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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

قرار الحكومة بحصر الطيران »يفشل« بعد ايام من اصداره والطائرات المعادية تستهدف الحشد
خروق متواصلة لسيادة العراق وحلول مغيبة مستتره بعمالء وجواسيس

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
عاودت الطائرات املعادية خرق االجواء العراقية 
واس�تهداف مقار قوات الحش�د الشعبي مجدداً 
بعد بضعة ايام ع�ى اصدار رئيس الوزراء عادل 
عب�د املهدي ق�رار حرص الط�ران بي�ده، والذي 
اطل�ق من خالله ي�د القوات املس�لحة بالتعامل 

بشكل فوري مع أي حركة طران مخالفة له.
وهوج�م ي�وم ام�س مقر تاب�ع لقوات الحش�د 
الش�عبي يف صالح الدين بالقرب م�ن قاعدة بلد 
الجوي�ة، وال�ذي اس�فر ع�ن تطاي�ر الصواريخ 
واملقذوف�ات، وهو الح�ادث الثان�ي بعد تفجر 

معسكر »الصقر« جنوبي بغداد.
وتوج�ه اصابع االتهام اىل الط�ران االمريكي يف 
ارت�كاب تل�ك الخروق الت�ي تس�تهدف مخازن 
الس�الح، النه ان لم يك�ن مرتكب لتلك الهجمات 
، فهو املس�يطر عى االج�واء العراقي�ة وحركة 
الطائ�رات يف البالد بحس�ب م�ا ي�راه مراقبون 

للشأن االمني .
رضب الس�يادة العراقية مش�هداً لم يكن غائب 
ط�وال ع�ودة التواج�د القت�ايل املب�ارش للقوات 
االمريكي�ة يف العراق بعد عام 2014، التي دخلت 
بدعوى املشاركة يف الحرب ضد عصابات داعش 
كان�ت  ان صواري�خ طائراته�ا  اال  االجرامي�ة، 
تس�تهدف »برشاس�ة« قطعات الحشد والجيش 
، لكنها تتس�اهل م�ع تحركات »ارت�ال« داعش 

االجرامي.
وي�رى املحل�ل الس�يايس نجم القص�اب ان يوم 
امس ش�هد نوعني من الخروق، اولها استهداف 
املناط�ق الش�مالية م�ن قب�ل الط�ران الرتكي، 

وثانيهم�ا هو الهجم�ة التي تعرض�ت لها مقر 
الحشد يف بلد.

وق�ال القص�اب يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان » الحكوم�ة العراقي�ة ل�م تفصح 

ع�ن نتائج التحقيق بخصوص تفجر معس�كر 
الصقر«.

وأض�اف ان »موقف الحكومة ضعيف، ومجامل 
له�ذه الدول�ة او تل�ك«، مش�راً اىل ان »التحالف 

الدويل ل�ن يلتزم بق�رار الحكومة بم�ا يتعلق يف 
الطران باالجواء العراقية«.

وتابع ان »موق�ف الحكومة والخارجية مخجل 
النه�ا ل�م تب�دي رفضه�ا يف اس�تمرار التجاوز 

عى س�يادة البلد، وتلتزم الصم�ت يف الكثر من 
املواقف التي فيها تعدي عى امن العراق ».

م�ن جانبه ي�رى الخب�ر االمني الدكت�ور معتز 
مح�ي عبد الحميد ان ق�رار الحكومة هو مجرد 
خط�اب اعالم�ي ، الن�ه صعب التطبيق بس�بب 
س�يطرة الق�وات االمريكي�ة كلي�اً ع�ى س�ماء 
البلد، محذراً من تحويل بوصلة االس�تهداف من 

مخازن االسلحة اىل قيادات الحشد«.
وق�ال عبد الحمي�د يف حديث خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »الواقع يؤكد ان الطران االمريكي 
مهيم�ن عى اج�واء الع�راق، يقابل�ه ضعف او 

انعدام الدفاعات الجوية يف البالد«.
وأضاف ان » الحكومة يجب ان تتحرك سياس�ياً 
لوق�ف ذلك االس�تهداف عرب اس�تدعاء الس�فر 
االمريك�ي، وابالغ�ه بالرف�ض الحكوم�ي لذلك 

التعدي عى سيادة البلد، قبل تطور االوضاع«. 
ولفت اىل ان »الحش�د تحدث بش�كل رصيح عن 
درايت�ه الكامل�ة بالطائرات، وهذا ق�د يدفعه اىل 
ال�رد باقرب وق�ت، وه�و املتوقع مع اس�تمرار 
االس�تهداف الذي قد يتط�ور اىل اغتياالت تطول 

قيادات بارزة يف الحشد«.
يش�ار اىل ان مق�ر قوة تابعة للحش�د الش�عبي 
مالص�ق قاعدة بلد الجوية كان قد  تعرض ظهر 
ام�س الثالث�اء اىل هجم�ة عدوانية اس�تهدفت 
مخازن االسلحة فيه، بعد اسبوع من استهداف 
معسكر الصقر، الذي اصدر القائد العام للقوات 
املس�لحة قراراً بس�ببه حرص م�ن خالله حركة 
الطران العس�كري بيده، اال ان القرار كان حرباً 

عى ورق. 

رونالدو .. ربما اعتزل العام المقبل

مخاطر لالرق 
لن تتوقعها.. 

قد يقودك 
للجلطة 

الدماغية

»اغتيال المثقف 
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7
مجلس الوزراء يفعل قانون 

تشغيل الخريجين االوائل

نائب: رئاسة البرلمان لن 
تجامل على رفع الحصانة 

أقّر مجلس الوزراء، األربعاء، مرشوع لتفعيل قانون 
تش�غيل الخريج�ني االوائ�ل، فيما وافق ع�ى تثبيت 
مجموع�ة م�ن املعلم�ني واملدرس�ني املتعاقدين مع 

املديرية العامة لرتبية محافظة البرصة.
وذكر بيان للمجلس تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه  انه »أقّر مرشوع تعليمات تنفيذ أحكام قانون 

تشغيل الخريجني االوائل رقم )67( لسنة 2017«.
وأضاف أن »املجلس واف�ق عى تثبيت مجموعة من 
املعلمني واملدرس�ني املتعاقدين م�ع املديرية العامة 
لرتبية محافظة البرصة استثناًء من تعليمات تنفيذ 

املوازنة العامة االتحادية لعام«.

اك�دت النائب�ة ع�ن ائت�الف النرص ندى ش�اكر 
ج�ودت، األربعاء،  ان رئاس�ة الربملان لن تجامل 
برفع الحصانة كونه مطلب ش�عبي، فيما بينت 
وج�ود طل�ب قضائي برف�ع الحصان�ة عن 38 
نائبا . وقالت جودت يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان ” املعلومات املتوفرة حاليا تش�ر 
اىل ارتف�اع عدد النواب املطلوب�ني للقضاء بتهم 
مختلف�ة اىل نحو 38 نائب�ا”، مبينة أن “مجلس 
القضاء طالب برفع الحصانة عن تلك االس�ماء 
اال ان جمي�ع الن�واب ال يعلم�ون تفاصيل رفع 
الحصان�ة ك�ون رئاس�ة الربمل�ان تتكت�م ع�ى 
تل�ك االسماء”.واش�ارت جودت اىل ان “رئاس�ة 
مجلس النواب ال يمكنها املجاملة يف قضية رفع 
الحصانة بش�كل انتقائي كونها مطالب شعبية 
سيما املتهمة بقضايا فساد وهدر للمال العام”.

المراقب العراقي/ احمد محمد...
أكد نواب يف الربملان العراقي ان املجلس االعى 
ملكافح�ة الفس�اد املش�كل م�ن قب�ل رئيس 
ال�وزراء عادل عبد املهدي، عب�ارة عن حلقة 
زائدة غر فاعلة، مشددين عى رضورة حله 
او تقديم برنامج عمل يتم تنفيذه خالل مدة 
زمني�ة ، فيم�ا اعت�ربوا أن عمل�ه الحايل هو 
عقد إجتماعات غر جادة، مبينني  أن رئيس 
ال�وزراء ل�م يطل�ع الربمل�ان لغاي�ة اآلن عى 
اسباب تأسيس هذا املجلس، ومشرين اىل أن 
اعضائه يتلقون امواال ونثريات ضخمة جدا.

وق�ال النائ�ب عن تحال�ف س�ائرون جمال 
فاخ�ر، يف ترصي�ح ل�� »أملراق�ب العراق�ي« 
إن�ه »وبعد تش�كيل املجلس االع�ى ملكافحة 
الفس�اد م�ن قبل رئي�س الوزراء ع�ادل عبد 
امله�دي فأن الربملان اس�تبرش خرا يف بادىء 
االمر وتأمل بأن يحد املجلس من الفس�اد او 
يقيض عليه ويالحق حيتانه من خالل خطط 
وبرامج عم�ل جديدة«.واض�اف فاخر »اننا 
فوجئنا بعد مرور هذه املدة عى تش�كيل هذا 
املجلس الذي تزامن مع تشكيل الحكومة من 
دون تحقي�ق أي منجز يذكر س�واء من عى 
مس�توى تحديد الفاس�دين او تقديم خطط 

واليات ملكافحة الفساد«.
وأض�اف فاخ�ر أن »تداخ�ل الصالحيات بني 
حلق�ات الدوائ�ر الرقابي�ة املتمثل�ة بهيئ�ة 
النزاه�ة ودي�وان الراقب�ة املالي�ة ومكات�ب 
املفتش�ني العمومني يعيق توجهات مكافحة 
الفساد، وصبح املجلس حلقة فائضة تعضد 

املشكلة بدال من حلها«.
واوضح أن »عى رئيس ال�وزراء خيارين أما 
أن يح�دد عم�ل ه�ذا املجلس ويق�دم برامج 
لعمله وتوضيح اهدافه، واما أن يحله يف حال 

لم يحقق يشء ملموس«.
ورأى أن »عم�ل ه�ذا املجلس منذ تأسيس�ه 
عق�د  ع�ى  مقت�رص  ه�ذا  يومن�ا  وحت�ى 
اإلجتماع�ات ولكن من دون ج�دوى«، مبينا 
أن »اعضائه يتسلمون نثريات ومخصصات 
ضخمة من موازنة الدولة ». بدورها اشارت 
النائبة عن إئتالف الن�رص مها فاضل، اىل أن 
»ه�ذا املجلس ه�و حلقة اخرى غ�ر فاعلة 
تض�اف لحلقات مكافحة الفس�اد يف العراق 
واملتمثل�ة بهيئ�ة النزاه�ة ودي�وان الرقاب�ة 
املالي�ة باالضافة اىل لجن�ة النزاهة يف مجلس 

النواب«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د  نائب رئيس هيأة الحش�د الش�عبي، أبو مهدي 
املهندس، األربعاء، ان الحشد سيستخدم كل اساليب 
ال�ردع املتاحة للحيلول�ة دون االعتداء ع�ى مقراته، 
فيم�ا ب�ني أن امري�كا أدخل�ت 4 طائ�رات مس�رة 

إرسائيلية للعراق عرب أذربيجان.
وق�ال املهن�دس، يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
الي�وم  أصبح�وا  الع�راق  »أع�داء  إن  من�ه  نس�خة 
يخططون مجددا الس�تهداف قوات الحش�د الشعبي 
بط�رق مختلف�ة، مبين�اً ان »امري�كا التي أس�همت 
بجل�ب الجماع�ات اإلرهابي�ة إىل الع�راق واملنطق�ة 
باع�رتاف ترم�ب تفك�ر بأس�اليب متع�ددة النتهاك 
س�يادة العراق واس�تهداف الحش�د، يأت�ي ذلك بعد 
اندحار داع�ش اإلرهابي واالنتص�ارات الكبرة التي 
حققه�ا أبناء الحش�د والقوات العس�كرية واألمنية 
وما س�بقها ولحقها من عملية تثبيت هيأة الحش�د 
قانونيا ورس�ميا بدعم شعبي ورسمي باألخص من 
ل�دن رئيس الوزراء املحرتم وإص�داره األمر الديواني 
الداع�ي لتنظيم الحش�د، وبع�د قرار مجل�س األمن 
الوطن�ي ال�ذي ألغ�ى جميع رخ�ص الط�ران فوق 

األجواء املحلية«.
وأضاف، ان »عمليات االس�تهداف كانت تجري تارة 
من خ�الل الطعن بش�خصيات جهادية ووطنية من 

مختلف األطياف بواس�طة حمالت تس�قيط إعالمية 
مصحوبة بوضع أسماء عى قائمة اإلرهاب يف وزارة 
الخزانة األمركية الس�يئة الصي�ت، وتارة أخرى من 
خالل اس�تهداف مقرات الحشد الش�عبي يف مناطق 
مختلف�ة ع�ن طري�ق عم�الء أو بعملي�ات نوعي�ة 

بطائرات حديثة«.
وتاب�ع قائ�اًل:  »تتوف�ر معلومات دقيقة ل�دى هيأة 
الحشد ومؤكدة أن االمريكان قاموا هذا العام بإدخال 
أربع طائرات مسرة إرسائيلية عن طريق اذربيجان 
لتعمل ضمن أس�طول القوات األمركي�ة عى تنفيذ 

طلعات جوية تس�تهدف مقرات عس�كرية عراقية، 
كما لدينا معلومات أخرى وخرائط وتس�جيالت عن 
جمي�ع أنواع الطائرات األمركي�ة متى أقلعت ومتى 
هبطت وع�دد س�اعات طرانها يف الع�راق، وقامت 
مؤخ�را باس�تطالع مقراتن�ا ب�دل تعقبه�ا لداعش، 
وجمعه�ا املعلوم�ات والبيان�ات التي تخ�ص ألوية 
الهيئة ومخازن أعتدتها وأسلحتها«، مؤكداً »عرض 
املعلوم�ات إىل األخوة يف العمليات املش�رتكة والدفاع 

الجوي«.
ولف�ت، إىل ان »ما يجري اآلن من اس�تهداف ملقرات 

الحش�د الش�عبي أم�ر مكش�وف لس�يطرة الجيش 
األمرك�ي عى األجواء العراقية عن طريق اس�تغالل 
رخص�ة االس�تطالع، واس�تخدام األج�واء املحلي�ة 
ألغ�راض مدنية وعس�كرية ومن ثم التش�ويش عى 
أي ط�ران آخ�ر م�ن ضمنه ط�ران ق�وات الجيش 
البطل يف حني ُس�ِمح لطائرات أمركي�ة وإرسائيلية 
بتنفي�ذ االعتداءات املتكررة، وهذا ما كش�فته بعض 
مراكز البحوث األمركية وترصيحات رئيس الوزراء 

الصهيوني بهذا الصدد«.
وتابع املهندس: »نحن يف الوقت الذي نكشف فيه عن 
ه�ذه التفاصيل، ومرشوع قادم لتصفيات جس�دية 
لعدد م�ن الش�خصيات الجهادية والداعمة للحش�د 
الش�عبي، نعلن أن املس�ؤول األول واألخر عما حدث 
ه�ي الق�وات األمركية، وس�نحملها مس�ؤولية ما 
يحدث اعتب�ارا من هذا اليوم، فلي�س لدينا أي خيار 
س�وى الدفاع ع�ن النفس وع�ن مقراتنا بأس�لحتنا 
املوج�ودة حالي�ا واس�تخدام أس�لحة أكث�ر تطورا، 
وق�د انتظرن�ا طول ه�ذه امل�دة لحني إكم�ال جميع 

تحقيقاتنا بدقة حول املوضوع«.
واش�ار اىل انه »ق�د أبلغنا قيادة العمليات املش�رتكة 
بأنن�ا س�نعترب أي ط�ران أجنب�ي س�يحلق ف�وق 
مقراتن�ا دون علم الحكوم�ة العراقية طرانا معاديا 
وس�نتعامل معه وفق هذا املنطلق وسنس�تخدم كل 

أساليب الردع للحيلولة دون االعتداء عى مقراتنا«.

»مجلس مكافحة الفساد« ..
عنوان كبير ونتاج منعدم 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رفض كردس�تان االلت�زام بقانون املوازن�ة للعام الحايل 
وع�دم امتثاله اىل قرارات املحكمة االتحادية التي تش�ر 
اىل ان اس�تخراج االقلي�م الك�ردي للنفط وبيع�ه وابرام 
اتفاق�ات مع رشكات نفطية عاملي�ة للتنقيب والتصدير 
عدها الدستور العراقي مخالفات اليمكن السكوت عنها 
.التعن�ت الكردي وعدم التزامه باالتفاقات التي تربم مع 
الحكوم�ة العراقي�ة بخصوص تس�ليم ج�زء من نفطه 
اىل رشك�ة س�ومو ادى اىل حراك برملاني م�ن اجل اصدار 
قرارات عقابية بحق كردس�تان ملنعه�ا التالعب بالنفط 
املس�تخرج م�ن مدن الش�مال كونه ث�روة ملكيتها لكل 

العراقيني حسب الدستور.
الع�راق الي�وم يقف يف موقف محرج ام�ام منظمة اوبك 
التي سمحت له بتصدير ما يقارب االربعة مليون برميل 
يومي�ا والن االقلي�م يرفض تس�ليم حصته م�ن النفط 
ف�أن صادرات بغداد من املوان�ىء الجنوبية بحدود ثالثة 
مالي�ني و440 ال�ف برميل , ولن تس�تطيع وزارة النفط 
زيادة التصدير اىل اربعة ماليني بسبب االقليم الذي يهرب 
يومي�ا اكثر من 750 الف برميل , الن اوبك تنظر اىل نفط 
االقليم عى اس�اس نفط عراقي ويحتسب ضمن كميات 

املصدرة.عمليات تهريب نفط االقليم تتم علنا ويف وضح 
النه�ار , يف ظل ارتفاع مع�دالت االنتاج من حقوله , مما 
يس�تدعي مراجعة حكومية وبرملانية لسياسة االقليم , 
ومعرف�ة اين تذهب تلك االموال , ومل�اذا ترص بغداد عى 
دف�ع رواتب موظفي كردس�تان يف ظ�ل ارتفاع معدالت 

الفقر والبطالة يف املحافظات النفطية. 
يق�ول الخبر النفطي س�الم الحس�يني يف اتصال مع » 
املراق�ب العراق�ي«: ل�م تلتزم كردس�تان بأي�ة اتفاقات 
م�ع بغداد خاص�ة يف الجان�ب النفطي , فق�ادة االقليم 
الذين نظموا اس�تفتاء االنفصال عن بغداد برغم فش�له 
او تأجي�ل نتائج�ه ,م�ا زالو يطمح�ون م�رة اخرى اىل 
االنفصال خاصة ان الظ�روف الدولية مهيئة ملرشوعهم 
بعد حصولهم عى دعم امريكي وخليجي , فهم  ينظرون 
اىل انفس�هم بأنهم ند لحكومة بغداد ويجب ان يتعاملوا 
معه�ا كدول�ة مقابل دولة , ل�ذا يرفضون االلت�زام بأية 
اتفاقات تعقد مع بغداد , وقد ساهم وزير املالية بتهيئة 
موازنة تخدم تطلعاته�م , واالغرب من ذلك مواقف عبد 
امله�دي املؤيدة لهم قد اعطى له�م دافع اخر للتمرد عى 

بغداد.

تفاصيل اوسع صفحة 3

االقليــم يـواصــل نهـب النفــط والحكـــومــة مستمــــرة فـي مجــامــالتهــا

المهندس: سنستخدم أساليب الردع المتاحة للحيلولة دون االعتداء على مقراتنا  

المراقب العراقي/ متابعة...
أس�قطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان 
الش�عبية طائ�رة تجس�س أمركية متط�ورة، فيما اعرتف 
الجيش األمركي بالحادثة.وأكد املتحدث العسكري للقوات 
املس�لحة اليمني�ة العمي�د يحيى رسيع، يف ترصي�ح تابعته 
»أملراق�ب العراق�ي« أن »الدفاعات الجوية أس�قطت طائرة 
أمركي�ة من طراز »أم كيو-9« بصاروخ يف أجواء محافظة 
ذمار«، موضًحا أن »الصاروخ ُطور محلًيا وسُيكش�ف عنه 
قريًب�ا يف مؤتم�ر صحفي«.وأش�ار اىل أن »األج�واء اليمنية 
لم تعد مس�تباحة كم�ا كانت، وأن األيام القادمة ستش�هد 
مفاج�آت كبرة »حيث أصبح لدينا الق�درة عى تحييد عدد 
كبر من الطائ�رات املعادية«.من جهته�ا، اعرتفت القيادة 
املركزي�ة للجي�ش األمرك�ي بالحادثة ، وقال�ت يف بيان لها 
»نحن عى علم باألنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمركية 
أم كي�و-9 ف�وق اليم�ن. لي�س لدين�ا أي معلوم�ات أخرى 

لتقديمها يف الوقت الحايل«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

الصواريخ اليمنية ُتسقط احدث 
طائرات التجّسس االمريكية 

المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
يخوض فريق الزوراء بطل مسابقة 
كأس الع�راق لكرة القدم باملوس�م 
املنرصم مهم�ة صعبة أم�ام فريق 
اتحاد طنجة املغربي يف املباراة التي 
س�تجري بينهما يف الساعة الحادية 
عرشة من مساء اليوم األربعاء عى 
ملعب محم�د الخامس يف العاصمة 
ضم�ن  البيض�اء  ال�دار  املغربي�ة 
منافس�ات الجولة الثانية لحس�اب 
بالتصفي�ات  األوىل  املجموع�ة 
 32 دور  اىل  املؤهل�ة  التمهيدي�ة 
من بطول�ة كأس محمد الس�ادس 
لألندية األبطال 2020.وقال الالعب 
عبد الله عبد االمر الوافد الجديد اىل 
عش الن�وارس والذي اح�رز الهدف 
الثاني يف ش�باك هورسيد الصومايل 
ان  البطول�ة  مباري�ات  افتت�اح  يف 

»ال�زوراء قدم اداء جي�دا عى الرغم 
من تأخ�ر تجمع الالعب�ني«، مبينا 
ان »الفري�ق يحتاج لبع�ض الوقت 
لالنسجام واالس�تقرار«، مشرا اىل 
ان »الكتيبة البيضاء ستظهر بشكل 
مختل�ف امام اتح�اد طنجة الثبات 

احقيتها بخطف بطاقة التاهل«.

م�ن جانبه ق�ال نبيل نغي�ز مدرب 
اتح�اد طنجة، إن مواجه�ة الزوراء 
يف  األربع�اء،  الي�وم  العراق�ي، 
املجموعة األوىل لل�دور التمهيدي يف 
العربية لألندية س�تكون  البطول�ة 

حاسمة.

تفاصيل اوسع صفحة 6

الزوراء امام تحدي كبير في مواجهة »طنجة« المغربي



»نثريات« ورواتب ضخمة ترهق موازنة الدولة

مجلس مكافحة الفساد حلقة زائدة بال منجز واجتماعاته غير جادة

150 ألف يتيم في العاصمة وغالبية 
األرامل بدون »رعاية إجتماعية«

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت لجن�ة الرعاي�ة يف مجل�س 
ع�ن  األربع�اء،  بغ�داد،  محافظ�ة 
تس�جيل اكث�ر م�ن 150 ال�ف يتيم 
يف العاصم�ة بغداد فض�ا عن آالف 
األرام�ل غالبيته�م غري مش�مولني 

برواتب الرعاية االجتماعية.
يف  الرعاي�ة  لجن�ة  رئي�س  وقال�ت 
املجل�س ه�دى جلي�ل، يف ترصي�ح 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
موازن�ة  يف  املخصص�ة  »األم�وال 
لع�ام 2019 ال  املحلي�ة  الحكوم�ة 
تكف�ي لانط�اق بربام�ج جدي�دة 
األرامل واأليتام  كالس�لف لش�مول 
وإنصافه�م بتوف�ري ف�رص عم�ل 

لهم«.
بغ�داد  »العاصم�ة  ان  وأضاف�ت 
يقطنه�ا نحو 150 ال�ف يتيم فقط 
املس�جلني بمس�ح وزارة التخطيط 
واالف األرام�ل فضل عن اعداد ربما 
مضاعف�ة لم تس�جل بع�د”، الفتا 
العاصم�ة ودور  “األيت�ام يف  ان  اىل 
إيوائهم بحاج�ة اىل وقفة جادة من 
قب�ل الحكوم�ة وتخصي�ص مبالغ  
تسد احتياجاتهم يف موازنة 2020«.

وأكدت ان »وزارة العمل تعمل ومن 
خ�ال خطة مناقلة لش�مول بعض 
األرام�ل بق�روض العم�ل الصغرية 
بعد تقديمه�ن الجدوى االقتصادية  

للمرشوع«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ االنبار...
كش�ف القي�ادي يف حش�د محافظة االنب�ار قطري 
العبي�دي، االربع�اء، ارسار وخفاي�ا تواج�د عنارص 
جماعات داعش اإلجرامية االجرامي يف منطقة وادي 
ح�وران غرب املحافظة. وقال العبيدي، يف ترصيح 
تابعته »املراق�ب العراقي« إن »الق�وات االمنية 
داهمت قبل يومني منطقة وادي حوران غرب 
ناحي�ة البغ�دادي بقضاء هيت غرب�ي االنبار، 
ع�ى خلفي�ة ورود معلوم�ات متداول�ة حول 
وجود نحو 2000 من خايا داعش لكن الافت 
ان القوات االمنية تفاجئت عند اقتحامها لتلك 

املنطقة بعدم وجود اي اعداد كبري س�وى وجود مجاميع 
صغرية مكونه من 2 اىل اربعة عنارص اجرامية يس�تقلون 
عج�ات مرسوقة م�ن رعاة االغن�ام لتنفي�ذ طلعاتهم يف 
املناط�ق الصحراوي�ة ذات التضاريس املعق�دة«. واضاف 
العبي�دي، ان »عنارص تنظيم داع�ش االجرامي يعتمدون 
الحصول عى ارزاقهم م�ن رعاة االغنام وبرصيح العبارة 
)يش�حذون رغي�ف الخ�رب( نتيج�ة اس�تهداف عجاتهم 
م�ن قبل ط�ريان الجيش والق�وات االمني�ة«. ولفت إىل أن 
»خايا عصابات داعش االجرامية يف منطقة وادي حوران 
يعيش�ون يف وض�ع بائس ومرب�ك وهم غ�ري قادرين عى 
تنظي�م صفوفهم ما دعاهم اىل التنكر ب�زي رعاة االغنام 

لتجنب استهدافهم من قبل القوات االمنية«.

المراقب العراقي/ سامراء...
أعلن الحش�د الش�عبي، عن إحباط مخطط الس�تهداف القوات 
االمني�ة يف مدين�ة س�امراء، فيما أش�ار إىل مقت�ل وإصابة عدد 
من عن�ارص تنظيم »داعش«. وقال إعام الحش�د يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه إن »معلومات استخباراتية وردت 
اىل قيادة قاطع عمليات س�امراء للحشد الش�عبي تفيد بتواجد 
عن�ارص من تنظيم »داعش« اإلرهاب�ي يف منطقة الكوش رشق 
سامراء تخطط الس�تهداف القطعات االمنية«، مبينا أن »قيادة 
العملي�ات أوع�زت إىل عن�ارص االس�ناد يف الل�واء ٣1٤ بالتوجه 
ومعالج�ة املوق�ف«. وأض�اف أن »عن�ارص الل�واء ٣1٤ قام�وا 
باس�تهداف التواجد الداعيش بقنابر الهاون بش�كل مكثف، مما 

أسفر عن إصابات دقيقة يف صفوف العدو بني قتيل وجريح«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت مديرية مكافحة إجرام بغ�داد، األربعاء، القبض عى أف�راد عصابة رسقوا 
158 مليون�اً م�ن داخل عجات يف منطقة الكرادة وس�ط العاصمة. وقالت املديرية 
يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه إنه تم »القبض عى عصابة مختصة 
برسقة املبالغ املالية من داخل العجات بعد كرس زجاجها ضمن منطقة الكرادة«. 
وأضاف البيان، أن »العصابة قامت برسقة مبالغ تقدر ب�158 مليون دينار عراقي 

خال عمليات متفرقة من العاصمة«.

الحشد يحبط مخططًا الستهداف القوات األمنية يف سامراءالكشف عن خفايا »داعش« يف وادي حوران

المراقب العراقي/ بغداد...
انطلق�ت ع�ى ارض مع�رض 

فعالي�ات  ال�دويل  بغ�داد 
الثاني�ة ملع�رض  ال�دورة 
والصناع�ات  املنتج�ات 
املرصية ، الذي يس�تمر حتى 

الثاث�ني من آب  الجاري .  وذكر 
مدي�ر ع�ام رشكة  املعارض هاش�م 

محمد حات�م يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إن »املعرض شاركت 

فيه اكثر من ثاثني رشكة متخصصة يف مجال الغذاء والزيوت النباتية 
واملنظف�ات واالث�اث واملاب�س الجاه�زة والس�رياميك واالنتيكات 
واملفروش�ات والنحاس القدي�م واالملنيوم ، اضاف�ة اىل منتجات 
خ�ان الخلي�ي«.   واش�ار حات�م اىل :« ان الرشك�ة تدع�م اقامة 
املعارض املتخصصة من خال تقديم كافة التس�هيات يف س�بيل 
انجاحه�ا ، كم�ا ان اقامة هكذا معارض له�ا اهمية كبرية يف بناء 

ت  ق�ا ق��وي�ة مع مختلف البل�دان،  باالضافة اىل عا
كونها فرصة للتجار ورجال االعمال 
املرصيني لاطاع والتعرف عى 
الس�وق  ورغبات  متطلب�ات 
االستثمار  العراقية وقانون 

العراقي«.

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ ديالى...
اعلن رئيس مجلس محافظة دياىل عي الدايني، االربعاء، عن اختيار كريم العزاوي رئيس�ًا جديداً لهيئة 
استثمار املحافظة. وقال الدايني يف ترصيح تابعته »أملراقب العراقي« إن »مجلس دياىل صوت باالغلبية 
عى اختيار كريم العزاوي رئيسا لهيئة استثمار املحافظة بعد حصوله عى 22 صوت يف جلسة رسمية«.

واضاف الدايني، ان »حس�م منصب رئيس هيئة اس�تثمار دياىل انهى جدل استمر ٣ اسابيع الفتا اىل ان 
االختيار جاء بعد تقدم ٣ مرشحني بينهم امراة للمنصب«.

مجلس دياىل يختار رئيس جديدا 
لهيئة استثمار المحافظة

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة النفط، األربعاء، عن توفر )150( 
فرص�ة عم�ل لتش�غيل خريج�ي كلي�ة علوم 

الجيلوجيا يف رشكات القطاع النفطي.
وذك�رت الدائ�رة االداري�ة بال�وزارة يف بي�ان 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن  تلق�ت »املراق�ب 
»التعي�ني س�يكون بصيغ�ة عقد وفق�ا لقرار 
مجل�س ال�وزراء رق�م )17٤( لس�نة 2019، 
وس�يتم توزي�ع املعين�ني ع�ى رشكات )نفط 

الوس�ط ، نفط ميس�ان، نفط ذي ق�ار، نفط 
الشمال، االستكش�افات النفطية («.وأضافت 
أن »التقديم س�يكون اعتبارا م�ن يوم االثنني 
الق�ادم املص�ادف 26 / 8 / 2019 وملدة ثاثة 
اي�ام يف مق�ر ال�وزارة«، مش�رية اىل »رضورة 
جلب املتقدمني للتعيني املستمسكات املطلوبة 
ال�واردة يف رشوط التعي�ني املنش�ورة يف موقع 
www.oil.( وزارة النفط االلكرتوني الرس�مي

.« )gov.iq

المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن الجه�از املرك�زي لإلحص�اء، عن ارتف�اع عدد 
ري�اض األطف�ال يف الع�راق للع�ام ال�درايس 2018-

»املراق�ب  تابعت�ه  الجه�از يف تقري�ر  2019. وق�ال 
العراق�ي« إن »عدد رياض األطف�ال يف العام الدرايس 
2018-2019 ارتفع بنس�بة 5.٤% عن العام الدرايس 
السابق«، مبينا ان »رياض االطفال الحكومية شكلت 

نس�بة 58.7% واالهلي�ة بنس�بة ٤1.٣%«. وأض�اف 
الجهاز أن »معظم الرياض الحكومية واالهلية هي يف 
املناطق الحرضية حيث بلغت نس�بتها 96.٣% مقابل 
٣.7% يف املناطق الريفية«. وأشار إىل أن »عدد األطفال 
املس�جلني يف رياض االطف�ال الحكومية واألهلية بلغ 
209 ال�ف و٣80 طفا وطفلة تش�كل نس�بة االناث 

منهم ٤8.9%«.

المراقب العراقي/ الموصل...
الي�وم  االمني�ة،  الق�وات  عث�رت 
االربعاء، عى حزام ناس�ف يف قضاء 
تلعفر غ�رب محافظة نينوى. وذكر 
بي�ان ملرك�ز االع�ام االمن�ي تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه ان 

تلعف�ر  إج�رام  مكافح�ة  »مكت�ب 
التابع ملديرية مكافحة إجرام نينوى 
وبن�اًء ع�ى معلومات اس�تخبارية 
عثر عى حزام ناس�ف يحتوي مادة 
ال )TNT( وك�رات حديدي�ة صغرية 
ت�م العث�ور علي�ه يف اح�د البي�وت 

الفارغ�ة يف منطق�ة حس�نكوي يف 
قضاء تلعف�ر غرب مدينة املوصل«. 
واض�اف البيان ان »ق�وة من قيادة 
عمليات سامراء تمكنت من العثور 
عى مضافة مرتوكة وبداخلها حزام 

ناسف يف جزيرة سامراء«.

المراقب العراقي/ االنبار...
اعل�ن قائممقام قض�اء الفلوجة بمحافظة 
االنب�ار عيىس س�اير العيس�اوي، االربعاء، 
عن اع�ادة اعم�ار وتأهيل 60% م�ن االبنية 
املدرسية يف مناطق مختلفة من احياء املدينة 
. وقال العيساوي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »حكومة االنبار املحلية وبدعم 
من وزارة الرتبية واملنظمات االنسانية اعادة 
اعم�ار وتأهي�ل 60% م�ن االبنية املدرس�ية 
املحلي�ة  الحكوم�ة  اعدته�ا  ضم�ن خط�ة 
بالتنس�يق مع مديرية تربي�ة االنبار إلعادة 
اعمار كافة االبنية املترضرة جراء العمليات 

االرهابية«.
واض�اف ان »مدين�ة الفلوج�ة بحاج�ة اىل 
انشاء عدد كبري من املدارس لفك االختناقات 
حيث ان جميع املدارس يف املدينة ذات الدوم 
املزدوج والثاثي مما يتطلب فك االختناقات 
ع�ن تلك امل�دارس بإنش�اء م�دارس جديدة 

للمعالجة هذه الحالة والقضاء عليها«.
واش�ار العيس�اوي إىل أن »الجه�ات املعنية 
اعادة املئات من االبنية املدرس�ية اىل الخدمة 
غري ان هنالك مدارس اخرى وسط املدينة لم 
يتم اعادة تأهليها بانتظار تخصيص مبالغ 

مالية للمبارشة بأعمارها«.

الفلوجة تعلن اعادة اعمار 60 %
 من االبنية المدرسية

النفط توفر 150 فرصة عمل 
لخريجي »الجيلوجيا«

معرض بغداد الدولي يطلق فعاليات الدورة 
الثانية للمنتجات والصناعات المصرية

الجهاز المركزي لإلحصاء: ارتفاع عدد 
رياض األطفال في العراق

العثور على حزام ناسف داخل منزل في تلعفر
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إصبع عىل الجرح 
منهل عبد األمري المرشدي

ال يختلف اثنان من ذوي العقل والبصرية عى نبذ الطائفية 
والتط�رف فالطائفية س�بب رئيس يف تدم�ري األمة وخراب 
األرض وال نأت�ي بجدي�د إذا م�ا قلن�ا انن�ا يف الع�راق ومنذ 
س�قوط الصن�م دفعنا مئ�ات اآلالف من الضحاي�ا األبرياء 
بس�بب الفتنة الطائفية الت�ي اراد لها ابواقه�ا ومروجيها 
م�ن الساس�ة املؤدلج�ني واملدعومني من خل�ف الحدود ان 
تح�رق األخرض والياب�س وما تنظيم داع�ش اال  آخر وجه 
م�ن وجوه القب�ح الطائفي الذي انربى عى اس�اس الدفاع 
عن اهل الس�نة كما رّوج له أبواق املنصات وسيايس الفتنة 
فإذا به يذبح أهل الس�نة كما يذبح اهل الشيعة واملسيحني 
واأليزيدي�ن وكان الذي كان درس�ا بليغا مل�ن يفهمه وعربة 
ملن يعترب ولك�ن هل يفهم الدرس او يأخ�ذ العربة اصحاب 
العقول املأزومة والنفس املأس�ورة بالذل والعبودية ألجندة 
الدافع�ني من خلف الحدود امثال حي�در املا والقائمة التي 
ال يتس�ع املجال لذكره�ا . اليوم ومع احتفال املس�لمني يف 
الع�راق بعي�د الغدير األغر وهي مناس�بة مؤك�دة يف النص 
القرآني والحدي�ث النبوي الرشيف إاقرار الوالية لإلمام عي 
بن ابي طالب عليه الس�ام ين�ربي علينا صوت من اصوات 
الفتنة الطائفية وعرب تغريدة له يف توتيرت قال حيدر املا إن 
م�ا يجري من احتفال بمناس�بة طائفية يزيد  من التطرف 
يف الباد وان املرجعية التي تتبنى هذه املناس�بة ال يمكن ان 
تتح�دث بخط�اب وطني وهي هنا تتبن�ى خطاب طائفي . 
ال اري�د ان اعلق كثريا ع�ى تنهيقة حيدر املا الذي ال ينتمي 

ألي مذهب  فه�و وباعرتافه ليس 
ش�يعيا كم�ا كان�ت أم�ه وابي�ه 
وليس س�نيا كما يعتق�د البعض 
وال يم�ت بصل�ة لدي�ن لكنه بوق 
متميز م�ن ابواق الفتن�ة واللعب 
ع�ى الوتر الطائف�ي وصوته كما 
هو رأي�ه وموقفه مدف�وع الثمن  
إس�وة بكل األصوات الناعقة التي 

عملت عى تمزيق النسيج الوطني 
العراق�ي واش�اعة الفتن�ة الطائفية البغيض�ه حيث كانت 
أصواته�م صدى داعش وفكرها  وس�ببا ملا حصل من دمار 
وخ�راب  وم�وت ورعب يف العراق . لس�ت ادري ان كان املا 
غبيا ام يتغاب�ى إن املرجعية الدينية العليا هي صمام امان 
وح�دة العراق واننا لوال فتواه�ا العظيمة بالجهاد الكفائي 
مل�ا حررت ارايض املناط�ق الغربية من دن�س الدواعش وملا 
حررنا األرض والعرض ه�ذا ان كان حيدر املا يعرف قيمة 
األرض وقداسة العرض . وهل سمعنا يوما مفردة او جملة 
يف خطب املرجعية بلكنة طائفية او خطاب لطائفة بعينها 
ام انه�ا كانت والزالت تتحدث بلغة األبوة والراعي للجميع . 
بق�ي ان اقول هل يفهم حيدر امل�ا ان كان ممكن ان يفهم 
ان مناس�بة عي�د الغدير لي�س باملناس�بة الطائفية بل هي 
مناس�بة لكل املس�لمني وحادث�ة موثقة يف الق�رآن الكريم 
بأيات إتمام الدين  )اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمت�ي ورضيت لكم األس�ام دينا ( وقبله�ا بآية التبليغ ) 
يا ايها الرس�ول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما 
بلغت رس�الته (  كما  انه�ا موثقة بأألحاديث الرشيفة عرب 
جميع الرواة من كا الفريقني سنة وشيعة ) من كنت مواله 
فه�ذا عي م�واله ( وان مناس�بة عيد الغدير األغ�ر والبيعة 
الكربى لألمام عي ع كان ممكن ان تكون مناس�بة عظيمة 
لوحدة املس�لمني لوال فج�ور النفس واهوائها الش�ياطنية 
التي امتدت وتواصلت من معاوبية ابن ابي س�فيان وصوال 

اىل حيدر املا  وامثال حيدر املا..

حيدر المال يشكوا من العلّه 

االربعاء 21 آب 2019 
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
أكد نواب يف الربمل�ان العراقي ان املجلس 
االعى ملكافحة الفس�اد املشكل من قبل 
رئيس الوزراء عادل عب�د املهدي، عبارة 
ع�ن حلقة زائ�دة غري فاعلة، مش�ددين 
ع�ى رضورة حل�ه او تقدي�م برنام�ج 
عم�ل يت�م تنفيذه خ�ال م�دة زمنية ، 
فيم�ا اعت�ربوا أن عمله الح�ايل هو عقد 
إجتماع�ات غري جادة، مبينني  أن رئيس 
الوزراء لم يطل�ع الربملان لغاية اآلن عى 
اسباب تأس�يس هذا املجلس، ومشريين 
اىل أن اعضائ�ه يتلقون ام�واال ونثريات 

ضخمة جدا.
وقال النائب عن تحالف س�ائرون جمال 
فاخر، يف ترصيح ل�� »أملراقب العراقي« 
إنه »وبعد تشكيل املجلس االعى ملكافحة 
الفساد من قبل رئيس الوزراء عادل عبد 
امله�دي ف�أن الربمل�ان اس�تبرش خريا يف 
بادىء االمر وتأمل بأن يحد املجلس من 
الفس�اد او يقيض عليه وياحق حيتانه 

من خال خطط وبرامج عمل جديدة«.
واضاف فاخ�ر »اننا فوجئن�ا بعد مرور 
هذه املدة عى تش�كيل هذا املجلس الذي 
تزام�ن مع تش�كيل الحكوم�ة من دون 
تحقي�ق أي منج�ز يذكر س�واء من عى 
مس�توى تحدي�د الفاس�دين او تقدي�م 

خطط واليات ملكافحة الفساد«.
وأضاف فاخ�ر أن »تداخ�ل الصاحيات 
ب�ني حلق�ات الدوائ�ر الرقابي�ة املتمثلة 
بهيئ�ة النزاه�ة ودي�وان الراقب�ة املالية 
يعي�ق  العموم�ني  املفتش�ني  ومكات�ب 
وصب�ح  الفس�اد،  مكافح�ة  توجه�ات 
املجل�س حلق�ة فائضة تعضد املش�كلة 
بدال م�ن حلها«. واوضح أن »عى رئيس 

ال�وزراء خيارين أما أن يح�دد عمل هذا 
املجل�س ويقدم برام�ج لعمله وتوضيح 
اهدافه، وام�ا أن يحله يف حال لم يحقق 

يشء ملموس«.
ورأى أن »عمل هذا املجلس منذ تأسيسه 
وحت�ى يومن�ا ه�ذا مقت�رص ع�ى عقد 
اإلجتماع�ات ولك�ن م�ن دون جدوى«، 
مبين�ا أن »اعضائ�ه يتس�لمون نثريات 
ومخصص�ات ضخمة من موازنة الدولة 
». بدوره�ا اش�ارت النائبة ع�ن إئتاف 
الن�رص مها فاض�ل، اىل أن »هذا املجلس 

ه�و حلق�ة اخ�رى غ�ري فاعل�ة تضاف 
لحلق�ات مكافح�ة الفس�اد يف الع�راق 
واملتمثلة بهيئ�ة النزاهة وديوان الرقابة 
املالي�ة باالضاف�ة اىل لجن�ة النزاه�ة يف 

مجلس النواب«.
وأكدت أن »مجلس النواب لم يعرف حتى 
اآلن االس�باب التي دفعت عبد املهدي اىل 
تأسيس�ه«، مش�رية اىل أنه »ل�م يحقق 
منجز حتى االن، س�واء من حيث تقديم 
ملفات فساد اىل السلطة القضائية او اىل 
هيئة النزاهة او اىل وضع برامج للقضاء 

ع�ى الفس�اد«. وبين�ت أن »الفس�اد يف 
العراق وصل اىل درجة التطاق«، مشددة 
عى أن »يقوم رئيس الوزراء أما بحله او 

تقديم خطة مستقبلية لعمله«.
وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد اتهمت 
عدد من أعض�اء املجلس األعى ملكافحة 
الفساد بالتورط بشبهات فساد وتمرير 
بعض امللفات دون الكش�ف عنها، فيما 
بينت أن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
سيفش�ل يف مكافحة الفساد واإلطاحة 
“بحيتان�ه” رغم دعم املرجعي�ة الدينية 

له.
الجدي�ر بالذك�ر أن رئي�س ال�وزراء قد 
اصدر أمرا ديوانيا بعد نحو ش�هرين من 
منحه ثق�ة الربمل�ان بتأس�يس املجلس 
األعى ملكافحة الفساد الذي يعد التحدي 
األك�رب ال�ذي يواجه الباد من�ذ أكثر من 
عق�د ونصف من الزمن. ويرأس املجلس 
املؤل�ف م�ن 6 أعض�اء رئيس ال�وزراء، 
ويضم كبار املس�ؤولني يف هيئة النزاهة 
املالي�ة وممث�ل ع�ن  الرقاب�ة  ودي�وان 

املفتشني العمومني.

اجرام بغداد تعتقل عصابة 
سرقت 158 مليونًا يف الكرادة
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أك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، جم�ال كوج�ر ، ع�دم وجود 
تخصيص�ات مالية ضمن مرشوع قان�ون املوازنة االتحادية العامة 
لس�نة 2020 لتطبيق قانون التجنيد االلزام�ي، وذلك يف حال إقراره 
داخ�ل مجل�س النواب.وق�ال جمال كوج�ر، يف حدي�ث صحفي، إن 
“الحديث عن ترشيع قانون التجنيد االلزامي طرح يف وسائل االعالم 
فقط من قبل جهة معينة”، مش�راً إىل أنه “لم يناقش داخل مجلس 
الن�واب يف الفص�ول الس�ابقة”.وأضاف كوجر، أن “إق�رار القانون 
يحت�اج اىل تخصيصات مالية كبرة، كون املتطوعني بحاجة لرصف 
رواتب ومالبس واس�لحة ومؤن، والحكومة غر مس�تعدة لتحقيق 
هذا األمر مع وجود اعداد هائلة من العس�كريني يف منظومة القوات 

املسلحة العراقية”.

المالية النيابية:عدم وجود تخصيصات 
مالية لتطبيق قانون الخدمة اإللزامية

رصح مصدر بوزارة النقل واملواصالت العامة،أن الوزارة ستعمل عىل 
فت�ح خطوط النقل »التك�ي النھري« نھار الس�بت القادم وتفعیله 
بین 4 محافظات.وافاد املصدر، أن الوزارة انھت جمیع اس�تعداداتھا 
لتدش�ین م�رشوع التك�ي النھري، بمناطق الوس�ط، والذي س�یتم 
انطالقه الس�بت القادم.وأوضح املصدر ، إن التكي النھري س�یربط 
الكوف�ة بكربالء والحلة واملثنى، وت�م تجھیزه بزوارق حديثة ويخوت 
مكیف�ة تح�وي ع�ىل كاف�ة الخدمات.وأش�ار اىل ان الھ�دف من ھذا 
املرشوع ھو تنش�یط النقل النھ�ري، وإيجاد وس�ائل تخفف الزحام 
وتس�ھل الوصول إىل املدن املقدس�ة عرب الكوفة، والتي تشھد مواسم 
زيارات ملیونیة، فضال عما يوفره التكي النھري من متعة س�یاحیة 

التاكسي النهري يربط أربع 
االقت�صاديمحافظات عراقية

كردستان تصر على عدم تسليم نفطها لبغداد واوبك تعده نفطا عراقيا وضمن حصته 
ارتفاع معدالت تهريب نفط االقليم إلى أكثر من 750 الف برميل يوميا

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
العراق اليوم يقف يف موقف محرج امام 
منظم�ة اوبك التي س�محت له بتصدير 
ما يق�ارب االربعة ملي�ون برميل يوميا 
والن االقلي�م يرفض تس�ليم حصته من 
النفط فأن صادرات بغ�داد من املوانىء 
الجنوبية بحدود ثالثة ماليني و440 الف 
برميل , ولن تستطيع وزارة النفط زيادة 
التصدير اىل اربعة ماليني بس�بب االقليم 
ال�ذي يه�رب يومي�ا اكثر م�ن 750 الف 
برمي�ل , الن اوبك تنظ�ر اىل نفط االقليم 
عىل اساس نفط عراقي ويحتسب ضمن 

كميات املصدرة.
عملي�ات تهري�ب نفط االقلي�م تتم علنا 
ويف وضح النهار , يف ظل ارتفاع معدالت 
االنت�اج م�ن حقول�ه , مم�ا يس�تدعي 
مراجع�ة حكومي�ة وبرملانية لسياس�ة 
االقلي�م , ومعرفة اين تذهب تلك االموال 
, ومل�اذا ت�رص بغ�داد ع�ىل دف�ع رواتب 
موظفي كردستان يف ظل ارتفاع معدالت 
الفقر والبطالة يف املحافظات النفطية. 

يقول الخبر النفطي س�الم الحسيني يف 
اتص�ال مع » املراقب العراقي«: لم تلتزم 
كردستان بأية اتفاقات مع بغداد خاصة 
يف الجانب النفطي , فقادة االقليم الذين 
نظم�وا اس�تفتاء االنفص�ال ع�ن بغداد 
برغم فش�له او تأجيل نتائج�ه ,ما زالو 
االنفص�ال  اىل  اخ�رى  م�رة  يطمح�ون 
مهيئ�ة  الدولي�ة  الظ�روف  ان  خاص�ة 
ملرشوعه�م بع�د حصوله�م ع�ىل دع�م 
امريك�ي وخليج�ي , فهم  ينظ�رون اىل 
انفسهم بأنهم ند لحكومة بغداد ويجب 
ان يتعاملوا معها كدولة مقابل دولة , لذا 
يرفضون االلتزام بأية اتفاقات تعقد مع 
بغداد , وقد س�اهم وزي�ر املالية بتهيئة 
موازن�ة تخدم تطلعاته�م , واالغرب من 
ذل�ك مواقف عبد امله�دي املؤيدة لهم قد 

اعطى لهم دافع اخر للتمرد عىل بغداد.
وتاب�ع الحس�يني: ان »الع�راق ملت�زم 
الخاص�ة  أوب�ك  منظم�ة  بق�رارات 
بتخفي�ض االنت�اج , مم�ا ش�كل عقبة 
ام�ام زي�ادة انتاجه ووصول�ه اىل ما تم 

االتفاق عليه مع اوبك , فاملنظمة التميز 
ب�ني نفط املنتج م�ن الب�رصة او املنتج 
من حق�ول كردس�تان , لذل�ك فالعراق 
يخرس سنويا 13 مليار دوالر قيمة نفط 
االقلي�م يذهب لجي�وب العائلة الربزانية 
وعدم اس�تفادة الشعب الكردي من تلك 
ال�واردات , واليس�تطيع تصدير كميات 
نف�ط بدل املهرب م�ن االقليم الن ملتزم 

بقرارات اوبك.
م�ن جهته، اك�د الخب�ر النفطي لطيف 
العكييل يف اتصال مع » املراقب العراقي«: 
اإلقليم مقرر له يف املوازنة أن يسلم 250 
أل�ف برمي�ل يوميا إىل رشكة س�ومو، يف 
ح�ني أن االقليم يف الواق�ع يصدر تقريبا 
500 أل�ف برمي�ل يومي�ا بص�ورة غ�ر 
رس�مية، قائال يف ت�رصح:ان عدم التزام 

كردس�تان  بالتصدي�ر أث�ر ع�ىل حصة 
العراق املقررة من قبل أوبك التي حددت 
س�قف التصدي�ر له ب� 4 مالي�ني برميل 
يومي�ا، لكن بس�بب عدم الت�زام اإلقليم 
يف املوازن�ة أصب�ح اآلن يص�در 3 ماليني 

برميل ونصف املليون.
اىل ذل�ك اعلنت رشكة أبوظب�ي الوطنية 
للطاق�ة االماراتية ،ان وحدتها يف العراق 

سجلت “رقما قياسيا جديدا يف إنتاجها” 
م�ن حق�ل آت�روش النفط�ي يف إقلي�م 

كردستان.
وقال�ت الرشكة يف بي�ان  “ألول مرة منذ 
ب�دء عمليات اإلنت�اج بالحق�ل يف يوليو 
تموز 2017، تجاوز إجمايل حجم اإلنتاج 
الش�هري من النفط املليون برميل وذلك 

يف يوليو تموز 2019”.

أعلن�ت وزارة املالية، إس�تكمال 
االج�راءات االداري�ة والقانونية 
ع�ىل  االرايض  قط�ع  لتوزي�ع 

املواطنني والخاصة بالوزارة.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة »تطبيق�ا 
لفق�رات الربنام�ج الحكومي يف 
توزيع قطع االرايض للمواطنني 
وبتوجي�ه م�ن رئي�س ال�وزراء 
قب�ل  م�ن  مب�ارش  وب�إرشاف 
نائ�ب رئي�س الوزراء للش�ؤون 
املالية، اكملت  االقتصادية وزير 
دائرة عق�ارات الدولة االجراءات 
القانوني�ة لنق�ل ملكي�ة بعض 
االعم�ار  وزارة  اىل  العق�ارات 
واالشغال  والبلديات  واالس�كان 

الح�كام  وفق�اً  وذل�ك  العام�ة 
القان�ون به�دف توزيعه�ا عىل 

املستفيدين«.
وأش�ار اىل »نقل ملكي�ة العقار 
الواقع يف نص�ف الدجيل الغربي 

وبمس�احة 1500 دون�م ضمن 
محافظة واس�ط والذي سيوفر 
س�كنية  ارض  قطع�ة   850
لغ�رض  اع�اله  ال�وزارة  اىل 
الب�دء توزيعه�ا ع�ىل املواطنني 

نق�ل  اىل  إضاف�ة  املس�تفيدين، 
أرض  قطع�ة   4000 ملكي�ة 
الب�رصة  محافظ�ة  يف  س�كنية 
م�ن  زي�د  ب�اب  مقاطع�ة  يف 
وزارة املالي�ة اىل وزارة االعم�ار 
تهيئته�ا  لغ�رض  واالس�كان 

للتوزيع«.
وأكد البي�ان ان »الوزارة ماضية 
يف تنفيذ جميع ماورد بالربنامج 
التوقيت�ات  ضم�ن  الحكوم�ي 
املحددة بخص�وص توزيع قطع 
جمي�ع  يف  للمواطن�ني  االرايض 
املحافظ�ات العراقية بعد اكمال 
االج�راءات القانوني�ة واالدارية 

ويحافظ عىل رسعة االنجاز«.

العراق ملتزم بقرارات 
منظمة أوبك الخاصة 

بتخفيض االنتاج , مما شكل 
عقبة امام زيادة انتاجه 

ووصوله الى ما تم االتفاق 

شركات نفطية: 
ارتفاع 

انتاج االقليم هذا 
العام الى ارقام 

قياسية

المالية تعلن استكمال اجراءات توزيع قطع االراضي على المواطنين

استقرت أسعار الذهب ، فوق مستوى 
1500 نقطة الذي تخطته يف الجلسة 
الس�ابقة، يف حني يرتقب املستثمرون 
مح�ر اجتماع مجل�س االحتياطي 
االتحادي يف تموز الس�تقاء املؤرشات 
ع�ىل مس�تقبل تخفيض�ات أس�عار 
الفائدة.ون�زل الذه�ب يف التعام�الت 
 1503.50 إىل  باملئ�ة   0.2 الفوري�ة 
بحل�ول  )األونص�ة(  لألوقي�ة  دوالر 
الس�اعة 0608 بتوقي�ت جرينت�ش.

وفق�د الذه�ب يف املعام�الت اآلجل�ة 
بالوالي�ات املتح�دة 0.2 باملئة ليصل 
لألوقية.وم�ن  دوالر   1512.90 إىل 
املقرر أن يصدر اليوم محر اجتماع 

لجنة الس�وق املفتوح�ة االتحادية يف 
تموز، الذي قرر خالله البنك املركزي 
األمريكي خفض أسعار الفائدة ألول 
مرة من�ذ األزمة املالية يف عام 2008.

واس�تقر مؤرش الدوالر ال�ذي يقيس 
قيمة العملة األمريكية أمام سلة من 
س�ت عمالت رئيس�ية بعدما نزل من 
أعىل مس�توى يف ثالثة اس�ابيع الذي 
س�جله يوم االثنني.وم�ن بني املعادن 
النفيس�ة األخ�رى، تراجع�ت الفضة 
0.3 باملئ�ة يف املعام�الت الفوري�ة إىل 
17.07 دوالر لألوقي�ة، بينم�ا خ�رس 
البالت�ني 0.4 باملئة ليصل إىل 845.08 

دوالر لألوقية.

استقرار اسعار الذهب 
في االسواق العالمية

اعلنت الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكية 
واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  رشكات  اح�دى 
االربعاء، انها وقعت عقد مش�اركة مع رشكة 

فرسور السلوفاكية.
وقال مدير عام الرشك�ة، حيدر نارص ظاهر، 
يف بيان له : أن ›عقد املش�اركة يقيض بإنشاء 
وتأهي�ل  وصيان�ة  لتجمي�ع  متكام�ل  خ�ط 

وتطوي�ر املع�دات العس�كرية مع�زز بأفضل 
املع�دات التخصصي�ة م�ع نق�ل التكنولوجيا 

وتدريب الكوادر العاملة يف هذا املجال‹.
وأكد، أن ›الرشكة تمتلك كوادر هندسية وفنية 
متخصص�ة وبنى تحتي�ة تؤهله�ا الن تكون 
الدعامة االساس�ية يف مج�ال تجميع وصيانة 

وتأهيل املعدات العسكرية‹.

واضاف ظاهر، ان ›إبرام عقد املش�اركة يأتي 
يف اط�ار جهود ومس�اعي الرشك�ة وخططها 
الرامية اىل تعظيم مواردها وتطوير امكانياتها 
التصنيعي�ة من خ�الل اس�تقطاب الرشكات 
العاملية، مبديا اس�تعداد الرشكة لتقديم كافة 
الخدم�ات ملختلف الرشكات الت�ي تتوافق مع 

اختصاصها ونشاطها الصناعي‹.

الصناعة تتعاقد مع شركة سلوفاكية لتطوير 
صناعة االسلحة

كش�فت اللجن�ة املالي�ة يف مجل�س الن�واب 
، ع�ن تضم�ن موازن�ة العراق لس�نة 2020 
الكثر من فرض العمل والدرجات الوظيفية 

للخريجني والعاطلني عن العمل.
وقال�ت اللجنة ، يف بي�ان ل�ه: إن ›م�وازن�ة 
2020 ال�ت�ي ستصل ال�ى ال�ب�رمل�ان مطلع 
ترشي�ن األول امل�ق�ب�ل، س�تتضمن الكثر 

م��ن ف�رص العم�ل والدرج�ات الوظيفية 
العمل‹.وأضاف  للخريج�ني والعاطلني ع�ن 
الفتالوي، أن ›الربملان يس�عى اىل توفر عمل 
يف املش�اريع االس�تثمارية من خ�الل تأهيل 
وتشغيل املصانع املعطلة عىل مدى 16 عاما، 
إضاف�ة اىل إيق�اف العمال�ة الخارجية التي 

أثرت بشكل سلبي يف واقع العمل يف البلد‹.

وأش��ارت ، إل�ى أن ›وزي�ر العمل والشؤون 
الصناع�ة  وزي�ر  م�ع  بح�ث  االجتماعي�ة 
ض��رورة تش�غيل املصان�ع املعطل�ة وزج 
العاطل�ني ع�ن العم�ل وتش�غيل العراقيني 
فيها، فضال عن تش�غيل أكث�ر من 50 باملئة 
م�ن العمالة العراقية يف ال�رشكات النفطية 

األجنبية‹.

المالية النيابية : مـوازنـة 2020 ستصل
 الـى الـبـرلمـان مطلع تشرين األول المـقـبـل

أكد مستش�ار وزير الزراعة مه�دي ضمد القيي ، 
تمكن العراق م�ن تحقيق ارباح طائل�ة جراء منع 
اس�تراد البيض والدجاج من الخرج، مش�را اىل ان 

القرار سيكون ساريا لغاية مطلع 2020.
وق�ال القيي  ان “ العراق رف�ض جميع الضغوط 
بشأن السماح الس�تراد بيض املائدة والدجاج من 
الخ�ارج كون�ه ي�ر يف املنتج الوطن�ي عقب قرار 

مجلس الوزراء بشان دعم املنتج الزراعي”.
وأضاف ان “قرار منع االستراد له تداعيات صحية 
ايجابية كبرة سيما بش�أن الرقابة العراقية ومنع 
اس�تخدام املحفزات والهرمون�ات يف انتاج الدجاج 
والبي�ض امل�ر للصح�ة”، موضح�ا ان “ الع�راق 

يسمح باس�تراد بيض التفقيس وكذلك املقطعات 
من اجل سد النقص”.

واش�ار القيي اىل ان “منع االس�تراد بيض املائدة 
والدج�اج الكامل مازال س�اري لغاية مطلع 2020 
ويف حال تحقيق االكتفاء الذاتي كما تعهد اصحاب 
مش�اريع الدواجن فان القرار س�يمدد وسيش�مل 
منتج�ات اخرى”، مبين�ا ان “ الع�راق حقق ارباح 
طائل�ة بس�بب من�ع اس�تراد الدج�اج والبيض”. 
كم�ا أعلنت وزارة الزراعة ، فتح اس�تراد محصول 

البطاطا لسد حاجة السوق املحلية.
وقال�ت الوزارة، يف بيان ، إنها قررت »فتح اس�تراد 
محص�ول البطاط�ا من كاف�ة املناف�ذ الحدودية يف 

ض�وء وفرة وش�حة املنتج املحيل وإيج�اد توازن يف 
األسعار وحسب الرزنامة الزراعية ».

وبين�ت: »حيث حصلت املوافقة عىل فتح اس�تراد 
املحصول اس�تناداً إىل كتاب مجلس ال�وزراء املوقر 
اللجنة االقتصادية وال�ذي يخول فيه وزير الزراعة 
صالحية فتح ومنع االس�تراد ، وبحس�ب الرزنامة 
الزراعية التي تصدرها نتيجة لوفرة وش�حة املنتج 

املحيل لسد حاجة السوق املحلية«.
ويش�ار إىل أن ف�رتة من�ع اس�تراد املحصول خالل 
الع�روة الربيعي�ة للف�رتة م�ن 1/ 5 لغاي�ة 1/ 7 
والخريفية من 1 /12 ولغاية 15 / 3 وحسب توفر 

املنتج املحيل.

الزراعة: العراق حافظ على اموال طائلة بقرار منع استيراد الدجاج والبيض

البنك المركزي يطلق بطاقات سفر لشركات التملك مقرات في العراق

كش�ف األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد الغ�زي ، عن 
وجود مس�اعي روس�ية إلنش�اء معامل للحديد والصلب 
والصناعات الخش�بية يف العراق، مبينا ان العراق بحاجة 

اىل 20 معمال للحديد.
وق�ال الغ�زي يف بيان ان�ه ” رحب بمس�اعي وف�د إقليم 
روس�توف ال�رويس إلنش�اء معام�ل للحدي�د والصل�ب 
والصناعات الخش�بية يف العراق، مبينا ان “ العراق يدعم 
املش�اريع الصناعي�ة، بع�د ان تولدت قناع�ة ان البلد لن 

يتطور اال باملشاريع االستثمارية”.
واض�اف ان “30 % من حاج�ة الب�الد يف الحديد والصلب 
االس�ترادات م�ن م�رص وبيالروس�يا، ومث�ل  تس�دها 
ه�ذه النس�بة من االخش�اب تس�تورد من اي�ران وتركيا 

وأوكراني�ا”، مش�را اىل ان “ العراق يمتل�ك أربعة معامل 
فقط للحديد والصلب، يف حني ان حاجته الفعلية يس�دها 
20 معم�ال عىل األق�ل”. ودعا الغزي الرشكات الروس�ية 
اىل “تقدي�م عروضهم إلنش�اء املعامل يف الع�راق، مرفقة 
بالكف�اءة املالية، من اجل دراس�تها وعرضها عىل اللجنة 
العلي�ا لالس�تثمار واالعم�ار الت�ي يرشف عليه�ا رئيس 

مجلس الوزراء”.
من جهتها بينت رئيس�ة الوفد يوب�ي غريا ان “حكومة 
إقليم روستوف تعمل عىل دعم الرشكات الروسية وتوفر 
الطرق االمنة ملنتجاتها من اجل التصدير، ودعم الرشكات 
إلنش�اء اف�رع لها خ�ارج روس�يا، ال س�يما وان املعامل 

تهدف اىل تشغيل االيادي املحلية العاملة”.

الكشف عن عرض روسي النشاء معمل للحديد الصلب 
والخشب في العراق دوالرًا سعر 

برميل نفط  برنت
 بعد االرتفاع

حظيرة لتربية االغنام 
مخالفة للشروط تم ازالتها 

من قبل  امانة بغداد
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خــالفات حــادة فـي مجلــس كــربــالء بسبب أمـــوال اإليــرادات

اك�د النائب عن محافظة النج�ف االرشف فاضل الفتالوي ، ان 
محافظت�ه زرعت 200 ال�ف دونم بمحصول الش�لب، الفتاً اىل 
ان هن�اك توجهات الس�تصالح ارايض بحر النج�ف وزراعتها 

بالحنطة والشلب خالل السنوات املقبلة.
ان “االرايض ت�م زراعته�ا بنس�بة %100   ، الفت�الوي  وق�ال 
بمحص�ول الش�لب حيث بلغت املس�احات املزروع�ة 200 الف 
دون�م يف النج�ف االرشف”.واض�اف الفت�الوي، أن “املزارعني 
س�يبارشون عند منتصف ش�هر ترشين الثاني املقبل بحصاد 
الش�لب، وتس�ليمه اىل الجه�ات املختصة لالس�تفادة من الرز 

وتوزيعه يف عموم البالد”.
واوضح ان “وفرة املياه س�اهمت بشكل كبر يف زراعة الشلب، 
كم�ا ان هناك خطة توس�عية وخاصة يف بحر النجف، حيث تم 
اس�تصالح مجموعة كبرة من االرايض لزراعتها بالحنطة عىل 

ان تستثمر ايضاً يف السنوات املقبلة لزراعة الشلب”.

نائب عن النجف: زرعنا 200 الف دونم 
بالشلب وسنستغل البحر لهذا الغرض

،،
،،

رفض كردســـتان االلتـــزام بقانون الموازنـــة للعام الحالي 
وعدم امتثاله الى قرارات المحكمة االتحادية التي تشير الى ان 
اســـتخراج االقليم الكردي للنفط وبيعه وابرام اتفاقات مع شركات 
نفطيـــة عالمية للتنقيـــب والتصدير عدها الدســـتور العراقـــي مخالفات 
اليمكن السكوت عنها . التعنت الكردي وعدم التزامه باالتفاقات التي 
تبرم مع الحكومة العراقية بخصوص تســـليم جزء من نفطه الى شـــركة 

ســـومو ادى الى حراك برلماني من اجـــل اصدار قرارات عقابية بحق 
كردســـتان لمنعها التالعب بالنفط المســـتخرج من مدن الشمال 

كونه ثروة ملكيتها لكل العراقيين حسب الدستور.
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المراقب العراقي/ متابعة...

اس�تقبل قائ�د الث�ورة االس�امية آي�ة الله الس�يد عيل 
خامنئ�ي الي�وم االربع�اء رئي�س الجمهورية »حس�ن 
روحاني« واعضاء حكومته بمناسبة اسبوع الحكومة. 
وأكد قائد الثورة اإلس�امية، خال اللق�اء الذي تابعته 
»أملراقب العراقي« »فشل األعداء يف تحقيق طموحاتهم 
تجاه الجمهورية االسامية«. وتابع آية الله خامنئي أن 

»أمريكا وأوروبا واالتحاد الس�وفييتي الس�ابق بذلت ما 
بوس�عها خال 40 عاما لكنها لم تستطع ايقاف عجلة 
تطورن�ا«. واش�ار قائد الث�ورة اىل »نجاح�ات وتعاظم 
ق�درات الجمهوري�ة االس�امية االيراني�ة يف االصع�دة 
السياسية والدفاعية واالقتصادية«، مضيفا ان »العدو 
ال يمكن�ه ارت�كاب اي حماق�ة ومن املؤك�د ان االربعني 
عام�ا الثانية للجمهورية االس�امية االيرانية س�تكون 

افضل لنا واس�وأ للع�دو من االربعني عام�ا االوىل«. ويف 
جانب اخر من حديثه اش�ار سماحته اىل قضية كشمري 
واعرب عن اس�تيائه الوضاع املس�لمني يف هذه املنطقة 
واضاف، ان لنا عاقات جي�دة مع الحكومة الهندية اال 
ان املتوق�ع منه�ا ه�و ان تتابع سياس�ة منصفة تجاه 
ش�عب كشمري النبيل وان ال يجري التعامل مع مسلمي 

هذه املنطقة بمنطق القوة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش 
اليمني واللجان الش�عبية طائرة تجسس 
أمريكي�ة متط�ورة، فيما اع�رف الجيش 

األمريكي بالحادثة.
وأكد املتحدث العس�كري للقوات املسلحة 
اليمني�ة العميد يحيى رسي�ع، يف ترصيح 
تابعت�ه »أملراقب العراق�ي« أن »الدفاعات 
الجوية أسقطت طائرة أمريكية من طراز 
»أم كيو-9« بص�اروخ يف أجواء محافظة 
ذمار«، موضًحا أن »الصاروخ ُطور محلًيا 
وسُيكشف عنه قريًبا يف مؤتمر صحفي«.

وأش�ار اىل أن »األج�واء اليمني�ة ل�م تع�د 
مس�تباحة كما كانت، وأن األيام القادمة 
ستش�هد مفاج�آت كبرية »حي�ث أصبح 
لدين�ا الق�درة ع�ى تحييد ع�دد كبري من 

الطائرات املعادية«.
م�ن جهته�ا، اعرف�ت القي�ادة املركزية 
للجي�ش األمريك�ي بالحادث�ة ، وقالت يف 
بي�ان لها »نح�ن عى عل�م باألنب�اء التي 
أفادت بإس�قاط طائ�رة أمريكية أم كيو-

9 ف�وق اليمن. لي�س لدين�ا أي معلومات 
أخرى لتقديمها يف الوقت الحايل«.

اليمني�ة  الجوي�ة  الدفاع�ات  أن  يذك�ر 
أسقطت طائرة أمريكية من النوع نفسه، 
يف 6 حزي�ران امل�ايض، يف جبهة الس�احل 

الغربي.
مواصف�ات  اليمني�ة  املص�ادر  ون�رت 

الطائرة حيث ذكرت أن
»الطائرة MQ9 من أكرب وأحدث الطائرات 
وذات  طي�ار  ب�دون  املقاتل�ة  األمريكي�ة 
تكنولوجيا عالية وتسمى إم كيو-9 أو إم 

 )Reaper MQ9:كيو-9 ريرب )باإلنجليزية
اتوميك�س«  »جن�رال  رشك�ة  وُتنتجه�ا 
األمريكية ُمصّممة عى أس�اس إم كيو-1 
بريداتور، لكنها أك�رب منها بكثري بغرض 

اس�تخدامها أيضا كقاذف�ة للصواريخ يف 
القتال«.

الط�ريان  »س�اح  أن  املص�ادر  وبين�ت 
األمريكي والربيطاني استخدمها يف رضب 

مواقع يف أفغانس�تان كما ودشنت أمريكا 
أول رسب منه�ا يف قاع�دة كري�خ للقوات 

الجوية يف نيفادا عام 2006«.
واكملت املصادر ان »طول جناحيها: يبلغ 

20.12 م�ر وطول الطائ�رة: 10.97 مر 
وارتفاعها هو 3.56 مر كما ويبلغ وزنها 
وهي فارغ�ة: 2223 كلغ يف حني تزن بعد 

تحميلها بالصواريخ: 4760 كلغ«.

الطائ�رة  رسع�ة  أن  املص�ادر  وتابع�ت 
القص�وى ه�ي 482 كلم/ الس�اعة فيما 

يصل مداها إىل 3000 كيلومر«.
 11.5 الواح�دة  الطائ�رة  تكلف�ة  وتبل�غ 
ملي�ون دوالر أمريكي، فيم�ا تبلغ تكلفة 
الوح�دة التكتيكي�ة )الطائرة م�ع غرفة 
التحك�م والصواريخ واالجه�زة االخرى(: 
30 ملي�ون دوالر أمريكي«، الفتا اىل »أنها 
قادرة عى حمل صواريخ موجهة وقنابل 

ب�وزن 1.7 ط�ن«.

قائد الثورة خالل استقباله روحاني: األعداء فشلوا في تحقيق طموحاتهم

في الذكرى الـ 50 على حرق المسجد األقصى .. تحذيرات من تزايد استهدافه

المراقب العراقي/ متابعة...
يمك�ن القول ان الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب 
اس�تطاع انقاذ نفس�ه ط�وال القس�م االكرب من 
واليته رئيس�ا للوالي�ات املتحدة، رغ�م التحديات 
واملطبات والهف�وات التي ارتكبه�ا خال وجوده 
يف البي�ت االبيض. لك�ن خروجه س�ليما من هذه 
التحديات ال يعن�ي انها انتهت وال يعني انه يتجه 

بسهولة اىل والية ثانية يف االنتخابات املقبلة.
وبحس�ب التقرير الذي تابعته »املراقب العراقي« 
فأن�ه »منذ الحمل�ة االنتخابية ومن�ذ ايامه االوىل 
كان ترام�ب مثريا للجدل بحيث انه وضع اس�س 
املواجه�ة وفت�ح املج�ال الرتكاب هف�وات خال 
رئاس�ته االوىل، وهذه االسس ستستمر يف االشهر 
املقبل�ة حي�ث يح�ر نفس�ه لخ�وض الس�باق 

االنتخابي املقرر يف ترين الثاني العام املقبل.
ووفق�ا للتقرير ف�أن هذه اهم امللف�ات واالخطاء 
التي س�يعاني ترامب كثريا جراءها لتامني بقائه 

يف البيت االبيض الربع سنوات اخرى

معاداة الديمقراطيين:
يف خط�اب القس�م هاج�م ترام�ب س�لفه باراك 
اوبام�ا ومن خلف�ه الح�زب الديمقراطي، هجوم 
استمر طوال سنوات ثاث من عمر رئاسته حيث 
ل�م يرك فرص�ة اال ووج�ه انتق�ادات وتهجمات 

وصل�ت احيان�ا لح�د التحري�ض ض�د اعضاء يف 
الح�زب الديمقراطي. وترام�ب اعتمد عى نظرية 
»ام�ا اربح كل يشء او اخ�ر كل يشء« ويف هذه 
الحال�ة ال يمكنه الفوز النه م�ن الصعب عى احد 
اقصاء حزب له ثقله ووزنه يف الحياة السياس�ية 
االمريكي�ة الداخلية )رغ�م اتف�اق الديمقراطيني 
والجمهوريني عى الكثري من السياسات العدائية 

الخارجية(.
وتوج�ه ترامب هذا ادى به اىل خلق ازمة قد تكون 
س�ببا مهم�ا يف اقصائه وه�ي قضية عزل�ه التي 
م�ا زالت حارضة يف اوس�اط مجلس النواب حيث 
االغلبي�ة الديمقراطية وايضا يف مجلس الش�يوخ 
حيث يسعى الديمقراطيون لتحشيد الجمهوريني 

ضد الرئيس الذي ازعجهم قبل اي طرف اخر.

االقتصاد:
اعتق�د الكثري م�ن االمريكيني خاصة ان سياس�ة 
ترامب الصدامية مع الق�وى االقتصادية العاملية 
س�تنعكس ايجابا عى االقتصاد االمريكي وبالتايل 
س�تكون واش�نطن القوة االك�رب وااله�م عامليا، 
لكن بعد ثاث س�نوات من واليته الرئاسية، ادرك 
الجميع ان حربه االقتصادية التي تشبث بها ضد 
الص�ني وض�د االوروبي�ني اوصلت االم�ور اىل حد 
التخ�وف الكب�ري من ركود من املتوق�ع ان يصيب 
االقتص�اد االمريكي قبل او بعد االنتخابات بقليل. 

 Bank of( ويكف�ي النظر اىل تقري�ر بنك ام�ريكا
America( ثاني اكرب بنك يف الواليات املتحدة واول 
بنك م�ن حيث املمتلكات. وتقري�ر البنك يقول ان 
الركود االقتصادي س�يصيب واشنطن خال عام 
ونس�بة حصوله تف�وق 35 %. وللداللة عى تاثري 
ه�ذا التقرير والخ�وف الذي اث�اره يف املجتمع ويف 
البي�ت االبيض يمكن العودة اىل ترصيحات ترامب 
قبل يوم�ني التي هاجم فيها رئي�س »االحتياطي 
الفي�درايل« »جرييم�ي بويل« الذي عينه بنفس�ه 
ومدح�ه ح�ني تعيين�ه، وق�ال ان بوي�ل يفتق�د 
للرؤية ولديه قرص نظر. يضاف لذلك ما تكش�فه 
التقارير بان االرقام التي يعتمدها ترامب للرويج 
الدارته بانها االعظ�م اقتصاديا يف تاريخ الواليات 
املتح�دة هي مزيفة يف جزء كب�ري منها. فالقطاع 
الزراعي يعاني من مش�كات كبرية جراء الحرب 
االقتصادي�ة االمريكي�ة ض�د الصني والت�ي اثرت 

بشكل كبري عى الصادرات الزراعية االمريكية.
كل ذل�ك س�يقلل م�ن فعالي�ة ورق�ة االقتص�اد، 
الورق�ة االهم بيد ترامب الس�تقطاب الناخبني يف 
ظل تخبط سياساته الخارجية. وبالتايل سيعاني 
كث�ريا اذا م�ا وصل�ت االم�ور اىل الرك�ود وتراجع 
االرقام التي تبجح بها طوال الفرة الس�ابقة.. ما 
يجعل من االقتصاد الورقة التي قد تكون املسمار 

االول يف نعش رئاسة ترامب.

تقرير: عوامل اقتصادية وسياسية تهدد ترامب بعدم 
توليه دورة رئاسية ثانية

دولي دوليعربي  عربي 

الدفاعات اليمنية ُتسقط طائرة تجّسس أمريكية تصل 
قيمتها الى 30 مليون دوالر 

المراقب العراقي/ متابعة...
يف الذكرى ال�50 عى الحريق الذي اس�تهدف املسجد األقىص املبارك، حذرت 
دائ�رة األوقاف اإلس�امية يف القدس املحتل�ة من تزايد املخاط�ر التي تهدد 

املسجد بعد اإلعتداءت املتكررة لجيش اإلحتال يف القرة األخرية.
وأوضح�ت دائ�رة األوقاف يف بي�ان صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« أن 
»الحري�ق املدبر بتاريخ 1969/08/21 أتى ع�ى كنوز أثرية ال تقدر بثمن، 
فقد دمر الحريق أكثر من ربع املسجد األقىص وما فيه من فسيفساء أثرية 

ورسوم نادرة عى أسقفه الخشبية وسجاده الفاريس«.

وأضافت أن »الحريق دمر منرب صاح الدين األيوبي، الذي صنعه نور الدين 
زنك�ي، وأحره صاح الدين عام 1987 لدى تحرير القدس من الصليبني، 
ووضع يف املس�جد األقىص«، مش�ريا إىل أن املس�احة املحرقة من املس�جد 
األقىص بلغت أكثر من ثلث مس�احته اإلجمالي�ة، حيث احرق ما يزيد عن 

1500 مر مربع من املساحة األصلية البالغة 4400 مر مربع.
وقال�ت دائرة األوقاف أنه »بعد مرور خمس�ني عاما عى الحريق املش�ؤوم 
تزداد املخاطر التي تتهدد األقىص بنيانا وإنشاء، فالحفريات اإلرسائيلية يف 
محيط املس�جد األقىص املبارك تهدد مبنى املسجد األقىص وجدرانه وسائر 
منش�آته، واألنف�اق التي تحفرها س�لطات اإلحتال يف البل�دة القديمة من 
الق�دس هددت وتهدد املدارس األثرية التاريخية اإلس�امية وتهدد س�لوان 

ومسجد سلوان والبيوت اإلسامية يف سلوان«.
ويض�اف إىل ذل�ك، الب�ؤر االس�تيطانية التي يزرعه�ا االحت�ال يف مختلف 
أرج�اء املدينة والت�ي تهدد الوجود العربي اإلس�امي يف القدس، وفق دائرة 
األوقاف. وتابعت ان »العدو يستعمل كل الوسائل اإلجرامية يف سبيل إخراج 
أه�ل القدس من مدينته�م، فتزوير الوثائق يتم يف أروق�ة املحاكم ومكاتب 
املحام�ني بدع�م من س�لطات االحتال، وأعم�ال البلطجة تت�م يف وضح 
النه�ار وتس�تهدف املجاوري�ن للحرم الق�ديس قبل غريه�م، ومجموعة 
الكنس التي زرعتها وتخطط لزراعتها يف منطقة الواد يف محيط املسجد 
األق�ىص املبارك تس�تهدف كل وجود عربي إس�امي يف الق�دس، ومنع 
املس�لمني من الوصول إىل املسجد األقىص يس�تهدف تفريغ املسجد من 
املس�لمني، وجعله متحفا أثريا لزيارة الغرباء، وعرقلة سلطات االحتال 
أعمال الرميم الرورية يف املس�جد األقىص وفرض القوانني اإلرسائيلية 
عليه وسلب األوقاف اإلسامية صاحبة الحق الرعي يف صيانته وترميمه 
وإدارته. يذكر أنه قبل حرق املس�جد األقىص وحتى اليوم، تحاول س�لطات 
االحتال بش�تى الوسائل والطرق املس باملس�جد من خال أعمال حفرية، 
باإلضاف�ة بن�اء األنف�اق املتواصل�ة بعضها بعض�ا الت�ي أدت إىل تقويض 
أساس�ات املس�جد يف الحرم القديس، حيث ال يزال الع�دو يعمل جاهدا من 

أجل تهويد القدس.

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ان�رت صحيفة الك�روا الفرنس�ية يف عددها له�ذا اليوم تحت عنوان: »الس�ودان يقل�ب صفحة من 
تاريخ�ه”، ذك�رت في�ه إن الس�ودانيني، بتوقي�ع اتف�اق املرحل�ة االنتقالي�ة “التاريخي” ب�ني القادة 
العسكريني وقادة االحتجاج، يأملون اليوم بالقطيعة مع ثاثني سنة من الديكتاتورية والدخول يف عهد 
جديد. وأوضحت الصحيفة، يف تقريرها الذي تابعته »املراقب العراقي« أن »توقيع األطراف الس�ودانية 
ع�ى اتفاق االنتق�ال الديمقراط�ي، وإن كان قد مهد الطريق لتس�وية األزمة السياس�ية يف الباد بعد 
ثمانية أشهر من املظاهرات، إال أن الحكومة الجديدة، املنبثقة عن الحراك االجتماعي، تجد نفسها أمام 
جملة من التحديات«. واش�ارت الصحيفة اىل أن »أول تل�ك التحديات، اقتصادي: فمن أجل التقليل من 
خطر اندالع موجة احتجاج جديدة يف الباد، يتحتم عى هذه الحكومة العمل وبأرسع وقت ممكن عى 
تحس�ني الوضع االقتص�ادي لهذا البلد املحروم من عائداته النفطية، أم�ا التحدي الثاني لهذا االنتقال، 
فهو س�يايٌس دائماً، حيث تقول الصحيفة، أن هناك ش�كوكاً وقلقاً من حدوث انقاب أو اس�تياء عى 

السلطة من قبل أقلية من النظام السابق ال تزال فاعلة، بعد مرور نشوة إطاق املرحلة االنتقالية.

المراقب العراقي/ متابعة...
ي�درس البيت األبي�ض تخفيض الرائ�ب أو إلغاء 
بع�ض الرس�وم لتف�ادي ح�دوث رك�ود اقتصادي 
بالباد، وفقاً ملا ذكرته صحيفة »واش�نطن بوست« 
وذل�ك رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أّن االقتصاد 
يف حال�ة جيدة. وذكرت الصحيف�ة، يف تقرير تابعته 
»أملراق�ب العراق�ي« أّن »مس�ؤولني كب�اراً يف البيت 
األبيض يناقش�ون إجراءات ع�دة محفزة لاقتصاد 
بما يف ذلك تخفيض الرائب عى الرواتب يف ش�كل 
مؤقت لزيادة الدخل الحقيقي الشهري للموظفني«.

أّن  تايم�ز«  »نيوي�ورك  صحيف�ة  ذك�رت  فيم�ا 
»النقاش�ات تضمنت إلغاء رس�وم جديدة فرضتها 

اإلدارة األمريكية عى سلع صينية«.
وقالت الصحيفتان إّن »النقاشات ال تزال يف املراحل 
األوىل وإّن املس�ؤولني ل�م يناقش�وا األم�ر بع�د مع 
ترام�ب الذي س�يتعني عليه الحصول ع�ى موافقة 

الكونغرس إلدخالها حيز النفاذ«.
لكّن البيت األبيض نفى هذه التقارير يف بيان نرته 
صحيف�ة »واش�نطن بوس�ت« قائ�ًا إّن »تخفيض 
الرائب عى الرواتب ليس موضع دراسة يف الوقت 

الراهن«.
ونر اس�تطاع يظه�ر توقع غالبي�ة االقتصاديني 
بحدوث ركود خال العامني املقبلني، تقريباً يف فرة 

االنتخابات الرئاسية يف ترين األول 2020.

المراقب العراقي/ متابعة...
رف�ض وزير الدفاع النيوزيلندي »رون مارك«، طلب بريطانيا االنضمام اىل التحالف 
األوروبي للقيام بدوريات يف مضيق هرمز، مؤكدا أن باده ليس لديها س�فن للقيام 
بهذه املهمة. وذكرت صحيفة »نيوزيلند هريالد« يف تقرير تابعته »املراقب العراقي« 
ان »بريطاني�ا كانت قد طلبت من نيوزيلندا املس�اعدة يف القيام بدوريات يف مضيق 
هرم�ز ، لكن وزير الدفاع النيوزلندي اكد أنه لن يتم تكليف أي س�فينة للقيام بهذه 
املهمة«. ورصح وزير الدفاع النيوزيلندي للمراس�لني بأن »فرقاطتي نيوزيلندا اآلن 
موجودت�ان يف كن�دا الجراء عملي�ات صيانة وليس لدين�ا يف الحقيقة اي�ة امكانية 
)ملس�اعدة تحالف مضيق هرمز(«. وتابع قائا »لو كان�ت لدينا االمكانية، فينبغي 
عى مجلس الوزراء اتخاذ قرار بش�أن مس�اعدة تحالف مضيق هرمز ، لكن لم يكن 
هن�اك أي طلب رس�مي من نيوزيلن�دا حتى اآلن ، وأي يشء يتج�اوز ذلك هو مجرد 

افراضات«.

الكروا: تحديات كبيرة أمام الحكومة 
االنتقالية في السودان 

واشنطن بوست: البيت االبيض يدرس تخفيض الضرائب  حهيرالد : نيوزيلندا ترفض طلب بريطانيا 
لالنضمام الى تحالف مضيق هرمز 

ب�سالة اليمنيني 
تك�رس 

»غطر�سة« 
وا�سنطن وجتربها 
على الإعرتاف 
بخ�سارة اأحدى 

طائراتها
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مرت احوال عىل ارصفىة بغداد، مر غزاة من كل بلدان االرض، مر 
جنود ومسلحون وقطاع طرق، مرت املدافع والدبابات وتساقطت 

القذائف كما تساقطت الجثث.
مرت كل االنواء عىل الرصيف البغدادي لكنه لم يس�قط يف الغياب 
وظ�ل ملتصقاً باملدينة ظل مأوى للناس يع�رون به من الحروب 

واالزمات اىل الخر والعمل واملدرسة والثقافة.
رصي�ف بغ�داد، ظاهرة تنام�ت مع س�نوات الح�روب والحصار 
واالحت�ال، وكلم�ا كان�ت املدين�ة تضي�ق كان الرصيف يتس�ع، 
تقفل املؤسس�ات فيحيا الرصيف. يرتف�ع معدل البطالة فيزدحم 
الرصي�ف، تلتهب املكتب�ات واملتاجر باالس�عار فيحرض الرصيف 

مقدماً البديل.
ح�ل الرصيف مكان املدينة، وصار جزءاً م�ن رئتيها يغيل بالحياة 
وبنف�س احتقانه�ا. وقد يق�ال ان ذلك امر غ�ر طبيعي، حق فيه 
الق�ول ان�ه بلد س�وريايل حيث انقلب�ت املقايي�س واملفاهيم. ويف 
جولة عىل ارصفة بغداد تمت جولة عىل مكتبات الرصيف وثقافة 

الرصيف.
مكتب�ات الرصيف هذه اح�دى املميزات الفريدة الت�ي تميزت بها 
مدين�ة بغداد يف الس�نوات الت�ي اعقبت حرب عاصف�ة الصحراء. 
فف�ي اي ش�ارع تقريباً م�ن ش�وارع عاصمتنا بغداد الرئيس�ية 
خصص�ت امت�ار من اراضيها له�ذه املكتبات، انه�ا مكتبات لبيع 
الكت�ب واملجات القديم�ة والحديثة، يحيط به�ا روادها، بعضهم 
ج�اء ليش�ري وبعضه�م ج�اء ليبيع ما ي�ود التخل�ص منه لدى 

اصحاب هذه املكتبات.
فع�ىل امتدادهم�ا، تقوم املكتب�ات يف الهواء الطل�ق، بني الرصيف 
والج�دار، يف الزوايا، يف مداخل االبنية، يف اكش�اك خش�بية. وهكذا 
تختلط الكت�ب والصحف واملنش�ورات بصور لش�خصيات دينية 
وحزبية ومس�تقلة، ويافطات نعي، واعان�ات لرشكات ومكاتب 
طباعي�ة، وتتقاط�ع املكتب�ات م�ع عرب�ات العتال�ة وبس�طات 
امللبوسات وعربات الكرزات وسائقي السيارات وباعة املرطبات… 
وتب�دو تلك املكتب�ات الرصيفية الصغرة كما لو انها اس�تعراض 
ثق�ايف ش�عبي يس�تمر ط�وال س�اعات النه�ار… وح�ني تضيق 
املس�احات بالبعض يلجأ اىل الجدران وُيثّبت عليها اس�اكه ويمد 

فوقها كتبه وصحفه حتى تبدو من البعيد كأنها حبال غسيل.
الغري�ب، ان مكتبات الرصيف هذه بس�طت كلها يف الهواء الطلق، 
وع�ىل الرغم من هدير الحركة وعص�ف الهواء الذي يحيطها، فان 
عدد املشرين ال تتأثر بذلك. فعشاق الكتاب ينسون انفسهم وهم 
يتصفح�ون الصفحات ويتخرون العناوين يف عناية او يس�ألون 
يف الحاح عن مؤلفات تعنيهم، وبعض هؤالء طاب دراس�ات عليا 
يبحث�ون ع�ن مراجع س�معوا انها تتوف�ر يف مكتب�ات الرصيف، 
وبعضه�م قراء جادون ح�رضوا من اماكن نائي�ة واجتازوا كثراً 

من الصعاب يف سبيل حصولهم عىل الكتب النادرة.

ارصفة بغداد …مكتبات

 وليد خالد احمد…

،،

بقلم / احسان النفاخ…
يعت�ر العقد أهم صور الت�رف القانوني 
، وه�و التعب�ر القانوني إلج�راء املعامات 
سواء عىل املستوى الداخيل أو عىل املستوى 
ال�دويل لذلك يمك�ن القول أن العق�د إما أن 

يكون داخليا وإما أن يكون دولياً .
ول�م تهت�م الهيئ�ات واملنظم�ات الدولي�ة 
إال بمناس�بة  الدولي�ة  العق�ود  بموض�وع 

املعام�ات التجارية . قد بذلت هذه الهيئات 
التج�ارة  جه�وداً كب�رة لتوحي�د أح�كام 
الدولي�ة ، حتى برزت مامح فرع جديد من 
فروع القانون هو ” قانون التجارة الدولية 
” الذي يتضم�ن االتفاقيات الدولية التي تم 
إنجازها يف مجال التج�ارة الدولية والعقود 
النموذجية وال�رشوط العامة التي وضعت 

ىف هذا املجال .

دور العقود الدولية ىف توحيد قانون التجارة 
الدولية :

الدولي�ة ه�و مجموع�ة  التج�ارة  قان�ون 
القواع�د التي ترسي عىل العق�ود التجارية 
املتصلة بالقانون الخاص والتي تجرى بني 

دولتني أو أكثر .
وق�د ج�اء ه�ذا التعري�ف ىف تقري�ر أعدته 
األمانة العام�ة لهيئة األمم املتحدة لتعرض 
عىل الجمعية العامة س�نة 1965 بمناسبة 
البحث يف إنشاء لجنة لتوحيد أحكام قانون 

التجارة الدولية .
ومن ه�ذا التعريف ن�رى أن قانون التجارة 
الدولية يحتوي عىل قواعد موضوعية لحكم 
العاق�ات التجارية الدولي�ة وال يعد مجرد 
توحيد لقواعد اإلسناد الوطنية بحيث يعني 
بقاعدة موح�دة القانون الوطن�ي الواجب 
التطبي�ق كقان�ون دولة محل إب�رام العقد 
مث�ا.. أو قان�ون دول�ة تنفي�ذ العقد .هذه 

مقدمة عامة ترس�م العاقة القانونيه بني 
املتعاقدي�ن فيم�ا يتعلق بالتج�ارة الدولية 
وقوانينها التي تسعى الهيئات القانونيه يف 
االم�م املتحدة ايجاد قواع�د عامة ورصينة 
تحف�ظ حق�وق املتعاقدين وتوج�د توازن 
يف املصالح املش�ركة بني ال�دول املتعاقدة , 
س�واء كانت بني طرفني او اكثر, ناهيك عن 
الحف�اظ عىل التوازن يف املصالح املش�ركة 
ب�ني املتعاقدي�ن. خاصة الق�ول ان العراق 
خ�ال اجرائه العق�ود التجاري�ة مع الدول 
املج�اورة فيم�ا يتعلق يف تنظيم اس�تخدام 
املوان�ئ البحري�ة م�ع الكوي�ت ل�م يراعي 
مصال�ح الع�راق الوطنيه ب�ل تجاوزها اىل 
تهديد امنُه االقتصادي والتجاري من خال 
اقرار بن�ود تخل بمصالح الع�راق بدرجات 
خطرة وتهدد الصناعة الوطنية. اضافة اىل 
السماح للطرف الكويتي بممارسة سلطات 
تتقاط�ع م�ع رشوط االتفاقي�ات الدولية. 

االس�اس يف االتفاقيات التجارية هو تنظيم 
وتوازن للمصالح املشركه يف سياق قانوني 
يصادق عليه الطرفني املتعاقدين, بعد وضع 
دراسة اختصاص تجاري وفني , الغريب يف 
ان الع�راق يصادق عىل معظ�م االتفاقيات 
خارج هذه الس�ياقات االداري�ة والقانونية 
والفنية , والدليل يظهر بوضوح عند قرائة 
بن�ود االتفاقية التجارية االخ�رة مع دولة 
الكوي�ت. اذ اًن الطرف العراقي ولس�خرية 
القدر لم يغّر س�وى وضع اسم جمهوريه 
العراق عىل اليم�ني ؟ وانتهى االمر عند هذا 
الح�د ؟ املراقب للش�أن العراق�ي من حقه 
ان يضع الس�لطات التنفيدي�ة والترشيعية 
والقضائية امام تس�ائل مرشوع يف دورها 
يف الحف�اظ ع�ىل املصال�ح الحيوي�ة الت�ي 
تهدد االمن االقص�ادي والغذائي عر اجراء 
ودول   الع�راق  ب�ني  تعس�فية  اتفاقي�ات 

الجوار.

العراق واسس االتفاقيات الدولية وشروطها ؟

مجلس الوزراء وقانونية تعيين بعض المدراء العامين
بتاريخ 27 / 6 / 2019 اصدر مجلس الوزراء قراره بالرقم 228 والمتضمن تعيين 105 
موظفا بدرجة مدير عام في الوزارات العراقية والجهات غير المرتبطة بوزارة ، استنادا 

إلى المادة 8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة  1960 والتي تنص على ) تراعى 
في التوظيف الشروط التالية :

خالل  العراق 
العقود  اجرائه 
مع  التجارية 

المجاورة  الدول 
لتنظيم 

استخدام 
الموانئ 

مع  البحرية 
لم  الكويت 
مصالح  يراع 

العراق 
بل  الوطنيه 
الى  تجاوزها 
امنُه  تهديد 
االقتصادي 
والتجاري

 د . كمال حسين العبيدي…
)1(  وج�ود وظيفة ش�اغرة يف امل�اك )2( أن 
يكون التعيني أو إعادة التعيني من قبل مجلس 
الخدمة العام�ة عدا من يع�ني أو يعاد تعيينه 
بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري 
يص�در بن�اء عىل اق�راح من الوزي�ر املختص 

وموافقة مجلس الوزراء .
أ - الوظائف الخاص�ة ب - عميد ج- مدير عام 
د- مفت�ش عام ه- وزير مفوض و- مترف 

ز- مدون قانوني
واملعني�ون جرى تعيينه�م باملنصب يف وزارات 
) التخطي�ط ، النف�ط ، امل�وارد املائية ، الربية 
، التعليم العايل ، الش�باب والرياضة ، الثقافة ، 
الكهرباء ، الصناعة واملعادن ، الصحة والبيئة 
، االعمار واإلسكان ، التجارة ، الزراعة ، العدل 
( واىل جه�ات أخرى ) البن�ك املركزي ، دواوين 
األوق�اف ، أمان�ة بغ�داد ، املس�اءلة والعدال�ة 
، دي�وان الرقاب�ة املالي�ة ، هيئ�ة االس�تثمار ، 
مؤسس�ة الس�جناء ، مؤسس�ة الش�هداء ( ، 
وياحظ يف هذا األمر وجود مخالفات لنصوص 

قانونية نافذة منها :
اس�تمرار موظف�ني خ�ارج الس�ن القانونية 
البال�غ ) 63 ( عاما باالس�تمرار بالدوام كونه 
يناق�ض نص امل�ادة 10 م�ن قان�ون التقاعد 
املوح�د ) الناف�ذ حالي�ا ( رقم 9 لس�نة 2014 
والت�ي نصت ع�ىل ) تتحتم إحال�ة املوظف إىل 
التقاع�د يف إحدى الحالتني اآلتيتني : أوال – عند 
إكماله )63( الثالثة والس�تني من العمر وهي 

الس�ن القانوني�ة لإلحال�ة إىل التقاعد بغ�ض 
النظ�ر عن مدة خدمت�ه ما لم ين�ص القانون 
عىل خاف ذلك ، ثانياً� إذا قررت اللجنة الطبية 
الرس�مية املختصة عدم صاحيت�ه للخدمة  ( 
والفق�رة 1 تش�مل املذكورين يف الق�رار أعاه 
ضم�ن التسلس�ات ) 3، 10، 13، 24، 32،45 
( ضم�ن الوجب�ة 1 والتسلس�ات ) 38 ، 49 ، 
58  ( ضم�ن الوجب�ة 2 واملذكوري�ن يف ه�ذا 
العرض كونهم من موالي�د 1953 – 1956 أي 
أن اعتماره�م ه�ي 63 عاما فأكث�ر ، علما إن 
هناك )11( اس�ما ل�م تذك�ر مواليدهم ضمن 
الوجبت�ني 1و2 م�ن الق�رار أعاه مم�ا يتعذر 
الكش�ف عن وضعه�م العمري ،  وق�د أجازت 
املادة 11 م�ن قانون التقاع�د النافذ ) لرئيس 
مجل�س الوزراء باقراح من الوزير املختص أو 
رئيس الجهة غ�ر املرتبطة بوزارة أو املحافظ 
تمديد خدمة املوظف مدة ال تزيد عىل )3( ثاث 
سنوات عند إكماله السن القانونية لإلحالة إىل 
التقاع�د مع مراعاة ندرة االختصاص و نوعية 
الوظيفة وحاجة الدائرة إىل خدماته ( ، وبعض 
موضوعي البحث الذي�ن ارشنا إليهم تجاوزت 
أعماره�م فرة التمديد ، علما إن التمديد غالبا 
ما يك�ون للوظيفة وليس للمنصب فقد تكون 
ال�وزارة بحاج�ة إىل خدمات املوظ�ف لخراته 
التي ق�د ال تتوفر ل�دى اآلخري�ن ، أما املنصب 
فان هن�اك كثرون يمكن االختي�ار من بينهم  
إلش�غال املنص�ب يف حال�ة الش�غور ، ونش�ر 
بهذا الخص�وص إىل وجود نص�وص يف قوانني 
إع�ادة املفصولني السياس�يني او الس�جناء او 
غرهم تجي�ز تمديد خدم�ة املوظف إىل خارج 
الس�ن القانوني�ة املنص�وص عليه�ا يف قانون 
الخدمة املدني�ة لغايات إنس�انية هدفها إباغ 
خدم�ة املس�تفيد إىل م�دة اإلحال�ة إىل التقاعد 
به�دف عدم حرمان�ه من الحق�وق التقاعدية 
وقد يكون بعض من املذكورين يف قرار مجلس 
ولك�ن   ، باالس�تثناءات   مش�مولني  ال�وزراء 
الج�دول لم يتضمن حقا م�ن املمكن أن تذكر 
في�ه املس�وغات لتعي�ني من هم خارج الس�ن 

القانوني منعا للبس والتفس�ر واالجتهاد عىل 
األهواء .

بموج�ب الس�ياقات املعتم�دة فان�ه ال يحب�ذ 
التعيني للمناصب القيادي�ة العليا ) مدير عام 
فما فوق ( ملن س�يبلغ عمره الس�ن القانونية 
لإلحال�ة إىل التقاع�د بعد خمس�ة أع�وام منذ 
بداي�ة التعيني ، وعند تطبي�ق ذلك من الناحية 
الرسمية كان يتوجب أن يستبعد ما اليقل عن 
20 من املرش�حني من موالي�د 1957 – 1961 
ممن ذكروا يف القرار املش�ار إليه يف أعاه ألنهم 
سيبلغون الس�ن القانونية لإلحالة إىل التقاعد 
يف الس�نوات القادم�ة . هن�اك 11 من أس�ماء 
املعينيني ل�م تذكر مواليدهم وتركت معلومات 
التول�د يف الج�دول ) كفراغ�ات ( وه�ذا يتيح 
اإلمكانية للتساؤل لدى البعض إذا كانت الجهة 
الت�ي قام�ت بالتعي�ني ال تذكر س�نوات التولد 
فكيف اس�تكملت بقية اإلجراءات بخصوص ) 
ج�ودة ( االختيار من بني املرش�حني وموافقة 
الجه�ات املعني�ة بالقيود الجنائي�ة ومكافحة 
اإلره�اب واملس�اءلة والعدال�ة وغره�ا م�ن 
اإلجراءات التي يجب أن تنطبق عىل الجميع ؟ .

ت�م إحصاء فئ�ات االعمار للمعين�ني فوجد إن 
ع�دد الذين مواليدهم لألع�وام 1953 – 1959 

ه�و ) 24 ( ، وان عدد الذين مواليدهم لألعوام 
1960 – 1969 ه�و ) 41 ( ، وان ع�دد الذي�ن 
مواليده�م لألع�وام 1970 – 1979 هو )28 ( 
، وان ع�دد الذي�ن مواليدهم لألع�وام 1980 – 
فأكثر ه�و )1 ( وهو من موالي�د 1983 ، وان 
عدد الذين لم تذكر مواليدهم هو )11 ( ، أي إن 
اصغر االعمار من بني املعينيني يبلغ عمره 36 
عام�ا وال يوجد من بني العدد الكيل البالغ 105 
بعمر 35 عاما فاقل ، علما إن الوظائف املعنية 
هي بدرجة مدير عام وهي عادة ما تكون من 
الوظائ�ف التنفيذية الت�ي تحتاج إىل مجموعة 
م�ن الس�مات واملواصف�ات ومنه�ا الق�درات 
البدنية التي تجع�ل التنفيذي قادرا عىل العمل 

لساعات طويلة واإلرشاف امليداني عىل األعمال 
، أم�ا الوظائ�ف االستش�ارية والقيادية فهي 
من الن�وع الذي يحتاج إىل الخ�رات والقدرات 

العالي�ة التخ�اذ الق�رارات بمعنى إنه�ا تاءم 
الفئات العمري�ة التي ربما تكون من 45 عاما 

فأكثر .

هو  الدولية  التجارة  قانون 
تسري  التي  القواعد  مجموعة 
المتصلة  التجارية  العقود  على 
تجرى  والتي  الخاص  بالقانون 

أكثر. أو  دولتين  بين 

الوظائف 
االستشارية 

والقيادية هي من 
يحتاج  الذي  النوع 

الخبرات  إلى 
العالية  والقدرات 
الفئات  لتالءم 

ربما  التي  العمرية 
عاما   45 من  تكون 

فأكثر 

التعيين  يحبذ  ال 
القيادية  للمناصب 
عام  مدير   ( العليا 
لمن   ) فوق  فما 

السن  عمره  سيبلغ 
لإلحالة  القانونية 
بعد  التقاعد  إلى 

منذ  أعوام  خمسة 
التعيين بداية 

الموظف خدمات  إلى  بحاجة  الوزارة  تكون  فقد  للمنصب  وليس  للوظيفة  يكون  ما  غالبا  التمديد 
اآلخرين لدى  تتوفر  ال  قد  التي  لخبراته   

السن خارج  موظفين  استمرار 
باالستمرار  عاما   )  63  ( البالغ  القانونية   
من   10 المادة  نص  يناقض  كونه  بالدوام 

التقاعد قانون 



المراقب العراقي/ بغداد... 
يجتم�ع االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، 
ي�وم الجمعة املقبل، م�ع مدرب املنتخب 
الوطني رسيتش�كو كاتانيتش، من اجل 
مناقش�ة البند االضايف الذي قرر االتحاد 

اضافته يف العقد املربم بني الطرفني.
وقال مص�در يف االتح�اد إن »اتحاد الكرة 
ابل�غ كاتانيت�ش بان�ه س�يجتمع مع�ه 
ووكيله بهروز دزهبود يوم الجمعة املقبل 
من اج�ل مناقش�ة التعدي�ات والرشوط 

االضافي�ة عىل العق�د«. واض�اف املصدر 
أن »م�ن ب�ني الرشوط ه�و اضافة مدرب 
محيل مساعد لكاتانيتش، حيث ستطرح 
لجن�ة املنتخبات اس�م رحي�م حميد، عىل 
املدرب الس�لوفيني كاتاني�ش للمصادقة 

عىل تسميته كمدرب مس�اعد يف منتخبنا 
الوطن�ي«. واضاف املصدر، أن�ه »يف حال 
لم يواف�ق كاتايتش ع�ىل اضافة حميد يف 
كادره التدريبي، فإن اتحاد الكرة لن يجدد 

تعاقده مع املدرب«.

المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
يخوض فريق ال�زوراء بطل مس�ابقة كأس العراق لكرة 
القدم باملوس�م املن�رم مهمة صعبة أم�ام فريق اتحاد 
طنجة املغربي يف املباراة التي س�تجري بينهما يف الساعة 
الحادي�ة ع�رشة م�ن مس�اء الي�وم األربعاء ع�ىل ملعب 
محم�د الخام�س يف العاصم�ة املغربي�ة ال�دار البيض�اء 
ضمن منافس�ات الجولة الثانية لحساب املجموعة األوىل 
بالتصفي�ات التمهيدي�ة املؤهل�ة اىل دور 32 م�ن بطولة 

كأس محمد السادس لألندية األبطال 2020.
وق�ال الاعب عبد الل�ه عبد االمري الواف�د الجديد اىل عش 
الن�وارس والذي احرز الهدف الثاني يف ش�باك هورس�يد 
الصوم�ايل يف افتت�اح مباريات البطول�ة ان »الزوراء قدم 
اداء جي�دا عىل الرغم من تأخر تجمع الاعبني«، مبينا ان 
»الفريق يحتاج لبعض الوقت لانس�جام واالس�تقرار«، 
مش�ريا اىل ان »الكتيبة البيضاء س�تظهر بشكل مختلف 
ام�ام اتح�اد طنج�ة الثب�ات احقيته�ا بخط�ف بطاق�ة 

التاهل«.
من جانبه قال نبيل نغيز مدرب اتحاد طنجة، إن مواجهة 
الزوراء العراقي، الي�وم األربعاء، يف املجموعة األوىل للدور 

التمهيدي يف البطولة العربية لألندية ستكون حاسمة.
وكان ممث�ل الك�رة املغربية خرس يف الجول�ة األوىل، أمام 

الرفاع البحريني بهدفني دون رد.
وأكد نغي�ز يف تريح صحفي »مطالبون بتجاوز أخطاء 
املباراة الس�ابقة، علينا أن نكون أكثر نجاعة يف الهجوم، 

وأن نتفادى األخطاء الدفاعية إن أردنا الفوز«.
وأكد أنه لم يتوقع الخسارة يف مباراة الرفاع، مشريا إىل أن 

الفوز يبقى الخيار الوحيد أمام الزوراء.
وأردف »عانين�ا م�ن غي�اب االنس�جام، لك�ن الاعب�ني 
متحمس�ون لتعوي�ض الخس�ارة الس�ابقة، وأتمن�ى أن 
يك�ون الف�وز حليفن�ا، خاصة أنن�ا نع�رف أن جمهورنا 
ينتظ�ر ردة فعل قوية منا، نح�ن نعدهم أننا لن ندخر أي 

جهد لتحقيق النقاط الثاث«.

انباء عن تعيين 
رحيم حميد كمساعد 

لكاتانيتش
االربعاء 21 آب  2019 

العدد 2138 السنة العاشرة
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نغيز: مباراتنا امام الزوراء حا�سمة
اليوم.. النوارس تسعى لالقتراب من التأهل عبر بوابة اتحاد »طنجة« 

المراقب العراقي / بغداد 
اعلنت الهيئ�ة االدارية لن�ادي امانة بغداد 
تعاقدها مع العب من نادي ش�باب االردن، 
لتمثيل فريقه�ا الكروي خال منافس�ات 
املوس�م الجديد. وقال نائ�ب رئيس الهيئة 
االداري�ة للنادي محمد فرح�ان ان »الهيئة 
االدارية للنادي تعاقدت بش�كل رسمي مع 
الاعب األردني يوس�ف األلويس، قادماً من 

ن�ادي ش�باب األردن لتمثي�ل فري�ق أمانة 
بغداد ملدة موسم واحد«.

يش�ار اىل ان نادي امانة بغداد جدد مؤخراً 
عق�د مهاجمه املخ�رم مصطفى كريم، 
ملدة موس�م واحد. وكانت ادارة نادي امانة 
بغ�داد الري�ايض ج�ددت ثقته�ا بالجه�از 
الفن�ي لفريقها الكروي يف املوس�م املقبل، 

بقيادة املدرب عصام حمد.

المراقب العراقي / بغداد 
ح�دد االتح�اد العراقي لكرة الق�دم، يوم 28 من 
الش�هر الج�اري موعدا القام�ة املؤتم�ر الفني 

وقرعة الدوري املمتاز للموسم الجديد.
وذك�ر بي�ان لاتح�اد اطلع�ت علي�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »لجن�ة املس�ابقات يف اتحاد الكرة 
تدع�و اندي�ة ال�دوري املمت�از لحض�ور املؤتمر 
الفني وقرعة الدوري ملوسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ الذي 
س�يعقد يف قاعة مؤتم�رات االتحاد يف الس�اعة 

الثانية ع�رشة من ي�وم االربعاء املقب�ل املوافق 
الثامن والعرشين من الشهر الجاري«.

واض�اف، ان »ع�ىل ممث�يل االندية جل�ب كتاب 
رس�مي بالحضور وكت�اب آخر يت�م فيه تثبيت 
املاعب«. اىل ذلك حددت لجنة املسابقات باتحاد 
الك�رة، ي�وم الراب�ع ع�رش م�ن الش�هر املقبل، 
موعداً  ملواجهة الرشطة والزوراء بكأس السوبر 
املحيل.  وس�يحتضن ملعب الشعب الدويل مباراة 
كأس الس�وبر التي س�تجمع بطل الدوري نادي 

الرشط�ة  بغريم�ه بطل ال�كأس نادي ال�زوراء، 
وس�تكون مب�اراة الس�وبر ه�ي موع�د انطاق 

البطوالت املحلية، ملوسم 2020-2019. 
يذك�ر ان نادي الرشطة تنتظ�ره مهمة خارجية 
نهاي�ة الش�هر الجاري لحس�اب بطول�ة كأس 
محمد  الس�ادس لاندية االبط�ال، فيما يخوض 
ال�زوراء ال�دور التمهي�دي حاليا يف مدين�ة الدار 
البيضاء  يف املغرب لحساب الدور التمهيدي لذات 

البطولة. 

المراقب العراقي / بغداد 
اك�د املدير االداري ملنتخب العراق الوطن�ي بكرة القدم داخل الصاالت، عيل 
عيىس، ان املنتخب س�يدخل بطولة ودية يف اندونيسيا مطلع الشهر املقبل 
اس�تعدادا لتصفيات امم اس�يا. وقال عيىس ان »املنتخب الوطني سيدخل 
غمار البطولة الودية التي س�تقام يف اندونيس�يا اس�تعدادا لتصفيات امم 
اس�يا املقبل�ة«، الفت�ا اىل ان »البطولة س�تضم ثاثة منتخب�ات اىل جانب 
املنتخب العراقي وهم اندونيس�يا واوزبكستان والصني تايبيه، وستستمر 

البطولة مل�دة عرشة ايام«. وبني ان »هذه البطولة الودية لن تكون املحطة 
الوحيدة ملنتخب العراق للتصفيات، بل سيلحقها معسكر خارجي لم يحدد 
م�كان اقامته اىل غاي�ة اللحظة، من اجل الوقوف ع�ىل الجاهزيتني الفنية 
والبدنية«. يذكر ان قرعة التصفيات املؤهلة اىل امم اس�يا والتي س�تنطلق 
منتص�ف ش�هر ترشي�ن االول املقبل، اوقع�ت العراق اىل جان�ب منتخبات 
البحري�ن »املضي�ف« واالمارات وفلس�طني، من اجل املنافس�ة عىل قطف 

احدى البطاقتني املؤهلتني للنهائيات.

مل يكن اداء منتخبنا الوطني بكرة القدم مقنعا 
طيلة زمن مبارياتنا يف بطولة غرب ا�سيا بكرة 

القدم التي �سيفتها مدن اربيل وكربالء املقد�سة 
لأ�سبوعني ح�سدنا من خاللها ثمار النجاح يف 
التنظيم كامتحان اويل ملقدرتنا يف ا�ست�سافة 
بطولت كبرية متهيدا لرفع احلظر كليا عن 

مالعبنا، واق�سد يف القناع لي�س فقط املباراة 
الخرية التي خ�سرناها من الحمر البحريني 

بهدف نظيف كلفنا كا�س البطولة التي متنينا ان 
نتوج بها للمرة الثانية يف تاريخنا ولكن يف جميع 

مبارياتنا اخلم�سة امام لبنان وفل�سطني و�سوريا 
واليمن والبحرين.

وقد تسنى يل متابعة اغلب االراء الفنية املختصة وما اكثرها 
يف ه�ذه االيام م�ن العبني س�ابقني ومدرب�ني وابتعدت عن 
الراي الخاص بالصحافة الرياضية حيث اجمع االغلبية عىل 
ان منتخبنا بتش�كيلته املحلية افتقد اىل اللمس�ة التهديفية 
وح�س التغيري لدى املدرب يف اش�واط املدربني وارباك واضح 
يف اختب�ار االفضل من الاعبني املتواجدي�ن، يضاف اىل هذه 
االراء مقرتح�ات برورة تغيري امل�درب كاتانيتش والتخيل 
عن خدماته قبل شهر ايلول املقبل الذي سيكون من الصعب 
في�ه ترسيح كاتانيتش لظ�روف قانونية تخص العقد املربم 
معه، كم�ا ان موعد التصفيات لكاس العالم 2022 الش�هر 
املقب�ل س�وف لن تتي�ح لنا املزي�د م�ن الوقت ملتابع�ة الية 
االختي�ار للمدرب املحيل الذي ع�اد الحديث عنه قويا ليكون 
املنا يف تجاوز مجموعتنا الثالثة التي تضم املنتخب العراقي 
اىل جان�ب اي�ران والبحري�ن وهونغ كون�غ وكمبوديا ضمن 
التصفي�ات املش�رتكة ل�كاس العال�م 2022 و كاس اس�يا 
2023. وان كن�ا نعلم ان الغريمني القوي�ني ايران والبحرين 
هما االكثر صعوبة فانن�ا نجهل الكثري عن كمبوديا وهونغ 
كون�غ، ونعل�م اكث�ر ب�ان االداء الضعي�ف للمنتخ�ب بهذه 
الطريق�ة الت�ي ش�هدناها يف ملع�ب كرباء س�تضعنا امام 
اس�ئلة محرية كثرية جدا حول مصري التاهل للمونديال، مع 
كل ذل�ك وبمراجعة رسيعة الهم تريحات كاتانيتش الذي 
يبدو مصريه غامضا فاننا ناحظ تركيزه بالدرجة االس�اس 
ح�ول التاهل للمونديال ومادون ذلك ه�و مجرد اعداد لهذه 
البطول�ة وما دمنا قبلنا به وبرشط�ه الواضح فعىل االتحاد 
تحمل�ه وعدم الرك�ون اىل الضغوطات القوي�ة التي تمارس 
الي�وم باالتج�اه االخ�ر ونعلم الغاي�ة منها وع�دم جدواها، 
حيث تس�عفنا الذاكرة بالكثري من االمثلة املش�ابهة للحالة 
الي�وم ووضع انفس�نا يف زاوية ضيقة ال نحس�د عليها ومن 
ث�م اللهاث خل�ف مدرب الط�وارئ املحيل الذي ل�م يقدم لنا 
م�ا كنا نصبو الي�ه فضا عن الوقت الكبري الذي س�نخرسه 
حت�ى موع�د العثور عىل امل�درب والتعاقد مع�ه واعادة ذات 

االسطوانة التي كلفتنا الكثري سابقا.
نعلم جيدا ان الوضع الصعب الذي افرزته بطولة غرب اسيا 
ق�د وضع جماهرينا الكبرية يف ح�رية من امرها كون املهمة 
املقبل�ة اصع�ب بكثري ومنتخبن�ا ال يملك الح�س التهديفي 
به�ذه التش�كيلة، ولكن ب�ذات الوقت فان ع�ودة املحرتفني 
اىل صفوف�ه ويف الطليع�ة ميم�ي م�ن قط�ر وجس�تن م�ن 
الواليات املتحدة س�يغري الكثري من اط�راف املعادلة، وهناك 
ايض�ا املباريات الودي�ة التي يجب ان تتواف�ر مع منتخبات 
تفوقنا يف التصنيف الش�هري واستغالها جيدا يف ايام )فيفا 
دي( حت�ى الخام�س من الش�هر املقبل موع�د مباراتنا مع 
البحرين، وان توفريها مع االجواء املثالية س�تكون االفضل 
لنا بالتاكيد لتحضري املنتخ�ب للتصفيات والتخيل عن خلط 

االوراق وارباك وضع املنتخ�ب حيث ال نملك ناصية الوقت 
والجهد اللذان يتيح�ان لنا اتخاذ مثل هذه التدابري وال نقع 

يف املحظ�ور م�رة أخ�رى.

ق�سة م�سعود وم�سري كاتانيت�ش
محمد حمدي

يؤكد بقاء مازن فياض في صفوفه
النفط مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
اك�د الناطق االعامي لنادي النف�ط، جمعة ثامر، ان 
مهاج�م الفري�ق مازن فياض مس�تمر م�ع الفريق 

ملوسمني مقبلني، ولن ينتقل لنادي الرشطة.
وق�ال ثامر ان »الهيئة االدارية لن�ادي النفط، اتبعت 
الية جديدة للموس�م املقبل، تفيد ب�أن ركائز الفريق 
ال يمكن املس�اس به�م«، مبينا ان »جمي�ع الاعبني 
االساس�يني الذين مثلوا كرة النفط يف املوسم املايض، 
غري قابلني للبيع«. واّدعت إدارة الرشطة توقيعها مع 
الاعب مازن فياض، مبينة ان النفط زور عقد الاعب 
ال�ذي م�ن املف�رتض ان يكون ق�د انتهى م�ع نهاية 
املوس�م املنرم. وعلق الناطق االعامي للنفط، عىل 
هذا االدعاء بالق�ول، إن »اتباع مثل هكذا تريحات 
وادعاءات يدلل عىل ان الهيئة االدارية لنادي الرشطة، 

تعيش فرتة )مراهقة ادارية(«.
واضاف، ان »الاعب مستمر مع النادي بعقد رسمي 
يستمر ملوس�مني مقبلني، وال يمكن الدارة النفط ان 
تس�تغني عنه«. يذكر ان ن�ادي النفط بات احد اندية 
املقدمة يف سلم ترتيب دوري الكرة املمتاز  سيما وانه 

لم يغب عن املربع الذهبي يف املواسم االربع املاضية.

بسبب تراخيص االندية.. االسيوي يهدد بعقوبة قاسيةبمشاركة العراق .. رام اهلل تحتضن بطولة غرب اسيا للشباب

روي فاريا يؤكد بقاء مهند علي مع الدحيل 

المراقب العراقي/ بغداد...
وص�ل منتخبنا الوطني للش�باب اىل مدين�ة رام الله يف 
دولة فلس�طني، من اجل املشاركة يف بطولة غرب اسيا 
للش�باب التي تنطل�ق يوم الخميس القادم بمش�اركة 
الع�راق وقط�ر واالم�ارات  س�تة منتخب�ات، وه�ي: 
والبحرين واالردن وفلس�طني. وس�يغيب ع�ن الفريق 
العراق�ي كل م�ن الاعب�ني ام�ري غان�م ومنتظ�ر عبد 
الحس�ن واب�و الفضل صب�اح ونهاد محم�د، واملعالج 
ري�اض عكل�ة، واالداري عيل بدر، بس�بب تأخر اصدار 
تريحات الدخول اىل رام الله من االتحاد الفلسطيني.

ويتك�ون الوفد من مال�ح مهدي رئيس�ا للوفد، وعبد 
الجلي�ل صال�ح مديرا اداري�ا، وقحطان جث�ري مدربا، 
ويس�اعده خالد محم�د صبار ومؤيد ج�ودي، واحمد 
جمع�ة مدربا للياق�ة البدنية، وحس�ني جب�ار مدربا 
للح�راس، وخض�ري عب�اس معالجا، وحميد محس�ن 
اداريا، و١٨ العبا، هم: عبد الرزاق قاسم ومنتظر عبد 
االمري ومنتظر محمد وحس�ني جاس�م وزيد تحس�ني 
ولي�ث نج�م واحم�د مكن�زي ورضا فاضل وحس�ني 
زياد وكرار س�عد وكرار محمد وحسني عبدالله وزين 
العابدي�ن قحط�ان وعبدالل�ه محم�د ومحمد حس�ن 

واحمد شاكر وحسني خلف ورضا عبد العزيز.

المراقب العراقي/ بغداد...
ه�دد االتحاد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، االتح�اد العراقي 
بعقوب�ة قاس�ية يف ح�ال من�ح تراخي�ص لثاث�ة أندية 

عراقية.
وخاط�ب االتح�اد اآلس�يوي نظ�ريه العراق�ي من خال 
رس�الة ش�ديدة اللهج�ة، وأبلغ�ه أن�ه »يف ح�ال من�ح 
الرتاخيص ألندية الطلبة وامليناء والنجف والس�ماح لهم 
املش�اركة ببطولة الدوري العراقي املمتاز املوسم املقبل، 
فان االتحاد العراقي س�وف يتعرض إىل عقوبات قاس�ية 

من قبل االتحاد االسيوي«. 
واضاف االتحاد االس�يوي أن ›االندية الثاثة ال تس�تحق 

الرتاخيص كونها لم تكمل ال�رشوط الخاصة بالحصول 
ع�ىل الرخص�ة نظراً لبق�اء مس�تحقات العب�ني يف ذمة 
النادي ولم يتم تس�ويتها حت�ى االن، باإلضافة إىل بعض 

الفق�رات األخ�رى م�ن رشوط الرتاخي�ص«.
واشار اىل انه »سيتم معاقبة االتحاد العراقي بمبلغ قدره 
100 ألف دوالر وذلك للس�ماح لنادي الطلبة املش�اركة يف 
املوس�م املنرم 2018/ 2019، أم�ا إذا منح الرتاخيص 
ألندية الطلبة وامليناء والنجف وس�مح لهم املش�اركة يف 
دوري املوس�م املقبل 2019/ 2020، فإنه سوف يتعرض 
إىل عقوبة مالية قاسية مع عدم طرد األندية العراقية من 

مسابقات االتحاد اآلسيوي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د مدرب ن�ادي الدحيل القطري، الربتغ�ايل روي فاري�ا، ان املهاجم العراقي 

مهند عيل »ميمي« مستمر مع الدحيل يف املوسم الجاري.
وانت�رشت انباء تفيد ب�أن الدحيل يفكر باعارة العب�ه العراقي مهند 

عيل من اجل كسب املزيد من الخربة يف الدوري القطري.
وق�ال فاري�ا يف املؤتمر الصحف�ي الخاص بمب�اراة فريقه أمام 
قط�ر والذي تابعه »املراق�ب العراقي«، إن »االخب�ار املتداولة 
عن رحي�ل املحرتف العراق�ي مهند عيل عن صف�وف الفريق 
يف االنتق�االت الحالي�ة غ�ري صحيح�ة والاعب مس�تمر مع 

الدحيل«.
وبني بالقول »س�نبدأ املنافس�ة يف بطولة جديدة، اس�تعدادتنا كانت 

بالش�كل  البداي�ة  لتك�ون  املطل�وب وندخ�ل جي�دة 
املنافسة بشكل قوي«.

وأض�اف فاري�ا »نفتق�د بعض 
س�يكون  ولك�ن  الاعب�ني 

لدين�ا 11 الع�ب يف امللعب 
م�ا  أق�ى  س�يقدمون 
نق�اط  لحص�د  لديه�م 
وتحقي�ق  املب�اراة 
بداي�ة قوي�ة للفري�ق يف 

الدوري«.
وع�ن غياب�ات فريقه عن 

املب�اراة اوض�ح »يغيب عن 
الفري�ق لويز مارت�ن، عاصم 

مادبو، محمد موىس، أحمد يارس 
ومهدي بن عطية«.

األردني يوسف األلوسي
 ينضم ألمانة بغداد

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الممتاز 
ومباراة كأس السوبر

منتخب الصاالت يخوض بطولة ودية في اندونيسيا



املراقب العراقي/ متابعة...
واصل برش�لونة اس�تعدادته ملب�ارة ريال 
بيتي�س، املقرر لها ي�وم األحد املقبل، عىل 
ملع�ب كامب نو، ضم�ن مباريات الجولة 

الثانية لليجا.

وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية 
والت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، فإن 
املران ش�هد غياب الثنائ�ي عثمان ديمبيل 
بسبب إصابته يف أوتار الركبة خالل مباراة 
بلباو، وكذلك لويس سواريز الذي أصيب يف 

ربلة الساق خالل نفس املباراة.
يف الوق�ت ذاته تدرب الثنائي، ليونيل مييس 
ونيلس�ون س�يميدو كالاً منه�م بمف�رده، 

لحني التعايف من اإلصابة.
وش�هد امل�ران مش�اركة الثالث�ي الش�اب 

إيناكي بينا وبرنارد تشومي وكارليس 
برييز.

يذك�ر أن برش�لونة افتتح موس�مه 
بالخس�ارة أمام أتلتي�ك بلباو بهدف 

دون رد.

المراقب العراقي/ متابعة...
م�ن بني كل بطوالت الجراند س�الم، تملك بطول�ة أمريكا املفتوحة أك�ر قائمة من املتوجني 
باللقب يف العقد األخري. وتوج بلقب البطولة منذ عام 2009، 6 العبني هم: نوفاك ديوكوفيتش 
ورافائي�ل نادال بثالثة ألق�اب لكل منهما، إضافة إىل لقب وحيد ل�كل من، خوان مارتن ديل 
بوترو وأندي موراي ومارين سيليتش وستان فافرينكا. وعىل الجانب اآلخر، تمكن 5 العبني 

فقط من الفوز بباقي البطوالت الكرى -أس�راليا املفتوحة وروالن جاروس وويمبلدون- يف 
نفس الفرة وهم: ديوكوفيتش ونادال وفافرينكا وروجر فيدرر وموراي.

وتنطلق بطولة أمريكا املفتوحة األس�بوع املقبل، بمشاركة املصنف أول عاملياًا وحامل اللقب، 
نوفاك ديوكوفيتش، أما عن املصنفني من الثاني إىل الخامس، فيشارك كل من نادال وفيدرر 

ا  ودومينيك ثيم وميدفيديف عىل الرتيب. ويش�ارك فيدرر البالغ من العمر 38 عاماً
يف البطول�ة، للمرة ال�19 يف مس�ريته االحرافية، ويمل�ك الرقم القيايس من 

خالل التتويج باللقب 5 م�رات متتالية، بني عامي 2004 و2008، وحل 
ا يف نس�ختي 2009 و2015. وقدم ميدفيديف املس�توى  �ا أيضاً وصيفاً

األفض�ل بني جمي�ع الالعبني، يف ش�هر آب الج�اري، بالوصول إىل 
3 نهائي�ات متتالي�ة يف واش�نطن ومونريال قب�ل التتويج بلقب 

سينس�ناتي. ويف البطولة األخرية أطاح بديوكوفيتش من نصف 
النهائ�ي، يف طريق�ه للف�وز بأول لق�ب يف بطوالت األس�اتذة، 

لريتقى بفضل ذلك إىل أعىل تصنيف يف مسريته، وهو الخامس 
عاملياًا. وأقيمت النس�خة األوىل م�ن بطولة أمريكا املفتوحة 

عام 1881، وتقام نس�خة ه�ذا العام يف الفرة ما بني، 26 
آب الج�اري و8 /أيل�ول املقبل. ويبل�غ إجمايل جوائزها 

غ�داًا  قرعته�ا  وتق�ام  دوالر،   28,619,450 املالي�ة 
الخميس. وبالنظ�ر إىل األرقام القياس�ية يف البطولة، 
نج�د أن أكثر من ت�وج باللقب يف منافس�ات الفردي 
هم الثالثي: جيمي كونرز وبيت س�امراس وروجر 
في�درر بواق�ع 5 ألقاب. أم�ا أكثر من ت�وج باللقب 
يف منافس�ات الزوجي، فهو األمريك�ي مايك براين 
بواق�ع 6 ألق�اب، وأكر من ت�وج باللقب هو كني 

�ا يف عام 1970، أما أصغر  روزوال بعم�ر 35 عاماً
ا يف عام  من توج فهو س�امراس بعمر 19 عاماً

�ا  1990. وبالنس�بة ألق�ل الالعب�ني تصنيفاً
�ا باللق�ب، فهو أندري�ه أجايس عام  تتويجاً
1994، عندم�ا كان تصنيفه ال��20 عاملياًا. 
أما أكثر من فاز باملباريات يف البطولة، فهو 

كونرز ب�98 انتصارا.

االربعاء 21 آب  2019 
العدد 2138 السنة العاشرة

7الرياضية
االرهاق يبعد 

سيميدو عن المران 
الجماعي لبرشلونة

فيدرر يسعى لفض الشراكة مع سامبراس ببطوالت الجراند سالم

موناكو يعلن استعارة 
 الجزائري سليماني

نابويل يقترب من حسم صفقة لوزانو

النادي الكتالوين يفرض عقوبة على ديمبلي

فت�ح كريس�تيانو رونال�دو نج�م يوفنت�وس، باب 
االحتم�االت حول موع�د نهاية مس�ريته الكروية، 
بينما يتقدم حاليا نحو عامه ال�35. وقال رونالدو، 
خالل ترصيح�ات للتليفزيون الرتغ�ايل: »قد أنهي 
مسريتي العام املقبل، وقد ألعب حتى أبلغ من العمر 
ا«. وتابع: »ال أعرف ما سيحدث، لذلك  40 أو 41 عاماً

ا ه�و أنه يجب عيل االس�تمتاع بهذه  م�ا أقوله دائماً
اللحظ�ة، ألن الح�ارض الذي أعيش�ه ممتاز ويجب 
أن أس�تمتع ب�ه«. وواص�ل: »ال أحت�اج اآلن إىل كرة 
القدم مالياًا كي أعيش بش�كل جي�د.. أتمتع بوضع 
مس�تقر عىل املس�توى املايل، لكن م�ا كنت أحتاجه 
ه�و االنضمام إىل مرشوع جذاب، وقد وجدت ذلك يف 

ا أحب  يوفنت�وس«. وأردف رونالدو: »لقد كنت دائماً
هذا الفريق )يوفنتوس(.. إنه األفضل يف إيطاليا ومن 
األفض�ل يف العالم، كما أن�ه يقاتل لتحقيق إنجازات 
عىل املس�توى األوروبي«. واستطرد الدويل الرتغايل: 
»بع�د أن حقق�ت انتص�ارات يف إنجل�را وإس�بانيا 
ا بالدوري هنا،  انضممت إىل يوفنتوس، وف�زت أيضاً

وأن�ا س�عيد لوج�ودي يف تورين�و«. 
وأتم بقوله: »الكل يريد الفوز بدوري 

ا لدينا نفس  أبط�ال أوروبا، ونحن أيضاً
الهدف.. لكن يج�ب أال نتعامل مع األمر 
وكأنه هاجس، وإنما سندع األمور تسري 

يف طريقها ونتقدم خطوة بخطوة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
يس�تهدف مس�ؤولو ن�ادي أوملبيك مارس�يليا 
الفرن�يس التعاق�د م�ع أح�د العبي برش�لونة 
اإلس�باني قب�ل أي�ام قليل�ة م�ن إغ�الق باب 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذك�رت صحيف�ة ليكي�ب الفرنس�ية يف خر 
له�ا تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« أن أندون�ي 
زوبيزاريت�ا املدي�ر الريايض ملارس�يليا تواصل 
مع إدارة البارس�ا للتعاقد م�ع الظهري األيرس 

الشاب، خوان مرياندا«.
وأوضحت أن »زوبيزاريتا عرض عىل مس�ؤويل 
برشلونة اس�تعارة الالعب الشاب ملدة موسم، 
إال أن الطرفني لم يتوصال التفاق نهائي بعد«.

ولفت�ت ليكي�ب إىل أن إدارة مارس�يليا لم تكن 
نشيطة يف سوق االنتقاالت الصيفية بل اكتفت 
بصفقتني فقط، هما داري�و بينيديتو مهاجم 
ب�وكا جونيورز األرجنتين�ي مقابل 16 مليون 
يورو، واس�تعارة ألف�ارو جونزالي�س مدافع 
فياري�ال مقاب�ل 4 مالي�ني ي�ورو، تزي�د إىل 8 

ماليني يورو حال رشائه صيف العام املقبل«.
وافتتح مارس�يليا مش�واره يف املوس�م الحايل 
بال�دوري  جولت�ني  أول  يف  مخيب�ة  بنتائ�ج 
الفرنيس، حيث خرس ضد ريمس بهدفني دون 

رد، ثم تعادل مع نانت بدون أهداف.

المراقب العراقي/ متابعة...
بات اإليطايل دافيد زاباكوس�تا، الظهري األيمن لتشيليس، عىل أعتاب 

االنضمام إىل روما يف املريكاتو الصيفي.
�ا ملوق�ع »كالتش�يو مريكات�و وي�ب« ال�ذي تابع�ه »املراقب  ووفقاً
العراق�ي«، فإن الالعب خضع للكش�ف الطبي يف روما، قبل أن يوقع 

عىل عقد انتقاله ملدة موسم مع الذئاب بشكل رسمي.
وقال زاباكوستا: »أنا متحمس للغاية. أفتقد إيطاليا كثرياًا وأنا سعيد 

بالعودة إىل روما، ألنها قريبة من منزيل«.
وأضاف: »أعرف النادي واملش�جعني ومدى ش�غفهم بكرة القدم، كما 

أننا نمتلك اآلن فريقا بمتوسط أعمار صغري، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق 
نتائج جيدة«. يذكر أن زاباكوستا انتقل من تورينو إىل تشيليس يف صيف 

2017، ولكنه فشل يف حجز مركز أسايس بتشكيل البلوز.

روما يقترب من مار�سيليا يتحرك للتعاقد مع خوان ميراندا
استعارة زاباكوستا

مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
اقرب نادي نابويل من حس�م التعاقد مع املكسيكي هريفينج 

لوزانو، نجم آيندهوفن، بشكل رسمي يف املريكاتو الصيفي.
�ا ملوق�ع »كالتش�يو مريكات�و« اإليط�ايل وال�ذي تابعه  ووفقاً
»املراقب العراقي«، فإن لوزانو خضع للكشف الطبي يف نابويل 

قبل التوقيع بشكل رسمي مع فريق الجنوب.
وأش�ار إىل أن قيم�ة صفقة انتق�ال لوزانو م�ن آيندهوفن إىل 

نابويل ستبلغ 40 مليون يورو، بينما سيحصل الالعب 
عىل راتب سنوي بقيمة 4.5 مليون يورو.

وس�يحصل باتشوكا النادي الس�ابق للنجم املكسيكي 
عىل %20 من قيمة الصفقة.

ا جزائياًا  وم�ن املنتظر أن يضع ناب�ويل يف عقد لوزانو رشطاً
بقيم�ة 130 مليون يورو، بعد أن أصبح الالعب هو األغىل 

يف تاريخ البارتينوبي.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحفي إس�باني، 
عن توقيع إدارة برشلونة عقوبة 
ع�ىل الفرن�يس عثم�ان ديمب�يل 
مهاج�م الفري�ق، بعدما تعرض 

إلصابة جديدة مؤخراًا.
وأعل�ن برش�لونة مس�اء اإلثنني 
املايض، إصابة ديمبيل يف العضلة 
األي�رس،  للفخ�ذ  الرأس�ني  ذات 

وغيابه ملدة 5 أسابيع.

وكان ديمب�يل ق�د ش�عر ب�آالم 
الخس�ارة  عق�ب  العض�الت  يف 
افتت�اح  يف  بيلب�او  أتلتي�ك  ض�د 
الليج�ا، لكنه تجاه�ل الخضوع 
لفحوص�ات طبية يف اليوم التايل، 
وفضل الس�فر إىل فرنس�ا لرؤية 
عائلت�ه، مم�ا أثار غض�ب إدارة 

النادي.
 وبحس�ب إذاعة »كادينا س�ري« 
اإلس�بانية، فإن إدارة برش�لونة 

ق�ررت ف�رض غرام�ة مالي�ة 
ضخمة عىل ديمبيل، بسبب هذا 

الترصف غري املسؤول.
وكالء  أن  إىل  التقري�ر،  وأش�ار 
ديمب�يل يؤك�دون أن محادث�ات 
الطاق�م الطبي مع الالعب كانت 
بش�كل ودي دون أي محادث�ات 
رس�مية، لكن النادي يرى عكس 
أم�ر  أخف�ى  الالع�ب  وأن  ذل�ك 

إصابته للسفر.

رونالدو: 
ربما أعتزل

 العام 
المقبل

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن موناكو تعاقده مع الجزائري إس�الم س�ليماني، العب ليسر 
س�يتي اإلنجلي�زي، ليصب�ح خام�س صفق�ات الفري�ق يف ف�رة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأش�ار فريق اإلم�ارة الفرن�يس يف بيان رس�مي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إىل أن »مهاج�م املحاربني انضم من ليس�ر س�يتي عىل 

شكل إعارة لعام واحد، مرفقة بخيار الرشاء مع نهاية املوسم«.

وحل الالعب بمدينة موناكو، واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.
ويعتر س�ليماني خام�س صفقات موناك�و الصيفية، بعد هنري 

أونيكورو وبنجامني ليكومت وجيلسون مارتينز ووسام بن يدر.

صحف�ي  تقري�ر  أك�د 
توتنه�ام  أن  بريطان�ي، 
خط�أ  ثم�ن  يدف�ع  ربم�ا 
ماوريس�يو  األرجنتيني  مدرب�ه 
الصيف�ي.  املريكات�و  يف  بوكيتين�و 
�ا لصحيف�ة »دي�يل مي�ل« الريطاني�ة والذي  ووفقاً
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، ف�إن بوكيتينو رفض 
فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريس�تيان إريكسن 
باألرجنتين�ي باول�و ديب�اال مهاج�م يوفنتوس قبل 
نهاي�ة املريكاتو الصيفي يف إنجلرا. وأش�ارت إىل أن 
»توتنهام يف طريقه حالياًا لخس�ارة إريكسن بشكل 
مجاني يف الصيف املقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا 
املوس�م، ولم يوافق الالعب عىل اقراح التجديد حتى 
اآلن«. وأوضحت أن »يوفنتوس وبرش�لونة هما اآلن 
يف مقدم�ة األندية الراغبة يف ضم إريكس�ن بش�كل 
مجان�ي«. وكان الالع�ب الدنماركي ع�ىل طاولة 
ري�ال مدريد، لكن األخري قرر إنفاق الجزء األكر 
من ميزانيته عىل العب�ني آخرين، باإلضافة إىل 
التمسك بأمل ضم بول بوجبا العب مانشسر 

يونايتد.

هل يدفع
 توتنهام

 ثمن خطأ 
بوكيتينو



املراقب العراقي / متابعة...
صشدر عشن دار رشكة املطبوعشات للنشر والتوزيع يف 
بريوت، الرتجمة العربيشة لكتاب »كل يوم هو إضافة« 
وهو مذكشرات جون كريي، وزيشر الخارجية األمريكي 

األسبق.
ويكششف كريي، ىف مذكراته ، أسشباب عدم اسشتخدام 
اإلدارة األمريكيشة حشق النقشض »الفيتشو« ضشد إدانة 
»إرسائيل« بششأن اإلسشتيطان، واتهم رئيشس الوزراء 
اإلرسائييل بأنه زّور مسشودة اتفاقية وقف إطالق النار 
مع »حمشاس«، خالل عشدوان »الجشرف الصامد« ضد 
قطشاع غزة املحارص، عشام 2014، وعرضهشا عىل أنها 
مطالشب حماس، رغشم أنها ىف األسشاس كانت مطالب 

»إرسائيل«.
ويقول »كشريي« ىف مذكراتشه: »كانت هشذه املرة األوىل 
التشى أرى فيهشا نتنياهو مرعوباً وجبانشاً إىل هذا الحد، 
فكان محارصاً طيلة الش51 يوما خالل الحرب، وقابلته 
بعد انتهشاء حرب )الجرف الصامشد(، فمن الصعب أن 
ترى نتنياهو الذى دائماً ما يتفاخر بنفسه وقوته وهو 
وخائشف  متوتشر 
لهشششذه الدرجة، 
قلبشي  تعاطشف 
معه ألنني لم أره 
ضعيًفا هكذا من 

قبل«.
كشريي  وأكششششد 
من  غضشب  أنشه 
نتنياهشششو بعشد 
وثيقشة  ترسيبشه 
إطشالق  وقشف 
النشار عشىل أنهشا 
حماس،  مطالب 
 : ضًحششششا مو
»اتصلشششششششت 
وقلت  بنتنياهشو 
له إننشا ىف خضم 
 ، ت ثشا د ملحششا ا
ة  فجششششأ و
ىف  الوثيقشة  أرى 
اإلعالم،  وسشائل 
غيششر  أمشر  إنشه 
مقبشول، املطالبة 

بوقف إطالق النار بحجة إنسانية«.
وكان وزيشر الخارجية األمريكي األسشبق، جون كريي، 
وصشف عالقتشه برئيشس الشوزراء اإلرسائيشيل بنيامني 
نتنياهشو بأنها كانشت »معّقدة«، وقشال إن نتنياهو لم 
يكن مغرماً بإدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، وكان 
يتعّمشد ترسيشب املعلومات لوسشائل اإلعشالم لإلرضار 

بمصالح أمريكا ىف املنطقة.
جشون كشريي، سشياىس أمريكي، ششغل منصشب وزير 
خارجية الواليشات املتحدة، الثامشن والثمانني من عام 
2013 إىل عام 2017، وهشششو من الحزب الديمقراطي، 
مّثل سشابقاً والية ماساتشوسشتس ىف مجلس الشيوخ 
األمريكي ىف الفرتة من 1985 إىل 2013، وكان املرششح 
الديمقراطشي ىف اإلنتخشششابات الرئاسشية عام 2004، 
وخشرس أمشام الرئيشس الجمهششششوري جشورج دبليو 

بوش.
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في ذكرى رحيل المبدع كامل شياع 

»اغتيال المثقف وسسيولوجيا الكراهية« في اتحاد االدباء  
الرصاصة التي 
اغتالت شياع 
اغتالت حلمًا 
عراقيًا تجسد في 
إنسان

فكرة اغتيال 
مثقف عائد إلى 
بلده بعد غربة 
تحمل أبعادًا أكبر 
من الفتك بجسد 
وروح إنسان

املراقب العراقي /القسم الثقايف...
 وقشال الفشواز يف ترصيشح لش)املراقشب 
العراقي(: تمشر يف الثالث والعرين من 
آب مشن كل عشام، ذكرى اغتيشال املفكر 
التنويشري العراقشي البارز كامل ششياع. 
وبالتزامشن معهشا وعشىل مشدى األعشوام 
املطالبشات،  تتجشدد  املاضيشة  العشرة 
الششخصية والجماعية، يف الكشف عمن 
خطشط ونفذ تلشك الجريمة الششنيعة يف 
وضح النهار وتقديمهم للقضاء إذ سلمت 
مذكرات يف هذا الشأن، ولعرات املرات، 

إىل رئاسشة الجمهورية ورئاسشة الوزراء 
ونوابها ووزارة الداخلية ومسؤول ملف 
حقشوق اإلنسشان يف االتحشاد األوروبشي 
ومثلهشا إىل ممثشل األمشني العشام لألمشم 
املتحدة يف العراق. ومع ذلك، لم يرتششح 
لنا، نحشن املكويني بحجشم الفاجعة، ما 
يرقى إىل مسشتوى اليقني يف الكشف عن 
حقيقشة مالبسشات ما جشرى، أو الجهة 
التي تقف وراء هذه الفعلة الخسيسشة.

واضاف : ان املثقف عملة وطنية هدفها 
احشداث تغيشري ايجابشي يف الحيشاة لذلك 

فشأن فكشرة اغتيال مثقف عائشد إىل بلده 
بعشد غربة عقود، تحمل أبعشاداً أكرب من 
الفتك بجسشد وروح إنسشان، إّنما تعني 
امحشاء أّي رغبشة يف فعشل يشء والتقّدم 
إىل واجهة الحدث واملسشؤولية بني جمع 
من الوحشوش املتحاصصة عىل املناصب 
واالمتيشازات تلشك التشي تجشد يف نزاهشة 
كاتشب مندفشع يفّكر بالغشد، عائقاً أمام 
مطامحهشا يف حصد املغانشم والصفقات 
عىل حسشاب املال العام.وتابشع :إذا كان 
القاتل قد نّفشذ أركان االغتيال املعروفة؛ 

باسشتغفال املقتول ومن ثّم اإليقاع به يف 
مكان معزول، فإّن املؤّسسات الرسمّية 
، ال يهّمهشم كامشل وال يششغلهم البحث 
يف قضيتشه، وال هشو ابشن أو أخ أحشد من  
الذيشن تنقلهم الطائرات الخاّصة من بلد 
إىل ثاٍن، وليس مسشؤوالً أتشى إىل منصبه 
إثر قرابة مع مسشؤول حزبي نافذ حيث 
الثقافشة  أّن عائلتشه وزمشالءه يف وزارة 
والوسشط الثقشايف، فضشاًل عشن اللجنشة 
املعنيشة بالثقافشة يف مجلس النشواب، ال 
الششهيد.  تخشّص  نتيجشة  أّي  يعرفشون 

مطالبتنشا بإعشالن نتائشج التحقيق عىل 
املشأل، لشن يختلشف التعامشل معهشا عن 

سابقاتها.
وختم : إن الرصاصة التي اغتالت شياع 
اغتالت حلماً عراقياً تجسشد يف إنسشان، 
حطمشت ايماننشا بنظشام العدالشة الذي 
نفتقده يف هذه السشنوات العسشرية التي 
يمشر بها العراق ورّبمشا ننتظر زمناً آخر 
لفتشح ملشف كامشل ششياع ومعرفة ذلك 
املجرم الذي أطلق رصاصاته السبع عىل 

جسده يف بغداد يف وضح النهار.

املراقب العراقي /متابعة...
ال يملشُك الكثرَي مَن الوجوه، سشوى وجهِه امللشول، وجهِه الذي لم يَر 

الكثرَي من الَزرقِة، وصورٍة وحيدٍة ؛ لضمريِه الحّي.
بهشذي الصورة الششعرية الزاخشرِة بالتمرد من مجموعة الششاعر 
السورّي  أحمد م. أحمد، الصادرة عن دار آس )2018( تحت عنوان 
»الطريشُق إىل املشوت تعّج باألحيشاء الخطرين«، يخرُج الششاعُر من 
بني سشطور نصوصِه كمثِل قّناٍص يقنُص عثرات اللغة وفخاخها، 
يهتشُك الصشور الجامدة امليتشة فيها، ويبشّث يف موتهشا اآلفل حركة 
املجاز الخاصة به، فيعرّي عن الششعر كل االستعارات التي تعلقْت 
عىل املششاجب العتيقة، من دون أن يقشفَ عىل الحياد، بل يجاهد يف 
تخليصهشا من اللغشو والتحجر، لينعَش الحشال الثقافية من ركوها 

وسباتها الرسيرّي.
عشن األحيشاء الذاهبشني خطشأً 
يف بشرادات املوتشى، ومشن بيٍت 
تصبئ خارجه الحرب، وكأس 
فشودكا مزجهشا بدبشس رمان 
يششبه  يشكاد  وصشدٍع  قلمشه 
خارطة الوطشن، ُيخِرُج نصُه، 
ويبنيشِه مجِفَفاً نهشر املفردات 
الضيشق املشيلء باملجشاز. مشن 
منشزٍل بأربعشة أركاٍن، ونصاٍل 
تمشّد رؤوسشها مشن الجحشور 
ُيششكل حواّف املتشون معرتفاً 
ثباتشه، وال  بشال نهائيتشِه، وال 
عشىل  راٍض  غشري  ألوهيتشِه. 
السشاكن واألجشوف  اعتمشاده 
والجامد، ليأتي الشاعر، بلغته 
الحشادِة مثل نصشل، الرصيحة 

مثَل عاصفٍة ششتائيٍة، ويبعث 
الحياة يف الشعر مجدداً من لجِة اللغة امليتة إىل رحم الذائقة.

يهدي الششاعر مجموعتشُه ألختيشِه اللغويتني )ال( َو)ليشس( اللتني 
قشد تبدوان جامدتني إال أنُه يبث فيهما الروح بعد أن أمسشكتا بيده 
وقادتاه إىل درب االحرتاق عىل الورق، هو كما يصف ذاتُه الشعريَة، 
األعمى!.وكمشن يظهر غري كارٍه للسشكوت األزعشر، محاذراً أال يرى 
حتى نفسشُه، مفصالً حزنه األسشود لفصائل جديشدة، وطفراٍت لم 
يعهدهشا القراء قبالً، يتعدّى حالة السشخط املطمور داخله، ويعمُد 
إىل تعريشِة كّل مشا يراه ميتاً وفاقداً للصالحية، فيصبُّ سشخطُه عىل 

املعاجم الرثة، والنصوص املكرورة، 

ريُق إلى الموِت َتعجُّ  الطَّ
باألحياِء الَخطرين

»كل يوم هو إضافة » يفضح تزوير نتنياهو 
التفاقية وقف إطالق النار مع »حماس«

»بانيبال« طريق األدب العراقي و العربي الى االسبانية
املراقب العراقي /متابعة...

عرف القراء مجلة بانيبال األدبية التي تنر يف إصداراتها 
السنوية الثالثة أعماالً أدبية عربية مرتجمة لإلنجليزية، 
وأصدرهشا الزوجشان الكاتب العراقي صموئيل ششمعون 
والنشارشة الربيطانية مارغريت أوبانك من لندن بدًءا من 
فرباير/ششباط 1998.وبعد أكثر من عقدين من الزمان، 
قشررت أرسة املجلة التوجشه للعالم الناطق باإلسشبانية، 
وبشدأت بالفعشل تقديم العدد صفشر من املجلشة، وكتبت 
النشارشة مارغريشت أوبانشك -يف بيشان - أن هنشاك ثالثة 
أسشباب وقفشت وراء مروعهشم منشذ البدايشة وال تزال، 
ودفعتهم لرتجمة األدب العربي لإلنجليزية ثم لإلسبانية. 
ويقشدم العشدد صفر مشن مجلشة بانيبال قائمشة ملؤلفني 
عشرب من مختلف األجيال يششتغلون عشىل أجناس أدبية 
مختلفة، ويأتون من بلشدان عربية مختلفة. كل األعمال 
ُكتبت يف األصل باللغة العربية، باستثناء عمل واحٍد ُكتب 
باللغشة الهولنديشة، وعمٍل آخشر ُكتب باللغشة اإلنجليزية. 
وسبق لبعض األعمال أن ُنرت باللغة اإلنجليزية، لكنها 

جميعها ُتنر ألول مرة باللغة اإلسبانية.
تفتتشح املجلشة صفحاتهشا بملف عشن الششاعر العراقي 
الراحشل رسكشون بولشص، تضمشن عرين قصيشدة مع 

مقالة بعنوان »الششعر والذاكرة« )ترجمة ماريا لويسشا 
بيريتو وأحمد يماني(. 

ويف العشدد أيضا ثشالث قصص لثالثة كّتشاب عراقيني من 

أجيال مختلفة: »أطفال الجدار« قصة للكاتبة ياسشمني 
حنشوش )ترجمشة أغناثيشو غوتيرييث دي تشريان غوميز 
بينيتشا(، و«قتلتها ألننشي أحبها« قصة للكاتب محسشن 

الرميل )ترجمشة نهاد بيربس(، و«الجثشة« قصة الكاتبة 
سشاملة صالشح )ترجمشة أغناثيشو غوتيرييشث دي تريان 

غوميز بينيتا(.
ويف العشدد ذاتشه أيضشاً قصشة قصشرية بعنشوان »طريشق 
العجائب« للكاتبة التونسشية رشيدة الششارني )ترجمة 
ألبشارو أبّيا فّيشار(، وفصل من روايشة »الِخرص والوطن« 
للكاتبة املغربية حنان درقاوي )ترجمة كريمة حجاج(. 
وقصيدتان للششاعر اللبناني شوقي بزيع )ترجمة خالد 
الريسشوني(.وتضمن العشدد ملفشا عشن العيشد األربعشني 
ملهرجان أصيلة الثقايف يف املغرب، شاركت فيه مارغريت 
أوبانشك، وميغيل أنخشل موراتينوس ومحمد األششعري.

وتختتشم املجلشة صفحاتهشا بمراجعات نقديشة لعدد من 
الروايات العربية، مثل: »حالة ششغف« للكاتب السشوري 
نهشاد سشرييس، و«حكايشات تشادرس يوسشف« للكاتب 
املرصي عادل عصمت، و«قارب إىل ليسشبوس« للششاعر 
السشوري نوري الجراح، و«بعد القهوة« للكاتب املرصي 
عبد الرششيد محمشودي، و«يف غرفة العنكبشوت« للكاتب 
املشرصي محمد عبشد النبشي، و«سشاعة بغشداد« للكاتبة 
العراقية شهد الراوي، و«يوميات الكاتب املرصي الراحل 

وجيه غايل«.

املراقب العراقي/متابعة...
 مشا ُينتجشه األرسى مشن روايشات 
سشجون  يف  وششعر  وقصشص 
اإلحتشالل اإلرسائيشيل ُيذّكرنشا بما  
قالشه نيلسشون مانديال مشن داخل 
جدران سجن »روبن«: »كان هناك 
كاتب إسمه تششينو أتشيبي الذي 
تحّطمت برفقته – أي برفقة كتبه 

- جدران السجن«.
تجربة باسم خندقجي  يف »رحلة« 
التوّقشف عندهشا  األرْس  تسشتحق 

واستخالص ِعرَب منها.
يقشول ششقيق باسشم: »كانت أوىل 
كتابات أخي مقشال جارح بعنوان 
ششكراً ملؤّبداتكشم« وهشذه املقولة 
الثالثة  لقضاة املحكمة العسكرية 
الذين قشّرروا إصشدار حكشم املؤّبد 
بحقه ثالث مرات متتالية. وكالمه 
للقضشاة أبكى املحامشي الذي كان 
يتشوىّل الدفشاع عنشه وأذهشل قضاة 

املحكمة العسكرية.
صحيشح أن جسشد باسشم يشرزح 
أن  إال  »هيدريشم«،  سشجن  داخشل 
روحشه طليقة من خالل كتبه التي 
ينرهشا، فقشد كان محظوظشاً يف 
أدبه، ومشا ناله وهو يف سشجنه لم 
ينله الكثري من األدباء األحرار، فقد 
أقيم له حفل توقيع لروايته األخرية 
»خسشوف بشدر الدين«، يف سشفارة 
فلسشطني يف القاهرة، وبريوت من 

خشالل حفشل التوقيع الشذي دعت 
إليشه دار االَداب، وقشال فيه األديب 
اللبنانشي طشالل ششتوي »الثالثاء 
11 كانون األول/ ديسشمرب 2018، 
لشن يكون باسشم يف معتقل هدريم 
يف منطقشة »أّم خالد« يف فلسشطني 
بشريوت  إىل  سشيجيء  املحتلشة، 
ويشارك يف معرض الكتاب ويكون 

ضيفشاً نحتفشي بشه عشرب روايتشه 
الجديدة«.

الشذي  خندقجشي  اسشتطاع  لقشد 
 2 يف   االحتشالل  سشجون  دخشل 
تريشن الثانشي2004 ، أن يحشوِّل 
قفشص سشجنه إىل غرفشة عمليات 
ثقافيشة ُيدير منها كل مششاريعه 
الفكريشة واألدبية مشن خالل نر 

التوقيشع  حفشالت  وإعشداد  كتبشه 
»صنشدوق  عشىل  واإلرشاف  لهشا،  
لدعشم  خندقجشي  باسشم  األسشري 
أدب األرسى«، الذي أّسسشه، لدعم 
إبداعشات األرسى داخل السشجون 
وحفظهشا، وقد تبّناها وششقيقه، 
وذلك من خالل »املكتبة الششعبية 

نارشون« يف نابلس.

وقشد نشرت املكتبشة الششعبية يف 
نابلشس العديشد من اإلصشدارات يف 
مجشال أدب السشجون وإبداعشات 
األرسى، منهشا ثالثة أعمشال أدبية 
لألسشري باسشم خندقجشي، ورواية 
»تحت عشني القمر« لألسشري معتز 
الهيموني املحكوم بالسشجن ستة 
مؤّبدات، ورواية »خارج الصورة« 

لألسري محّمد املقادمة من غزّة.
السشجن  داخشل  كتابتشه  مشن 
»مسشودات عاششق وطشن« وهي 
عبشارة عن 10 مقشاالت تحكي عن 
الهّم الفلسشطيني »وهكذا تحترض 
اإلنسانية« وهي عبارة عن تجربة 
األسري الفلسطيني داخل السجون 

وهّمه اليومي.
وصدر لباسم ديواني شعر بعنوان 
»طرق عىل جدران املكان« و »شبق 
الورد أكليل العدم » ، وأيضاً دراسة 
عشن املشرأة الفلسشطينية وكتشاب 
»أنشا اإلنسشان نشداء مشن الغربشة 
الحديديشة«. ولشه روايات: »مسشك 
للظالل  سيشدة  سريل  الكفايشة: 
التي  العزلشة«  الحشرة«، و«نرجس 
قشام بإطالقهشا ملتقى فلسشطني 
األول للروايشة العربيشة عام 2017  
يف رام اللشه  برعاية وزيشر الثقافة 
إيهشاب بسيسشو. وقامشت والشدة 
خندقجي وشقيقه بتوقيع الرواية 

للحضور بدالً من األسري باسم.

لوا اقفاص سجونهم إلى غرف عمليات ثقافية  اسرى فلسطينيون حوِّ

عقد اتحاد أدباء العراق 
في الساعة الحادية عشرة 

من ضحى األربعاء ندوة 
بعنوان )اغتيال المثقف 
وسسيولوجيا الكراهية( 

وتحدث فيها نخبة من األدباء 
والمثقفين وادارها الناقد علي 

الفواز على قاعة الجواهري 
بمناسبة الذكرى الحادية 
عشرة الغتيال المفكر 

العراقي البارز كامل شياع.
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افتتح مؤتمر الروبوت العاملي لعام 2019 يف بكني، الذي يس�تمر 
م�ن 20 إىل 25 أغس�طس، فيم�ا اس�تعرض من خالل�ه أحدث 

الروبوتات ذات القدرات العالية.
ويض�م املؤتمر، ال�ذي قد يجذب نحو 200 ضي�ف من 22 دولة، 
سلس�لة من مناط�ق املعارض الخاص�ة بالتقني�ات واملنتجات 
اآللية الجديدة- بما يف ذلك الخدمات اللوجيستية الطبية الذكية، 

باإلضافة إىل 4 مسابقات مع 4500 مشارك احرتايف.
وم�ن املقرر عرض أكثر م�ن 700 روبوت متخصص يف أكثر من 

21 تطبيقا صناعيا، من اآلن وحتى نهاية املؤتمر.
وق�ال وان�غ مينغ، رئي�س HRG Robotics )أحد املش�اركني يف 
املعرض(: »س�نعرض سلس�لة م�ن ال�ركات الناجح�ة التي 
انطلقت من خالل مساعدة HRG، إىل جانب منتجاتنا التمثيلية 

يف مؤتمر WRC 2019، مستهدفني تشكيل رشاكات جديدة مع 
الركات يف جميع أنحاء العالم«.

وسُيعرض SmartBird، الذي ابتكرته رشكة »فيستو« األملانية، 
التي اس�توحت التصمي�م من طيور الن�ورس. وُصممت طائرة 
الدرون بأفضل ديناميكا هوائية، حيث يمكنها اإلقالع والطريان 

والهبوط بقوتها الخاصة.

افتتاح مؤتمر
 الروبوت في بكين 

أطلق�ت إنتل ك�ورب، أح�دث معالجاته�ا والذي س�يكون األول له�ا املزود 
بخاصية الذكاء الصناعي واملصمم لالستخدام يف مراكز الحوسبة الضخمة.

وقالت إنتل إن الريحة  تحمل اسم »نرفانا إن.إن.بي-آي« أو »سربينجهيل« 
وإنها ترتكز عىل معالج »آيس ليك« بتقنية عرة نانومرتات مما سيسمح 
لها بالتعامل مع أحمال عالية باس�تخدام أقل قدر 

من الطاقة.
لل�ذكاء  منتجاته�ا  أول  أن  الرك�ة  وأضاف�ت 
الصناعي يأتي بعد أن استثمرت يف رشكات ناشئة 
تعمل يف مج�ال الذكاء الصناع�ي يف إرسائيل، من 

بينها هابانا البز ونيورو بليد.
وق�ال ناف�ني راو، املدير الع�ام ملجموعة منتجات 
ال�ذكاء الصناع�ي يف إنت�ل، »للوص�ول إىل وض�ع 
‘ال�ذكاء الصناع�ي يف كل مكان’ مس�تقبال، فإنه 
يتع�ني علين�ا التعام�ل م�ع أحج�ام ضخمة من 
البيانات املول�دة والتأكد من تزود املؤسس�ات بما 

تحتاجه الستخدام البيانات بكفاءة ومعالجاتها حيثما يجري تجميعها.
وأردف: »أجهزة الكمبيوتر هذه بحاجة إىل الرسعة من أجل تطبيقات الذكاء 
الصناعي املعقدة«.وقالت الركة إن الُرقاقة الجديدة ستس�اعد معالجات 
إنتل »زي�ون« يف الركات الكبرية مع تنامي الحاجة إىل عمليات حوس�بية 

معقدة يف مجال الذكاء الصناعي.

أعلن�ت رشك�ة فيس�بوك، بصفة رس�مية إط�الق ميزة 
»مس�ح سجل التصفح«، األمر الذي سيرض بالقدرة عىل 
استهداف املستخدمني يف اإلعالنات املعروضة عىل املنصة 

االجتماعية.
وتعتمد خوارزميات فيسبوك عىل سجالت التصفح )التي 
تتضم�ن كلم�ات البح�ث والتطبيقات واملواق�ع التي تم 
تصفحه�ا( من أجل معرفة األم�ور التي يبحث عنها كل 

مستخدم بغرض استهدافه بإعالنات تناسب رغباته.
يس«  ب�ي  إن  »يس  موق�ع  وأوض�ح 
مي�زة  أطل�ق  فيس�بوك  أن 
 o f f - F a c e b o o k «
activity«، التي تس�مح 
بمسح  للمس�تخدمني 
تصفحه�م  س�جل 
»حس�ابهم  وفص�ل 
 » كي لفيس�بو ا
الت�ي  املواق�ع  ع�ن 

يزورونها.
وتاب�ع »املي�زة تتيح 
للمس�تخدمني  أيض�ا 
التطبيقات  عىل  االطالع 
اإللكرتوني�ة  واملواق�ع 
الت�ي تفاعلوا معها، ومس�ح 
تل�ك املعلوم�ات من حس�اباتهم 
عىل فيس�بوك لع�دم اس�تغاللها يف األمور 

اإلعالنية«.
وته�دف خاصية »النش�اط خ�ارج فيس�بوك« إىل رؤية 
ملخ�ص ع�ن جمي�ع التطبيق�ات واملواقع التي ترس�ل 
لفيسبوك معلومات عن مستخدميها، بغرض استغاللها 

يف اإلعالنات املعروضة عىل املوقع االجتماعي الشهري.
وتأتي هذه امليزة بعد أكثر من سنة ونصف من االنتظار، 
بعدم�ا واجهت الرك�ة األمريكي�ة مطال�ب وانتقادات 
كثرية بش�أن انته�اك خصوصية مس�تخدميها ألغراض 

تجارية.
وقالت فيس�بوك ع�رب مدونته�ا إنها بدأت إط�الق امليزة 
الجدي�دة تدريجيا، حيث س�تكون يف البداية حكرا عىل 3 
دول )أيرلن�دا وكوري�ا الجنوبية وإس�بانيا(، عىل أن يتم 

تعميمها يف جميع أنحاء العالم خالل األشهر املقبلة.
ويف وقت سابق، خرس موقع فيسبوك مليارات الدوالرات 
م�ن قيمت�ه الس�وقية، بعدما تب�ني أن رشك�ة البيانات 
»كام�ربدج أناليتي�كا« جمعت بيانات من حس�ابات 87 
ملي�ون ملي�ون مس�تخدم يف فيس�بوك، حتى تس�تغلها 

حمل�ة  الرئيس دونالد ترامب خالل انتخابات يف 
الرئاسة.

كشف األطباء عن أكرب محيط للخرص الذي ال يشكل خطورة عىل صحة 
اإلنسان، بحسب توصيات خرباء وزارة الصحة الروسية.

وتفي�د وكال�ة أنباء »نوفوس�تي«، بأنه وفقا ملعطي�ات األطباء، محيط 
الخرص الذي يزيد عن 80 س�نتمرتا للنس�اء و 94 سنتمرتا للرجال يزيد 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. ويش�ري األطباء إىل 
أنه ملنع اإلصاب�ة بنوبة قلبي�ة وجلطة دماغية 
يجب االمتن�اع عن التدخني وتن�اول 500 غرام 
م�ن الفواك�ه والخ�رضوات يومي�ا وممارس�ة 

تمارين رياضية ملدة 30 دقيقة.
ويضي�ف خ�رباء وزارة الصح�ة الروس�ية، أن 
ارتف�اع ضغ�ط ال�دم يزيد م�ن خط�ر النوبات 

القلبية والجلطة الدماغية.
ويذكر أن علماء اليابان عرضوا يف ش�هر فرباير 
امل�ايض، نتائج دراس�ة علمية أظه�رت العالقة 
ب�ني رسعة تناول الطعام ومؤرش كتلة الجس�م 
ومحي�ط الخرص. تفي�د هذه النتائ�ج بأن %30 
من األش�خاص الذين يتناولون طعامهم برسعة متوس�طة يعانون من 
الس�منة، فيما يعاني منها 45% ممن يتناولون طعامهم برسعة زائدة. 

وهذا يعني أن  محيط الخرص يكرب طرديا مع رسعة تناول الطعام.

احذر من وصول خصرك لهذا الرقم!!

أف�ادت وكالة بلوم�ربغ اإلخباري�ة الثالثاء، بأن مس�ؤويل رشكة يوتيوب 
يضعون اآلن اللمس�ات األخرية عىل خطط إنهاء اإلعالنات »املس�تهدفة« 
عىل مقاطع الفيديو التي ُيحتمل أن يشاهدها األطفال، وذلك يف خطوة قد 

تؤدي عىل الفور إىل خفض مبيعات اإلعالنات ليوتيوب.
وأش�ارت بلوم�ربغ إىل أن »لجنة التج�ارة الفيدرالي�ة« FTC تبحث ما إذا 
كان موق�ع يوتيوب ق�د انتهك قانون خصوصية 
األطف�ال عرب اإلنرتن�ت يف الوالي�ات املتحدة. وقد 
توصلت اللجنة إىل تس�وية مع يوتيوب، لكنها لم 
تص�در الروط.، وليس من الواضح ما إذا كانت 
تغي�ريات يوتيوب عىل اإلعالنات املس�تهدفة هي 
نتيجة التس�وية. ونقلت الوكال�ة عن مصادرها 
– الذي�ن طلبوا عدم الكش�ف ع�ن هويتهم – أن 

الخطط قد تتغري.
ونظراً ألن اإلعالنات املس�تهدفة أو »الس�لوكية« 
تعتم�د عىل جم�ع املعلومات عن املش�اهد، فإن 
قان�ون خصوصي�ة األطفال ع�رب اإلنرتنت يمنع 
الركات من تقديمها إىل األطفال دون س�ن 13 عاماً دون إذن الوالدين. 
وتعد هذه الرس�ائل التجارية التي تعتمد ع�ىل كميات هائلة من البيانات 
الرقمي�ة، مثل ملفات تعريف االرتباط )كوكي�ز( لتصفح الويب، جزءاً ال 

يتجزأ من أعمال رشكة غوغل املالكة ملوقع يوتيوب.

موقع »يوتيوب« بصدد ايقاف االعالنات 
التي تنتهك خصوصية الطفل

ميزة جديدة في »فيس بوك«...
تعرف عليها

ممارس�ة الرياض�ة م�ن أفضل األش�ياء التى 
يمك�ن أن تق�وم بعمله�ا، خاص�ة إذا كن�ت 
م�ن م�رىض الته�اب املفاصل، وتش�ري بعض 
الدراس�ات إىل أن التماري�ن املنتظم�ة مفي�دة 
ملرىض التهاب املفاصل وتساعد يف تحسني كل 
من أع�راض التهاب املفاص�ل وكذلك صحتك 

.Doctor العامة، وفقاً ملوقع
الفوائ�د  م�ن  ع�دد  ان هن�اك  املوق�ع  واك�د 
الصحي�ة ملمارس�ة الرياضة لتقلي�ل أعراض 
الته�اب املفاص�ل، ومنه�ا »تقوي�ة العضالت 
التي تحي�ط وتدعم املفاصل، ما يس�اعد عىل 
زيادة الق�وة ونطاق الحرك�ة واملرونة ىف هذه 

العض�الت، وه�ذا يحق�ق تقوي�ة العض�الت 
ويجعله�ا أكثر مرونة.واضاف ان »ممارس�ة 
التماري�ن الرياضية لرفع األثقال وممارس�ة 
التماري�ن التي تق�وي العضالت تس�اعد عىل 
بن�اء والحف�اظ ع�ىل عظ�ام قوية وتس�اعد 
ع�ىل تقليل الت�آكل يف املفاصل«.واش�ار اىل ان 

»ممارسة الرياضة وسيلة رائعة للحفاظ عىل 
وزن صحي، وتخفي�ف الضغط عىل املفاصل، 
ووج�دت األبحاث أن كل زي�ادة ىف الوزن تؤثر 
بش�كل كب�ري ع�ىل الركب�ة، يف ح�ني أن زيادة 
الوزن حول البطن عىل وجه الخصوص سوف 

يضع ضغًطا إضافًيا عىل أسفل الظهر«.

تع�د البطاطس م�ن أكثر 
الخ�رضاوات انتش�ارا حول 
العالم وحضورا يف موائد الطعام، 
بفض�ل مذاقه�ا اللذيذ ومنافعه�ا الصحية.

وتفي�د الدراس�ات ب�أن للبطاط�س قيم�ة 
غذائي�ة مهم�ة، تختل�ف نجاعته�ا حس�ب 
نوعه�ا وطريقة طهيه�ا، فيما يح�ذر الخرباء 
م�ن القيل، ع�ىل اعتبار أن�ه يزيد كمية الس�عرات 

الحرارية والدهون فيها.
وتحتوي حبة متوس�طة من البطاطس املش�وية 
عىل 161 س�عرة حرارية و0.2 غ�رام من الدهون 
و4.3 غرام من الربوتني و36.6 من الكربوهيدرات، 

وفق ما ذكر موقع »ويب طب«.
وتضمن الحبة الواحدة من البطاطس ملس�تهلكها 
28 يف املئ�ة من الحصة اليومي�ة ل�«فيتامني يس« 
و27 يف املئة من الحصة اليومية للبوتاس�يوم و12 

يف املئة من حصة املغنيزيوم اليومية.
ويقول الخرباء إن تن�اول البطاطس يعود بالعديد 

من املنافع عىل صحة اإلنسان:
1- حماية العظ�ام: تحتوي البطاطس عىل الكثري 
م�ن املغذيات الرضورية واملفي�دة لصحة العظام، 

مثل الحديد والفسفور والكالسيوم.
2- تعزي�ز صح�ة القل�ب: تض�م البطاطس كمية 
مهمة من األلياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامني 

يس وب 6، وجميعها تعمل عىل تعزيز صحة القلب 
وحمايته من األمراض.

3- خف�ض خط�ر اإلصاب�ة بالرسط�ان: من أهم 
فوائ�د البطاط�س أنه�ا تعمل عىل خف�ض خطر 
اإلصاب�ة بالرسط�ان، وذلك م�ن خ�الل احتوائها 
عىل الف�والت، ال�ذي يلع�ب دورا مهم�ا يف إصالح 
الشيفرة الوراثية املترضرة يف الجسم ومنع الخاليا 

الرسطانية من االنتشار.
يس�اعد  ال�دم:  ضغ�ط  مس�تويات  ضب�ط   -4
البوتاس�يوم يف توس�يع األوعية الدموية والحفاظ 
عىل اس�رتخائها، األمر الذي من ش�أنه أن ينعكس 

بشكل إيجابي عىل مستويات ضغط الدم.

مخاطر لالرق لن تتوقعها.. قد يقودك للجلطة الدماغية
وجد باحثون يف معهد Karolinska بالس�ويد أن األرق 
يمك�ن أن يع�ّرض األفراد لخط�ر اإلصاب�ة بأمراض 

الريان التاجي وفشل القلب والجلطة الدماغية.
وحل�ل الباحثون بيانات مأخوذة من 1.3 مليون فرد، 
ووج�دوا أن أولئك الذي�ن لديهم مي�ول وراثية لألرق، 

يعانون من احتماالت أعىل لإلصابة بأمراض القلب.
وتس�تند النتائ�ج إىل مجموعة من األدل�ة، التي تربط 

اضطراب النوم بحاالت أمراض القلب القاتلة.
وقالت الباحثة الدكتورة س�وزانا الرسون: »من املهم 
تحديد الس�بب الكام�ن وراء األرق وعالجه. النوم هو 
الس�لوك الذي يمكن تغيريه من خ�الل عادات جديدة 

وإدارة اإلجهاد«.
مجل�ة  يف  ُن�رت  الت�ي  الدراس�ة،  واس�تخدمت 
Circulation التابعة لجمعية القلب األمريكية، تقنية 
ُتع�رف باس�م Mendelian randomization، وه�ي 
طريق�ة بحث تس�تخدم املتغريات الوراثي�ة املعروفة 
بأنه�ا مرتبط�ة بعام�ل خط�ر محتمل، مث�ل األرق، 

الكتشاف العالقات مع املرض.
واختري 1.3 مليون مش�ارك أصح�اء ومرىض يعانون 
من أمراض القلب والجلطة الدماغية، من 4 دراس�ات 
عام�ة ك�ربى يف أوروب�ا، بم�ا يف ذل�ك البن�ك الحيوي 

الربيطاني.

وحل�ل الباحث�ون 248 عالم�ة وراثية، تس�مى 
األرق  يف  دورا  تلع�ب  بأنه�ا  ُتع�رف   ،SNPs

بمواجه�ة احتماالت اإلصابة بفش�ل القلب 
والجلطة الدماغية والرجفان األذيني.

وتب�ني أن األف�راد املعرضني لخط�ر األرق 
جينيا، يزيد لديهم خطر اإلصابة بالنوبات 
القلبية بنس�بة 13%، وفشل القلب بنسبة 

16%، والجلطة الدماغية بنسبة %7.
وظل�ت النتائ�ج صحيح�ة حتى م�ع وجود 

تعديالت عىل التدخني واالكتئاب، التي ثبت أن 
لها عالقات وراثية باألرق.

ح�ذر الخب�ري يف األمن الس�يرباني 
تش�ارلز هندرس�ون ال�ذي يق�ود 
للكش�ف  املخرتق�ني  م�ن  فريق�ا 
عن الثغ�رات األمنية بالحواس�يب 
واألجهزة اإللكرتونية، من اقرتاض 
األش�خاص  م�ن  ش�حن  كواب�ل 

الغرباء.
مخرتق�ني  أن  هندرس�ون  وق�ال 
اس�تطاعوا تطوي�ر كوابل ش�حن 
الحواس�يب  يف  التحك�م  يمكنه�ا 
اآللي�ة والهوات�ف الذكي�ة بمج�رد 
إيصال الكاب�ل بها وحتى بعد إزالة 
الش�احن م�ن الجه�از، إذ إن ه�ذا 
النوع من الكوابل يحمل برمجيات 

خبيثة.
إن مخرتق�ا  واض�اف هندرس�ون 
يدعى MG كش�ف عن كابل شحن 

آيف�ون يف مع�رض يف الس فيغاس 
االخ�رتاق  بتكنولوجي�ا  خ�اص 
املخرتق�ني  يمّك�ن  اإللكرتون�ي، 
م�ن الس�يطرة ع�ىل األجه�زة، إذ 
اس�تعرض عملية اخرتاق حاس�ب 
ماك بعد توصيله بآيبود باستخدام 

الكابل.
ولفت اىل أن كابالت الشحن الخبيثة 
ال تعترب تهدي�دا منترا حتى اآلن، 
لكن ه�ذا ال يمنع من أخ�ذ الحذر، 

خاصة وأنها كوابل فعالة.
وأوضح الخبري يف األمن الس�يرباني 
صغ�رية  التكنولوجي�ا  ه�ذه  »أن 
ورخيصة حقا، وأنها تشبه الكوابل 
العادي�ة، بل لديها الق�درة والذكاء 
لزرع الربمجي�ات الخبيثة يف جهاز 
الضحية«، كما حذر هندرسون من 
أن هذه الكوابل قد يصبح س�عرها 

أرخص مع مرور الوقت.
وتاب�ع هندرس�ون تحذي�ره م�ن 
اس�تخدام محطات USB للش�حن 
العام�ة  األماك�ن  يف  املوج�ودة 
كاملطارات، مشبها إيصال الهواتف 
بفتح�ات ال� USB هذه بمش�اركة 
كلمات الرس مع اآلخرين، والتي قد 
تع�رض أمن الجه�از للخطر أيضا 

مثل كوابل الغرباء.

جامع�ة  يف  أجري�ت  دراس�ة  كش�فت 
الذي�ن  األش�خاص  أن  »واش�نطن« 
يدخن�ون علبة س�جائر يومًي�ا ملدة 20 
عاًم�ا يكون�ون أكث�ر عرض�ة لإلصابة 
بأم�راض القلب واألوعي�ة الدموية ملدة 
ت�رتاوح ب�ني 10 و 15 عاًما بعد اإلقالع 

عن التدخني.
والح�ظ الباحث�ون أن خط�ر اإلصاب�ة 
بأم�راض القلب واألوعي�ة الدموية يبدأ 
يف االنخفاض بعد حوايل 5 س�نوات من 
التوق�ف عن التدخ�ني ، لكنهم يقولون 
إن املخاطر ال تزال مرتفعة لفرتة أطول 

من ذلك بكثري.
وقال الدكتور«توماس كول«، األس�تاذ 

يف كلية الط�ب جامعة »واش�نطن«: 
مع�دالت  انخف�اض  توق�ع  »يمك�ن 
الوعائية  القلبي�ة  باألمراض  اإلصابة 
املرتبطة بانخفاض معدالت التدخني 
يف بلدان مثل اليابان والواليات املتحدة 

األمريكي�ة، ويف البل�دان الت�ي ترتف�ع 
معدالت  لتدخ�ني فيه�ا  ا
الص�ني  مث�ل 
نيس�يا  و ند إ و

أن  املرج�ح  م�ن   ،
اإلصابة  مع�دالت  ت�زداد 
القلبي�ة  باألم����راض 

يف  لعق�ود  الوعائي���ة 
املستقبل« .

دراسة: 
اثار التدخين 

تستمر 
لمدة 15 عام 
بعد االقالع

لن تصدق ..قيمة غذائية للبطاطس تجعلك تدمنها

احذر من اقتراض كابل الشحن للموبايالت والحواسيب!!

الرياضة وسيلة ناجعة لمعالجة التهاب المفاصل

اطالق شريحة من »انتل« مزودة 
بخاصية الذكاء الصناعي
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قد ال يعرف الكثريون ان س�بع محافظات ومناطق عراقية احتلت ، املرتبة 
االع�ىل بدرج�ات الح�رارة بالعالم خالل 24 س�اعة املاضية، م�ن اصل 15 

مدينة، حسب احدى املحطات العاملية املعنية باالنواء الجوية.
ون�رت محط�ة »بالس�ريفييل« يف كاليفورني�ا األمريكي�ة، ج�دوال بأعىل 
درجات الحرارة، والتي بين�ت ان مدينة فيلكا الكويتية احتلت املرتبة االوىل 
باع�ىل درجات الحرارة بالعالم وبواق�ع 51.6 درجة مئوية، واحتلت مدينة 
العم�ارة املرتبة الثالث�ة بواقع 48 درجة مئوية، فيم�ا احتل مطار البرصة 

املرتبة السادسة بواقع 47.7 درجة مئوية«.
وب�ن الجدول ان منطقة عيل الغربي احتلت املرتبة الس�ابعة بواقع 

47.5 درج�ة مئوي�ة، فيما احتلت منطق�ة بدرة املرتب�ة الثامنة بنفس 
الدرج�ة بواق�ع 47.5 درجة مئوية، فيم�ا احتلت منطق�ة خانقن املرتبة 
التاس�عة وبنف�س الدرج�ة ايضا، مبين�ة ان منطقة الحس�ن يف محافظة 
الب�رصة احتلت املرتب�ة 11 وبواقع 47.4 درجة مئوي�ة، كما احتلت مدينة 

الرمادي املرتبة 15 بواقع 47.2 درجة مئوية.

7 من 15 !

بخور عماني »أغلى من الذهب 
ويشفي من جميع األمراض«

املراقب العراقي/متابعة...
كانت رائحة البخ�ور تفوح عرب أروقة 
مزدحم�ة بس�وق مط�رح بالعاصمة 
العمانية مس�قط، بينما تتخلل رائحة 
املسك مدن عمان وثقافتها، ويستقبل 
أريجه�ا املميز الزائر أينما جال بأجواء 
تلك البالد.هكذا بدت مسقط بسحرها، 
بالكت�اب  وردت  بقص�ص  مذك�رة 
املقدس، وكان سوق مطرح بن أماكن 
قليلة يف العالم يمكن للمرء فيها رشاء 
الذه�ب وبخ�ور اللب�ان، وامل�ر، وهي 
الهداي�ا الث�الث الت�ي قدمه�ا املجوس 
للطفل يس�وع. كانت تلك الهدايا أثمن 
ما يقدم قبل ألفي ع�ام، إذ كان اللبان 
يومها يثمن بالذهب.ولس�تة آالف عام 
دخل اللبان العماني يف صناعة البخور، 
كم�ا اس�تخدم ك�دواء ملتاعب ش�تى، 
وهو مادة تش�به الصم�غ ذات رائحة 
زكي�ة تفرزها أش�جار تنمو يف مناطق 
تمت�د م�ن الق�رن األفريق�ي إىل الهند 
وحتى جنوب الصن.واس�تورد العالم 
أغل�ب اللبان م�ن الصوم�ال وإريرتيا 
واليم�ن، وه�ي البل�دان التي ش�هدت 

رصاعات ح�ادة يف الس�نوات األخرية، 
وه�و ما أثر ع�ىل إنتاجه�ا. أما عمان 
فتنع�م بالس�الم وتنت�ج أفض�ل لبان 
العالم وأثمن�ه. وقديما أطلق الفراعنة 

عىل اللبان اسم »عرق اآللهة«.
يس�تخدم اللب�ان ال�ذي يباع باس�عار 
اغىل من الذه�ب يف التبخري وله دالالت 
مقدس�ة، كذلك تمرر مجام�ر البخور 
بع�د الطع�ام كعالم�ة ع�ىل الرتحيب 
م�ن  اللب�ان  أش�جار  بالضيوفتنم�و 
الفصيل�ة البوس�ويلية يف إقليم ظفار 
الوعر جنوب�ي عمان، وتتح�دد جودة 
اللب�ان وف�ق الل�ون والحج�م وترك�ز 
الزي�وت العطري�ة فيه، وأغ�ىل أنواعه 
»الُحوج�ري« ال�ذي تنتج�ه األش�جار 
بنط�اق مح�دود م�ن جبال ظف�ار ال 

يصله رزاز أمطار الصيف املوسمية.
واعت�رب اللبان يف زمانه مس�كنا لآلالم 
ومقوي�ا  ب�ل  لألم�راض،  ومكافح�ا 
جنس�يا، وشاع استخدامه لعالج كافة 
املتاع�ب واألمراض، م�ن آالم الحيض 
ووصف�ه  الجل�د!  رسط�ان  وحت�ى 
أح�د أطباء عس�كر اإلغري�ق، ويدعى 
فيدانيوس ديس�قوريدوس، بأنه دواء 
لكل داء، موصيا باس�تخدام صمغه يف 

عالج القروح والتئام الجروح.
كم�ا ورد ذك�ره يف بردي�ة إب�ريس 
املرصي�ة القديمة للط�ب، كعالج 
للرب�و والنزي�ف والته�اب الحلق 
واس�تجلب  وغ�ريه.  والق�يء 
املرصي�ون كمي�ات ضخمة منه 
الح�رات  وط�رد  للعط�ر 
التحني�ط،  يف  ولالس�تخدام 
وق�د عث�ر عىل ده�ان منه 
بمق�ربة توت عن�خ آمون 

عام 1922.
البخور  يف  واس�تخدم 
ديني�ة  مراس�م  يف 
للتطه�ري،  ومراس�م 
بخ�وره  أن  واعتق�د 
يصع�د إىل الس�ماء وقد 
شاع استخدامه باملعابد 

يف العالم القديم.

زوجان فرنسيان مهددان بالسجن بسبب الرمل !
املراقب العراقي/ متابعة...

لطاملا رغبنا يف حمل تذكاٍر معنا ليذكرنا باللحظات 
التي عش�ناها خالل عطلة رائعة إىل األبد، ولكن لم 
تعك�س رغبة زوجن فرنس�ين النتائ�ج املرجوة. 
ويواج�ه االثن�ان عقوبة الس�جن مل�دة تصل إىل 6 
أعوام بسبب أخذهما كمية من الرمال من شاطئ 
يف جزيرة رسدينيا، حيث كانا يقضيان عطلتهما.

وتخض�ع الرمال البيضاء له�ذه الجزيرة اإليطالية 
للحماية، ولذلك، يواجه الس�ياح عقوبات تصل إىل 
السجن لرسقة الرمال من الشواطئ املحلية، ولكن 
قال الزوجان إنهما لم يدركا أنهما ارتكبا جريمة.

وعثرت رشط�ة مدين�ة بورتو توريس الش�مالية 
عىل الرمال أثن�اء قيامها بعمليات تفتيش 

روتيني�ة ع�ىل الس�يارات الت�ي تنتظ�ر 
الصعود إىل العبارة املتوجهة إىل مدينة 

تولون يف جنوب فرنسا.
زجاج�ات  الرط�ة  والحظ�ت 

معبأة بالرمال م�ن خالل نافذة 
باعتق�ال  وقام�وا  الس�يارة، 
الزوجن، وهما رجل وامرأة يف 
األربعينيات من العمر، وفقاً ملا 

.CNN �ذكروه ل
ذكرت الرطة أنه�ا ضبطت بحوزتهما 

14 زجاجة بالس�تيكية تحت�وي عىل حوايل 40 
كيلوغراماً من الرمال البيضاء.

وت�م اإلب�الغ ع�ن الزوج�ن ملحكم�ة يف مدينة 
ساس�اري بتهم�ة الرسقة املش�ددة، وهما 

يواجه�ان غرامة تص�ل إىل 3 آالف و300 
دوالر، والحبس من عام إىل 6 أعوام.

أن   ،CNN��ل الرط�ة  وأوضح�ت 
الس�ائحن قاال إنهما لم يكونا عىل 
دراية بالقوانن املتعلقة بأخذ رمال 
الش�اطئ، ولكنه�ا أش�ارت إىل أن 

ش�اطئ الجزيرة يحمل لوحات توجيهيه للس�ياح 
بعدة لغات.

وقال أحد ضباط الرطة إن رسقة الرمال البيضاء 
واألحجار من ش�واطئ رسدينيا أمر شائع للغاية، 

ولها سوق غري قانوني عىل شبكة اإلنرتنت.
وذكر الضابط أن سكان رسدينيا »غاضبون للغاية 
من السياح الذين يرسقون األصداف والرمال ألنها 
عب�ارة عن عملية رسقة من األجي�ال القادمة من 

شأنها تعريض البيئة الحساسة إىل الخطر«.
وعادة ما يت�م إلقاء القبض ع�ىل لصوص الرمال 
يف املطارات خ�الل عمليات تفتيش الحقائب وعرب 

املسح الضوئي.
وتقوم صفحة عىل موقع التواصل االجتماعي 
 Sardegna Rubata« فيسبوك« باس�م«
e Depredata« والتي تعني »س�لب 
ونه�ب رسديني�ا« بحمله ضد 
شواطئ  ثروات  اس�تنفاد 
رسدينيا. وهي صفحة 
مجموع�ة  أنش�أها 
م�ن مس�ؤويل األمن 

بمطارات الجزيرة.

املراقب العراقي/متابعة..
س�جلت حرائق غاب�ات األم�ازون املط�رية رقما 
قياس�يا هذا العام، وس�ط تحذيرات من تداعيات 

األمر عىل بيئة األرض.
وأوضح مركز أبحاث الفضاء الربازييل أنه أحىص 
وج�ود 72 أل�ف حريق يف الغابات الشاس�عة التي 
يق�ع الجزء األكرب منها يف الربازيل، عىل ما أوردت 

»سكاي نيوز«، األربعاء.

ويرتفع هذا الرقم بنس�بة 83 يف املئة عن الحرائق 
التي حدثت يف الفرتة نفسها من العام 2018.

والحرائ�ق الت�ي اندلعت يف 2019 ه�ي األعىل منذ 
ب�دء عملية تس�جيل الحرائق يف غاب�ات األمازون 

عام 2013.
ورص�دت األقمار الصناعي�ة نحو 9500 حريق يف 
غابات األمازون املوجودة يف الربازيل منذ الخميس 

املايض.

وتوصف ه�ذه الغابات بكونها »رئ�ة األرض«، إذ 
تبلغ مس�احتها نحو 5.5 مليون كيلو مرت مربع، 
وتعت�رب أح�د األماك�ن املهم�ة ملواجه�ة ظاه�رة 

االحتباس الحراري.
وأظهرت صور جزءا من والية رورايما الش�مالية 
يف الربازي�ل، وهو مغط�ى بالدخ�ان املظلم، فيما 
باتت عاصمة األم�ازون، ماناوس، يف حالة تأهب 

بيئي منذ يوم الجمعة بسبب الحرائق.

72 ألف 
حريق

 في االمازون

 عبارة »أوروبا للبيض فقط« تطيح بدبلوماسية كرواتية
املراقب العراقي/متابعة...

اتهمت دبلوماسية كرواتية رفيعة املستوى 
تعمل يف س�فارة بالده�ا يف برلن باإلرضار 
بس�معة بلدها بعد أن كتبت منشورات عىل 
فيس�بوك ملهبة للمش�اعر، إىل جانب صور 
طبيعية حامل�ة لس�احل األدرياتيك.وكتبت 
إليزابيتا مادياريفت�ش: »األوروبيون )هم( 
البيض فقط، كما كان الحال قبل 30 س�نة 

مضت يف أوروبا جميعها«.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة إنها اس�تدعيت إىل 
كرواتيا.وق�د أحرج�ت الحادث�ة كرواتي�ا، 
التي انضمت إىل االتحاد األوروبي يف 2013، 
وس�تتوىل رئاس�ة االتح�اد يف يناير/كانون 
الثاني املقبل.أما حساب مادياريفتش، التي 
تعم�ل س�كرترية أوىل يف س�فارة كرواتيا يف 

برلن، عىل فيسبوك فقد ألغي.
ولك�ن وجهات نظره�ا انت�رت أكثر بعد 
تداوله�ا يف موق�ع )إنديكس.إتش آر(، الذي 
ق�ال إن تعليقا لها يف 8 أغس�طس/آب نر 
تحت ص�ور لكرواتي�ا التي تغمرها أش�عة 
البي�ض«  »األوربي�ن  إىل  أش�ار  الش�مس، 

و«أوروبا النقية واألصيلة«.

وقال املوقع إن التعليقات تتسم بخصائص 
خطاب القومين البيض، والنازين الجدد.

ع�ن  األم�ر  أول  الدبلوماس�ية  ودافع�ت 
منش�وراتها، قائلة إن من حقه�ا أن تتكلم 
كإنس�انة عادي�ة. ونق�ل عنه�ا قولها عىل 
فيس�بوك: »أنا لست مسؤولة وال سياسية، 
يف  الح�ق  لديه�ا  عادي�ة  إنس�انة  لكنن�ي 
الخصوصية«.كما أش�ارت إىل أن صفحتها 

عىل فيسبوك اخرتقت.

النزاهة تعلن والحكومة ساكتة ! 

استيراد البطاطا..
فتح وغلق !

املراقب العراقي/ متابعة...
يبدو ان وزارة الزراع�ة تجيد لعبة اغلق افتح 
بص�ورة جيدة فق�د أعلنت عن فتح اس�ترياد 
محصول البطاطا لس�د حاجة السوق املحلية 
بعد ان اغلقت اس�ترياد ه�ذه املادة خالل املدة 

املاضية.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان له�ا، إنه »ت�م فتح 
اس�ترياد محص�ول البطاطا من كاف�ة املنافذ 
الحدودي�ة يف ضوء وفرة وش�حة املنتج املحيل 
وإيج�اد توازن يف األس�عار وحس�ب الرزنامة 

الزراعية ».
واضاف�ت أن »املوافق�ة قد حصل�ت عىل فتح 
اس�ترياد املحصول اس�تناداً إىل كتاب مجلس 
ال�وزراء اللجنة االقتصادي�ة والذي يخول فيه 
وزي�ر الزراعة صالحية فتح ومنع االس�ترياد 
، وبحس�ب الرزنامة الزراعي�ة التي تصدرها 
نتيجة لوفرة وش�حة املنتج املحيل لسد حاجة 

السوق املحلية«.
ويش�ار إىل أن ف�رتة من�ع اس�ترياد املحصول 
خالل الع�روة الربيعية للفرتة من 1/ 5 لغاية 
1/ 7  والخريفي�ة م�ن 1 /12 ولغاية 15 / 3 

وحسب توفر املنتج املحيل .

سلبي...مقتبس حكم 

تقول اح�دى عضوات هيئة حقوق االنس�ان 
:وصلتن�ي ش�كوى غريبة م�ن مجموعة من 
الس�جناء يف زم�ن النظ�ام البائدم�ن االخوة 
الكرد الفيلية مفادها ان مؤسس�ة الس�جناء 
احتس�ابهم  يف  الش�هود  اعتم�اد  ترف�ض 
س�جناء وتطالبه�م ب�رط وج�ود مقتبس 

حكم اس�تغرب والكل يعل�م ان الكرد الفيلية 
م�ن اكث�ر العراقي�ن الذي�ن تعرض�وا لظلم 
وبط�ش النظام الس�ابق من س�جن وترحيل 
ونقرة سلمان تش�هد يا اخوتنا يف مؤوسسة 
الس�جناء نحتاج منكم موق�ف تجاة هؤوالء 

الضحايا وحقوقهم.

 بطاقات سفر لشركات
 ال تملك اي مقرات

املراقب العراقي/ متابعة...
 يف تغري�دة ع�ىل »توي�رت« اك�د عضو 
مجل�س النواب، عدنان الزريف، أن البنك 
املركزي اطلق بطاقات س�فر لركات 
ال تملك اي مقرات او تسجيل يف العراق 

#ماسرت_كارد و فيزا كارد«.
البن�ك  ادارة  س�تذهب  »اي�ن  وتاب�ع 

املركزي بالعراق؟«.
يف  اعل�ن  ق�د  املرك�زي  البن�ك  وكان 
بيان ل�ه  انه ب�ارش باج�راءاِت إطالِق 
�ِة اإللكرتوني�ة للت�داوالت املالية  املنصَّ
الع�راق)  يف  العامل�ِة  املص�ارِف  ب�ن 
 Interbank Market )FX, Money
Market«، مبين�ا ان املنص�ة تؤس�س 
م�ٍة  إىل س�وٍق مالي�ٍة إلكرتوني�ٍة منظَّ
تفتح وتس�ّهل الطريق أماَم االستثماِر 

األجنبي يف العراق«.

من الجوانب االيجابية التي تسرتعي 
االنتب�اه هو قي�ام بع�ض املواطنن 
االرايض  قط�ع  تنظي�ف  بحمل�ة 
املرتوكة دون بن�اء كونها تتحول اىل 
مكبات مستديمة للنفايات وتصبح 
مقرا للحيوانات السائبة السيما وان 
اغلب هذه املناطق كانت يف ما مىض 
اراض زراعية م�ا يعني انها مازالت 
كال�كالب  حيوان�ات  ع�ىل  تحت�وي 
والقطط و االفاع�ي والعقارب التي 
تك�ون خط�را ع�ىل االطف�ال الذين 
يلعبون يف تلك املناطق التي اصبحت 

االن سكنية .

ايجابي.. حملة تنظيف قطع االراضي المتروكة

االردن تراوغ وتخادع لرفض تسليم رغد صدام للعراق

تناول�ت بع�ض التقاري�ر اإلعالمية 
خ�الل االي�ام املاضي�ة م�ا وصفته 
باألزم�ة السياس�ية الت�ي يواجهها 
رئي�س الوزراء ، ع�ادل عبد املهدي ، 
من جانب بعض الكتل السياسية يف 
الربمل�ان العراقي وتطالب هذه الكتل 
بالضغ�ط ع�ىل األردن الت�ي يمك�ن 
اللدودة لتس�ليم  تس�ميتها بالجارة 
ع�ىل  عراقي�ن،  معارض�ن  بغ�داد 
رأس�هم رغد ابنة الطاغي�ة املخلوع 
صدام حس�ن، يف الوق�ت ذاته نفت 
الحكومة اإلردني�ة تقديم العراق أي 
طلب رس�مي به�ذا الش�أن، مؤكدة 
عىل أن الالجئ�ن العراقين باململكة 

هم ضيوف لديها. 
خلي�ل  األردن�ي،  الربملان�ي  وق�ال 
العطية، عضو الربملان العربي والذي 
يع�د م�ن املدافع�ن عن وج�ود ابنة 
الطاغية ص�دام يف االردن:ان كل من 
يلجأ إىل األردن يجد الحماية الكاملة، 
ول�م يتعود الهاش�ميون س�وى عىل 

نرصة الناس والوقوف بجانبهم.
ولتربير رف�ض االردن يرمي العطية 
حي�ث  االخري�ن  ملع�ب  يف  الك�رة 

يق�ول« أن تل�ك األم�ور تت�م بإيعاز 
من اإليرانين للضغط عىل الحكومة 
العراقية حتى ال تقوم بفتح الحدود 
م�ع األردن بش�كل طبيع�ي« ،وهذا 
االمر ليس له وجود عىل ارض الواقع 
حيث ان الحكوم�ة العراقية لم تتلق 

أي طلب من ايران بهذا الشأن .
وللته�رب م�ن الوضع الح�رج الذي 
اصبح�ت االردن فيه يق�ول العطية 

:أن من عادة األردنين وتعاليم الدين 
ه�و إكرام الضي�ف وحمايته، وعدم 
القيام ب�أي إجراءات غري مناس�بة 
ضده، هذا عرف عشائري  وال يمكن 
تس�ليم الضي�ف لغريم�ه، وبالت�ايل 
العراقي�ن املوجودي�ن ب�األردن هم 
أش�قاء لجأوا إلينا وال يستطيع أحد 
أن يخرق الع�ادات والتقاليد العربية 
اإلسالمية وتس�ليم من إلتجأ إليهم، 

وعلي�ه لن يت�م تس�ليم املعارضن، 
وعىل رأسهم رغد صدام حسن.

 وكان�ت وكالة األنباء الفرنس�ية قد 
نرت قائمة صادرة عن الس�لطات 
العراقي�ة ب�60 مطلوًب�ا، من بينهم 
رغد ص�دام حس�ن، املع�روف أنها 
تقي�م ىف األردن فض�ال ع�ن 28 من 
مجرم�ي داع�ش، و12 م�ن ق�ادة 
ح�زب  ق�ادة  م�ن  و20  القاع�دة، 
البعث املنحل، إضاف�ة إىل مناصبهم 
داخل التنظيم�ات، وبعضهم نرت 
صورت�ه، فيما غفلت زعي�م تنظيم 

داعش أبو بكر البغدادي.
ولغ�رض جعل الع�راق اليطالب بها 
قال�ت مصادر أردنية، إن رغد صدام 
، غري موجودة ىف األردن حالًيا، رغم 
أنها تمىض ىف اململكة أغلب أوقاتها 

منذ إعدام والدها.
وأوضح�ت املص�ادر األردنية ملوقع 
الس�لطات  أن  اإلمارات�ي   »24«
األردنية ال تس�مح لرغد بممارس�ة 
أى نشاط س�يايس يف حال تواجدها 
ىف اململكة ، ش�أنها ش�أن أى عراقي 

مقيم.

ترفض األردن التي تأكل من 
خير العراق ، تسليم ابنة الطاغية 

المخلوع رغد صدام للعراق 
رغم علمها بتمويلها لإلرهاب 

وأصبحت تبتكر االالعيب لرفض 
تسليمها .

ابنة الطاغية ضمن قائمة ضمت 60 مطلوًبا

املراقب العراقي/ متابعة...
دائم�ا م�ا تعلن دائ�رة الوقاية يف هيئ�ة النزاهة  تقريرها يف وس�ائل االع�الم واخر تقرير 
لنش�اطاتها يف ش�هر تموز اكدت فيه أنَّ ع�دد املُكلَّفن الذين ظهرت لديه�م ُمخالفات يف 
موض�وع تضارب املصال�ح )17( مكلفاً من أص�ل )390( مكلفاً وأن »عدد االس�تمارات 
قة بلغ )862( اس�تمارة خاصة باملُكلَّفن باإلفصاح ع�ن ذممهم املاليَّة،  املتس�لَّمة واملُدقَّ
ة املاليَّة  ل قس�م كشف الذمَّ فيما بلغت االس�تمارات املُوثقة )3313( اس�تمارة، فيما سجَّ
�ٍم يف أموالهم من  يف الدائ�رة املُكلَّف�ن الذين ت�مَّ تحليل املعلوم�ات للبحث عن وجود تضخُّ
عدمه، فقد بلغ عددهم )92( من أصل )406( استمارة، ومجموع زيارات شعبة التقصيِّ 
عن أموال املُكلَّفن )216( زيارة ملصارف حكومية وس�وق العراق لألوراق املالية ومسجل 
الركات ورشكات التحويل املايل ومديرية املرور العامة ووزارة الخارجية ومديرية شؤون 
نت زيارة قسم األداء  الجنس�ية/ أحوال مدنية الكرادة«.وبيَّنت أنَّ »نشاطات الدائرة تضمَّ
والس�لوك الوظيفييِّ إىل دوائر وتش�كيالت وزارات النفط واالتص�االت والتجارة والعمل 
والش�ؤون االجتماعية والتخطيط والرتبية، إذ بلغت )13( زيارًة، إضافًة إىل )12( 
زيارة لتش�كيالت وزارة الزراعة، فيما بلغت زيارات شعبة مكافحة الرشوة يف 
قسم األداء والسلوك الوظيفي )12( زيارة لجهاٍت حكوميٍَّة مختلفٍة« وعىل 
الرغم من الهيئة تعلن االرقام عىل طريقة »ماكو يش يظل مضموم« اال ان 

الحكومة لم تفعل أي يش للذين يقومون بعمليات الفساد.

االردن محرجة وتنفي وجود رغد على اراضيها


