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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

»مرتزقة« الكيان الصهيوني يضعون انفسهم موضع الدفاع عن جرائمه و »ينفثون« حقدهم على الحشد 
»اسرائيل« مكباً للساسة الفاشلين...

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
وضع عدد من السياسيني »الخارسين« انفسهم 
موضع الدفاع عن الكيان الصهيوني ، مربرين له 
جرائمه التي استهدفت قطعات الحشد الشعبي 
يف الع�راق، وج�اءت تل�ك املواقف من اش�خاص 
انتهت حياتهم السياس�ية بعد فضيحة زيارتهم 
اىل »ت�ل ابي�ب« ، االمر الذي دفعه�م اىل مهاجمة 
علي�ه،  القديم�ة  اتهاماته�م  وتدوي�ر  الحش�د 
واتخ�ذت تل�ك املواقف ص�وراً متع�ددة وظهرت 
بعضها عرب وس�ائل االعالم املأج�ورة، والبعض 

االخر عرب مواقع التواصل االجتماعي.
بينم�ا ذهب البعض يف تحليالته بعيداً عن الواقع 
لي�ربئ »ارسائي�ل« من تل�ك الرضب�ات الجوية، 
ويخلط االوراق، بدعوى عدم وجود مربر للكيان 

الصهيوني الستهداف الحشد .
وي�رى مراقب�ون للش�أن الس�يايس ان الكي�ان 
الصهيون�ي يراه�ن عىل بضع�ة اف�راد اخرجوا 
الفش�ل  بس�بب  به�ا  يم�رون  الت�ي  عقده�م 
واالنتكاسة السياس�ية التي تعرضوا لها، الفتني 
اىل ان توقيتات الرضبات الصهيونية تأتي نتيجة 

فشل االخري بإشعال حرب بني امريكا وإيران.
املحل�ل الس�يايس كام�ل الكناني ق�ال انه ليس 
غريباً ان يهاجم الحشد الشعبي ويدافع البعض 
ع�ن الكي�ان الصهيوني بش�كل مب�ارش او غري 
مب�ارش، مبين�اً ان الحش�د تع�رض اىل هجمات 
متع�ددة منذ االي�ام االوىل للمعارك ضد عصابات 

داعش االجرامية.
وق�ال الكنان�ي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »املعرك حالياً هي مفصلية بس�بب 

قوة الحش�د وثقله يف بناء الدولة ، وتشكيله قوة 
الردع العراقية التي اكتفى من خالله العراق عن 
الق�وى االجنبية«، مش�ريا اىل ان بعض وس�ائل 
االع�الم مواق�ع التواص�ل تح�اول دع�م الكيان 
الصهيوني يف مواقفه الساعية اىل تجريم الحشد 

واستهداف قياداته«.

واضاف ان »ادوات الكيان الصهيوني مس�تمرة 
يف ب�ث االكاذيب اليقاع الفرقة بني ابناء الش�عب 
الواح�د«، الفت�اً اىل ان » الحش�د افش�ل مازرعه 
الع�راق  ويف  املنطق�ة  يف  الصهيون�ي  الكي�ان 
بالتحدي�د،  لذلك ه�و يف موضع الع�داوة للكيان 

االرسائييل«.

وتاب�ع الكنان�ي ان »الع�راق م�اض اىل االمام يف 
تقوي�ة قدرات�ه وقوات�ه وحش�ده، والرئاس�ات 
الثالثة دعمت الحشد ، وننتظر تطبيق ما اعلنت 

عنه الحكومة من الرد عىل الكيان الصهيوني«.
الصهيون�ي م�ن  الكي�ان  دواف�ع  وبخص�وص 
التحرك يف العراق واس�تهداف الحش�د الشعبي، 

يرى املحلل الس�يايس محمود الهاشمي ان »من 
املس�تغرب ان ن�رى البعض يبعد الش�بهات عن 
الكيان الصهيون�ي بدعوى عدم وجود مربر عىل 

رضباته يف العراق«.
وق�ال الهاش�مي يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراقب 
ان  ادرك  الصهيون�ي  الكي�ان   « ان  العراق�ي« 
الواليات املتحدة غري جاهزة للمنازلة العسكرية 
مع ايران بعد س�قوط طائرتها  املسرية وهيبتها 
ع�ىل مياه الخلي�ج وبحر عم�ان، مثلما عرف ان 
العمق االسرتاتيجي إليران يزداد قوة خاصة بعد 
سلس�لة االنتصارات التي حققه�ا انصار الله يف 
اليم�ن ، لذلك بدأت بالتح�رك يف العراق واملنطقة 

إلشعال الوضع«.
وأضاف ان »اس�تهدف الحشد يعود اىل كونه رقم 
مه�م يف املعادلة السياس�ية واالمنية يف العراق«، 
الفت�ًا اىل ان » ارسائي�ل ترغ�ب ان تج�ر املنطقة 
بمواط�ن  ادرى  املقاوم�ة  اىل ح�رب، وفصائ�ل 
الضع�ف يف الكي�ان فجاءت رش�قات الصواريخ 
االوىل م�ن غزة«. وتابع ان »املقاومة تتفهم لعبة 
االنتخابات الصهيونية وكيفية التعامل معها لذا 
فان السيد حس�ن نرص الله اشار اىل ان نتنياهو 
يري�د ان يتح�ول اىل بطل قومي ب�رضب محاور 
املقاومة مهدداً ب�ان ارسائيل لن تكون آمنة بعد 

االعتداء عىل لبنان«.
يذك�ر ان املنظم�ات الت�ي تعمل تح�ت عناوين 
»مدنية« يف العراق جندت العرشات من الناشطني 
للعمل ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي وتغيري 
وجهات النظر حول »ارسائيل« بدعم مبارش من 

قبل السفارة االمريكية والكيان الصهيوني .
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النزاهة البرلمانية: 
المفتش العام 
»حلقة زائدة«

أكدت لجن�ة النزاهة الربملانية 
، االربع�اء، أن املفت�ش الع�ام 
هو حلق�ة زائدة ويجب اغالق 

ملفهم بشكل نهائي.
وق�ال عض�و اللجن�ة صب�اح 
الطلوب�ي العكي�يل يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« انه 
» آن االوان النه�اء وغلق ملف 
املفتش�ني العام�ني نهائي�ا«، 
زال  م�ا  »الفس�اد  ان  مبين�اً 
ينخ�ر بالبلد وتعص�ف به من 
كل جان�ب مم�ا اعطان�ا ثقة 
وتأكي�د ب�أن املفت�ش الع�ام 
ه�و حلق�ة زائدة داخ�ل عمل 
وايج�اد  والبح�ث  التحقي�ق 
الهيئات  الفساد داخل  ملفات 

والوزارات«.
وأض�اف ان »عم�ل الربملان يف 
فتح ملفات وبجهود شخصية 
وفردية من نواب افضل وأكثر 
بمئ�ات امل�رات م�ن عم�ل اي 

مفتش عام«.
ولف�ت اىل ان » م�ا ملس�ناه ان 
هنالك ضعف وقلة التحقيقات 
بما مرف�وع للنزاهة وللقضاء 
من جان�ب املفتش�ني ، وعدم 
يف  خاص�ة  الرؤي�ة  وض�وح 
وزارات مث�ل الداخلي�ة الت�ي 
يوجد فيها مكتب مفتش عام 

ومكتب للشؤون«.

كشف النائب الس�ابق جاسم محمد جعفر، 
األربعاء، عن تحركات إلعادة البيش�مركة اىل 

سهل نينوى واملناطق املتنازع عليها.
وق�ال جعف�ر يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »القوى الكردية وبالتعاون مع 
واشنطن تخطط إلعادة البيشمركة للمناطق 

املتنازع عليها من جديد«.
ولف�ت اىل ان »االك�راد واالمري�كان يبحثون 

عن الذرائع  إلخراج الحش�د من سهل نينوى 
وكركوك واملناطق املتنازع عليها«.

وتاب�ع أن »بارزاني يتاجر بأرايض غري تابعة 
له إداري�ا وعس�كريا مع الجان�ب األمريكي 
دون الع�ودة للحكوم�ة االتحادية«، موضحا 
أن »القوى السياس�ية ملزم�ة بالوقوف ضد 
املخططات الكردية األمريكية الرامية لفرض 

الهيمنة عىل كركوك وسهل نينوى«.

اتهم النائب عن كتلة سائرون، عالء الربيعي 
االربعاء، ش�خصيات سياس�ية لم يس�مها 
الهات�ف  بالتغطي�ة ع�ىل رسق�ات رشكات 

النقال.
وق�ال الربيع�ي يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
جميعه�ا  ال�رشكات  »تل�ك  ان  العراق�ي« 
وتحديداً رشكة كورك يف ذمتها مبالغ طائلة 
تص�ل اىل مئ�ات املالي�ني كان م�ن املفرتض 
ان تس�دد للحكوم�ة العراقية«.وأض�اف ان 
»تلك ال�رشكات تتعمد الرسق�ة من املواطن 

نتيجة فشل الجهات ذات العالقة بمتابعتها 
ومراقب�ة عمله�ا وغ�ض النظ�ر ع�ن تردي 
خدمته�ا التي كان من املف�رتض ان تقدمها 
للمواطن العراقي سواء يف خدمة االتصال او 

حتى يف خدمة االنرتنت«.
ولفت اىل ان »هنالك بعض الوزارت باالضافة 
لهيئ�ة االع�الم واالتصاالت تعامل�وا بخالف 
القانون مع هذه الرشكات التي لم تس�دد ما 
بذمتها للحكومة العراقية وتم إطفاء بعض 

الديون بطرق ملتوية«.

المراقب العراقي/ احمد محمد...
إنتهاكاتهم�ا  واش�نطن وحكوم�ة كردس�تان  تواص�ل 
املتواصل�ة بحق الس�يادة العراقية والحكوم�ة املركزية، 
ال س�يما بع�د اإلتصال األخ�ري الذي جمع نائ�ب الرئيس 
االمريك�ي برئي�س اقلي�م كردس�تان والذي ناقش�ا فيه 
ملفات ابرزها ملف كركوك وعمليات إس�تهداف الحش�د 

الشعبي من قبل الكيان الصهيوني.
وع�ىل إث�ر ذل�ك انتق�د برملاني�ون ومختصون يف الش�ان 
الس�يايس الت�رصف غ�ري امل�ربر ، قائل�ني أن�ه كان م�ن 
األجدر أن تتم مناقش�ة هكذا ملفات مع حكومة املركز، 
ومؤكدين أن امريكا تواصل دعمها وحصانتها لكردستان 
عىل حس�اب دماء الحشد الشعبي، وكذلك لرسم اهدافها 
املقبلة يف املنطقة، فيم�ا دعوا الحكومة اىل تفعيل دورها 

للرد عىل ذلك من خالل وزارة الخارجية. 
ويرى النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر يف ترصيح ل� 
»املراقب العراقي« إن »امللفات التي ناقش�ها نائب ترامب 
مع رئي�س اقليم كردس�تان متعلقة بكرك�وك واملناطق 
املتنازع عليها  وكذلك عمليات إستهداف الحشد الشعبي 
والتي يجب أن يتم  التطرق اليها مع الحكومة املركزية يف 

بغداد وليس مع حكومة اإلقليم«.
واض�اف ش�اكر، أن »هذا األمر مرفوض »، مش�ريا اىل أن 

»واشنطن ارادت من خالل هذه اإلتصال ان تبعث رسالة 
اىل املرك�ز واالقلي�م مفاده�ا أن امري�كا مس�تمرة بدعم 
كردس�تان رغم كل ماتتعرض له من إتهامات، متجاهلة 

حق الحكومة العراقية املركزية والشعب العراقي«.
وش�دد شاكر عىل »رضورة قيام الحكومة باتخاذ موقف 
بخص�وص ه�ذا التجاه�ل من خ�الل تفعي�ل دور وزارة 
الخارجية والجهات املختصة األخ�رى إلبراز هوية الرأي 
العام الدويل«.واش�ار ش�اكر اىل أن »الحشد الشعبي هي 
منظوم�ة أمنية عراقي�ة وطنية وإن االعت�داء عليها هو 
إعتداء عىل السيادة العراقية«. بدوره رأى املحلل السيايس 
محم�د العكييل، أن »امريكا من خ�الل هذا االتصال الذي 
اج�راه نائب الرئي�س االمريكي برئيس اقليم كردس�تان 
تح�اول الضغط ع�ىل املوقف العراقي لتحديد مس�اراتها 
»الحكوم�ة  أن  العكي�يل،  املقبلة«.واض�اف  واهدافه�ا 
املركزي�ة عي من يملك الفصل يف كل امللفات التي تحمور 

حولها اتصال رئيس االقليم ونائب ترامب«.
وش�دد العكي�يل، أن »الحكوم�ة اإلتحادية ه�ي صاحبة 
الفص�ل وصاحب�ة الكلمة فيم�ا يتعلق بملف اس�تهداف 
الحش�د الش�عبي وقضية كرك�وك، وبالتايل ف�أن جميع 

اإلتصاالت التي تجري مع كردستان الأهمية لها«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

الكشف عن تحركات إلعادة البيشمركة 
الى سهل نينوى

برلماني: شخصيات سياسية تغطي 
على سرقات الهاتف النقال

اك�د النائب عن تحال�ف الفتح 
ان  األربع�اء،  عب�اس،  حام�د 
حماية االجواء العراقية لن تتم 
اال ع�رب تزوي�د الق�وات االمنية 
الدف�اع  العراقي�ة بمنظوم�ات 

الجوي.
وقال عب�اس يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراق�ي« ان »حماية 
االج�واء العراقية لن تتم اال عرب 
التزود بأحدث منظومات الدفاع 
الجوي و االستفادة من قدرات 
وخربات ايران وروسيا والتعاقد 
لرشاء منظومات الدفاع الجوي 
الحديث�ة والخ�روج م�ن إطار 

الهيمنة األمريكية«.
واض�اف إن »واش�نطن بعد ان 
عج�زت كل أس�اليبها امللتوي�ة 

الش�عبي   الحش�د  باس�تهداف 
واالتهام�ات الت�ي كالتها ضده 
باتت تتب�ع اليوم أس�لوبا أخرا 
الحش�د  مق����ار  بقص�ف 
م�ن خ�الل الطائرات املس�رية 

اإلرسائيلية«.
»عملي�ات  ان  اىل  ولف������ت 
الحش�د  ملق�رات  االس�تهداف 
م�ن  حاس�م  موق�ف  تتطل�ب 
الرئاسات الثالث وعدم االكتفاء 
الخجولة«،  والبيانات  بالصمت 
مشريا اىل ان »استمرار الصمت 
الحك����ومي سيدفع بالقوات 
الس�تهداف  الصهي�����وني�ة 
مقرات ومعس�كرات ومطارات 
حيوية  ومنش����آت  الجي�ش 

مهمة«.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رسقات وهدر مايل وعقود يش�وبها الفس�اد 
والرقي�ب يراقب,ه�ذا املش�هد اليومي ملعظم 
ه�و  والضحي�ة  الخدمي�ة  الدول�ة  وزارات 
املواط�ن , فوزارة الكهرباء نم�وذج حي لتلك 
املعاناة وللتهرب من ثقل املسؤولية لجئت اىل 
رشكات الخصخصة لتوفري الكهرباء بصورة 

مستمرة .
حقب�ة رئيس الوزراء الس�ابق حيدر العبادي 
اف�رزت حلق�ات فس�اد اضافي�ة م�ن خالل 
تشجيع وزير الكهرباء السابق عىل استقدام 
مج�ال  يف  خ�ربة  التمتل�ك  محلي�ة  رشكات 
خصخصة الكهرباء , فهي كالطفييل تعتاش 
ع�ىل وزارة الكهرب�اء يف كل يشء , وتجن�ي 
ارباح خيالية وال تس�دد للدولة , فهي نموذج 
للفساد املمنهج الذي اعتمدته وزارة الكهرباء 

يف حقبة العبادي.
انت�اج املنظوم�ة الوطني�ة يف اق�ى حد لها 
اليتحاوز ال� 14 الف ميكاواط , والخصخصة 
لم تأتي بمحطات جديدة للتوليد , بل اعتمدت 

عىل انتاج الدولة , مما ساهم يف فشلها , لعدم 
استطاعت وزارة الكهرباء تزويد عدة مناطق 
بنظام الخصخصة النها التملك االنتاج الكايف 
وم�ا حصل يف فصل الصيف الحايل هو هروب 
اغلب ال�رشكات وعدم ظه�ور العاملني فيها 

خوفا من النقمة الجماهريية.
عمل تلك الرشكات يقترص عىل جباية االموال 
تابع�ة  الصيان�ة وااللي�ات  ومعظ�م عم�ال 
للوزارة فلماذا تم احالة العمل لهذه الرشكات 
والتي تجني الواحدة منها )65 مليون( دوالر 

شهريا .
 تجرب�ة الخصخص�ة فش�لت فش�ال ذريع�ا 
يف مناط�ق الرصاف�ة والكرخ , وس�كان تلك 
املناطق يعانون من القطع املربمج لس�اعات 
طويل�ة , واغل�ب رشكات الخصخصة هربت 
وبذمته�ا مئ�ات املالي�ني م�ن ال�دوالرات لم 

تسلمها لوزارة الكهرباء .
ملس�ؤويل  والرسق�ات  التحاي�ل  فمسلس�ل 
الكهرب�اء ما زال مس�تمرا , تارك�ني املواطن 
 , االخ�رى  تل�و  الواح�دة  ازم�ات  يعي�ش يف 

واستنزاف مستمر لجيوب العراقيني.
يق�ول الخب�ري االقتص�ادي لطي�ف العكي�يل 
يف اتص�ال م�ع » املراق�ب العراق�ي« : نظ�ام 
الخصخص�ة اثب�ت فش�له , فه�و ل�م ي�أت 
فاس�دة  رشكات  وانم�ا  رصين�ة  ب�رشكات 
باالتف�اق م�ع الوزير الس�ابق , ولم تس�هم 
تلك ال�رشكات بأضافة ميكا واح�دة للطاقة 
الكهربائية , بل انها رفضت تسديد ما بذمتها 
م�ن مبالغ والت�ي تجاوزت للرشك�ة الواحدة 
)65 مليون( دوالر , واغلب الرشكات اختفت 

من اماكن عملها .
وتاب�ع العكي�يل: ان ارصار حكوم�ة العبادي 
الس�ابقة ع�ىل االعتم�اد عىل ه�ذه الرشكات 
للتغطي�ة ع�ن فش�لهم يف تحقي�ق وعودهم 
بتزويد املواطنني بساعات طويلة من الطاقة 
الكهربائي�ة , وقد صاحب عمل تلك الرشكات 
ارتف�اع يف تس�عرية تعرف�ة الكهرب�اء , مم�ا 
سبب رفض شعبي وتظاهرات يف املحافظات 

الجنوبية والوسط .

تفاصيل اوسع صفحة 3

املراقب العراقي/ متابعة...
فجر مغ�رّد قطري ش�هري بموقع 
»تويرت« مفاجأة من العيار الثقيل، 
تفي�د بقي�ام ويل العهد الس�عودي 
باغتي�ال  س�لمان  ب�ن  محم�د 
القحطان�ي  س�عود  مستش�اره 
املت�ورط بقتل الصحايف الس�عودي 
قنصلي�ة  يف  خاش�قجي  جم�ال 
اململك�ة بإس�طنبول، إلغ�الق هذا 
امللف نهائيا بس�بب الضغط الدويل 

الذي يمارس عىل السعودية.
وقال املغ�ّرد ال�ذي يلقب«بوغانم« 
ي�دور  مل�ا  بترسيبات�ه  الش�هري 
داخ�ل قص�ور الحك�م اإلماراتي�ة 
والس�عودية- يف تغري�دة له بتويرت 
تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« إن�ه 
»وردت�ه معلومة غ�ري مؤكدة تفيد 
بأن محمد بن سلمان قام باغتيال 

سعود القحطاني عرب تسميمه«.
ولفت املغرد القطري الشهري إىل أن 
»املعلومة التي وردته ال يس�تطيع 
تأكيدها حاليا«.وش�دد مجددا عىل 

»ع�دم إمكانيت�ه التأك�د م�ن هذه 
املعلومة يف تغريدة أخرى قال فيها 
»مازلت أك�رر املعلومة غري مؤكدة 
ويف انتظ�ار ماس�يتم االع�الن عنه 

صدق ام مجرد اشاعة«.
ويأت�ي هذا بالتزامن م�ع التقارير 
نصيح�ة جاري�د  املتداول�ة ح�ول 
كوشنر مستشار الرئيس األمريكي 
دونال�د ترامب وصهره ل�ويل العهد 
س�لمان،  ب�ن  محم�د  الس�عودي 
بالتخيل فورا عن مستشاره املقرب 
س�عود القحطان�ي حيث س�تأخذ 
قضي�ة اغتيال خاش�قجي منحنى 

خطري يف الكونغرس.
ويف الس�ياق ذاته تداول ناش�طون 
ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
تصفي�ة«  أو  »وف�اة  ع�ن  أنب�اء 
املستشار السابق يف الديوان امللكي 
س�عود القحطان�ي، يف ظ�ل ع�دم 

ظهوره علنا منذ فرتة طويلة.

تفاصيل اوسع صفحة 4

شـــركـــــات خصخصـــة الكهـــربـــاء ..ســرقـات علنية وغيــــاب مفــــاجئ !!

مؤامرة جديدة تفصح عنها مكالمة دارت بين البرزاني ونائب ترامب 
نائب: حماية االجواء لن تتم اال عبر 

التزود بمنظومات الدفاع الجوي

جريمة »المنشار« تواصل قطف الرؤوس...ابن سلمان »يصفي« مستشاره !! 
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واشنطن تحاول غزو العراق من بوابة »كردستان«

رفض واسع لمباحثات بين رئيس االقليم ونائب ترامب حول 
المتنازع عليها واستهداف الحشد

الداخلية: الفريق جودت »نقل« بأمر من 
الوزير الى وكالة شؤون األمن اإلتحادي

الصحة تعلن اصابة احد كوادر شؤون 
األلغام اثناء ممارسته مهامه

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة الداخلية، االربعاء، أن 
رائ�د ش�اكر جودت قائ�د الرشطة 
وكال�ة  مق�ر  إىل  ُنق�ل  االتحادي�ة 

الوزارة لشؤون األمن االتحادي.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة،  وقال�ت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، “يف 
إط�ار حرص ال�وزارة ع�ى القيام 
بتنفيذ إج�راءات التدوير الوظيفي 
وفقا للسياقات القانونية واإلدارية 
وبم�ا يعزز مس�رة العم�ل األمني 
والخدمي ويرتقي به إىل مستويات 

الطموح، أمر وزير الداخلية ياسني 
طاهر اليارسي بنق�ل الفريق رائد 
ش�اكر ج�ودت م�ن قي�ادة قوات 
الرشط�ة االتحادي�ة إىل مقر وكالة 

الوزارة لشؤون األمن االتحادي”.
وأضاف�ت أن “الوزير أوعز بتكليف 
اللواء الركن جعف�ر صدام فلحي-

البط�اط- رئي�س أركان الرشط�ة 
االتحادي�ة بتس�ير أم�ور القيادة 
لح�ني اختي�ار قائ�دا جدي�دا وفقا 
واإلداري�ة  القانوني�ة  للضواب�ط 

األصولية”.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم 
االربع�اء، إصابة أحد كوادر دائرة 
أثناء ممارس�ته  األلغام  ش�ؤون 
عمليات املسح يف محافظة صالح 

الدين.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائرة ش�ؤون 
بي�ان  يف  رش�اد  خال�د  االلغ�ام 
تلقت »املراقب العراقي«  نس�خة 
من�ه، ان�ه »بتوجيه مب�ارش من 
ع�الء  والبيئ�ة  الصح�ة  وزي�ر 

الدي�ن العل�وان وارشاف الوكي�ل 
الفن�ي يف وزارة الصح�ة والبيئة 
)مجي�ب  املوظ�ف  اس�عاف  ت�م 
جعف�ر عب�د املجيد( ال�ذي يعمل 
الش�مايل يف  االقليم�ي  املرك�ز  يف 
الدائرة تعرض اثناء تأدية واجبه 
محافظ�ة  يف  املس�وحات  اثن�اء 
اىل اصاب�ة، وت�م  الدي�ن  ص�الح 
اج�راء ال�الزم واس�عاف املريض 
بالرسع�ة املمكنة ونقله اىل بغداد 

واالطمئنان عى صحته«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ ميسان...
ميس�ان  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة  اعلن�ت 
االتحادية، االربعاء، توقيف متهمني اثنني بتجارة 
املخدرات م�ن قبل محكمة تحقي�ق قلعة صالح 
ضبطت بحوزتهم 11 كغم من مادة الكرس�تال 
املرك�ز  بي�ان ص�ادر ع�ن  املخ�درة.   وذك�ر 
اإلعالم�ي ملجلس القضاء االعى تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »محكم�ة تحقيق 
قلعة صالح التابعة لرئاس�ة محكمة استئناف 
ميس�ان االتحادي�ة وقفت اثنني م�ن املتهمني 

بتهم�ة تجارة املخدرات فيم�ا صدقت اعرتافاتهم 
قضائي�اً«.  ولف�ت البي�ان ان »املتهم�ني اعرتف�ا 
ام�ام قايض محكمة تحقيق قلع�ة صالح بأنهما 
كانا يرومان نقل مادة الكرس�تال املخدرة البالغة 
كميتها 11 كغم من االهوار وادخالها اىل محافظة 

بغداد لتسليمها اىل احد التجار لغرض توزيعها«.
واش�ار اىل ان »املحكم�ة اتخذت االج�راءات كافة 
بح�ق املتهمني وصدقت اعرتافاته�م قضائياً وفق 
اح�كام املادة 28 م�ن قانون املخ�درات واملؤثرات 

العقلية رقم 50 لسنة 2017 ».

المراقب العراقي/ ديالى...
اك�د قائد رشطة دي�اىل اللواء فيصل العبادي، االربع�اء، أن جماعات داعش 
اإلجرامي�ة فق�دت الق�درة عى التجني�د، مش�را إىل أن التنظي�م عجز عن 
اس�تقطاب عنرص واحد منذ ثالثة اعوام. وقال العب�ادي يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« ان »قدرة تنظيم داعش االرهاب�ي عى التجنيد وخاصة 
االلكرتوني فقد تاثره ولم يس�جل وفق املعلومات االستخبارية انخراط اي 
دماء جديدة يف صفوف التنظيم منذ 3 سنوات«. واضاف العبادي،ان »داعش 
ل�م يبقى منه س�وى فلول مبعثرة يف بعض املناط�ق«، الفتا اىل ان »القضاء 
علي�ه تحت�اج بعع�ض الوق�ت خاصة عملي�ات تفكي�ك الخالي�ا النائمة«. 
وتابع،ان »القضاء عى فكر داعش هي املعركة االكرب التي نحاول من خالل 
توعية الش�باب ان نحصن عقولهم من التاثر باالفكار املتطرفة«، مبينا ان 

»التجنيد االلكرتوني وهو االخطر وصل اىل نهايته بالوقت الراهن«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت قيادة عمليات بغداد، االربعاء، القاء القبض عى عدد من املطلوبني بجرائم البرش 
يف جان�ب الكرخ من العاصمة. وذكرت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إن »القوات األمنية يف عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض عى تسع اشخاص 

بينهم ست نساء وثالث رجال ضمن منطقة السيدية بتهمة االتجار بالبرش«. 
واضاف�ت، ان�ه »تم اعتق�ال عرشة نس�اء يف منطقة االع�الم بتهمة االتج�ار بالبرش«، 

موضحة انه »تم تسليم جميع املتهمني اىل الجهات املختصة«.

توقيف متهمين اثنين يف ميسان كانا 
يرومان إدخال 11 كغم من الكريستال 

شرطة دياىل: داعش عجز عن استقطاب عنصر واحد منذ 3 اعوام

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ الديوانية...
الرتبي�ة، األربعاء،  أعلنت وزارة 
العام�ة  ع�ن افتت�اح املديري�ة 
الرتبي�ة يف محافظ�ة الديواني�ة 
تس�ع مدارس جديدة استعدادا 
للع�ام ال�درايس الجدي�د 2019 
/2020، معلن�ة املبارشة ب� 12 
م�رشوع متلكىء. وق�ال املدير 
الع�ام لرتبي�ة الديواني�ة عقيل 
عبد الس�ادة الجب�وري يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه، إن »افتت�اح املدارس يأتي 

للح�د من الدوام امل�زدوج داخل 
الكثاف�ة  ومعالج�ة  امل�دارس 
العددية للتالميذ والطلبة خاصة 
الق�رى واالري�اف«. واضاف  يف 
الجب�وري أن »املدارس الجديدة 
الت�ي ت�م افتتاحها ه�ي اربعة 
االبتدائي�ة  للمرحل�ة  م�دارس 
بن�ني وبن�ات ، وثالث�ة مدارس 
للمرحلة املتوس�طة ومدرستني 
للمرحلة الثانوي�ة بعدما اعدت 
مديرية الرتبية مالكات تعليمية 
الفت�ح  مل�دارس  وتدريس�ية 

متص�ل  س�ياق  ويف  الجدي�د«. 
أعلن الجبوري ع�ن املبارشة ب� 
»تنفي�ذ أكث�ر م�ن 12 مرشوع 
املحافظة«.  ترب�وي متلك�ئ يف 
»تربي�ة  أن  الجب�وري،  واك�د 
الديوانية لديه�ا خطة تكميلية 
ومعدة وكاملة بقيمة 30 مليار 
دينار وهي ضم�ن خطة تنمية 
الحايل، مش�رة  للعام  األقالي�م 
إىل إقامة 10 مشاريع جديدة يف 
مناطق متفرقة م�ن املحافظة 

ضمن تلك الخطة«.

الديوانية تفتتح 9 مدارس جديدة 
وتستأنف العمل بـ 12 مشروع تربوي 

المراقب العراقي/ كركوك...
اعلن مستشار محافظ كركوك، أياد إبراهيم، 
الثالث�اء، أن نس�بة انج�از مط�ار املحافظة 

وصلت اىل مراحل متقدمة جدا.
وق�ال ابراهي�م، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »نس�بة االنجاز يف مطار كركوك 
الدويل وصلت اىل 90% أي بمراحله النهائية«، 

مش�را أن »ثمة معوق�ات تواجه عمل وفتح 
املط�ار منها ع�دم ارس�ال وزارة النقل لجنة 

فنية ملتابعة أالعمال«.
وأضاف، أن »ملف املطار سيحل قريبا ويفتح 
بعد ان تح�دث املحافظ مع الجه�ات املعنية 
يف بغداد، ب�رورة العمل باالط�ار القانوني 
لكاف�ة الجه�ات املعنية بملف املط�ار ومنها 

النقل وسلطة الطران املدني«.

المراقب العراقي/ بغداد...
حدد محافظ بغداد فالح الجزائري، األربعاء، ش�هر ايلول 
املقب�ل، موعدا لالع�الن عن قوائم املقبول�ني للتعيني عى 

الرتبية  مديري�ات  الست بالعاصمة.مالك 
يف  الجزائري  وق�ال 
تابعته  ترصي�ح 
ق�����ب  ملرا أ «
إن  العراق��ي« 
فظ���ة  ملحا ا «
ب��������ع  تتا

باس�تم��رار عمليات الفرز االلكرتون�ي للمتقدمني عى 
التعي�ني التي تج�ري بمديري�ات الرتبية الس�ت بجانبي 
الك�رخ والرصاف�ة«، مبينا انها »س�تنجز عمليات الفرز 
الختي�ار املتقدمني عى التعيني خالل ش�هر ايلول املقبل، 
وذلك بحس�ب ق�رار املحافظة ان تس�تمر عمليات الفرز 
التي بدات مطلع الش�هر الحايل، شهرا كامال ليتم بعدها 
االع�الن مب�ارشة ع�ن النتائ�ج«. وافص�ح ع�ن »تعه�د 
املحافظ�ة باس�تيعاب الطلب�ة االوائ�ل ع�ى الجامع�ات 
العراقي�ة يف التعيينات وكذلك تحديد نس�بة 10 باملئة من 
الدرجات لتعيني ذوي الش�هداء م�ن الدرجة االوىل حرصا 
والس�جناء السياسيني وشهداء الحشد السعبي وضحايا 
االرهاب والعمليات العس�كرية وبحس�ب النسب املقررة 
بالقوان�ني الناف�ذة، وكذلك تحدي�د نس�بة 15 باملئة من 
الدرجات اىل اصحاب الشهادات العليا وخمس باملئة من 
الدرج�ات لذوي االحتياجات الخاصة بحس�ب قانون 
رعاي�ة ذوي االحتياج�ات الخاص�ة رقم 38 لس�نة 
2013«. ونبه الجزائ�ري اىل انه »وبعد االنتهاء من 
الفرز، س�يتم فتح باب االع�رتاض ملدة عرشة ايام 
ضم�ن الوح�دة االدارية، مش�را اىل ان�ه اليمكن 
االعرتاض عى مس�توى املديري�ة وذلك لحصول 

اختالف يف االحتياج واملعدل واالختصاص«.

المراقب العراقي/ األنبار...
أعلنت قي�ادة رشطة محافظة األنبار، األربعاء، 
إلقاء القبض عى أربعة مطلوبني وفق املادة »4 

إرهاب« يف مدينة الرمادي.
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »قوة مش�رتكة من تش�كيالت 
رشط�ة األنبار واس�تخبارات مكافحة اإلرهاب 

نف�ذت أوام�ر قبض ص�ادرة م�ن القض�اء يف 
مناط�ق مختلف�ة يف قض�اء الرم�ادي وألق�ت 
القبض ع�ى 4 متهم�ني مطلوبني وف�ق املادة 
4 إره�اب«. يذك�ر أن القوات األمني�ة يف األنبار 
تنف�ذ عمليات دهم وتفتيش يف عدد من مناطق 
املحافظ�ة، وتس�فر تلك العملي�ات عن القبض 

عى مطلوبني للقضاء.

القبض عىل 4 مطلوبين 
يف الرمادي

وصول نسبة اإلنجاز بمطار
 كركوك اىل 90 %

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مدير الدفاع املدني اللواء كاظم بوهان، اليوم األربعاء، عن تس�جيل 18 
ألف حادث حريق منذ مطلع 2019، مبينا ان االهمال واملخالفة هما القاسم 
املش�رتك للحوادث. وقال بوه�ان يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»املديري�ة تنظ�م احصائيات الحرائ�ق بعد انتهاء الش�هر اال ان احصائية 
ش�هر تموز بلغت 4595 ح�ادث«، مبينا ان »احصائية ش�هر اب اقل من 
ذل�ك«. وأضاف انه »البد من االش�ارة اىل ان الحوادث ضمن معدالتها العامة 
بدلي�ل اننا اجرينا يف ع�ام 2018 احصيائية بعدد الح�ر«، متابعا ان »االهمال 
واملخالفة هو القاس�م املش�رتك العام للح�وادث، حيث ان هات�ان الخصلتنان ال 
تفرتقان وتعتربان قاسم لكل الحوادث«. وبني أن »الحادث كالجريمة حيث ال يوجد 
حادثني متش�ابهني يف طريقة التعاطي مع الحوادث، اذ ان الخزن غر املتجانس 
واملخازن غر النظامية، فضال عن استخدام ابنية لغر االغراض املخصصة لها«.

واشار اىل ان »اكثر من ثمانية آالف مرشوع فرضت عليه الغرامة، اال ان الغرامات 
التي س�مح بها القانون ال ترقى اىل ان تكون رادعة لهذه املخالفات«، منوها 
اىل ان »رئيس الوزراء عادل عبد املهدي أمر بغلق املش�اريع املخالفة نهائيا 
وعدم افتتاحها اال بالحصول عى ش�هادة س�المة بالدف�اع املدني«. وأكد 
»اننا اعتمدنا عى الكش�وفات التي تقوم بها السالمة املهنية بواقع كشفني 
بالسنة لكل املش�اريع وزودنا املحافظني باملشاريع املخالفة«، موضحا انه 

»عليهم ان يبادروا بعمليات الغلق وعدم السامح باعادة فتحها«.
وتاب�ع ان »الحرائق بلغ�ت 24 ألف حريقا 
تقريبا يف عموم البالد«، موضحا »اننا 
ش�ارفنا عى انتهاء الشهر الثامن 
ومازال�ت االحصائي�ة 18 أل�ف 

تقريبا«.

الدفاع المدني تسجل 18 ألف حادث حريق 

الجزائري يحدد موعد نتائج تعيينات التربية في العاصمة
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إصبع عىل الجرح 
منهل عبد األمري المرشدي

يوم األمس لم يكن ككل أمس مىض ولم أرى أمسا مثله 
من قبل فقد وجدتني حزينا اشكوا بؤس أميس ورتابته 
وكأن جل مش�كلتي ومصيبتي وسبب حزني  وتعاستي 

قد تلخص وأوجز واختزل يف يوم أمس .
كان ليس ككل األيام بل ال يش�به الزمن.كأنني ألول مرة 
يف ب�الدي التي فقدت ذاكرة امس�ها ويومها وغدها ارى 
الناس غ�ر الناس.. وجدتني اخاطبني أنا وانت لم نكن 
أن�ا أن�ت وال حتى أنت.. ربم�ا وجدتني اب�رص كالحديد 
وادرك البعيد فكل ما حولنا ومن كانوا كما هم يف ذواتهم 
التي لم أكن أبرصه�ا او ادركها او افهمها او ربما كنت 
اتجاه�ل عن عمد حقيقته�ا فأنىس أو أتناىس ما عرفته 
فيها او بان منها. لم يكن يوم أمس أمسا عابرا او مثلما 
ه�و يف التقويم رقما وكتابة. لم يكن يوما فحس�ب عى 
الرغم من أنه يدل عى انه يوما بكل املقاييس والتقاويم 
ع�ى اختالف اس�مائها والوانه�ا واش�كالها وازمانها.. 
لكنه ل�م يكن مجرد يوم يف التقويم .  ال ليس كذلك ابدا. 

باألمس .
ي�وم أمس أعاد بذاكرتي العليل�ة اىل املايض البعيد، بكل 
افراح�ه واحزان�ه واحالم�ه وفنونه وجنونه وعش�قه 
وبؤسه وليله واوقات الفجر فيه.. انه استفزني ألبحث 
عن ما تبعثر او تالىش من خصائص اوراقي وذكرياتي 
التدلي�س  زم�ن  يف  وجدتن�ي  وحيثم�ا  آهات�ي  وأن�ني 
والتغليس . لم أجد يف كل أيام حياتي أمس�ا مثل األمس  

وال ش�بيه ل�ه يف ذاكرت�ي املتخمة 
باألفك�راء واراء املتعب�ة بضجيج 
الص�دى املثقل�ة بضب�اب البحث 
عن املجه�ول . وجدتن�ي لم افهم 
مني  ش�يئا بل زادني ما س�معته 
من�ي حرة من أم�ري وخوفا عيل 
ولهف�ة ألن اع�رف م�ا ب�ي  وم�ا 
حصل يل ي�وم األمس وما واجهته 

فيه وما دعان�ي ألن أؤرخه وأكتب 
عنه وأ�حفظ له مكانه يف خزانة اوراقي املكسور قفلها 
املنهوب ارثها املس�تباح رّسها املرفوض جلّها املطعون 
بها املكنون معناها املجهول فحواها املش�هور نجواها 
بما فيه�ا من ت�رادف القياس وكثرة الجن�اس وفطرة 
االحس�اس عى الرغم م�ن آالم القرح وتداعيات الرشح 
واصب�ع يالمس ن�زف الجرح. قلت يل دع�ك من كل هذا 
وما سواه وال تشغل بالك يف ما ال تدرك مغزاه فأنا وانت 
ل�م نع�د نعرفن�ا او ربما من حي�ث نعل�م او ال نعلم لم 
نعد نملكنا وها نحن نعاندنا ونشاكس�نا ونجادلنا من 
دون ان نحدد نقاط البحث او جدول اعمال الجلس�ة او 
طبيعة النقاش املعلن يف الخلسة . قلت يل مهال  فها انت 
تأخذنا بعيدا عن لب املش�كلة وسبب العلّة وكنه النزال 
وعنوان املقال فموضوعنا شفاف رصيح واضح الرواية 
معروف الكناية معلوم البداية مجهول النهاية . قلت يل 
ال كل م�ا يكتب مقال وال كل م�ا يعرف يقال . ال كل ما 
نب�رص يراه اآلخرون وال كل م�ا يبرصه اآلخرون ممكن 
ان ن�راه . وملن لم تقيل ش�يئا عن م�اى جرى يوم أمس 
. اجبتن�ي ال كل غصن س�قيته الدمع ش�هدا واطعمته 
النبض روحا كان مثمرا اوطيبا فال كل من جد وجد وال 
كل من زرع حصد ودعني أطاردني عىس ان الحق بي او 
اعثر عى ما تبقى من صدى هميس بيني وبني نفيس .

بيني وبين أمسي 
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
كردس�تان  وحكوم�ة  واش�نطن  تواص�ل 
الس�يادة  بح�ق  املتواصل�ة  إنتهاكاتهم�ا 
العراقي�ة والحكومة املركزية، ال س�يما بعد 
اإلتص�ال األخر ال�ذي جمع نائ�ب الرئيس 
االمريك�ي برئيس اقلي�م كردس�تان والذي 
ناقش�ا في�ه ملف�ات ابرزه�ا مل�ف كركوك 
وعمليات إستهداف الحشد الشعبي من قبل 

الكيان الصهيوني.
وع�ى إثر ذلك انتقد برملانيون ومختصون يف 
الشان السيايس الترصف غر املربر ، قائلني 
أن�ه كان من األج�در أن تتم مناقش�ة هكذا 
ملف�ات م�ع حكوم�ة املرك�ز، ومؤكدين أن 
امريكا تواصل دعمها وحصانتها لكردستان 
عى حس�اب دماء الحشد الش�عبي، وكذلك 
لرسم اهدافها املقبلة يف املنطقة، فيما دعوا 
الحكوم�ة اىل تفعيل دورها للرد عى ذلك من 

خالل وزارة الخارجية. 
ويرى النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر 
يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن »امللفات 
التي ناقش�ها نائب ترامب م�ع رئيس اقليم 
واملناط�ق  بكرك�وك  متعلق�ة  كردس�تان 
املتن�ازع عليه�ا  وكذلك عمليات إس�تهداف 
الحش�د الشعبي والتي يجب أن يتم  التطرق 
اليها مع الحكوم�ة املركزية يف بغداد وليس 

مع حكومة اإلقليم«.
واضاف ش�اكر، أن »هذا األم�ر مرفوض »، 
مشرا اىل أن »واشنطن ارادت من خالل هذه 
اإلتصال ان تبعث رس�الة اىل املركز واالقليم 
مفادها أن امريكا مستمرة بدعم كردستان 
إتهام�ات،  م�ن  ل�ه  ماتتع�رض  كل  رغ�م 
متجاهلة ح�ق الحكومة العراقي�ة املركزية 

والشعب العراقي«.
وش�دد ش�اكر عى »رضورة قيام الحكومة 
باتخاذ موقف بخصوص ه�ذا التجاهل من 
خالل تفعيل دور وزارة الخارجية والجهات 
املختص�ة األخ�رى إلبراز هوية ال�رأي العام 

الدويل«.
واش�ار ش�اكر اىل أن »الحش�د الشعبي هي 
منظومة أمني�ة عراقية وطنية وإن االعتداء 

عليها هو إعتداء عى السيادة العراقية«. 

بدوره رأى املحلل الس�يايس محمد العكييل، 
أن »امري�كا م�ن خالل ه�ذا االتص�ال الذي 
اجراه نائ�ب الرئيس االمريكي برئيس اقليم 
كردس�تان تح�اول الضغ�ط ع�ى املوق�ف 
واهدافه�ا  مس�اراتها  لتحدي�د  العراق�ي 

املقبلة«.
واضاف العكييل، أن »الحكومة املركزية عي 
م�ن يملك الفصل يف كل امللفات التي تحمور 
حولها اتصال رئيس االقليم ونائب ترامب«.

وشدد العكييل، أن »الحكومة اإلتحادية هي 
صاحبة الفصل وصاحبة الكلمة فيما يتعلق 
بملف اس�تهداف الحش�د الش�عبي وقضية 
كرك�وك، وبالتايل فأن جميع اإلتصاالت التي 

تجري مع كردستان الأهمية لها«.
وكان�ت النائب�ة ع�ن تحالف الفت�ح ميثاق 
الحامدي ق�د عدت ترصيحات نائب الرئيس 
األمرك�ي مايك بنس خ�الل اتصاله برئيس 
اقلي�م كردس�تان نجرف�ان البارازاني بأن 

إيران ستواصل التصدي للتشكيالت املسلحة 
املوالية إليران دليال عى االستهداف األمركي 
للحشد الشعبي، مشرة إىل أنه كنا نأمل من 

البارزاني الرد عى تلك الترصيحات.
وكان البي�ت األبي�ض قد كش�ف عن فحوى 
االتص�ال الهاتف�ي ال�ذي ج�رى ب�ني نائب 
الرئيس األمركي مايك بنس مع رئيس إقليم 
كردس�تان العراق نيجرفان بارزاني، مساء 

امس الثالثاء بتوقيت العاصمة األمركية.

عمليات بغداد تعتقل عدد من 
المدانين بجرائم االتجار بالبشر
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توقـع نائب امللحق الثقـايف العراقي يف ايـران محـمد باقر حكيم 
، دخـول أربعـة مايـن سـائح عراقـي خـال السـنة االيرانية 
الحاليـة والتي بـدأت منذ 21 آذار املايض.ونقـل  عن حكيم قوله 
إن “القدرات السـياحية للمحافظة التـي تقع جنوب غرب ايران 
يمكـن أن يجعلها مركزا مهما للسـياحة الطبيـة “.واضاف انه 
“ووفقا للتقارير فسـوف يزور إيران أربعة ماين سائح عراقي 
هذا العام ، وقد تضاعف عدد السـائحن العراقين الطبين الذين 
يسـافرون إىل إيران مقارنة بالسنوات السـابقة” .واشار حكيم 
اىل أن “مدينة شـهركورد يف املحافظة يمكن أن تجذب الكثري من 
السياح ، كما يمكن لجامعات شهركورد قبول الطاب العراقين 

، وهو أمر ممكن من خال إجراء املحادثات الرضورية لذلك”.

توقعات بدخول أربعة ماليين
 سائح عراقي إلى إيران

بحـث وكيل وزارة املوارد املائية طه درع السـعدي مـع ادارة دياىل 
الوضع املائي والخطط االستباقية ملواجهة فصل الشتاء املقبل .

وقال مصدر حكومي يف دياىل  :« ان وكيل وزارة املوارد املائية بحث 
مع الجهات الحكومية يف دياىل ومسـؤويل املوارد املائية يف املحافظة 
، الوضع املائي وملف الفيضانات والخطط االستباقية لفتح مهرب 

للمياه استعدادا لفصل الشتاء املقبل ».
واسـتعرضت دائـرة املوارد املائيـة يف دياىل خال االجتماع النسـب 
املائيـة يف بحـرية حمريـن شـمال رشق بعقوبـة والسـدود املائية 

االخرى وكيفية االستفادة منها يف الخطط الزراعية املقبلة .

الجواهري: نصف إنتاج العراق
 من الغاز يحرق في الجو

وزير الزراعة يعلن ارتفاع نسب انتاج الدجاج والبيض بعد منع االستيرادارتفاع باسعار النفط بعد خفض التوترات العالمية

اكد الخبري النفطي حمزة الجواهري ، ان العراق يحصل عىل 
نحـو 50% من الغاز الـذي ينتجه يف حن املنتج االخر يحرق 
يف الجو، الفتاً اىل ان هذا الوقود اكثر من امانا للسيارات من 
البنزين.وقـال الجواهري ، ان “ العـراق يمتلك ثاثة ماين 
قـدم مكعب قيايس، واملسـتثمر مـن هذا الغـاز عبارة عن 
50 باملئة فقـط، يف حن ان النسـبة املتبقية االخرى تحرق 
يف الجو”.واضـاف ان “الغاز املسـتثمر بعضه حلو اليحتاج 
اىل معالجـة سـوى عـزل املاء، وهنـاك غاز اخـر يحتاج اىل 
معالجة للكربيت واملاء، وهذا ماتفعله رشكة شل املتعاقدة 
مع رشكـة غاز البـرة”، مبينا ان “ العـراق لديه يف طور 
البنـاء اربعة معامـل ملعالجة الغاز، حيـث من املفرتض ان 
تعالج جميـع الغاز الذي يمتلكه العراق، وبالنتيجة تحقيق 
االكتفـاء الذاتي”.اشـار الجواهـري إىل أن “الغـاز الحـايل 
يستخدم كوقود للسيارات وهناك غاز فائض منه يصدر اىل 
خارج الباد، حيث بامكان العراق توفريه لجميع السيارات 

املوجودة، وبسعر اقل من وقود الغاز واكثر امان”.

الموارد المائية تبحث مع حكومة ديالى ملف 
االقت�صاديالفيضانات والخطط االستباقية لفصل الشتاء

شركات الخصخصة .. نموذج حي للفساد الممنهج وشاهد على فشل وزارة الكهرباء والضحية المواطن 
ماليين الدوالرات ما زالت بذمتها وهروب اغلبها خوفا من النقمة الجماهيرية  

انتـاج املنظومـة الوطنيـة يف اقـى حد 
لهـا اليتحـاوز الــ 14 الـف ميـكاواط , 
والخصخصة لـم تأتي بمحطـات جديدة 
للتوليـد , بـل اعتمدت عىل انتـاج الدولة , 
مما سـاهم يف فشـلها , لعدم اسـتطاعت 
وزارة الكهربـاء تزويد عدة مناطق بنظام 
الخصخصة النها التملك االنتاج الكايف وما 
حصـل يف فصل الصيـف الحايل هو هروب 
اغلب الرشكات وعدم ظهور العاملن فيها 

خوفا من النقمة الجماهريية.
عمل تلـك الـرشكات يقتر عـىل جباية 
االمـوال ومعظم عمال الصيانـة واالليات 
تابعة للوزارة فلماذا تم احالة العمل لهذه 
الرشكات والتي تجنـي الواحدة منها )65 

مليون( دوالر شهريا .
 تجربة الخصخصة فشـلت فشـا ذريعا 
يف مناطـق الرصافـة والكـرخ , وسـكان 
تلـك املناطـق يعانون مـن القطع املربمج 
رشكات  واغلـب   , طويلـة  لسـاعات 
الخصخصـة هربت وبذمتها مئات املاين 
من الدوالرات لم تسلمها لوزارة الكهرباء .

فمسلسـل التحايـل والرسقـات ملسـؤويل 
الكهرباء ما زال مستمرا , تاركن املواطن 
يعيـش يف ازمـات الواحـدة تلـو االخرى , 

واستنزاف مستمر لجيوب العراقين.
يقول الخبـري االقتصادي لطيـف العكييل 
يف اتصـال مع » املراقـب العراقي« : نظام 
الخصخصـة اثبـت فشـله , فهو لـم يأت 
بـرشكات رصينـة وانما رشكات فاسـدة 
باالتفاق مع الوزير السـابق , ولم تسـهم 
تلك الرشكات بأضافة ميكا واحدة للطاقة 
الكهربائيـة , بـل انها رفضت تسـديد ما 
بذمتهـا من مبالغ والتي تجاوزت للرشكة 
واغلـب   , دوالر  مليـون(   65( الواحـدة 

الرشكات اختفت من اماكن عملها .
وتابع العكييل: ان ارصار حكومة العبادي 
السـابقة عىل االعتماد عىل هذه الرشكات 
للتغطيـة عن فشـلهم يف تحقيق وعودهم 
بتزويـد املواطنـن بسـاعات طويلـة من 
الطاقـة الكهربائيـة , وقـد صاحب عمل 
تلـك الـرشكات ارتفاع يف تسـعرية تعرفة 
, ممـا سـبب رفـض شـعبي  الكهربـاء 

الجنوبيـة  املحافظـات  يف  وتظاهـرات 
والوسط .

مـن جهته كـد مجلس محافظـة بغداد ، 
أن رشكات الخصخصـة التلبـي طمـوح 
املواطـن ولـم تمنحـه الكهربـاء عىل 24 
سـاعة يف اليـوم، موضحاً أن اسـتمرارها 
بالعمل سيثقل كاهل املواطن ويزيد أعباء 

ه .
وقـال عضـو مجلـس املحافظة حسـون 
الربيعـي يف تريحات تابعتهـا » املراقب 
مـن  تعانـي  “الكهربـاء  ان  العراقـي«:  
مشـاكل كبـرية خاصة يف قطـاع التوزيع 
حيـث التوجد صيانـة حقيقة للشـبكات 
وتعاني اسـاكها القـدم والتلف، مايجعل 

الوزارة امام مسؤولية استبدالها”.
وان  الخصخصـة  “رشكات  ان  واضـاف 
كانـت مسـتمرة يف عملهـا لكنهـا لم تعد 
تلبـي طمـوح املواطـن، حيـث ان املبالغ 
الكبـرية التـي يدفعها املسـتهلك يجب ان 
تعود عليه بالكهرباء ملدة 24 ساعة، اال ان 
ذلك لم يتحقق يف ظل وجود الخصخصة”.

مسـؤولية  تتحمـل  “الـوزارة  ان  وبـن 
تطوير شبكات التوزيع وازالة التجاوزات 
عىل الشـبكة وتحسـن واقع الكهرباء يف 
العاصمـة، اضافة اىل ايجاد حل مناسـب 
كاهـل  تثقـل  باتـت  التـي  للخصخصـة 
املواطـن من دون اي نتائج ملموسـة عىل 

ارض املواقع”.

الخصخصة
 لم تأتي 

بمحطات جديدة 
للتوليد 

واعتمدت على 
انتاج الدولة

مسلسل التحايل 
والسرقات 

لمسؤولي الكهرباء 
ما زال مستمرا و 
المواطن يعيش 

في ازمات مفتعلة 

أفـادت صحيفـة “القبـس” الكويتية ، بـأن أعداد 
الكويتين الباحثن عن عمل املسـجلن لدى الهيئة 
العامة للقوى العاملة منذ 6 أشهر، وأكثر من الذين 
ال يتقاضون معاشا تقاعديا وغري مسجلن بإحدى 
الجهات التعليمية وال يعملون بنحو 1031 مواطناً 

خال شهرين؛ ليكون اإلجمايل 16001 مواطن.

“آخـر  إن   ، لهـا  تقريـر  يف  الصحيفـة  وقالـت 
اإلحصائيـات بينت أن أعـداد الجامعين من حملة 
شـهادة الدكتوراه انخفضت إىل 3 بدال من 4، يف ظل 
ارتفاع يف شـهادات املاجسـتري، 12 شهادة، ليكون 
اإلجمـايل 144 مواطنـا. أما عـن باقي الشـهادات 
الجامعيـة التـي دخلـت طابـور االنتظـار فكانت 

األعـداد مرتفعـة كذلـك بإجمـايل 300 مواطن، يف 
حن مـا زال هذه الفئة األعىل بـن الفئات األخرى، 
حيث تشـّكل نسـبتها %52”.وارتفعت كذلك، أعداد 
حملة شـهادات الدبلوم 482 مواطنا ليكون إجمايل 
أعدادهـم 2767 حالـة، إضافـة إىل 2264 مواطنـاً 
يحملون الشـهادات الثانوية، بزيادة 78 عن يونيو، 

يليهـم 1845 مـن حملة الشـهادات 
املسجلون  املواطنون  املتوسـطة.أما 
يف فئـة الباحثـن عن عمـل من دون 

الشهادات املتوسـطة فقد بلغت أعدادهم 550 
حالة، و65 آخريـن من أصحاب التأهيل املهني 

والتعليم املوازي. 

الكويت تسجل 16 الف عاطل عن العمل خالل 6 اشهر

بسبب رشى بعقود عراقية سعودية شركة نفط عالمية تعلن خسارتها

أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة 
ـن مكتـب تحقيـق الهيأة يف  ، عـن تمكُّ
محافظـة بابـل مـن ضبـط متهمـِن 
باالسـتياء عـىل أرٍض تعـود ملكيَّتهـا 
للدولـة، ُمبيِّنة أنَّ االسـتياء تمَّ بتواطؤ 

مع عدد من موظفي بلدية الحلة.
وذكـر بيان للهيئة ، أن “فريق عمٍل من 
مكتـب تحقيق بابـل انتقـل إىل العقار 
ـاحن من  املتجـاوز عليـه برفقـة مسَّ
دائـرة التسـجيل العقـاري ومديريَّتـي 
الحلـة،  العمرانـيِّ وبلديـة  التخطيـط 
ن من ضبط  وبعد البحث واملتابعة، تمكَّ

املتهمن باالستياء عىل العقار”، الفتًة 
إىل أن “األرض تقـع يف موقـع متميـز 
بمركـز مدينـة الحلة، وتعـود ملكيَّتها 
للبلديـة، وتبلـغ مسـاحتها قرابـة )3 
دوانم و800 مرت(، وُتقدَُّر قيمتها بأكثر 

من مليار دينار”.
وأضـاف البيـان أن “املتهمـن، اللذين 
اسـتوليا عـىل األرض بتواطـٍؤ مع عدد 
مـن موظفـي البلديـة ، قامـا بأعمال 
الحفـر والحدل والدفـن وفرش األرض 
بمادة السبيس ومد شبكة أنابيب ماء؛ 
لغرض إنشـاء مجمع سـكني”، مبينا 

أن “املتهمـِن بـارشا، بعد اسـتيائهما 
عىل األرض، بتقسـيمها وبيعها كقطٍع 
سـكنيٍة للمواطنـن، فضاً عن إنشـاء 
وتبديلـك  السـيارات  لغسـل  محطـة 

الزيوت”.
وأكدت الهيئة، أنـه “تمَّ تنظيم محرض 
كشـٍف، وعـــرضـه رفقـة املتهمـن 
ـَذت  ُنفِّ التـي  العمليَّـة  يف  املضبوطـن 
ـرة قضائيَّة عـىل قايض  بموجـب ُمذكَّ
الـــــذي قـرَّر توقيفهمـا  التحقيـق 
اسـتناداً ألحـكام القـرار)154 لسـنة 

.”)2001

النزاهة تضبط متهميِن باالستيالء على أرض عائدة للدولة في بابل

أزمة جديدة بين بغداد واربيل مع انطالق الفصل التشريعي الجديد والسبب هي المنافذ
دعـا رئيـس الجمهوريـة برهـم 
تجـاوز  رضورة   ، صالـح 
الصعوبـات من اجل اعـادة هيبة 
يف  ودورهـا  العراقيـة  الصناعـة 

التنمية االقتصادية.
وذكـر بيـان لـوزارة الصناعة أن 
“رئيـس الجمهورية برهم صالح 
اسـتقبل يف قـر السـام وزيـر 
الصناعـة واملعادن صالح عبدالله 
الجبوري السـتعراض ومناقشـة 
ومسـتجدات  تطـورات  اخـر 
العراقـي  الصناعـي  القطـاع 
واهـم الصعوبـات التـي تواجـه 
الكفيلـة  والسـبل  القطـاع  هـذا 

أن  البيـان  بتذليلها”.وأضـاف 
خـال  اسـتعرض  “الجبـوري 
اللقاء اهم الخطط والربامج التي 
اعدتهـا وزارة الصناعـة واملعادن 
ضمن املنهـاج الحكومي لتطوير 
الصناعيـة وجعلها يف  الـرشكات 
مصاف مثياتها العاملية وتشغيل 
صناعـات  وتوطـن  املصانـع 
حيويـة جديـدة لتحقيـق اهداف 
الـوزارة يف بناء صناعـة حقيقية 
منافسـة محليا واقليميا ، مؤكدا 
جهـود الـوزارة يف وضـع الحلول 
وتجـاوز التحديات الكثـرية التي 
تواجـه القطاع الصناعي املحيل”.

ودعـا الجبوري إىل “زيـادة الدعم 
الحكومي لتمكن وزارة الصناعة 
من تحقيق رؤيتها السـرتاتيجية 
وفـق  وواقعـي  عمـيل  بشـكل 

الربنامج الحكومي”.
من جانبه اكد الرئيس صالح عىل 
“رضورة تجـاوز الصعوبـات من 
اجل اعادة هيبة الصناعة العراقية 
ودورها يف التنميـة االقتصادية”، 
مشـددا عـىل “اهميـة التنسـيق 
وبناء عاقات مؤسسـاتية فاعلة 
بن رئاسـة الجمهورية ووزارات 
االقتصاد  لتحريك عجلـة  الدولـة 

العراقي وتنويع موارد الباد”.

دعوات إلعادة هيبة الصناعة العراقية

المركزي لالحصاء: ارتفاع الناتج المحلي االجمالي في العراق للفصل االول 2019

أعلـن وزير الزراعـة صالح الحسـني ، عن 
تحقيق ارتفاع ملحوظ بنسب انتاج الدجاج 

والبيض بعد قرار منع االسترياد.
»انتـاج  إن   ، بيـان  يف  الحسـني  وقـال 
الدواجـن اللحـم والبيض ارتفـع ارتفاعاال 
ملحوظـا خال فرتة منع اسـترياد الدواجن 
الطاقـة  وصلـت  حيـث  ومشـتقاتها، 
البيـاض  الدجـاج  ملشـاريع  التصميميـة 
القائمة اىل 12 مليون دجاجة بياضة بعدما 
كانت قبل منع االسـترياد بحـدود 4 مليون 
دجاجـة بياضـة واالن وصـل اىل 8 مليـون 
دجاجـة بياضـة وهذا كلـه بجهـود وزارة 
الزراعـة والدعـم املقـدم للمربن مـن قبل 

الوزارة«.

وأضاف الحسـن، »اما الطاقة التصميمية 
ملشـاريع اللحم فقد بلغ اكثر من 55 مليون 
فرخة قبل منع االسترياد وتشكل نسبة 25 

% حيـث وصلت اىل 185 الف طن سـنويا، 
اما بعـد منع االسـترياد وصلت النسـبة 
اىل اكثـر مـن 35% اي بحـدود 110 الف 
طن سـنويا وهذا بدوره ادى اىل تشغيل 

االيادي العاملة وامتصاص البطالـة«.
وقرر مجلس النواب يف )5 آيار 2019( 

بمنع استرياد الدواجن وبيض املائدة 
واملجمـدة  الحيـة  واالسـماك 
واملربدة من اجـل االعتماد عىل 
املنتج املحيل دعما للمشـاريع 

الوطنية.

ارتفعت أسـعار النفط ، عقـب تقرير عن 
األمريكـي  الخـام  مخزونـات  انخفـاض 
بوتـرية أكرب من املتوقع، لتنحرس املخاوف 
املرتبطة بالنمـو االقتصادي، جراء الحرب 

التجارية بن واشنطن وبكن.
العاملـي »برنـت« يف  القيـاس  وزاد خـام 
العقود اآلجلة بنسـبة 1% إىل 60.10 دوالرا 
للربميل، فيما صعد الخام األمريكي »غرب 
تكساس الوسيط« بنسبة 1.3% إىل 55.63 

دوالرا للربميل.
وأظهرت بيانـات معهد البرتول األمريكي، 
انخفاضا حادا ملخزونات الخام يف الواليات 
املتحـدة، األسـبوع املـايض، مـع تراجـع 
 11.1 املخزونـات  هبطـت  اذ  الـواردات، 

مليـون برميـل، مقـــارنة مـع توقعات 
املحللـن النخفـاض قـدره نحـو مليوني 

برميل.
ومن املقرر أن تصـدر الحكومة األمريكية 
تقريرها األسـبوعي، اليـوم األربعاء، وإذا 
أكـدت األرقـام الرسـمية بيانـات معهـد 
أكـرب  ذلـك  فسـيكـــون  البتــــرول، 
 9 يف  للمخزونـات  أسـبوعي  انخفـاض 

أسابيع.
غري أن املخـاوف املرتبطـة بالنمو العاملي 
وسـط الحـرب التجاريـة املسـتعرة بـن 
الواليات املتحدة والصن، أكرب املستهلكن 
للخـام يف العالـم، سـتكبح املكاسـب عىل 

األرجح

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
س����رقات وهدر مالي وعقود يشوبها الفس����اد والرقيب يراقب,هذا 
المش����هد اليومي لمعظم وزارات الدول����ة الخدمية والضحية هو المواطن 
, ف����وزارة الكهرباء نموذج حي لتل����ك المعاناة وللتهرب من ثقل المس����ؤولية 
لجئ����ت الى ش����ركات الخصخصة لتوفير الكهرباء بصورة مس����تمرة . حقبة رئيس 
الوزراء الس����ابق حيدر العبادي افرزت حلقات فس����اد اضافية من خالل تش����جيع 

وزير الكهرباء الس����ابق على استقدام ش����ركات محلية التمتلك خبرة في مجال 
خصخصة الكهرباء , فهي كالطفيلي تعتاش على وزارة الكهرباء في كل 

ش����يء , وتجني ارباح خيالية وال تس����دد للدولة , فهي نموذج للفساد 
الممنهج الذي اعتمدته وزارة الكهرباء في حقبة العبادي.



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r 2019 االربعاء 28 آب
العدد 2144 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ متابعة...4
نفذ سياح الجو اليمني املسير، اليوم األربعاء، عمليتني 
هجوميتيني بعدد من طائرات قاصيف 2k باتجاه نجران 

وجيزان.
وقال مصدر يمني عسكري، ان »العملية األوىل استهدفت 
ا ىف نجران وكانت اإلصابة مبارشة«. موقًعا عسكرًيا مهمًّ

وأضاف املصدر، أن »العملية الثانية اسيتهدفت معسكرًا 
مسيتحدًثا للجييش السيعودي ومرتزقته قبالية جيزان 

وكانيت اإلصابية دقيقة وخلفت عيددا كبرا مين القتىل 
والجرحى يف صفوفهم«.

وأشيار إىل أن »قيوى العيدوان كانت تحي�رّ لزحف كبر 
باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة جيزان«.

المراقب العراقي/ متابعة...
شيدد نائب األمني العيام لحزب الله الشييخ نعيم 
قاسيم عيىل أن الحيزب سيرد عيىل كل العيدوان 
اإلرسائييل ب�بة مفاجئة، فيه الوقت الذي اعترب 
فييه الرئيس اللبنانيي نبيه بيري أن ما حصل من 
إجماع لبناني حول رفض العدوان االرسائييل الذي 

استهدف لبنان أوىل بشائر االنتصار.
ويف حدييث خياص لقنياة روسييا الييوم تابعتيه 
»املراقب العراقي« أكد الشييخ قاسيم أن »العدوان 
اإلرسائييل موصوف وال يمكن التعامل معه كقضية 
عابرة«. وشيدد نائب األمني العيام لحزب الله عىل 
أن »الرد سييكون بحسيب التفاصييل التي ذكرها 
األمني العام لحزب الله السييد حسين نرص الله يف 
كلمته«. ورًدا عىل سيؤال بشيأن الرد املحتمل، قال 

الله ال يتحدث عن سيماحته إن »حزب 
م الخصوصييات  يقيدِّ وال 

التفاصيل التي تخدم »تل أبيب«، مؤكًدا أن ال�بة 
ستكون مفاجئة باملقدار املناسب«.

ولفت الشيخ قاسم إىل أن »األجواء اليوم هي أجواء 
رٍد وليسيت أجيواء حرب«، موضًحيا أنه »ال يمكن 
الحديث عن حيرب للتهويل والضغيط عىل »حزب 
الله«. وشيدد الشيخ قاسيم عىل أن »موقف الدولة 
اللبنانيية مين االعتيداءات اإلرسائيليية صحيح«، 

مضيفا »ال ننتظر رًدا يف مجلس األمن الدويل«.
مين جهته أكيد رئيس مجليس النيواب نبيه بري 
خيال لقياء االربعياء أن »ميا حصيل مين إجماع 
لبناني حول إدانة ورفض العدوان االرسائييل الذي 
اسيتهدف لبنان قبيل ايام كان بمثابة أوىل بشيائر 
االنتصار عىل مسيتوى الوحدة الوطنية«. واشيار 
بيري، يف ترصييح تابعتيه »أملراقيب العراقيي« اىل 
أنيه »بإمكان اللبنانيني عىل املسيتويات الرسيمية 
وذوي االختصاص التي تشارك واملدعوة لاجتماع 
الخروج بنقطتني أساسيتني بالحد االدنى وبخطة 
متوسيطة امليدى وأخيرى بعييدة امليدى النقطية 
األوىل الوصيول اىل موازنية 2020 ضمين سيقف 
منخفيض ويف الوقت الدسيتوري، والنقطة الثانية 
هيي الكهرباء التي تشيكل  ثلث العجيز يف املوازنة  
العامة«. وأمل الرئيس بررّي يف أن »يشيكل اللقاء 
فرصة أساسيية التخاذ قيرارات جوهرية«، 
مجيدرًّدا التأكيد عىل »وجيوب العمل من 
أجيل تنفييذ كافة القوانيني التي 
ميا زال يتمرّ تجاهل تطبيقها 
التطبيقية  املراسيم  وإصدار 

حيالها«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، 
األربعاء، أن طهران ال تسيعى لزيادة التوتر لكن 
ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه التي يكفلها له 
القانون الدويل. وقال ظريف يف مستهل اجتماعه 
برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يف يوكوهاما 
قرب طوكييو، وتابعتيه »املراقيب العراقي| إنه 
»مثلما قال رئيسنا فإننا ال نسعى مطلقا لزيادة 
التوتر. نرى أنه ينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه 
بموجب القانون الدويل«. ويزور وزير الخارجية 

االيراني اليابان يف اطار جولة آسيوية بدأها من 
الصني ويختتمهيا بماليزيا. يذكر ان ظريف زار 
خيال الفرتة االخرة العديد من الدول للتشياور 
بشيان العاقيات الثنائيية واالمين يف املنطقية 
النيووي واهيم القضاييا االقليميية  واالتفياق 
والدولية االخرى ذات االهتمام املشرتك. وشملت 
زيارات وزير الخارجيية االيراني قطر والكويت 
والدول االسكندنافية؛ فنلندا والسويد والنرويج، 
ومن ثم فرنسا )مرتني( واخرا الجولة االسيوية 

الراهنة.

 2k سالح الجو اليمني ينفذ عمليتين هجوميتين بطائرات
باتجاه نجران وجيزان دولي دوليعربي  عربي 

ناشطون يتهمون بن سلمان بقتل مستشاره 
ويطالبون بكشف مصيره

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
كشيفت صحيفة »ميدل إيسيت آي« الربيطانية، 
أن الهجميات األخيرة التيي تعرضت لهيا قوات 
الحشيد الشيعبي وأملحت “إرسائييل” إىل الوقوف 
خلفها، انطلقت من قوات عسيكرية يف سيوريا، 

بدعم وتمويل من السلطات السعودية.
وذكيرت الصحيفة يف تقرير لهيا تابعته »املراقب 
العراقيي« أن »أجهزة املخابرات العراقية تشيتبه 
يف أن “5 هجميات حديثية بطائرات بيدون طيار 
عىل القوات شيبه العسيكرية العراقية شنت من 
قواعد تحت سييطرة قوات سوريا الديمقراطية، 
التي تشيكل الوحدات الكرديية املكون األبرز لها، 

وتتلقيى دعمياً ماليياً مين السيعودية«. ونقلت 
الصحيفة عن مسيؤول عراقي مطلع عىل أحدث 
إحاطية إعامية من أجهزة األمين يف بغداد، قوله 
إن »الهجميات نفذتهيا إرسائييل مين مناطيق 
قيوات سيوريا الديمقراطيية بتموييل ودعم من 

السعوديني«.
ووفق تقرير الصحيفة الربيطانية فإن املسيؤول 
الحشيد  رضب  خطية  أن  إىل  أشيار  العراقيي 
الشيعبي قد وضعيت عندما زار ثامر السيبهان، 
وزير الدولة السيعودي لشيؤون الخليج العربي، 
شيمال رشق سيوريا الذي تسييطر علييه قوات 
سيوريا الديمقراطيية يف يونيو امليايض. وأضاف 

أن »السيبهان املقيرب مين ويل عهيد السيعودية 
محميد بين سيلمان، قيد وضيع األسياس لهذه 
العمليية من خيال دفيع األموال لقوات سيوريا 
الديمقراطية مقابل اسيتخدام قاعدتهم كنقطة 
انطاق لل�بات«. وبحسيب املسيؤول العراقي، 
فقد »اسيتخدم شيمال سيوريا لشين الهجمات 
عىل الحشيد الشيعبي »ألن الطائرات اإلرسائيلية 
بيدون طيار ال تمتليك القدرة عيىل الوصول ملدى 
بعيد تسيتطيع من خاله رضب أهداف الحشيد 
الشيعبي«، مؤكيداً أن »أفيراداً إرسائيلييني قاموا 
بالتحكيم يف الطائرات من القواعد التي تسييطر 

عليها قوات سوريا الديمقراطية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلين رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسيون، األربعاء، أنه طلب من 
امللكية إليزابيث الثانية السيماح بتعلييق عمل الربملان بدًءا من األسيبوع 
الثانيي مين أيليول وحتيى 14 ترشيين أول املقبليني. وقاليت صحيفية 
»الغاردييان« وتابعتهيا »املراقيب العراقي«، أن »جونسيون أكد أنه طلب 
من امللكة السيماح للحكومة بتعليق الربملان ملدة 5 أسيابيع بدًءا من أوائل 
ايليول«. وبحسيب الصحيفة فأن »هذه الخطوة القيت الخطوة احتجاًجا 
من املعارضة«، معتربًة أن »الهدف منها تضييق الوقت عىل النواب ملنعهم 

مين تقديم ترشيعات تهدف إىل منع خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
»بريكسيت« بدون اتفاق، خاصة أن املوعد املقرر للخروج هو 31 ترشين 
أول املقبيل«. واشيارت الصحيفة اىل ان »جونسيون أكيد أن نواب الربملان 
سييظل أمامهم »متسيع مين الوقت« ملناقشية بريكسيت«. وأضاف أنه 
»تحيدث مع امللكة وطليب منها تعليق الربملان بدًءا من »األسيبوع الثاني 
مين ايليول«. وذكر أن »النواب سييعودون إىل مقر الربمليان يف 14 أكتوبر، 
حيث سيتلقي الحكومة خطاًبا أمام امللكة حول خططها لي »تجديد الباد 

ما بعد بريكست«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وسيائل إعام سيودانية، الييوم األربعاء، 
بأنيه قيد تقرر تأجييل إعان تشيكيل الحكومة 

االنتقالية، الذي كان من املقرر أن يعلن اليوم.
وذكرت صحيفية »االنتباهة« السيودانية، نقا 
عين مصادر رفيعة، وتابعتها »املراقب العراقي« 
أن »تأجييل إعان تشيكيل الحكومية االنتقالية 
ملزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية 

وأشيارت  السياسيية«.  الوثيقية  يف  اليواردة 
الصحيفية إىل »حيدوث تجاوز من قيوى إعان 
الحرية والتغير بتسليمها لرتشيحات الوزراء إىل 
رئيس الوزراء مبارشة قبل عرضها والتشاور مع 
املكون العسيكري يف مجلس السيادة، حسب ما 
نصت عليه الوثيقة السياسيية يف الفصل الثاني 
املادة العارشة التي تشيرتط التشاور يف ترشيح 
قائمية اليوزراء. وأكيد املصيدر »تسيلم املكون 
العسكري يف مجلس السيادة للرتشيحات، مساء 

أميس«، موضحيا أنه »سييعكف عيل دراسيتها 
الييوم ثم تسيليمها للحريية والتغيير التي من 
املفرتض أن تسيلم رئيس الوزراء قائمة نهائية 
متفيق عليها بيني الطرفني«. وتوقيع املصدر أن 
»تأخيذ هذه اإلجيراءات بعض الوقت السيتيفاء 
اإلجيراءات واليرشوط بما يف ذليك تقديم رئيس 
السييادة  ملجليس  النهائيية  لقائمتيه  اليوزراء 
العتمادهيا حسيب ميا نصيت علييه الوثيقية 

الدستورية ثم إعان تشكيل الحكومة«.

آي: أيست  ميدل 
الرياض مولت هجمات إسرائيل على الحشد الشعبي باشراف السبهان

المراقب العراقي/ متابعة...
ميا زال أكثير من 600 معتقيل رأي يف السيجون الخليفيرّة مسيتمررّين يف 
إرضابهم عن الطعام عىل الرغم من تدهور أوضاعهم الصحية وحرمانهم 

العاج.
وقد أفياد بعض املعتقلني امل�بني، عرب اتصاالت هاتفيرّة، بحسيب بيان 
إلئتياف 14 فربايير تابعته »املراقيب العراقي« بأنرّهم »مسيتمررّون حتى 
اليوم األربعاء يف اإلرضاب عن الطعام، كما التحق بهم عدد إضايفرّ ولكنرّهم 
لوا اسيتمارة الدخول يف اإلرضاب عن الطعام بسبب نفاذها منذ  لم يسيجرّ

أييام، وفيق ميا ذكرتيه مصيادر حقوقيرّية«.
وأوضحت املصادر أنرّ »نسيب تدني مستوى السيكر أبرز أعراض تدهور 
وضيع املعتقليني الصحي، وما زالت إدارة السيجن تشيرتط فكرّ اإلرضاب 

لتمكينهم من العاج«. 
هيذا وتعررّض املعتقيان »ليث خلييل إبراهيم« و»عيل حسين الجفري« 
ة لاعتداء الجسدي  املحكوم عليه بي25 سينة سجن عىل خلفيرّة سياسييرّ
عيىل يد املرتزقة بسيبب مطالبتهما بالحصول عىل الرعايية الطبيرّة، كما 
ُحرم اليوم املعتقل »سييد عيل سييد هادي العبار« ومجموع أحكامه 26 

سينة من الزيارة بسبب إرضابه عن الطعام، وُحرم شقيقه »سيد محمد 
سييد هادي العبيار« ومجموع أحكامه 28 سينة يوم أمس مين الزيارة 

للسبب ذاته وتعررّض لل�ب والشتم.

14 يوًما.. و»معركة األمعاء الخاوية« مستمّرة 
في السجون الخليفّية واخرون يلتحقون بهم

المراقب العراقي/ متابعة...
فجير مغيررّد قطيري شيهر بموقيع »تويرت« 
مفاجيأة مين العيار الثقييل، تفييد بقيام ويل 
العهد السيعودي محميد بن سيلمان باغتيال 
مستشياره سيعود القحطاني املتيورط بقتل 
يف  خاشيقجي  جميال  السيعودي  الصحيايف 
قنصلية اململكة بإسيطنبول، إلغاق هذا امللف 
نهائيا بسيبب الضغط الدويل الذي يمارس عىل 

السعودية.
وقيال املغيررّد اليذي يلقب«بوغانيم« الشيهر 
بترسيباتيه مليا ييدور داخيل قصيور الحكيم 
اإلماراتيية والسيعودية- يف تغرييدة له بتويرت 

تابعتها »املراقب العراقي« إنه »وردته معلومة 
غير مؤكدة تفيد بيأن محمد بن سيلمان قام 

باغتيال سعود القحطاني عرب تسميمه«.
ولفت املغرد القطري الشيهر إىل أن »املعلومة 

التي وردته ال يستطيع تأكيدها حاليا«.
وشيدد مجيددا عيىل »عيدم إمكانيتيه التأكد 
مين هذه املعلومية يف تغريدة أخيرى قال فيها 
»مازلت أكرر املعلومة غير مؤكدة ويف انتظار 

ماسيتم االعان عنه صدق ام مجرد اشاعة«.
ويأتيي هيذا بالتزامن ميع التقاريير املتداولة 
حول نصيحة جاريد كوشنر مستشار الرئيس 
األمريكيي دونالد تراميب وصهره ليويل العهد 

السيعودي محميد بن سيلمان، بالتخييل فورا 
عن مستشياره املقرب سعود القحطاني حيث 
سيتأخذ قضيية اغتييال خاشيقجي منحنيى 

خطر يف الكونغرس.
ويف السيياق ذاته تداول ناشيطون عىل مواقع 
أو  »وفياة  عين  أنبياء  االجتماعيي  التواصيل 
تصفية« املستشيار السيابق يف الديوان امللكي 
سيعود القحطانيي، يف ظل عدم ظهيوره علنا 

منذ فرتة طويلة.
وكتب الناشط الفلسطيني إياد البغدادي املقيم 
يف النرويج عىل حسيابه يف تويرت: »دعونا نرتك 
األمير للصحفييني إلثبات وجيود أي دليل عىل 

أن سيعود القحطانيي ال يزال حيا«، يف إشيارة 
إىل التقاريير التيي تحدثت عين دوره يف اغتيال 

الصحفي جمال خاشقجي يف إسطنبول«.
وبعد تغريدة البغدادي -الذي سيبق أن كشيف 
عن تلقيه تهديدات سعودية بالتصفية«، نرش 
ناشطون آخرون تغريدات يف ذات االتجاه، فيما 
ر آخرون بمصر أسماء من فريق االغتيال. ذكرّ

وتم عزل القحطاني من منصبه أواخر ترشين 
األول 2018 بعيد اتهاميه بأنه هيو من أرشف 
عىل عمليية قتل خاشيقجي داخيل القنصلية 
السعودية يف اسيطنبول وأعطى األوامر للقتلة 

عرب تطبيق سكايب.

الغارديان:  جونسون يطلب تعليق عمل برلمان بريطانيا 5 أسابيع 

سودانية تكشف تأجيل إعالن تشكيل الحكومة االنتقالية صحيفة 

نائب األمين العام لحزب اهلل: سنوجه ضربة 
مفاجئة للعدو اإلسرائيلي

بري يؤكد: رفض لبنان للعدوان »اولى بشائر اإلنتصار«

ظريف من اليابان : إيران ال تسعى 
لزيادة التوتر

المراقب العراقي/ متابعة...
بيدأت، الييوم األربعياء، املحاكمية الرئيسيية 
لرئييس اليوزراء املالييزي السيابق نجيب عبد 
الرزاق يف إطيار الفضيحية املرتبطة باختاس 
أميوال من صنيدوق االسيتثمار “1 ام دي بي” 
مع عرض االدعاء اتهامات بنقل أموال ضخمة 

إىل حسابه الشخيص.
ويتهم نجيب عبد الرزاق واملقربون منه برسقة 
مبالغ هائلية من الصندوق السييادي املاليزي 
اليذي يفيرتض أن يسيتخدم لتنميية ماليزييا 
اقتصادييا لتموييل نفقات من قطيع فنية إىل 
عقارات. وهذه هي املحاكمة الثانية يف ماليزيا 
يف إطار اختاس مليارات الدوالرات من صندوق 
الثروة السيادية املاليزي “1 ام دي بي” ما أدى 
إىل فتح تحقيقات قضائية وسياهم يف سقوط 
رئيس الوزراء املاليزي السابق املتهم بالفساد. 
ووفقا لوكالة »فرانس برس« وتابعته »املراقب 
العراقيي« قيال املدعيي الرئييي غوبال رسي 
رام، أميام املحكمية العلييا يف كواالملبيور لدى 

أن رئيس  املحاكمية  بيدء 
اليوزراء املخليوع لعب 

محورييا”  “دورا 
األميوال  نهيب  يف 
االثيراء  و”هدفيه 

الذاتي”.
اليذي  واملسيؤول 

وزييرا  أيضيا  كان 
للميال كان صاحيب 

القرار الوحيد للصندوق 
عيىل  نفيوذه  و”ميارس 

للقييام  إدارتيه  مجليس 
غير  التعاميات  ببعيض 
الطبيعية بوترة متسارعة”.

وأضياف املدعيي أن »رجيل األعميال 
املاليزي، لو ثاك جو، العقل املدبر لهذه 

القضيية ورئيس الوزراء “ترصفا 
معيا يف كل املراحيل املهمية” 

للفضيحة.

ماليزيا تبدء محاكمة رئيس الوزراء السابق 
في 25 تهمة فساد
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هن�اك حكمة تق�ول: “ليس العيب أن تس�قط.. لكن العيب أن 
التنهض بعد السقوط”. وأظن حكمة كهذه تستوجب تعليقها 
ع�ى بوابة دخول بناية مجلس نوابن�ا، الحتياجهم املاس اليها 
بعد كب�وات أكثر من عقد ونصف العقد من الس�نني العجاف، 
إذ كان م�ن املفرتض أن يكون النهوض قبل أعوام، فهل تحقق 
ج�زء ولو كان ضئي�ا من النهوض عى يد ماس�كي زمام أمر 

الباد؟.
لقد ب�ات الحديث عن االخفاق�ات املتتالي�ة والامتناهية التي 
أتحفن�ا به�ا مجلس الن�واب الس�ابق، وكذلك ب�دأ يتحفنا بها 
الاح�ق يف الس�احة السياس�ية، أم�را كم�ا نقول: )م�ا يلبس 
عليه عگال(. ولو بحثنا أس�باب هذه االخفاق�ات لوجدنا أنها 
لم ت�أت من مجرات وكواكب س�ماوية، بل س�يتضح جليا أن 
األس�باب الرئيس�ة لهذه اإلخفاقات هي التناح�ر والتضاد بني 
أرباب الحكم وصناع القرار أنفس�هم من داخل البيت العراقي 
وتحت قبب مجالس�ه، وبرعاية رؤس�اء هذه املجالس، وقطعا 
للكتل السياس�ية الدور الريادي يف الخافات واالختافات التي 
ت�دور رحاها ع�ى قدم وس�اق يف أروقة املجال�س الثاث. وما 
يزي�د الطني بلة أنهم مرصون عى اس�تمرار الع�داوات بينهم، 
ب�ل وما انفكوا من إرضام النار يف الهش�يم قبل أن تنطفئ نار 
قد عا س�ناها من قبل. وما األس�باب والتعلي�ات التي يتعلل 
بها أرباب بعض الكتل، إال مخططات لكبوات قادمة يرسمون 
لها ويس�عون اىل تحقيقها قدر اس�تطاعتهم، األمر الذي يؤكد 
س�بق إرصارهم وترصدهم لعرقلة العملية السياسية القائمة 

يف البلد.
وهذا نذير ش�ؤم يانوابنا يلوح يف س�ماء العراقيني الذين ظنوا 
أنكم فرس�ان أحامه�م الذين سينتش�لونهم من ال�درك الذي 
وضعه�م فيه س�ابقوكم، فهل أنت�م فاعل�ون مايمليه عليكم 
قس�مكم وواجبك�م املهن�ي واألخاق�ي واالنس�اني؟ أم هناك 

جهات أخرى تميل عليكم أوامر وأجندات عليكم تنفيذها!.
إذ م�ازال دأب برملاننا -كعادته- اإلخف�اق يف تحقيق أصغر ما 
منوط بأعضائه من مهام، وهو أمر لم يعد غريبا عى أعضائه 
او رئيسه. ومن غري املعقول طبعا أن يخفق املرء يف كل خطوة 
يخطوه�ا يف عمل�ه، الس�يما إذا كان واعي�ا وم�دركا ويش�عر 
بمس�ؤولية ماملق�ى عى عاتقه م�ن مهام، ترتت�ب عى عدم 
إنجازها عواقب وخيمة، وأرضار يحاس�به عليها الله والناس 
ونفسه -ان كان له ضمري حي-. وكما يقول املثل: لكل حصان 
كب�وة ول�كل حليم هف�وة. ولكن، أن تس�تمر الكب�وات وتكثر 
الهف�وات، فهذا دليل عى أن الف�ارس )موگدها( أو هو يتعمد 
الهف�وات، وحينه�ا تطلق عليه تس�ميات أخ�رى الترشف أي 
إنسان سوي. ومن املعيب بحكم املعقول واملعهود ان تكثر -يف 
عراق مابعد السقوط- الهفوات او تعمد إحداثها، فالبلد مازال 
يف دور النقاه�ة من العقود املاضية، وحري بالكتل السياس�ية 
التي أوصلها املواطن اىل مس�ك دكة الحل والعقد، االرساع بكل 
م�ا ينهي ف�رتة النقاهة، ليكتس�ب البلد الش�فاء الت�ام، إذ أن 
أمام�ه مراحل بن�اء وإعمار طويلة وعريضة، إن عقد ساس�ة 

البلد عى القيام بها وإتمامها.

حين يكون اإلخفاق مزمنا

بقلم/ عيل عيل…

بقلم / خيام الزعبي…
الي�وم تبدو إدلب س�احة املعرك�ة األخرية قبل 
اإلع�ان عن نهاية الحرب عى س�ورية، خاصة 
بعد تقدم الجيش السوري يف إدلب ومحارصته 
نقط�ة مراقبة تركي�ة ببلدة م�ورك وبذلك بات 
تحري�ر املدينة أمراً واقع�اً ال مفر منه، وأصبح 
املس�لحون أم�ام خياري�ن ال ثال�ث لهم�ا، إما 
امل�وت  أو  القت�ال،  ع�ن  والتخ�يل  اإلستس�ام 

املحتوم.
التطورات امليدانية يف الش�مال الس�وري، تؤرش 
إىل تق�دم كبري يحرزه الجيش الس�وري يف ريف 
إدل�ب الجنوب�ي، بع�د أن دخ�ل مدين�ة “خان 
ش�يخون” اإلس�رتاتيجية وال�ذي يعطي محور 
دمشق – موس�كو – طهران دفعة كبرية للبدء 
بحسم األمور يف إدلب، كما سيكون تحرير هذه 
املدين�ة ليس مقدم�ة لتحرير كام�ل محافظة 
إدل�ب فقط وإنم�ا لتحرير كامل م�ا تبقى من 

أراض سورية محتلة يف الشمال والجنوب .
باملقاب�ل إن تس�ارع عملي�ات تطه�ري إدل�ب 
واس�تعادة الجي�ش الس�وري وداعمي�ه لخان 
ش�يخون ومناط�ق أخ�رى برسع�ة متناهي�ة 
أش�عرت تركيا بالخيبة واإلحب�اط، بالتايل فإن 

تم�ادي انق�رة يف تدخلها بالش�ؤون الس�ورية 
ودعمه�ا الامح�دود للجماعات املس�لحة دفع 
الجي�ش الس�وري باتج�اه الحس�م النهائي يف 
ادلب، الذي من خاله شارفت لعبة كرس القيود 
عى نهايتها، فا غريب أن يس�مع السوريون يف 
يومنا ه�ذا ترصيحات الرئيس األس�د عن قرب 
نهاي�ة التنظيم�ات املتطرفة ودح�ر األعداء، و 
أن مدين�ة ادل�ب ستش�هد معرك�ة الفصل وأن 

تحريرها بات قريباً.
إنتصار الجيش الس�وري ال يعني أمراً س�هاً ، 
فك�رس ش�وكة املتطرفني يف مدين�ة ادلب يعني 
بداية العد التنازيل لتفتيت جبهات املليش�يات يف 
املحافظات وس�حقها يف كاف�ة املناطق والقرى 
الت�ي ال زال�ت تح�ت وطأته�ا، ما ح�دث اليوم 
يف ري�ف ادل�ب الجنوب�ي ه�و انتص�ار للجيش 
الس�وري، بالت�ايل أن تحرير ه�ذه املنطقة، تعد 
الرضب�ة الحاس�مة الت�ي س�تقود إىل اخت�ال 
كب�ري يف املي�زان االس�رتاتيجي للمواجهات مع 
الجماعات املس�لحة وأخواته�ا لصالح الجيش 
أن  ع�ى  الجماع�ات  ه�ذه  وتج�ر  الس�وري، 
يسارعوا إىل املوافقة عى التسوية، وإنهاء حالة 
الحرب والرصاع التي تعتر مقدمة لسلسلة من 

اإلجراءات الشاملة لتحقيق األمن واالستقرار يف 
املنطقة بأكملها.

وم�ن الجانب اآلخر بع�د كل ه�ذه االنتصارات 
للجي�ش الس�وري ، لم يع�د هناك من ش�كوك 
حول حس�م القيادة السورّية قرارها باستعادة 
السيطرة عى كامل أراضيها وقدرة الجيش عى 
تنفيذ هذا القرار، وس�ف أحام ومشاريع تركيا 
وأمريكا ليقيض عى أمالهم يف إنتصار حليفتهم 
القاع�دة اإلرهابي�ة، كل هذه الوقائ�ع تؤكد أن 
التنظيمات املتطرف�ة وأخواتها فقدت توازنها، 
وهي األن تواجه رضبات جوية روسية وأخرى 
س�ورية مش�رتكة، ويتزامن ذلك مع خسارتها 
أرايض ومناطق انتزعها الجيش السوري كانت 

تحت سيطرة هذه التنظيمات.
بالتايل إن تحرير إدلب يعني القضاء عى النرصة 
اإلرهابية كعمود فقري للجماعات التكفريية يف 
الح�رب عى س�ورية، وتقزيم ال�دور الرتكي إىل 
أدنى مس�تويات التأثري، وتخفيض أوراق القوة 
الرتكي�ة يف املفاوض�ات السياس�ية، فضاً عن 

إقفال البوابة الرتكية الكرى عى سورية.
مجماً…. إن معركة تحرير إدلب س�تكون من 
أرشس املعارك وأقس�اها، ألنه�ا الحصن األخري 

للم�رشوع األمريك�ي- الرتك�ي، فال�ذي يجري 
يف إدل�ب م�ن انتص�ارات كبرية عى املس�تويني 
السيايس والعسكري، وتحرير كامل ريف حماة 
رس�الة واضحة للداخِل والخ�ارج مفادها بأنه 
ل�ن تبق�ى بقعة واح�دة من األرايض الس�ورية 
من دون تحرير، وأن أي محتل أو غاز س�يندحر 

ويجر أذيال الخيبة وراءه.
وأختم بالقول أن رجال الجيش العربي السوري 
يمأله�م اإلرصار واإلرادة للقض�اء ع�ى ق�وى 
التطرف واإلرهاب وإس�تعادة األمن واإلستقرار 
لس�ورية، لذل�ك ف�إن األي�ام القليل�ة القادم�ة 
م�ن ش�أنها أن تحم�ل املزي�د م�ن املفاج�آت 
والتطورات، فجميع املعطيات تش�ري إىل صمود 
الجيش السوري واتجاهه نحو الحسم النهائي 
للمعركة بعد أن أثبت صابته وتماسكه وتمتعه 
بقدرات قتالية اس�تثنائية يف امليدان العسكري، 
كم�ا أن مرشوع اإلره�اب سيس�قط ال محالة 
فيما ستبقى سورية صامدة رغم التآمر عليها، 
وس�تبقى صخرة تنكرس فيها كل أحام الغزاة، 
وس�تثبت إنها مقرة تركي�ا وأدواتها خصوصاً 
بعد التقدم الكبري للجيش الس�وري وحلفاؤه يف 

مختلف الجبهات.

األسد يكسب الرهان… ويستعد لخطاب النصر في إدلب

،،

إن الرهان على 
االستمرار في 

احتالل إدلب فشل 
وهي ترفع شارة 

النصر، فالتطورات 
العسكرية تفيد بأن 

خطاب النصر الذي 
سيلقيه الرئيس 

األسد قد بات قريباً 
جداً بغض النظر 

عن التوقيت، وقد 
يتكرر المشهد 
برؤية الرئيس 

األسد يمشي واثقاً 
من نفسه في أحد 

بلدات إدلب على 
غرار ما حدث في 
الغوطة التي تم 

تحريرها وراهنت 
عليها أمريكا 

وذيولها فخسروا 
رهانهم أمام 

الجيش السوري، 
فالمؤشرات كلها 
اليوم في معركة 

إدلب تؤكد أن 
الرهانات األردوغانية 

قد فشلت .

زهير الفتالوي
ال نعلم ملاذا ال تقدم امانة بغداد الخدمات البلدية 
مثل النظافة واكس�اء الشوارع ، وعمل مشاريع 
املاء واملجاري كل امني يأتي لبغداد يقول  س�وف 
نحارب الفس�اد ومحاس�بة املوظفني املقرصين 
والفاس�دين  اق�دم الخدمات واكمال املش�اريع 
وانجاز ما تبقى من مش�اريع لألكس�اء وتطوير 
امل�دن الجدي�دة ولكن ع�ى ارض الواقع ال وجود 
لتل�ك االصاح�ات وتبق�ى امان�ة بغ�داد مرتع�ا 
للفس�اد وه�در االموال وتض�ارب يف الصاحيات 
بينها وبني محافظة بغداد وال وجود للش�فافية 
يف العمل وال مراقبة ومتابعة وجدية للمش�اريع 
املنفذة والتي دائما ما ينخرها الفس�اد ورشكات 

متلكئة  .
ماذا لو ت�م توزيع االف الدوان�م يف اطراف بغداد 

قط�ع ارايض س�كنية للمواطن�ني؟ مت�ى ياترى 
تق�دم امان�ة بغ�داد الخدم�ات وخاصة انش�اء 
ش�بكات الرصف الصحي واالكساء وهذا التوجه 
تحدث به رئيس ال�وزراء عبد املهدي ... اكيد تلك 
الخدم�ات   س�وف يت�م بعد نصف قرن وس�وف 
يستفيد منها االجيال القادمة وليس االباء االن .

ال يرى املواطن البغدادي تطور يف عمليات تقديم 
الخدمات وخاصة يف امل�دن الجديدة قرب اطراف 
بغداد الك�رخ والرصافة ، باألم�س التقى رئيس 
الرمل�ان العراقي الحلبويس بأمين�ة بغداد ذكرى 
عل�وش ي�ا ترى م�ا ذا تحدثوا عن خ�راب ودمار 
العاصم�ة بغ�داد ؟ ام اللق�اء كان« برتوك�ويل« 
وللدعاية واالعام ولتس�ليط االضواء عى اعمال 
وافع�ال رئيس الرملان وهو لي�س من صاحيته 
هذه االعمال هي من صاحية السلطة التنفيذية 

رئيس ال�وزراء .وعدت ذكرى عل�وش البغداديني 
كث�ريا بتنظيف بغ�داد وانج�از املش�اريع ولكن 
بحجة نق�ص االم�وال وكث�رة املش�اريع ومدن 
العش�وائيات وكثرة التجاوزات وعدم قدرة امانة 
بغ�داد ع�ى العمل وتقدي�م الخدم�ات ومن هذه 
الحج�ج واالع�ذار الكثري الكث�ري . ال نعلم ماهي 
التخصيصات املالية اىل امانة بغداد وكيف ترصف 
وهل تكفي النجاز املشاريع ؟، هناك مدن سكنية 
اكتمل البناء فيها وهي طابو رصف مثل الثعالبة 
، وال�رواد  ، ومناط�ق يف ح�ي الرش�يد ، واطراف 
بغ�داد كث�رية  ، اكتملت منذ نحو )25 س�نة( ال 
تقدم االمان�ة لهم الخدم�ات واصبحت القمامة 
منترشة ، وش�حة يف املاء ، وال مش�اريع للرصف 
الصحي منطقة الثعالبة االويل  محلة  367 تابعة 
اىل بلدية الش�عب لديهم  س�ند التمليك  تحتاج اىل 

اماكن رم�ي النفايات وحاوية ورفع للنفايات ال 
يمكن ألمانة بغداد التخيل عن هذه املناطق وتهتم 
بمناطق املنص�ور والك�رادة واملنطقة الخرضاء 
وت�رتك بقي�ة امل�دن بحج�ة ع�دم وج�ود اموال 
رضورة اكس�اء الش�وارع لهذه املناط�ق . نقول 
لذكرى علوش امينة بغداد ان اكس�اء الش�وارع 
وعمليات التنظيف ال تحتاج اىل مفاعل نووي وال 
ذري تحتاج اىل ارادة وصدق ومتابعة جدية لهذه 
املش�اريع االموال موج�ود ووفرة فيه�ا ولديكم 
جبايات وابت�زاز واموال تنمية وتخصيصات من 
محافظ�ة بغ�داد والحكومة املرك�زي يقنصكم 
الخ�رة واالدارة الكفؤة ومتابعة من امينة بغداد 
تك�ون يف امليدان وليس من خال االبراج العاجية 
والترصيح�ات الكاذب�ة واملظلل�ة لس�كنة بغداد 

ولراي العام واالعام . 

بقلم / محمد علوش
الش�عبية  الجبه�ة  اس�تهداف  ان 
لتحرير فلسطني - القيادة العاّمة يف 
البقاع رشق لبن�ان برضباٍت جوية 
إرسائيلي�ٍة ُبعيد س�اعات من تهديد 
األمني العام لحزب الله السّيد حسن 
ن�رص الله إرسائيل، ال يمكن فصله، 
ضم�ن س�ياق أوس�ع، عم�ا كانت 
تان يف  تخّط�ط له الطائرتان املس�ريرَّ
الضاحية الجنوبية قبل سقوطهما.

وال ع�ن اس�تهداف إرسائي�ل ألفراٍد 
م�ن ح�زب الل�ه يف ش�ّقة يمتلكها 
انهم�ا  الح�زب يف س�وريا بحّج�ة 
يتبع�ان لفيلق القدس ويس�تعّدان 
الس�تهداف كيان االحتال بطائراٍت 

ة انطاقاً من سوريا. ُمسريرَّ
وأّي�اً ما كان الس�يناريو التي تنويه 
الجنوبي�ة،  الضاحي�ة  يف  إرسائي�ل 
ف�إن خط�اب األم�ني الع�ام لحزب 
الله السّيد حسن نرص الله من بلدة 
د بم�ا ال يحتمل  الع�ني البقاعي�ة أكرَّ
مرحل�ة  املقاوم�ة  دخ�ول  اللب�س 
جدي�دة من ال�رصاع م�ع االحتال 

اإلرسائييل.
قواعد االش�تباك التي عمل االحتال 
عى تكريسها لس�نواٍت طويلٍة بعد 
انقاب�ه ع�ى تعّهدات�ه الدولية بعد 
حرب تموز 2006 لم يعد الس�كوت 
�عت  عنه�ا ممكن�اً. فإرسائي�ل وسرَّ
دائرة اس�تهدافها وكثرَّفت عمليتها 

العدواني�ة يف لبن�ان م�ن الضاحية 
الجنوبي�ة إىل رشق لبن�ان، وس�بق 
أن فعل�ت ذلك مراراً وتك�راراً يف كٍل 
الع�راق وس�وريا وفلس�طني  م�ن 

باستهداف محور املقاومة.
�اً، لي�س  ه�ذا التط�ّور نوع�اً وكمرَّ
بمق�دور ح�زب الله التغ�ايض عنه 
تح�ت ذريع�ة ع�دم ج�ّر لبن�ان إىل 
ح�رب يف ظ�ل ضغ�وط اقتصادي�ة 

واجتماعية خاِنقة. فَمن يس�تهدف 
لبن�ان ويهدِّد اس�تقراره الس�يايس 
واألمن�ي هو َمن يس�تبيح س�ماءه 
وأرض�ه باعتداءاٍت متك�رِّرٍة. وعدم 
رّد ح�زب الله عى الع�دوان زاد من 
رشاس�ة العدو وتمادي�ه بما يجعل 
املنطقة كلها تنزلق بشكٍل أكثر مما 
�ع نحو ح�رب مفتوحة.  ه�و متوقرَّ
يف ه�ذه الحال، يصبح م�ن الحنكة 

العس�كرية قلب املعادلة وتصعيبها 
ع�ى االحت�ال ب�ردٍع هجومي هو 
يف مضمون�ه َمْنع إرسائي�ل من جّر 

لبنان إىل حرٍب مفتوحة.
االس�تهداف اإلرسائي�يل للمقاوم�ة 
�ع عملياً بدءاً من ع�ام 2017  توسرَّ
حي�ث تب�نيرَّ إلرسائي�ل يف حين�ه أن 
الس�ورية  الدول�ة  إس�قاط  ه�دف 
ب�دأ  النظ�ام  وأن  تمام�اً.  فش�ل 

يس�تعيد عافيته باسرتجاع املناطق 
املس�يَطر عليه�ا م�ن ِقَب�ل فصائل 
التط�ّور  ه�ذا  مختلف�ة.  ُمس�لّحة 
لصال�ح الرئي�س األس�د وحلفائه، 
أقلق إرسائيل من أن يرتجم انتصار 
محور املقاومة يف الحرب الس�ورية 
عم�وم  يف  جيوسياس�ية  بتغ�رّيات 
املنطق�ة. وبالت�ايل تح�ّول اله�دف 
اإلرسائي�يل من تغيري نظ�ام الُحكم 

يف س�وريا إىل الرتكي�ز ع�ى النفوذ 
اإليران�ي يف املنطقة بالتنس�يق مع 
الواليات املتحدة. ترامب يتنّصل من 
االتف�اق النووي ويف�رض عقوبات 
ه�ي األقىس يف تاريخه�ا ضد إيران. 
األمر نفس�ه يحاوله م�ع حزب الله 
يف لبن�ان بعد عجزه ع�ن إبعاده عن 
التش�كيلة الحكومي�ة. إط�اق ي�د 
إرسائي�ل العس�كرية يف املنطقة. يف 
اليمن ُيحكى عن دعم اس�تخباراتي 
تقّدم�ه إرسائي�ل هن�اك. يف العراق 
العس�كرية  طائراته�ا  تس�تهدف 
يف  الش�عبي،  الحش�د  يف  قي�ادات 
س�وريا ال تتوّق�ف ع�ن اس�تهداف 

إيران وفصائل املقاومة االسامية.
وهكذا تّم ف�رز الاعبني يف املنطقة، 
جهة إقليمية ودولية تتماهى تماماً 
م�ع إرسائي�ل يف أجندته�ا يف مقابل 
جه�ة تقف ع�ى قّمتها إي�ران، أما 
روس�يا الاع�ب القوي يف س�وريا، 
فيج�زم بعض املراقب�ني أنها عملياً 
نأت بنفس�ها عن االشتباك اإليراني 
اإلرسائي�يل يف املنطق�ة. وقد يرجع 
ذل�ك إىل اللق�اء األمن�ي قبل أش�هر 
يف ت�ل أبي�ب ب�ني رؤس�اء أجه�زة 
والروسية  األمريكية  االس�تخبارات 
واإلرسائيلي�ة، حي�ث اعُتر يف حينه 
ت الض�وء األخرض  أن إرسائي�ل تلقرَّ
ملواجهه التمركز اإليراني يف سوريا. 
د يف العاقة الروسية  لكن ما هو مؤكرَّ

موقف�ي  تطاب�ق  ه�و  اإليراني�ة 
العاصمتني يف دعم الدولة السورية 
ومواجهة التنظيمات املسلّحة. فا 
تختلف موسكو كثرياً عن طهران يف 
تصنيف قوائم الجماعات املتطرّفة 
يف س�وريا. فيم�ا ع�دا ذل�ك، هناك 
كام كثري لجهة تأكيد روس�يا عى 
رضورة اس�تقرار األوض�اع األمنية 
يف الجوالن املحتل، ويف عدم تعليقها 
اإلرسائيلي�ة  االس�تهدافات  ع�ى 
املتكرِّرة لألرايض الس�ورية، س�واء 
ج�اءت م�ن البح�ر أو ُمس�تخدمة 

السماء اللبنانية بعد استباحتها.
حس�اباتها  إلرسائي�ل  طبع�اً، 

كان  وإن  واإلقليمي�ة.  الداخلي�ة 
مفهوماً لدى كثريين دوافعها 

اإلقليمي�ة، ف�إن قلّ�ة َم�ن 
الدواف�ع  إىل  يلتفت�ون 

املتبدِّلة دوماً،  الداخلي�ة 
برغبة  واملتمّثل�ة راهناً 
رئي�س وزراء إرسائيل 
نتنياه�و  بنيام�ني 
يف  نفس�ه  تعوي�م  يف 
املزَم�ع  االنتخاب�ات 
أيل�ول  يف  إجراؤه�ا 

سبتمر املقبل. فحاجة 
اليمني  ألصوات  نتنياهو 

يف  كب�رية  اإلرسائي�يل 
ضمان إعادة تسميته رئيساً 

الرشاك�ة  وتعزي�ز  للحكوم�ة، 

مع الرئيس ترام�ب عررَّاب »صفقة 
الفلسطيني  النزاع  القرن« لتسوية 

اإلرسائييل.
وبالنظ�ر  التط�ّورات،  ه�ذه  إزاء 
إرسائي�ل  تري�د  الت�ي  للُمع�ادالت 
إرس�اءها يف رس�م حدود املقاومة 
وقّوتها، فإن أهم ما يف كلمة السّيد 
ن�رص الله، يف تقديري، هو كش�فه 
بش�كٍل غ�ري مب�ارش ع�ن امت�اك 
حزب�ه صواريخ ُمض�اّدة للطائرات 
ة.  اإلرسائيلية بما فيها غري املس�ريرَّ
وإذا صحرَّ هذا التخمني، فإن التفّوق 
الج�وي املطلَق إلرسائي�ل أصبح يف 

خر كان.

يا ذكرى علوش هل يحتاج اكساء الشوارع الى مفاعل ذري ونووي !؟

المقاومة وإسرائيل وجردة الحساب المفتوحة

 
اللقاء 

أشهر  قبل  األمني 
بين  أبيب  تل  في 

أجهزة  رؤساء 
األميركية  االستخبارات 
والروسية واإلسرائيلية، 

إسرائيل  اعطى 
األخضر  الضوء 

التمركز  لمواجهه 
في  اإليراني 

سوريا



المراقب العراقي/ بغداد... 
يستضيف نادي الكويت الكويتي 
نظ�ره الرشطة العراق�ي، اليوم 
االربعاء، عىل ملعب نادي الكويت 
ضم�ن مباريات الذهاب من دور 

لألندي�ة  العربي�ة  للبطول�ة   32
األبطال كأس محمد السادس.

طاق�م  املهم�ة  املب�اراة  ويدي�ر 
بقي�ادة  م�ري  دويل  تحكي�م 
محمود البنا، يف مباراة س�تكون 

املب�اراة الرس�مية األوىل للكويت 
الك�روي  املوس�م  يف  الكويت�ي 

الجديد 2020.
وأعل�ن ن�ادي الكويت ع�ن فتح 
الرشط�ة  م�ع  مبارات�ه  أب�واب 

العراق�ي للدخ�ول مجاًن�ا أمام 
الجماهر ملؤازرة األبيض.

يذكر أن ن�ادي الرشطة العراقي 
كان ق�د أق�ام معس�كر تدريبي 

بالبرة قبل السفر للكويت.

المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
اج�رى اتحاد الكرة اليوم األربعاء، املؤتمر 
الفن�ي لقرع�ة ال�دوري املمتاز للموس�م 
احتضنت�ه قاع�ة  وال�ذي   ،٢٠١٩-٢٠٢٠
املؤتم�رات يف مق�ر اتحاد الك�رة، وحرض 
وقائع املؤتمر جميع ممثيل أندية الدوري 
الصحاف�ة  املمت�از، فض�ا ع�ن رج�ال 
واالع�ام. واك�د رئيس لجنة املس�ابقات 
عيل جبار ان »انطاق الدوري س�يكون يف 
الثامن عرش من الش�هر املقبل، وال مجال 
للتغي�ر او التأجي�ل بمباري�ات املوس�م 
املقبل عكس املواسم املاضية التي جاملنا 
فيها االندية كثرا، وتحملنا ماتحملنا من 

عواقب وخيمة«.
واوضح جبار »عىل جميع االندية االلتزام 
بمواعي�د حض�ور الاعب�ن اىل املنتخبات 
الوطني�ة بحس�ب اللوائح، وم�ن يتخلف 
عن الحضور سيعاقب الفريق والاعب«.

واض�اف جب�ار »القرع�ة ش�هدت غياب 
فريق�ي الطلب�ة والنجف بس�بب الديوان 
والشكوى املقدمة عليهم من قبل الاعبن 
واملدرب�ن، وأمامه�م ثاث�ة اّي�ام فق�ط 
ليس�ددوا بما بذمتهم بغية ان يشاركوا يف 
الدوري املمتاز، لذلك س�يكون حرفا )س 
- ص( بدال من اس�ماء النادين قي قرعة 
الدوري، ويف حال اكمالهم االمور املتعلقة 
بأنديتهم فس�تجري قرعة ب�ن الطرفن 

)س - ص(. 
وأس�فرت الجولة االوىل ع�ن مواجهة كل 

من:
اربيل- نفط الجنوب 

س- الكهرباء
امليناء- زاخو

القاسم - النفط
نفط الوسط- الديوانية

بغداد- القوة الجوية 
نفط ميسان- ص
الرشطة- الحدود

الكرخ- الصناعات
السماوة – الزوراء

الكويت الكويتي 
يستضيف الشرطة في 

البطولة العربية االربعاء 28 آب  2019 
العدد 2144 السنة العاشرة

6الرياضية

بغياب الطلبة والنجف اتحاد الكرة يجري قرعة الدوري الممتاز

هولري يجدد عقد حارسي مرمى الفريق مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
جددت الهيئة اإلدارية لن�ادي أربيل تعاقدها 
م�ع ح�اريس الفريق ريب�از عبد الل�ه ودلر 

حاتم ملدة موسمن كاملن.
وق�ال أربيل حي�در محمود، املدرب املس�اعد 
لفري�ق أربي�ل، إن »اإلدارة ج�ددت تعاقدها 
مع الحارس�ن ريب�از عبد الل�ه ودلر حاتم 
ملدة موسمن، ضمن سياس�ة الجهاز الفني 

للحفاظ عىل أغلب العبي الفريق«.
وأوضح أن »األدارة سبق وأن جددت تعاقدها 
م�ع الاعب�ن أس�و رس�تم ودان�ة عثم�ان، 
وبالت�ايل الفري�ق يس�عى إلنه�اء التعاقدات 
خ�ال األيام املقبلة، من أج�ل خلق حالة من 

االستقرار املبكر بصفوف الفريق«.
وأوض�ح أن »الجه�از الفني يس�عى ملوس�م 
استثنائي من خال التعاقدات وتشكيل فريق 
قادر عىل املنافسة بقوة عىل املراكز املتقدمة، 
الفًتا إىل أن منهاج التحضر بدأ بوقت س�ابق 
من خ�ال الوح�دات التدريبية املس�تمرة يف 

ملعب النادي«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
حذر االتح�اد العراقي لكرة القدم، ناديي الزوراء 
والقوة الجوية من قيام لجنة الرتاخيص بسحب 
الرخصة اآلس�يوية يف حال ل�م يتمكنا من إنهاء 
ملف الش�كاوى املقدمة ضدهم�ا. وأبلغ االتحاد 
اآلس�يوي، اتح�اد الك�رة العراقي بأن�ه يتوجب 
ع�ىل ناديي ال�زوراء والقوة الجوي�ة، إنهاء ملف 
الش�كاوى املقدم�ة ضدهم�ا م�ن قب�ل العب�ن 
محرتفن س�ابقن وإال س�يتم س�حب الرخصة 
اآلسيوية. وقال رئيس لجنة املسابقات عيل جبار 
خ�ال املؤتمر الصحفي الخ�اص بقرعة الدوري 

العراق�ي املمتاز، إنه »يتوجب ع�ىل أندية الزوراء 
والقوة الجوية، إنهاء الش�كاوى املقدمة بحقهم 
ب�أرسع وق�ت وبخافه س�يتم س�حب الرخصة 
خال منافسات الدوري«. وأضاف جبار »جاملنا 
األندي�ة بما في�ه الكفاية وال يمك�ن أن نقدم أية 
تن�ازالت بغي�ة إنج�اح املس�ابقة وع�دم وصول 
املنافس�ات الدوري إىل أش�هر الصي�ف الحارة«. 
وتابع، أن »أي فريق سيعاقب إذا لم يلتزم بلوائح 
املس�ابقة س�وى كان الفريق جماهري�اً أم ال«، 
مبيناً أن »اللوائح واضحة ومن ال يود املش�اركة 

ب الدوري املمتاز، فهو غر مجرب عىل ذلك«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
الوطن�ي،  املنتخ�ب  نج�م  واص�ل 
جس�تن م�رام، التألق م�ع فريقه 
اتانت�ا يونايتد، وت�وج بلقب كأس 
أم�ركا بعدم�ا تغل�ب فريق�ه عىل 
مينيس�وتا يونايت�د 2-1 يف املباراة 

النهائية،.
م�رام ش�ارك أساس�ياً يف املب�اراة 
واس�تطاع أن يصنع ه�دف فريقه 
إره�اق  إىل  باإلضاف�ة  الثان�ي، 
ال�رواق األيرس لخصم�ه بتحركاته 
وتمريرات�ه الدقيق�ة، ليحرز اللقب 

األول له مع اتانتا يونايتد.
وسجل ثنائية اتانتا يونايتد كل من 
تشايس غاسرب يف الدقيقة العارشة 
وغونزال�و مارتينيز يف الدقيقة 16، 

فيما جاء هدف مينيس�وتا الوحيد، 
عن طريق الاعب روبن لورد.

ويق�دم مرام رفقة اتانتا يونايتد، 
ال�دوري  يف  املس�تويات  أفض�ل 

األمركي هذا املوس�م، حيث يحتل 
فريق�ه املرك�ز األول يف املجموع�ة 
الرشقي�ة برصي�د 48 نقط�ة بع�د 

مرور 27 جولة.

المراقب العراقي/ بغداد... 
ثّم�ن عبد الخالق مس�عود رئي�س اإلتح�اد العراقي 
لكرة القدم،  الدور البارز الذي لعبه الش�يخ س�لمان 
ب�ن ابراهيم آل خليفة رئيس اإلتحاد اآلس�يوي لكرة 
القدم النائب األول لرئيس اإلتحاد الدويل لكرة القدم، 
يف اس�تصدار قرار )الفيفا( باملوافقة عىل استضافة 
مدين�ة الب�رة مباري�ات املنتخ�ب العراق�ي ضمن 
التصفي�ات املؤهل�ة لنهائي�ات كأس العال�م 2022 

ونهائيات كأس آسيا 2023.
جاء ذلك يف الرس�الة التي بعثها عبد الخالق مس�عود 
إىل الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، والتي أعرب 
فيها عن اعتزازه بدعم رئيس اإلتحاد اآلس�يوي لحق 
الع�راق يف اللع�ب عىل أرض�ه خال تصفي�ات كأس 
العالم وكأس آسيا، قائًا »إن مساندة الشيخ سلمان 

كان لها األثر الكبر يف إصدار القرار الدويل واس�رتداد 
حق العراق الذي ُحرم منه سنوات عديدة«.

وأك�د رئيس اإلتح�اد العراقي لكرة الق�دم أن موقف 
الش�يخ س�لمان بن ابراهيم آل خليف�ة يؤكد حرصه 
الدائ�م ع�ىل دع�م اإلتح�ادات الوطنية اآلس�يوية يف 
مختل�ف املحاف�ل، كم�ا أنه ُيع�رب عن حس�ن إدارته  
ملنظومة العمل يف اإلتحاد القاري بما ينعكس بصورة 
إيجابية عىل املصلحة الُعليا للعبة يف القارة اآلسيوية.

وخت�م مس�عود رس�الته بتجدي�د الش�كر والتقدير 
بإس�مه ونياب�ًة ع�ن أعض�اء مجل�س إدارة اإلتحاد 
العراق�ي لكرة القدم وعائلة الكرة العراقية إىل رئيس 
اإلتحاد اآلس�يوي ع�ىل مواقفه املرشف�ة، متمنًيا له 
دوام التوفيق والس�داد يف قيادة الكرة اآلسيوية نحو 

التميز والنجاح الدائم.

نفط ميسان يعسكر في إيران

الزوراء والقوة الجوية ُمهددان بسحب 
الرخصة اآلسيوية

جستن ميرام يتوج بكأس أميركا لكرة القدم

اتحاد الكرة يثّمن دور االسيوي في خوض التصفيات بالبصرة

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت الهيئة االداري�ة لنادي 
نفط ميس�ان الريايض، دخول 
معس�كراً  الك�روي  فريقه�ا 
اس�تعداداً  إي�ران،  يف  تدريبي�اً 

ملنافسات املوسم املقبل.
وقال املرشف ع�ىل فريق نفط 
ميسان احمد سالم إن »فريقه 
الكروي س�يدخل اعتب�اراً من 
يف  تدريبي�اً  معس�كراً  الي�وم 
ملنافس�ات  اس�تعداداً  اي�ران، 

املوسم املقبل 2020-2019«.
املعس�كر  ان  س�الم  وأوض�ح 
يستمر ملدة عرشة أيام، تتخلله 
اقامة ثاث مباريات تجريبية، 
مش�راً اىل ان مهاجماً برازيلياً 
ومدافع�اً نيجرياً س�يلتحقان 
بالفريق يف املعس�كر التدريبي 

يف إيران.
يش�ار إىل أن إدارة ن�ادي نفط 
ميس�ان، س�مت جلي�ل زيدان 
لح�راس مرمى فريقها  مدرباً 

الكروي.

المراقب العراقي/ بغداد...
نفى املدرب باسم قاسم، االنباء التي 
ربطت�ه بتدريب فريق ال�زوراء لكرة 

القدم، خلفاً لحكيم شاكر.

وأكد قاس�م يف تريح صحفي، انه 
»سيدخل معايشة تدريبية مع نادي 
فياري�ال اإلس�باني« ال�ذي يلعب يف 

الدرجة االوىل يف الليغا.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف املدافع الدويل، سام شاكر، 
س�بب تعثر مفاوض�ات انتقاله اىل 
صفوف ن�ادي زاخ�و يف االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وقال شاكر »اعتذرت عن االستمرار 
م�ع نادي زاخ�و بعد اتص�ال ادارة 
الطلب�ة بي واباغ�ي بانني مرتبط 
بعق�د م�ع الفري�ق ملدة موس�من 

وليس ملوسم واحد«.
الطلب�ة  واوض�ح أن »ادارة ن�ادي 
وال�كادر التدريب�ي للفري�ق اعلنو 
تمسكهم بخدماتي للموسم املقبل 
واود ان اش�كر ادارة ن�ادي زاخ�و 
لتفهمهم موقفي واتمنى ان يكون 

التوفيق حليفهم يف املوسم املقبل«.
يذك�ر أن زاخ�و كان ق�د اعلن ضم 

شاكر خال االسبوع املايض.

المراقب العراقي/ بغداد...
كادر  م�ع  الطلب�ة،  ن�ادي  تعاق�د 
تدريب�ي جدي�د لقيادة فري�ق كرة 
اليد يف املوس�م املقبل. وقال املنسق 
االعام�ي التح�اد اليد حس�ام عبد 
الرض�ا إن »الهيئ�ة اإلداري�ة لنادي 
الطلب�ة، تعاقدت م�ع الكابتن رعد 
خنجر لقي�ادة فريق الن�ادي لكرة 

اليد للموسم 2019-2020«.
واوضح عب�د الرض�ا، أن »الكابتن 
إبراهي�م خنج�ر س�يكون مدرب�ا 
مساعداً والكابتن محمد ويف مدرباً 

لحراس املرمى«.
وكان اتحاد الي�د قد اعلن موافقته 
الي�د  ب�دوري  الطلب�ة  بمش�اركة 

املوسم املقبل.

سالم شاكر يؤكد فشل انتقاله
 الى زاخو

كادر تدريبي جديد لكرة يد االنيق

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن نادي نفط الجنوب الريايض، 
تجديد ثقته بمدرب�ي فريقي كرة 

السلة وكرة الصاالت.
نف�ط  »ادارة  ان  الن�ادي  وق�ال 
الجنوب جددت الثقة بمدرب فريق 
ك�رة الس�لة عقيل نج�م، ومدرب 
كرة الصاالت عباس فاضل«.يشار 
اىل ان ادارة ن�ادي نف�ط الجن�وب 
رفض�ت مؤخ�راً اس�تقالة رئيس 

الهيئ�ة االدارية للنادي محمد ويل، 
واعلنت تمسكها به رئيساً للنادي.

وب�ن ان »االتح�اد العراق�ي لكرة 
الي�د تاري�خ 2019-9-15 موعدا 
األوىل  الدرج�ة  دوري  النط�اق 
والذي سيكون عىل شكل تجمعات 
وحس�ب األندية املشاركة، عىل أن 
يكون اخر موعد الس�تام طلبات 
املش�اركة م�ن قب�ل االتح�اد هو 

.»2-9-2019

نفط اجلنوب 
يجدد ثقته بمدربي السلة والصاالت

با�سم قا�سم 
يدخل معايشة مع فياريال االسباني



باري�س س�ان جريم�ان  ن�ادي  ص�وب 
الفرن�ي، أنظاره نحو أح�د نجوم فريق 
نابويل، إذ يرغب النادي الفرني يف تدعيم 
صفوف�ه قب�ل نهاي�ة ف�رة االنتق�االت 
صحيف�ة  وذك�رت  الحالي�ة.  الصيفي�ة 

س�ان  أن  س�بورت«،  ديلل�و  »كوري�ري 
جريم�ان يفك�ر يف التعاق�د م�ع كيف�ن 
مالكويت، الظهري األيمن لنابويل، خاصة 

بعد رحيل داني ألفيس هذا الصيف.
وأضاف�ت أن مالكويت يحظى بش�عبية 

كب�رية ل�دى ليون�اردو، املدي�ر الريايض 
بسان جريمان، والذي يبحث عن التعاقد 
مع ظهري أيمن، كي يحل بديال للبلجيكي 

توماس مونييه.
مالكوي�ت  أن  إىل  الصحيف�ة  ولفت�ت 

عىل اس�تعداد للع�ودة واللع�ب بالدوري 
الفرن�ي من جدي�د، إال أن ناب�ويل يعيق 
الصفق�ة، مش�رية إىل أن فري�ق الجنوب 
يطلب الحصول عىل أموال كثرية للسماح 
برحي�ل الالع�ب. ووص�ل مالكوي�ت إىل 

نابويل، يف 2018 قادًما من ليل الفرني، 
وش�ارك يف 24 مباراة بال�دوري اإليطايل 
تحت قي�ادة كارل�و أنش�يلوتي، مدرب 
الفري�ق، فيم�ا يرتبط بعقد م�ع نابويل 

حتى عام 2022.

المراقب العراقي/ متابعة...
يس�تعد فران�ك المب�ارد ملغامرت�ه األوىل م�ع 
تش�يلي يف مس�ابقة دوري أبط�ال أوروب�ا، 
ويرق�ب جمهور الن�ادي اللندن�ي معرفة ما 
إذا كان أس�طورة الفريق الس�ابق، قادرا عىل 
القيادة من منصب املدير الفني، وترك التأثري 

ذاته الذي تركه كالعب.
خاض فرانك المبارد 105 مباريات بمس�ريته 
103 منه�ا م�ع  كالع�ب يف دوري األبط�ال، 
تش�يلي و3 فق�ط م�ع مانشس�ر س�يتي، 
وأح�رز خالل ه�ذه املباري�ات 23 هدفا، وقاد 
الفريق اللندني األزرق للفوز باللقب يف املوسم 

.2012-2011
لع�ب المب�ارد يف دوري األبط�ال للم�رة األوىل 

خالل املوسم 2003-2004، وهو موسم شهد 
تس�جيله 4 أهداف يف املس�ابقة، ليس�اهم يف 
تأه�ل الفري�ق إىل نصف النهائ�ي تحت قيادة 
املدرب اإليط�ايل كالوديو راني�ريي، ومنذ ذلك 
الح�ن، لم يغ�ب المبارد إطالقا ع�ن البطولة 

األوروبية حتى ترك تشيلي عام 2014.
لكن مهمة المبارد يف دوري األبطال س�تكون 
صعبة للغاي�ة، فهو يخوض موس�مه الثاني 
فقط كمدرب، واملوس�م األول قضاه يف دوري 
الدرج�ة األوىل )تشامبيونش�يب( م�ع درب�ي 

كاونتي.
كم�ا أن تش�يلي مح�روم م�ن التعاق�دات 
لفرت�ي انتقاالت متتاليتن، م�ا حرم المبارد 
م�ن إمكانية تعزي�ز الفريق بالعب�ن جدد يف 

املريكاتو الصيفي.
قدم المب�ارد خ�الل مباريات الفري�ق الثالث 
األوىل يف الدوري، ملحات هجومية، لكن الدفاع 
يبق�ى يف وض�ع ح�رج، خصوص�ا يف غي�اب 
األس�ماء املعروفة عنه، وهو أمر ينوي مدرب 
تشيلي تداركه قبل انطالق املوسم األوروبي.

وباعتب�اره بطال ملس�ابقة ال�دوري األوروبي 
املوسم املايض، جاء تشيلي يف املستوى األول 
بقرعة دوري األبطال التي تقام غدا الخميس، 
مم�ا يعني أنه س�يتجنب مجموعة كبرية من 
الفرق املعروفة مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة 

ويوفنتوس يف الدور األول.
لكنه يف الوقت ذاته قد يقابل منافسن أقوياء 
يف املستوين الثاني والثالث عىل وجه التحديد، 

مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ونابويل وإنر 
ميالن.

وبغ�ض النظر ع�ن هوية منافي تش�يلي 
يف الدور األول، س�يكون طري�ق المبارد مليئا 
باملصاع�ب، خصوصا أن الفري�ق فقد نجمه 

األول إيدن هازارد لصالح ريال مدريد.
وس�يعقد املدرب آماله بالتأكيد عىل مجموعة 
من الالعبن الش�بان أمثال روب�ن لوفتوس-

تشيك وكالوم هودس�ون أودوي وكريستيان 
بوليس�يتش ومايسون مونت وتامي أبراهام، 
إضاف�ة إىل عن�ارص الخربة املتمثل�ة يف بيدرو 
رودريجيز وويليان ونجولو كانتي وأوليفييه 
جريو وس�يزار أزبيليكويت�ا، للوصول إىل أبعد 

حد ممكن يف البطولة.

االربعاء 28 آب 2019 
العدد 2144 السنة العاشرة
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يسعى للتعاقد 
مع مالكويت

مع ترقب الجماهير.. مغامرة المبارد بدوري األبطال في طريق صعب

ليفاندوفس�كي، مهاج�م  روب�رت  تح�دث 
باي�رن ميونخ، ع�ن اإلضاف�ة املتوقعة من 
زميل�ه الربازي�ي فيلي�ب كوتيني�و، املنضم 

حديًثا للنادي البافاري. 
وخ�الل مقابل�ة م�ع صحيف�ة »ش�بورت 
بيل�د« األملانية، امتدح ليفاندوفس�كي قدرة 
كوتيني�و الفائق�ة ع�ىل التمري�ر، مضيًف�ا 
»بإمكان�ه أن يصب�ح مفتاًح�ا للمباري�ات 
املهم�ة، خاص�ًة يف دوري األبطال«. وأش�ار 

ال�دويل البولندي أيضا إىل اإلضافة التكتيكية 
التي قدمها الربازي�ي، بقوله: »لقد أصبحنا 
فريًقا ال يمكن توقعه بس�ببه، وهذا يجعلنا 
أكثر خطورة، نظرًا لقدرته عىل شغل مركز 
صانع األلعاب، باإلضافة للعب عىل الجانب 

األيرس، ويف الجهة اليمنى عند الرضورة«.
وأردف »بإمكاننا أيًضا اللعب بالعب ارتكاز 
وحي�د أو اثن�ن، بالعب�ن خل�ف املهاج�م 
أو واح�د، م�ا يعن�ي أنن�ا لدين�ا خي�ارات 

عدي�دة يف الوق�ت الراه�ن«. وفيم�ا يتعل�ق 
بصفق�ة الكرواتي إيفان برييس�يتش، قال 
أن  بإمكان�ه  أن  »أعتق�د  ليفاندوفس�كي: 
يصب�ح مفاج�أة كب�رية بالنس�بة لن�ا، أنا 
متأك�د من ذلك، فهو ممي�ز بقدميه اليمنى 

واليرسى، وكذلك يف الرضبات الرأسية«.
واس�تطرد: »إنه قوي جس�دًيا، ويس�تطيع 
املراوغ�ة بش�كل جي�د.. إيف�ان ق�ادر عىل 
باق�ي  مس�اعدتنا بش�كل ف�وري، ودف�ع 

الالعب�ن لألمام«. وم�ن جهة أخرى، 
بتح�ركات  ليفاندوفس�كي  أش�اد 
بوروس�يا  الس�ابق،  فريق�ه 
دورتموند، يف سوق االنتقاالت هذا 
الصيف، حيث قال: »أصبح لديهم 
اآلن قائم�ة كب�رية، لك�ن األمر ال 
يتعلق بالكم، بل بالجودة، ونحن 
ب�كل تأكي�د نمتلك العب�ن ذوي 

جودة أعىل«.

المراقب العراقي/ متابعة...
مداف�ع  برياج�ي،  كريس�تيانو  يخض�ع 
فيورنتينا ومنتخ�ب إيطاليا، اليوم األربعاء، 

للكشف الطبي يف إنر ميالن.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، 
ف�إن الالع�ب وصل بالفع�ل إىل عي�ادة إنر 
إىل  انتقال�ه  مي�الن، وس�يوقع ع�ىل عق�د 
النريات�زوري ف�ور اجتي�از الكش�ف الطبي 

بنجاح.
وأش�ار املوقع اإليطايل إىل أن الالعب سيوقع 
مع إن�ر مي�الن عىل عق�د ملدة 5 س�نوات، 
رغم أن االتفاق بن النرياتزوري وفيورنتينا 
ينص عىل انتقال برياجي ملدة موس�م واحد 
ع�ىل س�بيل اإلعارة، م�ع أحقي�ة الرشاء يف 

الصيف املقبل مقابل 12 مليون يورو.
كما حصل فيورنتينا يف املقابل عىل خدمات 
دالب�ريت هنري�ك، ظه�ري إنر، ملدة موس�م 
واحد عىل سبيل اإلعارة دون أحقية الرشاء.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن نادي ريال مدريد، إصابة العب وس�ط الفريق إيس�كو، 

لينضم إىل قائمة املُصابن داخل صفوف املرينجي.
وق�ال الن�ادي، خ�الل بيان رس�مي ع�ىل موقع�ه اإللكرون�ي »بعد 

الفحوص�ات الطبي�ة الت�ي خضع لها إيس�كو تم تش�خيصها بإصابة 
عضلية يف الفخذ األيمن، ويف انتظار التطورات«.

ولم يكشف النادي امللكي عن مدة غياب الالعب، أو موعد عودته للتدريبات 
مرة أخرى.

وانضم إيس�كو، لقائم�ة إصابات ريال مدريد، التي تض�م خاميس رودريجيز، 
وأسينسيو، وهازارد، وإبراهيم دياز، ورودريجو.

كان إيس�كو، قد شارك كبديل يف االنتصار )3-1( يف افتتاح الليجا ضد سيلتا فيجو، 
ثم أساسًيا ضد ريال بلد الوليد بالجولة الثانية، حيث تعادل املرينجي بهدف ملثله.

المراقب العراقي/ متابعة...
�د تقرير صحفي إيطايل، أنَّ الفرني تيموي باكايوكو، العب وس�ط تش�يلي، طلب  أكَّ

العودة إىل ميالن يف املوسم الحايل.
وقال�ت صحيفة »توتو س�بورت« اإليطالية، إنَّ الالعب أبلغ مس�ؤويل مي�الن، أنه يريد 

العودة للعب مجدًدا يف الروسونريي.
كان باكايوك�و، قىض املوس�م املايض مع�اًرا رفقة ميالن، لكن األخ�ري رفض رشاءه 
نهائًيا عقب واقعة تأخره عن أحد التدريبات، باإلضافة الش�تباكه لفظًيا مع املدرب 

السابق جينارو جاتوزو.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن مسؤويل ميالن ال يستبعدون 

ع�ودة باكايوكو، ال س�يماو أن فران�ك كيي قد 
يرحل إىل موناكو هذا األسبوع.

وأوضح�ت أن م�ا ق�د يع�وق الصفقة أن 
مارك�و جيامبولو، املدي�ر الفني الحايل 
أصح�اب  الالعب�ن  يفض�ل  ملي�الن، 
املهارات الفنية املميزة يف وس�ط امللعب 
ب�ن ن�ارص،  ع�ىل ش�اكلة إس�ماعيل 

ولوكاس باكيتا.
ُيذك�ر أن باكايوك�و خ�رج تماًم�ا من 
حس�ابات اإلنجلي�زي فران�ك المب�ارد، 

املدي�ر الفن�ي لتش�يلي، خ�الل املوس�م 
الحايل. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تغل�ب الربيطاني أن�دي موراي، عىل املصنف 115 عاملًيا، الس�لوفاكي 

نورب�رت جومب�وس، بمجموعت�ن دون رد بواق�ع )3-6( 
و)6-4(، ليتأهل إىل الدور الثالث يف بطولة رفائيل نادال 

املفتوحة للتنس، يف مايوركا، ضمن سلسلة بطوالت 
التحدي، وذلك يف غضون ساعة و43 دقيقة.

وتأجلت انطالقة املباراة لنحو 4 ساعات، بسبب 
هطول األمطار، قبل أن يقدم مواري أداًء مميزًا 

عىل الصعيدين الهجومي والدفاعي.
وق�ال الربيطان�ي عق�ب اللقاء، حس�بما نقل 
املوقع الرس�مي لرابطة مح�ريف التنس »أعتقد 

أنني قدمت مستوى مميزا، املباراة كانت صعبة، 
يس�دد )جومبوس( ك�رات صعبة للغاي�ة، وبالتايل 

توجب عي التحرك كثريًا للدفاع«. وتابع: »كانت هناك 

أم�ور تمنيت القيام بها بصورة أفضل، لكن بش�كل ع�ام، املباراة كانت 
جي�دة، وس�أحصل عىل يوم م�ن الراحة للتع�ايف، فهذا أم�ر مهم يف هذه 
املرحلة«. ويعد هذا االنتصار مهما للغاية بالنسبة ملوراي، بعد 
تعافيه من الجراحة التي أجراها يف الفخذ، خالل كانون 
الثان�ي املايض، خاص�ًة أن جومب�وس أكثر الالعبن 
تحقيًق�ا لالنتصارات، يف سلس�لة بطوالت التحدي 

هذا املوسم، بواقع 36 فوًزا مقابل 16 هزيمة.
كما وصل جومبوس، الشهر املايض، إىل أول ربع 
نهائي يف مس�ريته بجول�ة املحرفن، يف بطولة 
واش�نطن. وتمك�ن م�وراي م�ن كرس إرس�ال 
جومب�وس 5 م�رات، م�ن 7 ف�رص أتيحت له، 
ليحقق انتصارين متتالين يف منافسات الفردي، 

للمرة األوىل منذ بطولة شينجن العام املايض.

برياجي 
              يخضع للكشف الطبي في إنتر ميالن

ريال مدريد يخسرموراي يواصل حملته الناجحة في بطولة نادال
 جهود إيسكو 

باكايوكو يطلب العودة إلى ميالن مريكاتومريكاتو

ليفاندوف�سكي: 
بايرن ميونخ
اصبح اقوى

 بفضل كوتينيو

كشف تقرير صحفي فرني، عن تطور جديد بشأن رحيل الربازيي 
نيمار دا س�يلفا عن باريس س�ان جريمان، هذا الصيف. وقالت 

صحيفة »ليكيب« الفرنسية، إنَّ األملاني توماس توخيل، مدرب 
سان جريمان، أعطى الضوء األخرض إلدارة النادي الباريي، 
للموافقة عىل العرض األخري من برشلونة بشأن ضم نيمار. 
ب توخيل بعرض برشلونة، ال سيما وأنه يمنحه إضافة  ورحَّ
ق�وة جديدة لفريقه بالحصول عىل خدم�ات الثنائي إيفان 

راكيتيتش، وعثمان ديمبي.
وأش�ارت »ليكيب« إىل أنَّ برشلونة، سُيواجه معضلة رغم 
أنَّ الع�رض نال إعجاب س�ان جريمان، وه�ي أن ديمبي 

يرفض تماًما الرحيل عن البارسا هذا املوسم.
ُيذكر أنَّ عرض برشلونة األخري لضم نيمار يشمل بطاقة 
راكيتيتش، وإعارة ديمبي، إىل س�ان جريمان ملدة موسم 
واح�د، باإلضاف�ة إىل أموال تص�ل إىل ما يق�رب من 125 

مليون يورو.

تع�رض نجم برش�لونة، ليونيل ميي، النتكاس�ة 
جديدة بخصوص إصابته يف العضلة النعلية لقدمه 
اليمنى، والتي تحرمه من اللعب منذ بداية املوس�م 

الحايل، ليغيب عن املالعب ملدة شهر.
ولم يش�ارك »الربغوث« يف م�ران فريقه الجماعي 
مج�دًدا وش�ارك مرتن فق�ط يف مران الربس�ا منذ 

الخامس من الشهر الجاري.
ووفًق�ا إلذاعة »راك 1« الكتالونية، فإنَّ ميي ربما 
تعرض النتكاسة يف منطقة اإلصابة أمس الثالثاء، 
أثن�اء مواصلت�ه عملي�ة التع�ايف، لك�ن دون بيان 

رسمي صادر حتى اآلن من النادي بطل إسبانيا. 
كان مي�ي يه�دف لدخ�ول قائم�ة فريق�ه للمرة 

األوىل هذا املوس�م؛ اس�تعداًدا ملواجهة أوساس�ونا، 
يوم الس�بت بالجولة الثالثة م�ن الليجا عىل ملعب 

السادار.
ويغي�ب ع�ن صف�وف الربس�ا كذل�ك املهاجم�ان 
األوروجوائ�ي لوي�س س�واريز والفرن�ي عثمان 

ديمبيي.
م�ن ناحي�ة أخرى، ش�هد م�ران برش�لونة غياب 
الهولن�دي فرينكي دي يونج ع�ن املجموعة؛ حيث 

قام بتدريبات منفردة عىل هامش املران.
يف املقاب�ل، ش�ارك يف امل�ران، العبو فريق الش�باب 
الحارس إيناكي بينا، وكارليس برييز، وأنسو فاتي 
اللذين شاركا ضد ريال بيتيس، يف الجولة املاضية.

كش�ف تقرير صحف�ي إيط�ايل، عن تط�ور جديد 
بش�أن مفاوض�ات ناب�ويل للحصول ع�ىل خدمات 

األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنر ميالن.
وكان ناب�ويل تقدم بع�رض يبل�غ 65 مليون يورو 
لضم إيكاردي، ووافق إنر ميالن عىل رحيل الالعب.

ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، فإن غًدا 
ه�و املوعد النهائ�ي الذي يضعه ناب�ويل، للحصول 

ع�ىل موافقة إيكاردي بش�أن االنتق�ال إىل صفوفه 
ه�ذا املوس�م. وأش�ار إىل أن ناب�ويل ليس مس�تعًدا 
النتظار إيكاردي أكثر من ذلك، ال سيما أن املريكاتو 

يف إيطاليا ينتهي اإلثنن املقبل.
يذك�ر أن مس�ؤويل إن�ر مي�الن أك�دوا مؤخ�رًا أن 
إيكاردي ال يزال خارج حس�ابات النادي يف املوس�م 

الحايل رغم حصوله عىل القميص رقم 7.

توخيل يوافق على بيع
 نيمار لبرشلونة

انتكاسة جديدة لميسي تبعده لمدة شهر

نابولي يوجه إنذاًرا إليكاردي
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يسعى نادي القراءة في البصرة الى تأسيس حركـــة دائبــة أنطالقة مبهجــة نقلـة نوعية  لدماء 
ثري المشــهد الثقافي واإلنســاني واالجتماعي بإبداعات راقية متواصلة وهاهو اليوم 

ُ
جديدة  ت

يقيم الحفل الختامي لمســابقة أكتشــاف المواهب في مــدرج قاعة المؤتمرات في 
المعقل حيث اكتظت القاعة بنخب ثقافية وأدبية وفنية وجمهور كبير من المتابعين .

لتقديمها للمجتمع بشكل يليق بها  

نادي القراءة في البصرة يحتضن مسابقة اكتشاف المواهب 

المراقب العراقي /القسم الثقافي...
الشاعرة س�هاد عبد الرزاق رئيسة النادي 
تق�ول يف ترصي�ح ل�)املراق�ب العراقي(: 
يف  تأسيس�ه  ومن�ذ  الق�راءة  ن�ادي  ان 
املواه�ب  رعاي�ة  يت�وىل   2017 س���نة 
أه�م  م�ن  املواه�ب  اكتش�اف  أن  حي�ث 
الركائ�ز يف املجتم�ع، الت�ي تس�عى له�ا 
دائم�اً ال�دول املتقدم�ة ونه�دف إىل تبني 
ودع�م ه�ذه املبادرات،فم�ن امله�م ج�داً 
يف اكتش�اف املواه�ب أن نق�وم بانتق�اء 
املرشف�ن واملدرس�ن واملرب�ن األكف�اء، 
الذين يمتلكون مق�درة كبرية عىل التقاط 
ه�ذه املواه�ب، وه�ذا يرتت�ب ع�ىل خربة 
املرب�ي، فاملوهوب يحت�اج إىل دعم طاقته 
الرباني�ة، الت�ي وهب�ه الل�ه إياه�ا، ومن 
واجبنا كمجتمع أن نس�اعده بالوصول إىل 
مرحلة يس�تطيع فيه�ا أن يطلع اآلخرين 
ع�ىل إبداعه ويفيد املجتم�ع، وعىل جميع 
أفراد املجتمع املش�اركة بدع�م املوهوب، 
كل أرسة وكل بي�ت من مهامه الرئيس�ية 
أن يكتشف طاقات ابنه أو ابنته من خالل 

املعايشة والرتكيز.
واضاف�ت :الي�وم وبعد ميض ثالث س�نن 
من الجه�د املتواص�ل نق�وم بخطوة هي 
األوىل م�ن نوعه�ا ع�ىل مس�توى الع�راق  
وه�ي مس�ابقة ألحتض�ان املواه�ب عىل 
غ�رار الربنام�ج العامل�ي ” ك�وت تالينت 
”قّدم منها خمسون مشرتكاً  معلوماتهم 
وفديوه�ات ُتب�ن موهبته�م ، وم�ن تلك 

املواهب مع لجن�ة التحكيم بمراحل ثالث 
ليظهر بينها عرشة مراكز أوىل س�تحظى 
برعاية وأهتم�ام لتصقل موهبتهاعىل يد 
متخصص�ن فض�اًل عن اقام�ة املعارض 
والجلس�ات واألمايس لتقديم تلك املواهب 

للمجتمع بش�كل يليق ببرصتن�ا الحبيبة 
التي كانت وما زالت رمزاً للثقافة والفنون 
.وتضي�ف: يج�ب توف�ري الج�و املناس�ب 
للموهوب يف البيت ويف املدرس�ة ويف الحي، 
وقد أصبحنا نركز كثرياً عىل دور املكتبات 

واملراك�ز والن�وادي الثقافي�ة والرياضية 
حي�ث إنه�ا تحت�وي عىل ج�زء يخصص 
لألطفال واليافعن، وه�ذه املبادرة مهمة 
ج�داً حيث إنها تس�اعد يف بناء العقول ثم 

بعد ذلك تأتي الجوائز والحوافز. 

حسين داخل الفضلي
الكتاب�ة فن م�ن فن�ون االبداع 
االدب�ي ولها طقوس�ها وبيئتها 
. فثم�ة حديث ذو ش�جون عن 
كاتب مرسح�ي وروائي عراقي 
ابدع يف مج�ال الكتاب�ة بإتقان 
ارهاص�ات  ،ترج�م  وبحرفي�ه 
مرسحي�ة  بإعم�ال  ش�عبه 
وتلفزيوني�ة ان�ه ش�وقي كريم 
حس�ن الذي تم�رد ع�ىل ادواته 
بش�كل  ذات�ه  وع�ىل  الكتابي�ة 
ال يوص�ف عندم�ا تول�د رواية 
جدي�دة يول�د من جديد حس�ب 
م�ا يق�ول فم�ن يق�رأ اعمال�ه 
االدبية واملرسحية يجده متعدد 
املواهب وغزي�ر االنتاج النه ابن 
بيئه س�ومرية جنوبيه عاش�ت 
الويالت من ج�الد ظالم طاغي 
ولم يسلم منه اىل احتجز يف ابي 
غريب الس�يئ الصيت . شوقي 
كريم حس�ن ملح املائدة االدبية 
العراقي�ه  بالس�احة  والفني�ه 
والعربية.ش�وقي كريم حس�ن 
كاهن سومري تمرد عىل كهنته 
الن�ه متع�دد املواه�ب ومتعدد 
ع�ام  علي�ه  …تعرف�ت  امل�زاج 
للصفح�ة  مح�ررا  كان   1992
االدبية إلحدى الصحف انذاك يف 
بغ�داد وكنت اقدم ل�ه ما اكتب 
لن�رشه .اش�اهد ش�وقي أحس 
يف داخل�ه ان�ه مثق�ال بالهموم 
وبالوج�ع واألن�ن العراقي ،انه 
معانات ش�عب ومدينة جنوبيه 

عاشت التهميش واإلقصاء .
ش�وقي خ�رج م�ن بط�ن االلم 
وفق�ر الحال وحرم�ان طفولة 
يف   1953 ع�ام  ..ول�د  بريئ�ة 
مدينة االبداع العراقي الش�طره 
ومن ع�ىل ضفاف نه�ر الغراف 

رس�م يف مخيلت�ه وش�م والدته 
الت�ي عاش�ت االل�م وامل�رارة . 
كان يرس�م يف طفولت�ه احالما 
جميلة لك�ن دون جدوى خزن 
يف ذاكرت�ه الكث�ري م�ن الصور 
والجميلة  الحزين�ة  والذكريات 
والذي وظفها يف اعماله االدبية 
الكتابيه…ن�زح م�ع اهل�ه من 
العاصم�ة  اىل بغ�داد  الش�طره 
هربا من الفقر والظلم والجور 
والطغي�ان الل�ذان ع�اش في�ه 
والدي�ه واس�تقر ب�ه الح�ال يف 
الجياع  الث�ورة مدين�ة  مدين�ة 
والثائري�ن واملبدعن يف مجاالت 
ش�تى .ان�ه ب�دأ ممث�ال وكاتبا 
ومخرجا اسس فرقه مرسحية 
اذاعي�ة  تمثيلي�ة  اول  وكت�ب 
لربنام�ج اس�مه )مواهب عىل 
يف  امل�رسح  .درس  الطري�ق( 
معه�د الفنون الجميله يف بغداد 
.اص�در اول مجموعة قصصية 
)عندم�ا  بعن�وان   1977 ع�ام 

يس�قط الوش�م عن وج�ه امي 
( وال�ذي خصها الناق�د فاضل 
ثامر بدراسته النقدية يف كتابه 
.وصن�ف   ) نقدي�ة  )م�دارات 
التهمي�ش  لفض�ح  كتابات�ه 
واإلقص�اء حتى ذاعت ش�هرته 
ل�م يح�ظ الكث�ري م�ن اقران�ه 
..كت�ب الكث�ري من النق�اد عنه 
اول  .اس�س  االدبي�ة  وأعمال�ه 
تجمع قصيص )تض�اد( انضم 
الي�ه الكث�ري من رم�وز القصة 
م�ن  اكث�ر  …كت�ب  العراقي�ة 
اذاع�ي ون�ال  )100(مسلس�ل 
جوائ�ز عراقية وعربي�ة وكتب 
املسلس�الت  م�ن  الع�رشات 
التلفزيوني�ة ..يع�د اول كات�ب 
عراق�ي كت�ب اىل فنان�ن م�ن 
وس�وريا  واإلم�ارات  اليم�ن 
ومرص .نال اكثر من 20 جائزة 
وعربي�ة  عراقي�ة  مرسحي�ة 
قصصي�ة وروائية ،نال الجائزة 

االوىل يف مرسحية االطفال .

شوقي كريم حسن .. ألم وطموح شعب يتجاوزان المحلية 

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت ع�ن مؤسس�ة املثق�ف يف س�يدني – 
املهج�ري  للروائ�ي  أس�رتاليا، رواي�ة جدي�دة 
الدكتور قيص الش�يخ عس�كر بعنوان زيزفون 
البح�ر التي تجس�د مأس�اة املواطن الس�وري 

املغرتب يف املمالك االسكندنافية
وه�ي رواي�ة مهجرية، تق�ع يف  104 صفحات 
- حج�م متوس�ط، بغ�الف جديد م�ن تصميم 
دار الن�رش، وهي تس�جل وقائع حي�اة املهجر، 
وصعوب�ة االندم�اج الحض�اري، ل�ذا كتب عىل 

الغالف الخلفي للرواية: 
ه�ؤالء الش�قر الذي�ن ظل�وا قابعن ده�ورا يف 
عليه�م  اختلط�ت  اإلس�كندنافية  ممالكه�م 
املفاهي�م حتى جئن�ا نحن الرشقي�ن فدخلت 
قاموسهم مصطلحات جديدة .. الرشف.. غسل 
العار.. الس�نَّة.. الش�يعة.. الفالفل.. شاورما.. 
يظنونه�ا محاول�ة انتح���ار ول�م أقصد هذا 
قطع�ا.. يتحدثون عن لس�اني ويحددون نيتي 

سلفا.
الناق�د األديب الدكتور صالح ال�رزوق يقول يف  
دراس�ة عن أعم�ال الكاتب الروائي�ة املهجرية 
عنوانها الحساس�ية الجدي�دة يف روايات قيص 
عس�كر : ه�ي ن�وع م�ن الرواي�ات القص�رية 
الت�ي تحم�ل عن����وانا فرعيا وه�و »روايات 
إّن ت���أكي�ده عليها  مهجري����ة«حت����ى 
رفعه�ا م�ن مجرّدوص�ف تفصيل����ي إىل ما 
يش�به تحت نوع فنّي مس�تقل له أص����وله 

وغاياته.
الناق�د الدكت�ور حس�ن رسمك يف دراس�ة عن 
قص�ة عائل�ة للكات�ب عنوانها البط�ل الربيء 
يق�ول :كأّن الروائ�ي حن يضعف حساس�يتك 
النقدية يس�تطيع أن يضطلع ب�دور املنوم ولو 
لوق�ت وجيز فيجعله ج�زءا من جمهور نفيس 
للق�راءة حيث تتماه�ى مع بطل�ه ليحل محل 
مثال�ك األن�وي الذي س�ي����بارك مال�م تعتد 
عىل مباركته س�ابقا من افع���ال وسلوكيات 

وأفكار.

»زيزفون البحر« مأساة السوري 
في الممالك االسكندنافية

  الواقعية السحرية و العجائبية  في »بوغيز العجيب«  
رياض العلي 

يدخلن�ا ضياء جبييل يف متاهات 
ألول  يب�دو  رسدي�ة  ودوام�ات 
وهل�ة أنها ال تنتهي وهذا كله يف 
٨3 صفحة مليئة بالرسد املكثف 
والحكايات الت�ي تجعل القارئ 
يلهث وراءه�ا ملعرفة ماذا يخبأ 

لنا الكاتب من حكايات..
ه�ذه ه�ي الطبع�ة الثانية من 
ه�ذه الرواية الت�ي صدرت ألول 
مرة يف البحرين عن منش�ورات 
الدورسي للثقافة واالبداع س�نة 
2011 وأع�اد اصداره�ا النارش 
غ�ازي  مصطف�ى  الب�رصي 
فيصل بطبعة انيقة سنة 2019 
وه�ي العمل ال�رسدي الثالث يف 
مس�رية جبي�يل بع�د روايتيه ” 
لعنة ماركي�ز ” 2007 و ” وجه 

فنسنت القبيح ” 2009.
الواقعي�ة  اىل  تنتم�ي  والرواي�ة 
السحرية او العجائبية الواقعية 
وهو النوع ال�رسدي الذي ظهر 
الالتيني�ة  امري�كا  يف رسدي�ات 

وحقق نجاحاً ملحوظاً يف جذب 
انتباه القراء اليه بعد “مائة عام 

من العزلة” .
يف الرواي�ة ش�خصيات محدودة 
لكنه�ا تمح�ورت كله�ا ح�ول 
ه�ذا الرج�ل االس�ود ” بوغيز ” 
الذي يتمي�ز بضخامته وبالهته 
،وكذل�ك نج�د الباش�ا ” ع�زت 
رفق�ي ” والش�يخ ” غ�ايل عب�د 
ربه” ولكل شخصية منها ترمز 
اىل حال�ة م�ن ح�االت الجن�س 
والس�لطة والدين وهي القضايا 
الت�ي يتح�اىش اغل�ب الروائين 
العرب الخوض فيها كلها دفعة 

واحدة .
تبدأ الرواية ببداية تعرفنا عليها 
يف روايات كثرية حيث يكتش�ف 
احد الطالب العراقين مخطوطة 
أثن�اء دراس�ته يف باري�س ،هذه 
كت�اب  اس�تخدمها  الطريق�ة 
كث�ريون ابرزه�م “امربتو ايكو 
” يف روايت�ه ” اس�م ال�وردة ” و 
” يوس�ف زي�دان ” يف روايت�ه ” 

عزازي�ل ” و ” احم�د س�عداوي 
” يف ” فرنكش�تاين يف بغداد ” و 
س�نان انطوان ” يف ” فهرست” 
وكذلك” محمد خضري ” يف احدى 
قصص�ه وه�و اس�لوب جمي�ل 
اذا احس�ن الكاتب اس�تخدامه.

والكات�ب هنا بعد ان يس�تخدم 
تقنية الس�ارد الكاتب يستخدم 
 ” تقني�ة  املخطوط�ة  مت�ن  يف 
الس�ارد العلي�م ” وه�و كات�ب 

املخطوطة برباعة ملحوظة.
تدور اح�داث الرواية يف محلة ” 
الكرخان�ة ” البرصية ويف اجواء 
تذكرنا برواي�ة ” من يفتح باب 
الطلس�م ” لعبد الخالق الركابي 
حيث الباش�ا الذي يس�يطر عىل 
املحل�ة ويس�تويل ع�ىل االم�الك 
بع�د ان ق�ى اغل�ب الس�كان 
بم�رض الكول�ريا ،الرواي�ة تبدأ 
بمشهد قتل هذا الباشا وياخذنا 
بعده�ا جبييل يف رحل�ة رسدية 
عرب متاهات الس�لطة والجنس 
والتقاليد املغلفة بالدين وتنتهي 

بمش�هد قتل ،والرواي�ة تتطرق 
موض�وع  اىل  بالغ�ة  بش�جاعة 
االس�تعباد الذي عاشته فئة من 
املجتمع تفوق شجاعة ” حسن 
حم���ي�د” يف روايت�ه ” س�فن 

فضية ” .
االش�ارة  وردت  االس�تهالل  يف 
اىل أن املخطوط�ة تتح�دث ع�ن 
ث�ورة الزن�ج ويتعج�ب الطالب 
زم�ن  ألن  ه�ذا  م�ن  العراق�ي 
اح�داث املخطوطة هو يف الزمن 
العثماني املتأخر ،فكيف يحدث 
هذا؟ لك�ن عندما نق�رأ الرواية 
نع�رف ملاذا الرواي�ة تتحدث عن 
ه�ذه الث�ورة لكن م�ن منظور 
اخر.رواي�ة ” بوغي�ز العجيب ” 
رواي�ة ممتع�ة وال ي�رسي امللل 
للقارئ وأنا شخصياً كنت ارغب 
من الكاتب ان يس�تمر يف الرسد 

الذي ال ينتهي.
تنقس�م الرواي�ة اىل “9” فصول 
املقدم�ة  اس�تثني������نا  اذا 

االستهاللية .

أعلن وكیل وزارة الخارجیة العراقیة حازم الیوسفي 
الیوم االربعاء ان العراق س�لم الكویت 42 ألف كتاب 
عث�ر علیھا مؤخ�را يف العراق، اس�توىل علیھا النظام 

املباد أثناء فرتة احتالله الكویت عام 1990.
وقال الیوسفي للصحفیین عىل ھامش حفل مراسم 
التس�لیم ان الكتب تعود ملكیتھ�ا إىل مكتبة الكویت 
الوطنی�ة وجامع�ة الكوی�ت، مؤك�دا ان الس�لطات 
العراقیة تعم�ل عىل اغالق ملف أم�الك الكویتیین يف 

العراق قبل نھایة العام الحايل.
واض�اف ان ب�الده تعم�ل باس�تمرار لح�ل قضی�ة 
املفقودی�ن الكویتیی�ن الت�ي »تحق�ق بھ�ا نجاحا« 
إلغالق ھذا امللف االنساني من خالل االستعانة بصور 
األقم�ار الصناعیة واجھزة حفر متطورة اثمرت عن 
اكتش�اف مقربة جماعیة يف صحراء السماویة حوت 
رفاة 46 ش�خصا تم إثب�ات ھوی�ة 32 كویتیا كانوا 

بینھم.

وتاب�ع الیوس�في ان الحكوم�ة العراقی�ة ج�ادة يف 
سعیھا إلغالق كافة امللفات العالقة التي تسبب فیھا 
النظام الس�ابق، مؤكدا عمق العالق�ات الثنائیة التي 

تجمع البلدین.
واش�ار اىل الزیارات عالیة املس�توى بین البلدین التي 
تش�كل بدایة ملرحلة جدیدة من العالقة واالس�تثمار 
والتع�اون املش�رتك.من جانب�ه ق�ال نائب مس�اعد 
وزی�ر الخارجیة الكویتي لش�ؤون املنظمات الدولیة 
املستش�ار عبدالعزیز الجارالله ان الخارجیة تسلمت 
ما یق�ارب ٨00 صندوق تحتوي ع�ىل 42 ألف كتاب 
م�ن الجانب العراق�ي تعود ملكیتھ�ا ملكتبة الكویت 

الوطنیة وجامعة الكویت.
واض�اف الجارالل�ه ان الكت�ب واملوج�ودات التي تم 
اعادتھ�ا تعد جزءا من األرش�یف الكویتي الذي تمت 
رسقت�ه أثن�اء ف�رتة الغ�زو الصدامي للكوی�ت عام 

.1990

املراقب العراقي/متابعة...
»دم�اء  رواي�ة  مؤخ�راً  ص�درت  امل�دى«،  »دار  ع�ن 
اآلخرين« للمفكرة النس�وية الفرنس�ية س�يمون دي 
بوف�وار )190٨-19٨6( برتجم�ة محم�د فطومي. يف 
ه�ذه الرواية، كتب�ت دي بوف�وار عن طبيع�ة فهمها 
للمس�ؤولية الفردي�ة وعالقتها بمعن�ى الحرية، وهي 
أول ترجم�ة للرواية إىل العربي�ة. تعرض أحداث العمل 
املكت�وب ع�ام 1945، حياة ش�ابن، ج�ان وهيلن، يف 
باري�س وخياراتهما خالل الح�رب العاملية الثانية إزاء 
املقاومة والكفاح أو »التع�اون« مع العدو. ويف الوقت 

الذي ُيعرتف ببوفوار كمنظرة نس�وية، تغيب أعمالها 
األدبية يف العربية ولغات أخرى يف العالم.

وس�يمون دوبوفوار أديبة وفيلسوفة فرنسية ولدت يف 
التاس�ع من كانون الثاني \ يناير عام 190٨ وتوفيت 
يف الراب�ع عرش م�ن نيس�ان ع�ام 19٨6. التقت فرتة 
الدراس�ة مع الفيلس�وف واألديب الفرن�يس جان بول 
س�ارتر وانض�م إليهما الحًق�ا الروائ�ي الفرنيس ألبري 
كام�و فأصبح�وا ثالثًي�ا أدبًيا أس�س ملرحل�ة ثقافية 
دمغت م�ا بعد الح�رب العاملية الثاني�ة، ليس فقط يف 

فرنسا وإنما يف أوروبا والعالم.

العراق يعيد للكويت 42 ألف كتاب 

»دماء اآلخرين« عرض لخيار المقاومة والكفاح

»العشيرة والدولة في بالد المسلمين«رؤية فرنسية
املراقب العراقي/ متابعة...

ضمن سلس�لة »ترجم�ان«، صدر ع�ن »املركز 
العرب�ي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات« كتاب 
»العش�رية والدول�ة يف ب�الد املس�لمن«، وه�و 
ترجمة أنجزه�ا رياض الكحال ونبيل الخش�ن 
لكتاب يضّم دراسات لباحثن بالفرنسية حّرره 
كت الدراس�ات  وأرشف علي�ه هش�ام داود. فكَّ
آلي�ات قبلن�ة قس�م م�ن املجتمع�ات العربية، 
واملصال�ح الفردي�ة والجماعية الت�ي تربط بن 
األف�راد ويع�اد إنتاجه�ا م�ن خ�الل املنظومة 
العشائرية املستحدثة، ومعنى االنبعاث الراهن 
للعش�رية أو القبيل�ة يف لحظة طغي�ان خطاب 
العوملة؛ وعالقة الحركات اإلس�المية بالعش�ائر 

والقبائل اليوم.
كت نخبة م�ن أهم الباحثن  يف ه�ذا الكتاب، فكَّ
واملتخصص�ن األكاديمي�ن م�ا نعني�ه الي�وم 
بالعش�رية/ القبيلة، يف موضوعات مستخلصة 
م�ن أعماله�م امليداني�ة الطويلة، منه�ا: آليات 
عرشنة/ قبلنة قس�م من مجتمعاتن�ا املحلية؛ 
ميل الناس أو حرصهم أو تشجيعهم عىل إعادة 
تجمي�ع أنفس�هم يف وحدات محلية كالعش�رية 
)فعلي�ة كان�ت أم متخيل�ة(؛ املصال�ح الفردية 
والجماعي�ة الت�ي ترب�ط ب�ن األف�راد ويع�اد 
إنتاجها من خالل املنظومة العشائرية/ القبلية 
املس�تحدثة؛ معنى االنبعاث الراهن للعش�رية/ 
القبيل�ة يف لحظة طغيان خطاب العوملة؛ عالقة 
الحركات اإلسالمية بالعشائر/ القبائل، وغريها 

من األسئلة التي تشغل باحثن كثريين.
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قال علماء، إن الشعور الرسيع باإلعياء ربما يشري إىل مشكلة يف 
القلب يف املستقبل، وفقاً لدراسة حديثة.

 وذك�ر تقرير منش�ور عىل موق�ع »ميديكال نيوز ت�وداي« أن 
»625 متطوع�اً ش�اركوا يف الدراس�ة، للعثور ع�ىل العالقة بني 
اإلصابة بأمراض القلب طويلة األمد والش�عور الرسيع باإلعياء 

والتعب«.
وُنرشت نتائج الدراسة، التي أعدتها هاففا كارا أيدين، ب�«جمعية 
القلب األمريكية«، ويف بداية البحث، قدر العلماء احتمال إصابة 
املش�اركني بأمراض القلب خالل 10 س�نوات، وبعد 4 سنوات، 
أُجرب املش�اركون عىل امليش ملدة 5 دقائق عىل جهاز الس�ري بعد 

رسع�ة  ع�ىل  ضبط�ه 
الس�اعة. 1.5 مي�ل يف 

وأش����ارت الدراس�ة 
»األش�خاص  أن  إىل 
أنه�م  اُكتش�ف  الذي�ن 
لخط�ر  معرض����ون 
بأم�راض  اإلصاب�ة 
يشعرون  كانوا  القلب، 

بالتعب برسعة«.
جينيف�ر  وقال�����ت 
س�كراك، عضوة فريق 
يف  واألس�تاذ  البح�ث 
كلي�����ة »بلومب�ريغ 
العامة«  للصح�����ة 

بجامع������ة »جون�ز 
هوبكنز«: »حتى لو كنت مرهًقا ألن لديك طفال حديث الوالدة يف 
املنزل، فس�تكون هذه مهمة سهلة للغاية«، وأكدت عىل أهمية 
أن يك�ون البحث عىل دراي�ة بأمراض القلب لألش�خاص الذين 

يصابون بالتعب برسعة.
وش�ددت أيضاً عىل أهمية تناول الطعام بشكل جيد، وممارسة 
التماري�ن م�ن أجل حي�اة صحية، قائل�ة: »ال يح�ب الناس أن 
ينصتوا، كلوا بش�كل صحي ومارس�وا التمارين. هاتان اثنتان 
من أه�م النصائح يف مجال الصحة العام�ة، ونقول إنها تتعلق 

بكل حالة تقريباً، لكنها حقيقة«.

يعد »ال�وورد« واحدا من الربامج األكثر ش�هرة واس�تخداما حول 
العالم، وىف بعض األوقات يتم فيها إغالق املستند عن طريق الخطأ 
دون حفظ�ه، لك�ن ما ال يعرف�ه الكثريين أن الربنام�ج  يعمل عىل 
حفظ املس�تند تلقائياً بعد زم�ن معني فمثالً بعد كل 10 دقائق يتم 
حفظ املس�تند افرتاضياً ولكن يمكن تغيريه عن طريق املس�تخدم 
حس�ب املس�تخدم، لذا عرض موق�ع Gadgets  الهندي، جملة من 

التوصيات حول ذلك منها :
برنام�ج  افت�����ح   -
 Microsoft word

.”File“ اضغط عىل
إدارة  إىل  توج�����ه   -
 Recover املس�تند اخرت
 Unsaved Documents

من القائمة املنسدلة.
- س�يتم ع�رض قائمة 
باملس�ت�����ندات غ�ري 
اضغط  املحفوظ����ة، 
عىل املس�تند ال�ذي تريد 

اسرتجاعه.
- اضغ�ط ع�ىل »فت�ح« 
اس�رتجاع  وس�يت���م 

املستند، فقم بحفظه.
 Windows ولكن إذا كنت تس�تخدم جه�از كمبيوتر يعمل بنظ�ام
10، فهن�اك حل بديل آخر قد يكون مفيًدا ىف اس�تعادة مس�تند ال� 
Word املفق�ود، ففي أح�د التحديثات قدمت مايكروس�وفت ميزة 
Timeline جدي�دة تق�وم بمزامن�ة جمي�ع األعم�ال الحديثة عرب 
الس�حابة وحفظه�ا ملدة زمنية مدته�ا 30 يوًم�ا، إذا قمت بإغالق 
 Timeline عن طري�ق الخطأ ثم الضغط ف�وق الزر Word مس�تند
املوج�ود بجان�ب البح�ث ىف رشيط املهام، وس�وف تظه�ر جميع 
النوافذ املفتوحة حاليا ثم انتقل ألس�فل قليالً وابحث عن املس�تند 

بمجرد العثور عليه اضغط عليه لفتحه.

اتبع الخطوات التالية في حال فقدان 
ملف على »الوورد«

علماء يحددون اسرار الشعور 
السريع باإلعياء 

إذا كن�ت مم�ن يخش�ون زحف الش�يب 
عىل ش�عرك، مع التق�دم يف العمر، فإنك 
تستطيع القيام ببعض الخطوات، حتى 
تحاف�ظ قدر اإلم�كان عىل لون ش�عرك 
األصيل، لكنك قد ال تتفادى األمر بش�كل 

نهائي.
وتوج�د يف جس�م اإلنس�ان مالي�ني من 
بصيالت الشعر، التي تقوم بإنتاج الشعر 
وامل�ادة الصبغي�ة املس�ؤولة ع�ن اللون 
»امليالن�ني«، ومع مرور الزم�ن، ترتاجع 

الخاليا املرتبطة باللون يف البصيالت، مما 
يفقد الشعر لونه األسود.

وبحس�ب موقع »wptv«، ف�إن من يريد 
تفادي املش�يب، عليه أن ينتب�ه جيدا إىل 
نظامه الغذائي، ألن صباغة الش�عر بني 

الفينة واألخرى ليست الحل الوحيد.
وتقول خب�رية التغذي�ة، ج�ودي رواند، 
يف  التحك�م  يس�تطيع  ال  اإلنس�ان  إن 
الش�يخوخة، لك�ن بوس�عه أن يؤخرها، 
وذل�ك من خالل الت�زام النظ�ام الغذائي 
ممارس�ة  ع�ىل  واملواظب�ة  الصح�ي 

الرياضة.
وتنصح الخبرية من يمقتون الشيب بأن 
يبتع�دوا عن األطعمة املس�ببة لاللتهاب 
ألنها تحول دون االستفادة من العنارص 
املغذي�ة يف الطعام، وه�ذه العنارص هي 
التي تس�اعد عىل مقاومة آثار التقدم يف 

العمر.
الخب�رية   ت�ويص  نفس�ه،  املنح�ى  ويف 
باالبتعاد ع�ن الوجب�ات الرسيعة، نظرا 
الرتف�اع مع�دالت الدهون واملل�ح فيها، 
أما األغذية املس�اعدة عىل تأخري الشيب 
فهي فاكهتا التوت واألفوكادو فضال عن 

الخرضاوات الورقية.

تصدى الى زحف الشيب في شعرك بهذه التوصيات
لطاملا كان املوز أحد أرخص وأش�هر 
العال�م، ويتمي�ز  يف  الفواك�ه  أن�واع 
بفوائده الصحية املعروفة عىل نطاق 
واسع، إال أن معظم الناس ال يدركون 
مدى فوائد الفاكهة االستوائية، الذي 
يش�تهر بأن�ه فاكه�ة الفالس�فة أو 

الحكماء.
فاملوز متوف�ر يف معظم املناطق ذات 
الرطوب�ة العالي�ة ع�ىل م�دار العام، 
وع�ادة  الزهي�د  بس�عره  ويش�تهر 
م�ا ي�ؤكل لوح�ده أو يت�م إدخاله يف 
العصائ�ر إلعط�اء الق�وام الس�ميك 

للعصري.
كما أن له فوائد عديدة ومتنوعة، مثل 
معالجة املش�اكل الهضمية والوقاية 
من العديد من األمراض والرسطانات 
ومحاربة الش�يخوخة، فما هي كافة 

فوائد املوز؟.
السعرات الحرارية

من فوائد املوز أنه من الفواكه الغنية 
بالس�عرات الحرارية، حي�ث أن 100 
غ�رام منه تحت�وي  تقريب�ا عىل 90 
س�عرة حراري�ة، باإلضاف�ة إىل غناه 
بمض�ادات األكس�دة والفيتامين�ات 

واملعادن الرضورية لجسم اإلنسان.
املشاكل الهضمية

يحت�وي املوز ع�ىل نس�بة عالية من 
األلياف القابلة للذوبان مثل البكتني، 
حيث أن استهالك 100 غرام من املوز 
يمد اإلنس�ان بما يقارب 7 باملئة من 
نس�بة األلياف التي ينص�ح بتناولها 

يوميا.
الوقاية من اإلمساك

امل�وز يحت�وي ع�ىل األلي�اف القابلة 
وخاص�ة  عالي�ة  بنس�بة  للذوب�ان، 
البكتني، ونس�بة عالية من املاء حيث 
أن 75 باملئة من كتلته هي عبارة عن 
ماء، يجعله يساهم يف تسهيل حركة 

األمعاء والهضم يف الجسم.
تقوية جهاز املناعة

يساهم املوز يف الوقاية من العديد من 
األم�راض ويف تقوية جه�از املناعة، 
وه�ذا م�ن أه�م فوائ�د امل�وز، وذلك 
باحتوائ�ه ع�ىل مض�ادات األكس�دة 
وفالفينوي�دز  الكاروت�ني  وخاص�ة 
وفيتامني يس واملهم�ة جدا يف تقوية 
جه�از املناع�ة والوقاية م�ن العديد 
من األم�راض والرسطانات ومحاربة 

الشيخوخة.
غني باملعادن

ومن فوائد املوز الطازج أنه يعترب من 
أغن�ى الفواكه باملع�ادن مثل الحديد 
واملنغني�ز  واملغنيس�يوم  والنح�اس 
الرضوري�ة لل�دم ولتقوي�ة العظ�ام 

واملحافظة عىل سالمة القلب.
ويش�تهر بأنه من املصادر األساسية 
للبوتاس�يوم، ففي كل 100 غرام من 

املوز 358 ملغ بوتاسيوم.
مريض السكري

مري�ض  أن  البع�ض  يعتق�د 
الس�كري يمنع من تناول 
بعض أن�واع الطعام 

ت  ا ل�ذ وبا

الفواك�ه ذات الطعم الحلو مثل املوز 
والعن�ب، وهذه طبعا م�ن املعلومات 

الخاطئة والشائعة بني الناس.
وبهذا فعىل مريض السكري أال يكثر 
من�ه ولكن يمكن تن�اول حبة واحدة 
من�ه يف الي�وم م�ع باق�ي األطعم�ة 
وحس�ب الخط�ة الغذائية الس�ليمة 

واملناسبة له.

تعرف على فوائد فاكهة الفالسفة والحكماء

الثوم واحد من األساس�يات ىف املطبخ، حيث 
يت�م اس�تخدامه ىف إع�داد األكالت املختلفة، 
نظ�را ملذاقه املختل�ف الذى يعط�ي للطعام 
نكه�ة ممي�زة، فض�ال ع�ن ذل�ك يحت�وي 
ع�ىل كمي�ة كب�رية م�ن العن�ارص الغذائية 
الت�ى تحافظ ع�ىل الصحة وتطرد الس�موم 

والجراثيم من الجسم.
 ووفقا ملا ذك�ره موق�ع organicfacts فإن 
تن�اول الثوم عىل الريق ل�ه فوائد عديدة عىل 

صحة الجسم ومنها:
1: تن�اول الث�وم ع�ىل الريق يطرد الس�موم 
والفريوس�ات من الجس�م، ويحد من خطر 
االصاب�ة باألم�راض والعدوى ون�زالت الربد 

واالنفلونزا.
2: تن�اول الث�وم كل ي�وم يف الصب�اح يح�د 
من خط�ر اإلصاب�ة باألم�راض الرسطانية 
املختلف�ة، حي�ث إن�ه يع�زز صح�ة الجهاز 

املناعي ويوقف نمو الخاليا الرسطانية.
3: يحاف�ظ ع�ىل صح�ة القل�ب ويحميه�ا 
م�ن الجلطات والس�كتات الدماغي�ة، وذلك 
الفيتامين�ات  م�ن  العدي�د  ع�ىل  الحتوائ�ه 
صح�ة  ع�ىل  تحاف�ظ  الت�ى  والخصائ�ص 

الجسم.
4: يعم�ل ع�ىل ضبط مس�توى ضغ�ط الدم 

وتنظيم رضبات القلب.
5: يحاف�ظ ع�ىل صح�ة الجه�از الهضمي 

والقول�ون ويعم�ل ع�ىل 
املع�دة  ترطي�ب 

االلتهاب  وع�الج 
والق�رح، كم�ا 

أن�ه يط���رد 
الدي�����دان 
ثي�م  ا لجر ا و

من الجسم.
6: تن�اول الثوم 

ع�ىل الريق يعمل 
ضب����ط  ع�ىل 
السكر  مس�توى 

ىف الدم والوقاية من 
الغيبوبة.

تناول الثوم  في الصباح  
واحصل على فوائد عديدة

»فيس بوك« يطرح تجربة 
مراسلة جديدة في »انستغرام«

قد يصب�ح جهاز اآليفون إح�دى أدوات 
الح�رب التجارية التي ق�د تتصاعد بني 
الصني والواليات املتح�دة، إذ إن الجهاز 
األمريكي يصن�ع يف الصني، وترمب يريد 

عودته ملوطنه األصيل كاليفورنيا.
قد يعجب كثري من األمريكيني بحماسة 
ترم�ب يف الحرب التجاري�ة، ويف التأكيد 
الوظائ�ف  بهج�رة  الس�ماح  بع�دم 
والتقنيات إىل الصني.يف مقارنة بسيطة، 
تظه�ر أن عمال معم�ل بيغاترون، الذي 

يصنع اآليفون يف الصني، يحصلون عىل 
ما بني 650 و800 دوالر يف الشهر، بينما 
العام�ل يف أمريكا س�يحصل عىل 2500 

دوالر عىل أقل تقدير للوظيفة نفسها.
لكن األمر ال يتعلق فقط بالعمال، هناك 
من يعتق�د أن صناعة اآليفون يف أمريكا 
ليس�ت ممكنة ببس�اطة، وذل�ك لغياب 
البنية التحتية وأعداد الحرفيني املدربني 
ع�ىل العمل.كما يحصل الجانب الصيني 
م�ن كل آيف�ون يصنع ع�ىل أرضه، عىل 

8 دوالرات فق�ط، لي�س بالكثري!.يعتقد 
بع�ض الخ�رباء أن صناع�ة اآليف�ون يف 
أمريكا ستزيد كلفة صناعته 100 دوالر 
فقط.باعت آبل 200 مليون آيفون العام 
املايض، ل�و باعت الهاتف بالس�عر ذاته 

لكانت جنت 20 مليار دوالر أقل.
م�ن جان�ب آخر، أك�دت دراس�ة أخرى 
نرشتها مؤسس�ة الرتبي�ة االقتصادية، 
أن صناعة جميع مكونات آيفون محليا 

سرتفع الكلفة من ألف إىل 2000 دوالر.

ماذا يحدث 
لسعر »ايفون« 

اذا جازف 
ترامب في نقله 

من الصين ؟

ماهي العالقة بين »فقر الدم« والكدمات ؟
فق�ر ال�دم ه�و حال�ة صحي�ة تتمي�ز 
بنق�ص خاليا ال�دم الحم�راء الطبيعية 
الت�ى تنتج الصباغ الحامل لألكس�جني، 
الهيموجلوب�ني، وتع�د أب�زر 3 أس�باب 
رئيسية لفقر الدم هي فقدان الدم وعدم 
كفاية تولي�د خاليا الدم الحمراء وتدمري 

خاليا الدم الحمراء بشكل رسيع.
خالي�ا الدم الحمراء هى واحدة من ثالثة 
أنواع متخصص�ة من الخالي�ا املوجودة 
ىف ال�دم، ه�ذه الخالي�ا وفق�ا ملوق�ع » 
WebMD« تنت�ج الهيموجلوب�ني ال�ذي 
يتك�ون أساس�ا م�ن الحدي�د وفيتامني 
B12 وحم�ض الفولي�ك، ويت�م ت�داول 
األكس�جني األس�ايس ىف جمي�ع أنح�اء 
الجس�م من خالل آلية ربط األكس�جني 
بج�زيء الهيموجلوب�ني، ويظهر التعب 
وهو أحد األعراض الش�ائعة لفقر الدم، 
عندما ال تتلقى األعضاء كمية كافية من 

األكسجني.
وتع�د الكدمات أح�د أعراض فق�ر الدم 
الالتنس�جي، ويحدث هذا املرض عندما 
يك�ون هن�اك عدد قلي�ل جًدا م�ن خاليا 
الدم الحمراء وخاليا الدم البيضاء 

والصفائح الدموية ىف الدم.
والكدم�ات تح�دث نتيج�ة وج�ود كرس 
ىف األوعي�ة الدموي�ة تحت الجل�د، حيث 
يحب�س الدم عندما ح�دوث صدمة، هنا 
يأت�ى دور وظيفة الصفائ�ح الدموية ىف 
وق�ف النزيف من األوعية الدموية، حيث 

تلتح�م الصفائ�ح الدموية مًع�ا إلغالق 
الجروح، فإذا كان الدم يحتوى عىل عدد 
أقل م�ن الصفائح الدموية بس�بب فقر 
ال�دم، فمن الصع�ب عىل الجس�م وقف 
النزي�ف وبالت�اىل تتش�كل الكدم�ة عىل 

الجلد.

دراسة : 40 % فقط من العالجات التي يقدمها االطباء فعالة !!

حذرت دراس�ة جديدة من خطر الفالش 
الصادر عن الهاتف الذكي، الذي تتعرض 
له وجوهنا أثناء التقاط صور السيلفي.

باحثون  من جامعة Shiraz  واكتشف 
للعل�وم 

الطبية، أن ومضات الفالش املستخدمة 
يف معظ�م الهوات�ف الذكي�ة، يمك�ن أن 
تؤث�ر يف قدرة الجلد ع�ىل تجديد خالياه، 
ما يؤدي إىل الش�يخوخة املبكرة وظهور 

التجاعيد.
الدكت�ور نجم�ه  وبه�ذا الص�دد، ق�ال 
أرجمان�دي، ال�ذي ق�اد الدراس�ة: »إن 
ص�ور  لومض�ات  املتك�رر  التع�رض 
السيلفي، قد يسبب تلف الجلد وتسارع 
ش�يخوخته. وع�ىل الرغ�م م�ن وج�ود 
العدي�د م�ن املزايا الس�تخدام مصابيح 
LEDs، إال أن الكثافة الطيفية القصوى 
له�ذه املصابيح تقع يف املنطقة الزرقاء. 
وتظه�ر البيان�ات الحالي�ة أن التعرض 
إىل  ي�ؤدي  أن  يمك�ن  األزرق  للض�وء 
مستويات مختلفة من الرضر يف العيون 

والجلد«.
»يمكن  موضح�ا:  واس�تطرد 

إدخال تغيري الطيف يف ومضات الهواتف 
الذكي�ة القائم�ة عىل LEDs، كوس�يلة 
فعال�ة للحد من اآلث�ار الصحية الضارة 

املرتبطة بالتعرض للضوء األزرق«.
تأث�ري  الباحث�ون  أدرك  الدراس�ة،  ويف 
ومضات الصور الش�خصية عىل الجلد. 
ووج�دوا أن األش�عة فوق البنفس�جية 

ص�ور  ومض�ات  م�ن  املنبعث�ة 
زعزع�ة  يف  تتس�بب  الس�يلفي، 
اس�تقرار جزيئ�ات خالي�ا الجلد، 

وتؤدي إىل تكوين التجاعيد.
ومع ذل�ك ، ال يظهر ه�ذا التأثري 
إال عندم�ا يكون الهات�ف الذكي 
وبن�اء  الوج�ه،  باتج�اه  مثبت�ا 
ع�ىل النتائ�ج، يح�ث الباحثون 
مصنع�ي الهوات�ف الذكية عىل 
م�ن  ب�دال   Xenon اس�تخدم 

.LEDs مصابيح

تحذيرات من االدمان على »السيلفي« ..يقرب الشيخوخة!!

كش�فت دراس�ة بريطانية حديثة أن نس�بة كبرية من 
األساليب العالجية التي يقدمها األطباء ال تكون فعالة 
كما هو مثبت، يف الوقت الذي قد تحقق تجارب عالجية 

مثرية للجدل الشفاء املطلوب.
االمتث�ال  أن  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
ه�و  الطبي�ب  تعليم�ات  إىل 
الش�فاء  مفت�اح 
فإن  امل�رض،  م�ن 
الجدي�دة  الدراس�ة 
التي أجرتها املجلة الطبية 
الربيطاني�ة، ربم�ا تحت�م 
إع�ادة النظر يف هذه 

الفكرة.وخلص�ت الدراس�ة إىل أن 40 باملئ�ة فق�ط من 
العالجات التي يقدمها األطب�اء فعالة، يف حني 3 باملئة 
منه�ا ال تجدي نفعا أو تكون لها آثار س�لبية، بينما 6 

باملئة منها غري نافعة عىل اإلطالق.
والالفت حس�ب الخرباء، هو أن م�دى فعالية 50 باملئة 

من هذه العالجات تبقى مجهولة.
ومن هذا املنطلق، ال مفر من العالجات التجريبية، وفقا 
للدراس�ة، فبعض املرىض مس�تعدون لخوض املغامرة 

إن لم يكن هناك دواء أو عالج معروف ملرضهم.
وع�ىل ح�د تعبري بعض األطب�اء، يف كثري م�ن األحيان، 
س�محت عالج�ات تجريبية من إنقاذ حي�اة الكثريين، 

مثلما تسببت تجارب طبية أخرى يف هالك البعض.

تقوم رشك�ة »فيس بوك« بتجربة نظام مراس�لة 
باس�م  يع�رف  »إنس�تغرام«  تطبي�ق  يف  جدي�د 

. »Threads«
التطبي�ق أو التحدي�ث الجدي�د لنظ�ام املراس�لة 
س�يمكن األصدق�اء من تب�ادل الرس�ائل النصية 
والص�ور ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم املقربني 

يف »إنستغرام«.
كم�ا وس�يقوم الربنام�ج بطريق�ة أتوماتيكي�ة 
بإعطاء معلومات حول املوقع الجغرايف للمستخدم 

ومستوى شحن هاتفه والرسعة.
وس�يكون النظام الجديد مش�ابها لذل�ك املوجود 
 »Direct »��يف تطبيق »إنس�تغرام« واملعروف ب
ه�ذا ولم يت�م تحدي�د زمن معني إلط�الق هذا 

الربنامج.
يعت�رب موقع »فيس بوك« أح�د أكرب منصات 
التواص�ل االجتماع�ي يف العالم، وقد تأس�س 
يف ع�ام 2004، ويش�رتك حالي�ا ح�وايل 1,56 
ملي�ار مس�تخدم، يف الوقت الذي يص�ل فيه عدد 
املس�تخدمني الدائمني بشكل يومي للموقع لحوايل 

1,38 مليار مستخدم نشط.
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املراقب العراقي/ متابعة...
تع�رض من�زل مس�ؤول مغرب�ي رفيع 
يف ح�ي الس�وييس يف العاصم�ة الرباط، 
، لعملي�ة س�طو تم�ت خالله�ا رسق�ة 
ثمين�ة ومبال�غ  مجوه�رات وس�اعات 

مالية ضخمة.
رئي�س  في�ال  إن  مص�ادر  وقال�ت 
املغ�رب،  املستش�ارين يف  مجل�س 
حكيم بنش�ماش، تعرضت لعملية 
رسق�ة، أثن�����اء عطل�ة أرسته 
وغيابه�����ا ألس�ابيع ع�ن الفيال 
مدين�ة  أحي�اء  ب���أرق�ى  الكائن�ة 

الرباط.
وبينما لم تحدد املصادر قيمة املجوهرات 
الثمين���ة والس�اعات الفخمة واملبالغ 
املالي�ة املرسوقة، أك�دت أن األمر يتعلق 
وبمجوه�رات  الدراه�م،  بماليي����ن 
ثمينة خاص����ة بزوجة رئيس مجلس 

املستشارين.
أيض�ا  يش�غل  ال�ذي  بنش�ماش،  وكان 
منص�ب األم�ن الع�ام لح�زب األصالة 
واملع�ارصة، أث�ار ج�دال يف املغ�رب بعد 
امتالكه فيال فاخرة يف منطقة السوييس، 
تفوق قيمتها مليار ونصف مليار درهم، 
فضال عن امتالك�ه ملحطة لتوزيع وقود 
تابع�ة لرشك�ة »إفريقي�ا«، ما أع�اد إىل 
واجهة النقاش الس�يايس ملف الفس�اد 

وتداعياته.

سرقة مجوهرات 
زوجته تثير حوله 

شبهات الفساد

املراقب العراقي/ متابعة...
»القضاة يستاهلون كل خري« قلتها 
عندما ق�رأت خربا يقول ان مرصف 
الرافدين  قرر منح قروض للقضاة 
ل�رشاء  دين�ار  ملي�ون   60 لغاي�ة 
سيارات حديثة ومن منايشء عاملية 

رصينة وبالتقسيط.

وعرفت من بيان املرصف ان ضمان 
الق�ايض  كفال�ة  تقدي�م  الق�رض 
م�ن  مدن�ي  موظ�ف  اىل  اضاف�ة 
دوائ�ر الدولة ويق�وم الفرع باتخاذ 
اإلج�راءات األصولية تجاه املقرتض 
والكفي�ل بما في�ه ميلء اس�تمارة 
تعه�د  ونم�وذج  الق�رض  طل�ب 

املقرتض والكفيل وبرشط اليتجاوز 
مبل�غ القس�ط والفائدة الش�هري 
)50  %  ( من رات�ب الكفيل وانه يتم 
منح القرض بنسبة 80  %  من سعر 
الس�يارة املحدد. »باملناسبة ال� 60 
مليون تجيب بيت يف بعض املناطق« 

وبالعافية عالقضاة .

 املراقب العراقي/متابعة... 
صع�د محرتف الس�ري عىل 
الحب�ال، األملاني فريدريش 
كوهني، ب�رج نقل الطاقة 
الكهربائي�ة يف ري���ف 
يص�ل  أرميني�ا، 
ارتف���اع�ه 
ع�ن س�طح 
نح�و  األرض 

180 قدم��ا.
فق�������ا  فو
 ، لصحيف������ة
مي����ل،  دييل 
الربيطانية، 
ن  ف����إ

الش�اب املحرتف س�ار عىل 
ط�ول الخ�ط  الراب�ط مع 
برج آخر، يف مس�افة بلغت 

1050 قدما.
وظه�ر كوهني وهو يحمل 
بيده كام�ريا، بينما يصوره 
أصدقاؤه من الجانب اآلخر، 
حيث سار بهدوء عىل طول 
خط الكهرب�اء، وكاد يفقد 
مواجهت�ه  خ�الل  توازن�ه 
لرسعة رياح وصلت إىل 70 

ميالاً يف الساعة.
اقرتاب�ه م�ن نهاية  وعن�د 
املغامر  ت��وق�ف  الرحل�ة، 
األملان�ي، ث�م رف�ع س�اقه 
اليمنى عن الس�لك، ووقف 
عىل س����اق واحدة لعدة 
 90 بزاوي�ة  ث������وان 

درجة.

بس للقضاة 
60 مليون !

من 4 الى 8 مليون !مغامر يسير على حبل معلق على ارتفاع 180 قدما سر اللون 
األصفر البنفسجي 
لغروب الشمس 

املراقب العراقي/ متابعة...
اعجبن�ي خرب اكد ارتفاع نس�ب إنتاج الدجاج 
والبي�ض خ�الل فرتة من�ع اس�ترياد الدواجن 

ومشتقاتها من 4 اىل 8 مليون.
تق�ول وزارة الزراع�ة يف بيان له�ا ان الطاقة 
التصميمية ملش�اريع الدجاج البياض القائمة 
وصل�ت اىل 12 ملي�ون دجاج�ة بياضة بعدما 
كان�ت قبل من�ع االس�ترياد بح�دود 4 مليون 
ملي�ون   8 اىل  وص�ل  واالن  بياض�ة  دجاج�ة 
دجاج�ة بياض�ة وه�ذا كل�ه بجه�ود وزارة 
الزراعة والدعم املقدم للمربن من قبل الوزارة 
وان الطاقة التصميمية ملش�اريع اللحم بلغت 
اكثر من 55 مليون فرخة قبل منع االس�ترياد 
وتش�كل نسبة 25 % حيث وصلت اىل 185 الف 
طن س�نويا ام�ا بعد من�ع االس�ترياد وصلت 
النس�بة اىل اكثر من 35% اي بحدود 110 الف 
طن سنويا وهذا بدوره ادى اىل تشغيل االيادي 

العاملة وامتصاص البطالة.

املراقب العراقي/ متابعة...
غ�روب  ظاه�رة  رس  علم�اء  ف�رست 
الش�مس بلون أصفر بنفسجي، مشرية 
إىل أن االنفج�ارات الربكاني�ة يك�ون لها 

دور يف تكون هذه الظاهرة.
وقالت الجمعية الفلكية عىل »فيسبوك«،  
، إن كل ع�ام، يش�هد ح�دوث نح�و 60 
انفج�ارا بركانيا ح�ول العالم، مش�رية 
إىل أن تل�ك الرباك�ن تق�ذف س�يال م�ن 
الغ�از والرماد إىل ارتف�اع آالف األقدام يف 
الهواء.وتابعت »ويف حاالت نادرة تنطلق 
إىل أن تص�ل إىل طبق�ة السرتاتوس�فري، 
أعىل غ�الف ج�وي لكوكبن�ا، كما حدث 
ه�ذا الصي�ف 2019 بواس�طة اثنن من 
الجمعية  رئي�س  الرباكن«.واس�تعرض 
الفلكي�ة املهندس ماج�د أبو زاهرة، عىل 
»فيسبوك«، أنواع تلك الرباكن، وعرضهم 
كالت�ايل الربكان األول »رايوكوك« يف جزر 
كريول، الذي انفجر يف 22 يونيو، وبركان 
»أوالونون« يف غينيا الجديدة، وانفجر يف 
3 أغس�طس، مش�ريا إىل أن تلك الرباكن 
أرس�لت غازا كربيتي�ا إىل ارتفاع يصل إىل 

60 ألف قدم، إىل طبقة السرتاتوسفري.
وأض�اف »له�ذا الس�بب يتح�ول غروب 
الش�مس إىل الل�ون األرجواني«، مش�ريا 
إىل أن س�بب اللون األرجوان�ي يرجع إىل 
الهباء الجوي الربكاني يف السرتاتوسفري 
الذي ين�رش الضوء األزرق، ال�ذي عندما 
يختل�ط باللون باألحمر الع�ادي لغروب 

الشمس تنتج منه صبغة بنفسجية.
وقال »غالبا ما يس�بق الل�ون األرجواني 
قوس أصفر يعانق األف�ق، لذلك يتداخل 
الضوء البنفسجي مع اللون األصفر مللء 
األف�ق الغرب�ي بربيق أرجوان�ي جميل«.

وأوضح »يمكن مالحظة أن الصور لهذه 
الظاهرة تكش�ف عن ما يش�به أرشطة 
أفقية ضمن الق�وس األصفر، وتلك هي 

الغاز الربكاني«.

سلبي.. التغيير المستمر للمناهج 

من الجوانب االيجابية هي سعي 
بعض الجه�ات املهتمة باملواهب 
تمتل�ك مواهب  الت�ي  الش�بابية 
كبرية يف املجاالت العلمية السيما 
ان كان�ت من الن�وع الذي يظهر 
مواهب�ه مبكرا كما ح�دث اليوم 
عندم�ا احتف�ت مديرية ش�باب 
بالش�اب  الصدر  ورياضة مدينة 

عبدالرض�ا  ف�ارس  مصطف�ى 
يف  الخاص�ة  الق�درات  صاح�ب 
الباراسايكالوجي يف ندوة حملت 
العلمية  املواه�ب  عنوان اهمي�ة 
وسيل كشفها ورعايتها حيث ان 
مثل هذه املبادرات هي من يجعل 
املوهوب�ن يس�ريون يف الطري�ق 

الصحيح مستقبال .

ايجابي ...االحتفاء بالمواهب 

من الظواهر السلبية املسيطرة 
التعليمي العراقي  عىل املشهد 
هو التغيري املس�تمر للمناهج 
املراح�ل  لجمي�ع  الدراس�ية 
الظواه�ر  وه�ذه  الدراس�ية 
اس�همت بش�كل كبري بارباك 
املدرس�ن واملعلم�ن كونه�م 
املناه�ج  بتغي�ري  يتفاج�أون 
وه�و مايؤدي اىل ع�دم تركيز 

التعليمي�ة يف عملها  الك�وادر 
بم�ا ينعك�س ع�ىل املس�توى 
العلم�ي للطلبة الذي�ن هم يف 
االس�اس يواجهون صعوبات 
بس�بب  دراس�تهم  يف  كب�رية 
نتيج�ة  الصعب�ة  الظ�روف 
انع�دام الخدم�ات االساس�ية 
كالكهرب�اء وامل�اء والخدمات 

االخرى.

  امريكا ترصد 81 مليار دوالر لتمويل 16 جهازا تجسسيا على العالم
 املراقب العراقي/ متابعة...

يف التاس�ع والعرشين من ش�هر تموز 
املايض أعلن الرئي�س األمريكي دونالد 
ترامب، ترشيح جون راتكليف، ملنصب 
مدي�ر االس�تخبارات الوطني�ة، ليحل 
مح�ل املدير الح�ايل، دان كوتس، الذي 
سيغادر منصبه يف 15 آب الحايل ليكون 
مس�ؤوال عن مجتم�ع االس�تخبارات 
وكال�ة   16 يض�م  ال�ذي  األمريك�ي، 
استخباراتية.وتعد وكالة االستخبارات 
الوطنية، الجهة الرئيس�ية، التي تتوىل 
التنس�يق بن األجهزة االس�تخباراتية 
األمريكي�ة األحرى الت�ي يصل عددها 
يعم�ل  اس�تخباراتيا،  جه�ازا   16 إىل 
كل منه�ا بطريق�ة منفصل�ة، ويطلق 
عليها جميعا »مجتمع االس�تخبارات 
األمريكية«.ورغ�م رسي�ة املعلوم�ات 
أجه�زة  عم�ل  بطريق�ة  الخاص�ة 
أنه�ا  إال  األمريكي�ة،  االس�تخبارات 

تمتل�ك ميزانية هائلة، بحس�ب املوقع 
الرسمي لوكالة االستخبارات الوطنية 
األمريكي�ة »دي إن آي«، الت�ي ذك�رت 
أن ميزانيته�ا يف 2018، كان�ت 81.5  
ملي�ار دوالر، بينم�ا أوردت صحيف�ة 
»لوس أنغلوس تايم�ز«، عدد األجهزة 

التابع�ة  األمريكي�ة،  االس�تخباراتية 
ملجتم�ع االس�تخبارات، ال�ذي تدي�ره 
وكال�ة »االس�تخبارات الوطنية وهي 
وكالة االستخبارات املركزية األمريكية 
)يس آي إيه(.ووكال�ة األم�ن القومي 
اس�تخبارات  إيه(ووكال�ة  إس  )إن 

الدف�اع )دي آي إيه مكتب التحقيقات 
ومكت�ب  آي  ب�ي  )إف  الفي�درايل 
آر(  إن  )آي  واألبح�اث  االس�تخبارات 
ومكتب االستخبارات والتحليل )أو آي 
آند إيه( ومكتب االستخبارات الوطنية 
املخ�درات  مكافح�ة  إلدارة  التاب�ع 
)دي إي إي�ه( ومكت�ب االس�تخبارات 
ومكت�ب  إي�ه  آن�د  آي  )أو  واألبح�اث 
االس�تخبارات املض�ادة التاب�ع لوزارة 
آي  يس  آي  )أو  األمريكي�ة  الطاق�ة 
ووكال�ة االس�تخبارات الجغرافية )إن 
ج�ي إيه وتع�رف أيضا ب�«ج�ي إي أو 
آي إن تي ومكتب االس�تطالع الوطني 
الجوي�ة  واالس�تخبارات  أو(  آر  )إن 
واالس�تطالع و اس�تخبارات الجي�ش 
آي(  إن  )أو  البحري�ة  واالس�تخبارات 
واستخبارات مشاة البحرية األمريكية 
)إم يس آي إي�ه( واس�تخبارات حرس 

الحدود )يس جي آي(.

املراقب العراقي /متابعة...
تس�ابق20  أل�ف اس�بانيا  يف مدين�ة 
بون�ول اإلس�بانية، يف رش�ق بعضهم 
البع�ض بالطماطم الناضجة، ليكملوا 
بذلك التقليد الس�نوي الذي بات يجذب 
الس�ياح كاملحلي�ن  مهدرين145 طناًا 

من الطماطم  .
وش�ارك أكث�ر من 20 ألف ش�خص يف 
مهرج�ان توماتينا الس�نوي، وش�هد 

145 طناً�ا من الطماط�م يتم تفريغها 
م�ن س�ت ش�احنات للجماه�ري التي 
اكتظ�ت يف ش�وارع بون�ول يف معركة 
اس�تمرت حتى منتصف النه�ار اليوم 
األربعاء.وصبغ�ت »ح�رب الطماطم« 
املشاركن والش�وارع املحيطة باللون 
نظ�ارات  املش�اركون  أحمر.وارت�دى 

واقية لحماية عيونهم.
ويق�وم املنظم�ون بغس�ل الش�وارع 

بع�د لحظات من انته�اء الحدث ظهرا 
فيما يستخدم املش�اركون الحمامات 
العامة.املهرج�ان، الذي تص�ل تكلفة 
تذك�رة املش�اركة في�ه إىل 12 ي�ورو، 

مس�توحى من معركة 
ب�ن  الطع�ام  ع�ىل 
املحلي�ن  األطف�ال 

عام 1945 يف املنطقة 
املنتجة للطماطم.

املراقب العراقي /متابعة...
انتقل�ت طريق�ة تقطيع خاش�قجي اىل 
الفلب�ن فف�ي واقعة غريبة م�ن نوعها 
أس�فرت جلس�ة تعاطي خمر عن قيام 
رج�ل فلبيني يدع�ى روج�ر باجي، 48 
ا والذي يعمل عىل املنشار الكهربائي  عاماً
لقطع األش�جار، بقتل اب�ن أخيه عامل 
ذي  روس�كويتوس  إدواردو  البن�اء 

�ا، بينما نجا زميل الضحية  الثالثن عاماً
إدغ�اردو كانيتي من املوت بصعوبة.ويف 
ترصيح�ات الرشطة عن الح�ادث، قال 
قائد رشطة كوالبا، إيس�يدورو أنس�يو، 
ا  إن الرج�ال الثالث�ة ب�دأوا يف الرشب معاً
وهو م�ا أكده إدغاردو كانيتي الش�اهد 
والناجي م�ن الحادث، وأنهم اس�تمروا 
الن�وم  غلبه�م  حت�ى  الخم�ر  رشب  يف 

ع�ىل أرض املن�زل، إال أنه اس�تيقظ عىل 
صوت محرك املنش�ار الكهربي يف حوايل 
الس�اعة 1 بعد الظهر.وأضاف بأنه فتح 
عينيه لريى باجي يقرتب من صديقهما 
النائ�م حامالاً منش�اره الكهربي ورشع 
يف تش�ويهه بش�دة متس�بباًا يف وفاته يف 
الحال، وهو م�ا دفعه للقفز من النافذة 

لينجو بحياته من موت محقق.

مشعوذ فيسبوكي !

الموضة ثاني أكثر عامل تلويث لألرض

املراقب العراقي /متابعة...
قرأت خربا عن  حكم بالس�جن س�بع سنوات 
ع�ىل مش�عوذ يس�تدرج النس�اء ع�ن طريق 

وسائل التواصل االجتماعي.
مجل�س القض�اء األع�ىل قال يف 

بي�ان ل�ه، إن »املته�م القي 
القب�ض عليه بع�د ورود 
إح�دى  م�ن  ش�كوى 
ضحاياه واعرتف رصاحة 
خ�الل مرحلت�ي التحقيق 

بأنه  والنهائي  االبتدائي 
كان ي�زاول مهن�ه 

لس�حر  ا
والشعوذة 

واس�تدراج النس�اء ع�ن طري�ق الفي�س بوك 
والقيام باستغاللهن وابتزازهن وأن »املحكمة 
عززت قناعته�ا باألدلة واالعرتافات ومحارض 
الضب�ط وق�ررت إدانت�ه والحك�م عليه 
بالس�جن س�بع س�نوات وف�ق 
أوال   /  430 مل�ادة  إح�كام 
امل�ادة  إح�كام  إىل  اس�تنادا 
128/أ األصولي�ة من قانون 
العقوبات. عندما انتهيت من 
قراءة الخرب قل�ت : والله بلوة 
املش�كلة بالنس�وان كل�ي 

يصدكن .

املراقب العراقي/ متابعة...
أكث�ر  ثان�ي  املوض�ة  قط�اع  ُيعت�رب 
األرض،  لكوك�ب  تلويث�ااً  الصناع�ات 
فقد أظهرت دراس�ة قامت به�ا وكالة 
التجارة الدولّية التابعة لألمم املتحدة أن 
صناعة األزياء واألكسس�وارات تتسبب 
بمع����ّدل  مؤذي�ة  غ�ازات  بانبع�اث 
يف�وق االنبعاثات الناتج�ة عن البواخر 

والطائرات معااً.
هذا ما دف�ع 32 مجموعة عاملّية كربى 
عامل�ة يف قط�اع النس�يج، وتمّثل 150 
تحال�ف  إنش�اء  إىل  تجارّي�ة،  عالم�ة 
لتقليص هذا التلوث البيئي عىل هامش 
قم�ة مجموعة الس�بع. وقد ت�ّم إطالق 
»ميث�اق املوض�ة« ال�ذي وّقع�ت عليه 
أس�ماء عاملّية يف مجال صناعة املوضة 
و  ،Nikeو  ،Pradaو  ،Chanel منه�ا: 
و  ،Pumaو  ،Gapو  ،h&mو  ،Versace

.Stella McCartney
م�ن املنتظ�ر أن يتّم تقديم ه�ذا امليثاق 
خ�الل قم�ة مجموعة الس�بع يف مدينة 
في�ه  وتلت�زم  الفرنس�ّية.  بياريت�س 
باتخ�اذ  علي�ه  املوّقع�ة  املجموع�ات 
إج�راءات فّعال�ة للتقلي�ل م�ن التأثري 
املل�ّوث لصناعات املوضة عىل مس�توى 

التنّوع البيولوجي، املناخ، واملحيطات.

ُتشّكل الرشكات املوّقعة عىل هذا امليثاق 
ح�واىل 30% م�ن مصّنع�ي املوضة عىل 

الصعيد العاملي. 
وق�د كان الرئي�س الفرن�يس إيمانويل 
ماكرون وراء إطالق هذه املبادرة عندما 
طلب من فرنس�وا هنري بينو، الرئيس 
التنفيذي ملجموع�ة Kering، أن يجمع 
املصّنع�ن املؤّثري�ن يف مج�ال صناع�ة 
املوضة واألنسجة بهدف اتخاذ خطوات 
املراف�ق  التل�وث  لتخفي�ض  عملّي�ة 

لصناعة املوضة.
وتتضمن هذه الخطوات العمل للقضاء 
عىل كل الغ�ازات الدفيئة الت�ي تنتجها 
صناع�ة املوضة بحل�ول الع�ام 2050 
كونه�ا تزيد م�ن االحتب�اس الحراري. 
وذلك بعد أن أظهرت دراس�ة قامت بها 
وزارة البيئة الفرنّية أن قطاع النس�يج 
وح�ده مس�ؤول ع�ن 6% م�ن انبع�اث 
الغ�ازات الدفيئة عىل الصعي�د العاملي. 
وهو مس�ؤول أيضااً عن حواىل 30% من 
النفايات البالستيكّية التي يتّم رميها يف 

املحيطات.
ُيتهم قطاع صناعات النس�يج واملوضة 
بأنه مسؤول عن 10% من انبعاث ثاني 
أكس�يد الكرب�ون يف العال�م و20% من 

املياه امللّوثة.

 صنع سترة نجاة من »قنينات بالستيكية« فمات 
املراقب العراقي / متابعة,...

دف�ع الجئ عراق�ي حيات�ه ثمنا 
يف س�بيل الوص�ول إىل بريطاني�ا 
س�باحة انطالق�ا من الش�واطئ 

الفرنسية عرب بحر املانش.
الجث�ة ُعث�ر عليه�ا يف الس�احل 
البلجيكي، حي�ث وجد املحققون 
الالج�ئ  صنعه�ا  نج�اة  س�رتة 

بنفسه من قنينات بالستيكية.
املراك�ب  باس�تعمال  وحت�ى 
قن�اة  اجتي�از  ف�إن  الصغ�رية، 
املان�ش ال يخل�و م�ن خط�ورة، 
أما الس�عي إىل ذلك س�باحة فهو 
مخاط�رة، غالبا ما تنتهي باملوت 
املحق�ق. ويبدو أن الجئ�ا عراقيا 
)48 عاما( لقي ذات املصري أثناء 
محاولت�ه للوص�ول إىل بريطانيا 

سباحة انطالقا من فرنسا.
وقد تّم انتش�ال الجثة يف ش�اطئ 
مدين�ة س�يربيغه البلجيكية كما 

أعلنت السلطات عن ذلك أمس.
س�رتة  يرت�دي  الرج�ل  وكان 
نج�اة صنعه�ا بنفس�ه بقنينات 
بالس�تيك مس�تعملة، كم�ا كان 

يحم�ل حقيبة فيها أوراق هويته 
الس�لطات  الش�خصية.وتعتقد 
البلجيكي�ة أن التي�ارات البحرية 
القوية جرفت الالجئ العراقي يف 

محاولته العبور وألقت بجثته يف 
الس�احل البلجيكي.م�ن جهتها، 
ذكرت وكال�ة األنب�اء البلجيكية 
“بيلغا” أنه تم العثور عىل الجثة 
ريحي�ة  مزرع�ة  م�ن  بالق�رب 
العراق�ي ح�اول  البح�ر، وأن  يف 
الحصول مرار عىل حق اللجوء يف 

أملانيا دون جدوى.
بح�ر  عب�ور  مح�اوالت  وتع�د 
املان�ش خط�رية للغاي�ة بس�بب 
حرك�ة املالحة البحري�ة الكثيفة 
ودرج�ات  القوي�ة  والتي�ارات 
وتن�رش  املتجم�دة.  الح�رارة 
بريطاني�ا حاليا ث�الث قطع من 
قوات خفر الح�دود عىل مياهها 
اإلقليمي�ة. ومن�ذ يناي�ر، أعادت 
إىل أوروب�ا أكثر م�ن 65 مهاجرا 
وصلوا إليها بش�كل غري قانوني 
يف مراكب صغرية، حسب بيانات 

وزارة الداخلية الربيطانية.

20 ألف اسبانيا يهدرون145 طًنا من الطماطم  

طريقة تقطيع خاشقجي تنتقل الى الفلبين ! 


