
»غول« الفساد يجبر وزير الصحة على االستقالة بعد صراع مع »المافيات« دام عدة اشهر 
»محاربة الفاسدين«.. شعارات رنانة لم تلق طريقها في التنفيذ

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
ج�اءت اس�تقالة وزير الصح�ة عالء 
الدي�ن العل�وان بع�د ع�دة اش�هر من 
تس�نمه منصب الوزارة الذي رشح له 
بع�د تقديمه م�ن قبل رئي�س الوزراء 
عادل عب�د امله�دي الس�تيزاره، وقدم 
العل�وان اس�تقالته يف خض�م الحراك 
الربملان�ي الس�اعي الس�تجواب ع�دة 
وزراء تحت قبة الربملان، حيث طرحت 
الصحة مؤخراً ضمن الوزارة التي من 
املزمع استجوابها يف الفصل الترشيعي 
العلوان اس�تقالته بعد  الجديد.وق�دم 
ش�هرين من تس�منه املنصب بس�بب 
الفس�اد املس�ترشي يف ال�وزارة وعدم 
قدرت�ه ع�ى مواجهت�ه، اال ان ق�رار 

استقالته رفض من قبل عبد املهدي.
رس�مي  وبش�كل  العل�واي  ج�دد  و   
الت�ي  الضغ�وط  نتيج�ة  اس�تقالته، 
تعرض له�ا من قبل مافيات الفس�اد 
، ومحاول�ة تحميل�ه ملف�ات كب�رة، 
املس�ؤول عنه�ا محمي م�ن قبل كتل 
سياس�ية معروف�ة بحس�ب م�ا يراه 

مراقبني.
وتس�اند بع�ض الكت�ل السياس�ية يف 
مجلس النواب العراقي مافيات الفساد 
عرب تلويحها بعدد من االس�تجوابات، 
وه�و ما يض�ع الكث�ر من الش�كوك 
حي�ال تلك امللفات الت�ي غالبيتها تقع 

يف اطار االبتزاز الس�يايس، وفشل عبد 
امله�دي يف محاربة الفس�اد عى الرغم 
من تفعيله ما عرف بمجلس مكافحة 
الفس�اد الذي بقي ي�راوح بعمله دون 

تحقيق منجز يذكر منذ تفعليه.
وبه�ذا الجان�ب يرى املحلل الس�يايس 
الصح�ة  وزي�ر  ان  املرش�دي  منه�ل 
ش�خص مهني اراد النه�وض بالواقع 
الصح�ي يف البل�د، اال ان�ه تع�رض اىل 
ضغ�وط كبرة مارس�ته علي�ه الكتل 

السياسية.
وق�ال املرش�دي يف حدي�ث خ�ص ب�ه 
»املراق�ب العراق�ي« ان »ع�ادل عب�د 
املهدي ل�م يعمل بجدية ع�ى محاربة 
املؤسس�ات  يف  املس�ترشي  الفس�اد 
الحكومية وبقيت شعاراته يف القضاء 

عى الفساد مجرد حرب عى ورق«.
ل�م  الفس�اد  ان » محارب�ة  وأض�اف 
يتجاوز اط�ار التنظ�ر وبقي حبيس 
االعالم فقط، ما شجع الفاسدين عى 
التح�رك بانس�يابية يف مفاصل الدولة 

الترشيعية والتنفيذية منها«.
ولف�ت اىل ان » اس�تقالة وزير الصحة 
تنبئ بوجود ملفات فساد، ومن واجب 
الحكومة التحرك ملواجهته، النه يضع 

عبد املهدي عى املحك«.
وتاب�ع ان » عب�د امله�دي ال يفع�ل ما 
يقول وامللفات الفس�اد كثرة وهنالك 

تلك�ؤ وش�بهات ح�ول عم�ل بع�ض 
الوزراء اال انهم يحتمون بحمى كتلهم 

السياسية«.
وحمل نواب كذلك رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي مس�ؤولية اس�تقالة وزير 
الصحة، كونه لم يفعل قضية محاربة 
الفس�اد بجدي�ة، اذ أك�د النائب أحمد 
الجب�وري، أن اس�تقالة وزير الصحة 
ع�الء العل�وان رس�الة واضح�ة ب�أن 
الحكومة الحالية »األضعف واألفشل«.

وق�ال الجب�وري يف تغري�دة  تابعته�ا 
»املراقب العراقي«، إن »استقالة وزير 
الصح�ة ع�الء العل�وان دلي�ل حرصه 

ونزاهته، وعدم تمسكه باملنصب«.
 وأض�اف أن »ه�ذه رس�الة واضح�ة 
ان الحكوم�ة الحالي�ة ه�ي األضع�ف 
بالحكوم�ات  مقارن�ًة  واألفش�ل 

السابقة«.
ولف�ت اىل انه »األج�در أن يقدم رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عبد املهدي اس�تقالته 

ويحفظ للعراق هيبتُه وسيادته«.
يش�ار اىل ان العلوان�ي اك�د يف بي�ان 
استقالته ، إنه تعرض البتزاز وحمالت 
تضليل إعالم�ي هدفه�ا التغطية عى 
الفس�اد املوجود يف الوزارة، كما اعترب 
أن�ه وص�ل إىل قناع�ة راس�خة بع�دم 
إمكاني�ة االس�تمرار يف ظ�ل الظروف 

الحالية.

 شعر الفيسبوك 
..فضاء مفتوح 

لخلط الجيد 
بالرديء  

النزاهة تفصح
 عن إجراءاتها

 بصدد مخالفات
 kv 33  عقد 

في كربالء
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
مع بداية اعداد كل موازنة س�نوية تشهد بغداد حراكا 
سياسيا كرديا عرب وفود تأتي وتذهب يف رحلة مكوكية 
تستمر اش�هر لحني الحصول عى امتيازات جديدة او 
تك�رار ماحصل�وا عليه خ�الل العام الحايل م�ن اموال 

ضخمة بحجة رواتب موظفي االقليم.
االك�راد اش�رطوا هذه امل�رة موافقة بغ�داد عى دفع 
روات�ب موظفيها وزيادة حصتهم م�ن املوازنة العامة 
والحصول ع�ى الضوء االخرض لعودة البيش�مركة اىل 
كرك�وك واملناطق املتن�ازع عليها ومن ث�م يتفاوضوا 
ع�ى ما تبق�ى من القضاي�ا العالقة, االك�راد يعلمون 
قبل غره�م ان هناك معارضة برملاني�ة قوية ملنحهم 
االمتيازات التي يس�عون اليها , لذلك س�رتكزون عى 
عالقاتهم الشخصية برئيس الوزراء من اجل الحصول 
عى اموال البرصة واملحافظات املنتجة االخرى للنفط.

عبد املهدي يواجه مش�اكل كبرة مع الكتل السياسية 
وهناك اس�تجواب ينتظره بس�بب االموال التي منحها 
لألقلي�م , واذا ما ح�اول عبد امله�دي الرضوخ ملطالب 

االكراد فأن ذلك يعجل من اقالته .
الربمل�ان اليوم اش�د املعارض�ني ألمتي�ازات الكرد عى 
حس�اب معان�اة املحافظات االخ�رى , وقد رصح عدد 

م�ن النواب م�ن مختلف الكت�ل ان موازن�ة 2020 لن 
تتضم�ن امتيازات للك�رد , وان اي اتفاق نفطي معهم 
مصره الفش�ل , بس�بب طبيعة الكرد الذين يس�عون 
ألخ�ذ امتيازات م�ن عبد امله�دي , فيما اب�دى البعض 
اس�تغرابهم له�ذه العالقة التي وصفت بالش�خصية , 
وملاذا يعطي عبد املهدي االكراد ويرفض اعطاء حقوق 
املحافظ�ات الجنوبي�ة والوس�ط , وق�د تك�ون هناك 
مصالح مشركة مع االكراد بعيدا عن مصلحة العراق 

.
الرحم�ن  الدكت�ور عب�د  االقتص�ادي  الخب�ر  يق�ول 
املش�هداني يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: الرويج 
لوص�ول وف�ود كردي�ة اىل بغداد امر مرف�وض خاصة 
اذا كان مجيئه�م مرشوط بملف�ات مرفوضة من قبل 
الربملان العراقي , فاالكراد يروجون عى موافقة بغداد 
عى روات�ب البيش�مركة واملوظفني والس�ماح بعودة 
قواته�م اىل كرك�وك ك�رشط رئي�ي لحضوره�م اىل 
بغ�داد , الوفد الكردي يح�اول الضغط عى عبد املهدي 
واس�تغالل عالقتهم الش�خصية وال نعلم من اين اتت 
هذه العالقة وما هي مخزاها من اجل تحقيق اهدافهم 

التي  يسعون اليها .

تفاصيل اوسع صفحة 3

اس�قطت ق�وات  الحش�د الش�عبي، الي�وم األحد ، 
طائرة مس�رة مجهولة املصدر يف محافظة صالح 

الدين.
وذكر إعالم الحشد يف بيان تلقت »املراقب العراقي«  
ان »قوة من اللواءين 41 و43 يف الحش�د الش�عبي 
تمكنت، من معالجة طائرة مسرة مجهولة كانت 
تحل�ق فوق قطع�ات قاطع عمليات ص�الح الدين 

للحشد الشعبي«.

وأضاف أنه »تم االتصال بقيادة العمليات املشركة 
والتأك�د من ع�دم عائدية هذه الطائ�رة لها وعدم 
علمه�م ايض�ا بهويته�ا«، مش�راً اىل أن »الق�وة 

بارشت بالتصدي ملعالجتها«.
يش�ار اىل ان�ه يف االي�ام القليل�ة املاضي�ة ش�هدت 
ومخ�ازن  ملقاره�ا  اس�تهداف  الحش�د  قطع�ات 
االس�لحة التابعة لها من قب�ل طائرات مجهولة يف 

الدورة وبلد ومناطق اخرى.

كش�فت لجنة األمن والدفاع النيابي�ة، اليوم األحد، 
عن مس�تجدات اس�تهداف قطعات الحشد الشعبي 
ومق�اره يف االي�م املاضية، فيم�ا ب�ني ان الطائرات 

املستهدفة صهيونية وقدمت من سوريا.
وق�ال عضو اللجن�ة كري�م املحم�داوي يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »رئيس هيأة الحش�د 
الش�عبي ومستش�ار األمن الوطني فال�ح الفياض 
ابلغن�ا بش�كل رس�مي خ�الل اس�تضافته داخ�ل 
لجن�ة األمن والدفاع النيابية بان مواقع الحش�د تم 

استهدافها بطائرات مس�رة تابعة لطران الجيش 
اإلرسائي�ي«. وأض�اف إن »الطائ�رات انطلقت من 
األرايض السورية الستهداف مواقع الحشد الشعبي 
يف ع�دد من محافظات البالد«.ولفت اىل أن »العملية 
نف�ذت وفق�اً ملعلومات عس�كرية قدمه�ا التحالف 
ال�دويل للقيادات العس�كرية اإلرسائيلي�ة، مبينا أن 
الجي�ش اإلرسائي�ي يتحج�ج ب�ان مواقع الحش�د 
الش�عبي تابع�ة إلي�ران وتخط�ط لتنفي�ذ رضبات 

واسعة ضد إرسائيل«.

الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة 
في صالح الدين

الدفاع النيابية: الطائرات الصهيونية التي 
استهدفت الحشد قدمت من سوريا 

املراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وكال�ة »بلوم�ربغ« ب�أن 
أس�هم اململكة السعودية هبطت 
إىل أدنى مس�توى لها منذ أشهر، 
يف أعق�اب الهجوم ع�ى معملني 
لرشك�ة »أرامك�و« يف محافظ�ة 
بقي�ق وهج�رة خري�ص، فيم�ا 
اشارت مصادر اخرى أىل أن عودة 
النف�ط الس�عودية قد  إم�دادات 
تس�تغرق »أسابيع وليس أياما«.

وذكرت الوكالة، يف تقرير تابعته 
»أملراق�ب العراق�ي« أن »م�ؤرش 
الس�عودي  الرئي�ي  الس�وق 
)»ت�ايس«( هبط ب�3.1%، ما يعد 
أدنى مس�توى له منذ آذار وألغى 
م�ا ت�م تحقيق�ه من النم�و منذ 
بداي�ة الع�ام الج�اري، ثم قلص 

هذا االنخفاض حتى 1.3% خالل 
الس�اعة األوىل منذ فتح الس�وق، 
الحكوم�ة  جه�ود  أن  يع�د  م�ا 
معالج�ة  يف  تنج�ح  الس�عودية 
أرضار هج�وم أم�س«.يف الوقت 
نفسه، شهدت األسهم اإلماراتية 
والقطرية والكويتية والبحرينية 
أيضا انخفاضا بمقدار 0.4% عى 
األقل يف ظل هجوم أمس السبت.

ونقل�ت »بلوم�ربغ« ع�ن محمد 
ع�ي ياس�ني، الرئي�س التنفيذي 
لالسراتيجيات يف رشكة »الظبي 
كابيتال« اإلماراتية قوله إن »هذا 
الوض�ع »املتوت�ر للغاي�ة« يرفع 
الخط�ر يف املنطق�ة إىل مس�توى 

غر مسبوق«.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
تس�عى االدارة االمريكية وحلفائها اىل جر 
الع�راق بح�رب مفتوحة، ع�رب االتهامات 
الت�ي توجهه�ا الي�ه بقضي�ة اس�تهداف 
منش�آت ارامك�و بع�د ي�وم واح�د فقط 
م�ن تعرضه�ا اىل رضبات م�ن قبل حركة 
انص�ار الل�ه اليمني�ة، بينم�ا تغاض�ت يف 
الوقت ذاته الكش�ف عن الجهة التي تقف 
وراء اس�تهداف مقار الحش�د الشعبي يف 

ازدواجية واضحة باملواقف.
واجم�ع برملاني�ون ومختصون يف الش�ان 
السيايس واألمني بأن هذه التقارير عارية 
ع�ن الصح�ة وي�راد به�ا ج�ر الع�راق اىل 

الحروب من خ�الل تحري�ض دول علي�ه.
وام�ام ذل�ك اعت�ربوا أن صم�ت امري�كا 
وحلفاءه�ا ع�ى عمليات قص�ف مقرات 
الحشد الش�عبي هو دليل عى وجود رغبة 
بجر الع�راق اىل محور امري�كا وارسائيل، 
منتقدي�ن ضعف ال�دور الحكوم�ي تجاه 

ذلك.
 فمن جهته رأى عضو لجنة االمن والدفاع 

الربملانية والنائب عن تحالف الفتح مهدي 
آم�ريل، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراق« إن 
»التقاري�ر الت�ي بثه�ا اإلع�الم االمريكي 
والت�ي اتهم فيها العراق وفصائل املقاومة 
االسالمية بالوقوف وراء عملية استهداف 
منشآت رشكة ارامكو النفطية السعودية 

بأنها تقارير عارية عن الصحة«.
واعترب آمريل، بأن »توجيه التهم اىل العراق 
يف هك�ذا قضي�ة فيه تج�اوزا صارخا عى 
السيادة العراقية والبد من أن يكون هناك 

موقف حكومي حياله«.
واك�د ام�ريل، أن »من املس�تغرب أن تطلق 
امريكا وصحفها هكذا اتهامات اىل العراق 
او اىل املقاوم�ة االس�المية يف الوق�ت الذي 
تعم�ل بالضغط عى حلفاؤه�ا الجل عدم 
التطرق اىل ملفات استهداف قوات الحشد 
الشعبي من قبل الطران االرسائيي«، الفتا 
اىل أن »ذل�ك يراد منه جر العراق اىل الحرب 
وجعله ساحة للمعركة من خالل تحريض 
االرهاب املمول منها ومن عمالؤها للعمل 
ع�ى إس�تهداف األبري�اء وع�ودة البلد اىل 

مربع الدماء«.
بدوره رأى املحلل األمني عباس العرداوي، 
أن  العراق�ي«  »املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف 
بالوق�وف وراء  للع�راق  امري�كا  »اته�ام 
اس�تهداف املنش�آت النفطية الس�عودية 
ه�ي محاول�ة امريكي�ة لج�ر الع�راق اىل 
دعم امل�رشوع الصهيون�ي او االمريكي«، 
مش�را اىل ان »ذلك يعود اىل سلسلة كبرة 
ابت�دأت  االمريكي�ة  الس�يناريوهات  م�ن 
م�ن ف�رض العقوبات عى اي�ران وتجريم 
ش�خصيات من خالل وضعهم عى الئحة 

اإلرهاب«.
وانتقد العرداوي، »وجود تواطئ س�يايس 
كبر حيال ذلك من قبل الحكومة العراقية 

والربملان«.
وب�ني الع�رداوي أن »م�ن االس�باب التي 
دفعت امريكا اىل إتهام العراق هي عجزها 
من رصد تحركات الطران اليمني واملسر 
وع�دم اقراره�م بتطور امكاني�ات انصار 

الله الحوثيني«.
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المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
حقق فريق الرشطة حامل لقب الدوري 
املمتاز لقب كأس الس�وبر العراقي بعد 
فوزه يوم امس عى الزوراء بطل الكأس 
يف املباراة التي اقيمت عى ملعب الكوت 
االوملبي بفارق الركالت الرجيحية بعد 
انتهاء الوق�ت االصي بالتع�ادل لهدف 

لكل فريق.
الرشط�ة كان االفض�ل طيلة ش�وطي 
املب�اراة واض�اع الكث�ر م�ن الف�رص 
يف  ال�زوراء  يتق�دم  ان  قب�ل  املحقق�ة 
الش�وط الثان�ي ع�رب مهاجم�ه ع�الء 
عباس ومن ثم حقق املحرف الكونغويل 

موبكو التعادل للرشطة. 
اراء  اس�تطلعت  العراق�ي«  »املراق�ب 
الرشط�ة  اس�باب ف�وز  املختص�ني يف 
وخس�ارة الزوراء وماهي ابرز االخطاء 
التي وقع بها الكابتن حكيم شاكر التي 

ادت اىل الخسارة.
الك�روي  املحل�ل  كان  املتحدث�ني  اول 
صف�وان عبد الغني ال�ذي تحدث قائال: 
»املباراة لم ترتق اىل مس�توى فني عايل 
بالرغ�م م�ن ان فري�ق الرشط�ة كان 

االفضل ولكن كمقياس للفرص نجد ان 
الفريقني لم يحص�ال عى فرص عديدة 
وحقيقية، الرشطة كان هو املس�تحوذ 
عى املب�اراة وصاحب املب�ادرة دائما يف 
محاول�ة خلق الفرص والتس�جيل عى 

عك�س فري�ق ال�زوراء ال�ذي ال نعرف 
حقيقة س�بب الراجع الكبر يف املباراة 

وخاصة يف الشوط الثاني«. 
وأضاف »كقيمة العبي الزوراء كان من 
املمكن ان يجاري العبي فريق الرشطة 
لك�ن يبقى املوضوع االه�م هو القيادة 
الفنية للمباراة من قبل الكادر لتدريبي 

للفريقني«.
وتابع »ارى ان مدرب الرشطة الرصبي 
ايليت�ش ه�و افض�ل حتى م�ن املدرب 
الس�ابق نيبوش�ا، فالحظن�ا ان املدرب 
فارض ش�خصيته القوي�ة عى الفريق 
م�ن خ�الل مباراتني فقط ق�اد الفريق 
فيه�ا، فالقيث�ارة ظهر بص�ورة افضل 
من ناحية بن�اء اللعب وعملية الضغط 
ع�ى الخص�م وعملية التبدي�الت كانت 

كلها جيدة«.

تفاصيل اوسع صفحة 6

واشنطن تلقي بفشل السعودية في حماية منشآتها على العراق وتتهمه باالستهداف  

هل سيقدم عبد المهدي مزيدًا من التنازالت الى الوفد الكردي؟ 
صواريخ انصار اهلل تنزل االسهم 
السعودية الى ادنى المستويات

مختصون يشيدون باداء »الشرطة« .. استحق لقب السوبر 

7 يوفنتوس يفقد دوغالس كوستا أمام أتلتيكو مدريد

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق



في ازدواجية واضحة بالمواقف...

واشنطن تسارع باتهام العراق باستهداف »ارامكو« السعودية 
وتتغاضى عن قصف اسرائيل لمقار الحشد

التربية: إجراء الدور الثالث للطلبة 
الراسبين من صالحية رئاسة الوزراء

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت وزارة الرتبي�ة، األح�د، أن 
إجراء دور ثال�ث للطلبة الذين لم 
يحالفهم الحظ للنجاح يف الدورين 
االول والثان�ي ه�و م�ن صالحية 

رئاسة الوزراء.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان، تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، إن 
»إمكاني�ة إجراء دور ثالث للطلبة 
الراس�بني بالدور الثان�ي هي من 
صالحي�ات رئاس�ة ال�وزراء، وان 
ال�وزارة مهمتها اس�تالم قرارات 

رئاسة الوزراء وتنفيذها«.
وأضاف البي�ان، أن »الرتبية تؤكد 

وجود نس�ب عالية يف نتائج الدور 
االول والثاني لذلك ال داعي ملفاتحة 
رئاسة الوزراء بشأن اجراء الدور 

الثالث مادامت النسب جيدة«.
وتاب�ع، أن »نس�بة النجاح للثالث 
متوس�ط بلغ�ت اكث�ر م�ن %56 
لذلك الوزارة ليس�ت بحاجة لدور 

ثالث«.
وبني، أنه »لم يرد أي اش�عار بهذا 
املوضوع من رئاس�ة ال�وزراء وال 
توج�د أي جه�ود مبذولة من أجل 
ه�ذا االمر كون ال�وزارة ال تحتاج 
نتائ�ج  بحس�ب  آخ�ر  دور  ألي 

الدورين السابقني«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ ديالى...
اعلن رئي�س اللجنة االمني�ة يف مجلس 
محافظ�ة دي�اىل ص�ادق الحس�يني، 
االحد، عن انطالق الصفحة الثانية 
من عملية تعقب خاليا جماعات 
داعش االجرامية يف قاطع شمال 

قضاء املقدادية.
ترصي�ح  يف  الحس�يني  وق�ال 
اطلعت عليه »املراقب العراقي« 
الش�عبي  الحش�د  »ق�وات  ان 
والجي�ش والحش�د العش�ائري 

باس�ناد من الط�ران الحربي ب�ارشت بتنفيذ 
الصفحة الثانية لتعقب خاليا داعش يف بساتني 
ش�مال قض�اء املقدادي�ة من خ�الل ٤ محاور 

رئيسية«.
واضاف الحس�يني، ان »العملي�ة تاتي يف اطار 
سرتاتجية انهاء اي وجود لخاليا داعش يف هذه 
املناطق واعادة االنتشار ونصب نقاط مرابطة 

وفتح الطرق«.
وكان�ت الصفح�ة االوىل لعملية ش�مال قضاء 
املقدادية انتهت مس�اء يوم ام�س يف تنفيذ كل 

اهدافها.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت خلية االعالم االمني استمرار اعالم داعش االرهابي 
بالكذب من خالل نرش االخبار والبيانات غر الصحيحة، 

و نرش اخبار ال تحمل قيمة اعالمية.
وقال�ت الخلية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه »من خالل الرصد املتواصل ملا تسمى وكالة اعماق، 
فقد تبني ان نس�بة 75 % من االخب�ار التي نرشتها هذه 
الوكال�ة غر صحيحة والنس�بة املتبقي�ة ال تحمل تاثر 

اعالمية«.
واضاف ان »هذه االخبار نرشت للفرتة من 29 اب املايض 

ولغاية ٤ أيلول الحايل«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، االح�د، القاء 
القب�ض ع�ى ع�دد م�ن املتهم�ني وف�ق مواد 

قانونية مختلفة يف العاصمة.
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وذك�رت 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الق�وات األمني�ة 
يف عملي�ات بغداد وباالش�رتاك م�ع مفارز من 
مكافح�ة اجرام بغ�داد، تمكن�ت م���ن القاء 
القبض ع�ى أرب���عة متهمني وف����ق املادة 
)٤٤٤/ جرائم الرسقة( يف مناطق )الكرادة، ام 
الكرب والغزالن، الزعفرانية( والرابع يف منطقة 

الحري�ة بعد قيامه برسقة عجلة أحد املواطنني 
م�ن أبناء املنطقة«. واضاف�ت، ان »قوة أخرى 
وباالش�رتاك م�ع اس�تخبارات وام�ن املدائ�ن، 
تمكنت م�ن اعتقال مته�م يف منطقة الجعارة 
بتهمة النصب واالحتيال، باإلضافة اىل القبض 
ع�ى متهم�ني اثنني بتهم�ة تعاط�ي امل���واد 
امل���خدرة ف����ي منطقتي )بغداد الجديدة، 
باي�ب  أحده�م  بح�وزة  ضب�ط  الزعفراني�ة( 
لتعاطي املخدرات وحب�وب مخدرة«، موضحة 
انه »تم تس�ليم املتهم�ني اىل الجهات املختصة 

لينالوا جزائهم العادل«.

انطالق الصفحة الثانية من عملية تعقب 
خاليا داعش شمال المقدادية

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ االنبار..
أعلن مكتب رئيس الربملان، محمد الحلبويس، األحد، 
افتتاح جرس بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بني 

الفلوجة وبغداد.
وذك�ر املكت�ب، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »رئي�س مجل�س الن�واب افتت�ح 
اليوم، ج�رس بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بني 
الفلوج�ة وبغ�داد، يرافقه عدد من الن�واب واألمني 
الع�ام ملجلس ال�وزراء ووزي�ر الهج�رة واملهجرين 
ورئي�س صن�دوق إعمار الع�راق ومحاف�ظ األنبار 
وأعضاء الحكومة املحلية وبالسخارت ممثلة األمم 
املتح�دة«. ووص�ل رئيس مجل�س النواب�ن صباح 
اليوم، إىل مخيم النازحني يف عامرية الفلوجة، لبحث 
أوضاع النازح�ني، ووضع الس�بل الكفيلة بترسيع 

عودتهم إىل ديارهم.

المراقب العراقي/ بغداد...
ب�ارشت الهيئ�ة العليا للح�ج والعمرة الي�وم االحد 
باس�تقبال طلب�ات تقديم الس�فر للفائزين بقرعة 

الحج لعام  2021 حرصا.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الهيئة حس�ن فهد 
الكناني يف بيان تلقت »املراقب العراقي« ان »مكاتب 
الهيئ�ة يف بغ�داد واملحافظات بدأت اليوم باس�تالم 
طلبات الفائزين بقرعة عام 2021 الراغبني بتقديم 

سفرهم اىل موسم حج العام املقبل 2020«.
واك�د ان »الهيئ�ة ستس�تمر  باس�تقبال طلب�ات 
التقديم لغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم الخميس 

املوافق للعارش من شهر ترشين اول املقبل«.
واش�ار البي�ان اىل ان »الهيئ�ة حصل�ت ع�ى زيادة 
باع�داد حجاجها يف االعوام املاضية من الس�لطات 
الس�عودية, مم�ا دعاه�ا اىل ترويج طلب�ات تقديم 

السفر امام املواطنني الفائزين بقرعتها حرصا«.

المراقب العراقي/ نينوى...
الهج�رة واملهجرين،  اعلن�ت وزارة 
عن اغالق مخي�م للنازحني جنوبي 
املوصل، مبينة ان ذلك تم بعد عودة 
جمي�ع االرس النازح�ة اىل مناط�ق 
محافظت�ي  يف  االصلي�ة  س�كناهم 

صالح الدين واالنبار.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه انه 
»تم اغالق مخيم الجدعة الس�ادس 
التاب�ع اىل ناحي�ة القي�ارة جن�وب 
محافظ�ة نينوى«، مبين�ة ان »ذلك 
جاء بعد مغادرة الدفعة االخرة من 
العوائل النازحة التي كانت تس�كن 
املخيم، عائدين إىل مناطق سكناهم 
االصلية بعد ان قض�وا قرابة اربعة 

اعوام يف املخيم«.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة ش�ؤون 
عب�اس  ع�ي  ال�وزارة  يف  الف�روع 
جهاك�ر خ�الل البي�ان ان�ه »بع�د 

انتهاء الغرض األس�ايس من إنشاء 
ه�ذا املخي�م وع�ودة جمي�ع االرس 
س�كناهم  مناط�ق  اىل  النازح�ة 
االصلي�ة يف محافظتي صالح الدين 
واالنب�ار تم اغالق املخيم«، مش�را 
اىل ان »نين�وى تحتضن 1٣ مخيما 

للنازحني«.
النم�رود  »مخيم�ي  ان  واض�اف 

غلقهم�ا  ت�م  الس�ادس  والجدع�ة 
رس�ميا، اضافة اىل ان مخيم الحاج 
ع�ي ال�ذي أوش�ك ع�ى االغ�الق يف 
االي�ام القليل�ة القادمة بع�د عودة 
الكثر م�ن االرس النازحة اىل اماكن 
س�كناها االصلي�ة، اىل جانب دمج 
مخيم حمام العليل االول مع مخيم 
حمام العليل الثاني لقلة ساكنيه«.

المراقب العراقي/ السليمانية...
أعلن�ت مديري�ة م�رور إدارة منطق�ة »گ�رمی�ان« عن 
إصابة س�تة أش�خاص بحادث س�ر عى طريق كالر – 
دبرنديخ�ان. وذك�رت املديرية يف بي�ان اطلعت »املراقب 
)كي�ا  ن�وع  احداهم�ا  »عجلت�ني  ان  علي�ه  العراق�ي« 
س�پورتاج(، واالخرى نوع )كيا س�ورينتودا( اصطدمتا 
عى الطريق املذكور«. ونوه البيان اىل ان »الحادث اسفر 

عن اصابة ستة اشخاص«.

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم 
يف السليمانية

افتتاح جسر بزيزب الكونكرييت الحديث 

هيئة الحج تباشر باستقبال طلبات 
تقديم السفر للفائزين بقرعة 2021 

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت املحكمة االتحادية العليا، االحد، عن توثيق أكثر من الف حكم وقرار  
دس�توري ص�در عنها م�ع مبادئها، الفت�ة إىل ان ذلك االجراء يس�ّهل عى 
الباحثني التعرف عى االحكام والقرارات والحصول عى نسخ ضوئية منها. 
وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا مس�تمرة يف توثيق 
احكامها وقراراتها الطالع الرأي العام عليها بكل ش�فافية«. واضاف 
الس�اموك، أن »املحكمة انجزت الفهرس التحليي لتلك االحكام منذ 
تش�كيلها عام 2005 ولغاية نهاية 2018، وشمل ذلك أكثر من الف 
حكم وقرار  دستوري صدر عنها خالل تلك املدة«. وأشار، إىل أن »هذا 
التوثيق شّمل  وضع مبادئ لألحكام والقرارات تساعد الوصول إليها 
من خالل محركات البحث االلكرتونية املوجودة يف املوقع االلكرتوني 

.)www.iraqfsc.iq( »للمحكمة االتحادية العليا
وب�ني الس�اموك، أن »الباحث�ني واملعنني بالش�أن الدس�توري و 
إىل  الوص�ول  يس�تطيعون  القانون�ي 
االح�كام  والق�رارات الص�ادرة من 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا من 
خ�الل موضوعاته�ا وارقامها 
ومبادئه�ا، ومن ث�م الحصول 

عى نسخ ضوئية منها«.

المحكمة االتحادية العليا 
توّثق أكثر من الف حكم وقرار 

دستوري مع مبادئها

الهجرة تغلق مخيم »الجدعة« جنوبي الموصل
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إصبع عىل الجرح 
منهل عبد األمري المرشدي

باألمس تلقيت دعوة للحض�ور يف ندوة )ثقافية(تحت 
عن�وان الوطن واملواطن  وروح املواطنه وكان لعنوانها 
اثر كبر يف قبويل للدعوة ورغبتي للمشاركة فيها إال اني 
تندمت كث�را وخرجت ويف القل�ب أىس  بعدما تبني ان 
املحارض يف الندوة هو احد السياس�يني العراقيني الذي 
كان يتحدث بصفته ممثال عن كتلته أو عش�رته حيث 
وجدت نفيس مضطرا لألستماع اىل خطبة عصماء عن 
الوطني�ة وأعداء الوطن  نصب فيها الفاعل ورفع فيها 
املفعول به كما رأيت الندم واضحا يف عيون الحارضين 
جميع�ا مثلما ن�دم صديق�ي ال�ذي دعان�ي للحضور 
فق�د تمنى لو إنه ل�م يفعلها ويدعون�ي خصوصا بعد 
مداخلتي التي لم تروق له إذ قاطعت )الس�يد السيايس 
املحارض(  حني وجدت حديثه طوبائيا وهو يطلب من 
املواطنني أن ال يش�كوا من تقص يف خدمات أو فس�اد 
يف دائ�رة فأن ناك مبالغة من اط�راف حاقدة  وقلت له 
إن ذلك موجودا وقد اعلن رئيس الوزراء ش�خصيا اكثر 
من ٤2 ملفا للفس�اد تش�مل جميع مفاص�ل الدولة 0 
كان م�ن ب�ني الحض�ور رجال دين وش�يوخ عش�ائر 
ووجه�اء الق�وم وجم�ع من النس�اء  وتح�دث الرجل 
بصوت ع�ال ونربة خطابي�ة طالب فيه�ا الحضور أن 

يح�ذروا م�ن أع�داء الوط�ن وكرر 
تل�ك العب�ارة مرارا وتك�رارا وقال 
ضم�ن م�ا ق�ال ال تصدق�وا م�ا 
تس�معوا عن الكهرب�اء أو املاء أو 
البطالة أو الفس�اد فكلها أكاذيب 
يرّوجها أعداء الوطن وعاد ليّحذر 
الحارضي�ن م�ن ه�ؤالء األع�داء 
وقب�ل أن يختتم خطابه الش�هر 
والخطر بإن�ه خاطب الحارضين 

بأن يريد أن يس�مع كل مش�اكلهم وكل م�ا يعانونه يف 
مناطقهم فإنربى له أحد املش�ايخ ليخربه حاجة ابناء 
املنطقة اىل مستش�فى حديث يوازي حجمها السكاني 
الكب�ر فقاطعه إن هذا أمر س�هل إن ش�اء الهأ وعليه 
ان يعترب ذلك منتهيا ثم قام له رجال مس�ّنا وش�كى له 
معاناة ابنه الخريج قبل اربع سنوات دون تعيني وقبل 
أن يكم�ل كالم�ه صاح ب�ه ال عليك  الخر ق�ادم  بإذن 
اله�ر كلهم س�وف يتعينون بعد ذل�ك كان الدور لرجل 
تب�دو عليه الهيبة والوقار وطلب من النائب ان يتس�ع 
ص�دره له ويدعه يكم�ل ما يريد ان يق�ول فقال له لك 
ذل�ك تفضل وتحدث بكل ما عندك إال إن الرجل لم يلبث 
أن ينط�ق كلم�ة الكهرباء حت�ى ثارت ثائ�رة صاحبنا 
وقاطع�ه صائح�ا به أل�م نقل لك�م كلها س�وف تأتي 
ون من قب�ل أعداء الوطن وانطلق يف  ملاذا تبقون مس�رّ
خطاب�ه الرهيب مجددا لرفع املج�رور وينصب املبتدأ 
والب�ادئ أظل�م 0وألنه كان مش�دود األعص�اب محمر 
العينني مشمرّا عن س�واعده تجنب اي من الحارضين 
مقاطعته إال ان  شيخا كبر السن كان جالسا بالقرب 
من�ي هم�س يف إذني ليس�ألني هل صحيح م�ا يقوله 
الس�يد النائ�ب ومتى س�ينفذ م�ا وعدنا به قل�ت له ال 
أعتق�د إنه سيس�تطيع ذلك هذا الي�وم ألن وقت الدوام 
أوش�ك ع�ى األنتهاء فقال يل لكننا ل�م نعرف حتى اآلن 

من هم أعداء الوطن قلت له هو هذا أولّهم.

أعداء الوطن
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
تس�عى االدارة االمريكي�ة وحلفائها اىل جر 
الع�راق بح�رب مفتوح�ة، ع�رب االتهامات 
اس�تهداف  بقضي�ة  الي�ه  توجهه�ا  الت�ي 
منش�آت ارامك�و بعد ي�وم واح�د فقط من 
تعرضه�ا اىل رضبات من قب�ل حركة انصار 
الل�ه اليمني�ة، بينما تغاض�ت يف الوقت ذاته 
الكشف عن الجهة التي تقف وراء استهداف 
مقار الحشد الش�عبي يف ازدواجية واضحة 

باملواقف.
واجم�ع برملاني�ون ومختص�ون يف الش�ان 
الس�يايس واألمني بأن ه�ذه التقارير عارية 
عن الصحة ويراد بها جر العراق اىل الحروب 

من خالل تحريض دول عليه.
امري�كا  صم�ت  أن  اعت�ربوا  ذل�ك  وام�ام 
وحلفاءه�ا ع�ى عملي�ات قص�ف مق�رات 
الحش�د الش�عبي هو دليل عى وجود رغبة 
بج�ر الع�راق اىل مح�ور امري�كا وارسائيل، 

منتقدين ضعف الدور الحكومي تجاه ذلك.
 فمن جهته رأى عض�و لجنة االمن والدفاع 
الربملانية والنائب ع�ن تحالف الفتح مهدي 
آم�ريل، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب الع�راق« 
إن »التقاري�ر الت�ي بثه�ا اإلع�الم االمريكي 
والتي اته�م فيها الع�راق وفصائل املقاومة 
االس�المية بالوقوف وراء عملية اس�تهداف 
منش�آت رشكة ارامكو النفطية الس�عودية 

بأنها تقارير عارية عن الصحة«.
واعت�رب آمريل، بأن »توجي�ه التهم اىل العراق 
يف هك�ذا قضي�ة في�ه تج�اوزا صارخا عى 
الس�يادة العراقية والبد م�ن أن يكون هناك 

موقف حكومي حياله«.
واك�د ام�ريل، أن »م�ن املس�تغرب أن تطلق 

امريكا وصحفها هك�ذا اتهامات اىل العراق 
او اىل املقاوم�ة االس�المية يف الوق�ت ال�ذي 
تعم�ل بالضغ�ط ع�ى حلفاؤه�ا الجل عدم 
التطرق اىل ملفات اس�تهداف قوات الحش�د 
الش�عبي من قبل الطران االرسائيي«، الفتا 
اىل أن »ذل�ك يراد منه جر الع�راق اىل الحرب 
وجعله س�احة للمعركة من خالل تحريض 
االره�اب املمول منها وم�ن عمالؤها للعمل 
عى إس�تهداف األبرياء وعودة البلد اىل مربع 

الدماء«.
ب�دوره رأى املحلل األمن�ي عباس العرداوي، 
يف ترصي�ح ل� »املراق�ب العراقي« أن »اتهام 
امري�كا للع�راق بالوق�وف وراء اس�تهداف 
املنش�آت النفطية الس�عودية ه�ي محاولة 
امريكي�ة لج�ر الع�راق اىل دع�م امل�رشوع 
الصهيوني او االمريكي«، مشرا اىل ان »ذلك 
يعود اىل سلس�لة كبرة من الس�يناريوهات 
االمريكية ابتدأت من ف�رض العقوبات عى 
ايران وتجريم شخصيات من خالل وضعهم 

عى الئحة اإلرهاب«.
وانتق�د الع�رداوي، »وجود تواطئ س�يايس 
كب�ر حيال ذلك من قب�ل الحكومة العراقية 

والربملان«.
وب�ني الع�رداوي أن »م�ن االس�باب الت�ي 
دفع�ت امريكا اىل إته�ام العراق هي عجزها 
من رصد تحركات الطران اليمني واملس�ر 
وع�دم اقرارهم بتطور امكانيات انصار الله 

الحوثيني«.
وتس�ائل أن »ضع�ف ال�دور الحكوم�ي مع 
وجود قوى سياس�ية يف الربمل�ان والحكومة 
تدعم املرشوع االمريك�ي جعلت من الحلف 
الصهيوامريك�ي االس�تهانة بدم�اء ق�وات 

الحش�د الش�عبي وع�دم التعام�ل بأهمي�ة 
بالغة حيال ملف اس�تهداف مقرات الحشد 

الشعبي«.
واختت�م حديثه ب�أن »مثل ه�ذه االتهامات 
ي�راد بها اث�ارة االزمات يف الع�راق وجره اىل 

الحرب«.
جورن�ال  س�رتيت  وول  صحيف�ة  ونقل�ت 

األمركية ع�ن مس�ؤولني يف الخليج قولهم 
إن الصواريخ التي استهدفت منشآت النفط 
الس�عودية أطلقت من الع�راق أو إيران من 

دون استبعاد فرضية الطائرات املسرة.
وتأت�ي مثل ه�ذه االتهام�ات يف الوقت الذي 
تك�رر الطائ�رات االرسائيلية اس�تهدافاتها 
االرايض  ع�ى  الش�عبي  الحش�د  ملق�رات 

العراقية.
واعلن�ت قوات الجيش واللجان الش�عبية يف 
اليم�ن عن ش�ن 10 طائرات مس�رة تابعة 
النص�ار الله الحوثي�ني هجوما عى معملني 
تابعني ملنش�آت ارامكو النفطية فجر امس 
الس�بت، ما ادى لتعطل انتاج رشكة ارامكو 
بحسب مارصح به وزير الطاقة السعودي.

خلية االعالم االمين: اعالم 
داعش مستمر بالكذب

عمليات بغداد تقبض عىل عدد من المتهمين 
بقضايا مختلفة
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أعلشن محافظ نينشوى منصور املرعيد ، عن الشروع بتنفيذ 
عشدة مششاريع خدميشة يف عدد مشن النواحي الواقعشة غربيَّ 

املحافظة.
وقشال املرعيشد خالل زيارتشه لناحيتشي القشروان واملحلبية، 
بحسشب بيشان ، إن “املحافظشة عازمشة عشى إعشادة جميع 
النازحني بعد توفر الخدمشات يف تلك املناطق لضمان العودة 

الطوعية”.
وأضاف املرعيد، أنه “تمت املبارشة بتنفيذ عدد من املششاريع 
الخدميشة يف الجوانشب الصحيشة والتعليمة فضشال عى توفر 
سيارات حوضية لنقل الصالح للرب اىل االهايل وهذه احدى 

املشاكل التي تواجه األهايل هناك”. 

محافظ نينوى يعلن تنفيذ مشاريع 
خدمية في عدد من النواحي

اعلنت دائرة املشوارد املائية يف محافظة دياىل ، عن انطالق مروع مهم 
سشيعيد إحياء نحو 30 قرية زراعية جنوبشيَّ بعقوبة.وقال مدير املوارد 
املائيشة يف دياىل مهند املعموري ،إن” كوادر مديرية املوارد املائية بارشت 
بتنفيشذ مشروع مهم يتنضمن كشري وتطهر نهر خريسشان املمتد اىل 
بزايز بهرز ملسشافة 25 كم لتأمني إيصال املياه اىل نحو 30 قرية وإرواء 
مساحات شاسعة من االرايض”.واضاف املعموري ،ان “اهمية املروع 
تتضمشن نقاط عشدة ابرزها احياء القشرى التي تقع قشرب النهر والتي 
بعضها مهجورة وينتظر اهاليها املروع للعودة اىل منازلها ناهيك عى 

انه يمثل حل جذري ملعاناة املنطقة”.

إيران تعلن عن مشاركة شركاتها في 
الدورة 46 من معرض بغداد الدولي

النزاهة تفصح عن إجراءاتها بصدد مخالفات عقد  kv 33 في كربالء

أعلنشت منظمة ترويج التجارة االيرانيشة ، أنه من املقرر 
أن تششارك الركات اإليرانية يف املعرض التجاري الدويل 
السشادس واألربعني الذي سشيقام يف العاصمشة العراقية 

بغداد مطلع ترين الثاني املقبل.
ونقلت وكالة مهر  أن ” الجناح االيراني يهدف إىل تعزيز 
وجود الركات اإليرانية يف األسواق املستهدفة ، وإقامة 
عالقشات متبادلة مشع الشركات األجنبية املششاركة يف 
املعشارض ، وتعزيشز وجود ناجح ومسشتدام يف األسشواق 
“الشركات  أن  املطاف.”واضشاف  نهايشة  اإلقليميشة يف 
االيرانية سشتعرض انواعشا مختلفة من املنتجشات ، بما 
يف ذلشك صناعة املشواد الغذائية واملنسشوجات واملنظفات 
ومسشتحرضات التجميشل واألدوات الخزفيشة واملنتجات 

املعدنية واآلليات والحرف اليدوية”.

ديالى تعلن انطالق مشروع سيعيد 
االقت�صاديإحياء نحو 30 قرية زراعية

أكدت اللجنة املالية النيابية ، أن الحكومة 
ليست متأخرة بشأن إعداد موازنة 2020، 
الفتة اىل أن هناك نقاششات مستمرة بني 
الحكومشة والشوزارات لبحشث ميزانية كل 

وزارة وماتحتاجه من مبالغ.
وقالشت عضشو اللجنة اخشالص الدليمي ، 

ان “الحكومشة تعقشد اجتماعشات دورية 
مع الوزارات ملناقششة موازنشة كل وزارة 
ومعرفشة احتياجهشا وتضمينهشا ضمشن 
املوازنة العامة 2020، كما ان هناك خطة 

اسرتاتيجية لتعظيم ايرادات املوازنة”.
واضافشت الدليمشي، أن “اعشداد املوازنشة 

يحتشاج اىل الوقشت، لكن الحكومشة اليوم 
ليسشت متاخرة يف ذلك، خاصشة ان هناك 
مايكفشي مشن الوقشت ملناقششتها داخشل 
الربملشان، ومشن املرجح ان تصشل مجلس 
النشواب منتصف الششهر املقبشل من قبل 

وزارة املالية”.

وبينشت ان “الوزارات تبعث ارائها بششأن 
املوازنشة بشني الحشني واالخشر، اضافة اىل 

طروحشات املستششارين، لتعقشب 
ذلك تعديالت الربملشان واالضافات 
عشى  بادخالهشا  يرغشب  التشي 

املوازنة”.

المالية النيابية: الحكومة تواصل نقاشاتها مع الوزارات بشأن الموازنة

الرطبشة  قضشاء  قائممقشام  كششف 
بمحافظشة االنبشار عمشادي الدليمي 
أن وفشدا مشن رشكة االستكششافات 
النفطية التابعشة لوزارة النفط وصل 
اىل قضشاء الرطبة للمبارشة بعمليات 

استخراج النفط والغاز.
وقشال الدليمي ، إن “وفشد من رشكة 
التابعشة  النفطيشة  االستكششافات 
لوزارة النفط وصل اىل قضاء الرطبة 
غربي االنبار، لتفقشد املواقع التي تم 

استكششافها يف مناطق الحسشينيات 
والصكار واملناطشق املمتدة اىل قاعدة 
سشعد الجويشة والتشي تحتشوي عشى 
آبار للنفط والغشاز تمهيدا للمبارشة 
بعمليشات اسشتخراجه يف خطوة هي 

األوىل من نوعها”.
واضاف ان “الزيشارة تهدف اىل تهيئة 
املواقشع املستكششفة وتطهرها من 
خطشر االجسشام املفخخة قبشل البدا 
بالعمشل”، مبينشا ان” الركة عازمة 

عى انجشاز عملها حسشب التوقيتات 
ان املشروع  ، مؤكشدا  املحشششششددة 
نحشو  يسشتغششششششرق  سششششوف 

عامني “.
رشكشة  مشن  وفشدا  ان  اىل  يششار 
قبشل  زار  النفطيشة  االستكششافات 
واجتمشع  االنبشار  ششهر  مشن  اقشل 
االوىل  للمشرة  واكشد  مشع محافظهشا 
استكشاف ابار نفط وغاز يف املناطق 

الغربية.

المباشرة بعمليات استخراج النفط والغاز من المناطق الغربية 

مطالبات برلمانية بإلغاء اتفاقية خور عبداهلل المذلة
االقتصشاد  لجنشة  عضشو  أكشد   
ريشاض  النيابيشة  واالسشتثمار 
التميمي ، قدرة الدولة عى تنويع 
مصشادر اإليشرادات دون االعتماد 
عشى النفشط فقط كمشورد وحيد 

للموازنة.
وقشال التميمي يف بيشان صحفي 
باملشوارد  زاخشر  »العشراق  إن   ،
التشي  والصناعيشة  الطبيعيشة 
باالتجشاه  إن وظفشت  تسشتطيع 
الصحيح أن تكشون موردا جديدا 

ملوازنة العراق دون االعتماد فقط 
عى مورد واحد يؤثر عى اقتصاد 
البلد إذا مشر العراق او العالم بأي 

ازمة«.
»املنافشذ  ان  التميمشي  واضشاف 
الحدودية مثال واملنترة بجهات 
العراق االربع مورد آخر تستطيع 
الدولشة ان تسشتفيد منشه بدعشم 
اإليشرادات وتقليشل العجشز الشذي 
بات مششكلة كبشرة عنشد  إقرار 
للمواقع  الدولة إضافشة  موازنشة 

السشياحية خاصة بعد اسشتتاب 
االمن ورغبة العالم بزيارة العراق 

مهد الحضارة االنسانية«.
»قيشام  رضورة  عشى  وششدد 
املعنيشة  واجهزتهشا  الحكومشة 
او  املتوقفشة  املصانشع  بتششغيل 
الداخشي  لالسشتثمار  عرضهشا 
والخارجي مع ضمان اسشتعادة 
اي مصنشع او معمشل مسشتثمر 
بعد سنوات وباالتفاق مع الجهة 

املعنية«.

االقتصاد النيابية : الدولة قادرة على تنويع مصادر اإليرادات 

الوفد الكردي سيفرض شروطه على حكومة عبد المهدي

الخدمات النيابية:أرصفة موانئ البصرة تحت سيطرة زعماء األحزاب المتنفذة

الكهرباء: نتعاون مع ماس القابضة إلضافة 1.5 ميكاواط للشبكة
أكدت وزارة الكهرباء ، توقيع رشكة جنرال إلكرتيك 
للطاقشة اتفاقيشة جديشدة مشع مجموعشة »مشاس 
القابضة للطاقة« للتعشاون يف إنجاز املرحلة الثالثة 
من محطة بسماية لتوليد الطاقة الكهربائية بهدف 

رفع قدرتها اإلنتاجية اإلجمالية إىل 4.5 ميكاواط.
وبموجشب االتفاقيشة، سشتقوم »جنشرال إلكرتيشك« 
بتزويد »مشاس القابضة« بأربعشة توربينات غازية 
من طشراز 9F وأربع مولدات لتجهيز املرحلة الثالثة 
مشن املحطة.وحصل املروع بالفعشل عى موافقة 
مجلس الوزراء العراقي، وستقوم »ماس القابضة« 
بتوريد الكهرباء الناجمة عن هذه التوسعة الجديدة 
إىل وزارة الكهربشاء العراقية بموجب اتفاقية لراء 
الطاقشة مدتهشا 20 عاماً.وبحضور وزيشر الكهرباء 
إدارة »جنشرال  الخطيشب، ورئيشس مجلشس  لشؤي 
إلكرتيك لطاقة الغاز«، وجون رايس، وقع االتفاقية 
كل من أحمد اسماعيل، رئيس مجلس إدارة »ماس 

القابضة للطاقة«؛ وجوزيف أنيس، الرئيس واملدير 
التنفيشذي لوحدة أعمشال خدمات الطاقشة وأنظمة 
الطاقشة الغازية لشدى »جنرال إلكرتيشك« يف الرق 
األوسشط وششمال أفريقيشا وجنشوب آسشيا.و قشال 
الخطيشب: »بصفتهشا أول مروع مسشتقل لتوليد 
الطاقشة الكهربائية يف وسشط العراق، تريس محطة 
بسشماية معايشر جديشدة للراكة بشني القطاعني 
العام والخاص واملسشاهمة يف رفد ششبكة الكهرباء 
العراقية. وهشي أيضاً تؤكد مكانشة العراق كوجهة 

يف  الخاصشة  لالسشتثمارات  ع جذابشة  قطشا
واألهم  لك مشن الطاقشة،  ذ

أنها تلعب 
اً  ر و د

يف  مهمشاً 
ة  عد مسشا

الحكومشة 

العراقيشة عشى مواكبشة احتياجشات املواطنني عرب 
توفشر إمشدادات موثوقشة ومعقولشة التكلفشة من 
الطاقشة. ونعتشزم مواصلشة التعشاون مشع ’مشاس 
القابضة‘ و’جنرال إلكرتيك‘ يف مششاريع التوسشعة 
املقبلة ملحطة بسشماية«.وتعترب املرحلة الثالثة من 
محطة بسماية أكرب منششأة جديدة لتوليد الطاقة 
لرفشد ششبكة الكهربشاء الوطنية منذ عشام 2014. 

أن  املتوقشع  يسشاهم املشروع بتوليشد ومشن 
جيجشاواط  الكهربشاء 1.5  إضافيشة مشن 

عشام  2021، عى أن تتم إضافة بحلشول 
 500 ميجشاواط إىل الششبكة يف أول 
املقبل.  توظيشف العشام  املتوقشع  ومشن 
إلنششاء مشا يصشل إىل  ششخص   1200
حلشة  ملر محطشة ا مشن  الثالثشة 

بسماية

كششفت دائرة التحقيقشات يف هيئة 
النزاهشة ، عشن اإلجشراءات املتخشذة 
بششأن موضوع املخالفات الخاصة 
بمغذيشي  الخشاص  العقشد  بتنفيشذ 
kv 33 املشربم مشع إحشدى رشكات 
املقشاوالت العامشة يف كربالء.وقالت 
الدائشرة يف بيشان لها إنه “تشم إحالة 
املوضوع كبشالٍغ إىل مكتشب تحقيق 
كربشالء، الذي قام بدوره بسشتجيله 
كإخبار وعرضه عى قايض التحقيق 
املختشص، وتشم تسشجيله كقضيشة 
“قشايض  أن  موضحشة  جزائيشة”، 
 2019/6/18 يف  قشرر  التحقيشق 
اسشتقدام مدير فرع توزيع كهرباء 
كربالء وعشدد من املهندسشني وفقاً 
ألحشكام املشادة )340( مشن قانون 
العقوبشات، وقرر إطشالق رساحهم 

أقوالهشم  تدويشن  بعشد  بكفالشة 
أصولياً”.وتابعشت ان “القضية اآلن 
يف مراحلهشا النهائية”، موضحة ان 
“إجراءاتهشا املتخذة يف هذه القضية 
جشاءت بعد قرار مجلشس املحافظة 
لجنشة  بتأليشف  املحافشظ  تكليشف 
 )2017/3/7( بتاريشخ  تحقيقيشة 

من قسم الكهرباء يف دائرة املشاريع 
املذكشور”. املشروع  بخصشوص 

واكدت الدائرة أن “التحقيق اإلداري 
الذي أجرته كل من رئاسشة مجلس 
كربالء واملحافظة ورئاسشة االدعاء 
مديشر  بمقرصيشة  أوىص  العشام 
توزيع كهربشاء املحافظة وعدد من 

املهندسشني، لقيامهم بتأييد استالم 
املشروع اسشتالماً نهائيشًا ورصف 
والبالشغ  بالكامشل  املقاولشة  مبلشغ 
مليشارات   )4,409,377,000(
دينار، فضالً عشن قيامهم بتصفية 
حسشابات املقشاول، عشى الرغم من 
أن املروع غر صالٍح للعمل لغاية 
اآلن، ممشا أدى إىل عشدم االسشتفادة 
أن  إليشه  اإلششارة  منه”.وتجشدر 
النزاهشة  لهيئشة  اإلعالمشي  املركشز 
رصشد ترصيحشاً لعضشو يف مجلس 
محافظشة كربشالء منششوراً يف أحد 
املواقع االخبارية اإللكرتونية تحدث 
فيشه عشن توقف مشروع كهربائي 
باملحافظشة، بسشبب إحالشة ملفاته 
إىل هيئشة النزاهشة للتحقيشق فيها، 

بحسب زعمه.

رفض سياسي وبرلماني لمنح االقليم امتيازات في موازنة 2020 لعدم التزامه بالدستور
كرسي عبد المهدي على المحك .. االقالة مقابل الموافقه 

االكشراد اششرتطوا هذه املشرة موافقة 
بغشداد عشى دفشع رواتشب موظفيهشا 
وزيشادة حصتهم من املوازنشة العامة 
والحصشول عى الضوء االخرض لعودة 
واملناطشق  كركشوك  اىل  البيششمركة 
املتنازع عليها ومن ثم يتفاوضوا عى 
ما تبقى من القضايا العالقة, االكراد 
يعلمون قبل غرهم ان هناك معارضة 
برملانيشة قوية ملنحهم االمتيازات التي 
يسشعون اليها , لذلك سرتكزون عى 
عالقاتهم الششخصية برئيس الوزراء 
من اجل الحصول عشى اموال البرصة 

واملحافظات املنتجة االخرى للنفط.
عبد املهدي يواجه مششاكل كبرة مع 
الكتشل السياسشية وهناك اسشتجواب 
ينتظشره بسشبب االموال التشي منحها 
لألقليشم , واذا مشا حاول عبشد املهدي 
الرضشوخ ملطالشب االكشراد فشأن ذلك 
يعجشل من اقالته .الربملان اليوم اششد 
عشى  الكشرد  ألمتيشازات  املعارضشني 
حسشاب معاناة املحافظشات االخرى , 

وقد رصح عدد من النواب من مختلف 
الكتشل ان موازنشة 2020 لشن تتضمن 
امتيازات للكرد , وان اي اتفاق نفطي 
معهم مصره الفششل , بسبب طبيعة 
الكرد الذين يسشعون ألخشذ امتيازات 
من عبد املهشدي , فيما ابشدى البعض 
استغرابهم لهذه العالقة التي وصفت 
عبشد  يعطشي  وملشاذا   , بالششخصية 
املهدي االكراد ويرفض اعطاء حقوق 
املحافظشات الجنوبية والوسشط , وقد 
تكشون هنشاك مصالشح مششرتكة مع 

االكراد بعيدا عن مصلحة العراق .
يقول الخبر االقتصادي الدكتور عبد 
الرحمشن املششهداني يف اتصشال مع ) 
املراقشب العراقشي(: الرتويشج لوصول 
وفشود كرديشة اىل بغداد امشر مرفوض 
كان مجيئهشم مشروط  اذا  خاصشة 
بملفشات مرفوضشة من قبشل الربملان 
, فاالكشراد يروجشون عشى  العراقشي 
موافقة بغداد عى رواتب البيششمركة 
واملوظفني والسماح بعودة قواتهم اىل 

كركوك كرط رئييس لحضورهم اىل 
بغشداد , الوفد الكردي يحاول الضغط 
عى عبشد املهدي واسشتغالل عالقتهم 
الششخصية وال نعلم من اين اتت هذه 

العالقشة ومشا هشي مخزاها مشن اجل 
تحقيق اهدافهم التي  يسعون اليها .

وتابع املشهداني: هناك رفض برملاني 
لن تكون موازنة 2020 اشبه بش 2019 

, فالهشدر املشايل الذي تسشبب بشه عبد 
املهدي مشن خالل اعطاء امشوال دون 
وجود سشند قانوني تسشبب بمطالبة 
الربملان باستجواب عبد املهدي وهناك 

حديشث عشن اقالتشه , واليشوم اذا مشا 
قبشل رئيس الشوزراء بشروط االكراد 
فشأن ذلك سشيقيض عشى مسشتقبله 
السشيايس برسعشة كبشرة , فاملحيط 

اليسشمح  املهشدي  لعبشد  السشيايس 
بتكشرار اخطشاء موازنشة 2019 ولشن 
يسشمح الربملان بدفع االمشوال لألقليم 
وهو يرفض تسشليم بغشداد حصة من 
النفط بموجب االتفشاق االخر , لذلك 
سنششهد االيام املقبلة ازمة سياسية 
كبرة يضعنا بها عبد املهدي , وبالتايل 
سشينعكس ذلك عى الواقع السشيايس 

واالقتصادي.
مشن جهتشه يقشول املنحلل السشيايس 
سشالم عباس يف اتصال مشع ) املراقب 
العراقشي(: هنشاك وفشد مشن حكومة 
اإلقليم سشيزور بغداد، ومحمال بكافة 
الصالحيشات حول عدد مشن املواضيع 
العالقشة مشع الحكومشة االتحاديشة , 
وسشيبحث اهشم موضوع هشو حصة 
اإلقليشم مشن موازنة عشام 2020، ويف 
حشال حصوله عشى ضمانشات بزيادة 
حصته من املوازنة ودفع مسشتحقات 
البيششمركة والرواتشب كاملشة، فأنه 
سشيميض بباقي املفاوضات التي من 
شأنها تؤدي لحلحلة املشاكل العالقة 

بني اإلقليم واملركز.
وتابشع : ان هشذا الوفشد ورشوطه يعد 
مساسشا بالقرار السشيادي , فاالكراد 
لم يلتزموا يومشا بأي اتفاق مع بغداد 
, فهم يحصلون عى حصتهم ورواتب 
موظفيهشم يف بدايشة العشام ومشن ثم 
يرفضشون اكمال بقيشة االتفاق , مما 
ادى اىل اسشتياء سشيايس وبرملاني قد 
يعشرض عبشد املهشدي اىل االقالشة ,اذا 
مشا ارص عى منشح االكشراد امتيازات 

جديدة.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

مع بداية اعداد كل موازنة س���نوية تش���هد بغداد حراكا 
سياس���يا كرديا عبر وفود تأتي وتذهب في رحلة مكوكية 
تستمر اش���هر لحين الحصول على امتيازات جديدة او تكرار 

ماحصل���وا عليه خالل العام الحالي من اموال ضخمة بحجة 
رواتب موظفي االقليم.
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المراقب العراقي/ متابعة...

أف�ادت هيئة ش�ؤون األرسى التابعة 
لحركة ش�باب الدراز يف البحرين بأّن 
عائلة املعتقل يونس حارض - الالعب 
يف منتخ�ب البحرين واملحك�وم عليه 
بالس�جن ل�10 س�نوات- ق�د أعربت 
ع�ن قلقها البالغ علي�ه، حيث تمنعه 
إدارة سجن جو املركزي من العالج أو 

الحص�ول عىل األدوي�ة منذ ما يقارب 
الشهر.

العائل�ة بحس�ب موق�ع  وأوضح�ت 
ائت�الف ش�باب 14 فرباي�ر أّن »إدارة 
الس�جن تح�رم يون�س م�ن أدويت�ه 
الرضورّية منذ 3 أسابيع، وهو يعاني 
من مرض الرصع، وقد يؤّدي االمتناع 
عن إعطائه أدويته ملضاعفات خطرة 

أو ح�االت تش�ّنج مفاج�ئ«، مؤّكدة 
أّنه�ا »س�بق أن تقّدم�ت بالعديد من 
الش�كاوى ألكثر من جهة معنّية لكن 

من دون جدوى«.
ون�رت الهيئة اتص�االاً ألحد معتقيل 
الرأي يصف س�وء األوضاع يف السجن 
وتعّم�د اإلهمال الطبي لألرسى، حيث 
ذك�ر أّن طبيباًا واحداًا فقط لألس�نان، 

وهو يغيب باستمرار، وإدارة السجن 
إىل  امل�رىض  املعتقل�ن  ترف�ض نق�ل 

عيادات خارجّية.
ه�ذا ولفت�ت إىل حرمان إدارة س�جن 
الحوض الج�اف يوم الخميس املايض 
معتق�ل الرأي س�عيد عب�د اإلمام من 
حق�ه يف الزي�ارة بس�بب ممارس�ته 

الشعائر الدينّية.

معتقلون بحرينيون يحرمون من العالج رغم سوء حالتهم الصحية دولي دوليعربي  عربي 
بعد عملية أرامكو .. 

األسهم السعودية تعاني هبوطا حادا وعودتها 
تحتاج إلى وقت طويل

المراقب العراقي/ بغداد...
عب�د  املؤق�ت،  الجزائ�ري  الرئي�س  أعف�ى 
الق�ادر ب�ن صال�ح، األم�ن الع�ام للهيئة 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات م�ن مهامه. 
وقالت الرئاس�ة الجزائرية، وفقا ملا نرته 
واطلع�ت  الجزائري�ة،  »النه�ار«  صحيف�ة 
»املراقب العراقي« عليه إن »الرئيس الجزائري 
املؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، األمن العام للهيئة 
من مهامه، تمهيدا لتأس�يس اللجنة الجديدة 

وفق�ا للقان�ون الجديد ال�ذي أقره مجل�س الن�واب«. وتواصل 
االحتجاج�ات يف الجزائر والجي�ش و«لجن�ة الحوار«مع إجراء 
انتخاب�ات رئاس�ية قريب�ة ووقع كذل�ك عبد الق�ادر بن صالح 
عىل القانون الذي أقره مجلس النواب، بش�أن تأس�يس سلطة 
وطنية مس�تقلة ملراقبة وتنظي�م االنتخابات يف الجزائر، وكذلك 
عىل القانون املتعلق بتنظيم االنتخابات. وحس�ب بيان لرئاسة 
الجمهورية، فإن »التوقيع جاء بعد استيفاء كل االجراءات التي 
ينص عليها الدس�تور، وبعد أن أبلغ املجلس الدس�توري رئيس 

الدولة حولهما«.

المراقب العراقي/ بغداد...
الربيطان�ي  ال�وزراء  رئي�س  اته�م 
رئي�س  كام�رون  ديفي�د  الس�ابق 
الحكوم�ة الحايل بوريس جونس�ون 
وم�ن معه م�ن الذي�ن تبن�وا حملة 
»الخ�روج« م�ن االتح�اد األوروب�ي 
اس�تهداف  أن  إىل  بالك�ذب، ملمح�ا 
جونس�ون لألتراك وتخويف�ه منهم 
تصوي�ت  إىل  أدت  الت�ي  الحمل�ة  يف 

ع�ىل  لخ�روج الربيطاني�ن  ا

)الربيكس�ت( من أوروبا يف حزيران 
العنرصي�ة،  مالم�ح  تحم�ل   2016
اس�تهدفت  أخ�رى  بحمل�ة  مذك�را 
الس�ود يف س�تينيات الق�رن املايض، 
والف�رق يف حمل�ة الخ�روج ه�ي أن 

املستهدفن هم املسلمون.
وجاءت اتهامات كام�رون يف ضوء 
ن�ر صحيف�ة »صان�داي تايم�ز« 
مقتطفات م�ن مذكراته التي حملت 
عن�وان “م�ن أج�ل التوثي�ق” قوله 
مؤمن�ا”  يك�ن  “ل�م  جونس�ون  إن 
بالربيكسيت ولكنه دعم الحملة “من 
أجل املس�اعدة يف مساره السيايس”. 
واته�م كامرون قادة حملة الخروج 
ب�”إع�الن ح�رب مفتوح�ة” علي�ه 
والك�ذب عىل ال�رأي الع�ام من أجل 
الفوز يف االستفتاء. واتهم أحد رموز 
الدع�وة للخروج وه�و مايكل غوف 
بالخيان�ة مرت�ن: أوال عندما تخىل 
ع�ن صداقته ل�ه، والثاني�ة عندما 
طع�ن جونس�ون بالس�كن أثناء 
حمالت اختي�ار قائد جديد لحزب 
املحافظن بعد استقالة كامرون. 
وقال: “بالنسبة ملايكل، فقد تميز 
بيشء واحد: عدم الوالء يل والحقا 

عدم الوفاء لبوريس«.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت األجه�زة األمني�ة اللبناني�ة  أن أكثر 
م�ن 230 عميال للكي�ان اإلرسائييل ع�ادوا اىل 
لبنان خالل األش�هر األربع�ة املاضية، ودخلوا 
بج�وازات س�فر أمركي�ة، بحس�ب صحيفة 

أن  الصحيف�ة  وذك�رت  اللبناني�ة.  الدي�ار 
�ن لهؤالء  »الس�فارة األمركي�ة يف بروت تؤمِّ
الحماية، وتساءلت عن أسباب حذف أسمائهم 
من القرار 303 الذي يشمل العمالء يف صفوف 
جي�ش اللواء أنط�وان لحد الذي ش�كله جيش 

االحتالل اإلرسائييل يف جنوب لبنان«.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن »الس�فارة األمركية 
تعترب العائدي�ن مواطنن أمركي�ن، وهددت 
الس�لطات اللبناني�ة بعقوبات قاس�ية اذا تم 

اعتقالهم«.

الجزائرية: بن صالح ُيعفي األمين العام لهيئة االنتخابات من مهامه  النهار 

لبنانية:230 عميال إسرائيليا عادوا بجوازات أمريكية صحيفة 

تايمز: ديفيد  صانداي 
كاميرون يتهم »جونسون« بالكذب

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د قائ�د الق�وات الج�و فضائي�ة بالح�رس الثوري 
االيران�ي، العمي�د أم�ر ع�يل حاج�ي زادة، أن جميع 
السفن والقواعد العس�كرية االمركية يف املنطقة عىل 

بعد 2000 كلم تقع يف مرمى الصواريخ االيرانية.
وق�ال العمي�د حاج�ي، يف ترصي�ح اطلع�ت »املراقب 
العراق�ي« عليه خ�الل مقابلة تلفزيوني�ة فيما يتعلق 
ة يف 20  بإس�قاط طائ�رة التجس�س االمركية املُس�ررَّ
حزي�ران املايض » دافعنا عن أنفس�نا، وتم إس�قاطها 
بعد ان دخلت املجال الج�وي االيراني عدة كيلومرتات، 
وحتى لو كانت اخرتقت املج�ال الجوي عدة امتار لتم 

اسقاطها ايضا«.
واض�اف العميد حاجي زادة »يف تلك الليلة واجهنا عدة 
اهداف، وكان من تلك االهداف التي كان باس�تطاعتنا 
تدمرها، طائرة p-8 امركية كانت تقل 35 ش�خصا، 

وكنا قادرين عىل اسقاطها اال اننا لم نفعل ذلك«.
وتاب�ع العمي�د حاج�ي زادة قائال »لي�س صحيحا ما 
اعلنه ترامب انه أوقف ش�ن هجوم عىل ایران قبل عدة 
دقائق من تنفيذه، ربما دار نقاش يف الجيش األمريكي 

وبن السياس�ين، لكنه�م لم يتوصل�وا اىل اتخاذ قرار 
بع�د، ولو فعلوا ذلك، لكنا مس�تعدين ل�رضب القواعد 
األمركي�ة بصواريخن�ا، فق�د كانت صواريخن�ا آنذاك 
موجه�ة نحو قاعدة العديد يف قطر، وقاعدة الظفرة يف 
االم�ارات، واحدى البوارج الحربية يف بحر عمان وبحر 
الع�رب، ولو كان�وا هاجمونا، لكنا فعلن�ا ذلك )اطالق 

الصواريخ عىل االهداف االمركية(.
واوض�ح قائد الق�وات الجوفضائية بالح�رس الثوري 
االيران�ي ان »ال�يشء املش�رتك بيننا وب�ن األمركين 
هو ان كالنا ال يس�عى اىل الحرب، ولكن االش�تباك غر 

املقصود يمكن أن يؤدي إىل اندالع الحرب«.
وأضاف »بس�بب األعم�ال العدائي�ة األمركي�ة، فاننا 
نواج�ه حربا اقتصادية منذ عدة س�نوات، وهذا العداء 
األمرك�ي ال يط�اق لنا، وه�ذا االمر قد يتس�بب يف ان 
يم�ارس الضاب�ط والعس�كري املتواجد ع�ىل الحدود 

لصالحياته والقيام بالرد«.
ونفى العميد حاجي زادة، مزاعم املسؤولن االمركين 
ان يكون اس�قاط الطائرة املسرة االمركية كان قرارا 
فردي�ا، مضيفا: لدينا تعليمات للتحذيرات واملواجهات 

واالش�تباكات، لدين�ا صالحيات عىل مس�توى الجيش 
والحرس الثوري، وكذل�ك صالحيات أعطيت للوحدات 
العس�كرية، عىل س�بيل املثال، يتطلب إطالق صاروخ 
قرارا من مستوى اعىل، لكن يمكن استخدام املضادات 
الجوي�ة بواس�طة ضاب�ط مس�ؤول ع�ن املنظوم�ة 

الدفاعية.
األس�لحة  تحك�م  الت�ي  القواع�د  إن  قائ�ال:  واردف 
الهجومية والدفاعية مختلفة، وبصفتي قائدا للقوات 
الجوفضائي�ة، علم�ت بالخ�رب بع�د اس�قاط الطائرة 
املس�رة، لذلك ترصفت قوات الخ�ط األمامي بناء عىل 

صالحية املبادرة الذاتية.
وحول احتم�االت ال�رد االمركي، ق�ال العميد حاجي 
زادة: ارجح ان يكون رد فعل امركا بنسبة ترتاوح بن 
1 و 2 باملائ�ة، عىل األمركي�ن، وإذا فعلوا ذلك، وحتى 
ان قصفوا أرضا خالية، سنرد بالتأكيد، واعطينا أوامر 

للوحدات باالستعداد بالرد ورضب مواقع االمركان.
واعت�رب العمي�د حاج�ي زادة، ان ظ�روف االم�ركان 
ال تس�مح لهم بش�ن ح�رب عىل اي�ران، مضيف�ا: أننا 
متش�ائمون بش�أن املس�تقبل، وق�د أعددن�ا أنفس�نا 

دائم�ا لخوض ح�رب كبرة، 
وعىل هذا األس�اس، نميض 
قدم�ا يف العمل التش�غييل 
وتطوير  واالس�تخباراتي 

قدراتنا.
وتاب�ع قائ�ال: باالضافة 
األمركي�ة  القواع�د  إىل 
يف املنطق�ة، فان جميع 
السفن االمركية، بما يف 
ذلك البوارج الحربية عىل 

بع�د 2000 كلم تقع تحت 
مرم�ى صواريخن�ا، ونحن 

نرصدها.
زادة  حاج�ي  العمي�د  وخت�م 

قائ�ال »يعتقد االمیرکی�ون أنهم 
اذا ابتع�دوا عنا 400 کلم، فس�وف 

يخرج�ون من مدي�ات نرانن�ا، واینما 
كانوا متواجدين، فانه عند إش�تعال رشارة 

الحرب، سنستهدف بوارجهم الحربية أوال«.

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وكالة »بلومربغ« بأن أس�هم 
اململكة الس�عودية هبط�ت إىل أدنى 
مس�توى لها من�ذ أش�هر، يف أعقاب 
لرك�ة  معمل�ن  ع�ىل  الهج�وم 
»أرامك�و« يف محافظة بقيق وهجرة 
خريص، فيما اشارت مصادر اخرى 
أىل أن عودة إمدادات النفط السعودية 

قد تستغرق »أسابيع وليس أياما«.
وذك�رت الوكال�ة، يف تقري�ر تابعته 
»أملراقب العراقي« أن »مؤرش السوق 
الرئي�ي الس�عودي )»تايس«( هبط 
ب�3.1%، ما يعد أدنى مستوى له منذ 
آذار وألغى ما ت�م تحقيقه من النمو 
من�ذ بداي�ة العام الج�اري، ثم قلص 
ه�ذا االنخف�اض حت�ى 1.3% خالل 
الس�اعة األوىل منذ فتح الس�وق، ما 
يعد أن جه�ود الحكومة الس�عودية 
هج�وم  أرضار  معالج�ة  يف  تنج�ح 

أمس«.
يف الوق�ت نفس�ه، ش�هدت األس�هم 
والكويتي�ة  والقطري�ة  اإلماراتي�ة 
والبحريني�ة أيض�ا انخفاضا بمقدار 
0.4% ع�ىل األقل يف ظ�ل هجوم أمس 

السبت.
محم�د  ع�ن  »بلوم�ربغ«  ونقل�ت 
التنفي�ذي  الرئي�س  ياس�ن،  ع�يل 
لالس�رتاتيجيات يف رشك�ة »الظب�ي 
كابيت�ال« اإلماراتي�ة قول�ه إن »هذا 
الوضع »املتوتر للغاية« يرفع الخطر 
يف املنطقة إىل مستوى غر مسبوق«.

 Eurasia Group رشك�ة  ولفت�ت 
ل�ن  »الهج�وم  أن  إىل  االستش�ارية 
تنس�ف االكتتاب املق�رر ل�«أرامكو« 

غ�ر أنه قد يؤثر ع�ىل تقييم الركة 
السعودية«.

ويف س�ياق متصل أبلغ مصدر مطلع 
أن »ع�ودة طاق�ة إم�دادات النف�ط 
السعودية بش�كل كامل بعد الهجوم 

ال�ذي اس�تهدف منش�أتن لرك�ة 
أرامكو يوم امس السبت قد تستغرق 

»أسابيع وليس أياما«.
»بقي�ق«  ع�ىل  الهج�وم  وأوق�ف 
و«خريص« نح�و 5.7 مليون برميل 

يوميا م�ن إنتاج اململك�ة من النفط 
ول�م يعط املس�ؤولون الس�عوديون 
جدوال زمنيا لعودة اإلمدادات بش�كل 

كامل«.
وش�نت 10 طائ�رات مس�رة تابعة 

النص�ار الل�ه الحوثي�ن هجوما عىل 
ام�س  فج�ر  املذكوري�ن  املعمل�ن 
الس�بت، ما ادى لتعطل نصف انتاج 
رشكة ارامكو بحس�ب م�ارصح به 

وزير الطاقة السعودي.

المراقب العراقي/ متابعة...
توجه التونسيون إىل صناديق اإلقرتاع لإلدالء 
بأصواتهم، حيث س�يتم اختيار ساكن قرص 
قرطاج من بن 24 مرشحا انسحب بعضهم 
لصال�ح مرش�حن آخري�ن قب�ل ي�وم م�ن 
الصم�ت االنتخابي لضمان أوف�ر الحظوظ 

لبعض املرشحن.
يذك�ر أن محس�ن م�رزوق رئي�س ح�زب 
مروع تونس انس�حب من السباق لصالح 
وزير الدفاع املس�تقيل عب�د الكريم الزبيدي 
و مثل�ه فعل آخ�رون لصالح هذا املرش�ح. 
ويب�دو أن الخمايس عبد الكري�م الزبيدي و 
عب�د الفتاح مورو و نبيل القروي و يوس�ف 
الش�اهد و مه�دي جمع�ة ه�م األوفر حظا 
للم�رور إىل ال�دور الثان�ي حي�ث س�يكون 

الحسم بن مرشحن اثنن.

إقبال ضعيف:
ولع�ل املزع�ج يف ه�ذا االس�تحقاق الرئايس 
هو نس�بة اإلقبال الضعيفة ع�ىل التصويت 
يف دوائر الخارج وخصوصا يف فرنس�ا حيث 

توجد أكرب جالية تونسية يف الخارج.
 ويخىش أن ينسج الداخل التوني عىل منوال 
الخ�ارج ويحصل العزوف عن التصويت بعد 
أن فت�ح باب األم�ل عىل مرصاعي�ه عىل إثر 
تمكن الهيئة الوطنية املس�تقلة لإلنتخابات 
من تس�جيل ملي�ون ونصف امللي�ون ناخب 
جدي�د ينتظ�ر منه�م أن يس�اهموا يف تغير 

الخارطة السياسية التونسية.
ولع�ل م�ا يزيد م�ن الخش�ية م�ن العزوف 
هو نس�بة اإلقب�ال الضعيفة التي ش�هدتها 
اإلنتخابات املحلية الجزئية منذ أش�هر قليلة 
وأيضا اإلنتخاب�ات التريعية الجزئية التي 
ش�هدتها دائ�رة أملاني�ا منذ س�نتن وصعد 
بمقتضاه�ا مهاجر توني إىل الربملان ممثال 
للجالي�ة التونس�ية هناك ببض�ع مئات من 
األص�وات. وربم�ا يس�اهم تده�ور الوضع 
املعييش للتونسين بعد الثورة يف هذا العزوف 

عن التصويت بالنسبة لإلنتخابات املحلية.

األب روحي:
ورغ�م أن صالحي�ات رئي�س الجمهوري�ة 
ب�ات مح�دودة يف النظ�ام التون�ي الجديد 
ش�به الربملاني وتقترص أساس�ا عىل ملفي 
أن  إال  الدف�اع،  و  الخارجي�ة  السياس�ة 
التونس�ين يمنحون الرئيس مكانة متميزة 
وينظ�رون إليه عىل أن�ه األب الروحي لألمة 
مثلما كان عىل الدوام الزعيم الراحل الحبيب 
بورقيب�ة. لذل�ك يتوق�ع البع�ض أن يذهب 
التونس�يون بكثاف�ة إىل الصنادي�ق خالف�ا 
للتوقعات ويصوتون الختيار ساكن قرطا ج 

لخمس سنوات قادمة.
وس�يختار التونس�يون الرئيس الس�ابع يف 
تأريخ الجمهورية التونس�ية التي تأسست 
س�نة 1957 بعد أن أط�اح الرئيس بورقيبة 
و رفاقه من ق�ادة الحركة الوطنية بالنظام 
 25 يف  الجمهوري�ة  قي�ام  وأعلن�وا  امللك�ي 
تم�وز م�ن ذل�ك الع�ام وأودعوا آخ�ر ملوك 
تونس محم�د األمن يف اإلقام�ة الجربية. و 
حك�م تون�س إىل جان�ب الحبي�ب بورقيبة، 
زي�ن العابدين بن عيل وف�ؤاد املبزع ومحمد 
املنص�ف املرزوق�ي ومحم�د الباج�ي قائ�د 
الس�بي و محمد النارص)الرئيس املؤقت(، 
فم�ن س�يكون املرتب�ع القادم ع�ىل عرض 

قرطاج؟

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت كتائ�ب الش�هيد أبو ع�يل مصطفى )الجن�اح العس�كري للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطن( عن تمكنها من إسقاط طائرة تجسس مسرة 

لالحتالل الصهيوني والسيطرة عليها.
وكش�فت كتائب أبو عيل مصطفى أن »طائرة التجسس »اإلرسائيلية« تم 
إس�قاطها رشق خانيونس يف قطاع غزة، وأوضح�ت  أن الطائرة من نوع 

»مافيك برو« وهي من النوع املتطور«.
وكان�ت من�ذ أيام قد أعلن�ت كتائب القس�ام - الجناح العس�كري لحركة 
حماس - عن الس�يطرة عىل طائرة تجس�س مسرة صهيونية رشق رفح 

جنوب قطاع غزة.

إسقاط طائرة تجسس لالحتالل 
الصهيوني شرق غزة

وسط إقبال ضعيف .. التونسيون يدلون 
بأصواتهم في االنتخابات الرئاسية

الحرس الثوري: القواعد األميركية في المنطقة بمرمى صواريخنا 
وظروف العدو ال تسمح له بشن حرب
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بقلم /محمد عاكف جمال
أم�ا األھ�داف فیمك�ن تلخیصھا 
الف�رد  برف�ع مس�توى معیش�ة 
ع�ر زي�ادة دخله امل�ادي وتعزيز 
التعلیمی�ة  الخدم�ات  مس�توى 
والصحی�ة واملجتمعیة املتاحة له، 
أما أس�الیب تحقی�ق ذلك فتكمن 
يف اإلدارة الجیدة والخطط املتبعة 
والبعی�د  القري�ب  األمدي�ن  ع�ى 

لالستفادة من املوارد الطبیعیة
املتاح�ة، وم�ن امل�وارد البرشي�ة 
العالق�ات  وتوظی�ف  املتواف�رة، 

اإلقلیمیة والدولیة يف ذلك.
يف  كثی�رة  فھ�ي  املعوق�ات  أم�ا 
يف  الس�ائد  الفس�اد  مقدمتھ�ا 
ش�تى  ع�ى  الدول�ة  مؤسس�ات 
املحاور والرتھل الشديد يف ھیاكل 
ھذه املؤسس�ات وفق�دان الرؤية 

نح�و بن�اء الدول�ة وف�ق معايیر 
مع�ارصة ع�ى أس�س املواطن�ة 
ولیس املحاصص�ة وخوض حراك 
سیايس وفق االصطفاف يف تیارات 
تی�ارات  يف  ولی�س  »سیاس�یة« 

»مكوناتیة«.
والحقیق�ة لیس ھن�اك من معنى 
للحدي�ث عن التنمیة، م�ا لم يكن 
ھن�اك اس�تقرار س�یايس وأمن�ي 
ع�ى  بالس�یادة  تتمت�ع  ودول�ة 

خططھا وقراراتھا.
يف تقرير صدر يف األول من ترشين 
األول 2018 ع�ن الجھ�از املركزي 
لإلحص�اء التابع لوزارة التخطیط 
العراقی�ة ورد فیه أن عدد س�كان 
ملی�ون   38 تج�اوز  ق�د  الع�راق 
نسمة حس�ب تقنیة اإلسقاطات 

السكانیة .

حیث يزداد عدد الس�كان س�نوياً 
إىل  بم�ا ي�رتاوح بی�ن 850 ألف�اً 
ملی�ون ش�خص، علماً ب�أن آخر 
عملیة إحصاء میداني للجھاز قد 

جرت عام 1997.
والحقیقة أن ھذا الرقم يستوجب 
بع�ض التوقف للتع�رف عى مدى 
تأثیر ھذه الزيادات السكانیة عى 

مستقبل البلد عى األمد البعید.
املتابع لحركة الزيادات السكانیة 
ھ�ذه ينتاب�ه القل�ق م�ن رسع�ة 
القف�زات يف فرتات زمنیة قصیرة، 
فقد بلغ عدد س�كان العراق وفق 
إحصائی�ة ع�ام 1979 اثني عرش 
ملی�ون نس�مة ارتف�ع إىل س�تة 
ع�رش ملیون نس�مة يف إحصائیة 
عام 1987 ث�م إىل اثنین وعرشين 
ملی�ون نس�مة يف إحصائی�ة عام 

.1997
ھذه الزيادات السكانیة تعتر من 
املعدالت املرتفعة نسبیاً يف العالم، 
فوفق جدول التوقعات الس�كانیة 
لع�ام 2019 الص�ادر ع�ن األم�م 
املتحدة يبلغ معدل النمو السكاني 
الس�نوي يف الع�راق 28.2 %فھ�و 
يزيد عى نظیره يف مرص )2 %(ويف 
الباكستان )1.2%(الدولتین اللتین 

تعانیان من الزيادة السكانیة.
ھذا مقابل معدل منخفض جدا يف 
املعدل السنوي لنمو الناتج املحيل 
اإلجم�ايل البال�غ )6.0 )% مقارنة 
(ويف   %  3.5( م�رص  يف  بنظی�ره 
الباكس�تان )4.5 % (وف�ق تقرير 
البن�ك الدويل لع�ام 2018 .الزيادة 
الس�كانیة تلق�ي بأعب�اء كثی�رة 
عى قطاع الخدمات عامة وتلقي 

بتداعیاتھا

ع�ى ق�درات الدولة ع�ى التعامل 
معھا.

وتحس�ن  االقتص�ادي،  فالنم�و 
يتوق�ف  ال  املعیش�ة  مس�توى 
فحس�ب ب�ل يب�دأ بالرتاج�ع مع 
اس�تمرار بق�اء أو توس�ع ھ�ذه 
الفجوة بین حجم النمو السكاني، 
وحج�م النمو االقتص�ادي املتعثر 
منذ س�نوات ع�دة بفعل الفس�اد 
والدي�ون الخارجی�ة والتذبذب�ات 
بأس�عار النفط والرتاج�ع الكبیر 

يف دور
الصناعات الوطنیة يف االقتصاد. 

النم�و والتط�ور ال يتأتیان بزيادة 
ع�دد الس�كان ب�ل بزي�ادة فرص 
املح�اور  مختل�ف  ع�ى  التنمی�ة 
خاص�ة يف دول�ة كالع�راق تعاني 
ع�ى  إقلیمی�ة  ضغوط�ات  م�ن 
مص�ادر میاھھا تجعلھا تعیش يف 

ش�ح مائي يفرض قیوداً ش�ديدة 
آخذي�ن  الزراع�ة،  قط�اع  ع�ى 
بنظ�ر االعتبار أن مص�ادر الدخل 
القوم�ي الرئیس�یة ث�روة ناضبة 
وھي النفط الذي ش�كلت إيراداته 
86 %يف موازن�ة 2018 ،يف حی�ن 
ش�كلت اإلي�رادات غی�ر النفطیة 
شاملة الرضائب والرسوم النسبة 

املتبقیة.
م�ن  يصب�ح  ذل�ك  ض�وء  يف 
يف  الدول�ة  تض�ع  أن  ال�رضوري 
دائرة اھتماماتھا مس�ألة الزيادة 
املعیقة  العوامل  الس�كانیة كأحد 
يتص�ل  م�ا  ومعالج�ة  للتنمی�ة 
بھ�ا م�ن حساس�یات بحكم�ة، 
والعم�ل عى نرش الوعي والثقافة 
واالستفادة من تجارب الشعوب، 
التي س�بق أن نجح�ت يف معالجة 

قضايا من ھذا القبیل.

التنمية على ضوء النمو السكاني في العراق

م�ر  ع�ى  حدث�ت  الت�ي  واألح�داث  الش�خصيات  ه�ي  كث�رة 
العصور،وبعضها غر مجرى التأريخ،وسجلها بأحرف من ذهب، 
ولكن عظمة الطف ودهش�ة ما حصل فيها م�ن أحداث أبطل كل 
تلك الحوادث،وأصبحت معركة الحس�ن ض�د يزيد من أهم ركائز 
دي�ن محمد)ص(،وأه�م الثوابت التي اس�تطاعت إع�ادة بوصلة 
الدين إىل س�رته وقوته،واس�تطاع دم الحسن يوم الطف عام 61 
ه� من الدفاع عن بيضة اإلس�الم لتبق�ى عزيزة مصانة، والقارئ 
املنصف يجد الكثر من املحطات املهمة التي غرت مجرى التاريخ 
بع�د ش�هادة اإلمام الحس�ن ي�وم العارش م�ن املحرم،فل�م تبق 
امراطوري�ة يزيد غر أيام قالئل لتذه�ب إىل مزبلة التاريخ ولعنة 

الناس أجمعن .
إن فلس�فة كرب�الء وطفها اليمك�ن اختزالها بش�خوص آل أمية 
وقدرته�م عى حس�م املعرك�ة لصال�ح كثرتهم،ولك�ن الالفت أن 
يوم العارش أس�تطاع أب�و عبدالله )ع( أن يغر س�يناريو املعركة 
عموماً،فمعركة الطف لم تتغ�ر ولكن كربالء اليوم أصبحت قبلة 
ودرس�اً لألح�رار يف كل زم�ان ومكان،وأصبح قر رج�ل تقطعت 
أوصال�ه وبقيت ثالثة أيام يف رمضاء كربالء،لتحكي لألجيال قصة 
الظلم واالس�تبداد األم�وي عى مر العصور،والذي ل�م يرحم كبراً 
وال مريض�ا وال امرأة أو طفل ، ولكن ه�ذه العصابة حملت الحقد 
األم�وي كله ،ولتعر ع�ن حقدها عى العرتة الطاه�رة يوم الطف 

والتي أكد فيها يزيد بن معاوية هذا الكره والحقد الدفن بقوله :
ليت أشياخي ببدر شهدوا.. جزع الخزرج من وقع األسل

ألهلوا واستهلوا فرحا ..ثم قالوا يا يزيد ال تشل
قد قتلنا القرم من ساداتهم ..وعدلنا ميل بدر فاعتدل

لست من خندف إن لم أنتقم ..من بني أحمد ما كان فعل 
لعبت هاشم بامللك فال.. خر جاء وال وحي نزل .

فه�ذا هو املُ�روق من الدين وقول من ال يرج�ع إىل الله وال إىل دينه 
وال إىل كتاب�ه وال إىل رس�وله وال يؤم�ن بالله وال بم�ا جاء من عند 
الله ثم من أغلظ ما انتهك وأعظم من س�فكه دم اإلمام الحس�ن 
ب�ن عيل وابن فاطمة بنت رس�ول الله عليهم الصالة والس�الم مع 
موقعه من رس�ول الله صى الله عليه وسلم ومكانه منه ومنزلته 
من الدين والفضل وش�هادة رس�ول الله صى الله عليه وس�لم له 
وألخيه بس�يادة ش�باب أهل الجن�ة اجرتاء عى الل�ه وكفرا بدينه 
وعداوة لرسوله ومجاهدة لعرتته واستهانة بحرمته فكأنما يقتل 
ب�ه وبأهل بيته قوما من كفار أهل الرتك والديلم ال يخاف من الله 
نقمة وال يرقب منه س�طوة فبرت الله عم�ره واجتث أصله وفرعه 
وس�لبه ما تحت يده وأعد له من عذابه وعقوبته ما اس�تحقه من 

الله بمعصيته .
لم يكن اإلمام الحس�ن عليه السالم مجرد حدث مأساوي تعرض 
له إنس�ان برئ ورشيف وعظيم الش�أن نتيجة حماقة واس�تبداد 
وس�وء الس�لطة الحاكمة، بل هو فكرة ش�عارها الحرية وهدفها 
الس�الم والكرام�ة للب�رش يف ظل حكوم�ة عادلة ال بغ�ي فيها وال 
تجاوز عى الحق�وق والحريات ،وكانت هذه الفكرة وال زالت حلم 
الفالس�فة، ولحن الش�عراء واألدباء، وطم�وح بني البرش برصف 
النظر ع�ن أديانهم ومذاهبه�م وأعراقهم وتوجهاته�م الفكرية ، 
ولكن ليس كل البرش مس�تعدين للتضحية م�ن اجل هذه الفكرة؛ 
ألس�باب كثرة أما جهال أو طمعا أو خوفا… فأراد الحس�ن عليه 
الس�الم أن يرضب للناس مثال، قل نظره، يف التضحية من اجل ما 
يؤمن به. فكان املوت يف سبيل الحرية كرامة وسعادة، والعيش مع 

الظلم والعبودية برما وشقاء ال يقوى عى تحمله اإلنسان الحر.
نعم كان الحس�ن اإلنس�ان حرا تماما وغر مس�تعد للتنازل عن 
حريته، لذا لم يستجب إىل اإلغراء أو التهديد املنتج للعبودية واملمهد 
للطغيان. وألن الثورة الحس�ينية تحم�ل هذه الفكرة فال يمكن أن 
تكون قد حققت أهدافها يف ظل تاريخ طويل من العبودية والظلم 
يف بالد املسلمن وغرهم، بل ومع وجود هذا الكم الهائل من العنف 
الذي نراه اليوم بن البرش اتجاه بعضهم البعض ألسباب مختلفة.

الحسين قانون التغيير 
وبذرة اإلصالح 

محمد حسن الساعدي…

مشكلة آل صباح والعراق... كيف الحل

كتب / مهدي المولى …
 أن ال صب�اح وعبيدهم  وراء هذه األزمات وهذه 
الظ�روف الصعبة و من املس�اهمن الرئيس�ن 
يف خلقه�ا من�ذ ان قامت الحكوم�ة  الريطانية 
بفص�ل منطق�ة  الكوي�ت ع�ن الع�راق وبيعها 
لعائل�ة آل صب�اح كمل�ك رصف له�ا  ب�دأ حقد 
عائل�ة آل صب�اح وعبيدها وخدمه�ا عى العراق 
والعراقي�ن وعدائهم لهم  ألنها عصابة س�ارقة 
وعميل�ة وخائنة وم�ن الطبيعي تك�ون خائفة 
مرعوب�ة م�ن صاح�ب الح�ق لهذا تس�عى بكل 
خس�ة وحق�ارة ونذالة  إلضع�اف العراقين من 
خ�الل االس�اءة إليهم وخلق الفت�ن والرصاعات 
وإدخ�ال  والعش�ائرية  والعنرصي�ة  الطائفي�ة 
الع�راق والعراقي�ن يف متاهات وخل�ق العراقيل 

والعث�رات ملنعه�م م�ن النهوض وبن�اء وطنهم   
بكل وس�يلة من الوس�ائل مهما بلغت خس�تها 
وحقارتها وذلك من خالل تعاونها وتحالفها مع 
كل الذين يف نفوسهم مرض سواء االنكليز كالب 
آل س�عود داعش القومجي�ة العربية جمال عبد 
النارص البعث الصدامي وكل لص ومجرم  سواء 

يف داخل العراق او خارجه.
وهذا الع�داء والحقد لم ول�ن يتوقف عى الكالم 
والنواي�ا الخاص�ة ب�ل تح�ول اىل تآم�ر ووضع 
الخط�ط   املعمق�ة والدقيق�ة والتدخ�ل املبارش 
يف التآم�ر وحت�ى اعالن الحرب م�ن خالل رشاء 
اصح�اب الضمائ�ر الرخيص�ة والذي�ن عرضوا 
رشفهم وكرامتهم يف مزاد النخاسة وكتبوا عليها 
ملن يدف�ع اكث�ر ومن الطبيع�ي عائل�ة الصباح 

الفاسدة  هي التي تدفع اكثر .
املعروف  جيدا ان تحرك هذه العائلة اي عائلة ال 
صباح وعبيدها ضد العراق والعراقين قبل ثورة 
14 تم�وز ع�ام 1958 كان  رسي�ا وبش�كل غر 
مبارش حت�ى وان ظهرت بوجه باس�م مجاملة 
فأنها كاذبة تخفي الرش للعراق والعراقين وراء 
هذه االبتس�امة واملجاملة اذا رأيت   نياب الكلب 

بارزة فال تضنن ان الكلب يبتسم.
لك�ن بع�د ث�ورة 14 تم�وز ع�ام  1958 تغرت 
حال�ة ه�ذه العائل�ة الفاس�دة واعلن�ت عداءها 
للع�راق والعراقي�ن وحقده�ا عليهم�ا بش�كل 
علن�ي وعى املكش�وف  فالكوي�ت ارض عراقية 
وابنائها عراقيون وعائلة ال صباح عائلة فاسدة 
اعرابي�ة تعي�ش عى رسق�ة االخري�ن ال يعرف 

اصلها والفصله�ا  فوجدت الحكومة الريطانية 
ضالتها يف هذه العائلة كما وجدت هذه العائلة يف 
الحكومة الريطانية الوسيلة التي تحقق رغبتها 
يف تأسيس مشيخة خاصة  بها والتقت الرغبتان 

وتأسست مشيخة ال صباح.
واذا تمكن�ت عائل�ة صب�اح م�ن رشاء الذم�م 
الرخيصة من القومجن العرب بزعامة الدكتاتور 
جمال عبد النارص وعبي�ده من الزمر القومجية 
والصدامية والرزانية واالطاحة بثورة 14 تموز 
يف يوم اسود كان من اكثر   االيام السود سوادا يف 
تاريخ العراق حيث فتحوا عى العراق والعراقين 
ن�ار جهنم ث�م ذبحوا ق�ادة الث�ورة ويف املقدمة 
حبيب الشعب العراقي الزعيم عبد الكريم قاسم 
ثم ش�نوا حرب اب�ادة عى كل عراق�ي حر يعتز 

بعراقيت�ه   ب�ل انه�ا أدخلت املئات م�ن عنارص 
مرتزقتها التي اجرتهم يف العراق للمش�اركة مع 
عصاب�ات الح�رس الالقومي يف ذب�ح العراقين 
واعتق�ال العراقي�ات واغتصابه�ن وذبحه�ن يف 
معتق�الت البع�ث الصدامي ثم اس�تدعوا املجرم 
الطائفي املتخلف احمد حس�ن البكر اىل الكويت  
ورحب�وا ب�ه ترحيبا كب�را ومنح�وه 30 مليون 
دين�ار كويتي ع�ى انج�از املهمة التي ق�ام بها 
وهي ابادة العراقين واغتصاب العراقيات ومنع 

العراق من القيام باي نهضة جديدة.
والذي يعود اىل التاريخ يرى هذه الحالة ش�بيهة 
بحال�ة الفئة الباغي�ة بقيادة ال س�فيان وكيف 
تعاون�ت وتحالفت قوى الظ�الم  واعلنت الحرب 
ع�ى الفئة االس�المية ع�ى الع�راق والعراقين 

بقي�ادة االمام ع�يل وكيف تمكنوا م�ن االطاحة 
بحكم االس�الم وحرب االبادة التي شنت ضد كل 
مسلم متمس�ك باس�المه  والغريب نفس الفئة 
املجموع�ة التي اطاح�ة بحكم االس�الم بقيادة 
االمام ع�يل والتي ذبح�ت العراقي�ن واغتصبت 
العراقيات هي نفس�ها أعلنت الحرب عى الحكم 
الوطن�ي العراقي االنس�اني بقي�ادة الزعيم عبد 

الكريم وذبحت العراقين واغتصبت العراقيات.
كم�ا  وقفت هذه العائلة اىل جانب رئيس النظام 
املباد يف ذبح العراقين  وش�جعته وحرضته عى 
تدم�ر الع�راق وذبح العراقين م�ن خالل اعالن 
الح�رب ع�ى الجمهورية االس�المية النها  تعلم 
عل�م اليق�ن ان الح�رب ع�ى ايران ح�رب عى 
الع�راق وقدمت له املال والس�الح بال رشوط وال 

حدود وحس�ب م�ا يرغب وم�ا يريد ب�رشط ان 
يس�تمر يف ذبح العراقين وخاصة الش�يعة  كما 
قام�ت يف الكويت حملة اعالمية واس�عة قادتها 
صحف معروفة يف الكويت وعى رأسها صحيفة 
السياسة التي تدير مجموعة كبرة من شبكات 
الدع�ارة يف تمجي�د صدام وان�ه حام�ي البوابة 

الرشقية.
لي�س ه�ذا فحس�ب  ب�ل قام�ت حرك�ة خاصة 
ببع�ض نس�اء الكوي�ت والخلي�ج والجزي�رة و 
تقودها الش�اعرة س�عاد الصباح    رافعة شعار 
ان رج�ال الخلي�ج والجزي�رة فق�دوا رجولتهم 
ذكوريته�م وانه�ا تبح�ث عن س�يف عربي عن 
ذك�ر عربي  فوجدت يف صدام ومن حوله ذلك اي 
الذك�ر العربي لهذا قامت بزيارات اس�بوعية مع 
مجموعة من زوجات وبنات العوائل الحاكمة يف 
الجزي�رة والخليج وممارس�ة الجنس مع رئيس 
النظ�ام املباد وزمرته من ابناء العوجة   من اجل 
أنج�اب رجال ذكور ش�بيهة به وم�ن حوله من 
خ�الل قصيدتها التي عرفت اني امرأة ابحث عن 

س�يف عربي , حيث فقد رجال الخليج والجزيرة 
رجولتهم ال ندري هل أنجبن رجال ذكور والدليل 
وزير الدفاع الكويتي الذي رصح اخرا بانه قادر 
ع�ى ض�م الب�رصة اىل الكويت يف س�اعة واحدة 
ومحمد بن س�لمان الذي قال انه س�يحتل ايران 
يف عرشة دقائق وينقل نس�اء اي�ران اىل الجزيرة 
واخ�را نقول آلل صباح العراقي متس�امح لكن 

أياك ان تدوس عى كرامته.

»التنمیة« مصطلح استخداماته واسعة 
في مجاالت شتى، إال أن استخدامه 
في المجال االجتماعي يكسبه سعة 

وعمقاً غیر عاديین، ألنه يصبح شاماًل 
لجمیع المحاور التي تتعلق بحیاة الفرد 

والعائلة والمجتمع والكیان السیاسي 
دستوراً وقوانین.

للتنمیة فلسفة وأهداف وأسالیب ولها 
معوقات كذلك، فلسفتها المعاصرة 
تستند إلى المعرفة، وهو ما يعني 
تنمیة علمیة مستدامة تعمل على 
تضمین البعد البیئي في الخطط 

المعتمدة على المستويات االقتصادية 
والتربوية والصحیة والمجتمعیة، وتأخذ 

بنظر االعتبار تضمین حقوق المرأة 
والطفل، وخلق المقومات 
لیصبح العراق بلداً يرتبط 

باألسرة الدولیة بعالقات 
إيجابیة على المستويین 

،،اإلقلیمي والدولي.

ال شك أن مشكلة آل صباح والعراق مشكلة عويصة من 
المستحیل حلها ألنها بین سارق ومسروق فآل صباح سرقوا 

جزءا  مهما من ارض العراق من ثروة العراق من ناس 
العراق لیس هذا فحسب بل أخذوا يتطاولون على العراقیین 

ويتمادون في غیهم في سرقتهم  كلما مر العراق بأزمة 
في ظرف صعب وعند التدقیق في حدوث هذه األزمات 
المعقدة و الظروف الصعبة يتضح لنا بشكل واضح وجلي

سنوات  منذ  المتعثر  االقتصادي  النمو  حجم 
الخارجية  والديون  الفساد  بفعل  عدة 

في  الكبير  والتراجع  النفط  بأسعار  والتذبذبات 
االقتصاد في  الوطنية  دورالصناعات 

السكان  عدد  بزيادة  يأتيان  ال  والتطور  النمو 
مختلف  على  التنمية  فرص  بزيادة  بل 

تعاني  كالعراق  دولة  في  خاصة  المحاور 
إقليمية ضغوطات  من 

بين  ما  العالقة 
والعراق  صباح  آل 

من  مشكلة 
حلها  المستحيل 
سارق  بين  ألنها 

ومسروق فآل صباح 
مهما  جزءا   سرقوا 

العراق أرض  من 
أرض  الكويت 

وأبناؤها  عراقية 
وعائلة  عراقيون 
عائلة  صباح  آل 
أعرابية  فاسدة 

سرقة  على  تعيش 
اآلخرين



المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي 
حقق فري�ق الرشطة حامل لقب ال�دوري املمتاز 
لقب كأس الس�وبر العراقي بعد ف�وزه يوم امس 
عىل الزوراء بطل الكأس يف املباراة التي اقيمت عىل 
ملع�ب الكوت االوملبي بف�ارق الركالت الرتجيحية 
بع�د انته�اء الوقت االص�ي بالتعادل له�دف لكل 

فريق.
الرشطة كان االفضل طيلة شوطي املباراة واضاع 
الكث�ر من الفرص املحققة قبل ان يتقدم الزوراء 
يف الشوط الثاني عرب مهاجمه عالء عباس ومن ثم 
حقق املحرتف الكونغويل موبكو التعادل للرشطة. 
»املراق�ب العراق�ي« اس�تطلعت اراء املختصني يف 
اسباب فوز الرشطة وخسارة الزوراء وماهي ابرز 
االخطاء التي وقع بها الكابتن حكيم ش�اكر التي 

ادت اىل الخسارة.
اول املتحدث�ني كان املحل�ل الك�روي صفوان عبد 
الغن�ي ال�ذي تح�دث قائال: »املب�اراة ل�م ترتق اىل 
مس�توى فني عايل بالرغم م�ن ان فريق الرشطة 
كان االفض�ل ولك�ن كمقي�اس للف�رص نجد ان 
الفريقني ل�م يحصال عىل فرص عديدة وحقيقية، 
الرشطة كان هو املس�تحوذ عىل املباراة وصاحب 
املبادرة دائما يف محاولة خلق الفرص والتس�جيل 
ع�ىل عكس فريق ال�زوراء الذي ال نع�رف حقيقة 
س�بب الرتاجع الكبر يف املباراة وخاصة يف الشوط 

الثاني«. 
وأضاف »كقيمة العبي الزوراء كان من املمكن ان 
يجاري العبي فري�ق الرشطة لكن يبقى املوضوع 
االه�م هو القيادة الفنية للمب�اراة من قبل الكادر 

لتدريبي للفريقني«.
وتاب�ع »ارى ان مدرب الرشط�ة الرصبي ايليتش 
ه�و افض�ل حت�ى من امل�درب الس�ابق نيبوش�ا، 
فالحظن�ا ان امل�درب ف�ارض ش�خصيته القوي�ة 
ع�ىل الفريق من خالل مبارات�ني فقط قاد الفريق 
فيه�ا، فالقيث�ارة ظهر بصورة افض�ل من ناحية 

بن�اء اللعب وعملية الضغط ع�ىل الخصم وعملية 
التبديالت كانت كلها جيدة«.

ون�وه ان »الزوراء حت�ى بعد ان غ�ر من طريقة 
لعبه يف الشوط الثاني ولجأ اىل طريقة 5-3-2 بعد 
ان ارجع نجم ش�وان للعب بني املدافعني لم يقدم 
املطلوب منه وبقى الفريق يعاني يف عمليو اخراج 

الكرة من املناطق الدفاعي�ة نتيجة الضغط العايل 
الذي مارسه عليه فريق الرشطة«.

وخت�م حديث�ه بالق�ول »انه حت�ى م�ع افضلية 
الرشط�ة يف املب�اراة اال ان امل�درب ايلي�ش ارتكب 
بعض االخطاء الفنية فلم نش�اهد اب�و بكر ديارا 
متمي�و يف مركزه كجناح وكذل�ك الحظنا الرشطة 

فاق�د لالط�راف ع�ىل ط�ول ف�رتة الش�وط االول 
ماع�دى ف�رتة الخم�س دقائ�ق م�ن الدقيقة 11 
اىل الدقيق�ة 16 حص�ل ثالث فرص م�ن االطراف 
وصل ملرمى الح�ارس فهد طالب عن طريق طريف 
امللعب رضغام اس�ماعيل ووليد جاسم، منوها اىل 
ان »الرشط�ة افتقد اىل التنوي�ع يف عملية صناعة 

اللعب س�واء من العمق الهجومي او االطراف مع 
تحس�ن بس�يط حدث للرشطة يف الش�وط الثاني 
م�ع دخ�ول موبوكو ع�ىل الطرف وخ�روج كرار 
جاسم عىل االطرف حسن بعض اليشء من عملية 

صناعة اللعب للقيثارة.
م�ن جانبه تح�دث املحل�ل الكروي س�عد حافظ 

قائال: بصمات امل�درب الرصبي ايليتش عىل فريق 
لرشط�ة اصبح�ت واضحة ج�دا من خ�الل االداء 
ومن خالل االسلوب الذي انتهجه املدرب يعني من 
املدربني النادرين الذين يس�تخدم اسلوب الضغط 
املتقدم عىل فريق الخص�م وبكثافة عددية وغالبا 
ما يقوم باس�تخالص الك�رة من املناف�س فلذلك 
ش�اهدنا فري�ق الرشط�ة وخاص�ة يف العرشي�ن 
دقيق�ة االوىل م�ارس الضغ�ط الكبر ع�ىل فريق 
الزوراء وبطريقة مدروس�ة وليست عشوائية، يف 
الربع س�اعة االخرة تغير الوضع قليال بسبب ان 
معدل العبي الرشطة فوق الثالثني سنة لذلك كان 
من الصعب اس�تمرار الفريق يف استخدام طريقة 
الضغط املتق�دم فالحظنا التوازن بني الفريقني يف 

الربع ساعة االخرة من الشوط االول.
وتابع »يف الش�وط الثاني شاهدنا استحواذ كامل 
للرشطة ع�ىل الرغم من تقدم ال�زوراء عن طريق 
ع�الء عباس اىل الرشطة اس�طاع التع�ادل واضاع 
ع�دة فرص حقيقية امام املرم�ى كان من املمكن 

ان تنهي املباراة لصالحه«.
ونوه اىل ان »هناك الكثر من عالمات االس�تفهام 
ع�ىل اداء ال�زوراء وعىل ش�كل الفري�ق وعىل اداء 
الالعب�ني فالفريق بحاجة اىل عم�ل كبر يف الفرتة 
املقبل�ة فكث�ر من الالعب�ني لم يقدموا املس�توى 
املطل�وب منهم اغلب الالعبني برتاج�ع منذ نهاية 
املوس�م امل�ايض فالفري�ق يعاني من ع�دم وجود 
العب ارتكاز عىل مس�توى عايل فنجم شوان العب 
جي�د ولكن�ه ال يس�تطيع اللعب بتس�عني دقيقة 

بنفس الكفاءة«.
واوضح ان »الالعبني املحرتفني لم يقدمو االضافة 
الحقيق�ة لفري�ق النوارس م�ا عدا ظهر اليس�ار 
يعت�رب العب جيد اىل حد مدى ولك�ن اليوم الزوراء 
فري�ق جماهري يحت�اج اىل العب�ني محرتفني يف 
مراك�ز مهمة كالعب مداف�ع او مهاجم او صانع 

العاب عىل مستوى عايل«.

تراجع م�ستوى الزوراء ينذر باخلطر

مختصون: الشرطة استحق لقب السوبر وبصمات المدرب ايليتش كانت واضحة

أفاد مصدر مقرب م�ن نادي الزوراء، أن الهيأة 
االدارية للنادي ستعقد اجتماعا طارئا مع املالك 
الفن�ي بقيادة حكيم ش�اكر لتحديد مس�تقبله مع 

الفريق.
وق�ال املصدر إن »الهي�أة االدارية لنادي ال�زوراء قد تمهل 

حكي�م ش�اكر حتى الجول�ة الثاني�ة م�ن دوري الكرة 
املمتاز للموسم املقبل لتحديد مصره«.

واض�اف ان�ه »يف ح�ال ل�م ينج�ح بتعدي�ل نتائج 
الفريق املتذبذبة فسيتم األستغناء عن خدماته«.

وب�ني أن »أبرز املرش�حني لتويل قي�ادة الزوراء يف 
حال تم األستغناء عن حكيم شاكر املدرب باسم 

قاسم«.
يذكر أن نادي الزوراء افتتح موس�مه الجديد 
بخروج من امللحق املؤهل لبطولة كأس محمد 
الس�ادس لالندية االبطال، وخرس بطولة كأس 

السوبر أمام الرشطة.
اىل ذل�ك ق�ررت ادارة نادي ال�زوراء، لعب 

ال�ذي  املمت�از  ال�دوري  م�ن  جولت�ني 
س�ينطلق بعد اس�بوع م�ن االن، عىل 

ارض ملع�ب الكوت االوملبي بع�د نجاح محافظة 
واسط بالتنظيم.

وقال مراسل إن ادارة نادي الزوراء أكدت ان ملعب 
الكوت س�يكون ارض�اً له�ا ملبارات�ني يف الدوري. 
واض�اف أن هذا ج�اء عقب نجاح واس�ط 

بتنظيم مباراة السوبر.
وت�وج ن�ادي الرشط�ة ع�ىل غريم�ه 
ال�زوراء يف مب�اراة كأس الس�وبر بعد 
ف�وزه ب�ركالت الرتجي�ح ع�ىل ملعب 

الكوت االوملبي.

الزوراء ُيمهل حكيم شاكر حتى الجولة الثانية

استئناف العمل بمشروع الملعب األولمبي في ذي قار

كاتانيتش يبعد أسامة رشيد 
وأحمد ياسين

اتحاد السلة ُيجري قرعة الدوري 
الممتاز الثالثاء

أص�درت لجنة الحكام، توجيها ألزمت فيه االندية االلتزام بتخصيص وقت ملدة س�اعة تقريبا 
بغي�ة رشح التعدي�الت الجدي�دة يف قان�ون اللعبة ، وذل�ك بتوفر اكثر من ع�رشة محارضين 
س�يتوزعون ب�ني أندية ال�دوري املمتاز. وقال رئي�س لجنة الحكام طارق احم�د »جاءت هذه 
الخط�وة من اجل إفه�ام العبينا بجميع املس�تحدثات الجديدة يف قانون اللعب�ة، وبالتايل نريد 
ان نق�ي او نحد من االعرتاضات داخ�ل امللعب من قبل الالعبني عىل حكام الدوري«. وأوضح 
احمد »ستبارش كوادرنا من يوم غد االثنني بعملها، وإلقاء املحارضات يف االندية، وعىل الجميع 

ان يتعاون معنا بغية إظهار املباريات بشكل افضل من ذي قبل، وهذا ما يتمناه الجميع«.

أعل�ن ن�ادي القوة الجوي�ة تعاقده مع ح�ارس للمرم�ى، لتمثيل فريق�ه الكروي خالل 
منافس�ات املوس�م املقبل. وقال مدير فريق القوة الجوية مهدي جاسم إن »إدارة النادي 
تعاقدت رس�مياً مع حارس املرمى س�يف كريم، قادماً من ن�ادي البحري، لتمثيل فريق 
القوة الجوية يف املوس�م الكروي املقب�ل 2019-2020«. وأضاف إن »حارس املرمى  عبد 
الله فيصل جدد عقده مع الفريق ملدة ٣ مواسم«. يذكر ان فريق القوة الجوية نال املركز 

الثاني يف الدوري املمتاز للموسم املايض خلف فريق الرشطة املتوج باللقب.

الجوية يتعاقد مع حارس المرمى سيف كريملجنة الحكام تزور اندية الدوري الممتاز 
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المراقب العراقي/ بغداد... 
أفاد مص�در مقرب من اتحاد كرة القدم، 
أن م�درب املنتخ�ب الوطن�ي كاتانيت�ش 
ينوي االس�تغناء ع�ن أربع�ة العبني من 

صفوف املنتخب.
وقال املص�در إن “كاتانيت�ش اتخذ قرارا 
بإبعاد أربعة العبني بعد مباراتي البحرين 
يف افتت�اح التصفي�ات املزدوج�ة لكأيس 
العالم وآسيا واملباراة الودية التي خاضها 

املنتخب ضد أوزبكستان”.
وأض�اف أن “أب�رز األس�ماء الت�ي ينوي 
كاتانيت�ش االس�تغناء عنها هم أس�امة 

رشيد وأحمد ياسني والحارس 
محم�د صالح”، مش�را اىل أن 
“الالع�ب الرابع ل�م يحدد من 
قبل م�درب املنتخب العراقي 
وقد يتم اختياره خالل األيام 

القليلة املقبلة”.
العراق�ي  املنتخ�ب  أن  يذك�ر 

تنتظره مب�اراة الجولة الثانية من 
التصفيات املزدوج�ة أمام هونغ 
كون�غ يف ملع�ب ج�ذع النخل�ة 
بالبرص يوم العارش من الش�هر 

املقبل.

المراقب العراقي/ بغداد... 
أعل�ن االتحاد العراقي املركزي لكرة الس�لة، إجراء قرعة منافس�ات 

الدوري املمتاز للموسم املقبل 2020-2019.
وق�ال رئيس االتحاد حس�ني العميدي إن »االتح�اد العراقي لكرة 

السلة س�يجري قرعة الدوري العراقي املمتاز بعد غد الثالثاء، 
املواف�ق الس�ابع عرش من ش�هر أيلول الجاري، يف الس�اعة 

السادسة مساًء عىل قاعة الشعب الرياضية املغلقة«.
وأوض�ح العميدي أن »االتح�اد وجه دع�وة اىل الجماهر 
ومحب�ي اللعب�ة لحضور حف�ل اج�راء القرع�ة للدوري 

املمتاز«.
وكان اتح�اد الس�لة ق�د ح�دد جائزت�ي الفريق�ني، االول 

والثاني، يف البطولة التنش�يطية، التي تسبق انطالق الدوري 
املمتاز، حيث ستكون جائزة الفائز االول 2 مليون دينار، بينما 

ستكون جائزة الفائز الثاني مليون دينار.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اس�تهل منتخب العراق مش�واره يف بطولة آسيا 
للجوجتس�و والس�امبو املقامة منافس�اتها يف 

الهند، بالحصول عىل خمس ميداليات ملونة.
ونج�ح الالع�ب محمد نج�اح، بالحص�ول عىل 
امليدالية الفضية يف وزن 57 كغم لفئة املتقدمني، 
فيم�ا حص�د الالعب حس�ني رعد ع�ىل امليدالية 

الربونزية يف وزن 65 كغم لفئة الناشئني.
واس�تطاع الالع�ب احس�ان فالح ع�ىل امليدالية 
الربونزي�ة يف وزن ٧٤ كغ�م لفئ�ة املتقدمني،اما 
الالع�ب مجتب�ى احم�د، فحص�ل ع�ىل امليدالية 
الربونزي�ة يف وزن ٨٢ كغم لفئة املتقدمني، بينما 
نج�ح الالعب محمد خالد عىل امليدالية الربونزية 

يف وزن ٥٦ كغم لفئة الناشئني.

كش�ف رئيس لجنة الش�باب والرياضة يف مجلس محافظة ذي قار 
عبد الرحمن الطائي عن اس�تئناف العم�ل بمرشوع امللعب األوملبي 
ش�مال املحافظة بس�عة 30 ألف متفرج وإكماله ضمن سقف 

زمني محدد يبلغ 20 شهرا.
وق�ال الطائي إن الرشكة الفرنس�ية املنف�ذة للمرشوع 
ب�ارشت بأعم�ال إكمال امل�رشوع املتلك�ىء منذ عدة 
س�نوات بس�بب األزمة املالية بعد سلس�لة زيارات 
العم�ل  تحري�ك  ال�وزارة ع�ىل  م�ع  واتفاق�ات 
بامل�رشوع وحس�م جميع متعلق�ات الرشكة 
الفرنس�ية ومنها تحديد نس�بة االندثار عىل 

خلفية التوقف.
واش�ار اىل ان وفدا حكوميا سيقوم بزيارة 

اىل الوزارة قريبا من اجل بحث جميع متعلقات املرشوع واملش�اريع 
الرياضي�ة االخرى وكذلك دعم االندي�ة الرياضية. يذكر أن مرشوع 
املدين�ة الرياضية توقف فيه العمل عىل اثر االزمة املالية والذي كان 
بعه�دة رشكة »س�ارل اور« الفرنس�ية وبإرشاف رشكة »ش�ليكل 
األملاني�ة« وبكلف�ة قدرها 130 مليار دينار وبم�دة تنفيذ 840 يوم. 
ويتضمن املرشوع ملعبني لكرة القدم األول يتسع ل�30 ألف متفرج 
واالخر ل�2000 متفرج ألغراض التدريب وكذلك ملعب آخر للساحة 
وامليدان يتس�ع ل��1500 متفرج وفن�دق أربعة نج�وم ب�75 غرفة 

مس�بح  يتس�ع ل��1500 متف�رج وقاع�ة رياضية و
مغلق�ة تتس�ع ل��2500 متف�رج 
باإلضاف�ة إىل ك�راج لوق�وف 
ل�5000  يتسع  السيارات 

سيارة.

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�ف عض�و لجن�ة الرتاخيص 
يف اتح�اد كرة الق�دم، ضياء عبد 
الحس�ني، ع�ن خط�وات جديدة 
يف قضي�ة ن�ادي املين�اء، مبين�ا 
أنه�ا قد تحرمه من املش�اركة يف 
الدوري الكروي املمتاز للموس�م 
الحس�ني  عب�د  وق�ال  املقب�ل. 
»إن ن�ادي املين�اء ل�م يكمل بعد 
تس�ديد الديون لجمي�ع الالعبني 
املتقدمني بش�كاوى رسمية لدى 
االتح�اد اآلس�يوي«،.  وب�ني أن 

»الالعب�ني أس�امة ع�ي وصالح 
س�دير تقدما بش�كوى رسمية 
جديدة ضد نادي امليناء«، مشرا 
اىل أن »املدرب ناظم ش�اكر أيضا 
طالب بتسديد مستحقاته املالية 
بع�د تقديمه هو االخر ش�كوى 
جديدة لالتحاد االسيوي«. يذكر 
ان لجن�ة الرتاخي�ص يف االتحاد 
االس�يوي امهل املين�اء فرتة من 
الزم�ن لتس�ديد جمي�ع الديون 
املالية، واال سيعاقب بالنزول إىل 

دوري الدرجة االوىل.

مرة أخرى.. الميناء مهدد 
بالحرمان من اللعب بالممتاز

العراق يحقق نتائج جيدة في بطولة آسيا للجوجتسو 

المراقب العراقي/ بغداد... 
أعلن االتحاد العراقي املركزي أللعاب القوى إقامة بطولة 
األندية واملؤسسات يف محافظة السليمانية. وقالت عضو 
االتح�اد أس�ماء كمبش إن »منافس�ات ال�دور الثالث من 
بطولة أندية ومؤسس�ات العراق أللعاب القوى، س�تقام 
يف محافظة الس�ليمانية، للمدة من التاس�ع عرش ولغاية 
الح�ادي والعرشي�ن من ش�هر أيلول الج�اري«. وأضافت 
كمب�ش ان »املؤتمر الفن�ي للبطولة س�يقام قبل انطالق 
املنافس�ات«، مش�رة اىل ان »االتحاد يعتزم اقامة كل دور 
م�ن البطولة العام املقبل يف محافظ�ة، بهدف نرش قاعدة 
اللعبة وخلق التنوع التنظيم�ي وتهيئة املحافظات لهكذا 
بط�والت، فض�ال عن االط�الع ع�ىل النواق�ص يف املالعب، 

بهدف معالجتها«.

السليمانية تحتضن الدور الثالث من بطولة
 األندية أللعاب القوى



ج املنتخب الفرنيس، مسيرته الرائعة يف بطولة  ُتوِّ
العالم املقامة حالًيا بالصين بإحراز املركز الثالث 
وامليداليية الربونزية للبطولة إثير فوزه عىل نظره 

األسرتايل )67-59( يف مباراة تحديد املركز الثالث.
وبهيذا احتفيظ املنتخيب الفرنييس بموقعيه عىل 
العامليية؛ حييث تيوج بنفيس املركيز  الخريطية 
بالنسيخة املاضية أيًضا يف 2014 بعد الفوز وقتها 

عىل ليتوانيا يف مباراة تحديد املركز الثالث.
وثيأر املنتخيب الفرنييس، لهزيمتيه أميام نظره 
األسيرتايل يف ختام مبارياتهميا بالدور الثاني )دور 
السيتة عرش( . كان منتخب فرنسا، ضمن التأهل 
ليدورة األلعاب األوملبيية »طوكييو 2020«؛ حيث 
أصبيح ميع إسيبانيا أفضيل فريقين مين أوروبا 
باملوندييال؛ ألنهميا الوحييدان من أوروبيا اللذين 
وصيا للمربيع الذهبيي يف البطولة الحاليية. كما 
ضمن املنتخب األسرتايل، التأهل مبكرًا إىل األوملبياد 
بصفتيه أفضل فرييق من اتحياد أوقيانوسيية يف 
البطولية الحاليية. ورغم هزيمتيه يف املباراة حقق 
املنتخيب األسيرتايل، أفضيل إنجياز ليه يف تارييخ 
مشياركاته ببطوالت العالم؛ حييث إنها املرة األوىل 

التي يصل فيها للمربع الذهبي.

أكيد تقريير صحفي إيطيايل، غيياب نجيم يوفنتوس 
عين مبياراة أتلتيكيو مدرييد، األربعاء املقبيل، ضمن 
منافسيات الجولة األوىل من دور املجموعات ببطولة 

دوري أبطال أوروبا.
ووفًقيا لصحيفية »توتو سيبورت« اإليطالية التي 
تابعتها »املراقب العراقي«، فإن يوفنتوس سيفقد 
خدميات نجميه الربازييي دوغياس كوسيتا، يف 

موقعة أتلتيكو هذا األسبوع.

وأشيارت إىل أن الاعب يعانيي إصابة عضلية، 
مميا يعني أنه سييغيب عن املاعيب ألكثر من 

أسبوع.
وكان كوسيتا تعيرض لإلصابية، خيال مبياراة 

فيورنتينا ضمن منافسيات الجولة الثالثة من الدوري 
اإليطايل، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأصيب كوسيتا، يف الدقيقة السيابعة بعد انطاق املباراة، 
ليغادر امللعب ويحل بدال منه فيدريكو برنارديسكي.

أوضح نادي بايرن ميونخ، طبيعة إصابة العبه النمسياوي ديفيد أالبا، والتي 
تعرض لها قبل مواجهة اليبزيج، يف رابعة جوالت الدوري األملاني.

وتفاجأ الجميع باسيتبعاد الدويل النمساوي من تشكيلة بايرن األساسية قبل 
املبياراة بدقائق معدودة، بعدما عانى من إصابة خال عمليات اإلحماء، ليتم 
الدفيع باألملاني جروم بواتينج بداًل منه. وأصدر النيادي البافاري بياًنا عرب 

موقعيه اإللكرتوني، أكد خاليه تعرض أالبا لتمزق يف عضيات فخذه األيرس، 
أثنياء اإلحمياء قبيل مواجهية اليبزيج. وخضيع أالبيا، صاحب اليي27 عاًما، 

لفحوصيات الطبية، تحت إرشاف الطاقم الطبي بالنادي، ليتبن إصابته بتمزق 
عضي.

يف إطار أوىل جوالت دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا، يحل فالنسيا اإلسباني ضيفا عىل تشيليس اإلنجليزي، 
يوم الثاثاء، بملعب ستامفورد بريدج الذي سبق والتقيا عىل أرضيته 3 مرات يف نفس البطولة، بحصيلة تعادلن 

وهزيمة للخفافيش. ويعود تاريخ أول لقاء جمع بن الفريقن عىل ملعب البلوز إىل ذهاب ربع نهائي نسخة 
2006-2007 من التشيامبيونزليج، وانتهيى بالتعادل بهدف لكل منهما. ولكين يف لقاء اإلياب عىل 

ملعب ميسيتايا، سيقط الخفافيش عىل أرضهم بنتيجة )2-1( ليودعوا البطولة. ويف النسيخة 
التالية من املسيابقة األوروبية، التقى تشييليس وفالنسييا مجددا، وكانت هذه املرة يف دور 

املجموعات حيث انتهت املباراة بالتعادل السلبي، ما أدى إىل إقصاء الفريق اإلسباني 
بعدما أصبح متذيل املجموعة. أما املواجهة الثالثة واألخرة لفالنسييا عىل 

أرض سيتانفورد برييدج، فكانت يف ختام دور املجموعات ملوسيم 
2011-2012 مين التشيامبيونز لييج. ويف هذا اللقياء، تجرع 

فريق الخفافيش الهزيمة الوحيدة عىل أرض تشييليس إثر 
سقوط الفريق بثاثية نظيفة، ليحصل بذلك عىل املركز 
الثاليث الذي حوليه إىل بطولية اليدوري األوروبي. ويف 

املباريات الي3 إجماال، هز فالنسييا الشباك مرة واحدة 
مقابل 4 أهداف يف مرماه.

المراقب العراقي/ متابعة...
قرر ماركيو جيامباولو املديير الفني مليان، 
اسيتدعاء 24 العًبيا لقائمية الروسيونري، 
اسيتعداًدا ملواجهية هيياس فرونيا، اليوم 
األحيد، ضمين منافسيات األسيبوع الثالث 
من الكالتشييو. قائمة ميان شيهدت تواجد 
الكرواتي أنتي ريبيتش، املنضم للروسونري 
قادًما من آينرتاخت فرانكفورت عىل سيبيل 
اإلعيارة مليدة عامين، بجانيب تواجيد ثييو 
هرناندييز، الذي يبحث عن أوىل مشياركاته 

بقميص ميان، بعد تعافيه من اإلصابة.
وجاءت قائمة ميان كالتايل:

دوناروميا،  جيجيي  دوناروميا،  »أنطونييو 
سيونكن، كاالبريا، كونتيي، دوراتي، جابيا، 
هرنانديز، موساكيو، رودريجيز، رومانيويل، 
إسيماعيل بين نيارص، بيلييا، بونافينتيورا، 
كرونيتش،باكيتيا،  كيييس،  كالهانوجليو، 
بوريني، كاسيتييخو، رافائيل لياو، بيونتيك، 

ريبيتش، سوسو«. 
ويحتل هياس فرونا املركز السادس بجدول 
ترتيب الكالتشيو برصيد 4 نقاط ، فيما يقع 
مييان باملركز الثاني عيرش برصيد 3 نقاط. 
اىل ذلك دخل نادي ميان اإليطايل يف رصاع مع 
غريمه إنيرت، ملحاولة خطف نجم بوروسييا 

دورتمونيد األملانيي بنهايية املوسيم الحايل.  
وبحسب ما ذكره موقع »كالتشيو مركاتو« 
اإليطايل اليذي تابعه »املراقب العراقي«، فإن 
مييان قرر مزاحمية النراتيزوري عىل ضم 
ماريو جوتيزه نجم بوروسييا دورتموند، يف 

صيف 2020. 
يف  الروسيونري  رغبية  إىل  املوقيع  وأشيار 
اسيتغال نهاية عقد الاعيب األملاني، البالغ 
مين العمر 27 عاًما، يف حزييران املقبل، مما 

يجعله العًبا حرًا يف االنتقال ألي فريق. 
وبيات جوتزه حيرًا يف التوقييع ألي فريق يف 
كانيون ثيان املقبل، عيىل أن ينضيم بصفة 

رسمية يف املركاتو الصيفي، ما لم يوقع عىل 
عقد جديد مع دورتموند.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد كشيفت 
عين اهتمام إنرت ميان يف وقت سيابق بضم 
جوتزه مجاًنا، وذلك يف ظل تهميش دوره مع 
أسيود الفيسيتيفال هذا املوسم، مما يصعب 

توقيعه عىل عقد جديد.
يذكر أن دورتموند عرض عىل جوتزه التجديد 
يف وقت سيابق، لكن بيرشط تخفيض راتبه 
السينوي، البالغ 10 ماين ييورو، ويبدو أن 

الاعب لم يوافق عليه حتى اآلن.
إىل 290 ألف جنيه إسرتليني أسبوعًيا.

الصفقات الجديدة تدعم قائمة ميالن أمام هيالس فيرونا اليوم

استقر برشيلونة عىل بديل املهاجم األوروغواياني لويس سيواريز، عىل املدى الطويل، 
سواء رحل عن كامب نو، أو اعتزل بقميص الربسا.

وبحسيب موقع »كالتشييو مركاتيو« اإليطايل الذي تابعيه »املراقيب العراقي« ، فإن 
برشيلونة حدد املهاجم األرجنتينيي الوتارو مارتينيز، العب إنرت مييان، ليقود هجوم 
برشلونة يف خال فرتة ما بعد سواريز. ويعترب لويس سواريز أحد أهم الاعبن يف تاريخ 
برشيلونة، منذ انضمامه من ليفربول عام 2014، حيث خاض املهاجم األوروجواياني 

248 يف جميع املسابقات، وسجل 177 هدًفا، وصنع 96 آخرين.

قاميت إدارة توتنهيام برئاسية دانييل ليفيي، بمحاولة جدييدة، إلقناع النجيم الدنماركي 
كريسيتيان إريكسين، بالتوقيع عيىل عقد جديد مع السيبرز. ووفًقا لصحيفية »ذا صن« 
الربيطانية، فإن إدارة توتنهام عرضت عىل إريكسن التوقيع عىل عقد جديد مدته 5 مواسم 
بإجمايل رواتب يصل إىل 60 مليون إسيرتليني. وسييحصل إريكسن وفًقا للعقد الجديد عىل 
230 ألف إسيرتليني أسيبوعًيا باإلضافية إىل املكافآت، ليصبح ضمن فئية الرواتب األعىل يف 
الفريق إىل جانب زميله هاري كن. وكان النجم الدنماركي رفض العرض السابق لتوتنهام 

بالتجديد مقابل راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسرتليني فقط.

توتنهام يغري إريكسن براتب كبيربرشلونة يفكر بضم مارتينيز كبديل لسواريز
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أشياد فرينكيي دي يونيج، العيب وسيط 
برشلونة، بأداء زميله الشاب أنسو فاتي، 
خيال مباراة البارسيا وفالنسييا، أمس 
السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة 

من الليغا.

وقال دي يونج، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسيبانية: »فاتي العب 
صاحب موهبة بارزة. إنه يتعامل بهدوء كبر 

مع الكرة كلما جاءت إليه«.
وأضياف دي يونيج: »أرى أن فاتي العب مثر 

لإلعجياب، سييكون لديه مسيتقبا رائعا مع 
برشلونة«.

وأكيدت الصحيفية أن دي يونيج قيدم مباراة 
ممييزة للغايية أمام فالنسييا، بغيض النظر 
عين إحرازه لهيدف، حيث إنه نجيح يف إكمال 

54 تمرييرة صحيحية، ولم يقم بيأي تمريرة 
خاطئة.

وأضافت أن دي يونج صنع هدًفا، وكان سبًبا 
يف 3 فيرص للتسيجيل أمام مرمى فالنسييا، 

باإلضافة إىل استعادته الكرة 3 مرات.

بيكهام يتحرك خطوة من أجل
 التعاقد مع ميسي

يوفنتو�س يفقد دوغالس كوستا
 أمام أتلتيكو مدريد

االرقام تقف بجانب تشيلسي قبل مواجهة فالنسيا

ديفيد أالبا يتعرض إلى إصابة جديدة

فرن�سا تحرز المركز الثالث في مونديال السلة 

دي يوجن 
يمتدح مستوى 

زميله فاتي

كشيف تقرير صحفيي بريطاني، عن تطيور جديد 
بشأن إمكانية رحيل األرجنتيني ليونيل مييس، نجم 

برشلونة، عن النادي الكتالوني.
وقاليت صحيفة »ذا صن« الربيطانيية التي تابعتها 
»املراقيب العراقيي«، إنَّ ديفييد بيكهام، أسيطورة 
مانشسيرت يونايتد، وريال مدرييد، ومالك نادي إنرت 
ميامي، التقيى مؤخرًا، والد ميييس؛ لبحث إمكانية 
التوصل التفياق ينقيل الاعب األرجنتينيي للدوري 

األمريكي.
ويسيتعد فريق بيكهام الجديد للمشاركة يف الدوري 
األمريكي يف آذار 2020، ويرغب قائد إنجلرتا السابق، 
يف االسيتفادة من إمكانية رحيل مييس عن برشلونة 
باملجيان حزيران املقبل، بحسيب عقيده الحايل مع 

الفريق الكتالوني.
وبيدأت التكهنيات تحيط بمسيتقبل ميييس، بعدما 
كشف يف األيام األخرة عن وجود بند يف تعاقده يتيح 

له الرحيل بنهاية املوسم.
وسيبق أن أكيدت تقاريير صحفية، أنَّ مستشياري 
النجم األرجنتينيي يضعون طلبات ضخمة قد تعيق 

إتمام الصفقة.
أنهى اإلسيباني دافيد دي خيا، حارس مانشسرت 
يونايتيد، الجيدل بشيأن مسيتقبله يف »أولد 
ترافيورد«. ووفًقيا لصحيفية »ميرور« 
الربيطانيية اليذي تابعتهيا »املراقيب 
العراقيي«، فيإن دي خييا وقع عىل 
عقد جديد مع مانشسيرت يونايتد 

مدته 4 مواسم.
الحيايل  العقيد  وينتهيي 
ميع  اإلسيباني  للحيارس 
يف  الحمير  الشيياطن 
املوسيم الجاري، وبالتايل 
يمكن ليدي خيا التوقيع 
ميع أي نياٍد مجاًنيا يف 
الثاني  كانون  شيهر 

املقبل.
ضحيت  و أ و
خيا  دي  أن 
سييحصل 

تيب عىل  ا ر
يبلغ  أليف ثابت   250

إسيرتليني أسيبوعًيا، واليذي 
ألًفيا وفًقيا   350 يرتفيع إىل 
لبعيض املتغيرات. يذكر أن 
كان  اإلسيباني  الحيارس 
باهتميام كبر  يحظيى 
مين قبيل يوفنتيوس 
سيان  وبارييس 
يف  جرميان 
تيو  كا ملر ا

الصيفي.

دي خيا يقرر البقاء 
مع مانشستر يونايتد
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 شعر الفيسبوك ..فضاء مفتوح لخلط الجيد بالرديء  

العرس�ان يق�ول يف  الش�اعر نج�اح 
ترصيح ل�)املراقب العراقي( : يساهم 
ف�ون ح�ن يعمل�ون ع�ى ن�ر  املُثقَّ
أفكارهم اليومية عى مواقع التواُصل 
يف تنميط نظرة الحياة، وُطُرق العيش، 
وعى الخص�وص الكتاب�ة، ونوعّيات 
الُكت�ب، وحت�ى الدع�وة الحبيبة عى 
قلوبه�م إىل حرية املُخيِّل�ة ولقد باتت 
السطور ُمهرتِئة من كثرة لهاثها وراء 
كل جديد، حيث يتّم نس�يان كيف عى 
التجربة أن تنضج م�ن واقع عالقتها 
بفك�رة التخزي�ن الجّي�د للنبي�ذ الذي 

ينتج نبيذاً عايل املزاج والسمعة.
واضاف: لقد أتاح�ت مواقع التواُصل 
يك�ون  أن  ش�خٍص  ل�كل  الفرص�ة 
ج هذه  معروف�اً. فع�ر الش�هرة ت�روِّ
املواقع إىل ُطُرق تقديم الذات، أو حتى 
اإليه�ام بتحقي�ق الذات ال�ذي تربطه 
بحج�م املُتابع�ات، واإلعجابات. لذلك 

ظاه�رة:  تعمي�م  يف  ُتس�اهم  فإنه�ا 
تس�ّول االعرتاف بالذات كح�ٍق للفرد 

كي يكون!.
وتاب�ع:أن التس�طيح يظه�ر جلّياً يف 
النر عى الفيس�بوك، لكننا يف الوقت 
نفس�ه أمام رضورة ال يمكن الوقوف 
بوجهه�ا، ه�ي رضورة التقني�ة التي 
إعالمي�ة  أنم�اط  ب�روز  س�اهمت يف 
ونجومي�ة جدي�دة قدَّم�ت نوع�اً من 
التواُص�ل واِس�ع التأثر، حيث يس�ر 
النّص الجّي�د إىل جانب النّص الرديء، 
بجان�ب   املع�روف  الكاِت�ب  ويظه�ر 

شخص يبدأ كلماته األوىل.
زهر الكريم - ش�اعر وقاّص عراقي 
يقول يف ترصي�ح ل�)املراقب العراقي 
(:فلنتَّفق أوالً عى أن الفيس�بوك ليس 
وس�يلًة للتواُصل االجتماعي وحسب، 
بل ه�و تمثي�ٌل ملرحلة تغيٍر ش�املٍة 
يف الرؤي�ة للعال�م، وتأس�يس جدي�د 

للمفاهي�م، يقابله للتقالي�د الثقافية 
الت�ي كان�ت تضب�ط املش�هد الع�ام 

املُتعلِّق بقضية النر.
الت�ي تتعلَّ�ق  ان األف�كار   : واض�اف 
ات  بالنص�وص اإلبداعي�ة ع�ى منصَّ

يف  �ن  تتضمَّ االجتماع�ي،  التواُص�ل 
األهمي�ة أوالً، توف�ر ُف�َرص س�هلة 
، مهما كان مس�تواه، يف أن  لكل ن�صٍّ
يج�د طريقه إىل هذا املُختر الواِس�ع، 
الجودة والرداءة سوف تظهر بالطبع، 

وه�ي خاِضع�ة يف النهاية ملس�توياٍت 
ُمتعدِّدة من التلّقي، ُمستويات جديدة 

أفرزها مفهوم الثورة اإلعالمية.
واس�تدرك :لكن ه�ذا ال ينف�ي وجود 
َج�َدل كبر ه�و التج�ارب املطروحة 

س�واء تلك املطبوعة أو املنش�ورة عى 
مواقع التواص�ل االجتماعي. فلم تعد 
ل هاِجس�اً أو  الطباع�ة والنر تش�كِّ
عقب�ة كما يف الس�ابق. كم�ا أن َجْذب 
جمهور وق�رّاء ال يحتاج س�وى فتح 

حس�ابات ُمتفرّقة عى الفيس�بوك أو 
توي�رت وب�دء عملية طل�ب الصداقات 

واملُتابعات والنر املبارش. 
لت مواق�ع التواُصل  وتاب�ع :لقد س�هَّ
وَج�ْذب  »الُش�هرة«  إىل  الوص�ول 
الجمهور الذي يشبع الكاتب بمديحه 
واإلعج�اب بكل ما يكتب�ه من ناحية، 
ويف إع�ادة ن�ر كتابات�ه والرتوي�ج 
لها م�ن ناحيٍة أخ�رى وأصبحت ذات 
أثر كب�ر ليس فقط ع�ى الكاِتب، بل 
أيض�اً ع�ى الق�رّاء. فكأّن كث�رة عدد 
»املُعجبن« أو »املُش�اركن« للمنشور 

دليل أهميته وقيمته.
م�ن جهت�ه يق�ول الش�اعر م�روان 
ٍة  عادل ان :الفيس�بوك نفس�ه كمنصَّ
ال يصن�ع موهبة بالطب�ع، لكنه باٌب 
للدخول واالختب�ار، وأيضاً هو فضاء 
الكتس�اب املهارات ومن فرتٍة  ليس�ت 

بعيدة جداً.
واض�اف :م�ن جه�ٍة أخ�رى تظه�ر 
مواقع التواُصل االجتماعي باعتبارها 
كاِش�فة للقدرة ع�ى التفاُعل املُبارش 
الش�عر  اإلبداعي�ة،  النص�وص  م�ع 
والقص�ة والرواية، وأهميته�ا تتجىَّ 
بوض�وٍح من خالل االش�تباك الرسيع 
ب�ن فع�ل الكتاب�ة إذ يمّثل�ه الكاِتب، 
وم�ا يقابله م�ن فعل التلّق�ي الفاِعل 
ال�ذي يمّثل�ه الق�ارئ. بالطب�ع أمام 
ه�ذه األهمية تراج�ع دور الصفحات 
الثقافي�ة يف الجرائ�د، واملجالت، وهي 

فضاءات للتفاُعل البطيء واملحدود.

المراقب العراقي / القسم الثقافي
                فتح��ت مواق��ع التواُص��ل االجتماع��ي اب��واب النش��ر عل��ى 
ر لما  ر أو ُمقرِّ مصراعي��ه امام الجميع اذ لم يعد هن��اك مراِقب أو ُمحرِّ
يمكن قبول أو رفض نش��ره فمساحة النشر مفتوحة، كما هي نفسها 
َح  تس��اؤالت عّدة حول 

َ
��ي واالس��تقبال وهذا االم��ر فت

ّ
مس��احة للتلق

جدوى أو قيمة المنشور، خصوصًا على مستوى النصوص
رها الشعر.  األدبية، والتي يتصدَّ

»كما في السماء«: الموت كفاف 
اإلنسان المقلق على األرض

 المثنى الشيخ عطية
بعد “موشور مبلل بالحرب”، 2004؛ و”ليل واحد يف كّل املدن”، 2010؛ 
ه�ذه هي املجموعة الش�عرية الثالثة للش�اعر والروائ�ي واألكاديمي 
العراق�ي س�نان أنطون. نصوص املجموعة الخمس�ون تعتمد ش�كل 
قصيدة النثر، وتتخذ تنويعات مختلفة بن الس�طر والكتلة والرسالة، 
والنّص القصر الذي ال يتجاوز ثماني كلمات وذاك الذي يتس�ع ألكثر 
م�ن 260 كلمة. صياغات الش�كل هذه تتحمل ضغ�وط محتوى بالغ 
الثراء والتنّوع، قد يبدأ من النزوع إىل الرسد تارة، أو اس�تعادة التاريخ 
ط�وراً؛ وقد ينته�ج التكثيف األقىص يف املجاز واإليعاز، أو قد ينبس�ط 
إىل رسد تقريري عن س�ابق قصد )كما يف قصيدة “رس�الة إىل جدّي”( 
يتوس�ل تفجر طاقات النثر املحض يف مس�توياته التعبرية والداللية 
الخ�ام. ولكنه، يف ه�ذا كلّه، ال 
يح�رم الق�ارئ م�ن ومض�ات 
عن�ارص  اس�تدراج  يف  ثاقب�ة 
الطبيعة وكائناتها، أو اقتباس 
وهواجس�ه  القل�ب  مش�اعر 
الحياة  أو تأثي�ث  واعرتافات�ه، 
اليومية عر التوغل يف تفاصيل 
متفاوتة التعبر عن هامش�ية 

هنا او عمق هناك.
ال يخدعّنك صغر حجمها الذي 
ُيريح صغ�ر حجم زمَن قراءتك 
الش�اعر،  فمجموع�ة  له�ا؛ 
الروائي العراقي س�نان أنطون 
“كما يف الس�ماء”، تحي�ُل ُخبَز 
تناول�ك الحل�و بفاتحتها، عى 
األرض املنذورة للهباء، إىل َمراٍر 
يقلُق بوصلَة اتجاه صلواتك إىل 

أين؟
وال يخدعّن�ك ق�رص قصائدها 
كذلك، إذ س�تمتد بداخلك مقلقًة 
أحالَم�ك، ع�ى طول زمن�َك الذي يف البدء ل�م يكن الكلمَة، ب�ل الطعنَة 
الت�ي “َخلَق فيها الخنجُر الجرَح ع�ى صورته”، ومىض يحرُق مراحل 
أزمنت�ك المعاً بوهج الفس�فور، حتى اس�تقراره بجس�د طفٍل آخر يف 
فلّوج�ة العراق؛ بعد حرقه أحالم أطفال هنود “األباتيش”، بمروحيات 
“األباتيش”. كما س�وف تمتّد مقلقًة تساؤالِتك عن نزول جّدك الغريب 
م�ن علياء أش�جار جّنته إىل س�افل جحيم لحم فرائس�ه من النس�اء 
واألطفال، يف أنقاض ش�وارع سوريا؛ وتمتد ساخرًة من أوهاَمك، منذ 
تم�ام رصختك األوىل نتاجاً لضجر اآللهة، حتى تس�اؤالتك املرعبة عن 
محت�وى الغرفة الت�ي بجانبك يف قطار املوتى ال�ذي ال يتوقف غر آبه 

بصلواتك التي يأكلها الهباء.

في بو�شلة القيامة للروائي هيثم ال�شويلي نجد البحث عن الذات عبر جدلية الأنا الأخر هو بحث مرتبط 
بطبيعة الوجود الب�شري منذ بداية ت�شكل الوعي الإن�شاني القلق الباحث عن اإجابات ل�شوؤال وجودي فل�شفي 

يبداأ من �شوؤال الذات ) من اإنا ( لينفتح على النحن لي�شطدم بالأخر )من اأنت ( وهي تجلي للمقولة 
الم�شهورة )اعرف نف�شك( التي تولد من رحم الأنا الوجودي و يت�شكل منها العالم بكل تمثالته الوجودية .

حيدر جمعة العابدي
يح�اول الش�وييل م�ن خ�الل بوابة 
ال�رسد األدب�ي الخ�وض يف جدلي�ة 
الواقع األنا عر تفكيك ثنائية الذات/ 
األخ�ر وموضعت�ه داخل س�ؤال األنا 
وبالتايل إع�ادة بناء ذل�ك الواقع من 
خ�الل ال�ذات الس�اردة ) ترك�ت كل 
يشء،إال أن السؤال الذي أردت اإلجابة 
عنه وبكل ما أوتيت من قوة التفكر 
واملالحظة ه�و أن اعرف من أنا ؟هل 
يعق�ل إن�ي كن�ت ملفوف�ا بقطع�ة 
بيضاء أنثر دموعي عى رصيف بارد 

يف يوم شتائي ممطر (ص65.
رواي�ة )بوصل�ة القيام�ة ( للروائي 
هيث�م الش�وييل الصادرة ع�ن دائرة 
الثقافة واإلعالم .الش�ارقة بطبعتها 
األوىل لع�ام 2013 ، والحائ�زة ع�ى 
املرك�ز الثاني يف مس�ابقة الش�ارقة 
لإلب�داع العربي،تمث�ل لحظ�ة ش�ك 
ومراجع�ة و توثيق وأرش�فة ملرحلة 
ما قبل التغير بكل ما تحمله املرحلة 

من مشاهد وحش�ية وأساليب قمع 
واجتماعي�ة  نفس�ية  واضطراب�ات 

كانت مقدمة وس�بب ونتيجة لفرتة 
ما بع�د التغير، يلخصه�ا الكاتب يف 
استهالل قصر ومكثف عن موضوع 
الرواي�ة )كل الرواي�ات لم تكن أقرب 
م�ن الخي�ال بق�در الحقيق�ة الت�ي 
أصبحت ش�يئا من الخيال يف مملكة 
الجحيم . الرواي�ة تحكي قصة رجل 
تش�بث بالحي�اة بقوة مقات�ل ،رجل 
يمل�ك ثالث أمهات ورابعتهم الجدة (

ص5 .
يس�عى الش�وييل من تحوي�ل الرسد 
إىل وثيق�ة تدين مرحل�ة الدكتاتورية 
املتمثلة بنظ�ام البع�ث الحاكم بكل 
س�طوته وأس�اليبه القمعي�ة الت�ي 
الش�عب  توزع�ت ع�ى كل أطي�اف 
العراقي لذلك كانت رواية بال فصول 
تتي�ح للمتلقي التقاط أنفاس�ه ولو 
لره�ة م�ن الزم�ن وهو م�ا يعكس 
املس�كون  الن�ص  وكثاف�ة  اكتن�از 
دون  الحقيقي�ة  الكات�ب  بتجرب�ة 
تره�ل او إس�فاف يف الق�ول ، ت�دور 

الرواية حول  إح�داث 
قص�ة طف�ل يولد يف 
القم�ع  أج�واء  ظ�ل 
واملالحق�ة ل�كل م�ن 
يحاول الوقوف بوجه 
يمتن�ع  او  الس�لطة 
ع�ن النتم�اء للحزب 
الحاكم، من أب يعمل 
الجي�ش  يف  نقيب���ا 
الع����راق�ي يحاول 
النظ�ام  مقاوم�ة 
م�ن خ�الل االنتم�اء 
ديني���ة  ألح���زاب 
فتالحق�ه الس�لطات 
الت�ي ال يخف�ى عنها 
يشء مما يضطر ذلك 
األب إىل ت�رك الطف�ل 

عند القابلة سهيلة التي ستكون أمه 
الثاني�ة بع�د ما يرتك الطفل بس�بب 
حالت�ه الصحي�ة املتده�ورة فتقوم 
القابل�ة برتبيت�ه حتى أنه�ا تضطر 

لتغ�ر اس�م األب وإالم خوف�ا م�ن 
بطش النظام ليكر هذا الطفل وهو 
التي  الس�لط���ة  محمل بأعب���اء 
صادرت كل يش  من����ه حتى اسم 

األب وإالم.

بوصلة القيامة ... وثيقة تدين مرحلة الدكتاتورية البعثية

املراقب العراقي /متابعة...
استذكر شعراء ومثقفو البرصة ..واقعة الطف 
الخالدة .. يف جلس�ة عاش�ورائية اقامها اتحاد 
االدب�اء والكتاب يف البرصة بحض�ور نخبة من 

االدباء والكتاب واملثقفن .
قدم الجلس�ة األدي�ب » عادل ع�يل عبيد« الذي 

ق�ال يف بدايتها :«لم تكن ثورة االمام الحس�ن 
عليه السالم، ثورة نمطية وشعائرية وطقسية 
مثلما تجس�دها بعض املمارسات ،لذلك اغرتف 
الش�عراء من ه�ذه الث�ورة املبارك�ة وجعلوها 

مصدرا واتحافا لقصائدهم ».
واض�اف » ان ه�ذا ماوجدناه ل�دى الجواهري 

والسياب ومحمود درويش ».
بعدها قدم الشعراء جل ما ابدعت به قرائحهم 
بحب الحس�ن وثورت�ه الخالدة » راف�ع بندر ، 
فوزي الس�عد » رساج محمد، عزيز داخل ،عالء 
املرقب، عيل الهمام، عبود هاشم، صالح املهدي 
،حس�ام الخرسان، سالم محسن، كاظم الاليذ، 

وكاظ�م مزهر.واختتم الجلس�ة الش�اعر عيل 
االمارة .

واكد الش�عراء هكذا كان الحسن عليه السالم، 
وسيظل عنوانا للبطولة بأنقى صورها. ويبقى 
اس�مه أيقون�ة تتعل�م منها االجيال دروس�ا يف 

االخالق والقيم والتضحية ».

شعراء ومثقفو البصرة يستذكرون ثورة الحسين )ع ( بجلسة عاشورائية

املراقب العراقي /متابعة...
يناقش الكاتب »أحمد شوقى« من خالل رواية »كش 
مل�ك .. لعنة جس�ام« قضية عدم تحكم اإلنس�ان يف 
حياته وقراراته ، ويس�لط الضوء عى أن هناك قوي 
أك�ر تجعل اإلنس�ان يأخ�د القرارات ب�دون تفكر، 
كيف أن اإلنس�ان م�ن املمكن أن يتخ�يل عن مبادئه 

وأصحابه وإنسانيته..
رواي�ة »كش ملك« رواية مثرة رائعة تدعوك للتفكر 
من خالل إس�قاط ديني ىف محاولة إبراز كيف يغوى 
الش�يطان اب�ن آدم ويجعل�ه يكفر، وه�ذا يظهر ىف 
تصوي�ر لعبة الش�طرنج بن جس�ام واب�ن بوران، 
والتى أبدع الكاتب ىف تصويرها بلغة سلسة وحرفية 

رائعة.
تأمل ابن ب�وران جميع قطع الش�طرنج الباقية ثم 
حرك إحداها و نظر إىل جسام يتأمل تعبرات وجهه، 
ب�دون تفكر ح�رك جس�ام قطعة من الش�طرنج، 
وق�ال: العق�ل هو أقوى س�الح امتلكت�ه املخلوقات 
عى مر العصور، فهو ما جعل للبرى السيادة عى 
س�ائر املاديات، و جعل عالم الجان س�ادة عى بنى 

البر، فنحن من النار وأنتم من الرتاب..

 »ليتني كنت أعمى« ذاكرِة مثّقف فلسطيني من مخّيم جنين 
 املراقب العراقي/ متابعة...

يف رواية »ليتن�ي كنت أعمى« وتحت مبدأ 
ف�واق الواق�ع ع�ى الخي�ال، يف محاول�ة 
إحي�اء الذاك�رة وتوليد التأث�ر باالعتماد 
عى شهادات أبطال الواقع، َيخلق الروائي 
فا س�يناريو متخّي�اًل، ال يبتعد  َ ولي�د الررُّ
عم�ا يح�دث يف الواقع إن ل�م يكن قارصاً 
عن�ه، وفقاً لتج�ارب البر م�ع غرابات 
يق�ول  الرواي�ة  م�ن  الواق�ع.يف مقط�ع 
الرف�ا: كما ل�و أّنهما صن�دوق باندورا 
الذي يحتجز رشوَر البر، تنفتح حقيبُة 
صوِر مصّوٍر صحفّي فلس�طيني عائٍد إىل 
نابل�س، مع ذاكرِة مثّقف فلس�طيني من 
مخّيم جن�ن، يف رواية الفلس�طيني وليد 
فا الجديدة ” ليتن�ي كنُت أعمى”؛ ال  َ الررُّ
لكي ُتطلِقا تحت الش�مس رشوَر مجازر 
املحتل، التي تتجاوز رسقة األرض إىل ذبح 
املقاومن م�ن أهلها، ورشوَر فس�اِد َمن 
عقدوا اتفاقيات الس�الم مع�ه يف مدريد، 
ورشوَر النف�س عندم�ا ُتخ�ادع نفس�ها 

فحس�ب، وإّنم�ا أيض�اً لُتْطلِق�ا مخاوَف 
وتعاط�َف ومآثَر البر يف مواجهة املصر 
الذي يبل�غ ذرى قس�وِته بمعرفة حتمّية 
املوت.“أخذتهم�ا إىل زاوية الزقاق، س�ّلما 
عيّل، رّتب�ا الحزامن؛ أرشُف عى وس�طه 
العل�وي تح�ت إبطي�ه، وعب�د الحلي�م يف 
حقيب�ٍة ب�ن مالبس�ه وبعض الس�كاكر 
والحل�وى، عندم�ا رأى محم�ود الح�ذاء 
الريايض الجديد الذي اشرتاه عبد الحليم، 
ق�ال له: أعطن�ي البوت الجدي�د وخذ هذا 
القدي�م، م�ش فارقة معك ف�وق بالجنة، 
وأن�ا خاط�ب جدي�د. ضحك عب�د الحليم 
وخل�ع ح�ذاءه، ارتداه محم�ود، احدودب 
نحو األس�فل، ظ�ل مطأطئاً رأس�ه أكثر 
من الوقت الالزم لرب�ط الحذاء، انتظرناه 
أن يرف�ع رأس�ه، ل�م يفع�ل، نظ�رُت إىل 
الرماد والرمل تحت قدميه، كانت دموعه 
تتقاط�ر، وكان هس�يس ش�هقته الت�ي 
أعرفها. أبع�دت أرشف وعبد الحليم عنه، 
قل�ت لهما: انتظرا معنا، قاال: كلها موتة، 

خلينا نخفف الضغط.وألن اإلطالق يرتبط 
بغاية محوري�ة يف العادة، لغاياٍت ظاهرة 
وباطن�ة، تكش�ف عنها العن�ارص الفنية 
الت�ي يس�تخدمها أو يبتكره�ا الروائ�ي، 
يف البني�ة الظاهرة والعميق�ة واملنظومة 
الرّسدية الت�ي تتخللها بخاصة؛ يس�تمّر 
ف�ا يف ه�ذه الرواية، كم�ا يف روايتيه  َ الررُّ
الس�ابقتن له�ا: “العائد م�ن القيامة”، 
و “وارث الش�واهد”، يف محاول�ة حق�ن 
الذاك�رة بما يج�ّدد حياتها، ك�ي ال تفنى 
حي�اة الب�ر بس�كاكن جزاّري كش�ط 
الذاك�رة. وهو يفع�ل هذا س�واء بلملمة 
ش�ظايا الذاكرة التي تبعث�رت بن املنفى 
أو  االحت�الل،  بري�اح  الضائ�ع  والوط�ن 
بطهراني�ة ن�زع روح امل�كان م�ن دنس 
مراحي�ض االحت�الل، أو بتظهر صور ما 
م�ّر تح�ت طواحن رمال زم�ن االحتالل، 
ودائم�اً بتوريط الق�ارئ يف رشاكة كتابة 
الرواية ع�ر فتح قنوات التواصل الجمايل 

البالغة التأثر يف املشاركة.

» كش ملك« عدم تحكم اإلنسان في حياته وقراراته

مروان عادل زهير كريم نجاح العرسان
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كش�فت دراس�ة جدي�دة أن أجهزة 
الس�مع تفي�د كب�ار الس�ن بطرق 
متعددة تبدأ  من الس�امة البدنية 
حي�ث  الدم�اغ،  صح�ة  حت�ى  
يعاني ش�خص واحد من كل 4 
ترتاوح  أش�خاص 
بني  أعماره�م 
 74 و   65
من  عاًما 
ضعف 

السمع .
 »medicalnewstoday« ووفقا ملوقع
رب�ط الخ�راء ب�ني ضعف الس�مع 
وزي�ادة احتم�ال اإلصاب�ة بالخرف 
واالكتئ�اب والقلق ومش�اكل امليش 
يف  دراس�ة  وكش�فت  والس�قوط، 
مجل�ة جمعية أمراض الش�يخوخة 
األمريكية أن استخدام جهاز السمع 
يجعل ه�ذه املش�اكل أق�ل احتمااًل 

بحدوثها.
وقال مس�ؤولو الفريق البحثي  من 
جامع�ة ميش�يجان: »نح�ن نعل�م 
بالفعل أن األشخاص الذين يعانون 
من ضعف الس�مع لديهم املزيد من 
األح�داث الصحي�ة الض�ارة ،لك�ن 
هذه الدراس�ة تسمح لنا برؤية آثار 
التدخل والبحث عن االرتباطات بني 

أدوات السمع والنتائج الصحية.«
وعىل الرغم من أن�ه ال يمكن القول 
أن أجهزة الس�مع تمنع حدوث هذه 
الح�االت إال أن التأخ�ر يف ظه�ور 
الخ�رف واالكتئ�اب والقل�ق  وق�د 
يك�ون خطر الس�قوط الخطر 
كب�ًرا بالنس�بة للمرىض من 

كبار السن.

دراسة: اجهزة السمع لكبار السن تحافظ على صحة الدماغ
يعال�ج برنام�ج مجتمع�ي جديد بس�يط يف 
الفلبني قضيتني من أخطر القضايا يف القرية 
هم�ا الجوع والكمي�ة الكبرة م�ن النفايات 

الباستيكية يف الشوارع، باالستعانة باألرز.
وتحاول قرية فلبينية التصدي آلفة النفايات 
الباس�تيكية بعرضه�ا األرز ع�ىل الس�كان 
مقاب�ل قمامتهم، حيث يمكن لس�كان قرية 
»بايان�ان« الواقع�ة خارج العاصم�ة مانيا، 
الحص�ول ع�ىل كيلوغرام�ا م�ن األرز، وه�و 
السلعة الغذائية الرئيس�ية يف الفلبني، مقابل 
كل كيلوغرام�ني من النفايات الباس�تيكية، 
الت�ي يت�م تس�ليمها للحكوم�ة فيم�ا بع�د، 
للتخل�ص منها بالطريقة الس�ليمة أو إلعادة 

تدويرها.
ع�ىل الرغم من أن كيلوغرام�ا واحدا من األرز 
أن  إال  دوالرا،   0.70 نح�و  س�وى  يكل�ف  ال 
التكاليف قد تشكل عبئا ماليا عىل العديد من 
القروي�ني الذين يعيش�ون يف »بايانان« تحت 
خط الفقر. ولهذا الس�بب أطلق املس�ؤولون 
يف القري�ة برنامج�ا يوف�ر كيلوغرام�ا واحدا 
م�ن األرز مقاب�ل 2 كيلوغراما م�ن النفايات 

الباستيكية.
الواقع�ة يف  الدول�ة  أن  التقاري�ر إىل  وتش�ر 
جنوب رشق آس�يا تعد واحدة من أكر الدول 

املس�اهمة يف العالم يف التلوث البحري. ووفقا 
 Ocean م�ن   2015 ع�ام  أجري�ت  لدراس�ة 
Conservancy، فإن الباد تنتج أكثر من 2.7 
ملي�ون طن م�ن النفاي�ات الباس�تيكية كل 

عام، 20% منها تترسب إىل املحيطات.
وح�اول املس�ؤولون يف القري�ة معالجة هذه 
املش�كلة ع�ن طري�ق تحفي�ز القرويني عىل 

إبق�اء ش�وارعهم نظيف�ة مقابل أح�د أكثر 
األطعمة اس�تهاكا يف الباد.وقال أندور سان 
بيدرو رئيس القرية إن »بايانان« جمعت أكثر 
من 213 كيلوغراما من األكياس والزجاجات 
والحقائب الباس�تيكية يف أغسطس، مضيفا 
أن مبادلة الطعام بالقمامة يعلم الناس كيف 

يتخلصون من نفاياتهم بصورة صحيحة.

كيف تخلصت قرية فلبينية من النفايات البالستيكية؟

ابتكار عالج لحساسية الفول السوداني 

اكتشاف خطير.. دماء االطفال تحتوي على مادة »البالستيك« 
أظه�رت دراس�ة أملاني�ة جدي�دة، أن 
دم  مج�رى  يف  الباس�تيك  مس�توى 
األطف�ال وص�ل إىل مس�تويات غ�ر 
مس�بوقة، وهو ما يعرضهم لإلصابة 
باضطرابات صحي�ة خطرة يف فرتة 

الحقة.
ولم تع�د م�ادة الباس�تيك موجودة 
الت�ي  األش�ياء،  معظ�م  يف  فق�ط 
حيات�ه  يف  اإلنس�ان  يس�تخدمها 
اليومي�ة، ب�ل ص�ارت أيض�ا داخ�ل 
الصادرة  الدراس�ة  جسمه، بحس�ب 

عن وزارة البيئة األملانية.
الرص�د  بعملي�ة  الدراس�ة  وقام�ت 
أي  تبح�ث ع�ن  البيولوج�ي، حت�ى 
أجس�ام  يف  باس�تيكية  مكون�ات 
األطفال بني الثالثة والس�ابعة عرشة 

من العمر.
11مكون�ا  م�ن  أكث�ر  إيج�اد  وت�م 
مكون�ا   15 أص�ل  م�ن  باس�تيكيا 
باستيكيا أساسيا وشائعا يف مجرى 
ال�دم ل�دى أكث�ر م�ن 97 باملئ�ة من 

األطفال، الذين شاركوا يف الدراسة.
وتأتي هذه املكونات الباستيكية من 
منتج�ات التنظيف واملاب�س الواقية 
م�ن املي�اه وتغلي�ف األغذي�ة وأواني 
الطه�ي التي غالبا ما تامس بش�كل 

مبارش أجسامنا.

ويف ح�ني أن بع�ض ه�ذه املنتج�ات 
الباس�تيكية قد ال تؤثر مبارشة عىل 
صحة األطف�ال، إال أن حمض »اليس 
ثمانية« املُصّنع واملُستخدم يف األواني 
واملابس الواقية من املياه قد يس�بب 

أمراضا كثرة.
»ال�يس  أن  ع�ىل  العلم�اء  واتف�ق 
ثمانية« يؤدي إىل اإلصابة بالرسطان 
والتل�ف العضوي ومش�كات نمو ال 

س�يما ح�ني يتع�رض إلي�ه األطفال 
بمستويات عالية.

وتؤك�د الدراس�ة أن جمي�ع األطفال 
يتأث�رون به�ذه امل�واد، إال أن نس�ب 
اإلصاب�ة ترتف�ع ل�دى األطف�ال من 

الطبقات الفقرة.
ورغم هذه النتائج، فا تزال الدراسات 
بش�أن تأثر املواد الباس�تيكية عىل 

صحة األطفال ونموهم يف بداياتها.

نرشت رشكة سامسونغ إعاًنا جديًدا يدعو 
مستخدمي هواتف آيفون من آبل إىل التبديل 
إىل أح�دث هواتفه�ا الرائ�دة غاالكيس نوت 
Galaxy Note( 10 10( واإلعج�اب بمي�زة 
اإلع�ان  الفيديو.ويأت�ي  ضم�ن   )Bokeh(
الجدي�د م�ن العماقة الكوري�ة الجنوبية يف 
أعق�اب إعان رشكة آبل عن أحدث هواتفها 
 ،)Pro  11  iPhone(و  ،)11  iPhone(
األس�بوع. Pro Max 11( ه�ذا   iPhone(و

وحاول املس�ؤولون التنفيذيون يف رشكة آبل 
جعل الهواتف الجديدة تبدو وكأنها النسخة 
الحادي�ة عرش من آيف�ون األصيل الذي أعلن 
عنه س�تيف جوبز، مع الرتكيز بش�كل كبر 

عىل التصوير والكامرا يف الهواتف.
لكن سامسونغ س�خرت من هواتف آيفون 
11 عر إعان جديد، يوضح أن كامرا آيفون 
11 غر قادرة عىل تلبية رغبات املستخدمني 
إىل حد كب�ر، قائلة: إن هاتف غاالكيس نوت 

10 هو األفضل يف هذا املجال.
وحم�ل إعان سامس�ونغ – ال�ذي مدته 15 
 Live( ثانية – عنوان »رك�ز عىل ما يهم مع
 ،»)10 Galaxy Note( ضمن )Focus Video

والذي يحث املس�تخدمني ع�ىل الرتكيز عىل 
م�ا يهم من خال تس�ليط الضوء عىل ميزة 
ضم�ن الكام�را ال تمتلكها هوات�ف آيفون 
الجديدة.وظهر يف اإلعان رجل وامرأة يقفان 
جنًب�ا إىل جن�ب، يحمان آيف�ون وغاالكيس 
ن�وت 10 ع�ىل الت�وايل، ويلتقط�ان فيدي�و، 
مبين�اً أنه عىل عكس آيف�ون، فإن غاالكيس 

نوت 10 ق�ادر عىل طمس خلفية الفيديو 
يف الوق�ت الحقيقي للحص�ول عىل تأثر 

)Bokeh(.وع�ىل الرغم م�ن أن أجهزة 
 Portrait( آيفون الحديثة لديها وضع
Mode( لتموي�ه خلفية األش�خاص 
والحيوان�ات األليف�ة والكائن�ات يف 
الص�ور، ف�إن آب�ل ال تق�دم مي�زة 
تأثر )Bokeh( ضمن الفيديو عر 
تطبيق الكامرا األسايس، ويمكن 
آيف�ون  هوات�ف  ملس�تخدمي 

الحص�ول ع�ىل طم�س خلفية 
الفيدي�و إىل حد ما باس�تخدام 
الجه�ات  كام�را  تطبيق�ات 
 FiLMiC( الخارجي�ة، مث�ل

..)Pro

أوص�ت لجنة استش�ارية تابع�ة إلدارة 
باملوافقة  األمركية  والعقاق�ر  األغذية 
الف�ول  لحساس�ية  ع�اج  أول  ع�ىل 
السوداني التي يعاني منها ما يربو عىل 
1.6 ملي�ون طف�ل يف الوالي�ات املتحدة، 
لكن بعض الخراء ح�ذروا من مخاطر 

محتملة.
وصوت االستشاريون املستقلون بواقع 
س�بعة مقابل اثنني لصال�ح هذا العاج 
وأيد ثماني�ة مقابل واحد س�امة دواء 
بالفورزي�ا الذي طورته رشكة )إيميون 
ثرابيوتيك�س(. وعادة م�ا يكون قرار 
اللجن�ة عام�ا مؤث�را يف ق�رار اإلدارة 

األخر.
وحساسية الفول السوداني هي السبب 
الرئييس للوفيات الناجمة عن حساسية 
الجس�م من أغذي�ة بعينه�ا يف الواليات 
املتحدة، ومع غي�اب العاجات الوقائية 
امل�رىض ومقدم�و  املعتم�دة يتعط�ش 

الرعاية لحلول.
وبالفورزيا املعروف س�ابقا باسم إيه، 
آر101 ع�اج مناعي يؤخ�ذ عن طريق 
الف�م ويتضم�ن جرع�ات مح�ددة من 

ق  الس�وداني مس�حو الف�ول 
الطعام ُتنث�ر  ف�وق 
يوميا.

هذا وال يعالج 
ء  ا و ل�د ا

حساسية الفول السوداني لكن تجاربه 
الرسيري�ة أظه�رت أن تن�اول امل�رىض 
جرع�ات صغرة من املادة التي تس�بب 
حساس�يتهم  يزي�ل  حساس�ية  له�م 
تجاهه�ا مم�ا يح�د م�ن املخاط�ر أو 
يخف�ف م�ن وط�أة رد الفعل.وتق�ول 
رشك�ة إيمي�ون إن اس�تخدام 
العاج لفرتة طويلة سيجعل 
يتحملون  امل�رىض 

بروت�ني حبة فول س�وداني واحدة عىل 
األقل وهو ما يقيهم عواقب االس�تهاك 

العارض للفول السوداني.
لكن بع�ض الخ�راء يش�عرون بالقلق 
م�ن أن يعط�ي ه�ذا ال�دواء للم�رىض 
ش�عورا خاطئا باألمان مما قد يدفعهم 
لسلوكيات تنطوي عىل مخاطرة، ويرى 
آخرون أنه يع�رض املرىض ملخاطر غر 
رضورية ألن طبيعة الدواء نفسها تثر 

املخاوف من حدوث رد فعل شديد.
وتأمل إيميون يف املوافقة عىل استخدام 
دواء بالفورزي�ا لع�اج امل�رىض الذي�ن 
ترتاوح أعمارهم بني أربع سنوات و14 
س�نة وقالت إنها تفكر يف تقديم الئحة 
أس�عار تبدأ بثاثة آالف دوالر وحتى 20 
ألف دوالر س�نويا.ومن املتوقع أن تتخذ 
إدارة األغذية والعقاقر األمركية قرارا 
بش�أن املوافقة عىل هذا ال�دواء يف أوائل 

العام املقبل.

نبه موقع خدمة
 مقاطع الفيديو 

)يوتي�وب( زّواره الذين كانوا يفضلون مش�اهدة 
الفيديوه�ات عىل متصف�ح الويب، مس�تخدمني 
سمة Leanback  التي تسمح باستعراض محتوى 
الفيديوهات بواجهة كب�رة وعالية الوضوح، من 

أن هذا السمة »ستختفي قريًبا«.
لكن ه�ذا ل�ن يمنع�ك م�ن مش�اهدة فيديوهات 
يوتيوب بهذه الس�مة عىل أجه�زة أخرى، يف وقت 
امتنع فيه املوقع، الذي يملكه ألفابت عن التعليق.

وليس من الواضح حتى اآلن س�بب توقف يوتيوب 
لس�مة Leanback ع�ىل الوي�ب، بحس�ب موق�ع 

.engadget
لك�ن قد يكون ذل�ك محاولة لثني صن�اع األجهزة 
اإللكرتوني�ة ع�ن االلتف�اف عىل هذه الس�مة عىل 
الوي�ب. ومع ذلك، ق�د يكون األمر مج�رد تحويل 
مل�وارد الرشك�ة ألن�ه أصب�ح أم�ام الكث�ر م�ن 
املس�تخدمني اآلن إمكانية الوصول إىل هذه السمة 
ع�ر أجهزة التلفزي�ون الذكية وغره�ا. ويف هذه 
الح�االت، تكون نس�خة الويب ع�ىل يوتيوب غر 
فري�دة من نوعها.وربما يس�تعيض يوتيوب بذلك 

لبذل املزيد من الجهد يف تطبيقات املحلية.

دش�ن أكثر م�ن 26 مؤسس�ة عاملية، م�ا أطلقوا عليه�ا »تحركاً 
عاجاً«، من أجل تهديد رشكة »فيسبوك« االستقرار العاملي.

ون�رشت صحيفة »فايننش�يال تايم�ز« الريطاني�ة تقريرا حول 
فت�ح جهات تنظيمي�ة دولي�ة وأوروبية تحقيقات بش�أن إطاق 

»فيسبوك« عملتها الرقمية املشفرة »ليرا«.
وأوضحت الصحيفة الريطانية أن ستوجه 
أسئلة لفيسبوك، بسبب القلق البالغ، بشأن 
تهدي�د تلك العملة الرقمية االس�تقرار املايل 

العاملي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن مس�ؤولني 
يف 26 بن�كا مركزي�ا عاملي�ة بينهم، مجلس 
والبن�ك  األمريك�ي،  الفي�درايل  االحتياط�ي 
املرك�زي اإلنجليزي س�يتوجهون ملس�ائلة 
فيس�بوك.وأوضحت املصادر أن ممثلني من 
تلك املؤسسات املالية، مع ممثلني لفيسبوك 

واملختصني بعملة »ليرا« يف بازل، غدا االثنني 16 سبتمر/أيلول.
وتابع�ت »املس�ؤولني سيس�عون للحص�ول عىل معلوم�ات حول 

نطاق تلك العملة وتصميمها وكيفية عملها«.

تدعم أحدث شاش�ات غوغل الذكي�ة Nest Hub Max تقنية جديدة 
مثرة للج�دل، وهي تقني�ة )مطابقة الوج�ه( Face Match، التي 
تس�تخدم الكامرا األمامية للشاش�ة الذكية كميزة أمان، ووسيلة 
للمش�اركة يف مكاملات الفيديو، كما تعرض لك صورك، والنصوص 

املهمة، وتفاصيل التقويم، وما إىل ذلك عندما تتعرف عىل وجهك.
ه�ذا الوضع قد يبدو بس�يًطا يف البداية، ولك�ن الطريقة التي تقوم 
بها غوغ�ل وغرها من الرشكات بجمع بيان�ات الوجه، وتخزينها، 
ومعالجته�ا، أصبح�ت مص�در قل�ق رئي�يس للمس�تخدمني الذين 
يفك�رون يف حماي�ة خصوصيتهم.س�نلقي 
نظرة اليوم عىل كيفية قيام غوغل، ورشكات 
التكنولوجي�ا األخرى بجم�ع بيانات التعرف 
 ،Nest Hub Max عىل الوجه بواس�طة جهاز
وكيف تقوم بتخزينها ومعالجتها، باإلضافة 
إىل بعض االقرتاحات ح�ول ما يمكنك القيام 

به للحد من ذلك.
)مطابق�ة  تعت�ر  Face Match؟  ه�ي  م�ا 
الوج�ه( Face Match أحد أه�م امليزات التي 
 Nest تدعمها شاش�ة غوغل الذكية الجديدة
Hub Max، والتي تس�تخدم الكامرا األمامية 
وبرمجيات التعرف عىل الوجه دائًما ملس�اعدتها عىل تحديد أي فرد 
من أفراد األرسة يس�تخدمها حالًيا.تعمل ه�ذه امليزة مثل: خاصية 
 Android Face التع�رف ع�ىل الوج�ه املوج�ودة يف نظ�ام أندروي�د
 ،Apple FaceID وتقني�ة التع�رف ع�ىل الوجه م�ن آب�ل ،Unlock
وتس�تخدم برمجيات مش�ابهة ملا تراه يف صور غوغ�ل، وصور آبل 
للبح�ث عن صورك وإدارته�ا، وكذلك ميزة التع�رف عىل الوجوه يف 

فيسبوك.

شاشات غوغل الذكية تدعم خاصية 
»مطابقة الوجه« 

إذا كنت عصبيا أو متحمسا قليا، من الطبيعي أن ترتعش أصابعك 
وتهتز يديك، لكن ماذا لو كانت يديك تهتز أكثر من املعتاد؟ قد تكون 

هذه الحالة مدعاة للقلق، خاصة إذا ارتبطت بمرض باركنسون.
هن�اك  »برفينش�ن«،  موق�ع  وبحس�ب 
تفس�رات مختلف�ة محتمل�ة وراء ارتعاش 
أصابعك وكذلك العديد من الطرق ملواجهتها.

وقب�ل الدخ�ول يف س�يناريوهات أكثر حدة، 
اعل�م أن جس�مك )بم�ا يف ذلك يدي�ك( تهتز 
بش�كل طبيع�ي ع�ىل م�دار الس�اعة طوال 
أي�ام األس�بوع.ويقول جيم�س برنهايمر، 
وهو طبيب أعص�اب يف مركز مريس الطبي 
يف بالتيم�ور، إن ه�ذا م�ا يس�مى ب�«الهزة 
ش�خص  »كل  أن  الفس�يولوجية«.وأوضح 
يعان�ي هذا االرتعاش قليا«. فإذا كنت بصحة جيدة تماًما، يمكنك 

يف الواقع رؤية هذه الهزات الصغرة.

تعرف على اسباب ارتعاش اليد 

شركة »فيسبوك« تهدد
 االستقرار العالمي

سامسونغ تنتقد اصدارا ابل الجديدة وتدعو مستخدميها لشراء نوت 10

يبدي مس�تخدمو الهواتف الذكية، حرصا كبرا 

عىل أمان الرامج الت�ي ينزلونها عىل أجهزتهم، 

لك�ن غالب�ا م�ا يغي�ب ع�ن باله�م، أن رشيحة 

الهات�ف )Sim( ق�د تتح�ول إىل »نقط�ة اخرتاق 

وتجسس« يف بعض األحيان.

وبحسب رشكة »أدابتيف موبايل« املتخصصة يف 

األمن الرقمي، فإن رشيحة الهاتف تشكل خطرا 

أكر من الرامج التجسسية املثبتة عىل الجهاز.

وتتيح ثغ�رة »رشيحة الهات�ف« أو ما تعرف ب� 

»س�يم جاك�ر«، القي�ام بعمليات تجس�س عىل 

الجهاز من قبل رشكة لم يكش�ف عن اس�مها، 

وفق ما نقل موقع »إنغادجت« التقني.

ويت�م ه�ذا االخ�رتاق من خال إرس�ال رس�الة 

»SMS« قص�رة إىل املس�تخدم، حي�ث يتضمن 

الن�ص رابطا إىل متصف�ح تدعمه بعض رشائح 

.»S@T»�الهاتف من خال تقنية تعرف ب

وج�رى إط�اق ه�ذه التقني�ة يف البداي�ة حت�ى 

تقوم بفتح متصفح اإلنرتنت أو تش�غل الصوت 

وتجري عددا من العمليات عىل الهواتف.

لكن ثغرة »الرشيحة« تعتم�د عىل التقنية ألجل 

الحص�ول عىل معلومات متعلق�ة بموقع وجود 

املستخدم )Location(، ثم تحصل عىل ما يعرف 

بأرقام »الهوي�ة الدولية لألجه�زة املتنقلة«.ويف 

مرحل�ة الحق�ة، يجري إرس�ال تل�ك األرقام إىل 

جهاز آخر يشارك يف القرصنة، من خال رسالة 

نصية تسجل كافة البيانات املطلوبة.

شرائح الهاتف النقال 

وسيلة للتجسس 

على المستخدمين 



عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»ما م�ن ولد باّر ينظر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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املراقب العراقي/ متابعة... 
»من�ذ مطل�ع عم�ي يف عال�م االخ�راع واالبتكار 
كان ه�ديف هو نرش ثقاف�ة االبتكار وتش�جيعها 
باعتبارها طريقا فريدا يف تطوير البيئة واالقتصاد 
األكاديمي�ة  دراس�تي  االجتم�اع..  والقضاي�ا 
ومهارات�ي املتع�ددة والعمل الجماعي س�اعدني 

كل ذلك عىل تقديم مبادرات فريدة عىل مس�توى 
املغ�رب والعالم«.هك�ذا يلّخص الش�اب املغربي 
ماج�د البوع�زاوي هدف�ه يف الحياة مس�تعرضا 
الجوائ�ز العاملي�ة وامليدالي�ات الذهبي�ة العدي�دة 
)وهي ستون( التي نالها سابقا عىل غرار ميدالية 
الجائ�زة الوطني�ة الت�ي يس�لّمها املل�ك املغربي 

محمد الس�ادس وميدالية فخر األم�ة التي نالها 
يف مراس�م جائزة املبتكر العالم بالصني.ويضيف 
البوع�زاوي الذي يرأس جمعي�ة أفيد املغرب منذ 
2016 إىل رصيده جائزة دولية جديدة نالها ش�هر 
أغس�طس/آب امل�ايض يف مس�ابقة االخراع�ات 
الدولي�ة إيكان ) iCAN( بمدين�ة تورنتو الكندية 

الت�ي حص�ل عليها بعد منافس�ة مع مش�اركني 
من خمس�ني دولة. وُخّصصت املس�ابقة اللتقاء 
املبتكري�ن ومنحهم الفرص لع�رض اخراعاتهم 
ومنتجاتهم االبتكارية الجديدة وتحقيق مزيد من 
النجاحات الجديدة يف مجال االبتكارات، وذلك عرب 

املشاركة فيها عن ُبعد أو الحضور إىل كندا.

مبتكر مغربي يعالج سرعة شبكات الجيل الخامس

اكتشاف جراد »آكل لحوم« في تركيا

أكبر أم بالعالم تلحق بزوجها 
في العناية المركزة !

املراقب العراقي/ متابعة...
قب�ل أكثر من أس�بوع تقريبا وضعت مس�نة تبلغ م�ن العمر 74 عام�ا توأمني، 
فأصبح�ت أكرب امرأة يف العالم تصبح أما، لكن بعد والدتها بس�اعات قليلة دخل 

زوجها )78 عاما( العناية املركزة بعد إصابته بنوبة قلبية.
الغري�ب يف األم�ر أن الزوجة واألم املس�نة، التي انتظرت 6 عق�ود لتنجب أطفاال، 
لحق�ت اآلن بزوجها، س�يتاراما راجاراو، إىل غرفة العناية املركزة يف املستش�فى 

نفسه، يف مدينة غنر بوالية أندرا براديش، جنوب رشقي الهند.
وكانت األم املسنة إراماتي مانغاياما، التي تزوجت من راجاراو عام 1962، أنجبت 
بواس�طة عملية قيرصية توأمني من اإلناث، وذلك بعد 57 عاما بال أطفال، وفقا 
ملا ذكرته صحيف�ة »تايمز« الربيطانية.وقال مدير املستش�فى األهي يف كوثبيت 
س�اناكاياال أومش�انكار، بعد الوالدة، إن العملية الجراحية تمت »بسالسة، حيث 
أن كال م�ن األم والرضيعتني يتمتعون بصحة جي�دة وليس لديهم أي مضاعفات 
عىل اإلطالق«، مضيفا أنه تم نقل األم إىل وحدة العناية املركزة للخروج من التوتر 
الذي تعرضت له خالل الس�اعات القليلة املاضية.غري أن التقارير لم تذكر س�بب 
إدخ�ال األم إىل العناي�ة املرك�زة، كما لم تتط�رق إىل أي تق�دم يف الحالة الصحية 
الحرجة لألب العجوز، الذي كان قد عرب عن سعادته بعد والدة طفلتيه، وقال بعد 

الوالدة مبارشة إنه وزوجته »أسعد زوجني عىل وجه األرض«.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت جامع�ة ه�كاري يف الوالي�ة 
التي تحمل االس�م ذاته جنوب رشقي 
تركيا، اكتشاف نوع جديد من الجراد 
املفرس آكل للحوم أطلقت عليه اسم 

»ساغا هكاري«.
وس�بق للجامع�ة إط�الق »م�رشوع 
تحديد مجموعة الحرشات املستقيمة 

األجنحة بوالية هكاري«.
مؤخ�راً، أعلن أكاديمي�ون عاملون يف 
البيولوجي  التن�وع  مركز »دراس�ات 
وتطبيقات�ه« التابع لجامعة هكاري، 
اكتش�افهم نوع�ا جديدا م�ن الجراد 
خ�الل أبح�اث ودراس�ات أجروها يف 

املناطق املرتفعة باملدينة.
نوع الج�راد الجديد ينتمي إىل فصيلة 
أو«س�اغا«،  »ُجخ�اِدب«  تس�مى 
املعروفة بأنه�ا من الجراد الكبري آكل 

اللحوم وسيطلق عىل هذا النوع اسم
وكال�ة  وف�ق  ه�كاري،  س�اغا 
الركية.وال�«جخادب«  »األناض�ول« 
ن�وع من الج�راد املف�رس، وهو من 

فصيل�ة القبوطي�ات، يوجد يف جميع 
أنح�اء الج�زء األوروب�ي املط�ل عىل 
البح�ر املتوس�ط، ويمت�د إىل أق�ى 
رشق آس�يا مثل الصني.ويصل طول 
الواح�دة منها 12 س�م، وإناثها أكرب 
حجم�ا م�ن الذك�ور، وتعد م�ن أكرب 

الحرشات املوجودة يف أوروبا.
القس�م  يف  املس�اعد  األس�تاذ  وق�ال 
العل�وم  ملعه�د  التاب�ع  البيولوج�ي 
بالجامع�ة  والتطبيقي�ة  الطبيعي�ة 
محم�د س�عيد طايالن »نج�ري هذه 
الدراس�ة يف ه�كاري منذ 3 س�نوات 

تقريباً«.

»جنين شيطاني«
 يثير رعب والديه 

املراقب العراقي/ متابعة...
فوج�ئ أب�وان بص�ورة ب�دت مخيفة 
لطفلهم�ا املنتظ�ر وه�و يف بطن أمه، 
خالل جلس�ة يف معم�ل املوجات فوق 

الصوتية لالطمئنان عىل حالته.
وأث�ارت ص�ورة »الجنني الش�يطان« 
انت�رشت  الت�ي  األم،  تعب�ري  حس�ب 
بش�كل واس�ع ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي، ضجة كبرية حول العالم، 

فضال عن قلق والديه.
الت�ي تدع�ى  املراهق�ة  األم  ون�رشت 
إيانا ألس�تون )17 عام�ا(، الصورتني 
اللتان التقطتا لجنينها، عىل حس�ابها 
عليه�ا  وعلق�ت  »فيس�بوك«،  يف 
بالق�ول: »معظ�م األطف�ال يختبئون 
طفلت�ي  إىل  انظ�روا  الكام�ريا.  م�ن 

الشيطانية«.
وأضاف�ت: »كان�ت تبدو عادي�ة، لكن 
عندم�ا علمنا أننا س�نرزق بفتاة، وتم 
وض�ع الجهاز عىل بطن�ي مرة أخرى، 
فتح�ت عينيها وابتس�مت. أحب هذه 

الطفلة الشيطانية جدا«.
وحظي منشور ألس�تون عىل 15 ألف 
إعجاب منذ نرشه يف السابع والعرشين 
من أغس�طس عىل »فيس�بوك«، فيما 

تمت إعادة نرشه نحو 16 ألف مرة.
وأش�ارت املراهقة إىل أن الطبيبة التي 
كان�ت معها خ�الل جلس�ة التصوير 
ب�املوج�ات ف�وق الصوتي�ة، أخربتها 
أن طفلته�ا طبيعي�ة وبحال�ة جيدة، 
الفت�ة إىل أنه من غري الغريب أن يظهر 

الجنني بهذا الشكل يف الصور.

سلبي.. ادخال حبوب مخدرة الى مركز الشرطة

م�ن الح�االت الس�لبية ادخ�ال حب�وب 
مخ�درة اىل املوقوف�ني بمراك�ز الرشطة 
للمدمن�ني او لغرض املتاج�رة بها داخل 
الس�جون وق�د ش�د انتباهي خ�ربا عن 
اعتق�ال ام�رأة حاول�ت ادخ�ال حبوب 
بمرك�ز  املوق�وف  لش�قيقها  مخ�درة 

للرشطة وهذه الحالة مرفوضة من قبل 
الجمي�ع كونها تؤرش حال�ة من الفلتان 
ال�ذي يس�يطر ع�ىل مراك�ز الرشطة يف 
الع�راق التي ش�هدت قب�ل م�دة كارثة 
حقيقي�ة تمثلت بهروب ع�دد من تجار 

املخدرات من مركز رشطة القناة.

من الجوان�ب االيجابية ه�و توجيه 
العام�ة  للمديري�ات  الربي�ة  وزارة 
وزارة  م�ع  بالتنس�يق  للربي�ة 
االح�����داث  ورشط�ة  الداخلي�ة 
الع�ادة االطفال املترسبني اىل مقاعد 

الدراسة.
ال�وزارة قالت يف بيان لها إن املديرية 
وااله�ي  الع�ام  للتعلي�م  العام�ة 
واالجنب�ي التابع�ة لل�وزارة وجهت 
املديري�ات العام�ة للربي�ة يف بغداد 
واملحافظ�ات كاف�ة بالتس�يق م�ع 
وزارة الداخلية / الرشطة املجتمعية 
ورشط�ة االحداث ب�رورة متابعة 
االطفف�ال املترسب�ني واعادته�م اىل 

مقاع�د الدراس�ة  وه�و ام�ر جي�د 
يحس�ب للوزارت�ني ان ت�م تنفي�ذه 

بصورة صحيحة.

ايجابي...اعادة المتسربين للمدارس

جهاز سري فشل في حماية رئيس أميركي.. 
وأنقذ جثته !

املراقب العراقي / متابعة..
اله�ام  ودوره  الهام�ة  مكانت�ه  وبفض�ل 
خ�الل الحرب األهلية وحفاظ�ه عىل وحدة 
الب�الد وإجهاض�ه لنظ�ام العبودي�ة الذي 
أّرق الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة لق�رون، 
حيض الرئي�س األمريكي أبراه�ام لينكولن 
بجن�ازة وطني�ة مهيب�ة اس�تمرت ألي�ام 
وانته�ت بدفنه بش�كل مؤق�ت بمقربة أوك 
ري�دج )Oak Ridge( بمدينة س�ربينغفيلد 

.)Illinois( بوالية إلينوي )Springfield(
ول�م ينعم الرئيس الس�ادس عرش يف تاريخ 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة براحة طويلة 
يف قربه. فخ�الل العقد الت�ايل، عرفت البالد 
ظهور مؤامرة غريبة حاول من خاللها عدد 
من األشخاص رسقة جثة أبراهام لينكولن 
ملقايضته�ا مقابل مبلغ م�ن املال ورشوط 
أخرى. وقد عرفت هذه الخطة تدخل جهاز 
أمني أمريكي عرف ظهوره سنة 1865 مع 

نهاية الحرب األهلية.
مطل�ع ع�ام 1876، وق�ع بنجام�ني بوي�د 
)Benjamin Boyd( املصّن�ف كواح�د م�ن 
أخط�ر رج�ال عصاب�ات التهري�ب وتزوير 
الرشط�ة  قبض�ة  يف  بش�يكاغو  األم�وال 
حكم�ا  ذل�ك  إث�ر  ع�ىل  لين�ال  األمريكي�ة 

بالس�جن مل�دة 10 س�نوات. وم�ع تدهور 
مرابيحه�م ومداخيله�م املالي�ة، نّظم عدد 
م�ن رفاقه وعىل رأس�هم املطل�وب للعدالة 
 )Big Jim Kennally( كين�ايل  بي�غ جي�م 
 Jack( خطة بمس�اعدة املجرم ج�اك هيوز

Hughes( وحارس صال�ون يدعى تريانس 
مول�ن )Terence Mullen( لرسق�ة جث�ة 
الرئي�س أبراهام لينكولن ع�ن طريق نبش 
ق�ربه يسء الحراس�ة ونق�ل بقاي�اه بعربة 

يجره�ا حصان نحو ش�مال والي�ة إنديانا 
بتحري�ر  األمريكي�ة  الحكوم�ة  ومطالب�ة 
بنجام�ني بوي�د ودف�ع فدي�ة قيمتها 200 
ألف دوالر.مع انتش�ار أخبار هذه العملية، 
جّن�دت وكالة الخدم�ة الرسي�ة األمريكية 

الت�ي   )United States Secret Service(
ظهرت ع�ام 1865 العمي�ل الرسي لويس 
سويغلز )Lewis Swegles( الذي تمكن من 
اخراق املجموعة بعد إقناع أفرادها بخربته 

يف مجال نبش القبور.
ويوم 7 ترشين الثاني/نوفمرب 1876، حلّت 
املجموعة ق�رب قرب لينكول�ن وعجزت عن 
رفع النعش بس�بب ثقل وزن�ه املقدر بنحو 
500 رطل. وبالتزامن مع ذلك، نصب عمالء 
وكال�ة الخدم�ة الرسي�ة األمريكي�ة كمينا 
أس�فر عن إلقاء القبض عىل كل من كينايل 
ومول�ن وهي�وز لتعرف بذل�ك خطة رسقة 

جثة الرئيس فشال ذريعا.
خ�الل الف�رة املع�ارصة، تحظ�ى وكال�ة 
الخدم�ة الرسي�ة، التي ظلت تابع�ة لوزارة 
 ،2003 ع�ام  لح�دود  األمريكي�ة  الخزان�ة 
بمهمة مكافحة تزوي�ر العمالت واالحتيال 
وحماي�ة الرئيس األمريكي وع�دد من كبار 
الش�خصيات األخرى. وعىل الرغم من عدم 
قدرته�ا ع�ىل حماية أبراه�ام لينكولن حّيا 
سنة 1865، تمكنت هذه الوكالة من إنقاذه 

ميتا عن طريق حماية جثته من الرسقة.
وخوف�ا م�ن عملي�ات رسق�ة مش�ابهة يف 
املستقبل، أقدمت الس�لطات األمريكية عىل 
نق�ل بقايا أبراه�ام لينكولن م�رات عديدة 
نحو قبور بال عالمات قبل أن يوضع تابوته 
يف النهاي�ة بقفص حديدي ويدفن تحت 10 

أقدام من الخرسانة.

في حدود الساعة العاشرة مساء 
من يوم 14 نيسان 1865، 
تعّرض الرئيس األميركي 

أبراهام لينكولن لمحاولة إغتيال 
نّفذها الممثل جون ويلكس 

 sekliW nhoJ( بوث
htooB( أثناء تواجده بمسرح 

فورد بالعاصمة واشنطن. وقد 
أسفرت العملية عن إصابة 
لينكولن بشكل مباشر عند 

مستوى رأسه ليفارق بذلك 
الحياة خالل صباح اليوم التالي 
مخلفا حالة من الذهول والحزن 
بكامل أرجاء الواليات المتحدة 

األميركية.

ذاكرة فتاة تعيد ضبط نفسها كل ساعتين
املراقب العراقي/ متابعة...

تعاني فتاة أمريكية من مشكلة صحية 
حريت األطباء عىل مدار األشهر الثالثة 
املاضي�ة، بع�د أن تعرض�ت إلصابة يف 
الرأس من زمي�ل لها عن طريق الخطأ 

يف يونيو املايض.
وتعيش راي�ي هورنر، وه�ي فتاة من 
والي�ة إلين�وي، حال�ة صحي�ة فريدة 
م�ن نوعها، إذ أن ذاكرته�ا تعيد ضبط 
نفسها كل ساعتني تقريبا، لدرجة أنها 
ال تتذك�ر الناس الذين قابلتهم يف اليوم 

نفسه.
وب�دأت متاعب هورن�ر يف الظهور بعد 
أن تعرض�ت لل�ركل عن طري�ق الخطأ 
يف رأس�ها من قبل مراه�ق خالل حفل 
راقص كان يعج بالناس، وقد تم نقلها 

عىل إثره إىل املستشفى.
وق�ال األطب�اء الذين يتابع�ون حالتها 
إنها ال تعاني سوى من ارتجاج بسيط 
فق�ط، وطلبوا منها الع�ودة إىل منزلها 
امل�ي،  يف  ع�ىل ع�كازات ملس�اعدتها 
وفق ما أورد موقع »أوديتي س�نرال« 

املتخصص باألخبار الغريبة والطريفة.
ول�م تظه�ر الفحوصات الطبي�ة التي 
أجري�ت للفت�اة أي نزي�ف يف الدماغ أو 
ورم أو أي يشء آخر خارج عن املألوف، 
لكن أف�راد أرستها الحظوا وجود خطأ 

ما عند التعامل معها.
والحظ أفراد عائلة هورنر أن ابنتهم ال 
تتذكر أحداث�ا قد وقعت يف املايض، وما 
زاد الط�ني بلة، أنها ل�م تتعد تتذكر ما 
يجرى معها يف اليوم نفسه، األمر الذي 

أثار استغرابهم.
وح�ريت حال�ة هورن�ر األطب�اء من�ذ 
يوني�و املايض، ولم يتمكن�وا حتى اآلن 
م�ن معرفة ما هو الخط�أ الذي يجعل 
الفت�اة تفق�د ذاكرتها به�ذه الرسعة، 
وقد ب�اءت كل محاوالتهم إلصالح هذا 

الخلل بالفشل.
وقالت والدة الفتاة إن األطباء أخربوهم 
يف البداي�ة أن ذاكرتها قد تتحس�ن مع 
م�رور الوق�ت، لكن مرت ثالثة أش�هر 
من�ذ إصابته�ا حتى اآلن ولم تتحس�ن 

حالتها.

الشاي يحافظ على بنية دماغ المسنين
املراقب العراقي/ متابعة...

أفادت دراسة س�نغافورية حديثة 
ب�أن كب�ار الس�ن الذي�ن يرشبون 
الش�اي بانتظام 4 مرات عىل األقل 
أس�بوعياً، يتمتعون بكفاءة أفضل 
يف بني�ة الدماغ.الدراس�ة أجراه�ا 
س�نغافورة  جامع�ة  يف  باحث�ون 
الوطنية، ونرشوا نتائجها يف العدد 

األخ�ري م�ن دورية 
Aging العلمية.

الباحثون  وأوض�ح 
الدراس����ات  أن 
السابقة كشفت أن 
مفيد  الشاي  رشب 
اإلنس�ان،  لصح�ة 
فوائده  وتش�م��ل 
الحالة  تحس���ني 
والوقاية  املزاجي�ة، 

واألوعي�ة  القل�ب  أم�راض  م�ن 
الدموية.

كما أظهرت نتائج دراس�ة طويلة 
أجري�ت يف 2017 أن رشب الش�اي 
يومي�اً يمك�ن أن يقل�ل م�ن خطر 
التده�ور املع�ريف لدى كبار الس�ن 

بنس�بة 50%.وبعد هذا االكتشاف، 
البح�ث يف دراس�ته  رص�د فري�ق 
الجدي�دة التأث�ري املب�ارش للش�اي 
عىل ش�بكات الدماغ.وق�ام الفريق 
بمراقبة 36 شخصاً بالغاً متوسط 
أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وجمعوا 
البدني�ة  بيان�ات ح�ول صحته�م 
حياته�م. وأس�لوب  والنفس�ية 

املشاركون  وخضع 
املسنون الختبارات 
عصبي�ة  نفس�ية 
بالرن�ني  وتصوي�ر 
ع�ىل  املغناطي�ي 
أدمغته������م، يف 
الف�رة م�ن 2015 
2018.ووج�د  إىل 
الباحث�ون أن م�ن 
الش�اي  يرشب�ون 
األخر أو الش�اي األسود 4 مرات 
عىل األقل أس�بوعياً مل�دة 25 عاماً 
تقريب�ا، ش�بكات الدم�اغ لديه�م 
مرابط�ة بطريق�ة أكث�ر فاعلية، 
ويتمتعون بصحة أفضل يف وظائف 

املخ.

أصغر دكتور جامعي في إيران

أردوغان ينفق الماليين على سيارات فاخرة !

املراقب العراقي/متابعة...
صار الش�اب اإليراني محمد سعيد 
جامع�ي  دكت�ور  أصغ�ر  بيل�كار 
يف الب�الد، بع�د التحاق�ه بالهيئ�ة 
التعليمية لجامع�ة اإلمام الصادق 
عم�ره؛  م�ن  العرشي�ن  يف  وه�و 

ليحقق بذلك إنجازا علميا فريدا.
وكانت موهبة محمد سعيد بيلكار 
الص�ف  يف  كان  عندم�ا  ظه�رت 
الخام�س االبتدائي، حني س�جلته 
أم�ه يف دورة حفظ القرآن الكريم، 
ليب�دأ حقب�ة جديدة من مس�ريته 
العلمية بمواصل�ة تعلمه عن بعد، 
ويتفرغ نهائيا للمصحف الرشيف 

الذي حفظه خالل عام واحد.
اجتاز محمد س�عيد اختبار دخول 
الجامع�ات وه�و يف 13 من عمره، 

ونج�ح يف فرع اإللهي�ات بجامعة 
طه�ران، وحل رابعا عىل مس�توى 
البالد يف امتحان مرحلة املاجستري 
دراس�اته  ليواص�ل   ،15 يف  وه�و 
 16 يف  وه�و  الدكت�وراه  بمرحل�ة 
م�ن عم�ره، حيث قدمت�ه جامعة 

طه�ران حينه�ا بوصف�ه أصغ�ر 
طالب دكت�وراه يف تاريخها.التحق 
 16 وعم�ره  الدكت�وراه  بمرحل�ة 
عام�ا .ويقر محمد س�عيد بفضل 
أمه )مّدرس�ة ق�رآن( عىل نجاحه 
العلمي الباهر، وتشجيعها له عىل 
تعلم املصحف وحفظه، ويقول إن 
مش�اركته يف دورة تحفيظ القرآن 
الكريم غرّيت مسار حياته، وظلت 
الذك�رى األجم�ل له.ويرص محمد 
سعيد يف جميع لقاءاته الصحفية 
عىل التذكري بدور القرآن الكريم يف 
حياته، وُيرجع جميع نجاحاته إىل 
كالم البارئ عز وج�ل الذي منحه 
طاقة وإيمانا كبريين؛ جعاله يثق 
يف قدرته عىل إنج�از كل ما يويص 

به كتابه املجيد.

املراقب العراقي/ متابعة...
كشفت وسائل إعالم تركية، األحد، أن الرئيس الركي 
رجب طيب أردوغان، اشرى مؤخرا سيارات وصفتها 
ب�«الفاخ�رة«، يف الوق�ت الذي تعيش في�ه البالد أزمة 

اقتصادية خانقة.
رئاس�ة  أن  الركي�ة،  »زم�ان«  صحيف�ة  وذك�رت 
الجمهوري�ة الركي�ة أضاف�ت إىل أس�طول س�يارات 
أردوغ�ان، 4 س�يارات جدي�دة م�ن نوع مرس�يدس، 

ونرشت صورا داخلية إلحداها.
وقال�ت الصحيف�ة نق�ال ع�ن مواق�ع تركي�ة منه�ا 
»Avrupa Postası«، إن عملية الرشاء جاءت يف وقت ال 
يكف فيه الرئيس الركي عن دعوة مواطنيه للتقشف 
م�ع تزايد التدهور االقتص�ادي يف البالد يف ظل الهبوط 

الحاد يف سعر رصف العملة الركية.
وأوضحت الصحيفة أن عملية رشاء السيارات األربعة 
تم�ت قبل 4 أش�هر، وق�د ت�م تحصينها لك�ي تكون 

مضادة للرصاص.
ووف�ق »زم�ان«، ف�إن القنصلي�ة الركي�ة بمدين�ة 
ش�توتغارت األملانية، تكفلت بإنجاز طلبية السيارات، 
الت�ي كلف�ت قراب�ة 80 مليون ل�رية تركي�ة )الدوالر 
يس�اوي 5.68 ل�رية تقريبا(، وش�حنتها إىل العاصمة 

أنقرة.
ويس�تخدم الرئي�س الركي منذ الع�ام املايض طائرة 
رئاسية فارهة، قالت وسائل إعالم تركية إن تكلفتها 
بلغت 500 مليون دوالر، وقد أثار اس�تخدامها موجة 
غضب كبرية.ومن�ذ أزمة العملة التي ش�هدتها البالد 
الع�ام امل�ايض وأدت إىل ان�زالق االقتص�اد الرك�ي إىل 
الركود، عمد األتراك إىل رشاء الدوالر واليورو كوس�يلة 
للتح�وط يف مواجه�ة هبوط قيمة الل�رية، وهو اتجاه 

أبقى عىل العملة الركية غري مستقرة هذا العام.


