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الكيان الصهيوني يوسع نطاق تجاوزاته العدوانية 
ويستهدف لبنان بعد سوريا والعراق

استعداداً للرد... اجتماع ثالثي مرتقب يضم قوى المقاومة

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
بتحركات�ه  الصهيون�ي  الع�دوان  تم�ادى 
االخ�رة، التي اس�تهدفت مواق�ع متعددة يف 
الع�راق، لينتق�ل فيما بع�د طران�ه املعادي 
والس�ورية،  اللبناني�ة  االرايض  ويهاج�م 
مس�تغالً حالة انش�غال تلك الدول بالقضايا 
واألح�داث الداخلية ، إال ان ال�رد كان رسيعاً 
يف الضاحية الجنوبية، فرسعان ما اس�قطت 
الدفاعات الجوية التابعة للمقاومة اللبنانية 
ح�زب الله طائرتني مس�رتني، فيم�ا ينتظر 
العدو الصهيون�ي مزيداً م�ن الرضبات التي 
يرجح انه س�يتعرض لها، السيما بعد تلويح 
املقاوم�ة يف الع�راق باس�تهداف اراضي�ه يف 
حال اس�تمرار تجاوزاته عىل مقرات الحش�د 

الشعبي.
ويرج�ح ان يعق�د اجتماع�ي ثالث�ي يض�م 
ممثل�ني ع�ن حكوم�ات »س�وريا والع�راق 
ولبن�ان« باإلضاف�ة اىل مش�اركة ع�دد م�ن 
قيادات فصائل املقاومة االس�المية ملناقشة 
تلك الخ�روق والتجاوزات ، والخروج بموقف 
بوق�ف  الصهيون�ي  الكي�ان  يل�زم  موح�د 

اعتداءاته عىل الدول الثالثة.
وبهذا الخصوص يرى الخبر االمني الدكتور 
معتز محي عبد الحميد ان االجتماعي الثالثي 
يج�ب ان يكون رسي�ع جداً ، ليك�ون بمثابة 
ال�ردع للكي�ان الصهيون�ي ، ويتخ�ذ موقف 
عس�كري من تلك التج�اوزات وعدم االكتفاء 

باملواقف فقط«.

وقال عبد الحميد يف حديث خص به »املراقب 
العراق�ي« ان » مخرجات ه�ذا االجتماع من 
املرج�ح ان تك�ون رسي�ة ، الن اذرع الكي�ان 
الصهيون�ي متغلغلة يف املجتمع العربي، الذي 

لم يصدر منه اي موقف اىل إالن«.
وأض�اف  ان »الكي�ان الصهيوني اس�تهدف 
جمي�ع الدول التي تقف اىل جانب ايران، لذلك 
هو يتح�رك يف ظل صم�ت دويل مطبق، اذ لم 

يص�در من االم�م املتحدة اي موق�ف اىل االن 
ع�ىل تج�اوزات الكي�ان«.

ولف�ت اىل ان » الحكوم�ات الثالث�ة مطالب�ة 
باظهار موقف حيال التجاوزات الصهيونية، 

الن الع�راق اىل االن ل�م يصدر موقف رس�مي 
منه بخصوص تطور االحداث«.

من جانبه يرى املحلل السيايس كاظم الحاج 
ان »واش�نطن عجزت ع�ن تحقيق اي منجز 
بمي�اه الخليج، وح�رب الناق�الت التي جرت 
ب�ني اي�ران واملح�ور االمريكي، دف�ع الكيان 
الصهيون�ي اىل اج�راء جملة م�ن التحركات 
الع�راق،  يف  الحش�د  ض�د  واالس�تفزازات 
واستهداف عدد من املواقع يف لبنان وسوريا.

وق�ال يف حديث خص »املراق�ب العراقي« ان 
»الكي�ان الصهيون�ي بعمليات�ه تلك يس�عى 
للتغطي�ة عىل فش�له امام االنكس�ارات التي 
تع�رض لها يف العراق وس�وريا واليمن، وهو 
يبحث عن منافذ اليجاد نرص صوري، السيما 
بعد اقرتاب موعد االنتخابات يف الكيان، حيث 
يسعى نتنياهو اىل الفوز بالحكومة املقبلة«.

وأض�اف ان »اولوي�ات مح�ور املقاوم�ة ال 
تصب يف الحرب مع الكيان الصهيوني بسبب 
انشغال سوريا ولبنان والعراق وايران، بمهام 
واولوي�ات اخ�رى، لذلك يس�تغل الكيان ذلك 

عرب رضباته االستفزازية لتحقيق منجز«.
ولف�ت اىل ان »حرب تموز الزالت راس�خة يف 
اذه�ان الجميع، الس�يما الكي�ان الصهيوني 
ال�ذي يس�تذكر انكس�اراته ع�ىل ي�د ابن�اء 

املقاومة«.
يش�ار اىل ان الكيان الصهيون�ي هاجم امس 
ع�دة مواق�ع يف لبن�ان وس�وريا، وج�اء ذلك 
بعد ايام قليلة من اس�تهداف مقرات الحشد 

الشعبي يف العراق.

المراقب العراقي/ بغداد ...
أكد االمني العام لحزب الله السيد نرص الله ان 
م�ا حصل يف منطقتن�ا كان كبرا والتهديد 
وجودي�ا، معت�ربا أن االعت�داء اإلرسائييل 
املس�تجد خط�ر جداً، فيم�ا لفت اىل أن 
تهديد األمركيني بعودة داعش  ال يزال 

قائم.

وق�ال نرصالله ، خالل كلمة بمناس�بة الذكرى 
الس�نوية الثاني�ة لتحري�ر الج�رود الرشقية، 
وتابعته�ا »املراق�ب العراقي« »نح�ن بعد أيام 
قليل�ة يف 31 اب تحرضن�ا ذك�رى اختط�اف 
س�ماحة اإلم�ام القائد الس�يد م�وىس الصدر 
ورفيقي�ه«، مبين�ا ان »م�ا عندنا الي�وم وعىل 
مدى عقود من اس�تنهاض وحضور يف امليادين 
ومقاوم�ة ومن انتصارات يع�ود بدرجة كبرة 
الص�در يف  اإلم�ام م�وىس  برك�ة حض�ور  إىل 
لبن�ان ونحن مع اخوتن�ا يف حركة أم�ل نتابع 
ونواك�ب ه�ذه القضي�ة وندع�و الل�ه أن يعيد 
علين�ا ه�ذا االم�ام وأخوي�ه إىل هذه الس�احة 
ليش�هد االنتصارات التي أس�س لها ومىض بنا 

يف طريقها«.
واك�د الس�يد نرصالله أن »معرك�ة طرد جبهة 
الن�رصة قامت عىل اكت�اف املقاومة وثم كانت 

املرحل�ة األخرة ضد داعش والتي ش�ارك فيها 
الجي�ش اللبنان�ي والبع�ض عندم�ا يس�تذكر 
معرك�ة الج�رود يتجاه�ل املقاوم�ة والجيش 
السوري وهذا جحود وانكار للشمس الساطعة 
واالنكار لن يقل�ل من أهمية املقاومة والجيش 
الس�وري بل يعرب عن مس�توى من االنحطاط 

االخالقي والسيايس«.
واكد أن »املحتش�دون اليوم ه�م أهل الحقيقة 
والحق ويعرفون الحقيقة وهم صناعها وهذه 
هي ميزة أن نقيم لهذا االنتصار احتفاال ليعرف 
الجاح�دون أنه�م لن يقدم�وا ول�ن يؤخروا يف 

معادلة املقاومة«.
واعترب الس�يد نرصالل�ه أن »حديث األمركيني 
عن اس�تعادة داع�ش قوته يف س�وريا والعراق 

خطر جداً والتهديد األمركي ال يزال قائماً .
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المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
يغادر وفد فريق الرشطة حامل لقب دوري 
الك�رة املمت�از للموس�م امل�ايض اىل دول�ة 
الكوي�ت تحض�را ملواجهة فري�ق الكويت 
الكويتي يف تمام الس�اعة الس�ابعة والربع 
من مس�اء يوم األربعاء املقب�ل عىل ملعب 
األخ�ر ضم�ن منافس�ات جول�ة الذهاب 
م�ن بطولة كأس محمد الس�ادس لألندية 

األبطال يف املوسم 2020-2019.
وقال املنس�ق االعالمي لنادي الرشطة عيل 
البهاديل يف بيان حصلت »املراقب العراقي« 
عىل نس�خة منه ان »وفد الفريق س�يغادر 
محافظ�ة البرصة اليوم االح�د متوجها اىل 
الكويت للدخول يف معس�كر تدريبي قصر 
قبيل اللق�اء املرتقب« مبينا ان »اول وحدة 
تدريبي�ة للفريق س�تكون مفتوح�ة فيما 
س�تكون باق�ي التدريبات مغلق بحس�ب 
توجيه�ات الجهاز الفني بقي�ادة الرصبي 

أليكس ايليتش«.

واك�د البهاديل ان »صفوف الفريق مكتملة 
بنس�بة 99% وعىل ات�م الجاهزية لخوض 
اللق�اء خصوص�ا بع�د معس�كره الداخيل 
ال�ذي اقام�ه الفريق يف محافظ�ة البرصة 

الت�ي تتش�ابه اجوائه�ا م�ع اج�واء دولة 
الكوي�ت من ناحية ارتفاع درجات الحرارة 

والرطوبة العالية«.
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اليوم.. وفد الشرطة يغادر الكويت للمشاركة في البطولة العربية 

هاجم�ت طائ�رة معادية، األحد، آليتني عس�كريتني 
تابعتني للواء 45 يف الحش�د الش�عبي، ما اس�فر عن 
استشهاد مقاتلني احدهما قائد ميداني، بالقرب من 

الحدود السورية العراقية.
وق�ال مص�در امن�ي يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان » اللواء 45 التابع للحش�د تعرض ظهر 
الي�وم، اىل هجم�ة جوية بطائ�رة معادية يف منطقة 

القائم«.
وأضاف ان »العدوان اس�فر عن استش�هاد مقاتلني 
اثنني بينهم�ا قائد ميداني اثن�اء تواجدهما بالقرب 

من الحدود السورية العراقية«.
يش�ار اىل ان الطائرات الصهيونية كانت قد هاجمت 
مواقع تابعة للحش�د يف صالح الدين وبغداد، وأسفر 
االس�تهداف عن تفجر مخازن االس�لحة يف معسكر 
صقر جنوب�ي بغداد، واألخر بالق�رب من قاعدة بلد 

الجوية التابعة ملحافظة صالح الدين.

المراقب العراقي/ بغداد ...
ج�دد تحالف الفتح، األحد، تلويحه بس�حب الثقة 
ع�ن الحكوم�ة يف حال اس�تمر ضع�ف ادائها عىل 
كاف�ة املس�تويات الخدمي�ة والسياس�ية. وق�ال 
النائ�ب عن التحالف حنني ق�دو يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »الكتل باجمعها ش�خصت 
الرتاج�ع بمس�توى الخدمات وبش�كل كبر وعىل 
مختل�ف األصع�دة وال يوج�د اي انج�از يذكر عىل 
الصعيد الخدم�ي لحكومة عبد امله�دي«. وأضاف 
ان »تحالف الفتح سينضم يف املستقبل إىل أي كتلة 
تتحرك لسحب الثقة عن حكومة عبد املهدي ما لم 

توفر يش ملموس خالل الفرتة املقبلة«.
ولف�ت اىل ان »س�حب الثقة يف الوق�ت الحايل رغم 
الرتاجع الخدمي غر صحيح وال يس�مح به وضع 

العراق”. 

اكد عضو لجنة الرتبية الربملانية ناجي رديس 
الس�عيدي، االح�د ، ان وزارة الرتبية س�تتأخر 
بتجهيز املديري�ات العامة بالكتب املدرس�ية، 

فيما حمل الحكومة مسؤولية ذلك.
وق�ال الس�عيدي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، ان »مراقبة ملف طباعة 
املناهج املدرس�ية هو من أولويات عمل لجنة 
الرتبية النيابية، خصوصا وان املنهاج الدرايس 
يعت�رب اللبنة الرئيس�ة التي يبت�دأ بها الطالب 

سنته الدراسية«.
واض�اف ان�ه »من املف�رتض ان تق�وم وزارة 
الرتبية بتجهيز هذه الكتب اىل املديرات العامة 
للرتبية يف املحافظات بموعدها املحدد يف شهر 
آب من كل س�نة لكننا اليوم يف نهاية شهر آب 
واملؤرشات امليدانية توضح ان هناك تأخراً لدى 
وزارة الرتبية بتجهيز املديريات العامة للرتبية 

ببعض العناوين الخاصة بالكتب املنهجية«.

نائب : وزارة التربية 
ستتاخر بتجهيز المديريات 

بالكتب المنهجية

شهيدان بقصف »اسرائيلي« لمقر 
اللواء 45 التابع للحشد الشعبي

في حال استمرت في ضعفها..تجدد 
التلويح بسحب الثقة عن الحكومة 

الطبقية تعود من جديد .. »عوائل« سياسية مرفهة والماليين يرزحون تحت خط الفقر

مخططات »خبيثة« الرباك الوضع في كركوك 
تتزامن مع الضربات الصهيونية

المراقب العراقي/ احمد محمد...
حذر مختصون ومراقبون يف الشأن السيايس واألمني 
من مخططات »خبيثة« تقف خلفها أجندات امريكية 
وصهيوني�ة من خالل إس�تهداف املواطنني األبرياء يف 
املحافظات، مش�رين اىل أن هذه الجه�ات هي ذاتها 
التي تس�تهدف مقرات الحش�د، به�دف تثبيت ذرائع 

للتواجد االمريكي عىل االرايض العراقية.
وب�ني املراقبون أن احزابا كردي�ًة تدعم زعزعة األمن 
يف كرك�وك لتحقيق هدفها الرامي لعودة البيش�مركة 
اىل املحافظة، الفتني اىل أن ذلك »غر قانوني« بإعتبار 

املدينة ليست جزءاً من كردستان.
فم�ن جهت�ه رأى املحلل الس�يايس حس�ني الكناني، 
يف ترصيح ل�� »أملراق�ب العراق�ي« إن »تزامن وقوع 
التفج�رات االخ�رة س�يما الت�ي اس�تهدفت قضاء 
املس�يب يف مدينة الحلة ش�مايل محافظة بابل وكذلك 
يف محافظة كركوك، مع سلس�لة اإلس�تهدافات التي 
طالت مقرات الحش�د الشعبي عمل لم يأتي من فراغ 
وإنما كان عن طريق خاليا إجرامية نائمة بهدف بث 
الروح والطائفية ولتحقيق أجندات خبيثة يف العراق«.

واض�اف الكناني، أن »الجهات الت�ي تقف خلف هذه 
التفج�رات هي ذاتها التي تريد تثبي�ت أقدام القوات 
االمريكي�ة ع�ىل األرايض العراقي�ة، م�ن خ�الل خلق 
زعزع�ة األم�ن الداخيل ليكون ذريعة ام�ام بقاء هذه 
القوات«، مبينا أن »ارتباط هذه الجهات الينفصل عن 

اإلدارة االمريكية«.
واش�ار الكنان�ي، اىل أن »هن�اك جه�ات مدعومة من 
كردس�تان تس�تفيد من ه�ذه التفج�رات خصوصا 
تل�ك الت�ي وقع�ت يف كرك�وك وذل�ك كي تعم�ل عىل 
الرتوي�ج إلنفالت أمن�ي يف املدينة الينته�ي اال بتواجد 

البيشمركة«.
وش�دد الكناني عىل أن »أي محاولة كردية لعودة تلك 
الق�وات اىل ارايض كركوك غ�ر قانونية ألن املحافظة 
تش�كل عراق�ا مصغرا وليس�ت جزء من كردس�تان، 
وبالت�ايل فأن الق�وات الحكومي�ة املتمثل�ة بالجيش 
العراقي والحش�د الش�عبي هما األوىل بأمنها س�يما 
وإنهم�ا م�ن ثبت�وا األمن فيه�ا وحرروه�ا من دنس 

داعش«.
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ارتفاع نس�ب الفق�ر يف العراق اىل مع�دالت مخيفة نتيجة 
االهمال الحكومي طيلة س�نوات عدي�دة  وغبياب الرؤية 
والخطط االقتصادية املطلوب�ة النجاح العمل االقتصادي  
نتيج�ة  املحاصص�ة السياس�ية التي جاءت ب�وزراء غر 
كفوئني ولم يهتموا ملصلحة العراق وشعبه , بل كانوا وما 
زالوا هم الطبقة السياس�ية التي تس�عى لالس�تيالء عىل 
ام�وال الدولة بحجة بناء مش�اريع خدمي�ة وصحية , اال 
ان اغلبها مشاريع وهمية ,قد اختفت اموالها دون وجود 

رقابة تذكر.
العراق اليوم يعيش يف ظ�ل موازنات انفجارية وهدر مايل 
اك�رب ورسقات ما زال�ت ملفاتها مخزون�ة يف ادراج هيئة 
النزاه�ة , واهم�ال متعمد للقط�اع الصناع�ي والزراعي 
والصحي , مما س�اهم يف زيادة مع�دالت البطالة وبالتايل 
ارتفاع مع�دالت الفقر , ويف املقابل اغتناء فاحش للطبقة 
السياس�ية , واهم�ال متعم�د للواق�ع امل�ايل واالقتصادي 

للعراقيني.
الحكوم�ة الحالي�ة  لم تنص�ف غالبية العراقي�ني , وانما 

اهتم�ت باالكراد وتركت ماليني العراقيني يعيش�ون تحت 
خط الفقر , اىل درجة  ان وزير املالية يتحكم بثروات البالد 
ويق�وم بتحويل مئات املليارات لكردس�تان دون مس�وغ 

قانوني وبدعم من عبد املهدي.
موازنة 2019 ش�هدت ارتفاع مع�دالت االنفاق الحكومي 
اكث�ر م�ن موازن�ة العام امل�ايض , وهن�اك فق�رات تتيح 
للرئاسات الثالث بالبذخ واموال اخرى لأليفادات , يقابلها 
تحوي�ل الع�راق اىل مكب�ات ملنتج�ات دول اخ�رى فيه�ا  
تنازالت كبرة ليكرس سياسة السوق االستهالكي الكبر 

يف بلد كبر وهو العراق.
يق�ول الخبر االقتص�ادي هيث�م الخزع�يل يف اتصال مع  
املراق�ب العراق�ي: ان ارتف�اع معدالت الفق�ر وتحت خط 
الفق�ر يف العراق هو نتيج�ة املحاصصة السياس�ية التي 
افرزت حكوم�ات عرج�اء ال تهتم باملواط�ن وانما همها 
الرتبح غر املرشوع عرب اس�اليب مشبوهة, فالحكومات 
العراقي�ة املتعاقبة لم تراع العدال�ة يف توزيع الثروات عىل 

الشعب , تاركتا اياه يواجه مصره لوحده .

تفاصيل اوسع صفحة 3

6

نصر اهلل: حديث واشنطن بعودة داعش الى العراق وسوريا الزال »قائمًا« 



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ ذي قار...
اعلن�ت دائ�رة صح�ة ذي ق�ار، االح�د، ع�ن مرصع 
ش�خصني واصابة ثالثة بح�ادث حري�ق معمل غاز 

النارصية.
وق�ال مدير ع�ام الدائرة عبد الحس�ني الجابري يف 
ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراق�ي« ان »طوارئ 
مستش�فى الحس�ني التعليم�ي اس�تقبلت اليوم 
ح�االت ح�روق اثر ان�دالع الن�ران يف معمل غاز 
النارصية«.واض�اف ان »الحادث ادى اىل مرصع 
شخصني واصابة ثالثة اخرين بجروح«، مشرا 
اىل ان »نس�بة حروق احده�م 95% واالخر %75 

والثالث %45«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت مديري�ة مكافح�ة اإلجرام عن 
القاء القبض عىل عصابة تقوم بتداول 

وترصيف العملة املزيفة يف بغداد.
وقالت املديري�ة يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه إن »مفارز مكتب 
مكافحة اجرام الخرضاء القت القبض 
عىل عصابة اجرامي�ة لقيامها بتداول 
العمل�ة املزيف�ة »فئ�ة املائ�ة دوالر«، 
مش�رة اىل انه »بعد التعمق بالتحقيق 
مع اف�راد العصابة اعرتف�وا بقيامهم 
بترصيف كل عرشة االف دوالر امريكي 

مزي�ف مقاب�ل مبلغ قدره س�تة االف 
دوالر امريك�ي غر مزي�ف ، وذلك من 
خ�الل االتف�اق مع بعض االش�خاص 
عن طريق مواقع التواصل االجتماعي 
وباالش�رتاك مع عدة متهمني يف اماكن 

متعددة داخل وخارج البالد«.
واف�ادت املديري�ة ب�� »ضب�ط مبل�غ 
مزيف قدره ثالثون االف دوالر امريكي 
ودراج�ة  رباع�ي  دف�ع  ذات  وعجل�ة 
ناري�ة«، مش�رة إىل ان »املبالغ املزيفة 
الت�ي تم ترصيفها تقدر بتس�عني الف 

دوالر«.

املراقب العراقي/ كربالء...
أعلنت قيادة رشطة كربالء املقدس�ة، األحد، بدء تنفيذ االستعدادات األمنية الخاصة 
بزي�ارة العارش من ش�هر املحرم.وقال مدير إعالم القي�ادة العقيد عالء الغانمي، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »قيادة رشطة كربالء املقدسة عقدت اجتماعاً 
تحضريا خاصا بزيارة العارش من ش�هر املحرم، بمش�اركة قائد رشطة املحافظة 
ومدراء وضباط وامري القيادة وبعض مدراء االجهزة االمنية«.وأضاف، أن »املؤتمر 
ناق�ش الخطط الخاص�ة بليلة الي�وم االول من املح�رم التي تصادف مراس�م رفع 

الرايات، وصوال اىل يوم عاشوراء«.
وأوضح الغانمي أن »املؤتمر أكد عىل إكمال كافة االستعدادات والتهيؤ التام  لزيارة 
العارش م�ن املحرم، والب�دء بالعمليات االحرتازي�ة واالس�تباقية والتفتيش الدقيق 
واملس�ح امليداني الش�امل لكاف�ة املناطق«، مش�را اىل »انه تم الرتكي�ز عىل كيفية 

التعامل مع الزائرين لتحقيق الضمان األمني املناسب لهم«.

مصرع شخصين واصابة 3 يف 
حريق بمعمل غاز الناصرية

القبض عىل عصابة تقوم بتداول 
وتصريف العملة المزيفة 

شرطة كربالء تستعد »مبكرا« 
لتأمين زيارة عاشوراء

وزارة العمل تنفي قطع راتب االعانة عن عوائل تملك اجهزة كهربائية
املراقب العراقي/ بغداد...

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  نف�ت 
االجتماعي�ة، الي�وم األح�د، قطع 
رات�ب االعان�ة ع�ن عوائ�ل تمل�ك 

اجهزة كهربائية منزلية معينة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املراقب العراقي« نسخة منه إنها 
»ت�ود أن تب�نينِّ للمواطن�ني الكرام 
أنَّ م�ا يتم تداول�ه بخصوص قيام 

الت�ي  األرسة  بحرم�ان  ال�وزارة 
او  او )س�بلت(  )ثالج�ة(  تمتل�ك 
نحوهم�ا م�ن امل�واد املنزلي�ة من 
إعان�ة الحماي�ة االجتماعي�ة هي 
معلومات غر دقيقة وال تعتمدها 

الوزارة اطالقاً«.
وأش�ارت اىل ان »تحدي�د الوض�ع 
االقتصادي لالرس التي يتم زيارتها 
من قبل الباحثني االجتماعيني يتم 

باالعتم�اد ع�ىل اس�تمارة تحتوي 
معلومات عامة عن االرسة ُترس�ل 
اىل وزارة التخطي�ط الت�ي بدورها 
تحدد الذي�ن هم دون او فوق خط 

الفقر وفق معاير خاصة بها«.
واردف�ت أن »ال�وزارة والباحث�ني 
ق�رار  يمتلك�ون  ال  االجتماعي�ني 
الش�مول من عدم�ه وال يعتمدون 

مثل تلك املعاير املتداولة«.

توقع�ت هيئ�ة االن�واء الجوي�ة، 
االح�د، ان تش�هد مناط�ق البالد 
الوس�طى والجنوبية طقس حار 

جدا خالل االسبوع الحايل .
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وقال�ت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
ان »الطقس س�يكون يف املنطقة 
الوس�طى م�ن البالد الي�وم االحد 
ظه�ور  م�ع  حارج�دا  مش�مس 
غائ�م  ويك�ون  الس�حب  بع�ض 
جزئي يف االلقسام الغربية منها«، 
مبين�ة ان »الطق�س س�يكون يف 
املنطقة الجنوبية طقس مشمس 
حارجدا، درج�ات الحرارة ترتفع 
قلي�ال، فيم�ا س�يكون الطق�س 
مش�مس  الش�مالية  املنطق�ة  يف 

حارمع ظهور بعض السحب«.
»الطق�س  ان  الهيئ�ة  واضاف�ت 
الوس�طى  املنطقتني  س�يكون يف 

بي�ة  لجنو ا م و لي�و

االثن�ني مش�مس ح�ار ج�دا مع 
فيم�ا  الس�حب،  بع�ض  ظه�ور 
املنطق�ة  يف  الطق�س  س�يكون 
الشمالية مشمس حار مع ظهور 
بع�ض الس�حب«، مش�رة اىل ان 
»الطق�س ليوم الثالثاء يف املنطقة 
الوس�طى مش�مس حارج�دا مع 
ظه�ور بع�ض الس�حب ويك�ون 
غائم جزئ�ي يف االقس�ام الغربية 
منها ليال، فيما س�يكون الطقس 
يف املنطقة الجنوبية مشمس حار 
ج�دا و ال تغر يف درجات الحرارة، 
طق�س  الش�مالية  واملنطق�ة 
مش�مس ح�ار مع ظه�ور بعض 
السحب«.واش�ارت الهيئ�ة اىل ان 
»الطقس س�يكون لي�وم االربعاء 
يف املنطقة الوسطى مشمس حار 
جدا م�ع ظه�ور بعض الس�حب 
ويكون غائم جزئ�ي أحيانا، فيما 
املنطق�ة  يف  الطق�س  س�يكون 

الجنوبية مش�مس ح�ار جدا مع 
ظه�ور بعض الس�حب لي�ال، و ال 
تغ�ر يف درج�ات الح�رارة، فيم�ا 
املنطق�ة  يف  الطق�س  س�يكون 
الشمالية مشمس حار مع ظهور 
يف  تغ�ر  ال  و  الس�حب،  بع�ض 

درجات الحرارة«.
 واوضح�ت الهيئ�ة ان »الطق�س 
املنطقت�ني  يف  الخمي�س  لي�وم 
س�يكون  والجنوبي�ة  الوس�طى 
مش�مس ح�ار ج�دا م�ع ظهور 
بع�ض الس�حب، فيم�ا س�يكون 
الطقس يف املنطقة الشمالية حار 
وغائ�م جزئي وأحيان�ا غائم ، وال 

تغر يف درجات الحرارة«.
ارتف�اع  حالي�ا  الب�الد  وتش�هد   
الح�رارة  درج�ات  يف  ملحوظ�ا 
وصل�ت اىل 50 درج�ة مئوي�ة يف 
بع�ض املحافظ�ات م�ع ارتف�اع 

محسوس بالرطوبة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودي�ة عن انجازها ملنف�ذ القائم_البوكمال 
بني العراق وس�وريا بنسبة تصل إىل 85%،  فيما رجح أن يتم 
افتتاحه أمام حركة  التجارة و املس�افرين يف منتصف 
ش�هر أيل�ول أو بعده.واش�ار رئي�س الهيئ�ة كاظم 
العقاب�ي، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
اىل »تع�ذر افتت�اح املنفذ يف بداي�ة أيلول لعدم 
انج�از بع�ض األم�ور املتعلقة ب�ه كجهاز 
السونار وامليزان الجرسي فيما تم إكمال 
الفق�رات املتعلق�ة بصاالت املس�افرين 
واملغادري�ن و مقر الهيئ�ة«.وكان منفذ 
القائم- البوكمال بني العراق وس�وريا قد 
اغل�ق اب�ان س�يطرة تنظي�م 
داع�ش االرهاب�ي عىل 
منطق�ة البو كمال 
واملنفذ  بس�وريا 
الربي  التجاري 
يربطها  ال�ذي 

بالعراق.

االنواء الجوية: طقس االسبوع الحالي »حار جدا«

ترجيحات بافتتاح منفذ 
)القائم - البو كمال( خالل ايلول

2 االحد 25 آب 2019 من احلدث
العدد 2141 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

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد محافظ بغداد فالح الجزائري، األحد، 
أن رعاي�ة ودعم عوائل ش�هداء وجرحى 
واجب�ات  مقدم�ة  يف  الش�عبي  الحش�د 
الحكوم�ة املحلية.وق�ال الجزائري خالل 

مش�اركته االحتفالية التي اقامتها هيئة 
الحشد الشعبي - مكتب بغداد وحرضها 
ع�دد م�ن املس�ؤولني وجم�ع غف�ر من 
الجرح�ى وذوي الش�هداء، بحس�ب بيان 
ملكتبه تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 

من�ه إن »اقامة مثل هكذا نش�اطات هو 
ضمن سلسلة نش�اطات متكررة لرعاية 
هذه العوائل الكريمة عرفانا للدماء الزكية 
الت�ي س�الت لتحري�ر العراق م�ن دنس 
االره����اب وتزامنا مع عي�د الغ���دير 

االغر«.من جانبه اشار مدير مكتب بغداد 
لهيئة الحشد الشعبي اىل ان »هذه املبادرة 
تأت�ي حرص�ا وتواصال م�ن املحافظ مع 
عوائل الشهداء، مثم����نا جهوده بدعم 

ج��رحى وعوائل الشهداء«.

محافظ بغداد يكرم كوكبة من جرحى وعوائل شهداء الحشد الشعبي

لتنشيط الخطاب الطائفي ودعم عودة »البيشمركة« الى كركوك 
مراقبون: عودة التفجيرات واستهداف مقرات الحشد الشعبي 

مخطط »خبيث« تقف خلفه أجندات خارجية
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

الش�أن  يف  ومراقب�ون  مختص�ون  ح�ذر 
الس�يايس واألمني م�ن مخططات »خبيثة« 
تقف خلفه�ا أجندات امريكي�ة وصهيونية 
من خ�الل إس�تهداف املواطن�ني األبرياء يف 
املحافظ�ات، مش�رين اىل أن ه�ذه الجهات 
ه�ي ذاتها التي تس�تهدف مقرات الحش�د، 
به�دف تثبيت ذرائع للتواج�د االمريكي عىل 

االرايض العراقية.
وب�ني املراقب�ون أن احزاب�ا كردي�ًة تدع�م 
زعزع�ة األم�ن يف كرك�وك لتحقي�ق هدفها 
الرام�ي لع�ودة البيش�مركة اىل املحافظ�ة، 
الفت�ني اىل أن ذل�ك »غ�ر قانون�ي« بإعتبار 

املدينة ليست جزءاً من كردستان.
فم�ن جهت�ه رأى املحلل الس�يايس حس�ني 
الكنان�ي، يف ترصيح ل� »أملراق�ب العراقي« 
إن »تزامن وقوع التفجرات االخرة س�يما 
الت�ي اس�تهدفت قض�اء املس�يب يف مدينة 
الحل�ة ش�مايل محافظ�ة باب�ل وكذل�ك يف 
محافظة كركوك، مع سلسلة اإلستهدافات 
التي طالت مقرات الحش�د الشعبي عمل لم 
يأت�ي من فراغ وإنما كان ع�ن طريق خاليا 
إجرامي�ة نائمة بهدف بث الروح والطائفية 

ولتحقيق أجندات خبيثة يف العراق«.
واض�اف الكنان�ي، أن »الجه�ات التي تقف 
خل�ف ه�ذه التفج�رات ه�ي ذاته�ا الت�ي 
تري�د تثبي�ت أق�دام الق�وات االمريكية عىل 

األرايض العراقي�ة، م�ن خالل خل�ق زعزعة 
األمن الداخيل ليك�ون ذريعة امام بقاء هذه 
الق�وات«، مبين�ا أن »ارتباط ه�ذه الجهات 

الينفصل عن اإلدارة االمريكية«.
واشار الكناني، اىل أن »هناك جهات مدعومة 
من كردستان تس�تفيد من هذه التفجرات 
خصوصا تل�ك التي وقع�ت يف كركوك وذلك 
ك�ي تعمل ع�ىل الرتوي�ج إلنف�الت أمني يف 

املدينة الينتهي اال بتواجد البيشمركة«.
وش�دد الكناني ع�ىل أن »أي محاولة كردية 
لع�ودة تل�ك الق�وات اىل ارايض كركوك غر 
قانونية ألن املحافظة تش�كل عراقا مصغرا 

وليس�ت جزء م�ن كردس�تان، وبالتايل فأن 
القوات الحكومية املتمثلة بالجيش العراقي 
والحش�د الش�عبي هما األوىل بأمنها س�يما 
وإنهم�ا من ثبتوا األم�ن فيها وحرروها من 

دنس داعش«.
بدوره اش�ار الخب�ر األمني الدكت�ور احمد 
الرشيفي، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« 
إن »مايج�ري يف محافظ�ة كركوك هو جزء 
من مرشوع واس�ع واألح�زاب الكردية جزء 
منه، يرتب�ط بموضوع صفق�ة القرن التي 
من ضم�ن بنوده�ا إقامة دولة كردس�تان 
الكربى«، مح�ذرا من »اث�ارة ازمة ذات بعد 

قومي يف املحافظة«.
واض�اف، أن »وق�وع تفج�رات يف مدين�ة 
املس�يب ويف كرك�وك يف ه�ذه الف�رتة والتي 
تش�هد اس�تهدافات للكيان الصهيوني عىل 
مق�رات الحش�د الش�عبي يه�دف اىل اث�ارة 
الفتن�ة والخطاب الطائف�ي اىل الواجهة من 

جديد«.
ولفت اىل أن »الوقوف بوجه هذه املخططات 
ه�و واج�ب وطن�ي للحف�اظ ع�ىل لحم�ة 
األول  املرب�ع  اىل  الع�ودة  العراقي�ني وع�دم 
ولعدم إعطاء فرص�ة للجماعات االجرامية 

املدعومة من جهات خارجية بالعودة«.
قص�ف  اىل  كرك�وك  محافظ�ة  وتعرض�ت 
بقذائ�ف الهاون اس�تهدف يف وق�ت متأخر 
من ليلة امس، ملعبا خماسيا لكرة القدم يف 
قرية »االمام زي�ن العابدين« بقضاء داقوق 
جنوب�ي كركوك مما ادى اىل مقتل ما ال يقل 
عن خمسة مدنيني بينهم مدرب للكرة، فيما 
شهد قضاء املس�يب الواقع بمحافظة بابل 
اعت�داًء ارهابيا بدراجة مفخخة اس�تهدفت 
األبرياء مخلفة عدد من الشهداء والجرحى. 
يش�ار اىل أن طائ�رات امريكي�ة ق�د قام�ت 
بإس�تهداف مقرات للحشد الشعبي يف بغداد 
وصالح الدين والقائم وعدد من املحافظات، 
فض�ال عن تواجد ق�وات امريكية يف مناطق 
ع�دة تق�وم بتوفر غط�اء ام�ن لجماعات 

داعش اإلجرامية.

العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية إرادة النصر في مرحلتها الرابعة 
املراقب العراقي/ االنبار...

اص�در نائب قائد العمليات املش�رتكة الفري�ق ق خ الركن عبد 
االم�ر رش�يد يار الل�ه، اليوم االح�د، بيانا اعلن خالل�ه نتائج 

عملية إرادة النرص العسكرية يف مرحلتها الرابعة.
وقال يار الله يف بيان نقلته خلية اإلعالم األمني، تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إن »القوات األمنية املش�اركة يف عملية 
إرادة الن�رص يف مرحلته�ا الرابعة انطلق�ت بواجباتها املكلفة 
به�ا يف يومه�ا الثاني من ه�ذه العملي�ة، وقد كان�ت نتائجها 

للي�وم األول وضمن املحور األول الذي كان فيه لواء املش�اة ٢9 
م�ن تدمر ٣ أوكار وتفجر 5عبوات ناس�فه وتفتيش مناطق 

»مرقاب الخبازقرص عامجمعمل محي_كارة زعزوع«. 
واضاف يار الله »ام�ا املحور الثاني الذي كانت فيه قوات مقر 
الفرقة الس�ابعة، أوضح يار الله، أن القوات تمكنت من تدمر 
4 أوكار ، وق�د ت�م تفتي�ش مناطق » الكش�يتيام الكرصوادي 
حوران«.وبحس�ب يار الل�ه فأن »قوات لواء املش�اة ٢8 كانت 
يف املح�ور الثال�ث، وتمكن�ت م�ن تدم�ر 5 أوكار وتفج�ر ٣ 

عب�وات ناس�فة وتدم�ر نفق�ني، كما ت�م تفتي�ش »مخازن 
حديثهاملدهممحطة قطار عنهام الوز_H1وادي حوران«.

و بخصوص املحور الرابع الذي كانت فيه قوة من فرقة املشاة 
الثامنة، اش�ار يار الله اىل أنه�ا »دمرت ٣ أوكار وجرى تفتيش 
مناط�ق« H1_عكل�ة البوش�هاب_غابة املناخ _غدي�ر املعنى« 

وصوال اىل منطقة شعيب الضايع«.
واش�ار يف ختام البيان اىل ان »القوات األمنية املش�رتكة يف هذه 

العملية مازالت مستمرة بهذا الواجب«.

امريكا نقلت  قيادات داعش إلى أفغانستان

املراقب العراقي/ متابعة...
أكد االمني العام لحزب الله السيد 
نرص الله ان ما حصل يف منطقتنا 
كان كبرا والتهديد كان وجوديا، 
معت�ربا أن االعت�داء اإلرسائي�يل 
املس�تجد خطر ج�داً، فيما لفت 
ع�ن  األمركي�ني  حدي�ث  أن  اىل 
اس�تعادة داعش قوته يف سوريا 
قائماً.وق�ال  ي�زال  ال  والع�راق 
نرصالله ، خالل كلمة بمناس�بة 
الذكرى الس�نوية الثانية لتحرير 
وتابعته�ا  الرشقي�ة،  الج�رود 
»املراق�ب العراق�ي« »نح�ن بعد 
أي�ام قليل�ة يف ٣1 اب تحرضن�ا 
ذك�رى اختطاف س�ماحة اإلمام 
الص�در  م�وىس  الس�يد  القائ�د 
ورفيقي�ه«، مبين�ا ان »ما عندنا 
الي�وم وع�ىل م�دى عق�ود م�ن 
اس�تنهاض وحض�ور يف امليادين 
ومقاوم�ة ومن انتص�ارات يعود 
بدرج�ة كب�رة إىل برك�ة حضور 
اإلم�ام م�وىس الص�در يف لبن�ان 
ونح�ن مع اخوتن�ا يف حركة أمل 
نتاب�ع ونواك�ب ه�ذه القضي�ة 
وندع�و الل�ه أن يعي�د علينا هذا 
االم�ام وأخويه إىل هذه الس�احة 
ليش�هد االنتصارات التي أس�س 

لها ومىض بنا يف طريقها«.
واكد الس�يد نرصالله أن »معركة 
طرد جبه�ة الن�رصة قامت عىل 
اكتاف املقاومة وثم كانت املرحلة 
األخرة ضد داعش والتي ش�ارك 
فيه�ا الجيش اللبنان�ي والبعض 
عندما يس�تذكر معرك�ة الجرود 
والجي�ش  املقاوم�ة  يتجاه�ل 
الس�وري وه�ذا جح�ود وان�كار 
واالن�كار  الس�اطعة  للش�مس 
ل�ن يقل�ل م�ن أهمي�ة املقاومة 
والجيش الس�وري ب�ل يعرب عن 
مستوى من االنحطاط االخالقي 

والسيايس«.
واك�د أن »املحتش�دون اليوم هم 
أه�ل الحقيقة والح�ق ويعرفون 
الحقيق�ة وه�م صناعه�ا وهذه 
هي مي�زة أن نقيم لهذا االنتصار 
الجاح�دون  ليع�رف  احتف�اال 
أنهم ل�ن يقدموا ول�ن يؤخروا يف 
معادلة املقاومة«.واعترب الس�يد 
نرصالل�ه أن »حدي�ث األمركيني 
ع�ن اس�تعادة داع�ش قوت�ه يف 
ج�داً  خط�ر  والع�راق  س�وريا 
والتهديد األمرك�ي ال يزال قائماً 
وأم�ركا ه�ي التي نقل�ت بعض 
قي�ادات داع�ش إىل أفغانس�تان 

والطائ�رات األمركي�ة لها صور 
عن�د العراقي�ني واألفغ�ان توثق 
ه�ذا األم�ر وه�ذا ضم�ن الرؤية 
أفغانس�تان  األمركية ملس�تقبل 
املبني عىل ع�ودة الحرب األهلية 
إىل أفغانس�تان والي�وم يجب أن 
نفخ�ر باالنتص�ار بكرامة وعزة 
لك�ن يجب أن نبق�ى حذرين بأن 

الجرح ال يزال مفتوحا«.
ولف�ت »اليوم اس�تطيع أن أقول 
أن داع�ش الي�وم أبعد م�ا يمكن 
أن يكون ع�ن بلدنا وأيضا جبهة 
النرصة أبعد م�ا تكون عن لبنان 
وح�دود لبنان بع�د تحرير كامل 
الريفي الش�مايل لحماه والتقدم 
والتفوق الحاصل يف ريفي حماة 
وادل�ب يبعد األخطار ع�ن لبنان 
وه�ذا ل�ه نتائج�ه املهم�ة ع�ىل 
سوريا«، معتربا أن »هذا يعني أن 
س�وريا تس�ر بخطة ثابتة نحو 
النرص والدولة والقيادة والجيش 
يف س�وريا يف احسن حال وقادرة 
عىل صنع االنجازات واالنتصارات 
وادلب ورشق الفرات س�يعودان 
إىل س�وريا ، واالخطار االرهابية 
والتفكرية يف ش�كلها العسكري 
يف الحد األدنى أصبحت بعيدة عن 

حدودن�ا وه�ذا م�ا كان ليحصل 
ل�وال الش�هداء والجرحى ويجب 
أن نتوج�ه بالش�كر إىل س�وريا 
قي�ادة وجيش�ا وش�عبا عىل كل 
نق�دم  أن  ويج�ب  التضحي�ات 
الش�كر إىل الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية«.وش�دد ع�ىل ان�ه »من 
ليس مستعدا لتقديم التضحيات 
م�ن أجل أم�ن الن�اس والحفاظ 
ع�ىل س�المتهم فليعت�ذر ويقدم 
اس�تقالته وليأتي م�ن هو قادر 
عىل تحمل املس�ؤولية والناس يف 
املنطق�ة يج�ب أن يتحملوا جزءا 
من املس�ؤولية يف ضب�ط ابنائهم 
وتفه�م تع�ب ومعان�اة الجيش 
عندم�ا تحصل أخط�اء والجيش 
اللبناني ضباط وعنارص ليس�وا 
معصوم�ني وقد يرتكب�وا أخطاء 
نطال�ب  أن  نس�تطيع  ال  لك�ن 
وق�ع  وبح�ال  الجي�ش  بتدخ�ل 
خطأ ما نقي�م الدنيا عىل الجيش 
ونطال�ب بمن�ع الخط�أ لك�ن ال 
يج�وز أن يتح�ول الخطأ إىل رفع 
غطاء ش�عبي ع��ن الجيش ألن 
ه�ذا م�ا يري�ده املجروم�ون وال 
بدي�ل لكم ع�ن الجي�ش والقوى 

األمنية«.

نصراهلل: االعتداءات الصهيونية »خطيرة جدا« وحديث واشنطن بعودة داعش الزال »قائما« 
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اعلن�ت الهيئ�ة العامة للجم�ارك ، اكثر من ملي�ار ونصف املليار 
دين�ار اي�رادا يوميا يس�جله مركز جم�رك طريبي�ل الحدودي«. 
وذك�رت الهيئة يف بي�ان ، إن » منفذ طريبيل يس�جل مليار دينار 
ونص�ف كايراد يوم�ي«، مبينة ان »اس�تمرار التزاي�د يف معدالت 
األي�رادات املتحقق�ة يف اغل�ب مراكزها الجمركي�ة ياتي كنتيجة 
طبيعي�ة للجهود التي تبذله�ا كوادرها العامل�ة هناك فضال عن 
األدارة املتمي�زة خالل الف�رة الحالية«.واضاف�ت، ان »ايراداتها 
املتحققة تدخل يف حساب وزارة املالية لدى البنك املركزي العراقي 
والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة املالية وبهذا تكون مس�جلة 
أع�ى ايراد يرفد املوازنة العامة للدولة بعد األيرادات النفطية رغم 
التحدي�ات واملعوقات والنق�ص الحاد بأع�داد املوظفني املؤهلني 

وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الجمركي«.

منفذ طريبيل يسجل مليار دينار 
ونصف كايراد يومي

عضو بالنزاهة النيابية 
يكشف عن مخالفات 

وشبهات “جسيمة” بشركة 
المشاريع النفطية

اعلن مساعد مدير االستثمار يف منطقة أروند الحرة سيد عيل موسوي، 
االحد، أن صادرات الثروة الس�مكية من ه�ذه املنطقة إىل العراق بلغت 
قيمتها 25 مليون دوالر، مبينا أنه تم تصدير 4 االف طن من األس�ماك 
إىل العراق خالل الش�هرين املاضيني.وقال موس�وي يف ترصيح اوردته 
وكالة “ارنا” ، إنه “تم تصدير األس�ماك إىل العراق عرب محطة تصدير 
الث�روة الس�مكية يف ح�دود ش�لمجة )جن�وب ايران(”.وأض�اف، أن 
“التع�اون بني غ�رف التجارة يف آبادان وخرمش�هر م�ع غرفة تجارة 
وصناع�ة واس�تثمار محافظة الب�رصة وإقامة مع�ارض ومؤتمرات 

لتعريف فرص االستثمار يف منطقة أروند الحرة يف املحافظة.

كش�ف عضو لجن�ة النزاه�ة النيابية 
ج�واد حمدان الس�اعدي ، ع�ن وجود 
مخالفات “جس�يمة” وشبهات فساد 

داخل رشكة املشاريع النفطية.
وقال الس�اعدي ، إن “هناك مخالفات 
جسيمة وش�بهات فساد داخل رشكة 
ان  إىل  مش�را  النفطي�ة”،  املش�اريع 
لجنته “سرسل كتب تأكيد عى الكتب 

السابقة بشان الرشكة”.
وأض�اف أن “جميع امللف�ات املتعلقة 
س�يتم  النفطي�ة  املش�اريع  برشك�ة 
ولجن�ة  النزاه�ة  هيئ�ة  اىل  احالته�ا 
مكافح�ة الفس�اد”، مبين�ا أن “وزير 
واملفت�ش  الغضب�ان  ثام�ر  النف�ط 

إيران تصدر اسماك الى العراق 
االقت�صاديبقيمة 25 مليون دوالر

الفساد المشرعن وراء رفاهية النخب السياسية وارتفاع معدالت تحت خط الفقر 
العراقيون يتجرعون مر العيش والحكومة تغدق باالموال على االكراد

العراق اليوم يعي�ش يف ظل موازنات 
انفجاري�ة وهدر م�ايل اكرب ورسقات 
ما زال�ت ملفاتها مخزون�ة يف ادراج 
متعم�د  واهم�ال   , النزاه�ة  هيئ�ة 
للقطاع الصناعي والزراعي والصحي 
, مما ساهم يف زيادة معدالت البطالة 
 , الفق�ر  ارتف�اع مع�دالت  وبالت�ايل 
ويف املقاب�ل اغتن�اء فاح�ش للطبقة 
السياس�ية , واهمال متعم�د للواقع 

املايل واالقتصادي للعراقيني.
الحكومة الحالي�ة  لم تنصف غالبية 
العراقي�ني , وانم�ا اهتم�ت باالكراد 
العراقيني يعيش�ون  وتركت مالي�ني 
تح�ت خط الفقر , اىل درجة  ان وزير 
املالي�ة يتحكم بث�روات البالد ويقوم 
بتحوي�ل مئات املليارات لكردس�تان 
دون مس�وغ قانوني وبدعم من عبد 

املهدي.
موازنة 2019 شهدت ارتفاع معدالت 
االنف�اق الحكومي اكثر م�ن موازنة 
العام امل�ايض , وهناك فق�رات تتيح 

للرئاس�ات الث�الث بالب�ذخ وام�وال 
اخ�رى لأليف�ادات , يقابله�ا تحويل 
العراق اىل مكبات ملنتجات دول اخرى 
فيها  تنازالت كبرة ليكرس سياس�ة 
السوق االستهالكي الكبر يف بلد كبر 

وهو العراق.
هيث�م  االقتص�ادي  الخب�ر  يق�ول 
املراق�ب  م�ع   اتص�ال  يف  الخزع�يل 
العراق�ي: ان ارتف�اع مع�دالت الفقر 
وتح�ت خ�ط الفق�ر يف الع�راق ه�و 
نتيج�ة املحاصصة السياس�ية التي 
اف�رزت حكوم�ات عرج�اء ال تهت�م 
باملواط�ن وانم�ا همه�ا الرب�ح غر 
امل�رشوع ع�رب اس�اليب مش�بوهة, 
لم  املتعاقبة  العراقي�ة  فالحكوم�ات 
تراع العدال�ة يف توزي�ع الثروات عى 
الش�عب , تاركتا اي�اه يواجه مصره 

لوحده .
وتابع الخزعيل: العراق ما زال يعاني 
م�ن اقتصاد غر واض�ح املعالم فهو 
ريعي ويعتمد عى النفط , ولم تسهم 

الحكوم�ات بتطوي�ر االقتصاده ولم 
نلمس ايضا مس�اع لتطوير القطاع 
الخاص او اعادة ماكنة الصناعة من 
جدي�د , بل اس�همت يف خلق مجتمع 
طبقي , بمعنى اخر الفس�اد اس�هم 
يف رفاهي�ة الطبقة السياس�ية التي 
التشكل سوى 5% من الشعب , بينما 

الغالبية تعيش اوضاعا مادية صعبة 
يف ظ�ل ارتفاع مع�دالت الفقر والتي 
س�اهمت يف الحد من تطوير املجتمع 

.
من جهته وصف النائب عن محافظة 
نينوى احمد الجب�وري ، اعالن االمم 
املتحدة وج�ود 7 ماليني عراقي تحت 

خ�ط الفق�ر بال�”صفع�ة” املدوي�ة 
للنظام السيايس يف العراق.

وق�ال الجبوري يف بي�ان ، إن “اعالن 
االم�م املتحدة وج�ود قرابة 7 ماليني 
عراق�ي تح�ت خط�ر الفق�ر يمث�ل 
صفع�ة مدوي�ة للنظام الس�يايس يف 
الع�راق، فمن�ذ التغير والبل�د يفتقر 

ملعالج�ة  االس�راتيجية  للخط�ط 
املوزان�ات  فش�لت  ازلي�ة  مش�كلة 
وس�حقت  بمعالجته�ا  االنفجاري�ة 
موازن�ات التقش�ف ضحاياه�ا، الن 
اصح�اب الخط�ط والربامج حكومة 
وصن�اع ق�رار ال ه�م لديهم س�وى 

مكاسبهم وصفقاتهم الخاصة.

الفساد اسهم 
في رفاهية 

الطبقة السياسية 
التي ال تشكل 

سوى 5 %
 من الشعب

العراق تحول
 الى مكبات 

لمنتجات
 دول تعاقدت 

معها 
الحكومة 

أعل�ن وزي�ر التجارة، محم�د العان�ي ، عن تجهي�ز مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة دفعة واحدة بدون تجزئ�ة، للقضاء عى 
الفساد ومنع حاالت التحايل  والتالعب واالستقرار يف عمليات 

التجهيز خالل االشهر املقبلة.
وقال�ت الوزارة، يف بيان ، إن »وزير التجارة أجرى اليوم زيارة 
ميداني�ة  ملحافظة األنبار وافتت�اح املركز التمويني ومرشوع 

البطاقة االلكرونية  يف قرية القطنية كذلك االطالع  عى وضع 
الخزين يف السايلوات والدوائر التجارية، والتقى  خالل الزيارة 

محافظ األنبار عيل فرحان وأعضاء مجلس املحافظة«.
وش�دد الوزير العاني، خ�الل لقائه محافظ األنب�ار وأعضاء 
مجل�س املحافظ�ة، ع�ى »س�بل دع�م الدوائ�ر التجاري�ة يف 
املحافظ�ة من خالل تأهي�ل الدوائر التي تعرض�ت للعمليات 

االرهابية  وتس�هيل مهم�ة املزارعني والفالح�ني يف الحصول 
عى مس�تحقاتهم، فضال عن إيالء األهمية ملخازن املحافظة 
وامكانية بناء س�ايلو كبر يس�توعب الكميات املس�وقة من 
الحنطة«.وأكد العاني، أنه »س�يتم تس�ليم املواطنني مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة دفعة واحدة بدون تجزئ�ة، للقضاء عى 
الفس�اد وعدم الس�ماح للوكالء باس�تيفاء مبال�غ اخرى من 

الفالحني نتيجة تجزئة املواد وتوزيعها بشكل فردي«.
وأش�ار الوزي�ر، إىل »أهمي�ة تذلي�ل معوقات العم�ل وتأهيل 

املخ�ازن املوجودة التي تعرض�ت للعمليات االرهابية ودعم 
املحافظ�ة لبناء س�ايلو قادر عى اس�تيعاب كميات 

الحنطة املسوقة لخلو املحافظة من اي سايلو 
قادر عى استيعاب الكميات املسوقة«.

وزير التجارة يعلن تجهيز مفردات التموينية بدون تجزئة لمنع الفساد والتالعب

اعلن�ت رشك�ة ال�زوراء العام�ة اح�دى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن ، عن نش�اطها يف تصنيع 
ونص�ب وتجهي�ز وتش�غيل وصيان�ة منظومات 

الطاقة الشمسية.
وق�ال مدير عام الرشك�ة املهندس هادي عيل طه 
يف بي�ان ، إن “الرشك�ة تمتلك مصان�ع وخطوط 
الخالي�ا  النت�اج  انتاجي�ة ومكائ�ن متخصص�ة 
الشمس�ية وتنفيذ جميع اعمال الربط والتجميع 
النت�اج منظوم�ات تعم�ل بالطاق�ة الشمس�ية 
وحس�ب الطل�ب”، كاش�فا عن “تصني�ع نموذج 
ملنظوم�ة الطاقة الشمس�ية س�عة )1( كيلوواط 
حس�ب طل�ب وزارة الداخلي�ة والت�ي باالم�كان 

ربطه�ا بعجل�ة متنقل�ة الس�تخدامها يف املناطق 
العسكرية كاملخافر الحدودية”.

واش�ار طه إىل “تنفيذ منظومة للطاقة الشمسية 
س�عة )1( مي�كا واط يف مق�ر وزارة الكهرب�اء 
وبنس�بة انجاز 55% يكون انتاجه�ا مبارشا عى 
الش�بكة الوطني�ة لدع�م املنظوم�ة الكهربائي�ة 
وابرام عقد لتنفيذ منظومة للطاقة الشمس�ية يف 
مقر وزارة الصحة سعة )140( كيلو واط اضافة 
اىل طلب م�ن وزارة النفط لحاجته�ا اىل منظومة 
للطاقة الشمس�ية فضال عن التع�اون مع وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي لتنفيذ منظومات يف 

عدد من الكليات والجامعات”.

ولف�ت إىل أن “هناك بحدود )300( كش�ف قامت 
بها لجان الكشف املشكلة يف الرشكة ملواقع كثرة 
تحت�اج اىل مثل هذه املنظوم�ات التي تكون بعمر 
تش�غييل يراوح بني )20 – 25( س�نة مع تقديم 

خدمات الصيانة ملدة عام مجانا”.
واعلن املدير العام عن ان “الرشكة بصدد التباحث 
م�ع الجه�ات املعني�ة لتنش�يط وتفعي�ل انت�اج 
منظوم�ات الطاقة الشمس�ية لل�دور واملنازل”، 
مش�را اىل “اجراء مفاوضات مع رشكات كورية 
واملاني�ة وتركية للدخول معها يف عقود مش�اركة 
مس�تقبلية لتطوي�ر امكانيات الرشك�ة يف مجال 

انتاج منظومات الطاقة الشمسية”.

الصناعة تعلن تصنيع نموذج لمنظومة تعمل بالطاقة الشمسية

تخصيــص 438 مليـــــــار دينــــــــار الستكمــــــال مشـــــــاريـــع اطـــــــراف بغـــــداد

النزاهة تسترجع 50 مليون دوالر من عقد لشركة توزيع المنتوجات النفطية
اعل�ن مجلس محافظ�ة االنبار 
اس�تالم  نظ�ام  تطبي�ق  ، ع�ن 
الحص�ة التمويني�ة م�ن وكالء 
امل�واد الغذائي�ة الكرونيا للمرة 

االوىل.
وقال عضو املجلس فهد الراشد 
محم�د  التج�ارة  “وزي�ر  إن   ،
هاش�م العاني حرض مراس�يم 
اس�تخدام اول جه�از الكروني 
يتيح للمواطن اس�تالم مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة من الوكيل 
بص�ورة الكروني�ة م�ن خالل 
وج�ود كاف�ة املعلوم�ات يف هذا 

الجه�از م�ؤرش فيه�ا مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة وال يمك�ن 
او  م�ادة  اي  اخف�اء  للوكي�ل 
البطاق�ة  بمف�ردات  التالع�ب 

التموينية”.
“الجه�از  ان  الراش�د  واض�اف 
نظ�ام  انظم�ة  بثالث�ة  يعم�ل 
بصم�ة الع�ني وبصم�ة االبهام 
)الرق�م الرسي(  الك�ود  ونظام 
ويس�مح هذا النظ�ام للبديل يف 
اس�تالم الحص�ة التموينية من 
الوكي�ل يف حال تع�ذر حضوره 
الرم�ادي  مدين�ة  ان”  مبين�ا   ،

ش�هدت اليوم وض�ع اول جهاز 
لدى احد الوكالء وجرى تجربته 
بحضور العاني ومحافظ االنبار 
ع�يل فرحان الدليم�ي وعدد من 
مسؤويل وزارة التجارة واعضاء 

مجلس املحافظة”.
ه�ذا  “تجرب�ة  أن  إىل  ولف�ت 
النظ�ام من قب�ل منظمة الغذاء 
العاملي لالمم املتحدة بالتنس�يق 
مش�را  التج�ارة”،  وزارة  م�ع 
اىل ان “اس�تخدام ه�ذا النظ�ام 
سيتيح كشف املزورين واالعداء 

الحقيقة لسكان املحافظة “. 

االنبار تطبق نظام استالم الحصة التموينية الكترونيا 

التربية النيابية تبلغ النزاهة بشان فساد يتعلق بعقود “طبع” المناهج الدراسية

أعلن الجه�از املركزي لإلحصاء 
، ع�ن بي�ع أكثر م�ن 4 مليارات 
دوالر يف مزاد العملة خالل شهر 
الجه�از  املايض.وذك�ر  تم�وز 
»الكمي�ات  إن   ، إحصائي�ة  يف 
املباع�ة من الدوالر خالل ش�هر 
تم�وز امل�ايض بلغ�ت 4 ملي�ار 
و526 ملي�ون و80 أل�ف و500 
دوالر«.وب�ني، أن »هذه املبيعات 
ارتفع�ت ع�ن نفس الف�رة من 
ع�ام 2018 الت�ي بلغ�ت فيه�ا 
املبيع�ات 4 ملي�ار و173 مليون 
و591 الف و858 دوالر، وبتغير 
س�نوي يبلغ 8.4%«.وأضاف، أن 

»س�عر الدوالر خ�الل تموز من 
ع�ام 2019 بل�غ 1201 دين�ار 
للدوالر الواح�د مقارنة بنفس 
الف�رة م�ن ع�ام 2018 الت�ي 

بل�غ فيه�ا 1189 دين�اراً 
للدوالر الواحد، وبتغير 

شهري بلغ %38.1«.
يذك�ر أن البنك املركزي 
يجري جلس�ات يومية 

العمالت  ورشاء  لبيع 
ع�دا  م�ا  االجنبي�ة 
الرس�مية  العط�ل 
البنك  يتوق�ف  التي 

عن هذه املزادات.

المركزي لالحصاء: بيع أكثر من 4 مليارات دوالر في مزاد العملة خالل تموز

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
ارتفاع نســــب الفقر في العــــراق الى معــــدالت مخيفة نتيجة 
االهمال الحكومي طيلة ســــنوات عديدة  وغبيــــاب الرؤية والخطط 
االقتصاديــــة المطلوبة النجــــاح العمل االقتصــــادي  نتيجة  المحاصصة 
السياســــية التي جاءت بوزراء غير كفوئين ولم يهتموا لمصلحة العراق 

وشــــعبه , بــــل كانوا وما زالــــوا هم الطبقة السياســــية التي تســــعى 
لالســــتيالء على اموال الدولة بحجة بناء مشاريع خدمية وصحية , 

اال ان اغلبها مشاريع وهمية ,قد اختفت اموالها دون وجود 

املقّدس�ة ع�ن  العّباس�ية  العتب�ُة  أعلن�ت 
اس�راتيجّي  م�رشوٍع  بتنفي�ذ  رشوعه�ا 
كبر متع�ّدد الفوائ�د يجمع ب�ني الزراعّي 
والصناع�ّي والرفيه�ّي، مس�تثمرًة بذل�ك 
أجزاء واسعة من صحراء كربالء وتحويلها 
اىل واح�اٍت خ�رضاء، ومس�اهمًة منه�ا يف 
مكافحة التصّحر مس�تفيدًة م�ن ثرواتها 
املائّي�ة الجوفّية، وذلك م�ن خالل مرشوٍع 
توّس�م ب�)الفردوس( وعى مس�احٍة ُتقّدر 
ب�)760( دونماً أي ما يعادل )1.900.000( 

مليون وتسعمائة ألف مر مرّبع.
واش�ار رئيُس قس�م املش�اريع الهندسّية 
ان    : الصائ�غ  مجي�د  ضي�اء  املهن�دس 
املرشوع ُيضاف اىل سلس�لة املشاريع التي 

نّفذتها س�ابقاً وستنفّذها مستقبالً العتبُة 
العّباسية املقّدسة، 

1- اس�تثمار األرايض الزراعّية الصحراوّية 
يف  والصناع�ّي  الزراع�ّي  الواق�ع  وتنمي�ة 

كربالء.
2- امل�رشوع س�يكون بمثاب�ة مص�ّدات 

طبيعّية للرياح والعواصف الرابّية.
3- توف�ر ف�رص عم�ل لتش�غيل األيادي 
العامل�ة للعناي�ة بمنش�آت ومراف�ق هذا 

املرشوع.
املحلّي�ة  الس�وق  رف�د  يف  املس�اهمة   -4
بنوعّي�اٍت جّي�دة ون�ادرة م�ن املحاصيل 

والفواكه الزراعّية والحقلّية.
والخ�ربات  اإلمكانّي�ات  توظي�ف   -5

الصناعّي�ة الزراعّية ووضعه�ا يف مجالها 
الصحيح.

6- اس�تثمار املي�اه الجوفّي�ة ع�ن طريق 
حفر اآلبار االرتوازّية.

7- زراع�ة أصن�اف م�ن أش�جار الفواكه 
النادرة واالستفادة منها كذلك.

زراعّي�ة  وآلّي�ات  تقنّي�ات  إدخ�ال   -8
وصناعّية حديثة باالستفادة من الخربات 

املحلّية والدولّية.
9- جع�ل قس�م من هذا امل�رشوع مصدراً 
لتكاث�ر األن�واع الن�ادرة م�ن املحاصي�ل 

الزراعّية.
10- توف�ر مس�احات ترفيهّي�ة للعوائل 

الكربالئّية.

مشروٌع زراعّي في كربالء لتحويل الصحراء الى مناطق خضراء ومنتجعات سياحية      
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المراقب العراقي/ متابعة...

أعلن املتحدث باسم الجيش اليمني، العميد يحيى 
رسي�ع أن الق�وة الصاروخي�ة اليمني�ة أطلق�ت 
صاروخا بالس�تيا م�ن نوع نكال ع�ى تجمعات 
الجي�ش الس�عودي واملخدوعني قبالة الس�ديس 
بنجران. وأكد رسيع، عرب حسابه عى »فيسبوك«، 
وتابعته »املراق�ب العراقي« أن »الصاروخ أصاب 

هدف�ه بدق�ة عالية بفض�ل الله وخل�ف عرشات 
القتى والجرحى، وتم مش�اهدة عدد من سيارات 

اإلسعاف تهرع لنقل القتى والجرحى.
ولف�ت إىل أن »ه�ذه الرضب�ة أت�ت بع�د عملي�ة 
اس�تخباراتية دقيق�ة، حي�ث كان الع�دو يحرضرّ 
لزحوف�ات كب�رة باتجاه مواق�ع الجيش اليمني 

واللجان الشعبية يف الحدود«.

المراقب العراقي/ متابعة...
سقطت طائرتا استطالع معاديتان قرابة منتصف 
ليل امس الس�ب ع�ى األحياء املدني�ة يف الضاحية 
الجنوبي�ة لبروت، حيث يعد ذل�ك اعتداًء ارسائيليا 
جدي�دا، فيم�ا واجه الح�ادث موجة م�ن اإلدانات 
الداخلي�ة ومن قب�ل حركة حماس، فيم�ا تقدمت 
وزارة الخارجية بش�كوى فوري�ة إىل مجلس األمن 

الدويل إلدانة الخرق.
ونقلت وسائل اعالم لبنانية انباًء، تابعتها »املراقب 
العراق�ي« أن�ه وبع�د قراب�ة نصف س�اعة جاءت 
طائرة اس�تطالع أخرى لتفقد مكان سقوط األوىل 
فس�قطت بدورها محدثة انفجارا ودويا وتسببت 

بحريق يف بورة خالية يف املنطقة نفسها«.
واضاف�ت أن »الح�ادث تس�بب ب�أرضار مادية يف 

املباني اآلهلة املحيطة«.
إعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية...

س�عد  ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  وص�ف  ب�دوره 
الحريري، س�قوط طائرتي اس�تطالع ارسائيليتني 
ف�وق الضاحي�ة الجنوبي�ة لب�روت، بان�ه اعتداء 
مكش�وف ع�ى الس�يادة اللبنانية وخ�رق رصيح 

للقرار 1701.
وق�ال الحري�ري تعليقاً عى االعتداء انه »س�يبقى 
ع�ى تش�اور م�ع رئي�ي الجمهوري�ة ورئي�س 
مجلس النواب لتحديد الخطوات املقبلة، والس�يما 
ان الع�دوان الجدي�د الذي ترافق م�ع تحليق كثيف 
لط�ران العدو ف�وق ب�روت والضواحي، يش�كل 
لدف�ع  ومحاول�ة  االقليم�ي  لالس�تقرار  تهدي�داً 

ااالوضاع نحو مزيد من التوتر«.
وخت�م الرئيس الحريري قائ�اًل ان »املجتمع الدويل 
واصدق�اء لبن�ان يف العالم امام مس�ؤولية حماية 
الق�رار 1701 م�ن مخاطر الخروق�ات االرسائيلية 
س�تتحمل  اللبناني�ة  والحكوم�ة  وتداعياته�ا، 
مس�ؤولياتها الكامل�ة يف هذا الش�أن بم�ا يضمن 
عدم االنج�رار الي مخططات معادي�ة تهدد االمن 

واالستقرار والسيادة الوطنية«.
ويف سلس�لة اإلدانات التي ص�درت بالحادث أدانت 
الع�دوان  حم�اس،  اإلس�المية  املقاوم�ة  حرك�ة 
د عى لبنان،  الصهيوني الس�افر والغاش�م واملتعمرّ
من خالل اخرتاق طائرات االحتالل املتكرر لس�ماء 
لبن�ان، واس�تهداف أحي�اء يف الضاحي�ة الجنوبية 

لبروت، وتنفيذها لعمليات عدوانية متكررة.
فعل عدواني...

وقال�ت حم�اس إن »س�قوط طائ�رة االس�تطالع 
املفخخ�ة يف ح�يرّ س�كنيرّ يف الضاحي�ة الجنوبي�ة 

ع اآلمنني  لبروت، والذي تس�بب بانفجار كب�ر رورّ
يف الح�ي، ه�و فعل عدوان�ي واس�تفزازي من قبل 
العدو الصهيوني الغاصب، وانتهاك واضح لسيادة 

لبنان«.

زيادة توتر األوضاع...
وأك�دت الحركة »وقوفها إىل جانب لبنان واملقاومة 

ضد أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني«.
كم�ا أدانت حركة الجهاد االس�المي يف فلس�طني، 

بشدة العدوان الصهيوني عى األرايض السورية.
وقال�ت الحرك�ة يف بيان إن�ه “من حق س�وريا أن 
تداف�ع عن أرضه�ا وتصد هذا الع�دوان الصهيوني 

الغاشم الذي يستهدف أرضها وشعبها”.
العرب�دة  اس�تمرار  ان  اىل  الحرك�ة  وأش�ارت 
واالنته�اكات الصهيونية س�يؤدي إىل زيادة التوتر 
وتفج�ر األوضاع، وه�و ما يس�عى نتنياهو وقادة 
االحتالل إليه لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية 
عى حساب أمن واستقرار املنطقة وحياة شعوبها.

ووصف مس�ؤول العالقات اإلعالمي�ة يف حزب الله 
محم�د عفي�ف م�ا ح�دث يف الضاحي�ة الجنوبية 

لبروت بالعدوان اإلرسائييل الغادر.
 وق�ال يف ترصي�ح إن »التحقيقاِت جاري�ة ملعرفِة 
ة األوىل  التفاصي�ل، وأش�ار اىل أن الطائ�رة املُس�ررّ
الت�ي ل�م تنفجر يف عه�دة الحزب ال�ذي يعمل عى 
�ا الثانية  تحلي�ِل خلفيات تس�يرِها ومهماِتها، أمرّ
د املس�ؤول  فانفج�رْت، وخلرّفْت أرضارا مادية، وأكرّ
اإلعالم�ي يف ح�زب الله محم�د عفي�ف أن الحزب 
سرد بشكل قاس عرص اليوم يف كلمة األمني العام 

للحزب حسن نرص الله يف بلدة العني«.

رهانات فاشلة...
ورأى عض�و املجلس املركزي يف حزب الله الش�يخ 

نبيل قاووق، خالل رعايته احتفال تكريم الناجحني 
يف الش�هادات الرس�مية يف بلدة قان�ا، أن “هناك يف 
الخارج والداخل م�ن راهنوا عى إضعاف املقاومة 
وإشعال الفتنة يف لبنان وإقامة إمارة تكفرية عى 
أرضنا، تب�دأ من املوصل لتصل إىل البحر املتوس�ط 
عرب لبنان، وأرادوا لجرود عرس�ال ورأس بعلبك أن 
تكون منصة لتأس�يس اإلمارة التكفرية يف لبنان، 
وكان الخط�ر واقعيا وحقيقي�ا يف كل بلدة ومدينة 
وس�وق ومستش�فى، وعندئذ كانت املقاومة وفية 
ألهله�ا ووطنه�ا واس�تطاعت إىل جان�ب الجي�ش 
ودماء الش�هداء وعط�اءات املجاهدي�ن وبمعادلة 
الجي�ش والش�عب واملقاومة، أن تس�قط مرشوع 
الفتن�ة املتمثل بإقامة إم�ارة تكفرية عى أرضنا، 

واستطعنا أن نحمي بلدنا وأهلنا«.
من ناحية أخرى شجب مفتي الجمهورية اللبنانية 
الش�يخ عبد اللطيف دريان العدوان اإلرسائييل عى 
الضاحي�ة الجنوبي�ة، واكد “ان ما يق�وم به العدو 
اإلرسائييل من خرق للس�يادة اللبنانية هو يف عهدة 
مجلس األمن واألمم املتح�دة واملجتمع الدويل الذي 
ينبغ�ي ان ي�ردع الع�دو اإلرسائييل ع�ن أي عدوان 
يشنه عى لبنان التزاما بالقرار 1701 الذي يحفظ 

امن واستقرار وسيادة لبنان”.
هذا وش�دد نائب رئيس املجل�س التنفيذي يف حزب 
الله الش�يخ ع�يل دعموش خ�الل احتف�ال تأبيني 
يف بل�دة أنصاري�ة الجنوبي�ة عى ان »لبن�ان بفعل 
تضحي�ات ه�ذا الجيل م�ن الش�باب اللبناني ينعم 

اليوم باألمن واالس�تقرار والهدوء، بعدما استطاع 
ان ينت�رص ع�ى ارسائيل وان يردعها ع�ن العدوان 
ع�ى لبن�ان من�ذ الع�ام 2006 وان يطه�ر الحدود 
الرشقية م�ن الجماعات التكفرية االرهابية يف 25 

اب 2017«.
شكوى فورية لمجلس األمن...

ويف س�ياق متصل أعطى وزي�ر الخارجية اللبناني 
ج�ربان باس�يل تعليمات�ه للمندوب�ة اللبنانية لدى 
األم�م املتح�دة يف نيويورك للتقدم بش�كوى فورية 
إىل مجل�س األمن ال�دويل إلدانة الخ�رق االرسائييل 

الخطر للسيادة اللبنانية.
وقالت وزارة الخارجية واملغرتبني اللبنانية، يف بيان 

تابعته »املراقب العراقي« انه »يف س�ياق الخروقات 
اإلرسائيلية للس�يادة اللبنانية، والتي زادت وترتها 
يف الفرتة االخرة، حيث بلغت 481 خرقا يف شهرين، 
أت�ى الخ�رق االرسائييل ال�ذي نفذت�ه طائرتان من 
دون طيار مجهزتان بقوة نارية، والذي اس�تهدف 
العاصم�ة ب�روت اليوم عى عل�و منخفض مريب 
يس�تدل منه محاول�ة إرسائيلية فاضح�ة لالعتداء 
عى املمتلكات وعى املدنيني اآلمنني معا، مما يشكل 
خرقا جسيما للسيادة الوطنية واعتداء سافرا عى 

لبنان وتهديدا جديا لالستقرار يف املنطقة«.
وأكد الوزير باسيل »حرص لبنان عى تنفيذ القرار 
1701، وال�ذي تقابل�ه إرسائي�ل يومي�ا بخروقات 

متكررة تروع بها اللبنانيني وتهدد أمنهم«.

القوة الصاروخية اليمنية تطلق »نكال« على تجمعات العدوان السعودي بنجران

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس دونالد 
ترام�ب أعرب الي�وم، األحد، وألول مرة عن آس�فه 
ألن حربه التجارية مع الصني قد تحولت إىل ورطة 
دولية، ورد عى س�ؤال صحفى عما إذا كان يأسف 

ملا ألت إليه األمور قائال »نعم«.
وذك�رت الصحيف�ة، يف خرب نرشته الي�وم وتابعته 
»املراقب العراقي« انه »وردا عى سؤال عما إذا كان 
سيعيد التفكر ىف كيفية تصاعد األمور إىل عقوبات 
اقتصادية ش�ديدة ب�ني البلدي�ن، ردا ترامب قائال 
»نعم بالتأكي�د ملا ال. ربما أيضا، ل�دى أفكار ثانية 

بشكل كل ىشء«.  وكانت الصني قد فرضت ىف األيام 
األخ�رة تعريف�ة جديدة عى البضائ�ع األمريكية، 
ورد ترام�ب برف�ع التعريف�ة ع�ى أكث�ر من 500 
ملي�ار دوالر م�ن املنتجات الصيني�ة يف حني أثارت 
ه�ذه األفعال قلق املس�تثمرين وأش�علت املخاوف 
من أن املواجهة الطويلة يمكن أن تسفر عن ركود 
اقتص�ادى عامل�ى. إال أن ترام�ب لم يبد اس�تعدادا 
للرتاجع، وقال إن األمر كان يجب أن يحدث. واتهم 
الرئي�س األمريكي الص�ني باملمارس�ات التجارية 
غ�ر العادلة، وقال إنها يج�ب ان تواجه بإجراءات 

أمريكية قاسية مهما كان الثمن.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف معلق إرسائييل ب�ارز، عن أنرّ دول�ة االحتالل 
اإلرسائي�يل تتدخ�ل يف الح�رب الدائ�رة يف اليمن، بني 
الحوثي�ني والقوى اليمنية األخ�رى، خدمة للمصالح 
الس�عودية. وقال معلرّق الش�ؤون األمنية يف صحيفة 
»معاري�ف« ران إيدليس�ت، يف تحلي�ل ن�رشه موق�ع 
الصحيف�ة، وتابعته »أملراقب العراق�ي« إنرّ »تل أبيب 
غ تدخله�ا يف ال�رصاع الدائ�ر يف اليم�ن بحجة  تس�ورّ
الدف�اع عن مصالحها يف البح�ر األحمر ومضيق باب 
املندب«، مشدداً عى أنرّ »الحقيقة تتمثل يف أنرّ التدخل 
اإلرسائي�يل يف الس�احة اليمنية جاء بهدف مس�اعدة 

السعودية يف رضب اإليرانيني وتصفية الحوثيني«.
ك إيدليس�ت يف املزاعم التي تس�وقها تل أبيب،  وش�كرّ
الت�ي تدع�ي أنرّ »التدخل يف اليمن يهدف إىل اإلس�هام 
يف تأمني مضيق باب املندب، وحماية املالحة البحرية 
املدني�ة اإلرسائيلي�ة يف البحر األحم�ر، وضمان عدم 

تعررّض الحوثيني لها«.
وأشار إىل أنرّ »إرسائيل تنطلق من افرتاض مفاده بأنرّ 
تكثي�ف وجوده�ا يف منطقة البح�ر األحمر ومضيق 
ب�اب املندب، يمكن أن يمثرّل عام�اًل رادعاً يحول دون 
توجه الحوثيني الس�تهداف خط التجارة بني إرسائيل 

ومنطقة جنوب رشق آسيا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكر رئيس الوزراء الس�وداني عب�د الله حمدوك إن بالده بحاجة ملس�اعدات 
أجنبي�ة بقيمة ثماني�ة ملي�ارات دوالر، ويف الوقت ذاته كش�ف عن اتصاالت 
م�ع اإلدارة األمركية من أجل رفع اس�م الس�ودان من قائم�ة الدول الراعية 
لإلره�اب. وأوضح رئيس الوزراء، يف ترصي�ح نقلته رويرتز وتابعته »أملراقب 
العراقي« أن »الس�ودان يحتاج ثمانية ملي�ارات دوالر خالل العامني املقبلني 
لتغطي�ة ال�واردات وللمس�اعدة يف إع�ادة بناء االقتص�اد بع�د االضطرابات 
السياس�ية املستمرة منذ شهور«. واش�ار اىل أنه »باإلضافة إىل هذا الرقم، إن 
هن�اك حاجة إىل ملياري دوالر أخرى »كاحتياط�ي من النقد يف البنك املركزي 
للمس�اعدة يف إيقاف تدهور سعر رصف الجنيه«. وأشار إىل أنه بدأ محادثات 
مع صندوق النقد والبنك الدوليني ملناقش�ة إعادة هيكلة ديون السودان، وأنه 

تواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن املساعدات.

بوست: ترامب »يأسف« ألول  واشنطن 
مرة لتصاعد الحرب التجارية

معاريف:تل ابيب متورطة في الصراع اليمني 
الداخلي خدمة لـ »العشيق السعودي«

رويترز: السودان تكثف مساعيها للخروج 
من قائمة اإلرهاب األميركية

عائلة معتقل بحريني تطالب بالكشف عن مصير ابنهااالحتالل يحرم 220 طفال فلسطينيا من االلتحاق بالعام الدراسي الجديد

دولي دوليعربي  عربي 
الحريري يصفه بـ »االعتداء المكشوف« و حماس تعده »فعال عدوانيا«

سقوط طائرتي استطالع اسرائيليتين في الضاحية الجنوبية
 والخارجية اللبنانية تتقدم بشكوى لمجلس األمن الدولي

المراقب العراقي/ متابعة...
اعل�ن مدي�ر مرك�ز األرسى للدراس�ات رأفت حمدون�ة إن 220 
أسرا من األطفال الفلس�طينيني محرمون من االلتحاق بالعام 
ال�درايس الجديد الذي ب�دأ اليوم األحد يف االرايض الفلس�طينية. 
وأوض�ح حمدونة، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
أن »س�لطات االحتالل ترتكب بحق األطفال عرشات االنتهاكات 
كالتعذيب النفي والجس�دي، واستغالل بنية الطفل الضعيفة، 
والرتكيز عى التعذيب والتهديد والتنكيل والرتويع أحيانا بالكالب، 
واس�تخدام وس�ائل غر مرشوعة كالخ�داع والوع�ود الكاذبة، 
واملعامل�ة القاس�ية، واملحاك�م الردعية العس�كرية، والقوانني 
الجائ�رة، والعقوب�ات بالغرام�ات املالي�ة، والع�زل االنفرادي، 
واس�تخدام القوة، واالحتجاز يف أماكن ال تليق بهم وبأعمارهم، 
والتفتيشات االس�تفزازية«. ودعا املنظمات الحقوقية الخاصة 
بالطف�ل إىل »متابعة أوض�اع املعتقلني القارصي�ن يف املعتقالت 
االرسائيلي�ة، والضغ�ط عى االحت�الل من أجل تأم�ني حريتهم 
وااللتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي األطفال يف العالم«. 

وأضاف، أن »حرمان هؤالء األرسى األطفال تجاوز من قبل إدارة 
مصلحة الس�جون االرسائيلية والحكومة االرسائيلية 

أكدته�ا  الت�ي  ومتطلباته�م  لخصوصيته�م 
االتفاقيات واملواثيق الدولية والقانون الدويل 

االنساني«.
وتط�رق إىل »املعامل�ة القاس�ية الت�ي 
يتعرض�ون لها واملخالفة لكل األعراف 
واملواثي�ق الدولية الت�ي تكفل حماية 
ه�ؤالء القارصين وتأم�ني حقوقهم 
والتعليمي�ة،  والنفس�ية  الجس�دية 
ومرش�دين  بأهليه�م  وتواصله�م 
يوجه�ون حياته�م، والتعام�ل معهم 

كأطف�ال بعي�دا عن سياس�ة الرتهيب، 
الفلس�طينية،  الطفول�ة  تدم�ر  به�دف 

وااللح�اق به�ا اآلث�ار الصحي�ة والنفس�ية 
والجسدية واالجتماعية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ت عائلة املعتقل البحريني حس�ني  ع�ربرّ
عب�د الرحي�م ع�ن قلقه�ا البال�غ عى 
بع�د   ، الري�ايضرّ ومس�تقبله  مص�ره 
تعررّض�ه لالعتق�ال فج�ر ي�وم اإلثن�ني 

املايض.
ت عائلة املعتقل عن »قلقها البالغ  وعربرّ
، بعد  عى مص�ره ومس�تقبله الريايضرّ
تعررّض�ه لالعتق�ال فج�ر ي�وم اإلثن�ني 
امل�ايض«، موضحة أن�ه »ضمن أعضاء 
ويم�ارس   ، الري�ايضرّ الش�باب  ن�ادي 
لعبت�ني، ك�رة القدم، وك�رة الي�د التي 
تميرّز بها، واليوم يواجه مصرًا مجهواًل 
وظروًف�ا غامض�ة ته�درّد حيات�ه، بعد 

 .» اعتقاله التعسفيرّ
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بني املضحك واملبكي، والس�ار واملحزن.. تزدحم الس�احة 
العراقي�ة بعد عام 2003 بكم هائ�ل من األخبار واألحداث 
اليومية عىل األصعدة كافة، أما املضحك منها فهو الشغل 
الش�اغل لفئة معينة تقوم أعراس�ها عىل مآتم العراقيني، 
وأم�ا املبكي فه�و حصة النس�بة العظمى م�ن املواطنني 
الذي�ن ينطبق عليه�م مثلنا الش�عبي القائ�ل: “جزنا من 
العن�ب انريد س�لتنا”. وهم الذي�ن اليبتغون غ�ر العيش 
بس�الم ووئام يف عراقهم، رافعني ش�عار )نع�م للعالگة.. 
ال لباق�ي الحق�وق( بعد أن حت�م عليهم واقعه�م العيش 
دون الكفاف، إال من كان محظوظا ومحس�ودا فيصل حد 

الكفاف.
ولع�ل من املضحك املبكي أيض�ا ماقرأته يوما عن تحقيق 
أجراه أحد الصحفيني األوربيني مع شاب عراقي، إذ سأله 
يف نهاية لقائه معه قائال: هل لديك أحالم تتمنى تحقيقها؟ 
أجاب الش�اب بع�د تنهد طويل: أتمنى ش�يئني فقط؛ “أن 
أت�زوج.. وأن يكون يل بيت”..! فقال له الصحفي: س�ألتك 
عن أحالمك.. وليس عن حقوقك..!. فيالبؤس املواطن حني 

يغدو نيل حقوقه أبعد من تحقيق أحالمه..
ومن املؤسف واملؤلم ان من بني ساسة العراق نفرا ُيعّدون 
م�ن )حب�ال املضيف( إال أنه�م يريدون 
للع�راق التأخ�ر والتقهق�ر، والبقاء يف 
خان�ة الدول الت�ي تفوز دائم�ا باملرتبة 
األوىل يف الفس�اد والجريم�ة، وتريحهم 
ح�االت انعدام حقوق االنس�ان وضياع 
املواطن�ني تح�ت خط�وط  كث�ر م�ن 
الفقر املدقع، ويتلذذون بسماع األرقام 
والنس�ب الت�ي تعك�س تف�ي الفق�ر 
والجه�ل واألمية واملرض، وتس�عدهم كث�را أخبار هجرة 
العق�ول وال�راع بني القومي�ات واألطي�اف، ناهيك عن 
الدم والقتل والدمار الذي يطال األزقة واملحالت واألس�واق 
وبي�وت الله واملدراس، وكل مرفأ يؤوي املواطنني األبرياء. 
والغريب أنهم يرتبعون عىل أعىل مناصب يف البلد، وبيدهم 

دفة القيادة بشكل أو بآخر.

ويأتي يف صدارة الكم الهائل من األخبار موضوع الفساد، 
الذي مد أذرع�ه األخطبوطية يف مفاصل البلد جميعا دون 
استثناء، وتنوع بني مايل وإداري وسيايس وشخيص، ولعل 
املقبل من األيام يأتي لنا بأصناف جديدة من أنواعه. كذلك 
من األخبار التي تشغل املواطن، الوضع األمني، الذي عادة 
ماتتصدر أخباره وتقاري�ره الصفحات األول من الصحف 
اليومية باملانش�يت العريض والطوي�ل، والتخلو فضائية 
من س�بتايتالت متصلة ترسد العواجل م�ن الكوارث التي 
تحدث يف الش�ارع العراقي، بانفج�ار او اغتيال او خطف 
او اقتح�ام، ومن املؤكد ان ح�وادث مثل هذه لها تداعيات 

تنعكس عىل باقي أركان البلد.

شتان بين الحقوق واألحالم

 عيل عيل…

بقلم/ سيف اكثم المظفر…
م�ا يق�ال عن م�ا قام�ت ب�ه إرسائيل، يف 
اآلون�ة االخ�رة، م�ن اس�تهداف أس�لحة 
لق�وات الحش�د الش�عبي يف الع�راق، هو 
تح�رك خط�ر وين�ذر بفت�ح مس�احات 
جدي�دة لتس�خني األج�واء، بع�د معرك�ة 
الناقالت والت�ي انترت فيها إيران، رغم 
كل الخب�ث الذي مارس�ته إرسائيل إليقاع 
ح�رب ب�ني الوالي�ات املتح�دة األمريكية، 
وحلفائه�ا م�ن جه�ة، وإيران م�ن جهة 

أخ�رى، م�ن اس�تهداف لناق�الت نف�ط، 
واتهام اي�ران بها، لكن “ش�طارة”إيران، 
جعلها تخرج من هذا املأزق، واستطاعت 
ف�رض قوته�ا، وتعامل�ت بحزم م�ع تلك 
األفعال، فم�ا كان من إرسائيل إال أن تغر 
قواع�د اللعبة، وفتح جبهات ومس�احات 
جديدة للمناوش�ات العسكرية، قد تنجح 
يف إش�عال فتيل حرب بني الواليات املتحدة 

األمريكية وإيران.
االس�تهداف الرابع ملذاخر س�الح فصائل 

املقاومة، والتي تعاملها أمريكا وإرسائيل، 
عىل انها اذرع ايران يف العراق،تحت غطاء 
قانوني باسم الحشد الشعبي، وهذا جعل 
م�ن االس�تهداف املبارش للحش�د من قبل 
القوات األمريكية صعبا، لذا كانت إرسائيل 
تتهي�أ لتكون رأس حرب�ة لرضب مخازن 
الصواريخ واالسلحة لتلك الفصائل، والذي 
لم يتضح الجهة املنفذة له، بشكل رسمي 
إال أن أصاب�ع االته�ام تش�ر إىل إرسائيل 

بتواطئ أمريكي.
الحش�د الشعبي، هذا التش�كيل العقائدي 
الذي يستمد قوته من تلك العقيدة الثورية، 
الت�ي ث�ارت ض�د الظل�م والذل،ورفع�ت 
ش�عار هيهات منا الذل�ة قبل 1400 عام، 
لن يقف�وا مكتويف األيدي، وس�يكون الرد 
دقيق�ا وبلمح الب�ر، أو ه�و ارسع من 
ذلك، لس�بب بس�يط، إن هذه التشكيالت 
ال  ه�ي  املمانع�ة،  جبه�ة  أو  املقاوم�ة، 
تختلف كثرا عن حزب الله اللبناني، الذي 
انتر عىل إرسائيل يف حرب تموز 2006، 

واس�تهدف إرسائي�ل م�رات عدي�دة، ورد 
عليها بش�كل مزلزل، جعل م�ن تل أبيب، 
تحذر من أن توقض هذا األسد العمالق، يف 
كل مرة، تخرج إرسائيل خارسة مع حزب 
الل�ه، فكيف أنها تجاهلت عقيدة الحش�د 
وتج�رأت ع�ىل اس�تهدافه، وق�د زار قادة 
إح�دى هذه الفصائ�ل حدودها مع لبنان، 
يف رس�الة مس�بقة ل�م تفهمه�ا إرسائيل 
وتعاملت، عىل أن البعد الجغرايف قد يحمي 
إرسائيل من اي استهداف، لكنها ال تفهم، 
إن العراقي�ني اكثر غضبا م�ن اللبنانيني، 
وأن الرد العراقي س�يكون موجعا للعمق 
اإلرسائي�ي، وأن االذرع جميعه�ا لجس�د 
واحد، وأن استخدم قدمه، ستكون النتائج 
وخيم�ة، والقادم من األيام سيش�هد عىل 
أن الفصائل لن تدخر قوة للرد، وكل يشء 
ممكن، فه�ذه فصائل عقائدي�ة، وتعرف 
ماذا تري�د وكيف تهاجم.. أورش�ليم عىل 
موعد مع النار، ع�ي يد أهل العراق، ما ال 

تتوقعه إرسائيل وال يخطر عىل بال أحد.

الحشد سيرد في أورشليم ؟!

من يهرب نفط العراق ؟!

،،

بقلم / محمد حسن الساعدي…
تناقل�ت قبل فرتة وس�ائل اإلعالم إعالن الس�لطات اإليرانية 
عن احتجازه�ا ناقلة نفط عراقية تحم�ل 700 ألف لرت من 
الوق�ود امله�رب إىل الخ�ارج ، وع�ىل الرغم من نف�ي وزارة 
النف�ط العراقية عرب الناطق الرس�مي بأس�م الوزارة والذي 
أكد أن الناقلة التع�ود إىل مالكاتها، وأن أي تصدير للنفط ال 
يتم أال ع�ن طريق اآلليات املعلنة دولي�ًا،إال أن حقيقة األمر 
تكشف عن مدى تورط األحزاب املتنفذة يف البالد،والتي باتت 
مسيطرة عىل املوانئ واألرصفة حتى بات لكل حزب رصيف 
معد للتهريب أو اس�تقبال البضائ�ع أو التجارة الخاصة به 
دون رقابة تذك�ر ، وان عمليات التهريب للنفط أو البضائع 
األخ�رى تت�م ع�رب وس�طاء إىل األس�واق العاملي�ة،وأن مثل 
ه�ذه الظاهرة الخطرة باتت تش�ّكل تهدي�د القتصاد البالد 
ورسق�ة خراته،كم�ا أن مثل هذه الظاه�رة تعيدنا إىل ملف 
رسقة النفط الذي كان سائداً يف املنافذ الجنوبية والشمالية 
دون أي رقابة وعىل حٍد س�واء، حيث سيطرت األحزاب عىل 
املوانئ وعىل مرئي ومس�مع م�ن الحكومة العراقية ، والتي 
باتت عاجزة عن الوقوف بوجه مافيات التهريب التي تعمل 

بغطاء رسمي .
رسقة النفط اليوم تأخذ أش�كاال مختلفة. احدها هو خلط 
النفط املرسوق يف مع النفط املرشوع وتصدير شحنة النفط 
الخ�ام العادي�ة مع النف�ط اإلضايف الذي يت�م تحصيل ثمنه 
بش�كل منفص�ل، أما الش�كل اآلخر فهو ينط�وي عىل ملء 
قوارب أو ش�احنات بنفط مرسوق يتم تسليمه بعد ذلك إىل 
صهاريج يف الخليج ويف عام 2006، كشفت وزارة النفط عن 
وج�ود 166 قاربا بدائيا يف األنه�ار يف البرة تنتظر اإلبحار 
للقاء قوارب أكرب يف الخليج ، أما الثالث فهو ملء الشاحنات 
الناقل�ة بالنفط غر امل�رشوع وقيادتها إىل ال�دول املجاورة 

مثل إيران وسوريا وتركيا.
االس�تفادة من خطوط األنابيب هو ش�كل آخر ش�ائع من 
أشكال الرسقة. حيث يتم ثقب خط األنابيب ، ثم يتم سحب 
الزيت الخام إىل شاحنات أو سفن. يف أواخر عام 2007 كان 
هناك ما يقدر ب 25 ثقب يف خط أنابيب الش�مال إىل تركيا. 
بعض قوات األمن التي كان منوط بها حماية هذه الخطوط 

تواطأت يف هذه األنش�طة أو كانوا هم أنفس�هم الجناة. ويف 
عام 2004، ووجد تحقيق أجرته وزارة النفط يف عام 2009 
أن بعض منتس�بي القوات األمنية الكردية تشارك يف رسقة 
النف�ط من الخ�ط الناقل إىل تركيا، وظ�ل معظم هذا النفط 
الخ�ام داخل العراق ، إىل جان�ب العصابات والتي كان لديها 
محطات تكري�ر متنقلة، يف حني كان يتم بيع بعضه لتزويد 
مصان�ع الوق�ود ومحط�ات الطاقة. هناك أح�زاب وجهات 
متنف�ذة ضالع�ة بتهريب نف�ط البرة خ�ارج العراق،وأن 
العملي�ة الت�ي تحول�ت إىل ظاه�رة وخطر كبري�ن يهددان 
ثروة البالد ومس�تقبلها،كما أن ليس�ت هن�اك جهة واحدة 
تعم�ل بمفردها عىل تهريب النفط، إنما جهات عدة تنس�ق 

أعمالها فيما بينها، والقصة ليس�ت جديدة، لكن املقلق أنها 
ومس�ؤولون متنفذون،وأن األمر بحاج�ة إىل تضافر جميع 
الجه�ود ملكافحة هذه اآلفة التي تهدد ثروة البالد وتذهب إىل 
جيوب الجشعني بدالً عن ذهابها إىل جيوب بدأت تتحول من 
مجرد حالة إىل ظاهرة واس�عة االنتشار تقف خلفها أحزاب 
وعصابات الفقراء س�واًء يف الب�رة وغرها، كما أن عملية 
املكافح�ة يجب أن تتم عىل مس�توى عاٍل من التنس�يق بني 
الجه�ات األمنية والقض�اء، كذلك يجب أن يس�اهم املواطن 
بالقض�اء عليه�ا عرب تقدي�م البالغات عن ح�االت التهريب 
واملهربني،ع�ىل أن تك�ون املس�ؤولية للجمي�ع يف مالحق�ة 

املهربني وعودة خرات البالد إىل الشعب العراقي .

العقائدي  التشكيل  هذا  الشعبي،  الحشد 
العقيدة  تلك  من  قوته  يستمد  الذي 
منا  هيهات  شعار  رفعت  التي  الثورية، 

مكتوفي  يقفوا  لن  عام،   1400 قبل  الذلة 
البصر وبلمح  دقيقا  الرد  وسيكون  األيدي، 

الحقائق عن  تكشف 
بعض  تورط  مدى 
المتنفذة  األحزاب 
البالد،والتي  في 

على  مسيطرة  باتت 
واألرصفة  الموانئ 

لكل  بات  حتى 
معد  رصيف  حزب 

للتهريب

تواطأت  التصدير  خطوط  هذه  حماية  بها  منوط  كان  التي  األمن  قوات  بعض 
الجناة  أنفسهم  هم  كانوا  أو  األنشطة  هذه  في 

مختلفة.  أشكاال  تأخذ  اليوم  النفط  سرقة 
مع  في  المسروق  النفط  خلط  هو  احدها 

الخام  النفط  شحنة  وتصدير  المشروع  النفط 
منفصل،  بشكل  ثمنه  تحصيل  يتم  و  العادية 

ملء  على  ينطوي  فهو  اآلخر  الشكل  أما 
البحر عرض  في  قوارب 

الخبث  كل  رغم 
مارسته  الذي 

إسرائيل 
حرب  إليقاع 
الواليات  بين 

المتحدة 
األمريكية، 

من  وحلفائها 
جهة، وإيران من 
جهة أخرى،اال ان 
احبطت  االخيرة 

المشروع هذا 

ال يمضي شهر 
الحزن، حتى يتبين 

الخيط األسود من 
الخيط األحمر، في 

سماء تل أبيب، فما 
نعرفه عن العراقيين، 

صبرهم المحدود 
وغيرتهم عالية، وبما 
ان حق الرد مفتوح، 

وما حصل كان موجعا 
لقوى الحشد وفصائل 

المقاومة، وجبهة 
الممانعة، 

فمن المتوقع 
أن ال يتأخر 
الرد كثيرا.



المراقب العراقي/ بغداد... 
يخ�وض منتخب الناش�ئني بك�رة القدم 
غ�دا االثن�ني مب�اراة ودية ام�ام منتخب 
الشباب االيراني خالل معسكره التدريبي 
املق�ام حاليا يف مدين�ة هم�دان االيرانية 

والذي سيستمر لغاية التاسع والعرشين 
م�ن الش�هر الح�ايل اس�تعدا للدخ�ول يف 
التصفي�ات اآلس�يوية ملجموع�ة الع�راق 
التي تس�تضيفها قرغيزس�تان يف الثامن 
ع�رش م�ن أيل�ول املقب�ل . وق�ال عض�و 

االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم واملرشف 
عىل املنتخب يحي�ى كريم، يف ترصيح له، 
ان‹الجه�از الفن�ي للمنتخب يس�عى من 
خالل املباري�ات الودي�ة اىل رفع جاهزية 
الالعبني بدني�ا وفنيا‹ مضيف�ا ان‹ اتحاد 

اللعب�ة يس�عى لتأم�ني معس�كر آخر يف 
إس�طنبول قبل الدخ�ول يف التصفيات يف 
ح�ال توف�ر التخصيصات املالي�ة القامة 
املعس�كر‹. وبني كري�م ان‹ الجهاز الفني 
للمنتخب بقيادة املدرب عماد محمد كان 

يامل املش�اركة ببطوالت ودية رباعية يف 
أوروب�ا كما تفع�ل املنتخب�ات الخليجية‹ 
مؤك�دا ان‹ الجميع متفائل بهذه التوليفة 
الرائعة من الناش�ئني الذين تم اختيارهم 
بعناية النجاز مهمتهم بالشكل املطلوب.

غدًا .. منتخب 
الناشين يواجه 

شباب ايران 
االحد 25 آب  2019 

العدد 2141 السنة العاشرة

6الرياضية

المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
يغ�ادر وفد فريق الرشط�ة حامل لقب دوري 
الكرة املمتاز للموسم املايض اىل دولة الكويت 
تحض�را ملواجه�ة فري�ق الكوي�ت الكويتي 
يف تمام الس�اعة الس�ابعة والربع من مس�اء 
يوم األربع�اء املقبل عىل ملع�ب األخر ضمن 
منافس�ات جول�ة الذهاب م�ن بطولة كأس 
محمد الس�ادس لألندي�ة األبطال يف املوس�م 

.2020-2019
وقال املنس�ق االعالم�ي لن�ادي الرشطة عيل 
البه�اديل يف بي�ان حصلت »املراق�ب العراقي« 
عىل نس�خة من�ه ان »وف�د الفريق س�يغادر 
محافظ�ة الب�رصة الي�وم االح�د متوجها اىل 
الكوي�ت للدخ�ول يف معس�كر تدريبي قصر 
قبي�ل اللقاء املرتق�ب« مبين�ا ان »اول وحدة 
تدريبي�ة للفري�ق س�تكون مفتوح�ة فيم�ا 
س�تكون باق�ي التدريب�ات مغل�ق بحس�ب 
توجيه�ات الجه�از الفن�ي بقي�ادة الرصبي 

أليكس ايليتش«.
واك�د البه�اديل ان »صفوف الفري�ق مكتملة 
بنس�بة %99 وع�ىل ات�م الجاهزي�ة لخوض 
اللق�اء خصوصا بعد معس�كره الداخيل الذي 
اقام�ه الفري�ق يف محافظ�ة الب�رصة الت�ي 
تتش�ابه اجوائها مع اجواء دولة الكويت من 
ناحي�ة ارتف�اع درج�ات الح�رارة والرطوبة 
العالية«. من جان�ب اخر اوضح مدرب فريق 
ال�زوراء بكرة الق�دم حكيم ش�اكر، ان حالة 
عدم اس�تقرار الفريق بش�كل عام والالعبني 
بشكل خاص كان السبب االساس يف الخسارة 
امام الرف�اع البحريني وفقدان بطاقة التاهل 
لبطولة االندية العربية. وقال شاكر يف املؤتمر 
الصحف�ي ال�ذي عق�ب املب�اراة ان »الرف�اع 
البحريني استحق التأهل بجدارة كونه يعيش 

حالة من االستقرار الفني والبدني«. مبينا ان 
»العب�ي الفريق لم يصلوا اىل الجاهزية التامة 
االم�ر الذي الق�ى بظالله عىل نتائ�ج الفريق 

يف املنافس�ة ع�ىل بطاق�ة التاه�ل«. واضاف 
ش�اكر ان »اغل�ب الالعبني لم يأخذوا قس�ط 
من الراحة منذ انتهاء املوس�م املحيل املايض« 

مش�را اىل ان »اله�دف االول من املش�اركة يف 
البطولة العربية هو االستعداد للدوري املمتاز 
للموس�م الجدي�د« مؤكدا ان »الجه�از الفني 

والالعبني عازم عىل تقديم افضل املس�تويات 
يف املوسم الجديد لرفع اسم النادي ومصالحة 

جماهره الوفية«.

اليوم.. وفد الشرطة يغادر الكويت للمشاركة في البطولة العربية 

سلة النفط تجدد عقد محترفيها بغداد يتوج بلقب بطولة العراق للناشئين بالمالكمة

حتت خط االحباط نعم نقولها وبثقة بعد 
اأن فرغنا من اأنها اأندية حتت خط الفقر، 

فاالحباط يطّوقها من جوانب كثرية جداً 
بع�سها تقف اإداراتها م�سوؤولة عنه والبع�ض 

االآخر فر�سته الظروف واالحوال دون اأن 
يكون لها �ساأن يف ذلك، منا�سبة احلديث عن 

االأندية وظروفها املتع�ّسرة واملزمنة هي تلك 
النك�سة املرّوعة الأحد اأكرب واأهم االأندية 

العراقية اجلماهريية الزوراء 
ال�ذي ُمني بخس�ارة ثقيلة من مضّيف�ه اتحاد طنجة 
املغرب�ي بثالث�ة اه�داف نظيفة مقاب�ل ال يشء ضمن 
بطول�ة األندي�ة العربية )محم�د الس�ادس( الجارية 
منافس�ات املرحل�ة األوىل منه�ا يف املغ�رب، وحقيق�ة 
الخس�ارة هي امتداد طبيعي لسلسلة احباطات ُمنيت 
بها أندية عراقية كثرة يف سفر مشاركاتها الخارجية 
منه�ا الجوية وال�زوراء والنف�ط وغرها م�ن االندية 
يف أي�ة بطول�ة تتمّتع بقدر جيد من املس�توى حيث ال 
نق�وى عىل مقارع�ة الكبار عربي�اً وآس�يوياً أو حتى 
مج�رّد قراءة وتحلي�ل مصادر الق�وة والضعف لديهم 
وباختص�ار إننا نخوض مثل هذه البطوالت ونش�رك 
به�ا من أجل املش�اركة فقط ونحن نعل�م أن ال طاقة 

تذكر ألنديتنا عىل املقارعة والتنافس الخارجي. 
لذلك كلّه، فالنتيجة طبيعية جداً وال تنذر أبداً بحصول 
معج�زة أو طفرة يف عالم املجه�ول بناء عىل معطيات 
كثرة جداً يعلمها الق�ايص والداني ملرض هذه األندية 
وافتقاره�ا اىل االحرافية والتطّور ومواكبة ما يحصل 
يف العالم من حولنا وهنا أود أن أذكر كما سجل أحدهم 
اعراض�ا ع�ىل مداخلتي بأن ن�ادي الق�وة الجوية قد 
أحرز كأس االتحاد اآلسيوي لثالث مرات متتالية أذكر 
ب�أن هذه البطولة الضعيفة واملهملة ال يمكن إعدادها 
أو مقارنته�ا بأية بطول�ة من الصن�ف األول كبطولة 
اندية آس�يا االبطال وليس من سبب يذكر لالسهاب يف 

وصف هذه البطولة التي يعرف الجميع حجمها.
املهم وبحسبة بس�يطة وبال تعقيد كيف لنا أن نتوقع 
تقديم مستويات تنافسية جيدة يف الخارج مع األندية 
املتقدم�ة املحرفة يف بطوالت لها وزنها يف الوقت الذي 
نس�جل فيه اس�وأ حالة تنافس�ية يف الداخ�ل يرافقها 
اإلعداد الضعيف وانعدام أهم معطيات النجاح وأقصد 
بذل�ك بطوالت الدوري املح�يل أو بطولة الكأس، فحال 
األندي�ة يرثى لها وم�ا أن تنطلق عجل�ة الدوري حتى 
تبدأ سلسلة املش�اكل الكبرة لعموم االندية يف الجانب 
املادي والبن�ى التحتية واالح�راف والتنظيم وغرها، 
اندية تنئ تحت وطأة الدي�ون وتراكمها وتأخر رصف 
املس�تحقات وأخ�رى تهدد باالنس�حاب م�ن الدوري 
واتح�اد عاجز عن اخراج البطولة وايصالها اىل مس�ك 
الختام إال بش�ق األنفس وس�ط أجواء ال تصلح لسر 
املركبات من ش�ّدة حرارة الجو وليس الالعبني، وحتى 
االندية املؤسس�اتية واألخرى الجماهرية الكبرة لها 
مش�اكلها ايضاً فال�زوراء الذي فق�د ملعبه األثر منذ 
ع�ام 2009 ما زال ينتظ�ر اكماله حت�ى اليوم وتأخر 
بحج�ج وذرائ�ع مختلف�ة ومثل�ه اندية كث�رة اخرى 
تقف البن�ى التحتية عائق�ا امام عملها البس�يط، بل 
ابس�ط حقوقه�ا يف التمت�ع بملعب جي�د لتحضرها 
ومزاول�ة عملها، وإدارات أندية انش�غلت بمش�اكلها 
اإلداري�ة يف املحاكم لالس�تئثار بالس�لطة املزمنة دون 
التفكر بالتطّور، يضاف اىل ذلك االستثمار يف الرياضة 
الذي صدع رؤوس�نا منذ س�نوات ولم نجن منه سوى 
املصطلحات والخطط املرسومة يف الهواء ومؤسسات 
رياضية ك�رى اعتمدت الروتني اململ لوأد أية محاولة 
حقيقي�ة لفتح آفاق االس�تثمار واعتم�اد االندية عىل 

نفسها وليس الحكومة يف العمل االحرايف الريايض.
هذه االس�باب ملّخصة تجعل من انديتنا صيداً س�هالً 
يف أية مش�اركة خارجية وبال اس�تغراب أو تعليالت ال 
تم�ت اىل الواق�ع بصلة وص�ل ومتى م�ا تحّررنا منها 
وبدأنا أول الخطوات املشابهة اىل ما فعلته اندية العالم 
قبل عرشات السنني حينها ستكون لنا حجة دامغة يف 
العتاب والتحليل والبحث عن أول االنجازات الحقيقية 

الخارجية عىل مستوى األندية.

اأندية حتت خط الإحباط!
محمد حمدي

كش�ف مصدر مقرب من اتحاد الكرة ان الس�لوفيني سريتشكو 
كاتانيتش، يفضل ان يرافقه املدرب عباس عبيد لقيادة املنتخب 
الوطن�ي يف التصفي�ات املش�ركة املؤهل�ة لنهائيات كأس 
العالم 2022. وقال املصدر ان »مس�اعد مدرب املنتخب 
االوملبي عباس عبيد هو االقرب ملرافقة كاتانيتش يف 

املهمة املقبلة، وان االخر يفضل عبيد عىل غره من املدربني«.
واشرط اتحاد الكرة عىل كاتانيتش ان يرافقه مدربا محليا يف مهامه 

املقبلة مع املنتخب الوطني.
وج�دد الس�لوفيني سريتش�كو كاتانيتش عق�ده لقي�ادة املنتخب 

الوطني لغاية حزيران 2020.

جرت، قرعة بطول�ة كاس العراق يف مقر اتحاد 
الك�رة ل�الدوار التمهيدية لبطولة ال�كاس لفرق 
الدرجة االوىل والثانية، وحرض جميع ممثيل االندية 
املش�اركة يف البطولة، والبال�غ عددهم ٤٧ فريقا من 

مختلف أنحاء العراق.
وحددت لجنة املس�ابقات موعد انطالق الجولة االوىل من 
بطولة الكاس يوم الثاني عرش من الش�هر املقبل والسابع 

عرش من الش�هر نفس�ه للجولة الثانية، وقررت لجنة املسابقات ان 
اخر موعد لتسليم الكش�وفات سيكون يوم الرابع من الشهر املقبل، 
والنادي الذي ال يجلب الكش�وفات ال يحق له املشاركة، وتطبق عليه 
جمي�ع لوائح االتحاد، ويف حال انس�حاب اي فري�ق فُيعد خارسا مع 
دف�ع وغرامة مالية قدرها ٢٥ مليون دينار، وس�تلعب الفرق بنظام 
التسقيط الفردي يف الجولتني، ويف حال انتهت املباراة بالتعادل تذهب 

مبارشة اىل ركالت الرجيح.

عباس عبيد االقرب لمرافقة كاتانيتش في قيادة االسود

الشهر المقبل انطالق الدور التمهيدي 
لبطولة كاس العراق 

مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن فريق نفط الوس�ط، عن تعاقده مع الالعب عيل قاس�م، قادًما 

من فريق الطلبة، ليمثل عندليب الفرات األوسط، يف املوسم املقبل.
وقال مرشف الفريق فراس بح�ر العلوم، إن »الفريق أكمل تعاقداته 
باس�تثناء العب واحد ننتظر حصوله عىل بطاقة االستغناء الخاصة 

به إلعالن التعاقد معه بشكل رسمي«.
وأوض�ح أن »الفريق س�يغادر إىل تركي�ا للدخول بمعس�كر تدريبي 
يف مدين�ة أزمت، الخميس املقبل، ويس�تمر املعس�كر ملدة أس�بوعني 

تحضرًا للموسم املقبل ويتضمن إقامة 3 مباريات تجريبية«.
وأش�ار إىل أن »نادي نفط الوس�ط ح�دد يوم األربع�اء املقبل، موعًدا 
إلقام�ة املؤتم�ر الصحف�ي لتقديم الجه�از الفني للفري�ق يف مدينة 

النجف وستكون الدعوة عامة لوسائل اإلعالم لحضور املؤتمر«.
يش�ار إىل أن الجه�از الفني لفريق نفط الوس�ط يتك�ون من املدرب 
رايض شنيش�ل ويس�اعده كل م�ن جبار هاش�م وم�درب اللياقة 

البدنية اإلسباني بابلو كابلو ومدرب الحراس صالح حميد.

المراقب العراقي/ بغداد... 
ج�دد ن�ادي النف�ط، عق�ود محرفي�ه االمركيني يف 

الفريق السلوي للموسم املقبل 2019/ 2020.
وقال مدرب الفريق خالد يحيى إن »ادارة نادي النفط 
ج�ددت عقد املحرف�ني االمركيني تايل�ور وديماريو 

مايفيلد ملوسم اخر«. واوضح يحيى أن »ادارة النفط 
س�ارعت يف تجديد عقود اعمدة الفريق الس�لوي من 
اجل الدفاع عن اللقب وكذلك االس�تعداد للمشاركات 
الخارجي�ة يف موس�م حاف�ل. يذك�ر أن ن�ادي النفط 
سيش�ارك يف بطول�ة االندي�ة االس�يوية كمثث�ل عن 

العراق.

المراقب العراقي/ بغداد... 
توج فري�ق املركز الوطن�ي لرعاية املوهبة - 
بغداد بلقب بطولة العراق للناشئني باملالكمة 
بعد ان جم�ع ٤٨ نقطة مبتع�دا بفارق كبر 
ع�ن صاح�ب املرك�ز الثان�ي فري�ق العمارة 
ال�ذي حصد ١٩ نقطة ومثلها صاحب املركز 

الثال�ث فري�ق االتصاالت، ام�ا فريق الحس�نني فقد 
حصل ع�ىل املركز الثال�ث املكرر برصي�د ١٥ نقطة. 
وشهدت البطولة منافس�ات كبرة نظرا للعد الهائل 
م�ن املش�اركني الذين تج�اوز عدده�م ١٨٠ مالكما 
بواق�ع ٤٦ فريق االم�ر الذي يعكس حج�م القاعدة 

الواسعة للعبة الفن النبيل.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعتر رئيس لجنة الش�باب والرياض�ة النيابية 
الش�باب  وزي�ر  حدي�ث  أن  علي�وي،  عب�اس 
والرياضة أحمد العبيدي عن نقل امليزانية املالية 
للجنة األوملبية العراقية إىل حساب الوزارة ضمن 
موازنة العام املقبل 2020 »غر صحيح وسابق 

ألوانه«.
وق�ال عليوي إن »الرملان ل�م يناقش لغاية اآلن 

امليزاني�ة املالي�ة للع�ام املقب�ل، وإن ال�وزارات 
الحكومية ومنها وزارة الش�باب والرياضة غر 
معني�ة بهذا األمر وليس م�ن صالحياتها تقرير 
مصر مؤسسات أخرى ومنها اللجنة األوملبية«.

وأض�اف، أن »األمر محصور تح�ت قبة الرملان 
ال�ذي يع�د الجه�ة الترشيعي�ة العلي�ا املعني�ة 
للمؤسس�ات  املالي�ة  امليزاني�ات  بمناقش�ة 

الحكومية وغر الحكومية واملوافقة عليها«.

التحق املحرف اليمني نارص حمودة، 
بتدريب�ات نفط ميس�ان، بع�د تعاقد 
النادي معه بش�كل رس�مي مؤخرا. 
وق�ال مدير املكت�ب اإلعالمي لنادي 
نفط ميس�ان مهند الالمي، يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه إن حمودة وصل إىل مدينة 
ميس�ان وس�يتم تقديم�ه يف 

مؤتم�ر صحف�ي. وتاب�ع »هن�اك مفاوضات 
مع الع�ب تركي وآخر برازي�يل وثالث أنجويل، 
ومن املنتظ�ر أن تنجح حال وصول بطاقاتهم 
الدولية، ثم تأمني تأش�رات الدخول«. وأش�ار 
إىل أن »الفريق س�يدخل نهاية األسبوع الحايل 
معس�كرا تدريبي�ا يف مدين�ة ش�راز اإليرانية 
تحضرا للموس�م املقبل، يس�تمر ملدة 10 أيام 

ويتخلله إقامة 3 مباريات تجريبية«.

الرياضة النيابية: حديث وزير الشباب عن ميزانية 
األولمبية غير صحيح 

اليمني ناصر حمودة يلتحق بتدريبات 
نفط ميسان

المراقب العراقي/ بغداد... 
دخ�ل منتخبن�ا الوطني لكرة 
الص�االت، معس�كرا تدريبي�ا 
األرشف  النج�ف  يف محافظ�ة 
يس�تمر لغاي�ة الثالث�ني من آب 
الجاري، تحضرا لتصفيات آسيا 
التي س�تقام يف البحري�ن منتصف 

شهر ترشين األول املقبل.
وق�ال رئي�س لجن�ة ك�رة 
الزاميل  غال�ب  الصاالت، 
إنه »ضمن املنهاج املعد 
ملنتخ�ب الع�راق بكرة 
الص�االت ه�و إقام�ة 
تدريب�ي  معس�كر 
محافظ�ة  يف  قص�ر 
االرشف،  النج�ف 
معس�كر  يعقب�ه 

خارجي مع مش�اركة يف بطولة ودية 
تقام يف اندونيس�يا بداية ش�هر أيلول 

املقبل«.
واش�ار الزام�يل إىل »اإلهتم�ام الكبر 
ال�ذي يولي�ه إتحاد كرة الق�دم يف هذا 
املنتخ�ب، وس�عيه الج�اد بتوفر كل 
مس�تلزمات النجاح الت�ي تمكنه من 
عب�ور مرحل�ة التصفي�ات وصوال إىل 

النهائيات املؤهلة اىل كأس العالم«.
من جانبه، ذك�ر املدير الفني ملنتخبنا 
الوطن�ي هيث�م عب�اس بعي�وي، أن 
»معسكر النجف يعد فرصة حقيقية 
الرت�داء  املؤهل�ة  العن�ارص  الختي�ار 
قمي�ص املنتخب، وني�ل رشف تمثيله 
يف تصفيات آس�يا«، الفت�ا إىل أن »هذا 
املعس�كر يتضم�ن خ�وض ع�دد من 
الوح�دات التدريبي�ة املكثف�ة، بهدف 

رفع اللياقة البدنية واملهارية لالعبني، 
لغرض الوقوف عىل جاهزية الالعبني 
وإختي�ار التش�كيلة األساس�ية قبل 

الدخ�ول يف غم�ار بطولة اندونيس�يا 
الودية، التي نس�عى من خاللها تأكيد 

مكانة منتخبنا اسيويا«.

ان�ه »ت�م اختي�ار  وأوض�ح بعي�وي 
الالعبني من خالل املس�تويات الفنية 
ال�دوري  منافس�ات  افرزته�ا  الت�ي 
املمتاز«، مشرا اىل ان »القائمة األولية 
الت�ي تمت دعوته�ا ملعس�كر النجف 
ضم�ت 21 العبا س�يتم تقليصهم إىل 
14 العب�ا ليكون�وا جاهزي�ن لبطولة 

جاكرتا«.
واك�د ان »الجهاز الفن�ي لديه الكثر 
من النقاط املهمة الت�ي يرتكز عليها 
يف املرحل�ة الثانية من االس�تعدادات، 
حيث س�يتم تكثيف التمارين وإجراء 
مباري�ات ودي�ة، تتم�اىش والرنامج 
الذي تم وضعه ليكون املنتخب بأبهى 
صورة يف التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
اىل نهائيات كأس آس�يا وكأس العالم 

لكرة الصاالت«.

نفط الو�سط
يتعاقد مع علي قاسم قادما من الطلبة 

�ساكر يربر اخلروج بعدم ال�ستقرار..

منتخب الصاالت يعسكر في النجف تحضيرًا لتصفيات آسيا



كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن تط�ور جديد 
بش�أن مريكاتو برش�لونة خ�ال الصي�ف الحايل. 
األوروجوائي�ة  التقاري�ر  م�ن  العدي�د  وربط�ت 
واإليطالي�ة، برش�لونة بالتعاق�د م�ع رودريج�و 
بنتانك�ور، الع�ب وس�ط يوفنتوس، ه�ذا الصيف 

يف صفق�ة تبلغ 60 ملي�ون يورو. وق�ال صحيفة 
»مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، إن مصادر من 
داخل برشلونة نفت نية النادي إبرام هذه الصفقة. 
وأشارت الصحيفة إىل أن االجتماع األخري بني فابيو 
باراتي�ي، املدي�ر الريايض ليوفنتوس، ومس�ؤويل 

برش�لونة كان يدع�م صح�ة األنب�اء املنترشة عن 
صفقة بنتانكور. وأوضح�ت »موندو ديبورتيفو« 
أن برش�لونة يمتل�ك ع�ددا كب�ريا من األس�ماء يف 
خط الوس�ط، ولم ينجح يف التخلص من أي العب، 
وبالت�ايل من الصعب أن ي�رم صفقة جديدة. وعن 

توقعات املدرب إرنس�تو فالف�ريدي منه يف 
الف�رة املقبلة، أجاب: »إنه يتوقع مني أن 
أقدم نف�س األداء الهجومي الذي قدمته 
يف بيتيس، واللع�ب بنفس الثقة بالنفس 

االحد 25 آب  2019 واالستفادة من الفرص«.
العدد 2141 السنة العاشرة

7الرياضية
بر�شلونة 

ينفي نيته التعاقد 
مع بنتانكور

كش�ف تقرير صحفي بريطان�ي، عن آخر التطورات بش�أن رحيل 
املرصي محمد النني عن آرسنال يف املريكاتو الصيفي الحايل.

ووفًق�ا لصحيفة »مريور« الريطانية، فإن النن�ي بات هدًفا لنادي 
بوردو خال فرة االنتقاالت الصيفية الحالية.

وين�وي النادي الفرن�ي، التقدم بعرض لض�م الاعب املرصي عىل 
سبيل اإلعارة، قبل نهاية املريكاتو الصيفي يف األسبوع املقبل.

وكان النني خرج من حس�اب آرس�نال تماًما، خال املوسم الحايل، 
بعدما عانى من التهميش أيًضا يف املوسم املايض عقب رحيل املدرب 

الفرني آرسني فينجر.
وقال اإلس�باني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، مؤخرًا: »النني يعرف 
وضعه جيًدا يف النادي، وأتمنى له األفضل، وأعتقد أن حل االنتقال إىل 

فريق آخر هو األنسب له كي يواجه تحدًيا جديًدا«.

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، اليوم األحد، أن باريس سان 
جريم�ان، وض�ع خطة تحس�ًبا لرحي�ل الرازي�ي نيمار دا 

سيلفا هذا الصيف.
ويع�د نيم�ار مطلوًب�ا يف ري�ال مدريد وبرش�لونة 
ويوفنتوس، لكن لم يصل أي ناٍد إىل اتفاق 

مع سان جريمان حتى اآلن.
ووفًقا لصحيفة »م�ريور« الريطانية، 

فإن س�ان جريمان ينوي التقدم بعرض قيمته 110 مايني يورو، 
م�ن أج�ل التعاقد مع اإليف�واري ويلفري�د زاها، نجم كريس�تال 
باالس. وكان زاها مطلوًبا يف آرسنال وإيفرتون هذا الصيف، لكن 

كريستال باالس رفض كل العروض، وبالغ يف طلباته املالية.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل س�ان جريم�ان، يفك�ر أيًض�ا يف ض�م 
األرجنتين�ي باولو ديب�اال، نجم يوفنتوس، لك�ن كصفقة مكملة 

للتعاقد مع زاها.

لك�رة  الرتك�ي  بش�يكتاش  ن�ادي  أعل�ن 
الق�دم تخليه ع�ن العبه الربتغ�ايل ريكاردو 

كواريسما قبل عام من انتهاء عقده.
ون�ر الن�ادي الرتك�ي بيان�ا جاء في�ه »بعد 
اجتم�اع مع ري�كاردو كواريس�ما، تم 
اعالمه أنه ل�ن يكون يف صفوفنا 
للموس�م املقب�ل«. وكانت 
مص���ادر إعالمي�ة 
يف  اش����ارت 
ط  شب��ا

املايض أن كواريس�ما ابدى رغبته بالرحيل عن نادي 
مدينة اس�طنبول بس�بب تأخر يف دفع مستحقاته 

املالية.  وأضاف النادي أن العب الجناح الدويل البالغ 
35 عاما حصل عىل الضوء األخرض للتعاقد مع فريق 
جديد ملوس�م 2019-2020، حتى موعد اقفال سوق 
االنتق�االت. ودافع كواريس�ما م�رة أوىل ع�ن ألوان 
بش�يكتاش ع�ام 2010، قب�ل أن يغادر عىل س�بيل 
اإلع�ارة إىل األهيل اإلمارات�ي )2013(، لينتقل بعدها 
إىل بورتو ملدة عامني  )2014-2015(، ويعود مجددا 
إىل الن�ادي الرتكي عام 2015 حيث قاده إلحراز لقب 

الدوري املحيل عامي 2016 و2017.

ق�ع  الوس�ط و الع�ب 
يل  تغ�ا لر سانش�يز ا رينات�و 

عق�د انتقاله م�ن بايرن ميوني�خ األملاني اىل ليل 
الفرن�ي مل�دة أربع�ة أع�وام، وذلك بحس�ب ما 

أعل�ن الناديان. ووصل الاع�ب البالغ 22 عاما 
اىل ش�مال فرنس�ا من أجل الخض�وع للفحص 
الطب�ي الروتيني قب�ل اتمام صفق�ة انتقاله اىل 
ليل الذي يش�ارك يف مسابقة دوري أبطال أوروبا 
بع�د إنهائه املوس�م امل�ايض كوصي�ف لباريس 

س�ان جرم�ان. وق�ال ليل ع�ىل لس�ان مديره 
العام م�ارك إينغا »نحن س�عداء جدا بإكمال 

توقيع ريناتو سانش�يز، الاعب االس�تثنائي 
يتمت�ع بش�خصية مث�رية لاهتمام تناس�ب 

مرشوعنا«. وبحس�ب مصدر مق�رب من ليل، 
ف�إن صفقة التعاقد مع العب بنفيكا الس�ابق 

كلف�ت الفري�ق الفرني قرابة 20 مليون ي�ورو، ما يجعله 
أغ�ىل العب يف تاريخ النادي الذي كان قد أجرى أكر صفقة 
يف تاريخ�ه هذا الصي�ف أيضا بتوقيعه مع الركي يوس�ف 
يازيج�ي مطلع آب الح�ايل مقابل 16,5 ملي�ون يورو من 
طرابزون سرو. وكش�ف سانشيز يف ترصيح ملوقع ليل 
أن مواطنيه لويس كامبوس، املسؤول عن اسراتيجية 
التعاق�دات يف النادي الفرني، واملدافع جوزيه فونتي 
أقنعاه بالتوقيع م�ع وصيف بطل »ليغ 1«، موضحا 
»كنت عىل اتصال بلويس كامبوس منذ فرة طويلة. 
وعوده والثقة التي وضعها بي، أقنعاني«. وكان املدير 
التنفيذي لباي�رن ميونيخ كارل هاينت�س رومينيغيه 
فتح الباب أمام رحيل سانشيز بقوله »وصل ريناتو اىل 
هن�ا قبل ثاث س�نوات كالولد الذهبي بع�د أن توج بطا 
ألوروبا وبلقب أفضل العب واعد يف كأس أوروبا عام 2016. 

ومنذ ذلك الحني فقد مركزه يف املنتخب الوطني«.

ب�شيكتا�ش يتخلى عن البرتغالي كواريسما

سان جيرمان يفكر بضم ويلفريد زاها كبديل لنيمار

 بوردو الفرنسي يسعى للتعاقد 
مع محمد النني

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد 
بش�أن مصري الدنماركي كريستيان إريكسن مع 

توتنهام.
ويعيش إريكسن حالًيا املوسم األخري يف عقده مع 

توتنهام، ويخىش النادي اللندني أن يرحل الاعب 
مجاًنا يف الصيف املقبل.

ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الريطاني�ة، ف�إن 
توتنهام فتح الباب أمام رحيل إريكس�ن، وينوي 
املوافقة عىل أي عرض يبلغ 50 مليون إسرليني.

وج�اء ذل�ك بع�د أن أدرك مس�ؤولو الس�بريز أن 
الاع�ب ال يخطط للتوقيع عىل عق�د جديد رفقة 

توتنهام.
وأش�ارت إىل أن الاع�ب صاح�ب ال��27 عاًما لن 
يواف�ق عىل الرحيل هذا الصيف، إال إذا حصل عىل 

عرض من ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس.
يذك�ر أن إريكس�ن، كان عنرصا بارزا بتش�كيلة 
بوكيتينو التي وصلت لنهائي دوري أبطال أوروبا 

يف املوسم املايض واحتلت املركز الرابع 
يف الدوري املمتاز.

المراقب العراقي/ متابعة...
تعادل روس�اريو سنرال، مع ضيفه باتروناتو 
)1-1( لُيه�در فرصة مزاحمة س�ان لورينزو، 

عىل صدارة الدوري األرجنتيني املمتاز.
املب�اراة م�ن خ�ال  يف  أوالً  تق�دم روس�اريو 
ماكسيميليانو لوفريا يف الدقيقة )33(، ثم أدرك 
خوليان تش�يكو التعادل للضي�وف يف الدقيقة 

.)65(
وبالتع�ادل، أهدر روس�اريو، فرصة مش�اركة 
الصدارة مع س�ان لورينزو؛ حيث حلَّ يف املركز 
الثال�ث ب�� 8 نق�اط، بف�ارق نقطت�ني خلفه 

ونقطة خلف أرسنال، الوصيف.
أم�ا باتروناتو، فيحتل املرتبة السادس�ة، ب� 7 

نقاط.
وع�ىل ملعب�ه، ف�از إندبنديينت�ي ع�ىل كولون 
بثنائية نظيفة من توقيع ألكس�ندر باربوزا يف 
الدقيق�ة )13(، وس�يلفيو روم�ريو يف الدقيقة 

)90( ليصعد للمركز التاسع ب� 6 نقاط.

ويتجمد رصي�د الزوار، عند 3 نق�اط يف املرتبة 
إي  أم�ام ديفينس�ا  األه�داف  ال��19 بف�ارق 
خوستيس�يا، الذي تغل�ب )1-0( عىل مضيفه 
خيمناس�يا ال�ذي تجمد رصيده عن�د نقطة يف 
املرتبة ال��22، علًما بأنه ل�م يتمكن حتى اآلن 

من تحقيق الفوز يف البطولة.
وفاز فيليز سارس�فيلد، عىل ضيفه نيويلز أولد 
بويز )3-1( لريفع رصيده إىل 4 نقاط يف املرتبة 
ال��13، ويتجمد رصيد ال�زوار، عند 6 نقاط يف 

املركز الثامن.
وتختتم الجولة غدا اإلثنني بلقائي ألدوس�يفي 
م�ع  وأوراكان  توكوم�ان،  أتلتيك�و  م�ع 

أرخنتينوس جونيورز.

رو�شاريو: 
 يفشل في مزاحمة سان 

لورينزو على الصدارة

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د تتويج النج�م الرصب�ي نوفاك 
ديوكوفيت�ش ب�4 ألق�اب من آخر 5 
نسخ بالبطوالت األربع الكرى، بات 
املصنف أول عاملًي�ا يتواجد يف مكانة 
مميزة للغاية يف قائمة أكثر الاعبني 
تتويًج�ا ببط�والت الجراند س�ام يف 

التاريخ.
وقبل انطاقة بطولة أمريكا املفتوحة 
غ�ًدا اإلثنني، أكد ديوكوفيتش عىل أن 
هدف�ه هو الوص�ول إىل ص�دارة تلك 

القائمة.
ج ديوكوفيت�ش ب��16 لقًب�ا يف  وُت�وِّ
بط�والت الجران�د س�ام، يحتل بهم 
املركز الثال�ث يف قائمة أكثر الاعبني 
تتويًج�ا بالبط�والت الك�رى، خلف 
رافاييل ن�ادال، صاحب املركز الثاني 
الس�ويرسي  والنج�م  لقًب�ا،  ب��18 
روجر في�درر، متصدر القائمة ب�20 

لقًبا.
وقال الرصبي يف هذا الش�أن »أعرف 
جيًدا الجدل املثار حول صدارة قائمة 
األكث�ر تتويًج�ا بالجراند س�ام. أنا 
ج�زء م�ن ه�ذا العال�م، وال يمكنني 

تجاهل ما يتحدث عنه الجماهري«.
طري�ق  أمام�ي  ي�زال  »ال  وأض�اف 
م�ن  حج�م  يض�ع  وه�ذا  طوي�ل، 
املس�ؤولية ع�ىل كاه�ي فأن�ا أرغب 
يف الوص�ول إىل الص�دارة، ه�ذا هديف 
وطموح�ي، أبلغ من العمر 32 عاًما، 
وبالت�ايل أصبح�ت األم�ور مختلف�ة 
عم�ا كان�ت علي�ه من�ذ 10 أع�وام، 
لكنن�ي ال أزال أش�عر بأنن�ي صغري، 
وأتمتع بالحافز للمواصلة«. وتمكن 
ديوكوفيتش الشهر املايض من إنقاذ 
نقطتني لخس�ارة نهائ�ي ويمبلدون 
أمام فيدرر ليتوج باللقب باملجموعة 
 ،)12-13( بنتيج�ة  الفاصل�ة 
ليت�وج بلقب�ه الخامس يف مس�ريته 

االحرافية بويمبلدون، ويحرم فيدرر 
م�ن أن يصبح أكر الع�ب يف التاريخ 
يتوج بلقب يف الجراند سام بعمر 37 
عاًما، و340 يوًما. وقال ديوكوفيتش 
ع�ن تلك املباراة »ه�ي واحدة من بني 

أفضل مباراتني لعبتهما يف مسريتي، 
واملباراة األخرى هي نهائي أس�راليا 
املفتوح�ة 2012، أمام ن�ادال، والتي 
اس�تمرت لقرابة ال�6 س�اعات، هما 
مباراتان يتمتعان بخصوصية كبرية 
يف مس�ريتي ويف ذهن�ي«. وتاب�ع »ال 

زلت أملك ذكريات من نهائي أسراليا 
2012، وأتمنى أن أظ�ل أتذكر نهائي 
ويمبلدون أمام فيدرر لسنوات عديدة 
تنته�ي  »عندم�ا  وواص�ل  قادم�ة«. 
مس�ريتي، أو عندما تقل مش�اركاتي 
بالبطوالت. س�أملك املزيد من الوقت 

لتذكر كل يشء والنظر من جديد عىل 
تل�ك املباريات. أم�ا اآلن فمن الصعب 

العودة للمباريات التي خضتها«.
وأردف »بالطبع تنظر يف بعض الوقت 
لل�وراء الس�تعادة تل�ك املش�اعر من 
جديد، وهو أمر إيجابي يمنحك املزيد 

من الثقة واإليمان يف النفس والحافز، 
ومحاول�ة  املواصل�ة  ع�ىل  ويلهم�ك 
تحقيق نتائ�ج تاريخية أخرى، ولكن 
يف الوقت ذاته، عليك أن تعيش الوقت 
الح�ايل«. وت�وج ديوكوفيت�ش بلقب 
أمري�كا املفتوح�ة 3 مرات م�ن قبل، 

ويس�عى هذا العام للدف�اع عن لقبه 
بنجاح يف البطولة للمرة األوىل، خاصة 
أنه وصل إىل نهائ�ي البطولة 7 مرات 
يف آخ�ر 8 مش�اركات ل�ه بالبطول�ة، 
وحق�ق 69 انتص�ار وتع�رض ل�10 

هزائم يف أمريكا املفتوحة.

غدا.. ديوكوفيتش يستهدف تحطيم رقم فيدرر 
في البطوالت الكبرى

توتنهام 
يفتح الباب 
أمام رحيل 

إريكسن

ليل يضم البرتغالي سانشيز من البايرن 

كش�ف إيميلي�و بوتراجينيو، مدي�ر العاقات املؤسس�ية لنادي ريال مدريد، عن أس�باب 
سقوط املرينجي يف فخ التعادل اإليجابي بهدف ملثله ضد بلد الوليد، يف الليجا.

وق�ال بوتراجينيو، خ�ال ترصيحات نقلته�ا صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية 
»الفريق أراد التس�جيل يف أرسع وقت ممكن، واألهداف تجعل املباراة أسهل، لكن األمر لم 

يكن كذلك«. وأضاف: »ريال مدريد افتقر إىل الدقة يف األمتار األخرية، وكان سيًئا جًدا«.
وتابع بوتراجينيو »س�يطرنا عىل الش�وط األول تماًما، لكن ذلك لم ينعكس عىل النتيجة، 

ثم سجلنا هدًفا كنا نستحقه، لكنهم تعادلوا«.

بوتراجينيو: الريال افتقد الى الدقة 



 المراقب العراقي/ متابعة...
تمثل املجموعة القصصية »تقاسيم الفلسطيني« للكاتبة سناء 
شعالن تغريبة جديدة بطلها الحلم واملعاناة وتعد بمثابة وثيقة 
تاريخية وسياسية تربز النضال الفلسطيني بأشكاله الستعادة 

الحقوق املسلوبة.
وتعط�ي املجموعة مس�احات واس�عة لكف�اح املرأة س�واء يف 
إرض�اع أطفالها عش�ق الوط�ن وإعداده�م للثأر لآلب�اء الذين 
س�بقوهم للش�هادة »من رشب حليب النس�اء الفلس�طينيات 
رضع الش�جاعة منهن جميعا وحمل مدفعا ليصيد بغاث الطري 
م�ن الجيش اإلرسائييل«.وتبرش املجموعة التي تضم 174 قصة 
تحت سبعة عناوين رئيسة هي »تقاسيم الوطن«، و«املعتقل«، 
و«املخي�م«، و«الش�تات«، و«الع�رب«، و«العدو«، و«تقاس�يم 
البع�ث« بانتص�ار قضيته�ا وتخت�زل حدثا معينا عىل س�احة 
الوط�ن والش�تات يف لوحة أدبية بأس�لوب جمع بني التش�ويق 
وطراوة اللغة.وتعكس القصصية الصدر عن دار أمواج األردنية 
للن�رش انحي�از الكاتبة النتمائه�ا الفلس�طيني وتفريغ الكثري 
من األقاوي�ل والدعاية الصهيوني�ة والغربية، خاص�ة الروائي 
األوروبي توين الذي زار فلسطني يف األربعينيات، وكتب أنه مىش 
أربعني كيلومرتا ولم 
فلس�طينيا  يشاهد 
يف مع�رض ترويجه 
ب�ال  »أرض  ملقول�ة 
بال  لش�عب  ش�عب 
ص�د  تر و . » ض ر أ
-وه�ي  املجموع�ة 
ال��14 للك���اتبة- 
فلسطين��ية  ردودا 
التهج�ري،  ع�ىل 
فالج�د يقول« أنا ال 
وطني  م�ن  أخ�رج 
أبدا.. أموت فيه وال 
الجدة  ل�رتد  أخرج« 
م�ع  أم�وت  »أن�ا 
جدك�م حيث يموت 
أب�دا«  أفارق�ه  وال 
واألحفاد يضحكون 
ن  يطلب������و و
منهم������ا رواية 
عش�قهما  قص�ة 

وزواجهما.
املجموع�ة  ت�ورد 
حكاي�ات من الواقع الفلس�طيني يف املقاومة والصمود، فهناك 
خنس�اء فلس�طني التي قدمت لثرى الوطن س�بعة من أبنائها 

شهداء
أحالم محرمة

وتحمل »تقاسيم الفلسطيني« إدانة للعالم الذي صفق طوعا أو 
كرها للقتلة الصهاين�ة، ففي قصة »اغتصاب« جاء أن األحالم 
يف فلس�طني محرمة عىل أهلها بقرار صهيون�ي عريف، وتحوي 
نغم�ات صوفية الفلس�طينيني الذين ال يجي�دون إال أن يفلقوا 
باطن األرض بفؤوس�هم ليخرجوا منها إىل الوجود رس خلودها 
ش�جرا وأثمارا وريح�ا طيبة.وتس�تبعد املجموع�ة القصصية 
التعاي�ش ب�ني محت�ل وأصح�اب األرض فرتوي حكاي�ة طفلة 
فلس�طينية تتجرأ وتعرب األسالك الش�ائكة التي تفصل قريتها 
ع�ن املس�تدمرة »املس�تعمرة«، تج�ري نحو األرجوح�ة لكنها 
ال تصله�ا يتناوش�ها املس�تدمرون »املس�توطنون« بالفؤوس 
والس�كاكني والخناج�ر ألنه�ا طفل�ة بريئ�ة حلمت ب�أن تلهو 

بأرجوحة لطفلة يهودية حمراء البرشة.
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تعد مجاال غير مؤطر بمستوى لغوي 

»التداولية وما حولها« ندوة في رابطة النقاد واالكاديميين

التداولية
 اصطالح
 مدعاة
 دائمًا
 لاللتباس

المحاضرة هي 
لتوضيح بعض 
االلتباسات التي 
تعلي مفهوم 
التداولية  

المراقب العراقي/القسم الثقافي...
يقول الدكتور رياض التميمي يف ترصيح 
التداولي�ة  ان  العراق�ي(:  ل�)املراق�ب 
اصط�الح مدع�اة دائماً لاللتب�اس، فهو 
لإلحال�ة  مس�تعمل  نفس�ه  الوق�ت  يف 
ع�ىل مجال لس�اني ورؤي�ة خاصة للغة  
املصطل�ح  إش�كالية  حج�م  ويالح�ظ 
اللس�اني ومدى العشوائية التي تعيشها 
مصطل�ح  بتن�اول  الرتجم�ة  حرك�ة 
التداولية عن�د جورج يول مثالً: فنرى د. 

قيص العتابي )2010( يذهب يف ترجمته 
ي�ول  لج�ورج   »pragmatics« لكت�اب 
يستخدم مصطلح التداولية، أما محمود 
ف�راج حاف�ظ )1999( فعن�د ترجمت�ه 
لكت�اب » معرف�ة اللغ�ة » لج�ورج يول 
أيضاً فيستخدم مصطلح )الرباجماتية( 
مقاب�اًل ملصطل�ح »pragmatics« وه�ذا 
ع�ىل مس�توى املؤلف نفس�ه واملصطلح 

نفسه.
واضاف :عن�ي الباحثون بدراس�ة اللغة 

االتج�اه  رئيس�يني:  التجاه�ني  وفًق�ا 
الش�كيل، ال�ذي قع�د العرب م�ن خالله 
لعلم�ي النح�و وال�رصف، وتّمث�ل عن�د 
الغربي�ني يف اللس�انيات الصارم�ة، التي 
تعن�ى بدراس�ة النظام اللغ�وي، معزوالً 

عن سياق التواصل االجتماعي.
وتاب�ع :هن�اك اتجاه آخر، وه�و االتجاه 
التواص�يل الذي ي�درس اللغ�ة من خالل 
املنج�ز اللفظ�ي يف س�ياق مع�ني، وق�د 
تمثَّ�ل هذا االتجاه يف مناهج كثرية منها: 

تحليل الخطاب، اللس�انيات االجتماعية 
تل�ك  وم�ن  التداولي�ة.  واللس�انيات 
الواس�عة تعريف فرانس�واز  التعريفات 
أرمينكو حيث ترى أن )التداولية تتطرق 
وتواصلي�ة  خطابي�ة  كظاه�رة  للغ�ة 
فض�ل  ص�الح  معا(وك�ذا  واجتماعي�ة 
حي�ث عرفه�ا بأنها »الف�رع العلمي من 
مجموع�ة العل�وم اللغوي�ة التي تختص 
بتحلي�ل عمليات ال�كالم بصفة خاصة، 
ووظائف األق�وال اللغوي�ة وخصائصها 

خ�الل إج�راءات التواصل، بش�كل عام.
واش�ار اىل ان املحارضة التي ستضّيفها 
رابط�ة النق�اد واألكاديمي�ني يف اتح�اد 
األدباء يوم االربع�اء هي لتوضيح بعض 
االلتباس�ات التي تعيل مفه�وم التداولية  
حي�ث ان التنظري بك�ون التداولية مجال 
شديد االتساع غري مؤطر بمستوى لغوي 
تش�مل مباحثه معظ�م املواضي�ع التي 
تنض�وي تح�ت اللس�انيات االجتماعية 

واللسانيات النفسية وتحليل الخطاب.

 المراقب العراقي/ بغداد..
أق�ام البي�ت الثقايف يف مدين�ة الصدر التابع لدائ�رة العالقات 
الثقافية العامة يف وزارة الثقافة، بالتعاون مع منتدى شباب 
جميل�ة، محارضة لالس�تاذ عدنان ابراهيم بعن�وان )أهمية 
الق�راءة وتأثريها عىل صحة االنس�ان( ، يف مق�ره يف منتدى 

شباب جميلة .
تحدث االس�تاذ عدنان عن القراءة يف اللغة حيث تاتي بمعنى 
الض�م والجمع. ق�رأ اليشء بمعنى ضم�ه اىل بعضه البعض. 
وقد س�مي القرآن قرآنا النه يجمع السور بعضها اىل البعض 
االخ�ر، ويقال ايضا ان القرآن س�مي قرآنا الن�ه جمع أخبار 

االولني واآلخرين.
واض�اف ابراهيم: ان الق�راءة عملية معرفي���ة تتضمن فك 
الرموز التي من ش�أنها ان توصل القارئ اىل املعنى امل���راد 
منها، ان القراءة هي رحلة معرفية الكتش�اف املجه����ول 
حي�ث تتش�كل عقولن�ا من خ�الل ع�دة رواف�د منه����ا :  
الش�ارع، التلفزيون، املدرس�ة، االحتكاك يف الكثري من الناس 
وغريه�ا الكثري من االمور الت�ي ُتكّون البني�ة العقلية لدينا، 
ف�اذا لم نح�اول تفكيك رموز ه�ذه البني�ة العقلية واصالح 
العاطل منها وفق منهج صحيح فسوف نموت ونحن نعتقد 

بصحة مالدينا.
واك�د املح�ارض : هن�اك الكثري م�ن الفوائ�د  للق�راءة وفق 
م�ا  اثبتته الكثري من الدراس�ات املعتربة يف اكرب املؤسس�ات 
العاملية، حيث انها تساعد عىل التخلص من التوتر، و االطالع 
عىل تجارب اآلخرين، تزيد من الذكاء،  ورجاحة العقل، تقلل 

من االصابة بالزهايمر، تساعد عىل النوم الرغيد، وغريها.

أهمية القراءة وتأثيرها 
على صحة األنسان 

»تقاسيم الفلسطيني« تجسيد للحلم 
ومحاكمة للسياسة

ادب المقاومة المعاصرة: محاربة الظلم والفساد
المراقب العراقي/ متابعة 

مثل�ت فلس�طني درة أدب املقاوم�ة والقضي�ة التي 
ال تم�وت، واحتل�ت القضي�ة وتطورها ع�ىل الصعد 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخل فلسطني 
مكان�ة كب�رية يف نفوس أبنائه�ا األدب�اء، وذلك منذ 
ثالثيني�ات الق�رن املن�رصم، كما ش�كلت نكبة 48 

نقطة تحول يف مسار القضية.
يؤكد الناقد األدبي د.حس�ام عق�ل أن أدب املقاومة 
م�ا زال مزدهراً، مربًرا ذلك بأن�ه ليس مرتبطاً فقط 
بمقاوم�ة االس�تعمار أو عدو مبارش؛ ب�ل بمقاومة 
الظلم والفس�اد اللذين تعاني منهم�ا البالد بصورة 
كبرية.وأوض�ح أن أدب املقاومة مر بمراحل عديدة، 
ب�دأت بمواجهة القوى العس�كرية بالكلمة، وذلك يف 
فرتة الحروب وال�رصاع العربي اإلرسائييل واالحتالل 
اإلنجلي�زي والفرنيس ملرص وفلس�طني وبعض دول 
العال�م العرب�ي، وع�رب عن ه�ذه الفرتة ُكّت�اب مثل 
غس�ان كنفاني وس�حر خليفة ونبيل خوري، ومن 
م�رص إحس�ان عبد الق�دوس ويوس�ف الس�باعي 

وغريهما.
وتاب�ع: اس�تكمااًل للمراح�ل، تح�ول أدب املقاومة 

إىل نض�ال للوق�وف يف وج�ه االس�تبداد الس�يايس 
واالقتص�ادي واالجتماعي يف فرتة الس�بعينيات من 
القرن املايض، ومع االنفتاح عىل قضايا أخرى وتأزم 

األوض�اع يف العالم العربي ظهر أدب مقاومة مغاير، 
وق�دم الروائي ُصْنع الله إبراهي�م أعمااًل معربة عن 
هذه التيمة مثل «رواية اللجنة» التي تطرح تساؤالت 

ح�ول الهوية.وأش�ار إىل أن كتاب�ات أس�امة أن�ور 
عكاش�ة مثلت مقاومة من نوع آخر، وهي مقاومة 
اجتماعية واقتصادية واضحة تمثلت يف أعماله التي 
رفضت اتساع دائرة رأس املال وتوحشه عىل حساب 
الطبقة املتوس�طة التي بات�ت تعيش بالكاد عىل حد 
الحف�اظ ع�ىل مس�تواها االجتماع�ي واالقتصادي، 
كذل�ك نجيب محف�وظ، الذي ق�دم املقاومة بصورة 
الس�احة  أن  مألوف.وأوض�ح  مختلف�ة عم�ا ه�و 
الش�عرية حظيت بحضور كب�ري ألدب املقاومة مثل 
ما قدمه الشاعر أحمد فؤاد نجم وثنائيته مع الشيخ 
إمام، وكذلك نجيب رسور، الذي مثل قوة ضاربة من 

خالل أشعاره الصادمة والرصيحة.
واعترب عقل أن الرواية املقاومة ليس�ت محصورة يف 
أدب دول�ة بعينها؛ بل لها حض�ور يف الرواية العربية 
بص�ورة عام�ة، مث�ل األدي�ب محم�د العريمي من 
س�لطنة عمان الذي يقدم يف روايات�ه تصورات عىل 
سبل املقاومة املختلفة، كما أن املغرب العربي حقق 
حضوًرا يف هذه التيمة األدبية كما هو يف أدب الروائي 
«العرب�ي باطما»، كذلك الس�ودان من خالل كتابات 

الطيب صالح، وغريهم من الكتاب العرب.

كمال عبد اللطيف
ظروفن�ا  يف  الثق�ايف  دور  أن  نتص�ور 
السياس�ية الراهن�ة، ينبغ�ي أن يك�ون 
نتص�ور  كم�ا  األوىل.  بالدرج�ة  نقدي�اً 
أن االنكف�اء الفك�ري نحو بن�اء ثقافة 
محافظة ومعادية للتاريخ، لن يس�اهم 
يف دع�م م�رشوع الحداث�ة والتحدي�ث، 
م�رشوع التحول الديمقراط�ي الجاري 
يف بالدن�ا، رغم كل ما يمكن أن يقال عن 
حدود هذه التجربة ومنجزاتها الفعلية، 
وكل ما يمكن أن يقال أيضاً، عن أشكال 

الرتاجع التي تجري اليوم يف مجتمعنا.
ويف هذا اإلطار، نل�ح عىل أهمية املعارك 
وتطوي�ر  لتعزي�ز  الالزم�ة  الثقافي�ة 
ممارس�تنا السياس�ية، حي�ث يصب�ح 
بإمكان الثقافة املغربية أن تساهم فعالً 
يف تركيب التصورات واألفكار املس�اعدة 
الح�ارض  ألس�ئلة  أفض�ل  فه�م  ع�ىل 
واملس�تقبل، يف أبعادهم�ا املختلف�ة. ال 
نعتقد أن معركة الثقايف البانية ملرشوع 
التحديث الفكري والسيايس بسيطة وال 
متيرسة، إنها معركة محفوفة باملخاطر 
التاريخي�ة، وهي معرك�ة مفتوحة عىل 
مج�االت عديدة. إنه�ا تتوخى محارصة 
الفك�ر التقلي�دي بمختل�ف مظاه�ره، 
ومختل�ف أش�كاله الجدي�دة املرتبط�ة 
بص�وَّر حض�ور اإلس�الم الس�يايس يف 
مشهدنا الس�يايس، وهو الحضور الذي 
يعكس جوان�ب من املأزق ال�ذي تعرفه 
حرك�ة اليس�ار يف قلب إيقاع�ات الفكر 

الحداثي يف ثقافتنا.
ُنواج�ه معركة سياس�ية، ونع�ي جيداً 
الس�يايس  التحدي�ث  ثقاف�ة  بن�اء  أن 
ِسيَّة والتاريخية »بإمكان الثقافة  املُؤَسَّ
أن تس�اهم فع�اًل يف تركي�ب التصورات 
واألف�كار املس�اعدة ع�ىل فه�م أفض�ل 
ألسئلة الحارض واملستقبل، يف أبعادهما 
املختلف�ة« ليس�ت معرك�ة ي�وم وليلة، 
وليس�ت معركة ثورات الربي�ع العربي 
وحدها، ب�ل إنها معركة تتل�ون بألوان 
ال ُتعّد وال تحىص، حيث تش�كل الثقافة 

يف مختل�ف تجلياتها فض�اء للمواجهة 
إلكراه�ات  واملس�توِعبة  املتواصل�ة، 
التاري�خ ومعطي�ات األزمن�ة املعارصة 
يف مظاهره�ا املتنوع�ة، م�ع محاوالت 
متواصلة يف العم�ل الهادف إىل مزيد من 
توط�ني املفاهيم السياس�ية العرصية، 
والعمل عىل اس�تيعابها بصورة ال تغفل 
أهمية اس�تحضار املح�يل والخصويص 
والتاريخ�ي، يف فه�م وتركيب األس�ئلة 
واملفاهيم املطابق�ة ألحوالنا املجتمعية 
والتاريخية، واالس�تفادة يف اآلن نفسه، 

م�ن تج�ارب اآلخري�ن، حي�ث ال يمكن 
الفص�ل مطلقاً ب�ني تاريخن�ا والتاريخ 
العام، بني تاريخنا وبني تجارب التاريخ 

هنا وهنالك.
ال يمك�ن التفك�ري يف العالقة بني الثقايف 
والسيايس باس�تحضار مبدأي األولوية 
والتمي�ز، بل إن ما ينبغي عدم إغفاله يف 
بناء هذا التصور هو النجاعة التاريخية 
التاري�خ.  داخ�ل  النظري�ة  والنجاع�ة 
وعند التس�ليم بهذا، يصبح بإمكاننا أن 
نفهم بصورة تاريخية وجدلية أش�كال 

التقاطع القائمة بني املجالني. كما يمكن 
أن نس�توعب أهمي�ة اإلس�ناد املتبادل، 
ال�ذي ترتتب علي�ه يف ظروفنا التاريخية 
الراهن�ة، أهمي�ة مواصل�ة التفك�ري يف 
كيفي�ات بناء نق�ط الالع�ودة يف مجال 
ترسيخ الحداثة، وتعميم الوعي برؤيتها 
التاريخي�ة والنس�بية للحي�اة وللعم�ل 
السيايس داخل مجتمعنا، ولعل التفكري 
يف نق�د التجربة السياس�ية الراهنة من 
داخله�ا، تجرب�ة حكومة التن�اوب وما 
تالها من حكومات اإلس�الم الس�يايس، 
يع�رب عن بعض معاني م�ا أطلقنا عليه 
اإلس�ناد املتبادل بني الثقايف والسيايس، 
حيث ال ينتج اإلسناد لغة تكتفي بالدعم 
الالمرشوط ملا عرفه مش�هدنا السيايس 
من تحوُّالت يف مطالع األلفية الثالثة، بل 
إنه يتجه لرتكيب مرشوع يف الفكر يضع 
نصب عيني�ه تعميم وتوس�يع وتطوير 
النظ�ر واملمارس�ة الحداثي�ة يف الفك�ر 
مظاه�ر  مختل�ف  ويف  السياس�ة،  ويف 
الوجود االجتماعي األخرى، وذلك بمزيد 
م�ن مح�ارصة طموح�ات وش�عارات 
وشعبوية اإلس�الم السيايس، األمر الذي 
يؤهلنا للمس�اهمة يف بناء خط الالّعودة 
يف فكرنا ويف ثقافتنا السياس�ية، فنبني 
أوالً  املنفتحت�ني  والسياس�ة  الثقاف�ة 
وقب�ل كل يشء ع�ىل املس�تقبل وع�ىل 
أس�ئلة املصري التاريخ�ي للبرش، خارج 
لغ�ة ومفاهي�م الدوغمائي�ات املطلق�ة 

واملتعالية.

الدور النقدّي للثقافة في مراقبة السياسة

تضّيف رابطة النقاد 
واألكاديميين في اتحاد 

األدباء، د.رياض التميمي، 
استاذ اللسانيات في 

جامعة اإلمام الصادق، إللقاء 
محاضرة عن )التداولية وما 
حولها(، وذلك في الساعة 
الحادية عشرة من ضحى 
األربعاء الثامن والعشرين 

من آب الحالي وسيدير 
الجلسة التي ستقام على 
قاعة الجواهري في اتحاد 

األدباء  الدكتور سمير 
الخليل.

د.رياض التميمي

د. قصي العتابي



تأكلد الباحثلون من أن العلاج بالوخز 
باإلبلر، وهلي تقنيلة تقليديلة للطلب 
الصيني، يمكن أن يحسن أعراض األلم 

املزمن يف أسفل الظهر.
بوشلان  الدكتور«سلوميت  وقلال 
شلارما«، األستاذ يف كلية الطب جامعة 
)نيويلورك( »يف العديلد ملن الحلاالت، 
ينصح باسلتخدام العاج بالإلبر لعاج 
آالم طفيفلة يف الجسلم والتلي تشلمل 
آالملا أسلفل الظهرأيًضا ألنهلا تتعامل 
ملع الضغط عىل الجسلم الذي يشلمل 

التدليك، وتمتد وتقنيات أخرى تؤدي إىل 
االسرتخاء«. 

وىف هذه الدراسلة، قلام الفريق البحثي 
بشكل عشوائي بتخصيص 67 مشارًكا 
يعانون من آالم أسلفل الظهر املزمنة يف 
ثاث مجموعات من االسرتخاء باإلبر أو 
تنشيط العاج باإلبر أو الرعاية املعتادة.

وقالت سوزان موريف، املؤلفة الرئيسية 
يف الدراسلة بجامعة ميشيجان »العاج 
باالبر يشلبه الوخز باإلبر، لكن بدالً من 
اإلبر، يتلم الضغط بإصبلع أو إبهام أو 

جهاز عىل نقاط محددة يف الجسم«.
وأضلاف :« يعتقد أن االسلرتخاء باإلبر 
فعلال يف الحلد ملن األرق بينملا يعتقد 
أن تنشليط العاج باإلبر فعلال يف الحد 
ملن التعب«،  عىل الرغم ملن أن العاج 
باإلبر سبق دراسلته ووجد أنه مفيد يف 
األشخاص الذين يعانون من آالم التهاب 
املفاصلل أو التهاب املفاصلل املرتبطة 
بالرسطلان، فإن القليل من الدراسلات 
قد فحلص العاج باإلبر يف األشلخاص 

الذين يعانون من آالم الظهر.
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تسلتعد رشكة«غوغل« لطرح ميزة جديدة تمكن املستخدم من 
البحث عن الصور بالنص املكتوب بداخلها.

وبحسلب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، كشلفت الرشكة يف 
تغريدة لها، أن امليزة بدأت تظهر لدى بعض املستخدمني. وقالت 
»غوغل« »هلل رصدتموها، ابتداء من هذا الشلهر، بدأنا نطرح 

القدرة عىل البحث يف الصور عن طريق النص املوجود بها«.
وستسمح امليزة الجديدة، والتي سيتم طرحها يف تطبيق »صور 
غوغل«، للمستخدمني بالبحث عن النص الذي يظهر يف الصور، 
باإلضافة إىل تمكينهم من نسلخ هذا النص ولصقه يف مسلتند 

تكنولوجيلا  باسلتخدام 
»غوغلل لينلس« الخاصة 

بالتعرف عىل الصور.
العثور  وأضافت”بمجلرد 
علىل الصورة التلي تبحث 
زر  فلوق  انقلر  عنهلا، 
النلص  لنسلخ  »لينلس« 

ولصقه بسهولة“.
أحلللللد  وقلللللللال 
هلذه  الخرباء«السلتخدام 
امليزة، يمكنك فتح تطبيق 
وتحديلد  غوغلل  صلور 
لقطلة شاشلة، واختيلار 
وتحديد  »لينلس«،  ميلزة 

النلص املطلوب، ثلم اختيار نسلخ أو لصق«.وتسلتخدم امليزة 
تقنية تعرف باسلم »التعرف عىل األحرف عىل الشاشة » أو يس 
ار« لفحلص الصور ووضع النص املكتلوب فيها كعامة يمكن 
البحث عنها يف التطبيق، وهذا يسلمح للمسلتخدم بالبحث عن 
أشلياء مثلل اإليصلاالت أو كلمات امللرور أو أي صلورة أخرى 

تحتوي عىل نص بسهولة.
ووفقلا للتقارير، تعمل »غوغل« عىل تطوير هذه امليزة منذ عام 

2017، عندما أعلنت عن الفكرة ألول مرة.

تحظلى األطعملة املقلية بالزيلت النباتى بكل أنواعه بشلعبية 
ىف جميع أنحلاء العالم، لكن األبحاث حلول اآلثار الصحية لهذا 
األسلوب من الطهي كانت غري حاسمة إىل حد كبري وركزت عىل 

األشخاص األصحاء.
وألول ملرة بدأ علماء الغلذاء ىف جامعة “UMass Amherst”  ىف 
دراسلة تأثري اسلتهاك زيت القلىل عىل مرض التهلاب األمعاء 
)IBD( ورسطان القولون، باسلتخدام النماذج الحيوانية، وفقاً 

.”HealthDayNews“ للموقع الطبى األمريكي
وقلال األسلتاذ الدكتلور رئيس قسلم التغذية »إريلك ديكر« إن 
زيلت القىل يسلبب التهاب القولون بشلكل مبالغ فيله، ويعزز 

نمو الورم وتفاقم ترسب 
األمعلاء، ونلرش البكترييا 
البكترييلة  املنتجلات  أو 

السامة ىف مجرى الدم.
وتابلع »ديكلر«: »يجلب 
أن يكللللون األشلخاص 
بالتهلاب  املصابلللللون 
القولللللون أو رسطلان 
لهلذا  مدركلني  القوللون 

البحث«.
ويؤكد الدكتور »جودونج 
يركلز  اللذى  زهانلج«، 
األغذيلة،  عللوم  مختلرب 

اكتشاف أهداف خلوية جديدة ىف عاج رسطان القولون وكيفية 
الحد من مخاطر اإلصابة بالتهاب القولون العصبي.

وبدالً من ذلك يشلري البحث الجديد إىل أن تناول األطعمة املقلية 
قد يؤدى إىل تفاقم مشاكل القولون، وىف الواليات املتحدة يعانى 
العديلد من الناس من هذه األملراض، لكن الكثري منهم ربما ما 

زالوا يتناولون الوجبات الرسيعة واألطعمة املقلية.
وأضاف جودونج تشلانج: »إذا كان شلخص ما مصاًبا بمرض 
التهلاب القولون العصبي أو رسطان القوللون وأكل هذا النوع 

من الطعام فهناك فرصة تجعل مرضه أكثر عدوانية.

تحذير للمصابين بمرض »القولون« 
ابتعدوا عن الطعام المقلي

خاصية جديدة في »غوغل« للبحث
 عن الصور ذات العبارات المكتوبة 

ال يشلك اثنلان يف أن رشب امللاء 
صحلة  علىل  للحفلاظ  رضوري 
الجسلم، وملع ذللك، فلإن كمية 
امليلاه التي رشبتهلا ومصدرها ال 
يكفيلان لضمان صحة الجسلم، 
فما هلو يف غايلة األهمية يف هذه 
املسلألة هو »أين كانت هذه املياه 

مخزنة؟«
يف  مخزنلة  امليلاه  كانلت  فلإذا 
زجاجلات أو عبوات باسلتيكية، 
فالسؤال املهم الذي يطرح نفسه 
هلو »ما مدى أمان رشب املاء من 

العبوات الباستيكية؟«
ألملور تتعللق بالراحة والسلعر، 
يميلل كثري ملن النلاس إىل رشاء 
املياه املعبأة يف عبوات باستيكية 
معلدة لاسلتخدام مللرة واحلدة، 
ومن املعروف أن الرشكات املنتجة 
للميلاه تميل إىل نوعلني من أنواع 
تعبئلة وتخزيلن امليلاه، فإملا أن 
تعبئهلا يف عبلوات زجاجية أو يف 

عبوات باستيكية.
وبالطبع فلإن العبوات الزجاجية 

هي الخيار األكثر أمانا، ومع 
ذلك تتجه الغالبية العظمى 
األرخلص،  الخيلار  إىل 
وبالتلايل يميللون إىل رشاء 
العبلوات باسلتيكية، فما 
مقدار األمان يف املياه املعبأة 

بالعبوات الباستيكية؟
من املعروف أن معظم املواد 
الباسلتيكية يتم تصنيعها 
علرب ساسلل طويللة من 
الهيدروكربلون،  جزيئلات 
وقلد أضيفت معظلم املواد 
مرونة  لتحسلني  الكيماوية 

أو حتى لون تلك العبوات.
كذلك تختلف سامة وجودة 
الباسلتيكية  العبللللوات 
الباسلتيك  نلوع  باختلاف 
فاملنتجلات  املسلتخلللدم، 
قلد  الجلودة  منخفضلة 
مشلكات  عىل  تحتللللوي 
صحيلة خطلرية قلد تؤدي 
إىل اإلصابلة بأملراض مثلل 

الرسطان، وفقا للدراسات.

مياه الشرب صحية لكنها قد تكون 
قاتلة.. تعرف على السبب

الخرضوات ملن أكثر األطعمة 
وكذللك  لصحتلك،  املفيلدة 
إنقلاص  علىل  تسلاعد  فهلى 
وزنك بسلهولة، وهنلاك أنواع 
منخفضلة  الخلرضوات  ملن 
الكربوهيلدرات، يمكللللن أن 
تساعدك ىف الدايت، كما أن هذه 
أيضاً  منخفضللة  الخرضوات 
ىف السلعرات الحراريلة وغنية 
باملعلادن والفيتامينات وكذلك 
الهاملة  الغذائيلة  العنلارص 
األخللللرى، وفقلللا ملا ذكره 
موقع »تايمز أوف أنديا«، ومن 
أبلرز هلذه الخلرضوات التلي 
يمكن أن تساعدك عىل إنقاص 

الوزن هي:
الفلفل الرومي

الفلفلل األحمللللر واألصفلر 
للغايلة،  مغلذي  واألخلرض 
حيلث يحتلوي علىل مضادات 
األكسدة ويحمي من الرسطان 
ملن  ويقللل  والكوليسلرتول 
االلتهابات أيًضلا، وكذلك فهو 

السلعرات  للغاية ىف  منخفض 
يجلللب  للللذا  الحراريلللة، 
نظاملللك  ىف  تضيفله  أن 

الغذائى.
القرنبيط

الصليبيلة  الخلرضوات  ملن 

ويقلل من مقاومة األنسلولني 
يف مرىض السلكري ملن النوع 
الثاني، كما تشلري الدراسلات 

أيًضلا إىل أن اللربوكيل يسلاعد 
ملن  األشلخاص  حمايلة  يف 
أنلواع الرسطان،  كما أنه غني 
بفيتاملني C و K كما يسلاعد 

عىل إنقاص الوزن.
السبانخ

التي  الورقية  الخلرضوات  من 
لها فوائلد صحية هائلة، فهى 
مفيللللدة لصحلة القلب وقد 
يقللل من خطر أملراض العني 
مصلدر  إنهلا  كملا  أيضلللا، 
واملعادن  بالفيتامينلات  غنلي 
باالمتاء  وتشلعرك  واألليلاف 

والشبع.
الخيار

بالفيتللللامينلات  غنللللي 
مركبلللللات  ولله  واملعلادن 
مفيلدة للغايلة للصحلة، كما 
يسلاعد ىف مكافحة الرسطان 
وكذللك مضللللاد لالتهابات 
الخضلللللروات  ومللللللن 
السلعللللللرات  منخفضلة 

الحرارية.

اهم الخضروات المساعدة على انقاص الوزن

لعالج االم الظهر..استخدم الوخز باإلبر

عىل مدار السلنوات املاضية، أجريت العديد من الدراسات 
حول فعالية عصري الرمان يف الحد من اإلجهاد التأكسدي 

للجسم وتحسني صحة القلب بشكل عام.
وخلصلت هلذه الدراسلات إىل أن هذا املرشوب السلحري 
يسلاعد بشلكل كبري يف حماية الرشايني ومنع انسدادها، 
باإلضافلة إىل تقليل مسلتويات الكلللوليسلرتول الضار 

بالدم.
كملا خلصت أحلدث هلذه الدراسلات إىل فعاليلة عصري 
الرملان يف علاج نقص تدفلق اللدم للمخ للدى األطفال 
الرضع، باإلضافة إىل محاربة الزهايمر والسلمنة والعقم 
عند الرجال، فضاً عن كونه الحل السحري لصحة القلب، 
وذلك بفضل خواصه املضادة لكل من األكسدة والرسطان 

وااللتهابات.
ويف دراسلة نلرشت يف املجللة األمريكيلة ألملراض القلب 
علام 2005، توصلل الباحثلون إىل أن تنلاول كلوب ملن 
عصري الرمان يومياً ملدة 3 أشلهر حسن من تدفق الدم يف 
الرشيان التاجي املغذي للقللب لدى املرىض الذين يعانون 

من مشاكل نقص الرتوية.
 Clinical كملا أكلدت دراسلة أخلرى نلرشت يف مجللة
Nutrition، أن ملادة البوليفينلول ومضلادات األكسلدة 
املتوفرة بكثرة يف الرمان هي السلبب الرئييس الذي يجعل 

منه الدواء السحري ملشاكل القلب واألوعية الدموية.
ووجلدت دراسلات حديثلة أن الرملان يقلل بشلكل كبري 
مسلتويات اإلجهاد التأكسللللدي بالجسم، والتي يعتقد 
األطبلاء أنهلا مللللؤرش رئيسلللللي لخطلر اإلصابلة 

بالرسطان.
 Free ويف علام 2012، كشلفت دراسلة نلرشت يف مجللة
تجربلة  نتائلج  علن   Radical Biology & Medicine
رسيرية أجريت عىل مدار عام حول فعالية عصري الرمان 
يف القضاء عىل اإلجهاد التأكسلدي وااللتهابات بالجسلم، 
كشلفت أن تناول عصري الرملان بانتظام لفرتة طويلة ال 
يحسلن فقط صحلة القلب واألوعية الدمويلة، بل يتعدى 
ذلك ليعزز مناعة الجسلم بشلكل عام ويخفض اإلصابة 

بعدوى املستشفيات.

لمعالجة امراض القلب... 
تعرف على الدواء السحري الكشف عن ابرز المزايا الجديدة في نظام اندرويد 10 

كشفت جوجل أخريًا عن االسم الرسمى 
لنظام Android Q، حيلث ابتعدت هذه 
امللرة علن مخطلط تسلمية »الحلوى« 
وقررت ببسلاطة تسمى نظام التشغيل 
باسلم »Android 10«، ولقلد مر نظام 
التشلغيل بالفعل بالعديلد من إصدارات 
املطورين واإلصدارات التجريبية العامة، 
حيث كشف عن بعض امليزات الرئيسية 
التى تم تعيينهلا لتغيري هواتف أندرويد 

الذكية والتى نعرض أبرزها كما يىل:
- توفري الوضع املظلم :

حيلث كانلت هذه امليلزة موجلودة منذ 
النسلخة التجريبيلة العاملة األوىل وتم 
تأكيدهلا ىف مؤتمر املطوريلن IO أيًضا، 
ويمكن تشغيل سلمة الظام من عامة 
تبويب البطارية داخل تطبيق اإلعدادات.

- توفري خيار »مشاركة رسيعة:
يمكلن أن تقلدم جوجلل ميلزة جديدة 
تتيح للمستخدمني نقل امللفات بسهولة 
أكلرب، حيث يقلال إن الرشكة تسلميها 
للدى  كان  وقلد  رسيعلة«،  »مشلاركة 
جوجلل بالفعل ميلزة مماثللة من قبل 
تسلمى »Android Beam« ولكلن تمت 

إزالة امليزة ىف اإلصدارات الاحقة.
- مؤرش بطارية مختلف الشكل:

املؤرش الذى يكشلف عن سعة البطارية 
املتبقيلة عىل وشلك أن يتغلري مع نظام 
Android 10، حيلث سليعرض نظلام 
التشلغيل نًصلا مثل »حتى 11 مسلاًء« 
بدالً من النسلبة املئويلة، ووفًقا لبعض 
التقاريلر، ملن املفلرتض أن تظهر هذه 
النصلوص فقلط بعد مسلتوى بطارية 

معني.
كتابلة  دون   Wi-Fi بشلبكة  االتصلال 

كلمة املرور:
 Android التشلغيل  نظلام  سيسلهل 
الجديلد االتصلال بشلبكة Wi-Fi، فلن 
تضطر إىل كتابة كلمة املرور ىف كل مرة، 
حيلث اآلن يمكنلك ببسلاطة االتصلال 
االسلتجابة  رملز  باسلتخدام  بشلبكة 

الرسيعة.

تداول عدد من الناشلطني فيديو يظهر 
أحلد مالكي سليارات تسلا نائما عىل 
مقعد السائق بينما سيارته كانت تسري 
عىل وضع »القيادة اآلىل، وهو األمر الذى 
أثار الكثري من االنتقادات عرب اإلنرتنت.

 independent موقلع  وبحسلب 
األمريكلي، تلم تصويراللقطلات، التى 
نرشهلا الصحفلي األمريكلي »كلينلت 
أوليفييه« وصورتها زوجته أليشا، عىل 
الطريلق الرسيلع 5 ىف للوس أنجلوس، 
وبينما يقود السيد »أوليفييه« السيارة 
التلى تسلري بثبلات علىل طلول الخط 
األوسلط، يمكن سماع السليدة زوجته 

وهلى تقول: »إنله نائلم تماًما، هذا 
الفيديو،  نهاية  جنون«، ويف 

يبلدو السلائق ىف حالة 
ويمسلك  تأهلب 

بعجلة السيارة.
ميلزة  وتتيلح 
للتجربة  تسلا 
األوتوماتيكيلة 

للسليارة توجيههلا وترسيعها ووقفها 
تلقائًيلا ىف ممر واحد، وملع ذلك، ترص 
الرشكلة علىل أن امليزة ال تلزال تتطلب 
تجعلل  وال  للسلائق«  نشلط  »إرشاف 
السيارة مستقلة القيادة، وىف حني أنه ال 
يوجد قانون محدد ىف كاليفورنيا بشأن 
النلوم أثناء وجوده ىف مقعد السلائق ىف 
مركبلة ذاتيلة الحكم، تتمتلع الرشطة 
بسلطات لضمان عدم تهديد السائقني 

واآلخريلن. أنفسلهم  بسلامة 
امللرة  وال تعلد هلذه هلي 

األوىل التلى يثق فيها 
ملج  نا بر

التلقائلي  التجريلب  بميلزة  التشلغيل 
بسلهولة تامة، وىف حني تلم اإلباغ عن 
العديلد ملن حلوادث النلوم املماثلة يف 
الواليلات املتحلدة، فقلد ُمنع السلائق 
الربيطانلى بهافش باتلل، 39 عاًما من 

نوتنجهام.

» تسال » سيارة ذاتية القيادة تمكن لسائقها النوم!!

اللحلوم  أثلارت 
املشلوية، عىل مدار 
سلنوات، الجلدل بشلأن ملا إذا كانلت 
تسبب الرسطان، ال سيما يف ظل تصاعد 
املخلاوف بخصوص مسلاهمة األغذية 

غري الصحية يف ظهور املرض الخبيث.
ويحلذر خلرباء التغذيلة ملن أنله عند 
طهي اللحوم عند درجلة حرارة عالية، 
فلإن األحملاض األمينية والسلكريات 

تتحول  والكرياتني 
ضلارة،  ملواد  إىل 

وتشكل عنارص مرسطنة.
وينسلحب هذا التحذير أيضا، بحسلب 
الخلرباء، علىل اللحلوم املقليلة، وكذلك 
املطبوخلة يف درجلات حلرارة عاليلة، 
اإلصابلة  خطلر  رفلع  يف  تسلاهم  إذ 
بالرسطان.ويشري الخرباء أن هذا خطر 
اإلصابة بملرض الرسطان يتضاعف إذا 

كانت اللحمة مشلوية عىل آالت 
الشلواء الكهربائيلة أو الفحلم، 

وفق ما ذكر موقع »ستاندرد ميديا«.
فعندملا تتسلاقط الدهلون الذائبة من 
اللحلم عىل النلار محدثة لهبلا متطايرا 
ودخانلا منبعثلا، فلإن ذللك يلؤدي إىل 
تصاعلد الهيدروكربونلات التي تلتصق 
باللحوم، مملا يزيد من خطلر اإلصابة 

بالرسطان.

هل تسبب 
اللحوم 

المشوية على 
الفحم مضار 

صحية؟
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املراقب العراقي/متابعة...
م�ن عجائب الع�راق ان تق�وم مفتش�ية وزارة 
الداخلي�ة، بضب�ط مدي�ر قس�م يف إح�دى دوائر 
محافظة الديوانية متلبس�اً بحي�ازة 250 غراماً 
م�ن املخدرات.بي�ان ل�وزارة الداخلي�ة  يقول إن 
مف�رزة خاصة تابعة ملكتب املفتش العام لوزارة 
الداخلي�ة تمكن�ت م�ن ضبط موظ�ف حكومي 
يش�غل منصب مدير قس�م يف أحد دوائ�ر الدولة 
بحي�ازة 250  الديواني�ة متلبس�اً  يف محافظ�ة 
غرام�اً من املخ�درات لغرض االتج�ار بها ,و أن 
العملي�ة جاءت بن�اًء عىل معلوم�ات دقيقة من 
مص�ادر مفتش�ية الداخلي�ة الخاص�ة ونتيجة 
للمتابع�ة واملراقبة لتحركات املته�م التي أثبتت 
اس�تغالل املوظف ملنصبه يف نق�ل املخدرات عرب 
الس�يطرات ونقاط التفتيش دون تفتيش. األمر 
الذي دعا مكتب املفتش العام اىل استحصال أمر 
قضائ�ي بضبطه متلبس�اً بجريمت�ه وأن إحدى 
مفارز مفتش�ية الداخلية نصب�ت كميناً للمتهم 
يف أحدى س�يطرات محافظة الديوانية الداخلية، 
أس�فرت عن ضبطه متلبس�اً بحيازة 250 غرام 
من املخدرات فضالً ع�ن أنبوالت وأدوات تعاطي 

مخدرات.

 املراقب العراقي/ متابعة...
تش�تهر حنيفة آدم، البالغة م�ن العمر 28 
عام�اً، بتقديم الطع�ام بط�رق إبداعية، إذ 
تس�تخدم الطع�ام لصنع لوح�ات بورتريه 
باإلضاف�ة إىل أعم�ال فني�ة أخرى.طريق�ة 
جديدة لالس�تفادة من بقايا الطعام..فنانة 
نيجريي�ة تح�ول الطع�ام إىل لوح�ات فنية 
وقال�ت آدم »لطامل�ا كن�ت مولع�ة بالف�ن. 
وخالل فرتة نش�أتي، قال�ت والدتي إن لدّي 
تصن�ع  أن  آدم  فنياً«.واس�تطاعت  مي�والً 
لنفسها اس�ماً يف عام 2015، عندما حّولت 
الدمية املعروف�ة »بارب�ي« إىل »حجاربي«، 

وهي نسخة لدمية باربي ترتدي الحجاب.
واآلن، تق�وم آدم بعم�ل جدي�د م�ن خ�الل 
إعادة ترتيب الطع�ام لتصميم لوحة فنية، 
إذ أش�ارت إىل أنها ترس�م  وتخيط، ولكن 

أكثر ما يثريها هو »استعمال الطعام«.

 تاجر مخدرات بعنوان 
مدير قسم  !

فنانة نيجيرية تحول بقايا 
الطعام إلى لوحات فنية

املراقب العراقي/ متابعة...
يقول عضو يف لجن�ة الرتبية النيابية :ان لجنته 
ب�ارشت بمتابعة موض�وع طباع�ة الكتب من 
خالل عقد سلس�لة م�ن االجتماعات جاء أولها 
بتاريخ 2019/5/22 والذي تم فيه اس�تضافة 
وزي�ر الرتبي�ة وكال�ة ق�ي الس�هيل والكادر 
املتقدم يف الوزارة لالطالع عىل اآللية التي سيتم 

فيها معالج�ة موضوع طباع�ة الكتب«، حيث 
تم االتفاق م�ع وزارة الرتبية عىل توزيع الكتب 
املنهجية عىل مطابع القطاعني الخاص والعام 
وف�ق نظام املناقصة من اجل توفري فرص عمل 
واعم�ام الفائ�دة ع�ىل املطاب�ع العراقية،لك�ن 
الطب�ع كان خارج العراق وهو ما يخالف ادعاء 
الرتبي�ة ان طب�ع املناه�ج كان داخ�ل العراق، 

بالت�ايل فهو مخالف�ة ملا ج�اء باملوازنة من 
م�ع  بالبداي�ة  التعاق�د  يك�ون  ان  رضورة 

املطاب�ع العراقية وبح�ال اعتذارها يتم التوجه 
اىل املطاب�ع الخارجية وهو م�ا يؤكد املعلومات 
الت�ي تفيد بان هن�اك تعاق�داً ب�«الباطن« بني 
املطاب�ع املنف�ذة لطباعة املناه�ج خالف العقد 

املربم مع وزارة الرتبية. .

املراقب العراقي/ متابعة...
الق�ر،  بن�ي  الجدي�دة،  م�ر  ح�ي  يف 
 »Le Palais Hindou« واملعروف أيضاً باسم
أي »الق�ر الهن�دي«، ع�ىل ي�د املليون�ري 
البلجيكي، ادوارد إمبان، عام 1911.ووفقاً 
لوكال�ة أنب�اء »روي�رتز«، تع�رض القر 
لإلهم�ال بع�د وف�اة إمب�ان ع�ام 1929. 
ووس�ط نزاع�ات ملكي�ة اس�تمرت لفرتة 
طويلة، تم تأجريه للمناسبات االجتماعية 

أو تصوير مشاهد سينمائية.
املري�ة  اآلث�ار  وزارة  أك�دت  وبدوره�ا، 
أن جه�ود الرتمي�م، التي تقوم به�ا الهيئة 
الهندس�ية للقوات املس�لحة، ق�د اكتملت 
بنسبة 85٪. كما أوضحت أنه جرى ترميم 
جميع أس�قف القر وأعمدت�ه الرخامية 

وأبوابه ونوافذه املزخرفة وتماثيله.
وأضاف�ت الوزارة أنه أزيل�ت بعض امليزات 
كونها غ�ري متوافقة م�ع جمالية القر، 

مث�ل الس�ياج الحدي�دي ال�ذي ُبن�ي حول 
القر عام 2006.  

وأفادت »بوابة األهرام« أنه اس�تخدم لون 
»الطوب�ي املح�روق« لطالء البن�اء. ولكن، 
انتق�دت العدي�د من الهيئ�ات اللون، حيث 
وصفت�ه مجموع�ة »املؤرخ�ني املريني« 

عىل فيسبوك بأنه »تشويه«.
بينم�ا دافع آخرون، بم�ا يف ذلك الحكومة، 
الناحي�ة  م�ن  الل�ون كون�ه دقيق�اً  ع�ن 

التاريخية.
ويف بيان ُنرش عرب اإلنرتنت، قال املستش�ار 
الهن�ديس لوزير اآلثار، هش�ام س�مري، إن 
»أل�وان واجهة ق�ر الب�ارون إمبان هي 

نفس األلوان األصلية«.
وأض�اف أن املرممني اتخ�ذوا جميع 

بع�ني  الالزم�ة  اإلج�راءات 
االعتبار، س�واء من ناحية 

التحلي�ل  أو  االختب�ار 
املعم�اري  التوثي�ق  أو 
والفوتوغ�رايف ملظاه�ر 
به�دف  وذل�ك  التل�ف، 
وضع الخط�ط الالزمة 

املطلوبة  العينات  وعمل 
بأساليب الرتميم املتبعة«.  

الباطن 
غير

 الظاهر !

دراجات هوائية مصنوعة من »كبسوالت قهوة« 

جنون امريكي .. بيع 10 سنتات 
بأكثر من مليون دوالر! 

 منهوبين وماندري !

مصر تستعد الفتتاح قصر »البارون إمبان«

  املراقب العراقي/ متابعة..
 يف م�زاد علن�ي لبي�ع العم�الت النقدي�ة بش�يكاغو، دف�ع أحد 
رج�ل أعمال من يوت�اه مبلغ 1.32 مليون دوالر م�ن أجل اقتناء 
قطع�ة نقدي�ة من فئة 10 س�نتات األس�بوع امل�ايض. ولكن لم 
تكن القطعة النقدية مجرد 10 س�نتات  عادية فقط، وبحس�ب 
معرض »Stack›s Bowers« ، فإن القطعة التي يعود تاريخها إىل 
عام 1894 هي واحدة م�ن بني 24 قطعة نقدية تمت صناعتها.  
واش�رتى العمل�ة النادرة رج�ل أعمال يدع�ى ديل لوي 
هانس�ني، وه�و صاحب ن�ادي »ريال س�الت ليك« 
لكرة الق�دم األمريكية.وقال جون بروش، رئيس 
رشكة »دايفيد لورنس للعمالت النادرة«، والذي 
يس�اعد هانس�ني عىل تنس�يق مجموعته، إن 
هانس�ني جامع قط�ع نقدية ش�غوف، وهو 
يعم�ل ع�ىل جم�ع مجموع�ة تتضم�ن مثاالً 
ل�كل عملة مصنوعة من قبل دور س�ك النقود 
بالوالي�ات املتح�دة م�ن ع�ام 1792 إىل الوق�ت 

الحارض.

املراقب العراقي/متابعة...
 »تحوي�ل مبالغ بحدود 400 و500 ألف دوالر اس�بوعيا اىل 
خارج العراق« كش�ف عنها  مفتش ع�ام وزارة الداخلية، 
جمال االس�دي من خالل  تعاون احد املصارف مع صاالت 
الرولي�ت بتحويل االم�وال لخارج العراق فيما كش�ف عن 

قيمتها.
وقال االس�دي إن “متابعة صاالت الروليت موضوع نعمل 
عليه منذ فرتة طويلة”، مبيناً : “تحقيقاتنا وعملنا منفرد 
بتحدي�د القاعات وأخذ املوافقات وتنفيذ العمليات وتحديد 

وقتها”.
الداخلي�ة اس�تحصلت جمي�ع  أن “مفتش�ية   : واض�اف 
املوافق�ات االصولي�ة والقضائي�ة قب�ل تنفي�ذ عمليته�ا 
االخ�رية”، مش�رياً اىل أن “التحقي�ق واخ�ذ االف�ادات م�ن 

املوقوفني مستمر”.
وتابع : “من بني االف�ادات التي حصلنا عليها اعرتاف أحد 
املقب�وض عليه�م بالتعاون م�ع مرف وتحوي�ل مبالغ 

بحدود 400 و500 ألف دوالر اسبوعيا اىل خارج العراق”.
واش�ار اىل ان “االفادات كش�فت ان العام�الت املوجودات 
يف ص�االت الروليت غري حاصالت عىل املوافقات الرس�مية 
للدخول اىل العراق وتفاصيل كثرية”.عند االنتهاء من قراءة 

الخرب قلت يف نفيس :منهوبني وماندري.

املراقب العراقي/ متابعة...
 يف اآلونة األخرية، ازداد اهتمام املس�تهلكني بمدى 
تأث�ري اختياراته�م الرشائية ع�ىل البيئ�ة. ولذلك، 
تعم�ل العالمات التجارية عىل تقدي�م حلول بيئية 
مس�تدامة لزبائنهم من أصح�اب التفكري البيئي. 

ولذلك، فما الذي قامت به رشكة »نسربيسو«؟ 
وبحس�ب بيان من »نسربيس�و«، تعاونت الرشكة 
لصناع�ة  الس�ويدية   »Vélosophy« رشك�ة  م�ع 
الدراجات م�ن أجل صنع دراج�ة تتكون من 300 

كبسولة قهوة بعد إعادة تدويرها.
ورغ�م أن »نسربيس�و« وغريه�ا م�ن العالم�ات 
التجارية التي تبيع كبسوالت القهوة قد استحوذت 
عىل عالم القهوة، إال أنها ليس�ت محبوبة عاملياً، إذ 
تسببت كبسوالت القهوة ذات االستخدام الواحد يف 
جدل بيئي حول مقدار النفايات الكبري الذي تنتجه 

لكل كوب من القهوة.
وم�ع أن كبس�والت »نسربيس�و« مصنوع�ة م�ن 
األلومنيوم، إال أنه�ا ال يمكن إعادة تدويرها داخل 
العادي�ة ويج�ب أن تجمعه�ا الرشك�ة  املصان�ع 

بنفسها.

ويهدف م�رشوع الدراجات يف ح�ث زبائن وعمالء 
»نسربيسو« عىل اتباع نظام إعادة التدوير الخاص 

بالكبسوالت.
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة »نسربيس�و«، 
جان م�ارك دوفوازان، إنه »من خ�الل تعاوننا مع 
Vélosophy، نح�ن نوضح ملحب�ي القهوة إمكانية 
إع�ادة تدوير كبس�والت نسربيس�و املصنوعة من 

األملنيوم«.

وأضاف دوفوازان أنه باستخدام الكبسوالت املعاد 
 »Vélosophy« تدويرها لصن�ع الدراجات، تجم�ع
بني »االس�تدامة واألناقة البتكار تجربة ذات معنى 

حقاً«.
وتحمل الدراجة اللون األرجواني الالمع لكبس�ولة 
القه�وة »أربيجي�و« م�ن »نسربيس�و«، ويتمي�ز 
تصمي�م الدارج�ة بج�رس ع�ىل ش�كل كبس�ولة 

القهوة، وسلة تعمل كحامل لألكواب. 
دراج�ات  ومؤس�س  التنفي�ذي  املدي�ر  وأع�رب 
رسوره  ع�ن  أوس�تولم،  جيم�ي   ،»Vélosophy«
للتعاون مع »نسربيس�و«، قائ�ال: »نحن فخورون 
بأننا شاركنا يف ابتكار دراجة تستوعب احتياجات 

املستقبل«.
وس�عر نموذج »RE: CYCLE« يبلغ 1290 يورو، 
)ح�وايل 1443 دوالرا(، وتتوف�ر حالياً ألف نس�خة 

من الدراجات ذات اإلصدار املحدود للرشاء.
الرشك�ة،  ع�ن  الص�ادر  البي�ان  وبحس�ب 
س�تتربع«Vélosophy« بدراج�ة ع�ن كل دراج�ة 
تبيعه�ا م�ن أج�ل »تلمي�ذة يف أفريقي�ا لتحس�ني 

وصولها إىل التعليم«.

سلبي... متنزه يتحول
 الى مكب للنفايات

م�ن االش�ياء الجميل�ة وجود 
منظمات اشخاص ومنظمات 
االيت�ام  بايص�ال  يقوم�ون 
وال  دراس�تهم  يف  الناجح�ني 
س�يما ابناء ش�هداء الحش�د 
الش�عبي والق�وات االمنية اىل 
املؤسسات الدينية مثل العتبة 
الحس�ينية واللق�اء بالش�يخ 

عب�د امله�دي الكربالئي ممثل 
املرجعي�ة الديني�ة يف كرب�الء 
املقدس�ة حي�ث اتس�م اللقاء 
بحنو الش�يخ الكربالئي الذي 
ه�ؤالء  رؤوس  ع�ىل  مس�ح 
االيتام يف لفتة ابوية تس�تحق 
التقدير ..انها مبادرة تستحق 

التقدير.

ايجابي... االحتفاء بالطالب 
االيتام الناجحين

م�ن االماك�ن الجميل�ة الت�ي 
طاله�ا الخ�راب متن�زه نادر 
ال�ذي توق�ف العم�ل ب�ه منذ 
ث�الث س�نوات وتح�ول مكبا 

ضم�ن  لين�درج  للنفاي�ات، 
أكث�ر من خمس�مئة مرشوع 
متلك�ىء يف باب�ل ويق�ال أن 
قل�ة األم�وال ل�م تكن س�بباً 
كافيا يف عدم إكمال املشاريع، 
بغي�اب  يكم�ن  الس�بب  ب�ل 
التخطي�ط والرؤي�ة الفنية يف 
الحكومة  ان  التنفيذ.الغري�ب 
املحلي�ة يف باب�ل تتح�دث عن 
وجود خطة أعدتها الستئناف 
املش�اريع  جمي�ع  يف  العم�ل 
والحاجة،  األولوي�ة  وحس�ب 
بع�د أن بدأت ب�ادراج بعضها 
املالي�ة  املوازن�ات  ضم�ن 
للمحافظة لكن ذلك لم يحدث 

عىل ارض الواقع . 

السفارة السعودية بأمريكا تهرب 5 من مرتكبي جرائم القتل واالغتصاب
املراقب العراقي/متابعة...

ذكرت قن�اة يس إن إن األمريكية أن 
الس�عودية أصدرت جوازات س�فر 
مزورة لتهريب عدد م�ن مواطنيها 
الذي�ن ارتكب�وا جرائ�م يف الوالي�ات 
املتح�دة وكن�دا رغم وج�ود دعاوى 

قضائية بحقهم.
وقال�ت القناة يف تقرير لها إن طالبا 
س�عوديا )20 عاما(، تس�بب بموت 
مواطن أمريكي )16 عاما( يف حادث 
سري خالل تجاوزه حدود الرسعة يف 

والية أوريغون األمريكية.
الس�لطات  أن  التقري�ر  وأوض�ح 
األمريكية طالبت بمحاكمة الطالب 
السعودي بتهمة القتل العمد، إال أن 
السعودية دفعت كفالة بقيمة 100 

ألف دوالر لإلفراج عنه.
الس�عودي  الطال�ب  أن  إىل  ولف�ت 
اختفى ع�ن األنظار قبل أس�بوعني 
م�ن موع�د مثول�ه أم�ام القض�اء 

األمريكي.
ووفق�ا للتقرير، يعتقد املس�ؤولون 
الطالب الس�عودي  أن  األمريكي�ون 
أخذ ج�واز س�فر مزور بمس�اعدة 

س�فارة أو قنصلي�ة ب�الده، وغادر 
البالد بطائرة خاصة.

وأشار إىل أن الرياض دفعت كفاالت 
لإلف�راج ع�ن 17 س�عوديا متهم�ا 
بارتكاب جرائ�م يف الواليات املتحدة 
وكن�دا، وس�اعدتهم ع�ىل مغ�ادرة 
البالد بجوازات سفر مزورة قبل بدء 

محاكماتهم.

وم�ن ب�ني الجرائ�م الت�ي ارتكبها 
هؤالء الس�عوديون، حس�ب القناة 
األمريكية، حوادث س�ري واغتصاب 
وتحرش جنيس واس�تغالل األطفال 

إباحيا.
مي�ل”  “دي�ي  صحيف�ة  كان�ت 
الربيطانية، كش�فت عن املوضوع، 

يف منتصف يناير املايض.

من جهة اخرى اثار سعودي موجة 
م�ن الغض�ب الع�ارم ع�رب موق�ع 
يف  “توي�رت”  االجتماع�ي  التواص�ل 
الس�عودية،اثر  قيام�ه بنرش صور 
لجريمة اغتصابه لألطفال األبرياء.

ودّش�ن مغ�ردون وس�م “مغتصب 
بضبط�ه  طالب�وا  حي�ث  الحف�ر”، 
ومعاقبت�ه عىل ه�ذه الجريمة التي 

يندى لها الجبني.
وطالب بعض املغردين عرب الوس�م 
بتوقي�ع أق�ى العقوب�ة ع�ىل هذا 
الشخص بس�بب بش�اعة الجريمة 
التي ارتكبها بحق األطفال األبرياء، 

فضالً عن نرشه لصور الجريمة.
فيم�ا طالب البعض اآلخ�ر بتطبيق 
عقوب�ة اإلعدام عىل مغتصب الحفر 
بع�د ضبط�ه ليك�ون ع�ربة لغ�ريه 
ممن ُتس�ّول له نفسه العبث بحياة 

ومستقبل األطفال.
ونص�ح العدي�د م�ن املغردي�ن عرب 
الوسم أولياء األمور بتوعية األطفال 
بخط�ورة ه�ذا األم�ر وع�دم الرتدد 
يف اإلب�الغ ع�ن أي ش�خص يحاول 

االقرتاب منهم 

الرياض دفعت كفاالت لإلفراج عنهم 

املراقب العراقي/ متابعة/...
عرفت مدينة لكهنؤ بوالية براديش 
الهندي�ة أغرب واقعة ط�الق ربما 
عىل مستوى العالم ، حصلت أثناء 
جلس�ة اس�تماع للفص�ل بقضية 

تتعلق باملهر بني زوجني.
واش�ارت صحيف�ة “دي�ي ميل”، 
إىل أن ال�زوج س�عيد راش�د حرض 
املحكم�ة بس�بب دع�وى رفعته�ا 
زوجت�ه ضده وعائلت�ه بخصوص 

املهر.
ورمى س�عيد عىل زوجته س�يمي 

البالغ�ة من العم�ر 30 عاما، يمني 
الطالق، 3 مرات يف قاعة املحكمة، 
ألنه�ا رفض�ت أخ������ذ علك�ة 
من�ه، قدمها له�ا أثناء انش�غالها 
أث�ار  م�ا  املحام�ي  باستش�ارة 

حفيظته.
ويواج�ه س�عيد عقوية بالس�جن 
تص�ل إىل ث�الث س�نوات وغرام�ة 
إج�راءات  انته���اء  بع�د  مالي�ة 
التحقي�ق بقضي�ة مه�ر زوجت�ه 
سيمي، التي عقد قرانه عليها عام 

.2004

اغرب حالة طالق بالعالم بسبب علكة..! 

كوريا الشمالية تفتتح فندق »الموت«

حرب شوارع بالرشاشات في السعودية

فن�دق  يك�ون  أن  املف�رتض  م�ن  كان 
»Ryugyong«، ال�ذي يبلغ ارتفاعه 330 مرتا 
يف بيون�غ يان�غ، عاصم�ة كوريا الش�مالية، 
أط�ول الفن�ادق يف العال�م وق�ت تأسيس�ه، 
ولك�ن بعد مرور 32 عاما عىل بدء تش�ييده، 

ل�م يفتتح هذا الفن�دق، الذي ب�ات ُيعرف 
باس�م »فندق امل�وت«، أبواب�ه حتى اآلن. 
صمم الفندق الس�تيعاب م�ا ال يقل عن 
3 آالف غرف�ة، باإلضافة إىل اس�تضافة 
5 مطاعم تتمت�ع بإطالالت بانورامية. 

ورغم أن هيكل املبنى وصل إىل ذروته 
املخط�ط له�ا يف ع�ام 1992، إاّل أنه 
ظ�ل بال نوافذ ملدة 16 س�نة أخرى. 
وخالل تلك الفرتة، اكتس�ب املبنى 
الكبري لقب »فن�دق املوت«.يتميز 
الفن�دق بش�كله الهرم�ي، وهو 
مصن�وع من الخرس�انة عوضاً 
ع�ن الف�والذ. وب�دوره، يرشح 
كالف�ني  املعم�اري،  املهن�دس 
تشوا، الذي أجرى بحثاً مكثفاً 
بيون�غ  يف  العم�ران  ح�ول 
يانغ، اس�تخدام الخرس�انة 
يف البن�اء، قائ�اًل إن�ه »ل�م 
يك�ن لديهم م�واد بناء 
 ، ة ر متط�و

لذل�ك ت�م تش�ييده بالكامل من الخرس�انة. 
وال يمكنك إنجاز برج رفي�ع بهذه الطريقة، 
إذ يج�ب أن يكون لديك قاع�دة ضخمة ذات 

سطح مدبب«.
بع�د توق�ف دام 16 عاماً، اس�تأنفت أعمال 
البناء بش�كل غري متوقع ع�ام 2018، وذلك 
كج�زء من صفقة مع رشكة »أوراس�كوم« 
املري�ون  املهندس�ون  املرية.ورك�ب 
ألواح�اً زجاجي�ة ومعدني�ة ع�ىل الهيكل 
الخرس�اني، بتكلف�ة تبل�غ 180 مليون 
دوالر. وبع�د أن ازدادت التكهنات حول 
افتت�اح امل�رشوع، ال�ذي اكتم�ل عام 
2011، أعلن�ت فنادق »كمبنس�كي« 
 »Ryugyong« أنها ستفتتح األملانية 
تحت إدارتها بمنتصف عام 2013. 

وبعد مرور بضعة أشهر، انسحبت 
املجموعة قائلة إن دخول الس�وق 
»غ�ري ممك�ن حالي�اً«. وازدادت 
الش�ائعات من�ذ ف�رتة طويل�ة، 
حيث قالت إن املبنى غري سليم 
م�ن الناحية الهيكلية بس�بب 
وس�وء  املس�تخدمة  امل�واد 

تقنيات البناء.

املراقب العراقي / متابعة...
ت�داول رواد مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
لقط�ات مص�ورة توث�ق لحظ�ة ان�دالع 
مش�اجرة جماعي�ة عنيف�ة بأح�د أحياء 
العاصم�ة الس�عودية الري�اض، تضارب 
فيها عدة أشخاص بينما تم سماع إطالق 
نار وشوهدت س�يارات تدهس مشاركني 
يف املش�اجرة.وتم ت�داول مقاطع الفيديو 
عىل نطاق واسع، وس�ط روابات متباينة 
ع�ن م�كان املش�اجرة وتاري�خ وقوعها 

أس�بابها، فيم�ا طال�ب الغالبي�ة منه�م 
ب�رضورة محاس�بة جمي�ع املش�اركني.

وعقب انتش�ار الفيدي�و، أصدرت رشطة 
الري�اض بياًن�ا قال�ت فيه إن املش�اجرة 
وقع�ت يوم األح�د املايض بح�ي الفيحاء 
رشق العاصم�ة الري�اض ب�ني مجموعة 
مواطنني س�عوديني، إثر خالف�اٍت عائلية 

فيما بينهم.
وأش�ار البي�ان إىل أن املش�اجرة خلف�ت 
إصابات متوسطة لبعض املشاركني فيها.


