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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

شركات امنية امريكية تمارس التجسس وتتاجر بالمخدرات والرقيق االبيض بموافقات رسمية في العراق
  »CIA« مجهولة المهام واخطر من االحتالل وتدار من قبل الـ

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
ع�رشات الرشكات االمنية االجنبي�ة تعمل داخل 
الع�راق غالبيتها تع�ود اىل الس�فارة االمريكية، 
وفق�اً  رس�مية،  بموافق�ات  جميعه�ا  دخل�ت 
لترصيح�ات الجه�ات املس�ؤولة الت�ي اكدت ان 
كل ال�رشكات العامل�ة داخ�ل الع�راق حصل�ت 
ع�ى التخويل م�ن قب�ل وزارة الداخلي�ة، اال ان 
تل�ك ال�رشكات »مجهول�ة امله�ام«، اذ لم يعرف 
اىل االن طبيع�ة عمله�ا الذي م�ن خالله حصلت 
ع�ى التخوي�ل ، وهو م�ا جعلها يف موضع ش�ك 
وريب�ة ، الس�يما بعد تأكي�د مص�ادر امنية بان 
املهم االساس�ية لتلك الرشكات هو »التجس�س 
م�ن  العدي�د  بالرقيق«.ونش�طت  واملتاج�رة 
الرشكات االمنية االمريكية بعد عام 2003 منها 
رشك�ة »بالك ووتر« س�يئة الصيت التي ارتكبت 
العدي�د م�ن جرائم القت�ل املتعمد بح�ق املدنيني 
الع�زل يف ش�وارع العاصم�ة بغ�داد ويف وض�ح 

النهار.
واش�ارت مصادر امنية عدي�دة ان »بالك ووتر« 
عادت مج�دداً بعد عام 2014 لتعم�ل يف العراق، 
باس�م وتخويل جدي�د، بذريعة توف�ر الحماية 

للرشكات االمنية العاملة يف العراق.
بينما يرى مراقبون اىل ان مهام تلك الرشكات لم 
ينحرس عى »التجسس« فقط، وانما يف املتاجرة 
بالرقيق واملخدرات مس�تغلة التخاويل املمنوحة 

لها من قبل الجهات الحكومية الرسمية.
وبهذا الجانب يرى املختص بالشان االمني هيثم 
الخزعيل ان الرشكات االمنية االجنبية هي جيش 
ثاني للقوات االمريكية وهي اخطر من االحتالل، 

مبيناً ان القوات االمريكية اعتمدت عى الرشكات 
االمنية يف التجسس والعمل االستخباري.

وق�ال الخزع�يل يف ترصيح خ�ص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »تلك ال�رشكات تدار من قبل رجال 

امن ال��”CIA”  ودوائر االس�تخبارات االجنبية 
العم�ل  اىل  »باالضاف�ة  ان�ه  مبين�اً  االخ�رى«، 
االس�تخباري فان هذه الرشكات تق�وم بتجارة 
الرقيق االبيض واملخدرات مستغلة التخويل الذي 

يمنح لها من قبل وزارة الداخلية«.
وأض�اف ان » تل�ك ال�رشكات له�ا صل�ة ايض�اً 
بص�االت الرولي�ت والقم�ار داخل الع�راق، الن 
التحقيق�ات االخرة اثبتت ان »في�ش« الروليت 

يمكن ترصيفها بص�االت عاملية، وهذا يدلل عى 
وجود تواصل بني الجانبني«.

ولف�ت اىل ان »الفتيات املوج�ودات داخل صاالت 
القم�ار يف بغ�داد، يحمل�ن جنس�يات اجنبية«، 
متابع�اً ان »تلك ال�رشكات يغض عنه�ا الطرف 
من قبل وزارة الداخلية الن الفساد املسترشي يف 
وكالة الرشكات االجنبية التابعة للوزارة تتقاىض 
اجور عى تمش�ية معامالت تل�ك الرشكات دون 
متابعتها«.وطالب »برضورة اعادة هيكلة وكالة 
الرشكات االمنية يف وزارة الداخلية واعادة النظر 
بالتخاوي�ل املمنوحة، ملنع تح�رك تلك الرشكات 

وممارسة دورها التخريبي يف البلد«.
اما اللجنة االمنية يف محافظة بغداد نفت علمها 

بوجود رشكات تتاجر »بالرقيق« يف العراق. 
وق�ال عض�و اللجن�ة س�عد املطلب�ي يف حدي�ث 
»للمراقب العراقي« ان الرشكات االجنبية تتواجد 
يف الب�رصة وكذلك يف االنب�ار، دخلت مع رشكات 

النفط، وال يوجد منها داخل العاصمة بغداد«.
وأض�اف ان »كل ال�رشكات االجنبي�ة مرخص�ة 
م�ن قب�ل وزارة الداخلية«، مبين�اً ان »الرشكات 
االمني�ة االمريكي�ة ليس�ت لديها حري�ة حركة 
كونه�ا مراقبة من قبل فصائل عراقية، الس�يما 

يف بغداد«.
وكان�ت تقارير اعالمي�ة دولية قد كش�فت عن 
فضيحة رشكة »س�ايل بورت« االمريكية العاملة 
يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن بقاعدة بل�د، وبينت 
دورها يف جلب نس�اء »اس�يويات« بحجة العمل 
مع الرشكة اال انهن يس�تغلن ألمور اخرى تدخل 

ضمن تجارة الرقيق.
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تحرك برلماني
 إللغاء اتفاقية 

االطار االستراتيجي 
اك�د النائب عن تحالف س�ائرون 
رعد حسني، االثنني، وجود تحرك 
برملان�ي إللغ�اء اتفاقي�ة االط�ار 
االمري�كان،  م�ع  االس�راتيجي 
مبيناً ان الفتح وس�ائرون اتفقوا 
حول ذلك.وقال حسني يف ترصيح 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
وس�ائرون  الفت�ح  »تحالف�ي 
جم�ع  س�تفعل  اخ�رى  وكت�ل 
التواقي�ع التي تم جمعه�ا نهاية 
الفائت بش�أن  الفصل الترشيعي 
املطالب�ة بالغ�اء اتفاقي�ة االطار 
االس�راتيجي املوقعة م�ع االدارة 
االمركي�ة لك�ون االخ�رة اخلت 
بتنفيذ ما عليها ضمن االتفاقية«.

م�ن  ح�دث  »م�ا  أن  وأض�اف 
اعتداءات خالل االسابيع املاضية 
قد دفعنا بش�كل ج�دي اىل تفعيل 
جمع التواقيع«، مبينا أن »جلسة 
االفتتاح س�يتم مناقش�ة الجانب 
االعت�داءات  خاص�ة  الس�يايس 
االرسائيلي�ة التي طال�ت االرايض 
العراقية واستهداف مقار ومواقع 

الحشد الشعبي«.
وأش�ار إىل أن »الكت�ل السياس�ية 
ق�رارات  اتخ�اذ  ع�ى  عازم�ة 
واجراءات مناس�بة تصون حرمة 
السيادة الوطنية ومنع تكرار تلك 
الخروق�ات واالس�تهدافات ض�د 
املصالح الوطنية بكل اشكالها« .

المراقب العراقي/ احمد محمد...
بعد إفالس�ها من املناصب التنفيذية العليا، وطمعها 
املس�تمر بالحصول عى مناصب خاصة بدأت بعض 
الكتل السياسية اللجوء اىل خيار املعارضة للحكومة، 
مدعية أنها لجأت اىل ذلك لتقييم عمل الحكومة، ولكن 
وبحسب ما افاد به مراقبون يف الشان السيايس فان 
م�ا دفع الكت�ل اىل ذلك هو اإلفالس الس�يايس وعدم 
تبنيها للفشل املستمر.واعترب املراقبون أن املعارضة 
القائمة يف الوقت الحايل داخل الربملان هي متناقضة 
وهدفها إفش�ال الحكومة واإلطاحة بها.فمن جهته 
اعرب املحلل الس�يايس حس�ني الكناني، يف ترصيح 
ل� »املراقب العراقي« ع�ن »امتعاضه من الكثر من 
الكتل السياسية التي ش�اركت يف جميع الحكومات 
الت�ي تش�كلت بع�د 2003 وهم يتحدث�ون يف الوقت 
الحايل بلهجة معارضة عمل الحكومة رغم استمرار 
مطامعه�م بالحصول عى مناص�ب فيها، وهذا امر 
متناق�ض للغاية«.واضاف الكنان�ي، أن »األمر الذي 
دفع الكتل السياس�ية اىل خيار املعارضة هو الفشل 
السيايس الذريع وعدم تحقيق أي منجز يذكر وكذلك 
بس�بب عدم قبول تلك الكتل بتبني الفشل يف العملية 
السياس�ية«، مبين�ا ان »تلك الكتل تحاول تحس�ني 

صورته�ا ام�ام الجماه�ر به�ذه الخيارات«.واك�د 
الكناني، أنه »بس�بب الضغط الشعبي الذي رضخت 
ل�ه حكومة عبد املهدي يف تس�مية وزراء مس�تقلني 
ومن غر املرش�حني لإلنتخاب�ات الترشيعية، ولعدم 
إكتفاء الكتل باملناصب الخاصة األخرى التي تملكها 
يف الدول�ة س�واء يف داخل ال�وزارات او يف الرئاس�ات 
الث�الث تبنت تلك الكتل موضوع املعارضة الش�كلية 
والذي يتميز بالتناقض وعدم الكفاءة وهدفه إفشال 
أن »مايؤك�د  اىل  الكنان�ي  الحكومة«.ولف�ت  عم�ل 
ذل�ك هو إرصار بع�ض الكتل عى الحدي�ث عن مبدأ 
املعارض�ة ام�ام تقاس�مها لكاف�ة مناص�ب الدولة 
العراقية«.ب�دوره رأى املراق�ب يف الش�أن الس�يايس 
نجم القصاب إن »الكتل التي تتبنى نظام  املعارضة 
النيابي�ة يتوج�ب عليها ت�رك جمي�ع املناصب التي 
تتبؤه�ا يف عم�وم الدولة العراقية، ك�ي اليكون جزء 
من فش�ل عمل الدولة«.واضاف القصاب أن »مادفع 
الكت�ل اىل هذا الخيار هو عدم حصولها عى مناصب 
وزارية تنفيذية يف حكومة عب�د املهدي«، مبينا أنه« 
»ل�و كان العكس من ذلك فم�ا وجدنا أن هناك كتلة 

تاخذ هذا العنوان«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

املراقب العراقي/ متابعة...
تتواىل التعليق�ات االرسائيلية عى اإلخفاق الكبر 
لجي�ش االحتالل أمام الرضب�ة التي تلقاها أمس 
م�ن قب�ل املقاوم�ة االس�المية يف قري�ة صلح�ا 
املحتل�ة، حي�ث وجه�ت اإلتهام�ات اىل القي�ادة 
العس�كرية بالتقص�ر واإلخف�اق، فيما اش�ارت 
صح�ف ارسائيلي�ة اىل أن ح�زب الل�ه تمّك�ن من 
تعطي�ل الحي�اة يف الش�مال وهن�اك صعوب�ات 
جم�ة تواج�ه ع�ودة إحيائه�ا مجددا.وبحس�ب 
اذاعة الجيش الصهيوني فأن »رئيس ما يس�ّمى 

باملجل�س اإلقليم�ي الجلي�ل األعى غي�ورا زلتس 
وّجه صباح اليوم خ�الل مقابلة مع إذاعة جيش 
االحت�الل إنتقاًدا لحكوم�ة العدو، التي بحس�ب 
إدعائ�ه ل�م تطبّ�ق الخط�ة املتع�ددة الس�نوات 
ل�«تحص�ني الش�مال«، والت�ي كان من املفرض 
أن يت�م تنفيذها يف ش�هر كان�ون الثاني األخر«.

واعرف زلت�س بأن »هناك إخفاًقا كبرًا، مضيًفا 
»يوجد يف املجلس عندي 8000 منزل س�كني، ويف 

3000 منها ال يوجد غرف محّصنة«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسني العقابي، 
اليوم االثن�ني، وجود عرشات املقرح�ات للقوانني 
ع�ى طاولة الربمل�ان، مع بداية الفص�ل الترشيعي 
الجديد.وق�ال العقابي يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »الربمل�ان ق�دم نح�و 100 مق�رح 
قان�ون اغلبها لدعم الربنام�ج الحكومي وتحديث 
ترشيعات خاصة باالقتصاد واالستثمار«.واضاف 
ان »اب�رز القوانني العالقة ه�ي املحكمة االتحادية 

وإدارة الدول�ة والدي�ن الع�ام ومجل�س الخدمات 
االتحادي واللجن�ة االوملبية والنفط والغاز وغرها 
»،واش�ار اىل ان “مجل�س الن�واب تس�لم نحو 30 
مقرحا للقوانني فض�ال عن وجود نحو 20 قانون 
اخ�ر ورثها مجلس النواب من ال�دورات الحالية”، 
مبينا ان “املجل�س ملزم بدعم الربنامج اإلصالحي 
للحكوم�ة ع�رب تمري�ر قوان�ني خاصة به�ا خالل 

الدورة االنتخابية الحالية”.

ارادها مكسبًا انتخابيًا فتحولت »نكبة«...
ضربات حزب اهلل تحرج »نتنياهو« 

مع بداية الفصل الجديد..
عشرات التشريعات على طاولة البرلمان

اصدر هي�أة االعالم واالتصاالت، 
اليوم اإلثنني، قراراً اقتىض تعليق 
عم�ل مكاتب قناة الح�رة ملدة 3 
اش�هر، بعد تجاوزاتها املس�يئة 

ملقام املرجعية.
وقال�ت الهي�أة يف بي�ان تابعت�ه 
»املراق�ب العراقي« أن�ه »تنفيذاً 
هي�أة  وإج�راءات  لصالحي�ات 
االع�الم واالتص�االت، وتحقيق�اً 
ملحاس�بة الخروقات التي سقط 
فيه�ا برنامج قناة الح�رة، فقد 
تعلي�ق  االمن�اء  مجل�س  ق�رر 
رخصة عم�ل مكاتب قناة الحرة 
يف الع�راق ملدة 3 اش�هر وايقاف 
انش�طتها لحني اع�ادة تصويب 
موقفها حيال التعاطي بالش�أن 

العراقي«.

ودع�ت الهي�أة اىل »القن�اة لبث 
مكت�ب  م�ن  رس�مي  اعت�ذار 
تس�ببه  مل�ا  الع�راق  يف  ادارته�ا 
واس�اءة  ازدراء  م�ن  الربنام�ج 
لرموز وش�خصيات املؤسس�ات 
الدينية والتي ارضت بس�معتها 

ومكانتها يف نفوس العراقيني«.
وطالب�ت الهيأة، »القناة بالتعهد 
بالتزام مكتبها يف العراق بالئحة 
وع�دم  اإلعالم�ي  الب�ث  قواع�د 
تجاوز م�واده يف تقاريرها املعدة 

عن الشأن العراقي«.
»ت�رك  أنه�ا  الهي�أة  وختم�ت 
املترضرة  والشخصيات  للجهات 
حق تقديم الشكوى لدى الجهات 
وس�تقدم  املختص�ة  القضائي�ة 

رأيها الفني يف ذلك«.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
هناك حقائق عى ارض الواقع اليمكن حجبها 
ع�ن العراقيني وهي ان امريكا املس�يطر عى 
النفط العراق�ي واملتحكمة بانت�اج وتصدير 
النف�ط من خ�الل مجموع�ة م�ن الرشكات 
االمريكية والربيطانية بموجب عقود طويلة 

االمد وسط صمت حكومي مطبق. 
مص�ادر نفطية متعددة س�واء يف رشكة 
نف�ط الجن�وب او يف وزارة النف�ط تؤكد 
حقيق�ة وجود تالعب يف ع�دادات النفط 
 bp املصدر من املنافذ الجنوبية , فرشكة
الربيطانية املس�ؤولة عن عدادات النفط 

املنتج يف الب�رصة تقوم برسقة  500 الف 
برميل يوميا بالتعاون مع رشكة اكس�ون 

موبيل االمريكية س�يئة الصيت واملقربة 
من قبل الرئيس االمريكي ترامب.
حكوم�ة بغداد اخت�ارت الصمت 

, فقيم�ة  الجرائ�م  ع�ن ه�ذه 
النف�ط امله�رب يتج�اوز ال�� 
للي�وم  دوالر  ملي�ون   400

الواحد, و هذا النفط يتم رسقته 

وتهريبه بطرق رس�مية وقانونية عن طريق 
 bp ناق�الت تابعة لرشكة النف�ط الربيطانية
بريتي�ش بروليوم ورشك�ة النفط األمريكية 
أكس�ون موباي�ل وقس�م من�ه يب�اع بالبيع 

والقس�م  يباع املب�ارش  االخ�ر 
ه بنصف القيمة عن  س�عر

الحقيقي كونه يباع بطرق السوق السوداء.
التالع�ب اليقترص عن كمي�ات النفط املهرب 
, وانما هن�اك تالعب من قبل رشكات جوالت 
الراخي�ص بكمي�ة االنت�اج االجم�ايل لنفط 
العراق والذي يقدر بستة ماليني برميل وليس 
ما ه�و معلن بأكثر من اربع�ة ماليني برميل 

يوميا .
حكومة بغداد ترص عى منح رشكة اكس�ون 
موبي�ل عق�ود نفطي�ة بأكثر م�ن 53 مليار 
دوالر بسبب خضوعها للضغوطات االمريكية 
, متنصل�ة يف الوق�ت نفس�ه ع�ن ث�روات 
العراقيني , فاالك�راد يهربون يوميا 750 
ال�ف برميل يوميا وال�رشكات االمريكية 
ه�ي االخرى ته�رب ماقيمت�ه 500 الف 
برميل يوميا وحكومة عادل عبد املهدي 
تتفرج وكأن االمر اليعنيها , وترص عى 
منح االك�راد ملي�ارات الريليونات من 
الدنانر , والش�عب يأن من الوضع املايل 
امل�ردي يف ظل ارتف�اع مع�دالت الفقر 

والبطالة . 

تفاصيل اوسع صفحة 3

املراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
االس�يوي  االتح�اد  ق�رر  ان  بع�د 
عدم من�ح نادي الطلب�ة الرخيص 
املمت�از  ال�دوري  يف  للمش�اركة 
الدي�ون  بس�بب  املقب�ل  للموس�م 
املراكم�ة علي�ه، اصب�ح لزاما عى 
اتح�اد ك�رة الق�دم العراق�ي تنفيذ 
ق�رار االتحاد االس�يوي وهذا يعني 
من�ع ن�ادي الطلب�ة من املش�اركة 
وانزاله اىل الدرجة االدنى ابتداءا من 

املوسم املقبل.
ضي�ق الوقت ال�ذي منح�ه االتحاد 
االس�يوي لن�ادي الطلبة لل�رد عى 
الدي�ون  ام�ور  وتس�وية  طلبات�ه 
املراكم�ة علي�ه م�ن قب�ل بع�ض 
الذين ش�اركوا  املحرفني  الالعب�ني 
املاضي�ة  املواس�م  يف  الطلب�ة  م�ع 
وتعهد وزير الشباب بتسليم جميع 

املبال�غ التي يف ذم�ة االنيق لالعبني 
املحرفني.

كل هذه املواضيع طرحتها »املراقب 
املتح�دث  طاول�ة  ع�ى  العراق�ي« 

الرس�مي لنادي الطلبة وائل العنزي 
وال�ذي تح�دث قائ�ال : ي�وم ام�س 
وص�ل اىل النادي كتاب م�ن االتحاد 
االتح�اد  رف�ض  يؤك�د  االس�يوي 

االس�يوي التعهد ال�ذي قدمه وزير 
الش�باب والرياضة بتس�ليم املبالغ 
الت�ي يف ذم�ة نادي الطلب�ة لالعبني 
االجان�ب، م�ع تأكي�د االس�يوي ان 
املبال�غ كان�ت يجب ان تس�دد قبل 
الحادي والثالثني من الشهر املايض 
وهو االمر الذي لم يتحقق فلذلك تم 
رفض منح ن�ادي الطلبة الرخيص 

للمشاركة يف الدوري املمتاز.
واضاف العنزي »نحن االن يف انتظار 
ق�رار االتح�اد العراق�ي وال�ذي هو 
ملزم بتنفيذ قرار االتحاد االس�يوي 
وبالت�ايل الن�زول اىل درج�ة ادن�ى« 
مش�را اىل ان »الوق�ت ال�ذي منحه 
االس�يوي لنادي الطلب�ة كان ضيق 
جدا ول�م يس�عف الن�ادي لتحقيق 

مطالب االتحاد االسيوي«.

تفاصيل اوسع صفحة 6

شركات النفط االمريكية والبريطانية تسرق مقدرات البلد بشكل »علني«

»المعارضة«.. ورقة رابحة للكتل السياسية المفلسة 
تجميد الحرة »3« اشهر بعد 
تجاوزاتها المسيئة للمرجعية

»األنيق« بنكبة بعد قرار الإلتحاد اآلسيوي بمنع الترخيص
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مراقبون يرونها »متناقضة« هدفها اإلطاحة بالحكومة

المعارضة إفالس سياسي »واعتراض« لكسب المناصب 

مع إنطالق الفصل التشريعي الجديد .. 
البرلمان امام 3 تحديات 

إعادة أكثر من 657 نازحًا من مخيمات 
نينوى إلى صالح الدين

ديالى تشرع بإنشاء طريق ستراتيجي
 في بعقوبة

المثنى تسجل أعلى إطالقات للمياه 
في نهر الفرات

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد عضو اللجنة القانونية بمجلس 
الن�واب النائ�ب حس�ن العقاب�ي, 
االثن�ن, ان الربمل�ان امام�ه ثالث�ة 
بالجوانب  تتعل�ق  تحديات مهم�ة 
الترشيعي�ة والرقابية والسياس�ية 
خ�الل الفص�ل الترشيع�ي املقب�ل 

والذي سيبدأ يوم غد الثالثاء.
وق�ال العقابي يف ترصي�ح تابعته 
»الفص�ل  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
س�يبدأ  ال�ذي  الثال�ث  الترشيع�ي 
اعمالة يوم غد الثالثاء امامه ثالثة 
تحدي�ات مهم�ة البد من حس�مها 
الربمل�ان س�يكون غ�ر  واال ف�ان 
فاع�ل ومنتج«.  واض�اف ان »تلك 
التحدي�ات تتلخص بث�الث مراحل 
ه�ي ترشيعي�ة تق�ف يف اولوياتها 

املختل�ف عليها  القواني�ن  حس�م 
منه�ا قان�ون املحكم�ة االتحادية 
وقوانين ال�وزارات التي لم يصوت 
عىل قوانينها«. وتاب�ع اما الجانب 
الرقاب�ي فيتعلق يف االداء يف تركيبة 
الحكومة من خالل ضعف الكفاءه 
واالداء والب�د م�ن ان يضع الربملان 
معالجات لها واليمك�ن لنا القبول 
القائ�م  الوض�ع  به�ذا  باس�تمرار 
وغر منت�ج«. واش�ار العقابي إىل 
أن »التح�دي الثالث وه�و التحدي 
الس�يايس ويعترب من اهم اولويات 
املجلس ويحت�اج اىل اتخاذ مواقف 
وقررات مهمة خاصة وان املنطقة 
يف وضع محتق�ن وان العراق يبدو 
وكانه س�احة وميدان النفجار اي 

تصادم«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة النقل إعادة أكثر من 
675 نازح من مخيم�ات اإليواء يف 
حمام العليل يف نينوى إىل مناطقهم 
األصلي�ة يف محافظة ص�الح الدين 

واملناطق القريبة.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه إنه 
»تمت إع�ادة أكثر م�ن 675 نازح 
من مخيمات اإليواء يف حمام العليل 
يف نينوى إىل مناطقه�م األصلية يف 

محافظ�ة ص�الح الدي�ن واملناطق 
القريبة«.

واضاف�ت ال�وزارة أن »ذل�ك ج�اء 
تنفي�ذا لتوجيهات رئي�س الوزراء 
بإنهاء ملف للنازحن خالل أوقات 
»مالكاته�ا  ان  مبين�ة  قياس�ية«، 
العام�ة لنق�ل  متمثل�ة بالرشك�ة 
املس�افرين والوفود تواصل عملها 
يف تنفي�ذ واجب�ات نق�ل النازحن 
وإع�ادة توطينه�م للس�نة الرابعة 

عىل التوايل«.

المراقب العراقي/ ديالى...
اعلن�ت ادارة محافظ�ة دي�اىل، 
االثنن، عن البدء بتفيذ مرشوع 
س�راتيجي  طري�ق  انش�اء 
س�يقلل م�ن الزخ�م الحاص�ل 
يف مرك�ز بعقوب�ة. وق�ال مدير 
اع�الم ادارة دي�اىل ي�ارس ب�در 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
العراق�ي« إن »رشك�ة محلي�ة 
بتنفي�ذ  ب�ارشت  متخصص�ة 
مح�اور مرشوع انش�اء طريق 
س�راتيجي يمتد من مقربات 

اىل  الكونكريت�ي  به�رز  ج�ر 
تقاطع البلدة وس�ط بعقوبة مع 
انش�اء ج�ر عىل نهر خريس�ان 
لعب�ور املركبات«. واضاف بدر،ان 
كلفت�ه  تبل�غ  وال�ذي  »امل�رشوع 
املادية اكث�ر من 14 ملي�ار دينار 
تنمي�ة  ميزاني�ة  م�ن  خصص�ت 
االقاليم س�يؤدي اىل تقليل الزخم 
الحاصل م�ن الضواح�ي الغربية 
باتج�اه مرك�ز املدين�ة ويعط�ي 
مرون�ة بالحركة للمركبات ويقلل 

من الزخم بنسبة كبرة«.

المراقب العراقي/ المثنى...
أعلنت مديرية املوارد املائية يف املثنى اليوم اإلثنن، عن ارتفاع مناس�يب 
املياه يف نهر الفرات لتصل اىل أعىل مس�توياتها منذ س�نوات بواقع 200 

مر مكعب بالثانية.
وق�ال مدير إعالم املديري�ة أحمد االعرجي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« ان »نهر الفرات ش�هد زيادة كبرة جدا يف املناسيب لتؤمن من 

خاللها مياه السقي لألرايض الداخلة ضمن الخطط الزراعية«.
واضاف أن »زيادة االطالقات ستؤدي إىل تأمن الحصة املائية املخصصة 

لألهوار الجنوبية فضال عن تأمن املياه الخام ملحطات الضخ«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تحال�ف البن�اء، االثن�ن، أن إمكانيات 
الحشد الشعبي الدفاعية قادرة عىل صد إي 
اعتداء إرسائييل متوق�ع بعد تغريدة رئيس 

الكيان الصهيوني نتنياهو األخرة.
وقال�ت النائب�ة ع�ن التحالف من�ار عبد 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املطل�ب 
الت�ي  نتنياه�و  »تغري�دة  إن  العراق�ي« 
حمل�ت عبارة )ديروا بالك�م( تعد تهديدا 
رصيح�ا ملواق�ع الحش�د الش�عبي وق�د 

تكون عرضة الس�تهداف جدي�د«، الفتة إىل 
إن »جميع االس�تهدافات الت�ي تعرضت لها 
مقرات الحش�د الشعبي يقف خلفها الكيان 

الصهيوني بشكل رصيح«.
وأضافت أن »القدرات الدفاعية واإلمكانيات 
العسكرية لقوات الحشد الشعبي قادرة عىل 
صد أي اعت�داء إرسائييل مرتق�ب قد تنفذه 
»الحكوم�ة  مح�ذرة  املس�رة«،  الطائ�رات 
من وج�ود اس�تهداف جديد ملواقع الحش�د 

الشعبي بعد تغريدة نتنياهو األخرة«.

المراقب العراقي/ ذي قار...
أعلنت رشطة ذي قار، اليوم االثنن، القاء القبض عىل 15 متهما 

مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خالل ال� 24 ساعة املاضية.
وذك�ر املديري�ة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه أنه 
»من خالل تنفيذ الفعاليات واملمارس�ات األمنية اليومية تمكنت 
مديرية رشطة محافظة ذي قار واملنشات خالل ال�)24( ساعة 
املاضي�ة من القب�ض عىل )15( متهما مطلوب�ا بقضايا جنائية 
مختلف�ة«. واش�ارت إىل ان »اتخاذ كاف�ة اإلج�راءات القانونية 

الالزمة بحقهم وإحالتهم اىل الجهات التحقيقية املختصة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت لجنة األمن والدفاع النيابية، االثنن، 
أن وزي�ر الداخلية ياس�ن اليارسي ابلغها 

إج�ازات  وإلغ�اء جمي�ع  بس�حب 
حي�ازة وحم�ل الس�الح وإص�دار 
آلي�ة جدي�دة. وقال عض�و اللجنة 
ب�در الزيادي يف ترصي�ح إن »أالف 

اإلج�ازات لحي�ازة وحمل الس�الح 
منح�ت يف األعوام الس�ابقة بش�كل 

غر قانوني ومخالف للضوابط«، الفتا 

إىل إن »الي�ارسي ابل�غ لجن�ة األم�ن 
والدف�اع النيابي�ة بس�حب وإلغاء 
جمي�ع اإلج�ازات للس�يطرة عىل 
وأض�اف  الش�وارع«.  يف  الس�الح 
أن »س�حب اإلج�ازات وإلغاءه�ا 
سيش�مل الجميع دون استثناء للحد 
م�ن اس�تخدام الس�الح بش�كل غ�ر 
قانون�ي«، مبين�ا أن »اليارسي وضع 
آلي�ة جدي�دة تتضمن حيازة الس�الح 
فقط ولفئات معينة كدرجات الخاصة 

واملحامين والقضاة«.

البناء: الحشد الشعيب قادر عىل صد 
إي اعتداء إسرائييل 

القبض عىل 15 مطلوبا 
يف ذي قار

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وزارة االتص�االت عن تنس�يقها مع 
مديري�ات االتص�االت يف محافظ�ات الب�الد 
املختلف�ة وم�ع الحكوم�ات املحلي�ة فيه�ا 
واالجه�زة االمنية املختصة اليق�اف تهريب 
س�عات االنرنت، مؤكدة انه س�يتم اتخاذ » 

اجراءات فورية« بهذا الخصوص.
وقال الوكيل االقدم للشؤون الفنية بالوزارة 

امر البياتي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه إن »التنسيق سيكون مبارشا مع 
املحافظن والقوات االمني�ة داخل املحافظة 
اىل ان »ال�وزارة س�تنهي  املعني�ة«، مش�را 
ه�ذا امللف من خ�الل تنفيذ م�رشوع بوابات 
النفاذ الدولية عالوة ع�ىل تطوير التطبيقات 
الخاصة بها، فضال عن عمل مركز العمليات 
الذي س�يقوم بمراقبة جودة االنرنت املجهز 

من قبل الرشكات املجهزة للخدمة«.
وبن انه »سيتم االبالغ عن الرشكات املتلكئة 

يف تجهيز الخدمة اىل املواطن«.

وتابع ان »الوزارة اجرت تنس�يقا مسبقا مع 
هيئة النزاهة واالجه�زة االمنية الخاصة من 
اجل افش�ال عمليات تهريب سعات االنرنت 
التي مازالت البالد تعاني من تبعاتها، كونها 
مازالت تؤثر س�لبا يف جودة الخدمات املتاحة 

للمواطنن و املؤسسات الحكومية«.

المراقب العراقي/ كربالء...
اعلن قس�م املواكب والهيئات الحسينية يف 
كربالء املقدس�ة، االثنن، عن تسجيل 600 
موكب خدمي وعزائي للمش�اركة يف زيارة 

عاشوراء.
وقال رئيس القس�م رياض نعمة السلمان 
يف ترصي�ح تابعته »أملراق�ب العراقي« إنه 
»تم تسجيل 600 موكب 400 منها خدمي 
لتقديم مختلف الخدمات للزائرين الوافدين 
اىل املدينة املقدس�ة من مختلف املحافظات 
ودول العال�م و 200 موك�ب عزائي احياًء 

للعرشة االوىل من شهر محرم الحرام«.
واض�اف الس�لمان، أن »املواكب اس�تعدت 
من�ذ وقت مبك�ر للزي�ارة من خ�الل عدة 
م�ع  بالتنس�يق  ومؤتم�رات  اجتماع�ات 
يف  الخدمي�ة  والدوائ�ر  االمني�ة  االجه�زة 
املحافظ�ة، بهدف تقديم مختلف الخدمات 
للزائري�ن عىل مختل�ف الطرق والش�وارع 

داخل مركز املدينة او خارجها«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت وزارة الربي�ة، االثنن، عن منع مكافأة 
املراقب�ن الذي�ن يكش�فون الغ�ش ومعاقب�ة 

املتسرين عليه.
وذك�رت مديري�ة العالق�ات العام�ة واالع�الم 
بال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« 
نسخة منه إن »وزارة الربية اصدرت تعليمات 
صارم�ة تتعل�ق برصان�ة العملي�ة االمتحانية 
منعا لحدوث حاالت غ�ش يف املراكز االمتحانية 
المتحانات املراحل املنتهية ) الوزاري ( حفاظا 
ع�ىل رصانة العملي�ة االمتحاني�ة«.  واضافت، 
إن »املدير الع�ام للتقويم واالمتحانات يف وزارة 
الربية ش�اكر نعم�ة عبد عون، عق�د اجتماعاً 

مع مديري املراكز االمتحانية يف ممثلية الوزارة 
بمحافظ�ة اربيل«.   واش�ار ع�ون، ان »اللجنة 
الدائم�ة لألمتحان�ات يف ال�وزارة وجهت بمنح 
الك�وادر الربوي�ة التي تكش�ف ح�االت الغش 
افضلي�ة يف ادارة امل�دارس والبعثات التطويرية 
اىل الخ�ارج، اضافة إىل كتب ش�كر وتقدير مع 
ف�رض عقوب�ات صارم�ة عىل املتس�رين عىل 
عملي�ات الغش يف االمتحان�ات ومنها  حرمانه 
من ادارة املراكز االمتحانية مس�تقبال«، متابعاً 
ان »هن�اك جه�ات خارجية تحاول اس�تهداف 
الدول�ة العراقي�ة عرب ه�دم منظوم�ة التعليم 
وه�ذا م�ا تعمل ال�وزارة عىل مواجهت�ه بكافة 

االمكانيات املتاحة«.

الرتبية تمنح مكافأة للمراقبين الذين 
يكشفون الغش وتعاقب المتسرتين عليه

االتصاالت تنسق مع المحافظات 
والجهات األمنية اليقاف تهريب 

سعات االنرتنت

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت وزارة الع�دل، االثن�ن، التزامه�ا بتنفي�ذ مه�ام عملها وفق�ا لنصوص 
القانون ويف مقدمتها ملف تنفيذ االعدام الصادرة من محاكم الجنايات بعد 

تصديقها من قبل محكمة التمييز االتحادية.
وأبدى املتحدث الرسمي للوزارة، كامل أمن هاشم، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، اس�تغرابه بش�أن »ترصيح النائب السابق حاكم 
الزام�يل، وال�ذي اته�م فيه ال�وزارة بتعطيل تنفي�ذ احكام االعدام الس�باب 
حددها ب�«الفائدة« املادية من ملف اطعام النزالء«، مش�رة اىل انه »كان عىل 
اط�الع تام باج�راءات تنفيذ االعدام، وان دائرة االص�الح العراقية هي جهة ايداع 

للنزالء وليست جهة قضائية تنفذ القرارات القضائية«.
واضاف، ان »جميع هذه اإلجراءات تكون محل تدقيق من قبل هيئة تنفيذ عقوبة 
اإلع�دام واملكونة من أحد القضاة واحد أعضاء االدع�اء العام ومندوب من وزارة 
الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن استنادا ألحكام املادة )2٨٨(من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية«.
واوضح املتحدث الرس�مي، ان »االقسام الس�جنية لوزارة العدل خاضعة 
لرقابة السلطة الترشيعية ومفوضية حقوق االنسان املستقلة ومنظمات 
الصليب االحمر. وبخصوص النفع املادي الذي نوه عليه النائب السابق قال 
املتحدث الرس�مي: »م�ن الواضح أنه غ�اب عنه ان املادة )5/تاس�عا ( من 
قان�ون االدع�اء العام رقم )4٩( لس�نة 2017 قد أوجب ع�ىل االدعاء العام 
تفتي�ش أقس�ام دائ�رة اإلص�الح العراقية 
وتقدي�م  األح�داث  إص�الح  ودائ�رة 
التقارير الشهرية عنها إىل الجهات 
املعني�ة وبالتايل إقام�ة الدعوى 
بالحق الع�ام وقضايا الفس�اد 

املايل واالداري«.

العدل: ملتزمون بتنفيذ عقوبة االعدام 
استنادًا للقرارات القضائية

كربالء تسجل 600 موكب لخدمة الزائرين
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
بعد إفالس�ها من املناصب التنفيذية العليا، 
وطمعها املس�تمر بالحص�ول عىل مناصب 
خاصة بدأت بعض الكتل السياس�ية اللجوء 
اىل خي�ار املعارض�ة للحكوم�ة، مدعية أنها 
لجأت اىل ذلك لتقيي�م عمل الحكومة، ولكن 
وبحس�ب م�ا اف�اد ب�ه مراقبون يف الش�ان 
الس�يايس فان م�ا دف�ع الكت�ل اىل ذلك هو 
اإلف�الس الس�يايس وع�دم تبنيه�ا للفش�ل 

املستمر.
واعت�رب املراقب�ون أن املعارض�ة القائمة يف 
الوقت الح�ايل داخل الربملان ه�ي متناقضة 

وهدفها إفشال الحكومة واإلطاحة بها.
فمن جهته اعرب املحلل الس�يايس حس�ن 
الكناني، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« عن 
»امتعاض�ه من الكثر من الكتل السياس�ية 
الت�ي ش�اركت يف جمي�ع الحكوم�ات التي 
تش�كلت بعد 2003 وهم يتحدثون يف الوقت 
الحايل بلهج�ة معارضة عمل الحكومة رغم 
استمرار مطامعهم بالحصول عىل مناصب 

فيها، وهذا امر متناقض للغاية«.
واضاف الكنان�ي، أن »األمر الذي دفع الكتل 
السياس�ية اىل خي�ار املعارضة هو الفش�ل 
الس�يايس الذريع وع�دم تحقي�ق أي منجز 
يذك�ر وكذلك بس�بب عدم قبول تل�ك الكتل 
بتبني الفش�ل يف العملية السياسية«، مبينا 
ان »تلك الكتل تحاول تحسن صورتها امام 

الجماهر بهذه الخيارات«.
واكد الكناني، أنه »بس�بب الضغط الشعبي 
ال�ذي رضخ�ت ل�ه حكوم�ة عب�د املهدي يف 
تسمية وزراء مستقلن ومن غر املرشحن 
إكتف�اء  ولع�دم  الترشيعي�ة،  لإلنتخاب�ات 
الكت�ل باملناص�ب الخاص�ة األخ�رى الت�ي 
تملكه�ا يف الدولة س�واء يف داخ�ل الوزارات 
او يف الرئاس�ات الث�الث تبن�ت تل�ك الكت�ل 

موض�وع املعارضة الش�كلية وال�ذي يتميز 
بالتناق�ض وع�دم الكفاءة وهدفه إفش�ال 

عمل الحكومة«.
ولفت الكناني اىل أن »مايؤكد ذلك هو إرصار 
بعض الكتل عىل الحديث عن مبدأ املعارضة 
الدول�ة  لكاف�ة مناص�ب  تقاس�مها  ام�ام 
العراقي�ة«. ب�دوره رأى املراق�ب يف الش�أن 

الس�يايس نج�م القص�اب إن »الكت�ل التي 
تتبنى نظام  املعارضة النيابية يتوجب عليها 
ترك جمي�ع املناصب الت�ي تتبؤها يف عموم 
الدولة العراقية، كي اليكون جزء من فش�ل 
عمل الدولة«. واض�اف القصاب أن »مادفع 
الكتل اىل ه�ذا الخيار هو عدم حصولها عىل 
مناص�ب وزاري�ة تنفيذي�ة يف حكوم�ة عبد 

امله�دي«، مبينا أن�ه« »ل�و كان العكس من 
ذل�ك فما وجدن�ا أن هن�اك كتل�ة تاخذ هذا 
العن�وان«. واعتقد أن »م�ع تزايد محدودية 
إمتالك الكتل السياس�ية للمناصب الوزارية 
فإن إتخاذ بعض املكونات السياس�ية لخيار 

املعارضة خيارا قائما«.
يذك�ر أن اوس�اطا سياس�ية متع�ددة ق�د 

إنتقدت بعض الكتل السياس�ية ومنها تيار 
الحكم�ة بع�د إتخاذه�م موق�ف املعارضة 
النيابي�ة يف الوق�ت ال�ذي يمتل�ك ع�ددا من 
املناصب يف الدولة منه�ا بدرجة وكيل وزير 
و مدير عام ومدير بل وحتى هناك س�فراء 
للعراق حصلت عليها الكتل السياس�ية عن 

طريق التقاسم واملحاصصة.

الداخلية تصدر آلية جديدة إلجازة 
حمل السالح
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 دع�ا خبري يف الش�ؤون املالية صادق املش�اط ، إىل دعم وتطوير 
عمل املصارف االسالمية لتواكب متطلبات العمل املرصيف بشكل 

جيد.
وقال املش�اط إن« املصارف االسالمية تعد يف الوقت الحايل جزءاً 
من التج�ارة املرصفية العاملية«، مش�رًيا إىل أنها اثبتت جدارتها 
بني املؤسس�ات املالية واملرصفية التقليدية، من حيث الخدمات 
املقدمة للزبون ونسبة االرباح لالسهم كرشكات او كافراد، لذلك 

البد من تطوير عملها ملواكبة العمل املرصيف .
واش�ار املشاط إىل ان« القانون املنظم لعمل املصارف اإلسالمية 
يف الع�راق صدر يف عام 2015, وهو ما جعل هذه املصارف تهتم 

عىل مدار الفرتة القليلة املاضية بالبيئة الترشيعية.

خبير مالي يدعو إلى دعم المصارف اإلسالمية 
لمواكبة متطلبات العمل المصرفي 

أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة واملناجم يف محافظة كرمانشاه 
)غ�رب( كيوان كاش�في، االثنني، عن قرب إع�ادة افتتاح منفذ منديل 
يف ضوء املش�اورات التي أجراها مسؤولونا ومحافظة كرمانشاه مع 
املس�ؤولني العراقيني.ونقلت وس�ائل اعالم إيرانية عن كاشفي قوله، 
إن “الس�بب وراء إغالق حدود س�ومار، هو املشاكل واملخالفات التي 
ارتكبه�ا املوظف�ون العراقي�ون يف هذه الح�دود، ما أرغ�م الحكومة 
العراقية عىل إغالقه ونقل املس�ؤولني هناك”.وأضاف، أن “إغالق هذا 
املعرب الحدودي ليس بالخرب الس�ار ملحافظة كرمانش�اه ألن القطاع 
الخ�اص والع�ام ق�د اس�تثمر بكثافة يف الح�دود وهو ناف�ذة املدخل 

التجاري للمحافظة عىل األجزاء الوسطى والجنوبية من العراق”.

إيران تعلن عن قرب إعادة افتتاح 
االقت�صاديمنفذ مندلي

شركات بريطانية وامريكية تتالعب بعدادات التصدير في وضح النهار والحكومة تلتزم الصمت   
عمليات تهريب منظمة  تصل الى 500 الف برميل يوميا  

 فرشك�ة bp الربيطانية املس�ؤولة عن 
ع�دادات النفط املنت�ج يف البرصة تقوم 
برسقة  500 الف برميل يوميا بالتعاون 
م�ع رشكة اكس�ون موبي�ل االمريكية 
سيئة الصيت واملقربة من قبل الرئيس 

االمريكي ترامب.
حكومة بغداد اختارت الصمت عن هذه 
الجرائم , فقيمة النفط املهرب يتجاوز 
ال�� 400 مليون دوالر للي�وم الواحد, و 
هذا النفط يت�م رسقته وتهريبه بطرق 
رس�مية وقانوني�ة عن طري�ق ناقالت 
 bp تابع�ة لرشك�ة النف�ط الربيطانية
النف�ط  ورشك�ة  برتولي�وم  بريتي�ش 
األمريكية أكس�ون موبايل وقسم منه 
يباع بالبيع املبارش والقس�م االخر يباع 
بنص�ف القيمة ع�ن س�عره الحقيقي 

كونه يباع بطرق السوق السوداء.
التالع�ب اليقت�رص عن كمي�ات النفط 

امله�رب , وانم�ا هناك تالع�ب من قبل 
بكمي�ة  الرتاخي�ص  ج�والت  رشكات 
االنت�اج االجم�ايل لنفط الع�راق والذي 
يقدر بستة ماليني برميل وليس ما هو 
معل�ن بأكثر م�ن اربعة مالي�ني برميل 

يوميا .
حكوم�ة بغ�داد ترص ع�ىل منح رشكة 
اكس�ون موبي�ل عق�ود نفطي�ة بأكثر 
من 53 ملي�ار دوالر بس�بب خضوعها 
للضغوط�ات االمريكي�ة , متنصل�ة يف 
الوقت نفس�ه ع�ن ث�روات العراقيني , 
فاالكراد يهربون يوميا 750 الف برميل 
يوميا والرشكات االمريكية هي االخرى 
تهرب ماقيمت�ه 500 الف برميل يوميا 
وحكوم�ة ع�ادل عب�د امله�دي تتفرج 
وكأن االم�ر اليعنيه�ا , وترص عىل منح 
االكراد مليارات الرتيليونات من الدنانري 
, والش�عب يأن من الوضع املايل املرتدي 

يف ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة . 
يق�ول املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي 
حافظ ال بشارة يف اتصال مع » املراقب 
العراق�ي«: ان قضي�ة التالع�ب بع�داد 

التصدير م�ن قبل الرشك�ة الربيطانية 
املسؤولة عنها امر اثري عدة مرات ومن 
جهات قريبة من الحدث واخرها رشكة 
التهري�ب  , فعملي�ات  الجن�وب  نف�ط 

تت�م بمس�اعدة رشكة اكس�ون موبيل 
االمريكية من خ�الل ناقالتها يف عرض 
البح�ر , والغريب هناك صمت حكومي 
اتج�اه التالهب بالث�روة النفطية , مما 

لألمري�كان  رض�وخ  هن�اك  ان  يؤك�د 
والس�ماح لهم بالتحكم بثروات العراق 
, مما يجعل السيادة الوطنية عىل املك.

وتاب�ع ال بش�ارة : اغلب عق�ود وزارة 

النف�ط ينتابها الفس�اد وخاصة عقود 
الرتاخي�ص النفطية , وهذه الرتاخيص 
رهنت النفط العراقي المريكا وحلفائها 
يتحكم�ون ب�ه كيفما يش�اؤون , وقد 
س�ببت ه�ذه العملي�ة خس�ائر كبرية 
جدا للعراق, فعمليات التهريب يش�ارك 
فيها مافي�ات متخصصة يف هذا املجال 
وهي مدعومة من سياسيني , وبذلكلم 
يتط�رق لعملي�ات التهري�ب اي�ة جهة 

حكومية.
اىل ذل�ك كش�ف عض�و لجن�ة النف�ط 
والطاقة النيابية ع�دي عوادعن وثيقة 
ق�ال انه�ا “تفض�ح” قي�ام س�لطات 
إقليم كردس�تان بالتالع�ب يف العدادات 
الخاص�ة بتصدير النف�ط العراقي من 
مناطق اإلقليم عرب انابيب خط جيهان 

الرتكي.
وق�ال ع�واد ، يف ترصيح�ات صحفي�ة 
تابعتها » املراقب العراقي«  لدي وثيقة 
ص�ادرة م�ن وزارة النفط تثب�ت قيام 
س�لطات إقلي�م كردس�تان بالتالع�ب 
بالع�دادات الخاصة بتصدير النفط من 
مناطق اإلقليم عرب انابيب خط جيهان 
الرتك�ي, وق ج�رى إيق�اف الع�دادات 
الخاص�ة بمعرف�ة الكمي�ات التي تمر 
عرب انابيب النف�ط املوجودة يف مناطق 

كردستان عدة مرات.
وأضاف عواد، أن “هن�اك وثيقة أخرى 
تثبت قيام كردس�تان بتصدير اكثر من 
50 الف برميل نفط، بينما يتم تسجيلها 

عىل انها 3 االف برميل فقط”.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
هن���اك حقائق عل���ى ارض الواق���ع اليمك���ن حجبها عن 
العراقيين وهي ان امريكا المسيطر على النفط العراقي والتي 
تتحكم بانت���اج وتصدير النف���ط من خالل مجموعة من الش���ركات 
االمريكي���ة والبريطانية بموجب عقود طويلة االمد وس���ط صمت 

حكومي مطبق. مصادر نفطية متعددة س���واء في شركة نفط 
الجن���وب او في وزارة النفط تؤك���د حقيقة وجود تالعب 

في عدادات النفط المصدر من المنافذ الجنوبية ,

مؤتمر دولي للنفط والغاز في 
كركوك خالل الشهر الحالي

ديالى تكشف عن حقيقة استثمار عشرات المليارات من رواتب المدرسين بالبورصات

الديوانية على موعد مع أعلى نسبة إنتاج من الشلب في تأريخها

شريف يدعو مجلس النواب إلى توحيد مسودات قانون النفط والغاز 

 أعل�ن مركز النار األزلي�ة للتطوير والتنمي�ة النفطية عقد 
مؤتم�ره ومعرضه ال�دويل االول للنف�ط والغ�از والطاقة” 
KOGEE 2019 يف مدين�ة كركوك يف ايلول الجاري ألول مرة 
منذ العام 2003 .وقال املدير التنفيذي للمركز عالء االسدي 
,ان املؤتم�ر الذي س�يقام للفرتة م�ن 25 � 26 ايلول الحايل 
س�يعقد يف املحافظة التي تعت�رب ثاني اكرب مدينة نفطية يف 
العراق بعد البرصة وتحتوي عىل خزين نفطي يقدر بعرشة 

مليارات برميل من النفط الخام .
واض�اف ان املؤتمر الذي س�يقام يف قاعة املرك�ز الثقايف يف 
املحافظ�ة س�يحرضه ٨3 رشكة عراقية ودولي�ة و3 وزراء 
و1٨ مدير عاما، فيم�ا توقع حضور ضيوف الرشف وزيرة 

البرتول االردنية واالمني العام ملنظمة االوابك من الكويت.
واش�ار االس�دي اىل ان املؤتمر يختلف عن باق�ي املؤتمرات 
التقليدية من حيث وجود اللق�اءات لرجال االعمال، وتقدم 
كل رشك�ة عرض ع�ن منتجاته�ا وخدماته�ا وتقنياتها يف 
املؤتمر الذي ينظمه املركز يف كركوك بعد نجاح خطة فرض 

القانون .

اته�م عضو اللجنة املالي�ة النيابية جمال 
احمد س�يدو ، بعض االطراف السياسية 
ب�”اس�تغالل” مش�اعر املتقاعدي�ن من 
خالل الدعاي�ة االنتخابية املبكرة ملجالس 
املحافظات، مبينا ان الحكومة غري قادرة 
ع�ىل رفع رواتب املتقاعدين كما يش�يعه 

بعض النواب.

وقال سيدو ، إن “بعض الكتل السياسية 
الث�ارة  بالس�عي  ب�دأت  والش�خصيات 
مشاعر املواطنني واملتقاعدين عرب اطالق 
ترصيحات كاذبة بش�أن مضاعفة راتب 
املتقاعد م�ن 400 الف دينار اىل ٨00 الف 

وما شابهها من ترصيحات”.
واض�اف ان “الهدف من تلك الترصيحات 

ه�و البحث عغن دعاي�ة انتخابية مبكرة 
أن  إىل  مش�ريا  املحافظ�ات”،  ملجال�ج 
“اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة لم تتس�لم اي 
مقرتح او مسودة لتعديل قانون التقاعد 

العام”.
واوضح س�يدو ان “الوض�ع االقتصادي 
يف الب�الد ال يتحمل مطلق�ا اضافة اعباء 

جديدة عليه حيث ت�رصف الحكومة 
كروات�ب  دين�ار  تريل�ون   73 نح�و 
للمتقاعدين واملوظفني وهو ما يعدل 
نح�و 70 % من اجمال املوازنة العامة 
ويف ح�ال االضاف�ة ف�ان الحكومة ال 
يمكنها تس�ديد املبالغ مطلقا كونها 

ال تمتلك السيولة املالية الكافية”.

المالية النيابية: الحديث عن زيادة رواتب المتقاعدين كذبة انتخابية

47 شاحنة أردنية تدخل العراق لتحميل المشتقات النفطية من مصفى بيجي

موس�كو  بورص�ة  م�ؤرش  اخ�رتق 
لألس�هم املقومة بالدوالر RTS خالل 
تعامالت اليوم حاجز ال�1300 نقطة، 
مس�جال أعىل مستوى له منذ 7 تموز 
 RTS م�ؤرش  ت�داول  املايض.وج�رى 
عند 1299.٨٨ نقطة بزيادة نس�بتها 
0.50% ع�ن س�عر اإلغ�الق الس�ابق، 
وذل�ك بعدم�ا تجاوز امل�ؤرش يف بداية 

التعامالت مستوى ال�1300 نقطة.
 MICEX يف ح�ني ت�م ت�داول م�ؤرش
عن�د  بالروب�ل  املقوم�ة  لألس�هم 
نس�بتها  بزي�ادة  نقط�ة،   274٨.٨3
الجمع�ة  إغ�الق  س�عر  ع�ن   %0.31

 RTS املاضية.وج�اء ارتف�اع م�ؤرش
رشكات  أس�هم  بصع�ود  مدعوم�ا 

التعدين، والس�يما “روس�ال”، حيث 
صعد سهم عمالق األلومنيوم الرويس 
بنس�بة 1.1%، و”نورنيكيل” بنس�بة 
رشكات  أس�هم  1.6%.وارتفع�ت 
التعدين يف ظل صعود أس�عار املعادن 

مثل النيكل واأللومنيوم.
ويف س�وق العم�الت، تراج�ع س�عر 
كوبي�كا   19 بواق�ع  ال�دوالر  رصف 
)الروب�ل = 100 كوبي�ك( إىل 66.61 
كوبيك لل�دوالر، فيما انخفض س�عر 
إىل 73.14  األوروبي�ة  العمل�ة  رصف 
روب�ل لليورو، وفق�ا لبيانات بورصة 

موسكو.

بورصة موسكو تصعد إلى أعلى مستوى في شهرين

انخفاض أسعار النفط مع احتدام الحرب التجارية بين أميركا والصين
الخدم�ات  لجن�ة  عض�و  كش�ف 
النيابي�ة عب�اس ياب�ر العط�ايف ، 
عن وج�ود تلكؤ بعق�ود الرشاكة 
الخاص�ة بتكيس بغ�داد و البرصة 
من�ذ عام 2015.وقال العطايف ، إن 
“لجنة الخدم�ات النيابية فاتحت 
بكاف�ة  لتزويده�ا  النق�ل  وزارة 
العق�ود الخاص�ة بتك�يس بغ�داد 
والبرصة إضاف�ة إىل عقد الرشاكة 
تش�غيل املطبعة ونس�بة الواردات 

واملبالغ املتحققة للدولة”.
الخدم�ات  “لجن�ة  أن  وأض�اف، 
واألعمار النيابية س�تقوم بدراسة 
امللفات وارس�ال نس�خة منها إىل 

رئاس�ة مجلس الن�واب”، مطالبا 
وزير النقل ب�”ع�دم تمديد عقود 
الرشاكة عقد تكيس بغداد والبرصة 
وعقد رشاكة املطبعة النها تسبب 
ه�در للمال العام وخس�ارة كبرية 
تحال�ف  رئي�س  للدول�ة”.وكان 
سائرون يف محافظة دياىل وعضو 
لجنة الخدمات واالعمار الربملانية 
النائ�ب بره�ان املعموري كش�ف 
يف وقت س�ابق، عن وجود فس�اد 
كبري يف عق�د تكيس بغ�داد، داعيا 
وزارة النق�ل واألجه�زة األمنية اىل 
رفع جميع العوائق امام املواطنني 

وفتح طريق املطار. 

الخدمات النيابية تكشف عن »تلكؤ« بعقود شراكة تكسي بغداد

الطاقة النيابية:التوجد موازنة تكميلية للعام الحالي

 دع�ا خبري يف الش�أن الدس�توري مجل�س النواب إىل 
الكف عن محاوالت السيطرة عىل القضاء واالنرصاف 
إىل ترشيع�ات ترفع من املس�توى املعي�ي للمواطن 
العراقي، مشدداً عىل اهمية اقرار قانون النفط والغاز 
.وق�ال الخب�ري محمد الرشي�ف يف ترصي�ح صحفي 
هناك خمس مس�ودات لهذا القانون ينبغي توحيدها 
من أج�ل ايج�اد منظوم�ة قانونية لتنظي�م العالقة 
النفطية بني الحكوم�ة االتحادية واالقاليم واالدارات 
املحلية.واشار اىل إن »مجلس النواب سيفتتح يوم غد 
الثالث�اء فصله الترشيعي الجديد بمزيد من الخالفات 
ب�ني الكت�ل ح�ول القوانني العالق�ة« ، مش�ريا اىل أن 
»كت�اًل واحزاباً ما زالت متمس�كة ب�رضورة ترشيع 
قانون املحكمة االتحادية العليا كونه الطريق االقرب 
للس�يطرة عىل القضاء بش�كل تام«.وبني، أن »هناك 

عددا م�ن القوانني ينبغي االلتف�ات إليها، وترشيعها 
والتي تالمس حياة املواطن بشكل مبارش ومن شأنها 
أن ترفع من مس�تواه املعيي«.وأشار الرشيف إىل أن 
»ابرز تلك القوانني املنصوص عليها بموجب الدستور 
ه�و قان�ون النفط والغ�از الذي تم تقدي�م مرشوعه 
األول يف ع�ام 2007 وعجز مجلس النواب عن تمريره 
لغاي�ة االن، رغم أنه يخص الثروة الطبيعية يف العراق 
الت�ي تثور عليها خالف�ات مس�تمرة«.وأكد الرشيف 
ان »املعلوم�ات التي يت�م ترسيبها من مجلس النواب 
تؤك�د وج�ود خمس مس�ودات للقان�ون مقدمة من 
الحكوم�ات املتعاقب�ة واللجان النيابي�ة املتخصصة 

ورئاسة الجمهورية«.
ودع�ا »الكتل النيابية إىل عق�د اجتماعات مكثفة مع 
جميع الجه�ات ذات العالقة يف مقدمتها 

الحكوم�ة من أجل توحيد تلك املش�اريع واملقرتحات 
يف مس�ودة واحدة يتم االتف�اق عليها وتمريرها وفقاً 
للس�ياقات الدس�تورية الصحيحة«.وب�ني الرشي�ف 
أن »قان�ون النف�ط الغ�از ينظم توزيع الث�روات بني 
املجتم�ع العراقي، فليس م�ن املعقول أن النفط الذي 
تش�كل مبيعاته نحو 90% من م�وارد الخزينة ما زال 
يعاني من عدم وجود منظومة ترشيعية له«.واوضح 
» أن اه�م املعالج�ات التي س�يوفرها قان�ون النفط 
والغ�از يف حال اق�راره ، هو تنظي�م العالقة النفطية 
بني الحكومة االتحادية واقليم كردستان، وكذلك مع 
االدارات املحلية«.وم�ى الرشيف، إىل أن »اس�تمرار 
تجاهل هذا القانون يعّد استخفافاً بمقدرات الشعب، 
وعدم اكرتاث للقمة عي�ش املواطن التي تعتمد بنحو 

مبارش عىل النفط«.

كش�فت لجنة الرتبية يف مجل�س محافظة دياىل ، 
عن حقيقة اس�تثمار عرشات املليارات من رواتب 

مدريس املحافظة يف البورصات املالية.
وقال رئيس لجنة الرتبية باملجلس احمد الربيعي ، 
إن “تأخر دفع رواتب مدريس ومعلمي تربية دياىل 

يرجع سببه الرئييس اىل تعقيدات ادارية وتنظيمية 
بعد نق�ل الصالحيات م�ن وزارة الرتبية اىل ديوان 
املحافظة”.واض�اف الربيع�ي،ان “الحدي�ث ب�ان 
التاخري ناجم عن اس�تثمار ع�رشات املليارات من 
رواتب مدريس ومعلم�ي دياىل يف البورصات املالية 

شائعة مغرضة ليس لها اي مصداقية”.
واوض�ح، أن “الروات�ب ت�م دفعه�ا الي�وم وبدات 
ادارات املدارس باستالم الصكوك”، مؤكدا “وجود 
مساعي لتفادي اي تاخري يف دفع الرواتب باالشهر 

املقبلة من خالل زيادة اطر التنسيق والعمل”.

أعلنت مديرية زراعة الديوانية ، أن الخطة الصيفية 
ملحص�ول الش�لب بلغت أكث�ر من 151 أل�ف دونم 
للموس�م الحايل ومعدالت اإلنتاج املتوقعة ستكون 
األع�ىل يف تاريخ املحافظة .وذكر بيان للمديرية  أن 
“الخط�ة الزراعية املقررة له�ذا العام هي ) 155 ( 
أل�ف دونم ، وبلغت املس�احات املزروعة أكثر من ) 
151 ( ألف دونم للرتب العليا ذات األصناف الجيدة 

والنقاوة العالية وراثياً وفيزيائياً مقارنة بالسنوات 
املاضية”.وأضاف البيان ان “نسب اإلنتاج املتوقعة 
س�تكون هي األع�ىل يف تاريخ محافظ�ة الديوانية 
والوصول إىل إنتاج ) 1٨0 ( ألف طن لصنفي العنرب 
33 والياس�مني ، مؤك�داً دقة األرقام واملس�احات 

املزروعة من املحصول”.
واوضح�ت املديري�ة، أن “وزارة الزراعة مس�تمرة 

بتقديم الدع�م الالزم للفالح�ني واملزارعني وتوفري 
الب�ذور الجي�دة للرتب العلي�ا واألس�مدة ) اليوريا 
واملركب ( واملبيدات املناس�بة فض�اًل عن املتابعات 
امليداني�ة لحقول الش�لب م�ن قبل الك�وادر الفنية 
التابع�ة للمديري�ة بغية زيادة اإلنتاج املحيل وس�د 
حاجة الس�وق املحلية دعم�اً القتصادن�ا الوطني 

وتلبية رغبات املواطن العراقي”.
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المراقب العراقي/ متابعة...

ناشد األرسى األشبال يف سجن مجدو، اليوم االثنني، 
املؤسس�ات اإلنس�انية والحقوقية كافة الوقوف إىل 
جانبه�م ملواجهة ظروف اعتقاله�م الصعبة. وقال 
مدي�ر ن�ادي األس�ر يف جن�ني منترص س�مور، إن 
»س�لطات االحت�ال ما تزال تعتقل 220 أس�را من 
األشبال يف معتقات »عوفر« و«الدامون« و«مجدو« 

ويعيشون يف ظروف ال إنسانية، ويتعرضون لشتى 
أن�واع التعذيب النفيس والجس�دي املن�ايف لألعراف 

واملواثيق الدولية«.
وق�ال األس�ر املح�رر أنس عدن�ان حمارش�ة )17 
عام�ا(، من بل�دة يعبد جن�وب غرب جن�ني لحظة 
اإلفراج عنه باألمس بعد اعتقال سنتني، إن األرسى 
األش�بال يعيش�ون يف ظ�روف ال إنس�انية وقاهرة 

بس�بب سياس�ة العق�اب التعس�في بحقه�م م�ن 
ع�زل وحرمانهم م�ن الزيارة، وتعرضهم ألس�اليب 
تعذيب قاس�ية خال التحقيق حس�بما افاد موقع 
املرك�ز الفلس�طيني لإلع�ام. وأوض�ح حمارش�ة 
شقيق األس�ر عمر، أنه »وبعد انتهاء التحقيق مع 
حمارشة، لم يتلق العاج املناسب لوضعه الصحي، 

خال احتجازه يف قسم األطفال بمعتقل »مجدو«.

المراقب العراقي/ متابعة...
طالب�ت منظم�ة العفو الدولي�ة بالحرية للناش�طة الس�عودية إرساء الغمغ�ام التي تواجه 
احتمال الحكم باإلعدام، بس�بب أنش�طتها املطالبة بالعدالة االجتماعية واملس�اواة، وذلك يف 

ي�وم مولده�ا.
وقال�ت املنظمة يف تغريدة عىل »تويرت« تابعتها »املراقب العراقي« إن »الغمغام تدفع حريتها 
ثمًنا ملطالبتها بالعدالة االجتماعية واملس�اواة بني جميع املواطنني واملواطنات السعوديني«، 

مضيفة أن »اليوم يوم مولدها، فلنجعله يوًما لحريتها«.
ويف  كان�ون األول 2015، اعُتقل�ت إرساء الغمغ�ام )29 عاًم�ا(، م�ع زوجها موىس الهاش�م 

لدورهما يف املشاركة باالحتجاجات املناهضة للسلطات يف منطقة القطيف الرشقية.
وتزايدت املخاوف من إعدام إرساء بعد أن أعدمت السعودية ما ال يقل عن 33 ناشًطا.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن رئيس ال�وزراء الجورج�ي ماموكا 
باختادزي، اليوم االثنني تقديم اس�تقالته 

من منصبه.

وكت�ب باخت�ادزي، ال�ذي رأس الحكومة 
من�ذ ع�ام 2012، ع�ىل موق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي فيس�بوك الي�وم االثن�ني، انه 
»ت�م إنش�اء إط�ار التطوي�ر وتأسيس�ه 
وبالت�ايل قررت االس�تقالة، ألنن�ي أعتقد 
أنن�ي أنج�زت مهمت�ي يف ه�ذه املرحلة«. 
وطبقا للقانون الجورجي، فإن »الحكومة 
كله�ا تق�دم اس�تقالتها بتقدي�م رئي�س 
ال�وزراء اس�تقالته وتس�تمر الحكومة يف 
أداء مهامه�ا لحني إقرار الربملان تش�كيل 
حكومة جدي�دة. وكانت األغلبية الربملانية 
يف جورجيا يف 14 حزيران من العام املايض 
قد رشحت باختادزي )37 عاما( كمرشح 
لرئاس�ة ال�وزراء، بع�د اس�تقالة رئي�س 
ال�وزراء غورغ�ي كفريكاش�فييل بيوم 
واح�د، بس�بب خاف�ات 
ح�زب  رئي�س  م�ع 
الجورج�ي  الحل�م 
الحاك�م بيدزن�ي 

إيفانشفييل.

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكنت القوات اليمنية، من قصف تجمعات 
الس�عودي يف محافظ�ة  الع�دوان  ملرتزق�ة 
حج�ة. وقال مص�در عس�كري، يف ترصيح 
»الق�وة  إن  العراق�ي«  »أملراق�ب  تابعت�ه 
الصاروخي�ة أطلقت ص�اروخ زلزال1 وعدد 
من قذائ�ف املدفعية عىل تجمع�ات ملرتزقة 
الجي�ش الس�عودي يف حران ما أس�فر عن 

وقوع قتىل وجرحى يف صفوفهم«.
وبحس�ب املصدر أن »قوة اإلس�ناد املدفعي 
قصفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي 
يف صح�راء ميدي وغ�رب ح�ران، وأوقعت 
قتىل وجرحى بينهم وكذلك وحدة الهندس�ة 
آلي�ة عس�كرية للمرتزقة بعبوة ناس�فة يف 
صح�راء ميدي ومقتل وج�رح من كان عىل 

متنها«.

220 طفال أسيرا يتعرضون للتعذيب بسجون االحتالل االسرائيلي دولي دوليعربي  عربي 
عملية حزب اهلل »تشق« الصف الصهيوني وتجعله 
امام صعوبات »جمة« ونتنياهو يواجه سخطا شعبيا

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
ذك�رت الس�لطات األمريكية أن مس�لحا راح 
يطل�ق الن�ار عش�وائيا م�ن بندقية )إي�ه.آر( 
بمدينت�ي أوديس�ا وميدالن�د يف غ�رب والي�ة 
تكس�اس األمريكي�ة فقتل س�بعة أش�خاص 
وأص�اب 22 آخري�ن، بينهم رضيع�ة، قبل أن 

ترديه الرشطة قتيا.
وتابعت�ه  روي�رتز  وكال�ة  ملاذكرت�ه  ووفق�ا 
»املراقب العراقي« إن »الرشطة ذكرت ان ثاني 
ح�ادث إطاق ن�ار جماعي يف تكس�اس خال 
أربعة أس�ابيع بدأ بإيقاف املس�لح عىل طريق 
رسيع وانتهى بمحارصة الضباط له يف ساحة 

النتظ�ار الس�يارات بمجمع لدور الس�ينما يف 
مدينة أوديسا«.

واضاف�ت رويرتز أنه »لم تكش�ف الس�لطات 
أسماء الضحايا أو اسم املسلح لكنها قالت إنه 
رجل أبي�ض يف الثاثينيات من عمره ومعروف 

للرشطة وإنه من سكان املنطقة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذرت الس�لطات األمريكية، مجددا، م�ن دور إمارة قطر املش�بوه ىف 
التسلل لهيئات ومؤسس�ات تعليمية ومراكز بحثية، بهدف التأثر عىل 
مصدر م�ن مصادر الق�وة الناعمة داخ�ل املجتم�ع األمريكى، بخاف 

محاوالت التجسس وغرها من مخططات تنظيم الحمدين.
وبحس�ب م�ا كش�فته صحيفة نيوي�ورك تايم�ز ف�إن »وزارة التعليم 
األمريكية، بدأت تتخذ اجراءات حاس�مة ضد الجامعات التى فش�لت ىف 
الكش�ف عن التربعات والعقود املقدمة من كيانات وحكومات أجنبية، 
لضمان عدم تلق�ى أموال ترتبط باإلرهاب، ومن بينها تمويات قطرية 

مشبوهة«.
وأش�ارت الصحيفة األمريكية، إىل أن »مسئويل الوزارة، كتبوا يف رسائل 
إىل الجامع�ات يف يولي�و املايض، أنه�م يبحثون عن س�جات تعود إىل 9 
س�نوات، تحدد االتفاقيات واالتصاالت واملعام�ات املالية مع الكيانات 

والحكومات يف عدة دول منها قطر والصني وروسيا«.
ووفق�ا للصحيفة، فانه »كان من املتوقع أن تقوم املدارس هذا الش�هر 
بتسليم اآلالف من السجات التى يمكن أن تكشف عن مايني الدوالرات 
م�ن املس�اعدات الخارجية لعملي�ات الجامع�ات يف الخ�ارج، والبحث 

األكاديمي، والرشاكات الثقافية، واألكاديمية األخرى«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيف�ة الغاردي�ان الربيطاني�ة إن هناك ش�ائعات قوي�ة جدا عن 
احتمال الدعوة هذا األسبوع النتخابات الربيطانية العامة يف الباد قبل موعد 

الخروج من االتحاد األوروبي املقرر يف 31 ترشين األول املقبل.
وقالت الصحيفة، يف عددها هذا اليوم وتابعتها »املراقب العراقي« إن »هناك 
ش�ائعات قوية جدا يف وستمنسرت اليوم عن احتمال الدعوة إلجراء انتخابات 
هذا األسبوع، مع التزام شفوي بإجراء االقرتاع قبل 31 ترشين األول املقبل«.

رويترز:
30 قتيال ومصابا اثر إطالق نار في والية تكساس 

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

يس�تمّر الكيان الخليفّي يف مصادرة حقوق 
معتق�يل ال�رأي الدينّي�ة الت�ي م�ن أجله�ا 
خاض�وا إرضابهم منذ 18 يوًم�ا، حيث قّرر 
منعهم من إحياء الشعائر الحسينّية بشكل 
جماعّي، فيما اصدر ق�رارات بمعاقبة عدد 
من الس�جناء املرُضب�ني عن الطع�ام، عرب 

نقلهم إىل السجن االنفرادّي.
وبحس�ب موقع إئتاف شباب 14 فرباير، 
وتابعت�ه »املراقب العراقي« »فقد أصدرت 
إدارة سجن جّو يوم الجمعة 30 آب 2019 
ق�راًرا يقيض بمن�ع إحياء معتق�يل الرأي 

مراس�م عزاء عاشوراء بشكل جماعّي، وأن 
يكتف�وا باإلحي�اء يف زنازينهم من الس�اعة 

7-9 ليًا«.
واض�اف املوقع أن »مصادر حقوقّية ذكرت 

أّن إدارة س�جن ج�ّو تمنع إحياء الش�عائر 
الدينّي�ة للع�ام الثال�ث عىل الت�وايل كعقاب 
جماعّي منذ 2017«. ويف سياق متصل فقد 
»عم�دت إدارة س�جن ج�و إىل معاقبة عدد 

من الس�جناء املرُضب�ني عن الطع�ام، عرب 
نقلهم إىل الس�جن االنف�رادّي »العزل«، بعد 

استدعائهم بزعم الحوار معهم«.
واشار اىل أن »هناك مصادر حقوقية أفادت 
بأّنه�ا تلّق�ت يف اليوم ال�17 م�ن اإلرضاب، 
ي�وم الس�بت 31 آب 2019 معلومات بنقل 
عدد من الس�جناء املرُضبني عن الطعام إىل 
الس�جن االنفرادّي، وهم »ص�ادق الغرسة، 
حس�ن حماد، صاح سعيد صالح، و محمد 
جمعة ش�ملوه وع�دد آخر من الس�جناء، 
بس�بب رس�ائلهم الصوتّية الت�ي تناولت 
لانتق�ام  وتعرّضه�م  حقيق�ة وضعه�م 

والتهديد«.
ولفت�ت إىل »وج�ود إحصائي�ات تفي�د بأّن 
7 إىل عرشة من الس�جناء يس�قطون يومًيا 
منذ ثاثة أي�ام مضت عىل إثر إرضابهم عن 

الطعام، ويتّم نقلهم إىل عيادة سجن جّو«.

سجون النظام الخليفي تمنع معتقلي الرأي من إحياء 
»عاشوراء« وتعاقب »مضربين« بالعزل 

المراقب العراقي/ متابعة...
تت�واىل التعليق�ات االرسائيلي�ة ع�ىل 
اإلخف�اق الكبر لجيش االحتال أمام 
الرضبة الت�ي تلقاها أم�س من قبل 
املقاوم�ة االس�امية يف قري�ة صلحا 
املحتل�ة، حي�ث وجه�ت اإلتهام�ات 
بالتقص�ر  العس�كرية  القي�ادة  اىل 
صح�ف  اش�ارت  فيم�ا  واإلخف�اق، 
ارسائيلي�ة اىل أن ح�زب الل�ه تمّك�ن 
من تعطيل الحياة يف الش�مال وهناك 
صعوب�ات جمة تواجه عودة إحيائها 

مجددا.
وبحس�ب اذاعة الجي�ش الصهيوني 
ف�أن »رئي�س م�ا يس�ّمى باملجلس 
اإلقليمي الجليل األع�ىل غيورا زلتس 
وّج�ه صباح اليوم خ�ال مقابلة مع 
إذاعة جيش االحتال إنتقاًدا لحكومة 
العدو، التي بحس�ب إدعائه لم تطّبق 
الخطة املتعددة السنوات ل�«تحصني 
الشمال«، والتي كان من املفرتض أن 
يتم تنفيذها يف ش�هر كان�ون الثاني 

األخر«.
واع�رتف زلتس ب�أن »هن�اك إخفاًقا 
كب�ًرا، مضيًف�ا »يوج�د يف املجل�س 
عندي 8000 منزل سكني، ويف 3000 

منها ال يوجد غرف محّصنة«.
وب�ّرر زلت�س ق�راره ب�� »ع�دم فتح 
املاجئ أمس قائًا إنه »عندما يجري 
الحدي�ث عن منطقة خ�ّط مواجهة، 
لي�س هناك وقٌت للوص�ول إىل الغرف 

املحصنة«.
بدوره، تطّرق عضو الكابينت الوزير 
جلعاد إردان تطرق صباح اليوم خال 
مقابلة مع إذاع�ة جيش االحتال إىل 
الوض�ع األمني يف الش�مال حيث قال 
إن »إذا كن�ا نري�د الخ�روج ملواجهة 
عس�كرية واسعة، فإن هذا سيحصل 
بتوقي�ت ُمريح لنا من الجانب األمني 
اإلرسائي�يل  فالجي�ش  والعس�كري 

مستعّد لكل سيناريو ُمحتمل«.
ساعات من الرعب:

وبعن�وان »صب�اح متوتر بع�د النار: 
مس�تعدون ملختلف السيناريوهات «، 
ق�ال موق�ع القن�اة 12 الصهيوني�ة 
»بع�د س�اعات من التوت�ر والفزع يف 
مس�توطنات الش�مال باألمس، مرّت 

هذه الليلة بهدوء وأيًضا صباح اليوم 
اإلثنني الروتني مستمر«.

وأش�ار املوق�ع اىل أن »املس�ؤولني يف 
املؤسس�ة األمنية يأملون يف أن تكون 
الجول�ة الحالية قد إنته�ت، لكن مع 
ذلك يحافظون ع�ىل جهوزية عالية، 
الفًت�ا اىل أن املتح�دث باس�م الجيش 
أفاد أن الجي�ش يواصل الحفاظ عىل 
مس�توى جهوزية عال-عىل الصعيد 
والهجومي-ملختل�ف  »الدفاع�ي« 

السيناريوهات«.
وم�ع ذلك، يتابع املوق�ع، »ُرفعت كل 
القي�ود التي ُفرضت عىل الس�كان يف 
املجال »املدني«، بإستثناء األعمال يف 
الحقول املتاخمة للسياج الحدودي«.

ويف سياق متصل ذكر موقع صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أن »مستوطني 
بل�دة صلح�ا املحتل�ة يعان�ون م�ن 
صعوبة يف العودة إىل الروتني الطبيعي 
بعد أن س�قطت صواري�خ الكورنيت 
املضادة لل�دروع  قرب منازلهم أمس 

األحد«.
وقال املوق�ع إن »صواريخ الكورنيت 
الت�ي أطلقها ح�زب الله، م�رّت عىل 
مسافة قريبة من بعض املستوطنني، 
الذي�ن ل�م يتلّقوا أّي إن�ذار بالهجوم، 
مضيًف�ا إنه »ع�ىل الرغم م�ن وجود 
من�ازل  أغل�ب  يف  محّصن�ة  أماك�ن 
املس�توطنة وبع�ض املاج�ئ، إال أن 
املس�توطنني عجزوا ع�ن الدخول إىل 

م�كان محّص�ن يف الوق�ت املناس�ب 
بسبب آنية الحادث«.

بدوره، قال رئيس ما يسّمى »مجلس 
الجليل األعىل اإلقليمي« غيورا زلتس 
إن�ه »م�ن الخط�ر ج�ًدا م�ن قبلنا، 
كرؤس�اء س�لطات محلي�ة، ان مبلغ 
130 ملي�ون ش�يكل )ما ُيع�ادل 36 
أل�ف دوالر(  فقط ُدف�ع حتى اآلن يف 

التنفيذ«.
تعطيل الحياة:

يف  العس�كري  املحل�ل  ق�ال  ب�دوره 
العربية  صحيفة يديعوت أحرون�وت 
يويس يهوش�ع إن »ح�زب الله تمّكن 
م�ن تعطيل الحي�اة يف الش�مال، من 
إلغ�اء مناورات رئيس�ية للجيش، إىل 

تأجيل مراسم تغير قادة الجيش«.
ال�ردع  وأض�اف أن »ه�ذا يعن�ي أن 
»اإلرسائي�يل« ل�م يتع�اَف فع�ًا من 
ح�ادث واح�د، واالختب�ار الحقيقي 
لن يك�ون فقط يف الح�دث التكتيكي 
الت�ايل، ولكن يف قرار ما إذا س�يتكرر 
الصواري�خ  م�رشوع  ض�د  العم�ل 

الدقيقة للمنظمة«.
وكانت املقاومة االسامية حزب الله 
يف لبنان اعلنت امس األحد، عن تدمر 
آلية عس�كرية إرسائيلي�ة يف منطقة 
أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، 
مشراً إىل س�قوط قتىل وجرحى من 
بينه�م قائ�د املنطق�ة الش�مالية يف 

الجيش اإلرسائييل.

تايمز: نيويورك 
 تمويالت قطر المشبوهة على رادار الرقابة األمريكية

الغارديان: 
شائعات عن اجراء االنتخابات البريطانية العامة قبل نهاية الشهر المقبل

بذكرى ميالدها .. العفو الدولية ُتطالب 
ال سعود باإلفراج عن ناشطة

رئيس وزراء جورجيا يقدم استقالته

الصاروخية اليمنية تقصف تجمعات العدوان 
السعودي في »حجة«

المراقب العراقي/ متابعة...
ج�دد وزي�ر الخارجية االيران�ي محمد ج�واد ظريف يف 
مؤتمر صحفي مش�رتك عقده اليوم االثنني يف موس�كو 
مع نظره الرويس سرغي الفروف، جدد تاكيده عىل ان 
ايران اليمكن أن تتفاوض عىل قدراتها العسكرية يف ظل 

القدرات التسليحية لدول املنطقة .
ولفت الوزير ظريف خال كلمته التي  تابعتها »املراقب 
العراق�ي« اىل ان »امريكا يف العام املايض باعت اكثر من 
50 ملي�ار دوالر من االس�لحة لدول املنطق�ة«، مضيفا 
أن�ه »يف ضوء هذا االم�ر ال يمكننا التفاوض عىل قدراتنا 
الدفاعية«. وشدد عىل إن »التعاون بني طهران وموسكو 
هو تعاون شامل وانه من املؤكد أن هذا التعاون سيخدم 
ش�عبي البلدين واملنطقة والعالم«، مش�را اىل أن »لجنة 
التعاون املشرتك بني البلدين تلعب دورا خاصا يف تطوير 

العاقات بني الجانبني«.
وتاب�ع ان »وزير الطاقة يرافقني يف ه�ذه الزيارة حيث 
س�يتبادل وجه�ات النظ�ر مع نظ�ره ال�رويس لتعزيز 
اإلج�راءات املعني�ة«. وق�ال ان »العاق�ات ب�ني اي�ران 

وروس�يا يف مس�توي مقبول بالرغم م�ن أن االمركان 
وضع�وا عراقيل لهم والصينيني ودول اخرى«، مضيفا 
ان »زمائي زاروا فرنس�ا لدراسة االلتزامات املتعلقة 
بال�دول االوروبي�ة الثاث�ة يف خطة العمل املش�رتك 

الشاملة )االتفاق النووي(«.
وأكد أن »االجراءات املتعلقة باملرحلة الثالثة سيتم 

تنفيذه�ا يف حال عدم اس�تطاعة األوروبيني 
بتنفيذ التزاماتهم يف املوعد املحدد 

ألن إي�ران قالت لهم مرارا بانها 
بصورة  لتنفيذه�ا  مس�تعدة 
كاملة حينما ينفذ االوروبيون 

هذه الخطة بشكل كامل«.
واعترب ظري�ف، أن »الوجود 

منطق�ة  يف  االمريك�ي 
األوس�ط  الف�رات 

باالضافة  تخريب�ي 
غ�ر  أن�ه  اىل 

قانوني«.

ظريف: ال يمكن ان نتفاوض على قدراتنا العسكرية 
والوجود االمريكي في الفرات هدفه تخريبي 
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من املؤكد أن ما من إنسان كامل عىل وجه املعمورة، إذ الكمال لله 
وح�ده، ومادام األمر هكذا يكون حريا عىل من يتقلد منصبا عاليا 
يف سلس�لة مناصب الدول، أن يحصن نفس�ه من الزلة والهفوة يف 
اتخاذ القرارات، فكما يقول املثل: “غلطة الش�اطر بألف”. ذلك أن 

ماليني الناس ستتأثر بما يقرره، سلبا أو إيجابا.
وقد تنبهت لهذا البلدان املتقدمة والنامية عىل حد سواء، فأسست 
مجلس�ا للسياس�ات العلي�ا ليق�ّوم املع�وج مما يص�دره رؤوس 
الحك�م يف الب�الد. فمجل�س السياس�ات العليا، ل�ه األولويات بني 
باقي مجالس�ها، يف املشورة والرقابة ودراس�ة مشاريع القوانني 
والق�رارات املقدم�ة من قبل املجلس�ني التنفي�ذي والرئايس، وله 
حق التعديل فيها. فضال عن تحديده أولويات الربنامج الس�يايس 
للحكوم�ات، ووضع رؤية سياس�ية للتعديالت الدس�تورية. ومن 
املؤك�د ان العراقي�ني باتوا يف حاجة ماس�ة اىل مجل�س مثل هذا، 
إذ ان الفرد الواحد من رؤس�اء الرئاس�ات مهم�ا بلغ حرصه عىل 
بلده، وتفانيه يف أداء مامنوط به من واجبات، فإنه لن يتمكن من 
احتوائه�ا كلها، وعىل وجه الخصوص يف عراقن�ا الذي يرتبص به 

األصدقاء قبل األعداء، والش�واهد عىل هذا كثرية، 
كما يقول ابن الرومي:

فت  )إذا امتحن الدنيا لبيب تكشَّ
        له عن عدو يف ثياب صديِق(

وقد بات العراقيون منذ عام تقريبا، تحت مظلة 
حكومة الس�يد عبد املهدي، ويف بداية تشكيلها 

كان�وا ينتظ�رون انتقاء أعضائه�ا بفارغ 
الصرب وعىل أحر م�ن الجمر، ولطاملا نادوا 
رئيسها، أن يكون اختياره أعضاء املجلس 

التنفيذي وفق وحدات قي�اس صارمة وضوابط حازمة، من دون 
الرك�ون اىل الفئوي�ة والحزبية واملحس�وبية، التي كانت الس�بب 
يف تدن�ي مس�توى أداء ال�وزارات يف الحكومات الس�ابقة. وعادت 
بسلبيات ضيقت الخناق عىل أهل البيت العراقي برشائحهم كافة، 
وياليت رئي�س الحكومة يكمل قراءة البيت الثاني البن الرومي إذ 

يقول:
)عليك بداٍر ال يزول ظالُلها    واليتأذى أهُلها بمضيق(

وقطعا هذا لن يتأتى يارئيس حكومتنا من الفراغ، او من الجلوس 
خلف عرش الس�لطة دون الن�زول اىل أرض واقع العراقيني، حيث 
العام�ل والعاط�ل عن العم�ل.. والطال�ب واملعلم.. وامل�رأة وكبري 
الس�ن.. واملوظف واملتقاع�د.. والطفل واملري�ض.. وباقي رشائح 
املجتم�ع، فهم جميعا بات�وا أمانة بعنقك وأعناق كل من يتس�نم 

منصبا قياديا يف البلد.
نعم يارئيس وزرائنا، أنت بحاجة إىل املجلس الوطني للسياس�ات 
العليا، ليقوم بتعديل ما قد تش�ط يف إق�راره، ويجانبك الصواب يف 
اتخاذه، فالكرة بساحتك وعليك التهديف والتصويب بدقة وذكاء، 
واملواط�ن ينتظر من�ك ب�ذل الطاقة القص�وى، والعم�ل الدؤوب 
وانته�اج س�بل حدي�ة وصارمة م�ع م�ن يته�اون يف أداء واجبه 
بالشكل السليم، للحد من تداعي كثري من السلوكيات التي ظهرت 
عرب تراكم السنني املاضية من عمر العراقيني، بني حصار وحروب 
واحت�الل، ولتت�وج بهّمتك نيتك الس�ليمة يف خدم�ة البلد وتقديم 
ماه�و أفضل ل�ه، فباآلمال واألمني�ات والني�ات الصافية وحدها 
الُتبنى لِبنة واحدة من رصح البلد، وقد قالها صاحبنا ابن الرومي 

يف قصيدته ذاتها.

عن مجلس السياسات العليا

 عيل عيل…

بقلم / شاكر فريد حسن…
فأمريكا هي التي اوجدت ارسائيل ودأبت عىل دعمها 
بشتى الطرق والوسائل ، والرئيس االمريكي ترومان 
اع�رتف بالكي�ان االرسائي�ي بعد دقائق م�ن االعالن 
عن انش�اء الدولة العربية يف فلس�طني يف الرابع عرش 
م�ن ماي�و الع�ام 1948 ، وواش�نطن اول عاصم�ة 
اعرتف�ت به�ا . ومن�ذ ذل�ك الح�ني اس�تمر وتواصل 
التحال�ف االمريك�ي -الصهيوني ، وانحي�از الواليات 
املتحدة لدول�ة االحتالل االرسائيلية ، وال يوجد رئيس 
امريك�ي يخرج عىل هذا التحالف ، وما يجمع بينهما 
 . املش�رتكة  واالقتصادي�ة  االس�رتاتيجية  املصال�ح 
وكانت واش�نطن وقع�ت اتفاقي�ة بعد قي�ام الدولة 
العربية اتفاقي�ة تنص عىل االلتزام االمريكي بالدفاع 
ع�ن ارسائيل ، وه�ي اتفاقية ملزمة لجميع رؤس�اء 

الواليات املتحدة .
ويف كل الح�روب الت�ي خاضتها ارسائي�ل ضد الدول 
العربي�ة وضد الفلس�طينيني كان�ت امري�كا الداعم 

األسايس إلرسائيل عسكرًيا ولوجستًيا .
ومن الواضح أن تصفية القضية الفلس�طينية هدف 
تاريخي واسرتاتيجي للتحالف االمريكي – االرسائيي 
، ولم تت�ورع امريكا ع�ن تأييد كل اتفاقات الس�الم 
ب�ني الع�رب والفلس�طينيني ويف مقدمته�ا اتفاقات 
كامب ديفيد واتفاق اوس�لو. ويتض�ح تماًما انحياز 
الرئي�س االمريك�ي الحايل ترام�ب بالكام�ل لوجهة 
النظ�ر االرسائيلي�ة ولرئي�س الحكوم�ة االرسائيلية 
بنيامني نتنياهو ، وتجس�د ذلك بالقرارات االمريكية 
املتسارعة الداعمة لدولة االحتالل ، واملعادية لشعبنا 
الفلس�طيني وحقوق�ه املرشوع�ة ، وآخرها ش�طب 

الخارجية االمريكية اسم ارايض السلطة الفلسطينية 
من مواقعها ، وقبل ذلك نقل الس�فارة االمريكية من 
ت�ل ابيب للقدس ، واالع�رتاف بالقدس عاصمة ابدية 
إلرسائيل ، واعرتاف ترامب بالسيادة االرسائيلية عىل 
الج�والن ، فضاًل ع�ن الدعم االقتصادي والعس�كري 

غري املسبوق وغري املحدود للكيان الصهيوني .
ه�ذا ناهيك عن م�رشوع ” صفقة الق�رن ” الهادف 
اىل واد الحق الفلس�طيني وتكريس االحتالل لألرايض 
الفلسطينية ، ومنع اقامة دولة فلسطينية ، وتصفية 

حق العودة .
ومن الجي أن اس�تمرار االنحي�از االمريكي إلرسائيل 
نابع من مواقف وممارس�ات ال�دول العربية العميلة 
املنخرط�ة يف دهاليز السياس�ة االمريكية يف املنطقة 
ومش�اريعها التآمرية ، واملهرولة نح�و التطبيع مع 

دولة االحتالل االرسائيي .
إن املواق�ف االمريكي�ة الداعمة إلرسائي�ل تؤكد مدى 
قوة التحالف بني الجانبني ، ويف الوقت نفسه تكشف 
حقيق�ة أن ارسائيل رغم قوتها العس�كرية بما فيها 
النووية عاجزة عن الرصاع والقتال لوحدها ، وعاجزة 
عن تركيع الش�عب الفلس�طيني ودفعه لالستس�الم 

والتخي عن حقوقه الوطنية املرشوعة الثابتة .
ولذل�ك ف�إن الره�ان ع�ىل امري�كا واوهام الس�الم 
خ�ارسة ، ولي�س امام الش�عب الفلس�طيني س�وى 
الكف�اح واملقاومة بكل الوس�ائل املرشوع�ة قانونًيا 
ودولًيا ، حت�ى يتحقق الحلم الفلس�طيني بالخالص 
من االحتالل ، وإنش�اء الدولة الفلس�طينية املستقلة 
وعاصمته�ا الق�دس الرشي�ف ، ول�ن يتم ذل�ك دون 

الوحدة الوطنية الفلسطينية .

االنحياز االمريكي إلسرائيل !!

،،

ال أضيف شيًئا إذا 
قلت أن امريكا 

منحازة قلًبا وقالًبا 
، وبشكل تام 

إلسرائيل ومواقفها 
وممارساتها 

العدوانية 
ومشاريعها 

االحتاللية 
واالستيطانية 

في االراضي 
الفلسطينية .

بقلم / إبراهيم بحر العلوم
تواجه حكومة الس�ید عبد املھدي تحديات جمة 
ومن تلك التحديات مش�كلة البطالة املتفاقمة يف 
صفوف الش�باب، وخاصة من حملة الشھادات، 
أي  الع�ام  الحكوم�ة خ�الل ھ�ذا  ول�م تط�رح 
سیاسات جديدة من ش�أنھا تفتح افاقاً ملعالجة 
املش�كلة، بل اضطرت للس�یر يف نفس السیاقات 
التي اعتادت علیھا الحكومات السابقة بالتعويل 

عىل القطاع العام يف استیعاب البعض منھم.
ان ما تش�ھده بغ�داد منذ اكثر من ش�ھرين من 
تظاھ�رات واعتصام�ات واحتجاج�ات منظمة 

لحمل�ة الش�ھادات م�ن مختل�ف االختصاصات 
التطبیقی�ة واإلنس�انیة تعك�س يف جان�ب م�ن 
جوانبھ�ا عزيمة املطالبة بالحقوق واإلرصار عىل 

انتزاعھا ضمن األطر
القانونی�ة، وم�ن جانب اخر تكش�ف عن مرونة 
النس�بیة لبعض مؤسس�ات الدولة تجاه تحقیق 
قس�م م�ن املطالب حت�ى ولو كان عىل حس�اب 
اختناق اقتصادھا الوطني، ونود يف ھذا الس�یاق 
ان نؤك�د ع�ىل القضايا األساس�یة التالی�ة: أوال: 
س�لمیة االحتجاجات: ان االنتش�ار االفقي لھذه 
م�ن  ابت�داء  املمنھ�ج  والتنظی�م  االحتجاج�ات 

خريجي كلیات ھندسة النفط وحملة الشھادات 
العلی�ا وم�ا اعقبھا من موجات أخ�رى لخريجي 
الھندس�ة الكیماوية واالختصاصات الھندس�یة 
األخرى والجیولوجیین وكلیات العلوم السیاسیة 
تتوق�ف، فق�د  ل�ن  واالقتص�اد س�وف  واإلدارة 
ادرك�ت ھذه الرشيحة ان ھذه الوس�یلة ضاغطة 
ونافع�ة احیاناً يف انتزاع حقوقھم وتمیزت بإرادة 
وتصمیم لدىھم الس�ماع مطالیبھم للمس�ؤولین 
حت�ى ولو تطل�ب االم�ر االس�تمرار يف االعتصام 
السابیع، وشھدت االحتجاجات مشاركة واسعة 

من ابناء املحافظات االخرى.
واضط�ر املس�ؤولون احیان�اً للتجاوب النس�بي 
م�ع مطالی�ب املعتصمی�ن، فعىل س�بیل املثال ال 
الحرص، اعتصام خريجي كلیات ھندس�ة النفط 

م�ن الجامع�ات الرس�میة واألھ����لی�ة، حیث 
اسفر عن اس�ت������یعاب حوايل 1000 خريج، 
من اصل 1500معتصم�اً، يف الرشكات النفطیة، 
الكیماويی�ن  املھندس�ین  م�ن  املئ�ات  وتعیی�ن 
الخارجی�ة  وزارة  وتعھ�دت  والجیولوجیی�ن، 

بدراسة مطالب خريجي العلوم السیاسیة.
ان ھذا التجاوب النس�بي لحركة االحتجاجات، 
وھو امر يستحق الشكر علیه، سیدفع الرشائح 

األخرى العاطلة من حملة الشھادات يف مواصلة 
نفس الطري�ق أمالً يف الحصول عىل فرص العمل 
رغم ترصيح رئیس الوزراء صعوبة تحقیق ذلك، 
باعتبار ان عدد العاطلین من الخريجین يتجاوز 
ع�رشات االف ب�ل مئ�ات االف بلح�اظ مدخالت 
الجامع�ات واملعاھد س�نويا بش�قیھا الرس�مي 

واألھي والتي تربو عىل 130 الف خريجاً، وقطعاً 
س�تواجه الحكومة عج�زاً يف اس�تیعابھم ضمن 

القطاع العام يف ظل الوضع الراھن.
لق�د اجرب مجل�س الن�واب الحكوم�ة كم�����ا 
جاء يف قان�ون م������وازنة عام 2019 تحويل 

ع�رشات االف م�ن أصح�اب العق�ود اىل املالك 
الدائم، واس�تجابت الحكومة لالمر ولم تطعن 
بھذا التداخ�ل الترشيعي، عىل خ�الف مواقف 

الحكومة السابقة التي
الش�حة  بحج�ة  التعیی�ن  أب�واب  أغلق�ت 

االقتصادي�ة. لقد اضط�رت الحكوم�ة الحالیة 
زيادة نفقاتھا التش�غیلیة وھذا ما دفع صندوق 
النق�د الدويل، كما ج�اء يف تقريره الص�ادر بداية 
ھذا الشھر، تحذير الحكومة العراق���������یة 
م�ن مغ��بة امل�ي يف زيادة االنف�اق بحوايل 25 
باملئة والذي س�یقي اىل كارثة اقتصادية يطیح 
باالقتصاد العراقي، وسیزيد من العجز يف املوازنة 

للعام القادم ولألعوام الالحقة.
واذا ما اس�تذكرنا بان ما تم م�ن تعینات لتثبیت 
العقود لھ�ذا العام س�یزيد من تكالی�ف االنفاق 
للعام القادم بح�وايل 3 تريلیون دينار، فضالً عن 
إع�ادة املفس�وخة عقودھم من منتس�بي وزارة 
الداخلی�ة والذي تجاوزت اعدادھ�م قرابة ثالثین 
الفاً س�یزيد م�ن حج�م االزمة املالیة وس�یضع 
حكوم�ة الس�ید عبد املھ�دي يف وض�ع اقتصادي 

ومايل ال يحسد علیه.
ثانیاً: غیاب املشاريع: ولنا الحق ان نتساءل الیوم 
ھل ان الخطوات التي اتبعتھا الحكومة خالل ھذا 
العام تطمنئ بوجود رؤي�ة اقتصادية قادرة عىل 
اخ�راج العراق م�ن البطالة الخانق�ة يف صفوف 
الش�باب والتي تتجاوز 20 باملئة ام ان رضورات 
الس�لطة وتطلعات الكتل السیاس�یة دفعت البلد 

للغوص بشكل اكرب يف وحل الرتھل اإلداري؟.
ال ش�ك ان الحكومة تفك�ر جدياً بھ�ذه املعضلة 
وتعل�م جیداً ب�ان س�وق العمل العراقیة تش�ھد 
سنوياً وبش�كل عام إضافة نصف ملیون انسان 
س�نوياً م�ن ھ�م يف س�ن العم�ل والراغبی�ن به 

والقادرين علیه والعدد يف تزايد س�نوي مستمر، 
والبد انھا حاولت دراس�ة بع�ض املقرتحات التي 

قدمت من  الخرباء االقتصاديین.
وان واحدة من الحلول القادرة عىل تحريك عجلة 
التش�غیل ومواجھ�ة ارتف�اع مع�دالت البطال�ة 
ھو )التموي�ل املیرس(. لذا ع�ىل الحكومة إطالق 
مب�ادرة تش�غیل الش�باب بالدع�وة اىل تس�جیل 
رشكات صغیرة تمنح )إجازات استثنائیة( باسم 
رشكات الش�باب الناش�ئة معفاة م�ن الرضائب 
والرسوم كافة ملدة خمس سنوات وتمنح قروض 
می�رسة ذات ف�رتة س�ماح طويلة األجل نس�بیاً 

ويعفى القرض بعد فرتة
الس�ماح يف ضوء اتساع نشاط املرشوع الشبابي 
وقدراته عىل التشغیل ويدرج العاملون فیه كافة 
يف صندوق التقاعد والضمان االجتماعي وتتحمل 

الدولة نفقاته.
وبناء عىل ذلك يؤسس )صندوق تشغیل الشباب( 
مثالً يف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعیة ويدار 
من واحدة من املص�ارف الحكومیة او األھلیة يف 
املحافظات كافة والسیما األكثر فقراً. ويخصص 
راس م�ال ابت��دائي للصن�دوق بنحو 5 ملیارات 
البن�ك  تق�دم  امل�رشوع،  لھ�ذا  وش�بیه  دوالر.  
املركزي العراقي قبل ح�وايل عامین بمبادرة وتم 
تخصیص مبلغاً مماثالً لدعم املش�اريع الصغیرة 
واملتوس�طة وواج�ه بع�ض العقب�ات االداري�ة 
لتفعلیه وتم تجمید امل�رشوع. وھناك العديد من 
األفكار والتصورات يف ھذا املجال يمكن للحكومة 
ال�رشوع بھا لتفت�ح افاقاً جديدة لح�ل معضلة 

البطالة يف صفوف حملة الشھادات.
الب�د للحكومة من مب�ادرات لتفعیل دور القطاع 
الخ�اص ولع�ل يف مقدمتھ�ا الرشوع بتأس�یس 
)م�رشوع تقاع�د القطاع الخ�اص( املدعوم من 
قبل الدولة، ورضورة إعادة التعلیم املھني بشقیه 
االع�دادي واالھتم�ام بمؤسس�ة املعاھ�د الفنیة 
لتوفیر املھ�ارات يف مختلف املجاالت وس�نتناول 

ذلك بالتفصیل يف مناسبات اخرى

إحتجاجات حملة الشهادات

خاضتها  التي  الحروب  كل   
وضد  العربية  الدول  ضد  اسرائيل 

امريكا  كانت  الفلسطينيين 
عسكرًيا  إلسرائيل  األساسي  الداعم 

ولوجستًيا

الحكومة 
زيادة  الحالية 

التشغيلية  نفقاتها 
صندوق  دفع  ما  وهذا 

الى  الدولي  النقد 
الحكومة  تحذير 

من  العراقــــــــية 
المضي  مغــبة 

زيادة في 
بحوالي االنفاق   

بالمئة  25  

لنا 
ان  الحق 

هل  الهوم  نتساءل 
التي  الخطوات  ان 
الحكومة  اتبعتها 
العام  هذا  خالل 

رؤية  بوجود  تطمئن 
على  قادرة  اقتصادية 

من  العراق  اخراج 
الخانقة البطالة 



المراقب العراقي/ بغداد... 
وصل وفد نفط الوسط مدينة أربيل، للدخول 
يف معس�كر ملدة 10 أيام، تحضريا للموس�م 
املقب�ل. وكان من املخطط أن يعس�كر نفط 
الوس�ط يف مدين�ة أزمي�ت الرتكي�ة، لكن�ه 

غ�ري بوصلته نحو أربيل، بعدم�ا تعذر عليه 
الحص�ول ع�ى تأش�ريات دخول ل�أرايض 

الرتكية لالعبني املحرتفني األفارقة.
وأك�د مرشف الفريق فراس بح�ر العلوم أن 
»املعس�كر فرصة طيب�ة للن�ادي للتحضري 

بشكل ممتاز للموسم املقبل«.
وأش�ار إىل أن »اإلدارة واثق�ة م�ن ق�درات 
الجه�از الفني وخياراته وس�تجتهد لتوفري 
س�بل النجاح له من أجل إع�ادة فريق نفط 
م�درب  وأوض�ح  املنافس�ة«.  إىل  الوس�ط 

الفريق رايض شنيش�ل أن »معس�كر أربيل 
س�يكون املحط�ة األخ�رية لرف�ع جاهزية 
الفري�ق وتحض�ريه ملباري�ات ال�دوري، من 
خالل تكثيف التدريبات وخوض 4 مباريات 
تجريبي�ة قب�ل الع�ودة إىل مدين�ة النجف«. 

وأش�ار إىل أن »الفريق بدأ يتحس�ن تدريجيا 
م�ن حي�ث الجاهزي�ة البدنية واالنس�جام، 
وأن املباري�ات التجريبي�ة س�تكون فرصة 
الختبار الفريق بشكل صحيح والوقوف عى 

إمكانيات الالعبني الجدد فرديا وجماعيا«.

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
بع�د ان ق�رر االتحاد االس�يوي عدم منح 
ن�ادي الطلب�ة الرتخي�ص للمش�اركة يف 
ال�دوري املمت�از للموس�م املقبل بس�بب 
الدي�ون املرتاكمة علي�ه، اصبح لزاما عى 
اتح�اد ك�رة الق�دم العراقي تنفي�ذ قرار 
االتح�اد االس�يوي وهذا يعن�ي منع نادي 
الطلبة من املش�اركة وانزال�ه اىل الدرجة 

االدنى ابتداءا من املوسم املقبل.
ضيق الوقت الذي منحه االتحاد االسيوي 
لنادي الطلب�ة للرد عى طلباته وتس�وية 
ام�ور الدي�ون املرتاكم�ة علي�ه م�ن قبل 
بع�ض الالعبني املحرتفني الذين ش�اركوا 
مع الطلبة يف املواسم املاضية وتعهد وزير 
الشباب بتسليم جميع املبالغ التي يف ذمة 

االنيق لالعبني املحرتفني.
كل ه�ذه املواضي�ع طرحته�ا »املراق�ب 
العراق�ي« ع�ى طاولة املتحدث الرس�مي 
لن�ادي الطلبة وائل العن�زي والذي تحدث 
قائال : ي�وم امس وص�ل اىل النادي كتاب 
من االتحاد االس�يوي يؤكد رفض االتحاد 
االسيوي التعهد الذي قدمه وزير الشباب 
والرياض�ة بتس�ليم املبال�غ الت�ي يف ذمة 
نادي الطلبة لالعب�ني االجانب، مع تأكيد 
االس�يوي ان املبالغ كانت يجب ان تس�دد 
قب�ل الحادي والثالثني من الش�هر املايض 
وهو االمر الذي لم يتحقق فلذلك تم رفض 
منح نادي الطلبة الرتخيص للمشاركة يف 

الدوري املمتاز.
واضاف العنزي »نحن االن يف انتظار قرار 
االتح�اد العراقي والذي ه�و ملزم بتنفيذ 
قرار االتحاد االس�يوي وبالتايل النزول اىل 
درجة ادن�ى« مش�ريا اىل ان »الوقت الذي 
منحه االس�يوي لنادي الطلبة كان ضيق 
جدا ولم يس�عف الن�ادي لتحقيق مطالب 

االتحاد االسيوي«.
ون�وه اىل ان »املوضوع تكف�ل به محامي 
اتح�اد القدم وال�ذي هو يف نف�س الوقت 
محام�ي ن�ادي الطلبة نزال احم�د والذي 
لم يعط املوض�وع اهمية قصوى يف بادئ 
االم�ر، وكان دائم�ا يؤك�د ع�ى ان ه�ذه 
املواضيع هي ش�أن داخ�ي ويجب تقديم 
الش�كوى التح�اد الك�رة العراق�ي وليس 

االتح�اد االس�يوي مم�ا ادى اىل تعاملن�ا 
م�ع هذا املوضوع بهذا ال�رود والذي ادى 

باالخر اىل هذا القرار«.
واش�ار »نس�تغرب هذا التعام�ل من قبل 
االتحاد االس�يوي مع ن�ادي الطلبة فقط 
فالنادي�ان االخران النج�ف وامليناء منحا 
مهل�ة لح�ل ه�ذه االش�كاالت بينم�ا ل�م 

يمن�ح الطلبة اي وق�ت لحل ولو جزء من 
الديون«.

وختم العن�زي حديثه بالقول »بالنس�بة 
للتعاق�دات التي اجراه�ا الفريق يف الفرتة 
املاضي�ة س�واء م�ع املدرب�ني او الالعبني 
وبع�د ق�رار االتحاد االس�يوي فنحن االن 
بانتظار قرار ادارة االنيق وكيفية التعامل 

مع هذا املوضوع«.
وكان عض�و الهيئة االدارية لنادي الطلبة 
حي�در عبد ال�رزاق قد رصح ب�ان الفريق 
لديه اموال تكفيه لس�د ديون�ه والظهور 
بش�كل افض�ل يف ال�دوري املمت�از، مبينا 
انهم بانتظ�ار رد االتحاد االس�يوي لكرة 
الق�دم ع�ى طلب الفري�ق للمش�اركة يف 

الدوري هذا املوسم.
واوض�ح عبد ال�رزاق ان »الف�رتة الزمنية 
كانت ضيقة امام النادي ملخاطبة االتحاد 
االسيوي، وصادفت ايام الجمعة والسبت، 
واالتح�اد  الش�باب  وزارة  تدخ�ل  وبع�د 
االس�يوي  االتح�اد  خاطبن�ا  العراق�ي، 

بجاهزية الفريق ماليا«.

التفاؤل يسود 
معسكر نفط 

الوسط في اربيل االثنين 2 ايلول  2019 
العدد 2148 السنة العاشرة
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باأنتظار رد احتاد الكرة ..

»االنيق« ينحدر صوب االدنى بعد قرار اإلتحاد اآلسيوي بمنع الترخيص

ا�ضتقطب حديث وزير ال�ضباب والريا�ضة 
الدكتور احمد ريا�ض انظار اجلماهري ب�ضّدة 
وهو يتحدث عن اإكمال العمل مبلعب النجف 

الريا�ضي وكرثة النواق�ض يف هذا املن�ضاأ الكبري 
الذي ي�ضتوعب 30 الف متفرج، واحلقيقة اأن 

ثقافة ما ي�ضمى و�ضائل التدبري وتدارك الأمر 
هي ال�ضفة الغالبة التي رافقت تعرّث بناء 

املن�ضاآت الريا�ضية حيث اأ�ضّر الوزراء ال�ضابقون 
على �ضرورات الفتتاح باأي �ضكل و�ضورة ل�ضباب 

جمهولة ل يعلمها غريهم،
 وجميعنا يتذّكر عهود الوزير السابق السبعة املختلفة حول 
افتت�اح ملعب ال�زوراء، وكاد أن يفعله�ا باملمكن لو لم يكن 
يعلم بأنه يطلب املس�تحيل، والعرة يف األمر هو أن املنشآت 
الرياضية ملك للش�عب ول�م تبَن كرسدق يت�م تفكيكه بعد 
حف�ل االفتت�اح، وإنما الغرض الس�رتاتيجي م�ن البناء هو 
أن يك�ون عّدة وذخ�راً للزمن يؤم�ن لنا إقام�ة املباريات يف 
البط�والت املحلي�ة والخارجية مع�اً، لذلك يج�ب أن يكتمل 
بجميع مرافقه، وال نع�ّول عى تلك املقاعد التي يتم لصقها 
عى الس�طوح الخرس�انية م�ع زراعة الس�احة بالعش�ب 

األخرض، لالسف هذا ما حصل وُسجل اليوم رسمياً.
***

اختتم�ت قبل أي�ام فّعاليات كونغرس الصحاف�ة الرياضية 
اآلس�يوي يف العاصم�ة املاليزي�ة كواالملب�ور باكتم�ال عقد 
املكتب التنفيذي لالتحاد اآلس�يوي بمشاركة عراقية فاعلة 
تجّس�دْت بوجود الزميل املثابر إي�اد الصالحي عضو املكتب 
التنفيذي اآلس�يوي مع وجود ممّثل خاص باالتحاد العراقي 

للصحافة الرياضية أيضاً الزميل عدنان لفتة.
وقد اتضحت آثار املش�اركة اإليجابي�ة العراقية رسيعاً عر 
البي�ان الذي صدر بأرّق عب�ارات التهنئة للجماهري العراقية 
الرياضية بعد موافقة االتح�اد الدويل لكرة القدم عى إقامة 
تصفي�ات كأس العال�م 2022 يف ملع�ب الب�رة بص�ورة 
نهائي�ة، وكذلك املوافقة ع�ى مقرتحات عراقي�ة عّدة منها 
إقام�ة دورات تنش�يطية للصحفي�ني الرياضي�ني وتوحي�د 
املواقف للجانب العربي يف تنس�يق األم�ور، واملوقف املرّشف 
لرئيس االتحاد اآلس�يوي الزميل سطام السهي من الكويت 
الذي عّر عن دعم العراق بصورة خاصة يف جميع املناسبات 
وامللتقي�ات اإلعالمية وهو ما نعده مكس�باً لنا يف الصحافة 

الرياضية من خالل الجهود املباركة للزميل الصالحي.
هن�ا البد يل أن اس�ّجل كلمة امتنان حقيقية لوزير الش�باب 
والرياضة الذي دعم مشاركة العراق يف الكونغرس اآلسيوي 
ب�كل قوة، وتواصل مع الزميل الصالحي أوالً بأول يف التفاتة 
منه تؤكد أهمية الدور اإلعالمي لرجاالت الصحافة يف تدعيم 
مسرية الرياضة وتمثيل البلد يف امللتقيات الدولية خري تمثيل.

***
إش�ارات تقدير وامتنان يطيب يل أن أوّجهها لعدد من نجوم 
املنتخبات الوطني�ة بمختلف األلعاب الذين قدموا اقرتاحات 
مهم�ة ألكر ق�در م�ن الفائ�دة والتوّس�ع بكتاب�ة العمود 
الصحف�ي والخروج م�ن نم�ط الكتابة بموضوع�ة واحدة 
وتجزئة املقال اىل أقسام تتناول أكر عدد ممكن من القضايا 
الرياضية بمادة واحدة تماش�ياً م�ع آفاق التنّوع وكيما تتم 

التغطية املراد بها األفضل.
وه�ا نحن اليوم نكتب بهذا النمط، ولنا أمل كبري أن نوفق يف 
ه�ذا الجانب العمي بتفاعل م�ع املقرتحات املقدمة لنا، وأن 
ال تك�ون مختّصة بكرة القدم فقط، م�ع العلم إننا نتواصل 
مع جمي�ع األلع�اب الفردي�ة والجماعية ونص�ل بصوتهم 

وقضاياهم بدقة وأمانة.

فوا�ضل ريا�ضية
محمد حمدي

ستة العبين من الزوراء يلتحقون بالمنتخب الوطني

منتخب االشبال يعسكر في السليمانية استعدادًا لغرب آسيا.. تنس 
الطاولة يعسكر في السليمانية 

الديوانية يضم أربعة العبين رسميًا.. الجوية يتعاقد مع السوداني بكري المدينة

نادي لبناني يسعى للتعاقد مع مدرب عراقي 

أبرم�ت إدارة نادي القوة الجوي�ة، صفقة جديدة بالتعاقد 
مع الس�وداني بك�ري املدينة مهاجم املري�خ، وذلك لدعم 

صفوف الفريق يف املوس�م املقبل.
وقال املدرب املس�اعد لفريق الق�وة الجوية لؤي صالح 
»الجهاز الفني أبدى رغبته يف التعاقد مع مهاجم 
املريخ السوداني بكري املدينة وتم التعاقد معه 
بش�كل رس�مي، كما وصل�ت بطاقت�ه الدولية 
إىل الن�ادي، وس�يلتحق خ�الل األي�ام املقبل�ة 

بالفريق«.
وأض�اف »اإلدارة وصل�ت ملراح�ل متقدمة 
مع مداف�ع غاني لاللتح�اق بالفريق هذا 

األسبوع«.
وأوض�ح »الجهاز الفني اضطر لتغيري 
قناعت�ه ببع�ض املحرتف�ني نتيج�ة 
لق�رارات لجن�ة املس�ابقات بعدم 
تأجيل املباريات يف حال اس�تدعاء 
املنتخب الوطني وبالتايل بحثنا عن 
العب�ني محرتفني ل�ن يلعبوا ضمن 
منتخبات بلدانهم لتعويض املحليني 

الذين سينضمون للمنتخب«.
رغ�م  الجوي�ة  الق�وة  أن  إىل  وأش�ار 
الظروف تمكن من اجتياز عقبة الساملية 
يف ذه�اب دور ال��32 م�ن بطولة كأس 

محمد السادس لأندية األبطال.
وأردف »رغ�م التح�اق العب�ي املنتخ�ب 
الوطني بوقت متأخر وعدم التحاق املحرتفني 

تمكنا من تحقيق الفوز يف املباراة«.
يذك�ر أن الق�وة الجوي�ة تمك�ن م�ن تحقيق الف�وز عى 
الس�املية بنتيجة )3-1(، يف مب�اراة الذهاب ألتي أقيمت يف 

ملعب كربالء الدويل.

اعلن نادي الزوراء التحاق ستة من العبيه باملنتخب الوطني، الذي 
يتهيأ لخوض تصفيات كأس العالم. وقال املتحدث باس�م النادي 
عبد الرحمن رش�يد ان »املعس�كر التدريبي لفريق الزوراء، املقام 
حالي�اً يف مدينة كازبالنكا يف الدار البيضاء املغربية، س�يختتم غدا 
الثالث�اء«. واضاف »س�يغادر مقر اقامة الفري�ق الالعبون جالل 
حس�ن ومصطفى محمد ونجم ش�وان وحسني عي وعالء عباس 
ومهن�د عب�د الرحي�م، اىل البحري�ن، لاللتحاق بصف�وف املنتخب 

الوطني، وعالء رعد لاللتحاق باملنتخب االوملبي«.
يش�ار اىل ان فري�ق ال�زوراء خرج مؤخ�راً م�ن االدوار التمهيدية 

لبطولة االندية العربية لكرة القدم.
اىل ذلك تعاقد الزوراء مع العب املنتخب املوريتاني الحس�ن سالم 

لتمثيل الفريق بمنافسات املوسم املقبل.
وقال عبد الرحمن رشيد عضو مجلس الزوراء إن »اإلدارة نجحت 
يف استقطاب مدافع سيكون إضافة قوية للفريق، الفتا أن الالعب 

يمتلك مواصفات بدنية وقدرات عالية«.
وأش�ار إىل أن »الفريق أنهى معس�كره املميز يف املغرب وس�يغادر 

مساء الغد عائدا إىل العاصمة بغداد«.
يش�ار إىل أن الزوراء شارك يف بطولة كأس محمد السادس لأندية 

العربية، وغادرها من الدوري التمهيدي.

أعلن مدرب منتخب أش�بال العراق 
لك�رة الق�دم، دخول�ه يف معس�كر 
محافظ�ة  يف  داخ�ي  تدريب�ي 
السليمانية يمتد لعرشة أيام خالل 

االيام املقبلة.
وقال مدرب املنتخب حس�ن كمال 
»خ�اض منتخبنا مب�اراة تجريبية 
جميل�ة،  نج�وم  اكاديمي�ة  ام�ام 
وانته�ت لصالحن�ا بثالث�ة اهداف 
مقاب�ل هدف�ني، وكان الغرض من 
ه�ذه املباراة ليس�ت النتيجة وانما 
الوق�وف ع�ى جاهزي�ة الالعب�ني 

ومدى اس�تيعابهم للتدريبات التي 
خضناه�ا س�وية خالل الخمس�ة 
املاضي�ة، واطلعن�ا ع�ى  األش�هر 
مس�تويات الالعبني بالرغم من ان 
املنتخب خاض اكث�ر من لقاء قبل 
املباراة، وهو ما ساعدنا يف الوقوف 
ع�ى الص�ورة الحقيقي�ة لبع�ض 

الالعبني«.
املنتخب  وأضاف كمال »س�ينتظم 
يف معس�كر تدريب�ي مل�دة ع�رشة 
اّيام يف محافظة الس�ليمانية بغية 
تهيئ�ة الالعبني بش�كل جيد اىل أي 

اس�تحقاق مقبل، ولدين�ا مواهب 
وطاق�ات واع�دة س�يكونون نواة 
للمنتخبات العراقية، وس�نصقلهم 
بالش�كل الصحيح من أجل رفدهم 
اىل املنتخبات، وهذا اهم ما نخطط 

له انا وزمالئي يف الجهاز الفني« .
يشار اىل أن املالك التدريبي ملنتخب 
االش�بال مؤلف من املدرب حس�ن 
كمال، ويس�اعده كل من سعد عبد 
الحميد ومحمد عي كريم، ومدرب 
الح�راس ع�ي حس�ني مرشب�ت، 

ومدرب اللياقة طارق مصعب.

أبرمت إدارة نادي الديوانية، 4 تعاقدات جديدة مع تجديد 
عقود بعض الالعبني تحضريًا ملنافس�ات املوسم الجديد. 
وق�ال م�درب الفريق ص�ادق س�عدون إن »إدارة النادي 
نجحت يف ضم الرباعي عي سعد وأيمن رعد وكنان عادل 
وعي وحي�د«. وأوض�ح أن »إدارة الديوانية حافظت عى 

أبرز العبي الفريق بتجديد عقود فالح عبد الكريم وحيدر 
ماجد والحارس س�الم مطلب«. وأش�ار إىل أن »الديوانية 
من الفرق الت�ي تمتلك قاعدة جماهريي�ة كبرية، منوًها 
»سنبذل قصارى جهدنا من أجل الظهور بشكل مميز يف 

املوسم املقبل«.

أج�رت إدارة ن�ادي الس�الم زغرتا، اتص�االت مكثفة مع 
املدرب العراقي حيدر جبار، لتويل قيادة الفريق يف املرحلة 

املقبلة. 
واك�د مصدر مق�رب »أن حيدر جب�ار متواج�د حالًيا يف 
تركيا، والقرار النهائي س�يتخد خالل ايام  لحس�م ملف 

الجهاز الفني للفريق الشمايل، بعد فسخ العقد بالرتايض 
بني املدرب األردني نهاد صوقار وإدارة النادي. 

وم�ن جهة أخرى، أش�ار املصدر إىل أن »م�درب الحراس 
الس�وري بش�ار بيازيد، ق�د يكون ضمن الجه�از الفني 

املقبل للسالم.

بدأ منتخبنا الباراملبي لتنس الطاولة تدريباته اليومية يف معسكره الداخي 
املقام حالياً يف السليمانية استعداداً لبطولة غرب آسيا.

ويضم وفد املنتخب للمعس�كر، الذي من املقرر ان يس�تمر لغاية التاس�ع 
من ش�هر أيلول الج�اري، 11 العباً ُيرشف ع�ى تدريباتهم مدرب املنتخب 

جاسم كاتب.
ويجري العبو املنتخب تدريبات مش�رتكة مع العبي اقليم كوردستان من 
االس�وياء، ملنحهم الجرعات الكافي�ة خالل الوح�دات التدريبية، ويهدف 
املنتخ�ب الوص�ول اىل الجاهزية التامة له�ذه البطولة، التي تس�تضيفها 
العاصم�ة االردني�ة عمان ي�وم الخامس عرش من الش�هر الجاري، والتي 

تضم منافساتها أكثر من فعالية وبمشاركة 12 منتخباً عربياً.
ويتأل�ف املنتخب من الالعبني: هديل عي، نور امني، رس�ل فاضل، حوراء 
س�عد، خضري عباس، منتظر فاروق، عي عبد االمري، عادل خالد، حس�ن 

فالح، عبد الرحمن حكمت، ومحمد كاظم.



االتح�اد  إلدارة  املؤقت�ة  اللجن�ة  تعق�د 
لبح�ث  اس�تثنائًيا،  اجتماًع�ا  الس�وري، 
اعت�ذار عم�ر خريب�ن نجم اله�ال، عن 
خوض مباراة الفلب�ن الخميس املقبل يف 
إطار التصفيات املش�ركة ملونديال 2022 

وكأس آسيا 2023.
واكدت مص�ادر خاصة »أن اللجنة تنتظر 
تقرير واقراحات الجهاز الفني للمنتخب 
بقي�ادة فج�ر إبراهي�م، التخ�اذ الق�رار 
املناس�ب، خاصة بعد تك�رار االعتذار من 

خريب�ن يف املواجهات الرس�مية والودية 
األخ�رة«.

وأوضح�ت املصادر أن »االتحاد الس�وري 
يفك�ر يف معاقبة خريبن، حيث أن اعتذار 
الاع�ب جاء قبل 3 أيام من موعد املباراة، 

مما أربك حس�ابات املدير الفني الذي كان 
يعول كثرًا عىل خريبن والس�ومة يف خط 

الهجوم«.
وأك�دت املص�در أن »العقوب�ة ق�د تص�ل 
لحرم�ان خريب�ن م�ن تمثي�ل املنتخ�ب 

الس�وري يف املس�تقبل، مع فرض عقوبة 
مالية كبرة عليه«.

وكان عم�ر خريب�ن ق�د تق�دم بخطاب 
رس�مي يعت�ذر في�ه ع�ن اللح�اق ببعثة 

منتخب باده ألسباب خاصة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن االتح�اد الدويل لكرة القدم، املرش�حن 
 3 أفض�ل  وقائم�ة   ،»The BesT« لجوائ�ز 
العبن، للفوز بجائ�زة أفضل العب يف العالم 

هذا العام.
كريس�تيانو  الربتغ�ايل  القائم�ة،  وضم�ت 
رونالدو نجم يوفنتوس، واألرجنتيني ليونيل 
مي�ي قائد برش�لونة، والهولن�دي فرجيل 

فان دايك مدافع ليفربول.
وكان لوكا مودريتش العب خط وس�ط ريال 
مدريد، قد توج بالجائزة العام املايض، بينما 

حصد الربتغايل كريس�تيانو رونالدو الجائزة 
يف نسختي 2016 و2017.

وس�يتجدد ال�راع بن الثاثي م�رة أخرى، 
بعدما تفوق فرجي�ل فان دايك عىل رونالدو 
ومي�ي مؤخ�رًا، حن ت�وج بجائ�زة أفضل 

العب يف أوروبا لعام 2019.
وت�وج ف�ان داي�ك م�ع فريقه بلق�ب دوري 
أبطال أوروبا عىل حس�اب توتنهام، كما بلغ 
نهائي دوري األمم األوروبية مع هولندا التي 

سقطت أمام الربتغال.
بدوره توج ميي هدافا للنسخة األخرة من 

التشامبيونزليج برصيد 12 هدفا وحصل مع 
برشلونة عىل لقب الدوري اإلسباني.

من جانبه، كان كريس�تيانو ه�داف املرحلة 
النهائية من دوري األمم األوروبية الذي توج 
ب�ه مع منتخ�ب الربتغ�ال، كما حق�ق لقب 

الدوري اإليطايل مع يوفنتوس.
واش�تعل الراع عىل جائ�زة أفضل العبة يف 
العال�م، ب�ن الثاثي ل�ويس برون�ز )أوملبيك 
ليون(، وأليكس مورج�ان )أورالندو برايد(، 

وميجان رابينوي )ريجن(.
اىل ذلك أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« 

قائم�ة تض�م 3 مدرب�ن، مرش�حن للف�وز 
بجائزة أفضل مدرب يف العالم هذا العام.

وضم�ت القائمة األملاني يورجن كلوب املدير 
الفني لليفربول، واإلس�باني بيب جوارديوال 
واألرجنتين�ي  س�يتي،  مانشس�ر  م�درب 

ماوريسيو بوكيتينو املدير الفني لتوتنهام.
وقاد كل�وب ليفرب�ول لتحقيق لق�ب دوري 
األبطال املوسم املايض، بينما وصل بوكيتينو 
يف إنج�از تاريخ�ي للنهائ�ي م�ع الس�برز، 
وحص�د جواردي�وال لق�ب الربيمرلي�ج مع 

السيتيزنز.
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7الرياضية
االتحاد السوري 

يفكر في معاقبة 
عمر خريبين

من جديد.. فان دايك يصارع رونالدو وميسي على جائزة األفضل في العالم

ُيكثف نادي روم�ا اإليطايل، محاوالته 
للظف�ر بصفق�ة جدي�دة م�ن نظره 
آرس�نال اإلنجليزي، قبل نهاية س�وق 

االنتقاالت الصيفية.
وبحس�ب شبكة »س�كاي سبورتس« 

التي تابعته�ا »املراقب العراقي«، فإن 
روم�ا ُيج�ري مفاوض�ات م�ع إدارة 
آرس�نال لضم النج�م األرميني هنريك 
مخيريان، عىل س�بيل اإلع�ارة. وعىل 
الرغ�م من نهاي�ة الس�وق يف إنجلرا، 

لك�ن األندي�ة اإلنجليزي�ة يمكنها بيع 
الاعبن فقط.

وانضم مخيريان إىل آرسنال يف كانون 
صفق�ة  م�ن  كج�زء   ،2018 الثان�ي 
انتقال التشييل أليكسيس سانشيز إىل 

مانشسر يونايتد.
وأب�رم ن�ادي روم�ا 9 صفق�ات حتى 
ويتطل�ع  االنتق�االت،  س�وق  يف  اآلن 
لخت�ام املركاتو الصيفي بضم هنريك 

مخيريان البالغ من العمر 30 عاًما.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن ناب�ويل اإليط�ايل، تعاقده رس�مًيا مع اإلس�باني 
فرنان�دو يورينت�ي الع�ب توتنه�ام الس�ابق، لتدعي�م 

صفوفه.
لصف�وف  عام�ا،  ال��34  صاح�ب  يورينت�ي  وانض�م 
البارتينوب�ي يف صفق�ة انتقال حر، حي�ث انتهى عقده 

مع توتنهام بنهاية املوسم املايض.
وعاد يورينتي للدوري اإليطايل بعد 4 سنوات من رحيله، 

حيث كان العًبا لصفوف يوفنتوس بطل الكالتشيو.
ولم يكش�ف نابويل خال البيان الرس�مي عن تفاصيل 
الصفق�ة أو م�دة التعاق�د، لك�ن التقاري�ر الصحفي�ة 
األخرة، أفادت بأنه س�يلعب ملدة موسمن، وسيحصل 

عىل راتب سنوي بقيمة 2.5 مليون يورو.
وارتب�ط اس�م يورينتي باالنتقال إىل العدي�د من األندية 
األوروبي�ة الكربى منها مانشس�ر يونايتد وفيورنتينا، 

قبل أن يحسم وجهته املقبلة صوب الكالتشيو.
ويأت�ي تعاقد نابويل مع يورينتي بعد الفش�ل يف الظفر 

بخدمات مهاجم إنر، األرجنتيني ماورو إيكاردي.

يورينتي
يعود للكالتشيو من بوابة نابولي رسميًا

مريكاتومريكاتو

تس�افر بعثة منتخ�ب لبن�ان إىل العاصم�ة الكورية 
الش�مالية بيون�ج يان�ج، للق�اء افتت�اح التصفيات 

املزدوجة لكأيس العالم 2022 وآسيا 2023
وأعلن املدير الفني ملنتخب لبنان ليفيو تشيوبوتاريو، 
ع�ن القائم�ة النهائي�ة ملنتخ�ب األرز والت�ي ضمت: 
الحارس�ان مصطفى مطر، عيل ضاه�ر، والاعبون 
محم�د زي�ن العابدي�ن طح�ان، قاس�م الزي�ن، نور 
منص�ور، حس�ن ش�عيتو )ش�ربيكو(، معت�ز بالله 
الجنيدي، حس�ن منذر، حس�ن زين، جورج ملكي، 
عدن�ان حي�در، ربي�ع عطاي�ا، روبر ملكي، س�مر 
أي�اس، ن�ادر مطر، حس�ن معتوق، حس�ن ش�عيتو 
)موني( محمد حي�در، هال الحل�وة، محمد قدوح، 
أحمد حجازي وعمر شعبان. ويغيب الحارس مهدي 

خليل الذي أصيب بعظمة وجهه خال مباراته فريقه 
العهد مع االتحاد الس�عودي ع�ىل ملعب مدينة كميل 
ش�معون الرياضي�ة، ضم�ن اي�اب الدور ال��32 من 

مسابقة »كأس محمد السادس لاندية االبطال«.
وي�رأس البعث�ة إىل كوريا الش�مالية عض�و اللجنة 
التنفيذية التح�اد كرة القدم رئي�س لجنة املنتخبات 

الدكتور مازن قبيي.
كما تضم الروماني ليفيو تش�يوبوتاريو مديراً فنياً، 
ف�ؤاد بله�وان مدي�راً للمنتخ�ب، جمال ط�ه مدرباً، 
لوتش�يان باوون مدرب�اً للياقة البدني�ة، وحيد فتال 
مدرب�اً لح�راس املرم�ى، ودي�ع عب�د النور منس�قاً 
اعامياً، اييل متني معالجاً فيزيائياً، أحمد فخر الدين 

وشفيق فارس للتجهيزات.

الح�ارس  الكوس�تاريكي ودع 
كيل�ور نافاس زمائ�ه يف ريال مدري�د داخل غرف 
مابس ملعب )ال س�راميكا( عقب نهاية مواجهة 

فياريال يف ختام ثالث جوالت الليجا.
ول�ن يعود نافاس إىل العاصمة اإلس�بانية من أجل 
وضع الرتوش خال الس�اعات القليلة املقبلة عىل 

صفقة انتقاله لباريس سان جرمان الفرني.
وخ�اض الح�ارس الكوس�تاريكي آخ�ر رحل�ة له 
كاع�ب يف الفريق امللكي إىل مدين�ة فياريال، حيث 
انته�ت املواجه�ة بن الفريق�ن بالتع�ادل )2-2( 

وجلس خالها نافاس عىل مقاعد البدالء.

مقاع�د  ع�ىل  ال�دويل  الح�ارس  لجل�وس  وكان 
االحتياطين للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فضا 
ع�ن وص�ول عرض من جان�ب الفري�ق الباريي، 
دورا كب�را يف تغ�ر تفك�ر صاح�ب ال��32 عاما 
الذي س�يوقع عىل عقود انتقاله ل�«بي إس جي«. 
ورغم تقديمه مستوى متميز خال فرة إعداد هذا 
املوس�م أثناء إصابة كورتوا، ظل نافاس حبيس�ا 
ملقاع�د البدالء م�ع بداية املواجهات الرس�مية يف 
الليجا. ويس�دل ناف�اس بذلك الس�تار عىل حقبة 
ناجح�ة يف عري�ن املرينج�ي ع�ىل م�دار 5 أعوام 
دخل خالها التاريخ كونه كان الحارس األس�ايس 
وصاح�ب فضل كبر يف حصد لق�ب دوري األبطال 
3 م�رات متتالي�ة. وتتضم�ن الصفق�ة يف املقاب�ل 
انتقال حارس الفريق الباريي، الفرني ألفونس 
أريوال، للفري�ق املدريدي، وذلك بع�د أن نجح بطل 

إش�بيلية فرنسا يف  حارس  ضم 
رسخيو  اإلسباني، 
ريكو، عىل سبيل 
م�ع  اإلع�ارة 
الرشاء  إمكانية 

نهائيا.

رغم فوز يوفنتوس املهم ج�ًدا عىل نابويل، بأربعة أهداف 
مقابل ثاثة، يف مباراة مثرة، إال أن ماتياس دي ليخت 

مدافع السيدة العجوز، لم يسلم من االنتقادات.
وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« اإلس�بانية الت�ي 

تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« ف�إن دي ليخ�ت 
ب�ات بعد املباراة يف مرم�ى االنتقادات الاذعة، 
م�ن جان�ب جماه�ر يوفنت�وس، والصحافة 
اإليطالي�ة الت�ي ت�رى أن�ه أخط�أ يف األهداف 
الثاثة، التي استقبلتها شباك السيدة العجوز.

ول�م يلعب دي ليخ�ت، الذي انتق�ل ليوفنتوس 
األوىل، هذا الصيف مقابل 72 مليون يورو، مباراة بارما 

لكن الظروف خدمته وشارك أمام نابويل يف الجولة الثانية، بعد 
إصابة جورجيو كيلليني بالرباط الصليبي ليلة املباراة.

وألق�ت الصحاف�ة اإليطالي�ة، الل�وم ع�ىل دي ليخ�ت وحملت�ه 
مسؤولية األهداف الثاثة التي سكنت شباك يوفنتوس، بعد التقدم 

بثاثية نظيفة. وأشارت إىل أن أخطاء العب أياكس السابق الواضحة 
يف التمرك�ز واملراقبة ورطت فريقه يف التع�ادل، لوال خطأ كوليبايل 

الذي منح بيانكونري الفوز القاتل.

طل�ب هاري ماجواير املنضم يف صفقة قياس�ية ملانشس�ر يونايتد، 
من زمائه السيطرة عىل املباريات بشكل أكرب وتطوير مستواهم بعد 

إهدار نقاط للمباراة الثالثة عىل التوايل يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال ماجواي�ر، الذي التح�ق بأولد ترافورد قادًما من ليس�ر س�يتي 
يف بداية املوس�م الج�اري، للصحفين »نحن نلعب ك�رة هجومية، لكن 
ال تفهموني بش�كل خاطئ، فإنن�ا ال نزال يف حاجة إىل تطوير مس�توانا 

خاصة عند االستحواذ عىل الكرة«.
وأضاف »نفقد الكرة بس�هولة، نحتاج إىل تطوير أنفسنا يف هذا األمر واللعب بثقة عند 

االستحواذ عليها«.
وتاب�ع »نحن مانشس�ر يونايتد ونريد الس�يطرة عىل املباريات. يف آخ�ر 20 دقيقة من 
الش�وط األول ويف أول 20 دقيقة من الش�وط الثاني لم نس�يطر عىل الكرة بش�كل جيد 

وعوقبنا عىل ذلك«.
وس�دد يونايتد 21 كرة عىل املرمى وضغط بش�دة بحثا عن االنتصار قرب النهاية، خاصة 
أن ساوثهامبتون كان يلعب بعرشة العبن بعد طرد كيفن دانسو.وقال ماجواير إن يونايتد 
يج�ب أن يس�تغل الفرص املتاحة أمام املرمى إذا كان يريد املنافس�ة ع�ىل الوجود يف املربع 

الذهبي.
وأضاف »هذه مباراة أخرى كنا نس�تحق فيه�ا الفوز وصنعنا أغلب الفرص 
وفقدن�ا نقطتن، كنا نس�تحق املزيد م�ن النقاط بأدائنا، س�نواصل 

العمل بجدية ونتطور«.

ت�شيوبوتاريو يعلن قائمة لبنان 
لمواجهة كوريا الشمالية

نافا�س يودع العبي النادي الملكي

جماهير السيدة العجوز  تنتقد 
مستوى دي ليخت 

االصابة توقف مسيرة ديوكوفيتش 
في أمريكا المفتوحة

هاري ماجواير يطالب 
بتحسين مستوى اليونايتد

روما 
يقترب من 

ضم مخيتريان 

انتهت حملة املصنف أول عاملًيا نوفاك ديوكوفيتش يف بطولة أمريكا املفتوحة، 
بص�ورة مخيبة لآلمال، وذلك بعد انس�حابه يف الدور الرابع أمام الس�ويرسي 

ستان فافرينكا، بعد معاناته من إصابة يف الكتف األيرس.
ويرى ديوكوفيتش أن موسمه لم ينته بعد، حيث يركز عىل العودة للمشاركة 
من جديد يف البطوالت بعد 4 أسابيع من اآلن، عرب بطولة طوكيو، قبل أن يبدأ 

حملة الدفاع عن لقبه يف بطولة شنغهاي لألساتذة.
كما يتطلع الربي ملعادلة الرقم القيايس لألمريكي بيت س�امرباس، أكثر 
من أنه�ى العام يف صدارة التصنيف العاملي بواق�ع 6 مرات، وهو الهدف 

الذي لن يتحقق إال بتحقيق املزيد من االنتصارات.
وق�ال ديوكوفيتش حس�بما نقل موق�ع رابطة مح�ريف التنس »لم 
ينته املوس�م بعد، ال يزال هناك املزيد من البطوالت الكربى قادمة، 
هناك الكثر من النقاط التي أحتاج للدفاع عنها للمحافظة عىل 
ص�دارة التصني�ف العاملي، يف ظ�ل تألق كل من راف�ا )نادال( 

وروجر )فيدرر( وباقي الاعبن«.
وأض�اف »أرغب يف الحصول عىل فرصة املنافس�ة، فعندما 
أك�ون بصحة جيدة، أتمتع بحظوظ عالية للغاية يف آس�يا 
ويف موس�م البط�والت داخ�ل الص�االت، فتاريخًي�ا، ألعب 

بصورة مميزة يف آخر شهرين من العام«.
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الروائي سعد سعيد:الرواية في مأزق خطير ومصابة بمرض »االّدعاء« 

 فه�و ال يح�ب التكرار وه�و يرى أن 
الرواي�ة العراقي�ة س�تكون يف مأزق 
خط�ر إن اختف�ت األس�ماء القليلة 

التي تجعلها عىل قيد الذكر.
ترصي�ح  يف  س�عيد  س�عد  يق�ول 
ل�)املراق�ب العراق�ي( :لق�د صدرت 
يل 8 رواي�ات واحدة ال تش�به األخرى 
أحرص ع�ىل أن ال أكرر نف�ي، فأنا 
مل�ول، وال يمكنن�ي ان أك�رر تجربة 
خضته�ا ومنحتن�ي اإلش�باع ال�ذي 
توخيت�ه منها، وحت�ى إن رغبت بأن 
أكتب عن موضوع س�بق وأن كتبته، 
س�أحرص ع�ىل تناول�ه م�ن زاوي�ة 
أخرى لكي أج�د الدافع الالزم إلعادة 
طرح�ه ورغ�م ه�ذا فأن�ا أؤم�ن أن 
س�عة الرواية كفنٍّ إنس�انٍي تش�مل 

الحي�اة كله�ا، ف�إن أردت أن أتحدث 
ع�ن الحياة كما أفهمه�ا انطالقا من 
زاوية ووجهة نظر واحدة، فماذا عن 

مليارات األش�ياء األخرى.
واض�اف: ان الرواي�ة خ�ارج إط�ار 
والذي�ن  املعروف�ة حالي�ا،  األس�ماء 
ه�م قلّ�ة يف الداخل والخ�ارج، فإنها 
مصابٌة بمرٍض خطٍر اس�مه االّدعاء 
لكثرة املتهافتني عىل كتابتها، خاصة 
بعد 2003 بغض النظر عن امتالكهم 
املوهب�ة الحقيقي�ة.. ه�م يتحدثون 
عن الكّم ال�ذي يولد النوع يف النهاية، 
ولك�ن أين هو الك�م؟ نظرة فاحصة 
العظم�ى  الغالبي�ة  أن  لن�ا  س�تؤكد 
مم�ا كتب ما ه�و إال نس�خ متعددة 
:س�يغضب  واحدة.وتاب�ع  لفك�رة 

الكثر مني، ولكنن�ي أرى أن الرواية 
العراقية س�تكون يف مأزق خطر إن 
اختفت األسماء القليلة التي تجعلها 

ع�ىل قي�د الذكر، وه�و أم�ر طبيعي 
يف ظ�ّل غي�اب املعاي�ر الت�ي تحفظ 
لها تميزه�ا ودوام تطوره�ا، وكثرة 

املّدع�ني حتى يف مجال النقد وطغيان 
القي�م العش�ائرية وبع�ض املفاهيم 
املتخلف�ة، ونح�ن نعرف ان�ه بغياب 

النق�د الحقيق�ي ل�ن يك�ون 
هناك تط�ور يوصلها اىل آف�اق أبعد، 

فالتحديات داخلية بحتة .

المراقب العراقي / القسم الثقافي

الروائي سعد س��عيد من كتاب الرواية القالئل الذين لهم بصمة 
جميلة ف��ي االدب العراقي لكونه اصدر العديد من الروايات التي 
اش��اد بها الكثير من النقاد العراقيين والعرب والتي كتبها على 

فترات متباعدة وهي كما يقول واحدة ال تشبه األخرى

بغياب النقد 
الحقيقي لن يكون 

هناك تطور 
يوصل الرواية الى 

آفاق أبعد

 لي 8 روايات 
واحدة

 ال تشبه
 األخرى كي ال 
أكرر نفسي 

يؤمن أن سعتها كفنٍّ إنسانٍي تشمل الحياة كلها

 ترجمة نصوص من األدب الفارسي 
المعاصر الى اللغة العربية

املراقب العراقي/ متابعة...
اتفق�����ت دار املأم�ون  
للرتجم�ة والن�ر التابعة 
والسياحة  الثقافة  لوزارة 
واآلثار ع�ىل ت�����رجمة 
األدب  م�����ن  نص�وص 
اللغة  الفاريس املعارص اىل 

العربية
وذك�ر مدير الدار س�اطع 
راج�ي يف ترصيح صحفي 
ان�ه »التقى يف بغ�داد وفدا  
اعالمي�ا  م�ن جمهوري�ة 
اي�ران االس�المية، وجرى 

االتفاق عىل ترجم�ة مختارات من 
األدب الف�اريس املع�ارص اىل اللغة 
اس�تضافة  اىل  اضاف�ة  العربي�ة 
ايرانية  ش�خصيات أدبي�ة وفني�ة 
ومناقش�ة مق�رتح اقامة اس�بوع 
بغداد«.واض�اف  ايران�ي يف  ثق�ايف 
االعالم�ي  الوف�د  م�ع  اللق�اء  :ان 
االيران�ي ين�درج ضمن س�عي دار 
الثقايف  التع�اون  لتعزي�ز  املأم�ون 
ب�ني الش�عوب والتحض�ر لتوقيع 
اتفاقي�ات مش�رتكة  لالطالع عىل 

ملنج���ز  ا

البلدي�ن«.  الحض������اري ل�كال 
مش�را ال����ى ان »ال�دار اب�دت 
اس�تعدادها لرتجمة مختارات من 
األدب االيران�ي وفق�ا لالتفاقي�ات 
عليه�ا  نص�ت  الت�ي  والتعليم�ات 
املعاهدات الدولية  يف مجال ضمان 
حقوق الن�ر والتأليف .من جهته 
ع�ر رئيس الوف�د اإليراني محمود 
خداقليبورعن »س�عادته ملا أس�فر 
عنه اللق�اء من اتف�اق ثقايف يعزز 
العالق�ة ب�ني الش�عبني الصديقني 
» معرب�ا ع�ن إعجاب�ه باص�درات 
ال�دار الت�ي تنوع�ت 
ب�ني االدب والفن�ون 

والنقد والعلوم.

المجموعة ال�شعرية )وم�ض الأجنحة( لل�شاعر جا�شم العلي، عك�شت التركيز على اأفكاِر الكاتب وم�شاعره، 
وذلك عبر اعتماده مو�شوعة و�شكل ال�شعر الم�شرحي، الذي يروي ق�شة اأو اأحداث لها اأفعال ودللت 

متعددة، ف�شال عن ا�شتغالها بنمط �شعري درامي يت�شمن اأدوار لها لوٌن من األوان الفنون الأدبية الي ظهَرت 
في الع�شر الحديث، واأطلق عليها في الأدب العربي قديما، الم�شرح ال�شعري، الدراما ال�شعرية، الم�شرحية 

ال�شعرية، اأو ال�شعر الدرامي.

د. عالء كريم
اعتم�د الش�اعر »العيل« يف مجموعت�ه عىل رس�م االداء التمثييل 
بش�كل مش�هد متحرك يس�تطيع من خالل�ه أن يوص�َل أفكاره 
ومغ�زى قصته للقارئ من خالل أفع�ال وتحركات تأخذ املتلقي 
إىل فضاء يجس�د معاني صورية لها بعد جمايل يحرك ويس�تفز 
مخيل�ة الجمه�ور من الق�راء، اي بمعنى آخر يمك�ُن القول: إن 
املرسحية الش�عرية هي كتابُة مرسحية تمَّ إعداد نصوصها وفق 
املواصفات والضوابط الش�عرية، وتستنُد إىل القصيدة املقفاة أو 
غر املقفاة كأس�اس لبن�اء النصِّ املرسح�ي، ويف جوانب أخرى 
يكتب الش�اعر القصة الش�عرية القص�رة او الطويل�ة معتمدا 
عىل حكاية تتحدَّث ع�ن مرحلة تاريخية ما، او جانب اجتماعي 
مح�دد، فضال عن الحكاية الت�ي تتطرق إىل الغزل، وحب الوطن، 
وكث�رة ه�ي االفعال التي يبن�ى عليها فكرة تنت�ج عمل إبداعي 

ممرسح عن جنس ادبي آخر. 
يف مجموعة )ومض االجنحة( أس�س الشاعر لحكايات مختلفة 
يمكن اش�تغالها ك� »صورة« مجس�دة عىل خش�بة املرسح، او 
التأسيس من خاللها لنص ممرسح متكامل، مثال: »مشاهدات« 
نص شعري قريب ملرسح الشارع، لو تمرسح هذا النص وتحول 
يف بع�ض جوانب�ه إىل ن�ص يحاكي العام�ة عر ص�وت الباعة، 
وتسارع الخطى خارج فضاء الفوىض، ليتم رسم أجساد هزمها 
الوج�ع بألوان ال تقرأ ع�ىل الجدران، وايضا ن�ص »أرسار« الذي 

يمك�ن مرسحته إىل نص مونودراما، النه يحاكي الحنني الضائع 
ب�ني طرقات الوط�ن والحب الذي ارتحل بوق�ت حرج عر نافذة 
الوط�ن التي اس�تباحت، فضال عن نص »مس�لة« الذي يش�تغل 
ع�ىل ألفي�ة تعد امتداد لنص�وص اعتمدت ه�ذه األلفية يف كتابة 
النص، وهي الِف الف حكاية، والف الف قبلة، رس�م بوس�اطتها 
الشاعر لباس املوت، وسالح الحب. وهناك نصوص كثرة يف هذه 
املجموع�ة يمكن مرسحتها ألنها كتبت بمخيلة مؤلف مرسحي، 
منه�ا: )ذاكرتن�ا وذكرياتن�ا الحارضة، رس�ائل، ره�ان، يقظة، 
أحالم موحش�ة(. كتبت هذه النصوص كحوار يمكن مش�اهدته 
عر الخش�بة التي تعتمد عىل عدَّة خصائص حتى تكون جاهزة 
للع�رض، منه�ا: التمهي�د، أو املقدمة، وكما يعتمدهما الش�اعر 
يف بناء ش�خصياته، ومكان الحدث، عن طري�ق الحوار، العقدة، 
الحبك�ة، ال�ذروة، االزمة، وهذا ما يس�تدعي إلث�ارة القارئ، او 

املتلقي الذي يدفعه الفضول ملعرفة الحل او الخاتمة.
إن اش�تباٌك األح�داث يف الن�ص الش�عري ينقلنا إىل ايق�اع اللغة 
الش�عرية، واالحال�ُة الش�عورية القائمة عىل الرم�ز والغموض،  
فإنهم�ا يع�ززان س�يطرِة اإليح�اِء ع�ىل الق�راءة وقدرته�ا عىل 

التصوير الالَمحسوِس والالَمرئيِّ من خالل الصورِة الشعرية
القريب�ة للفن�ون األدبية، 
والتي تقوم بدور فعال يف 
تقديم القضايا التي تلعب 

دورا كب�را يف تغر النظ�رة إىل كل ما هو مرسح�ي ، وإىل كل ما 
ينتم�ي إىل عال�م العرض ، وم�ن ثم مجاالت أخ�رى منها الحياة 
االجتماعي�ة، والسياس�ية، وكل ما كان له تأثر س�ابقا وحاليا، 
بمفه�وم ممرسح وفق مناهج حديثة  ش�ملت فكرة العرض او 

االستعراض وبني الحياة بمفهومها االجتماعي.

مسرحة النص الشعري وجدلية الفعل الدرامي في »ومض االجنحة«

املراقب العراقي /متابعة...
لو جاء كتاب »اإلسالم والغرب: من إيديولوجيا الصدام 
إىل جدلية الن�زاع« )ترجمة: املؤرخ خال�د بن الصغر، 
مؤسس�ة املل�ك عب�د العزيز، ال�دار البيض�اء، 2019( 
لجوس�لني داخلي�ة، الباحث�ة املتخصص�ة يف تاري�خ 
العالقات بني اإلسالم وأوروبا داخل الفضاء املتوسطي، 
يف مرحلة النف�اق الديني واإليديولوج�ي لحمل عنوان 

»الديان�ات والغ�رب«. لك�ن مب�ارشة بع�د الهجم�ات 
اإلرهابي�ة عىل نيويورك يف 11 أيلول 2001، وبعد تطور 
البح�وث يف حقل اإلنس�انيات، واغتن�اء وجهات النظر 
باألحداث السياس�ية والثقافية والدينية الكرى، وبعد 
تأزيم عالق�ات النخب الفرنس�ية، واألوروبي�ة عموماً 
واألمركية، باإلس�الم، تبنّي أنه من الرضوري تس�مية 

األشياء واألحداث بأسمائها الحقيقية. 

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در حديث�ا ع�ن دار موزايي�ك للدراس�ات والن�ر يف 
إس�طنبول كتاّب نقدي للش�اعر والناق�د الدكتور مازن 
أكث�م س�ليمان بعن�وان »حركي�ة الش�اغالت الكيانية، 
مهيمن�ات ش�عرية يف زم�ن الح�رب يف س�ورية 2011- 
2018«.يقع الكت�اب يف 214 صفحة من القطع الكبر، 
ويض�مُّ قس�مني اثنني: األول خ�اص بُمقاَرب�ات نَظريَّة 

�ورّي يف زَم�ن الَحرب، منها  �عر السُّ وتطبيقيَّة حوَل الشِّ
�ورّي يف العقد األوَّل من  �عر السُّ : حديث�ه عن َمالِمُح الشِّ
الق�رن الح�ادي والعري�ن، َومالِم�ُح ِش�عر والَحرب يف 
ُسوريَّة، وآفاُقُه الفنِّيَّة املُستقَبلّية، وَجواِنب من الجَدليَّات 

ورّي يف زَمن الَحرب. عر السُّ الَكيانيَّة املُهيِمنة عىل الشِّ
أما القس�م الثاني فكان بعنوان: ُمهيِمنات نقديَّة شاِغلة 
يف زَمن والَحرب )ُمقاَربات يف َقصاِئد وَدواوين مختلفة(.

ت
صدارا

ا

»حركية الشاغالت الكيانية« مهيمنات شعرية في زمن الحرب االسالم والغرب ..من إيديولوجيا الصدام إلى جدلية النزاع

املراقب العراقي /متابعة...
ت�رى الناق�دة األدبية حن�ني الخلييل أن 
بع�ض الروائي�ات الش�ابات اس�تطعن 
الثق�ايف،  الوس�ط  يف  أنفس�هن  إثب�ات 
غ�ر أن التجرب�ة ل�م تكن »باملس�توى 
املطل�وب«، فبع�د ملعان أس�ماء لطفية 
الدليم�ي وإنع�ام كج�ه ج�ي وأخريات 
يف امل�ايض، تفتق�ر الس�احة الي�وم إىل 
تج�ارب بمث�ل ه�ذا العم�ق والتأث�ر، 
ش�هد  الكاتب�ة  ف�وز  ان  اىل  مش�رة 
ال�راوي بجائ�زة اندب�رة ع�ن روايتها 
س�اعة بغ�داد »تج�اري«  .وتضي�ف: 
أن كثرا م�ن الكاتبات الش�ابات بتن 
يعتمدن ع�ىل حجم التفاعل يف مواقع 
التواصل االجتماع�ي كمعيار للتأثر 
والجماهرية، أو باملعارك مع النقاد، 
وربم�ا تلجأ بعضه�ن إىل خلق أعداء 

إلحاطة نفسها بهالة »الناجح املحارب 
من مجتمعه«، وفق تعبرها.

لكنها تعود فتش�ر إىل بع�ض التجارب 
الش�ابة الت�ي ناقش�ت قضاي�ا مهم�ة 

ومحورية، مثل رواية »قسمت« للكاتبة 
حوراء النداوي التي تطرقت فيها ملشكلة 
األك�راد الفيلي�ني ومعاناته�م، بخ�الف 
أخري�ات اعتمدن عىل 

غ�ة  غد د «
عواط�ف املراهق�ات« بقص�ص الح�ب 
أحدثها  التي  الضجة  التقليدية.وبش�أن 
فوز الكاتبة شهد الراوي، تقول الخلييل 

إن املوضوع كان تجاريا ال فنيا، ومعاير 
ه�ذه الجوائ�ز ترتك�ز يف األغل�ب ع�ىل 
ع�دد الطبع�ات وكميات البي�ع أكثر من 
املحتوى، حيث يعتمد الفوز عىل تصويت 
الجمه�ور ال رأي النق�اد املتخصص�ني، 
وهو ما س�هل عىل الراوي حصولها عىل 
الجائ�زة كما أن الهجوم ع�ىل الروائيات 
الش�ابات قد يكون ألسباب ال عالقة لها 
بأعمالهن األدبية، كما حدث مع الراوي، 
التي تع�دى الهجوم عليها إىل ش�خصها 
ووضعها االجتماعي، لك�ن ذلك ال يمنع 
وجود نق�د حقيقي للعمل، ع�ىل اعتبار 
أنه يفتقر إىل مقومات الرواية الناضجة.

وتص�ف الخلي�يل الكث�ر م�ن الروايات 
النس�ائية الحديث�ة بأنه�ا يغل�ب عليها 
أس�لوب الرسد املغرق يف تفاصيل مملة، 
والجمل االسمية عىل الفعلية، حيث تقل 
األح�داث والحوارات، ويكثر »الحش�و«، 
فيضي�ع املحور الرئي�ي للرواية، ويتيه 
املتلقي يف »لغ�ة مزوقة«، وينىس الفكرة 

األساسية للرواية.

الشاعر اديب كمال الدين في رسالتي ماجستير

املراقب العراقي /متابعة...
خلي�ل  للباح�ث  االوىل  الرس�الة 
بتقدي�ر  ناله�ا  ال�ذي  عب�اس 
امتياز عن موضوعته )اس�لوبية 
الش�عر الصويف املعارص.. دراسة 
الدي�ن  كم�ال  ادي�ب  دي�وان  يف 
املوسوم«رقصة الحرف االخرة« 
،ونوقش�ت يف كلية االدابواللغات 
يف  التب�ي  العرب�ي  جامع�ة   –

الجزائر.
والرسالة الثانية للباحثتني)لبنى 
بوزق�ار وعواطف جغبلو( ونالتا 
عنها ش�هادة املاجستر بامتياز 

عن موضوعهما) كاظم الحجاج 
ودوره يف تبليغ مقاصد الخطاب 
الش�عري يف األعم�ال الش�عرية 
الكامل�ة- املجلد الثال�ث- ألديب 
اآلداب  كلي�ة  يف  الدي�ن(  كم�ال 
واللغات- جامعة محمد خيرض- 
وب�إرشاف  )الجزائ�ر(  بس�كرة 
الحج�اج  نعيم�ة س  الدكت�ورة 
ودوره يف تبليغ مقاصد الخطاب 
الش�عري يف األعم�ال الش�عرية 
الكامل�ة- املجلد الثال�ث- ألديب 
اآلداب  كلي�ة  يف  الدي�ن(  كم�ال 
واللغات- جامعة محمد خيرض- 

وب�إرشاف  )الجزائ�ر(  بس�كرة 
الدكتورة نعيمة سعدية. 

واعرب الشاعر اديب كمال الدين 
عن س�عادته بان تن�ال قصائده 
اهتمام�ا م�ن الباحث�ني، قائ�ال 
»انا س�عيد جدا ان اجد ش�عري 
وقصائدي موضع اهتمام عربي 

م�ن الباحثني وطلبة الدراس�ات 
العليا يف الوطن العربي«،مش�را 
اىل ان » ه�ذه ليس�ت امل�رة االوىل 
ش�هادات  الطلب�ة  ين�ال  الت�ي 
املاجس�تر يف تجربتي الحروفية 
الش�عرية بل س�بقها العديد من 
املحاوالت الناجحة لطلبة اخرين 

يف العراق ومرص وتونس واملغرب 
والجزائر وايران«.

واضاف ،أن »ذلك سيشكل حافزا 
التجرب�ة  تعمي�ق  يف  للتواص�ل 
ومنحه�ا الس�مات املميزات عىل 
صعيد املستقبل فتجربتي تجربة 
شعرية جديدة مختلفة فاهتموا 
به�ا يف زم�ن قلّت في�ه التجارب 
الش�عرية الحقيقي�ة. فصدر 11 
كتاباً نقدياً عنها كتبتها أس�ماء 
نقدية المعة مع مئات الدراسات 
كت�اب  كتبه�ا  الت�ي  واملق�االت 
وأس�رتاليون  وع�رب  عراقي�ون 
وإيراني�ون  وباكس�تانيون 
وإيطاليون. وناقشت 13 جامعة 
وإيراني�ة  وجزائري�ة  عراقي�ة 
دكت�وراه  رس�ائل  وتونس�ية 
وماجستر تناولت تفاصيل هذه 

التجربة.

الخليلي: فوز ساعة بغداد » تجاري« 

الش��اعر المغترب في استراليا »اديب كمال الدين« 
كان محور شعره موضوعا لرسالتي ماجستير خالل 

االسبوع الحالي.
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قال باحث�ون كوريون إنهم ط�وروا عالًجا 
جينًيا، للسمنة والسكري من النوع الثاني، 
تقني�ة »كريس�ر-كاس 9«  يعتم�د ع�ى 

إلصالح العيوب الجينية.
الع�الج الجدي�د ط�وره باحث�ون بجامعة 
هانيان�غ يف كوريا الجنوبية، ونرشوا نتائج 
أبحاثهم، يف العدد األخري من دورية »جينوم 

ريسريش« العلمية.
وأوض�ح الباحث�ون أن وباء الس�منة الذي 
يصي�ب نح�و نص�ف مليار ش�خص حول 
العوام�ل  بس�بب  ع�ادة  يح�دث  العال�م، 

الوراثية والبيئية، م�ا يربك تطوير عقاقري 
ينج�م  وال�ذي  للم�رض،  فعال�ة مض�ادة 
عن�ه مضاعف�ات صحي�ة خط�رية أبرزها 
أمراض الس�كري من النوع الثاني والقلب 

والرسطان.
الجانبي�ة لألدوي�ة  وللتغل�ب ع�ى اآلث�ار 
الحالية املضادة للس�منة، ط�ور الباحثون 
عالًجا محدًدا إلس�كات الجينات يستهدف 
جني التمثي�ل الغذائي لألحم�اض الدهنية 

. »Fabp4« الذي يطلق عليه
بتقني�ة  أبحاث�ه  يف  الفري�ق  واس�تعان 

العي�وب  إلص�الح   »9 »كريس�ر-كاس 
الجيني�ة، وهي تقنية تعدي�ل جيني ثورية 
بإمكانه�ا تعدي�ل أي منطقة م�ن مناطق 
الجين�وم، ألي ن�وع من الكائن�ات بإحكام 
ودق�ة عاليت�ني، دون اإلرضار بغريه�ا من 

الجينات.
ويف دراس�ة أجريت ع�ى الف�ران املصابة 
بالس�منة، نج�ح الفري�ق يف تطوي�ر عالج 
جين�ي يقلل بش�كل خ�اص من األنس�جة 
الدهني�ة يف أجس�اد الف�ران، ويح�د م�ن 
األمراض املرتبط�ة بالتمثي�ل الغذائي لدى 
الفران املصابة بالسمنة، وأبرزها السكري 

من النوع الثاني.
وق�ام الفريق باختبار عالج�ه عى الفران 
البدينة، حيث تم�ت تغذيتها بأطعمة غنية 
بالده�ون، م�ا أدى إىل إصابته�ا بالس�منة 

ومقاومة األنسولني.
وأدى إس�كات جني »Fabp4« إىل انخفاض 
وتحس�ني  الجس�م  وزن  يف   %20 بنس�بة 
مقاوم�ة األنس�ولني وااللتهاب�ات بع�د 6 

أسابيع فقط من العالج.
وقد الحظ الباحثون تحسينات إضافية لدى 
من تلقوا ه�ذا العالج، بما يف ذلك انخفاض 
ترسب الدهون يف الكبد وانخفاض الدهون 

الثالثية يف الجسم.

تطوير عالج جيني للقضاء على السمنة
بدأت الس�نة الدراسية الجديدة يف بعض الدول 
العربي�ة، حي�ث تعل�ن األرس حال�ة الطوارئ 
لتحفيز األطفال وكذلك املراهقني عى الدخول 
أو  جدي�دة  املدرس�ية  حياته�م  إىل  بحم�اس 
االنتقال إىل صف جديد.وتقول مواقع اخبارية 
إنه من املهم التحدث م�ع األطفال واملراهقني 
بش�أن خطط الس�نة الدراس�ية، وتوقعاتهم 
لها، ووض�ع حلول ملخاوفهم، وذل�ك بإتباع 5 

نصائح:
ينبغ�ي إج�راء محادث�ة يف املن�زل بخصوص 
قائم�ة  وكتاب�ة  املقبل�ة،  الدراس�ية  الس�نة 
باألم�ور، التي يحت�اج إليها الطفل يف الس�نة 

الدراسية الجديدة.
من املهم أن يتش�ارك األه�ل والطفل يف اتخاذ 
القرارات بخصوص األمور التي يتوجب القيام 

بها، ومتى ينبغي القيام بها.
ينبغ�ي فحص الكتب املدرس�ية الت�ي يحتاج 
إليه�ا الطفل عند الحصول عليها، ويكون ذلك 

قبيل بدء الدوام املدريس.
وعند اس�تالم الكتب، من امله�م تصفحها مع 
الطفل وإعطاءه ملخصا عما سيدرسه يف هذه 

السنة، لكن بطريقة مشوقة ومشجعة.
ينبغ�ي تحض�ري ج�دول زمني  للش�هر األول، 
اإلج�ازات،  وأي�ام  التعليمي�ة  األي�ام  يش�مل 

واالتف�اق م�ع الطف�ل مس�بقا عى س�اعات 
النوم.لك�ن عن�د الحدي�ث عن ه�ذا املوضوع 
مع املراهقني، فإنه قد يكون حساس�ا، ورغم 
ذل�ك يجب االتف�اق ع�ى رضورة تغيري نظام 
الس�اعات الذي كان متبعا خالل العطلة، لكي 
يع�ودوا إىل النوم مبكرا، نس�بيا، ولكي يكونوا 

يقظني خالل النهار.

ومن ال�روري إعداد قائم�ة باألطعمة التي 
يفضله�ا الطف�ل إذا كان�ت املدرس�ة ال توفر 

وجبة لألطفال.
وينبغ�ي النظ�ر فيم�ا إذا كان عليك�م إب�الغ 
املدرس�ة عن م�رض معني مصاب ب�ه الطفل 
أو عن أي تغيري يذك�ر عليه إذا كان مريضا يف 

السابق.

نصائح ما قبل بداية السنة الدراسية الجديدة

آبل تعترف بخلل في شاشات 
ساعاتها الذكية

سامسونغ يعيد احياء »كالكسي فولد« 

عقار لعالج السكري ال يؤثر على القلب
كشفت دراسة دولية حديثة 
ع�ى  يس�تخدم  عق�اراً  أن 
نطاق واس�ع لع�الج مرض 
الس�كري من النوع الثاني، 
أن يخف�ض خط�ر  يمك�ن 

اإلصابة بقصور القلب.
وقد أجرى الدراسة باحثون 
يف  كارولينس�كا  بمعه�د 
السويد، بالتعاون مع معهد 
يف  س�ريوم«  »س�تاتينس 
الدنمارك، ون�رشوا نتائجها 
يف الع�دد األخري م�ن دورية 
 British Medical Journal

العلمية.
وع�ادة م�ا يفق�د م�رىض 
قص�ور القل�ب قدرتهم عى 
ض�خ ال�دم بش�كل س�ليم، 
وبالتايل ال يتم إمداد أعضاء 
الجس�م بكميات وفرية من 
الدم واألكس�جني، ما يؤدي 
إىل الشعور املستمر باإلنهاك 

والتعب.
وإىل جانب الشعور باإلنهاك 
والتع�ب أو تورم الس�اقني، 
تش�مل األع�راض الش�عور 
عن�د  التنف�س  يف  بضي�ق 
الدرج مثالً، وتراجع  صعود 
الق�درة ع�ى ب�ذل املجهود، 
أو اإلصابة بحالة عامة من 

الوهن.

دراس�ته  الفري�ق  وأج�رى 
الكتش�اف فاعلية مثبطات 
تس�مى  الت�ي   )SGLT2(
)gliflozins(، وه�ي  أيض�اً 
فئة من األدوي�ة التي تمنع 
الغلوكوز  امتص�اص  إعادة 
يف ال�كى، وبالت�ايل تخفض 
ال�دم،  يف  الس�كر  نس�بة 
وتس�تخدم لعالج الس�كري 

من النوع الثاني.
وللتوصل إىل نتائج الدراسة، 
اس�تخدم الباحث�ون ع�دداً 
الوطني�ة،  الس�جالت  م�ن 
الت�ي تحت�وي ع�ى بيانات 
واألم�راض  األدوي�ة  ح�ول 
وغريه�ا  الوف�اة،  وس�بب 
م�ن البيان�ات، لقراب�ة 21 
ألف مريض بالس�كري من 
الن�وع الثاني، الذي�ن بدأت 
الع�الج  منه�م  مجموع�ة 
ب�ني   )SGLT2( بمثبط�ات 
نيسان 2013، كانون األول 

.2016
وتخفض هذه األدوية خطر 
القل�ب،  بقص�ور  اإلصاب�ة 
إضاف�ة إىل أم�راض القل�ب 
التي تعد  الدموية،  واألوعية 
إحدى املضاعفات الش�ائعة 
وفق  الس�ك����ري،  ملرض 

الباحثني.

تستعد رشكة »آبل« األمريكية 
الجدي�دة  هواتفه�ا  إلط�الق 
 11 و«آيف�ون   »11 »آيف�ون 
ب�رو   11 و«آيف�ون  ب�رو« 

ماكس«.
وأش�ار موق�ع »تايم�ز ن�او« 
التقني املتخصص إىل أن »آبل« 
الخ�اص  املوع�د  أعلن�ت ع�ن 
للبي�ع  املس�بقة  بالطلب�ات 
لهواتف آيفون يف 13 سبتمر/

أيل�ول الج�اري، أي بعد 3 أيام 
فقط من اإلعالن عنه يف مؤتمر 
صحفي عاملي.كما أش�ارت إىل 
أن عملي�ات البيع س�تبدأ يوم 
20 سبتمر/أيلول الجاري، أي 
بع�د 7 أيام م�ن طرحه بنظام 

»الطلبات املسبقة« للبيع.
وأكدت آب�ل أن الهواتف الثالثة 
من نسخة »آيفون 11« سيتم 
طرحه�ا دفع�ة واح�دة، ول�ن 
تدريجي، كما  تطرحها بشكل 

اعتادت الرشكة األمريكية.
أما بالنسبة ملواصفات الهاتف، 
فيبدو أن آبل أدخلت تعديالت 

الهوات�ف  تل�ك  يف  جذري�ة 
ع�ى  االعتم�اد  أبرزه�ا 

الكامريا املزدوجة، مع 
االحتفاظ بشاش�ات 
LCD، وتأجيل طرح 
إىل   OLED شاشات 

عام 2020.
التقارير  وتشي����ر 

»آب�����ل«  أن  إىل 
هاتفيها  س�تدعم 
برو«   11 »آيفون 
و«آيفون 11 برو 
بقل�م  ماك�س« 
بنسل«،  »آب���ل 

وال����ذي س�يتم 
تزوي�ده بع�دد كبري 

م�ن املزاي�ا والتقنيات 
الثورية الجديدة.

ذكرت تقارير صحفية، أن رشكة سامس�ونغ الكورية تستعد إلعادة إطالق هاتفها 
الذكي »غالكيس فولد« من جديد للتجربة، بعد أشهر من بدايته الفاشلة.وأشارت 
صحيفة »الصن« الريطانية أنه من املتوقع أن تتم إعادة إطالق الهاتف الذكي 
القابل للطي »غالكيس فولد« يوم 6 سبتمر الجاري.ويتواكب هذا التاريخ 
م�ع افتت�اح »إيفا« برل�ني – معرض برل�ني الصناعي وه�و أحد أقدم 
املع�ارض الصناعية والتجاري�ة يف أملانيا والعالم، حيث س�تكون 

»سامسونغ« حارضة.
ويف فراير املايض، كشفت »سامسونغ« عن »غالكيس فلود« 
به�دف البدء يف بيعه خالل ش�هر أبريل، ولك�ن بعد عرض 
عين�ة منه ع�ى الصحفي�ني التقني�ني ظهرت ع�دد من 
املش�اكل.وأظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة 
يف االس�تخدام، حيث عان�ى عدد من الصحفي�ني، الذين 
زودوا بهذا الجهاز من مش�اكل تتعلق بالشاش�ة، حيث 
كان يعمل الجهاز بش�كل يسء بعد ي�وم واحد فقط من 
اس�تخدامه.وبعد ذلك أصدرت رشكة سامس�ونغ، بيانا 
بش�أن املش�اكل، التي واجهت املراجع�ني لهاتفها األول 
القاب�ل للط�ي »غاالك�يس فولد«.ووفق�ا للبي�ان، قالت 
سامس�ونغ إنها »تلقت عددا م�ن التقارير عن هاتفها، 
مش�رية إىل أنه�ا تفح�ص الوح�دات املتررة.وطالبت 
سامسونغ بعدم إزالة الشاشة الواقية العليا عن الهاتف، 
ك�ون ه�ذا يتس�بب يف رضر للشاش�ة، ومعاناته�ا م�ن 
الخدوش.وأوضح�ت أن إزالة الطبق�ة الواقية أو إضافة 
مواد الصقة أخرى إىل الشاش�ة الرئيس�ية للهاتف تر 
بالشاش�ة، مشرية إىل أن س�تدرج هذه املعلومات بشكل 

واضح للعمالء.

أطلق�ت رشكة آب�ل برنامجا الس�تبدال الشاش�ة ضمن 
س�اعتها الذكية )Apple Watch( م�ن الجيل الثاني 
معرتف�ة   ،)3  Series(و  ،)2  Series( والثال�ث 
بإمكاني�ة ظه�ور تش�قق ع�ى ط�ول الح�واف 
الدائرية لشاش�ة الس�اعة الذكية، والذي يلتف 

حول الشاشة بأكملها.
وتأك�دت عمالق�ة التكنولوجيا ع�ر مالحظة 
إمكاني�ة ح�دوث ذل�ك يف ظل ظ�روف نادرة 
للغاية، وم�ع ذلك، فإنها مس�تعدة لتبديل 
الشاش�ات املكس�ورة بشاش�ات جدي�دة 
مجاناً لنماذج ساعتها الذكية من األملنيوم، 
بم�ا يف ذلك نم�اذج )+Nike(، التي بيعت يف 

غضون فرتة زمنية معينة.
كم�ا يغطي برنامج اس�تبدال الشاش�ة الجديد 
م�ن آبل نوعا معينا من التش�قق الذي قد يؤثر عى 

النماذج املباعة بني شهري سبتمر 2016 و2019.
يعني هذا أن برنامج االستبدال قد يتضمن نماذج الساعة 
الذكية املباعة خالل الش�هر املقبل، لك�ن الرنامج ال يغطي 
النماذج املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ والسرياميك التي 

تستخدم نوعا مختلفا من الشاشة.

ح�ازت الجمهورية االس�المية االيرانية ع�ى املركز الس�ابع عامليا يف مجال 
انتاجها للمقاالت املستشهد بها عاملياً فيما يخص الذكاء االصطناعي، وفقا 
لتقرير اس�تندت اليه�ا مجلة »نيت�رش« العلمي�ة الريطانية.وقالت وكاالت 
ايرانية أنه حس�ب آخر تقرير نرشته صحيفة »نيت�رش« العلمية الريطانية 
أن الصيني�ني يخطط�ون لزعام�ة ال�ذكاء االصطناعي عى مس�توى العالم 
حتى ع�ام 2030، وتخطط الص�ني لثالث خطوات 
للتوصل اىل هذه الغاية، وهي االستثمار يف االبحاث 
االساس�ية، والتحول اىل وجهة للنوابغ يف العالم يف 
مجال الذكاء االصطناعي ومن ثم التحول اىل قطب 
صناعي رائد يف مجال الذكاء االصطناعي.وتتصدر 
الص�ني منذ اع�وام قائمة ال�دول املنتج�ة ملقاالت 
ال�ذكاء االصطناع�ي، ووفقا ملعي�ار اتش ايندكس 
)h-index( تحتل الصني املركز الس�ادس يف العالم 
من حي�ث امتالكه�ا الباحث�ني األقوي�اء يف مجال 
الذكاء االصطناعي.ووفقا للتقرير الذي اس�تندت 
الي�ه مجلة »نيترش« فان ايران تندرج ضمن قائمة 
ال�دول االكثر انتاجا للمق�االت العلمية يف مجال ال�ذكاء االصطناعي.ووفقا 
للبينات أن ايران ومنذ عام 1997 لغاية 2017 كانت تحتل املركز ال�14 عامليا 
يف مج�ال الذكاء االصطناعي من حي�ث انتاجها للمقاالت يف ه�ذا املجال، إذ 

أصدرت خالل هذه الفرتة 34 الف و28 مقالة.

إذا كن�ت من محبي ممارس�ة الرياض�ة فبالتأكيد قد س�معت عن املكمالت 
الغذائية التي تمدك بالطاقة قبل ممارس�ة التمرين، هذه املكمالت التى تأتي 
ىف الغالب يف ش�كل حبوب أو مس�حوق تس�اعد عى زيادة الطاقة وتحس�ني 
األداء الري�ايض ىف التمري�ن، ولك�ن هل هذه املكمالت تس�بب أرضاراً صحية 
بحس�ب ما اكدته بع�ض املواقع.وذكر موقع »كاليفن�د كلينيك« أن العنرص 
الرئي�يس ىف معظ�م املكمالت الغذائي�ة قبل التمرين 
ه�و الكافي�ني، لكن ه�ذا لي�س بالرورة ش�يًئا 
س�يًئا، فيمك�ن أن يك�ون الكافي�ني رائع�اً إذا ت�م 
تناوله بالقدر املناسب، فهو يحفز الجهاز العصبي 
املركزي، ويحس�ن وقت رد الفع�ل ويمكن أن يقلل 
من التعب.لكن تناول الكثري من الكافيني يمكن أن 
يكون له آث�ار جانبية خطرية منها رسعة رضبات 
القلب والش�عور بالوخز أو التنميل وارتفاع ضغط 

الدم ومشاكل الجهاز الهضمي وحتى الغثيان.
ومعظ�م العالم�ات التجاري�ة ملكم�الت م�ا قب�ل 
التمرين تحتوى عى من 150 ملج إىل 300 ملج من 
الكافي�ني لكل وجبة وهذا يعن�ى تقريًبا كواحد إىل ثالثة أك�واب من القهوة، 

وهذا يعنى زيادة الطاقة والرتكيز من خالل هذه الكمية من الكافيني.
وه�ذه املكمالت الغذائية يمكن أن تكون مفي�دة وآمنة إذا تم إدراج املكونات 
بش�كل صحيح عى امللصق وكانت الرشكة موثوقة، إذا كنت تريد حالً أفضل 

وأكثر أماناً استبدل هذه املكمالت بتناول أطعمة معينة قبل التمرين.

تناول المكمالت الغذائية قبل التمرين 
..تسبب اضرارا!

هل تعل�م أن اإلفراط يف الن�وم يعتر من عالمات 
اضط�راب الن�وم، وق�د يكون ذا صلة بمش�كلة 

تتعلق بالصحة النفسية مثل االكتئاب؟.
وي�ويص الخراء عادة بأن ينام الش�خص البالغ 

من س�بع إىل تسع ساعات كل ليلة، إال أنهم نوّهوا 
إىل أن النوم لس�اعات طويلة 

ليال يؤدي إىل صعوبة يف االستيقاظ 
إىل  إضاف�ة  الف�راش،  م�ن  والنه�وض 

الصداع النصفي وحساس�ية من الضوء.كما 
ويعاني هؤالء األش�خاص الذي�ن ينامون كثرياً من 
آثار جانبية أهمها، الصداع ويرجع ذلك للتأثري عى 
بعض الناقالت العصبية بالدماغ مثل السريوتونني، 
وباألخص األش�خاص الذين ينام�ون كثريا يف أثناء 
النهار ويشوش�ون عى وقت النوم ليالً، قد يجدون 
أنفس�هم يعان�ون الص�داع يف الصباح.أيضا آالم يف 
الظه�ر، حيث ي�ؤدي الرقود لف�رتات طويلة إىل آالم 
يف الظهر.كذلك مش�اكل يف وظائف الدماغ، حي�ث يؤدي ذلك عى املدى البعيد 
إىل مش�اكل يف الذاكرة وانخفاض يف اإلدراك.وبالنسبة للصحة النفسية، فقد 
يك�ون اإلف�راط يف النوم إش�ارة إىل االكتئ�اب أو بداياته، خاص�ة بني صغار 

البالغني واملراهقني.

خبراء: اضطرابات النوم تتعلق بمشاكل صحية

ايران ضمن الدول االكثر انتاجًا للمقاالت 
الخاصة بالذكاء الصناعي

الكشف عن موعد اطالق »ايفون 11« الجديد

أفادت دراس�ة طبي�ة أن الجرعات املنخفضة 

من األسرين ال تؤدى إىل إطالة عمر األصحاء 

الذي�ن تزيد أعماره�م عن 70 عام�ا، خاصة 

األكثر عرض�ة لخطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.

وق�ال الدكتور«كريس�توفر ريد«، األس�تاذ يف 

كلي�ة الط�ب جامع�ة نيوي�ورك »يص�ل عدد 

متزاي�د باس�تمرار م�ن األش�خاص إىل س�ن 

70 دون اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب واألوعية 

الدموية، وأش�ار إىل أن هن�اك حاجة إىل طرق 

محسنة للتنبؤ باملخاطر لتحديد من يمكنهم 

االستفادة من جرعة منخفضة من األسرين 

يوميًا.

يأت�ي ذل�ك يف الوق�ت ال�ذي ال تنص�ح في�ه 

املب�ادىء التوجيهية األوروبية ح�ول الوقاية 

م�ن األم�راض القلبي�ة الوعائي�ة األس�رين 

باألش�خاص األصحاء أو ممن ال يعانون من 

األمراض القلبية الوعائية بتناول األس�رين، 

بسبب ارتفاع مخاطر حدوث نزيف كبري.

 وق�د ت�م دعم ه�ذه النصيح�ة يف وقت الحق 

من خالل النتائ�ج للمرىض الذين يعانون من 

خطر متوس�ط ، ومرىض السكر واألشخاص 

الذين تزيد أعمارهم عن 70 والتي أظهرت أن 

التخفيضات املتواضعة يف خطر 

األمراض القلبية الوعائية 

تفوقها زيادة خطر 

النزيف.

االسبرين وخطورته على

 من تزيد اعمارهم عن الـ70



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...
عىل طريق�ة الجنون فنون تعت�زم منظمة 
خريية بريطاني�ة معنية برعاي�ة الحيوانات 
تكري�م كلب أمريك�ي منع متس�لال إىل البيت 
الرئي�س وقته�ا  إىل  الوص�ول  األبي�ض م�ن 
ب�اراك أوبام�ا، بمنحه »وس�ام االس�تحقاق« 
يف أوكتوب�ر املقبل.وأش�ارت املنظم�ة إىل أن 

الكل�ب وبحصول�ه عىل الوس�ام، الذي يعادل »وس�ام 
اإلمرباطورية الربيطانية«، سيكون أول حيوان أجنبي 

يحصل عىل الجائزة من بريطانيا.
والكل�ب الذي يدع�ى هوريك�ن وِصف بأن�ه »بطل«، 
وذلك بعدما تغلب عىل رجل قفز من فوق س�ياج البيت 
األبي�ض يف أكتوبر عام 2014، وطرح�ه أرضا ليعتقله 

بعد ذلك أفراد األمن من جهاز الخدمة الرسية.

ويقول الضابط مارش�ال مرياريش الذي كان مسؤوال 
ع�ن الكل�ب هوريكن مل�دة 4 س�نوات، إن�ه »من نوع 

مالينو البلجيكي، وهو محب للعمل«.
وتعرض الكلب هوريكن للكمات ورضبات من املتسلل 
بش�كل متكرر، حتى قبض بفكيه ع�ىل ذراع املهاجم، 
رغ�م اإلصابات الت�ي لحقت به حينه�ا، والتي أدت إىل 

خروجه من الخدمة عام 2016.

الجنون فنون ..منظمة بريطانية تمنح »وسام االستحقاق« لكلب أنقذ أوباما

عدالة امريكية..36 عاًما 
في السجن مقابل 50 دوالرا !

طليق إيفانا : اوالد ترامب 
»مثيرون لإلشمئزاز«

املراقب العراقي/متابعة...
قال روس�انو روبيكون�دي، الزوج 
للرئي�س  األوىل  للزوج�ة  الس�ابق 
األمريك�ي دونالد ترامب 
بطليقت�ه  عالقت�ه  إن 
إيفان�ا ال ت�زال طيب�ة، 
لك�ن مش�اعره ليس�ت 
أوالدها كما  كذلك تج�اه 
ترام�ب  اوالد  وص�ف 
بانه�م »مث�ريون 

لإلشمئزاز«..
ص����ف  و و
روبيكون�دي 
ترصيح�ات  يف 
هوف  لصحيفة 
هذا  بوس����ت 
دونالد  األسبوع 
ترام�ب جونيور 
األك�رب  )اإلب�ن 

للرئيس االمريك�ي دونالد ترامب( 
وإيفان�كا ترام�ب وإري�ك ترام�ب 
»مث�ريون  إنه�م  وق�ال  »حثال�ة« 

لإلشمئزاز«.
وأك�د املمث�ل اإليط�ايل البال�غ من 
العم�ر 47 عاًما أنه لم يس�تفد أبًدا 
من ثروة عائلة ترامب، وأنه يحرتم 
طليقته إيفانا كثريًا، لكنه ال يشعر 
بذل�ك تجاه دونال�د جونيور وإريك 
ترام�ب وإيفان�كا ترام�ب. وقال: 
ه�ؤالء األش�خاص يعب�دون املال. 

ليس لديهم قلوب. إنهم نفايات.
وتاب�ع: دونالد اإلبن أحمق. إنهم ال 
يشء.. إنهم مقرفون. نحن نتحدث 
بإس�تثناء  أغبي�اء،  أطف�ال  ع�ن 
أن  قب�ل  حثال�ة.  إنه�م  إيفان�كا. 
يقول�وا أي يشء عن�ي، سأغس�ل 
أفواههم بالصاب�ون! إنهم وصمة 

عار عىل اإلنسانية.

املراقب العراقي/ متابعة ...
قىض أحد سكان والية أالباما األمريكية 
36 عاًما يف الس�جن مقاب�ل 50 دوالرا 
رسقه�ا يف ش�بابه.وحكم ع�ىل ألفن 

كين�ارد يف ع�ام 1979 
س�نوات  ث�الث  م�دة 
وبعد  لرسقتي�����ن، 
أرب�ع س�نوات قبضت 
الرشط�ة ع�ىل ألف�ن 
م�رة أخ�رى لرسقت�ه 
 50 بقيم�ة  مخب�زا 
فًق���ا  و و . ا ر ال و د
القدي�م  للقان���ون 

ال�ذي كان س�ارًيا يف والي�ة أالبام�ا يف 
تل�ك الس�نوات، بعد الجريم�ة الثالثة، 
ُحكم ع�ىل األمريك�ي بالس�جن مدى 
الحياة دون الحق يف اإلفراج املرشوط.

وبع�د م�رور 36 عام�ا، ق�ام القايض 
جيفرس�ون كاونت�ي بمراجعة قضية 

كين�ارد وق�رر إط�الق رساح الرج�ل، 
وخالل الجلس�ة، قال األمريكي البالغ 
م�ن العم�ر 58 عاًم�ا إن�ه يت�وب عن 
فعلته وهو مسؤول تماًما عن أخطاء 
ش�بابه. ق�ال: »أطلب 
تعطين�ي  أن  من�ك 
إلص�الح  الفرص�ة 
الوق�ت  يف  يشء«.  كل 
السلطات  تعد  الحايل، 
وثائق إلطالق رساحه.

أفادت األنباء س�ابقا، 
أن كاتي وودز، إحدى 
نيفادا  س�كان والي�ة 
األمريكي�ة، قضت يف الس�جن مدة 35 
عام�ا عن غري ذن�ب ث�م حصلت عىل 
تعويض ق����دره ثالثة مالين دوالر. 
كم�ا يس�عى محاميها إىل دف�ع مبلغ 
إض�ايف لضحي�ة القان�ون بن�اء ع�ىل 

األرضار املعنوية التي لحقت بها.

ميساء سالمة سفيرة اللغة العربية في غزة
املراقب العراقي/ متابعة...

تعش�ق الفلس�طينية ميس�اء س�المة مذ كانت 
تلميذة باملدرس�ة االبتدائية يف خانيونس )جنوب 
قطاع غزة( اللغة العربية، وحرصت عىل تأسيس 
مكتب�ة ش�خصية جمع�ت فيه�ا كتب�ا متنوعة 
حصلت عىل ثمنها من مرصوفها املدريس، ليزداد 
ولعها باملطالع�ة ويقوده�ا إىل تحقيق مفاجأة 
مدوية حن كشفت عن قدرة عىل قراءة املقاالت 
التي تنرش يف الجرائد وهي ال تزال يف الصف األول 

للمدرسة وذلك خالفا ألقرانها.
وظل عش�ق اللغة العربية ينم�و معها واختارت 
التخص�ص فيه�ا يف الجامع�ة، ث�م أبدع�ت يف 
نرشها ح�ن عملت مرشفة لألنش�طة الثقافية 

الضغط  وحمالت 
يف  واملن�ارصة 
مرك�ز بن�اة الغد 
لجمعي�ة  التاب�ع 
والفكر  الثقاف�ة 

الحر بمدينتها.
ميس�اء  حرصت 
مس���اعدة  عىل 
الفئ�ات  جمي�ع 
ع�ىل  العمري�ة 
ن  تق��������ا إ
العربي�ة،  اللغ�ة 
له�م  وخص�ص 
املركز الذي تعمل 
ب�ه )بن�اة الغ�د( 

ثقافي�ا  مهرجان�ا 
س�نويا يه�دف إىل تنمية اللغة لديهم وتش�جيع 

عادة القراءة من خالل اختيار قضية يجري 
الحديث عنها باللغة العربية الفصحى.

وتقول ميس�اء »يخدم املهرجان 1200 
فرد عىل مدار السنة، ويهدف إىل تنمية 

الجان�ب اللغ�وي لديه�م م�ن خالل 
عرض إبداعاتهم يف الشعر والقصة 
املس�بقة..  الكتاب�ة  أو  باالرتج�ال 
املش�اركات تثري الجان�ب اللغوي 
لدى األفراد من خالل انخراطهم يف 
استخدام اللغة العربية الفصحى«.

ميس�اء  اهتم�ام  يقت�رص  ول�م 

بالفتي�ات واملراهق�ن، ب�ل أولت عناي�ة كبرية 
ب�ذوي اإلعاقة الس�معية -تأثرت كثريا بس�بب 
ظروف الحصار يف قطاع غزة- حيث يحرم فصل 
التيار الكهربائي لس�اعات طويلة تلك الفئة من 

التواصل عرب اإلشارة يف ساعات الليل.
وتقول ميس�اء إنها تعلمت لغة اإلشارة لتتمكن 
م�ن دع�م ذوي اإلعاق�ة الس�معية يف الكتاب�ة 
اإلبداعي�ة ع�رب تغي�ري إس�رتاتيجيات التدري�ب 
والدم�ج مع الفتيان الطبيعين، واس�تخدم لغة 
اإلش�ارة وال�كالم والص�ور وتغي�ري تفصي�الت 

األنشطة حتى تتالءم مع ذوي اإلعاقة.
وتضيف إنها س�عت ملس�اعدة حام�ي اإلعاقات 
م�ن  مذكراته�م  اس�تحضار  ع�ىل  الس�معية 
»ض�وء  برنام�ج  خ�الل 
الذي يق�وم عىل  خاف�ت« 
كتاب�ة هؤالء األش�خاص 
أدبية  بطريق�ة  ملذكراتهم 
م�ع  متوافق�ة  سلس�ة 
العم�ري،  مس�تواهم 
خيالهم  وتنش�يط 
إقامة  عب����ر 
مج  ب����رنا
ب�ة  كت����ا
إب���داعية 
يحم����ل 

ن  عن����وا
يف  و ح�ر «
تنس�����ج 

حقوقي«.

شاب عراقي يتفوق على 100 متسابق في 
تصميم حذاء لشركة »NIKE »العالمية

املراقب العراقي/ متابعة...
ف�از ش�اب عراقي عىل 100 متس�ابق يف 
مس�ابقة دولية بتصميم »حذاء ريايض« 
لرشكة NIKE العاملية، وجرت املس�ابقة 

يف  دبي باإلمارات.
وقال الصحفي محسن حسن،  وهو جد 
الش�اب عبد الله عالء الذي فاز باملسابقة 
»نفرح ح�ن يحق�ق اي عراق�ي نجاحا 
متمي�زا يف أي م�كان يف العالم ، فكيف اذا 
كان ه�ذا العراقي حفي�دي عبد الله عالء  
16 عام�ا  ال�ذي يحق�ق للس�نة الثالث�ة 
نجاح�ا متمي�زا بع�د أن ف�از يف العامن 
املاضي�ن مع 6 م�ن زمالئه يف مس�ابقة 
صن�ع الروب�وت التعليم�ي يف االم�ارات 
العربية املتحدة مما اهلهم للمش�اركة  يف 
املس�ابقة الدولية WRO التي جرت العام 

املايض يف شانغهاي يف الصن«.
وأضاف »أمس أعلن يف دبي فوز عبد الله 
يف مسابقة شارك فيها نحو 100 شخص 

لتصمي�م الح�ذاء الريايض لرشك�ة نايك 
.»NIKE لألحذية

وب�ن حس�ن ان »عب�د الل�ه ق�د تس�لم 
الجائزة اليوم وال نعرف ان كانت الرشكة 
ستس�تخدم تصميمه ولك�ن ربما الغاية 

ذلك من املسابقة«.

آثار في إيداهو تثبت وجود بشر 
في األميركتين قبل 16 ألف عام 

سلبي ...الشركات االمنية متهمة بالتجسس

ق�رأت خ�ربا ع�ن  توجي�ه اتهام�ات 
يف  أمني�ة  رشك�ة  ل��40  بالتجس�س 

البالد وان هناك مطالبات بإس�ناد 

مهام هذه ال�رشكات إىل قوات حماية 
املنش�آت العراقية أو القوات الخاصة 
العراقي�ة كونها االح�ق بحماية البلد 
بمس�تلزمات  االيف�اء  ع�ىل  واالق�در 
الحماية وع�ىل الرغم من ان الرشكات 
األجنبية األمني�ة، والبالغ عددها أكثر 
م�ن 40 رشك�ة، مرخص�ة بعقود من 
قب�ل الحكوم�ة اال ان ه�ذه الرشكات 
يج�ب ان يواج�ه وجوده�ا بالرف�ض 
كونها عبارة عن جيوش تنتهك سيادة 
الع�راق كما هو الحال مع رشكة بالك 
الت�ي  االمريكي�ة  ووت�ر 
قتلت العديد من 

املواطنن  .

باكستانية عمرها 10 سنوات.. 
أصغر متسلقة في العالم 

املراقب العراقي /متابعة...
أصبحت الطفلة الباكس�تانية س�يلينا خواجا 
-امللقب�ة بأم�رية الجب�ال- أصغر ش�خص يف 
العال�م يصل إىل قمة جبل س�بانتيك، املعروفة 
باس�م »القم�ة الذهبي�ة«، وذلك رغ�م حداثة 

عمرها الذي لم يتجاوز عرش سنوات.
وحققت املتسلقة الصغرية رقًما قياسيًّا عامليًّا 
بتسلق قمة جبل سبانتيك، التي يبلغ ارتفاعها 
س�بعة آالف مرت، وتقع ضمن سلس�لة جبال 
كاراك�ورام ذات املناظ�ر الطبيعي�ة الخالب�ة 
بإقليم جيلجيت بالتستان )شمايل باكستان(.

ونجحت أمرية الجبال -املولودة يف مدينة أبوت 
آب�اد بإقليم خي�رب باختونخوا )ش�مال غربي 
باكستان( يف 17 يوليو/تموز املايض يف تسلق 
القم�ة الذهبية م�ع والدها املتس�لق املعروف 
يوس�ف خواجا.وقال والد املتس�لقة الصغرية 
»نجلتي س�يلينا كانت تش�عر بسعادة غامرة 
بعد إنجازها الكبري، وأعتقد أنها ستكون أكثر 
سعادة عندما تعود إىل أبوت آباد، حيث تجري 
االس�تعدادات الس�تقبالها الح�ار، الفًتا إىل أن 
مش�كالت تتعلق بخدم�ة اإلنرتنت يف موقعهم 
الجب�ي الح�ايل يف س�كاردو ل�م تس�مح لهم 
بالتفاعل مع أش�خاص آخرين.وأشار يوسف 
إىل أن س�يلينا تعاني حالًيا من دوار املرتفعات 
ال�ذي يصيب من ينزلون م�ن هذه املرتفعات، 
وقال »ظل الجو ممت�اًزا طوال الوقت، وظلت 
س�يلينا نش�طة للغاية وبصحة جي�دة طوال 
الرحلة، وش�عرت أنا وس�يلينا برضا وسعادة 
بالغ�ن تجاه القمة، لي�س فقط ألنها حققت 
الرقم القيايس العاملي، بل ألنها فتحت أمامها 
آفاقا جديدة بتسلقها قمة يبلغ طولها سبعة 
آالف مرت، وهي اآلن مس�تعدة لتس�لق ارتفاع 

ثمانية آالف مرت، وكذلك جبل إيفرست«.

من الجوان�ب االيجابي�ة التي اثارت 
االنتباه هو قرار وزارة التعليم العايل 
والبح�ث العلم�ي بفص�ل الدراس�ة 
املسائية عن الصباحية يف الجامعات 
والكلي�ات األهلية ابتداء من الس�نة 
الدراس�ية 2020/ 2019 حي�ث ان 
جميع اإلجراءات التي نص عليها هذا 
القرار ستخضع إىل الرقابة والتدقيق 
لضم�ان تنفي�ذ الق�رار، فض�ال عن 
الطاقة  احتس�اب  اعتماده ألغراض 
الدراس�ة املس�ائية  االس�تيعابية يف 
وايضا س�يوفر الصحاب الشهادات 
العليا فرص�ة الدخ�ول اىل التدريس 
يف الكلي�ات والجامع�ات االهلية من 
خالل تكليف مالك تدرييس منفصل 
يضم تدريسين وفقا قانون التعليم 

العايل االهي املرقم 25 لس�نة 2016 
فهذا الق�رار يأتي التاح�ة الفرصة 
لبقي�ة التدريس�ين الج�دد يف اخ�ذ 

دورهم كاساتذة يف تلك الجامعات.

ايجابي... فصل الدراسة المسائية عن الصباحية   

 رايات الحشد ترفرف مع رايات الحسين )ع( في كربالء 

املراقب العراقي / القسم الثقايف...
حي�ث يجتمع االالف من املس�لمن 
م�ن مختلف بقاع العال�م غالبيتهم 
م�ن العراقي�ن للمش�اركة يف هذه 
املراس�يم الكب�رية الت�ي تج�ري يف 
صحن االمام الحس�ن عليه السالم 
ويف هذا العام ارتفعت رايات الحشد 
الش�عبي مع رايات االمام الحس�ن 
عليه الس�الم يف كربالء تضامنا مع 
ق�وات الحش�د الش�عبي وفصائ�ل 
املقاومة االسالمية والقوات االمنية 
الت�ي حققت النرص ع�ىل عصابات 
واصبح�ت  االجرامي�ة  داع�ش 
هدفا ملرم�ى نريان ق�وات االحتالل 
االمريك�ي والع�دو الصهيون�ي من 
خ�الل اس�تهداف مخازن اس�لحة 
الحش�د يف ع�دد م�ن املناط�ق التي 
يتواج�دون فيها وابرزه�ا االنفجار 
الذي وقع يف معسكر الصقر جنوبي 
بغ�داد الذي كان ناجم�ا عن قصف 
جوي نفذته طائ�رة مجهولة ،وهو 
يض�م أربعة مق�رات أللوي�ة تابعة 
للحشد الش�عبي، وأدى االنفجار إىل 
استش�هاد ش�خص وإصابة ثالثن 

آخرين.
 وتبق�ى الراية الس�وداء التي ترفع 
يف االول م�ن مح�رم مرفوع�ة فوق 

ش�هري  ط�وال  الذهبي�ة  القب�ة 
محرم وصف�ر, فيما ترتف�ع اعداد 
الذين  الع�رب واالجان�ب  الزائري�ن 

زي�ارة  إلحي�اء  املدين�ة  يقص�دون 
م�ن عاش�وراء يف الع����ارش 

محرم وزي�ارة االربعن 
م�ن  العش����رين  يف 
تاري�خ  وع�ن  صف�ر. 
املراس�يم. وبعد  ه�ذه 
النظ�ام  س�ق���وط 
ادارة  قام�ت  البائ�د 

الحس�ينية  العتب���ة 
تقدم  مق�رتح  بتبني 
م�ن  مجموع�ة  ب�ه 
العتب�ة  يف  العامل�ن 
بخصوص  الحسينية 

اقام���ة مراس�يم 
الس�تبدال  خاصة 
الرشيف�ة  الراي�ة 

وتم تطوي�ر املقرتح 
نراه  الذي  بالش�كل 

اليوم. 

في الليلة االولى من شهر محرم 
من كل عام تشهد مدينة كربالء 

مراسيم خاصة لتبديل راية قبة 
االمام الحسين بن علي عليهما 

السالم السبط الثاني للنبي محمد 
صلى اهلل عليه واله

 في الليلة االولى من شهر محرم

املراقب العراقي/ متابعة...
تق�دم آث�ار يف والي�ة إيداه�و األمريكي�ة، 
تش�مل أدوات حجرية وأج�زاء من عظام 
حيوان�ات تعود لنحو 16 أل�ف و600 عام 
مضت، ما قد يك�ون أقدم دليل عىل وجود 
البرش يف األمريكتن، كما تلقي الضوء عىل 
الطرق التي س�لكها اإلنسان لدى انتشاره 
يف العال�م الجديد.وق�ال علم�اء الخميس 
إنهم استخدموا طريقة التأريخ بالكربون 
املش�ع لتحدي�د عم�ر تل�ك اآلث�ار التي تم 
العث�ور عليه�ا يف موق�ع كوب�رز فريي يف 
غرب والي�ة إيداهو قرب مدينة كوتونوود.

وكان الب�رش موجودي�ن يف وق�ت غط�ت 
في�ه صفائ�ح جليدية ضخمة مس�احات 
شاسعة من أمريكا الشمالية وعاشت فيه 
ثدييات ضخمة مثل املاموث والس�نوريات 
سيفية األس�نان والدببة الضخمة صغرية 
الوج�ه وثور البيس�ون والجمال يف العرص 
الجليدي.وقالت لورين ديفيس، األس�تاذة 
املتخصص�ة يف األنثروبولوجي�ا يف جامعة 
أوريغون والتي قادت الدراسة التي نرشت 
يف دوري�ة »س�اينس«: »يتضم�ن موق�ع 
كوب�رز ف�ريي أق�دم دلي�ل أث�ري بتأريخ 

الكربون املشع يف األمريكتن«.
وأضاف�ت أن�ه بناًء ع�ىل هذا الدلي�ل، فقد 
ع�اش الن�اس للم�رة األوىل يف ه�ذا املوقع 
جنوب�ي الصفائ�ح الجليدي�ة الت�ي كانت 
موج�ودة آنذاك بالق�ارة يف الفرتة بن نحو 
16600 و15300 ع�ام مض�ت ث�م عادوا 
للعيش هناك عدة مرات حتى قبل 13300 
س�نة.وظهر البرش للم�رة األوىل يف أفريقيا 
قب�ل 300 ألف عام تقريباً ثم انترشوا فيما 
بع�د حول العال�م. وثار ج�دل علمي حول 
التوقيت ال�ذي دخل فيه البرش للمرة األوىل 
لألمريكت�ن بعب�ور الجرس الربي الس�ابق 
الذي كان يربط س�يبرييا بأالسكا والطرق 

التي سلكوها.

الراية السوداء ستبقى مرفوعة طوال شهري محرم وصفر

 الرايات رفعت تضامنا مع الحشد الشعبي والمقاومة االسالمية  


