
الكويت تناور لالستمرار بقضم االراضي العراقية ومطالبات باتخاذ مواقف اشد صالبة وقوة 
»فشت العيج« تهدد العالقات السطحية وتفجر ازمة جديدة 

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي....
وعالقاته�ا  بمواقفه�ا  الكوي�ت  تن�اور 
وسياستها مع العراق، فمن جانب تفتح 
اف�اق للتعاون املش�رك وترطيب العالقة 
ب�ن الطرف�ن، وتتبن�ى املؤتم�رات التي 
تعنى بإع�ادة اعمار امل�دن املترضرة من 
االره�اب، ويف جانب اخر تعمل عىل قضم 
ع�دد م�ن االرايض واملس�احات البحرية 
الت�ي تق�ع ع�ىل الح�دود املش�ركة بن 
البلدين، فبعد ان عمدت الكويت عىل  بناء 
منصة بحرية عىل منطقة »فشت العيج« 
القريب�ة من الح�دود االداري�ة العراقية، 
رفع�ت الحكوم�ة اش�عاراً ض�د الكويت 
اىل مجل�س االم�ن ال�دويل ادان�ت ادان�ت 
في�ه التمادي الكويتي ومس�اعيه لقضم 

االرايض العراقية.
هذا االم�ر »أله�ب« املواق�ف التصعيدية 
والخالفية ب�ن الطرفن، الت�ي لها عمق 
يع�ود اىل مين�اء »الف�او«  وم�ا نتج عنه 
م�ن توت�رات بع�د ان عمدت اىل افش�اله 
وبالتع�اون م�ع جمل�ة من السياس�ين 
العراقي�ن الفاس�دين ، إلنج�اح مين�اء 
مبارك الذي انش�أته الكوي�ت لكي يكون 

محطة للسفن الخاصة بطريق الحرير.
تصاعد ذلك املوقف مج�دداً دفع عدد من 
املختصن والن�واب اىل مطالبة الخارجية 
العراقية باتخ�اذ اجراءات قانونية اش�د 

صالبة حيال تلك التجاوزات.   

وبخص�وص االج�راءات القانوني�ة التي 
يج�ب ان يتخذه�ا الع�راق ملن�ع تواصل 
التم�ادي الكويتي ع�ىل االرايض العراقية 
، ي�رى الخب�ر القانون�ي الدكت�ور ع�ي 
التميمي ان الرس�الة الت�ي وجهها ممثل 
الع�راق يف االم�م املتحدة لم تك�ن كافية، 
كونها كانت توضيحاً او اشعاراً ولم تكن 
ش�كوى.وقال التميم�ي يف حدي�ث خص 
به »املراق�ب العراقي« انه »كان املفرض 
م�ن الع�راق ان يقدم ش�كوى اىل مجلس 
االمن، وليس اشعاراً وهذا خطأ وقعت به 

الحكومة ولم تكن موفقة فيه«.
وأض�اف ان »ق�رار مجلس االم�ن املرقم 
رق�م  البح�ار  قان�ون  وكذل�ك   )833(
)1982(، كان قد رس�م الح�دود البحرية 
االخ�رة  ان  اال  والكوي�ت،  الع�راق  ب�ن 
تس�تغل حالة الضعف واله�وان التي يمر 

بها العراق ملزيد من التمادي«.
واش�ار اىل ان »الع�راق بإمكان�ه تقدي�م 
ش�كوى اىل محكمة العدل الدولية ، ألنها 
تعالج مسائل الحدود بموادها القانونية 
املمتدة من )62-73( ويس�تطيع العراق 

تقديم طلبه بخصوص هذا الجانب«.
وانتقد التميمي »الضعف يف الدبلوماسية 
العراقية ، التي لم تس�لك ط�رق قانونية 
قوي�ة به�ذا الجان�ب وهو ما فت�ح مزيد 
م�ن التم�ادي، فركيا الزال�ت تحتل عدد 
م�ن االرايض العراقية، وه�ذا من غرائب 

الخارجية العراقية ».
ويف مجل�س الن�واب تصاع�دت الدعوات 
الكوي�ت  معاقب�ة  رضورة  اىل  املطالب�ة 
ومحاس�بة  املس�تمرة  تجاوزاته�ا  ع�ىل 
جميع االطراف السياس�ية املتماهية مع 
مش�اريع االس�تحواذ والقض�م الكويتي 
ل�أرايض العراقي�ة ، اذ ي�رى النائ�ب عن 
تحالف الفتح حس�ن س�الم، اىل رضورة 
مقاض�اة الكويت لتجاوزه�ا عىل ارايض 

ومياه العراق.
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  وق�ال س�الم يف 
العراقي« نسخة منه، »انه عىل الحكومة 
العراقي�ة ان تخ�رج ع�ن صمته�ا وترك 
الكوي�ت  دول�ة  وتق�ايض  املجام�الت 
الس�تخفافها وتجاوزه�ا ع�ىل الح�دود 
الربية والبحرية العراقية متبعة سياس�ة 

فرض االمر الواقع«.
وأض�اف أن »الكويت تناس�ت ان العراق 
الق�وي ال�ذي افش�ل اعت�ى املخطط�ات 
االرهابية التي استهدفت املنطقة وإتمام، 
وه�م قدموا اغ�ىل التضحي�ات نيابة عن 
العالم بدحر عصابات داعش االجرامية«، 
داعي�ا الكويت بأن »ال تخترب صرب العراق 
ال�ذي قد  ينفج�ر لغر صال�ح الكويت«.

ولف�ت اىل »رضورة الغ�اء اتفاقي�ة خور 
عب�د الله املذل�ة والتي بنيت عىل اس�اس 
املجام�الت السياس�ية والت�ي ل�م تحقق 

للعراق اال الرضر«.

االتحاد االسباني يوقف بيل مباراة واحدة

حسن البحــار: 
التصــاقي 

بــوطـني منعنــي 
مــن اللجــوء 

ألوربــا

الرافدين
 يعلن الجهات 

المخولة 
بمنح السلف 

الكترونيا
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 دع�ا النائب ع�ن تيار الحكم�ة عي البدي�ري، اليوم 
الخمي�س، اىل محاس�بة القائم�ن عىل البن�ك املركز 
العراقي بتهمة دعم االرهاب، بعد الغاءه قرار لتجميد 

اموال شخصيات متهمة بتمويل داعش.
وقال البدي�ري يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
انه »عندما يحدث تش�ابه باالس�ماء بن شخصيات 
متهم�ة باالره�اب، واخري�ن، فأنه ال يمك�ن االفراج 
او تربئ�ة ه�ذه االس�ماء اال بأمر قضائ�ي، وال يمكن 

ألي مؤسس�ة حكومي�ة او غرها اعالن ب�راءة هذه 
الش�خصيات، س�واء كان البنك املرك�زي العراقي او 
مجلس الوزراء العراقي او حتى رئاسة الجمهورية«.

واض�اف ان »ع�دم وجود ام�ر قضائي إلع�الن براءة 
هذه الش�خصيات من تمويل ودعم االرهاب وتنظيم 
داع�ش، يض�ع الكثر من عالم�ات االس�تفهام، بما 
يخص الرشاوي او التدخالت الخارجية، او تدخل من 

قبل شخصيات سياسية متنفذة«.

اك�د النائ�ب املمث�ل ع�ن املك�ون الش�بكي، قيص 
عباس، الخميس، أس�امة النجيفي، يسعى لتنفيذ 
مؤامرة خبيثة يف سهل نينوى.وقال عباس يف بيان 
تلقت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »أس�امة النجيفي، 
خ�رج ليرصح عرب شاش�ة العراقية واصفاً س�هل 
نينوى بالقنبلة القابلة لالنفجار، بس�بب مش�اكل 
الش�بك مع املس�يحين والعرب وااليزيدية، حسب 
ادعائه محاوالً بذلك اس�تغالل ورقة س�هل نينوى 
وأهداف�ه  الحزبي�ة  أجندات�ه  لتمري�ر  واألقلي�ات 
املتناغمة مع اطماع جهات س�خرت بعض العمالء 
يف املنطقة لتمرير مؤامراتهم الخبيثة« .وأضاف أن 

»هذا املنحى الخطر يف الخطاب وتصاعد سلس�لة 
الترصيحات من هنا وهناك تارة باستهداف الحشد 
وتارة أخرى باس�تهداف شخوص سياسية وطنية 
رافض�ة للهيمنة، ما هو اال محاوالت بائس�ة لدفع 
سهل نينوى نحو نفق مظلم بعد االستقرار األمني 
ال�ذي أنعم ع�ىل س�كانها منذ ان ارشقت ش�مس 
التحرير ع�ىل ربوع نينوى«.وتاب�ع: أن »محاوالت 
النجيف�ي إلرباك الوضع يف س�هل نين�وى لن تمرر 
الن ه�ذا الس�هل منيع بأهل�ه ومكوناته املس�املة 
املتعايش�ة منذ األزل بمحبة وتفاه�م وتعاضد اما 
الع�رب منهم فقد ع�اد اغلبهم إىل قراهم يف س�هل 

كش�ف النائب الس�ابق ع�ن املك�ون الركماني 
جاسم محمد البياتي، اليوم الخميس، عن سعي 
مس�عود البارزاني اىل تأجي�ل انتخابات مجالس 

املحافظات بكركوك.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  البيات�ي  وق�ال 
العراقي«، إن »إجراء االنتخابات املحلية بكركوك 
بحاجة إىل قرار حكومي العتماد نس�بة السكان 

املتوفرة لدى وزارتي التخطيط والتجارة«.
وأض�اف إن »البيان�ات الت�ي تمتلكه�ا وزارت�ي 
التجارة والتخطيط كفيلة بحل قضية االنتخابات 
ونس�ب املكونات املوجودة يف كركوك، فضال عن 
إنها ستجعل جميع املكونات متساوية وال وجود 
لهيمن�ة مك�ون معن«.ولف�ت اىل ان »مس�عود 
البارزان�ي وحزب�ه لديهم رغب�ة يف تأجيل إجراء 
االنتخابات املحلية بكرك�وك والوصول إىل اتفاق 

سيايس لتجاوز جميع األزمات«.

الشبك: »النجيفي« يسعى لمؤامرة خبيثة في سهل نينوى

برلماني يدعو لمحاسبة البنك المركزي بتهمة دعم االرهاب

المراقب العراقي/ احمد محمد...
سلس�لة ضغ�وط امريكية وارسائيلي�ة تمارس عىل 
الحكومة العراقية فيما يتعل�ق بتعاملها مع قضية 
اإلس�تهداف االرسائي�ي ملق�رات الحش�د الش�عبي، 
ويتوقع خرباء أنها ستحول دون اإلفصاح عن نتائج 
التحقيق املش�كلة بامللف، مؤكدين وجود »تسويف« 
واض�ح للقضي�ة، ب�ل وحت�ى اللج�ان الت�ي اعلنت 

الحكومة عن تشكيلها أنها وهمية وغر حقيقية.
وح�ذر الخرباء أن اس�تمرار التعام�ل الحكومي مع 
القضية وفق األهواء االمريكية س�يفتح الباب امام 
العدو الس�تهداف املؤسسة العسكرية برمتها، فيما 
عولوا عىل دور الحش�د الش�عبي وقدراته القتالية يف 

حفظ هيبة العراق.
فم�ن جهته ذك�ر الخبر األمني احم�د الرشيفي، يف 
ترصيح ل�� »املراقب العراق�ي« إن »هناك محاوالت 
واضحة لتسويف ملف التحقيق بالقصف اإلرسائيي 
ال�ذي اس�تهدف مق�رات الحش�د الش�عبي«، الفت�ا 
اىل أن »الحكوم�ة أضاع�ت ح�ق الع�راق القانون�ي 
والعس�كري يف التعامل مع االس�تهداف اإلرسائيي، 
فقد كان األجدر بها أن ترفع مذكرة اىل األمم املتحدة 

بخص�وص الحادث�ة او تلجأ للخيار العس�كري كرد 
ع�ىل الرضب�ة االرسائيلي�ة التي تعرض لها الحش�د 

الشعبي«.
وأش�ار اىل أن »وج�ود ضغوطات خارجي�ة تمارس 
عىل الحكوم�ة بخصوص ذلك«، معربا عن »اس�فه 
لرض�وخ الحكوم�ة لها وهذا ما يع�د إنتهاك رصيح 

من الحكومة عىل السيادة العراقية«.
 واكد الرشيفي، ان »الحكومة لن تعلن عن أي نتائج 
ال يف الح�ارض وال يف املس�تقبل«، منوه�ا ان »إعالن 
الحكوم�ة ع�ن تش�كيلها للجن�ة ملتابع�ة الحادث�ة 
يأتي لغرض التس�ويف وإلس�كات املطالبن بالدور 

الحكومي فيما يخص القضية«.
وع�ول الرشيفي عىل أن »الحل األمثل لهذا هو زيادة 
رفع القدرات القتالية للحش�د الش�عبي للرد عىل أي 

انتهاك يطال األرايض العراقية«.
واعترب أن »اس�تمرار الحكومة برضوخها للضغوط 
الخارجية وعدم تعاملها مع االنتهاكات الصهيونية 
بش�كل جدي س�يفتح الب�اب مع العدو الس�تهداف 

املؤسستن العسكرية والدينية ».
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أك�دت لجنة األم�ن والدف�اع الربملانية 
، الخمي�س، أن بن�ود االتفاقية االمنية 
املربم�ة بن العراق وأمري�كا مجمدة ، 

فيما بينت سعيها اىل إللغائها.
وق�ال عض�و اللجنة ب�در الزي�ادي يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
إن »إح�دى أه�م املواد الت�ي تضمنتها 
االتفاقي�ة االس�راتيجية األمني�ة بن 
الع�راق وواش�نطن هو إل�زام الطرف 
األمرك�ي بحماي�ة أجواء الع�راق من 
الخ�روق الخارجية«، مضيفاً أن »هذه 
امل�ادة لم نجد تطبيق�اً لها من الجانب 
األمرك�ي م�ا يجعلن�ا أم�ام رضورة 
لتعدي�ل تل�ك االتفاقية وف�ق مصلحة 

العراق وشعبه«.
وتس�اءل الزي�ادي »م�ا الفائ�دة م�ن 

الق�وات  وتواج�د  األمني�ة  االتفاقي�ة 
واألج�واء  أراضين�ا  ع�ىل  األمركي�ة 
واألرايض مباح�ة، فهن�اك العدي�د من 
ال�دول التي تخ�رق األج�واء العراقية 
سواء من تركيا أو الكيان الصهيوني«، 
مش�دداً عىل أن »مصلحة العراق فوق 
بالت�ايل فنح�ن مطالب�ون   ، كل يشء 
بموقف حازم نرسل من خالله رسالة 
العراق�ي بأنن�ا  واضح�ة إىل الش�عب 

حريصون عىل سيادة البلد«.
وتابع الزيادي، أن »القوى السياس�ية 
داخل قبة مجلس النواب س�يكون لها 
ق�رار وطن�ي واضح مع بدء جلس�ات 
ح�ول  املقب�ل  الترشيع�ي  الفص�ل 
الق�وات  وتواج�د  األمني�ة  االتفاقي�ة 

األجنبية عىل أراضينا«.

تحقيقات استهداف الحشد الشعبي »توأد« في »مقبرة النسيان« 
االمن النيابية: بنود االتفاقية االستراتيجية 

»مجمدة« وسنعمل اللغائها

البياتي: برزاني يعمل
 على تأجيل انتخابات مجالس 

المحافظات بكركوك

المراقب العراقي / مشتاق الحسناوي
مل�ف رشكات املوبايل يف العراق , يعد من امللفات 
الشائكة والتي تثبت حجم فساد اللوبي السيايس 
الداع�م واملال�ك لج�زء م�ن اس�همها مقابل 
عموالت مالي�ة ضخمة ، مما اعاق 
اي تحرك حكومي امام تقويم 
عمل هذه الرشكات التي تعمل 
انظم�ة قديم�ة ,وه�ي  وف�ق 
اح�د اس�باب ارتف�اع االصاب�ة 
مقاب�ل   , الرسطاني�ة  باالم�راض 

صمت حكومي عىل ذلك .
االخفاق الحكومي يف التعامل مع رشكات املوبايل 
وراء ع�دم محاس�بتها ع�ن رسقاته�ا لجي�وب 
العراقين بحجج كث�رة منها اجبار املواطن عىل 
دف�ع 20% من قيمة كارتات الش�حن , فضال عن 
رسقات يف نظام التحويل العمل من نظام الدقائق 
اىل نظام الثواني , وكذلك رسقات اسياس�يل املثر 

للجدل يف ارصدة املشركن والقائمة تطول.
الي�وم فضيحة جديدة تطل علينا وابطالها بعض 
السياس�ين ال�ذي التهمه�م مصلحة الع�راق  و 

أسماء الشخصيات السياس�ية املتنفذة معروفة 
لدى اللجان الربملانية املختصة, وهؤالء وقفوا مع 
رشكات االتص�االت كونه�م رشكاء لهم  وحثوها 

عىل عدم دفع املستحقات الحكومية.
التج�اوزات الي�وم م�ن قب�ل بعض السياس�ين 
املتفذين تدل ع�ىل اس�تهتارهم بمصلحة العراق 
, فه�م يس�عون اىل االلتفاف عىل دي�ون رشكات 
املوباي�ل من اجل ش�طبها , يف املقاب�ل الحكومة 
العراقي�ة تس�عى لأق�راض الخارج�ي بحج�ة 
تس�ديد عجز موازنة 2020 وتتغاىض عن ثروات 
الع�راق بذم�ة تل�ك ال�رشكات ويف نف�س الوقت 
ترف�ض الخ�وض يف مل�ف تهري�ب النف�ط م�ن 
قب�ل ال�رشكات االجنبي�ة العاملة ضم�ن جوالت 
الراخي�ص او من قب�ل مهربن تابع�ن الحزاب 
معين�ة  , فالحكومة تس�عى لرشعن�ة االقراض 
الخارجي ,رغ�م اعراض لبعض اللجان الربملانية 
, اال ان توقعاتنا وكما حدث يف الس�ابق ستختفي 
تلك الترصيحات الرنانة للنواب اس�تجابة ملطالب 

رؤوساء الكتل.

تفاصيل اوسع صفحة 3

»عصابات« سيـاسية تسعى لتصفيـر ديــون شـــركــات الهـاتف النقــال

املراقب العراقي/ متابعة...
اقتح�م رئي�س ال�وزراء الصهيوني 
بنيام�ن نتنياه�و برفقة ع�دد من 
يف  اإلبراهيم�ي  الح�رم  املس�ؤولن 
الغربي�ة  بالضف�ة  الخلي�ل  مدين�ة 
املحتلة ، وذلك عق�ب اقتحام رئيس 
فيم�ا  ريفل�ن،  رؤوف�ن  االحت�الل 
اعتربت القوى الوطنية واإلس�المية 
يف غ�زة ذل�ك بالعم�ل االس�تفزازي 

وحثت عىل التوحد بوجهه.
وألقى نتنياهو كلمة من داخل خيمة 
مصفحة ض�د الرصاص ق�ال فيها 
»جئن�ا إىل الخلي�ل من أج�ل التوحد 
مع الذاك�رة وللتعبر ع�ن النرص«، 
متفاخ�راً أن حكومت�ه صادقت عىل 
توسيع الحي االستيطاني يف الخليل.

 وأضاف »ل�ن ينجح أحد عىل طردنا 
م�ن ه�ذا امل�كان، وس�نبقى هنا إىل 
األبد«.ب�دوره، قال رئي�س االحتالل 

ريفل�ن إن عىل »إرسائي�ل« أن تبني 
يف  جدي�دة«  »اس�تيطانية«  أحي�اء 
نتنياه�و يف  املنطقة.وتأت�ي زي�ارة 
االنتخابي�ة لح�زب  الدعاي�ة  إط�ار 
الليكود، وتس�تهدف االستحواذ عىل 

أصوات املستوطنن يف الخليل.

االحت�الل  إغ�الق  الزي�ارة  وراف�ق 
التجاري�ة وإخ�الء كاف�ة  للمح�ال 
املدارس فيه�ا، كذلك قمع املواطنن 
عىل الحواجز املنترشة وس�ط البلدة 

القديمة.

تفاصيل اوسع صفحة 4

بعد ضربات حزب اهلل ..نتنياهو يستعين بخيمة مصفحة !

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

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

فمن قبلين بقبول الحق
7فاهلل أوىل بالحق



مراقبون يؤكدون على قدرات الحشد في حفظ هيبة العراق

رضوخ وتسويف حكومي الخفاء ملف التحقيق بالقصف الصهيوني 
وتحذيرات من استهداف المؤسستين العسكرية والدينية

محافظة بغداد تعلن إجراءات عاجلة لحل 
مشكلة المياه في النهروان

افتتاح 22 مدرسة جديدة في البصرة 
األسبوع المقبل

الحشد يشكل مديرية القوة الجوية 
ويعين مديرا لها

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن محافظ بغ�داد فالح الجزائري، 
الخميس، عن اتخاذ اجراءات عاجلة 
لح�ل مش�كلة ش�ح املي�اه يف قضاء 
النه�روان بالتنس�يق م�ع الجه�ات 

املعنية.
وق�ال الجزائ�ري يف ترصي�ح اطلعت 
»املراقب العراقي« عليه إن »املحافظة 
عق�دت اجتماعا مركزيا يف مركز ماء 
النه�روان م�ع الجه�ات وال�وزارات 
ذات العالقة من اجل بحث اش�كالية 
ازمة انقطاع املياه يف قضاء النهروان 
وكيفية ايجاد حل جذري لها«، مبينا 
أن »هناك اتفاقا وتنسيقا مع رئاسة 
ال�وزراء إليج�اد حل لالزم�ة وتأمني 
الخزي�ن املائي للنهر املبطن العائد اىل 

وزارة املوارد املائية«.
تضم�ن  »االجتم�اع  ان  اىل  واش�ار 
دراسة موضوع االزمة املائية وطرح 
املعوقات وتحديد التزامات كل جهة، 
امل�وارد  وزارة  بإل�زام  اوىص  بينم�ا 
املائي�ة توفري حص�ة كاملة ش�هريا 
من الوق�ود ملحطة 9 نيس�ان بكمية 

30 الف ل�ر، إضافة اىل اي�داع خزين 
بكمية 50 ال�ف لر لحاالت الطوارئ، 
فض�ال ع�ن تش�غيل املحط�ة لتوفري 
املاء الخ�ام للنهر املبطن وبمعدل 12 

ساعة يوميا«.
ولفت الجزائ�ري اىل ان »الرقابة عىل 
عمليات التش�غيل س�تكون مشركة 
ب�ني مكتب رئي�س ال�وزراء والوحدة 
اإلداري�ة وكذل�ك مديرية م�اء بغداد 
ووزارة امل�وارد املائي�ة لضم�ان عدم 
تخفي�ض املنس�وب وتأم�ني وصول 

املاء يف النهر«؟
»املحافظ�ة  ب�أن  الجزائ�ري  ون�وه 
مناط�ق  اىل  امل�اء  ض�خ  اس�تأنفت 
النه�روان بعد قيامه�ا بحملة لتامني 
خزي�ن امل�اء الخ�ام للنه�ر املبط�ن 
وتش�غيل محطة 9 نيسان التابعة اىل 
وزارة املوارد املائية«، مبينا ان »سبب 
االنقط�اع يع�ود اىل قي�ام محط�ة 9 
نيسان التابعة إىل وزارة املوارد املائية 
بض�خ املاء الخام ملدة س�اعتني فقط 
ع�ىل املولد لع�دم توفر الوق�ود الكايف 

عرب النهر املبطن«.

المراقب العراقي/ البصرة...
كش�ف رئي�س لجن�ة الربي�ة يف مجلس الب�رصة أم�ني منصور أن 
األس�بوع املقبل سيش�هد افتتاح اثنتني وعرشين مدرسة جديدة يف 
مناط�ق  متفرقة من املحافظة، من أصل 30 مدرس�ة تم اس�تئناف 
العم�ل بها بعد توقفها أثر األزم�ة املالية وقرار  مجلس الوزراء رقم 
347 لس�نة 2017 والذي أوقف العمل بأكثر من خمس�ني مدرسة يف 
البرصة. وق�ال املنصوري، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن 
»املدارس التي س�يتم افتتاحها ت�م تجهيزها بالس�بورات واملقاعد 

الدراسية وكافة األثاث املطلوب للممارسة الدراسة بها«.

المراقب العراقي/ بغداد...
وجه نائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي، أبو مهدي املهندس، بتشكيل 

مديرية القوة الجوية يف الحشد.
وج�اء يف وثيق�ة التي حصلت »املراق�ب العراقي« عليها إنه »اس�تناداً 
لألم�ر الديوان�ي املرقم )79( لس�نة 2014 واملبلغ الين�ا بكتاب مكتب 
رئيس الوزراء، وللصالحيات املخولة الينا، وملقتضيات املصلحة العامة 
نس�بنا تش�كيل مديرية القوة الجوية«. وبحسب الوثيقة فانه »يكلف 

صالح مهدي حنتوش مديراً للمديرية بالوكالة«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ كركوك...
اعلن�ت مديري�ة مكافحة اج�رام كركوك، 
الخميس، القاء القبض عىل متهم برسقة 
يف  املن�ازل  اح�د  م�ن  دين�ار  ملي�ون   50

املحافظة.
وقال�ت املديرية يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، ان�ه »وبأرشاف 
مب�ارش من قبل قائ�د رشطة محافظة 
كركوك واملنشآت اللواء ) عيل كمال عبد 
الرزاق ( مديرية مكافحة أجرام كركوك 

الق�ت القبض عىل املته�م  لقيامه برسقة 
احدى الدور السكنية ورسقة مبلغ قدرة

 )50( مليون دينار«.
واضافت، انه »تم تصدي�ق أقواله من قبل 
فريق العمل برئاس�ة العميد ) قيس عامر 
ناج�ي ( وضابط ش�عبة مكافح�ة اجرام 
املقداد ابتدائيآ و قضائيآ واجري الكش�ف 
ق�ايض  وبحض�ور  الح�ادث  مح�ل  ع�ىل 
التحقيق املختص وتم توقيفه وفق أحكام 

املادة )444( ق.ع ».

المراقب العراقي/ الرمادي...
اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، الخميس، اخ�راق وتفكيك 
خلي�ة إرهابية والقبض عىل العنارص الرئس�ية الث�الث لها يف منطقة 
الزنك�ورة بالرم�ادي باالنبار. وقال�ت املديرية يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه »بعملي�ة نوعية اس�تباقية نف�ذت وفق 
معلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة، تمكنت مفارز ش�عبة االس�تخبارات 
العس�كرية يف الفرق�ة 10 وبالتع�اون مع اس�تخبارات الف�وج األول 
لواء املش�اة 3٨ من اخراق وتفكي�ك خلية إرهابية وتلقي القبض عىل 
العنارص الرئس�ية الثالث لها يف منطقة الزنك�ورة بالرمادي باالنبار«. 
واضاف�ت، ان »جميع عن�ارص الخلية من املطلوب�ني للقضاء بموجب 

مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

المراقب العراقي/ ديالى...
اك�دت اللجنة االمني�ة يف مجل�س محافظة دياىل، 
الخميس، أن جماعات داعش اإلجرامية تعاني ما 
اس�مته فراغ االمراء داخل ما يس�مى بوالية دياىل، 
كاش�فا عن قتل 13 امريا ل�ه. وقال  رئيس اللجنة 
ص�ادق الحس�يني يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »تنظيم داع�ش االرهابي يعاني من 
فراغ االمراء بعد فقدانه العديد من قياداته البارزة 
يف كمائن وعمليات نوعية للحش�د الشعبي وبقية 
التشكيالت االمنية«. واضاف الحسيني،ان »داعش 

فق�د 13 ام�ريا يف هيكلت�ه خ�الل 2019 ضم�ن 
مايسمى بوالية دياىل«، الفتا اىل ان »قتل هذا العدد 
يمث�ل رضبة قوية للتنظيم الن اغلب من قتلوا هم  
قي�ادات متورطة بالكث�ري من الجرائ�م االرهابية 
خاص�ة يف امام وي�س وحمري�ن والوقف وجنوب 
بهرز«. واشار رئيس اللجنة االمنية اىل ان »داعش 
قدرته الوحيد االن هي الخاليا النائمة وهي اغلبها 
ضعيفة للغاية تنشط يف مناطق محددة هي تحت 
الضغط االمن�ي بالوقت الراهن«، مبينا أن »الجهد 
االمني يف تعقب وتفكيك تلك الخاليا مس�تمر وهو 

يحقق نتائج ايجابية«.

القبض عىل متهم بسرقة 50 مليون 
دينار من مزنل يف كركوك

االستخبارات العسكرية تفكك 
خلية إرهابية يف الرمادي

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت رئيس لجن�ة الثقافة واالعالم والس�ياحة 
واآلثار النيابية س�معية الغ�الب، اليوم الخميس، 
عىل رضورة تخصيص درج�ات وظيفية لرشطة 
حماي�ة اآلثار ومس�تلزمات لوجس�تية متكاملة 
يف موازن�ة الع�ام املقب�ل 2020.  وقال�ت الغالب 
يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
اثن�اء حضورها اجتماعا يف مبن�ى االمانة العامة 
ملجلس الوزراء ش�ارك في�ه رئيس الهيئ�ة العليا 
للتنس�يق بني املحافظ�ات وممثلني ع�ن وزارتي 
الداخلي�ة والثقافة والس�ياحة واالث�ار ان »اعداد 

املواق�ع االثرية املس�جلة رس�ميا تق�ارب ال�17 
ال�ف موقع، واعداد عنارص رشط�ة حماية االثار 
ال تتج�اوز نس�بة ال�25% م�ن الحاج�ة الفعلية 
»تل�ك  ان  .واضاف�ت  والح�راس«  للمنتس�بني 
املواقع تحت�اج اىل اهتمام حكوم�ي كبري وتوفري 
آلي�ات واجه�زة الكرونية متط�ورة ومنظومات 
كام�ريات حديث�ة للمحافظ�ة عليها النه�ا تمثل 
تاريخ البلد وحضارت�ه العريقة«. وتابعت »يجب 
تخصيص درج�ات وظيفية لرشطة حماية االثار 
ومستلزمات لوجس�تية متكاملة يف موازنة العام 

املقبل 2020«.

المراقب العراقي/ كركوك...
طال�ب عض�و الجبه�ة الركمانية النائب الس�ابق 
فوزي اكرم ترزي،الي�وم الخميس، املفوضية العليا 
الناخب�ني  املس�تقلة لالنتخاب�ات بتدقي�ق س�جل 
ونفوس اهايل كركوك استعدادا لالنتخابات املحلية، 
مش�ددا عىل عدم الس�ماح ألي ش�خص اليسكن يف 

كركوك باملشاركة يف اإلنتخابات.
وق�ال ترزي يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
»اننا كركم�ان القومية االساس�ية االوىل يف مدينة 
كرك�وك نرف�ض بش�كل قاط�ع دخول اش�خاص 
او مجامي�ع م�ن غ�ري س�كنة كركوك للمش�اركة 
يف االنتخاب�ات«، مبين�ا ان »ه�ذا االمر س�يؤدي اىل 
»انتكاس�ة واحب�اط ونتائج كارثي�ة«. واضاف ان 
“املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات ان كانت 
فعال مستقلة فعليها اتخاذ كافة االجراءات الرادعة 
والصارمة تجاه هذا االمر اضافة اىل قيامها بتدقيق 
س�جل الناخبني ونف�وس اهايل كركوك “الس�كان 

االصلي�ني” وتحتاج اىل تنس�يق عايل م�ع املحافظة 
ومع مجلس املحافظة واالجه�زة االمنية املتواجدة 

عىل امللف االمني يف كركوك«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت امانة بغداد، الي�وم الخميس، عن رفع كتل 
كونكريتية وفتح شارع مغلق سنة 2004 جنوبي 
العاصم�ة. وذكرت األمانة يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي«  نس�خة من�ه، ان »الجهد االيل والهنديس 
الخ�اص بامان�ة بغ�داد وقي�ادة عملي�ات بغ�داد 
وبتنسيق مكتب امني بغداد رفع الكتل الكونكريتية 

م�ن محيط جامع وحس�ينية املحب�ة والتي كانت 
تغلق الش�ارع الخدمي الخ�اص بالطريق الرسيع 
بغداد بابل ضمن منطقة السيدية وفتحه بالكامل 
امام حركة السري واملرور«. وأشارت اىل ان »حملة 
رف�ع الكت�ل الكونكريتي�ة رافقتها حمل�ة نظافة 
وتأهيل للش�ارع قامت بها مالكات بلدية الرش�يد 

خصوصا وان املوقع مغلق منذ 15 سنة«.

المراقب العراقي/ ذي قار...
اعل�ن رئي�س مجل�س محافظ�ة ذي ق�ار رحي�م 
الخاقاني اليوم عن افتت�اح محطة كهرباء تحويلية 
جديدة يف قضاء س�وق الش�يوخ جنوب�ي املحافظة. 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الخاقان�ي،  وق�ال 
العراق�ي« ان »املحطة الجديدة والت�ي تعمل بطاقة 
KV 11/33 تعد واحدة من محطات مش�اريع خلية 
االزم�ة الحكومية واملمولة من قب�ل وزارة الكهرباء 

االتحادية«. ولفت اىل ان »املحطة الجديدة ستس�هم 
بف�ك االختناقات يف الطاقة يف س�تة مناطق مهمة يف 
سوق الشيوخ وستؤدي الستقرار تجهيز الكهرباء«. 
وتج�در االش�ارة اىل ان هذه املحطة ه�ي واحدة من 
خمس�ة محطات كهرب�اء تحويلية ادرج�ت للتنفيذ 
الع�ام امل�ايض يف مناط�ق متفرق�ة م�ن املحافظة ، 
وذل�ك بعد متابعة حثيثة م�ن خلية االزمة يف ذي قار 

وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والكهرباء .

امانة العاصمة تفتح شارعا 
مغلقا منذ 2004

ذي قار تفتتح محطة تحويلية جديدة 
يف سوق الشيوخ

الثقافة النيابية تطالب 
بتخصيص درجات وظيفية لشرطة  

االثار يف موازنة 2020

المراقب العراقي/ واسط...
اعل�ن عضو مجلس محافظة واس�ط، غضنفر البطيخ، الخميس، 
ان وزارة البلدي�ات واالعمار واالس�كان تح�ول دون التوجه نحو 
البن�اء االفقي يف واس�ط من خالل توزي�ع االرايض عىل الرشائح 
املش�مولة، مؤكدا توقف عملية التوزيع بسبب قرارات الحكومة 

املركزية.
وق�ال البطي�خ يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب الع�راق« ان »الحكومة 
املركزية لم تمنح املحافظات الصالحية الكاملة بش�أن القضايا املسائل 
الت�ي تخص حياة املواطن، وخاصة مايتعل�ق بمرشوع توزيع االرايض 

عىل الرشائح املستحقة«.
واضاف ان »وزارة االعمار واالس�كان كانت عائقا امام توزيع االرايض 
بش�كل افقي عىل املواطنني من خالل تحكمها بملف االرايض، حيث 
تم فرز بعض االرايض التعلقة بالش�هداء والرشائح االخرى، لكن 
ذلك مازال متوقفاً بس�بب ق�رارات بغداد«، مبين�ا أن »الحكومة 
املركزية تطالب بالبناء العمودي، وهو مااليمكن تنفيذه يف واسط، 

حيث ان املطالبات تركز عىل البناء االفقي«.
واش�ار البطي�خ إىل أن »املواق�ع العس�كرية يف واس�ط باالم�كان 
املواطنني  اس�تغاللها وتوزيعه�ا ع�ىل 
كقطع ارايض سكنية، حيث تصل 
 4 اىل  االرايض  تل�ك  مس�احة 
االف دونم، وباالمكان توفري 
الخدم�ات الالزمة لتوزيعها 

عىل املواطنني«.

مجلس واسط: وزارة االعمار تعيق التوجه
 نحو البناء االفقي

الجبهة التركمانية: لن نسمح بمشاركة غير سكنة
 كركوك في االنتخابات المحلية
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المراقب العراقي/ القسم السياسي...
سلس�لة ضغوط امريكي�ة وارسائيلية 
تمارس ع�ىل الحكوم�ة العراقية فيما 
يتعلق بتعاملها مع قضية اإلستهداف 
الش�عبي،  االرسائي�يل ملقرات الحش�د 
أنه�ا س�تحول دون  ويتوق�ع خ�رباء 
اإلفصاح عن نتائج التحقيق املش�كلة 
باملل�ف، مؤكدي�ن وج�ود »تس�ويف« 
واضح للقضية، بل وحتى اللجان التي 
اعلن�ت الحكوم�ة ع�ن تش�كيلها أنها 

وهمية وغري حقيقية.
وح�ذر الخ�رباء أن اس�تمرار التعام�ل 
الحكوم�ي م�ع القضية وف�ق األهواء 
االمريكي�ة س�يفتح الباب ام�ام العدو 
العس�كرية  املؤسس�ة  الس�تهداف 
برمته�ا، فيما عولوا عىل دور الحش�د 
الش�عبي وقدرات�ه القتالي�ة يف حف�ظ 

هيبة العراق.
فمن جهت�ه ذكر الخب�ري األمني احمد 
»املراق�ب  ل��  الرشيف�ي، يف ترصي�ح 
مح�اوالت  »هن�اك  إن  العراق�ي« 
التحقي�ق  مل�ف  لتس�ويف  واضح�ة 
بالقص�ف اإلرسائي�يل الذي اس�تهدف 
مق�رات الحش�د الش�عبي«، الفت�ا اىل 
أن »الحكوم�ة أضاع�ت ح�ق الع�راق 
القانون�ي والعس�كري يف التعامل مع 
االستهداف اإلرسائييل، فقد كان األجدر 
بها أن ترف�ع مذكرة اىل األم�م املتحدة 
بخص�وص الحادث�ة او تلج�أ للخي�ار 
العسكري كرد عىل الرضبة االرسائيلية 

التي تعرض لها الحشد الشعبي«.
وأشار اىل أن »وجود ضغوطات خارجية 
تمارس عىل الحكومة بخصوص ذلك«، 

معربا عن »اس�فه لرض�وخ الحكومة 
لها وه�ذا ما يع�د إنته�اك رصيح من 

الحكومة عىل السيادة العراقية«.
 واك�د الرشيف�ي، ان »الحكوم�ة ل�ن 
تعل�ن عن أي نتائج ال يف الحارض وال يف 
املستقبل«، منوها ان »إعالن الحكومة 
ع�ن تش�كيلها للجنة ملتابع�ة الحادثة 

وإلس�كات  التس�ويف  لغ�رض  يأت�ي 
املطالبني بالدور الحكومي فيما يخص 

القضية«.
وع�ول الرشيفي ع�ىل أن »الحل األمثل 
له�ذا هو زيادة رفع الق�درات القتالية 
للحش�د الش�عبي للرد ع�ىل أي انتهاك 

يطال األرايض العراقية«.

الحكوم�ة  »اس�تمرار  أن  واعت�رب 
برضوخها للضغ�وط الخارجية وعدم 
تعامله�ا م�ع االنته�اكات الصهيونية 
بش�كل جدي س�يفتح الباب مع العدو 
العس�كرية  املؤسس�تني  الس�تهداف 

والدينية ».
بدوره رأى الخبري األمني صفاء االعسم 

يف ترصيح خص به »املراقب العراقي« 
ان »جمي�ع القرارات العس�كرية التي 
تخ�ص التس�ليح واللج�ان الحكومية 
املشكلة بخصوص االعتداءات املسلحة 
ع�ىل العراق تخض�ع إلرادات امريكية، 
وبالت�ايل فأن�ه م�ن الصع�ب أن تقدم 
الحكوم�ة نتائ�ج تحقيق�ات تخ�ص 
اس�تهدافات ارسائي�ل ملقرات الحش�د 

الشعبي«.
واعتق�د االعس�م أن »تق�دم الحكومة 
نتائ�ج مبنية ع�ىل مجام�الت المريكا 
وللكي�ان الصهيون�ي، او تعم�ل ع�ىل 

إخفاء امللف«.
واشار االعس�م اىل أنه »حتى يف مسالة 
تس�مية اللجان التحقيقية يف القصف 
االرسائييل ف�ان الحكومة اتبعت نقاط 
االتفاقي�ة االمريكية التي تش�ري اىل أن 
الحكومة هي الوحي�د املخول باللجان 
الخارجية عىل  التحقيقية باالعتداءات 

السيادة العراقية«.
يذك�ر أن عدد م�ن الربملاني�ني تداولوا 
ترصيح�ات تفي�د ب�ان نتائ�ج اللجان 
التحقيقي�ة الحكومي�ة بش�أن قصف 
مقرات الحش�د الش�عبي تم تسويفها 
م�ن قب�ل الحكوم�ة، فيما بين�وا بأن 
ضغوطا امريكية تدفع باتجاه تسويف 

نتائج التحقيق. 
وكان اجتم�اع الرئاس�ات الثالث الذي 
عق�د بع�د اس�تهداف مقرات الحش�د 
الش�عبي يف الش�هر امل�ايض ق�د خرج 
بنقطة مفادها ان الحكومة س�تفاتح 
كافة الجه�ات الدولية وتتخذ إجراءات 

للحفاظ عىل هيبة العراق.

امنية دياىل: داعش فقد 13 امريا 
ويعاين »فراغ االمراء«
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اعلن البنك املركزي العراقي، عن قيامه بخطوات لالنضمام إىل املنتدى 
.)OMFIF( الرسمي للسياسات النقدية واملالية

وق�ال البن�ك يف بيان ل�ه ان�ه »رشع بخط�وات االنضم�ام إىل املنتدى 
ان  مبين�ا   ،»)OMFIF( واملالي�ة  النقدي�ة  للمؤسس�ات  الرس�مي 
»املؤسسة هي عاملية فكرية مس�تقلة للمصارف املركزية، وصناديق 
التقاع�د واملؤسس�ات املالية بأص�ول قابلة لالس�تثمار بقيمة 36.2 
ترلي�ون دوالر«.وتابع أن »العضوية يف هذا املنت�دى تقدم نظرة ثاقبة 
للمواضيع الرئيس�ة املهمة لالس�تثمار بقناتني متكاملتني يف التحليل 
واالجتماعات، من خالل التبادالت العملية رفيعة املس�توى واملحتوى، 
وكذلك املش�اركة يف االجتماعات التي تتم بالتعاون مع صندوق النقد 

الدويل وبنك إنكلرتا والبنك املركزي األملاني«.

المركزي يشرع بخطوات االنضمام إلى 
المنتدى الرسمي للسياسات النقدية والمالية 

اعلن مرصف الرافدين ، أن فروعه هي الجهة الوحيدة التي تمنح الس�لف 
للموظفني واملتقاعدين.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ، إن “منح 
الس�لف للمتقاعدين وموظفي الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرصف يكون 
ع�ن طريق فروعه التي تعد الجهة الوحيدة املخولة باملنح”.وحذر املرصف 
م�ن “التعامل مع اَي جهة تدعي منحها الس�لف لق�اء مبالغ معينة وهي 
غري مس�ؤولة عن قي�ام اَي جه�ة تقوم بتس�ليف املوظ�ف او املتقاعد”.

ودع�ا امل�رصف إىل “عدم تصديق الش�ائعات واألخبار الكاذب�ة التي تروج 
لها بع�ض مواقع التواصل االجتماعي بخصوص منح س�لف لفئة معينة 
ويجب اعتم�اد مواقع التواصل االجتماعي الخاصة باملرصف لالطالع عىل 

نشاطات واخبار املرصف الخاصة بإطالق السلف والقروض”.

العراق يوقع مذكرة اعفاء 75 % من 
مديونيته لدى الصناديق العربية

نائب يتهم الكويت بالتجاوز على الحدود البحرية والبرية وآبار النفط العراقيةعضو بمجلس األنبار: انجاز 80 % من عمليات تأهيل منفذ عرعر

 وقع�ت جامعة الدول العربية ، مذكرة تفاهم مع العراق تنفيًذا 
لقرار القمة العربية األخرية يف تونس؛ بش�أن إعفاء العراق من 
مديونيات�ه لدى الصناديق العربية بنس�بة 75 باملائة، مع دفعه 
جمي�ع املتأخ�رات املالي�ة يف موازن�ة األمانة العام�ة للجامعة 
العربية.وانطلق�ت أعمال الدورة ال�� 104 للمجلس االقتصادي 
واالجتماع�ي لجامع�ة ال�دول العربي�ة بمق�ر األمان�ة العامة 
لجامع�ة ال�دول العربي�ة، بحضور عدد م�ن الوزراء ورؤس�اء 
الوفود العربية، ومديري منظمات العمل العربي املشرتك.ووقع 
املذكرة عن األمانة العامة للجامعة العربية األمني العام املساعد 
للش�ؤون املالي�ة واإلدارية الس�فري عب�د الل�ه رسور الجرمان 
املط�ريي، وعن العراق س�فريها لدى جمهورية م�رص العربية 
مندوبه�ا ل�دى الجامع�ة العربية، أحم�د الدليم�ي، .وتتضمن 
مذك�رة التفاه�م بنودا ح�ول كيفية إعف�اء العراق من س�داد 
ديونه تجاه الصناديق العربية بنس�بة 75باملائة، وكيفية سداد 
املتأخ�رات العراقية يف موازنة األمان�ة العامة للجامعة، ووضع 

برنامج لكيفية السداد وتوقيتها.

الرافدين يعلن الجهات المخولة 
االقت�صاديبمنح السلف الكترونيا 

اعلنت وزارة الزراعة/ دائ�رة البيطرة، عن زيادة كبرية و 
ملحوظة يف عدد مشاريع الدواجن يف محافظتي واسط و 
دي�اىل بعد قرار الوزارة بحماية املنتج املحيل من الدجاج و 

البيض من خالل تطبيق قرار منع االسترياد
و ذك�ر مدير عام دائ�رة البيطرة ص�الح فاضل عباس يف 
بيان ، إن “محافظة واسط حققت النسبة االعىل بالزيادة 

بواق�ع 100% حيث ازدادت مش�اريع الدجاج البياض من 
)10( مشاريع اىل )21( مرشوع و دجاج اللحم من )50( 
مرشوع اىل )100( م�رشوع بعد قرار وزارة الزراعة الذي 
جاء يف اجتماع هيئة الرأي األخري لحماية املنتج املحيل من 

خالل تطبيق قرار منع استرياد الدجاج و البيض”.
وأض�اف عب�اس، “أما محافظ�ة دياىل فبلغ�ت الزيادة يف 

عدد مش�اريع دجاج البيض و اللحم فيها نسبة 25% بعد 
تطبيق قرار املنع.

و أك�د مدير عام البيط�رة ان دائرته “ماضي�ة يف متابعة 
تنفي�ذ قرارات ال�وزارة يف باق�ي املحافظ�ات و اصدارها 
التعليم�ات الكفيلة بتطبيق هذه الق�رارات مما يؤدي اىل 
تحقيق هدفها االس�مى يف حماية املنت�ج املحيل عرب منع 

اس�ترياد البيض و لحوم الدج�اج و جعل املنتج 
املحيل يغطي السوق العراقي و حاجة املستهلك 
من هاتني املادتني االساسيتني للمائدة العراقية 
و املس�اعدة ع�ىل زي�ادة املنتج املح�يل وبالتايل 
خفض س�عر هذه امل�واد مما يرف�ع العبئ عن 

كاهل املواطن العراقي”.

الزراعة : واسط االعلى بزيادة عدد مشاريع الدواجن بنسبة 100 % بعد منع االستيراد

النزاهة: مفتش الداخلية »فاجئنا« بطلب اغالق التحقيق في »صفقة الميتسوبيشي«

نه�ا من  أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة ، ع�ن تمكُّ
ضبط س�يَّاراٍت ُمعدٍَّة للتهري�ب يف حاوياٍت 
م�ن  ع�دٍد  ضب�ط  إىل  إضاف�ة  حديديَّ��ٍة، 
الشاحنات ومتهمني اثنني يف ميناء أمِّ قرص 
الش�مايل.وذكر بي�ان للهيئ�ة ، أن “مالكات 
مديريَّ�ة تحقي�ق الب�رصة قام�ت بعمليَّتي 
ضبط ُمنفصلتني يف ميناء أمِّ قرص الشمايل، 
مبين�ة أن فريق عم�ل املديريَّة ال�ذي انتقل 
�ن يف العملي�ة األوىل من ضبط  للمين�اء تمكَّ
)8( شاحنات محملة بحاويات تحتوي عىل 
) 30( س�يارة مختلف�ة األن�واع واملوديالت 
ُمع�دَّة للتهري�ب وممن�وع دخوله�ا للبالد؛ 

كونه�ا دون املودي�ل”، مبين�ا أن “العملي�ة 
أسفرت عن ضبط مس�ؤول وحدة السونار 
يف گمرك أمِّ قرص الشمايل، إضافة إىل مخول 
يف إحدى رشكات االس�ترياد”.وأضاف البيان 
أن “الترصي�ح الگمرگ�ي ت�مَّ ع�ىل أس�اس 
أواٍن  ع�ن  عب�ارة  الش�احنات  حمول�ة  أن 
منزلي�ة، وأن مس�ؤول وح�دة الس�ونار يف 
الگمرك قام بالخت�م عىل املعاملة الگمرگية 
بخت�م الس�ونار دون مرورها ع�ىل الجهاز؛ 
للحيلولة دون كش�ف محتواها”، مشريا إىل 
نوا يف عمليٍَّة أخرى  أن “مالكات املديريَّة تمكُّ
م�ن ضب�ط )33( س�يارًة مختلف�ة األنواع 

مع�دة للتهري�ب داخل حاوي�ات حديدية يف 
ميناء أمِّ قرص الشمايل- محطة گمرك بوابة 
الب�رصة، ممنوع دخولها للبالد؛ كونها دون 
املوديل”.واوض�ح أنه “تم إيداع الش�احنات 
التي أُدِخلَت عىل أس�اس أنها تحتوي شحنة 
إطاراٍت يف س�احة الحجز باملين�اء”، مؤكدا 
أن�ه “تمَّ تنظي�م محرضي ضب�ٍط أصوليَّني 
َذتا بناًء  باملضبوط�ات يف العمليَّتني اللتني ُنفِّ
رتي ضب�طٍ قضائيَّتني، وعرضهما،  عىل ُمذكَّ
صحب�ة املتهم�ني، ع�ىل ق�ايض التحقي�ق 
املُخت�صِّ بقضايا النزاه�ة يف البرصة، الذي 

قرَّر توقيف املتهمني عىل ذمة التحقيق”.

احباط محاولة تهريب )71( شاحنة من ميناء أم قصر

نائب: موازنة 2020 لم تتم مادامت الشفافية منعدمة بصادرات االقليم 
دعا االول لرئيس مجلس النواب 
حسن الكعبي،  لرشكات الهندية 
لتوسيع نشاطاتها االستثمارية 
م�ع  فاعل�ة  رشاك�ة  وإنش�اء 

القطاع الخاص يف العراق  .
وذك�ر املكتب االعالم�ي للكعبي 
يف بي�ان ، ان »االخ�ري  دعا خالل 
لقائ�ه بالوف�د الهندي املش�ارك 
التخطي�ط  لجن�ة  اجتم�اع  يف 
واملوازن�ة يف الجمعية اآلس�يوية 
بغداد،ال�رشكات  يف  املنعق�د 
لتوس�يع  الرصين�ة  الهندي�ة 
وإنشاء  االستثمارية  نشاطاتها 

القط�اع  م�ع  فاعل�ة  رشاك�ة 
الخ�اص يف الع�راق ، س�يما يف » 
تأهيل املصانع ، املستش�فيات ، 
الجوانب الخدمية » فيما اكد ان 
الرشكات الهندية لها باع طويل 
يف مجال االستثمار فهي حققت 
مش�اريع  يف  كب�رية  نجاح�ات 

البنى التحتية داخل البلد ».
وطال�ب الكعب�ي، م�ن الوف�ود 
الحارضة بنقل الصور الحقيقية 
العراق�ي  للواق�ع  واإليجابي�ة 
م�ن تالح�م ابن�اء البل�د الواحد 
و اس�تقرار الوض�ع االمن�ي اىل 

بلدانهم لرفع الضبابية املوجودة 
التي كانت تصور الوضع بشكل 
س�لبي باالعتم�اد ع�ىل االع�الم 

الخارجي ».
واشار البيان اىل ان »اللقاء بحث 
املوقعة  االتفاقيات  سبل تطوير 
يف مج�ال اس�ترياد النفط الخام 
م�ن العراق وتفعي�ل عمل لجان 
الصداق�ة الربملانية و التعاون يف 
املج�االت الصحي�ة و الصناعية 
والثقافي�ة والزراعي�ة ، فض�ال 
ع�ن التعلي�م الع�ايل و مكافحة 

االرهاب بني البلدين« .

الكعبي يدعو الشركات الهندية إلنشاء شراكة مع القطاع الخاص في العراق

وزارة النفط  تتجه لتحقيق االكتفاء الذاتي من منتجي البنزين والغاز

أف�اد النائب ع�ن ائتالف دول�ة القان�ون منصور 
البعيج�ي ، بان الكوي�ت قامت باس�تغالل الغزو 
األمريك�ي للعراق ع�ام 2003، حيث تجاوزت عىل 

الحدود الربية والبحرية وآبار النفط العراقية.
وقال البعيجي، يف بيان صحفي، ان »دولة الكويت 
وبعد الغزو االمريكي عىل بلدنا تحركت باستغالل 
االوض�اع الت�ي كان يم�ر به�ا البلد يف تل�ك الفرتة 
وتجاوزت عىل حدودنا الربية والبحرية مما سبب 
رضرا كب�ريا للع�راق نتيج�ة ه�ذا التج�اوز الغري 
مربر نهائيا«.وأضاف أنه »يس�تغرب من ردة فعل 
بعض النواب الكويتني بسبب رفع العراق شكوى 
لدى مجل�س االمن ال�دويل بس�بب تجاوزهم عىل 
االرايض العراقية وآب�ار النفط وهم يدركون جيدا 
تجاوزه�م الكب�ري اقليميا ع�ىل بلدنا«.وأوضح ان 

»ع�ىل الحكومة العراقية ان تتخذ كافة االجراءات 
للع�راق  االقليمي�ة  الح�دود  لحماي�ة  القانوني�ة 
خصوص�ا التج�اوز الكبري من قب�ل دولة الكويت 
التي ل�م تراعي وضع العراق االس�تثنائي وقامت 
بهذا التجاوز عىل حدودن�ا الربية والبحرية  وآبار 

النفط«.
وأش�ار إىل ان »ع�ىل الكوي�ت ان ت�درك جي�دا ان 
النظ�ام الس�ابق ق�د وىل، وعليها مراعاة حس�ن 

البلدي�ن خصوصا  الج�وار ب�ني 
عان�ى  ق�د  الع�راق  وان 

الكث�ري ودفع تعويضات 
كبرية للكويت بس�بب 

النظام  سياسة 

الس�ابق الت�ي تحمله�ا ابن�اء الش�عب العراق�ي 
».وشدد البعيجي، عىل ان »هذا التمدد عىل حدودنا 
اليمكن ان نقبل به وعىل الحكومة العراقية اتخاذ 
كاف�ة االجراءات ملنع هذا التج�اوز نهائيا«.وكان    
الع�راق وج�ه يف وقت س�ابق، رس�الة إىل مجلس 
األمن اتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض 
األمر الواقع من خالل إحداث تغيريات جغرافية يف 

الحدود البحرية بني البلدين.

كش�ف عضو مجلس محافظة 
أن   ، الدليم�ي  فرح�ان  األنب�ار 
الرشكات الس�عودية أنجرت ما 
نس�بته 80% من عمليات تأهيل 
منفذ عرع�ر الحدودي، مبيناً أن 
إع�ادة افتت�اح املنفذ ستس�هم 
يف إع�ادة التبادل التج�اري بني 

البلدين.
وق�ال الدليم�ي ، إن »الرشكات 
إع�ادة  يف  العامل�ة  الس�عودية 
إعم�ار وتأهي�ل منف�ذ عرع�ر 
الح�دودي غربي األنبار، تمكنت 
من إنجاز نس�بة 80% من إعادة 
املنف�ذ تمهيداً  إعم�ار وتأهي�ل 
إلعادة افتتاحه بش�كل رس�مي 

أمام حركة العجالت«.
وأضاف، أن »الجانب الس�عودي 
كاف�ة  إنج�از  بعملي�ة  تكف�ل 

املباني املترضرة جراء العمليات 
عرع�ر  منف�ذ  يف  اإلرهابي�ة 
الح�دودي«، مبين�اً أن »العم�ل 

يسري بخطى واس�عة وبمراقبة 
وتصمي�م الحكومة الس�عودية 
عىل انج�از مراح�ل العمل وفق 
التوقيتات الزمني�ة املحددة بني 

الجانبني العراقي والسعودي«.
وتابع، أن »إع�ادة افتتاح املنفذ 
سوف تس�اهم يف إعادة التبادل 
التج�اري بني البلدين«، مش�رياً 
إىل أن »الق�وات األمني�ة أمن�ت 
وبش�كل كام�ل كاف�ة الط�رق 
املؤدية إىل املنفذ حيث لم يسجل 
أي خ�رق أمن�ي أثن�اء تفوي�ج 
حجاج بي�ت الله الح�رام الذين 
سلكوا الطريق الربي وصوالً إىل 

املنفذ«.

فضائح جديدة تجبر الحكومة على االقتراض في موازنة 2020 وتترك اموال العراق في مهب الريح 
لوبي سياسي يحاول االلتفاق على ديون شركات الموبايل 

فض�ال عن رسقات يف نظام التحويل العمل 
من نظام الدقائق اىل نظام الثواني , وكذلك 
رسقات اسياس�يل املثري للج�دل يف ارصدة 

املشرتكني والقائمة تطول .
الي�وم فضيحة جديدة تطل علينا وابطالها 
بعض السياس�يني الذي التهمهم مصلحة 
العراق  و أس�ماء الش�خصيات السياسية 
املتنف�ذة معروف�ة ل�دى اللج�ان الربملانية 
رشكات  م�ع  وقف�وا  وه�ؤالء  املختص�ة, 
االتص�االت كونه�م رشكاء له�م  وحثوها 

عىل عدم دفع املستحقات الحكومية.
التجاوزات اليوم من قبل بعض السياسيني 
املتفذي�ن تدل ع�ىل اس�تهتارهم بمصلحة 
الع�راق , فه�م يس�عون اىل االلتف�اف عىل 
دي�ون رشكات املوباي�ل من اجل ش�طبها 
, يف املقاب�ل الحكوم�ة العراقي�ة تس�عى 
لألق�رتاض الخارجي بحجة تس�ديد عجز 
موازنة 2020 وتتغاىض عن ثروات العراق 
بذم�ة تل�ك ال�رشكات ويف نف�س الوق�ت 
ترف�ض الخ�وض يف مل�ف تهري�ب النفط 
من قبل ال�رشكات االجنبية العاملة ضمن 

ج�والت الرتاخي�ص او م�ن قب�ل مهربني 
فالحكوم�ة   , معين�ة   الح�زاب  تابع�ني 
تس�عى لرشعنة االقرتاض الخارجي ,رغم 
اعرتاض لبع�ض اللجان الربملاني�ة , اال ان 
توقعاتنا وكما حدث يف الس�ابق ستختفي 
تلك الترصيحات الرنانة للنواب اس�تجابة 

ملطالب رؤوساء الكتل.
يق�ول لطي�ف العكي�يل املختص بالش�أن 
االقتصادي يف اتصال مع » املراقب العراقي 
»:هناك صفقات سياس�ية تعقد يف الخفاء 
رشكات  فس�اد  ع�ىل  التس�رت  اج�ل  م�ن 
املوباي�ل العاملة يف العراق وعدم جديتها يف 
اس�تخدام تقنية حديثة كما هو موجود يف 
دول الجوار  والتغايض عن س�وء خدماتها 
, والي�وم هن�اك محاول�ة من قب�ل بعض 
السياس�يني املتنفذين لأللتفاق عىل ديون 
ه�ذه الرشكات والت�ي تفوق امللي�ار دوالر 
يف الوق�ت التي تبح�ث الحكومة عن موارد 
لسد عجز موازنة 2020 , بل هناك تفاقات 
سياس�ية ع�ىل االق�رتاض الخارجي لس�د 
العجز املفرتض وليس له اصول حقيقية , 

الان اغلب موازنات العراق وهمية وتكرار 
لألرقام.

وتاب�ع العكي�يل: ت�م تش�كيل ع�دة لجان 
تحقيقية يف قضية س�وء خدمات رشكات 
املوبايل , وجميعها لم تظهر نتائج لعملها 
بس�بب ضغوط�ات السياس�يني املنتفعني 
منه�ا ,اليوم نرى س�عي كب�ري لألقرتاض 
الخارجي وس�يكون مصريها كسابقاتها 
اليعل�م احد اين ذهب�ت , فاالجدر ان تجرب 

رشكات املوبايل ع�ىل دفع ديونها , وكذلك 
هناك عمليات تهريب للنفط وبشكل علني 
يج�ب ايقاف�ه , وتفعيل القط�اع الخاص 
والسيطرة الفعلية عىل منافذ العراق الربية 

والبحرية والجميع يعلم بفسادها .
م�ن جهته كش�ف النائب ، ع�الء الربيعي، 
عن وجود أس�ماء لش�خصيات سياس�ية 
متنف�ذة وقف�ت م�ع رشكات االتص�االت 
العاملة يف العراق الذين كانت رشيكة لهذه 

ال�رشكات وقام�ت بتوقيع عق�ود مقابل 
رشاوي« حسب قوله.

وأك�د الربيع�ي ان »هنالك بع�ض الوزارت 
واالتص�االت  االع�الم  لهيئ�ة  باالضاف�ة 
تعاملوا بخالف القانون مع هذه الرشكات 
التي لم تسدد ما بذمتها للحكومة العراقية 

وتم إطفاء بعض الديون بطرق ملتوية«.
اإلع�الم  لجن�ة  رئي�س  كش�ف  ذل�ك  اىل 
واالتص�االت النيابية نعيم العب�ودي ، عن 

بل�وغ ديون رشكتي اس�يل س�يل وكورك 
675 ملي�ون دوالر،ورشك�ة زي�ن الع�راق 
اكثر من 160 مليون دوالر,  فيما حذر من 

محاولة االلتفاف عليها وتسقيطها.
“االرساع  رضورة  ع�ىل  العب�ودي  وش�دد 
بتسديدها للحكومة العراقية وأي محاولة 
للضغط ع�ىل تس�قيطها أو االلتفاف عىل 
املوضوع هو نوع من  انواع الفس�اد الذي 

يرض بمصلحة البلد واملواطن”.

االخفاق الحكومي 
في التعامل مع 
شركات الموبايل 

وراء عدم محاسبتها 
عن سرقاتها لجيوب 

العراقيين

بعض الوزارت 
باالضافة لهيئة 

االعالم واالتصاالت 
تعاملوا بخالف 

القانون مع هذه 
الشركات

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

ملف ش����ركات الموبايل في العراق , يعد من الملفات الش����ائكة والتي تثبت 
حجم فساد اللوبي السياسي الداعم والمالك لجزء من اسهمها مقابل عموالت مالية 
ضخمة , مما اعاق اي تحرك حكومي امام تقويم عمل هذه الش����ركات التي تعمل 
وفق انظمة قديمة ,وهي احد اسباب ارتفاع االصابة باالمراض السرطانية , مقابل 

صمت حكومي على ذلك . االخفاق الحكومي في التعامل مع ش����ركات الموبايل 
وراء عدم محاسبتها عن سرقاتها لجيوب العراقيين بحجج كثيرة منها 

اجبار المواطن على دفع  20 % من قيمة كارتات الشحن ,
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المراقب العراقي/ متابعة...

أعلن نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن معادلة الردع 
مع العدو اإلرسائييل هي التي أعطت االستقرار السيايس واألمني يف 
لبنان. وأوضح الشيخ قاسم »لقد استطعنا أن نثبَت أنَّ قوة املقاومة 
هي الحل الرادع لالحتالل اإلرسائييل ولالعتداء اإلرسائييل، وثبت بما 
ال يقبل الّش�ك أنَّ قّوة إرسائيل بسالحها وتأييدها الدويل ال يمكن أن 
يصمد أمام قوَّة إيماننا وتصميمنا وعالقتنا بالله تعاىل«. وأضاف أن 

»إرسائيل ال ترتدع إال بالقّوة، وال تفهم إال بلغة القّوة، وعندما قاتلنا 
تح�رَّر الجنوب س�نة ٢٠٠٠، وعندم�ا قاتلنا منعنا ع�دوان إرسائيل 

س�نة ٢٠٠٦ من أن يحق�ق أهدافه، وعندم�ا قاتلنا طردنا 
التكفرييني من بلدنا ومن جوارنا، وعندما قاتلنا 

اس�تطعنا أن نوجد توازن ال�ردع مع إرسائيل، 
ما يجعل األمن واألمان يف بلدنا، ويس�اعد عىل 

العمل االقتصادي واالجتماعي والسيايس«.

المراقب العراقي/ متابعة...
وقع صب�اح اليوم الخميس، هجوم انتحاري بس�يارة مفخخة يف العاصم�ة األفغانية كابول، 

فيما اعلنت جماعة داعش اإلجرامية مسؤوليتها عن الحادث.
ووفقا لوكالة “سبوتنيك” وتابعته »املراقب العراقي«فقد رصح املتحدث باسم وزارة الداخلية 
األفغانية، ن�رت رحيمي، بأن »الهجوم ناتج عن انفجار س�يارة صالون مفخخة، وفرضت 
الرشط�ة طوق�ا عىل املنطقة«. يف س�ياق متص�ل اكدت »س�بوتنك« أن »حرك�ة طالبان تبنت 

مسؤولية التفجري الذي حدث صباح اليوم«.

حزب اهلل: معادلة الردع مع العدو اإلسرائيلي عززت االستقرار السياسي واألمني في لبنان دولي دوليعربي  عربي 
القوى الوطنية تتحد للمواجهة

مستعينا بخيمة مصفحة .. نتنياهو »يدنس« 
الحرم اإلبراهيمي في خطوة استفزازية

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
الربيطاني�ة  »الغاردي�ان«  صحيف�ة  ذك�رت 
صاح�ب  ليبيدي�ف  إيفجين�ي  اس�تضافة  أن 
صحيفتي »إندبندنت« و«إيفينينغ ستاندرد«، 
ويل العه�د الس�عودي محم�د بن س�لمان عىل 
مأدبة عشاء خاصة، تثري املزيد من التساؤالت 

ح�ول روابط قطب اإلعالم الربيطاني بالحاكم 
السعودي. وأش�ارت الصحيفة، إىل أن تحقيقا 
يجري عن املؤسستني بسبب مخاوف املصلحة 
العامة بشأن استثمار سعودي غامض أجري 
من خ�الل ش�بكة م�ن الحس�ابات املرفية 
الحكوم�ة  تلمي�ح  إىل  الخارجي�ة، باإلضاف�ة 

و«إيفينن�غ  »إندبندن�ت«  أن  إىل  الربيطاني�ة 
ستاندرد« مملوكتان جزئيا اآلن للسعودية.

وأملحت إىل أن »التس�اؤالت ال تزال قائمة حول 
س�بب قرار أحد بنوك الدولة الس�عودية رشاء 
الربيطانيت�ني،  الصحيفت�ني  يف   %3٠ حص�ة 

وكيف ُرتبت الصفقة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
كتب موقع »ذي ماركر« اإلرسائييل 
أن طائ�رة م�ن ن�وع 737 هبطت 
يف مط�ار بن غوري�ون يف األرايض 
املحتلة يوم األح�د املايض آتية من 
اإلمارات، ومكثت ساعات عدة فيه 
قبل أن ُتقلع مجدًدا، وهي مملوكة 
لرشك�ة »دي بي وورل�د« الخاصة 
بأعم�ال الش�حن ومقرّه�ا دب�ي 
وهي تس�تخدم املراف�ئ واملخازن 

اللوجستية حول العالم.
وذكر املوقع خربا وتابعته »املراقب 

العراق�ي« إنها ليس�ت امل�رة األوىل 
التي تص�ل فيها ه�ذه الطائرة إىل 
األرايض املحتلة، فهي حّطت ثالث 
م�رات س�ابقا، آخره�ا كان من�ذ 

شهرين، وكذلك العام املايض«.
وبحسب ما أفادت مصادر خاصة 
للموقع، ف�إن الزي�ارات القصرية 
يف  املحتل�ة  األرايض  إىل  للطائ�رة 

األس�ابيع األخ�رية كان�ت بس�بب 
ش�خصية  تتلق�اه  طب�ي  ع�الج 
سياس�ية إماراتية كب�رية يف كيان 

العدو«.
للزي�ارات  أن  إىل  املوق�ع  ولف�ت 
السابقة للطائرة أهمية اقتصادية 
كب�رية ج�ًدا، إذ وفًق�ا ملعلوم�ات 
أوف  »تايم�ز  موق�ع  أورده�ا 
»إرسائيل««، وص�ل مدير الرشكة 
املالكة للطائرة أحمد بن ُس�ليم إىل 
األرايض املحتل�ة لتعزي�ز العالقات 

التجارية مع الكيان الغاصب.

المراقب العراقي/ متابعة...
س�يعلن املتحدث باس�م منظمة الطاق�ة الذرية 
االيرانية به�روز كمالوندي خالل مؤتمر صحفي 
السبت عن تفاصيل الخطوة الثالثة لخفض ايران 
التزاماتها يف اطار االتفاق النووي حسبما افادت 
وكال�ة ف�ارس لالنب�اء. وكان الرئي�س االيران�ي 
حسن روحاني قد اعلن يف تريح صحفي امس 
االربعاء يف ختام اجتماع لرؤساء السلطات الثالث 

بان ايران ستتخذ الخطوة الثالثة يوم الجمعة.
واش�ار كمالوندي، يف تريح لوكال�ة مهر نيوز 
اىل »االج�راءات الت�ي س�تتخذ يف مج�ال خف�ض 

االلتزام�ات يف اط�ار الخط�وة الثالث�ة قائ�ال، ان 
منظمة الطاقة الذرية االيرانية مكلفة يف الخطوة 
الثالث�ة بالب�دء فورا يف مجال االبح�اث والتطوير 
ب�كل ما تحتاجه البالد م�ن الناحية التقنية وتدع 
جانب�ا كل االلتزامات ال�واردة يف االتفاق النووي 
يف مج�ال االبح�اث والتطوير ومنه�ا فيما يتعلق 
وان  الجدي�دة  املرك�زي  الط�رد  اجه�زة  بان�واع 
تق�وم املنظمة بكل م�ا نحتاج�ه للتخصيب وان 
نشهد االرساع باالنش�طة يف هذا املجال«. وكانت 
الجمهورية االس�المية االيرانية ق�د اعلنت وفقا 
لبي�ان املجل�س االع�ىل لالم�ن القوم�ي االيراني 

الصادر يف 8 ايار/مايو عن وقف بعض التزاماتها 
يف اطار االتفاق النووي لفرتة 1٢٠ يوما املاضية، 
حي�ث اتخ�ذت اج�راءات يف اط�ار خطوت�ني اوىل 
وثاني�ة، اذ تجاوزت يف الخط�وة االوىل حجم 3٠٠ 
كغم من اليورانيوم املخصب بنس�بة 3.٦7 باملائة 
وحني انتهاء الخط�وة االوىل والدخول اىل الخطوة 
الثانية يوم 7 حزي�ران /يونيو اعلنت ايران بانها 
س�وف لن تلتزم بس�قف التخصيب 3.٦7 باملائة 
وبع�د يوم م�ن ذلك اعل�ن كمالون�دي يف تريح 
لوكال�ة »فارس« بان نس�بة اليورانيوم املخصب 

بلغت 4.5 باملائة.

اإلندبدنت تنضم إلى سلسلة أبواق آل سعود

المراقب العراقي/ متابعة...
قمعت األجه�زة األمنية األردنية، الخميس، معلمني حاول�وا تنفيذ اعتصام أمام 

مقر رئاس�ة الحكومة، ظهرا، للمطالبة بتحسني أوضاعهم املعيشية ورصف 
عالوة مهنية بنسبة %5٠.

ودع�ت نقاب�ة املعلم�ني األردني�ني منتس�بيها ع�رب ش�بكات التواص�ل 
االجتماع�ي، يف بيان تابعته »املراقب العراق�ي« إىل »التجمع عند الدوار 
الراب�ع بعمان، حيث يقع مقر الحكوم�ة، »وعدم الرجوع مهما كانت 
العقبات ولو س�ريا عىل األقدام، مع التأكيد عىل أن ال حياد عن املكان 

املعلن عنه«.
وكانت وزارة الداخلية االردنية حذرت املعلمني من االعتصام أمام مقر 
الحكومة، ملوحة بمنع االعتصام، وطالبت املعلمني نقله اىل الس�احة 

املقابلة ملجلس النواب األردني، األمر الذي رفضه املعلمون.
وتس�بب إغ�الق الط�رق بتش�تت محتّجني يف أكث�ر من تجم�ع، وهتف 

معلم�ون، مخاطب�ني وزير الداخلية س�المة حماد »يا س�المة يا حماد..
رئيس�ك واح�د كذاب«..«يا حجايا ن�ام وارتاح..رح نواص�ل الكفاح«، »عىل 

الرابع عىل الرابع«. وأفادت النقابة، عرب فيس�بوك، أن األمن اشتبك مع املعلمني 
ع�ىل ال�دوار الخامس، قرب مق�ر الحكومة، فيم�ا أظهرت ص�ور ومقاطع نرشها 

حساب نقابة املعلمني منع السلطات وصول معلمني من محافظات أخرى.

األمن األردني يقمع اعتصاما للمعلمين طالبوا 
بتحسين أوضاعهم المعيشية

المراقب العراقي/ متابعة...
اقتح�م رئي�س ال�وزراء الصهيون�ي 
بنيام�ني نتنياه�و برفق�ة ع�دد من 
املسؤولني الحرم اإلبراهيمي يف مدينة 
الخليل بالضفة الغربية املحتلة ، وذلك 
عقب اقتح�ام رئيس االحتالل رؤوفن 
ريفلني، فيما اعتربت القوى الوطنية 
بالعم�ل  ذل�ك  غ�زة  يف  واإلس�المية 
التوح�د  ع�ىل  وحث�ت  االس�تفزازي 

بوجهه.
وألقى نتنياهو كلمة من داخل خيمة 
مصفح�ة ض�د الرص�اص ق�ال فيها 
»جئن�ا إىل الخلي�ل م�ن أج�ل التوحد 
م�ع الذاك�رة وللتعب�ري ع�ن النر«، 
متفاخ�راً أن حكومت�ه صادق�ت عىل 

توسيع الحي االستيطاني يف الخليل.
 وأض�اف »لن ينجح أح�د عىل طردنا 
م�ن ه�ذا امل�كان، وس�نبقى هن�ا إىل 

األبد«.
بدوره، ق�ال رئيس االحت�الل ريفلني 
إن ع�ىل »إرسائي�ل« أن تبن�ي أحي�اء 

»استيطانية« جديدة« يف املنطقة.
وتأت�ي زيارة نتنياهو يف إطار الدعاية 
الليكود، وتستهدف  االنتخابية لحزب 
االستحواذ عىل أصوات املستوطنني يف 

الخليل.
ورافق الزيارة إغالق االحتالل للمحال 
التجاري�ة وإخالء كافة املدارس فيها، 
كذل�ك قم�ع املواطنني ع�ىل الحواجز 

املنترشة وسط البلدة القديمة.
م�ن جهته�ا أص�درت لجن�ة املتابعة 
العلي�ا للقوى الوطنية واإلس�المية يف 
قط�اع غزة بياًنا أكدت فيه أن اقتحام 
املجرم »نتنياه�و« للحرم اإلبراهيمي 
استفزازاً واستهتاراً بمشاعر شعبنا، 
مش�ددة عىل أهمية إنهاء اإلنقس�ام 
الداخيل ملواجهة الخ�رق الذي قام به 

نتنياهو.
وعقدت اللجنة صب�اح اليوم األربعاء 
اجتماع�اً طارئ�اً توقف�ت خالله عند 
االعتداءات اإلجرامي�ة لالحتالل بحق 
األرسى، وتدنيس املقدسات، وحصار 

غ�زة، وتهدي�د » نتنياه�و«  باقتحام 
الح�رم اإلبراهيم�ي الرشيف مس�اء 
هذا اليوم، والتي ُتش�ّكل اس�تخفافاً 
واستفزازاً ملشاعر أبناء شعبنا وكافة 

املسلمني يف أرجاء املعمورة.
ويف هذا السياق، أدانت »اللجنة إخالل 
بالتزاماته�ا  الل�ه  رام  يف  الحكوم�ة 
رصف  عملي�ة  بتوحي�د  وتعهداته�ا 
الرواتب مس�اواًة بني الضف�ة وغزة، 
وتعت�رب أن ه�ذا اس�تمرار لسياس�ة 
الحكوم�ة  الت�ي تمارس�ها  التميي�ز 

الفلس�طينية خاصة قان�ون الخدمة 
املدني�ة وقان�ون قوى األم�ن وجيش 
التحرير، وإمعاناً يف سياس�ة التمييز 
وع�دم املس�اواة ب�ني أبن�اء الوط�ن 
الواح�د، والتي م�ن ش�أنها أن تؤدي 
لتدهور األوضاع املعيشية واإلنسانية 
يف القط�اع ال�ذي ي�ن تح�ت وط�أة 

الحصار والعدوان«.
واعت�ربت اللجن�ة أن »إحال�ة اللغ�ط 
الت�ي طغت عىل تريحات مس�ؤويل 
الحكومة حول عملية رصف الرواتب، 

يعزز م�ن قناعات أبن�اء القطاع بأن 
الحكوم�ة تخل�ت ع�ن مس�ؤولياتها 
والتزاماتها القانوني�ة تجاه القطاع، 
حي�ث تس�تمر الحكوم�ة يف تنكره�ا 
للمطال�ب العادلة ملوظف�ي تفريغات 
٢٠٠5 وما تالها من اس�تمرار لقطع 
املحرري�ن  واألرسى  األرسى  روات�ب 
واألخطر  املتقاعدي�ن،  ومخصص�ات 
من ذلك فرض التقاعد املايل اإلجباري 
ع�ىل موظف�ي القطاع وه�ذا مخالف 

لقانون الخدمة املدنية.

ودعت رئيس الس�لطة الفلس�طينية 
محمود عباس إىل تحّمل مس�ؤولياته 
بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع 
اإلج�راءات الظامل�ة بح�ق املوظفني، 
آلي�ات تس�اهم يف تحقي�ق  وإيج�اد 
األمان الوظيفي، وتعزيز صمود أبناء 
القط�اع يف ظل األوض�اع االقتصادية 
إل�زام  الخط�رية ع�رب  واالجتماعي�ة 
الحكومة لتحّمل التزاماتها األخالقية 
والوطنية، فاستمرار هذه السياسات 

تقوض السلم األهيل.

ماركر يكشف تفاصيل وصول طائرة إماراتية لألراضي المحتلة ذي 

»مهر«: ايران ستعلن تفاصيل الخطوة الثالثة لخفض االلتزامات النووية  وكالة 

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تهدف س�الح الجو املس�ري اليمني، اليوم 
الخمي�س، مطار امللك خال�د الجوي يف مدينة 
خميس مش�ط بمنطقة عس�ري جنوبي غرب 
الس�عودية. واعل�ن املتح�دث باس�م القوات 
املس�لحة اليمني�ة يحيى الرسي�ع، يف تريح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان »س�الح الجو 
املسري نفذ عدة هجمات عىل قاعدة امللك خالد 
الجوية ب�’خميسمش�يط’ بع�دد من طائرات 

.»٢K قاصف
وق�ال املتح�دث ب�ان »س�الح الج�و املس�ري 
اس�تهدف أهدافه عس�كرية يف القاعدة بدقة 
عالي�ة مضيف�ا ان عملياتن�ا مس�تمرة طاملا 

استمر العدوان والحصار عىل بلدنا«.
واك�د ان »عملي�ة االس�تهداف تتواف�ق م�ع 
القان�ون الدويل اإلنس�اني وقواع�ده العرفية 
مش�ريا ان هذا االس�تهداف يأتي يف إطار الرد 

املرشوع عىل جرائم العدوان وغاراته«.

سالح الجو اليمني يستهدف مطار 
خالد بطائرات مسيرة

انفجار مفخخة في العاصمة األفغانية 
كابول وداعش يتبنى

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تدعت الس�لطات األمني�ة البحريني�ة 4 
علم�اء دي�ن ش�يعة )خطب�اء حس�ينيني( 
واعتقلت اثنني منهم بس�بب مش�اركتهما يف 
موسم عاشوراء. ووفقا لتريحات نشطاء 
بحريني�ني تابعته�ا »املراق�ب العراقي« فإن 
»الس�لطات اس�تدعت الش�يخ عبداملحس�ن 
الجم�ري، الش�يخ منري املعتوق، املال قاس�م 
العجيم�ي،  محم�ود  والش�يخ  الدي�ن  زي�ن 
وأفرجت عن الجمري واملعتوق بعد التحقيق 

معهم، فيم�ا قررت اعتق�ال العجيمي وزين 
الدين عىل ذمة التحقيق«.

ومن�ذ الع�ام ٢٠11 دأبت الس�لطات األمنية 
عىل اس�تدعاء الخطباء والرواديد يف موس�م 
عاش�وراء واعتقاله�م بس�بب مش�اركتهم 
يف فعالي�ات عاش�وراء ع�رب إلقائهم الخطب 
والقصائ�د، فيما تق�ول منظم�ات حقوقية 
إن االس�تدعاءات تس�تهدف التضيي�ق ع�ىل 
ممارسة الش�عائر الدينية لألغلبية الشيعية 

يف البالد حسبما افاد موقع مرآة البحرين.

المنامة تستدعي 4 علماء دين شيعة
 وتعتقل 2 منهم

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الس�لطات املغربية الي�وم الخميس عن 
تفكي�ك خلية إرهابي�ة جدي�دة موالية لداعش 
كانت تن�وي مهاجم�ة مواقع اس�رتاتيجية يف 

املغرب.
بي�ان،  املغربي�ة يف  الداخلي�ة  وأش�ارت وزارة 
»الخلي�ة  أن  إىل  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
املفكك�ة اليوم تتكون م�ن 5 متطرفني ترتاوح 

أعماره�م بني ٢7 و41 س�نة، وينش�طون بني 
مدينة بركان )رشق( ومدينة الناظور )وس�ط 

شمال املغرب(«.
وبحس�ب البيان ف�أن »املعطي�ات األولية التي 
كشفتها الس�لطات املغربية، فإن أفراد الخلية 
خططوا لاللتحاق بمعسكرات داعش يف منطقة 
الس�احل جن�وب الصح�راء، لك�ن املتطرف�ني 
االنخ�راط يف تنفي�ذ  الخمس�ة ق�رروا الحق�اً 
عملي�ات إرهابية تس�تهدف مواقع حساس�ة 
داخل املغرب. ولم تكشف الداخلية املغربية عن 

طبيعة وال عن أسماء هذه املواقع الحساسة.
وبحس�ب الداخلية، فقد »استطاع زعيم الخلية 
اإلرهابية اكتساب مهارات يف مجال املتفجرات، 
وحاول اقتناء املواد التي تدخل يف إعداد العبوات 

الناسفة الستعمالها يف مشاريعه التخريبية«.
وش�ددت الس�لطات املغربية عىل أنها »تواصل 
بتنفي�ذ  التط�رف،  مناب�ع  تجفي�ف  سياس�ة 

رضبات استباقية ضد املتطرفني املغاربة«.

المغرب تفكك خلية إرهابية كانت تخطط للهجوم
على مواقع استراتيجية
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القوة.. مفردة رافقت حياة بني آدم منذ بدء نش�أتهم، فقد كانت 
ب�دًءا الس�تحصال لقمة عيش�هم، حي�ث يصط�ادون الحيوانات 
ليقتات�وا عليه�ا، ث�م اضطرتهم س�بل العي�ش اىل تطوي�ر أدوات 
لتمك�ن القوة م�ن أداء املطلوب، فكان نتاج ذلك الرمح والس�هم 
للوص�ول اىل مال�م تطل�ه إيديهم من فرائس�هم ع�ن كثب. وحن 
وج�د بنو آدم أخطار الضواري تحيطه�م، ابتكروا آالت الدفاع عن 
أنفس�هم وطورها لدرء مخاطرها عليهم. وهكذا تحضهم الحياة 
وتحثهم متطلباتها عىل اخرتاع الجديد والناجع من وسائل الدفاع 
عن النفس. وحن اس�توطن اإلنس�ان األرض وص�ارت جزًءا من 
كيان�ه، ازداد تمس�كه بها ملا تعنيه له م�ن ديمومة يف حياته، فلم 
يجد بدا من الدفاع عن وطنه وأرضه، حتى غدا يس�تقتل من أجل 
الحف�اظ عليهم�ا، كم�ا تفنن يف تنويع س�احه وأصناف�ه، وفقا 
لتنوع عدوه وأشكاله. وقطعا لم يكن هذا إال بعد إدراكه أن وطنه 

يعني وجوده، فبه يكون.. ومن دونه اليكون.
ومع تناس�ل بني آدم تناس�ل الخري والخريون، مقابل هذا تناسل 
وتناس�ب وتصاه�ر ال�رش والرشي�رون يف مناك�ب األرض، فبدت 
موازينه�ا معتدلة تارة بفعل بس�ط الخريي�ن أفكارهم، ومقلوبة 
تارات أخ�رى بفعل الرشيرين ومعتقداته�م ومكائدهم وغدرهم، 
وبن هذا وذاك نش�أت دول ودالت أخرى. من بن هذه الدول أرض 
وادي الرافدي�ن التي ش�هدت من�ذ األزل تكال�ب الرشيرين عليها، 
مع أن أغلب الخريين والصديقن واألولياء واألتقياء عاش�وا فوق 
أرضها، وكثري منه�م وارى جثمانهم ترابها. فأرض مثل هذه من 
الواجب الحفاظ عىل إرثها الحضاري، وهذا لن يتم إال بتوفري حالة 
التمكن والقدرة والسيطرة والهيمنة لدى حاكميها ومن يتقلدون 
مراكز الس�لطات العليا فيها، الس�يما املس�ؤولون عن حمايتها، 
وت�زداد الحاجة اىل القوة أكثر من ه�ذا، عندما يكون زمام الحكم 
بيد نفر ضال لي�س العوجاجه تقويم بالنصح واإلرش�اد، فتغدو 
الق�وة بكل اتجاهاته�ا ودرجاتها، الوس�يلة الوحي�دة يف التعامل 
مع انتهازين ونفعين ومفس�دين اليملكون م�ن الرشف والقيم 

واألخ�اق واملب�ادئ ح�دا أكث�ر مم�ا موجود يف 
الضب�اع والثعالب، ملا تحمله م�ن صفات املكر 

والغدر والخديعة.
بعودة بس�يطة اىل حقب التاريخ وما س�جل يف 
أس�فاره من أحداث كانت فيه�ا الخروقات آخر 

يشء محتم�ل الوقوع، يتب�ن الخيط األبيض 
من الخيط األس�ود من املبه�م من األمور، 
وتتضح الرؤية وتنجيل األسباب واملسببات 
أمام األعن والبصائر واألسماع، وتزول كل 

الش�بهات يف كيفية حدوث الخرق. إذ أن سور الصن العظيم الذي 
يبل�غ طوله 2400 كم والذي يعد مرشوعا دفاعيا عس�كريا قديما 
بارزا ونادرا يف التاريخ املعماري البرشي. وهو ليس س�ورا فقط، 
ب�ل هو مرشوع دفاع�ي متكامل يتك�ون من الج�دران الدفاعية 
وأب�راج املراقبة واملم�رات االس�رتاتيجية، ويضم ثكن�ات للجنود 
وأبراجا لإلنذار وغريها من املنش�آت الدفاعية. ويس�يطر عىل هذا 
امل�رشوع الدفاعي نظام قيادي عس�كري متكامل. ولكن رغم كل 
الجه�ود واألموال الت�ي بذلها الحكام الصيني�ون يف بنائه، لم يقم 
السور بمهمته املطلوبة يف الدفاع عن الباد ضد هجمات الشعوب 
البدوي�ة )الربابرة(. ولم يصد الغ�زوات التي قام بها أباطرة ملوك 
“تش�نغ”. إذ ت�م اخرتاق�ه أكث�ر من م�رة، والرس يف ه�ذا لم يكن 
لضعف يف بنائه او لقوة خيالية يف املهاجمن عليه، بل هي الخيانة 
وحدها كانت السبب يف اخرتاقه، ووحدها الخيانة هي التي فتحت 

الثغرات أمام العدو وسهلت مهامه.
الخيانة اليوم يف عراقنا الجديد متشعبة، فاألحزاب تخون مبادئها 
املزعومة، والسياس�يون يخونون قس�مهم ويمينهم الدستورية، 
فالخيان�ة هي الس�بب الرئيس ال�ذي وضع مق�درات الباد تحت 
ت�رف أس�افل الن�اس وأراذل املخلوق�ات، والخيان�ة اليوم هي 
الت�ي هتكت األعراض ورسقت األم�وال.. والخيانة اليوم هي التي 
جردت البلد من خريات�ه.. وهي التي أودت بالحال اىل ماهو عليه، 
فهل ننتظ�ر خونة آخرين عىل الطريق ليْجه�زوا عىل ماتبقى من 

العراقين وأماكهم وأرضهم وعرضهم؟
فللح�د من تداع�ي ماوصلنا الي�ه أكثر، يجب قطع داب�ر الخيانة 
م�ن أصله، كي التأتي علينا فروعها غ�دا ويكمل الخائنون التهام 
العراق وابتاع�ه، وأول الطرق للحد من الخيانة هو ردع الخائنن 
بالق�وة ث�م القوة ثم الق�وة، وبغريها س�تكون الحل�ول ترقيعية 
والعاجات غري ناجعة، ولن تكون للرقية جدوى غري تبليغ الس�م 

يف العروق، السيما والخونة بارعون باللدغ يف املقتل.

القوة هي الحل الوحيد

 عيل عيل…

بقلم / عبد الخالق الفالح…
للحقيق�ة ان بفض�ل فك�ر ه�ذه الث�ورة 
العظيم�ة اس�تطاع اب�ن رس�ول الل�ه أن 
يحي�ي دي�ن النبي محمد )ص�ىل الله عليه 
وعىل ذريت�ه الطاهري�ن( ويجعل�ه فاعاً 
 ومؤث�راً ع�يل مرّ التاري�خ و تتميزع�ن كل 
الث�ورات بكونها قضية رس�الة ومبدأ، ثار 
الحس�ن للدف�اع عنه�ا، ونهض للتبش�ري 
بها، حيث رأى أمة جده تنسلخ من رسالة 

اإلس�ام، وتس�ودها أجواء مخالفة لقيمه 
مخالف�ة  فئ�ة  وتحكمه�ا  ومفاهيم�ه، 
لهدي�ه وترشيعات�ه وبأنه�ا كان�ت ث�ورة 
اصاح وهداية لكل البرشية دون اس�تثناء 
وم�ن هن�ا ينطل�ق التفاع�ل الجماه�ريي 
الهائل، ال�ذي يحصل باندف�اع ذاتي، ومن 
قب�ل كل الرشائ�ح االجتماعي�ة… الرجال 
واألثري�اء  والصغ�ار،  والكب�ار  والنس�اء، 
والفقراء، واملثقفون والعاديون… وتعطي 
له�ذه الث�روة املعرفي�ة أهمي�ة فريدة من 
نوعها،لذل�ك تج�اوب الجمه�ور الش�عبي 
معه�ا، حيث يتفاعل معها من كل املذاهب 
دون استثناء بش�كل واسع من أبناء األمة 
االس�امية وبالخص�وص املحب�ن أله�ل 
البي�ت عليه�م الس�ام، مع مناس�بات 
ومواس�م الذكرى الحس�ينية، وس�ائر 
أوق�ات الزيارات املندوبة، وقد س�عى 
االم�ام )ع( اىل بناء مجتمع إس�امي 
وإنساني متكامل وانبثقت الثورة من 
روح املس�ؤولية وااللت�زام األخاق�ي 
الصاح املجتمع )إنم�ا خرجت لطلب 

االصاح يف أمة جدي، أريد أن آمر باملعروف 
وأنه�ي ع�ن املنك�ر( ، يف مقاب�ل س�يطرة 
ال�روح األناني�ة واملصلحي�ة واالنتهازي�ة، 
والس�كوت إزاء الحكومة األموية  الباطلة، 
والاإبالي�ة تج�اه اوض�اع املجتم�ع، التي 
تس�اهم يف ترس�يخ واس�تفحال املعايري و 
القيم املناهضة للدين، ويضفي املرشوعية 
االجتماعية والسياسية عيل القوي املتجربة 

واملستبدة.
وماهو واضح وجيل يف ثورة االمام الحسن 
) ع (اعلن�ت منذ البداي�ة رفضها لاوضاع 
املرتدي�ة وتصديه�ا لح�ّكام الج�ور. و مل�ا 
اراد معاوية، خافاً  لس�رية رسول الله، أن 
يأخذ البيعة من االمام الحس�ن إلبنه يزيد 
ليخلف�ه يف الحكم االموي املت�وارث، قوبل 
بمعارض�ة االم�ام ورفض�ه. وم�ن خ�ال 
نهضته العاشورائية أوضح االمام الحسن 
بأن�ه من املحال أن تريض ش�خصية تعترب 
أس�وة لاس�ام املحم�دي بهذا ال�ذل، وأن 
تؤيد االسام املنحرف: )مثيل اليبايع مثله(

وتتجىل هذه املقابلة واملواجهة يف أخاقيات 

املعس�كرين: أنصار اإلمام الحسن، الذين 
رفض�وا االغ�راءات واملس�اومات، ووقفوا 
وقفة عز وفداء، دفاعاً عن الدين واملصلحة 
العامة، ويف الطرف اآلخر: الجيش األموي، 
الذين دفعتهم املطام�ع واملصالح الرتكاب 
أفظع الجرائم واآلثام، وكانوا يتس�ابقون 
حس�اب  ع�ىل  والغنائ�م  املناص�ب  إىل 
ان  ب�دل  وأمته�م  ومبادئه�م  ضمائره�م 
تس�وده القي�م االخاقية الفاضل�ة والقيم 
النبيل�ة وتتحق�ق في�ه العدال�ة واالخ�وة 
والحرية واملس�اواة وباقي القيم االنسانية 
التي تحف�ظ حقوق وكرامة اإلنس�ان، لذا 
ف�أن ث�ورة اإلمام الحس�ن عليه الس�ام، 
ه�ي أعظم ثورة إصاحي�ة عرفها التاريخ 
الب�رشي عىل س�طح الك�رة األرضية ألنها 

أحي�ت املب�ادئ والقيم املقدس�ة يف نفوس 
وعقول األجيال املتعاقبة ، وأعطت الدروس 
املرشق�ة ع�ن التضحي�ة يف س�بيل القي�م 
اإلس�امية واإلنس�انية. وقد تأث�ر عظماء 
البرشية ومفكريها وسياس�يها بشخصية 
اإلم�ام الحس�ن علي�ه الس�ام وس�ريته 
العط�رة، ألنه�م وج�ودوا يف ث�ورة اإلم�ام 
الحس�ن الرف�ض املطلق للظلم الس�يايس 
واالجتماعي واالقتصادي والعرقي والقبيل 
واملناطق�ي، وملس�وا يف حركت�ه التحررية 
الكرام�ة اإلنس�انية، والحري�ة الفكري�ة، 
والعدال�ة االجتماعية، والتس�امح الديني، 
والوف�اء للقي�م اإلنس�انية. الت�ي تتج�دد 
بش�كل دائم مع حلول شهر محرم الحرام 

وايام عاشوراء،

الحسين ثورة الفكر والنهضة المستدامة

بقلم  / عبدالسادة الياسري…
يف حف�ل رس�مي الفت اعلن�ت وزارة الكهرب�اء العراقية بانها 
“أبرمت عرب دائرة التدريب وبحوث الطاقة التابعة لها، مذكرة 
تعاون مش�رتك مع ) معهد العراق للطاقة (، يوم الخميس 2٥ 
/4/ 20١٩ بحض�ور وزي�ر الكهرباء الدكتور ل�ؤي الخطيب 
الهدف منها تأطري وتطوير ودعم عاقات التعاون بن الوزارة 
واملعهد املذكور، وبما يضمن تحقيق رؤية الوزارة املستقبلية، 
واالس�تفادة م�ن اإلمكانيات املتوف�رة لدى الط�رف اآلخر أي 
املعهد من خربات ومختربات وورش هندسية، لتدريب وتطوير 
ماكات الوزارة اىل جانب امليض يف تنمية وإدامة هذه العاقات 

عىل أساس املصالح واألهداف املشرتكة لخدمة العراق”.
اىل هن�ا والخ�رب الغب�ار عليه,لكن وثائ�ق بريطانية رس�مية 
صادرة عن مسجل الرشكات يف لندن العاصمة تفيد بأن السيد 
لؤي حميد جواد الخطيب س�جل رشكة خاصة باس�م “معهد 
العراق للطاقة” يف س�نة 20١٣ والتي اعلنت افاس�ها يف سنة 
20١٦ !!! من خال تقديم طلب اىل مس�جل الرشكات بتوقيعه 
الح�ي وثيق�ة رقم ) ١ ( و تم حل الرشكة بعد اعان افاس�ها 
يف الجريدة الرس�مية بتأريخ 22 ترشين الثاني 20١٦ ، وثيقة 

رقم ) ١-ب( !!!
والغري�ب يف االمر، ان الس�يد الوزير بعد اس�تيزاره عاد ليوقع 
مذك�رة تفاه�م كما اس�لفنا مع رشك�ة تحمل نفس االس�م 

بالرغم من اعان افاسها سابقا !!
رشك�ة اخرى مس�جلة باس�م الس�يد الخطيب ه�ي رشكة “ 
العراق للطاقة” تم تأسيس�ها يف كان�ون االول 200٧ يف لندن، 
وه�ي رشكة ذات مس�ؤولية محدودة مديره�ا التنفيذي لؤي 
حمي�د جواد الخطي�ب. وثائق مس�جل ال�رشكات الربيطانية 
كش�فت أن لؤي الخطي�ب تنازل ع�ن حقوق إدارتها بش�كل 
قانون�ي بالتزامن مع تكليفه بحقيب�ة الكهرباء وثيقة رقم ) 
2 ( وعن مديرا جديدا لها هو “إبراهيم حاتم س�لطان” وهذا 
املدير الجديد كان يدير الرشكة نفس�ها يف س�نة 200٨ قبل ان 
يت�وىل لؤي الخطي�ب ادارة الرشكة نفس الع�ام ولغاية تأريخ 
االستقالة س�نة 20١٨. ثم تنازل الس�يد لؤي حميد جواد عن 
كونه “شخص ذو نفوذ يف الرشكة” يف كانون االول 20١٨ ، اي 
بعد ش�هرين من توليه وزارة الكهرباء لصالح “إبراهيم حاتم 

سلطان” وثيقة رقم ) ٣ (.
بالع�ودة اىل وثائ�ق مس�جل ال�رشكات يتبن ان الحس�ابات 
الختامية لرشك�ة “الطاقة العراقية املحدودة” لس�نة 20١٧، 
مس�جلة تحت بن�د “الرشكات الصغ�رية جدا” وفق�ا لدخلها 
الس�نوي املحدود بحسب القوانن الربيطانية، وهي فضا عن 

كونه�ا رشكة خارسة اذا تبن انها مديونة بمبلغ ) ١١،١٨٩ ( 
جنيها اسرتلينيا، وثيقة رقم) 4 (.

وهنا ثمة سؤال مهم جدا:ملاذا وقع السيد الوزير مذكرة تفاهم 
مع رشكة تفيد حس�اباتها الختامية بأنها رشكة صغرية جدا 

و خ�ارسة علم�ا ان املصادر الخاص�ة يف وزارة الكهرباء تقدر 
قيمة هذه املذكرة بماين الدوالرات من ارباح وعموالت للعقود 

و الوساطات و االستشارات؟!
لقد جاء يف بيان ال�وزارة ان مذكرة التفاهم تقوم عىل “تبادل 
املعلوم�ات واالستش�ارات يف املجاالت ذات االهتمام املش�رتك، 

والتع�اون يف مجال بحوث الطاق�ة، فضا عن تطوير ماكات 
ال�وزارة”! مضيف�ة أن�ه “ت�م التأكيد م�ن خال املذك�رة بأن 
مدته�ا خم�س س�نوات، تق�دم خاله�ا التس�هيات الازمة 
ملنتس�بي الوزارة وأعداد الدراس�ات وتنفيذ املشاريع البحثية 

والتطبيقية، اىل جانب الس�عي لتوفري منح دراسية بالتنسيق 
م�ع الجامع�ات العاملية مل�اكات ال�وزارة، وحس�ب ضوابط 
وتعليم�ات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وتعزيز العمل 
اإلستش�اري بن الطرف�ن، عاوة ع�ىل دعم وإس�ناد تنظيم 
ال�دورات واملؤتمرات والن�دوات العلمية والحلقات النقاش�ية 

وورش العمل املشرتكة”.
هناك عدة ماحظات يمكن تس�جيلها :اوال: ان كلمة “معهد” 
ال وجود لها يف اس�م الرشكة، فلماذا يتم تس�ويق اس�م املعهد 
و ليس اس�م الرشكة وال يوجد اش�ارة قانونية واضحة لاسم 

التجاري و الفعيل؟!!
ثانيا : جاء يف املوقع الرس�مي ب�أن الرشكة هي “منظمة غري 
حكومي�ة أي مس�تقلة، وغ�ري ربحي�ة، وهنا الب�د ان نتوقف، 
ف�ا يوجد يف القان�ون الربيطاني رشكة تصب�ح منظمة علما 
ان املنظم�ات غري الحكومية لها مس�جل خ�اص وعند البحث 
يف س�جات دائرة تس�جيل املنظمات لم نجد اي وجود “ملعهد 

الطاقة العراقي” !!
ثالثا : حس�ب ماج�اء يف املوقع الرس�مي ان الرشكة تعتمد يف 
التمويل بش�كل كبري عىل التربعات واملساعدات والهدايا، وهنا 
البد ان نس�أل كيف لرشكة تقبل الهدايا والتربعات ؟ ومن هم 

الذين يتربعون اليها؟!
ه�ذه املاحظ�ات وغريها من أم�ور مبهمة تح�وم حول هذه 
الرشك�ة او املنظمة التي يقودها الس�يد وزي�ر الكهرباء ومن 

حوله.
والسؤال املوجه اىل السيد وزير الكهرباء والسيد رئيس مجلس 
ال�وزراء واعضاء مجلس النواب ودائ�رة الرقابة املالية وهيئة 
النزاهة: ماهي الحقيقة يف تسجيل هذه الرشكات باسم وزير 
الكهرباء؟! ملاذا اعلن افاس�ها رسميا يف بريطانيا؟! وملاذا عاد 
واس�تخدم نفس االسم لايحاء بانها منظمة مجتمع مدني؟! 
وكيف ابرم مذكرة تفاهم بماين الدوالرات مع رشكة صغرية 

خارسة؟!
من جه�ة أخرى مل�اذا يقوم الس�يد وزير الكهرب�اء بالضغط 
عىل كربيات الرشكات العاملة يف العراق للمش�اركة يف املؤتمر 
املزم�ع عقده منتصف ش�هر ايل�ول؟!! واجباره�ا عىل رعاية 
املؤتم�ر ؟!! حيث أفادت تقارير موثقة ب�أن رشكات معروفة 
دفع�ت مبالغ طائل�ة إلرضاء الس�يد الوزير !! وم�ن بن هذه 
الرشكات س�يمنس وم�اس غلوبال وربان الس�فينة وأيرثلنك 
وغريه�ا م�ن رشكات متعاقدة مع ال�وزارة بمئات املاين من 
ال�دوالرات! والتي يهمها إرضاء الس�يد الوزير بأي ثمن كان !! 

حفاظا عىل مصالحها التجارية مع الوزارة.

وثائق بريطانية تكشف عن فضيحة كبرى في وزارة الكهرباء..

االمام  ثورة  في  وجلي  واضح  ماهو 
منذ  (اعلنت  السالم  عليه   ( الحسين 
المتردية  لالوضاع  رفضها  البداية 

الجور لحّكام  وتصديها 

أعظم  هي 
إصالحية  ثورة 
التاريخ  عرفها 

على سطح  البشري 
ألنها  األرضية  الكرة 

المبادئ  أحيت 
المقدسة  والقيم 

نفوس  في 
األجيال  وعقول 

المتعاقبة

ثورة اإلمام الحسين )عليه 
السالم( التي انطلقت سنة 
ستين للهجرة، كانت نبعاً  
متدفقا للقيم المتسامية 

وترتبط بأبعاد فكرية 
أساسية تشكل جوهر قضيته 

المركزية والتي تتبلور 
وترتبط بمفردة اإلصالح بكل 

دالالتها الفكرية واإلنسانية 
والقيمية والروحية ومن هنا 

فأن أي محاولة الستعادة 
هذه الثورة وتطبيق 

مقوالته وقيمه الروحية 
والفكرية ال تتم ولن تتحقق 

دون فهم واستلهام هذه 
المضامين و ال وجود لفكر 
الحسين بدونها وبالتالي 

كل من يريد حصر وتقويض 
قضية الحسين بالطقوس 

والتباكي واللطم ، يساهم 
من حيث ال يشعر بحرف 
القضية وتميعها وضياع 

أهدافها وتغيب مكتسباتها 
،،على أرض الواقع.

واسع وبشكل  استثناء  دون  المذاهب  كل  تفاعلت  و  معها  الشعبي  الجمهور  تجاوب 
السالم( )عليه  الحسين  االمام  فكر  مع  االسالمية  األمة  أبناء  من   

رسمية  بريطانية  وثائق   
مسجل  عن  صادرة 

تفيد  لندن  في  الشركات 
جواد  حميد  لؤي  بأن  
شركة  الخطيب سجل 

العراق  باسم “معهد  خاصة 
 ٢٠١٣ سنة  في  للطاقة” 

في  افالسها  اعلنت  والتي 
٢٠١٦ سنة 



اعلن�ت ادارة ن�ادي التضام�ن النجف�ي ع�ن 
اتفاق يقيض بتس�لم املدرب نضال غانم مهام 
قي�ادة فريقها بدوري الس�لة املمتاز املؤمل له 
ان ينطل�ق يف الخام�س والعرشين من الش�هر 
الحايل. وقال رئي�س النادي محمد الفتالوي ان 

»االتفاق تضمن تدريب الفريق السلوي ملوسم 
واحد عىل ان يعتمد املدرب عىل الالعبني الشباب 
من ابناء النادي او من يرى فيهم غانم املوهبة 
الس�لوية التي يمكن تطويرها للمستقبل واكد 
ان االعداد س�يبدا بعد زيارة العارش من محرم 

عن طريق معس�كر داخ�ي او خارجي يقام يف 
اي�ران ويتالءم مع إمكانيات النادي املادية عىل 
ان يختار املدرب االندي�ة التي يرغب بمالقاتها 
ودي�ا«. من جهته ش�دد غانم ع�ىل رضورة ان 
»تك�ون ف�رة االع�داد صحيح�ة وتتطابق مع 

قدرات الالعبني الذين س�نعتمدهم بالتش�كيلة 
ويب�دو يل ان قوة املباريات التجريبية س�تكون 
احدى خياراتن�ا قبل الدخول بمع�رك الدوري 
الن األس�اس يف االع�داد ه�و اكتش�اف الخل�ل 
وتشخيص األخطاء«. واضاف »ليس هناك اي 

رشوط مس�بقة وضع�ت يف االتفاق باس�تثناء 
العمل للبق�اء يف الدوري املمتاز املوس�م املقبل 
وبناء جيل سلوي للس�نوات املقبلة وهو واحد 
م�ن األهداف الت�ي نروم الوص�ول اليها كونها 

الطريق لبناء كرة السلة العراقية«.

المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
الي�وم  الع�راق  منتخ�ب  يلتق�ي 
الخميس نظريه البحريني يف املنامة 
التصفي�ات  يف  مباريات�ه  بافتت�اح 
املزدوجة املؤهل�ة اىل نهائيات كأس 
العال�م يف قطر والبطول�ة القارية يف 

الصني.
يخوض العراق والول مرة التصفيات 
ع�ىل ملعبه وب�ني جماه�ريه حيث 
س�يحتض ملع�ب ج�ذع النخل�ة يف 
الب�رة مباريات املنتخ�ب الوطني 
بع�د ان واف�ق االتح�اد ال�دويل عىل 
رف�ع الحظ�ر ع�ن مالع�ب البرة 
وكرب�الء واربي�ل، م�درب املنتخ�ب 
الوطن�ي كاتانيت�ش س�يعول اليوم 
املحرف�ني  الالعب�ني  ع�ىل  كث�ريا 
الذي انضم�وا لتش�كيلة املنتخب يف 
البحري�ن م�ن اجل تقديم مس�توى 
جيد يليق بس�معة املنتخب العراقي 
املتواض�ع  املس�توى  بع�د  خاص�ة 
للمنتخب يف بطولة غرب اس�يا التي 
اقيم�ت يف كرب�الء واربي�ل ويطمح 
اليوم بالتأكيد اىل اس�عاد الجماهري 
املحرف�ني  مقدم�ة  ويف  الرياضي�ة 
الذين سيعول عليهم املدرب املحرف 
يف فري�ق اتالنت�ا يونايت�د االمريكي 
جس�تن مريام وعي عدنان املحرف 
يف فريق فانكوفر وايتكابس الكندي.

اىل ذلك أوضح السلوفيني كاتانيتش 
مدرب املنتخ�ب العراقي، أن الفريق 
جاه�ز تمام�ا ملب�اراة الي�وم أم�ام 
املنتخب البحريني لحس�اب الجولة 
املزدوج�ة  التصفي�ات  م�ن  األوىل 

لكأيس آسيا والعالم.  
وق�ال كاتانيت�ش إن�ه »يراهن عىل 
ق�درة العبيه لتجاوز املب�اراة األوىل، 
حي�ث إن الفري�ق اكتمل�ت صفوفه 
بالتحاق الالعبني املحرفني والجميع 

متأهب لخوض املباراة«. 
وب�ني أن »املب�اراة األوىل دائم�ا م�ا 
تك�ون مؤث�رة معنوًيا عىل مس�رية 
الفري�ق يف التصفي�ات، لذا نس�عى 
نقاطه�ا  وحص�د  املب�اراة  لكس�ب 

الثالث وتحقيق بداية جيدة«.  
من جهته أكد العب املنتخب العراقي 
مهند ميمي جاهزية أسود الرافدين 
لعب�ور البحري�ن، والدخ�ول بق�وة 
املؤهل�ة  التصفي�ات  يف  للمنافس�ة 

ملونديال كأس العالم. 
العراقي�ة  »الجماه�ري  أن  وب�ني 
تنتظر منا بش�ارة الف�وز ونعلم أن 
النق�اط الثالث س�تكون له�ا طعم 
خاص للميض قدًما للمنافس�ة عىل 

البطاقات املؤهلة سواء لكأس آسيا 
أو املونديال«.

م�ن جانب�ه أك�د م�درب منتخبن�ا 
الربتغ�ايل  الق�دم  لك�رة  البحرين�ي 
هيليو س�وزا عن الجاهزي�ة التامة 
املب�اراة  لخ�وض  الفري�ق  ألف�راد 
اآلس�يوية  للتصفي�ات  االفتتاحي�ة 
املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 

ونهائيات كأس آسيا 2023.
وقال س�وزا »بأنه يدرك مدى أهمية 

املنتخ�ب  لالعب�ي  الحاف�ز  تجدي�د 
بع�د إنجازه�م يف غ�رب آس�يا م�ن 
خ�الل إدخاله�م أج�واء التصفيات 
املونديالية كونها االس�تحقاق األهم 
الذي جاء ألجله لقيادة املنتخب منذ 

بضعة أشهر«.
ونوه يف ه�ذا اإلطار بجاهزية جميع 
أف�راد الفري�ق فني�اً ومعنوي�اً بمن 
فيه�م املحرف بفريق س�الفيا براغ 
التش�يكي عبدالل�ه يوس�ف، مؤكداً 

بأن املجموعة التي لديه هي األفضل 
يف الوق�ت الراهن. الفت�ًا بأنه ركز يف 
الفرة االخ�رية عىل زي�ادة الخطط 
التكتيكي�ة والتجانس ب�ني الالعبني 
واعتم�اد التش�كيلة املثالي�ة الت�ي 

ستخوض لقاء الغد.
وش�دد س�وزا بأن »مباراة االفتتاح 
أم�ام الع�راق س�تكون صعب�ة بال 
ش�ك، عىل اعتبار أن الفريق العراقي 
منتخب مرش�ح ومنافس وسيحمل 

نهائ�ي  اعتب�ار خس�ارة  رد  نواي�ا 
بطولة غرب آسيا«.

وق�ال س�وزا يف ه�ذا اإلط�ار ب�أن 
املواجه�ة س�تكون مختلف�ة ع�ن 
)نهائ�ي  إىل  إش�ارة  يف  س�ابقتها 
غ�رب آس�يا(.. حي�ث كان�ت تل�ك 
اع�داد  محط�ة  تش�كل  البطول�ة 
للتصفي�ات املونديالية..غري أن هذه 
امل�رة س�تحمل أهمية أك�رب كونها 
التصفيات التي تؤهل لكأس العالم.

سلة التضامن 
النجفي تتعاقد 
مع  نضال غانم  الخميس 5 ايلول  2019 
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يف اأول درجة ب�صلم الت�صفيات 

اليوم .. أسود الرافدين يواجه األحمر البحريني في المنامة

اتع�سب حلد اله�سترييا، اإذا كانت هناك 
مباراة جتمع منتخبنا الوطني ومنتخب 

اآخر، ومادام اأو�سلتني هذه اله�سترييا 
اىل درجة حتطيم الأطباق، عندما 

يتاأخر املنتخب بهدف او يخ�سر احدى 
مبارياته، ل�سيما يف بطولت اخلليج 

التي كان فيها املنتخب العراقي يت�سيد 
ال�ساحة، وكان ل ير�سى، وهو يواجه 
فرقا مثل عمان والبحرين والإمارات 

ِبغّلٍة ل تقل عن ن�سف دزينة من 
الأهداف، ورمبا كان املنتخبان الكويتي 
وال�سعودي، هما الأكرث ندية، ومع ذلك 

كانت كفة اللقاءات متيل ل�سالح العراق، 
واحلال ل يختلف كثريا عن و�سع 

املنتخب العراقي �سمن القارة ال�سفراء، 
فان اغلب فرق قارة ا�سيا كانت تتهيب 

مواجهة منتخبنا الوطني لأنها تاأتي 
وهي متيقنة من الهزمية على اأيدي ا�سود 

الرافدين. 
ولك�ن… مرت االي�ام ودارت الس�نني، لنج�د الكرة 
العراقي�ة وقد أفل نجمها وخبا بريقها، فباس�تثناء 
م�ا تحقق يف بطولة اس�يا ع�ام ٢٠٠٧، بقي العراق 
بعي�دا عن نيل األلقاب القارية واإلقليمية فضال عن 
غيابه الكام�ل عن املونديال العاملي منذ عام ١٩٨٦، 
وقطع�ا ان ه�ذا الغي�اب والراجع للك�رة العراقية 
كان نتاج ظ�روف قاهرة، منها حرم�ان منتخباتنا 
من اللعب يف ارضها وبني جمهورها بس�بب الحظر 
ال�دويل املفروض عىل العراق منذ تس�عينيات القرن 
امل�ايض، وق�د ش�هدت الس�نوات املاضي�ة بعد عام 
٢٠٠٣ الكث�ري م�ن املح�اوالت لرفع الحظ�ر، وعىل 
الرغ�م م�ن ان تل�ك املح�اوالت لم تفل�ح يف تحطيم 
القي�ود، ولكنها أس�همت يف ترخية الحبال وترطيب 
األجواء، حتى جاءت بطولة غرب القارة االس�يوية 
الت�ي أقيمت يف ملعبي كربالء واربيل خالل ش�هري 
تم�وز وآب، ليثبت العراق خالله�ا انه يمتلك القدرة 
ع�ىل التنظي�م، وان الوض�ع الع�ام يف البل�د اضحى 
مس�تقرا، وليس ثمة مايثري مخاوف االتحاد الدويل 
لك�رة القدم )فيف�ا(، ال�ذي وجد يف تنظي�م بطولة 
غرب اس�يا فرصة مناسبة، بعد ان لم يجد أي تربير 
الس�تمرار حرمان الكرة العراقية من الدوران فوق 
أديم ارضها، ليعلن عن س�ماحه وألول مرة بخوض 
منتخبن�ا الوطن�ي لك�رة القدم مباري�ات تصفيات 
اس�يا التي س�تقام يف الصني عام ٢٠٢٣  وتصفيات 
املونديال العاملي التي ستنظمها الدوحة عام ٢٠٢٤ 
يف ارض�ه، وتحدي�دا يف املدينة الرياضي�ة بالبرة، 
وهو قرار م�ا كان له ان يصدر لوال القتال والجهود 
الكب�رية املبذولة م�ن قبل الجميع وال ش�ك ان قرار 
الفيفا هذا يمث�ل ارشاقة حقيقي�ة وانتقالة مهمة 
يف واق�ع كرة القدم العراقية.. صحيح ان الحدث مر 
م�رورا عابرا ول�م يحظ بذلك االهتم�ام الذي ينبغي 
ولو كان حدثا س�لبيا لعزف علي�ه الكثريون!! اال ان 
املهم يف هذا هو هل اننا س�نكون بمستوى الحدث؟ 
الن نجاحن�ا يف هذا االختبار ه�و املفتاح نحو عودة 
الك�رة العراقية بكامل بهائه�ا اىل ارضها بعد فراق 
طوي�ل والنج�اح هن�ا ينبغ�ي ان يك�ون يف جمي�ع 
األصعدة اداريا وتنظيميا واعالميا وجماهرييا ولعبا 
ونتيجة لذلك نقول ان البرة موعدنا لنثبت للعالم 
اننا قادرون وان ه�ذا العالم قد ظلمنا كثريا.. أليس 

كذلك؟

نا ! كرُتنا يف ار�صِ
محم��د  الزه��رة  عب��د 

جبار: معسكر الحدود في أربيل محطة مهمة

أنباء عن عدول عبد الخالق 
مسعود عن استقالته 

العراق يشارك في بطولة العالم بالمالكمة

وص�ف مظف�ر جب�ار م�درب الح�دود، 
املعس�كر التدريب�ي الذي أقي�م يف أربيل 
بأنه محط�ة مهمة يف طري�ق التحضري 

للموسم الجديد.
وق�ال جب�ار، »املعس�كر كان رضوريا 
للفري�ق بعد مغادرة 12 العبا، ما أجربنا 
عىل استقطابات جديدة، وبالتايل الفريق 
جديد، ويحتاج إىل عامل االنس�جام من 
خ�الل التدريبات املكثف�ة وخوض أكرب 
عدد م�ن املباريات التجريبي�ة، وهذا ما 

سعينا له من خالل تواجدنا يف أربيل«.
وأض�اف »املعس�كر أظه�ر لن�ا الكث�ري 
م�ن النقاط التي عملن�ا عىل معالجتها، 
وتمكن�ا م�ن اختب�ار جمي�ع العبين�ا، 
وأضفن�ا م�ن خالل�ه العب�ني جديدي�ن 
التحق�ا بنا يف املعس�كر وهما أحمد عبد 
الل�ه وب�ارز رستي�ب، ونأم�ل أن يكونا 

إضافة للفريق«.
وأش�ار امل�درب إىل أن الفري�ق س�يكمل 
عن�د  ال�دوري  ملباري�ات  تحضريات�ه 
الع�ودة للعاصم�ة بغ�داد، الفت�ا إىل أن 
قرعة ال�دوري وضعت الفري�ق يف بداية 
املس�ابقة أمام الرشطة، الذي يشارك يف 
البطول�ة العربية، م�ا يمنحه أفضلية يف 

جاهزيته للمباريات.
يش�ار إىل أن الح�دود أنه�ى معس�كره 

يف أربي�ل بخس�ارة أمام نفط الوس�ط 
بهدفني دون رد

أف�اد مصدر مقرب م�ن اتحاد الك�رة العراقي، بأن من 
املتوقع عدول رئيس االتحاد عن استقالته.

وق�ال املصدر ان »رئيس االتح�اد العراقي لكرة القدم 
عب�د الخال�ق مس�عود م�ن املتوق�ع ان يع�دل ع�ن 
اس�تقالته التي املح اىل تقديمها بع�د مباراة العراق 
والبحري�ن ضم�ن تصفي�ات كأس العال�م وكأس 

اسيا«.
وع�زا املص�در ذل�ك اىل »الضغ�وط الكب�رية التي 
يمارس�ها اعضاء االتحاد عىل مسعود لثنيه عن 
تقديم االستقالة«. وكان عضو االتحاد العراقي 
لك�رة القدم يجيى كريم قد اكد يف وقت س�ابق 
ان اعضاء االتحاد يرفضون اس�تقالة الرئيس 
عب�د الخالق مس�عود م�ن منصب�ه. يذكر ان 
رئي�س االتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق 
مسعود كان قد أعلن، أنه سيقّدم استقالته من منصبه بعد 

مباراة املنتخب الوطني أمام البحرين للتفّرغ لعائلته.

اعل�ن االتح�اد العراق�ي املركزي 
للمالكمة، عن املشاركة بمالكمني 

اثنني، يف بطولة العالم للعبة.
العراق�ي  االتح�اد  وق�ال رئي�س 
املرك�زي للمالكم�ة ع�ي تكليف 
ان »الع�راق سيش�ارك يف بطول�ة 
العال�م للمالكمة، والتي س�تقام 
فعالياته�ا بمدين�ة اكاترتنب�ورغ 
الروسية للمدة من السابع ولغاية 
الثاني والعرشين من ش�هر أيلول 

الجاري«.
الوطن�ي  ان »منتخبن�ا  وأوض�ح 
البطول�ة  منافس�ات  س�يخوض 
باملالكم�ني ك�رار كاظم س�هم يف 
وزن 69 كغ�م، وس�عدي ط�ارق 

محمد يف وزن 91 كغم«.

كش�ف مصدر يف االتح�اد العراق�ي املركزي لكرة 
القدم، عن تشكيل لجنة تراخيص جديدة.

وقال املصدر ان »اتحاد الكرة اصدر امراً إدارياً 
يق�يض بتش�كيل لجن�ة تراخي�ص جديدة«. 
وأوضح املصدر ان »اللجنة سريأس�ها محمد 
العب�ودي، باإلضاف�ة إىل صبح�ي رحي�م نائبا 
للرئيس، ومحيي دواي مقررا للجنة، فضال عن 
يوس�ف احمد عضو لجنة مختص عن القس�م 

املايل، باإلضافة إىل ضياء عبد الحسني«.

وص�ل وف�د منتخبنا الوطن�ي لك�رة الطائرة تحت 
21 عام�اً العاصم�ة األردنية عم�ان، تحضرياً 

للدخول يف غمار منافسات البطولة العربية 
التي ستنطلق غدا الجمعة.

الي�وم الخمي�س  وس�يخوض منتخبن�ا 
اوىل وحدات�ِه التدريبي�ة، ع�ىل ان يفتتح 
مبارياته يوم الس�بت املقب�ل، بمواجهة 

منتخ�ب الكوي�ت، ال�ذي يق�ع اىل جان�ب 
يف  املتح�دة  العربي�ة  االم�ارات  منتخ�ب 

مجموعة منتخبنا الوطني.

غ�ادر فري�ق غاز الجن�وب، اىل املغ�رب للمش�اركة ببطولة 
االندي�ة العربية بك�رة الطاولة للنس�اء املقرر انطالقها 

اليوم الخميس.
وق�ال مدرب الفربق عقيل جبار ان فريقه وصل اىل 
العاصمة املغربية، للمش�اركة يف البطولة العربية 

بكرة الطاولة للنساء.
واض�اف »ان فريق�ه تالف م�ن املحرفة املرية 
مري�م الهضيب�ي، و العب�ات محلي�ات، مبين�ا انه 
يس�عى  لتكرار ما انجز فريقه يف كردستان العراق يف 

بطولة القطر التي توجن بلقبها«.

اتحاد الكرة يسمي 
لجنة تراخيص جديدة 

الناشئين يخوض منافسات البطولة 
العربية للطائرة

غاز الجنوب يشارك في البطولة 
العربية بكرة الطاولة

عماد هاشم يوضح حقيقة
 انضمامه للزوراء

قال م�درب حراس املرم�ى، عماد هاش�م، إن انضمامه 
لفريق الزوراء لم يتم بشكل رسمي، حتى اآلن. 

وأوض�ح هاش�م، »إدارة الن�ادي اتصلت ب�ي عن طريق 
مدير الفريق، كريم رزاق، لتبليغي بأن اس�مي تم طرحه 
كبديل للمدرب الس�ابق عامر عبد الوه�اب، الذي اعتذر 

عن تكملة املشوار السباب شخصية«. 
وتابع »إىل اآلن لم تحس�م األمور بش�كل رسمي، وهناك 
مباحث�ات ب�ني الجه�از الفن�ي وإدارة النادي، لدراس�ة 
موضوع رحيل املدرب الس�ابق لح�راس املرمى، وعندما 

يكون هناك عقد رسمي سنفصح عنه يف اإلعالم«. 
وأش�ار إىل أن�ه يفخر بطرح اس�مه ملهمة العم�ل، يف ناٍد 
كب�ري بحجم ال�زوراء، خصوص�ا أن آخر تجرب�ة له مع 
الفري�ق، كان�ت يف عام�ي 2016 و2017، وحقق حينها 

لقب الدوري والكأس.



كشف تقرير صحفي أن مهاجم ريال 
مدريد الشاب فضل البقاء يف دكة بدالء 
»املرينجي« عىل االنتقال إىل فريق أملاني 

كبري، يف فرتة االنتقاالت الصيفية.
فقد ذك�ر موق�ع صحيفة »ش�بورت 

بيلد« الذي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
أن ماريان�و دي�از، رف�ض الرحيل إىل 
ش�الكه، وأن النادي األملان�ي كان من 
أكث�ر الف�رق املهتمة بالحص�ول عىل 

خدماته.

وأوضح أن ش�الكه كان عىل اس�تعداد 
لدف�ع رات�ب ماريان�و دياز الس�نوي، 
وال�ذي يبل�غ 4 ماليني ي�ورو، وأردف 
أن ع�دم مش�اركة الفري�ق األملاني يف 
املس�ابقات األوروبية هذا املوسم كان 

من بني أسباب رفض العب املرينجي.
ويرغ�ب ماريان�و دي�از )26 عاماً( يف 
البقاء مع ريال مدريد، إذ يرتبط بعقد 
يمت�د حتى صي�ف س�نة 2023، فيما 
يأمل »األبيض امللكي« يف رحيل الالعب 

والذي ُيقدر س�عره حاليا ب�20 مليون 
يورو، يف أقرب وقت ممكن.

ويع�د دياز خ�ارج خطط زي�ن الدين 
زيدان املدير الفن�ي للمرينجي، تماما، 

بحسب عديد التقارير الصحفية.

المراقب العراقي/ متابعة...
فرض مبدأ اإلعارة نفسه بقوة يف فرتة االنتقاالت 
الصيفية املاضية باملالعب األوروبية، حيث تلجأ 
األندية إىل هذا النظام ألس�باب متعددة معظمها 

يتعلق بالجانب املايل.
ويف ح�ال فش�ل التجربة ف�إن الن�ادي يكون قد 
حمى نفس�ه من دفع مبال�غ طائلة ترتتب عىل 

رشاء خدمات الالعب ذاته بشكل نهائي.
أم�ا النادي الذي يق�وم بإعارة العبي�ه، فيهدف 
بالدرج�ة االوىل إىل التخل�ص م�ن رات�ب الالعب 

أو منح�ه فرص�ة اللع�ب م�ع فريق آخ�ر لفرتة 
محدودة من أجل اكتس�اب الخ�رة الالزمة، قبل 

العودة مجددا للفريق.
لكن الكث�ري من األندي�ة، باتت تس�تعني بنظام 
اإلعارة، من أجل تخفيف األعب�اء املالية، وكذلك 
الهروب من العقوب�ات املرتتبة عىل خرق قوانني 
اللع�ب املايل النظيف املوضوعة م�ن قبل االتحاد 

األوروبي للعبة.
هذا املوس�م، اتبع�ت أندية عديدة نظ�ام اإلعارة 
م�ن أجل إنج�از الصفق�ات، ففي انجل�رتا، أراد 

مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو الرتوي قبل 
التعاق�د مع العب الوس�ط األرجنتيني جيوفاني 
لوسيلس�و بش�كل نهائي، فاس�تعاره من ريال 
بيتي�س لتجربته قبل اتخاذ ق�رار رشاء خدماته 

بشكل نهائي.
ويف إيطاليا، استفاد إنرت ميالن من نظام اإلعارة، 
فحصل عىل خدمات النجم التش�ييل أليكس�يس 
سانش�يز الذي ارتاح مانشسرت يونايتد من جزء 
م�ن راتبه الضخ�م )505 آالف جنيه اس�رتليني 
أس�بوعيا(. ول�م يتوقف األم�ر عند ذل�ك، حيث 

استعار ال�«نرياتزوري« اثنني من أفضل الالعبني 
الصاعدين يف إيطاليا، وهما س�تيفانو س�ينيس 
القادم من ساس�ولو، ونيك�وال باريال اآلتي من 
كالياري، علما بأنه دفع مقابل استعارة األول 5 

ماليني يورو و12 مليون يورو للثاني.
صفقة اإلعارة األبرز يف املالعب األوروبية، تمثلت 
يف انتقال العب الوسط الرازييل فيليبي كوتينيو 
من برشلونة إىل بايرن ميونخ، ولم يكتف النادي 
الباف�اري عند ذل�ك، فتعاقد بمب�دأ اإلعارة أيضا 
م�ع جناح إن�رت ميالن، ال�دويل الكروات�ي إيفان 

برييسيتش.
يف اس�بانيا، أراد ري�ال مدري�د تعوي�ض رحي�ل 
الحارس الكوس�تاريكي كيلور نافاس إىل انتقل 
إىل باريس س�ان جريمان، فاس�تعار من األخري 

حارسه الفرنيس ألفونس أريوال.
واستفاد سيلتا فيجو من تخمة برشلونة بوسط 
امللعب، ليحصل منه عىل خدمات الدويل الرازييل 
رافينيا ألكانتارا عىل س�بيل اإلعارة ملدة موس�م 
واح�د. واس�تعار اش�بيلية العب�ني اثنني ضمن 
مس�عاه للمنافس�ة ع�ىل املراك�ز األربع�ة األوىل 

يف ال�دوري اإلس�باني هذا املوس�م، فحصل عىل 
خدم�ات ظهري ريال مدريد س�ريجيو ريجيلون، 
وحارس مرم�ى جريونا، الدويل املغربي ياس�ني 
بون�و. ويف الي�وم األخ�ري م�ن ف�رتة االنتقاالت، 
أنج�ز باري�س س�ان جريم�ان صفق�ة مميزة، 
اس�تعار من خاللها خدمات املهاجم األرجنتيني 
م�اورو إي�كاري غ�ري املرغ�وب فيه داخ�ل إنرت 
مي�الن، كما حصل بالطريقة ذاتها عىل الحارس 
اإلس�باني سريجيو ريكو ليكون الحارس البديل 

للكوستاريكي نافاس.
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7الرياضية
ماريانو دياز 
يرفض االنتقال 

لشالكة

نظام اإلعارة يفرض نفسه على فترة االنتقاالت الصيفية في اوربا

يس�تعد الع�ب الوس�ط الرتغ�ايل برون�و 
فرينانديز، لتجديد تعاقده مع س�بورتينج 
لش�بونة، بعدم�ا كان قريًب�ا م�ن الرحيل 
إىل ري�ال مدري�د ه�ذا الصيف. وبحس�ب 

صحيفة »أبوال«، ف�إن برونو فرينانديز وافق 
بالفع�ل ع�ىل تجديد عق�ده مع س�بورتينج 
لش�بونة، حيث يعيش مؤخرًا حالة كبرية من 
التألق. وزعمت الصحيفة الرتغالية أن العقد 

الجديد لفرينانديز مع سبورتينج لشبونة قد 
يحتوي عىل رشط يمنعه من االنتقال إىل ريال 
مدريد. وارتبط اس�م فريناندي�ز باالنتقال إىل 
العديد من األندية يف فرتة االنتقاالت الصيفية 

املاضية، لعل أبرزها ريال مدريد ومانشس�رت 
يونايت�د وتوتنهام. ويعد الالعب الذي س�يتم 
عام�ه ال�� 25، يف 8 س�بتمر/أيلول الجاري، 

أحد نجوم الدوري الرتغايل.

أعلن�ت لجنة املس�ابقات التابعة لالتحاد اإلس�باني لكرة القدم، 
م�دة إيقاف الويلزي جاري�ث بيل، نجم ريال مدري�د، عىل خلفية 

طرده يف مباراة فياريال األخرية، بالجولة الثالثة لليجا.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، التي تابعته�ا »املراقب 

العراق�ي« فقد قررت اللجنة إيقاف بيل، مب�اراة واحدة، ليتأكد بذلك 
غيابه ع�ن مواجهة ليفانتي، املقرر لها يوم 14 أيلول املقبل، عىل ملعب 

سانتياجو برنابيو.
وس�جل الويلزي هدفني يف املباراة التي تعادل فيها ري�ال مدريد خارج ملعبه بنتيجة 

2-2، قبل أن يحصل عىل بطاقتني صفراوين ويخرج مطروًدا.
يذك�ر ان بيل كان عىل وش�ك مغادرة مدري�د يف الصيف، قبل أن يس�تمر مع الفريق، 
ويدفع به املدرب زين الدين زيدان أساسًيا يف املباريات الثالث األوىل للريال هذا املوسم.

التقت إدارة إنرت مي�الن مع وكالء مهاجم 
الفري�ق، الرازييل جابرييل باربوس�ا 
الش�هري ب�«جاب�ي ج�ول«، املع�ار 
ميالن�و  يف  فالمنج�و،  لصف�وف 
مؤخرًا، بحسب تقرير صحفي 

إيطايل.
»كالتش�يو  ملوق�ع  ووفًق�ا 
مريكات�و«، ال�ذي تابعت�ه 
فإن  العراقي«  »املراق�ب 

الجلس�ة كانت ته�دف لتحديد مصري 
الالع�ب، حي�ث يرغ�ب فالمنج�و يف 

تمدي�د إعارت�ه ملا بع�د كان�ون االول، 
موعد نهاية اإلعارة رسمًيا. وحتى اآلن 

ال يوج�د اتفاق نهائي، لك�ن املفاوضات 
مس�تمرة. وأضاف املوقع أن النادي اإليطايل 

يرغب يف بي�ع جابي جول، مقاب�ل 18 مليون 
ي�ورو، وحس�م األمور حالًي�ا، بداًل م�ن تجديد 

اإلعارة بشكل دوري.

يؤمن يواكيم لوف مدرب أملانيا، أن عىل فريقه العمل بجد 
م�ن أجل التغلب ع�ىل القوة الدفاعي�ة للهولندي فريجيل 
ف�ان دايك. ويلتقي املنتخب الهولن�دي نظريه األملاني غدا 
الجمعة يف التصفيات املؤهلة لنهائيات أمم أوروبا )يورو 
2020(.وقال يواكيم لوف مدرب املنتخب األملاني عن فان 

دايك »كان يستهان به قليال يف العديد من السنوات 
املاضي�ة، ولك�ن مس�تواه م�ع ليفرب�ول يف آخر 
عامني - ثالثة، كان قويا مثل الصخرة، وأيضا مع 
املنتخ�ب الهولندي«. وأضاف »إن�ه جيد للغاية يف 

األلعاب الهوائية، وقوي يف تدخالته.

تلق�ى ال�دويل املكس�يكي هريفين�ج لوزان�و، الع�ب نابويل 
الجدي�د، الثن�اء من نجم يوفنت�وس كريس�تيانو رونالدو، 
بعدما س�جل هدًفا يف ش�باك الس�يدة العج�وز، فور نزوله 
مبارشًة يف أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، والتي فاز بها 

البيانكونريي )3-4(.
وق�ال لوزان�و، يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة »م�اركا« 
اإلس�بانية »بع�د هدفه�م الراب�ع، اق�رتب من�ي رونال�دو 

وهنأني«.
وأضاف »لق�د رحب ب�ي يف إيطاليا، 

كان ش�يًئا لطيًفا للغاية، إنه العب 
رائ�ع، من خارج هذا العالم.. لقد 

كان شيًئا لطيًفا جًدا«.
ورغ�م النتيجة املخيب�ة، تطرق 
لوزان�و لإليجابي�ات بقوله »لقد 
اس�تمتعت حًق�ا باملب�اراة، ألن 

الفري�ق لع�ب بش�كل جي�د، 
وض�د العب�ني رائع�ني، لي�س 

كريستيانو فقط«.
وكان البارتينوبي قد أدرك التعادل 

)3-3( بع�د تأخ�ره )3-0(، قب�ل أن 
يه�دي مداف�ع الفري�ق الجنوبي، 

كالي�دو كوليبايل، الف�وز لليويف 
به�دف عك�يس يف الوق�ت 

القاتل.

دييج�و  األرجنتيني�ة،  الق�دم  ك�رة  أس�طورة  اق�رتب 
أرمان�دو مارادونا، من تدريب فريق خيمناس�يا البالتا، 
عق�ب اجتماع ب�ني مقربني من الالعب الس�ابق وإدارة 
النادي. وأكد جابريي�ل بيليجرينو رئيس النادي »يبقى 
أن نجتم�ع م�ع جزء من فري�ق التمثيل ع�ن مارادونا، 

لالتفاق عىل بعض التفاصيل والتوقيع«.
وأضاف بيليجرينو أن »األمر األكثر روعة كان االتصال 
ب�ه وأن يرد علينا، أول ما قاله يل كان ›ال أخىش ش�يئا‹ 
ولم يضع أي رشوط، وقال إنه مستعد ويحب الفكرة«.

وم�ن جانبه، قال مستش�ار مارادونا، ماتياس مورال 
»انتهين�ا من تفاصيل %80 م�ن االتفاق، لم يتبق 
س�وى تحديد بعض البيانات الرس�مية واإلدارية. 

وأضاف أن »دييجو س�عيد بأنهم فكروا به عىل املس�توى 
املح�يل، ويري�د مواجه�ة تح�د جدي�د، ولدي�ه رغب�ة يف 
التدري�ب«. ويف نفس الوقت، نرش مارادون�ا فيديو أظهر 
م�ن خالله أنه تع�اىف من العملية الجراحي�ة، التي خضع 
له�ا مؤخ�را يف الركبة اليمنى، وبعث برس�الة لجماهري 

خيمناسيا البالتا. وقال بطل العالم مع منتخب 
األرجنتني عام 1986 »خضعت لعملية 

منذ فرتة قصرية، وحدث تواصل 
بيني وخيمناسيا...إنه أمر 

رائع وحن�ون يصل إىل 
أعماق 
قلبي«.

�شبورتينج ل�شبونة يعقد مهمة ريال مدريد

االتحاد االسباني يوقف 
بيل مباراة واحدة

االنتر يسعى للتخلص  من باربوسا نهائًيا

لوف: المانيا قادرة على تجاوز دفاعات هولندا 

المكسيكي لوزانو يمتدح 
كريستيانو رونالدو 

مارادونا يقترب من التدريب في األرجنتين

هل ينقذ اليونايتد ماندزوكيتش
 من جحيم ساري

ذكرت تقارير صحفية، أن مهاجم يوفنتوس، قد يرحل عن السيدة العجوز يف كانون 
الثاني املقبل، إىل الدوري اإلنجليزي وتحديدا مانشس�رت يونايتد. وبحس�ب موقع 
»كالتشيو مريكاتو«، الذي تابعه »املراقب العراقي« فإن فرص ماندزوكيتش يف 
املش�اركة مع اليويف تراجعت بشكل كبري، خاصة بعدما استبعده املدير الفني 
مارويس�يو س�اري، م�ن القائمة األوروبي�ة. وقد يق�رر ماندزوكيتش )33 
عاًما( الرحيل عن تورينو يف الشتاء، وعدم االنتظار حتى نهاية املوسم، من 
أجل إيجاد فرصة للعب، خاصة أن بقاءه عىل دكة البدالء موسًما كاماًل، مع 
تقدمه يف العمر سيؤثر بالسلب عىل لياقته ومستواه. وتشري التقارير إىل أن 
وجهة ماندزوكيتش املقبلة، قد تكون يف الريمريليج، وتحديًدا مانشسرت 

يونايتد، الذي مازال مهتًما بضم الالعب الكرواتي.
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جاب العالم وكتب عنه »سحر ادب الرحالت«

حسن البحــار: التصــاقي بــوطـني منعنــي مــن اللجــوء ألوربــا

غوته.. كولومبوس الثقافة اإلسالمية بالنسبة ألوروبا

ن�شر ال�شاعر االلماني غوته كتاب »الديوان الغربي - ال�شرقي« عام 1819، ي�شهد 
على »ن�شوء ظاهرة مده�شة في االأدب العالمي، هي تكّون توليف غربيٍّ - �شرقّي في 

االأدب««الوقت الذي ت�شتوعب لغتنا )االألمانية( موؤلفات ال�شرق بحر�ٍص كبير، �شنكون 
قادرين على �شّد االنتباه اإلى تلك الوجهة، حيث ي�شلنا منها، على امتداد اآالف ال�شنين، 

ع و�شول المزيد«. ذلك الكّم الهائل من الروعة، الخير، ومن حيث يمكن يوميًا توقُّ

املراقب العراقي/ متابعة...
ر  يعتق�د الباحث�ون يف إبداعات الش�اعر واملفكِّ
األملان�ي العظي�م أّن�ه أمىض خمس س�نوات يف 

إنجاز عمله هذا.
وع�ى كّل حال، كتب غوته يف أيار/ مايو 1815: 
»من�ذ فرتٍة طويلة وأنا أعمل خفيًة عى دراس�ة 
األدب الرشقي، كي أتعرّف عليه عن كثب، وإنني 
ألّف�ت الكثري م�ن األعم�ال املصبوغ�ة بروحه. 
وتتلّخص نيَّتي بأن يتّم، بصورٍة طوعية، توحيد 
الغ�رب وال�رشق، امل�ايض والح�ارض، الفاريس 
واألملاني، بحيث تتغلغ�ل الطباع وطرق التفكري 

يف بعضها بعضاً«.
ل�م يكن ن�داء غوته مفاجئ�اً، ألّن األس�باب قد 
سبق أن وِضعت قبله بوقٍت طويل عى املستوى 
النظري والفلسفي، حيث بدأت عملية تشكيلها 
يف الق�رن الثام�ن ع�رش، وبدرج�ٍة م�ا، كان�ت 
مالمحه�ا قد ارتس�مت يف نهاية القرن الس�ابع 
عرش. وحتى قبل غوته، عرف األدب العاملي لعبة 
األقنع�ة الرشقية، وتطعيم الش�عر بزركش�اٍت 
رشقي�ة - صور ونماذج وش�خصياٍت، وخاصًة 
يف كثري م�ن األحيان م�ع الزخرفة، أي س�مات 
ال�رشق الخارجي�ة. بي�د أّن مأثرة غوت�ه كانت 
يف إكس�ابه الدراس�ة والرتويج لل�رتاث الرشقي 
طابعاً ممنهجاً، كما لو كان يغرس�ه يف ش�جرة 
تجرب�ة األدب الغرب�ي، ليك�ون أول م�ن ص�اغ 

مفهوم »األدب العاملي«.
يف ع�ام 1827، واس�تناداً إىل خ�رة عمل�ه عى 
»الديوان الغربي- الرشقي«، يقدم غوته تفسرياً 
للمفهوم التايل: »ما أسميه األدب العاملي، يظهر 
غالب�اً عندما تتماىش )العالمات املميزة لش�عٍب 
م�ا(، ع�ر التع�ارف مع غريه�ا من الش�عوب 
واألحكام عنها«. ويتاب�ع: »إنني عى قناعٍة أّنه 
يجري تش�كيل األدب العامل�ي، وأّن جميع الدول 

تت�وق إلي�ه، وله�ذا س�تتخذ إج�راءاٍت ودّية«. 
ويمكنن�ا أن نتف�ق م�ع الناق�د األدب�ي الرويس 
براغينكيس عندما كتب: إّن نرش كتاب »الديوان 
الغرب�ي - الرشق�ي« ع�ام 1819، يش�هد ع�ى 
»نش�وء ظاه�رة مدهش�ة يف األدب العاملي، هي 

تكّون توليف غربيٍّ - رشقّي يف األدب«.
ووفق�اً لراغينك�يس، ف�إّن غوت�ه ال يظه�ر يف 
»الديوان الغربي- الرشقي« ك�«مراقٍب خارجي، 
ب�ل كخليف�ٍة مب�دع ألعظ�م إنج�ازات ش�عراء 
ال�رشق، وبش�كٍل خ�اّص للش�عراء الناطق�ن 
باللغة الفارس�ية«. يتفق وهذا الرأي خبرٌي آخر 
بإبداع�ات غوت�ه، وهو أح�د ن�ارشي الرتجمة 
الروس�ية للدي�وان: »من الصحي�ح جداًالحديث 
ع�ن بدايات »تركيب/ اندم�اج« الغرب والرشق 
يف دي�وان غوته، وع�ن تقارٍب فريد بن الش�عر 
األملان�ي والف�اريس، والتداخ�ل بينهم�ا، وع�ن 
اندماج مبادئهما«.»يف ديوان غوته، تتحد بشكٍل 
عضويٍّ التقاليد األدبية الغربية والرشقية، وبأّن 
الرشق والغ�رب يمثالن ثقافاٍت أدبية– تاريخية 
مختلفة«تبن أّن الش�عراء الس�بعة الرئيس�ين 
الناطق�ن بالفارس�ية )وه�م: الف�ردويس)1(، 
األنوري)2(، نظامي)3(، الرومي)4(، الس�عدي 
الش�ريازي)5(، حافظ)6(، جام�ي)7(، وكذلك 
عن�ري)8(، وحقاني)9(( املصنفن بحس�ب 
الباح�ث األملان�ي كوزي�ه هارتينف�ي، كان�وا يف 
مرك�ز اهتمام غوته يف مؤلف�ه »الديوان الغربي 
– الرشق�ي«. وبالطبع، فإّن فه�م غوته للرشق 
وف�ارس بش�كٍل خاّص مرتب�ٌط بدرج�ٍة كبرية 
بمستوى املس�ترشقن يف عره. ومع أّن غوته 
كان ق�د درس اللغ�ة العربية، لكنه لم يس�تطع 
بطبيع�ة الحال قراءة املؤلف�ات العربية املعقدة 
يف القرون الوس�طى، فما بالك باملؤلفات األدبية 
األصلية باللغة الفارسية. لهذه األسباب، اعتمد 

غوت�ه عى أعم�ال معارصي�ه - املس�ترشقن. 
ومن هؤالء بالتحديد اغرتف غوته املواد الفعلية 
للج�زء التاريخي م�ن ديوانه. ويج�ب القول إّن 
مدرسة االسترشاق األملانية، والروسية بالطبع، 

كانتا األفضل عاملياً يف ذلك العر.
يف دي�وان غوته، تتحد بش�كٍل عض�ويٍّ التقاليد 
األدبي�ة الغربي�ة والرشقي�ة، وفي�ه أطلق غوته 
فكرت�ه املبدع�ة، يف حينه، عن األهمي�ة العاملية 
لهذا االتح�اد، دون أن ينىس بالطب�ع أّن الرشق 
تاريخي�ة  أدبي�ة–  ثقاف�اٍت  يمث�الن  والغ�رب 
مختلفة.يتضم�ن الكت�اب كث�رياً م�ن األبط�ال 
الحاملن. ويف الحقيقة، فإّن كل قصيدة ش�عرية 
تحت�وي بطالً م�ا. بي�د أّن أهّم بط�ٍل بينها هو 
الرشق نفس�ه، بكّل تنوّع�ه وفرادته، بغموضه 
وشغفه. ومن املعروف أّن الشعر الرشقي يتمّيز 
بتعقيده، ولغته املجازية. وهنا نش�هد كيف يتم 
التعبري عن أكثر املفاهيم الخرافية البالغة الدّقة 
بشخصيات بس�يطة تعاني من مشاعر العشق 
والغ�رام. ويرى غالبي�ة الباحث�ن أّن أول وأهّم 
ناقٍل لفهم العبقري األملاني للرشق كان الشاعر 

»حافظ«.

إليف شفق أكثر قربا من الفوز بجائزة بوكر 
املراقب العراقي/متابعة...

اخت�ري كتاب من بلدان عدة بينهم الكندية 
مارغاري�ت أت�وود والريطان�ي س�لمان 
رشدي للمنافس�ة عى نيل جائزة “بوكر” 
األدبي�ة الريطاني�ة العريقة له�ذا العام، 
ع�ى ما بّينت قائمة املرش�حن الس�تة يف 
التصفي�ات النهائية لهذا الح�دث الثالثاء 
وتع�د إليف ش�فق أكثر قربا م�ن االخرين 

للفوز بالجائزة  .
وُرّش�حت الكاتب�ة الكندي�ة ع�ن روايتها 
“ذي تستامنتس”، وهي التكملة املنتظرة 
لرواي�ة “ذي هاندمايدز تايل” التي تطرح 

يف بريطانيا يف األيام املقبلة.

ووصف رئيس لجن�ة تحكيم الجائزة بيرت 
فلورن�س كت�اب “ذي تس�تامنتس” بأنه 
رواي�ة “مذهلة تحاكين�ا جميعا بإقناعها 
وقّوته�ا”، مضيفا “أتوود رفعت الس�قف 

لدرجة استثنائية. هي تحلق”.
وانتقلت “ذي هاندمايدز تايل” إىل الشاشة 
الصغ�رية ع�ر مسلس�ل تلفزيوني ناجح 
ع�رض يف 2017 وأعط�ى زخم�ا جدي�دا 
ملبيعات الكت�اب، إذ بيع�ت ثمانية مالين 
نس�خة من الكت�اب باللغ�ة اإلنكليزية يف 

مختلف أنحاء العالم.
وس�بق ملارغاريت أتوود )79 عاما( الفوز 
بجائزة “بوكر” يف العام 2000 عن كتابها 

“ذي باليند أساسن”.
أم�ا املرش�حون الباق�ون فه�م النيجريي 
تش�يغوزي أوبيوم�ا ع�ن “أن أوركس�رتا 
أوف ماينوريتي�ز” والريطانية النيجريية 
برناردين إيفاريس�تو عن “غريل، وومان، 
آذر”، واألمريكية لويس إيلمان عن “داكس، 
نيوبوريب�ورت”، إضاف�ة إىل إليف ش�فق 
أكث�ر الكّتاب اس�تقطابا للق�راء يف تركيا، 
بروايتها “10 مينيتس 38 سيكوندس إين 

ذيس سرتاينج وورلد”.
وُتمنح جائزة “بوكر” يف 14 أكتوبر القادم 
وه�ي تكاف�ئ األعم�ال الخيالي�ة باللغ�ة 

اإلنكليزية.

»الوقت الضائع« اول جماعة ادبية في العراق
املراقب العراقي/ خاص...

كشف الدكتور محمد ونان ان 
اول جماع�ة ادبي�ة يف الع�راق 
ه�ي جماع�ة الوق�ت الضائع 
التي ظه�رت يف العام 1946 يف 

بغداد.
ل��  تري�ح  يف  ون�ان  وق�ال 
)املراقب العراق�ي(: من خالل 
بحثي ع�ن تأري�خ الجماعات 
االدبي�ة يف الع�راق وج�دت ان 
جماع�ة الوقت الضائ�ع التي 
ظهرت يف العام 1946 يف بغداد 
وه�ي اول جماع�ة ادبية وقد 
حظيت جماعة الوقت الضائع 
باهتم�ام ع�دد م�ن الباحثن 
واألدب�اء  القص�ة  وكت�اب 
العراقي�ن والع�رب وذل�ك مل�ا 
التكت�ل  أو  الجماع�ة  له�ذه 
األدب�ي والثقايف م�ن أهمية يف 
الثقافة العراقية  مسار حركة 
املعارصة ، وكم�ا هو معروف 

بع�د  ش�هد  الع�راق  ف�ان   ،
انتهاء الح�رب العاملية الثانية 
)1939 �1945(، تغي�ريات يف 
واقعه الس�يايس واالقتصادي 

واالجتماعي والثقايف.
واضاف :من الطريف أن يقدم 
الكتاب والش�عراء  نخبة م�ن 
واألدباء الش�بان س�نة 1946 

عى االلتئ�ام يف تجمع أدبي يف 
مقهى أسس�وه مقابل ساحة 
عن�رتة )عن�رت (باالعظمية يف 
بغداد أس�موه ) مقه�ى ألواق 
واق ( وضمت الجماعة كل من 
حس�ن مردان واالخوين جواد 
ون�زار س�ليم وغال�ب طعم�ة 
فرمان وبلند الحيدري وسلمان 

محمود حلمي وأك�رم الوتري 
وس�اطع عبد الرزاق ومحسن 
مهدي وحس�ن هداوي وفؤاد 
اليتيم فضال  رض�ا وإبراهي�م 
عن عدنان رؤوف وهم كوكبة 
من الشباب ولنئ كانت املعاهد 
والكلي�ات الجامعي�ة يف بغداد 
وخاص�ة دار املعلم�ن العالية 
واس�عة  ثقافي�ة  لنش�اطات 
ق�د  األدبي�ة  املقاه�ي  ف�ان   ،
استحوذت عى النصيب األكر 
م�ن تل�ك النش�اطات .وكانوا 
ه�ؤالء الجماع�ة قب�ل ذلك قد 
أص�دروا صحيف�ة بعن�وان ) 
الوق�ت الضائ�ع( لم ي�ر النور 
منه�ا س�وى ع�دد يتي�م  ويف 
املري�ة(   ( الثقاف�ة  مجل�ة 
ك�رس الق�اص املب�دع غائ�ب 
طعمه فرم�ان ألولئك املثقفن 
بعن�وان  مق�اال  والكت�اب 

:))كتاب من العراق(. 

ملتقاها في »الواق واق«

يق�ول حس�ن البح�ار يف تريح 
ادب  العراق�ي(:ان  ل�)املراق�ب 
اساس�يات  م�ن  اصب�ح  البح�ار 
الرواي�ة العراقي�ة الت�ي تط�ورت 
بتطور الكتابات الرسدية العراقية 
وق�د تطوره�ذا تط�ورا ملحوظ�ا 
الق�راء  اهتم�ام  واس�تقطب 
والنق�اد ع�ى اختالف مش�اربهم 
واتجاهاته�م كون�ه غ�ري متداول 
بش�كل كب�ري يف االوس�اط االدبية 
العراقي�ة لذلك اح�رص دائما عى 
التج�ول يف دواخ�ل ذكريات�ي عن 
البل�دان التي زرته�ا وتحويلها اىل 

اعمال ادبية. 

وأض�اف : يقول النق�اد ان اعمايل 
تفي�ض بتجرب�ة حياتية معاش�ة 
نظرا لكوني قضيت س�نوات عدة 
م�ن حياتي اعمل بح�ارا ويل خرة 
بم�ا اكتب يف ه�ذا االدب وقد صدر 
يل )الدردبي�س مجموعة قصصية 
وم�رام رواي�ة  وبح�ر أزرق قم�ر 
أبي�ض رواية وه�ي روايت�ي التي 
الرح�الت  أدب  جائ�زة  حص�دت 
عام 2013( وه�م عى حق يف ذلك 
فالتجرب�ة الحية الت�ي مررت بها 
يف البحرية العراقية افادتني كثريا 
يف التعرف ع�ى الجوانب االيجابية 
والسلبية يف الدول التي مررت بها.

وتاب�ع : عى الرغم م�ن كوني قد 
جب�ت العالم بقارات�ه الخمس اال 
انني ل�م افكر يف اللج�وء اىل اوربا 
كون�ي ملتص�ق بوطن�ي وأه�ي 
كون�ي احبه�م وال اح�ب ان اكون 

بعيدا عنهم ول�م اجد اطيب منهم 
م�ن خالل اطالعي ع�ى ثقافاتهم 
ونفس�ياتهم وتجارب�ي الحياتي�ة 
معهم لذلك حاولت ان اكتب عنهم 
»س�حر ادب الرحالت« وليس ادب 

الرحالت املتعارف عليه .
واستطرد البحار:يف العراق تحتاج 
الثقافة اىل مؤسسات داعمة لذلك 
ال أرى أن هن�اك قف�زة مهم�ة يف 
الثقاف�ة لع�دم  وجود مؤسس�ات 

داعمة ، بل أرى وبشكل واضح أن 
هناك جهود ذاتية لكتاب الرواية ، 
و قد حققوا منجزات عجزت عنها 
تلك املؤسسات حتى يف ايام تألقها 
ووجود االم�وال التي يمكن تصنع 
ثقاف�ة حقيقي�ة يمك�ن نرشه�ا 
عى مس�توى العالم. وي�رى البحار 
ان الرواي�ة العراقي�ة بأنواعها حققت 
انفتاح�ا عميقا عى معاناة اإلنس�ان 
وتطلعاته. ومالحقة تحوالت املجتمع 

وم������واكبة  الح���ديث 
طموحات�ه، منه�ا هم�س 

الش����ارع  وف���وضاه 
الع����ارم  وقلق�����ه 
أحاسيس�ه  ومختل�ف 
ت�ه  وطم���وح����ا
مس�ت������وى  عى 
ت  ع�ا ض����و ملو ا
ع����الجتها  الت�ي 
التقني�����ات  أو 
واألس�������اليب 
الت����ي وظفته�ا 
 ، التعبي������ر  يف 
عل���������ى  أو 
مس�توى اإلب�داع 
والتلق���ي وق�د 
بع�ض  حقق�ت 
املهمة  املنج�زات 
يف  املتمثل������ة 

لحص��������ول  ا
ع�ى الجوائ�����ز وعى 

مس�تويات مختلفة أخ�رى. ونظرا 
الرتباطه�ا الوثي�ق بنب�ض اإليق�اع 

الداخ�ي للحي�اة العربي�ة يف أبس�ط 
صورها وأعقد تجلياتها .

المراقب العراقي / القسم الثقافي
يعد حس��ن البحار واحد من الروائيين الذين اثاروا 
االنتب��اه الى موهبتهم المتفردة ف��ي كتابة الرواية 
ف��ي تخصص انفرد به ه��و ادب الرحالت الذي ابدع فيها بحكم 
عمله ف��ي البحرية العراقية وخدم فيها لس��نوات طويلة جاب 

العال��م كله وكتب العديد من الروايات التي يمكن 
نطل��ق علي��ه »س��حر ادب الرحالت«ولي��س ادب 

الرحالت فحسب.

ال أرى أن هناك 
قفزة مهمة في 
الثقافة لعدم  

وجود مؤسسات 
داعمة

احرص على التجول 
في دواخل ذكرياتي 

عن البلدان التي 
زرتها وتحويلها 

العمال ادبية

»الموت أنيق حين يقف أمام الكاميرا« لريتا الحكيم
املراقب العراقي/ متابعة...

صدرت حديثاً عن »دار التكوين« 
ش�عرية  مجموع�ة  دمش�ق  يف 

هي الثانية للش�اعرة للس�ورية 
ريت�ا الحكي����م، بعن����وان 
»املوُت أني�ٌق حن يق���ُف أمام 

الكامريا«.
تضّمنت املجموع�ة )71( نّصاً، 
ت�رتاوح ب�ن نص�وص قصرية 
نوع�اً ما، وأخ�رى طويلة بعض 
ال�يء. كل ن�ص م�ن نصوص 
املجموع�ة يفص�ح ع�ن حال�ة 
معين�ة يف أجواء مربكة بس�بب 
والفق�د  وتداعياته�ا،  الح�رب 
والغياب يتصدران كل النصوص 
تقريب�اً، ليأت�ي امل�وت يف نهاية 
املطاف رافعاً ذراعيه ومحتضناً 

كل األحالم واألمنيات.
لريت�ا  ص�درت  أن�ه  إىل  يش�ار 
مجموع�ة   2017 يف  الحكي�م 
ش�عرية أوىل بعن�وان »كم�ا لو 
أن النوتة س�قطت س�هواً« عن 
ويف  الس����ورية،  »دال«  دار 
ع�ن  له�ا  ص�درت  الع�ام  ذات 
املص���ري�ة  »املخت����ار«  دار 
»نزق«، وهي مجموعة قصصية 

أوىل.
األس�ماء  م�ن  الحكي�م  وتع�د 
الراهن�ة  الس�ورية  الش�عرية 
املهم�ة، وتتمي�����ز تجربته�ا 
فض�اءات  واج�رتاح  باملغاي�رة 
جدي�دة يف كتابة قصي�دة النثر، 

واالنفراد بلغة شعرية.

»ذات غفلة«.. »مشروع حلم و »هموم سائق الكيا« في »نهار عراقي«
 واملح�ارب من قبل كل لوثات املجتمع 
والسياس�ة، االنس�ان الطاه�ر ال�ذي 
يبحث عن ابتسامة صافية ال يشوبها 
ح�زن او تنغصه�ا غص�ة، م�ع انن�ا 
نق�رأ يف بدايته�ا جمال توح�ي للقارئ 
بانه�ا دفعة أم�ل، او ع�ن ثالثة نرى 
م�ن خالله�ا الجان�ب امل�رشق ال�ذي 
ض�اع فيما بع�د مع اح�داٍث موجعة، 
وخيبات ال تع�د وال تحىص اخترها 
الكاتب وفصلها يف الوقت ذاته.نقرأ يف 
املجموعة قصة »س�كن ومس�افات، 
و«السكران يتذكر« التي يتطرق فيها 
اىل بغداد األمس واليوم، واوجه التشابه 
الت�ي تجمع الفق�راء واملعدمن يف كل 
االزم�ان مع اختالف املس�ميات.قصة 
ال عذر لك�م قد تكون ضم�ن الحكايا 
التي فصلت كل األسس املشوهة التي 
بني عليه�ا حارضنا األكثر تش�ويهاً، 
وبطريق�ة مكثف�ة وذكي�ة حت�ى انه 
تطرق لحالة يش�هدها موقع التواصل 
االجتماع�ي وتنتقد باس�تمرار، اذ ان 
رواده يفضل�ون التعلي�ق ع�ى صورة 
ساذجة، او منشور أكثر سذاجة، عى 
آخ�ر يحمل وعي�اً تنويري�اً الن األخري 
يحت�اج اىل اجه�اد فكري، وه�ذا ما ال 

يجي�ده الكث�ري، واختر تل�ك الحالة 
بجملة »مل�واء قط�ة االف االعجابات، 

ولحكمة عالم عفطة عنز«.
والن الح�ب الب�د ان يكون ل�ه نصيب 
يف كل حكاية، كت�ب عبد الزهرة قصة 
»مراهق�ة« الت�ي يحكي فيه�ا قصة 
ش�اب خجول ال يجرؤ ع�ى مخالطة 
الفتي�ات مث�ل اقرانه م�ن املراهقن، 
واحساس�ه بنق�ص م�ا وهو يس�مع 
أحاديثه�م بش�أن صديقاته�م، وهو 
ال�ذي يخ�اف حت�ى م�ن النظ�رة او 
التحية ألي فتاة، فيضطر فيما بعد اىل 
اخت�الق قصة مع فت�اة يلتقيها عادة 
بمحط�ة الباص، ويصدق�ه األصدقاء 

ويهلل�ون لخطوته الجريئة املفرتضة، 
ويقرر الش�اب بعدها ان يحيل الكذبة 
اىل حقيق�ة، فيلقي بالتحي�ة عى تلك 
الفت�اة التي تنس�ف برده�ا تفاصيل 

الحكاية بجملة »هل انا اعرفك؟«.
كث�رية ه�ي القص�ص التي تس�تحق 
الق�راءة لجمال الص�ورة والتفاصيل، 
وطريق�ة الرسد الت�ي تميزه عن غريه 
كونه ش�اعراً، ف�ال بد لّلغ�ة والصورة 
الشعرية ان تكون حارضة مع روايته 
لألحداث.كتب مؤيد عبد الزهرة اهداًء 
يف مقدمة الكتاب ق�ال فيه« ألصدقاء 

بطع�م املحب�ة، اراهم عناوي�ن فرح، 
واشعاع الق، لشعراء أجسادهم يأكلها 
املرض وما زال صوتهم يصدح أناشيد 
حب لوطن، يحضنه الش�هداء سارية 
مجد خفاقة عالياً، للعراقيات أمهات، 
وزوج�ات، وحبيب�ات، واخ�وات فاق 
صرهن الصر.نق�رأ ضمن املجموعة 
الف�ارس والع�روس، وبراعم،  قص�ة 
واملزاجي والسلطة، وسمكة الجمعة، 
والعم خليل الجايجي، واحمد الجاسم 
ونه�ار عراق�ي، وهموم س�ائق الكيا 
الت�ي تط�رق فيها اىل هم�وم أصحاب 
س�يارات النق�ل الخاص م�ع اختناق 
الش�ارع، وم�ع املس�ؤولن برشط�ة 
املرور الذي�ن يتعاملون أكث�ر األحيان 

حسب املزاج، م حسب املخالفة.
نقرأ أيض�اً قصة خطاب�ة، وجاكوج، 
وللبي�وت  وان�وار،  حل�م،  وم�رشوع 
ارسار، وجح�ود، ودجاج�ة، ومفقود، 
وامن وديون الدائنن، ومع السعالة.. 
ذات جمعة، والرحيل، ويشء ال يش�به 
يشء، وق�رار، وارك�ب حلم�ك، وأب�و 
ياس�ن، وبن ال�ذل والحري�ة، والدينا 
ص�ور األخ�رية، ومعالج�ة، وثقاف�ة 

الطريش.

أحالم يوسف

�شدرت الطبعة 
االأولى من 
المجموعة 

الق�ش�شية »ذات 
غفلة« للكاتب 

وال�شاعر موؤيد عبد 
الزهرة عن دار 

ن�شر احمد المالكي، 
بقطع متو�شط، 

وعدد �شفحات بلغ 
نحو 188 �شفحة. 
ت�شمنت المجموعة 
24 ق�شة ابتداأت 

بـ«ذات غفلة« 
والتي اختارها 

عنوانًا للمجموعة، 
والق�شة تخاطب 

فينا االن�شان المكبل 
بالهموم،

حكاية عشق ووطن كتبها مؤيد عبد الزهرة

مؤيد عبد الزهرة
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الغني�ة  العن�ارص  أح�د  املك�رات  تعت�ر 
بالروت�ن ال�ذي يحت�وي عىل قيم�ة غذائية 
واألحم�اض  األكس�دة  مض�ادات  و  عالي�ة 
الدهني�ة أوميغ�ا3 ، كما تحت�وي عىل العديد 
واملع�ادن  واألحم�اض  الفيتامين�ات  م�ن 
املختلفة، ويف حدي�ث للدكتور مجدي بدران، 
عضو الجمعية املرصية للحساسية واملناعة 
أوضح فوائد تناول اللوز لجس�م اإلنس�ان ملا 

يحتويه من فيتامينات ومعادن.
 مضاد لألكسدة ويحمي من أرضار الشمس

الل�وز  أن  ب�دران  الدكت�ور مج�دي  أوض�ح 
يحتوي عىل فيتامن«ه«، و هو يعتر مضادا 

لألكس�دة قاب�ا للذوب�ان يف الده�ون، كم�ا 
يس�اعد يف حماي�ة خايا الجس�م من أرضار 

أشعة الشمس الحارقة.
يرفع املناعة و يقلل الحساسية

أش�ار عضو الجمعية املرصية للحساسية و 
املناعة أن اللوز يحت�وي عىل فيتامن »ب2« 
ال�ذي يحاف�ظ عىل كف�اءة الجل�د والقرنية، 
كم�ا يعمل عىل رف�ع كفاءة عملي�ة التمثيل 

الغذائي.
تقليل مستوى الكوليسرتول الضار يف الجسم

تن�اول  أن  ب�دران  مج�دي  الدكت�ور  أش�ار 
اللوز ال يس�اعد فقط عىل تقليل مس�تويات 

الكوليس�رتول الضار يف الجس�م، ب�ل يمنعه 
أيض�اً من التأكس�د، مما يس�اعد عىل تقليل 
خط�ر اإلصابة بأمراض القل�ب. حيث يعمل 
أيض�اً ع�ىل تنظي�م الكوليس�رتول الضار يف 
الجس�م، مما يساعد عىل تعزيز صحة القلب 
عن طريق زي�ادة املواد املضادة لألكس�دة يف 

مجرى الدم وتحسن تدفقه.
 يزيل السموم وينتج الطاقة

الل�وز ع�ىل نس�بة مناس�بة م�ن  يحت�وي 
املغنيس�يوم حي�ث يعمل عىل إزالة الس�موم 
م�ن الجس�م ويعت�ر م�ن املص�ادر الهامة 
إلنتاج الطاقة. و يعتر املغنيس�يوم من أهم 
العنارص الغذائية فهو يعمل عىل زيادة قلوية 
ال�دم مما يعم�ل عىل رفع املناع�ة ويزيد من 

مضادات األكسدة.
تقوية العظام واألسنان

مناس�بة م�ن  نس�ب  الل�وز ع�ىل  يحت�وي 
الكالس�يوم، مما يس�اعد عىل تقوية العظام 

واألسنان ويجنب هشاشة العظام.
يساعد عىل النمو

الزن�ك أحد العن�ارص الهامة يف نم�و الخايا، 
حي�ث يدخل عن�رص الزن�ك يف تكوي�ن 300 
إنزيم. كما يش�ارك يف العديد م�ن التفاعات 
الكيمياوي�ة داخ�ل الجس�م حت�ى يف تكوين 
الش�فرة الوراثية DNA وتكاث�ر الخايا. كما 

يساهم يف بناء العظام واألسنان.

لن تتخلى عن تناول اللوز بعد اليوم ..لهذا السبب

أفادت دراس�ة علمية ن�رت يف مجلة »علوم 
األغذية والتغذية« بأن رشب عصري الطماطم، 
غ�ري اململ�ح، يمك�ن أن يقلل اع�راض ارتفاع 

ضغط الدم.
ويف الدراس�ة، طلب من 184 من الذكور و297 
م�ن اإلناث تن�اول كمي�ات كبرية نس�بيا من 

عصري الطماطم غري اململح طوال العام.
ويف نهاي�ة الدراس�ة، تبن أن ضغ�ط الدم عند 
هؤالء انخفض لدى 94 مش�اركا ممن يعانون 
من ارتفاع ضغط ال�دم غري املعالج، أو ارتفاع 

ضغط الدم بشكل ملحوظ.
وانخفض ضغط الدم االنقبايض من متوس�ط 
141.2 إىل 137.0 مل�م زئبق، وانخفض ضغط 
الدم االنبس�اطي من معدل 83.3 إىل 80.9 ملم 

زئبق.
وبحس�ب الدراس�ة، فق�د كان�ت ه�ذه اآلثار 
املفي�دة مماثلة بن الرجال والنس�اء والفئات 

العمرية املختلفة.
وكت�ب مؤلف�و الدراس�ة يقول�ون »ع�ىل حد 
علمن�ا، فإن الدراس�ة الحالية ه�ي األوىل التي 
أو منت�ج  الطماط�م  تن�اول  آث�ار  يف  تبح�ث 
الطماطم عىل عامات خطر اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية ع�ىل مدار عام، وعىل 

فئة عمرية واسعة«.

وم�ن ب�ن الط�رق األخ�رى لتجن�ب اإلصابة 
بارتفاع ضغط ال�دم أو لخفضه، تقليل كمية 
اس�تهاك الكافين والحصول عىل 6 س�اعات 

من النوم عىل األقل.
وإىل جان�ب عص�ري الطماط�م، ف�إن تقلي�ل 
الكح�ول ق�د يقل�ل من خط�ر اإلصاب�ة بهذه 
الحالة، كم�ا ذكرت هيئة الخدم�ات الصحية 

الريطانية.

عصير يعالج ضغط الدم.. ما هو ؟

تعرف على عالمات سرطان 
الكبد في جسم االنسان

الفوائد الصحية للخيار ال تحصى ..تعرف عليها

تجنب استهالك المشروبات الغازية لهذه االسباب
كش�فت دراس�ة جديدة إىل 
املروب�ات  اس�تهاك  أن 
الغازية، سواء كانت محاة 
بالس�كر أو م�واد التحلي�ة 
الصناعي�ة، ق�د يزي�د م�ن 

خطر الوفاة املبكرة.
أكث�ر  تتبع�ت  دراس�ة  ويف 
من 400 أل�ف بالغ أوروبي 
زاد  عام�اً،   16 م�ن  ألكث�ر 
خط�ر الوف�اة املبك�رة لدى 
أولئ�ك الذي�ن تناولوا كوبن 
املروب�ات  م�ن  أكث�ر  أو 
الغازية يومياً، وفقا للتقرير 
املنش�ور يف دوري�ة »جاما« 

للطب الباطني.
وقال نيل مرييف، الذي شارك 
وه�و  الدراس�ة  إع�داد  يف 
باح�ث يف الوكال�ة الدولي�ة 
ألبحاث الرطان: »نتائجنا 
باملروب�ات  الخاص�ة 
بالس�كر  املح�اة  الغازي�ة 
الدع�م  م�ن  مزي�داً  تق�دم 
للدعوة للحد من االستهاك 
بمروب�ات  واس�تبدالها 
ويفض�ل  أخ�رى،  صحي�ة 
املياه«.وأض�اف:  تك�ون  أن 
للمروب�ات  »بالنس�بة 
الغازي�ة املح�اة صناعي�اً، 
نحت�اج اآلن إىل فه�م أفضل 
لآلليات التي قد تكمن وراء 
هذه الصلة ونأمل أن تحفز 
دراس�ة مثل دراس�تنا هذه 

الجهود«.

وق�ال م�رييف إن املروبات 
الغازية نفس�ها قد ال تكون 
الصل�ة،  له�ذه  األس�اس 
وأضاف أن النتائج الجديدة 
املروب�ات  أن  تعن�ي  ال 
الغازية تس�بب املوت املبكر 
ألن�ه »يف ه�ذه األن�واع م�ن 
عوام�ل  هن�اك  الدراس�ات 
أخرى قد تكون وراء الصلة 
التي الحظناها، عىل س�بيل 
املث�ال قد يكون االس�تهاك 
املرتفع للمروبات الغازية 
اتب�اع نظ�ام  م�ؤرش ع�ىل 

غذائي غري صحي«.
فاحص�ة  نظ�رة  وإللق�اء 
ع�ىل العاق�ة املحتملة بن 
املروب�ات الغازية والوفاة 
م�رييف  فح�ص  املبك�رة، 
الواردة  البيان�ات  وزم�اؤه 
االستقصائية  »الدراس�ة  يف 
الرط�ان  ع�ن  األوروبي�ة 
دراس�ة  وه�ي  والتغذي�ة« 
متع�ددة الجنس�يات قامت 
م�ن  املش�اركن  بمتابع�ة 
2000.وعندم�ا  إىل   1992
بتحلي�ل  الباحث�ون  ق�ام 

مراع�اة  م�ع  بياناته�م، 
العوامل التي يمكن أن تزيد 
من خطر الوفاة مثل مؤرش 
والتدخ�ن،  الجس�م  كتل�ة 
وجدوا أن املش�اركن الذين 
تناول�وا كوب�ن أو أكثر من 
الغازي�ة يومياً  املروب�ات 
كان�وا أكثر عرض�ة للموت 
املبكر بنس�بة 17% مقارنًة 
م�ع أولئ�ك الذي�ن رشب�وا 
واح�دة  حص�ة  م�ن  أق�ل 
م�ن املروب�ات الغازية يف 

الشهر.

تعت�زم رشك�ة »روس آت�وم« ورشك�ة 
»تران�س م�اش هولدينغ« الروس�يتان 
إنتاج القط�ارات العاملة بالهيدروجن 

يف روسيا.
الش�أن  به�ذا  اتفاقي�ة  وقع�ت  وق�د 
ب�ن الركت�ن ع�ىل هام�ش املنت�دى 
االقتص�ادي الرقي يف فاديفوس�توك 
الروس�ية، وانضمت إىل االتفاقية كذلك 

س�اخالن  مقاطع�ة  س�لطات 
)جزيرة س�اخالن يف أقىص 

رشق روسيا(.
أما إدارة رشكة سكك 

الروس�ية  الحدي�د 
صف������ت  فو
االتفاقي�ة  تل�ك 
بأنه���ا خطوة 
هام����ة عىل 
زيادة  طري�ق 
البيئي  األم�ن 
وف����اعلي�ة 

الحدي�د  س�كك 

الروسية.
يف  الحديدي�ة  الس�كك  إدارة  وأش�ارت 
اس�تخدام  إىل  االنتق�ال  أن  إىل  بيانه�ا 
التكنولوجي�ات النظيفة بيئيا يف س�كك 
الحدي�د والقط�ارات الروس�ية يتطلب 
حس�ابا تقنيا دقيق�ا وإج�راء تجارب 
تؤك�د أم�ان اس�تخدام الهيدروجن يف 

وقود القطارات.
ء  ج�ا و

يف البيان أن جزيرة س�اخالن الروسية 
الختب�ار  تجريبي�ا  ميدان�ا  س�تصبح 
القطارات التي تستخدم الوقود العامل 
الهيدروجن. وسينش�أ فيها  بعن�ارص 
مركز إلعداد الكوادر بمساهمة رشكات 

أجنبية.
يذكر أن رشكة »ترانس ماش هولدينغ« 
املش�اركة يف تحقيق املروع من كرى 
يف  وتتخص�ص  روس�يا  يف  ال�ركات 
إنتاج القطارات وعربات سكك الحديد، 
ولديها فروع يف أهم املدن الروسية 
كازاخس�تان  يف  وكذل�ك 

وأوكرانيا.

الخيار يعد من الخرضاوات 
املهم�ة الت�ي لها ش�عبية 
كب�رية، وعش�اق كثريون، 
فه�و م�ن الخ�رضاوات التى 
تحتوى عىل العدي�د من العنارص 
الغذائية املهمة لجسم اإلنسان 
كاأللياف وفيتامن »أ«، وخال 
األس�طر  املقبلة س�نتعرف عىل 
أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناوله 
بكثرة وجعله م�ن األطعمة املهمة لك 
ولجس�مك وصحتك، وذلك وفًقا ملوقع 

.»healthline«
نظ�رًا الحت�واء الخي�ار ع�ىل نس�بة 

عالية م�ن األلياف، فه�ذا يجعله من 
الخ�رضاوات املهم�ة الت�ي تعمل عىل 
التخلص من ال�وزن الزائد، ألنه يعمل 
ع�ىل ارتف�اع نس�بة ح�رق الده�ون 
بالجس�م، ول�ذا ال ت�رتدد يف تناولك له 

يومًيا.
الخي�ار يع�د م�ن الخ�رضاوات التي 
تحت�وي ع�ىل نس�بة جيدة م�ن املاء، 
وه�ذا يجعله م�ن الخ�رضاوات التي 
تس�اهم يف إمداد الجس�م بامل�اء التي 
ف�رص  ويقل�ل  الجس�م،  يحتاجه�ا 
اإلصابة بالجفاف، كما أنه يعمل عىل 
تطهري الجس�م من السموم املرتاكمة 

داخله.
ه�ل تعل�م أن تناول�ك للخي�ار يومًيا 
يس�اهم بش�كل كب�ري يف الح�د م�ن 
اإلصابة باإلمس�اك أو مشاكل املعدة، 
فهو يس�اهم بش�كل كبري يف تنشيط 
خاي�ا املعدة والخد من التعرضها ألي 

مشاكل بها.
يس�اعد تناول�ك للخي�ار يومًي�ا ع�ي 
بش�كل  املناع�ي  جه�ازك  تقوي�ة 
ملحوظ، ألنه يقلل من فرص اإلصابة 
أو التع�رض ألي مش�اكل صحية به، 
كنزالت الرد أو االلتهاب الرئوي أو ما 

شابه ذلك.

ع�ىل الرغم من أن رسط�ان الكبد يع�د نوعا ن�ادرا من أنواع 
الرطانات، إال إنه ش�كل خطري من هذا املرض، الذي يتس�م 
ب�أن أعراض�ه غامضة وال تظه�ر حتى يصب�ح الرطان يف 
مرحل�ة متقدمة.وم�ن هنا فإن اكتش�اف عام�ات التحذير 
األولي�ة ملرض رسط�ان الكبد تعتر أمرا بال�غ األهمية، وذلك 

من خال إدراك الناس ألي تغيري يطرأ عىل أجسامهم.
وه�ذا الن�وع من الرط�ان يب�دأ يف خايا الكب�د، ويمكن أن 
تتش�كل ع�دة أنواع من الرط�ان يف ذلك العض�و الحيوي يف 
جس�م اإلنس�ان، بحس�ب ما ذكرت صحيفة ديي إكس�رس 
الريطانية.والرطان الذي يب�دأ يف الكبد، أو »رسطان الكبد 
األويل« ال تظهر له أي أعراض يف املراحل املبكرة، ومع ذلك، قد 
يكتش�ف الناس حدوث تغيري ملحوظ يف أجس�امهم، مثل ألم 
أو ت�ورم يف البطن.ووفقا ملركز أبحاث الرطان يف بريطانيا، 
قد يسهم عامان يف هذا التورم، األول هو تضخم الكبد بسبب 
الرطان املتنامي وهو ما يتس�بب بح�دوث تورم يف الجانب 
األيم�ن من البطن، أما الثاني فهو أن الرطان أو تليف الكبد 
ق�د يزي�د من الضغ�ط يف الكبد مما ي�ؤدي إىل تجم�ع الدم يف 
األوردة، األمر الذي يتس�بب يف نهاية املطاف بخروج السوائل 
من األوردة إىل البطن وهي العملية املعروفة ب�«االستسقاء«.
كما أوضح املركز، فإن الضغط املتزايد يف األوردة قد يتسبب 

أص�درت منص�ة »توي�رت« إعانا عاجا، بش�أن إيق�اف خدمة كان 
يستخدمها اآلالف من املستخدمن.

وقالت »تويرت« يف تغريدة نرتها عىل حسابها للدعم الفني: »قررنا 
بصورة مؤقتة إيقاف خدمة بعث الرسائل والتغريدات عر الرسائل 
النصية القصرية، من أجل حماية حس�ابات 

املستخدمن«.
وتابعت تويرت »نعمل حاليا عىل اس�رتاتيجية 
طويل�ة األجل، لطرح ميزة يمكن من خالها 
كتابة الرسائل عر الرسائل النصية القصرية 

.»)SMS(
وأش�ارت إىل أنها س�تعمل قريبا ع�ىل إعادة 
تنش�يط ميزة بعث التغريدات عر الرس�ائل 
النصي�ة القصرية يف بعض الدول واألس�واق، 
التي تعتمد عىل تقنيات رسائل نصية قصرية 

من مصادر اتصاالت وصفتها ب�«املوثوقة«.
وأوضحت »تويرت« أنها س�تكتفي بإيقاف تش�غيل خدمة الرس�ائل 
النصية القصرية، التي تعتمد ع�ىل رشكات هواتف محمولة تحتاج 

شبكاتها إىل معالجة.

كش�فت عدد من التقارير أن رشكة أبل تستعد إلطاق أرخص هاتف أيفون، 
يف محاولة الس�تعادة بعض األرباح بس�بب املنافس�ة الرس�ة، خاصة من 

رشكات الهواتف الصينية.
وقالت مصادر ىف نيكى آس�يان ريفيو إن النموذج الجديد، س�يكون نس�خة 

محدثة من iPhone SE، وسيصدر يف الربيع املقبل.
 8 iPhone وس�يكون الهات�ف ىف نفس حجم جه�از
ال�ذى تم طرحه ىف عام 2017، أى نحو 4.7 بوصة، 
 iPhone وسيحتوي عىل معظم املكونات مثل جهاز

11، املقرر إطاقه األسبوع املقبل.
وم�ع ذل�ك، ىف ح�ن أن نس�خ iPhone 11 الراقية 
 iPhone فإن جهاز ،OLED ستحتوى عىل شاشات
SE س�يدعم بشاش�ة LCD، مما يتي�ح لركة أبل 
طرحه بسعر أقل.كان س�عر iPhone SE األصي ، 
الذى تم إطاقه ىف عام 2016، بس�عر يبدأ من 359 

جنيه إسرتليني.
ال يتم االتفاق عىل السعر النهائى للنموذج الجديد، 
وفًق�ا لتقارير Nikkei ، لك�ن املحللن توقعوا أنه من املحتمل أن  يرتاوح بن 

450 و 500 جنيه إسرتليني.
م�ن املحتمل أن يتم توجيه الهاتف إىل األس�واق الناش�ئة، بما ىف ذلك الصن، 
وم�ع ذلك يمكن أن يروق أيًضا للعماء ىف اململكة املتحدة الذين رفضوا فكرة 

الدفع يف حدود 1000 جنيه إسرتلينى مقابل  iPhone جديد.

ابل تستعد الطالق ارخص هاتف ايفون 
لمنافسة الشركات الصينية

أظهر فيديو ع�ىل مواقع التواصل االجتماعي انموذجا مفصا ثاثي 
األبع�اد عن تصميم هاتف ه�واوي الجديد »مات-30 ب�رو« الذي تم 

إنشاؤه بناء عىل الرسومات املربة.
وقام بتجس�يد النموج امل�رب، الذي كان من املنتظر الكش�ف عنه 
رس�ميا يف 19 أيل�ول الج�اري هو«أونليكس« الش�هري بالتعاون مع 

موقع »برايس بابا« الهندي.
للهات�ف  الرئيس�ية  املي�زة 

حي�ث  م�ن  الذك�ي 
املظهر س�تكون شاشة 

»الش�ال« - تس�مى اآلن 
الشاش�ات التي تتجه بقوة إىل 

الوجوه الجانبية.
وتمكن املهندس�ون من إط�اق أول 

هاتف ذك�ي يف التاريخ بدون 
أزرار ص�وت ميكانيكية، إذ 
يحت�وي جهاز »م�ات-30 

برو«  عىل زر ميكانيكي واحد فقط لعرض الفيديو 
والصور بدقة عالية، س�يكون عليك ضبط مستوى الصوت 

بطريقة تعم�ل باللمس ، عىل األرجح عن طريق تمرير 
مساحة معينة من الشاشة عىل حافة العلبة.

هواوي تعلن عن قرب اطالق جهازها 
العمالق »مات 30« برو

»تويتر« توقف خدمة مهمة لحماية
 حسابات المستخدمين 

قطارات روسية تعمل بالهيدروجين

أف�اد تقري�ر إخباري، ب�أن مئات املاين م�ن أرقام 

الهوات�ف املرتبطة بحس�ابات فيس�بوك ُوجدت عىل 

اإلنرتن�ت، حي�ث يمكن الوص�ول إىل أرق�ام الهاتف 

واس�م املس�تخدم، باإلضاف�ة إىل تفاصي�ل إقامته، 

وجنسه، مع بعض الحسابات.

وق�ال موقع )تك كرنتش( TechCrunch التقني: إن 

الخادم املكش�وف يحتوي عىل أكثر من 419 مليون 

س�جل يف أكث�ر من قاع�دة بيانات ملس�تخدمن من 

مناط�ق مختلف�ة ح�ول العالم، وهي تش�مل: 133 

مليون س�جل ملستخدمن من فيس�بوك مقيمن يف 

الوالي�ات املتحدة، و 18 مليون س�جل ملس�تخدمن 

يف اململك�ة املتح�دة، وأكث�ر م�ن 50 مليون س�جل 

ملس�تخدمن يف فيتن�ام.وألن الخ�ادم غ�ري محم�ي 

بكلم�ة مرور، ق�ال املوق�ع: إن أي ش�خص يمكنه 

حي�ث  املكش�وفة،  البيان�ات  قواع�د  إىل  الوص�ول 

تضمن كل س�جل رق�م التعريف الش�خيص الفريد 

للمس�تخدمن ع�ىل فيس�بوك، باإلضاف�ة إىل رق�م 

الهاتف املرتبط بالحس�اب.وذكر )ت�ك كرنتش( أنه 

توث�ق عدد من الس�جات يف قاعدة البيان�ات، وذلك 

عن طري�ق مماثلة رقم الهاتف الخاص بمس�تخدم 

معروف عىل فيس�بوك مع رقم التعريف الش�خيص 

الخاص به الوارد يف قاعد البيانات. كما توثق املوقع 

من الس�جات عن طريق مماثلة أرقام الهواتف مع 

مي�زة إعادة ضبط كلمة املرور الخاصة بفيس�بوك، 

الت�ي يمك�ن اس�تخدامها جزئيًا للكش�ف عن رقم 

الهاتف املرتبط بحساب معن.

»فيس بوك« تخترق 

خصوصية مستخدميها عبر 

نشر ارقام الهواتف



ع�ن رس�ول الله )ص�ى الل�ه علي�ه وآله 
وس�لم(: »ما من ولد باّر ينظ�ر إىل والديه 
نظر رحم�ة، إال كان له ب�كل نظرة حّجة 

مربورة.
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املراقب العراقي / متابعة... 
اعتقلت الس�لطات الفلبينية امرأة أمريكية يف 
مطار نين�وي أكينو الدويل يف مانيال، األربعاء، 
بينم�ا كانت تحاول تهريب رضيع بطريقة ال 

تصدق إىل خارج البالد.
فق�د كش�ف املتحدث باس�م مكت�ب الهجرة 
الفلبين�ي ميلفني ماب�والك أن مانيال تحتجز 
ام�رأة أمريكي�ة، تبل�غ م�ن العم�ر 43 عاما، 
حاولت الس�فر إىل خ�ارج الفلب�ني مع طفل 
رضي�ع يبلغ م�ن العمر 6 أي�ام داخل حقيبة 

تحملها.
وأضاف مابوالك أنه »لم يكن لديها أي وثائق 
س�فر للرضي�ع«، وأنه�ا كانت عى م�ا يبدو 
تس�افر بمفردها وزعمت أنها عمة الرضيع، 
لكنه�ا لم تق�دم أي دليل ع�ى عالقتهما، مع 

اإلشارة إىل أن الطفل فلبيني.
وأشار املسؤول الفلبيني إىل أن املرأة املحتجزة 
طلب�ت التح�دث إىل الس�فارة األمريكي�ة قبل 
اس�تجوابها، وفق�ا مل�ا ذكرت�ه »يس إن إن« 

الفلبني.
وأف�ادت تقاري�ر إعالمي�ة فلبيني�ة أن امل�رأة 
األمريكية جينيفر تالبوت كانت تحاول ركوب 
طائرة متجه�ة إىل الواليات املتح�دة يف حوايل 

الساعة 6:20 صباحا.
م�ن ناحيت�ه كش�ف رئي�س قس�م عمليات 
الهج�رة يف املطار، غريفتون مدينا، إن الطفل 
وضع يف مكان آمن تحت رعاية وزارة الرعاية 
االجتماعية، بحس�ب ما أف�اد موقع »فوكس 

نيوز« اإلخباري.
وقال املس�ؤولون إن موظفي املطار اكتشفوا 
الرضي�ع عندم�ا الحظ�وا أن األمتع�ة الت�ي 
تحملها امل�رأة بيديها كبرية الحجم، مضيفني 
أنه�م يعتزمون توجي�ه االتهام له�ا بتهريب 
األطفال.وتم تسليم القضية إىل قسم مكافحة 
االتج�ار بالب�ر التاب�ع ملكت�ب التحقيقات 

الوطني الفلبني

تهرب رضيعا من المطار 
بطريقة »السهل الممتنع«

ديك يكسب 
دعوى طالبت 

بإسكاته

بالصدفة البحتة.. سباق دراجات يكشف 
جريمة فوق سطح مبنى

سمعت صوتا في المطبخ.. 
فأطلقت النار على ابنتها

يوتيوب تحذف 100 ألف 
فيديو يحض على الكراهية

املراقب العراقي / متابعة... 
أطلق�ت أمريكي�ة النار عى ابنتها، وهي طالب�ة يف الثامنة عرة من 
العم�ر أت�ت لزيارتها من دون إبالغها مس�بقا، ظّنا منه�ا أنها لّص، 
بحسب ما كشفت وس�ائل إعالم محلية.وتعرّضت الشابة إلصابة يف 
الذراع مساء الجمعة يف جريارد يف والية أوهايو )الشمال(، لكن حالتها 
ليس�ت خطرة، عى م�ا ذكرت محط�ة »دبليو اف ام ج�ي« املحلية.

وكان�ت الوال�دة، التي تملك رخصة حيازة الس�الح وحي�دة يف املنزل، 
عندما س�معت »أصواتا آتية من املطب�خ أو من املدخل«، عى ما قال 
للمحطة ج�ون نورمان رئيس الرطة املحلي�ة.وأردف األخري »كان 
السالح بالقرب منها، فأطلقت النار عى الشخص الوافد من الباب«، 
مشريا إىل أنها صدمت عند رؤية ابنتها.وتعتزم الرطة تقديم تقرير 
للنائ�ب العام يف املنطقة كي يبّت يف مس�ألة إقامة مالحقات.ويخّول 
الدس�تور لألمريكيني حيازة األس�لحة. ويملك أكث�ر من ثلث البالغني 
يف البالد س�الحا ناريا واحدا عى األقل.وقد قتل نحو 40 ألف ش�خص 

بالرصاص سنة 2017، بحسب اإلحصاءات الرسمية.وأفاد 
موقع »غان فايلنس أركايف« بأن 1112 شخصا لقوا 

حتفهم بطلقات عرضية منذ مطلع العام.

 املراقب العراقي / متابعة... 
ازال�ت فرق يوتي�وب أكثر م�ن 100 ألف 
مقط�ع فيدي�و و17 ألف قن�اة وأكثر من 
500 مليون تعليق حول خطاب الكراهية 
خالل الفرتة بني نيسان/أبريل وحزيران/

يوني�و، أي منذ أن طبقت املنصة تغيريات 
عى سياس�ات املحت�وى الذي يحض عى 

الكراهية يف حزيران/يونيو.
وع�ى الرغ�م م�ن وض�ع سياس�ة أكثر 
رصامة ح�ول املحتوى ال�ذي يحض عى 
الكراهي�ة، فإن منص�ة يوتيوب تعرضت 
النتق�ادات بس�بب أفعاله�ا القليل�ة جداً 

وعدم توفري ما يكفي من الشفافية.
وتقارب ه�ذه األرقام 5 أضعاف ما أزالته 
الركة يف األش�هر الثالثة السابقة، وذلك 
وفقاً لتدوينة جدي�دة عى موقع يوتيوب 
ح�ول مح�اوالت الركة معالج�ة العدد 
املتزاي�د م�ن مقاط�ع الفيدي�و البغيضة 

والخطرية عى املنصة.
كما أرجع�ت يوتيوب الزي�ادة إىل الجهود 
الت�ي بذلته�ا مؤخ�راً ملكافح�ة انتش�ار 
يف  حدث�ت  أن  بع�د  الكراهي�ة  محت�وى 
حزيران سياسة خطاب الكراهية لتشمل 

أشكال جديدة.
وقال�ت يوتي�وب اململوك�ة لغوغ�ل إنه�ا 
كانت قادرة ع�ى إزالة املزيد من املحتوى 
غ�ري املرغ�وب في�ه قب�ل أن يت�م عرضه 
ع�ى نط�اق واس�ع، وأدت ه�ذه الجهود 
إىل انخف�اض بنس�بة 80% يف ع�دد مرات 
مش�اهدة املحت�وى ال�ذي ينته�ك قواعد 
املنصة.وتعتم�د املنص�ة يف الغال�ب ع�ى 
أدوات التعل�م اآليل للمس�اعدة يف تحدي�د 
مقاط�ع الفيديو البغيض�ة قبل أن تكون 
متاح�ة عى نطاق واس�ع ع�ى اإلنرتنت.

 ،Social Blade ووفقاً لرك�ة التحليالت
يج�ري تحميل أكثر من 500 س�اعة من 
الفيدي�و عى يوتي�وب كل دقيقة واحدة، 
وكان هن�اك أكث�ر م�ن 23 ملي�ون قناة 
يوتي�وب ع�ام 2018، وتض�م املنصة ما 
يق�رب من ملياري مس�تخدم يس�جلون 

الدخول شهرياً.

سلبي ...تقطيع خطوط النقل

م�ن الجوان�ب االيجابي�ة هي تلك 
الجه�ود املبارك�ة ملحاف�ظ بغداد 
الس�يد ف�الح الجزائ�ري وللنائب 
جواد حمدان الس�اعدي يف تفعيل 
منطق�ة  اىل  الخدم�ات  تقدي�م 
الحس�ينية الواقعة ش�مال بغداد 
والت�ي تعاني من س�وء الخدمات 
خ�الل الس�نوات املاضي�ة  حي�ث 
كان�ت ملتابعاته�م امليدانية خالل 

االش�هر الثالثة السابقة اثرا كبريا 
يف اع�ادة الحياة اىل ه�ذه املنطقة 
الت�ي تض�م االالف م�ن العوائ�ل 
ال  والت�ي  املح�دود  الدخ�ل  ذات 
تس�تطيع العي�ش دون خدم�ات 
املاء والكهرب�اء والرصف الصحي 
فضال عن عدم وجود مستشفيات 
يف هذه املنطق�ة التي هي يف امس 

الحاجة اىل مثل هكذا خدمات .

ايجابي... تفعيل الخدمات في الحسينية

املراقب العراقي / متابعة... 
أعلنت الرطة اإلس�بانية أنها اكتشفت، 
عى هامش ط�واف »فويلت�ا« للدراجات 
الهوائية، وجود نبات الحش�يش مزروعا 
ع�ى س�طح مبن�ى، التقطته�ا كامريات 

السباق »بالصدفة البحتة«.
وأوضحت الرطة أنه »أثناء قيام مصور 
ع�ى مت�ن مروحي�ة، بتصوي�ر األج�زاء 
األخ�رية م�ن املرحل�ة الثامن�ة للطواف، 
الس�بت، أظه�رت كام�ريا الب�ث املبارش 
وج�ود نبات�ات م�ن القنب الهن�دي الذي 
ينت�ج من�ه الحش�يش، عى س�طح أحد 

املباني يف إقليم كتالونيا«.
وفتح�ت رشط�ة اإلقلي�م الواقع ش�مال 
رشق�ي الب�الد، تحقيق�ا بعدم�ا انترت 
ه�ذه اللقطات بش�كل كبري ع�ى مواقع 
التواص�ل، قبل أن تصادر نح�و 40 نبتة، 

الثالث�اء، حس�بما أفادت متحدثة باس�م 
الرطة.وأوضح�ت املتحدثة أن�ه لم يتم 
تنفي�ذ أي عملية توقيف خ�الل املداهمة، 
وأن الرط�ة ال ت�زال تبحث ع�ن زارعي 
»فويلت�ا«  ط�واف  النباتات.ويع�د  ه�ذه 
املق�ام حاليا، واحدا من أبرز 3 س�باقات 
للدراجات الهوائي�ة يف أوروبا، مع طواف 

فرنسا الدويل وطواف »جريو« اإليطايل.

يف العدي�د م�ن املناط�ق يق�وم عدد 
م�ن س�واق بع�ض خط�وط النقل  
بتج�اوزات كث�رية اهمه�ا تقطيع 
مناط�ق  اىل  الخط�وط  مس�ارات 
ولي�س بق�اء الخطوط ع�ى نفس 
املس�ار املتع�ارف عليه واس�تيفاء 
اج�ور مضاعفة، عى ش�اكلة خط 
الكيارة- الباب املعظم، الذي أصبح 
حبايبن�ا،  الكي�ارة-  األول  خط�ني 

املعظ�م  ب�اب  حبايبن�ا-  والثان�ي 
وكذل�ك الح�ال م�ع خط�وط نق�ل 
أخرى يف مناطق مختلفة من بغداد 
م�ا يس�هم يف اره�اق املواط�ن من 
الناحي�ة املادية .الس�ؤال هو ماهو 
دور هيئ�ة النق�ل الخ�اص يف الحد 
م�ن هذه الحالة واي�ن هي واجبات 
هيئة النقل الخ�اص ومتابعاتها ملا 

يجري ؟.

 الثروة والمال يغذيان الصراع القائم بين حكام الكويت 
املراقب العراقي /متابعة...

ال�رصاع ب�ني أرسة الحك�م يف الكويت، 
وطبقة التجار من أجل السلطة والثروة 
تاريخ�ي، ب�دأت مالمح�ه عندم�ا أراد 
الش�يخ مبارك الصباح »مبارك الكبري« 
بتحقي�ق حلمه بوضع األس�س املتينة 
لبناء الدولة، والذي دائًما ما كان التجار 
يحاول�ون التص�دي ل�ه قب�ل أن يتقلد 
مقاليد الحكم، وذلك نتيجة سيطرتهم 
ونفوذهم االقتصادي والسيايس يف تلك 
املرحلة.ما س�بق حس�ب مؤلف كتاب 
يحمل عنوان »الكويت.. جدلية الرصاع 
الثروة« دفع »مبارك الكبري« بكل حزم 
وقوة إىل فرض الرضائب والرسوم عى 
التج�ار، وذل�ك يف محاولة من�ه إليجاد 
إيراد حقيقي ومستمر لتغطية مختلف 
نفق�ات الدول�ة، وكان ردة فعل التجار 
املترضرين من تلك السياسات الجديدة 
هج�رة بعضه�م وتش�كيل م�ا يعرف 
بمعارض�ة »مبارك الكبري« من الخارج 
والبع�ض اآلخ�ر الت�زم الصم�ت وبدأ 
يش�تغل بالتجارة عن طري�ق التهريب 

كمحاولة للتهرب الرضيبي.
وبع�د وفاة الش�يخ »مب�ارك الكبري« 
وانتهاء فرتة حكم أبنائه »س�الم 
وجابر« التي لم تستمر طوياًل، 
اس�تلم الحكم الش�يخ »أحمد 
الجابر«، والذي اتسمت فرتة 

بمنعطف�ات  حكم�ة 

خطرية، حاول التجار »أو اإلقطاعيون« 
فيها العودة بكل قوة بعد فرتة تهميش 
عانوا منها يف فرتة حكم الشيخ »مبارك 

الكبري«.
عادوا وبسطوا نفوذهم مرة أخرى عى 
الدولة ومقدراته�ا خصوًصا يف مرحلة 
»النف�ط«،  األس�ود  الذه�ب  اكتش�اف 
ويف محاول�ة منه�م للس�يطرة، رفعوا 
شعار املش�اركة الشعبية يف الحكم من 
خالل ما يعرف باملجال�س التمثيلية أو 

التريعي�ة، ه�م من وضع�وا األنظمة 
االنتخابي�ة، والقوائم االنتخابية، وكان 
الرتش�ح محص�وًرا عليه�م، مم�ا أدى 
يف النهاي�ة إىل س�يطرتهم ع�ى الدولة 
ومفاصله�ا م�رة أخرى.وأت�ت نقط�ة 
الصفر للسيطرة عى مقاليد السياسة 
حس�ب مؤلف كتاب »الكويت.. جدلية 
الرصاع والثروة« فيما  عرف اصطالًحا 
»بالث�ورة الربجوازي�ة« عندم�ا نش�ب 
الخالف بني الحاكم واملجلس التريعي 

ح�ول مطالبة الحاكم تس�ليم الس�الح 
ل�ه بعد أن أش�ار علي�ه بذل�ك حلفاؤه 
التج�ار  تمرك�ز  الربيطاني�ون، حي�ث 
وحلفاؤه�م واملقربون منهم يف موقعي 
أن  إال  التج�ار،  وس�وق  ناي�ف  ق�رص 
ونتيجة ملوروث »الشيخ مبارك الكبري« 
وتحديًدا يف مؤسسته العسكرية املكونة 
م�ن أبن�اء البادي�ة والكادح�ني وأبناء 
البح�ارة البس�طاء اس�تطاع »الش�يخ 
أحم�د الجاب�ر« مواجهة تل�ك األحداث 

وكبح جماح تلك األطماع.
وبعد وفاة »الش�يخ أحمد الجابر« تقلد 
مسند اإلمارة »الشيخ عبد الله السالم« 
والذي يعترب قريًب�ا جًدا من فئة التجار 
»أو اإلقطاعي�ني« حي�ث اعت�ربت هذه 

املرحلة عرصهم الذهبي.
الش�اهد من ذلك كله كما يقول الكاتب 
دول�ة  دس�تور  إن  املن�اور  د.فيص�ل 
الكويت لم يكن للمكون الش�عبي دوًرا 
يف وضعه، بل ه�و عقد صلح بني طريف 
الحاكمة  السياس�ية )األرسة  املعادل�ة 
والتج�ار ورج�ال األعم�ال(، مس�تمر 
حت�ى وقتن�ا ه�ذا، متس�ائاًل: انظ�روا 
إىل واقعن�ا، م�ن هم الفئ�ات التي تعني 
ع�ى رأس املؤسس�ات الهام�ة يف دولة 
الكويت، كال�ركات النفطية وهيئات 
االستثمار وغريها، ملاذا التمسك برط 
الوكيل املحيل لتنفيذ املروعات العامة 

للدولة؟.

املراقب العراقي / متابعة...
مقاب�ل مبلغ وصل لح�وايل 250 ألف يوان 
صيني، تم وألول مرة يف الصني استنس�اخ 
قطة ألغراض تجارية، لتس�جل كحالة أوىل 

يف البالد يف استنساخ القطط.
تحدث نائب رئيس رشكة التكنولوجيا الحيوية 
»سينوجيني«، وانغ يينينغ، ل�«سبوتنيك«، قائال: 
»تعترب ه�ذه الحال�ة أول عملية استنس�اخ لقطة يف 

الصني، إال أنها ليست األوىل يف العالم«.

وأض�اف: »إن ه�ذه العملية تعت�رب ذات طابع تجاري 
وهي األوىل«.

وتح�دث يينينغ، بأن صاحب القطة املستنس�خة كان 
قلقا للغاية بعد وفاة حيوانه، والذي تويف بسبب مرض 
مفاجئ، ليقرر الحقا االستفادة من خدمات الركة.

وق�ال يينينغ بأنه م�ن وجهة الحمض الن�ووي، فإن 
الحي���وانات املستنسخ����ة تك����ون متشابهة، 
إال أن�ه ق�د تك����ون هن�اك اختالف�ات يف س�لوكه 

وغريزته.

اكتشاف جديد لهواة فقاعات الصابون

بعد 75 عاما.. »هتلر« باق بالبرلمان الفرنسي            

املراقب العراقي / متابعة... 
وصل العلم�اء إىل اس�تنتاج مفاده بأن 
البوليم�ريات املائي�ة الت�ي تحتوي عى 
جزيئ�ات طويل�ة هي عن�رص رئيس يف 
الس�ائل الذي يسمح بتش�كيل فقاعات 

الصابون القياسية.
ومكن هذا االكتشاف العلماء من إعداد 
خوارزمية يمكن أن تنفخ استنادا إليها 
فقاع�ات الصابون بمس�احة 100 مرت 

مربع.
وحط�م عش�اق نف�خ فقاع�ات 
الصاب�ون عى م�دى عقدين 

ماضيني عددا من األرقام القياسية.
ويعد األمريكي، هاري بريلمان، صاحب 
آخ�ر رقم قي�ايس حطم�ه يف 20 يوليو 
ع�ام 2015 حيث نف�خ فقاعة صابون 
بحج�م 96.27 م�رت مكع�ب وقطر 5.7 
مرت وبلغ�ت مس�احتها اإلجمالية 101 

مرتا مربعا.
واس�تخدم ه�اري صنارت�ني يربطهما 
ببع�ض خي�وط ويضعهم�ا يف خلي�ط 
م�ن امل������اء والصابون 
والبوليمريات. ويتضمن 
 Wikil  « موق�����ع 
ع�ددا  اإللكرتون�ي   «
التوصيات  كب�ريا م�ن 
فقاع�ات  عش�اق  م�ن 
الصابون بش�أن أفضل السبل 
لنف�خ فقاع�ات الصاب�ون وعنارصها 
املفضلة. لكن املوق�ع يغيب فيه تعميم 

نظري للنتائج.
يعرف ه�واة نف�خ فقاع�ات الصابون 
جي�دا أنه يمكن إح�راز أفض�ل النتائج 
عن طريق إعداد خلي�ط من املاء ومادة 
نش�يطة س�طحيا مثل مادة تس�تخدم 
ع�ادة لغس�ل األطب�اق وبوليم�ر مث�ل 

املكمل الغذائي غليكول.
أم�وري  جامع�ة  يف  الباحث�ون  وق�رر 
وكيمي�اء  فيزي�اء  دراس�ة  األمريكي�ة 
ظاهرة نفخ فقاعات الصابون فتوصلوا 
الفقاع�ات  ب�أن  يفي�د  اس�تنتاج  إىل 
األكثر اس�تقرارا يمكن الحصول عليها 
عن�د اس�تخدام بوليم�ريات ذات تركيز 
األوزان  مختل�ف  تمتل�ك  منخف�ض 

الجزيئية.
واستطاع العلماء أيضا إثبات أن ظروف 
الطق�س تؤث�ر ع�ى حج�م فقاع�ات 
الصابون. ومن املعلوم أن رسعة التبخر 
تتوقف ع�ى الرطوبة. لذلك يستحس�ن 
نف�خ فقاعات الصاب�ون يف أي�ام الحر 

والرطوبة املرتفعة.

املراقب العراقي / متابعة... 
بع�د قراب�ة 75 عام�ا ع�ى نهاي�ة الحرب 
العاملية الثانية، ال يزال تمثال نصفي لهتلر 
يعود لحقب�ة االحتالل األملاني يقبع يف قبو 
مقّر الربملان الفرنيس، بما أثار الدهش�ة يف 

نفوس النواب.
وقال رئيس مجلس الشيوخ جريار الرشيه 
إن�ه كان يجهل وجود هذا التمثال النصفي 
البال�غ ارتفاع�ه 35 س�نتيمرتا، والخاص 
بأدول�ف هتلر وعلم نازي، يمتد عى مرتين 

طوال وثالث�ة أمتار عرضا يف مس�تودعات 
قرص لوكس�مبورغ. وقد كشفت صحيفة 

»لو موند« عن هذه املعلومة.
وقال الرش�يه لوس�ائل اإلعالم »طلبت من 
الهيئ�ة املعنية بإدارة املبن�ى إجراء أبحاث 
معّمق�ة ح�ول القط�ع الت�ي ت�ّم العث�ور 
عليه�ا«، معرب�ا ع�ن قناعته ب�أن ال يشء 
أخف�ي عن قص�د ومش�ريا إىل أن »طواقم 
تلفزيوني�ة وصحفية عّدة س�بق أن زارت 

املبنى

»الطيور الغاضبة« تهاجم رجال بشكل يومي منذ 3 سنوات
املراقب العراقي / متابعة... 

يبدو أن فيلم التش�ويق والرعب 
األمريك�ي »الطي�ور« للمخ�رج 
ألفري�د  الش�هري  الربيطان�ي 
هتشكوك، أو ربما لعبة »الطيور 
الغاضبة« عى الهواتف الذكية، 
ق�د تحقق�ت بش�كل أو آخر يف 

الهند مؤخرا.
فبش�كل يوم�ي، وع�ى مدى 3 
س�نوات، يتعرض رج�ل هندي 
للهج�وم م�ن الغرب�ان، يف فعل 
يبدو أش�به باالنتقام بعد نفوق 
صغريها بني يديه أثناء محاولة 

الرجل إنقاذه.
ووفقا لتقارير صحفية محلية، 
الغربان ش�يفا كيوات  تهاج�م 
يومي�ا خ�ارج منزل�ه الكائن يف 
والي�ة مادي�ا برادي�ش بالهند، 
رغم أن�ه حاول قبل 3 س�نوات 
مس�اعدة ف�رخ غ�راب عالق يف 

شبك حديدي، لكنه فارق الحياة 
أثناء محاولة إخراجه.

وبس�بب الهجمات اليومية من 
الغرب�ان، ص�ار كي�وات يحمل 
مع�ه عص�ا عندما يخ�رج من 
منزله إلبع�اد الطيور الغاضبة، 

لكن�ه حريص يف الوقت نفس�ه 
ع�ى ع�دم رضبه�ا أو إلح�اق 
األذى به�ا، برغ�م أنه�ا تواصل 
نقره وخدش�ه م�رارا وتكرارا، 
حسبما ذكرت صحيفة »تايمز 

أوف إنديا«.

»ليت  كي�وات:  وق�ال 
أوض�ح  أن  بإمكان�ي 

له�ا أنن�ي كن�ت أحاول 
تقدي�م املس�اعدة فق�ط. 

إنها )الغربان( تعتقد أنني 
قتلت الفرخ«.

فيدي�و،  رشي�ط  ويف 
الذي  كي�وات،  يظهر 

يقف  ك�����ان 
جان�ب  ع�ى 
 ، ي�ق لط��ر ا
يحاول  وه�و 

أح�د  تف�ادي 
ث�م  الطي�ور، 

أكثر  ينحني  تجده 
من مرة محاوال دفع 
الغ�راب العنيد بعيدا، 
الطائ�ر يظ�ل   لك�ن 
يح�وم ح�ول رأس�ه 

لعدة ثوان.

ألول مرة في الصين...استنساخ قطة 

الصراع دفع مبارك الكبير لفرض الضرائب والرسوم على التجار

دستور الكويت »عقد صلح« بين األسرة الحاكمة  ورجال األعمال

املراقب العراقي / متابعة... 
رفضت محكمة روش�فورد غرب فرنس�ا الي�وم دعوى 
رفعه�ا أحد الج�ريان ضد دي�ك يدعى موري�س ومالكه 
يطالب فيها بإس�كات الدي�ك وإيقاف صياح�ه املتكرر 
فج�را يف جزيرة صغرية قبالة س�احل الب�الد املطل عى 

املحيط األطليس.
ويح�ق ملوريس البالغ م�ن العمر أربعة أع�وام الصياح 
فج�را رغم الدع�وى التي رفعها ضده أح�د الجريان ضد 

مالكه يف قضية اعتربتها وس�ائل اإلعالم املحلية معركة 
بني أس�لوب الحي�اة الريف�ي القدي�م ومظاه�ر الحياة 

الحديثة التي تزحف من املدينة.
وكان الش�اكي جان لوي بريون يس�كن املدينة واشرتى 
بيتا ثانيا بجوار املنزل الذي يعيش فيه موريس، غري أنه 
انزع�ج من صياحه فج�را وتقدم بدع�وى ضده يطالب 

فيها بإسكاته.
وألق�ت قضية موري�س الضوء ع�ى توترات مس�تمرة 

منذ عرات الس�نني بشأن س�كان املدن الذين يشرتون 
بيوتا صيفية بالريف دونما استعداد للتعامل مع طبيعة 
الحياة الريفية مثل الحرات والضوضاء والروائح التي 

تسببها الحيوانات.
وكان�ت هن�اك دع�اوى قضائي�ة مماثل�ة ض�د األبقار 
وأج�راس الكنائ�س، لك�ن ل�م يك�ن ألي منه�ا التأث�ري 
العاطفي الكب�ري الذي لقيته قضية موريس حيث لقيت 

خطابات دعم من أماكن بعيدة مثل الواليات املتحدة.


