيه لألنواع البس�يطة 
لتصل إىل ثالثة آالف للمتوسطة.املقرتح أثار 
تس�اؤالت عديدة ح�ول مدى 
إمكاني�ة تنفيذه ع�ىل أرض 
الواق�ع، وج�دوى تطبيق�ه، 
الطرق  وكذلك مدى جاهزية 
املقرتح�ات.ويف  ه�ذه  ملث�ل 
تعليق�ه ع�ىل املب�ادرة يقول 
رئي�س مرك�ز »تكامل مرص 
مصطف����ى  للدراس�ات« 
الخري، إن »ه�ذه الفكرة  
واضح�ة  »س�بوبة«  ه�ي 
إنت�اج  وإع�ادة  كالش�مس، 
ف�ج ملنظوم�ة أبن�اء مبارك 
يق�وم  حي�ث  االقتصادي�ة، 
النظام ورشكاؤه بصناعة مشتقات تجارية 
الت�ي  تل�ك  الدراج�ات  وهمي�ة كمب�ادرات 
نتحدث عنها، ثم يسندها إىل بعض رشكائه، 
وتقوم البنوك الحكومي�ة بتمويل الصفقة، 
وكذلك تقوم البنوك نفسها بتمويل عمليات 
البيع بالتقسيط، وبذلك يربح رشكاء النظام 
امللي�ارات دون أي رأس م�ال أو مخاطرة أو 

جهد أو فكر اقتصادي حقيقي«.

املراقب العراقي / متابعة...
يف الوقت الذي حّذر مقرر مجلس النواب بالدورة 
الس�ابقة، ني�ازي معم�ار اوغل�و م�ن غاي�ات 
ومصالح تحاول اس�تغالل االس�تعدادات الفنية 
للتعداد العام للس�كان 2020 “أطرافاً ومصالح 
اس�تغالل  باتج�اه  تدف�ع  خاص�ة،  سياس�ية 

اإلج�راءات الفني�ة الجاري�ة حالي�اً، م�ن خالل 
إعداد حقول باس�تمارة التعداد للوصول لغايات 

ومصالح، تهدد استقرار العراق مستقبالً.
نيازي اكد ان الحل هو عدم تثبيت حقل القومية 
واملذهب والديانات باالس�تمارة، كون هذا االمر 
س�يخرج عملي�ة التع�داد م�ن غايته�ا العلمية 

والتنموي�ة والتخطيطي�ة وال يعتمد عليها دوليا 
حيث أن هناك مخ�اوف كثرية من نتائج التعداد 
االلكرتوني، وخصوصاً محافظة كركوك )بيضة 
، س�تجعل صعوب�ة  االوس�ط  ال�رشق  قب�ان( 
االعرتاف الدويل بالنتائج، إضافة إىل مشاكل عىل 

املدى القريب والبعيد للبالد.

مشكلة وحل  
تعداد

 السكان 2020    

مهازل مسؤولين 
املراقب العراقي / خاص...

من املهازل يف العراق قيام نائب رئيس مجلس 
محافظ�ة ذي ق�ار برفع دع�وى قضائية ضد 
أح�د املواطن�ني بس�بب تعليق عىل فيس�بوك 
قب�ل أكثر من ع�ام. وقال املواطن أبو فس�تق 
األسدي، وهو من قضاء الجبايش، أن “دعوى 
قضائية رفعت ضدي مع )كوامة عش�ائرية( 
م�ن قبل نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار 
طعمة األس�دي هو وأخوته، بسبب تعليق عىل 
موق�ع فيس بوك قبل أكثر من عام”، فيما أكد 
أن “األس�دي طالب�ه بدفع غرام�ة 50 مليون 
دين�ار، كتعوي�ض ل�ه إلنه�اء القضية.وذكر 

األسدي،أنه، كتب العام املايض منشوراً يتعلق 
بالحزب الذي ينتم�ي اليه نائب رئيس مجلس 
املحافظة طعمة األس�دي بع�د افتتاحهم ملقر 
جدي�د فوق حس�ينية بقض�اء الجبايش، لكن 
أح�د أخ�وة النائ�ب ذه�ب اىل املحكم�ة ورفع 
دعوى قضائية ضده.وأضاف، لم تكن الدعوى 
القضائي�ة كافي�ة، بل أرس�لوا أله�يل )كوامة 
عش�ائرية(، وخالل جلس�ة العش�رية ملعرفة 
تفاصي�ل الكوامة، قبل أيام جلس نائب رئيس 
مجل�س املحافظة خالل وجود أعمامي وطلب 
بلس�انه 50 ملي�ون دينار، كفصل بس�بب ما 

كتبته ضدهم.

طيار ينقذ 233 راكبًا ويهبط في حقل زراعي
 املراقب العراقي/ متابعة...

طيار رويس، اس�مه Damir Yusupov وعمره 41 س�نة، خطف األضواء اإلعالمية ، وال يزال، ألنه أنقذ 
226 راكب�ا وطاقم�ا من 7 أفراد، بهبوطه يف حق�ل ذرة بعد تعطل محركي طائرت�ه قرب مطار أقلع 
منه بضواحي موس�كو فجر أمس الخميس، ولو لم يتخذ ق�راره الصائب بتنفيذ ذلك الهبوط، لكانت 
الطائ�رة، وه�ي Airbus 321 تابعة لرشكة Ural Airlines الروس�ية، تحطم�ت وقىض من كان عىل 
متنها، وهي يف رحلة من مطار Zhukovsky بموس�كو إىل نظريه يف مدينة Simferopol بش�به جزيرة 
القرم.وكان�ت الطائرة اصطدمت بعد دقيقة من إقالعها برسب من طيور النورس، تس�بب يف تعطيل 
محركيها ومنعها من االرتفاع بالش�كل املطلوب، لذلك ق�رر الطيار الهبوط بها يف الحقل بعد إطفائه 
املحركني وطي العجالت، يف خطوة محفوفة بمخاطر حاس�مة، خصوصا أن الطائرة املعروض فيديو 
تبث�ه »العربية.ن�ت« بعد هبوطها، ل�م تقض بالجو أكثر م�ن دقيقة منذ أقلع�ت، وكان بخزانها 16 
ألف ليرت من الوقود تقريبا، فتم الهبوط بس�الم، ولم يصب س�وى 23 م�ن ركابها برضوض وجروح 
معظمه�ا طفي�ف، ثم توىل قائدها ش�خصيا تنظيم عملية إج�الء من كانوا فيها، قب�ل وصول رجال 
الطوارئ، مما حمل الناطق باس�م الرئاسة الروسية، دميرتي بيسكوف، عىل التأكيد لوكاالت األنباء، 

الت�ي يس�تحقانها يف أرسع وق�ت بأن الكرملني »سيمنح الطيار ومساعده األوسمة الحكومية 
ممكن« وفق تعبريه.

سلبي ...بين مذيع األخبار ومقدم البرامج

املراقب العراقي /خاص...
م�ن املتعارف علي�ه ان مذي�ع االخبار 
مرتب�ط بوقت مح�دد لطرح االس�ئلة 
يف  كان  س�واء  الن�رشة  ضي�ف  ع�ىل 
االس�توديو او عرب االقم�ار الصناعية 
او عرب الهاتف لذل�ك يجب عدم الخلط 
ب�ني طريق�ة تقديم االخب�ار والربامج 
ط�رح  يف  االطال�ة  ك�ون  السياس�ية 
االس�ئلة وهو مايحدث كثريا يف نرسات 
االخب�ار يف فضائياتن�ا العراقي�ة ›يولد 
نرشة أخبار عرجاء فيجب االبتعاد عن 
هذه املس�ألة حتى اليقال)مقدم اخبار 

لو مسولفچي(.

الروس »يسرقون« تقنية 
عسكرية رغم  أنف بولتون

 املراقب العراقي/متابعة...
عل�ق برملاني�ون روس ع�ىل بيان مستش�ار 
الرئي�س األمريكي لش�ؤون األم�ن القومي، 
اته�م في�ه روس�يا  ال�ذي  ج�ون بولت�ون، 
برسقة التكنولوجيا.اتهم مستش�ار الرئيس 
األمريك�ي، ج�ون بولت�ون يف وقت س�ابق، 
روسيا بأنها تنفق أمواال ضخمة عىل تطوير 
صواري�خ تف�وق رسعته�ا رسع�ة الصوت 
باس�تخدام تقني�ة مرسوق�ة م�ن الواليات 
املتحدة األمريكية.فوصف السيناتور الرويس 
فالديمري جاباروف، ترصيحات بولتون بأنها 
»م�ن عالم الخي�ال« كرد عىل اتهام روس�يا 
برسقة التكنولوجيا.مضيف�ا »إذا تمكنا من 
العيش به�دوء، فلن نضطر اىل إنفاق األموال 
وامل�وارد من أج�ل ضمان أم�ن بلدنا«.وعلق 
السيناتور فرانز كلينتسيفيتش، قائال »يبدو 
أن بولتون ال يزال يعي�ش يف األربعينيات من 
الق�رن املايض، عندما ه�دد احتكار الواليات 
املتح�دة النووي بوجود االتحاد الس�وفييتي 
ذات�ه وكان مج�ربا ع�ىل االنخ�راط يف رسقة 
األرسار الذري�ة األمريكية«.م�ن جانب�ه قال 
النائ�ب ألس�كاندر ش�ريين، ب�أن األمريكان 
أنفس�هم جلبوا علماء أملان لصناعة القنبلة 

ي�ة  ر لذ التي قصفوا بها اليابان.ا

بع�د ان ش�كت ع�دد م�ن الطالبات 
من حصولهن ع�ىل درجة الصفر يف 
االمتحان�ات العام�ة للع�ام الدرايس 

الرتبي�ة،  وزارة  أوع�زت  املن�رصم 
إىل م�دراء املراك�ز االمتحاني�ة كافة 
بمتابع�ة الدفرت االمتحان�ي للطالب 
يف ح�ال االنته�اء م�ن االمتحان عىل 
بارب�ع  الطال�ب  بصم�ة  تك�ون  ان 
اماكن يف الدفرت االمتحاني و الطالب 
ال�ذي يمس�ح دف�رته االمتحان�ي او 
ترك�ه دون اجاب�ة س�يتعهد بتعهد 
خط�ي بكتاب�ة يده ويوق�ع من قبل 
مدي�ر املرك�ز االمتحان�ي وامل�رشف 
ومراقب القاعة ولرصانة االجراءات 
املتخ�ذة م�ن قب�ل اللجن�ة الدائم�ة 
لالمتحانات وللحفاظ عىل انسيابية 
العملية االمتحاني�ة اتخذت عدد من 
االجراءات اهمها اخذ بصمة الطالب 
عىل غالف الدفرت االمتحاني يف املكان 
االبه�ام االيرس  املخص�ص لبصم�ة 
ويف صفح�ة الس�ؤال 3 يف الصفح�ة 
رق�م 6 يف الج�زء العل�وي االيرس ويف 
صفحة السؤال 5 صفحة رقم 10ويف 
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ايجابي... متابعة الدفتر أالمتحاني

متهم  بقتل شخصين واحتجاز ثالث تحت التهديد

واته�م ح�ارس أم�ن 
أمريك�ي يدع�ى ماثيو 
بيت�ارد، الش�يخ خال�د بن 
آل ثان�ي،  حم�د ب�ن خليف�ة 
بأمره بقتل شخصني، واحتجاز 

ثالث تحت التهديد.
وقال موق�ع »دييل كولر« األمريكي 
إن بيت�ارد، والش�خص ال�ذي كان 
أس�ريا، ويدعى ماثيو أليندي، رفعا 
دع�وى قضائية عىل ش�قيق حاكم 
قطر، وكش�فوا تفاصيل تجربتهم 

بالعمل معه.
وجاء يف الوثائق التي كش�ف املوقع 
األمريك�ي ع�ن مقتطف�ات منه�ا: 
»يف أواخر ش�هر س�بتمرب من عام 
الع�ام،  2017 ونوفم�رب م�ن ذات 
طلب املدعى عليه الش�يخ خالد من 
بيت�ارد قتل رج�ل وام�رأة يف لوس 
أنجل�وس، اعتربه�م الش�يخ خالد 
تهديدا لس�معته االجتماعية وأمنه 
الشخيص. وقد رفض بيتارد تنفيذ 

هذه الطلبات غري القانونية«.
وبحس�ب الوثائق فإن�ه »يف الفرتة 
م�ن 7 إىل 10 يولي�و 2018، احتجز 

الش�يخ خالد وموظف�وه األمنيون 
القطري�ون، مواطن�ا أمريكي�ا ضد 
إرادته يف مناس�بتني ع�ىل األقل، يف 
إحدى املس�اكن الشخصية للمدعى 
علي�ه. وبن�اء ع�ىل طل�ب الش�يخ 
القط�ري اعتق�ل مواط�ن أمريكي 
وس�جن يف مركز رشط�ة عنيزة يف 
الدوح�ة. قب�ل أن يس�اعد بيت�ارد 
وس�فارة الواليات املتح�دة املواطن 
الوالي�ات  إىل  إلعادت�ه  األمريك�ي، 

املتحدة بأمان«.
وهدد الش�يخ خالد بحس�ب »دييل 
كول�ر« بقت�ل حارس�ه الش�خيص 
بيتارد، بعد أن علم بقصة مساعدته 
للمواط�ن األمريكي املحتجز، قائال: 
»سأقتلك وأدفن جثتك يف الصحراء، 

وسأقتل كل أفراد عائلتك«.
وم�ن التفاصي�ل التي أش�ار إليها 

املوق�ع األمريك�ي أن الش�يخ خالد 
اتخ�ذ مرافق�ا طبي�ا اس�مه ماثيو 
حالت�ه  ملراقب�ة  رافق�ه  ألين�دي، 
الصحية، وقد تعرض ألبش�ع أنواع 
إذ كان  العم�ل،  االس�تغالل خ�الل 
يعمل 12 ساعة، 7 أيام يف األسبوع، 
وامتدت س�����اعات عمله أحيانا 
إىل 20 يومي�������ا، مم�ا تس�بب 

بإعيائه.
وعندم�ا طل�ب ألين�دي أخ�ذ ي�وم 
للراح�ة، رفض الش�يخ خالد، األمر 
ال�ذي أج�رب ألين�دي ع�ىل محاولة 
اله�روب من أحد مس�اكن ش�قيق 
حاكم قطر يف الدوحة، وذلك بالقفز 
من سور ارتفاعه أكثر من 5 أمتار، 

وهو ما تسبب له بإصابات بالغة.
وتأت�ي الوثائ�ق الجدي�دة للقضية 
املرفوع�ة ضد ش�قيق حاكم قطر، 

لتكون الحلقة الجديدة يف سلس�لة 
لألجان�ب،  القطري�ة  االنته�اكات 

والعاملني عىل أرض الدوحة.
وكانت صحيفة »لو بوا« الفرنسية، 
قد نرشت يف اذار املايض، مقتطفات 
من كتاب لس�جني فرنيس سابق يف 
قطر، كش�ف خالله املصاعب التي 
واجهها هو وأجانب آخرون خالل 

سجنهم يف الدوحة.

كشفت وثائق صادرة عن محكمة 
فيدرالية أميركية، عن اتهام 

شقيق حاكم قطر، بمحاولة 
استئجار حارس أمن لقتل شخصين، 

واحتجازه لمواطن أميركي آخر 
كأسير.

شقيق حاكم قطر 

  طلب من حرسه قتل رجل وامرأة في لوس أنجلوس

احتجز طبيبا كان يعمل 12 ساعة و 7 أيام أسبوعيا


