
رئاسة البرلمان »تقاتل« على امتيازاتها ونواب يسعون لتخفيضها

الحكومة تسلم مفاتيح المحافظة الى االحزاب الكردية 
وتعيد هيمنة »البيشمركة« على مقدراتها  

طموحات برزاني بـ »تكريد كركوك«  تدخل حيز التنفيذ...

الخارجية اإليرانية: اسرائيل غير قادرة على التصدي 
لصواريخ المقاومة االسالمية 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�ر وزي�ر الخارجي�ة اإليراني محم�ود جواد 
ظري�ف إن اعتم�اد دول عربي�ة ع�ى إرسائي�ل 
لحمايته�ا سياس�ة خاطئ�ة ألن إرسائي�ل غ�ر 
ق�ادرة عى مواجهة صواري�خ فصائل املقاومة، 
ولن تك�ون قادرة ع�ى ضمان أمن ه�ذه الدول 
حس�ب تعب�ره. وبينم�ا أك�د الرئي�س اإليراني 

حس�ن روحاني أن »ب�اده س�تواجه أي اعتداء 
عى سيادتها وسرتد بكل الوسائل املتاحة ودون 
تردد، دعت فرنسا لحوار إقليمي بناء بالخليج«. 
ويف كلمة له خال مؤتمر بش�أن حقوق اإلنسان 
يف طهران وتابعتها »املراقب العراقي« أكد ظريف 
أن »ب�اده ترحب بالتع�اون ال�دويل وأثبتت أنها 
مس�تعدة لذلك وال تسعى للدخول يف أي رصاع«. 
وأضاف ظريف أن »الواليات املتحدة تضغط عى 
إيران لتصفر صادراته�ا النفطية، لكن طهران 
س�تواصل جهودها لبي�ع النفط وتأم�ن الدواء 

والغذاء للشعب اإليراني حسب وصفه«. 
م�ن جانبه ق�ال الرئي�س اإليران�ي إن »طهران 
س�تكون مس�املة إذا تم التعامل معه�ا عى هذا 
األس�اس، ول�ن ت�رد إال ع�ى املتجاوزي�ن ع�ى 
أراضيها«. يف غضون ذلك جددت فرنس�ا دعوتها 
إيران إىل العودة لالتزام الكامل باالتفاق النووي 
مؤك�دة أن ذل�ك يمثل عنرصا سياس�يا رضوريا 

لخف�ض التوت�ر. وتعليق�ا عى إع�ان بريطانيا 
انضمامها إىل التحال�ف األمركي لتأمن املاحة 
يف الخلي�ج، دع�ت باريس إلطاق ح�وار إقليمي 

بناء يف الخليج.

تفاصيل اوسع صفحة 4
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

مجلس كربالء: عبد المهدي يعرقل منح األراضي 
للحشد والقوات االمنية

حمل مجلس محافظة كرباء ، رئیس مجلس 
ال�وزراء عادل عب�د املهدي مس�ؤولیة عرقلة 
منح منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة وھیأة 

الحشد الشعبي قطع االرايض السكنیة.
وقالت عضو املجلس برشى حس�ن عاشور ، 
يف ترصي�ح صحفي تابعته »املراقب العراقي«  
»ان »القائد العام للقوات املس�لحة الذي جعل 

صاحی�ة منح األرايض للمنتس�بین محصورا 
به م�ن خال الق�رار 168  الزال يماطل بذلك 
مجل�س  أن  »رغ�م  أن�ه  اىل  امللف،«مش�یرة 
محافظ�ة كرباء ص�وت عى ق�رارات عديدة 
لتوزيع قط�ع االرايض ولم تنفذ بس�بب ھذه 

العقبة«.
وأضافت، أن »تخصیص قطع ارايض للشھداء 

والجرحى يجلعنا امام تس�اؤل ھ�ل ان افراد 
الق�وات االمنی�ة ال يح�ق لھم اس�تام قطعة 
ارض ويس�تلمھا ذويھ�م بع�د ان يصبح�وا 
ش�ھداء او يمنحوھا وھم جرح�ى«، مطالبة 
القائد العام ب�«االلتفات اىل مقاتلیه واالعتناء 
بھ�م كونھم يدافع�ون ع�ن ارض ال يملكون 

فیھا شرا«.

»رفع الحصانة« يالحق 30 نائب ووزير
 في الفصل التشريعي الثالث

المراقب العراقي/ احمد محمد...
رجح�ت اوس�اط نيابي�ة ب�أن يت�م فت�ح ملف 
رف�ع الحصانة ع�ن الن�واب وال�وزراء املتهمن 
بالفس�اد خال العطل�ة الترشيعي�ة الحالية او 
مطلع الفصل الترشيع�ي املقبل، مؤكدين وجود 
ضغوطات سياس�ية أدت اىل تأخر إعان رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عبد امله�دي عن القائمة بش�كل 

رسمي وامام الرأي العام.
ولف�ت أحد الن�واب ب�أن القائم�ة الت�ي الزالت 
بجعب�ة رئيس ال�وزراء تتضمن 30 اس�ما تضم 
وزراء ونواب متهمن بالفس�اد. فمن جهته أكد 
النائب جاس�م البخاتي، يف ترصي�ح ل� »املراقب 
العراقي« أن »هناك ترحي�ب بأي قرارات تخص 
محاس�بة الفاس�دين يف الدول�ة العراقية ومنها 

رف�ع الحصانة ع�ن النواب والوزراء الفاس�دين 
واملتسببن بهدر اموال العراق«.

واض�اف البخاتي، أن »رئي�س الوزراء عادل عبد 
املهدي لم يزود مجلس النواب بشكل رسمي بأي 
قائمة تحتوي عى اسماء النواب الفاسدين بغية 

رفع الحصانة عنهم«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ بغداد...
يخوض منتخبن�ا الوطني غ�دا الخميس 
مباراته الثالثة يف بطولة غرب اسيا وضمن 
املجموعة االوىل التي تجري مبارياتها عى 
ملعب كرباء الدويل امام نظره السوري. 
اس�ود الرافدين حقق فوزين مس�تحقن 
عى منتخبي لبنان وفلسطن يف الجولتن 
االوىل والثاني�ة ويتطل�ع الي�وم اىل الفوز 
ع�ى املنتخ�ب الس�وري من اجل حس�م 
تص�دره للمجموعة االوىل وتأهله للمباراة 

النهائي�ة للبطول�ة. من جانبه ل�م يقدم 
منتخب نسور قاسيون املستوى املطلوب 
من�ه يف البطولة حيث اكتفى بتعادل امام 
فلس�طن وخس�ارة امام منتخ�ب لبنان 
وتع�د مب�اراة الغد الفرص�ة االخرة امام 
املدرب فجر ابراه�ن والعبيه لابقاء عى 
حظوظهم يف املنافسة عى بطاقة التأهل 
عن املجموعة االوىل. األهداف والطموحات 
متناقضة بن املنتخبن، فأسود الرافدين 
والبدني�ة  الفني�ة  حاالته�م  أفض�ل  يف 
والذهني�ة، بع�د فوزي�ن مهم�ن للغاية 

يف البطول�ة، ويحظون بدع�م جماهري 
كب�ر، وفوزه�م غ�ًدا س�رفع م�ن ثقة 
ومعنويات الاعبن واألنصار، وس�يضعه 
يف املب�اراة النهائية بنس�بة كب�رة. بينما 
يعيش املنتخب الس�وري يف أس�وأ حاالته 
وطموحاته ال تتع�دى تحقيق فوز يريض 
أنصاره بعد مسلس�ل م�ن الهزائم واألداء 
العقي�م يف املباريات األخرة وبعد خروجه 

املبكر من دائرة املنافسة.

تفاصيل اوسع صفحة 6

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
امتيازات كبرة ورواتب ضخمة هي حصيلة جلس�ة الرملان الرسية برئاسة 
الحلب�ويس والتي عق�دت مع بداية عمل ال�دورة الرملانية الجديدة برئاس�ة 
محم�د الحلبويس وال�ذي اضاف بدالت الس�كن لجميع اعض�اء الرملان بما 
فيهم املس�تبدلن. اليوم يع�اد تدوير لعبة جمع التواقي�ع الرملانية من اجل 
تخفي�ض رواتب الرملانين يف محاولة للضحك عى ذقون املواطنن , وتلميع 
ص�ورة بعض الن�واب واظهارها كأنه�م رافضن لألمتي�ازات يف العلن واول 
املؤيدين واملصوتن عليها يف جلس�ات الرمل�ان. التواقيع الرملانية لتخفيض 
الروات�ب لي�س هو الح�ل وانما يف اص�دار قانون ي�رشع يف مجل�س النواب 
ينظ�م الرواتب ويحد م�ن الفروقات الكبرة ما بن رواتب الرئاس�ات الثاث 
واملوظف�ن الذي لديهم خدمة تزيد عن ثاث�ن عاما . الرواتب الضخمة التي 

تتقاضاها الرئاسات الثاث وتتمسك بها وترفض اية تعديات عليها. 

تفاصيل اوسع صفحة 3

اك�دت لجن�ة االمن والدف�اع الرملاني�ة االربعاء، ان امري�كا تبحث 
مررات لبقاء قواتها يف العراق.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »امريكا تحاول ايجاد ذرائع إلبق�اء قواتها يف العراق 
من خ�ال التحذيرات الوهمية التي تطلقها بش�ان اعداد داعش يف 

الباد«.
وأضاف ان »ما تبقى من داعش االجرامي ال يتجاوز ال�2000 عنرص 
موجودي�ن عى ش�كل خايا نائم�ة يف بعض املناط�ق الصحراوية 

والقرى وهم غر قادرين عى شن اية عملية عسكرية«.
ولف�ت اىل ان »عملي�ات ارادة النرص اثبتت كذب واش�نطن، بش�أن 
األعداد التي تحدثت عنها البنتاغون يف وقت سابق واشارت فيها اىل 

وجود ما يقارب ال� 15 الف عنرص من داعش يف العراق«.
وتاب�ع ان »امري�كا تح�اول ان ت�زرع الرعب والخ�وف يف صفوف 
العراقي�ن به�دف ايجاد حج�ج إلبق�اء قواتها ومنع اص�دار قرار 

برملاني يقيض باخراجها من الباد«.

االمن البرلمانية: امريكا تبحث عن 
مبررات لبقاء قواتها في العراق 

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
اع�ادت االح�زاب الكردي�ة هيمنته�ا عى 
محافظ�ة كرك�وك، بع�د التماه�ي الذي 
ابدت�ه الحكوم�ة الحالي�ة معه�م، والذي 
رشع االب�واب ع�ى مرصاعيه�ا اىل اعادة 
تلك االح�زاب وضع املحافظ�ة اىل ما قبل 
عام  2017 ، فلم يكتف الكرد بممانعتهم 
تس�ليم مبال�غ نف�ط كركوك املص�در اىل 
الخ�ارج ، وانما اخ�ذوا يعيدون تواجدهم 
بجمي�ع مفاص�ل املحافظ�ة السياس�ية 
واالقتصادي�ة ، وس�ط اختفاء ش�به تام 

لدور السلطة االتحادية يف املحافظة.
ولم تلقى دع�وات ممثيل املحافظة صدى 
ل�دى الحكوم�ة املركزية، ع�ى الرغم من 
الش�واهد الكثرة التي اكدت عى »ضياع« 
م�رشوع  خض�م  يف  ودخوله�ا  كرك�وك، 
»التكري�د« ال�ذي يش�كل طم�وح االكراد 

الدائم عى مدار عقود من الزمن.
منعط�ف خط�ر ق�د تم�ر ب�ه املحافظة 
طامل�ا اس�تمرت السياس�ات الحكومي�ة 
الخاطئ�ة يف التعامل مع ملفها، بحس�ب 
ما ي�راه مراقب�ون، الذين ش�ددوا عى ان 
ضياع كركوك ق�د يطلق رصاصة الرحمة 

عى اس�تمرار عمل هذه الحكومة، بسبب 
استياء الكثر من االوساط السياسية عى 

مواقف السلطة االتحادية.
ويرى النائب السابق املمثل عن محافظة 
كركوك جاس�م محمد جعفر »، ان هنالك  
تواص�ل دائم م�ع اكر كتلت�ن يف الرملان 
املتمثل�ة بفت�ح وس�ائرون ملتابع�ة ملف 
املحافظ�ة، وهنالك ضمانات بعدم تجاوز 

الحكومة للخطوط الحمر.
وقال البياتي يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« انه »بالرغم من تلك التطمينات 
، الزلن�ا قلق�ن من عاقة رئي�س الوزراء 
ع�ادل عبد املهدي الوطيدة مع الكرد، فان 
ضغطه�م املتواصل س�وف يأت�ي بنتائج 

سلبية عى املحافظة«.
وأض�اف ان » ما يجري اليوم قد تنبئنا به 
منذ تسنم عبد املهدي رئاسة الوزراء، ألننا 
نعل�م حكم العاقة التي بينه وبن االكراد 

.«
وابدى البياتي امله ان »يتوقف عبد املهدي 
عند ه�ذا الح�د، وال يس�تمر بتعامله مع 
االحزاب الكردية بهذه الطريقة املبنية عى 
ع�دم ازعاجهم والس�عي إلرضائهم حتى 
وان كان ع�ى حس�اب كركوك »،كاش�فاً 

عن »فق�دان رئيس ال�وزراء الصدقاءه يف 
الرملان الذين دعموه للوصول اىل رئاس�ة 
الوزراء بس�بب قضية كرك�وك«، الفتاً اىل 
»وجود حالة عدم رضا لدى النرص ودولة 
القانون وبعض من سائرون والفتح، ولم 

يتبقى له سوى الكرد«.
وتاب�ع ان »كركوك ع�ادت اىل ما قبل عام 
2017 ، م�ن حي�ث انتش�ار البيش�مركة 
وهيمنة الحزب�ن الكردين والضغط عى 

اهايل املحافظة«.
م�ن جانبه ي�رى املحلل الس�يايس كاظم 
الح�اج، ان عملي�ة التكري�د للمحافظ�ة 
بدأت منذ عام 2003، بسبب عدم االلتزام 

بالدستور والقانون.
وق�ال الحاج يف ترصيح خص به »املراقب 
العراق�ي« ان »هنالك تراخ�ي واضح من 
قبل الحكوم�ة الحالية بم�ا يتعلق بملف 
كرك�وك، الذي قد ينتهي بضياع املحافظة 

وذهابها اىل االقليم«.
وأض�اف ان »ارضار كث�رة ع�ى الصعيد 
ق�د  واالجتماع�ي  واالمن�ي  االقتص�ادي 
لحق�ت باملحافظ�ة، ولم يقت�رص الوضع 

عى الجانب السيايس فقط«.
ولف�ت اىل ان » االك�راد اىل ه�ذه اللحظ�ة 

يتعاملون مع كركوك بأنها جزء من اقليم 
كردس�تان ، الس�يما بعد رسق�ات النفط 
والتعاق�د م�ع رشكات اجنبي�ة وتص�در 
نفطها اىل خارج البلد دون علم الحكومة 

.«
ورج�ح » ان يكون هنال�ك عوامل ضغط 
غر معلنة عى الحكومة بما يتعلق بملف 

محافظة كركوك«.
وأشار اىل ان »الكثر من عامات التعجب 
تعام�ل  قضي�ة  ع�ى  الرمل�ان  س�جلها 

الحكومة مع ملف كركوك«.
يذك�ر ان ازمة كركوك ش�هدت عى مدار 
عق�د ونص�ف العق�د خاف�اً ح�اداً ب�ن 
انه�ا  اال  واالقلي�م،  املركزي�ة  الحكوم�ة 
تفج�رت بعد اع�ان مس�عود برزاني عن 
اجراء استفتاء االنفصال وتشكيل الدولة 
الكردي�ة املزعوم�ة، االمر ال�ذي تمخض 
عن اعادة الس�لطة االتحادية لسيطرتها 
ع�ى املحافظ�ة بالق�وة وط�رد عن�ارص 

البيشمركة من املحافظة.

المراقب العراقي/ بغداد ...
اكدت عضو لجنة النزاھة النیابیة، 
عالي�ة نصيف االربع�اء، ان اللجنة 
للتحقي�ق بقضي�ة  الت�ي ش�كلت 
وفضائي�ة«  »وهمي�ة  الفاح�ي 
ولي�س لها وجود. وقالت نصیف يف 
ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
اللج�ان  »تش�كیل  إن  العراق�ي« 
العلیا حصلت بضغوط  التحقیقیة 

ال�وزراء  رئی�س  تج�اه  واش�نطن 
عادل عبد املھدي لتسويف القضیة 
وتمییعھ�ا، مش�یرة اىل ان »ع�دم 
ظھ�ور لجنة التحقی�ق للعلن دلیل 
قاطع عى انھا وھمیة وفضائیة«.

واضاف�ت  إن«التحقیق�ات األولیة 
م�ع الفاح�ي أثبتت بأن�ه متورط 
بالخیان�ة والتخابر م�ع املخابرات 
مواق�ع  الس�تھداف  األمريكی�ة 

الحش�د الش�عبي«. ولفت�ت اىل أن 
»لجنة النزاھة تمتلك وثائق مؤكدة 
بتدخل واش�نطن يف ترئة الفاحي 
م�ن تھم�ة التخاب�ر والخیان�ة«، 
للمحاربی�ن  »نقل�ه  أن  مبین�ة 
حص�ل بضغ�وط أمريكی�ة وكان 
م�ن املف�رتض أن يح�ال للمحاكم 
العس�كرية ملحاس�بته عى خیانة 

املؤسسة العسكرية«.

نصيف: لجنة التحقيق مع الفالحي »وهمية«

توتنهام اوال في سباق ضم كوتينيو

القوات اليمنية 
تستهدف معسكرا 
للعدوان السعودي 
وتطهر 37 موقعا

اإلعالم
 الجديد .. 
اجتماعي 
ال سياسي
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المراقب العراقي/ متابعة...
طالبت لجنة الزراع�ة النيابية، األربعاء، بفتح 
تحقيق بش�أن حرق حق�ول دواجن محافظة 
الديوانية، فيما لفتت اىل انها تستهدف املنتوج 

املحيل.
وقال عضو اللجنة عيل البديري يف بيان تابعته 
»املراق�ب العراقي«، »لدينا ش�كوك حول هكذا 
ظاه�رة والتي ارضت باملنت�وج الوطني وهي 

مرسومة بدقة من بعض الجهات«.
وأشار إىل »أهمية التعاون من الجميع واظهار 
النتائ�ج حت�ى ال تتك�رر مثل هك�ذا حاالت«، 
مؤك�داً انه »توجد رضبة إىل املنتج املحيل قوية 

وتوجد شبهات عى هذا املوضوع«.
وكان حري�ق ق�د اندل�ع يف م�رشوع دواج�ن 
الح�ق خس�ائر كب�رة يف  الديواني�ة، وال�ذي 

صفوفها.

الزراعة النيابية تطالب بالتحقيق في حرق 
دواجن الديوانية

7

مواجهة »االسود« مع »النسور« يفتح باب التكهن

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

كركوك  قنبلة موقوته محملة على امواج سفينة متالطمة االطراف



فمن جهته أكد النائب جاس�م البخاتي، يف 
ترصيح ل�� »املراقب العراق�ي« أن »هناك 
ترحي�ب ب�أي ق�رارات تخ�ص محاس�بة 
الفاس�دين يف الدولة العراقي�ة ومنها رفع 
الحصان�ة عن النواب والوزراء الفاس�دين 

واملتسببني بهدر اموال العراق«.
واضاف البخاتي، أن »رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي لم يزود مجلس النواب بش�كل 
رس�مي ب�أي قائم�ة تحتوي عىل اس�ماء 
الن�واب الفاس�دين بغي�ة رف�ع الحصانة 

عنهم«.
وتوق�ع ب�أن »يثار امللف بش�كل رس�مي 
خ�ال الفصل الترشيعي املقبل بعد عرض 

قائمة رفع الحصانة داخل قبة الربملان«.
ولف�ت اىل أن »هن�اك معلوم�ات خاص�ة 
تحدث�ت الينا ع�ن أن القائمة تش�مل 30 
اسماً متنوعاً مابني نواب ووزراء سابقني 
ون�واب اخ�رون تس�لموا مناص�ب ادارية 
قبل دخولهم يف الربملان كانوا قد فش�لوا يف 

ادارتها«.
وتاب�ع أن »الق�وى السياس�ية الربملاني�ة 
والتحالفات التي تدير العملية السياس�ية 
ضغط�ت ع�ىل رئي�س ال�وزراء ودفعت�ه 
بإتجاه تأجيل اإلعان عن القائمة بش�كل 

رسمي حتى اآلن«.
ب�دوره اش�ار عض�و اللجن�ة القانوني�ة 
النيابي�ة يحي�ى املحم�دي اىل أن »ع�رض 
قائم�ة االس�ماء املطلوب رف�ع الحصانة 
عنهم امام النواب وإتخاذ االجراء بحقهم 
ام�ر متوقف عىل قرار من هيئة الرئاس�ة، 

فهي من تحدد موعد ذلك«.
وقال املحم�دي ان »البعض يح�اول اثارة 
ه�ذا املوض�وع لي�س لتحقيق ه�دف عام 

بقدر مايريد تحقيق مآرب خاصة«.
واعترب أن »رفع الحصانة ليس بالرضورة 
ان يعني إدانة النائب من أي تهمة موجهة 
الي�ه، بقدر ماه�و يضمن س�امة النائب 
ال�ربيء من التهم خصوص�ا النواب الذين 
تس�لموا مناص�ب اداري�ة قب�ل دخوله�م 

الربملان«.
ورج�ح املحمدي بأن »يت�م رفع الحصانة 
ع�ن الن�واب املش�مولون بالقائم�ة التي 
الزال�ت تتأرج�ح ب�ني رئاس�تي ال�وزراء 
والربملان خال العطلة الترشيعية الحالية 

او مطلع الفصل الترشيعي املقبل«. 
يذك�ر أن عضو اللجن�ة القانونية النيابية 
شددت عىل اهمية معرفة ماهية الدعاوى 
الت�ي يت�م الحديث عنها والتي تس�توجب 

رف�ع الحصانة عن بعض النواب، مش�رة 
اىل ان أي كت�اب رس�مي لم يص�ل لجنتها 
بهذا الش�ان ملعرفة طبيعة تل�ك الدعاوى 
إن كانت كيدي�ة ام تتعلق بقضايا نرش او 

فساد.
واعت�ربت إن الدع�اوى التي يت�م الحديث 

عنها تجاه بعض اعض�اء مجلس النواب، 
ينبغ�ي التأك�د م�ن طبيعته�ا وه�ل هي 
دع�اوى كيدي�ة او ع�ىل اراء طرح�ت من 
بعض النواب ام انها دعاوى فساد، مبينة 
ان النائ�ب لدي�ه حصانة م�ن اي دعاوى 
تخص ابداء الراي كونها ضمن صاحيات 

عضو الربملان الرقابية يف انتقاد الخطأ.

األع�ىل  القض�اء  مجل�س  رئي�س  وكان 
الق�ايض فائ�ق زي�دان طال�ب، )االثن�ني 
22 تم�وز 2019 ( مجل�س الن�واب برفع 
الحصانة عن أعضائ�ه »املتهمني بقضايا 
فس�اد« أثن�اء توليه�م مه�ام تنفيذي�ة، 
مشدداً عىل التعاون بني جميع األجهزة يف 

مجال قضايا النزاهة.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ كربالء...
تمكن�ت قوة من قيادة رشطة محافظة كرباء املقدس�ة، االربعاء، 
القب�ض ع�ىل ش�خصني يقوم�ان باالحتي�ال ع�ىل املواطن�ني يف 
املحافظ�ة عرب الفي�س بوك.وذكر بيان للرشط�ة تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »مف�ارز رشطة النج�دة ويف كمني 
محك�م الق�ت القبض عىل ش�خصني يقوم�ان باالحتيال عىل 
املواطن�ني عرب الفي�س بوك  بعد اس�تدراجهما اىل الكمني من 
خ�ال اح�د املواطنني«.واض�اف البي�ان ان »املتهم�ني ارادا 
االحتيال ببيع دار سكنية طابو رصف بعد تزوير سند العقار 
واملستمس�كات وعرضه ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي 

لرهنه بمبلغ 12،000،000 مليون دينار«.

المراقب العراقي/ متابعة...
الف�رات  عملي�ات  قيادت�ي  عق�دت 
االوسط ورشطة كرباء اجتماعاً امنياً 
ملناقش�ة الخطة االمنية الخاصة بعيد 
االضح�ى املب�ارك واالس�تعداد لتأمني 

عودة قوافل حجاج الديار املقدسة.
وقال املتحدث باس�م قي�ادة الرشطة 
العقيد عاء الغانمي يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »االجتماع ناقش 
الخطة وتوزي�ع املس�ؤوليات واملهام 
االمني�ة واالس�تخباراتية  املح�اور  يف 
العادة ن�رش وترتيب القطعات وصوالً 

ل�دور  التام�ة  الحماي�ة  توف�ر  اىل 
العب�ادة واملقابر واالماك�ن الرتفيهية 
واملتنزه�ات والحدائ�ق العام�ة الت�ي 
يرتاده�ا املواطن�ني طيلة اي�ام العيد 
باالضاف�ة إىل التأكي�د ع�ىل التع�اون 
العسكري املشرتك لتأمني عودة قوافل 

الحجاج«.
واضاف الغانم�ي، ان »القوات االمنية 
عىل اعىل درج�ات الجاهزية للحفاظ 
عىل ارواح وممتلكات املواطنني واملال 
الع�ام وتحقي�ق االنس�يابية العالي�ة 

والدقة املتناهية يف االمن والنظام«.

المراقب العراقي/ ديالى...
اك�د رئي�س اللجنة االمني�ة يف مجلس دياىل ص�ادق الحس�يني، األربعاء، بان 
مايس�مى والية دي�اىل يف جماعات »داعش« االجرامي�ة انتهت منذ عامني بعد 

قتل اخر امرائها.
وقال الحس�يني يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »الحقيقة التي يجب 
ان يعرفه�ا ال�راي الع�ام العراقي بان مايس�مى والية دي�اىل يف تنظيم داعش 
انته�ت  فعلي�ا من�ذ عامني بعد قت�ل اخر امرائه�ا وما تبقى منه�م هم فلول 

مبعثرة منترشة يف مضافات تحت االرض او بساتني«.
واضاف الحسيني،ان »عودة احداث حزيران 2014 يف دياىل مستحيلة وداعش 

اليسيطرعىل شرب من االرض«.
واش�ار إىل أن »هجمات داعش التي تسجل بني الحني واالخر تعتمد باالساس 
ع�ىل القنص ع�ن بعد او تفجر عبوات ناس�فة لكونه اليق�وى عىل املواجهة 

املبارشة«.

اعتقال شخصين يقومان باالحتيال
 عرب الفيس بوك

عمليات الفرات االوسط تعد خطة امنية 
خالل عيد األضحى 

امنية دياىل: والية داعش »انتهت«

المراقب العراقي/ القسم السياسي...

كتل نيابية تعتزم جمع تواقيع العادة التحقيق مع الفالحي

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف النائب عن تيار الحكمة 
جاس�م البخات�ي، األربعاء، عن 
ني�ة بعض الكت�ل النيابية جمع 
تواقي�ع الع�ادة التحقي�ق م�ع 
قائ�د عملي�ات األنب�ار محمود 
الفاح�ي املت�ورط بالتخابر مع 

االستخبارات األمركية.
وقال البخاتي، يف ترصيح تابعته 
»أملراق�ب العراقي« إن هناك نية 
لبع�ض الكت�ل النيابي�ة لجم�ع 
تواقي�ع الع�ادة التحقي�ق م�ع 
قائ�د عملي�ات األنب�ار محمود 
الفاح�ي املت�ورط بالتخابر مع 
االس�تخبارات األمركية وإعادة 

املوضوع اىل الواجهة«.
وأضاف البخاتي، أن »تلك النوايا 

تأت�ي نتيج�ة ردود االفعال من 
بعض الكتل السياسية عىل عدم 
التحقيق مع  بنتائ�ج  قناعته�ا 

الفاحي«.
وكان النائ�ب عن تحالف الفتح 
فاض�ل جاب�ر ع�د يف ترصي�ح 
نتائ�ج  اع�ان  تأخ�ر  س�ابق 

التحقيق بش�أن قضية التخابر 
املته�م بها قائ�د عمليات االنبار 
تميي�ع  الفاح�ي  محم����ود 
ان�ه  اىل  مش�را  للقضي�����ة, 
والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  طال�ب 
بمتابعة املوضوع واالستفس�ار 

عن سبب تأخر حسم القضية.

المراقب العراقي/ صالح الدين...
اكدت عض�و مجلس محافظة ص�اح الدين س�عدية العبيدي، 
االربعاء، أن ملف الرعاية االجتماعية يف املحافظة يشوبه الكثر 
من االخط�اء واملعوقات.وذك�رت العبي�دي يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »اكثر من 1٥0 ضمن ش�بكة الرعاية 
االجتماعي�ة يف املحافظة لم يس�تلمو مس�تحقاتهم 
حتى االن بسبب أخطاء يف نقل بياناتهم وبالتايل 
مج�ربون اىل تجدي�د هوياته�م ومعاماتهم 
وه�ذا يأخ�ذ وقت�ا طوي�ا وكم�ا نعلم ان 
سس�تم الدولة بطيء قياس�ا بمعاناة 
ش�بكة  ومس�تحقات  املواطن�ني 

الرعاية االجتماعية«.
وطالب�ت العبي�دي وزي�ر العمل 
ب��  االجتماعي�ة  والش�ؤون 
اىل  وااليع�از  املوض�وع  »متابع�ة 
يف  املعني�ة  الجه�ات 
رواتبهم  رصف 
بأرسع وقت 

ممكن«.

مجلس صالح الدين: ١٥٠ مشمول بالرعاية االجتماعية 
لم يستلمو مستحقاتهم
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

 ضغوط سياسية منعت عبد المهدي من إعالن »قائمته« 

 أوساط نيابية ترجح رفع الحصانة عن 3٠ نائبا ووزيرا خالل الفصل التشريعي المقبل 

المالية النيابية: تقليص إجازة »االمومة«
 ال زال مجرد مقترح 

افتتاح شارع مغلق في بغداد منذ ١4 عاما

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت امانة بغ�داد، األربعاء، 
عن فتح ش�ارع حي�وي غربي 

العاصمة مغلق منذ 14 عاما.
وقال�ت االمان�ة يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »كوادرها قامت برفع الكتل 

الكونكريتي�ة وفتح ش�ارع 6 
ضم�ن املحل�ة 616 ضمن حي 
الرم�وك وال�ذي يرب�ط املحلة 
باألرب�ع ش�وارع يف  املذك�ورة 

املنصور«.
وأض�اف البي�ان ان »ت�م فتح 
الش�ارع جاء بعد اس�تحصال 

الازم�ة  االمني�ة  املوافق�ات 
وب�إرشاف مكتب ام�ني بغداد 
والجه�د اآليل يف بلدية املنصور 
لتبارش بعده�ا الكوادر البلدية 
وتاهي�ل  لتنظي�ف  بحمل�ة 
س�نة  من�ذ  املغل�ق  الش�ارع 

.»200٥

المراقب العراقي/ بغداد...
اعتربت اللجنة املالية النيابية، األربعاء، الكام 
عن تقليص إجازات الوالدة بأنه مجرد مقرتح 

ولم يتم تبنيه بشكل نهائي.
يف  الجب�وري  هيث�م  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
إن »ال�كام ع�ىل قضي�ة تقلي�ص االج�ازات 
االعتيادية و إجازات الوالدة مجرد مقرتح ولم 
يت�م تبنيه بش�كل نهائي من قب����ل اللجنة 
وهنال�ك نقاش�ات به�ذا الش����أن وتلقين�ا 
مناشدات كثرة بهذا الشأن من قبل املوظفني 

واملوظفات«. 
وأضاف الجب�وري، أنه »تقديراً لهذه االصوات 

فأن�ي اعلن وبأس�م اللجن�ة املالي�ة بأننا مع 
م�ا يوفر البيئ�ة الوظيفية املناس�بة ويحفظ 
حقوق املوظفني وس�نح���اول ب�كل جهدنا 
ابقاء االجازات كما كانت سابقاً، مع مطالبتنا 
لجمي�ع من بالوظيفة بان يس�عى بأن تكون 
بخدم�ة  الرس�مية  دوام�ه  س�اعات  كام�ل 
املواطنني وحف�ظ كرامته���م والس�ع���ي 

بتسهيل امورهم«.
وكان�ت مستش�ارة رئي�س الوزراء لش�ؤون 
املرأة حنان الفتاوي قد طالبت يف وقت سابق 
من، الي�وم األربعاء، اللجن�ة املالية يف مجلس 
الن�واب برفض مقرتح تقلي�ص اجازة الوالدة 

واالمومة.

المراقب العراقي/ االنبار...
واملهجري�ن،  الهج�رة  وزارة  أعلن�ت 
االربع�اء، ع�ن ع�ودة 28٥ نازحاً من 
مخيم�ات الن�زوح يف محافظة األنبار 
إىل مناطق سكناهم األصلية يف قضاء 
القائم غرب املحافظة.وقال مدير فرع 
الوزارة يف محافظ�ة االنبار مصطفى 
حامد رسح�ان يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه ان�ه »تم إعادة 
28٥ نازح�اً من مخيم�ات النزوح يف 

مناط�ق بزيب�ز و املدين�ة الس�ياحية 
مناط�ق  إىل  الفلوج�ة  وعامري�ة 
س�كناهم األصلية يف قض�اء القائم«.

»كادر  ان  رسح����ان،  وأض�اف 
فرع ال����وزارة يف محافظ�ة االنبار 
بالتنس�يق  العائدي�ن  اس�تق����بل 
املب�ارش م�ع وزارة النق�ل ومحافظة 
االنب�ار وقي�ادة عملي�ات االنب�ار بعد 
اس�تكمال كاف�ة اإلج�راءات اإلدارية 

واألمنية لعودة االرس النازحة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن املفتش العام ل�وزارة الرتبية رائد 
كاظ�م الح�داد، األربع�اء، اس�تحصال 
موافق�ة وزي�ر الرتبي�ة وكال�ة ق�ي 
الس�هيل عىل إص�دار أوام�ر ب�«الغلق 
الجزئ�ي« للمدارس األهلية ذات نس�ب 

النجاح املتدنية يف االمتحانات العامة.
وقال الح�داد يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
»مكتب�ه  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
اس�تحصل موافق�ة وزي�ر الرتبية عىل 
إصدار أوامر بالغل�ق الجزئي للمدارس 

األهلي�ة الت�ي حقق�ت نس�ب نج�اح 
متدنية ومنع مؤسس�يها م�ن مزاولة 

العمل ملدة 3 سنوات«.
وأوض�ح، أن »اإلعم�ام تضم�ن منع�اً 
املس�تمرين  واملعلم�ني  للمدرس�ني 
يف الخدم�ة م�ن التدري�س يف املعاه�د 
وامل�دارس األهلي�ة عن طري�ق إمضاء 
تعه�دات خطي�ة ع�ن تحم�ل التبعات 
القانوني�ة وفق�اً للتعليمات بع�د إلزام 
ع�ن  باإلفص�اح  وامل�دارس  املعاه�د 

ماكاتها من املستمرين يف الخدمة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
بحثت وزارة التخطيط ،األربعاء، مع 
رشكة فرنس�ية دراس�ات وتصاميم 

القطار املعلق يف العاصمة بغداد.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة،  وذك�رت 
من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
أن »وزي�ر التخطي�ط ن�وري صباح 
وف�داً  الي�وم،  اس�تقبل،  الدليم�ي 

الفرنس�ية  )ألس�توم(  م�ن رشك�ة 
البن�ى  تأس�يس  يف  املتخصص�ة 
الحديدية وصناعة  التحتية للس�كك 
القط�ارات، ض�م ديديي�ه بفلوغ�ر 
املدي�ر التنفي�ذي للرشك�ة يف الرشق 
األوس�ط وآسيا الوس�طى وأفريقيا، 
وم�ارك غروس�يه املدي�ر التنفي�ذي 

للرشكة يف العراق«.

أخبار قصرية
عودة 285 نازحا مساكنهم

 يف القائم

استحصال موافقات إلغالق 
المدارس ذات نسب النجاح المتدنية

التخطيط تبحث مع شركة فرنسية 
دراسات وتصاميم القطار المعلق

الحشد والحشد المضاد 

إصبع عىل الجرح
    منهل عبد األمري المرشدي 

مهما حاول البعض املؤدلج والتابع واملريض واملأزوم واملشبوه أن ييسء اىل 
الحشد الش�عبي فإنه يصطدم بحقيقة يبلغ مداها الدم واألرض والعرض 
وال�رشف وواقع يؤك�ده امليدان وق�وة الس�واعد األبية التي قلب�ت امليزان 
وأسس�ت اىل معادل�ة جديدة  أهم م�ا فيها إن كل ما حص�ل يف العراق من 
منجز او منتج منذ سقوط الصنم يف 2003 وحتى اآلن هو منجز مستعار 
او مس�تورد او دخيل ما عدا الحش�د الش�عبي فإنه منج�ز عراقي رصف 
100% . عراقي الفتوى وعراقي النشأة وعراقي التضحية وعراقي البطولة 
وعراق�ي النرص وعراقي الفخر والعزّة والكربياء والغرة والنخوة . عراقي 
ب�كل يشء يف الوجوه واألس�ماء والصف�ات والجينات والص�وت والصدى 
والرجولة والبطولة واإليثار والحكمة والقرار . الفتوى العظيمة للمرجعية 
العليا كانت مؤطرة بالجهاد الكفائي من اجل العراق كل العراق وقد كانت 
الدع�وة للجهاد من اج�ل تحرير ارض العراق يف املوص�ل وتكريت واألنبار 
ودياىل  لذلك لم يعد الحش�د الش�عبي ش�يعيا كما ينع�ق الناعقون وينهق 
املؤدلجون فالحشد اليوم جسد عماق بلون العراق وصفاء دجلة والفرات 
وجداوله تمتد لتمنح ارض الرافدين األمن واألمان وتهزم الدواعش حيثما 
كانوا  فهناك حش�د العش�ائر الرشفاء من اهل الس�نة يف األنبار واملنطقة 
الغربية وهناك الحش�د الشبك يف سهل نينوى وحش�د األيزيدية يف سنجار 
والحشد الرتكماني يف كركوك وطوز خرماتوا . نعم لم يعد الحشد كما تردد 
قنوات الذل والرذيلة يف العربية الخبث وقنوات األعراب الناعقة بصدى بني 
صهيون لم يعد ميليشات شيعية بل صار طيفا جامعا لكل الوان العراقية 
البهية . لذلك وألن الحش�د الش�عبي صار حقيقة كضوء الشمس يف وضح 
النهر فأنة ما ينربي اليوم من حش�د عدائ�ي داعيش مضاد ونبيح البعض 
الداعي اىل س�حب فصائل الحش�د من املدن التي حررها من دنس وقذارة 
الدواعش وكاب ال سعود تذّكرنا  بالحملة التي شنتها دواعش السياسية 
والزمر الصدامية وأذناب الطريقة النقش�بندية بمس�اندة ال س�عود ومن 
معه�ا ضد الجي�ش العراقي حيث نعت�وه يومها بجي�ش املالكي والجيش 
الصف�وي والزال ص�دى تل�ك األص�وات املحرضة  ض�د الجي�ش العراقي 
املطالب�ة بأخراج�ه من املدن الغربية واملوصل وص�اح الدين لم ينىس بعد 
ابت�داءا م�ن العلوني  والعيس�اوي والنجيف�ي والزوبعي  وانته�اءا بالايف 
والحايف وعيل حاتم س�ليمان ومش�ايخ الفتنة ال�ذي قبضوا الثمن البخس 
م�ن خلف الح�دود لبث الفرقة بني مكونات الش�عب العراقي  الواحد وبث 
الفتنة الطائفية املقيته  لكن مشيئة الهة  هي التي غلبت وعاد  العراقيون 
اليوم إخوة أحبة تصهاروا بالدم قبل النسب وبالتضحية التي أطرت عماد 
الوحدة الوطنية . اخرا اقول ان واحدة من اس�اليب البحث عن الجاني او 
املجرم يف العلم البولييس هي البحث عن املستفيد من الجريمة وعليه اقول 
فأن املس�تفيد من هذا الحش�د الداعيش املضاد للحشد الشعبي يف مناطق 
س�هل نينوى واملناطق الش�مالية ال يمكن ان يتخطى من يريد اإلس�تياء 
عىل تلك املناطق وهو بكل تأكيد مس�عود الربزاني  ومن يأوي يف مصايفه 
ومخابئ�ه ومن لم يص�دق فليذهب هناك ويرى بأم عينه الداعني لس�حب 
قوات الحش�د وهم يرصح�ون من اربي�ل ويعقدون مؤتمراته�م يف اربيل  

ويستلمون رواتبهم من القنصل السعودي يف اربيل وما ادراك ما اربيل .

،،
،،

رجح����ت اوس����اط نيابي����ة بأن يت����م فتح مل����ف رفع 
الحصان����ة عن النواب والوزراء المتهمين بالفس����اد خالل 
العطلة التشريعية الحالية او مطلع الفصل التشريعي المقبل، 
مؤكدين وجود ضغوطات سياس����ية أدت الى تأخير إعالن رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي عن القائمة بشكل رسمي وامام الرأي 

الع����ام. ولفت أحد الن����واب بأن القائمة الت����ي الزالت بجعبة 
رئيس ال����وزراء تتضمن ٠3 اس����ما تض����م وزراء ونواب 

متهمين بالفساد.

 رئيس الوزراء لم يزود البرلمان باسماء النواب والوزراء الفاسدين
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تراجعت أسعار النفط مع استمرار تأثر السوق بالرضر املحتمل عىل 
االقتص�اد العاملي والطلب عىل الوقود بفع�ل تصاعد النزاع التجاري 
بني الصني والواليات املتحدة.و تراجعت العقود اآلجلة لخام القياس 
العامل�ي برن�ت 19 س�نًتا أو 0.32% إىل 58.75 دوالر للربميل مقارنة 
مع التس�وية الس�ابقة، وجرى تداولها بالقرب من أدنى مستوى يف 
سبعة شهور.وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األمريك�ي 12 س�نًتا أو 0.22% ع�ن آخ�ر تس�وية إىل 53.51 دوالر 
للربميل.وهوت أس�عار خام برنت بأكثر من 9% يف األس�بوع الفائت 
بعدما ق�ال الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب إنه قرر فرض رس�وم 
جمركية بنس�بة 10% ع�ىل واردات صينية بقيم�ة 300 مليار دوالر 

اعتباًرا من األول من أيلول، ما أحدث اضطراًبا يف أسواق األسهم.

أسعار النفط تتراجع وخام برنت 
يسجل 58.75 دوالر للبرميل

اعل�ن م�رف الرافدين، ع�ن انجاز ومن�ح القروض بكاف�ة انواعها 
للمواطنني خالل شهر حزيران املايض وقال املكتب االعالمي للمرف 
يف بي�ان ، إن “حصيل�ة القروض الت�ي تم منحها للمواطنني يف ش�هر 
حزيران املايض تمثلت بمنح قروض البناء يف قطعة ارض وقد بلغ عدد 
معامالت املنح ) 91 ( معاملة وقروض املش�اريع الصغرية البالغة 15 
ملي�ون دين�ار حيث تم من�ح ) 242 ( قرض”.وأض�اف البيان أنه “تم 
اقراض املواطنني الراغبني برشاء ش�قق بسماية السكني اذ تم منح ) 
237 ( معامل�ة للمواطنني كما تم منح قروض الس�يارات اىل ) 153 ( 
معاملة واقرض معامالت لتس�هيالت مالي�ة باإلضافة اىل ذلك تم منح 

قروض األطباء بمختلف تخصصاتهم اىل ) 22( . 

الرافدين يعلن حصيلة انجاز ومنح 
االقت�صاديالقروض بمختلف أنواعها للمواطنين

نواب يجمعون تواقيع لتخفيض رواتبهم ورئاسة البرلمان تصر على امتيازاتهم لالستيالء على اموال الشعب
في محاولة للضحك على الذقون باطنها تكديس االموال بجيوب السياسيين 

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي 
التواقي�ع الربملاني�ة لتخفي�ض الروات�ب 
لي�س هو الح�ل وانم�ا يف اص�دار قانون 
ي�رشع يف مجل�س النواب ينظ�م الرواتب 
ويحد من الفروقات الكبرية ما بني رواتب 
الرئاس�ات الثالث واملوظف�ني الذي لديهم 
خدم�ة تزيد ع�ن ثالث�ني عام�ا .الرواتب 
الرئاس�ات  تتقاضاه�ا  الت�ي  الضخم�ة 
الثالث وتتمس�ك بها وترفض اية تعديالت 
عليه�ا , قد س�اهمت يف خل�ق طبقة من 
السياس�يني املرفهني الذين يمتلكون اكثر 
م�ن 80% من ام�وال الع�راق , ويف املقابل 
الغالبية العظمى من العراقيني يعيش�ون 
يف ظ�روف مادي�ة صعبة , مما س�اهم يف 
خلق الطبقية والفوقية للنخب السياسية 
التي ترفض التنازل عن امتيازاتها لصالح 
س�لم رواتب موحد.رئيس الربملان محمد 
الحلب�ويس اك�د اكثر من م�رة, ان رواتب 
الن�واب اليكفي لدف�ع االيجار وس�نفتح 
مل�ف منازل املنطقة الخ�رضاء , وقد اعد 
العراقيني هذه التريحات بأنها تكش�ف 

نوايا السياس�يني باالس�تيالء ع�ىل اموال 
الش�عب ويف املقاب�ل عمل الربمل�ان ما زال 
هزيال .اموال ضخم�ة من املوازنة  تذهب 
معظمه�ا اىل السياس�يني املتقاعدين منذ 
2003 ولغاي�ة االن  , بينما القس�م االخر 
من االم�وال تذه�ب اىل الرئاس�ات الثالث 
, ويف نف�س الوق�ت هذه السياس�ة الغري 
متوازنة ساهمت يف ارتفاع معدالت الفقر 
وتحت خ�ط الفق�ر يف بلد يعد م�ن اغنى 
بل�دان العالم .يق�ول الخب�ري االقتصادي 
هيث�م الخزع�ي يف اتص�ال م�ع )املراقب 
العراق�ي(« هن�اك امتيازات كب�رية تمنح 
للن�واب وكذلك الرئاس�ات الث�الث , بينما 
روات�ب  يتقاض�ون  املوظف�ني  ان  ن�رى 
اق�ل بكث�ري , فه�ذا التفاوت خل�ق طبقة 
غنية م�ن النخب السياس�ية وطبقة هي 
غالبي�ة العراقيني م�ن املحرومني , فضال 
ع�ن ارتفاع نس�ب الفق�ر والبطالة , كما 
ان الرئاس�ات الث�الث انتفض�ت ع�ىل كل 
القرارات التي يراد منها تخفيض رواتبها 
او تخصيصاته�ا املالية.وتاب�ع الخزعي: 

ان تريح�ات النواب وجمع التواقيع لن 
يحق�ق االهداف , بس�بب اعرتاض النواب 
ورئاس�اتهم , وكما ح�دث مع الحلبويس 
مخصص�ات  ع�ن  طوي�ال  داف�ع  ال�ذي 
الن�واب , نحن بحاج�ة اىل اصدار ترشيع 
يف مجل�س الن�واب لتنظي�م س�لم رواتب 
موح�د لجميع موظف�ي الدولة , ويف هذه 

الحالة س�نضمن تحقي�ق العدالة , وغري 
ذل�ك فهو مج�رد ضحك ع�ىل الذقون.من 
جهتها كش�فت النائب ع�ن تحالف البناء 
منار عبد املطلب ، عن جمع تواقيع داخل 
الربملان لتخفيض رواتب النواب، مش�ددة 
ع�ىل رضورة االس�تفادة م�ن العائ�دات 
املالي�ة وخاص�ة املقتطعة م�ن املوظفني 

ع�رب البطاق�ة الذكية الخاص�ة بالرواتب 
النش�اء مش�اريع اس�تثمارية وتغطي�ة 
رواتب موظفي العقود.وقالت عبد املطلب 
يف تري�ح  تابعت�ه )املراق�ب العراقي(، 
ان “الجلس�ة االخ�رية ملجلس الن�واب تم 
خالله�ا جمع تواقي�ع لتخفي�ض رواتب 
النواب يف الربملان من اجل االستفادة منها 

يف مش�اريع اخرى”، مبين�ة أن “املقرتح 
ويف ح�ال تمريره فأنه س�يوفر الكثري من 
االم�وال، اضاف�ة اىل ان االم�وال التي يتم 
اقتطاعه�ا م�ن املوظفني عند تس�ليمهم 
الروات�ب ع�رب البطاق�ة الذكي�ة يجب ان 
تس�تفيد منها الدولة يف مشاريع عمالقة 

تخدم املواطن”.

أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ، ان موازن�ة 
2020 س�يتم االنتهاء منه�ا عند اواخر ايلول 
املقب�ل، الفتة اىل ان س�عر برميل النفط الذي 
ستحتس�ب عليه املوازنة س�يكون مقارباً او 
اقل من تس�عرية العام الجاري، بسبب نسبة 

العجز املرتفعة يف موازنة العام املقبل.
ان   ، احم�د  جم�ال  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
“الحكومة لم تحسم موازنة 2020 بالكامل، 
وقد تكون بعض الوزارات قد حسمت امرها، 
حيث كنت ضمن لجنة مناقش�ة اسرتاتيجية 
موازن�ة الربام�ج واالداء، وخ�الل جلس�ات 
اللجن�ة تم�ت مناقش�ة آلي�ات تطبي�ق هذه 
املوازنة وكيفية تحويل ال�وزارات اىل وزارات 

منتجة وتطبق موازنة االداء والربامج”.

واض�اف أحم�د، ان “لجنة املناقش�ة قدمت 
الجاري�ة واالس�تثمارية  النفق�ات  مس�ودة 
ل�م  ه�ذه  ولك�ن   ،2020 ملوازن�ة  املتوقع�ة 
تك�ن النس�خة االخرية ولكنه�ا املقرتحة من 
ال�وزارات وس�يتم صياغ�ة املوازن�ة واعادة 
ترتيبها من قبل وزارة التخطيط وترس�ل اىل 
وزارة املالية ليتم بعدها تس�ليمها اىل مجلس 

الوزراء”.
واوضح ان “اع�داد املوازنة من قبل الوزارات 
املذك�ورة وانه�اء ملفها س�يكون عند نهاية 
الش�هر ايلول املقب�ل، وقد تحتس�ب املوازنة 
عند س�عر برميل النفط للع�ام الجاري او قد 
يحصل تخفيض لس�عر الربمي�ل، خاصة ان 

هناك عجز كبري يف املوازنة”.

 الحلبوسي: رواتب 
النواب اليكفي لدفع 

االيجار وسنفتح 
ملف منازل المنطقة 

الخضراء

الحل في اصدار قانون 
يشرع في مجلس 

النواب ينظم الرواتب 
ويحد من الفروقات 

الكبيرة

أعلن�ت هيئة النزاهة ، عن ص�دور قانون التعديل 
األول لقانون صندوق اس�رتداد أموال العراق رقم 
) 9( لس�نة 2012 بعد إقراره م�ن مجلس النواب 
وموافق�ة رئي�س الجمهوري�ة علي�ه بتاريخ 18 

تموز.
وقالت الهيئة يف بيان ، إن “القانون ألغى نصَّ املادة 
)3( من�ه وح�ل محلها نصٌّ أوض�ح أن الصندوق 
يديره مجلس إدارٍة برئاس�ة رئي�س هيأة النزاهة 

وعضوية املدي�ر العام لدائرة االس�رتداد يف الهيأة 
)عضواً ونائباً ل�ه(، وعضوية ممثلني عن وزارات 
الخارجي�ة والنف�ط واملالي�ة والع�دل والتج�ارة، 
إضافة إىل البنك املرك�زي العراقي وديوان الرقابة 
املالية االتحادي وجهاز املخابرات الوطني والهيئة 
الوطنية العليا للمس�اءلة والعدال�ة، بدرجة مدير 
ع�ام ومن ذوي االختصاص، مع تنس�يب موظٍف 
بدرج�ٍة ال تقلُّ عن مديٍر م�ن ذوي االختصاصات 

يف ال�وزارات والجه�ات املذك�ورة؛ للتف�رغ للعمل 
بالصندوق”.

َ يف جريدة 
وأض�اف البيان، أن “القانون، الذي ُنرشرِ

)الوقائع العراقية(، العدد )4550 يف 2019/8/5( 
أوض�ح أن الغرض م�ن الصندوق اس�رتداد أموال 
الع�راق بع�د ع�ام 2003، وتش�جيع املتعاون�ني، 
ومنح صالحيات أوس�ع إلدارته”، الفتة إىل “إلغاء 
ن�ص امل�ادة )8( إذ ح�ل محله�ا ن�صٌّ يؤك�د أن 

اجتماعات مجلس إدارة الصندوق تنعقد ش�هرياً 
بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس مجلس الصندوق 
ُ فيه�ا كيفية أخذ القرارات وس�ري  تعليم�ات ُيبنينِّ
العمل يف الصندوق، كم�ا حلَّ نصٌّ يتضمن تقديم 
مجلس إدارة الصندوق تقريراً كل ثالثة أش�هٍر إىل 

مجليس النواب والوزراء محل املادة )7( امللغاة”.
وتاب�ع، أنه “ُحذرَِفت نصوص ع�دٍد من بنود املادة 
نت إعفاء املتعاونني  )4( وحلت محلها أخرى تضمَّ

مع الصندوق من املبالغ املرتتبة بذمتهم وبنس�بة 
25% ولغاية خمسة ماليني دوالر من املال املسرتد 
كح�دٍّ أعىل، ع�ىل أن ُتس�َتحَصَل موافق�ة مجلس 
ال�وزراء مل�ا زاد عىل ذل�ك، ومنح 10% م�ن املبلغ 
املس�رتد كمكاف�أة للمخ�رب ال تتج�اوز خمس�ة 
مالي�ني دوالر، فيما أكدت املادة )11( بعد تعديلها 
ع�ىل ع�دم رصف املكاف�آت إال بعد إي�داع األموال 

املستعادة يف حساب وزارة املالية”.

ووبين�ت الهيئة أنه “ألغى التعديل الفقرة أوالً من 
املادة )5( وحل محلها نصٌّ تطرَّق إىل تشكل لجنة 
التدقي�ق والتح�ري والتحقيق برئاس�ة مديٍر عامٍّ 
من هي�أة النزاهة وتضم يف عضويتها ممثلني من 
وزارتي الخارجية والعدل، والبنك املركزي العراقي 
وديوان الرقابة املالية االتحادي وجهاز املخابرات 
الوطني، ال تقلُّ درجة أيٍّ منهم عن خبري أو مدير 

من ذوي االختصاص”.

المالية النيابية: ملف موازنة 2020 سينتهي أواخر أيلول المقبل

ق�ررت وزارة املالي�ة يف حكومة إقليم 
كردس�تان ، إيق�اف توزي�ع روات�ب 
إىل م�ا بع�د عي�د  اإلقلي�م  موظف�ي 

االضحى.
وق�ال مص�در بال�وزارة، ، إن »وزارة 
املالي�ة بحكوم�ة كردس�تان ق�ررت 
إيق�اف توزيع الروات�ب للموظفني يف 
اقليم كردس�تان اىل ما بعد عطلة عيد 
األضح�ى، وذل�ك بع�د توزي�ع رواتب 
وزارت�ي الصح�ة والرتبية والش�هداء 
واملؤنفلني«.وع�زا الس�بب، إىل »ع�دم 
ارس�ال الحكومة االتحادي�ة للمبالغ 

املخصصة لرواتب املوظفني«.

مالية كردستان تقرر 
إيقاف توزيع رواتب 

موظفي اإلقليم

النزاهة تكشف تفاصيل التعديل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق

أعلن�ت وزارة الكهرباء،  ع�ن توقيع اتفاقية 
م�ع األردن للرب�ط ال�دويل يف مج�ال الطاقة 
الكهربائي�ة، بهدف س�د النق�ص يف الطاقة 
مس�تقبالً يف اوق�ات الذروة.وقال�ت الوزارة 
يف بي�ان ، إنه�ا »متمثل�ة ب الرشك�ة العام�ة 
لنق�ل الطاقة الكهربائية املنطقة الوس�طى 
وقع�ت اتفاقية م�ع الجانب األردني بش�أن 
الربط الدويل يف مجال الطاق�ة الكهربائية«.

وأضاف�ت، أن »الطرف�ني ناقش�ا أهم األمور 
الفني�ة والتجاري�ة, وتقديم دراس�ة جدوى 
اقتصادي�ة للربط العراق�ي واألردني للطاقة 
الكهربائي�ة, وتوص�ل الطرف�ان إىل مراح�ل 
متقدم�ة, وإيج�اد الحلول ملعوق�ات العمل 
واالتف�اق عليه�ا لتفعي�ل التعاون املش�رتك 
ب�ني الجانب�ني, فضالً ع�ن االتف�اق عىل مد 
الخط�وط الناقل�ة والتنس�يق ب�ني البلدي�ن 

إلكمال الربط بأرسع وقت ممكن«.وأشارت 
الوزارة، إىل أن »الهدف من املرشوع هو س�د 
النقص يف الطاقة مس�تقبالً يف أوقات الذروة 
للمس�اهمة باملنفعة املتبادلة بني البلدين«.

ويعاني العراق نقص�اً يف الطاقة الكهربائية 
وخاصة يف وق�ت الصيف مع ارتفاع درجات 
املواط�ن لالس�تعانة  الح�رارة مم�ا يدف�ع 

باملولدات األهلية لتعويض النقص.

اتفاقية للربط الكهربائي بين العراق واألردن تصل مراحلها األخيرة

ارتفاع سعر مثقال الذهب عيار 24 الى 250 الف دينار

طالب�ت النائب�ة عالي�ة نصي�ف ، بإلغ�اء االتف�اق مع مستوردون يمثلون جهات سياسية أكثر المستفيدين من حريق دواجن الديوانية
الكوي�ت بش�أن اس�تخدام حق�ول النفط املش�رتكة، 
معتربًة أن إبرام هذا العقد يف األردن »لن ينفع يف التكتم 

عليه وعدم إثارة الشبهات«.
وقال�ت نصيف يف بي�ان ، إن »إبرام عقد بهذا املس�توى 
من األهمية والخطورة مع دولة لها س�وابق سيئة مع 
العراق يعد استهانة بالش�عب العراقي وتبديداً لثرواته 
وخاص�ة أن الكوي�ت متجاوزة ع�ىل األرايض العراقية، 
أي أن أغل�ب ه�ذه الحق�ول عراقي�ة أساس�اً وليس�ت 
مشرتكة«، مبينة أن »إبرام هذا العقد يف األردن لن ينفع 

يف التكتم عليه وعدم اثارة الشبهات«.

وأضاف�ت نصي�ف، أن »أزمة دولية حصلت يف الس�ابق 
بس�بب تجاوز الكويت عىل الحقول النفطية املشرتكة، 
والي�وم نأت�ي لنتعاق�د بكل س�هولة م�ع الكويت عىل 
ال�وزراء  رئي�س  »دور  ع�ن  متس�ائلة  اس�تثمارها«، 
والجه�ات الرقابي�ة والناش�طني واملثقف�ني وأصحاب 
الرأي«.وطالب�ت نصي�ف رئيس ال�وزراء ووزير النفط 
والجه�ات املعني�ة ب�«إلغاء عقد التع�اون الذي وقعته 
ال�وزارة مع الكويت«، متابع�ًة أن »عىل مجلس النواب 
أن يق�ول كلمت�ه تج�اه هذا العق�د الذي ل�م يعرض يف 
املجل�س للتصويت عليه رغم خطورته عىل ثروات البلد 

وسيادته«.

نائبة تطالب بإلغاء االتفاق مع الكويت بشأن 
استخدام حقول النفط المشتركة مليارات دوالر 

تم هدرها من قبل شركة 
بريطانية »مفلسة« لتحلية 

مياه البصرة

مليار وربع المليار
 إيراد منفذ “طريبيل”

 في يوم واحد
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أونا أويل المتهمة بالفساد تقترب من إبرام عقود رئيسة في قطاع النفط

ح�دد البن�ك املرك�زي الصين�ي اليوم 
للعمل�ة  املرجعي�ة  الوس�ط  نقط�ة 
الصيني�ة عند 6.9996 ي�وان للدوالر، 
وذلك يف أدنى مس�توى ل�ه منذ 2008 
بع�د يوم�ني م�ن تصنيف واش�نطن 
بالعمل�ة«. »متالعب�ا  بل�دا  الص�ني، 

وج�اء قرار املرك�زي الصيني مخالفا 
للتوقعات، حيث أش�ارت استطالعات 
الخ�رباء إىل أن بك�ني س�تثبت س�عر 
العمل�ة الصيني�ة عن�د 6.9683 يوان 
اقتصادي�ون  خ�رباء  للدوالر.ويرب�ط 
اإلدارة  بتهدي�دات  الصين�ي  اإلج�راء 
األمريكي�ة بف�رض رس�وم جمركية 
جديدة عىل بضائع صينية تستوردها 

تأث�ري  وتحيي�د  املتح�دة،  الوالي�ات 
الرس�وم الجمركي�ة األمريكي�ة ع�ىل 
الصيني�ة.وكان  ال�رشكات  ربحي�ة 
ترام�ب  دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س 
ق�د أعلن األس�بوع امل�ايض عن خطة 
لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 
10% عىل بضائ�ع صينية بقيمة 300 
مليار دوالر، مما حمل الصني بعد أيام 
م�ن اإلعالن ع�ىل ترك عملته�ا تهبط 
إىل مس�توى قيايس.م�ن جهته اعترب 
ترامب هبوط اليوان »انتهاكا كبريا«، 
وق�ررت وزارة الخزانة األمريكية ألول 
مرة من�ذ ع�ام 1994 تصنيف الصني 

بلدا »متالعبا بالعملة«.

المركزي الصيني يخفض اليوان 
إلى أدنى مستوى منذ 2008

،،
،،

امتيازات كبيرة ورواتب ضخمة هي حصيلة جلسة البرلمان 
السرية برئاسة الحلبوسي والتي عقدت مع بداية عمل الدورة 
البرلمانية الجديدة برئاس���ة محمد الحلبوس���ي وال���ذي اضاف بدالت 
السكن لجميع اعضاء البرلمان بما فيهم المستبدلين.اليوم يعاد تدوير 
لعب���ة جمع التواقي���ع البرلمانية من اجل تخفيض روات���ب البرلمانيين 

في محاولة للضحك  على ذق���ون المواطنين . وتلميع صورة بعض 
الن���واب واظهارها كأنهم رافضين لألمتيازات في العلن واول 

المؤيدين والمصوتين عليها في جلسات البرلمان.



،،
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المراقب العراقي/ متابعة...

 رفضت قيادة أركان الجيش الجزائري، مجدًدا دعوات إطالق رساح سجناء جرى 
اعتقالهم خالل جمع الحراك الشعبي املستمر منذ 22 شباط املايض، ودعت إىل 
االلت�زام بالتدابري األمنية املتخذة لحماية النظام العام. وذكرت القيادة، يف بيان 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« حيث علقت فيه عىل مس�تجدات الوضع الس�يايس 
يف البالد، إذ تس�اءلت القيادة العس�كرية »كيف يمكن تفس�ري مطالبة البعض 
بإع�ادة النظ�ر يف اإلجراءات األمني�ة املتخذة بمداخل العاصم�ة واملدن الكربى، 

وهي التدابري التي تم وضعها منذ البداية يف إطار التدابري الرامية ملرافقة الشعب 
وحماي�ة املواطن وس�المته«. وتفاعلت قي�ادة األركان مع مبادرات سياس�ية 
مث�رية للجدل، وبخاصة ملف االنتخابات الرئاس�ية، التي دعت إىل تنظيمها »يف 
أقرب اآلجال من خالل تبني أس�لوب الحوار الوطني الجاد، والبناء الذي أشارت 
إلي�ه كافة املبادرات الخ�رية بمضامينه�ا الواقعية واملعقول�ة«. وأعلنت قيادة 
األركان الجزائرية الثالثاء أنها ترفض مجدًدا »طرح رشوط مس�بقة وإمالءات 

غري قانونية، طاملا أن ذلك يتعارض مع املصلحة العليا للوطن“.

المراقب العراقي/ متابعة...
وبينما أك�د الرئيس اإليراني حس�ن روحاني أن »بالده 
ستواجه أي اعتداء عىل س�يادتها وسرتد بكل الوسائل 
املتاح�ة ودون تردد، دعت فرنس�ا لح�وار إقليمي بناء 

بالخليج«.
ويف كلم�ة له خ�الل مؤتمر بش�أن حقوق اإلنس�ان يف 
طه�ران وتابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« أك�د ظريف أن 
»بالده ترحب بالتعاون الدويل وأثبتت أنها مستعدة لذلك 

وال تسعى للدخول يف أي رصاع«.
وأضاف ظري�ف أن »الواليات املتحدة تضغط عىل إيران 
لتصف�ري صادراته�ا النفطي�ة، لكن طهران س�تواصل 
جهوده�ا لبي�ع النفط وتأم�ن الدواء والغذاء للش�عب 

اإليراني حسب وصفه«. 
م�ن جانبه قال الرئي�س اإليراني إن »طهران س�تكون 
مس�املة إذا تم التعامل معها عىل هذا األساس، ولن ترد 

إال عىل املتجاوزين عىل أراضيها«.
دعوة فرنسية:

يف غضون ذلك جددت فرنس�ا دعوتها إي�ران إىل العودة 
لاللت�زام الكامل باالتفاق النووي مؤك�دة أن ذلك يمثل 

عنرصا سياسيا رضوريا لخفض التوتر.
وتعليقا ع�ىل إعالن بريطاني�ا انضمامه�ا إىل التحالف 
األمريكي لتأمن املالحة يف الخليج، دعت باريس إلطالق 

حوار إقليمي بناء يف الخليج.
كم�ا طالب�ت باري�ُس طه�راَن باإلف�راج ع�ن الناقل�ة 
الربيطانية. وأوضحت أنها ستتابع مناقشة سبل إيجاد 

حلول عملية دبلوماس�ية مع رشكائها.
من جهتها، قالت وكالة »فارس« اإليرانية اليوم األربعاء 
إن »الرئيسن اإليراني والفرنيس إيمانويل ماكرون أكدا 

يف مكامل�ة هاتفية عىل رضورة مواصلة الحوار والبحث 
عن طرق لخفض التوتر يف املنطقة والحفاظ عىل حرية 

املالحة«.
ونقلت عن روحاني قول�ه إن »هناك محاوالت أمريكية 
اس�تفزازية مس�تمرة، وإن بإمكان فرنسا -باعتبارها 
أح�د أقدم رشكاء إيران- أن تلعب دورا يف تهدئة األجواء 

باملنطقة والعالم«.
م�ن جانب�ه، أك�د ماك�رون لروحان�ي »التزام فرنس�ا 
باالتف�اق الن�ووي، كما رح�ب بمقرتحه التش�اور بن 
خ�رباء البلدي�ن للتوص�ل إىل حل�ول مناس�بة للقضايا 

اإلقليمية والدولية«.
مشاركة إرسائيلية:

وعىل صعيد متصل، كشف املوقع اإللكرتوني اإلخباري 
اإلرسائييل »أي 24 نيوز« أن »تل أبيب ستش�ارك يف أمن 

املالحة البحرية بالخليج استجابة لطلب أمريكي«.
وأش�ار إىل أن »وزي�ر الخارجي�ة اإلرسائي�يل يرسائي�ل 
كاتس كشف أمام لجنة الخارجية واألمن يف الكنيست، 
أن إرسائي�ل تندمج ضمن الخط�ة األمريكية التي تدعو 
إىل أم�ن املالحة البحرية يف مياه الخليج يف جوانب أمنية 

واستخباراتية«.
وأوض�ح كاتس خ�الل الجلس�ة أن »قرار املش�اركة يف 
تأمن املالحة يف الخليج هو مصلحة إرسائيلية واضحة، 
فضال عن كونه إس�رتاتيجية لكبح جماح إيران وتعزيز 

العالقات بن إرسائيل ودول الخليج، بحسب قوله«.
وكان وزي�ر الخارجية األمريكي ماي�ك بومبيو قد أعلن 
أمس أن واش�نطن طلبت من س�تن دولة االنضمام إىل 
تحال�ف دويل لتأم�ن املالحة يف مضيق هرم�ز، دون أن 

يتحدث عن الدول التي أعلنت انضمامها رسميا.

الجيش الجزائري يرفض إطالق سراح سجناء شاركوا في الحراك الشعبي

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ي�رى الكات�ب م�ارك غونغل�وف يف مقال�ه 
بموقع بلومربغ أن تصعيد الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب ضد بك�ن يصّعب عىل نظريه 
الصيني يش جن بين�غ إبرام صفقة تحفظ 
م�اء الوج�ه، وعليه فهو بذلك يوقع نفس�ه 
يف ح�رب تجارية. وأش�ار الكات�ب يف مقاله 
ال�ذي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إىل أن »ما 
قال�ه الجن�رال الصيني والخبري العس�كري 
القديم سون تزو يف كتاب شهري عن الحرب، 
»بالنس�بة لعدو مط�وق، يج�ب أن ترتك له 

فسحة للهروب«.
وعقب غونغلوف بأنه »كان بإمكان الرئيس 
ترام�ب، الذي لم يؤلف أي كتاب ش�هري عن 

الصفقات، أن يأخذ بتلك النصيحة«.
ويرى الكات�ب أن »ترامب - ويف ظل اقتصاد 
أقوى ومزيد م�ن الرس�وم الجمركية- كان 
يبدو دائما أن له اليد العليا يف حربه التجارية 
مع الص�ن، لكن�ه يواصل االس�تهانة ليس 
فقط بتحم�ل الصن لأللم االقتصادي ولكن 
أيض�ا بم�دى حاجة يش جن بين�غ للهروب 
من هذا الرصاع دون أن يبدو وكأنه خارس«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن جيش االحت�الل اإلرسائييل عن ب�دء تدريبات عس�كرية يف مدينة الخليل، 
تس�تمر ليوم�ن. ونقلت مصادر صحفي�ة ,عن متحدث باس�م جيش االحتالل، 
أن »التدريبات س�ترتكز يف مستوطنة »كريات أربع« ويف منطقة مدينة الخليل«. 

وأش�ار إىل أن »التدريب�ات ستس�تمر وس�يتخللها إطالق نار وتح�ركات مكثفة 
لجي�ش االحتالل«. وذكر أن »هذه التدريبات ت�م التخطيط لها مقدًما كجزء من 
برامج التدريب لعام 2019، وتهدف إىل إبقاء جيش االحتالل يف حالة تأهب ورفع 

كفاءة القوات«.

المراقب العراقي/ متابعة ...
أدان مجل�س األم�ن ال�دويل بأق�وى العب�ارات »العم�ل اإلرهابي 
الجبان« يف القاهرة الذي أس�فر عن مقتل 20 ش�خًصا عىل األقل 

وإصابة آخرين.

وبحس�ب »أسوش�يتد برس« قال أعضاء املجل�س يف بيان تابعته 
»املراق�ب العراقي«  إن »مرتكبي ومنظمي وممويل ورعاة »أعمال 
اإلرهاب املش�ينة« ي�وم األحد يج�ب أن يحاس�بوا وأن يقدموا إىل 

العدالة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت الصحاف�ة العاملي�ة األمريكي�ة منه�ا 
والربيطاني�ة كيفية قيام ويل العهد الس�عودي 
محمد بن س�لمان بدفع املالين م�ن الدوالرات 
م�ن خزينة الدولة بغية تحس�ن م�ا تبّقى من 
صورته أمام الغرب. وبّينت صحيفة الغارديان 
الربيطاني�ة، يف عدده�ا ليوم االربع�اء وتابعته 
»املراق�ب العراقي« أن »إحدى الرشكات وتدعى 
رشكة »يس تي اف بارتنرز« للدعاية والعالقات 
العام�ة والتي يديرها املدعو لينتون كروس�بي 
الذي يعترب بأنه حليف مقرّب من رئيس الوزراء 

الربيطاني بوريس جونس�ون يعمل عىل تلميع 
ص�ورة ويل عه�د النظ�ام الس�عودي محمد بن 

سلمان مقابل مبالغ مالية كبرية«.
تقري�ر  يف  الربيطاني�ة  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
للكاتب جيم ووترس�ون محرر ش�ؤون اإلعالم 
بعن�وان »حلي�ف رئي�س ال�وزراء يدير ش�بكة 
للتضلي�ل ع�ىل فيس�بوك« إن »الرشكة حصلت 
ع�ىل مئات املالين م�ن الجنيهات االس�رتلينية 
م�ن الرياض لتلميع صورة ويل العهد محمد بن 
س�لمان الذي ت�وّرط يف مقت�ل الصحفي جمال 

خاشقجي«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن وزي�ر الدفاع التونيس عب�د الكريم الزبيدي اس�تقالته من 
منصبه، األربعاء، بعد تقديمه أوراقه رسميا للرتشح لالنتخابات 
الرئاس�ية املبك�رة، املق�رر أن تج�رى يف تونس منتصف الش�هر 

املقبل.
ونقل�ت موقع »س�بوتنك« وتابعه »املراقب العراق�ي« أن »وزير 
الدف�اع الوطني عبد الكريم الزبيدي أعلن اس�تقالته من منصبه 

كوزير للدفاع، إثر إيداع ملف ترشحه لالنتخابات الرئاسية«.
وبحسب سبوتنك فإن »الزبيدي تعهد بمواصلة مهامه يف تسيري 

أعمال الوزارة إىل حن تعين وزير جديد«.

بلومبرغ: ترامب حفر »حفرة« للصين 
فوقع فيها

الغارديان: الرياض تدفع الماليين لتحسين 
صورة بن سلمان امام الغرب

سبوتنك: استقالة وزير الدفاع
 التونسي بعد ترشحه لالنتخابات الرئاسية 

القوات اليمنية تستهدف معسكرا للعدوان السعودي وتطهر 37 موقعا

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تنكرت باكس�تان قرار الهن�د إلغاء الوضع الدس�توري 
الخ�اص إلقليم جامو وكش�مري، وأك�دت رفضها ل�ه، كما 
حذرت يف الوقت نفس�ه الجيش الباكستاني أنه سيذهب إىل 
أي حد م�ن أجل دعم قضية كش�مري، بينما ندد املس�لمون 
يف كش�مري بإجراءات الحكومة الهندي�ة التي يقودها حزب 
بهارتي�ا جاناتا الهن�دويس القومي املتش�دد. واعترب رئيس 
الوزراء الباكس�تاني عمران خ�ان الخطوة »انتهاكا واضحا 

لق�رارات مجلس األمن التابع لألم�م املتحدة«، بينما 
قالت الخارجية الباكس�تانية يف بيان إن إس�الم 

آباد ستمارس كل الخيارات املمكنة ملواجهة 
الخطوات غري القانوني�ة، بما أنها طرف 

يف هذا النزاع الدويل.
ويف وق�ت ح�ذرت صحيف�ة التايمز 
»الهن�د  أن  في�ه  الربيطاني�ة، 
النوويت�ن  القوت�ن  وباكس�تان، 
الجارتن، تقرعان طبول الحرب، 
اإلرساع  العال�م  ق�ادة  ع�ىل  وأن 
بالفص�ل بن الدولت�ن يف “النزاع 
املته�ور” بش�أن كش�مري، ق�ال 
الباكس�تاني  الخارجي�ة  وزي�ر 

ش�اه محمود قري�ي إن مواطني 
الش�طر الخاض�ع لس�يطرة الهن�د 

علي�ه،  املتن�ازع  كش�مري  إقلي�م  يف 
مه�ددون باإلبادة الجماعي�ة«. وأضاف 

أنه س�يطلب م�ن األمم املتح�دة ومنظمة 
الصديق�ة  وال�دول  اإلس�المي  التع�اون 
ومنظمات حقوق اإلنسان، عدم الصمت 
إزاء القرار الهندي. هذا وألقت السلطات 

الهندي�ة يف مدين�ة رسينغ�ار -عاصم�ة الش�ق الهندي من 
اإلقليم- القبض عىل رئييس وزراء س�ابقن لإلقليم. وذكرت 
قن�اة “أن.دي” الهندية أنه تم احتج�از رئييس الوزراء عمر 

عبد الله ومحبوبة مفتي ووضعهما قيد اإلقامة الجربية.
ج�اء ذلك بع�د إعالن مفت�ي وعبد الل�ه اس�تنكارهما قرار 
الحكوم�ة الهندي�ة إلغاء الوض�ع الدس�توري الخاص الذي 

يمنح إقليم كشمري حكما ذاتيا.

أزمة كشمير .. استعدادات عسكرية وتحذيرات من الحرب

دولي دوليعربي  عربي 

اعتبر وزير 
الخارجية اإليراني 

محمود جواد 
ظريف إن اعتماد 

دول عربية على 
إسرائيل لحمايتها 

سياسة خاطئة 
ألن إسرائيل 

غير قادرة على 
مواجهة صواريخ 
فصائل المقاومة، 
ولن تكون قادرة 
على ضمان أمن 

هذه الدول حسب 
تعبيره.

الخارجية اإليرانية: اسرائيل غير قادرة على مواجهة صواريخ المقاومة 
االسالمية واعتماد الدول العربية عليها »سياسة خاطئة«

المراقب العراقي/ متابعة...
اليمني�ة بص�اروخ  الصاروخي�ة  الق�وة  اس�تهدفت 
باليس�تي من طراز بدر-F، معسكرا للغزاة واملرتزقة 
يف رج�الء بنج�ران، معلنة تطه�ري 37 موقعا ملرتزقة 
الع�دوان الس�عودي. وق�ال املتح�دث باس�م القوات 
املس�لحة اليمني�ة العمي�د يحيى رسي�ع، يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي« ان »رضبة رجالء البالستية 

أس�فرت مقتل وإصابة الع�رشات يف صفوف الجيش 
السعودي ومرتزقته«. وأوضح ان »سيارات اإلسعاف 
هرعت إىل معس�كر الغ�زاة واملرتزق�ة يف رجالء لنقل 
الجرحى والقتىل إىل مستش�فيات نجران«. يف س�ياق 
متصل قال رسي�ع أن »وحدات م�ن الجيش واللجان 
الش�عبية تمكن�ت خ�الل األي�ام املاضية م�ن تطهري 
37 موقعا يف خب والش�عف بالج�وف قبالة نجران يف 
عملية أطلق عليها اس�م )عملية الوفاء للش�هداء(«. 

وأك�د رسي�ع أن »العملي�ة أحدث�ت إرباكا واس�عا يف 
صفوف املرتزقة حيث ت�م خاللها تدمري أكثر من 24 
آلية وعربة مختلفة للعدو واغتنام كمية من األسلحة 
خالله�ا«. وكان العمي�د رسي�ع أكد أمس »اس�تمرار 
الرضب�ات الصاروخية االس�تباقية للق�وات اليمنية 
عىل مراكز ق�وى العدوان إذا لم توقف اعتداءاتها عىل 
اليمنين«، الفتا إىل أن »املرحلة القادمة ستكون األشد 

إيالما لهذه القوى وبشكل لم تكن لتتوقعه«.

مجلس األمن يعلق على تفجير مصراالحتالل الصهيوني يبدأ مناورة في الخليل



بقلم / اياد السماوي…
أّن  ي�رون  نين�وى  س�هل  أه�ل  وأّن 
أبن�اء الش�بك والرتكم�ان واأليزيدي�ن 
األقلي�ات األخرى  واملس�يحين وباق�ي 
يف س�هل نينوى ق�د تعرّض�وا إىل مذابح 
يف مناطقه�م مما تس�بب بقت�ل اآلالف 
منه�م تحت أنظ�ار الحكوم�ة املحلية , 
خصوصا يف الف�رتة املمتّدة بن 2007 – 
2014 , حيث تعرّضت فيها قرى الشبك 
يف س�هل نينوى إىل تفج�رات العرشات 
من الس�يارات املفخخة التي استهدفت 
قرى خزن�ة وباي بوخ�ت وأورطخراب 
ومجمع الن�ور واملوفقي�ة وقرى أخرى 
مئ�ات  س�قوط  حصيلته�ا  وكان�ت   ,
الش�هداء وتدم�ر آالف الدور الس�كنية 
.. وإّن تل�ك التفج�رات وم�ا تاله�ا من 
عمليات الخطف داخل سهل نينوى التي 
اس�تهدفت أبناء املكّون الشبكي , كانت 
تت�م تح�ت أنظ�ار الل�واء الخامس من 
الفرق�ة الثانية ول�واء الزيرفاني وألوية 
أخ�رى من البيش�مركة , وه�ذه األلوية 
هي التي كانت مس�ؤولة عن إدارة امللّف 

األمني يف سهل نينوى ..
ومخاوف أهايل س�هل نين�وى من تكرار 
والس�بي  والقت�ل  املذاب�ح  س�يناريو 
والتدم�ر , مربّرة ومرشوع�ة وال يمكن 
إغفاله�ا أو تجاهله�ا , فه�م ي�رون أّن 
وجود لواء من الحش�د املح�ي من أبناء 
املنطقة ه�و الضمان�ة الوحيدة لحفظ 
 , وأعراضه�م  وممتلكاته�م  أرواحه�م 
خصوص�ا إذا كان ه�ذا القرار س�يؤدي 
إىل نش�وء فراغ أمني , كم�ا أّن األخطار 
واملعاناة التي عاناها أهل س�هل نينوى 

ب�كّل مكّوناتهم لم تقت�ر عىل جرائم 
داعش فحس�ب , بل هنالك مخاوف من 
عودة قّوات البيشمركة إىل مناطق سهل 
نين�وى م�ن أجل الس�يطرة عليه�ا مرّة 
أخ�رى بعد أن ت�ّم إبعاد ه�ذه القوّات يف 
عمليات فرض القانون .. ويبدو أّن قرار 
القائ�د العام للقّوات املس�لّحة بس�حب 
عنارص اللواء 30 من الحش�د الشعبي , 
قد فتح شهية املرتّبصن واملوتورين من 
الحشد الشعبي لبث سمومهم من خالل 
الظه�ور بمظه�ر املتباكي عىل س�يادة 
القانون الت�ي ) انتهكه�ا ( املعتصمون 
الرافضون لس�حب الل�واء 30 من أبناء 

املكّون الشبكي ..
فف�ي الوق�ت ال�ذي يّته�م في�ه ه�ؤالء 
املرتّبصون عمليات إرادة النر بأّنها لم 
تشهد س�وى املزيد من األذى والتضييق 
واالعتقاالت غر اإلنسانية وإرباك حياة 
أه�ايل املناط�ق املح�رّرة , ي�رى آخرون 
منه�م يف اعتصام أبناء املكّون الش�بكي 
الرافض�ن لقرار س�حب الل�واء 30 من 

مناطقهم بأّنه تمرّد وشغب واستهداف 
أوام�ر  تنفي�ذ  ملن�ع  العراق�ي  للجي�ش 
القائ�د العام للقّوات املس�لّحة , ووصف 
االعتص�ام بأّن�ه ال يختل�ف ع�ن أعمال 

األوراق  إّن مح�اوالت خل�ط   .. داع�ش 
والظه�ور بمظه�ر املتباك�ي عىل فرض 
س�يادة القانون واحرتام ق�رارات القائد 
العام للقّوات املس�ّلحة , ل�ن تنطي عىل 
أحد ولن تكون ذريعة للمطالبة مستقبال 
بسحب ألوية الحشد الشعبي من مناطق 

غ�رب العراق .. وليعلم هؤالء املرتّبصون 
يف  الش�عبي  الحش�د  ق�ّوات  وج�ود  إّن 
مناطق غرب وشمال العراق أمر فرضته 
ظروف املنطق�ة األمنية والسياس�ية .. 
وبالتايل فإّن هذا األمر ال يخضع لرغبات 
الط�رف  ذاك  أو  املوت�ور  الط�رف  ه�ذا 

الطامع .. وأن أمن البلد ال تقرّره رغبات 
أطراف تحرّكها أحقاد طائفية ومطامع 
وإذا   .. مش�بوهة  وأجن�دات  تّوس�عية 
كان هنالك م�ن يرخص األرواح والدماء 
يف س�بيل الحف�اظ عىل س�يادة القانون 
واح�رتام ق�رارات القائد الع�ام للقّوات 
املس�ّلحة , فهم أبناء الحش�د الش�عبي 
امليام�ن وليس غرهم .. فكفاكم خلطا 
لألوراق وّدس�ا للس�م بالعس�ل .. فأهل 
مك�ة أدرى بش�عابها .. وأه�ايل س�هل 

نينوى أوىل بالحفاظ عىل أمنهم ..

بقلم / عدنان ابوزيد
ووج�د ممثل�و »األولیجارش�یة« او »ال�روس الج�دد« 
فرصتھم يف االعالم للس�یطرة عىل السیاسة واالقتصاد، 
ونجح�وا ع�ربه م�ن الحص�ول عىل الج�اه الس�یايس، 

واالجتماع�ي، وجن�ي الث�روات الطائل�ة.
ويف روسیا الحقبة السوفیتیة، كان اإلعالم كحاله يف كل 
األنظمة الش�مولیة، تابعا اىل الحزب الواحد، الذي سعى 
ع�رب خطاب مؤدل�ج اىل نرشه مبادئ�ه يف العالم، ونجح 
بش�كل منقط�ع النظی�ر يف بس�ط نف�وذ األيديولوجیة 

الشیوعیة.
وانربت الصین، بعد »حقبة إعالمیة« مظلمة، اىل تطوير 
التقنیات الت�ي تجعل منھا رائ�دة يف الحضور اإلعالمي 
العاملي،ونجحت بش�كل واضح يف تحدي وسائل االعالم 

الغربیة، بل والتفوق علیھا يف الكثیر من الحاالت.
ويف تركی�ا، أصبحت تھمة اس�تخدام التموي�ل العام يف 
قطاع اإلعالم تتقاذفھا ق�وى الحكومة واملعارضة، بعد 

ان صار معروفا بان من يمتلك ناصیته، يفوز.
ولك�ي ال نس�ھب كثی�را يف الوقائع، نش�یرا أخی�را، اىل 
فضیح�ة »ووترغی�ت« التي كش�فھا االع�الم، وأدت إىل 
اس�تقالة رئیس الوالي�ات املتحدة األمیركیة، ريتش�ارد 

نیكسون، يف أغسطس/ آب 1974.
لقد كان�ت الصحافة ع�ىل الدوام، املرصد الذي يحس�م 
مس�تقبل السیاس�یین واملش�اھیر، ما يجعلھ�ا املحور 
املحرّك لألح�داث، والضامن لنتائجھ�ا، يف اتجاه معین، 
حت�ى يف األحداث الصغی�رة ما يفرس ج�رأة مديرة أمن 
رئاس�ة الوزراء يف العاصمة الفرنس�یة عىل االستقالة، 

بعد فضیحة فساد كشفتھا، احدى املقاالت.
ويف ع�ر التواص�ل، أدرك الرئی�س األمريك�ي دونال�د 
ترامب، خطورة وس�ائل االعالم عىل مستقبله السیايس 
لیصفھا بانھا »عدو الش�عب« وھ�و تعبیر كان الزعیم 
السوفیتي الراحل، جوزيف ستالین، قد استعمله، ونھى 

عنه نیكیتا خروتشوف.
ويف العراق، الذي انتقل من الخطاب الشمويل قبل 2003 
،اىل ديمقراطی�ة إعالمیة، تتف�وق يف آفاقھا، عىل الكثیر 
من الدول املجاورة، فان مواقف وحوادث كثیرة ترس�م 
العالقة املضطربة بین الس�یايس واإلعالمي. وثمة امثلة 

كثیرة ال يسعف املجال لذكرھا.

كل األمثلة الواردة، تكش�ف عن ارتباط االعالم التقلیدي 
بالسیاسة أوال، ويف بعض األحیان بالسیاسیین حرا، 
لكن اإلع�الم الجديد الیوم، حیث تتدف�ق املعلومات عرب 
وس�ائل اتص�ال حديث�ة، مت�اح، ألي ف�رد يف املجتمع، 
وب�ات لإلعالم وظیف�ة اجتماعیة اكثر منھا سیاس�یة، 
كم�ا تحول الف�رد اىل صحايف واعالمي، بس�بب امتالكه 
تقنی�ات الن�رش املبارش، نص�ا وصوتا وص�ورة. لم يعد 
االع�الم يخت�ص بطبقة الس�لطة وتوابعھ�ا، ألنه صار 

ناف�ذة لكل الناس، ومن الصع�ب الیوم، حره يف رؤية 
واضحة ونس�ق واحد، وھدف مش�رتك، لع�دم قدرة أية 
جھة ع�ىل احتكاره، والس�یطرة علیه، حت�ى لو ارادت 
ذل�ك. لكن وھ�ج اإلع�الم »االجتماعي« الجديد، س�وف 
يتألق، اذا ما ضمنت الشعوب، وعي الفرد يف استخدامه، 
لتجاوز نقاط الضع�ف يف موضوعیة الطرح، وإيجابیة 
الھدف، والخ�ربة املھنیة، لكي يكس�ب الخطاب قناعة 
املتلقي، أوال قبل التأثیر علیه وتوجیھه. ان الدينامیكیة 

املحركة الواجب توفرھا يف اإلعالم العراقي، ھي يف نقل 
املعلوم�ة بأمان�ة ودقة، وعدم التفريط يف التس�ییس، 
وتعزي�ز الخربة واملھنیة وااللت�زام االخالقي يف مداولة 
املعلومة وتحلیلھا. يف املش�ھد العراق�ي، تزدحم اعداد 
الذين يعملون يف قطاع االعالم، وتتناس�ل الفضائیات 
بش�كل خاص، لكنھا لم تحق�ق من عّول علیه، بعد ان 

اج�رّتت الكثیر من املواضیع وحتى التقنیات، والبد لھذا 
القطاع، ان يستفید من النجاح املھني.
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بقلم / حيدر فوزي الشكرجي…

شباب بعمر الورد، تظاهروا، واعتصموا، بشجاعة 
مطالبن بحقوقهم فتفاجأوا بستوتة أردتهم بن 

قتيل وجريح، خرب عادي بدولة كالعراق.
مع احرتامنا لكل املهن، وبعيدا عن فوىض سائقي 
الس�توتات الذي�ن غ�زوا البل�د، دون أن يملك�وا 
إجازات سوق، وأغلبهم قر لم تتجاوز أعمارهم 

التاسعة، فاملوضوع أكرب من هذا بكثر.
املوضوع عن بلدان تدم�رت بفعل الحرب كأملانيا 
واليابان، وس�حقت بماكنة الفس�اد كسنغافورة 
وماليزيا، او عانت األمري�ن مثل راوندا، ومع ذلك 
نهضت وأصبحت بمص�ايف الدول املتقدمة بفضل 
دعم قطاع التعليم، وتس�ليم أصحاب الدراس�ات 

العليا أدارة بلدانهم.
العراق بلد يمتلك م�وارد وخرات أكثر من البلدان 
املذك�ورة، ومع ذلك لم يس�تطع التقدم كثرا منذ 
ال 2003 واىل األن ، وذل�ك م�ع أن�ه يمل�ك أيض�ا 

املوارد البرشية الالزمة ألداره هذه 
الث�روات بجدارة، أال انه يعاني من 
أزم�ة حادة باإلدارة تضعه وبقوى 
ضم�ن نفس التصنيف م�ع الدول 
الثال�ث،  العال�م  ببل�دان  املعدم�ة 
والسبب أن أغلب املفاصل اإلدارية 
للبلد بيد أش�خاص غر مؤهلن أو 
خونة ال ترغب حقيقة بتقدم البلد.

معظ�م امل�وارد البرشي�ة املؤهل�ة م�ن أصح�اب 
الش�هادات العليا، ليس فقط لم يس�تطيعوا اخذ 
دورهم بإدارة البلد، ولكنهم لم يس�تطيعوا إيجاد 
عمال أص�ال، مع انه�م نجح�وا باجتي�از املنهاج 
الس�بعيني الصعب للعراق للوص�ول ألعىل درجة 

أكاديمية للبلد.
وم�ع أن الج�زء األك�رب م�ن املش�كلة بالنس�بة 
للخريج�ن، هو املنهاج التدري�ي القديم الذي ال 
يؤه�ل الكثري�ن لس�وق العمل بالع�راق، وغياب 
التخطيط الس�ليم مم�ا ينتج عنه تخ�رج االالف 
بتخصصات متش�ابه وه�ذا يقلل ف�رص العمل، 
لكن املوضوع يجب أن يختلف بالنس�بة ألصحاب 
الش�هادات العليا، وكان أبسط حقوقهم التظاهر 

واالعتصام.
ويف اح�دى لي�ايل الصيف الالهب، فتح�ت الطرق، 
واختلط�ت دماء كف�اءات الع�راق بش�هاداتهم، 
وح�اىش لل�ه ان نته�م اح�د فق�د يدخ�ل لبيوتنا 
صاحب ستوتة، فخمة، مخمور، ويسحقنا تحت 

عجالته فالدولة اآلن لصاحب الستوتة.

دولة صاحب الستوتة…

أهل مكة أدرى بشعابها …

وضع الرئیس األمیركي األسبق رونالد ريغان إذاعة »صوت أمیركا« في منزلة برامج غزو الفضاء من ناحیة األهمیة لمصالح البالد، وايصال الخطاب 
الرسمي، منتقدا اإلهمال لهذه المؤسسة اإلعالمیة، وهو ما دفعه الى التعويض عن ذلك بتأسیس محطة »تقوية« لبّثها، العام 1984.

وفي العام 2018 ،يتكّرر المشهد، لكن في روسیا، حیث رئیسها بوتین، بات يهتم شخصیا باإلعالم وخطابه، مؤكدا على أهمیته لألمن والصحة، فیما 
منافسوه يتهمونه بالسیطرة على شبكة »إن تي في« والقنوات الروسیة الرئیسیة.

طائفية  أحقاد  تحّركها  أطراف  رغبات  تقرّره  ال  البلد  أمن 
مشبوهة وأجندات  تّوسعية  ومطامع 

والقتل  المذابح  سيناريو  تكرار  من  نينوى  أهالي سهل  مخاوف 
تجاهلها أو  إغفالها  يمكن  وال  ومشروعة  مبرّرة   , والتدمير  والسبي 

قرار القائد العام للقّوات المسلّحة عادل عبد المهدي بانسحاب جمیع عناصر اللواء 30 من الحشد 
المحلي من كافة نقاط السیطرة والتفتیش في سهل نینوى , أثار ردود أفعال بین رافض لهذا 

القرار وبین مؤيد ومساند للقرار .. فأهالي منطقة غرب الموصل من المكّون الشبكي يرون أّن 
قرار القائد العام للقّوات المسلّحة بسحب كافة عناصر اللواء 30 من الحشد المحلي من شأنه 

أن يخلق فراغا أمنیا وسیؤدي إلى تزايد النشاط اإلرهابي في المنطقة .

التواصل،  عصر  في 
الرئيس  أدرك 

دونالد  األمريكي 
وسائل  خطورة  ترامب، 
مستقبله  على  االعالم 

ليصفها  السياسي 
الشعب« »عدو  بانها 

يختص  االعالم  يعد  لم 
السلطة  بطبقة 

صار  ألنه  وتوابعها، 
ومن  الناس،  لكل  نافذة 

حصره  اليوم،  الصعب 
ونسق  واضحة  رؤية  في 

مشترك وهدف  واحد، 

اعداد  فيه  تزدحم  العراقي،  المشهد 
االعالم،  قطاع  في  يعملون  الذين 
خاص،  بشكل  الفضائيات  وتتناسل 

اهدافه تحقق  لم  لكنها 

اإلعالم الجديد .. اجتماعي ال سياسي



المراقب العراقي/ بغداد... 
حق�ق ن�ادي نفط الوس�ط بك�رة القدم 
داخ�ل الصاالت، ف�وًزا ثميًنا عىل خصمه 
أوىل  9-4، يف  بنتيج�ة  القط�ري  الري�ان 
املجموع�ات  دوري  لحس�اب  مباريات�ه 

ببطولة األندية اآلسيوية التي تقام حالًيا 
يف العاصم�ة التايلندي�ة بانكوك. وتصدر 
عندلي�ب الفرات به�ذا الف�وز املجموعة 
الثاني�ة، قاطًعا ش�وًطا كب�ًرا للتأهل اىل 
ال�دور الثان�ي م�ن البطولة اآلس�يوية. 

وس�يلتقي نادي نفط الوسط يف مباراته 
الثاني�ة فريق ايه جي ام ك�ي األوزبكي. 
وتنطل�ق الجول�ة الثانية من منافس�ات 
املجموع�ة الجمعة املقبل، ويف حال حقق 
نفط الوس�ط فوًزا اخر سيضمن التأهل 

املجموع�ة  أن  يذك�ر  املقب�ل.  ال�دور  اىل 
الثاني�ة تض�م اىل جان�ب نفط الوس�ط 
أندية الري�ان القطري، و ايه جي ام كي 
األوزبك�ي، ووصي�ف النس�خة املاضية 

نادي ثاي سون نام الفيتنامي.

المراقب العراقي/ القسم الرياضي
ويتطل�ع الي�وم اىل الف�وز ع�ىل املنتخ�ب 
السوري من اجل حسم تصدره للمجموعة 

االوىل وتأهله للمباراة النهائية للبطولة.
من جانبه لم يقدم منتخب نسور قاسيون 
املس�توى املطل�وب من�ه يف البطولة حيث 
اكتف�ى بتعادل امام فلس�طني وخس�ارة 
ام�ام منتخ�ب لبن�ان وتع�د مب�اراة الغد 
الفرص�ة االخرة امام املدرب فجر ابراهني 
والعبيه لالبقاء عىل حظوظهم يف املنافسة 

عىل بطاقة التأهل عن املجموعة االوىل.
اختالف الطموحات 

ب�ني  متناقض�ة  والطموح�ات  األه�داف 
أفض�ل  يف  الرافدي�ن  فأس�ود  املنتخب�ني، 

حاالته�م الفني�ة والبدني�ة والذهنية، بعد 
فوزين مهمني للغاية يف البطولة، ويحظون 
بدعم جماهري كبر، وفوزهم غًدا سرفع 
من ثق�ة ومعنوي�ات الالعب�ني واألنصار، 
وسيضعه يف املباراة النهائية بنسبة كبرة.

بينم�ا يعي�ش املنتخب الس�وري يف أس�وأ 
حاالته وطموحات�ه ال تتعدى تحقيق فوز 
ي�ريض أنصاره بعد مسلس�ل م�ن الهزائم 
واألداء العقي�م يف املباري�ات األخ�رة وبعد 

خروجه املبكر من دائرة املنافس�ة.
كف�ة املنتخ�ب العراق�ي األرج�ح لتحقيق 
الفوز، فيما التعادل س�يكون بطعم الفوز 
لنس�ور قاس�يون الذي يدرك أنه سيواجه 
منتخًبا مدعوًما بأكثر من 50 ألف متفرج.

تغيير التشكيل 
للمنتخ�ب  الفن�ي  املدي�ر  إبراهي�م  فج�ر 
السوري، س�يدخل مباراة العراق بتشكيلة 
جدي�دة تختلف عن مب�اراة اليم�ن، حيث 
والعبي�ه  الرابح�ة  أوراق�ه  ب�كل  س�يزج 

املخرضمني منذ صافرة البداية.
ومن املتوق�ع أن يعيد املدرب إبراهيم عاملة 
لحراس�ة املرمى ويبدأ بتام�ر حاج محمد 
وباس�ل مصطف�ى وأحم�د الدون�ي وورد 
السالمة، فيما سيبقى أحمد الصالح وعبد 
الله الشامي يف الخط الخلفي، مع تعديالت 
طفيف�ة يف خ�ط الوس�ط، حي�ث س�يتم 
االعتماد عىل أحمد األشقر ومحمد املرمور.  
فوز املنتخب الس�وري لن ي�ريض أنصاره 

ول�ن يش�فع ملدرب�ه فجر 
إبراهيم الذي أكد أن اسرتاتيجيته 

اعتم�دت عىل ضخ دماء جديدة يف املنتخب 
وزج العب�ني م�ن الدوري املح�ي، ليكونوا 
قادرين عىل س�د الفراغ يف ح�ال غياب أي 
م�ن العبي الصف األول.املنتخب الس�وري 
دخل بطولة غرب آس�يا بغي�اب عدد كبر 
م�ن نجومه وأبرزهم عمر الس�ومة وعمر 
خرب�ني ومحمود امل�واس ومؤي�د العجان 
وأس�امة أوم�ري ومحمد الواكد وش�ادي 

الحموي وعمر جنيات.
كاتانيتش يحذر

ب�دوره ح�ذر م�درب املنتخ�ب العراق�ي، 
سرتيش�كو كاتانيت�ش العبيه م�ن الثقة 

واللع�ب  املفرط�ة 
برتاخي وطالبهم باس�تغالل 
ب�روح  واللع�ب  مث�ايل  بش�كل  الف�رص 
قتالي�ة، خاص�ة وأن املنتخ�ب الس�وري 
يمتلك القدرة عىل قل�ب التوقعات وتقديم 
مباراة كبرة رغ�م جراحه. كاتانيتش أكد 
أن�ه درس املنتخب الس�وري بش�كل جيد، 
ووعد بتحقيق فوز يبقي فريقه يف صدارة 
املجموع�ة وبالعالمة الكامل�ة. فيما التزم 
الجهاز الفني واإلداري للمنتخب الس�وري 
ترصي�ح  ب�أي  اإلدالء  ورف�ض  الصم�ت 
إعالم�ي بع�د الكبوة أم�ام لبن�ان واليمن 
الجماعي�ة  باالس�تقالة  تس�ببت  والت�ي 

التحاد الكرة برئاسة فادي دباس.

نفط الو�سط
يسحق الريان القطري 
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6الرياضية

تناقض في الطموحات في مواجهة اسود الرافدين مع نسور قاسيون

المراقب العراقي/ بغداد
ج�ددت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي 
الرشطة تعاقدها مع خمسة من 
العبي فريقها لكرة اليد من الذين 
مثلوا الفريق يف املواس�م األخرة 
ونجح�وا مع�ه يف حص�د أربع�ة 
املس�توى  ألق�اب متتالي�ة بع�د 
قدم�وه  ال�ذي  املمي�ز  الفن�ي 
خ�الل  الفعال�ة  ومس�اهمتهم 

منافس�ات املوس�م املايض. وقال 
الن�ادي يف بيان له تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الالعب�ني هم وعي 
عب�د الرض�ا، وماجد عب�د الرضا 
ومهند عادل، واحمد مالك وأحمد 
كاظ�م«. وكذل�ك توصل�ت إالدارة 
إلتف�اق نهائ�ي الس�تعادة كابتن 
ع�ي  حس�ني  الوطن�ي  املنتخ�ب 
حم�زة ورائد عبد زي�د من الكرخ 

وجاسم غصاب من الجيش حيث 
من املؤمل توقيع العقد الرس�مي 
م�ع الالعب�ني الثالث�ة يف صفقات 
تق�رر  املقاب�ل  يف  ب�ارزة،  قوي�ة 
التخي عن عدد من الالعبني الذين 
ل�ن يك�ون له�م دور م�ع الفريق 
خالل الفرتة املقبلة. وتطمح إدارة 
الرشط�ة م�ن خط�وة التجديد اىل 
املحافظة عىل اإلنجاز الذي حققه 

الفريق وبس�ط سيطرته بالكامل 
يف الس�نوات األرب�ع األخ�رة عىل 
منافسات املسابقة املحلية وأيضاً 
للحف�اظ ع�ىل الق�وام األس�ايس 
للفري�ق التي تعد م�ن أهم عوامل 
ديمومة النجاح سيما وان الفريق 
تنتظره مش�اركة خارجية مهمة 
يف بطولة األندية العربية يف األردن 

مطلع شهر ترشين األول القادم.

المراقب العراقي/ بغداد
دعا وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسني 
عبطان، الوزير الحايل احمد رياض ورئيس اتحاد 
الكرة عبد الخالق مس�عود، لالرصار عىل اختيار 
الب�رصة، ارض�اً للع�راق يف تصفي�ات موندي�ال 
2022 يف قط�ر، مبين�اً أن البع�ض يري�د نق�ل 
مباري�ات العراق اىل خ�ارج ملعب البرصة الدويل 
خوفاً م�ن الجماهر الكب�رة للمحافظة. وقال 
عبط�ان إن »موض�وع رفع الحظ�ر عن املالعب 

العراقية انتهى ويجب ان ال يثار من جديد فهو ال 
يس�تحق املناقشات«. واوضح أن »االتحاد الدويل 
لك�رة القدم ارس�ل العدي�د من الكتب الرس�مية 
ول�و افرتضنا بان الكتب ليس�ت موج�ودة، فان 
العراق نظم بطوالت دولية واس�تضاف املباريات 
الرسمية عىل ارضه يف البرصة وكربالء«. واضاف 
أن »هناك محاوالت لنق�ل املباريات مللعب اصغر 
م�ن ملعب الب�رصة، خوفاً من حض�ور 75 الف 
مشجع، وابس�ط مثال كان يف مباراة السعودية 

الودي�ة، حينه�ا كان رئي�س االتحاد االس�يوي 
يجل�س بجانب�ي يف س�يارتي الخاص�ة وقال يل 
ما ه�ذا الجمه�ور؟ الي�س امللع�ب ممتلئ اين 
س�يذهب بقية الجمهور؟«. وتابع »ادعو وزير 
الشباب والرياضة واتحاد الكرة اىل االرصار عىل 
الب�رصة وكربالء عىل اقل تقدي�ر ويجب ان يتم 
ذلك بالطرق الدبلوماس�ية وما ضاع حق ورائه 
مطال�ب ويجب ان نعد العدة اىل اقامة املباريات 

من االن«.

من اهم موجبات ودواعي قرار االبطال 
والرواد هو حتفيز وت�ضجيع االإجناز الريا�ضي 

العايل ف�ضال عن تكرمي الريا�ضيني ممن 
خدموا ملف الريا�ضة العراقية خالل عقود 

خلت، ا�ضتحقوا معها الرعاية واالهتمام 
واالحرتام عند الكرب.. 

وها قد مرت سنوات عىل اصدار هذا القانون الكبر 
املتفرد يف صيغته وطريقته املتقدمة عىل دول املنطقة 

والعرب واسيا وربما العالم.. مع كل الثغرات التي 
اعرتت بعض فقراته وشكلت مشكلة يف التنفيذ سيما 

يف مؤسسات شبه عاجزة وربما غر مستوعبة ألهمية 
الحدث وحجم تاثره عىل الوسط الريايض عامة وليس 
العناوين املدونة فيه - أصحاب اإلنجاز او كبار السن-.

منذ الوهلة األوىل للتطبيق حدث خلل وخرق تام 
زاد طني التطبيق بلة -حد الوحل- التي لم يستطع 

القائمون عىل تنفيذ القرار بروحه وجوهره اىل اليوم 
برغم رصف مليارات الدوالرات لرشيحة ما زالت 

اىل االن تشكو وتتذمر وربما تشتم بالقائمني.. بدل 
ان يكون اإلحساس اإليجابي متبادل.. اذ ان تكريم 

الكبار ورعايتهم واالهتمام بهم يشكل جوهر القانون 
األخالقي وال يمكن لالمة ان تسر باتجاه صحيح دون 
ان تكرم ابطالها وترعى روادها عىل مختلف األصعدة 

وليس الرياضة فحسب..
بسبب خواء املؤسسات وضعف األجهزة التنفيذية 

وتهافت رشائح كبرة لإلفادة من القانون حتى اصبح 
التدافع شبه يومي عىل الوزارة لضم أسماء او قوائم 
جديدة مما جعل عمليات التجاوز يف البيانات يكون 

ممكنا حد التزوير يف بلد التزوير فيه عالمة بارزة 
لم تبق مؤسسة اال وبها نسب عالية منه من الهرم 

اىل القاعدة.. االخوة يف وزارة الشباب واالتحادات 
مضغوطني بصور شتى وربما عربت او اذعنوا لتنفيذ 
طلبات قد ال يشملها القانون.. فجاء املشهد مضحك 

مبكي اذ املئات يتزاحمون عىل أبواب والوزارة بصورة 
غدت معها أموال الرياضة كلها تخصص لتمويل 

القانون وهي كارثة اذ لم تخصص الدولة واردات 
خاصة للمشمولني بعيدا عن حصص الرياضة.

اتصل بي عدد من الرموز الكبار املشمولني واملعروفني 
جدا يقولون: )لقد مللنا من ميء االستمارات كل يوم 

تعالوا جددوا استمارات وهاتوا صور وقدموا معاملة.. 
(.. فهل يجوز ان يراجع ويتعب حد »التشحطط« 

من كرمه القانون.. فيا وزارتنا القطاعية املحرتمة 
ونحن نعيش نشاط وزاري معهود بخطوات لتصحيح 

املسار املتعثر من مراحل سابقة وبجهد متميز من 
قيادة الوزارة وموظفيها.. نتمنى ان ال نعيد الكرة وال 

نرهق روادنا وابطالنا باستمارات وطلبات روتينية 
غدت مستهلكة.. بل مضحكة.. فالجديد وغر املعروف 
ممكن ان تضبط ملفه بالطريقة التي تراها مناسبة.. 

لكن التعاطي مع الرموز واالبطال سيما ممن 
يستلمون مستحقاتهم منذ سنوات.. ال ينبغي اتعابهم 

اكثر وادخالهم بدوامات تسبب سوء الفهم وتجر اىل 
التذمر وتبعاته..

رموزنا روادنا ياوزارة  ا�ستعباد 
ام جهالة وظيفية!!

حسين الذكر 

يخو�س منتخبنا الوطني غدا اخلمي�س مباراته الثالثة يف بطولة 
غرب ا�ضيا و�ضمن املجموعة االوىل التي جتري مبارياتها على 

ملعب كربالء الدويل امام نظريه ال�ضوري.
ا�ضود الرافدين حقق فوزين م�ضتحقني على منتخبي لبنان 

وفل�ضطني يف اجلولتني االوىل والثانية

القيثارة يحسم ثالث صفقات 
بينهم ثلجي .. مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�ف مصدر مقرب من نادي الرشطة، 
ع�ن اتف�اق الن�ادي م�ع ثالث�ة العب�ني 
املنتخ�ب  نج�م  بينه�م  محرتف�ني، م�ن 
األردني ي�زن ثلجي، متحدًث�ا عن صفقة 

رابعة ُيتوقع أن تكون “مدوية”.
وقال املص�در إن »الهيئ�ة اإلدارية لنادي 
الرشط�ة أبرم�ت اتفاًقا كام�اًل مع ثالثة 
محرتفني سيمثلون القيثارة الخرضاء يف 

املوسم املقبل«.
وأوضح أن »نجم خ�ط منتصف املنتخب 
األردني ونادي الوح�دات يزث ثلجي، هو 
أول الوافدين املحرتفني لصفوف الرشطة 

لتمثيلهم يف االستحقاقات املقبلة«.
وبنينّ أن »العبني يحمالن الجنسية املالية، 
أحدهم�ا ينش�ط يف ال�دوري املغربي مع 
ن�ادي مراك�ش، واآلخ�ر من فري�ق انبي 
امل�رصي، س�يلتحقان أيًض�ا م�ع النجم 

األردني لتمثيل الكرة الرشطاوية«.
ولفت املصدر إىل أن »نظام االحرتاف يتيح 
لن�ادي الرشط�ة إضاف�ة مح�رتف رابع، 

وهذا ما لم يحسمه النادي لغاية اللحظة، 
سيما وأنهم بصدد إبرام صفقة يتوقع أن 

تكون مدوية«.
تج�در االش�ارة اىل ان ن�ادي الرشطة نال 

لق�ب ال�دوري الك�روي املمتاز للموس�م 
يف  العراقي�ة  الك�رة  وس�يمثل  امل�ايض، 
وبطول�ة  آس�يا  أبط�ال  دوري  بطولت�ي 

األندية العربية.

المراقب العراقي/ بغداد
تظاهر العرشات من مشجعي نادي الطلبة، أمام مقر وزارة 
التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي، مطالبني وزيره�ا باتخاذ 
ق�رارات صارمة تعيد ناديهم اىل منصات التتويج، من بينها 

إقالة رئيس الهيأة اإلدارية عالء كاظم.
وتجمه�ر محبو األني�ق أمام مقر ال�وزارة حاملني 
الفت�ات مطالب�ة بإقال�ة الهي�أة اإلداري�ة 
للطلبة، ورئيس�ها ع�الء كاظ�م، النجم 
وش�هدت  الطالبي�ة.  للك�رة  الس�ابق 
التظاه�رات حض�ور العدي�د من نجوم 
كرة الطلبة الس�ابقني الذي�ن تواجدوا 

ملساندة هذه املطالب.
ولم تك�ن هذه التظاه�رات هي األوىل 
من نوعها بالنسبة لجماهر الطلبة، 
بل سبق لهم وأن طالبوا بإقالة الهيأة 
اإلدارية، يف أكثر من عرش مناسبات. 
وحصل نادي الطلبة، صاحب املركز 
13 يف ترتي�ب دوري الك�رة املمت�از 
املن�رصم، ع�ىل آخر لق�ب محي يف 

موسم 2002/2001.

تطالب بإقالة عالء كاظم

جماهري االنيق 

فريق ال�رشطة يجدد عقود خمسة العبين بكرة اليد  عبطان: نقل المباريات من البصرة خوفًا من الجماهير الغفيرة



المراقب العراقي/ متابعة...
يح�رص ن�ادي إن�ر مي�ان اإليط�ايل، 
ع�ى التعاق�د م�ع البلجيك�ي روميلو 
لوكاك�و، مهاج�م مانشس�ر يونايتد، 
خ�ال الصيف الج�اري. وذك�ر موقع 

»كالتش�يو مريكاتو« يف خرب له تابعته 
»املراقب العراقي« أن إنر تقدم بعرض 
جدي�د للوكاك�و، بعد رف�ض العروض 
الس�ابقة من قب�ل اليونايت�د، من أجل 
تدعي�م صفوف�ه بمهاج�م جدي�د قبل 

نهاي�ة املريكاتو الصيف�ي. وأضاف أن 
النريات�زوري ق�دم عرض�ا بح�وايل 75 
مليون يورو، ليق�رب أكثر من القيمة 
املح�ددة م�ن قب�ل الن�ادي اإلنجليزي، 
 83 ع�ى  الحص�ول  يف  يرغ�ب  ال�ذي 

مليون�ا للس�ماح برحي�ل البلجيك�ي. 
ويبحث إنر ع�ن التعاقد مع مهاجم 
جدي�د، بعدما خرج م�اورو إيكاردي 
من حس�ابات النادي، يف ظ�ل أزماته 

األخرية مع اإلدارة.

يلتقي مس�اء غد الخميس منتخب لبنان بنظريه 
اليمن�ي، يف املب�اراة التي تقام عى س�تاد كرباء 
ال�دويل لحس�اب الجول�ة الرابعة من منافس�ات 
بطول�ة غ�رب آس�يا للرج�ال 2019 املقام�ة يف 
الع�راق. ويدخل لبنان )4 نق�اط( بقيادة مدربه 
الرومان�ي ليفيو تش�يوبوتاريو به�دف الفوز يف 
اللق�اء وانتظار نتائ�ج عديدة بحظ�وظ معقدة 
وضعيفة ج�دا ملنتخ�ب األرز لتص�در املجموعة 
األوىل، يف ظ�ل وجود املنتخب العراقي صاحب ال� 
6 نقاط. من ناحيته يأمل مدرب املنتخب اليمني 
سامي نعاش يف لفت األنظار بالتشكيلة الحالية 
ملنتخب باده حيث تعادل مؤخرا مع سوريا )1-

1(. ويعتم�د مدرب لبنان ع�ى نخبة من نجومه 
البارزي�ن، يتقدمه�م، مه�دي خلي�ل )ح�ارس 

املرمى(، وربيع عطايا وحسني الزين.
وم�ن املنتظ�ر إرشاك أحمد حج�ازي وعيل عاء 
الدين، ويف املقاب�ل يتطلع اليمن للظهور بصورة 
جيدة حيث سيعتمد مدربه عى، نجومه محسن 
حس�ن قراوي وأحمد ال�روري وأحمد صادق، 

ملباغتة املنتخب اللبناني.
ويتس�لح منتخب لبنان بأفضلي�ة تاريخية عى 
حس�اب اليمن حيث كانت املواجهة األوىل بينهما 
عام 2002 ضمن كأس العرب الثامنة، حيث فاز 

 ،)2-4( أم�ا املواجهة لبن�ان 
كانت  ع�ام الثانية  يف 
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مب�اراة ودي�ة، فاز فيه�ا لبن�ان )2-1(، يف حني 
ستكون مباراة الغد الثالثة تاريخيا بينهما.

ول�م يعلن املدربان عن أي غيابات يف صفوفهما، 
إال أن هن�اك توقعات بتبدي�ات عديدة يف مراكز 
اللعب، بس�بب ضغط املباريات والهبوط البدني 
م�ن  املاضي�ة  املباري�ات  يف  الاعب�ني،  لبع�ض 
البطولة. وكان منتخ�ب لبنان تعادل مع نظريه 
الفلس�طيني س�لبًيا يف املب�اراة الت�ي جرت عى 
ملعب كرباء الدويل لحس�اب منافسات الجولة 
الثالث�ة من دور املجموعات لبطولة غرب آس�يا 

العراق 2019.
ولعب منتخب لبنان أس�وأ مبارياته يف البطولة، 
حيث كان واضًحا الراجع البدني خال املواجهة 

بعد خوضه مباراتني سابقتني.
ويعترب اإلرهاق الزائد أحد أسباب الراجع البدني 
للبن�ان، حيث خ�اض منتخ�ب األرز مواجهتني 
قويتني أمام العراق يف افتتاح البطولة وخرها 
)1-0( وس�وريا وفاز بها )2-1(، وخان العامل 
البدن�ي بع�ض الاعبني مع بداية املوس�م وعدم 

الوصول إىل الجاهزية التامة.
قائد لبنان حس�ن معتوق ش�ارك يف 3 مباريات 
كامل�ة خ�ال 7 أي�ام، ويعت�رب الاع�ب مفتاح 
خط�ورة منتخب األرز، حي�ث أن إرشاكه يف هذا 
الك�م الهائ�ل م�ن الدقائ�ق انعكس س�لبًيا عى 
لياقت�ه البدني�ة وقلت خط�ورة منتخ�ب لبنان 

الهجومية.

االربعاء 7 آب  2019 
العدد 2131 السنة العاشرة

7الرياضية
م��ن جدي��د.. 
التعاقد  يحاول  االنتر 

مع لوكاكو

التاريخ والمستوى يقفان لجانب لبنان في مواجهة اليمن غدا 

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحف�ي بريطان�ي، عن تط�ور جديد يف 
تحديد الوجه�ة املقبلة للربازييل فيلي�ب كوتينيو، العب 
وسط برش�لونة. ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية 
التي نرشت يف تقرير لها تابعته »املراقب العراقي«، فإن 
توتنهام يتفوق حالًيا عى آرسنال ومانشسر يونايتد، يف 

سباق ضم كوتينيو ملدة موسم واحد عى سبيل اإلعارة. 
وج�اء تحرك توتنهام بش�كل مفاجئ ص�وب كوتينيو، 
بس�بب زيادة اهتمام مانشس�ر يونايتد بالحصول عى 
خدمات الدنماركي كريس�تيان إريكس�ن الذي يتبقى يف 
عقده موس�م واحد رفقة الس�بريز. وكشفت الصحيفة 
ع�ن مفاجأة بأن هن�اك ناٍد أوروبي ق�د يقتحم الرصاع 
ويتفوق عى الثاثي اإلنجليزي يف الحصول عى خدمات 

النجم الربازييل. ويع�د كوتينيو أغى 
صفقة يف تاريخ برش�لونة، حيث انضم 

إىل »كام�ب نو« مقابل 120 ملي�ون يورو، باإلضافة 
إىل متغريات تبلغ 40 مليوًنا. وعاش فيليب كوتينيو، 
موس�ًما صعًبا مع البارس�ا، حيث فش�ل يف الظهور 
بمستواه املعهود، ودخل يف صدامات مع الجماهري، 

ليكون عى أعتاب الرحيل هذا الصيف.

يقترب من مغادرة صفوف السيدة العجوز
ادموند يطيح بكيريوس روجاين

من بطولة مونتريال 

النني يفضل البقاء 
في الدوري االنكليزي

مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
املراقب العراقي/ متابعة... 

قال روبرت ليفاندوفس�كي مهاجم فريق 
باي�رن ميون�خ األملاني إن الن�ادي بحاجة 
للتعاقد مع 3 العبني جدد قبل بداية املوسم 

الجديد للدوري األملاني »بوندسليجا«.
ونقل�ت صحيفة »ش�بورت بيل�د« يف خرب 
له�ا تابعته »املراق�ب العراقي« عن الاعب 
البولندي الدويل قوله إن »الفريق س�يكون 
بحاج�ة إىل ض�م جناح هجوم�ي، حتى يف 
حال�ة إتم�ام صفق�ة التعاقد م�ع لريوي 

ساني من مانشسر سيتي اإلنجليزي«.
وق�ال ليفاندوفس�كي يف أعق�اب هزيم�ة 
باي�رن ميون�خ أم�ام غريم�ه بوروس�يا 

دورتمون�د 0-2، إنه »يود أيض�ا أن يتعاقد 
النادي مع العب خط وسط دفاعي أو صانع 
ألع�اب«. وأضاف ليفاندوفس�كي »افتقدنا 
جه�ود 3 عن�ارص هجومية برحي�ل فرانك 
ريب�ريي وآريني روبن وخاميس رودريجيز، 
وحتى اآلن لم نعوضهم بصفقات جديدة«.

وتعاق�د باي�رن ميون�خ ه�ذا الصيف حتى 
اآلن فق�ط م�ع املداف�ع الفرن�ي لوكاس 
هريناندي�ز م�ن أتلتيك�و مدريد اإلس�باني 
واملداف�ع بنجامني بافارد من ش�توتجارت 

واملهاجم فيات آرب من هامبورج.
ويرغب بايرن ميونخ يف التعاقد مع س�اني 
وق�د ي�ربم الن�ادي املزي�د م�ن الصفق�ات 

يف  االنتق�االت  س�وق  نهاي�ة  قب�ل 
البوندسليجا يف الثاني من أيلول.

منافس�ات  ان  اىل  االش�ارة  تج�در 
الجدي�د  املوس�م  يف  البوندس�ليجا 
س�تنطلق يف 16 آب، ويستهل بايرن 
مش�وار الدفاع عن اللقب بمواجهة 

هريتا برلني.

المراقب العراقي/ متابعة...
إنجلي�زي،  صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
جون�ار  أويل  النرويج�ي  غض�ب  ع�ن 
سولس�كاير املدي�ر الفن�ي ملانشس�ر 
يونايتد، من الفرن�ي زين الدين زيدان 
م�درب ري�ال مدري�د، بس�بب موق�ف بول 

بوجبا.
وبحس�ب صحيف�ة »إكس�ربيس« اإلنجليزية 
تابعتها »املراقب العراقي« فإن سولس�كاير غاضب 
بس�بب أن زيدان يحاول تش�ويش بوجبا العب خط وسط 

الش�ياطني الحمر. وأفاد التقرير أن »ترصي�ح زيدان بأن بوجبا قال دائًما 
إنه يحب ريال مدريد، أثار غضب سولس�كاير الذي يرى أن »زيزو« افتقر 
إىل العقاني�ة يف حديثه«. وغاب بوجبا عن مواجهة ميان الودية، بس�بب 
تش�نجات يف الظهر، لكن سولس�كاير أكد أنه ُيعاني من بعض اآلالم، وأنه 
ال يش�ك عى اإلطاق يف التزام الاعب، وأنه سيعود يف بداية األسبوع املقبل 
للتدريب�ات. وش�دد سولس�كاير خال ترصيحات�ه بأن »بوجبا س�يكون 
متاحا للمشاركة ضد تشيلي يف الجولة االفتتاحية للربيمريليج، يف إشارة 
واضح�ة ورصيحة لبقاء الفرني يف املوس�م الجديد«. وُيعد بوجبا الهدف 
األول لزيدان يف سوق االنتقاالت لتدعيم خط الوسط، وحال فشل يف الظفر 

بخدمات مواطنه سيلجأ للتعاقد مع كريستان إريكسن نجم توتنهام.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل عن آخ�ر التطورات 
بشأن املفاوضات الجارية بني يوفنتوس، وتوتنهام 
الطام�ح يف ضم األرجنتيني باول�و ديباال، مهاجم 
بيانكون�ريي. ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« 
اإليط�ايل والذي تابعته »املراق�ب العراقي«، فإنه يف 
حال توصل الناديان إىل اتفاق بشأن قيمة الصفقة 
الت�ي قد تبلغ 70 مليون ي�ورو، فإن توتنهام عليه 
محاولة إقناع ديباال بالقدوم إىل الدوري اإلنجليزي 
املمتاز. وأش�ار إىل أن »راتب ديب�اال قد يقف عائقا 

أمام إتم�ام الصفقة، ألن الاع�ب يطلب الحصول 
عى راتب يزيد عى 11 أو 12 مليون يورو س�نوًيا، 

باإلضافة إىل عمولة الوكاء«.
وتبقى املش�كلة األكرب يف صفقة ديباال هي حقوق 
الص�ور الخاص�ة بالنج�م األرجنتين�ي، والتي قد 
تتس�بب يف دف�ع الاعب والنادي م�ا يقرب من 40 

مليون يورو.
يذك�ر أن ديب�اال س�بق أن رف�ض االنضم�ام إىل 
مانشس�ر يونايت�د خ�ال صفق�ة تبادلي�ة م�ع 

املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

االندية تواجه صعوبات بالتعاقد مع ديباالزيدان يزعج سولسكاير بتصرفاته

توتنهام اوال 
في سباق 

ضم كوتينيو

ليفاندوف�سكي: البايرن بحاجة الى ثالث تعاقدات الدوري الأرجنتيني
يثير حماس فابريجاس 

المراقب العراقي/ متابعة...
سيس�ك  اإلس�باني  كش�ف 
فابريج�اس الع�ب خ�ط وس�ط 
موناك�و الفرن�ي، ع�ن رغبت�ه 
بال�دوري  جدي�دة  تجرب�ة  يف 
األرجنتين�ي خال الف�رة املقبلة. 
وانض�م صاح�ب ال��32 عاما إىل 
صفوف ن�ادي اإلمارة الفرنس�ية 
يف كان�ون الثان�ي امل�ايض، قادما 
م�ن تش�يلي اإلنجلي�زي، بعقد 
ملدة 3 س�نوات. وقال فابريجاس 
نقلتها صحيفة  خال ترصيحات 
»س�بورت« اإلس�بانية وتابعته�ا 
»املراق�ب العراقي« مل�ا ال ألعب يف 
مس�ابقة كأس ليربتادوريس ولو 
مل�رة؟ ال�دوري األرجنتين�ي يبدو 

تنافسيا للغاية«.

وأض�اف »س�يكون م�ن دواع�ي 
ال�دوري  يف  اللع�ب  رسوري 

األرجنتيني«.
أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
برش�لونة  نج�م  »فابريج�اس 
وآرس�نال الس�ابق، ل�م يتل�ق أي 
ع�رض م�ن ال�دوري األرجنتيني 
مؤخ�رًا، وأن العائ�ق س�يتمثل يف 

الجانب املادي للصفقة«.
ُيذكر أن العديد م�ن نجوم أوروبا 
انتقل�وا مؤخ�رًا للع�ب يف أمريكا 
الجنوبية، م�ع وصول دانيييل دي 
رويس وخوانف�ران إىل األرجنت�ني 
والربازي�ل ع�ى الت�وايل، واقراب 
ماري�و بالوتي�يل م�ن االنتقال إىل 
صفوف فامنج�و، وأيضا انتقال 

داني ألفيس إىل سان باولو.

المراقب العراقي/ متابعة...
س�دد كايل إدموند رضبة إرساله الس�احقة رقم 15 يف 
نقطة حسم املباراة ليفوز )6-3(، و)6-4( عى األسرايل 
ني�ك كرييوس،  يبلغ الدور الثاني يف كأس روجرز للتنس 

يف مونريال.
ول�م يخر إدموند، أي ش�وط إلرس�اله أم�ام كرييوس 
الفائ�ز ببطولة واش�نطن املفتوحة، رغ�م معاناته من 

إصابة يف الظهر أث�رت عى حركته خال 
املباراة.

وحدث�ت مش�ادة بني كريي�وس والحكم 
حول توفر املناش�ف خارج امللعب يف بداية 

املب�اراة، لكن إدمون�د حافظ ع�ى تركيزه 
ورضبات إرساله القوية.

رف�ض محم�د النن�ي العب وس�ط منتخب م�رص وفريق آرس�نال 
اإلنجلي�زي، فكرة الرحيل لل�دوري الركي بعد األنب�اء التي ترددت 

حول تفاوض فريق جالطة رساي للتعاقد معه يف املوس�م الجديد.
وق�ال مص�در مقرب م�ن الاع�ب إن »النني ال 
يفكر يف مغادرة آرسنال، موضحا أنه إذا كانت 
هذه الخط�وة حتمية فس�تكون داخل 
إنجلرا خاصة أنه تلقى عروضا عدة 
بالدوري اإلنجليزي من بينها وس�ت 

هام«.
وأش�ار إىل أن »آرس�نال ل�م يتح�دث 
مع النني بخص�وص رحيله والاعب 
مس�تمر وكل ما ي�ردد طبيعي 
بوج�ود اهتم�ام م�ن أندية عدة 

لضم الاعب«.
يذكر ان النني شارك مؤخرا 
مع منتخب م�رص ببطولة 
األفريقي�ة  األم�م  كأس 
الفراعن�ة  وودع   ،2019

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، عن اقراب داني�يل روجاني مدافع 
يوفنتوس، من الرحيل عن صفوف الس�يدة العجوز، خال موسم 

االنتقاالت الجاري.
ووفًقا لصحيفة »توتو س�بورت« وتابعته »املراقب العراقي« فإن 
االس�بوع الحايل قد يكون حاسًما بالنسبة لروجاني، مشرية إىل أن 

الاعب بات عى أعتاب االنتقال الَرسنال اإلنجليزي.
وأضافت أن »اَرس�نال حدد روجاني البديل األمثل لتعويض لوران 
كوس�يلني ال�ذي انض�م لب�وردو الفرن�ي، موضح�ة أن الفريق 
اإلنجلي�زي ع�ى اس�تعداد لدف�ع 30 ملي�ون ي�ورو، للتعاق�د مع 

روجاني«.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن »الجانرز يرغب يف التعاق�د مع روجاني 
عى س�بيل اإلعارة مع التزام بالرشاء، مضيفة أن النادي والاعب 
توصا التفاق، حيث سيقرر يوفنتوس ما إذا كان سريحل روجاني 

من عدمه«.
ويعاني روجاني من صعوبة املشاركة يف يوفنتوس، يف ظل االعتماد 
عى ثنائي�ة كيليني وبونوتيش، إال أنه بعد التعاقد مع ماتياس دي 

ليخت، ستكون فرصة املشاركة مع البيانكونريي صعبة للغاية.



 إنجي إبراهيم 
ابن س�ينا« الش�يخ الرئيس، الطبيب، الفيلس�وف، املس�لم الشيعي 
الذي يلقب ب�»أبو الطب«، ش�خصية مث�رة للجدل والخيال، العديد 
من الروايات تناولت حياة هذا الرجل األعجوبة، الذي تبحر يف الطب 
والفلس�فة والدين عىل حد س�واء، وله إس�هامات يف كل منها، كتب 
عنه العرب واألعاجم من »جيلربت س�ينويه« يف روايته »ابن سينا«، 
إىل يوس�ف زيدان يف روايته »فردقان«، وصوالً للرواية التي نتناولها 
الي�وم للكاتب محمد العدوي بعنوان »الرئيس«.وإذا كان العديد من 
الكت�اب املتمكن�ن قد كتبوا عن الرج�ل من قبل، فم�ا الجديد الذي 

يقدمه العدوي يف روايته عن الرئيس؟
ش�اب مرصي صغر ينهي دراسته الثانوية يف التسعينيات ويستعد 
لالف�راق عن أصدقاء صب�اه، فيحاولون إيج�اد طريقة ليبقوا عىل 
تواص�ل. يجد نفس�ه يحلم بال مناس�بة بابن س�ينا، ويعرض عليه 
صديق�ه أن ينش�ئ له بري�ًدا إليكرونًيا يمكنهم م�ن التواصل معاً، 
فيق�رح الصب�ي أن يكون اس�مه االف�رايض هو ابن س�ينا، وتبدأ 
عالق�ة بينه وبن حامل االس�م األصيل.تمر س�نواته وه�و مرتبط 
باس�مه االفرايض حتى يش�عر أنه يصل بينه وبن صاحب االس�م 
األصيل بشكل ما، فيقرر أن يبحث عنه بعد قرون طويلة من حياته، 
فرتح�ل إىل إيران ليع�رف أكثر، يف رحلته يتع�رف إىل التاريخ، ليس 
تاريخ ابن سينا فقط، ولكنه 
يعث�ر ع�ىل التاري�خ الضائع 
للع�رب، ال�ذي ال يصلنا منه 
ال  جام�دة  س�طور  س�وى 
تجذب�ك بالتبحر فيها.يصبح 
البطل/ال�راوي طبيب�اً مث�ل 
س�لفه ال�ذي يحمل اس�مه، 
يف  يق�ع  الصل�ة،  فتتعم�ق 
الدهر  التاريخ، ويقرر  عشق 
أن يقحم�ه يف ه�ذا التاري�خ 
إقحاماً، فيعلق قلبه بصداقة 
افراضي�ة رسعان ما تصبح 
صداق�ة واقعي�ة وحقيقي�ة 
بفتاة تكربه يف السن والعقل 
يغ�وص  واألل�م.  والخ�ربات 
يف تاري�خ األمة، ويس�تخدم 
ه�ذا التاريخ يف الوصول البن 
س�ينا. تتواىل الس�نوات وهو 
ما زال متعلقاً بس�لفه، الذي 
يس�لمه إىل أسالفه اآلخرين، فيش�عر أنه جزء منهم، وتبدأ رحلته يف 
العثور عىل الحقيقة اإلنسانية للطبيب الرئيس، فيعثر عىل التاريخ، 
ويعث�ر عىل نفس�ه.فرق كبر بن كلمت�ي إيران وف�ارس يف عقلك، 
عندما تس�تدعي كلمة إيران سوف تقتحم السياسة عقلك اقتحاماً، 
تفك�ر يف الس�الح النووي ويف ث�ورة اإلمام الخمين�ي ويف الفروقات 
بن مذهبي الس�نة والش�يعة، بينم�ا عندما تس�تمع لكلمة فارس 
تس�تدعي تلقائياً عاملاً يعج باأللوان والعمارة والجمال واألس�اطر 
والجم�ال.يف الرواي�ة يصحبنا العدوي إىل إيران لراها بعيون ش�اب 
حداثي قادر عىل الفصل بن املعنين. يرى طهران وأصفهان بعيون 
قديم�ة رغم أنه يعرف الحقيقة ويعيش يف الواقع. يصحبك يف رحلة 
تتع�رف فيها عىل الش�وارع واألماكن والتاريخ ال�ذي ال يرويه أحد، 
ويس�تخدم الرواي�ة يف نقل التاريخ ال�ذي ال يهتم أح�د بنقله.إيران 
التي يزورها الطبيب/الراوي تختل�ف تماماً وجذرياً عن إيران التي 
نعرفه�ا من ن�رات األخبار، يصحبك معه يف قصورها وش�وارعها 
وبلدانه�ا، يحكي لك التاريخ يف حواراته مع مرش�ديه يف بالد فارس 
ويذيب الخالفات الجذرية بينه وبن أهل البلد، كونه مس�لًما س�نًيا 
وكون مرشدوه يف أغلبهم شيعة، يكفرون بعضهم البعض يف الواقع 

والسياسة، وتجمعهم الحضارة والتاريخ.
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المراقب العراقي / القسم الثقافي
وق�ال الناق�د عيل حس�ن الف�واز يف 
العراق�ي(:ان  ل�)املراق�ب  ترصي�ح 
الجواه�ري  مهرج�ان  فعالي�ات 
الشعري بدورته الثالثة عرة والتي 
يش�ارك فيها شعراء من دول عربية 
إضافة إىل ش�عراء عراقين وتستمر 
يومن ستحمل اسم الشاعر والناقد 
ف�وزي كري�م  وه�و يع�د مناس�بة 
لصناع�ة الجم�ال إذ يأت�ي يف وق�ت 
يعي�ش الع�راق العديد م�ن األزمات 
س�واء منها عىل الصعيد الس�يايس 
أو بع�ض الخروق�ات األمنية خارج 
العاصم�ة بغ�داد وم�ا تش�كل م�ن 
ان  الف�واز  للحياة.واض�اف  تهدي�د 
ه�ذا املهرجان يأتي ليك�ون رًدا عىل 
كل املنغص�ات التي تواج�ه صناعة 
الت�ي  الحقيق�ة  بوصفه�ا  لجم�ال 
تطبع الشعب العراقي التواق للشعر 
والجم�ال ع�رب التاري�خ. ويضي�ف 
الف�واز أن مهرج�ان ه�ذا الع�ام ال 
يتضم�ن فقط ق�راءات ش�عرية بل 
تخلل�ه العديد م�ن الفعاليات أهمها 
االفتت�اح كان ع�ىل خش�بة املرسح 
الوطن�ي بحض�ور كبر م�ن األدباء 
والش�عراء العراقي�ن والعرب فضال 
ع�ن مثقف�ن وإعالمي�ن وفنان�ن 

وسياسين.

وتاب�ع :  ان بغ�داد ستس�تقبل فرح 
بال�غ ضيوفها م�ن األدب�اء العرب، 
العراقين م�ن محافظات  واألدب�اء 
الوط�ن، إذ س�يكون اليومان األوالن 
االتح�ادات  الجتم�اع  مخصص�ن 
األدبي�ة العربي�ة الت�ي وص�ل ع�دد 
مدعويها إىل خمس�ن أديبا، ليستمر 
مش�وار الجم�ال يف يومي�ه الثال�ث 
والرابع مستوعبا فعاليات مهرجان 
الجواه�ري بقائم�ة مدعوين تناهز 
املائتي أديب.ولف�ت اىل ان املهرجان 
يف الع�ام امل�ايض ش�ارك في�ه أكثر 
وأدي�ب  وناق�د  ش�اعر   200 م�ن 

عراقي فضال عن 50 ش�اعرا وأديبا 
عربيا، فقد ش�ارك يف الجلس�ة األوىل 
الصباحي�ة الش�اعر امل�رصي ع�الء 
عب�د الهادي وعب�د الل�ه الفيلكاوي 
أبو  الفلس�طيني محمود  والش�اعر 
الهيج�ا والليب�ي رام�ز النوي�رصي 
وأكث�ر م�ن 15 ش�اعرا عراقي�ا من 
مختلف األجيال والكتابات الشعرية 
بن العم�ودي والتفعيلة والنثر فيما 
الجلس�ة  يف  املش�اركن  ع�دد  كان 
املس�ائية أكثر من 20 شاعرا بينهم 
خمسة ش�عراء عرب.املهرجان عقد 
مبارشة بع�د االنتهاء م�ن فعاليات 

االجتم�اع ال�دوري لالتح�اد الع�ام 
دورة  الع�رب،  والكت�اب  لألدب�اء 
فكان�ت  الن�واب  مظف�ر  الش�اعر 
مناسبة للش�عراء العرب املشاركن 
مهرج�ان  حض�ور  االجتم�اع  يف 

الجواهري. 
يذك�ر ان املهرج�ان، ال�ذي عق�دت 
 2003 ع�ام  بع�د  األوىل  دورت�ه 
وال�ذي يعد املهرج�ان الثان�ي املهم 
بع�د مهرج�ان املرب�د ال�ذي انتقلت 
إىل  التاري�خ  ه�ذا  بع�د  فعاليات�ه 
محافظة البرصة، يعد تيمنا وتقديرا 

لهذا الشاعر العراقي الكبر.

إكراماً لذكراه ونتاجه األدبي الكبير

الدورة الثالثة عشرة  لمهرجان الجواهري تحمل اسم الشاعر فوزي كريم 
اختارت لجنة مهرجان الجواهري/الدورة الثالثة عشرة،اسم الشاعر والناقد فوزي كريم  للدورة 
الحالية إكرامًا لذكراه ونتاجه األدبي الكبير والتي سيشارك فيها شعراء من دول عربية إضافة إلى 
شعراء عراقيين وتستمر يومين.

المهرجان يأتي 
ليكون رًدا على 
كل المنغصات 
التي تواجه صناعة 
الجمال

مهرجان هذا العام 
ال يتضمن فقط 
قراءات شعرية بل 
تخلله العديد من 
بغداد ستستقبل الفعاليات

فرح بالغ ضيوفها 
من األدباء العرب، 
واألدباء العراقيين 
من محافظات الوطن

المراقب العراقي / متابعة...
صدر للباحث الشاعر فالح نصيف الحجية الكيالني 
س�بعة مجلدات من )موسوعة شعراء العربية( مع 
مجل�د موس�وعي آخر مه�م هو )املوجز يف الش�عر 

العربي(.
وقال الكيالن�ي ان هذه املجلدات ه�ي من املؤلفات 
البحثي�ة املوس�وعية املضنية التي م�ن الصعب ان 
يحققها مؤلف يف الظروف الحالية املعروفة واتمنى 
ان تكون اضافة نوعية اىل املكتبة العربية والعراقية 
الغنية.واض�اف :ص�در يل يف الع�ام امل�ايض 2018 

مجل�دات  ثالث�ة 
موس�وعتي  م�ن 
العربية  )ش�عراء 
) ش�عراء  ( ه�ي 
 ) جاهلي�����ون 
جزأي�ن يف مجل�د 
و)ش�عراء  واح�د 
صدر االس�الم ( و 
الع�رص  )ش�عراء 
االموي ( جزأين يف 
مجل�د واحد وهذا 
االس�بوع صدر يل 
موس�وعتي  م�ن 
العربية  )ش�عراء 
اربع�ة مجلدات   )
ش�عراء   : وه�ي 
يس  لعب�ا ا لعرص ا
بواق����ع  االول 
مجل�د  يف  جزأي�ن 

واحد و شعراء العرص العبايس الثاني بواقع جزأين 
يف مجل�د واح�د وش�عراء العربي�ة يف االن����دلس 
بواقع جزأين يف مجلد واحد وش�عراء الفرة الراكدة 
)املظلمة (جزء واحد يف مجلد واحد وبهذا يكون قدر 
صدر من موس�وعتي ) موس�وعة شعراء العربية ( 

اعاله سبعة مجلدات لحد االن .
 و بقي�ت ثالثة مجلدات س�تصدر تباع�ا خالل هذا 
العام عن دار دجلة نارشون وموزعون – عم����ان 

– االردن.  

سبعة مجلدات من موسوعة 
شعراء العربية

رواية الرئيس: البحث عن ابن 
سينا في بالد فارس

»دائرة القتل والسبايا« تجسيد الجرام داعش ضد األيزيديين
 المراقب العراقي / عبدالله جدعان...

ش�اركت وحدة الفنون املرسحية التابعة 
املديري�ة  يف  امل�دريس  النش�اط  لش�عبة 
العامة لربية نينوى يف مهرجان اس�بوع 
احياء جريم�ة االبادة األيزيدية مرسحية 
ي�وم  والس�بايا(  القت�ل  بعنوان)دائ�رة 
االثنن املايض وعىل قاعة مرسح النشاط 
امل�دريس ويعت�رب الع�رض املرسحي هو 
اول ي�وم م�ن نش�اط اس�بوع االب�ادة 
االيزيدي�ة حيث يعد ه�ذا املهرجان األول 
الق�رن  م�ن نوع�ه الس�تذكار مج�زرة 
الح�ادي والعري�ن ال�ذي س�عت وزارة 
الربية وبالتعاون املديرية العامة للربية 
الرياضية والنش�اط املدريس مع املديرية 
العام�ة لربي�ة نينوى/ قس�م النش�اط 

الريايض واملدريس إلقامته.
املرسحية ه�ي بانوراما ع�ن كل الطغاة 
ع�ىل  الجالس�ن  املس�تبدين  والُح�كام 
الكريس منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا 
وبعد ايام تمر علين�ا ذكرى اليمة وحزن 
عمي�ق اال وهي مجزرة كوجو ! ففي هذا 

اليوم نس�تذكر تلك املجزرة التي اعتربت 
نموذجا ألبش�ع مج�ازر الق�رن الحادي 
والعري�ن حي�ث وقع اهلها ب�ن أنياب 
داع�ش الذين س�فكوا دماِئه�م وجرحوا 
كرامتهم بالس�بي وبرغ�م كل ما حصل 
أله�ايل القرية الش�هيدة فهم ل�م يركعوا 
أم�ام قوى ال�ر والظالم،، فاإلنس�انية 
ال تم�وت أمام ه�ؤالء األرشار! لكن هذه 
العصابات االجرامية خلف إرثا ثقيال من 
الجرائ�م ضد اإلنس�انية التي ال تس�قط 

بمرور الزمن.
املرسحي�ة م�ن تالي�ف وإخ�راج الكاتب 
والفنان  عبدالله جدعان والس�ينوغرافيا 
للفن�ان وأحم�د الجمي�يل و وه�ي م�ن 
بطولة   عبدالله جدعان و احمد الجمييل 
و دالل طالل و زهراء طالل اما مجموعة 
الجس�د  نورس احمد و محمد الجدعان 
اما اختيار املوس�يقى وهندس�ة الصوت 
لباسم غانم  واملؤثرات الصورية لصفوان 
الطوي�ل واالضاءة  لح�ازم جالل وتنفيذ 

الديكور رعد االسود ومدين الحيايل . 

»ما يشبه الرثاء« على طاولة نقاش دار الفاروق 
  المراقب العراقي/ رائد محمد

الش�هرية  الجلس�ة نص�ف  ضم�ن 
الت�ي تعقده�ا اللجن�ة الثقافي�ة يف 
دار الفاروق تم مناقش�ة ديوان “ما 
الرثاء” للش�اعر الفلسطيني  يشبه 
فراس حج محمد، والصادر عن دار 
طباق ع�ام 2019، افتتح الجلس�ة 
الش�اعر “عمار خلي�ل” الذي رحب 
بالش�اعر والحض�ور، مقدم�ا رأيه 
يف الدي�وان فق�ال: “يف ه�ذا الديواِن 
ابتعد الش�اعُر عن انفعاالته إْذ كان 
ُمتحكم�اً بن�وايص الكلم�ات، حيث 
استخدم الدال عكس املدلول؛ لينحت 
وأحيان�ا  جميل�ة،  ش�عرية  ص�وراً 
نفس�ه  فأتع�ب  اج�رارا،  يجره�ا 
وأتعبنا. قراءاتي ألدونيس وللريشة 
قليل�ة، ولكني أعرفه�ا، فكأني بن 
والقصائ�د وج�دت  النص�وص  ي�د 
لون ه�ؤالء يرتديه ش�اعرنا فراس 
حج محمد، فم�ن الرمزي�ة العالية 
والتالعب بالداالت الستيالد مدلوالت 
جدي�دة ق�د ال تخ�دم أط�ر الص�ور 
الجميل�ة، مما يدفع الق�ارئ قرصاً 

إلعادة القراءة والتأمل والتخيل”.
وتح�دث اإلعالمي هم�ام الطوبايس 
قائال: “دي�وان ممت�ع وجميل، فيه 
عم�ق، وبعض القصائ�د بحاجة إىل 
أكثر من ق�راءة، الفكرة اإلنس�انية 
التع�ب  تزي�ل  الش�اعر  وأس�لوب 
والقس�وة من الديوان، هناك بعض 

األلفاظ الصعبة، لكن يبقى الديوان 
ممتعا”.

وقدم الشاعر مهند ضميدي مداخلة 
ج�اء فيه�ا: ” اس�توقفني العنوان 
حي�ث أن أي يش يش�به ش�يئا آخر 
لن يكون هو تحدي�دا، وبالتايل فإنه 
قري�ب جدا، فهنا كأّنن�ا يف املحطات 
األخ�رة حيث أن�ه لم تم�ت الفكرة 
بعد ولكنها تحترض، وربما س�تنبئ 
بق�دوم فكرة أخرى أخرة س�تكون 
ه�ي الرثاء فع�ال”. مع�ربا يف نهاية 
حديث�ه ع�ن اس�تمتاعه بالدي�وان 

وقصائده.
رائ�د  للكات�ب  طويل�ة  ق�راءة  ويف 
الح�وار وق�ف فيه�ا عن�د األلفاظ 
وتعبره�ا ع�ن املضم�ون، مش�را 

إىل حال�ة الحزن الوجودي�ة وتناول 
مس�ألة املوت واملرأة، ووقف الكاتب 
الح�واري خ�الل ذلك ع�ىل نصوص 
متع�ددة م�ن الدي�وان، مرك�زا عىل 
نص�ن هم�ا “هكذا آتيك�م” و”هذا 
الش�تاء”.وأضاف األس�تاذ س�امي 
مروح: بالنس�بة لديوان “ما يش�به 
الرث�اء”، هناك متع�ة حارضة فيه، 
جميل�ة  وكلم�ة  وتكثي�ف  وعم�ق 
وصور ش�عرية، وهن�اك توحد بن 
الشاعر والقصيدة، والعاطفة قوية 
وجياش�ة، كما نجد بعض القصائد 
تدع�و للتفكر والتأم�ل فيها، وهذا 
والعاطف�ة  العق�ل  ب�ن  الت�وازن 
يخ�دم فك�رة ال�رصاع/ التناق�ض 
الكامن�ة يف الدي�وان، وأش�ار أيضا 

إىل أن نص�وص هذا الدي�وان تصلح 
للرجم�ة مل�ا تعالج�ه م�ن قضايا 
إنس�انية تجريدية ليس لها ارتباط 
الش�اعر  دين.وتن�اول  أو  بع�رق 
إس�ماعيل محمد فكرة رثاء النفس 
مذك�را  الدي�وان،  يف  وحضوره�ا 
الع�رب قديم�ا  بقصائ�د الش�عراء 
وحديث�ا ممن رثوا أنفس�هم أمثال، 
عب�د بن يغوث الحارث�ي، ومالك بن 
الريب، وأبو فراس الحمداني، وأمل 
دنق�ل، ومحم�ود دروي�ش وه�دى 

شعراوي، وأمجد نارص.

أما الروائية خل�ود نزال فرأت خالل 
مداخلتها القصرة أن الشاعر تركنا 
“معلق�ن ب�ن املوت وش�به الحياة 
تاركا إيانا عىل جرح نازف نتش�ارك 
معه كل قطرة من وجع. فما يش�به 
الرثاء كما يش�به املوت أو ما يشبه 
الحي�اة، فف�ي الحالت�ن نح�ن بن 
واق�ع موج�ع ومجه�ول لي�س أقل 
وجع�ا بع�د أن أوصلن�ا إىل حالة من 

االكتئاب واإلحباط”.
فاطم�ة  القاص�ة  واس�تعرضت 
عب�د الل�ه املجموعة الش�عرية التي 
وصفته�ا بأنها “وخ�زات وجدانية 
تندرج تحت تجرب�ة املوت والحياة، 
العزلة والوحدة، وسياسية أشواكها 
وضع سيايس مأزوم وخزه الهزيمة 
واالنهيار النف�ي واإلحباط، زاخرة 
بالرموز ولذلك فإنها س�تكون مهدا 

للعديد من القراءات والدراسات”.
وأجاب الش�اعر ف�راس حاج محمد 
ع�ىل ما ج�اء م�ن مداخ�الت قائال: 
“ارتبط�ت فك�رة املوت من�ذ الوعي 
املبك�ر، بفكرة دم�ار العالم، فنحن 
نعي�ش يف عال�م خرب، فم�ا الداعي 
للحي�اة؟ وه�ل الخلود ممك�ن؟ ألم 
الس�ؤال؟  يط�رح جلجام�ش ه�ذا 
أعتق�د أن كل كاتب إل�ه، يبحث عن 
الخلود من خالل ما يكتبه، فالكتابة 
إح�دى أش�كال البح�ث عن عش�بة 

الخلود”.

   عيل الفواز
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اخرتغت رشك�ة »إن.إي�ه.يس« اليابانية لصناعة 
اإللكرتونيات، نموذج أصيل لسيارة طائرة حلقت 
يف اله�واء مل�دة دقيق�ة تقريبا خ�ال اختبارها يف 

اليابان.

وقالت مواقع اخبارية تابعتها »املراقب العراقي« 
ان »السيارة يف حجم عربة ريكشو ومزودة بأربع 
مراوح أفقي�ة وحلق النموذج األص�يل منها الذي 
يشبه الطائرة املسرية الرتفاع يصل إىل ثاثة أمتار 

خال اختبار يف تشيبا رشقي طوكيو«.
ونقل�ت املواق�ع ع�ن »املس�ؤولني يف الرشك�ة إن 
الهدف من تصنيع السيارة الطائرة تسيري رحات 

غري مأهولة لتسليم الطرود«.

اليابانون يخترعون 
سيارة قابلة للطيران

تعت�زم روماني�ا ف�رض رضيبة ع�ى املرشوبات املح�اة، حاذية 
بالتايل حذو بلدان أوروبية أخرى، يف تدبري هدفه الحّد من انتش�ار 
البدانة وتغذية خزين�ة الدولة.وقالت وزارة املالية ي بيان تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »وباء البدان�ة يف االتح�اد األوروبي يثقل 
كاه�ل األنظمة الصحية، والهدف من هذه الرضيبة هو الثني عن 
اس�تهاك املرشوبات املحاة وزي�ادة عائدات الدول�ة التي يمكن 
تخصي�ص جزء منه�ا للصح�ة والتعليم«.ومن املف�رتض أن تدّر 
ه�ذه الرضيب�ة التي أرف�ق إقراره�ا برفع 
الرضائ�ب ع�ى التب�غ وخف�ض النفق�ات 
يف القط�اع العام، ح�واىل 66 ملي�ون يورو 
خال األش�هر األربع�ة املتبقية م�ن العام 
الوزارة.وتسعى الحكومة  2019، بحس�ب 
خف�ض  إىل  الديموقراطي�ة  االش�رتاكية 
العجز الع�ام إىل 2.76 يف املئة هذه الس�نة، 
لك�ن ه�ذا الهدف يب�دو بعيد املن�ال يف ظّل 
زيادة الرواتب التقاعدي�ة واملنافع املقدمة 
للموظف�ني الحكومي�ني بمقت�ى التدابري 
املعتمدة س�نة 2018.وانتقدت املعارضة التي يهيمن عليها التيار 
اليمين�ي املعتدل ه�ذه املبادرة الحكومية، مش�رية إىل أن مرشوع 
قان�ون مماثا قّدمه أحد أحزابها يف أبريل رفض من قبل األكثرية 
اليس�ارية.وتقّدر س�وق املرشوبات املحاة يف رومانيا بحواىل 1.2 
مليار يورو، بحس�ب ما أظهرت دراس�ة أجراها موقع »كيزفن« 

املتخصص يف الشؤون االقتصادية.

نرش موقع »بيزنس إنس�ايدر« األمريكي تقريرا، استعرض فيه 
10 م�ن أكثر الوظائ�ف التي تعرض أصحابه�ا لإلصابة بمرض 

الرسطان واملوت، فيما دعا اىل رضورة تجنبها.
وق�ال املوقع يف تقريره تابعته »املراق�ب العراقي«، انه »من أبرز 
تل�ك الوظائف العم�ل يف املناجم، وإطف�اء الحرائ�ق »، مبيناً أن 
»الطيارين يتعرضون لدرجات األشعة فوق البنفسجية بدرجات 

تفوق املعدل، األمر الذي من شأنه أن يسبب رسطان الجلد«.
وأضاف املوقع أن »الس�باحني املنقذين يعانون من أرضار كبرية 
يف الجلد، حيث جاء يف تقارير منظمة الصحة العاملية أن األش�عة 
فوق البنفسجية التي تنبعث من الشمس تكون قوية للغاية بني 
الس�اعة العارشة صباحا والرابعة مساء؛ لذلك، ُينصح باالبتعاد 

عنها واستخدام أقوى أنواع الكريمات الواقية«.
وذك�ر املوق�ع أن�ه إذا »كن�ت من بني الذي�ن يعمل�ون يف مكتب، 
ف�إن ه�ذا النوع م�ن الوظائف قد تكون له انعكاس�ات س�لبية 
ع�ى الصحة، حي�ث توصلت دراس�ة أجريت يف الع�ام 2009 إىل 
أن األش�خاص الذين يقض�ون أوقاتا طويل�ة يف الجلوس، تكون 

احتماالت إصابتهم بالرسطان والوفاة أكرب«.
ولف�ت اىل أن »من يعملون يف صالونات صبغ األظافر، يتعرضون 
أيض�ا لروائح وانبعاث�ات قوية. وقد أظهرت الدراس�ات أن هذه 

الصالونات تحتوي عى مواد كيميائية مرسطنة«.
واشار اىل  أن »الفاحني وأفراد عائاتهم كثريا ما يتم تشخيصهم 
بأمراض رسطانية، بش�كل يفوق باقي األشخاص 
العامل�ني يف مج�االت أخرى. ويعتق�د الباحثون 
أن هذا األمر يعود إىل انتش�ار استخدام املبيدات 
الكيميائي�ة«..وزاد املوق�ع أن »عم�ال الدهان 
معرضون الستنش�اق بعض الغ�ازات املنبعثة 
م�ن الدهان، والتي قد تتضمن م�واد كيميائية 
بأم�راض  باإلصاب�ة  املرتب�ط  البنزي�ن،  مث�ل 
رسط�ان ال�دم ورسط�ان ال�غدد اللمفاوي�ة، 
ومذل�ك العمال يف مصان�ع املطاط لوحظت 
لديه�م مع�دالت إصاب�ة أك�رب ب�األورام 
الرسطاني�ة، وه�ذا ينطبق ع�ى عمال 
البن�اء ومواق�ع اإلنشاء«.وش�خص 
املوق�ع اخر فئ�ة » وهم العاملني 
يف مجاالت الترشي�ح والدفن، 
فهم معرض�ون كثريا ملادة 
الفورمالديهاي�د، وه�ي 
يس�تخدم  منت���وج 
عى  الجثة  لحف�ظ 
القص�ري،  امل�دى 
لديها  كونه����ا 
كب�رية  تأث�ريات 
الجه����از  ع�ى 
وتس�بب  التنفيس، 
األورام الرسطانية«.

رومانيا تفرض »الضريبة« لمكافحة البدانة!

يمكن�ك اتباع الخط�وات التي نقدمها لك يف الس�طور التالية الختبار 
.lifewire رسعة النت لديك، وفقاً ملوقع

*هناك عدد م�ن اختبارات رسعة اإلنرتنت يمكن�ك البحث عنها عى 
جوجل وعمل االختبار.

* أغل�ق أى تطبيقات أو نوافذ أو برامج أخرى قد تس�تخدم اتصالك 
باإلنرتنت.

* إذا كنت يف املنزل، حيث قد تستخدم األجهزة األخرى 
نفس االتصال بالواى فاى، فافصل هذه األجهزة 

أو أوقف تشغيلها قبل بدء االختبار.  
*أعد تشغيل املودم والراوتر حتى يظهر 

بدقة رسعة اإلنرتنت لديك.
* أعد تش�غيل الكمبيوتر الذى 
تج�رى علي�ه االختب�ار قب�ل 

البدء.
* تسجيل نتائج اختبار رسعة 
ص�ورة  واحف�ظ  اإلنرتن�ت 
التقاط  للنتائ�ج م�ن خ�ال 

لقطة شاشة.
* اخترب رسعة اإلنرتنت لديك 
م�رة واحدة ىف الصب�اح، مرة 

واح�دة بع�د الظه�ر، ومرة ىف 
املساء، عى مدار عدة أيام، حتى 

تتحقق من النتائج.

كيف تختبر سرعة االنترنت في بلدك؟

اك�د رشكة التج�ارة االلكرتوني�ة  »أم�ازون«، عن إط�اق روبوتات 
ذاتي�ة القيادة تج�وب الش�وارع ىف مناطق جنوب والي�ة كاليفورنيا 
األمريكية، من أجل توصيل السلع والطرود للمستهلكني.وقال موقع 
»ت�ك كران�ش« ان »الرشكة أطلق�ت روبوتات 
سداس�ية العجات تش�به املربدات ىف الحجم، 
ويمكنه�ا حم�ل الط�رود إىل املس�تهلكني ىف 

جنوب كاليفورنيا«.
واض�اف ان »الرشك�ة اخت�ربت الروبوتات يف 
وقت س�ابق من ه�ذا العام بمدينة س�ياتل«،  
وأوضح�ت الرشك�ة أن »الروبوت�ات تحم�ل 
ابتس�امة ش�عار »أم�ازون« ع�ى جانبيه�ا، 
ومن املمك�ن أن تتجنب أى اصط�دام بعبوات 
أو مش�اة ىف الشارع، ولكن س�يصاحبها أحد 

العمال يف البداية«.
وأش�ار إىل أن »روبوتاته�ا التي تحمل االس�م »س�كاوت« س�توصل 

الطلبات والطرود من عى مدار االسبوع من أثناء النهار فقط«.

امازون يوظف »روبوتات« لتوصيل طلباته 

وظائف تقربك 
من الموت..تجنبها !!

يش�د الطفل أذنه عندما يش�عر بألم التسنني 
ويح�اول عض أي يشء، ويصاح�ب ذلك توّرم 
اللث�ة، لتخفي�ف متاعب ه�ذه املرحل�ة، وينصح 

االطباء بجملة من العاجات املنزلية الفّعالة.
* امسحي لثة الطفل بزيت اللوز أو زيت جوز الهند.

* يمكن�ك أيض�اً اس�تخدام زيت الفاني�ًا، خاصة أنه 
يساعد عى تخفيف آالم البطن والغازات أيضاً.

* اس�تخدمي حلي�ب الث�دي لعم�ل مصاص�ة 
مجّم�دة من الحلي�ب، يحتوي حلي�ب األم عى 

خصائ�ص عاجية تخّفف آالم الف�م، وعندما يّمص الطفل كمية 
مجّمدة من هذا الحليب سيشعر بالراحة.

* يس�اعد استخدام عضاضة من القماش أو من نوعية باستيك 
مناس�بة لألطفال ع�ى تخفيف التوتر واالنزعاج الذي يش�عر به 

الصغري.
* توّف�ر الفواكه والخرضوات املجّمدة عاج�ًا فّعاالً لتخفيف ألم 

األسنان النابتة.
* م�ن املفي�د تناول اللب�ن )الزب�ادي( املربّد ليح�ص الطفل عى 

الربوبيوتك أو البكرتيا الصديقة التي تقلل التهاب اللثة.

اك�د مختص�ون بالش�ان الصحي 
ان رشب املاء الداف�ئ يف الصباح، 
لجس�م  كث�رية  فوائ�د  يحم�ل 
املختص�ون  االنس�ان.وق���ال 
»املراق�ب  تابعت�ه  تقري�ر  يف 
العراق�ي« ان�ه »بفضل املاء 
عملي�ة  تتحس�ن  الداف�ئ 
الض����رورية  األي�ض، 
الغذائي، وهذا  للتمثي�ل 
بدوره يؤث�ر إيجابيا يف 

عمل معظم أجهزة الجس�م ويحسنه، 
لذل�ك من املفيد ج�دا تناول ك�وب ماء 
داف�ئ عى الري�ق صباح كل ي�وم، ألن 
ه�ذا يحف�ز األمع�اء وأجهزة الجس�م 
األخرى عى العمل«.واضاف املختصون 
الداف�ئ  امل�اء  بواس�طة  يمك�ن  ان�ه« 
التخل�ص من أم�راض الربد والس�عال 
وآالم الحنج�رة، ألن املاء الدافئ يحلحل 
البلغم ويس�اعد يف إخراجه من املمرات 
التنفس�ية ويخفف آالم الحنجرة، كما 

يساعد استخدام املاء الدافئ يف تنظيف 
األنف يف حال الزكام«.

ولف�ت املختصون اىل ان » امل�اء الدافئ 
وسيلة ممتازة ملكافحة حاالت التسمم، 
ألن حرارة الجس�م تبدأ باالرتفاع وهذا 
ي�ؤدي إىل التع�رق، أي أن�ه بفضل املاء 
الدافئ يتم طرد الس�موم املوجودة من 
الجس�م ويتم تنظيف�ه، ويفضل تناول 
املاء الدافئ يف هذه الحالة مع الليمون، 

حيث يكون مفعوله أقوى وأرسع«.

نصائح طبية...تخفيف الم »التسنن« لدى االطفال

احصائية: الفلبين االولى باستخدام مواقع التواصل 

تحذير ...اكل الكبدة يسبب تشوهات بالجنين للمراة الحامل

موقع : ايفون يقدم خدمة للباحثين 
في مجال االمن

كش�ف موقع »سوش�ال ميدي�ا ت�ودي«، االربعاء، عن 
الوق�ت الذي يمضيه مس�تخدمو اإلنرتن�ت عى مواقع 
التواصل االجتماعي، خال الف�رتة املنقضية من العام 
الج�اري 2019، فيم�ا لفت اىل ان الفلب�ني تحتل املركز 

االول.
وق�ال املوق�ع يف خ�رب تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 
»املعدل العاملي الستخدام شبكات التواصل هو ساعتني 
و23 دقيقة يوميا، بارتفاع بلغ دقيقة واحدة عن العام 

املايض »2018.
واضاف أن »هناك 3.48 مليار نس�مة يستخدمون هذه 
الشبكات، أي بمعدل نحو 45 يف املئة من سكان األرض، 
و60 يف املئة من هؤالء، يواظبون بش�كل مس�تمر عى 

اس�تخدام شبكات التواصل، فيما اس�تخدم 98 يف املئة 
من هؤالء هذه املواقع، الشهر املايض«.

وأش�ار املوق�ع إىل أن »املس�تخدمني يف املنطقة العربية 
ينفق�ون 3 س�اعات و12 دقيق�ة يوميا عى ش�بكات 
التواص�ل، وهي ثاني أعى نس�بة يف العال�م بعد أمريكا 

الجنوبية التي بلغت 3 ساعات و32 دقيقة«.
ولف�ت اىل ان »الفلبني كانت الدولة األوىل يف العالم، التي 
يم�ي فيها املس�تخدمون أط�ول وقت عى ش�بكات 

التواصل، وبلغ نحو 4 ساعات يوميا«.
وكان أول إحصاء تن�اول هذا األمر يف عام 2012، وبلغ 
حينها دقيقة و30 ثانية، وتصاعدت األرقام من حينها 

باطراد، حسب املوقع ذاته.

حذر مختص�ون من تن�اول املراة 
الحامل بع�ض االكات لخطورتها 
البالغ�ة، التى قد ت�ؤدى إىل حدوث 
مشاكل صحية لها وللجنني، ومن 

بني هذه األطعمة الكبدة.
ملوق�����ع  ووفق�������ا 
ان   »babycenter«
عموًما  »الكب����دة 
غ�ذاًء صحي�اً غنًيا 
ت  مينا لفي���تا با
واملع�������ادن 
والربوتي�����ن، 

لكنه يحت��وى عى كميات كبرية 
من فيتامني أ املشكل أو الريتينول، 
يوجد فيتامني أ املش�كل مسبًقا يف 
املنتج�ات الحيوانية مث�ل البيض 
والحلي�ب، والكثري م�ن هذا النوع 
من فيتامني )أ( ىف النظام الغذائي 
للحامل يمكن أن يسبب تشوهات 

خلقية ىف الجنني«.
»الن�وع  ان  املوق�ع  واض�اف 
اآلخ�ر م�ن فيتام�ني )أ( يس�مى 
بروفيتام�ني أ الكاروتينات، والتى 
توجد ىف الفواك�ه والخرضوات، ال 

يوجد حد لكمية الكاروتينات التى 
يمكن لألم الحامل أن تس�تهلكها 
بأمان، لذلك ال داعى للقلق بش�أن 
الحصول ع�ى الكثري من فيتامني 

)أ( من الفواكه والخرضوات«.
»يمك�ن  ان�ه  وتاب�ع 

ج�زء  يحت�وى  أن 
األبق�ار  كب�د  م�ن 
ع�ى م�ا يص�ل إىل 
الحد  أضعاف  ثاثة 
من  اليومي  األقىص 

فيتامني أ«.

كش�ف تقرير ملوق�ع »فورب�س« أن 
رشك�ة أب�ل س�تبدأ ىف توف�ري أجهزة 
أيف�ون خاص�ة للباحث�ني يف مجال 
األمن، كما س�تطلق أخ�رًيا برنامج 
مكاف�آت الثغرات الخ�اص بأجهزة 
الرشك�ة  أن  التقاري�ر  ماك.وأف�ادت 
األمريكية س�تعلن عن تل�ك اإلجراءات ىف 
مؤتم�ر باك هات األمن�ي يف الس فيجاس ىف وقت 
الح�ق من هذا األس�بوع.وتخطط الرشك�ة لتزويد 
الباحث�ني بجزء من برنامج مكاف�آت األخطاء مع 

أجهزة أيفون ال يتم تأمينها مثل إصدار 
املس�تهلك. ووفقا للتقري�ر فلن تكون 
هذه الهواتف متاحة للفحص الكامل، 
مثل هواتف املوظفني، إال أنها ستكون 
كافية إلعطاء الباحثني وسيلة للنظر 
إىل الجه�از ع�ن ق�رب، حي�ث يمكن 
للهواتف أن تمنح املش�اركني وسيلة 

لفح�ص أجزاء من نظام التش�غيل أو 
مكون�ات مح�ددة مثل الذاك�رة، للبحث 

عن الثغرات.

قدمت رشكة تويرت، اعتذاراً ملستخدميها 
بسبب خرق كبري استخدمت من خاله 
الدعاية   بيان�ات املس�تخدمني لغ�رض 

 دون الحصول عى إذن املستخدم.
وقالت الرشك�ة يف بيان تابعته »املراقب 
العراقي« أنها »اكتش�فت تلك املشكات 
مؤخ�را وأصلحتها ، لكنه���ا لم تحدد 
ربم�ا  الذي�ن  املس�تخدمني  اآلن  حت�ى 

تأثروا«.
واضاف�ت انه »تعد بيانات املس�تهلكني 
ال�رشكات  تس�تخدمها  قوي�ة  أداة 
لتحدي�د أين تض�ع إعاناتها، واملحتوى 

ال�ذى تعرضه واملس�تهلكني الذين ربما 
يكونون مهتمني باملنتج«.

ولفت�ت »تواج�ه رشكات التكنولوجي�ا 
الكربى تدقيقا م�ن الجهات التنظيمية 
ىف أنحاء العالم، فيما يتعلق بسياساتها 

الخاصة بتبادل البيانات«.
وذكرت تويرت أنه »بسبب تلك املشكات،  
لم تكن اختيارات املستخدم ىف اإلعدادات 
تعمل عى النحو املنش�ود، ربما سلمت 
الرشكة بيانات مستخدمني إىل رشكات 
الدعاي�ة أو عرض�ت إعان�ات بناء عى 

معلومات جمعتها دون إذن«.

تويتر 
يعتذر 

لمستخدميه 
بسبب
 خرق 
كبير!

فوائد التعرفها عن شرب الماء الدافئ صباحًا
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املراقب العراقي/ متابعة ...
أعلنت مرص اكتشاف مدينة أثرية تعود 
للعرص الروماني، تضم مرسًحا وحماًما 
امرباطورًيا وبقايا جامعة، يف محافظة 
بي�ان  )ش�مال(.ووفق  اإلس�كندرية 
ل�وزارة اآلثار املرصي�ة، »تمكنت البعثة 
األثرية املرصية البولندية باإلس�كندرية 

)ش�مال( من الكشف عن جزء كبري من 
مدين�ة أثرية ترجع للف�رة بني القرنني 
الراب�ع والس�ابع امليالديني«.وقال أيمن 
عش�ماوي، رئيس قطاع اآلثار املرصية، 
إن »املدينة األثرية املكتشفة تضم بقايا 
مرسًح�ا صغ�رًيا، وحماًم�ا امرباطورًيا 
كب�رًيا، ومجموعة فريدة م�ن 22 قاعة 

مح�ارضات والت�ي يرج�ح أنه�ا بقايا 
لجامع�ة قديمة«، حس�ب البي�ان ذاته.

وتشهد مرص من وقت آلخر اإلعالن عن 
اكتشافات أثرية، حيث تزخر البالد بآثار 
تعود لعه�د قدماء املرصي�ني الذين بنوا 
األهرامات، إحدى عجائب الدنيا الس�بع 

القديمة.

اكتشاف مدينة تعود للعصر الروماني

 أول حالة والدة في حج هذا العام
لحاجة أفغانية في مكة المكرمة

اس�قبلت الس�عودية،  الثالثاء، 
أول حالة والدة لحاجة أفغانية، 

يف مكة املكرمة .
أعلن�ت وزارة الصحة عن حالة 
ال�والدة التي تمت بمستش�فى 
مك�ة  يف  واألطف�ال  ال�والدة 
املكرم�ة، بحس�ب م�ا نرشت�ه 
وكالة األنباء السعودية »واس«.

الحاج�ة  أن  الوكال�ة  وذك�رت 
األفغاني�ة البالغة من العمر 33 
عام�ا، أنجب�ت طف�ال أطلق�ت 

عليه اسم »محمد«، ويعد هذا 
الصغري هو أول مواليد الحج 

لهذا العام 1440 ه�.
الصحة  وزارة  وقال�����ت 
الس�عودية، إن »املستشفى 
لتوفري  ج���اه�دا  يس�عى 
الرئيس�ة  االحتياج�����ات 

للمرىض قاصدي بيت الله 
أرقى  لتقديم  الحرام 

الخدمات وفق أعىل مس�تويات 
العناي�ة والراح�ة تماش�ًيا مع 

توجيهات القيادة الرشيدة«.
األفغاني�ة  الحاج�ة  وش�كرت 
ومستش�فى  الصح�ة،  وزارة 
مك�ة  يف  واألطف�ال  ال�والدة 
املكرمة، عىل العناية والخدمات 

الفائقة التي قدمت لها.

يخبز رغيفا باستخدام خميرة  عمرها 4500 عام
ال يشء يق�ف أم�ام العلم واملعرف�ة، فهل يمكن 
أن تتخي�ل عزي�زي القارئ أن ت�أكل خبزا تماما 
مثلما كان يفعل املرصيون القدماء، باس�تخدام 
الخمرية نفس�ها؟عىل األقل هذا م�ا فعله العالم 
ش�يموس بالكيل، الذي اس�تخدم خمرية عمرها 
4500 س�نة تعود إىل أيام م�رص القديمة، وذلك 
ليخب�ز رغيفا، وكانت النتيج�ة »ال تصدق« عىل 

حد وصفه.
وق�ال ب�الكيل، إن�ه اس�تخرج عين�ة 

الخمرية من الفخار املرصي القديم 
م�رشوع  يف  مش�اركته  أثن�اء 

ماساتشوس�تس  يف  بحث�ي 
مع عاملة املرصيات س�ريينا 
ل������وف وعال�م األحياء 
املجهري������ة ريتش�ارد 
ب�الكيل  بومان.وش�ارك 
نتائ�ج تجربت�ه املث�رية يف 
تغري�دات وتعليق�ات عىل 
حسابه الشخيص يف توير، 
وحظيت بتفاع�ل كبري من 

بحس�ب  والقراء،  املتابع�ني 
ما ذك�رت صحيفة »إيفينينغ 

س����تاندرد« الربيطاني�ة.ويف 
وق�ت الحق، قال ب�الكيل إن طعم 

الخب�ز كان »أكثر ث�راء وحالوة« من 
العجني املخمر العادي.وأوضح بالكيل كيفية 

حصوله عىل »الخمرية الفرعونية«، مشريا إىل أنه 
استخلص عينات من مسام األواني القديمة، ثم 
استخدم تقنية التعقيم الدقيق قبل »استيقاظ« 

الكائنات الحية )الخمرية(.
وبعد اس�تيقاظ الخمرية الفرعونية، أضاف املاء 
وزيت الزيت�ون للدقيق ليصب�ح العجني جاهزا، 

وق�ال إن رغيف العجني »انتفخ بش�كل جميل« 
أثن�اء خب�زه، وترافق ذل�ك مع رائح�ة زكية »ال 

تصدق«.
أون  »س�تاندرد  لصحيف�ة  ب�الكيل  ورصح 
تيوزداي« قائال إن »هذا املرشوع نش�أ عن حبي 
لعل�م املرصي�ات والخب�ز.. أدركت أن�ه يمكنني 

إعادة صنع الخبز الذي أحبه املرصيون كثريا«.
وأضاف أنه تم خبز الرغيف »يف فرن مثل العجني 
املخمر الع�ادي، بدافع امل�رح والتجربة.. 
نح�ن نعمل عىل تطوير األدوات التي 
نحتاجه�ا لنخبز مث�ل املرصيني 
م�دى  ع�ىل  صحي�ح  بش�كل 
املقبل�ة«،  القليل�ة  األش�هر 
مش�ريا إىل أن ه�ذه العملية 
»ألنن�ا  للغاي�ة  معق�دة 
نحت�اج إىل الحف�اظ ع�ىل 
الثمينة غري  العينات  هذه 
ملوثة. وهذا يعني الكثري 
م�ن التعقي�م والبس�رة 
جيدة«.واعت�رب  وتقني�ة 
ب�الكيل أن الج�زء املتعلق 
بالخبز م�ع الدقيق القديم 
بالحب�وب الكاملة مس�ألة 
صعبة للغاي�ة أيضا، مضيفا 
أكث�ر  كان  والطع�م  امل�ذاق  أن 
»ث�راء وحالوة م�ن العج�ني املخمر 
اآلخ�ر ال�ذي اس�تخدمته وجمعته«.وأوض�ح يف 
تغري�دة قائال »فت�ات الخبز كان يتس�م بكونه 
خفيف�ا وجي�د التهوي�ة، خصوصا بالنس�بة إىل 
رغيف حبوب قديم 100 يف املئة. رائحة ونكهة ال 
يصدقان. إنني أم�ر بلحظة عاطفية.. هذا مثري 

للغاية.. وأنا مندهش ألنه نجح«.

املراقب العراقي/ متابعة...
ال  الن�واب  مجل�س  اعض�اء  اغل�ب 
يجيدون س�وى الترصيح�ات فهناك 
نائ�ب يق�ول ان الته�اون بالجان�ب 
الرقاب�ي خ�الل الس�نة الترشيعي�ة 
الس�ابقة جع�ل الحكومة تس�تفرد 
وتتم�ادى يف ع�دم تنفي�ذ برنامجها 

الحكوم�ي وان تفعيل الدور الرقابي 
ال يعني محاس�بة املس�ؤول لغرض 
املحاس�بة ب�ل نري�د تقوي�م العم�ل 
واالداء وان نخل�ق البيئ�ة املناس�بة 
لتنفي�ذ الربنام�ج الوزاري بالش�كل 
االمث�ل، وق�ال ايض�ا ان الحكوم�ة 
اش�ارت اىل انه�ا نف�ذت 79 % م�ن 

برنامجه�ا الحكومي وه�و أمر غري 
صحيح حيث ان نسبة التنفيذ كانت 
اق�ل بكثري من هذه النسبة.الس�ؤال 
الذي يحري الجميع هو اين انت ومن 
يدعي املعارضة واملراقبة من كل ذلك 
وملاذا لم تتحدث س�ابقا بما تتحدث 

به االن ؟. 

النواب 
والتهاون 
بالجانب
 الرقابي !

التايمز تتهم قطر بأخذ دور السعودية في دعم االرهاب
املراقب العراقي/متابعة...

اتهت صحيفة التايمز قطر بممارس�ة 
دور ش�بيه للس�عودية الداعم لإلرهاب 
من خ�الل دعمه�ا لجماع�ات ارهابية  
ال�رشق  يف  »إس�المية«   واجه�ة  ذات 
األوسط .  ونرشت التايمز مقاال ألندرو 
نورفولك، بعنوان »القطريون يصدرون 
إىل  الس�يايس«  »اإلس�الم  اس�مته  م�ا 
الغرب« ويق�ول الكات�ب إن أكاديميني 
ودبلوماس�يني س�ابقني متفقون عىل 
أن قط�ر ال تخف�ي من�ذ ف�رة طويل�ة 
دعمه�ا لجماعات ارهابية  ذات واجهة 
»إس�المية«  يف الرشق األوسط. وينقل 
نورفولك عن مراقبني لش�ؤون الخليج 
قوله�م إن مس�اعدة قط�ر ع�ىل نم�و 
الحركات االرهابية يف الغرب يشبه دور 
الس�عودية عىل م�ر الس�نني يف تمويل 

التصدير العاملي للوهابية.
لكن ه�ذا اإلجماع يراج�ع يف ما يتعلق 
بالس�بب ال�ذي يدف�ع قط�ر »لتموي�ل 
وفصائ�ل  املس�لمني  اإلخ�وان  أعم�ال 
أخرى ش�نت حروبا من س�وريا وحتى 
ليبي�ا«. وي�ورد نورفول�ك رأي متاب�ع 
الدوح�ة  أن  القط�ري مف�اده  للش�أن 
رأت م�ن الحكم�ة االنخ�راط مع »من 
يوصفون باإلسالميني املعتدلني« بهدف 
»من�ع الن�اس من الذه�اب إىل التطرف 
واإلره�اب«. باملقابل، يورد الكاتب رأي 
متابع آخر يرى أن س�بب الدعم يرجع 

لقناعة أيديولوجية.
وباإلضاف�ة إىل م�ا س�بق م�ن تغطية، 
ن�رشت التايمز كذل�ك افتتاحية، تدعو 

فيها وزي�رة الداخلية الجدي�دة، بريتي 
باتي�ل، إىل التحقيق ع�ىل نحو عاجل يف 
ما خلص�ت إليه تحقيق�ات الصحيفة، 
وإىل محاس�بة الس�لطات القطرية عن 
ه�ذا النش�اط.وجاء يف االفتتاحي�ة أن 
»ما يعد ش�أنا عاما ملح�ا هو أن دولة 
تقيم معه�ا بريطانيا عالق�ات صداقة 
ُتمّك�ن منظمات ارهابية م�ن الرويج 

أليديولوجية عداءية ومعادية للغرب«.
وتختت�م التايم�ز االفتتاحي�ة بالق�ول 
»يج�ب أن تخت�ار قط�ر م�ا إذا كان�ت 
متحالف�ة مع الغ�رب أم تعارضه، وإذا 

اختارت خطأ، فيجب عزلها«.

تطبيق فلسطيني يساعد 
السائقين على تجنب نقاط 

تفتيش اإلحتالل
املراقب العراقي/ متابعة...

طور الفلس�طينيون تطبيقا جديدا يس�اعد 
الس�ائقني يف الضف�ة الغربي�ة املحتل�ة عىل   
  تجنب نق�اط التفتيش العس�كرية لإلحتالل 
البل�دات  ط�رق     إىل  واكتش�اف  اإلرسائي�يل 
الفلس�طينية غالب�ا م�ا تغفله�ا التطبيقات 
الرئيس�ية املعروفة.وصم�م الفلس�طينيون 
يوني�و  يف  تش�غيله  ب�دأ  ال�ذي  التطبي�ق 
حزيران باس�م دروب ويوف�ر معلومات عن 
الط�رق املغلق�ة والحالة املروري�ة من خالل 
املس�تخدمني.ويهدف التطبيق إىل إيجاد بديل 
لتطبيق�ات مث�ل خرائط جوج�ل وويز التي 
نادرا م�ا توضح قي�ود اإلحت�الل اإلرسائييل 
ومش�اق الس�فر ب�ني امل�دن الفلس�طينية.

واحتل�ت ت�ل أبيب الضف�ة الغربي�ة يف حرب 
ع�ام 1967 وتزع�م إن مخاوفها األمنية هي 
س�بب إقامة نقاط التفتي�ش. لكن الحواجز 
عىل الط�رق تح�د من ق�درة الفلس�طينيني 
باالقتص�اد  ال�رر  الحرك�ة وتلح�ق  ع�ىل 
الفلس�طيني كما يقول البن�ك الدويل.وبعض 
نقاط التفتيش موجودة منذ وقت طويل عند 
مداخل القرى واملدن الفلسطينية لكن نقاط 

تفتيش أخرى تقام عندما يثور التوتر.

مصالح الجهات السياسية 
في الديوانية !

املراقب العراقي /متابعة...
بع�د ان اعل�ن  مص�در مح�يل يف محافظ�ة 
الديواني�ة عن اندالع حريق يف مرشوع دواجن 
الديوانية قال النائب س�الم طحيمر، األربعاء، 
أن مجموع�ة من املس�توردين يمثلون جهات 
سياس�ية ال تريد للمنتوج املحيل االزدهار هم 
أكثر املستفيدين من الحريق الذي اندلع اليوم 
يف مرشوع دواجن الديوانية وإن هذه الحرائق 
الدواج تأت�ي ضمن سلس�لة الحرائق لرب 
عملي�ة االكتف�اء الذاتي الذي يحقق�ه العراق 
لتبق�ى بضاعتها االس�تريادية ه�ي الرائجة، 
وعن�د االطالع ع�ىل الش�واهد ع�ىل صحة ما 
يقوله نراها كثرية كما حصل لنفوق األسماك 
وح�رق حقول الحنط�ة واليوم ح�رق مزارع 

الدواجن وبيض املائدة يف الديوانية !.

سلبي.. مهاجمة الشخصيات العامة

من سلبيات مواقع التواصل االجتماعي 
ش�خصيات  بمهاجم�ة  البع�ض  قي�ام 
له�ا ثقلها يف املجتم�ع كاالدباء واالطباء 
وش�يوخ عش�ائر والس�عي لتسقيطهم 
من خالل اطالق ته�م كيدية ال ليشء اال 

ملجرد اختالفه�م معهم يف رأي او قضية 
يمكن حلها من قبل بعض الخريين وهم 
كثريي�ن وله�م الق�درة والرغب�ة يف حل 
اي اش�كال كي ال يتط�ور اىل ما اليحمد 

عقباه.

حرائق التماس 
الكهربائي !

م�ن عجائ�ب الع�راق ان بغداد وع�دداً من 
املحافظات تش�هد بني فرة وأخرى اندالع 
الدول�ة  دوائ�ر  يف  حرائ�ق ع�دة، الس�يما 
واألسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع 
املدن�ي غالبيتها إىل حدوث تماس كهربائي 
واخ�ر هذه الحرائق حري�ق اندلع يف معمل 

للحلويات بمنطقة الكاظمية يف بغداد.
ودائما م�ا يق�ول املصدر كالما متش�ابها 
حيث ق�ال اليوم ان »حريقا اندلع يف معمل 
للحلويات بالقرب من كراج الس�يد محمد 
ضمن مدينة الكاظمي�ة ب بغداد، ما ادى اىل 
الحاق ارضار مادية دون وقوع اية خسائر 
برشي�ة وان »ف�رق الدف�اع املدن�ي قامت 
باخم�اد الحريق«، وتم فتح تحقيق ملعرفة 
اس�باب اندالع�ه اي ان الحري�ق مجه�ول  

الفاعل دائما.

خطوة مباركة للقوات االمنية والحش�د 
األمن�ي  الجه�د  بذله�م  يف  الش�عبي 
واالس�تخباراتي ال�ذي قام�وا من خالله 
باعتق�ال اكرب مافيا للمخ�درات وتجارة 
النس�اء فه�ذه الخط�وة تمث�ل اتجاه�ا 

جدي�دا يف عمل هذه القوات الس�يما وان 
عملي�ة القبض تم�ت عىل وف�ق مذكرة 
الق�اء قبض صادرة من القضاء العراقي 
اي ان العملية كانت متكاملة من جميع 

الجوانب.

ايجابي ... اعتقال مافيا المخدرات

 المسلمون في امريكا
 بين »التمييزالعنصري« و«الحقد اليهودي«

املراقب العراقي/  متابعة...
وق�ال محم�د بش�ري، الباح�ث يف 
املركز: »تش�ري التقديرات الجديدة 
إىل أن ع�دد الس�كان املس�لمني يف 
الوالي�ات املتحدة يف نم�و متصاعد 
فعدده�م حالياً يبلغ ح�وايل 3.45 
مليون مسلم ».. ويف الوقت نفسه، 
تش�ري توقع�ات املرك�ز إىل أن عدد 
سكان املسلمني يف الواليات املتحدة 
ع�دد  م�ن  بكث�ري  أرسع  س�ينمو 
س�كان اليه�ود يف الب�الد. وبحلول 
املس�لمون  س�يحل   ،2040 ع�ام 
ثان�ي  باعتباره�م  اليه�ود  مح�ل 
أكرب ديانة يف البالد بعد املس�يحية. 
وبحلول عام 2050، من املتوقع أن 
يصل عدد س�كان الواليات املتحدة 

املسلمني إىل 8.1 مليون نسمة«.
الباح�ث  وف�ق  املرك�ز،  ويالح�ظ 
محم�د بش�ري، نم�واً متس�ارعاً يف 
عدد السكان املس�لمني يف الواليات 
املتحدة ب�ني عامي 2007 و2011، 
إذ بلغ عدد املس�لمني يف عام 2007 
2.35 مليون مسلم، بينما ُقدر عدد 
املس�لمني يف ع�ام 2011 ب��2.75 

ملي�ون مس�لم. ومنذ ذل�ك الحني، 
بلغ معدل نمو الس�كان املس�لمني 

100 ألف مسلم سنوياً..

باإلضاف�ة اىل ذل�ك، كش�ف املركز 
عن استطالعات رأي أجراها العام 
املائ�ة  يف   75 أن  وج�دت  امل�ايض 

من املس�تطلعة آراؤه�م  يرون أن 
هن�اك »الكثري م�ن التميي�ز« ضد 
املس�لمني يف أمري�كا، بينما يعتقد 
اإلع�الم  وس�ائل  أن  املائ�ة  يف   60
األمريكية ال تغطي اإلسالم بشكل 
ع�ادل. يف املقابل هن�اك محاوالت 
اللجنة اليهودية األمريكية البائسة 
للتقليل من أعداد مس�لمي أمريكا 
والت�ي هي جزء م�ن حملة اللوبي 
مس�لمي  ض�د  إلرسائي�ل  امل�وايل 

الت�ي  ومنظماته�م،  أم�ريكا 
استعرت بعد الحادي عرش من 

س�بتمرب/ أيلول، يف محاولة 
الح�ادث  ه�ذا  الس�تغالل 
ملصلح�ة دولة أجنبية، وهي 
كان  ل�و  حت�ى  إرسائي�ل، 
ذل�ك ع�ىل حس�اب املصلحة 
األمريكي�ة ذاته�ا وإّن حملة 
اللوب�ي اإلرسائي�يل مدفوعة 
بعوامل عدي�دة، منها إقبال 
وحكومة  كأفراد  األمريكيني 
ع�ىل التع�رف عىل اإلس�الم 
أمريكا ووجهات  ومس�لمي 

نظرهم.

أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث 
»بيو« األمريكي أنه بحلول عام 

0402 ان سيصبح اإلسالم ثاني أكبر 
ديانة من حيث عدد سكان الواليات 

المتحدة بعد المسيحية. واشارت 
الى أن هناك »الكثير من التمييز« 

العنصري ضد المسلمين في أمريكا.

 املراقب العراقي/ متابعة...
اىل  البل�د  يحت�اج  ال�ذي  الوق�ت  يف 
مجل�س  م�ن  حاس�مة  خط�وات 
النواب يأت�ي من يريد ترشيع قانون 
لتقلي�ص إج�ازات ال�والدة لذلك من 
املعيب جدا الكالم عىل قضية تقليص 
االجازات االعتيادية و إجازات الوالدة  
ب�ل ان مايهم املوظف�ني واملوظفات 

هو اقرار قوانني تس�هم يف تحس�ني 
وضعه�م املعايش واالس�هام بتوفري 
البيئ�ة الوظيفية املناس�بة ويحفظ 
حق�وق املوظفني وحف�ظ كرامتهم 
والسعي بتسهيل امورهم لذلك يجب 
رفض مق�رح تقليص اجازة الوالدة 
واالمومة واالتجاه نحو اقرار قوانني 

تخدم املواطن والوطن.

تقليص إجازات الوالدة !

وسائل اإلعالم األمريكية ال تغطي اإلسالم بشكل عادل

سيصل عددهم إلى 8.1 مليون بحلول عام 2040


