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المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
ل�وح رئي�س االتح�اد العراق�ي لكرة 
القدم عب�د الخال�ق مس�عود بتقديم 
اس�تقالته م�ن رئاس�ة االتح�اد بعد 
مباراة العراق والبحرين التي ستجري 

يوم غد يف املنامة.
ول�م تع�رف االس�باب الحقيقية وراء 
االس�تقالة العلني�ة واملخفي�ة، وملاذا 
لم يفكر مس�عود بهذا الحل من قبل، 
خاصة ان مستوى املنتخبات العراقية 

طموح�ات  اىل  ترت�ق  ل�م  عه�ده  يف 
الجماهري الرياضية؟، وهل االستقالة 
له�ا عالق�ة بموض�وع الدع�وى التي 
اقامه�ا عدنان درجال ع�ى ثالث من 
اعض�اء االتحاد العراقي لك�رة القدم 
واتهمهم بالتزوير باالوراق الرس�مية 
جناي�ات  محكم�ة  اص�درت  والت�ي 
الرصافة قرار بالق�اء القبض عليهم 
يف وقت س�ابق من الش�هر الحايل قبل 
ان تق�رر التأجي�ل ملنتص�ف الش�هر 

الحايل؟، ام ان موعد االستقالة والذي 
ه�و قريب ع�ى موعد ق�رار محكمة 
»كاس« الذي س�يصدر نهاية الش�هر 
الحايل واالنباء عن ان القرار س�يصب 
ملصلحة املعرتض�ن.. كل هذه االمور 

العراق�ي« عى  »املراق�ب  طرحته�ا 
الصحفي الريايض طه ابو رغيف 
وال�ذي تح�دث قائ�ال : »حت�ى 
اللحظة هو مج�رد ترصيح وال 

يوج�د تقديم لالس�تقالة رس�مي 
ومن املؤكد ان عبد الخالق مسعود 
سيدعو اىل عقد اجتماع استثنائي 

للهيئ�ة العامة وس�يتم خالل 
االجتماع تقديم االس�تقالة 
االس�باب  وتوضي�ح 

الرئيسية لالستقالة«.
ان  رغي�ف  اب�و  وأض�اف 

»االس�باب املعلنة حاليا 
لالس�تقالة ه�و لدرء 

واملش�اكل  الخط�ر 
العراقية  الكرة  عن 
ان  اس�اس  ع�ى 

االتحاد  رئي�س 

بدأ يستش�عر الكثري من املشاكل التي 
تحي�ط بالك�رة العراقي�ة وبقائ�ه يف 

منصبه ستزيد من الطن بلة .
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اقالة »مسعود« المتاخرة تثير تساؤالت متعددة 

استجواب الوزراء يعود الى الواجهة مجددًا 
بعد فشل نتائجه في الدورات السابقة  

مسرحية التهديد واالبتزاز يعاد عرضها مع كل دورة برلمانية..

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
م�ع كل دورة برملانية جدي�دة يتم طرح الكثري 
من امللف�ات املتعلقة بفس�اد بع�ض الوزارات 
وش�بهات ح�ول ال�وزراء، وتفتح تل�ك امللفات 
تح�ت قبة الربملان اال انها رسعان ما تندثر بعد 
ايام من جلس�ة االس�تجواب، عرب التس�ويات 
واالتفاقات التي تج�رى بن قادة الكتل »خلف 

الكواليس«.
 وجرت تلك الس�يناريوهات يف الدورة الربملانية 
ال�وزراء  الثالث�ة املنرصم�ة، حي�ث بق�ي كل 
الفاس�دين يف منصبهم بعد التوص�ل اىل اتفاق 
»تس�وية« بن الكتل�ة التي ينتمي له�ا النائب 

املستجوب وبن كتلة الوزير.
كم�ا ان االس�تجوابات ال تخل�وا م�ن االبت�زاز 
والرصاع عى املكاسب بن الطرفن، ويف خضم 
ذلك يبقى الفاس�دين احراراً من دون مسائلة، 

بحسب ما يراه مراقبون.
الي�وم تعود االس�تجوابات اىل الواجهة مجدداً ، 
الس�يما بعد اعالن بعض الكتل السياس�ية عن 
تبني منه�ج ال�«املعارضة« يف عملها خصوصاً 
بعد فش�لها يف الحصول عى بع�ض االمتيازات 

واملناصب.
حي�ث حالت الخالف�ات بن الكتل السياس�ية، 
ال�وزراء  بع�ض  عم�ل  ح�ول  وبالتحدي�د 
واس�تجوابهم، دون عق�د جلس�ة ي�وم ام�س 
الثالث�اء وهي اول جلس�ة يف الفصل الترشيعي 

الثالث للربملان يف دورته الرابعة.
ويرى االستاذ يف كلية العلوم السياسية الدكتور 

ان�ور الحي�دري ان« الفس�اد متف�ي يف البلد، 
وجميع الكتل مش�رتكة فيه واملرحلة السابقة 

اثبتت ان الجميع غري جادين بمحاربته«.
وق�ال الحي�دري يف حدي�ث خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان�ه »ل�و كان�ت الكت�ل السياس�ية 
الحالي�ة ج�ادة هذه امل�رة بمحاربت�ه ، لرتكت 
املهاترات السياس�ية واتجهت ص�وب برنامج 

اصالح حقيقي«.
وأض�اف ان »النتائج هي من تثب�ت مصداقية 
املاضي�ة  املرحل�ة  الن  السياس�ية،  االط�راف 
انح�رت »بالرصخ�ات املايكرفوني�ة«  الت�ي 
ص�درت م�ن بع�ض الن�واب واختف�ت االمور 

برعة دون تحقيق اي نتائج«.
ولف�ت اىل ان »وج�ود معارض�ة ام�ر طبيعي ، 

لكنه�ا كانت تعمل يف داخل الس�لطة وتعارض 
يف ان واح�د كم�ا يف الس�ابق، أم�ا الي�وم فان 
بعض الكتل لم تحصل عى مناصب فلجأت اىل 

املعارضة«.
واشار اىل ان »هنالك اتهامات متبادلة بن الكتل 
السياس�ية التي تمتلك مناص�ب وبن االخرى 

التي لم تحصل عى املكاسب ».

وتابع الحي�دري ان�ه »اذا كان الغرض من تلك 
التحركات هو الحصول مغانم ومناصب، فهذا 
س�يتضح ام�ام الجمي�ع«، ودع�ا اىل »رضورة 
عدم اس�تباق االحداث ومعرفة ما ستنتهي به 

األمور ».
م�ن جانبه يرى املحلل الس�يايس كاظم الحاج 
ان »هنال�ك عدم ثقة حيال أالس�تجوابات التي 
تج�رى داخل الربملان العراقي بفعل التجارب يف 
الدورات الربملانية الس�ابقة ، الت�ي اثبتت عدم 
وج�ود مصداقي�ة بمحارب�ة الفس�اد وإقصاء 

الفاسدين ».
وق�ال الح�اج يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراق�ب 
يف  بالكام�ل  متج�ذر  »الفس�اد  ان  العراق�ي« 
مفاصل الدولة، وغالبية الكتل مش�رتكة فيه ، 

لذلك ال توجد نوايا حقيقية يف محاربته«.
الفص�ل  عطل�ة  بع�د  »الربمل�ان  ان  وأض�اف 
الترشيع�ي الثان�ي ، ل�م يفل�ح بعقد جلس�ته 
بس�بب الخالف ح�ول االس�تجوابات ومحاولة 
بع�ض الكت�ل يف الدف�اع ع�ن وزرائه�ا ، وهذا 
سيعطل عمل الربملان ويضع العراقيل امامه«.

يش�ار اىل ان الربمل�ان اج�ل عقد جلس�ته التي 
كان م�ن املق�رر ان تعقد ي�وم ام�س الثالثاء، 
بس�بب خالفات حادة بن الكتل السياسية عى 

استجواب عدد من الوزراء.
يذك�ر ان ن�واب اك�دوا عزمهم عى اس�تجواب 
وزراء النف�ط واملالي�ة والكهرب�اء، عى خلفية 
مخالفته�م لقوان�ن املوازن�ة االتحادي�ة التي 

صوت عليها الربملان.

كشفت لجنة العالقات الخارجية الربملانية ، اليوم األربعاء ، عن ابرز 
الرسائل التي حملها اجتماع الربملانات االسيوية املنعقد يف بغداد.

وقالت عضو اللجنة اال طالباني يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »اجتماع�ات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة لجمعية 
الربملانات اآلسيوية يف بغداد تمثل التجمع الثاني للربملانات بعد قمة 

برملانات دول الجوار التي عقدت يف وقت سابق ب بغداد«.
وأضاف�ت أن »هنال�ك هواجس كانت س�ابقة حول عق�د االجتماع 
وحضور الدول اىل بغداد لكن العراق وبجهود كبرية اس�تطاع انجاح 

اجتماع اللجنة الدائمة لستة عرش دولة عربية وآسيوية ».
وتابع�ت ان »االجتم�اع س�يحمل عدة رس�ائل أوله�ا ان العراق بدء 
يتع�اىف ويم�ارس دوره االس�اس واملح�وري باملنطق�ة م�ع الدول 
العربية واالس�يوية، والرس�الة الثانية هي لدول املنطقة بان العراق 
م�ن املمك�ن ان يكون نقطة التق�اء وامان بن الفرق�اء وهي دعوة 
للسالم واملحبة بعيداً عن الرصاعات التي تعيشها املنطقة والعالم«، 
مش�ددة ع�ى ان »الحكومات م�ن املمكن ان تختلف لكن الش�عوب 

تبقى تتواصل فيما بينها باوارص عديدة«.

اكد النائب عيل العبودي، االربعاء، أن الربملان مع تزويد العراق بمنظومة 
دفاع جوية، بالرغم من الضغط االمريكي.

وق�ال العب�ودي يف ترصيح  تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »البحث عن 
منظومة دفاع جوية حاليا خطوة متأخرة، لكن الربملان يدعمها«.

وأضاف ان “الربملان داعم ألي توجه يف تأمن سماء العراق وارضه، عى 
الرغم من التأثري األمريكي يف عرقلة التزويد بمنظومة الدفاع الجوية ».

ولفت اىل ان »توس�يع مناش�ئ اس�ترياد الس�الح أم�ر رضوري لرضب 
االس�عار، وال يجب حرص التسليح بن روسيا وأمريكا، حيث ان الربملان 

مع تعدد مصادر التسليح يف العراق”.
وتاب�ع ان�ه »ال يوجد موقف من القصف الجوي يوازي الحدث، الس�يما 
وان الحشد الشعبي جزء من املنظومة األمنية وال يهمنا من يزعجه ذلك، 

حيث ان الحشد لديه غطاء رشعي قبل ان يكون لديه غطاء قانوني«.

لجنة نيابية تتحدث عن اهم رسائل 
اجتماع البرلمانات االسيوية

نائب: البرلمان مع تزويد العراق 
بمنظومة دفاع جوية رغمًا 

عن الضغط االمريكي

النزاهة النيابية تصفها بـ »العطالة بطالة« وإجماع 
برلماني على الغاء مكاتب المفتشين العموميين

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف ظل اس�تحواذ الكت�ل عى مكاتب 
وإدراجه�ا  العمومي�ن  املفتش�ن 
ضمن سلسلة املكاسب واملحاصصة 
السياس�ية، يع�ود ملف الغ�اء هذه 
املكاتب اىل الواجهة مجددا، بس�بب 
م�ا اعتربته اوس�اطا سياس�ية بأن 
مس�ؤوليها  وإن  متوق�ف  عمله�ا 
بات�وا »عطالة بطالة« حس�ب قول 
أحد اعض�اء النزاه�ة النيابية نظرا 
لعجزهم ع�ن فتح ملفات الفس�اد 
الخطرية والتي تكلف ميزانية الدولة 

مليارات الدوالرات.
وتلف�ت األوس�اط الربملاني�ة اىل أن 
هن�اك أكثر م�ن 50% م�ن املكونات 
السياس�ية تؤيد الغاء تل�ك املكاتب 
خ�الل الفص�ل الترشيع�ي الجديد، 
فيما تنادي اصوات�ا من هنا وهناك 
برضورة تعديل قانونها بدل اإللغاء.

لجن�ة  عض�و  اك�د  جهت�ه  فم�ن 

النزاه�ة صباح طلوب�ي، يف ترصيح 
ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن »لجنته 
الزالت تؤيد موض�وع الغاء مكاتب 
إيج�اد  او  العمومي�ن  املفتش�ن 
قان�ون بديل لقان�ون تل�ك املكاتب 
غ�ري الح�ايل«، معت�ربا أن »الغالبية 
ه�م  املفتش�ن  له�ؤالء  العظم�ى 
»عطالة بطالة« ويتس�لمون رواتب 
باملالي�ن باالضاف�ة اىل مخصصات 
املوظف�ن والنثري�ات وغريها ولكن 

من دون منجز«.
وب�ن طلوب�ي، أن »هن�اك مكات�ب 
تفتيش�ية يف ع�دد من ال�وزارات لم 
تفت�ح ملف�ا تحقيقيا واح�دا خالل 
س�نة كاملة وهذه س�ابقة خطرية 

تعيشها العملية الرقابية«.
»العالق�ة  ان  اىل  طلوب�ي،  واش�ار 
الطيب�ة ب�ن املفتش�ن العمومين 
اىل  باالضاف�ة  ال�وزراء،  وب�ن 
اختيارهم عن طريق الوزير نفس�ه 

يعد مخالفة كبرية جدا فهي حولت 
عمل املفت�ش اىل مجام�الت تطغي 

عليها العالقات الشخصية«.
وحذر طلوب�ي، م�ن أن »بقاء هذه 
املكات�ب س�يخلق لنا مافي�ات يتم 
إختيارها عن طريق مفتشن اثنن 
له�م الس�طوة يف عملي�ة االختي�ار 

وتدير امللف كيف ما تشاء«.
وش�دد عى »اهمية حسم ملف هذه 
املكاتب خالل هذا الفصل الترشيعي، 
ألنها باتت تش�كل مكات�ب تخويف 
للموظفن وليس مكاتب محاس�بة 

للفاسدين«.
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يعد مط�ار النجف وم�ا يحدث فيه من فس�اد 
نم�وذج مك�رر يف جميع وزارات ومؤوسس�ات 
الدولة , فملف املطار يدل عى ضعف الحكومات 
التي توالت عى حكم العراق وعدم استطاعتها 
الخ�وض يف ملف�ات الفس�اد بس�بب س�يطرة 
االحزاب السياس�ية ع�ى ادارت�ه ويف مقدمتها 

مجلس محافظة النجف.
املط�ار ه�و األضخ�م ب ال�رشق األوس�ط  بم�ا 
يحققه من ايرادات تسهم  بدعم خزينة الدولة 
يف ه�ذه الظروف، إال انه تحّول إىل ملك لألحزاب 
التي تش�كل مجل�س محافظة النج�ف , حيث 
تم اقتس�ام االرب�اح فيما بينهم , ولم يس�اهم 
يف تموي�ل عجز موازنة الدولة لس�نوات طوال , 
واالدهى من ذلك ان املطار مديون بمبالغ مالية 

كبرية تفوق تكلفة انشائه.
الغريب يف االمر ان فساد مطار النجف لم يدرج 
يف س�جالت هيئ�ة النزاهة وال النزاه�ة النيابية 
, وحت�ى الرقابة املالية لم ن�رى لها ترصيحات 
تدي�ن ه�ذا الفس�اد , واخ�ريا املجل�س االع�ى 

ملكافحة الفساد لم يصدر منذ تأسيسه ولغاية 
االن اية ادانه ملا يحدث يف ادارة املطار .

رئاسة الوزراء ومن مبدأ اعادة تدوير الفاسدين 
اختارت عيىس الشمري مديرا للمطار وهو من 
املش�مولن باجراءات املس�ائلة والعدالة وصدر 
حكم م�ن محكم�ة التمييز االتحادي�ة يف 15/ 
10 / 2017, حي�ث اكد  ان العيىس قام برصف 
مبال�غ مالية عائ�دة اىل مط�ار النجف االرشف 
ال�دويل بدون س�ند قانوني مم�ا ادى اىل احداث 
رضر يف امل�ال الع�ام, وه�ذا االم�ر يثت فش�ل 

االوامر الحكومية بمكافحة الفساد.
ال�رصاع عى ادارة املطار م�ن قبل االحزاب امر 
واضح , واخره االش�تباك املتكررة ما بن املدير 
ونائبه وبااليدي وامام الجميع  , حيث يمثل كل 
واح�د منهم حزب معن , يعكس حجم الرصاع 

السيايس عى ادارة املطار.
يق�ول الخب�ري االقتصادي حافظ ال بش�ارة يف 
اتص�ال مع » املراقب العراق�ي »: مطار النجف 
اليختل�ف ع�ن مط�ار بغ�داد ويخض�ع لنفس 
القوانن , ولكن منذ تأسيس�ه سيطرة االحزاب 

ع�ى ادارت�ه وتقاس�مت ال�واردات املالي�ة ولم 
تحصل بغداد عى جزء بسيط من تلك الواردات 
, مما يثبت سطوة مافيات الفساد عى املطار , 
وصم�ت حكومي عى ما يحدث يف املطار  خوفا 

من االحزاب املسيطرة .
وتابع ال بش�ارة :الفس�اد ليس يف ه�ذا املطار 
وانم�ا يف جميع املنافذ الحدودي�ة , بل ان هناك 
رصاع ع�ى ادارة املط�ار ما بن االح�زاب التي 
ترف�ض ادارة وزارة النق�ل علي�ه, وم�ا ح�دث 
من اش�تباك ما ب�ن املدير ومعاون�ه دليل عى 
التناف�س م�ا ب�ن االح�زاب ع�ى ادارة املطار 
, واملش�كلة الك�ربى ان املط�ار مدي�ون بمبلغ 
يع�ادل مبلغ انش�ائه وه�و 227 مليون دوالر , 
واملشكلة االخرى  عدم س�يطرة حكومة بغداد 
عى مطار النجف س�يؤدي اىل تمرد املحافظات 
األخ�رى التي تض�ّم مط�ارات ع�ى اراضيها ، 
وحتى األكراد كانوا يرفضون تسليم مطاراتهم 
بسبب ازدواجية الحكومة يف التعامل مع جميع 

املحافظات العراقية.

تفاصيل اوسع صفحة 3

مؤسسات محاربة الفساد تفشل في حسم ملف مطار النجف 

المراقب العراقي/ متابعة...
أث�ارت الزي�ارة املرتقب�ة لرئي�س حكوم�ة العدو 
والح�رم  الخلي�ل  مدين�ة  إىل  نتنياه�و  بنيام�ن 
وتنديده�م  الفلس�طينين  غض�ب  اإلبراهيم�ي 

إذ  نش�طاء الش�ديد،  ع�رّب 
ت  تجمع�ا و

هض�ة  منا

لالس�تيطان عن رفضهم الش�ديد لهذه الزيارة، يف 
الوق�ت الذي أكدت حرك�ة حماس أنه�ا قد تفجر 
أنتفاض�ة ثالثة. ونق�ل موقع »العه�د اإلخباري« 
وتابعت�ه »املراق�ب العراقي« انه »وع�ى األثر قام 
جيش االحتالل باس�تنفار قوات�ه ونصب خيام يف 
ت�ل الرمي�دة ومحيط املس�جد اإلبراهيمي وش�ّدد 

اإلجراءات العسكرية تمهيدا لزيارة نتنياهو«.
ودع�ا البي�ان »س�كان البل�دة القديم�ة وش�ارع 
الش�هداء وت�ل الرمي�دة وواد الحص�ن ومنطق�ة 
حارة جابرة والساليمة وواد الغروس برفع األعالم 

الفلسطينية عى أسطح البيوت«.
األوقاف الفلسطينية: زيارة نتنياهو تصعيد خطري

م�ن ناحيته�ا، ح�ذرت وزارة األوقاف والش�ؤون 
الديني�ة الفلس�طينية م�ن خط�ورة األوض�اع يف 
املس�جد اإلبراهيمي يف مدينة الخليل إثر قيام 
مس�توطنن بنص�ب الخيام يف ت�ل الرميدة 
املدين�ة تمهي�دا لزي�ارة نتنياه�و  وس�ط 

للمدين�ة، بذريع�ة املش�اركة يف طق�وس رس�مية 
إلحياء الذكرى التس�عن ألحداث ما يسمى »ثورة 

الرباق«، والرتويج لرواية االحتالل«.
وأكدت األوقاف يف بيان صحفي أن »زيارة نتنياهو 
املس�لمن،  بمش�اعر  ومس�اس  خط�ري  تصعي�د 
وحذرت من أنها تؤدي إىل جر املنطقة لحرب دينية 
ستكون لها عواقب كبرية، مشرية إىل زيارة رئيس 
حكومة العدو األس�بق أرئيل ش�ارون للقدس عام 

2000 والتي أشعلت انتفاضة األقىص«.
ون�ددت وزارة األوقاف ب� »مطالبة وزراء وأعضاء 
كنيس�ت من أحزاب »الليكود« و«شاس« وتحالف 
اليمن بالسماح ببناء حي يهودي يف مجمع السوق 
اليهودي يف الخلي�ل، وفوق منازل البلدة القديمة«، 
داعية الوزارة »أبناء الشعب الفلسطيني إىل حماية 
املسجد اإلبراهيمي ومنع كافة املخططات الهادفة 

للسيطرة عليه وإبعاد املسلمن عنه«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

نتنياهو يدنس الحرم اإلبراهيمي وحماس تتوعد بانتفاضة

الفتح : نتائج استهداف الحشد يجب اعالنها للرأي العام
المراقب العراقي/ بغداد...

دع�ا النائ�ب ع�ن تحال�ف »الفتح« حس�ن 
ش�اكر، الي�وم االربع�اء، اىل اع�الن نتائ�ج 
التحقيق�ات بخصوص اس�تهداف الحش�د 

الشعبي اىل الرأي العام.
وق�ال ش�اكر يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« انه »ال يمكن ألي شخص ان ينكر 

ان هن�اك ضغوط امريكي�ة وخارجية تحول 
دون الكشف عن الجهة التي تورطت واعتدت 

عى مخازن اسلحة الحشد الشعبي«.
وأض�اف أن »نتائ�ج التحقيق الب�د ان تعلن 
للرأي العام وان يطلع عليها الشعب العراقي 
وع�دم االنصي�اع للرغبات الدولي�ة«، مؤكدا 
ان »م�ا تعرضت له تلك املخ�ازن واملقار يعد 

تهديدا لألمن القومي العراقي«.
وأش�ار اىل ان »هن�اك اغلبي�ة م�ن الش�عب 
يدرك�ون ان ارسائي�ل وراء تل�ك الرضب�ات 
باعتب�ار دول الج�وار ما ممك�ن ان تتطاول 
ع�ى الع�راق، لك�ن هن�اك من يش�كك بتلك 
الحقائ�ق ل�ذا ع�ى الحكوم�ة اع�الن نتائج 

التحقيق«.
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ السليمانية...
أعلنت وزارة البلديات والس�ياحة يف 
حكوم�ة اقليم كردس�تان، االربعاء، 
تع�رض مبن�ى مديرية قس�م ازالة 
الس�ليمانية  بلدي�ة  يف  التج�اوزات 
اىل اط�اق ن�ار، متوع�دة املنفذي�ن 

بإجراءات قانونية.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان، تلق�ت 
»املراقب العراقي« نسخة منه إنها 
»س�جلت حاالت اعت�داء يف االيام 
املاضية طال�ت موظفني يف بلدية 

الس�ليمانية اخرها تع�رض املديرية 
اىل اطاق نار«.

وأضاف�ت »ندي�ن وبش�دة االعت�داء 
والعم�ل االجرام�ي املتمث�ل بإطاق 

النار عىل موظفيها«.
»ندع�م مطال�ب  ال�وزارة  وتابع�ت 
املتظاهري�ن اضاف�ة اىل لجوئه�ا اىل 
الس�بل القانوني�ة لحماية املوظفني 
والعث�ور ع�ىل املتهم�ني لتقديمه�م 
اىل محاك�م االقليم لينال�وا جزاءهم 

العادل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
عملي�ات  قي�ادة  اعلن�ت 
االربعاء، ع�ن تحرير  بغ�داد، 
مختطف�ة والقاء القبض عىل 
املنصور  خاطفيها يف منطقة 

بالعاصمة.
وقالت القي�ادة يف بيان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
األمني�ة  »الق�وات  إن  من�ه، 
تمكن�ت  بغ�داد،  عملي�ات  يف 
م�ن تحرير مختطف�ة والقاء 

يف  خاطفيه�ا  ع�ىل  القب�ض 
منطقة املنصور«.

واضاف�ت، ان »قوة أخرى من 
قيادتن�ا، تمكنت م�ن اعتقال 
بجريم�ة  اثن�ني  متهم�ني 
الخط�ف وف�ق امل�ادة 421 يف 
جنوبي  املحمودي�ة  منطقتي 
الصدر رشقي  بغداد ومدين�ة 
بغ�داد«، موضح�ة ان�ه »ت�م 
تس�ليم امللقى القبض عليهم 

اىل الجهات املختصة«.

املراقب العراقي/ كرباء...
الف�رات  قي�ادة عملي�ات  كش�فت 
االوسط للحشد الش�عبي، األربعاء، 
ع�ن تمي�ز الخط�ة االمني�ة لزيارة 
عاشوراء هذا العام باعتماد العنرص 

االستخباراتي بشكل مكثف.
الل�واء  العملي�ات  قائ�د  وق�ال 
ل��/ ترصي�ح  يف  الحمدان�ي  ع�ي 

املعلوم�ة/، إن »اجتماعات مكثفة 
ش�هدتها االيام املنرصمة ملس�ؤويل 
االس�تخبارات يف محافظات الفرات 
اس�تخبارات  ومس�ؤويل  االوس�ط 

الجه�د  تكثي�ف  به�دف  االلوي�ة 
االس�تخباري يف زي�ارة عاش�وراء، 
وتفعيل دوره�م يف تطبيق مقررات 

الخطة«.
»قي�ادة  ان  الحمدان�ي  واض�اف 
عمليات الفرات االوس�ط بالتنسيق 
مع قيادات الرشطة والجيش تعمل 
ع�ىل اكث�ر م�ن مح�ور يف الخط�ة 
االمنية متمثل�ة بتحصني الدفاعات 
باتجاه العدو، ونرش املعدات الفنية 
كالكامريات والطائرات والرادارات، 

والعمل االمني«.

تعرض دائرة حكومة يف السليمانية
 لهجوم مسلح 

عمليات بغداد تحرر مختطفة
 وتقبض عىل الخاطفين

الحشد الشعيب: خطة عاشوراء هذا العام 
ستتمزي بكثافة العنصر االستخباري

2 االربعاء 4 أيلولمن احلدث
 2019 العدد 2150  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

النزاهة النيابية تصفها بـ »العطالة بطالة« وتحذر من بقائها

50 % من اعضاء البرلمان يؤيدون الغاء مكاتب المفتشين العموميين خالل الفصل التشريعي الجديد
المراقب العراقي/ احمد محمد...

يف ظ�ل اس�تحواذ الكتل ع�ىل مكاتب 
وإدراجه�ا  العمومي�ني  املفتش�ني 
ضمن سلس�لة املكاسب واملحاصصة 
السياس�ية، يع�ود مل�ف الغ�اء هذه 
املكاتب اىل الواجهة مجددا، بسبب ما 
اعتربته اوس�اطا سياسية بأن عملها 
متوقف وإن مسؤوليها باتوا »عطالة 
بطال�ة« حس�ب ق�ول أح�د اعض�اء 
لعجزه�م  نظ�را  النيابي�ة  النزاه�ة 
ع�ن فت�ح ملف�ات الفس�اد الخطرية 
والتي تكلف ميزاني�ة الدولة مليارات 

الدوالرات.
وتلفت األوساط الربملانية اىل أن هناك 
أكثر من 50% من املكونات السياسية 
تؤيد الغاء تل�ك املكاتب خال الفصل 
الترشيعي الجديد، فيما تنادي اصواتا 
م�ن هن�ا وهن�اك ب�رورة تعدي�ل 

قانونها بدل اإللغاء.
فم�ن جهته اكد عضو لجن�ة النزاهة 
صباح طلوبي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »لجنت�ه الزال�ت تؤي�د 
املفتش�ني  مكات�ب  الغ�اء  موض�وع 
العمومي�ني او إيج�اد قان�ون بدي�ل 
لقان�ون تل�ك املكات�ب غ�ري الحايل«، 
معت�ربا أن »الغالبي�ة العظمى لهؤالء 
بطال�ة«  »عطال�ة  ه�م  املفتش�ني 
باالضافة  باملايني  ويتسلمون رواتب 
اىل مخصص�ات املوظف�ني والنثريات 

وغريها ولكن من دون منجز«.
»هن�اك مكات�ب  أن  وب�ني طلوب�ي، 

تفتيش�ية يف ع�دد م�ن ال�وزارات لم 
تفتح ملفا تحقيقيا واحدا خال سنة 
كاملة وهذه س�ابقة خطرية تعيشها 

العملية الرقابية«.
»العاق�ة  ان  اىل  طلوب�ي،  واش�ار 
الطيبة بني املفتشني العموميني وبني 
ال�وزراء، باالضاف�ة اىل اختيارهم عن 
طري�ق الوزي�ر نفس�ه يع�د مخالفة 
كبرية جدا فهي حول�ت عمل املفتش 
اىل مجام�ات تطغ�ي عليها العاقات 

الشخصية«.
وح�ذر طلوب�ي، م�ن أن »بق�اء هذه 
املكات�ب س�يخلق لن�ا مافي�ات يت�م 
إختياره�ا عن طريق مفتش�ني اثنني 
لهم السطوة يف عملية االختيار وتدير 

امللف كيف ما تشاء«.
وش�دد عىل »اهمية حس�م ملف هذه 
املكاتب خال هذا الفصل الترشيعي، 
ألنه�ا باتت تش�كل مكات�ب تخويف 
للموظف�ني وليس مكاتب محاس�بة 

للفاسدين«.
ولفت طلوب�ي اىل أن »هناك اكثر من 
50% م�ن اعض�اء الربمل�ان داعم�ني 
إللغ�اء ه�ذه املكات�ب«، مضيف�ا أن 
»هناك اصوات نيابي�ة تنادي بتعديل 
قانونها ب�دل اإللغاء بغي�ة إعطاؤها 
املزي�د م�ن اإلس�تقالية فض�ا عن 
وضع اليات منظمة إلختيار املفتشني 

بعيدا عن الكتل السياسية«.
ب�دوره رأى املحل�ل الس�يايس عدنان 
الساعدي، خال ترصيحه ل� »املراقب 

املفتش�ني  »مكات�ب  إن  العراق�ي« 
العمومي�ني باتت حلقة غ�ري ناجحة 
خ�ال الف�رة الحالية بس�بب تدخل 
عم�ل ال�وزراء والكتل السياس�ية يف 

عملها«.
واض�اف الس�اعدي، أن »الغ�اء هذه 
املكاتب واالس�تعانة بدي�وان الرقابة 
ام�را  يع�د  الع�ام  واالدع�اء  املالي�ة 
صحيحا الس�يما وإن عملها متوقف 

تماما«.
واوض�ح الس�اعدي، ان »هناك وزراء 
يف الحكوم�ة يتعاملون مع املفتش�ني 
العمومي�ني وف�ق مب�دأ الرغيب من 
خ�ال اعطاؤهم هداي�ا ثمينة مقابل 
إغاق ملفات فس�اد خط�رية وكبرية 
تطالهم«.واكد أن »هذه املكاتب باتت 
مس�تحوذ عليها من الكتل السياسية 

وهذا ما عطل عملها بشكل كبري«.
وكان عدد من النواب قد كش�فوا عن 
ع�زم مجل�س الن�واب خ�ال الفصل 
الترشيعي الثال�ث عىل التصويت عىل 
قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة وكذل�ك 
ع�ىل ق�رار الغ�اء مكاتب املفتش�يني 
العمومي�ني، يف الوقت ال�ذي قدم فيه 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي قائمة 
جدي�دة م�ن املفتش�ني الق�ت رفضا 

سياسيا واسعا.
يذك�ر ان مجل�س الن�واب يف ال�دورة 
السابقة قد صوت من حيث املبدأ عىل 
الغاء مكات�ب املفتش�ني العموميني، 

معتربا اياها بالحلقة الزائدة.

املراقب العراقي/ بغداد...
وج�ه األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد 
الي�وم األربع�اء، بح�ل مش�كلة  الغ�زي، 
االزدحام�ات عىل الطري�ق الرسيع املؤدي 
لعل�وة الرش�يد وأبو دش�ري وفت�ح طريق 
خاص لعجات الحمل الثقيلة.وقال الغزي 
يف بي��ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، ان�ه »تم توجيه أمان�ة بغداد ووزارة 

اإلعم�ار والبلدي�ات ب�رورة فتح طريق 
ثال�ث، وطريق خ�اص بالعج�ات الحمل 
الثقيل�ة وكذلك إزالة العوارض واملخالفات 
بش�كل كام�ل والتي كانت طوال س�نوات 
تس�بب باختناق�ات مرورية«.واضاف أن 
»فتح الطري�ق باتجاه علوة الرش�يد، من 
شأنه ان يخفف العبء عىل كاهل املواطنني 
القادمني م�ن املحافظات الجنوبية ويقلل 

الع�بء ع�ىل املناط�ق القريبة ع�ىل علوة 
الرشيد التي تشهد زخما كبريا طوال اليوم 

وبدون إنقطاع«.
س�يوفر  الطري�ق  »فت�ح  ان  اىل  وأش�ار 
إنس�يابية عالي�ة يف الخ�روج والدخول اىل 
بغداد ع�رب هذا الطريق، ويعالج املش�اكل 
الت�ي يعاني منها املواطنني لدى املرور من 

خاله«.

أمانة مجلس الوزراء تصدر توجيهات لفك الزحام على طريق علوة الرشيد

التربية: نتائج الدور الثاني 
ستعلن خالل 10 أيام

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الربي�ة، األربعاء، 
الثان�ي  ال�دور  نتائ�ج  إع�ان 
للثال�ث  املنتهي�ة  للمراح�ل 
متوس�ط والس�ادس االع�دادي 

خال 7- 10 أيام.
وق�ال مدي�ر العاق�ات العام�ة 
واإلع�ام يف وزارة الربية فراس 
محمد حس�ن يف ترصيح تابعته 
إن »نتائج  العراق�ي«  »أملراق�ب 
ال�دور الثاني للمراح�ل املنتهية 
والس�ادس  متوس�ط  للثال�ث 
االع�دادي س�يتم اإلع�ان عنها 

خال 7-10 أيام«.
اإلع�ادة  »نظ�ام  أن  وأض�اف 
للس�ادس اع�دادي فت�ح املجال 

باختي�ار  الطلب�ه  م�ن  للكث�ري 
الدور الثاني، رغ�م العدد الكبري 
القاع�ات  ان  إال  الطلب�ة،  م�ن 
االمتحانية لم تسجل أي حاالت 
ال�دور  الش�كاوى عك�س  م�ن 
»اج�واء  أن  إىل  مش�رياً  األول«، 
االمتحانات كان�ت هادئة، وهو 
م�ا يبع�ث بالطمأنين�ة للنتائج 

التي ستكون مبرشة«.
وتابع مدير االع�ام ان »الربية 
اإلج�راءات  جمي�ع  وف�رت 
اللوجس�تية الازمة من قاعات 
خاصة للمرشف�ني واملصححني 
بالقي�ام بأعماله�م ع�ن طريق 
اس�تخدام الكون�رول املرك�زي 

مثلما جرى يف الدور األول«.

الجزائري يفتتح 3 مجمعات ماء 
في اليوسفية

املراقب العراقي/ بغداد...
ف�اح  بغ�داد  محاف�ظ  افتت�ح 
ثاث�ة  االربع�اء،  الجزائ�ري، 
ناحي�ة  يف  للم�اء  مجمع�ات 
اليوس�فية والت�ي تأت�ي ضمن 
حمل�ة خدم�ة بغ�داد رشف لنا 

بمرحلتها الثانية.
وق�ال الجزائ�ري يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
اإلنتاجي�ة  »الطاق�ة  إن  من�ه 
للمجمعات تص�ل اىل ٦00 م٣/

ساعة لخدمة اكثر من 12 قرية 
اليوس�فية  ناحي�ة  أط�راف  يف 
وتقدم الخدمات لعدد س�كانها 

الذي يصل اىل نحو ٦0 الف«.

وأض�اف املحاف�ظ ان »املرحلة 
املقبل�ة ستش�هد افتت�اح ثاثة 
الناحي�ة  يف  أخ�رى  مش�اريع 
نفس�ها وذلك لتوف�ري الخدمات 
للمناط�ق الت�ي ت�ررت م�ن 

عصابات داعش اإلرهابية«.

السماح بإدخال سيارات ذوي 
المسافرين إلى مطار بغداد

انخفاض بدرجات الحرارة مطلع 
االسبوع المقبل

املراقب العراقي/ بغداد...
ال�وزراء  رئي�س  اعل�ن مكت�ب 
عادل عبد امله�دي، االربعاء، عن 
السماح بادخال السيارات ملطار 
بغداد لجلب ذويهم لدى عودتهم 

من السفر.
وق�ال س�كرتري رئيس ال�وزراء 
الفري�ق محمد حميد البياتي، يف 
بي�ان تلقت »أملراق�ب العراقي« 

نس�خة منه انه »تقرر السماح 
بإدخال سيارات ذوي املسافرين 
إىل مط�ار بغ�داد لجل�ب ذويهم 

لدى عودتهم من السفر«.
واضاف ان »ه�ذا االجراء يكون 
م�ن خ�ال استنس�اخ تذك�رة 
الس�فر والت�ي س�تكون فيه�ا 
ع�ودة  موع�د  ع�ن  معلوم�ات 

املسافر«.

املراقب العراقي/ بغداد...
توقع�ت هيئة االنواء الجوية، الي�وم االربعاء، حدوث 
انخف�اض جديد بدرج�ات الحرارة مطلع االس�بوع 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  املقبل.وقال�ت 
العراقي« نسخة منه، ان »طقس يوم غد الخميس 
سيكون مشابهاً لليوم الذي قبله فيما سرتفع 
يف  الجمع�ة  قلي�ًا  الح�رارة  درج�ات 
الوسطى«.واش�ارت  املنطق�ة 
الح�رارة  »درج�ات  ان  اىل 
يف  مج�دداً  س�تنخفض 
الش�مالية  املنطقتني 
والوس�طى السبت 
فيما ستنخفض 
االح�د املقب�ل يف 
ملنطق�������ة  ا
بي�ة  لجن����و ا

والوس�����طى 
ايضاً«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت مديري�ة الدف�اع املدن�ي، االربع�اء، 
االنته�اء من إخم�اد نريان حري�ق الحارثية 
ال�ذي نش�ب يف أح�د مذاخ����ر األدوي�ة، 
مشرية اىل مشاركة فريق دويل يف عملي����ة 

اإلخماد.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نس�خة منه إن�ه »بقيادة وإرشف 

مب�ارش من مدير ع�ام الدفاع املدن�ي اللواء 
كاظم س�لمان بوه�ان يرافق�ه العميد عبد 
الكريم محس��ن زاير، أخمدت طواقم الدفاع 
املدني بغداد/ الكرخ بمشاركة فريق البحث 
واالنق�اذ ال�دويل حادث�اً هائاً نش�ب داخل 
مذخر أدوي�ة يف منطقة الحارثية قرب مول 
بغداد.وبينت أنه »تمكن رجال فريق البحث 
واالنق�اذ ال�دويل م�ن إنقاذ أكث�ر من عرشة 

عم�ال واخ�اء املبنى م�ن الك�وادر العامله 
منهم نس�اء باحرافية عالي�ة حالت بينهم 
وبني نريان الحريق التي كادت أن تفتك بهم 
وتنهي حياتهم لكن للع�راق رجال يدفعون 
بانفسه���م لتكون جلود اجسادهم ستارا 
يقي امل�����دنيني نار الحريق بتنسيق عايل 
املس�ت��وى مع عمليات االخماد واالقتحام 

املبارش ثم االخماد وإنهاء نريان الحريق«.

الدفاع المدني: فريق دولي شارك في إخماد حريق الحارثية 

املراقب العراقي/ كرباء...
طالب رئيس مجلس محافظة 
كرب�اء املقدس�ة، ع�ي عب�د 
املالك�ي، االربع�اء، الحكومة 
املركزية بمحاسبة من ييسء  
ملقام املرجعية الدينية ووحدة 
العراق، معتربا املرجعية بانها 

تمثل جميع مكونات الباد.
وق�ال املالك�ي يف بي�ان تلقت 
العراق�ي« نس�خة  »املراق�ب 
من�ه، إن »املرجعي�ة الديني�ة 
العلي�ا كان�ت وما ت�زال هي 
للش�عب  األم�ان  صم�ام 
العراق�ي العزي�ز، حيث باتت 
ع�ىل  خط�را  تش�كل  ه�ذه 
املخطط�ات الصهيو امريكية 
االس�تعمارية، وذلك لحنكتها 
وحكمته�ا وثقة الن�اس بها، 
األم�ر ال�ذي جع�ل اعامه�م 
يتج�رأ  واملفض�وح،  املزي�ف 
ألكثر م�ن مره باس�تهدافها 
منه�ا  الني�ل  ومحاول�ة 
بط�رق ملتوي�ة ومغالط�ات 

مكشوفة«.
وأضاف، أن »القايص والداني 
املرجعي�ة  له�ذه  ان  ي�درك 
يف  الفص�ل  الق�ول  الرش�يدة 
ض�د  الح�ق  معرك�ة  حس�م 
اإلرهاب  الباط�ل، ومواجه�ة 
الداع�ي الظام�ي الحاق�د، 
الفس�اد  اف�ة  محارب�ة  ويف 
بكل اش�كاله، ويف االصاح 
وح�ث  االجتماع�ي 
العراق�ي  املجتم�ع 
للتمسك  املس�تمر 
ع�ىل  بالوح�دة 

والش�عب  االرض  مس�توى 
واملقدرات«.

»ماجع�ل  ه�ذا  أن  واعت�رب 
املرجعي�ة  مق�ام  اس�تهداف 
الدينية يف ماكناتهم االعامية 
صم�د  فالع�راق  الدنيئ�ة، 
وبقي صام�دا واليرجع اىل اىل 
ال�وراء كل ه�ذا ج�اء بكلمة 
اطلقتها املرجعي�ة يف فتواها 
احامه�م  لتحط�م  املبارك�ة 
ومخططاته�م الصهيونية يف 

الرشق األوسط«.
وأوض�ح، أن »ه�ذه املواق�ف 
قد اغاض�ت االعداء وجعلتهم 
يبثون س�مومهم ودعاياتهم 
يصدقه�ا  ال  الت�ي  اللئيم�ة 
إال  يؤيده�ا  وال  الُس�ّذج،  اال 

اذنابه�م  م�ن  املربص�ني 
واش�باههم ، وقد فات هؤالء 
ان املرجعي�ة الديني�ة ملك�ت 
اموالهم  العراقي�ني ال  قل�وب 
وهذا ه�و الرس ال�ذي يجهله 
م�ن  واملهزوم�ني  االع�داء 
الصهاينة وال سعود ومن هو 
عىل شاكلتهم«.وقال »|ونحن 
ومس�ؤوليتنا  موقعن�ا  م�ن 
فق�ط  لي�س  علين�ا  يتحت�م 
االستنكار واالدانة، بل نطالب 
باتخ�اذ  املركزي�ة  الحكوم�ة 
اإلج�راءات الازمة والصارمة 
لردع كل من تس�ّول له نفسه 
لرم�وز  االس�اءة  ويح�اول 
عزت�ه  ومرتك�زات  الع�راق 

وكرامته ووحدته الوطنية«.

وطال�ب »أصحاب الش�أن يف 
واالتص�االت  االع�ام  هيئ�ة 
العراقيني  الصحفيني  ونقابة 
بذل�ك  صل�ة  ل�ه  م�ن  وكل 
فع�ال  دور  له�م  يك�ون  ان 
مؤسس�ة  كل  بمحاس�بة 
إعامي�ة تح�اول الني�ل م�ن 
وكرامت�ه،  وش�عبه  الع�راق 
ابن�اء  ان  الجمي�ع  وليعل�م 
يقف�ون  العراق�ي  الش�عب 
صف واح�دا خل�ف قيادتهم 
املتمثله  واملجاهدة،  الحكيمة 
الرش�يدة النه�ا  بمرجعيتن�ا 
تمث�ل راي�ة الع�راق املوح�د 
بجمي�ع مكوناته وس�ندافع 
وأمن�ه  الع�راق  هيب�ة  ع�ن 

وسيادته«.

مجلس كربالء: المرجعية حطمت المخططات الصهيوامريكية 
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االربعاء 4 أيلول 2019 العدد 2150  السنة العاشرة

أعل�ن مجلس محافظ�ة األنب�ار تغيري موع�د افتتاح منف�ذ القائم 
الحدودي مع سوريا غربي املحافظة.

وق�ال عضو املجلس فرحان محم�د الدليم�ي ، إن “الجهات املعنية 
املرشف�ة عىل إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع س�وريا غربي 
االنب�ار ارجأت افتتاح املنفذ ال�ذي كان من املؤمل افتتاحه يوم ٩/١ 

ألسباب تتعلق بأعمال التأهيل”.
وأض�اف الدليمي ان “املوعد الجديد الفتتاح املنفذ س�يكون يوم ١٠ 
/٩ بع�د إنج�از كافة األعم�ال يف املرشوع وإع�ادة افتتاحه بصورة 
رس�مية”، مبينا أن “جهودا كبرية تبذل م�ن قبل الحكومة املركزية 
من أجل توفري كافة املس�تلزمات الخاصة بإعادة افتتاح املنفذ امام 

حركة العجالت”.

األنبار تعلن الموعد الجديد إلعادة افتتاح 
منفذ القائم الحدودي مع سوريا

ه�دد عضو لجنة االس�تثمار واالقتص�اد النيابية س�عد الخزعيل ، 
بفضح الش�خصيات املستحوذة عىل بعض رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن، مش�ريا اىل ان عددا من الرشكات أصبحت مملوكة لبعض 
العوائ�ل املتنفذة يف الدولة.وق�ال الخزعيل ، إن “هناك ملفات كبرية 
وخطرية تخص س�طوة جهات متنفذة تس�يطر بش�كل كامل عىل 
ع�دد م�ن رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن”.وأض�اف الخزع�يل، 
أن “ه�ذه ال�رشكات أصبحت تخضع لس�طوة العوائ�ل املتنفذة يف 
الحكوم�ة وت�دار من قبلها ال م�ن قبل الحكوم�ة”، مبينا أن “هذه 
ال�رشكات أصبحت تخضع لس�طوة العوائل املتنف�ذة يف الحكومة 

وتدار من قبلها ال من قبل الحكومة”. 

الخزعلي  يكشف عن سيطرة “عوائل 
االقت�صاديمتنفذة” على شركات بالصناعة

وض�ع نائ�ب رئي�س ال�وزراء لش�ؤون الطاقة وزي�ر النفط 
ثامر الغضبان ، حجر االس�اس ملرشوع مجمع تس�ييل الغاز 
الطبيع�ي )Basrah-NGL( يف محافظة البرصة بطاقة 4٠٠ 
مقم�ق، فيما أك�د امليض قدم�اً يف تنفي�ذ ال�وزارة لخططها 
الرامي�ة اىل االس�تثمار االمث�ل للغ�از املصاح�ب للعملي�ات 
النفطي�ة وتقليص نس�بة الحرق والطاقة امله�دورة اىل الحد 
االدنى.وق�ال الغضب�ان يف بيان ، إن “ه�ذا املرشوع يعزز من 
قدرة رشكة غاز البرصة من اس�تثمار مانس�بته )4٠%( من 
انت�اج الغاز يف حقل ارطاوي وص�والً اىل رفع معدالت االنتاج 

للرشكة من الغاز املستثمر اىل )١.4 ( مليار قدم مكعب قيايس 
بالي�وم من جمي�ع الحقول املس�تثمرة يف جول�ة الرتاخيص 
االوىل وهي )الرميلة الش�مالية ، الزب�ري ، غرب القرنة /١(”.

واض�اف الغضب�ان ان “امل�رشوع يعد من املش�اريع الواعدة 
املهمة لتعزيزاالنتاج الوطني من الغاز لرفد الشبكة الوطنية 
للطاق�ة الكهربائية وبما يحقق تولي�د )١5٠٠ ( ميكا واط ، 
إضافة اىل زيادة معدالت انتاج الغاز الس�ائل ) LPG ( ، الذي 
ب�دوره سُيس�هم بتحقيق اي�رادات مالية من خ�الل تصدير 
الكمي�ات الفائضة عن االس�تهالك املحيل ، فضالً عن التقليل 

من التلوث البيئي وإيقاف حرق الغاز بنس�بة كبرية”.واشار 
الوزير إىل ان “املرشوع س�يدعم املحت�وى الوطني الذي نؤكد 
علي�ه دائما”، مؤك�دا “زيادة نس�بة التعاقدات م�ع القطاع 
الع�ام و الخاص كمقاولني رئيس�يني ، فضال عن اس�تخدام 
االيدي العاملة العراقية”.وقال مدير عام رشكة غاز الجنوب 
حيان عبدالغني ان “مرشوع هو منشأة جديدة تم تصميمها 
وف�ق احدث املواصفات العاملية الحديثة ، تتكون من وحدتني 
ملعالجة الغاز )الحاميض(”، مش�ريا اىل ان “هاتني الوحدتني 
تضيف�ان 4٠٠ ملي�ون ق�دم مكعب قيايس بالي�وم )مقمق( 

إلنتاج رشكة غاز البرصة”.واضاف عبدالغني ان “املرشوع 
يتضمن ايضا تركيب 3 خطوط أنابيب، ومرافق اس�تخراج 
) NGL ( جدي�دة ، باإلضاف�ة إىل إع�ادة تأهي�ل املراف�ق 
القديمة”.واش�ار املدير العام اىل “االث�ر البيئي الكبري الذي 
س�يؤمنه املرشوع يف املحافظة حيث ان كميات املُعالجة يف 
املرشوع)BNGL ( س�وف تمنع دخول كميات إضافية من 
ثاني أكس�يد الكرب�ون إىل الغالف الجوي، وسيس�اعد هذا 
املرشوع ع�ىل تجنب إطالق غ�ازات االحتب�اس الحراري ، 

وذلك من خالل خفض كميات الغاز املحرتق .

وضع حجر األساس لمشروع مجمع غاز البصرة الطبيعي بطاقة 400 مقمق

أعل�ن وزارة العم�ل والش�ؤون 
العم�ل  وزي�ر  االجتماعي�ة 
والش�ؤون االجتماعي�ة باس�م 
الزم�ان،  ع�ن اس�تعداد  عب�د 
وزارت�ه إلع�داد قاع�دة بيانات 
تتضمن اعداد العمالة االجنبية 

العاملة يف العراق.
ونقل ع�ن عبد الزمان قوله، إن 
“الوزارة تس�تعد الع�داد قاعدة 
بيانات باعداد العمالة االجنبية 
يف العراق بغية ال�زام الرشكات 
املتعاقدة  االستثمارية  االجنبية 
م�ع الحكومة بتش�غيل نس�بة 
5٠ باملئة م�ن العمالة العراقية 

فيها”.
وأض�اف عبد الزم�ان، أنه “من 
املؤم�ل ان يق�وم مرك�ز تقنية 
لل�وزارة،  التاب�ع  املعلوم�ات 
باع�داد برنام�ج تقن�ي حديث 
اعداده�ا  ح�رص  ع�ىل  يعم�ل 
بش�كل دقيق بغية التعامل مع 

هذا امللف”.
وب�ني ان “هيئ�ة ذوي االعاق�ة 
املش�مولني  اس�ماء  اعلن�ت 
براتب املع�ني املتفرغ للوجبتني 
للع�ام  والثامن�ة  الس�ابعة 
اكمل�وا  مم�ن   2٠١٩ الح�ايل 
الطب�ي،  الفح�ص  اج�راءات 
داعي�ا املش�مولني مم�ن كانت 
اس�ماؤهم موجودة عىل املوقع 
الخ�اص بالهيئ�ة  االلكرتون�ي 
وال�وزارة، اىل املراجع�ة لتس�لم 
باص�دار  الخاص�ة  االس�تمارة 
البطاقة الذكية )املاس�رت كارد( 
الب�الد  ومحافظ�ات  بغ�داد  يف 
وبحضور املعني فقط وحس�ب 
قوائم االسماء املنشورة ضمنها 
املخصص�ة  املواعي�د  وضم�ن 
ل�كل منه�ا، م�ن اج�ل ضمان 
واملراجعة  العم����ل  انسيابية 
بس�هولة خدم�����ة لرشيحة 

املتقدمني”.

باقر  االقتص�ادي  الخبري  ش�دد 
املش�اط ع�ىل رضورة حماي�ة 
االقتصاد الوطن�ي العراقي من 

سياسة االغراق السلعي.
وقال املشاط  إن« منع االسترياد 
الخارج�ي م�ن قب�ل الحكومة 
املنت�وج  حماي�ة  إىل  يه�دف 
الوطن�ي«, محذًرا م�ن خطورة 
تفعيل سياسة االغراق السلعي 

من جديد«.
واض�اف: ان« تحقي�ق التوازن 

يك�ون  ان  يج�ب  االقتص�اد  يف 
وفق دراس�ات وخط�ط تنموية 
تحقق تلك االهداف االقتصادية 

املنشودة«.
واش�ار املش�اط إىل أن«منه�اج 
االسترياد يجب ان يتضمن عدة 
نقاط منه�ا وأهمها ان يتضمن 
البضائ�ع  ن�وع  يف  التخص�ص 
املس�توردة وم�ن هم  والس�لع 
املس�توردون م�ن أج�ل إضافة 
حماية أكرب للمنتوج الوطني«. 

العمل تستعد إلعداد قاعدة بيانات 
عن العمالة األجنبية في العراق

اقتصادي : ضرورة حماية االقتصاد 
الوطني من سياسة اإلغراق السلعي

رجح نائب يف الربملان العراقي، 
ان يواج�ه الع�راق »ازم�ة غري 
مس�بوقة« يف موازن�ة 2٠2٠، 
الفت�ا اىل ان العج����ز يف هذه 
املوازن�ة س�يصل اىل 3٠ مليار 

دوالر.
وق�ال النائ�ب يف ترصيح له ان 
»هن�اك توقع�ات ب�ان يك�ون 
الع�راق ع�ىل موع�د جديد مع 
عجز م�ايل خالل الع�ام املقبل 

. ،»2٠2٠
م�ن  العدي�د  »أن  ان  مبين�ا 
امل�ؤرشات وتقديرات مختصني 
ُتظه�ر أنه س�يكون األس�وأ يف 
نح�و ١6 عام�اً يف ظ�ل تراجع 
امل�وارد، وارتفاع كل�ف الديون 

والحرب«.
واض�اف ان »العمل ب�دأ مبكراً 
ه�ذا الع�ام يف بحث إج�راءات 

الحكوم�ة وم�ا س�تفعله م�ع 
عج�ز يتوقع أن يك�ون كارثياً 
ح�ال انخفاض أس�عار النفط 
أو  الحالي�ة  املس�تويات  ع�ن 
حدوث توترات يف مضيق هرمز 
ص�ادرات  تذب�ذب  إىل  ت�ؤدي 
النف�ط عرب الب�رصة«، الفتا اىل 
والربمل�ان  »الحك���وم�ة  ان 
هذا  س�ب����ب  يتحم����الن 

العجز«.
واك�د انه »م�ن املق�رر أن تبدأ 
املالي�ة والقانونية يف  اللجنتان 
الربمل�ان العراقي نهاي�ة أيلول 
الج�اري، يف إجراء مناقش�ات 
الجدي�دة  املوازن�ة  ح����ول 
وس�ط توقعات بوصول العجز 
مقاب�ل  دوالر،  ملي�ار   3٠ إىل 
23.3 ملي�ار دوالر خالل العام 

الحايل«.

وقع�ت رشك�ة موان�ئ العراق 
اإليطايل  مع االستش�اري  عقداً 
وتطوي�ر  ت���أهي�ل  إلع�ادة 
يف  وس�ياحي  خدم�ي  مرف�ق 
املعق�ل م�روراً اىل فن�دق ش�ط 

العرب .
وذك�ر مدي�ر قس�م االع�الم يف 
الرشكة عالء عسكر »  يتضمن 
العق�د ال�ذي وقعه مدي�ر عام 
عب�د  صف�اء  املوان�ئ  رشك�ة 

االستش�اري  م�ع  الحس�ني 
املنطق�ة  تطوي�ر   « االيط�ايل 
عاملي�ة  تصامي�م  باس�تخدام 
حديثة إلعادة البرصة اىل سابق 

عهدها . 
الع�راق  ملوان�ئ  :أن  واض�اف 
مساهمات يف تطوير محافظة 
البرصة وقدم�ت الدعم ملختلف 
وغ�ري  الحكومي�ة  القطاع�ات 

الحكومية . 

توقعات أن يواجه العراق
 »أزمة غير مسبوقة« بموازنة 2020

موانئ العراق توقع عقدا إلعادة تأهيل 
وتطوير مرفق خدمي وسياحي في المعقل النزاهة تضبط متهميِن متلبسين بالتزوير لالستحواذ على أراض في نينوى

نائب: مخصصات البطاقة التموينية ستشهد طفرة نوعية في موازنة 2020

االتصاالت تعلن عن »إجراءات فورية« إليقاف تهريب االنترنت

اعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هي�أة النزاهة عن 
املوص�ل؛  بلدي�ة  يف  موظف�ني  بضب�ط  قيامه�ا 
لقيامهما بإخراج سجالت رسمية خارج املديرية 
والتالع�ب به�ا، مبين�ة ضبط كتب استفس�ارات 
م�زورة بحوزتهم�ا تتعلق بأراض تع�ود ملكيتها 

للدولة.
وذك�ر بي�ان للنزاه�ة ، ان »الدائرة أش�ارت إىل أن 
فري�ق عمل م�ن مديرية تحقي�ق نين�وى التابع 
للهي�أة، ال�ذي انتق�ل إىل مديرية بلدي�ة املوصل – 
وح�دة الص�ادر وال�وارد يف الجان�ب األي�ر، نفذ 
عملية ضبط متهمني اثن�ني يف البلدية؛ لقيامهما 
بإخراج س�جالت ووثائق رس�مية خارج املديرية 

بعد الدوام الرسمي«.
وأوضح »أنها شملت 6 س�جالت ذمة تمَّ التالعب 
فيه�ا وترك ف�راغ ١٠٠٠ رق�م ص�ادر، إضافة إىل 
}4٠٠{ كتاب اس�تفادة مزور غري داخل يف س�جل 
الص�ادر بينها كت�ب فارغة وموقع�ة، مع وجود 
فرق بني الصادر والتوقيع يصل إىل ثالثة أشهر«.

وأكدت دائرة النزاهة، أن »الكتب الفارغة واملوقعة 
مس�لمة من قبل مدير البلدية السابق إىل املتهمني 
اللذين قاما بتنزيلهما يف س�جل الصادر« الفتة إىل 
أن »أغلب كتب االستفسارات تتعلق بأراٍض تعود 

ملكيتها للدولة«.
ويف عملي�ٍة منفصل�ٍة، تمكن فري�ق عمل املديرية 

ال�ذي انتقل إىل مديرية التس�جيل العقاري نينوى 
– الزه�ور، بالتنس�يق م�ع مكتب املفت�ش العام 
ل�وزارة العدل – فرع املنطقة الش�مالية ومكتبي 
االس�تخبارات ومكافح�ة اإلره�اب يف املحافظ�ة 
، فض�اًل ع�ن جه�از األم�ن الوطن�ي يف مديري�ة 
التس�جيل العقاري، من ضبط أحد املتهمني أثناء 
حصوله عىل صورة قي�د عقار تعود ملكيته ألحد 
املواطنني بموجب مستمسكات مزورة، إضافة إىل 
ضبط وكاالت وصور قيود وأوليات ومستمسكات 

مزورة مختلفة. 
وأش�ارت إىل أنَّ�ه ت�مَّ تنظي�م مح�ري ضب�ٍط 
اللت�ني  العمليت�ني  يف  باملضبوط�ات  أصولي�ني 

تحال�ف  ع�ن  النائ�ب  أعل�ن 
الفت�ح فاضل جاب�ر الفتالوي 
، ع�ن توج�ه مجل�س النواب 
اىل تحس�ني مف�ردات البطاقة 
أن موازنة  التمويني�ة، مبين�ا 
ع�ام 2٠2٠ ستش�هد طف�رة 
مبال�غ  نوعي�ة يف تخصي�ص 
مف�ردات  لتعزي�ز  إضافي�ة 
بم�واد  التمويني�ة  البطاق�ة 

إضافية.
وق�ال الفت�الوي ، إن “مجلس 
الن�واب يعت�زم خ�الل الفصل 

الترشيع�ي الق�ادم مناقش�ة 
إضافي�ة  مبال�غ  تخصي�ص 

البطاق�ة  مف�ردات  لتعزي�ز 
ونوع�ا”. كم�ا  التمويني�ة 

الت�ي  “األنب�اء  أن  وأض�اف 
إلغاء مف�ردات  تتح�دث ع�ن 
البطاق�ة التموينية ال أس�اس 
لها م�ن الصحة”، مش�ريا إىل 
“وج�ود اجم�اع ع�ىل زي�ادة 
مف�ردات البطاق�ة من 4 مواد 

إىل ٨ مواد اخرى”.
ولفت الفتالوي إىل أن “موازنة 
تخصي�ص  ستش�هد   2٠2٠
ملف�ردات  إضافي�ة  مبال�غ 
البطاق�ة ليش�مل التوزيع كل 

3٠ يوما بدال من الشهرين”.

اليارسي يعلن ع�ن موافقة وزير املالية عىل 
تقس�يط أج�ور القط�ع الس�كنية للنقابات 

ومنتسبي الداخلية
اعل�ن محاف�ظ النج�ف ل�ؤي الي�ارسي عن 
للش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  موافق�ة 
االقتصادي�ة وزي�ر املالية فؤاد حس�ني عىل 

الطل�ب املق�دم من�ه لل�وزارة عىل تقس�يط 
اجور القطع الس�كنية ع�ىل اعضاء نقابات 
املعلم�ني واملحامني واملهندس�ني ومنتس�بي 
وزارة الداخلي�ة يف النج�ف االرشف تثمين�ا 
لدورهم الكبري يف بناء العراق وقيادة املجتمع 

العراقي.

وق�ال الي�ارسي يف ترصي�ح نقل�ه مكتب�ه 
االعالم�ي، ان« وزير املالية اص�در موافقته 
اليوم بع�د لقائنا به يف العاصم�ة بغداد وقد 
وقع ع�ىل كتاب الحكومة املحلي�ة وقد أوعز 
الوزي�ر للدوائر املعنية يف ال�وزارة باتخاذ ما 

يلزم لتحقيق هدف الكتاب«.

ضعف االداء في مجلس مكافحة الفساد وهيئة النزاهة يحول دون محاسبة ادارة مطار النجف 
تحول الى ملك خاص لمافيات واحزاب مارست التمرد والهيمنة

املط�ار ه�و األضخم ب الرشق األوس�ط  
بم�ا يحققه من ايرادات تس�هم  بدعم 
خزينة الدولة يف ه�ذه الظروف، إال انه 
تح�ّول إىل مل�ك لألح�زاب التي تش�كل 
مجل�س محافظ�ة النج�ف , حيث تم 
اقتس�ام االرب�اح فيم�ا بينه�م , ول�م 
يس�اهم يف تمويل عج�ز موازنة الدولة 
لس�نوات طوال , واالدهى م�ن ذلك ان 
املط�ار مدي�ون بمبال�غ مالي�ة كبرية 

تفوق تكلفة انشائه.
الغريب يف االمر ان فس�اد مطار النجف 
ل�م ي�درج يف س�جالت هيئ�ة النزاه�ة 
وال النزاه�ة النيابي�ة , وحت�ى الرقابة 
املالية لم نرى لها ترصيحات تدين هذا 
الفساد , واخريا املجلس االعىل ملكافحة 
الفس�اد لم يصدر منذ تأسيسه ولغاية 
االن اية ادانه ملا يحدث يف ادارة املطار .

رئاس�ة الوزراء ومن مبدأ اعادة تدوير 

الفاس�دين اخت�ارت عي�ى الش�مري 
مدي�را للمط�ار وه�و من املش�مولني 
باج�راءات املس�ائلة والعدال�ة وص�در 
حك�م من محكم�ة التميي�ز االتحادية 
ان  اك�د   2٠١7, حي�ث   /  ١٠ يف ١5/ 
العيى قام برصف مبالغ مالية عائدة 
اىل مط�ار النج�ف االرشف الدويل بدون 
س�ند قانوني مما ادى اىل احداث رضر 
يف امل�ال العام, وه�ذا االمر يثت فش�ل 

االوامر الحكومية بمكافحة الفساد.
ال�رصاع ع�ىل ادارة املط�ار م�ن قب�ل 
االحزاب امر واضح , واخره االش�تباك 
املتكررة ما بني املدي�ر ونائبه وبااليدي 
وام�ام الجميع  , حي�ث يمثل كل واحد 
منه����م ح����زب مع�ني , يعك�س 
ادارة  الس�يايس ع�ىل  ال�رصاع  حج�م 

املطار.
يق�ول الخب�ري االقتص�ادي حاف�ظ ال 

بشارة يف اتصال مع » املراقب العراقي 
»: مط�ار النج�ف اليختل�ف عن مطار 
بغداد ويخضع لنفس القوانني , ولكن 
منذ تأسيس�ه س�يطرة االح�زاب عىل 

ادارته وتقاس�مت الواردات املالية ولم 
تحصل بغداد عىل جزء بس�يط من تلك 
ال�واردات , مما يثبت س�طوة مافيات 
الفس�اد عىل املط�ار , وصمت حكومي 

ع�ىل م�ا يح�دث يف املط�ار  خوف�ا من 
االحزاب املسيطرة .

وتابع ال بش�ارة :الفس�اد ليس يف هذا 
املط�ار وانما يف جميع املنافذ الحدودية 

, ب�ل ان هناك رصاع ع�ىل ادارة املطار 
م�ا ب�ني االح�زاب الت�ي ترف�ض ادارة 
وزارة النق�ل علي�ه, وم�ا ح�دث م�ن 
اش�تباك ما ب�ني املدير ومعاون�ه دليل 

عىل التنافس ما بني االحزاب عىل ادارة 
املط�ار , واملش�كلة الك�ربى ان املطار 
مدي�ون بمبل�غ يع�ادل مبلغ انش�ائه 
, واملش�كلة  وه�و 227 ملي�ون دوالر 
االخ�رى  عدم س�يطرة حكوم�ة بغداد 
ع�ىل مط�ار النج�ف س�يؤدي اىل تمرد 
املحافظات األخرى التي تضّم مطارات 
ع�ىل اراضيه�ا ، وحت�ى األك�راد كانوا 
يرفض�ون تس�ليم مطاراته�م بس�بب 
ازدواجي�ة الحكوم�ة يف التعام�ل م�ع 

جميع املحافظات العراقية.
من جهتها أعلنت رئيس اللجنة املكلفة 
بالتحقي�ق يف مط�ار النج�ف االرشف 
ال�دويل س�ناء املوس�وي، ع�ن وج�ود 
ملف�ات في�اد كب�رية وخط�رية داخل 
املط�ار، مؤك�دة أن أح�زاب ومافي�ات 
تس�يطر بش�كل كام�ل ع�ىل اي�رادات 

ومفاصل املطار بكل جوانبه.
وقال�ت املوس�وي يف ترصي�ح تابعته ) 
املراق�ب العراقي(، إن “ملفات فس�اد 
النج�ف  م�ايل وإداري تخ�ص مط�ار 
يرع�ى  م�ن  وهن�اك  ال�دويل  االرشف 

شبكات الفساد داخل املطار”.
التقري�ر  “س�تقدم  أنه�ا  وأضاف�ت، 
النهائي إىل رئاسة مجلس النواب ليطلع 
األعض�اء ع�ىل ك�م الفس�اد واألحزاب 

املستولية عىل إيرادات املطار”.
وكانت املوس�وي أكدت يف وقت سابق، 
االن،  لغاي�ة  عمله�ا  اس�تم�����رار 
مش�رية إىل وج�ود فس�اد كب�ري وهدر 

للمال العام.

،،
،،
المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

يع���د مطار النجف وم���ا يحدث فيه من فس���اد نموذج 
مكرر في جميع وزارات ومؤوسسات الدولة , فملف المطار 
يدل على ضع���ف الحكومات التي توال���ت على حكم العراق 
وعدم اس���تطاعتها الخوض في ملفات الفساد بسبب سيطرة 

االحزاب السياس���ية على ادارته وف���ي مقدمتها مجلس 
محافظة النجف.
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المراقب العراقي/ متابعة...4
أعل�ن املتح�دث باس�م املجل�س الس�يادي يف 
السودان محمد الفكي أن اإلعالن عن تشكيلة 
الحكوم�ة الجدي�دة س�يكون خ�الل يوم�ن 
كأق�ى تقدي�ر. وأض�اف املجل�س، يف بي�ان 

تابعت�ه »املراقب العراق�ي« أن حمدوك يرغب 
يف أن تك�ون الحكوم�ة أكث�ر تمثي�اًل لواليات 
الس�ودان ولألجيال التي ش�اركت يف الثورة«.

واش�ار املجلس اىل أنه »تفّهم أسباب التأخري، 
ووعد باملساعدة يف إكمال أسماء الوزراء«.

المراقب العراقي/ متابعة...
بالش�عارات  املقش�ع  بل�دة  ج�دران  ازدان�ت 
الحسينّية وبوس�رات عىل الرغم من االستنفار 
الخليفّي ملنع أي مظاهر عاش�ورائّية يف البلدات، 
يأت�ي ذل�ك يف وقت اقبل�ت فيه مرتزق�ة النظام 
الخليف�ي البحرين�ي بأزالة عدد م�ن امللصقات 

الخاصة بمناسبة عاشوراء.
فيما دعا ائتالف 14 فرباير الش�عب البحريني 
التلبي�ة الحس�ينية.  إىل االس�تعداد ملس�ريات 
وذكر موقع ائتالف شباب 14 فرباير، وتابعته 

»املراقب العراقي« إن »هذا الفعالّية تأتي تأكيًدا 
للتمّس�ك بالنهج الحس�ينّي املق�اوم يف مقارعة 
الطغاة الظاملن ولو بالكلمة«. ويف سياق متصل 
أك�د املوقع »تواصل عصاب�ات يزيد العرص حمد 
آل خليف�ة تعّدياته�ا عىل املظاهر العاش�ورائّية 
يف مختل�ف املناطق اس�تمراًرا بنهج�ه الطائفّي 
العصاب�ات  »ه�ذه  أن  املوق�ع  وأك�د  املقي�ت«. 
الهمجّي�ة أقدم�ت ع�ىل إزال�ة راي�ة يف بل�دة أبو 
صيبع تحم�ل كلمة لإلمام زين العابدين عيل بن 
الحسن »ع«: »كفى بنرص الله لك أن ترى عدّوك 
يعمل بمع�ايص الله فيك«. واش�ار املوقع اىل أن 
»األهايل تصدوا للمرتزق�ة يف محاولة ملنعهم من 
اس�تهداف املظاهر الحس�ينّية، تمّس�ًكا بالنهج 
املقاوم«. يذكر أّن ائتالف ش�باب ثورة 14 فرباير 
قد شّدد يف بيان له عىل أهمّية الدفاع عن املظاهر 
العاشورائّية، وأن يسعى الش�عب بكّل الوسائل 
املمكن�ة إىل التص�ّدي لعصاب�ات الطاغي�ة حمد 
يف ممارس�اتها الطائفّي�ة اإلرهابّي�ة. م�ن جهة 
اخرى دعا ائتالف الرابع عرش من فرباير الشعب 
البحران�ي األبي إىل االس�تعداد ملس�ريات التلبية 
الحس�ينية تح�ت ش�عار »م�ع إم�ام منصور« 
وبهت�اف واح�د »لبيك يا حس�ن« يف العارش من 

محرم الحرام.
جمي�ع  تحط�م  املس�ريات  »ه�ذه  أن  وأوض�ح 
مح�اوالت العصاب�ة الخليفي�ة يف إش�اعة مناخ 
الخوف بن الخطباء واملواكب العزائية«، مش�رًيا 
إىل أن »قضية اإلمام الحسن »عليه السالم« هي 
قضي�ة أم�ة وثورة ض�د الطغيان، وه�ي قضية 
باقية م�ا بقي الظل�م ُيحارب العدل، واإلفس�اد 
ُيجاب�ه اإلص�الح، والباطل ُيص�ارع الحق، إىل أن 
يأذن الل�ه تعاىل بظهور من يمأل األرض قس�ًطا 

وعداًل«.
وش�دد عىل »رضورة إحياء مراس�يم عاش�وراء 
من خالل التمس�ك بالنهج ال�ذي مثلته النهضة 
ع�ن  والدف�اع  الظل�م  مواجه�ة  يف  الحس�ينية 
الش�عائر  ع�ن  الدف�اع  ورضورة  املظلوم�ن، 

والفعاليات الدينية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلق نش�طاء وصحفيون يمنيون حملة واسعة 
للرد عىل العدوان اإلماراتي يف اليمن، عرب مقاطعة 
وال�رشكات  اإلماراتي�ة،  التجاري�ة  البضائ�ع 
املختلفة لها. وحققت الحملة انتشاراً واستجابة 
واس�عة ع�ىل وس�ائل التواصل االجتماع�ي، رداً 
عىل انتهاكات اإلم�ارات يف بالدهم. وقد أكد أبرز 

�ي حمل�ة »قاِطعوا املنتج�ات اإلماراتية«  مؤسِّ
عب�د الله الح�رازي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« أن »الحمل�ة انطلق�ت بجه�ود غ�ري 
رس�مية، وبدأت أوىل خطواتها بجمع املعلومات 
عن أهم الرشكات اإلماراتية، بهدف إعداد قائمة 
إعالمي�ة بمنتجاته�ا، تجنب�اً إلح�داث أي رضر 

برشكات عربية أو إسالمية«

المجلس السيادي السوداني يحدد موعد 
اإلعالن عن تشكيل الحكومة دولي دوليعربي  عربي 

حماس تؤكد أنها ستفجر انتفاضة ثالثة

رفض فلسطيني واسع لزيارة نتنياهو الى الخليل 
و»تدنيسه« للحرم اإلبراهيمي 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
انتقد وزير الدفاع االمريكي االس�بق جيمس 
 Call Sign Chaos:“ ماتيس يف كتاب�ه الجديد
صارم�ة  بعب�ارات   ”Learning to Lead
الرئيس االمريكي السابق باراك اوباما ونائبه 
جوزي�ف باي�دن بتجاه�ل الواق�ع يف العراق، 
معت�ربا أن القي�ادة الخاطئ�ة وتجاهل يف ما 

يحصل يف البالد قد ساهم يف صعود داعش.
وذك�رت قن�اة فوكس ني�وز االمريكي�ة التي 
وتابعت�ه  الكت�اب  م�ن  مقطتف�ات  ن�رشت 

أن »ماتي�س يف كتاب�ه  العراق�ي«  »املراق�ب 
الجدي�د لم يتطرق اىل مناقش�اته مع الرئيس 
الح�ايل دونالد ترامب فيما رصح بانه لم تكن 

لديه عالقة متوترة مع الرئيس الحايل«.
وق�ال ماتيس يف لقائه م�ع القناة “أحاول أال 
أتح�دث ، بع�د أن انفصل�ت، ع�ن طرقي مع 
اإلدارة بش�أن مس�ائل السياس�ة ، وال اري�د 
التح�دث من مقع�د رخي�ص يف الوقت الحايل 

وجعل مهمتهم اكثر صعوبة”.
واضاف انه وخالل فرة توليه منصب القيادة 

املركزي�ة للجي�ش االمريكي فان�ه ” تجاهل 
رغب�ة ادارة اوباما يف تقليص وج�ود القوات 
االمريكي�ة يف العراق بغض النظر عن التكلفة 
“، مش�ريا اىل ان “وزي�ر الدف�اع الذي س�بقه 
لي�ون بانيت�ا ووزي�رة الخارجي�ة االمريكية 
الس�ابقة هي�الري كلنت�ون طالب�ا البي�ض 
االبي�ض بالحف�اظ عىل ع�دد من الق�وات يف 
العراق لكن�ه نصائحهم ذهبت ادراج الرياح ، 
حيث كان أوباما يركز بشكل فريد عىل الوفاء 

بوعوده العلنية بإنهاء الحرب يف العراق”.

المراقب العراقي/ بغداد...
يس�تعد قرابة ألف طبيب باكس�تاني ملغادرة الس�عودية، بعد تلقيهم 
إش�عارات بإنه�اء خدمته�م بن�اء ع�ىل ق�رار مفاج�ئ ومحت�ال من 
السلطات بعدم االعراف بشهاداتهم العليا. ووفقا ملوقع »ميدل إيست 
آي« الربيطان�ي وتابعت�ه »املراق�ب العراقي« فإن »الهيئة الس�عودية 
للتخصص�ات الصحية ل�م تعد تعرف بربامج درجة الدراس�ات العليا 
الباكستانية أي »ماجستري الجراحة و«الدكتوراه يف الطب« كمؤهالت 

مقبولة للحصول عىل ترخيص طبي«.
واضاف املوقع أن »الهيئة أرسلت خطابات لنحو ألف طبيب باكستاني، 

يعمل العديد منهم يف اململكة منذ عقود ملغادرتهاأو االس�تعداد لرحيل 
وشيك«.

ونق�ل املوقع عن أح�د هؤالء األطب�اء ويدعى زاهد قول�ه ان »زمالئه 
باملستش�فى هاجم�وه العتق�ادم بأن�ه ج�اء إىل هن�ا بدرج�ة علمية 
مزيف�ة«، مضيف�ا أن »كل يشء عملت من أجله أصبح محل ش�ك، أنا 

بحالة صدمة كاملة ورزقي مهدد«.
وأش�ار زاه�د إىل أن »الهيئة الس�عودية للتخصص�ات الصحية نفذت 
التغيري يف املعايري املهنية بن عش�ية وضحاها دون أي إشعار مسبق، 

وليس لدينا أية فكرة عما سيحدث بعد ذلك«.

المراقب العراقي/ متابعة...
حارصت التحقيقات األمريكية مجددا مساعي 
قط�ر املش�بوهة، يف التأثري عىل الق�وة الناعمة 
بالواليات املتح�دة، حيث اس�تهدفت هذه املرة 
التموي�ل القط�ري املش�كوك في�ه للجامع�ات 

األمريكية.

وحس�ب ما ذكرت صحيفة »نيوي�ورك تايمز« 
األمريكي�ة، وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« فإن 
التعلي�م  وزارة  م�ن  انطلق�ت  »التحقيق�ات 
األمريكي�ة، الت�ي رشع�ت يف اتخ�اذ إج�راءات 
صارمة ضد الجامعات، التي فش�لت يف الكشف 
ع�ن التربع�ات، والعق�ود املقدمة م�ن كيانات 

وحكوم�ات أجنبي�ة، لضم�ان ع�دم ارتباطها 
باإلرهاب«.

وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن »ال�وزارة طالبت يف 
رسائل إىل الجامعات يف يوليو املايض، بسجالت 
تعود إىل تس�ع س�نوات، تحدد املعامالت املالية 

مع دول منها قطر والصن«.

نيوز: واشنطن أسهمت في صعود داعش فوكس 

: السعودية تحتال على ألف طبيب باكستاني  آي  إيست  ميدل 
وتجبرهم على مغادرتها

تايمز: التحقيقات األميركية تحاصر مساعي  نيويورك 
 قطر المشبوهة مجددا

المراقب العراقي/ متابعة...
اعل�ن الحكومة االيراني�ة عن االفراج 
الناقل�ة  طاق�م  م�ن  س�بعة  ع�ن 
الربيطانية، مؤكدا عدم وجود مشكلة 
م�ع طاقم وقبط�ان الس�فينة، فيما 
اشار اىل أن املخالفة ارتكبتها السفينة 
نفسها وقامت بافعال لم يكن ينبغي 
القي�ام به�ا، وم�ن الطبيع�ي أن يتم 

توقيف الطاقم عند توقيف السفينة.
يأت�ي ذل�ك يف الوقت ال�ذي اعلنت فيه 
عن تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص 

التعهدات يف االتفاق النووي.
الخارجي�ة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
االيراني�ة عباس موس�وي موس�وي 
حول االفراج عن عدد من افراد طاقم 
»س�تينا  الربيطاني�ة  النف�ط  ناقل�ة 
إم�ربو« وتابعتها »املراق�ب العراقي« 
إن »اإلجراءات القضائي�ة والقانونية 
جاري�ة للتحقي�ق يف املخالف�ات التي 
ارتكبتها سفينة »س�تينا إمربو« وان 
ايران ويف اطار سياس�تها  االنسانية، 
دعت قبط�ان الس�فينة اىل نقل افراد 
الطاق�م من مت�ن الس�فينة إن أمكن 

والعودة إىل بالدهم«.
واوض�ح املتح�دث بأس�م الخارجي�ة 

االيراني�ة ان »قبط�ان الس�فينة قرر 
ان يرك س�بعة من اف�راد الطاقم من 
حمل�ة الجنس�ة الهندي�ة، الس�فينة 
بحيث ال يؤثر عىل عمله، وس�يتمكن 
هؤالء األش�خاص قريبا م�ن مغادرة 

البالد«.
وتابع قائال »ليست لدينا مشكلة مع 
طاق�م وقبط�ان الس�فينة، املخالفة 
ارتكبته�ا الس�فينة نفس�ها وقامت 
بافعال لم يكن ينبغي القيام بها، ومن 
الطبيعي أن يتم توقي�ف الطاقم عند 
توقيف الس�فينة، واج�راء املراجعات 

الرضورية للوضع القنصيل، والتدقيق 
يف تصاريحهم، وبع�د اجراء مزيد من 
السياس�ات  التحقيق�ات ويف س�ياق 
االنسانية ابلغناهم أنه يمكن ان يرك 
بعض افراد الطاقم الس�فينة والعودة 

اىل حياتهم اليومية«.
م�ن جهة أخرى أك�د الرئيس اإليراني 
الشيخ حس�ن روحاني خالل اجتماع 
للحكومة أنه س�يتم اإلعالن عن تنفيذ 
خط�وة إي�ران الثالث�ة م�ن تقلي�ص 

التعهدات يف االتفاق النووي.
اإلتص�االت  ش�ؤون  مس�اعد  وق�ال 

واإلع�الم يف مكت�ب الرئي�س االيراني 
بروي�ز اس�ماعييل الي�وم األربع�اء يف 
تغريدة ل�ه تابعتها »املراقب العراقي« 
إن »روحاني اس�تبعد ان يتم التوصل 
إىل اتف�اق م�ع أوروبا الي�وم او غدا«، 
اي�ران  خط�وة  »س�نعلن  مضيف�ا 
الثالث�ة املهمة للغاية والتي س�تمنح 
أنش�طة منظمة الطاقة الذرية رسعة 

خاصة«.
وأش�ار إىل أن روحاني قال أنه »سيتم 
منح اوروبا فرصة شهرين للعودة اىل 

التعهدات يف االتفاق النووي«.

إيران تفرج عن 7 من طاقم الناقلة البريطانية 
وتعلن الخطوة الثالثة من تعهداتها النووية 

المراقب العراقي/ متابعة...
أث�ارت الزي�ارة املرتقب�ة لرئي�س حكوم�ة العدو 
والح�رم  الخلي�ل  مدين�ة  إىل  نتنياه�و  بنيام�ن 
وتنديده�م  الفلس�طينين  غض�ب  اإلبراهيم�ي 
الش�ديد، إذ ع�رّب نش�طاء وتجمع�ات مناهض�ة 
لالس�تيطان عن رفضهم الش�ديد لهذه الزيارة، يف 
الوق�ت الذي أك�دت حركة حماس أنه�ا قد تفجر 

أنتفاضة ثالثة. 
ونق�ل موقع »العهد اإلخب�اري« وتابعته »املراقب 
العراق�ي« ان�ه »وعىل األث�ر قام جي�ش االحتالل 
باس�تنفار قوات�ه ونص�ب خي�ام يف ت�ل الرمي�دة 
ومحي�ط املس�جد اإلبراهيم�ي وش�ّدد اإلجراءات 

العسكرية تمهيدا لزيارة نتنياهو«.
ودع�ا البي�ان »س�كان البل�دة القديم�ة وش�ارع 
الشهداء وتل الرميدة وواد الحصن ومنطقة حارة 
جاب�رة والس�اليمة وواد الغ�روس برف�ع األعالم 

الفلسطينية عىل أسطح البيوت«.
األوق�اف الفلس�طينية: زي�ارة نتنياه�و تصعي�د 

خطري
م�ن ناحيته�ا، ح�ذرت وزارة األوقاف والش�ؤون 
الديني�ة الفلس�طينية م�ن خط�ورة األوض�اع يف 
املس�جد اإلبراهيم�ي يف مدين�ة الخلي�ل إث�ر قيام 
مس�توطنن بنص�ب الخيام يف تل الرميدة وس�ط 
املدين�ة تمهيدا لزي�ارة نتنياهو للمدين�ة، بذريعة 
املش�اركة يف طق�وس رس�مية إلحي�اء الذك�رى 
التس�عن ألح�داث م�ا يس�مى »ث�ورة ال�رباق«، 

والرويج لرواية االحتالل«.
وأكدت األوقاف يف بيان صحفي أن »زيارة نتنياهو 
تصعي�د خط�ري ومس�اس بمش�اعر املس�لمن، 
وحذرت من أنها تؤدي إىل جر املنطقة لحرب دينية 
ستكون لها عواقب كبرية، مشرية إىل زيارة رئيس 
حكومة العدو األس�بق أرئيل شارون للقدس عام 

2000 والتي أشعلت انتفاضة األقى«.
وزراء  »مطالب�ة  ب��  األوق�اف  وزارة  ون�ددت 
وأعضاء كنيس�ت من أحزاب »الليكود« و«شاس« 
وتحال�ف اليم�ن بالس�ماح ببناء ح�ي يهودي يف 

مجمع الس�وق اليهودي يف الخلي�ل، وفوق منازل 
البل�دة القديم�ة«، داعية ال�وزارة »أبناء الش�عب 
الفلس�طيني إىل حماية املس�جد اإلبراهيمي ومنع 
كاف�ة املخططات الهادفة للس�يطرة عليه وإبعاد 

املسلمن عنه«.
ووجهت ال�وزارة »نداء اس�تغاثة للمجتمع الدويل 
ب�رضورة إيقاف املمارس�ات اإلرسائيلية خش�ية 

اشتعال املنطقة بأرسها«.
وكانت س�لطات االحت�الل قد أبلغت س�كان حي 
تل الرميدة والبلدة القديم�ة ومحيطها بإجراءات 
من شأنها التضييق عليهم تمهيدا للزيارة، ومنها 
إغ�الق الح�رم اإلبراهيم�ي أمام املصل�ن وحظر 

التجوال.
وأصدر تجمع املدافعن عن حقوق اإلنس�ان بيانا 
طال�ب في�ه أه�ايل الخلي�ل بالتعبري ع�ن رفضهم 
وغضبه�م لزي�ارة نتنياه�و إىل الخلي�ل، باعتب�ار 
الزيارة داعمة للمس�توطنن ورس�الة تس�تهدف 

الّتأكيد عىل يهودية املدينة.

ويف س�ياق متص�ل أعل�ن املتح�دث باس�م حركة 
»حماس« عبد اللطيف القان�وع اليوم األربعاء أن 
»زي�ارة رئيس حكومة االحت�الل بنيامن نتنياهو 
تأتي يف س�ياق الدعاية االنتخابية، لكنها قد ُتفّجر 

انتفاضة ثالثة«.
وأضاف القانوع ملراس�ل موقع »العهد« اإلخباري 
يف فلس�طن املحتلة أن »الزيارة اس�تفزازية، ولن 
تغري م�ن الواق�ع التاريخي والديني ش�يئا، وهي 
تم�س مش�اعر كل املس�لمن وقد تفج�ر غضب 

شعبنا يف وجه نتنياهو«.
وذّكر القانوع »بزيارة رئيس وزراء العدو األس�بق 
أرييل ش�ارون للمسجد األقى عام 2000، والتي 
فجرت انتفاض�ة األقى ضد االحت�الل وقطعان 
املستوطنن«، مشددا عىل أن »الشعب الفلسطيني 
ثاب�ت يف أرض�ه وس�ينترص ملقدس�اته ولحقوقه 

املرشوعة«.
يشار اىل أن قوات االحتالل فرضت إجراءات أمنية 
مشددة عىل الخليل عشية زيارة نتنياهو للمدينة.

14 فبراير يستعد لمسيرات التلبية الحسينية
شعارات عاشورائية ترفض تعسف »النظام 

الخليفي« لمحاربته طقوس محرم 

تنديًدا بعدوانها المستمّر.. حملة يمنية 
لمقاطعة منتجات اإلمارات

المراقب العراقي/ متابعة...
حذر خبريان يف »معه�د أبحاث األمن القومي« اإلرسائييل 
م�ن أنه ع�ىل الرغم م�ن أن ترصف ح�زب الل�ه اللبناني 
بضبط النفس، إال أن أي هجمات أخرى عىل لبنان »سوف 
يقابل برد أشد. وكتب يورام شفايترس وأورنا مزراحي يف 
ورقة تقدير موقف لهم�ا وتابعتها »املراقب العراقي« أن 
»حزب الله ال يريد توسيع املواجهة مع إرسائيل بما يؤدي 

إىل حرب مدمرة، وقد ترصف حتى اآلن بضبط النفس«.
وأضافا أنه »مع ذلك، فإن الرد الذي قام به الحزب، يوضح 
أنه لن يتم التس�امح مع أي هجمات أخرى يف لبنان، وأن 

أي إجراء من هذا القبيل سوف يقابل برد أشد«.
ولف�ت ش�فايترس ومزراحي إىل أنه »وف�ق الظروف التي 
نش�أت لدى »إرسائيل« عدة خيارات أواله�ا تجنب املزيد 
م�ن العملي�ات يف لبن�ان، واس�تمرار العملي�ات يف لبنان 

إلحب�اط التهدي�دات االس�راتيجية، وال س�يما مرشوع 
الصواري�خ الدقيق�ة، م�ع األخذ يف الحس�بان املخاطر 

املحتملة«.
فيما كان الخيار الثالث مبادرة إرسائيلية »للتقدم 

إىل األمام« معركة واسعة ضد حزب الله والتي 
س�يكون الغ�رض منها إلح�اق رضر كبري 

بالقدرات العسكرية للمنظمة.
ورأي�ا أنه م�ن املناس�ب أن »يتم تأجيل 

قرار الرشوع يف عملية عس�كرية واسعة 
النط�اق يف لبن�ان، والتي يمك�ن أن تتحول 

ل�كال  الدم�ار  وتس�بب  دموي�ة  مواجه�ة  إىل 
الجانب�ن حتى يت�م استكش�اف أهميتها بعمق 

من قب�ل الحكوم�ة الجديدة، يف أعق�اب االنتخابات 
اإلرسائيلية«.

خبيران إسرائيليان: رد حزب اهلل المقبل سيكون أشد
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ثبت الك�ذب وزي�ف وتضليل وتدلي�س )قناة الح�رة األمريكية 
( اخت�ارت توقي�ت ب�ث التحقي�ق البعي�د كل البعد ع�ن الواقع 
والحقيق�ة ، بالتزام�ن م�ع رضب إرسائي�ل من قب�ل املقاومة 
العربية اللبنانية وخطاب الس�يد حس�ن ن�ر الله االمني العام 
لح�زب الل�ه . روجت لهذا التحقي�ق الكاذب من اج�ل النيل من 
املقدس�ات الدينية للمسلمني يف العراقي وراحوا يسمون الحشد 
باملليشيا كرفيقتها يف الدرب الصهيوأمريكّي )العربية الحدث(. 
برنامجه�ا والتحقي�ق الصحف�ي املزعوم بال�)الح�رة تتحرى( 
حاولت بِه رضب املرجعّية الدينّية العليا عّب سلس�لة تحقيقات 
اتهامية ال تحمل أدنى دليل منطقي، سوى شاهٌد أخفت مالمح 
وجه�ُه رغ�م إن العارفني معل�وٌم لديهم من يك�ون وألي جهة 
ينتم�ي ؟هل أحدثت الح�رة كل هذه الضج�ة للبحث عن جواٍب 
لس�ؤاٍل يعرف الجميع جوابِه؟ أم لرضِب إس�م املرجعّية الدينّية 
العليا وتأثريها عىل ش�تى اطياف الشعب ! واثارت الرأي العام . 
املرجعية الدينية س�اهمت كثريا بتحقي�ق النر عىل عصابات 
داع�ش االرهابية خاصة انهم له�م الفضل يف تحقيق انتصارات 
كثرية وكب�رية عىل االرهاب وطردهم من الع�راق بينما ،امريكا 
قدمت الدعم واالس�ناد لتنظيم داعش االرهابي، وحتى مشاريع 
العتب�ات الديني�ة يف كرب�الء والنج�ف ه�ي محل فخ�ر واعتزاز 
وسالمة يف البناء واالعمار والتنمية واالزدهار واشاد بها القاص 
والداني ممن اطلع عىل هذه املش�اريع بش�تى املجاالت . الكثري 
م�ن امللفات الش�ائكة للفس�اد يف العراق لم تتن�اول قناة الحرة 
هذه املشاكل التي تهم كثريا الشعب العراقي وقضايا كثرية كان 
بإم�كان هذه القناة تناول هذه املواضيع خاصة ان لديها كوادر 
محرتفة بهذا املجال وتعرف جيدا ان املرجعية الدينية خط احمر 
وال يمكن املس�اس بها والطعن بعمل العتبات الدينية املقدس�ة 
وه�ذا معيب ومخجل للغاية من جه�ات تدعي انها لديه اهداف 
س�امية تسعى لتحقيقها من خالل هذه القنوات . وردت العتبة 
الحس�ينة ببي�ان مقتضب وقالت ان املش�اريع الت�ي قامت بها 
العتبت�ان املقدس�تان يف كربالء والتي تقدر بملي�ارات الدوالرات 
هي لخدمة االمام ))الحس�ني(( عليه الس�الم .وقال الشامي يف 
حديث صحفي ، لقد ” بدأنا التحري عن سبب تغيري سياسة قناة 
الحرة فوجدنا انها تس�يئ للخط الديني الشيعي بامتياز”.وبني 
ان ” قن�اة الح�رة األمريكية مغرضة وتق�وم بتزوير الحقائق”، 
مضيف�اً “ال نت�رف بلق�اء اي قن�اة إعالمية تقوم باإلس�اءة 
للحشد الشعبي واملقدسات .واضاف “نأسف لوجود قناة تدعي 
انه�ا معروفة عاملي�ا ان تقوم بالكذب والتدليس بش�كل فاضح 
ولك�ن م�اذا ننتظر من قن�اة تديرها املاكنة االمريك�ة”. املغزى 
هي عدوة للش�عوب املناضلة وتقف بجانب االحتالل االرسائييل 
. وحت�ى ديوان الوقف الس�ني رفض هذه االتهام�ات وقال هذا 
س�يناريو مفض�وح ُيراد من ورائه التوظيف الس�يايس وس�وء 
القص�د ع�ىل أي حال بما ينال من املؤسس�ة الديني�ة والوطنية 
ورموزه�ا يف العراق، بكالم باطل عىل وج�ه باطل فيه كثري من 

الظلم واإلجحاف، افتقر إىل املصداقية والعدل واإلنصاف..
وبعي�داً ع�ن ماكن�ات الدعاي�ة والتضلي�ل األمريكي�ة املعروفة 
باألكاذيب، ولكي ُيس�تبان الرش�د من الغ�ي، وتتضح الحقيقة 
الكامل�ة أمام الرأي الع�ام، كان ال ُبّد من وضع هذه النقط فوق 
الح�روف . فيم�ا علقت هيئة االع�الم واالتص�االت عمل مكتب 
قن�اة الح�رة يف بغداد ، وإث�ر التقرير، توال�ت ردود فعل غاضبة 
من الكتل السياس�ية الش�يعية والعدي�د من املنظم�ات املدنية 
ونخبة من املثقفني واالدباء واس�اتذة الجامعات ، التي رأت فيه 
”استهداًفا للمرجعية الدينية، بشكل عام“، وحذرت من القناة، 
وطالب�ت بطردها من الع�راق. بررت الس�فارة األمريكية عمل 
القن�اة وقال�ت للحكومة حق ال�رد وااليضاح وه�ي تخىش الرد 

واالستهداف .

الحرة تتعرى !

زهري الفتالوي…

بقلم  /  سري القدوة
من أجل تش�جيع الدول عىل نقل سفاراتها إىل مدينة القدس 
املحتلة، ولهذا الغرض تم اعتماد قرار يعرف نقل الس�فارات 
إىل القدس كهدف قومي، س�يايس واس�رتاتيجي من الدرجة 
األوىل لالحت�الل االرسائي�يل، ولتحقي�ق اله�دف وض�ع وزير 
خارجيه االحتالل رزمة خطوات وحوافز لتشجيع الدول عىل 
نقل سفاراتها ايل القدس املحتلة وسارعت خارجية االحتالل 
عىل رشاء املواقف وتش�جيع الدول عىل اتخاذ هذه الخطوات 
وقامت بدفع االموال مقابل موافقة الدول عىل نقل السفارات 
الخاص�ة بها اىل القدس املحتلة، وم�ن هذه الدول هندوراس 
والس�لفادور، اللت�ني طالبتا بفتح س�فارة إرسائيلية كاملة 
لديهما، مقابل فتح س�فارة يف القدس، وهي خطوة تابعتها 
خارجي�ة االحتالل لتقوم هن�درواس باتخ�اذ خطوات لنقل 
سفارتها بعد ان دفعت س�لطات االحتالل االرسائييل املقابل 
امل�ادى لهندرواس، وان هناك دوال أخرى طلبت املس�اعدة يف 
مجاالت التنمية واالقتصاد، وفت�ح أبواب امامها يف الواليات 
املتحدة، بل املش�اركة يف النفق�ات االقتصادية، التي ينطوي 
عليها االنتقال إىل القدس حيث تعمل وزارة خارجية االحتالل 
ع�ىل تطبيق خطتها وهى تعتمد اساس�ا ع�ىل رشاء املواقف 
السياس�ية وإغ�راءات مادي�ة ومس�اعدات عيني�ة تقدمها 
سلطات االحتالل لهذه الدول التى تعاني من ازمات سياسية 
واقتصادية، بمساعدة مطلقة من قبل ادارة الرئيس ترامب، 
والج�ل اعتم�اد تنفيذ خطط االحت�الل االرسائي�يل اعتمدت 

خارجية االحتالل موازنة خاصة بذلك تفوق مبلغ 50 مليون 
ش�يكل كرزمة مساعدة للدول التي تنقل سفاراتها للقدس، 
حيث تقوم خارجية االحتالل بتمويل عملية نقل الس�فارات 
لهذه الدول ايل القدس املحتلة، وان املال يس�تخدم للمشاركة 
يف تمويل النفقات املتعلقة بإقامة أو نقل الس�فارة أو منزل 
الس�فري، وتحديد وفرز االرض التي ستقام عليها السفارات 
لتل�ك الدول يف الق�دس املحتلة، واملس�اعدة يف اإلجراءات من 
جانب بلدية القدس املحتلة، يعد هذا االمر بمثابة اس�تيطان 
غري رشع�ى ويتناقض مع قواعد العم�ل الدبلومايس الدويل 
ويعد خطوة احتاللية تقوم بها وتشجعها خارجية االحتالل 

بمساعدة كاملة من قبل االدارة االمريكية .
ان سياسات االحتالل املتبعة والتى تقوم بها بتقديم اغراءات 
مالية لل�دول وطمع كل من دولة ن�اورو ودولة وهندوراس 
والقي�ادات يف هاتني الدولتني باألموال اإلرسائيلية هو الدافع 
نحو القي�ام بهذه الخطوات االس�تفزازية والالرشعية، كما 
أنه ش�كل ثمن�ا مقاب�ل تصويتهما ض�د حقوق ش�عبنا يف 
األم�م املتح�دة، وان الخطوات الخطرية تؤك�د رشاكة ودعم 
هندوراس ون�اورو لجرائم دولة االحت�الل ودعمهما املطلق 
لعمليات الضم غري الرعية للقدس املحتلة ضاربني بعرض 
الحائ�ط كل القوان�ني واألع�راف الدولي�ة وتعري�ض قواعد 
العمل الدبلوم�ايس الدويل للخطر الش�ديد وانهيار املنظومة 

االخالقية الدولية .

ويج�ري خوان أورالندو هرينانديز رئي�س هندوراس، زيارة 
رس�مية لدولة االحتالل من أجل اتخاذ خطوات عملية لقرار 
االع�رتاف بمدينة الق�دس املحتلة عاصمة لدول�ة االحتالل، 
وتق�ى الخط�ة ان يفتت�ح هريناندي�ز مكتًبا دبلوماس�ًيا 
داخ�ل الق�دس، ع�ىل أن يك�ون ملحًقا بس�فارة ب�الده لدى 
االحت�الل اإلرسائي�يل، يف خطوة اس�تفزازية ملش�اعر العرب 
والفلس�طينيني واملس�لمني يف جميع انح�اء العالم، وداعمة 
الس�تمرار االحت�الل الجائ�ر عىل أرض فلس�طني، مم�ا أثار 
غضبا فلسطينيا وعربيا واس�ع النطاق . ان قرار هندوراس 
افتت�اح بعثة دبلوماس�ية له�ا يف القدس، وق�رار جمهورية 
ناورو االع�رتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، يش�كالن 
تعارض اسايس وبشكل صارخ مع القرارات الدولية وأحكام 
القان�ون الدويل، وتش�كل الخطوة التى اتخذته�ا هندوراس 
عدوانا جديدا عىل الش�عب الفلس�طيني وحقوقه، وانتهاكا 
صارخ�ا للقانون ال�دويل والرعية الدولي�ة وقراراتها، وإن 
القرار ال يس�اعد اية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق 
السالم عىل اساس املرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتني، إن 
لم يكن تعطي�ال لتلك الجهود، كما ان�ه يتناقض مع قرارات 
مجلس األمن ال�دويل 476 و478 و2334 التي تؤكد جميعها 
عىل أن الق�دس الرقية أرض محتلة تنطب�ق عليها أحكام 

القانون الدويل ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات
ته�دف لتغيري وض�ع مدينة القدس أو مركزه�ا القانوني أو 
تركيبتها الديموغرافية، تعتب باطلة وغري رشعية ومنعدمة 
األث�ر القانون�ي . ان املجتمع الدويل مطال�ب برضورة اتخاذ 
موقف حاس�م للنهوض بمس�ؤولياته القانونية والسياسية 
واألخالقي�ة من اج�ل الحفاظ عىل وضع الق�دس التاريخي، 
والتأكي�د ع�ىل أن ح�ل الراع العرب�ي االرسائي�يل يجب أن 
يتم عىل أس�اس ح�ل الدولت�ني وال�ذي يضمن قي�ام الدولة 
الفلس�طينية املس�تقلة عىل خطوط الرابع من حزيران عام 

1967 وعاصمته�ا الق�دس الرقية وفق ق�رارات الرعية 
الدولية ومبادرة السالم العربية.

ان ه�ذه الخطوات والق�رارات واالعرتاف بالق�دس عاصمة 
لدول�ة االحت�الل غ�ري رشعي�ة وال أخالقي�ة، وتع�د إهان�ة 

للمجتمع الدويل وقوانينه وقراراته واعتداء سافر عىل حقوق 
الشعب الفلسطيني غري القابلة للترف، وان املجتمع الدويل 
مطال�ب بالتحرك الجاد لوقف هذه املهزل�ة والتدخل العاجل 
بف�رض عقوب�ات عىل كل من يخ�رتق القانون ال�دويل وتلك 
ال�دول التى ال تلتزم ىف املرجعي�ات الدولية، والتي قررت فتح 
بعثات دبلوماس�ية يف القدس املحتلة، والوقوف يف وجه هذه 
القرارات الالمس�ؤولة والعدائية تجاه الش�عب الفلس�طيني 
وإرغامهم�ا ع�ىل تبنى مواقف تنس�جم مع القان�ون الدويل 
فيم�ا يخ�ص بالقضي�ة الفلس�طينية، وأيضا ع�ىل الصعيد 
العرب�ي من امله�م هنا وىف هذا النط�اق االرساع والتحرك من 
قبل الدول العربية واإلس�المية لتنفيذ قرارات القمم العربية 
واإلسالمية بهذا الخصوص عمليا عىل ارض الواقع، بما فيها 
قط�ع عالقاتها وبش�كل عاجل م�ع تلك ال�دول التي تعرتف 

بالقدس عاصمة لدولة االحتالل .

نقل السفارات إلى القدس المحتلة ضرب للشرعية الدولية

،،

ضمن خطوات الواليات المتحدة 
االمريكية التي اقدمت عليها 

وأدت الى ضرب الشرعية الدولية 
وتشجيع البلطجة والهيمنة منذ 

ان اعلن الرئيس األمريكي في 
ديسمبر 2017 االعتراف بالقدس 
عاصمة لدولة االحتالل، وبدعم 
وتشجيع مطلق من قبل ادارة 

الرئيس ترامب شرعت هندوراس 
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة 

االحتالل االسرائيلي، وعملت وزارة 
خارجية دولة االحتالل العسكري 

االسرائيلي على االعداد لخطة 
اسرائيلية شاملة أعدها وزير 

الخارجية لدولة االحتالل يسرائيل 
كاتس...

بقلم / د.باسل عباس خضير …
ألس�باب قالوا إنها ملصلحة املتقاعدين ، قامت هيئة 
التقاع�د الوطنية باس�تبدال مواعي�د رصف الرواتب 
للمتقاعدي�ن العس�كريني واملدنيني وذوي الش�هداء 
والجرح�ى واملعوقني من املش�مولني بش�بكتها من 
مرة واحدة كل ش�هرين إىل الدفع شهريا اعتبارا من 
شهر حزيران / تموز املاضيني ، وتباينت ردود أفعال 
املتقاعدي�ن بني مواف�ق ورافض له�ذا اإلجراء ولكن 
هيئ�ة التقاعد الوطنية تر عىل انه إجراء مناس�ب 
ويتواف�ق مع رض�ا املتقاعدين رغم انه لم تس�تبني 
رابه�م او تجري مس�حا به�ذا الخصوص ، وس�واء 
كان ه�ذا اإلجراء برضا او عدم رضا املتقاعدين فانه 
طب�ق فعال بق�رار أداري وباركت�ه وزارة املالية التي 
ترتب�ط به�ا الهيئة م�ن الناحي�ة اإلدارية الرس�مية 

، وت�م ذل�ك رغ�م العديد م�ن املالحظات التي أش�ار 
إليها املس�تفيدون ومنها عدم كفاية أبنية املصارف 
لتوزيع رواتب شهرية ألكثر من 3,5 مليون مستفيد 
شهريا ، وضعف او انعدام الرقابة عىل مكاتب رصف 
الرواتب التقاعدية التي تستويف بعضها عموالت أكثر 
من تلك املحددة بموجب التعليمات والس�ياقات مما 
يحول العملية إىل أش�به باالبت�زاز عندما يكون خيار 
املتقاعد املتبقي هو االس�تالم م�ن مكاتب الرف ، 
الن الوص�ول واالنتظ�ار يف ف�روع املصارف ش�هريا 
يف�وق طاق�ة املتقاعدين من حي�ث الحالة الصحية 
او االجتماعي�ة او القدرة ع�ىل التحمل يف أجواء الحر 
والبد وطبيع�ة التعامل من قب�ل موظفي املصارف 
بس�بب الزخم الحاصل عليهم لكث�رة عدد املراجعني 
وتف�رغ ع�دد مح�دود م�ن موظفي امل�رف لدفع 

الروات�ب الن اآلخرين له�م مهام وواجب�ات متعددة 
ليس لها عالقة بدفع الرواتب التقاعدية .

ويعتق�د بع�ض املتقاعدي�ن ) إن برك�ة الرواتب قد 
زالت ( عند تحويلها إىل رواتب ش�هرية فهناك نسبة 
مهمة من املتقاعدين يس�تلمون الح�د األدنى البالغ 
400 ألف دينار شهريا وربما اقل لبعض املستفيدين 
، وان مهم�ة اس�تالم الروات�ب بات�ت ش�اقة الن من 
يتزاح�م معهم عىل اس�تالم الرواتب هم إعدادا كبرية 
م�ن املوظف�ني ممن ت�م توط�ني رواتبه�م وتحولها 
غ�اىل الدفع م�ن خالل مراك�ز الرف ولي�س أمناء 
الصن�دوق واملحاس�بني يف الدوائ�ر كم�ا كان علي�ه 
الح�ال من قبل ، ورغم كل املس�وغات التي يطرحها 
املتقاعدي�ن ف�ان هيئ�ة التقاعد الوطني�ة تر عىل 
دفع الرواتب ش�هريا س�واء من خ�الل ) الكي كارد 

او املاس�رت كارد ( او أي�ة وس�يلة يت�م إتباعه�ا عىل 
أس�اس إنها تمت من خالل اتفاق مع البنك املركزي 
العراقي الذي يمن�ح التصاريح لعمل رشكات الدفع 
حتى وان كلفت عم�والت من )  جيوب ( املتقاعدين 
، ويتوق�ع املتقاع�دون إنهم س�يواجهون مصاعب 
اك�ب عندما يتح�ول الكي كارد إىل ماس�رت كارد الن 
األول يتيح إمكانية اس�تالم الراتب التقاعدي من أي 
م�رف بينما الثاني س�يكون مخصص أما لفروع 
مرف الرافدين او فروع مرف الرش�يد بالتحديد 
، واألم�ر األكثر ) اس�تهانة ( بروات�ب املتقاعدين إن 
هيئ�ة التقاع�د الوطنية ال تتبع التقوي�م امليالدي او 
الهجري كموع�د لبداية الش�هر ، فاملفروض أن يتم 
إطالق ودفع الرواتب التقاعدية عند بداية كل ش�هر 
أي يف األول من الش�هر امليالدي ) باعتبار إن التقويم 

املي�الدي يعول عليه يف التعامل الرس�مي ( لكي تتاح 
الفرص�ة الكامل�ة خ�الل الش�هر الس�تالم الرواتب 
التقاعدية ، ولكن واقع الحال يشري إن إعالنات هيئة 
التقاعد الوطني�ة برف الرواتب للمتقاعدين تطلق 
يف ي�وم 5 او 6 م�ن كل ش�هر ويكون موع�د اإلعالن 
قب�ل نهاية الدوام الرس�مي وبالتحديد بعد الس�اعة 
12 من ظهر ذلك اليوم بش�كل ال يمك�ن املتقاعدين 
من االس�تفادة ن ي�وم اإلعالن الس�تالم الرواتب من 
ف�روع املصارف ، ومن عجي�ب ) الصدفة ( أن تكون 
أي�ام إط�الق رصف الرواتب يف أي�ام الخميس او قبل 
العطل الرس�مية األخرى ، مما يضطر املتقاعد الذي 
يتعج�ل الس�تالم راتبه التقاع�دي ملراجع�ة مكاتب 
الرف الن املص�ارف الحكومية ال تدفع بعد الدوام 

او يف أي�ام الجم�ع والس�بت والعط�ل الرس�مية 
وه�ي ال تس�تخدم أنظم�ة الدفع اآليل بش�كل 

واس�ع ومتاح للجمي�ع .والن القضية تتكرر 
يف اغل�ب مواعيد دف�ع الروات�ب التقاعدية 
عندم�ا كان�ت م�رة كل ش�هرين او بع�د 
تحولها إىل الدفع الش�هري ، فان االعتقاد 
الس�ائد ل�دى الكث�ري م�ن املتقاعدي�ن إن 
اله�دف هو دفعه�م الس�تالم الرواتب من 
مكات�ب الرف لكي تحص�ل تلك املكاتب 

ع�ىل عم�والت تبل�غ 3000 دين�ار عن كل 
مليون زائدا ما يضيف�ه املكتب من عموالت 

تحت االدع�اء إن اليوم ه�و عطلة واملصارف 
مغلق�ة وال يمك�ن تعويض امل�روف منها او 

العموالت التي يتقاضونها الستبدال فئات العملة 
او وس�ائل أخ�رى لالنتفاع غ�ري امل�روع واالدعاء 
بأنه�م يضط�رون لالق�رتاض لدفع الروات�ب ، وهو 

ادع�اء كاذب ويعلم به ابس�ط املتقاعدي�ن ولكنها 
) ولي�ة ( واملتقاعد مضطر للتصدي�ق والقبول من 
باب االضطرار الن لدي�ه التزامات يجب اإليفاء بها 
كدفع اإليجارات واحور املولدات التي غالبا ما تكون 
عند بداية كل ش�هر ، فضال عن اإليفاء بأجور النقل 
لألبناء واألحفاد من الطلبة والتس�وق املنزيل وغريها 
م�ن االلتزامات ، وكل ما نذكره هن�ا ليس افرتاءا او 
تضخيما لألمور فتاريخ اليوم هو 2 أيلول ولم يصدر 
إعالن من الهيئة ع�ب موقعها عىل االنرتنيت او أية 
وسيلة إعالمية أخرى حول إطالق الرف ، ونتوقع 
أن يس�تمر الوضع كم�ا هو عليه إىل ي�وم الخميس 
الق�ادم رغم إنن�ا نعيش أي�ام عاش�وراء وقد تؤدي 
مراس�يم الزي�ارة إىل اختناقات مرورية يف األس�بوع 
الق�ادم لغاي�ة نهاية عطلة 10 محرم التي س�تكون 
ي�وم الثالثاء ، ونحن نس�ال هيئة التقاع�د الوطنية 
التي استطاعت بالفعل من اختزال العديد من الروتني 
لتبس�يط اإلجراءات يف انجاز اغلب معامالت اإلحالة 
إىل التقاعد واستطاعت أيضا من تحويل الرواتب من 
مرة كل 3 أش�هر ثم مرة كل ش�هرين ثم حولتها إىل 
رواتب شهرية ، هل استصعب عليكم األمر يف توزيع 
الرواتب يف اليوم األول من بداية كل ش�هر ؟ ، ونقول 
بكل رصاح�ة إن األغلبية تعتقد إن الهيئة قادرة عىل 
ذل�ك ولكن ما يرددونه إن التأخري متعمد وهو يصب 
بمصلحة مكاتب الرف والركات املعنية وكأنه ) 
اتهام ( ، ونش�ري بهذا الخص�وص إن قانون التقاعد 
املوح�د ) املعدل ( لم ي�وكل لهيئة التقاع�د الوطنية 
مهم�ة دف�ع الروات�ب التقاعدية فحس�ب الن هناك 
م�واد تتعلق برعاية املتقاعدي�ن وهم رشيحة مهمة 

من شعب العراق .

بداية الشهر من وجهة نظر هيئة التقاعد الوطنية

يتوقع 
إنهم  المتقاعدون 

مصاعب  سيواجهون 
يتحول  عندما  اكبر 

ماستر  إلى  كارد  الكي 
يتيح  األول  الن  كارد 

استالم  إمكانية 
التقاعدي  الراتب 

بينما  مصرف  أي  من 
سيكون  الثاني 

لفروع  أما  مخصص 
او  الرافدين  مصرف 

الرشيد

قانون
التقاعد   

)المعدل( الموحد 
لهيئة  يوكل  لم   
الوطنية  التقاعد 

الرواتب  دفع  مهمة 
الن  فحسب  التقاعدية 

تتعلق  مواد  هناك 
المتقاعدين  برعاية 

يحدث لم  وهذا 

الواليات  خطوات  ضمن 
التي  االمريكية  المتحدة 

ضرب  الى  وأدت  عليها  اقدمت 
وتشجيع  الدولية  الشرعية 

خالل  من  والهيمنة  البلطجة 
عاصمة  بالقدس  اعترافها  

االحتالل لدولة 

حاسم  موقف  اتخاذ  بضرورة  مطالب  الدولي  المجتمع 
واألخالقية  والسياسية  القانونية  بمسؤولياته  للنهوض 

التاريخي القدس  وضع  على  الحفاظ  اجل  من 



المراقب العراقي/ بغداد... 
أعلن�ت إدارة ن�ادي الس�ماوة، ان وزارة الش�باب 
والرياضة خصصت مبلغا شهريا بواقع ١٠ ماليني 
دين�ار لدع�م النادي، فيم�ا أش�ارت إىل أن الوزارة 
وع�دت أيضا باإلرساع بإكمال عملية تأهيل ملعب 

الس�ماوة األوملبي ليكون جاهزا لخوض مباريات 
الدوري.

وقال الناطق باس�م النادي ع�ي عزيز إن »الوزارة 
خصصت ذلك املبلغ بعد تدخل النائب عن املحافظة 
فالح الزيادي، مش�را إىل أن هذا الدعم سينعكس 

إيجابيا عىل مس�رة النادي يف منافس�ات الدوري 
املمتاز، وأضاف عزي�ز ان الحكومة املحلية وعدت 
بمتابعة رصف املبلغ املخصص للنادي البالغ ٥٠٠ 
مليون دينار مع وزارتي التخطيط واملالية لرصفه 

بارسع وقت ممكن.

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
لوح رئيس االتحاد العراق�ي لكرة القدم عبد 
الخالق مس�عود بتقديم استقالته من رئاسة 
االتحاد بع�د مب�اراة الع�راق والبحرين التي 

ستجري يوم غد يف املنامة.
ولم تعرف االسباب الحقيقية وراء االستقالة 
العلنية واملخفية، وملاذا لم يفكر مسعود بهذا 
الحل من قبل، خاصة ان مس�توى املنتخبات 
العراقي�ة يف عه�ده ل�م ترت�ق اىل طموح�ات 
الجماه�ر الرياضي�ة؟، وهل االس�تقالة لها 
عالقة بموض�وع الدعوى التي اقامها عدنان 
درج�ال عىل ثالث من اعضاء االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم واتهمه�م بالتزوي�ر ب�االوراق 
الرس�مية والت�ي اص�درت محكم�ة جنايات 
الرصاف�ة ق�رار بالق�اء القب�ض عليه�م يف 
وقت س�ابق من الش�هر الحايل قب�ل ان تقرر 
ان  ام  الح�ايل؟،  الش�هر  ملنتص�ف  التأجي�ل 
موعد االس�تقالة والذي هو قريب عىل موعد 
قرار محكم�ة »كاس« الذي س�يصدر نهاية 
الش�هر الحايل واالنباء عن ان القرار سيصب 
ملصلحة املعرتضني.. كل هذه االمور طرحتها 
»املراق�ب العراق�ي« عىل الصحف�ي الريايض 
طه اب�و رغيف وال�ذي تحدث قائ�ال : »حتى 
اللحظ�ة هو مجرد ترصي�ح وال يوجد تقديم 
لالس�تقالة رسمي ومن املؤكد ان عبد الخالق 
مس�عود س�يدعو اىل عقد اجتماع استثنائي 
للهيئة العامة وس�يتم خالل االجتماع تقديم 

الرئيس�ية  االس�باب  وتوضي�ح  االس�تقالة 
لالستقالة«.

وأضاف ابو رغيف ان »االسباب املعلنة حاليا 
لالس�تقالة ه�و ل�درء الخطر واملش�اكل عن 
الكرة العراقية عىل اس�اس ان رئيس االتحاد 
بدأ يستش�عر الكثر من املشاكل التي تحيط 
بالك�رة العراقي�ة وبقائه يف منصبه س�تزيد 
من الطني بل�ة، لكن الحقيق�ة التي يجب ان 
يعلم به�ا الجمه�ور الريايض بان الش�كوى 
املقدمة من الع�ب املنتخب الوطني الس�ابق 
عدن�ان درج�ال ضد ام�ني رس اتح�اد الكرة 
الدكتور صباح رضا ورئي�س لجنة العالقات 
ولي�د طربة ورئي�س لجنة االنتخابات س�تار 
جويع هي الس�بب وذلك لوج�ود ادلة دامغة 
ض�د ثالث�ي االتح�اد وان هذا الثالث�ي ذاهب 
اىل الس�جن ال محالة بحك�م اقل ما يمكن ان 
يصدر عن محكمة جنايات الرصافة بخمس 

سنوات«.
وتاب�ع »انه بعد اس�بوع س�يتم رف�ع نفس 
الدع�وى بالضد من عي جب�ار ورئيس اتحاد 
الك�رة عب�د الخالق مس�عود ويعل�م كالهما 
ان االدل�ة دامغ�ة بحقه�ا وان اتح�اد الك�رة 
الالئح�ة  اوراق  الخط�أ ارس�ل  ع�ن طري�ق 
الداخلية اىل محكم�ة الرصافة والتي بدورها 
صادقت عىل الالئحة الداخلية وعندما اقيمت 
االنتخاب�ات اقيم�ت عىل الئح�ة مختلفة عن 
تل�ك التي صادق�ت عليها بالت�ايل اصبح لدى 
عدن�ان درج�ال ومحكمة جناي�ات الرصافة 

دليل قاط�ع ودامغ عىل عدم صحة انتخابات 
اتح�اد القدم، كل ه�ذه املعطي�ات باالضافة 
اىل ان اف�ادات الش�هود يف محكم�ة »كاس« 
كان�ت بالضد م�ن اتح�اد الكرة وم�ن خالل 
مستش�ارهم القانون�ي الدكتور ن�زار احمد 
الذي اكد ان هناك تضارب باالفادات« مش�را 
اىل ان »افض�ل قرار عىل املس�توى الش�خيص 
لرئيس االتحاد هو قرار االستقالة لكن يبقى 
الس�ؤال هل سيحاس�ب رئي�س االتح�اد اذا 

كانت هناك مخالفات تخص اتحاد الكرة«.
ون�وه »الس�ؤال االه�م يف الوق�ت الح�ايل اين 
عب�د الخال�ق مس�عود الن�ه اذا كان يف اربيل 
الجان�ب  يف  وس�يدخل  صعب�د  فاملوض�وع 
اذا كان يف بغ�داد فالقض�اء  الس�يايس ام�ا 

سيأخذ مجراه«.
ولف�ت اىل ان »الغاي�ة م�ن االس�تقالة ه�و 
محاول�ة الضغ�ط عىل عدن�ان درج�ال وانه 
ال�يء ال�ذي ترغب به وهو اس�تقالة رئيس 
االتح�اد او اع�ادة االنتخابات مقابل س�حب 
الدع�وى، هذا باالضاف�ة اىل عقد اجتماع قبل 
ايام بني عي جب�ار وصباح رضا ووليد طربة 
م�ن جهة وعدنان درجال م�ن جهة اخرى يف 
احد فنادق بغداد واس�فر االجتماع عن رفض 
درجال س�حب الدع�وى اال برشط واحد وهو 
اعرتاف املتهمني الث�الث امام القايض ان من 
س�ول له�م او دفعه�م الجراء ه�ذا االمر هو 

رئيس االتحاد او نائبه ولكنهم رفضوا«.
من جانبه تحدث الصحفي الريايض حس�ني 

عي حسني قائال »ربما 
توقيت االستقالة يف الوقت 

الحايل هي ورقة من الضغط الن الظرف 
امل�ايل لالتح�اد اصب�ح ال يمكن العم�ل به يف 
الوقت الحايل فمنتخب الشباب استدان مبلغ 
من احد العراقيني يف عمان وذهب للمشاركة 
يف بطول�ة غ�رب اس�يا املنتخ�ب الوطن�ي يف 
رضف عصي�ب مادي�ا يف البحري�ن واللجن�ة 
الخماس�ية تعيق وتعرقل عمل االتحادات اىل 
حدود كبرة هذه ابرز املعطيات التي اتوقعها 

بخصوص استقالة رئيس االتحاد«.
واض�اف »ام�ا ع�ن قضية محكم�ة »كاس« 
وقرارها املرتقب فال يوجد اي قرار حتى االن 

ويف احس�ن االحوال فان 
الق�رار لن يخ�رج ع�ن اعادة 
االنتخاب�ات وحتى يف ضل اع�ادة االنتخابات 
فان مجموعة اتحاد القدم لديها االفضلية يف 

الفوز«
وتابع »بخصوص موض�وع الدعوى املرفعة 
يف محكم�ة جناي�ات الرصاف�ة ع�ىل اعضاء 
اتح�اد الك�رة فاملس�ألة ال تس�تأهل كل هذا 
التصعيد، حتى مع االفرتاض ان هناك عملية 
تزوي�ر يف ه�ذه البيانات الن اتح�اد الكرة هو 
اصال منظمة مجتمع مدني وليس مؤسس�ة 

حكومية«.

الشباب تعد 
بتأهيل ملعب 
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ثالثي احتاد الكرة ذاهب اىل ال�سجن ال حمالة

ابو رغيف: استقالة »مسعود« جاءت لمحاولة الضغط على »درجال« لسحب الدعوى

منذ العام 1986 وكرتنا تبحث عن 
اطاللة ثانية تعيدها لواجهة املونديال 
بعد كالكيت اول لها يف املك�سيك خرجنا 

فيه من الدور االول بخ�سارات ثالث امام 
البلد املنظم والباراغواي وبلجيكا وهدف 

واحد حمل ام�ساء الكابنت احمد را�سي 
هو كل عدتنا يف ذاكرة كاأ�س العامل لغاية 

اليوم.
ثماين بطوالت للمونديال جرت 

بني العام 1990 لغاية 2018 مل تثمر 
ت�سفياتها عن بلوغنا نهائياتها طوال تلك 

ال�سنني وكانت لنا يف كل م�ساركة ذكرى 
حزينة وخرجت منتخباتنا بذكريات 

حزينة ت�سظت فيها االتهامات املتبادلة 
بني اطراف عديدة وح�سر راأ�س املدرب 

عربونا مل�ساحلة اجلماهري يف كل مرة 
ومل ت�ستفد فرقنا من جتارب االم�س على 

العك�س من مثيالتها يف القارة.
نسخة جديدة من تصفيات املونديال وكأس اسيا ستنطلق 
غ�دا يف العاصم�ة البحرينية املنام�ة بلقاء اصح�اب الدار 
ضمن مباري�ات مجموعتنا التي تضم ايض�ا ايران وهونغ 
كون�غ وكمبوديا ومعها س�تدور رحى املنافس�ات القارية 
الت�ي تمتد لغاية اي�ار من العام املقبل لتب�دأ بعدها حكاية 
اخ�رى م�ن يل االذرع بني الف�رق الكبرة قب�ل الوصول اىل 
الدوحة يف العام 2022 والبداية هي الطريق االصعب لرحلة 
محفوفة املخاطر نتمن�ى ان يقبض منتخبنا عىل مقودها 
بعناي�ة فائق�ة وان اليفرط بنقاطه�ا التي تنف�ع يف اليوم 

االسود.
كس�ب اللق�اء االول يف ارض املناف�س س�يمهد لحس�ابات 
سعيدة اضيفت لها هذه املرة بعد غياب طويل ميزتا االرض 
والجمه�ور وس�تحتضن برصتن�ا الفيحاء لق�اءات مهمة 
مع منتخب�ات املجموعة يمكن اس�تغاللها بحرفنة لجمع 
النقاط وس�ط حضور فاعل لعش�اق الكرة العراقية الذين 
اك�دوا بامللم�وس مؤازرتهم الكبرة يف مناس�بات س�ابقة 
وحق�ق نادي القوة الجوية اول فوز له يف ملعب كربالء قبل 

ايام عىل الساملية الكويتي بتأثر الالعب رقم 12.
م�ن املنامة يتطلع فريقنا الوطن�ي اىل اطاللة بهية تمنحه 
الض�وء االخرض يف محطاته املقبلة وتعزز ارصاره عىل طي 
صفح�ة امل�ايض ونقل كرتن�ا اىل مصاف البلدان العاش�قة 
للنهائيات العاملية اس�وة بدول س�بقتها يف هذا املجال مثل 
اي�ران والس�عودية وكوريا الجنوبي�ة واليابان واس�رتاليا 
ومغ�ادرة س�لم التجربة الواحدة التي تجس�دت يف نس�خة 

املكسيك منذ 33 عاما لم تتكرر بعد.
الروح القتالية للفريق املضيف يمكن ان تتأثر مبكرا بهدف 
يغ�ر الكث�ر من الحس�ابات يف عق�ر الدار وغل�ق املناطق 
الدفاعي�ة ام�ام العبي�ه س�يضع نق�اط املب�اراة يف ميزان 
فريقن�ا املدعم بخربات محرتفيه وام�ال مواهبه الحريصة 
ع�ىل تقديم ما يرس جمهوره�ا يف اول عهد لها مع املهمات 
الكبرة فهل سنرى مثل هذا السيناريو يف ملعب البحرين؟

املنامة اأول الطريق
كاظم الطائي

صالح: نفط الوسط سينافس 
بقوة هذا الموسم

الزوراء يعود إلى بغداد ويبدأ 
االستعداد للموسم المقبل

اإلصابة تبعد 
جالل حسن 

عن مباراة البحرين

كريم: تأجيل تحديد ملعب مباراة كأس السوبر 

د محمد صالح قائد نفط الوس�ط،  أكَّ
أنَّ الفريق س�يكون منافًس�ا رشًس�ا 
هذا املوسم، وسيس�تعيد مكانته بني 
ف�رق املقدمة بف�ض التحضر الجيد 

للموسم.
وقال صال�ح »إنَّ مالمح الفريق بدأت 
تتض�ح، مش�ًرا إىل أنَّ هن�اك خط�ة 
عم�ل ممنهجة م�ن اإلدارة بالحفاظ 
ع�ىل الطاقم الفني الذي يقوده مدرب 
محنك بحجم رايض شنيش�ل«. ولفت 
إىل أنَّ »سياس�ة بن�اء الفري�ق الت�ي 
اعتمدها املدرب جيدة، وتؤكد أنَّ نفط 
الوس�ط يعمل بشكل مدروس وصوالً 
لأللقاب يف املوس�م الجديد«. وأضاف 
»شنيشل حافظ عىل عدد من الالعبني 

الذين يمثلون ركائز مهمة، باإلضافة 
للتعاقد مع نجوم مميزين، فضالً عن 
ضم 4 محرتفني سيلعبون دوًرا مؤثرًا 
م�ع الفريق مل�ا يمتلكون م�ن قدرات 

بدنية ومهارية عالية«.
معس�كرًا  دخ�ل  »الفري�ق  وأوض�ح 
 4 وس�يتضمن  أربي�ل،  يف  تدريبًي�ا 
مباري�ات تجريبية، أتوق�ع أن تكون 
ه�ي املحطة األه�م لتطبيق أس�لوب 
اللع�ب الذي س�نعتمده يف منافس�ات 
ال�دوري، وس�تضع الفري�ق يف قم�ة 
البداي�ة«. يذك�ر  الجاهزي�ة لنقط�ة 
أن نفط الوس�ط س�يفتتح مش�واره 
يف ال�دوري ي�وم 18 بمالق�اة فري�ق 

الديوانية عىل ملعب النجف.

ق�رر الجهاز الفن�ي للمنتخب الوطني اس�تبعاد 
ح�ارس املرم�ى جالل حس�ن، م�ن املواجهة 

البحري�ن، بس�بب  أم�ام منتخ�ب  املقبل�ة 
اإلصابة التي لحقت به خالل التمارين.

باس�ل  للمنتخ�ب  اإلداري  املدي�ر  وق�ال 
كوركيس »إن الح�ارس تعرض لإلصابة 
يف املران اليومي وبعد فحوصات الطبيب 
املراف�ق للوفد تأكد غيابه عن مباراة الغد 

أمام منتخب البحري�ن«.  وبني أن »الجهاز 
الفني ق�رر اس�تبعاد الحارس ع�ن القائمة 
النهائي�ة واس�تدعاء الح�ارس محمد حميد 

بدال منه«.  يشار إىل أن القائمة ضمت 
الحراس محمد حميد ومحمد 

باإلضاف�ة  صال�ح 
إىل الحارس عي 

كاظم.

وصل وفد نادي الزوراء إىل العاصمة 
بغ�داد عائداً من املغرب، بعد انتهاء 

معسكره التدريبي.
»وف�د  أن  الن�ادي،  إدارة  وذك�رت 
نادي الزوراء وصل بغداد بعد العودة 
م�ن املغ�رب بع�د انته�اء معس�كره 
التدريبي الذي اعقب مشاركة الفريق يف 

الدور التمهيدي لبطولة االندية العربية«.
وحدات�ه  س�يعاود  »الفري�ق  أن  وأضاف�ت 
التدريبية غدا الخميس يف الس�اعة الخامس�ة 
ع�رصاً تحض�راً النطالق منافس�ات املوس�م 

الكروي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠«.

الش�باب  وزارة  مق�ر  يف  اجتمع�ت 
والرياض�ة، لجن�ة مش�رتكة ملب�اراة 
كاس السوبر التي من املؤمل ان تلعب 
يوم الراب�ع عرش من الش�هر الحايل، 
وح�رض االجتماع ممثل�ون من وزارة 
الش�باب واتحاد ك�رة الق�دم، فضال 
عن ممثلني من ط�ريف املباراة الزوراء 
والرشط�ة.  وقال يحي�ى كريم نائب 
رئيس لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة 

»لم نصل اىل حل مشكلة ملعب مباراة 
كاس الس�وبر، وكان ملع�ب الك�وت 
احد الخيارات ولكن بسبب عدم وجود 
فن�ادق ل�م توافق اللجن�ة عىل ذهاب 
املب�اراة هن�اك، من جانبه س�تتزامن 
املباراة م�ع اّيام الزي�ارة، وبالتايل لم 
نس�تطع تنظيمها يف ملع�ب كربالء، 
ولم تتحمل القضية اي تأجيل بسبب 
ق�رب انطالق منافس�ات الدوري يوم 

الثامن عرش من الشهر الحايل.
وأوضح كريم »س�يكون املنا الوحيد 
يف تنظي�م املب�اراة هو إكم�ال ملعب 
الش�عب، اذ س�نعقد اجتماع�ا، ي�وم 
امللع�ب،  ادارة  م�ع  املقب�ل،  االثن�ني 
وايض�اح الصورة حول مدى جاهزية 
ملعب الش�عب، وبعدها س�يتم اتخاذ 
الق�رار النهائ�ي بخص�وص مب�اراة 

كاس السوبر.

اعلن�ت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي الديواني�ة اقامة معس�كر 
تدريبي لفريقها الكروي، استعداداً ملنافسات املوسم املقبل.

وق�ال عض�و الهيئة االداري�ة للن�ادي حمي�د الحمداني ان 
»فريقنا الكروي س�يغادر اىل مدينة السليمانية، للدخول يف 

معسكر تدريبي، استعداداً للدوري املمتاز لكرة القدم«.
واضاف الحمداني ان »الهدف من اقامة املعس�كر التدريبي 

ه�و رف�ع جاهزي�ة الالعبني اىل افض�ل درج�ة ممكنة قبل 
الدخول يف غمار منافس�ات الدوري املمتاز 2020-2019«، 
مشرا اىل ان »املعسكر الذي سيستمر ملدة 10 ايام، سيشهد 
اقامة عدد من املباري�ات الودية لفريق الديوانية«. يذكر ان 
ادارة نادي الديوانية س�مت مؤخراً صادق س�عدون، مدرباً 

لفريقها الكروي.

الديوانية يعسكر في السليمانية تحضيرًا للدوري الممتاز

وافق االتحاد االس�يوي لك�رة القدم عىل 
بق�اء فري�ق ن�ادي الطلبة ضم�ن الفرق 
املش�اركة يف منافس�ات الدوري العراقي 

املمتاز للموسم الجديد.
وق�ال بي�ان مقتض�ب لالتح�اد العراقي 

لك�رة الق�دم وص�ل للمرب�د، ان�ه تلقى 
برقية من االتحاد االسيوي تسمح ببقاء 
فريق الطلب�ة ضمن اندية الدوري املمتاز 
للموسم الجديد عىل ان يسدد كافة ديونه 

املرتتبة عليه ملدة اسبوع واحد.

اآلسيوي يمنح 
الطلبة أسبوعا 

لسداد ديونه



أك�د تقرير صحف�ي إيط�ايل، أن األملاني ماريو 
دخ�ل  دورتمون�د،  بوروس�يا  نج�م  جوت�زه، 
ضم�ن قائم�ة اهتمامات أح�د أندي�ة املقدمة 
يف الكالتش�يو خ�ال املوس�م الح�ايل. ووفًق�ا 
لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالية 

الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، ف�إن إنرت 
مي�ان أب�دى اهتماًم�ا بض�م جوت�زه خ�ال 
املريكاتو الصيفي، ولكن دون تقديم أي عرض 
ملم�وس. وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن�ه خ�ال 
املوس�م الح�ايل قد يتح�ول اهتم�ام إنرت بضم 

جوت�زه إىل مفاوض�ات ج�ادة. وأوضح�ت أن 
الصفقة قد تتم يف كانون الثاني املقبل، بس�بب 
أن عقد الاعب األملاني ينتهي يف الصيف املقبل، 
وبالت�ايل قد تواف�ق إدارة بوروس�يا دورتموند 
عىل رحيل جوتزه بمقابل منخفض. وسبق أن 

ح�اول دورتموند تحصني نجم�ه بعقد جديد، 
لكن اش�رتط عليه تقليص راتب�ه الحايل البالغ 
10 ماي�ني ي�ورو س�نوًيا بنس�بة %20، وهو 
األم�ر الذي ربما يوجه أنظار جوتزه بعيدا عن 

سيجنال إيدونا بارك يف املوسم املقبل.

المراقب العراقي/ متابعة...
فجر البلغاري جريج�ور ديمرتوف مفاجأة 
بالنج�م  باإلطاح�ة  الثقي�ل،  العي�ار  م�ن 
الس�ويرسي روجر في�درر من رب�ع نهائي 

بطولة أمريكا املفتوحة.
وقلب ديمرتوف تأخره بمجموعتني ليحسم 
املب�اراة يف 5 مجموعات بواقع )3-6( و)6-

إىل  ليتأه�ل  و)2-6(،  و)4-6(  و)6-3(   )4
نصف نهائي بطولة أمريكا املفتوحة للمرة 

األوىل يف مسريته االحرتافية.
كما حقق البلغاري أول انتصار يف مس�ريته 
االحرتافي�ة ع�ىل في�درر، فف�ي 7 مباريات 

س�وى  الف�وز  م�ن  يتمك�ن  ل�م  س�ابقة 
بمجموعتني فقط أمام النجم السويرسي.

وق�ال ديم�رتوف عق�ب املب�اراة »أعتقد أن 
الش�هور الس�تة أو الس�بعة األخ�رية كانت 
صعبة للغاية بالنس�بة يل، ولكن كان هناك 

من استند إليه من أرستي واألصدقاء«.
وتاب�ع »حافظت عىل إيماني بالعمل للتعايف 
م�ن إصابة الكتف، وعدت للتدريبات، وكنت 
بحاج�ة إىل ضبط الكثري من األمور، واآلن يف 
نهاية العام، أحقق نتيجة مثل تلك، هذا أمر 

خاص للغاية بالنسبة يل«.
واس�تفاد ديمرتوف كثريًا م�ن عدم وصول 

في�درر إىل أفضل مس�توياته، يف الوقت الذي 
تأل�ق في�ه البلغ�اري كث�رًيا يف رضباته من 
الخ�ط الخلفي إىل جانب تنويعه الش�ديد يف 

أسلوب اللعب.
و12  س�اعات   3 بع�د  ديم�رتوف  وتح�ول 
دقيقة، من أقل الاعبني تصنيًفا )78 عاملًيا( 
إىل التأه�ل لنص�ف نهائ�ي إح�دى بطوالت 
الجراند س�ام، منذ راينر شوتلر الذي فعلها 
يف ويمبل�دون قبل 11 عام�ا وكان تصنيفه 

)94 عاملًيا(.
وأضاف البلغ�اري »بعد املجموع�ة الثانية، 
ش�عرت أنني أس�دد بش�كل جيد، كان هديف 

البق�اء يف امللع�ب ألط�ول ف�رتة ممكنة، يف 
النهاي�ة، لم يكن في�درر بالطب�ع يف أفضل 
أحوال�ه بنس�بة %100، ولكن ه�ذه مباراة 
م�ن 5 مجموع�ات، وأي يشء م�ن املمك�ن 

حدوثه«.
وارتك�ب في�درر، ال�ذي أصب�ح أك�ر العب 
يصل إىل ربع نهائي بطولة يف الجراند س�ام 
من�ذ جيمي كونرز يف أمري�كا املفتوحة عام 
1991، 61 خط�أ مب�ارشا مقاب�ل 41 خطأ 
لديمرتوف، وتحصل النجم الس�ويرسي عىل 
14 فرصة لكرس إرسال البلغاري، لم يرتجم 

سوى 4 فرص منها.
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 يقترب من 
مغادرة دورتموند

البلغاري ديمتروف يطيح بفيدرر من ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

قال تقرير صحفي إيطايل، إن يوفنتوس ال ينوي التخيل 
عن ض�م العب فري�ق برش�لونة، بعدما فش�ل يف ضمه 

خال فرتة االنتقاالت الصيفية.
وذكرت صحيفة »توتو س�بورت« التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي« أن الكروات�ي إيف�ان راكيتيتش، متوس�ط 
محورًي�ا  هدًف�ا  كان  برش�لونة،  مي�دان 

ليوفنت�وس، الس�يما وأن�ه توص�ل التف�اق بش�أن العق�د 
والرشوط الشخصية مع البيانكونريي.

وأضاف�ت أن راكي كان يأم�ل يف االنضمام ليوفنتوس حتى 
آخر يوم من فرتة االنتقاالت، والتي أغلقت بش�كل رس�مي 

مساء اإلثنني املايض، إال أن رحيله لم يتحقق.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن رحي�ل راكيتيت�ش تأجل للفرتة 

املقبلة فقط، يف ظل رغبة الاعب بالرحيل، السيما وأنه يجد 
صعوبة يف دخول التش�كيل األس�ايس إلرنس�تو فالفريدي، 
املدي�ر الفني للبلوجرانا، بعد جلوس�ه عىل مقاعد البدالء يف 

املباريات الثاث للبارسا بالليجا.
وأوضح�ت أن يوفنتوس وبرش�لونة لم يتوص�ا التفاق يف 
األي�ام األخرية، حيث لم يكن البلوجرانا مفتوًنا بضم إيمري 

كان يف صفق�ة تبادلي�ة، بجان�ب أن يوفنت�وس فّضل عدم 
التضحية بفيديريكو برينارديس�كي، الذي كان مطلوًبا من 

برشلونة.
وختمت ب�أن يوفنتوس أيًضا ال ينوي التخيل عن الكرواتي، 
الس�يما وأن البيانكون�ريي يعتر إيفان هو العب الوس�ط 

النموذجي يف تشكيلة ماوريسيو ساري، مدرب اليويف.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد تقرير صحفي إس�باني، أن نادي 
ري�ال مدري�د ح�اول خط�ف موهبة 
برشلونة أنسو فاتي صاحب ال� »16 

عاما« من الفريق الكتالوني.
وكان فات�ي قد اقتح�م الفريق األول 
مس�تغا  املوس�م،  ه�ذا  لرش�لونة 
الغياب�ات التي رضبت صفوف كتيبة 
إرنس�تو فالف�ريدي، ليحق�ق ظهوًرا 
مميزًا باإلضافة إىل نجاحه يف تسجيل 
هدف ضد أوساسونا بالجولة الثالثة 

من الليجا.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، فإن فاتي جدد عقده مع 
برش�لونة يف تموز املايض حتى صيف 
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مليون يورو.
وأش�ارت إىل أن الاعب الش�اب تلقى 

عرضني رس�ميني م�ن ري�ال مدريد 
ع�ن  بالرحي�ل،  إلغرائ�ه  وإش�بيلية 
بلوجران�ا  إدارة  أن  إال  برش�لونة، 
نجح�ت يف تأمني الاع�ب بعقد جديد 

ورشط جزائي ضخم.
وأوضحت أن فات�ي كان يمتلك أيًضا 
عروًض�ا خارجية أيض�ا، لكنه واجه 
مشكات متعلقة بالتوثيق، إىل جانب 

األسباب العائلية.
جدي�ر بالذكر أن برش�لونة عمل عىل 
تأم�ني نجم�ه الصاع�د فات�ي، م�ن 
الري�ال والفرق اإلس�بانية،  هجمات 
خش�ية تك�رار ما ح�دث م�ع العبه 
الس�ابق، اليابان�ي تاكيفوس�ا كوبو 
الذي تربى يف الماسيا قبل أن يخطفه 
الريال ه�ذا الصيف، بع�د رحيله عن 
برش�لونة قبل سنوات ألسباب تتعلق 
بلوائح الفيفا بشأن الاعبني القّص.

الريال
حاول التعاقد أنسو فاتي على طريقة كوبو

مريكاتومريكاتو

يؤم�ن الهولن�دي آري�ني روب�ن، نج�م باي�رن ميونخ 
السابق، بقدرة مواطنه وزميله السابق عىل تويل تدريب 
الفريق األملاني مس�تقبًا. وخال مقابلة مع صحيفة 
»س�بورت بيلد« األملانية، قال روبن »بايرن لديه مدرب 
يف الوقت الراهن، لذا فإن أمر تويل مواطنه فان بوميل، 

ب  ر آيندهوفن، م�د

تدري�ب الفريق غ�ري وارد حالًي�ا«.  وأردف »رغم ذلك، 
فإن إدارة النادي تقدره، كما أن مارك لديه الش�خصية 
التي يحتاجها بايرن يف مدربه، وإذا اس�تمر يف التطور، 
س�أكون قادًرا عىل تقديمه يوًما ما يف ميونخ«. وسبق 
لفان بومي�ل مزاملة روبن يف باي�رن ميونخ حتى عام 
2011، كم�ا تواج�د الثنائ�ي لس�نوات م�ع املنتخ�ب 
الهولن�دي.  وتطرق الاعب املعت�زل مؤخرًا عن رحلته 
مع الباي�رن، قائًا »كان بإمكاننا الف�وز بلقب دوري 
أبطال أوروب�ا أكثر من مرة، وكن�ا قريبني بالفعل من 
ذلك، بع�د الوصول مرت�ني للنهائي«. وفش�ل البايرن 
يف اس�تغال تأهل�ه للمب�اراة النهائي�ة عامي 2010 
و2012، بالخس�ارة ع�ىل ي�د إن�رت مي�ان اإليط�ايل 
وتش�يليس اإلنجلي�زي، قب�ل أن يظف�ر باللقب عام 
2013 ع�ىل حس�اب بوروس�يا دورتمون�د.  واختتم 
»يمكنن�ي القول ب�أن باي�رن كان الق�رار األفضل يف 
مس�ريتي، رغم أن الفريق لم يك�ن بأفضل حاالته عند 

انتقايل إليه عام 2009«.

أعلن األملانى يورجن كلوب، املدير الفني لليفربول، 
قائم�ة فريق�ه التي س�تخوض منافس�ات بطولة 

دوري أبطال أوروبا خال املوسم الحايل.
ووفًق�ا للموق�ع الرس�مي للري�دز، ف�إن الفري�ق 

يخوض دوري األبطال بقائمة تضم كًا من:
أليسون بيكر - إليوت - فريمينو - صاح - جوميز 
- هندرس�ون - كيتا - الالنا - لونريجان - لوفرين 
- ماني - ماتيب - ميلنر - أوريجي - تشامرلني - 
روبرتسون - أدريان - ش�اكريي - فابينيو - فان 

دي�ن ب�ريج - فان داي�ك - فينال�دوم - أرنولد - 
ريان بريوس�رت - كورتيس جونز - هريبي كني 

- كيللري - يارس الرويش - آدم لويس.
وتنص قواعد االتح�اد األوروبي عىل أنه يمكن 
للنادي تسجيل عدد غري محدود من الاعبني يف 

القائم�ة )ب( أثناء املوس�م، ولكن برشط تقديم 
القائمة يف موعد ال يتج�اوز منتصف الليل قبل أي 

مباراة.

ويع�د ليفرب�ول هو حام�ل لقب البطول�ة، بعد أن 
تفوق عىل توتنهام يف املباراة النهائية خال املوسم 
امل�ايض. واوقع�ت القرع�ة ليفرب�ول يف املجموعة 
الخامسة بالبطولة هذا املوسم رفقة كل من نابويل 

وسالزبورج وجينك.

أك�د تقرير صحفي إس�باني، أن باريس س�ان جريمان منح برش�لونة 
فرص�ة ذهبية قبل إبرام التعاقد مع الرازييل نيمار دا س�ليفا. وكانت 
مغ�االة س�ان جريمان، يف ال�رشوط املادي�ة أعاقت طريق برش�لونة، 
للحص�ول ع�ىل توقي�ع نيم�ار يف املريكاتو الصيف�ي املنته�ي. ووفًقا 

لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن تأجي�ل عودة نيمار إىل 
»كام�ب نو« يمنح برش�لونة فرصة أن يختر الاع�ب الرازييل، ويراقب 

ملدة موس�م مدى التط�ور الفن�ي والبدني له قبل رشائه. وأش�ارت 
إىل أن الصفق�ة ق�د تتم أيًض�ا يف املريكاتو الش�توي املقبل، إذا 

س�مح س�ان جريمان بذلك، وفتح الباب أم�ام عودة نيمار 
إىل كتالوني�ا. وأوضحت الصحيفة، أن الرهان حالًيا يعتمد 
ع�ىل نيم�ار، وقدرته ع�ىل إثبات أن�ه فنًي�ا يصنف ضمن 
األفض�ل يف العال�م، وأن كاحله تعاىف تماًم�ا من اإلصابات 
املتك�ررة، باإلضافة إىل أن حيات�ه االجتماعية لن تؤثر عىل 

أدائ�ه. وش�ددت عىل أن برش�لونة ليس مصاًب�ا بالجنون، 
ق�د يقرر اآلن بأنه س�يتعاقد م�ع نيمار يف الصي�ف املقبل، 

ويلزم نفس�ه بتخصيص 170 مليون ي�ورو لاعب الرازييل 
)قيمة التعويضات لس�ان جريمان مقابل فسخ التعاقد وفًقا 

لقوان�ني الفيف�ا(. وذكرت أن نيمار إذا قدم موس�ًما عادًيا مع 
س�ان جريمان عىل شاكلة املوسمني السابقني، فإن منتقدي هذه 

الصفقة سيزدادون، بسبب مخاطرها الرياضية واالقتصادية.

يستعد ميان لتجديد عقد العبيه، جيانلويجي دوناروما، 
وجياكومو بونافينتورا، خال األيام القليلة املقبلة. 

وبحس�ب موق�ع »كالتش�يو مريكات�و« اإليط�ايل، فإن 
مي�ان وض�ع تجدي�د عق�دي دوناروم�ا وبونافينتورا 
ضم�ن أولوياته، من أجل فرض مزيد من الرتكيز داخل 

الفريق.
ويعت�ر دوناروم�ا )20 عاًم�ا( تحدي�ًدا م�ن الق�وام 
األسايس للفريق، كما بدأ يستعيد ثقة جماهري ميان، 
عق�ب رفض�ه االنتق�ال لباريس س�ان جريم�ان هذا 

الصيف، حيث ينتهي عقده يف صيف 2021.
وكان ليوناردو املدير الريايض لباريس س�ان جريمان، 
يرغ�ب يف اس�تقدام دوناروما عىل حس�اب كيلور نافاس 
ح�ارس ري�ال مدريد، لكن رفض نج�م ميان االنتق�ال إىل حديقة 

األمراء، جعل سان جريمان يسلك طريق نافاس.
 أما بونافينتورا )30 عاًما( فينتهي تعاقده مع الروسينريي بنهاية 
املوس�م الج�اري، وبالتايل ال يرغ�ب ميان يف خس�ارته مجاًنا هذا 

الصيف، خاصة وأنه أحد قادة الفريق.
األم�ر الذي دفع إدارة النادي اإليط�ايل، للتفكري يف االجتماع بالاعب، 

واالتفاق عىل التجديد األسبوع املقبل.

روبن يرشح فان بوميل لتدريب بايرن ميونخ

�صالح وماين 
على رأس قائمة ليفربول في دوري األبطال

سان جيرمان يمنح برشلونة فرصة لتقييم نيمار ماتيتش: سأثبت خطأ وجهة نظر سولسكاير

ميالن يسعى لتأمين بقاء 
بونافينتورا ودوناروما

نفى نيمانيا ماتيتش، متوس�ط ميدان مانشسرت يونايتد، 
وج�ود أي أزمة بينه وبني مدربه أويل جونار سولس�كاير، 

وعدم تعاملهما بصورة مبارشة يف اآلونة األخرية.
وعان�ى الصب�ي البال�غ م�ن العم�ر 31 عاًم�ا م�ن قلة 
مش�اركاته م�ع مانشس�رت يونايتد هذا املوس�م، حيث 
ش�ارك يف مباراة واحدة فق�ط كبديل يف التعادل مع 

ساوثهامبتون بنتيجة 1-1.
وق�ال ماتيت�ش قب�ل مواجه�ة منتخ�ب باده 
للرتغ�ال يف التصفي�ات املؤهلة لي�ورو 2020 
يوم الس�بت املقبل، حس�بما نقل�ت صحيفة 
»م�ريور« الريطانية التي تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي »يف أول مبارات�ني أو 3 مباري�ات 
حدد سولسكاير التشكيل الذي سيخوض 

املباريات دون االعتماد عيل«.
وأضاف »أعمل بكل قوة ممكنة، وأحرتم 
ق�راره تماًما، واألمر يع�ود إيل اآلن إلثبات 
خط�أ وجه�ة نظ�ره، وأنه يتوج�ب عليه 
إعادت�ي م�ن جدي�د إىل املكان ال�ذي أنتمي 

إليه«.
وتاب�ع الاعب الصبي »ال توجد أي مش�كلة، 

أخرت�ه أنني ال أتفق مع�ه، لكن يف النهاي�ة هو من يحدد 
التشكيل األسايس للفريق«.

وواص�ل ماتيتش »ألعب كرة القدم منذ فرتة طويلة، لعبت 
تقريًب�ا كل املباري�ات مع األندي�ة التي مثلته�ا يف األعوام 
ال�10 األخرية، وكي أش�ارك أنا، يجب أن يجلس العب آخر 
عىل مقاعد البدالء وتقب�ل هذه الحقيقة، وهذا ما أقوم به 

أنا اآلن«.
وختم »املدرب هو من يحدد الفريق القادر عىل القتال عىل 

اللقب، وإذا فشل يف ذلك، فهو من يتحمل املسؤولية«.

يوفنتو�س يرفض 
التخلي عن التعاقد 

مع راكيتش
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رياض جواد كشكول: »دولة اليقطين« يفضح عمالء امريكا 

كش�كول كما يعرفه جمي�ع اصدقائه 
ال يقف عىل الحياد يف كشف الفاسدين 
وانتق�اد العمالء المريكا وارسائيل كما 
هو الحال يف ديوانه دولة اليقطني كونه 
يش�عر ان الس�اكت عن الحق شيطان 
اخ�رس وهو صاح�ب جه�وري يأبى 

الس�كوت والركون اىل 
االس�تكانة والصمت.
رياض  الشاعر  يقول 
يف  كش�كول  ج�واد 
املراقب  ل�)  ترصيح 
ان  العراق�����ي(: 
)نح�ُن  مجموع�ة 
ال�ال َمعن�ى( والتي 
تحم�ل بني طياتها 
نّص�اً  خمس�ني 
136صفح�ة  ب�� 
مجموع�ة  وه�ي 
فيه�ا  يمت�زج 
والتفعيلة  النث�ر 
ين  لش�طر ا و

وه�ذا م�ا يميزه�ا 
حيث تجم�ع يف كِل نصٍّ من نصوصها 
الت�زم  وال  الِش�عرية  امل�دارس  أن�واع 
ويف  االخ�رى  حس�اب  ع�ىل  بأحداه�ا 
النتيجة ه�ي مجموعة اح�الم تكونت 
ع�ىل ش�كل قصائ�د افرتش�ت اوراقي 
واصبح�ت مجاميع ش�عرية .واضاف 
القص���ائ�د  :ان 
اكتبها  الت�����ي 
التعام�ل  هدفه�ا 
الواقع  م������ع 
يعيش�ه  ال����ذي 
يف  العراقي�����ون 
الوض�ع الراهن من 
ازم�ات ع�ىل جميع 
االصعدة السياس�ية 
عي�ة  جتما ال ا و
لذل�ك  واالقتصادي�ة 
م�ن  العدي�د  اكت�ب 
القصائ�د الت�ي تنتقد 
الس�يايس  الوض�ع 

كما ه�و الح�ال يف ديوان�ي« نحن الال 
معنى« فهي تشخيص ملأساة العراقي 
الذي تحارب�ه جميع قوى االس�تكبار 
الت�ي تح�اول الس�يطرة ع�ىل العال�م 
بالقوة الغاش�مة الت�ي نرفضها جملة 

وتفصيال.
وتابع: يف بعض االحيان يهتم الش�اعر 

بص�وره الِش�عرية املكثف�ة يف محاولة 
منه إلعطاء فرص�ة للمتلقي بمحاولة 
اقتح�ام كل نصٍّ برغبِة التفس�ري غري 
املعلن عم�ا يري�ده وملش�اركة الفكرة 
املس�توحاة مم�ا يري�ده الق�ارئ قبل 
الكاتب لكنني يف مجموعتي الش�عرية 
اليقط�ني وه�و اس�م مق�ارب  دول�ة 

كش�ف  اىل  بطيخ(اس�عى  ل�)والي�ة 
الفاس�دين وانتق�اد العم�الء ألمري�كا 
وإرسائيل م�ن املتواجدين يف الس�لطة 
وبع�ض االح�زاب التي له�ا ارتباطات 
ببعض الدول التي جعلت العراق ساحة 
إلرهابها الذي اسهم يف قتل العراقيني .

ل�دي مجموع�ة جدي�دة  :االن  وخت�م 

صدرت قبل يومني اس�ميتها »اضحك« 
تختل�ف ع�ن املجاميع الش�عرية التي 
س�بقت دولة اليقطني ونحن الالمعنى 
والت�ي س�بقتها وهي »ش�هوُة ميت« 
و«إىل الش�غف األع�ىل« وهن�اك تح�ت 
الطب�ع مجموع�ة اس�ميتها »أضل�ُع 
َجَن��ٍة ِم��ْن غ��ار« وه�ذه املجاميع 

أصدره�ا دار املثق�ف للطباعة والنرش 
الت�ي ات�رشف بكوني رئيس�ها واعمل 
من خاللها ع�ىل طباعة جميع اعضاء 
اتح�اد املثقف م�ن العراقي�ني والعرب 
حي�ث اننا لن�ا ف�رع يف تون�س اصبح 
يم�ارس اعماله بش�كل رس�مي هناك 
ولدين�ا نية يف فتح عدد م�ن الفروع يف 
ال�دول العربية االخ�رى متى ما اصبح 
االمك��اني�ة  لدين�ا 

لذلك  .

المراقب العراقي / القسم الثقافي

رياض جواد كش��كول واحد من الش��عراء الذي��ن يقفون على خط 
الحدة والش��دة في التعامل مع الواقع الذي يعيشه العراقيون في 
الوض��ع الراهن لذلك كتب العديد من القصائد التي تنتقد الوضع 
السياس��ي كما هو الحال في ديوانه نحن الال معنى فهي تشخيص 

لمأساة العراقي الذي تحاربه جميع قوى االستكبار .

»نحن الال معنى« تشخيص لمأساة العراقي

التغريب والتعددية النصية 
في عشرينية المولى 

املراقب العراقي/ خاص...
اكد الش�اعر قي�س مجيد 
امل�وىل انه يس�تعد الطالق 
اصداره الشعري العرشين 
واملوس�وم )املتبق�ي م�ن 
القس�ط األخ�ري للذه�اب 
وال�ذي   ) الهاوي�ة  اىل 
يحت�وي ع�ىل 18 نصا من 
النصوص الطويلة ، مبينا 
انه يس�عى الكمال روايته 
أم غويليي�ة الت�ي توق�ف 
ع�ن الكتاب�ة فيها.وق�ال 

املوىل يف ترصيح ل�)املراقب 
العراق�ي (: حاليا نضع اللمس�ات 
األخرية إلصدارن�ا العرشين الجديد 
الش�عري واملوس�وم )املتبق�ي من 
القس�ط األخري للذهاب اىل الهاوية 
( وتحت�وي ه�ذه املجموع�ة م�ن 
القصائ�د الش�عرية ع�ىل 18 نصا 
من النص�وص الطويل�ة وبمجوع 
148 صفحة من الحجم املتوس�ط 
ل�م  النص�وص  ه�ذه  ،ومعظ�م 
تن�رش س�وى ن�ص واح�د نرشناه 
العراقي�ة  الصح�ف  اح�دى  يف 

.واضاف:ان العم�ل الجديد يكتيس 
مالم�ح التغريب والتعددية النصية 
يف الن�ص الواح�د ويأت�ي مغاي�را 
ع�رش  التاس�ع  إلصدارن�ا  تمام�ا 
)مزاغ�ل للعتمة ومخاوف لألنباء (

والذي صدر قبل 3أش�هر ،تفكرينا 
ه�و  يتواص�ل  الي�زال  وال�ذي  األن 
إكمالن�ا لروايتن�ا أم غويلينية التي 
توقفن�ا ع�ن كتابتها منذ س�نوات 
بسبب متغريات لبنية مكان الرواية 
وكذا متغريات سياسية وأجتماعية 
تخص واقع الرواية ومكان وقائعها 
، حم�دا لل�ه إذ أمدنا 
بما يجعلنا ننتج بهذا 

النشاط .

ي�صعى«اأدب المقاومة«، لتحقيق اأهدافه من خالل التركيز على الظروف ال�صعبة التي 
يعي�صها النا�س، واإبراز الآخر المعتدي الذي ي�صعى لإ�صعاف قوتهم، وبالتالي يحث على 

العمل والأمل.»اأدب المقاومة«، هام في اإزكاء روح المقاومة بالوعي والفهم للق�صية التي 
تدافع عنها، اأن تكون عبدا واعيا لعبوديتك، اأف�صل من اأن تكون عبدا جاهال �صعيدا.

السيد نجم
»أدب املقاومة«، أدب الحث عىل العمل، وأن املقاومة ليس�ت 
حال�ة ذهنية؛ ألن�ه يعيل القيم العليا ب�ني الناس.  وهو ليس 
التعب�ري ع�ن رصاع »األنا« الفردي�ة خالل س�عيها لتحقيق 
رغباتها، ب�ل هو للتعب�ري عن«األنا«الفردي�ة الواعية بذاتها 

وذوات اآلخرين لتحقيق أهداف مشرتكة.
»أدب املقاوم�ة«، ه�و األدب ال�ذي يرس�خ لقواع�د الوجود 
اإلنس�اني الح�ق يف مقاب�ل الحي�اة التي تقوم ع�ىل الرصاع 

»العدواني«بدوافع االقتناء والجشع والهيمنة.
يمكننا تقدي�م تعريف اصطالح�ي:«أدب املقاومة هو األدب 
املع�ر عن الذات)الواعية بهويته�ا( واملتطلعة إىل الحرية، يف 
مواجه�ة اآلخر املعتدي، ليس من أج�ل الخالص الفردي، بل 
املب�دع: جماعته/عش�ريته/قبيلته/دولته/أمته،  ألن يضع 

موضع اهتمامه، محافظا عىل القيم العليا«.
فاملقاومة باملعنى الشامل تتغلغل يف سلوكيات الحياة اليومية 
لألفراد وحتى مواجهات الشعوب. تبدأ بالوعي بالذات وباآلخر 
ولي����س إىل نه���اية؛ ألنه���ا«املق�����اومة«تتج���دد 
واكتس�����اب  بال����وع�ي  وتش�كيالتها  أط���ره�ا  يف 

الخرات.

إذا كانت«املعرف�ة«ذات طاب�ع اجتماعي يف املنش�إ والتوجه 
وتسعى لكشف املجهول. وإذا كانت املجتمعات تتشكل بفعل 
أزمنتها)امل�ايض: بكل خراته وتجاربه، والحارض:املتش�كل 
بفعل املايض، فاملس�تقبل هو املحصلة، ه�و رؤية الجماعة 
لتش�كيل الواقع الح�ارض(، يبقى«الوعي«ه�و املحرك لتلك 
املعرف�ة املتزايدة واملتوارث�ة والخاضعة للح�ذف واإلضافة. 
فهي ليس�ت هكذا آلية الحركة، بل قادرة عىل إعادة تش�كيل 
نفس�ها بفعل«الوع�ي«. . . ال����ذي هو مبع�ث املع��رفة، 
وال يبق�ى إال اس�تخدامه وتح���ويل�ه إىل طاق�ة قادرة عىل 

التحريك.
ومنهم«نجي�ب  امللتزم�ون  املبدع�ون  تبن�ى  لق�د 
محفوظ«اله�دف«أدب املقاوم�ة«، ففي وقف�ة رسيعة أمام 
الرواي�ة العربي�ة وحده�ا كاف، ويف�ر مقول�ة أن الوعي 
بالهوية والحرية يولد املعرفة املقاومية املناس�بة. فقد شهد 
النصف اآلخر من القرن التاس�ع ع�رش، مرحلة ميالد جنس 
الرواية بالرتجمة والنق�ل واالقتباس فضال عن االجتهاد. . . 
توالت األجيال، وراجت«الرواية«، حتى أن املتابع يكاد يخرج 
أال  أساس�ية،  بنتيج�ة 
وهي: أن مي�الد الرواية 

كش�كل أدبي جديد، ول�د وترعرع من أج�ل القضايا العامة 
والوطن، وقد انشغلت الرواية يف مهدها باالستبداد السيايس، 

والتحرر من االحتالل، ونقد الذات، والبحث يف«الهوية«.

مالمح أدب المقاومة في روايات »نجيب محفوظ«

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در حديث�ا كت�اب ) إش�كالية الكتاب�ة الدارجة يف 
العراق …أس�باب رداءتها وسبل تحسينها( عالج فيه 
الخط�اط عبد نوار أس�باب رداءة الكتابة التي وصلت 
إىل حد ال يمكن قبوله .وعلل فيه س�بب رداءة الكتابة 
هو تعليم عىل اس�اس قاعدة خط النس�خ وهذا النوع 
م�ن الخط يمتاز بكثرة رس�ومه وتدويرات حروفه يف 

الكلم�ة الواحدة وكذل�ك أطوال حروف�ه العمودية وال 
س�يما حرف الكاف وال�ذي يصعب اجادت�ه يف الكتابه 
الدراج�ة؛ لذلك أصبح من ال�روري ان تكون البداية 
هي التعليم عىل اس�اس قاعدة خ�ط الرقعة.  واوضح 
نوار االس�باب اعتماد خط الرقعة اولها انه من أس�هل 
قواعد الخط العربي كما ورد يف كراس هاشم البغدادي 

الخطاط. 

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در حديثا للش�اعر والناقد العراقي ِع�ذاب الركابي كتاب 
نقدي جديد بعن�وان )الكتابة – الُحلم.. ُحلم الكتابة/ قراءة 
يف اإلب�داع العرب�ي املعارص( عن دار س�عاد الصب�اح للنرش 
يف الكوي�ت ، تن�اوُل في�ه  نخبة من املبدعني العرب، ش�عراء 
وكت�اب قص�ة ورواي�ة. وتتميز ق�راءات الركاب�ي النقدية ، 
باملعايش�ة الداخلية مع النصوص ، كأنه يكتب نصاً ابداعياً 

. وم�ن هنا ال تخضع رؤيت�ه لقوالب جاه�زة ، اغرقت النقد 
االدب�ي احياناً بهايكل خش�بية ال قيمة لها بس�بب تكرارها 
املم�ل فجديد الركابي يعزز املكتبة العراقية ، ويغنيها .جاء يف 
املقدمة :” هؤالء املبدعون حاملون .. عش�اق حرية – وطنهم 
األمث�ل ، وه�و بجغرافيا الفردوس ، وحدُه الذي يس�تجريون 
ب�ِه ، حني يقس�و الزمُن أْو ُي�راوُغ .. حرية الحري�ة ، التجّر 

والطغيان ، معبوٌد من نوٍع آخَر .

ت
صدارا

ا

نقد حلم الكتابة إشكالية الكتابة الدارجة في العراق

املراقب العراقي/متابعة...
ص�درت حديث�ا رواي�ة الخي�ال العلمي 
بعناون )ثقب ماريانا االس�ود( للكاتب 
الُعمان�ي حي�در ب�ن عيل الك�رشي عن 
بعّم�ان.  وموزع�ون(  ن�ارشون  )اآلن 
وتندرج أح�داث هذه الرواي�ة التي تقع 
العلم�ي  األدب  ضم�ن  فص�ال،   18 يف 
الخيايل، وتعكس رغبة اإلنس�ان يف حلم 
الط�ريان، وتصف توقه الخ�رتاق باطن 
األرض وكشف أرسارها. وتتجه الرواية 
لتصوير رحلة اإلنسان رمزياً يف أعماق 
نفس�ه يف حقب�ة العومل�ة الت�ي غريت 
كل املفاهي�م والقي�م، وي�رد بط�ل 
الرواي�ة طفولت�ه وانفص�ال والدي�ه 
وتع�رض والدت�ه للحري�ق ونجات�ه 
منه، وإرصاره ع�ىل مواجهة الحياة 
متحدي�اً كل الظ�روف، قب�ل أن يتم 

اختياره لخوض الرحلة.
»يق�ف الب�رش عاجزين ع�ن إدراك 
نؤم�ن  الك�ون.. م�ا  خفاي�ا ه�ذا 
بصّحت�ه الي�وم، قد ال يك�ون كذلك 

واقع�اً،  أصب�ح  ق�د  الخي�ال  إن  غ�داً.. 
والواق�ع ربما لم يكن واقع�اً أبداً«.بهذه 
الكلمات يلقي الكاتب الُعماني حيدر بن 
عيل الكرشي الضوء ع�ىل روايته عنوان 

»ثق�ب مارين�ا األس�ود«، الص�ادرة عن 
»اآلن نارشون وموزعون« بعّمان، والتي 
تبح�ث عن حياة يف رحم األرض.وتندرج 
أحداث هذه الرواية ضمن األدب العلمي 
الخيايل، وهي تعاكس رغبة اإلنس�ان يف 
حلم الط�ريان، وتصف توقه الخرتاق 

باطن األرض وكشف أرسارها.
يف  خيالي�ة  الش�خوص  كان�ت  وإذا 
الرواية، فإن امل�كان )خندق ماريانا( 
حقيق�ي، وه�و يق�ع غ�رب املحي�ط 
اله�ادي رشق ج�زر ماريان�ا، ويبل�غ 
طول�ه 69 ك�م، وعمق�ه نح�و 11كم 
تح�ت س�طح البح�ر، ويبل�غ الضغط 
الج�وي فيه 109 ميجا باس�كل، أي ما 
يع�ادل ألف ضع�ف للضغ�ط القيايس؛ 
وقد كش�فت دراسات علمية مطلع عام 
2010 ع�ن وج�ود ن�وع م�ن الحياة يف 
أعمق نقطة يف خندق ماريانا، »ش�ظايا 
م�ن أش�كال الحي�اة لعوال�ق وطحالب 
بنت بيوتها من مواد الس�يليكا ومعادن 

الكوارتز«.

 »النحلة والغول«  احالة ألوضاع العراق وفلسطين وسوريا ولبنان

املراقب العراقي / متابعة...
 وعال�م معاي�ري “الن�رش” وحقوق 
“الن�ارش”، وعالم العالقات األرسية 
والزواجي�ة، وعال�م تج�ار الحروب 
وضحاياه�ا ع�ىل مس�توى العال�م 
أجم�ع. وتتمظهر إحاالته إىل العالم 
األّول م�ن خالل ش�خصية الش�اب 
ر  “م�راد”، ال�ذي عان�ى م�ن التنمُّ
فوج�د يف ألعاب الفيديو اإللكرتونية 
تعويضاً ع�ن العالقات املبارشة مع 
األهل واألصدق�اء فانض�مَّ إىل لعبة 
“بيجي” ثم ما لبث أن تركها بسبب 
ر  عدم وضوح رؤيته البرصية، وتنمُّ

أعض�اء اللعبة عىل حال�ه. ثم وجد 
يف لعب�ة “فورتنايت” مالذه املفّضل 
لله�روب م�ن واقع�ه، هك�ذا ظ�ن 
وهو يعي�ش حيات�ه االفرتاضية إىل 
أن اخت�ر الحقيقة املؤملة بنفس�ه. 
رضورة  إىل  الرواي�ة  تُنّب�ه  وهن�ا 
مراقبة الس�لطات املختصة واألهل 
ملواق�ع التواص�ل الخاص�ة باألوالد 
تربوي�ة  أس�س  ع�ىل  واختياره�ا 

سليمة.
وتتمظه�ر إحالت�ه إىل العالم الثاني 
م�ن واق�ع مهنت�ه يف كون�ه كاتب�اً 
روائّي�اً ون�ارشاً فاتخذ من مس�رية 

دار “البصرية للن�رش والتوزيع”، يف 
مجال الن�رش والتوزيع والتس�ويق 
فضاًء للتعبري عن حقوق النارشين 
تج�اه م�ا يواجهون�ه م�ن قرصنة 
للكت�ب عر مواقع جاه�زة للتنزيل 
املجاني، واألمر األش�د خطورة كان 
يف تزوي�ر إص�دارات ال�دار الورقية 
وبيعه�ا يف بعض املكتب�ات دون أي 
اح�رتام لحق�وق امللكي�ة الفكرية، 
وهنا تلفت الرواية انتباه السلطات 
القانونية املختص�ة التخاذ التدابري 
الالزمة التي تحمي الكاتب والنارش 
العال�م  إىل  إحالت�ه  معاً.وتتمظه�ر 
الثال�ث يف تركي�زه ع�ىل العالق�ات 
األرسية من خالل العالقة الزواجية 
املتين�ة الت�ي ترب�ط ب�ني ش�اهني 
أفن�دي ومي نادر الل�ذان نجحا عىل 
الرغ�م من الف�روق الطبقي�ة التي 
تفص�ل ب�ني عائلتيهم�ا، فالزوجة 

“مي” عىل الرغم من كونها نش�أت 
يف عائل�ة ميس�ورة إال أنها اعتمدت 
عىل نفس�ها بعيداً عن مال عائلتها، 
وتزوجت من ش�اهني أفن�دي الذي 
تح�دََّر من عائلة عريقة وغنية حط 
بها الدهر مما اضطره إىل التضحية 
بأهداف�ه ومس�تقبله الذي رس�مه 
ليحافظ ع�ىل كرامة عائلته.. ولكن 
الحب والتفاهم كان األقوى فنجحا 
مع�اً وأخذا بيد ابنهم�ا مراد قبل أن 
يأخ�ذه تي�ار “اإلنرتن�ت” وألعاب�ه 

اإللكرتونّية إىل غري رجعة.
الراب�ع  العال�م  إىل  إحالت�ه  وأم�ا 
السياس�ات  كش�فه  يف  فتتمظه�ر 
ع�ن  الباحث�ة  املعومل�ة  الدولي�ة 
حس�اب  ع�ىل  والرب�ح  الس�يطرة 
البرش. وتأتي مقالة الدكتور مجدي 
س�الم يف الرواية لتكشف عن الوجه 
القذر ألمري�كا يف حربها مع فيتنام 

م�ن خ�الل التفاع�ل ال�ذي راف�ق 
صورة “فتاة النابالم” عىل وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي، وه�ي الفتاة 
الفيتنامي�ة “فان ث�ي كيم فوكب” 
ذات األع�وام التس�عة، وهي تجري 
عارية ت�رصخ أملاً والدم�وع تجري 
ع�ىل خديها، وق�د اح�رتق ظهرها 
قريته�ا  الط�ريان  رضب  نتيج�ة 
بقناب�ل النابال�م الحارق�ة، ولي�س 
بعي�داً عن ه�ذه املأس�اة ما يحصل 
الي�وم يف دول م�ا تزال ت�رزح تحت 
س�يادة تجار الح�روب وأدواتهم يف 
بلدان مثل فلسطني والعراق واليمن 
وس�ورية  والس�ودان  والصوم�ال 
العوال�م  وه�ذه  وغريه�ا  ولبن�ان 
الكات�ب ش�بارو  ُيدخله�ا  األربع�ة 
يف ش�بكة م�ن العالق�ات الروائي�ة 
يتداخ�ل فيه�ا الواقع�ي باملتخي�ل، 

واملُعاش باالفرتايض. 

»ثقب ماريانا األسود« رحلة اإلنسان في أعماق نفسه 

ف��ي »النحلة والغول« للكاتب غس��ان ش��بارو  ثمة عوالم 
مرجعية أربعة ُيحيل إليها الكاتب غس��ان شبارو بِنَسب 
مختلفة وهي: عالم الش��باب والعالقة مع وسائل التواصل 

االجتماعي “اإلنترنت”، 
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تعرف على فوائد 
التوت البري

كرة االسفنج وسيلة للتخلص من ضغط العمل

أزالت ف�رق يوتيوب أكثر من 100 ألف 
مقط�ع فيدي�و و17 ألف قن�اة وأكثر 
م�ن 500 مليون تعلي�ق حول خطاب 
الكراهي�ة خ�ال الفرتة بني نيس�ان/

أبري�ل وحزيران/يوني�و، أي من�ذ أن 
طبقت املنصة تغيريات عىل سياس�ات 
املحتوى الذي يح�ض عىل الكراهية يف 

حزيران.

وع�ىل الرغم م�ن وضع سياس�ة أكثر 
رصامة حول املحتوى الذي يحض عىل 
الكراهية، فإن منصة يوتيوب تعرضت 
النتقادات بس�بب أفعالها القليلة جداً 

وعدم توفري ما يكفي من الشفافية.
وتق�ارب ه�ذه األرق�ام 5 أضع�اف ما 
الثاث�ة  األش�هر  يف  الرشك�ة  أزالت�ه 
الس�ابقة، وذلك وفق�اً لتدوينة جديدة 

عىل موق�ع يوتي�وب ح�ول محاوالت 
الرشك�ة معالج�ة الع�دد املتزاي�د من 
مقاط�ع الفيديو البغيض�ة والخطرية 

عىل املنصة.
كما أرجعت يوتيوب الزيادة إىل الجهود 
التي بذلته�ا مؤخراً ملكافحة انتش�ار 
محت�وى الكراهي�ة بع�د أن حدثت يف 
حزي�ران سياس�ة خط�اب الكراهي�ة 

لتشمل أش�كال جديدة.وقالت يوتيوب 
اململوكة لغوغ�ل إنها كانت قادرة عىل 
إزال�ة املزيد من املحت�وى غري املرغوب 
في�ه قب�ل أن يت�م عرضه ع�ىل نطاق 
واسع، وأدت هذه الجهود إىل انخفاض 
بنس�بة 80% يف ع�دد مرات مش�اهدة 
املحت������وى ال�ذي ينته�ك قواع�د 

املنصة.

ىف الرابع من س�بتمرب عام 1998، قدم 
الرى بيج وس�ريجي براين من جامعة 
س�تانفورد أوراًق�ا لوالي�ة كاليفورنيا 
إلنشاء رشكة Google Inc رسمًيا، عىل 
أمل تحوي�ل أفكارهم ح�ول البحث إىل 

رشكة مربحة.
كان االس�م األصىل ملح�رك البحث الذى 
 ،BackRub ه�و  لتطوي�ره  تعاون�وا 

ع�ام  ىف   Google إىل  غ�ريوه  لكنه�م 
1997، بناء عىل اس�م »googol« ، وهو 
املصطل�ح الري�اىض للرق�م 1 متبوًع�ا 
ب�100 صفر، وقد مثلت كمية ال حرص 
لها م�ن املعلومات التى كانوا يحاولون 

تنظيمها.
 PC وبحل�ول ديس�مرب 1998 صنف�ت
Magazine جوج�ل كواح�د من أفضل 

100 موقع ويب لعام 1998.
وكانت املهم�ة الرس�مية للرشكة هى 
تنظيم معلومات العالم وجعلها متاحة 
للجميع ومفيدة، ونمت جوجل لتصبح 
واح�دة م�ن أك�رب ال�رشكات ىف العالم 
إذ تمتل�ك الرشك�ة  وأكثره�ا ش�هرة، 
مكاتب ىف أكثر من 40 دولة والعديد من 

املواقع األكثر زيارة يف العالم.

كشف مختصون يف الشان الصحي 
ان مخاط�ر اإلثن�ني ال يوجد فرق 
كب�ري بينهم�ا، حي�ث أن جمي�ع 

دراس�ات منظمة الصح�ة العاملية 
أوجدت بأن كا النوعني يتس�ببان 

بمخاطر وأمراض عىل املدخنني.

 وي�رى رئي�س جمعي�ة الصح�ة 
العامة يف روس�يا وخب�ري منظمة 
الصح�ة العاملي�ة، أندري�ه دومني 
الكث�ري  يف  الح�ظ  ولس�وء  »أن�ه 
م�ن بل�دان العالم التوج�د قوانني 
ترشيعي�ة تحد من بيع الس�جائر 
اإللكتورنية أو النرجيلة، يف الوقت 
الذي ي�روج املنتجون عىل أنها أقل 

رضارا وهذا هراء«.
وتح�دث الخبري عن طبيع�ة املواد 
النوع�ني  تركي�ب كا  الداخل�ة يف 
قائ�ا: » توجد م�ادة النيكوتني يف 
الوق�ت  الس�جائر اإللكرتوني�ة يف 
ال�ذي توج�د أيض�ل يف النرجيل�ة 
باإلضاف�ة إلحت�واء النرجيلة عىل 
م�واد غ�ري معروف�ة يف العديد من 

األماكن«.
وح�ول محارب�ة ه�ذه الظاه�رة 
ق�ال الخب�ري »بأن�ه يتع�ني ع�ىل 
جمي�ع البل�دان ف�رض إج�راءات 
صارمة بحق اإلعان عن مثل هذه 
األش�ياء فعىل س�بيل املثال جميع 
ه�ذه األش�ياء والت�ي تحتوي عىل 
النيكوت�ني محظ�ورة يف أس�رتاليا 

ومنها النرجيلة«.

ايهما أخطر على صحة االنسان السجائر اإللكترونية أم النرجيلة؟

قال�ت رشكة فيس�بوك، إن تقنية التعرف 
عىل الوج�وه الخاص�ة بها س�وف تكون 
املس�تخدمني م�ع  اآلن متاح�ًة لجمي�ع 
خي�ار لتعطيلها، كم�ا قالت إنه�ا قررت 
إنه�اء ميزة ذات صلة ُتس�مى )اقرتاحات 

.Tag Suggestions )اإلشارة
وقال�ت عماق�ة التواص�ل االجتماعي يف 
منش�ور ع�ىل مدونته�ا: »لطامل�ا منحك 
فيس�بوك إمكاني�ة التحكم فيم�ا إذا كنا 
نس�تخدم تقني�ة التع�رف ع�ىل الوج�وه 

للتعرف عليك يف الصور.
 وكان ه�ذا اإلع�داد ُيس�مى يف الس�ابق 
)اقرتاح�ات اإلش�ارة( ألن فيس�بوك ل�م 
تس�تخدم تقنية التعرف ع�ىل الوجوه إال 
الق�رتاح اإلش�ارة إلي�ك ع�ىل أصدقائك يف 

الصور تلقائًيا«.
وأضاف�ت الرشك�ة: »ويف ش�هر كان�ون 
إع�داًدا  قدمن�ا   ،2017 ديس�مرب  األول/ 
جديًدا لبعض األش�خاص باسم )التعرف 
ع�ىل الوجوه(. ويتي�ح لك إع�داد التعرف 
عىل الوجوه التحكم فيما إذا كان فيسبوك 

يس�تخدم تقني�ة التع�رف ع�ىل الوج�وه 
مع الص�ور الخاصة بك م�ن أجل اقرتاح 
اإلشارات، كما أنه يوفر لك طريقة سهلة 
لتش�غيل وإيق�اف مجموعة واس�عة من 
استخدام هذه التقنية، مثل: مساعدتك يف 

حماية هويتك عىل فيسبوك«.
جمي�ع  ف�إن  الي�وم،  م����ن  واعتب�اًرا 

سواء  فيس�بوك،  مس�تخدمي 
الحالي�ني،  أو  الج����دد 

عىل  س�يحصلون 
)التع�رف  إع�داد 

عىل الوجوه(، وس�وف 
إش�عاًرا يوضح  يتلقون 
وقال�ت  عمل�ه.  كيفي�ة 
إن إع�داد  الرشك�����ة: 

)اقرتاحات اإلشارة( – 
الذي يتحكم فقط 

كان  إذا  فيم�ا 
عة  س�تطا با

تق�رتح  أن  فيس�بوك 
عىل أصدقاء مس�تخدم 

م�ا اإلش�ارة إلي�ه يف الص�ور أو 
تلقائًي�ا  الفيدي�و  مقاط�ع 

باس�تخدام التع�رف ع�ىل 
الوج�وه – ل�ن يك�ون 

متاًحا بعد اآلن.

اعتبارًا من اليوم ...ميزة التعرف على الوجوه تطبق في الـ »فيس بوك«

اإلجه�اد انت�رش للغاية هذه األي�ام، حتى 
لحظ�ة اس�تيقاظك، وم�ع م�رور اليوم، 
فإن مس�تويات اإلجهاد تصل ألعىل 

مستوياتها أيًضا.
يف ح�ني أن�ه م�ن الس�هل ىف 
بع�ض األحي�ان التحك�م يف 
اإلجه�اد، إال أنه من الس�هل 
أن يؤثر عىل حياتك وصحتك، 
األش�خاص  ع�ىل  أيًض�ا  ب�ل 
املحيطني بك، س�واء كانوا 

أفراًدا أو عائلة.
م�ن  الكث�ري  هن�اك 
م�ن  للتخل�ص  الط�رق 
اإلجه�اد غ�ري الرضوري 
أحدها الضغ�ط عىل الكرات 
اإلس�فنج، ووفق�ا لتقري�ر موقع 
أن  يمك�ن   »mentalhealthadvise  «
تس�اعدك هذه الكرات الصغرية عىل تقليل 
إجهادك عىل الفور وعىل نحو فعال، وإليك 
بع�ض الفوائ�د الصحي�ة لضغ�ط ك�رات 

اإلجهاد.
تخفيف التوتر

كارث�ي  أم�ر  اإلجه�اد  أن  جميع�ا  نعل�م 
لصحت�ك،  يف ح�ني أنن�ا نعتق�د أن�ه م�ن 
الصعب خفض التوتر دون تناول األدوية، 
ف�إن ك�رات اإلجه�اد تجعل األمر أس�هل،  

تماًما مث�ل طريقة التأم�ل، فعند الضغط 
ع�ىل ك�رة اإلجهاد، تش�د جمي�ع عضات 
معصمك وذراع�ك، وعندما تحرر الضغط، 

تعود العضات إىل وضع االسرتخاء.
تحويل عقلك عن التوتر

تركي�ز عقلك عىل الضغط ع�ىل الكرة وكل 
يشء آخر س�وف يتاىش من تلقاء نفسه، 
ولف�رتة م�ن الوقت، س�وف تن�ى كل ما 
يح�دث م�ن حول�ك، و عقلك ل�ن يفكر يف 

املشاكل املزعجة بعد اآلن.
تحفيز األعصاب

هناك أعص�اب ال حرص لها يف يديك ترتبط 
مب�ارشة مع عقل�ك، وعندم�ا تضغط عىل 
الك�رة، يت�م تحفي�ز ه�ذه األعص�اب مما 

يحفز الجهاز العصبي الكامل.
تمارين الجسم

ه�ل تعل�م أن األعص�اب يف جس�مك تربط 
جميع أجزاء الجس�م مع بعضها البعض؟  
عىل الرغم من أن�ك تعتقد أن يديك تمارس 
فقط بواس�طة كرات اإلجه�اد، فإن األمر 

ليس كذلك،  فهو تحفز أعصاب الجسم .
منع اإلصابات البدنية املتكررة

بع�ض األنش�طة اليومي�ة مث�ل الكتاب�ة 
ولعب اآلالت املوس�يقية ق�د تلحق الرضر 
بك، ولكن هذا التمرين س�يمنع اإلصابات 

اليومية ألنها تبقى يديك مرنة وسليمة.

أف�اد باحثون بريطانيون أن تن�اول 150 جراما من 
الت�وت الربي يوميا يقلل من خطر اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية بنسبة تصل إىل %15.
وق�ال فريق بحثي بقس�م التغذية والط�ب الوقائي 
بكلية ط�ب األطف�ال ىف جامع�ة أنجلي�ا بربيطانيا 
إن�ه يج�ب إدراج الت�وت األزرق والت�وت ال�ربي يف 
الغذائي�ة للح�د م�ن خط�ر  االس�رتاتيجيات 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، 
خاصة بني املجموعات املعرضة للخطر.

وبدأ الفريق البح�ث معرفة ما إذا كان 
تناول الت�وت األزرق له أي تأثري عىل 
متازم�ة األيض والت�ى تضم 3 عىل 
األقل م�ن عوامل الخط�ر التالية، 
وارتف�اع  املرتف�ع  ال�دم  ضغ�ط 
مس�توى الس�كر ىف ال�دم وزيادة 
نس�بة الدهون ىف الجسم، خاصة 
فض�ا  الخ�رص،  منطق�ة  ح�ول 
ع�ن مس�تويات منخفض�ة م�ن 
»الكوليسرتول الجيد«، ومستويات 

عالية من الدهون الثاثية.

تعت�رب اللحوم املصنع�ة كالنقان�ق واملرتديا وعدد م�ن األصناف 
األخ�رى م�ن اللحوم�ات، وجبات غذائية ش�به دائمة ع�ىل موائد 

الكثري من األرس والعائات.
وأظهرت دراس�ة قام بها علم�اء تابعني ملنظم�ة الصحة العاملية 
أن تناول 50 غ�رام يوميا من هذه املنتجات 
يزيد من احتمالية اإلصابة بمرض رسطان 

األمعاء بنسبة 18 يف املئة.
مؤكدي�ن عىل أن ه�ذا النوع م�ن اللحوم ال 
يعترب أقل رضرا عىل صحة اإلنسان من تلك 

التي تسببها الكحول أو التبغ.
ووفق�ا للباحث�ني يمك�ن تش�كل ع�دد من 
أنواع اللحوم الحم�راء كلحم البقر والضأن 
مش�اكل صحي�ة مختلفة ويع�ود ذلك عىل 
طريق�ة التحض�ري، حيث تس�اهم درجات 
الح�رارة العلية عىل ظهور مواد مرسطنة يف 

هذه األنواع من اللحوم.
كم�ا ويدخ�ل يف تركي�ب النقان�ق م�واد كث�رية وبنس�ب عالي�ة، 

كمحسنات النكهة والنشا ومواد حافظة ومواد كيميائية.

م�ن املتوق�ع أن تكش�ف رشك�ة »أب�ل« األمريكية ع�ن هواتفها 
الجدي�دة األس�بوع املقب�ل، يف مؤتمرها الس�نوي ال�ذي ينتظره 

املايني من عشاق هواتف »آيفون«.
وبحس�ب م�ا أوردت مجل�ة »فورب�س« األمريكي�ة، ف�إن »أبل« 
ستكش�ف ع�ن 3 هوات�ف دفعة واح�دة يف املؤتمر، ه�ي »آيفون 
11«، و«آيف�ون 11 برو«، و«آيفون 11 برو 

ماكس«.
ومن بني األم�ور الجديدة التي س�تضيفها 
الرشك�ة األمريكي�ة ع�ىل هواتفه�ا القل�م 
اإللكرتوني، ال�ذي أضافته »أبل« إىل الجهاز 

اللوحي »آيباد برو« عام 2015.
الرشك�ة  تري�د  س�نوات،   4 وبع�د  لك�ن، 
األمريكي�ة إدخ�ال ه�ذا االبت�كار يف مجال 
الهواتف الذكية، بما يخالف وصية املؤسس 

الراحل ستيف جوبز.
وكان جوب�ز الذي تويف ع�ام 2011، قد وعد 
بع�دم إضافة القل�م إىل هواتف »آيفون«، وق�ال يف أحد املؤتمرات 

إن هذه الهواتف »تملك أفضل قلم يف العالم«، وأشار إىل إصبعه.
والقت فكرة جوبز حينها استحس�ان الكثريين، باس�تثناء فريق 

التطوير عىل ما يبدو.

آبل تخالف »جوبز« وتكشف عن قلم 
مصاحب الجهزتها

اك�د باحثون س�ويديون إن�ه تم تطوي�ر تطبيق ع�ىل الهاتف 
املحمول يمكن أن يس�اعد ىف إدارة نوبات الربو غري املنضبطة، 
عن طري�ق قياس وظائف الرئة وإبداء الرأي ىف ش�كل توصية 

عاج تلقائية وموصوفة من قبل الطبيب.
ىف  بس�توكهولم  كارولينس�كا«  »معه�د  ىف  الباحث�ون  وق�ال 
الس�ويد أن األش�خاص الذين يعانون من 
أزمات ربوية غ�ري منضبطة، ويواجهون 
صعوب�ات ىف التنف�س، فض�ا عن س�وء 
استخدام للعقاقري املعالجة قد يستفيدون 

من هذا التطبيق الجديد.
أن  الباحث�ون  أجراه�ا  دراس�ة  واك�دت 
خوارزمي�ة تعدي�ل الع�اج القائم�ة عىل 
الهات�ف  ىف  واألع�راض  الرئ�ة  وظائ�ف 
املحم�ول يمك�ن أن تك�ون أداة فعال�ة ىف 

إدارة الربو غري املنضبط.
واش�ار الباحثون إنه من أجل قي�اس وظيفة الرئة بدون خلل، 
يتص�ل الهاتف بقي�اس التنفس الاس�لكى ويمك�ن للتطبيق 
تس�جيل أع���راض التنف�س وتقديم ماحظ�ات برصية عىل 

العاج.

تطبيق يعالج الربو في السويد

تحذيرات من مضار المرتدال 
والنقانق 

اكتس�ب موظف�و كوريا الجنوبي�ة الذين 
ضاقوا ذرع�ا من التنم�ر يف أماكن العمل 
املزيد م�ن الجرأة بدعم م�ن قانون جديد 
أكثر رصامة يس�مح بتس�جيل أي إساءة 
م�ا  وه�و  رسا  مزعوم�ة  مضايق�ة  أو 
س�اهم بدوره يف انتع�اش مبيعات أجهزة 

التكنولوجيا السمعية والبرصية.
وتتخذ هذه األجهزة أش�كاال مثل األحزمة 
الجلدي�ة والنظ�ارات واألق�ام ووح�دات 
الذاكرة اإللكرتوني�ة وأصبحت رائجة بني 
املوظف�ني يف بلد يش�هد انتش�ارا واس�عا 
للس�لوكيات املس�يئة من جانب أصحاب 
النف�وذ، لدرج�ة دفعت باس�تخدام كلمة 
مخصص�ة لوص�ف ه�ذا الس�لوك وه�ي 
»غابغي�ل«، وف�ق تقري�ر نرشت�ه وكالة 

رويرتز.
وذاع صي�ت الحوادث من ه�ذا النوع عىل 
مس�توى العالم، وكانت أش�هرها قضية 
»حادثة الجوز« عام 2014 عندما وجهت 
نائبة الرئي�س التنفيذي لرشكة الخطوط 
الجوي�ة الكورية هيذر تش�و إهانة ألحد 
أفراد طاقم طائرة بس�بب طريقة تقديم 
جوز »املكاداميا« إليها أثناء رحلة طريان 

ع�ىل الدرج�ة األوىل.

ترتاك�م الدهون الحش�وية حول 
منطق�ة  يف  الداخلي�ة  األعض�اء 
البط�ن، وه�ذه الده�ون تش�كل 
عائق�ا للذي�ن يري�دون إنق�اص 
»ف�ود  موق�ع  بحس�ب  وزنه�م، 

نيوز«.
الده�ون  أن  إىل  وباإلضاف�ة 

ع�ىل  خط�را  تش�كل  الحش�وية 
الصحة، فه�ي تزيد من االحتمال 
باإلصابة بأمراض القلب ومرض 
م�ن  معين�ة  وأن�واع  الس�كري 
الرسط�ان. وم�ن الصع�ب ج�دا 
التخل�ص م�ن هذه الده�ون عن 

طريق ممارسة الرياضة.

ويويص الخ�رباء بمتابع�ة نظام 
غذائي مت�وازن، وتجنب األطعمة 
املصنع�ة واملرشوبات الس�كرية، 
وينصح�ون تن�اول طع�ام م�ن 

القائمة التالية.
واملنتج�ات ال�� 27 التي تس�مح 
ل�ك بتن�اول الطع�ام ويف نف�س 
الوقت تجعل خ�رصك أكثر لياقة 
تشمل الهليون واألفوكادو واملوز 
والفاصولي�ا والب�ازالء والحمص 
والع�دس وأنواع الت�وت املختلفة 
والقه�وة  الحمضي�ات  وجمي�ع 
والش�اي بدون س�كر ومنتجات 
واألطعم�ة  والبي�ض  األلب�ان 
املخمرة الغنية بالربوبيوتيك منها 
خ�ل التفاح وبعض أن�واع الجبن 
واألعش�اب  اليونان�ي  والزب�ادي 
والتواب�ل واملك�رسات، بما يف ذلك 
الس�لطات وأن�واع مختلف�ة من 
امللفوف والشوفان وزيت الزيتون 
الس�وداني  والف�ول  والبص�ل 
والبطاط�س والقرع والس�لمون 
وب�ذور اليقطني وعباد الش�مس 
والفلفل الحل�و والتونة والحبوب 

الكاملة.

لمكافحة التنمر في الدوائر..
كوريا تبيح التجسس

27 مادة غذائية تساعدك في التخلص من دهون البطن

100  الف مقطع فيديو يحذف من اليوتيوب ..تعرف عن السبب

غوغل يحتفي بالذكرى السنوية لتأسيسه
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الشكوك تحوم حول تمويل قطر للجامعات األمريكية 

املراقب العراقي/ متابعة...
ح�ارصت التحقيق�ات األمريكية مجددا 
مس�اعي قطر املش�بوهة، يف التأثري عىل 
القوة الناعمة بالوالي�ات املتحدة، حيث 
اس�تهدفت هذه املرة التموي�ل القطري 

املشكوك فيه للجامعات األمريكية.
وحس�ب ما ذكرت صحيف�ة »نيويورك 
التحقيق�ات  ف�إن  األمريكي�ة،  تايم�ز« 
انطلق�ت م�ن وزارة التعلي�م األمريكية، 
الت�ي رشعت يف اتخاذ إج�راءات صارمة 
ضد الجامعات، التي فش�لت يف الكش�ف 
ع�ن التربع�ات، والعق�ود املقدم�ة من 
كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم 

ارتباطها باإلرهاب.
وأشارت الصحيفة إىل أن الوزارة طالبت 
يف رسائل إىل الجامعات يف يوليو املايض، 
بس�جالت تعود إىل تسع س�نوات، تحدد 
املعام�الت املالي�ة م�ع دول منه�ا قطر 

والصني.
وأجري�ت التحقيق�ات بش�أن التموي�ل 
القطري املش�بوه للجامع�ات األمريكية 
بالتزام�ن م�ع زي�ارة أمري قط�ر للبيت 

األبيض يف يوليو املايض.
فف�ي صيف ه�ذا الع�ام، أعلن�ت وزارة 

التعليم العايل األمريكية أنها أخذت تحقق 
فيما إذا كان�ت جامعات »جورج تاون« 
و«تكس�اس إي�ه آن�د إم« و«كورني�ل« 
و«روتغرز« تمتثل امتثاال كامال للقانون 
االتح�ادي ال�ذي يتطلب م�ن الجامعات 
والكلي�ات اإلب�الغ ع�ن جمي�ع الهداي�ا 
والعق�ود من مص�ادر أجنبي�ة تتجاوز 

قيمتها 250 ألف دوالر.
الجامع�ات  إىل  املوجه�ة  الرس�ائل  ويف 
املذكورة، قال املسؤولون يف الوزارة إنهم 
يبحثون عن سجالت تعود إىل 9 سنوات، 
تحدد االتفاقيات واالتصاالت واملعامالت 
املالية م�ع الكيانات والحكومات يف دول 

مثل الصني وقطر.
وكان من املتوقع أن تقوم الجامعات هذا 
الشهر بتسليم اآلالف من السجالت التي 
يمكن أن تكش�ف عن مالي�ني الدوالرات 
من املساعدات الخارجية لدعم وتشغيل 

ف�روع الجامعات يف الخ�ارج، باإلضافة 
وال�راكات  األكاديم�ي،  البح�ث  إىل 

الثقافية واألكاديمية األخرى.
وقالت املتحدثة باس�م ال�وزارة ليز هيل 
إن م�ا يش�غل ال�وزارة أكث�ر م�ن غريه 
»الشفافية«، مش�رية إىل أنهم يتوقعون 
تقدي�م  والجامع�ات  »الكلي�ات  م�ن 
معلومات كاملة ودقيقة وش�فافة عند 

اإلبالغ عن الهدايا والعقود األجنبية«.
وأوضح�ت »أمنن�ا القوم�ي يعتمد عىل 
بموج�ب  مطلوب�ة  والش�فافية  ذل�ك، 
القانون«، وأضافت »توضح تحقيقاتنا 
أن القسم يتوقع من املؤسسات أن تأخذ 
التزاماتها يف إع�داد التقارير عىل محمل 

الجد«.
وتأت�ي حمل�ة وزارة التعلي�م األمريكية 
هذه وس�ط زي�ادة التدقي�ق يف »النفوذ 
األجنبي« يف السنوات األخرية، سواء أكان 

ذل�ك »التدخ�ل ال�رويس« يف االنتخابات 
األمريكي�ة، أو »التجس�س االقتص�ادي 
الصين�ي« أو الجه�ود الخارجية للتأثري 
عىل مؤسس�ات الفكر والرأي األمريكية، 

مثلما تفعل قطر.
وخ�الل التحقي�ق، ورد م�رارا وتك�رارا 
أسماء منظمات وهيئات قطرية رفيعة 
املس�توى، مثل مؤسس�ة قط�ر للرتبية 
والعل�وم وتنمية املجتمع، التي تس�اعد 
يف تمويل الجامع�ات األمريكية يف البالد.

لكن الوزارة قالت إن الجامعات حذفت، 
يف بع�ض األحيان، بع�ض الوثائق. فعىل 
أن تش�مل  ينبغ�ي  املث�ال، كان  س�بيل 
التقارير التي قدمتها »جامعة تكساس 
إي�ه آند إم« فرعها يف قطر، والذي يتلقى 
مالي�ني ال�دوالرات من مؤسس�ة قطر.

ويبدو أن كشف املستور ال يناسب قطر، 
حيث لج�أ محاموها، الع�ام املايض، إىل 
دع�وى قضائي�ة يف تكس�اس س�عيا إىل 
منع جامعة »تكس�اس إي�ه آند أم« من 
إصدار س�جالت بش�أن التربع�ات التي 
تقدمه�ا الدوح�ة، وحجته�م يف ذلك أن 
تلك التربعات ترقى إىل مستوى »األرسار 

التجارية«.

االشتباه في مآرب 
األموال القطرية ليس 

جديدا لدى األميركيين، 
إذ سبق وأن كشفت 

تقارير إعالمية تفاصيل 
األموال التي تشتري بها 

الدوحة ذمم أكاديميين 
وإعالميين في الغرب، 

وتجند أقالمهم لغسيل 
سمعتها، حتى تطمئن 

إلى أن األمور تمضي على 
مقاس أجنداتها .

تجندهم  لغسيل سمعتها 

الجامعات ستسلم آالف السجالت بماليين الدوالرات 

المالية االمريكية طالبت الجامعات بسجالت تحدد المعامالت المالية مع قطر 

املراقب العراقي/متابعة...
اعلنت الس�لطات الكويتية توقيف موظف أمني 
رفيع عن العمل، بسبب ترصفات »استعراضية« 

يف العاصمة الربيطانية لندن.
وأوردت صحيف�ة »ال�راي« الكويتي�ة، أن نائب 
رئيس مجلس ال�وزراء وزي�ر الداخلية الكويتي 

خال�د الجراح، أص�در قرارا بوق�ف رئيس جهاز 
أم�ن الدول�ة الخارجي مب�ارك س�الم العيل عن 

العمل.
وبينم�ا ل�م يت�م الكش�ف رس�ميا عن أس�باب 
التوقي�ف، ذك�رت وس�ائل إعالم أن الق�رار جاء 
بس�بب اس�تعراض العيل االثنني املايض س�يارة 

فارهة يف بريطانيا.
ونر حس�اب »تفتيش الكويت« اإلخباري عىل 
»تويرت« مقطع فيديو لوكيل أمن الدولة املوقوف 
م�ع رج�ل األعمال ومرش�ح الدائ�رة االنتخابية 
العاصم�ة  يف  البصم�ان  الرابع�ة فه�د غش�ام 

الربيطانية.

ولفتت صحيفة »القدس العربي« إىل أنه تم ربط 
وق�ف العيل ع�ن العمل، والذي ت�م تعيينه وكيال 
لجه�از أمن الدول�ة يف فرباير من الع�ام 2017، 
بانتش�ار مقاطع الفيديو عىل منص�ة التواصل 
االجتماعي »توي�رت«، تظهره برفقة البصمان يف 

سيارة فارهة بلندن.

»استعرض« في لندن فأوقفوه عن العمل في الكويت !

فيينا أفضل مدن العالم للعيش وطرابلس االسوء
العراقي/متابع�ة... املراق�ب 

تص�درت فيينا للس�نة الثانية 
عىل التوايل تصنيفا للمدن التي 
يحلو فيه�ا العيش فيما حلت 

طرابلس يف املرتبة االخرية.
النمس�اوية  العاصمة  وأكدت 
التي  بذل�ك ج�ودة الخدم�ات 
أول  كان�ت  بعدم�ا  توفره�ا 
العام  أوروبي�ة تتصدر  مدينة 
املايض هذا التصنيف السنوي، 
»إكونوميس�ت  تع�ده  ال�ذي 
التابع�ة  يوني�ت«  إنتلجن�س 
للمجلة الربيطانية األسبوعية 

»ذي إكونوميست«.
وقال مع�دو التنصيف أن بنى 
التحتي�ة  فيين�ا 
ونوعي�ة 

اله�واء فيه�ا وم�ا توفره عىل 
والرتب�وي  الثق�ايف  الصعي�د 
والطبي يكاد يك�ون مثاليا يف 

بيئة مستقرة.
التوايل  الثاني�ة ع�ىل  وللس�نة 
حصلت فيينا عىل عالمة 99,1 
م�ن أص�ل 100 متقدم�ة عىل 
 )98,4( األس�رتالية  ملب�ورن 
التي بقيت لس�نوات متصدرة 
األسرتالية  وسيدني  للتصنيف 

أيضا )98,1(.
وهيمن�ت أس�رتاليا وكندا عىل 
تصني�ف أفضل 10 م�دن مع 
ثالث مدن لكل منهما إىل جانب 
اليابان مع طوكيو وأوس�اكا. 
حل�����ت  و
غ�ن  بنها كو
يف املرتب�ة 

التاسعة عامليا.
وتراجع�ت باري�س 6 مرات�ب 
الخام�س  املرك�ز  يف  وحل�ت 
والعرين، بسبب تأثري حركة 

السرتات الصفراء.
وتقّيم 140 مدينة سنويا عىل 
س�لم من مئة نقطة اس�تنادا 
امل�ؤرشات  م�ن  سلس�لة  إىل 
املعيش�ة  مس�توى  منه�ا 
النق�ل  وش�بكات  والجريم�ة 
الع�ام وإمكانية الحصول عىل 
الطبي�ة  والخدم�ات  التعلي�م 
االقتص�ادي  واالس�تق���رار 

والسياسة.
وللمرة األوىل ضم املؤرش معيار 
تأثري التغري املناخي عىل جودة 
العي�ش مم�ا أث�ر س�لبا عىل 
والقاهرة  نيودله�ي  تصني�ف 
بس�بب »نوعية الهواء السيئة 
وع�دم  الح�رارة..  ومتوس�ط 

توافر املياه بشكل كاف«.
وحلت الغ�وس يف املرتبة 
م�ا قب�ل األخرية ف�داكا 

وطرابلس وكراتيش.

هتلر  في كردستان !

شاورما بـ3 االف دوالر.. حتى السياح لم 
ينجوا من جشع الصهاينة

سلبي ... استغالل النساء للتسول

م�ن الجوانب الس�لبية الت�ي ظهرت  
يف امل�دة االخ�رية هي ظاهرة النس�اء 
ظاه�رة  اصبح�ت  الت�ي  املتس�والت 

للعي�ان اكث�ر م�ن أي وق�ت مىض ما 
يؤرش وج�ود عصابات خاص�ة تتوىل 
ادارة هذه العصاب�ات او ان هناك من 
يستغل النساء للتس�ول وقد اعجبني 
ق�رار محكم�ة جنايات ذي ق�ار التي 
اصدرت حكم�اً بالس�جن ملدة خمس 
س�نوات وش�ه���ر واحد م�ع غرامة 
مالي�ة مقدارها خمس�ة عر مليون 
دين�ار عراق�ي بح�ق مدان اق�دم عىل 
اس�تغالل اح�دى النس�اء للتس�ول يف 
النارصية اس�تنادا الحكام  مدين���ة 
املادة 6 / ثاني���ا من قانون مكافحة 
االتج����ار بالب�ر رق�م 28 لس�نة 

.2012

م�ن الجوان�ب االيجابي�ة ه�و وج�ود 
توقيت�ات الع�الن االجور الدراس�ية يف 
الجامع�ات قبل ب�دء الدوام الرس�مي 
فيه�ا وحس�نا فعل�ت وزارة التعلي�م 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي الت�ي اعلنت 
تحديد اج�ور الدراس�ات املس�ائية يف 
الكلي�ات واملعاه�د الحكومي�ة، للعام 
ال�درايس الجدي�د ع�الوة ع�ىل الحدود 
الدني�ا ل�كل قس�م وتخص�ص علمي 
حي�ث ت�م تحدي�د مبلغ ثالث�ة ماليني 
دينار لكليات الهندسة وكليات التقنية 
الهندسية، بينما بلغت اجور الدراسات 
املس�ائية لكليات التمريض والتقنيات 
الصحي�ة مليون�ني و500 ال�ف دينار، 
ام�ا التخصصات العلمية التي تش�مل 
العل�وم الرصف�ة والعل�وم التطبيقية 
واالقس�ام العلمي�ة يف كلي�ات الرتبية 
الجميل�ة  والفن�ون  الزراع�ة  وكلي�ة 
والرتبية البدنية وعل�وم الرياضة فقد 
ال�ف  و650  مليون�ا  أجوره�ا  بلغ�ت 
دين�ار وان كلي�ات االدارة واالقتص�اد 
االداري�ة والقان�ون حددت  والتقني�ة 

أجوره�ا بمبل�غ ملي�ون و300 ال�ف 
دين�ار، أما كلي�ات العلوم السياس�ية 
الرتبي�ة  وكلي�ات  واالداب  واالع�الم 
ذات التخصص�ات االنس�انية وبقي�ة 
بلغ�ت  فق�د  االخ�رى  التخصص�ات 
مليون دين�ار، عالوة عىل مليون دينار 
للمعاه�د التقنية االداري�ة، ومليونني 
و500 ال�ف دين�ار للمعاه�د التقني�ة 
الطبي�ة ومليون و500 ال�ف للمعاهد 

التقنية التكنلوجية.

ايجابي ... توقيتات اعالن االجور الدراسية

املراقب العراقي/متابعة...
أث�ار إط�الق اس�م الزعي�م األملاني 
الن�ازي أدول�ف هتل�ر ع�ىل مطعم 
كردس�تان  إقلي�م  يف  ده�وك  يف 
الع�راق ج�دال يف وس�ائل التواص�ل 
االجتماعي، وسط أنباء عن إغالقه 

من قبل سلطات اإلقليم.
وقال صاح�ب املطعم ري�رب محمد 
إن إطالق االس�م عىل مطعمه ليس 
بال�رورة دلي�ال عىل حب�ه لهتلر، 
مش�ريا إىل أن »الهدف كان للدعاية 
فق�ط ومن أج�ل أن أجعل مطعمي 

مشهورا بني الناس«.
وأض�اف أن�ه عندم�ا ب�دأ بإج�راء 
املعامالت الرس�مية لتس�جيل اسم 
مطعمه قبل س�بعة أش�هر لم يتلق 
أي ردود فع�ل س�لبية من الحكومة 

أو ق�وات األم�ن يف اإلقلي�م، مبين�ا أن 
الزبائ�ن الذي�ن يرت�ادون مطعم�ه ال 
يبال�ون باالس�م كث�ريا، ب�ل بالطع�ام 
املقدم لهم. وأش�ار ري�رب محمد إىل أن 
االنتقادات التي يتلقاها بش�أن تسمية 

املطعم ال تؤثر عىل عمله.
وبينم�ا يثري اس�م املطع�م الجدل عىل 
وس�ائل التواص�ل، ال يك�رتث الزبائ�ن 

بذلك وشوهدوا وهم يملؤون املطعم.
باالم�س ت�م افتت�اح مطع�م يف مدينة 

دهوك باسم املجرم )هتلر( االمر اللذي 
أث�ار اس�تياء واس�ع ضم�ن املجتم�ع 
حكوم�ة  قام�ت  والي�وم  الك�وردي 
كوردس�تان مش�كورة بتمزي�ق اس�م 

هتلر و باغالق املطعم .
وتفيد املعلومات الواردة من دهوك بأن 
س�لطات اإلقليم أغلقت املطعم وأبلغت 
صاحب�ه أن�ه ل�ن يس�مح ل�ه بفتحه 
مجددا ما لم يتم استبدال االسم وإزالة 
الش�عارات النازية املرسومة يف جدران 

املطعم.

املراقب العراقي/ متابعة...
ت�م س�حب 10100 ش�يقل، أي م�ا 
يس�اوي 2800 دوالر، م�ن بطاق�ة 
مرصفية لس�ائحة يف املدينة القديمة 
الش�اورما،  لرائه�ا  الق�دس،  يف 
حس�بما ذكرت صحيفة »تايمز أوف 

إرسائيل«.
بع�د م�رور بعض الوق�ت عىل وجبة 
املدين�ة الباهظة الثم�ن، عادت املرأة 
وطلبت إعادة نقودها. وفقا لها، بعد 
أن ت�م اإلبالغ عن الحادث يف وس�ائل 
اإلعالم اإلرسائيلية، أعيدت األموال إىل 

حسابها.
أرص أصحاب محالت بيع الش�اورما 
عىل حدوث خطأ. لكن موظفا سابقا 
أخرب وس�ائل اإلعالم املحلية أن هناك 
خطة لخداع السياح الذين ال يشكون 

يف يشء.

وق�ال موظ�ف س�ابق طل�ب ع�دم 
الكش�ف ع�ن هويت�ه: »ه�ذا أح�د 
األس�باب الت�ي دفعتن�ي إىل التوقف 
ع�ن العمل هناك. لقد بدأوا يف الخداع 

باألسعار، وهذا أمر فظيع.

أطول شجرة« في األمازون 
تنجو من الحرائق

املراقب العراقي/ متابعة...
قال باحث�ون بريطاني�ون وبرازيليون إن 
»أطول شجرة« يف األمازون يبلغ ارتفاعها 
88 مرتا، ليس�ت مه�ددة بالحرائ�ق التي 
تجتاح مناطق شاسعة من الغابة املدارية.

وأش�ارت أعم�ال العلم�اء الت�ي نرتها 
والتكنولوجي�ا  للعل�وم  العام�ة  األمان�ة 
التابع�ة لوالية أمابا إىل إن قطر الش�جرة 
الواقع�ة يف »محمية« لألش�جار العمالقة 
يف ش�مال الربازيل عند ح�دود واليتي بارا 
وأماب�ا، يبل�غ 5.5 م�رت، وه�ي م�ن نوع 

»دينيزيا إكسيلسا«.
املنطق�ة  يف  منت�رة  األش�جار  وه�ذه 
لك�ن »يبل�غ ارتفاعه�ا عموم�ا 60 مرتا« 
ع�ىل م�ا أوض�ح إري�ك باس�توس املكلف 
تنس�يق أعم�ال التحقي�ق الت�ي أجراه�ا 
يف أغس�طس باحث�ون م�ن جامعة لوس 
وجامعت�ي  جيكيتينيوني�ا  دي  فالي�س 
كامربي�دج وس�وانيس الربيطانيتني.وق�د 
تم رصد األش�جار بفضل مجسات جوية.

وأوضح الباحث »هذا اكتش�اف مهم ومن 
واجبن�ا الحف�اظ« ع�ىل ه�ذه األش�جار.

وبس�بب وجوده�ا داخ�ل الغاب�ة ال تهدد 
الحرائ�ق املرتبط�ة بقط�ع أش�جار 

الغابات يف مناطق شاس�عة 
هذه  األم�ازون،  م�ن 

الش�جرة العمالقة، 
أوض�ح  م�ا  ع�ىل 

مس�ؤول يف الهيئ�ة 
»فران�س  لوكال�ة 
س�جلت  و . » س بر

الربازيلي�ة  الس�لطات 
93175 حريق�ا يف البالد 

بني مطلع يناير والثاني 
من س�بتمرب وهو عدد 
 .2010 من�ذ  قي�ايس 

وس�جل 52% م�ن هذه 
الحرائق يف األمازون.

مصر أكثر بالد العالم جفافا !
املراقب العراقي/ متابعة...

وال�ري  املائي�ة  امل�وارد  وزي�ر  ق�ال 
املرصي، إن مرص من أكثر بالد العالم 
جفاف�ا، حي�ث إن 95% م�ن أراضيها 
صحراء، ونهر النيل يمثل ما يزيد عن 

95% من مصادرها املائية.
وأوضح الوزي�ر يف كلمته التي ألقاها 
أم�ام املنت�دى العامل�ي الثال�ث للري 
وال�رصف يف مدينة بايل اإلندونيس�ية 
خالل الفرتة من 1 إىل 4 س�بتمرب أنه: 
»يجب التنسيق بني دول املنابع ودول 
املص�ب عند تنفي�ذ أي منش�آت عىل 
مجرى النيل بما ال يتس�بب يف حدوث 
أي�ة أرضار ألي من ال�دول ويحقق يف 
الوق�ت نفس�ه متطلب�ات التنمية يف 

دول املنابع«.
وعرض وزير الري اسرتاتيجية مرص 
إلدارة امل�وارد املائي�ة اعتم�ادا عىل 4 
محاور، هي: تنقية وتحس�ني نوعية 
املي�اه، وترش�يد اس�تخدامات املياه، 
وتنمية امل�وارد املائي�ة، باإلضافة إىل 

تهيئة البيئة املالئمة.
وأوضح أن تحسني نوعية املياه تمثل 
األولوي�ة يف تطبيق االس�رتاتيجية؛ يف 
ظ�ل إعادة اس�تخدام 33% من املوارد 
املائي�ة، وم�ن املخط�ط أن تزي�د إىل 
40% خ�الل العامني املقبل�ني، وبذلك 
تكون كفاءة اس�تخدام املياه يف مرص 
ه�ي األعىل ب�ني أقرانه�ا م�ن الدول 

اإلفريقية.

انطالق أطول رحلة بحرية
 في العالم للتسجيل في »غينيس«

املراقب العراقي / متابعة...
 ،Viking Sun س�فينة  أبح�رت 
م�ن رصي�ف غرينت�ش يف لندن، 
يوم 31 آب/أغس�طس، يف رحلة 
رق�م  لتس�جل  األط�ول  تعت�رب 

قيايس يف موسوعة »غينيس« .
تش�مل الرحل�ة البحري�ة الت�ي 
تمتد عىل مدار 8 أش�هر وتنتهي 
يف لن�دن، ع�ددا م�ن املحط�ات 
والتي تش�مل محطات يف الدول 
اإلس�كندنافية، ومنطق�ة البحر 
الكاريب�ي، ووجه�ات يف جمي�ع 

أنحاء أمريكا الجنوبية.
وس�تمر الس�فينة خ�الل فرتة 
إبحاره�ا عاب�رة 
ق���ارات   6
 5 1 و
ل�ة  و د

ال�ذي  الوق�ت  و111 مين�اء، يف 
س�تحمل 930 مس�افرا، وتصل 

مدة الرحلة إىل 245 يوما.
كم�ا س�تمر بطريقه�ا إىل جزر 
ث�م  اله�ادئ،  املحي�ط  جن�وب 
أس�رتاليا وآسيا، قبل أن تعود إىل 
البح�ر املتوس�ط وأوروبا. وعىل 
ط�ول الطري�ق، س�وف يق�ي 

الركاب ليايل يف 23 مدينة.
وتصل أسعار الرحلة إىل 92990 
دوالرا للشخص الواحد، وتشمل 
درج�ة  ع�ىل  الس�فر  التذك�رة، 
رجال األعمال والوجبات ورحلة 

مجانية يف كل مرفأ.
ن�اد  ع�ىل  الس�فينة  وتحت�وي 
س�باحة  وح����وض  صح�ي 
باإلضافة  وم�رح،  ومكتب�ات 
خالي�ة  س�تكون  الس�فينة  ألن 
الكازينوه�ات،  م�ن 
تقت�رص  و
الرحل����ة 
الذي�ن  ع�ىل 
تج�اوزت أعماره�م 

ال�18 سنة.


