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اتفاق وشيك ينقل نيمار الى ريال مدريد

«وكر التجسس» يجند جيوش اعالمية لرصد فضائيات المقاومة...
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السفارة االمريكية خارج السياقات الدبلوماسية...مساحات وتعيينات وتدخالت مباشرة
المراقب العراقي /القسم السياسي...

يختل�ف ش�كل الس�فارة االمريكي�ة ع�ن جميع
الس�فارات العاملة يف بغ�داد ،اذ انها الوحيدة التي
تمتل�ك اكبر مس�احة من بين الس�فارات ،فهي
تفوق مس�احة الفاتيكان  ،ومجالها أكرب  6مرات
من مس�احة مقر األمم املتحدة يف نيويورك ،وتعد
أكبر  10مرات عىل األقل من أي س�فارة أمريكية
أخ�رى يف العال�م ،كم�ا وتحت�وي على مهاب�ط
للطائ�رات وعدد عاملني يقدر بـ 15الف ش�خص
قابل�ة للزي�ادة  ،كونها تفتح ب�اب التعيني للعمل
داخل اس�وارها بني الحني واألخر ،اذ دعت مؤخرا ً
عبر صفحتها يف «فيس بوك» اىل حاجتها ملراقبني
للفضائيات بإعالن نرش مطلع الشهر الجاري.
وال يقتصر امر االختالف عىل الش�كل واملس�احة
وعدد العاملين وفتح التعيينات وتجنيد الش�باب
فقط  ،وإنما يشتمل ايضاً عىل خطابات سفرائها
الذين يقحمون انفسهم بالقرار االمني والسيايس
داخ�ل البل�د  ،ويفرض�ون ضغوطهم على الكتل
السياس�ية وفق�اً مل�ا يتلاءم م�ع االستراتيجية
االمريكي�ة يف املنطقة ،وكان اوضح مثال عىل ذلك
مدى تدخلها يف االنتخابات الربملانية وفرضها عدد
من القوائم االنتخابية.
وي�رى مراقب�ون ان الس�فارة االمريكية اصبحت
رس�مياً وكرا ً للتجس�س وغرف�ة إلدارة العمليات،
و تجن�د بش�كل متواص�ل اع�داد كبيرة م�ن
الجيوش االعالمية والناش�طني للعمل عىل تمرير

نائب :واشنطن وضعت
«فيتو» على اعادة
التحقيق مع الفالحي
اك�د عضو لجن�ة األم�ن والدفاع النيابي�ة ،كريم
املحم�داوي ،الخمي�س ان الس�فارة األمريكية يف
بغ�داد وضعت «فيت�و» عىل اع�ادة التحقيق مع
قائد عمليات أالنبار محمود الفالحي.
وق�ال املحم�داوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه
«املراقب العراق�ي» إن «الضغوط األمريكية التي
تم�ارس تجاه الحكومة ومجل�س النواب وصلت
إىل تربئ�ة الفالحي وع�دم التحقيق مع�ه» ،الفتا
إىل إن «الس�فارة األمريكي�ة تعم�ل جاه�دة ملنع
مجلس النواب جمع التواقيع إلعادة التحقيق مع
الفالحي».وأض�اف أن «مجلس النواب سيفش�ل
يف إعادة التحقيق م�ع الفالحي لوجود عدد كبري
من أعضاءه انصاعوا لضغوط الس�فارة» ،مبينا
أن «تل�ك الضغ�وط أثبتت بان الفالح�ي متورط
بتخابر وخيانة املؤسسة العسكرية».
يذك�ر ان النائ�ب ع�ن تي�ار الحكم�ة جاس�م
البخاتي،كش�ف ع�ن نية بع�ض الكت�ل النيابية
جم�ع تواقيع إلعادة التحقيق م�ع قائد عمليات
األنب�ار محمود الفالح�ي املت�ورط بالتخابر مع
االستخبارات األمريكية.

مخططاته�ا ومواجه�ة االعلام املق�اوم املض�اد
لالرادة االمريكية.ويرى االعالمي واملحلل السيايس
منهل املرشدي ان السفارة االمريكية تشكل ورقة
ضاغط�ة على مفه�وم الس�يادة العراقي�ة ،التي
اصبحت عىل املحك بسبب ممارسات واشنطن.
وق�ال املرش�دي يف حدي�ث خ�ص ب�ه «املراق�ب
العراق�ي» ان «الس�فارة االمريكي�ة تختل�ف من
حي�ث العدد والعدة عن س�فارات العالم اجمع ،اذ
انه�ا تضم  15ال�ف عامل  ،وهنال�ك بناية خاصة
للموس�اد ومهابط للطائرات ومنطل�ق للطائرات
املسيرة  ،فهي اق�رب بقاعدة عس�كرية منها اىل
السفارة».
وأض�اف ان « هيب�ة الدول�ة تتع�ارض م�ع ارادة
واش�نطن ،ول�و تابعن�ا ترصيح�ات الس�فراء
االمري�كان على م�دار س�نوات ،وتدخالته�م يف
القضايا املصريية لفهمنا ذلك».
وحم�ل املرش�دي «اصح�اب القرار يف الس�لطتني
الترشيعية والتنفيذية مس�ؤولية تمادي السفارة
االمريكية املس�تمر تجاه الع�راق ،النهم مطالبني
بالخروج من صمتهم ازاء ذلك التمادي».
ويف الع�ودة اىل قضي�ة التجني�د ال�ذي تق�وم ب�ه
الس�فارة االمريكي�ة عرب اعالناتها على مواقعها
الرس�مية ،بحاجته�ا اىل االعالميين والصحفيني،
ي�رى النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ،ان
الس�فارة االمريكية تقوم وبشكل واضح ورصيح
بالتدخ�ل يف كل صغرية وكبرية بالش�أن العراقي،
بالرغم من فش�لها يف التأثري عىل الق�رار العراقي

بالشكل الذي ترغب به.
وق�ال البل�داوي يف ترصي�ح صحف�ي ،ان «مات�م
االعالن عنه مؤخرا ً عىل موقع الس�فارة ،يكش�ف
انها بصدد مراقبة وسائل االعالم املحلية الرافضة
ملش�اريعها ،و هو اس�لوب جديد لتكمي�م االفواه
املناهضة لها».
وأضاف ان «الفشل املس�تمر للسياسة االمريكية
بالع�راق جعله�ا تعم�ل على اس�تبدال ممثليه�ا
بالسفارة يف بغداد واحدا تلو االخر ملرات عديدة».
وأض�اف ان «تخبط واش�نطن وع�دم قدرتها عىل
فرض ما تريد وإفش�ال الحش�د الشعبي والقوات
األمني�ة للمؤام�رات الت�ي حاكته�ا ض�د الع�راق
جعله�ا تس�عى التخ�اذ اس�اليب مختلف�ة كان
منها اس�تهداف قيادات الحش�د والرموز الوطنية
املناهضة للوجود االمريكي ووسائل اعالمها».
ولفت اىل ان «واش�نطن تعمل وبقوة عىل محاولة
تثبي�ت التكتلات الداعم�ة له�ا داخ�ل املش�هد
السيايس العراقي وابعاد العنارص املهمة يف محور
املقاومة».
يذك�ر ان الس�فارة االمريكي�ة كان�ت ق�د فتحت
الباب قب�ل عامني للناش�طني والصحفيني للعمل
عىل صفح�ات الظل التابع له�ا يف موقع التواصل
االجتماعي «فيس ب�وك»  ،وجددت ذلك االعالن يف
االول م�ن اب الجاري ،لكن�ه اقترص هذه املرة عىل
«رصد» الفضائيات فقط ،وهو ما يدلل عىل وجود
جيوش الكرتوني�ة تديرها الس�فارة االمريكية يف
مقرها وسط العاصمة بغداد.

بين الحرق والسم« ..االكتفاء الذاتي» يقع ضحية «المافيات السياسية»
ضغوط واشنطن تضع «العصا» في عجلة
«البرنامج الحكومي»
المراقب العراقي /احمد محمد...

أك�د ن�واب يف الربمل�ان العراق�ي ،أن الربنامج العميل
لحكوم�ة ع�ادل عبد امله�دي الزال بطيئ�ا و «حربا»
على ورق ،فيم�ا اش�اروا اىل أن نس�بة اإلنج�از فيه
بلغ�ت  ،%25معللين ذل�ك بس�بب غي�اب الدعم من
قب�ل الكتل السياس�ية باالضافة اىل تأثير الضغوط
االمريكية عىل القرار الحكومي.النواب اشاروا اىل أنه
يف التقيي�م النهائي تنصلت جميع الكتل عن وعودها
بدعم الحكومة ،بالرغم ان تلك الكتل نفسها هي من
وافقت عىل تويل عبد املهدي رئاسة الوزراء.
وبهذا الخصوص يرى النائب عن تحالف الفتح عامر
الفاي�ز أن «رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي الزال
عاجز عن تنفيذ غالبية فقرات برنامجه الحكومي»،
مشيرا اىل أن�ه «ال يمك�ن توجي�ه اللوم ل�ه لوحده،
خصوص�ا مع وج�ود املعرقلات الربملاني�ة من قبل
الكتل السياسية «.

وقال الفايز يف ترصي�ح خص به «املراقب العراقي»،
إن «م�ن ه�ذه املعرقلات هي ع�دم ترشي�ع قوانني
تخدم عمل حكومة عبد املهدي ،وعدم حس�م تمرير
الكابين�ة الوزاري�ة والدرج�ات الخاص�ة ،فضال عن
إنشغال الربملان بإمور جانبية وهذا يعود اىل مطامع
الكتل السياسية باملناصب واملصالح الخاصة».
وأش�ار الفاي�ز اىل أن «جميع الكتل السياس�ية التي
تعل�ن م�رارا وتك�رارا عبر وس�ائل االعلام دعمها
لربنامج عب�د املهدي لم تفي بوعوده�ا بل وتنصلت
عنها».ولف�ت اىل أنه «عالوة عىل ذل�ك فأن الضغوط
االمريكية وتدخالت واش�نطن بالش�ان العراقي أدت
اىل ضعف تنفيذ برنامج الحكومة».
ودعا الفايز رئيس الوزراء اىل «تقديم إعالن الرسمي
للش�عب العراقي يبني فيه عجزه عن تنفيذ برنامجه
الحكومي واسباب ذلك».

قيادات المقاومة اللبنانية تحذر من االستعمار
المالي االمريكي
المراقب العراقي /متابعة...

اعرب�ت قيادت�ا «رابط�ة الش�غيلة»
برئاس�ة امينه�ا الع�ام النائ�ب
والوزي�ر الس�ابق زاه�ر الخطي�ب،
و»تي�ار العروب�ة للمقاوم�ة
والعدال�ة االجتماعية» ع�ن «التنديد
واالستنكار والشجب لبيان السفارة
األمريكي�ة يف عوك�ر ،والذي يش�كل
أكث�ر م�ن تدخل س�افر يف ش�ؤون
لبن�ان الداخلية ،وأكث�ر من وصاية،
وأكثر من عدوان ،السيما وأن رئيس
الجمهوري�ة العم�اد ميش�ال عون
كان اعتبر أن لبن�ان الي�وم يواج�ه
استعمارا ً مالياً.
وأك�دت القيادت�ان يف بيان مشترك
بحس�ب موق�ع «الخلي�ج الجديد»،
وتابعت�ه «املراق�ب العراق�ي أك�دت
أن «بي�ان الس�فارة األمريكي�ة إنما
يندرج يف س�ياق الوصاية األمريكية
على لبن�ان الت�ي تتجس�ـــد يف
ف�رض الرقابة املالية على حــركة
الودائ�ع يف املص�ارف اللبناني�ة يف
س�ياق العقوب�ات املالي�ة الهادف�ة

اىل مح�ارصة املقاوم�ة اللبناني�ة
وبيئته�ا ،واليوم ف�إن هذه الوصاية
األمريكي�ة عادت لتتمدد عرب التدخل
بش�كل صل�ف يف الخالف�ات بين
القوى اللبنانية السياس�ية اللبنانية
من خلال محاولة التأثير عىل دور
القض�اء يف التحقي�ق يف حادث�ة قرب

ش�مون ،والتحذي�ر م�ن التدخ�ل
الس�يايس يف القض�اء ،مم�ا ي�ؤرش
بوضوح إىل محاولة تس�عري الخالف
الداخلي بش�أن الحادث�ة واذكاء
الصراع عبر دعم موق�ف األطراف
املوالية لها».
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بسبب العنف ..منظمة
حقوقية تحذر المسافرين
من الذهاب الى امريكا
ح�ذرت منظمة العفو الدولية ،من الس�فر إىل
أمريكا ،وطالبت توخ�ي أقىص درجات الحذر
عند السفر يف جميع أنحاء الواليات.
وقالت واس�ائل اعالم دولية تابعتها «املراقب
العراقي» ان «املنظمة الدولية اصدرت تحذيرا ً
يدعو املس�افرين املحتملني والزوار إىل توخي
أقصى درج�ات الح�ذر عند الس�فر يف جميع
أنح�اء البلاد بس�بب انتش�ار «العن�ف الذي
أصبح سائداً» يف الواليات املتحدة إىل حد يمكن
اعتباره «يصل إىل حد أزمة حقوق إنسان».
واضاف�ت إن�ه «يج�ب أن يظ�ل املس�افرون
إىل الوالي�ات املتح�دة حذرين م�ن أن البالد ال
تحمي بشكل مناسب حق الناس يف أن يكونوا
آمنني».
وتابعت وس�ائل االعالم ان «املنظمة اكدت ان
العن�ف املتزايد لألس�لحة الناري�ة ،ومعظمها
م�ن جرائم الكراهي�ة ،بما يف ذل�ك العنرصية
والتميي�ز ،م�ع تس�ليط الضوء على أن عرق
املس�افر أو بلد املنش�أ أو الخلفية العرقية أو
امليل الجنيس أو الهوية الجنسية قد تعرضهم
لخط�ر أكرب بع�د الهجمات األخيرة املرتبطة
باإليديولوجية ذات التفوق األبيض».

المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي ...

االقتص�اد العراق�ي يواجه حربا اله�واده فيها
من قب�ل مافيات منظمة اتخ�ذت من الحرائق
طريقا لها لتدمري املنتج الوطني .
مسلس�ل الحرائق اس�تهدف االس�واق الكبرية
والصغير يف العاصمة بغداد  ,من اجل اضعاف
القطاع الخاص العراقي وارغامه عىل ان يكون
مس�تهلكا ولي�س منتج�ا  ,فحرائ�ق الحنطة
ج�اءت بعد تحقي�ق العراق ألكتف�اء ذاتي من
هذه املادة  ,مما اغاض دول كانت تورد الحنطة

للع�راق  ,وخاصة امريكا وتركي�ا  ,فتم االيعاز
لعصاب�ات منظم�ة لح�رق االف الدوان�م م�ن
محص�ول الحنطة قبل حصاده  ,من اجل ابقاء
العراق يستورد هذه املادة.سيناريو االستهداف
املنظم ش�مل ه�ذه املرة قط�اع انت�اج البيض
بع�د تحقي�ق االكتفاء من�ه  ,فكان االس�ترياد
العش�وائي ملادة البيض التالف والذي يأتي من
اوكرانيا وتركيا م�ن اجل رضب املنتج الوطني
 ,واالم�ر ل�م يتوقف عن�د ذلك فكان�ت حرائق
حق�ول الدواجن يف محافظ�ة الديوانية بعد ان
اعلن�ت تحقيق انتاجا كبريا م�ن مادة الدواجن

 ,فعملت املافيات االقتصادية املرتبطة باالذرع
السياس�ية للمشروع االمريك�ي الخليجي اال
حرق تلك الحقول وتدمريها.
ح�وادث الحريق مفتعلة وه�ي مكملة لحرائق
الحنطة والش�عري التي حدثت خالل الش�هرين
املنرصمين كم�ا تع�د ج�زءا م�ن مسلس�ل
اس�تهداف االقتصاد الوطن�ي  ,وتدمري القطاع
الخ�اص بعد ان عج�ز القط�اع الحكومي عن
تشغيل املشاريع املتوقفة .
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« »200مليار تكلفة االنتخابات المحلية !!
رجح املتحدث باس�م مفوضي�ة االنتخابات ري�اض البدران،
الخمي�س ،ان تبلغ تكلفة االتخابات املحلي�ة بـ( )200مليار
دينار.وق�ال الب�دران يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» ان «مجلس الوزراء وافق عىل الئحة املتطلبات التي
قدمها مجلس املفوضني للحكومة واملكونة من ( )28طلباً».
وأض�اف أن «من ضمن الفقرات الت�ي تضمنتها هذه الالئحة
مل�ف اللجن�ة األمني�ة املهتم�ة بتوفير حماية كامل�ة لنقل

األجهزة الخاصة باالنتخابات وحماية املخازن» ،مشريا ً إىل أن
«العمليات اللوجستية مس�تمرة إلتمام عملية التعاقدات مع
رشكات متخصصة لفحص األجهزة اإللكرتونية».
وتاب�ع البدران ،أن «فق�رات هذه الالئحة ترك�ز عىل رضورة
توفير وس�ائط النقل للناخبين يف يوم االقتراع ،ونقل املواد
اللوجس�تية ،وعق�ود املفوضية ومراكز التس�جيل ومرشوع
البايومرتي».

الجزائري :بغداد تحتاج الى « »1000مدرسة
المراقب العراقي /بغداد...

اك�د محافظ بغ�داد فلاح الجزائري ،ان بغ�داد بحاجة
اىل بن�اء مايق�رب م�ن الف مدرس�ة يف جانبيه�ا الكرخ
والرصاف�ة للقضاء عىل ازمة قلة امل�دارس وانهاء ملف
املدارس الكرفانية.
وق�ال الجزائ�ري يف ترصي�ح متلف�ز تابعت�ه «املراق�ب
العراقي» إن «العاصمة بغداد بحاجة اىل اكثر من 1000
مدرس�ة يف جانبيه�ا الك�رخ والرصاف�ة ،للقض�اء عىل
مشكلة قلة املدارس».

وأض�اف ان «اكثر من  200مدرس�ة تم تهديمها يف عهد
وزراء الرتبية السابقني بما يسمى مرشوع الوزارة رقم
.»1
وبين ان «هناك مش�اكل تتعل�ق ب�االدراج ،حيث توجد
ارايض زراعية ال يمك�ن ادراجها او تحتاج اىل موافقات
من اجل بناء مدارس عليها».
واك�د ان «الجه�ات ذات العالق�ة عمل�ت على اللج�وء
للم�دارس الكرفانية من اجل اتخاذه�ا كحل ظريف لقلة
عدد املدارس يف بعض املناطق».

إتحاد الكرة ينوي مقابلة «الفيفا»
لرفع الحظر عن المالعب العراقية
املراقب العراقي /بغداد...
اك�د عض�و اتحاد الك�رة املرك�زي ،عيل األس�دي  ،ان
أعض�اء االتح�اد علم�وا بكت�اب االتحاد ال�دويل فيفا
الق�ايض بايجاد ملع�ب للمنتخب الوطن�ي بعيدا ً عن
مالع�ب اربيل و كربالء والبصرة قبل يوم من ظهوره
يف وس�ائل االعلام ،مبينا ً ان اتحاد الكرة ارس�ل كتابا ً
إىل «فيف�ا» للمطالب�ة بمقابلة رئيس االتح�اد الدويل،
جياني انفانتينو من اجل ايضاح تفاصيل رفع الحظر
عن املالعب العراقية.
يف الوقت ذاته قرر االتحاد الغاء ودية املنتخب الوطني

ونظريه األوزبكي بشكل رسمي.
وق�ال األس�دي يف ترصي�ح إن «كتاب فيف�ا وصل اىل
قس�م العالقات باالتحاد املرك�زي يف  27تموز املايض
وعلمن�ا بكتاب االتحاد الدويل قب�ل يوم من تناوله من
قب�ل وس�ائل االعلام املختلف�ة ،واالم�ر كان رسيا و
محص�ورا بني رئي�س االتحاد عبد الخالق مس�عود و
قس�م العالقات و ت�م تبليغ وزير الش�باب والرياضة
احم�د رياض العبي�دي فور وصول�ه وال علم للمكتب
التنفيذي لالتحاد به».
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بسبب البرلمان والضغوط االمريكية
برنامج حكومة عبد المهدي «حبرا على ورق»
أكد نواب في البرلمان العراقي ،أن البرنامج العملي لحكومة عادل عبد المهدي
الزال بطيئا و «حبرا» على ورق ،فيما اشاروا الى أن نسبة اإلنجاز فيه بلغت 25
بالمائة  ،معللين ذلك بسبب غياب الدعم من قبل الكتل السياسية باالضافة الى
تأثير الضغوط االمريكية على القرار الحكومي.
المراقب العراقي /احمد محمد...

النواب اشاروا اىل أنه يف التقييم النهائي تنصلت
جمي�ع الكت�ل ع�ن وعوده�ا بدع�م الحكومة،
بالرغم ان تلك الكتل نفسها هي من وافقت عىل
تويل عبد املهدي رئاسة الوزراء.
وبهذا الخصوص يرى النائب عن تحالف الفتح
عامر الفايز أن «رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
الزال عاج�ز عن تنفيذ غالبي�ة فقرات برنامجه
الحكوم�ي» ،مشيرا اىل أن�ه «ال يمك�ن توجيه
اللوم له لوح�ده ،خصوصا مع وجود املعرقالت
الربملانية من قبل الكتل السياسية «.
وق�ال الفاي�ز يف ترصي�ح خ�ص ب�ه «املراق�ب
العراقي»« ،من هذه املعرقالت هي عدم ترشيع
قوانين تخدم عمل حكومة عب�د املهدي ،وعدم
حس�م تمري�ر الكابين�ة الوزاري�ة والدرج�ات
الخاص�ة ،فضال ع�ن إنش�غال الربمل�ان بإمور
جانبية وهذا يعود اىل مطامع الكتل السياس�ية
باملناصب واملصالح الخاصة».

وأش�ار الفاي�ز اىل أن «جميع الكتل السياس�ية
الت�ي تعلن م�رارا وتك�رارا عرب وس�ائل االعالم
دعمها لربنامج عبد املهدي لم تفي بوعودها بل
وتنصلت عنها».
ولف�ت اىل أن�ه «عالوة على ذلك ف�أن الضغوط
االمريكية وتدخالت واش�نطن بالشان العراقي
أدت اىل ضعف تنفيذ برنامج الحكومة».
ودع�ا الفايز رئي�س ال�وزراء اىل «تقديم إعالن
الرس�مي للش�عب العراقي يبني فيه عجزه عن
تنفيذ برنامجه الحكومي واسباب ذلك».
بدوره اش�ار عضو تحالف سائرون النائب بدر
الزي�ادي ،يف ترصيح لـ «املراقب العراقي» اىل أن
«الربنام�ج الحكومي لحكومة عبد املهدي الزال
مجرد حربا عىل ورق وتنفيذه بطيء جدا».
وأض�اف الزي�ادي أن «رئي�س ال�وزراء قدم اىل
الربمل�ان اس�باب غير مقبول�ة أدت اىل تلك�ؤ
برنامج�ه» ،موضح�ا أن «م�ن ه�ذه األس�باب
هو ع�دم وجود تخصيصات مالي�ة ومحدودية

مس�احات االرايض امل�راد تنفي�ذ املش�اريع
الخدمي�ة عليها ،باالضافة اىل عدم تعاون وزارة
التخطيط معه!».
وق�ال الزيادي «إنن�ا ورغم ذلك طلبن�ا بان يتم
تقييم الربنامج الحكومي بعد ميض سنة كاملة
على تش�كيل الحكومة» ،الفت�ا اىل أن «نس�بة
اإلنجاز يف الربنامج هي .»%25
واش�ار اىل أن «حكوم�ة عب�د امله�دي تواج�ه
ضغوطا اقليمي�ة وامريكية حال�ت دون انجاز
الربنام�ج الحكوم�ي» ،مش�ددا أن «الحكوم�ة
بحاجة اىل مساندة جميع الكتل السياسية».
وكانت لجنة مراقب�ة تنفيذ الربنامج الحكومي
والتخطيط االستراتيجي قد اكدت أنها ستعلن
ع�ن نتائج الربنامج الحكوم�ي وما تحقق منه
نهاي�ة األس�بوع الح�ايل ،واضاف�ت أن التقرير
يتضمن ايض�ا الخلل داخل ال�وزارات يف تطبيق
املنه�اج والربنامج على مدى س�نة كاملة من
عمر الحكومة الحالية.

االنبار تخصص  100مليار دينار لإلعمار وديالى تباشر
بتنفيذ عدد من مشاريعها الخدمية
المراقب العراقي /األنبار...

اعل�ن مجلس محافظ�ة االنبار ،ع�ن تخصيص مبلغ
 100ملي�ار دين�ار إلعادة للمش�اريع االس�تثمارية يف
عم�وم م�دن املحافظة ،يأت�ي ذلك يف وق�ت اعلن فيه
مس�ؤول محيل يف دياىل عن بدء تنفيذ مشاريع خدمية
بكلفة تسعة مليارات دينار.
وق�ال عض�و املجل�س فرح�ان محم�د الدليم�ي يف
ترصي�ح تابعته «أملراقب العراقي» إن «حكومة االنبار
املحلي�ة خصصت مبل�غ  100مليار دينار للمش�اريع
االس�تثمارية التي يج�ري فيها العم�ل يف عموم مدن
املحافظ�ة ضمن خط�ة الحكوم�ة املحلي�ة النهوض
بالواق�ع الخدم�ي من خلال اناطة مش�اريع خدمية
للرشكات املحلية والعربية والعاملية».
واض�اف الدليم�ي ان «الحكومة املحلي�ة اعدت خطة
تضم�ن املب�ارشة بإع�ادة اعم�ار وتأهي�ل املش�اريع
املتوقف�ة من�ذ ع�ام من�ذ ع�ام  2014ج�راء نق�ص
التخصيصات االمنية واملرحلة االستثنائية التي مرت
به�ا املحافظة فضال ع�ن اقامة مش�اريع جديدة»،
مبين�ا ان «املبلغ املخصص من تنمي�ة االقاليم لدعم
عجلة االعمار يف املحافظة بالتزامن مع عودة معظم
االرس النازحة اىل مناطق سكناها املحررة».
واوض�ح أن «العرشات من املش�اريع الخدمية توقفت
نتيج�ة العملي�ات االرهابية ما دع�ا الحكومة املحلية
وبالتنسيق مع الحكومة املركزية اىل تخصيص مبالغ

،،

مالي�ة للمب�ارشة بالعمل فيها بعد اس�تقرار االوضاع
االمنية».
يف س�ياق متصل اكد رئي�س مجلس قض�اء املقدادية
عدنان التميمي يف ترصيح تابعت�ه «املراقب العراقي»
إن «رشكات محلية بارشت بتنفيذ  9مشاريع خدمية
يف  5قطاع�ات رئيس�ية ابرزه�ا الط�رق والكهرب�اء
والرتبي�ة داخل قضاء املقدادية» .واضاف التميمي ،أن
«املشاريع والتي تبلغ كلفها املالية اكثر من  9مليارات
دين�ار تعد من املش�اريع الت�ي توقف العم�ل بها بعد
اح�داث حزيران  2014وج�رى توفير التمويل الالزم
خدمة للصالح العام».
للمب�ارشة بتنفيذها

حكومة عبد المهدي تواجه ضغوطا اقليمية
وامريكية حالت دون انجاز البرنامج الحكومي

الديوانية تحيل ملف حريق الدواجن
لألدلة الجنائية
المراقب العراقي /الديوانية..

أعل�ن مجل�س محافظ�ة الديوانية ،ع�ن إحالة
ملف حريق مفاقس الدواجن إىل األدلة الجنائية
ملعرف�ة املتس�ببني ،مبينة ان امل�ؤرشات األولية
تفيد بان سبب الحريق تماس كهربائي.
وقال�ت عض�و املجل�س ضح�ى املوس�وي ،يف
ترصيح تابعته «املراق�ب العراقي» إن «مجلس
محافظ�ة الديواني�ة وبالتعاون م�ع الحكومة
املركزي�ة ش�كل لجن�ة تحقيقي�ة مشتركة
للوقوف عىل أس�باب حريق مش�اريع الدواجن
يف الديواني�ة» .وأضاف�ت ان «التحقي�ق أحي�ل
لألدل�ة الجنائية للوق�وف عىل حقيقة أس�باب

الحري�ق وبمتابع�ة اللجن�ة املشتركة» ،مبينة
ان «امل�ؤرشات األولي�ة تفيد بان س�بب الحريق
تماس كهربائي» .وأكدت انه «يف حال صح األمر
وج�ود تم�اس كهربائي سيحاس�ب الش�خص
املعن�ي بس�بب اإلهمال الذي تس�بب بخس�ائر
مادية كبيرة» .وتابعت ان «هن�اك جهات تريد
رضب املنت�وج الوطني وعىل الجهات املعنية يف
الحكوم�ة املركزية التحقيق ومعرفة من الجهة
املستفيدة من رضب مش�اريع مفاقس دواجن
الديواني�ة» .وكان حريقا كبريا قد اندلع،يف وقت
س�ابق ،يف مشاريع دواجن الديوانية مما تسبب
بخسائر مادية كبرية.

المنافذ الحدودية :إحباط محاولة
تهريب  30عجلة يف ميناء أم قصر

صحة كربالء تطلق حملة توعوية
ضد االلعاب النارية
المراقب العراقي /كربالء...

اطلقت دائرة صحة كربالء املقدس�ة ،حملة توعوية إلنق�اذ األطفال من مخاطر
إس�تعمال األلع�اب الناري�ة واألس�لحة البالس�تيكية الحاوي�ة على (الصج�م)
واملُفرقعات خالل عيد االضحى املبارك.
وقال مس�ؤول اعالم الدائرة سليم كاظم يف ترصيح تابعته «املراقب العراقي» إن
«الحمل�ة تحث عىل األبتعاد ع�ن األلعاب النارية واألس�لحة التي تحتوي عىل
أش�عة ليزري�ة لتأثريها على العني ،فضال ع�ن تأثرياته�ا يف تكريس ثقافة
العنف وما تسببه من أرضار يف بناء شخصيتهم».
واض�اف كاظم انه «وفق�ا ً إلحصائية أعدتها وزارة الصح�ة والبيئة ،فإن
الس�نوات السابقة ش�هدت إرتفاع نس�ب اإلصابة جراء إستخدام األسلحة
البالستيكية ،حتى وصلت يف أحد األعياد إىل ( )250حالة»،
كاظم الجهات الحكومي�ة ذات العالقة واألجهزة
و طا ل�ب
الرقابي�ة ب�ـ»رضورة إتخ�اذ اإلجراءات
القانوني�ة الرادعة التي من ش�أنها
أن تحد من إنتش�ار هذه األلعاب
الخط�رة وتداوله�ا يف األس�واق
املحلية».

الشريط
األمين

مقتل وجرح  14مواطنا بزناع
عشائري بمنطقة الدورة
المراقب العراقي /بغداد...

أف�اد مصدر أمني ،بوقوع نزاع عش�ائري يف منطقة الدورة جنوبي
بغداد.
وق�ال املصدر ،إن «حصيل�ة النزاع العش�ائري يف منطقة عرب
جبور بالدورة جنوبي بغداد بلغ تس�عة قتىل وخمسة جرحى
كضحاي�ا النزاع» .وأوض�ح املصدر ،أن «قائ�د رشطة بغداد
يرشف شخصيا عىل ملف التحقيقات يف الحادث».
يذك�ر ان ع�دد من مناط�ق العاصمة بغداد تش�هد بني فرتة
وأخرى وقوع نزاعات عشائرية تتم بواسطة اسلحة خفيفة
وثقيلة.

المراقب العراقي /البصرة...

اعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية ،إحب�اط محاولة
تهري�ب  30عجل�ة يف مين�اء أم قصر بمحافظة
البصرة .وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت «املراقب
العراقي» نسخة منه إن «الهيئة أحبطت محاولة
تهريب ( )30عجلة دون املوديل يف منفذ ميناء أم
قرص الش�مايل يف محافظة البرصة» .واضافت ان
«ذلك جاء اس�تنادا إىل قرار قايض تحقيق البرصة
تم الكشف عىل الحاويات عدد ( )8من قبل فريق

عم�ل تبين أن الحاوي�ات محملة بعجلات عدد
( )32كان�ت مخبأة خلف كارت�ون اواني منزلية
تم ختمها بختم كش�ف السونار دون املرور به».
وتابعت الهيئة ،انه «ت�م إصدار أمر بعدم خروج
الش�احنات محمل عليه�ا حاوي�ات العجالت إال
بقرار صادر من املحكمة املختصة».
واوضح�ت الهيئة ،ان�ه «تم اعتق�ال املوظفني
املس�ؤولني ع�ن م�رور الحاوي�ات بالرغ�م من
وجود العجالت املهربة».

القبض عىل  4نساء متخصصات
بالسرقة يف اربيل
المراقب العراقي /اربيل...

اعلن�ت رشطة محافظة اربي�ل ،عن القاء القبض
عىل اربع نس�اء متخصصات بالرسقة يف اس�واق
املدين�ة .وقالت الرشط�ة يف بيان تلق�ت «املراقب
العراقي» نس�خة منه انه�ا «وبعد تلقيها بالغات
بوقوع حوادث للرسقة يف سوقي كوران ،و نوروز،
ت�م فتح مل�ف تحقي�ق بتل�ك الح�وادث لتتمكن
الرشط�ة م�ن التعرف على هوية ارب�ع متهمات
والقاء القبض عليهن» .واضاف البيان انه «وبعد
الرشوع يف التحقيقات وجم�ع املعلومات الالزمة

ومتابعة كامريات املراقبة تمكنا من تحديد هوية
اربعة متهمني وهن نس�اء»،مؤكدا «القاء القبض
عليهن» .وتاب�ع ان «املتهمات هن (ع.ع.ی) تبلغ
من العمر( )۲۳عاما ،و(س.ع.ی) تبلغ من العمر
( )20عام�ا ،و(ن.ع.ع ).تبل�غ م�ن العم�ر ()16
عام�ا ،و(ک.ع.ع ).تبلغ من العم�ر ( )23عاما»،
مشريا اىل ان «املتهمات وبعد القاء القبض عليهن
اعرتفن بتنفيذهن عملي�ات رسقة لكميات كبرية
من املبالغ املالية ،واملصوغات الذهبية واملوبايالت
يف سوقي كوران ،و نوروز».

إصبع عىل الجرح
منهل عبد األمري المرشدي

هل نحتاج الى هتلر ؟؟ ..
كثريا ما يتهمني البعض بالتش�اؤم ازاء مس�تقبل البلا٣د والعباد يف ظل ما
ه�و موجود من تفيش للفس�اد وس�طوة الفس�ادين وضع�ف الدولة ان لم
يك�ن غيابها الت�ام يف الكثري من مناطق العراق ويف املقدمة منها كردس�تان
اضاف�ة اىل اتس�اع ظواهر التحل�ل اإلجتماعي وتعاطي املخ�درات والنوادي
الليلي�ة الت�ي انترشت كالنار يف الهش�يم بني احياء بغداد م�ن دون رادع وال
رقي�ب  .كثرية ه�ي األمور التي تحتاج من�ا ان نتوجس ونخاف ونخىش عىل
ابنائن�ا ومس�تقبل بالدنا ابت�داء من الطبقي�ة املجتمعية التي يؤس�س لها
ف�وارق الروات�ب الالمعقول بني من يس�تلم ما ال يحىص بال�دوالر وبني من
يتحرس عىل الدينار فضال عن اتس�اع البطالة ووصول الفس�اد والفش�ل اىل
التعليم والقضاء  .وانا اقرأ يف رس�ائل احد األصدقاء اس�توقفني ما تطرق
اليه بما قام به هتلر بعد ان تس�لم مع الرايخ الثالث الس�لطة والحكم وانا
هن�ا ال اس�جل اعجابي بش�خص هتلر انما اتس�ائل اذا كان م�ا قام به هو
الحل األنس�ب ال�ذي ينبغي تنفي�ذه يف بالدنا اليوم للخروج م�ن املأزق .لقد
كانت البطالة يف املانيا قد وصلت إىل حد غري معقول بنس�بة  %72حيث كان
يتم حرق العملة الوطنية للتدفئة بس�بب التضخم وإنعدام قيمتها الرشائية
كما كانت برلني تس�مى بمدينة الرذيلة فكانت الفاحش�ة و الفس�اد تنترش
يف ش�وارع املدين�ة وأركانها فيم�ا كان تعاط�ي املخ�درات ورشب الخمر و
الكس�ل والتخنث صفات مرادفة للشاب األملاني  .عندما وصل هتلر والرايخ
الثال�ث اىل الحك�م انقلب الح�ال رأس عىل عقب وانخفض�ت البطاله إىل %0
خلال  3س�نوات فقط كما ع�اد اإلقتصاد األملاني إىل أق�وى عهده ولم يكن
ذلك بعصا س�حريه انما بقرارات حازمة تدل يف محتواها
على وجود القائد وقدرته عىل اتخاذ القرار .األجراء
األول ال�ذي اتخذه هتلر كان إبعاد س�لطة اليهود
من البنوك األملانية ومن اإلقتصاد وعىل رأس�هم
ماك وولرب كما تم إعادة التصنيع الوطني ومنع
األس�ترياد بالتم�ام والكمال واهت�م بالتصنيع
العس�كري وبرسي�ة تامة  .الق�رار الثالث وهو
م�ا يدع�و للعجب كون�ه يمث�ل مصداق�ا للرشائع
الس�ماوية هو ما قام به هتلر بإنهاء التعامل بالفائدة
الربوية نهائيا يف البنوك ومحاربة التدخني واملسكرات ومنع املجالت واألفالم
اإلباحية إضافة اىل محاربة الدعارة و تحديد لباس محتشم للنساء األملانيات
يف الش�وارع  .أصدر أمرا بإحتكار الدولة لإلعالم وصناعة الس�ينما وطباعة
الكت�ب .كم�ا قام بمضاعفة ميزاني�ة التعليم والبحث العلم�ي  . .الغريب يف
شخصية هتلر انه اقرب اىل شخية املتديّن يف بعض قراراته وعىل سبيل املثال
ال الحرص وفيما يخص املرأة اعلن عن قانون وس�ام الرشف الخاص بتكريم
املرأة األملانية األم حيث تحدث هتلر يف إحدى خطبه التي ألقاها يف س�بتمرب
م�ن عام  1943أمام الرابطة االشتراكية الوطنية للمرأة فقال إنه بالنس�بة
للم�رأة األملانية فلها الحق ان تبدع وترتق�ي بمجاالت تالئم وضعها النفيس
والجسدي وبما يضمن كرامتها ولكن يجب عليها اوال ان يرتكز عاملها حول
زوجه�ا وعائلتها وأطفالها وبيتها  .لقد اس�تطاع هتلر القضاء عىل البطالة
من خالل اعادة تش�غيل املصانع الوطنية وخصوصا مصانع األس�لحة كما
كانت قراراته بصدد املراة سبب يف عودة النساء للمكوث يف منازلهن مما اتاح
الفرصة للرجال للحصول عىل الوظائف التي ّ
كن يش�غلنها .بقي ان اقول ان
تلك الفرتة س�ميت حينها باملعجزة االقتصادية حي�ث نقلت أملانيا من القاع
إىل القمة يف غضون ثالث س�نوات فقط بعد تطبيق هذه اإلجراءات برصامة
وق�وة وحزم  .اخريا وليس آخرا اقول ه�ل نحتاج هتلر عىل القياس العراقي
ام انه لم يعد ينفع معنا حتى هتلر .؟

عمليات بغداد تعتقل
متهمين برتويج المخدرات
المراقب العراقي /بغداد...

اعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد ،ع�ن القاء القب�ض عىل متهمين بالتهديد
وترويج املخدرات يف مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكر بيان للقيادة تلقت «املراقب العراقي «نسخة منه إن «القوات األمنية
يف قي�ادة العمليات تمكنت م�ن القاء القبض عىل متهمني اثنني بالتهديد يف
منطقة الس�يدية ،اضاف�ة اىل القاء القبض عىل مته�م برتويج املخدرات يف
منطق�ة حي أور وضب�ط بحوزته مواد مخدرة وأجه�زة تعاطي وجوازات
سفر مختلفة».
واض�اف البي�ان ،ان�ه «تم تس�ليم املتهمين اىل الجه�ات املختص�ة التخاذ
االجراءات الالزمة بحقهم وفق القانون».

االقت�صادي

قناة السويس تستقبل أكبر سفينة
حاويات في العالم
أعلن املتحدث الرس�مي باس�م هيئة قناة الس�ويس ،طارق حس�نني،
أن س�فينة الحاويات ”  ،”MSC GULSUNالتي تع�د األكرب يف العالم،
س�تعرب القناة الي�وم الخميس.وقال حس�نني إن رئيس هيئ�ة القناة
الفريق ،مهاب مميش ،س�يرشف عىل عبور الس�فينة .وأكد أن القناة
“ستتخذ جميع إجراءات تأمني عبور هذه السفينة العمالقة ألول مرة
للقناة”.وعىل صعيد آخر أظهرت بيانات القناة أن إيراداتها ارتفعت إىل
 5.7ملي�ار دوالر يف ع�ام  ،2018مقارنة ب�ـ  5.3مليار دوالر يف .2017
يذكر أن القناة سجلت ،يوم الجمعة املايض ،رقما قياسيا غري مسبوق
يف أعداد وحموالت الس�فن العابرة لها ،حيث عربت  81س�فينة يف ذلك
اليوم ،وهو أكرب عدد من السفن يعرب القناة يف يوم واحد.
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التخطيط توافق على إضافة 170
مليار دينار لميزانية بغداد
وافق�ت وزارة التخطي�ط ، ،على إضافة  170ملي�ار دينار
مليزاني�ة محافظ�ة بغ�داد ،إلنج�از املش�اريع الخدمي�ة يف
مناط�ق العاصمة.وذك�رت وزارة التخطي�ط ،يف بي�ان  ،أن
«وزي�ر التخطي�ط ،ن�وري صب�اح الدليم�ي ،رأس اجتماعا ً
موس�عا ً مع حكوم�ة بغداد املحلية بحض�ور محافظ بغداد
فالح الجزائري ،والنائبني ع�ن محافظة بغداد ليث الدليمي
وجاسم البخاتي ،واملالك املتقدم يف وزارة التخطيط».
وأضاف البيان ،ان «اإلجتماع بحث مشاريع محافظة بغداد
املستمرة والجديدة للعام الجاري وابرز التحديات التي تقف
امام تنفيذها يف توقيتاتها».

الخميس  8آب  2019العدد  2132السنة العاشرة

مافيات سياسية تسعى لضرب عملية االكتفاء الذاتي

مسلسل الحرائق يهدف الى تعطيل دور القطاع الخاص وابقاء العراق سوق استهالكي

،،

االقتصاد العراقي يواجه حربا الهواده فيها من قبل مافيات
منظم����ة اتخذت م����ن الحرائق طريق����ا لها لتدمي����ر المنتج الوطني
.مسلس����ل الحرائق اس����تهدف االس����واق الكبيرة والصغير في العاصمة
بغ����داد  ,من اجل اضعاف القط����اع الخاص العراقي وارغام����ه على ان يكون
مس����تهلكا وليس منتجا  ,فحرائق الحنطة جاءت بعد تحقيق العراق ألكتفاء
ذات����ي من هذه المادة  ,مما اغاض دول كانت تورد الحنطة للعراق  ,وخاصة
امريكا وتركي����ا  ,فتم االيعاز لعصابات منظمة لح����رق االف الدوانم من
محص����ول الحنطة قبل حصاده  ,من اجل ابقاء العراق يس����تورد هذه
المادة.

المراقب العراقي /القسم االقتصادي

سيناريو االستهداف املنظم شمل هذه املرة
قط�اع انت�اج البيض بعد تحقي�ق االكتفاء
من�ه  ,ف�كان االس�ترياد العش�وائي مل�ادة
البي�ض التال�ف وال�ذي يأتي م�ن اوكرانيا
وتركي�ا م�ن اج�ل رضب املنت�ج الوطني ,
واالم�ر لم يتوق�ف عند ذل�ك فكانت حرائق
حق�ول الدواجن يف محافظ�ة الديوانية بعد
ان اعلن�ت تحقي�ق انتاج�ا كبريا م�ن مادة
الدواج�ن  ,فعمل�ت املافي�ات االقتصادي�ة
املرتبط�ة ب�االذرع السياس�ية للمشروع
االمريك�ي الخليج�ي اال حرق تل�ك الحقول
وتدمريها.
ح�وادث الحري�ق مفتعل�ة وه�ي مكمل�ة
لحرائ�ق الحنط�ة والش�عري الت�ي حدث�ت
خالل الش�هرين املنرصمني كم�ا تعد جزءا
من مسلسل اس�تهداف االقتصاد الوطني ,
وتدمري القطاع الخاص بعد ان عجز القطاع
الحكومي عن تشغيل املشاريع املتوقفة .
املش�كلة الحقيقية هي ان هن�اك التزامات
دائ�ن ومدين وقس�م م�ن التج�ار احرتقت

حوادث الحريق مفتعلة
وهي مكملة لحرائق
الحنطة والشعير التي
حدثت خالل الشهرين
المنصرمين و تعد
جزءا من مسلسل
استهداف االقتصاد
الوطني

،،

حتى سيولتهم النقدية من العملة الصعبة،
حيث كانوا محتفظني فيها داخل مكاتبهم
 ,فالحرائ�ق ي�راد منه�ا ان يك�ون القطاع
الخ�اص تاب�ع لشركات اجنبي�ة فتح�ت
وكاالت له�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات لتوريد
املنتج�ات املختلفة للع�راق  ,والحرائق يراد
منه�ا ان يقن�رض التاجر العراق�ي من تلك
الرشكات والتي س�تتحكم ب�ه وتجربه عىل
التعامل مع منتجاتها حرصا.
يقول الخبري االقتص�ادي لطيف العكييل يف
اتص�ال مع « املراق�ب العراقي « :ش�ماعة
التم�اس الكهربائي كعام�ل اويل يف عمليات
التحقي�ق الصوري�ة انتف�ت له�ا الحاجة ,
واصب�ح املواط�ن والتاجر مس�تهدفني من
قبل رشكات اجنبية وعربية تعمل يف العراق
دون تنظيم صحي�ح  ,فهذه الرشكات تريد
تروي�ج بضائعها حتى ل�و كانت تالفة  ,لذا
كان مسلس�ل اس�تهداف القط�اع الخاص
م�ن اج�ل اجباره على رشاء منتج�ات تلك
الرشكات وبنظام االجل.
وتاب�ع العكيلي  :الحكوم�ة ضعيفة وغري

قادرة على حماي�ة القطاع الخ�اص الذي
انهكه الحرائق والخسائر الكبرية جراء ذلك
 ,لذا هن�اك جهات سياس�ية تعمل لصالح
بع�ض ال�دول الخليجية وبعضه�ا المريكا
وتركيا  ,وهي املس�ؤولة عن تلك الحرائق ,
والجهات التحقيقية تعلم ذلك ,لكن االوامر
الحكومية لتلك اللجان بأن يسجلوا الجاني

هو التماس الكهربائي  ,خشية من الغضب
الجماهيري  ,وحرائق الحنطة ومش�اريع
الدواجن ونفوق االسماك بطريقة مجهولة
,تأت�ي يف هذا الس�ياق  ,فاالس�تهداف انهك
االقتص�اد العراق�ي واملنت�ج الوطن�ي ه�و
الضحية.
من جهت�ه اكد النائب س�الم طحيمر ،أن
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العراق يتفاوض مع ثالث دول لتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي

الصناعة تزود شركة هانوا الكورية بالمنتجات االسفلتية
أعلنت الرشكة العام�ة للصناعات التعدينية
اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن،
الخمي�س ،عن توقيعه�ا محرضا مع رشكة
هانوا للهندسة واالنشاءات الكورية محرض
تجهيز منتجات اسفلتية.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة ماج�د حمي�د
غضيب يف بيان  ،إن “الرشكة وقعت محرض
تضم�ن االتفاق عىل تجهيز الرشكة الكورية
بمنتج�ات الربايم ك�وت ( )MC 250بكمية
( )500متر مكع�ب قابلة للزي�ادة والربايم
ك�وت ( )MC 30بكمي�ات حس�ب الطل�ب
ومنتج الكات ب�اك ( )RC 70بكمية ()150

مرت مكعب”.
وأضاف غضيب ،أن “التجهيز س�يكون عىل
م�دى عام كام�ل من تاري�خ توقيع املحرض
وحسب االحتياج الشهري للجهة املستفيدة
 ،مشيرا اىل ان الرشكة قامت ايضا بتصدير
م�ادة الربايم كوت اىل دول�ة االمارات بكمية
( )13000مرت مكعب من مصانع الرشكة يف
بغداد والبرصة.
يف س�ياق متصل اش�ار املدير العام اىل “قيام
ك�وادر معاوني�ة مصانع ابن س�ينا التابعة
للرشك�ة بتجهي�ز محط�ة كهرب�اء حديثة
بمواد مضافات املياه الكيمياوية املستخدمة

يف ابراج التربيد املفتوح�ة واملغلقة واملراجل
البخاري�ة ومنظوم�ة( )R.oوم�ادة الب�اك
ملعالجة املياه اضافة اىل مواد تنظيف التكلس
وبكميات مختلفة”.
واوضح ،أن “املعاوني�ة قامت ايضا بتجهيز
مصفى الدورة التابع لرشكة مصايف الوسط
بم�ادة النرتوجني املس�ال بكمي�ة ( )٨٦مرت
مكعب وبنقاوة ( )%99,99والتي تس�تخدم
ألغ�راض التربي�د يف العملي�ة اإلنتاجي�ة ،
مؤكدا االس�تعداد لتجهيز كافة دوائر الدولة
والقط�اع الخاص واملختلط به�ذه املنتجات
وحسب الطلب”.

مجموعة من املس�توردين «يمثلون جهات
سياس�ية ال تريد للمنتوج املحيل االزدهار»
ه�م «أكثر املس�تفيدين» م�ن الحريق الذي
اندلع اليوم يف مرشوع دواجن الديوانية.
وق�ال طحيم�ر يف بي�ان تلق�ت «املراق�ب
العراقي» نس�خة منه ،إن «حرائق الدواجن
يف الديواني�ة تأتي ضمن سلس�لة مسلس�ل

مليار دينار
تخصيصات للمشاريع
االستثمارية
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مليارات دينار
لدعم الخدمات
جنوبي الفلوجة

اقرتح السفري الرتكي لدى بغداد فاتح
يلدي�ز  ،مد خط س�كة حديد بني بالده
والع�راق ،مشيرا ً اىل أن ه�ذا الخط يف
ح�ال تنفيذه سيربط مدين�ة البرصة
بمدين�ة مرسين ،مؤك�دا ان تركي�ا
س�تكون جاه�زة يف ح�ال كان العراق
جاهزا للمرشوع.
ونق�ل ع�ن يلدي�ز  ،قوله ،إن�ه «يتعني
على تركي�ا مد خ�ط س�كة حديد مع
العراق مبارشة حيث انه ال يوجد ربط
بالس�كك الحديدية املبارشة لرتكيا مع
العراق» ،مبينا «انن�ا نتحدث عن خط
يبل�غ طوله بين  70إىل  75كم تقريبا،
ممتد م�ن ناحية ربيع�ة (عىل الحدود

الهند تستورد  % 12من احتياجاتها النفطية من العراق
أظه�رت بيانات جديدة من وزارة التج�ارة الهندية ،
أن نيودله�ي قد زادت اس�ترياد اش�حنات النفط من
نيجرييا وفنزويلا والواليات املتحدة والعراق والعالم
العربي ،مشرية إىل أنها تستورد  %12من احتياجاتها
من النفط الخام من العراق.
ونقل موقع “ليدرشب” الهندي أنه ” ويف الوقت الذي
توقف�ت فيه واردات النفط الخ�ام الهندية من ايران
ارتفع�ت الواردات بنس�بة  82باملائة من نيجرييا  ،و
 26باملائ�ة من فنزويلا  ،و  96باملائة م�ن الواليات
املتح�دة  ،و  12باملائة من الع�راق  ،و  66باملائة من
اإلمارات”.
واضافت أنه “وبشكل عام  ،انخفضت واردات البالد
من النف�ط الخام يف حزيران املايض بنس�بة  2.29يف
املائة لتصل إىل  55.4مليون طن مرتي ،فيما ارتفعت

الصادرات الصينية تعاود االرتفاع رغم الحظر األميركي

الح�دودي» ،مؤك�دا «اهمي�ة املعبر
باعتباره خطا اس�ترياتيجيا بالنس�بة
إىل تركيا ،وأنه س�يكون بمثابة الخيار
الثاني».
ولف�ت يلدي�ز ان «تركي�ا ترغ�ب م�ن
خلال ه�ذا املعبر يف اع�ادة احي�اء
التجارة وف�رص العمل عىل هذا الخط
باملنطق�ة» ،مؤك�دا ان�ه «م�ن امله�م
بم�كان أن يك�ون لرتكي�ا معبر آخر
على األق�ل م�ع الع�راق ال�ذي يمتلك
 8معاب�ر حدودية».يذك�ر ان الع�راق
يعتمد بش�كل كبري على تركيا وايران
يف استرياد معظم احتياجاته من املواد
الغذائية واالجهزة الكهربائية.

اودت الص�ادرات الصيني�ة االرتف�اع مس�جلة
زيادة طفيفة خالل ش�هر تم�وز املايض ،رغم
الح�رب التجارية م�ع الواليات املتح�دة ،وفق
ما أظه�رت بيان�ات نرشته�ا دائ�رة الجمارك
الصينية ،اليوم الخميس.
وحققت مجمل الصادرات الصينية إىل الخارج
زيادة بنس�بة  %3.3باملقارنة مع الشهر نفسه
من العام املايض بعدما تراجعت بنسبة  %1.3يف
يونيو امل�ايض ،فيما تراجعت الواردات يف يوليو
املايض بنسبة  ،%5.6بعد تراجعها بنسبة %7.3
يف شهر حزيران.
و ج�ا ء ت
ا أل ق�ا م

ذي قار توقع مذكرة تفاهم مع «كيمونيكس انترناشيونال» لحل ازمة المياه
أعلن محاف�ظ ذي قار وكالة ع�ادل الدخييل  ،عن
توقي�ع مذكرة تفاهم مع رشك�ة كيمونيكس انرت
ناش�يونال لح�ل أزمة املي�اه يف ذي ق�ار  ,مبينا ً ان
املذك�رة نصت عىل اع�ادة تأهيل عدد من محطات
املياه يف ذي قار بتمويل من صندوق االمم املتحدة .

وق�ال الدخييل ،يف بي�ان صدر عق�ب لقائه ممثيل
الرشك�ة ان « املذك�رة نص�ت على تأمين امل�واد
واملع�دات الالزم�ة إلصالح منظوم�ة مياه الرشب
وإع�ادة تأهيل الش�بكات القديمة  ,الفت�اُ اىل ان «
االتفاق نص عىل تقديم دراسة شاملة لحجم املياه

حصة واردات النفط من البلدان األفريقية إىل  16.8يف
املائة يف األشهر الثالثة األوىل من عام .”2019
واش�ار التقرير اىل أنه “وعىل الرغ�م من توقف الهند
ع�ن اس�ترياد النف�ط الخ�ام م�ن فينزويلا نتيجة
للعقوب�ات االمريكي�ة ومع ذلك  ،يب�دو أن الرشكات
الخاصة الهندية تواصل استرياد الخام الفنزوييل إما
بشكل مبارش أو غري مبارش”.
وكانت رشك�ة ( )RILقالت يف نيس�ان امل�ايض إنها
ً
ناش�ئا من فنزويال م�ن رشكات مثل
اشترت خامً ا
روس�نفت الروس�ية مع دراية كاملة باملوضوع من
قبل الس�لطات األمريكية ،وبش�كل عام  ،انخفضت
حصة الهند من واردات النفط الخام من دول الرشق
األوسط إىل  56.6يف املائة من إجمايل واردات النفط يف
الفرتة من نيسان إىل حزيران من عام .2019

نائب :موازنات العراق منذ  2005وحتى اآلن وهمية وغير حقيقية

تركيا تقترح على العراق مد سكة حديد تربط البصرة بمرسين
العراقية الس�ورية) وص�وال إىل املكان
الذي سننشئ عنده املعرب الثاني».
واضاف ان «تركيا س�تكون جاهزة يف
ح�ال كون العراق جاه�زا لذلك» ،الفتا
اىل ان�ه «يتعين إيص�ال خط س�كتنا
الحدي�دي املوج�ود حالي�ا ،ليمت�د من
مدينة نصيبني إىل النقطة التي أتحدث
عنه�ا ،وبالت�ايل إذا تمكن�ا من تحقيق
ذل�ك ،فس�نكون ق�د ربطن�ا مدينت�ي
البرصة ومرسني ببعضهما».
واش�ار يلدي�ز اىل ان «تركي�ا قطع�ت
مس�افة كبيرة وهام�ة يف مباحثاتها
م�ع الجان�ب العراق�ي بخص�وص
افتتاح املعبر الثاني معرب «أوفاكوي»

الحرائق لرضب عملية االكتفاء الذاتي الذي
يحققه العراق».
وأضاف ،أن «أكثر املستفيدين هم مجموعة
ليس�ت بالكبيرة م�ن املس�توردين ،وه�م
باألغل�ب يمثل�ون جهات سياس�ية ال تريد
للمنت�وج املحيل االزدهار لتبق�ى بضاعتها
االستريادية هي الرائجة».

المواطن والتاجر
مستهدفين من قبل
شركات اجنبية وعربية
تعمل في العراق
بشكل غامض ةتسعى
لترويج بضائعها
الرديئة

املتوفرة واملحطات املوجودة والحاجة الفعلية من
املش�اريع الجديدة التي تحتاجها املحافظة يف هذا
امللف «.
واش�ار ان « املحافظ�ة تعه�دت بتقدي�م الحماية
االمني�ة الكاملة للرشكة املنف�ذة فضالً عن توفري

االي�دي العامل�ة وتع�اون الدوائ�ر
املختص�ة  ,مؤك�دا ً ان الحكوم�ة املحلية
وجهت دع�وات للمنظم�ات املجتمع ال�دويل لحل
ازمة مياه الرشب بعد عجز الحكومة املركزية عن
ايجاد حل لتلك املشكلة».

لجنة :مصانع تستورد أدوية من الصين والهند وتبيعها للصحة على انها محلية

الجدي�دة أفض�ل من توقع�ات املحللين الذين
كان�وا يرتقب�ون انخف�اض الصادرات بنس�بة
 ،%0.2وتراجع الواردات بنسبة .%8.8
وبق�ي الفائ�ض التج�اري الصين�ي م�ع دول
العال�م مس�تقرا يف يولي�و املايض عن�د 45.05
ملي�ار دوالر ،مقاب�ل  44.23ملي�ار دوالر يف
الشهر السابق.
أم�ا م�ع الوالي�ات املتح�دة ،فس�جل الفائض
تراجع�ا طفيف�ا يف يولي�و امل�ايض ،إىل 27.97
ملي�ار دوالر ،باملقارن�ة م�ع  29.9ملي�ار يف
حزيران املايض.

عربي دولي
Almuraqeb Aliraqi Newpaper
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المراقب العراقي /متابعة...

علق القي�ادي يف حركة “أنصار الله” محمد
علي الحوثي ،على األحداث التي تش�هدها
مدينة ع�دن بجنوب اليم�ن .وكتب الحوثي
يف تغري�دة نرشه�ا عىل حس�ابه يف «تويرت،
وتابعتها «املراق�ب العراقي» أنه «ال خالص
للمحافظ�ات املحتل�ة إال بط�رد املحت�ل

واالنتهاء من كل عالقة به».
وأضاف الحوثي ،انه «بعد تحذيرات العدوان
ملرتزقت�ه بعدن ،هل س�تبقى العنرتيات؟ أم
ستذوب كالثلج؟».
واندلعت اش�تباكات ،بني مسلحني ،وقوات
حماي�ة القصر الرئ�ايس يف «العاصم�ة
املؤقتة» عدن جنوبي اليمن.

محذرة من التمادي على سيادة الدولة...

لبنان تستنكر تدخل السفارة األميركية بشؤونها وتعده عدوانا
اعربت قيادتا «رابطة
الشغيلة» برئاسة
امينها العام النائب
والوزير السابق زاهر
الخطيب ،و»تيار
العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية»
عن «التنديد
واالستنكار والشجب
لبيان السفارة
األميركية في عوكر،
والذي يشكل أكثر
من تدخل سافر في
شؤون لبنان الداخلية،
وأكثر من وصاية،
وأكثر من عدوان،
السيما وأن رئيس
الجمهورية العماد
ميشال عون
كان اعتبر أن
لبنان اليوم
يواجه استعمارا ً
مالياً.

،،

التي تفرض عليها ع�دم اإلدالء بأي
مواقف أو ترصيحات ،أو القيام بأي
إج�راءات تش�كل تدخال يف ش�ؤون
البلد الذي تتواجد فيه».
وأك�دت القيادتان أن «ه�ذا التدخل
السافر للسفارة األمريكية يف الشأن
الداخيل اللبناني ما كان ليحصل لوال
التهاون والخضوع لحزمة العقوبات
املالي�ة األمريكي�ة الت�ي تس�تهدف
تش�ديد الحصار عىل املقاومة خدمة
لكيان العدو الصهيوني ،الذي يسعى
للث�أر م�ن هزيمته املدوي�ة يف حرب
تم�وز ع�ام  ،٢٠٠٦وه�ذا يثب�ت أن
النظام املايل اللبناني إنما هو خاضع
للوصاي�ة األمريكية م�ا يتوجب عىل
الدولة ،وكل الحريصني عىل السيادة
واالستقالل ،العمل عىل تحرير لبنان
م�ن ه�ذه الوصاي�ة االس�تعمارية،
ووض�ع ح�د للتدخلات األمريكي�ة
املس�تمرة يف الش�ؤون اللبناني�ة
الداخلية».

المراقب العراقي /متابعة...

وأك�دت القيادت�ان يف بيان مشترك
بحس�ب موق�ع «الخلي�ج الجديد»،
وتابعته «املراق�ب العراقي أكدت أن
«بيان السفارة األمريكية إنما يندرج
يف س�ياق الوصاي�ة األمريكي�ة عىل
لبنان التي تتجس�د يف فرض الرقابة

املالية عىل حركة الودائع يف املصارف
اللبناني�ة يف س�ياق العقوبات املالية
الهادف�ة اىل مح�ارصة املقاوم�ة
اللبناني�ة وبيئتها ،والي�وم فإن هذه
الوصاية األمريكية عادت لتتمدد عرب
التدخ�ل بش�كل صل�ف يف الخالفات
بين الق�وى اللبناني�ة السياس�ية

اللبناني�ة من خلال محاولة التأثري
على دور القض�اء يف التحقي�ق يف
حادث�ة قبر ش�مون ،والتحذير من
التدخ�ل الس�يايس يف القض�اء ،مما
يؤرش بوض�وح إىل محاولة تس�عري
الخلاف الداخلي بش�أن الحادث�ة
واذكاء الصراع عبر دع�م موق�ف

حتذيرات من التهاون احلكومي بالإنتهاكات االمريكية

األطراف املوالية لها».
وح�ذر الجانبان من «خط�ورة هذا
التمادي من قبل الس�فارة األمريكية
يف التدخ�ل يف ش�ؤون اللبنانيين
والتصرف باعتباره�ا وصي�ة عىل
لبن�ان ومؤسس�اته وتملي عليه�ا
م�ا يج�ب ان تق�وم ب�ه ،ويطالبان

املسؤولني يف الدولة اللبنانية باتخاذ
املوق�ف الح�ازم يف رف�ض مثل هذا
التدخل ووضع حد له ،كما يطالبان
وزي�ر الخارجي�ة جبران باس�يل
باستدعاء السفري األمريكي يف لبنان
وتوجي�ه التنبي�ه له لع�دم مخالفة
أصول ووظيفة الس�فارات األجنبية

ت�شديد
احل�صار
على
املقاومة
خدمة
لكيان
العدو
ال�صهيوين

وا�شنطن حتاول الت�أثري على دور الق�ضاء يف لبنان

طبيب سابق بتحالف العدوان يفضح التعسف السعودي مع الجرحى
رصد موظف يعمل بالسفارة البحرينية في لندن
وهو يعتدي على ناشط من جنسيته
المراقب العراقي /متابعة...
تابع�ت صحيفة «املراق�ب العراقي» فيدي�و أثار جدالً واس�عا ً يف
الش�ارع الربيطاني ،بعدما أظهر محاولة أحد موظفي الس�فارة
البحريني�ة يف لن�دن ،باالعتداء عىل الناش�ط البحريني موىس عبد
علي ،الذي ه�دد باالنتحار من ف�وق مبنى الس�فارة بهدف وقف
تنفيذ أحكام االعدام بحق عدد من النش�طاء يف البحرين .وأظهر
الفيديو املوظف وهو يحاول االعتداء بلوح خش�بي عىل الناش�ط
ال�ذي هدد بإلقاء نفس�ه م�ن أعىل مبن�ى الس�فارة ،اذا لم تنفذ
مطالبه بوقف اعدام النشطاء بالبحرين ،اال أن الرشطة الربيطانية
تدخلت يف الوقت املناسب وانقذت املوقف بعد هذا املشهد .يذكر أن

المراقب العراقي /متابعة...

الس�لطات البحرينية اعدمت النشطاء الش�يعة دون االلتفات إىل
الدعوات الحقوقي�ة بوقف اعدامهم بتهمة «االرهاب» ،االمر الذي
فجر غضب الش�ارع الذي خرج يف مظاهرات احتجاجية عىل تلك
املمارس�ات .واعتربت ه�ذه االحتجاجات هي األكرب منذ أكثر من
عامني عندما أعدمت السلطات ثالثة رجال شيعة .ويفرض حكم
أرسة آل خليف�ة قي�ودا عىل املعارضة التي يهيمن عليها الش�يعة
منذ فش�ل انتفاضة  ،2011وأرسلت الس�عودية قوات للمساعدة
يف س�حق االنتفاضة فيما يشير إىل قلقها م�ن أن أي اضطرابات
كبرية أو تنازالت تش�مل اقتس�ام الس�لطة يف البحري�ن يمكن أن
تلهم األقلية الشيعية يف السعودية.

س�لم الطبي�ب حسين محم�د عامر
الحياني ال�ذي كان يعمل مع العدوان
يف مستشفى عسري امليداني املخصص
ملعالجة الجرحى من الخونة واملرتزقة
الذي�ن يقاتل�ون يف ص�ف الع�دوان
األمريك�ي الس�عودي» ،س�لم نفس�ه
طوع�ا لألجه�زة األمني�ة يف محافظة
ذمار .وذكر الحيان�ي يف حديثه نرشة
«مرك�ز اإلعلام األمن�ي» ،وتابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» أن�ه «ومنذ فرتة
وهو يتحني الفرصة للعودة إىل الوطن
واالستفادة من العفو العام الذي أعلن

الخارحية السورية ترفض االتفاق االمريكي التركي حول «المنطقة اآلمنة»
المراقب العراقي /متابعة...
أعربت وزارة الخارجية السورية عن رفضها القاطع
واملطل�ق لالتف�اق ال�ذي أعلن عن�ه امري�كا وتركيا
حول ما يس�مى «املنطقة اآلمن�ة» ،واصفتا ً إياهما
باالحتالل .وأفادت وكال�ة مهر االيرانية لألنباء ،عن
مصدر رسمي يف وزارة الخارجية السورية ،وتابعته

صحف
ومجالت

«املراق�ب العراقي» إن «دمش�ق تع�رب عن رفضها
القاطع واملطلق لالتفاق ال�ذي أعلن عنه االحتالالن
األمريكي والرتكي حول ما يس�مى “املنطقة اآلمنة”
وال�ذي يش�كل اعتداء فاضح�ا عىل س�يادة ووحدة
أرايض س�ورية وانته�اكا س�افرا ملب�ادىء القانون
ال�دويل وميث�اق األمم املتح�دة» .وأض�اف ،إن «هذا

التاميز :أخ ألمير قطر متهم
بالتحريض على القتل
المراقب العراقي /متابعة...
أف�ادت صحيفة «تايم�ز» الربيطانية برفع دعوى قضائي�ة يف الواليات
املتح�دة ض�د أخ غري ش�قيق ألمري قط�ر ،تتهمه بأنه طل�ب من رئيس
حراس�ه الش�خصيني قتل ش�خصني ،ووجه إليه تهدي�دات بعد رفضه
للطلب .وبحس�ب تقرير الصحيفة الذي تابعت�ه «املراقب العراقي» فأن
«الدع�وة التي رفعها اثنان من موظفي الش�يخ خالد ب�ن حمد آل ثاني
الس�ابقني ،أمام محكم�ة يف والية فلوريدا األمريكية ،فإن الش�يخ خالد
أق�ال رئيس حراس�ه ماثيو بيتارد بع�د أن “رفض االنخراط يف نش�اط
إجرام�ي» .وتتحدث الدعوى أيضا عن «احتجاز الش�يخ وفريقه األمني
ملواط�ن أمريكي بأحد املقرات التابعة له يف قط�ر حيث يقول بيتارد إنه
سوية مع مسؤولني أمريكيني ساعد املحتجز عىل مغادرة البالد بأمان.

االتف�اق ع�رى بش�كل واض�ح الرشاك�ة األمريكية
الرتكي�ة يف الع�دوان على س�ورية والت�ي تص�ب يف
مصلح�ة كي�ان االحتلال «اإلرسائيلي» الغاص�ب
واألطماع التوس�عية الرتكية وكش�ف بشكل ال لبس
في�ه التضلي�ل واملراوغة اللذين يحكمان سياس�ات
النظام الرتكي».

عنه املجلس الس�يايس األعلى» .وأكد
أن�ه ملس منذ الي�وم األول يف عمله مع
العدوان حج�م اإلذالل الذي يتلقاه كل
اليمنيني الخونة من العدو السعودي،
ووص�ف بع�ض معاناته خلال عمله
كطبيب يف مستش�فى ميداني ،قائال»
إن األطب�اء اليمنيني يعاملون من قبل
السعوديني بدونية وكأنهم مجرد عبيد
اشتراهم النظام السعودي ،حيث يتم
تكليفهم باألعمال الشاقة املتواصلة».
وأش�ار إىل أن «األطب�اء والصحي�ون
اليمني�ون يعمل�ون بش�كل متواصل
من  6إىل  7ش�هور دون توقف قبل أن
يس�مح لهم بالراحة ملدة قصرية جدا،
ويمن�ع خروجه�م من املعس�كر ،ويف
ذات الوق�ت ال يعط�ون عشر الراتب
ال�ذي يعط�ى لألطب�اء أو الصحيين
الس�عوديني والس�ودانيني ،الذي�ن ال
يعملون س�وى 10أيام يف الشهر كحد
أقىص».
وأض�اف أن «التفرقة يف املعاملة كانت
تش�مل حتى نوعية الطعام واملالبس،
وكل نواحي الحياة ،وبإس�لوب يقصد
ب�ه إهان�ة اليمنيني بش�كل واضح ال
مواربة فيه».

رويرتز :الجيش اإلسرائيلي يعثر
على جثة جندي له في الخليل
المراقب العراقي /متابعة...

ُعث�ر عىل جثة جن�دي صهيوني بالقرب
من مس�توطنة يهودية بالضفة الغربية
املحتلة امس الخميس ،فيما قال الجيش
االرسائيلي إن مهاجما فلس�طينيا قتله
طعنا بالسكني.
وذكر بيان للجيش اإلرسائييل ،بحس�ب
رويترز أنه «تم العث�ور عىل الجثة قرب
مس�توطنة مج�دال ع�وز إىل الش�مال
من مدين�ة الخليل ،وأن الجن�دي البالغ
م�ن العم�ر  19عام�ا قت�ل يف هج�وم

فلسطيني».
وكان الجندي ،الذي قال الجيش إنه كان
يرت�دي ثيابا مدنية وغري مس�لح ،طالبا
بمدرسة دينية يهودية بالضفة الغربية
تدمج بني الدراس�ات الديني�ة والخدمة
العسكرية بالقوات املسلحة.
ويسعى الفلس�طينيون إلنهاء االحتالل
الصهيون�ي ألراض س�يطرت إرسائي�ل
عليه�ا يف ح�رب ع�ام  1967وإقام�ة
دولته�م يف الضفة الغربي�ة وقطاع غزة
والقدس الرشقية.

كم�ا كش�ف الطبي�ب الحيان�ي ع�ن
الطريق�ة التي يت�م به�ا التعامل مع
الجرحى من الخون�ة اليمنيني ،الذين
يقاتلون يف الح�دود دفاعا عن النظام
الس�عودي ،وأنهم ال يلقون أي رعاية
ويبخلون عليهم بالدواء.
وأوضح أن «أعض�اء كثري من جرحى
الخون�ة كان يت�م برتها ،ملج�رد أنها

كانت بحاجة ألدوية خاصة أو تركيب
صفائ�ح ،وكثيرا م�ا كان يت�م طرد
الجريح اليمني قبل أن يشفى».
وأش�ار إىل أن هن�اك م�ن الجرح�ى
م�ن كان يف�ر إىل م�أرب ليتعالج عىل
حس�ابه الخ�اص ،بينما يت�م العناية
فق�ط بجرح�ى الجي�ش الس�عودي
واملرتزقة السودانيني.

رو�سيا اليوم :باكستان تستبعد الخيار
العسكري لحل قضية كشمير
المراقب العراقي /متابعة...

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة الباكس�تانية،
ش�اه محمود قرييش ،إن بالده تستبعد
الخيارالعس�كري لحل قضية كش�مري ،
مؤك� ًدا عىل عزمها الرد على اإلجراءات
الهندية يف اإلقليم بوس�ائل دبلوماس�ية
وسياسية.
وأعلن�ت الخارجية الباكس�تانية ،طرد
السفري الهندي لديها ،وعلَّقت العالقات
التجارية مع نيودلهي.

وخفضت باكستان تمثيلها الدبلومايس
مع دولة الهند ،الي�وم األربعاء ،وتعليق
العالق�ات التجاري�ة معه�ا .كما قررت
إحال�ة قضية كش�مري إىل مجلس األمن
الدويل.
ويأت�ي ذل�ك ر ًدا على إعلان الحكومة
الهندي�ة ـ يف مرس�وم رئ�ايس ـ إلغ�اء
وض�ع الحكم الذاتي الدس�توري إلقليم
كش�مري املتن�ازع علي�ه بين نيودلهي
وإسالم آباد.

آراء

مقال لم اكتب عنوانه
بل ما نشرته صحيفة
واشنطن بوست
االمريكية للكاتب
ماكس بوت كاتب
األعمدة في الصحيفة
حيث حذر من أن
الرئيس دونالد ترامب
يقود الواليات المتحدة
للخراب بإذكائه جذوة
الكراهية ،ودعا الكاتب
ترامب لوضع حد للعنف
الذي يضرب البالد،
ووقف تحريضه لمن
وصفهم بالمعتوهين
في البالد.
وبعيدا عن مسببات
الكاتب الداخلية فأننا
نستنتج فعال ان العالم
اجمع اصبح يعاني من
الكراهية والعنصرية
التي يتعامل بها
الرئيس ترامب على
مستوى الوضع الداخلي
االمريكي او السياسيات
الخارجية للواليات
المتحدة االمريكية.
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ترامب يُذكي الكراهية ويقود أمريكا إلى الخراب
بقلم  /سري القدوة…

،،

ويتس�اءل العديد من االعالميني واملراقبني لسياس�ة
االمريكي�ة ع�ن السر وراء ارصار الرئي�س ترام�ب
عىل تك�رار ترصيحاته العنرصية الت�ي تجاوزت كل
الحدود ،والذي دفع الكثريين داخل امريكا وخارجها،
اىل دق ناق�وس الخط�ر والتحذي�ر م�ن خط�وات
وترصيحات ومواق�ف الرئيس االمريك�ي التي بدأت
بالتأثير على االس�تقرار املجتمعي لي�س يف امريكا
فحسب بل عيل املستوى الدويل.
ويبدو ان ترامب وبعد فشله يف تحقيق اي نجاح يذكر
يف سياس�ته الخارجية ،إثر اعرتافه بالقدس عاصمة
لدول�ة االحتلال االرسائيلي وقيامة بنقل الس�فارة
االمريكي�ة اىل الق�دس ،ودعم�ه املطل�ق لسياس�ات
حكوم�ة االحتلال االرسائييل وإرصاره عيل تس�ويق
صفقة القرن االمريكية ،وزعزعته لألمن واالستقرار

يف منطقة الرشق االوسط ،وتوتري عالقات امريكا مع
الصني والهند وكندا واملكسيك وحتى اليابان واالتحاد
االوروب�ي ،ومرسحيات�ه االس�تعراضية م�ع كوري�ا
الش�مالية ،ل�م يج�د من سلاح يمك�ن ان يدخل من
خالله اىل االنتخابات الرئاس�ية اال سلاح العنرصية،
وهو سلاح ع�ادة من يحس�ن اس�تخدامه وبرباعة،
لك�ن فات ترامب ان سلاح العنرصية هو سلاح ذو
حدين ،فهو قد يش�حذ همم قاعدته العنرصية ،التي
ستصوت له حتما باالنتخابات القادمة ،اال انه وبكل
تأكيد سيخرس الصامتني واملنطقة الرمادية ورافيض
العنرصية ل�دى املواطنني االمريكيين البيض ،الذين
سيستطفون اىل انصار الحزب الديمقراطي.
فقد أظهر استطالع للرأي أجرته جامعة «كوينيبياك»
األمريكي�ة مؤخ�را على مس�توى الوالي�ات املتحدة
االمريكية ،أن أكثر م�ن نصف الناخبني( 51يف املائة)

حكم الرئيس االمريكي هو اشبه بالحكم السلطوى
القمعي حيث تخلى عن مبادئ حقوق اإلنسان

ي�رون ان الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب ش�خصا
عنرصي�ا ،يف حني أن  45يف املائة ال يعتقدون ذلك ،ويف
ذات الس�ياق يرى العديد من السياسيني واإلعالميني
انهم وعرب متابعتهم لصفحة ترامب عىل تويرت قاموا
بالتوق�ف عن متابعه بس�بب ما فيها م�ن عنرصية
وكراهية ،االمر الذي دفع ناشطون اىل اطالق هاشتاغ
تح�ت عنوان الغ�اء متابع�ة ترامب ،كحرك�ة رمزية
رافضة للخطاب العنرصي والكراهية التي يمارس�ها
ترام�ب بح�ق االمريكيني انفس�هم وكل م�ن يختلف
معه عيل املس�توى الدويل ،ويف ظل ذلك باتت االصوات
تتصاع�د ضد عنرصية ترام�ب ،والتي قد تقيض عىل
احالمه يف البقاء يف البيت االبيض لوالية ثانية.
ان فترة حكم الرئيس االمريك�ي ترامب مضت بينما
التمييز العنرصي يضرب أطنابه يف الواليات املتحدة
ويتسع مداه ،وتتواصل طاحونة املوت ضد السود عىل
أساس عنرصي ،وكذلك تداعياته املتمثلة يف حالة عدم
املس�اواة االجتماعية والسياس�ية ،وكل ذلك يكش�ف
زي�ف وكذب الرئي�س ترام�ب الذي يتش�دق بحماية
حقوق اإلنسان والدفاع عنها ،ويقدم النصائح لغريه
من دول العالم أو يقوم بتهديد وحصار البعض تحت
س�تار توفير الحماية له�م مطالبهم بدف�ع االموال

مقابل توفري الحماية يف اسلوب تجارى كونه يتعامل
مع ال�دول واملنظومة االمنية وكأنه�ا رشكة تجارية
خاصة او بنك مايل يريد االس�تثمار به ،بينما يمارس
كل اشكال العنرصية عىل املستوى املحيل والدويل .
ان حك�م الرئيس االمريكي ترامب هو اش�به بالحكم
الس�لطوى القمع�ي حي�ث تخىل عن مب�ادئ حقوق
اإلنس�ان وبات يمارس لغة العربدة والتهديد ملختلف
الدول الصغرية عيل املس�توى الدويل بفرض عقوبات
اقتصادي�ة وق�ام باس�تغالل املوازن�ات االمريكي�ة
لدعم العمل واملش�اريع العس�كرية بدال من االهتمام
بحقوق االنس�ان عيل مستوى شعوب املنطقة ،وقام
بوق�ف تمويل عملي�ات وكال�ة الغوث الدولي�ة التي
تق�دم املس�اعدات ملختل�ف أالجئني عىل مس�توى
العال�م ،ولع�ل حال�ة االحب�اط والي�أس ب�دأت
تنتشر وتس�ود بين مختل�ف دول العال�م من
ج�راء السياس�ية االمريكي�ة الخارجي�ة والتي
يمارس�ها الرئي�س ترام�ب وخاص�ة يف تعامله
مع القضية الفلس�طينية ضاربا بعرض الحائط
عدالته�ا ،وممارس�ا عنرصيت�ه يف التعام�ل م�ع
الش�عب الفلس�طيني واألمة العربية وحقوق العرب
يف مكافحة االرهاب وصياغة اسس ملواجهة االرهاب

عصور المعلوماتية… حروب عميقة !!!
” المعلوماتية مع الحكمة غاية في كمال الحكم… وكي تنعم بالحكم شعوبنا… فعلينا أوال بالزعامة الرقمية !!! ”
الحروب المعلوماتية ما هي إال بحار من المعلومات التي ال نهاية لها ومواجهات في الطاقات الرقمية بين عناصر
نظامين متنافسين أو أكثر على مستوى واعي وغير واعي وقيادي وفوضوي للتواصل بكفاح ألجل األولوية في
المجاالت العسكرية واالقتصادية والجيوسياسية واالقتصادية للمعلومات في الفضاء الالنهائي متعدد األبعاد.
بقلم /الدكتور ميثاق ألضيفي

وأن املواجهة املعلوماتية لها تأثري معقد عىل الدول والحكومات
السياس�ية والعس�كرية للجانبين املواف�ق واملع�ارض وعىل
قيادتها العس�كرية السياسية ،وان الهدف االسرتاتيجي منها
ه�و خلق مي�زة معلوماتية للحفاظ عىل التف�وق يف االقتصاد
العامل�ي والبناء العس�كري والتقن�ي ،كما تنط�وي عىل عقد
أح�داث خاص�ة ته�دف إىل تدمري أو تس�وية أنظم�ة التحكم
واتخاذ القرارات عرب السيطرة عىل شبكات الكمبيوتر وموارد
معلومات الخصم املحتم�ل ،وان الحروب اإلعالمية فيها أكثر
الوس�ائل واألس�اليب الفعالة املحققة ألهداف اإلستراتيجية
والتكتيكية كالس�لوك املعقد للمعلوم�ات الخاصة والعمليات
النفسية املنس�قة يف املكان والزمان وقنوات التأثري باإلضافة
إىل تحكه�ا بتطوير واس�تخدام أس�لحة املعلومات النش�طة
لحل املش�كالت الداخلي�ة والداخلية فلذا ترتك�ز تلك الحروب
عىل تش�ويه وتدمير ورسقة أنظم�ة الحماية الختراق نظم
املعلوم�ات واالتص�االت أو تعطيل األداء الطبيع�ي لها ولذلك
يمك�ن تحقيق التفوق الجيوس�يايس واالقتص�ادي من خالل
التوس�ع يف املعلومات الخاصة بمس�احة معلومات املنافسني
والتش�كيل والتوزيع الش�امل عرب قنوات املعلومات الخاصة
بالعدو أو الشبكات العاملية للمعلومات الخاطئة أو املعلومات
املغرضة واألثر عىل تقديرات ونوايا وتوجه الس�كان وصانعي
الق�رار ،كما وان أهم عنارص التأثير فيها تكون عرب التحكم
ب�أالداء الوظيف�ي واالداري لش�بكات االتص�االت وش�بكات
املعلومات والحوسبة املستخدمة بمؤسسات الدولة ،وبالبنية
التحتية للمعلومات العس�كرية وحل مش�اكل الس�يطرة عىل
الق�وات ومعلومات الهياكل املؤسس�ية واإلداري�ة للمصارف
ومؤسس�ات النق�ل واملؤسس�ات الصناعية ووس�ائل اإلعالم
اإللكرتونية.
وأن اختص�ار األس�س املفاهيمي�ة الستراتيجيات الصراع
للف�وز بح�روب املعلوماتي�ة لق�وى إره�اب محتم�ل عدائي
وإرهاب�ي دويل ففي رأيي من املمكن التمييز بني اربعة أهداف
إستراتيجية رئيس�ية ملواجهة املعلومات وتحييدها ،فيكمن
اله�دف االول الرئي�س يف املجال الس�يايس بإنش�اء معلومات
ورشوط سياس�ية الس�تقرار الوضع االجتماعي والس�يايس
يف البالد وتحيي�د محاوالت العمالء العميق�ة الجذور الخرتاق
وتوحيد الهياكل السياس�ية واأليديولوجية للمجتمع والدولة،
وان االستمارات واألساليب التشغيلية اإلعالمية لعرقلة النفوذ
االقتصادي والسيايس ووكالء “األحداث العميقة” للتأثري عىل
ش�خص الرئيس واستقرار املسار السيايس للدولة باستخدام
األس�اليب غري التقليدية ،بينما الهدف الثاني الرئيس فيكمن
يف مجال املعلومات وهو اعرتاض مبادرة قيام اية إسرتاتيجية
فرضي�ة مع الق�وى العدائية املحتملة وتحيي�د قنوات التأثري

الس�لبي املعلومات�ي والنفيس على العقل الباط�ن للمدنيني
والجيش والقيادة العسكرية والسياسية للدول وخلق ظروف
مواتية لخلفية املعلومات والدعاي�ة التخاذ تدابري للمواجهة
وتحيي�د املدمرة الدعاية الخاصة ،واما الهدف الثالث الرئيس
فيتعلق باملجال املنظم عرب إنش�اء وتحسني أشكال وأساليب
املواجهات التشغيلية لتحييد القوى العدوانية للعدو املحتمل
وتوطين الوضع الس�لبي للمعلومات ومنع انتش�ار الدعاية
األيديولوجية العدائية يف األوساط املجتمعية ،والهدف الرئيس
الراب�ع نجده واضحا عرب االس�تيالء عىل مس�احة املعلومات
واالحتف�اظ بمب�ادرة معقولة وخل�ق خلفية دعاي�ة مواتية
وافرتاضي�ة لالخرتاق املجمع�ي الكامل لألهداف السياس�ية
والعس�كرية واالستراتيجية والجيوسياس�ية واالقتصادية
مع زعزعة اس�تقرار الوضع الس�يايس واالقتصادي الداخيل
بنش�اط وإضعاف ومحو وعي الناس وأغراق ش�عور الواقع
لديهم ورصفه عن مهمته يف تحديد أفعالهم تجاه أي حالة.
تتواصل الحروب عرب حشد املعارضات وبناء األحزاب الباهظة
والتخري�ب وإنش�اء مرجعي�ات إعالمية جديدة يت�م التعبري
عنه�ا يف افتتاح قنوات تلفزيوني�ة جديدة والصحف واملجالت

الحروب اإلعالمية فيها
أكثر الوسائل واألساليب
الفعالة المحققة ألهداف
اإلستراتيجية والتكتيكية
كالسلوك المعقد للمعلومات
الخاصة والعمليات النفسية
واإلذاعة ومواقع وروابط وشبكات ووكاالت الكرتونية والتي
يس�يطر عليها اقتصاد ًيا وأيديولوج ًيا عرب املنظمات العدائية
أو اإلرهابية املحتملة ،إضافة إىل الرشوع يف زعزعة االستقرار
والف�وىض يف ال�دول نتيجة لتدفق�ات الهجرة غير الرشعية
واألزم�ات املالي�ة والطاقوي�ة والنزاعات العس�كرية اإلثنية
الداخلي�ة وانهيار املعلوم�ات واألعمال اإلرهابية املس�تهدفة
املوجهة والسيطرة عىل التدفقات املالية الداخلية والخارجية
باس�تخدام املج�االت املعلوماتية والنفس�ية ،وان التغريات يف
مس�توى الوعي الجماعي عرب التأثريات النفس�ية واملؤثرات
العقلي�ة والصوتية والجيني�ة واللغوية العصبية والنفس�ية
والتحليلية واالس�تيالء عىل امل�وارد الوراثية والطبيعية وخلق

وه�م افترايض بوج�وب العم�ل لدفع األح�زاب السياس�ية
واملنظم�ات العام�ة وتحت غط�اء حفظ السلام واألغراض
اإلنسانية للس�يطرة عىل القرار السيايس باس�تبدال الهياكل
الحكومية وتش�ويه س�معة وصورة رجال الدي�ن باعتبارها
املص�در الرئييس لدفق إيم�ان األغلبية واألخلاق والروحانية
واإليديولوجية الوطنية والوحدة ،فهذا كله كان من الرضوري
إدراك�ه واس�تيعابه لتحقي�ق أه�داف النصر بتل�ك الحروب
بوضع حلول شاملة تتمثل يف إنشاء وتحسني خدمة الحروب
املعلوماتية والتي عىل املستوى املهني ستقوم بتنسيق جميع
أنواع التهديدات املعلوماتية والنفسية والتنبؤ بها وتقييمها
وتنفيذه�ا وتخطيطه�ا وتنفيذه�ا كم�ا يج�ب أن تتمت�ع
بقدرات تقنية واس�تخباراتية كبرية لتنظيم التنبؤ التش�غييل
االستراتيجي والتخطيط�ي للمعلوم�ات القتالي�ة الخاص�ة
والعملي�ات النفس�ية وتدري�ب املتخصصين ملس�ائل الذكاء
التحلييل واملايل وإنش�اء واستخدام أسلحة املعلومات النشطة
للتخطي�ط التش�غييل والبح�ث وجم�ع وتحلي�ل املعلوم�ات
التشغيلية وتركيب وتحديد املعلومات وتجهيزها والعمل عىل
التدمير النفسي لقوات الع�دو املحتمل ،ولذا يج�ب أن يكون
للخدمات الصحفية لل�وزارات واإلدارات والهيئات واملنظمات
سياس�ة إعالمية مشرتكة وأن يتم تنسيقها من مركز رئايس
واح�د بجمع وتحلي�ل املعلومات التش�غيلية وتركيب وتحديد
األشياء واملعلومات وتفعيل توجيه وتنشيط أساليب ووسائل
الرضر النفيس بصبها يف أتجاه العدو املحتمل.
من الرضوري اليوم تحسين أشكال وأس�اليب نشاط البحث
التش�غييل يف مج�االت الحروب املعلوماتي�ة ويجب أن يحصل
موظفو العمليات الش�باب الذين يعمل�ون عىل خط املواجهة
اإلعالمي�ة عىل تعليم صحفي متفرغ وأن يتم توزيعهم للعمل

يف مراك�ز اإلعالم والصحافة يف ال�وزارات واإلدارات واألحزاب
السياس�ية والحركات العامة وهذا س�وف يسمح للدول لحل
ثلاث مه�ام استراتيجية للتموي�ل والوعي التش�غييل الكيل
وتحقي�ق أقىص ق�در من التق�ارب ،كما يج�ب تحديد موقع
القي�ادة وبأن يكون الن�اس يف امليدان وايض�اح ادوارهم لهم
والب�د أيضا من أن يك�ون نمو املهارات التش�غيلية عىل نحو
العم�ل املبارش يف البيئة املعلوماتية وإذا حصل هناك تحس�ن
تحلييل وأدبي للموظف فأنه س�يلغي الحاجة امللحة لتوظيف
وتش�كيل ع�دد كبري من األجه�زة الرسية وسيس�مح بتنفيذ
عمليات إعالمية ونفس�ية خاصة يف مجاالت تحييد املعارضة
املدم�رة داخل ال�دول ومكافحة اإلره�اب والجريمة املنظمة
وتنفي�ذ قضايا املحاس�بة التش�غيلية عبر وزارات الداخلية
والثقاف�ة واملخاب�رات وهيئ�ات االس�تخبارات واملعلوم�ات
لتحقيق الدعم النفيس للمشاريع والربامج الحكومية وإجراء
التنس�يق الضمني بني الدوائر الصحفية لل�وزارات واإلدارات
وجميع املؤسسات الوطنية.

الحروب المعلوماتية ما
هي إال بحار من المعلومات
التي ال نهاية لها
ومواجهات في الطاقات
الرقمية بين عناصر
نظامين متنافسين أو أكثر
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ال�دويل ،وبدا يترسب لدى العرب واملس�لمني ومختلف
دول العال�م ويقتنعون بان اس�وء مرحلة مضت عىل
العالق�ات العربية واإلسلامية والدولي�ة هي مرحلة
وحقبة الرئيس ترامب التي كانت مخيبة
لآلم�ال يف العالق�ة مع امري�كا ،وان تش�دق الرئيس
ترامب بحقوق االنس�ان ومواجهة االرهاب ومحاربة
العنرصي�ة ما هو اال غط�اء للتدخل يف ش�ؤون دول
املنطق�ة ،حي�ث تنترش يومي�ا يف الصحف ووس�ائل
االعلام االمريكي�ة مئات م�ن عناوين االخب�ار التي
تحت�وى عيل ممارس�ة العنرصي�ة والكراهية بداخل
املجتمع االمريكي ،بينما فشل الرئيس ترامب وادارته
يف نرش ثقافة السالم واملحبة والتعايش بني الشعوب
ويمارس عنرصيته عىل مستوى دول العالم اجمع .

صحف امريكية:
الرئيس دونالد
ترامب يقود
الواليات المتحدة
للخراب بإذكائه
جذوة الكراهية

خليل ابراهيم العبيدي…

الفساد وراء وصول الفاسدين
إلى البرلمان
الي�وم والدنيا قائمة وقاعدة ح�ول رفع الحصانة عن
النواب الذين تدور حولهم ش�بهات فساد  ،فهذا يقول
كيف ترفع الحصانة عىل شبهة  ،؟ وذاك يقول كيف يتم
التحقي�ق مع من لديهم حصانة.؟ مثلهم مثل البيضة
من الدجاجة ام الدجاجة من البيضة  ،والله ملتزمون
بالقانون  ،امناء عليه  ،قبل كل شئ اال سأل احد منكم
نفس�ه  ،كيف وصل الفاسد اىل الربملان .؟ كيف تخطى
كل موانع الدخول اىل قاعة هذا الرصح الديمقراطي.؟
اي�ن النزاهة.؟ اين املس�اءلة والعدال�ة .؟ اين تحريات
الرشط�ة.؟ اين الكتل الت�ي رش�حتهم .؟ ونحن (ولد
الكري�ة كلم�ن يع�رف أخي�ة ) ه�ذه الح�ركات وتلك
االعرتاضات هي باب من ابواب الفس�اد وهي وس�ائل
مكش�وفة لنوايا مس�تورة هدفها االبقاء عىل الفساد
وتولي�د وتولي�ة الفاس�دين  ،الحرامي�ة
 ،على كل مراف�ق الدولة ابت�داءا من
اش�كالية الدرجات الخاصة وصوال
اىل منص�ب رئيي�س الجمهوري�ة
 .وكلك�م يعل�م ان اجه�زة الدول�ة
متضامن�ة على تمري�ر الفاس�دين
دعما لجبهة قوية من الفساد تقف ضد
القانون وضد مطالبة الناس بالكش�ف عن الفاسدين
وايداعهم سجون وزارة العدل ،
ان اول هيئ�ة فاس�دة تم�رر الفاس�دين  ،ه�ي العليا
املس�تقلة لالنتخابات  ،والتابعة فعلا للكيانات  ،هذه
الهيئة لفس�ادها تم ابعادها من قبل الربملان الس�ابق
واعاده�ا الربمل�ان الح�ايل  ،فه�ل ثم�ة نزاه�ة يف هذا
الربمل�ان ،وه�و يعل�م علم اليقين انه ولي�د انتخابات
مزورة لم تتجاوز ال  %20من مجموع العراقيني الذين
يحق له�م التصويت  ،والدليل ح�رق صناديق االقرتاع
وح�رق اموال وزارة التجارة  ،والربملان الحايل باعرتاف
الن�واب واعض�اء م�ن الكت�ل الحاكمة هو نت�اج بيع
الك�ريس النيابي ال الحصول علب�ه بالعرس االنتخابي
الضحيح .
ان الفس�اد وأجه�زة الدولة والكتل كان�ت وراء تمرير
أس�ماء املبحوث عنهم قضائيا  ،وليعلم الكل الفاس�د
ان الربمل�ان هذا لم يبحث متذ بداي�ة دورته االنتخابية
اال عن املنافع  ،واملصالح اما قوانني التنمية واالصالح
االداري ال عالق�ة للربمل�ان به�ا الن افق�ار الناس هو
وس�يلة للبق�اء يف الربمل�ان والدول�ة  ،اما ه�ذا النائب
الفاس�د او ذاك الوزي�ر الفاش�ل ،فه�م يف مأم�ن من
القان�ون الن القان�ون يف مأم�ن م�ن غضبة الش�عب
 ،والح�ل يكم�ن يف ازاحة كل من تصدى للس�لطة بعد
السقوط …

الرياضية

الخميس  8آب 2019

االنيق
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يعس����ـــكر فــــي تركيـــــا
استعدادا للموسم المقبل

العدد  2132السنة العاشرة

 .2020وقالت الهيئ�ة اإلدارية ،يف بيان تلقت
«املراق�ب العراقي» نس�خة من�ه إن «الهيئة
االدارية لنادي الطلب�ة ،اتفقت هذا اليوم مع
وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي ،قيص

المراقب العراقي /بغداد...
اعلنت الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة الريايض،
دخول فريقه�ا الكروي يف معس�كر تدريبي
برتكي�ا اس�تعدادا ً للموس�م املقب�ل /2019

السهيل ،عىل اجراء معسكر تدريبي لفريقها
الكروي الذي يستعد لخوض مباريات الدوري
الكروي الق�ادم» .واضافت أن «االدارة طلبت
م�ن ال�وزارة ان يك�ون املعس�كر التدريب�ي

للفري�ق يف الـ�ـ  25م�ن الش�هر الج�اري
ويس�تمر مل�ده  14ي�وم وذل�ك يف اط�ار دعم
الفريق واس�تعداده لدوري املوس�م القادم».
الجدير بالذك�ر ،ان ادارة النادي التقت بوزير

التعلي�م هذا االس�بوع ووعد بتس�هيل كافة
املعوقات واطالق التخصيصات املالية والعمل
من اجل النهوض بواق�ع النادي الذي يمر به
بالوقت الحايل.

قرر الغاء ودية «االوزبكي»

إتحاد الكرة ينوي مقابلة «انفانتينو» إليضاح تفاصيل رفع الحظر عن المالعب العراقية
اكد ع�ضو احتاد الكرة
املركزي ،علي الأ�سدي
 ،ان �أع�ضاء االحتاد
علموا بكتاب االحتاد
الدويل فيفا القا�ضي
بايجاد ملعب للمنتخب
الوطني بعيداً عن
مالعب اربيل و
كربالء والب�صرة
قبل يوم من ظهوره
يف و�سائل االعالم،
مبين ًا ان احتاد الكرة
ار�سل كتاب ًا �إىل «فيفا»
للمطالبة مبقابلة
رئي�س االحتاد الدويل،
جياين انفانتينو من
اجل اي�ضاح تفا�صيل
رفع احلظر عن
املالعب العراقية.
المراقب العراقي /القسم الرياضي

يف الوق�ت ذات�ه ق�رر االتح�اد الغ�اء ودي�ة املنتخب
الوطني ونظريه األوزبكي بشكل رسمي.

أمر سري:

وقال األس�دي يف ترصي�ح إن «كتاب فيف�ا وصل اىل
قس�م العالقات باالتحاد املركزي يف  27تموز املايض
وعلمن�ا بكتاب االتحاد الدويل قبل يوم من تناوله من
قب�ل وس�ائل االعالم املختلف�ة ،واالم�ر كان رسيا و
محص�ورا بني رئيس االتحاد عبد الخالق مس�عود و
قس�م العالقات و تم تبليغ وزير الش�باب والرياضة
احم�د رياض العبيدي فور وصول�ه وال علم للمكتب
التنفيذي لالتح�اد به» .وأضاف «س�جلنا عتبنا عىل
رئي�س االتح�اد الذي تع�ذر برسية املعلوم�ة و عدم
إظهارها لوس�ائل االعالم و إنجاز بطولة غرب اسيا

و لحني إتم�ام كل االجابات و املعلوم�ات التي تؤكد
أحقيتنا يف اللعب عىل اراضينا و بني جمهورنا».

«الدبابة» يجدد تعاقده مع الزوراء
المراقب العراقي /بغداد...
اعل�ن نادي الزوراء ،تجديد عقد مدافعه عباس قاس�م ،للدفاع
عن الوان النوارس املوسم املقبل .2020 /2019
وقال عضو الهيئة االدارية واملتحدث باسم النادي عبد الرحمن
رش�يد يف بيان تلقت «املراقب العراقي»
نس�خة من�ه إن «املداف�ع عباس
قاس�م ،جدد تعاقده مع الزوراء
ملوسم اخر» .واوضح رشيد ،أن
«قاسم من املدافعني املميزين
وادارة الن�ادي حرص�ت على
تجديد العقد مع�ه للبقاء مع
الفري�ق قف�ي املوس�م املقب�ل
امليلء بالتحديات».

مريكاتو

النفط

لقاء مرتقب بانفانتينو:

وأشار األسدي اىل ان «اتحاد الكرة أرسل كتابا اىل فيفا
يطلب فيه لقاء جياني انفانتينو رفقة وزير الشباب
و الرياض�ة الجل إيضاح كل التفاصيل واإلثباتات ،و
ننتظر رد االتحاد الدويل عىل اجراء اللقاء الرس�مي»،
منوها ً اىل ان «اعتذار اتحاد الكرة عن تضيييف مباراة
ذوب اه�ن اإليران�ي والنرص الس�عودي على ملعب
كربلاء ال�دويل و بتوجي�ه حكومي كانت الش�ماعة
التي اس�تغلها فيفا يف إرسال كتابه فضال عن كونها
مؤامرة خارجية واضحة البعاد املنتخب الوطني عن
املنافس�ات و الحصول عىل بطاق�ة التاهل اىل كاس
العالم».

المراقب العراقي /بغداد...

وخت�م األس�دي حديث�ه ان «اللجنة األمني�ة الدولية
س�تصل اىل اربي�ل و من ث�م اىل كربلاء و البرصة و
متفائ�ل بتقريرها الذي سترفعه اىل االتح�اد الدويل
ال�ذي يؤك�د حقن�ا الطبيع�ي يف لعب منتخب اس�ود
الرافدين عىل أرضه و بني جمهوره».

الغاء ودية «االوزبكي»:

يف سياق متصل أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم،أن
املب�اراة الودي�ة الت�ي كان م�ن املق�رر أن تقام بني
املنتخب الوطني ونظريه األوزبكي ألغيت رسمياً.
وق�ال املتح�دث باس�م االتحاد حسين الخرس�اني
يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «املباراة
الودي�ة الت�ي كان م�ن املق�رر أن تق�ام بين العراق
وأوزباكس�تان ،يف التاسع من أيلول املقبل ،قد ألغيت

الصقور تواصل وحداتها التدريبية وتجدد إحتضانها لـ  2من العبيها
المراقب العراقي /بغداد...
واص�ل فري�ق الق�وة الجوية لك�رة القدم
وحداته التدريبية عىل ملعب الفريق االول،
تحضريا ً للموس�م الك�روي الجديد ،والذي
تنتظ�ره مب�اراة أم�ام الس�املية الكويتي
بالتاس�ع والعرشين من الش�هر الجاري،
يف ذه�اب بطول�ة كأس محم�د الس�ادس
لألندي�ة االبطال والتي س�تقام عىل ملعب
كربلاء الدويل.ويق�ود ال�كادر التدريب�ي
املس�اعد لفري�ق الق�وة الجوي�ة ،املؤل�ف
من عيل عب�د الجبار ولؤي صلاح وحيدر
محم�د وم�درب الح�راس غان�م ابراهيم
الوح�دات التدريبية للفريق .وخاض العبو

يبرم صفقتين جديدتين

اعل�ن ن�ادي النف�ط
الريايض،ع�ن صفقتين،
لتمثي�ل فريق�ه الك�روي يف
منافس�ات املوس�م املقب�ل
.2020-2019
وق�ال مدي�ر فري�ق النف�ط
مشتاق كاظم ،يف بيان تلقت
«املراق�ب العراقي» نس�خة
من�ه إن «االدارة تعاق�دت
بش�كل رس�مي م�ع الع�ب
املنتخب االوملبي عبد العباس
اياد قادما ً من الحدود».
واض�اف كاظ�م ان «الالعب
عمار كاظ�م ع�اد اىل فريق
النف�ط م�ن ن�ادي امان�ة
بغداد».
يش�ار اىل ان ن�ادي النف�ط
صادق يوم االربعاء عىل عقد
الالع�ب عبد القادر طارق يف
مقر اتحاد الكرة املركزي.

تفاؤل:

رسمياً».
وأوض�ح الخرس�اني ،أن
«س�بب إلغ�اء املب�اراة
يع�ود إىل رف�ض املنتخ�ب
األوزبكي اللعب يف العراق،
حي�ث طال�ب باللعب عىل
األرايض األردنية» ،مشريا ً
إىل أن «األردن رفض�ت
إقامة املباراة عىل أراضيها
أيضاً».
وكان م�ن املق�رر أن تق�ام
مب�اراة ودي�ة بين الع�راق
واوزباكستان يف التاسع من أيلول
املقبل يف العاصمة األردنية عمان.

الصقور الوحدة التدريبية الرابعة ،تحضريا
للموس�م الجديد ،وذلك بحض�ور  13العباً،
وهم كل من الحارسين أمج�د رحيم وعبد
الله فيص�ل ،باالضافة إىل الالعبني حسين
محس�ن ومصطف�ى محم�د مع�ن وعلي
بهج�ت وفاض�ل كريم وعيل س�تار (لوكا)
ورشيف عب�د الكاظ�م ومحمد علي عبود
وك�رار عيل ب�ري وحم�ادي احم�د ،فضالً
عن الالعبني الش�باب وهم كل من مرتىض
جمال ومحمد الباقر ويارس سالم.
من جهته�ا ،جددت الهيئ�ة اإلدارية لنادي
القوة الجوية عقود الالعبني حسني محسن
ومصطفى محمد معن للموسم املقبل.

الفروسية تتريث بسحب الثقة من االتحاد
المراقب العراقي /بغداد...
ق�ررت الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي املركزي للفروس�ية ،الرتيث يف
موضوع سحب الثقة من االتحاد إىل إشعار آخر.
وق�ال عضو الهيئة ،ممثل نادي ش�هربان ،محم�د علوان الفكيكي يف
« ت�م
بيان تلق�ت «املراقب العراقي» نس�خة منه إنه
الغاء املوعد املقرر لس�حب الثقة من اتحاد
الفروس�ية كما تم االعلان عنه يف وقت
س�ابق» .وأوض�ح ،أن «هن�اك أم�ورا ً
إدارية جعل�ت الهيئة العامة ترتيث يف
ه�ذا املوضوع اىل اش�عار اخر بس�بب
ع�دم اتضاح الرؤية الت�ي تتيح للهيئة
العامة اختيار االفض�ل لالرتقاء بواقع
لعبة الفروسية».

�شريكو يعود مجددا الى القيثارة
المراقب العراقي /بغداد...
اعلن�ت ادارة ن�ادي الرشطة،
تعاقده�ا م�ع الع�ب ن�ادي
راين�دورف ألتاخ النمس�اوي،

شيركو كري�م ،للدف�اع ع�ن
الوان الفريق يف املوسم املقبل.
وكش�ف النادي ع�ن الصفقة
خالل تقديم�ه الالعبني الجدد
اثن�اء املؤتم�ر الصحفي الذي

تعاقدان جديدان لفريق الصناعات
المراقب العراقي /بغداد...
اعل�ن ن�ادي الصناع�ات
الكهربائي�ة الريايض ،توقيعه
عقدي�ن م�ع العبين ،لتمثيل
فريق�ه الكروي يف منافس�ات
املوس�م املقبل» .وق�ال رئيس
النادي عيل خلف ،يف بيان تلقت
«املراق�ب العراق�ي» نس�خة
من�ه إن «االدارة تعاق�دت مع
الالعب اموري عي�دان ،قادما
من ن�ادي امانة بغداد ،لتمثيل
فريقنا الكروي .واضاف خلف
ان «االدارة ج�ددت تعاقده�ا

م�ع الالعب الش�اب حسين
كريم للع�ب بصفوف فريقنا
الك�روي خلال منافس�ات
املوسم املقبل .»2020-2019
وكانت ادارة نادي الصناعات
ق�د ج�ددت عق�ود ثماني�ة
العبين لتمثي�ل الفري�ق يف
املوس�م الكروي املقبل ،وهم
كل م�ن س�يف عيل وحسين
طعمة وس�يف طاه�ر وعيل
حسن وايهاب كاظم وعباس
باس�م والحسن عادل وسعيد
عيل.

يقيم�ه الن�ادي االن عىل قاعة
مؤسس�ة املحط�ة وس�ط
العاصمة بغداد والذي حرضته
«املراقب العراقي».
وق�دم الرشطة مدربه الجديد،

الرصب�ي الكس�ندر اليت�ش،
كذل�ك الالعبني الج�دد للفريق
وايض�ا ً قميصه الجدي�د الذي
س�يكون م�ن تجهي�ز رشكة
«جيفوفا» االيطالية.

حميد :تلقيت ثالثة عروض
ً
قريبا
وسأختار األنسب

المراقب العراقي /بغداد...
كش�ف العب فري�ق نادي الحسين واملنتخب االوملب�ي العراقي
لك�رة القدم ،مه�دي حميد ،أن�ه تلقى ثالثة ع�روض من فرق
الدوري املمتاز لكن لم يحدد املصري حتى اآلن.
وق�ال حميد يف ترصي�ح تابعته «املراقب العراق�ب» إن «جميع
الع�روض يف طور الدراس�ة وس�أختار األنس�ب منه�ا يف قادم
األي�ام» ،موضح�ا ً أن جمي�ع الف�رق الت�ي عىل طاولت�ه ملبية
للطموح».
ول�م يفصح العب فريق الحسين عن أس�ماء تل�ك الفرق التي
ترغ�ب يف الحص�ول على خدماته غير انه بين أن فريقني من
العاصمة بغداد وفريق أخر من فرق املحافظات الجماهريية.

حمرز

المراقب العراقي /متابعة...

يغي���ب ع���ن مواجه���ة
ليفرب���ول خوفا من اختبار

رد االتح�اد الجزائ�ري لك�رة الق�دم عىل املبررات التي
قدمها مدرب مانشستر س�يتي حول اس�تبعاد النجم
ري�اض محرز ع�ن مواجه�ة ليفربول يف مب�اراة كأس
ال�درع الخريية يوم األح�د املايض .وق�ال غوارديوال إن

محرز تناول أدوية يف الفرتة املاضية لم يستطع الفريق
الطبي ملانشسرت سيتي معرفة تفاصيلها ،وهو ما دفعه
إىل اتخ�اذ قرار اس�تبعاد الالعب خوفا من س�قوطه يف
اختبار تناول املنش�طات .وأثارت ترصيحات غوارديوال
جدال واس�عا ،وتساءل الكثريون عن دور الطاقم الطبي

للمنتخب الجزائري ومسؤوليته عن سالمة الالعب الذي
قاد منتخب املحاربني إىل التويج بلقب كأس أمم أفريقيا
الت�ي جرت مؤخ�را يف مرص .غري أن االتح�اد الجزائري
خ�رج الي�وم األربعاء ع�ن صمته ،ونقلت ش�بكة «بي.
ب�ي.يس» عن�ه التأكيد أن محرز تناول تل�ك األدوية بعد

انتهاء مش�اركته مع املنتخب الجزائري ،وهو ما يعني
أن الالعب كان تحت مس�ؤولية نادي�ه .وذكرت تقارير
إعالمية يف الجزائر أن محرز خضع لجراحة بسيطة عىل
مستوى العني تناول بعدها األدوية التي أثارت مخاوف
الطاقم الطبي ملانشسرت سيتي.
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األندية اإلنجليزية تقترب من إسدال الستار على سوق االنتقاالت
المراقب العراقي/متابعة...

تقترب األندي�ة اإلنجليزية من إس�دال
الس�تار عىل س�وق االنتق�االت التي لم
تش�هد صفق�ات ضخم�ة خلال ه�ذا
املوس�م ،غير أن ذل�ك ق�د يتغير م�ع
التوص�ل إىل اتفاق�ات بش�أن ع�دد من
الصفقات املعلقة.
وعكس باقي البط�والت الكربى ،اختار
املس�ؤولون عن ك�رة الق�دم يف إنجلرتا
غل�ق س�وق االنتق�االت قب�ل انطلاق
مباري�ات الدوري من أج�ل عدم التأثري
عىل تركيز الالعبني مع أنديتهم.
وانطلق�ت س�وق االنتق�االت يف إنجلرتا
ي�وم  16مايو/أيار املايض ،وس�تنتهي
يوم غد الخميس عند الساعة السادسة
مساء بالتوقيت املحيل.
وتداول�ت تقاري�ر ع�دد م�ن األس�ماء
املرتبط�ة بصفق�ات انتقال ق�د تكتمل
خلال الس�اعات األخيرة لس�وق
االنتقاالت يف إنجلرتا ،من بينها:كوتينيو
إىل توتنهام
تداول�ت وس�ائل إعالم مختلف�ة أخبارا
عن سعي توتنهام للتعاقد مع الربازييل
فيليبي كوتينيو من برشلونة .وستكون
الصفقة مفي�دة للطرفني ألنها تخلص
النادي الكتالوني من عبء الالعب الذي

ل�م يتأقلم مع الفريق ،وتفس�ح املجال
أم�ام اس�تثمار أم�وال البي�ع يف إتمام
عملية استعادة نيمار من باريس سان
جريمان.
مانشسرت يونايتد ولوكاكو وديباال
يش�هد مانشستر يونايتد حركة كبرية
يف األي�ام املاضية م�ع أخبار عن خروج
مرتق�ب للمهاج�م روميل�و لوكاكو إىل
إنتر ميالن أو يوفنتوس اإليطاليني ،مع
إمكانية ق�دوم األرجنتيني باولو ديباال
من يوفنتوس.
كما تقاوم إدارة الشياطني الحمر رغبة
الفرنيس ب�ول بوغبا يف الخروج إىل ريال
مدري�د ،وتحاول إقناعه باالس�تمرار يف
الفريق خالل املوسم املقبل.
إريكسن وغاريث بيل
يسعى الدانماركي كريستيان إريكسن
إىل مغ�ادرة توتنهام ،وأك�دت تقارير يف
الس�اعات املاضية أنه رف�ض االلتحاق
بمانشستر يونايت�د بانتظ�ار وص�ول
عرض من ريال مدريد.
ويف مدريد ،تنتظر إدارة الفريق عروضا
جديدة للويلزي غاريث بيل غري املرغوب
فيه من طرف زيدان ،وتتطلع اإلدارة إىل
تح�رك أحد األندية الكربى يف الس�اعات
املتبقية للتعاقد مع بيل.

الشرطة البريطانية تحقق في واقعة الهجوم العنصري على صالح

القرصنة تقتل الكرة ..حملة إيطالية ضد «بي آوت كيو» ورفاقها

المراقب العراقي /متابعة...

محكم�ة فرنس�ية تؤك�د ت�ورط عربس�ات يف قرصن�ة حق�وق «بي أن
س�بورتس» محكمة فرنس�ية تؤك�د تورط عربس�ات يف قرصنة حقوق
«بي أن س�بورتس» فيفا يدين عربس�ات باملش�اركة يف قرصنة حقوق
«ب�ي إن س�بورتس» فيفا يدين عربس�ات باملش�اركة يف قرصنة حقوق

«ب�ي إن س�بورتس» قرصن�ة «ب�ي آوت كي�و» ال تتوق�ف ..ال�كاف
يدي�ن ويهدد قرصنة «ب�ي آوت كيو» ال تتوقف ..ال�كاف يدين ويهدد
منظمات كرة القدم العاملية تس�تنكر قرصنة «بي آوت» لحقوق «بي
أن س�بورتس» منظم�ات ك�رة الق�دم العاملية تس�تنكر قرصنة «بي
آوت» لحق�وق «بي أن س�بورتس» دانت رابط�ة دوري الدرجة األوىل
اإليط�ايل لكرة الق�دم عمليات قرصن�ة البطوالت واألح�داث العاملية،
وأطلق�ت حملة تحت عنوان «القرصنة تقتل كرة القدم» .وانضم عدد
كبير م�ن أندية الدوري اإليط�ايل إىل هذه الحملة الت�ي انطلقت أمس
الثالث�اء عىل مواقع التواصل االجتماعي .ويأتي هذا اإلجراء مع قرب
انطالق املوس�م الجدي�د من الدوري اإليط�ايل يف  24آب الحايل .وكانت
اتحادات وهيئات رياضية دولية يف مقدمتها االتحاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) واالتحاد األوروبي (يويفا)واالتحاد اآلس�يوي ،قد دانت القرصنة
املتواصلة للحقوق الفكرية من قبل املنصة الس�عودية املسماة «بي آوت
كيو» .وسرتفع الفتات يف كل املالعب يف أول جولتني من الدوري ملكافحة
القرصنة ،وستحمل وسم «.»#Stopiracy

المراقب العراقي /متابعة...

ً
تحقيق�ا يف واقعة
تج�ري الرشط�ة الربيطانية
الهج�وم العنصري الذي تعرض ل�ه نجم فريق
ليفرب�ول محمد صالح ،وتضمنت تداول تغريدة
تحمل صورة ساخرة لنجم املنتخب املرصي كرة
ً
ووفقا لش�بكة «ب�ي بي يس» الربيطانية
القدم.
الي�وم الخمي�س ،ب�دأت الرشط�ة يف مقاطع�ة
مريسيس�ايد بالفعل التحقيق يف واقعة الهجوم
العنصري ال�ذي تعرض له صالح م�ن قبل أحد
جماهري إيفرتون.
وأص�درت الرشط�ة ً
بيان�ا جاء في�ه «نحن عىل
دراي�ة بتغري�دة عنرصية ُنشرت فيم�ا يتعلق
بالع�ب ك�رة ق�دم يف ليفربول ،تضمن�ت صورة
س�اخرة لالعب ،وش�اركها اآلخرون ،وسنحقق
يف األمر».

العب يفاوض االتفاق السعودي ويوقع لألهلي ويقبض من الزمالك  100ألف دوالر
المراقب العراقي /متابعة...

أك�د مصدر خ�اص الب�ا كودج�و املهاجم
التوغ�ويل لفريق نهضة ب�ركان املغربي قد
وق�ع لفريق الزمالك املصري ،وحصل عىل
مئة ألف دوالر كمقدم تعاقد.
وأوض�ح املص�در أن مس�ؤويل الزمال�ك
يتكتمون عىل الصفق�ة الجديدة خوفا من
اته�ام مهاجم نهضة بركان بالتهاون أمام
الزمال�ك يف مب�اراة الع�ودة بين الفريقني
التي انته�ت بفوز الزمالك بركالت الرتجيح
ليحصد لقب كأس االتح�اد األفريقي لكرة
القدم.

مريكاتو

ودخ�ل نادي�ا األهلي املصري واالتف�اق
الس�عودي على خ�ط التفاوض م�ع الالعب

الذي تألق مع فريقه املغربي.
وتوقع املصدر أن يتسبب املهاجم التوغويل يف

أزم�ة جديدة بني األهيل والزمالك ألنه وقع يف
وقت سابق مع القلعة الحمراء.
ويس�عى مس�ؤولو نهض�ة ب�ركان لتمديد
العق�د الذي يرب�ط الالعب بالن�ادي ملا بعد
نهاية املوس�م الحايل بهدف االس�تفادة من
املقابل املادي لتحويله مستقبال.
وتص�در كودج�و ( 27عام�ا) قائمة هدايف
كأس االتحاد األفريق�ي بإحرازه  8أهداف،
ويعتلي م�ع املغربي محس�ن ياجور العب
الرج�اء البيض�اوي قم�ة هدايف مس�ابقة
ال�دوري املمت�از باملغرب برصي�د  18هدفا
قبل جولتني من النهاية.

هازارد
«البدين» صفقة خاسرة و يعقد مهمة زيدان
المراقب العراقي /متابعة...

يواج�ه امل�درب الفرنيس زي�ن الدي�ن زيدان
متاع�ب متالحقة مع نادي ري�ال مدريد قبل
أي�ام من انطالق املوس�م الجدي�د ،ويبدو أن
اآلمال التي عقدها عىل النجم البلجيكي إيدن
هازارد لم تكن يف محلها بعد فش�ل الالعب يف
الظهور بمس�توى مقبول خلال املواجهات
الودية.
وتزايدت الش�كوك يف بيت الن�ادي امللكي بعد
النتائ�ج املخيبة خالل املواجهات الودية التي
جرت يف الواليات املتحدة اس�تعدادا للموس�م
الجديد ،وخاصة بعد الهزيمة التاريخية أمام
الغريم أتلتيكو مدريد .3-7
ولم يظه�ر ه�ازارد باملس�توى املطلوب من
الع�ب حطم األرق�ام بصفق�ة انتقاله (120
ملي�ون ي�ورو) التي تعتبر األغلى يف تاريخ
الن�ادي.
وقالت صحيفة س�بورت اإلس�بانية إن إدارة

اتفاق وشيك
ينقل نيمار إلى
ريال مدريد
ومودريتش كلمة
السر

المراقب العراقي /متابعة...

بدأت التحركات يف س�وق انتقاالت الالعبني
تتسارع مع اقرتاب إغالق السوق اإلنجليزية
وانطلاق الدوري�ات الكبرى ،وب�ات ريال
مدري�د قريبا من صفق�ة قد تكون األهم يف
الس�وق الحالية .وذكرت صحيفة سبورت
اإلس�بانية أن نادي ريال مدريد قرر التعاقد
م�ع نيمار ،ودخل يف مفاوضات مع باريس
س�ان جريم�ان م�ن أج�ل ه�ذا الغ�رض.
وأوضحت الصحيفة أن النادي امللكي عرض

الن�ادي امللكي غري راضية عىل الحالة البدنية
لالعب القادم من تشليس اإلنجليزي.
وأوضح�ت أن ه�ازارد ب�دأ تدريبات املوس�م
الجدي�د محملا ب�وزن زائد وصل إىل س�بعة
كيلوغرامات ،وهو ما أثر بش�كل واضح عىل
أدائه فوق امليدان.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن وزن هازارد الزائد
يض�اف إىل قائم�ة م�ن املتاعب الت�ي تؤرق
زيدان ،ويف مقدمتها اإلصابات املتالحقة التي
أبعدت لغاية اآلن ثالثة من الالعبني املهمني يف
خططه ،وهم :ماركو أسينس�يو وبينجامني
ماندي ولوكا يوفيتش.
ويتطلع مش�جعو النادي امللكي إىل املواجهة
الودي�ة للفري�ق غدا الثالث�اء أم�ام توتنهام
اإلنجليزي ،من أجل تصحيح املس�ار وإعادة
الطمأنينة قبل موس�م يسعى فيه الفريق إىل
مح�و خيبة املوس�م املايض ال�ذي انتهى من
دون أي لقب لريال مدريد.

 120مليون دوالر إضافة إىل العبه الكرواتي
لوكا مودريتش من أج�ل إتمام التعاقد مع
نيمار .وقالت إن الطرفني ينتظران موافقة
الالع�ب الربازييل م�ن أجل إتم�ام الصفقة
التي قد تنهي أحالم برش�لونة يف اس�تعادة
الالع�ب ال�ذي غ�ادر الفري�ق قب�ل عامني.
وتحدثت الصحيفة عن قناعة لدى مسؤويل
برش�لونة ب�أن نيم�ار يرغب يف الع�ودة إىل
النادي الكتالوني ولن يتأثر بالتحرك األخري
لري�ال مدري�د .يف املقاب�ل ،يس�عى النادي

وأض�اف البيان :لن يتم التس�امح م�ع جريمة
الكراهي�ة بأي ش�كل من األش�كال ،ومع الذين
يس�تخدمون اإلنرتن�ت الس�تهداف اآلخري�ن،
والذي�ن يرتكبون جريمة جنائي�ة مثل جريمة
الكراهي�ة عن�د القيام بذل�ك يحتاجون إىل
فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون.
كما أصدر إيفرت�ون ً
بيانا عىل موقعه
الرس�مي أدان في�ه «بكل ق�وة» أي
نوع من أنواع العنرصية.
وأض�اف :ش�اركنا التغري�دات مع
الس�لطات املختص�ة ،ونبحث األمر
أكث�ر لفهم ما إذا كان هذا املش�جع
معروف�ا للن�ادي ب�أي ش�كل م�ن
األشكال.
ُيذك�ر أن مق�ر إيفرتون يق�ع يف ليفربول

اإلنجليزي�ة ،وتع�د مبارات�ه مع «الري�دز» قمة
تعشق الكرة.
املدينة التي

الوداد لم يستسلم ..طعن بقرار
فوز الترجي بلقب دوري األبطال
المراقب العراقي /متابعة...

أك�د رئيس الوداد البيض�اوي املغربي س�عيد الناصريي اليوم
الخمي�س أن ناديه س�يطعن عىل ق�رار لجنة االنضباط
باالتح�اد األفريقي لكرة الق�دم (كاف) باعتماد فوز
الرتجي التونيس بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وق�ال الناصريي لرويترز «قرار لجن�ة االنضباط
لم ينصفنا ولذلك قررنا اللجوء للجنة االس�تئناف
ألننا نعترب مطالبنا مرشوعة».
وأص�درت اللجنة عق�ب اجتماعه�ا يف القاهرة
أمس األربعاء عدة ق�رارات ،بينها اعتبار الوداد
خارسا مباراة إياب ال�دور النهائي التي أقيمت
يف مايو/أي�ار املايض يف ملع�ب رادس بتونس،
مع تغريمه خمسين أل�ف دوالر لرفض العبيه
استكمال املباراة .وتقدم الرتجي بهدف يف مباراة
اإلي�اب قبل أن ي�درك الوداد التع�ادل ،لكن الحكم
ألغاه بداعي التس�لل؛ مما أثار احتجاجات الفريق
املغرب�ي .وطال�ب ال�وداد بالع�ودة إىل تقنية حكم
الفيدي�و املس�اعد (فار) ،لكن�ه فوج�ئ بغيابها يف
ملعب رادس ،ليزداد غضبه ويرفض العودة الستئناف
املب�اراة .وتعادل الفريق�ان  1-1يف مب�اراة الذهاب يف
املغ�رب .ويتجه محامو فريق ال�وداد البيضاوي بالدفع
بع�دم اختص�اص لجنة االنضب�اط يف الج�زم بأن بطل
املغرب انس�حب من لقاء إي�اب النهائي ،ألن هذا األمر
يفترض أنه من اختصاص لجنة مس�ابقات األندية.
وسيعرض محامو الوداد إمكانية االستعانة بقوانني
االتح�اد الدويل (فيف�ا) التي تجيز إع�ادة املباريات يف
مثل هذه الحاالت .وكانت محكمة التحكيم الرياضية
(كاس) ألغت األس�بوع امل�ايض قرار إع�ادة النهائي،
وطلب�ت من الكاف إحالة القضية إىل اللجنة املناس�بة
التخاذ قرار ،وذلك بعد لجوء الناديني للطعن لديها عىل
قرار تأجيل إعالن البطل .وترك قرار املحكمة -ومقرها
س�ويرسا -مصري النهائ�ي يف يد االتح�اد األفريقي بعد
إلغ�اء املب�اراة األصلية واحتس�اب الرتجي فائ�زا .وبعد
توق�ف اس�تمر نحو س�اعتني ،تم من�ح الرتجي صاحب
األرض ال�كأس وميدالي�ات الفري�ق الفائ�ز ،لكن ُطلب
من�ه إعادتها بعدما قررت اللجن�ة التنفيذية يف االتحاد
األفريقي إعادة املباراة عىل ملعب محايد بداعي وجود
«ظروف غري آمنة».

امللكي الس�تثمار توتر العالقات بني باريس
س�ان جريمان وبرش�لونة من أج�ل إتمام
الصفقة وتعويض الفش�ل املحتمل للتعاقد
م�ع ب�ول بوغب�ا ال�ذي يرفض مانشستر
يونايتد التخلي عنه .ويب�دو أن إدارة ريال
مدريد أع�ادت إحياء االتص�االت مع نيمار
بع�د النتائ�ج املخيب�ة للفري�ق يف املباريات
اإلعدادي�ة للموس�م الجدي�د والخس�ارة
املذل�ة من الجار أتلتيك�و مدريد  ،3-7التي
أظه�رت خللا واضح�ا يف تركيب�ة الفريق

يس�تدعي التعاق�د م�ع اس�م كبري
من حج�م نيمار .وتضارب�ت األنباء
حول اس�تبعاد الالع�ب الكرواتي من
رحل�ة الفريق إىل النمس�ا ،حيث أعلن
الن�ادي أن مودريت�ش يعان�ي من
حمل زائد يف العضالت ويجب أن
يخضع للراحة ،يف حني شككت
تقارير يف ه�ذا التربير وهو ما
قد تدعم�ه أخبار رحيله ضمن
صفقة نيمار.
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بمشاركة  22شاعرا شابا

انطــالق اول مســابقـة لتجـديـد نبـض القصيـدة الـوطنيـة
ً
ّ
أقامت دائرة ثقافة وفنون الشباب ،وبالتعاون مع االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق مسابقة
ً
شعرية شاركت فيها أصوات أدبية مميزة ،كان لحضورها رونق باذخ الجمال وهو ما اسهم في انجاح
المسابقة التي اتفق الطرفان على ان تقام سنويا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد االدباء
بمشاركة  22شاعرا شابا من مختلف انحاء العراق.

المراقب العراقي /القسم الثقافي

وق�ال الش�اعر م�روان ع�ادل حم�زة يف
ترصيح ل(املراق�ب العراقي ) ان االتحاد
الع�ام لالدب�اء وضمن س�عيه لتش�جيع
الطاقات الش�ابة تعاون مع دائرة ثقافة
وفنون الش�باب يف وزارة الشباب القامة
مس�ابقة للش�عراء الش�باب للقصائ�د
باللغ�ة العربي�ة الفصحى تحت مس�مى
نبض القصيدة بمشاركة عدد من شعراء
العراق الشباب من مختلف انحاء العراق.
واضاف :يف صبيحة يوم الثالثاء السادس
من آب  ،٢٠١٩انعقدت الجلس�ة النهائية
التي ُدعي إليها  ٢٢مشاركاً ،ممن تفوقت
نصوصه�م بعد مرحلة الفرز األول ،ليقرأ
املش�اركون قصائدهم أمام لجنة الحكم
الت�ي تكونت م�ن الش�عراء:مروان عادل
حم�زة وعمر الرساي ورحيم الربيعي ويف
أج�واء املنافس�ة الرصين�ة ،تأهل عرشة
مش�اركني للمرحل�ة النهائي�ة لينال�وا
املرات�ب العلي�ا ،وتعل�ن أس�ماؤهم على
منص�ة التكري�م ،وهم حس�ب تسلس�ل
نتائجه�م وه�م الش�اعر مصطف�ى عبد
الكريم – كربالء والشاعر سجاد السلمي
– البرصة والش�اعر حس�ن فوزي القره
غ�ويل – كركوك والش�اعر باس�م محمد
الحربي  -دياىل والشاعرة مسار اليارسي
– كربالء والش�اعر أحمد كاظم خضري -
البرصة
والش�اعر حسين عيل رهي�ف – النجف

المسابقة ضمن
سعي اتحاد
االدباء
لتشجيع
الطاقات الشابة

مروان عادل

والش�اعر زي�ن العابدين ماج�د – املثنى
والش�اعر سلام جليل – النجف االرشف
والشاعر فيصل حسن ضياء من بغداد.
ووتاب�ع :يف نهاي�ة الحف�ل ،ت�م تكري�م
الفائزي�ن بجوائزهم املالية ،والش�هادات

«عملية أحفاد بابل» يؤرشف قصة
سرقة األرشيف اليهودي العراقي
المراقب العراقي /حمدي العطار...

من االصدارات الجديدة املهمة لسنة  2019صدر عن دار اشور
بانيبال للكت�اب للنرش والتوزيع – بغداد كتاب بعنوان عملية
أحفاد بابل -قصة رسقة اإلرش�يف اليه�ودي العراقي والذي
يق�ع يف  107صفح�ات من الحجم املتوس�ط ،ويضم ترجمة
للكت�اب باللغ�ة االنكليزي�ة .يوض�ح املؤلف يف املقدم�ة بإنه
“حاول تس�ليط األضواء عىل عملية واسعة متعددة األطراف،
هي كش�ف األرشيف اليهودي العراقي واالستيالء عليه ونقله
إىل الوالي�ات املتحدة تمهي�دا لرتحيل�ه إىل إرسائيل ،فضال عن
رسق�ة أج�زاء منه يف بغ�داد مبارشة ونقله�ا إىل إرسائيل عرب
عواصم وم�دن إقليمية من خالل عصاب�ات تتاجر باآلثار لم
يقترص عملها عىل األرش�يف اليهودي بل ش�مل معظم االرث
العراقي” يستش�هد الباح�ث بمقولة املختصيين االمريكان
يف تحدي�د محتوي�ات االرش�يف اليه�ودي العراق�ي ،وبالذات
ترصيح�ات اليهودي العراقي أدون ش�كر الذي غ�ادر العراق
عام  1971وعثر عىل ش�هادته املدرسية ضمن املعروضات يف
واشنطن  ”:يحتوي األرشيف عىل عرشات اآلالف من الوثائق،
وما يقرب من  2700كتاب ،تم عرض  24قطعة منها فقط يف
املعرض” كما تشري املعلومات التي كشف عنها املعرض الذي
حم�ل عن�وان االكتش�اف
واالسترداد :الحفاظ عىل
التراث اليه�ودي العراقي
والذي اقيم ع�ام  2013يف
مرك�ز األرش�يف الوطني
تضمن�ت
االمريك�ي
“الكت�اب املق�دس م�ع
تفاسير إىل ع�ام 1568
باإلضاف�ة إىل التلم�ود
البابلي 1793التوارة من
س�فر التكوي�ن ،كت�اب
التص�وف  1815ووثائ�ق
اخرى.يسرد مدي�ر دار
الكتب والوثائ�ق العراقية
س�عد اس�كندر للمؤل�ف
رواي�ة الرسق�ة بقوله :إن
األمريكيين لم يعثروا عىل
األرش�يف اليه�ودي كم�ا
يدع�ون ،بل أن أح�د كبار
ضباط جهاز املخابرات العراقي السابق،تقرب من أحد رجال
املعارض�ة بع�د عودتهم إىل الع�راق وأخربه أنه كان مس�ؤوال
عن أرش�يف مهم ج�دا يع�ود اىل النبي موىس،ويريد كش�فه
للقــــــــــ�وات االمريكية برشط الحصول عىل ضمانات
أمنية…ويتاب�ع الكالم بالقول :أن ضابط�ا يهوديا كان يعمل
يف مكتب دونالد رامس�فيلد وزير الدف�اع االمريكي،طلب نقل
األرش�يف إىل أمريكا وكان يف حالة يرثى لها ،وكثري من مواده
مغمورة باملياه اآلسنة”اما الرواية الثانية بقلم الكاتب لورين
ماركو ي نرشت صيحفة الواش�طن بوست فتذكر انه ” بناء
عىل معلومات رسية ،قام  16جنديا أمريكيا بإقتحام الطابق
السفيل من مقر مخابرات نظام الرئيس السابق صدام حسني
يف بغ�داد يف  6آي�ار  2003الذي غمرت�ه املياه،حيث تم العثور
على كمية م�ن لفائ�ف التوارة،وكت�ب الصلاة والتقويمات
العربية”ومن�ذ ذلك الحني يق�ول املؤلف “جرى تس�مية هذه
املجموع�ة الكبرية من الوثائق باألرش�يف اليه�ودي العراقي
ال�ذي خض�ع لعمليات معقدة م�ن أجل الحف�اظ عليه تحت
إرشاف مركز األرشيف الوطني يف واشنطن وهو مركز أبحاث
ومتحف يف واشنطن.

التقديري�ة ،من قب�ل د.فائز طه س�الم،
مدير عام دائرة الثقافة والفنون يف وزارة
الشباب والرياضة كما جرى االتفاق عىل
إقام�ة دورة جدي�دة من هذه املس�ابقة،
ً
فضلا عن مس�ابقات أخ�رى يف القصة،

وإقامة الورش املشرتكة بني اتحاد األدباء
ووزارة الش�باب ،كم�ا أعلنت الوزارة عن
طباعة القصائد الفائزة يف كتاب فمبارك
للوط�ن ش�بابه الفائزين،ومبارك ألرباب
الكلمة الحرة واألصيلة ألقهم املميز.

المشاركون
أصوات أدبية
مميزة كان
لحضورها رونق
باذخ الجمال

الصفحات المطوية
مــن جمهــورية الفقـــراء
المراقب العراقي /حسن حافظ

قرات بش�وق الهف كتاب ( صفحات من جمهورية الفقراء ) للكاتب
والصحف�ي عب�د الكري�م ابراهيم الذي ج�اء لينقل الين�ا لوحات قام
الكات�ب بالتقاطه�ا بكامرته الت�ي جاءت حاذق�ة تمام�ا ،لتمثل لنا
ص�ورا لش�خصيات ظريفة ج�دا  ،ماكان له�ا ان يذكرها اح�د  ،لوال
حذاقة الكاتب يف نقلها بل وتخليدها  ،مع انها تاتي احيانا شخصيات
موجعة كأش� ّد مايك�ون عليه الوجع ! فهي متف�ردة ومتميزة اغلبها
تاتي عىل ش�اكلة ( دون كيش�وت ) الذي كان يحارب طواحني الهواء
بسيف من خشب ! بل وتقرتب احيانا من شخصيات الكاتب الراحل (
ش�مران اليارسي ) الذي كان
بارعا يف التقاط ش�خصياته
وابطال�ه م�ن املجال�س
الش�عبية لريبطه�ا باحكام
بفك�رة سياس�ية يطرحه�ا
يف ثناي�ا النص تحت العنوان
املوسوم ( احجيها برصاحة
يابو كاط�ع ) وعىل اية حال
فانن�ا نش�هد الكات�ب وهو
يلتق�ط ش�خصياته الت�ي
كان ه�ي االس�اس واملحور
لكتاب�ه ان�ف الذكر م�ع انه
ق�د ج�اء عىل ش�كل مس�ح
( سيس�يولوجي اجتماع�ي
) لرشيح�ة م�ن املجتم�ع
تس�كن مدينة الثورة سابقا
،فه�و اب�ن بيئته�ا املخلص
،وق�د كان بارع�ا يف انتقائه
لش�خصيات تجعلك تش�عر
معها بالتعاطف واملشاركة الوجدانية العالية عىل الرغم من انها تاتي
احيانا لتكرس االعراف املجتمعية والقوانني السائدة ،يتناولها باسلوب
ش�فاف خصوصا يرافقها تلك الطبائع والعادات التي ترد عىل لس�ان
الكات�ب ومعها االمثال الش�عبية يف تلك البيئات املعدم�ة تماما والتي
التلي�ق بحي�اة البرش ،حيث ورد عىل لس�ان رئيس النظام الس�ابق يف
ترصيح له ( ان القيادة لم تعد تحتمل عيش هذه الرشائح االجتماعية
وس�ط هذه البيئة التي التتوف�ر فيها اقل مقومات الحي�اة ) لكنه لم
يفعل ش�يئا لتحسين وضعها املادي او الخدمي بل اس�تعمل خطابه
لالستهالك املحيل للمدينة التي كانت تدفع الكثري من الدم الدامة زخم
الحرب وهو يندفع من غزوة اىل اخرى ملحاربة دول الجوار .

ادب الحرب و المقاومة في العراق وفلسطين
املراقب العراقي  /إبراهيم عادل...
ع�رف األدب العامل�ي من�ذ وق�تٍ مبك�ر تن�اول
رئييس له ،وكان الحديث عن
الح�روب كموضوع
ٍ
ً
مرتبطا طوال الوق�ت بحكاية العديد من
الحرب
تفاصيله�ا ،بل وأف�رد بعض الروائيين للحروب
الكبرى العاملي�ة ع�د ًدا م�ن رواياته�م ،فعرفنا
الرواي�ات الخالدة على مدار التاري�خ التي توثق
للحروب مثلما فعل تولس�توي يف روايته الشهرية
«الحرب والسلام» التي تناول فيها الحروب التي
خاضتها روسيا يف القرن التاسع عرش.
وال شك أن عد ًدا كب ً
ريا من الروايات تناولت الحرب
العاملية وآثارها يف عدد من بلدان العالم ال س�يما
أملانيا وإنجلرتا واليابان وغريها ،وكان أش�هرها
م�ا كتبت�ه الصحفي�ة س�فيتالنا أليكس�يفيتش
حينم�ا ّ
وثق�ت ع�د ًدا م�ن الش�هادات الخاص�ة
بالناجني من الحروب يف ع�د ٍد من كتاباتها ،التي
اس�تحقت بها جائ�زة نوب�ل يف األدب عام 2015
ولفتت النظر بشدة إىل هذا النوع من الكتابة.
امتد أثر الح�رب العاملية ليصل إىل الدول العربية،
وكان�ت بع�ض الرواي�ات العربي�ة ق�د تناولتها
وأش�ارت إىل بع�ض تفاصيلها ،مثلم�ا نجده عند
الروائي السوري حنا مينا يف «الرشاع والعاصفة»
أو إبراهي�م عب�د املجي�د يف «ال أح�د ين�ام يف
اإلسكندرية».
أدب املقاومة ضد االحتالل الصهيوني
يمك�ن التأري�خ ألدب الح�رب عرب ًي�ا بالتزام�ن
م�ع احتالل فلس�طني ،فمن�ذ ع�ام  1948بدأت
حرب فلس�طني ومع االحتالل الصهيوني أصبح
ً
ً
أساس�يا معتم ًدا يف
موضوعا
االحتالل واملقاومة
ً
عامة واألدب الفلس�طيني بش�ك ٍل
األدب العربي
خاص ،فربزت أس�ماء كربى عرفت بمشاركاتها
النضالي�ة وتكري�س جهودها األدبي�ة يف تصوير
الح�ال الفلس�طيني الداخلي ،وأث�ر الحرب عىل

املجتمع ،ومشاهد مقاومة املحتل.
يأتي عىل رأس هذه األسماء الروائي الفلسطيني
الذي كرس ملفه�وم أدب املقاومة وهو «غس�ان
كنفاني» عبر كتابته الروائي�ة والقصصية عىل
الس�واء ،وكانت روايته «رجال يف الش�مس» من
أكث�ر الروايات تصويرًا للواق�ع العربي والتعامل
م�ع القضي�ة الفلس�طينية .كما كت�ب الروائي
الفلسطيني الكبري «إبراهيم نرص الله» مرشوعه

الكبير «امللهاة الفلس�طينية» ،الذي يحوي نحو
 12رواي�ة تن�اول فيه�ا تاري�خ نض�ال الش�عب
الفلس�طيني منذ الق�رن الثامن عشر امليالدي،
ونض�ال الش�عب الفلس�طيني يف س�بيل تحرير
أرضه والحصول عىل استقالله ،مرورًا باالحتالل
اإلرسائييل وحتى يصل إىل العرص الحديث.
كما كتب عن فلسطني واملقاومة عدد من األدباء
الع�رب ،فوجدن�ا يف لبنان رواية «باب الش�مس»

و «أما بعد» يصور اوجاع االسرى الفلسطينيين
المراقب العراقي  /متابعة...

اما بع�د؛ كتاب م�ن  ١٠٤صفحات
من القطع املتوسط للكاتب واالسري
الفلس�طيني املحرر كفاح طافش،
والكت�اب عبارة ع�ن مجموعة من
النصوص االدبي�ة والقصص  ،وهو
يندرج تحت مس�مى ادب السجون
 ،والكت�اب يحم�ل الرق�م  ١٩م�ن
سلسلة ادب السجون التي اصدرتها
وزارة الثقاف�ة الفلس�طينية س�نة
.٢٠١٦
يف هذا الكتاب تقرا نصوصا وقصصا
متعددة غلب عليه�ا طابع الجمال،
لكن الطابع االغلب الذي ال يفارقها
كان الوجع .يف هذا الكتاب تكتشف
ك�م ان ذلك االنس�ان الفلس�طيني
جمي�ل ومب�دع رغ�م كل االس�واط
والكرابي�ج التي علمت عىل جس�ده
يف اقبي�ة التحقي�ق .يف ه�ذا الكتاب

تكتشف ان الفلسطيني حني يكتب
بأنه م�ازال يدق ج�دار الخزان وما
زال يقرع االجراس.
الكتاب جزي�ل اللغة يقرأ عىل مهل،
يصور اوج�اع االرسى ويتحدث عن
رصاع االرادات يف املعتق�ل ،يتح�دث
عن االمل والحياة ،وكيفية مواجهة
الوقت يف االعتقال ،ويصف ساعات
االنتظ�ار قب�ل موع�د زي�ارة االهل
واالبن�اء ،يتحدث ع�ن وطن املنيس
والطنطورة واعمارنا االسرية خلف
القضب�ان وكي�ف تختلط املش�اعر
وتختل�ف الحياة من اف�راد وانماط
وااله�م القضية الت�ي يقبع الجلها
الكثير من االرسى خل�ف القضبان
وما يبوح في�ه كفاح يف هذا الكتاب
يش�كل ارثا غنيا يبقى مل�كا مدادا
لالجي�ال ويش�عل رساج�ا جديدا يف
كتابات ادب السجون .

إللي�اس خ�وري الت�ي يتن�اول فيه�ا حكاي�ات
الالجئني الفلسطينيني وما مروا به من رصاعات
وأزمات ومش�كالت .كما كتب األدي�ب الجزائري
الكبري واس�يني األعرج روايته املتميزة «س�وناتا
ألش�باح الق�دس» الت�ي تحك�ي مأس�اة فنان�ة
فلس�طينية ش�ابة تضطر لرتك أرضه�ا وترحل،
وكيف تعاني وتحلم بالعودة إىل بالدها ،وال ش�ك
أن حلم العودة ً
أيضا أصبح أحد التيمات الرئيسية
يف األدب الفلس�طيني بشكل عام ،وهو الذي عبرّ
عن�ه إبراهيم نرص الله برباع�ة يف روايته األخرية
«ظالل املفاتيح».
ادب حرب العراق
قب�ل و بعد إعلان أمريكا ما اس�مته الحرب عىل
اإلره�اب من خلال عمليات عس�كرية كربى يف
العراق وأفغانس�تان والتي ادت اىل نتائج كارثية
له�ا ص�درت العدي�د م�ن الروايات الت�ي تؤرخ
لتل�ك الحروب وهذه املآيس العربي�ة الكربى التي
ال تنته�ي ،فكتب الروائي العراقي س�نان أنطون
روايت�ه «فهرس» التي تحدث فيها بش�كل مركز
بأسلوب مختلف ،ويمزج
عىل مؤرخ يوثق الحرب
ٍ
ً
عارض�ا أثر
يف روايت�ه بين امل�ايض والح�ارض،
الحروب العراقي�ة املختلفة عىل املجتمع العراقي
وعالقات الناس ببعضهم فيه.
كم�ا كت�ب الروائي الس�وري فواز ح�داد روايته
«جنود الله» والتي يتناول فيها تحوالت الش�باب
العراق�ي باملش�اركة يف الح�رب على األمريكان
يف الع�راق ،فيع�رض وجهة نظر الش�اب العربي
بوض�وح ش�ديد ،كما يعرض على الجانب اآلخر
كيف يفكر الجندي األمريكي يف حربه التي تورط
يف املشاركة فيها يف العراق ،وعىل خلفية ذلك كله
يرس�م صورة واقعية ملأس�اة املجتم�ع العراقي
ً
منف�ذا للحي�اة بني نريان
والش�عب ال�ذي ال يجد
الحرب داخل ًيا وخارج ًيا.
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ايرباص تصمم
طائرات على هيئة النسر

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper
كش�فت رشك�ة إيرباص ع�ن مفه�وم جديد
لطائ�رة ذات رأس وأجنح�ة وذيل مس�توحى
من الريش والشكل الترشيحي لطائرة النرس،
ويوظ�ف تقني�ة «تحاك�ي الطبيع�ة» بهدف
الوص�ول إىل عملي�ات هبوط أكثر ه�دوءا مع
تقليل التلوث.
ونقلت صحيف�ة «دييل مي�ل» الربيطانية عن

الرشكة ان «مهن�ديس فرع إيرباص األوروبية
يف بريطاني�ا قام�وا بتنفيذ التصمي�م الخيايل
املستقبيل وتحويله إىل واقع حقيقي».
واضافت أن «لطائرة تدفع عربمراوح بش�كل
الـ»ري�ش» يت�م التحك�م ب�كل منها بش�كل
منف�رد على أط�راف كل جن�اح ،لتحقيق ما
تسميه إيرباص «التحكم النشط يف الطريان»،

يف محاكاة ميكانيكية
ألنماط تحلي�ق النرس
أو الصقر» .ولفت�ت الصحيفة
ان «مصممي الطائرة املبتكرة استبدلوا الذيل
العم�ودي التقلي�دي للطائرات بآخر منقس�م
عىل شكل إسفني لتقليل قوة السحب».

دراسة تدحض فكرة «شرب القهوة في الليل يمنع النوم»
دحضت دراسة علمية  ،فكرة ان رشب
القهوة يف س�اعات متاخر يؤثر بعملية
نوم االنسان يف الليل.
ووفق الدراس�ة التي أجراه�ا باحثون
أمريكي�ون م�ن جامع�ة «فلوري�دا
أتالنتي�ك» وكلي�ة الط�ب بجامع�ة
«هارف�ارد» ،ف�إن رشب القه�وة قبل
النوم مبارشة قد يكون له تأثري نفيس،
وأن تن�اول مرشوب�ات تحت�وي على
الكافيني ،ال يؤثر عىل نوعية النوم.
وخالل الدراس�ة راقب الباحثون عينة

االن ..صار بامكانك التصوير
بواسطة عينيك !!
كش�فت رشكة «سامس�ونغ» الكورية الجنوبية ،عن مساعيها
لتطوي�ر عدس�ات الصق�ة يمكنه�ا تس�جيل وع�رض الص�ور
والفيديوهات.وقال�ت الرشك�ة أنه�ا قدم�ت ابتكاره�ا ملكت�ب
الواليات املتحدة لرباءات االخرتاع والعالمات
التجاري�ة ،وه�و تطوي�ر عدس�ة الصق�ة
م�زودة بكامريا خفية تس�تطيع تس�جيل
الفيدي�و والتق�اط الصور ،بينم�ا يرتديها
املستخدم.
واضافت ان العدس�ة الجديدة تحتوي عىل
مستش�عرات للحركة ،ما يمنح املستخدم
إمكاني�ة التحك�م يف وظائفها باس�تخدام
ح�ركات العين املختلفة ،مث�ل الرمش أو
النظر لألعىل.
وأش�ارت الرشكة إىل أن العدسات الالصقة
س�تكون قادرة عىل تلق�ي األوامر من خالل هوائ�ي مدمج بها،
وعرض الفيديو أمام عني املستخدم مبارشة.

كيف تجنب نفسك من االصابة
بمرض «الدوالي»؟
الدواىل من املش�اكل املزعجة خاصة عند السيدات ألنها ترتك أثرا غري
مرغوب فيه بالساقني مما يعرضها لإلحراج ،وقد تظهر الدواىل بعدم
مناط�ق بالجس�م مثل الفخذين والس�اقني ،نتيج�ة الوقوف لفرتات
طويلة ىف العمل أو املنزل خاصة السيدات ،وفقا ملا ذكره موقع «مايو
كلينك».
وال�دواىل عب�ارة ع�ن أوردة واس�عة عن حجمه�ا الطبيع�ى يتجلط
بداخلها الدم وال يسري بشكل طبيعى وهى الحالة التى تحدث نتيجة
الوق�وف واملشي لفترة الطويلة مما يس�بب
ضغط عىل األوردة.
والعوام�ل الوراثية قد ت�ؤدى إىل ظهور الدواىل
عن�د كثير من األش�خاص أكثر م�ن غريهم،
أيض�ا زيادة الوزن وتقدم العمر من املحفزات
األساسية لظهور الدواىل خاصة بالساقني.
وهناك نصائح هامة تس�اعد ىف تقليل ظهور
ال�دواىل بالس�اقني اهم�ا ارت�داء الج�وارب
املخصص�ة للدوايل،اج�راء بع�ض الجراحات
بالليزر ،رضورة فقدان الوزن ،باتباع األنظمة
الغذائية الصحية ،والحرص عىل ممارس�ة التمارين الرياضية بشكل
يوم�ي ،ع�دم الوق�وف أو الجل�وس لفترات طويلة ،ممن�وع ارتداء
األحذية ذات الكعب العايل والجوارب الضيقة ،تغيري موضع الجلوس
أو الوق�وف م�ن فرتة ألخرى للس�ماح برسي�ان الدم بش�كل جيد ىف
الساقني وعدم تجلطه.

كروم يوفر حماية لمستخدميه
من «الفايروسات» واالختراق
أصب�ح بإمكان برنام�ج الحماية املتقدمة م�ن جوجل حماية
املس�تخدمني اآلن من أهداف االخرتاق ش�ديدة الخطورة ،أثناء
تصفحه�م للويب .ونقالً ع�ن موقع « إنجادجي�ت « األمريكة
 ،يتمت�ع مس�تخدمو جوج�ل ك�روم اآلن
بحماية عالية ض�د التنزيالت الخطرة ،إذ
يوف�ر املتصفح تحذي�رات لبعض امللفات
الخطرة ،بل يحظر بعد التنزيالت تماماً.
واض�اف املوق�ع ان�ه «اذا ح�اول أح�د
املهاجمني خداع املستخدمني أو إجبارهم
على تنزي�ل الربامج الض�ارة الت�ى تهدد
جه�از الكمبيوتر ،فان كروم س�يتصدى
لها».
جدي�ر بالذك�ر ج�اءت ه�ذه الخطوة من
جوجل بعد تزايد حمالت القرصنة بش�كل
واس�ع النطاق ،لذا كان عىل جوجل تش�ديد عملي�ات الحماية
الخاصة بها.

مؤلف�ة م�ن  785ش�خصا عىل م�دى 5164
يوما وليلة ،وسجلوا كمية الكافيني والكحول
والنيكوتين الت�ي يس�تهلكونها ،ث�م قارنوا
اس�تهالكهم بنتائ�ج يوميات الن�وم وأجهزة
استش�عار املعص�م الت�ي س�جلت م�دة نوم
املشاركني ،وطبيعته ورسعة استيقاظهم بعد
االس�تغراق يف النوم ،حس�بما ذكرت صحيفة
«اإلندبندنت» الربيطانية.
ووج�دت الدراس�ة أن�ه على الرغ�م م�ن أن
النيكوتين والكحول يعطالن الن�وم ،يبدو أن
الكافيني ليس له أي تأثري سلبي.

وقالت األستاذة يف جامعة «فلوريدا أتالنتيك»
كريس�تني س�بادوال ملجلة «الن�وم» إنه حتى
اآلن ،قامت دراس�ات قليلة نس�بيا بالتحقيق
الدقي�ق يف العالقة بني تن�اول مرشوبات مثل
القه�وة والش�ـــاي والكح�ول ،وم�ؤرشات
النوم.
وأضاف�ت أن ه�ذه الدراس�ة «تمث�ل واح�دة
م�ن أكبر الدراس�ات املطولة للعالق�ات بني
االس�تخدام املس�ائي للكح�ول والكافيين
والنيكوتين م�ع نتائ�ج الن�وم املحس�وبة
بموضوعية».

شاومي تسبق غالكسي وتعلن عن هاتف بكاميرة  64ميغا بيكسلل
ل�م يمر ي�وم واح�د على التقاري�ر التي
تشير إىل منافس�ة رشكات تقنية لرشكة
«شاومي» الصينية الرائدة يف إنتاج كامريا
بدقة  64ميغابيكسل ،إال وخرجت الرشكة
لتحدي الجميع.
وأعلن�ت «ش�اومي» ،وفقا مل�ا نقله موقع

«ذا نيكس�ت ويب» التقن�ي املتخصص ،أنها
تستعد يف الربع األخري من عام  2019الجاري
إلطلاق أول هات�ف يف العالم س�يكون مزودا
بكاميرا ذات دق�ة تصوي�ر تص�ل إىل 108
ميغابيكسل.
ويأت�ي ذل�ك بع�د ي�وم واح�د م�ن إعلان

البقع الصبغية على الجلد تنذر في االصابة بمرض السكري
كشف أطباء بريطانيون إىل أن ظهور تغريات محددة يف
حالة الجلد ،تنس�ب إىل العالمات التي بواسطتها يمكن
تحدي�د تطور الن�وع الثان�ي من مرض الس�كري عند
الشخص.
وق�ال االطباء ان «إح�دى عالمات تطور الن�وع الثاني
من الس�كري هي ظهور بقع صبغية عىل الجلد ،حيث
يمك�ن مالحظة اللون الغام�ق بالجلد يف مناطق الرقبة
والفخذي�ن واإلبطني وم�ا بني األصابع .كم�ا أن تطور
امل�رض يجعل الجلد يفرز رائح كريهة ،ويصبح عرضة

للحكة».
واضاف االطباء انه «إذا ظه�رت هذه العوراض ومعها
الشعور بالعطش الدائم وتكرار التبول والوهن وفقدان
الوزن من دون سبب ،فإن الشك بتطور مرض السكري
يتحول إىل واقع».
كم�ا يشير الخبراء ،إىل أن الطريق�ة الصحيح�ة ملنع
ارتفاع مس�توى الس�كر يف الدم هي اتباع نظام غذائي
فيه نس�بة الس�كر واملل�ح منخفضة وأيضا ممارس�ة
نشاط بدني معتدل بصورة منتظمة.

احذر من المواد السامة في السجائر االلكترونية
طالب�ت إدارة األغذي�ة والعقاقير األمريكي�ة ()FDA
رشكات الس�جائر اإللكرتونية بالكش�ف عن  19مادة
كيميائي�ة س�امة إضافية تس�تخدم يف الس�وائل ذات
النكهات املختلفة.
وقال مفوض  ،FDAنيد ش�اربليس :انه «نظرا لتطور
الرقاب�ة واإلمل�ام العلم�ي بمنتج�ات التب�غ ،يج�ب أن
تتطور أيضا متطلباتنا للمصنعني واملستوردين لتتوفر
معلوم�ات حول امل�واد الكيميائي�ة يف منتجاتهم ،التي
يمكن أن تلحق رضرا باملستهلكني وغريهم».
واض�اف انه «ما زلن�ا ملتزمني بالوف�اء بالهدف املهم
املتمثل يف ضمان أن يفه�م الجمهور بوضوح املخاطر
الحقيقية واملحتملة الس�تهالك منتج�ات التبغ ،بينما
نعم�ل على حماي�ة الش�بان والح�د بش�كل كبري من
األمراض والوفيات املرتبطة بالتدخني».
ويف الع�ام امل�ايض ،اتجه�ت وكالة العقاقير واألغذية

األمريكيــــــة إىل
مكات�ب مختربات
 ، Juulمطالب�ة
الرشكة بتس�ليم
معلـــــو ما ت
عن خدعــــها
ا لتس�ــــويقية
واإلعالني�ة ،الت�ي
كـــــان�ت الوكالة
مسؤولة عنها.
وعىل الرغم من أن السجائر
اإللكرتوني�ة قد توف�ر بديال أكث�ر أمانا ملـــد خني
السجائر الحاليني ،الذين يحاولون اإلقالع عن التدخني،
فقد حاولت  FDAم�رارا وتكرارا التأكيد عىل أن هذا ال
يعني أنها آمنة.

سامسونغ تفتح الطلب المسبق على «نوت « 10و»نوت « 10بالس
فتحت رشكة سامس�ونغ الطلب املسبق عىل جهازي
«ن�وت  »10و «ن�وت « 10بلاس ،فيم�ا اعلن�ت عن
اسعارهما واهم مواصفاتهما وقالت الرشكة ان «من
بني األش�ياء البارزة يف الجهازين مستش�عر بصمات
األصاب�ع باملوج�ات ف�وق الصوتي�ة املدم�ج تح�ت
الشاش�ة ،وبطاريات كبرية رسيعة الشحن ،ومعالج
رسيع ،وقلم ( )S Penاملحس�ن من خالل التعرف عىل
اإليماءات».
وبخصوص السعر اضافت «يبدأ سعر ( )10 Noteمن
 949دوالرًا ،ويأتي بذاكرة وصول عش�وائي بس�عة 8
غيغاباي�ت وذاكرة تخزين بس�عة  256غيغابايت من

جمهور
«آبل»
يطالب
باجهزة قابلة
للطي

ن�وع ( ،)3.0 UFSام�ا س�عر ( )Plus 10 Noteيب�دأ
من  1099دوالرًا مع ذاكرة وصول عش�وائي س�عتها
 12غيغاباي�ت وذاكرة تخزين بس�عة  256غيغابايت
من ن�وع (.»)3.0 UFSوصنعت سامس�ونغ إطارات
ً
وفقا
الهوات�ف من األملنيوم املقاوم للخ�دش املصنفة
ملعي�ار ( ،)IP68بحي�ث يمكنها تحم�ل الوجود تحت
امل�اء ملس�افة  1.5متر مل�دة  30دقيق�ة ،م�ع زجاج
الحماي�ة (Corning’s Gorilla Glass
 )6وال�ذي يمكنه تحمل ما يصل إىل 15
س�قوطا متتاليا من ارتف�اع مرت واحد
عىل األسطح الخشنة.

اب�دى ع�دد م�ن جمه�ور رشكة
«آب�ل» االلكرتونية ،اس�تعدادهم
لشراء هاتف قاب�ل للطي يف حال
اصداره ،حتى وان ارتفع سعره.
ووفق�ا الس�تطالع ال�رأي ،ال�ذي
أجرت�ه مؤسس�ة «يو ب�ي أس»،
فقد أب�دى أكث�ر من ثل�ث العينة
الت�ي اس�تطلعت آراؤه�ا بش�أن
الهوات�ف القابلة للط�ي ،عزمهم
على الرتاج�ع عن ه�ذا النوع من
الهواتف ،بحس�ب م�ا ذكرت قناة
«يس أن بي يس» اإلخبارية.

وباملقاب�ل ،عبر عملاء أب�ل
ع�ن اس�تعدادهم لدف�ع مبلغ
إض�ايف يص�ل إىل  600دوالر
للحص�ول عىل هات�ف آيفون
قابل للطي ،كم�ا أفاد موقع
ماش�ابل املعن�ي بأخب�ار
التقني�ةواألعم�ال.
ويب�دو تعبري عملاء أبل عن
اس�تعدادهم لدف�ع أم�وال
إضافية للحصول عىل هاتف
قاب�ل للطي أمرا غريبا ،لكنه
يف الوقت نفسه أمر معتاد.

«سامس�ونغ» نيته�ا إطلاق هات�ف بدق�ة
تصوي�ر  64ميغابيكس�ل بعد إعالن مش�ابه
من شاومي.وتشير التقارير إىل أن ش�اومي
س�تدعم تلك الكامريا يف هاتفها املرتقب «مي
ميك�س  ،»4املتوق�ع أن تعلن عنه رس�ميا يف
نهاية العام الجاري.

دراسة:الرياضة على آالت
التمارين المتحركة تجنبك
من االمراض الخطرة
اك�دت دراس�ة حديث�ة أن آالت التمري�ن الري�ايض
العرصية القائمة عىل هز الجسم ،يمكن أن تساعدك
يف تجنب اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
ووج�د العلم�اء يف جامعة «أوغس�تا» بجورجيا ،أن
تعري�ض الفرئان لـ «االهت�زاز» زاد من عدد الخاليا
الت�ي تكاف�ح االلته�اب ،وأدى ذل�ك إىل تغييرات
يف بكتريي�ا أمع�اء الق�وارض ،م�ا س�اهم يف تحل�ل
ُ
أفضل.وتع�رف األجه�زة ،الت�ي
الجلوك�وز بش�كل
تحاكي التمارين التقليدي�ة دون بذل مجهود ،بأنها
تس�اعد يف إنقاص الوزن.ومع ذلك ،وجدت الدراسة
هذه املنش�ورة يف املجل�ة الدولية للعل�وم الجزيئية،
أن آلالت االهت�زاز تأثير بيولوج�ي على الفئران.
ويف الدراس�ة ،طبّق العلماء «العلاج باالهتزاز» عىل
الفرئان السليمة واملصابة بالسكري مدة  20دقيقة،
 5م�رات يف األس�بوع عىل م�دى  42يوما.وكش�فت
النتائج عن تحول واضح يف
إنتاج الفرئان للبالعم ،وهذه
ه�ي الخالي�ا املناعي�ة التي
تدم�ر البكترييا ومس�ببات
األم�راض األخ�رى .وأدى
اهت�زاز الجس�م بأكمله إىل
إنت�اج املزيد م�ن بالعم M2
والت�ي
،macrophages
تقمع االلتهاب�ات املرتبطة
بم�رض الس�كري.والحظ
العلم�اء زيادة واضح�ة يف جزيئات أخ�رى مضادة
لاللتهاب�ات ،مث�ل الس�يتوكني  ،10-ILويعتق�د
أن االهت�زازات س�اهمت يف رف�ع مس�توى بكترييا
 Alistipesبمعدل  17مرة ،التي توجد عادة يف القناة
الهضمي�ة بأعداد صغرية نس�بيا ،وتنت�ج أحماضا
دهنية قصرية السلسلة مثل .butyrate
وق�ال العلم�اء إن «األحم�اض الدهني�ة «املض�ادة
لاللتهابات» يمكن أن تساعد يف عكس اآلثار السيئة
للوجبات الغذائية عالي�ة الدهون ،كما يعتقدون أن
االهتزازات «تعيد ترتيب طبقات امليكروبيوم».
ويأم�ل العلم�اء أن «ت�ؤدي دراس�تهم إىل عالج�ات
تس�تهدف االلتهاب املزمن ،وال�ذي يرتبط بكل يشء
من التهاب املفاصل والسكري إىل الرسطان».

قال رس�ول الله (صىل الل�ه عليه وآله
أقوال
وس�لم)« :م�ا م�ن ولد ب�ار ينظ�ر إىل
من
نور والديه نظرة رحمة ،إ
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كيف يتم استحداث
مفتشين عموميين جدد ؟
املراقب العراقي /متابعة...
م�ا معن�ى اس�تحداث مفتشين عموميني
ج�دد يف الوزارات والهيئ�ات بدالً من تقليص
اعدادهم حيث ان هن�اك أمرا ً ديوانيا ً صادرا
من رئاس�ة ال�وزراء تح�ت عن�وان (رسي)
يتضم�ن تعيني عشرات املفتشين الجدد يف
ال�وزارات والهيئ�ات وإعادة تدوي�ر آخرين،
م�ا يعني زي�ادة الرته�ل املوجود اساس�ا يف
اعداده�م وزي�ادة الصفق�ات م�ع حيت�ان
الفس�اد يف ال�وزارات وتب�ادل املنفع�ة بين
املفتشين وال�وزراء ،م�ع احرتامن�ا لبعض
املفتشين الرشف�اء املش�هود بنزاهته�م وال
نعرف وفق اي معيار تم اختيارهم وتعيينهم
يف هذا املنصب الذي هو يف سوق املناصب يعد
األغىل واألرسع يف تحقيق الثراء وكس�ب املال
مقابل يشء بسيط هو (الصمت) .

مواصفات الزعيم
السياسي

املراقب العراقي  /متابعة...
اذا اردت ان تعرف مواصفات الزعيم السيايس
فأق�رأ ه�ذه القصة :ق�ال اب لزوجته س�وف
أخترب أبننا ماذا سيكون مستقبله فوضع عىل
الطاول�ة القران الكريم وال�ف دوالر وزجاجة
خم�ر فق�ال لزوجت�ه ان اخت�ار كت�اب الل�ه
فس�يكون ش�يخ وان اختار النقود فسيكون
تاجر وان اختار الخمر س�يكون فاس�ق وبدأ
الوالدين باملراقبة فدخل الشاب وحمل القران
الكريم وقبل�ه ووضعه تحت أبط�ه ثم تناول
االل�ف دوالر ووضعه�ا يف جيب�ه وتوجه نحو
الخمر وبدأ برشبه ،نظرت االم بذهول وسألت
زوجها ياترى ما هو مستقبل أبننا ؟ قال االب
بحرقة أبننا س�يصبح زعيم س�يايس يتغطى
بالدين ويرسق مال الشعب وينام سكرانا.

الضرائب وفوائد القروض الحكومية تثير استياء السعوديين

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة تثير
ً
شعبيا
أزمة السكن في السعودية استياءً
بسبب فوائد القروض الحكومية في بلد
ال تزال فيه المساكن حتى تلك المنخفضة
األسعار ،أغلى ثمنا من قدرة كثيرين ،ما
ً
ّ
رئيسيا لولي العهد «محمد بن
يمثل تحديا
سلمان» الذي يعمل على ترميم االقتصاد
المرتهن للنفط .

ايجابي ...التنبيه من مخاطر المخدرات

م�ن املس�ائل االيجابية ه�ي التنبيه من
مخاطر املخدرات التي هي اخطر االفات
الت�ي تنخ�ر جس�د مجتمعن�ا العراق�ي
حي�ث ان رس�ائل التحذي�ر عبر اجهزة
الهواتف النقالة تح�ت عبارة «املخدرات
دم�ار للف�رد واملجتم�ع ابتع�د عنه�ا»

سلبي ...االساءة الى البصرة

االعلام اح�دى اه�م وس�ائل نق�ل الجوانب
االيجابي�ة للبلاد الس�يما ان كان خارجا من
ازمات كربى كالعراق م�ن اجل تثبيت اركان
السلام واالس�تقرار لكن من الالف�ت للنظر
خلال االي�ام القليلة ه�و كث�رة الرتكيز من
قن�وات فضائي�ة وبع�ض مواق�ع التواص�ل

االجتماعي عىل االخبار التي تخص محافظة
البصرة واالكثار من نرشها بهدف االس�اءة
له�ا والهله�ا يف وقت يحت�اج الع�راق اىل كل
ص�وت اعالم�ي يح�اول اظه�ار الجوان�ب
االيجابية يف العراق الذي يس�تعد الس�تضافة
فعاليات رياضية وثقافية كربى.

يدف�ع ألف ريال ش�هريا م�ن  4آالف هي
قيمة القسط الشهرية من راتبه الشهري
البالغ  20ألف ريال ( 5300دوالر) ،يف ظل
ارتفاع تكاليف املعيشة.ويوضح ،متح ّدثا
خارج منزل�ه الذي بنى نصف�ه فقط ،أن
نظام القروض «يدمّ ر الطبقة الوس�طى،
ويخنقنا» ،داعي�ا للعودة إىل القروض من
دون فائدة.وبحس�ب إحصاءات رسمية،
هناك نح�و  500ألف ش�خص عىل الئحة
االنتظ�ار للحصول عىل ق�رض بال فائدة.

الكويت تستمر
بسياسة التمييز
وتوقف استصدار
جوازات البدون

وتقول املحلّلة يف معهد «الجزيرة العربية»
يف لن�دن «نج�اح العتيب�ي»ّ ،
إن «مفت�اح
معالج�ة أزم�ة اإلس�كان الس�عودية ال
ينحرص ببن�اء منازل إضافية فقط ،لكنه
يق�وم على تحفي�ز تموي�ل م�ن القطاع
الخ�اص وقط�ع االعتم�اد على الدع�م
الحكوم�ي» ،وتتاب�ع« :هذا األم�ر يحمل
بالطب�ع خطر التس�بب باس�تياء عام».
وتربز هذه املس�ألة التحدي الذي تواجهه
الس�لطة يف س�عيها لفصل املواطنني عن

الس�خاء الحكوم�ي ،يف وق�ت ُيتوقع فيه
أن يبل�غ عج�ز املوازنة العام�ة  35مليار
دوالر يف  ،2019أي  4.2م�ن الناتج املحيل
اإلجمايل.وتقول املحلّلة يف معهد «أمريكان
انرتبرايز»« ،كارين يونغ»« :يف الس�عودية
مص�دران للتوت�ر :األول يكم�ن يف توفير
مساكن بأس�عار معقولة لألجيال الشابة
التي تش�عر بتداعي�ات تكاليف املعيش�ة
املتزاي�دة وبانخف�اض الدع�م الحكومي
ملصادر الطاقة وتناقص عدد الوظائف».
ّ
«يتمث�ل (مصدر القل�ق) الثاني
وتتاب�ع:
يف توس�يع الخدمات املالية به�دف زيادة
املنتج�ات االئتمانية ،م�ع األمل بأن يؤدي
ذلك إىل تحفيز النمو االستهالكي».
ويف الس�عودية ،أكبر مص� ّدر للنف�ط يف
العالم ،تبقى نس�بة الرهون العقارية بني
األقل يف دول مجموعة العرشين.
وتقول الرياض ّإنها تس�عى لرشاكة
م�ع القطاع الخاص لتوفري مليارات
ال�دوالرات ،لبن�اء نح�و  1.5مليون
منزل بتكلفة منخفضة يف الس�نوات
املقبلة.ويبل�غ مع�دل الرواتب حاليا
نح�و  14820ري�اال ( 3950دوالرا)،
بحسب الهيئة العامة لإلحصاء.

املراقب العراقي /متابعة...
أفادت وس�ائل إعالم كويتية ،بأن السلطات خفضت
مدة زيارة آباء وأمهات وحموات املقيمني يف الكويت
من  3أش�هر إىل ش�هر ،وأبقتها عىل حالها بالنس�بة
للزوجات واألوالد.وقالت صحيفة «األنباء» الكويتية،
إن اإلدارة العامة لش�ؤون اإلقامة عممت عىل جميع
إداراتها بقرص الزيارة الس�ياحية التي تبلغ  3أشهر
على الزوج�ة واألبن�اء فقط ،فيم�ا ح�ددت الزيارة

املراقب العراقي  /متابعة..
لم يعد جواز الس�فر مقتصرا عىل البرش يف قطر،
بل صارت الصقور تتمت�ع بهذه امليزة أيضا ،التي
تفتح لها املجال للس�فر خ�ارج البالد واملرور عرب
الح�دود الدولي�ة ،وذلك بع�د إعلان وزارة البلدية
والبيئ�ة القطري�ة آلي�ة جدي�دة للحص�ول على
جوازات سفر لها.
ويعود الجواز عند صدوره إىل مالك الصقر ،ويدون
اس�م املالك ورقم الرشيحة الت�ي يحملها الصقر،
ورق�م ش�هادة اتفاقي�ة االتج�ار ال�دويل املتعلقة
بالنبات�ات والحيوان�ات امله�ددة باالنق�راض،
الت�ي تضمن ع�دم الس�ماح بتصدير أو اس�ترياد
الطي�ور الربي�ة أو امله�ددة باالنق�راض املعروفة
بـ»س�ايتس» ،إىل جانب ش�هادة صحية وشهادة
«سايتس» من الدولة املصدرة للطيور.
ويعم�ل ج�واز س�فر الصق�ور يف أكثر م�ن 160
دول�ة ،ويتطل�ب اس�تخراجه ترصيح االس�ترياد
(س�ايتس) ،ومحرض فح�ص الصق�ر ،والوثائق
الدال�ة عىل امللكية ،وهو ما ال يس�تغرق الحصول
عليه -حني تكون جميع الوثائق متوفرة -س�وى
ثالثين دقيقة.وأعلن�ت وزارة البلدي�ة أن آليته�ا
الجدي�دة الخاصة بإصدار وتجديد جوازات س�فر
الصقور مواكبة للتط�ور الرقمي ،ولرؤية قطر
 ،2030وتطوي�ر العمل بتقدي�م خدمة مميزة
ورسيعة للمواطنني من مالك الصقور.
واعتبرت ج�واز س�فر الصق�ور وثيق�ة
تصدرها الوزارة معرتفا بها عامليا ،وتعمل
على تس�هيل التنق�ل بين الدول ،س�واء
خلال الس�فر الخ�اص أو املش�اركة يف
املهرجانات واملسابقات.
وعبر بع�ض مالك�ي الصق�ور ع�ن
ترحيبه�م باآللي�ة الجدي�دة ،إال أنهم
طالب�وا بفتح مجال أكبر للحصول

اتصل بالخطأ ...فضبطت الشرطة  100قطعة سالح في منزله
اتص�ل رجل س�بعيني بالرشط�ة عن طريق
الخط�أ ،ظن�ا من�ه أنه رق�م االس�تعالمات،
فاكتش�فت الق�وى األمنية يف منزل�ه حواىل
 100قطعة سالح قامت بمصادرتها.
وأعل�ن عن�ارص م�ن الرشط�ة الفيدرالي�ة
الكندي�ة مس�اء األربع�اء أنه�م عث�روا قبل
يومين على  94بندقية وس�تة مسدس�ات

يف من�زل يق�ع يف ش�يبوغي يف مقاطعة نوفا
سكوشا (رشقي البالد).وكان الرجل ،البالغ
م�ن العم�ر  73عام�ا ،يمتلك رخص�ة بهذه
األس�لحة ،لكن�ه لم يك�ن يخزنه�ا بطريقة
مقنن�ة ،أي أن تكون مفكك�ة وموضوعة يف
خزان�ة مقفلة ،فصادرت الرشطة األس�لحة
وأوقف�ت الرج�ل لفترة قصرية.وتوجه�ت
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الس�فري الرتكي لدى بغداد فاتح
يلدي�ز ،تح�ول فج�أة اىل وزي�ر
مواصالت عندما اقترح ،مد خط
س�كة حديد بين بلاده والعراق،
مشيرا ً اىل أن ه�ذا الخ�ط يف حال
تنفي�ذه سيربط مدين�ة البرصة
بمدينة مرسين ،مؤك�دا ان تركيا
س�تكون جاه�زة يف ح�ال كان
الع�راق جاهزا للمشروع  ،اي ان
السياس�ة الرتكي�ة اصبحت تتيح
للس�فراء التعامل مع الدولة التي

يقي�م فيه�ا كوزي�ر .واال م�ا م�ا
معن�ى قول�ه «يتعين على تركيا
م�د خط س�كة حديد م�ع العراق
مب�ارشة حي�ث ان�ه ال يوجد ربط
بالسكك الحديدية املبارشة لرتكيا
مع الع�راق» ،مبين�ا «اننا نتحدث
عن خط يبلغ طوله بني  70إىل 75
كم تقريبا ،ممتد من ناحية ربيعة
(عىل الحدود العراقية الس�ورية)
وص�وال إىل امل�كان الذي سننش�ئ
عنده املعرب الثاني» .؟ !!

ماء الورد اإليراني..
عطره يفوح في الكعبة المشرفة

الرشط�ة الفيدرالية ،االثنين ،إىل منزل
الرجل يف إجراء احرتازي للتحقق من
سلامته ،م�ع أنه أك�د اتصاله عن
طري�ق الخطأ.وقد اتصل بالرقم
 911خ�ط الرشطة ،فيما كان
يريد االتصال باالس�تعالمات
عىل رقم .411

املراقب العراقي /متابعة..
لطاملا اعترب اإليراني�ون الورد الجوري
(ال�ورد املحم�دي) كم�ا أطلق�وا عليه
من�ذ الق�دم أيقون�ة الجم�ال والنقاء
والرائحة الزكية املنس�وبة لعطر النبي
محم�د صىل الل�ه علي�ه وآله وس�لم،
مل�ا يحمل�ه «الجوري» م�ن بعد رمزي
يظهر العاطف�ة والحب الص�ادق وما
تحمله النفس من مشاعر نبيلة لخاتم
املرس�لني علي�ه السلام.ويزداد نق�اء
ال�ورد وطه�ره أثن�اء عملي�ة تقطريه
واس�تخالص مائه ،ويعترب م�اء الورد
مقدسا يف ثقافة الشعب اإليراني حيث
تنظي�ف
يستخدمونه يف

العائلي�ة مل�دة  30يوم�ا فق�ط للوالدي�ن والحموات
واألش�قاء ،والزي�ارة التجاري�ة لرج�ال األعم�ال
واملستثمرين ملدة ش�هر واحد ،وأن إدارات الهجرة يف
محافظات الكويت الس�ت بدأت العم�ل بهذا النظام
الجديد اعتبارا من يوم أمس الثالثاء.
وأك�د مص�در أمن�ي أن�ه ال مج�ال لالس�تثناءات يف
الزي�ارات حي�ث ال يج�وز من�ح اآلب�اء واألمه�ات
والحموات تأشيرة عائلية مدتها  3أش�هر كما كان

جوازات سفر للصقور القطرية
وهي رس�الة اعالمية اله�دف منها جعل
املواطن العراقي يش�عر برضورة التنبيه
من مخاطر املخ�درات التي بدأت تنترش
يف البلاد عبر عصابات تس�عى اىل نرش
الفس�اد يف املجتمع العراقي وهدم القيم
املجتمعية للشعب العراقي.
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سفير ام وزير مواصالت؟

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة

املراقب العراقي /متابعة...
واململكة التي ل�م تكن تفرض أي رضائب
على مواطنيها حت�ى قبل س�نوات قليلة
ماضية ،أصبحت اآلن تدفع باتجاه تعزيز
اإلق�راض ،يف تغيري يف سياس�تها ،يف وقت
تنتق�ل م�ن مرحل�ة الرفاهي�ة ،إىل فترة
التعايش مع خطة ويل العهد التقشفية.
وبالنس�بة إىل كثريين من أمثال «عبدالله»
( 39عاما) ،األب لثالثة أبناء والذي يسكن
مع عائلته يف ّ
ش�قة مستأجرة يف الرياض،
فقد تس�بّب هذا األمر يف تأخير حلم بناء
منزله الخاص عند أطراف املدينة ،بحسب
«فرانس برس».وبعد نحو عقد من وضع
اس�مه عىل الئح�ة انتظ�ار للحصول عىل
ق�رض بلا فائ�دة م�ن صن�دوق التنمية
العق�اري ،وه�و مؤسس�ة حكومية ،قال
«عبدالل�ه» ّإن�ه ت�م تحويل�ه إىل مصرف
تج�اري للحصول عىل ق�رض بقيمة 445
ألف ريال ( 119ألف دوالر).
واس�تخدم األموال للمب�ارشة ببناء منزل
ف�وق قطع�ة أرض تبل�غ قيمته�ا 350
أل�ف ري�ال ،وقد حص�ل عىل ق�رض آخر
لرشائه�اّ ،
لكن�ه اضطر ألن يوق�ف البناء
يف أي�ار املايض بعدما نفد من�ه املال كونه
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عىل جوازات س�فر للطيور ،حتى يتسنى للصقار
استخراج عدد جوازات يساوي عدد الصقور التي
يربيها ،بعد أن حرصت الوزارة املالك يف استخراج
جوازي سفر فقط.
ويضي�ف أن�ه يس�عى حالي�ا للوص�ول إىل اتفاق
مع الخط�وط الجوية القطرية لرف�ع عدد ركاب
الطائرة الواحدة من الصقور ،وأن القوانني
القطرية تقيض بعدم تجاوز ستة
صقور يف الرحلة ،مشريا إىل أن
هذا العدد غري كاف يف ظل
االنتشار الكبري القتناء
وتربي�ة الصق�ور يف
قطر.

املس�اجد ويف األعي�اد واالحتف�االت
والتع�ازي ،وكذل�ك يف املأك�والت
خصوص�ا يف ش�هر رمضان.وانطالقا
من هذا املفهوم توس�عت زراعة الورد
املحم�دي يف أنح�اء البل�د وانتشرت
صناعة م�اء الورد ذي الجودة العالية،
وأصبحت إيران من أكرب منتجي الورد
املحم�دي وماء ال�ورد عاملي�ا ،وتصدر
منه آالف األطنان س�نويا لدول العالم
أبرزه�ا مك�ة املكرمة الس�تخدامه يف
تنظيف وتعطري
بي�ت الل�ه
الحرام.

األمر يف الس�ابق.من جه�ة أخرى ،نقل�ت الصحيفة
ع�ن مصدر أمني يف اإلدارة العامة للجنس�ية ووثائق
الس�فر ،أن وقف اس�تصدار جوازات س�فر مادة 17
املخصص�ة للبدون ،جاء نتيجة تكدس ما ال يقل عن
عرشة آالف طلب.
واش�ار إىل اس�تمرار اس�تقبال طلب�ات الج�وازات
لرشيحة الب�دون الخاصة بحاالت الدراس�ة والعالج
بالخارج.

صحيفة لبنانية تصدر بطبعة «فارغة» !!
املراقب العراقي /متابعة..
احتج�ت صحيف�ة لبناني�ة ناطق�ة
باإلنجليزي�ة يف لبن�ان على تده�ور
األوض�اع االقتصادي�ة والسياس�ية يف
البلاد ،وذل�ك عــ�ن طري�ق االمتن�اع
ع�ن نشر مقــــ�االت وأخبــــار
يف طبعته�ا الورقيـــ�ة الص�ادرة
الخميس.
وكت�ب يف كل صفح�ة من طبعة
«ديلي س�تار» ،عب�ارة واح�دة
تشير إىل مش�كلة من مشكالت
البلاد ،مث�ل الجم�ود الحكومي،
والديون العامة املتزايدة ،والخطاب

الطائف�ي املتزاي�د ،والبطال�ة ،وفق ما
ذكرت «أسوشيتد برس».
ورس�م يف الصفح�ة الخلفي�ة ص�ورة
لش�جرة األرز ،الرم�ز الوطن�ي للبنان،
مكت�وب عليها «اس�تيقظوا قبل فوات
األوان».
ويعي�ش لبن�ان أزم�ة اقتصادي�ة منذ
أشهر ،ولم تجتمع الحكومة منذ حادث
إطلاق النار يف قرية جبلية يف  30يونيو
امل�ايض ،علمـــ�ا أن الدي�ن الوطن�ي
اللبنان�ي يبلــــ�غ نح�و  85ملي�ار
دوالر ،أو  150يف املئ�ة من الناتج املحيل
اإلجمايل.

دعما للشعب السوري ..حجاج بريطانيون
يصلون إلى السعودية على دراجاتهم
املراقب العهراقي /متابعة ...
وصل ثمانية بريطانيني إىل السعودية عىل
مت�ن دراجات هوائية بعد أن قطعوا رحلة
اس�تغرقت شهرين ألداء فريضة الحج ،يف
إطار حملة لجمع مليون جنيه إسترليني
للشعب السوري.
واس�تقبل أهايل املدين�ة املن�ورة الحجاج
الربيطانيين بأنش�ودة طلع الب�در علينا
الذين أجهشوا بالبكاء وسجدوا شكرا لله
عق�ب وصولهم ،قاطعني مس�افة 6500
كيلو مرتا.وذكرت وس�ائل إعالم سعودية
أن الحج�اج الربيطانيين قدم�وا م�ن
بلده�م عبر درجات هوائية بع�د أن مروا
ب�ـ 17دولة للوص�ول إىل اململكة ،يف رحلة
استغرقت شهرين.
وقال قائ�د فريق الحج�اج طاهر أخرت يف
ترصيح�ات إعالمية إن الرحل�ة روحانية
ورغم صعوبتها تظ�ل من أروع الرحالت،
مشيرا إىل صعوبات عديدة مر بها فريقه
خلال الرحل�ة ،منه�ا تقلب�ات الطق�س
واملط�ر والعواص�ف والرطوب�ة ونق�ص
األكس�جني ،إضاف�ة إىل الط�رق الصعب�ة
والحيوانات واألفاعي.
ومن املقرر أن يكمل الحجاج الربيطانيون

رحلته�م م�ن املدين�ة املن�ورة إىل مك�ة
املكرمة ،للرشوع يف أداء مناسك الحج.
اس�تقبلو أهلي املدين�ة املن�ورة حج�اج
بريطانيون قادمون من لندن عىل درجات
هوائي�ة للمدين�ة املنورة بحض�ور رئيس
جمعي�ة الثقاف�ة والفن�ون أ /مش�عل
التهام�ي و أ /فائز الدبيسي بعد ان مرو
ب�ـ  ١٧دول�ه للوص�ول للمملك�ة ألداء
مناس�ك الحج.وتأتي هذه الرحلة يف إطار
حملة يقوم بها املش�اركون لدعم الشعب
السوري وفقا لحساب الحملة عىل موقع
تويتر.ويف وق�ت س�ابق الس�بت ،أعلنت
السعودية وصول أكثر من مليون ونصف
ملي�ون ش�خص ،إىل البالد ألداء مناس�ك
الحج.

