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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس اإليراني الش�يخ حسن 
روحاني أنه ل�ن يكون هناك تغيري 
إيجاب�ي يف العالقات بني واش�نطن 
وطه�ران قب�ل أن ترف�ع الوالي�ات 
املتح�دة العقوبات عىل إي�ران، فيما 
حدد وزير الخارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف موع�د إعالن الخطوة 
الثالثة لخفض التزاماتها النووية 

وق�ال روحان�ي يف خط�اب ألقاه 
إط�الق  مراس�م  خ�الل 
امل�روع الوطن�ي 

لبناء 110 آالف وحدة س�كنية يف 31 محافظة 
إيراني�ة وتابعته »املراقب العراقي« أنه »ودون 
أن تتخىل الواليات املتحدة عن العقوبات ودون 
العدول عن هذا الطري�ق الزائف الذي اختارته 
ل�ن ن�رى أي تغيري إيجاب�ي، ويكم�ن مفتاح 

التغيري اإليجابي يف واشنطن«.
وجدد الرئيس اإليراني التأكيد عىل أن »طهران 
ال تس�عى إىل الحص�ول ع�ىل أس�لحة نووية، 
أب�دى اس�تعداد إي�ران للح�وار«، مضيفا أنها 
»ستواصل تقليص التزاماتها باالتفاق النووي 
إذا ل�م تُرف�ع كل أش�كال الحظ�ر والعقوبات 

األمريكية«.
وتوجه روحاني لواشنطن بالقول إنه »ينبغي 
عليه�ا كخط�وة أوىل رف�ع كل العقوبات غري 
املروع�ة املفروض�ة ع�ىل طهران«، مش�ريا 
اىل »إننا نش�رط ع�ىل الذين قام�وا باإلرهاب 
االقتص�ادي ضد بالدن�ا توبته�م والعودة عن 

طريقهم الخاطئ«.
الجمهوري�ة  »إرادة  أن  روحان�ي  وأض�اف 
ع�ىل  أساًس�ا  مبني�ة  اإليراني�ة  اإلس�المية 
املحرم�ة«،  األس�لحة  نح�و  االتج�اه  ع�دم 
األوىل  الخط�وة  تخط�و  أن  وأضاف:«عليك�م 
يف رف�ع كل اش�كال الحظر الخاطئ�ة وعندئذ 

ستكون الظروف مختلفة«.
وتوجه روحاني أيضا ألطراف االتفاق النووي 
قائ�الً إن »عليه�م أن ينف�ذوا ما تعه�دوا به« 
وتابع قائالً إن »رفع كل أشكال الحظر وإبداء 
االحرام للشعب االيراني سيدفعنا للتحرك من 

أجل تأمني مصالحنا الوطنية«.
وأض�اف روحاني:«نحن نتح�رك وفق منطق 
أن نكون أقوياء كي ال يهزمنا أحد، وبإمكاننا 
الخ�روج م�ن معرك املش�اكل عندم�ا نكون 

أقوياء وأغنياء«.
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المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د رئي�س مجلس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املسلحة عادل عبد املهدي، اليوم الثالثاء، استعداد 
العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل املتاحة عىل اي 

عدوان خارجي.
واف�اد بي�ان ص�ادر ع�ن مجل�س ال�وزراء تلقت 
»القائ�د  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
الع�ام للقوات املس�لحة عادل عب�د املهدي وخالل 
جلس�ة مجلس الوزراء اكد ع�ىل جهوزية القوات 
املس�لحة للدفاع عن العراق ومواطنيه ومؤسسات 
الدول�ة والبعثات الدبلوماس�ية العاملة يف العراق، 
واالس�تعداد الكامل لل�رد بحزم وبكافة الوس�ائل 
املتاحة عىل اي ع�دوان ينطلق من خارج او داخل 
العراق«.  واضاف البيان ان » العراق مستمر بلعب 
دوره املؤث�ر والبّناء يف نزع فتي�ل األزمة التي تهدد 
ام�ن املنطق�ة والعال�م وتق�ّوض جه�ود محاربة 
داع�ش االرهاب�ي وته�دد ام�ن الع�راق واملنطقة 
والعالم«.  واشار اىل ان »الحكومة العراقية ملتزمة 

بمس�ؤولياتها الدس�تورية والوطنية بالدفاع عن 
أمن وس�المة العراق وش�عبه وس�يادته الوطنية 
عىل كامل تراب�ه«، مبيناً ان »االنتص�ار الذي عّمد 

بالدم�اء الغالي�ة اليمكن اال ان يتع�زز يف جميع 
الظ�روف وان أي اعتداء عىل ارضه وس�يادته 
وقواته املس�لحة او اي صنف م�ن صنوفها 
وتش�كيالتها ه�و اعت�داء ع�ىل الجمي�ع«.   
وأشاد البيان »باملوقف املوحد والداعم الذي 
خرج�ت به اجتماع�ات الرئاس�ات الثالث 
مع قيادات الحش�د الش�عبي وم�ع القوى 
السياس�ية ». ولفت املجل�س يف بيانه »عىل 
ح�ق الع�راق يف اتخ�اذ االج�راءات الالزم�ة 

قانونيا ودبلوماس�يا ومن خالل املؤسس�ات 
االقليمي�ة ومجل�س االم�ن واألم�م 

املتحدة دفاعا عن سيادته 
وأمنه وبكل الوسائل 

املروعة«.

عبد المهدي: العراق مستعد للرد على اي عدوان
 خارجي يستهدف اراضيه 

هل سيسترد البرلمان »ماء وجهه« باتخاذ موقف 
شجاع تجاه التجاوزات الصهيونية ؟

الشارع ينتظر موقف السلطتين التشريعية والتنفيذية...

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
العراق�ي موق�ف رصي�ح  الش�ارع  ينتظ�ر 
م�ن قب�ل الس�لطتني التريع�ة والتنفيذية 
بخص�وص التجاوزات التي ج�رت عىل مقار 
وقي�ادات الحش�د الش�عبي يف ال�دورة وبل�د 
والقائ�م، اذ لم تفصح الجه�ات التنفيذية اىل 
االن ع�ن نتائج التحقيق بتلك الرضبات ، كما 
ان الربمل�ان لم يعقد جلس�ة طارئة ملناقش�ة 
التج�اوزات الصهيونية بالرغ�م من خطورة 
املوق�ف وإمكاني�ة تفاقمه ، وال�ذي يتطلب 
وقفة جادة من قبل »الربملان« الس�رداد ماء 
وجه�ه وإجبار الحكومة ع�ىل التحرك إلنهاء 
االزمة ، ومناقشة االتفاقية االمنية او الغائها 

بحسب ما يراه مراقبني للشأن السيايس.
واكتف�ى ع�دد من الن�واب بالتلوي�ح يف عقد 
جلس�ة عرفوها »بالطارئة« ع�ىل الرغم من 
م�رور قرابة االس�بوعني عىل بداي�ة حوادث 
االس�تهداف الصهيون�ي ل�أرايض العراقية، 
وهذا يؤرش صعوب�ة التوصل اىل اجماع لعقد 
الجلس�ة واتخاذ اجراء ج�ريء واعادة النظر 
باالتفاقية االمنية التي بقيت حرباً عىل ورق.

وبه�ذا الجانب ي�رى املحلل الس�يايس منهل 
املرش�دي ان »التج�اوز الخطري ال�ذي حدث 
يف االي�ام القليلة املاضية واس�تهدف مقرات 
العراقي�ة  االرايض  ع�ىل  واالعت�داء  الحش�د 
واغتيال قيادات بارزة يف الحش�د، من املعيب 
ان يواجه بمواقف ضعيفة وتشكيل اللجان«.

وقال املرش�دي يف ترصيح خ�ص به »املراقب 

العراقي« ان�ه »عىل الرغم من اعراف الكيان 
ان  اال   ، بالرضب�ات  الضمن�ي  الصهون�ي 

الحكومة الزالت تطالب بالدليل«.
وأضاف ان »التعامل الرتيب ال يرقى اىل حجم 

القضي�ة الت�ي تم�س االم�ن الوطن�ي للبلد، 
وتمس جزء مهم من املنظومة االمنية املتمثل 

بقوات الحشد الشعبي«.
ولف�ت اىل ان »الش�ارع الزال ينتظ�ر موق�ف 

واضح ورصيح من قبل السلطتني التريعية 
والتنفيذي�ة«، مبيناً ان »االعتم�اد الكيل عىل 
»الصدي�ق« املري�ب )امري�كا( غ�ري صحيح 
وم�ن واجب اصحاب الق�رار ا يتخذوا موقفاً 

جاداً بكل ما يربطهم معها الس�يما ما يتعلق 
باالتفاقية االمنية ».

وطال�ب املرش�دي اىل ان�ه »الربمل�ان ان يجرب 
الحكومة عىل تطوي�ر انظمة الدفاع الجوي، 
واس�ترياد اس�لحة حديث�ة ومتط�ورة ملن�ع 

الخروق املتواصلة لأجواء العراقية«.
من جانبه اكد املحلل السيايس هيثم الخزعيل 
ان »مسلسل االستهداف سيتواصل يف العراق، 
ولن يتوقف طاملا لم يكن هنالك ردع حقيقي 

من قبل الحكومة والربملان«.
وق�ال الخزع�يل يف حديث خص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان« االجواء العراقية كلها خاضعة 
لإلدارة االمريكية وهي من تتحمل املسؤولية 
االوىل يف تلك االستهدافات، السيما وانها تسري 
طائراتها بش�كل متواصل يف س�ماء املناطق 

التي استهدفت ».
وأضاف الخزعيل ان » الربملان مطالب باعادة 
النظ�ر يف االتفاقي�ة االمني�ة والغاءها كونها 
اصبحت خارج نطاق التنفيذ، وهذه الخروق 

املتكررة هي خري دليل عىل ذلك«.
ولف�ت اىل ان »املوقف الحكومي الزال خجوالً 
ولم يرتق�ي اىل حج�م الخ�روق االمنية التي 

تمس سيادة البلد واراضيه«.
يش�ار اىل ان مكت�ب رئيس مجل�س الوزراء، 
ع�ادل عب�د امله�دي، كان قد اعل�ن عن قرب 
تحقيق�ات  بنتائ�ج  يتعل�ق  بيان�ا  اص�دار 
اس�تهداف مقرات الحشد الش�عبي، واغتيال 
قياداته يف القائم اال انه لم يضع توقيت لذلك.

أك�د عضو لجنة األمن والدفاع النيابية س�عران 
االعاجيب�ي، الثالث�اء، ارتفاع  اع�داد الركات 
االمني�ة االجنبي�ة يف الع�راق، فيما لف�ت اىل ان 

الداخلية تراقب عمل تلك الركات.
وق�ال األعاجيب�ي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
للمواق�ع  الحماي�ة  »توف�ري  إن  العراق�ي« 
وال�ركات االس�تثمارية من مه�ام الحكومة 
االتحادية، وليس هناك حاجة الس�تقطاب هذه 
األعداد الكبرية من الركات األمنية إىل العراق«.

عم�ل  تراق�ب  الداخلي�ة  »وزارة  أن  وأص�اف 
ال�ركات األمني�ة األجنبية بش�كل مس�تمر«، 
مبين�اً أن لجن�ة األم�ن تش�دد ع�ىل »متابع�ة 
ملفاته�م فيم�ا يخ�ص األقام�ة أو س�جالتهم 

األمنية، أو بطاقاتهم الطبية«.
ولف�ت اىل أن » لجنت�ه اش�رطت أيض�ا حرص 
رخص�ة الس�الح لتل�ك ال�ركات، بي�د وزارة 
الداخلية، وتس�يري إجراءات املعاملة قبل أشهر 

من قدومهم إىل العراق«.

االمن النيابية: عدد الشركات 
االمنية االجنبية ارتفع 

والداخلية تراقب تحركاتهم

كش�ف النائب ع�ن تيار الحكم�ة، س�تار الجابري، 
الثالث�اء، عن قرب طرح ملف�ات 5 وزراء عىل طاولة 
االس�تجواب يف الربمل�ان العراق�ي مع بداي�ة الفصل 
التريعي الجدي�د. وقال الجابري يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »كتلت�ه جه�زت 5 ملف�ات 
اس�تجواب بحق بعض ال�وزراء، اثنني ت�م تقديمها 
يف الفصل التريعي الس�ابق، وثالثة سيتم عرضها 
م�ع بداي�ة الفص�ل التريع�ي الجدي�د«، مبينا أن 
»استجواب الوزراء حق دستوري وظاهرة صحيحة 
يف العملي�ة السياس�ية، لكش�ف العي�وب يف العم�ل 
الحكوم�ي والتقص�ري ال�وزاري«. وأض�اف أن »من 
ضمن الوزراء املس�تجوبني هم وزير الكهرباء، لؤي 
الخطي�ب، ووزي�ر الزراع�ة، صالح الحس�ني، فيما 
س�يتم االعالن عن االس�ماء البقية بعد تسليم طلب 

استجوابهم بشكل رسمي لرئاسة الربملان«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
أكد عض�و لجنة االمن والدف�اع النيابية، مهدي تقي 
االم�ريل ، الثالثاء، أن اجتماع الرئاس�ات الثالث وضع 
خياري�ن امام واش�نطن الثالث لهما. وق�ال امريل يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »االجتماع ناقش 
االتفاقية االمنية بني العراق واالمريكان والتجاوزات 
االخ�رية عىل مقرات الحش�د والتقص�ري الواضح من 
الجان�ب االمريكي يف حماية اج�واء العراق«. وأضاف 
أن »االجتماع ش�هد طرح خيار رصيح يقيض بوضع 
التحال�ف ال�دويل ال�ذي تق�وده الوالي�ات املتح�دة ام 
احتمال�ني ، ام�ا حماية اجواء العراق بش�كل رصيح 
وصحيح او الغ�اء االتفاقية االمنية مع واش�نطن«. 
ولف�ت اىل أن »الخي�ار البديل الذي ط�رح هو توقيع 
اتفاقي�ة م�ع روس�يا او االتح�اد االورب�ي او اي�ران 

للمشاركة يف حماية االجواء العراقية«.

نائب:  5 وزراء على طاولة 
»االستجواب« قريبًا

برلماني: اجتماع »الرئاسات« 
وضع خيارين امام واشنطن  

صراع الكتل على »المكاسب« يعرقل حسم 
ملف الدرجات الخاصة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
الرصاع�ات  اس�تمرار  ع�ن  نيابي�ة،  اوس�اط  كش�فت 
السياس�ية ح�ول مل�ف الدرج�ات الخاصة، مس�تبعدة 
حس�مه يف امل�دة التي حددتها الرئاس�ات الثالث بس�بب 
تمس�ك الكتل النيابية بمناصبها، متهمني رئيس الوزراء 

بالخنوع والعمل وفقاً لإلرادات السياسية. 
النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اشار يف ترصيح ل� 
»املراقب العراقي« اىل إن »رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
مطالب بحس�م قائمة الدرجات الخاصة يف املوعد املقرر  

كي يستطيع تنفيذ عمل حكومته بالشكل الصحيح«.
واضاف عليوي، أن »هناك كتال سياسية رفض اإلفصاح 
عنه�ا تعمل ع�ىل تكبيل رئيس ال�وزراء وتقيده يف عملية 
اختيار االس�ماء املرش�حة لش�غل تل�ك الدرج�ات، فيما 
الزال�ت هن�اك كيان�ات سياس�ية ترف�ض التخ�يل ع�ن 
مناصبها وتعتربه عىل أنه مكسبا لها وتفضله حتى عىل 

منصب الوزير«.
واش�ار علي�وي، أىل أن »كتل�ة ب�در املنضوي�ة يف تحالف 
الفت�ح أعطت رئيس  ال�وزراء حق الت�رصف بمناصبها 
واستحقاقتها محاولة منها لعدم عرقلة عمل الحكومة«.

واس�تبعد عليوي، بأن »يتم حسم امللف يف الفرة املقررة 

ل�ه وهي ال�� 24 من تري�ن االول املقبل«، الفت�ا اىل أنه 
»من الصعب حس�م اكثر من 4 االف درجة خاصة يف ظل 

التدخالت السياسية القائمة«.
 وم�ن جهت�ه اعت�رب النائب ع�ن تي�ار الحكمة جاس�م 
البخات�ي، أن »امل�دة املح�ددة م�ن قب�ل مجل�س النواب 
ورئيس الوزراء لحس�م الدرجات الخاص�ة غري كافية«، 
مش�ريا اىل أن »الخالفات ح�ول امللف الزالت قائمة يف ظل 

تعنت الكتل بمناصبها وعدم التخيل عنها«.
وب�ني البخات�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراق�ي« أن 
»املكون�ات السياس�ية تعم�ل ع�ىل تدعي�م مصالحه�ا 
الخاصة وليس املصلحة العامة وبالتايل فأن تنازلها امرا 

غري قابل للتحقق«.
واش�ار البخاتي اىل أن »كتلت�ه لم تطالب عبد املهدي بأي 
منص�ب وأعطته كام�ل الصالحي�ة فيما يتعل�ق بإقالة 
اوابقاء كافة املسؤولني الحاليني املنضوين تحتها برط 
تقديم اسباب اإلقالة«.وقال البخاتي، أن »رئيس الوزراء 
خان�ع ويعمل تح�ت اإلرادات السياس�ية«، الفت�ا اىل أن 
»هناك الكثري من املناصب تدار من قبل فاسدين ككفاءة 

لفسادهم وهدايا«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
م�ن املتوق�ع ان يواج�ه العراق 
ازمة اقتصادية مع انتهاء العام 
الحايل وبداية العام املقبل نتيجة 
ت�دل  الت�ي  العاملي�ة  امل�ؤرشات 
عىل انخف�اض متوقع الس�عار 
انخفاض واضح  النفط وبالتايل 
يف واردات الع�راق املالي�ة , مم�ا 
يش�كل ازمة يف موازن�ة 2020 , 
خاص�ة ان هن�اك اس�تحقاقات 
ثابت�ة يج�ب دفعه�ا م�ن قب�ل 
العراق وق�د تم تثبيتها يف قانون 
وصفه�ا  الت�ي   2020 موازن�ة 
البعض بأنه�ا وهمية وحرب عىل 
ورق. راسمو املوازانات اكدوا ان 
هناك عجز يصل اىل 72 تريليون 
دينار يف موازنة العام املقبل وهو 
امر اف�رايض من اج�ل رشعنة 
االق�راض الخارجي , فضال عن 
فق�رات ثابت�ه وه�ي تخصيص 

20 مليار دوالر كفوائد للقروض 
التي حصل عليها العراق واليعلم 
اح�د اي�ن ذهبت , وهن�اك ايضا 
مبل�غ يرواح ما ب�ني )20-14( 
مليار دوالر تدفع كمس�تحقات 
ل�ركات الراخي�ص النفطي�ة 
االنف�اق  زي�ادة  ع�ن  فض�ال   ,
العس�كري , واالنفاق الحكومي 
)الرئاسات الثالث (, وتخصيص 
ام�وال اخ�رى ل�وزارة الكهرباء 
وقط�اع الخدم�ات , والحصيلة 
النهائية فشل كبري قد يقودنا اىل 
العودة لسياس�ة التقش�ف التي 

عمل بها سابقا.
 ديون العراق تشّكل خطراً يهدد 
األجي�ال القادم�ة نتيجة إرصار 
حكومي عىل االقراض املس�تمر 
لتغطية العجز يف املوازنة ,يف ظل 
تعمد حكومي ع�ىل عدم تفعيل 
األخرى  االقتصادية  القطاع�ات 

والسياحة،  والزراعة  كالصناعة 
االمر الذي س�يعود بالسلب عىل 

املواطن .
حكومة عب�د املهدي لم تنجح يف 
كبح جماح الفس�اد الذي التهم 
مئ�ات املليارات من ال�دوالرات , 
مما يعني ان الفس�اد س�يلتهم 
م�ا تبقى م�ن موازن�ة العراق , 
والضحية االول هو املواطن الذي 
يعيش االزمات املفتعلة يوما بعد 
آخر دون وجود حلول لتحس�ني 

الواقع املايل للعراقيني.
االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول   
الدكتور عبد الرحمن املشهداني 
يف اتصال مع »املراقب العراقي«: 
الت�ي تج�اوزت  الع�راق  دي�ون 
ال��)120( ملي�ار دوالر والت�ي 
اقرض�ت يف عام 2014 واالعوام 

التي تلتها .

تفاصيل اوسع صفحة 3

ايران توصد الباب بوجه ترامب.. ال حوار مع األميركيين 
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شبح التقشف يعود من جديد لشرعنة االقتراض الخارجي 



النائ�ب عن تحالف الفتح كريم عليوي، 
اش�ار يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« 
اىل إن »رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي 
مطالب بحسم قائمة الدرجات الخاصة 
يف املوع�د املقرر  ك�ي يس�تطيع تنفيذ 

عمل حكومته بالشكل الصحيح«.
كت�ا  »هن�اك  أن  علي�وي،  واض�اف 
سياس�ية رفض اإلفص�اح عنها تعمل 
عىل تكبي�ل رئي�س ال�وزراء وتقيده يف 
عملية اختيار االس�ماء املرشحة لشغل 
تلك الدرجات، فيما الزالت هناك كيانات 
سياس�ية ترفض التخ�ي عن مناصبها 
وتعتربه عىل أنه مكس�با له�ا وتفضله 

حتى عىل منصب الوزير«.
ب�در  »كتل�ة  أن  أىل  علي�وي،  واش�ار 
أعط�ت  الفت�ح  تحال�ف  يف  املنضوي�ة 
رئيس  الوزراء حق الترصف بمناصبها 
لع�دم  واس�تحقاقتها محاول�ة منه�ا 

عرقلة عمل الحكومة«.
واس�تبعد عليوي، بأن »يتم حسم امللف 
يف الف�رة املق�ررة له وهي ال�� 24 من 
ترشين االول املقب�ل«، الفتا اىل أنه »من 
الصعب حس�م اكثر م�ن 4 االف درجة 
خاص�ة يف ظ�ل التدخ�ات السياس�ية 

القائمة«.
 وم�ن جهت�ه اعت�رب النائ�ب ع�ن تيار 

الحكم�ة جاس�م البخات�ي، أن »امل�دة 
املحددة من قبل مجلس النواب ورئيس 
الوزراء لحس�م الدرج�ات الخاصة غري 
كافية«، مش�ريا اىل أن »الخافات حول 
املل�ف الزالت قائمة يف ظ�ل تعنت الكتل 

بمناصبها وعدم التخي عنها«.
وب�ن البخاتي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراقي« أن »املكونات السياسية تعمل 
ع�ىل تدعيم مصالحه�ا الخاصة وليس 
املصلحة العام�ة وبالتايل ف�أن تنازلها 

امرا غري قابل للتحقق«.
واشار البخاتي اىل أن »كتلته لم تطالب 
عبد املهدي ب�أي منصب وأعطته كامل 
الصاحية فيم�ا يتعلق بإقال�ة اوابقاء 
املنضوين  الحالي�ن  كاف�ة املس�ؤولن 

تحتها برشط تقديم اسباب اإلقالة«.
وقال البخاتي، أن »رئيس الوزراء خانع 
ويعمل تحت اإلرادات السياسية«، الفتا 
اىل أن »هن�اك الكثري م�ن املناصب تدار 
م�ن قبل فاس�دين ككفاءة لفس�ادهم 

وهدايا«.
وكان النائ�ب عن تحال�ف البناء عباس 
يابر قد اكد عدم س�ماح الربملان بتمديد 
املهل�ة املق�ررة ملجل�س الوزراء بش�أن 
حس�م الدرج�ات الخاص�ة، مبين�ا ان 

املهلة تعد الفرصة األخرية للحكومة.

يذك�ر أن تحال�ف الفت�ح، ق�د اك�د أن 
معظم الش�خصيات املرشحة للدرجات 
الخاصة عليهم ش�بهات فس�اد او غري 
مؤهلن لتس�نم هذه املناصب، الفتا اىل 

ان العراق اصبح مش�لوال بس�بب عدم 
التنفيذ الصحيح للقانون.

والجدير بالذكر أن الرئاس�ات الثاث قد 
اتفقت يف وقت سابق عىل تأجيل حسم 

ملف الدرجات الخاصة اىل شهرين األول 
وذلك إلعط�اء الفرصة ام�ام الحكومة 
والربمل�ان لإلتفاق عىل املرش�حن لتلك 

املناصب.

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت قيادة عملي�ات بغداد، اليوم الثاثاء، 
القاء القبض عىل عدد من املتهمن وفق مواد 
قانوني�ة مختلف�ة بينهم اجنبي الجنس�ية 
بالعاصمة.وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه إن »القوات 
األمنية يف عمليات بغداد وباالش�راك مع 
مفارز م�ن مكافح�ة االج�رام، تمكنت 
م�ن اعتق�ال ثمانية متهم�ن مطلوبن 
وفق مواد قانونية مختلفة«.واضافت، 
ان�ه »تم اعتق�ال ثاثة متهم�ن اثناء 
نصب سيطرة مفاجئة ضمن منطقة 

الش�علة، ضب�ط بحوزتهم كمي�ة من مادة 
الكرس�تال املخ�درة، كما ت�م اعتقال متهم 
لقيام�ه بإطاق العي�ارات النارية يف الهواء 
من ساح مس�دس وبشكل عشوائي ضمن 

منطقة حي الجامعة/ شارع الربيع«.
وبين�ت، ان »ق�وة اخ�رى اعتقل�ت ثاث�ة 
جرائ�م   /413( امل�ادة  وف�ق  متهم�ن 
الرسق�ة( يف اليوس�فية/ منطق�ة الطرفة 
جنوبي بغ�داد، فيما تم القب�ض عىل متهم 
»بنكادي�ي« وف�ق امل�ادة )444/ جرائ�م 
الرسقة( يف معارض النهض�ة لبيع وتجارة 

السيارات«.

املراقب العراقي/ األنبار...
بارشت قوات الحش�د الش�عبي وقي�ادة عمليات 
الجزيرة، اليوم الثاثاء، باليوم الرابع من عمليات 
إرادة النرص الرابع�ة لتفتيش مناطق جنوب نهر 
الف�رات ووادي ح�وران يف األنب�ار، فيم�ا تواصل 
اإلجرامي�ة  للجماع�ات  وماحقاته�ا  تقدمه�ا 
بإنس�يابية عالي�ة حيث ت�م تدم�ري 11 مضافة 
لداع�ش وضبط ثاث عجات تابعة لإلرهابين يف 

ناحية عكاشات.
وق�ال اع�ام الحش�د يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نس�خة منه إن »قوات الحشد الشعبي 
وبمش�اركة عملي�ات الجزيرة للجي�ش بارشت، 
صب�اح الي�وم، مس�نودة بس�اح الج�و العراقي 

بالي�وم الرابع م�ن عمليات إرادة الن�رص الرابعة 
لتطهري وادي امللصي رشق عكاشات يف الصحراء 

الغربية لألنبار«.
ولفت اىل أن »القطعات العسكرية تواصل تقدمها 

بانسيابية عالية نحو اهدافها املرسومة«.
من جه�ة اخ�رى أعلنت قي�ادة عملي�ات االنبار 
للحشد الشعبي، اليوم الثاثاء، تدمري 11 مضافة 
لداع�ش وضبط ث�اث عجات تابع�ة لإلرهابين 

رشق ناحية عكاشات يف االنبار.
وق�ال نائ�ب قائد عملي�ات االنبار للحش�د احمد 
نرص الله يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، انه »للي�وم الرابع تواصل قطعات الحش�د 
الش�عبي والجيش عمليات ارادة الن�رص الرابعة 

لتفتي�ش مناط�ق جن�وب نه�ر الف�رات و وادي 
حوران يف األنبار«.

وب�ن ان�ه »أثن�اء ال� 24 س�اعة املاضي�ة عثرت 
قواتن�ا ع�ىل 11 مضاف�ة وضب�ط ث�اث عجات 
وتدم�ري أخ�رى كانت تس�تغلها عن�ارص داعش 

رشق ناحية عكاشات«.
واضاف نرص الله ان »قطعات الحش�د الش�عبي 
أمن�ت 14 قري�ة و ألق�ت القبض ع�ىل 3 عنارص 
ُيش�َتَبه بهم فضا عن اإلطاحة بعدد من عنارص 
داع�ش الذي�ن يس�تغلون وع�ورة و مس�احات 
الصحراء الغربية لانب�ار«، الفتا اىل ان »عمليات 
ارادة الن�رص الرابعة حققت إنج�ازات كبرية من 

أهدافها وتسري بانسيابية عالية«.

اعتقال متهمين بقضايا مختلفة
 بينهم اجنيب الجنسية

عمليات »إرادة« الرابعة: تدمري 11 مضافة وضبط 3 عجالت لداعش يف عكاشات  

المراقب العراقي/ القسم السياسي

مجلس البصرة يشكل لجنة لدراسة أسباب تلوث شط العرب
املراقب العراقي/ البرصة...

محافظ�ة  مجل�س  ش�كل 
البرصة، الي�وم الثاثاء، لجنة 
علي�ا لدراس�ة أس�باب تل�وث 
مياه شط العرب من الحكومة 
واملراك�ز  والدوائ�ر  املحلي�ة 
البحثية املختصة لوضع حلول 
مناس�بة ورف�ع التوصيات إىل 
الجه�ات املعني�ة يف الحكومة 

االتحادية واملحلية.
وقال عض�و مجلس محافظة 
املنص�وري،  نش�أت  الب�رصة 
يف ترصي�ح تابعت�ه »أملراق�ب 
إن »املجلس صوت  العراق�ي« 
كذل�ك الي�وم خ�ال جلس�ته 
مراع�اة  ع�ىل  االعتيادي�ة 
ملرك�ز  األس�اس  التصمي�م 
البرصة، وع�دم إعطاء  مدينة 
يف  نش�اط  ألي  موافق�ات 
املدين�ة الصناعي�ة والتجارية 

وحس�ب التصميم 
األساس«.

يذك�ر ان مؤسس�ة املرب�د قد 
الض�وء ع�ىل واق�ع  س�لطت 
وش�ط  الب�رصة  يف  املي�اه 
الع�رب م�ن خ�ال نرشاته�ا 
االخباري�ة وبرنام�ج املتابع ، 
حي�ث مديري�ة بيئ�ة البرصة 
والتحالي�ل  الكش�وفات  أن 

املختربي�ة الت�ي أجرته�ا عىل 
مياه ش�ط العرب أثبتت تلوث 
تل�ك املي�اه و ت�ردي نوعيتها، 
فيما أش�ارت إىل رفعه�ا كتباً 
رسمية بهذا الش�أن إىل وزارة 
إىل  وكذل�ك  والبيئ�ة  الصح�ة 

الحكومة املحلية. 

املراقب العراقي/ كركوك...
اعلن محافظ كركوك راكان س�عيد الجبوري، اليوم الثاثاء، عن 
انجاز جرس مريم بيك الذي يربط مدينة كركوك بتكريت، بكلفة 
ملي�ار و400 ملي�ون دينار ومن املؤم�ل افتتاحه خال 
االيام القليلة املقبلة.واشار محافظ كركوك خال 
زيارته ملوقع املرشوع، ويف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه اىل ان »الجرس الذي 
نفذت�ه املاكات الفني�ة يف مديرية طرق 
وجسور املحافظة يصل طوله اىل ٨0 م 
وبعرض 11 م يضم اربعة فضاءات 
300م  وبمس�احة  راف�دا  و44 
للمقرب�ات والص�ب الكونكريت�ي 
مع االس�فلت وانجاز اسيجة وقائية 
س�ريبط  وارصف�ة 
كركوك  مدينتي 

وتكريت«.

إنجاز جسر يربط مدينة كركوك بتكريت 

2 الثالثاء 27 آب 2019 من احلدث
العدد 2143 السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

وسط اتهامات لعبد المهدي بـ »التسويف« ...

نواب يؤكدون صعوبة حسم الدرجات الخاصة في موعدها المقرر بسبب » مطامع« أغلب الكتل 

الصحة النيابية تطالب بصرف رواتب اطباء االسنان الجدد

التعليم تخفض االجور الدراسية لنيل الدكتوراه بنسبة 50 %

فتح شارع مهم وسط العاصمة

املراقب العراقي/ بغداد...
العايل  التعليم  وزارة  اعلن�ت 
والبح�ث العلمي، اليوم الثاثاء، 
الدراسية  االجور  تخفي�ض 
 %50 بنسبة  الدكتوراه  لطلبة 
من الذي�ن تج�اوزت اعماره�م 
ال�50 عاما تكريم�ا لتمسكهم 

باملسرية العلمية.
تلق�ت  بي�ان  يف  الوزارة،  وقال 
نسخ�ة  العراق�ي«  »املراق�ب 
العايل  التعليم  »وزير  إن  من�ه 
السهيل  قيص  العلمي  والبحث 
االجور  تخفيض  عىل  وافق 
للهيئة   %50 بنسبة  الدراسية 
ال�ج�امع�ات  يف  التدريسية 
دراس������ة  ع�ىل  املتقدم�ن 
)ك�ورس�ات(  بدون  الدكتوراه 
العلمية  التخصصات  بمختلف 
لل�ذي���ن  واالن�س�ان�ي����ة 
 50 اع���م�ارهم  ت�ج�اوزت 
ملسريته�م  تكريما  ع��ام���ا 
التزود  عىل  وارصارهم  العلمية 
اىل  واملعرف�ة«.واش�ار  بالعلم 

الجامعات  توجيه  »ت���م  انه 
ال�عراق���ي�ة  والهيئة  كافة 
لل�ح��اس��ب���ات ف���ض�ا 
ع����ن املجل�����س العراقي 
الطبية  لاختصاص�������ات 
تخفيض  ع���ل�ى  بالعمل 
العام  من  ابتداء  االج���ور 
 ،»)2020-2019( الدرايس 
اعدت  »الوزارة  ان  اىل  مشريا 
حاجة  اىل  استنادا  خطة 
االقسام والكليات يف 13 جامعة 

حكومية متوزعة ب�ن مختلف 
محافظات الباد«.

وتابع ان�ه »ت��م تخصيص 11 
دراس�ي�ا  م�قعدا  و535  الف�ا 
ف�ي ال��دراس��ات ال��ع�ل��يا 
التخصصات  بمختل������ف 
توزعت  اذ  والعلمية،  االنسانية 
للدبلوم  مقعدا   ،3٨61 بواقع 
العايل، وكذلك ستة االف و459 
مقعدا  و٨9٨2  للماجستري، 

لدراسة الدكتوراه«.

املراقب العراقي/ بغداد
اعلن�ت امانة بغداد، اليوم الثاث�اء، فتح شارع 23 
ضمن منطقة الكريمات وسط بغداد، مشرية اىل ان 

الشارع يحتل مكانة واهمية بالغة.
وقال�ت االمان�ة، يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي«، 
نسخ�ة منه، إن »ماك�ات بلدية الك�رخ وبمتابعة 
مبارشة م�ن مكتب امن بغداد قام�ت برفع الكتل 

لفت�ح ش�ارع 23 ضم�ن منطق�ة  الكونكريتي�ة 
الكريم�ات املحلة 216 املجاور ملبنى وزارة األشغال 

والبلديات العامة«.
وبين�ت، أن »الشارع يحت�ل مكان�ة وأهمية بالغة 
كونه يربط املنطقة املذك�ور بمنطقة العاوي كما 
يعترب منفذ الهايل املحلة 216 والذي سيقوم بدوره 

بتسهيل حركة السري واملرور بشكل كبري«.

املراقب العراقي/ متابعة...
طال�ب رئيس لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة النيابية 
قتيبة الجب�وري، وزير الصحة، ع�اء العلوان، 

برصف رواتب الطباء االسنان الجدد.
وقال الجبوري يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخ�ة من�ه إن »الجبوري استج�اب  ملناشدة 
نقاب�ة اطب�اء األسن�ان يف الع�راق بخص�وص 

رصف روات�ب اطباء األسنان الذين تم تعيينهم 
هذا العام يف دوائر الصحة«.

واض�اف البي�ان، ان »النائب قتيب�ة الجبوري، 
خاط�ب وزي�ر الصح�ة والبيئة، ع�اء العلوان 
بصدد املوضوع أعاه، وحسب ماورد يف الكتاب 
ادن�اه ليتم رصف رواتبهم دعما لهذه الرشيحة 

املهمة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ال�وزراء  ملجل�س  الع�ام  األم�ن  أك�د 
حمي�د الغ�زي، الثاثاء، ع�ىل رضورة 
القطاعي�ة  الجه�ات  ب�ن  التع�اون 
الط�رق والجس�ور  إلنج�از مشاري�ع 
وتأهي�ل مداخ�ل العاصمة بغ�داد وفك 
االختناق�ات املرورية.واش�ار الغزي يف 
بيان صدر عىل هامش ترؤسه اجتماع 
لجنة تطوي�ر املداخل والش�وارع وفك 
االختناق�ات املرورية يف العاصمة بغداد 
وتلق�ت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
اىل«مضم�ون املخاطب�ات الت�ي وردت 
من وزارت�ي التخطي�ط واملالية بشأن 
توف�ري التخصيص�ات املالي�ة إلنج�از 
مرشوع التطوي�ر، أبرزها تخصيصات 
امان�ة بغ�داد بش�أن تأهي�ل الط�رق 
الواقع�ة ضم�ن حدوده�ا اإلدارية من 
جان�ب، ورأي التخطي�ط يف تحديد الية 

تنفيذ مرشوعي القط�ار املعلق ومرو 
بغداد م�ن جان�ب اخر«.وأك�دت امن 
بغداد ذك�رى علوش«صيانة اإلشارات 
العم�ل  وجاهزيته�ا  كاف�ة  املروري�ة 
لح�ن الوصول اىل الي�ة فنية مع وزارة 
الكهرباء الستثنائها من انقطاع التيار 
استمراريته�ا  وتأم�ن  الكهربائ�ي، 

بالعمل عىل مدار ال� ) 24 (ساعة«.
هذا واستعرضت اللجن�ة جهود الفرق 
املذك�ورة واملقرح�ات املشرك�ة التي 
توصلت اليها املش�اورات الفنية إلزالة 
التبادل  التعارض�ات وانشاء ساح�ات 
التج�اري وتخطي�ط الط�رق وصيانة 
الش�وارع وانارته�ا يف املداخل، وغريها 
من املقرحات التي تحت�اج اىل قرارات 
حاسمة ومزيد من الدعم العادة الوجه 
الحض�اري للعاصم�ة بغ�داد وتحقيق 

االنسيابية يف حركة املرور .

املراقب العراقي/ النجف...
اكد محاف�ظ النجف ل�ؤي اليارسي 
الط�رق  إنش�اء  ان  ،الثاث�اء، 
املناط�ق  يف  الك�ربى  السراتيجي�ة 
الشمالي�ة نهج الحكوم�ة املحلية يف 

عملها خال الفرة املقبلة.
تلق�ت  بي�ان  يف  الي�ارسي  وق�ال 
»املراقب العراقي«  نسخة منه، إن« 
الطريق الجديد سيسهم بشكل كبري 
يف تخفيف الزخم املروري عىل طرق 
والخارجي�ة  الرئيسي�ة  املحافظ�ة 
والت�ي  املليوني�ة  الزي�ارات  خ�ال 
سربط جه�ات املحاف�ظ الشمالية 
ذات  رسيع�ة  بط�رق  والجنوبي�ة 
مواصف�ات عالية مشي�دا بالجهود 
الكب�رية التي تبذل م�ن قبل الكوادر 
الهندسية والفنية الكمال املرشوع«.

ع�ىل  »نعم�ل  الي�ارسي،  واض�اف 
توسي�ع شوارع املحافظ�ة من أجل 
أستيع�اب حجم العج�ات وحشود 
للمحافظ�ة  الوافدي�ن  الزائري�ن 

املقدسة«.
واشار البي�ان اىل ان » املحافظ تابع 
برفقة الوكيل الفن�ي لبلدية النجف 
م�رشوع الطري�ق الق�ويس الكب�ري 
حي�ث التقى الي�ارسي خال جولته 
امليداني�ة بالكادر الهن�ديس يف بلدية 

النجف وهيئة اعمار املحافظة«.
واضاف البي�ان ان« الي�ارسي تابع 
معهم مراحل العمل واالنجاز مشددا 
االلت�زام  رضورة  ع�ىل  حديث�ه  يف 
يف  الفني�ة  وال�رشوط  بالضواب�ط 
الزمنية  املواصفات الهندسية واملدد 

املحددة الكمال املرشوع«.

أخبار قصرية

امانة مجلس الوزراء تؤكد 
سعيها لفك االختناقات المرورية

محافظ النجف: نعمل عىل إنشاء طرق 
سرتاتيجية »كربى« 

سطور في رجال المرور ...

إصبع عىل الجرح
    منهل عبد األمري المرشدي 

لقد نويت أن اكتب مقايل بعيدا عن السياسة ودهاليزها والغازها 
وباطنه�ا وظاهره�ا ونهيقه�ا ونعيقه�ا وصمته�ا وضجيجه�ا 
وزيفها وكذبها ونفاقها ورشورها فوجدت أن افضل من يستحق 
الكتابة عنه لكي ينصف كما يستحق هو رشطي املرور الذي يقف 
تحت لهيب الشمس الحارقة قب�ل بدء الدوام حتى نهايته ليكون 
مصداقا واضحا للعيان للدولة وحضورها الرسمي يف الشارع وما 
يواجه هذا الحضور النبي�ل من متاعب ومعاناة واشكاالت ال تعد 
وال تح�ى  م�ن دون ان ننىس ان واحدة مما يعان�ي منها رجال 
املرور هي افرازات الساسة واشباه الساسة من بعض املسعورين 
او اشب�اه املسؤولن او الذين ال نع�رف من يكونوا والهم يعرفون 
انفسه�م غري انهم فوق القانون ب�ا ثوابت وال اخاق وال قّيم وال 
ادب وال حي�اء . أكاد اجزم وان�ا عىل يقن من دون الرجوع للفقه 
او األستفتاء الرشع�ي إن الراتب الذي يتقاضاه رجل املرور حال 
100% بغ�ض النظ�ر عن ما يقول اويقال م�ن قبل البعض هنا او 
هن�اك . وانا هنا اقصد بالدرجة األوىل هؤالء النباء الواقفن طوال 
الي�وم يف الساحات والتقطعات يف صي�ف العراق الساخن وشتائه 
الب�ارد ليؤمن�وا لنا حركة الس�ري وتنظيم املروريف بيئ�ة تفتقر اىل 
الضواب�ط املروري�ة ومستلزم�ات العم�ل التي تؤم�ن لهم نجاح 
عمله�م م�ن دون اشكال او مشاك�ل .  انهم يستحق�ون أوسمة 
البطول�ة وشهادة الشك�ر والتقدير ألنهم مارس�وا عملهم طوال 
السن�ن املاضية خصوصا منذ سق�وط الصنم يف 2003 حتى اآلن 
يف بيئة ال تمت بصل�ة لنظام مروري او قوانن املرور املعمول بها 
يف دول العال�م . شوارع ال تشبه الش�وارع مطبات وسيطرات با 
تخطي�ط او اش�ارات واالف مؤلفة م�ن السي�ارات التي إكتضت 
به�ا شوارع املدن خصوصا العاصم�ة بغداد يقود بعضها صبيان 
طائش�ون وان�اس مأزومون الكث�ري منهم ال يع�رف ان السياقة 
ف�ن وليس ل�ه ذوق والأخ�اق . رشطي املرور يمث�ل هيبة الدولة 
يف الش�ارع وعنوان حضورها الرسم�ي واحرامه واألمتثال ألمره 
يعن�ي احرام�ا للنفس اوال و للقانون ثاني�ا واذا كان من ال يلتزم 
بتعليمات رجل امل�رور يستحق العقوبة املنص�وص عليها قانونا 
ف�أن التجاوز ع�ىل شخص رج�ل امل�رور او األعتداء علي�ه يمثل 
جريمة تستح�ق اقى العقوبان وأشده�ا ألن األعتداء عىل رجل 
امل�رور كم�ا حصل وألكثر من م�رة يف مناطق متفرق�ة من بغداد 
ه�و إعتداء عىل هيبة الدولة وقوانينها ومن يقوم بذلك مهما كان 
وصف�ه او اسمه او انتمائه او موقعه ينبغي ان ينال اّشد العقاب 
ويكون عربة ملن يعترب ألننا يف حال التهاون مع هكذا حاالت يعني 
اننا نمهد ألشاعة الفوىض وقانون الغاب . اخريا وليس آخرا اقول 
تحي�ة اجال واكبار لرجال املرور فبهم وبحضورهم  بعد سقوط 
بغ�داد يف نيسان 2003 وعودتهم للشارع عرفن�ا ّوتيقنا ان هناك 
دول�ة واننا نعي�ش امل الحياة فالنظام والقان�ون ارقى مصاديق 

الحياة .

،،
،،

كش����فت اوساط نيابية، عن استمرار الصراعات 
السياسية ح����ول ملف الدرجات الخاص����ة، مستبعدة 
حسمه في الم����دة التي حددتها الرئاس����ات الثالث بسبب 
تمسك الكتل النيابية بمناصبه����ا، متهمين رئيس الوزراء 

بالخنوع والعمل وفقًا لإلرادات السياسية. 
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ذيب�ان  ثام�ر  باب�ل،  محافظ�ة  ع�ن  النائ�ب  طال�ب 
الت�ي خصص�ت ملش�اريع  ،باملبال�غ  الحمداني،الثالث�اء 
متع�ددة يف املحافظة.وقال الحمدان�ي يف بيان إن “اللجنة 
املالي�ة اس�تطاعت تخصيص مبال�غ ١٥٩ ملي�ار لتنمية 
االقاليم، ٥٣ مليار لبناء امل�دارس، و٤١ مليار مدور خلية 
ازم�ة، و٣٠ ملي�ار إعادة اس�تقرار قضاء املس�يب، و٥٩ 
ملي�ار ملدين�ة باب�ل التاريخي�ة، و١ ملي�ار لرتمي�م مرقد 
االمام بكر ، و٢٠ مليار لصحة بابل، و٥ مليار ملستش�فى 
الش�وميل والعويديني، و١٠ مليار لطريق قاسم- شوميل، 

٢١٥ مليار ملرشوع مجاري بابل”.

نائب عن بابل يطالب بـالكشف عن مصير 
“مليارات”خصصت لمشاريع متوقفة

طال�ب عضو مجلس محافظة كرب�الء محمد الطالقاني، 
الحكومة املحلية ب�رورة توفري قطع ارايض للمواطنني 
غ�ري املوظف�ني والكس�بة.وقال الطالقان�ي  “ان مجلس 
املحافظة خص�ص قطع ارايض ب�االالف ملوظفي كربالء 
من مختل�ف الدوائر وهذا حق مرشوع له�م، اال ان هناك 
مواطن�ني غ�ري املوظف�ني والكس�بة والفق�راء وبع�ض 
الرشائح بحاجة اىل تل�ك القطع”.واضاف “انه وجه طلبا 
للمجلس لتخصيص ٣٠٠٠ االف قطعة لهذه الرشائح عىل 
ان تتبعه�ا وجبات اخرى النصاف رشائ�ح املواطنني غري 

املوظفني”.

مجلس كربالء يطالب بتخصيص قطع 
االقت�صاديأراض للمواطنين غير الموظفين

شبح التقشف على االبواب ..والعجز في موازنة 2020 شرعنة لالقتراض الخارجي 
فوائد الديون تغرق العراق ومستحقات الشركات النفطية تلتهم نصفها 

راس�موا املوازان�ات اك�دوا ان هن�اك عجز 
يصل اىل 7٢ تريلي�ون دينار يف موازنة العام 
املقب�ل وهو امر افرتايض م�ن اجل رشعنة 
االق�رتاض الخارج�ي , فض�ال ع�ن فقرات 
دوالر  ملي�ار   ٢٠ تخصي�ص  وه�ي  ثابت�ه 
كفوائد للقروض الت�ي حصل عليها العراق 
واليعل�م احد اين ذهبت , وهناك ايضا مبلغ 
يرتواح ما ب�ني )١٤-٢٠( مليار دوالر تدفع 
كمس�تحقات لرشكات الرتاخيص النفطية 
, فض�ال ع�ن زي�ادة االنف�اق العس�كري , 
واالنف�اق الحكوم�ي )الرئاس�ات الثالث (, 
وتخصيص ام�وال اخرى ل�وزارة الكهرباء 
وقطاع الخدمات , والحصيلة النهائية فشل 
كبري قد يقودنا اىل العودة لسياسة التقشف 

التي عمل بها سابقا.
 دي�ون العراق تش�ّكل خطراً يه�دد األجيال 
ع�ىل  حكوم�ي  إرصار  نتيج�ة  القادم�ة 
االقرتاض املستمر لتغطية العجز يف املوازنة 
,يف ظ�ل تعم�د حكوم�ي ع�ىل ع�دم تفعيل 
القطاعات االقتصادي�ة األخرى كالصناعة 
والزراع�ة والس�ياحة، االم�ر الذي س�يعود 

بالس�لب عىل املواطن .حكوم�ة عبد املهدي 
لم تنجح يف كبح جماح الفس�اد الذي التهم 
مئات املليارات من الدوالرات , مما يعني ان 
الفساد سيلتهم ما تبقى من موازنة العراق 
, والضحي�ة االول هو املواط�ن الذي يعيش 
االزمات املفتعلة يوم�ا بعد آخر دون وجود 

حلول لتحسني الواقع املايل للعراقيني.
 يق�ول الخب�ري االقتص�ادي الدكت�ور عب�د 
الرحمن املش�هداني يف اتص�ال مع »املراقب 
العراق�ي«: دي�ون الع�راق الت�ي تج�اوزت 
ال��)١٢٠( ملي�ار دوالر والت�ي اقرتضت يف 
ع�ام ٢٠١٤ واالع�وام الت�ي تلتها وبرشوط 
تعس�فية ل�م يراع�ي املف�اوض العراق�ي 
مصلح�ة الب�الد وق�د س�لم قس�م منها اىل 
االقلي�م بواس�طة وزير الخارجية االس�بق 
هوش�يار زيب�اري , والي�وم الع�راق يدف�ع 
سنويا مبالغ كبرية لتصال هذا العام اىل ٢٠ 
ملي�ار دوالر وقد ترتفع الع�ام املقبل وهي 

فوائد القروض.
االقتص�اد  املش�هداني:خرباء  وتاب�ع 
ومنظم�ات عاملية توقعوا عج�ز العراق عن 

تسديد أصول مبالغ القروض يف عام ٢٠٢١ 
، وذلك بسبب السياسة املالية الرديئة وهدر 

األموال دون معرفة أماكن رصفها.
م�ن جهته يق�ول املخت�ص بالش�أن املايل 
سالم عباس يف اتصال مع »املراقب العراقي 
»: العراق لم يش�ّكل صندوقاً س�يادياً لدفع 
دي�ون العراق من خالل توفري جزء بس�يط 

م�ن عوائ�د النف�ط يف ذلك الصن�دوق ، كما 
ان مؤتم�رات اإلعم�ار يف الكوي�ت وغريه�ا 
س�اهمت يف زيادة الدين الع�ام للعراق عرب 
قروض س�يادية تمس أرايض البالد , فضال 
عن مستحقات اخرى يجب دفعها , وبالتايل 
فأن موازنة ٢٠٢٠ س�تكون بوابة للفس�اد 
نتيجة اعتماد االقرتاض لسد العجز الوهمي 

فيه�ا.اىل ذلك اكد جمال كوجر عضو اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة, أن موازن�ة الع�راق للعام 
املقب�ل ٢٠٢٠ ستش�هد تخصيص ٢٠ مليار 
دوالر تح�ت بن�د تس�ديد دي�ون خارجي�ة 
وفوائده�ا اقرتضته�ا الدول�ة العراقي�ة يف 
الس�ابق، قالت تقارير س�ابقة عنه�ا إنها 
تتج�اوز ١٠٠ مليار دوالر من�ذ الحرب عىل 

تنظيم داعش إىل عام ٢٠١٩.
كوج�ر أوض�ح :أن اللجن�ة املالية س�تضع 
بن�دا يف املوازنة يمنع االق�رتاض الخارجي؛ 
خاصة وأن العراق غارق يف الديون وتالحقه 
فوائدها منذ س�نوات والت�ي وصفها بأنها 
أصبحت عبئا يثقل كاهل العراق دون وجود 

حلول للمشكلة.

حكومة عبد 
المهدي لم تنجح 

في كبح جماح 
الفساد الذي التهم 
مئات المليارات من 

الدوالرات

عجز العراق عن تسديد 
أصول مبالغ القروض 

في عام 2021 ، 
بسبب السياسة المالية 
الرديئة وهدر األموال 

دون معرفة أماكن 
صرفها.

أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة ، ضبط فريق 
عمل من مالكات مكتب تحقي�ق بابل التابع للهيئة، أوليات 
تعيني ٣٠٠٠ ش�خص بصفة أجراء يوميني يف مديرية زراعة 
باب�ل خالفا للقانون.وقالت الدائ�رة يف بيان  إن “فريق عمل 
من ش�عبة التحري والضبط ولجن�ة تقويم األداء ومكافحة 
الرش�وة يف مكت�ب تحقي�ق باب�ل، ال�ذي انتق�ل إىل مديرية 
الزراع�ة يف املحافظة، قام بضبط األوام�ر اإلدارية الصادرة 

عن مكتب املحافظ والخاصة بتعيني ٣٠٠٠ ش�خص بصفة 
أجراء يوميني يف مديرية الزراعة، بصورة مخالفة للقانون”.

وأض�اف البيان، أن “التحقيقات األولية التي أجراها الفريق 
ق�ادت إىل الكش�ف عن قيام مديري�ة الزراع�ة بتوجيه عدة 
كتب رس�مية للمحافظة؛ توضح عدم وج�ود طلب احتياج 
للتعي�ني، لغ�رض إيق�اف تعي�ني األج�راء اليومي�ني، لعدم 
إمكانية اس�تيعاب أعدادهم الكبرية يف املديرية”، الفتاً إىل أن 

“املحافظة لم تس�تجب لتلك الكتب وقامت بتعيينهم 
وتوزيعه�م ب�ني دوائر املديرية وأقس�امها وش�عبها”.

وأش�ار بي�ان دائرة التحقيق�ات إىل “تنظي�م محر ضبط 
أص�ويل باملضبوطات خ�الل العملية، التي نف�ذت بناء عىل 
مذك�رة قضائية، وعرضه ع�ىل قايض محكم�ة التحقيق 
املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة يف باب�ل؛ التخ�اذ اإلج�راءات 

القانونية املناسبة”.

النزاهة تعلن ضبط أوليات تعيين 3000 أجير يومي مخالفة للقانون في بابل

ارتفاع أسعار الذهب 
مع تراجع للدوالر

ارتفع�ت أس�عار الذه�ب م�ع تراجع 
توخ�ي  ظ�ل  يف  لل�دوالر،  هام�ي 
التف�اؤل  رغ�م  الح�ذر  املس�تثمرين 
بش�أن ه�دوء التوت�رات التجارية بني 
العق�ود  وبكني.وارتفع�ت  واش�نطن 
اآلجل�ة للمع�دن األصف�ر ٠.٢6% أو ٤ 
دوالرات إىل ١٥٤١.٢ دوالر لألوقي�ة، يف 
تمام الس�اعة ٠٩:٥٠ صباًحا بتوقيت 
مكة املكرمة، كما صعد سعر التسليم 

الفوري ٠.٤% عند ١٥٣٢.٩ دوالر.
وتراجع مؤرش ال�دوالر – الذي يقيس 
أداء العمل�ة األمريكي�ة مقاب�ل س�لة 

من س�ت عمالت – بنسبة طفيفة 
نقط�ة.ويف   ٩7.٩ إىل   %٠.١٤

ترصيحات�ه بقم�ة مجموع�ة 
الرئي�س  أوض�ح  الس�بع  

أن  “ترام�ب”  األمريك�ي 

تؤك�د مص�ادر يف إرسائی�ل م�ا كش�فته صحیف�ة 
الفايننش�ال تايمزالربيطانیة حول اس�تیرادھا نفطا 
بكمی�ات ھائلة م�ن العراق تبل�غ ١٩ ملی�ون برمیل 
من�ذ أي�ار/ مايو امل�ايض حتى الی�وم، بقیم�ة ملیار 
دوالر. وقال مصدر حكوم�ي إرسائیيل إلذاعة الجیش 
إن أغلبی�ة النف�ط الذي تس�تورده إرسائی�ل مصدره 
من كردس�تان ش�مال العراق، وھذا ما كان الطرفان 
يحاوالن التس�رت علیه خ�الل الس�نوات املاضیة رغم 

الترسيبات حول ذلك.
وأكدت اإلذاعة عىل لس�ان املصدر املس�ؤول ما نقلته 
الصحیف�ة ب�أن 77 %م�ن النف�ط ال�ذي اس�توردته 
إرسائی�ل خالل الس�نوات األخیرة مصدره كردس�تان 
العراق. وتس�تورد إرسائیل حس�ب ھذه املصادر ٢٤٤ 

أل�ف برمی�ل نف�ط يومیا ع�رب میناء جیھ�ان الرتكي 
إىل مین�اء حیفا.واقتبس�ت م�ن مصدر مس�ؤول من 
كردس�تان العراق قوله إن األكراد يبحثون عن موارد 
لتغطی�ة نفقات قتالھ�م تنظیم الدول�ة ولیس مھما 
ھوي�ة الجھ�ة التي يبلغھ�ا النفط. وترج�ح املصادر 
املذكورة أن إرسائیل التي تستورد نفطا من أذربیجان 
وكازاخس�تان وروس�یا أيضا تخزن قسما من النفط 
لالس�تھالك الذات�ي وتق�وم بتصفی�ة القس�م اآلخر 
وتصدي�ره بھ�دف التجارة.كم�ا ترج�ح أن إرسائی�ل 
تس�تورد النفط العراقي بأس�عار مخفضة جدا وھذا 
ما تنفیه الحكومة الكردية، فیما تقول مصادر أخرى 
لإلذاعة إن إرسائیل تستغل ھذا القناة لتغطیة دعمھا 

الطويل لألكراد.

عالوة عىل إرسائیل فإن إيطالیا والیونان وفرنسا أيضا 
تس�تورد النفط من كردس�تان الت�ي تنفي حكومتھا 

تصديره إلرسائیل بشكل مبارش أو غیر مبارش.
يش�ار إىل أنه يف ش�باط/ فرباير املايض قالت مصادر 
تجاري�ة إن ناقلة نف�ط من كردس�تان العراق منعت 
طیلة أشھر من تفريغ شحنتھا يف تكساس األمريكیة 
بموجب دعوى قضائیة أقامتھا الحكومة العراقیة ثم 
أبحرت عائدة إىل البحر املتوس�ط وسلمت شحنتھا إىل 

إرسائیل.
وأظھرت بیانات تتبع الس�فن ھذا األسبوع أن الناقلة 
كان�ت مبحرة بكامل ش�حنتھا نحو میناء عس�قالن 
اإلرسائی�يل قب�ل أن تغل�ق جھ�از االتص�ال باألقمار 

الصناعیة يف السفینة يف ٢٢ من شباط.

ثالثة أرباع نفط إسرائيل مستورد من كردستان وبأسعار مخفضة !

مجلس كربالء يخصص نثرية بقيمة ” ٥0 مليون ” ألعضائه ورئيسه
تراجعت اللرية الرتكية  لتسجل 
أضع�ف مس�توياتها من�ذ ١٩ 
ايلول املايض، يف ظل اس�تمرار 
القل�����ق من حرب  بواع�ث 
التج�ارة الصيني�ة األمريكي�ة 
والتط�ورات يف ش�م��ال غرب 

سوريا.
وس�جلت العمل�����ة الرتكية 
لل�دوالر،  لي������رة   ٥.8٥٣٠
م�ع  مقارن�ة 
 ٥ . 8 ٢ ٥ ٠
ة  لي����ر

لل����دوالر س�جلتها عن����د 
اإلغ�الق االثنني، وفقا ملا ذكرته 

“رويرتز”.
وج�اء االنخفاض بعد تحس�ن 
أظهرت�ه الل�رية الرتكي�ة لنحو 
شهر، حيث جرى تداول العملة 
الرتكي�ة يف 8 أغس�طس عن�د 

٥.٤7٥٤ للرية للدوالر.
الرتكية  العمل����ة  وتتع�رض 
لضغوط�ات يف اآلون�ة األخرية 
لعدة أس�باب منه�ا اقتصادية 

 ، س�ية حي�ث أن وسيا
ت  ا ت�ر لتو ا
ي�ة  ر لتجا ا

األخ�رية ب�ني 
املتحدة  الواليات 

والصني هزت ثقة املستثمرين 
يف االقتص�اد العامل�ي، م�ا دفع 
املستثمرين للهرب من األسهم 
املالذات اآلمن����ة مث���ل  إىل 
الذه�ب، ووصلت ه�ذه املوجة 
إىل األس�����واق الناشئة مثل 

تركيا.
العمل�ة  تع�����رض�ت  كم�ا 
ذك�رت  أن  بع�د  لضغوط�ات 
أنقرة األسبوع املايض أن قافلة 
عس�كرية تركية يف شم����ال 
غ�رب س�وريا تعرض�ت لغارة 

م�ا  د جوي�ة،  ا ز
الوجود املخ�اوف من 
ي  لعس�كر لرتكي ا ا

يف املنطقة.

الليرة التركية تسجل أضعف مستوياتها 

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
من المتوقع ان يواجه العراق ازمة اقتصادية مع انتهاء 
العام الحالي وبدايــــة العام المقبل نتيجة المؤشــــرات العالمية 
التي تدل على انخفاض متوقع الســــعار النفط وبالتالي انخفاض 
واضــــح في واردات العراق المالية , مما يشــــكل ازمة في موازنة 

0202 , خاصــــة ان هناك اســــتحقاقات ثابته يجب دفعها من 
قبــــل العراق وقد تم تثبيتها فــــي قانون موازنة 0202 

التي وصفها البعض بأنها وهمية وحبر على ورق.

اعلنت الرشكة العام�ة للصناعات املطاطية 
واالط�ارات اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة 
واملعادن، الثالثاء، عن مشارفتها عىل انجاز 
مرشوع تدوير االط���ارات املستهلكة الذي 
تنف�ذه يف مصن�����ع اط���ارات الديوانية 
التاب�ع له�ا باملش�اركة م�����ع القط�اع 

الخاص.
وقالت الرشكة يف بي�ان ان ” الوزارة تحقيق 
مراح�ل متقدم�ة يف نصب مكائ�ن ومعدات 
املرشوع بجهود الكوادر الهندس�ية والفنية 

يف مصنع إطارات الديوانية”.
واض�اف ان “املرشوع س�يعمل ع�ىل تدوير 
االط�ارات م�ن خ�الل اس�تخدام االط�ارات 

املس�تهلكة كمادة اولية وفرمه�ا وتحويلها 
اىل مفروم املطاط وانت�اج منتجات مختلفة 
تش�مل مفروم املط�اط بقياس�ات مختلفة 
واملطح�ون بطاقة خمس�ة طن يف الس�اعة 
والزي�وت مختلف�ة االن�واع وبنوعي�ة عالية 
اضاف�ة اىل إنت�اج البالط�ات املطاطية التي 
وري�اض  الرياضي�ة  املالع�ب  يف  تس�تخدم 
املطاطي مخفف  االطف�ال واملق����رن�ص 
الصدم�ات وإنت����اج املطب�ات املطاطي�ة 
بنوعي�ات عالي�ة وعم�ر طويل وبقياس�ات 

مختلفة”.
واوض�ح ان هذا املرشوع يعد من املش�اريع 
الرائ�دة والفريدة م�ن نوعه�ا يف البالد ومن 

املش�اريع البيئية التي ستس�هم يف التخلص 
م�ن االط�ارات املس�تهلكة بش�كل نهائ�ي 
وب�دون مخلفات خاص�ة وان هذه االطارات 
تش�كل عبئا ع�ىل البيئة حيث يتج�اوز عدد 
االط�ارات الت�ي تدخ�ل اىل الع�راق الع�رشة 
مليون اطار س�نويا والتي تراكمت عىل مدى 

اعوام عديدة.
واش�ار البيان اىل ان “هذا املرشوع س�يكون 
ل�ه م�ردود وج�دوى اقتصادي�ة م�ن خالل 
تصني�ع مواد مطاطية مختلفة يمكن بيعها 
يف الس�وق املحلي�����ة والس�وق العاملي�ة 
وتش�غيل اي�دي عامل�ة اضافي�ة يف املصنع 

والرشكة”.

الصناعة تشارف على انجاز مشروع تدوير اإلطارات المستهلكة
كش�فت لجنة الخدم�ات واالعم�ار النيابية ، عن 
رشك�ة اتصاالت وطني�ة تتفوق عىل منافس�اتها 
ان  مؤك�دة  وك�ورك،  واسياس�يل  زي�ن  الث�الث 
معلومات وبيانات املواطنني تخزن يف “سريفرات” 
خ�ارج العراق م�ا يجعل تل�ك املعلوم�ات متاحة 

للدول التي تخزن فيها.
وق�ال عض�و اللجنة جاس�م البخاتي ، ان “س�وء 
خدم�ة االتص�االت كان محل نق�اش داخل لجنة 
الخدم�ات النيابية، حيث تم تش�خيص مجموعة 
م�ن االخطاء يف قط�اع االتصاالت تتعل�ق بهيمنة 
ال�رشكات ع�ىل االتص�االت يف  واحت�كار بع�ض 

العراق”.
واض�اف البخاتي، ان “هذه ال�رشكات تقوم ببيع 

كارتات ش�حن الرصيد بمبل�غ ١٢.٥٠٠ دينار، يف 
حني يحصل املس�تهلك عىل رصي�د ١٠ االف دينار، 
لتحص�ل م�ن املواط�ن ع�ىل مبل�غ ٢٥٠٠ دين�ار 
تمنحه�ا تل�ك ال�رشكات اىل الدول�ة عىل حس�اب 
املواط�ن”، مبين�ا أن “هن�اك توج�ه الس�تقطاب 
رشك�ة وطنية يت�م تفعليها وتك�ون مؤتمنه عىل 
معلومات املواطن وبيانات�ه داخل العراق، خاصة 
ان )س�ريفرات( رشكات االتص�ال يف دول اخ�رى، 

وهذا بحد ذاته خرق للعراق”.
وتاب�ع ان “الرشك�ة الت�ي من املزم�ع ادخالها اىل 
الخدمة ستكون ذات خدمات تلبي طموح املواطن 
واس�عار مكاملاته�ا اقل مم�ا تطرح�ه الرشكات 

االحتكاري�ة االخ�رى”.

واكد البخات�ي، ان “هناك عالمات اس�تفهام عىل 
رشكات االتص�ال، حيث ان تمتلك اسياس�يل اكثر 
م�ن ٤ مالي�ني مش�رتك وتع�زوا رداءة الخدمة اىل 
التش�ويش م�ن قب�ل بع�ض االجه�زة االمنية، يف 
ح�ني ان رشك�ة زي�ن لديه�ا ٢.٥ مليون مش�رتك 
لكنها تعمل بنفس االبت�زاز الذي تفعله الرشكات 
االخ�رى، كم�ا ان الرشك�ة االخ�رى ك�ورك الت�ي 
لديه�ا اكث�ر من ملي�ون مش�رتك، اذ تعمل جميع 
تلك ال�رشكات بنف�س االبتزاز واالس�عار، مادفع 
الحكومة اىل التوجه نحو رشكة وطنية تحل محل 

تلك الرشكات”.

الخدمات النيابية تكشف عن شركة اتصاالت وطنية تتفوق على منافساتها الثالث

لليوم الثاني ..عشرات العمال بمشروع ماء البصرة الكبير  يتظاهرون للمطالبة بالتعيين
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المراقب العراقي/ متابعة...

نفذت القوات اليمنية، عملية إغارة عىل مواقع 
ملرتزقة العدوان السعودي يف محافظة الجوف.

وق�ال مص�در عس�كري، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراقب العراق�ي« ان »أبطال الجيش واللجان 
الش�عبية تمكنوا م�ن تنفيذ عملي�ة إغارة عىل 
مواق�ع ملرتزق�ة الع�دوان الس�عودي يف جبهة 

املهاشمة بخب والشعف بمحافظة الجوف قتل 
وجرح خاللها عدد منهم«.

يذك�ر أن وح�دة الهندس�ة للجي�ش واللج�ان 
تمكن�ت يف وقت س�ابق الي�وم من تدم�ر آلية 
محمل�ة باملرتزقة بعبوة ناس�فة يف جبهة حام 
باملت�ون ما أس�فر عن مرصع وج�رح من كان 

عىل متنها.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس اإليراني الش�يخ حس�ن روحاني أنه لن يكون 
هن�اك تغير إيجاب�ي يف العالقات بني واش�نطن وطهران 
قب�ل أن ترفع الواليات املتح�دة العقوبات عىل إيران، فيما 
حدد وزي�ر الخارجية اإليراني محمد ج�واد ظريف موعد 

إعالن الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها النووية 
وق�ال روحان�ي يف خط�اب ألق�اه خ�الل مراس�م إطالق 
امل�روع الوطن�ي لبن�اء 110 آالف وحدة س�كنية يف 31 
محافظة إيراني�ة وتابعته »املراق�ب العراقي« أنه »ودون 
أن تتخ�ىل الواليات املتح�دة عن العقوب�ات ودون العدول 
ع�ن هذا الطري�ق الزائف الذي اختارته ل�ن نرى أي تغير 

إيجابي، ويكمن مفتاح التغير اإليجابي يف واشنطن«.
وج�دد الرئيس اإليراني التأكيد عىل أن »طهران ال تس�عى 
إىل الحص�ول ع�ىل أس�لحة نووية، أب�دى اس�تعداد إيران 

مضيف�ا  »س�تواصل للح�وار«،  أنه�ا 
ته�ا تقلي�ص  ما ا لتز ا

باالتفاق النووي إذا لم ُترفع كل أشكال الحظر والعقوبات 
األمركية«.

وتوج�ه روحاني لواش�نطن بالق�ول إنه »ينبغ�ي عليها 
كخطوة أوىل رف�ع كل العقوبات غر املروعة املفروضة 
عىل طهران«، مش�را اىل »إننا نش�رط ع�ىل الذين قاموا 
باإلره�اب االقتص�ادي ض�د بالدن�ا توبتهم والع�ودة عن 

طريقهم الخاطئ«.
اإلس�المية  الجمهوري�ة  »إرادة  أن  روحان�ي  وأض�اف 
اإليرانية مبنية أساًس�ا ع�ىل عدم االتجاه نحو األس�لحة 
املحرم�ة«، وأضاف:«عليك�م أن تخطو الخط�وة األوىل يف 
رفع كل اشكال الحظر الخاطئة وعندئذ ستكون الظروف 

مختلفة«.
وتوج�ه روحاني أيض�ا ألطراف االتفاق الن�ووي قائالً إن 
»عليهم أن ينفذوا ما تعهدوا به« وتابع قائالً إن »رفع كل 
أش�كال الحظر وإبداء االحرام للشعب االيراني سيدفعنا 

للتحرك من أجل تأمني مصالحنا الوطنية«.
وأض�اف روحاني:«نح�ن نتح�رك وفق منط�ق أن نكون 
أقوياء كي ال يهزمن�ا أحد، وبإمكاننا الخروج من معرك 

املشاكل عندما نكون أقوياء وأغنياء«.
وكان الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب، عن اس�تعداده 
لقاء نظره اإليراني حس�ن روحاني عندما تتوفر ظروف 

مناسبة.
يف س�ياق متصل اعل�ن وزي�ر الخارجي�ة االيراني محمد 
جواد ظريف ان ايران س�تتخذ خطوتها الثالثة عىل صعيد 
االتف�اق  اط�ار  التزاماته�ا يف  خف�ض 

النووي يف ال�6 من ايلول. 
يف  ظري�ف  الوزي�ر  واض�اف 
مقابلة مع صحيفة »تاغس 
آنس�ایغر« الس�ويرسية، 
»املراق�ب  وتابعته�ا 
العراقي« ان »عالقات 

اي�ران االقتصادي�ة م�ع العالم ل�م تع�د اىل طبيعتها، بل 
يمكننا القول ان هذه العالقات هي أس�وأ مما كانت عليه 

قب�ل التوقيع عىل االتفاق الن�ووي ، وهذا يعني ان 
الطرف املقابل لم ينفذ التزاماته«.

ولفت اىل ان »االتفاق النووي يشتمل عىل 
آلي�ة فيما ل�و لم ينفذ اح�د االطراف 

سنس�تفيد  ونح�ن  التزامات�ه، 
من ه�ذه االلية وأض�اف: لقد 

بمئ�ات  ارضارا  تكبدن�ا 
واقتصادن�ا  امللي�ارات 

الوطنية  وعملتنا  يعاني 
فق�دت 75 باملائ�ة من 
قيمته�ا، ه�ذا يف حني 
ان الجان�ب االوروبي 
لم يفعل شيئا سوى 
اصدار بيانيات لدعم 

االتفاق النووي«.
واعل�ن ب�أن »اي�ران 
خطوته�ا  س�تبدا 

صعي�د  ع�ىل  الثالث�ة 
يف  التزاماته�ا  خف�ض 

اطار االتف�اق النووي يف 
الس�ادس م�ن ايل�ول، ان 

توصلنا اىل اتفاق مع الجانب 
االوروب�ي وت�م تطبيق�ه م�ن 

قب�ل ه�ذا الجانب فإنن�ا لن نتخذ 
الخطوة الثالثة«.

ولف�ت اىل ان »االمريكيني هم من خرجوا 
من صال�ة املفاوضات وليس اي�ران«، مضيفا 

»ان كان�وا يري�دون الع�ودة اىل الصال�ة فعليهم ان 
يحصلوا عىل تذكرة وهي العودة اىل االلتزامات الدولية«.

القوات اليمنية تستهدف مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في الجوف

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
تحدث الكاتب باتريك بوكانان، يف مقالة نرتها 
مجلة »ذا أمركان كونرسفاتيف« األمركية عن 
االعتداءات اإلرسائيلية التي اس�تهدفت س�وريا 
ولبنان والعراق، مشرا إىل تهديدات األمني العام 
لحزب الله وردود الفعل األمركية إزاء ما حصل، 
مشرا اىل أن فشله سياسيا سيعني إنتهاء حياته 
السياس�ية، مع احتمال محاكمته بتهم فس�اد. 
بوكانان الذي عمل مستش�ارا لعدد من الرؤساء 
األمركي�ني الس�ابقني، اعت�ر يف مقالت�ه الت�ي 
تابعته�ا »املراقب العراق�ي« أن »اعراف رئيس 

حكومة العدو الصهيوني بنيامني نتنياهو بدور 
إرسائييل م�دروس للغاي�ة، خصوص�ا ان كيان 
العدو سيش�هد إنتخاب�ات تريعي�ة بعد ثالثة 
أسابيع«، مضيفا أن »نتنياهو يخوض »معركة 
حياة«، وأن فشله سياسيا سيعني إنتهاء حياته 
السياس�ية، مع احتمال محاكمت�ه عىل خلفية 
ته�م الفس�اد«. ولف�ت الكات�ب إىل ان »نتنياهو 
يمتل�ك دافع�ا قويا لتوس�يع الحرب ض�د إيران 
وحلفائها وإعالن املس�ؤولية ع�ن االعتداءات«، 
مشرا إىل أن الواليات املتحدة معنية بما يقوم به 

الكيان اإلرسائييل«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلقت الشابة السعودية إيصال عادل الخديدي 
الالجئ�ة يف كن�دا حملة للمطالب�ة باإلفراج عن 
ش�قيقها عبد الله الخديدي املعتقل يف س�جون 
اململكة. ونقل موقع العهد اإلخباري عن ايصال 
وحديثه�ا عن تفاصي�ل قضية ش�قيقها، عر 
تسجيل فيديو بالعربية واإلنكليزية عىل حساب 
أطلقته عىل »توير« باسمها »إيصال« وتابعتها 
»املراقب العراقي أنه »تم اعتقال ش�قيقها بعد 
ع�ام من عودت�ه للمملكة عىل خلفي�ة انتقاده 
للحكوم�ة الس�عودية عر حس�اب وهمي عىل 

»توي�ر«. وأك�دت أن »طريقة االعتق�ال كانت 
ش�نيعة جدا، وكأن�ه إرهابي مس�لح خطر«، 
مضيفة أن »عبد الله ش�اب طموح، تخرج من 
الجامعة مهندس كهرباء بمرتبة رشف، يعاني 
م�ن إعاقة يف إح�دى يديه، ومص�اب بمرض يف 
القلب«. وشهدت اململكة، خالل أقل من عامني، 
اعتق�ال املئ�ات م�ن الناش�طني والحقوقيني، 
الذين حاولوا التعبر عن رأيهم الذي يعارض ما 
تشهده السعودية من تغيرات، وسط مطالبات 
حقوقية بالكشف عن مصرهم وتوفر العدالة 

لهم. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تس�اءلت صحيفة “يورو نيوز”، يف تقرير مطول لها، عن الس�بب ال�ذي يدفع الواليات املتحدة إىل 
عدم التجسس عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة. وتقول الصحيفة، يف عددها لهذا اليوم وتابعته 
»أملراق�ب العراق�ي« إن�ه »من الغري�ب أن اإلمارات مس�تثناة من برامج التجس�س الت�ي تنفذها 
ال�وكاالت األمريكي�ة عىل دول العالم. ويص�ف بعض املنتقدين ذلك بأن�ه “بقعة مظلمة خطرة” 
يف عال�م املخاب�رات يف الواليات املتحدة«. وقالت الصحيفة إن »اإلمارات تس�تعني بخراء س�ابقني 
عملوا يف وكالة األمن القومي األمريكية، وذلك بهدف التجس�س عىل بعض املعارضني واألمريكيني 
ألهداف سياسية«. وتوضح الصحيفة أن »سبب استغراب الخراء واملنتقدين هو األدوار “الرسية” 
لإلمارات يف مساعيها إلعادة رسم معالم املنطقة السياسية؛ فهي تفرض حصارا عىل دولة قطر، 
وتحاول تغير الحكومة الرعية املعرف بها دوليا يف ليبيا، وتمول قائدا عس�كريا يف س�بيل ذلك، 
وتحاول إعادة تش�كيل املرسح الس�يايس اإلقليمي بطريقة تتعارض م�ع املصالح األمريكية، بل 

وتملك طموحات سياسية وعسكرية ال تتكيف معها الواليات املتحدة«.

فشل نتنياهو  كونسرفاتيف:  اميركان 
سيعني إنتهاء حياته السياسية

سعوديات يطلقن حملة  اإلخباري:  العهد 
لإلفراج عن المعتقلين في سجون بن سلمان

نيوز: لماذا ال تتجسس المخابرات  يورو 
األمريكية على اإلمارات ؟

صحيفة »هارتس« الصهيونية: نصر اهلل سيلتزم
 بتهديده وحالة التأهب في الجيش اإلسرائيلي مستمرة 

شبكة بحرينية توثق اعتقال 12 مواطنا
 بينهم نائب سابق

مجلس االمن يعقد جلسة يوم غد بشأن العراق

دولي دوليعربي  عربي 
روحاني يرد على ترامب: ال حوار مع األميركيين .. 

ظريف يحدد موعد إعالن الخطوة الثالثة لخفض اإللتزامات النووية

المراقب العراقي/ متابعة...
أن  الصهيوني�ة  هارت�س  صحيف�ة  اعت�رت 
»ارسائيل« ترى بأن )الس�يد( نرص الله جاد 
وس�رّد عىل الهجمات يف س�وريا ولبنان، 

غر أنها تخىش من الحدود الجنوبية. 
وت�رى الصحيف�ة، يف تقريره�ا الذي 
تابعته »أملراق�ب العراقي« أن »حزب 
الله عىل وش�ك الرد ع�ىل الهجومني 
اللذي�ن نفذتهما إرسائيل يف س�وريا 
ولبن�ان«، مبينة أن »هذا هو التقييم 
الواضح ل�«مؤسس�ة الدف�اع«، كما 

أعلن عنها املستوى السيايس«.
وأش�ارت الصحيفة اىل ان »حالة التأهب 
القصوى يف الجيش اإلرسائييل مستمرة، 
وال س�يما عىل طول الحدود مع سوريا 
ولبن�ان«، متحّدًث�ا عن »وج�ود يقظة 
أيًضا عىل حدود قط�اع غزة خوًفا من 

املزيد من التصعيد هناك«.
ولفت�ت الصحيف�ة اىل أن�ه »ب�ات 
واضًح�ا  يف »إرسائي�ل« 
)الس�يد(  أن 

ن�رص 

الله سيلتزم بتنفيذ تهديده«.
وتابع�ت أن�ه »لدى املعارض�ة يف »إرسائي�ل« نوعان من 
ردود الفعل، رد الفعل ش�به األكيد عندما تقرر الحكومة 
تصعي�د التحركات العس�كرية: ينتق�ل »ازرق ابيض« - 
ثالث�ة من كب�ار املس�ؤولني التنفيذيني األربعة رؤس�اء 
أركان س�ابقون - الته�ام الليك�ود بمؤامرة سياس�ية ، 
يت�م بموجبها إلق�اء اللوم عىل الجي�ش، يف تغير أجندة 
الحمل�ة االنتخابية وإم�الء حوار أمني يخ�دم نتنياهو، 
كما تم س�ماع هذه االدع�اءات يف املايض ، يف ضوء نفس 
الحادث املذكور يف يناير 2015 ، والذي وقع أيًضا عش�ية 

االنتخابات. 
وأضافت أن »الس�ؤال املطروح اآلن هو ما إذا كان هناك 
يشء قد تغر يف حكم نتنياهو ، بالنظر إىل وضعه املجهد 
يف صنادي�ق االقراع والحاجة إىل تجاوز 61 مقعًدا، دون 
أفيغ�دور ليرم�ان ، لتش�كيل الحكومة املقبل�ة ووقف 

الخطوات القانونية التي تجري ضده«.
ورأت الصحيف�ة أن »العال�م الس�يايس يف »ارسائي�ل« 
مختل�ط باألم�ن وم�ن الصع�ب للغاي�ة الفص�ل ب�ني 
االعتبارات املختلفة. بالطبع ، قد يكون االعتبار الرئييس 

لنتنياهو هو األمن.
ويف هذا الصدد، وبغض النظر عن ضعف املعارضة وعدم 
وجود رقابة خارجية من قبل لجنة الش�ؤون الخارجية 
والدف�اع يف الفرة ما بني الحملت�ني االنتخابيتني، ينبغي 
اإلش�ارة إىل »ضعف مجلس ال�وزراء. نتنياهو هو أيضاً 
وزير الدفاع )الح�رب(، وليس لدى الحكومة وزراء ذوو 
خ�رة ، مثل إيه�ود ب�اراك وبوجي يعل�ون، وكما كتب 
مراس�ل هآرت�س حايي�م ليفينس�ون ، ف�إن مجلس 
ال�وزراء الحقيق�ي الي�وم يتكون من املستش�ارين 
املقربني لرئيس الوزراء، و هذا يس�يطر عىل الخط 

الذي يالئم نهج نتنياهو«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلنت شبكة رصد املداهمات يف البحرين 
إّنها وّثقت يف األسبوع األّول من شهر آب 
الجاري اعتق�ال 12 مواطًنا بينهم نائب 
س�ابق، واقتحام العديد من البلدات مع 
استنفار واسع وتكثيف نقاط التفتيش 

عند املنافذ ويف الشوارع الحيوّية.
وأوضحت الش�بكة يف تقري�ر لها تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« أّن�ه »يف الفرة من 
1 إىل 8 آب قام�ت الس�لطات البحرينّية 
س�جن  يف  االتص�االت  م�ّدة  بتقلّي�ص 
جّو بع�د تنفي�ذ جريم�ة اإلع�دام بحّق 
الش�هيدين »عيل الع�رب وأحمد املاليل«، 
كم�ا انترت عن�ارص األم�ن يف البلدات 
ملن�ع الح�راك املس�تمر غضًبا للش�هداء 

»العرب واملاليل ومحمد املقداد«.
وأضاف�ت أّن »عنارص املرتزق�ة التابعة 
ش�ّنت  البحرينّي�ة  الداخلّي�ة  ل�وزارة 
حمل�ة مداهمات عىل بل�دات »أبوصيبع 
والش�اخورة والبالد القدي�م«، واعتقلت 

9 مواطنني وهم »بش�ر عبد الرس�ول، 
حس�ني الزاكي، حس�ني الزاي�ر، عباس 
الزاك�ي، كمي�ل القطان، حس�ن جعفر 
العصفور، حس�ني عيل بدر، محمد عبد 

الحس�ني عي�د وأحم�د محم�د بس�رة، 
وسيد عيل جالل«، كما تّم اعتقال النائب 
السابق »أسامة التميمي« بعد محارصة 

منزله«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت مص�ادر صحفي�ة، ان مجل�س األمن يف األم�م املتحدة 

سيعقد يوم غد جلسة تتناول األوضاع يف العراق.
وقالت املصادر، ان “الجلسة ستعقد غدا يف تمام الساعة 10:00 

صباحاً بتوقيت نيويورك )5:00 مساًء بتوقيت بغداد(”.

وم�ن املتوق�ع أن تق�دم املمثل�ة الخاص�ة لألمني الع�ام لألمم 
املتح�دة يف الع�راق جين�ني هينيس-بالس�خارت إحاط�ة بعد 
بدء الجلس�ة بقليل. وس�تقدم املمثلة الخاصة الس�يدة جينني 
هينيس-بالس�خارت إحاطة حول التط�ورات يف العراق وبعثة 

األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي(



بقلم / عبد الستار قاسم…
ألقى السيد حسن نرص الله خطابا بمناسبة انتصار 
عسكري حققه الحزب بالعمل مع الجيشني اللبناني 
والس�وري ض�د الن�رصة وداع�ش، وكان الخط�اب 
مناس�بة لرشح ما حصل الليل�ة املاضية من هجوم 
إرسائييل بالطران املس�ر عىل الضاحي�ة الجنوبية، 
وهج�وم آخر عىل ُنُزل يف بلدة جنوب دمش�ق س�قط 
جراءها شهيدان من حزب الله. استبق السيد حسن 
الرشح يف بداية خطابه عندما وجه كالمه للحارضين 
يف ساحة املهرجان قائال إن حضورهم هو أول رد عىل 
االعت�داءات اإلرسائيلية. وهذا كان يعني أن هناك ردا 
ثاني�ا عىل ما قامت ب�ه إرسائيل، وهذا ما تبني بعدما 
أتى الس�يد عىل رشح ما ج�رى الليلة املاضية. تناول 
السيد حسن ثالثة فقرات وهي الحديث عن االنتصار 
وتع�اون قوى املقاوم�ة والجي�ش اللبناني والجيش 
الس�وري من أج�ل تأمني لبن�ان والحدود الس�ورية 
اللبناني�ة. وأكد عىل أن لبنان ب�ات آمنا هادئا، ولكن 
دون أن يس�تبعد ظه�ور الخط�ر من جدي�د. قال إن 

الذين هددوا أمن لبنان باتوا بعيدين عن حدود لبنان، 
وبات�ت املناطق الحدودي�ة اللبنانية آمن�ة مطمئنة، 
لكن�ه أضاف أنه عىل اللبناني�ني أن يبقوا حذرين ألن 
االي�ادي الت�ي تلعب يف املنطق�ة كثرة وعىل رأس�ها 
األي�دي األمريكية التي اس�تعملت داعش للدخول إىل 
املنطق�ة، وه�ي تس�تعملها اآلن لرتهب الن�اس بها 
من أجل اس�تمرار وجودها يف العراق. وتحدث السيد 
حس�ن ع�ن الجاحدي�ن يف الداخ�ل اللبنان�ي والذين 
يمثلون أكرب مشكلة لحزب الله يف مواجهة إرسائيل. 
وقد بني هذه املس�ألة يف الفقرة الثالثة عندما قال إن 
الحزب لم يكن يس�قط الطائرات املسرة اإلرسائيلية 
مخافة أن يقفز بع�ض اللبنانيني ويبدأو بلوم حزب 
الله واتهامه بأنه يش�عل الحروب والفتن يف املنطقة 
من خالل دفاعه عن األرض والسيادة اللبنانية. وهذا 
أم�ر حقيق�ي ألن بعض الفئ�ات اللبناني�ة ال يهمها 
س�يادة لبنان، وال تهمها ع�زة أو كرامة، وهي تبقى 
أدوات بيد الس�عودية والواليات املتحدة، وتبقى عونا 
إلرسائيل عىل العرب أجمعني. الحزب حذر يف مواجهة 

إرسائيل حتى ال يعطي فرصا لبعض الداخل اللبناني 
لتحمله مسؤولية املواجهات العسكرية مع إرسائيل. 
تناول الس�يد حس�ن هموم البقاع، وأب�دى عقالنية 
وفطن�ة كبرتني يف رشح�ه. ومثلما حم�ل الحكومة 
اللبناني�ة مس�ؤولية التقص�ر اإلنمائ�ي حمل أيضا 
الناس والعائالت والناس أصحاب التأثر مس�ؤولية 
ع�دم ترتيب األوض�اع االجتماعي�ة والثقافية، وعدم 
التصدي للذين يمارس�ون أعم�اال قبيحة تيسء ألهل 
البق�اع، وتمكن املجرمني من االس�تمرار بإجرامهم. 
وأخ�را أتى ع�ىل الفقرة األخ�رة الخاصة بالش�أن 
اإلرسائيل وقال إنه لن يس�مح باس�تباحة لبنان بعد 
الي�وم، وبرش إرسائي�ل بالرد وطلب منه�ا أن تنتظر 
يوما أو يومني والرد آت ال محالة. وطلب من الجيش 
اإلرسائي�يل أن يق�ف عىل الحائط ع�ىل رجل ونصف. 
وأكد نرص الله أنه لن يسمح بتكرار التجربة العراقية 
من حيث أن العراق بتعرض لهجمات باملس�رات وال 
ي�رد. ق�ال إن الحزب س�رد ألن االعت�داءات خطرة 
ومنن ش�أنها أن تتكرر إذا ل�م يتم ردع إرسائيل. اكن 

نرص الله قال إنه س�رد يف لبنان، ولم يقل من لبنان، 
ولم ي�رشح ماذا كان يعني بالضبط. وقد ش�دد عىل 
مقولت�ه الس�ابقة بأن�ه إذا قتلت إرسائي�ل أحدا من 
إخوانه أي اللبنانيني فإن عليها أن تنتظر س�يل دماء 
أبنائها. ونب�ه نرص الله اإلرسائيلي�ني إىل أن نتنياهو 
يعرضهم للخطر ونصحهم بأال يستمعوا إىل تهريجه 

بأن اإلرسائيليني آمنون. قال لهم إنه ال أمن لهم.
وله�ذا نتوقع ردا من قبل الحزب، وربما ال يكون عىل 
ش�اكلة الردود الس�ابقة الت�ي تميزت بعب�ور جنود 
من الح�زب للجدار واألس�الك الش�ائكة وقتل جنود 
إرسائيلي�ني. م�ن املتوق�ع أن نش�هد عم�ال  مختلفا 
عما س�بق، وس�يكون به وقع كبر عىل الحس�ابات 

اإلرسائيلي�ة وع�ىل معادل�ة الق�وى يف املنطق�ة.
اعتدن�ا عىل حزب الله الوفاء عم�ال ملا يقول، وأعتقد 
أن هذه املرة لن تختلف عما س�بق.وهنا أنوه أن عدم 
ال�رد وكما ذكر الس�يد يش�جع إرسائيل ع�ىل تكرار 
أعمالها العدوانية. الرد ولو بخس�ارة أقل تكلفة من 

عدم الرد.
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هن�اك حكم�ة تق�ول: “ليس العي�ب أن تس�قط.. لكن 
العي�ب أن التنهض بعد الس�قوط”. وأظن حكمة كهذه 
تس�توجب تعليقه�ا ع�ىل بوابة دخ�ول بناي�ة مجلس 
نوابنا، الحتياجهم املاس اليها بعد كبوات أكثر من عقد 
ونصف العقد من السنني العجاف، إذ كان من املفرتض 
أن يكون النهوض قبل أعوام، فهل تحقق جزء ولو كان 

ضئيال من النهوض عىل يد ماسكي زمام أمر البالد؟.
لقد بات الحديث عن االخفاق�ات املتتالية والالمتناهية 
الت�ي أتحفنا به�ا مجلس الن�واب الس�ابق، وكذلك بدأ 
يتحفن�ا بها الالح�ق يف الس�احة السياس�ية، أمرا كما 
نق�ول: )ما يلبس عليه عگال(. ولو بحثنا أس�باب هذه 
االخفاق�ات لوجدنا أنه�ا لم تأت من مج�رات وكواكب 
س�ماوية، بل سيتضح جليا أن األس�باب الرئيسة لهذه 
اإلخفاق�ات ه�ي التناح�ر والتض�اد بني أرب�اب الحكم 
وصناع القرار أنفس�هم من داخل البيت العراقي وتحت 
قبب مجالسه، وبرعاية رؤس�اء هذه املجالس، وقطعا 
للكتل السياسية الدور الريادي يف الخالفات واالختالفات 
الت�ي ت�دور رحاها عىل قدم وس�اق يف أروق�ة املجالس 
الثالث. وما يزيد الطني بلة أنهم مرصون عىل اس�تمرار 
الع�داوات بينه�م، ب�ل وما انفك�وا م�ن إرضام النار يف 
الهش�يم قبل أن تنطفئ نار قد عال سناها من قبل. وما 
األس�باب والتعليالت التي يتعلل بها أرباب بعض الكتل، 
إال مخطط�ات لكبوات قادمة يرس�مون لها ويس�عون 
اىل تحقيقها قدر اس�تطاعتهم، األمر الذي يؤكد س�بق 
إرصارهم وترصدهم لعرقلة العملية السياسية القائمة 

يف البلد.
إذ م�ازال دأب برملانن�ا -كعادت�ه- اإلخف�اق يف تحقيق 
أصغر م�ا منوط بأعضائه من مه�ام، وهو أمر لم يعد 
غريب�ا عىل أعضائه او رئيس�ه. ومن غر املعقول طبعا 
أن يخفق املرء يف كل خطوة يخطوها يف عمله، الس�يما 
إذا كان واعيا ومدركا ويش�عر بمسؤولية ماملقى عىل 
عاتق�ه م�ن مه�ام، ترتتب عىل ع�دم إنجازه�ا عواقب 
وخيمة، وأرضار يحاس�به عليها الله والناس ونفس�ه 
-ان كان ل�ه ضمر حي-. وكما يقول املثل: لكل حصان 
كب�وة ولكل حلي�م هفوة. ولك�ن، أن تس�تمر الكبوات 
وتكثر الهفوات، فهذا دلي�ل عىل أن الفارس )موگدها( 
أو ه�و يتعمد الهف�وات، وحينها تطلق عليه تس�ميات 
أخرى الترشف أي إنس�ان س�وي. وم�ن املعيب بحكم 
املعقول واملعه�ود ان تكثر -يف عراق مابعد الس�قوط- 
الهف�وات او تعمد إحداثها، فالبلد مازال يف دور النقاهة 
م�ن العقود املاضي�ة، وح�ري بالكتل السياس�ية التي 
أوصلها املواطن اىل مسك دكة الحل والعقد، االرساع بكل 
ما ينهي فرتة النقاهة، ليكتس�ب البلد الشفاء التام، إذ 
أن أمامه مراحل بناء وإعمار طويلة وعريضة، إن عقد 

ساسة البلد عىل القيام بها وإتمامها.

حين يكون اإلخفاق مزمنا

 عيل عيل…

بقلم / عدنان ابو زيد…
لس�ت متخّصص�ا يف االقتص�اد، والنظام 
الرضيب�ي، لك�ن تجربت�ي يف العي�ش يف 
الغرب عىل م�دى عقدين، تعزز مصداقية 
ق�درة واردات الرضيبة ع�ىل بناء البلدان، 
وكي�ف يخل�ص املواط�ن له�ا، ويمتث�ل 
للقوان�ني الصارمة بح�ق كل من يتخلّف 
عن الدفع، حتى ص�ار التهرّب الرضيبي، 
م�ن أك�رب الجرائ�م الت�ي يعاق�ب عليها 

القانون.
بعيداً عن التفاصيل الدقيقة، فاّن املوظف 
يف بلد مثل هولندا، يتقاىض راتبا ش�هريا 
بنحو ال�� 4000 يورو، يتوجب عليه دفع 
نح�و 1300 ي�ورو، رضيب�ة عم�ل. ويف 
املجمل العام فاّن الفئ�ة ذات الدخل الذي 
يرتاوح بنحو العرشين ألف يورو، يتوجب 
عليه�ا دفع رضيبة بنح�و 35 باملائة، أي 

ما يزيد عىل السبعة آالف يورو، تقريبا.
املواطن الهولندي، صاح�ب معدل الدخل 
املنخف�ض )زه�اء 1700 ي�ورو(، وكذلك 

العاط�ل عن العم�ل الذين ي�رتاوح معدل 
دخله بنح�و 1400 يورو، يدفع الرضائب 
والفواتر، بش�كل منتظم، وآيل، وال مجال 
للتس�ويف، او التأخر عن السداد، بسبب 
الغرامات الهائلة الت�ي ينجم عنها والتي 
تصل بني 30% إىل 60%، من اجمايل املبالغ 

غر املرّصح عنها.
ال مفّر من دف�ع رضيبة العمل، التي هي 
م�ن اهم م�وارد الخزينة الوطني�ة، فيما 
رضيبة التأمني الصحي تحتل نسبة %15 
من إجم�ايل الراتب. وال أنىس اإلش�ارة اىل 
التأمني التقاعدي ونسبته حوايل 10% من 
املعاش الشهري، وتأمني البطالة ونسبته 
نحو 2% من الدخل الش�هري، فيما تأمني 
الرعاي�ة يص�ل اىل زه�اء 2% م�ن إجمايل 
الرات�ب، فضال ع�ن اّن مجموع الرضائب 
عىل تل�وث املياه والقمام�ة، واقتناء كلب 
يف البي�ت، تص�ل اىل نحو الخمس�ة يورو 

شهريا.
ال يقت�رص األم�ر ع�ىل ذل�ك، اذ ال يت�رّبم 

االعم�ال  رج�ال  الس�يما  الهولندي�ون، 
والتج�ار، م�ن الرقاب�ة الرضيبي�ة، وهم 
يتوقعون التفتيش والتدقيق بشكل دوري 
ومنهج�ي، فيم�ا ال مف�ّر أم�ام املوظ�ف 
الع�ادي من االدالء بترصيح�ه الرضيبي، 

نهاية العام، تفاديا للغرامة.
بعي�دا ع�ن الرضائب املب�ارشة، وددُت اْن 
يّطل�ع املواط�ن العراقي عىل ما يس�دده 
الفرد من فواتر يف بل�د مثل هولندا،فعىل 
اف�رتاض ان مع�دل الدخل ه�و يف حدوده 
الدنيا، أي نحو 1600 يورو، فاّن عليك ان 
تس�دد أجور السكن البالغة نحو ال� 400 
ي�ورو ش�هريا، والتأمني الصح�ي بحوايل 
80 يورو للش�خص البال�غ، وتأمني اثاث 
البي�ع بنح�و 10 يورو ش�هريا، ورضيبة 
السيارة البالغة نحو ال� 30 يورو شهريا، 
وتكاليف املاء بنحو ال� 10 يورو ش�هريا، 
والكهرباء، بنحو ال� 100 دوالرا ش�هريا، 
واالنرتن�ت م�ع التلف�از بح�ويل 50 يورو 

شهريا، فضال عن أعباء مالية أخرى.

بعد كل هذه األرقام تبدو املقارنة ممكنة، 
مع الواقع يف الداخل العراقي، والعمل عىل 
تطوير قوان�ني الرضيبي�ة يف العراق،بما 
يجعل املواطن يتمك�ن من الدفع، بعد ان 
يكون قد عزز ثقته بالدولة، ومؤسساتها، 
وبعد ان يش�عر ب�ان ما يدفع�ه ينعكس 

بش�كل جيل، عىل توفر الخدمات من ماء 
وكهرب�اء وانرتن�ت وطرق وبن�ى تحتية، 
عندئ�ذ، س�وف نج�د مواطن�ا إيجابيا يف 
تفاعله م�ع الواجبات املالي�ة امللقاة عىل 

عاتقه، تجاه الدولة.
حّدثن�ي خب�ر م�ايل ع�ن اّن أول قان�ون 
للرضيب�ة يف الع�راق كان يف العام 1927 ، 
ت�اله قانون 113 الع�ام 1982، ومنذ ذلك 
الوقت، لم يش�هد الترشي�ع الرضيبي أي 
تجديد، فيما فعلت الحروب واألوضاع غر 
املس�تقرة فعلها يف انهي�ار اليات الجباية 

الجدية.
لنعرتف بان الثقة املتبادلة، هي األس�اس 
يف نج�اح النظام الرضيبي، فحني يش�عر 
الفرد بان الرضائب التي يدفعها ستتحول 
اىل مشاريع خدمة وتطوير، فانه سيكون 
أكثر تعاونا مع النظام الرضيبي، ال يميز 
ب�ني الفئ�ات االجتماعية، وال يه�در املال 
العام، س�واء عرب االنف�اق غر الصحيح، 

او الفساد.

بقلم / عبد الخالق الفالح…
عندم�ا تقراء االوض�اع الحالية يف العراق 
والت�ي اصبحت تبنى عىل الوهم والخوف 
مس�تقبل  اىل  في�ه  باالنس�ان  االخ�ذ  يف 
مجه�ول وعندما نس�مع بكلمة االصالح 
كمنه�ج لحي�اة جدي�دة فال تط�رب احد 
انم�ا هي مح�اوالت تتبناه�ا الكتل التي 
تتح�دث عن حكومة ال تح�س بوجودها 
فع�اًل وبالحري�ة وبالحقوق فال تش�عر 
بحقيقتها والت�ي تاخذ التاث�ر مبدا لها 
من خالل الخطاب�ات الفارغة من الوزن 
والقافية والتي ال تحرك شعرة واحدة من 
بدن االنسان اثر تراكمات الوعود والعهود 
املنقوضة واذا وجدت فأنها منقوصة وال 
وجود لها ع�ىل ارض الواقع وال تأثر لها 
يف كس�ب العاطفة عند نف�وس االخرين 
وفاقدة للمصداقي�ة والتأييد لها و”ُكلََّما 
ٌة لََّعَنْت أُْخَتَها ” االعراف اية 38  َدَخلَْت أُمَّ
، رغ�م امليزانيات الس�نوية الضخمة. ما 
نراه يف العملية السياس�ية والخدمية من 
معاناة لدى ابناء الش�عب تش�يب الطفل 
املفط�وم ت�واً من ام�ه ، لتدني مس�توى 
التعلي�م والصح�ة والصناع�ة والزراعة 
والس�ياحة وسلب حقوق الش�عب الذي 
عان�ى االمرين ع�ىل م�ر الحكومات من 
مش�اكل جم�ه النحس�د عليه�ا فهن�اك 
مش�كالت عدة ل�م توض�ع الحل�ول لها 
مث�ل البطالة والفقر والخدم�ات العامة 

كهرباء وماء وس�كن ومفردات البطاقة 
التموينية بس�بب التناحر عىل املكاس�ب 
.اما االصعب من ذلك كله ما يمر بسيادة 
العراق من ازمة وه�ي حماية ارضه من 
االعت�داءات الغريبة الت�ي اصبحت يوميا 
تحت فات�ورة االتفاق االس�رتاتيجي مع 
الوالي�ات املتحدة ال�ذي نص عىل حمايته 
وان تتمرك�ز قواتها املقاتلة يف املنش�آت 
واملساحات املتفق عليها التي تقع خارج 
املدن والقرى والقصب�ات والتي حددتها 
العملي�ات  لتنس�يق  املش�رتكة  اللجن�ة 
العس�كرية واع�رتاف الوالي�ات املتح�دة 
بالح�ق الس�يادي لحكومة الع�راق يف أن 
تطلب خروج هذه الق�وات من العراق يف 
أي وق�ت تراه. اس�تناداً عىل مادة تقول” 
تنس�حب جميع قوات الوالي�ات املتحدة 
املقاتل�ة م�ن امل�دن والق�رى العراقية يف 
موع�د ال يتعدى تاريخ ت�ويل قوات االمن 
العراقي�ة كامل املس�ؤولية ع�ن األمن يف 
أي محافظ�ة عراقي�ة، ع�ىل أن يكتم�ل 
انس�حاب ق�وات الوالي�ات املتح�دة من 
األماك�ن املذك�ورة. هن�ا مرب�ط الفرس 
،ه�ذه املادة تجي�ز لهذه الق�وات بالبقاء 
لح�ني اكمال الق�وات املس�لحة العراقية 
تس�ليحها ) دون تحديد ( ولكن متى يتم 
ذل�ك فالعلم عن�د البيان ال�ذي صدر من 
الرئاس�ات الثالثة ال�ذي يطلب من وزارة 
الدف�اع اكم�ال مس�تلزمات الدفاع وعىل 

أهمي�ة التزام التحالف الدويل باملس�اعدة 
يف حف�ظ أمن األج�واء العراقي�ة من أي 
الق�وات  وه�ذه  اس�تهداف  أو  اخ�رتاق 
مس�ؤولة بحكم االتفاق حماي�ة العراق 
من اي اعت�داء لحني اكمال مس�تلزمات 
الدف�اع و الع�راق ملت�زم بمب�دأ حس�ن 
الج�وار م�ع جران�ه وبما يحف�ظ امن 
العراق واملنطقة، وان العراق ليس ساحة 
للن�زاع واالختالف ب�ل للبن�اء والتنمية . 
ان انتظ�ار نتائ�ج التحقي�ق الجاري من 
قبل الجهات املختص�ة؛ للخروج بموقف 
موح�د يحف�ظ حق�وق الع�راق، ويعزز 
أمن�ه واس�تقالله وس�يادته ع�ىل ترابه 
الوطني“يتطل�ب اإلرساع يف التحقيق�ات 
تس�ويف  دون  الالزم�ة  واإلج�راءات 
واملماطلة يف اتخاذ قرار حاس�م وكش�ف 
الجه�ات التي تق�ف وراء ه�ذه االعمال 
الت�ي تمس س�يادة البل�د و من ش�أنها 
تحدي�د الجهات الخارجي�ة املعادية التي 
تقف خلف تل�ك الرضبات املتالحقة التي 
اس�تهدفت مق�رات ومخ�ازن األس�لحة 
التابعة لقوات الحش�د الشعبي واألجهزة 
العسكرية يف مناطق مختلفة من العراق 
وتطاي�ر صواريخه نحو منازل املواطنني 
يف العاصمة بغ�داد، يف حادثة هزت الرأي 
الع�ام، وراح ضحيته�ا قت�ىل وع�رشات 
الجرح�ى، ويف ترصي�ح عجي�ب وغريب 
أوض�ح الجيش االمركي فيه بان تنفيذه 

طلعات االس�ناد الجوي واملهام طارئة ال 
تتطلب موافقة الجان�ب العراقي يف حني 
ان التح�ركات والعملي�ات العس�كرية ال 
يمكن تنفيذه�ا إأل بموافقة القائد العام 
واملتمثل�ة  العراقي�ة  املس�لحة  للق�وات 

برئيس مجلس الوزراء حرصناً .
أن  ع�دة  موثق�ة  تقاري�ر  ذك�رت  وق�د 
طائ�رات الكي�ان الصهيون�ي ه�ي التي 
قام�ت بقص�ف تل�ك املواق�ع “بعلم من 
الوالي�ات املتح�دة ” وإطالع ال�رأي العام 
عليها”وخاص�ة وان رئيس وزراء الكيان 
االرسائي�يل بنيام�ني نتنياه�و أمل�ح، إىل 
مسؤولية إرسائيل عما يعتقد أنها غارات 
جوية عىل معس�كرات الحش�د الشعبي 
بالع�راق، مش�را إىل أن�ه “لي�س إليران 
حصان�ة يف أي م�كان”، مضيفا أن أيدي 
إرسائيل طويلة، وس�تتحرك ضدها أينما 
تس�تدعي الحاجة.وكل الدالئل تش�ر اىل 
ان ه�ذه الدولة الغاصب�ة ال يمكن لها ان 
تقوم به�ذا الفع�ل لوال الض�وء االخرض 
م�ن الوالي�ات املتح�دة يف التخطي�ط من 
اجل انهاء الحشد الشعبي وابقاء العراق 
ضعيفاً امام اي تحركات خارجية والتي 
هي املس�ؤولة وفق االتفاق االسرتاتيجي 
، “عند نش�وء أي خطر خارجي أو داخيل 
ض�د الع�راق أو وق�وع عدوان م�ا عليه، 
من ش�أنه انتهاك س�يادته أو أس�تقالله 
الس�يايس أو وحدة أراضي�ه أو مياهه أو 

أجوائ�ه، أو تهدي�د نظام�ه الديمقراطي 
أو مؤسساته املنتخبة، ويقوم الطرفان، 
بن�اء ع�ىل طلب م�ن حكوم�ة الع�راق، 
بال�رشوع فوراً يف مداوالت اس�رتاتيجية، 
وفقاً ملا ق�د يتفقان عليه فيم�ا بينهما، 
االج�راءات  املتح�دة  الوالي�ات  وتتخ�ذ 
االج�راءات  تش�مل  والت�ي  املناس�بة، 
الدبلوماسية أو االقتصادية أو العسكرية 
أو أي اج�راء اخر، للتعام�ل مع مثل هذا 

التهديد. ” أن دخ�ول الكيان إالرسائييل 
املجال الج�وي العراقي ه�و بمثابة 

الع�راق وإن  إع�الن ح�رب ض�د 
الس�كوت ع�ىل الع�دوان لي�س 

موقف�ا عقالنيا ب�ل العقالنية 
السياس�ية  والواقعي�ة 
خيارات  اس�تنفاد  تقت�ي 
الدبلوماس�ية الوطني�ة مع 
مجلس األم�ن الدويل ليكون 
وش�عبه  وجيش�ه  الع�راق 
يف ح�ل م�ن خي�ارات الردع 

الع�دوان  م�ع  العس�كرية 
وابع�اد  املس�رة  وطائرات�ه 

الع�راق ع�ن سياس�ة املح�اور 
واالعتداءات عىل الدول االخرى كما 

ان االستعدادات العس�كرية يجب ان 
تكون بمس�توى الخطورة التي يواجهه 
البل�د من الع�دوان الخارجي عىل حدوده 
ورضورة ايجاد اس�واق بديل�ة ومتنوعة 

للتس�ليح املتطور لحفظ ارض وس�ماء 
الوط�ن . والش�ك ان الخروج م�ن اتفاق 
االطاراالسرتاتيجي من االمور املهمة بعد 
ثبوت عدم صدقية واش�نطن بعد انكاث 
العهد يف العمل لتطوير القوات املس�لحة 

العراقية وال جدوى منه وتقييد تحركات 
القوات األمريكية واألجنبية والتعجيل يف 
ترشي�ع قان�ون يلغي عمل ه�ذه القوات 
واتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات الت�ي تضمن 

سيادة العراق واستقالله.

الضرائب والفواتير في التجربة الغربية

واشنطن وانكاث العهد. وسيادة العراق

،،

يتذّمر بعض 
العراقيين من 

الضريبة، ويتمنون 
لو انهم لم يدفعوا 
حتى فواتير الماء 

والكهرباء، متذّرعين 
في العموم االغلب 

بسببين رئيسيين، 
األول، ان العراق بلد 

نفطي، فال حاجة اذن 
لدفع الضريبة للدولة، 

والسبب الثاني، اّن 
ال خدمات مناسبة، 

وبالتالي، ال 
وجوب على 

المواطن، الدفع.

حزب اهلل سيرد على الهجومين المسّير والدمشقي

من  مفّر  ال 
ضريبة  دفع 
التي  العمل، 

من  هي 
موارد  اهم 

الخزينة 
الوطنية



المراقب العراقي/ بغداد... 
واف�ق االتح�اد العراق�ي لك�رة الي�د، عىل 
مش�اركة ن�ادي الطلبة يف ال�دوري املمتاز 

املوسم املقبل 2019/ 2020.
وقال املنس�ق االعالمي لالتحاد حسام عبد 

الرضا إن »االتحاد العراقي لكرة اليد، ابدى 
املوافقة عىل الطلب املقدم من نادي الطلبة 
باملش�اركة يف ال�دوري املمت�از لك�رة اليد 

للموسم 2019-2020 ».
وأضاف أن�ه »من املعلوم أن ن�ادي الطلبة 

يعد من األندية العريقة يف اللعبة واملؤسسة 
للعبة اليد يف العراق وكان خري رافد لألندية 
بالالعب�ن وس�بق للفري�ق أن حص�ل عىل 
5 ألق�اب لل�دوري كان آخره�ا يف موس�م 

.»1993-1994

اتحاد اليد يوافق 
على مشاركة الطلبة 

بالدوري الممتاز
الثالثاء 27 آب  2019 

العدد 2143 السنة العاشرة

6الرياضية

المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
يس�تضيف غ�دا األربع�اء، فري�ق الكوي�ت، 
نظ�ريه الرشطة العراقي يف ذهاب دور ال�32 

لكأس محمد السادس لألندية األبطال. 
وتعت�ر املباراة رضب�ة البداي�ة للكويت مع 
الجهاز الفني الجديد بقيادة املدرب السوري 
حس�ام الس�يد، وبع�دد واف�ر م�ن الالعبن 
الج�دد، حيث ت�م التعاقد مع الس�وري عمر 
سيس�وكو،  عب�دول  والفرن�ي  امليدان�ي، 
والكولومب�ي كالدي�رون، إىل جانب يوس�ف 

نارص العب كاظمة والقادسية السابق. 
ع�ىل الط�رف اآلخ�ر يق�ود امل�درب الرصبي 
ألكس�ندر التي�ش، الفري�ق العراق�ي، فيم�ا 
ت�م التعاقد مع الس�ويرسي ش�ريكو كريم، 
وم�روان حس�ن، وصف�اء ه�ادي، وس�عد 

ناطق.
 ودخل فريق الرشط�ة بطل الدوري العراقي 
يف املوسم املايض يف معسكر مغلق بالبرصة، 
اس�تعدادا ملواجهة الكويت، أم�ال يف تحقيق 

نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.
 وتضم توليفة أصحاب األرض عددا كبريا من 
األوراق الرابحة أمثال يوسف نارص، وفيصل 
زايد، واإليفواري جمعة س�عيد، والكولومبي 
كالدي�رون.  وي�درك مدرب الكويت حس�ام 
الس�يد أن الضي�ف العراقي ل�ن يكون صيدا 

سهال، عطفا عىل ما يملكه من إمكانيات.
 وكان الس�يد ق�د تواجد يف ال�دوري العراقي 
بداية من عام 2014، م�ع القوة الجوية، ثم 
توىل مهمة فريق املين�اء العراقي وحقق مع 

الفريقن نتائج إيجابية.
 وعمل مدرب الكويت عىل تحقيق االنسجام 
املطل�وب يف صف�وف األبيض، الس�يما وأنه 
عان�ى من غي�اب الالعب�ن الدولي�ن لفرتة 

طويلة يف بداية فرتة اإلعداد.
وم�ن املنتظ�ر أن يع�ول الكوي�ت عىل خطة 
هجومية، لتحقيق أفضل نتيجة قبل مواجهة 
العودة يف األرايض العراقية. يف املقابل يتطلع 

الرصبي ألكسندر التيش، إىل تقديم 

عرض الئق يف مس�تهل مش�واره مع الفريق 
العراقي، الس�يما وأنه اس�تلم مهمة تدريب 
فري�ق الرشط�ة وهو ع�ىل منص�ة التتويج 
مع املدرب املونتنيجري نيبوش�ا. اىل ذلك اكد 
عضو الهيئة االدارية لنادي الرشطة تحسن 
اليارسي، ان طموح فريقه لن تقترص 

ع�ىل قطف بطاقة التأه�ل اىل الدور املقبل يف 
كأس محمد السادس لالندية العربية بل من 

اجل املنافسة عىل املراكز االوىل.
وق�ال الي�ارسي ان »ق�ادر ع�ىل ان يك�ون 
رقم�ا صعبا يف البطول�ة دون النظر للفوارق 

التسويقية والفنية مع االندية املشاركة«.

ولف�ت ان، »فريق�ه جاه�ز ملب�اراة الكويت 
الكويت�ي، ع�ىل الرغم م�ن ان الفريق يعاني 
من ع�دم وصول الالعب�ن املحرتفن وغياب 
الالعب فيصل جاس�م«. واض�اف ان »فريق 
الكوي�ت الكويت�ي يع�د احد اك�ر االندية يف 
الصفراء لك�ن ارصار الرشط�ة عىل تحقيق 

اهدافه سيجنبه صعوبة هذه املرحلة«.
يذك�ر ان نادي الرشطة حام�ل لقب الدوري 
العراقي للموس�م املايض، س�بق له وان فاز 
باللق�ب بطول�ة االندي�ة العربية )املس�مى 
القدي�م ل�كأس محم�د الس�ادس لالندي�ة 

االبطال(عام 1982.

غدًا ... الشرطة يالعب 
نادي الكويت الكويتي في البطولة العربية

مريكاتومريكاتوالقوة الجوية يستعد لمواجهة السالمية الكويتي

المراقب العراقي/ بغداد... 
تعاقد النجف مع املحرتف الكامريوني يوجن تاال، وأنهى االتفاق مع 

العبن من توجو لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وق�ال عضو الهيئة اإلدارية للفريق عيل هاش�م أن »اإلدارة نجحت يف 
التعاق�د مع الالع�ب الكامريوني يوجن تاال، الذي س�يخوض مرانه 
األول مع الفريق«. وبن أن »الفريق تعاقد مع مجموعة من الالعبن 
الجيدين، واإلدارة وضعت ثقتها باملدرب حس�ن أحمد لتشكيل فريق 

قادر عىل املنافسة يف الدوري املمتاز«.
وأوضح أن »الفريق تعاقد مع محرتفن اثنن من توجو، وسيلتحقان 
بالفريق خ�الل األيام املقبل�ة«. وأوضح أن الفريق س�يغادر بعد غد 
الخميس إىل تركيا للقيام بمعس�كر يس�تمر مل�دة 12 يوما، تحضريا 
للموس�م املقبل، ويتضمن خ�وض ثالث مباري�ات تجريبية عىل أقل 
تقدير.  يش�ار إىل أن املحرتفن التوجولين سيلتحقان بالفريق أثناء 

تواجده يف تركيا.

المراقب العراقي/ بغداد... 
أج�رى فريق القوة الجوي�ة بكرة القدم، اول وح�دة تدريبية يف ملعب 
كربالء الثاني تحضريا للمباراة املقبلة امام الساملية الكويتي يف بطولة 

محمد السادس لالندية العربية االبطال.
وقال املدرب املساعد لؤي صالح إن »التحضريات تجري عىل قدم وساق 
بعد املعسكر الناجح للفريق يف بريوت تمكن فيه الجهاز التدريبي من 
تش�خيص النقاط االيجابية والسلبية يف املباريات الثالث التي خاضها 

الصقور امام فرق طرابلس والنجمة واإلخاء األهيل عالية«.
وأش�ار صالح إىل أن »التدريبات ش�هدت تواجد الالعبن احمد ابراهيم 
وابراهيم بايش وكرار نبيل وحس�ن محسن الذين لم يلتحقوا يف 
معسكر لبنان بعد اإلجازة التي منحت لهم من الجهاز الفني 

الذي يقوده املدرب ايوب اوديشو«.
وكان وف�د الصق�ور وص�ل اىل مدين�ة النج�ف االرشف 
اس�تعدادا ملباراته املرتقبة امام الس�املية الكويتي يوم 
التاسع والعرشين من الشهر الحايل عىل ملعب كربالء 
الدويل ضمن بطولة محمد الس�ادس لالندية العربية 

االبطال.

احمد فاضل يلتحق بكتيبة 
النوارس في المغرب

األنيق يسمي اسماعيل سليم مدربا للياقة البدنية

المراقب العراقي/ بغداد... 
التحق العب خط الوس�ط يف ن�ادي الزوراء، احمد فاضل بفريقه 
املتواجد حالياً يف مدينة الدار البيضاء املغربية يف إطار التحضريات 

للموسم املقبل.
وقال الناطق الرس�مي باس�م الن�ادي عبد الرحمن رش�يد إن »الالعب 

احمد فاضل، وصل اىل مقر اقامة الفريق يف الدار البيضاء«.
واوضح أن »فاضل جدد العقد بش�كل رس�مي مع الفريق، بعد عودته 
من اداء مناس�ك الح�ج يف مكة املكرمة، وبالتايل تأخرت تأش�رية 

دخوله اىل االرايض املغربية ».
يذك�ر أن الزوراء افتق�د لخدمات فاض�ل يف امللحق 

املؤهل لدور ال�32 من البطولة العربية.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلنت الهيئة االدارية لنادي الطلبة، تسمية اسماعيل 

سليم عبد، مدرباً للياقة البدنية يف فريقه الكروي.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، أن “الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الطلب�ة الريايض، 
ضم�ت اس�ماعيل س�ليم عب�د إىل ال�كادر التدريب�ي 
الدكت�ور  “تس�مية  أن  وبين�ت  الك�روي”.  للفري�ق 
اس�ماعيل س�ليم عبد للعمل مدربا للياق�ة البدنية ملا 
يمتلك�ه من إمكاني�ة وخرة كبرية وس�بق له العمل 
يف عدة أندية منها ال�زوراء والنفط وكربالء وبغداد”. 
واش�ارت اىل أن “عب�د ق�ام بتدريب منتخ�ب الراعم 
ومنتخ�ب االش�بال والناش�ئن وحاص�ل ع�ىل كاس 
 professional اسيا لالش�بال 2014 ويحمل ش�هادة

من املانيا وش�هادات تدريبية، اضافة اىل عمله استاذ 
يف كلي�ة الرتبي�ة الرياضي�ة وله مح�ارضات يف مادة 
اللياقة البدنية يف الدورات االسيوبة”. يذكر ان الهيئة 
اإلدارية لنادي الطلبة س�بق وان أعلنت عن تس�مية 
ثائر جس�ام مدربا وعيل حس�ن وفريد مجيد مدربن 

مساعدين وإبراهيم سالم مدربا لحراس املرمى

النجف
يتعاقد مع محترفين من الكاميرون والتوجو

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعل�ن االتح�اد العراق�ي املرك�زي للفروس�ية، 
مش�اركة املنتخ�ب الوطن�ي للعب�ة يف ال�دورة 

العسكرية االوىل.
وقال رئيس االتحاد العراقي املركزي للفروس�ية 
حي�در الجمييل ان »االتح�اد س�يبدأ اعتباراً من 
15 من ش�هر ايل�ول املقبل املبارشة بنش�اطات 

الفروسية«.
وأوضح الجمييل ان »العراق سيش�ارك يف الدورة 
العسكرية األوىل اللتقاط االوتاد، التي من املقرر 
ان تنطل�ق يف األردن، ي�وم الس�ابع م�ن ش�هر 

ترشين االول املقبل«.
ون�وه اىل ان�ه »م�ن املق�رر ان يش�ارك خمس�ة 

فرسان عراقين يف البطولة املذكورة«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
ان  اف�اد مص�در يف وزارة الش�باب والرياض�ة 
منتخب رواد العراق لكرة القدم سيواجه منتخب 
نجوم العرب يف مباراة خريية سيحتضنها ملعب 

جذع النخلة يف البرصة.
وقال املصدر ان »منتخب نجوم العرب السابقن 
س�يحرضون اىل البرصة ملواجهة رواد العراق يف 
مباراة تأكيد امكانية العراق عىل اقامة مباريات 

دولية«.
وأض�اف أن�ه »من املؤم�ل ان تقام ه�ذه املباراة 
شهر س�بتمر املقبل، وستش�هد حضور العبن 
ع�رب مميزي�ن امثال امل�رصي اب�و تريكة نجم 

نادي االهيل املرصي السابق«.
يذك�ر ان ملع�ب ج�ذع النخل�ة احتض�ن مباراة 
خريية اس�تعراضية جمعت منتخب رواد العراق 

السابقن بنجوم العالم السابقن العام املايض.

المراقب العراقي/ بغداد... 
ح�ددت لجن�ة الص�االت يف اتح�اد ك�رة القدم، 
موع�د انطالق ال�دوري الكروي املمتاز، ملوس�م 

.2020/2019
واقام�ت لجن�ة الص�االت مؤتم�ر فني�ا تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، ح�ددت من خالل�ه موعد 
انطالق الدوري وآليته، مبينة ان انطالق الدوري 

سيكون بداية شهر ترشين االول املقبل.
وب�ن املؤتم�ر ان الدوري املقبل س�يلعب بنظام 
الدوري العام، وليس ع�ىل نظام مجاميع، فيما 
ل�م يحدد ع�دد الف�رق املش�اركة والتي س�يتم 

تحديدها يوم 16 من الشهر املقبل.

اتحاد الفروسية يشارك 
في الدورة العسكرية

في البصرة.. منتخب نجوم 
العرب يواجه رواد العراق

لجنة الصاالت تحدد
 موعد انطالق الدوري 

الكروي الممتاز

تخصص 500 مليون لنادي الميناء وزارة النقل  
المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن ن�ادي امليناء تخصيص 
ملي�ون   500 النق�ل  وزارة 
دين�ار للن�ادي، للتخفيف 
م�ن االزم�ة املالي�ة التي 

تعصف بالنادي.
يف  الن�ادي  وق�ال 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان 
منه،  نس�خة  العراقي«، 
النق�ل  وزي�ر  »التق�ى 
عبد الل�ه لعيبي ، رئيس 
الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي 
ه�ادي  الري�ايض  املين�اء 
اللقاء إيجاد  أحمد، وتن�اول 
املعالج�ات الجذرية للمش�اكل التي تواجه 
النادي العري�ق« . واضاف البيان ان »وزير 
النق�ل اكد خ�الل اللقاء العمل ع�ىل إعادة 
ترتي�ب الخط�ة املالي�ة للن�ادي، وتذلي�ل 
كاف�ة العقب�ات لتحقي�ق أاله�داف التي 
يطمح إليها النادي خالل املوس�م املقبل، 
وبمفاتح�ة وزارة املالي�ة إلع�ادة النظر 

بالتخصيصات املقررة للميناء وتوفري السيولة املالية الالزمة«. 
وتاب�ع ان »وزي�ر النق�ل اك�د مواصلة دع�م كاف�ة الفعاليات 
األنش�طة الرياضي�ة يف املين�اء، ومس�اندة الن�ادي يف االرتق�اء 

بمس�توى األداء ورفع اسم النادي يف املحافل الدولية واملحلية«، 
مبينا انه »أوعز برصف 500 مليون دينار للميناء للمساهمة يف 

تذليل وحل بعض املعوقات التي تقف حجر عثرة أمام امليناء. 



تراج�ع املح�رف املغرب�ي محم�د إحتاري�ن الع�ب 
آيندهوف�ن الهولن�دي عن قب�ول دعوة املدي�ر الفني 
لألس�ود، وحي�د خليلوزيت�ش، لالنضم�ام للمنتخب 
يف الف�رة املقبل�ة. وتأك�د رس�ميا أن إحتاري�ن ل�ن 
يلتحق بمعس�كر األس�ود املقبل الذي يس�بق وديتي 

بوركينافاس�و والنيج�ر مطلع الش�هر املقبل، وذلك 
بس�بب الضغوطات القوية التي مورست عليه داخل 
هولن�دا من ط�رف مس�ؤويل ناديه الح�ايل وكذا من 
طرف مدرب املنتخب الهولندي رونالد كومان. وكان 
كوم�ان قد ق�ال يف ترصيح�ات س�ابقة للتليفزيون 

الهولندي »يس�تحيل أن يقب�ل إحتارين دعوة مدرب 
املغرب شهر أيلول املقبل. لقد تحدثنا سويا وهو يعلم 
أن مس�تقبله مع املنتخب الهولندي والقرار الحاسم 
سيكون ألرسته«. وكان البوسني وحيد خاليلودزيش 
م�درب املنتخب املغربي الجدي�د قد أكد يف أول مؤتمر 

صحفي له ف�ور تعيينه يف منصبه 
اهتمام�ه بالالع�ب إحتاري�ن إذ 

تنبأ له بمس�تقبل كب�ر رفقة 
األسود متمنيا حضوره قريبا 

الثالثاء 27 آب  2019 ملعسكره املقبل.
العدد 2143 السنة العاشرة

7الرياضية
�إحتارين
 لن يلتحق 

بمعسكر المغرب

إالصابة تبعد بيروتي شهرين عن رومااصابة مارسيال تهدد انتقال سانشيز

الشكوك تحاصر مستقبل أوزيل مع المدفعجية

المراقب العراقي/ متابعة...
يدرس روبرتو مانش�يني، املدي�ر الفني ملنتخب 
إيطاليا، استبعاد ثنائي األزوري من القائمة التي 
تس�تعد للعب مباريات التصفيات املؤهلة لبطولة 

يورو 2020.
ومن املقرر أن يخ�وض املنتخب اإليطايل مباراتني 
بالتصفي�ات، حي�ث س�يحل ضيًف�ا ع�ى نظره 

األرميني، يف 5 من ش�هر أيلول املقبل، عى أن يحل 
ضيًفا عى فنلندا يف املباراة الثانية، يف 8 من الشهر 

ذاته.
وذك�ر موق�ع »كالتش�يو مركات�و«، أن ماري�و 
بالوتييل، املهاجم املنضم حديًثا لصفوف بريش�يا، 
لن يكون ضمن قائمة مانش�يني، نظرًا الحتمالية 
غياب�ه ع�ن املباري�ات ال��4 األوىل م�ن ال�دوري 

اإليط�ايل، ما يعن�ي أنه لن يكون الئًقا للمش�اركة 
مع األزوري.

وأضاف أن مانشيني قد يس�تدعي سيموني زازا، 
مهاجم تورينو، بعد أدائه املميز يف الجولة األوىل من 
الكالتش�يو وتس�جيله لهدفني يف شباك ساسولو، 
ليناف�س فابي�و كوالياري�ال، عى مقع�د املهاجم 
الرصيح بتشكيلة إيطاليا. ومن جهة أخرى، تابع 

املوقع أن مانش�يني ق�د يس�تبعد الثنائي نيكولو 
زانيولو )روما(، ومويس كني )إيفرتون(، مشرة 
إىل أن امل�درب قد يقرر معاقبتهما بعد س�لوكهما 

غر املقبول، يف بطولة أوروبا تحت 21 سنة.
وتأخ�ر الثنائ�ي عن حض�ور إح�دى املحارضات 

الفني�ة خ�الل البطول�ة، كم�ا ترصفا 
بشكل غر منضبط يف املعسكر.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحفي برتغ�ايل، عن تحرك ريال 
مدريد للظف�ر بخدمات العب وقائد س�بورتنج 
لش�بونة برون�و فرناندي�ز، خ�الل الس�اعات 
 Correio da« صحيف�ة  وبحس�ب  األخ�رة. 
Manha« الربتغالي�ة، والت�ي تابعته�ا »املراقب 

العراقي« ف�إن خورخي ميندي�ز وكيل الالعبني 
الش�هر، هو الذي ُيجري املفاوض�ات مع إدارة 
لش�بونة، نيابة عن ريال مدري�د حالًيا. واختر 
برونو فرنانديز أفضل العب يف الدوري الربتغايل 
املوسم املايض، ولذلك قد تصل قيمة الصفقة إىل 
70 مليون يورو. واتجه ريال مدريد إىل تنش�يط 
مفاوضات�ه مرة أخرى لض�م فرنانديز، يف ظل 
صعوبة التعاقد مع بول بوجبا العب خط وسط 
مانشس�ر يونايتد، والذي يري�ده الفرنيس زين 
الدي�ن زي�دان املدير الفن�ي للمرنج�ي. ويمثل 
املقاب�ل املادي لبول بوجب�ا والبالغ قيمته حوايل 
170 مليون يورو عقبة كبرة أمام ريال مدريد، 
ولذلك يتجاه�ل رئيس الن�ادي فلورنتينو بريز 

صفقة الفرنيس.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال االتحاد األوروب�ي لكرة الق�دم )اليويفا( إن 
إيريك كانتونا مهاجم مانشسر يونايتد السابق، 
سيحصل عى جائزة قارية رفيعة تقديرا ملسرته 
الحافلة وجهوده الخرية بعد اعتزاله. وسيتسلم 
الالعب الفرنيس السابق )53 عاما( جائزة رئيس 
االتحاد األوروبي يف حفل يف موناكو يوم الخميس 
خالل مراس�م س�حب قرع�ة دور املجموعات يف 
دوري أبطال أوروبا. وقال ألكس�ندر تش�يفرين، 
رئيس االتح�اد القاري يف بيان »ه�ذه الجائزة لن 
تك�ون فق�ط تقديرا ملس�رته كالعب م�ن طراز 

رفيع لكنها ستكون تكريما شخصيا له«.
وتاب�ع »إنه رجل يدافع ع�ن القيم التي يؤمن بها 
ويتح�دث برصاحة عما يج�ول يف خاطره ويبذل 

روحه وقلبه ملساندة ما يراه صوابا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ألكس�يس  التش�ييل  انتق�ال  ب�ات 
سانش�يز، مهاجم مانشسر يونايتد، 
إىل إن�ر مي�الن ه�ذا الصي�ف مه�دًدا 

بالفشل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجاردي�ان« 
تابعته�ا  الت�ي  الربيطاني�ة 
ف�إن  العراق�ي«،  »املراق�ب 
اإلصاب�ة الت�ي تع�رض لها 
أنطوني  الفرن�يس  املهاجم 
مارس�يال أمام كريس�تال 
باالس، قد تجرب مس�ؤويل 
عى  يونايت�د  مانشس�ر 

رفض رحيل سانشيز.
وكان مارس�يال تعرض 
إلصابة يف الفخذ وينتظر 
اليونايت�د، معرفة حالة 
الفرنيس، قب�ل املوافقة 
عى إعارة سانش�يز إىل 

إنر ميالن.

يذكر أن الش�ياطني الحم�ر تخلوا هذا 
الصيف عن خدمات املهاجم البلجيكي 
لوكاك�و، ويف حال�ة رحي�ل  روميل�و 
سانش�يز وإصاب�ة مارس�يال لف�رة 
طويلة، فإن هجوم اليونايتد سيصاب 
بعج�ز كب�ر م�ع انته�اء املركاتو يف 

إنجلرا.
خ�ارج  التش�ييل  املهاج�م  ويع�د 
حسابات املدرب النرويجي أويل جونار 
سولسكاير هذا املوسم، ولذلك يسعى 
سانش�يز بق�وة للرحي�ل ص�وب إنر 

ميالن.

المراقب العراقي/ متابعة...
االيط�ايل  روم�ا  ن�ادي  أعل�ن 
الق�دم تع�رض مهاجمه  لك�رة 
بروت�ي  دييغ�و  األرجنتين�ي 
إلصاب�ة يف الفخ�ذ س�تبعده عن 

املالعب لفرة شهرين.
وأف�اد ن�ادي العاصم�ة يف بيان 

أن االرجنتين�ي البال�غ 31 عام�اً 
الفخ�ذ  يف  تم�زق  م�ن  »يعان�ي 
األيرس«، مش�راً إىل أنه س�يغيب 

من 45 إىل 60 يوماً.
وأصيب بروتي خ�الل التمارين، 
وغ�اب ع�ن مب�اراة روم�ا أم�ام 
جنوى الت�ي انتهت بالتعادل 3-3 

ضم�ن املرحلة األوىل م�ن الدوري 
االيطايل األحد. وكان املهاجم الذي 
خ�اض خم�س مباري�ات دولية 
م�ع املنتخب األرجنتيني، قد غاب 
عن معظم فرات املوس�م املايض 
بس�بب اإلصاب�ة أيض�اً، واكتفى 

بخوض 15 مباراة مع روما.

المراقب العراقي/ متابعة...
غ�اب مس�عود أوزيل ع�ن تش�كيلة أرس�نال يف 
مبارات�ه أمام ليفربول يف نهاية األس�بوع املايض 
رغ�م أن�ه كان يف كام�ل لياقت�ه، لتنطل�ق موجة 
من التكهنات والش�ائعات حول مس�تقبل الدويل 
األملاني السابق من جديد. ومهما كان السبب فإن 
أوزيل ما يزال حتى اآلن يف انتظار بدء موس�مه يف 
قمي�ص »املدفعجية«، إذ لم يش�رك يف أي مباراة 

منذ بدء املوسم الحايل للربيمرليج.
وبع�د أن تعرض أوزي�ل وزميله يف الفريق س�ياد 
كوالس�يناك لعملي�ة س�طو ُقبيل بداية املوس�م، 
فضل آرسنال عدم إرشاكهما يف املباراة االفتتاحية 
للموس�م بس�بب مخ�اوف أمني�ة. وبينم�ا كان 
نصي�ب كوالس�يناك الجل�وس عى مقاع�د بدالء 
»املدفعجي�ة«، فإن هذه املقاعد ضاقت عى أوزيل 

حتى اآلن.

ال يتوقع هاري كني، 
توتنه�ام  مهاج�م 
هوتس�بر، أن يتعث�ر 
املوس�م،  ه�ذا  كث�را 
الثنائ�ي مانشس�ر س�يتي حامل 
لق�ب الدوري اإلنجلي�زي، وليفربول 
بط�ل أوروبا، لذا قال إن ناديه يحتاج 
إىل ب�ذل املزيد من الجهد للتنافس عى 
القم�ة. وحصد الس�يتي لقب الدوري 
نقط�ة   98 برصي�د  امل�ايض  املوس�م 
وبف�ارق نقط�ة واح�دة ع�ن ليفربول 
ضمن ثالثية من األلقاب املحلية لفريق 
بيب جوارديوال بينما أحرز فريق يورجن 

كلوب اللقب األوروبي للمرة السادسة.
وردا ع�ى س�ؤال ح�ول أن توتنه�ام هو 
الفري�ق األكث�ر اس�تعدادا للتناف�س مع 
العمالق�ني ه�ذا املوس�م قال ك�ني: »نعم 

أتمنى لكن هذا س�يتطلب الكث�ر من العمل 
الش�اق«. ويتص�در ليفرب�ول ال�دوري بع�د 
الفوز يف أول 3 مباريات ويأتي الس�يتي ثانيا 
بف�ارق نقطتني بع�د الفوز مرت�ني والتعادل 
مرة واح�دة. وقال كني: »كم�ا نرى جميعا.. 
ال يوج�د تعث�ر منهم�ا«. وتاب�ع: »قلت قبل 
انط�الق املوس�م إن�ه إذا نجحن�ا يف تحقي�ق 
سلس�لة انتصارات ربما عى مدار شهرين أو 
ثالثة أش�هر دون خس�ارة أي نقطة فهذا ما 
نحتاجه«. وأضاف: »هذه بداية محبطة لكن 
الطري�ق ال يزال طوي�ال.. تنتظرنا الكثر من 
املباريات الكبرة«. وس�تكون واحدة من تلك 
املباريات أمام غريمه آرس�نال يف قمة لندنية 
ي�وم األح�د املقب�ل. وق�ال ك�ني إن الخروج 
بالنقاط الثالث من س�تاد اإلمارات س�يمنح 
توتنه�ام دفع�ة كب�رة قب�ل ف�رة التوق�ف 

لخوض مباريات دولية الشهر املقبل.

ريال مدريد 
يتحرك صوب برونو 

فيرنانديز

�لفرن�سي كانتونا 
يحصل على جائزة 

أوروبية رفيعة

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن 
مفاج�أة يف مفاوضات برش�لونة مع 
باري�س س�ان جرم�ان بش�أن ضم 

الربازييل نيمار دا سيلفا.
»س�بورت«  صحيف�ة  وأب�رزت 
اإلس�بانية، رس تواجد أوسكار جراو، 
املدير التنفيذي لربشلونة، ضمن وفد 
النادي الكتالوني يف باريس للتفاوض 
م�ع نيم�ار، رغ�م أن�ه ل�م يح�ر 
الجلسات السابقة مع مسؤويل سان 

جرمان.
وأش�ارت إىل أن ج�راو ه�و الوحي�د 
يف الوف�د املش�تمل عى إيري�ك أبيدال 
الس�كرتر الفني لربش�لونة وخافير 
بورداس عضو مجل�س اإلدارة، الذي 

لديه سلطة التوقيع عى العقد.
وأوضحت أنه يف حالة توصل الطرفني 
إىل اتفاق خالل الجلسة، فإن الصفقة 

قد تعلن بشكل رسمي.
وس�بق أن كشفت تقارير إسبانية أن 
برشلونة سيعرض عى سان جرمان 
ضم نيمار مقاب�ل 170 مليون يورو، 

عى أن تسدد األموال خالل عامني.
كما سيقرح ممثلو النادي الكتالوني 
ض�م نيم�ار عى س�بيل اإلع�ارة ملدة 
موس�م مع إلزامية الرشاء يف الصيف 
املقب�ل مب�ارشة بمقاب�ل يتخطى ال� 

150 مليون يورو.
اىل ذلك تقرب صفقة انتقال الربازييل 
نيم�ار إىل برش�لونة، م�ن مراحله�ا 
املتالحق�ة  األنب�اء  األخ�رة، يف ظ�ل 

ال�واردة م�ن باري�س.
مس�ؤولو  يعق�د  أن  املق�رر  وم�ن 
له�م  األخ�رة  الجلس�ة  برش�لونة، 
إدارة س�ان  يف الصي�ف الح�ايل م�ع 
جرمان، لتقديم عرض جديد بش�أن 

الالعب.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، 

فإن جلسة اليوم بني الناديني ستشهد 
حضور نارص الخليفي، رئيس باريس 

سان جرمان. 
إىل  اإلس�بانية  الصحيف�ة  وأش�ارت 
أن مش�اركة صاح�ب الق�رار بس�ان 

جرم�ان يف جلس�ة اليوم، ق�د تكون 
إىل  الصفق�ة وصل�ت  أن  دلي�اًل ع�ى 
نقطة النهاية.يذكر أن وفد برش�لونة 

يف الجلس�ة يتك�ون من إيري�ك أبيدال 
الس�كرتر الفن�ي للبارس�ا وخافي�ر 
اإلدارة،  مجل�س  عض�و  ب�ورداس 

وأوس�كار جراو، املدير التنفيذي الذي 
لديه سلطة التوقيع عى العقد.

وسبق أن كش�فت تقارير إسبانية أن 

برشلونة سيعرض عى سان جرمان 
ض�م نيمار مقاب�ل 170 مليون يورو، 

عى أن تسدد األموال خالل عامني. 

الكتالوني يقدم عرضه االخير .. هل ينضم نيمار 
إلى برشلونة اليوم ..

مان�سيني 
يدرس 

استبعاد كين 
وزانيولو 

مارتينيز متفائل بقرب عودة هازارد مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
أب�دى روبرتو مارتينيز املدير الفن�ي للمنتخب البلجيكي، تفاؤله 
بتع�ايف إيدي�ن ه�ازارد الع�ب وقائ�د املنتخ�ب، واملش�اركة مع 
الش�ياطني الحمر يف االلتزامات الدولية املقبل�ة. وقال مارتينيز، 
خالل ترصيحات نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية 
»هازارد س�وف يتع�اىف قريًب�ا، وأتس�اءل م�ا إذا كان بمقدوره 
التواج�د يف القائم�ة الت�ي س�تخوض مواجهت�ي س�ان مارينو 

وإسكتلندا يف التصفيات املؤهلة لليورو«.
وأضاف »أعتقد أنه سيكون مستعًدا للعب يف نهاية األسبوع ضد 

فياريال، ومتفائل بشأنه، إنه يكره عدم لعب كرة القدم«.
وكان ه�ازارد تع�رض لإلصاب�ة يف الفخ�ذ األي�رس قب�ل انطالق 
املوسم، وأشارت التقارير لغيابه ملدة تراوح بني 3 إىل 4 أسابيع، 

ولم ُيشارك العب ريال مدريد يف التدريبات الجماعية حتى اآلن.
ُيذك�ر أن منتخ�ب بلجي�كا س�يخوض مواجهت�ني يف التصفيات 
املؤهلة ليورو 2020، ضد سان مارينو 6 أيلول املقبل، وإسكتلندا 

يوم 9 من الشهر ذاته.

كين يضع شرطا لمنافسة 
مانشستر سيتي وليفربول
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 يطلق الوسط الثقافي واالعالمي مفردة الموسوعي على الكاتب واالعالمي قحطان جاسم وهي التطلق 
جزاف��ا ان ل��م يكن صاحبها له قلما ومعلومة وهي التاتي بس��هولة ويس��ر، الس��نون واخبارها والصحة 

وذبولها والخبرة المكتس��بة بحرفية ومهنية وسالس��ة عند الذي يعمل بصمت ليفجر 
مواضيع ببحثه وعشقه للمعلومة  كونه يتميز بجمع المعلومات عن الشخصيات حتى وان طال البحث 

عنها سنوات طويلة .

في مسعى لتوثيق الثقافة العراقية

النضال ضد الفضائيين أم االستبداد؟

»بـورتــريه لـــذاكــرة بيضـــاء« سيـــرة قلميـــة لـ45 اديبـــا

 المراقب العراقي / القسم الثقافي...
ويف هذا االطار كش�ف الصحفي 
قحطان جاسم جواد عن انجازه 
كتاب  »بورتريه لذاكرة بيضاء« 
وال�ذي هو س�رة قلمي�ة ل�45 
اديبا من مراحل عمرية مختلفة 

وينتمون لعدة اجيال.
وقال جواد يف ترصيح ل�)املراقب 
العراقي (:انجزت اليوم الس�رة 
القلمية ل��45 ش�خصية ادبية 
م�ن مراح�ل عمري�ة مختلف�ة 
ضم�ن كتاب�ي الجدي�د الج�زء 
الثاني)بورتري�ه لذاكرة بيضاء( 
وهي شخصيات مهمة يف املشهد 

الثقايف العراقي منهم امال 
الزهاوي وميخائيل عواد 
الحس�ني  وعبدال�رزاق 
والراحل قب�ل ايام قليلة 
الدكتور سعد الصالحي 
الخي�ون  ورش�ي���د 
الدليمي  ولطفي����ة 
وس�امل����ة صال�ح 
ممدوح  وعالي����ة 
االعرج�ي  ورض�ا 
االلويس  وس��الم 
في�اض  واحم�د 
ومنعم  املفرجي 
وزهر  حمندي 
ي  ئ�ر ا لجز ا

واين�اس  ه�ادي  وميس�لون 
البدران وحس�ن محفوظ  وطه 
الكثر.وتاب�ع  وغره�م  ج�زاع 
:تبقى لنا خمس�ة ادباء ليكتمل 
بع�ون  الن�ور  وي�رى  الكت�اب 

الل�ه كون�ي اري�د ان 
يك�ون العدد هو 

اديبا  خمس�ن 
وهي محاولة 
ش�فة  ر ال
ب  د ال ا
عىل  العراقي 
وفق االجيال 

االدبي�ة 

املتعاقبة من املعروفن بابداعهم 
.

واض�اف: م�ن املؤك�د س�يكون 
رحل�ة ممتعة مع هذه االس�ماء 
حياته�ا  وخفاي�ا  الالمع�ة 
وطفولته�ا وش�قاوتها اضاف�ة 
اىل صور الطفولة التي التشبه 
ش�خصياتهم يف الكرب بحكم 

التقدم يف السن .
الج�زء  :تن�اول  ووخت�م 
 56 الكت�اب  م�ن  االول 
منه�م:  ادبي�ة،  ش�خصية 
الجواه�����ري، والس�ياب، 
ونازك املالئك�ة، ومليعة عباس 
وعبدال�رزاق  عم�����ارة، 
وعبداملل�ك  عبدالواح�د، 
نوري، وعبدالرحمن 
وجالل  الربيعي، 
 ، لحنف�����ي ا
س�ف  ي����و و
وعقيل  العان�ي، 
وجاس�م  مهدي، 
ومحمد  ع�ايص، 
حسن ال ياسن، 
العطية  وجلي�ل 
احتال  الل���ذان 
ص����ورتهما 
االول  الغ�الف 

للكتاب. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
بواق�ع  النه�وض  اج�ل  م�ن 
وضم�ن  الب�رصي،  امل�رح 
امل�رح  م�روع  فعالي�ات 
يف  الثق�ايف  للمرك�ز  واملدين�ة 
جامع�ة الب�رصة، ب�دأ املرك�ز 
بعقد ورشتن تدريبيتن، االوىل 
تح�ت عن�وان التمثي�ل »طاقة 
والثاني�ة  الخالب�ة«،  املمث�ل 
»االخراج املرحي«، وتس�تمر 

ملدة خمسة ايام.
وارشف ع�ىل اعم�ال الورش�ة 
التدريبية االوىل والتي حرضها 
العدي�د م�ن الف�رق املرحية 
املرح�ي  الفن�ان  الش�بابية 
ومل�دة  العب�اس  اب�و  محم�ود 
ق�رص  قاع�ة  وع�ىل  يوم�ن 
الثقافة والفن�ون يف املحافظة، 

يلقي خالله�ا محارضات فنية 
م�ع تنفي�ذ تطبيق�ات عملي�ة 

للمشاركن بالدورة.
 مدي�ر اع�الم املرك�ز منتظ�ر 
تضمن�ت   : ق�ال  الكرك�ويش 
مح�ارضات  الق�اء  الورش�ة 
نظري�ة م�ع تطبيق�ات عملية 
الجس�د  لغ�ة  الس�تخدام 
وااليحاءات التمثيلية، مع اثراء 
املشاركن باملزيد من املعلومات 
الفنية والخربات املكتسبة التي 
يحتاجها املمثل العماله الفنية.

الفن�ان محم�ود اب�و العباس، 
بدوره قال: ان«الفعالية اقيمت 
من ضم�ن املش�اريع املقرتحة 
عبود  عبدالكريم  للربوفيس�ور 
مدي�ر املركز الثق�ايف يف جامعة 
الورش�ة  اذ تضمنت  الب�رصة، 

الخالق�ة(،  املمث�ل  )طاق�ة 
بارشايف كمحارض وبمش�اركة 
مجموع�ة الش�باب الب�رصي، 
مؤكدا، ان هذه الخطوة سابقة 
الحراك  جيدة ومتميزة بتفعيل 
،ال�ذي  بالب�رصة  املرح�ي 
يخطط  ل�ه ويدي�ره مجموعة 

اساتذة املرح البرصي«.
الدكت�ورة  الفنان�ان  واختت�م 
عواط�ف نعي�م وعزي�ز خيون 
اعم�ال الورش�ة بمح�ارضات 
فني�ة مس�تفيضة ع�ىل قاعة 
والفن�ون  الثقاف�ة  ق�رص 
االخ�راج  ع�ن  باملحافظ�ة 
املرح�ي، ومل�دة ثالث�ة اي�ام 
 30 ولغاي�ة   27 م�ن  للف�رتة 
الف�رق  وبحض�ور   ،2019 اب 

املرحية الشبابية. 

املراقب العراقي /متابعة...
قد يطوي التاريخ األحداث السياس�ية 
الت�ي تتعاق�ب بزخ�م عني�ف يف هذه 
الوط����ن  حي����اة  م�ن  الحقب�ة 
العرب�ي ف�ال يبقى له�ا ذك�ر كم���ا 

ط���وى قبلها أح��داثاً كثرة. 
ولكن مرصع العائلة الهاشمية املالكة 
يف قرص الرح�اب ببغداد يوم 14 تموز 
1958 وم�رصع نوري الس�عيد رئيس 
الوزراء لن يطوى كحدث ولن يطمس 

بل سيظل راسخاً يف التاريخ.
لق�د مر أكث�ر م�ن أربعن عام�اً عىل 
مجزرة قرص الرحاب ومع ذلك ما تزال 

قصتها غامضا.
الكت�اب ي�روي تأري�خ فج�ر االثن�ن 
الرابع عر من تموز 1958 حيث كان 
فجر املجزرة التي سيشهد لها التاريخ 
املعارص حيث انها لم تحصل مثلها من 
قبل ففي الس�اعات االوىل من الصباح 
توج�ه الجن�ود الثائ�رون نح�و قرص 
بالرصاص  وامط�روه  ال���رح���اب 
والقنابل فخرج�ت العائلة املالكة من 
الب����اب الخلفي هربا حيث يمس�ك 
بعضه�م بعض�ا املل�ك فيص�ل الثاني 

االم����������ر عبد االله.
 امللكة نفيس�ة االمرة عابدية االمرة 
هيام الخ�ادم ش�اكر الخادمة رازقية 
املل�ك ح���ت�ى القاه����م  وس�ائق 
الض���ابط عبد الس�ت��ار س�ب���ع 
عليه����م  ففت����ح  العب����ويس 
ليتس����اقطوا  رشاش�ت��ه  ن�ران 

جميعا.
 والكت�اب ملؤلفه مع�ن فيصل القييس 
ي�روي كل التفاصي�ل ع�رب ش�هادات 

كثرة ومن مختلف املصادر.

اقامة ورشتين تدريبيتين للنهوض بواقع المسرح البصري

»الليلة االخيرة« يروي 
سقوط الملكية الحــــرية في أدب الخيـــــال العلمـــي العــراقي والعــــــربي

عمران عبد الله
يلج�أ كثر م�ن األدباء -يف ظ�ل غياب حري�ة التعبر 
والن�ر يف العالم العربي- إىل الخي�ال العلمي، لتجاوز 
حدود الواقع وتحدي الرقاب�ة الحكومية، عرب تصوير 
األنظمة الدكتاتورية واالس�تبدادية باس�تعارة رمزية 

بالفضائين أو الغرباء.
وس�بق للروائ�ي اإلنجلي�زي ج�ورج أوروي�ل مؤل�ف 
»مزرع�ة الحيوان« اس�تخدام تقنية اإلس�قاط األدبي 
وحبك�ة الخي�ال العلمي لوص�ف األنظمة الش�مولية 
السوفياتية، واعتربت روايته نوعا من األدب التحذيري 
سواء من السلطات االستبدادية أو الثوار األكثر فسادا 

وطغيانا.
وروى خالد توفيق عىل لس�ان بطل روايته مكرم حلم 
»الدول�ة العربي�ة« الت�ي تجم�ع ش�تات املهاجرين يف 
أوروب�ا، بعد املعاناة م�ن العنرصي�ة وكراهية العرب 

املظلومن وحوادث القتل واالعتداء عىل املحجبات.
وال يع�د عمل توفي�ق -الذي تويف مؤخ�را- الوحيد من 
رواي�ات الخي�ال العلم�ي العربية ال�ذي يحمل دالالت 
سياس�ية واضحة، بل س�بقه »األب املؤس�س« لألدب 
املغارب�ي املكتوب بالفرنس�ية محمد دي�ب الذي كتب 
بالفرنس�ية يف 1962 رواي�ة »من يذك�ر البحر؟« التي 
تضمنت شخصيات أسطورية وسحرية تتجاوز حدود 

الواقعي�ة والتقليدي�ة التي مي�زت أقران�ه وتنبأ فيها 
بالثورة الجزائرية.

يف ظ�ل غياب حري�ة التعب�ر يف العالم العرب�ي، يبدو 

نمط الخيال العلمي تج�اوزا لحدود الواقع وممكناته 
املح�دودة وم�الذا وهروبا م�ن القمع، ويق�وم بعض 
الروائين بتصوير األنظمة الدكتاتورية واالس�تبدادية 

باستعارة رمزية بالفضائين أو الغرباء.
ويحك�ي الكاتب املرصي محمد نجي�ب مطر يف رواية 
»غرباء بيننا« أحداثا وقعت بعد انتهاء الحرب الباردة، 
إذ تمكنت إحدى الجماعات اإلرهابية من حيازة قنبلة 
نووي�ة رسقتها م�ن مفاعل باكس�تاني ورضبت بها 
أم�ركا، فقامت حرب عاملية ب�ن تحالفن يضم األول 
بلدان�ا إس�المية ورشقية بينم�ا يضم الثان�ي أمركا 

وبلدانا أوروبية.
ويعود مهندس عربي بعد هذه الخلفية لبالده وينشئ 
ش�بكة الس�لكية لإلنرتنت، ليفاجأ عىل إثرها باتصال 
بن البر ومخلوقات فضائية يريدون احتالل األرض 
بعد اس�تنفاد موارد كوكبهم، ويعيش مغامرة طويلة 

قبل أن يعود لبلده ويعمل عىل مقاومة التلوث.
ويجمع بطل رواية »فرانكش�تاين يف بغ�داد« للروائي 
العراق�ي أحم�د س�عداوي جث�ث ضحاي�ا التفجرات 
ويلصقها لينت�ج كائنا مرعبا ينتق�م من قاتيل البر 
املكون�ن ألجزائ�ه، يف مط�اردة مث�رة ع�رب ش�وارع 

العاصمة العراقية.
وكتب الروائي املرصي حس�ام الزمبييل رواية »أمركا 
2030« الت�ي اش�تملت ع�ىل منج�زات علمي�ة، مث�ل 
السيارة الطائرة والقنابل املضادة وجهاز ثقب األرض 

ضمن كفاح مقاوم ضد الهيمنة الغربية.

املراقب العراقي/ متابعة... 
اقيمت امس�ية شعرية للشاعر والكاتب داناز عبد الرحمن يف قاعة 

املتحف الوطني بمدينة السليمانية.
 يقول الش�اعر دان�از عبد الرحم�ن« اصدرت الدي�وان االول تحت 
عن�وان« جاني جانان« وهو مختص بالش�عر الحر، وانني س�عيد 
اليوم باط�الق هذا الكتاب وباالخص ان ريع�ه يذهب اىل املرىض يف 

مستشفى هيوا باملدينة، واتمنى ان ينال استحسان الناس«.
من جهته قال الفنان طه محمود« اهنىء الكاتب داناز عىل صدور 
االدب�اء  ان  االول،  ديوان�ه 
والش�عراء يهتمون بقراءة 
اش�عار وكت�ب زمالئه�م، 
ملس�اندة  اليوم  وح�رضت 
امل�رىض ايض�ا يف مش�فى 
هيوا، وه�ذه خطوة رائعة 
منهم، انن�ا نمتلك مواهب 
شعرية كبرة نذكر عمالق 
بيك�س،  ش�ركو  الش�عر 
ومازلنا نذك�ره لغاية االن، 
فالش�عر يعطي احس�اس 
لالنسان ويحكي عن قصة 
وليس هو كالم اعتباطي«.

وتحدثت الش�اعرة ساكار 
عبدالله قائلة: » ان الشاعر 
دان�از يعترب من الش�عراء 
الج�دد الذي�ن يكتبون عن 
املدين�ة والروحي�ات والبعد، ويكتب الش�عر الحر بمفهوم بس�يط 
وجميل مفهوم من قب�ل الجميع، الناس عرفوه عن طريق الفيس 
بوك،،كل شاعر له نمطه فالشاعر داناز نمطه شبابي وان كتاباته 

عميقه«.

»من أدب السجون العراقي« يؤرخ تجارب االدباء بمعتقالت النظام المبادشاعر يخصص ريع ديوانه للمرضى
املراقب العراقي /متابعة...

ضمن سلس�لة نقد الت�ي تصدرها 
دار الشؤون الثقافية العامة صدر 
كت�اب نقدي جدي�د للناقد الدكتور 
حسن رسمك حس�ن بعنوان “من 
أدب السجون العراقي “ الذي يؤرخ 

تجارب عددمن االدباء العراقين يف 
سجون الطاغية املقبور صدام.

حم�ل الغ�الف األخر م�ن الكتاب 
الفقرة التالية املأخوذة من مقدّمة 
املؤل�ف لكتاب�ه :)م�ن مفارق�ات 
األدب العراق�ي ه�ي أن م�ا ُكت�ب 

في�ه ع�ن أدب الس�جون ُيعد األقل 
كّماً ب�ن األقطار العربي�ة البارزة 
يف النشاط الس�يايس والثقايف. وقد 
دورة  أجنح�ة  إن  الق�ول  يكفين�ا 
الثامنة  ال�دويل  القاه�رة  مع�رض 
 2017 لع�ام  للكت�اب  واألربع�ن 

شهدت 30 رواية من أدب السجون 
لم يك�ن بينها رواية عراقية واحدة 

يف هذا املجال. 
به�ذا  الب�دء  وله�ذا عزم�ُت ع�ىل 
املروع الواسع منطلقا من إيمان 
ب�أّن ال�روع بالكتاب�ة والتحليل 
النقدي�ن عن أدب الس�جون مهما 
كانت محدوديته سوف يحرّك هذه 
املوضوع�ة ويحفز إخوتي املبدعن 
إمكاناته�م  ويس�تثر  العراقي�ن 
املج�ال  للكتاب�ة يف ه�ذا  الباه�رة 
الحي�وي – إبداع�ا ونق�دا – بم�ا 
يوّفر لألجي�ال الح�ارضة واملقبلة 
رؤي�ة دقيق�ة وش�املة للعذاب�ات 
الت�ي س�ّببها التس�لّط والطغي�ان 
والوحش�ية وقمع اإلنس�ان ألخيه 
جدي�د  مجتم�ع  لبن�اء  اإلنس�ان 
يخ�رج وإىل األبد م�ن دّوامة دائرة 
العالقة الكارثية التي سيطرت عىل 
مجتمعن�ا ملئ�ات الس�نن ؛ عالقة 
الج�اّلد بالضحي�ة ، الت�ي عّطل�ت 
نهوضه وه�درت طاقاته البرية 
ومس�خت العالق�ة ب�ن مواطنيه 
وم�ألت حياتن�ا حزناً وقه�راً ودماً 

وفواجع(. 
 ويف محاول�ة لنقدي�م تربير علمي 
أدب  معالج�ة  يف  النق�ص  له�ذا 

السجون يف األدب العراقي(.



علوم 9Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةالثالثاء 27 آب 2019 العدد 2143 السنة العاشرة

يعل�م الجمي�ع أن�ه يجب وض�ع واق من أش�عة 
الش�مس للحماي�ة م�ن أرضارها، لك�ن بعض 
الخرباء يعتق�دون أن هناك طرقا أخرى يمكن 
من خاللها حماية نفس�ك م�ن هذه األرضار، 

بما يف ذلك تناول بعض األطعمة.
ويش�ر الخ�رباء إىل أن هناك بع�ض األطعمة 
تحتوي عىل مواد غذائية تس�اعد البرشة عىل 
إص�الح وتجديد نفس�ها، ويتناق�ص عدد من 
املواد املضادة لألكس�دة يف ال�دم عندما تتعرض 
الب�رشة ألش�عة الش�مس، لذلك من امله�م التأكد 

م�ن وجود 
هذه العنارص 
الغذائية بش�كل 
نظام�ك  يف  ثاب�ت 
الغذائي.وتق�ول أماندا 
هاج�ن،  دي�م  ف�ون 
يف  الب�رشة  أخصائي�ة 
 Glo Skin مؤسس�ة 
اململك�ة  يف   Beauty
أن  املتح�دة: »يف ح�ن 
الس�لطة ليس�ت بديال 
ع�ن واق�ي الش�مس، 
األطعمة  بع�ض  لك�ن 
ع�ىل وج�ه الخصوص 

يمكن أن تضيف حماية 
داخلية ضد لسعات الشمس والتجاعيد عىل املستوى الخلوي«.

وهناك الكثر من املكونات التي يمكن اس�تهالكها من الطعام 
ال�ذي يحمل تأث�رات وقائية مختلفة، وتتعل�ق معظم اآلليات 
بمضادات األكس�دة واملركبات املضادة للشيخوخة يف األطعمة 

التي تكافح تلف الجلد بطرق مختلفة.
وم�ن ه�ذه االطع�م ه�ي »االفط�ر والرم�ان والك�رز والجزر 
والطماطم، حيث اثبتت الدراس�ات ان تلك االطعمة تساعد عىل 

حماية البرشة .

طور باحث�ون جهازا جدي�دا يوفر تمرينا للعضالت حول اللس�ان 
يمكن أن يساهم يف التخلص من الشخر.

ويحت�وي الجهاز، الذي ُيزرع يف جل�د الذقن خالل عملية مدتها 15 
دقيقة، عىل محفز يرس�ل نبضات لتنش�يط األعص�اب والعضالت 
لوق�ف ارتخاء اللس�ان واملجرى الهوائ�ي أثناء النوم، وهو س�بب 

رئيس للشخر.
ويأتي الجهاز املطور عىل شكل حرف U، يمتد بن أعصاب يف الذقن 
وُيفّع�ل كل ليلة من خالل وضع رقعة الصقة تحتوي عىل رشيحة، 

املنش�ط السلكيا  تحفز 
عىل بدء العمل.

ويتكون النظام الجديد، 
 Nyxoah ال�ذي طورت�ه
بلجي�كا،  يف  ومقره�ا 
جه�از  أج�زاء:   3 م�ن 
تحفيز م�زروع ورقاقة 
التنش�يط والتصحي�ح. 
وُي�زرع الجهاز يف الجلد 
تحت الذقن باس�تخدام 

مخدر موضعي.
عىل  الجه�از  ويحت�وي 
أقط�اب كهربائي�ة عىل 
U، تمر  الش�كل  جانبي 

ع�رب الذق�ن وتتحك�م يف 
العضالت املحيطة  باللس�ان، ويرس�ل النظام إش�ارات إىل العصب 
تحت اللس�ان خ�الل اللي�ل، والتي تعم�ل عىل العض�الت املحيطة 

باللسان، لجعلها تنقبض وتمنعها من االرتخاء أثناء النوم.
ومؤخرا، حصل الجهاز عىل املوافقة الستخدامه يف اململكة املتحدة، 
يف أعق�اب تجرب�ة حديثة وج�دت أنها أحدثت تحس�ينات كبرة يف 
أع�راض توق�ف التنفس أثناء الن�وم، الذي قد ي�ؤدي إىل منع تدفق 
اله�واء مدة 10 ث�وان أو أكثر، م�ا يمكن أن يقطع النوم ويس�بب 
التع�ب أثناء النهار. وعىل املدى الطويل، ُرب�ط بزيادة خطر ارتفاع 

ضغط الدم أو السكتة الدماغية أو األزمات القلبية.

اكتشاف غريب لمعالجة »الشخير«

للحماية من اشعة الشمس.. 
تناول االغذية التالية

إذا كانت التطبيق�ات املوجودة عىل هاتفك 
فيمكن�ك  وقت�ك،  م�ن  الكث�ر  تس�تهلك 
 Focus )االس�تعانة بميزة )وضع الرتكي�ز
Mode الجديدة، التي توفرها غوغل يف نظام 
التش�غيل أندروي�د، حيث تتيح ل�ك تحديد 
تطبيق�ات معينة تريد تجنب اس�تخدامها 

خالل فرتة زمنية وتعطيلها مؤقًتا.

وُصمم�ت مي�زة Focus Mode ملس�اعدتك 
ع�ىل الرتكيز دون تش�تيت االنتب�اه، حيث 
يمكنك إيقاف التطبيقات التي تجدها أكثر 

إزعاًجا مؤقًتا – مثل:
الربي�د  وتطبي�ق  وإنس�تغرام،  فيس�بوك، 
اإللكرتون�ي، أو األخب�ار – حت�ى يوقفه�ا 

جهازك تلقائًيا عندما تريد الرتكيز.

وتعت�رب ميزة )وض�ع الرتكي�ز( من أحدث 
 Digital الرقمي�ة  الرفاهي�ة  مي�زات 
Wellbeing، الت�ي أطلقته�ا غوغ�ل العام 
امل�ايض يف نظ�ام أندروي�د 9 ب�اي، به�دف 
تعزيز صحة املستخدم، وتتوافر اآلن يف آخر 
 Android( 10 إص�دار تجريبي من أندرويد

.)Q
وتق�ول غوغ�ل: »إن مزاي�ا ضب�ط وق�ت 
اس�تخدام التطبي�ق، مث�ل تل�ك املوج�ودة 
يف )وض�ع الرتكي�ز(، تس�اعد األش�خاص 
عىل من�ع اإلفراط يف اس�تخدام التطبيقات 
ألكث�ر من 90% من الوق�ت. يمكنك اختيار 
التطبيق�ات التي ترغ�ب يف إيقافها مؤقًتا، 
وغره�ا  وإنس�تاغرام،  فيس�بوك،  مث�ل: 
م�ن التطبيق�ات الت�ي تق�وم بمقاطعت�ك 
باإلش�عارات، ولك�ن يمكن�ك أيًض�ا إبقاء 
بعض تطبيقات املراس�لة مفتوحة لحاالت 

الطوارئ.«
يتوفر اإلص�دار التجريبي م�ن أندرويد 10 
 )Android Q( املع�روف س�ابًقا باس�م –
قب�ل إعالن غوغ�ل عن االس�م النهائي له- 
ويمكن�ك الحصول عليه من هن�ا، وتثبيته 
لالس�تمتاع بهذه امليزة التي تس�اعدك عىل 
تقليل استخدام التطبيقات وزيادة الرتكيز.

للتركيز على عملك اتبع هذه الخاصية في »اندرويد« !
ال  أطف�ااًل  أن  اس�تقصائية  دراس�ة  اك�دت 
تتج�اوز أعماره�م ثماني�ة أع�وام يقدمون 
تفاصيلهم الشخصية إىل غرباء عرب اإلنرتنت، 
وذل�ك بحس�ب موق�ع mirror الربيطان�ي.

 O2 وسأل االس�تطالع، الذى أجرته مؤسسة
حوايل 2000 طفل عن سلوكهم عرب اإلنرتنت، 
وكذل�ك املعلوم�ات املعروض�ة ع�ىل ملف�ات 
التعري�ف الخاصة بهم عىل وس�ائل التواصل 
االجتماعي، وقد كشفت النتائج أن ما يقرب 
م�ن ثل�ث )29%( من األطف�ال الذين ترتاوح 
أعمارهم بن 8 و 13 عاًما قد قدموا تفاصيل 

شخصية إىل غرباء التقوا بهم عىل اإلنرتنت.
وكش�ف تحلي�ل مللف�ات التعري�ف الخاصة 

بالوس�ائط االجتماعية أيًضا أن ما يقرب 
م�ن ربعه�م يعرض�ون عن�وان بريده�م 
اإللكرتون�ي، بينما يع�رض 8% منهم رقم 

هاتفهم، وىف الوقت نفس�ه، تم أيًضا عرض 
تفاصيل بريئة مثل أسماء الحيوانات األليفة 

)25%( ومدرستهم )%24(.
وقال�ت آن بيكرين�ج، رئيس�ة قس�م املوارد 
البرشية ىف O2: »تعترب التطبيقات ووس�ائل 
التواصل االجتماعى طريقة رائعة للبقاء عىل 
اتصال مع األصدقاء وجعلك تش�عر بأنك أقل 

وضوًحا، ولكن من الرضوري أن يفهم اآلباء 
أطفاله�م ويتحدث�وا معه�م ح�ول األخطار 
املحتملة أيض�ا. »وفيما يتعل�ق بالتطبيقات 
الدراس�ة االس�تقصائية  املح�ددة، كش�فت 
أن األطف�ال كان�وا عىل األرجح يس�تخدمون 
يوتي�وب ووات�س آب وانس�تجرام وس�ناب 

 ،Robloxو مم�ا ش�ات  و
القل�ق،  إىل  ن يدع�و  أ

قالوا  37% فق�ط 
إنهم ش�عروا أن 
يفهمون  آبائهم 
يوتيوب،  موق�ع 

بينم�ا قال 10% فقط 
فهم�وا  والديه�م  إن 

.Robloxو Snapchat
النتائج،  ع�ىل  وبن�اًء 
و  O2 أع�ادت 

 NSPCC

إط�الق Net Aware - موقع إلكرتونى يمكن 
لآلباء العثور عىل معلومات حول التطبيقات 
واملواقع واأللعاب التى يس�تخدمها أطفالهم 
أكثر من غرهم، وقالت لورا راندال، الرئيسة 
املش�اركة لس�المة الطف�ل ع�ىل اإلنرتن�ت، 
NSPCC: »إنه أمر حيوى يفكر اآلباء ىف عالم 

اإلنرتنت بنفس طريقة العالم الواقعي.
وأضاف�ت »ل�ن يرس�لوا أطفاله�م ىف رحل�ة 
م�ن  التحق�ق  دون  مدرس�ية 
م�ن  وم�ع  يذهب�ون  أي�ن 
يجب  لذل�ك  س�يذهبون، 
نف�س  تطبي�ق  يت�م  أن 
ع�ىل  التدقي�ق  مس�توى 

لعب�ة  أو  تطبي�ق  أى 
يستخدمها طفلهم.

دراسة تحذر: االطفال يسربون تفاصيلهم الشخصية إلى غرباء عبر اإلنترنت

اكتس�ب الرمان ش�عبية واس�عة نظراً لكونه 
غ�ذاء وظيفي�ا بس�بب محت�واه الع�ايل م�ن 
املكونات النشطة البيولوجية للثمرة بأكملها، 
وكذلك العص�ر واملس�تخلصات التي تحتوي 
ع�ىل مكون�ات عدي�دة تعم�ل ع�ىل محارب�ة 
الشيخوخة ورفع املناعة باإلضافة إىل الوقاية 
من الرسطان.كش�ف الدكت�ور مجدي بدران، 
عضو الجمعية املرصية للحساس�ية واملناعة 
» أن فاكه�ة الرمان تعمل كمضاد لألكس�دة، 

املختلف�ة  أن�واع الرسطان�ات  وتحم�ي م�ن 
والش�يخوخة وم�رض الزهايم�ر. كما يعمل 
الرم�ان بالحفاظ عىل الذاك�رة ورفع املناعة، 
باإلضاف�ة إىل خف�ض الكوليس�رتول الضار، 
حيث تحتوي الثم�رة الواحدة من الرمان عىل 
رب�ع كمية حم�ض الفولي�ك الت�ي يحتاجها 
الفرد يف اليوم.كما أكد عضو الجمعية املرصية 
للحساس�ية واملناع�ة أن الرمان م�ن الفواكه 
الغني�ة بمضادات األكس�دة، وه�ي موجودة 

تحدي�داً ىف ق�رش الرم�ان عرشة أضع�اف ما 
يف الثم�رة نفس�ها، ويعت�رب الرم�ان مصدرا 

جيدا لأللي�اف الغذائية وحمض 
إىل  باإلضاف�ة  الفولي�ك، 
الفيتامينات  العدي�د م�ن 

للجس�م  الهام�ة 
 ،»C« فيتامن  مثل 
 ،»K« فيتام�ن 

.»H« فيتامن

فارم�ايس«  »هيومان�ا  رشك�ة  ب�دأت 
للصيدلة استخدام نظام ذكاء اصطناعي 
يف مراك�ز تلقي املكامل�ات، ينبه املوظفن 
املكلف�ن اس�تقبال املكامل�ات ألن يكونوا 
الزبائ�ن. م�ع  وتعاطف�ا  م�ودة  أكث�ر 

رشك�ة  أنش�أتها  الت�ي  الخوارزمي�ات 
كوغيتو لتطوير الذكاء االصطناعي، تنبه 
األش�خاص عندما يبقون صامتن لفرتة 
طويلة أو حن يتحدث�ون برسعة كبرة، 

وفقا ل�� يو أس أي�ه تودي.ه�ذا ال يعني 
أن الذكاء االصطناع�ي بلغ مرحلة إدراك 
العواطف عىل املس�توى اإلنس�اني أو إنه 
اكتس�ب اإلحس�اس بذاته. وإنم�ا، يعني 
أن الخوارزميات تبحث عن أنماط س�لوك 
من ش�أنها اإلش�ارة إىل انعدام التعاطف 
أو إىل حال�ة إحباط لدى الزبون، مثل رفع 
الصوت، تس�ارع مس�توى الكالم، صمت 
طويل.جش�وا فيس�ت املدي�ر التنفي�ذي 

ك�ة  لرش
 ، غيت�و كو

أي  أي  ي�و  ل��  ق�ال 
ت�ودي إن م�ا يق�وم به 

إىل  أق�رب  النظ�ام  ه�ذا 
اإلرش�اد وليس هو بديل 

للموظف�ن الب�رش الذي�ن 
يتلق�ون آالف املكامل�ات من 

زبائن غاضبن، يوميا.

الرمان يقي من السرطان

نظام ذكاء صناعي يعلم الموظفين على التعاطف مع الزبائن

أصلح�ت رشك�ة آبل ثغ�رة أمنية 
للم�رة الثانية، وذلك بعد أن عادت 
عن طري�ق الخطأ بس�بب إيقاف 
التصحي�ح األمن�ي الخاص بها يف 
أحد التحديثات الربمجية األخرة.

إن  األمركي�ة:  الرشك�ة  وقال�ت 
اإلص�دار 12.4.1 م�ن 

نظ�ام )آي أو إس( 
املش�غل ألجهزته�ا 
ال�ذي   – املحمول�ة 
االثنن  تم إطالق�ه 
– يحت���وي ع�ىل 
كانت  أمني  إصالح 
آبل قد أطلقته ألول 
أش�هر  قب�ل  م�رة 
 ،12.3 اإلص�دار  يف 
الرشكة  ولك����ن 
التصحي�ح  ألغ�ت 
األمن�ي؛ عن طريق 
اإلصدار  يف  الخطأ، 
ال�����ذي   ،12.4
أطلقت�ه يف ش�هر 
تموز املاض���ي.
ويف تقري�ر أمني 
موج�ز ُنرش بعد 
إص�دار تحدي�ث 
قال�ت  االثن�ن، 
آبل: إنها أصلحت 

يف  أمني�ة  ثغ�رة 
ن�واة النظ�ام يمك�ن 

بتنفي�ذ  للمهاجم�ن  تس�مح  أن 
برمجي�ة ع�ىل جه�از  تعليم�ات 
آيفون أو آيباد بأعىل مستوى من 

االمتيازات.
 – االمتي�ازات  له�ذه  ويمك�ن 
املعروف�ة أيًض�ا باس�م امتيازات 
النظ�ام أو الج�ذر – فت�ح جهاز 
الت�ي  التطبيق����ات  لتش�غيل 
ال تس�مح به�ا ع�ادة قواع�د آبل 

الصارمة.

آبل تقع بخطأ كبير 
باحثون ايرانيون يصنعون قفازات مضادة للمياه عبر تقنية »النانو«في اخر تحديثاتها

تمكن الباحث�ون االيراني�ون من صناعة 
قفازات صناعية مض�ادة للمياه والتبلل، 

عرب تقنية النانو.
وقال الباحث�ون أن القف�ازات الصناعية 
تختل�ف انواعه�ا حس�ب كيفي�ة العم�ل 
وامل�كان التي تس�تخدم في�ه، وممكن أن 
تصن�ع مض�ادة للصدمات 
مض�ادة  أو  التش�قق  أو 
للتأكل واملواد الكيميائية 
أو  والبرتوكيميائي�ة 
مض�ادة للحريق  وما اىل 

ذلك.
ه�ذا وقد يش�عر العامل 
يف  والتذم�ر  باالزع�اج 
حيث  الرطب�ة  املصان�ع 
تتبل�ل القفازات بش�كل 
متك�رر، بينم�ا تحظ�ى 
املذك�ورة  القف�ازات 
بمي�زة تجعلها مضادة 
للمياه حيث أن الغطاء 

الخارج�ي فيه�ا يتش�كل من جس�يمات 
نانوي�ة، ال تنف�ذ املياه عربه�ا اىل الطبقة 

التحتية.
وتتشكل هذه القفازات من قسمن، االول 
نوعه الالتكس والقسم االخر مصنوع من 

القماش النانوي املضاد للمياه.
ش�هادة  ع�ىل  املنت�ج  ه�ذا  وح�����از 
لجن�ة  م�ن  الص�ادرة  مقي�اس«  »نان�و 
يف  حالي�ا  ويع�رض  النانوتكنولوجي�ا 

االسواق.

قيم�ت  أُ

ه����ذا 

الش���هر 
لنسخ���ة  ا
الخامس���ة من 
مع�رض دويل للروبوتات يف 
الص�ن، حيث اس�تعرضت 
ه�ذا  يف  عامل�ة  رشكات 
املج�ال أح�دث ابتكاراته�ا 
الت�ي ش�ملت روبوت�ا عىل 
هيئة طائر، يمكنه الطران 

فعال.
ال�ذي  الطائ�ر،  الروب�وت 
اس�توحت رشك�ة فيس�تو 

األملاني�ة فكرته م�ن طائر 
الن�ورس الف�ي، يمكن�ه 
االنط�����الق م�ن وض�ع 
والهبوط  والطران  الثبات، 
الدف�ع  ق�وة  باس�تخدام 

الخاصة به.
كما أنه مزود بنظام تحديد 
)ج�ي. العامل�ي  املواق�ع 

ب�ي.إس(، وكام�را تمكنه 
من الط�ران باالعتماد عىل 

نفسه جزئيا.
أيض�ا  يتمت�ع  والروب�وت 
بخفة ال�وزن، فهو مصنع 
م�ن مواد ال يزيد وزنها عن 

400 غرام.

الروبوت الطائر.. ابداع الماني في مجال صناعة 

كشفت الدراسات السابقة العديدة عن 
آثار تل�وث اله�واء عىل الصح�ة قاتلة، 
والعلم�اء يخش�ون م�ن تح�ول بعض 
الن�اس إىل مجرم�ن ومرتكب�ي أعمال 
عن�ف بس�ببها.ووجد العلم�اء، عق�ب 
إجراء دراس�ة ضخمة امت�دت 13 عاما 
وتضمنت بيانات 86 مليون ش�خص يف 
الوالي�ات املتحدة، أنه كلم�ا كان الهواء 
أكث�ر تلوث�ا، يت�م ارتكاب جريمة أش�د 

عنفا.

ويعتقد الباحثون أن الجزيئات املحمولة 
بالهواء والغازات الضارة يمكن أن تؤثر 
ع�ىل األداء الس�ليم للدم�اغ، م�ا يجعل 
الناس أكثر عرضة للترصف بعنف.ومن 
املرج�ح أن تؤدي الدراس�ة، التي نرشت 
حديث�ا يف النس�خة اإللكرتوني�ة ملجل�ة 
التخ�اذ  دع�وات  إىل   ،Epidemiology
إجراءات صارم�ة تتعلق بتنقية الهواء، 
بع�د أن ثب�ت أن التلوث يمك�ن أن يؤثر 
عىل الس�لوك، وليس فق�ط عىل الصحة 

يبحث  البدنية.ولم 
إذا  فيم�ا  العلم�اء 

كانت هناك جرائم أشد عنفا يف األماكن 
امللوث�ة، لكنهم نظ�روا يف كيفية ارتفاع 
الجرائم املسجلة وانخفاضها مع مرور 
يف  متنوع�ة  مقاطع�ة   301 يف  الوق�ت 
جمي�ع أنحاء الواليات املتحدة، ش�ملت 
أيض�ا،  املناط�ق الحرضي�ة والريفي�ة 
وبحث�وا فيم�ا إذا كان هن�اك أي صل�ة 

بقراءات تلوث الهواء.

دراسة: 
الجريمة 

تتفاقم بفعل 
تلوث الهواء



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

والديه نظرة رحمة، إ

أقوال 
من

 نور 
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 املراقب العراقي/ متابعة...
مازلت اتذك�ر مانرشته عصابات داعش 
2016،م�ن   اي�ار  منتص�ف  االجرامي�ة 
صور ومقاط�ع فيديو تظه�ر هدم اثار 
يف مدين�ة املوص�ل تعود لعص�ور قديمة 
ومنه�ا م�ن كانت مدرج�ة ضمن الئحة 
الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو 
مثل مدينة الحرض وآش�ور والتي تدعى 
وافرحن�ي  وكال�ح  الرشق�اط  بقعل�ة 
مااعلنته وزارة الداخلية ، اليوم الثالثاء، 
الق�اء القب�ض عىل عنرصم�ن  مجرمي 
»داع�ش يف منطق�ة حي ت�ل الرمان، يف 
الجانب االيمن ملدينة املوصل يف محافظة 
نينوى،ظه�ر يف فيديو س�ابق لعصابات 
داع�ش االجرامي�ة وهو يحم�ل مطرقة 
ويه�دم اث�ار متح�ف املوصل.،حيث إن 
قوة مش�رتكة من مديرية شؤون افواج 
الط�وارئ التابعة لقي�ادة رشطة نينوى 
ومديرية اس�تخبارات ومكافحة ارهاب 
نين�وى التابع�ة لوكال�ة االس�تخبارات 
والتحقيقات االتحادي�ة لوزارة الداخلية 
الق�ت القب�ض عىل احد عن�ارص داعش 
بقيام�ه  باعرتافات�ه  ج�اء  االجرامي�ة 
يف  املوج�ودة  االث�ار  بتهدي�م وتخري�ب 
متح�ف املوص�ل وال�ذي ظه�ر يف اح�د 
اص�دارات داع�ش خالل فرتة س�يطرته 
ع�ىل مدين�ة املوصل وه�و يحم�ل بيده 
مطرق�ة حديدية ويق�وم بهدم وتخريب 
التماثي�ل األثري�ة املوج�ودة يف متح�ف 

املوصل.

 مخرب اثار متحف 
الموصل بيد العدالة !  

 املراقب العراقي/ متابعة...
طالب�ت نائب�ة بإحالة قضي�ة ص�االت الرولي�ت إىل املخابرات 
العراقي�ة للنظر فيها من قبل قايض تحقي�ق املخابرات، وعدم 
حرصها بجهة رقابية »تستخدمها ألغراض االبتزاز واملساومة 
ثم تغلق امللف أو تربئ املتورطني فيه«.النائبة تقول إن »تسليم 
مل�ف قضية ص�االت الروليت إىل جهة غ�ر مختصة هو خرق 
للقانون العراق�ي وصالحيات القضاء، خصوصاً إذا تم حرصه 
بجهة رقابية تس�تخدم اإلعالم لغاي�ات ابتزازية، بدليل إصدار 

بي�ان من مكت�ب املفتش العام ب�وزارة الداخلي�ة يلمح فيه إىل 
ت�ورط مصارف يف القضية، وذلك قبل انتهاء التحقيق الذي هو 
بحسب قوله يحتاج إىل فرتة طويلة لالنتهاء من تدوين االفادات، 
فما الداعي إذن للخروج بهذه الترصيحات والتلميحات إذا كان 
لم ينت�ه أصالً من تدوين االفادات؟«. ومض�ت إىل القول: »كما 
نضع بني يدي رئيس الوزراء معلومة خطرة مفادها أن بعض 
النوادي تم إبالغ أصحابها مس�بقاً قبل خروج الجهات األمنية 
لغلقه�ا، فكيف يتم الثق�ة بهذه الجهة الرقابي�ة؟ ».وأضافت، 

أن »بحس�ب املعلوم�ات املتداولة ف�إن هناك جه�ات خارجية 
وداخلية متورطة يف القضية، وبالتايل يجب تسليم امللف إىل أهل 
االختصاص، وجهاز املخابرات هو األقرب إىل هذا االختصاص، 
كما أنه مش�هود له بنزاهته ومهنيت�ه العالية، واألجدر ان يتم 
النظر فيها من قبل قايض تحقيق املخابرات، أو تسليم امللف إىل 
االس�تخبارات، أما يف حال إبقاء امللف يف يد الجهة غر املختصة 
فسيكون مصره مثل قضية سيارات امليتسوبييش ويتم إجراء 

تسوية بني السمارسة إلغالق املوضوع«.

املراقب العراقي/متابعة...
مبلغ�ا  أملاني�ة  مدين�ة  عرض�ت 
مالي�ا كبرا يص�ل إىل 1.1 مليون 
دوالر أمرك�ي، ملن يبثت أنها غر 

موجودة عىل أرض الواقع.
قدم�ت  الت�ي  األملاني�ة  واملدين�ة 
العرض، كان�ت موضوعا لنظرية 
مؤام�رة س�اخرة ع�ىل اإلنرتن�ت 
لف�رتة طويل�ة، تزع�م أنه�ا غر 
موجودة بالفع�ل، وفق ما أوردت 
أسوش�يتد ب�رس« األربعاء.وذكر 
أنه�م  بيليفيل�د،  يف  مس�ؤولون 
س�يقدمون ملي�ون ي�ورو )1.1 
ال�ذي  للش�خص  دوالر(  ملي�ون 
يق�دم دليال قويا ع�ىل عدم وجود 
املدينة.وأضاف�وا »ال توجد حدود 
لإلب�داع« بالنس�بة للمتنافس�ني، 
لك�ن األدل�ة التي ال تقب�ل الجدل 
س�تكون فقط مؤهل�ة للحصول 

عىل الجائ�زة.وكان أول من طرح 
فك�رة عدم وج�ود بيليفيلد خبر 
الكمبيوت�ر أخيم هيلد، الذي نرش 
هذا االدعاء الساخر عىل اإلنرتنت 
يف ع�ام 1994 يف محاول�ة إلثارة 
املتع�ة يف عالم نظري�ات املؤامرة 

ع�رب اإلنرتنت.وحتى املستش�ارة 
األملاني�ة، أنغيال مركل، ش�ككت 
وج�ود  يف  م�رة  ذات  مازح�ة 
بيليفيل�د، الت�ي ُيزع�م أنها تقع 
عىل بعد ح�وايل 330 كيلومرتا إىل 

الغرب من برلني.

صاالت 
الروليت

 و المخابرات !

مسافر يتسبب فيمدينة تقدم جائزة قّيمة لمن يثبت أنها »غير موجودة«
 إلغاء نحو 130 رحلة!

نساء سويسرا أطول 
عمرا من غيرهن

املراقب العراقي/ متابعة...
ألغ�ى مط�ار مدين�ة ميوني�خ 
الي�وم  رحل�ة   130 األملاني�ة 
الثالثاء، بعد أن أوقفت الرشطة 
إجراءات الدخول، وأخلت املبنى 
بحث�اً عن مس�افر دخل مخرج 

طوارئ بالخطأ وضل طريقه.
ع�ىل  العث�ور  املط�ار  وأعل�ن 
الجنس�ية،  إس�باني  املفق�ود، 
الحق�ًا يف صال�ة رق�م 1 بعد أن 
دخ�ل يف وقت س�ابق م�ن باب 

الطوارئ يف صالة رقم 2.
الدخول  إج�راءات  واس�تؤنفت 
بعد إغالق املطار أربع س�اعات 
األم�ر ال�ذي أدى لتأخر كبر يف 

الرحالت ملا تبقى من اليوم.

املراقب العراقي / متابعة...
كان يعتق�د خالل فرتة طويلة س�ابقا 
أن اليابان تحت�ل املرتبة األوىل يف العالم 
من حيث ع�دد املعمري�ن. ولكن نتائج 
الدراس�ة األخ�رة الت�ي أجراه�ا فريق 
م�ن خرباء جامع�ة بنس�لفانيا دحض 
جامع�ة  خ�رباء  االعتقاد.وض�ع  ه�ذا 
بنس�لفانيا تصنيفا جديدا للبلدان التي 
فيه�ا أعىل متوس�ط عمر لإلنس�ان يف 
احتل�ت  دراس�تهم  وبنتيج�ة  العال�م، 
التصني�ف  يف  األوىل  املرتب�ة  س�ويرسا 
الجديد )79.03 س�نة( تليها أس�رتاليا 
والنرويج والس�ويد وهولندا وبريطانيا 
وفرنس�ا والواليات املتح�دة والدنمارك 
وفنلن�دا وبلجي�كا واليابان وإس�بانيا 
وإيطاليا والربتغال. حس�ب ترتيبهم يف 

التصنيف.

سلبي...مساحة غير كافية 

الت�ي  االيجابي�ة  االم�ور  م�ن 
صفح�ات  ع�ىل  انت�رشت 
خ�الل  االجتماع�ي  التواص�ل 
ع�ىل  ردا  املاضي�ة  االي�ام 
الش�عبي  الحش�د  اس�تهداف 
وفصائ�ل املقاوم�ة العراقي�ة 
من قبل ارسائي�ل وامريكا هو 
الدع�وة اىل رف�ع علم الحش�د 
االع�الم  جان�ب  اىل  الش�عبي 
ق�رب  بمناس�بة  الحس�ينية 
ش�هر مح�رم الح�رام وذكرى 

الحس�ني  االم�ام  استش�هاد 
عليه الس�الم انطالقا من كون 
الحش�د انطقل�ت فكرت�ه من 
فتوى املرجعية الدينية يف وقت 
عصيب م�ن تاريخ الع�راق اذ 
كان�ت العديد م�ن املحافظات 
بالس�قوط  مه�ددة  العراقي�ة 
بيد عصابات داعش االجرامية 
لك�ن الفتوى املباركة اسس�ت 
للقوات  الروح  الحشد واعادت 

االمنية .

ايجابي... مساندة الحشد الشعبي

مجل�س  عض�وات  اح�دى 
لحق�وق  العلي�ا  املفوضي�ة 
االنس�ان تقول م�ن املعروف 
ان هن�اك 1972 ش�هيد م�ن 

فكي�ف  س�بايكر  ضحاي�ا 
تخص�ص لهم قطع�ة 1000 
م�رت للدف�ن ؟ رفق�ا يابلدي�ة 
الش�هداء  به�ؤالء  النج�ف 
املغدوري�ن يف الحي�اة من قبل 
املجرم�ني فلو ان لكل ش�هيد 
مرت واح�د فل�ن تكفيهم هذة 
املس�احة التي اسمتها البلدية 
البلدية  باملكرم�ة لذل�ك ع�ىل 
القي�ام بتوفر مس�احة اكرب 
لهؤالء الشهداء عىل اعتبارهم 
ان  ويج�ب  خاص�ة  قضي�ة 
يعاملون بخصوصية واحرتام 
فع�ىل االق�ل يك�ون له�م قرب 
كش�اهد عىل جرائم عصابات 

داعش االجرامية.

 شقيقة أمير قطر تواجه تهمة »ممارسات التشغيل غير القانونية«
املراقب العراقي/متابعة...

أق�ام 3 موظف�ني س�ابقني دعوى 
تته�م  األمريك�ي  القض�اء  أم�ام 
شقيقة أمر قطر املياسة بنت حمد 
بن خليفة آل ثاني وزوجها بانتهاك 
أنفس�هم  واصف�ني  حقوقه�م، 
ب�«ضحايا رسقة األجور وس�اعات 

العمل اإلضافية«. 
وق�ال املوظف�ون إنهم أج�ربوا عىل 
العمل مل�دة 100 س�اعة أس�بوعيا 
كان�وا  وإنه�م  إض�ايف،  أج�ر  دون 
مطالبني بالبقاء مس�تيقظني حتى 
يخلد أطفال الزوجني األربعة للنوم، 

وفقا ملوقع صحيفة »دييل ميل«.
وذكرت الصحيفة أن ش�قيقة أمر 
قط�ر وزوجه�ا يواجه�ان دع�وى 
قانوني�ة رفعه�ا املدرب الش�خيص 
والحارس�ة  بانكروف�ت،  جراه�ام 
ماكج�ويف  ش�انتيل  الش�خصية 

وامل�درس بنجام�ني بوي�د، بس�بب 
ممارسات التشغيل غر القانونية.

لغس�ل  الدوح�ة  تس�عى  وفيم�ا 
اس�م  ع�ىل  بالحص�ول  س�معتها 
جامعات دولية ع�ىل أرضها، نقلت 
الفرنس�ية  »ليزيك�و«  صحيف�ة 

هيئ�ة  وأعض�اء  ط�الب  ش�كاوى 
تدريس فرنسيني يف جامعات دولية 
التعلي�م  بقط�ر، ينتق�دون نظ�ام 

الرقاب�ة عىل  وغي�اب 
كم�ا  املناه�ج، 
تجاوزات  رصدوا 

لصالح الطالب القطريني، مؤكدين 
أن الجامع�ات الدولي�ة يف قطر غر 

مطابقة للمواصفات العاملية.
الفرنس�ية  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
أن قط�ر تخدع الط�الب من أفضل 
العال�م،  يف  العريق�ة  الجامع�ات 
وتس�تدرجهم يف بالدهم بتسهيالت 
يف النفق�ات، إال أن�ه يف مقاب�ل ذلك 
ف�إن هؤالء الطالب ل�م يتلقوا علماً 

عىل مستوى هذه الجامعات.
قط�ر  أن  إىل  »ليزيك�و«  وأش�ارت 
جامع�ات   7 إقن�اع  اس�تطاعت 
بتأس�يس  وفرنس�ية  أمريكي�ة 
مقرات لها يف الدوحة لجذب الطالب 
األجان�ب، إال أن هذه التجربة باءت 

بالفشل.

املراقب العراقي/ متابعة...
تنترش يف فرنس�ا جمعيات مدنية تشجع 
عىل جمع النفايات أثناء ممارسة األفراد 
ألنش�طتهم الرتفيهي�ة م�ن س�باحة أو 
رك�ض أو صي�د لألس�ماك، مم�ا أس�هم 
يف نظاف�ة املحي�ط وس�اعد يف االهتم�ام 

بالبيئة.
وعرض�ت صحيفة لوفيغارو الفرنس�ية 
نماذج عديدة حول نشاط جمع النفايات 
خ�الل األنش�طة الت�ي يق�وم به�ا عديد 
األشخاص أثناء أنش�طتهم الرتفيهية أو 
األوقات التي يقضونه�ا يف البحر أو الرب، 
وقال�ت إن النش�اط مّثل مناس�بة لربط 
عالقات اجتماعية قوية بني القائمني به 

وصلت حد الزواج.
وكش�فت الصحيف�ة أن مب�ادرات جمع 
النفاي�ات التي قام بها أف�راد وجمعيات 
يف ع�دة مدن أس�همت يف إزالة أطنان من 
القمام�ة، وقالت إن بعض هذه املبادرات 
اتخ�ذت برام�ج وخطط�ا لرف�ع كميات 

مح�ددة س�نويا م�ن النفايات م�ن أجل 
مواجهة الخطر الصحي الذي تشكله.

وذك�رت أن اختص�ايص تقوي�م العظام 
بمدينة نانت نيكوال ليمونييه أنش�أ عام 
2016 عىل الفيس�بوك مجموعة أو فرقة 
»ارك�ض مع البيئة« تضم اآلن خمس�ني 
ألف عضو من جميع أنحاء العالم وتهدف 
إىل تنظيم حمل�ة نظافة يتم عربها جمع 
عرشي�ن طنا م�ن النفايات كل أس�بوع 

حول العالم.
جم�ع  أن  كالرا  ة  املح�اضرِ وتكش�ف 
يف  األس�بوع  يف  واح�دة  م�رة  النفاي�ات 
وس�ط مدين�ة ني�س الفرنس�ية يعت�رب 
لحظ�ة حقيقي�ة م�ن األلف�ة وال�رسور 
الحقيقي، بينما يش�يد محاسب يف نانت 
بمش�اركته بالنشاط ذاته مرتني أو ثالث 
مرات يف األس�بوع، ويق�ول »ألتقي يف كل 
مرة أش�خاصا جددا م�ن عوالم مختلفة 
تماما.. الصداقات تتشكل بني املشاركني 
وتص�ل إىل ح�د الزواج«.ويس�عى مدي�ر 

رايف  مارت�ن  بحري�ة  قاع�دة 
لرتويج جم�ع القمامة أثناء 

)قوارب  بالكاياك  التجديف 
الراك�ب( يف نهر  أحادي�ة 
قرب مدينة كاين، ويؤكد 
أن »جمع القمامة أثناء 
التجدي�ف  ممارس�ة 
مفيدة،  ترفيهي�ة  فكرة 
يمارسون  واملش�اركون 

يف  ويقوم�ون  التجدي�ف 
بتنظي�ف  نفس�ه  الوق�ت 

النه�ر كل يوم خالل موس�م 
الصحيف�ة  الصيف«.وتفي�د 

ب�أن مئ�ة ري�ايض قام�وا ألول مرة 
يف أوروب�ا بجم�ع النفايات ع�ن طريق 
الس�باحة والتجدي�ف يف أواخ�ر ماي�و/

أيار املايض، وأن فريق�ني من املتطوعني 
حصال عىل جوائ�ز تتعلق أوالهما بجمع 

أكرب قدر م�ن القمام�ة وثانيهما 
بأكثر األشياء غرابة.

من حلم المعلمة لبائعة متجولة.. 
قصة أم زمان العراقية 

 املراقب العراقي/ متابعة...
تالحقت األزمات فاندث�رت أحالم كريمة كريم 
يف صباها ب�أن تكون معلمة، إذ ب�دأت أمنيتها 
تتحقق بعد اجتيازها املرحلة املتوسطة واضعة 
أوىل خطواته�ا يف معه�د املعلم�ات للبن�ات يف 
مدينة كركوك شمال العراق.ويف املرحلة الثانية 
من معه�د املعلمات وبس�بب صعوبة الظروف 
املعيش�ية، انقلب�ت األوضاع دون س�ابق إنذار 
رأس�ا عىل عق�ب، ليجربها ت�ردي الوضع املايل 
عىل ترك الدراس�ة والتوجه ملس�اعدة والدها يف 
حقل�ه الزراع�ي الصغر.كريمة تق�ول »أعمل 
بيدي وقلبي معلق بالدراس�ة«، مضيفة »فعلت 
ذاك ألتمك�ن م�ن إعان�ة والدي طوال س�نوات 
تواج�دي معهم يف املنزل، حتى حان وقت زفايف 

من أحد معارفنا«.
ع�ىل عك�س املأم�ول، ل�م ت�رس أم�ور كريمة 
نح�و االس�تقرار ال�ذي تمنت�ه بع�د ال�زواج، 
فق�د صفعته�ا الدنيا م�رة أخرى بم�ا لم يكن 
بالحس�بان، حني أصيب زوجها بمرض عضال 
ألزم�ه الف�راش ليستس�لم مج�ربا للعجز عن 
توف�ر لقم�ة العي�ش ألوالدها الس�تة، فتعاود 
كريمة -التي أصبحت تكنى ب�«أم زمان« نسبة 
إىل ولده�ا األك�رب- للعمل مج�ربة، لتكون هذه 
املرة بقالة وسط الحي الصغر الذي تعيش فيه 
أرستها بمحافظة كرك�وك؛ تجر عربة الفواكه 
والخض�ار بحص�ان متجول�ة يف ب�رد الش�تاء 

وحرارة الصي�ف رامية عىل عاتقها 
مسؤولية الرجال.

-وه�ي  خال�د  أم  وتق�ول   
رأيه�ا  املتس�وقات-  إح�دى 
ب �أم زم�ان »هكذا وف�رت لنا 
زم�ان  أم  املتجول�ة  البقال�ة 

قسطا من الراحة بجوالتها 
كرك�وك،  أحي�اء  داخ�ل 
وأصبحن�ا م�ن عمالئها 
ونفتق�د  اليومي�ني، 
تأخره�ا وطغيابها حني 
أكث�ر،  أو  يوم�ان  يم�ر 
م�ا  رشاء  اعتدن�ا  فق�د 

الفواك�ه  م�ن  نحتاج�ه 
والخض�ار منها ب�دال من 
مس�افات  وقطع  الذهاب 
طويل�ة وأج�ور نق�ل إىل 
األس�واق«، وهو ما أكده 
ري�اض الدليم�ي وه�و 
زب�ون آخ�ر، موضح�ا 
ان »هذه املرأة ليس�ت 
قدوة للنس�اء فحسب 
ب�ل حت�ى للكث�ر من 
املتقاعس�ني  الرج�ال 
عن العم�ل، باعتمادها 
ترس�ل  نفس�ها  ع�ىل 

خطاب�ا مفاده )مهما تع�رست األوضاع فال بد 
من مخرج(.

فقدان أم زم�ان لحلم التدري�س انتقل كأمنية 
تتمناه�ا ألوالده�ا الس�تة، فتق�ول »تأثرت يف 
ب�ادئ األمر من هدر مس�تقبيل، ولي�س غريبا 
فاالستسالم للواقع املرتدي هو اإلحباط بعينه؛ 
لك�ن مع مرور الزمن حول�ت الفكرة إىل أبنائي 
وبنات�ي وأصبح�ت كل أمنيات�ي أن أراه�م قد 
أكملوا دراس�تهم وتخرجوا لتحمل ش�هاداتهم 

حلمي الذي طال، و تمنيت تحقيقه«.
وتواص�ل حديثها »ال أنكر أن ما أقوم به ش�اق 
وق�د يكون ال يطاق، لكن اله�دف الذي وضعته 
أمام�ي ألوالدي م�ع ابتس�امة الصغ�ار يل عند 
رجوعي للبي�ت نهاية النهار فرح�ني بعودتي، 

تنسيني كل ذلك الكلل«.
تابع�ت أم زم�ان »أتعبتن�ي العرب�ة خاص�ة يف 
الصي�ف، وكن�ت أم�رض دوم�ا بس�بب حرارة 
الجو، فطافت بذهني فكرة رشاء س�يارة حمل 
للتج�وال به�ا، فكاب�رت كث�را وأعييت نفيس 
بجه�د أكثر مما أطي�ق لجمع مبلغ م�ن املال، 
واس�تطعت اقتناء س�يارة حم�ل تقيني لهيب 
الصي�ف وقرصات الش�تاء؛ واس�تطعت إتقان 

السياقة بغضون شهرين«.

طهران تحتضن مسابقة بطولة ألعاب الفيديو  
املراقب العراقي/متابعة...

تحتضن العاصمة طهران وتسع 
مدن إيرانية بش�كل متزامن عىل 
م�دى أس�بوع مس�ابقة بطول�ة 
الرياض�ة  أو  الفيدي�و  ألع�اب 
اآلالف  بمش�اركة  اإللكرتوني�ة 
من الش�باب واليافعني وأصحاب 

ألعاب الفيديو گيم.
فمس�ابقة ألعاب الفيديو تجمع 
عدد كبراً م�ن الهواة واملحرتفني 
الرياض�ة  عال�م  يف  بطه�ران 
اإللكرتوني�ة، الت�ي أصبحت أكثر 

شهرة من أي وقت مىض .
املس�ابقة  ع�ىل  امل�رشف  وق�ال 
»الق�درة  إن:  بيجم�ان  ص�ادق 
العايل والتفكر  الذهنية والرتكيز 
والتحكم باألصابع واإلجهاد الذي 
يصيب الجس�م جميع�ه نوع من 
أن�واع الرياض�ة، حت�ى الالعبون 
عندهم  بالفيديوغيم  املحرتف�ون 

برنامج معني يجب تطبيقه.«
يف  فئ�ات  ثماني�ة  ويتناف�س 
املسابقة لنيل لقب البطولة، منها 
لعب�ة »دوتا ت�و« االس�رتاتيجية 

الجماعية ومباري�ات كرة القدم 
»الفيفا 2019« بشكل فردي.

أح�د  تجري�يش  عرش�يا  وق�ال 
املش�اركني يف املسابقة: »منذ 12 

عام�اً وأنا أم�ارس لعب�ة البالي 
استيش�ن، ولكن بعد احرتايف بتت 
أشارك يف مسابقات عىل مستوى 

البالد، وأحرز لقب البطولة.«
الع�اب  بط�والت  تش�هد  عاملي�ا 
م�ع  س�يما  ال  ف�ورة،  الفيدي�و 
دخول رشكات ك�ربى خط إنتاج 
ألع�اب الفيدي�و وتمويل الالعبني 
املحرتف�ني، واملؤكد أن مس�تقبل 
الرياض�ة اإللكرتوني�ة س�يكون 
الس�وق  ضخم�ا يف ظ�ل حج�م 

العاملي .
وقف�ز التناف�س يف عال�م ألعاب 
اإللكرتونية  والرياض�ة  الفيدي�و 
قفزة نوعية عىل مس�توى العالم 
األخ�رة،  الس�نوات  يف  وإي�ران 
وذل�كك بس�بب متعة املش�اهدة 
محرتف�ني  والعب�ني  مباري�ات 
برسع�ة بديهة عالي�ة إضافة إىل 

الجوائز القيمة.

مركبة فضاء روسية 
تحمل إنساًنا آلًيا 

املراقب العراقي/ متابعة...       
ذك�رت وكال�ة أنب�اء ”ت�اس“ أن مركب�ة 
”سويوز“ روسية تحمل إنساًنا آلًيا شبيًها 
بالبرش، التحمت بمحطة الفضاء الدولية، 

اليوم الثالثاء.
 وسيقوم اإلنس�ان اآليل )فيدور( واملأخوذ 
اس�مه من الح�روف األوىل لالس�م الكامل 
دمونسرتيش�ن  إكس�ربيمنتال  )فاين�ال 
أوبجكت ريسرتش(، بمهمة لدعم الطاقم 
واختب�ار مهارات�ه. وس�يبقى يف املحط�ة 

حتى السابع من سبتمرب أيلول.
ي�وم  األوىل،  االلتح�ام  وفش�لت محاول�ة 
السبت؛ بسبب أمور تتعلق بنظام االلتحام 

اآليل.
وه�ذا أول روب�وت أش�به بالبرش ترس�له 
ناس�ا ق�د  الفض�اء، وكان�ت  إىل  روس�يا 
أرس�لت إنس�اًنا آلًيا مماثاًل، هو روبونوت 
2، إىل الفض�اء عام 2011؛ للعمل يف أجواء 

محفوفة باملخاطر.

جمع النفايات يتحول إلى هواية في فرنسا


