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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

»الموساد« الصهيوني يشكل غرفة عمليات سرية داخل السفارة االمريكية لتصفية قادة الحشد
»وكر التجسس« منطلق لصناعة الموت...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
تمارس السفارة االمريكية الواقعة وسط املنطقة 
العراقي�ة-  الحكوم�ة  ادارة  مرك�ز  الخ�راء- 
دوراً س�لبياً يف الب�اد، عىل كافة االصع�دة، اذ بعد 
تدخاتها املبارشة يف القرار السيايس واالمني طيلة 
الس�نوات املنرصم�ة، تعمل بش�كل مفضوح عىل 
ادارة ازمة جديدة الش�عال فتيل الحرب عرب انشاء 
غرفة عمليات للموساد االرسائيلية وسط السفارة 
االمريكي�ة، الدارة الهجم�ات ع�ىل مواقع الحش�د 
الش�عبي وقوى املقاومة يف الع�راق عرب مرحلتني، 
الحش�د  االوىل فيه�ا باس�تهداف مواق�ع  تتمث�ل 
ومخازن الس�اح التابعة لها، بينما تتوجه الثانية 
اىل تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات بارزة يف الحشد.

ووض�ع خطوط ذلك املرشوع من�ذ عام 2014 بعد 
ان ظهر نجم الحشد يف سماء االحداث االمنية التي 
ج�رت انذاك، وبرز دوره الكبري يف افش�ال املرشوع 
التقس�يمي االمريك�ي ال�ذي اري�د تطبيق�ه ع�رب 
عصابات داعش االجرامية، اال انه رسعان ما فشل 
وقوض بعد اندح�ار املجاميع االجرامية وداعميها 

عىل يد قوات الحشد.
ذلك املوقف لم يك�ن ليمر من دون رضيبة تدفعها 
قطعات الحش�د الش�عبي ، اذ رسعان م�ا اتخذت 
جملة من االجراءات التمهيدية الس�تهداف الحشد 
ب�دأت م�ن ب�ث الش�ائعات واالكاذي�ب وتجريمه 

ووصلت اىل مرحلة االستهداف املبارش.
وبه�ذا الجان�ب دع�ا املحل�ل الس�يايس حافظ ال 
بشارة ، اىل اس�تخدام وسائل الردع املمكنة إلجبار 
الكي�ان الصهيوني ع�ىل ايقاف هجمات�ه املعادية 
ع�ىل العراق ، الن »ارسائيل« ل�ن توقف مغامراتها 

اال عرب منطلق الخوف والردع.
وق�ال ال بش�ارة يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراقي« ان »الحش�د يس�تهدف من قب�ل امريكا 
والكي�ان، كون�ه افش�ل مخططاته�م يف الع�راق 

واملنطقة«.
وأض�اف ان »الس�فارة االمريكي�ة  تعم�ل بداخل 

الع�راق ، وم�ن ح�ق الحكوم�ة ضب�ط ترصفاتها 
وتحركاته�ا ، اذ ال يج�ب ان تتحرك بحرية مطلقة 
ويكون لها دور مفتوح، وعليها ان تلتزم باألعراف 

الدبلوماسية«.
ولف�ت اىل ان »جمي�ع االدل�ة عىل ارض تش�ري اىل 
ان الكي�ان الصهيون�ي هو املس�ؤول ع�ن حوادث 

االس�تهداف املتواصل�ة ملخ�ازن االس�لحة التابعة 
لق�وات الحش�د الش�عبي، ناهي�ك ع�ن االعرتاف 

الصهيوني بتلك الربات«.
وتاب�ع ال بش�ارة قول�ه : ان »ح�زب الليكود الذي 
ينتم�ي له نتنياهو يريد ان يس�تغل تلك التحركات 
انتخابي�اً، الس�يما وان�ه اخذ الض�وء االخر من 

االدارة االمريكية بدعوى مواجهة القوى املتحالفة 
مع ايران يف املنطقة ».

وأش�ار اىل ان »الكيان الصهيوني استهدف مقرات 
الحشد الش�عبي عرب مس�افات بعيدة، وبواسطة 

طائرات »اف 35«، ليخفي دوره يف الجريمة«.
وشدد ال بشارة عىل »رضورة ايجاد ردع قوي، الن 
الكيان اعلن الحرب عىل العراق، ولن تردعه س�وى 

القوى املفرطة«.
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس عب�د العزيز 
العيس�اوي، رضورة ان يك�ون للحكوم�ة موقف 
قوي، يجرب الحكومة ع�ىل اتخاذ اجراءات حقيقة 
اتجاه امريكا وسفارتها يف بغداد ودورها يف تمكني 
الكيان الصهيوني من اس�تهداف قطعات الحش�د 
الش�عبي.وقال العيس�اوي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه 
»املراق�ب العراقي« ان »اقل موقف يجب ان يتخذه 
الربملان هو دعم معنوي، للحش�د ودعوة اىل اعادة 

النظر باالتفاقية االمنية مع االمريكان«.
وأضاف ان »الحش�د يش�كل اس�ناد وقوة للعراق، 
وال يخ�ى اي مواجه�ة مع اي ق�وة كانت، كونه 
اس�تطاع هزيمة عصابات داع�ش يف وقت قيايس 

وحرر املدن«.
ولف�ت اىل ان »املعرك�ة الي�وم ال تتطل�ب الحيادية 
فإما ان تكون الحكومة واضحة يف دعمها للحش�د 
وتقف بجانبه، او تعلن براءتها منه وتعلن تأييدها 

للربات الصهيونية«.
يشار اىل ان قوى الحشد الشعبي اعلنت استعدادها 
الع�دو  ع�ىل  املتاح�ة  الوس�ائل  وبجمي�ع  لل�رد 
الصهيوني يف حال اس�تمراره بتوجيه الربات اىل 

مخازن االسلحة او استهداف قيادته. 

المبارد يؤكد اصابة كانتي

الرافدين يعلن 
صرف دفعة 

جديدة من سلف 
المتقاعدين 
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نائب: صار لزامًا علينا 
العمل على اخراج 
القوات االمريكية 

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائ�ب ع����ن كتل�ة 
النيابي�ة حس�ن  صادق�ون 
سالم، السبت، انه صار لزاماً 
عىل الجميع اخ�راج القوات 
االمريكية م�ن العراق.وقال 
سالم يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه إنه 
»بع�د بي�ان الس�يد كاظ�م 
صار  الحائ�ري،  الحس�يني 
لزاماً عىل الجميع العمل عىل 
اخراج القوات االمريكية من 
أن  الوطن«.وأض�اف  ارض 
»الحكوم�ة العراقي�ة عليها 
االمريكي�ة  الق�وات  ان�ذار 
بوق�ت زمني قص�ري إلجاء 
معداتهم واخ�راج جنودهم 
وإال بعده�ا فس�يكونون يف 
مرمى س�اح ابناء املقاومة 

االسامية«.
وأوضح س�الم، »ل�ن تنطيل 
الي�وم، ذرائعهم  علينا بع�د 
فا نريد تدريباً وال دعماً وال 

نقاً للخربات«.
يذك�ر ان الق�وات االمريكية 
قام�ت مؤخ�را باس�تهداف 
ق�وات الحش�د الش�عبي يف 
تج�اوز واضح عىل س�يادة 

العراق .

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تحال�ف س�ائرون، الس�بت، أن املنط�ق والرشع 
والقان�ون يحرم وج�ود القوات االمريكي�ة يف العراق، 
فيم�ا لف�ت اىل ان املرجعي�ة لديه�ا موق�ف واض�ح 
حي�ال تل�ك القوات.وقال عضو التحالف رعد حس�ني 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراق�ي«، إن 
»املنط�ق وال�رشع والقان�ون يح�رم وج�ود الق�وات 
األمريكي�ة النه�ا تعد محتل�ة وال وجود ألي مس�وغ 

قانون�ي لتواجدها يف الب�اد«، الفت�ا إىل إن »املرجعية 
الديني�ة والقيادات الوطنية الزالت متمس�كة ومرصة 

عىل تحريم التواجد األمريكي يف الباد«.
وأض�اف أن “تحال�ف س�ائرون تبن�ى تغي�ري بن�ود 
االتفاقية اإلس�رتاتيجية املربمة م�ع الواليات املتحدة 
األمريكي�ة ورف�ض إي وج�ود قتايل يف الب�اد”، مبينا 
أن “علماء الدي�ن واملراجع متفقني عىل تحريم وجود 

القوات األمريكية كونها منتهكة لسيادة الباد”.

اكدت مجالس املحافظات، الس�بت، ان استهداف 
معس�كرات الحش�د الش�عبي ام�ر خط�ري يمس 
س�يادة البلد وأمنه.ودعا البيان الختامي للمؤتمر 
األول ملجال�س املحافظ�ات ال�ذي تلق�ت »املراقب 
اظه�ار  رضورة  »اىل  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الحكوم�ة نتائ�ج التحقيق�ات الخاص�ة بحوادث 
االستهدافات التي طالت معسكرات تابعة للحشد 
الش�عبي«، مبينة ان »األم�ر أصبح خطرياً ويمس 
س�يادة الدولة وس�امة الش�عب«.وطالب البيان 

»الحكوم�ة بااللتزام ب�«8 مواد دس�تورية تخص 
املحافظات غري املنتظمة يف إقليم لضمان التوزيع 
العادل لل�واردات املالية االتحادية بني املحافظات، 
أسوة باآللية املتبعة يف إقليم كردستان«، باالضافة 
إىل تفعيل »الامركزية االدارية” التي تخص الحكم 

املحيل وصاحياته«.
وشدد البيان عىل »رضورة اجراء التعداد السكاني 
يف أرسع وق�ت كون�ه ضم�ان حقيق�ي للعدالة يف 

التخصيصات والحقوق لكافة املحافظات«.

المراقب العراقي/ احمد محمد...
أكدت لجن�ة األمن والدفاع النيابية س�عي الربملان اىل الغاء 
إتفاقية اإلطار السرتاتيجي املوقعة مع واشنطن خصوصا 
يف ظل اإلنتهاكات االمريكية املتكررة عىل العراق، فيما حذر 
مراقبون من ما اسموهم ب� »اصدقاء امريكا يف الربملان من 

الوقوف بوجه تلك املحاوالت.
وع�د املختصون بأن ه�ذه اإلتفاقي�ة باتت غط�اًء رشعياً 

للتجاوزات االمريكية عىل مقرات الحشد الشعبي. 
وقال  عض�و لجنة األمن والدفاع النيابي�ة مهدي امريل ، يف 
ترصي�ح ل� »املراق�ب العراقي« عن »توجيه كتاب رس�مي 
اىل القائ�د العام للقوات املس�لحة عادل عب�د املهدي خاص 
باالنته�اكات االمريكية ووضعنا امام�ه خيارين وهما أما 
أن يعلن تحمله املس�ؤولية الكاملة عن حصول اإلنتهاكات 
االمريكية واما أن نتوج�ه يف الربملان صوب الغاء اإلتفاقية 
االمني�ة مع امري�كا والعمل عىل اب�رام اتفاق�ات مع دول 

أخرى لتزويد العراق بالساح لحماية األجواء«.
واشار امريل اىل أن »محاولة الغاء اإلتفاقية األمنية املوقعة 
م�ع امري�كا متوق�ف ع�ىل عملية وض�ع ح�د لإلنتهاكات 
االمريكية املتكررة عىل املقرات العس�كرية العراقية س�يما 
مقرات الحش�د الش�عبي«.و رأى ام�ريل أن »امريكا خرقت 
كل اإلتفاق�ات االمني�ة املربم�ة معه�ا م�ن قب�ل الجان�ب 

العراق�ي«، مبين�ا أن »االط�ار الس�رتاتيجي بات�ت مصدر 
لرشعي�ة التج�اوزات االمريكي�ة ع�ىل االج�واء العراقي�ة 
واس�تهداف مق�رات الحش�د«.واوضح أن »طرح موضوع 
الغ�اء اإلتفاقية س�يحظى بمقبولية عالية م�ن قبل الكتل 
السياس�ية يف الربمل�ان األمر ال�ذي يجعل من تمري�ره امرا 
س�ها ألن الجميع يرفض التجاوز عىل السيادة العراقية«.

ولف�ت اىل أن »الفصل الترشيعي املقبل سيش�هد مناقش�ة 
االنته�اكات االمريكي�ة واص�دار قرارات جريئ�ة لردعها«.

بدوره رأى املحلل الس�يايس س�عود الساعدي، أنه »الوجود 
أي فائ�دة التفاقية االط�ار االس�رتاتيجي خصوصا يف ظل 
االنته�اكات املتكررة عىل الس�يادة العراقي�ة وعىل مقرات 
الحش�د الش�عبي«، مبينا أن »ذلك ليس ولي�د اليوم بل منذ 

دخول جماعات داعش اإلجرامية اىل االرايض العراقية«.
واضاف الس�اعدي، أن »كل االنهي�ار األمني الذي حصل يف 
العراق خال الفرتة الس�ابقة تقف خلفه امريكا من خال 

دعمها للجماعات االرهابية وتسرتها عىل مقراتها«. 
واش�ار الس�اعدي اىل »تك�رار اس�تهداف مق�رات الحش�د 
الشعبي اثبت أن هدف اإلتفاقية األمنية هو حماية الوجود 
االمريكي واعطاء الرشعية له يف كل محاوالته عىل االرايض 

العراقية«. 

تفاصيل اوسع صفحة 2

سائرون: المنطق والشرع والقانون 
يحرم وجود القوات األمريكية

مجالس المحافظات: استهداف معسكرات 
الحشد امر خطير يمس سيادة الدولة

العاقات  اك�دت لجن�ة لجن����ة 
الخارجي�ة يف الربملان، الس�بت، ان 
ب�«ارسائي�ل«  يع�رتف  ال  الع�راق 
ويعتربه�ا كيان�اً مغتصب�اً، فيما 
س�يزور  نائ�ب  اي  ان  اىل  لفت�ت 

الكيان سيحاسب.
وقال عض�و اللجنة عامر الفائز يف 
ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »الع�راق ال يع�رتف 
بإرسائيل ويعتربها كيانا مغتصبا 
وال يمك�ن تطبي�ع العاق�ات مع 

الكيان الصهيوني«.
زي�ارة  »صح�ت  ان  وأض�اف 
الكي�ان  اىل  العراقي�ني  الربملاني�ني 
سيحاس�بون  فأنهم  الصهيون�ي، 
غ�ري  »م�ن  ان�ه  مبين�اً  عليه�ا«، 
املس�موح الدخول اىل إرسائيل، لذا 

فربم�ا كان دخوله�م عرب جوازات 
غري رسمية”.

وش�دد عىل أن “العقوبة س�تكون 
يثب�ت  نائ�ب  أي  بح�ق  ش�ديدة 
دخول�ه اىل إرسائي�ل، ك����ونه�ا 
خيانة عظمى ، قد تؤدي لرف���ع 

الحص��انة عنهم«.
الن�واب يف  »اح�د  ان�ه  اىل  واش�ار 
ال�دورات الس�ابقة، قي�ل ان�ه زار 
الكي�ان الصهيون�ي، وهو ما انهى 
تاريخعه الس�يايس وجعله منبوذاً 

لدى الجميع«.
يذكر ان وسائل اعام محلية كانت 
قد روجت لخرب مف�اده زيارة عدد 
م�ن الن�واب للكي�ان الصهيون�ي 
بالتزامن مع الربات التي وجهها 

الطريان الصهيوني للحشد.

المراقب العراقي / مشتاق الحسناوي...
ع�اد الحديث مجدداً حول ج�والت الرتاخيص 
وخطورته�ا ع�ىل مص�ري البل�د االقتص�ادي، 
وهي  رسقة ملقدرات العراق لصالح الرشكات 

االجنبي�ة العامل�ة يف قط�اع النف�ط، والت�ي 
يحص�ل السياس�يني املتنفذي�ن م�ن خ�ال 

ابرامها عىل عموالت بمايني الدوالرات .
أهمي�ة  التع�ري  النف�ط  وزارة  زال�ت  وم�ا 
ملصلح�ة الب�اد , فهي ع�ىل اعتاب 
من�ح رشكات امريكي�ة لعق�ود 
جدي�دة يف قط�اع النف�ط والغاز 
ترام�ب  ادارة  ضغوط�ات  تح�ت 
ع�ىل حكوم�ة بغ�داد .وهناك ب�وادر ازمة 
اقتصادي�ة س�تلقي بظالها ع�ىل العراق 
بالدرجة االوىل وبعض دول الخليج وتعود اىل 
انخفاض جديد ألس�عار النفط، مما سيعيد 
االقتص�ادي العراقي اىل ع�ام 2014 وما نتج 
عنه من سياس�ات تقش�ف وتضي�ق الخناق 
عىل املواطن، مع اس�تثناء النخب السياس�ية 
, والغري�ب ان القائمني ع�ىل القطاع النفطي 
ل�م يأخذوا ع�ربة من مما ج�رى , بل التخبط 
والفوضي�ة هو املس�يطر عىل انت�اج النفط ، 

بحسب ما يراه مراقبني للشان االقتصادي.
ضع�ف الحكوم�ات العراقي�ة ش�جعت دول 

مثل امري�كا وحلفائها لفرض سياس�ة االمر 
الواقع ع�ىل بغداد , وبالتايل ماحدث يف جوالت 
الرتاخي�ص الس�ابقة واخره�ا عن�د انته�اء 
حكوم�ة العبادي من عق�ود التخضع للرقابة 
القانونية , كل ذلك جعل لعراق الخارس االول .

الع�راق خ�ر ما يق�ارب املئ�ة ملي�ار دوالر 
نتيج�ة عق�ود الرتاخيص الفاش�لة وما زالت 
وزارة النف�ط تس�ري يف نف�س الخ�ط ويب�دو 
ان االم�اءات الخارجي�ة ه�ي املس�يطر عىل 
القرارات السياس�ية , فهناك رشكات تحصل 
ع�ىل نص�ف االرباح م�ن تلك الحقول بس�بب 
ع�دم مراجعة تلك العق�ود وهو امر لم يحدث 

يف تاريخ التعاقد يف القطاع النفطي العاملي .
وتس�تمر امله�ازل يف القط�اع النفط�ي والبلد 
يس�ري اىل ازمة جديدة ومن املتوقع ان تستمر 
تل�ك االزم�ات الت�ي يتزام�ن معه�ا تذب�ذب 
وانخف�اض يف االس�عار العاملي�ة , دون وجود 
حل�ول تذك�ر م�ن قب�ل القائمني ع�ىل الثروة 

النفطية.

تفاصيل اوسع صفحة3

المراقب العراقي/ متابعة...
الل�واء  الث�وري  الح�رس  قائ�د  أك�د 
حس�ني س�امي، إن »قادة السعودية 
وال  بالعج�ز،  ويش�عرون  م�أزق  يف 
يعرف�ون م�اذا عليهم أن، الفت�ا اىل أن 
امن املنطقة مس�تتب بفضل الحضور 
اإليراني�ة. املس�لحة  للق�وات  الق�وي 

وق�ال س�امي كلمت�ه أم�ام ملتق�ى 
الح�وزات  يف  التعبوي�ني  األس�اتذة 
العلمية املنعقد يف مدينة مشهد، اليوم 
الس�بت، وتابعتها »املراق�ب العراقي« 
»إننا ال نرى اليوم ش�يئا من النش�اط 
واالس�تعراض الس�يايس يف ش�خصية 
القادة السياس�يني الس�عوديني الذين 
يش�عرون بالعجز واملازق وال يعرفون 

ماذا عليهم أن يفعلوه«.
م�ن جهة أخ�رى، ب�ني قائ�د الحرس 

الث�وري أن »األع�داء ل�ن يتمكنوا من 
زعزع�ة األم�ن يف الخلي�ج«، قائ�ًا إن 
»األمن مس�تتب بفضل التواجد القوي 

للقوات املسلحة اإليرانية«.

وأوض�ح أن »الجمهوري�ة اإلس�امية 
الخلي�ج  يف  األم�ن  توف�ر  اإليراني�ة 
الف�اريس، ول�ن يتمك�ن األع�داء م�ن 

تقويض األمن يف هذه املنطقة«.

وكان وزي�ر الخارجية اإليراني، محمد 
ج�واد ظري�ف، ق�د ق�ال إن طه�ران 
عىل اس�تعداد للح�وار مع الس�عودية 
اإليران�ي،  الوزي�ر  وذك�ر  واإلم�ارات. 
عاق�ات  »لدين�ا  صحف�ي  لق�اء  يف 
دبلوماس�ية مع اإلم�ارات، لذلك نحن 

عىل استعداد ملقابلتها«. 
وعىل هامش املؤتمر اش�ار سامي اىل 
إن »إيران تخت�رب دائًما أنظمة دفاعية 
واس�رتاتيجية مختلف�ة«، الفت�ا اىل أن 
»ه�ذه اإلجراءات هي خطوة با توقف 
ع�ىل امت�داد نمو وتط�ور ق�وة الردع 
والدف�اع الذي لن يتوق�ف أبًدا، وبالتايل 
فان األم�ن يف الخليج مس�تتب بفضل 
املس�لحة  للق�وات  الق�وي  الحض�ور 

اإليرانية«.

تفاصيل اوسع صفحة4

تحــت عنـــوان جــوالت التــراخيص.. الشــركــات االجنبيـة تســرق قــوت الشعــب

تحرك برلماني اللغاء »اإلتفاقية االمنية« مع واشنطن 
العالقات البرلمانية: العراق ال يعترف 
بـ »إسرائيل« ويعتبرها كيانا مغتصبًا

الحرس الثوري: السعودية في »مأزق« وامن المنطقة مستتب بفضلنا 
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باتت »غطاًء« ومصدر رئيسي للجرائم المتكررة

االمن النيابية تعلن سعيها إللغاء »اإلتفاقية االمنية« مع واشنطن  
وتحذيرات من »اصدقاء امريكا« في البرلمان

التربية تعلن تجهيز مراكز االمتحانات 
العامة للدور الثاني بأجهزة »كشف 

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، الس�بت، 
ألج�راء  اس�تعداداتها  إكم�ال 
للدراس�ة  العام�ة  االمتحان�ات 
ال�دور  واإلعدادي�ة/  املتوس�طة 
جه�زت  انه�ا  مبين�ة  الثان�ي، 
باملس�تلزمات  األمتحانية  املراكز 
م�ن  واللوجس�تية  الرضوري�ة 

أجهزة كشف الغش.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
انها »اكملت جميع االس�تعدادت 
العام�ة  االمتحان�ات  ألج�راء 
للدراسة املتوس�طة واإلعدادية / 
الدور الثاني والتي س�تبدأ صباح 

ي�وم غ�د األح�د 25 آب الج�اري 
وحس�ب املواعي�د الت�ي حددتها 

الوزارة«.
الدائم�ة  واضاف�ت، إن »اللجن�ة 
الس�اندة  واللجن�ة  لالمتحان�ات 
الت�ي تتأل�ف م�ن ع�دة وزارات 
بهم�ا،  املكلف�ة  بالعم�ل  قامت�ا 
حي�ث جهزتا املراك�ز األمتحانية 
الرضوري�ة  باملس�تلزمات 
واللوجس�تية من أجهزة كش�ف 
الغ�ش وتهيئ�ة الخرائ�ط وكذلك 
تهيئة األجواء املناس�بة بالتعاون 
ووزارة  األمني�ة  الق�وات  م�ع 
إىل  الصحة والجامعات باإلضافة 

دائرة الكهرباء«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ كركوك...
اعلنت االس�تخبارات العس�كرية، الس�بت، 
الق�اء القبض ع�ى أثنني م�ن اإلرهابيني 
املس�ؤولني ع�ن تجهي�ز املضاف�ات يف 

كركوك.
بي�ان  يف  االس�تخبارات  وذك�رت 
نس�خة  العراق�ي«  تلقت«املراق�ب 
معلوم�ات  اىل  انه«اس�تنادا  من�ه، 
استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية 

االس�تخبارات ومكافحة اإلرهاب وبالتعاون مع 
فوج املهم�ات االول لواء املهمات التابع للمديرية 
م�ن إلقاء القب�ض عى أثن�ني م�ن اإلرهابيني يف 

منطقتي القاسم وواحد حزيران يف كركوك«. 
تجهي�ز  ع�ن  املس�ؤولني  انهما«م�ن  واضاف�ت 
املضاف�ات الخاصة بالدواع�ش يف مناطق أطراف 
كرك�وك ولديهم ارتباط�ات باملفارز العس�كرية 
لتلك العصابات وم�ن املطلوبني للقضاء بموجب 

مذكرة قبض وفق أحكام املادة ٤ إرهاب«.

المراقب العراقي/ بابل...
أصدرت قيادة عمليات الفرات االوس�ط، السبت، بيانا بشأن تفجري 
املس�يب امس، فيما اش�ارت اىل ان عدد الجرحى ثمانية اش�خاص 
فقط. وقالت القيادة، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن »بع�ض القن�وات الفضائية وال�وكاالت االخباري�ه تناقلت أنباء 
عن وص�ول حصيلة االنفج�ار الذي حدث بتاري�خ 2٣ آب 2٠١٩ يف 
محافظة بابل- قضاء املسيب إىل أعداد كبرية تصل إىل ٣٩ جريحا«. 
وأضاف�ت القي�ادة، ان »الح�ادث عبارة ع�ن انفجار عبوة ناس�فة 
موضوعة داخ�ل دراجة نارية بالقرب من حس�ينية أهايل املس�يب 
وادى االنفج�ار إىل إصابة مجموع�ة من املواطنني والبالغ عددهم ٨ 
بإصاب�ات مختلفة وحدوث أرضار مادية يف بعض املحالت التجارية 

وبعض العجالت العائدة إىل املواطنني«.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف املفتش العام يف وزارة الداخلية العراقية، جمال األس�دي، الس�بت، عن اعتقال 
السلطات العراقية ل�2٤ امراة يعملن يف صاالت القمار ببغداد. وقال األسدي يف ترصيح 
متلف�ز تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »من بني املعتقلني 2٤ امرأة من جنس�يات عدة، 
وهناك عدد من الرجال األجانب أيضا، وهؤالء كانوا يعملون ويديرون صاالت روليت يف 
بغداد”، مبينا إنهم “سيحاكمون وفق القانون العراقي بعد أن تنتهي عمليات التحقيق 

معهم«. وأضاف أن »الوزارة مستمرة بعملها يف متابعة هذا امللف واعتقال إداراته«.

االستخبارات تلقي القبض عىل ارهابيين 
مسؤولين عن تجهزي المضافات يف كركوك

عمليات الفرات االوسط: تفجري المسيب ادى اىل ٨ إصابات 

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ بغداد ...
اعلن�ت وزارة النق�ل،  اعادة 
اكث�ر م�ن )١١٣6 ( نازح�اً 
عراقي�اً م�ن االرايض الرتكية 
اىل ارض الوط�ن ومناطقهم 
االصلية ضمن جهود الوزارة 
الطوعية  بالع�ودة  الخاص�ة 
يف  املتواجدي�ن  للنازح�ني 

تركيا.
وق�ال وزي�ر النق�ل، عبدالله 
تلق�ت  بي�ان  يف  لعيب�ي، 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة 
إن »منتب�ي الرشكة  من�ه، 

للمس�افرين والوفود  العامة 
وعرب حافالتها تمكنوا خالل 
 ، املاضي�ة  الثالث�ة  االش�هر 
اكث�ر م�ن ) ١١٣6(  اع�ادة 
الذي�ن كانو  نازح�ا عراقي�ا 
متواجدين يف مناطق مختلفة 
من االرايض الرتكية وبش�كل 
بالتعاون  طوعي وجاء ذل�ك 
مع وزارة الهجرة واملهجرين 
ووزارة الخارجية العراقية«.

واك�د لعيب�ي، ان »حاف�الت 
الرشكة مس�تمرة باعادة كل 
العراقي�ني النازحني يف تركيا 

االخ�رى«،  الج�وار  دول  او 
مش�ريا اىل ان »الفرتة املقبلة 
ستش�هد مضاعف�ة الجهود 
وزي�ادة اعداد رح�الت النقل 
وتكثيفه�ا م�ن اج�ل ارجاع 
اىل  النازح�ني  االخ�وة  كل 
مناطقهم ومدنهم االصلية«.

يذك�ر ان وزارة النقل اعلنت 
يف وقت س�ابق، اع�ادة اكثر 
من 2٠٠ ن�ازح عراقي خالل 
الثالث�ة اي�ام املاضي�ة كانوا 
متواجدين يف مخيمات االيواء 

الرتكية

النقل تعلن اعادة اكرث من 1136 
نازحًا عراقيًا من االراضي الرتكية 

المراقب العراقي/ الديوانية...
قرر محافظ الديوانية زهري الش�عالن سحب 
ي�د مدي�ر بلدي�ة الديوانية صالح حس�ن من 
إدارة البلدية إثر تشكيل لجنة تحقيق بحقه.

»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  املجل�س،  وق�ال 
اىل  »اس�تنادا  إن�ه  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 

الصالحيات املخولة ملحافظ الديوانية وكتاب 
مكتب املحافظ والخاص باللجنة التحقيقية 
وفق أمر إداري تقرر س�حب يد مدير البلدية 
من منصب�ه«. وبحس�ب البيان ف�أن »إدارة 
البلدي�ة س�تكون م�ن قب�ل املحاف�ظ زهري 

الشعالن من موقع ادنى«.

المراقب العراقي/ االنبار...
أعلن مدير حركات الحش�د الش�عبي جواد كاظ�م الربيعي، 
الس�بت، عن انتهاء اليوم األول م�ن املرحلة الرابعة لعمليات 
إرادة الن�رص الت�ي انطلق�ت الي�وم بقت�ل انتح�اري داعيش 
وعن�رص آخر بالجماع�ات االجرامية، فضالً ع�ن تفكيك ١2 
عبوة ناسفة ورفع عدد من االلغام فيما افادت خلية اإلعالم 
االمني بأن العملية تس�تهدف تطه�ري وتفتيش ٤2٩٤6 الف 

كيلو مرت مربع من املناطق التي تجري فيها هذه العملية.
ونقل إعالم الحش�د يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه نقال عن الربيعي إن�ه »انتهى الي�وم األول، من املرحلة 
الرابعة لعمليات إرادة النرص التي انطلقت يف وقت سابق من 
اليوم الس�بت«. وأضاف الربيعي، أن »العملية اسفرت لغاية 
اآلن عن قتل انتحاري داع�يش وعنرص آخر بالتنظيم، فضالً 

عن تفكيك ١2 عبوة ناسفة ورفع عدد من االلغام«.
يف س�ياق متصل اكد نائ�ب قائد العمليات املش�رتكة الفريق 
الرك�ن عبد االمري ي�ار الله يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه إن »العملي�ة العس�كرية ج�اءت بتوجي�ه من 

القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة وب�ارشاف قي�ادة العمليات 
املش�رتكة، وبعد أن حققت املرحل�ة الثالثة من “عملية إرادة 
النرص” أهدافها املرس�ومة بدقة ونج�اح، لتفتيش وتطهري 
كام�ل الصحراء واملناطق املح�ددة يف محافظة االنبار ضمن 
ه�ذه العملية م�ن بقايا فلول داع�ش االرهابي�ة«. وأضاف 
أن »العملي�ة تش�ارك فيها قي�ادة عمليات الجزي�رة املتمثلة 
بفرقة املشاة السابعة وفرقة املش�اة االلية الثامنة والحشد 
العشائري وقيادة عمليات االنبار املتمثلة بفرقة املشاة االوىل 
ول�واء مغاوير قيادة العمليات والحش�د العش�ائري وقيادة 
محور الحشد الش�عبي االنبار ومحور غرب االنبار ومديرية 
رشطة االنبار وقيادة حرس الحدود الخامسة وبدعم واسناد 
م�ن القوة الجوي�ة وطريان الجي�ش العراقي«. م�ن جهتها 
أكدت خلية اإلعالم األمني، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »عملية إرادة النرص وخالل مرحلتها الرابعة 
تس�تهدف تفتي�ش وتطه�ري ٤2٩٤6 ال�ف كيلو م�رت مربع 
من املناط�ق التي تجري فيها ه�ذه العملية ضمن محافظة 

األنبار«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت مديري�ة ط�رق وجس�ور محافظ�ة 
بغ�داد، الس�بت، عن املب�ارشة بصيانة جرس 
الدورة عى الطريق حسب توجيهات محافظ 

بغداد فالح الجزائري.
وقال مدير مديرية طرق وجس�ور املحافظة 
س�عدي عب�د الرض�ا يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »االعم�ال الت�ي 
تج�رى حاليا لصيان�ة جرس ال�دورة تمثلت 
بتبدي�ل مفاص�ل التمدد الحديدي�ة املخلوعة  

بأخرى مطاطية )املرحل�ة الثانية(«، منوها 
ب�ان »محافظ بغداد وجه بإجراء صيانة عى 
جميع الجسور ضمن خطة أعدتها املديرية«.

واوضح عبد الرضا، أن »انجاز العمل سيكون 
خ�الل يومي الجمعة والس�بت وخ�الل الليل 
فق�ط لضم�ان ع�دم مضايق�ة املواطنني او 
التس�بب بزحامات مرورية«، داعيا س�ائقي 
املركبات اىل »الحذر وسلك الطرق البديل التي 
توفرت بالتنسيق والتعاون مع مديرية املرور 

العامة ووزارة الداخلية«.

المباشرة بصيانة جسر الدورة

سحب يد مدير بلدية الديوانية .. 
والمحافظ يديرها من »موقع ادىن«

المراقب العراقي/ ذي قار...
كش�ف رئيس مجلس محافظ�ة ذي قار رحيم الخاقاني، الس�بت، 
عن قرب اطالق مبادرة اس�تثمارية إلنش�اء من�ازل واطئة الكلفة 
للمش�مولني بش�بكة الحماية االجتماعية وذوي الدخ�ل املحدود، 
مش�رياً إىل وجود مساٍع للتنسيق مع رئاس�ة مجلس الوزراء ووزارة 
اإلعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات العامة لف�رز مس�احات يف النارصية 

لغرض إعالنها كفرصة استثمارية.
وقال الخاقاني يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إن »املساحات 
املقرر فرزها يف مدينة النارصية تتجاوز ١5٠ دونماً لتش�مل إنش�اء أكثر 
م�ن ١.2 أل�ف وحدة س�كنية واطئة الكلفة بمس�احة 2٠٠ م�رت مربع«، 
موضحاً بأن »هذه الوحدات الس�كنية س�يتم بيعها للمشمولني بشبكة 
الحماية االجتماعية واملواطنني ذوي الدخل املحدود بأقس�اط شهرية 

مناسبة لدخلهم الشهري ملدة 2٠ عاماً«.
وأض�اف الخاقان�ي، إن »هذه املبادرة تأتي انس�جاماً مع توجهات 
الحكومة االتحادية لحل أزمة السكن وتقليل نسبة الفقر يف املجتمع، 
خصوًصا يف محافظة ذي قار التي تحتل املرتبة الثالثة عى مس�توى 

العراق من حيث نسب الفقر«.
»مجل�س  أن  إىل  الخاقان�ي  واش�ار 
داع�م  س�يكون  املحافظ�ة 
ومس�اند للمب�ادرة م�ن خالل 
كاف�ة  التس�هيالت  تقدي�م 
وتذلي�ل  للمس�تثمرين 
العقبات والروتني أمامهم«. 

ذي قار تعلن قرب إنشاء وحدات سكنية واطئة 
الكلفة للمشمولين بالحماية االجتماعية

اليوم األول ينتهي بقتل »إنتحاري« وتفكيك 12 »ناسفة« ورفع »الغام«
الحشد الشعبي: عملية إرادة النصر الرابعة ستحرر اكثر 

من 42 الف كيلو متر من داعش
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إصبع عىل الجرح 
منهل عبد األمري المرشدي

م�ا تعرضت ل�ه امل�رأة النجفية م�ن اعتداء يف مطار مش�هد 
بإي�ران من قبل اح�د رجال الرشطة أثار موجة من الش�جب 
يف  إختلف�ت  متباين�ة  فع�ل  ردود  واإلس�تنكار فض�ال ع�ن 
اإلس�لوب والنوايا . بداي�ة  ورغم عدم معرفتن�ا بتفاصيل ما 
حدث واس�بابه فإننا الب�د أن نؤكد رفضن�ا وادانتنا ملا حصل 
م�ع األخت العراقي�ة يف مطار مش�هد بإعتب�ار أي تجاوز او 
اعت�داء عى كرامة اي عراقي هو تجاوز واعتداء عى كرامتنا 
جميع�ا . م�ا يلف�ت اإلنتب�اه يف هذا األم�ر هو طبيع�ة ردود 
األفعال اإلنفعالية تحت يافطة )الغرية العراقية( والتي ذهب 
بعضها بعيدا للحد الذي طل�ع علينا من يطالب بتأديب ايران 
ع�ى حد وصف أحدهم بل وقارن البع�ض بما كان ممكن ان 
يحص�ل من معتصم زمانه وف�ارس عربانه اخو هدلة وبطل 
الحفرة الذي اش�عل حربا مع اي�ران بإيعاز ودعم من امريكا 
اس�تمرت لثمان س�نني اكلت األخرض واليايبس حيث إبتدأها 
بتحرير )زين القوس وخرض وهيل�ة وحررناها بيوم وليلة ( 
لتنتهي بالتنازل عن ما تبقى من ش�ط العرب ومن ثم نصف 
صف�وان واملط�الع للكويت . اعود ملوضوعن�ا فعى الرغم من 
إن م�ا تعرض�ت له امل�رأة العراقية كان ترصفا ش�خصيا من 
رج�ل رشطة م�يء تلق�ى العقوب�ة واألدان�ة واألهانة من 
اعى هرم القيادة يف ايران متمثال بش�خص الس�يد الخامنئي 
وتقديم ايران رس�ميا األعتذار لعائلة املرأة وزيارتها  يف بيتها 

من قبل القنص�ل اإليراني يف النجف 
تعال�ت  الهتاف�ات  ان  إال  األرشف 
والصيح�ات توال�ت واه�ل الغ�رية 
تغرغ�روا بالدعوة للث�أر واإلنتقام  
)وي�ا مح�ال النرص بع�ون الله ويا 
ح�وم اتب�ع ل�و جرّين�ه (. اق�ول 
الذي�ن يتغرغرون  الغرية  ألصحاب 
بالوطني�ة والنخ�وة والحمي�ة اين 
كنت�م وكان�ت غريتكم الهس�تريية 

وأصواتكم الش�جية مما حص�ل من اعتدائ�ات بالجملة عى 
عوائ�ل عراقية ونس�اء عراقيات يف مطارات عم�ان يف األردن 
والقاه�رة ودبي من دون ان يكون هن�اك اعتذار او اعتبار او 
اح�رتام  من األخوة األعراب ومن دون ان نرى او نس�مع يْش 
م�ن ص�دى اهل الغرية وال حتى غني او ي�اء او راء وال تاء وال 
تأت�أه . اي�ن كنتم وهل كانت غريتكم يف س�بات . اين غريتكم 
عى مل�رأة العراقية والحرائر العراقيات اللواتي  يقفن باآلالف 
عى ابواب الرعاي�ة األجتماعية واملجال�س البلدية بكل اذالل 
واهان�ة وس�اومة رخيص�ة م�ن اج�ل الحصول ع�ى دنانري 
معدودة ال تس�من وال تغني من جوع  . أين غريتكم عى االف 
م�ن ارامل الش�هداء وبنات الش�هداء وهّن يفرتش�ن األرض 
لكس�ب الرزق لسد رمق العيش  من دون ان تتحرك غرية أهل 
الغ�رية ليؤمن�وا لهن حياة ح�رة كريمة . اي�ن كانت غريتكم 
عى حرائر العراق من الفتيات األطهار يف س�جون ومعتقالت 
املقب�ور صدام وما تعرضن له من تعذي�ب وانتهاك للحرمات 
وإع�دام .   هل ان املوضوع حقا هو موضوع غرية وحمية أم 
ان يف األمر اكثر من قضية  وألزالم البعث املقبور دور وصوت 
وحضور خصوصا وان عاشوراء عى األبواب وان االف مؤلفة 
من زوار ابي عبد الله الحس�ني عليه السالم  قادمني ال محال 
م�ن كل حدب وصوب ويف املقدم�ة منهم من جمهورية ايران 
األس�المية فكان ماكان فرصة ألزالم بط�ل الحفرة ومنافس 
الجرذان للفتنة والتحريض فيما راح البعض خفافا يرقصون  

عى قاعدة ) عى حس الطبل خّفن يا رجلية (.  ؟؟

ما بين الغيرة 
والغرغرة .. تساؤالت .. 

السبت 24 آب 2019 
العدد 2140 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
أك�دت لجنة األم�ن والدفاع النيابية س�عي 
الربملان اىل الغاء إتفاقية اإلطار السرتاتيجي 
املوقع�ة م�ع واش�نطن خصوص�ا يف ظ�ل 
اإلنتهاكات االمريكي�ة املتكررة عى العراق، 
فيم�ا ح�ذر مراقبون م�ن ما اس�موهم ب� 
»اصدق�اء امري�كا يف الربمل�ان م�ن الوقوف 

بوجه تلك املحاوالت.
وع�د املختصون ب�أن ه�ذه اإلتفاقية باتت 
غط�اًء رشعي�اً للتج�اوزات االمريكية عى 

مقرات الحشد الشعبي. 
وق�ال  عضو لجن�ة األمن والدف�اع النيابية 
، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب  مه�دي ام�ريل 
العراقي« عن »توجيه كتاب رسمي اىل القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة عادل عب�د املهدي 
خ�اص باالنته�اكات االمريكي�ة ووضعن�ا 
امام�ه خيارين وهم�ا أما أن يعل�ن تحمله 
املس�ؤولية الكاملة عن حصول اإلنتهاكات 
االمريكية وام�ا أن نتوجه يف الربملان صوب 
الغ�اء اإلتفاقية االمنية م�ع امريكا والعمل 
عى اب�رام اتفاقات مع دول أخ�رى لتزويد 

العراق بالسالح لحماية األجواء«.
واشار امريل اىل أن »محاولة الغاء اإلتفاقية 
األمني�ة املوقع�ة م�ع امري�كا متوقف عى 
عملي�ة وض�ع ح�د لإلنته�اكات االمريكية 
املتك�ررة عى املق�رات العس�كرية العراقية 

سيما مقرات الحشد الشعبي«.
و رأى امريل أن »امريكا خرقت كل اإلتفاقات 
االمني�ة املربم�ة معه�ا م�ن قب�ل الجان�ب 
العراق�ي«، مبين�ا أن »االطار الس�رتاتيجي 
باتت مص�در لرشعية التجاوزات االمريكية 
ع�ى االج�واء العراقية واس�تهداف مقرات 

الحشد«.
واوض�ح أن »طرح موضوع الغاء اإلتفاقية 
س�يحظى بمقبولي�ة عالية من قب�ل الكتل 
السياس�ية يف الربمل�ان األم�ر ال�ذي يجع�ل 
م�ن تمريره امرا س�هال ألن الجميع يرفض 

التجاوز عى السيادة العراقية«.
ولف�ت اىل أن »الفص�ل الترشيع�ي املقب�ل 
سيش�هد مناقش�ة االنته�اكات االمريكي�ة 

واصدار قرارات جريئة لردعها«.
بدوره رأى املحلل السيايس سعود الساعدي، 
أن�ه »الوج�ود أي فائ�دة التفاقي�ة االط�ار 

االس�رتاتيجي خصوصا يف ظ�ل االنتهاكات 
املتكررة عى السيادة العراقية وعى مقرات 
الحش�د الش�عبي«، مبين�ا أن »ذل�ك لي�س 
ولي�د اليوم بل منذ دخ�ول جماعات داعش 

اإلجرامية اىل االرايض العراقية«.
االنهي�ار  »كل  أن  الس�اعدي،  واض�اف 
األمني ال�ذي حصل يف الع�راق خالل الفرتة 
الس�ابقة تق�ف خلف�ه امري�كا م�ن خالل 
دعمها للجماعات االرهابية وتس�رتها عى 

مقراتها«. 
اس�تهداف  »تك�رار  اىل  الس�اعدي  واش�ار 

مق�رات الحش�د الش�عبي اثب�ت أن ه�دف 
الوج�ود  حماي�ة  ه�و  األمني�ة  اإلتفاقي�ة 
كل  يف  ل�ه  الرشعي�ة  واعط�اء  االمريك�ي 

محاوالته عى االرايض العراقية«.
امري�كا يف  أن »اصدق�اء  الس�اعدي  واك�د 
الربمل�ان يحاول�ون الوق�وف بوج�ه الغ�اء 
تل�ك االتفاقي�ة كم�ا حال�وا دون مناقش�ة 
االنته�اكات االمريكية الس�ابقة«، مش�ددا 
ب�دوره  الربمل�ان  يق�وم  ان  »اهمي�ة  ع�ى 
الترشيعي املناسب للوقوف بوجه التحديات 

االمريكية«.

يش�ار اىل أن طائ�رات امريكي�ة ق�د قامت 
بإستهداف مقرات للحشد الشعبي يف بغداد 
وصالح الدين وعدد م�ن املحافظات، فضال 
ع�ن تواجد ق�وات امريكي�ة يف مناطق عدة 
تق�وم بتوفري غطاء ام�ن لجماعات داعش 

اإلجرامية.
والجدير بالذك�ر أن كتائب حزب الله كانت 
قد ح�ذرت االمريكان من تكرار اس�تهداف 
أن  مؤكدي�ن  الش�عبي،  الحش�د  مق�رات 
جميع املق�رات االمريكية وحصونها »تحت 

صواريخها ».

الداخلية تعلن اعتقال 24 امراة 
أجنبية يعملن يف صاالت القمار
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اعلن م�رف الرافدين، الس�بت، ع�ن رصف وجب�ة جديدة من 
س�لفة ضعف وضعفني للمتقاعدي�ن املدنيني والعس�كريني عن 

طريق أدوات الدفع االلكرتوني .
وق�ال املكتب االعالمي للم�رف ، انه تم رصف دفعة جديدة من 
س�لفة ضعف وضعفني للمتقاعدين املدنيني والعس�كريني ألكثر 

من 500 متقاعد”.
وأض�اف البي�ان أن “رصف تل�ك الس�لفة تم عن طري�ق بصمة 
الزبون ثم ابالغ املتقاعد عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه 
الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كافة اإلج�راءات القانونية ملنحه 
اياه�ا ورصفها عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتون�ي والتي تمت 

تعبئة الرصيد املايل اليها”.

الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من 
سلف المتقاعدين المدني والعسكري

المالية النيابية: 
بغداد تستقطع من حصة 

إقليم كردستان

كش�ف وزي�ر الصناع�ة والتج�ارة والتموي�ن االردني�ة ط�ارق 
الحموري، الس�بت، عن انخفاض ملح�وظ يف الصادرات األردنية 

اىل العراق بسبب القيود التي فرضتها بغداد عىل دخول املنتج.
وقال الحم�وري يف تريح اوردته صحيف�ة “العربي الجديد، إن 
“الص�ادرات األردني�ة إىل العراق خالل الخمس�ة أش�هر األوىل من 
الع�ام الحايل انخفضت عما كانت علي�ه يف الفرتة ذاتها من العام 
املايض، بس�بب الرشوط التي فرضها الجان�ب العراقي عىل كافة 
مس�تورداته مث�ل بطاقات املنش�أ وغريه�ا من إج�راءات ضبط 

الجودة”.

أكد عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية 
الحكوم�ة  ان   ، كوج�ر  جم�ال 
االتحادية تقطع إيرادت نفط إقليم 
كردستان، التي اليرسلها األخري إىل 
بغداد، م�ن حصة اإلقليم يف املوازنة 
املالي�ة، ويف ذات الوقت، تلتزم بدفع 
رواتب موظفي اإلقليم.وقال كوجر 
إن »رواتب موظفي إقليم كردستان 
ال يمك�ن قطعه�ا م�ن قب�ل بغداد 
إطالق�ا حتى ل�و لم يرس�ل اإلقليم 
النف�ط، ألنه�ا موج�ودة  إي�رادات 
ضم�ن املادة 10 يف قان�ون املوازنة، 
الربمل�ان، والقانون  وصوت عليه�ا 
اليمك�ن التالع�ب ب�ه أو التج�اوز 

عليه«.

األردن تعلن انخفاض صادراتها 
االقت�صاديالى العراق 

الشركات االجنبية تناصف العراق باالرباح والبالد على شفى ازمة مالية جديدة
رهن الثروة النفطية ...فساد وعموالت لن تنتهي 

اقتصادي�ة  ازم�ة  ب�وادر  وهن�اك 
ستلقي بظاللها عىل العراق بالدرجة 
االوىل وبع�ض دول الخليج وتعود اىل 
انخفاض جديد ألس�عار النفط، مما 
س�يعيد االقتصادي العراقي اىل عام 
2014 وم�ا نتج عنه من سياس�ات 
تقشف وتضيق الخناق عىل املواطن، 
م�ع اس�تثناء النخ�ب السياس�ية , 
والغري�ب ان القائمني ع�ىل القطاع 
النفط�ي لم يأخ�ذوا ع�ربة من مما 
ج�رى , ب�ل التخب�ط والفوضية هو 
املس�يطر عىل انتاج النفط ، بحسب 

ما يراه مراقبني للشان االقتصادي.
ضعف الحكومات العراقية ش�جعت 
دول مث�ل امري�كا وحلفائها لفرض 
سياس�ة االم�ر الواقع ع�ىل بغداد , 
وبالتايل ماحدث يف جوالت الرتاخيص 
السابقة واخرها عند انتهاء حكومة 
العب�ادي من عقود التخضع للرقابة 
القانوني�ة , كل ذل�ك جع�ل لع�راق 

الخارس االول .

الع�راق خرس ما يق�ارب املئة مليار 
الرتاخي�ص  عق�ود  نتيج�ة  دوالر 
الفاش�لة وم�ا زال�ت وزارة النف�ط 
ان  الخ�ط ويب�دو  تس�ري يف نف�س 
الخارجية هي املس�يطر  االم�الءات 
ع�ىل الق�رارات السياس�ية , فهناك 
رشكات تحص�ل عىل نص�ف االرباح 
من تلك الحقول بسبب عدم مراجعة 
تل�ك العقود وه�و امر ل�م يحدث يف 
تاري�خ التعاق�د يف القط�اع النفطي 

العاملي .
وتس�تمر املهازل يف القطاع النفطي 
والبل�د يس�ري اىل ازمة جدي�دة ومن 
املتوقع ان تس�تمر تلك االزمات التي 
يتزام�ن معها تذب�ذب وانخفاض يف 
االس�عار العاملية , دون وجود حلول 
تذك�ر من قبل القائم�ني عىل الثروة 

النفطية.
يق�ول الخب�ري النفط�ي محمد عيل 
الس�اعدي يف اتص�ال م�ع »املراقب 
تراخي�ص  عق�ود  ان  العراق�ي«: 

القطاع النفطي والغازي لم تعرض 
عىل لجان متخصصة ولم تناقش يف 
الربمل�ان العراقي , بل هناك زوبعات 
الت�ي  الناري�ة  التريح�ات  م�ن 
تتخاف�ت وتختف�ي بم�رور الوق�ت 
نتيج�ة الضغوطات التي تمارس�ها 
قي�ادات الكت�ل السياس�ية , فهناك 
فضائح كبرية هزت وس�ائل االعالم 
االجنب�ي ع�ن فس�اد تل�ك العق�ود 
سياس�ية  ش�خصيات  وابطاله�ا 
عراقية لم يتخذ بحقها اية اجراءات 
قانوني�ة ملا يح�دث من خس�ائر يف 

القطاع النفطي .
وتابع الس�اعدي: ن إعطاء 51% من 
العراقية والباقي  األرباح للحكوم�ة 
تت�مُّ مناقلت�ه م�ن ب�ني ال�رشكات 
العامل�ة باب جديد للفس�اد ورسقة 
املال الع�ام , فالعراق عانى ما عانى 
م�ن عقود ج�والت النفط الس�ابقة 
واليوم يعاد املش�هد م�ن جديد مما 
ي�دلُّ ع�ىل وج�ود جهات سياس�ية 
تري�د بيع النفط بأية أثمان من أجل 

الحصول عىل عموالت مالية .
م�ن جهته اكد عضو لجن�ة النزاهة 

النيابي�ة عب�د االم�ري املياح�ي ، ان 
رشكة ش�ل تحصل عىل نس�بة %49 
من االرباح وفقاً لعقدها مع السلطة 
التنفيذي�ة، الفت�اً ان الحكومة تقوم 
بدورها بدفع رواتب العاملني وتوفري 

االليات التي تحتاجها الرشكة.
وق�ال املياح�ي ، ان “رشك�ة ش�ل 
تحصل عىل نسبة 49% من االرباح يف 
الحقول النفطية والغازية يف حني ان 
االلي�ات ورواتب العاملني يف الرشكة 

يتقاضون رواتبهم من الحكومة”.
م�ن  الكث�ري  “هن�اك  ان  واض�اف 

املغالط�ات بش�أن عق�ود الرشكات 
النفطي�ة والعامل�ني فيه�ا، يف حني 
ان الحكوم�ة عىل دراي�ة باملوضوع 
ولكنه�ا غض�ت النظ�ر ع�ن ذل�ك، 
وبالتايل فأن هناك فائدة ملن يتغاىض 
تل�ك  املوض�وع ويداف�ع ع�ن  ع�ن 

الرشكات بشكل مستميت”.
واوض�ح ان “لجن�ة النزاه�ة وع�ىل 
الرغم م�ن مخاطبتها لوزارة النفط 
وال�رشكات العامل�ة بش�أن العقود 
والعامل�ني ولك�ن التوج�د اجاب�ات 

لالسئلة التي تقدم”.

بوادر ازمة 
اقتصادية ستلقي 

بظاللها على 
العراق بالدرجة 
االولى وبعض 

دول الخليج

ضعف الحكومات 
العراقية شجعت 
دول مثل امريكا 
وحلفائها لفرض 

سياسة االمر 
الواقع على بغداد

ح�ذر عضو لجنة النفط والطاق�ة النيابية ، النائب 
عن كتل�ة صادقون عدي عواد، الس�بت، من توقف 
اغلب مش�اريع محافظة البرة يف حال عدم توفر 
مادة االسفلت، مطالبا رئيس الوزراء ووزير النفط 
باالرساع يف توفري مادة االس�فلت ملحافظة البرة 
الس�تكمال كافة املش�اريع املتوقفة.وق�ال عواد يف 

بي�ان ، إنه “بعدم�ا تفقدنا ملجموعة من املش�اريع 
الت�ي قي�د التنفي�ذ ول�رشكات مختلف�ة تفاجئن�ا 
بع�دم توفري مادة االس�فلت من قب�ل وزارة النفط 
ملحافظ�ة الب�رة”، مبين�ا ان “هن�اك الكثري من 
املش�اريع متوقفة وخصوصا الخدمية منها بسبب 
نقص مادة االس�فلت”.وأضاف أن “احد املجرسات 

يف املحافظ�ة والذي يحتاج اىل ثماني�ة ايام لتعبيده 
انتظ�ر اكثر م�ن ثمان اش�هر للحصول ع�ىل مادة 
االس�فلت”، مبينا أن “محافظة البرة وبحس�ب 
خط�ة املش�اريع املص�ادق عليها تحت�اج اىل تعبيد 

الكثري من الطرق”.
وطالب عضو لجن�ة النفط والطاقة النيابية رئيس 

ال�وزراء ووزي�ر النف�ط ب�”ايج�اد حل�ول رسيعة 
وفوري�ة اما بتوفري م�ادة االس�فلت للمحافظة او 
او االس�ترياد او  الس�ماح لل�رشكات باالس�تثمار 
توفريه�ا للمحافظة”، الفتا اىل ان “بقاء املحافظة 

دون هذه املادة س�وف يؤدي اىل ايقاف املش�اريع 
ويؤثر سلبا عىل خدمة املواطن البري”. 

عواد: اغلب مشاريع البصرة سوف ال ترى النور بسبب نقص االسفلت

دعا محاف�ظ البنك املركزي الربيطاني مارك 
كارن�ي، ، إىل التخل�ص م�ن االعتم�اد ع�ىل 
الدوالر وتوحيد جهود البنوك املركزية إليجاد 

عملة احتياطية بديلة.
وقال كارن�ي أمام مؤتم�ر ملحافظي البنوك 
املركزية، عقد يف والية وايومنغ األمريكية، إن 
هيمن�ة الدوالر عىل املنظوم�ة املالية العاملية 
تزي�د م�ن مخاط�ر ما س�ماه ب�� “مصيدة 
الس�يولة”، أي نس�بة الفائ�دة املنخفض�ة 

للغاية ونمو اقتصادي ضعيف.
وأش�ار إىل أن�ه “مع إعادة تنظي�م االقتصاد 
العاملي، ال تزال أهمية الدوالر األمريكي مثلما 

كان�ت يف الف�رتة ح�ني انهار نظ�ام بريتون 
وودز” )أي ف�ك االرتباط بني الدوالر وس�عر 
أوقي�ة من الذهب يف الس�بعينيات من القرن 

املايض(.
ولف�ت كارن�ي إىل أن االقتص�ادات النامي�ة 
زادت من حصتها يف النشاط املايل العاملي إىل 
ح�د 60%، فيما كان عند مس�توى 45% قبل 

األزمة املالية منذ نحو 10 سنوات.
وال ي�زال ال�دوالر يس�تخدم يف نح�و نص�ف 
التعام�الت التجاري�ة الدولية، م�ا يزيد عىل 
الحص�ة األمريكي�ة م�ن حج�م الص�ادرات 
العامل�ي ب�� 5 أضع�اف، وهذا يجع�ل العديد 

من ال�دول متأثرة بالتقلبات التي يش�هدها 
االقتصاد األمريكي.

وأض�اف كارن�ي أن املش�اكل يف االقتص�اد 
العاملي متعلقة بتفعيل السياسات الحمائية 

والشعبوية.
واعت�رب محافظ بنك إنكلرتا أن الحل األفضل 
هو إقام�ة منظومة مالي�ة متنوعة متعددة 
تحقيق�ه  يمك�ن  ال�ذي  األم�ر  األقط�اب، 
بمس�اعدة التكنولوجيا املعارصة. ورجح أن 
من املمكن اس�تخدام العم�الت الرقمية لهذا 
الغ�رض، ما س�يقلل م�ن تأثري ال�دوالر عىل 

التجارة العاملية.

المركزي البريطاني يدعو الى إنهاء اعتماد العالم على الدوالر

التجارة تعلن زيادة وجبات التجهيز وتؤكد: عقود المفردات الغذائية اعتمدت المنتج الوطني

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها االئتماني للعراق ما زال عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة
االقتص�اد  لجن�ة  كش�فت 
ع�ن  النيابي�ة،  واالس�تثمار 
تفاصيل موازنة 2020 ، مشرية 
اىل ان الحكومة فش�لت يف تنفيذ 
اغلب بن�واد املوازن�ة الحالية يف 

مجال االستثمار.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر 
جودت  ان “موازنة العام املقبل 
مبال�غ  تخصي�ص  س�تتضمن 
لالس�تثمار يف مج�ال  ضخم�ة 
الصناع�ة والزراع�ة م�ن اج�ل 
تخفي�ض االعتماد ع�ىل النفط 

واالسعار العاملية”.

الس�خط  ان “موجة  واضاف�ت 
تزاي�د  يف  والش�بابي  الش�عبي 
للمطال�ب يف توف�ري فرص عمل 
يف القط�اع الحكوم�ة وه�و ما 
يتطلب وقف�ة جادة من الربملان 
واق�ع  لتحس�ني  والحكوم�ة 
فضال  وتش�غي���لها  املصان�ع 
ع�ىل  االنف����اق  زي�ادة  ع�ن 

الزراعة”.
واوضحت جودت ان “الحكومة 
فش�لت يف تنفي�ذ بن�ود املوازنة 
الحالي�ة بخص�وص تخفي�ض 
االعتماد عىل النفط رغم تحقيق 

انج�ازات يف مج�ال الزراع�ة اال 
انها ل�م تفلح يف تحس�ني واقع 
املصان�ع وتحويله�ا اىل جه�ات 

رابحة”.
واشارت جودت وهي نائبة عن 
ائت�الف الن�ر إىل أن “موازن�ة 
الع�ام املقبلة س�تتضمن زيادة 
دع�م للمنت�ج املح�يل واضاف�ة 
قائم�ة  اخ�رى ع�ىل  منتج�ات 
املن�ع الحكوم�ي للس�ماح له�ا 
املحلي�ة  الس�وق  يف  بالتناف�س 
الغذائي�ة  الصناع�ة  س�يما 

والزراعية”.

االقتصادية النيابية تكشف مالمح موازنة عام 2020

الحكومة تطالب وزارة النفط بتنفيذ التزاماتها للقضاء على تهريب 

اك�دت وزارة الصناعة واملع�ادن ، ان املرحلة 
املقبل�ة ستش�هد تح�وال بواق�ع الصناع�ة 
الوطني�ة م�ن خالل اب�رام قراب�ة 200 عقد 
رشاك�ة خ�الل امل�دة املاضي�ة م�ع مختلف 
مؤسس�ات الدول�ة والقط�اع الخ�اص، م�ا 
سيس�هم يف انعاش القطاع من خالل اضافة 

خطوط انتاجية جديدة.
وق�ال الناطق االعالمي باس�م ال�وزارة عبد 
الواح�د الش�مري يف بيان ، ان اب�واب وزارته 
“مفتوح�ة لالط�الع عىل العق�ود املربمة مع 
القط�اع الخ�اص ومؤسس�ات الدولة بهدف 
تعزيز الخط�وط االنتاجي�ة واالرتقاء بواقع 
الصناع�ة بع�د ان عمل�ت غالبي�ة املعام�ل 
واملصان�ع بطاق�ات متباين�ة”، الفت�ا اىل أن 

“امل�دة املاضي�ة ش�هدت اب�رام وزارته 196 
عق�دا موزعة بني عقود الرشاكة مع القطاع 
البع�ض منه�ا كف�رص  واحال�ة  الخ�اص 

استثمارية”.
اكم�ال  “وخ�الل  وزارت�ه  ان  واض�اف 
الس�قوف الزمنية للعقود املذكورة بمختلف 

اىل  الصناعي�ة، س�تتحول  التخصص�ات 
س�د حاجة الس�وق لبعض 

واملنتج�ات  الس�لع 
التي س�تضيفها 

ط  لخط����و ا
االنت���اجي�ة 
الجديدة بهدف 

اىل  االنتق�ال 

االكتفاء الذاتي بشكل تدريجي”.
وذكر الشمري ان “عددا من الوزارات كالدفاع 
والبلدي�ات  واالعم�ار  والنف�ط  والكهرب�اء 
وكذل�ك امان�ة بغ�داد وعدد من مؤسس�ات 
الدول�ة االخ�رى، إبرم�ت مع ال�وزارة عقود 
عم�ل لتصنيع ما تحت�اج اليه م�ن خدمات 
متنوعة، السيما بعد ان تميز االنتاج املحيل 
بثقة املس�تهلك وب�دأ ينافس 
املس�تورد  نظريه 
حي�ث  م�����ن 
والتطور  الحداثة 
لتكن���ولوج�ي  ا
ة  د لج������و ا و

والنوعية”.

الصناعة تعلن ابرام 200 عقد ضمن خطة إنتاجية جديدة

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
ع����اد الحديث مجددًا حول ج����والت التراخيص وخطورتها على 
مصي����ر البل����د االقتص����ادي، وهي  س����رقة لمقدرات الع����راق لصالح 
الش����ركات االجنبية العاملة في قطاع النفط، والتي يحصل السياس����يين 
المتنفذي����ن من خالل ابرامه����ا على عموالت بماليين ال����دوالرات .وما 

زال����ت وزارة النفط التعير أهمية لمصلحة الب����الد , فهي على اعتاب 
منح شركات امريكية لعقود جديدة في قطاع النفط والغاز تحت 

ضغوطات ادارة ترامب على حكومة بغداد .

أك�د رئیس ھی�أة املناف�ذ الحدودية كاظم 
العقاب�ي ، أن الحكومة االتحادية ال تمتلك 

أي سلطة عىل
املنافذ املتواجدة يف إقلیم كردستان.

وق�ال العقابي، يف لقاء عىل قناة دجلة، إن 
”املنافذ الربية املتواجدة يف إقلیم كردستان 
ھي أربعة فق�ط، إضافة إىل مطاري أربیل 

والسلیمانیة“.
وأض�اف العقاب�ي، أن ”ھن�اك 5 مناف�ذ 
أخرى يف كردستان ال تعرتف بھا الحكومة 
االتحادية وت�م اغالق 20 مع�ربا غیرھا“، 
مؤكدا ”عدو وجود أي سلطة اتحادية عىل 

جمیع املنافذ يف إقلیم كردستان“.
وبش�أن مصیر ال�واردات املالیة التي تأتي 

من منافذ اقلیم كردس�تان، أك�د العقابي 
أن ”األموال غیر مس�جلة يف س�جل وزارة 
املالی�ة االتحادية منذ ع�ام 2003 إىل ھذه 
اللحظ�ة، وال نعل�م إىل أي�ن تذھ�ب تل�ك 
األم�وال“، مرجح�اً ”حص�د أكث�ر م�ن 5 
ملیارات دينار بالسنة الواحدة من واردات 

املنافذ الحدودية يف اإلقلیم“.
املھ�دي ق�ادرة  تب�دو حكوم�ة عب�د  وال 
ع�ىل الس�یطرة ع�ىل الناف�ذ الحدودية يف 
اإلقلی�م، حیث تس�تحوذ الس�لطات ھناك 
ع�ىل مواردھا، بع�د ان تمك�ن اإلقلیم من 
اس�تثمار »املرونة الزائدة« التي يمارسھا 
رئی�س ال�وزراء ع�ادل عبد املھ�دي، تجاه 

امللفات العالقة.

حكومة عبد المهدي غير قادرة على السيطرة على منافذ االقليم ووارداتها في خبر كان !
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المراقب العراقي/ متابعة...

اعيرف الرئيس السيوداني املعيزول عمر البشير الذي 
يحاكيم اميام محكمية سيودانية بتهمة غسيل األموال 
وتقايض أموال من دول بشيكل غر رسيمي، انه حصل 
من السيعودية عىل 90 مليون دوالر ومن دولة االمارات 
عيىل ملييون دوالر. واعيرف البشير، يف تقريير تابعته 
»املراقيب العراقيي« أنه »حصيل عىل 65 ملييون دوالر 

من امللك السيعودي السيابق عبد الله اليذي تويف يف عام 
2015، هيذا وتم العثور عىل ما يقرب من 7 ماليني يورو 
يف منزل البشير، وعىل مبالغ بالدوالر األمركي والجنيه 
السوداني«. وبحسب التقرير فانه »من املؤكد ان االموال 
التيي حصل عليها البشير من امللك عبدالليه كانت ثمن 
التخيل عين العالقة مع ايران واتخياذ مواقف مناهضة 
ازاءهيا واالنخراط يف الحليف السيعودي االماراتي ، اما 

امللبيغ الثانيي الذي حصيل عليه من محمد بن سيلمان 
فكانيت ثمن دمياء الجنود السيودانيني الذين ارسيلهم 
كمرتزقة ملقاتلية اخوانهم يف القومية والدين يف اليمن«. 
واشار التقرير اىل أن »الشعب السوداني كان عىل صواب 
عندما خرج عن بكرة ابيه القتالع نظام البشير الفاسد 
بعد ان اهان السودان وجيشه وشعبه وتاريخه النضايل 

العريق، يف مقابل حفنة من الدوالرات القذرة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد الحرس الثوري اللواء حسني سالمي، 
إن »قيادة السيعودية يف ميأزق ويشيعرون 
بالعجز، وال يعرفيون ماذا عليهم أن يفعلوه، 
الفتيا اىل أن امين املنطقية مسيتتب بفضيل 

الحضور القوي للقوات املسلحة اإليرانية.
وقال سيالمي كلمتيه أمام ملتقى األسياتذة 
التعبوييني يف الحيوزات العلميية املنعقيد يف 
وتابعتهيا  السيبت،  الييوم  مشيهد،  مدينية 
»املراقب العراقي« »إننا ال نرى اليوم شيئا من 
النشاط واالسيتعراض السيايس يف شخصية 
القادة السياسيني السعوديني الذين يشعرون 
بالعجز وامليازق وال يعرفون مياذا عليهم أن 

يفعلوه«.
من جهية أخرى، بيني قائد الحيرس الثوري 
أن »األعيداء لن يتمكنوا مين زعزعة األمن يف 
الخلييج«، قائياًل إن »األمين مسيتتب بفضل 

التواجد القوي للقوات املسلحة اإليرانية«.
وأوضح أن »الجمهورية اإلسيالمية اإليرانية 
توفير األمن يف الخليج الفياريس، ولن يتمكن 

األعداء من تقويض األمن يف هذه املنطقة«.
وكان وزيير الخارجيية اإليراني، محمد جواد 
ظرييف، قيد قيال إن طهيران عىل اسيتعداد 
للحوار مع السعودية واإلمارات. وذكر الوزير 
اإليرانيي، يف لقياء صحفيي »لدينيا عالقيات 
دبلوماسيية ميع اإلميارات، لذليك نحن عىل 

استعداد ملقابلتها«. 
وعىل هامش املؤتمر اشار سالمي اىل إن »إيران 
تخترب دائًميا أنظمية دفاعية واسيراتيجية 
مختلفية«، الفتا اىل أن »هيذه اإلجراءات هي 
خطيوة بال توقف عىل امتداد نمو وتطور قوة 
الردع والدفياع الذي لن يتوقف أبيًدا، وبالتايل 
فان األمن يف الخليج مستتب بفضل الحضور 

القوي للقوات املسلحة اإليرانية«.
وشيدد سيالمي عىل أن »التوجه مين منطق 
عجيز«،  دلييل  التفياوض  نحيو  املقاومية 
مشيرا إىل أن »املسياومة ليست الطريق لحل 

مشاكلنا«.
وقيال إن »إييران الييوم أقيوى مين أي وقت 
ميى«،  مضيفا انيه »لدينا القيدرة الكاملة 
تخطينيا  وقيد  مصالحنيا،  عيىل  للحفياظ 
صعوبية العقوبيات وتعلمنيا كييف نعييش 
بيدون تأثرها«.وتابع إن »الشيعب كان وما 
زال يمثيل الركين الرئييي ملقاومية الثيورة 
اإلسيالمية يف مواجهة األعيداء، وأصبح دور 

الشعب اليوم أكثر أهمية من أي وقت مى، 
والدور الذي يلعبه الشيعب اليوم يف التواصل 
والتمسيك  للثيورة  الحكيمية  القييادة  ميع 
بإرشياداتها والتعاون مع جميع املؤسسات 
الثورية والتنفيذية والترشيعية والقضائية يف 
البيالد بات أكثر وضوحا من أي وقت مى«. 
وتطيرق سيالمي إىل العدوان السيعودي عىل 
اليمين قائياًل إن »اليمين اليوم جعيل أمركا 
والسيعودية واالميارات عاجزيين«، الفتا اىل 

ان »كل املطارات السيعودية أصبحت يف 
مرمى الطائرات املسيرة والصواريخ 

اليمنية«.
واكمل سالمي أن »قادة السعودية 

ال يعلمون ماذا يفعلون فمصايف 
النفط واملطارات لم تعد آمنة«، 
فيترصفيون  اليمنييون  أميا 

يقصفيون  وال  بإنسيانية 
املدن«.

البشير يعترف بعمليات غسيل اموال مع السعودية واإلمارات بـ91 مليون دوالر دولي دوليعربي  عربي 

قائد الحرس الثوري : قادة السعودية في »مأزق«
 وامن المنطقة مستتب بفضل الحضور القوي للقوات اإليرانية

صحف 
ومجالت

تناولت مجلية »فورين بوليي« 
الصينيية،  األمركيية  العالقيات 
موضحية أن املستشيار التجاري 
للرئيس األمركيي دونالد ترامب 

املدعيو بير نافيارو يدفع ترامب 
نحو االنفصال عن الصني.

ويف تقرير نرشته املجلة، وتابعته 
»املراقيب العراقيي« أوضحت أن 
»هيذه املقاربة تعني إنهاء عالقة 
العمل الجيوسياسيية التي تربط 

واشنطن ببيكن«.
وأضاف التقرير أن »ذلك ربما هو 
ما دفع ترامب إىل إعالن سلسيلة 
ضيد  التصعيديية  املواقيف  مين 
الصني يف عدد من التغرديات يوم 

أمس الجمعة، وذلك بعدما أعلنت 
الصيني فيرض رسيوم جمركية 

جديدة عىل منتوجات أمركية«.
ونقل التقريير عن بعض الخرباء 
قولهيم إن »هيدف تراميب مين 
الحيرب التجارية ميع الصني هو 
أبعد من التوّصل إىل اّتفاق جديد، 
وأضاف أن الرشوط التي يفرضها 
ترامب سيتحكم بالفشل املُسبق 

عىل املفاوضات مع الصني«. 
عين  التقريير  تحيدث  كميا 

»إنفصيال« بني أميركا والصني، 
وجيه  سييغّر  »ذليك  إن  وقيال 

االقتصاد العاملي«.
»تحذييرات  إىل  التقريير  ولفيت 
أن  مين  االقتصادييني  الخيرباء 
»االنفصال« مع الصني سييؤدي 
إىل »فصل« الوالييات املتحدة عن 
االقتصاد العاملي، وأضاف أن ذلك 
سيعني أن أوروبا واليابان وكذلك 
الصيني سيتتفوق عيىل الواليات 

املتحدة عىل األمد البعيد«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
رأى الخبر الصهيوني يف الشؤون الفلسطينية 
يونيي بن مناحيم؛ والذي عمل ضابطا يف جهاز 
االستخبارات العسكرية يف كيان العدو-«أمان« 
أن كتائب عز الدين القسيام-الجناح العسكري 
لحركة املقاومة اإلسيالمية »حماس« يف قطاع 
غيزة بدأت تتحيول من جناح مسيلح إىل جيش 
نظاميي بعد انتهاء عدوان غيزة األخرة صيف 
2014، إذ اجتهيدت لتحسيني قدرات القسيام 
العسيكرية. ويف تقريير نيرش يف موقيع املعهد 
املقيديس للشيون العامية وتابعتيه »أملراقيب 
العراقيي« قيال بين مناحييم إن »«حماس« يف 
الطريق إلقامة جيش نظامي ملقاتلة »إرسائيل« 
من خالل توفر مختلف الوسائل القتالية بدعم 
واضح مين إيران«، وفق تعبره«. واسيتدل بن 
مناحيم »عىل ذلك بما حيدث يف الزيارة األخرة 
التيي قامت بها قيادة »حماس« برئاسية نائب 

رئيس املكتب السيايس للحركة صالح العاروري 
إىل طهيران، ولقائيه آية الله اإلمام السييد عيل 
الخامنئيي واعتبارهميا أن الزييارة تاريخية«.  
وقيال بن مناحيم إن »تفاصييل جديدة أعقبت 
الزييارة، مفادهيا اتفياق »حمياس« وإييران 
عيىل إقامة جييٍش مسيلح اسيتكماال للجناح 
العسيكري للحركة املسيمى كتائب عيز الدين 
القسيام، وهو ما أعلنه رئيس املكتب السيايس 
للحركة اسيماعيل هنية خالل زياراته العائلية 
األخيرة التيي قيام بهيا وسيط قطاع غيزة«. 
وأضاف بن مناحيم أن »هنية كشيف أنه تلقى 
إشيارة من قائد قوة القدس يف الحرس الثوري 
اإلسالمي الجنرال قاسم سليماني بإبداء دعمه 

للمقاومة لإلطاحة باالحتالل«.
واضياف أنيه »منذ انتهياء حرب غيزة األخرة 
»الجيرف الصاميد 2014«، اجتهدت »حماس« 
بصورة ملموسة يف تحسني قدراتها العسكرية 

وأعيدت العيدة إلقامة جييش نظاميي بأعداد 
كبرة من املقاتلني«.

وأشيار بين مناحييم إىل أنيه »وفيق التقديرات 
اإلرسائيليية املتوفرة حول القدرات العسيكرية 
لحركية »حمياس« يوجيد أربعني ألف مسيلح 
داخل جناحها املسيلح منخرطني يف ستة ألوية 
منترشة جغرافيا عىل طول قطاع غزة، كل لواء 
يوجد فيه بني أربع وخمس كتائب، وتشمل كل 

كتيبة خمسة آالف مسلح«.
ولفت بين مناحييم إىل أن »الجناح العسيكري 
لي«حماس« لدييه قوات احتياط وقوات النخبة 
األساسيية  واملهمية  البحيري،  والكومانيدوز 
لوحيدات النخبة هيي تنفيذ عمليات مسيلحة 
عيرب األنفياق الهجومية، من أجيل االنقضاض 
عيىل مواقيع الجييش اإلرسائيييل والدورييات 
العسكرية، وقتل الجنود والعودة إىل غزة بجنود 

مختطفني عرب األنفاق«.

المراقب العراقي/ متابعة...
نفذ سيالح الجو اليمني املسير لدى الجييش اليمني واللجان الشيعبية 
الييوم السيبت هجوًميا جوًيا واسيًعا عىل قاعيدة امللك خاليد الجوية يف 

خميس مشيط يف عسر.
وقيال املتحدث الرسيمي للقوات املسيلحة العميد يحيى رسييع يف بيان 
مقتضب تابعته »املراقب العراقي« إن »سيالح الجو املسر نفذ هجوما 

جويا واسعا عىل قاعدة امللك خالد الجوية يف خميس مشيط«.
وأوضيح العميد رسييع أن »الهجوم الجوي الواسيع ُنفذ بعدد من 

طائيرات قاصف 2k عيىل مرابيض الطائرات الحربيية ومدارج 
اإلقيالع والهبوطن«، مؤكدا أن »الهجوم عيىل قاعدة امللك خالد 

الجويية حقيق هدفيه بدقية«.
وأشيار املتحدث باسم القوات املسلحة إىل أن »هذا االستهداف 
يأتي ردا عىل جرائم العدوان وحصاره املسيتمر عىل الشيعب 

اليمني العظيم«.
بدورهيا، أظهيرت مراكيز »رصد جويية عودة طائيرة كانت 
عىل وشيك الهبوط يف مطار أبهيا القريب من قاعدة امللك خالد 

الجوية إىل مكان إقالعها من مطار جدة الدويل«.
وأوضحيت تلك املراكز أن »رحلة تابعة للخطوط الجوية املرصية 

نفيذت عيدة دورات قبيل مغادرة أجيواء مدينة أبهيا بالتزامن مع 
الهجيوم عيىل قاعيدة املليك خاليد الجويية«.

وكان سيالح الجيو املسير قيد نفيذ عمليتيني هجوميتني أميس األول 
الخميس بعدد من طائرات قاصف 2k مسيتهدفا أهدافا حيوية يف قاعدة 
امللك خالد الجوية يف خميس مشيط، إذ استهدفت العملية األوىل منظومة 

االتصاالت العسيكرية أما العملية الثانية فاسيتهدفت خزانات ومحطة 
الوقود يف القاعدة، وكانت اإلصابة دقيقة ومبارشة.

كشيفت صحيفة هآرتس العربيية أن رئيس 
اليوزراء اإلرسائيييل، بنياميني نتنياهيو، قلق 
من وجود مسياع داخل “الليكيود” لعزله عن 
زعامته يف حالة خسيارة الحيزب لالنتخابات 

املقبلة.
وقاليت الصحيفية يف تقرير تابعتيه »أملراقب 
العراقيي« إن نتنياهو حّذر قادة الحزب خالل 
اجتماعيه بهم مين أن منافسيه زعيم حزب 
“أزرق-أبييض”، بيني غانتس، ال يسيعى إىل 

تشكيل حكومة وحدة تضم الليكود«.

وقيد تواجيه األحيزاب اإلرسائيليية أزمية يف 
تشيكيل حكومية جدييدة بعيد االنتخابيات 
تحققيت  إذا  املقبيل،  أيليول   17 يف  املقيررة 

اسيتطالعات الرأي التي تشر إىل أن كتلتي 
اليميني واألحيزاب الحريديية مين جهة، 
واليسيار- وسيط واألحزاب العربية من 
جهية أخرى، لين تتمكنا مين الحصول 

عىل عدد مقاعد كاف لتشيكيل ائتالف 
حكومي.

إمكانيية  اسيتطالعات  وتتوقيع 
حصيول كتلية اليميني واألحزاب 

الحريديية عيىل 55 – 57 مقعدا 
مين 120 مقعدا يف الكنيسيت، 

 – اليسيار  كتلية  وحصيول 
وسيط واألحيزاب العربيية 
مقعيدا،   55  –  53 عيىل 

فيما يبقى حيزب “إرسائيل بيتنيا”، بزعامة 
أفيغيدور ليربمان، هو بيضية امليزان التي قد 

تحسم هوية رئيس الوزراء املقبل. 

بوليسي: فورين 
 الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ستغّير وجه االقتصاد العالمي 

ضابط صهيوني: كتائب »القسام« تحّولت من جناٍح مسلٍح إلى جيٍش نظامي

سالح الجو اليمني المسير يشن هجوًما جديدا على قاعدة الملك خالد

: نتنياهو قلق من مساعي استبداله عبرية  صحيفة 
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م�ن الطبيع�ي جداً أن ي�رث األبن م�ن أبيه األم�وال والعقارات، 
لكن من غري املقبول أن يرث منُه املنصب أو املكانة السياس�ية، 
لي�س املنصب الحكوم�ي فقط بل حتى زعام�ة الحزب والنفوذ 
الس�يايس، مع العلم أن الحزب إذا كان قائماً عىل شخص معني 
أو عائل�ة معين�ة ال يص�ح أن ُيطلق عليه أس�م ح�زب، فقيادة 
الح�زب الب�د أن تكون متاحة أم�ام جميع أعضائ�ه ويحق لهم 
الرتش�ح لقيادته عن طري�ق انتخابات ح�رة ديمقراطية، وهذا 
ينطب�ق عىل جميع األح�زاب مهما أختلفت مس�مياتها )حزب، 

حركة، تيار، تجمع، كتلة، … ألخ(.
إذن، مت�ى تك�ون الوراثة السياس�ية مقبولة؟ ومت�ى ال تكون 

مقبولة؟
م�ن املعروف أن األنظم�ة امللكية قائمة عىل مب�دأ الوراثة ولهذا 
فقد تأسس�ت عائالت ملكية عريقة يف بريطانيا، هولندا، تايلند، 
الياب�ان، … أل�خ، لك�ن يف الجمهوريات، وخاص�ة الديمقراطية 
ه�و  الس�لطة  إىل  للوص�ول  الح�ري  الطري�ق  ف�أن  منه�ا، 
االنتخابات، وعندها ال يستطيع أي رئيس أن يورث الحكم ألحد 
أف�راد أرست�ه إال اذا نجح باالنتخابات بش�كل ديمقراطي مثلما 
حص�ل يف أمريكيا )جورج ب�وش األب واالب�ن(، ويف كندا رئيس 
الوزراء الحايل )جاس�تن ترودو( هو أبن رئيس الوزراء األس�بق 
)بي�ري ترودو(، يف كوري�ا الجنوبية )بارك غي�ون هي( هي أبنة 
الرئيس األسبق )بارك تشونغ هي(، ومثل هذه النماذج طبيعية 

ومقبولة ألنهاتأتي عن طريق ديمقراطي بحت.
وهن�اك طريقة ثاني�ة مقبولة إىل ح�ٍد هي الطريقة األس�يوية 
القائم�ة ع�ىل الديمقراطي�ة لكن ضم�ن اإلطار العائ�ي، ولعل 
أبرزها يف سريالنكا حيث خدمت السيدة )سرييمافو باندرانايكا(

بمنصب رئيس الوزراء ملدة )18( سنة بعد اغتيال زوجها رئيس 
الوزراء )سولومون باندرانايكا( عام )1959( ثم أصبحت ابنتها 
)شاندريكا كماراتونغا( رئيسة للجمهورية واللطيف أنها عينت 
أمه�ا بمنصب رئيس الوزراء، أما ابنها )أن�ورا باندرانايكا( فقد 

أصبح رئيساً للربملان.
وهناك مثال آخر هو الس�يدة )انديرا غاندي( التي تولت منصب 
رئي�س وزراء الهند الذي تواله قبله�ا والدها )جواهر الل نهرو( 
ث�م توىل املنصب أبنها )راجيف غان�دي(، واآلن حفيدها )راهول 

غاندي( هو رئيس حزب املؤتمر الوطني.
وكذل�ك يف باكس�تان فقد تولت الس�يدة )بنازي�ر بوتو( منصب 
رئي�س ال�وزراء وه�ي أبن�ه )ذو الفقار ع�ي بوتو( ال�ذي توىل 
منصب�ي رئيس الجمهورية ورئيس ال�وزراء، أما زوجها )آصف 
ع�ي زرداري( فق�د أصب�ح رئيس�اً للجمهورية ويش�غل أبنها 

)بيالوال بوتو زرداري( اآلن منصب رئيس حزب الشعب.
لكن الوراثة غري املقبولةهي التي تتم بالقوة وبدون إرادة الشعب 
وتصويته، إذ يورث الرئي�س الدكتاتور منصبه ألبنه وكأنه ملك 
مطل�ق الصالحيات،وقد بدأت هذه الحالة يف جمهورية )هايتي( 
بعد وفاة الدكتاتور )فرانسوا دوفالييه( )1957-1971( فورثه 
أبن�ه )جان كلود دوفالييه( )1971-1986( رغم ان عمره )19( 

سنة فقط! ثم تكررت يف دول عديدة.
لكن الحالة األغرب هي يف كوريا الشمالية التي حكمها )كيم إيل 
سونغ( ملدة )46( عاماً، ثم ورثه أبنه )كيم جونغ إيل( ملدة )17( 
عاماً، واآلن يحكم الحفي�د )كيم جونغ أون( منذ عام )2011(، 
ومبعث الغرابة أن الدولة تطبق النظرية الشيوعية والتي بدورها 
تحارب الوراثة أص�اًل! صحيح أنها ال تؤمن بالديموقراطية عىل 
الطريق�ة الغربي�ة لكنه�ا عىل األق�ل تعمل وف�ق انتخابات ولو 
ش�كلية داخل الحزب الش�يوعي نفس�ه، لكن يف كوريا استولت 
عائل�ة )كيم( عىل الحكم ويبدو أنها لن تس�لمه! وكذلك يف كوبا 
إذ ورث )راؤول كاس�رتو( حكم أخيه )فيديل كاس�رتو( بعد ان 

حكمها ملدة )49( سنة!
هذه الحالة منترشة بكثرة يف دول العالم الثالث وخاصة منطقة 
الرشق األوس�ط ومن ضمنها العراق، وهي حال�ة ملفتة للنظر 

وتحتاج إىل دراسات كثرية ال يستوعبها هذا املقال القصري.
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قلم / د . جواد الهنداوي…
اعرتَف  ضمناً رئي�س وزراء إرسائيل  ، خالل 
املؤتم�ر الصحف�ي ال�ذي أجراه ي�وم االثنني 
املايض يف العاصمة االوكرانية ،عن مسؤولية 
إرسائيل يف قصف مواقع عسكرية يف العراق . 
) انظر يف ذلك صحيفة رأي اليوم اإللكرتونية 
بتاري�خ  ،الص�ادرة  عط�وان  الب�اري  ،عب�د 
21/8/2019 ، حيث ن�رشت تقريراً مفصالً 
ع�ن ما تناول�ه نتنياه�و يف املؤتمر الصحفي 

بخصوص موضوع العراق ( .
ملاذا أقول اعرتف   نتنياهو ضمناً ؟

يف أجابت�ِه ع�ىل س�ؤال الصحفيني حول 
دور إرسائيل يف التفجريات التي وقعْت 
يف العراق ،ق�اَل : لن أُّقيد نفيس .قال 
أيض�اً ” إرسائيل تعمل أينما تطلّب 

األمر ذلك “
و أض�اف أيضاً بخص�وص ذات 
الس�ؤال ” ل�م ينته�ي األمر بعد 

. ”…
و أّكد ” إيران ال تمتلك حصانة يف 
اّي م�كان ” ، وعندما س�ألُه احد 
الصحفيني قائالً ” حتى يف العراق 
” ، َرّد علية بالقول ” لن أُ ّقيد نفيس 

… ”
أجاب�ات نتنياهو ، و براحة ، ل�م تْك نفياً ، 

وإنما اعرتاف ضمني بدور إرسائيل !
نتنياه�و ل�م يصم�ْت ، ولم يع�رتف رصاّحة 
بخصوص االعتداءات االرسائيلية عىل العراق 
، أمٌر فيه كثري من الحرج سياس�ياً عىل بقاء 
الع�راق ُمتمس�كاً رس�مياً بالصم�ت  ، ُنّقدُر 
رغب�ة دول العال�م ، و دول الج�وار  ، و كذلك 
رغبة الع�راق يف التهدئة وتجّن�ب صب الزيت 
عىل الن�ار ، ولكن ليس عىل حس�اب س�يادة 
وأمن الدولة ،ليتبنى العراق تريحاً رس�مياً  
تعام�اًل مع  ماورَد يف تريحات نتنياهو عن 
الع�راق . تريح�ات نتنياهو هي ُمناس�بة 
للعراق بالخ�روج عن صمت�ه و تبني موقف 
مناس�ب و تريح فيه ، عىل األق�ل ، تحذير 

بالرّد عىل اّية اعتداءات تستهدف العراق .
ويف قول نتنياهو بأنَّ ” إيران ال تمتلك حصانة 
يف اّي مكان ”  افصاٌح عن ُجبٌن وعجٌز و نفاق 
، إي�ران و كُل دولة ال تملك حصانة وس�يادة 
االّ يف  اراضيه�ا و ع�ىل حدوده�ا و إقليمها ، 
نتنياهو غري قادر عىل االعتداء عىل حصانة و 

سيادة إيران ،خوفاً من قوة الردع .
تتزام�ن ه�ذه االعت�داءات االرسائيلي�ة ع�ىل 

س�يادة العراق مع اعت�داءات تركية واضحة 
عىل س�يادة س�وريا ،توّغل عس�كري بآليات 
و دباب�ات  وحام�الت جن�ود يف منطقة أدلب 
. ونش�هُد أيضاً صم�ت دويل و عربي و أُممي 
ُمريب ، ُيّعُد و ُيحَس�ُب تواطئ�اً مع املُعتدي و 
تشجيعاً له بالتمادي . حالة دولية استثنائية 
ُتعلُّمنا درساً ،مفادُه بأنَّ القوة هي لغة اليوم 
.أمت�الك الدول�ة لس�الح ولعقيدة عس�كرية 
وقتالي�ة ه�ي األدوات الفاعل�ة للحفاظ عىل 

سيادة الدولة و كرامتها .
ع�ىل الع�راق و ع�ىل ال�دول العربي�ة  وع�ىل 
الجامع�ة العربية وع�ىل األمم املتح�دة ادانة 
التوغل الرتك�ي غري امل�رشوع يف أرايض دولة 
أخ�رى ، و أْن ُيدان هذا االعت�داء مرّتان : مرّة 
كون�ه انتهاك مليث�اق األمم املتح�دة و اعتداء 
ع�ىل الرشعية الدولي�ة و القانون ال�دويل ، و 
مرّة أخ�رى ،كونه توغل بهدف دعم جماعات 
ة التي ُحرْت يف خان ش�يخون ، من  الن�ررُّ
قبل القوات السورية ، وهي ) واقصد الُنّرة 

( جماعات ارهابية .
التوغ�ل الرتكي هو احت�الل و دعم لجماعات 
ارهابي�ة .وصم�ْت ال�دول، وخاص�ة امريكا 
،  الت�ي تتباكي عىل الرشعي�ة الدولية ، وعىل 

حقوق اإلنس�ان ، وع�ىل الديمقراطية ، وعىل 
ازاء االعت�داءات  أم�ن و اس�تقرار املنطق�ة 
االرسائيلي�ة ، و ازاء الدع�م الرتك�ي لإلرهاب 

هو أيضاً ُمدان .

بقلم / د. باسل عباس خضير …
كلمة ) الفس�اد ( يت�م تداولها ه�ذه األيام ، 
فاغلب من يراجعون دوائر الدولة الحكومية 
يتحدثون عن الفساد ، ويف مجالس العائالت 
او األه�ل و األق�ارب و األصدقاء يتم التطرق 
إىل الفساد ولعنه هو وكل من يمارسه ونعته 
بمختل�ف واق�يس التس�ميات ، ويف الربام�ج 
التلفزيوني�ة ومواق�ع التواص�ل االجتماعي 
يتم التط�رق إىل الفس�اد ورضورة معالجته 
والقض�اء عليه إلبق�اء دوائرنا بال فس�اد او 
تقليل�ه إىل أدن�ى املس�تويات ، وال يختل�ف 
اثن�ان او ثالثة او أكثر عىل إن الفس�اد حرام 
ويشاركهم يف هذا الرأي األئمة والخطباء ويف 
خط�ب الجمع�ة واملناس�بات ويف األحاديث ، 
وتكاد ال تخلو دائرة من دوائرنا من ممارسة 
الفس�اد حس�ب رأي الكثريي�ن ، والبع�ض 
يدع�ي انه وق�ع ضحي�ة الفس�اد بحيث إن 
معاملت�ه الت�ي يمك�ن إن تنج�ز بدقائق لم 
تنج�ز إال بأس�ابيع رغم تقديمه م�ا تتطلبه 
من معلومات ، كما يقول البعض إنهم دفعوا 
) أوراق ( او ) دفات�ر ( النج�از معامالته�م 
تحت وطأة وس�طوة الفس�اد والفاس�دين ، 
ويش�ري البعض إن لجوء الحكومة لتأسيس 
مجل�س أعىل ملكافحة الفس�اد ه�و اعرتاف 
رصي�ح بوج�ود وانتش�ار الفس�اد لدرج�ة 
ارتباط�ه بدولة رئيس مجل�س الوزراء ، كما 
إن الهيئات املعنية كهيئة النزاهة واملفتشون 
العام�ون يف ال�وزارات ومنظم�ات املجتم�ع 
املدني ترفع شعارات ولوحات إعالنات تدعوا 
للتعاون ملكافحة الفس�اد ويضع�ون أرقاما 
للهوات�ف لإلبالغ عن الفاس�دين  وهي  غالبا 
م�ا تك�ون مش�غولة او إنها ال ت�رد ، والرأي 
السائد إن الفساد يسترشي ويزداد يوما بعد 
ي�وم كالف�ريوس او البكتريي�ا او الفطريات 
لدرج�ة إن البع�ض أصب�ح يف حال�ة ي�أس 
م�ن القدرة ع�ىل معالجة الفس�اد يف دوائرنا 
الحكومي�ة مما يش�جع البع�ض للبحث عن 
الفاس�دين او وكالئه�م لغ�رض الدف�ع لهم 
النج�از معامالته�م ب�دون تأخ�ري وتعقي�د 
وكأنه�ا حالة من االستس�الم ) الس�مح الله 
( ، وال يعن�ي ال�كالم ال�وارد يف ه�ذه املقال�ة 

إن م�ا يذك�ر ينطبق ع�ىل جمي�ع املوظفني 
ألنن�ا نقص�د الجزء الفاس�د منهم فحس�ب 
حي�ث ال تخلو دوائرنا من وج�ود الكثري من  
الخريي�ن والصالحني .وهناك من يس�تغرب 
كي�ف ينم�و الفس�اد يف دوائرن�ا الحكومية 
ويع�رب كل املوانع واملعرق�الت ليطال جيوب 
املراجع�ني بهذه الط�رق املقرف�ة التي ليس 
لها عالقة بالدي�ن واألخالق والقيم واألعراف 
والتقالي�د والقوان�ني التي تنص ع�ىل إيقاع 
أق�ى العقوب�ات ، فف�ي كل دائ�رة هن�اك 
وح�دات تنظيمي�ة للرقاب�ة الداخلية ولجان 
للمشرتيات واعتدال األسعار لضبط العملية 
قبل الرف املايل ، كما إن هناك ديوان عريق 
للرقاب�ة املالي�ة وله هيئات مرشف�ة للرقابة 
وتقويم األداء يف كل التشكيالت ، ولكل وزارة 
أصبح�ت هناك مملكة للمفت�ش العام ولهم 
أعني واذرع يف كل م�كان وبعضهم يخيفون 
املوظفني اش�د الخوف ، كم�ا إن هناك هيئة 
مس�تقلة للنزاه�ة وفيها محقق�ون وقضاة 
قل�وب  ترع�ب  أن  يف�رتض  وإجراءاته�م 
املخالف�ني ، ناهيك عن القض�اء الذي يمكن 
أن يلجا إليه أي مواطن لإلبالغ عن مخالفات 
املوظف�ني بمختل�ف الدرجات حت�ى إن كان 
بمنصب رئي�س الجمهورية وخالف القانون 

) مث�ال ( ، وهن�اك االدع�اء الع�ام ال�ذي من 
واجبه  اإلنابة عن املجتمع يف دفع الظلم عنه 
ون�رة املظلوم�ني وإعادة الح�ق إىل أهلهم 
ومحاسبة املعتدين واملقرين بموجب مواد 
القوان�ني ، وه�ذه املنظمات عامل�ة وفاعلة 
وغ�ري معطلة حتى وان التب�س عىل املواطن 
عن مواق�ع الحل الصحيحة لكث�رة األجهزة 
الرقابي�ة التي لم تس�تطيع ردع الفاس�دين 
، ووج�ود هذه األجه�زة الرقابي�ة والعقابية 
تزيد حرية املواطن وقد تسهم أحيانا يف توليد 
اإلحب�اط لديه ، فالبع�ض يقول إذا كانت كل 
تلك األجهزة ) الرصينة ( موجودة فكيف يزيد 
الفس�اد بمتواليات هندسية وليست عددية ، 
مم�ا يضطر بعضه�م لوض�ع افرتاضات او 
إحكاما قد ال تكون دقيقة يف كل الحاالت كأن 
يقولوا إن الفاس�دين محميني او إن الفس�اد  
تح�ول إىل حالة نظمية لدرج�ة إن هناك من 
يضع وصف ) الدول�ة العميقة ( كتعبري عن 

الفساد املنترش يف دوائرنا الحكومية .
ورغم إن تجربة الدول األخرى يف الفساد تشري 
إىل إمكانية معالجته بالجهود املجتمعية ، إال 
إن البعض يف بلدنا يعمل بش�كل او بآخر عىل 
تغذي�ة وتنمية الفس�اد يف دوائرنا الحكومية 

إذ ال ننك�ر وجوده ولكن ليس بحالة التهويل 
الت�ي يروج�ون له�ا بالفع�ل ، وال نبال�غ إذا 
قلن�ا إنن�ا نجع�ل م�ن الفاس�دين ) أبطال ( 
ويمتلكون قدرات خارقة يف تمشية املعامالت 
ولكنهم يف اغلب الحاالت هم من أكثر الجبناء 
جبنا بدليل إنهم يس�تلمون الرشاوى بالرس 
والخف�اء ويغضبون حني تلم�ح لهم بالدفع 
خوفا أن يس�مع أحاديثهم أح�دا ما ، واغلب 
الفاس�دين ليس�وا محمي�ني بالفع�ل ولكن 
من يوف�ر لهم غط�اء الحماية ه�و املواطن 
أن  يتج�رأ  ال  الفاس�د  املوظ�ف  الن  نفس�ه 
يطل�ب من املواطن ش�يئا إال عندما يش�عره 
املواط�ن بضعف�ه ، ول�و حصلت ح�االت تم 
فيها اإلبالغ عن حاالت الفس�اد لدى الجهات 
الرقابي�ة او القضائية لقضينا عىل الفس�اد 
م�ن ج�ذوره من�ذ أوىل اللحظ�ات ، فبع�ض 
املواطن�ني يستس�هلون الحل�ول وال يريدون 
ب�ذل املجه�ودات فيبحث�ون عن الفاس�دين 
يج�دون  فإنه�م  جبن�اء  الفاس�دين  والن   ،
ألنفسهم معقبني وداللني لكي يكونوا خارج 
الص�ورة ، وألن التعليم�ات منع�ت املعقبني 
والدالل�ني يف التواج�د بدوائرنا فق�د اوجدوا 
ألنفس�هم مخرج�ا بالطل�ب م�ن صاح�ب 

املعامل�ة أن ينظم له وكال�ة خاصة فيعقب 
وي�ريش تحت غط�اء القان�ون ، واملوظف ال 
يمكن أن يخالف القوان�ني واألنظمة املرعية 
ألن�ه يتعرض للمس�اءلة القانوني�ة لذا يلجا 
إىل االجته�اد والتعك�ز ع�ىل التعليمات ولكن 
التعليمات من صناعته ويستخدمها لعرقلة 
معام�الت الجمه�ور ، ومش�كلة الكثري من 
املواطن�ني إنهم ال يتظلمون او إن املدير يقف 
إىل جان�ب املوظ�ف ، وأحيان�ا تج�د األجهزة 
الرقابية نفسها عاجزة عن وقف التجاوزات 
فتتجه بعضها ملجاراة املوظف وحجز حصة 
من إيراد الفس�اد فيس�ود الظن لدى البعض 
ب�ان ال�رساق محميني ويف واق�ع الحال إنهم 
متضامن�ني وليس�وا محمي�ني وال ينتم�ون 
للدول�ة العميق�ة الن تل�ك الدول�ة مفهومها 
ومضمونه�ا أعم�ق وأوس�ع وأكث�ر نفعي�ة 

م�ن تلك الحاالت . ومما يفس�ح املجال أكثر 
ملمارس�ة الفس�اد هو عدم التواجد امليداني 
تم�ارس  الت�ي  الرقابي�ة  األجه�زة  ملمث�ي 
البريوقراطي�ة بأعىل أش�كالها ألنه�ا بعيدة 
كل البع�د عن هموم املواط�ن وما ينتهك من 
حقوق�ه ، وم�اذا ل�م يك�ن املدي�ر رشيكا يف 
الفس�اد وتعطى له نس�ب بهيئة مدفوعات 
نقدية او عيني�ة فانه غالبا ما يكون مغلوبا 
عىل أمره وعاجزا عن حل شكاوى املراجعني 
، فأم�ا أن يلج�أ إىل الحل�ول التوفيقي�ة او 
الوق�وف إىل جانب املوظف ألنه ال يس�تطيع 
معاداتهم جميعا ألنهم قد ينقلبوا عليه يوما 
ويحيك�ون قضية كيدية فيزيح�وه ويجلبوا 
باإليج�اب  مجاراته�م  ع�ىل  ق�ادرا  واح�دا 
ويس�تثنى م�ن ذلك من اش�رتى املنصب الن 
رشوط التس�ديد تكون معلوم�ة ملن يعنيهم 
األم�ر ، ويس�تطيع الكث�ري م�ن املواطن�ني 
إن يثبت�وا ب�ان اغل�ب ال�وزارات والجه�ات 
غ�ري املرتبطة ب�وزارة من تطوي�ر وتحديث 
أس�اليبها يف القضاء عىل الروت�ني ومعالجة 
الفس�اد ، فالعديد من الدوائر لم تدخل فيها 
أنظمة الحاس�وب واالعتماد ع�ىل االنرتنيت 
وبعضه�ا يف أماكن نائية او مناطق س�كنية 
او تجاري�ة وليس لديها مواقف للس�يارات ، 
وبعضها تش�كو من قلة عدد املوظفني لقلة 
التعيين�ات ويف حال�ة حص�ول تعيينات فان 
حصصها ه�ي ل�ذوي الكف�اءات والقدرات 
املنخفض�ة ألنه�م تعين�وا باالس�تثناءات او 
الوس�اطة او بدف�ع األت�اوى والرش�وة . إن 
الفساد اإلداري بمعناه األكاديمي هو عبارة 
ع�ن عملي�ة يتم م�ن خاللها ح�رف الجهاز 
اإلداري ع�ن أهداف�ه الحقيقي�ة م�ن خالل 
مخالف�ة القوان�ني واألنظم�ة والتعليم�ات 
بش�كل يجعل ممارس�يه عرضة للمحاسبة 

بموجب الترشيعات ، واغلب الفس�اد املنترش 
يف الدوائ�ر الت�ي يت�م فيه�ا الفس�اد تخرج 
ع�ن ه�ذا التعريف م�ن خالل قي�ام املوظف 
فيه�ا  التش�دد  او  النص�وص  يف  باالجته�اد 
لتحقي�ق منافع ش�خصية ، والس�بب يف هذا 
االجته�اد هو ع�دم وجود نص�وص مكتوبة 
ومعلن�ة تح�دد مه�ام وواجب�ات املوظف�ني 
تحريري�ا وتح�دد مراح�ل انج�از املعامالت 
وم�ا تتطلبه من متطلب�ات ، لذا فان أول من 
يتحمل مس�ؤولية الفس�اد ليس املوظف بل 
اإلدارة واألجه�زة الرقابي�ة ألن�ه من الواجب 
الحرص عىل عدم الس�ماح باجتهاد املوظف 
س�لبا او إيج�اب ، وكم�ا ه�و معل�وم ف�ان 
والتعليم�ات  واألنظم�ة  القوان�ني  تطبي�ق 
يحتاج إىل أدوات ووسائل لتبسيط اإلجراءات 
وضم�ان حقوق الدائ�رة وتيس�ري معامالت 
ووس�ائل  املعلوم�ات  كأنظم�ة  الجمه�ور 
الت�واص واالتص�االت ولي�س االعتم�اد عىل 
املعتمدي�ن والس�عاة ، ناهي�ك ع�ن الحاجة 
املاس�ة لتوفري املكاتب املعارصة التي تناسب 
مراح�ل انجاز وانس�يابية املعام�الت وليس 
ح�رش املوظف�ني يف مكات�ب تش�غل أوقاتها 
يف تن�اول األطعمة وتب�ادل االتصاالت خارج 
مه�ام الدائرة عىل حس�اب وق�ت املراجعني 
، او غل�ق ش�بابيك أمني الصن�دوق والجباية 
يف منتصف ال�دوام والتوقف ع�ن العمل قبل 
نهاي�ة ال�دوام بس�اعتني والتعامل الخش�ن 
مع املراجعني بس�بب انعدام املكاتب املريحة 
أماك�ن  وج�ود  وع�دم  التكيي�ف  ووس�ائل 
لراح�ة وخدمة املراجع�ني والتعام�ل معهم 
كمواطن�ني صالح�ني يراجع�ون لدف�ع م�ا 
عليهم من رضائب او تثبيت مواقف رس�مية 
منعا للتجاوزات ، والن املوضوع أوس�ع مما 
يتص�وره البعض ف�ان من واج�ب الدولة أن 
ت�ويل اهتمام�ا بأجهزته�ا الحكومي�ة ألنها 
تش�ل مص�درا لإلي�رادات ووس�يلة لتعزي�ز 
املواطن�ة الصالحة ، ولكونها بحاجة ماس�ة 
للتحس�ينات فالقضي�ة لها عالق�ة مبارشة 
بالفس�اد الن هن�اك عوامل مهمل�ة هي من 
تصنع وتنتج الفساد وينطبق عليها الوصف 

) صنع يف الوزارات ( .

الصمْت الرسمي أزاء االعتداءات »االسرائيلية« 
على سيادة دولة هو أيضًا موقف سياسي

كيف يصنع الفساد في دوائرنا الحكومية ؟!
إن  على  أكثر  او  ثالثة  او  اثنان  يختلف  ال 
الرأي  هذا  في  ويشاركهم  حرام  الفساد 

الجمعة  خطب  وفي  والخطباء  األئمة 
األحاديث وفي  والمناسبات 

الدول  تجربة 
في  األخرى 

تشير  الفساد 
إمكانية  إلى 

بالجهود  معالجته 
إال   ، المجتمعية 
في  البعض  إن 

بشكل  يعمل  بلدنا 
على  بآخر  او 

وتنمية  تغذية 
في  الفساد 

الحكومية دوائرنا 

لم  نتنياهو 
ولم   ، يصمْت 

صراّحة  يعترف 
بخصوص 
االعتداءات 

على  االسرائيلية 
أمٌر   ، العراق 

من  كثير  فيه 
سياسيًا  الحرج 

العراق  بقاء  على 
رسميًا  ُمتمسكًا 

بالصمت  

،،

ظاهرتان يخُصهما 
العنوان : األولى ما 
يشهدُه العراق من 

انفجارات او باألحرى 
تفجيرات  ُمتّكررة في 

مخازن و مستودعات 
عسكرية .

و الظاهرة الثانية 
هو  التوغل العسكري 

التركي المفضوح و 
المعلن في سوريا .

عن األولى ،ال ُأكّرُر ما 
كتبّته ُمبكرًا و تزاُمنًا 
مع تفاقْم التفجيرات 
،بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٩  

و ١٩/٨/٢٠١٩ و 
بعناوين ” لماذا 

تستهدف إسرائيل 
العراق ” و ” التداعيات 

السياسية لالعتداءات 
االسرائيلية ” ، سأضيُف 

ماهو جديد

المتحدة األمم  وعلى  العربية  الجامعة  وعلى  العربية   الدول  على  و  العراق  على 
أخرى دولة  أراضي  في  المشروع  غير  التركي  التوغل  ادانة   



المراقب العراقي/ بغداد... 
عق�د املؤتمر الصحفي ملباراة ال�زوراء والرفاع 
البحرين�ي التي س�تقام اليوم يف قاعة الس�ام 
بفندق الريجنيس والتي يضيفها ملعب برشيد 
اليوم الس�بت عند الس�اعة الس�ابعة مس�اء. 

وعقد املؤتمر املشرتك للمدربني، العراقي حكيم 
ش�اكر والبحرين�ي ع�ي عاش�ور، حيث رحب 
حكي�م ش�اكر اوال بالجميع وبامل�درب الرفاع 
البحرين�ي، وتحدث عن انطباعه ع�ن املباراة، 
وقال »ستكون مباراتنا الثالثة فالاعبني قدموا 

جه�دا كبريا، لذلك يجب ع�ّي ان احافظ عليهم 
جميعه�م خال هذه الفرتة، ويف الوقت نفس�ه 
نطم�ح ان نق�دم مس�توى يلي�ق باس�م نادي 
الزوراء من خال املباراة التي لن تكون س�هلة 
امام الرفاع البحرين�ي«. واضاف »الكل يعرف 

ظ�روف ال�دوري العراقي انته�ت بتاريخ 26/ 
7 / 2019 والتح�اق العب�ي ال�زوراء باملنتخب 
والجهد الكب�ري عليهم وكذلك يكون اول تجمع 
لكاف�ة الاعبني ه�و باملغ�رب وله�ذا اعتربها 

استعداد واعداد للفريق للموسم القادم«.

المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
يس�عى املنتخ�ب العراق�ي للش�باب اىل 
اس�تغال بطول�ة غ�رب آس�يا الحالية 
بأكرب قدر ممكن استعداداً الستحقاقاته 
املقبلة، خاصة أن التحضريات السابقة 
كان�ت ضعيف�ة، ول�م ترتق للمس�توى 

املطلوب.
ب�ارش  ق�د  العراق�ي  املنتخ�ب  وكان 
تحضرياته لبطولة غرب آسيا املقامة يف 
فلسطني منذ شهرين تقريباً، حيث اكد 
مدربه قحطان الجثري أن »االستعدادات 
كان�ت ضعيفة، أُجريت فيه�ا مباراتان 

فقط مع قطر قبل موعد البطولة«.
ويتطل�ع جثري لخ�وض مباري�ات عىل 
مس�توى ع�اٍل يف غ�رب آس�يا، حي�ث 
س�يلتقي الي�وم اإلم�ارات ع�ىل ملعب 
الش�هيد فيصل الحسيني يف حني يلتقي 
يف مباراته الثانية البحرين يف 26 الحايل.

وع�ىل الرغم م�ن العوائق الت�ي رافقت 
ش�باب الع�راق، والت�ي تمّثل�ت بغياب 
خمس�ة العبني لع�دم ص�دور ترصيح 
له�م، إال أن جث�ري يع�ّول ع�ىل الفائدة 
الفني�ة م�ن البطول�ة لتك�ون محّط�ة 

استعدادية للتصفيات القارية.
ويعم�ل جثري ع�ىل اختب�ار التش�كيلة 
الحالي�ة قائ�ًا »من املحتم�ل أن يكون 
هن�اك بعض التغيري يف الاعبني حس�ب 

حاجة املنتخب ملراكز اللعب«.
وي�رى جث�ري أن اس�تضافة فلس�طني 
الش�عب  بطول�ة غ�رب آس�يا تعط�ي 
قوي�اً،  معنوي�اً  عام�ًا  الفلس�طيني 
كم�ا أنها ترس�ل رس�الة اىل العالم بأن 

فلسطني دولة عربية حرّة«.
ويغيب الع�راق عن اللق�ب القاري منذ 
19 عاماً، حيث أن�ه أحرز اللقب خمس 
م�رات آخره�ا يف الع�ام 2000، يف حني 
إنج�از  أفض�ل   2013 الع�ام  حق�ق يف 
ل�ه باحتاله املرك�ز الراب�ع يف البطولة 

اآلسيوية.

شاكر: نطمح 
لتقديم مستوى 

يليق باسم الزوراء
السبت 24 آب  2019 

العدد 2140 السنة العاشرة
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منتخب الشباب يواجه البحرين في بطولة غرب آسيا

ينضم لنفط الوسط كرار بجاي مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
تعاقدت الهيئ�ة اإلدارية لنادي نفط الوس�ط، مع 
قل�ب دفاع الس�ماوة الس�ابق كرار بج�اي، ليمثل 

الفريق يف املوسم املقبل.
وق�ال املدير اإلداري للفريق نبي�ل عباس إن »كرار 
بج�اي وق�ع رس�ميا لنفط الوس�ط، وس�يلتحق 
بالتدريب�ات اليومي�ة بع�د أن حص�ل األخ�ري عىل 

البطاقة الخاصة به«.
وتاب�ع »بج�اي واحد من خي�ارات الجه�از الفني 
للموس�م املقب�ل، وم�ن املتوق�ع أن يظهر بش�كل 

مميز«.
وواص�ل »الفريق أكمل تأش�ريات الدخ�ول لرتكيا 
وس�يغادر يوم الخميس املقبل للدخول بمعس�كر 
تدريبي يس�تمر ملدة أس�بوعني تحضريا للموس�م 
املقبل، ويتضمن خ�وض 3 مباريات تجريبية عىل 

أقل تقدير«.
وأش�ار إىل أن مدرب اللياقة اإلسباني بابلو كابلو، 
التحق بالجهاز الفني ويرشف عىل تحضري الفريق 

للموسم املقبل، ويعد إضافة نوعية للفريق.

كاتانيت�ش مدربا للمنتخب في التصفيات المزدوجة

ثالث محترفين يلتحقون بمعسكر أمانة بغداد في القاهرة

ثالث ميداليات للعراق ببطولة سراب 
الدولية للجودو بايران

اسود الرافدين تستعد في كربالء لمواجهة البحرين

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف االتحاد العراقي لك�رة القدم، عن تجدي�د العقد مع 
م�درب املنتخب رسيتش�كو كاتانيتش بع�د اجتماع دام 
أرب�ع س�اعات يف اربي�ل، ب�ني وف�د االتحاد م�ن جهة 
واملدرب ومدي�ر أعماله االيراني بيهروزي من الطرف 

الثاني. 
املتحدث باس�م اتحاد الكرة حسني الخرساني، قال 
إن »وف�د االتحاد ضم الرئيس عبد الخالق مس�عود 
ورئيس لجنة املنتخبات فالح موىس وعضو االتحاد 
يحي�ى زغ�ري واملستش�ار القانوني يف االتح�اد نزار 
احم�د«.  واضاف ان�ه »تم االتفاق ع�ىل تجديد العقد 
ال�ذي ينتهي م�ع نهاية آب الج�اري، وب�رشوط وآلية 
جديدة مع املوافقة عىل تعيني مدرب مساعد محي سيتم 

اختياره من لجنة املنتخبات الحقا«.

المراقب العراقي/ بغداد...
يلتح�ق 3 العبني أجان�ب، بتدريبات أمان�ة بغداد يف 
معس�كره بالعاصم�ة املرصي�ة القاه�رة، تحضريا 
للموس�م املقب�ل. وقال م�درب أمانة بغ�داد عصام 
حم�د يف ترصيح�ات صحفية إن »الفري�ق وصل إىل 
العاصمة املرصية، للدخول يف معسكر سيستمر 10 
أيام«. وسيلتحق بالفريق املحرتفون الثاثة، املرصي 
محمد جرب معارا من االتحاد السكندري، ومصطفى 
فرماوي ناش�ئ األهي الس�ابق، واإليف�واري جيان 

فريمن كوري، معارا من برتوجيت املرصي.
وأضاف أن »الفريق س�يبارش مرانه بواقع وحدتني 
تدريبيت�ني يومي�ا، عىل أم�ل خوض ث�اث مباريات 
تجريبية، إحداها أمام املقاولون العرب، الذي يربطه 

بروتوكول تعاون مع أمانة بغداد«.
يش�ار إىل أن أمان�ة بغ�داد احت�ل املرك�ز الثام�ن يف 
الدوري العراقي باملوسم املايض تحت إرشاف املدرب 

عصام حمد.

المراقب العراقي/ بغداد...
استطاع املنتخب الوطني للعبة الجودو، ان يحصد 
ث�اث ميدالي�ات يف بطول�ة رساب الدولي�ة والتي 
اقيمت يف ايران، فيما وجه اتحاد الجودو مناش�دة 

اىل الحكومة من اجل دعمه لديمومة اللعبة.
وذكر االتحاد يف بيان له تابعته »املراقب العراقي« 
ان »أبط�ال الج�ودو حصدوا ذهبي�ة وفضيتني يف 
بطول�ة رساب الدولي�ة يف ايران بمش�اركة خمس 
دول ع�ىل نفقته�م الخاص�ة، ورغ�م التحدي�ات 
والصع�اب، ب�ا مخصص�ات منذ س�بعة أش�هر 

وبدون وسائل تدريب تليق بهم كرياضيني«.

واضاف ان »االبطال تمكنوا من قهر أبطال ارمينيا 
وافغانس�تان واذربيج�ان وايران يف عق�ر دارهم، 
هك�ذا فعله�ا البط�ل عي كاط�ع عندم�ا خطف 
الذهب بجدارة، ليق�ول املثابرين مصطفى كاظم 
وجاس�م محم�د كلمتهم الفصل عندما توش�حوا 

بالفضة بكل جدارة«.
 وتابع ›ال يس�ع اتح�اد الجودو العراقي برئاس�ة 
ع�دي الربيع�ي اال ان يب�ارك للمدرب�ني االبط�ال 
والعبيه�م العمالق�ة واداري�ي فرقنا الذي�ن بذلوا 
جهودا س�خية ألجل رفع اسم العراق عاليا عندما 

اعتلوا منصات التتويج بجدارة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن املدي�ر االداري للمنتخ�ب الوطن�ي باس�ل 
كوركي�س، ان منتخب اس�ود الرافدين س�يدخل 
معس�كراً تدريبي�اً يف محافظة كرباء اس�تعداداً 

ملواجهة البحرين يف تصفيات املونديال.

وق�ال كوركي�س إن »املنتخب الوطني س�يدخل 
معس�كراً تدريبياً يف كرباء يوم الخميس املقبل، 
التصفي�ات  البحري�ن ضم�ن  ملاق�اة  تحض�رياً 
»املنتخ�ب  أن  واوض�ح  املزدوج�ة«.  اآلس�يوية 
الوطني س�يطري إىل العاصم�ة البحرينية املنامة 

يف الثان�ي م�ن إيلول عرب مط�ار النج�ف الدويل، 
ملواجه�ة اصحاب االرض يف الخامس من الش�هر 
ذاته«. يذكر ان املنتخب الوطني يلعب يف مجموعة 
تضم منتخبات ايران والبحرين وكمبوديا وهونغ 

كونغ.

المراقب العراقي/ بغداد...
افاد االتحاد العراقي املركزي للقوس 
والس�هم، بأن�ه ينتظ�ر تخصي�ص 
االم�وال الازمة الس�تضافة بطولة 

االندية العربية للعبة يف العراق.
وقال رئي�س االتحاد املركزي س�عد 
ان  املق�رر  »م�ن  ان�ه  املش�هداني 
يس�تضيف العراق خال شهر ايلول 
املقبل بطولة االندية العربية للقوس 

والسهم يف محافظة السليمانية«.
وأوض�ح املش�هداني ان »االتحاد لم 
يحصل لحد االن عىل االموال الازمة 
العربية«، مبينا  البطولة  الستضافة 
ان »الوفود العربي�ة ابدت رغبتها يف 
املش�اركة بالبطولة، ونحن بانتظار 
تخصي�ص االم�وال من قب�ل وزارة 
الشباب والرياضة، القامتها بأفضل 

صورة ممكنة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن االتحاد العراق�ي املركزي لكرة 
منافس�ات  آلي�ة  تحدي�ده  الس�لة، 
 .2020-2019 الدوري املمتاز املقبل 
وقال رئيس االتحاد حسني العميدي 
اللعب�ة ق�رر ان يك�ون  ان »اتح�اد 
نظ�ام ال�دوري املقبل م�ن مرحلتني 
ذهاب واياب، ثم بي اوف بني املراكز 
االربعة االوىل، حي�ث يلعب االول مع 

الراب�ع والثان�ي مع الثالث سلس�لة 
من خم�س مباري�ات«. واضاف انه 
»س�يتم تحديد املركز الثالث بمباراة 
واحدة فقط، بينما يتم لعب النهائي 
بسلس�لة م�ن خم�س مباري�ات«. 
واشار العميدي اىل ان »عدد املحرتفني 
يف الب�ي اوف هو محرتف واحد فقط 
يف الس�احة، واخر عىل االحتياط من 

بداية الدوري ولحني انتهائه«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن وزير الش�باب والرياضة احمد ري�اض، ان العراق سيس�تضيف دورة االلعاب  
العربي�ة الثالث�ة ع�رش يف س�نة 2021. ون�رش الوزي�ر ع�رب صفحته الرس�مية عىل 
»فيس�بوك« انه »بع�د عدة لقاءات وحوارات اس�تطعنا نيل موافق�ة تضييف العراق 
وألول م�رة  يف تاريخه دورة االلعاب العربي�ة  الثالثة عرش 2021 والتي كانت مقررة 
أقامته�ا يف بريوت‹.  وتابع »ش�كرا ل�كل من وقف معنا وجعل ه�ذا العرس الريايض 

العربي يف العراق«.

المراقب العراقي/ بغداد...
ق�ررت الهيئة اإلدارية لن�ادي النفط 
العراقي، معاقبة 3 العبني بخصومات 
بالتدريبات  التحاقه�م  مالية، لع�دم 
مرشوع�ة«.  أع�ذار  »دون  اليومي�ة 
والاعبون هم: م�ازن فياض وعماد 
عبد الزه�رة والحارس عي ياس�ني. 
وأوض�ح مصدر بالن�ادي أن »اإلدارة 
ستصدر عقوبات أكرب، يف حال استمر 
تغيب الاعب�ني وعدم التزامهم، الفتا 

إىل أنه�م يرتبط�ون بعق�ود رس�مية 
م�ع النفط«. وأك�د أن األخب�ار التي 
تناولته�ا املواق�ع اإللكرتونية، حول 
انتقال مازن فياض لفريق الرشطة، 
مرتبط�ا  لكون�ه  صحيح�ة،  غ�ري 
بعقد. واعترب املص�در أن مفاوضات 
الرشطة مع الاعب »خرق قانوني«، 
مضيًف�ا »يف حال عدم التحاق فياض 
بالفريق، سنذهب للجهات القانونية 

املختصة للبت يف القضية«.

امل�شهداين:اتحاد القوس 
والسهم جاهز لتنظيم بطولة العرب

احتاد ال�شلة يحدد آلية
 الدوري المقبل

العراق يستضيف بطولة 
االلعاب العربية 2021

النفط يعاقب فياض 
وعبد الزهرة وياسين



س�يغيب مدرب يوفنتوس الجديد ماوريتسيو 
س�اري ع�ن أول مباراتني يف ال�دوري اإليطايل 
لكرة القدم ضد بارما ونابويل، بس�بب تعافيه 
من التهاب رئوي، بحسب ما ذكر حامل لقب 

الدوري االيطايل يف االعوام الثمانية االخرية.

وأش�ار الن�ادي يف بي�ان ل�ه تابعت�ه املراق�ب 
العراقي »خضع ماوريتسيو ساري لفحوص 
طبي�ة إضافي�ة وأظه�رت تحس�نا رسيري�ا 
ملحوظا«. وتابع »للتع�ايف التام من االلتهاب 
الرئوي الذي أصاب�ه يف االيام القليلة املاضية، 

ل�ن يجلس امل�درب عىل مقاعد الب�دالء يف أول 
مبارات�ني من ال�دوري ض�د بارم�ا ونابويل.. 
س�وف يس�مح له هذا القرار بش�فاء مثايل«. 
وكان س�اري )60 عاما( حارضا يف التمارين 
االخ�رية لتنس�يق العمل م�ع جه�ازه الفني. 

وس�بق لس�اري الذي وصل اىل يوفنتوس 
هذا الصيف خلفا ملاس�يميليانو أليغري 
بعد موسم وحيد مع تشليس اإلنكليزي، 
أن ابتعد عن التمارين يف نهاية األسبوع 

املايض بسبب الوعكة الصحية.

المراقب العراقي/ متابعة...
يبح�ث ليفربول ع�ن إنجاز غري مس�بوق يف تاريخه 
بالربيمريليج عندما يواجه آرسنال، ضمن منافسات 

الجولة الثالثة من البطولة اإلنجليزية.
ووفًقا للحس�اب الرس�مي للربيمريلي�ج عىل موقع 
التواص�ل االجتماعي »تويرت«، ف�إن ليفربول يبحث 
ع�ن تحقي�ق الفوز ال��12 له عىل الت�وايل يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ويف حالة التفوق عىل الجانرز، فإن ليفربول سيحقق 
بذل�ك سلس�لة انتصارات غ�ري مس�بوقة يف تاريخه 

بالربيمريليج.
بال�دوري  جولت�ني  أول  يف  تف�وق  ليفرب�ول  وكان 
اإلنجلي�زي املمتاز هذا املوس�م عىل نوريتش س�يتي 

وساوثهامبتون.
كم�ا فاز الريدز يف آخر 9 جوالت من املوس�م املايض 
بالبطولة اإلنجليزية التي حصل مانشس�رت س�يتي 

عىل لقبها.
م�ن جانب�ه يبحث آرس�نال ع�ن فك عقدت�ه عندما 
يواجه ليفربول، عىل ملعب آنفيلد، ضمن منافس�ات 

الجولة الثالثة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
فوفًقا للحساب الرس�مي للربيمريليج عىل »تويرت«، 
يس�عى النادي اللندني لتحقيق الفوز عىل ليفربول، 
3 مباري�ات  أول  انتص�اره يف  إلنه�اء عق�دة ع�دم 

بالربيمريليج منذ موسم )2004 – 2005(.
وكان آرسنال قد تفوق يف أول جولتني باملسابقة هذا 

املوسم، عىل كل من نيوكاسل يونايتد وبرينيل.
وأض�اف حس�اب الربيمريلي�ج أن طم�وح الجانرز 
إلنه�اء عقدتهم، يصطدم بسلس�لة ليفربول املميزة 
عىل ملعب أنفيلد، وعدم تعرضه للخسارة يف آخر 41 

مباراة بمعقله.
يذكر أن ليفربول وآرس�نال يتصدران ترتيب الدوري 

اإلنجليزي املمتاز برصيد 6 نقاط.

السبت 24 آب 2019 
العدد 2140 السنة العاشرة

7الرياضية
رسميًا .. ساري 

يغيب عن مباراتي 
بارما ونابولي

االرسنال يبحث عن فك العقدة وليفربول يسعى إلنجاز غير مسبوق

حس�م يوفنتوس، مس�تقبل مهاجم�ه األرجنتيني، 
جونزال�و هيجواين، يف ظ�ل التقاري�ر، التي ربطت 

اسمه بالرحيل عن البيانكونريي، هذا الصيف.
س�بورت«  ديل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإليطالي�ة الت�ي تابعته�ا »املراقب العراق�ي«، فإن 
هيجواين س�يبقى يف يوفنت�وس، بعدما قرر النادي 

االحتف�اظ به. ويتطل�ع البيانكونريي إىل بيع بعض 
العبيه هذا الصيف إلنع�اش خزينته، وبالفعل بدأوا 
بجواو كانس�يلو الذي انتقل إىل مانشس�رت س�يتي 

مقابل مبلغ مايل، ودانييلو.
وارتب�ط اس�م الثنائ�ي هيجواي�ن وماندزوكيت�ش 
بالرحي�ل عن يوفنتوس، لكن القرار النهائي بش�أن 

النجم األرجنتيني قد تم حس�مه، 
يوفنت�وس  يرح�ب  ح�ني  يف 

برحيل ماندزوكيتش.
وتشري العديد من التقارير 
ماندزوكيت�ش،  أن  إىل 
قريب من العودة إىل بايرن 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد تقرير صحفي إيطايل، أن برش�لونة اقرتب 
من التعاقد مع نجم يوفنتوس خالل املريكاتو 

الصيفي.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيتا ديللو س�بورت« 
اإليطالي�ة الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراقي«، 
ف�إن برش�لونة وص�ل إىل مراح�ل متقدمة يف 
مفاوضاته م�ع يوفنتوس، حول األوروجوائي 
رودريجو بنتانكور، العب وسط البيانكونريي.

وأش�ارت إىل أن »برش�لونة يتاب�ع الالعب منذ 
نهاي�ة ع�ام 2018، بعد أن أصبح أساس�ًيا يف 

تشكيلة السيدة العجوز«.
وأوضح�ت الصحيفة اإليطالي�ة أن »بنتانكور 
سيغادر اليويف صوب برشلونة يف صفقة تقدر 

ب� 60 مليون يورو.
يذكر أن بنتانكور انضم إىل صفوف يوفنتوس 
يف ع�ام 2017، قادًم�ا م�ن ب�وكا جوني�ورز 

األرجنتيني.
ووضع البوكا رشًطا يف عقد الالعب مع السيدة 
العج�وز ينص عىل تقاضيه نس�بة %50، من 

قيمة إعادة بيع بنتانكور يف املستقبل.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف فرانك المبارد مدرب تشيليس أن العب الوسط 
نغولو كانتي يعاني من إصابة يف كاحله وقد ال يشارك 

أمام نوريتش سيتي يف الدوري اإلنكليزي.
ويمثل غياب كانتي رضبة قوية للفريق اللندني الذي يعاني 
دفاعيا بالفعل حيث تلقت ش�باكه خمس�ة أه�داف يف مباراتني 
بال�دوري حتى اآلن. وقال المبارد يف مؤتمر صحفي »كانتي تعرض 
إلصابة وسنقّيم حالته خالل 24 ساعة القادمة إنه تعرض اللتواء يف 
الكاحل«. وس�يغيب أيضا عن تشيليس قلب الدفاع أنطونيو روديغر 
الذي يعاني من إصابة يف ركبته منذ نهاية املوسم املايض.   وأضاف 
المبارد »روديغر ليس جاهزا أتمنى أن ينضم للتدريبات األس�بوع 
املقبل. بيدرو غاب عن التدريب مع زمالئه نظرا إلرهاقه عىل مدار 
ثالثة أس�ابيع وهذا اجراء احرتازي فقط«.  وبات الش�اب كالوم 
هودس�ون أودوي، الذي يعان�ى من إصابة يف وت�ر العرقوب منذ 

قريبا  املايض،  من اس�تعادة لياقته وقد نيس�ان 
تش�كيلة  إىل  فرتة يع�ود  عق�ب  الفري�ق 
الدولي�ة  الشهر املقبل.  التوق�ف 
العبه الشاب: »إنه وق�ال المبارد عن 
ويب�دو  وحاس�ما. يت�درب  متألقا 
عليه ألنه غاب عن لكن نريد الحفاظ 

ف�رتة  طويلة«.  املالع�ب 

المراقب العراقي/ متابعة...
تعي�ش س�يمونا هالي�ب حلم�ا بع�د 

التتوي�ج بلق�ب ويمبل�دون، وس�تتجه 
أمري�كا  بطول�ة  إىل  الروماني�ة  الالعب�ة 

املفتوحة للتنس، بحثا ع�ن لقب جديد يف آخر 
البط�والت األرب�ع الكربى له�ذا املوس�م، عقب 

الخ�روج املبك�ر يف آخر عام�ني. وظه�رت الالعبة 
التي يبلغ عمرها 27 عاما بأداء ال تش�وبه ش�ائبة، 

يف نادي عموم إنجلرتا، مستعيدة لياقتها بشكل رائع، 
بع�د تراجعها من صدارة التصني�ف العاملي إىل املركز 
الس�ابع، يف الفرتة بني منتصف يناي�ر كانون الثاني 

ويوليو تموز.

المراقب العراقي/ متابعة...
لم يتوق�ع محمود عبد املنع�م كهربا، مهاجم 
البداي�ة  ه�ذه  يق�دم  أن  الس�ابق،  الزمال�ك 
الضعيف�ة م�ع فريقه ديس�بورتيفو أفيس يف 
الدوري الربتغايل، رغم الثقة الكبرية من مدربه 

أوجوستو إيناس�يو، الذي أرشكه أساسيا بعد 
أيام من ص�دور بطاقته الدولي�ة املؤقتة، من 
جان�ب االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم »فيفا«. 
وخرس أفيس مواجهته ضد ريو آيف بخماسية 
مقاب�ل هدف واحد، يف الجولة الثالثة بالدوري 

الربتغايل. وجاء ذلك خالل املباراة التي شهدت 
مش�اركة كهربا أساس�يا، لكنه غ�ادر امللعب 
44 دقيق�ة فق�ط، عندم�ا كان  بع�د م�رور 
فريق�ه متأخرا بثنائي�ة دون رد، وهو ما يثري 
التس�اؤالت حول مس�تواه، وإمكاني�ة نجاح 

مغامرت�ه يف مالع�ب الربتغ�ال. وكان كهرب�ا 
قد ق�رر الرحيل عن الزمال�ك، بعد خالف حاد 
م�ع اإلدارة ح�ول تعديل عق�ده، وقيمة راتبه 
الس�نوي، حي�ث غ�ادر الن�ادي بدع�وى عدم 

توثيق عقده الجديد.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، أن نجوم مانشس�رت 
يونايتد اقتحموا الرصاع الدائر بني ماركوس راش�فورد 

وبول بوجبا، بشأن تسديد ركالت الجزاء يف املباريات.
م�ع  اليونايت�د  مب�اراة  يف  ظه�رت  األزم�ة  وكان�ت 
وولفرهامبت�ون ضم�ن منافس�ات الجول�ة الثانية من 
الربيمريلي�ج، بعدما تناقش الالعبان بش�أن تنفيذ ركلة 
الج�زاء، والت�ي أهدرها فيم�ا بعد بوجب�ا وتعرض عىل 

إثرها لهجوم عنرصي.
ووفًقا لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن النرويجي 
أويل جون�ار سولس�كاير، م�درب الش�ياطني الحمر، لم 

يحس�م الجدل بني الالعبني بش�أن تس�ديد ركالت 
الجزاء.

لبوجب�ا  األم�ر  سولس�كاير  وت�رك 
وراش�فورد، حيث يتم اختيار منفذ 
ركالت الج�زاء باالتف�اق بينهما يف 

امللعب.
أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
اليونايت�د  نج�وم 

يري�دون أن يك�ون راش�فورد هو املس�دد األول لركالت 
ه�ذا  املوس�م، الس�يما بع�د الركل�ة املثرية الج�زاء 

التي أهدره�ا بوجبا يف الجولة للجدل 
املاضية.

يذكر أن راش�فورد س�جل 
ركل�ة جزاء ضد تش�يليس 
الجولة  منافسات  ضمن 
األوىل م�ن الربيمريليج يف 

املوسم الحايل.

هل ينتقل بنتانكور الى برشلونة

الصين تقترب من تجنيس تسعة العبين في سعيها لبلوغ المونديال 

مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�د يصبح املنتخ�ب الصيني قريًب�ا مؤلًفا بأكمله م�ن العبني ولدوا 
خ�ارج البالد بعدم�ا أعلنت الس�لطات املحلية أنه س�يتم تجنيس 9 
العبني يف مس�عى الصني لبلوغ كأس العال�م يف قطر للمرة الثانية يف 

تاريخها.
وب�ات املهاج�م الربازييل األصل ايلكيس�ون أول العب من أصول غري 

صينية يتم استدعاؤه للمشاركة مع املنتخب الوطني.
ومن املتوقع أن يش�ارك ابن ال��30 عاًما للم�رة األوىل مع »التنني 
االحمر« الش�هر املقب�ل يف تصفيات كأس العال�م 2022 ضد جزر 
املالدي�ف حيث ستش�هد املواجهة أيًض�ا املش�اركة الثالثة لالعب 
االرتكاز نيكو ييناري�س املولود يف لندن من أب قربيص وأم صينية 

والذي يلعب يف صفوف بيجينغ غوان.
وق�ال الرئي�س الجديد لالتحاد الصيني لكرة القدم تش�ني تش�ويان 
حسب ما أشارت الصحافة املحلية »نريد الذهاب إىل )مونديال 2022 
يف( قطر. وسيساعدنا الالعبون املجنسون يف مسعانا لتحقيق أهداف 

قصرية املدى مع املنتخب الوطني«.
ويتم تداول أس�ماء العديد من املهاجمني الربازيليني الذين يلعبون يف 
الدوري الصيني ليكونوا ضمن قائمة الالعبني الذين سيتم تجنيسهم 

إضافة اىل تياس براونينغ املولود يف مدينة ليفربول اإلنكليزية من جد 
صيني والذي يلعب حالًي�ا يف صفوف غوانغجو ايفرغراندي الصيني 

بعد انتقاله من ايفرتون االنكليزي يف شباط املايض.
ول�م ُتجم�ع الجماهري عىل فكرة من�ح جوازات 

سفر لالعبني ولدوا خارج البالد ال سيما هؤالء 
الذين ال يملكون جذوًرا صينية حيث انقسمت 
اآلراء حي�ال املس�ألة، ف�رأى البع�ض أن عىل 
االتح�اد الصين�ي مس�اعدة فري�ق امل�درب 

اإليطايل مارتشيلو ليبي بكل الوسائل املمكنة 
لبل�وغ نهائي�ات كأس العال�م يف قط�ر، فيما 

اعترب البع�ض اآلخر أنه م�ن البديهي إيجاد 11 
العًبا يجيدون لعب كرة القدم بش�كل جيد يف 

دولة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص.
وش�اركت الصني يف نهائيات كأس العالم 
م�رة واحدة فقط حت�ى اآلن وتحديدا يف 
مونديال كوريا الجنوبي�ة واليابان عام 
2002 وخرجت خالية الوفاض من دون 

أي نقطة أو حتى تسجيل اي هدف.

يوفنتو�س 
يحسم 

موقف 
هيجواين

المبارد يؤكد
 اصابة كانتي

العبو اليونايتد يدعمون راشفورد ضد بوجبابداية عبد المنعم تحبط أحالمه األوروبية

حلم سيمونا 
هاليب يتحدى 
كابوس أمريكا 

المفتوحة



د- طارق عبود 
انتق�ل النت�اج األدبي املق�اوم اىل مرحل�ة جديدة مع خ�روج املقاومة 
الفلس�طينية م�ن لبن�ان، وانط�اق مرحل�ة املقاوم�ة اللبناني�ة ضد 
االحت�ال االرسائي�ي، وبزوغ أس�ماء جديدة والمعة يف ه�ذا املضمار. 
تراف�ق ذل�ك مع انتق�ال الغلبة يف نوع الن�ص، من الش�عر، اىل الرسد، 
الذي أس�س له الكاتب غس�ان كنفاني، مع توّج�ه واضح  نحو النوع 
األخري، تماش�ًيا مع التبّدل الحاصل يف املزاج الكتابي يف العقود األخرية 
نحو الرسد والرواية، مع ما يتيحه الرسد من حرية ملحوظة، تس�مح 
للكاتب أن يطل عىل املرسح برؤية ش�املة ل�رسد األحداث الواقعية أو 

التخّيلية ملوضوعة املقاومة.
 تمّيزت هذه األعمال بالقفز فوق تقديس الشخصية املقاومة يف النص 
وإحاطته�ا بهالة أس�طورية،  كما ق�ال أدونيس ع�ن النصوص التي 
ُكتبت يف مراحل س�ابقة، بأنها كانت ُمش�بعة بروح املبالغة، وانتقلت 
به�ا نحو الواقعي�ة، بحي�ث ُنزعْت عن الش�خصية صفة األس�طورة 
والغلو، وتحولت معها اىل إنسان عادي يحبُّ ويكره، ويخطئ ويصيب، 

وينجح ويخفق، ويخاف وُيْقِدُم، ويحزن ويفرح.
من خال هذه اإلشكالية، شغل النص امللتزم مساحة نقاش يف امليدان 
الثقايف اللبناني والعربي، وسال حرٌب كثري يف الحديث عن هذا املوضوع، 
يف الن�دوات واملقاالت وغريها، من أج�ل اإلطالة عليه ومقاربِته. ولعل 
بع�ض النقاش قارب انطاقَة أدِب املقاومة وتاريَخ نش�أته والظروَف 
التي س�اعدت عىل تش�ّكله، ولكن الذي يعنينا يف ه�ذا املقام، أال ُيهمَل 
هذا األدب، وأال نزهَد يف اإلضاءة عىل ظاهرة مش�ّعة وسط هذه العتمة 
املمت�دة م�ن املحي�ط اىل الخليج، وال س�ّيما الكام عن ف�رة االحتال 
اإلرسائي�ي. عن تلك األيام  التي امتزج فيه�ا القهُر واأللُم والجراحاُت 
وامل�وُت والتهجرُي والدم�اُر؛ بالفرح، ذلك الف�رح املنبعث مع كل عبوة 
تنفج�ر بدورية للمحتل، فيحمل صوُتها البس�مَة والبهجَة التي كانت 
ترتس�م لوحًة ع�ىل الوجوه املقهورة، وعزًة تتش�ّكل يوًم�ا بعد يوٍم يف 
العيون الحاملة واملنتظرة بش�وٍق مواسَم الحريِة والفخِر واالنتصاِر.لذا 
كان واجًب�ا عىل كل من يحمل قلًما أن يس�هم يف حفظ أيام املجد التي 
عاش�ها الوطن واألمة. وهذا م�ا فعله عدٌد من الكّتاب، وعىل رأس�هم 
الكاتب غس�ان كنفاني، والدكت�ور عبد املجيد زراق�ط، والدكتور عي 
حجازي، والدكت�ورة فاتن املر، والدكتور إبراهيم فضل الله،  والروائي 
حس�ن حميد، وغريهم ممن أس�هم يف تأريخ مرحل�ة مجيدة من أيام 

أمتنا العربية واإلسامية.
ل�ذا كان واجًب�ا ع�ىل كل من يحم�ل قلًما أن يس�هم يف حف�ظ تاريخ 
وأيام املجد التي عاش�ها الوطن واألمة. وهذا ما فعله عدٌد من الكّتاب 
املذكورون أعاه وغريهم ممن أس�هم يف تأريخ مرحلة مجيدة من أيام 
أمتنا. وش�غلت أعمال بعضهم مساحة ممّيزة يف األدب الذي يعمل عىل 
تش�ييد الذاكرة والوعي، وتذكري األجيال التي لم تحَظ بمعايش�ة فرة 
الح�رب األهلية واالحتال، واإلضاءة عىل ش�باٍب أُس�وٍد آمن�وا برّبهم 
وبوطنهم وبقدراتهم، وفتياٍت ش�امخاٍت، وأمهاٍت مضحيات، ورجاٍل 
ش�وامخ كالجبال، ش�ّكلوا هذه املش�هديًة الرائعة. ترافق ذلك مع كل 
الظلم الذي لح�ق باملقاومة، بأطيافها كافة، عىل املس�توى اإلعامي، 

والثقايف والسيايس.
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 المراقب العراقي/ القسم الثقافي...
اق�ام البيت الثق�ايف يف مدينة الص�در التاب�ع لدائرة العاق�ات الثقافية 
العام�ة يف وزارة الثقاف�ة، بالتعاون مع منتدى ش�باب جميلة، معرضا 
ش�خصيا للفنان التش�كيي صباح علوان، حمل عن�وان ) بالفن نحارب 

الفكر املتطرف(، عىل قاعة منتدى شباب جميلة.
اس�تعرض الفنان التش�كيي صباح عل�وان بدايت�ه يف ثمانينيات القرن 
امل�ايض حيث حصل عىل اول جائ�زة يف الصف الخامس ابتدائي، وتحدث 
ع�ن دوره  الكبري والواض�ح يف اثراء الحركة التش�كيلية العراقية، داعيا 
الفنانني الش�باب اىل عدم الهروب من املدارس الواقعية اىل الحداثة داعيا 

اىل الدمج بني الواقعية والحداثة.
 ويف س�ؤال ع�ن الفن التش�كيي العراق�ي االن اجاب الفن التش�كيي يف 
نه�وض واضح من خال الدعم املتواصل م�ن وزارة الثقافة وخصوصا 
بعد تويل االس�تاذ عبد االم�ري الحمداني لها، حيث ل�ه بصمة واضحة يف 

تذليل الصعوبات وتقديم الدعم  للفن التشكيي. 
ويف كلم�ة ملس�ؤول البي�ت الثق�ايف ملدينة الص�در عدنان ابراهيم اش�اد 
بتجرب�ة الفن�ان الذي يقدم لنا اليوم رؤية تش�كيلية بدالالت مبدعة بما 
يحمله املع�رض من هوية خاصة يعرب عن الواق�ع العراقي وانتصارات 
قواتن�ا االمنية ض�د االرهاب وتوظيف الحروف بالف�ن، بعدها تم تقديم 

شهادة تقديرية للفنان مع االمنيات له باملوفقية والنجاح.
 يذك�ر ان الفنان صباح عل�وان عضو جمعية الخطاطني وعضو املتحف 
املتجول يف القش�لة وعضو مؤسس�ة هواجس للثقافة والفنون وعضو 
رابط�ة ارسار الف�ن والرابطة الس�عيدة وغريه�ا، وقد ش�ارك يف العديد 
م�ن املهرجانات الدولية  وارس�ال اعماله اىل املع�ارض املقامة يف اليمن  
وس�وريا ولبنان وغريه�ا، وحصد من خاله�ا عىل العديد م�ن الجوائز 

والشهادات التقديرية.  
وعىل هام�ش املعرض قدم الفنان صباح علوان الش�كر والتقدير للبيت 
الثقايف عىل دعم�ه املتواصل ملبدعي املدينة باعتباره�م النافذة الثقافية 

ومنرب للمثقفني بصورة عامة.

بالفن نحارب التطرف .. 
معرض تشكيلي للفنان صباح علوان  

ادب المقاومة اللبانية حفظ تاريخ 
مجد الوطن واألمة

التصحر الثقافي في منطقة الخليج
أ.د. عبدالمالك خلف التميمي

تتأث�ر الثقاف�ة بالواق�ع ونت�اج قيم 
اإلنس�ان  حي�اة  وأس�اليب  وس�لوك 
والجماعة واملجتم�ع. ويف مجتمعاتنا 
الخليجية حدث التفاعل الثقايف العربي 
ع�رب عقود من الزم�ان، كما وفدت إىل 
املنطقة ثقافات أخرى مع املهاجرين 
ولها مشكاتها التي ال مجال لطرحها 
هن�ا. فالثقافة إنتاج ذهني�اً ملتميزين 
يف املجتم�ع، ويجب أن يك�ون املثقف 
فاع�ًا وناق�داً للواق�ع، ولدي�ه رؤية 
املجتمع وإشكالياته  واضحة لقضايا 
يف الحارض، تمتد للمستقبل. وكثريون 
الذي�ن يّدع�ون بأنهم مثقف�ون ألنهم 
تعلم�وا أو كتبوا، ولكن ماذا تعلموا أو 
كتبوا؟ فه�ذا أمر آخر، وهم يف حقيقة 
األمر ليس�وا مثقفني حقيقيني. هناك 
معايري واضحة لكون اإلنسان مثقفاً، 
لكن مرحل�ة التصحر الثقايف تس�مح 
للطارئ�ني ع�ىل الثقاف�ة ب�أن يدع�وا 

الثقافة وهم غري مثقفني.
كي�ف ننظ�ر إىل الثقاف�ة واملثقفني يف 
ضوء ما س�بق ونطبق ذلك عىل واقعنا 
يف منطق�ة الخليج والوط�ن العربي؟ 
س�نركز يف ه�ذه املقالة ع�ىل الراجع 
الثق�ايف وأس�بابه يف منطق�ة الخليج 
العرب�ي وال�ذي ترت�ب علي�ه تصح�ر 

ثقايف.

تش�هد منطقتنا والعال�م العربي منذ 
عقود مداً اس�تهاكياً وضعفاً علمياً، 
وفساداً إدارياَ ومالياً لم تشهده دولها 
من قبل. إن املجتمعات عادة تخرج من 
التخلف إىل التطور، خاصة يف تاريخنا 
الحدي�ث واملع�ارص، وتختلف درجات 

التط�ور يف ه�ذه املجتمع�ات، لكن ما 
حدث ويحدث ه�و النكوص والراجع 
ثقافي�ة  مكتس�بات  مس�توى  ع�ن 
تحقق�ت، وتحوالت نوعي�ة يف التعليم 
وغ�ريه يمكن ان تك�ون بداية لنهضة 
حقيقي�ة يف هذه الدول، والس�ؤال هنا 

ه�و: ما هي أس�باب الراج�ع الثقايف 
يف مجتمعاتن�ا خال امل�ايض القريب 

والحارض الذي نعيشه؟
ورداً عىل سؤال أسباب الراجع الثقايف 

يف منطقتنا، يمكن إجمالها باآلتي:
1-تح�ول يف الحي�اة االقتصادي�ة إىل 

الحياة االستهاكية وانعكاس ذلك عل 
الثقافة واملثقفني.

2-ضع�ف وت�ردي التعلي�م، والتعليم 
أس�اس التق�دم عندم�ا يك�ون نوعياً 
يش�هد  حي�ث  بالثقاف�ة،  ومرتبط�اً 

التعليم ضعفاً خطرياً يف دولنا.
نمطي�ة  تقليدي�ة  ثقاف�ة  3-وج�ود 
مغلقة بس�يادة وس�يطرة تيار ديني 
الحي�اة  وهيمنت�ه ع�ىل كل مناح�ي 
ومحاربت�ه للثقافة الجادة، واس�تمر 
ذلك لفرة طويل�ة منذ الثمانينات من 

القرن العرشين.
الحري�ة  من�اخ  توف�ر  4-ع�دم 
بلداننا،  الحقيقي�ة يف  والديمقراطي�ة 
مما أدى إىل انحسار ثقايف واىل محاربة 

وتهميش املثقفني الحقيقيني.
املثقف�ني يف واقعن�ا وع�دم  5-أزم�ة 
قدرتهم ع�ىل اخراق حص�ار الثقافة 
وتراج�ع نقده�م لس�لبيات الواق�ع، 
ونتيجة لذلك ظهر عىل السطح أدعياء 
املثقف�ون  وق�زم  وهم�ش  الثقاف�ة 

الحقيقيون.
الراج�ع  أس�باب  أه�م  برأين�ا  ه�ذه 
الثق�ايف يف بلداننا، ومن املؤكد ان هناك 
أس�باباً أخ�رى. وإذا أردن�ا أن نض�ع 
حداً للتصحر الثق�ايف، علينا أن نواجه 
س�لبيات ومعوق�ات الثقاف�ة ونعالج 
أسباب ذلك الراجع التي ذكرنا أهمها.

المراقب العراقي /متابعة ...
ج�ودة  برنام�ج  وثيق�ة  أش�ارت 
الحي�اة إىل تواض�ع وتراجع تنمية 
بال�راث  املرتبط�ة  األنش�طة 
والثقاف�ة يف مراحله�ا األولية٬ وأن 
الثقاف�ة والفنون تأثرت بأس�باب 
مرتبط�ة  وعوام�ل  اجتماعي�ة 
بالبنية التحتي�ة ويف الوقت الحايل، 
ال يوجد س�وى عدد قليل من املدن 
التي تمتلك عروض�اً ثقافية، وعىل 
رغ�م ذل�ك تتس�م األنش�طة التي 
تقدمه�ا بمحدوديته�ا س�واًء من 
ناحي�ة الج�ودة أم النطاق٬ أي من 
ناحي�ة الع�دد اإلجم����ايل للبنى 
والفن����ون،  للثقاف�ة  التحتي�ة 
والعدد اإلجمايل لألنشطة الثقافية 

والفنية.
وعرض�ت الوثيقة ملعان�اة الثقافة 
والفنون أيضاً من ضعف صورتها 
ينعك�س  ال�ذي  العام�ة،  ل�دى 
والنق�ص  الوع�ي  انخف�اض  يف 
الواضح يف عدد الفنانني واملثقفني 
الس�عوديني٬ وباملقارن�ة املعيارية 
تتضح محدودية األنشطة الثقافية 

والفنية عن�د مقارنتها باملقاييس 
ثاث�ة  فهن�اك  عاملي�ًا٬  املعياري�ة 
متاحف فقط لكل مليون مواطن، 
وتقدم اململكة 190 فعالية ثقافية 
مقارن�ة بأكث�ر م�ن 400 يف لندن 
فق�ط٬ كم�ا أن متوس�ط اإلنفاق 
األرسي عىل الثقاف�ة والفنون أقل 

مقارنة بالدول املتقدمة. 
االهتم�ام  الوثيق�ة ع�دم  وبين�ت 
الكايف بالثقافة عىل مستوى دولنا، 
ول�م تصب�ح بعد م�ن األولويات يف 
برامجن�ا حي�ث انش�غل الش�باب 
حياته�م  ومش�اكل  همومه�م  يف 
اليومي�ة، كم�ا ل�م تح�ظ الثقافة 
والدع�م  بالرعاي�ة  ومؤسس�اتها 

الكافيني عىل مستوى الدولة.
واشارت الوثيقة اىل وجود قياديني 
لي�س  الثقاف�ة  إداري�ني لش�ؤون 
لديه�م أي انتاج ثقايف، س�واء قبل 
أن يس�تلموا هذه املواقع الثقافية 
أو أثناءها، حي�ث أصبح وجودهم 
واس�تمراره العتب�ارات سياس�ية 
واجتماعية أح�د معوقات الثقافة 

وأسباب تراجعها.

»جودة الحياة«وثيقة تكشف انخفاض الوعي الثقافي السعودي

بع�د ان نق�ل صاحي�ات مديري�ات 
اىل  والرياض�ة   الش�باب  وزارة 
املحافظات ازدادت معاناة الش�باب 
يف الجوان�ب الثقافية لكن مع مجئ 
الجزائ�ري  ف�اح  بغ�داد  محاف�ظ 
تغ�ريت االوض�اع وتنف�س الجميع 
الصعداء بعد ان اصبح هناك تمويا 
للمديريات الثاث يف مدينة الصدر و 
الرصاف�ة والك�رخ التابعة ملحافظة 
بغ�داد واصبح هناك مج�اال القامة 

فعاليات ثقافية فيها. 
مدين�ة  ورياض�ة  ش�باب  مديري�ة 
الصدر من املديريات التي اخذت عىل 
عاتقها اقام�ة الفعالي�ات الثقافية 
يف املنتدي�ات يق�ول مديرها الس�يد 
حس�ام الجزائري: أن مديرية شباب 
ورياض�ة مدين�ة الصدر س�باقة يف 
تقديم كافة س�بل الدع�م واالهتمام 
باملبدعني  وتس�خري كافة اإلمكانات 
أن  تبنت العديد م�ن املبادرات لدعم 
الشعر والش�عراء الشعبيني ، ومنها 
رابطة شعراء مدينة الصدر للشعراء 
يف  دور  ل�ه  كان  ال�ذي  الش�باب، 
التعريف باملواهب الش�عرية الشابة 
يف املدينة من خال إقامة األمس�يات 
الشعرية، ما أسهم يف إثراء الحصيلة 

الشعرية فيها.
م�ن  مب�دع  م�رشوع  ان  واض�اف: 
مدينتي ه�و اخر ما تبنت�ه مديرتنا 

وهو مرشوع عمل وليس�ت جلس�ة 
واح�دة وجلس�اته س�تكون نصف 
علي�ه  وت�رشف  وتقيم�ه  ش�هرية 
مدين�ة  ورياض�ة  ش�باب  مديري�ة 
بغ�داد  محاف�ظ  وبرعاي�ة  الص�در 
السيد فاح الجزائري وتتعاون معنا 
فيه عدد من مؤسس�ات الدولة ذات 
الثق�ايف والفن�ي ومنظمات  الطابع 
وفني�ة  ثقافي�ة  مدن�ي  مجتم�ع 
ورياضية وعلمية وتطوعية وتغطيه 
قن�وات اعامي�ة مرئي�ة ومق�روءة 
ومس�موعة وإعام الكروني و هذا 

املرشوع لي�س للش�عراء فقط  عىل 
الرغم من بدايته كانت مع شاعر بل 
لجميع املبدعني م�ن جميع مناحي 

االبداع .
: ان م�ن ال�روري قي�ام   وتاب�ع 
الش�بابية  الحكومي�ة  املؤسس�ات 
بالتثقي�ف للثقاف�ة فمديريتنا ترى 
الش�عرية  األق�ام  تقدي�ر  رضورة 
والثقافي�ة املتمي�زة يف املدين�ة م�ن 
خال تقديم كافة سبل الدعم إلبراز 
الشعرية  الشباب  مواهب وإبداعات 
وتحفيزهم، وتعريف الساحة األدبية 

بهذه املواهب الشابة واالحتفاء بها، 
من خال إقامة امللتقيات الش�عرية 
وطباع�ة إنتاجاتهم األدبية.واش�ار 
اىل ان الش�باب ه�م م�ن يس�تطيع 
رف�د الس�احة العربي�ة باإلنتاجات 
املتمي�ز،  املس�توى  ذات  الثقافي�ة 
لارتق�اء بالذائقة الش�عرية ملحبي 
ومتابعي الش�عر وحف�ظ هذا اإلرث 
لألجيال القادمة وعملنا كمؤسس�ة 
شبابية همها االول رضورة تشجيع 
الف�رص  اقتن�اص   ع�ىل  الش�باب 
لتعريف املتلقني بإنتاجاتهم األدبية.

تقديم الدعم المالي والمعنوي ضرورة ملحة

المؤسسات الحكومية الشبابية والتثقيف للثقافة
من المتعارف عليه ان المؤسسات الحكومية التي تهتم بالشباب هي من تهتم بجميع 
المواهب واول تلك المؤسسات هي وزارة الشباب والرياضة التي حولها الوزير السابق 
عبد الحسين عبطان الى وزارة لكرة القدم دون االهتمام بالجوانب االخرى ومنها 
الثقافة.

المراقب العراقي/ القسم الثقافي

من الضروري 
قيام  المؤسسات 
الحكومية 
الشبابية 
بالتثقيف للثقافة

مبدع من 
مدينتي مشروع 
ابداعي برعاية 
محافظ بغداد 
السيد فالح 
الجزائري



ابتك�ر علم�اء أمل�ان س�اعة ذكي�ة 
لتصحيح طريقة الجلوس الخاطئة، 
حي�ث اجتمع املهندس�ون يف جامعة 
TU Kaiserslautern واملركز األملاني 
لبحوث ال�ذكاء االصطناعي لصناعة 
نموذًجا أولًيا من ش�أنه أن ينبه من 

يرتديه إىل الوضعية املرتخية.
ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »ديىل 
فباس�تخدام  الربيطاني�ة،  مي�ل« 
أجه�زة استش�عار يمك�ن ارتدائه�ا 

يمك�ن  واألحذي�ة،  املالب�س  تح�ت 
مراقبة الزاوية، وهو معدل التغري يف 
وضع الجسم، لتقوم الساعة بعدها 
بمعالج�ة ه�ذه البيان�ات يف مقاب�ل 
عالمات الحركة، مث�ل مقدار حركة 
العم�ود الفق�ري ويف أي زاوي�ة، ثم 
تص�در تنبيًه�ا إذا كان الوض�ع غري 

مستقيم بشكل كاٍف.
ىف  االبت�كار  أن  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
بدايت�ه، إال أن�ه م�ن املتوق�ع تقديم 

نموذج مبدئى يف معرض IFA الدويل 
لإللكرتونيات االس�تهالكية يف برلني 

الشهر املقبل.
لتدري�ب  الجه�از  ه�ذا  ويه�دف 
األش�خاص ع�ىل الجل�وس بوض�ع 
أفض�ل أثن�اء العم�ل ع�ىل مكاتبهم 
التلفزي�ون، ويضم�ن  أو مش�اهدة 
واإلدارة  للوقاي�ة  املث�ىل  املش�اركة 
الذاتية لصح�ة العضالت والعظام يف 

أي بيئة عمل أو معيشة.
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كش�فت صحيفة وول س�رتيت جورن�ال يف تحقي�ق نرشته أن 
رشك�ة أمازون تبي�ع اآلالف م�ن املنتجات التي هن�اك خطأ يف 
تس�ميتها، أو ُحظرت، أو أُعلن أنها غ�ري آمنة من ِقبل الوكاالت 

الفيدرالية األمريكية.
وقال�ت الصحيف أن م�ا ال يقل عن 4152 
عنرصاً يناس�ب تلك املعايري كانت متاحة 
لل�رشاء بحري�ة ع�ىل واجه�ة متج����ر 

أمازون.
واضاف�ت أن قائمة املنتج�ات التي هناك 
خط�أ يف تس�ميتها، أو املمنوع�ة، أو غ�ري 
اآلمنة، مما عثرت عليها كانت »مروعة«، 
بما يف ذلك منتج�ات تحمل ترخيص إدارة 
األغذية والعقاق�ري األمريكية FDA مع أن 

اإلدارة لم تفحصها مطلقاً. 
ولفتت اىل ان »االدوي�ة تفتقر إىل تحذيرات 
الس�المة الخاصة باألطفال، ووس�ائد نوم محظورة لألطفال، 
وعقاقري طبية مس�توردة بطريقة غري مرشوعة، وإلكرتونيات 
ُزع�م زوراً أنها متوافقة مع معايري الس�المة ملختربات التأمني، 
وألع�اب بكمي�ات غري آمن�ة من الرص�اص، أو عرض�ة لخطر 

االختناق«.

طلبت رشكة »فيس بوك« من خدمة مش�اركة الصور ومقاطع 
الفيديو اململوكة لها إنس�تغرام مضاعفة عدد اإلعالنات تقريبا 
املعروضة للمستخدمني لتعزيز اإليرادات، وذلك وفًقا لتقرير من 

.)The Information( موقع
وبحسب التقرير، فقد بدأت إنستغرام فعال يف إجراء االختبارات 
بع�ض  خالله�ا  م�ن  سيش�اهد  الت�ي 
املستخدمون إعالنات متتالية ضمن ميزة 

.)Stories( القصص
بينم�ا ق�ال متحدث باس�م فيس�بوك: إن 
االختب�ار يه�دف إىل تزوي�د املس�تخدمني 
بتجربة أكثر سالس�ة، ويبدو أن فيس�بوك 
ق�د طلب�ت م�ن انس�تغرام زي�ادة ع�دد 
اإلعالن�ات ع�ىل املنصة بش�كل ملحوظ يف 

نهاية العام املايض.
وكان�ت إحدى أكثر الحركات املثرية للجدل 
لفيسبوك هي إضافة إعالنات إىل انستغرام 
يف ع�ام 2015، وحقق�ت املنص����ة 9 ملي����ارات دوالر من 
إي�رادات اإلعالن�ات يف ع�ام 2018، وذل�ك وفق����ً�ا لتقري�ر 

.)eMarketer(

»فيس بوك« تطالب شركة »انستغرام« 
بمضاعفة االعالنات لزيادة االيرادات

أعلن�ت س�لطات الصح�ة األمريكية الس����بت، تس�جيل أول 
حالة وفاة وس�ط موجة من أمراض الرئة املرتبطة بالس�جائر 

اإللكرتونية.
وأكدت الس�لطات تس�جيل أكثر من 190 حال�ة مرضية يف 22 
والية ترتبط عىل ما يبدو بتدخني السجائر 
اإللكرتوني�ة، مبين�ة أنه����ا ل�م تح�دد 
مركباً أو منتجاً يتس�ب����ب يف األمراض 

التنفسية.
وتم اإلعالن عن حالة الوفاة التي س�جلت 
يف والية إيلينوي، خالل مؤتمر عرب الهاتف 
مع صحافيني عقده مسؤولون من مراكز 
الس�يطرة عىل األم�راض والوقاي�ة منها 
الصح�ة  ووزارة  وال�دواء  الغ�ذاء  وإدارة 

بوالية ايلينوي.
وج�اء البيان بع�د إعالن مراكز الس�يطرة 
عىل األمراض والوقاية منها ، حيث س�جلت 153 حالة مرضية 

مرتبطة بتدخني السجائر اإللكرتونية.

تسجيل حالة وفاة بسبب
 السجائر االلكترونية

صحيفة تكشف عن فضيحة في موقع 
امزون: يبيع منتجات محظورة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عاملي�ة أن رشكة 
»ش�اومي« الصيني�ة الرائدة تن�وي إنتاج أول 

هاتف ذكي يف العالم ال يسخن عىل اإلطالق.
أن  إىل  آرين�ا«  إم  إس  »ج�ي  موق�ع  وأش�ار 
مسؤويل شاومي بدأوا يف ترسيب عدد كبري من 

مواصفات هاتفهم املرتقب الجديد »ش�اومي 
ريدمي نوت 8 برو«.

وقالت إن ل�و ويبنغ، مدير العالم�ة التجارية 
ج�ودة  أن  قنبل�ة  فج�ر  بعدم�ا  »ريدم�ي«، 
كام�ريا هاتف »ريدمي ن�وت 8 برو« بدقة 64 
ميغابيكس�ل، فجرت مفاجأة جدي�دة بأنها 
تنوي إطالق أول هاتف ذكي ال يسخن عىل 

اإلطالق.
وأوضح�ت أنه�ا دعمت هاتف »ش�اومي 
ريدم�ي ن�وت 8 ب�رو« ب�أول معال�ج من 
ن�وع »هيلي�و ج�ي 90 ت�ي« م�ن رشكة 
»ميدياتيك«، والتي تتمتع ألول مرة بتقنية 

»التربيد السائل«.
وس�تحافظ تل�ك الخاصي�ة ع�ىل الهاتف 
الذك�ي الجديد »ريدمي ن�وت 8 برو« باردا 
مع أقىص درجات االستخدام، ومع أقىص 

درجات الحرارة.
وس�تخفض تقنية »التربيد الس�ائل« من 
درج�ة ح�رارة الهاتف 6 درج�ات مئوية 
دفع�ة واح�دة، م�ا س�يجعل املس�تخدم 
ال يش�عر أنه اس�تخدم الجه�از لفرتات 

طويلة.
وم�ن املقرر أن يتم الكش�ف رس�ميا عن 

هاتف »ريدمي نوت 8 برو« يف 29 آب.

هاتف ذكي يدعم خاصية التبريد السائل

كش�فت اخصائي�ة روس�ية، ع�ن 
افضلي�ة الصحية الس�تخدام مادة 
الصابون، فيما قارنت بني الصابون 

السائل والصلب.
أناستاس�يا  االخصائي�ة  وقال�ت 
روماش�كينا إن الصاب�ون الصل�ب 
يعترب منتج�ا طبيعي�ا، ألنه يصنع 
م�ن م�واد خ�ام ال تحت�وي ع�ىل 
م�واد حافظة ومكون�ات صناعية. 
ويستخدم يف إنتاجه ملح الصوديوم 
والحيواني�ة.  النباتي�ة  والده�ون 
وتقول »الصابون الصلب ال يش�كل 

خطورة عىل البرشة«.
واضاف�ت ولك�ن يف نف�س الوقت، 
يس�بب الصاب�ون الصل�ب جفاف 
الجل�د بس�بب احتوائ�ه ع�ىل ملح 
الصودي�وم. كما أنه يف نفس الوقت 

مضاد جيد للميكروبات.
أم�ا الصاب�ون الس�ائل فيمكن أن 
ينتج بطرق مختلف�ة، وأن يحتوي 
ع�ىل م�واد صناعي�ة، لذل�ك تحذر 
الخب�رية وتق�ول، إذا كان الصابون 
باس�تخدام  مصنوع�ا  الس�ائل 
كاتيونات، أي م�واد صناعية، فإنه 

يس�بب حساس�ية ل�دى أصح�اب 
الجلد الحساس.

وتضي�ف أيض�ا »إذا كان الصابون 
الس�ائل طبيعي�ا، فيكون مؤرش 
الحموض�ة рН في�ه قريبا من 
الحي�ادي ول�ن يس�بب جفاف 

كان  إذا  ولك�ن  الجل�د. 
مصنوعا من تركيبات 
صناعية ويحتوي عىل 
م�واد حافظ�ة كثرية 
فإن�ه ق�د يؤثر س�لبا 

عىل حالة الجلد«.

أضاف�ت جوجل مي�زات جدي�دة لتطبيق 
Google Duo ملكامل�ات الفيدي�و، وذلك ىف 
تحديث نس�خة V60 م�ن التطبيق.ونقالً 
ع�ن موق�ع “Fonearena” الهندي، يوفر 
Google Duo وض�ع اإلض�اءة املنخفضة 
لتحس�ني مكامل�ة الفيدي�و يف اإلض�اءات 
املظلم�ة كم�ا أطل�ق مي�زة التثبيت عىل 
الشاش�ة الرئيس�ية وميزة حذف س�جل 

املكاملات.وم�ن خ�الل تحدي�ث اإلص�دار 
V60 يحص�ل Google Duo ع�ىل وض�ع 
إضاءة منخفضة جديد يعمل عىل تحسني 
سطوع الفيديو يف بيئة مظلمة ويزيد من 
التع�رض بهام�ش صغري.كم�ا يوجد زر 
مخصص أثناء مكاملات الفيديو والذي عند 
الضغط عليه س�يتم تبديل وضع اإلضاءة 
املنخفض�ة مما يزيد من الس�طوع.كذلك 

سيتم ضبط السطوع تلقائًيا وفًقا للبيئة 
بسالسة دون التأثري عىل الفيديو، وسيبدأ 
وض�ع اإلض�اءة املنخفض�ة يف االنتش�ار 
عىل مس�توى العال�م ملس�تخدمي iOS و 
Android ه�ذا األس�بوع.يجلب اإلص�دار 
v60 مي�زة ح�ذف س�جل املكامل�ات التي 
ستحذف سجل املكاملات لكل جهة اتصال 
وس�يعاد تأكيد التطبيق مع املستخدمني 

إذا كانوا يرغبون يف حذف الس�جل.يتوفر 
 Google للتنزي�ل م�ن Google Duo v60

ولك�ن   ،Play Store
هذه  طرح  س�يتم 
الجديدة  املي�زات 

بش�ك�����ل 
تدريج�����ي 
للمستخدمني.

»Google Duo « اضافة ميزة جديدة في تطبيق

ســاعـــة ذكيـــة لتصحيــح موضـــع جلـــوسك !!

ايهما افضل صحيا ..الصابون السائل او الصلب ؟

أعل�ن موق�ع يوتي�وب ع�ن تحدي�ث سياس�اته املتعلقة 
بسالمة األطفال لتشمل اآلن حظر جميع مقاطع الفيديو 
الت�ي تتضمن »مواضي�ع للبالغني أو عنيف�ة«، حتى وإن 
كانت تنص رصاحًة عىل أنها موجهة للمشاهدين الُقرصرَّ 

أو العائالت.
وقبل هذا التحديث، كان موق�ع يوتيوب يقيد الوصول إىل 
مقاطع الفيدي�و التي ُيعثر عىل أنها تحتوي عىل أش�ياء، 
مثل: واملوت، والعنف، ولكنها تشري – عن طريق العنوان، 
والوص�ف، والعالم�ات – إىل أنه�ا ُصنع�ت لألطف�ال، أو 

مخصصة لُتشاهد من قبل أفراد العائلة معا.
كذل�ك قال فريق يوتيوب يف منش�ور عىل مركز املس�اعدة 
الخاص باملوقع: إن يوتيوب س�وف يبدأ عىل مدار الثالثني 
يوم�ا القادمة يف إزالة مقاطع الفيديو التي ُترفق بكلمات 
رئيس�ية مث�ل: »متعة العائل�ة«، أو »لألطف�ال«، مع أنها 

. تعرض فعليا محتًوى ال يقصد به الُقرصرّ
وبينم�ا يواج�ه موقع يوتي�وب عددا كبريا من املش�كالت 
املتعقلة بس�المة األطفال، إال أن تحديث السياسة الجديد 
يهدف إىل كبح هذا النوع م�ن املحتوى، خاصًة بعد حملة 
Elsagate يف ع�ام 2017، الت�ي ش�هدت انتش�ار مقاطع 
فيديو ُتربز ش�خصيات كرتونية شهرية، ولكنها تضمنت 

محتوى يؤدي إىل املوت.
أيض�ا يوض�ح موق�ع يوتي�وب يف منش�وره أن محت�وى 
البالغني الذي يس�تهدف البالغني بص�ورة واضحة ال يزال 
مس�موًحا به ول�ن تتم إزالت�ه. ولكنه حذر أيًض�ا من أنه 
»إذا قم�ت بإنش�اء محت�وى للبالغني يمك�ن الخلط بينه 
وبني الرتفي�ه العائيل، فتأكد م�ن أن عناوينك، وأوصافك، 

وعالماتك تتطابق مع الجمهور الذي تستهدفه«.
وسوف يحذف يوتيوب جميع مقاطع الفيديو التي تنتهك 
السياس�ة الجديدة، والت�ي تم رفعها قب�ل التحديث، ولن 
تحص�ل القنوات التي رفعتها ع�ىل أي إنذار خالل الثالثني 
يوًم�ا املقبلة، ولكن القن�وات التي ترفع مقاطع 
فيديو تنتهك السياس�ة س�وف تتلقى 
إن�ذاًرا إن خالف�ت بعد هذه 

املهلة.

»يوتيوب« يطلق حملة واسعة 
على الفيدوات المنتهكة لسياسته الصحة العالمية: القضاء على المالريا أمر ممكن من الناحية البيولوجية

أعلن�ت منظمة الصح�ة العاملية، 
أن القضاء عىل املالريا أمر ممكن 
م�ن الناحي�ة البيولوجي�ة، لكن 
الرتكيز يف الوقت الراهن يجب أن 
ينصب ع�ىل توفري امل�وارد املالية 
السي���اس�ية  واإلرادة  واألدوات 
ع�ىل  الس�يط����رة  أج�ل  م�ن 

املرض.
وجاء هذا املوق�ف من خرباء من 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ل�دى 
الكش�ف عن نتائج تحليل استمر 
3 أعوام للجهود العاملية ملكافحة 

املالريا.
وأورد الخ�رباء أن القض�اء ع�ىل 
امل�رض، ال�ذي ينقل�ه البع�وض 
يتع�ذر  لك�ن  للتنفي�ذ«،  »قاب�ل 
حت�ى اآلن تحديد التكلفة الالزمة 
لتحقي�ق ذل�ك أو تحدي�د موع�د 

مستهدف لذلك.
مدي�ر  ألونس�و،  بي�درو  وق�ال 
برنام�ج املنظمة العاملي ملكافحة 
املالري�ا، إن وض�ع أه�داف غ�ري 
واقعي�ة بتكالي�ف ومواعي�د غري 
معلوم�ة ق�د ي�ؤدي إىل »إحب�اط 
ولذل�ك  عكس�ية«،  فع�ل  وردود 
يج�ب أن يرك�ز العال�م أوال ع�ىل 
تطوير أدوية ولقاحات ومبيدات 

حرشي�ة جدي�دة للس�يطرة عىل 
حاالت اإلصابة والوفاة باملالريا.

وق�ال لصحفي�ني يف إف�ادة ع�رب 
الهات�ف »م�ن غ�ري املرج�ح أن 
نتمك�ن ب�األدوات الت�ي يف أيدينا 
اليوم من القض�اء عىل املرض... 
ينبغي التأكيد عىل العودة للمسار 

الصحيح«.
وبع�د عق�د أو نح�و ذل�ك م�ن 

أع�داد  يف  امللح�وظ  االنخف�اض 
حاالت اإلصاب�ة والوفاة باملالريا، 
تظهر أحدث بيان�ات املنظمة أن 

التقدم يف طريقه للتوقف.
 219 قراب�ة  املالري�ا  وأصاب�ت 
مليون ش�خص ع�ام 2017 تويف 
نح�و 435 ألفا منه�م، والغالبية 
العظمى منهم رض�ع وأطفال يف 

أفقر مناطق أفريقيا.

أطلقت مدينة هامبشاير الربيطانية قطار 
يعمل بالطاقة الشمس�ية، واوصلته بأكثر 
م�ن 100 لوح�ة شمس�ية، وج�اءت بع�د 
تجربة الهند يف صناعة مثل هكذا قطارات.

ووفق�ا لصحيفة ”دييل مي�ل“ الربيطانية، 
سيس�تمد الخ�ط ال�ذي يق�ع بالق�رب من 
مدينة ألدرش�وت الربيطاني�ة 30 كيلووات 

من مزرعة الطاقة الشمسية القريبة.
ستس�تخدم هذه الطاقة املتجددة لتشغيل 
اإلش�ارات واألضواء يف الخط التابع لرشكة 

”نيتورك ريل“.
ويأم�ل املس�ؤولون أن تك�ون ه�ذه ه�ي 
الخط�وة األوىل يف تحوي�ل اعتم�اد البني�ة 
التحتي�ة لخط�وط القط�ارات إىل الطاق�ة 

الشمسية مبارشة يف املستقبل.
ري�ل“  ”نيت�ورك  رشك�ة  وأطلق�ت   ه�ذا 

حمل�ة كب�رية لتحوي�ل االعتم�اد يف 
تش�غيل القطارات عىل وق�ود الديزل 

انبعاث�ات  لتقلي�ل  الكهرب�اء  إىل 
الكرب�ون، الت�ي تعترب ج�زًءا من 

مرشوع مش�رتك بني جمعية ” 
الجمعية البيئي�ة وكلية لندن 

اإلمرباطورية.
وق�ال فريق البح�ث الذي 
املس�مى  امل�رشوع  ط�ور 
”ركوب أش�عة الش�مس“ 

مرشوعه�م  ه�و إن 
مث�ال  أول 
خط  لتش�غيل 
بالطاقة  قطار 
الشمس�ية عىل 
مستوى العالم.

بعد الهند..بريطانيا تبتكر قطار يعمل على الطاقة الشمسية

ن�رش الفيزيائ�ي الربيطان�ي، تيم 
بس�ويرسا،   CERN يف  يل،  برين�رز 
أول موق�ع إلكرتوني عىل اإلطالق ) 
WorldWideWeb( يف 6 أغس�طس 

عام 1991.
وبحلول نهاية عام 1992، أُطلقت 
10 مواق�ع ع�ىل ش�بكة اإلنرتنت. 
 W3 تقنية CERN وبع�د أن أتاحت
للجمه�ور ع�ىل أس�اس خ�ال من 

حق�وق امللكية يف ع�ام 1993، بدأ 
اإلنرتنت يف النم�و تدريجيا ليصبح 

شامال للجميع.
ويف عام 1994، وص�ل عدد املواقع 
موق�ع،  آالف   3 إىل  اإللكرتوني�ة 
بم�ا يف ذلك »ياه�و« الذي أسس�ه 
كل م�ن ج�ريي يانغ وديفي�د فيلو 
باسم »دليل جريي وديفيد للشبكة 
العاملي�ة«، حي�ث كان عب�ارة ع�ن 

دلي�ل للمواقع اإللكرتونية األخرى، 
م يف تسلسل هرمي. وُنظرّ

وم�ع ظهور موق�ع »غوغل«، كان 
هن�اك أكث�ر م�ن مليون�ي موق�ع 
إلكرتوني، أم�ا اليوم، فيوجد 1.71 
ملي�ار موق�ع. وع�ىل الرغ�م م�ن 
انخفاض�ه ع�ن 1.76 مليار يف عام 
2017، فإن هذا الرقم يتزايد حاليا، 

.Internet Live Stats �وفقا ل

احصائية : 
عدد المواقع 
االلكترونية 

بلغ 1.71 مليار 
في العالم



قال رس�ول الله )صىل الل�ه عليه وآله 
وس�لم(: »م�ا م�ن ولد ب�ار ينظ�ر إىل 

والديه نظرة رحمة، إ
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املراقب العراقي/متابعة...
ابتك�ر مجموع�ة م�ن باحث�ي جامع�ة كاليفورني�ا 
األمريكية، مس�كًنا جديًدا لآلالم من س�م العقرب يعد 
بتخفي�ف اآلالم وااللتهاب�ات دون تعري�ض املري�ض 
املس�كن  أن  الباحث�ون  اإلدمان.واكتش�ف  لخط�ر 
املس�تخرج من س�م العقرب يس�تهدف ”مس�تقبالت 
الوس�ابي“ يف الدم�اغ، وه�ي تلك الخاليا الت�ي تجعلنا 

نبكي أثناء تقطيع البصل.

ونقل�ت صحيفة ”دي�ي مي�ل“ الربيطانية 
ع�ن العلماء قولهم إنه نظرًا لتس�بب 

السم يف استجابة األلم من خالل 
آلي�ة غ�ر معروفة س�ابًقا، 
لي�ة فيمك�ن اس�تخدامه لتحليل  آ

الش�عور باأللم املزمن وااللتهابات، وتطوير 
أنواع جديدة من مس�كنات األل�م غر األفيونية، والتي 

قد ال تسبب اإلدمان.

 املراقب العراقي/متابعة...
يعتق�د كث�رون أن أقدم ما يمك�ن أن تجده 
يف مرص هو اآلث�ار الفرعونية القديمة، التي 
يتجاوز عمرها نحو س�بعة آالف عام، ولكن 
هذا غ�ر صحيح؛ فهناك العدي�د من الدالئل 
التي تشر إىل وجود حياة منذ ماليني السنني 

يف بقع نادرة بمرص.
ه�ذه الدالئل تس�تطيع أن تجده�ا يف صورة 
حفريات نادرة ألش�جار وحيوانات عاش�ت 
الغاب�ة  الس�نني يف »محمي�ة  من�ذ مالي�ني 
املتحجرة« بمنطقة التجمع الخامس )رشق 

القاهرة(.
ويؤكد علم�اء الجيولوجيا أنه ال يوجد مثل 
هذه املحمية عىل مس�توى العال�م، ولهذا 
ص�در ق�رار باعتبارها محمي�ة طبيعية 

بقرار من مجلس الوزراء عام 1989.
املحمي�ة ت�م افتتاحه�ا للجمه�ور عام 
إنف�اق 12 ملي�ون جني�ه  2017 بع�د 

لتطويره�ا من جان�ب وزارة البيئة، وس�ط 
وعود باملزيد من وزير البيئة السابق الدكتور 

خالد فهمي بهدف تحويلها ملزار سياحي.
لكن خالل عهد الوزير نفس�ه خرجت الكثر 
من االنتقادات حول اتجاه وزارة البيئة لبيع 
أج�زاء من املحمي�ة وتقليص مس�احتها إىل 

نح�و 2 كيلومرت مرب�ع، ببيع تلك املس�احة 
ل�وزارة اإلس�كان ألهداف اس�تثمارية، وهو 
األمر الذي نفته وزارة البيئة رس�ميًّا، مؤكدة 
أن األج�زاء املقتطع�ة من املحمي�ة ثبت أنها 
غر مهمة جيولوجيًّا، وال توجد بها حفريات 

أو أشجار متحجرة.
الخب�ر الجيولوج�ي أحم�د منص�ور أكد أن 
املحمي�ة تحت�وي ع�ىل ج�ذوع أش�جار منذ 
الع�رص األولوجوس�يني، وهو الع�رص الذي 
يق�در عم�ره ب�35 ملي�ون عام، م�ع وجود 
حفري�ات من عرص األيوس�يني ال�ذي يقدر 

عمره بما بني 56 و34 مليون سنة مضت.
وأض�اف منص�ور أن�ه ت�م نه�ب الكثر من 
رم�ال املحمية خ�الل فرتة االنف�الت األمني 
عق�ب ثورة 25 كان�ون الثان�ي 2011، وهو 
األمر الذي استمر أعواما؛ مما أثر عىل البيئة 
الداخلي�ة للمحمية، ناهيك ع�ن إلقاء بعض 
مخلفات البناء والقمامة يف أطراف املحمية.

  ابتكار 
مخدر جديد 

من سم
 العقرب !

املراقب العراقي/ متابعة...
ل�م يتغر ول�م يتب�دل الزي الفلس�طيني 
لون�ه،  وال  ش�كله  يف  القدي�م  الرتاث�ي 
وأسهم يف توحيد ش�طري الوطن بتنظيم 
مس�رة كب�رة أطل�ق عليها »ي�وم الزي 
الفلس�طيني« م�ن أج�ل إع�ادة إحيائ�ه 
بطرازه الحديث، بإضافة أش�كال جديدة 
علي�ه أس�همت يف بقائ�ه حي�اً إىل يومن�ا 

ه�ذا، حي�ث انطلق�ت املس�رات يف كافة 
امل�دن الفلس�طينية يف الضف�ة الغربي�ة، 
وص�والً إىل قطاع غزة.وانطلقت مجموعة 
كبرة من النس�اء والرجال وس�ط مدينة 
غ�زة إىل الجن�دي املجهول ق�رب املجلس 
الترشيع�ي، يرتدي�ن ال�زي الفلس�طيني 
القديم، فيما ارت�دى الرجال الزي الرجايل 
القديم واملتمثل يف الجالبية وس�ط أناشيد 

قيم�ة كان يرددها اآلب�اء واألجداد خالل 
إحي�اء الحف�الت واألفراح الفلس�طينية.

س�فرة النوايا الحس�نة يف جامعة األزهر 
دانا صبح، قالت إن هذه 

املهرجانات هي إلحياء 
الفلس�طيني،  ال�رتاث 
والحف�اظ عىل الهوية 

الفلسطينية.

االحتالل 
االسرائيلي 

يحاول
 سرقة الّزي 

الفلسطيني  

سلبي ... التحرش في االسواق

من الظواه�ر االيجابية هو قيام بعض 
االش�خاص بمس�اعدة املعاق�ني الذين 
ال يمتلك�ون معي�ل له�م وذل�ك ع�رب 
وزارة  اىل  وايصاله�م  حاالته�م  تبن�ي 
العمل والش�ؤون االجتماعية وتسجيل 
حاالتهم يف دائ�رة الحماية االجتماعية 
روات�ب  ع�ىل  الحص�ول  اج�ل  م�ن 

تس�اعدهم ع�ىل العيش ومس�اعدتهم 
ايضا عرب املنظمات االنسانية العراقية 
والدولي�ة كونه�م يمتلك�ون عالق�ات 
ايجابية معهم وه�ذه املنظمات قامت 
بتجهي�ز املعاقني بعرب�ات او عكازات 
حديث�ة ذات نوعية جي�دة  تعينهم عىل 

الحركة يف البيت والشارع .

ايجابي.. مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة

ابن سلمان يساوم امراء معتقلين للتنازل عن ثرواتهم مقابل حريتهم
املراقب العراقي /متابعة...

كش�ف تقري�ر صحفي عن تعرض س�تة 
من أمراء آل سعود املعتقلني لتنكيل شديد 
نقلوا عىل إث�ره إىل املستش�فى، وأبرزهم 
األمر متع�ب بن عبد الله الذي كان يعترب 
غريما لويل العهد محمد بن س�لمان الذي 
يق�ود الحملة الراهنة عىل ع�دد من أبناء 
عمومته وش�خصيات أخرى تحت شعار 
مكافحة الفساد بينما هو االن  يساومهم 

للتنازل عن ثرواتهم مقابل حريتهم.
وق�ال الكات�ب ديف�د هرس�ت يف تقرير 
خاص نرشه موقع »ميدل إيس�ت آي« إن 
األم�ر متع�ب )65 عاما( وزي�ر الحرس 
الوطني املق�ال وابن امللك الراحل عبد الله 
تع�رض لل�رب والتعذيب مع خمس�ة 
أم�راء آخرين ح�ني اعتقلتهم الس�لطات 
واس�تجوبتهم يف الري�اض وكان أحده�م 
يف حال�ة صعب�ة اقتضت نقل�ه إىل وحدة 
باملستش�فى.ووفقا  املرك�زة  العناي�ة 
للتقرير، فقد قيل للعاملني يف املستش�فى 
إن إصابات جميع هذه الحاالت ناتجة عن 
»مح�اوالت انتحار«. وق�د تعرض األمراء 
ل�رب ش�ديد، وظهرت عىل أجس�ادهم 
آث�ار ركالت بأحذي�ة عس�كرية، لكن أيا 

منهم لم يصب بكسور.
وبحسب املصادر -التي قال املوقع إنه لن 
يكش�ف عن هويتها خوفا عىل سالمتها- 
ف�إن م�ا ال يق�ل ع�ن 17 ش�خصا م�ن 
مجم�وع املعتقلني نقلوا إىل املستش�فى، 
لكن عدد املعتقلني الذين تعرضوا ملعاملة 
س�يئة أك�رب م�ن ذلك.يذك�ر أن الحمل�ة 
الت�ي يقودها ويل العهد الس�عودي طالت 
عرشات م�ن األمراء واملس�ؤولني ورجال 
األعم�ال تحت عن�وان مكافحة الفس�اد 
بينم�ا ه�م يف الحقيق�ة مم�ن عارض�وا 
تنصيبه ولي�ا للعهد.وذك�ر موقع »ميدل 

إيس�ت آي« أنه علم أن الس�لطات أقامت 
وحدات طبية داخل فن�دق ريتز كارلتون 
ال�ذي كان مرسحا لوقائ�ع الرب حتى 
ال تضطر إىل نقل املعتقلني إىل املستش�فى 
فيم�ا بعد.وق�ال املوق�ع إن�ه باإلضاف�ة 
إىل الريت�ز كارلتون تس�تخدم الس�لطات 
فندق�ني آخري�ن أماكن الحتج�از هؤالء 
املعتقلني، وأحدهما ه�و كورتيارد الحي 
الريت�ز  ال�ذي يق�ع قبال�ة  الدبلوم�ايس 
كارلت�ون وكورتي�ارد  كارلتون.والريت�ز 
تابع�ان إلدارة سلس�لة فن�ادق ماريوت 
إنرتناش�ونال، ووفقا ملا يظهر يف موقعي 

الفندقني عىل اإلنرتنت اليوم، فإن كليهما 
محج�وزان بالكامل وال يقب�الن أي نزالء 
حتى نهاية ديسمرب/كانون األول املقبل.

وأكد التقرير أن األمر عبد العزيز بن فهد 
ابن امللك الراحل فهد بن عبد العزيز -الذي 
ق�ال إن الس�لطات اعتقلت�ه بعد موس�م 
الح�ج األخ�ر يف مطل�ع س�بتمرب/أيلول 
امل�ايض- قد نقل إىل املستش�فى بعد قليل 
من اعتقاله، لكن مصره ال يزال غامضا.

م�ن ناحي�ة أخ�رى، أش�ار املوق�ع إىل أن 
مصدرا أمركيا كشف أن ابن سلمان عرب 
ع�ن نيته لجمع تريليون دوالر من األمراء 
ورج�ال األعم�ال الذي�ن اعتقلهم.ونقلت 
صحيف�ة فايننش�ال تايمز أن الس�لطات 
الس�عودية عرضت ع�ىل املعتقلني -ومن 
بينه�م أثري�اء كبار مثل األم�ر الوليد بن 
ط�الل- مقايض�ة حريته�م بالتنازل عن 
ما يصل إىل 70% م�ن ثروتهم.فيما يقول 
موقع »مي�دل إيس�ت آي« إن االعتقاالت 
واالستجوابات وإساءة املعاملة التي تقع 
يف فن�ادق مملوكة ملجموع�ة أمركية لها 
سمعة عاملية مثل »ماريوت إنرتناشونال« 
ق�د أث�ارت تس�اؤالت بش�أن س�ماحها 

باستخدام منشآتها بهذه الطريقة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
الخاصة  الدع�وى  العراق  كس�ب 
بكنز النم�رود املقامة يف املحكمة 
اقامتها  الت�ي  بباري�س  الدولي�ة 
»اك�س  الدنماركي�ة  الرشك�ة 
الت�ي  اوبش�ن يونايت�د ك�روب« 
طالبت الوزارة العراقية بتعويض 
قدره 8 ماليني دوالر لعرض الكنز 

يف الخارج.
كس�ب  م�ن  ال�وزارة  وتمكن�ت 
الدعاوى القضائي�ة املرفوعة من 
الرشك�ة الدنماركي�ة ، بعد رفض 

ال�وزارة االتفاقي�ة الت�ي وقع�ت 
ع�ىل عجال�ة بعد أح�داث 2003، 
واملتمثل�ة بعرض كن�وز النمرود 
م�ن الرشك�ة الدنماركي�ة خارج 
الع�راق، األم�ر ال�ذي يرتتب عىل 
العراق أن يدفع الرشط الجزائي يف 
مثل هذه الحاالت واملدون يف العقد 
املربم بني الطرف�ني والذي قيمته 
8 ملي�ون دوالر لصال�ح الرشكة 
حسبما افاد موقع املسلة.ويذكر 
ان عم�ر الكنز يع�ود اىل أكثر من 
3 آالف ع�ام، وق�درت عدد قطعه 

ذهبي�ة  قطع�ة   650 بح�دود 
والصياغ�ة،  الصن�ع  بديع�ة 
واكتش�فه عالم آث�ار عراقي 
ما بني االعوام 1992-1988 
العراقية  الحكومة  واخفته 

رسداب  يف   2003 قب�ل 
العراقي،  املركزي  بالبنك 
عثروا  األمري�كان  لك�ن 
عليه وعرضوه لساعات 
يف املتحف الوطني لنفي 

االخب�ار التي أش�ارت اىل 
رسقته من قبله.

 يتهمهم بالفساد ألنهم عارضوا تنصيبه وليا للعهد

صخرة بحجم  اطول برج بالعالم قد تصطدم باألرض قريبا

املراقب العراقي/ متابعة...       
أث�ار مق�رتح برملاني بحض�ور فرد من 
الرشط�ة يف م�رص لعقود ال�زواج جداًل 
كب�ًرا، حي�ث ج�اء االق�رتاح بدع�وى 
االطالع عىل بطاقة املأذون، والتأكد من 
ع�دم انتحاله للصفة الس�يما يف القرى 

واملراكز باملحافظات.
امل�أذون  املجي�د،  عب�د  خليف�ة  وق�ال 
الرشع�ي، إن هن�اك فرًقا بني ش�خص 
ينتح�ل الصفة ومن يعم�ل مندوًبا عن 
املأذون أو ما يس�مى سمس�ار املأذون، 
حي�ث إن 99% م�ن األش�خاص الذي�ن 
يقوم�ون بعق�ود الزواج ه�م مأذونون 
حقيقيون، و1% فق�ط هم من منتحي 
الصفة، لذلك فحض�ور الرشطة لعقود 
ال�زواج ال داعي له كما أنه يثر القلق يف 

مكان القران فقط.
وأوض�ح عبداملجيد، أن حضور الرشطة 
س�يكون غر مج�د ألن هناك انتش�اًرا 
ملندوبي املأذونني لوجود أكثر من عقود 
زواج يف نف�س الوق�ت، فيحتاج املأذون 
إىل مساعدين له يكونون تحت حمايته، 
مؤك�ًدا أن التعي�ني الخ�اص باملأذونني 
عموًم�ا يك�ون من جان�ب وزارة العدل 
ب�دون أج�ر ويتحص�ل ع�ىل أج�ره من 
الجمه�ور، حي�ث إن الئح�ة املأذون�ني 
تنص عىل أن يتم اختياره بني املتقدمني 

الحاصل عىل أعىل درجة علمية.
وأضاف أن التحول الرقمي س�يغني عن 
حض�ور الرشط�ة ألن�ه يحل املش�كلة، 
بحيث أصب�ح لكل م�أذون ”جهاز الب 
توب“ مرتبط بوزارة الداخلية واألحوال 
املدني�ة وبالضغط عىل ”ال�الب“ تظهر 
بالعري�س  الخاص�ة  البيان�ات  كاف�ة 
والعروس�ة، وهل العروس قارص أم ال، 
وهل العريس أو العروس�ة متزوجان أم 
ال، ألن هناك حاالت تأتي وتكون السيدة 
عىل ذمة ش�خص آخر يف نف�س الوقت 
وال يك�ون امل�أذون ع�ىل دراي�ة باألمر، 
فيعقد ال�زواج، مؤكًدا أن هذه املنظومة 
س�تقيض ع�ىل ظاه�رة انتح�ال صفة 
املأذون�ني والتحاي�ل من جان�ب راغبي 

التحايل عىل القوانني.

شرطي مع
 كل مأذون !

العراق يكسب دعوى كنز النمرود 

رصد 8 إشارات أرسلت إلى األرض 
من مجرة أخرى  

الغابة المتحجرة.. محمية طبيعية تعاني اإلهمال بمصر

كش�ف علم�اء عن تلقي إش�ارات متكررة مرس�لة إىل األرض من مجرة 
أخرى، إال أنهم لم يعرفوا مصدرها بعد.

ووفقا لصحيفة »اإلندبندنت« الربيطانية، أكد العلماء أن هذه اإلشارات 
ت�م التقاطها من خالل التلس�كوب، وأنها عبارة ع�ن ثمانية انفجارات 

راديوية رسيعة.
االنفج�ار الراديوي الرسيع ه�و ظاهرة فلكية ذات أص�ل غر معروف، 
تتجىل كنبضة أو إش�ارة راديوية عابرة، تستمر بضعة أجزاء من الثانية 

فقط، ومع ذلك تولد طاقة عالية.
االنفج�ارات الثماني�ة التي تم اكتش�افها قبل أيام، كانت عىل مس�افة 
قريب�ة نس�بيا م�ن األرض، األمر ال�ذي يوف�ر للباحثني فرص�ة تحديد 

مصدرها وسبب نشأتها.
وأوض�ح العلم�اء أن االنفج�ارات الثماني�ة ق�د يك�ون مصدرها مجرة 

مجاورة ملجرة »درب التبانة«، التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية.
وتمت رؤية االنفجارات باس�تخدام تلس�كوب »التجربة الكندية لقياس 
كثافة الهيدروجني«، وهو تلس�كوب طوره العلماء بغرض استكش�اف 
الطاق�ة املظلم�ة، وانفجارات الرادي�و الرسيعة الغامض�ة القادمة من 

املجرات البعيدة.

سوق الصفارين بالموصل ينفض غبار داعش
املراقب العراقي/ متابعة...

بعد خضوعه لعملية إعمار واس�عة أعاد سوق 
الصفارين باملوصل القديمة يف محافظة نينوى 
ش�مايل العراق فتح أبوابه للتج�ار والزبائن بعد 
ثالث س�نوات م�ن إغالق�ه نتيجة الدم�ار الذي 
ألمَّ ب�ه خالل ح�رب تحرير املوص�ل بني 2016 

و2017 من عصابات داعش االجرامية.
وتق�ع املوصل القديم�ة يف الجان�ب الغربي من 
املوص�ل، وه�ي منطق�ة قديمة تط�ل عىل نهر 
دجل�ة وتضم األحياء العتيقة وأس�واق الجملة، 
وتقبع يف مس�احة تقدر بنحو أربعة كيلومرتات 
مربع�ة ويق�ع فيه�ا الجام�ع الن�وري الكب�ر 

ومنارته الحدباء.
ارين بصناعة أواني الطبخ  ويشتهر سوق الصفَّ
والزخارف املعدنية، ويس�تخدم حرفيوه معدني 
النحاس واألملونيوم )الفافون( وترتبط تسميته 
فر(  بمعدن النحاس الذي يس�مى محلي�ا )الصِّ

ويعد من أقدم أسواق املوصل.
ويق�ول فاض�ل عباس الصف�ار أح�د أصحاب 
املح�الت بالس�وق »كن�ت أول من عاد لس�وق 
الصفاري�ن يف املوص�ل القديم�ة قبل ع�ام من 
اآلن، وأع�دت إعم�ار محي وافتتحته لتش�جيع 
بقية التجار ع�ىل العودة«.ويضي�ف أن أجداده 
افتتحوا محال يف س�وق الصفاري�ن عام 1800 
وأنه استمر بالتوس�ع حتى بدء معركة املوصل 
ع�ام 2016 الت�ي أحالت�ه إىل ركام، وأن اإلعالن 
الرسمي الفتتاحه الحديث جاء بعد إكمال بلدية 

املوصل تعبيد أزقته وتزويده باملاء والكهرباء.
املح�الت  أصح�اب  بع�ض  الس�وق  إىل  وع�اد 

الذي�ن يمتهن�ون صناع�ة األوان�ي 
كل  م�ن  الزبائ�ن  ويقصده�م 

م�كان، غ�ر أن كث�را م�ن 
املح�الت األخ�رى م�ا زالت 

إع�ادة  بانتظ�ار  مغلق�ة 
إعم�ار جس�ور املوصل.
وي�رى ربيع حامد )أحد 
أن  املوص�ل(  س�كان 
أسواق املوصل القديمة 
مؤرش قوي عىل عودة 
الحي�اة إىل املدينة، وأن 

فت�ح أبوابه�ا وعودتها 
إىل عهده�ا الس�ابق دلي�ل ع�ىل أن 

املوصل تج�اوزت مرحلة الحرب، 
ويقول إن إعادة افتتاح األسواق 

تباعا ستشجع التجار عىل العودة إىل نشاطهم.
أن  الس�الم  املوص�ي عم�ر  الناش�ط  ويعتق�د 
الحكوم�ة تأخ�رت -بع�د أكثر م�ن عامني عىل 
تحرير املوص�ل- يف إعادة إعمار املدينة القديمة 
الت�ي كان�ت تعد قبل�ة املوصلي�ني واملحافظات 

القريبة يف التسوق.
ويرى السالم أنه »كان عىل الحكومة أن تستغل 
إعم�ار املوصل القديمة وجعلها قبلة س�ياحية 
وإع�ادة ترميم قلعة باش�طابيا والبيوتات التي 
م�ى عليه�ا أكث�ر من ثالثمئ�ة ع�ام.. فهناك 
دول تعم�ل ع�ىل بن�اء ت�راث وحض�ارة م�ن ال 
يشء وتس�تغلها يف توفر ف�رص عمل وتحقيق 
مكاس�ب اقتصادية، غر أن املوصل وعىل الرغم 
م�ن عمقها الحض�اري ف�إن جميع أس�واقها 
والقديم�ة  الرتاثي�ة 
لالهتم�ام  تفتق�د 

الالزم«.

املراقب العراقي / متابعة...
أعلن�ت وكالة الفض�اء األمريكية 
”ناس�ا”، أنه من املق�رر أن تمر 
صخ�رة ضخم�ة بحج�م ب�رج 
خليفة الذي يع�د أطول برج يف 
العال�م، بجان�ب كوكب األرض 

الشهر املقبل.
”دي�ي  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
إكس�ربس“ الربيطاني�ة، ف�إن 

الصخ�رة أو الكويكب ال�ذي يطلق عليه 
برسع�ة  تس�ر  س�وف   ،QW7  2000
غر مس�بوقة تص�ل إىل 14.361 ميل يف 

الس�اعة.ومن املتوقع أن يمر 
بجان�ب   OW7  2000

األرض م�ن مس�افة 
3.3 ملي�ون مي�ل، 

أن  املق�رر  وم�ن 
يف  ذل�ك  يح�دث 

14 س�بتمرب/ أيلول، وليس من املتوقع 
أكتوب�ر/  أخ�رى حت�ى  أن يم�ر م�رة 
ترشين الثاني 2038.وحذر مدير وكالة 
”ناس�ا“، جيم بريدنش�تني، 
م�ن اصط�دام محتمل 
كم�ا  للكويك�ب، 
الرئي�س  أش�ار 
التنفيذي لرشكة 
س�بيس  ”

إك�س“، إيلون مس�ك، إىل مخ�اوف من 
تصادم مميت لم تكن األرض مس�تعدة 

له.
وق�ال مس�ك: ”ل�ن نقل�ق بش�أن هذه 
الصخ�رة بال�ذات، ولكن صخ�رة كبرة 
املط�اف،  نهاي�ة  يف  األرض  س�ترب 

وليس لدينا حالًيا أية وسيلة دفاع“.
وأض�اف لين�ديل جونس�ون م�ن مكتب 
تنس�يق الدفاع الكوكبي، أنه عىل الرغم 
من أن أي كويكب يزيد حجمه عن 140 
م�رًتا لديه فرصة كب�رة لرب األرض 
خالل املائة ع�ام القادمة، تدرس وكالة 
”ناس�ا“ ورشكاؤه�ا ع�دة منهجي�ات 
كويك�ب  لتش�تيت  مختلف�ة 
خطر.ُيذك�ر أن ب�رج خليفة 
الذي يقع يف دب�ي باإلمارات، 
يعد أعىل بناء شيده اإلنسان، 
وأطول برج يف العالم بارتفاع 

828 مرتًا.

تس�رتعي  الت�ي  الح�االت  م�ن 
االنتب�اه حت�ى اصبح�ت ظاهرة 
كبرة هو التحرش بالنساء داخل 
االس�واق وامل�والت التي كثرت يف 
املدة االخرة وه�و ما ادى تكاثر 
الش�كاوى م�ن قب�ل االه�ايل اىل 
اصحاب امل�والت الذي�ن توجهوا 
لتس�جيل  الداخلي�ة   وزارة  اىل 
ش�كاواهم وهي بدورها اوعزت 
اىل الرشطة املجتمعية التي بدأت 

من تنت�رش يف العديد 
ت  ال مل�و ا

د  ا ببغ�د
من  للحد 
الت  ح�ا
التحرش 
ه�ذه  يف 
االماك�ن 

التجمع�ات  م�ن  ه�ي  الت�ي 
الجمالية يف الع�راق كونها تمثل 
اسواق توازي ماموجود يف الدول 

االخرى .


