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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

اراضي »االنبار« موطن بديل للفلسطينيين بحماية القوات القتالية االمريكية
واشنطن تعيد »بث« رسائلها »المشفرة« بخصوص »صفقة القرن«

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
ع�اد اىل الواجه�ة مج�دداً الحدي�ث ع�ن 
مصري العراق يف ظل املش�اريع االمريكية 
تنفي�ذ مخط�ط »صفق�ة  اىل  الس�اعية 
الق�رن« والت�ي تعتزم انش�اء وطن بديل 
للفلس�طينيني ، يضم جزء م�ن االرايض 

االردنية والعراقية واملرصية.
وتس�عى االدارة االمريكية وعرب تواجدها 
العسكري املكثف يف االنبار الذي يضم اكرب 
قواعدها العسكرية يف املنطقة، اىل تنفيذ 
بن�ود تل�ك الصفقة، عرب قض�م جزء من 
ارايض االنب�ار املحاذية للح�دود االردنية 
النشاء مستوطنات للفلسطينيني ، وهذا 
ما يفرس االس�باب التي دفعت واشنطن 
اىل زيادة ع�دد قواتها وإعادة انتش�ارها 
واس�تطالعاتها  االنب�ار،  محافظ�ة  يف 
املس�تمرة يف املناط�ق الحدودية املحاذية 
لالردن.واث�ار الس�يايس العراق�ي ع�زت 
الش�ابندر،  الحدي�ث مج�دداً ح�ول ذلك 
امل�رشوع عرب تغريدة نرشه�ا عىل موقع 
التواص�ل االجتماعي »توي�ر« حذر فيها 
م�ن ضم صحراء االنبار اىل صفقة القرن 

ضمن مرشوع ارسائييل.
وتط�رح االدارة االمريكي�ة ذلك املرشوع 
ب�ني م�دة وأخ�رى ملعرف�ة ردود الفع�ل 
م�ا  غالب�اً  اذ  والسياس�ية،  الش�عبية 
تم�رر رس�ائلها عرب بعض الش�خصيات 
السياسية او مواقع التواصل االجتماعي 
إليصالها اىل الرأي العام، بحس�ب ما يراه 

مراقبون.ويرى اس�تاذ العلوم الس�يايس 
النف�وذ  ان  عب�اس  حس�ني  الدكت�ور 
االمريك�ي يس�تخدم بعض السياس�يني 
للرويج ملخططات�ه ومفاهيمه  كادوات 
، واحيان�اً يت�م ذلك بدون وع�ي من قبل 

السياسيني.
وقال عباس يف ترصيح خص به »املراقب 
العراق�ي« ان�ه »م�ن غ�ري املس�تبعد ان 

بعض السياسيني يرتبطون مع مشاريع 
التقس�يم حت�ى ل�و طرحت عىل س�بيل 

»االحتمال غري املربهن«.
وأض�اف ان »بع�ض ال�دول الت�ي تعمل 
عىل اضعاف العراق سياس�ياً واقتصادياً 

وجغرافياً لتميل عليه مخططاتها«.
ولف�ت اىل ان »خط املقاوم�ة الذي يمثله 
الحشد الشعبي يف العراق، وحتى فصائل 

املقاوم�ة االس�المية يف املنطق�ة، تق�ف 
بوجه تل�ك املخططات، ولم تتمكن الدول 
العظم�ى م�ن تمريرها بالق�وة يف الدول 

التي تتواجد فيها املقاومة«.
ان » قضي�ة ش�مول محافظ�ة  وتاب�ع 
االنب�ار بصفقة القرن، ه�و ليس بجديد 
ومأخوذة م�ن مخاضات الحرب الناعمة 
الس�اعية اىل ترس�يخ بنود صفقة القرن 

يف املجتمع�ات العربية ».م�ن جهته يرى 
املحلل السيايس كاظم الحاج ان » االردن 
كان�ت ومازالت هي املمر الذي من خالله 
تح�اك جميع املؤامرات، ب�دءاً من ظهور 
عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة وتدريبه�ا 
وانته�اءاً بصفق�ة القرن«.وق�ال الحاج 
يف ترصيح خ�ص به »املراق�ب العراقي« 
ان » التوجه االمريك�ي للتواجد يف االنبار  
وقرب الحدود االردنية، يدلل عىل مسعاها 
الرامي اىل انشاء وطن بديل للفلسطينيني 

والغاء حق العودة ».
ب�ني  م�ا  »الكونفدرالي�ة  ان  وأض�اف 
 ، وارد  ام�ر  واألردن  الفلس�طينيني 
وايجاد مناطق للفلس�طينيني يحتاج اىل 
مس�احات واس�عة، وهذا ما يدفعهم اىل 

ربط ارايض االنبار مع االردن«.
وتاب�ع ان »ذل�ك االم�ر هو لي�س بجديد 
ويث�ار ب�ني الح�ني واألخ�ر، والتحركات 
االمريكي�ة املتواصل�ة يف صح�راء االنبار 

خري دليل عىل ذلك«.
ودعا الحاج اىل رضورة ان »يتحرك العراق 
الخ�راج الق�وات االمريكية م�ن اراضيه 
حت�ى يقطع الطري�ق امامهم للتالعب يف 
اراضيه وادخاله عنوة يف صفقة القرن«.

يذكر ان  الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
اك�د إنه س�يعلن عىل األرجح ما يس�مى 
ب�صفق�ة القرن التي صاغها مستش�ار 
البي�ت األبي�ض جاري�د كوش�نر عق�ب 

االنتخابات الصهيونية.

يوفنتوس في طريقه الستعادة بوجبا الموسم المقبل
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طائرات امريكية

 تهبط بمعاقل داعش
 في جبال مكحول

قض�اء  مجل�س  رئي�س  كش�ف 
الرشقاط صالح الش�عالن، االثنني، 
ع�ن هب�وط طائ�رات امريكي�ة يف 
جب�ال مكح�ول والذي يعت�رب اهم 
معق�ل جماعات داع�ش االجرامية 

يف العراق.
وقال الش�عالن يف ترصي�ح تابعته 
»ش�هود  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
عي�ان اكدوا تكرار هب�وط طائرات 
امريكي�ة يف جب�ل مكح�ول ال�ذي 
يش�هد تواج�دا لعن�ارص جماعات 
داعش االجرامية«، مبيناً »اننا نرى 
عن�ارص التنظي�م االجرامي بالعني 

املجردة نهارا«.
واضاف الشعالن، ان »تلك الطائرات 
كانت تمنح امدادات لداعش تتمثل 
بالطع�ام والدع�م حس�ب حدي�ث 

الشهود يف املنطقة املذكورة«. 
قض�اء  مجل�س  رئي�س  واش�ار 
تحلي�ق  »تك�رار  إىل  الرشق�اط 
الطريان االمريكي فوق سماء قرى 
الرشق�اط«، مطالب�ا ب�� »موق�ف 
واضح من املس�ؤولني االمنيني ازاء 

هذه التحركات«.
يشار اىل القوات االمريكية شوهدت 
الكثر من مرة وهي تقوم بعمليات 
انزال يف املناطق التي تسيطر عليها 
العصابات االجرامية طيلة سنوات 

الرصاع مع داعش.

قريبا االعالن عن موعد 
التحقيق باستهداف 

معسكر »صقر«
املش�ركة،  العملي�ات  قي�ادة  ح�ددت 
موعداً لالعالن عن التحقيق باس�تهداف 
كل  ان  بين�ت  فيم�ا  صق�ر،  معس�كر 

االحتماالت واردة بما يخص التفجري.
وقال املتحدث باسم العمليات املشركة 
ترصي�ح  يف  رس�ول  يحي�ى  العمي�د 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن “اللجنة 
التحقيقي�ة الت�ي ش�كلت بأم�ر القائد 
العام للقوات املسلحة عادل عبد املهدي 
ضم�ت خ�رباء م�ن وزارت�ي الداخلي�ة 
والدفاع وهيئة الحش�د الشعبي لكشف 
مالبس�ات تفجري مقر الصق�ر جنوبي 
بغ�داد”، الفت�ا إىل إن “نتائ�ج التحقيق 

ستعلن قريبا بشكل رسمي”.
واردة يف  االحتم�االت  أن “كل  وأض�اف 
تفجري مقر الصقر وقد يكون استهداف 
م�ن قب�ل طائ�رة مس�رية”، مبين�ا أن 
“نتائ�ج التحقي�ق س�تكون الفيصل يف 

معرفة الحقيقة”.
وكانت لجن�ة األمن والدفاع النيابية، قد 
اك�دت أن نتائج التحقي�ق األولية أثبتت 
ت�ورط الط�ريان اإلرسائي�يل واألمريكي 
املس�ري بقص�ف مق�ر الصق�ر جنوبي 

بغداد.
وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة العراقي�ة، عن 
إصاب�ة اثن�ني م�ن عن�ارص الرشط�ة 
االتحادي�ة وأربعة منتس�بني بالحش�د 
الشعبي بتفجري معسكر الصقر جنوبي 
العاصمة بغداد عرب طائرة مسرية، فيما 

أكد السيطرة عىل االنفجار.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعرف الرئيس السوداني السابق عمر البشري 
يف الجلس�ة االوىل م�ن محاكمت�ه باس�تالمه 
ام�واال من قبل خليفة بن زايد وهدايا من قبل 
ويل العهد الس�عودي محمد بن سلمان ومبلغ 
قدره 25 مليون دوالر، فيما تم انهاء الجلس�ة 

وستستأنف السبت املقبل.
وأف�ادت وكال�ة »س�بوتنيك« يف تقرير تابعته 
املحكم�ة،  »ق�ايض  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
املنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية، 

قرر استئناف الجلسة يوم السبت املقبل«.
وق�ال رئي�س املجل�س العس�كري االنتقايل، 
الفري�ق أول رك�ن عب�د الفت�اح الربه�ان، يف 
وقت س�ابق إن »فريقا مش�ركا م�ن القوات 
املسلحة والرشطة وجهاز األمن، تحت إرشاف 
النياب�ة العام�ة، ق�ام بتفتي�ش بي�ت رئيس 
الجمهورية الس�ابق البش�ري ووجد 7 ماليني 
ي�ورو، إضافة إىل 350 ألف دوالر، و5 مليارات 
جنيه س�وداني«.يف سياق متصل قال الرئيس 
الس�وداني املخل�وع عم�ر البش�ري، يف أقواله 
بدفر التح�ري، إن »الرئيس اإلماراتي خليفة 
بن زايد منحه مبلغ مليون دوالر يف ظرف ولم 

يرصفه«.

وأثن�اء محاكمت�ه األوىل يف الخرط�وم، ق�ال 
البش�ري إن »خليف�ة ب�ن زاي�د منحن�ي مبلغ 
مليون دوالر يف ظرف ولَم أرصفه ألني لم أحب 
تلك الطريقة وال أذكر من س�لمتها«، مضيفا 

أن »املبلغ هو هدايا الغري ».
وأكد البش�ري أن »املبال�غ التي وجدت بحوزته 
ال عالقة له�ا بالدولة بعضها منح له من قبل 
ويل العه�د الس�عودي محمد بن س�لمان عرب 
مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون 
دوالر«.وأك�د أن »جميع املبال�غ التي بحوزته 
سلمها لشقيق نائب رئيس املجلس العسكري 

عبد الرحيم دقلو حميدتي«.
الجدي�ر بالذكر أن املحكمة تنظ�ر يف الدعوى 
الجنائية ضد البش�ري الذي يواجه تهما تتعلق 
بحيازت�ه النقد األجنب�ي، والنقد الس�وداني، 
والث�راء غري امل�رشوع، إضاف�ة إىل تهم أخرى 

تتعلق بالفساد.
وتنظ�ر املحكم�ة يف الدع�وى الجنائي�ة ض�د 
البش�ري ال�ذي يواج�ه تهم�ا تتعل�ق بحيازته 
النق�د األجنب�ي، والنق�د الس�وداني، والثراء 
غري امل�رشوع، إضاف�ة إىل تهم أخ�رى تتعلق 

بالفساد.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
أك�د مختصون يف الش�أن األمني والس�يايس 
أن ق�رار القائد العام للقوات املس�لحة األخري 
بخص�وص حرص الطريان، ج�اء متأخرا جدا 
خصوص�ا مع وق�وع إنته�اكات متكررة من 
قب�ل الط�ريان االمريك�ي عىل مواقع الحش�د 

الشعبي.
وع�د مراقب�ون تعليق الجان�ب االمريكي عىل 
الق�رار بأنه »ح�رب ع�ىل ورق« او »ذر الرماد 
يف العي�ون« لش�عورها ب�أن ه�ذا الق�رار هو 
البداية إلنهاء الوج�ود االمريكي عىل االرايض 

العراقية.
فم�ن جهت�ه أك�د املحل�ل الس�يايس صب�اح 
العكي�يل، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« إن 
»قرار القائد العام للقوات املسلحة عادل عبد 
املهدي بحرص موافقات الطريان به ش�خصيا 
يعطي قوة لسيادة العراق خصوصا يف املجال 

الجوي«.
وأض�اف العكييل، أن�ه »ال يمك�ن تطبيق هذا 
الق�رار م�ن قبل الحكوم�ة إن لم تك�ن لديها 
أهمي�ة  أن التع�ري  املناس�بة، منه�ا  االدوات 

للتربي�رات االمريكي�ة الت�ي تقدمه�ا عن كل 
اعتداء،  فضال عن قوة القرار الداخيل«.

واعترب العكييل، أن »االج�واء العراقية مباحة 
امام الطريان االمريكي الس�باب ع�دم التزام 
الس�راتيجي،  االط�ار  باتفاقي�ة  واش�نطن 
خصوص�ا يف ظ�ل زي�ادة اس�تهداف مق�رات 

الحشد الشعبي«.
واش�ار اىل »وجود تقصري من قب�ل الحكومة 
بخص�وص هذا امللف«، مش�ددا ع�ىل »اهمية 
امت�الك الحكومة جه�از ل�ردع اي مخالفات 
جوية من قبل الجانب االمريكي والصهيوني«.

واك�د أن »قرار عبد امله�دي هو خطوة جريئة 
ممك�ن  ان تس�بب الحرج للجان�ب االمريكي 
ألن�ه مقدم�ة إلنه�اء الوج�ود االمريك�ي يف 

العراق«.
ولف�ت اىل أن »حدي�ث الجان�ب االمريكي عن 
اس�تجابته للق�رار بان�ه ح�رب ع�ىل ورق او 
مايش�به ب�ذر الرم�اد يف العي�ون«، مبين�ا ان 
»امري�كا التتخ�ىل ع�ن اس�لوبها الهمجي يف  

التعامل مع سيادة العراق«.
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البشير يفضح حكام السعودية 
واالمارات  في جلسة محاكمته 

المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
مع انته�اء ال�دوري املمتاز يف املوس�م املايض 
وبداي�ة ف�رة االنتق�االت الصيفي�ة س�ارعت 
االندي�ة بصورة عام�ة والجماهريي�ة بصورة 
خاص�ة اىل ترمي�م صفوفه�ا ع�رب التعاقد مع 
العبني جدد وحسب رغبات كوادرها التدريبية 
بينم�ا تحاول�ت الف�رق االخ�رى التخلص من 
الالعب�ني الذين ال يخدمون تطلعاتها للموس�م 
املقبل. »املراقب العراقي« رصدت ابرز انتدابات 
االندي�ة حيث انض�م أحمد إبراهي�م لتدريبات 
الق�وة الجوية بعد تصديق تعاق�ده مع النادي 

بعد انتهاء عقده مع العربي القطري.
وق�ال إبراهيم »املوس�م املقبل س�يمثل تحدًيا 

جديًدا بالنسبة يل مع القوة الجوية«.
وأضاف »أحاول قيادة القوة الجوية للمنافسة 
عىل األلقاب املحلية والقارية، من أجل إس�عاد 
الجماهري«.وأوضح أنه »س�يجتهد لتقديم كل 

ما لديه م�ع األزرق الذي تنتظره مباراة مهمة 
أم�ام الس�املية الكويت�ي يف البطول�ة العربية 

لألندية.
ونوه إبراهي�م أن عقده يمتد مع القوة الجوية 

ملوسم واحد قابل للتجديد.
من جهة اخ�رى أنهى الع�ب املنتخب العراقي 
أمج�د عط�وان، الج�دل بتجدي�د تعاق�ده مع 
نادي الرشطة ملوس�م آخر ليقطع الطريق عىل 
الش�ائعات التي انت�رشت يف وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي والتي تحدثت ع�ن انتقاله لفريق 
جديد.ووقع عط�وان عىل عقد اس�تمراره مع 
الرشطة ملوس�م آخر بشكل رس�مي، وانخرط 
يف تدريبات الفريق تحت إرشاف املدرب أليكس 

ألتيش.
اىل ذلك اعلن نادي الرشطة  فشل انتقال الالعب 

االردني يزن ثلجي، اىل فريقه الكروي.
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المراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
ملف رشكات االتصاالت يف العراق من اكرب ملفات الفساد 
التي تواجه فيتو س�يايس لكل من يحاول فتح هذا امللف , 
فتلك الرشكات  مازالت تستخدم أنظمة متخلفة وتفرض 
أج�وراً عىل خدماته�ا أعىل بكثري م�ن دول الجوار , 
وه�ي ال تدفع مس�تحقات الدولة بس�بب تدخالت 
السياس�يني املنتفع�ني منه�ا, والذي�ن يمتلك�ون 
اس�هما يف تلك الرشكات ويمنع�ون اية مالحقات 
قانونية بحقها بسبب املخالفات الكبرية يف عملها 

.
حكومة العبادي السابقة فرضت سياسة التقشف 
يف حينه�ا ومنه�ا رضائب ع�ىل كارتات الش�حن تقدر ب� 
20% م�ن قيمة الكارت , عىل ان تتوقف بأنتهاء سياس�ة 
التقشف , وما يحدث االن هو عدم امتثال تلك الرشكات 
لقان�ون املوازن�ة الذي حدد انتف�اء الرضيبة بأنتهاء 
حال�ة التقش�ف , نتيج�ة ضغوط�ات السياس�يني 

املتحكمني بتلك الرشكات .
هن�اك ارصار حكوم�ي عىل عدم انش�اء رشكة 
وطني�ة لألتص�االت , بالرغم من ك�ون قانون 
انش�اء هذه الرشكة اعد ع�رشات املرات , اال 

ان تقاط�ع العمل ما بني وزارة االتص�االت وهيئة االعالم 
واالتص�االت ق�د س�اهم يف انع�اش مل�ف الفس�اد لتل�ك 
الرشكات وس�ط تغاف�ل حكوم�ي متعم�د , وبالفعل تم 
تمييع انشاء هذه الرشكة , نتيجة الفساد والعموالت التي 

تحصل عليها تلك الجهات املذكورة.
رشكات الهات�ف النقال التي تعم�ل بتقنية متخلفة وهي 
وراء انتش�ار االف ح�االت االمراض الرسطانية , حس�ب 
تقاري�ر محلية وعاملية صادرة ع�ن وزارة الصحة والبيئة 
العراقي�ة, وم�ع ذل�ك ترفض دف�ع )1,5%( م�ن ارباحها 
بموج�ب العقود التي وقعتها من اجل تحس�ني الخدمة يف 
املناط�ق النائيَّة، , ومن هذه الخروق ايضا هي عدم تنفيذ 
بنود عقد الراخيص وإغفال الكثري من الخدمات املش�ار 
له�ا يف العق�د وعدم انتش�ار خدم�ة الالس�لكي الثابت يف 

جميع املحافظات بوصفها خدمة رخيصة نسب�يا.
يق�ول الخب�ري االقتصادي لطيف العكي�يل يف اتصال مع » 
املراقب العراقي«:  ان خدمات الهاتف النقال يف العراق هي 
االس�وء واالغىل يف املنطقة قياس�ا لدول الجوار العراقي , 
وهناك من يحمي عمليات الفساد لتلك الرشكات من قبل 

السياسيني الذين يمتلكون اسهم يف تلك الرشكات ,
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حش�د  يف  امن�ي  مص�در  اك�د 
ان  االثن�ني،  االنب�ار  محافظ�ة 
الق�وات االمني�ة تمكن�ت م�ن 
اعتقال قيادي بارز يف عصابات 
داع�ش االجرامية متنك�راً بزي 

نساء.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 
»الق�وات االمني�ة نصبت كمني 
للمدعو الغس�اني الذي يعد من 
اب�رز قي�ادات مجرم�ي داعش 
واس�تدرجته لح�ني وصوله اىل 
منطقة ب�ر املراس�مة بالقرب 
م�ع  الح�دودي  الرشي�ط  م�ن 
س�وريا غربي االنب�ار، ومن ثم 
أي  وق�وع  دون  م�ن  اعتقال�ه 

مواجهة مسلحة«.
وأض�اف املصدر ان »الغس�اني 

النس�اء  ب�زي  متنك�را  كان 
لحظة اعتقاله من قبل القوات 

االمنية«.
ولف�ت اىل ان »الق�وات االمني�ة 
نقل�ت املعتقل وس�ط اجراءات 
امنية مش�ددة اىل احدى املراكز 

االمنية للتحقيق معه«.

االمني�ة  الق�وات  ان  اىل  يش�ار 
الزال�ت تالح�ق بع�ض خالي�ا 
وجي�وب داع�ش االجرام�ي يف 
مناط�ق متفرق�ة م�ن االنبار، 
واالخ�ر  الح�ني  ب�ني  وتج�ري 
عمليات عسكرية لتطهري املدن 
من فلول العصابات االجرامية.

بالرغم من فسادها وسوء خدماتها...سياسيون يوفرون »حماية« لشركات االتصال 

مراقبون: قرار »منع الطيران« متأخر.. والتزام امريكا  »وهم« 

اكد النائب عن كتلة صادقون حس�ن سالم، 
ان العوائ�ل النازح�ة م�ن منطق�ة »جرف 

النرص« متورطة باإلرهاب.
وق�ال س�الم يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراقب العراقي« إن »اغلب العوائل النازحة 
م�ن منطق�ة ج�رف الن�رص ه�ي متورطة 
باالرهاب وق�د ارتكبت جرائم بش�عة بحق 

ابناء الشعب العراقي«.
واض�اف ان »بعضه�ا انخ�رط بالعصابات 
االجرامي�ة وس�اهم بقتل وقط�ع الرؤوس 
والتفخيخ والتفج�ريات التي ادت اىل ازهاق 
ارواح االف االبري�اء وخصوص�ا زوار االمام 

الحسني عليه السالم«.
ولف�ت اىل ان »التفك�ري بع�ودة االرهابي�ني 
تعني التس�امح مع االرهاب واالس�تخفاف 
قواتن�ا  وتضحي�����ات  الش�هداء  بدم�اء 

االمنية ».

سالم: العوائل النازحة من »جرف 
النصر« متورطة باإلرهاب

االندية الرياضية العراقية ترمم 
صفوفها بالعبين جدد 

ابرز قيادات داعش يعتقل في االنبار بزي النساء



المراقب العراقي/ احمد محمد...
أك�د مختصون يف الش�أن األمني والس�يايس 
أن ق�رار القائد العام للقوات املس�لحة األخري 
بخص�وص حرص الطريان، ج�اء متأخرا جدا 
خصوص�ا مع وق�وع إنته�اكات متكررة من 
قب�ل الط�ريان االمريكي عىل مواقع الحش�د 

الشعبي.
وعد مراقب�ون تعليق الجان�ب االمريكي عىل 
الق�رار بأنه »ح�ر ع�ىل ورق« او »ذر الرماد 
يف العي�ون« لش�عورها ب�أن هذا الق�رار هو 
البداية إلنه�اء الوجود االمريكي عىل االرايض 

العراقية.
فم�ن جهت�ه أك�د املحل�ل الس�يايس صب�اح 
العكييل، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« إن 
»قرار القائد العام للقوات املسلحة عادل عبد 
املهدي بحرص موافقات الطريان به شخصيا 
يعطي قوة لسيادة العراق خصوصا يف املجال 

الج�وي«.
وأض�اف العكي�يل، أنه »ال يمك�ن تطبيق هذا 
الق�رار من قب�ل الحكومة إن لم تك�ن لديها 
االدوات املناس�بة، منه�ا أن التع�ري أهمي�ة 
للتري�رات االمريكي�ة الت�ي تقدمه�ا عن كل 

اعتداء،  فضال عن قوة القرار الداخيل«.
واعتر العكي�يل، أن »االجواء العراقية مباحة 
امام الط�ريان االمريكي الس�باب عدم التزام 
الس�راتيجي،  االط�ار  باتفاقي�ة  واش�نطن 
خصوص�ا يف ظ�ل زي�ادة اس�تهداف مقرات 

الحشد الشعبي«.
واش�ار اىل »وجود تقصري م�ن قبل الحكومة 
ع�ىل  مش�ددا  املل�ف«،  ه�ذا  بخص�وص 

»اهمي�ة امت�الك الحكوم�ة جهاز ل�ردع اي 
مخالف�ات جوية من قبل الجان�ب االمريكي 

والصهيوني«.

واكد أن »قرار عب�د املهدي هو خطوة جريئة 
ممكن  ان تس�بب الحرج للجان�ب االمريكي 
ألن�ه مقدم�ة إلنه�اء الوج�ود االمريك�ي يف 

العراق«.
ولف�ت اىل أن »حدي�ث الجان�ب االمريكي عن 
اس�تجابته للق�رار بان�ه ح�ر ع�ىل ورق او 

مايش�به ب�ذر الرم�اد يف العي�ون«، مبينا ان 
»امري�كا التتخ�ىل ع�ن اس�لوبها الهمجي يف  

التعامل مع سيادة العراق«.
وتس�ائل »مل�اذا التش�بث من قب�ل الحكومة 
العراقي�ة باالتفاقي�ة االمني�ة م�ع الجان�ب 
االمريكي مع كل هذه االنتهاكات عىل س�ماء 
العراق والتي بدورها تؤكد عدم التزامه بها«.

ب�دوره رأى الخب�ري األمن�ي صف�اء األعس�م 
أن »القرار ج�اء متاخرا ج�دا خصوصا وانه 
كانت هناك تجاوزات امريكية كثرية جدا عىل 

السيادة العراقية«.
وبني األعسم، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
أنه »تاكد لدينا من خالل هذه التجاوزات بان 
امريكا التريد ان تلتزم باحرام سيادة العراق 
ب�ل وغالب�ا ماتقدم تري�رات غ�ري منطقية 
خصوص�ا ع�ن اس�تهدافها ملقرات الحش�د 

الشعبي«.
واك�د أن »هذا يؤرش وجود خلل كبري يف تنفيذ 
االتفاقية االمنية بني العراق وواش�نطن االمر 
ال�ذي دف�ع عبد امله�دي اىل اتخاذ مث�ل هكذا 

قرار«.
وأش�ار األعس�م اىل أن »القوات االمريكية لم 
تلتزم بأي قرار عراقي من شأنه الحفاظ عىل 

السيادة الوطنية«.
وكان القائد العام للقوات املسلحة عادل عبد 
املهدي قد قرر حرص كافة املوافقات الخاصة 

بالطريان يف االجواء العراقية بيده .

هل يستطيع القائد العام أن ينفذ  قراره.. ام احرج نفسه؟

مراقبون:  قرار عبد المهدي بخصوص »منع الطيران« متأخر 
والتزام امريكا  »ذر الرماد في العيون«

حوادث السير في العراق تخطف ارواحًا 
وتصيب 25 شخصا خالل 6 اشهر 

بيئة ذي قار تشكو  تفاقم الصيد 
الجائر في االهوار

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت مفوضية حقوق االنس�ان 
ع�ن وف�اة واصاب�ة 25 ش�خصا 

بسبب بحوادث السري يف العراق.
وق�ال عض�و مفوضي�ة حق�وق 
اإلنس�ان فاضل الغ�راوي يف بيان 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه إن »املفوضية أرشت ارتفاعا 
ملحوظ�ا يف عدد ح�وادث الطرق 
بس�بب انعدام متطلبات السالمة 
ويف السيارات املستخدمة من قبل 

املواطنني وقدم الطرق«.
ح�وادث  »ع�دد  ان  واض�اف 
الس�يارات للنص�ف األول من عام 
نت�ج  حادث�ا   2518 بل�غ   2019
عنها وف�اة 2613 وجرح 21953 

مواطنا«.
الغ�راوي »بش�كل عاجل  وطالب 
مديري�ة امل�رور العام�ة بتطبي�ق 
الس�يارات  الس�المة يف  متطلبات 
يف  الس�المة  معاي�ري  ومطابق�ة 
ومتابع�ة  املس�توردة  الس�يارات 
اعمار الس�ائقني ووضع غرامات 
مالية عالية وعقوبات رادعة للحد 
م�ن رسعة الس�ياقة، كما نطالب 
اإلس�كان  ووزارة  بغ�داد  امان�ة 
العامة وكافة  واالعمار والبلديات 
املحافظات بإع�ادة تأهيل الطرق 
وتأم�ني  والداخلي�ة  الخارجي�ة 
بم�ا  فيه�ا  الس�المة  متطلب�ات 
يحافظ عىل حياة املواطنني ويقلل 

الحوادث املرورية فيها«.

المراقب العراقي/ ذي قار...
 كش�فت مديرية البيئ�ة يف محافظة 
ذي ق�ار ،االثنني، ع�ن تفاقم ظاهرة 
الصي�د الجائ�ر يف اه�وار املحافظة، 
يف الوق�ت ال�ذي تعج�ز في�ه عنارص 
الرشط�ة البيئي�ة ع�ن مواجهة هذه 

الظاهرة بسبب قلة عدد عنارصها .
وقال مدير بيئة ذي قار اسعد شمخي، 
يف ترصي�ح تابعته »أملراقب العراقي« 
إن » مش�كلة الصيد الجائر لالسماك 
ع�ر  االه�وار  مناط�ق  يف  تتفاق�م 
اس�تخدام طرق ووس�ائل محظورة 
كالس�موم او الصع�ق الكهربائ�ي«. 
الظاه�رة  ه�ذه  »مث�ل  ان  واض�اف 

كانت ومازالت تش�كل تهديدا خطريا 
للتن�وع االحيائي والبيئ�ي يف مناطق 
االه�وار التي تعد معلم�ا تراثيا عامليا 
يجب الحفاظ عليه«. واشار شمخي 
اىل ان »الرشط�ة البيئي�ة يف مناط�ق 
االه�وار ، ورغم جهوده�ا الكبرية يف 
مواجهة ه�ذه الظاه�رة اال انها غري 
ق�ادرة ع�ىل القض�اء عليها بس�بب 
قل�ة عدد منتس�بيها«. ودعا الجهات 
الحكومي�ة املختص�ة اىل »العمل عىل 
اضافة مفارز امنية جديدة يف مناطق 
االهوار والس�يما يف اه�وار الجبايش 
للس�يطرة عىل الوضع ومنع االرضار 

بالواقع البيئي

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ االنبار...
أعلن�ت وزارة الدف�اع، االطاح�ة باحد املقرب�ني من زعيم 
عصابات داع�ش االرهابية املدعو ابو بك�ر البغدادي يف 

محافظة االنبار غرب البالد.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
االس�تخبارات  »مف�ارز ش�عبة  إن  من�ه  نس�خة 
العس�كرية يف الفرقة ٧ وبالتعاون مع استخبارات 
الفوج االول لواء املشاة 29 تمكنت وفق معلومات 
أب�رز  بأح�د  اإلطاح�ة  م�ن  دقيق�ة  اس�تخبارية 
االرهابي�ني يف هي�ت باألنب�ار«. وأض�اف البي�ان، 

أن »اإلرهابي يش�غل منص�ب األمري العس�كري لقاطع هيت 
قب�ل التحرير ويعد أح�د االرهابيني املقرب�ني للمجرم ابو بكر 
البغ�دادي وهو والد لع�دد من اإلرهابيني حيث ت�م قتل ابنائه 
من قبل االجهزة االمنية فيما قام اآلخر بتفجري نفسه بعملية 
انتحاري�ة بينما هرب اآلخر إىل خارج البل�د بعد إصابته بأحد 
معارك التحرير«. وأشار البيان، إىل أن »اإلرهاب قد قام بتهجري 
عدد من العوائل واجبار منتس�بي األجهزة األمنية يف هيت عىل 
اعالن التوبة وسحب اسلحتهم كما قام بتجنيد الشباب عنوة 
لداعش اإلرهابي«، مبين�ًا أنه »يعد من أهم املطلوبني للقضاء 

بموجب مذكرة قبض وفق احكام املادة 4 إرهاب«.

المراقب العراقي/ النجف االشرف...
اعلن�ت قيادة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف، اليوم 
االثن�ني، عن وضع خطة امنية متكاملة لتأمني املحافظة 
وحماية الزائرين خالل عيد الغدير االغر. وقال مدير اعالم 
الرشطة املقدم مقداد املوسوي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »قيادة الرشطة اعدت خطة امنية متكاملة 
بمناس�بة عيد الغدير، قس�مت من خالله�ا املحافظة اىل 
عدة قواطع وادخال جميع التش�كيالت والصنوف االمنية 
بإن�ذار 100%”، باالضافة اىل مش�اركة الطريان الجوي«. 
واضاف املوسوي، ان »الخطة االمنية مرت بثالثة مراحل 

االوىل مرحل�ة العملي�ات االس�تباقية حي�ث ت�م تفتيش 
مناطق الس�كن العش�وائي والصح�راء الغربي�ة وتأمني 
جميع املس�الك والط�رق، فيم�ا تمثلت الثاني�ة بفحص 
وتجري�ب القطع�ات ع�ىل االرض واعداد خطة مش�ابهة 
للخط�ة االصلي�ة ملعالج�ة الثغ�رات، وتجس�دت املرحلة 
الثالث�ة بالتنفيذ املبارش للخط�ة التي بدأت يوم امس مع 
ب�دأ توافد الزائري�ن اىل املدينة«. واش�ار اىل انه »تم تأمني 
جميع املرافق الحيوية املحيط�ة باملدينة القديمة واعداد 
خط�ة خدمية مالصق�ة للخط�ة االمنية اع�دت من قبل 

دوائر املحافظة«.

الدفاع تعلن اإلطاحة بما يسمى
  »األمري العسكري« غريب االنبار

شرطة النجف تضع خطة لتأمين 
الزائرين بمناسبة عيد الغدير

صحة ديالى تطالب بتخصيصات مالية لعالج
 »الحاالت المستعصية« خارج العراق

المراقب العراقي/ ديالى...
طالب�ت دائرة صح�ة دي�اىل، بتخصيص�ات مالية لعالج 
الح�االت املرضي�ة املس�تعصية خ�ارج الب�الد ولتدريب 

الكوادر الطبية.
وق�ال املرك�ز االعالم�ي لدائ�رة الصح�ة يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة من�ه إن »دائ�رة صحة دياىل 
طالب�ت بتخصيص�ات مالي�ة لع�الج الح�االت املرضية 

املستعصية خارج البالد ولتدريب الكوادر الطبية«.
واضاف املركز، »نظرا للظ�روف التي مرت بها محافظة 
دي�اىل ولقل�ة التخصيص�ات املالية اىل دائ�رة الصحة، تم 
املطالب�ة وبع�دد من الكت�ب الرس�مية بتخصيص مبلغ 
س�نوي لعالج الحاالت املرضية خارج البالد والتي يتعذر 
عالجها يف الداخل ووفق ضوابط وتعليمات وزارة الصحة 

والبيئة العراقية وضمن ميزانية املحافظة«.
وب�ني، ان�ه »لعدم كفاي�ة التخصيص�ات املالي�ة املقررة 
لدائ�رة صح�ة دي�اىل نظ�را الحتياجاتها الكب�رية والتي 
تس�تغل يف رشاء االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة واعادة 
التاهيل والرميم وامور كثرية اخرى تحتاجها املؤسسات 
الصحي�ة«، مبين�ا ان�ه » تم مخاطب�ة دي�وان املحافظة 

بكتب رس�مية يف حال امكانية املناقلة من تخصيصاتها 
واألخرية ت�رد بانه اليمكن مفاتحة وزارة املالية باضافة 
تخصيص�ات مالية اضافية دون قرار من االمانة العامة 
ملجلس الوزراء حس�ب تعليمات تنفيذ املوازنة االتحادية 
والت�ي تؤكد بع�دم جواز اضافة تخصيص�ات مالية بعد 

اقرار املوازنة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وزارة الربية عن ضوابط تأس�يس مدارس املتفوق�ني واملتفوقات 
مدارس التحدي سابقاً. وقالت مديرية العالقات العامة واالعالم يف الوزارة 
يف بي�ان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه إن »املدير الع�ام للتعليم 
العام واالهيل واالجنبي عيل حميد مخلف بني ان ضوابط تأسيس مدارس 
املتفوقني واملتفوقات تنص عىل ان تكون ادارات املدارس من حملة الشهادات 
العلي�ا وممن لديه خرة يف ادارة املدرس�ة، وان التقل خدمة املدرس املنس�ب اىل 
مدارس املتفوقني خمس س�نوات فعلية يف مجال التدريس ومن حملة الش�هادات 
العلي�ا، وان اليك�ون معاقب�اً باي عقوب�ة انضابطية ، وان  التقل نس�ب نجاحه 
للسنتني االخريتني عن جيد جداً، اما يف ما يخص االرشاف االختصايص فيجب ان 
يكون املرشفني االختصاصني ملدارس املتفوقني واملتفوقات من حملة الش�هادات 
العلي�ا ليس�هل له�م متابعة العملي�ة الربوي�ة والتعليمية يف تل�ك املدارس«. 
واش�ار مخلف اىل انه »يفضل قبول الطلبة من الذين لم يتجاوزا اختبارات 
املتميزي�ن وثانوي�ات كليات بغداد للع�ام ال�درايس 201٧-2018، ويقبل 
يف م�دارس املتفوقني من حص�ل عىل معدل )90%( صع�وداً يف االمتحانات 
الوزاري�ة للع�ام ال�درايس 201٧-2018 ، وتفتح م�دارس املتفوقني ملرحلة 
الص�ف االول املتوس�ط فق�ط واليقبل فيه�ا الطلبة من املراحل الدراس�ية 

العط�اء مرون�ة يف توفري املالكات التدريس�ية، االخ�رى 
ويك�ون مع�دل البق�اء للطلب�ة فيه�ا 
كم�ا ه�و الح�ال بالنس�بة ملدارس 
املتميزي�ن، وت�درس يف م�دارس 
الدراس�ية  املناه�ج  املتفوق�ني 

للمواد الثانوية العامة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
النيابية، االثنني، عن وجود تخصيص مايل يصل 
إىل 60 مليون دوالر إلعادة تأهيل معمل سمنت 

الكوفة يف محافظة النجف االرشف.
وقال عضو اللجن�ة فاضل الفتالوي يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي«  إن “وزير املالية فؤاد 
حس�ني ابلغ لجنة العمل بتخصيص 60 مليون 
دوالر إلع�ادة تأهي�ل معمل س�منت الكوفة يف 
محافظة النجف االرشف”، الفتا إىل إن “األموال 
س�يتم إطالقه�ا خالل األي�ام املقبل�ة للرشوع 

بالعمل”.
وأضاف أن “إعادة تفعيل املعمل سيقىض بشكل 
كبري عىل البطالة يف محافظة النجف، فضال عن 
توفري مواد بناء محلية بجودة عالية”، مبينا أن 
“الحكوم�ة متوجهة نحو إع�ادة تفعيل جميع 

املصانع املعطلة منذ 2003”.
وبارشت معاونية الس�منت الجنوبي�ة التابعة 
لرشك�ة الس�منت العراقي�ة يف وزارة الصناعة 
واملعادن اعمال الصيانة والتأهيل ملعمل سمنت 
الكوف�ة، ضمن الخطة الت�ي وضعتها لتحقيق 

اعىل طاقة انتاجية للمعمل وبأقل التكاليف.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت لجنة الرعاية االجتماعية يف مجلس بغداد، 
االثن�ني، عن وجود أكثر م�ن 4 ماليني عاطل عن 
العم�ل يف العاصم�ة بغ�داد، مبينة ان�ه بينهم 5 
أالف من حملة الش�هادات العلي�ا. وقالت رئيس 
اللجنة ه�دى جليل، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن  “العاصمة بغداد باتت األعىل نسبة 
يف عدد العاطلني عن العمل بسبب نسبة سكانها 

مقارن�ة ببقي�ة املحافظات األخ�رى”. وأضافت 
ان “اإلحصائي�ة األخرية تش�ري بوج�ود أكثر من 
4 مالي�ني عاط�ل عن العمل م�ن مختلف الفئات 
الخريجني واألرامل وكبار الس�ن وغريهم ممن ال 
يوجد لديهم دخل يومي”. وأوضحت انه “من بني 
العاطل�ني أكثر من 5 أالف من حملة الش�هادات 
العليا املاجستري والدكتوراه فضال عن اآلالف من 

خريجي البكالوريوس والدبلوم”.

أخبار قصرية

تسجيل ثاين حالة انتحار يف 
كردستان دون معرفة األسباب

مجلس بغداد: 4 ماليين عاطل 
عن العمل يف العاصمة

العمل النيابية: المالية خصصت 60 
مليون دوالر إلعادة تأهيل معمل 

سمنت الكوفة

التربية تحدد ضوابط لتأسيس مدارس 
المتفوقين والمتفوقات

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث
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المراقب العراقي/ اربيل...
افات مصادر يف اقليم كردس�تان، ان ش�خصا من مواليد 1986 اقدم عىل االنتحار بواس�طة اطالق 
النار عىل نفسه بقضاء »كالر«. وقالت مصادر أعالمية يف ترصيحات تابعتها »املراقب العراقي« ان 
»ش�اب اطالق النار عىل نفسه داخل بيته يف منطقة )آسوده( بناحية )رزكاري( ضمن قضاء كالر 

دون معرفة األسباب، وُنقلت جثته اىل الطب العديل«.

االثنين 19 آب 2019 
العدد 2136 السنة العاشرة
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أك�د عضو اللجنة املالية النيابية ناج�ي ادريس ، ان إعادة العمل 
بالعملة املعدنية من اختصاص البنك املركزي حرصاً.

وقال ادري�س، إن “إعادة العمل بالعمل�ة املعدنية من اختصاص 
البن�ك املرك�زي ح�رصا، عىل اعتب�ار انه وف�ق القانون مس�تقل 
اس�تقاللية تام�ة يف اتخ�اذ اي قرار”.وأض�اف ان “التدخ�ل يف 
اس�تقاللية البن�ك املركزي س�وف يؤثر ع�ىل مجمل ام�ور منها 
التضخم واسعار الرصف”، الفتا اىل انه “ال يوجد اي توجه برملاني 
يف الوقت الحايل بشأن اعادة العمل بالعملة املعدنية”.وكان عضو 
اللجنة املالية النيابية حنني القدو كشف، اليوم االثنني، عن وجود 
توج�ه إلع�ادة العمل بالعمل�ة املعدنية التي كانت تس�تخدم عىل 

مدى عقود يف البالد.

المالية النيابية: إعادة العمل بالعملة 
المعدنية من اختصاص البنك المركزي حصرًا

حذر مرصف الرافدين ، املواطنني من عدم تس�ديد مابذمتهم من 
اقس�اط ش�هرية متأخرة لقروض الوحدات الس�كنية يف مجمع 

بسماية السكني.
وق�ال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان ، ان “املرصف س�يتخذ 
خط�وات قانونية بحق بعض املواطنني الذين يتعمدون التاخري يف 

عدم دفع االقساط الشهرية املتعلقة بقروض بسماية”.
وأضاف البيان أن “بعض املواطنني يماطلون يف تسديد تلك املبالغ 
بحجج واهية وان املرصف س�يقوم بتطبيق اإلجراءات القانونية 
بحق هؤالء يف حال التخلف عن تسديد املبالغ املستحقة بذمتهم”.

الرافدين يحذر المتلكئين من قروض 
االقت�صاديبسماية باجراءات قانونية ضدهم

سياسيون منتفعون يضعون فيتو على محاسبة شركات االتصاالت بسبب رداءة الخدمة وارتفاع األسعار
شركات النقال والفساد المنسي والمتعمد حكوميا

المراقب العراقي/القسم االقتصادي 
هناك ارصار حكومي عىل عدم انشاء رشكة 
وطنية لألتصاالت , بالرغم من كون قانون 
انش�اء هذه الرشكة اعد عرشات املرات , اال 
ان تقاط�ع العمل ما ب�ني وزارة االتصاالت 
وهيئ�ة االع�الم واالتص�االت قد س�اهم يف 
انعاش ملف الفس�اد لتلك الرشكات وس�ط 
ت�م  وبالفع�ل   , تغاف�ل حكوم�ي متعم�د 
تمييع انش�اء هذه الرشكة , نتيجة الفساد 
والعموالت التي تحص�ل عليها تلك الجهات 

املذكورة.
رشكات الهات�ف النقال الت�ي تعمل بتقنية 
متخلف�ة وه�ي وراء انتش�ار االف ح�االت 
تقاري�ر  حس�ب   , الرسطاني�ة  االم�راض 
محلية وعاملي�ة صادرة ع�ن وزارة الصحة 
والبيئ�ة العراقي�ة, وم�ع ذل�ك ترفض دفع 
)1,5%( م�ن ارباحها بموج�ب العقود التي 
وقعتها من اجل تحسني الخدمة يف املناطق 
النائيَّ�ة، , ومن هذه الخروق ايضا هي عدم 
تنفيذ بنود عق�د الرتاخيص وإغفال الكثري 
م�ن الخدمات املش�ار له�ا يف العق�د وعدم 

انتش�ار خدمة الالس�لكي الثاب�ت يف جميع 
املحافظات بوصفها خدمة رخيصة نسبيا.

يق�ول الخبري االقتص�ادي لطي�ف العكييل 
ان  العراق�ي«:   املراق�ب   « يف اتص�ال م�ع 
خدم�ات الهات�ف النق�ال يف الع�راق ه�ي 
االس�وء واالغ�ىل يف املنطق�ة قياس�ا ل�دول 
الجوار العراقي , وهناك من يحمي عمليات 
الفس�اد لتلك الرشكات من قبل السياسيني 
الذي�ن يمتلكون اس�هم يف تلك ال�رشكات , 
ويمنعون اي�ة تطوير يف عمل تلك الرشكات 
وخاص�ة الرخص�ة الرابع�ة من اج�ل بقاء 
عمل تلك الرشكات متخلف عن دول الجوار, 
والغريب ان وزارة االتصاالت وهيئة االعالم 
واالتص�االت تمنح هذه الرخ�ص لرشكات 
غري عراقية معرض�ني بذلك امن االتصاالت 
ان  ,خاص�ة  للتجس�س  االمني�ة  وخاص�ة 
معظ�م الرس�يفرات لتل�ك ال�رشكات ه�ي 

خارج العراق.
وتاب�ع العكي�يل: إنَّ رشكات الهاتف النقال 
الت�ي ما ي�زال أداؤها يف بالِدنا مثار س�خط 
املس�تهلكني يف ظ�ل ضغوط�ات حكومي�ة 

بحس�ِب م�ا أعلن م�ن ترصيح�اٍت لبعِض 
مس�ؤويل ه�ذه ال�رشكات من أج�ِل دفعها 
لتحميِل املش�رتكني رضائب ، وتعد األخطاِء 
الجس�يمة الت�ي ارتكب�ت بح�ِق املواطنني 
الذين يتطلعون إلجراءاٍت حكومية تفرض 
ع�ىل إداراِت ال�رشكات العمل عىل تحس�نِي 
خدماته�ا. وخ�ري مص�داق عىل م�ا تقدم، 

إش�ارة لجن�ة الخدم�ات يف مجل�ِس النواب 
إىل أنَّ ق�راَر رشكات الهاتف النقال الخاص 
بفرِض رس�وم إضافية عىل أسعاِر بطاقات 
تعبئ�ة األجه�زة النقال�ة مخال�ف لقانوِن 
موازنة الع�راق للعاِم الحايل الذي أقر فرض 
الرضيب�ة عىل البائ�ِع أي ) الرشكة ( وليس 
املش�رتي مثلم�ا يح�اول أْن يملي�ه بع�ض 

املسؤولني عىل الجمهور.
وع�ىل صغي�د متص�ل رص�د تقري�ر لهيئة 
النزاه�ة  تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«: عن 
ضع�ف جودة خدمة الهاتف النقال وارتفاع 
مؤرش اس�تقطاع الرصيد وضعف يف كلٍّ من 
خدم�ة االنرتنيت وخدمة الزبائ�ن، وتفعيل 
املُقدَّم�ة م�ن رشكات  الخدم�ة واإلش�ارة 

الهات�ف، فضالً عن قي�ام الرشك�ة العامة 
التس�ويقية  الس�عات  برف�ع  لالتص�االت 
ا أدَّى إىل ارتفاع سعر وحدات  لالنرتنيت؛ ممَّ
بترشي�ع  االرساع  إىل  االنرتنيت,داعي�ًة 
القوانني التي تنظم عم�ل وزارة االتصاالت 
وهيأة اإلعالم واالتص�االت وفك االرتباط يف 

عملهم.

 شركات
 الهاتف النقال

  تقف 
وراء انتشار 
االمراض 
السرطانية 

خدمات
 االتصاالت 
في العراق

 هي األسوأ 
واألغلى في 

المنطقة 

أب�دى النائب جواد املوس�وي ، اس�تعداده 
لتقديم ش�هود من موظفي وزارة الصحة 
ب�رشط تعه�د م�ن قب�ل املجل�س األع�ىل 
ملكافحة الفس�اد، مبدًيا استعداده لتقديم 

شهود من نفس موظفي وزارة الصحة.

وقال املوس�وي يف بيان إنه “عىل اس�تعداد 
الش�هود من نفس موظفي وزارة الصحة 
ب�رشط تعه�د حمايتهم من قب�ل املجلس 
األع�ىل ملكافحة الفس�اد”، مبيًنا أنه “قدم 
110 وثيقة حول الفس�اد والتلكؤ والفشل 

يف عمل وزارة الصح�ة ومخالفات مجلس 
الوزراء يف موضوع بناء املستشفيات”.

وأض�اف مخاطًبا املجل�س األعىل: “طلبتم 
األدلة وه�ا نحن نقدمها لك�م بالتفاصيل 
ولنرى ماذا س�تفعلون”، متس�ائاًل: “هل 

بتش�كيل  الح�ل  س�يكون 
لج�ان تدار م�ن قبل نفس 
املتورطني مثلما هو الحال 
يف كل القضاي�ا الت�ي ت�م 

تسويفها سابًقا؟”.

نائب يخاطب المجلس األعلى للفساد: هناك ادلة سأقدمها على فساد وزارة الصحة 

نصي�ف  املقدس�ة  كرب�الء  محاف�ظ  ق�ال     
الخطاب�ي ، انن�ا نري�د م�ن ال�رشكات املنفذة 
للمشاريع يف املحافظة، شيئني فقط، ونضمن 
له�م ثالثة اش�ياء، موضح�اً، ان املقاولني هم 
رشكاء الحكومة ولكل منهما عليه حقوق وله 

واجبات يجب االلتزام بها.
واوض�ح الخطاب�ي، خ�الل بي�ان ، ان »وزي�ر 
التخطيط ق�د صادق عىل مش�اريع املحافظة 
ولدين�ا خط�ط عم�ل لتنفيذ ه�ذه املش�اريع 
الجدي�دة وم�ن بينه�ا بن�اء امل�دارس وأضاف 
إىل انن�ا كحكوم�ة محلية نضمن ث�الث ونريد 
اثن�ان، نضمن القضاي�ا املالي�ة للمقاولني ان 

ت�رصف له�م ب�دون تأخ�ري وتضم�ن بأنه ال 
يوج�د ابتزاز يف اي موق�ع الي مقاول ونضمن 
ع�دم عرقل�ة الدوائر القطاعية وحلها بش�كل 
رسي�ع، ونضمن الش�فافية باإلعالم من خالل 
نرش احالة املش�اريع والدع�وة لها، ولكن نريد 
الرسع�ة والدق�ة يف العم�ل«، مش�رياً إىل انن�ا 
»أصدرن�ا أم�را ب�أن يك�ون العمل يك�ون ليال 
ونهارا«.واض�اف الخطاب�ي، ع�ىل أن »املقاول 
رشيك الحكومة ولكل ط�رف عليه حقوق وله 

واجبات ويجب االلتزام بها«.
واك�د الخطابي، اننا »لس�نا عىل اس�تعداد ان 
نعم�ل م�ع أش�خاص ال يتحملون املس�ؤولية 

والب�د م�ن يرس�و علي�ه امل�رشوع ان يش�عر 
باالنتم�اء لكربالء ويعمل بجد وإخالص خدمة 
للمحافظة كون كربالء مميزة ولها خصوصية 

خاصة«.
وكان مس�ؤول مح�يل انتق�د يف )16 / 10 / 
2017(، حكوم�ة املحافظة بش�قيها الرقابي 
والتنفيذي، بس�بب ره�ن املحافظة للمقاولني 
وال�رشكات املتلكئة، موضحاً، ان احد اس�باب 
بق�اء املحافظ�ة تح�ت رحم�ة املقاول�ني هي 
مجاملة املسؤول للمقاول او صاحب الرشكة، 
مبين�اً، ان كربالء رهينة بيد اصحاب الرشكات 

واملقاولني لغاية 2020 تقريباً.

محافظ كربالء للشركات : انتم شركاء للدولة وعليكم مسؤولية اكمال المشاريع

بسبب سوء االدارة ميناء أم قصر الجنوبي يخلو من السفن التجارية ألول مرة

العراق سابع اكبر مصدر النبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون بعد استراليا والسعودية
اعل�ن وزي�ر التخطي�ط ن�وري صب�اح الدليم�ي ، عن 
مساعي الوزارة لتعديل القرارات الحكومية بما يحقق 

الرؤية الوطنية للتنمية املستدامة.
ج�اء ذلك خ�الل الحفل ال�ذي أقامت�ه وزارة التخطيط 
بمناسبة إنجاز خطة التنمية املستدامة 2030 وعرض 
التقري�ر الطوعي أله�داف التنمية املس�تدامة يف األمم 
املتح�دة، بحض�ور عدد من ال�وزراء وأعض�اء مجلس 
النواب، واملس�ؤولني يف الحكومة املركزية والحكومات 
املحلية واملجتمع الدويل واألمم املتحدة، وعدد من ممثيل 
القط�اع الخاص ومنظم�ات املجتمع املدني وأس�اتذة 

الجامعات والخرباء واملستشارين.
وذكر بيان ملكتبه، ان« وزير التخطيط اكد خالل كلمته 
عىل إن رؤية التنمية املستدامة الوطنية ستكون املظلة 

الت�ي تحكم جميع الخط�ط واألطر التنموي�ة وعملية 
اعادة اإلعمار واإلصالح والبناء يف عموم العراق«.

واش�ار إىل ان« التحدي�ات التي ش�هدها العراق خاصة 
واملنطق�ة العربية بنح�و عام كانت عب�ارة عن أزمات 
تلق�ى بظالله�ا عىل جمي�ع دول املنطقة، الفت�ًا إىل إن 
نظ�رة الوزارة الواقعية له�ذه التحديات جعلتها تخرج 
م�ن الحلول املنهجي�ة التي قدمته�ا النظريات العلمية 
اىل الحل�ول املمكنة، وفقاً لإلمكان�ات البرشية واملادية 
قياساً بحجم الرضر والحاجة امللحة للمعالجة«، مؤكداً 
ان »الرؤي�ة الوطني�ة بذلك س�تكون وس�يلة للوصول 
إىل غاي�ة عاملية مش�رتكة؛ س�يتم خاللها تعزيز س�بل 
الدع�م املحلية والدولي�ة نحو تقديم افض�ل الخدمات 

للمواطنني«.

التخطيط: سنعمل على تعديل القرارات الحكومية
مليار دوالر قيمة العقارات 
التي اشتراها العراقيون 

في ايران وتركيا

 لجان ُشكلت لمراقبة الوزارات 
ودائرة عقارات الدولة 

ومعرفة من يتصرف بها

14

 10   

تزوير أوراق وسجالت 170 ألف عقار في البصرة.. والمتورطون هم المسؤولون كالعادة

اك�دت لجنة النفط والطاق�ة النيابية ، 
ان الع�راق مقبل عىل تحس�ن يف قطاع 
الطاق�ة وزيادة يف س�اعات التجهيز يف 
بع�ض املحافظ�ات، مبين�اً ان التعاقد 

ني�ة م�ع رشكة س�يمنز  ملا ال ا
سيسهم يف تطوير 
وزيادة  الكهرب�اء 

الطاقة املنتجة.
عضو  وق�ال 
همام  اللجنة 

 ، التميمي 
“هناك  ان 

نقل�ة 
يف  نوعي�ة 

تجهي�ز الكهرب�اء ببع�ض املحافظات 
من حيث زيادة عدد س�اعات التجهيز 

باملنظومة الوطنية”.
واض�اف ان “توقي�ع عقد ب�ني وزارة 
الكهرب�اء ورشكة س�يمنز من ش�أنه 
تطوير قطاع الطاقة 

خالل الس�نوات املقبلة، ومن املؤمل ان 
تكون هناك زيادة يف س�اعات التجهيز 

خالل عمل هذه الرشكة”.
وبني ان “الشبكة الوطنية تشهد زيادة 
يف االحم�ال، حي�ث ل�ن تكف�ي العراق 
20 ال�ف ميكاواط يف حال عدم ترش�يد 
“وص�ول  ان  اىل  الفت�ًا  االس�تهالك”، 
الع�راق اىل انت�اج 30 ال�ف مي�كا واط 
خ�الل الس�نوات املقبل�ة ل�ن يجدي 
نفع�اً مال�م تك�ن هن�اك خطة 
لرتش�يد وتقلي�ل االحمال عىل 

املنظومة الوطنية”.

الطاقة النيابية: مقبلون على تحسن بالكهرباء وزيادة ساعات التجهيز

،،
،،

ملف ش����ركات االتص����االت في العراق م����ن اكبر ملفات الفس����اد التي 
تواج����ه فيتو سياس����ي لكل من يحاول فت����ح هذا الملف , فتلك الش����ركات  
مازالت تس����تخدم أنظمة متخلفة وتف����رض أجورًا على خدماته����ا أعلى بكثير من 
دول الجوار , وهي ال تدفع مس����تحقات الدولة بس����بب تدخالت السياس����يين المنتفعين 
منه����ا, والذين يمتلكون اس����هما في تلك الش����ركات ويمنعون اي����ة مالحقات قانونية 
بحقها بس����بب المخالفات الكبيرة في عملها .حكومة العبادي الس����ابقة فرضت سياس����ة 
التقش����ف في حينها ومنها ضرائب على كارتات الش����حن تقدر ب� 02% من قيمة الكارت 

, على ان تتوقف بأنتهاء سياس����ة التقش����ف , وما يحدث االن هو عدم امتثال تلك 
الش����ركات لقانون الموازنة الذي حدد انتفاء الضريبة بأنتهاء حالة التقش����ف , 

نتيجة ضغوطات السياسيين المتحكمين بتلك الشركات .

دي�اىل  محافظ�ة  ادارة  أعل�ن 
، ع�ن عق�د اجتماع مش�رتك 
م�ع الجان�ب االيران�ي لوضع 
خارط�ة طري�ق الع�ادة فتح 

معرب منديل الحدودي.
العالقات  وقال مدي�ر ش�عبة 
واالع�الم يف دي�وان محافظ�ة 
دياىل ي�ارس بدر ، إن “محافظ 
دي�اىل مثن�ى التميم�ي عق�د 
اجتماع موس�ع م�ع محافظ 
بل�دة  االيراني�ة يف  كرمنش�اه 
سومار عىل الحدود بني العراق 
وايران لبحث ملف اغالق معرب 

منديل”.

واض�اف ب�در، أن “االجتم�اع 
كان بن�اءة وخ�رج بسلس�لة 
االيجابي�ة  التفاهم�ات  م�ن 
لوض�ع خارطة طري�ق تؤمن 
اع�ادة فت�ح معرب من�ديل بعد 
م�ن  للعدي�د  حل�ول  تام�ني 
االش�كاالت الت�ي كان�ت وراء 
اتخ�اذ الحكومة ق�رار اغالقه 

مؤخرا”.
االتحادية  الحكوم�ة  وكان�ت 
ق�ررت قب�ل اكث�ر من اس�بو 
اغ�الق مع�رب س�ومار- منديل 
الح�دودي م�ع اي�ران نتجية 

اسباب متعددة.

اجتماع عراقي- ايراني لوضع خارطة طريق إلعادة فتح معبر مندلي



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r 2019 االثنين 19 آب
العدد 2136 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ متابعة...4
أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان 
الش�عبية، الي�وم صاروخ�ا باليس�تيا م�ن ط�راز 
»نكال« محيل الصنع عىل تجمع وعرض عس�كري 
للغ�زاة واملخدوعني يف معس�كر م�اس بمحافظة 
مارب. وأكد املتحدث باسك القوات املسلحة اليمنية 

العمي�د يحي�ى رسي�ع يف بي�ان مقتض�ب تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« أن »الص�اروخ أص�اب هدفه 
بدقة عالية وأس�فر عن مقتل وجرح العرشات من 
ضباط وجن�ود الغزاة واملخدوعني«، مش�ًرا إىل أن 
»س�يارات اإلس�عاف هرعت بش�كل كبر النتشال 
الجرحى والقتىل«. وأش�ار إىل أن »هذا االس�تهداف 

يأتي بعد عملية اس�تخباراتية ورصد دقيق، حيث 
كان الع�دو يح��رّ للتصعيد باتج�اه جبهات نهم 
ورصواح«. يذك�ر أن هذه هي امل�رة األوىل التي يتم 
الكش�ف فيها ع�ن صاروخ »ن�كال«  الباليس�يت 
مح�يل الصنع، ولم يدِل العميد رسيع بأي تفاصيل 

عن الصاروخ الجديد.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعرتف الرئيس السوداني السابق عمر البشر 
يف الجلس�ة االوىل م�ن محاكمت�ه باس�تالمه 
ام�واال من قبل خليفة بن زايد وهدايا من قبل 
ويل العهد الس�عودي محمد بن سلمان ومبلغ 
قدره 25 مليون دوالر، فيما تم انهاء الجلس�ة 

وستستأنف السبت املقبل.
وأف�ادت وكال�ة »س�بوتنيك« يف تقرير تابعته 
املحكم�ة،  »ق�ايض  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
املنعقدة بمعهد العلوم القضائية والقانونية، 

قرر استئناف الجلسة يوم السبت املقبل«.
وق�ال رئي�س املجل�س العس�كري االنتقايل، 
الفري�ق أول ركن عبد الفتاح الربهان، يف وقت 
سابق إن »فريقا مشرتكا من القوات املسلحة 
والرشطة وجه�از األمن، تحت إرشاف النيابة 
العامة، قام بتفتي�ش بيت رئيس الجمهورية 
ي�ورو،  مالي�ني   7 ووج�د  البش�ر  الس�ابق 
إضافة إىل 350 أل�ف دوالر، و5 مليارات جنيه 

سوداني«.
ق�ال  متص�ل  س�ياق  يف 

الس����وداني  الرئيس 
عم�ر  املخل�����وع 
أقوال�ه  يف  البش�ر، 
بدف�رت التح�ري، إن 
»الرئي�س اإلماراتي 
زاي�د  ب�ن  خليف�ة 

مليون  مبل�غ  منحه 
ول�م  ظ�رف  يف  دوالر 

يرصفه«.
ء  ثنا وأ

ق�ال  الخرط�وم،  يف  األوىل  محاكمت�ه 
البش�ر إن »خليف�ة ب�ن زاي�د منحني 
مبلغ ملي�ون دوالر يف ظرف ولَم أرصفه 
ألن�ي لم أح�ب تل�ك الطريقة وال 
أذكر من س�لمتها«، مضيفا 
هداي�ا  ه�و  »املبل�غ  أن 

الغر ».
وأكد البش�ر أن »املبال�غ التي وجدت بحوزته 
ال عالقة له�ا بالدولة بعضها منح له من قبل 
ويل العه�د الس�عودي محمد بن س�لمان عرب 
مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون 

دوالر«.

وأك�د أن »جميع املبالغ التي بحوزته س�لمها 
لش�قيق نائب رئيس املجلس العس�كري عبد 

الرحيم دقلو حميدتي«.
الجدي�ر بالذكر أن املحكمة تنظ�ر يف الدعوى 
الجنائية ضد البش�ر الذي يواجه تهما تتعلق 
بحيازت�ه النقد األجنب�ي، والنقد الس�وداني، 

والث�راء غ�ر املرشوع، إضاف�ة إىل تهم أخرى 
تتعلق بالفساد.

وتنظ�ر املحكم�ة يف الدع�وى الجنائي�ة ض�د 
البش�ر ال�ذي يواج�ه تهم�ا تتعل�ق بحيازته 
النق�د األجنب�ي، والنق�د الس�وداني، والثراء 
غر امل�رشوع، إضاف�ة إىل تهم أخ�رى تتعلق 

بالفساد.
عم�ر  املع�زول،  الس�وداني  الرئي�س  ومث�ل 
البش�ر، أمام املحكمة، اليوم االثنني، يف بداية 
محاكمت�ه يف قضي�ة »الث�راء الح�رام« التي 
تشمل اتهامات بالفس�اد وحيازة نقد أجنبي 

وتلقي هدايا بصورة غر مرشوعة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد عضو املجلس الس�يايس األعىل 
محمد عيل الحوث�ي، اليوم االثنني، 
أن دول تحالف العدوان الس�عودي 
األمريكي عىل اليمن ال� 17 تمزقت 
وتالش�ت ول�م يبق�ى إال دول�ة أو 
دولتني. وقال الحوثي خالل كملة له 
خالل مسرة يوم الوالية بالعاصمة 
صنعاء وتابعته�ا »املراقب العراق« 
يف  وق�ف  اليمن�ي  »الش�عب  إن 
مواجهة طغيان الع�دوان وإرهابه 
وها هو يقف ش�امخا أم�ام الدول 
الت�ي وقفت ض�ده«. وأض�اف »ها 
ه�ي 17 دول�ة وقفت ضد ش�عبنا 
ب�دأت تتمزق وب�دأت تت�الىش ولم 
يبق�ى إال دول�ة أو دولت�ني، وبإذن 
الله س�نتغلب عليها«. وأشار عضو 
املجلس الس�يايس خ�الل كلمته يف 
فعالية ي�وم الغدير إىل أن »رس�ول 
الله ص�ىل الله عليه وآلة وس�لم لم 
يمت إال وق�د أكمل الدي�ن، وأوىص 
بخالفة املس�لمني«. ولفت إىل »أننا 
ح�نا اليوم لنقول إن اإلس�الم قد 

وض�ع خليفة له فمن ترك “هذا” – 
يف إش�ارة إىل قول الرس�ول األعظم 
يوم الغدير لعيل بن أبي طالب عليه 
الس�الم )ه�ذا ع�يلرّ م�واله( – أتت 
أمريكا لتقول أمريكا لتقول “هذا” 
ب�دال عن�ه«. وأض�اف أن »أمري�كا 
ال�وايل  الي�وم  إىل أن تك�ون  تتج�ه 
الفع�يل للمس�لمني جميع�ا ملن لم 
يحمل�ون ثقافة الغدي�ر، ملن يحمل 
الثقافة القرآنية التي أكمل الله بها 

الدين«.
وأك�د أن »اليم�ن يرتب�ط ارتباط�ا 
تاريخيا باإلمام عيل علية الس�الم، 
ارتباط�ا وثيق�ا كم�ا ه�و ارتباط 
اليمن بالرسول صىل الله عليه وآلة 
وس�لم«. وأش�ار إىل أن »اإلمام عيل 
كان نموذج�ا للتلمي�ذ الواعي الذي 
تعلم من رسول الله صىل الله عليه 
وآله وس�لم كيف يس�ر عىل خطى 
الق�ران، تلمي�ذا ومجاه�دا وقائدا، 
وعلين�ا أن نتعلم م�ن هذه الدروس 
ومن هذا اليوم ومن هذه النماذج«. 
ون�وة إىل أن »الغدير ه�و نعمة وأن 

رس�ول الله ل�م يأت بدي�ن ناقص 
حتى يبحث�وا عمن يرمم�ه ليكمل 
ذل�ك الدين، مضيف�ا “اليوم أكملت 
لكم دينكم” بجع�ل اإلمام عيل ويل 

لكل مؤمن ومؤمنة«.
األمريكي�ة  »ال�دول  أن  إىل  ولف�ت 
واألوروبي�ة وال�دول الت�ي تع�ادي 

اإلس�الم اليوم ال يمكن أن تقبل أبدا 
بثقاف�ة الغدي�ر ألنها تري�د نماذج 
أخرى من نوعي�ة “أطع األمر وإن 
قصم ظهرك” أما من يرفض الظلم 
والطغيان واالس�تبداد ومن يقف يف 
مواجه العدوان فإنهم ال يريدونهم 
الحري�ة ونَف�ُس  ألنه�م يحمل�ون 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعل�ن املتح�دث باس�م الخارجي�ة االيراني�ة 
الحكوم�ة  برنام�ج  ع�ن  موس�وي  عب�اس 
االيراني�ة الجراء زيارات عىل مس�توى رئيس 
القري�ب  يف  الج�ارة  ال�دول  اىل  الجمهوري�ة 
العاجل ويف اطار اس�رتاتيجية الدبلوماس�ية 

الناشطة.
وأف�ادت وكالة مهر لألنب�اء، يف تقرير تابعته 
باس�م  »املتح�دث  أن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الخارجي�ة االيراني�ة عباس موس�وي قال يف 
املؤتم�ر الصحف�ي الذي عق�د صب�اح اليوم 
يص�ادف  الي�وم  أن  اىل  وباالش�ارة  االثن�ني، 
الذكرى السنوية إلنقالب عام 1953 يف ايران، 
قال: املؤامرات ضد الشعب االيراني كانت منذ 

ذلك اليوم ومستمرة لغاية يومنا هذا«.
»الش�عب  اىل  بالش�كر  موس�وي  وتق�دم 
واملس�ؤولني من اج�ل دعم وزي�ر الخارجية 
محمد جواد ظريف بع�د ان تم فرض الحظر 
عليه من قبل ساس�ة بيت االبي�ض قائال: ان 
هذا الحظر ال اس�اس ل�ه ويظهر ان الواليات 

املتحدة تسعى وراء خلق البدعة يف العالم«.
ون�وه موس�وي اىل »زيارات وزي�ر الخارجية 
االيراني اىل قط�ر والكويت وغرها من الدول 
يف ضوء الدبلوماس�ية الناشطة، قائال: توجه 
وزي�ر الخارجية اىل فنلندا ومن ثم س�يتوجه 
اىل الدول االس�كندنافية ويف االس�بوع القادم 
س�يبدأ جولته اآلس�يوية، كما م�ن املقرر ان 
يجري زيارات لدول اس�يا الوس�طا والقوقاز 
وايض�ا افريقي�ا، مضيف�ا:  لدين�ا برنام�ج 
الجراء زي�ارات اىل دول الجوار عىل مس�توى 
رئي�س الجمهوري�ة«. وباالش�ارة اىل جه�ود 
الجمهورية االسالمية من اجل اجراء حوارات 
عىل مس�توى املنطق�ة والعالم ق�ال املتحدث 
إن  االيران�ي:  الدبلوم�ايس  الجه�از  باس�م 
»مجال الح�وار مفتوح دائما م�ن قبل ايران 
ونسعى دائما من اجل تعزيز التعاون الثنائي 
واالقليمي لخفض التوتر، مشددا »إننا نسعى 

من اجل استتباب السلم واالستقرار«.
واعت�رب »مرشوع فنلندا للحوار حول االمن يف 
الخليج الف�اريس بانه لي�س مرشوعا جديدا 

وان اي�ران ترحب بمثل هذه الجهود واضاف، 
الح�ال هنال�ك اج�راءات خط�رة  بطبيع�ة 
حذرن�ا منه�ا ونق�ول لل�دول بان ال تس�عى 
وراء تحالف�ات ت�ؤدي للمزي�د م�ن زعزع�ة 
االمن واالس�تقرار يف منطقة الرشق االوسط 

االسرتاتيجية«.
زيارة محتملة سيجريها روحاني اىل باريس:

ون�وه موس�وي اىل »االجراءات االخ�رة التي 
»الجمهوري�ة  ان  قائ�ال:  فرنس�ا  اتخذته�ا 
االس�المية ترح�ب الحلول الس�لمية ويف هذا 
االط�ار اجرى الرئي�س الفرنيس اتصاالت مع 
روحاني، كما تبادل الجانب�ان زيارات لوفود 
من كال البلدين، واعلن موسوي: من املحتمل 
أن يج�ري الرئي�س االيراني حس�ن روحاني 
زي�ارة لباريس وس�يتم االع�الن عنها يف حال 
ان ت�م تأكيدها، كما ان�ه من املقرر ان يجري 
ظري�ف زي�ارات اىل الصني والياب�ان وغرها 
من الدول  االسيوية حيث سيجري مباحثات 
حول قضايا ذات االهتمام املشرتك والعالقات 

الثنائية«.

بصاروخ باليستي جديد .. الجيش اليمني يستهدف معسكر »ماس« 
وقتلى في صفوف المرتزقة السعوديين 

المجلس السياسي اليمني: دول التحالف الـ 17 تمزقت
 وتالشت ولم يبق منها إال دولتان

طهران تعلن عن قرب سلسلة زيارات يجريها الرئيس 
االيراني الى دول الجوار

دولي دوليعربي  عربي 

في الجلسة االولى من محاكمته .. البشير يعترف بأستالمه 
ماليين الدوالرات من حكام اإلمارات والسعودية 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهمت الحكومة الباكس�تانية الق�وات الهندية بخرق نظام وق�ف إطالق النار 
يف إقليم كش�مر املتن�ازع عليه وإطالق قذائف ه�اون وصواريخ مضادة 
للدباب�ات، م�ا أدى إىل مقتل مدنيني. وبحس�ب اسوش�ييتد برس فان 
الخارجي�ة الباكس�تانية اعلن�ت يف بيان أن »ش�خصني يف س�ن 75 
و61 عام�ا قتال يف القصف عرب »خط الس�يطرة«، محملة نيودلهي 
املسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطالق النار دون سابق استفزاز«. 
وذكرت ال�وزارة أن »القوات الباكس�تانية قصفت بدورها النقاط 
الت�ي أطلق�ت منها القذائف، م�ا أدى إىل مقتل عس�كريني هنديني 

اثنني، فيما لم يصدر عن نيودلهي بعد أي تعليق«.

المراقب العراقي/ متابعة...
احرن�وت«  »يديع�وت  صحيف�ة  كش�فت 
يف  تس�ود  تخوف�ات  هن�اك  أن  الصهيوني�ة 
إرسائي�ل من رك�ود اقتص�ادي ق�ادم، بعدما 
أظه�رت معطي�ات نرشته�ا دائ�رة اإلحصاء 
املركزي�ة هبوط النمو االقتص�ادي اإلرسائييل 
م�ن 5% يف الرب�ع األول إىل 1% يف الرب�ع الثاني 
من العام الج�اري. وقالت الصحيفة يف تقرير 
تابعت�ه »أملراق�ب العراق�ي« إن »وزارة املالية 
وبنك »إرسائي�ل« أدركا يف األيام األخرة أنه يف 
الفرتة القريبة س�يطلب منهم تفسر مسألة 
كيفية هب�وط النمو  يف النات�ج املحيل الخام، 

خالل الربع األول، من 5% إىل %1«.  
واضافت الصحيفة أن »الخرباء االقتصاديون 
يف وزارة املالي�ة وإدارة قس�م التحقيق يف بنك 
»إرسائي�ل« حاولوا تفس�ر ه�ذا الهبوط بأنه 
ناج�م عن رشاء الس�يارات الجدي�دة بكميات 
كبرة يف الربع األول، وتراجعه بش�كل كبر يف 
الرب�ع الثاني، إال أن معطيات النمو الس�لبية، 
الت�ي نرشتها دائرة اإلحص�اء املركزية، أمس، 
دل�ت ع�ىل أن الهب�وط الحاص�ل يف النم�و لم 
يس�ببه تراجع رشاء السيارات الجديدة فقط، 
يف أعقاب رفع نس�بة ال�يبة عىل السيارات 

»الخ�اء«، مطلع نيسان املايض«.

المراقب العراقي/ متابعة...
رأت صحيفة لوس انجلس تايمز، االثنني، 
أن اط�الق س�لطات جب�ل ط�ارق للناقلة 
بع�د  داري�ا  ادري�ان  العمالق�ة  االيراني�ة 
االس�تيالء عليها من قبل مش�اة البحرية 
الربيطانية ي�دل عىل أن الوالي�ات املتحدة 
تواجه مقاوم�ة من حلفائه�ا التقليديني 

بشأن توجهاتها العدوانية تجاه ايران.
ونقل�ت الصحيف�ة يف تقري�ر له�ا تابعته 
»املراق�ب العراق�ي إن »االوربيني انش�قوا 
ع�ىل سياس�ة الرئي�س االمريك�ي دونالد 

ترام�ب للبحث عن مس�ار افض�ل للعمل 
فيما يتعلق بايران«.

األمريكي�ة  اإلدارة  »خط�ط  أن  واض�اف 
لنقل حملته�ا “أقىص قدر م�ن الضغط” 
إىل أعايل البحار س�ت� بمصالح حلفائها 
جهوده�م  يبذل�ون  الذي�ن  األوروبي�ني 
م�ع  للتعام�ل  الخاص�ة  الدبلوماس�ية 
طه�ران«، مش�را اىل أن »ال�دول االوربية 
وجدت نفسها يف مجال تبادل اطالق النار 
بني طهران وواشنطن ولذا فهي معرتضة 

عىل سياسة لم يشرتكوا فيها بالفعل«.

برس : باكستان تتهم الحكومة  اسوشييتد 
الهندية بقتل المدنيين باالسلحة الثقيلة 

»يديعوت« : تل أبيب في طريقها إلى ركود اقتصادي  تايمز : حملة الضغط  انجلس  لوس 
االمريكية على ايران »فشلت« 

حماكمة 
الب�شري تك�شف 
عن حقائق 
مهمة عن 

ا�شتغالل ثروات 
عامة مع 

حكومتي 
اآل �شعود واآل 

نهيان
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تصدمنشا األخبشار والالفتشات السشود يوميشاٌ، بوفشاة عشرات 
االششخاص)نتيجة حادث مؤسف( يف ظل حرب يمكن تسميتها 
ب)حشرب الطشرق( واملشوت املجاني،تضشاف اىل حشروب العراق 

املعروفة!
الطشرق الخارجيشة الرسيعشة وششوارع املشدن كلهشا تعاني من 
التخسفات و)الطسات( التي تزهق األرواح وتدمر املركبات،دون 
وجود أي مروع وطني إلنششاء طرق وجسشور وأنفاق جديدة 
ملعالجة مششكلة النقل واملشرور املزمنشة،وإذا كان قانون املرور 
الجديد قد رتب عقوبات وغرامات غليظة مششددة عىل مخالفي 
قواعشد املرور،فشإن من حق املواطن أن يتسشاءل عشن مقاضاة 
املقشر األول يف هذا املجال وهو الجهات الحكومية املعنية التي 
أهملت وفششلت يف توفري طرق آمنة حديثشة مجهزة بالتقنيات 
والعالمات االرششادية لحفظ األرواح واملمتلكات وتسهيل النقل 

والسفر مثل بقية دول العالم املتحرض!
يف ظشل عشدم وجشود أي خطشط إلنششاء طشرق جديدة،وغياب 
قطشاع  لتطويشر  الدولشة  ميزانيشة  يف  املاليشة  التخصيصشات 
النقل،وتجاهشل قضيشة املشرور مشن قبشل الطبقشة السياسشية 
املششغولة باملغانم واملناصب واألزمات املفتعلة 
والخالفشات املصلحيشة الحزبية،نقشرح خطشة 
بديلة ورسيعة،ملعالجة مششكلة الطرق واملرور 
نسشميها)حملة الطسشة الوطنية( فشإذا كانت 
الحكومة عاجزة عن إنششاء طريق جديد فليس 
لها عذر يف عدم تصليح الطرق املندثرة وصيانة 
الجسشور املتهالكة،بكلفشة قليلشة وإمكانيشات 
متوفشرة،وال تحتاج،هشذه الحملة، سشوى نوايا 

رشيفة وجهود مخلصة لخدمة الناس!
مقرح هذه الحملة قد يبدو كأنه نوع من االستهزاء بالفاشلني 
االنتخابيشة  ووعودهشم  ششعاراتهم  والفاسدين،وتسشقيط 
الكاذبة،ويكششف عوراتهم السياسشية،ولكنه يف الحقيقة يمثل 
مطلباً خدميشاً رضورياً،بات ملحاً يف ظل تزايد الضحايا األبرياء 
والخسائر الفادحة،ولعل هذا املقرح يستحق ان يطرح يف الربملان 
ومجلس الوزراء من أجل تحششيد كل إمكانيات الحكومة،خالل 
مدة ال تتجاوز سشتة أشهر،يف حملة وطنية تشارك فيها وزارات 
االسشكان واإلعمشار والنقشل واملواصشالت والدفشاع والداخليشة 
وأمانة بغداد ومجالس املحافظات والحششد الشعبي،كل ضمن 
تخصصه،فقشد مشرت الششهور واألعشوام،دون منجشزات عشىل 
األرض يششاهدها املواطن،سوى الفضائح والرسقات،وسيكون 
تصليح)الطسشات( بعشد رفع)الصبشات( مشن أعظشم انجازات 
الحكومشات الديمقراطيشة يف بلشد الثشروات والخريات،وسشوف 
تستحق هذه الحكومة أن تسمى حكومة)الطسة الوطنية( من 

قبل األجيال الالحقة.

حملة »الطسة« الوطنية !

د.محمد فلحي…

،،

وفيق السامرائي
بقاء الحششد الششعبي وتطويشره رضورة 
للعراق واألمن الدويل أم وفاء أم )تسليما(؟ 
وهشل فيشه مصلحشة وحمايشة لخصومشه 

األقليميني أم تهديد؟
1. الحششد جزء فاعل من عوامشل التوازن 
االسشراتيجي إقليميا، وما يحشدث إقليميا 

يؤثر دوليا.
2. قوة الحشد رضورة حاسمة لردع بقايا 
الدواعشش )وتدخشالت إقليميشة( سشتبقى 

موجودة لفرة غري محددة.
3. املتعشارف عليه ان الغاء الحششد مصدر 
ارتيشاح ششديد لشدول يف جنشوب مجلشس 
التعاون الخليجي، ويف حالة الغائه سشيقل 
جنشي املشال املنفرد مشن قبل أمشريكا، لذلك 

فمخاطشره عشىل ترامشب ماليشا أكثشر من 
دعايات ترامب املخالفة، هذا وفق املقياس 

األمريكي حاليا.
4. الغاء الحشد سيششجع ذوي التقديرات 
الخاطئشة )مشن( دول الخليشج عشىل اتخاذ 

قرارات خاطئة يف التدخل.
5. القلشق اإلرسائيشي مشن الحششد المربر 
له، فالحششد منضبط )اسشراتيجيا( وفق 
لنششاطات  مجشال  وال  العشراق  مصالشح 
)فرديشة( فيشه تؤثشر دوليشا، )واألحشداث( 
أثبتت ذلك. وثبت أيضا أن هجمات إرسائيل 
الخارجية لم تحقق هدفا مهما من سنني، 
وليس عمليا التفكري يف التحالف عسشكريا 
مشع طشرف خليجي، والسشالم والهشدوء ال 

طريق غريهما.

6. املناطقيشون واالنفصاليشون والدواعش 
يرون يف الحششد مصدر قلق وعرقلة وردع 

ملشاريعهم.
7. الحششد، كمشا نرى، ليس ضشد املصالح 
الغربية ولم يسشتخدم عبارات تصعيد، عدا 
يف حاالت الرد اإلعالمي عىل مواقف ترامبية 
قليلة، ومثل هذا املوقف يطور نظرة الغرب 
ايجابشا تجاه الحششد وينبغي الحرص عىل 

هذا حشديا.
8. مشن يقول إن بقاء الحششد سشيؤدي اىل 
استمرار سشباق تسشلح، فالجواب: عندما 
تكشون معشادالت بيشع السشالح معقولشة 
ومحسشوبة بما يضمن التشوازن و..، )فال 
بشأس يف ذلك(، فالسشالح يف احيان ليسشت 

قليلة يساعد أمنيا ويقلل فرص الحروب.

9. مشن يخشى مشا يعتقشده عالقشة قوية 
للحششد مشع إيشران يفشرض بشه مراجعة 
الحاجشة العراقيشة الراهنة ومناقششة كل 

حالة منفردة.
10. وجشود الحششد يعشزز قشدرة العشراق 
يف الدفشاع والشردع..، ويمنشع إنشزالق قوى 
إقليميشة، ويف النتيجشة، يسشتفد أصحشاب 
النوايشا السشلبية اإلقليميني من التحسشب 
للحششد )يف تجنشب التقديشرات الخاطئشة 
وماتشرك مشن أرضار أضعاف مشا حدث يف 

اليمن(.
إذن: القصة ليسشت قصة وفاء وال تسشليم 
بواقشٍع، ولشو ان الوفشاء مشن ششيم الكرام 
وتضحياتشه بدفاعشه عن العراق تسشتحق 
الوفشاء، )والكل( مسشتفيدون مشن وجود 

الحشد عدا داعش.
ونتوقشع أن تكشون عملية إعشادة الهيكلة 
لغرض تطوير جوانب التنظيم والتسشليح 

والتدريب والتجهيز..
املؤامشرات والحشرب الخفية مسشتمرتان، 
وصحيح أن ششباب العراق يرصدون بدقة 
وبراعة لكن اصوات بعض الخليجيني التي 
التزال تبشث عىل نمطها منشذ حرب داعش 
انما تستهدف العراق، ومواصلة االستعداد 
رضوريشة ملجابهشة مشن يخطئشون تقدير 
املوقشف. مع بقشاء نقاط حساسشة نرجئ 
الحديشث عنها، وسشأتوقف )بضعشة( أيام 
لفشرة عالج خشاص يف املستششفى عىل يد 
أطبشاء بريطانيا الرائعشني وكي ثقة بأنهم 

سيكبحون املرض مرة أخرى.

بقاء الحشد الشعبي وتطويره ضرورة ام تهديد ؟

ماهي الرسائل الست الرئيسّية التي وَردت في ِخطاب السّيد نصر اهلل 
بُمناسبة ِذكرى انتصار حرب تموز  2006 ؟

باتت ُمتابعة ِخطابات السّيد حسن نصر اهلل، أمين عام “حزب اهلل”، ضرورًة لقراءة الَمشهد اإلقليمّي وتطّوراته ليس بسبب 
ما تحتويه من معلوماٍت وتحليالٍت دقيقة، وإّنما أيًضا الستشراف الُمستقبل وتطّوراته، وال ُنبالغ إذا ُقلنا أّن السّيد نصر 
اهلل بات المتحّدث الرسمي باسم المحور الجديد العابِر للطوائف الذي تتبلور جبهاته وتّتسع، وتشمل دول وأذرع ُمقاومة 

ا قويًّا لمشروع الهيمنة األمريكي اإلسرائيلي. شرق أوسطّية مركزّية، وأصبح ُيشّكل ندًّ

جزء  الحشد 
من  فاعل 

عوامل التوازن 
االستراتيجي 

إقليميا، 
يحدث  وما 

يؤثر  إقليميا 
دوليا.

المناطقيون 
واالنفصاليون 

والدواعش 
في  يرون 

الحشد 
قلق  مصدر 

وردع  وعرقلة 
لمشاريعهم

األمريكي  المندوب  من  وطلبت  فيها،  االستمرار  على  قادرًة  تعد  لم  ألّنها  الحرب  هذه  أوقفت  التي  هي  إسرائيل 
النار إطالق  بوقف  البداية  في  عربّية  مطالب  رفض  المتحدة  األمم  في 

عبد الباري عطوان
يف خطابشه الشذي ألقشاه يف مدينشة بنت جبيشل، عاصمة 
املُقاومشة يف الجنوب، بُمناسشبة الذكرى الش13 لالنتصار 
الكبشري يف حرب تموز عام 2006، رّكز السشّيد نر الله 
عىل عّدة نقاط ال ُبد من ذكرها قبل الوصول إىل النتيجة 
التحليلّيشة التشي ُيمكن اسشتخالصها مشن ثناياها يف أّي 

ُمحاولة لقراءة مالمح الحارض واملُستقبل مًعا:
أّواًل: حشرب تمشوز عشام 2006 كانشت حرًبشا أمريكّيشة، 
وإرسائيشل أداة الّتنفيشذ فيهشا إلقامشة الرق األوسشط 
الجديشد، وسشحق املُقاومتشني اللبنانّية والِفلسشطينّية، 
وتغيري الّنظام يف سشورية، وترسشيخ االحتالل األمريكي 

للِعراق، وإجهاض املروع اإليراني الواعد.
ثانًيا: إرسائيل هي التي أوقفت هذه الحرب ألّنها لم تعد 
قادرًة عىل االستمرار فيها، وطلبت من املندوب األمريكي 
يف األمم املتحدة جون بولتون الذي رفض مطالب عربّية 
يف البدايشة بوقف إطالق النار، وليشس املُقاومة اللبنانّية، 

ألّن االستمرار كان سُيؤّدي إىل كارثٍة ُكربى لها.
ثالًثشا: ُهناك فشرق كبري وشاسشع بني ما كانشت تملكه 
املُقاومشة اللبنانّيشة من أسشباب القوّة العسشكرّية، وما 
تملكشه اآلن، وأن هشذه الحقيقشة التي ال يسشتطيع أحد 
الجدال فيها ويعرف بهشا الجنراالت يف إرسائيل، خلقت 
حالًة من الردع االسشراتيجي منعشت الجيش اإلرسائيي 
مشن إطالق رصاصشٍة واحدٍة عشىل لبنشان، بحيث أصبح 
الجنشوب اللبنانشي أكثر مناطق لبنان والرق األوسشط 

أماًنا واستقراًرا.
رابًعا: حاولت القيادة اإلرسائيلّية، وما زالت ُتحاول عىل 
مدى 13 عاًما ترميم الّثقة بجيششها، ومروعها، الذي 
ُمنشي بهزيمٍة كبرية يف تلك الحشرب، ولكّنها لم ُتحّقق إال 
نتائج محشدودة للغاية، فهشي عاجزة بريًّشا وجويًّا عىل 
الِقيام بأّي عملّية عسشكرّية ُكشربى ليس يف لبنان فقط 

وإّنما يف ِقطاع غزّة املُحارص أيًضا.
خامًسشا: محشور املُقاومشة ينطلشق مشن اسشراتيجّيٍة 
واضحشة، وهشي أن امتالكه ألسشباب القّوة ليس لششن 
الُحروب، وإّنما أيًضا ملنعها، وهذه نظرّية جديدة تأّكدت، 
وتتأّكشد بالّنظشر إىل التوّتر الحايل يف أزمشة الخليج، فقّوة 
هذا املحور، وُقدرته عىل الرّد، وإسقاطه لطائرة ُمسرّية 
أمريكّية، واحتجازه لناقلة بريطانّية، هي ُمجتمعة أّدت 
إىل عشدم إقشدام الرئيس ترامشب عىل االنتقام عسشكريًّا، 

وقصف قواعد للحرس الثشوري يف الُعمق اإليراني مثلَما 
توّعد.

سادًسشا: الحرب عىل إيران تعني الحرب عىل جميع دول 
وأذرع محور املُقاومة، وما ُيمكن فهمه من هذا الّطرح 
ت ُكلِّيًّا، أّي أّن أيَّ عدوان عىل  أّن املُعادالت القديمة تغشريّ
أّي دولة أو منظومة ُعضو يف هذا املحور هو ُعدوان عىل 

. الجميع، وسيتم الرّد عليه بشكٍل جماعيٍّ
بالّنظر إىل هذه الّنقاط الّسشت ُيمكن القول بأّن إرسائيل 
لن تخرج منترًة من أّي حرٍب قادمة ُيمكن أن تششّنها 
عىل لبنشان، كما أّنها سشتكون الهدف األكشرب ألّي حرب 
ُيمكن أن يششتعل فتيلهشا يف ِمنطقة الخليشج أيًضا، ألّن 
ُكلفشة الحربني سشتكون باهظشًة جدًّا، كمشا أّن وقف أّي 

منهمشا وفق الّروط أو املطالشب األمريكّية اإلرسائيلّية 
سشيكون أمرًا صعًبا، ألّن محشور املُقاومة هو الذي يملك 

الَيد الُعليا، والقرار الّنهائي بالّتايل.
إششارة السشّيد نشر اللشه إىل عشودة املُقاومة بقشّوٍة إىل 
الضّفشة الغربّيشة، ورضبه مَثاًل باألششبال الُجشدد الذين 
ال تزيشد أعمارهشم عشن 14 عاًمشا الذيشن طعنشوا ُجنديًّا 

إرسائيليًّشا طعنشًة قاتلشًة يف القشدس املحتلّشة، قبشل أن 
يستششِهد أحدهم، وكذلك ُمحاولة خطف جندي ثم قتله 
قرب مسشتوطنة غوش عتصيون، هذه اإلشارة تؤّكد أّن 
هشدف محور املُقاومة هو الّركيز عشىل الضّفة الغربّية، 
الخارِصة األضعف لالحتشالل االرسائيي، وعدم االكتفاء 
بقطاع غزّة، وأّن جيل املُسشتقبل سشيحِمل راية املُقاومة 
رّبمشا بطريقشٍة أكثشر رشاسشًة وتضحيشًة مشن األجياِل 

الّسابقة.
نعشم تكاليشف الّصمشود واملُقاومشة أرخشص بكثشري من 
تكاليف االستسشالم لعدو أوهن من بيت العنكبوت، وأن 
ُتبشادر الخارجّيشة األمريكّيشة باالحتجاج فشوًرا عىل هذا 
الخطشاب بطريقٍة غري ُمبشارشٍة، والحديث عشن تِبعاٍت 
خطشريٍة، فهشذا ُيؤّكد حجشم ألَمها، وُرعشب اإلرسائيليني 
أيًضا، وهذا أمٌر ُيسِعد الكثريين يف ُطول العالم اإلسالمي 

وعرِضه.. واألّيام بيننا.

إيران  على  الحرب 
على  الحرب  تعني 

وأذرعها  دول  جميع 
وما  الُمقاومة،  محور 
هذا  من  فهمه  ُيمكن 
الُمعادالت  أّن  الّطرح 
ا ّيً ُكّلِ تغّيرت  القديمة 

الّصمود  تكاليف 
أرخص  والُمقاومة 
تكاليف  من  بكثير 
لعدو  االستسالم 
بيت  من  أوهن 

العنكبوت



�نف�ض مولد بطولة غربي �آ�سيا 
وخرجنا منه من دون حم�ض 

،بكل �ريحية �كرم منتخبنا 
�لوطني �سيفه �لبحريني و�هد�ه 

كا�ض �لبطولة يف مبار�ة �سهدها 
ملعب كربالء �لدويل �لذي 

�متالأت مدرجاته باجلمهور 
�لويف و�لعو�ئل �لكرمية �لتي 

جت�سمت عناء حر�رة ورطوبة 
�جلو وزحفت نحو �مللعب ملوؤ�زرة 

منتخبنا �لوطني ،�ملنتخب 
�لبحريني �ل�سقيق حقق �جناز� 

�آ�سيويا بارتقائه نهائي �لبطولة 
بن�سختها �لتا�سعة الول مرة يف 
تاريخه ليحرز �للقب ، يف حني 
�خفق منتخبنا بتحقيق �للقب 

يف ر�بع نهائي يرتقيه من ثمان 
م�ساركات و�حر�زه �للقب مرة 

و�حدة عام 2002.
املنتخب البحريني ومع كل االحرتام لم يكن 
خصما يصعب هزيمته لكن مدربه الربتغايل 

سوزا تفوق عىل مدربنا السلوفيني كاتانيتش 
باستغالل االداء الباهت ملنتخبنا الوطني 

وهزيمته، وبعيدا عن التحليل الفني للمباراة 
واداء منتخبنا الخايل من الجوانب الفنية 
فان هذه البطولة التي فرحنا بتضييفها 

وصدمنا بفقدان لقبها قرعت جرس انذار 
امام منتخبنا الوطني والقائمني عليه ونبهتنا 
اىل حال منتخبنا الوطني وتوقعاتنا ملستقبله 

وخضوعه المتحانات صعبة.
اوال، اذا اعتربنا هذه البطولة غري مهمة 

وهي محطة تحضريية ملاهو قادم وهذه 
قناعة تثري التحفظ الن منتخبنا الوطني كان 

بامس الحاجة للفوز بلقبها الذي سيكون 
دافعا كبريا الستحقاقاتنا املقبلة واهمها 

تصفيات كأس العالم 2022 اآلسيوية بعد 
وقوع منتخبنا الوطني يف املجموعة الثالثة 

التي تضم بجانبه منتخبات ايران والبحرين 
وهونغ كونغ وكمبوديا ،بل اننا سنلعب 

املباراة االوىل يف هذه التصفيات امام البحرين 
ايضا يوم الخامس من الشهر املقبل.

وما رأيناه من اداء ملنتخبنا خالل البطولة 
يثري القلق خاصة مع التطور الذي اصاب 

املنتخبات اآلسيوية يف عموم خارطة القارة 
الصفراء فالصورة التي ظهر عليها منتخبنا 
تخلو من اي اضافة او هوية خاصة باملدرب 
كاتانيتش فقد اظهرت مباريات منتخبنا انه 
اليختلف عن املدربني السابقني الذين ارشفو 
عىل املنتخب بل ان افكار بعضهم التدريبية 

كانت اعمق بكثري.
ولو سلمنا باالمر الواقع فان كاتانيتش 
ان ظل عىل رأس الجهاز الفني ملنتخبنا 

الوطني حيث ستجتمع ادارة اتحاد الكرة 
العراقي لتحديد مصريه مطالب هو او خلفه 
بالكثري خاصة ومدرب املنتخب ايا كان يقود 

خامات واعدة خاضت غمار البطولة يف 
غياب زمالئهم الذين سيزيدون املنتخب قوة 

وصالب�ة.
والبد هنا ان نشيد بالتنظيم الرائع للبطولة 

وبجمهورنا الذي عكس صورة نموذجية 
للجمهور الويف وهي رسالة للعالم اجمع بان 

مالعبنا آمنة وآن االوان لسحابة الحظر الدويل 
عىل مالعبنا ان تنجيل اىل غري رجعة..

المراقب العراقي/ بغداد... 
يواص�ل فري�ق الق�وة الجوي�ة لكرة 
لالس�تحقاقات  تحضريات�ه  الق�دم 
املقبلة بعد ع�ودة العبيه من صفوف 
الفري�ق  الوطن�ي. وكث�ف  املنتخ�ب 

بقي�ادة امل�درب اي�وب اوديش�و من 
تدريباته بعدما التحق العبي املنتخب 
الوطني وهم محمد قاس�م وابراهيم 
بايش وس�امح س�عيد وميث�م جبار 
صال�ح  محم�د  املرم�ى  وح�ارس 

بصف�وف الفريق فض�ال عن عرشين 
العبا.

وتنتظ�ر فريق الق�وة الجوية مباراة 
أمام الس�املية الكويتي يف ذهاب دور 
ال�32 لبطولة كأس محمد الس�ادس 

لألندي�ة األبط�ال والتي س�تقام عىل 
ملع�ب كرب�الء ال�دويل يوم التاس�ع 

والعرشين من الشهر الحايل.
فيما ستقام مباراة اإلياب يف الكويت 
يف الرابع والعرشين من الشهر املقبل.

مع �نتهاء �لدوري �ملمتاز يف �ملو�سم 
�ملا�سي وبد�ية فرتة �النتقاالت 

�ل�سيفية �سارعت �الندية ب�سورة عامة 
و�جلماهريية ب�سورة خا�سة �ىل ترميم 

�سفوفها عرب �لتعاقد مع العبني جدد 
وح�سب رغبات كو�درها �لتدريبية 

بينما حتاولت �لفرق �الخرى �لتخل�ض 
من �لالعبني �لذين ال يخدمون تطلعاتها 

للمو�سم �ملقبل، »�ملر�قب �لعر�قي« ر�سد 
�برز �نتد�بات �الندية حيث �ن�سم 

�أحمد �إبر�هيم لتدريبات �لقوة �جلوية 
بعد ت�سديق تعاقده مع �لنادي بعد 

�نتهاء عقده مع �لعربي �لقطري.
وقال �إبر�هيم »�ملو�سم �ملقبل �سيمثل 
حتدًيا جديًد� بالن�سبة يل مع �لقوة 

�جلوية«.
المراقب العراقي/ القسم الرياضي

وأض�اف »أحاول قي�ادة الق�وة الجوية للمنافس�ة 
ع�ىل األلق�اب املحلي�ة والقاري�ة، م�ن أجل إس�عاد 

الجماهري«.
وأوضح أنه »سيجتهد لتقديم كل ما لديه مع األزرق 
الذي تنتظره مباراة مهمة أمام الس�املية الكويتي يف 

البطولة العربية لألندية.
ونوه إبراهيم أن عقده يمتد مع القوة الجوية ملوسم 

واحد قابل للتجديد.
من جه�ة اخرى أنهى العب املنتخ�ب العراقي أمجد 
عط�وان، الج�دل بتجديد تعاقده مع ن�ادي الرشطة 
ملوس�م آخ�ر ليقط�ع الطريق ع�ىل الش�ائعات التي 
انترشت يف وسائل التواصل االجتماعي والتي تحدثت 

عن انتقاله لفريق جديد.
ووقع عطوان عىل عقد استمراره مع الرشطة ملوسم 
آخر بش�كل رس�مي، وانخ�رط يف تدريب�ات الفريق 

تحت إرشاف املدرب أليكس ألتيش.
اىل ذل�ك اعل�ن نادي الرشطة  فش�ل انتق�ال الالعب 

االردني يزن ثلجي، اىل فريقه الكروي.

وقال النادي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه ان »صفقة انتقال الالعب االردني يزن ثلجي اىل 

نادي الرشطة فشلت السباب ادارية«.
واض�اف يف بيان�ه ان »ادارة الن�ادي تع�د بصفقات 

قوية تعويضية لتعزيز كافة خطوط الفريق«.
يش�ار اىل ان نادي الرشطة تعاق�د مؤخراً مع العب 

املنتخب الوطني ونادي الزوراء صفاء هادي.
م�ن جانب اخرى أعلن نادي الزوراء، ضم متوس�ط 
ميدان املنتخب الوطني ونادي الرشطة مهدي كامل 

للدفاع عن ألوان الفريق يف املوسم املقبل.
وذك�ر النادي ع�رب صفحت�ه الرس�مية أن »الزوراء 
تعاقد مع العب املنتخب الوطني مهدي كامل لتمثيل 

الفريق يف املوسم القادم«.
وكان ن�ادي الرشط�ة ق�د أعلن تجديد عق�د الالعب 
مهدي كامل، لكن النادي والالعب لم يتوصال التفاق 

بسبب االختالف عىل بعض بنود العقد.
ولم يصادق الرشطة عىل عقد الالعب يف اتحاد الكرة، 

لذلك لم يتم التجديد بشكل رسمي .

ال�صقور يوا�صل 
ا�صتعدادته 
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�إنذ�ر من غربي �آ�سيا
سمير خليل

يف ابرز �صفقات االندية اجلماهريية..
الجوية يتعاقد مع إبراهيم والشرطة يحتفظ 

بعطوان والزوراء يستقطب كامل

ينضم لسلة الحلة 
الكرواتي بوليت�صكو مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�فت الهيئة االدارية لنادي 
الحل�ة عن تعاقده�ا مع العب 
فريقه�ا  لتمثي�ل  كروات�ي، 
الس�لوي يف منافس�ات املوسم 

املقبل 2020-2019.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة االدارية 
ان  العمي�دي  للن�ادي حس�ني 
م�ع  تعاق�دت  الن�ادي  »ادارة 
الالع�ب الكروات�ي هرفوج�ي 
فريقن�ا  لتمثي�ل  بوليتش�كو، 
الس�لوي مل�دة موس�م واح�د، 
اعتب�اراً م�ن االول م�ن ش�هر 

ايلول املقبل«.
وأض�اف العمي�دي ان »الالعب 
سبق ان مثل نادي برتوشيمي 
»قيم�ة  ان  مبين�ا  اإليران�ي«، 
العقد م�ع الالعب ه�ي عبارة 
ع�ن راتب ش�هري يبلغ 4000 

دوالر«.

المراقب العراقي/ بغداد
حقق منتخبنا الشبابي لكرة القدم، فوزاً 
كبرياً عىل نظريه القطري برباعية مقابل 
التدريب�ي  اط�ار معس�كره  هدف�ني، يف 
لبطول�ة  اس�تعداداً  الدوح�ة،  يف  املق�ام 
غرب آس�يا املقبلة. وتناوب عىل تسجيل 

أهداف الفوز ملنتخبنا الش�بابي الالعبون 
كرار محمد حس�ني ورضا فاضل عباس 
حس�ن  واحم�د  االم�ري  عب�د  ومنتظ�ر 
مكن�زي. وكان منتخ�ب ش�باب العراق 
ق�د تع�ادل يف مباراته الودي�ة االوىل امام 

املنتخب القطري بدون أهداف.

المراقب العراقي/ بغداد
اكد م�درب املنتخب الوطن�ي لكرة الس�لة قيص حاتم، 
ان املنتخ�ب قادر عىل الوص�ول لنهائيات اس�يا املقبلة 

واملنافسة عىل اللقب القاري.

وقال حاتم ان »كرة الس�لة العراقية باتت تمتلك العبني 
موهوب�ني ال يقل�ون امكناي�ة ع�ن اي م�ن املنتخب�ات 

الكبرية يف قارة اسيا«.
واض�اف ان »املنتخ�ب يمر بفرتة ذهبية مل�ا يمتلكه من 
خام�ات مميزة غريت من حجم التطلعات التي اصبحت 
لم تقت�ر عىل الوص�ول للنهائيات فقط بل توس�عت 

للمنافسة ايضا عىل اي لقب قاري«.
وب�ني ان »التصفي�ات املقبل�ة التي س�يخوضها العراق 
تختل�ف عن س�ابقاتها، س�يما وان املنتخب س�يضيف 
منافس�يه ع�ىل ارضه وهذا س�الح س�يعطي االفضلية 

للكرة الربتقالية العراقية«.
يذكر ان التصفيات التي ستنطلق شهر شباط من العام 
املقب�ل واوقعت القرعة العراق اىل جانب منتخبات لبنان 

والبحرين والهند.

المراقب العراقي/ بغداد
نجح�ت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي نفط الوس�ط، يف إتمام 
التعاق�د م�ع الالعب أس�عد عبد الل�ه قادًما م�ن فريق 
الحسني بعقد يمتد ملوسمني. وقال املدير اإلداري للفريق 
نبيل عباس أن »الالعب التحق بصفوف الفريق وش�ارك 
يف التدريبات اليومية تحت إرشاف املدرب رايض شنيشل، 
ويعد الالعب من املواهب الش�ابة التي ينتظر أن تربز يف 

املوسم املقبل.« وأوضح أن »الفريق سيدخل يف معسكر 
تدريبي خارجي األسبوع املقبل تحضريًا للموسم املقبل، 
يتضم�ن إقامة 3 مباريات تجريبي�ة عىل أقل تقدير من 

أجل الوقوف عىل مستويات الالعبني«.
يش�ار إىل أن مح�رتف نف�ط الوس�ط املغ�رب زكري�اء 
إسماعيل س�يلتحق بالفريق باملعسكر التدريبي بشكل 

مبارش.

برباعية منتخب الشباب يهزم نظيره القطري

حامت: منتخب السلة قادر على المنافسة ببطولة آسيا

اأ�صعد عبد اهلل ينضم لنفط الوسط 

المراقب العراقي/ بغداد... 
حقق العب�و فريق امليناء عدد من امليداليات 
الع�راق  بطول�ة  منافس�ات  يف  املتنوع�ة 

للتايكوندو والتي اقيمت يف بغداد.
وقال مدرب فري�ق امليناء للتايكوندو اركان 
غازي أن »العبيه قدموا مستويات ممتازة، 
يف منافس�ات بطول�ة الع�راق والتصفيات 

لتمثي�ل  الالعب�ني  ألختي�ار  النهائي�ة 
املنتخب«.

 أضاف غازي أن »الالعبني حس�ني 
رحي�م ب�وزن 63 كغ�م، ومحم�د 
أح�رزا  كغ�م   58 ب�وزن  رحي�م 
امليدالي�ة الذهبية يف منافس�ات 
الف�ردي، فيم�ا أح�رز مرت�ى 

عمار الفضية بوزن فوق الثقيل، 
الربونزية  والالعبان محمد ج�واد 

68 كغ�م و ك�رار س�الم الربونزية 
بوزن 54كغم«.

وأوضح غازي أن »منافس�ات وتصفيات 

البطول�ة ش�هدت اختيار ثالث�ة العبني من 
فري�ق املين�اء لتمثي�ل املنتخ�ب الوطني«، 
مبين�اً ان�ه »تم ترش�يحه مدرب�ا للمنتخب 
الوطن�ي للتايكون�دو لقيادت�ه يف البطول�ة 

العربية يف لبنان«.

امليناء يحرز لقب بطولة العراق للتايكواندو

المراقب العراقي/ بغداد
أكد م�درب والعب الزوراء الس�ابق حيدر 
جب�ار أن الع�راق يمتلك مدرب�ني محليني 
يق�ود  ال�ذي  الح�ايل  امل�درب  م�ن  أكف�أ 
املنتخ�ب الوطني كاتانيت�ش. وقال جبار 
إن »كاتانيت�ش م�درب املنتخب يحتاج اىل 
الدعم ومن ناحية االم�ور الفنية املنتخب 
لم يدخ�ل يف االداء الجي�د، وان كاتانيتش 
يغري كثريا يف الالعبني وعدم االستقرار عىل 
تش�كيلة مح�ددة«، الفت�اً إىل أن »املدربني 
غري قانعني باألداء ولدينا طاقات شبابية 

كبرية«.
واضاف ان »العراق يمتلك مدربني محليني 

اكفأ من كاتانيتش بكثري«.
وعن مباراة الزوراء وهورس�يد الصومايل 
يف افتتاح مشوارهما ببطولة دوري ابطال 
العرب وفاز فيها الفريق العراقي 2-0 قال 
جب�ار » ال�زوراء يف الش�وط االول لم يكن 
موفقا من خالل االس�تحواذ، انما طريقة 
اللع�ب اختلفت يف الش�وط الثان�ي ولكل 
م�درب وجه�ة نظ�ر خاص�ة ومعالجات 
امل�درب حكي�م ش�اكر يف الش�وط الثاني 
اتت بالف�وز«، مبيناً أن »الف�وارق الفنية 
الكبرية ب�ني الكرة العراقي�ة والصومالية 

كانت واضحة خالل سري املباراة«.
وأض�اف جب�ار أن »الفري�ق يعان�ي م�ن 
اجهاد وتع�ب وان الفريق يحتاج اىل فرتة 
لالستشفاء، وابرز الالعبني يف املباراة كان 
حس�ني«، مضيفاً أن »الالع�ب مصطفى 
ناظم قدم مستوى جيد يف املباراة االوىل له 

مع النوارس.

جبار: المدرب المحلي 
افضل من كاتانيتش



أعلن االتح�اد الدويل لكرة الق�دم )فيفا(، 
ع�ن األه�داف املرش�حة للف�وز بجائ�زة 
ع�ام  يف  ه�دف  ألفض�ل  »بوش�كاش« 
2019. وذك�ر املوقع الرس�مي للفيفا، أن 
األرجنتيني ليونيل مييس، نجم برش�لونة، 

يتنافس مع 9 العب�ن والعبات عىل حصد 
جائزة بوشكاش ألفضل هدف هذا العام.

وج�اءت األهداف الع�رة كالت�ايل: هدف 
مييس )برش�لونة( يف ش�باك ريال بيتيس، 
زالت�ان إبراهيموفيت�ش )ل�وس أنجلوس 

فابي�و  تورنت�و،  مرم�ى  يف  جاالك�يس( 
كوالياريال )س�امبدوريا( يف مرمى نابويل، 
أندروس تاونس�ند )كريستال باالس( أمام 

مانشسرت سيتي.
كما تواج�د داني�ل زوري )ديربيس�ن( يف 

ش�باك فريينكف�اروس، بجانب هدف 
خوان فرناندو كوينرتو )ريفر بليت( 
ضد راسينج كلوب، وهدف ماتيوس 
كونه�ا مع باير ليفركوزن يف ش�باك 

اليبزيج.

المراقب العراقي/ متابعة...
حسم التش�ييل أرتورو فيدال، العب وسط 
برش�لونة، موقف�ه م�ن االس�تمرار م�ع 
الربس�ا هذا املوس�م، يف ظ�ل التقارير التي 
ربطت�ه بالرحيل خالل االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية 
التي ن�رت يف خرب له�ا تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، فإن في�دال ليس لدي�ه أي نية 
للرحي�ل عن الربس�ا، وغري مهت�م باألندية 
املهتم�ة بالحص�ول عىل خدمات�ه، كما أن 
إرنس�تو فالفريدي مدرب برش�لونة سعيد 

بأدائه أيًضا، ويرغب يف بقائه.
وكان إن�رت مي�الن، أكث�ر املهتم�ن بض�م 
فيدال ه�ذا الصيف، بناء ع�ىل توصية من 
أنطوني�و كونتي، ال�ذي أرشف عىل تدريبه 

يف يوفنتوس.
ورغ�م ترحي�ب برش�لونة يف البداية ببيعه 
مقابل 20 مليون يورو، قام إنرت باالتصال 
بوكيله من أجل التفاوض عىل رشائه، لكن 
فيدال رف�ض الرحيل، وتمس�ك بالبقاء يف 
كامب نو، وطالب وكيله بعدم االستماع إىل 

أي عروض.
وبعد مشاركته يف كوبا أمريكا مع منتخب 
تش�ييل، قىض فيدال عطلت�ه، ويبدو حالًيا 
يف مرحل�ة مختلف�ة م�ن الجاهزي�ة ع�ن 

باقي أعض�اء الفري�ق، إال أن فالفريدي ال 
يستعجل عودته، ووضع له برنامج تأهيل 

خاص.
وع�ىل صعي�د متص�ل اق�رتب ن�ادي إن�رت 
ميالن، من التعاقد مع التش�ييل أليكسيس 
يونايت�د  مانشس�رت  جن�اح  سانش�يز، 
اإلنجليزي، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

الحالية.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو«، والذي 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« فإن سانش�يز 
أبلغ إنرت ميالن برغبت�ه يف ارتداء القميص 
رقم 7، والذي ارتداه بعض أساطري النادي 

مثل فرانشيسكو موريرو ولويس فيجو.
وارت�دى املهاجم التش�ييل القميص رقم 7 
خالل فرتته يف آرس�نال ومن ثم مانشسرت 

يونايتد. 
وتشري تقارير صحفية إىل أن سانشيز بات 
ع�ىل أعتاب االنضم�ام إلنرت مي�الن، حيث 
يواصل وكيل الالعب وضع الرتوش األخرية 
ع�ىل الصفق�ة، فيما من املتوق�ع أن يصل 
التش�ييل إليطاليا يوم الثالث�اء املقبل، كي 
يخضع للفحوصات الطبية ومن ثم توقيع 

العقود. 
وسينضم سانش�يز للنرياتزوري يف صفقة 
ع�ىل س�بيل اإلع�ارة م�ع خيار ال�راء يف 

نهاية املوسم

المراقب العراقي/ متابعة...
يس�عى باريس س�ان جريمان الفرن�يس، للتعاقد مع 
باول�و ديباال نج�م يوفنتوس، خالل س�وق االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
وبحسب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« ف�إن الن�ادي الفرنيس س�يجري 
محادثات م�ع يوفنتوس خ�الل هذا األس�بوع، حول 
انتقال ديباال لسان جريمان، يف صفقة قد تبلغ قيمتها 

80 مليون يورو.
وأضاف�ت أن خورخ�ي أنت�ون، وكي�ل أعم�ال ديباال، 
س�يلتقي ليوناردو، املدير الري�ايض لباريس، من أجل 
االتف�اق ع�ىل انتق�ال الجوه�رة األرجنتيني�ة للفريق 

الفرنيس.
يش�ار إىل أن يوفنت�وس يس�عى وراء رحي�ل ديب�اال، 
لتموي�ل صفق�ة التعاقد مع ماورو إي�كاردي مهاجم 
إنرت ميالن، ولتقليص قائم�ة البيانكونريي قبل بداية 

املوسم الجديد.
وارتبط ديب�اال باالنتقال لصفوف مانشس�رت يونايتد 
وتوتنهام، قبل أن تنهار الصفقة بسبب طلبات الالعب 
ووكيل أعماله بجانب مشاكل تتعلق بحقوق صورته.

المراقب العراقي/ متابعة...
حاف�ظ النجم الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش عىل صدارة 
التصنيف العاملي والذي ش�هد العدي�د من التغيريات يف 
املراك�ز العر األوىل. وتقدم ال�رويس دانيل ميدفيديف 
3 مراكز ليحت�ل التصنيف الخامس عاملًيا، مس�تفيًدا 

من تتويجه بلقب بطولة سنس�يناتي لألساتذة، وتراحع 
الياباني كي نيشيكوري مركزين ليحتل التصنيف السابع 
عاملًي�ا. كما تراجع اليوناني س�تيفانوس تسيتس�يباس 
مرك�زًا واحدا ليحت�ل التصنيف الثامن عاملًي�ا، فيما عاد 
اإلسباني روبرتو باوتيستا أجوت إىل قائمة التوب 10 من 

جديد باحتالل املركز العارش.
وارتقى البلجيكي دافيد جوفن 4 مراكز ليحتل التصنيف 
15 عاملًيا، مس�تفيًدا من وصوله إىل نهائي سنس�يناتي، 
كما قفز الفرنيس ريش�ارد جاس�كيه 22 مرك�زًا ليحتل 

التصنيف 34 عاملًيا بعد وصوله إىل نصف النهائي.

المراقب العراقي/ متابعة...
طالب ناب�ويل اإليطايل، ماورو إيكاردي مهاجم إنرت 
مي�الن، بحس�م موقفه ومس�تقبله، يف ظ�ل رغبة 

النادي يف ضمه خالل املريكاتو الصيفي الحايل.
وذك�ر موق�ع »كالتش�يو مريكات�و« وال�ذي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« أن ناب�ويل يريد تدعي�م صفوفه 
بالتعاق�د مع إي�كاردي، حيث يرى فري�ق الجنوب أن 

املهاجم األرجنتيني مناسب تماًما للفريق.
وأضاف أن نابويل عىل استعداد لتقديم عرض ما بن 50 
إىل 60 مليون يورو، باإلضافة إلمكانية رحيل أركاديوز 

ميليك، مهاجم الفريق إىل اإلنرت.
ولفت املوقع إىل أن العقب�ة الوحيدة أمام نابويل، تتمثل 
يف رغبة إيكاردي، السيما وأنه ال يزال ينتظر يوفنتوس، 
التخاذ خطوة جدية بالنسبة له، حيث يرغب املهاجم يف 

ارتداء قميص البيانكونريي.

االثنين 19 آب  2019 
العدد 2136 السنة العاشرة

7الرياضية
ليو واإبراهيموفيت�ش 

يتنافسان على
 جائزة بوشكاش

فيدال يرفض .. وسانشيز يقترب من تمثيل إنتر ميالن

يب�دو أن يوفنتوس اإليطايل لن يه�دأ حتى ينجح يف 
اس�تعادة جه�ود النج�م الفرنيس ب�ول بوجبا من 
مانشس�رت يونايتد اإلنجليزي. وأوضحت صحيفة 
»توت�و س�بورت« يف خرب له�ا تابعته�ا »املراقب 
العراقي« أن إدارة يوفنتوس، س�تفتح بداية من 
الس�نة املقبلة، باب املفاوض�ات مع بول بوجبا 

ووكي�ل أعماله مين�و رايوال، تمهي�ًدا لعودة الالعب 
إىل الس�يدة العج�وز يف مريكات�و 2020. وأش�ارت 
الصحيف�ة إىل أن إدارة يوفنت�وس ُتعول عىل فش�ل 
ري�ال مدريد يف حس�م صفق�ة بوجب�ا يف املريكاتو 
الح�ايل، من أج�ل التحرك ص�وب النج�م الفرنيس، 
وإقناع�ه بحمل قمي�ص الفريق يف املوس�م املقبل. 

وُيعد ريال مدريد من أكثر الفرق املهتمة بالحصول 
عىل خدمات ب�ول بوجبا، تلبية للم�درب زين الدين 
زي�دان. وكان بول بوجبا قد عرب عن رغبته رصاحة 
يف تغي�ري األج�واء واالنتقال إىل ري�ال مدريد، بيد أن 
طلبات مانشس�رت يونايتد املالية الكبرية ُتعقد حتى 
اآلن مهم�ة حمل النج�م الفرنيس قمي�ص األبيض 

امللكي يف املوسم الحايل.
من جهة أخرى، حس�م مدرب مانشس�رت يونايتد، 
أويل جون�ار سولس�كاير، مس�تقبل بوجب�ا بقوله 
»الالعب الفرنيس س�يواصل رحلته مع مانشس�رت 
يونايت�د ول�ن يرح�ل يف ف�رتة االنتق�االت الصيفية 

الجارية«.

�سان جريمان يحدد موعًدا قريبا لضم ديباال مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
اعرتف�ت الحكومة القطري�ة، باالنته�اكات التي 
طالت اآلالف من العمال العاملن يف منشآت كأس 
العال�م 2022، بعد احتجاجات واس�عة ش�هدتها 
الدوح�ة م�ن قبل العمال خالل األش�هر 
املاضية. وج�اء اعرتاف الحكومة 
القطرية يف بيان نره مكتب 
الحكومي بشأن  االتصال 
يف  التحقي�ق  نتائ�ج 
العم�ال  إرضاب 

بمنطق�ة 
الشحانية 

القريب�ة من الدوحة. واعرتفت الحكومة القطرية 
بتأخر دفع األجور للعاملن ملدة شهرين، وكشفت 
نتائج التحقيق أن السبب وراء تأخر تسليم العمال 
أجوره�م »وج�ود تدفق س�لبي« ل�دى الركتن 
املعنيتن بهذا الشأن، والذي جاء نتيجة ل�«التأخر 
يف الدفع من قبل عنارص أخرى يف سلسلة التوريد«، 
وفقا للبيان. وكانت »هيومن رايتس ووتش« قالت 
يف تقري�ر لها إن مئ�ات العم�ال الوافدين يف قطر 
أرضبوا عن العمل األس�بوع املايض احتجاجاً عىل 
ما وصفوه ب�«ظروف العمل الس�يئة والتهديدات 
بخفض األجور«. وأضافت املنظمة أنه عىل الرغم 
من تفعي�ل بعض اإلصالح�ات العمالية عىل مدار 
الس�نة املاضية، لم تلِغ الس�لطات القطرية نظام 

الكفالة االستغاليل، الذي يغذّي االنتهاكات ويمنح 
أصحاب العمل س�لطة مفرط�ة عىل العاملن. وال 
يزال القانون القطري يحظر عىل العمال الوافدين 
االنضم�ام إىل نقابات أو املش�اركة يف إرضابات«، 
وفق�ا للمنظمة. وبرغم االع�رتاف القطري إال أنه 
ال تزال الش�كوى األصلية آلالف العمال قائمة ولم 
يت�م معالجتها، فالظروف املعيش�ية واالنتهاكات 
الحقوقي�ة واإلنس�انية تظ�ل تط�ارد الحكوم�ة 
القطرية، التي ستواجه يف س�بتمرب املقبل تقريرا 
من مجلس حقوق اإلنس�ان خالل الدورة القادمة 
يتضم�ن االنتهاكات عىل العمال وكذلك اإلجراءات 
التعس�فية ض�د مواطن�ي قط�ر الذي�ن س�حبت 

جنسيتهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
حث الربازييل زي روبرتو، العب بايرن ميونخ األسبق، مواطنه 
فيلي�ب كوتينيو ع�ىل رضورة اس�تعادة مس�تواه املعهود مع 
الفري�ق البافاري، وذلك بعد تراجعه بش�دة خالل عام ونصف 

مع برشلونة.
وخ�الل مقابلة مع صحيفة »كيك�ر« األملانية، تابعته »املراقب 
العراق�ي« ق�ال زي روبرتو: »بالنس�بة يل، كوتيني�و العب من 
الطراز الرفيع، لكنه يتحتم عليه إثبات ذلك باس�تعادة مستواه 
الس�ابق يف ليفربول، وأعتقد أن بايرن يناس�به للغاية يف الوقت 
الراهن«. وعدد الدويل الربازييل األس�بق مميزات مواطنه، حيث 

أش�ار إىل قدرته عىل املراوغ�ة وذكائه داخل 
أرض امللع�ب، م�ا يمكن�ه م�ن اس�تخدام 

باقي الالعبن أم�ام املرمى بمعرفته لكيفية 
تحريرهم، لكنه طالبه بالعودة لزيادة معدله 

التهديفي من جديد.
 وب�رر زي روبرتو تراجع مس�توى كوتينيو مع 

برش�لونة، حيث قال: »هذا عائد لكثرة مشاركاته 
كبدي�ل، كما أنه لم يلعب يف أغل�ب األوقات يف مركزه 

املفضل، س�واء عىل الجان�ب األيرس أو يف عم�ق امللعب، 
ومع بايرن بإمكانه أن يجد ذلك بشكل أفضل«.

المراقب العراقي/ متابعة...
يتصدر أياكس أمسرتدام الهولندي، 
املاضي�ة  النس�خة  يف  تأه�ل  ال�ذي 
لنص�ف نهائ�ي دوري أبط�ال أوروبا، 
قائمة الفرق ال� 12 التي تتنافس عىل 6 
مقاعد يف دور املجموعات بالبطولة األعرق 

عىل مستوى األندية يف القارة العجوز.
ويس�تعد أياكس ملواجهة مضيفه أبويل القربيص، 

غ�ًدا الثالثاء يف لق�اء الذه�اب، عىل أن يع�ود ملواجهته 
مجددا يف هولندا يوم 28 من الشهر الجاري.

ويطم�ح بطل الدوري الهولن�دي يف معادلة إنجاز العام 
املايض بعد سنوات من الغياب عن املشهد عىل املستوى 
القاري، وذل�ك بدون اثنن من أبرز نجومه، قلب الدفاع 
ماتي�اس دي ليخ�ت ال�ذي انتق�ل لصف�وف يوفنتوس 
اإليطايل والعب الوس�ط فرينكي دي يونج الذي رحل إىل 

برشلونة.

قطر تعترف بانتهاكاتها حقوق عمال مالعب كأس العالم

أياكس الهولندي يقترب من بلوغ دور زي روبرتو يمتدح صفقة كوتينيو 
المجموعات بدوري األبطال

ديوكوفيتش في الصدارة وميدفيديف يتقدم

من جديد.. 
نابولي يمهل ايكاردي

يوفنتوس في 
طريقه الستعادة 

بوجبا الموسم 
المقبل



محمد عطية محمود
»هل ما زال العالم الخارجي موجودا بالفعل؟..«

ربما كان هذا هو السؤال الدال املهم الذي تطرحه رواية 
»رشق املتوس�ط« للروائي العرب�ي الكبري عبد الرحمن 
مني�ف، والت�ي يعالج فيها إش�كالية القه�ر والحرية، 
كنم�وذج من س�جنياته الت�ي تمثل ملمح�ا مهما من 
مالم�ح كتابت�ه الروائي�ة، حي�ث تم�د ه�ذه الروايات 
املكتبة العربية، وأدب الس�جون بصفة خاصة، برصد 
فن�ي هائل له�ذا الجانب م�ن املعاناة اإلنس�انية التي 
تواجه قمعا ديكتاتوريا وأنظمة فاس�دة مس�تبدة، ال 
تخضع ألي قوانني أو أعراف لحقوق اإلنسان وجدارته 
بحق ممارس�ة حرية التعبري، ومن خالل نس�ق روائي 
يعتم�ده الروائ�ي الكب�ري يف روايته الفارق�ة، فيما بني 
الداخ�ل الصعب املرير الذي يؤس�س بتداعياته وظالل 
ممارس�اته القامع�ة املدمرة، وبني الخ�ارج الذي فقد 
رشعية وجوده، بحيث يعال�ج هنا مفهوم الحرية من 
منظوره�ا العكيس ال�دال عىل افتقاده�ا وارتباط ذلك 
الخارجي  باملكان 
تح�ت  الواق�ع 
نف�س  س�يطرة 
الغاش�مة  القوة 

املستبدة..
الرواي�ة  يف ه�ذه 
تقنية  تلع����ب 
تب��ادل األصوات 
ة  رد لس������ا ا
)البوليفوني�ة(، 
يف  هام�ا  دورا 
الح�دث  تجلي�ة 
الواقع�ي رسديا، 
الفراغات،  وم�أ 
بتب����ادل أدوار 
ن  ز مت�������وا
ب�ني  ومت�واز، 
الرئيس  الس�ارد 
)نم�وذج البط�ل 
رجب(،  املقهور� 
والس�اردة األنثى 
 – )الش�قيقة 
والت�ي  أنيس�ة(، 
تلع�ب دور امل�ؤرخ امل�وازي لص�وت ال�راوي الرئيس، 
والش�اهدة عىل املمارس�ات الخارجية/ العامة، خارج 
نطاق الس�جن املادي إىل حيث فضاء الس�جن املعنوي 
الكبري الذي يحتبس فيه املجتمع برموزه الحية املمثلة 
للوط�ن، وهو الصوت الذي يربط بني ما تحبل به حياة 
الراوي/ الشقيق من أحداث مأساوية تقمع حريته من 
خالل ممارسات سجنه ألس�باب سياسية، وما تفرزه 
هذه املمارس�ات الداخلية، لتتج�ىل آثارها ظاهريا عىل 
املجتم�ع/ األرسة التي تعاني من خالل هذه التداعيات 
بممارس�ات اس�تبدادية موازية تقمع الحياة بأرسها 

عىل أرض الوطن، وتفقده حريته املنشودة.
وبحي�ث يتج�ىل نم�وذج األم/ الوطن، م�ن خالل هذه 
املعاناة، ليجس�د مأساة الوطن كله، وهي الشخصية/ 
الظل، التي يتواتر عليه�ا يف متن الرسد الروائي، صوتا 
ال�راوي والراوية املمث�الن لتياري الداخ�ل والخارج يف 

ضمري الرسد.
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في حوار مع  المراقب العراقي 

 اجود مجبل: مسابقة كتارا القطرية محجوزة لدولة خليجية وحكامها ظلموا العراقيين
بعض النقاد لهم 
منافع شخصية 
مع كاتبي نصوص 
غالبًا ما تكون 
رديئة

الشباب  أمل الحياة 
وصناع المستقبل 
ويجب اعطائهم 
فرصتهم ليقولوا 
كلمتهم

المراقب العراقي / القسم الثقافي ...
يقول اج�ود مجبل يف اتص�ال هاتفي مع 
عب�ارة  الش�عر  ان  العراق�ي(:  )املراق�ب 
عن منظوم�ة ضوئية وم�روع تنويري 
هائل، يشغل مس�احات واسعة يف التغيري 
الظه�ور  ع�ىل  والتهاف�ت  االجتماع�ي، 
اإلعالمي بمناس�بة وبدونها يبعد الشاعر 
ويبعث�ر  اله�ادف،  الكتاب�ي  هم�ه  ع�ن 
خطوات�ه، فض�اًل ع�ن ج�رّه إىل مواط�ن 
االبتذال واالس�فاف املرض برس�الة الشعر 

اإلنسانية.
وع�ن ارتباط عدد من الش�عراء باالنظمة 
السياس�ية التي تعاقبت عىل حكم العراق 
باألنظم�ة  الش�اعر  ارتب�اط  ان   : يق�ول 

السياسية تراجع وانكفاء، كما أن انتماء 
س�يجعله  س�يايس  ح�زب  ألي  الش�اعر 
صغرياً ومأم�وراً من قبل أش�خاص ربما 
يكون�وا أدن�ى منه فك�راً ووعياً. الش�اعر 
الحقيق�ي ، بتقدي�ري ،علي�ه أن ال ينتمي 
ألي ح�زب س�يايس ألن الش�اعر أكرب من 
إطار الحزب الذي ق�د يحّجم ابداعه. لكن 
ال أعم�م يف الحكم، فالعديد من الش�عراء 
املبدع�ني انتموا لقوى سياس�ية ولم يؤثر 

هذا االنتماء عىل نتاجهم االبداعي.
وع�ن انتش�ار ) حم�ى ( النق�د االدب�ي 
يف اآلون�ة األخ�رية ، وتّحوله�ا اىل تج�ارٍة 
يمتهنه�ا ع�دد من النق�اد ق�ال: ان النقد 
األدبي مت�ن إبداعي مواٍز للن�ص املنقود، 

وه�و علم قائم بذاته، له قواعده وقوانينه 
الخاص�ة به. لكن ه�ذا ال يمنع املتطفلني 
وأنص�اف األميني ممارس�ة ما يس�مونه 
نق�داً ألس�باب ش�تى ، تتعل�ق بالوجاهة 
والظه�ور يف اإلع�الم أو من أج�ل تحقيق 
منافع شخصية مع كاتبي نصوص غالباً 

ما تكون رديئة.
وعن مس�ابقة كتارا األدبي�ة التي أقيمت 
يف الدوح�ة قال:ان هذه املس�ابقة  لم تكن 
مس�ابقة ش�عرية حقيقي�ة، ب�ل حفل�ة 
عالقات عام�ة، وأس�ماء الفائزين متفق 
عليه�ا قبل أن يصل الش�عراء إىل الدوحة، 
ولجنة التحكيم أُبلغت بأس�مائهم وأُمليت 
عليه�م النتيج�ة س�لفاً، فالجائ�زة األوىل 

محج�وزة لدول�ة خليجية، لذل�ك أُعطيت 
للش�اعر العماني جم�ال امل�ال، والجائزة 
الثاني�ة أُعطي�ت للش�اعر امل�ري أحمد 
بخيت، بالتواطؤ مع عضو لجنة التحكيم 
املري أحمد درويش مقابل منحه جزءا 
م�ن مبل�غ الجائ�زة، والجائزت�ان الثالثة 
والرابع�ة منحت�ا لش�اعرين عراقيني بعد 
االتف�اق م�ع القط�ري ع�ادل األنصاري 
عضو الهيئة العليا للجائزة، وإرضاًء لدول 
املغرب العربي أُعطيت الجائزة الخامس�ة 
لش�اعر مغربي. أضيف إىل ذل�ك أن عضو 
لجن�ة التحكي�م الثان�ي هو ناق�د لبناني 
عم�ره ثمان�ون عاماً وال يفقه ش�يئا من 
الشعر، أما ثالث أعضاء لجنة التحكيم هو 

العراقي عيل جعفر العالق الذي أجاد لعب 
دور محامي الشيطان.

يتعل�ق  س�ؤال  ع�ن  اجابت�ه  اط�ار  ويف 
بامكاني�ة وص�ول الش�عراء الش�باب إىل 
مس�توى النضج بحيث أصبح�وا يعربون 
عن املرحلة الراهنة يرى :ان الش�باب هم 
أمل الحي�اة وصناع املس�تقبل، ويجب أن 
ُيعط�وا فرصته�م ليقولوا كلمته�م بعيداً 
عن األبوية والتس�لط. إذا لم يصلوا لغاية 
اآلن، فس�يصلون حتم�اً يف ق�ادم األي�ام. 
الش�باب يكتش�فون اآلن عوال�م لم يحلم 
بها أحد ويكتبون نصوصاً بال »اكسباير«، 
أنه�م يحارب�ون بلغته�م جم�وع األوغاد 

واللصوص بكل بسالة وسينترون.

املراقب العراقي/متابعة...
ص�درت رواية “الحف�رة” م�ن تأليف س. تي�دور مؤلفة 
“رجل الطبش�ور”  عن ال�دار العربية للعل�وم نارشون يف 

بريوت .
 وه�ي م�ن تألي�ف س. تي�دور مؤلفة »رجل الطبش�ور« 
وترجمة بس�ام ش�يحا ومراجعة وتحرير مركز التعريب 
والربمجة. وهي رواية غامضة مشوقة تنقل القارئ، بذكاء 
ش�ديد، بني املايض والح�ارض وتبقيه محت�اراً ومحبوس 
األنف�اس حتى صفحتها األخرية، إنه�ا تيش بوالدة نجمة 

جديدة يف عالم أدب 
الرعب والتش�ويق.

ذات  الرواي�ة:  ويف 
ليل�ة، تختف�ي آني 
رسيره����ا،  م�ن 
تج���ري عملي�ات 
واس�عة  بح����ث 
يش�ت����رك فيه�ا 
الرط�ة  رج���ال 
ن  ومتط����وع�و
وح�ني  محلي�ون. 
الجميع  يظ�����ن 
األس�وأ،  بح��دوث 
تعود آن�ي مجدداً – 
بعد ثم�ان وأربعني 
أن  بي�د   – س�اعة 
ج�و،  ش�قيقها، 
كان يعل�م أنه�ا لم 
تك�ن هي نفس�ها. 
التي  آن�ي  لم تك�ن 

يع�رف. رغم أن جو لم يكن يفك�ر أبداً يف العودة إىل قريته 
املش�ؤومة الصغ�رية، آرنهي�ل، خصوص�اً بعد م�ا حدث 
لشقيقته منذ سنوات طويلة، إال أن إيميالً غامضاً وغريباً 

جعله يغريرِّ رأيه.
»الحف�رة« رواية غامضة مش�وقة تنقل الق�ارئ، بذكاء 
ش�ديد، بني املايض والح�ارض وتبقيه محت�اراً ومحبوس 
األنف�اس حتى صفحتها األخرية، إنه�ا تيش بوالدة نجمة 

جديدة يف عالم أدب الرعب والتشويق.

»الحفرة« غموض مشوق ينقل
 القارئ بين الماضي والحاضر

رفض القمع الدكتاتوري واالستبداد 
في رواية »شرق المتوسط« 

»بوح الدخان« توثق جرائم داعش في الموصل
محمد صالح الجبوري

الدخ�ان(  )ب�وح  املت�ن  دار  ص�در ع�ن 
الثان�ي  حكاي�ات م�ن مدينت�ي الج�زء 
للكاتب�ة مي�ادة الحس�يني، رق�م اإليداع 
2037 لع�ام 2019م، قام بتصميم غالف 
الكت�اب الفنان الس�وري )ديالور عمر(، 
الكت�اب يحت�وي ع�ىل )36( حكاية، من 
حكاي�ات مدين�ة املوصل الت�ي تعرضت 
إىل الدم�ار والخ�راب والحص�ار والقت�ل 
والتهج�ري، والرع�ب، من قب�ل عصابات 
داع�ش االجرامية، ظروف قاس�ية مرت 
بها املدينة، الوضع مؤلم، محبة املدينة و 
تاريخها دفع�ت الكاتبة لكتابة حكايتها 
الواقعية م�ن أرض الحدث، كتب املقدمة 
الناقد سعد الساعدي، تحدث عن إسلوب 
الكاتبة والواقعية والرسد الجميل، الكتاب 
يحت�وي ع�ىل قص�ص وه�ي )إحتضار، 
ج�رس األمل، ب�وح أرض رافدي�ن، بقايا 
رم�اد، واح�د م�ن أبن�اء الوط�ن، ملر 
يف مدينت�ي حكاي�ة، خل�ود ح�زن، قائد 

وطفل�ة، دقائق مع�دودة، وأخرياً وصلت 
عب�ري، صولج�ان األم�رية أح�الم طفلة، 
العيون اوص�دت، صوت م�ن بعيد، حلم 
الحرية، رضا، حني غادرت الرياح، سحر 
دجلة، قطعة الحلوى، مالك والعلم، رحلة 
يمامة، حداد الفراش�ات، مكتبة وش�يخ 
كبري، لص عاش�ق، معلم وطفل، األس�د، 
أم�ي إليك أكت�ب، عروس العبارة  س�وار 
يف النهر راني�ا، تيم، محمد والعبارة، أيها 
النهر م�ا بالك تؤملن�ي، و للكاتبة اهداء، 
ومقالة لأستاذ الدكتور ابراهيم العالف، 
وكذل�ك رؤية لإلعالمي هش�ام الكيالني، 
الكاتب�ة وثق�ت تاريخ املدين�ة لفرتة من 
الزم�ن م�ن خ�الل قصصه�ا الواقعي�ة، 
بإس�لوب ورسد جمي�ل، وال أريد اإلطالة 
يف ال�رح، اترك القاريء هو الذي يعطي 
رأي�ة، وان�ا مج�رد عرض�ت الحكاي�ات 
لالط�الع عليه�ا.. الجه�ود الت�ي بذلتها 
القاص�ة ميادة الحس�يني جهوداً كبرية، 

اتمنى لها النجاح الدائم.

املراقب العراقي/ متابعة...
تكش�ف رواية »الط�وق« للروائي 
الص�ورة  عس�قالني«  »غري�ب 
الواقعي�ة ملخيم�ات الالجئ�ني من 
خ�الل نم�وذج مخي�م الش�اطئ 
يف قط�اع غ�زة ..وبي�وت املخي�م 
املرتاص�ة كعل�ب الكربي�ت غيبت 
اآلدميني يف جوفها حتى االنتفاخ، 
فيم�ا راحت ري�اح ترين تصفر 
،ه�ذه  الضيق�ة  األزق�ة  ج�دران 
األوض�اع البائس�ة واملزري�ة م�ن 
مش�اكل  تخل�ق  أن  الطبيع�ي 
وقضايا اجتماعية عديدة س�ببها 
الفقر واألوضاع املعيشية الصعبة 
يف املخيمات، ف�إذا كان »الغاوي« 
يف »الط�وق« طل�ب م�ن زوجت�ه 
»إلق�اء األوالد يف الش�ارع نتيج�ة 
ضي�ق امل�كان وإحساس�ه بأن�ه 
يعيش يف س�جن ال بي�ت«، إال انه 
ش�عر بمرارة الواقع الذي يحياه، 
ح�ني أراد أن يعزل ابنته س�عدية 
عن أخواتها فلم يجد لها مكاًنا إال 

غرفة املطبخ«.
لك�ن ثمة م�ن يتغلب عىل قس�وة 
الواق�ع االجتماع�ي ويح�اول أن 
يحق�ق وج�وده اإلنس�اني بطرق 
إيجابي�ة كاملقاوم�ة أو التعليم أو 
العم�ل الريف، وثم�ة من ينهزم 
أم�ام ه�ذا الواقع الق�ايس ويلجأ 
إىل أس�اليب غ�ري رشيف�ة ليحقق 

وج�وده كالعمال�ة أو الرسق�ة أو 
الخيان�ة، وه�ذا م�ا اس�تعرضته 
ع�ن  يبحث�ون  »الذي�ن  رواي�ة 

الشمس« للروائي »عبد الله تايه«. 
التهوي�د،  ملقاوم�ة  محاول�ة  ويف 
الفلس�طيني ع�ىل  الروائ�ي  أرّص 

الصهيوني�ة  اإلج�راءات  تح�دي 
إىل  جهده�ا  ب�كل  تس�عى  الت�ي 
تهوي�د امل�كان وتغيي�ب الهوي�ة 

للش�عب  والحضاري�ة  الوطني�ة 
التغريات  إىل تسجيل  الفلسطيني، 
الت�ي أحدثته�ا الصهيوني�ة ع�ىل 
الفلس�طيني وإبراز االسم  املكان 
العربي الفلسطيني للمكان ليبقى 
خال�ًدا يف الذاك�رة؛ فيعي�د »أمي�ل 
حبيب�ي« يف »املتش�ائل« للم�كان 
هويت�ه الفلس�طينية، وي�ر يف 
رواي�ة »أخطي�ة« ع�ىل اس�تعادة 
كل م�ا يتعل�ق بحيف�ا قب�ل عام 
1948، وينطلق يف هذه االستعادة 
م�ن حن�ني كب�ري إىل حيف�ا أي�ام 
العرب، بس�بب إحساسه بالفارق 
الكب�ري بينها وب�ني حيف�ا اليوم، 
والت�ي يغ�ري فيه�ا االحت�الل كل 
يشء: من الش�كل حتى األس�ماء، 
وحتى املعال�م التاريخية والدينية 

والطقوس االجتماعية«. 
وكذل�ك قرية »أم الع�ني« الواقعة 
احتله�ا  والت�ي  الح�دود،  ع�ىل 
اإلرسائيليون عام 1948 وأخرجوا 
اس�مها،  أبدل�وا  منه�ا  س�كانها 
فأصبح »رامات يوس�يف« هذا ما 
يشري إليه »جربا إبراهيم جربا« يف 

»البحث عن وليد مسعود«.
يبقى حنني الفلسطيني إىل العودة 
ألرضه متواصالً ل�م ينقطع حتى 
وق�ت الهج�رة والفع�ل القرسي، 
لذلك يح�اول دائًما الع�ودة إذا ما 

سنحت له فرصة. 

غريب عسقالني يؤرشف حنين الفلسطيني في العودة ألرضه 

 الشاعر اجود مجبل أحد 
األصوات الشعرية المهمة في 

الوقت الراهن. أصدر ثالث 
مجاميع شعرية ) رحلة الولد 

السومري( و ) محتشد بالوطن 
القليل ( و ) يا أبي أيها الماء 
( وقد احتفى التجمع الثقافي 
في سوق الشيوخ على حدائقه 
بهذا الشاعر بمناسبة صدور 

مجموعته الشعرية كاس 
النقراض ساعي البريد ، وسط 
حضور رسمي وجماهيري غفير .
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اس�تعرضت هيون�داي مؤخرا س�يارة ك�روس أوفر ممي�زة يتوقع أن 
تصب�ح من بني أكثر الس�يارات مبيعاً يف العالم.وجاءت هذه الس�يارة 
الت�ي س�تحل خلف�ا ملركب�ات CRETA الش�هرية بهيكل أني�ق يميزه 
التصميم الغريب للمصابيح األمامية، والس�قف الذي يختلف لونه عن 
ل�ون الهيكل األس�ايس.كما أتت الس�يارة الجديدة بمقص�ورة غاية يف 
التطور والحداثة، مزودة بلوحة قيادة فريدة ثبتت يف منتصفها شاشة 
عمالقة تعمل باللمس، شبيهة بتلك املوجودة يف سيارات »تسال« و«الند 

روف�ر« الحديثة.ويمكن يف هذه الس�يارة التحك�م بأنظمة املولتيميديا 
وأنظم�ة القيادة ومعظم تقني�ات املركبة وتبع�ا للترسيبات فإن هذه 
املركبة التي س�تطرح تحت اس�م ix25 س�تحصل عىل ع�دة أنواع من 
املح�ركات، مح�ركات بنزين بس�عة 1.6 و 1.5 لرت بع�زم 123 و115 

حصانا، ومحركات توربينية بس�عة 1.5 ل�رت وعزم 150 حصانا، 
لتعمل ه�ذه املحركات مع علب رسع�ة أوتوماتيكية ب� 

7 مراحل.

»كروس اوفر« سيارة 
متطورة تدخل الى الخدمة

أف�ادت صحيفة Daily Mirror بأن الس�عال املتواصل الذي أقض 
مضج�ع بريطان�ي يدعى تريف�ور ووكر تبنينّ أن�ه رسطان قاتل 
يف األمع�اء.وكان الرج�ل البالغ من العم�ر 56 عاما، قد عانى من 
سعال استمر ملدة شهرين، فيما اعتقدت أرسته أنه أصيب بعدوى 
بصدره، إال أن األطباء ش�خصوا املرض عىل 
أنه ورم انترش يف األمعاء وانتقل إىل الرئتني.

وتوقع األطباء أال يعي�ش املريض أكثر من 
ثالث�ة أس�ابيع، وقد توىف بع�د 16 يوما من 

إعالمه بالتشخيص القاتل.
الالف�ت أن أرملة الربيطاني التي اقرتنت به 
من�ذ 24 عاما، أكدت أن زوجها كان ملتزما 
بأس�لوب عي�ش صح�ي، وق�د توق�ف عن 
التدخني قبل أكث�ر من 30 عاما، وعمليا لم 

يكن يتعاطى املرشوبات الكحولية.
وذك�رت األرمل�ة أن زوجه�ا كان يش�تكي 
من حالة ضعف وس�عال ش�ديد، لكن لم تظه�ر لديه أي عالمات 

واضحة عىل إصابته بمرض فتاك.

عندما تبدأ يف الرتويج لعملك أو منتجاتك عىل وس�ائل التواصل 
االجتماعي، من املهم أن تفكر بعناية يف أي منصة من منصات 
التواصل يمك�ن الرتكيز عليها أكثر للحصول عىل نتائج أفضل 
برسع�ة، بدالً م�ن إهدار امل�ال والجهد يف الرتوي�ج عىل جميع 
املنصات، والذي يؤدي بدوره إىل نتائج متواضعة.وقبل إنش�اء 
اس�رتاتيجية تس�ويقية ع�ىل منص�ات التواص�ل االجتماعي، 
يج�ب أن تحدد أوال ما هو هدف عملك األس�ايس عىل منصات 
التواصل االجتماعي، فعىل س�بيل املثال: قد تس�عى إىل توجيه 
ال�زوار إىل موقع الويب الخاص ب�ك، أو زيادة املتابعني، أو بناء 
وع�ي لعالمت�ك التجارية. بمج�رد فهم أهداف عمل�ك، يمكنك 
استخدام النقاط التالية لتحديد ما هي املنصة األنسب : الرتكز 
ع�ىل املنص�ات التي يس�تخدمها جمهورك: تش�ري إحصائيات 
مركز Pew لألبح�اث أن يويتوب وفيس بوك من أكثر املنصات 
استخداما عىل نطاق واسع بني البالغني، وأن تويرت، و)ريديت( 
Reddit م�ن املنصات األقل اس�تخداما.لذلك من املهم أن تركز 
جهودك يف التس�ويق ع�ىل املنصات التي يق�ي بها جمهورك 
املس�تهدف معظ�م الوق�ت، فعىل س�بيل املث�ال: إذا كنت تبيع 
منتجا لألش�خاص الذين تزيد أعمارهم ع�ن 65 عاما، فيجب 
أن ال تهت�م بمنص�ات مث�ل: توي�رت، أو )ريدي�ت( Reddit ألن 
نسبة ضئيلة من الناس يف هذه الفئة العمرية يستخدمون تلك 
املنص�ات. وبدالً من ذلك، يمكنك الرتكي�ز عىل التطبيقات التي 
يستخدمونها يف املقام األول مثل فيسبوك، ويوتيوب.أين يركز 
منافس�وك اهتمامه�م؟ إذا كان منافس�وك يحقق�ون نجاحا 
ملحوظا عىل منصة معينة، فيمكنك أيضا الحصول عىل نتائج 

الرتوي�ج  م�ن  عىل هذه املنصة. ولكن إذا كان جي�دة 
ك  فس�و منص�ات منا يهمل�ون 

فق�د تك�ون هذه أخ�رى، 
فرص�ة ذهبي�ة 
لالس�تفادة  لك 

من ذلك.

األنفلون�زا م�ن أكثر األم�راض الفريوس�ية املنترشة ب�ني كثري من 
األش�خاص، ويمك�ن عالج األنفلون�زا رسيًعا باتب�اع مجموعة من 

النصائح لتجنب أى مضاعفات.
ووفًقا ملا ذكر موقع Health ان »أعراض األنفلونزا عادة ما تستمر 
ب�ني ثالثة إىل 10 أي�ام، غالًبا ما تكون البداي�ة مفاجئة، إذا كنت يف 
العم�ل أو املدرس�ة أو أي مكان ع�ام، فانتقل إىل املن�زل عىل الفور، 
للحص�ول عىل الراح�ة التام�ة ولتجنب نقل 

العدوى لآلخرين«.
واض�اف املوقع ان�ه »س�تحتاج إىل مراجعة 
طبيب�ك- فل�ن تك�ون ق�ادًرا عىل الع�ودة إىل 
العم�ل أو املدرس�ة لبضعة أي�ام، وتحدث إىل 
طبيبك بش�أن األع�راض الت�ي تصيبك وعن 

األدوية أو العالج الذي تحتاجه«.
عالج�ات  أفض�ل  م�ن  »واح�دة  ان  وتاب�ع 
األنفلون�زا ه�ي الراحة والكثري من الس�وائل 
مث�ل: املرشوب�ات الدافئ�ة ومنه�ا الزنجبيل 

والقرفة واألعشاب«.
ولف�ت اىل ان »بع�ض الن�اس أكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة بمضاعفات 
اإلنفلونزا، وتشمل هذه التهاب الشعب الهوائية أو االلتهاب الرئوي، 
ال تتجاه�ل األعراض - س�يحتاج الطبيب إىل تقييم الس�عال املزمن 
الذي يستمر ملدة أسبوعني )التهاب الشعب الهوائية( والسعال املؤلم 

)االلتهاب الرئوي( أو التهاب األذن أو التهاب الجيوب األنفية«.

طرق لمعالجة األنفلوانزا بوقت قياسي

كش�ف موق�ع يوتي�وب أن فيديوهات�ه األصلية س�تكون 
متاحة للجميع مجاناً، وليس فقط لألعضاء املميزين 

مقابل الدفع.
ونقل موقع »Phonearena« يف خرب ان »املسلس�الت 
واألف�الم واألح�داث األصلي�ة م�ن يوتيوب س�تتوفر 

مجاًن�ا ابت�داًء من 24 س�بتمرب 
املش�اهدة  س�تكون  بينم�ا   ،2019

مختلفة بناء عىل ما إذا كان لديك عضوية  
YouTube Premium” أم ال«.

عض�واً  كن�ت  »إذا  ان�ه  املوق�ع  وأض�اف 
مميزاً تدفع مقابل املش�اهدة فس�تحصل 
ع�ىل مش�اهدة خالية من إعالن�ات موقع 
جمي�ع  إىل  الوص�ول  ويمكن�ك  يوتي�وب، 

الحلقات املتاحة مبارشة عند عرضها«.
وتاب�ع ان »يوتي�وب س�يوفر الق�درة عىل 
االتص�ال  دون  يوتي�وب  مقاط�ع  تنزي�ل 
باإلنرتن�ت، ولكن س�يتعني ع�ىل األعضاء غري املميزي�ن انتظار 
وصول كل حلق�ة إىل الجمهور، باإلضافة إىل ذلك سيش�اهدون 
اإلعالنات أثناء مش�اهدة الفيديوه�ات وقد تكون هناك حلقات 

مختارة فقط للمشاهدة ».

يوتيوب يتعهد بفتح جميع فيدواته 
امام متابعيه مطلع الشهر المقبل

طرق تجعل ترويجك على مواقع 
التواصل االجتماعي ناجحًا

بع�د أن كانت آالم مفصل الركب�ة من العوارض التي يعاني 
منه�ا الرياضي�ون بش�كل خ�اص ج�راء اإلصاب�ة خ�الل 
املنافس�ات الرياضية أو الس�قوط ع�ىل أرض امللعب، باتت 
آالم الركبة ش�ائعة بني أعداد متزايدة من األشخاص يف سن 
معتدل�ة. ففي الوالي�ات املتحدة عىل س�بيل املثال تضاعف 
ع�دد املصاب�ني بم�ا ُيس�مى ب�� »الته�اب مفص�ل الركبة 
التنكيس« عما كان عليه الحال يف منتصف القرن العرشين، 
لكن يف الوقت نفسه زاد متوسط العمر املتوقع بشكل كبري 

وكذلك متوسط الوزن.

ثق�ل الكيلوغرام�ات الزائ�دة ل�وزن الش�خص والتقدم يف 
السن، عامالن أساسيان يف رسعة تآكل أكرب مفصل بجسم 
اإلنس�ان. ونتيجة اللتهاب مفصل الركبة التنكيس يتصلب 
غ�روف الركبة أو يم�وت تدريجياً، ما يتس�بب بالتهاب 
األنس�جة املحيط�ة. كما ُيص�اب العظم بالهشاش�ة تحت 

طبقة الغروف املتضائلة.
وم�ن أج�ل الوق�وف ع�ىل أس�باب زي�ادة أع�داد املصابني 
بالته�اب مفص�ل الركبة التنكيس أجرى علم�اء أمريكيون 
وفنلندي�ون دراس�ة علمية بهذا الش�أن، فحص�وا خاللها 

املئات من الهي�اكل العظمية والجماجم وقارنوها ببعضها 
البعض، كان بعضها يعود لصيادين وجامعي ثمار عاش�وا 
قبل آالف الس�نني. فيما يعود بعضها اآلخر ألش�خاص من 
القرنني التاس�ع عرش والعرشين وآخري�ن ُتوفوا قبل فرتة 
قصرية نس�بياً.وكانت النتيجة أن التقدم يف الس�ن والبدانة 
ليس�ا السببني الرئيس�يني لإلصابة بالتهاب مفصل الركبة 
التنكيس، وإنما يرتبط األمر يف املقام األول بكس�لنا املتزايد 
الذي يلحق بعظامن�ا األرضار التي ال يمكن تخيل فداحتها 

عىل مفصل الركبة بشكل خاص.

أن  الحظ�ت  إذا 
»اآليفون«  هاتفك  بطارية 
أخذت تضُعف ش�يئا فش�يئا، فإنه 
م�ن ال�وارد أن يك�ون األم�ر 
ناجم�ا ع�ن س�ببني يمك�ن 
تجاوزهما، بحس�ب خرباء 
موق�ع  تقنيني.وي�رى 
إن   ،»shefinds«
هو  األول  االحتم�ال 
أن تك�ون البطاري�ة 

يف حاجة إىل االس�تبدال ألنه�ا بلغت درجة متقدمة 
م�ن التل�ف، أم�ا االحتم�ال الثاني فه�و أن يكون 
ضع�ف البطارية ناجم�ا عن خطأ ش�ائع يرتكبه 
الكثريون من مستخدمي »آيفون«.وأوضح املصدر 
أن الطريقة املثىل للحف�اظ عىل البطارية يف هاتف 
»آيف�ون«، هي اإلبقاء عىل نس�بة الش�حن بني 40 
و80 يف املئة، أي أنك مدعو إىل الش�حن باس�تمرار، 
وعدم انتظار هبوط طاق�ة البطارية إىل 0 يف املئة.

ويعتقد كثريون أن بطارية هاتف »آيفون« تترر 
ح�ني تبقى موصولة بالش�احن، بعد بلوغ نس�بة 

100 يف املئ�ة، وه�ذا األم�ر ليس صحيح�ا، لكنه ال 
يعني اإلبقاء عىل الجه�از يف الكهرباء طيلة اليوم.

وتبعا مل�ا جرى ذكره، فإن أفضل طريقة لتش�حن 
هات�ف »آيف�ون« ه�ي أن تق�وم بوصل�ه بالتي�ار 
الكهربائي عدة مرات خالل اليوم الواحد.وإذا أردت 
عمرا طويال لبطاريتك، عليك أن تتفادى البطاريات 
غ�ري األصلي�ة ذات الس�عر الرخيص، ألنه�ا تؤذي 
الجه�از وتلحق رضرا كب�ريا بالبطارية.فضال عن 
ذل�ك، يمكنك أن تحمي بطاري�ة هاتفك، من خالل 
تخفيض مس�توى الربيق يف الشاش�ة، فحتى وإن 

مرضى السكر معرضون لالصابة »بفقدان البصر«!!
يعترب الس�كر مرض�ا مزمنا يحدث 
عندما يتعذر عىل البنكرياس إنتاج 
اإلنس�ولني، أو يتع�ذر عىل الجس�م 
اس�تخدام األنس�ولني الذى ينتجه، 
األنس�ولني ه�و هرم�ون يصنع�ه 
كمفت�اح  ويعم�ل  البنكري�اس، 
للسماح للجلوكوز من الطعام الذى 
نتناوله بامل�رور من مجرى الدم إىل 

الخاليا ىف الجسم إلنتاج الطاقة.
وق�ال االتحاد الفيدرايل للس�كر، إن 
عدم الق�درة عىل إنتاج األنس�ولني 
أو اس�تخدامه بش�كل فعال يؤدى 
الرتف�اع مس�تويات الجلوك�وز ىف 
ال�دم، ع�ىل امل�دى الطوي�ل ترتبط 
مستويات الجلوكوز املرتفعة بتلف 
الجس�م، وفش�ل مختلف األعضاء 
واألنس�جة، وىف هذه الحالة يسبب 
مرض الس�كر مضاعف�ات خطرية 
عىل جمي�ع أجه�زة الجس�م، مثل 
الع�ني ،وال�كىل، والقل�ب، والقدم، 

واألوعية الدموية.
أن كل ش�خص  االتح�اد  واض�اف 
مص�اب بالس�كر مع�رض لخط�ر 
فقدان البرص، عندما يصبح املرض 
أكثر انتش�اًرا، إذ تحدث مضاعفات 
ش�بكية  اعت�الل  مث�ل  مرتبط�ة 

السكرى.
وأوضح االتحاد أن�ه يحدث اعتالل 
الس�كرى نتيجة مبارشة  الشبكية 
لزيادة س�كر الدم املزم�ن، وارتفاع 
نسبة الجلوكوز ىف الدم«، ما يسبب 
تلف الش�عريات الدموية ىف شبكية 
العني، ويؤدى إىل ترسب الش�عريات 
الدموي�ة وانس�دادها، وق�د يؤدى 
إىل فقدان الب�رص والعمى ىف نهاية 

املطاف.
وأش�ار االتحاد الفيدراىل للسكر إىل 
أن مرض الس�كر يتس�بب أيًضا ىف 

ح�االت مثل إعت�ام عدس�ة العني، 
الرتكي�ز  ع�ىل  الق�درة  وفق�دان 

وازدواجي�ة الرؤي�ة.
ه�و  الس�كري  الش�بكية  اعت�الل 
الس�بب الرئي�ى لفق�دان الب�رص 
عن�د البالغ�ني يف س�ن العم�ل من 
20 إىل65 س�نة، يعان�ى واح�د من 
كل 3 أش�خاص تقريب�اً من مرض 
الش�بكية  اعت�الل  م�ن  الس�كرى 
الس�كري، بينم�ا يصاب ش�خص 
واح�د م�ن 10 أش�خاص بم�رض 

يهدد الرؤية.

«، وتحتوي فاكهة  يشتهر الصبنّار باسم »التنّني الشوكينّ
ر  ر الجلوكوز وس�كنّ »الصبنّار« عىل س�كنّ
الفركتوز إضافة إىل غناها بحامض 
، ومادنّة  األسكوربيك، وزيت دهنينّ
الرتاجاكانث،  ى  ُتس�منّ صمغينّ�ة 
ت  كس������ال أ و

الكالسي���وم.
ونظ������راً   
هميت����ه  أل
الغذائي���ة، 
مت  ق�����دنّ
اختصاصية 
ي�ة  لتغ��ذ ا
فرحة  جويل 

أبرز الفوائد الصحية لفاكهة الصبنّار، مؤكدة انه ُيعزنّز 
بات ُمضادنّة  عمل جهاز املناعة بسبب احتوائه عىل ُمركنّ
لألكس�دة وااللتهابات، ويقونّي عم�ل الجهاز العصبينّ 
الحتوائ�ه ع�ىل مع�ادن وفيتامين�ات ُتع�زنّز التنّ�وازن 
.واضاف�ت فرح�ة انه »يخفنّض ُمس�تويات  الهرمونينّ
الكولسرتول والدنّهون الُثالثينّة يف الدنّم لغناه باأللياف«.

ولفت�ت اىل انه »ُيحافظ عىل الكبد بس�بب احتوائه عىل 
بات الفالفونويد املُضادنّة لألكسدة«. ُمركنّ

ر يف  واش�ارت اىل ان »الصبار يخفنّض مس�تويات السكنّ
الدنّم بس�بب انخفاض ُمحتواه من الكربوهيدرات، كما 

يحتوي عىل األلياف الغذائينّة والبكتني«.
وتابعت انه »ُيس�اعد عىل خس�ارة الوزن بطريقة غري 
ُمب�ارشة لغناه باأللي�اف الغذائينّة التي ُتعِطي ش�عوراً 

بع«. بالشنّ

كش�ف وق�ع »آف ب�ي.ري« 
ال�رويس تقري�را تح�دث فيه 
ع�ن الروبوتات املتقدمة التي 
س�تغري العال�م، مبين�اً انه�ا 
ستهيمن عىل جميع مفاصل 

الحياة.
وق�ال املوق�ع، يف تقريره، إن 
ال�ذي  »آس�يمو«  الروب�وت 
صنعت�ه رشك�ة هوندا س�نة 
2000 ووق�ع تحديث�ه س�نة 
2011، ُيع�د الروب�وت األكثر 
تط�ورا يف العالم وأول روبوت 
مستقل قادر عىل العمل دون 

مراقب�ة مس�تمرة أو تدخ�ل 
برشي.

وقد صمم الروبوت »آسيمو« 
الحي�اة  الن�اس يف  ملس�اعدة 
يتمي�ز  وه�و  اليومي�ة، 
بمجموع�ة م�ن الخصائص، 
م�ن بينه�ا تس�لق الس�اللم 
وتحضري  والقف�ز  والرك�ض 
الطعام، فضال ع�ن التواصل 
طري�ق  ع�ن  الب�رش  م�ع 
اإليماءات. كما يتميز بقدرته 
ع�ىل التع�رف ع�ىل أص�وات 

الناس وتحديد مواقعهم.

وأض�اف املوق�ع أن الروبوت 
»إت�ش آر ب�ي4 يس« يختلف 
عن باق�ي الروبوتات بقدرته 
عىل التحرك بش�كل رسيع، 
وتقليد الح�ركات البرشية، 
وكذلك القدرة عىل االبتسام 
والتعبري ع�ن العواطف مثل 
والغض�ب، وقد  االنده�اش 

كش�فت الرشكة املصنعة 
النقاب عن »إتش آر بي4 
الع�روض  أح�د  يف  يس« 
وهو يغني ويرقص عىل 

املرسح.
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املراقب العراقي / متابعة...
تدشن أيسلندا األحد لوحة تذكارية مخصصة ألوكيوكول، 
وه�و أول نه�ر جلي�دي اندث�ر يف الجزي�رة بس�بب التغري 
املناخ�ي، يف خطوة تهدف إىل تس�ليط الضوء عىل تداعيات 
الظاه�رة البيئي�ة املقلقة.ومن املرتقب إزالة الس�تار عن 
اللوح�ة يف موق�ع النهر الجليدي س�ابقا، غربي أيس�لندا، 
أب�رز  بتوقي�ت غرينيتش.وم�ن  الس�اعة 14,00  ح�واىل 
املش�اركني يف هذه املراس�م، رئيس�ة الوزراء األيس�لندية 

كاترين ياكوبس�دوتري، ومفوضة األمم املتحدة الس�ابقة 
لحقوق اإلنس�ان ماري روبنس�ون.وقالت س�ايمني هو، 
األس�تاذة املح�ارضة يف األنثروبولوجي�ا يف جامع�ة رايس 
األمريكية القائمة عىل هذه املبادرة: »هو أول نصب يوضع 
إحياء لذكرى نهر جليدي اندثر بسبب التغريات املناخية يف 
العالم«.وم�ن خالل هذه اللوحة الت�ي كتب عليها بأحرف 
مذهب�ة باإلنجليزية واأليس�لندية »رس�الة للمس�تقبل«، 
يأم�ل الباحث�ون تعزي�ز الوعي يف أوس�اط الس�كان إزاء 

انحسار األنهار الجليدية وتداعيات التغري املناخي.وتحمل 
اللوح�ة أيض�ا عب�ارة »415 جزءا م�ن املليون م�ن ثاني 
أكسيد الكربون«، يف إشارة إىل املستوى القيايس املسجل يف 
مايو املايض لرتكز ثاني أكسيد الكربون يف الغالف الجوي.

وقالت هو يف بيان: »نسعى من خالل استذكار نهر جليدي 
مندثر إىل تس�ليط الضوء عىل كل ما هو يف طور االندثار يف 
العالم أجمع، ولفت االنتباه إىل الدور الذي يؤديه اإلنس�ان 

يف هذا الصدد وهو ليس مدعاة للفخر«.

املراقب العراقي /متابعة...
يس�تقطب عامل البناء السابق يف العراق، 
ريب�وار عبد الل�ه، اهتماماً عاملياً بس�بب 
كريس�تيانو  بالربتغ�ايل  الكب�ري  ش�بهه 

رونالدو العب فريق يوفنتوس اإليطايل.
وذكرت صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، 
انكل�رتا،  يف  متج�ر مح�ي  أن »صاح�ب 
ش�ني دوغالس، 35 عاماً، شاهد عبد الله 
وال�ذي انتق�ل إىل إنجل�رتا من أج�ل حياة 
أفض�ل ومواصل�ة عمله الي�دوي، والحظ 
م�دى الش�به بينه وب�ني الفائ�ز بجائزة 
الك�رة الذهبي�ة خمس مرات كرس�تيانو 
رونالدو«.واضاف�ت، أنه من�ذ ذلك الحني، 
أقام�ا )ش�ني وعبد الل�ه( صداقة، »حيث 
يخطط ش�ني لتحوي�ل بي�وار إىل رونالدو 
يش�بهه بدوام كامل يف املس�تقبل، ليظهر 
يف الحفالت واملناسبات عند االتصال به«.

وبينت أن�ه »وعىل الرغم م�ن عدم وجود 

ن�اٍد، عندما يلعب كرة الق�دم، فهو )عبد 
الل�ه( يختار نفس املوق�ع الذي يتمتع به 
رونال�دو، وب�دالً من دعم الفري�ق، يدعم 

رونالدو ببساطة أينما ذهب«.
وأوضحت أنه »يواكب يف كثري من األحيان 
آخر التحديثات الخاصة برونالدو، وتغيري 

ترسيحة ش�عره لتناس�ب م�ع ترسيحة 
ومجموع�ات  املالب�س  ورشاء  رونال�دو 
ك�رة الق�دم مماثل�ة ل�ه، وأن�ه يأم�ل يف 
كس�ب اهتمام إعالم�ي كاٍف للق�اء يوم 
واح�د وربم�ا لعب ك�رة القدم م�ع بطله 

الربتغايل«.
ولفت�ت إىل أن عب�د الله، »ال�ذي يعيش يف 
ديرب�ي، يتابع النجم الربتغ�ايل منذ أن بدأ 
حياته املهنية يف س�بورتنج لشبونة وهو 

مراهق«.
من جانبه، قال ش�ني: »كان ريبوار يسري 
يف متجري مرتدياً قميص يوفنتوس ولفت 
انتباه�ي، وأعتق�دت أن�ه كان رونالدو يف 
البداية األمر«.وتابع: »يف ذلك الوقت، كان 
لدي نس�خة م�ن Fifa 19 يف ي�دي، والتي 
يظه�ر فيها رونالدو ع�ىل غالفها، نظرت 
إىل ص�ورة رونال�دو وقارنتها ببي�وار، لم 

أستطع أن أصدق هذا التشابه«.

 لوحة تذكارية.. 
أيسلندا توثق 
اندثار أول نهر 

جليدي

املراقب العراقي / متابعة...
ق�ال أحد أبرز الجراح�ني الربيطانيني يف مجال 
زراع�ة األعض�اء، إن�ه يمك�ن زراع�ة قل�وب 

الخنازير يف أجساد البرش، خالل 3 سنوات.
ذك�رت ذلك صحيف�ة »ذي ص�ن« الربيطانية، 
وقال�ت إن الج�راح البارز الس�ري تريينس، هو 
صاح�ب الفك�رة، مش�رية إىل أن�ه أج�رى أول 
عملي�ة زرع قلب ناجحة يف بريطانيا، منذ عام 

.1979
وقال تريينس، إنه س�يجري تجربة زراعة كىل 
خنزير يف جسم برشي، هذا العام، مشريا إىل أن 
ذلك يمكن أن يمه�د الطريق ملزيد من عمليات 
زرع األعض�اء املعقدة يف العملية املس�ماة نقل 

األعضاء بني الكائنات الحية.
وأض�اف: »إذا حصلن�ا عىل نتيج�ة مرضية يف 
عملي�ة نقل كىل الخنازير للبرش، فمن املحتمل 

أن تس�تخدم القل�وب مع تأث�ريات جيدة عىل 
البرش يف غضون سنوات«.

وأوضح الج�راح الربيطاني أنه يف حال نجاح 
التج�ارب، فإن�ه يمك�ن أن تك�ون أعضاء 

الخنازي�ر اختيارا جي�دا للزرع يف مرىض 
أعضاؤه�م  تك�ون  برشي�ني، حي�ث 

بحس�ب  الحج�م،  يف  متش�ابهة 
الصحيفة.

جراح بريطاني 
يجري تجربة 
لزراعة قلوب 
الحيوانات في 

أجسام البشر!   

سلبي ... عدم التنبيه من المخاطر

من الس�لبيات التي البد من تشخيصها 
عدم قي�ام ش�يوخ بعض العش�ائر يف 
الق�رى واالري�اف وبعض امل�دن بعدم 
تنبي�ه اف�راد عش�ائرهم م�ن مخاطر 
قي�ام ابن�اء العش�ائر بتنفي�ذ الدكات 
ال  اىل  ي�ؤدي  ذل�ك  ك�ون  العش�ائرية 

يحمد عقب�اه لكونهم يتعرضون للقتل 
واالعتقال واالصاب�ات والجروح وهذه 
الح�االت تح�دث كث�ريا يف املناطق ذات 
االغلبية العشائرية التي تسيطر عليهم 
دون  تدفعه�م  الت�ي  القبلي�ة  ال�روح 

االلتفات اىل القيمة العليا للقانون.

م�ن العوام�ل التي اس�همت يف 
تقليل نسبة الدكات العشائرية 
يف  امني�ة  ق�وات  تواج�د  ه�و 
العشائري  الطابع  املناطق ذات 
واخ�رى  م�دة  ب�ني  وقيامه�ا 
بحمالت تفتيش يف تلك املناطق 
بحث�ا ع�ن االس�لحة والبح�ث 

عن منفذي الدكات العش�ائرية 
والق�اء القب�ض عليه�م وفق�ا 
القضائي�ة  الس�لطة  لق�رارات 
وهو م�ا يعزز س�لطة القانون 
يف مختل�ف انح�اء الب�الد كون 
القض�اء ع�د م�ن يق�وم بتلك 

االعمال ارهابيا.

 املراقب العراقي / متابعة...
أجرب حريق يجت�اح جزيرة كناريا 
اإلس�بانية،  الس�ياحية  الك�ربى 
آالف  إج�الء  ع�ىل  الس�لطات 
أعلن�ت  حس�بما  األش�خاص، 
الحكومة، محذرة من أن السيطرة 

عىل الحريق قد تستغرق أياما.
والحري�ق ال�ذي امت�د إىل منطق�ة 
الك�روا دي تيخي�دا املم�ر الجب�ي 
الش�هري بمناظره الخالبة يف وسط 
الجزي�رة، »عني�ف ج�دا« و«غ�ري 
أرخبي�ل  رئي�س  وف�ق  مس�تقر« 
الكن�اري أنخيل فيكتور توريس يف 

بيان.
ول�م ت�رد معلوم�ات عن س�قوط 
ضحاي�ا، فيم�ا ت�م إج�الء نحو 5 
آالف ش�خص من منازلهم.وكانت 
الس�لطات قد أعلنت يف وقت سابق 
األحد إجالء 4 آالف شخص بسبب 
حرائق الغابات، التي اجتاحت منذ 

السبت نحو 1500 هكتار.
ويشارك أكثر من 600 رجل إطفاء 
و14 مروحي�ة يف جه�ود احت�واء 
الحري�ق، التي تعيقه�ا رياح قوية 
ودرجات حرارة مرتفعة.وفيما من 
املتوقع أن تس�جل درجات الحرارة 
ارتفاع�ا، االثنني، تقدر الس�لطات 
الس�يطرة  جه�ود  تس�تغرق  أن 
ع�ىل الحريق أياما.وق�ال توريس: 
»الس�اعات القليلة املقبلة ستكون 
بغاية األهمية ألن توقعات األرصاد 

لليل ليست جيدة«.
ويأتي ه�ذا الحريق بع�د أيام عىل 
اندالع حريق غاب�ات آخر يف نفس 
املنطقة، مما أجرب الس�لطات عىل 
إجالء مئ�ات األش�خاص.وجزيرة 
كناري�ا الكربى هي ثاني أكرب جزر 
أرخبي�ل الكن�اري من حي�ث عدد 
السكان، وتقع يف املحيط األطليس 
قبال�ة الس�احل الش�مايل الغرب�ي 

ألفريقي�ا.

ايجابي... تواجد قوات امنية

الصهاينة يجندون الجواسيس عبر »إسرائيل باللهجة العراقية« 

املراقب العراقي /متابعة...
بهدف تجنيد الجواس�يس تحت عنوان 
خلق تواصل وحوار مثمر بني الشعبني 
اإلرسائيي والعراقي وكانت اوىل نتائج 
كس�ب الجواس�يس ه�و ذه�اب وفد 
إىل إرسائي�ل يض�م إعالميني ونش�طاء 
يف ش�بكات التواص�ل االجتماع�ي من 

السعودية والعراق.
االن وبعد مرور عام عىل تأس�يس هذه 
الصفحة وجهت الخارجية اإلرسائيلية 
رس�الة وصفتها بالعاجلة إىل الش�عب 
العراق�ي، بمناس�بة مرور ع�ام كامل 
عىل تدشني صفحة “إرسائيل باللهجة 
العراقية” ونرشت تغريده نرشتها عىل 
حس�ابها باللغة العربية يف »تويرت« إن 
ه�ذه الخطوة ته�دف »لخل�ق تواصل 
وح�وار مثمر بني الش�عبني اإلرسائيي 
والعراق�ي وإظه�ار الوج�ه الحقيقي 
إلرسائي�ل« ويف الس�ياق ذاته  كش�فت 
القن�اة العربي�ة الس�ابعة النقاب عن 
زي�ارة وف�د م�ن إعالمي�ني ونش�طاء 
م�ن   االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع 
الس�عودية والعراق وع�دة دول عربية 
إىل إرسائيل بدعوة من وزارة الخارجية 

اإلرسائيلية”.
ان هدف هذه الصفح�ة الحقيقي هو 
اس�تدراج الش�باب العراقي اىل الوقوع 
يف فخ الجاسوس�ية حي�ث يقول وزير 
الخارجية اإلرسائيي، يرسائيل كاتس، 
موجه�ا حديث�ه إىل الش�عب العراقي، 
إنه تجمعن�ا أمور عدي�دة، ونتمنى أن 
تتنام�ى العالقات بما يخدم الش�عبني 

عىل حد سواء. 
م�ن جهت�ه كش�ف جه�از املخابرات 

وثيق�ة  يف  العراق�ي،  الوطن�ي 
صادرة عنه هوية صفحة عىل 
االجتماعي  التواص�ل  موق�ع 

مس�مى  تح�ت  فيس�بوك 
بالعربية  ‘ارسائي���ل 

الجهاز  .وذك�����ر 
رسي  تقري���ر  يف 
ارس�له اىل رئاس�ة 
العراق�ي  الربمل�ان 

ق�ال في�ه، انه ‘ 
بداية  نشطت 

هذا العام مواقع الكرتونية وش�بكات 
تواص�ل اجتماعي تدع�و العراقيني إىل 
التطبيع وإقامة الس�الم مع ارسائيل، 
أبرزه�ا )ارسائي�ل باللهج�ة العراقية 
ان�ه  بالعربية(.واض�اف،  وارسائي�ل 
‘بتاري�خ 2019/1/7 كتب اإلرسائيي 
)إيدي كوهني( عىل حس�ابه الشخيص 
يف تويرت بأن برملانيني عراقيني حاليني 
وس�ابقني أو ممثليه�م زارو ارسائیل 
رسا بينه�م )أحم�د الجب�وري، أحمد 
الجربا، عب�د الرحمن اللويزي، 
الش�مري،  الرحي�م  عب�د 
خال����د املفرجي،وعالي�ة 
ع�ززت  وق�د  نصي�ف(، 
الخارجي�ة  وزارة 
ئيلي������ة  إلرسا ا
له�ا  ترسيب�ات  يف 
كوهني،  كتب�ه  ما 
عنها  نت�����ج 
إعالمية  ضجة 
واس�ع���ة 

االنتش�ار’.واكد الجهاز، انه’ تم اتخاذ 
الفني�ة من  اإلج�راءات االس�تخبارية 
قبل جهاز املخابرات الوطني العراقي، 
وتبني أن الصفحة )ارسائيل بالعربية( 
يديره�ا رئي�س قس�م اإلع�الم باللغة 
العربية يف وزارة الخارجية اإلرسائيلية 
)يونات�ان جونني( يعاونه )16( س�تة 
ع�رش ش�خصا من ت�ل أبي�ب وعنرص 
اس�تخبارات يف غواتيم�اال، جميعه�م 
إرسائيلي�ون وأن أدع�وا أهم مواطنون 
نش�اط  إىل  باإلضاف�ة  عراقي�ون، 
األم�ل’  ‘ينابي�ع  اس�تخباري ملنظم�ة 
اإلرسائيلية التي مقرها مدينة القدس، 
تعمل بنفس االتجاه، وشبكة إرسائيلية 
يف الفلب�ني تم رصد نش�اط لها باتجاه 
إث�ارة الفتن يف املنطق�ة العربية بينها 
الع�راق ضمن برامج وخط�ط للحرب 
اإلس�رتاتيجية.واوضح،  النفس�ية 
إن ‘متابع�ة املوض�وع اس�تخباريا لم 
تثب�ت أي م�ن االتهام�ات اإلرسائيلية 
الربملانيني املذكورين مل�ا يتعلق بزيارة 
ارسائي�ل، وأن م�ا ورد م�ن ترسيبات 
تقع ضمن أنش�طة ارسائيل يف الحرب 

النفسية’.

قد اليعرف الكثيرون ان وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية، اطلقت في 

يوم األحد الموافق السادس من أيار 
8102،اكبر صفحة لتجنيد الجواسيس 

على موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« باسم »إسرائيل باللهجة 

العراقية«

يديرها رئيس قسم اإلعالم باللغة العربية في خارجية إسرائيل

هدفها تجنيد الجواسيس تحت عنوان »التواصل والحوار«

»معجــزة«.. أم تضـــع تـــوأميــن بينهمـــا 11 أسبــوعـــا

»حريق الجزيرة« 
يطرد 5 آالف 

إسباني من منازلهم

اكتشاف »سر خفي« في لوحة 
رسمها دافنشي قبل خمسة قرون

 عامل بناء عراقي يجذب اهتمام البريطانيين بسبب شبهه بكرستيانو

املراقب العراقي / متابعة...
كش�ف خ�رباء يف املتح�ف الوطن�ي الربيطان�ي بالعاصم�ة لن�دن ع�ن 
»رس�ومات خفي�ة«، يف لوحة رس�مها أيقون�ة الفن اإليط�ايل ليوناردو 

دافنيش عام 1508، وتعرف باسم »عذراء الصخور«.
وأظهرت الرس�ومات املكتش�فة يف اللوحة التي يعود عمرها إىل أكثر من 
500 عام، تصميمات ورس�ومات أولية خفية تصور »املالك واملس�يح« 
ع�ىل خالف ما تظهر عليه اللوحة حاليا.ولج�أ الخرباء إىل تقنية تصوير 
متطورة للكشف عن الرسومات غري الظاهرة للمالك واملسيح، باستخدام 
مادة الزنك التي أتاحت رؤية الرسم املخبأ عرب األشعة السينية واألشعة 
تحت الحمراء الجديدة والتصوير الطيفي.وأظهر التحليل الجديد للوحة 
أن زاوية رأس الطفل يس�وع تغريت بحيث يمكن رؤية مالمحه، يف حني 
أزيلت بضع خصل من ش�عر املالك املجعد يف اللوحة النهائية، وفق بيان 
ص�ادر عن املعرض الوطني يف لندن.وقال املع�رض يف بيانه: »اآلن للمرة 
األوىل، يمك�ن رؤي�ة تصامي�م ليون�اردو املبدئية للمالك واملس�يح، التي 

تظهر اختالفات كبرية حول كيفية ظهورهما يف اللوحة النهائية«.
وأضاف البيان أن »التصميم غري الظاهر يظهر الشخصيتني يف مستوى 

أعىل باللوحة، بينما ينظر املالك إىل الطفل املسيح، وكأنه يحتضنه«.

الصمون العراقي يغزو المائدة 
الفرنسية  

املراقب العراقي / متابعة...
يجتهد الطاهي )الشيف( العراقي محمد 
الحيايل واملعروف يف أحد احياء العاصمة 
الفرنس�ية باريس بكنيت�ه )أبو أرجوان 
العراقي( بتطوير عمله وتوسيع محله، 
خاص�ة بع�د نج�اح تجربت�ه بصناعة 
الط�ازج،  العراق�ي  والخب�ز  الصم�ون 
وزيادة الطلب عليه وهو يستعد الفتتاح 
مخبز ومطعم كب�ري إلنتاج كميات أكرب 

من املخبوزات ومعها بعض أنواع 
ب�دل  العراقي�ة  االكالت 

محله الصغري.
أرج�وان )خ�ربة 25  أب�و 

عام������ا يف إدارة 
يفتخ�ر  املطاع�م( 

بأنه اس�تطاع إدخال 
العراقي  الصم����ون 

ق���ائم�ة  إىل 
فط�ور العوائ�ل 

بديال  الفرنس�ية 
الش�هري  الخبز  ع�ن 

»ال باغي����ت«.
ف  و ملع�������ر ا و

أن للفرنس�يني عادات 
الفط�ور  يف  عريق�ة 

الصباح�ي ال تتغ�ري منذ 
فأول  السنني،  عرشات 

ع�ىل  يوض�ع  يشء 
املائ�دة -إضاف�ة إىل 
ن  س�و ا و لك����ر ا

والفطائر- هو خبز »ال 
الكبري  بحجم�ه  باغيت« 
اللولب�ي، ويعد  وش�كله 

م�ن أع�رق أن�واع الخب�ز 
عاملي�ًا. وتعود بداي�ة إنتاج�ه إىل القرن 
19، وتعن�ي كلمة باغي�ت العصا باللغة 
اإليطالية، ويس�تهلك الفرنسيون حوايل 
ثالثني ملي�ون باغيتة يومي�ا، وال تخلو 
مائ�دة فرنس�ية م�ن وج�وده خاص�ة 

وجبات الفطور.  
وع�ن تجربته يف صناع�ة الخرب العراقي 
الخب�از  والصم�ون يف باري�س، يق�ول 

أب�و أرج�وان »ب�دأت بصناع�ة بع�ض 
وح�ازت  الش�هرية  العراقي�ة  األكالت 
ع�ىل إقب�ال ورض�ا العراقي�ني املغرتبني 
يف املدين�ة، وب�دأت الطلب�ات تكثر ألجل 
إنت�اج الخب�ز والصمون أيض�ا، وحصل 
أن أرشف�ت عىل إع�داد موائ�د  الدعوات 
يف الس�فارة العراقي�ة بباريس ملدعويها 
م�ن الش�خصيات املهم�ة والس�فراء يف 
الخب�ز  وكان  واملناس�بات،  الحف�الت 
والصمون الحج�ري العراقي حارضا 
عىل املائدة وس�معتهم يسألون 
ع�ن طريقت�ه ورس طعم�ه 
املمي�ز، حت�ى أن بعضهم 
حرص عىل أخذ ما تبقى 

منه إىل بيته«.
أنه  ويضي������ف 
يجه����ز  أصب�ح 
بمع�دل  الطلب�ات 
كل  مناسبتي����ن 
وكذلك  أس���بوع، 
الفرنسيني  طلبات 
والع�����راقي�ني 
تعد  ولم  اليومي�ة، 
التنان�ري الطيني�ة 
أو  تن�ور(  )جمع 
املوجودة  األف�ران 
يف املخبز كافية، 
يفك�ر  وه�و 
مخبز  بافتتاح 
وزي�ادة  كب�ري 
األي�دي العامل�ة 
تلك  ليس�توعب  قريب�ا 
الطلبات.وعن أس�عار الصمون 
والخب�ز باملقارنة م�ع الخبز الفرنيس، 
أوض�ح أن الصّمون أغىل س�عرا بس�بب 
طبيعة إنتاجه املكلفة ونوعية الطحني، 
وكذل�ك ع�دم وجود أفران كب�رية، حيث 
إن الصمونة الواحدة بس�عر رشاء ثالث 
قطع من الباغيت، أي أن س�عر الواحدة 
35 س�نتا يف حني الصمون�ة تباع بيورو 
واح�د، واليورو كم�ا هو مع�روف مئة 

سنت.

املراقب العراقي / متابعة...
وضع�ت أم له�ا رحم م�زدوج، توأم�ني يفصل 
بينهما 11 أس�بوعا، يف ظاهرة نادرة ال تكرر إال 

مرة واحدة من بني كل 50 مليون حالة.
وذك�رت صحيفة »دي�ي مي�ل« الربيطانية، أن 
ليلي�ا كونوفالوف�ا )29 عاما( من أورالس�ك يف 
كازاخس�تان، وضع�ت التوأمني ع�ىل مرحلتني 

فصلت بينهما 11 أسبوعا.
فق�د أنجب�ت األول يف 24 مايو امل�ايض وكانت 
أنث�ى، يف حني وضع�ت الثان�ي وكان ذكرا يف 9 

أغسطس الذي يليه.
ووفق�ا ل�وزارة الصح�ة يف كازاخس�تان، فإن 
احتمال حدوث والدة من هذا القبيل تبلغ واحدا 
يف كل 50 ملي�ون والدة، وتع�د ليليا هي الحالة 

األوىل يف البالد.
ول�دى األم حال�ة تعرف باس�م 

»رحم الديلفي«، مما يعني 
أن كل واحد من التوأمني 

كان يف رحم منفصل.
وقال�ت ليلي�ا: »لقد 

صدم�ت عندم�ا علم�ت أن ل�دى ه�ذه الحالة 
النادرة«، وأضافت األم، التي لديها ابنة تبلغ من 
العمر 7 س�نوات: »كنت قلقة للغاية عىل حياة 
طف�ّي، خصوصا أنهما جاءا قب�ل األوان. لكن 

األطب�اء كان�وا رائعني، وم�ا فعلوه 

كان معج�زة. أظه�روا أنفس�هم كمحرتف�ني 
حقيقيني«.ونقلت الصحيفة عن األطباء الذين 
أرشف�وا ع�ىل ليلي�ا، قوله�م إن حالته�ا »غري 
ديس�مرب  أواخر  عادي�ة«.ويف 
أم  ع�ام 2018، دخل�ت 
يف  التاريخ  بريطاني�ة 
الب�الد عندما أنجبت 
توأميه�ا بفراق 12 
األول  ب�ني  يوم�ا 
مم�ا  والثان�ي، 
الرق�م  يجع�ل 
يس  لقي����ا ا
ألط����ول  ا
ض����ع  لو
يف  التوائ�م 

إنجلرتا.


