
50 نائب ينالون الصدارة بغيابات البرلمان  
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ احمد محمد...

أك�د ن�واب يف الربمل�ان العراق�ي أن هن�اك 50 نائبا 
وقياديا يتغيبون بشكل متكرر عن جلسات املجلس، 
وأن عقوب�ات هيئة الرئاس�ة ال تتخطى إس�تقطاع 

مليون دينار من كل غائب .
وأشار عدد من النواب اىل أن هناك متغيبني ينظرون 
اىل منص�ب »النائب« مكمالً للش�خصية ، مرجحني 
بأن يش�هد الفصل الترشيعي املقبل إتخاذ سلس�لة 

من اإلجراءات الجديدة. 
وأعرب النائب عن تحالف س�ائرون جمال فاخر، يف 
ترصي�ح ل� »املراق�ب العراقي« عن »اس�تغرابه من 
اقتصار عمل رئاسة الربملان بإستقطاع مبلغ مليون 

دينار من كل نائب عن كل جلسة من رواتبهم«.
واضاف فاخر، أن »تكرار هذه الظاهرة من قبل عدد 
من الن�واب ورؤس�اء الكتل هو بمثاب�ة ضحك عىل 
املواطن�ني الذين وع�دوه بتمثيله بمجل�س النواب«، 

مش�را اىل أن »ه�ؤالء املتغيبني ينظ�رون اىل منصب 
النائب عىل أنه مكمل للشخصية وليس مسؤولية«.

وش�دد عىل رئاسة الربملان ب� »رضورة اعالن اسماء 
املتغيبني من خالل وسائل االعالم«، مبينا أن »رئيس 
ائت�الف الوطنية اياد عالوي ورئي�س ائتالف النرص 
حي�در العب�ادي ورئي�س ائت�الف دول�ة القانون لم 

يحظروا اال بجلسات تعد عىل االصابع«.
واكد أن »املبالغ املس�تقطعة يت�م اعادتها اىل خزينة 

الدولة«.
بدوره أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، إن 
»النظام الداخ�ي للربملان يحتم عىل ان حاالت غياب 
النائب عن جلس�ات الربملان يجب أن تكون السباب 
موضوعي�ة،  ولكن مانراه من غياب للنواب الس�بب 
له«.وش�دد كريم، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« 
أنه »هيئة رئاس�ة الربمل�ان لم تطب�ق القانون الذي 
ينص عىل الغاء عضوية النائب الذي يغيب عن ثالث 

جلسات بشكل متعاقب«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي / مشتاق الحسناوي

التأثر االمريكي ما زال واضحا عىل عمل 
القط�اع االقتصادي العراق�ي , وفرض 
والوصاي�ة ع�ىل النف�ط العراق�ي ه�و 
الس�ائد يف ظل حكوم�ة ضعيفة .االنباء 
تتضارب بش�أن صفقة اكسون موبيل 
االمريكية  الخارجي�ة  لوزي�ر  اململوك�ة 
الس�ابق ريكس تلرسون والتي يحرص 
الرئي�س االمريك�ي ترامب ع�ىل فرض 
ه�ذه الرشك�ة للعم�ل يف حق�ول النفط 
الجنوبي�ة , بالرغم م�ن عملها املتذبذب 
وانسحاب موضفيها من عملهم بسبب 
مزاجية ترامب الذي يحاول الرتبح الغر 
رشع�ي من هذه الرشك�ة يف العراق عرب 
اس�هم او عموالت وغر ذل�ك , والغريب 
ان رئي�س الحكومة عب�د املهدي يعطي 
االولوي�ة له�ذه الرشكة يف عق�د نفطي 
كبر .العق�ود النفطية من�ذ 2003 وما 
بعد ه�ذه الفرتة لم تكن منصفة للعراق 
, ب�ل تربح�ت تل�ك ال�رشكات بعقودها 

الت�ي همل�ت بع�ض بنوده�ا , ونفذت 
فيما يخص مصلحتها , وخاصة املنافع 
االجتماعية التي هملته�ا  وزارة النفط 
ولم تس�عى الجبار تلك ال�رشكات التي 
التخض�ع لقان�ون الرضيب�ة العراقي , 
بأن تنف�ذ العقد بجميع فقراته بس�بب 
الفس�اد يف وزارة النف�ط ومفاوضيه�ا 
الذي�ن س�عوا ملصالحه�م الخاصة دون 

مصلحة العراق.
االقتص�ادي  بالش�أن  املخت�ص  يق�ول 
ف�ارس زوي�ن يف اتص�ال م�ع »املراقب 
العراقي« : ان عقود وزارة النفط ما بعد 
2003 يش�وبها الفس�اد وعدم الحرص 
عىل مصال�ح العراق , نتيج�ة الحصول 
ع�ىل عم�والت مالي�ة كب�رة م�ن ىتلك 
ال�رشكات وه�ذه الفضيح�ة عرفت ب� 
ل�وك اوي�ل , وهي فضيح�ة كبرة اخت 
مداه�ا يف االعالم العامل�ي , اال ان العراق 
وبسبب املحاصصة تم تسويف القضية 
, واليوم نرى الضغوطات التي تمارسها 
ادارة ترام�ب ع�ىل حكومة عب�د املهدي 

الجباره�ا ع�ىل من�ح رشك�ة اكس�ون 
موبي�ل االمريكية عق�ود نفطية جديدة 
, بالرغم م�ن تلكؤها يف عملها يف الفرتة 
املاضي�ة وتركها للعم�ل باوامر ترامب , 
واليوم ن�رى ارصار حكوم�ي عىل منح 
هذه الرشك�ة عقود اضافي�ة وبرشوط 

امريكية وهو ما اثار الشارع العراقي .
من جهت�ه يقول الخبر النفطي س�الم 
العزاوي يف اتصال مع »املراقب العراقي« 
: ان ارصار حكومة بغداد عىل التفاوض 
مع رشك�و اكس�ون موبي�ل االمريكية 
م�ن اجل احال�ة عقد نفط�ي اليها يدل 
عىل وج�ود خلل يف عم�ل وزارة النفط , 
فالرشك�ة لديها س�جل م�ن املخالفات 
ومع ذلك ترص الوزارة عىل التعاقد معها 
, فضغوطات ترامب هي من اجل الرتبح 
الش�خيص من عقود ه�ذه الرشكة التي 
تعد مقربة من ادارته , ووجد يف حكومة 
الع�راق فرصة مل�ىلء توجهات�ه بحرية 

كاملة.
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الطيران االمريكي »يهيمن« على االجواء العراقية وقرار عبد المهدي حبر على ورق
ضربة »الصقر«.. هل ستفعل استخدام اسلحة الدفاع الجوي؟

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...

بعد الرضبة الجوية التي تعرض لها معسكر 
»صقر« التاب�ع لقوات الرشط�ة االتحادية 
والحش�د الش�عبي جنوب�ي بغ�داد، والت�ي 
اس�فرت عن تدمر مخازن الس�الح، بفعل 
طائ�رة مس�رة لم يفص�ح ع�ن عائديتها، 
اصدر رئيس الوزراء عادل عبد املهدي قراراً 
حرص م�ن خالله كاف�ة املوافقات الخاصة 

بالطران يف االجواء العراقية بيده.
ويدل�ل ذلك الق�رار وبحس�ب مراقبني عىل 
اع�رتاف ضمن�ي م�ن قب�ل الحكوم�ة عن 
وج�ود رضب�ة جوية معادية، ع�ىل العكس 
مم�ا اش�اعته بعض االوس�اط بان�ه ناجم 
عن تفج�ر بفعل الخزن ، لكن الحكومة لم 
تفص�ح عن تل�ك الجهة، مما يدل�ل عىل ان 
الط�ران االمريك�ي يقف وراء ذل�ك بالرغم 
م�ن محاولته يف التغطي�ة عىل تلك الجريمة 
وإلقاءه الك�رة بملعب الكي�ان الصهيوني، 

ليكون بمنأى عن رد املقاومة.
ولم تك�ن الرضبة التي وجهت اىل معس�كر 
»صقر« هي االوىل من نوعها اذ تم استهداف 
قطعات الحش�د الش�عبي والقوات االمنية 
لعرشات املرات الس�يما يف مع�ارك التحرير 
ض�د عصابات داع�ش االجرامي�ة منذ عام 

2014 اىل اعالن تحرير نينوى.
وع�ىل الرغم من مالبس�ات الحادث، ش�كك 

مراقب�ون للش�أن االمن�ي بامكانية تطبيق 
ذل�ك القرار بفعل هيمن�ة الجانب االمريكي 
ع�ىل االجواء ، الفت�ني اىل ان العراق ال يمتلك 
اىل االن دفاع�ات جوية يتمك�ن من خاللها 

صد الطران املعادي.
االمن�ي  الخب�ر  ي�رى  الخص�وص  وبه�ذا 
ان  الحمي�د،  عب�د  مح�ي  معت�ز  الدكت�ور 
املعلومات االستبخارية اكدت ان االستهداف 
تم بواس�طة طائرة معادي�ة، وهو امر غر 
جديد ويعد مكمل اىل الرضبات االخرى التي 
استهدفت معسكرات عدة وقطعات للحشد 

والجيش العراقي.
وق�ال عب�د الحمي�د يف ترصي�ح خ�ص به 
»املراق�ب العراق�ي« ان » االج�واء العراقية 
يج�ب ان تكون بي�د العراقيني ح�رصاً، عن 
طريق توفر املعدات العس�كرية واالسلحة 

واملتطورة ملنع تحرك الطائرات املعادية«.
وأض�اف ان »تطبيق ق�رار من�ع الطائرات 
صع�ب ج�داً وقد يك�ون غر حقيق�ي، الن 
االج�واء خاضع�ة للجانب االمريك�ي، وما 
يس�مى بالتحال�ف ال�دويل يس�ر طران�ه 

بانسيابية داخل البالد«.
ولف�ت الخب�ر االمني ان »واش�نطن حالت 
دون حصول العراق عىل اسلحة دفاع جوي 
س�واء اكان�ت الباتري�وت االمريكية او اس 
400 الروس�ية، وما يوجد لدى وزارة الدفاع 

اسلحة قديمة وغر فاعلة«.

وأش�ار اىل ان » الق�رار ه�و ح�رب عىل ورق 
فقط، ألنه يحتاج اىل تحديد مسار الطائرات 

والية تحركاتها«.
م�ن جهت�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس كاظم 
الحاج ان قرار القائد العام للقوات املسلحة 
ع�ادل عبد املهدي بمنع الط�ران يف االجواء 
العراقي�ة بدون موافق�ة الحكومة ، خطوة 

ايجابية لكنها تحتاج للتفعيل.
وقال الح�اج يف ترصيح خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »ذلك الق�رار بحاجة اىل اليات 
وأدوات لتطبيق�ه بمعن�ى ان يك�ون هناك 
عمل عىل تفعيل القدرة العس�كرية ) ارض 

وجوا( لتطبيقه«.
وأضاف ان »العراق ال يمتلك اس�لحة قادرة 
ع�ىل منع وصد اي خرق لألج�واء العراقية، 
وبالتايل البد ان يكون هناك تنويع يف مصادر 

التسليح يف هذا االتجاه«.
الروس�ية  »االس�لحة  ان  الح�اج  وتاب�ع 
ذات  انه�ا  اثبت�ت  واإليراني�ة  والصيني�ة 
كف�اءة يف مجال املض�ادات الجوية ويمكن 

االستفادة منها لتامني االجواء العراقية«.
يش�ار اىل ان واش�نطن اعرتف�ت ألكث�ر من 
العس�كرية  للقطع�ات  باس�تهدافها  م�رة 
العراقي�ة، وبررت ذلك ع�رب »الخطأ«، اال ان 
ذل�ك »الخطأ« تك�رر ألكثر من م�رة وطال 
مق�رات الحش�د والقوات االمني�ة يف العديد 

من املناطق. 

المراقب العراقي/ متابعة...

كش�فت الحرك�ة اإلس�المية يف نيجري�ا، ع�ن مؤام�رة 
حاكتها حكومة ابوجا لقتل الش�يخ ابراهيم الزكزاكي يف 
الهند، رافضة االدعاءات املزيفة التي اطلقتها السلطات 
النيجري�ة بش�أن رحلت�ه العالجية.واص�در »ابراهي�م 
موىس« ممثل الحركة االسالمية يف نيجريا بيانا اطلعت 
»املراق�ب العراقي« علي�ه »رفض فيه بش�دة االدعاءات 
الن�ي نرشته�ا وس�ائل اع�الم مقرب�ة م�ن الحكوم�ة 
النيجري�ة ح�ول امتن�اع الش�يخ الزكزاك�ي ع�ن تلقي 
العالج يف الهند«.واوضح البيان انه »وبعد وصول الشيخ 
الزكزاك�ي اىل مط�ار »ننام�دي آزيكي�وه« يف العاصم�ة 
ابوجا، فرضت قوات االمن النيجرية تدابر مشددة عليه 
ومنعت املراسلني الذي كانوا منتظرين لعدة ساعات من 
التحدث اليه«.وطالب ممثل الحركة االسالمية يف نيجريا 
»س�لطات االم�ن النيجري�ة الكش�ف ع�ن م�كان الذي 
يحتجز فيه الش�يخ الزكزاكي وال�ذي تم أخذه كرهينة«.

واضاف البيان انه »من الحقائق الواضحة أن الس�لطات 
النيجري�ة حاول�ت بكل الط�رق غر املعت�ادة عدم منح 
الشيخ )الزكزاكي( إجازة وخروج طبي، ويف ضوء نجاته 
من التس�مم والقتل أثناء االحتجاز ، كان هناك عدم ثقة 
يف اق�رتاح الحكوم�ة النيجرية بإرس�ال طائ�رة ملغادرة 
البالد، حيث رفض الش�يخ الزكزاك�ي هذا العرض ودفع 
ثمن الرحلة باستخدام طران اإلمارات«.واشار البيان اىل 

ان »رحلة الش�يخ الزكزاكي ومرافقيه من مدينة كادونا 
اىل مطار العاصمة اوبجا اس�تغرق س�اعتني بالس�يارة 
، وم�ن ثم اس�تقل طائ�رة اىل دبي يف رحلة اس�تغرقت 8 
س�اعات دون اعطائ�ه وقت�ا كافيا لالس�رتاحة ومن ثم 
رحلة اس�تغرقت 3 س�اعات اىل نيودله�ي، وبالرغم من 
حاجته لالس�رتاحة اال انه تم نقله اىل احد املستش�فيات 
عىل ك�ريس متحرك بدون حض�ور اطبائه الخصوصيني 
الذين رافق�وه من نيجري�ا، وهنا فقد الش�يخ زكزاكي 
ثقت�ه يف عملية العالج بأكملها ورفض قبول أي محاولة 

للعالج القرسي«.
وتابع البي�ان »باإلضافة إىل ذلك ، تخلت املستش�فى )يف 
نيودله�ي( عن اس�تقاللها وأخالقياته�ا من خالل عالج 
املرىض دون موافقتهم، وكان الطاقم الطبي باملستشفى 
أكث�ر اهتماًم�ا بالتق�اط ص�ور س�يلفي م�ع الش�يخ 
الزكزاك�ي ونرشه�ا ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
وانته�اك الخصوصي�ة، وعندما عانى الش�يخ أيضا من 
اإلي�ذاء البدن�ي ، فقد ثقت�ه يف املستش�فى وطالب لقاء 
أطبائ�ه. وهذا حق طبيعي لكل مري�ض أن يقرر عالجه 
أو ع�دم عالجه ، وكذلك من يش�ارك يف الع�الج. و خالًفا 
لبيان الحكومة النيجرية )للشعب النيجري( الذي قدم 
معلومات خاطئة ومضللة ، فإن هذه االجراءات تتعارض 
مع »مبادئ األخالق الطبية واسلوب العالج السائد« وأي 

شخص لديه معلومات طبية أساسية يعرف ذلك«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

مؤامرة لتصفية الشيخ الزكزاكي في الهند 

ديكوفيتش يسعى للثأر من ميدفيدف

 منتدى أعالم 
األدب يستذكر

 المناضل
 واألكاديمي

 الدكتور صالح خالص 

تقرير  يكشف
 عن معلومات 

»صادمة«
 حول اخر اصدارات 

»آيفون«
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السفارة االمريكية تفرض »صفقة قرن« جديدة على القطاع النفطي العراقي 

اقالة كاتانيش ..البعض يصفها »بالمجازفة« وآخرين يؤيدون
ملراقب العراقي/ صفاء الخفاجي

يف  العراق�ي  املنتخ�ب  فش�ل  م�ع 
نيل لق�ب بطول�ة غرب اس�يا التي 
احتضنتها مدينتي كربالء املقدس�ة 
واربي�ل تعال�ت االص�وات املطالب�ة 
باقال�ة امل�درب كاتانيت�ش »ال�ذي 
ل�م يضف ال�يء الكث�ر للمنتخب 
العراقي خالل فرتة س�نة منذ توليه 
الرافدي�ن«  قي�ادة منتخ�ب اس�ود 
واناط�ة املهمة مل�درب محي، اتحاد 
االخ�رة  االخب�ار  وحس�ب  الك�رة 
اق�رتب من اقالة امل�درب ولم يتبقى 
ان  س�وى االع�الن وال�ذي ممك�ن 
يعلن�ه االتحاد يف اجتماع�ه بعد غد 
االثنني، املراقب العراقي اس�تطلعت 
اراء املختص�ني يف الش�أن الك�روي 
بخصوص هذا املوض�وع وهل قرار 
االقال�ة هو قرار صحي�ح ام هاطئ 
وه�ل توقيت اقالة املدرب س�يصب 
يف مصلح�ة املنتخ�ب الوطني ومن 
هو البديل م�ن املدربني املحليني مع 
العل�م ان الوقت عامل س�لبي امام 
اي مدرب جديد حيث ان التصفيات 
العال�م  لنهائي�ات كأس  املش�رتكة 
وام�م اس�يا س�تنطلق بداي�ة م�ن 

الشهر املقبل.
العراقي«  »للمراق�ب  املتحدثني  اول 
الس�ابق  االكاديم�ي وامل�درب  كان 
الكابتن صالح رايض والذي قال: ان 
»اقال�ة املدرب كاتانيت�ش هو قرار 
س�ليم مئ�ة يف املئة واتح�اد اعطاه 
الفرص�ة كاملة ومنحه الصالحيات 
ووفره ل�ه العديد من س�بل النجاح 

لكنه لم يوفق«.
واض�اف رايض »ع�ىل اتح�اد الكرة 
العم�ل بمب�دأ املجازف�ة يف الوق�ت 
الحايل فاملنتخ�ب مع كاتانيتش من 

املس�تحيل ان يتأهل اىل كأس العالم 
فلماذا ال نمنح الفرصة ملدرب اخر«.

ون�وه اىل ان »اقال�ة املدرب يف الوقت 
الحايل افضل م�ن اقالته يف منتصف 

التصفيات«.
وتاب�ع ان »اختيار م�درب املنتخب 
الجدي�د يجب ان اليك�ون وفق مبدأ 
والط�رق  والصداق�ة  املحس�وبية 
امللتوي�ة الت�ي كان�ت تس�مى به�ا 
ان  اىل  الفت�ا  التدريبي�ة«  الك�وادر 
»تسمية املدرب يجب ان تكون وفق 

اسس علمية مدروسة«.
واكد ان »االتحاد س�وف يمر بحرج 
كب�ر يف موض�وع تس�مية م�درب 
املنتخ�ب الوطني نتيج�ة الضغوط 
الكبرة التي س�وف تم�ارس عليه« 
مش�را اىل ان »االفضل التحاد الكرة 
هو تسمية لجنة من املدربني لقيادة 
املنتخب يف التصفيات املشرتكة، مع 
توزيع امله�ام بينهم من اجل انجاح 
املهمة التي س�وف لن تكون س�هلة 
اطالق�ا وع�ىل االتح�اد التعامل مع 
هذا املوقف بشكل ذكي وان ال يخطأ 

نفس االخطاء السابقة«.

تفاصيل اوسع صفحة 6

اك�د النائ�ب ع�ن تحالف الفتح حس�ن س�الم، ان 
املطالبني بمكافحة الفساد هم انفسهم متورطني، 
مبين�ا ان م�ا يط�رح بش�ان ملف�ات الفس�اد هو 

مزايدات اعالمية.
وقال س�الم يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
ال�وزراء  العراق�ي« ان »اغل�ب املطالب�ني رئي�س 
عادل عبد املهدي بمكافحة الفس�اد هم انفس�هم 
متورط�ني ب�ه م�ن خ�الل وزرائه�م ووكالئه�م 
ومدرائه�م«، مبين�ا ان »هؤالء يمارس�ون الضغط 
عىل االجه�زة الرقابية والقضائية بعدم محاس�بة 

الفاسدين التابعني الحزابهم وكتلهم«.
واض�اف ان »م�ا يط�رح يف االعالم بش�ان ملفات 
الفس�اد هي مزايدات وممارسة الضغط للحصول 
عىل مكاس�ب ومغانم »، مش�را اىل ان�ه »لو كانت 
هن�اك جدي�ة حقيقي�ة ملكافح�ة الفس�اد فع�ىل 
االح�زاب والكت�ل اع�الن ال�رباءة م�ن كوادره�م 
املتورطة بالفس�اد وجع�ل القضاء ياخ�ذ دوره يف 

محاسبتهم«.
وتابع ان »هذا لن يحدث الن اموال الشعب العراقي 
التي رسقت مقسمه نسبه للسارق والباقي لحزبه 
وكتلت�ه وهذا حس�ب مفهومهم وزي�ر او وكيل او 
مدي�ر ناجح الن�ه حصل مغانم وام�وال للحزب او 
الكتلة«، موضحا ان »مكافحة الفس�اد واملحاسبة 
يف العراق ترسي عىل املسؤول املستقل، ولكن ليس 

كل مستقل ضعيف«.

تحالف الفتح: المطالبون 
بمكافحة الفساد متورطين به
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نائب عن بابل يكشف 
عن نوايا »طائفية« 

لإلخالل بأمن المحافظة
كشف النائب عن ائتالف دولة القانون، منصور 
البعيجي، عن وجود نوايا طائفية لالخالل بامن 
محافظة باب�ل، مبيناً ان االخرة آمنة وتش�هد 

استقرارا  عاليا بفضل أهلها املتكاتفني.
وقال البعيجي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه إن »أه�ل باب�ل متماس�كني فيما 
بينهم وبجمي�ع طوائفهم ول�ن يتأثروا ببعض 
الترصيح�ات والتدخالت من قبل جهات تحاول 
ان تبث س�مومها ع�ىل اهله�ا يف املحافظة من 
خالل ترصيح�ات طائفي�ة لتعيده�ا اىل املربع 

االول ».
واض�اف أن »محافظ�ة بابل بأهله�ا هم منبع 
الحض�ارة والفك�ر ول�ن تنط�ي عليه�م هكذا 
مح�اوالت الغاي�ة منه�ا ارب�اك الوض�ع العام 
ورضب الس�لم الداخي حتى يحقق�و غاياتهم 
املشبوه يف محافظتنا االمنة ».وأضاف ان »بابل 
ه�ي بواب�ة املحافظ�ات الجنوبية والش�مالية 
وتش�هد اقباال من جميع املحافظ�ات وال تتأثر 
بهك�ذا ترصيح�ات صف�راء ته�دف اىل رضب 

السلم املجتمعي يف املحافظة«



حضور قادة الكتل »يعد على األصابع«...

50 نائبا يسجلون ارقام عالية بالغيابات  والرئاسة »تتنصل« عن كشف االسماء

الحشد الشعبي يضع خطة لتأمين عودة 
الحجاج عبر منفذ عرعر

االنبار تحذر من »محاوالت« االستيالء 
على المشاريع المخصصة للمحافظة

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت فرقة العب�اس القتالية 
)اللواء 26 حش�د ش�عبي(، عن 
وضعه�ا خطة محكم�ة لتأمني 
بي�ت  حج�اج  قواف�ل  ع�ودة 
الل�ه الح�رام عرب منف�ذ عرعر 

الحدودي.
وقال�ت الفرق�ة يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه 
ضم�ن  تنف�ذ  »الخط�ة  إن  إن 
الف�رات  عملي�ات  قاطع�ي 
االنب�ار،  وعملي�ات  األوس�ط 
وباشرتاك قوات الفرقة وإسناد 
من قوات االحتي�اط بواقع ألف 
الطائ�رات  واس�تنفار  مقات�ل 

العسكرية،  والهندس�ة  املسرية 
بالتع�اون م�ع ط�ريان الجيش 

لتأمني املنطقة«.
واض�اف البيان، ان�ه »تم نصب 
مرابط�ات إس�ناد ع�ى جانبي 
الطريق ضم�ن عمق الصحراء، 
قاط�ع  امت�داد  ان  مش�رية 

املسؤولية يبلغ 200 كم«.
واشارت إىل انه »تم إجراء مسح 
طريق عرعر بشكل كامل بعدة 
كام�ريات حراري�ة لتأمينه ليالً 
ونه�اراً«، مبينة أن »الهندس�ة 
العس�كرية تقوم أيضا بمس�ح 
الطريق بشكل يومي للتأكد من 

سالمته«.

المراقب العراقي/ االنبار...
حذر مجل�س محافظ�ة االنبار ، م�ن »محاوالت« بع�ض الجهات 
للمحافظ�ة  املخصص�ة  املش�اريع  ع�ى  االس�تيالء  السياس�ية 

ومصادرتها اىل جهات اخرى بحجج واهية .
وق�ال عض�و املجلس فرحان محم�د الدليم�ي  إن »حكومة االنبار 
املحلية تس�تغرب من قيام عضو بمجلس بغداد بمطالبة الحكومة 
املركزية بكتب رس�مية مص�ادرة العديد من املش�اريع املخصصة 
للمحافظة االنبار بحجة عدم استغاللها وضمها اىل بغداد يف حادثة 
غري مس�بوقة تتمث�ل بمخاطبة عض�و من مجلس بغ�داد ملجلس 
الوزراء حول مش�اريع عقود زراعية مخصصة للمحافظات االنبار 

وصالح الدين ودياىل وهي خارج صالحيته«.
واض�اف الدليمي ان »حكومة االنبار املحلية تس�تغرب من موافقة 
مجل�س الوزراء ع�ى طلب عضو مجل�س بغ�داد ومخاطبة وزارة 
الزراعة ملصادرة مشاريع املحافظات املذكورة بناء عى طلبه علما 

ان املخاطبات الرسمية خارج صالحية مجلس بغداد«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت قيادة عمليات بغ�داد، القاء القبض عى متهمني باالرهاب والتزوير 

والدكة العشائرية يف مناطق متفرقة من العاصمة.
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إن »القوات 
األمني�ة يف عملي�ات بغ�داد، تمكن�ت م�ن الق�اء القبض ع�ى متهم 

باإلرهاب يف منطقة املحمودية جنوبي العاصمة«.
واضافت، انه »تم اعتقال متهمني اثنني بالدكة العشائرية يف منطقة 
العبي�دي، يف حني تم القبض عى متهم بالنصب واالحتيال يف منطقة 
الراش�دية، ومتهم آخر بالتهديد يف منطقة الس�عدون«، موضحة انه 

»تم تسليمهم اىل الجهات املختصة لينالوا جزائهم وفق القانون«.

المراقب العراقي/ اربيل...
أعلنت رشطة اربيل، امس الس�بت، إلقاء القبض عى شخصني بتهمة الخطف ورسقة 

سيارة، خالل اقل من 24 ساعة.
وقال مدير الرشطة، عبد الخالق طلعت، يف مؤتمر صحفي، إن »اربعة اش�خاص عرب 
من العاصمة بغداد كانوا يستقلون سيارة من نوع بي ام دبليو، تعرضوا لحالة رسقة 

سيارتهم، من قبل شخصني يف مدينة اربيل«.
واض�اف انه »وخالل اقل من 24 س�اعة تمكنت الس�لطات االمنية م�ن القاء القبض 

عليهما، وتسليم السيارة اىل املواطنني العرب«.
واوضح طلعت، انه »تم تقديم املتهمني اىل العدالة لنيل جزائهما«.

المراقب العراقي/ واسط...
أعلن�ت مديري�ة رشطة محافظة واس�ط، الس�بت، عن الق�اء القبض 

شخصني بتهمة التجاوز عى دورية للنجدة يف املحافظة.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة من�ه إنه 
»بخص�وص التج�اوز الحاصل يوم ام�س عى احد دوري�ات النجدة يف 

ساحة املتنبي تم ايداع )2( من املعتدين التوقيف«.
وأشارت اىل انه »تم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقهم«.

عمليات بغداد تعتقل 
متهمين باإلرهاب والدكة 

مواطنون »عرب« من بغداد 
يتعرضون للسرقة يف اربيل

شرطة واسط 
تعتقل متهمين تجاوزوا عىل 

دورية للنجدة

البصرة تعلن احالة المرحلة الثانية من مجاري الزبير 
 والمثنى تحذر من عرقلة تنفيذ مشاريع 2019

المراقب العراقي/ البصرة...
أعلن�ت قائممقامي�ة قض�اء الزبري غ�رب البرصة عن 
قرب إحال�ة املرحلة الثانية من مرشوع مجاري الزبري 
بكلف�ة 190 مليار دينار ع�ى إحدى الرشكات من قبل 
حكومة الب�رصة املحلي�ة، يف الوقت ال�ذي حذرت فيه 
حكومة املثنى من عرقلة تنفيذ مشاريع العام الحايل.

وقال قائم مقام الزبري عباس ماهر،  يف ترصيح تابعته 
»أملراقب العراق�ي« انه »تم إكمال األمور اللوجس�تية 
إلحالة امل�رشوع لغرض توفري خدم�ات البنى التحتية 
باملناط�ق الع�رش املتبقي�ة يف الزب�ري م�ن أص�ل ثالث 

وعرشين منطقة«.
وأب�دت وزارة اإلعم�ار والبلدي�ات يف الع�ارش م�ن آب 
الحايل استعدادها إلدخال رشكة إضافية برفقة رشكة 
الواح�ة لغ�رض االس�تمرار بتنفيذ م�رشوع مجاري 

الزبري بمرحلته األوىل دون تأخري.
واض�اف ماهر انه »تم اقرتاح تحويل تنفيذ الش�بكات 
والخط�وط الناقل�ة لل�رشكات الحكوم�ة املحلية وان 
تكون اإلحالة حسب رغبة حكومة البرصة فيما تبقى 
محط�ة املعالج�ة والرفع املقرر تنفيذها مطلع ش�هر 
ترشين األول املقبل بعهدة الرشكة املنفذة للمرشوع«.

م�ن جهته�ا ح�ذرت الحكوم�ة املحلي�ة يف املثنى، من 
عرقلة املشاريع التي ستنفذها الحكومة املحلية ضمن 

خطة العام الحايل.
وأش�ار املحافظ أحم�د منفي، يف بي�ان تلقت »املراقب 

العراق�ي« نس�خة من�ه اىل »اتخ�اذ كافة اإلج�راءات 
القانوني�ة ض�د األش�خاص أو الجهات الت�ي تحاول 

تعطيل عمل الرشكات التي ستبارش بتلك املشاريع«.
وق�ال منف�ي، إن »املحافظة مقبلة ع�ى حركة كبرية 
لتنفيذ خطة مش�اريعها يف مختلف القطاعات«، الفتا 
إىل أن »ال�رشكات املنف�ذة س�واء كان�ت الحكومية أو 

الخاصة تحتاج إىل مناخ أمن للعمل«.
وأض�اف منف�ي ان »الحكومة املحلية ترغب بإس�ناد 
رشكات  إىل  العالي�ة  الكل�ف  ذات  الك�ربى  املش�اريع 
حكومي�ة رصينة لضم�ان رسع�ة التنفي�ذ وااللتزام 

بجداول العمل، عى حد قوله«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب عيل البدي�ري، أن وضع الطرق اليوفر االرضية املناس�بة لتطبيق 
قان�ون امل�رور، داعيا مديري�ة امل�رور العامة لوض�ع الخطط وتوف�ري االرضية 
املناس�بة لتطبيق القانون. وقال البديري، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن 
»قان�ون املرور يعترب من القوانني املهمة والرضورية التي كان البد من ترشيعها 
وهو ماحصل يف الفصل الترشيعي املايض ليكون نقطة ايجابية تحس�ب لنشاط 
مجل�س الن�واب«، مبينا أن »القان�ون ورغم اهميته لكنه بحاج�ة اىل اجراءات 

وخطوات مهمة تسبق تطبيقه من قبل مديرية املرور العامة«.
واكد البديري، أن »وضع الطرقات حاليا اليوفر االرضية املناسبة للتطبيق 
واالج�در بمديرية امل�رور العامة وض�ع الخطط الالزمة وبالتنس�يق مع 
الجه�ات التنفيذي�ة االخ�رى لتنفي�ذ القان�ون بالش�كل االمث�ل«. وأضاف 
البدي�ري، أن »تأمني رشوط الس�المة يف الط�رق وخاص�ة الخارجية منها 
وتخطيطه�ا وفق معايري عاملي�ة واكمال اجراءات التبلي�ط وازالة املطبات 
والحفر واعادة صيانة وبناء االس�يجة يف 
الطرق الخارجي�ة، ووضع العالمات 
املرورية والتحذيرية واالرش�ادية 
الكافي�ة جميعه�ا خطوات من 
ث�م  وم�ن  توفريه�ا  الواج�ب 

الرشوع بتطبيق القانون«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة الرتبي�ة، عن اتخاذها اجراءات 
تخ�ص الدف�رت االمتحان�ي، فيم�ا وجه�ت 
بوضع بصمة الطالب باربع اماكن يف الدفرت 

االمتحاني .
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ، ان�ه »لرصان�ة 
االج�راءات املتخذة من قب�ل اللجنة الدائمة 
لالمتحانات وللحفاظ عى انسيابية العملية 
االمتحاني�ة اتخ�ذت ع�دد م�ن االج�راءات 
أهمها اخذ بصمة الطالب عى غالف الدفرت 

لبصم�ة  املخص�ص  امل�كان  يف  االمتحان�ي 
االبهام االيرس ويف صفحة الس�ؤال ))3(( يف 
الصفحة رقم ))6(( يف الجزء العلوي االيرس 
ويف صفح�ة الس�ؤال ))5(( صفح�ة رق�م 

))10(( ويف منتصف الصفحة )16(«.
واضاف�ت أن »الطال�ب الذي يمس�ح دفرته 
االمتحان�ي او ترك�ه دون اجاب�ة س�يتعهد 
بتعهد خط�ي بكتاب�ة يده ويوق�ع من قبل 
مدي�ر املرك�ز االمتحاني وامل�رشف ومراقب 

القاعة«.

االنواء الجوية: إنخفاض يف درجات 
الحرارة خالل األيام الثالثة المقبلة

صحة الرصافة تسجل 615 حادثًا 
خالل عطلة عيد االضحى

الرتبية تعلن عن اجراءات تخص 
الدفرت االمتحاين

نائب: اوضاع الطرق التناسب 
تطبيق قانون المرور الجديد

2 السبت 17 آب 2019 من احلدث
العدد 2134 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

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت هيئة االنواء الجوية، عن انخفاض 
يف درجات الحرارة يف املنطقتني الوس�طى 
والش�مالية خالل االي�ام االربع�ة املقبلة، 
مش�رية اىل اس�تمرار االرتف�اع يف املناطق 

الجنوبية.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 

»درج�ات  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
الحرارة يف املنطقتني الوس�طى والشمالية 
يف  تتخغ�ري  ال  بينم�ا  قلي�ال  س�تنخفض 

املنطقة الجنوبية«.
 واض�اف ان�ه »بعد ذلك س�رتتفع درجات 
الح�رارة قلي�ال وخاص�ة يوم�ي الثالث�اء 

واالربعاء املقبلني«.

المراقب العراقي/ بغداد
اعلنت دائرة صحة الرصافة يف بغداد، امس الس�بت، تسجيل 615 حادثاً خالل عطلة عيد 

االضحى، من ضمنها حوادث استخدام الدراجات النارية )التك تك(.
وقال مدير اعالم الدائرة قاسم عبد الهادي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إن 
»دائرة صحة بغداد / الرصافة سجلت خالل عطلة عيد االضحى 615 حادثا«، مبينا انها 

»سجلت 241 حادثا مروريا بسيارات«.
واضاف ان »مستش�فى الكندي كان االعى باس�تقبال املصابني اذ سجل 56 حالة، بينما 
س�جلت املؤسس�ات الصحية 169 حادثا ج�راء الدراجات النارية وم�ا تعرف )بتك تك(«، 
مشريا اىل ان »مستشفيات صحة الرصافة سجلت 205 حالة سقوط من علو، حيث كان 

مستشفى الجملة العصبية االعى والذي سجل 110 حالة«.
وتابع ان »الحوادث املرورية تم معالجتها ولم تسجل حالة وفاة«.

المراقب العراقي/ احمد محمد...
أك�د ن�واب يف الربمل�ان العراق�ي أن 
هن�اك 50 نائب�ا وقيادي�ا يتغيبون 
بشكل متكرر عن جلسات املجلس، 
ال  الرئاس�ة  هيئ�ة  عقوب�ات  وأن 
تتخطى إستقطاع مليون دينار من 
كل غائب .وأش�ار عدد م�ن النواب 
اىل أن هن�اك متغيب�ني ينظ�رون اىل 
منصب »النائب« مكمالً للشخصية 
الفص�ل  يش�هد  ب�أن  مرجح�ني   ،
الترشيعي املقبل إتخاذ سلسلة من 

اإلجراءات الجديدة.
وأعرب النائب عن تحالف سائرون 
ل��  ترصي�ح  يف  فاخ�ر،  جم�ال 
»املراقب العراقي« عن »اس�تغرابه 
م�ن اقتص�ار عمل رئاس�ة الربملان 
دين�ار  بإس�تقطاع مبل�غ ملي�ون 
م�ن كل نائب ع�ن كل جلس�ة من 

رواتبهم«.
واض�اف فاخ�ر، أن »تك�رار ه�ذه 
الظاه�رة من قبل عدد م�ن النواب 
ورؤس�اء الكتل ه�و بمثابة ضحك 
عى املواطنني الذين وعدوه بتمثيله 
أن  اىل  مش�ريا  الن�واب«،  بمجل�س 
»هؤالء املتغيبني ينظرون اىل منصب 
النائب ع�ى أنه مكمل للش�خصية 

وليس مسؤولية«.
وش�دد ع�ى رئاس�ة الربمل�ان ب�� 
»رضورة اع�الن اس�ماء املتغيب�ني 
م�ن خالل وس�ائل االع�الم«، مبينا 
أن »رئي�س ائت�الف الوطني�ة اي�اد 

الن�رص  ائت�الف  ورئي�س  ع�الوي 
حيدر العبادي ورئيس ائتالف دولة 
القان�ون ل�م يحظروا اال بجلس�ات 

تعد عى االصابع«.
واك�د أن »املبال�غ املس�تقطعة يتم 

اعادتها اىل خزينة الدولة«.
بدوره أكد النائب عن تحالف الفتح 
محمد كري�م، إن »النظ�ام الداخيل 
للربملان يحت�م عى ان حاالت غياب 
النائب عن جلسات الربملان يجب أن 
تكون الس�باب موضوعي�ة،  ولكن 
مانراه من غياب للنواب السبب له«. 
وشدد كريم، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراقي« أنه »هيئة رئاسة الربملان 
ل�م تطبق القانون ال�ذي ينص عى 
الغ�اء عضوي�ة النائب ال�ذي يغيب 
عن ثالث جلسات بشكل متعاقب«.

الفص�ل  »يش�هد  ب�أن  ورج�ح 
الترشيعي املقبل عقوبات بحق 50 
نائب كثريي الغيابات من الجلسات 

النيابية«.
وكانت مصادر برملانية  قد كش�ف 
باتخ�اذ  مطالب�ات  تجاه�ل  ع�ن 
اج�راءات ض�د الن�واب املتغيب�ني، 
مبين�ا ان جمي�ع جلس�ات الربملان 
خالل عامه الترشيعي األول شهدت 
غياب�ات لع�دد كب�ري  م�ن النواب،  
تم�ت  املطالب�ات  ه�ذه  ان  مبين�ا 
تجاهلها فيما بررت بعض الغيابات 
بعدم تادي�ة النواب املتغيبني اليمني 

الدستورية.
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اعل�ن مدي�ر ناحية البغ�دادي بمحافظة االنبار رشحبي�ل العبيدي ، 
ع�ن تخصيص ميزاني�ة مالية كبرية من قبل صن�دوق اعادة اعمار 
املناط�ق املترضرة إلع�ادة اعمار وتأهيل ش�بكة الط�رق املترضرة 
ج�راء العملي�ات االرهابية يف املناط�ق الغربية .وق�ال العبيدي ، إن 
“صن�دوق اع�ادة اعمار املناط�ق املترضرة خص�ص ميزانية مالية 
للناحي�ة البغ�دادي بقضاء هيت غربي االنبار، تق�در ب� مليار و 50 
ملي�ون دينار ألكس�اء وتبليط مس�احة تقدر ب�� 100 الف مرت من 
ش�بكة الطرق املترضرة جراء قيام عن�ارص داعش بتدمريها ضمن 
خطة املنظمات االممية اعادة االمن واالس�تقرار اىل املناطق املحررة 
من خالل اع�ادة اعمار املش�اريع الخدمية املترضرة بنس�ب كبرية 

وتشغيل اليد العاملة”.

صندوق االعمار يخصص ميزانية العادة 
وتأهيل شبكة الطرق غرب األنبار   

اعلن مس�ؤول محيل يف محافظة دياىل ، ع�ن املبارشة بتنفيذ 
مشاريع خدمية بكلفة تجاوزت املليار دينار داخل املحافظة.

وق�ال مدي�ر ناحية ق�ره تبه )98ك�م ش�مال رشق بعقوبة( 
وصف�ي التميمي ، إن “خمس�ة مش�اريع خدمية يف قطاعي 
الط�رق والرتبية تم املب�ارشة بها داخل قره تب�ه بتمويل من 
ميزاني�ة تنمية االقاليم لع�ام 2019”.واض�اف التميمي، ان 
“كلف�ة املش�اريع تجاوزت امللي�ار دينار الفتا اىل ق�ره تبه لم 
تش�هد اقامة اي مرشوع خدمي من�ذ احداث حزيران 2014، 

الفتا اىل “اهمية املشاريع يف توفري جزء من الخدمات”.

ديالى: المباشرة بتنفيذ 5 مشاريع 
االقت�صاديخدمية بكلفة تجاوزت المليار دينار

فضيحة صفقة القرن مع اكسون موبيل باصرار حكومي ورفض شعبي
السفارة االمريكية تسعى لفرض الوصاية على القطاع النفطي العراقي

المراقب العراقي / القسم االقتصادي
العق�ود النفطي�ة من�ذ 2003 وم�ا بعد 
هذه الف�رتة لم تك�ن منصف�ة للعراق , 
بل تربحت تلك ال�رشكات بعقودها التي 
همل�ت بع�ض بنوده�ا , ونف�ذت فيما 
يخ�ص مصلحته�ا , وخاص�ة املناف�ع 
االجتماعي�ة التي هملته�ا  وزارة النفط 
ولم تس�عى الجب�ار تلك ال�رشكات التي 
التخض�ع لقان�ون الرضيب�ة العراقي , 
بأن تنف�ذ العقد بجميع فقراته بس�بب 
الفس�اد يف وزارة النف�ط ومفاوضيه�ا 
الذي�ن س�عوا ملصالحه�م الخاصة دون 

مصلحة العراق.
االقتص�ادي  بالش�أن  املخت�ص  يق�ول 
ف�ارس زوي�ن يف اتص�ال م�ع )املراق�ب 
العراق�ي( :عق�ود وزارة النف�ط ما بعد 
2003 يش�وبها الفس�اد وعدم الحرص 
ع�ى مصال�ح العراق , نتيج�ة الحصول 
ع�ى عم�والت مالي�ة كب�رية م�ن ىتلك 
ال�رشكات وه�ذه الفضيح�ة عرف�ت ب� 
ل�وك اويل , وه�ي فضيحة كب�رية اخت 

مداه�ا يف االعالم العامل�ي , اال ان العراق 
وبسبب املحاصصة تم تسويف القضية 
, واليوم نرى الضغوطات التي تمارسها 
ادارة ترام�ب ع�ى حكومة عب�د املهدي 
الجباره�ا ع�ى من�ح رشك�ة اكس�ون 
موبي�ل االمريكية عق�ود نفطية جديدة 
, بالرغم من تلكؤه�ا يف عملها يف الفرتة 
املاضي�ة وتركه�ا للعمل باوام�ر ترامب 
, والي�وم ن�رى ارصار حكومي عى منح 
ه�ذه الرشك�ة عقود اضافي�ة وبرشوط 

امريكية وهو ما اثار الشارع العراقي .
من جهت�ه يقول الخبري النفطي س�الم 
العزاوي يف اتصال مع )املراقب العراقي( 
: ان ارصار حكومة بغداد عى التفاوض 
م�ع رشك�و اكس�ون موبي�ل االمريكية 
من اج�ل احالة عق�د نفط�ي اليها يدل 
ع�ى وج�ود خل�ل يف عم�ل وزارة النفط 
, فالرشكة لديها س�جل م�ن املخالفات 
ومع ذلك ترص الوزارة عى التعاقد معها 
, فضغوطات ترامب هي من اجل الرتبح 
الش�خيص من عقود ه�ذه الرشكة التي 

تعد مقربة من ادارته , ووجد يف حكومة 
الع�راق فرصة مل�ىء توجهات�ه بحرية 

كاملة.
م�ن جهته�ا اك�دت وزارة النف�ط ع�ن 
رشك�ة  م�ع  مفاوضاته�ا  إس�تمرار 
ح�ول  األمريكي�ة  موبي�ل«  »أكس�ون 

مرشوع جنوب العراق املتكامل.

وذك�ر بيان لل�وزارة » بخصوص ما ورد 
ع�ن إبرام الوزارة او رشكة نفط البرصة 
 Eniالربيطانية و Bp لعقود مع رشكتي
االيطالية ، وأنها تمثل جزًءا من املرشوع 
جن�وب الع�راق املتكامل ، ف�إن الوزارة 
تنف�ي ه�ذه االنب�اء وترف�ض التالع�ب 
باملعلوم�ات والحقائ�ق م�ن قبل بعض 

الصحفيني ، وتود أن توضح بإن العقود 
م�ع رشكتي »ب�ي بي ، واين�ي » أقترص 
ع�ى تجهي�ز م�واد النبوب�ني نفطي�ني 
بحري�ني لغرض تأهيلهم�ا لضمان نقل 
النف�ط الخ�ام وتصديره ع�رب منظومة 
التصديرالجنوبية ، ضمن خطط الوزارة 
لزي�ادة الطاق�ة الخزني�ة والتصديري�ة 

التي تهدف اىل تحقيق زيادة وانس�يابية 
عالي�ة يف تدفق النفط الخام من الحقول 
النفطية اىل منافذ التصدير واستقرارها 
، تنفي�ذاً اللتزاماته�ا وتعاقداته�ا م�ع 
الرشكات العاملية ضمن الخطط املرحلية 
واملس�تقبلية ، اضافة اىل ضمان تحقيق 

اإليرادات املالية للخزينة االتحادية«.

عقود وزارة 
النفط ما 
بعد 2003

 يشوبها الفساد 
وعدم الحرص على 

مصالح العراق

ترامب وجد فرصة 
للتربح الشخصي من 
خالل الضغوطات 
على عبد المهدي 
الجبارة على منح 

اكسون موبيل عقود 
جديد 

أكد عض�و تيار الحكمة النائب ف�رات التميمي ، وجود 
عملي�ات تهري�ب للعملة وادخ�ال بضائع فاس�دة من 
خ�الل م�زاد العملة، مش�دد عى رضورة تع�اون البنك 
املركزي م�ع الحكومة ومجلس الن�واب اليجاد طريقة 

يتم فيها السيطرة عى املزاد.
وق�ال التميمي ، إن »احد ملفات الفس�اد االربعني التي 

قدمه�ا رئيس ال�وزراء خ�الل حديثه عن اك�رب ملفات 
الفس�اد بالبلد هو مل�ف مزاد العمل�ة وتهريبها خارج 
البل�د«، مبين�ا ان »م�زاد العملة ه�و تج�ارة خارجية 
والبع�ض منه يذه�ب باتج�اه تبيض العملة وغس�يل 
األموال الننا النس�تطيع التعميم باملجمل فهناك مبالغ 

فعليا تذهب السترياد بضائع«.

وأض�اف التميم�ي، أن »هناك اثبات�ات بالدليل القاطع 
بوجود عمليات تهريب للعملة وادخال لبضائع فاس�دة 
وغريها من الفواتري املزورة لبضائع لم تدخل البلد اصال 
م�ن خالل م�زاد العمل�ة«، الفت�ا اىل »رضورة ان يكون 
هن�اك وضوح بمزاد العملة واع�ادة النظر يف الياته الن 
مايجري م�ن عمليات تهريب ينهك اقتصاد البلد«.واكد 

التميم�ي، ع�ى »رضورة ان يتع�اون 
البنك املرك�زي مع الحكوم�ة ومجلس 

النواب اليج�اد طريقة يتم فيها الس�يطرة 
عى مزاد العملة بالش�كل الذي يعطي الفائدة 

املرج�وة من�ه دون ارضار باقتص�اد البل�د او 
استنزاف العملة بعمليات التهريب لها«.

نائب يؤكد وجود عمليات تهريب اموال وادخال لبضائع فاسدة من خالل مزاد العملة

أعلن�ت وزارة النف�ط ، ع�ن ارتفاع مع�دالت انتاج 
املص�ايف العراقية م�ن وق�ود البنزين وزي�ت الغاز 
مقارن�ة بمعدالت انت�اج العام املايض، مش�رية اىل 
انه�ا نجح�ت بتصدير الفائ�ض من الغاز الس�ائل 
واملكثف�ات لألس�واق العاملي�ة بع�د تلبي�ة الحاجة 
املحلية منهما.وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية 
حام�د يون�س يف بيان ، إن »انتاج البنزين قد ش�هد 
زي�ادة يومية بلغت اكثر من ثالثة ماليني لرت باليوم 
م�ن هذه املادة، تم اضافته�ا اىل انتاج العام املايض 
لريتفع بذلك املعدل اليومي اىل 14مليون و 293 الف 
ل�رت يوميا، بعد ان كان انت�اج العام املايض نحو11 
ملي�ون و485 الف ل�رت يويما«.وأض�اف يونس ان 

»انت�اج وق�ود زي�ت الغاز )ال�كاز( قد ش�هد أيضا 
ارتفاعاً ملحوظاً زاد قراب�ة أربعة ماليني لرت يوميا 
مقارن�ة بمعدالت انتاج العام امل�ايض لريتفع بذلك 
اىل 11 ملي�ون و228 الف لرت يوميا، بعد كان معدل 
انتاج العام امل�ايض يقرتب من 7 مليون و836 الف 
ل�رت يوميا«.وتاب�ع أن »هذه الزيادة ج�اءت نتيجة 
لخط�ط ال�وزارة الرامية اىل رفع الطاق�ة اإلنتاجية 
للمصايف العراقية من خالل اضافة وحدات انتاجية 
جدي�دة يف مص�ايف الجن�وب والوس�ط، فض�اًل عن 
اع�ادة اعمار وتأهيل عدد من املصايف التي تعرضت 
اىل التخري�ب والتدم�ري يف محافظاتن�ا الش�مالية 
العزيزة من قبل العصابات اإلرهابية ومنها مصفى 

الصم�ود يف بيجي«.من جانبه، قال املتحدث باس�م 
ال�وزارة عاص�م جهاد إن »ه�ذه الزيادة تس�هم يف 
تغطي�ة جزء كبري م�ن الحاجة املحلي�ة للمواطنني 
ولقطاع الكهرباء، فضالً عن تقليل معدالت استرياد 
املنتج�ات النفطية من وقود البنزي�ن و زيت الغاز، 
م�ا يوف�ر العمل�ة الصعب�ة للخزين�ة االتحادية«.

وامل�ح جهاد أن »قطاع التصفية يش�هد حالياً نمواً 
تدريجياً مضطرداً بعد سنوات من التحديات االمنية 
واالقتصادي�ة التي أثرت بش�كل مبارش عى خطط 
ال�وزارة«، مبين�اً ان »ال�وزارة نجح�ت يف تصدي�ر 
الفائ�ض من الغاز الس�ائل واملكثفات اىل األس�واق 

العاملية بعد تلبية الحاجة املحلية منهما«.

النفط تعلن ارتفاع معدل انتاج المصافي من البنزين وزيت الغاز

الوفرة المالية المتحققة هذا العام من بيع النفط مازال مصيرها مجهول كسابقتها في عهد العبادي

رغم االعتراضات البرلمانية .. المالية ترسل رواتب موظفي اإلقليم وتحديد موعد صرفها
»التايم�ز«  صحيف�ة  ح�ذرت 
الربيطانية، ع�رب افتتاحيتها ، من 
أزم�ة اقتصادي�ة عاملي�ة جديدة.

أس�واق  إن  الصحيف�ة  وقال�ت 
الس�ندات تبعث بم�ؤرشات قوية، 
ولكنها مؤرشات عى رسالة ال يود 
أحد س�ماعها، موضحة أنه أمس 
وألول م�رة عى اإلط�الق انخفض 
العائ�د ع�ى س�ندات 30 عام�ا يف 
الوالي�ات املتح�دة ع�ن 2 يف املئة.

وأضاف�ت الصحيفة أن األس�واق 
تتفاعل مع سلس�لة من البيانات 
االقتصادية التي تش�ري إىل تباطؤ 

االقتصاد العامل�ي، مبينة أن ناتج 
التصني�ع يف الص�ني انخفض هذا 
الع�ام إىل اق�ل معدالت�ه من�ذ 17 

عاما. واش�ارت الصحيف�ة اىل أن 
االقتص�اد األملاني تقلص بنس�بة 
0.2 يف املئ�ة يف الرب�ع الثان�ي من 
الع�ام الحايل، وهو الح�ال ذاته يف 

بريطانيا.
وبحس�ب الصحيف�ة ف�أن الفرتة 
الحالي�ة يس�ود القل�ق يف العال�م 
رك�ود  ح�دوث  خش�ية  ب�أرسه 
اقتصادي وش�يك، ولك�ن القلق يف 
بريطاني�ا أكث�ر من غريه�ا قلقا، 
حيث توش�ك عى مغادرة االتحاد 
األوروب�ي وم�ا يحمل�ه ذل�ك من 

تحديات لالقتصاد.

العالم على شفا كساد اقتصادي وشيك

الف سائح 
يزورون لحبانية

 خالل العيد

الف دار تجاوز
 في مركز مدينة 

البصرة
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سعر برميل النفط في موازنة 2020 يساوي 56 دوالر! واالكراد يطالبون بحصة 17 %

قدم الخبري االقتص�ادي عضو مجلس 
األعم�ال الوطني العراقي غدير العطار 
، ح�اًل لتطوير قطاع النق�ل الداخيل يف 
العراق للمس�اهمة يف زيادة املردودات 

املالية للدولة.
وقال العط�ار ، إن »نجاح قطاع النقل 
الداخيل مبني عى ادخال نموذج جديد 

التش�اركي  باالقتص�اد  يتمث�ل 
والتع�اون  التنس�يق  بع�د 

م�ع الجه�ات التنظيمي�ة 
والترشيعية«.

أن«العراق  إىل،  وأش�ار 
لل�رشكات  يمث�ل 
بل�دا  االجنبي�ة 

واع�دا وغني�ا بالفرص اال س�تثمارية 
املنطق�ة،  يف  الس�رتاتيجية  ألهميت�ه 
الداخ�يل«,  النق�ل  مج�ال  يف  الس�يما 
مؤك�دا »أهمي�ة االقتصاد التش�اركي 
االقتص�ادي  الجان�ب  يف  النق�ل  ع�ى 

أن  العط�ار،  للعراق«.وب�ني 

)اقتص�اد  التش�اركي  »االقتص�اد 
املش�اركة أو االقتص�اد التعاوني( هو 
نظ�ام اقتص�ادي مس�تديم يقوم عى 
مش�اركة األص�ول البرشي�ة واملادية، 
والتوزي�ع  اإلب�داع واإلنت�اج  ويش�مل 
التشاركي  واالس�تهالك  واإلتجار 
والخدم�ات  للبضائ�ع 
مختلف  ب�ني  والنق�ل 
األف�راد واملنش�آت 

التجارية«.

العطار يضع حاًل لتطوير قطاع النقل العراقي

،،
،،

التأثير االمريكي ما زال واضح����ا على عمل القطاع االقتصادي 
العراق����ي , وف����رض والوصاي����ة على النف����ط العراقي هو الس����ائد 
ف����ي ظل حكومة ضعيفة .االنباء تتضارب بش����أن صفقة اكس����ون موبيل 
المملوك����ة لوزير الخارجية االمريكية الس����ابق ريكس تليرس����ون والتي يحرص 
الرئي����س االمريكي ترامب على فرض هذه الش����ركة للعم����ل في حقول النفط 
الجنوبية , بالرغم من عملها المتذبذب وانس����حاب موضفيها من عملهم بس����بب 

مزاجية ترامب الذي يحاول التربح الغير شرعي من هذه الشركة في العراق 
عبر اس����هم او عموالت وغير ذلك , والغري����ب ان رئيس الحكومة عبد 

المهدي يعطي االولوية لهذه الشركة في عقد نفطي كبير .

بين�ت لجن�ة التخطيط االس�رتاتيجي 
يف  املجم�دة  األرص�دة  أن   ، النيابي�ة 
املص�ارف الحكومي�ة قادرة عى س�د 
عج�ز املوازن�ة االتح����ادي�ة لع�ام 
2020 دون الذه�اب نح�و االق�رتاض 

الخارجي.
وقال عض�و اللجنة محم�د كريم ، إن 
“األرص�دة املجم�دة داخ�ل املص�ارف 
الحكومي�ة بإمكانها ح�ل أزمة العجز 
املتوقع يف موازنة الع�ام املقبل”، الفتا 
إىل إن “ع�دم اس�تخدام تل�ك األرصدة 
ك�ون املواطنني متخوف�ني من قضية 
الضم�ان  وج�ود  وع�دم  االس�تثمار 
خصص�ت  ح�ال  يف  له�ا  الحكوم�ي 

للمشاريع”.
وأضاف كريم، أن “الحكومة بإمكانها 
اللج�وء إىل األم�وال الداخلي�ة يف س�د 
عج�ز املوازن�ة لتجنب ارتف�اع الديون 
الخارجية املرتتب�ة عى العراق”، مبينا 
املوج�ود يف موازن�ة  “العج�����ز  أن 
2020 اف�رتايض وم�ن املمك�ن إن يتم 

تجاوزه”.
وكانت اللجنة املالية النيابية كش�فت، 
يف وقت س�ابق، عن وج�ود عجز كبري 
يف موازن�ة 2020 يصل إىل 72 تريليون 
دين�ار، بعد عام يوص�ف بالرخاء كان 
عج�زه 27 تريليون تخمين�ي مقارنة 

بما ينتظره يف العام املقبل.

التخطيط النيابية: االرصدة المجمدة قادرة على سد عجز موازنة 2020
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المراقب العراقي/ متابعة...

بدأت، يف الخرطوم مراسم التوقيع عىل االتفاق السيايس 
والوثيق�ة الدس�تورية ب�ن املجل�س العس�كري وقوى 
الحري�ة والتغي�ر، وذلك بحض�ور رؤس�اء دول ووفود 
رس�مية عربية ودولية. ويمثل التوقي�ع بداية ملا يتطلع 
له الش�عب الس�وداني منذ اإلطاحة بنظام عمر البشر 
نيس�ان امل�ايض. وتوصل�ت الق�وى الثوري�ة، بحس�ب 

ماافادت به وس�ائل االعالم السودانية وتابعته »املراقب 
العراق�ي« ب� »قي�ادة ق�وى الحرية والتغي�ر واملجلس 
العس�كري االنتق�ايل يف الس�ودان يف 4 آب الج�اري، إىل 
التوقيع باألحرف األوىل عىل وثيقة »اإلعالن الدستوري«، 
بوس�اطة م�ن االتح�اد األفريق�ي. واتف�ق الطرفان يف 
السودان عىل جدول زمني ملرحلة انتقالية من 39 شهرا 

يتقاسمان خاللها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ون�ص االتفاق ع�ىل تش�كيل املجلس الس�يادي من 11 
عض�وا، 5 عس�كرين يختارهم املجلس العس�كري، و5 
مدنين، تختارهم قوى التغير، يضاف إليهم ش�خصية 
مدنية يتم اختيارها بالتواف�ق بن الطرفن. كما تختار 
قوى الحرية والتغير ش�خصية رئيس الوزراء، بحسب 
االتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغير عىل ترشيح 

الدكتورعبد الله حمدوك مرشحا لتويل رئاسة الوزراء.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت مجل�ة فوري�ن بولي�ي أن العقوب�ات 
االمريكي�ة عىل إيران لن تؤث�ر عىل عملية توفر 
األدوية وغرها من الرضوريات اإلنسانية، فيما 
أكد نج�اح ايران بتحقي�ق االكتف�اء الذاتي من 
العالج�ات للمرىض اإليراني�ن خصوصا مرىض 

الرسطان.
حصار صحي فاشل!

»املراق�ب  تابعت�ه   تقري�ر  يف  املجل�ة،  وبين�ت 
العراق�ي« أن »اس�تاذ عل�وم الصيدل�ة بجامعة 
»طهران« للعل�وم الطبية، ونائ�ب رئيس نقابة 
الصناع�ات الدوائي�ة اإليراني�ة ورئيس مجلس 
للكيماوي�ات واألدوي�ة  إدارة رشك�ة »ب�اران« 
عب�اس كي�ري زاده، يقول أن األطب�اء يف إيران 
يناضل�ون من أجل حماي�ة املرىض من تداعيات 

العقوبات األمركية«.

ويضي�ف زاده انه »تمت دراس�ة آثار العقوبات 
عىل قطاع الرعاية الصحية يف إيران وتم التوجيه 
إىل الحكومة االيرانية بردود أفضل تجاه امللف«. 
وذك�رت املجل�ة أن »إدارة ترام�ب جعل�ت م�ن 
الصعب ع�ىل ال�دول األوروبية تصدي�ر األدوية 
إىل إي�ران، حي�ث انخفض�ت ص�ادرات األدوي�ة 
السويرسية إىل إيران بنسبة 30 يف املئة من 235 
مليون فرانك سويرسي، )240 مليون دوالر(، يف 
عام 2017، إىل 163 مليون فرانك، )167 مليون 
دوالر(، يف العام امل�ايض، وفًقا لبيانات الجمارك 
الس�ويرسية ع�ىل الرغ�م م�ن إع�ادة ف�رض 
العقوب�ات بالكام�ل، يف ترشين الثان�ي 2018، 
فق�د انخفضت الص�ادرات الس�ويرسية يف ذلك 
العام إىل ما دون املتوس�ط السنوي، البالغ 173 
مليون فرانك، )178 مليون دوالر(، الذي لوحظ 

يف الفرتة من 2008 إىل 2015.

وباملثل، انخفضت صادرات األدوية الفرنسية إىل 
إيران بنس�بة 25 يف املئة، من 194 مليون يورو، 
)218 ملي�ون دوالر(، إىل 146 ملي�ون ي�ورو، 
)164 ملي�ون دوالر(، الع�ام امل�ايض، وتراج�ع 
أقل م�ن متوس�ط 2008 إىل 2015، البالغ 150 
مليون يورو، )168 مليون دوالر(، وفًقا لبيانات 

)منيورو ستات(.
إكتفاء الذاتي... 

واكدت املجلة أنه »إستجابة ملثل هذه الضغوط، 
وكج�زء م�ن سياس�اتها الخاص�ة باإلكتف�اء 
الذاتي بعد “الثورة اإلسالمية”، قطعت “إيران” 
خط�وات مهم�ة يف حماي�ة وصول ش�عبها إىل 
األدوية، حيث تس�اعد يف خفض تكلفة الرعاية 

الصحية بشكل كبر.
ووفًقا ل�”أكر ب�اران ديغي”، املديرالعام إلدارة 
الغ�ذاء وال�دواء اإليراني�ة، فإن »ح�وايل 100 يف 
املئة من جرع�ات األدوية الت�ي تحتاجها البالد 
يت�م توفرها من ِقبل ح�وايل 100 رشكة أدوية 
محلية، معظمها من القطاع الخاص حيث يتم 
تلبي�ة 3 يف املئة فقط م�ن الطلب الواردات التي 
تم رشاؤها من العديد من أكر رشكات األدوية 

يف العالم«.
واوض�ح  التقري�ر  ان�ه »ق�د ال تش�كل ه�ذه 
املشرتيات سوى نسبة صغرة فقط من إجمايل 
الطلب، ولكنه�ا تتعلق بأدوي�ة محددة حيوية 
لرعاية العديد من املرىض، وخاصة أولئك الذين 
يعانون من أم�راض متقدمة أو مزمنة ومنهم 

مرىض الرسطان«.

السودان توقع »الوثيقة الدستورية« بحضور عدد من قادة الدول

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت الس�لطات الهندية ع�ن تخفيف القي�ود األمني�ة الصارمة التي 

فرضته�ا ع�ىل إقليم كش�مر عق�ب إلغاء الحك�م الذاتي في�ه. وبعد 
أس�بوعن تقريبا من الحصار املعلوماتي غر املسبوق، كتب ›شهيد 
ش�ودهاري‹ مف�وض التنمية يف مدين�ة رسيناغار أك�ر مدينة يف 
كش�مر عىل ›تويرت‹، أن أعمال اس�تئناف خدمات الهاتف األريض 
انطلقت والقيود س�رتفع ع�ن معظم املناطق اعتب�ارا من اليوم، 
فيما تواصل املقرات الحكومية عملها. وطمأن املس�ؤول س�كان 
كش�مر، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »املنتج�ات 

األساسية موجودة بوفرة وليس هناك أي دوافع للهلع ورشاء السلع 
وخزنه�ا«. من جانبها، أك�دت الرشطة املحلية ع�ر ›تويرت‹ تخفيف 

اإلجراءات األمنية يف 35 منطقة، واصفة الوضع الحايل ب�‹السلمي‹.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت ش�بكة اللجنة اإلعالمّية لش�باب 
كرباباد بأّن معتقل الرأي س�لمان ريض 
حس�ن عب�د العب�اس تع�رّض للرضب 

املرح واإلهانات.
تابعت�ه  بي�ان  يف  اللجن�ة،  وأوضح�ت 
»عصاب�ات  أّن  العراق�ي«  »املراق�ب 
املرتزق�ة اقتحم�ت مبن�ى 4 )عن�ر 3/ 
غرفة 9( واعتدت عىل س�لمان ومعتقل 
آخر ونقلتهما إىل السجن االنفرادي، وال 

تزال أخبارهما منقطعة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت صحيفة »نيزافيس�ميايا غازيتا« الروس�ية أنه من املمكن 
أن تتخذ الس�عودية قرارا بس�حب قواتها من اليم�ن عىل غرار ما 

فعلت اإلمارات.
وقالت الصحيف�ة، نقال عن مصدر دبلوم�ايس وتابعتها »املراقب 
العراقي« إن »الس�عودية قد تقلص وجودها العس�كري يف اليمن، 

بعد اإلمارات«.
ووفقا للصحيفة فإن »املحادثات مع املس�ؤولن السعودين ترتك 
االنطباع بأن الرياض تدرك مخاطر استمرار املشاركة يف الحرب«.

والت�رى الصحيف�ة »م�ؤرشات ع�ىل تناف�س يف العالق�ات ب�ن 
السعودية واإلمارات«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اش�ار قائ�د حرك�ة انص�ار الله الس�يد 
عبداملل�ك بدر الدي�ن الحوث�ي اىل عملية 
الطران املس�ر التي ت�م تنفيذها بعرش 
املص�ايف  اك�ر  واس�تهدفت  طائ�رات 
الس�عودية ق�رب الحدود م�ع االمارات، 
مؤكدا ان هذه العمليات هي اكر عملية 

استهدفت العمق السعودي.
وقال الحوثي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« ان »عملية س�الح الجو املسر 
اليوم هي أكر عملية تس�تهدف تحالف 
الع�دوان من�ذ بداية الع�دوان إىل اليوم«، 
مش�را اىل ان »مصف�اة الش�يبة تقع يف 
حق�ل نفط�ي ق�رب ح�دود اململكة مع 
اإلم�ارات وتبع�د مس�افة 1100 كم من 

أقرب نقطة حدودية مع اليمن«.
واض�اف ان »مصفاة الش�يبة تعتر من 
أك�ر مص�ايف النف�ط بالنس�بة للنظ�ام 
السعودي ولديها مخزون نفطي هائل«، 
مؤكدا ان »عملية سالح الجو املسر اليوم 
درس مش�رتك وإن�ذار مهم لإلم�ارات«. 
وقال الس�يد الحوث�ي »أكدنا س�ابًقا أن 
عملياتنا س�ترتكز عىل ال�رضع الحلوب 
الذي يعتمد عليه األمريكيون الفتا اىل ان 
تحال�ف العدوان يتلقى يف العام الخامس 
الرضب�ات األك�ر والصفع�ات القوي�ة 

واللكم�ات القاتلة نتيجة الس�تمراره يف 
هذا العدوان الغاشم«.

واش�ار اىل ان »عملية سالح الجو املسر 
التي س�ميت بعملية توازن الردع تحمل 
رس�ائل مهمة لق�وى الع�دوان مخاطبا 
للتحالف الس�عودي األمريكي: استمرار 
العدوان لن يحقق لكم األمن واالستقرار، 

وهو بات يشكل عليكم الخطر األكر«.
»قدراتن�ا  ان  الحوث�ي  الس�يد  وتاب�ع 
العس�كرية س�تتطور أكث�ر فأكث�ر من 
واق�ع الحاجة يف حال اس�تمر العدوان«، 
مخاطبا »التحالف الس�عودي األمريكي 
ب�ان اس�تمرار الع�دوان لن يحق�ق لكم 
األم�ن واالس�تقرار، وه�و ب�ات يش�كل 

عليكم الخطر األكر«.
كما خاط�ب النظام الس�عودي قائال ان 
»الطموح�ات يف الزعام�ة اإلقليمي�ة لن 
تتحق�ق لكم يف ح�ال اس�تمرار العدوان 
م�ن الواض�ح أن وضعك�م االقتص�ادي 
وش�عبكم ب�دأ يت�رضر بش�كل كب�ر يف 
حال استمرار العدوان وستخرسون عىل 
املس�توى األمني والسيايس واالجتماعي 
وع�ىل مس�توى س�معتكم يف العال�م يف 
ح�ال اس�تمراركم يف العدوان�م ؤك�دا ان 
وق�ف  يف  ه�ي  الحقيقي�ة  مصلحتك�م 

العدوان عىل بلدنا وشعبنا«.

المعتقل البحريني سلمان رضي يتعّرض رويترز: الهند تخفف القيود على كشمير
للضرب وينقل إلى االنفرادي

روسية: السعودية  صحيفة 
ممكن أن تسحب قواتها من اليمن

الحركة االسالمية في نيجيريا تكشف عن مؤامرة لقتل الشيخ الزكزاكي في الهند

دولي دوليعربي  عربي 

مجلة امريكية: ايران نجحت بتحقيق اإلكتفاء الذاتي من العالجات 
الحيوية لمرضاها رغم العقوبات

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت الحرك�ة اإلس�المية يف نيجري�ا، 
ع�ن مؤام�رة حاكتها حكوم�ة ابوجا لقتل 
الش�يخ ابراهيم الزكزاكي يف الهند، رافضة 
االدعاءات املزيفة التي اطلقتها الس�لطات 

النيجرية بشأن رحلته العالجية.
واص�در »ابراهي�م م�وىس« ممث�ل الحركة 
االس�المية يف نيجريا بيانا اطلعت »املراقب 
العراقي« عليه »رفض فيه بشدة االدعاءات 
الن�ي نرشته�ا وس�ائل اع�الم مقرب�ة من 
الحكوم�ة النيجري�ة حول امتناع الش�يخ 

الزكزاكي عن تلقي العالج يف الهند«.
واوض�ح البيان ان�ه »وبعد وصول الش�يخ 
الزكزاك�ي اىل مط�ار »ننام�دي آزيكي�وه« 
يف العاصم�ة ابوج�ا، فرض�ت ق�وات االمن 
النيجري�ة تداب�ر مش�ددة علي�ه ومنعت 
لع�دة  منتظري�ن  كان�وا  ال�ذي  املراس�لن 
س�اعات من التحدث الي�ه«. وطالب ممثل 
الحرك�ة االس�المية يف نيجري�ا »س�لطات 
االم�ن النيجرية الكش�ف عن م�كان الذي 
يحتج�ز في�ه الش�يخ الزكزاكي وال�ذي تم 
أخ�ذه كرهينة«. واض�اف البي�ان انه »من 
الحقائق الواضحة أن الس�لطات النيجرية 
حاولت بكل الطرق غ�ر املعتادة عدم منح 
الش�يخ )الزكزاكي( إجازة وخ�روج طبي، 
ويف ضوء نجات�ه من التس�مم والقتل أثناء 
االحتج�از ، كان هن�اك عدم ثق�ة يف اقرتاح 
الحكومة النيجرية بإرس�ال طائرة ملغادرة 
الب�الد، حيث رف�ض الش�يخ الزكزاكي هذا 
الع�رض ودف�ع ثم�ن الرحل�ة باس�تخدام 
ان  اىل  البي�ان  اإلم�ارات«. واش�ار  ط�ران 
»رحل�ة الش�يخ الزكزاك�ي ومرافقي�ه من 

مدين�ة كادونا اىل مط�ار العاصم�ة اوبجا 
اس�تغرق س�اعتن بالس�يارة ، وم�ن ث�م 
استقل طائرة اىل دبي يف رحلة استغرقت 8 
ساعات دون اعطائه وقتا كافيا لالسرتاحة 
ومن ث�م رحل�ة اس�تغرقت 3 س�اعات اىل 
نيودلهي، وبالرغم من حاجته لالس�رتاحة 
اال ان�ه تم نقل�ه اىل احد املستش�فيات عىل 
اطبائ�ه  حض�ور  ب�دون  متح�رك  ك�ريس 
الخصوصي�ن الذين رافقوه م�ن نيجريا، 
وهنا فقد الش�يخ زكزاكي ثقت�ه يف عملية 

الع�الج بأكملها ورفض قب�ول أي محاولة 
للعالج القرسي«. وتاب�ع البيان »باإلضافة 
إىل ذل�ك ، تخل�ت املستش�فى )يف نيودلهي( 
عن اس�تقاللها وأخالقياتها من خالل عالج 
الطاق�م  وكان  موافقته�م،  دون  امل�رىض 
الطبي باملستش�فى أكثر اهتماًما بالتقاط 
صور سيلفي مع الشيخ الزكزاكي ونرشها 
ع�ىل مواق�ع التواصل االجتماع�ي وانتهاك 
الخصوصي�ة، وعندم�ا عانى الش�يخ أيضا 
من اإليذاء البدني ، فقد ثقته يف املستش�فى 

وطالب لقاء أطبائه. وهذا حق طبيعي لكل 
مري�ض أن يق�رر عالجه أو ع�دم عالجه ، 
وكذلك من يشارك يف العالج. و خالًفا لبيان 
النيجري(  النيجرية )للش�عب  الحكوم�ة 
ال�ذي ق�دم معلوم�ات خاطئ�ة ومضللة ، 
ف�إن هذه االجراءات تتع�ارض مع »مبادئ 
األخ�الق الطبية واس�لوب العالج الس�ائد« 
وأي ش�خص لديه معلومات طبية أساسية 
يعرف ذلك«. واوضح البيان »تسبب التدخل 
الحكومي )نيجريا( يف اثارة الشكوك يف أن 

الحكوم�ة تخط�ط لقتل الش�يخ الزكزاكي 
يف الهن�د من خالل اتصاالته�ا الدولية، وان 
أرصار الش�يخ ع�ىل أنه إذا س�مح له بلقاء 
األطب�اء الذي�ن ج�اءوا معه م�ن نيجريا ، 
فس�يفضل العودة إىل نيجري�ا والبحث عن 
وجه�ة أخرى للعالج وت�م توضيح ذلك من 
خ�الل إرصار الحكوم�ة ع�ىل موقفها من 
وجود أطب�اء آخرين. حيث ق�رر يف النهاية 
إعادت�ه إىل الب�الد لرفض�ه قب�ول األطب�اء 
املعين�ن من قبل الحكوم�ة«. واضاف بيان 
ممثل الحركة االسالمية يف نيجريا انه »من 
املهم التأكيد ع�ىل أن محكمة كادونا العليا 
سمحت للشيخ الزكزاكي بالذهاب إىل الهند 
وأن الحكومة لها دور إرشايف فقط يف الرحلة 
، لكن الحكومة الفيدرالية يف نيجريا أعلنت 
للحكوم�ة الهندي�ة أن�ه مش�تبه به خطر 
ومص�اب بم�رض غ�ر مع�روف، وطالبت 
وكان  ض�ده،  مش�ددة  أمني�ة  بإج�راءات 
هناك حتى تقرير ب�أن قوات األمن يف الهند 
أس�اءت إليه جس�دًيا«. وتابع البيان »كان 
م�ن الواضح أن الحكوم�ة النيجرية كانت 
لديه�ا دوافع رسي�ة باس�تخدام اتصاالتها 
يف الهن�د وانتهاك أمر املحكم�ة والتدخل يف 
طريقة معالجة الش�يخ الزكزاكي، ويمكن 
اس�تنتاجه أيض�ا من وج�ود ق�وات األمن 
يف مط�ار أبوج�ا ال�دويل ونقله الف�وري إىل 
مكان مجهول دون الس�ماح ل�ه بالتحدث 
اىل املراس�لن«. واكدت الحركة اإلسالمية يف 
نيجريا انها س�تواصل نضالها كي يتمكن 
الش�يخ الزكزاكي من تلقي الع�الج الطبي 
املناس�ب، وه�و م�ن حق�ه ، وفق�ا لحكم 

محكمة كادونا العليا.

الحوثي يكشف تفاصيل أكبر عملية 
استهداف لعمق »المرتزقة« ويؤكد: قدراتنا 

العسكرية ستتطور أكثر فأكثر

االسالمية  الجمهورية 
صمودها  للعالم  تؤكد 

والعقوبات  التحديات  بوجه 
المشؤومة  االمريكية 



بقلم / نهاد الحديثي
ارق�ام موهل�ة رصف�ت القلي�م  الن�واب  وكش�ف 
كردس�تان باع�راف رئيس دي�وان الرقاب�ة املالية 
وبأم�ر من رئيس ال�وزراء مما يدع�م املجاملة من 
رئيس الحكوم�ة لالقليم عيل حس�اب املوازنه التي 
يجب ان تقس�م بعدالة عيل ش�عب العراقي يف وقت 
يماطل االقليم يف دفع املس�تحقات املرتبة عليه من 
تصدي�ر نفط االقلي�م,, حيث اكد بع�ض النواب ان 
اهم مخرجات الجلس�ة مع وزي�ري املالية والنفط 
ورئي�س ديوان الرقابة املالية هو تجاوز عيل قانون 
املوازنه ومخالفتها وعدم الت�زام وزير املالية ببنود 
املوازن�ه وخرقه�ا ب�كل تعم�د!! مع اع�راف وزير 
النفط ان نس�بة النفط املصدر من االقليم بحس�ب 
املوازن�ه لي�س 250 الف برميل يوميا ب�ل 460 الف 
برميل يوميا م�ا عدا صهاريج النف�ط املهربه التي 
تصل ربما الئ 600 الف برميل يوميا وكشفت لجنه 
النزاه�ة النيابي�ة عن خ�رق كبري يف البن�ك املركزي 
مع تجار حيتان تقدر بملي�ارات دوالرات ، واوصئ 
البن�ك املرك�زي باصدار ق�رار من مجل�س الوزراء 
بتخفيض نس�بة 50./. من فوائ�د القروض لرجال 
اعمال متنفذي عن الس�نوات املاضيه, واشارات ايل 
وجود وثائ�ق بمبالغ 575 ملي�ون دوالر وهناك 18 
ق�رض بمبال�غ ال تقل عن 250 ملي�ون دوالر حيث 
يبلغ مجموع املقرضني 20 ش�خص م�ن الحيتان 
من البن�ك التجاري العراقي يف الس�نوات الس�ابقة 
يف زم�ن حمدي�ة الجاف كم�ا اصدر البن�ك املركزي 
توصي�ه بتخفي�ض فوائ�د لرجال اعم�ال متنفذين 
اضافة اىل رشكات لم تلتزم بعقود تنفيذ املش�اريع 
وسببت هدرا كبريا يف مشاريع الدولة. وكشف نواب 
يف تموز امل�ايض عن تزوير خط�ري يف املوانة العامة 
حي�ث اضيف�ت ) ورق�ة كارثية ( اضيف�ت ايل بنود 
املوازنه تتعلق بكردس�تان دون ان تمر عيل اعضاء 
الربملان ومرت علئ جهات الرقابية والتنفيدية دون 

ان يالحظوا وجودها!!
تتح�رك قوى سياس�يه وكت�ل برملانية الس�تجواب 
وزير املاليه واقالته علئ خلفيه ارتفاع نسبة العجز 
يف موازن�ه العام املقب�ل اىل 72 ترليون دينار عراقي 
حيث ش�كل ذلك صدمة كبرية لحكومة عبد املهدي 
ووصف�ت اللجن�ه املالي�ة النيابية املوازن�ه الحالية 
بانها االس�وء يف التاري�خ وتمثل انتكاس�ه خطرية 
يف الواق�ع العراق�ي وال يعرف بالظب�ط كيف يمكن 
للدوله معالجه هذه االزمث حيث تشري التقارير اىل 
وصول العجز اىل 72 ترليون عراقي بس�بب االنفاق 
االمن�ي وقضيه تثبي�ت العقود واالج�ور اليوميه يف 
جميع ال�وزارات واعادة املفصولني لالجهزه االمنيه 
لكن س�بب رئييس هو منح االقليم اموال طائله من 

قبل وزير املاليه وبأمر من رئيس الوزراء
فيم�ا اش�ار الن�واب اىل ف�رق هائ�ل ب�ني موازن�ه 
االقليم يف عهد العب�ادي ومثيلها يف عهد عبد املهدي 
حي�ث اش�ارت للجنه النزاه�ة النيابيه ب�أن اجوبة 
وزي�ر املاليه بش�أن تطبي�ق بنود موازن�ه 2019 ال 

ترتق�ي للس�ماع ومخجلة ان ما يطال�ب به النواب 
املعرضون، هو التعامل مع إقليم كردس�تان، وفق 
الطريقة التي أمضاها رئيس الوزراء السابق حيدر 
العبادي، حني توقف عن تحويل أي من مستحقات 
اإلقلي�م، م�ادام األخري ال يس�لم عائ�دات نفطه إىل 
وزارة النف�ط االتحادية. إال أن الطريقة الس�ابقة، 
س�ببت أزمة سياس�ية بني بغداد وأربيل من جهة، 
كما أن حكومة العبادي عادت لتس�لّم اإلقليم قيمة 
موازنته )مخصوٌم منها قيمة ال� 250 الف برميل( 

ابت�داًء من ش�هر نيس�ان 2018، بع�د االتفاق عىل 
ارس�ال لج�ان اتحادية تدق�ق س�جالت املوظفني، 
فضالً عن أن النص الحايل لقانون املوازنة ال يسمح 
بإج�راء من ه�ذا النوع. ويعل�ق وزي�ر املالية فؤاد 
حس�ني عىل تلك الف�رة بالقول “العب�ادي لم يكن 
يدفع ش�يئاً، وحني قرر دفع املبالغ بعد آذار 2018، 

فإنه قام بذلك دون سند قانوني!!
الف�رة  خ�الل  االتحادي�ة،  الحكوم�ة  وتس�تعد 
الحالي�ة، اع�داد م�روع قان�ون املوازن�ة العامة 

لعام 2020 وبحس�ب نائب رئي�س اللجنة املالية يف 
برملان كردس�تان، هيفيدار أحمد ف�إن “لدى إقليم 
كردس�تان ثالثة مطالب من الحكوم�ة االتحادية، 
س�يطرحها الوفد الحكومي خ�الل زيارته القادمة 
اىل بغ�داد مع اس�تعدادات الوفد لتس�ليم النفط اىل 
رشك�ة النف�ط الوطنية )س�ومو( حس�ب االتفاق 
بواقع 250 الف برميل يومياً، لكن رشيطة إرس�ال 
روات�ب موظف�ي اإلقلي�م من قب�ل بغ�داد، ووضع 
حصة إقليم كردس�تان ضمن املوازن�ة العامة لعام 

2020، وااله�م دفع املس�تحقات املالي�ة للركات 
النفطي�ة العامل�ة يف إقلي�م كردس�تان- ويف وق�ت 
س�ابق، اش�رط رئيس حكوم�ة اقليم كردس�تان 
مرسور بارزاني، عىل بغداد دفع مستحقات ضحايا 
جريم�ة االنفال الت�ي ارتكبها رئي�س النظام املباد 
بحق االكراد، كما اش�رط عودة قوات البيش�مركة 
اىل كرك�وك واملناطق املختلف عليه�ا، مقابل التزام 
حكومت�ه بتس�ليم س�ومو250 الف برمي�ل يوميا 
!!! لك�ن الح�ال عاد إىل وضعه الس�ابق أو قد يكون 
“أس�وأ” بعد نهاية والي�ة حكومةالعبادي وتكليف 
ع�ادل عب�د امله�دي، صديق الك�رد القدي�م وعراب 
اتفاق النفط بني املركز واإلقليم يف عام 2015والذي 
ينص عىل تسليم كردس�تان 250 الف برميل يوميا 
إىل “س�ومو” مقابل دفع موازنة اإلقليم كاملًة من 
قب�ل الحكومة االتحادية فضاًل ع�ن الرواتب، وهي 
اتفاقي�ة “مجحف�ة” كم�ا ت�رى بع�ض األطراف، 
ول�م تطبق إال خ�الل والية عبد امله�دي ومن طرف 

واح�د، حي�ث ترف�ض كرس�تان االلتزام ب�ه ، لكن 
مقارنة ب�ني مدفوع�ات حكومة العب�ادي لإلقليم، 
)318 ملي�ار دين�ار – 269 مليون دوالر( ش�هرياً، 
وبني مدفوعات وزارة املالي�ة يف حكومة عبداملهدي 
لشهر تموز )453 مليار دينار – 383 مليون دوالر( 
شهرياً، تكش�ف زيادة بأكثر من 100 مليون دوالر 
شهرياً، ال يمكن البّت يف مصريها، أو معرفة أسباب 
زيادتها،وتق�ول الحكوم�ة باملقابل إنها تس�تقطع 
ثمن تل�ك الكمية م�ن موازن�ة كردس�تان، إال أنها 

ُتته�م بمجاملة كردس�تان ومنحه أكث�ر من حجم 
موازنت�ه الطبيعية، عىل حس�اب محافظات أخرى 
يف الب�الد، مقابل ش�بهات كبرية ح�ول آلية تصدير 
النفط الكردي ومصري عائداته املالية، يف ظل التوتر 
يف منطق�ة الخليج بني الواليات املتح�دة األمريكية 
وإي�ران. وكان) جافني جراي( رئيس بعثه صندوق 
النق�د الدويل اىل الع�راق طالب بغداد خ�الل زياراته 

االخرية اىل رضوره قيام حكومة عراقيه باصالحات 
رئيس�يه واصالح الهيكل املايل للبالد وعلقت اللجنه 
املاليه النيابيه اىل ان هذه التوصيات جاءت بس�بب 
عدم تسديد اقليم كردستان عائدات النفظ اىل بغداد 
وعدم التزامها بدفع مس�تحقات املوازنه واش�ارت 
اىل ان الحكومة ليس لديها الخطط الحقيقه لرس�م 
السياس�ه املالي�ه وال تس�يطر عىل املناف�ذ وال عىل 
البضائ�ع والزس�وم يف كثري من مناف�ذ دوله كما ال 
توجد ايرادات خارج ايردات النفط كالزراعه ورغم 
كل ذلك تقوم الدوله بدفع مس�احقات كبرية الفليم 
كردس�تان دون الحص�ول عىل ام�وال النفط حتى 
وصلت نس�بة العج�ز التخطيط�ي يف موازنة2019 
اىل 27 ترلي�ون عراق�ي – والجمي�ع بانتظار زيارة 
وف�د كردس�تان وذل�ك ع�ىل ام�ل تقدي�م الحل�ول 
الب�رز امللف�ات الخالفي�ة العالقة مع بغ�داد ووفقا 
للمعلومات املرش�حة ع�ن الوفد، فانه “س�يحمل 
الخالف�ات، وتأت�ي يف  بع�ض املقرح�ات لحس�م 
مقدمتها روات�ب موظفي اإلقلي�م، وحصة اإلقليم 
من املوازن�ة االتحادية لع�ام 2020، وأموال النفط 
املص�در م�ن كردس�تان فضالً ع�ن انتش�ار قوات 
البيش�مركة يف املناطق املختلف عليها، ومس�تقبل 

محافظة كركوك.
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مديحة الربيعي

اعتصامهم يدخل يومه الثاني والستون ومازالوا بنفس التصميم وقوة 
اإلرادة ووحدة الهدف, ع�ىل الرغم من أن ايام العيد تميض ببطئ بعيدا 
ع�ن االهل اال أن أنتمائهم لألرسة األكرب هون عليهم البعد اىل حد كبري, 
حملة الش�هادات العليا يفرش�ون االرض ويلتحفون السماء ومازالت 
الحكوم�ة تصم أذنيه�ا وتتعمد التجاهل يف دول�ة محاصصة تعلن عن 

نفسها برصاحة تحت شعار من ال حزب له ال وظيفة له.
رغ�م تجاهل أصح�اب الق�رار للمطالب ورغ�م التحدي�ات واملصاعب 
ق�وة وصرب ينم�وان بهدوء وثب�ات, هدف وصوت وطم�وح واحد رغم 
اختالف املش�ارب واملذاهب واملحافظات والقوميات, توحدهم الشهادة 
ومروعي�ة مطالبه�م وحج�م الظل�م واالجح�اف الذي وق�ع عليهم 
م�ن الحكومات التي أرصت عىل ذلك بش�كل تراكم�ي ومازالت تنتهج 
األس�لوب ذات�ه, فصاروا عراق مصغر ال يعلو في�ه مذهب او قومية او 
انتماء ب�ل يعلو فيه فقط ص�وت الحق والعدل واملطالب�ة برفع الظلم 
والحي�ف, وإعادة الحقوق التي س�لبتها املحاصصة واالحزاب وهذا ما 
نأمل أن يكون عليه الوطن الذي لوثته الطائفية وارخى الفساد والظلم 
والحروب سدوله عليه, لكن كما هو العراق يف كل مرة ينهض من جديد 

رغم التحديات.
التخمة وعدم وجود وظائف ش�اغرة هو عذر 
الحكوم�ة الجاهز, فق�د صار ش�عارا للنهج 
الحكوم�ي القائم عىل إبع�اد وتهميش حملة 
الش�هادات العليا تح�ت دواع�ي التخمة, تلك 
العل�ة الت�ي أصاب�ت الحكوم�ة نتيج�ة لزج 
املتحزب�ني يف الوظائف, وابعاد املس�تقلني الن 
الحكوم�ة أصال نت�اج محاصص�ة, واالحزاب 

تس�تند عىل جمه�ور رشطها علي�ه الصوت األنتخاب�ي ورشطه عليها 
الوظيفة فأتخمت الدولة بمن هب ودب.

الحكومة التي تدعي التخمة شهيتها مفتوحة بنهم كبري للمحاصصة 
الحزبية والواسطات, مازالت تنتهج اسلوب العقاب الجماعي بالتزامها 
الصمت املطب�ق ازاء مظلومية حملة الش�هادات العلي�ا, واعتصامهم 
الس�لمي النموذج�ي, العتقادها ان الخريج او العراقي بش�كل عام لن 
يتمك�ن من تحم�ل اجواء الصيف الالهب متناس�ني ان�ه يرك بصمته 
يف كل موس�م صيف�ي عىل كل عراقي بس�ب ازمة الكهرب�اء, ألن جواء 

الساسة تختلف اىل حد كبري عن اجواء املواطن العراقي !
رغ�م دع�م املرجعية وتعاط�ف ودع�م كل ذي ضمري حي, م�ع حملة 
الش�هادات واالع�راف بمظلوميتهم, م�ازال اصحاب الق�رار يغضون 
الطرف عن أهانة حامل الشهادة يف العراق, وتعمد تهميش ابناء العراق 
من غري املتحزبني لكن لنخبة العراق قول فصل اخر, يفصح عنه لسان 
حالهم يف االعتصام الس�لمي الذي س�يحفظه التاريخ, ليكون ش�اهدا 
ع�ىل ما لحق بالعلم وأهل�ه يف ظل الرصاع الحزبي عىل اقتس�ام غنائم 

عراق مصغر…قرب التعليم العالي

إعداد موازنة عام – 2019  تالعب ام مصالح ؟

ابعدوا حشدنا الشعبي وقواتنا األمنية عن االتهامات

تذكرت مقولة سابقة 
لوزير المالية الحالي 

فؤاد حسين , عند 
متابعتي ماروج عن 

وجود تالعب في اعداد 
موازنه عام 2019- بأن 

االكراد احق بمزانية 
العراق النهم من 

المتضررين على طول 
التاريخ من الحكومات 
العراقية!!! حيث اكد 

برلمانيون ان الحكومة 
العراقية تالعبت في 

اعداد موازنه عام 2019 
وهناك جهات غيرت 

بعض المواد وبتوقيع 
االمانه العامة للمجلس 

الوزراء!! واللجنه 
المالية طلبت من رئاسة 
المجلس باجرأء تحقيق 
في ذلك حيث تم جمع 

اكثر من 24 توقيع 
من قبل اعضاء مجلس 

النواب للتحقيق في 
تزوير خطبرحاصل في 

الموازنه العامة الذي 
اقرها البرلمان.

،،

البنك  في  كبير  خرق  عن  تتحدث  النيابية  النزاهة  لجنه 
دوالرات بمليارات  تقدر  حيتان  تجار  مع  المركزي 

بقلم/ د.كمال حسين العبيدي …
وكاملعت�اد فقد تح�ول االنفجار األخ�ري إىل مادة 
دس�مة ل�وكاالت األنب�اء املحلي�ة واألجنبي�ة ، 
واس�تثمره البعض الخراج ما يدخر من س�موم 
اتهام�ات  أطلق�وا  إذ  الش�عبي  الحش�د  اتج�اه 
واستنتاجات رغم إن نريان الحرائق التي أحدثها 
االنفج�ار ل�م تطف�أ بع�د والتحقيقات ل�م تتم 
املبارشة بها من قب�ل الجهات املعنية باملوضوع 
، وال يعني إننا ن�ربر ما حدث من انفجارات وما 
رافقها من ذعر لدى السكان القريبني والبعيدين 
عن موق�ع االنفجار وما نتج عنها من خس�ائر 
برية او مادية ، ولكن املنصف يس�تغرب حجم 
التهويل وكمية االس�تنتاجات واللوم الذي يلقى 
ع�ىل القائم�ني ع�ىل املخ�ازن وتوجي�ه أصابع 
االتهام عىل الحش�د الش�عبي ، وهذا الحادث لم 
يك�ن خ�ارج االهتمام�ات الرس�مية ألنه حظي 
باهتم�ام ومتابعة الس�يد وزي�ر الداخلية وقائد 
عملي�ات بغداد وقيادات من الحش�د الش�عبي ، 
األم�ر ال�ذي أدى إىل احت�واء الح�ادث ومعالجته 
والحد م�ن تأثرياته بوقت معقول ولكن بات من 
املأل�وف إن يت�م االهتم�ام بخرب الح�ادث وترك 
أخب�ار نهايات�ه والتفاصيل بما يف ذل�ك املبالغة 
بحج�م الخس�ائر البري�ة واملادي�ة . و طال�ب 
عضو مجلس النواب عن تحالف س�ائرون سالم 
ألشمري بعد الحادث ، بإرشاك خرباء عسكريني 
م�ن الدف�اع والداخلي�ة لخزن األس�لحة والعتاد  
ونقل مخازنها خارج املدن ، وقال ألش�مري ، إن 
م�ا حصل  من انفجار ملخزن األس�لحة واالعتدة 
جنوب�ي بغداد دلي�ل واضح عىل س�وء التخزين 
وع�دم األخذ بع�ني  االعتب�ار االرتفاع املس�تمر 
بدرج�ات الح�رارة ، وأض�اف إن ع�ىل الحكومة 
والجهات املعني�ة اإلرساع باختيار آماكن جديدة 

لخزن األس�لحة واالعتدة خ�ارج املدن وبإرشاف 
خرباء من الوزارات والجهات العسكرية واألمنية 
ضمانا لعدم تكرار ما حدث وحفاظا عىل سالمة 
املواطن�ني وممتلكاته�م ، وأثن�ى البع�ض  عىل 
دور الجهات الحكومية التي س�ارعت إىل احتواء 
املوقف وإع�ادة األمور إىل وضعها الطبيعي ، وال 
تعني مطالبة الس�يد النائب إن حشدنا الشعبي 
يخلوا م�ن القدرات واإلمكانيات املطلوبة لتوفري 
الروط املثالية لخزن واالعتدة والذخائر ولكنه 
يفص�د ايالء هذا الجانب القدر الالزم من العناية 
واالهتم�ام ألنه م�ن الخط�ر خ�زن واالعتدة يف 
أماك�ن غري مهيأة لهذا الغ�رض يف ظل   درجات 
الح�رارة غ�ري املالئمة ووج�وب أبع�اد املخازن 
عن املواق�ع القريبة م�ن املجمعات الس�كنية ، 
وخرباء األس�لحة واالعتدة هم األكثر دراية بمثل 
ه�ذه املواضيع ألنها تتعلق بمنش�ات عس�كرية 
تختص بمخ�زون البالد للدفاع عنه من األخطار 
الداخلي�ة والخارجي�ة يف ظل املؤام�رات التي ال 
تزال تس�تهدف بلدن�ا وتجربت�ه الديمقراطية . 
لق�د توقع الكثري أن تكون التفجريات الس�ابقة 
التي طالت مخازن األس�لحة واالعتدة املؤس�فة 

نهاي�ة املطاف له�ذه الحوادث املتك�ررة نوعا ما 
التي تفتح ش�هية البعض لإلشاعة والتشكيك يف 
بعض القدرات الفنية للحش�د الشعبي والقوات 
األمنية ، فهم يرددون أحيانا كيف يمكن الوقوع 
بمثل ه�ذه األخطاء البس�يطة وغ�ري املقصودة 
والش�عب بات يعول عىل الحش�د الشعبي يف انه 
قوت�ه الضاربة عالي�ة التأثري واألث�ر للدفاع عن 
العراق أرضا وماءا وس�ماء ، وهذه ليست نظرة 
متعاطف�ة وإنما حقيقة ترس�خت بع�د املعارك 
الكب�رية الت�ي أخرجت داعش ومن يس�انده من 
الع�راق بقتله�م او جعلهم يف�رون او يختبئون 
يف جح�ور كالج�رذان وتت�م تصفي�ة م�ا تبقى 
منه�م يف عملي�ات غاي�ة يف الدقة إليق�اع األذى 
باملجرمني الذين اعرف�وا بزوال دولة الخرافة يف 
الع�راق ، واملوضوعيون يدع�ون إلخراج مخازن 
واالعت�دة م�ن داخل املدن او قربه�ا حفاظا عىل 
حياة وأرواح منتس�بي الحش�د والقوات األمنية 
باعتبارهم الجزء املضحي من أبناء ش�عبنا ، وال 
يخفى إن هذه االعتدة والذخائر لم نحصل عليها 
من الهبات الن اغلبها ت�م رشائها بمبالغ طائلة 
م�ن ثروات العراق وقد تحول�ت إىل املوارد املادية 

عالي�ة األهمي�ة للب�الد الس�تخدامها يف أس�مى 
غاي�ة وهي الدفاع عن حي�اة وممتلكات ورشف 
وكرام�ة العراقي�ني ، وصحيح إن اغلب أس�باب 
وقوع تل�ك الحوادث هي من أعم�ال عرضية او 
ضع�ف يف التنظيم ولكن الحال�ة الصحيحة هي 
إن يكون الخزن يف أحسن األحوال ملنع وقوع تلك 
الح�وادث ، ويف ذلك يتحقق األم�ان واالطمئنان 
وتحف�ظ األم�وال ويبق�ى مخزوننا بأم�ان بما 
يبه�ج كل األط�راف ويبع�د أي احتم�ال ) حتى 
إن يك�ون ضعيف�ا ( يف اإلهم�ال او الراخ�ي او 
الشبهات ، كما إن ذلك من شانه أن يغلق األفواه 
التي ترصد للحش�د الش�عبي ألنه�ا تخاف من 
قدراته الدفاعية والهجومية بشكل يبقيه خارج 

االتهام .
ولك�ن اغل�ب م�ا ذك�ر يف أع�اله يبق�ى يف خانة 
األمني�ات ألس�باب غ�ري غائب�ة ع�ن العارف�ني 
بالظروف التي تس�ود يف بلدن�ا ، فرغم إن أحالم 
داعش قد تبددت ولكن نيات�ه العدوانية لم تنته 
بع�د لس�ببني أساس�يني أولهم�ا إن  )داع�ش( 
مدع�وم م�ن جه�ات خارجي�ة مح�ددة ولديه 
مص�ادر للتموي�ل ، أي أن حلم دولت�ه قد انتهى 
ولكن ال تزال لديه أحالم مريضة من خالل ولوج 
الثغرات األمنية واإلغفال عن�ه وتركه يعيد بناء 
قدرات�ه مرة أخ�رى ، وثانيه�ا إن ه�ذا التنظيم 
اإلجرام�ي ترك حواضن له هن�ا او هناك هدفها 
تعك�ري الجو او االنتفاع او االنتقام او أية غايات 
رشي�رة أخرى وبع�ض من ه�ؤالء يبحثون عن 
لب�اس جديد ملحاولة تكرار ما قام به إس�الفهم 

، ويتطل�ب ذلك اليقظ�ة وإبقاء اليد ع�ىل الزناد 
لتمزي�ق م�ا تبق�ى منه�م يف املكب�ات واإلنفاق 
وبعض املواق�ع النائية ، وإبق�اء اليد عىل الزناد 
يتطلب أس�لحة واعتدت وذخائر الستخدامها يف 
القتال عند الرضورة ، واألخرية ال يمكن أن تكون 
بعيدة ع�ن مواقع االش�تباكات املحتملة لغرض 
رسعة الوصول أليها وقطع السبل عىل األعداء يف 
االستيالء عليها او تدمريها من قبلهم بأي شكل 
من األش�كال ، وربما يس�أل البع�ض ملاذا ال يتم 
استخدام املس�تودعات التي بناها النظام البائد 
إلغراض الخزن ، والجواب إن بعضها مس�تخدم 
حالي�ا ) الصال�ح للخ�زن ( وبعضه�ا تعرضت 
للتخري�ب األمريك�ي بعد االنس�حاب من العراق 
ألس�باب غري مقنعة ، والبع�ض األخر موجودة 
يف أماك�ن س�اخنة يصع�ب تأمينها م�ع الطرق 
املؤدية إليها حيث تس�تنزف الكثري من القدرات 
واإلمكانيات ، والجهات املعنية لم تقف مكتوفة 
األي�ادي ب�ل إنها تعم�ل ملعالج�ة هذه املس�ائل 
بش�كل علمي ومن خالل الخربات واالستشارات 
الت�ي تبر بالقضاء ع�ىل التفجريات يف املخازن 
التي تحصل أحيانا بما س�يؤدي إىل زوالها قريبا 
، علم�ا إن التفجريات التي حصل�ت من الناحية 
اإلحصائية ال تش�كل إال نس�بة قليلة يف طريقها 
لل�زوال ولكنها غ�ري مقبولة من قب�ل القيادات 
ق�ط  ، واملتابع�ون يعرف�ون إن التفجريات التي 
حصلت لم تش�ري إىل قصدي�ة او إهمال او خرق 
ألنها حوادث حددت أسبابها وتتم االستفادة من 

نتائجها يف عدم التكرار .

طالب  للعراق  زيارته  خالل  الدولي  النقد  صندوق  بعثه  رئيس 
تسديد  عدم  بسبب  رئيسيه  باصالحات  الحكومة  قيام  بضروره 

بغداد الى  النفظ  عائدات  كردستان  اقليم 

الموازنة  في  خطير  تزوير  عن  الكشف 
الى  كارثية(  )ورقة  اضيفت  حيث  العامة 
ان  دون  بكردستان  تتعلق  الموازنه  بنود 

البرلمان اعضاء  علي  تمر 

في ظل احتفاالت أبناء شعبنا الكريم بأفراح عيد األضحى المبارك والنجاح الذي تحققه الخطط األمنية 
بهذه المناسبة في عموم أنحاء العراق ، حدث انفجارا لمستودعات العتاد والذخيرة داخل 

معسكـر ) الصقر( التابع للشرطة االتحاديـة جنوبي بغداد مساء ) الثالثاء ( وأدى إلى وفاة 
شخص وإصابة 29 آخرين بجروح منهم عددا من أفراد القوات األمنية والحشد الشعبي ، ولم 

يكن هذا الحادث هو الوحيد فقد سبقته حوادث معروفة داخل وخارج المدن وقد أرجعت 
أسبابها إلى سوء الخزن وعدم مالئمة المخازن لحفظ أنواع محددة من واالعتدة والذخائر .

االنفجار  حادث  استثمر  البعض 
سمومه بث  اجل  من 

الشعبي  الحشد  تجاه 
اتهامات  أطلقوا  إذ 
حاقدة واستنتاجات 



المراقب العراقي/ بغداد... 
اس�تبرش النائب محمد شياع السوداني 
خريًا برفع الحظر ع�ن املالعب العراقية 
بعد نجاح االتحاد يف اختبار بطولة غرب 
آس�يا. وق�ال الس�وداني يف بي�ان تلقت 

»املراقب العراقي« نس�خة منه إنه »استبرش 
خ�رًيا برفع الحظر عن املالع�ب العراقية بعد 
أن نجح االتحاد يف اختبار بطولة غرب اس�يا 
يف ملعب�ي كرب�الء وأربيل«، مضيًف�ا »ان من 
حق الالعبن العراقي�ن أن يلعبوا مبارياتهم 

الدولي�ة عىل أرضهم وبن ش�عبهم العاش�ق 
لكرة الق�دم ناهيك عن بطوالتهم يف فعاليات 
أخرى«. وأش�ار الس�وداني إىل »ال�دور املهم 
ال�ذي أدته وزارة الش�باب واألوملبية واالتحاد 
تهيئ�ة  يف  كاف�ة  الرياضي�ة  والش�خصيات 

املالع�ب الس�تقبال تصفي�ات كأس العال�م 
٢٠٢٢ وكأس آس�يا ٢٠٢٣ م�روًرا من بطولة 
غ�رب آس�يا ٢٠١٩ الت�ي أثبتت ال�وزارة من 
خاللها أن أرض الرافدين قادرة عىل استقبال 
اي بطول�ة دولية وأن البس�اط األخرض بات 

مهيأ ليسطر أبطال الكرة امجادهم يف عراقنا 
الحبيب«.

وتمنى النائب للمنتخب الوطني »رسم لوحة 
عراقي�ة بامتياز ليصدح أس�م الع�راق عالًيا 

ولريفرف العلم معلًنا فرحة الفوز«.

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
املراق�ب العراقي اس�تطلعت اراء املختصن يف الش�أن 
الك�روي بخص�وص هذا املوض�وع وهل ق�رار االقالة 
هو ق�رار صحيح ام هاطئ وهل توقي�ت اقالة املدرب 
س�يصب يف مصلحة املنتخب الوطن�ي ومن هو البديل 
م�ن املدربن املحلين مع العلم ان الوقت عامل س�لبي 
ام�ام اي م�درب جديد حي�ث ان التصفيات املش�ركة 
لنهائيات كأس العالم وامم اس�يا س�تنطلق بداية من 
الش�هر املقبل. اول املتحدثن »للمراقب العراقي« كان 
االكاديمي واملدرب السابق الكابتن صالح رايض والذي 
قال: ان »اقالة املدرب كاتانيتش هو قرار سليم مئة يف 
املئة واتحاد اعطاه الفرصة كاملة ومنحه الصالحيات 

ووفره له العديد من سبل النجاح لكنه لم يوفق«.
واض�اف رايض »عىل اتحاد الكرة العمل بمبدأ املجازفة 
يف الوقت الحايل فاملنتخب مع كاتانيتش من املستحيل 

ان يتأه�ل اىل كأس العال�م فلم�اذا ال نمن�ح الفرص�ة 
ملدرب اخر«.

ون�وه اىل ان »اقال�ة املدرب يف الوق�ت الحايل افضل من 
اقالته يف منتصف التصفيات«.

وتاب�ع ان »اختي�ار م�درب املنتخب الجدي�د يجب ان 
اليك�ون وف�ق مب�دأ املحس�وبية والصداق�ة والطرق 
امللتوي�ة التي كانت تس�مى به�ا الك�وادر التدريبية« 
الفتا اىل ان »تس�مية املدرب يجب ان تكون وفق اسس 

علمية مدروسة«.
واكد ان »االتحاد س�وف يمر بح�رج كبري يف موضوع 
تسمية مدرب املنتخب الوطني نتيجة الضغوط الكبرية 
التي سوف تمارس عليه« مشريا اىل ان »االفضل التحاد 
الكرة هو تس�مية لجنة من املدربن لقيادة املنتخب يف 
التصفيات املش�ركة، مع توزيع املهام بينهم من اجل 
انجاح املهمة التي س�وف لن تكون سهلة اطالقا وعىل 

االتح�اد التعام�ل مع هذا املوقف بش�كل ذك�ي وان ال 
يخطأ نفس االخطاء السابقة«.

م�ن جانبه تح�دث امل�درب رايض شنيش�ل »للمراقب 
العراق�ي« قائ�ال: ان ق�رار اقال�ة امل�درب كاتانيت�ش 
هو خط�أ جس�يم يرتكب�ه اتح�اد الكرة خاص�ة بعد 
ان ن�ال امل�درب فرة زمني�ة جيدة يف معرف�ة الالعبن 
ومس�توياتهم وطبيعة  وثقافة الالعب العراقي وتابع 

الدوري املمتاز«.
واضاف شنيش�ل ان »املنتخب لم تكتمل صفوفه حتى 
االن وامل�درب يملك العبن محرفن ع�ىل درجة عالية 
ممكن االس�تفادة منه�م يف التصفيات املش�ركة مما 
س�يؤدي بالتأكي�د اىل تغيري ص�ورة املنتخب مع وجود 
عامل الخربة يف الالعبن الغائبن فاملالحظ عىل تشكيلة 
املنتخب يطغي عليها العامل الش�بابي والالعب الشاب 

يتأثر كثريا بالضغوط التي تمر به اثناء املباراة«.

مح�ي  م�درب  »اي  ان  اىل  ون�وه 
سيس�تلم مهمة قي�ادة املنتخب 
س�وف يتعكز ع�ىل عامل الوقت 
مصلح�ة  يف  يص�ب  ال  ال�ذي 
املنتخ�ب فالتصفي�ات لم يبقى 
عىل انطالقتها س�وى اسبوعن 
»اغل�ب  ان  اىل  الفت�ا  تقريب�اً« 
املختص�ن والخ�رباء اك�دو ع�ىل 

عدم قدرة املنتخب يف هذا املستوى 
ع�ىل التأه�ل اىل كاس العال�م وهذا 

س�وف يؤثر بالس�لب ع�ىل معنويات 
الالعب�ن والكادر التدريب�ي اي كان، ثم 

اذا كان املنتخ�ب لن يتأهل ملاذا نقيل املدرب 
باالس�اس فاالفضل االبق�اء عليه لني�ل عامل 

االستقرار«.

ال�سوداين
 يتوقع رفع الحظر 
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مختصون: كاتانيش منح الوقت الكافي واقالته في هذا التوقيت مجازفة
البع�ض يراه خاطئ واخرون يروه قمة ال�سواب

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن نادي القاس�م تعاقده مع العبي املنتخ�ب اليمني محمد املداري وعمر 
الداحي ليدعما صفوف الفريق يف املوس�م املقبل. وتعاقد القاسم مع املداري 
ارت�كاز املنتخ�ب اليمن�ي واملهاجم عم�ر الداحي، بع�د تألقهم�ا يف بطولة 

التاسعة التي أقيمت يف العراق والتي توج املنتخب غ�رب آس�يا 
البحريني بلقبها. وكان فريق القاس�م أحد 
أندية محافظة بابل تأهل املوسم املايض 
إىل دوري الدرج�ة املمت�از بع�د فوزه 
بلق�ب دوري الدرج�ة األوىل بف�وزه 
عىل فريق زاخ�و يف املباراة النهائية. 
ويسعى فريق القاسم لرميم فريقه 
من خالل إبرام تعاقدات جيدة تكون 
مس�اهمة لرفع من حظوظ الفريق يف 

الحفاظ عىل موقعه بالدوري املمتاز.

القا�سم يضم العبين من منتخب 
المراقب العراقي/ بغداد...

يغ�ادر فري�ق القوة الجوية لك�رة القدم بعد غد االثن�ن إىل العاصمة 
اللبناني�ة بريوت للدخول بمعس�كر تدريبي يس�تمر للفرة من )19-

26( من الشهر الجاري، وذلك تحضرياً لالستحقاقات املقبلة.
الجوي�ة  الق�وة  فري�ق  وتنتظ�ر 
مب�اراة الس�املية الكويتي يف ذهاب 
دور ال��32 لبطول�ة كأس محم�د 
الس�ادس لألندي�ة األبط�ال والت�ي 
س�تقام عىل ملع�ب كرب�الء الدويل 
بالتاس�ع والعرشي�ن م�ن الش�هر 
الجاري، فيما ستقام مباراة اإلياب 
يف الكوي�ت بالراب�ع والعرشين من 
الش�هر املقب�ل. وذكر نائ�ب رئيس 
الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية 

وليد الزيدي أن »الفريق سيغادر إىل بريوت للدخول يف معسكر تدريبي 
تحضرياً للمرحلة املقبلة، مؤكداً بأن الفريق س�يخوض ثالث مباريات 
م�ع أندي�ة املقدمة يف لبن�ان«. وأض�اف الزي�دي ان »املحرفن الجدد 
س�يلتحقون باملعس�كر، وه�م كل م�ن املدافع التونيس عي املش�اني 
واملهاج�م الليب�ي محم�د الغندوي، 
باإلضافة اىل الالعب الس�وري زاهر 
ميدان�ي وال�ذي س�يلتحق بصفوف 
الفري�ق خ�الل معس�كر ب�ريوت«. 
وأش�ار نائب رئيس الهيئ�ة اإلدارية 
إىل أن الفري�ق س�يعود يف الس�ادس 
والعرشي�ن من الش�هر الج�اري إىل 
العراق عرب مطار النجف، وسيتوجه 
مب�ارشًة إىل كرب�الء وذل�ك تحضرياً 

ملواجهة الساملية الكويتي.

اجلوية يعسكر في بيروت استعدادا لمواجهة السالمية الكويتي

مع ف�شل املنتخب العراقي 
يف نيل لقب بطولة غرب 

ا�شيا التي احت�شنتها 
مدينتي كربالء املقد�شة 

واربيل تعالت اال�شوات 
املطالبة باقالة املدرب 

كاتانيت�ش »الذي مل ي�شف 
ال�شيء الكثري للمنتخب 

العراقي خالل فرتة �شنة 
منذ توليه قيادة منتخب 

ا�شود الرافدين« واناطة 
املهمة ملدرب حملي، احتاد 

الكرة وح�شب االخبار 
االخرية اقرتب من 

اقالة املدرب ومل يتبقى 
�شوى االعالن 

والذي ممكن ان 
يعلنه االحتاد يف 

اجتماعه بعد غد 
االثنني، 

ينضم لصفوف القيثارة رسميًا
�سفاء هادي مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
حس�م الع�ب املنتخ�ب العراق�ي صف�اء 
هادي، وجهته املقبلة باالنضمام لصفوف 

الرشطة وتمثيله يف املوسم املقبل.
وق�ال صفاء ه�ادي »لم أك�ن أود هجرة 
الزوراء الذي أحب جماهريه بشكل كبري«.

لل�زوراء  واالح�رام  ال�ود  »كل  وأض�اف 
كونه النادي صاحب الفضل عي وقادني 
للنجومي�ة، لكن لألس�ف عاملتني اإلدارة 
بجفاء بعدما طلبت منهم االنتظار ملدة 3 

أيام لحسم عرض احراف أوروبي«.
وتاب�ع صف�اء »إدارة الزوراء ل�م تتعامل 
معي بمرونة وشفافية يف مسألة احرايف 

ومستحقاتي املتأخرة«.
وأوضح أنه قرر االتج�اه لفريق الرشطة 
الع�راق،  الكب�رية يف  وه�و م�ن األندي�ة 
الصعيدي�ن  ع�ىل  املش�اركة  وينتظ�ر 
اآلس�يوي والعربي. وختم حديثه بالقول 
»اش�رطت يف عقدي م�ع الرشطة رشًطا 
يتيح يل املغ�ادرة حال حصويل عىل عرض 

احراف خارجي«.

وطني السلة يستعد للمشاركة بتصفيات كأس العالم

الزوراء يواجه 
هرسيد الصومالي

اآلسيوي يهنئ وزارة الشباب على نجاح
 تنظيم غرب اسيا 

المراقب العراقي/ بغداد...
تعاق�دت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الطلبة مع 
ال�دويل الس�ابق س�امال س�عيد، قادما من 
صفوف فريق الزوراء ليمثل األنيق يف املوسم 
املقبل. وق�ال نائ�ب رئيس الهيئ�ة اإلدارية 
للنادي محمد الهاش�مي إن »الالعب إضافة 
جي�دة مل�ا يملكه من خ�ربة كب�رية لتمثيله 
املنتخبات الوطني�ة واألندية الكبرية«. وبن 
هناك مفاوضات مع بعض الالعبن لتجديد 
عقوده�م ومح�اوالت م�ع العب�ن آخري�ن 
إلضافتهم للفريق، من أجل إكمال الصفوف 
قبل التوج�ه إىل تركيا والدخول يف معس�كر 

تدريبي يس�بق املوسم املقبل«. يش�ار إىل أن الطلبة يعاني خالل املواسم املاضية 
بسبب الضائقة املالية التي رضبت الفريق.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن االتح�اد العراق�ي املرك�زي لك�رة الس�لة، 
ملهمت�ن  للعب�ة  الوطن�ي  املنتخ�ب  اس�تعداد 
خارجيتن.  وقال ام�ن رس االتحاد خالد نجم ان 
»املنتخب الوطني يس�تعد لبطول�ة العرب املقبلة، 
الت�ي من املق�رر ان تقام يف ش�هر ش�باط املقبل 

يف املغ�رب او لبن�ان«. واضاف نج�م ان »املنتخب 
مقبل عىل املشاركة يف تصفيات كأس العالم، التي 
س�تقام باس�لوب الذهاب واالياب«. يش�ار اىل ان 
االتحاد العراقي املركزي لكرة الس�لة حدد يوم 15 
من ش�هر ايلول املقبل، موعداً النطالق منافسات 

الدوري املمتاز بمشاركة 12 فريقاً.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن نادي ال�زوراء اجراء فريق�ه الكروي 
ال�دار  مدين�ة  يف  التدريبي�ة  وحدات�ه  اوىل 
البيض�اء املغربي�ة تحض�رياً ملواجهة فريق 
هرس�يد الصوم�ايل. وق�ال املتحدث باس�م 
النادي عبد الرحمن رشيد ان »فريق الزوراء 
الك�روي أج�رى مران�ه االول يف مدينة الدار 
البيض�اء تحض�رياً ملواجهة فريق هرس�يد 
الصوم�ايل غ�دا االح�د يف الجول�ة االوىل من 
ال�دور التمهيدي لبطولة االندي�ة العربية«. 
وأضاف رش�يد ان »الالعب النيجريي ويليام 
س�لمون وصل اىل مقر الفريق، لالنخراط يف 

التدريبات«.

المراقب العراقي/ بغداد...
تلقى وزي�ر الش�باب والرياضة أحم�د رياض، 
برقية تهنئة من رئيس االتحاد اآلس�يوي ونائب 
رئي�س االتح�اد الدويل لك�رة القدم س�لمان بن 
ابراهي�م، بمناس�بة اختتام بطولة غرب آس�يا 
التاس�عة لكرة الق�دم. والنجاح الكب�ري للعراق 
يف تنظيمها بفض�ل االجواء املثالية التي وفرتها 

الجهات املختصة إلحتضان هذا الحدث.
ونرش املوقع الرسمي لوزراة الشباب والرياضة 
نص الرس�الة التي بعثت من قبل رئيس االتحاد 
االسيوي وتلقت »املراقب العراقي« نسخة منها  
»يرسن�ا أن نتوج�ه اىل معاليكم بفائ�ق التحية 

والتقدير، كما يسعدنا أن نغتنم مناسبة اختتام 
منافس�ات بطول�ة غرب آس�يا التاس�عة لكرة 
القدم، لنعرب لكم عن خالص التهاني بمناسبة 
النج�اح الكب�ري للبطول�ة، م�ن خ�الل التنظيم 
املتمي�ز والبيئ�ة املثالي�ة التي وفرته�ا الجهات 
املختص�ة يف بلدكم العزيز الحتضان هذا الحدث 
الري�ايض«. وأض�اف »كم�ا يطي�ب يل أن نثمن 
الجهود الكب�رية التي بذلتها الكوادر العراقية يف 
تهيئة أسباب النجاح لهذه البطولة، مما يجسد 
عىل أرض الواقع ما يمتلكه العراق من كفاءات 
برشي�ة مؤهل�ة، وق�ادرة ع�ىل إدارة االح�داث 

والفعاليات الرياضية بكل اقتدار«.

االنيق ينهي صفقة التعاقد مع سامال 

،،



المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، إن ن�ادي 
يوفنتوس يعمل حالًيا عىل تس�ويق العبه، 
الصيفي�ة  االنتق�االت  نهاي�ة ف�رة  قب�ل 
الحالي�ة، لتقلي�ص قائم�ة الفري�ق قب�ل 

انطالق املوسم الجديد.
س�بورت«،  »توت�و  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
ف�إن فابي�و باراتي�ي، املدي�ر الري�ايض 
ليوفنتوس، س�يتجه إىل برش�لونة من أجل 
التفاوض مع الفريق الكتالوني، مشريا إىل 

أن البيانكونريي يأمل يف أن يظل البلوجرانا 
مهتًم�ا بض�م روجاني. وحاول برش�لونة 
 2018 صي�ف  يف  روجان�ي  م�ع  التعاق�د 
امل�ايض، إال أن الي�ويف رف�ض يف ظ�ل عدم 

وجود بدائل بالفريق يف ذلك التوقيت.

وخ�رج روجان�ي م�ن خط�ط يوفنتوس 
للمس�تقبل، خاص�ة بع�د التعاق�د م�ع 
ماتي�اس دي ليخ�ت ومريي�ح ديم�ريال، 
ليصبح ضم�ن قائمة الالعب�ني القريبني 

السبت 17 آب  2019 من مغادرة السيدة العجوز هذا الصيف.
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يوفنتو�س 

يعرض روجاني
 للبيع

انباء عن فوز ميسي بجائزة األفضل في أوروبا

المراقب العراقي/ متابعة...
تنطلق مباراتي نصف النهائي يف بطولة سينس�يناتي لألساتذة، 
وذل�ك عندم�ا يواجه املصن�ف أول عاملًي�ا نوف�اك ديوكوفيتش، 
نظريه الرويس دانيل ميدفيديف، بينما يواجه الفرني ريش�ارد 
جاسكيه نظريه البلجيكي ديفيد جوفني. ويملك ديوكوفيتش يف 
رصيده 33 لقًبا يف بطوالت األساتذة، بينما يتطلع باقي الالعبني 
الثالث�ة لتحقيق أول لقب يف مس�ريتهم االحرافي�ة يف تلك الفئة 

من البطوالت. وبعد تتوي�ج ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون للمرة 
الخامس�ة يف مس�ريته االحرافية الش�هر امل�ايض، بالتغلب عىل 
روج�ر فيدرر يف املباراة النهائية، لم ينخفض مس�توى الرصبي 
يف أول بطول�ة يش�ارك بها منذ ذل�ك الحني يف سينس�يناتي هذا 
األس�بوع، حي�ث لم يخ�ر أي مجموع�ة يف طريق�ه إىل نصف 
النهائ�ي. ويواج�ه ديوكوفيتش التحدي األك�ر يف البطولة أمام 
ميدفيدي�ف، وال�ذي حق�ق 12 انتصاًرا وخ�ر مباراتني يف آخر 

3 بطوالت ش�ارك بها، وحل وصيًفا يف واش�نطن منذ أس�بوعني 
بالخس�ارة يف النهائي أمام نيك كرييوس، وحل وصيًفا األسبوع 
امل�ايض يف مونريال لألس�اتذة بالخس�ارة أمام رافائي�ل نادال. 
ولم يظهر ميدفيديف أي مالمح من الش�عور باإلرهاق بس�بب 

تالح�ق املباريات، حيث لم يخر ه�و اآلخر أي مجموعة 
يف طريقه لنصف النهائي، بل ولم يخر س�وى 8 

أشواط فقط يف آخر مباراتني.

يسعى لالنتقال الى دي سي يونايتد
�سواريز يزيد من متاعب برشلونة اوزيل مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد تقرير صحفي إيطايل، أن ميالن يس�تهدف 
التعاقد م�ع العب ريال مدريد خ�الل املريكاتو 

الصيفي الحايل.
ووفًق�ا لصحيف�ة »الجازيت�ا ديللو س�بورت« 
اإليطالي�ة، فإن مي�الن مهتم للغاي�ة بالتعاقد 
م�ع ماريانو دي�از، مهاجم ري�ال مدريد، هذا 

الصيف.
وأش�ارت إىل أن باول�و مالدين�ي، املدير التقني 
ملي�الن، من املتوق�ع أن يغادر إىل إس�بانيا لبدء 

املفاوضات عىل ضم ماريانو.
وأوضح�ت أن مي�الن ق�د يحص�ل ع�ىل أموال 
صفق�ة ماريان�و من خ�الل ع�رض مهاجمه 
الرتغ�ايل أندريه س�يلفا عىل إش�بيلية بس�عر 

منخفض.
يذكر أن منافسات املوس�م الجديد من الدوري 
اإليط�ايل س�تنطلق األس�بوع املقب�ل، ويلتقي 

ميالن مع أودينيزي يف الجولة األوىل.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف جوردي ألبا الظهري األير لرش�لونة، 
عن أس�باب الخس�ارة )0-1( يف افتتاح الليجا، 

أمام أتلتيك بيلباو.
وقال ألب�ا خالل ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة 
م�اركا وتابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« »الحدة 
كانت جي�دة يف املباراة، لك�ن يف بعض األوقات 
افتقدن�ا للركي�ز، ول�م يك�ن لدين�ا أي أفكار 

واضحة حول الهجوم«.
وأض�اف »لك�ن منافس�ة الليج�ا ب�دأت للتو، 
وس�وف نتحس�ن، لدينا الكثري من األمور التي 

يجب تطويرها«.
وعن رأيه يف إعارة كوتينيو لبايرن ميونخ، علق 
»هو الع�ب عظيم، وواح�د من أكث�ر الالعبني 

املوهوبني يف العالم، أتمنى له التوفيق«.
وتاب�ع »ع�ودة نيم�ار؟ إنه�ا صفق�ة صعب�ة 
بالفعل، يجب علينا أن ننتظر حتى نهاية سوق 
االنتقاالت، هو العب رائع، والقرار بيد النادي«.

وأتم »إذا عاد نيمار س�يكون أمرًا عظيًما، لكن 
يجب علينا أن نتحىل بالصر، ألن كل يوم هناك 
الكثري من األحادي�ث عن فريق مختلف يقرب 

من ضمه«.

ميالن يسعى
 لضم ماريانو دياز

األبا: قلة التركيز 
سبب خسارة برشلونة

المراقب العراقي/ متابعة...
أصدر نادي برش�لونة، بياًنا للكشف عن حجم اإلصابة التي تعرض لها 
األوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق ضد أتلتيك بيلباو يف افتتاح 
الليجا. واش�تكى س�واريز من آالم يف الساق اليمنى، ليخرج من أرضية 
امللعب، ودفع إرنس�تو فالفريدي املدير الفني للبارسا بالرازييل رافينيا 
ألكانتارا بدال منه. وقال البيان الرسمي لرشلونة والذي تابعته املراقب 

العراق�ي »خضع لويس س�واريز لفحوصات طبي�ة والتي أكدت 
إصابته يف عضلة الس�اق اليمنى، وعودته للمش�اركة مرتبطة 

صحيف�ة بمدى تعافيه«. ويف نفس السياق  أف�ادت 
سواريز »م�اركا« اإلس�بانية أن غي�اب 
ع�ن املالعب قد يمت�د بني 3 و4 
أسابيع، وبالتايل ستكون عودته 
للمش�اركة بع�د ف�رة التوق�ف 
الدولي�ة املقبلة. وكان برش�لونة 

قد تلق�ى الهزيمة به�دف دون رد 
أم�ام أتلتيك بيلب�او يف معقل األخري 

»سان ماميس«، ليستهل حامل 
اللق�ب حملة الدف�اع عن 

طريقة  بأسوأ  لقبه 
ممكنة.

يس�عى العب آرسنال مس�عود أوزيل، للرحيل عن الفريق 
اللندني، يف إطار املريكاتو الصيفي الجاري.

فقد ذكرت صحيفة »واش�نطن بوست« األمريكية يف خر 
له�ا تابعته »املراقب العراقي«، أن أوزيل أجرى مفاوضات 
مع مس�ؤويل ن�ادي دي يس يونايت�د األمريك�ي، من أجل 

االنتقال إىل الفريق.
ويري�د دي يس يونايت�د تعويض رحيل النج�م اإلنجليزي، 
واين روني، الذي س�ينتقل إىل ديرب�ي كاونتي يف منتصف 

املوسم الحايل.
وإذا م�ا أراد أوزيل االنتق�ال إىل ال�دوري األمريكي، فعليه 
التضحي�ة ماليا، ألن راتبه األس�بوعي الحايل مع آرس�نال 

يبلغ 350 ألف جنيه إسرليني.
زالت�ان  جاالك�ي،  أنجل�وس  ل�وس  مهاج�م  ويحت�ل 
إبراهيموفيت�ش، ص�دارة الئح�ة أكث�ر الالعب�ني تقاضيا 
لألج�ور بالدوري األمريك�ي، حيث يبلغ راتبه األس�بوعي 

115 ألف جنيه إسرليني.
ُيذك�ر أن أوزيل غاب عن مباراة آرس�نال األوىل، يف الدوري 
اإلنجلي�زي املمتاز هذا املوس�م أم�ام نيوكاس�ل يونايتد، 

لدواع أمنية بعد تعرضه ملحاولة رسقة.

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 
فيلي�ب  الرازي�يل  ق�درة  ميون�خ،  باي�رن 
كوتيني�و ع�ىل التأقل�م رسيًعا م�ع الفريق 
الباف�اري، ف�ور انضمام�ه من برش�لونة.  
وأعل�ن البايرن توصله التفاق مع البارس�ا 
عىل ض�م الدويل الرازييل ملدة موس�م واحد 
عىل سبيل اإلعارة، مع خيار الرشاء، ليتبقى 
خضوعه للفحوصات الطبية والتوقيع عىل 
عق�ود انتقال�ه للفري�ق الباف�اري. وخالل 
مقابلة مع املوقع الرس�مي للبوندس�ليجا، 
قال ليفاندوفس�كي »ال أعتق�د أن كوتينيو 
س�يحتاج فرة طويلة م�ن أجل التأقلم مع 
طريقة لعبنا وأفكارن�ا«. وأوضح »أظن أن 

كوتينيو م�ن نوعية الالعب�ني القادرين عىل 
التكي�ف رسيًع�ا دون الكثري من املش�اكل«.  
وجاء اإلعالن عن صفقة كوتينيو بعد دقائق 

م�ن انته�اء مب�اراة الباي�رن مع 
هريتا برلني بالتع�ادل اإليجابي 
الجول�ة  يف  وذل�ك   ،  )2-2(

االفتتاحية للبوندسليجا.
يذك�ر أن بايرن ميون�خ أعلن 
أيًض�ا تعاق�ده م�ع الفرن�ي 
مايكل كويساني العب وسط 
مونش�نجالدباخ،  بوروس�يا 
دون الكش�ف ع�ن تفاصي�ل 

الصفقة.

ليفاندوف�سكي: كوتينيو سيخدم أسلوب بايرن ميونيخ

كش�فت تريبات جديدة، هوية 
الفائز بجائ�زة األفضل  الالع�ب 
يف ق�ارة أوروب�ا ملوس�م 2018-

2019. وذك�رت صحيف�ة »توتو 
س�بورت«، يف خ�ر له�ا تابعت�ه 
بع�ض  أن  العراق�ي«  »املراق�ب 
ليونيل  التريبات كش�فت فوز 
مي�ي نج�م برش�لونة، بجائزة 
األفض�ل يف أوروب�ا له�ذا العام. 
وأضاف�ت أن مي�ي حص�ل عىل 
ع�ىل  متفوًق�ا  نقط�ة،   )252(
دي�ك  ف�ان  فريجي�ل  الهولن�دي 
مدافع ليفربول، ال�ذي حل ثانًيا 
وج�اء  نقط�ة.   )224( برصي�د 
الرتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو 
نجم يوفنت�وس، يف املركز الثالث 
وكان  نقط�ة.   181 برصي�د 
االتحاد األوروبي لكرة القدم، قد 
القائمة  امل�ايض،  الخميس  أعلن 
النهائي�ة لجائ�زة أفضل العب يف 

أوروبا ملوسم 2019-2018.
وضم�ت القائم�ة، ليونيل ميي 
)برشلونة(، كريستيانو رونالدو 
)يوفنت�وس(، وفريجيل فان ديك 
)ليفربول(. وق�اد ليونيل ميي، 
نادي�ه برش�لونة لتحقي�ق لقب 
الليجا، باإلضاف�ة لفوزه بجائزة 
هداف الدوري اإلسباني، والحذاء 
الذهب�ي ألفضل هداف يف أوروبا، 
وه�داف دوري أبط�ال أوروب�ا، 
كما تأهل مع منتخب األرجنتني 

لنصف نهائي كوبا أمريكا.

ديوكوفيت�س 
يسعى للثأر من 

ميدفيديف



عرض/ اسعد عبدالله عبدعلي
يف كت�اب وصاي�ا عرفاني�ة لإلم�ام الخمين�ي قدس رسه 
س�بع وصايا يف السري والس�لوك العرفاني تتضمن أصول 
املطال�ب وأمهات الحقائق يوجه اإلم�ام الخميني خطابه 
ونصائحه يف هذا الكتاب ألبنه احمد ولفاطمة الطباطبائي 
وستدهشك لغة الكتابة بما بها من تواضع رائع ال يملكه 
اال األولي�اء الصالح�ن وحي�ث يصف االمام نفس�ه وهو 
ي�ويص ابنه ” وصية من أب عج�وز أهدر عمره ولم يتزود 
للحياة األبدية ولم يخط خطوة خالصة لله املنان ولم ينج 
من األهواء النفس�انية والوساوس الش�يطانية لكنه غري 
آيس من فضل وكرم الكريم تعاىل وهويأمل بعطف وعفو 
الب�اري ج�ل وع�ا “ ص 12 وه�و يختزل يف ه�ذا الكتاب 
الكثري من تجربته وعصارة فكره موزعة يف سبعة فصول

تجليات رحمانية
بلسم الروح
هدية غيبية

محرض الحق
نار الشوق

وقود الحب
سبيل املحبة

وحقي�ق ع�ى كل مؤمن 
أن يأخ�ذ به�ذه الوصابا 
يكش�ف  فه�و  الثمين�ة 
العرفاني�ة  تجليات�ه  يف 
الحقائ�ق  م�ن  الكث�ري 
التي ل�و علمناها وأخذنا 
عقولن�ا  لتفتح�ت  به�ا 
نس�مو  أن  واس�تطعنا 
م�دارج  يف  بأنفس�نا 

الكمال
وأول خطوة نحو الكمال 
املطلق كما يق�ول ” أول 
خط�وة تك�ون مقدم�ة 
لرف�ع الحج�ب ه�ي أن 
محجوبون  أنن�ا  نعتق�د 
نصح�و  أن  علين�ا  وأن 
خ�در  م�ن  تدريجي�ا 
ش�مل  ال�ذي  الطبيع�ة 
كام�ل وجودنا م�ن الرس 
والعلن والباطن والظاه�ر وهي اليقظة التي عدها بعض 

أهل السلوك ” املنزل األول ص “98
ويق�ول ” إن أي إنس�ان ب�ل أي موج�ود عاش�ق للكمال 
بالفطرة ومتنفر م�ن النقص فأنت إنما تطلب العلم ألنك 
تطلب الكم�ال وبذا فأنت ترى أن فطرتك ال تقنع أبدا بأي 
علم تناله وهي بمجرد أن تدرك وجود مراتب أرقى وأعى يف 
هذا العلمفإنها س�تبحث عنها وتطالب بها وسوف تتنفر 
مم�ا لديها من العلم ال�ذي نالته ملا س�رى من محدودية 
ونقص فما تعشقه الفطرة هو كمال العلم ال نقصه “97

ويق�ول عن الدني�ا ” الدني�ا وكل ما فيها جهن�م ويظهر 
باطنها يف آخر السري  ص115

ويق�ول عن النفس ” أم األصنام صنم نفس�ك وما لم تتم 
إزال�ة الصن�م والش�يطان القوي م�ن الطريق فا س�بيل 
إلي�ه جل وعا هيهات أن يكرس ه�ذا الصنم ويروض هذا 
الش�يطان ص122 وباختصار انه كتاب يس�تحق القراءة 

والتأمل فا تفوتوه.
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المراقب العراقي في اروقة اتحاد االدباء

 منتدى أعالم األدب يستذكر المناضل واألكاديمي الدكتور صالح خالص 
عقد )منتدى أعالم األدب( في االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق في الساعة الحادية عشرة من ضحى 

اليوم السبت ١٧/ ٨/ ٢٠١٩ جلسته الجديدة تحت عنوان )د.صالح خالص.. اإلنسان والمناضل واألكاديمي(، 
وتحدث فيها: )أ.د.عدنان العوادي، د.محمود شاكر محمود، د.سعاد محمد خضر، أ.رضا الظاهر( وقدم الجلسة 

د.رياض الناصري على قاعة الجواهري في مقر االتحاد الكائن في بغداد ساحة االندلس.

كان يعمل 
من اجل نشر 
الفكر العلمي 
التقدمي واشاعة 
الديمقراطية 

احاله النظام 
المباد على 
التقاعد 
بسبب افكاره 
السياسية

اعماله االدبية 
الكثيرة 
مرجع ال غنى عنه 
لدارسي االدب 
العربي

المراقب العراقي /خاص...

 وق�ال د. ري�اض الن�ارصي يف 
ترصي�ح ل�)املراق�ب العراقي(: 
ان منتدى أعام األدب اقام ندوة 
الثقافية  للشخصية  استذكارية 
واألكاديمي�ة املرموق�ة الراح�ل 
األس�تاذ الدكتور صاح خالص، 
يف قاعة اتحاد األدباء والكتاب يف 
العراق ببغداد، هذه الش�خصية 
الوطني�ة والثقافية الكبرية التي 
أس�همت يف فكره�ا وطريقه�ا 
الحر بكل رشف ونزاهة وإيمان 
مطلق بمب�ادئ الحرية والكلمة 

الرشيفة والهدف السامي.  
الدكت�ور  ان جه�ود   واض�اف: 
يف  والس�يما  خال�ص  ص�اح 
مي�دان الثقافة  كان�ت كبرية يف 
ه�ذا املي�دان من خال ترؤس�ه 
لتحرير مجل�ة الثقافة الجديدة 
فضاً ع�ن اس�تمراره يف إصدار 
مجلت�ه املعروفة )الثقافة( التي 
كانت تس�تقطب خرية مفكري 
وأدباء وكتاب العراق ولقد رحل 
د.ص�اح خال�ص وت�رك خلفه 
كتب�ه واعمال�ه االدبي�ة الكثرية 
الت�ي تعترب مرجع�ا ال غنى عنه 
لداريس االدب العربي وباالخص 

االندليس.

واش�ار اىل ان د.ص�اح خالص 
ول�د يف الب�رصة يف ع�ام 1925 
وانه�ي تعليم�ه الثان�وي هناك 
ث�م انتقل اىل بغ�داد حيث درس 
يف دار املعلماي�ن العالية ، ونظرا 
لتفوقه ارسل اىل فرنسا ملواصلة 
التعلي�م العايل حي�ث تخرج من 

جامع�ة الس�وربون يف باري�س 
االندل�يس.  االدب  باختص�اص 
النش�اط  خال�ص  د.  وم�ارس 
االدبي بن�رشه العديد من الكتب 
يف التاري�خ والنقد االدبي وانضم 
العراقين  الصحفي�ن  اىل نقابة 
واتحاد االدب�اء العراقين. وتوىل 

رئاس�ة تحرير مجلة » الثقافة 
الجدي�دة« يف ع�ام 1954 وفيما 
بع�د مجل�ة » الثقاف�ة« يف عام 
مدي�ر  وت�وىل منص�ب   .  1971
املع�ارف يف عام 1958 بعد قيام 
ثورة 14  تموز، وبعد ذلك سافر 
اىل موس�كو للعمل يف الجامعة.

وع�اد د .خال�ص اىل الع�راق يف 
يف  اس�تاذا  وعم�ل   1968 ع�ام 
كلية اآلداب بجامعة بغداد حتى 
احالته اىل التقاعد يف عام 1984 
بقرار من مجل�س قيادة الثورة 
املصلح�ة  ملقتضي�ات  املنح�ل« 
العامة » ، وتعن�ي هذه الصيغة 
»غ�ري  املعن�ي  الش�خص  ان 
مرغ�وب فيه« بس�بب اف�كاره 

السياسية.
وتابع »لقد كان د.صاح خالص 
طوال حياته يعمل من اجل نرش 
التقدمي واشاعة  العلمي  الفكر 
الديمقراطي�ة الت�ي افتقر اليها 
املجتمع يف تلك الفرة. وقد ابدى 
العربي�ة  بالثقافت�ن  االهتم�ام 
ب�أن  يحل�م  وكان  والكردي�ة 
تك�ون الثقافتان يف عاقات تآخ 
وتع�اون فب�دون ذل�ك ال يمكن 
الس�ام واالس�تقرار يف  اح�ال 
العراق. وكان يعرف يف احاديثه 
مع معارف�ه بأن فرة وجوده يف 
موس�كو تركت آث�ارا عميقة يف 
مواقفه الفكرية،واغنت معارفة 
االدب  ع�ى  باالط�اع  االدبي�ة 
الرويس ع�ن كثب. اذا كان غالبا 
ما يلتقي ادباء روسيا ومثقفيها 
ويج�ري معهم نقاش�ات حول 

الحوار بن الحضارات. 

املراقب العراقي/متابعة...
اصدر الكاتب واالعامي احم�د لعيبي مجموعته القصصية الجديدة 
»عب�اءة جدي«.وامت�ازت املجموعة القصصية الت�ي صدرت عن دار 
قناديل للنرش والتوزيع يف بغداد باس�لوب الس�هل املمتنع الذي يربط 

القيم املجتمعية بن الحارض واملايض باسلوب قصيص شيق.
وس�بق ان صدر للكاتب لعيبي، »اس�رجاع الوديع�ة.. ناثر القمح .. 

صاحب الله .. حشدامش ..رحلة يف الهمر .. دخان الخيمة«.
واحم�د لعيبي م�ن مواليد بغ�داد 1978 وهو كات�ب واعامي ومعد 
ومق�دم للربامج االذاعية والتلفزيونية ول�ه مجموعة من املقاالت يف 
الصحف العراقية ويف احدى قصص هذه املجموعة يقول لعيبي:كنت 

ه�ذا  اراق�ب  وان�ا  صغ�ريا 
الرجل ال�ذي زرع كل نبله يف 

طفولتي ..
يذب�ح  كان  العي�د  فج�ر  يف 
الدجاجات ويسلق البيض ..

يحم�ل البي�ض صباح�ا اىل 
م�كان كن�ت ال اعرفه كثريا 
رغ�م ان ج�دي كان يذه�ب 
اليه كثريا ويف�رش عبائته 
ويجلس عنده وسمعته ذات 

مرة يناديه )ابو ِطلبة (
وعلمت فيم�ا بعد انه االمام 
الكاظ�م عليه الس�ام ،كان 
جدي يزور ويمسح بعبائته 
ارض الصحن ويخرج يوزع 
البي�ض والخب�ز بي�ده عى 
ال�زوار ويضع قب�ل التوزيع 
بيضت�ن يف جيب�ي واح�دة 
ل�ه واخ�رى يل ويقول يل من 

نخلص توزيع نريك..ويف اخر مرة وقفت امراة وابنتها امامنا عندما 
نف�ذ ما عنده م�ن البيض فق�ال يل )احميد يدي طل�ع البيضات اليل 
بجيب�ك ..تضايقت بعض اليش وانا اعطيه البيضات وكان مبتس�ما 
وه�و يعطي اخ�ر ما عنده ثم حملني بحضنه من باب القبلة وس�ار 
ب�ي وهمس بأذني قائا ))هاي املرة ما اجت وحدها ..الكاظم وداها 
بالعي�د كاله�ا روحي تريكي ي�م احميد وجده اب�و لعيبي ..ضحكت 
كثريا ..وانا اسمع كلمات جدي وكانما قال يل امرا عظيما (ويف نهاية 
القص�ة يقول: لم يتبق يل س�وى عب�اءة جدي التي كان يمس�ح بها 

صحن الكاظم..امسح بها وجهي كلما حزنت.

عباءة جدي.. مجموعة قصصية 
جديدة للكاتب احمد لعيبي

»وصايا عرفانية« لإلمام الخميني »قدس« 
»أصول المطالب« و«أمهات الحقائق«

ميرنا الشويري: »بغداد براغ« مزاوجة بين الثقافات المختلفة
 املراقب العراقي/ متابعة...

اللبنانية،  الكاتبة والروائية  اكدت 
مرينا الشويري التي أصدرت عدداً 
م�ن الرواي�ات منها: بغ�داد براغ، 
حياة وه�م، الحب ي�رى، وبعض 
األعمال املرسحي�ة ان روايةبغداد 
براغ ه�ي مزاوجة ب�ن الثقافات 

املختلفة. 
 وتقول : لم أفّكر يوًما يف الكتابة، 
لكن كنت أق�ي الكثري من وقتي 
يف ق�راءة الكت�ب، ول�م أف�ّوت يف 
ف�رة إقامتي يف أبو ظب�ي عرًضا 
مرسحيًّا واحًدا من العروض التي 
كان ينّظمها الكثري من السفارات  
يف املركز الثقايفّ وقرص املؤتمرات، 
وكنت بقدر ما أحّب الخيال أبغض 
الكتاب�ة، وه�ذا ما رّصح�ت به يف 
رواي�ة حي�اة وه�م: “ع�ى الرّغم 
م�ن تعلّقي بالعوال�م الخيالّية إالّ 
أّن كتابته�ا ُتتعبن�ي، لذل�ك يكره 
وهمي القلم، ألّنه يربطه بالواقع، 
ويمنع�ه م�ن الوص�ول إىل قّم�ة 
ش�طحاته… يا ليتني أستطيع أن 
أعطي اآلخرين حب�اً من الخيال، 
وأدخله�م إىل عامل�ي املفّض�ل من 
دون كلمات. إّن الوهم أصدق من 

كّل كلمات هذا العالم.”

وتستدرك »لكن املصادفات أحياًنا 
ال تغ�ريّ فق�ط مس�ار حياتن�ا بل 
أيًضا ما نحّب وم�ا نكره. فعندما 
املدرس�ة-  إدارة  مّن�ي  طلب�ت 
حيث كن�ت أعم�ل منّس�قة للغة 
اإلنكليزي�ة- أن أكت�ب مرسحّي�ة 
لجائزة حمدان التي تنّظمها وزارة 
الثقاف�ة اإلماراتية وعدتهم بأّنني 
سأحاول. وبعد ثاثة أيام انتهيت 
من كتابة مرسحية قصرية باللغة 
اإلنكليزية، وقد أخرجتها صديقة 

تشيكية.
ه�ذه  نال�ت  »عندم�ا  وتضي�ف 
الثاني�ة  املرتب�ة  املرسحي�ة 
اس�تغربت، فل�م تكن ل�دّي الثقة 
بقدرتي ع�ى الكتاب�ة وبعد فرة 
قص�رية ق�ّررت أن أكت�ب رواي�ة 
لع�ّدة أس�باب ،الس�بب األول: أّن 
دكتوًرا أردنيًّا م�ن أعضاء اللجنة 
ن�يّص  أح�ّب  حم�دان  جائ�زة  يف 
كثريًا، فش�ّجعني عى االس�تمرار 
يف الكتاب�ة والس�بب الثان�ي: أّني 
املرسحي�ة،  بكتاب�ة  اس�تمتعت 
وش�عرت ب�أّن الرواية س�تقّدم يل 
فرص�ة أك�رب لولوج عالم أوس�ع 
والس�بب  امل�رسح  م�ن  وأرح�ب 
الثال�ث: لم يك�ن ل�دّي الكثري من 

األصدقاء يف اإلم�ارات، لذلك رأيت 
يف الكتابة ماًذا ووسيلة نجاة من 
الرتاب�ة والوحدة. وهكذا أصبحت 
يف  وس�لوتي  صديقت�ي  الكتاب�ة 

الغربة.
وتابع�ت »يف روايت�ي األوىل بغداد 
براغ اخرت موض�وع الزواج بن 
فأجري�ت  املختلف�ة،  الثقاف�ات 
الكث�ري م�ن املقاب�ات ملتزوج�ن 
من ثقاف�ات مختلفة وكنت كأّني 
عى موعد مع الكتابة، فأذهب إىل 
أماكن مش�ابهة ألماك�ن األحداث 
يف الرواي�ة. فكتب�ت الكث�ري م�ن 
املش�اهد يف مقه�ى كانت تعرض 
كّل  م�ن  لفنان�ن  لوح�ات  في�ه 
أنحاء العالم، ألش�عر بإحس�اس 
رّس�ام  نض�ال-  روايت�ي  بط�ل 
عراقّي- الذي أغرم بلينا  تشيكية. 
وكتب�ت أح�د املش�اهد يف مطع�م 
بس�فينة ألدّون لقاء بن البطلن 
وباختص�ار كن�ت أش�عر بأّنن�ي 
أذهب إىل املرسح، ألش�اهد أحداًثا 
يبتكرها خي�ايل فكانت ثمار هذه 
“بغ�داد  األوىل  روايت�ي  التجرب�ة 
براغ”، ولكن لم تكن لدّي أّي فكرة 
عن الل�ون األدبّي لروايتي، أو ملاذا 

أريد أن أكتب؟.

املراقب العراقي / متابعة...
منش�ورات  ع�ن  حديث�اً  ص�درت 
الطبع�ة  إيطالي�ا،   – املتوس�ط 
العربي�ة لرواية “دمش�قَي” للكاتبة 
العام�ري،  س�عاد  الفلس�طينية 
ترجمها عن اإلنكليزية عماد األحمد، 
كما وتصدر كذلك يف طبعة املتوس�ط 
الفلس�طينية “األدب أق�وى” )توزع 
مع الدار الرقمية(، واألدب أقوى هو 
م�رشوع أطلقت�ه املتوس�ط إلصدار 
طبع�ة فلس�طينية لعدد م�ن كتبها 
بالتزامن مع صدور طبعتها يف العالم 
العربي، لتكون كت�ب الدار جزًءا من 
العمل املقاوم لسلطات االحتال، من 
خ�ال ك�رس التضييق ال�ذي ُيفرض 

عى القارئ الفلسطيني(.
ة تنافسية  ويف رواية “دمش�قَي” ثمَّ
ك�ربى ب�ن الش�خيص والتاريخ�ي 
والعائيل والخيايل، من دون أن يسود 
أحده�ا ع�ى اآلخ�ر، فال�رسد فيه�ا 
يتناوب عى تقديم حي�واٍت مرامية 
يف دمش�ق بداي�ات وأواس�ط القرن 
العرشي�ن، تضعنا أمام نس�يٍج حي 
من املصائر، والقول إن الشخصيات 

فيها م�ن لحٍم ودم  لي�س بتوصيٍف 
واٍف، إذ إن حج�ارة دمش�ق وبيوتها 
وأزقتها وحاراتها وروائحها من لحٍم 
ودٍم أيضاً. فهذه الرواية تعيد تعريف 
التاريخ�ي،  وتش�خصن  التوثيق�ي، 
وتس�تخلص املتخيل من بن جدران 
قرص الب�ارودي، كما ل�و أنها تطبق 
عى دمش�ق متلبسة بأحداٍث عائلية 
تواري�خ  م�ع  متداخل�ة  مصريي�ة 

مفصلية.
الفلس�طينية،  بس�يمة  ع�ن  إنه�ا 
ورحلته�ا إىل دمش�ق ج�راء زواجها 
الدمش�قي،  الب�ارودي  نعم�ان 
وفلسطن التي جاءت منها ال تغيب 
إال لتظهر يف أرج�اء الرواية، كذا هي 
س�الة هذا الزواج: البن�ات واألبناء 
والحفيدات واألحفاد، ولتكون مآالت 
الش�امية  الربجوازي�ة  ه�ذه األرسة 
العريق�ة وما أل�ّم بق�رص البارودي 
معادالً لدمشق )عاصمة باد الشام( 
م�ن  لفص�ل  وكّش�افاً  وتحوالته�ا 
فصولها، وإن كانت س�عاد العامري 
يف ذل�ك ت�رسد املايض فإنه�ا تضعنا 
أمام أس�ئلة عن الح�ارض وربما عن 

املستقبل.
هذا ما جعل أنطونيا فراشوني تكتب 
يف وصف أجواء الرواية: »كمن يدخل 
العامري  عاصفة هوج�اء، تجعلن�ا 
نش�عر ونحن نقرأ، من�ذ الصفحات 
األوىل، تاري�َخ جميع أف�راد عائلتها، 
طريقته�م يف الوج�ود، ومصريه�م، 
ولكنَّه�ا يف الوق�ت نفس�ه، تأخذ بيد 
القارئ ببطء عرب هذه املدينة التي ال 
تزال تستحرض حتى يومنا هذا، عى 
الرّغ�م م�ن األنقاض، أحام�اً رائعة 

من ألف ليلة وليلة.
د، كما يبدو يل، أن العامري  لكن املؤكَّ
تفعل أكث�ر من ذلك، وه�و أمر مهمٌّ 
للغاي�ة بالنس�بة لها كفلس�طينية، 
وبالنس�ية لنا نحن القراء، بتأليفها 
هذه الرواية؛ إنها رحلٌة ال تقتفي أثر 
عائلته�ا ع�رب ثاثة أجيال فحس�ب؛ 
إنَّم�ا ه�ي رحل�ٌة يف الذاك�رة، يف م�ا 
يس�مح لها بتأمل وجودها، ولنتأمل 
معها ما آلت إليه س�وريا وفلسطن 
مع�اً، وهم�ا بل�دان يهمن�ا جميع�اً 
تاريخهم�ا وتبدالتهم�ا أكث�ر بكثري 

ا نتخيَّل«. ممَّ

»دمشقي« اسئلة عن حاضر ومستقبل سوريا وفلسطين
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اطلق�ت رشكة »ه�اي إنرتيورز«، ما اس�مته 
ب�«الرسي�ر الذكي«، الذي يمنح مس�تخدميه 

كل مزايا الذكاء الصناعي للنوم والرتفيه.
ويع�د »الجيل الثاني من الرسير الذكي«، الذي 
صمم�ه املهن�دس املعم�اري اإليط�ايل فابي�و 
فيني�ا، مثاليا أللعاب الفيديو، وفقا ملا ذكرته 

شبكة يس إن إن اإلخبارية.
ويأت�ي هذا الرسير الذكي مزودا بجهاز عرض 
ع�ايل الدق�ة، وشاش�ة »م�رسح« بحج�م 70 
بوص�ة ونظام صوت مدم�ج ومكربات صوت 

غري مرئية.
ووفق�ا للرشكة ف�إن تصمي�م األرسة الذكية 

مث�ل »ه�اي-كان« و«هاي بد« الجديد أش�به 
برشنق�ة عرصية مجه�زة بأح�دث التقنيات 
للمراقبة والرتفيه والصحة التي تعمل بش�كل 
متزامن وبساسة مع األجهزة الذكية يف املنزل 

الذكي.

»السرير الذكي« 
يتحول الى حقيقة 

كش�ف تقري�ر حدي�ث أن منصة مش�اركة الص�ور انس�تغرام تخترب 
حالي�ا أوض�اع جديدة للتصوي�ر ع�رب مي�زة Boomerang، إضافة إىل 
مزاي�ا إضافة ملجموعات الص�ور Layouts ونرشها ع�ى »القصص«، 
حي�ث بدأت املنصة اختبار توف�ري املزيد من الخيارات لنرش الصور عى 
القص�ص ع�رب مي�زة Boomerang وذل�ك عن 
طريق إضافة 5 أوض�اع جديدة ومختلفة لهذا 
امليزة.وبحسب موقع TOI الهندى، فإنها تعمل 
عى إضافة مزايا تطبي�ق Layout الذى تملكه 
بش�كل منفرد إىل التطبيق الرئيىس، األمر الذى 
سيس�اعد املس�تخدمني عى عم�ل مجموعات 
الصور ونرشها مبارشة عى القصة ىف التطبيق 
الرئيىس، فيما كش�فت الباحث�ة التقنية »جني 
مانش�ون وون�ج«أن األوض�اع املختلف�ة مليزة 
و   ”Hold“ وضع�ى  تحت�وى   Boomerang
“Dynamic”.كما أوضحت أن انس�تغرام سيتيح 
للمس�تخدمني إمكاني�ة تس�جيل مجموع�ات الص�ور ونرشه�ا ع�ى 
القص�ص ىف التطبيق الرئيىس بش�كل مبارش دون الحاجة الس�تخدام 
تطبي�ق Layout لعمل مجموعات الصور، لك�ن ىف نفس الوقت ال يزال 
من غري املعروف ما إذا كانت الرشكة ترغب بنقل تطبيق Layout كامااً 

إىل التطبيق الرئيىس.

أك�د تقري�ر إعام�ي ص�ادر موق�ع »يس ن�ت« 
التقن�ي، أن كل ما أثري بش�أن »امليزات الرائعة«، 
التي س�يحملها هاتف »آيف�ون 11«، لن تتوافر 

قبل سبتمرب 2020.
وأوض�ح التقرير أنه ليس صحيحا ما تردد حول 
كون هات�ف »آيفون 11« س�يدعم تقنية الجيل 
الخام�س، أم�ا بالنس�بة لطرح »آيف�ون« قابل 

للطي، فلن يتوافر املنتج قبل عام 2021.
وأك�د التقري�ر أن هوات�ف »آيف�ون 11« الت�ي 
س�تطرح خال العام الح�ايل 2019، لن تختلف 
كث�ريا عن التي طرحت العام املايض، مش�ريا إىل 
أنها لن تكون نس�خة طبق األصل منها، ولكنها 
مش�ابهة لها، ولفت التقرير إىل أن »أبل« اهتمت 
فق�ط بإجراء تطوير صغري ع�ى آالت التصوير، 
وزي�ادة رسع�ة املعالج�ة، واس�تخدام نظ�ام 

تشغيل جديد باسم »آي أو إس 13«.
كما أن »آيفون 11« س�يخضع لبعض 
التحديثات الش�كلية، ومنها إضافة 
لون جديد، هو »األخرض الداكن«، 

وفقا لوكالة »سبونتيك«.
واس�تند املوقع ع�ى معلوماته 
الس�ابقة، م�ن خ�ال سلس�لة 
تقاري�ر ن�رشت خال األش�هر 
القليل�ة املاضي�ة، والتي ترتاوح 
م�ا ب�ني مص�ادر موثوق�ة، مثل 
وكال�ة »بلوم�ربغ« ومحل�ل »آبل« 
الش�هري، مينغ تيش كو، باإلضافة إىل 
الترسيب�ات املنترشة عى موقع »تويرت« 

بشأن »آيفون 11«.
وفيم�ا كش�ف التقري�ر ع�ن »آبل« س�تطرح 3 
طرازات جديدة م�ن »آيفون 11«، فإن صحيفة 
»وول سرتيت جورنال«، زفت نبأ سارا ملنتظري 
الهات�ف الجدي�د، وهو أن بني طرازاته س�يكون 
اقتص�ادي يف الس�عر، عى غرار هات�ف »آيفون 
إكس آر«، وقريب من حجم هاتف »آيفون إكس 

إس ماكس« كبري الحجم.
وم�ن املتوقع أن يعلن رئيس »آبل«، تيم كوك، 
رس�ميا عن هواتف »آيفون 11« الجديدة 

يف 10 سبتمرب املقبل.

»انستغرام« يجري تغييرات جديدة 
على الصور والكاميرة 

ا بني  ح�ذر رسطان األمع�اء هو ثاني أكثر أنواع الرسطان ش�يوعاً
الرجال والنساء خاصة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، يتطور 

ا باس�م رسطان القولون واملس�تقيم  رسط�ان األمعاء املعروف أيضاً
، م�ن البطانة الداخلية لألمعاء وينترش بباق�ى القولون.ووفقا لتقرير 
ملؤسس�ة مكافحة الرسطان األسرتالية أن معدل البقاء عى قيد الحياة 
ملدة خمس سنوات للمصابني برسطان األمعاء 
ه�و 69 ٪.واض�اف التقرير ان اع�راض املرض 
تكم�ن يف »تغي�ري بعادات األمعاء مع اإلس�هال 
أو اإلمس�اك أو الش�عور باإلفراغ غ�ري املكتمل، 
وحركات مس�تمرة ىف  األمع�اء الرقيقة، ودم يف 
ال�رباز، وآالم يف البطن، االنتفاخ أو التش�نج، و 
فقدان ال�وزن، وإعياء«.ويؤثر رسطان األمعاء 
أو القول�ون واملس�تقيم ع�ى األمع�اء الغليظة 
التي تتكون من القولون و املستقيم، وال يوجد 
س�بب واضح ملعظم الحاالت لاصابه برسطان 
األمع�اء ولكن هناك أش�خاص أكث�ر خطرا لإلصابه به�ذا املرض وهى 
األش�خاص ممن يتخطون س�ن ال�50، ووجود تاري�خ عائى لإلصابة 
باملرض،اإلصاب�ة بمرض التهاب األمعاء أو داء كرون ، اتباع نمط حياة 

غري صحى.

تعرف على مرض قد يصيبك
 في الـ50 من عمرك!

تس�عى إدارة الغذاء وال�دواء األمريكي�ة، لوضع تحذيرات جدي�دة عى علب 
السجائر، والتي ترى أنها األكثر أهمية يف تاريخ السجائر ألكثر من 35 عاما.

ويتضمن اق�رتاح اإلدارة، إضافة 13 تحذيرا جدي�دا، وذلك جنبا إىل جنب مع 
وضع صور ملونة، تعكس مخاطر األمراض املقرتنة بالتدخني.

وأوض�ح، ني�د ش�اربلس، م�ن إدارة الغ�ذاء وال�دواء 
األمريكي�ة، يف بيان: »بينما م�ن املفرتض أن يدرك 
معظم الناس ما يحتاجون إليه من معلومات لفهم 
أرضار تدخني الس�جائر، إال أن اكتشفنا وجود عدد 
مدهش من املخاطر األقل ش�يوعا وانتشارا بينهم، 
التي قد ال يدركها كل من الشباب والكبار واملدخنني 

من غري املدخنني«.
وتتس�م الص�ور الواقعي�ة الت�ي ترغ�ب اإلدارة يف 
إضافتها إىل علب السجائر بأنها مخيفة، وتعرب عن 
مخاطر خفية للتدخني، تؤدي لإلصابة ب�«مشاكل 
يف الرؤية واإلبصار، ومرض الس�كري من النوع 2، 
إلحاق الرضر باألطفال، رسطان الرأس والعنق، رسطان املثانة والذي يمكن 
أن ي�ؤدي إىل دم�اء يف البول، وقف نم�و الجنني أثناء الحم�ل، أمراض القلب 
والس�كتات الدماغي�ة عن طريق انس�داد الرشايني، مرض االنس�داد الرئوي 

املزمن وهو مرض يف الرئة يمكن أن يكون قاتا.

للتقليل من نسب التدخين ..مقترح 
لوضع صور مخيفة على علب السجائر

تقرير  يكشف عن معلومات 
»صادمة« حول اخر 
اصدارات »آيفون«

رفع مستخدمو فيس�بوك دعوى قضائية ضده ، بسبب خرق 
البيانات عام 2018 ، مدعني فش�لها يف تحذيرهم من املخاطر 

املرتبطة بأداة تسجيل الدخول )فيسبوك لوغ إن(.
وذك�رت الدعوى القضائية أن الش�بكة االجتماعية كانت عى 
دراي�ة باملخاطر األمنية التي أدت إىل االخ�رتاق يف عام 2018، 

لكنها لم تحذر مستخدميها من هذه املخاطر.
الدخ�ول ع�ى توصي�ل املس�تخدمني  أداة تس�جيل  وتعم�ل 
بالتطبيق�ات والخدم�ات االجتماعي�ة الخارجية باس�تخدام 

بيانات الدخول إىل فيسبوك.
وتس�تند الدعوى عى أس�وأ انتهاك أمني لرشكة فيس�بوك يف 
س�بتمرب/أيلول من عام 2018، عندما رسق املتسللون رموز 

تسجيل الدخول ملا يقرب من 29 مليون حساب.
وق�ال املدع�ون يف عريض�ة الش�كوى ل�دى املحكم�ة املحلية 
األمريكي�ة للمنطقة الش�مالية م�ن كاليفورني�ا »لقد عرفت 
فيس�بوك بوج�ود ثغرة أمني�ة فيما يتعل�ق بالرم�وز املميزة 

للوصول وفشلت يف إصاحها لسنوات، رغم تلك املعرفة«.

وأضاف�وا »اتخ�ذت فيس�بوك خط�وات لحماي�ة موظفيه�ا 
م�ن املخاطر األمني�ة، لكنها لم تهت�م للغالبي�ة العظمى من 

مستخدميها«.
وكان مجموعة من املهاجمني ق�د حصلوا عى تفاصيل امللف 
الش�خيص، مثل تاريخ املياد والعمل والتعلي�م والدين وأنواع 
األجه�زة املس�تخدمة والصفح�ات املتابعة وعملي�ات البحث 
األخرية وعملي�ات التحقق من املوقع، مل�ا يصل إىل 14 مليون 

مستخدم.

أعلن�ت منصة توي�رت أنها 
تخت�رب ميزة أم�ان جدي�دة إلخفاء 
الرسائل املبارشة تلقائيااً التي تعتقد أنظمتها اآللية 

أنها قد تكون مسيئة.
وبحسب اإلعان، فإن هناك قسمااً جديدااً يف مجلد طلبات الرسائل 
الحايل للتطبيق، حيث تضع تويرت أي رس�ائل مرسلة إىل املستخدم 

من قبل مستخدمني ال يتابعهم.
وهناك خيار عرض الرس�ائل اإلضافية، بما يف ذلك الرس�ائل التي 
ق�د تحتوي ع�ى محتوى م�يء أو غري مناس�ب، وتمن�ح تويرت 
املس�تخدم اختص�ارااً ليتمك�ن من ح�ذف أي رس�ائل ال يرغب يف 

رؤيتها نهائيااً.
وقالت املنصة: الرسائل غري املرغوب فيها ليست ممتعة، لذا فإننا 
نخترب مرش�حااً يف طلبات الرس�ائل املبارشة إلبقاء هذه الرس�ائل 

بعيدة عن األنظار.
وتخف�ي مي�زة األمان محتوى الرس�الة وتس�تبدله بعب�ارة: هذه 
الرس�الة مخفية ألنها ق�د تحتوي عى محتوى م�يء، بحيث ال 

تظهر معاينة الرسالة إال إذا فتحتها.
وتحت�وي تويرت عى ميزة تصفية مش�ابهة للردود عى التغريدات 
أدخلته�ا املنص�ة يف ع�ام 2017، إذ عن�د االنتقال ب�ني الردود عى 
تغري�دة، فإن هناك احتماالاً لرؤية زر صغري يس�مح بعرض ردود 

إضافية قد تحتوي عى محتوى ميء.
وُتع�د املي�زات الجدي�دة جزءااً م�ن جهود توي�رت األوس�ع لتقليل 
مستويات س�وء املعاملة التي يعاني منها بعض املستخدمني عى 
املنصة، حيث أعلنت يف وقت سابق من هذا العام عن تحسني كبري 
يف قدرتها عى اكتشاف التغريدات املسيئة تلقائيااً بدالاً من االعتماد 

عى اإلباغ عنها مبارشةاً.
وأوضحت دراس�ة يف الع�ام املايض أجرتها منظم�ة العفو الدولية 
حجم التهديدات املوجهة ضد النس�اء ع�ى املنصة، حيث وصفت 
الدراس�ة تويرت بأنها مكان س�ام وأكرب مجموعة بيانات يف العالم 

عن إساءة االستخدام عرب اإلنرتنت تستهدف النساء.

فيس بوك امام القضاء بسبب خرق للبيانات عام 2018

علماء: السمنة تضاعف خطر االصابة بالسرطان
اكتش�ف علماء جامعة بريستول الربيطانية، أن الوزن 
الزائد والس�منة يضاعفان من خط�ر تطور العديد من 

أنواع الرسطان عى األقل مرتني.
ويفي�د موق�ع  MedicalXpress ، بأنه تمكن 
الباحث�ون م�ن تحديد نش�اط الجينات يف 
األنس�جة املتورم�ة بثماني�ة أن�واع م�ن 
الرسطان، التي لها عاقة بالس�منة، بعد 
ذلك استخدم الباحثون طريقة التوزيع 
العشوائي التي تتمثل يف قياس التوزيع 
الطبيعي للجينات، وتسمح بتحديد دور 

هذا العامل أو ذاك يف تطور املرض، لكش�ف العاقة بني 
السبب والنتيجة.

وقد تمكن الباحثون يف هذه الدراسة من تحديد العاقة 
ب�ني م�ؤرش كتلة الجس�م )العاق�ة بني كتلة الجس�م 
ومرب�ع الط�ول(، وخطر تط�ور املرض، بعد اس�تبعاد 

الجينات التي تساهم يف السمنة وتشكل األورام.
ووفق�ا للتقدي�رات 6٪ م�ن جمي�ع أن�واع الرسط�ان 
املنترشة يف البلدان املتطورة يسببها الوزن الزائد. ولكن 
نتائج الدراس�ة الجدي�دة أظهرت أن دور ال�وزن الزائد 

والسمنة أكرب من ذلك بكثري.

كش�ف تقري�ر حدي�ث أنه 
الذكي  الهاتف  باس�تخدام 
للهاك�رز  يمك�ن  فق�ط، 
االس�تماع إىل ما تت�م كتابته 
إىل  والوص�ول  رائع�ة  بدق�ة 

معلوماتك الشخصية.
�ا للباحثني من جامعة  وووفقاً
 )SMU( ساوثرن ميثوديست
ومقره�ا داالس، م�ن املمكن 
معلومات�ك  إىل  الوص�ول 
بطريقة أكثر دقة: باس�تخدام 
هاتف ذك�ى قري�ب العرتاض 

صوت كتابتك.
وبحس�ب موق�ع TOI ، وجد 
داروي�ن  فري�ق م�ن معه�د 
الس�يرباني  لألم�ن  ديس�ن 
أن   SMU لجامع�ة  التاب�ع 
أو  الصوتي�ة،  اإلش�ارات 
املوج�ات الصوتي�ة، الناتجة 
لوح�ة  ع�ى  الكتاب�ة  عن�د 
مفاتي�ح الهات�ف، يمك�ن التقاطه�ا 
بنجاح بواسطة الهاتف الذكى، ويمكن 
بع�د ذل�ك معالج�ة األص�وات الت�ى تم 
اعرتاضه�ا بواس�طة الهاتف، ما يس�مح 
للقراصنة املاهرين بفك رموز املفاتيح التى 

تم رضبها وما يكتبونه.
وق�د تمك�ن الباحث�ني من فك تش�فري 
الكث�ري مم�ا تت�م كتابت�ه باس�تخدام 
لوح�ات مفاتي�ح مش�رتكة وهوات�ف 

ذكية - حتى ىف قاع�ة مؤتمرات صاخبة مليئة 
بأصوات أشخاص آخرين يكتبون ويجرون 

محادثات.
وق�ال إري�ك ىس الرس�ون، 

األستاذ املساعد ىف قسم 
الكمبيوت�ر  عل�وم 

 SMU مدرس�ة  ىف 
 Lyle School
»تمكن�ا   School
م�ن التق�اط م�ا 
الن�اس  يكتب�ه 
يبلغ  دق�ة  بمعدل 

41٪ م�ن الكلمات، 
تمدي�د  ويمكنن�ا 

ذل�ك إذا نظرن�ا، ع�ى 
س�بيل املث�ال، إىل أفض�ل 

10 كلم�ات مم�ا نعتق�د أن�ه 
قد يك�ون فق�د يس�تغرق األمر بضع 

ث�واٍن فقط للحص�ول عى معلوم�ات حول ما 
تكتب�ه، كم�ا أش�ار املؤل�ف الرئيىس املش�هور 
ميتش ثورنتون، أس�تاذ الهندس�ة الكهربائية 
وهندس�ة الحاس�بات، ىف ورقة نرشت ىف مجلة 
و   Wearable و   Mobile و   Interactive

.Ubiquitous Technologies
وأشار الرسون »بناءاً عى ما وجدناه، أعتقد أن 
صانعى الهواتف الذكية سيتعني عليهم العودة 
إىل لوح�ة الرس�م والتأك�د م�ن أنه�م يعززون 
الخصوصي�ة الت�ى يمك�ن للناس م�ن خالها 

الوصول إىل هذه املستشعرات ىف هاتف ذكى«.

تح�دث األطباء وخ�رباء التغذي�ة عن كمية العس�ل التي 
يمكن أن يتناولها اإلنس�ان يف اليوم دون أن تس�بب له أي 
أرضار صحية.ووفق�ا لألطباء وخ�رباء التغذية، يجب أال 
تزيد كمية العس�ل الت�ي يتناولها الش�خص يف اليوم عن 
ملعقت�ي طعام.ويقول أليك�ي بويفريوف بروفيس�ور 
قس�م العاج يف العيادات الخارجية بجامعة سيتشينوف 
الطبية، »يفضل تناول العسل يف النصف األول من النهار، 

عى أن يرافقه نمط حياة نشط«.
وأش�ار الربوفيس�ور، إىل أن مضادات األكس�دة املوجودة 
يف العس�ل، تمنع تأكس�د الخايا، إضافة إىل احتوائه عى 

الفيتامينات وسكر الفركتوز مصدر الطاقة.
أم�ا يلين�ا تيخومريوفا، الخبرية يف التغذية، فتش�ري إىل أن 
فوائد العس�ل مبالغ فيها، حيث للحصول عى الفائدة من 
تناول�ه يج�ب تناول كمية كب�رية ، ولكن نظ�را الحتوائه 
عى نس�بة عالية من الكربوهيدرات فإنه يعطي سعرات 

حرارية كث�رية، لذلك يجب 
قليل�ة  كمي�ة  تن�اول 
الطبيب�ان  منه.يتف�ق 
ع�ى أن�ه م�ن األفضل 
رشاء العس�ل يف حالته 

بخاياه،  أي  الطبيعي�ة 
ألن ه�ذا يؤك�د ع�ى أنه 

طبيعي. أما تناول الش�اي 
اإلصاب�ة  عن�د  العس�ل  م�ع 

بأم�راض ال�ربد، فإن�ه ال ي�رسع 
م�ن يف الش�فاء، ألن العس�ل يفق�د الكث�ري 

فوائ�ده عن�د اذابته يف م�اء حار.وتضي�ف، ليس هناك 
موان�ع كث�رية لتناول العس�ل، باس�تثناء الس�منة، ألنه 
يعطي س�عرات حرارية كثرية، والحساس�ية من الزهور 

أو سم النحل.

خبراء: 
يحددون 

كمية العسل 
الممكن 
تناولها 
باليوم 

طريقة جديدة الخفاء الرسائل المسيئة في »تويتر«

الهاكرز يمكنه اكتشاف ما يكتب على الهواتف الذكية



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
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 املراقب العراقي/ متابعة...
تزعم فتاة شابة أنها نرشت تغريدة عىل حسابها 
يف تويرت من »ثالج�ة ذكية«، توجد يف منزلها، إال 

أن الخرباء لم يصدقوا هذه املزاعم.
إن  الربيطاني�ة،  وقال�ت صحيف�ة »غاردي�ان« 
الشابة التي تملك حسابا عىل تويرت تحت مسمى 

»دوروثي« نرشت األسبوع املايض تغريدة تقول 
فيه�ا إن والدتها منعتها من اس�تخدام هاتفها، 
مضيف�ة »لكنن�ي تمكن�ت م�ن إيج�اد طريقة 

مبتكرة للتواصل مع متابعي«.
وأش�ارت إىل أنه�ا اس�تخدمت ثالج�ة »إل جي« 
الذكي�ة لنرش التغريدة، التي القت انتش�ارا الفتا 

ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماع�ي، بعدم�ا ت�م 
تداولها من قبل أكثر من 12 ألف مغرد.

وأثمر هذا االنتشار الكبري للتغريدة عن انضمام 
رشكتي »تويرت« و«إل جي« إىل قائمني املطالبني 
وس�م  تح�ت  »دوروث�ي«  إىل  الهات�ف  بإع�ادة 

.»FreeDorothy«

 تغريدة على تويتر من ثالجة ذكية تثير حيرة الخبراء

إعادة   تركيب   عطر   كليوباترا

عطل أنظمة المطارات األميركية  
يتسبب بتأخر آالف المسافرين  

 املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال   علماء   إنهم   تمكن�وا   من   إعادة  
 تركي�ب   عط�ر   يعتقدون   أن   أش�هر  
 فاتن�ات   التاريخ،   كليوبات�را،   كانت  
 تتعط�ر   به،   وذلك   بعد   الكش�ف   عما  
 يظن   العلماء   أنه   بيت   صانع   عطور،  
 ضم�ن   حفري�ات   يف   موق�ع   مدين�ة  
 تيم�وس   الفرعوني�ة  . يف   ح�ني   ل�م  
 تكش�ف   الجهات   املرصي�ة   االثارية  
 عن   ذل�ك .  وعثر   عىل   وصف�ة   العطر  
 بع�د   عق�د   كام�ل   م�ن   الحفري�ات  

 ق�ام   بها   فري�ق   من  

 علم�اء   اآلثار  
 من   جامعة   ه�اواي   يف   موقع  
 ش�مايل   القاهرة   يدعى   ت�ل   التيماي،  
 وه�و   موق�ع   مدين�ة   تيم�وس  
 الفرعوني�ة،   التي   بني�ت   عام 4500    
 قبل   امليالد  . وتوص�ل   الفريق   إىل   هذا  
 الكش�ف   بع�د   عثوره�م   ع�ىل   بقايا  
 عط�ور   يف   قواري�ر،   وتمكنه�م  
 م�ن   قراءة   صي�غ   عطور  

 وج�دت   يف   نص�وص   تع�ود   إىل   تل�ك  
 الحقبة . واس�تخدم   الفري�ق   البقايا  
 يف   تركي�ب   عط�ر   يعتق�د   أن�ه   كان  
 يحظى   بشعبية   كبرية   آنذاك . وذكرت  
 صحيف�ة   التايم�ز   أن   عط�ور   ذل�ك  
 الزم�ان   ل�م   تكن   س�ائلة   وش�فافة  
 كم�ا   ه�ي   الي�وم،   وإنم�ا   مراه�م  
 ثقيل�ة   ومش�بعة   بالتواب�ل،   وتظ�ل  
 رائحته�ا   تف�وح   من   الجس�م   لوقت  
 طويل . ونقلت   الصحيفة   عن   الفريق  
 قول�ه   إن   العط�ر   كان  
 بمثاب�ة   »ش�انيل5   «  
 يف   ذل�ك   الزم�ن،   وأن  
 ملكة   مرص   القديمة  
 س�احرة   الجم�ال  
 كليوباترا   من   املحتمل  
 أنه�ا   تعط�رت   به . وقال  
 روب�رت   ليتم�ان،   أح�د  
 العلم�اء   الذي�ن   أع�ادوا   تركيب  
 ما   يقول   إنه   عطر   كليوباترا:   »املثري  
 هنا   أن   تتنشق   عطراً،   لم   يشمه   أحد  

 طوال   2000   عام« . 
وتقول   األس�طورة   إن   كليوباترا   قبل  
 إبحارها   لزي�ارة   م�ارك   أنطونيو   يف  
 طرس�وس،   تعمدت   غم�س   أرشعة  
 مركبه�ا   امللك�ي   الذهب�ي   بالعط�ر  
 بحي�ث   تص�ل   رائح�ة   عبريه�ا   إىل  
 الشاطئ   قبل   وصولها   الفعيل   بوقت  

 طويل . 

 املراقب العراقي/ متابعة...
واج�ه آالف املس�افرين بمط�ارات 
أمريكي�ة تأخريات يف وق�ت متأخر 
الجمعة بس�بب عطل بأنظمة إدارة 

الجمارك وحماية الحدود.
وقال�ت اإلدارة يف بي�ان إن العط�ل 
مؤق�ت وإن موظفيه�ا يواصل�ون 
إتمام إجراءات املس�افرين الدوليني 

باستخدام وسائل بديلة.
وعانى املسافرون يف بعض املطارات 

من فرتات توقف أطول من املعتاد.
مط�ارات  ع�دة  يف  أن�اس  وب�ث 
مواق�ع  ع�ىل  فيدي�و  تس�جيالت 
التواصل االجتماعي لطوابري طويلة 
ع�دة  وح�ذرت  الفح�ص،  بنق�اط 

مطارات من تأخريات طويلة.
والحق�ا، قال�ت مصلح�ة الجمارك 
إن  األمريكي�ة  الح�دود  وحماي�ة 
أجه�زة الكمبيوت�ر الخاص�ة به�ا 

عادت للعمل.

اكتشاف ألماس.. عمره 4.5 مليار سنة
املراقب العراقي / متابعة...

امل�اس  قديم�ا م�ن  باحث�ون مخزون�ا  اكتش�ف 
بالق�رب من قل�ب األرض، عىل بع�د أكثر من 410 
كيلوم�رتات،، قبل أن يطفو عىل الس�طح بس�بب 
انفج�ار بركاني عنيف.ووفق�ا للباحثني، فقد ظل 
مخ�زون املاس، قرب محور األرض طوال أكثر من 
4.5 مليار س�نة، أي قبل تك�ّون القمر، لكنه طفا 
عىل الس�طح بس�بب االنفجار الربكاني العنيف يف 
منطق�ة جوين�ا يف الربازيل، كما أف�ادت صحيفة 
»إندبندن�ت الربيطانية«.وقام�ت مجموعة علماء 
دوليني بقي�اس نظائر الهيليوم، وه�ي عبارة عن 
أش�كال ذرية مختلفة من الهيليوم، يف املاس الذي 
عثر عليه بحثا عن املنطقة الصخرية القديمة قدم 

األرض، وفقا لدراسة نرشت يف مجلة ساينس.
يش�ار إىل أنه عثر عىل أكثر من 1365 قطعة أملاس 
مصدره�ا تلك املنطق�ة القريبة م�ن محور وقلب 
األرض.ويق�ول الباحث�ون إن امل�اس كان بمثاب�ة 
»كبس�ولة زمنية مثالية« أعطتهم نظرة ثاقبة عن 
الفرتة املضطربة بعد وقت قصري من تكون كوكب 
األرض، خصوصا وأنها تحتوي عىل سائل متحجر 
يف داخلها.وخ�الل هذه الفرتة الزمني�ة كان هناك 
الكثري من النش�اط الجيولوج�ي العنيف إىل درجة 

أنه لم يبق فيه يشء من الهيكل األصيل لألرض.
ومع ذلك، وس�ط كل هذا التغيري، كان هناك ش�ك 
منذ ف�رتة طويلة أن هناك منطقة من »الوش�اح« 
تق�ع يف مكان ما بني »القرشة« وقلب األرض، التي 
كانت مضطربة نس�بيا، ولم يكن هناك )س�ابقا( 
أي دليل عىل وجوده�ا. لكن، القرائن األوىل ظهرت 
يف الثمانينيات عندما الحظ العلماء أن بعض حمم 
البازلت من مواق�ع معينة، عىل األرض مثل موقع 
جوين�ا الربازي�يل، كان�ت تحت�وي عىل نس�بة من 
نظائر الهيليوم 3 إىل نظائر الهيليوم 4 والتي كانت 

أعىل من املعتاد.

األم�ر املث�ري لالهتمام بش�كل خاص ه�و أن هذه 
النس�بة تعك�س نس�بة النظائ�ر املوج�ودة ع�ىل 
النيازك املبكرة التي تحطمت عىل األرض، ويش�ري 

الحم�م  أن مص�در ه�ذه  إىل  ه�و ه�ذا 
ل�م  األرض  يف  عميق�ة  منطق�ة 

تتغ�ري منذ ملي�ارات الس�نني.
وقال�ت رئيس�ة فري�ق البحث 
الوطني�ة  الجامع�ة  م�ن 
تيمرمان  سوزيت  األسرتالية 

» »لق�د لوحظ ه�ذا النمط 
يف بازل�ت جزيرة املحيط، 
ظه�رت  حم�م  وه�ي 
األرض  س�طح  ع�ىل 
أعم�اق  م�ن  منبثق�ة 
األرض، وتش�كل ج�زرا 

مثل ه�اواي وأيس�لندا«.
وأضاف�ت أن املش�كلة هي 

أنه عىل الرغم من ظهور هذا 
البازل�ت ع�ىل الس�طح »فإننا 
ال ن�رى إال ملح�ة بس�يطة من 
تاريخ�ه.. ال نع�رف الكثري عن 
منطقة الوشاح الذي جاء منها 

هذ البازلت الذائب«.
وملعرفة املزيد، درس الباحثون 
نسب نظائر الهيليوم يف املاس، 

الذي تش�كل ع�ىل بع�د 150 إىل 
230 كيلومرتا تحت قرشة األرض، 

م�ع العل�م أن ه�ذا امل�اس القديم 
يختلف عن املاس الطبيعي.

املراقب العراقي/ متابعة... 
أنق�ذت ام�رأة حياة رشيكه�ا من مس�افة 22500 
كيلومرت برسعة بديهته�ا وتفكريها بعد أن أدركت 
أنه ال يترصف بش�كل طبيعي، وأنه ربما يعاني من 
اإلصابة بجلطة دماغية أثناء مكاملة هاتفية دولية.

وكانت ماديس�ن ت�رودل تتص�ل برشيكها جوزيف 
س�اترفيلد يف مدينة بريسبن يف أسرتاليا بينما كانت 
تتواجد يف الوالي�ات املتحدة، عندما الحظت أنه كان 

يش�د كلماته ويمزج ويخلط بني الكلمات، بحسب 
ما ذكرت صحيفة دييل ميل الربيطانية.

وخ�الل املكامل�ة الهاتفية م�ع جوزي�ف، البالغ من 
العم�ر 31 عام�ا، ش�عرت ماديس�ن بالقل�ق حيال 
رشيكه�ا، بع�د أن أصبح�ت كلماته غ�ري واضحة، 
فس�ارعت إىل االتصال بصديق مش�رتك ملس�اعدته 

وليكون إىل جانبه.
ووفق�ا لصحيفة »كوري�ري ميل« األس�رتالية، فقد 

أصي�ب جوزي�ف بجلط�ة دماغي�ة وكان التفك�ري 
الرسي�ع ورسع�ة البديه�ة لرشيكت�ه هو م�ا أنقذ 

حياته.
وقالت ماديس�ن إنه�ا أبقيت جوزيف ع�ىل الهاتف 
وتحدث�ت إليه ع�رب س�ماعة الصوت، بينم�ا كانت 
تج�ري اتصاال آخر ملس�اعدته، مش�رية إىل أنه »بدا 
خائفا، وأدرك أن هناك ش�يئا خاطئ�ا لكنه لم يكن 

يعرف ماهيته«.

انقذت حياة 
شريكها من 

مسافة 22 ألف 
كيلومتر

»اواني مطبخ« تثير الرعب بمحطة مترو في  نيويورك 
املراقب العراقي/ متابعة...

س�ادت حال�ة من االضط�راب إح�دى محطات مرتو 
األنف�اق بمدين�ة نيوي�ورك األمريكي�ة، وت�م إخ�الء 
املحطة من الركاب والقطارات، بعد تلقي قوات األمن 
بالغ�ا م�ن أح�د ركاب امل�رتو بوجود 
جس�مني معدني�ني برصيف محطة 
»ش�ارع فالتون« بجن�وب ضاحية 
مانهاتن، بحس�ب ما نقلته جريدة 
»نيوي�ورك تايم�ز« ع�ىل موقعه�ا 
اإللكرتوني.يف الس�ابعة من صباح 
ي�وم الجمع�ة، اتجه أح�د الركاب 
»ش�ارع  بمحط�ة  رشطي�ني  إىل 
فالت�ون«، حي�ث أبلغه�م بوجود 

وعاءين معدني�ني برصي�ف املحطة.وأخلت الرشطة 
رسيعاً املحطة تماماً، كم�ا أقامت حاجزاً أمنياً حول 
مداخل املحطة.بعد ما يزيد عن الساعة، كان الخرباء 
ق�د أك�دوا أن اإلناءي�ن املعدني�ني هما مج�رد أدوات 
مطب�خ، وبالتحدي�د م�ن نوعي�ة أواني طه�ي األرز، 
وأنهما ليس�ا محملني بأي مواد متفج�رة، وال يوجد 
خط�ورة منهما، إال أنه بمجرد إع�الن الرشطة أنه ال 
يوج�د أي خطر باملحط�ة، تم تلقي ب�الغ جديد يفيد 
بوجود جس�م معدني غريب بجوار صفيحة للقمامة 
بأحد شوارع حي تش�يليس.الرشطة أعلنت فيما بعد 
أن األجس�ام الثالثة التي تم اإلب�الغ عنها، هي مجرد 
آنية طه�ي، وأنها كانت خالية تمام�اً ولم تكن تمثل 

أي خطر عىل املمتلكات أو األفراد. سلبي ...منظمة مزيفة

احتفل�ت وزارة الثقاف�ة باالش�رتاك م�ع 
منظم�ة ج�رس إىل upp اإليطالية ابتهاجا 
ب�ادراج أثار باب�ل يف ال�رتاث العاملي دون 
االكرتاث برسقة أس�د بابل أو اإلشارة إليه 
و باملناس�بة وبحس�ب مصادر يف الوزارة 
ان هذه املنظمة االيطالية ليس�ت منظمة 

عاملي�ة رصين�ة او مع�رتف به�ا عامليا بل 
ه�ي اش�به ببع�ض منظم�ات املجتم�ع 
املدن�ي املزيفة التي ظه�رت بعد االحتالل 
االمريكي وهو مايش�كل عالمة استفهام 
كب�رية لس�ؤال مهم ه�و من ات�ى بها اىل 

العراق ؟.

قيام بعض رشطة املرور بواجباتهم يف 
فرض الغرامة عىل السائقني املخالفني 
يف العدي�د م�ن مناط�ق بغ�داد كان�ت 
اىل وق�ت قريب تع�د من املناط�ق التي 
يصعب عىل رشطي املرور فرض غرامة 
عىل أي ش�خص فيها بس�بب الطبيعة 

العش�ائرية فيه�ا وه�و م�ا يمك�ن ان 
نطلق عليه التح�ول االيجابي يف فرض 
القان�ون وس�يادته بعيدا ع�ن الخوف 
م�ن النزاعات العش�ائرية الت�ي كانت 
تحدث بسبب قيام الرشطة بواجبهم يف  

شوارع البالد.

ايجابي.. فرض غرامات مرورية 

املراقب العراقي/ متابعة...  
ولف�ت التقرير إىل أن موىس محمد، الذي يتخذ 
م�ن اململكة املتح�دة مقراً له، تس�لق إىل أعىل 
س�فارة البحرين يف 26 يولي�و / تموز املايض 
مطالب�ا بوقف إع�دام البحرانيني ع�يل العرب 
وأحمد املاليل اللذين انتزع�ت منهما إعرتافات 
تح�ت التعذي�ب حس�ب م�ا أكدت�ه جماعات 
حقوقية.وقد س�ارعت رشطة اململكة املتحدة 
إىل إتخاذ قرار رسيع باقتحام الس�فارة الحقا 
إلنق�اذ موىس بعد س�ماع رصخاته، حيث قام 
عامل�ون يف الس�فارة برضبه بألواح خش�بية 
مهددي�ن بإنهاء حياته وإلحاق�ه باملعدومني، 
فيما اعرتته خشية من محاولة رميه من أعىل 

سطح املبنى املؤلف من خمسة طوابق.
وبني محم�د أن�ه ”بينما وضع أح�د العاملني 
ركبت�ه عىل رقبته ق�ام اآلخ�ر بتغطية وجهه 
بقميص مبلل بامل�اء يف محاولة لخنقه“ الفتا 
إىل أن�ه لوال تدخ�ل الرشط�ة الربيطانية لقتله 
موظفوا الس�فارة. لكن الرشطة لم تعتقل أيا 
من مس�ؤويل الس�فارة تحت ذريعة الحصانة 

الدبلوماسية.
وأش�ار التقري�ر اىل موافقة مجلس الش�يوخ 
األمريك�ي أواخ�ر ع�ام 2018، باإلجماع عىل 
ق�رار عرب في�ه املرشعون ع�ن اعتقادهم بأن 
ويل العهد الس�عودي األمري محمد بن س�لمان 
كان مس�ؤوالً عن مقتل خاشقجي. وخلصت 
وكالة اإلس�تخبارات املركزي�ة أيًضا إىل أن ويل 
العه�د أمر باإلغتيال ، وه�و اإلتهام الذي نفته 

الحكومة السعودية.
وم�ن جانب�ه دعا س�يد أحم�د الوادع�ي، من 
والديمقراطي�ة  للحق�وق  البحري�ن  معه�د 
)BIRD(، حكوم�ة اململك�ة املتح�دة لوض�ع 
ح�د ”لتواطؤه�ا” م�ع حكوم�ات يف الخليج 

تستهدف املعارضني يف الخارج.
وقال “بعد أقل من عام من مقتل خاشقجي، 
ل�م يواج�ه حلف�اء بريطاني�ا يف الخلي�ج أي 
عواق�ب وخيم�ة، وه�ذا الهج�وم الوق�ح يف 
قلب لن�دن يظهر تجاهله�م املخزي للقانون 
ال�دويل والحي�اة اإلنسانية”.وأش�ارت ميدل 
ايست آي يف تقريرها إىل اإلحتجاجات املؤيدة 
للديمقراطي�ة يف البحرين، الت�ي اندلعت عام 
واجهته�ا  الس�لطات  أن  إىل  الفت�ة   ،2011
واالعتق�االت  للدم�وع  املس�يلة  بالغ�ازات 
الجماعي�ة، فيم�ا ج�ردت مئ�ات البحرانيني 
م�ن جنس�يتهم.واختتم التقري�ر ببي�ان أن 
الع�رب واملاليل تم اعتقالهما بش�كل منفصل 
يف فرباي�ر 2017 وُحك�م عليهم�ا باإلعدام يف  
كانونم الثاني م�ن العام املايض 
بع�د محاكمة جماعي�ة مع 58 
آخري�ن، يف محاكم�ة  ش�خصا 
العف�و  منظم�ة  وصفته�ا 
الدولي�ة ب� “املحاكم�ة الجائرة 
وفق�ا العرتاف�ات انتزعت تحت 

التعذيب“. 

ن�صر موقع ”ميدل اإي�صت اآي“ تقريرا حمل عنوان “نا�صط بحراين خ�صي اأن ي�صبح خا�صقجي ثاين بعد تعر�صه العتداء يف �صفارة بلندن. “وا�صتعر�ض التقرير فيه حماولة الت�صفية التي تعر�ض لها 
النا�صط البحراين مو�صى حممد داخل �صفارة بالده يف وقت �صابق من ال�صهر املا�صي. التقرير اأو�صح اأن النا�صط الذي اعتلى �صطح �صفارة البحرين بلندن احتجاجا على عزم ال�صلطات تنفيد حكم 
باإعدام نا�صطني بحرانيني، تعر�ض اإىل ال�صرب واخلنق والتهديد باإلقائه من �صطح البناية من قبل عاملني يف ال�صفارة. وقد خ�صي النا�صط باأنه �صي�صبح ”خا�صقجي ثاين“، يف اإ�صارة اإىل ال�صحفي 

ال�صعودي جمال خا�صقجي الذي مت قتله وتقطيع ج�صده يف قن�صلية بالده باإ�صطنبول اأواخر العام املا�صي.

  ناشط بحراني في لندن كاد أن يصبح خاشقجي ثاني !

الشرطة البريطانية انقذته من الموت

تسلق سفارة البحرين مطالبا بوقف االعدامات

قام عاملون في السفارة البحرينية بضربه بألواح

»بطل« ينقذ عائلة بأكملها من ذئب منتصف الليل
املراقب العراقي/ متابعة...

بينما كانت عائلة أمريكية تتنزه يف غابات كندا األسبوع املايض، واجهت 
حادث�ا مخيفا كاد يودي بأفرادها إىل التهلكة، لوال تدخل جاء يف الوقت 
املناسب.وكش�فت ش�بكة »فوك�س ني�وز« األمريكي�ة، أن العائلة 
القادم�ة من والية نيوجريس كانت تخيم يف غابة بمقاطعة ألربتا 
الكندية عندما وقع الحادث املرعب، األسبوع املايض.وأوضحت 
أن أف�راد العائلة، وهم زوج وزوجته وولدان، كانوا يغطون يف 
نوم عميق داخل خيمة يف الليل، حني بدأ ذئب جائع، يف تمزيق 
الخيم�ة تمهي�دا ملهاجمة م�ن بداخلها.ومع ه�ذا الهجوم 
املباغ�ت، اس�تيقظ األب، ماثي�و، الذي رمى بنفس�ه أمام 
زوجت�ه وطفليه لحمايتهم من هج�وم الحيوان املفرتس، 
بحسب ما كتبت زوجته إليسا عىل »فيسبوك«.لكن الذئب 
أطبق عىل ذراع األب وبدأ يف محاولة س�حبه من الخيمة، 
فيما حاول ماثيو، بمس�اعدة عائلته الخالص من الفك 
القوي، دون جدوى.وفيما بدا بمثابة تدخل غري متوقع، 
هب أحد األش�خاص الذي�ن يخيمون يف امل�كان واندفع 
ملوقع خيمة العائلة بعدما سمح رصاخ أفرادها، ووجه 
ركل�ة قوي�ة للحيوان املف�رتس، جعلته ي�رتك األب الذي 
كان يعاني من آالم رهيبة.ووصف، روس يف، الذي 
تدخ�ل إلنق�اذ العائل�ة، ب�«البطل« 
إعالمية.وفيما  تقارير  حس�ب 
بع�د، تدخ�ل آخ�رون وأبع�دوا 
بعدم�ا  املنطق�ة  ع�ن  الذئ�ب 
رش�قوه بالحجارة، ونقل األب 
إىل املستشفى، حيث عولج من 
جروح وتمزقات بسبب الذئب.


