
الحسابات الختامية للموازنات .. سبات طويل وأموال مغيبة 

واشنطن تفرض خردة »الباتريوت« على العراق »عنوة« 
وتضع خطوط حمراء على منظومة الدفاع الروسية

مفاتيح التحكم بيد غرفة العمليات االمريكية...

المعتقلون في سجن »جو« يواصلون اضرابهم رفضًا
 النتهاكات آل خليفة الوحشية 

المراقب العراقي/ متابعة...
يواصل 600 معتقل سيايس بحريني منذ 15 الشهر 
الج�اري إرضابه�م املفت�وح ع�ن الطع�ام، تنديًدا 
باس�تمرار بقائهم يف العزل املمنهج يف س�جن جو 
املركزي، فيما حمل ائتالف 14 فرباير ملك البحرين 
مس�ؤولية االنته�اكات التي يتعرض له�ا معتقلو 
ال�رأي. ونقلت مصادر من داخل س�جن جو قولها 
لوس�ائل اعالم بحرينية تابعتها »املراقب العراقي« 
إن »الس�لطات هناك تعاقب م�ن يصيل جماعة او 
يقرأ دعاء بالس�جن االنف�رادي حتى ولو كان لديه 
إذنا أمني�ا«.  وعىل مس�توى الحرمان م�ن العالج، 
أش�ارت املص�ادر إىل ان »هناك حاالت مس�تعصية 
وخطرية، وهناك م�ن يتعرضون لظروف اضطرت 
بعض السجناء القتالع أسنانهم بمساعدة زمالئهم 
بط�رق بدائية من دون تخدي�ر موضعي أو ظروف 
إن »ع�ىل  صحي�ة مناس�بة«. وش�ددت املص�ادر 

املجتم�ع الدويل والعالم الح�ر أن يتحرك قبل فوات 
األوان لحماية س�جناء الرأي الذي�ن تتحدث بعض 
املص�ادر ع�ن أن عدده�م يفوق ال� 5000 س�جني 
س�يايس«. والجدير بالذكر أن هذا اإلرضاب كان قد 
بدأه 15 معتق�اًل احتجاًجا عىل الظروف القاس�ية 
التي يعيش�ونها، لتتس�ع الدائرة ويتضامن معهم 
169، ثم يزداد العدد ويصل عددهم إىل 600 سجني 
س�يايس، وهو أكرب عدد يشرتك يف إرضاب جماعي 
مفتوح عن الطعام يف البحرين. وإزاء هذا الخطوة، 
البحريني�ة اىل رضورة  دع�ت جمعي�ة »الوف�اق« 
التح�رك إلنق�اذ س�جناء ال�رأي الذي�ن يتعرضون 
ملختل�ف أنواع التضيي�ق والقم�ع والحرمان داخل 
املعتق�الت، مؤك�دة أن س�جناء ال�رأي يف البحرين 
رهائ�ن يس�تخدمهم النظام للضغط ع�ىل الحراك 
الش�عبي الكبري املطال�ب بالديمقراطي�ة والعدالة 
أن  إىل  »الوف�اق«  ولفت�ت  والحري�ة.  االجتماعي�ة 

النظ�ام يمارس التضيي�ق والقم�ع والحرمان من 
خ�الل اس�تمرار املعامل�ة الحاطة للكرام�ة ومنع 
العالج وحجز الس�جناء يف ما يع�رف بالعزل وهي 

أماكن للعقاب تخلو من أي بعد إنساني.
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

قانون »مجلس اإلتحاد« رهين »المحاصصة«
 وسطوة قادة الكتل  

المراقب العراقي/ احمد محمد...
أكدت اوس�اط برملاني�ة وسياس�ية أن ما يمنع 
ويعي�ق تمري�ر قان�ون »مجلس اإلتح�اد« هي 
مخ�اوف الكت�ل السياس�ية من ممارس�ة دور 
رقاب�ي عىل عملها تحت قب�ة الربملان والحد من 
رصفه�ا لألموال عىل أوجه مش�بوهة، منتقدين 
إرصار عدد من املكونات السياس�ية عىل أن يتم 
توزيع مس�ؤويل هذا املجلس وفقا للمحاصصة 

السياسية والطائفية.
ورجحت األوس�ط بأن يتم تمرير ه�ذا القانون 

خالل الفصل الترشيعي املقبل.  
ومن جهتها كش�فت النائبة ع�ن إئتالف النرص 

ن�دى ش�اكر ج�ودت، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراقي« إن »الفصل الترشيعي املقبل سيش�هد 
طرح قانون مجلس اإلتحاد للتصويت مع جملة 
م�ن القوانني الخالفية املهم�ة والتي مىض اكثر 

من دورة ترشيعية عليها«.
وقال�ت جودت أنه »يف الوق�ت الذي تتحفظ فيه 
بع�ض الكتل السياس�ية ع�ىل ه�ذا القانون أال 
أن هن�اك اطراف اخرى ترحب ب�ه«، مؤكدة أنه 
»يحد من حركة االموال الس�ائبة يف الس�لطتني 
الترشيعي�ة والتنفيذية وتحديد اوجه مناس�بة 

لرصفها«.
وانتق�دت جودت »إرصار الكتل السياس�ية عىل 
أن يك�ون تعي�ني املس�ؤولني ع�ن ه�ذا املجلس 

حرصا من قبلها«، محذرة من أن »هذا سيحوله 
اىل منصب سيايس وليس رقابي«.

ب�دوره أكد القيادي يف كتلة بي�ارق الخري النائب 
محمد الخال�دي، أن »قانون مجلس اإلتحاد من 
القوانني املهمة التي ستقر خالل الفرتة املقبلة«.

وب�ني الخال�دي يف ترصيح خ�ص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« أن »الكتل السياس�ية انهت خالفاتها 
حول ما يتعلق بحجم الصالحيات املمنوحة لهذا 
املجلس«، الفت�ا اىل أن »الخالفات املتبقية حوله 
ت�دور ح�ول عملية توزي�ع املناص�ب املنضوية 

تحت هذا املجلس«.
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المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
ظاه�رة عق�ود الالعب�ني الضخم�ة جدا متفش�ية يف 
جمي�ع الدوري�ات الرياضية منذ س�نوات، وتفاقمت 
هذا املوس�م حتى وصل عقد الالعب اىل 500 مليون يف 
املوسم الواحد وخاصة اذا كان الالعب يمثل املنتخبات 
الوطني�ة، ومع س�كوت االتحاد العراق�ي لكرة القدم 
ع�ن ه�ذه الظاه�رة الغريبة ع�ىل ال�دوري، البعض 
يراها طبيعية ومتماش�ية مع ما يحدث يف الدوريات 

العاملي�ة والبع�ض االخ�ر وجدها ه�در للم�ال العام 
وهدم للرياضة العراقي�ة، داعني الحكومة ان تتدخل 
وتض�ع لجن�ة خاص�ة لتنظي�م عمل ال�رصف داخل 
االندي�ة. »املراقب العراقي« طرحت هذا املوضوع عىل 
بعض املختصني يف ش�أن عق�ود الالعبني والتي كانت 
اجاباتهم متباينة. اول املتحدثني »للمراقب العراقي« 
كان الناطق االعالمي لنادي الرشطة تحسني اليارسي 
والذي ق�ال: هي ظاه�رة طبيعية حصل�ت يف جميع 

انح�اء العالم ب�دأت من اورب�ا ولن تنته�ي بالدوري 
العراقي مع اختالف املعايري، فلو قارنا دوريات اغلب 
الدول املجاورة للعراق نجد ان اسعار تنقالت الالعبني 
فيها يف�وق ما يحدث يف دورينا فم�ن غري املمكن ان 
نقارن ال�دوري العراقي بالدوري االردني عىل س�بيل 
املثال وال نس�تطيع مقارنه الدوري العراقي بالدوري 

القطري او االماراتي.
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المراقب العراقي/ القسم االقتصادي ...
م�ا زال الفس�اد العمي�ق يلتهم ام�وال الش�عب العراقي يف ظ�ل مافيات 
سياس�ية وحكومية ترفض تزويد مجلس النواب بالحس�ابات الختامية 
ملوازنات االعوام السابقة , مما يعد محاولة لطمس معالم رسقة املشاريع 
واب�واب رصف مئات امللي�ارات من الدوالرات .  الحس�ابات الختامية من 
عام  2004 اىل 2011 التي وصلت اىل الربملان كانت تحمل بداخلها كوارث 
وعالت كث�رية وتم املصادقة عليها باألغلبية، اذ تم يف عام 2007 رصف 5 
ترليون دينار سلف ألحدى املحافظات عىل ان يتم تقديم السندات يف بداية 
ع�ام 2008 لك�ن لم يقدم اي يشء  , ويف دراس�ة اقتصادية تم االعداد لها 
تب�ني ان قيمة الهدر امل�ايل يتجاوز 175 ملي�ار دوالر , فضال عن عمليات 
اقرتاض السياس�يني من مرصف tbI والذي يمثل تجارة العراق الخارجية 
, كل تل�ك االموال تم اس�قاطها بقرارات سياس�ية , مما ضاعف عمليات 
تهري�ب تلك االم�وال اىل الخارج. هن�اك اتفاقات وصفق�ات تعقد ما بني 
الرئاس�ات الثالث من أجل تجاهل الحس�ابات الختامية للس�نوات االربع 
املاضي�ة يف كل دورة انتخابي�ة ,وهو ما يدل عىل وجود هدر مايل واختفاء 
ع�رشات املليارات م�ن الدوالرات , وإال فلماذا ترصُّ الحكومة عىل ارس�ال 

مسودة املوازنة دون الحسابات الختامية .
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اك�دت وزارة التخطي�ط ، الي�وم الثالثاء، ع�ن مصادقتها عىل 
رصف 219 ملي�ار دينار ملحافظة بغداد بهدف تحس�ني الواقع 

الخدمي يف املحافظة ومداخل العاصمة.
وق�ال وزي�ر التخطي�ط ن�وري الدليم�ي يف ترصي�ح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي«انه من »الرضوري اس�تكمال جميع 

املتطلبات الخاصة بإدراج املشاريع«.
واض�اف انه«صادق عىل 133 ملي�ار و340 مليون دينار لدعم 
جهود تحس�ني الواق�ع الخدمي يف أقضي�ة ونواحي املحافظة، 
والس�يما إع�ادة تأهي�ل مداخ�ل العاصم�ة وتنفي�ذ املزيد من 

مشاريع املاء واملجاري«.
وتاب�ع قائ�الً: »تم�ت املصادقة ع�ىل 86 مليار دينار إلكس�اء 

الطرق يف عموم محافظة بغداد«.

المراقب العراقي/ بغداد...
هوج�م مقر تابع لق�وات الحش�د الثالثاء، يف 
محافظ�ة ص�الح الدين، ما اس�فر عن تطاير 

املقذوفات والصواريخ بعد االستهداف.
وقال مصدر امن�ي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« ان »مقر قوة تابعة للحشد 

الش�عبي مالصق لقاعدة بل�د الجوية تعرض 
ع�رص الي�وم اىل هجم�ة عدوانية اس�تهدفت 

مخازن االسلحة التابعة له«.
وأضاف ان »س�يارات االطف�اء التابعة للدفاع 
املدن�ي هرع�ت اىل م�كان الح�ادث، الطف�اء 

الحريق الذي نشب بفعل االستهداف«.

يش�ار اىل ان طائ�رة امريكي�ة مس�رية كانت 
قد اس�تهدفت معس�كر »صقر« التابع لقوات 
الحش�د الش�عبي والرشطة االتحادية جنوبي 
بغداد، يف االس�بوع املايض ما اسفر عن تطاير 
مقذوفات االس�لحة واالعتدة املخزونة، والحق 

ارضارا مادية يف منازل املدنيني.

219 مليار دينار لتحسين واقع 
الخدمات في بغداد

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
ح�رص  ع�ن  الع�راق  حدي�ث  بع�د 
الع�ام  بالقائ�د  الط�ريان  رخ�ص 
للقوات املس�لحة، ملنع تكرار حوادث 
االس�تهداف الت�ي تش�نها الطائرات 
املعادية عىل القوات املسلحة العراقية 
التي كان اخرها اس�تهداف معس�كر 
كب�رية  ارضار  وإح�داث  »صق�ر« 
ب�ه، س�ارعت  املحيط�ة  املناط�ق  يف 
واش�نطن اىل التلويح باس�تعدادها يف 
تجهي�ز دفاع�ات الع�راق، بصواريخ 
»باتري�وت« الت�ي اثبت�ت فش�لها يف 
الكي�ان الصهيون�ي وعجزت عن صد 
صواريخ املقاومة الفلس�طينية، كما 
اثبت�ت ع�دم قدرته�ا ع�ىل مواجه�ة 
يف  الل�ه  انص�ار  حرك�ة  صواري�خ 

السعودية.
تس�عى  الش�واهد  تل�ك  كل  م�ع 
واش�نطن اىل بيع منظومة الصواريخ 
»باتريوت« اىل العراق عنوة، والحيلولة 

دون التوجه صوب االسلحة الروسية 
خشية التعاقد مع موسكو عىل رشاء 
منظوم�ة »اس 300« او »اس 400« 
بحس�ب ما يراه مراقبون، كما منعت 
طيلة السنوات الس�ابقة اي مرشوع 

للتسليح من اي دولة اخرى.
مراقب�ون للش�أن االمني ح�ذروا من 
قب�ول الع�راق باالم�الءات االمريكية 
املنظوم�ة  رب�ط  ع�ىل  تعم�ل  الت�ي 
الدفاعي�ة كلي�اً بواش�نطن واالبق�اء 
ع�ىل مفاتي�ح التحك�م بي�د الجيش 
رضورة  ع�ىل  مش�ددين  االمريك�ي، 
تنوي�ع مص�ادر االس�لحة، الس�يما 
م�ا يتعلق منه�ا بالدفاع�ات الجوية 
لضمان س�يطرة الع�راق عىل اجوائه 
الخ�روق  اس�تمرار  دون  والحيلول�ة 

االجنبية.
ويرى املختص بالشأن االمني عباس 
الع�رداوي انه منذ ع�ام 2003، ولحد 
هذه اللحظة تعم�ل االدارة االمريكية 

ع�ىل ترس�يخ عقيدته�ا يف املنظومة 
االمنية والهيمنة عىل ملف التسليح.

وق�ال الع�رداوي يف ترصي�ح خ�ص 
ب�ه »املراق�ب العراق�ي« ان » الجيش 
االمريكي دم�ر البنى التحتية للجيش 
العراق�ي من�ذ احتالله للبل�د، لتهديم 
جميع مفاصله وافراغه من اسلحته 
لتفتح املجال امامه�ا بتزويد القوات 

العراقية بأسلحتها«.
وأض�اف ان »الجي�ش العراق�ي كان 
يعتم�د بش�كل كام�ل ع�ىل الس�الح 
الرويس، وهذا ما ال يروق لواش�نطن 
التي تفرض ترسانتها العسكرية عىل 

دول املنطقة«.
 ،F16��ال طائ�رات   « ان  اىل  ولف�ت 
س�لمت اىل الع�راق لكنه�ا مقيدة من 
وتنفي�ذ  واالرشاف  الط�ريان  حي�ث 
الطلع�ات، وه�ذا م�ا س�ينطبق عىل 

الباتريوت يف حال تسليمه للعراق«.
وتابع العرداوي ان »امريكا اجهضت 

جميع صفقات التسليح التي ابرمت 
مع الصني وكوريا وروس�يا، عىل مر 
الس�نوات الس�ابقة واله�دف واضح 
ج�داً هو الس�عي للهيمن�ة عىل ملف 

التسليح«.
م�ن جانب�ه ي�رى النائ�ب ع�ن تيار 
الحكمة حسن فدعم، ان العراق يمكن 
ان يعتمد عىل تزويد دفاعاته الجوية، 
او  الروس�ية   )400 )اس  بمنظوم�ة 
منظومة »خ�رداد« االيرانية املتطورة 

والتي اثبتت جدارتها.
وأض�اف فدع�م يف ترصي�ح صحفي 
أن »القائ�د العام للقوات املس�لحة ال 
يمتل�ك القدرة ع�ىل مواجهة املصالح 
اخ�رى  دول  ومصال�ح  االمريكي�ة 
ترتبط ب واش�نطن، وتس�تبعد القدرة 

عىل املحاسبة بشكل مبارش«.
ولف�ت اىل ان »هنال�ك آلي�ات أخ�رى 
خالله�ا  م�ن  الحكوم�ة  تس�تطيع 
التح�رك ان كانت فع�اًل توجد الرغبة 

بف�رض الس�يادة م�ن خ�الل الطلب 
من الق�وات االجنبية بمغادرة العراق 
خاص�ة ان كل ش�رب م�ن بالدن�ا ت�م 
تحري�ره من زم�ر داع�ش االرهابية 
وقواتن�ا االمني�ة والعس�كرية قادرة 
عىل حف�ظ االم�ن والتعام�ل مع اي 

تهديدات قد تحصل«.
وتابع قائ�اًل: »الخروق�ات االمريكية 
نعتق�د خلفه�ا رغب�ة من واش�نطن 
بان تدف�ع باتجاه تس�ليح الدفاعات 
الجوية العراقي�ة بمنظومة باتريوت 
يف  فش�لها  اثبت�ت  الت�ي  االمريكي�ة 
ص�د هجم�ات املقاومة ع�ىل الكيان 
اج�واء  حماي�ة  يف  او  الصهيون�ي 
الس�عودية من هجم�ات املقاومة يف 

اليمن«.
يشار اىل ان دعوات برملانية وسياسية 
الع�راق  تزوي�د  ب�رضورة  طالب�ت 
بمنظوم�ة دفاع جوي�ة متطورة ملنع 

اي استهداف خارجي يطول البالد.

المراقب العراقي/ االنبار ...
اكدت اللجنة املالية النيابي�ة، الثالثاء، ان قانون 
التجني�د االلزام�ي ل�م يناقش يف الربمل�ان خالل 

الدورات السابقة.
وق�ال عض�و اللجنة جم�ال كوج�ر، يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« إن »الحديث 
ع�ن ترشيع قان�ون التجني�د االلزام�ي طرح يف 
وس�ائل االع�الم فق�ط من قب�ل جه�ة معينة«، 
مشرياً إىل أنه »لم يناقش داخل مجلس النواب يف 

الفصول السابقة«.

وأضاف أن »إقرار القانون يحتاج اىل تخصيصات 
مالية كب�رية، ك�ون املتطوع�ني بحاجة لرصف 
روات�ب ومالب�س واس�لحة وم�ؤن، والحكوم�ة 
غ�ري مس�تعدة لتحقي�ق ه�ذا األم�ر م�ع وجود 
اعداد هائلة من العس�كريني يف منظومة القوات 

املسلحة العراقية«.
ولف�ت اىل أن »الحكوم�ة ومجل�س الن�واب ل�م 
يعرج�وا ع�ىل تضمني م�رشوع قان�ون موازنة 
2020 مخصصات مالية لتطبيق قانون التجنيد، 

يف حال مرر يف الفصول املقبلة للربملان«.

المالية النيابية : قانون التجنيد االلزامي لم يناقش 
في البرلمان خالل الدورات السابقة

هجمة عدوانية جديدة تستهدف مقر للحشد الشعبي في صالح الدين

نابولي يقترب من ضم االرجنتيني إيكاردي

القطيف: 
السلطات السعودية 

تلغي حفال لعيد 
الغدير 

الجمهورية 
األسالمية .. 

الثورة التي لم 
تنحني
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المراقب العراقي/ بغداد ...
اي�د عضو اللجنة القانونية النيابية وجيه عباس، 
خط�وة رفع الحصانة عن عدد م�ن النواب، فيما 
بني ان ه�ذا القرار اعطى »ق�وة« لرئيس الربملان 
محمد الحلبويس. وقال عباس يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »امل�ادة 63 م�ن 

الدستور والتي تم تكرارها يف املادة 20 من النظام 
الداخيل للربملان اشارت اىل حالتني يتم من خاللها 
رف�ع الحصانة االوىل، ال يجوز القبض عىل النائب 
خالل الفصل الترشيعي اال اذا كان متهما بجناية 
وبموافقة االعضاء وباالغلبية املطلقة اي تصويت 
165 نائبا او اذا تم ضبطه بالجرم املشهود خالل 
لحظة ارتكاب الجناية«، مبينا ان »الحالة الثانية 

تك�ون برفع الحصانة ع�ن العضو خارج الفصل 
الترشيعي اذا كان مته�م بجناية بموافقة رئيس 

مجلس النواب عن رفع الحصانة«.
واضاف عب�اس، ان »رفع الحصان�ة بهذا الوقت 
دون معرف�ة الربمل�ان ن�وع التهم�ة الت�ي رفعت 
بسببها عنه الحصانة يعطي فرصة ربما لتمويع 
القضي�ة، ول�ن يعط�ي قوة للق�رار ل�و كان من 

داخ�ل قبة الربمل�ان وبتصوي�ت 156 نائب�ا، كما 
انه س�يعطي الفرص�ة للتأوي�الت املختلفة حول 
اسباب التوقيت«. وتابع: »اننا مع رفع الحصانة 
الن القانون ف�وق الجميع ورفع الحصانة قضية 
معنوي�ة ولن تقلل من ش�خصية عض�و الربملان 
كم�ا انها ال تعترب تثبيت�ا للتهم بل خطوة العطاء 

االجراءات القضائية دورها يف القضية«.

نائب يؤيد خطوة رفع الحصانة: اعطت قوة لمجلس النواب

تصل الى 500 مليون دينار للموسم الواحد .. ارقام خيالية 
بعقود العبي الدوريات العراقية 

Almuraqeb Aliraqi Newpaper
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ورجحت األوس�ط بأن يت�م تمرير هذا 
القانون خالل الفصل الترشيعي املقبل.  
ومن جهتها كش�فت النائبة عن إئتالف 
النرص ندى ش�اكر ج�ودت، يف ترصيح 
»الفص�ل  إن  العراق�ي«  »املراق�ب  ل�� 
الترشيعي املقبل سيش�هد طرح قانون 
مجلس اإلتحاد للتصويت مع جملة من 
القوان�ن الخالفية املهم�ة والتي مىض 

اكثر من دورة ترشيعية عليها«.
وقال�ت ج�ودت أن�ه »يف الوق�ت ال�ذي 
تتحفظ فيه بعض الكتل السياسية عىل 
هذا القان�ون أال أن هناك اطراف اخرى 
ترحب به«، مؤكدة أنه »يحد من حركة 
االموال السائبة يف السلطتن الترشيعية 
مناس�بة  اوج�ه  وتحدي�د  والتنفيذي�ة 

لرصفها«.
الكت�ل  »إرصار  ج�ودت  وانتق�دت 
تعي�ن  يك�ون  أن  ع�ىل  السياس�ية 
املس�ؤولن عن ه�ذا املجلس حرصا من 
قبلها«، محذرة من أن »هذا سيحوله اىل 

منصب سيايس وليس رقابي«.
بدوره أكد القيادي يف كتلة بيارق الخري 
النائ�ب محم�د الخال�دي، أن »قان�ون 
مجلس اإلتحاد من القوانن املهمة التي 

ستقر خالل الفرتة املقبلة«.
وب�ن الخال�دي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه 
»املراقب العراقي« أن »الكتل السياسية 
انه�ت خالفاتها حول م�ا يتعلق بحجم 
املجلس«،  له�ذا  املمنوحة  الصالحي�ات 
الفت�ا اىل أن »الخالف�ات املتبقي�ة حوله 
ت�دور ح�ول عملي�ة توزي�ع املناص�ب 

املنضوية تحت هذا املجلس«.
م�ن جهت�ه ع�زى عمي�د كلي�ة العلوم 
السياس�ية بجامع�ة النهري�ن الدكتور 
عامر حس�ن في�اض، تأخر إق�رار هذا 
القانون اىل »جملة من املخاوف املتولدة 
لدى الكتل السياس�ية من�ه، ومن بينها 
خش�يتها م�ن الوقوف بوج�ه القوانن 
طري�ق  ع�ن  الربمل�ان  يمرره�ا  الت�ي 
اإلتفاقات السياسية متجاوزا املصلحة 

العامة«.
واض�اف في�اض يف ترصي�ح خ�ص به 
»املراق�ب العراق�ي«، أن »م�ن املخاوف 
الكت�ل  ناق�وس  ت�دق  الت�ي  األخ�رى 
السياس�ية ه�ي ممارس�ة دور رقابي 
ع�ىل الربملان م�ن حيث حرك�ة األموال 

والصفقات السياسية األخرى«.
وشدد عىل »رضورة اإلحتكام للدستور 

لح�ل كافة الخالف�ات، بالرغ�م من أن 
املكونات السياس�ية التريد السري وفق 
الدس�تور ب�ل تريد الدس�تور أن يس�ري 

وفقا ألهواؤها«.
العلي�ا  االتحادي�ة  املحكم�ة  أن  يذك�ر 
قد اك�دت يف مطل�ع الع�ام املايض عىل 

رضورة اس�تكمال مكون�ات الس�لطة 
الترشيعي�ة بتش�كيل مجل�س االتحاد، 
فيم�ا بينت أن الدس�تور يل�زم ترشيع 

قانون له.
ه�ذا وق�د أرجأ مجل�س الن�واب خالل 
دورته الس�ابقة ترشيع قانون مجلس 

االتح�اد إىل ال�دورة الربملاني�ة الحالي�ة 
بعدما أبدت عدد من االطراف السياسية 
تحفظات ع�ىل منح املجلس صالحيات 
ح�ّق اس�تخدام الفيت�و ضد الق�رارات 
الصادرة ع�ن الحكومة أو الربملان التي 

تمس املحافظات.

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�اد مص�در يف الرشطة، الثالث�اء، باعتقال أربع�ة متعاطن 
للمخ�درات »اعتدوا« عىل فتاة بآالت جارحة وعيص ش�مايل 
بغ�داد، مبين�اً أن الفت�اة فق�دت الوع�ي وترق�د يف إح�دى 

املستشفيات.
وقال املصدر يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إنه »تم 
القب�ض عىل أربعة أش�خاص متعاطي مادة الكرس�تال 
قام�وا باالعت�داء عىل فت�اة بالرضب ب�االالت الجارحة 

والعيص ضمن منطقة الشعب«.
وأضاف املصدر، أن »الفتاة فقدت الوعي وتم نقلها إىل 
إحدى املستش�فيات«، مبيناً أن�ه »تم نقل املعتقلن إىل 

مركز للرشطة لغرض إجراء الالزم«.

املراقب العراقي/ دياىل...
ح�ذر عض�و مجل�س محافظ�ة دي�اىل احم�د 
الربيعي، الثالثاء، من أن بساتن قرية املخيسة 
ش�مال رشق املحافظ�ة تمث�ل بؤرة س�اخنة 

لجماعات داعش االجرامية.
وق�ال الربيع�ي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إن »بس�اتن قرية املخيس�ة وبعض 
القرى القريبة منها تمثل بؤرة ساخنة لوجود 
فلول داعش االرهابي وهي تختبى وتظهر عن 
اي فرص�ة لش�ن هجم�ات تس�تهدف االبرياء 

والقوات االمنية«.

دوري�ة  »اس�تهداف  ان  الربيع�ي،  واض�اف 
للجي�ش ق�رب املخيس�ة بعبوت�ن ناس�فتن 
اس�فرتا ع�ن اصاب�ات دليل عىل خط�ورة تلك 
الب�ؤرة ومح�اوالت داعش اث�ارة الفوىض النه 
البيئ�ة الوحي�دة الت�ي تتالئم م�ع مخططاته 
اىل  دي�اىل  مجل�س  عض�و  االجرامية«.ودع�ا 
»رضورة تبن�ي خارطة طريق ش�املة النهاء 
االرهاب يف بس�اتن املخيسة وبقية القرى من 
خالل مسك االرض بقوة والسعي ملعرفة ممويل 
وداعمي التنظيم يف تلك املناطق النهم السبب يف 

ديمومة خالياه النائمة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب عضو لجنة الدفاع النيابية مهدي تقي امريل، الثالثاء، القائد العام للقوات 
املس�لحة وقيادة العمليات املشرتكة بتشكيل لجنة تقيص حقائق بشأن خروقات 
التحال�ف الدويل، مؤكدا أن لجنته س�تتخذ موقف حازم وج�ريء تجاه الخروقات 
األمريكي�ة خ�الل الجلس�ات القادمة.وق�ال ام�ريل يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »االس�تهدافات املتكررة التي تعرضت لها معسكرات الحشد الشعبي 
والق�وات األمنية ال يمك�ن التغايض عنها دون اتخاذ اج�راءات رادعة بحق قوات 
التحال�ف الدويل«.وأضاف أن »الحكومة العراقية لم تتخذ أي اجراءات فعلية للحد 
من ظاهرة تعرض مواقع الحش�د الش�عبي والقوات األمني�ة لرضبات مقصودة 
م�ن قبل التحالف ال�دويل بقيادة الوالي�ات املتحدة األمريكية«.ولف�ت امريل إىل أن 
»جمي�ع املواقع والقطاعات التي تعرضت الس�تهداف من قبل الطريان االمريكي 

كان مقصودا والهدف منه واضح«.

اعتقال متعاطين للمخدرات 
اعتدوا عىل فتاة بآالت جارحة

عضو بمجلس دياىل يحذر من »بؤرة 
ساخنة لداعش«

األمن النيابية: سنتخذ موقفا حازما 
تجاه الخروقات األمريكية 

المراقب العراقي/ القسم السياسي

الجزائري يعلن مساواة المحاضرين المجانيين 
المسائيين بأقرانهم في الصباحي 

املراقب العراقي/ بغداد...
بغ�داد ف�الح  اعل�ن محاف�ظ 
مس�اواة  الثالثاء،  الجزائ�ري، 
املحارضين املستمرين بالدوام 
من خريجي الكليات الس�اندة 
الحكومية  واملعاه�د  والكليات 
املسائية بأقرانهم من الكليات 

الحكومية الصباحية.
وقال الجزائ�ري يف بيان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
من�ه، ان »اتخ�اذه ه�ذا القرار 
يأت�ي إلنصاف ه�ذه الرشيحة 
الت�ي قدم�ت الكث�ري لخدم�ة 
وبش�كل  الرتبوي�ة  العملي�ة 
النقص  تطوعي ومجاني لسد 
الحاص�ل يف الش�واغر لجميع 
امل�دارس  ويف  االختصاص�ات 

كافة«.
وب�ن، ان »ق�راره يأت�ي ايضا 

مجل�س  ق�رار  اىل  اس�تنادا 
بغ�داد رق�م )١٧(  محافظ�ة 
بتاري�خ ١٧/٧/٢٠١٨  املؤرخ 
مخرج�ات  اىل  باإلضاف�ة 
الذي  ال�رأي،  لهيئة  االجتم�اع 

عقد برئاسته وعضوية مدراء 
تربي�ة بغ�داد الس�تة«، الفت�ا 
اىل ان » ه�ذا القرار س�يضمن 
جميع امتيازات هذه الرشيحة 

بعد مساواتهم بأقرانهم«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د وزير الدف�اع نجاح الش�مري، الثالثاء، أن الس�نوات املقبلة 
ستش�هد تعاوناً »كبرياً« مع وزارة الدفاع األملانية، فيما أشار إىل 
االستمرار بمالحقة »اإلرهابين« يف الصحراء الغربية باألنبار.

وقال الشمري، يف مؤتمر صحفي مشرتك مع وزيرة 
الدفاع األملانية انغريت كرامب كارنباور يف بغداد 
وحرضته »املراقب العراقي« إن »هناك تعاوناً 
كب�رياً سيش�هده الع�راق خالل الس�نوات 
املقبل�ة م�ع وزارة الدف�اع األملاني�ة«.

وأكد الشمري، »االستمرار بمتابعة 
ومالحق�ة العصاب�ات اإلرهابية يف 
الصح�راء الغربية يف األنبار«.يذكر 
أن وزي�رة الدف�اع األملاني�ة انغريت 
كرامب كارنباور وصلت، صباح اليوم 

الثالثاء، إىل بغداد.

وزير الدفاع: السنوات المقبلة 
ستشهد تعاونًا كبيرًا مع ألمانيا
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

لممارسته دور رقابي على »مجلس النواب«

مخاوف برلمانية من إقرار قانون »مجلس اإلتحاد« واصرار سياسي على إخضاعه للمحاصصة 

التربية تحدد موعد مباشرة الهيئات التدريسية

القبض على قيادي بداعش في الحويجة

صحة ذي قار تعلن إرتفاع حاالت اإلصابة 
بااليدز في المحافظة

املراقب العراقي/ ذي قار...
ق�ار،  ذي  صح�ة  دائ�رة  اعلن�ت 
الثالثاء، عن ارتفاع حاالت االصابة 
املسجلة بمرض االيدز يف املحافظة 
اىل اكث�ر من الضعف خ�الل العام 
الح�ايل ٢٠١9.وق�ال مدي�ر قس�م 
الصح�ة العامة بالدائ�رة الدكتور 
حيدر حنت�وش، يف ترصيح تابعته 
»ح�االت  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
االصاب�ة باالي�دز ارتفعت اىل عرش 
حاالت يف العام الحايل بعد ان كانت 

اربع فقط يف العام املايض«.
وبن ان »صحة ذي قار اتخذت من 
الصحية  االجراءات  جانبها جميع 
الالزم�ة ومنه�ا حج�ر املصاب�ن 
الرضوري�ة  العالج�ات  وتام�ن 

وضمان عدم انتقال العدوى ».
»الدائ�رة  ان  حنت�وش  واض�اف 
تعم�ل كذل�ك عىل اتخ�اذ اجراءات 
امل�رض  ض�د  وتوعوي�ة  وقائي�ة 
كارش�اد املواطنن بعدم استخدام 

مكائ�ن الحالق�ة املش�رتكة او اي 
مواد اخ�رى يمك�ن ان تنقل الدم 
م�ن اخرين فض�ال عن اج�راءات 

الفحص الدوري للمرىض.
الصح�ة  »دائ�رة  ان  اىل  واش�ار 
م�ع  وبالتنس�يق  كذل�ك  تعم�ل 
يف  االنس�ان  حق�وق  مفوضي�ة 
ن�دوات  اقام�ة  ع�ىل  املحافظ�ة 
تثقيفي�ة عديدة لجمي�ع الرشائح 

املجتمعية والس�يما فئة الش�باب 
لتثقيفهم بمخاطر املرض وس�بل 
الوقاي�ة منه«.وع�زا س�بب زيادة 
اىل«املمارس�ات  املصاب�ن  اع�داد 
ومنه�ا  الخاطئ�ة  والس�لوكيات 
والع�ودة  الب�الد  لخ�ارج  الس�فر 
طبي�ة  فحوص�ات  اج�راء  دون 
والتداخ�الت الجراحية غري املهنية 

كالتاتو والحجامة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنْت وزارة الرتبية، ع�ن تحديد موعد العارش 

من أيلول موعداً للهيئات الرتيسية. 
وقالت الوزارة،  يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إنه »تم تحديد موع�د بدء الهيئات 
التدريس�ية بال�دوام الرس�مي للع�ام الدرايس 
متابع�ة  اىل »رضورة  داعي�ة   ،»٢٠٢٠  -٢٠١9
األخبار عرب املواقع الرس�مية للوزارة، واالبتعاد 

ع�ن الصفح�ات الوهمي�ة التي تن�رش االخبار 
الكاذبة«.

ونف�ت الوزارة »م�ا تداولته بع�ض الصفحات 
الوهمي�ة ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 

بتقديم املوعد.
والجدير بالذكر إن العطلة الصيفية للمدرسن 
واملعلم�ن تبدأ بعد انتهاء االمتحانات العامة يف 

املدارس يف األول من تموز.

املراقب العراقي/ كركوك...
افاد مص�در أمني يف محافظة كرك�وك، الثالثاء، 
بالق�اء القب�ض ع�ىل قي�ادي بجماع�ات داعش 

اإلجرامية يف قضاء الحويجة.
وقال املصدر، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »ق�وة امنية خاصة القت القبض عىل القيادي 

يف داعش اإلجرامي وسط ناحية الرياض التابعة 
لقضاء الحويجة«، مبينا أن »القيادي يدعى ايوب 

ومتورط بعمليات ارهابية إبان داعش«.
وأضاف املصدر، أن »القوة األمنية نقلت القيادي 
اىل مق�ر امن�ي للتحقيق مع�ه فيم�ا عثرت عىل 

اجهزة اتصال حديثة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
والش�ؤون  العم�ل  وزي�ر  أعل�ن 
االجتماعية باس�م عب�د الزمان، 
اليوم الثالثاء، عزم الوزارة زيادة 
للرعاي�ة  املالي�ة  التخصيص�ات 
االجتماعي�ة للقضاء ع�ىل الفقر 

والبطالة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقلت 
العراقي« نس�خة منه  »املراق�ب 
والش�ؤون  العم�ل  »وزي�ر  إن 
االجتماعي�ة باس�م عب�د الزمان 
عقد، اليوم الثالثاء، اجتماعا مع 
لجنة املوازنة يف الوزارة ملناقش�ة 
موازنة ال�وزارة لعام ٢٠٢٠ وفق 

متطلبات املرحلة املقبلة«.

واك�د عبد الزمان بحس�ب البيان 
ع�ىل  القض�اء  ال�وزارة  »ع�زم 
الفق�ر والبطال�ة يف الع�راق من 
خ�الل القيام بالعديد من التدابري 
الالزم�ة لتحقي�ق ذلك ودراس�ة 
التخصيص�ات  زي�ادة  امكاني�ة 
املالية للحماية االجتماعية ضمن 
موازنة الوزارة لهذا العام لشمول 
اعداد اضافية من الفقراء وامداد 
الالزمة النجاز  الهيئة بامل�الكات 
مه�ام عمله�ا يف الوق�ت املحدد، 
فضال عن مداول�ة الجوانب التي 
تسهم يف تلبية احتياجات الوزارة 
وتنفيذ املش�اريع املقرر تنفيذها 

لهذا العام«.

املراقب العراقي/ النجف األرشف...
أعلن�ت قي�اده عملي�ات الف�رات 
األوس�ط، الثالث�اء، ع�ن نج�اح 
الخط�ة االمني�ة الخاص�ة بعي�د 
النج�ف  محافظ�ة  يف  الغدي�ر 
ع�دد  ان  اىل  مش�رية  االرشف، 

الوافدين بلغ 3 مالين زائر.
وقال مدير اع�الم قيادة عمليات 
العمي�د مازن  الف�رات االوس�ط 
الغ�زايل يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه إن »الخطة 
االمني�ة الخاصة بعي�د الغدير يف 
محافظة النج�ف االرشف والتي 
تم تنفيذها بإرشاف مب����ارش 
العملي�ات  قائ�د  قب�ل  م�ن 
الفري�ق الركن قي�س خل����ف 

املحمداوي«.

واضاف الغ�زايل، ان »هذا النجاح 
الس�ابقة  للنجاح�ات  امت�داداً 
والخاصة بإحياء ليلة عرفة وعيد 
االضح�ى املب�ارك وخط�ة تأمن 
عودة الحجاج«، مبينا ان »املالين 
تواف�دوا إلحي�اء ه�ذه املناس�بة 
الكريمة وال�ذي بلغ عددهم أكثر 

من ثالثة مالين زائر ».
واش�ار اىل ان »هناك تنسيق عايل 
وممي�ز ب�ن القطع�ات االمني�ة 
الش�عبي م�ن  الحش�د  وأبط�ال 
والرشط�ة  الجي�ش  منتس�بي 
وقوات ساندة من جميع الصنوف 
وبمش�اركة  واالختصاص�ات، 
فعاله من قطعات طريان الجيش 
و القوة الجوية واالجهزة االمنية 

واالستخبارية«.

أخبار قصرية

العمل تعزتم زيادة التخصيصات 
المالية للرعاية االجتماعية

بتوافد 3 ماليين زائر .. عمليات الفرات 
األوسط تعلن نجاح الخطة االمنية 

الخاصة بعيد الغدير

زمن طّنوس .. 

إصبع عىل الجرح
    منهل عبد األمري المرشدي 

 حكاي�ة طن�وس ت�دور احداثها قبل اكثر م�ن قرن من الزم�ان يف لبنان وقد 
تناولتها يف مقال س�ابق بعد س�قوط الصنم ارى الي�وم الحاجة لتناولها من 
جدي�د بعدم�ا كث�ر الطنانيس يف مواقع املس�ؤولية حيث اتس�عت مس�احة 
املحتال�ن واملحتال عليه�م والنّصابن واملنصوب عليه�م والكذابّن واملكذوب 
عليه�م والخداع�ن واملخدوعن والش�ياطن و)ربع الل�ه( .  طنوس  هو ابن 
الوزير األول لألمري الش�هابي ال�ذي كان يحكم لبنان آن�ذاك وكان مقربا من 
األمري ومحل ثقته واحرتامه اإل انه تويف فجأة مما اثار الحزن لدى األمري الذي 
اعلن الحداد وبعد انتهاء مراس�م العزاء بعث اىل ولده طنوس وعرض عليه ان 
يختار املنصب الذي يشاء ويرغب اكراما لوالده املتويف بما فيه ان يأخذ موقع 
ابيه ويكون الوزير األول يف القرص األمريي إال ان طنوس فاجأ األمري وأوضح 
له انه يتمنى ان يكون املس�ؤول عن دورة املياه الرئاس�ية ويس�تلم مفاتيح 
املرافق الصحية لسمو األمري ليكون مسؤوال عن تهيئتها ونظافتها والحفاظ 
عليها من كل ش�اردة وواردة وحاسد أوحاقد أو عميل أو معارض  . استغرب 
األم�ري من الطلب ورفض املوافقة علي�ه احرتاما لوزيره املتويف وحياء منه إال 
ان طن�وس ألّ�ح وأرّص الحاحا  وأرّص وألح إرصارا مما جعل األمري الش�هابي 
يواف�ق نزوال عن�د رغبة طنوس وّوقع أم�را ديوانيا بتنصي�ب املدعو طنوس 
مسؤوال عن املرافق الرئاس�ية وبدرجة وزير و بكامل األمتيازات والحمايات 
والحصانة النيابية وبما يليق بعمله الجديد وموقعه املتميز وحجم املسؤولية 
الوطنية امللقاة عىل عاتقه يف تهيئة األجواء الس�يادية املناس�بة لسمو األمري 
وه�و يقيض حاجت�ه وبما يمكنه من الق�درة عىل اتخاذ الق�رارات املصريية 
والحف�اظ ع�ىل الوحدة الوطني�ة ومحاربة الفس�اد والرضب بي�د من حديد 
عىل الفاس�دين . تسلم طنوس مهام عمله واس�تلم مفاتيح املرافق الصحية 
الرئاس�ية . بعد مرور اقل من س�نة عىل ذلك الح�دث التأريخي العظيم خرج 
األم�ري الش�هابي بجولة يف ضواح�ي بريوت فش�اهد يف طريق�ه قرصا كبري 
عىل س�فح الجبل يفوق القرص األمريي مس�احة وجماال . س�أل عن عائدية 
القرص فأخربوه إنه لطنوس . تعجب الرجل واندهش مما يرى وقبل ان تزول 
دهشته  شاهد أسواق جديدة عامرة باملتاجر والبضائع يحيطها بستان كبري  
وطف�ح  ذهوله عندما عرف انها تع�ود لطنوس  وهو ما دعاه ليقطع جولته 
ويعود عىل الفور ليستدعي هذا الطنوس ويساله عن مصدر هذه الثروة التي 
امتلكها وهل استلم مفاتيح املرافق الصحية ام مفاتيح خزينة الدولة ؟ طلب 
طن�وس األمان من أألمري ليحكي ل�ه األمر وهو باملخترص املفيد .. كان األمري 
الش�هابي يعقد اجتماعا اسبوعيا مع الوزراء وكبار التجار يف لبنان ويستمر 
األجتماع لعدة س�اعات فكان حن يحتاج األم�ري  الخروج لدورة املياه يطلب 
حضور طنوس الذي يحرض ويخفض رأس�ه لألمري الش�هابي فيهمس بأذنه 
طالب�ا منه تهيئة املرافق الصحية . يخرج طن�وس ويقوم بواجبه من تهيئة 
الطري�ق وتنظيف املرافق وتعطريها ثم يعود ليهمس بإذن األمري انها جاهزة 
فينهض معه وبعد ان ينتهي من قضاء حاجته يعود برفقة طنوس ليجلس يف 
مكانه ويواصل اإلجتماع . كان املشهد يتكرر بإستمرار ويف كل إجتماع وكان 
ال�وزراء وكبار التجار يراقبون ذلك بهمس وغمز وملز حيث تصّور الجميع ان 
األم�ري الش�هابي ال يتخذ قرارا وال يوافق عىل طلب اال بعد استش�ارة طنوس 
واألخ�ذ برأيه وهو ما دعا الجميع لزيارة طن�وس يف انصاف الليايل  وارباعها 
للتنسيق معه وكسب رضاه وارضائه ب) املقسوم ( ليضمنوا تمشية امورهم 

عند سمو األمري .!!!

،،
،،

أكدت اوس���اط برلمانية وسياس���ية أن ما يمنع 
ويعيق تمرير قانون »مجلس اإلتحاد« هي مخاوف 
الكتل السياسية من ممارس���ة دور رقابي على عملها تحت 
قبة البرلمان والحد من صرفها لألموال على أوجه مشبوهة، 
منتقدي���ن إص���رار عدد م���ن المكونات السياس���ية على أن 

يتم توزيع مس���ؤولي هذا المجلس وفقا للمحاصصة 
السياسية والطائفية.
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أعل�ن م�رف الرافدي�ن، رصف وجب�ة جدي�دة من س�لفة 
“ضعف وضعف�ني” للمتقاعدي�ن املدنيني والعس�كريني عن 

طريق أدوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرف يف بي�ان ، إن�ه “تم رصف 
دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفني للمتقاعدين املدنيني 

والعسكريني لنحو ٢٧٠ متقاعداً”.
وأوضح البيان، أن “رصف السلفة تم عن طريق بصمة الزبون 
ثم إبالغ املتقاعد عرب إرس�اله رس�الة نصي�ة تخطره بمنحه 
السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه 
اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت 

تعبئة الرصيد املايل اليها”.

الرافدين يعلن صرف وجبة جديدة من 
سلفة “ضعف وضعفين” للمتقاعدين

ارتفعت أس�عار النف�ط ، بفضل التف�اؤل إزاء تهدئة توترات 
التجارة بني الوالي�ات املتحدة والصني وآمال بأن االقتصادات 
الك�ربى س�تتبني إج�راءات تحفيز ل�درء تباط�ؤ اقتصادي 
محتمل ق�د يرض بالطلب ع�ى النفط.وارتفع خ�ام القياس 
العامل�ي مزيج برن�ت 8 س�نتات إىل 59.8٢ دوالر للربميل بعد 
مكاس�ب 1.88% حققها أمس االثن�ني، وزاد الخام االمريكي 
9 س�نتات إىل 56.3٠ دوالر للربمي�ل بع�د أن ارتفع ٢.44% يف 
الجلس�ة الس�ابقة.ودعم أس�عار الخ�ام االتج�اه الصعودي 
لألس�هم حول العال�م مع تنام�ي التوقعات ب�أن اقتصادات 

عاملية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.

ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال 
االقت�صاديالتحفيز والتجارة

الحكومات العراقية التستطيع صرف 80 % من قيمة الموازنة واصرار حكومي على االقتراض في العام المقبل
صفقات وفساد منظم لموازنات وهمية ومكررة  بغياب الحسابات الختامية 

ويف دراس�ة اقتصادي�ة ت�م االع�داد له�ا 
تب�ني ان قيمة اله�در املايل يتج�اوز 1٧5 
ملي�ار دوالر , فضال عن عمليات اقرتاض 
السياس�يني من مرف tbI والذي يمثل 
تج�ارة العراق الخارجية , كل تلك االموال 
تم اس�قاطها بق�رارات سياس�ية , مما 
ضاعف عملي�ات تهريب تل�ك االموال اىل 

الخارج.
م�ا  تعق�د  وصفق�ات  اتفاق�ات  هن�اك 
بينت الرئاس�ات الثالث م�ن أجل تجاهل 
الحس�ابات الختامي�ة للس�نوات االرب�ع 
املاضي�ة يف كل دورة انتخابي�ة ,وه�و ما 
يدل عى وجود هدر مايل واختفاء عرشات 
املليارات من الدوالرات , وإال فلماذا ترُّ 
الحكوم�ة ع�ى ارس�ال مس�ودة املوازنة 
دون الحس�ابات الختامي�ة , فالحكومة 
غري ق�ادرة عى رصف موازن�ة تزيد عى 
1٠٠ ملي�ار دوالر , فالتقارير املالية تؤكد 
ان م�ا تم رصفه نصف األرق�ام املثبتة يف 
املوازنة , لكن عندما نرسم موازنة جديدة 
ال نرى وجود أموال مدّورة ,وهو ما حدث 

يف عهد رئيس الوزراء السابق والحايل .
غي�اب الحس�ابات الختامي�ة يش�ري اىل 
انطباع ع�ن وجود س�وء ادارة وتخطيط 
واملوازن�ات التي اعدت وتع�د حاليا  ُبنيت 
عى أس�س غري صحيحة وه�ي تقليد  ملا 
سبقها واغلبها وهمية ,فمعظم الوزارات 
تعاني من قلة السيولة مما انعكس سلباً 
ع�ى الواق�ع الخدم�ي والصح�ي املقدم 

للمواطن.
يق�ول الخبري االقتص�ادي الدكت�ور عبد 
الرحمن املشهداني يف اتصال مع ) املراقب 
العراق�ي( : غي�اب املوازنات الت�ي تقدم 
ملجل�س النواب من الحس�ابات الختامية 
دلي�ل ع�ى وجود فس�اد منظ�م ودقيق , 
والننىس ان معظ�م املوازنات هي وهمية 
ومك�ررة , فالتجرب�ة العراقية تؤكد عدم 
ق�درة العراق ع�ى رصف كام�ل املوازنة 
تذب�ذب  بس�بب  الس�ابقة  الس�نوات  يف 
االوضاع االمني�ة , وبالتايل اليمكن رصف 
كام�ل املوازنة , وبالتايل عدم وجود اموال 
مدورة من بقايا تلك املوازنة لتضاف عى 

حس�اب املوازنة القادمة , فأين ذبت تلك 
االموال.!.

وتابع املشهداني: ان التخطيط للموازنة 
اليتم عى اس�س علمي�ة وانما تخمينات 
, والغري�ب ان موازن�ة ٢٠14 م�ا زال�ت 
حس�اباتها الختامية هي مشكلة بسبب 
ع�دم وج�ود قان�ون لرفه�ا . كما ان 
معظ�م االم�وال اليعلم اح�د اين رصفت 

وانم�ا تخمين�ات , وتس�تمر املش�كلة يف 
موازن�ة ٢٠٢٠ التي لم نحص�ل لحد االن 
عى حسابا ٢٠18 , كما ان قدرة الحكومة 
عى رصف االموال التش�كل س�وى %8٠  
وتريد اع�داد موانة ٢٠٢٠ بعجز اكثر من 
٧٢ ترليون دينار وبالتايل س�يتجهون اىل 
االقرتاض الداخ�ي والخارجي , والغريب 
ان معظم االموال اليتم رصفها يف املوازنة 

ويسعون لألقرتاض فما يحدث هو فساد 
منظم الغري.

الهاش�مي  واث�ق  الدكت�ور  يق�ول 
رئي�س املجموع�ة العراقي�ة للدراس�ات 
االس�رتاتيجية يف اتص�ال م�ع )املراق�ب 
الحس�ابات  تقدي�م  ع�دم  العراق�ي(: 
االرب�ع  الس�نوات  ملوازن�ات  الختامي�ة 
االخ�رية يعد مخالفة دس�تورية بس�بب 

عدم تدقيقها من دي�وان الرقابة املالية , 
وما يحدث هو تسويف من قبل الحكومة 
إال  الظاه�رة  االنتق�ادات له�ذه  وبرغ�م 
اننا ل�م نجد لها حلوال تذك�ر , فالدعوات 
ملحاربة الفساد يجب ان تكون الحسابات 
الختامية ج�زءاً منها وه�ذا األمر صعب 
بسبب تفيش الفس�اد وعدم تدقيقها من 

قبل ديوان الرقابة املالية .

كش�فت وزارة الزراع�ة ، ع�ن توجيه 
 السفري الرتكي لدى بغداد دعوة للوزير 
لزي�ارة تركي�ا وتأكيده ب�أن »منتجي 
الدواج�ن بانتظاره«، فيم�ا رد الوزير 

قائال: »ال استرياد للدجاج والبيض«.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ، إن الوزي�ر 
الي�وم،  اس�تقبل،  الحس�ني  صال�ح 
الس�فري الرتكي ب بغ�داد فات�ح يلدز ، 
مبينة ان االخري وجه دعوة للحس�ني 
لزي�ارة تركي�ا واالط�الع ع�ى قط�اع 
الدواجن سيما يف مدينة افيون الرتكية 
كونها محافظة تشتهر يف تربية قطاع 

الدواجن وبيض املائدة.
وكش�فت الوزارة يف بيانها إن السفري 

الرتك�ي وجه دع�وة لوزي�ر الزراعة ، 
لزيارة تركيا وأكد أن منتجي الدواجن 
بانتظارك ... يف حني رد الحسني ليلدز 

: ال استرياد للدجاج والبيض. 
ونق�ل بي�ان ال�وزارة، ع�ن الحس�ني 
الق�ول ان »ال�وزارة مس�تمرة بمن�ع 
املائ�دة  وبي�ض  الدواج�ن  اس�ترياد 

لوفرتها محليا«.
واض�اف الحس�ني ان »هناك س�ماح 
ومصنع�ات  مقطع�ات  الس�ترياد 
الدج�اج، ومش�ريا اىل ان ق�رار من�ع 
االس�ترياد ج�اء بتوجي�ه م�ن االمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء وحس�ب وفرة 

املنتج الوطني«. 

غياب الموازنات التي 
تقدم لمجلس النواب 
من الحسابات الختامية 
دليل على وجود فساد 

منظم ودقيق

وجود انطباع عن 
سوء ادارة وتخطيط 

والموازنات التي اعدت 
وتعد حاليا  ُبنيت على 

أسس غير صحيحة

 تراجعت عملة تركيا مقابل نظريتها األمريكية بأكثر من 
1 باملائة خالل تعامالت اليوم الثالثاء، لتكون 
عند أدنى مس�توى يف ش�هر بعد تحرك البنك 
املركزي واملخاوف السياس�ية.وتأتي الخسائر 
يف قيم�ة العمل�ة املحلي�ة لرتكيا بع�د أن تحرك 

البن�ك املرك�زي يف البالد لتخفيف رشوط إق�راض البنوك.
وقرر البنك خفض نسبة متطلبات االحتياطي عى البنوك 
التي ي�رتاوح نمو القروض لديها ب�ني 1٠ و٢٠ باملائة، يف 
خطوة ينظر إليها املستثمرون عى أنها تشجع عى زيادة 
الق�روض لتعزيز االس�تثمار.وأصبحت نس�بة متطلبات 

االحتياط�ي عى البنوك للودائع ذات آجل اس�تحقاق مدة 
تصل لثالثة أش�هر ٢ باملائة بدالً من ٧ باملائة يف الس�ابق.

كما تراجعت نس�بة متطلبات االحتياطي إىل ٢ باملائة بدالً 
م�ن 4 باملائة عى الودائع التي تصل مدة اس�تحقاقها إىل 

6 أشهر.

وزير الزراعة يرد على طلب تركي: ال استيراد للدجاج والبيض
ن�رشت وس�ائل إع�الم روس�ية قائم�ة 
بينه�ا  م�ن  لروس�يا  املدين�ة  بال�دول 
العراق، وأظه�ر التقرير أن الدول األكثر 
مديونية لروسيا هي بيالروس وأوكرانيا 
 »RBC« صحيف�ة  وفنزويال.وأع�دت 
الروس�ية تقريراً اس�تند لع�دة مصادر 
حول ال�دول املدينة ل روس�يا، ووفقا لها 
فإن 1٧ دولة يف العالم مدينة ل موس�كو 
ب�٢6.٧ مليار دوالر.وتصدرت بيالروس 
الالئحة بديون ل روسيا بقيمة ٧.6 مليار 
دوالر، تليه�ا يف املرتب�ة الثاني�ة أوكرانيا 
ب��3.٧ ملي�ار، ففنزويال ب��3.5 مليار.

وش�ملت الالئحة دولت�ني عربيتني هما 
اليم�ن العراق، ول�م يتضم�ن القروض 

الخارجي�ة الت�ي منحتها روس�يا لبناء 
العالم.وبحس�ب  محط�ات كهرذرية يف 
مص�ادر، ف�إن الالف�ت يف التقرير غياب 
دول عربية مثل س�وريا والجزائر، حيث 
كان�ت روس�يا نهاي�ة العام امل�ايض قد 
أعلن�ت عن ش�طب دي�ون ملجموعة من 
ال�دول بينه�ا 3 دول عربية ه�ي العراق 
والجزائر وسوريا.ووفقا لتقرير نرشته 
براف�دا«  »كومسمولس�كيا  صحيف�ة 
يف كان�ون االول امل�ايض، فق�د ش�طبت 
موسكو للعراق ديونا بقيمة ٢1.5 مليار 
دوالر، ولس�وريا 9.8 ملي�ار، وللجزائ�ر 
4.٧ مليار دوالر، مقابل إبرام صفقات يف 

مجاالت عدة مثل البناء والنفط والغاز.

روسيا تنشر تقريرًا بأكثر الدول مديونية 
لها من بينها العراق

خسائر الليرة التركية تتجاوز 1 % لتسجل أدنى مستوى في شهر

طالبت عض�و لجنة النزاه�ة النيابي�ة عالية نصيف 
، رئي�س مجلس ال�وزراء وهيئ�ة النزاه�ة والجهات 
الرقابي�ة بالتدخ�ل وإيق�اف عق�د نص�ب محط�ة 
اليوسفية الذي سيجعل العراق يسدد الديون للرشكة 

الكورية طيلة عرشين عاما .
وقالت نصيف يف بيان ، إن “األش�خاص املس�يطرين 
ع�ى وزارة الكهرب�اء وبضمنه�م الوزير وحاش�يته 
يحاول�ون اغراق البلد يف الدي�ون من خالل ابرام عقد 
نصب محطة اليوس�فية مع رشكة كورية وتس�ديد 
التكالي�ف طوال عرشين س�نة وبمبال�غ تكفي لبناء 
محط�ات تنتج ع�رشة االف مي�كاواط، يف حني تبلغ 
الطاقة االنتاجية ملحطة اليوس�فية ألف واط بحسب 

مزاعمهم”.وأضاف�ت، أن “|ه�ذه الرسق�ة املنظم�ة 
ونه�ب موازن�ة البلد لس�نوات قادمة بات�ت ُتمارس 
علن�ا دون ادن�ى خج�ل او وازع من ضم�ري لتضيف 
ديوناً كب�رية عى األجيال القادم�ة، والطامة الكربى 
ان من يبيع البلد بهذا االس�لوب يحسب انجازا له ” ، 
متس�ائلة :” اين الزيادة يف انتاج الطاقة لهذا الصيف 
التي تحدث عنها الوزي�ر؟ وما الذي أنجزه عى أرض 

الواقع منذ تسلمه الوزارة؟”.
وتابع�ت، أن “مجموع مش�اريع وتعاق�دات الوزارة 
هي كاآلتي: احمد اسماعيل 3 الف ميكاواط )كاملة( 
وهناك مساٍع إلضافة 15٠٠ ميكاواط، عي شمارة 3 
االف )اكمل منها الف بالخدمة( واملتبقي ألفني، ربان 

الس�فينة 15٠٠ مي�كاواط )قيد اإلنج�از( ، خطوط 
إيرانية 15٠٠ ميكاواط )موج�ودة( ، خورمالة 4٠٠ 
مي�كاواط )موجودة( ، رشكة كول�ف 16٠ ميكاواط 
)موج�ودة( ، كردس�تان ٢5٠ مي�كاواط )موجودة( 
، فأي�ن م�ا انجزه الوزي�ر؟ وهل يوجد من يحاس�به 

بسبب كذبه عى الشعب؟”.
وش�ددت نصيف ع�ى “رضورة قيام رئي�س الوزراء 
وهيئ�ة النزاه�ة والجه�ات الرقابي�ة بإيق�اف ه�ذا 
الفس�اد الذي يره�ن البل�د بكفاالت س�يادية تجعل 
مس�تقبل العراق بيد مافيات امتهنت اس�تغفال هذا 
الش�عب املس�كني ونهب ثرواته وحرمانه من ابسط 

الخدمات”. 

نصيف تطالب بإيقاف عقد محطة اليوسفية : سيجعل العراق يسدد ديونا 20 عاما

تحذيرات نيابية  من تدخالت »كتل كبيرة« لمنع رفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد

لتبرير فشلها  .. وزير االتصاالت: حصار قطر واغالق المنافذ وراء ضعف االنترنت وارتفاع اسعاره

دعا رئیس مجلس الوزراء عادل عبد املھدي،اىل اس�تمرار 
التعاون بین البلدين الصديقین واىل الرشاكات واملش�اريع 
الك�ربى م�ع املانی�ا إلعم�ار الع�راق وتحقی�ق النھض�ة 
الش�املة.وأكد عبداملھ�دي يف بی�ان ، خ�الل اس�تقباله 
وزي�رة الدف�اع االملانی�ة انغريت كرام�ب كارنب�اور، اننا 
»نتطلع اىل اس�تمرار التعاون بین البلدين الصديقین واىل 
ال�رشاكات واملش�اريع الكربى م�ع املانیا إلعم�ار العراق 
وتحقی�ق النھضة الش�املة«، مبینا ان »عملنا املش�رتك 
ھ�و طريق مس�تدام ويبن�ي رشاكة طويلة األم�د ويعزز 
فكرة األم�ن الدائم ولیس املصطنع ال�ذي قد يزول بزوال 
القوة العسكرية«، مشیرا اىل ان »القوات العراقیة بجمیع 
صنوفھ�ا وتش�كیالتھا م�ن جیش ورشطة ّ وبیش�مركة 
وحش�د ش�عبي قدمت التضحی�ات الجس�ام وكانت أھم 
عوام�ل الن�ر ع�ى داع�ش ، وان الحكومة تق�در ھذه 

التضحی�ات ونعمل عى حر الس�الح بی�د الدولة ، كما 
اطلقن�ا عملی�ة ارادة النر ضد بقاي�ا داعش« .واضاف 
ان »الع�راق يويل اھمیة كبیرة لعالقات التعاون مع املانیا 
واستمرارھا يف جمیع املجاالت، ونشكر املانیا عى وقوفھا 
معن�ا يف الحرب عى داعش ونأمل باالس�تمرار يف التعاون 
األمني واالس�تخباري الذي اس�تطعنا م�ن خالله حماية 
بلدينا وش�عبینا ، وامامنا عمل كبیر يف املجال االقتصادي 
ونتطلع إلقامة رشاكة مع الرشكات االملانیة الكربى التي 
تحظ�ى بتقدير الش�عب العراق�ي لجودتھ�ا وصناعاتھا 
املعروفة«.واشاد رئیس مجلس الوزراء بالدور الذي تلعبه 
املانیا لتحقیق السلم العاملي، مشیرا اىل »تطابق املوقفین 
العراق�ي واالملان�ي حول الوض�ع االقلیم�ي«، ومؤكدا ان 
»الع�راق يعمل ع�ى حماية أمن�ه ومصالحه واس�تقرار 

املنطقة وعالقاته الدولیة«.

عبد المهدي يدعو لشراكة شاملة بين العراق والمانيا
مشروعًا لتنقية المياه  

تم تأهيلها في 
المناطق الغربية

ماليين دينار سلفة 
للطالب من مصرف 

النهرين 

39   

3 

حكومة  كردستان ترسل وفد الى  بغداد للحفاظ على مكاسبها التي تحققت في حكومة عبد المهدي

اك�د عض�و لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية النيابي�ة، فاضل جابر ، ان 
لجنت�ه تتحرك وتدعم وزارة العمل للقضاء ع�ى العمالة االجنبية وتطبيق 
قان�ون العمل ال�ذي ينص عى ان تكون اليد العامل�ة يف الرشكات وخاصة 
النفطية ٧٠% للعراقيني و3٠% للعمال االجانب.وقال جابر ، ان “جلس�ات 
الربمل�ان املقبلة ستش�هد تحركات لتفعي�ل قانون العمال�ة االجنبية للحد 
م�ن وجودها يف الع�راق وتطبيق القانون بالش�كل االمثل م�ن اجل توفري 
فرص للعراقيني العاطلني عن العمل”.واضاف ان “وزير العمل والش�ؤون 
االجتماعية باس�م عبد الزمان ومن خالل اللق�اء به يعتزم اتخاذ اجراءات 
رادعة بحق الرشكات التي لم تلتزم بقانون العمل ورشوط االقامة للعمالة 

االجنبية”.

العمل النيابية: نتحرك للقضاء على 
العمالة وتطبيق قانون 70 % و30 

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي
ما زال الفس����اد العمي����ق يلتهم اموال الش����عب العراقي في ظل 
مافيات سياس����ية وحكومي����ة ترفض تزوي����د مجلس النواب بالحس����ابات 
الختامية لموازنات االعوام الس����ابقة , مما يعد محاولة لطمس معالم س����رقة 
المش����اريع وابواب صرف مئات المليارات من الدوالرات .  الحسابات الختامية 
م����ن عام  2004 ال����ى 2011 التي وصلت الى البرلم����ان كانت تحمل بداخلها 

كوارث وعالت كثي����رة وتم المصادقة عليه����ا باألغلبية، اذ تم في عام 
2007 صرف 5 ترليون دينار سلف ألحدى المحافظات على ان يتم 

تقديم السندات في بداية عام 2008 لكن لم يقدم اي شيء  .
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المراقب العراقي/ متابعة...

كشف ناش�طون من القطيف أن السلطات السعودية 
ألغت حفًل خاًصا بافتتاح مسجد الخرض يف املحافظة 

بالتزامن مع اإلحتفاء بعيد الغدير.
وبحس�ب املعلوم�ات التي تابعتها »املراق�ب العراقي« 
أن »الس�لطات السعودية اس�تدعت أحد القائمني عىل 
املس�جد وطالبته بالتعّه�د بإلغاء حفٍل س�بق اإلعلن 

عن�ه تزامنا مع اإلحتفاء بعي�د الغدير، يف ظل مواصلة 
السلطات اضطهاد األهايل عىل أساس طائفي«.

ويعاني ش�عب مدينة القطيف السعودية ذات الغالبية 
الشيعية من سلسلة إبتزازات وقمع ملمارسة الشعائر 
الدينية من قبل حكومة ال سعود، األمر الذي يتعارض 
مع مبدأ توفري الحماية للحريات العقائدية وممارسة 

الشعائر الدينية.

المراقب العراقي/ متابعة...
يواص�ل 600 معتق�ل س�يايس بحرين�ي منذ 15 
الش�هر الج�اري إرضابه�م املفتوح ع�ن الطعام، 
تندي�ًدا باس�تمرار بقائه�م يف الع�زل املمنه�ج يف 
س�جن جو املركزي، فيما حم�ل ائتلف 14 فرباير 
ملك البحرين مس�ؤولية االنتهاكات التي يتعرض 

لها معتقلو الرأي.
ونقلت مصادر من داخل سجن جو قولها لوسائل 
اع�لم بحريني�ة تابعته�ا »املراق�ب العراقي« إن 
»السلطات هناك تعاقب من يصيل جماعة او يقرأ 
دعاء بالس�جن االنفرادي حتى ولو كان لديه إذنا 

أمنيا«.
 وع�ىل مس�توى الحرم�ان م�ن الع�لج، أش�ارت 
املصادر إىل ان »هناك حاالت مستعصية وخطرية، 
وهناك م�ن يتعرض�ون لظروف اضط�رت بعض 
الس�جناء القت�لع أس�نانهم بمس�اعدة زملئهم 
بطرق بدائية م�ن دون تخدير موضعي أو ظروف 

صحية مناسبة«.
وش�ددت املصادر إن »عىل املجتمع الدويل والعالم 
الح�ر أن يتحرك قبل فوات األوان لحماية س�جناء 
ال�رأي الذين تتحدث بعض املصادر عن أن عددهم 

يفوق ال� 5000 سجني سيايس«.
والجدي�ر بالذك�ر أن ه�ذا اإلرضاب كان ق�د بدأه 
15 معتقًل احتجاًجا عىل الظروف القاس�ية التي 

يعيش�ونها، لتتسع الدائرة ويتضامن معهم 169، 
ثم ي�زداد الع�دد ويص�ل عددهم إىل 600 س�جني 
سيايس، وهو أكرب عدد يشرتك يف إرضاب جماعي 

مفتوح عن الطعام يف البحرين.
الخط�وة، دع�ت جمعي�ة »الوف�اق«  وإزاء ه�ذا 
البحرينية اىل رضورة التحرك إلنقاذ سجناء الرأي 
الذي�ن يتعرضون ملختلف أن�واع التضييق والقمع 
والحرم�ان داخ�ل املعتق�لت، مؤكدة أن س�جناء 
ال�رأي يف البحري�ن رهائ�ن يس�تخدمهم النظ�ام 
للضغ�ط ع�ىل الح�راك الش�عبي الكب�ري املطالب 

بالديمقراطية والعدالة االجتماعية والحرية.
ولفت�ت »الوفاق« إىل أن النظ�ام يمارس التضييق 
والقم�ع والحرمان من خ�لل اس�تمرار املعاملة 
الحاطة للكرامة ومنع العلج وحجز الس�جناء يف 
ما يعرف بالعزل وهي أماكن للعقاب تخلو من أي 

بعد إنساني.
والع�زل املمنهج ليس س�جنا انفراديا، بل س�جن 
يضّم أكثر من سجني ال يتشاركون فيما بينهم أّية 
لغة أو دين أو تقاليد أو ثقافة، وال يتشابهون حتى 
يف التهم�ة املوجهة إليهم والتي عىل أساس�ها هم 
محتجزون، إنه نموذج من العزل تتفّنن السلطات 
البحريني�ة يف تطبيقه ع�ىل الس�جناء الذين تريد 
االنتق�ام منهم بش�كل خاص، وقد مارس�ته مع 

الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب. 

ويف س�ياق متصل أصدر املكتب السيايس الئتلف 
الرابع عرش من فرباي�ر بياًنا أدان فيه االنتهاكات 
املمنهج�ة الت�ي يتع�رض له�ا معتقلو ال�رأي يف 
س�جون النظام البحريني والتي ي�راد منها كرس 

عزيمة السجناء الثورية.
وأكد املكت�ب،  يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي« 
أن »أنب�اء مقلق�ة وردت عن ح�االت نزف معوي 
واضطرابات قلبية يعاني منها املعتقلون من دون 
رعاية صحية، يف خطوة م�ن رأس النظام الجائر 
حم�د آل خليف�ة ووزير ح�رب ملحاول�ة القضاء 
ع�ىل الث�ورة وتصفية آالف املعتقلني السياس�يني 

بمساعدة حلفائهم الربيطانيني واألمريكيني«.
وحم�ل املكتب الس�يايس »رأس النظ�ام القمعي 
ووزي�ر داخليت�ه املس�ؤولية التام�ة عن س�لمة 
جمي�ع املعتقلني السياس�يني، داعًي�ا الجميع من 
نخ�ب وهيئ�ات دولي�ة م�ن أصح�اب الق�رار إىل 
تحمل مس�ؤولياتهم والتدخل الرسيع لوقف هذه 
الكوارث اليومية التي تمارسها العصابة الخليفية 

بحق املعتقلني السياسيني«.
واك�د »حقهم الطبيعي يف ني�ل حريتهم، وموجًها 
رس�الة لهؤالء األبط�ال الذين يخوض�ون معركة 
األمع�اء الخاوية: »أنتم املنت�رون وكل فرد من 
أبناء ش�عبنا معكم حتى تتحط�م القيود الجائرة 

عنكم«.

القطيف: السلطات السعودية تلغي حفال لعيد الغدير 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا مرش�ح الرئاسة األمريكية، بريني ساندارز، 
الكونغ�رس إليق�اف الدع�م امل�ايل ال�ذي تقدمه 
الوالي�ات املتح�دة إلرسائيل، عىل خلفي�ة منعها 
للنائبتني رش�يدة طليب وإلهان عم�ر من زيارة 
فلس�طني. وقال س�اندارز خ�لل لقائ�ه رئيس 
للس�لم  األمريكي�ة  الفلس�طينية  املؤسس�ة 
جوني ضبي�ط عرب وكال�ة االنباء الفلس�طينية 
WFA وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »أعضاء 
الكونغ�رس له�م الحق يف زي�ارة املناطق املحتلة 

للطلع عىل األوضاع هناك«.

وأض�اف أن »رفض رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل، 
بنيام�ني نتنياهو، دخول أعض�اء كونغرس عىل 
خلفية مذهبية أو عرقية، يضع الكونغرس أمام 
مسؤولياته إليقاف كل الدعم املايل إلرسائيل الذي 

تقدمه لها الواليات املتحدة«.
وتاب�ع قائل »ال يمكن الس�كوت عىل اس�تمرار 
معاناة الشعب الفلسطيني والظلم الذي يتعرض 

له دون تحرك«.
من جانبه أكد ضبيط أن »املطلوب من السيناتور 
ساندارز، وأي مرشح للرئاس�ة األمريكية، أن ال 
يقف إىل جانب دولة االحتلل عىل حساب الشعب 

الفلسطيني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة »فايننش�ال تايمز« تقريرا ملراس�ليها نجمة 
بورزوغمه�ر، وأندرو إنغلند، قاال في�ه إن اإلفراج عن ناقلة 
النف�ط اإليراني�ة “غري�س 1” كان مج�اال للح�رس الثوري 
اإليران�ي ألن يتحدث ع�ن انتصار اس�رتاتيجيته ضد أمريكا. 
وأضاف�ت الصحيف�ة ال�ذي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« أن 
»مغادرة الس�فينة التي س�يطرت عليها وح�دات كوماندوز 
بريطاني�ة وهي تعرب جبل طارق الش�هر املايض، كان مجاال 
لش�عور الحرس الثوري بالن�ر«. وأظهر التلف�از اإليراني 
الرس�مي ص�ورة للس�فينة التي غريت اس�مها وه�ي ترفع 
العلم اإليراني بطريقة أظه�رت أن خروجها إىل املياه الدولية 
م�رة أخ�رى يع�د انتصارا ع�ىل كل م�ن بريطاني�ا وأمريكا. 

وكان�ت الس�فينة مركز مواجه�ة بني إي�ران وبريطانيا عىل 
مدى األس�ابيع الس�تة املاضية واآلن بعد اإلفراج عنها بقرار 
م�ن محكمة يف جبل طارق، فقد اس�تخدمها النظام اإليراني 

كدليل عىل قدرته عىل مواجهة ضغوط إدارة دونالد ترامب.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�ر الكاتب فلديمري دوبرين�ني، يف مقالة له عىل رويرتز أن »اململكة 
األغنى بالنفط تبقى من دون اليشء األكثر أهمية«، مشريا اىل تراجع 
خط�ري يف مخزون املياه الجوفية يف الس�عودية. وج�اء يف املقال الذي 
تابعته »املراقب العراقي« إن » الس�عودية تواجه أزمة خطرية، حيث 
كانت هناك تنبؤات يف اململكة بأن احتياطيات الس�ائل األكثر رضورة 
ع�ىل هذا الكوك�ب، أي املاء، ينفد برسعة، وم�ا بقي يكفي فقط عدة 
س�نوات«. واضاف الكاتب أن »هناك مص�دران للماء فقط يف اململكة 
العربية السعودية - اآلبار العميقة والبحر أما الصياغة الشائعة، التي 
ترس�خت يف أذهان الس�عوديني، فهي »طاملا هناك نف�ط، فلن تكون 

هناك أي مشكلة«.
واش�ار اىل أن�ه »من الواض�ح أن املعلومات عن بق�اء كمية قليلة من 

املياه الجوفية يف اململكة دوت كالرعد يف سماء صافية«.

WFA: مرشح للرئاسة األمريكية يدعو إلى وقف 
كل الدعم المالي إلسرائيل

تايمز: اإلفراج عن الناقلة اإليرانية فايننشال 
»أدريان داريا 1« انتصارا للمقاومة

رويترز: الرياض مهددة بالعطش

رابطة أهل البيت في السنغال: االنتهاك الصريح للشيعة في نيجيريا يعارض القوانين الدولية

مركز دراسات : الصين قادرة على تدمير منشآت عسكرية أميركية خالل ساعات

دولي دوليعربي  عربي 

تقرير: 600 معتقل سياسي بحريني يخوضون معركة »أمعاء خاوية« 
وائتالف 14 فبراير يحمل الحكومة المسؤولية

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت االمان�ة العام�ة لرابط�ة أهل البي�ت يف الس�نغال قيام 

الكثري من الش�خصيات السياس�ية والدينية املرموقة 
الس�نغالية بالس�فر إىل نيجرييا إلقناع املسؤولني 

إبراهي�م  الش�يخ  رساح  إلط�لق  نيجريي�ا  يف 
الزكزاكي قائد الحركة اإلسلمية يف نيجرييا، 

معتربة أن جملة االنتهاكات التي تعرضت 
لها تعارض القوانني الدولية.

وأضاف�ت االمانة العام�ة، يف بيان تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« أن »اإلم�ام رشي�ف 
أمبال�و كان أول م�ن أخ�رب املؤسس�ات 
الدولي�ة لحق�وق اإلنس�ان ح�ول الوضع 

املرتدي ال�ذي يعيش�ه الش�يخ الزكزاكي يف 
السجن«، مضيفًة إن »املكتب اإلقليمي ملنظمة 

العف�و الدولي�ة يدرس وض�ع الش�يخ الزكزاكي 
وأصحاب�ه يف س�جون نيجريي�ا«. ون�دد امبال�و ب�� 

»طريق�ة تعامل الحكومة النيجريية يف االنتهاك الريح لحقوق الش�يعة 
يف هذا البلد، إذ يعارض األس�س والقوانني الدولية«. وأش�ار اىل أن 
»الشيعة يف نيجرييا وأتباع الحركة اإلسلمية يف هذا البلد 
ال يتمتعون بالحرية الدينية ويعيشون حالة أمنية 
غري مس�تقرة«، مرحاً إن »الظروف وخاصة 
يف ش�مال رشق نيجريي�ا وجنوبه�ا ت�زداد 
سوءا بسبب هجوم ميليشيات التكفرييني 
وبوكو حرام وزي�ادة العنف بني األقليات 

القومية هناك«.
والجدير بالذكر أن اإلم�ام رشيف أمبالو 
ق�د أس�س يف اب 2016 رابطة أهل البيت 
يف الس�نغال, وتح�دث ع�ن الصداقة التي 
جمعته بالشيخ الزكزاكي بالقول: إنه أخي 
وصديق�ي منذ قديم الزم�ن وأعرفه منذ عام 
1991 أي عندم�ا ش�اركنا يف مؤتم�رات دولي�ة 

ومنها يف إيران.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن وزير الخارجية الرويس، س�ريغي 
الفروف، أن موس�كو أبلغت أنقرة بأنها 
س�تقمع بش�دة أي هجم�ات إرهابية يف 
منطقة خفض التصعيد يف إدلب السورية. 
وقال الفروف يف مؤتمر صحفي 
العراقي«  »أملراق�ب  تابعته 
ح�ول  س�ؤال  ع�ىل  ردا 
تقييم الوضع يف منطقة 
يف  التصعي�د  خف�ض 
إدل�ب: »نحن ال نتابع 
فحس�ب،  املوق�ف 
نا  ي�����و فعس�كر
ع�ىل  يتواج�دون 

األرض يف منطقة خفض التصعيد يف إدلب والذي 
يتضمن الت�زام زملئنا األت�راك بضمان الفصل 
بني املعارضة املس�لحة، املس�تعدة للمشاركة يف 
التس�وية، وبني الجماع�ات اإلرهابية«. وأضاف 
الف�روف »لقد أوضحنا أن�ه إذا قامت الجماعات 
اإلرهابي�ة بهجم�ات ع�ىل ه�ذه املنطق�ة، فإنه 
سيتم قمعها بشدة. هذه االستفزازات لم تتوقف 
عىل م�دار العام الحايل«. وبدأ الجيش الس�وري، 
من�ذ أكثر من ش�هر، عملية عس�كرية واس�عة 
النط�اق الس�تعادة الس�يطرة عىل إدل�ب، حيث 
استعاد بلدات وتلل اسرتاتيجية، أهمها تل امللح 
والجب�ني يف ريف حم�اة الش�مايل، والتي مهدت 
للس�يطرة ع�ىل الهبيط وكفرع�ني يف ريف إدلب 

الجنوبي.

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ّذرت دراس�ة أعّدها مرك�ز دراس�ات الواليات 
املتح�دة يف جامع�ة س�يدني األس�رتالية م�ن أن 
الصني تمل�ك صواريخ قادرة عىل تدمري املنش�آت 
العس�كرية األمريكي�ة يف غ�رب املحي�ط الهادىء 

خلل الساعات األوىل من أي نزاع قد يندلع.
واش�ارت الدراس�ة، يف تقري�ر تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« اىل أن »كل املنشآت العسكرية األمريكية 

تقريباً يف غرب املحيط الهادىء قد تتعطل بالكامل 
ج�راء رضب�ات عالي�ة الدقة ق�د تش�ّنها الصني، 
مؤك�دة ان »ذلك ينطبق عىل املنش�آت العس�كرية 

لرشكاء وحلفاء الواليات املتحدة«.
وتحدث�ت الدراس�ة ع�ن »إمتلك الصني ترس�انة 
كبرية من الصواريخ الدقيقة وتجهيزات عسكرية 
أخ�رى »تق�وض التف�وق العس�كري االمريكي«، 
مؤكدة »رضورة إتخاذ أس�رتاليا واليابان وغريها 

م�ن ال�دول الحليفة للوالي�ات املتح�دة، إجراءات 
تعزيزي�ة يف املنطق�ة، إضافة إىل النظ�ر يف تكثيف 

التعاون مع الواليات املتحدة«.
وس�لّطت الدراس�ة الض�وء ع�ىل »املج�االت التي 
تحق�ق فيه�ا الص�ني تقدم�ا كب�ريا مقارن�ة مع 
الواليات املتحدة وحلفائها اآلس�يويني«، مش�رية 
إىل أن�ه »من أبرز هذه املجاالت ه�و زيادة قدراتها 
الصاروخي�ة«. وش�ّددت ع�ىل رضورة أن »تق�وم 

أس�رتاليا ودول أخ�رى مثل اليابان بم�ىلء الفراغ 
الذي تخلفه الواليات املتحدة«.

وقال�ت إن »واش�نطن س�تحتاج إىل دع�م كب�ري 
ومتواص�ل م�ن حلفائها م�ن أج�ل ردع املغامرة 

الصينية«، حسب تعبريها.
كما أوصت الدراسة »بإجراء مناورات عسكرية يف 
أماكن مثل اليابان وجزيرتي »أوكيناوا« و »غوام« 
وأماكن قريبة م�ن بحر الصني الجنوبي، من أجل 

تعزي�ز »الق�درة الجماعي�ة« ع�ىل ردع أو منع أو 
التصدي ألّي »اعتداء صيني«.

الق�وات  »إس�تنزاف  أن  إىل  الدراس�ة  ولفت�ت 
العس�كرية ه�ي مش�كلة يعاني منها الجيش�ني 
األس�رتايل واألمريكي«، مضيفة أن إنفاق أسرتاليا 
عىل العمليات العس�كرية يف الرشق األوسط خلل 
الف�رتة املمت�دة ب�ني عام�ي 2001 و2018 كان 
ثلثة أضع�اف إنفاقها عىل العمليات العس�كرية 

يف منطق�ة املحيط الهندي واملحيط الهادىء خلل 
الفرتة نفسها«.

وقالت الدراس�ة إن »القيود التي فرضتها الحروب 
يف أفغانس�تان والع�راق وس�وريا ع�ىل امليزاني�ة 
العس�كرية األمريكي�ة والتجهي�زات والعملي�ات 
العسكرية، جعلت واشنطن »غري جاهزة للتنافس 
مع قوى كربى يف منطقة املحيط الهندي واملحيط 

الهادىء«.

عليهم  وتفرض  السجناء  اضطهاد  تواصل  البحرين  حكومة 
المعتقد حرية  وحق  األعراف  تناقض  قرارات 

الفروف يعد بقمع هجمات مقاتلي هيئة تحرير الشام



بقلم/ أياد الزهيري
 أن مجموع هذه العوامل يش�كل ما يسمى 
ب�روح األم�ه , وأختالفها يؤس�س لكل أمه 
روحه�ا الخاصه به�ا, وبم�ا أن موضوعنا 
ه�و رس أس�تمرار الجمهوريه األس�الميه 
,فم�ن امله�م البح�ث ع�ن طبيعة الش�عب 
ال�ذي أنبثقت من�ه , وماه�ي روحيته التي 
حافظة عىل أس�تمراريتها , ورس صمودها 
بوج�ه كل العواصف العاتي�ه التي تعرضت 
ه�ذه  رس  أن   . اآلن  له�ا  وتتع�رض   , له�ا 
الث�وره جعلني أس�تغرق وأمعن النظر فيها 
كثريآ , وأتس�ائل عما تتص�ف به من ميزات 
فارق�ت بها غريها كث�ريآ , فقد قرأت الكثري 
م�ن التج�ارب العاملي�ه لث�ورات حدث�ت , 
ولحض�ارات قام�ت وس�قطت , فتلمس�ت 
أن هن�اك روحآ ل�كل أمه تمثل ش�خصيتها 
القومي�ه , والتي تعرب ع�ن خالص تجربتها 
عرب الزمن , وبها ينطبع سلوكها , وتغوص 
يف أعم�اق نفس�يتها, لتتح�ول اىل صف�ات 
وأخالقيات يف األرث التاريخي لكل فرد منها 
, وهذا م�ا جعلنا نميز الروماني من األملاني 
واألنكليزي عن الفرنيس , واألمريكي االتيني 

عن اآلسيوي , والعربي عن األيراني.
تمي�زت الث�وره األيراني�ه 1979م بالصف�ه 
الش�عبيه ,وه�ذا م�ا أفردها ع�ن غريها يف 
منطق�ة ال�رق األوس�ط والت�ي أنطبعت 
باألنقالبات العس�كريه يقوده�ا الضباط , 
وه�و يعكس صف�ة املش�اركه الجماهرييه 
فيه�ا , كم�ا تمظه�ر فيه�ا األنس�جام بني 
القياده واألمه , وهو أنسجام يعكس وحدة 
الثقاف�ه والهدف , كما ي�ربز روح التضامن 
الش�عبي الذي عرب فيه الجمهور بش�عارات 
موح�ده , وخطاب ثوري واح�د , وهذا أحد 

أس�باب حماي�ة الث�وره م�ن األنش�قاق , 
ومنعه�ا م�ن األخرتاق من قب�ل خصومها , 
وكانت روح الش�عب األيراني حارضه بقوه 
, مس�تحرضه كل خزينه�ا الحض�اري عرب 
التاريخ , فس�جلت لنفس�ها رقمآ قياس�يآ 
بحجم حضورها وقوة صمودها حتى كادت 
تمثل حدثآ اس�تثنائيآ أس�وتآ بثورة أكتوبر 

األشرتاكيه.
من املعاي�ري املهمه يف قياس ق�وة األمم هو 
مدى أس�تجابتها للتحديات الت�ي تواجهها 
عرب التاريخ , وما هي وسائل املواجهه التي 
تبتكره�ا لكي ال تنحي أم�ام رياح األزمات 
, كم�ا ينظ�ر اىل مخرج�ات ه�ذا التحدي يف 
كيفي�ة خروجه�ا من�ه , وه�ل أضعفها أم 
زاده�ا ق�وه ومنعه, كما تكش�ف التحديات 
قواها الخالقه , وم�ا تختزنه من أمكانيات 
التحول والتكيف ال�ذي يحفظ لها وجودها 
. أن األم�ه األيرانيه وضعت ع�ىل محك مبدأ 
امل�ؤرخ الربيطان�ي )توينب�ي( ال�ذي يقول 
في�ه )أن التح�دي يصن�ع الحض�اره( فل�م 
تنك�ر األم�ه األيرانيه أم�ام كل التحديات 
الت�ي واجهته�ا من�ذ نجاحه�ا حي�ث أعلن 
صدام عليها الحرب ولحد اآلن وهي تتحدى 
الحص�ار األمريكي , فم�ا زادها اال قوه , بل 
كانت هذه التحديات حافزآ قويآ لكي تش�ق 
طريقه�ا يف عالم التكنلوجي�ا الحديثه , ويف 

الطب والزراعه , ويف األقتصاد .
روحي�ة الش�عب كان�ت عن�رآ مهم�آ يف 
عملي�ة املجاه�ده, ولكن ه�ي األخرى يجب 
أن تك�ون القياده جزء من ه�ذه الروح ,بل 
واملمثل الحقيقي لها ,لكي تحقق األنسجام 
الروحي والنفيس مع ش�عبها , وهذه نقطه 
مهم�ه وحساس�ه يف أتالف الش�عوب حول 
قياداته�ا , وحاس�مه يف عملي�ة األنس�جام 
والطاعه لها مما يوف�ر الكثري من الجهد يف 
عب�ور األزم�ات واملحن ,ألن العكس س�وف 
يفت�ح الثغرات يف جدار العالق�ه لتنفذ منها 
الق�وى املرتبصه لتخريب البل�د عىل رؤوس 
يف  املاني�ا  وزراء  ذكررئي�س  وق�د   , أهل�ه 
خطب�ه ل�ه يف ع�ام 1911 م )أن األمم التي 
ته�ن ال تلبث األمم املج�اوره لها أن تغزوها 
وتس�تويل عليه�ا..( املص�در كت�اب )اآلراء 
واملعتقدات لغوس�تاف لوبون( . أن ما مرت 
ب�ه األم�ه األيراني�ه م�ن أح�داث وخطوب 
وتحدي�ات لم ي�زد عضدها اال ق�وه ولم ينل 
م�ن أرادتها ,ب�ل زادها ق�وه وصالبه , وهذا 
لم يأتي أعتباطآ وأنما مليزه تتمتع بها األمه 
األيراني�ه , وخصائص ترب�ت فيها والتي 
من أه�م عنارص ش�خصيتها العزم والحزم 
واألراده الحديدي�ه , واأله�م وضوح الهدف 
لديه�ا . ه�ذه املقوم�ات لم تأت�ي مصادفه 
,ب�ل م�ن تج�ارب صقلته�ا ومن مب�ادئء 

تربت وآمنت بها ومن تربيه قومتها حتى 
أغرس�تها يف ال ش�عورها . ه�ذه املقوم�ات 
هي من تصنع أم�ه قابله للعيش , أمه حيه 
وصاع�ده ب�ني زحام األم�م املتنافس�ه عىل 
السلم الحضاري . هذا السلم الذي ال يتمكن 
صع�وده اال األقوى من الش�عوب. من املهم 
األش�اره اىل جنبه مهمه اال وه�ي العصبيه 
للوطن واملبدأ وه�و عامل مهم وصميمي يف 
حياة الدول واألمم كما يذكره أبن خلدون يف 
مقدمت�ه , وهي تعترب م�ؤرش لقوة ومناعة 
هذين الكيانني ورس أس�تمرارهن والوقوف 
أم�ام عوام�ل تدهوره�ن , وه�ذه العصبيه 
ظاهره واضحه يف س�لوك املجتمع األيراني , 
والذي تلمسه بوضوح ,عندما يختلفون مع 
بعضهم لكن أختالفهم يتوقف عند مصلحة 
وحرمة الوطن , والصفه نفسها نجدها عند 
األم�ه الرتكيه وه�ذا أهم عام�ل جعل تركيا 

حصينه عن كل أحتالل أجنبي ليومنا هذا.
أن من خصائ�ص األمه األيرانيه أنها عصيه 
عىل التقل�ب يف مزاجها , وعن�ارص أخالقها 
موروثه�ا  رس�وخ  اىل  يرج�ع  والس�بب   ,
األخالقي وال�ذي تحول اىل أث�ر أرثي ضارب 
جذوره يف أعماق ال ش�عور أفراده عرب قرون 
م�ن الزم�ن , وه�ذا أح�د مقوم�ات الهويه 
األيراني�ه ومن عن�ارص ثباتها , فهي عصيه 
ع�ىل األهتزاز أم�ام رياح الزم�ن , وهي من 

توف�ر له�م محرض�ات املواج�ه ومحفزات 
املقاوم�ه لراع الوج�ود . كما م�ن املفيد 
ذك�ر بعض عن�ارص هذه الهوي�ه , اال وهو 
األنتم�اء الحس�يني وم�ا يرتش�ح منه من 
بع�د عاطفي س�اهم يف تكوين الش�خصيه 
األيراني�ه , والعاطف�ه تمثل ج�زءآ مهمآ يف 
حزم�ة مكون�ات الش�خصيه األنس�انيه , 
وتمث�ل حاف�زآ صميمي�آ يف صناع�ة األراده 
,ألن الفك�ر املج�رد ه�و يمثل الخ�ط البارد 
يف س�لك توصيل حرك�ة األراده والذي يحتل 
القط�ب الح�ار في�ه العاطف�ه , وه�ذا هو 
رس نش�اطهم وعلو همته�م . أنه الحضور 
الدائ�م لعنر خطري يف حياة تربية األمم اال 
وه�و املثل األعىل , والحس�ني )ع( حارض يف 
املخيل�ه األيرانيه حضورآ مركزآ . الحس�ني 
)ع(عنده�م يمث�ل أيقون�ة الص�رب واألراده 
والثبات والتحدي , وهذه صفات يتلمس�ها 
الق�ايص والدان�ي يف الش�خصيه األيرانيه . 
هناك تجلي�ات يمكن س�وقها يف هذا املقام 
مقرون�ه م�ع حال�ه ش�بيه وه�و الش�عب 
واألمه الربيطانيه , حيث كال الش�عبني قبال 
التح�دي م�ن قب�ل دكتاتوري�ن أرادوا غزو 
بلديهما , وكانا يتميزان بالعنف والقس�وه , 
ومحمالن بروح الحقد القومي والعنري, 
هذين الش�عبني قبال التحدي ولم يستسلما 
لع�دوان الدكتاتوري�ن هتل�ر وص�دام ,فلن 

تل�ني عزيمتهم�ا فخاضا حرب�ني طويلتني 
أنتهت بصمودهما ومن�ع الخصم من كر 
أرادتهم�ا , ول�م يحقق�ا فيهم�ا مبتغاهما 
العدواني�ني فخرج�ا بروحيه أق�وى وأراده 
أصلب , وأنتهى ال�راع بنهاية خصميهما 
, وبما أنهما أمت�ني عريقتني واصال معركة 
البن�اء وأص�الح م�ا دمرت�ه الح�روب , فلم 
يستس�لما لدمار الحرب ول�ن يدخل اليأس 
نفس�يهما قط , فصنعوا املعجزات يف البناء 
والتنمي�ه وال أحد ذو عق�ل ينكر ذلك ألن ما 
تحق�ق يخطف األبصار ويذهل العقول , أنه 
نفس األحس�اس الذي أعرتى املتنبي عندما 
حقق أنجازه األدبي وترآءى له حتى األعمى 

رآه واألطرش سمع به .
ال نطنب بالقول , ويكفينا أختصارآ ملا نريد 
أن نوصل�ه للقارئ أن الس�جاده الفارس�يه 
املتميزه بالدقه والجمال واملصطبغه بالصرب 
واألناة لهو تعبري رؤية الناس�ج لها واملتسم 
ب�األراده والتنصمي�م الح�اذق, أنه�ا تمث�ل 
ال�روح األيراني�ه ب�كل تجلياتها العاش�قه 
واملتمي�زه   , للفن�اء  واملقاوم�ه  للتح�دي 
بالعم�ل واملثاب�ره والعط�اء وه�ي عن�وان 
ورس دوام ثورته�م , ه�ذه الجمهوريه التي 
بقت وس�قطت حولها جمهوريات , وأبقت 
أراضيه�ا موحده , وتقس�مت عىل حدودها 
الش�ماليه دول , وع�ىل حدوده�ا الرقي�ه 
س�قطت أنظمه وقتل ش�عب وتهجر , وعىل 
غربها أحتل بلد وينتظر مصريه بالتقس�يم 
عىل ي�د محتله وبمعاون�ة مرتزقه من أهله 
ويف جنوبه�ا خلي�ج ترتنح دول�ه عىل أرسة 
امل�رض تس�تمد عالجاته�ا م�ن مغذي�ات 
أمريكي�ة الصن�ع, ولكن هناك ع�ىل الضفه 
املقابل�ه جمهوريه أس�الميه تعانق الحريه 
بكل أراده وثبات .هك�ذا تحيا وتعيش األمم 
والش�عوب الحي�ه , يف ح�ني هناك ش�عوب 
سينس�دل عليه�ا س�تار النس�يان وتصبح 
من الغابرين ,أن بقت س�ادره يف رصاعاتها 
وتنتظ�ر مقوم�ات عيش�ها من ي�د غريها 
العثمان�ي  كالس�لطان  فاتح�آ   ,فلتنتظ�ر 
محمد الفاتح الذي أقتحم القسطنينيه عىل 
أهله�ا وهم يمارس�ون الج�دل البيزنطي يف 
منتدياتهم ش�اتمني العنني بعضهم بعضآ , 

ساهرين الليل , نائمني النهار.
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من المعروف أن الوصول 
للسلطه غير األحتفاظ بها, 

وهذه مسأله تكاد تكون 
بديهيه لكثرة تكرارها 

عبر التاريخ . فآليات 
الوصول للسلطه ,غير آليات 

األمساك بها , ناهيك 
عن تطويرها والعمل 

بأحتفاظ  الجماهير حول 
قيادتها , ولعل األحتفاظ 

بالسلطه يتطلب الكثير 
من األمكانيات والجهود 

مقارنه بمرحلة الوصول لها 
, وهنا هو موضوع مقالنا , 

اال وهو سر وصول الثوره 
األيرانيه , وسر أستمرارها 
كدوله. أنه بال أدنى شك 

ما يسمى ب)روح األمه( 
. أن األمم عبر مسيراتها 

كونت لها ميزات وخصائص 
تختلف عن األخرى وألسباب 

تتعلق بأختالف تجاربها 
, وطبيعة تحدياتها , 
وما تحمله من ثقافه 

عبرتاريخها,أضافه لعوامل 
كثيره ليس هنا محل 

،،ذكرها.
 , مزاجها  في  التقلب  على  عصيه  أنها  األيرانيه  األمه  خصائص  من  أن 
والذي  األخالقي  موروثها  رسوخ  الى  يرجع  والسبب   , أخالقها  وعناصر 

أالعماق في  جذوره  ضارب  أرثي  أثر  الى  تحول 

الجمهورية األسالمية .. الثورة التي لم تنحني

بقلم /جواد العطار
فم�ا ال�ذي جرى؟ ومل�اذا اندفع�ت الس�لطة التنفيذية اىل ه�ذا االمر دون 
مش�اورة الربملان؟ وما السبب وراء اصدار االمر الديواني مع بداية عطلة 
الفص�ل التريعي للربمل�ان وقبل عطلة عي�د األضحى الطويلة نس�بيا؟ 
وملاذا لم تعلن قبل هذا الوقت او تعرض عىل الربملان للتصويت عليها كما 

يقتيض العرف والقانون والدستور؟.
أس�ئلة كثرية وعالمات اس�تفهام عديدة ليس حول فحوى االمر الديواني 
فقط او االس�ماء التي وردت فيه بل حول صالحيات الس�لطة التنفيذية 
ودور الربمل�ان يف الرقاب�ة عليه�ا. واذا كان نظ�ام املفتش�ني ومجال�س 
املحافظ�ات واألقضية والنواحي من مخلف�ات حقبة االحتالل، فإنها من 
النظ�م الحديث�ة يف إدارة الدولة لكنه�ا عانت يف العراق من س�وء اختيار 
االش�خاص اوال؛ ومحاصص�ة االح�زاب ثاني�ا؛ والفس�اد ثالث�ا... لذل�ك 
اصبح�ت عبئا عىل الدول�ة واإلدارة نتيجة الخل�ل يف التطبيق، وعىل الرغم 
م�ن تش�خيص ه�ذا الخلل والتوج�ه الربملان�ي نحو معالجت�ه من خالل 
التصوي�ت مبدئيا عىل الغاء مكاتب املفتش�ني وتقلي�ص اعضاء مجالس 
املحافظ�ات اال ان رئي�س مجلس الوزراء فاجئ الجمي�ع باألمر الديواني 
االخ�ري يف تحدي واض�ح لقرار الربمل�ان وتجاوز فاضح ملب�دأ الفصل بني 
الس�لطات والتع�اون املرن املف�رتض بني الس�لطة التنفيذية والس�لطة 
التريعية يف النظام الربملاني الذي كان يس�توجب من الدكتور عادل عبد 
املهدي مشاورة الربملان قبل اصدار اوامر التعيني او عرض قائمة االسماء 

املعينني؛ علي�ه للتصويت او عىل االقل اختيار التوقيت املناس�ب ملثل هذا 
املوضوع الحساس.

فم�ا الذي يرمي اليه رئيس مجلس مجلس الوزراء من وراء هذا القرار، 
هل يريد ان يش�خص الخلل يف حكومته ويراقبها هو بنفسه 

فيك�ون الحك�م والحاك�م، ام هي محاولة لس�حب 
البساط من الربملان وتجريده من اهم واجباته 

وه�و آلية الرقابة ع�ىل األداء الحكومي... 
ال نع�رف ع�ىل م�اذا راه�ن الدكت�ور 

عب�د املهدي به�ذا الق�رار هل عىل 
املعين�ني  االش�خاص  كف�اءة 

والذي�ن ال نع�رف خلفي�ات 
ع�ىل  ام  املهني�ة  اغلبه�م 

االدارة  يف  جدي�دة  رؤي�ة 
التنفيذي�ة رس�مها هو 
بنفس�ه منفردا ام عىل 
مشاورة االحزاب التي 
رش�حته فقط ملنصب 
كل  ويف  الرئاس�ة.... 
األحوال اذا خرج االمر 
االداري  اإلط�ار  ع�ن 

س�يكون  فان�ه 
لالستئثار  محاولة 

ع�ىل  بالس�لطة 
حس�اب الربملان وهذا 

مل�ا ال نتمن�اه للتجرب�ة 
الربملاني�ة يف العراق مثلما 

بدي�ل  يك�ون  ان  نتمن�ى  ال 
الس�لطات  امل�رن بني  التع�اون 

الراع الرس.

لو جمعنا ماكتب عن مس�ؤويل البلد وساسته الس�ابقني والالحقني، وتقصرياتهم 
املتعمدة وغري املتعمدة، ما أظن أن مكتبة بحجم قر شعش�وع بإمكانها احتواء 
كل تل�ك الكتابات. ولكن لو نظرنا اىل الحالة بمنظار أوس�ع، ونعيد توجيه أصابع 
االتهام بش�كل أكثر ش�مولية وإنصافا، سنكتشف ان للمواطن أيضا دورا يف تردي 

جوانب كثرية يف البلد.
وبمقارن�ة م�ع باقي بل�دان العالم، ن�رى ان هناك مناس�بات تهتم بها الش�عوب 
والحكومات عىل حد س�واء، كمناس�بات إحياء ذكرى ش�خصية لها وقع يف تاريخ 
ذاك البل�د، كذكرى وفاة او ميالد عال�م او أديب او رجل دين، ممن لهم بصمة وأثر 
يقفو عىل أث�ره الالحقون من األجيال، ومنها مناس�بات وطنية ودينية وتاريخية 
واجتماعية، ومنها مناسبات اس�تجدتها واصطنعتها الشعوب او الحكومات عىل 
مر الزمن، منها أس�بوع النظافة، اس�بوع املرور، اسبوع األرض، اسبوع الشجرة. 
ويف كل اس�بوع من هذه األسابيع تشرتك مؤسس�ات الدولة واملؤسسات املدنية يف 
تطبيق طقوس وش�عائر هذا االس�بوع، وبذا يرتسخ مفهوم الوطنية واإللتزام به. 
وما اختيار اسبوع واحد ملثل هذه املناسبات إال تذكري بأهمية هذه املمارسة لتمتد 

وتستمر باقي أيام السنة بنفس الهّمة واإلهتمام.
هنا يف عراقنا؛ لنا من تنوع التضاريس األرضية بني سهول ووديان وجبال وصحارى 
وأه�وار، مااليحده بر وال يقف عىل نهايته نظر، وفيه من فصول املناخ أربعتها. 
أليس من األوىل بنا جميعا؛ ش�يبا وش�بابا ومس�ؤولني وقيادات حكومية ومدنية، 

االحتف�اء به وإدام�ة أرضه ومائه وس�مائه لت�دوم خرياته لنا 
ولألجيال بعدنا؟ أوليس األجدر بنا أن نتعلل األس�باب لخلق 

املناس�بات الت�ي تزيدنا التصاق�ا برتبة عراقن�ا، وتطبيق 
طق�وس محبتن�ا بني الح�ني واآلخ�ر لنتذكر ان الس�الم 
له ع�ن أرضنا ساس�ة وأنظمة،  واألخ�اء والحب ل�ن يرحِّ

يجيئون ويروحون بسياس�ات وممارسات يهدفون منها 
تش�تيت اللحمة بني النس�يج الوطني املمتد يف عمق التاريخ 

أكث�ر من أربعة آالف ع�ام يف أرض وادي الرافدين. والأظن من بني 
الساس�ة واملس�ؤولني من الي�درك أبعاد مايفعله من س�لبيات تع�ود بالرضر عىل 
منصبه ومؤسس�ته، وبالتايل عىل املواطن والبلد بش�كل عام، فجميعهم لم يكونوا 
قلييل خربة حني تس�نموا مناصبهم، كما أنهم من غري املعقول ان يعبثوا يف أرضية 
س�فينة ه�م من ركابها، كما اليعقل ان )يهجم( إنس�ان س�وي بيت�ه بيده، كذلك 

اليعقل ان يسعى اىل إرضام النريان يف بيته.
لك�ن واق�ع الحال فيم�ا يجري يف العقد ونص�ف العقد األخ�ري يف بلدنا يعكس غري 
ه�ذا تماما، إذ مامن مفصل من مفاصل الدول�ة إال ويمخر به اإلهمال والتقاعس 
والخ�راب، والعج�ب -كل العج�ب- أن هن�اك مفتش�ية يف كل مؤسس�ة حكومية 
وظيفتها متابعة الس�لبيات التي تستجد فيها، ومعالجتها داخل الوزارة، فإن كان 
تقص�ري م�ن موظف او إهمال من مدير فهناك قان�ون ينص عىل عقوبات ردعية، 
ب�ني إلفات نظر وقطع راتب وتوبيخ وغريه�ا من العقوبات. فهل هذا يحدث بحق 

املسيئني؟
وإذا كان العام�ل مس�يئا واملوظف مس�يئا واملدير مس�يئا واملفتش العام مس�يئا 

والوزير مسيئا، وقبل هذا وذاك املواطن ميسء، فمن هم ياترى أبناء الوطن؟!

أنحن أبناء الوطن بحق؟
تساؤالت حول االمر الديواني عيل عيل…

اثار االمر الديواني لرئيس مجلس الوزراء ذي الرقم ٤٧ والصادر بتأريخ ٧ آب ٢٠١٩، والمتضمن استحداث مكاتب 
وتعيين ثالثة وعشرين مفتشا عاما في عدة هيئات ووزارات وجهات حكومية الكثير من النقاش والسجال في 

األوساط السياسية واإلعالمية وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خصوصا مع تصويت االخيرة من حيث 
المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العمومين في كافة الوزارات في شهر آذار الماضي.

المهدي  عبد  عادل  من   يستوجب 
اوامر  اصدار  قبل  البرلمان  مشاورة 
االسماء  قائمة  عرض  او  التعيين 

على  او  للتصويت  عليه  المعينين؛ 
لمثل  المناسب  التوقيت  اختيار  االقل 

الحساس الموضوع  هذا 

كانت  الشعب  روحية 
في  مهمآ  عنصرآ 
المجاهده,  عملية 
األخرى  هي  ولكن 

تكون  أن  يجب 
من  جزء  القياده 
,بل  الروح  هذه 

الحقيقي  والممثل 
تحقق  ,لكي  لها 
الروحي  األنسجام 

شعبها مع  والنفسي 

األنتماء   
وما  الحسيني 

من  منه  يترشح 
عاطفي  بعد 
في  ساهم 

الشخصيه  تكوين 
 , األيرانيه 

تمثل  والعاطفه 
في  مهمآ  جزءآ 
مكونات  حزمة 

الشخصيه 
األنسانيه

التطبيق في  الخلل  نتيجة  واإلدارة  الدولة  على  عبئا  اصبحت  والفساد  االحزاب  محاصصة 



المراقب العراقي/ بغداد... 
اعل�ن االتح�اد العراقي لكرة الق�دم، موافقة 
االتح�اد الدويل “فيف�ا” عىل اقام�ة مباريات 
محافظ�ة  يف  املوندي�ال  بتصفي�ات  الع�راق 
البرصة. وقال محام�ي االتحاد نزار احمد إن 

»االتحاد الدويل لكرة القدم ارسل كتاباً رسمياً اىل 
اتحاد الكرة العراقي يؤكد اقامة مباريات العراق 

عىل ملعب البرصة الدويل”.
واوض�ح احم�د أن “التقري�ر االمن�ي لوفد فيفا 
كان ايجابي�اً ج�داً، حيث اكد ق�درة العراق عىل 

اس�تضافة جميع االحداث والبط�والت دون اي 
مشاكل تذكر”.

يذك�ر أن املنتخ�ب العراق�ي س�يواجه منتخ�ب 
املقب�ل  الش�هر  م�ن  الخام�س  يف  البحري�ن 

بالتصفيات املشرتكة.

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
ظاه�رة عق�ود الالعبني الضخمة جدا متفش�ية يف 
جميع الدوريات الرياضية منذ س�نوات، وتفاقمت 
هذا املوس�م حتى وصل عقد الالعب اىل 500 مليون 
يف املوس�م الواح�د وخاص�ة اذا كان الالع�ب يمثل 
املنتخب�ات الوطنية، ومع س�كوت االتحاد العراقي 
لكرة القدم عن هذه الظاهرة الغريبة عىل الدوري، 
البعض يراها طبيعية ومتماش�ية مع ما يحدث يف 
الدوريات العاملية والبعض االخر وجدها هدر للمال 
الع�ام وهدم للرياضة العراقية، داعني الحكومة ان 
تتدخ�ل وتضع لجنة خاص�ة لتنظيم عمل الرصف 

داخل االندية.
 »املراق�ب العراق�ي« طرح�ت ه�ذا املوض�وع عىل 
بعض املختصني يف شأن عقود الالعبني والتي كانت 

اجاباتهم متباينة.
اول املتحدث�ني »للمراق�ب العراق�ي« كان الناط�ق 
االعالمي لنادي الرشطة تحس�ني الي�ارسي والذي 
ق�ال: هي ظاهرة طبيعي�ة حصلت يف جميع انحاء 
العالم بدأت من اوربا ولن تنتهي بالدوري العراقي 
م�ع اخت�الف املعاي�ر، فلو قارن�ا دوري�ات اغلب 
ال�دول املج�اورة للع�راق نج�د ان اس�عار تنقالت 
الالعب�ني فيه�ا يف�وق ما يح�دث يف دورين�ا فمن 
غر املمك�ن ان نقارن ال�دوري العراق�ي بالدوري 
االردن�ي ع�ىل س�بيل املث�ال وال نس�تطيع مقارنه 
ال�دوري العراق�ي بال�دوري القط�ري او االماراتي 
عىل الرغ�م من ان الدوريني االخري�ن اصبحا فنيا 
افضل من ال�دوري العراقي نتيج�ة لوفرة املواهب 
التي يس�تقطبوها للمش�اركة يف دورياتهم وكذلك 
نوعي�ة وكمي�ة الالعب�ني املحرتفني املش�اركني يف 
الدوريني القطري واالماراتي باالضافة اىل الية دفع 
املبالغ، فنحن نش�اهد يف الوقت الحارض ان اسعار 
العب�ي املنتخبات الوطنية يف ال�دول املجاورة تصل 
اىل عرشات اضعاف االس�عار التي يعدها الش�ارع 

الريايض العراقي هي مجازفة«.
واض�اف اليارسي ان »هذه االس�عار غر موجودة 
يف ال�دوري االردني وهو احد الدول املجاورة للعراق 
بس�بب ان�ه ال يوج�د مقارن�ه ب�ني تاري�خ العبي 
املنتخب االردني بالعبي املنتخب العراقي وال يوجد 
حتى نس�بة وتناس�ب يف هذا املوض�وع، فدائما ما 
يك�ون الع�راق متف�وق ودائما م�ا يك�ون العراق 
مصنف افضل عىل مس�توى قارة اسيا واالن حتى 

القارة االوربية بدأت تتناغم مع الالعب العراقي«.
واوض�ح ان »ال�دوري العراق�ي ب�دأ علي�ه الغ�الء 
الفاح�ش يف عق�ود الالعب�ني بعد ان س�يطر نادي 

اربي�ل ع�ىل الس�احة الكروية ف�رتة م�ن الفرتات 
وم�ن ثم النفط كذلك ب�دأ باعطاء العقود الضخمة 
لالعب�ني ومن ثم ب�دات الف�رق الجماهرية والتي 
تراجعت ف�رتة من الف�رتة بحدود خمس س�نوات 
ولم يس�تطع اي فريق جماهري نيل لقب الدوري 

العراقي املمتاز«.
واكد ان »تعاقد الرشطة مع العب املنتخب الوطني 
وال�زوراء الس�ابق صفاء ه�ادي كان طبيعيا جدا، 
فالرشط�ة قدم نف�س املبلغ ال�ذي قدم�ه الزوراء 
لالع�ب وهو دون 300 مليون ولك�ن الالعب اختار 
تمثيل القيثارة يف املوسم املقبل وقد يكون مشاركة 

الرشط�ة يف دوري ابطال اس�يا للموس�م املقبل قد 
لعب�ت دور فع�ال يف عملي�ة اختيار صف�اء هادي 

اللعب يف صفوف الرشطة«.
م�ن جانبه تح�دث جمعة الثامر الناطق الرس�مي 
لنادي الطلبة والذي قال: ان موضوع غالء اس�عار 
الالعب�ني هو عملي�ة هدر للم�ال الع�ام ومادامت 
االندي�ة جميعها ممولة من امل�ال الحكومي فيجب 
ان يك�ون هنال�ك عملي�ة مراع�اة لل�رصف، فهذا 
التس�ابق املحموم بني ادارات بعض االندية ينم عن 
مراهقة اداري�ة ان صح التعبر، وموضوع االموال 
التي تدفع يف عقود الالعبني س�وف لن يخدم الكرة 

العراقية وعملي�ة تطويرها وكذلك ال يخدم االندية 
فهو يصب يف مصلحة جيوب الالعبني فقط«.

واض�اف الثامر »كذل�ك عملية ال�رصف هذه تأتي 
عىل حس�اب بقية االلعاب املوجودة يف النادي وهل 
كرة القدم هي الرياضة الوحيدة يف النادي، فاغلبية 
االندية تمتلك س�بعة اىل ثماني�ة العاب ونالحظ ان 
عملي�ة رصف املبال�غ الطائلة هي فق�ط عىل كرة 
الق�دم وهذا يعود لس�بب ان كرة الق�دم هي التي 
تحظ�ى بالحي�ز االعالم�ي وادارات االندي�ة تبحث 
ان تك�ون تحت الهال�ة االعالمية واالض�واء، وهذا 
يقودنا اىل س�بب رئييس يف عملي�ة الغالء الفاحش 

وهو قل�ة الثقافة الرياضية املوج�ودة لدى ادارات 
االندية«.

ونوه اىل ان »الحل هو بيد الدولة العراقية فيجب ان 
تكون راعية لكل املؤسسات التي تمارس الرياضة 
يف العراق، لذلك يجب ان يكون الدعم الحكومي غر 
متباي�ن بني االندية حتى وان كان النادي ينتمي اىل 
وزارة، فبالت�ايل جمي�ع الوزارات تابع�ة للحكومة 
العراقية وال يجود لدين�ا وزارة تعتمد عىل التمويل 
الذاتي فجيمعها تعتمد عىل املال الحكومي، اضافة 
اىل ان انديتنا ليست اندية استثمارية او اندية اهلية 
حتى يكون هناك تباين يف عملية الرصف« الفتا اىل 
»اهمي�ة وجود رقابة وتحديد س�قف مايل للرصف 
وهنا يجب ان يكون التحاد كرة القدم دور فعال«.

واك�د ان »اتح�اد ك�رة الق�دم حدد يف ف�رتة زمنية 
س�ابقة س�قف للتعاقدات وامل�دة الزمني�ة لتعاقد 
الالعب مع الن�ادي لكنه رض�خ لضغوطات بعض 
االندي�ة صاحب�ة امل�ال الوف�ر ول�م ينف�ذ الق�رار 
وبالتايل اصبح هناك تف�اوت واضح بني االندية بل 
حتى لقب الدوري املمتاز التنافس عليه بات ش�به 
محس�وم بني اثنني او ثالثة اندي�ة، فالبد ان تكون 
هن�اك وقفة ج�ادة من الحكوم�ة العراقية واتحاد 
ك�رة الق�دم وكل املختص�ني يف الش�أن الري�ايض 
بتشكيل مؤسسة او مجلس قومي للرياضة يكون 
هو املس�ؤول عن عملي�ة رصف املبال�غ بعيدا عن 

تبعية االندية للوزارات«.
وتاب�ع ان »بع�ض االندي�ة ت�رصف ه�ذه املبال�غ 
الهائل�ة وه�ي ال تمتل�ك مالعب خاص�ة بالتدريب 
او املباري�ات الودي�ة، فلو خصص الن�ادي الفالني 
جزء من هذه املبالغ خالل الفرتة الزمنية الس�ابقة 
الستطاع توفر عشب ملالعب التدريب مثال او انارة 
املالع�ب خاصة م�ع االج�واء الحارة الت�ي يتدرب 
فيه�ا االندي�ة«. وختم الثام�ر حديثه بالق�ول »اذا 
لم يتدخ�ل اتحاد الك�رة يف الوقت املناس�ب فيجب 
ان يك�ون هناك ميثاق رشف ب�ني االندية يف عملية 
االتف�اق عىل اس�عار الالعب�ني، لكن�ه بالتأكيد لن 
يخ�دم بعض االندية التي تمل�ك ميزانية كبرة جدا 
تصل للمليارات فال يخدمها ميثاق الرشف هذا مع 
اندية اخ�رى ميزانيتها 200 مليون، مش�را اىل ان 
»عق�ود الالعب�ني يف الدوري العراق�ي هي مخالفة 
لجمي�ع القوانني والعقود املوجودة يف العالم فهناك 
مبلغ عقد يدفع بني االندية فالنادي )س( يش�رتي 
الالع�ب م�ن الن�ادي )ص( فيدفع ل�ه قيمة عقده 
للنادي وليس لالعب والالعب فقط يتفق عىل راتبه 

الخاص مع النادي الذي يرغب بتمثيله«.

رسميًا.. »فيفا« يوافق 
على خوض مباريات 
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البع�ض يراها هدر للمال العام واالخر يجدها طبيعية
ظاهرة االرقام الخيالية في عقود الالعبين بين الحلول الصعبة ورغبات االندية

المراقب العراقي / بغداد 
تأهل ناديا وس�ام املجد واشنونا 
اىل نهائ�ي دوري الع�راق بالكرة 
الطائ�رة م�ن وض�ع الجل�وس، 
والتي انطلقت بمش�اركة ثمانية 

فرق.
وش�ارك يف البطولة اندية وس�ام 

املج�د ون�ادي ال�والء ونادي 
اىل  باالضاف�ة  اش�نونا 

لجن�ة االنب�ار ولجنة 
واس�ط ولجن�ة ذي 
بابل  ولجن�ة  ق�ار 

ولجنة املثنى.
املنافسات  وجرت 
ع�ىل قاع�ة ن�ادي 

وس�ام املج�د، حيث 
تأه�ل االخر مع نادي 

اشنونا اىل الدور النهائي.

المراقب العراقي / بغداد 
علق الحكم الدويل العراقي احمد الش�وييل، عىل اختياره 
لقي�ادة مباري�ات يف بطولة كأس العالم لكرة الس�لة يف 

الصني 2019.
واناط »فيبا« مهمة قيادة املباريات للحكم الدويل احمد 

الشوييل والذي نجح يف مناسبات دولية اخرى سابقاً.
وقال الش�وييل إن�ه »بعد قي�ادة نهائي�ات كاس العالم 
للس�يدات العام املايض والتقييم املمتاز الذي حضيت به 
يف البطول�ة، ق�رر »فيبا« اناطت مهمة قي�ادة مباريات 
كأس العالم للرجال يف الصني وكاس العالم للش�باب يف 

اليونان«.
واوض�ح أن »ه�ذه االناط�ة ج�اءت بس�بب تظافر كل 
الجهود من االتحاد العراقي ووزارة الش�باب والرياضة 
والتي س�اهمت يف بل�وغ اهدايف«، مبيناً ان�ه »يأمل بأن 

يعكس صورة مرشفة للعراق يف املونديال«.

المراقب العراقي / بغداد 
اعل�ن نادي النف�ط، عن تجدي�د عقود ثالث�ة العبني 

للدفاع عن الوان الفريق السلوي يف املوسم املقبل.
وقال املنس�ق االعالمي للنادي جمعة الثامر إن »ادارة 
ن�ادي النفط، ج�ددت الثقة بنجوم فريق الس�لة عيل 

عبد الله وعيل مؤيد وعيل عباس«.

وأض�اف الثامر أن »الن�ادي يس�عى اىل الحفاظ عىل 
لقبه يف املوس�م املقبل، وبالتاكي�د فإن اوىل الخطوات 
تك�ون بتجدي�د الثق�ة بنج�وم الفري�ق باالضافة اىل 

التعاقد مع العبني جدد«.
ومن املق�رر ان ينطلق الدوري العراق�ي املمتاز لكرة 

السلة يف الخامس والعرشين من ايلول املقبل.

المراقب العراقي / بغداد 
أفاد مصدر مقرب من نادي الطلبة، 
أن الهيئة اإلدارية أوش�كت عىل ضم 
الالعبني أحمد عبد األمر واملحرتف 
املغرب�ي عم�ر املنص�وري لتمثيل 

الفريق يف املوسم املقبل.
وقال املص�در إن »الهيئة االدارية 
لن�ادي الطلب�ة عىل وش�ك توقيع 
عق�د م�ع أحمد عب�د األم�ر العب 
نادي الق�وة الجوية لتمثيل االنيق يف 
املوسم املقبل«. وأضاف أن »الصفقة 

ق�د يعل�ن عليه�ا قريبا جدا، س�يما 
وأن االتفاق ابرم ب�ني الالعب وإدارة 
»املح�رتف  أن  إىل  ولف�ت  األني�ق«. 
املغرب�ي عم�ر املنصوري ال�ذي مثل 
الزوراء يف املوسم املقبل، اقرتب كثرا 
من االنضمام لن�ادي الطلبة«، مبيناً 
أن »تفاصيل صغرة تفصل الطرفني 
عن اإلعالن الرسمي للصفقة«. يذكر 
أن ن�ادي الطلبة احت�ل املركز الثالث 
عرش يف سلم الرتتيب النهائي لدوري 

الكرة املمتاز للموسم املايض.

المراقب العراقي / بغداد 
احت�ل املنتخ�ب العراق�ي املركز الخام�س يف ختام منافس�ات بطولة غرب آس�يا الثالثة 
للناشئني والناشئات أللعاب القوى، التي نظمها االتحاد اللبناني أللعاب القوى عىل مدى 
4 أيام عىل مضمار مدرسة سيدة الجمهور. وحل منتخب لبنان يف املركز االول يف الرتتيب 
العام النهائي للبطولة، التي جرت بمش�اركة 10 دول، برصيد 30 ميدالية )11 ذهبية، 9 
فضيات و10 برونزيات(، امام س�وريا يف املركز الثاني برصيد 15 ميدالية، والسعودية يف 

املكز الثالث برصيد 9 ميداليات.

المراقب العراقي / بغداد 
يواص�ل املنتخب العراقي للناش�ئني لك�رة الطائ�رة، تحضراته للبطولة 
ألعربية التي ستقام يف العاصمة األردنية عمان مطلع شهر ايلول املقبل. 
ويش�مل املعس�كر التدريبي املق�ام حالي�ا يف محافظة كربالء املقدس�ة 
وحدت�ني تدريبيتني صباحاً ومس�اءا، حيث أبدى ال�كادر التدريبي رضاه 
عن ما يقدمه الالعبني من خالل تطبيق ما مطلوب يف الوحدات التدريبية 
وتزداد وت�رة اإلعداد للوصول اىل الجاهزية التامة قبل خوض املنافس�ة 

العربية يف ظل األجواء املثالية التي يشهدها املعسكر التدريبي.

النفط يجدد عقود ثالثة العبين لفريقه السلوي

عبد األمير والمنصوري يقتربان من االنيق

حكم عراقي يشارك في مباريات كأس العالم السلوي

و�سام املجد 
وا�سنونا 

في نهائي دوري 
الطائرة للمعاقين

تنويه…. املقال ال ي�ستهدف التقليل من احد 
او اال�ستهانة بقدرات بع�ض العناوين فاجلميع 

حمرتمون لكن هناك مهم وهناك اهم..
تعالت الكثري من اال�سوات -وانا منهم- منتقدين 

مدرب املنتخب ال�سلوفيني �سيرتيت�سكو كاتانيت�ض 
لعدم اال�ستقرار على ت�سكيل واحد وخطة لعب 

واحدة ما اثر على اال�ستقرار الفني للفريق 
وبالتايل حتقيق نتائج التتنا�سب وطموحات 

ال�سارع الريا�سي.
من الواضح ان السيد كاتانيتش يواجه مشاكل جوهرية 

يف عملية تحضر املنتخب فاملدرب املحرتف يختار 
مجموعة من الالعبني ويطبق افكاره واالساليب التي 
يجدها مناسبة لقدراتهم وهذا ال يتطلب فرتة طويلة 

او مباريات كثرة غر ان كاتانيتش وجد مجموعة من 
الالعبني الهواة الذين يعانون من مشاكل يف عملية بناؤهم 

قبل وصولهم اىل املنتخب واصبح مجربا عىل العودة اىل 
نقطة الصفر والبدء من القاعدة االوىل اي مارس دور 
املدرب يف النادي وهذا عمل شاق ومكلف الن مشكلة 

الالعب املحيل يف عملية صناعة نجوميته خالل الدوري 
حيث كثرا ما انتقد كاتانيتش الدوري املحيل وكان محقا 

يف ذلك والجل توضيح االمر نقول..
يف ال�دوري الس�عودي 20 فريق�ا ب19 م�درب اجنبي ويف 
الدوري القطري واالماراتي وااليراني واالس�رتايل والياباني 
والك�وري هن�اك الكث�ر م�ن املدرب�ني االجان�ب اصحاب 
الخربات والطموح وهوالء يرفعون من مس�توى املنافسة 
محلي�ا وكذلك يجهزون نج�وم متكاملني ملدربي املنتخبات 
الوطني�ة ع�ىل خالف مايحص�ل عندنا فم�ن 20 فريقا 19 
مدرب محيل يس�تمر اقل من نصفهم مع فرقهم اىل نهاية 
املوسم بسبب النتائج والحقيقة ان السبب االهم هو فقدان 
املنافس�ة مع االقران فاملدرب يعمل وهدفه االول الحصول 
ع�ىل عقد يوفر ل�ه مبلغا من املال ويعم�ل كهاو اضافة اىل 
ان نظام البطولة وضعف التخطيط يوفر فس�حة واس�عة 
ملعظم املدربني للعمل الروتيني بس�بب ان هؤالء سيجدون 
مكانا بديال للعمل يف حال تم االستغناء عنهم وبالتايل ومع 
بحثهم عن املال كهدف رئييس لن تواجههم اية مش�اكل لو 
لم يوفقوا مع الفرق التي دربوها، وعىل الطرف االخر الغر 
مرئي هناك مش�اكل كارثية يخلقها ه�ذا التقاعس تظهر 

نتائجها او تنعكس عىل املنتخبات.
ادع�و اتحاد الك�رة اىل وضع تقيي�دات عىل عم�ل املدربني 
م�ع االندية كما ادعو اندي�ة املقدمة ان تح�ذو حذو نادي 
الرشط�ة ال�ذي ارف�ع له ال�ف قبع�ة الختي�اره الذهاب اىل 
الخربات االجنبية والتي ات�ت اؤكلها بالحصول عىل زعامة 

الدوري.
وج�ود املدرب االجنبي يف دورين�ا ال يقلل من قيمة واهمية 
املدرب املحيل انما لرفع مس�توى املنافس�ة وتحفيز املحيل 
عىل االبداع واثبات الذات وتجاوز روتينية العمل مع التاكيد 
عىل ان يك�ون اختي�ار املدربني االجانب مبن�ي عىل قاعدة 
االكفأ واالق�در عىل تقديم خربات متط�ورة تنفع الالعبني 

وتطور من مستوى اللعبة.
كالم ق�د ال يروق للكثر لكنه مس�توحى من الواقع وحتى 
ال يتهمن�ي البعض بمن�ارصة كاتانيتش باعتب�اره كفاءة 
اجنبية اقول »ق�رار التعاقد مع كاتانيت�ش لم يكن صائبا 
لكنه حصل واصبح لزاما علينا بعد ان تقلص امامنا الزمن 
ان ندعم�ه وان اي انتقاد االن لن يؤثر عليه ش�خصيا انما 

التاثر س�يكون عىل العبينا وس�تكون كرتنا هي الخارس 
االكرب«..

احتاد الكرة ومدربو االندية 
هما �سبب التخلف الكروي

علي المعموري

يتعاقد مع سيف جاسم وأحمد خالد
امليناء مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
أنه�ت إدارة ن�ادي املين�اء تعاقده�ا مع 
العبني جديدين ليلتحقان بشكل رسمي 
تحض�را  اليومي�ة  الفري�ق  بتدريب�ات 

للموسم املقبل.
وق�ال املرشف عىل الك�رة بالنادي جهاد 
الطاه�ر »تم التعاقد مع الالعبني س�يف 
جاس�م قادما من فريق الحدود، وأحمد 

خالد مدافع أربيل السابق«.
وأوضح أن »التعاقدات مستمرة مضيفا 
»كرة امليناء البد أن تستعيد مكانتها بني 

فرق الدوري«.
وب�نينّ أن »هن�اك مفاوض�ات مع العب 
املنتخ�ب الوطني عيل حصن�ي من أجل 
الع�ودة مج�ددا لصف�وف فري�ق امليناء 
واألم�ر مرتوك لالعب وه�و مرحب به يف 

ناديه«.
يشار إىل أن نادي امليناء سبق أن استعاد 
أح�د العبي�ه املغادري�ن ص�وب األندي�ة 
الكب�رة الالعب عمار عبد الحس�ني بعد 

عودته من الرشطة.

اوديشو: الجوية جاهز للدخول بالمنافسات المحلية والقارية

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد م�درب الق�وة الجوي�ة ايوب اوديش�و، ان 
فريقه جاهز للظهور بشكل مميز يف املشاركات 

املحلية والخارجية للموسم املقبل.
وقال اوديش�و ان »فريقه ب�ات جاهزا للدخول 
باملنافسات املحلية والخارجية للموسم املقبل«، 
مبينا ان« سوق االنتقاالت اعطى الفريق شكال 

مغايرا عن املوسم املايض«.
واض�اف ان »عمل الهيئ�ة االدارية للفريق كان 
ممي�زا خالل س�وق االنتق�االت الحايل، س�يما 

وان جمي�ع متطلبات امل�الك الفني فيما يخص 
الالعبني انجزت بشكل مميز«.

ولف�ت إىل ان »ض�م الالعب�ني الدولي�ني احم�د 
ابراهيم وايمن حسني سيزيد من جودة الفريق 
يف املوس�م املقب�ل«، مش�را اىل ان »الصفق�ات 
االخرى ايضا مميزة وستس�هم بتحقيق غايات 
الصق�ور«. يذكر ان نادي الق�وة الجوية انتظم 
بمعس�كر خارج�ي يف ب�روت اس�تعداد ملباراة 
الس�املية الكويت�ي الت�ي س�تقام ي�وم 29 من 
الش�هر الج�اري لحس�اب ال�دور32 من كأس 

محمد السادس لالندية االبطال.

منتخب العراق خامسا ببطولة غرب
 آسيا بألعاب القوى

منتخب الناشئين يستعد للمشاركة 
بالبطولة العربية بالطائرة



المراقب العراقي/ متابعة...
أعرب أنتونيو دي ناتايل، أس�طورة أودينيزي، 
الس�ابق،  زميل�ه  بمس�تقبل  تفاؤل�ه  ع�ن 
مانشس�ر  مهاج�م  سانش�يز،  أليكس�يس 
يونايتد، ال�ذي أصبح عىل أعت�اب إنر ميالن، 

خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية. وقال 
دي نات�ايل، يف ترصيح�ات لصحيفة »الجازيتا 
ديلل�و س�بورت« اإليطالية تابعته�ا »املراقب 
العراقي« »سانش�يز س�يكون إضاف�ة رائعة 
إلنر ميالن، فهو العب محرف كبري، وسيظهر 

بأداء جي�د جًدا مع أنطونيو كونتي«. وأضاف 
»سانش�يز بحاجة إىل اللعب بطريقة متسقة، 
وأعتقد أنه يستطيع استعادة تألقه باالنتقال 
إىل صفوف اإلنر«. وتشري تقارير صحفية إىل 
أن سانشيز بات عىل أبواب النرياتزوري، حيث 

يواصل وكيل�ه وضع الرت�وش األخرية 
ع�ىل الصفقة، فيم�ا م�ن املتوقع أن 
يص�ل ال�دويل التش�ييل إيطالي�ا، كي 
يخضع للفحوص�ات الطبية ومن ثم 

توقيع العقود.
الثالثاء 20 آب  2019 
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7الرياضية
دي ناتايل 
يمتدح سانشيز قبل 
انتقاله النتر ميالن

المراقب العراقي/ متابعة...
يحاول نادي نابويل بش�تى الط�رق، إقناع األرجنتيني 
م�اورو إيكاردي مهاج�م إنر مي�الن، باالنضمام إىل 
صفوف�ه، خالل ف�رة االنتقاالت الصيفي�ة الجارية. 
ووفًق�ا لصحيف�ة »كوري�ري ديللو س�بورت«، التي 
ن�رت يف خ�ر له�ا وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
ف�إن أوريلي�و دي لورينتي�س رئيس ناب�ويل، يواصل 

محاوالت�ه م�ع بيبي ماروت�ا املدير التنفي�ذي لإلنر، 
وواندا ن�ارا زوجة ووكيلة أعمال إي�كاردي، للوصول 
إىل اتف�اق. وأضاف�ت أن »ناب�ويل قدم عرًض�ا جديًدا 
بقيم�ة 65 ملي�ون يورو يحص�ل عليها إن�ر ميالن، 
فيم�ا يحصل إيكاردي ع�ىل راتب س�نوي يراوح ما 
بني 6.5 إىل 7 ماليني ي�ورو«. ولفتت الصحيفة إىل أن 
»العرض لم يتضم�ن رحيل البولندي أركاديوز ميليك 

مهاجم ناب�ويل إىل النرياتزوري، كجزء من 
الصفق�ة«. يش�ار إىل أن بع�ض التقارير 

الصحفية قالت إن نابويل منح إيكاردي 
مهل�ة جديدة حت�ى الس�بت املقبل، 

لحسم مصريه يف ظل رغبة الالعب 
يوفنت�وس،  إىل  االنضم�ام  يف 

وتعارضها مع رغبة اإلنر .

من بايرن ميونخ االلماني الى فيورنتينا االيطالي
فرانك ريبريي

مورينو: سأقنع الجماهير االسبانية باحقية تدريب الماتادور

مريكاتومريكاتو

نابويل 
يقترب من ضم 

االرجنتيني إيكاردي

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، أن ن�ادي ميالن 
يس�تهدف التعاقد مع أحد العب�ي ريال مدريد 

هذا الصيف.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيت�ا ديللو س�بورت« 
اإليطالي�ة الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراقي«، 
فإن ميالن يس�عى لضم املهاجم الرصبي لوكا 
يوفيتي�ش املنتقل إىل ريال مدري�د هذا الصيف 

قادًما من آينراخت فرانكفورت.
وأشارت تقارير يف وقت سابق، إىل أن زين الدين 
زيدان مدرب ري�ال مدريد، غري مقتنع بقدرات 
ل�وكا يوفيت�ش، ويخط�ط للتخلص من�ه هذا 

املوسم عىل سبيل اإلعارة.
ويبح�ث ميالن ع�ن التعاقد م�ع مهاجم جديد 
هذا املوسم، بس�بب الراجع الكبري يف مستوى 
البولندي كريس�توف بيونتيك، وفشله يف إحراز 

أي هدف خالل فرة اإلعداد.
وم�ن املق�رر أن يغ�ادر باول�و مالدين�ي املدير 
التقني مليالن، صوب مدريد خالل األيام املقبلة، 
للتف�اوض مع الريال بش�أن ضم ماريانو دياز 
والحص�ول ع�ىل خدم�ات ل�وكا يوفيتش عىل 

سبيل اإلعارة.

المراقب العراقي / متابعة...
كش�فت وس�ائل إع�الم إس�بانية أن مجل�س 
إدارة نادي برش�لونة قرر تقديم عرض رسمي 
مكت�وب لن�ادي باريس س�ان جريم�ان لضم 

الالعب الرازييل نيمار دا سيلفا.
وأوضحت صحيفة »أس« أن هذا العرض املزمع 
تقديمه من قبل الرس�ا س�يكون بمثابة دليل 
عىل جدية النادي الكتالوني يف مسألة استعادة 
نيمار بعد أن مرت هذه القضية بمنحنيات عدة 
خالل الفرة األخرية، مما تسبب يف إثارة عدد ال 
حرص له من التكهنات حول مس�تقبل الالعب، 
أبرزها احتمالية انتقال�ه لريال مدريد الذي لم 

يخف اهتمامه بضم نجم املنتخب الرازييل.
وأش�ارت الصحيف�ة املدريدي�ة إىل أن الفري�ق 
الكتالون�ي يؤم�ن بحظوظ�ه القوي�ة يف ه�ذه 
الصفقة، معتمدا يف ذلك عىل رغبة الالعب الذي 
يفضل الع�ودة إىل أحضان ملع�ب »كامب نو« 
ع�ىل االنتقال إىل أي ناد آخر، حتى ولو كان هذا 

النادي هو امللكي.
وش�ددت »أس« ع�ىل أن الجمي�ع يرق�ب م�ا 
س�يقوم به جوس�يب ماري�ا بارتوميو، رئيس 
برش�لونة، خالل الس�اعات املقبلة لحسم هذه 
الصفقة، خاصة بع�د رحيل فليبي كوتينيو إىل 
بايرن ميونيخ عىل س�بيل اإلع�ارة، حيث كان 
م�ن املنتظر أن يكون النج�م الرازييل طرفا يف 
صفقة مواطنه نيمار، إضافة إىل مقابل مادي 

أيضا.
وأكدت »أس« أن برش�لونة ليس أمامه س�وى 
خيارين فقط من أج�ل إتمام الصفقة، أولهما 
ضم الالع�ب الرازييل عىل س�بيل اإلعارة ملدة 

موس�م واحد، مع إمكانية ال�راء يف نهاية 
مدة التعاقد، عىل أن يستغل املقابل املادي يف 

عقد إعارة كوتينيو لدفع مقابل استعارة 
نيمار.

المراقب العراقي / متابعة...
يب�دو أن صفقة انتق�ال النجم الرازي�يل فيليبي كوتينيو 
إىل باي�رن ميونيخ عىل س�بيل اإلعارة ملوس�م واحد من 
برش�لونة، مع إمكاني�ة الراء بعقد نهائ�ي، لم تبح 
بكاف�ة تفاصيلها املالية. وكش�ف برش�لونة عن أن 
بط�ل الدوري األملاني س�يدفع 8.5 مالي�ني يورو إىل 
جان�ب رات�ب كوتينيو ع�ن العام الذي س�يقضيه 
ضم�ن صفوف بايرن، وبعد انتهاء فرة اإلعارة، 
يح�ق لباي�رن التعاق�د م�ع كوتينيو بش�كل 

نهائي نظري 120 مليون يورو.
إىل  انض�م  عام�ا(   27( كوتيني�و  وكان 
برش�لونة قادما من ليفربول يف يناير/

كان�ون الثان�ي 2018، يف صفقة تردد 
أن قيمته�ا بلغ�ت نح�و 
ي�ورو،  ملي�ون   140
ينج�ح  ل�م  لكن�ه 
نفس�ه  إثب�ات  يف 
بالشكل املطلوب يف 

الكامب نو.

أك�د روبرتو مورين�و، املدير الفني ملنتخب إس�بانيا، 
قدرت�ه ع�ىل إقن�اع الجماه�ري بأحقيت�ه يف تدري�ب 
»الروخ�ا«، عق�ب رحي�ل لوي�س إنريكي ألس�باب 
ش�خصية. وأقر مورينو، الذي توىل املهمة رس�ميا 
يف 19 حزي�ران املايض، بأن »ش�كوك الجماهري أمر 
طبيع�ي«. وق�ال يف ترصيح�ات إلذاعة 
»أتفهم  )كادين�ا كوب�ي( اإلس�بانية 
أس�ئلة الناس حول م�ن هو روبرتو 
مورين�و، لكن�ي س�أبذل قص�ارى 
به�ذا  أحقيت�ي  إلثب�ات  جه�دي 
املنصب.. لن أح�اول لكني متأكد 

أنني سأحقق هذا األمر«.
وأضاف أن »املاتادور« س�يلعب 
»براس�ة  إمرت�ه  تح�ت 

وبطريقة هجومية واس�تعادة الكرة رسيعا، لكن مع الوضع 
يف االعتبار قدرات الخص�م«. كما أوضح صاحب ال�41 عاما 
أنه »لن يحاول إقناع مدافع برشلونة، جريارد بيكيه بالعودة 

يف ق�رار اعتزال�ه اللعب ال�دويل«، مؤكدا أن 
األخ�ري إذا أراد الع�ودة »فعليه اتخاذ 

الخط�وة األوىل«. وأضاف املدرب 
الكتالوني أن »الالعبني يجب أن 

يدركوا أنه�م إذا لم يظهروا 
قوي�ة  بمس�تويات 

فل�ن  أنديته�م،  م�ع 
للمنتخب،  ينضموا 
ل�ن تك�ون هن�اك 
مس�جلة  مراك�ز 

الع�ب..  أي  باس�م 

يوفيتي�ش 
 يجذب أنظار

 مسؤولي ميالن

تق���رر  برش���لونة  إدارة 
تقدي���م عرض مكتوب 

لضم نيمار

المراقب العراقي/  متابعة...
ب�ات الفرنيس فرانك ريب�ريي، الالعب الس�ابق لبايرن 
ميون�خ، ع�ىل أعتاب االنضم�ام إىل ال�دوري اإليطايل يف 

املوسم الجديد.
ووفًقا لصحيف�ة »الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالية 
التي نرت يف خر لها وتابعته »املراقب العرقي«، فإن 
ريبريي توص�ل إىل اتفاق مع فيورنتينا بش�أن رشوط 

التعاقد.
وأوضحت أن »ريبريي س�يوقع عىل عقد مدته سنتني، 
وس�يحصل عىل راتب س�نوي يبل�غ 3.5 مليون يورو، 
باإلضاف�ة إىل املكاف�آت يف حالة احت�الل الفريق ملركز 

مؤهل للبطوالت األوروبية«.
وكان�ت مفاوض�ات انتقال ريب�ريي إىل الفيوال تعطلت 
مؤخرًا بسبب الرضائب، إال أن كوميسيو، رئيس النادي 

تدخل لتجاوز العقبة.
وتلق�ى الالع�ب الفرنيس عرض�ني آخرين من روس�يا 
والدوري األمريكي، ولكن فلورنسا تعد املدينة املفضلة 

لزوجة ريبريي.

المراقب العراقي/  متابعة...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود حالة 
من الغضب داخل أروقة نادي برشلونة، بسبب 
الفرنيس عثمان ديمب�يل الذي وضع الفريق يف 

موقف حرج بعد إصابته.
وأعلن برش�لونة إصابة ديمبيل يف العضلة ذات 
الرأس�ني للفخذ األيرس، وغيابه ملدة 5 أس�ابيع 

عن املشاركة.
وبحس�ب صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية التي 

تابعتها »املراقب العراق�ي«، فإن ديمبيل أنهى 
مواجه�ة أتلتي�ك بيلباو يف افتت�اح الليجا وهو 
يش�عر بانزعاج يف القدم، وحدد الجهاز الطبي 
للن�ادي موع�ًدا له صب�اح اليوم الت�ايل إلجراء 

اختبارات له، لكنه فاجئهم بعدم حضوره.
وأضافت »حاول الجهاز الطبي الس�يطرة عىل 
الفرن�يس، لكنهم كان�وا غاضب�ني حني وصل 
بعد يومني إلج�راء الفحوصات، والتي أظهرت 
الي�رسى،  الركب�ة  أوت�ار  إصابت�ه بتم�زق يف 

واس�تبعاده ل��5 أس�ابيع، مما أث�ار الغضب 
م�ن الطاقم الفن�ي والطبي وحت�ى زمالئه يف 

الفريق«.
وكان ديمبيل املوس�م املايض قد تسبب يف عدة 
مش�اكل بس�بب س�لوكه غري املنضبط، وعدم 

التزامه بقواعد النادي.
اىل ذل�ك أكد تقري�ر صحفي إيط�ايل، أن هناك 
صفق�ة تبادلي�ة تل�وح يف األف�ق ب�ني نادي�ي 

يوفنتوس وبرشلونة خالل املريكاتو الصيفي.

ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت«، التي تابعتها 
»املراقب العراق�ي« فإن فابيو باراتييس، املدير 
الريايض ليوفنتوس كان يف برش�لونة، لعرض 
خدمات دانيل�يل روجاني عىل البارس�ا مقابل 

ضم خوان مرياندا.
وأش�ارت الصحيف�ة اإليطالي�ة، إىل أنه »خالل 
املفاوضات ظهرت فكرة مختلفة بني الناديني، 
ب�أن ينتق�ل الكروات�ي إيف�ان راكيتيت�ش إىل 
الس�يدة العجوز، بينما يرت�دي األملاني إيمري 

تشان قميص برشلونة«.
أن الالعب�ني متاح�ان  وأوضح�ت الصحيف�ة 
يف املريكات�و وال يتمس�ك ماوريس�يو س�اري 
)يوفنتوس( وإرنس�تو فالفريدي )برش�لونة( 

باستمرارهما خالل املوسم الحايل.
وقالت إن »برش�لونة يري�د التخلص أيًضا من 
خدم�ات أرتورو في�دال هذا الصي�ف من أجل 

إفساح املجال أمام عودة نيمار دا سيلفا.

مرة اخرى .. ديمبلي يثير المشاكل في برشلونة

كش�ف الهولندي آريني روبن، العب 
بايرن ميونخ الس�ابق، عن اختياره 
ألفض�ل م�درب عم�ل تح�ت قيادته 
خ�الل رحلته م�ع الفري�ق البافاري، 
التي انتهت هذا الصيف بإعالن اعتزاله. 

وأمىض روب�ن، البالغ من العم�ر 35 عاًما، 10 
س�نوات داخل ملع�ب أليانز أرين�ا، قبل أن يرحل 
بنهاية املوس�م املنرصم، ليتبع ذلك بتعليق حذائه 
بعد مس�رية عام�رة باإلنجازات. وخ�الل تكريمه 
بجائ�زة خاص�ة م�ن صحيف�ة »س�بورت بيلد« 
األملاني�ة، تحدث روبن عن حقبته مع بايرن، قائاًل 
»لقد رأيت الكثري من األم�ور الجيدة مع عدد هائل 
من املدربني الناجحني«. واس�تطرد »لكن إذا سألتني 
ع�ن املدرب األفض�ل، س�أختار بيب جواردي�وال الذي 
اس�تمتعت بالعمل تحت قيادته أكثر م�ن اآلخرين ألنه 
رائ�ع«. وتابع »عندما جاء بيب، كنت ق�د بلغت 30 عاًما 
بالفع�ل، مما يجعلك تحاول أن تحافظ فقط عىل مس�تواك 
وال تزداد س�وًءا، لكني تحسنت تحت قيادته مرة أخرى، حيث 
لعب�ت فجأة يف ع�دة مراك�ز مختلفة، ل�م أكن أتخي�ل يوًما أن 

أشغلها، لذا فإنه كان األفضل«.

البرسا سيوفر 25.16 مليون يورو 
من اعارة كوتينيو

روبن
 يكيل 
المديح

 لغوارديوال



املراقب العراقي / خاص... 
صدر للناقد جميل الش�بيبي كتابه النقدي الثالث املوس�وم 
) جدل الهوية يف الرواية العراقية الجديدة – دار ش�هريار – 
2018( تناول فيه ق�راءات تطبيقية ملجموعة من الروايات 

التي صدرت بعد االحتالل عام 2003 ,
يقع الكتاب يف ثالثة فصول تتصدره إضاءة ،تطرح أس�ئلة 
متنوع�ة ع�ن النتاجات الروائي�ة التي كتبت بع�د االحتالل 
عام 2003 وهي أس�ئلة تتعلق باملنحى الجديد الذي سلكته 
الرواي�ة العراقية، وآفاق ه�ذا املنحى وجديته يف فتح فضاء 
لرواي�ة جدي�دة حق�ا يف الع�راق، تس�هم يف رس�م خارطة 
ملس�اراتها الفنية بع�د االحتالل العاصف، وه�ل يمكن لهذا 
التح�دي أن يجد له جوابا واضح�ا يف تحول جذري يف البنية 
الرسدي�ة يف الرواي�ات التي نرشت بعد االحت�الل، بعد مرور 
هذه الف�رة الطويلة نس�بيا يف التحوالت الكب�رة يف البنية 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف العراق؟؟
تتن�اول اإلضاءة عرض�ا لبعض اآلراء الت�ي كتبها روائيون 
ونق�اد عراقيون،عن ه�ذه الرواية وه�ي آراء تراوحت بني 
اإلشادة بما أنجزته والتقليل من هذا االنجاز، ومعظم الذين 
وقفوا إىل جانبه�ا، هم من كتابها، أما النقاد فالكثر منهم 
وقفوا متحفظني إلطالق 
مصطلح�ات تش�يد بها 
.بوصفها رواية جديدة .

األول من  الفصل  يتناول 
الكت�اب، )تعالق الفضاء 
بالفض�اء  التس�جييل 
إحدى  التخيييل(،بقراءة 
عراقية،يف  رواي�ة  عرشة 
حني يهتم الفصل الثاني 
الهوي�ات  رصاع  ب) 
….وجوه هامسة وأقنعة 
تطبيقية  تجهر(،بقراءة 
وتمهيد  رواي�ات  لس�بع 
يتناول إش�كالية الهوية 
يف الروايات العراقية التي 
كتبت بع�د االحتالل وما 
أصاب البنية االجتماعية 
الع�راق  يف  والسياس�ية 
وخرب مؤسسات الدولة 
، وقد تجىل ذلك يف افتقاد األمن مقرونا بانفتاح غر موزون 
للحريات الش�خصية وتسيد ما يس�مى بالهويات الفرعية 
باعتباره�ا تمثيال ملكبوتات مغيبة إب�ان العهد الدكتاتوري 
السابق ، وبروز رصاعات سياسية مؤدلجة وليست أصيلة 
إضاف�ة إىل ظهور دعوات تس�تثمر الدين أساس�ا يف الهوية 
العراقي�ة وإحالل املذه�ب أو الطائفة بديال ع�ن التجانس 
االجتماعي الش�كيل الذي كان س�ائدا قب�ل االحتالل ممثال 
باالحرام املتبادل بني الطوائف الدينية والقومية يف العراق .

اما الفصل الثالث فيرسد ) شعرية الرسد وجمالياتها( عرب 
قراءة فنية تستكشف تجليات جماليات الشعرية يف الرواية 
العراقي�ة الجدي�دة عرب األش�كال والتقني�ات الجديدة التي 
اقرحها الروائي العراقي لينفذ أفكاره وهواجس�ه ووجهة 
نظره عن حياتنا املعارصة يف الرواية وليجعل الرواية وثيقة 

فنية عن الحياة املعارصة يف عراق ما بعد االحتالل .
يهتم هذا الكتاب عىل الجانب التطبيقي باحثا عن السمات 
الفني�ة الجدي�دة يف الرواي�ة العراقي�ة الص�ادرة بع�د التغ 
مس�تبعدا االس�تطرادات واالقتباس�ات من الكتب النقدية 

النظرية .
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املراقب العراقي/ خاص...
ع�ن دار س�طور للن�رش والتوزي�ع صدرت للش�اعر 
هشام جواد مجموعته الشعرية الجديدة هل سأبقى 

وهي املجموعة الثالثة له. 
وقال الش�اعر هش�ام ج�واد يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي(: ان املجموع�ة الش�عرية »ه�ل س�أبقى« 
تحت�وي عىل قصائد جريئ�ة يف واقع خامل وتحمل يف 
طياتها الكثر من عالمات الغضب عىل الواقع املردي 

ن  نس�ا لال
يف  العراق�ي 
الراهن  الوقت 
السيما بعد ان 
ول�ت  ح����ا
من  العدي���د 
ق�وى الظ�الم 
الس�يط���رة 
املش�هد  ع�ىل 
لكن  العراق�ي 
ن  قي�و ا لعر ا
معروف  وبما 
من  عنه���م 
ص�����الب�ة 
اس�تط��اعوا 
قل�ب الطاولة 
تل����ك  ع�ىل 
ى  لق�����و ا
الظالمي���ة .

يف  : ف ض�ا وا
هذه املجموعة 

ثم�ة قصائد ذات كلم��ات ستش�د القارئ وتنقله اىل 
عالم اخ�ر خ����ارج عن املأل�وف يف محاولة لجذب 
الق�ارئ اىل س����احة الش�ع���ر املؤث�ر يف ال�ذات 

االنسانية . 
واش�ار اىل ان الكت�اب ال�ذي يضم ب�ني دفتيه قصائد 
كتب�ت خ�الل العامني املاضي�ني متوفر حالي�ا يف دار 
س�طور ش�ارع املتنب�ي التي تبن�ت طب�ع املجموعة 

وتوزيعها .

»هل سأبقى« قصائد جريئة 
في واقع خامل

جدل الهوية في الرواية
 العراقية الجديدة 

إميلي نصراهلل: أنا فالحة من جنوب لبنان وما نعيشه هو أدب المقاومة
املراقب العراقي/ متابعة...

قب�ل عام�ني حصل�ت الروائي�ة 
اللبنانية إمييل نرصالله عىل أعىل 
وس�ام أملان�ي قدمه له�ا معهد 
غوت�ه يف قرص فايم�ار ، تكريماً 

لها عىل أعمالها الروائية.
وأجاب�ت صاحب�ة رواية »طيور 
أيلول« عىل أسئلة حول شعورها 
لتسلّمها الوسام األملاني األرفع، 
قائل�ة »أنا لم أس�َع يوم�اً إىل أي 
جائ�زة ولم يك�ن عن�دي فكرة 
أنن�ي س�أحصل يف ي�وم ما عىل 
جائ�زة أملاني�ة خاص�ة أن ه�ذا 
البل�د لم نختلط مع�ه حضارياً. 
أنا شاركت سابقاً يف ندوات عدة 
يف أملانيا لك�ن يخطر يل أبداً أنني 
يوم�اً ما س�أُكرّم بأكرب وس�ام 

أملاني. والحمد لله عىل ذلك«.
رئي�س  أن  نرصالل�ه  وأضاف�ت 
معه�د غوته ألق�ى كلمة عكس 

فيه�ا أهمي�ة لبن�ان الحضارية 
وأنه وط�ن موجود من�ذ القدم، 
مش�رة إىل أن االحتف�ال منظم 
تخلل�ت  حي�ث  رائ�ع،  بش�كل 
الحف�ل أغني�ة لف�روز ترجمت 
إىل األملاني�ة غنتها مطربة أملانية 
صوتها جميل جداً. »كما حرص 
منظم�و الحفل ع�ىل تأمني كل 
الوسائل التي تساعد عىل تحّميل 
عناء السفر اليهم ألن صحتي ال 
تساعدني فأنا يف  امرأة كبرة يف 

السن«.
وقالت الروائية اللبنانية بتواضع 
الف�ت: »أن�ا أق�ول دائم�اً أنن�ي 
فالح�ة تكت�ب، أتيت م�ن أرض 
الفالحني م�ن الكفر من جنوب 
لبنان. ولم أك�ن أتوقع التكريم. 
أكتب ألني أح�ب الكتابة، وألني 

أريد أن أقول ما أعرفه«.
وحول روايتها األوىل والش�هرة 

»طيور أيلول« التي زّكاها األديب 
الكب�ر ميخائيل نعيم�ة، قالت 
إمي�يل نرصالله: »ح�ني أصدرت 
روايتي األوىل »طيور أيلول« عام 
1962 كتب يومها األديب الكبر 
ميخائيل نعيمة ق�راءة لها. ويف 
ه�ذا الوقت نل�ت جائزة س�عيد 
عقل ع�ن نفس الرواي�ة. هذان 
التقديران ش�ّجعاني ج�داً، لكن 
أن�ا عن�دي قبل ذلك م�ا يدفعني 
للكتابة. هناك أشياء أريد قولها 
ع�ن قران�ا، فأعم�ايل تكت�ب ما 

أعيشه«.
ورداً عىل سؤال إن كانت روايتها 
»ري�اح جنوبية« ج�زءاً من أدب 
املقاومة، قالت نرصالله: »طبعاً 
هناك أدب مقاومة. الذي نعيشه 
ه�و أدب مقاومة. أنا ال أس�مي 
أدب�ي أدب مقاوم�ة برغم أن يل 
وقف�ات م�ع املقاومة م�ن أجل 

الحق وضد املعتدين. هناك كتاب 
كبار كتب�وا ع�ن أدب املقاومة. 
هن�اك بع�ض الكت�اب يف لبنان 
باملقاوم�ة.  رواياته�م  طعم�وا 
إال ان الرواي�ة اللبناني�ة بش�كل 
ع����ام ل�م تدخ����ل يف أدب 

املقاوم���ة. 
هن�اك محاوالت ون�واة لروايات 
أدب  وقص�ص تدخ�ل يف عال�م 
املقاومة. ربما قد أكون مخطئة 
يف تقييمي هذا، ألن�ي لم أتعرف 
األدب�اء  م�ن  كتب�وا  م�ن  ع�ىل 
اللبناني�ني. فأن�ا ل�م يك�ن لدي 
متس�ع من الوق�ت ألتعرف عىل 
االدب�اء وكت�اب الرواي�ة حي�ث 
أرست�ي  تج�اه  واجبات�ي  ل�دي 
وتج�اه عميل. فأنا كنت أعمل يف 
الصحافة ولم يكن لدي متس�ع 
م�ن الوق�ت لدراس�ة ومقارن�ة 

روايات أخرى«.

املراقب العراقي/ متابعة...
التجرب�ة الفلس�طينية الحديثة  إن 
قاس�ية ال ترح�م، وال ت�رك ناحية 
من نواح�ي الحي�اة دون التدّخل يف 
أعم�ق أعماقها، ولي�س هنالك من 
فلس�طيني يفلت م�ن قبضتها، أو 
من كاتب يس�تطيع تفاديها. وهي 
تجرب�ة ال يمك�ن نس�يانها، كما ال 

يمكن تجاوز لوعتها.
ان أعظ�م نض�ال خاض�ه الكّت�اب 
انتص�ار  وأعظ�م  الفلس�طينيون 
حّقق�وه، ه�و رفضه�م أن يكونوا 
يف  الخانع�ني  اإلنس�انية  ضحاي�ا 
النصف الثاني من القرن العرشين. 
وم�ع أنه�م ل�م يتوّقف�وا أب�داً عن 
اإلحس�اس باملعضلة الت�ي يحياها 
ش�عبهم، فإنه�م يب�دون م�ن قوة 
املأس�اة  ع�ىل  يعل�و  م�ا  التحّم�ل 
ويتج�اوز الرضورة. وه�ذا ما لّون 
األدب الفلس�طيني املع�ارص وحّدد 

وجهته ولهجته.
لقد حّولت ثورة الحجارة التي بدأت 
يف كانون األول سنة 1987 واستمرت 
لسنوات، ما هو مأساوي إىل ما هو 
بطويل، وس�عت إىل تأكيد كرامتها يف 
العالم، فغ�ّرت بذلك نظرة اآلخرين 
إىل القضي�ة الفلس�طينية، وظهرت 
لغة جديدة يتحّدث بها الناس للمرّة 
األوىل ب�دت معها املزايدات الس�لبية 
تمام�اً،  والُق�وّة  الح�ول  عديم�ة 

وتب�نّي للمالي�ني يف العال�م أجم�ع 
أنه�م هنا إزاء ش�عب يرف�ض الذّل 
واله�وان. ذل�ك أن االنتفاضة، التي 
رسعان م�ا باركها الفلس�طينيون 

يف املنف�ى س�واء انتم�وا إىل منظمة 
التحرير الفلس�طينية أم لم ينتموا، 
كان�ت ث�ورة عفوي�ة انبثق�ت من 
قلب املأس�اة نفس�ها وم�ن ضمر 

الش�عب الحي – كانت ثورة مّس�ت 
ش�غاف القلوب، وامت�أت بالقدرة 
ع�ىل التضحية بالنف�س، وخاطبت 
أعماق الضمر، حّت�ى كادت تكون 

شاعرية.
رغم  الحدود املفروضة عىل الكّتاب 
الفلسطينيني من حيث املوضوعات 
– لكن ظهرت م�ادة غنّية لأدب يف 
الوضع الراهن لأزمة الفلس�طينية 
يف  تحم�ل  الفلس�طينية  فالنكب�ة 
طّياته�ا مواق�ف كث�رة يمك�ن أن 
م�ن  مأس�اوية  رؤي�ة  إىل  تتح�ول 
ناحي�ة، ورؤية بطولي�ة من ناحية 
واألم�ل  املقاوم�ة  ملواق�ف  أخ�رى 
واإليمان بانتصار العدالة يف النهاية. 
وما أكثر املواق�ف التي هي من هذا 
النوع، والتي تصلح للتناول األدبي: 
امل�وت املجاني للضحاي�ا واألبرياء؛ 
املوت الذي يسعى إليه األبطال وهم 
يف ريعان الشباب؛ املحاوالت الدؤوب 
التي يصيبها الفش�ل؛ االقتالع الذي 
ال ينته�ي م�ن الجذور؛ املذل�ة التي 
الفلس�طينيون  املهّجرون  يعانيه�ا 
بتزايد مس�تمر يف بقية أنحاء العالم 
العرب�ي غر أن هذه ال�روح تمرّدت 
عىل محنتها من خ�الل االنتفاضة، 
وه�ي الث�ورة غ�ر املس�لّحة الت�ي 
ق�ام به�ا آالف األطف�ال والش�باب 
ال�ذي صّمم�وا عىل  الفلس�طينيني 
النضال من أج�ل الحرية، مواصلني 
بذل�ك م�ا يقرب م�ن ق�رن الرصاع 
خاضهم�ا  اللذي�ن  واملقاوم�ة 
االس�تعمار  ض�د  الفلس�طينيون 

املنّظم .

  االنتفاضة حولت »المأساوي« إلى بطولي في االدب الفلسطيني

يق�ول ولي�د حس�ني يف ح�وار م�ع 
يف  ش�اركت   :) العراق�ي  )املراق�ب 
معظ�م املهرجانات الش�عرية التي 
كالجواه�ري  الع�راق  يف  اقيم�ت 
واملرب�د واملتنب�ي ومهرجان كالويز 
ومهرج�ان اب�ي تم�ام يف املوصل , 
حص�ويل عىل تكريم االب�داع العربي 
يف الشعر من وزارة الثقافة  , مثلت 
الع�راق يف مهرج�ان » تلمس�ان  » 
عاصم�ة الثقاف�ة العربية بعدد من 

القراءات الشعرية . 
كل  الوط�ن  ب�ي  :أث�ار  واض�اف 
الكوام�ن فأصبح�ت ال أرى ل�ذة يف  
العي�ش اإل تح�ت س�مائه ومهم�ا 
تغ�رت الب�الد ومهم�ا انتقلت بهذا 
الجس�د اىل فضاءات اخ�رى فالذي 
ارت�وى من ماء دجل�ة والفرات البد 
ان يع�ود اليهم�ا، تخت�رص فيه كل 
اللغ�ات وتجتمع فيه كل املزايا ، انه 
العراق ال�ذي علمنا الح�ب ومنحنا 
والفك�ر  العق�ل  م�ن  كب�راً  ق�دراً 
والرؤية املوضوعية لأش�ياء اإل اننا 
اصطدمنا بأن هذا البلد تعرض منذ 
االزل اىل هجم�ات وتي�ارات تحاول 
ان تنك�د عيش�ه وتره�ق اهل�ه و 
ماداعش اإل نموذج ملا آل اليه حالنا 
، وكلم�ا ازداد ه�ذا الع�راق العظيم 
صخباً ووجعاً ازددنا ش�عراً وتألقاً 
ألن الش�عر يول�د من رح�م املعاناة 

ويس�تطيع ان يم�د مجس�اته لكل 
شاردة وواردة ليخلق صورا جميلة 

.
وتابع :ال يمكن رسم مالمح صورة 
الح�راك االدب�ي دون ضبابي�ة  الن 
ارتفاع وانخفاض مناس�يب اإلعالم 
وتباين�ه بني ال�دول العربي�ة يخلق 
حالة من التباين الواضح يف امكانية 
تغطية النتاجات وتسويقها بمكان 
واخفائه�ا يف الجانب االخر وبالتايل 
هن�اك انزي�اح للمقولة الس�ابقة »  
مرص تكتب ولبن�ان تطبع والعراق 
يق�رأ »  فالع�راق حالي�اً كم�ا ه�و 

متصٍد للش�عر اصبح ايضا متصدياً 
للقص�ة والرواي�ة وهناك اش�ارات 
ايجابية تظهر هنا وهناك اىل التقدم 
يف مجايل القص�ة القصرة والرواية 
,  اإل انن�ا نفتق�د يف الع�راق كم�ا 
ذكرت اىل التس�ويق االعالمي املهني 
وللرويج وكذلك هناك شبه ضمور 
للمؤسس�ات الراعية للثقافة بوجه 
ع�ام وللوزارة  بش�كل خ�اص فما 
زال الش�اعر او القاص يتعاقد عىل 
طب�ع كتب�ه ويق�وم بتوزيعها عىل 

االصدقاء .
واس�تدرك: لكننا انتقلنا اىل مرحلة 

اكث�ر تط�وراً  يف اختي�ار دور ن�رش 
مهم�ة يقع ع�ىل عاتقه�ا الرويج 
للكت�اب خالل املع�ارض التي تقام 
خ�ارج العراق او خ�ارج البلد الذي 
طب�ع فيه النت�اج االدب�ي والبد من 
االشارة اىل دور الشبكة العنكبوتية 
النتاج�ات  اىل  الروي�ج  يف  امله�م  
االدبي�ة , والبد من تس�ليط الضوء 
عىل التس�ويق االعالمي الذي اصبح 
مربزاً يف دول الخليج ملا تمتلكه هذه 
ال�دول من اع�الم يقف م�ع االبداع 
وبالتايل يق�وم بتس�ويقه بطريقة 

جيدة .

في حوار مع المراقب العراقي ..

 وليد حسين: العراق المتصدي للشعر اصبح ايضا متصديًا للقصة والرواية
وليد حسين من الشعراء المؤثرين في الساحة الشعرية العراقية وقد صدرت له تسع مجاميع 
شعرية هي لهفي على زمن تباعد وظلي هناك, و صدى لزمن الغربة و انا ال ارى قبحي و وطن معابد 
الطين و مختارات من شعر وليد حسين و للسندس اطوار و قراءات لنصوص من » ضوء الروح 
والقصيدة » و انثى من النارنج وصيرورة الماء.    

نفتقد في العراق 
الى التسويق 
والترويج 
االعالمي المهني 

 أثار بي الوطن 
كل الكوامن 
فأصبحت ال أرى 
لذة في  العيش 
اإل تحت سمائه 

   وليد حسين
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أعلن املكت�ب االعالمي للجامعة الوطني�ة للبحوث التكنولوجية 
الروس�ية، أن علم�اء الجامع�ة بالتع�اون م�ع علم�اء جامعة 
موس�كو، ابتك�روا طريقة فعالة ورسيعة لتحليل املاء، تس�اعد 

عىل حل مشكلة تلوث البيئة.
ووفقا للباحثني، فإن الطرق املستخدمة حاليا ال تفي باملتطلبات 
الحديثة لألداء وتعدد االستخدامات. ولحل هذه املشكلة ، اقرتح 

 PFA) polarization( العلم�اء اس�تخدام تحلي�ل االس�تقطاب
fluorescence analysis لقياس تركيز املعادن الثقيلة يف املاء.

وتقول الباحثة أناستاس�يا ياكوش�يفا : »هذه الطريقة تقلص 
الزمن الالزم للتحليل وتحس�ن كفاءة القياسات، واستخدمت يف 
ه�ذا التحليل نقاط كم كربونية، هي دقائق نانو آمنة مقاس�ها 
أقل من 10 نانومرت، ولها خصائص فلورية ثابتة يف وسط مائي 

وحساسة لكاتيونات النحاس )أيونات النحاس املوجبة(«.
هذه الطريقة ستفتح آفاقا لتحليل رسيع وبسيط وفعال للماء، 
فبموجبها تم تحليل أكثر من 100 عينة يف وقت واحد، ما يقلص 
التكلفة ويرفع انتاجية العمل. كما من إيجابيات هذه الطريقة، 
إمكانية استخدامها يف فحص مصادر املاء التي يصعب الوصول 

إليها والبعيدة.

ابتكار جديد يحل
 مشكلة تلوث المياه

أعلن�ت رشكة مايكروس�وفت عن س�د ثغ�رة أمني�ة خطرية يف 
وين�دوز 10، تتي�ح للقراصن�ة ترسي�ب برمجي�ات ض�ارة إىل 

الحاسوب يمكنها االنتشار عىل شكل »ديدان« إلكرتونية.
وأوضح�ت الرشك�ة األمريكي�ة أن الثغ�رة األمني�ة »ديجابل�و« 
(Dejablue( تكم�ن يف خدمة الصيانة عن 
بع�د املعروف�ة اختص�ارا ب��«آر دي إس« 

.)RDS)
ويمكن للمس�تخدم التحقق مم�ا إذا كان 
قد تم تثبي�ت التحديث األمني تلقائيا أم ال 
من خالل النقر ع�ىل زر »بداية«، ثم النقر 
عىل رمز املس�نن لفتح قائم�ة اإلعدادات، 
ث�م النقر عىل »البن�ود تحديثات و األمان« 
(Update & Security( ومنه�ا »تحدي�ث 
وث�م   ،)Windows Update( وين�دوز« 
 Check for( »تحقق من »تحديثات ويندوز

.)Windows Updates
وإذا كانت عملية التحديث قد تمت بالفعل، فستظهر للمستخدم 
رسالة »جهازك محدث«، وإال فسُيطلب منه تثبيت التحديثات.

الرتوي�ج لحمية الكيت�و ال يزال يف أوج�ه، فبعد الرتغيب 
بها وامتداح نتائجها من قبل املش�اهري، ظهرت دراس�ة 
طبية إيطالية تقول إن الكيتو يس�اعد عىل التخلص من 
آالم الصداع النصفي املزمن.وخلصت التجربة إىل مراقبة 
وضع خمس�ة وثالث�ني ش�خصاً يجمعهم ال�وزن الزائد 

واملعاناة من الصداع النصفي.
وت�م إخض�اع األش�خاص لربنام�ج حمية الكيت�و الذي 
يعتمد نس�بة ده�ون أكث�ر وكربوهيدرات أق�ل، وكانت 
النتيجة انحس�ار آالم الصداع إىل النصف خالل ثالثة أيام 
فقط من اتباع النظام.ويرجع العلماء ذلك إىل أن الجسم 
يتفاع�ل مع انقطاع الكربوهيدرات وينتج مواد تس�اعد 
ع�ىل تحطي�م الده�ون دون مجهود داخ�ي، ما يخفض 
موجات عمل الدماغ التي يعتقد أنها تسبب هالة الصداع 

النصفي.
وبحس�ب وص�ف صحيف�ة »ني�و ساينتس�ت« الطبية، 
فإن ه�ذه النتائج تعد مبهرة مقارن�ة باألدوية الخاصة 
بتخفيف ألم الصداع.ويساهم التقليل من الكربوهيدرات 
يف خف�ض إنت�اج هرم�ون األنس�ولني م�ا يخل�ف فوائد 
كبرية للجس�م من بينه�ا الحد من الص�داع.ويف النهاية، 
فإن اعتماد أس�لوب غذائي متوازن ومس�تدام أفضل 

الحميات التي يروج م�ن الخض�وع إىل 
لها البعض.

أعلنت إنس�تغرام خالل األس�بوع املايض عن إضافة ميزة جديدة 
تتيح للمس�تخدمني اإلبالغ عن املش�اركات الت�ي تتضمن أخبارا 
وهمي�ة، وذلك يف إطار س�عيها للقضاء ع�ىل املعلومات الخاطئة 
وغريه�ا من االنته�اكات التي يعان�ي منها املس�تخدمون خالل 

الفرتة األخرية.
وقد بدأت هذه امليزة يف الظهور للمس�تخدمني يف الواليات املتحدة 
بالفعل، وستصل إىل جميع املستخدمني عىل 

مستوى العالم يف غضون أسبوعني.
• افت�ح تطبي�ق إنس�تغرام ع�ىل هاتف�ك، 

وتوجه إىل املنشور الذي تريد اإلبالغ عنه.
• اضغ�ط ع�ىل النق�اط الثالث�ة الرأس�ية 
املوجودة يف الركن األيمن من الصورة، لفتح 

القائمة املنسدلة.
• ح�دد )إبالغ( Report، ث�م حدد إنه )غري 

.It’s inappropriate )مناسب
• اضغ�ط عىل خيار )املعلوم�ات الخاطئة( 

False information لإلبالغ عن املنشور.
إىل ذل�ك، قالت إنس�تغرام إنها لن تمرر كل منش�ور إىل املدققني، 
وإن النتائ�ج املصنفة عىل أنها كاذبة لن تحذف تماًما بل س�ُتزال 
م�ن األماكن التي يبحث فيها املس�تخدمون ع�ن محتوى جديد، 
مثل: تبويب )استكش�ف( Explore، ونتائج البحث عن الوس�وم 

.)hashtag)

طريقة في »االنستغرام« لالبالغ 
عن االخبار الوهمية

قال مؤس�س رشكة ه�واوى الصيني�ة للتكنولوجي�ا والهواتف 
الذكي�ة، إنه ال يتوقع إلغاء القيود األمريكية الخاصة بالتصدير، 
بس�بب األجواء السياس�ية ىف واش�نطن، معربا ع�ن ثقته ىف أن 

الرشكة ستزدهر ألنها تطور تقنياتها بنفسها.
وأش�ار مؤس�س الرشكة رين تشينج ، إىل 
أنه ال يرغب ىف إلغ�اء العقوبات األمريكية 
صيني�ة  تن�ازالت  يتطل�ب  ذل�ك  كان  إذا 
ىف ح�رب التعريف�ة الجمركي�ة.. كم�ا أن 
الرشكة تتوقع اس�تمرار القيود األمريكية 
ع�ىل مبيع�ات التكنولوجيا برغ�م إعالنها 
بمد املهل�ة 90 يوما آخر، مؤكدا أنه ال أحد 
ىف )واش�نطن( سيخاطر بالوقوف ىف صف 

رشكته.
وكان وزي�ر االقتص�اد األمريك�ي ويل�رب 
روس، قد أعلن ىف وقت س�ابق، تأجيل رسيان الحظر عىل رشاء 
عمالق االتصاالت الصيني ه�واوى للتكنولوجيا األمريكية، ملدة 

90 يوما.

هواوي: ال نرغب في إلغاء العقوبات 
األمريكية اذا طلب منا تنازالت 

حمية »الكيتو« وسيلة للتخلص 
من االالم واألمراض

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عن تش�كيل 
تحال�ف صين�ي ثالث�ي يمك�ن أن يوجه 
الرتاس�ل  لتطبيق�ات  قاصم�ة  رضب�ة 
وأبرزه�ا  العال�م،  يف  الش�هرية  الف�وري 

»واتسآب« و«فيسبوك ماسنجر«.
وأش�ار موقع »ج�ي إس إم آرينا« التقني 
»ش�اومي«  رشك�ة  أن  إىل  املتخص�ص 
الصيني�ة الرائ�دة، أسس�ت تحالف�ا م�ع 

مواطنتيها »أوبو« و«فيفو«، إلنش�اء منصة تراس�ل 
خاصة بالهواتف التابعة للرشكات الثالث.

وس�يمكن من خالل منصة الرتاسل الجديدة تلك نقل 
وتبادل امللف�ات والصور ومقاطع الفيديو بس�هولة 
شديدة، بمجرد إدراج امللف وتركه وإرساله إىل حساب 

خاص بمستخدم ألحد هواتف الرشكات الثالث.
وال تزال تلك املنصة الثالثية يف طور التجريب ألقسام 
التطوير والربمجيات التابعة لشاومي وأوبو وفيفو.

وس�تتميز تل�ك املنص�ة بع�دم اس�تهالكها بطاري�ة 
الهوات�ف أو بيان�ات اإلنرتن�ت، ول�ن تحت�اج إىل أي 
تطبيق�ات خارجي�ة، بل س�تعتمد فقط ع�ىل تقنية 
البلوت�وث الخاصة بتلك الهواتف، وبرسعة نقل تصل 

إىل 20 ميغابايت يف الثانية الواحدة.
وأش�ار التقري�ر إىل أن ذلك التطبيق س�يكون بمثابة 
رضبة قوية إىل تطبيقات الرتاس�ل الفوري الش�هرية 

مثل »واتسآب« و«فيسبوك ماسنجر«.

تقري�ر  اك�����د 
تكنلوجي أن أبل قد تكشف 
أيف�ون  لهوات�ف  جدي�دة  تس�مية  ع�ن 
الخاص�ة به�ا خالل ش�هر س�بتمرب املقبل، 
إذ تواج�ه الرشكة مش�كلة مرتبطة باس�م 
أجهزته�ا املق�رر أن تص�در الش�هر املقبل، 
وع�ىل ه�ذا النحو، م�ن غ�ري الواضح كيف 

ستختار أبل التسمية الجديدة.
وتتك�ون التش�كيلة الحالي�ة م�ن جه�از 

iPhone XS، وXS Max األك�رب حجم�ا واألع�ىل 
سعرا، و iPhone XR، وهو أرخص وبإمكانيات 

أقل.
ويش�اع أن الهواتف الجديدة لديه�ا نفس البنية 
ولن تضم تغ�ريات كبرية، مما أدى إىل تس�اؤالت 
حول كيفية تس�مية ه�ذه الهوات�ف، فيمكن أن 
 XI تلتزم أبل باألحرف وتطلق عىل الهاتف الجديد
، عىل س�بيل املثال، أو يمكن أن تس�قط األحرف 
بش�كل نهائى بالطريقة نفس�ها كما فعلت مع 

.iPad �أجهزة ال
ولكن تش�ري سلس�لة جديدة م�ن التقارير إىل أن 
 iPhone الهواتف الجديدة يمكن تسميتها بالفعل
 iPhone 11، ويش�اع أن النسخة الفاخرة تسمى
Pro 11، وم�ن املقرر أن تحتفظ النس�خة األكرب 
ب� »Max«.ومن ش�أن ذلك أن يكون اسم الهاتف 
 11 iPhone و ، iPhone XR 11 بدالً من iPhone
 Pro 11 iPhone و ، iPhone XS ب�دالً م�ن Pro

.iPhone XS Max �سيكون بديال ل Max

قلة النوم قد يصيبك بالزهايمر!!
كثريون يواجهون مشكلة النوم املتقطع أو غري املريح، 
وه�و ما دفع األطباء والباحثني والخرباء إىل البحث عن 

حل لهذه األزمة.
وأش�ارت دراس�ة حديثة جاءت يف صحيف�ة »جورنال 
بري�ن« املختصة بأبحاث الجه�از العصبي، إىل أن النوم 
»غ�ري الصحي« يزيد مع�دالت الربوتينات التي تس�بب 
ألزهايمر، كما ركزت الدراس�ة عىل النوم العميق وليس 

عدد ساعاته.
وأوض�ح تقري�ر لصحيف�ة »جاردي�ان« الربيطاني�ة، 
أن الن�وم املتقطع والقل�ق يلعب دوًرا مهًم�ا يف تكوين 
ه�ذه الربوتين�ات، حيث يرتب�ط ألزهايم�ر بنوعني من 
الربوتينات هم�ا »بيتا أمايلويد« و«تاو«، ويؤدي الخلل 
يف معدالتهم�ا إىل أرضار يف الدم�اغ ينت�ج عنه�ا مرض 

ألزهايمر.
وأك�د عال�م األم�راض العصبي�ة يف جامعة واش�نطن، 
واملؤلف املش�ارك يف الدراس�ة، »يو إل جو«، أن الدراسة 

تكش�ف عىل وجه التحديد أن النوم العميق مهم لتقليل 
معدالت األمايلويد خالل الليل. 

وأضاف: »نعتقد أن عدم الحصول عىل نوم جيد بش�كل 
مزمن عىل مدار س�نوات، يمك�ن أن يزيد خطر اإلخالل 

بمعدالت الربوتينات املسببة أللزهايمر«.

وصف�وه  تحذي�را  الباحث�ني  م�ن  مجموع�ة  أص�در 
ب�«الخط�ري« من تأثري نوع من مياه الرشب ومرشوب 
يفضله الكثريون من الناس يمكن أن يتسبب يف تقليل 

معدل ذكاء األطفال.
وأظه�رت دراس�ة، نرشته�ا صحيفة »الدي�ي صباح« 
الرتكية أن تعرض الس�يدات ملياه الرشب املفلورة أثناء 
الحمل، يمكن أن يتس�بب يف تقليل معدل ونس�ب ذكاء 

األطفال.
ويفض�ل الكث�ري م�ن الن�اس رشب املي�اه املفل�ورة، 
املزودة بالفلورايد للحد من تس�وس األسنان، أو تناول 
مرشوب�ات مصنع�ة بامل�اء املفل�ورة لزي�ادة حماي�ة 
األسنان.ولكن الدراس�ة الجديدة، كشفت أن تلك املياه 
تحت�وي عىل نس�ب فلوراي�د مرتفعة، وه�و ما يجعل 
رشبه�ا بالنس�بة للنس�اء أثن�اء الحم�ل يخفض من 

درجات الذكاء عند أطفالهن.
وتعتم�د بع�ض ال�دول الصناعي�ة العدي�دة وال�دول 
األوروبية عىل إضافة الفلورايد يف إمدادات مياه الرشب 
العادي�ة يف تل�ك البالد منذ الخمس�ينيات تقريبا، حيث 
يتزود بها نحو ثلثي سكان الواليات املتحدة األمريكية، 

وثلث سكان كندا، ونحو 3% من سكان أوروبا.
وأظهرت الدراسة أن نسب الفلورايد واملعادن األخرى، 
ق�د تكون األخطر عىل دماغ األطف�ال واألجنة، خاصة 
وأنه�ا تدمر عددا كبريا من الخاليا التي تس�بب ضعف 

مستوى الذكاء أو إصابتهم بأمراض عقلية عديدة.
وقالت كريس�تني تيل، من جامع�ة »يورك« 

»وضعن�ا  الدراس�ة:  مؤلف�ة  الكندي�ة، 
ح�ول  عدي�دة  رئيس�ية  تس�اؤالت 

س�المة الفلورايد، خاصة بالنس�بة 
الحوامل واألطفال الصغار  للنساء 
أن  »نعل�م  واألجنة«.وتابع�ت 
القرارات الرسمية ينبغي أن تستند 
إىل أدل�ة، ولدين�ا حالي�ا أدل�ة ب�أن 

الفلورايد ليس آمنا آثناء الحمل«.
 601 نح�و  الدراس�ة  وش�ملت 
زوج�ني من األم والطفل يف 6 مدن 
كندي�ة، يعيش نحو 41%  منهم يف 
مجتمع�ات مزودة بمي�اه الرشب 

الطبيعي�ة املفل�ورة.
ووجدت الدراس�ة أن الفلورايد، يؤدي 

أيضا لرتس�ب س�موم أخرى يف الجس�م 
ويصل إىل الجنني من األم 

الحام�ل، م�ا ي�ؤدي 
حج�م  تقلي�ص  إىل 

الخالي�ا املس�ؤولة 
ذكاء  ع�ن 

األطفال.

ال يمكن أن يعيش اإلنس�ان بدون عظامه، فهى 
تقوم بالعديد من الوظائف يف الجسم، حيث توفر 
الشكل الهيكي للجسم وتحمى األعضاء وتحمل 
العض�الت وتخزن الكالس�يوم، ويج�ب الحفاظ 
ع�ىل صحة العظ�ام ألنه�ا تمثل صحة الجس�م 
 »mayoclinic« بأكمله.ووفق�ا ملا ذك�ره موق�ع
تتغ�ري العظ�ام داخل جس�م اإلنس�ان ىف الصغر 
فيت�م صن�ع عظ�ام جدي�دة وتتك�رس العظ�ام 
القديم�ة عندما كنت صغريًا كان جس�مك يقوم 
بعم�ل عظام جديدة أرسع من تكس�ريه للعظام 
القديمة، وبهذا الش�كل تزداد كتلة العظام يصل 
معظ�م الن�اس للحد األق�ى لكتل�ة العظام ىف 
س�ن 30 تقريًبا بعد ذلك، تس�تمر إعادة تش�كل 
العظام، إال أنك تفق�د كتلة عظام أكرب قليالً من 

التى تزدادها.

إن م�دى احتمالي�ة اإلصابة بهشاش�ة العظام، 
وهى حالة تجعل العظام ضعيفة وهشة، تعتمد 
عىل حج�م كتلة العظ�ام التى تحص�ل عليها يف 
الوق�ت ال�ذي تصل فيه إىل س�ن الثالث�ني ومدى 

رسع�ة خس�ارتها بع�د ذل�ك، فكلم�ا كان الحد 
األقى لكتلة العظام يف س�ن 30 أكرب كلما كان 
لديك عظام أكثر وتقل فرص اإلصابة بهشاش�ة 
العظام.وهناك ع�دة عوامل تس�اعد ىف الحفاظ 
عىل صح�ة العظام وأهمها الح�رص عىل تناول 
كمي�ات كافي�ة من الكالس�يون لع�دم التعرض 
لخف�ض  كثافة العظام وانكس�ارها، كما يجب 
ممارس�ة الرياض�ة بش�كل مس�تمر للحف�اظ 
عىل صح�ة العظام، وم�ن أخطر الع�ادات التى 
تؤث�ر ع�ىل صح�ة العظام ه�ى التدخ�ني والتى 
تزي�د م�ن ف�رص اإلصاب�ة بهشاش�ة العظام.

ويج�ب أن يتضمن النظام الغذائ�ي اليومي عىل 
عنارص غنية بالكالس�يوم مثل منتجات األلبان 
واللوز والربوكي واللفت والس�لمون والرسدين، 

ومنتجات الصويا.

كيف يعزز 
كبار السن 
العظام 

ويتخلصون 
من 

الهشاشة؟

تقرير: شركة آبل لم تفصح عن اسم ايفونها الجديد الى االن

تحذير »خطير« لنوع من مياه الشرب ..يقلل من ذكاء االطفال

ضربة لـ »واتسآب« و«فيسبوك ماسنجر« توجهها الشركات الصينية 
مايكرسوفت تتحدث عن ثغرة
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املراقب العراقي/ متابعة... 
يش�هد حي تيغل يف برلني اختبار أول حافل�ة ذاتية القيادة 
يف اختب�ار سيس�تمر إىل نهاي�ة العام الج�اري. ولن يحتاج 
ال�ركاب إىل رشاء تذاك�ر خاص�ة لركوب الحافل�ة. فما هي 
األه�داف الت�ي ي�روم ه�ذا االختب�ار تحقيقه�ا؟ إخت�رت 
العاصم�ة األملاني�ة برلني يوم الجمع�ة )16 آب 2019( أول 
حافل�ة ذاتي�ة القي�ادة يف النقل الع�ام، ويق�ال أن الحافلة 

الصغرية التي تحتوي عىل س�تة مقاعد كانت تجوب 
ش�وارع حي “تيغ�ل الرليني”، ولم يحت�اج الركاب 
إىل رشاء تذاك�ر خاصة لركوب الحافلة. وسيس�تمر 

االختبار حتى نهاية هذا العام بهدف الوقوف عىل أداء 
الحافلة خالل القي�ادة الذاتية ووقع ذلك عىل الركاب، 

حس�بما أوضحت زيغريد نيكوتا رئيسة رشكة “بي فاو 
غي” للنقل يف برلني. 

برلين تختبر أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام  

  الكوفيهات بؤرة فساد األحداث 
املراقب العراقي /متابعة...

ان ظ�روف البل�د اف�رزت حاالت 
انتش�ار  ضمنه�ا  م�ن  كث�رية 
املقاهي  الكوفيه�ات  التي بدأت 
بخجل بعد ضع�ف متابعة االمن 
السياحي لها ثم تنامت وانترشت 
يف ظاه�رة غريب�ة ع�ن واقعن�ا 
العراق�ي وهي م�ا يمكن وصفه 

ب�«بؤرة فساد األحداث«.
م�ن املع�روف ان الخل�ل بداية يف 
العائلة والرقابة االرسية حيث ان 
مديرية رشطة االحداث حمالتها 
مستمرة عىل الكوفيهات ويتحمل 
صاحب الك�ويف واملقاه�ي ودور 
الس�ينمات واملاله�ي واملراق�ص 
وف�ق امل�ادة  399  م�ن قان�ون 
مس�ؤولية   1969 لس�نة   111
دخ�ول االحداث وع�ىل الرغم من 
ان رشطة االحداث احدى الدوائر 
األمني�ة التابع�ة لقي�ادة رشطة 
بغ�داد تعن�ى بش�ؤون االح�داث 
ممن تجاوز التاس�عة من العمر 
ول�م يتج�اوز الثامن�ة عرش من 
عمره اال ان املس�ؤولية تقع عىل 

املسؤولة الجهات 

بمنح االجازات م�ن قبل وزارتي  
الس�ياحة والصح�ة بالتايل يجب 
وض�ع تعليم�ات والي�ات عم�ل، 
لل�رب  والي�وم نحت�اج فع�ال 
بي�د م�ن الحديد عىل انه�اء هذه 
الح�االت من خالل املادة  33  من 
قانون رعاية االحداث التي تنص 
عىل يعاقب كل ويل س�نة ش�جع 
الح�دث عىل االنحراف الس�لوكي 
لذلك يج�ب ع�ىل وزارة الداخلية 
ايجاد دوريات منترشة وان تكون 
جوالتها مس�تمرة أس�بوعيا مع 
كالب  K9   لتفتي�ش الكوفيهات 
يف  وكذل�ك  املش�بوهة  واملح�ال 
امل�دارس خاصة مع ق�رب العام 
ع�ن  للبح�ث  الجدي�د  ال�درايس 

املخدرات.

»يد« عمالقة تثير الذعر وسط عاصمة 
املراقب العراقي/متابعة...

ي�د عمالق�ة يزيد ارتفاعه�ا عىل 5 أمت�ار يبدو 
ع�ىل ظهرها وجه ضخ�م، فيما يظه�ر اإلبهام 
كيد تس�تند إىل خرص رجل، فيما تبدو الس�بابة 
والوس�طى كقدمني تابعني للوج�ه، الذي يميل 
البع�ض إىل القول إن�ه وجه الرئي�س األمريكي 
دونال�د ترامب، يف حني أنه أش�به بوجه الفنان 

الذي نفذ املنحوتة العمالقة.
ط�ارت الي�د العمالقة م�ن موقعه�ا األصيل يف 
مدينة كرايس�ت تشريتش، التي شهدت مذبحة 
إرهابية عىل يد شخص أسرتايل يميني متطرف، 
لتحط عىل س�طح متحف الفن�ون املعارصة يف 
العاصم�ة النيوزيلندية ويلنغت�ون غري أن هذه 
املنحوتة العمالقة أثارت غضب سكان عاصمة 
نيوزيلندا، ومخاوفهم وذعرهم، بل وكوابيسهم 
أيض�ا، ع�ىل ح�د زع�م يف تعليقاتهم ع�ىل اليد 

العمالقة عر صفحات التواصل االجتماعي.
وكان�ت الس�لطات نقل�ت ه�ذا العم�ل الفني، 
بواس�طة طائ�رة مروحية، إىل املدين�ة من أجل 

االرتقاء بميدان »س�يفيك« وسط العاصمة 
للدم�ار  تع�رض  أن  بع�د  وتنش�يطه، 

العاصم�ة  رضب  ق�وي  زل�زال  إث�ر 
النيوزيلندي�ة يف العام 

أن  ع�ىل   ،2016
موج�ودا  يظ�ل 
 3 مل�دة  فيه�ا 
سنوات مقبلة.
أن  يب�دو  لكن 
الفعل جاء  رد 
من  معاكس�ا 
أه�ايل  قب�ل 
املدين�ة، حيث 
ب�دت عالمات 

الرف�ض له عىل وجوهه�م، كما وصف�وه بأنه 
»كابوس مرعب عاد إىل الحياة«، وفقا ملا ذكرته 

صحيفة الغارديان الريطانية.
عىل الرغم من التش�ابه الواضح، يقول املعرض 
إن التمث�ال، ال�ذي تم الكش�ف عن�ه ألول مرة 
يف ع�ام 2016، ال يه�دف إىل تصوي�ر الرئي�س 
األمريكي دونالد ترامب، كما أنه بحسب الوصف 
ال�ذي ورد ع�ىل موق�ع املع�رض ع�ىل اإلنرتنت 
»يعتمد وجه الهجني العمالق عىل مس�ح أجزاء 
الجس�م الخاص�ة بالفنان.. يب�دو األمر كما لو 
أن ’ي�د الفنان‘ طورت حياة وحش�ية من تلقاء 

نفسها«.
والعم�ل، ال�ذي يدع�ى »ك�وازي«، ه�و للفنان 
النيوزيلن�دي رون�ي ف�ان أوت، ال�ذي يتخذ من 
مدينة ملبورن األس�رتالية مقرا له، والذي قدم 
»صورة ذاتي�ة جزئية« من أجل وضعها يف بلدة 
كرايست تشريتش النيوزيلندية، مسقط رأسه 
يف أعقاب زلزال مدمر رضب املدينة عام 2011.

املراقب العراقي /متابعة...
يق�ول محمد طالب وه�و طال�ب عراقي مغرتب 
إنه حصل عىل املرتبة االوىل عىل مس�توى النرويج 
املع�دالت  اجت�از  وبمع�دل  الثانوي�ه،  للدراس�ة 
املطلوب�ة، مبين�ا انه حصل ع�ىل 69 من اصل 60 
درج�ة ، اي ما يع�ادل 116% ، بدرجات زادت عن 
املعدل االصيل وتمكن من الحصول عىل 6 درجات 
من 6 يف اختبارات 16 مادة ، مشريا اىل أن درجاته 

زادت ع�ىل املع�دل املطل�وب كون�ه درس م�وادا 
اضافي�ة اخرى وفق القانون النرويجي. وبني  أنه 
تمكن من اجتياز املرحل�ة اإلعدادية بعام ونصف 
الع�ام ، اي بنص�ف الوق�ت املطل�وب وه�و ثالث 
س�نوات، مش�ريا يف ذات الوقت اىل انه تمكن أيضا 
من دراس�ة س�نة جامعي�ة كاملة بفص�ل واحد. 
ويق�ول الطال�ب العراق�ي املغرتب، بع�د حصويل 
عىل تلك النتيجة توجه وزي�ر االندماج النرويجي 

بنفس�ه اىل كلية الطب الس�تقبايل عند باب الكلية 
يف اول يوم للدوام، كاش�فا أن الوزير اجتمع معه 
وطلب من�ه اقرتاحات لتعديل قان�ون االندماج يف 
النروي�ج ووافق عىل اقرتاحات�ي وبينها مايخص 
تعلم اللغة النرويجية التي تعد من اللغات الصعبة 
خاص�ة للطلبة الجدد. طالب اضاف ش�يئا جديدا 
ع�ىل قوانني الب�الد التي لم تعهد ذل�ك التفوق من 

قبل.

عراقي
 »معجزة«  

يغّير قوانين 
النرويج

  أميركي يعثر على رسالة روسية عمرها 50 عاما
املراقب العراقي/ متابعة...

عث�ر أمريكي ع�ىل رس�الة يف زجاجة عىل 
ش�واطئ غرب أالس�كا عىل صلة بالبحرية 

الروسية.
وذك�رت قن�اة كي�ه إن أو إم- إي�ه إم أن 
تايلر إيفانوف عثر عىل الرس�الة الروسية 
املكتوب�ة بخط اليد أوائل هذا الش�هر أثناء 

جمع الحطب بالقرب من شيشماريف.
وقال املس�ؤولون إن إيفان�وف نرش صوًرا 
للرس�الة عىل صفحته عىل موقع فيسبوك 
حيث قام املتحدثون بالروس�ية برتجمتها 
وكانت الرس�الة تحمل تحي�ة من البحرية 

الروسية عام 1969.

وذك�ر املس�ؤولون إن الصحفي�ني الروس 
ح�ددوا الكات�ب األص�يل للرس�الة، وان�ه 

الكابتن أناتويل بوتسانينكو.
وق�ال بوتس�انينكو إن�ه ألق�ى بالرس�الة 
يف امل�اء أثن�اء تواج�ده عىل متن الس�فينة 
س�والك، التي أرشف عىل بنائها عام 1966 

وخدم يف البحرية حتى عام 1970.
وأشار املسؤولون إىل أن دموع بوتسانينكو 
الرس�الة. ص�ورة  رأى  عندم�ا  انهم�رت 

وأوض�ح بوتس�انينكو إن�ه يف تل�ك الفرتة 
كان أصغر قائد س�فينة يف منطقة املحيط 
اله�ادئ وكان يبل�غ من العم�ر حينها 33 

عاًما.

»أنتيكا«.. مقهى أدبي إلنعاش الذاكرة الفلسطينية

خوش وزير كهرباء !

تق�ول النائب�ة عالية نصي�ف يف بيان 
لها ، ان »األش�خاص املس�يطرين عىل 
الوزي�ر  وبضمنه�م  الكهرب�اء  وزارة 
ل�ؤي الخطي�ب وحاش�يته يحاول�ون 
اغ�راق البلد يف الديون م�ن خالل ابرام 
عق�د نص�ب محط�ة اليوس�فية م�ع 
رشكة كورية وتسديد التكاليف طوال 
عرشي�ن س�نة وبمبال�غ تكف�ي لبناء 
محطات تنتج ع�رشة االف ميكاواط، 
االنتاجي�ة  الطاق�ة  تبل�غ  ح�ني  يف 
ملحطة اليوس�فية ألف واط بحس��ب 

مزاعمهم«.
ونحن نقول ان رئي�س الوزراء وهيئة 
النزاه�ة والجه�ات الرقابية مطالبون 
بالتدخ�ل وإيقاف عق�د نصب محطة 
اليوسفية  حتى النبقى نسدد التكاليف 

طوال عرشين سنة.

سلبي... ازدياد ضحايا حوادث السير

م�ن الجوان�ب الس�لبية ه�و ازدي�اد ضحايا 
كش�فت  حي�ث  الع�راق  يف  الس�ري  ح�وادث 
إحصائية رسمية، عدد ضحايا حوادث السري 
يف الع�راق يف النصف األول م�ن العام الجاري 
2019 فقد بلغ عدد حوادث السيارات للنصف 
وان  2518 حادث�اً  األول م�ن ع�ام 2019   
ه�ذه الحوادث نتج عنها وف�اة 2613 وجرح 

21953 مواطنا.
وم�ن اج�ل التقليل م�ن اعداد الح�وادث عىل 
مديري�ة امل�رور العام�ة تطبي�ق متطلب�ات 

معاي�ري  ومطابق�ة  الس�يارات  يف  الس�المة 
الس�المة يف الس�يارات املس�توردة ومتابع�ة 
اعمار السائقني ووضع غرامات مالية عالية 
وعقوب�ات رادعة للحد من رسعة الس�ياقة، 
كما ان امانة بغداد ووزارة اإلسكان واالعمار 
والبلديات العام�ة وكافة املحافظات مطالبة 
بإع�ادة تأهيل الط�رق الخارجي�ة والداخلية 
وتأم�ني متطلبات الس�المة فيها بما يحافظ 
عىل حي�اة املواطنني ويقلل الحوادث املرورية 

فيها.

 شهيد من نوع خاص
م�ن االش�ياء الت�ي لفت�ت انتباهي يف 
اخب�ار يوم امس االثنني ان  ش�اباً تويف 
بعد عمل ش�هم وبط�ويل، حيث وقعت 
حادثة دهس لطبيبة يف منطقة السادة 
فقام بمطاردة الجاني ملس�افة طويلة 
وتس�جيل رقم العجلة وتسليمه ملفرزة 
النج�دة وان�ه بس�بب الجري ملس�افة 
طويلة تعرض الفقي�د اىل حالة إجهاد 
ح�اد يف القل�ب ونق�ل اىل املستش�فى 
وف�ارق الحياة.وكل ما اس�تطيع قوله 
تجاه هذا الش�خص الش�هم انه شهيد 

من نوع خاص.

من الجوانب االيجابية التي اعلن عنها مجلس 
حماي�ة وتحس�ني البيئة يف محافظ�ة املثنى، 
هو منع اس�تخدام أكياس النايلون يف األفران 
واملخابز واس�تبدالها باألكياس الورقية حيث 
إن املجل�س اتخذ ذلك القرار خ�الل اجتماعه 
ال�دوري بهدف الحف�اظ عىل صح�ة والبيئة 
العام�ة وأن املحافظة ستش�هد تنظيم حملة 
مش�رتكة ب�ني منظم�ة اليونيس�يف ووزارة 
البيئة لتوزي�ع األكياس الورقية عىل أصحاب 
األف�ران بش�كل مجان�ي ليتبعه�ا بع�د ذلك 
إجراءات لتطبي�ق القانون الذي اقره املجلس 
ومنع اس�تخدام األكياس البالستيكية بشكل 

نهائي يف عموم مناطق املحافظة.

ايجابي... منع استخدام أكياس النايلون في األفران 

بن سلمان يدير بوصلة شهواته نحو الممثالت االمريكيات 

ال ي�كاد يف�ارق ويل العه�د الس�عودي 
محمد ب�ن س�لمان الصح�ف الدولية 
الت�ي تتن�اول ش�خصيته م�ن جميع 
النواحي حتى عالقاته الشخصية، آخر 
األخب�ار الت�ي تعلقت ب�ويل العهد بعد 
عالقت�ه الغامضة باملمثل�ة االمريكية 
لين�دس لوه�ان كان�ت الحدي�ث ع�ن 
زوجته الغامضة س�ارة بنت مش�هور 

بن عبد العزيز آل سعود
م�ن جهت�ه كش�ف موق�ع الصفح�ة 
اس�تمرار   ، األمريك�ي  السادس�ة 
الش�ائعات ب�أن ب�ن س�لمان يالطف 
لوه�ان البالغة م�ن العم�ر 33 عاًما، 
مشرياً إىل أنَّ  لوهان رافقت بن سلمان 
يف جول�ة خاصة بطائرته الش�خصية، 
كما قدَّم لها بطاق�ة ائتمانية ملفوفة 

بورق الهدايا«.
وذك�ر املوقع أن لوه�ان كانت تتباهى 
برس�ائل نصي�ة بينه�ا وب�ني األم�ري 
الس�عودي القوي أمام أصدقائها، كما 

قال املوقع.
يف محاول�ة الخف�اء الفضيح�ة، أنكر 
مدير أعم�ال املمثلة االمريكية لينديس 
عالق�ة  يف  تورطه�م  بش�دة  لوه�ان 

عاطفي�ة أو قي�ام بن س�لمان بتقديم 
بطاقة ائتم�ان لها، م�رصاً عىل أنهما 
التقي�ا م�رًة واح�دة فق�ط يف س�باق 
 Formula One Grand« الس�يارات 

.»Prix
التواص�ل  مواق�ع  رواد  ت�داول  كم�ا 
االجتماعي، ص�وًرا وفيديوهات مثرية 
ل�ويل العه�د الس�عودي “محم�د ب�ن 
س�لمان” ونظ�ريه اإلمارات�ي “محمد 
ب�ن زايد”، خالل مش�اركتهما يف حفل 
بالعاصم�ة اإلماراتي�ة أبوظبي.وظهر 
ويل العه�د الس�عودي برفقة محمد بن 
زاي�د، يف إح�دى الحف�الت يف أبو ظبي، 

بحضور ممثالت ونساء فاتنات.
السادس�ة  الصفح�ة  موق�ع  كم�ا 
األمريكي األضواء عىل زوجة ويل العهد 
س�ارة بنت مش�هور بن عبد العزيز آل 
س�عود، مش�رياً إىل انه عىل الرغم »من 
ع�دم وج�ود معلوم�ات متاح�ة عنها 
علًن�ا، إال أن األمري ال�ذي تراقبه الكرة 
األرضية متزوج من األمرية سارة بنت 

مشهور بن عبد العزيز آل سعود، وهو 
يجهله كثري من املتابعني«.

وذكر املوقع االمريك�ي »عىل ما يبدو، 
أنَّ الزوج�ني تزوج�ا يف ع�ام 2006م، 
أطف�ال،  أربع�ة  أو  ثالث�ة  ولديهم�ا 
موضحاً أنه »س�ارة« ال تسافر معه يف 
جولت�ه الدولية أو اللقاءات التي يظهر 
فيه�ا يف االعالم، كما أنها ال تجمعه أي 
صور م�ع االمرية الغامض�ة«، غري أنَّ 
موسوعة ويكبيدياً تذكر أن سارة بنت 
مش�هور آل س�عود تزوجت من محمد 
بن س�لمان يف تاريخ )6 نيسان 2008 
(.وكش�فت مص�ادر ملوق�ع الصفحة 
السادس�ة النقاب عن »أن بن س�لمان 
وزوجت�ه األم�رية وأطفاله�م حالياً يف 
رحلة إىل البحر األحمر يف قرص الس�الم 

امللكي يف جدة«.
الغامض�ة بس�معة  وتتمت�ع األم�رية 
طيبة »بس�بب املزاج املعت�دل والطيبة 
الت�ي تش�ابه إىل ح�د كب�ري مث�ل ب�ن 
س�لمان«، ولكن بالنظ�ر إىل أن زوجها 

مته�م بإص�دار أم�ر بقت�ل الصح�ايف 
جمال خاش�قجي ع�ام 2018م، فإننا 
لس�نا متأكدين من أن ه�ذا الترصيح 
ع�ادل حقاً«، بحس�ب موقع الصفحة 

السادسة األمريكي.
يش�ار ع�ىل أن غي�اب األم�رية س�ارة 
عن األضواء واملش�هد الس�يايس، ليس 
جدي�دا، لكن األمري محمد بن س�لمان 
أكد ل�دى زيارته فرنس�ا يف 10 أبريل/

نيس�ان 2018، ع�ىل أنه خي�ار وقرار 
يعود لزوجته نفسها.

صحفي�ة  ع�ىل  رده  مع�رض  فف�ي   
ظه�ور  إمكاني�ة  ع�ن  تس�اءلت 
بن�ت مش�هور علن�ا، ق�ال ويل العه�د 
الس�عودي »لدي زوجة وأربع�ة أبناء، 
وهم حريص�ون جدا ع�ىل أن حياتهم 

الطبيعي�ة والبس�يطة ال تتأثر 
بموقعي ومنصب�ي اليوم. وأنا 
أري�د أن أحافظ ع�ىل أن أبنائي 

يعيش�ون يف حياة طبيعي�ة بعيدة 
عن األضواء.. زوجتي تريد أيضا هذا«.

ول�ويل العه�د الس�عودي م�ن زوجته 
س�لمان،  ه�م:  أوالد  أربع�ة  س�ارة، 

مشهور، فهدة، ونورة.

ادار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
بوصلة شهواته نحو الممثالت االمريكيات 

حيث كشفت العديد من وسائل االعالم 
عن عالقته بالممثلة االمريكية ليندس 

لوهان التي رافقته في جولة خاصة 
بطائرته الشخصية، كما قدَّم لها بطاقة 

ائتمانية ملفوفة بورق الهدايا.

الممثلة االمريكية ليندس لوهان ترافقه بطائرته الشخصية

املراقب العراقي /متابعة...
أسفل مبنى قديم يف البلدة القديمة يف 
مدينة نابلس املحتلة، ينش�ط األسري 
املحرر باسل كتانة يف إعداد املرشوبات 
واألطعمة  لزبائنه الذين يرتددون عىل 
املكان بعد أن ظل مهجورا لس�نوات، 
اس�تصلحه باس�ل وحوله إىل مقهى 

أدبي أطلق عليه اسم »أنتيكا«.
 15 أم�ى  ال�ذي  باس�ل  ويح�اول 
عاما يف س�جون االحت�الل من خالل 
»أنتي�كا« جل�ب الزائري�ن إىل البلدة 
وإنعاش الحي�اة االقتصادية فيها، 
حي�ث عانت البلدة الوي�الت نتيجة 

تدمريها بآلة الحرب اإلرسائيلية.
يق�ول كتانة إن »مقه�ى »أنتيكا« 
هو صال�ون أدبي يه�دف إىل رفع 
الش�اب  ل�دى  الوع�ي  مس�توى 
الفلس�طيني م�ن خ�الل حلقات 
النق�اش ح�ول امل�دن القديمة يف 
فلس�طني وأهميتها، والعمل عىل 
صناعة ذاكرة أرشيفية وتاريخية 
»أنتي�كا«  رواد  أن  كم�ا  له�ا، 
ويقص�دون  الحدي�ث  يتبادل�ون 

املكان للقراءة واملطالعة«.
ويؤك�د كتان�ة الذي يحمل ش�هادة 
البكالوريوس يف العلوم السياسية أن 

م�رشوع »أنتيكا« يه�دف إىل مقاومة 
الرامية  محاوالت االحتالل اإلرسائييل 
إىل تغي�ري وش�طب املعال�م التاريخية 
الفلس�طينية  للم�دن  واألثري�ة 
التاريخي�ة، خاص�ة يف ظ�ل مالحقة 
يف  املس�لحة  املقاوم�ة  ومح�ارصة 

الضفة الغربية.
ويش�ري الش�اب الفلس�طيني فتحي 
تري�اق » أن »أنتي�كا« مرك�زاً ثقافياً 
يعك�س هوية الش�اب الفلس�طيني، 
امل�دن  مختل�ف  م�ن  رواد  ولدي�ه 
الفلس�طينية، ويس�اعد الطالب عىل 
إع�داد أبحاثه�م الجامعي�ة وتب�ادل 

النقاش والحديث.

اهدى ممثلة بطاقة ائتمانية ملفوفة بورق الهدايا


