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قوات الحشد الشعبي تطلق عملية واسعة لمالحقة جيوب 
عصابات داعش استباقًا لمراسم زيارة عاشوراء

جرف النصر واستمرار تحدي االمن...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
تشكل منطقة جرف النرص التي حررتها قوات 
الحشد الش�عبي خالل العمليات التي انطلقت 
بع�د احت�الل داع�ش للموص�ل ع�ام 2014، 
خط�ورة كب�رة ع�ى الوض�ع االمن�ي يف عدة 
محافظ�ات، تبع�اً لطبيعته�ا الجغرافية التي 
جعلته�ا  نقط�ة التقاء بني ارب�ع محافظات، 
حيث تتواصل مع محافظ�ة االنبار )الفلوجة 
وعامري�ة الفلوجة( كما انه�ا تمتد مع بغداد 
)اللطيفية واليوس�فية واملحمودية(، و تتصل 
م�ع محافظة كرب�الء كم�ا انها تق�ع ضمن 

محافظة بابل.
وش�كل موقعه�ا االس�راتيجي باإلضاف�ة اىل 
تضاريسها اهمية بالغة لدى عصابات داعش 
االجرامية الت�ي اتخذتها مركزاً لوالية الجنوب 
اب�ان س�يطرة عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة 

عليها.
الي�وم وبعد عدة س�نوات م�ن التحرير الزالت 
اطرافه�ا حاضنة خط�رة لإلره�اب، وتجدد 
بعض االطراف السياس�ية دعواتها اىل اخراج 
الحشد الش�عبي لتعود املنطقة اىل املربع االول 
وتش�كل تهديد عى محافظ�ة كربالء وطريق 

الزائرين.
وأطلق الحشد الشعبي منذ اليوم السبت عملية 
عس�كرية واس�عة يف )الجرف( ملالحقة خاليا 
العصابات اإلجرامية ، وتأتي العملية استباقاً 
إلحياء ذكرى استشهاد االمام الحسني »ع« يف 
العارش من محرم التي تصادف الثالثاء املقبل، 
حي�ث يتوج�ه مالي�ني الزائرين ألداء مراس�م 

الزيارة اىل كربالء املقدسة.
وع�ن االهمية لتلك العملي�ات وخطورة خاليا 
عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة وتحركاته�ا يف 
جرف الن�رص، اكد مختصون بالش�أن االمني 
ع�ى اهمية تلك العمليات الت�ي تمنع الخروق 
االمني�ة قب�ل زيارة عاش�وراء وتمه�د لزيارة 

االربعني.
وي�رى الخبر بالش�أن االمن�ي الدكتور معتز 
مح�ي عبد الحمي�د، ان العصاب�ات االجرامية 

تتح�ني الفرص الح�داث خروق امني�ة يف تلك 
املناطق، اذ استهدفت قبل بضعة ايام بدراجة 
املحاذي�ة  املس�يب  منطق�ة  ق�رب  مفخخ�ة 

للجرف.
»للمراق�ب  حدي�ث  يف  الحمي�د  عب�د  وق�ال 
العراق�ي« ان »املثل�ث الذي يرب�ط بني كربالء 
وباب�ل واالنب�ار، يش�كل خطورة كب�رة عى 
تل�ك املحافظات، بالرغم م�ن محاوالت بعض 
الساسة إلعادة الجرف اىل املربع االول وإرجاع 

عوائل االرهابيني اليها«.
وأض�اف ان »عملي�ة الحش�د رضوري�ة جداً 
الن كربالء املقدسة ستش�هد زيارات مليونية 
يف الع�ارش من مح�رم والعرشين م�ن صفر، 
وه�ذا يتطل�ب تكثي�ف الجهد االمن�ي لتامني 

الزيارتني«.
ولف�ت اىل ان »طبيع�ة ه�ذه املنطق�ة يصعب 
الس�يطرة عليه�ا كونه�ا محاذي�ة يف بع�ض 
اجزائها للنه�ر، وعصابات داعش تعرف جيداً 

جغرافيته�ا وق�د اس�تخدمت س�ابقاً املبازل 
للتنقل بتنفيذ عملياتها االجرامية«.

وتاب�ع الخب�ر االمن�ي ان » تضاري�س تل�ك 
املنطقة يجعل من الصعوبة السيطرة عليها ، 
الن بعض طرقه�ا يصعب التنقل بها، وهو ما 

عقد عمليات فرض األمن ».
م�ن جانب�ه ي�رى املخت�ص بالش�أن االمن�ي 
عب�اس الع�رداوي ، ان جرف الن�رص مازالت 
تش�كل تهديداً للوضع االمني يف بابل وكربالء، 
وتتحني خاليا العصابات االجرامية الستهداف 

اطرافها بني الحني واالخر.
وق�ال العرداوي يف ترصيح خ�ص به »املراقب 
العراق�ي« ان » عملي�ات الحش�د تأتي لتامني 
مراس�م عاش�وراء وزي�ارة االربع�ني لقط�ع 
الطريق امام الجماعات االجرامية بالتحرك«.

وأضاف ان »الجرف الزال يشكل تهديداً امنياً، 
اال ان تواجد قطعات الحشد الشعبي وعملياته 
املتواصل�ة اس�همت بالقض�اء ع�ى غالبي�ة 

التعرض�ات لعصاب�ات داع�ش االجرامي�ة«.
وخاض�ت فصائل املقاومة االس�المية كتائب 
ح�زب الله وبقي�ة الفصائل االخرى والحش�د 
الش�عبي معرك�ة رشس�ة اطلق عليها اس�م 
»عاش�وراء« انتهت باستعادة الجرف يف )24-

10-2014(، بع�د تقّدمه�ا من ع�دة محاور، 
والتي عّدت آنذاك أكرب خسارة يتكبدها تنظيم 
داعش، بعد ان فق�د مرتكز والية الجنوب ولم 
يمِض عى اعالن دولته املزعومة، سوى أربعة 
أشهر من سيطرته عى املوصل يف 10 حزيران 

من السنة املذكورة.

اكد املتحدث الرس�مي باسم تحالف الفتح احمد االسدي ، 
اليوم الس�بت، إن امريكا ال ترغب بتطوير السالح العراقي 
ورشاء منظوم�ة دف�اع جوي�ة حديث�ة. وقال االس�دي يف 
ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراق�ي« إن »الواليات املتحدة 
األمريكية عرقلت تس�ليح وزارة الدف�اع والجيش العراقي 
والق�وة الجوي�ة العراقي�ة والدف�اع الج�وي العراقي�ة ما 
ب�ني س�نوات 2010 و 2013«. واض�اف ان »نتيج�ة هذه 
العرقل�ة، ما عاناه العراق يف 2014 م�ن اعتداءات ارهابية 
ودخ�ول عصاب�ات داع�ش اىل الب�الد«، مؤكدا أن�ه »اليوم 
لي�س هن�اك اي معنى لالس�تماع لوجه�ة اي نظر من اي 
ط�رف كان، خصوصاً إذا كان ه�ذا الطرف عليه مؤرشات 
يف حماي�ة االجواء العراقي�ة«. ولفت اىل انه »عى الحكومة 
العراقي�ة التح�رك رسيعاً لالتف�اق مع ال�دول املعروفة يف 
بناء منظومات الدف�اع الجوية املتط�ورة لحماية االجواء 

العراقية من اي اعتداءات خارجية ».

المراقب العراقي/ بغداد ...
كش�ف تحال�ف الفت�ح، الي�وم الس�بت، عن وج�ود دعم 
امريك�ي كب�ر لعصاب�ات داع�ش االجرامية، فيم�ا لوح 

باصدار ترشيع لقانون يقيض باخراج القوات االمريكية.
وقال�ت النائ�ب عن التحالف س�هام املوس�وي يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي«، إن”هناك دعم لعصابات داعش 
اإلجرامي�ة م�ن قبل أم�ركا، من خ�الل عملي�ات تدريب 
وتس�ليح، وأيضا من نقل اإلرهابيني من خ�الل الطائرات 

األمركية وحماية لتحركات تلك املجاميع اإلرهابية”.
وأضاف�ت، أن “هناك دعم أمركي كبر، يف قضية تحركات 
الدواع�ش ونقله�م م�ا ب�ني االرايض الس�ورية واالرايض 
العراقية، ولهذا س�وف نعمل مع بداي�ة الفصل الترشيعي 
الجدي�د، ع�ى االرساع يف ترشي�ع قان�ون اخ�راج القوات 
األجنبي�ة، وع�ى رأس�ها األمركي�ة م�ن كاف�ة االرايض 

العراقية”.

االسدي: امريكا ال ترغب 
بتطوير السالح العراقي 

الفتح: امريكا دعمت داعش 
وسنعمل على اخراج قواتها

المراقب العراقي/ متابعة...
البحرين�ي يف  النظ�ام  ُيمع�ن  كم�ا كل ع�ام، 
اس�تهداف مراسم عاشوراء يف مختلف املناطق 
والبلدات، ولتحقيق هذا الهدف تعتمد الس�لطة 
أكث�ر من أس�لوب، يبدأ بإزالة الس�واد والخيام 
املنصوب�ة إلقام�ة مجال�س الع�زام واملظاهر 
العاش�ورائية األخ�رى، وص�وال إىل اس�تهداف 
الروادي�د والعلماء والخطباء عرب اس�تدعائهم 

للتحقيق واعتقالهم.
جمعية »الوفاق«:

الوف�اق  جمعي�ة  أعلن�ت  الس�ياق،  ه�ذا  ويف 
البحريني�ة يف بي�ان تابعته »املراق�ب العراقي« 
رصده�ا تح�ركات متالحقة لألجه�زة األمنية 
البحريني�ة يف مالحق�ة علم�اء وخطب�اء املنرب 

العاشورائي يف جميع املحافظات«.

وقالت الجمعية إن »السلطات استهدفت علماء 
الدين الشيخ عيىس عيد والشيخ فاضل الزاكي 
والشيخ عبد املحس�ن مال عطية والشيخ منر 
املعتوق والش�يخ محم�ود العجيمي والش�يخ 
جعفر الصايغ والش�يخ صادق ربيع والخطيب 
املال قاسم زين الدين والخطيب املال جواد املرزا 

وآخرين«.
وش�دت عى أن »هذا السلوك الطائفي البغيض 
املع�روف  البحرين�ي  النظ�ام  يمارس�ه  اذي 
بطائفيته واستفزازه للمكونات األخرى ال يعرب 
عن س�لوك دولة ويؤكد طائفية الحكم وانعدام 

الحريات الدينية يف البحرين«.
ولفت�ت اىل أن »ثم�ة أوام�ر عليا تص�در يف كل 
لرص�د  األمني�ة  لألجه�زة  عاش�وراء  موس�م 
الخطب�اء  كل  وتهدي�د  ومعاقب�ة  ومالحق�ة 

والعلم�اء والحس�ينيات واملؤسس�ات الديني�ة 
للح�ؤول دون ذك�ر أي يش يتعارض أو يختلف 
ع�ن رأي الحك�م أو يش�كل إزعاج�ا أو نقدا أو 

حتى مالحظة«.
وطالبت »الوفاق« بالكّف عن هذه االستفزازات 
ووقف التحركات الطائفية الرس�مية واحرام 
حري�ة املعتق�د والع�ودة اىل دول�ة املؤسس�ات 
والقان�ون، ب�داًل م�ن االحت�كام اىل املخططات 
الطائفية واملش�اريع التدمرية للبلد«، مشرة 
إىل »وجود العرشات من علماء الدين املعارضني 
يف س�جون النظ�ام البحرين�ي بس�بب آرائهم 

وافكارهم ومذهبهم العقائدي«.
ح�رب آل خليفة عى املراس�م العاش�ورائية يف 

البحرين لن تتوّقف:

تفاصيل اوسع صفحة 4

النظام الخليفي في البحرين يواصل حملته 
»المسعورة« على مراسم عاشوراء  
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المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي ...
افتتح اس�ود الرافدين مبارياته يف التصفيات 
املش�ركة بالتع�ادل ام�ام نظ�ره البحريني 
بهدف لكل فريق يف املباراة التي جرت احداثها 

يف املنامة. تأخر العراق بهدف مبكر بعد خطأ 
م�ن حارس املرمى محمد حميد قبل ان يدرك 
املهاج�م مهند عيل التع�ادل يف الدقائق االربع 
االخ�رة قبل نهاي�ة املب�اراة، لع�ب املنتخب 
بطريقة 4-1-4-1، استحوذ الفريق العراقي 
عى مجري�ات املباراة ولكنه ل�م يهدد املرمى 
البحرين�ي كث�را، املنتخ�ب لم يمل�ك الزيادة 
العددية داخل منطقة الجزاء وكذلك لم يمتلك 
عنرص املفاجئة من قبل العبي خط الوسط..

»املراقب العراقي« س�لطت الضوء عى تدني 
مس�توى املنتخب العراقي م�ن ناحية وعدم 
وج�ود االضاف�ة الفعلي�ة من قب�ل الالعبني 
املحرفني الذين ش�اركوا يف املب�اراة فتحدثت 

اىل بعض املختصني يف الشأن الكروي.
اول املتحدث�ني كان املحل�ل الك�روي الكابتن 
س�عد حاف�ظ ال�ذي ق�ال: ش�اهدنا الفريق 

العراق�ي دخ�ل املب�اراة بوضع جيد 
وبروح معنوي�ة عالية ايضا 

االجواء س�اعدت املنتخب 
العراق�ي وع�دم حض�ور 

الجماه�ر البحرينية ص�ب ملصلحة املنتخب 
العراق�ي لذل�ك البداي�ة كانت جي�دة ونقطة 
التحول كان�ت الهدف الذي س�جل يف مرمانا 
والذي احبط بعض اليشء من عزيمة العبينا 

وخاصة املدافعني.
تفاصيل اوسع صفحة 6

ضعف المدرب والمحترفين ينعكس على اداء 
المنتخب العراقي امام البحرين

كتل سياسية تسعى لنيل »الغنائم« 
تلوح بإقالة عبد المهدي

المراقب العراقي/ احمد محمد...
مل�ف إقالة رئي�س الوزراء عادل عب�د املهدي منصبه 
يع�ود اىل الواجه�ة مج�دداً، تزامن�اً م�ع  ترصيحات 
تتح�دث ع�ن تقديم�ه اس�تقالته 
ويف  املقبل�ة،  األي�ام  خ�الل 
ظ�ل ذل�ك رفضت اوس�اطا 
موضوع  طرح  سياس�ية 
االستقالة وعدته مفتاحا 
عالية،  سياسية  لفوىض 
ائت�الف  اع�رب  فيم�ا 
رئيس الوزراء الس�ابق 

ع�ن رفضه لذل�ك من دون التعليق عى مس�الة طرح 
رئيس�ه كبديال للرئي�س الحايل. ويش�ر مراقبون اىل 
ان املكون�ات السياس�ية الت�ي رضب�ت مصالحها يف 
الحصول عى املناص�ب والعقود الحكومية تعمل عى 

إثارة هذا املوضوع لنيل غنائمها.
فمن جهتها أكدت النائبة عن 
ائت�الف النرص نهل�ة حمد أن 
»حكومة رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي لم تحقق أي منجز 
واضح لها ع�ى ارض الواقع 
منذ تشكيلها ولم تحقق يشء 
من الربنام�ج الحكومي الذي 
اعلنت عن�ه امام الربملان يوم 
تس�ميتها«. واضاف�ت حمد، 
أن »موض�وع اس�تقالة عبد 

املهدي ام�ر عائد الي�ه، ولكن اقالت�ه يف الوقت الحايل 
ليس�ت يف محلها وس�ترتب عليها إنعكاسات سلبية 
واضحة عى العملية السياسية وعى الوضع األمني«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

نائب: الكويت ما زالت تتبع سياسة خاطئة مع العراق
المراقب العراقي/ متابعة...

اك�د النائب عن تحالف الفتح محمد كري�م البلداوي، اليوم 
الس�بت، ان دول�ة الكوي�ت مازال�ت تتبع سياس�ة خاطئة 
يف التعام�ل م�ع الع�راق، الفت�اً اىل ان الحكوم�ة لديها اكثر 
م�ن خيار للرد. وق�ال البلداوي يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »انش�اء الع�راق ملين�اء الفاو الكبر س�يمثل 
خارطة طري�ق جديدة لطرق التج�ارة واملالحة عرب البحار 
خاصة يف حال انش�اء القن�اة الجافة التي تربط مع اوربا«، 
مبينا ان »الكويت تدرك جيدا اهمية هذا املرشوع ما جعلها 
تعمل عى انش�اء مين�اء مب�ارك وتتخذ اج�راءات متعددة 

تلح�ق الرضر ب العراق«. وأضاف أن »العراق حني اس�تخدم 
حق�ه املرشوع بالتوجه اىل املنظمات الدولية دون اللجوء اىل 
اتجاهات حربية او عس�كرية او خي�ارات عنف، فهو دليل 
حرص العراق عى حس�ن الجوار ، لكن ومع ش�ديد االسف 
نجد ان الجانب الكويتي ما زال يتبع سياس�ة غر صحيحة 

بالتعاطي مع االزمات مع العراق«.
ولف�ت اىل ان »العراق س�يتخذ كاف�ة االج�راءات القانونية 
والطرق الس�لمية ومن بنيها مراجعة االتفاقيات الس�ابقة 
م�ع الكويت واالس�تفادة من بعضه�ا كاوراق ضغط ومن 

بنيها اتفاقية الربط السككي«.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اكث�ر م�ن 40 ملي�ار دوالر ت�م رصفه�ا عى 
تحسني الطاقة الكهربائية , اال ان الوزارة ما 
زالت تراوح يف مكانه�ا ولم تحرز تقدم يذكر 
, وهذه املرصوفات تتزامن مع اموال رصفت 
تح�ت بن�د املوازن�ة التش�غيلية , والحصيلة 
ابت�الع تلك االم�وال من قبل مافيات الفس�اد 
يف تل�ك ال�وزارة الت�ي ل�م يس�تطع اي وزير 

محاربتهم .
وزراء الكهرب�اء الذي�ن تعاقب�وا ع�ى ت�ويل 
املس�ؤولية جميعهم متهمني بملفات فس�اد 
ولم يتم احالتهم اىل القضاء بسبب املحاصصة 
السياس�ية الت�ي ج�اءت به�م , مما ش�جع 
الفاس�دين الذين يحتلون مناص�ب متقدمة 
يف الوزارة عى التفنن يف احداث بوابات فس�اد 
لرسق االموال املخصصة للوزارة عرب مشاريع 

ثانوية التس�هم يف بناء محطات جديد لتوليد 
الكهرباء . اليوم نرى رصاعات كبرة يف وزارة 
الكهرب�اء لألس�تحواذ عى 3 ملي�ارات دوالر 
لتطوير املحطات الكهربائية من خالل اربعة 
عق�ود لهذا الغ�رض , فالعملي�ة تعد رشعنة 
للفس�اد يف ظل غي�اب االجه�زة الرقابية بما 
فيه�ا املجلس االع�ى ملكافحة الفس�اد الذي 
نس�مع ب�ه ولم ن�رى عم�ل ايجابي ل�ه , بل 
اس�س الرضاء اطراف سياس�ية لكي ترىض 
عى حكومة عب�د املهدي . وزير الكهرباء هو 
االخر بطل لقصص فساد جديدة وامام العلن 
, فقد اثبتت وثائق بريطانية رس�مية صادرة 
عن مس�جل الرشكات يف لندن تفيد بأن  لؤي 
حميد جواد الخطيب ) الوزير الحايل( س�جل 
رشكة خاصة باس�م “معهد العراق للطاقة” 
يف س�نة 2013 والتي اعلنت افالس�ها يف سنة 
201٦   , فلماذا وقع الوزير مذكرة تفاهم مع 
رشكة تفيد حساباتها الختامية بأنها رشكة 

صغرة جدا و خارسة.

تفاصيل اوسع صفحة 3

فضيحة جديدة في وزارة الكهرباء .. عقود مع شركات فاسدة وهدر للمال العام



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ املوصل...
اعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية، السبت، اعتقال 

ارهابي يف املوصل.
وقال�ت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، ان�ه »وبعملي�ة اس�تباقية تمكن�ت مفارز ش�عبة 
االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة ١٥ وبالتعاون مع 
ف�وج مغاوير الفرق�ة من القاء القبض ع�ى إرهابي يف 

ناحية زمار باملوصل«.
واضاف�ت، انه »من املطلوبني للقض�اء بموجب مذكرة 

قبض وفق أحكام املادة ٤ إرهاب«.

املراقب العراقي/ بغداد...
الس�بت،  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
ع�ن وج�ود جدولة الس�تالم الرشطة 
االتحادي�ة املل�ف االمني، وستس�تلم 
امللف الربع محافظات الش�هر املقبل، 
فيما اكدت اس�تعدادها الكامل بشأن 
ش�هر محرم.وق�ال املتح�دث باس�م 
ال�وزارة اللواء س�عد مع�ن يف مؤتمر 
صحفي مش�رك عقده مع قائد قوات 
الرشطة االتحادية اللواء جعفر صدام 
الق�وات، وحرضت�ه  قي�ادة  يف مق�ر 

»هن�اك  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
جدول�ة لعملية اس�تالم املل�ف االمني 
لق�وات الرشطة االتحادية دس�توريا 
وقانوني�ا«، مؤك�دا أن »بداية الش�هر 
الق�ادم ستس�تلم القوات مه�ام اربع 
محافظات«.م�ن جهت�ه، أش�ار قائد 
الرشطة االتحادية اللواء جعفر صدام 
اىل أن »يف القري�ب العاج�ل س�يكون 
تواج�د ق�وات الرشط�ة االتحادية يف 
جمي�ع محافظات العراق، وس�يكون 

امللف االمني خاص بها«.

املراقب العراقي/ كربالء...
أعلن�ت قيادة رشط�ة كربالء، الس�بت، 
أنها لن تس�مح بتحليق أي طائرة حول 
املرقدين الرشيفني، مهددة بإسقاط أي 

طائرة تحلق يف هذه املنطقة.
وق�ال مدير إع�الم القي�ادة العقيد عالء 
الغانم�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »الخطة األمني�ة الخاصة 
بتنفيذه�ا  رشع�ت  والت�ي  بعاش�وراء 
االجه�زة األمني�ة بمختل�ف تش�كيالت 
اعتم�دت بش�كل كب�ر ع�ى العن�رص 
االس�تخباراتي للتقليل من زخم القوات 

يف الشوارع السيما املدينة القديمة«.
وأضاف، أن »الحدود االدارية للمحافظة 
مؤمن�ة بش�كل كامل من قب�ل عنارص 
الجي�ش والحش�د الش�عبي والرشط�ة 
فيم�ا  االتحادي�ة،  والرشط�ة  النهري�ة 
ت�وىل ط�ران الجي�ش والق�وة الجوي�ة 
حماي�ة س�ماء املدينة بعد ع�دة جوالت 

استطالعية«.
االول  االمن�ي  »الط�وق  أن  اىل  وأش�ار 
والثان�ي املحي�ط باملرقدي�ن الرشيف�ني 
مخول باطالق النار الس�قاط اي طائرة 

مسرة تحلق يف سماء هذه املنطقة«.

االستخبارات العسكرية تعتقل 
إرهايب يف الموصل

الشهر المقبل .. الشرطة االتحادية 
تتسلم الملف االمين لـ 4 محافظات

قيادة شرطة كربالء: تم تخويلنا بإسقاط 
أي طائرة تحلق حول المرقدين
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

إئتالف العبادي يلتزم »الصمت« حيال طرح رئيسه للمنصب 

كتل »فقدت غنائمها« تحاول اثارة موضوع اقالة عبد المهدي في البرلمان وتحذيرات من فوضى سياسية
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

مل�ف إقالة رئيس ال�وزراء عادل عبد 
امله�دي منصب�ه يع�ود اىل الواجه�ة 
مجدداً، تزامناً مع  ترصيحات تتحدث 
ع�ن تقديمه اس�تقالته خ�الل األيام 
املقبلة، ويف ظل ذلك رفضت اوس�اطا 
سياس�ية طرح موضوع االس�تقالة 
وعدت�ه مفتاح�ا لف�وىض سياس�ية 
عالي�ة، فيم�ا اع�رب ائت�الف رئيس 
الوزراء الس�ابق ع�ن رفضه لذلك من 
دون التعليق عى مسالة طرح رئيسه 

كبديال للرئيس الحايل.
املكون�ات  ان  اىل  مراقب�ون  ويش�ر 
السياس�ية الت�ي رضب�ت مصالحها 
يف الحص�ول ع�ى املناص�ب والعقود 
إث�ارة ه�ذا  الحكومي�ة تعم�ل ع�ى 

املوضوع لنيل غنائمها.
فم�ن جهتها أكدت النائبة عن ائتالف 
النرص نهل�ة حمد أن »حكومة رئيس 
الوزراء ع�ادل عبد امله�دي لم تحقق 
أي منجز واضح لها عى ارض الواقع 
من�ذ تش�كيلها ولم تحق�ق يشء من 
الربنامج الحكوم�ي الذي اعلنت عنه 

امام الربملان يوم تسميتها«.
واضافت حمد، أن »موضوع اس�قالة 
عبد املهدي امر عائد اليه، ولكن اقالته 
يف الوق�ت الح�ايل ليس�ت يف محله�ا 
وس�ترتب عليها إنعكاس�ات سلبية 
واضحة عى العملية السياسية وعى 

الوضع األمني«.
واش�ارت، اىل أن »ائت�الف النرص مع 
إعط�اء فرص�ة س�نة كامل�ة أخرى 
لحكوم�ة ع�ادل عبد امله�دي لغرض 
أن  معت�ربة  برنامجه�ا«،  تحقي�ق 
»اقالت�ه من الربمل�ان يف الوقت الحايل 
سياس�ية  ازم�ة  خل�ق  اىل  س�تؤدي 

الحدود لها«.
وعن موضوع تس�مية رئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي كبدي�ل لعب�د املهدي 
رفض�ت النائب�ة ع�ن إئت�الف النرص 
»التعليق« قائل�ة أن »إئتالفها التهمه 

املناصب بقدر املصلحة العامة«.
بدوره رأى اس�تاذ العلوم السياس�ية 
احمد املي�ايل، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« انه »وبعد م�رور مايقارب 
س�نة ع�ى حكوم�ة عبد امله�دي من 
قبل اغل�ب الكتل السياس�ية عليها«، 
مشرا اىل أن »الخطوات التي حققتها 
حكومة عبد املهدي رغم بساطتها اال 
أنها ش�كلت ازعاجا لعدد م�ن الكتل 

سيما رضبت مصالحها«.
وق�ال املي�ايل، أن »الكت�ل السياس�ية 
الت�ي فقدت غنيمته�ا يف ظل حكومة 
عب�د امله�دي وعدم حصوله�ا عى ما 
اعت�ادات عليه م�ن عق�ود ودرجات 
خاص�ة خ�الل ال�دورات الحكومي�ة 
الس�ابقة ب�دأت ت�روج لفك�رة إقالة 
عبد املهدي او اس�تقالته وتبحث عن 

اسقاطه«.
واش�ار املي�ايل اىل أن »الكتل الخارسة 
ب�دأت تبحث عن مح�اوالت للحصول 
عى مكاس�بها من بوابة اقالة رئيس 

الوزراء وتسمية بديال له«.
وأك�د ان »طرح هذا املل�ف يف الربملان 
لن يالقي العدد الكايف للتصويت عليه، 
بل سيفتح الباب امام رصاع وفوىض 
سياس�ية جدي�دة«، مرجح�ا »طرح 
الثق�ة عن بعض ال�وزراء خالل االيام 

املقبلة«.
وش�دد ع�ى »محاس�بة املقرصين يف 
حكوم�ة عبد امله�دي واقال�ة الوزراء 

املتلكئني يف عملهم«.
وكان ائت�الف الن�رص ال�ذي يتزعمه 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 
اس�تمراره يف العمل املعارض من اجل 
تصحيح مس�ار الحكومة ومحاسبة 
املقرصي�ن، مبين�ا ان اقال�ة حكومة 
ع�ادل عب�د امله�دي دون التوافق عى 
الش�خصية البديلة القوية ستؤدي اىل 

فراغ دستوري غر مسبوق.
يش�ار اىل أن ائتالف س�ائرون قد بني 
أن التحالف سيس�تجوب  عبد املهدي 
ح�ول كل اإلخفاق�ات الت�ي ارتكبتها 
حكومته منذ توليه املسؤولية، كنوع 
من رقابة الربملان ع�ى أداء حكومته 
وهو ما س�يتم يف الفص�ل الترشيعي 

املقبل.

املراقب العراقي/ بغداد...
نف�ت وزارة الصح�ة، الس�بت، ما نرش يف 
بعض وسائل االعالم بش�أن استقطاعها 
مبالغ مالية مقاب�ل خدمات التربع ونقل 

الدم.
وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر 
يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 

منه ان »ما تناقلته بعض وسائل التواصل 
االجتماع�ي وعرضته اح�دى الفضائيات 
بش�أن اس�تقطاع ال�وزارة مبال�غ مالية 
مقابل خدمات التربع ونقل الدم، عار عن 

الصحة«.
واض�اف ان »كافة خدم�ات التربع ونقل 
الدم تتم بشكل مجاني تماما للمؤسسات 

ك�����اف�ة مص�ارف  يف  الحك���ومي�ة 
بغ�داد  يف  والفرعي�ة  الرئيس�ي��ة  ال�دم 

واملحافظات«.
 يذكر ان احدى الفضائيات نرشت يف وقت 
سابق خربا تضمن ان وزارة الصحة تقوم 
باس�تقطاع مبالغ مالي�ة مقابل خدمات 

التربع ونقل الدم.

الصحة تنفي استقطاع مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم

ذي قار تخصص 48 دونمًا إلنشاء 
مستشفى بسعة 200 سرير

املراقب العراقي/ ذي قار...
كش�ف رئي�س هيئة اس�تثمار 
ذي ق�ار عماد ط�ارش العتابي 
،الجمعة، ع�ن تخصيص قطعة 
أرض بمساحة ٤8 دونما إلنشاء 
مستش�فى بس�عة 200 رسي�ر 
الرسطانية  األم�راض  ملعالج�ة 
بمنح�ة مالي�ة م�ن مؤسس�ة 

التنمية املستدامة.
وق�ال العتاب�ي يف بي�ان تلق�ت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، 

ان »موق�ع املستش�فى الجديد 
س�يكون بالق�رب م�ن امللع�ب 
املؤسس�ة  وس�تعمل  االوملب�ي 
السويرسية الس�ويدية الداعمة 
بكاف�ة  وتجهي�زه  بن�اء  ع�ى 
اىل  االجهزة واملع�دات باالضافة 
تدريب املالكات والعاملني فيه«.

وأش�ار اىل ان »الهيئ�ة اكمل�ت 
تجهي�ز قطع�ة االرض الخاصة 
املب�ارشة به  بامل�رشوع لغرض 

قريبا«.

الخطوط الجوية العراقية تستقبل 
وفدًا من االتحاد الدولي للنقل

املراقب العراقي/ بغداد...
العام�ة  الرشك�ة  اس�تقبلت 
للخط�وط الجوي�ة العراقية وفداً 
م�ن االتحاد ال�دويل للنقل الجوي 
)IATA( يف مقره�ا داخ�ل مطار 
بغ�داد ال�دويل، فيم�ا اش�ارت اىل 
انها س�تناقش مع الوفد خطوات 
رفع الحظر الج�وي عن الطران 

العراقي.
وق�ال مدي�ر عام الرشك�ة  كفاح 
تلق�ت  بي�ان  يف  حب�ار،  حس�ن 
»زي�ارة  ان  العراق�ي«  »أملراق�ب 
الوف�د التي ستس�تمر ملدة عرشة 
 20١9/9/2 تاري�خ  م�ن  اي�ام 
ستش�مل   20١9/9/١2 ولغاي�ة 
فري�ق  م�ع  املش�رك  العم�ل 
 ، العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط 
الس�المة  خ�رباء  م�ن  املتك�ون 
والج�ودة والعملي�ات والهندس�ة 
املعلوم�ات  وتقني�ات  والصيان�ة 
واج�راء تفتيش وتدقي�ق لجميع 
االقس�ام والش�عب للوق�وف عى 

طبيع�ة عملها وم�دى تحولها اىل 
املستويات املتقدمة يف االداء«.

الزي�ارة ش�هدت  ان   « واض�اف: 
ايض�اً مناقش�ة مس�تفيضة مع 
م�رشوع  ح�ول   )IATA( وف�د 
تطوير الخطوط الجوية العراقية 
الت�ي  واملش�اريع  والخط�وات 
س�يتم انجازها عى مدار الس�نة 
املقبل�ة 2020 يف جمي�ع مفاصل 
الفنية واالدارية  الرشكة وتحديداً 
والتجاري�ة واملالي�ة منه�ا ، التي 
تندرج ضم�ن الخطط االصالحية 
للناق�ل الوطن�ي ملواكب�ة التطور 
العامل�ي يف قطاع الط�ران املدني 
لضمان ع�ودة الطائر االخرض اىل 
عضوي�ة اتح�اد النواق�ل الجوية 
العامل�ي ، وال�ذي س�يمكنه م�ن 
الس�المة  قائم�ة  م�ن  الخ�روج 
الت�ي حظ�رت الرشكة  االوربي�ة 
من الط�ران يف االج�واء االوربية 
فضالً عن اتاحة املنافسة يف سوق 

الطران اقليمياً ودوليا ».

أمانة بغداد تهيء 52 خط طوارئ 
لمواجهة باالمطار

القانونية النيابية: المؤسسات التي تعمل بقانون 
خاص ال تخضع لتشريع قانون الخدمة المدنية

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت امانة بغداد، الس�بت، تهيئة ٥2 
خط ط�وارئ تس�تخدم عن�د الحاجة 
وتحديدا عند هطول االمطار وبكميات 

كبرة.
وذكرت األمانة، يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ك�وادر 
االمان�ة قامت بتهيئة ٥2 خط طوارئ 
بأقط�ار مختلفة توزع�ت عى جانبي 

الك�رخ والرصاف�ة م�ن بغ�داد تقوم 
بترصيف مياه االمط�ار عند هطولها 
بكميات اكرب من القدرة االس�تيعابية 
لش�بكة ومحط�ات املجاري«.وبينت، 
أن »الخطوط املذكورة س�تقوم بدعم 
وإس�ناد املحطات والخطوط وبالتايل 
مضاعف�ة الق�درة الترصيفي�ة ملي�اه 
ال�الزم  الوق�ت  واختص�ار  االمط�ار 

للترصيف«.

املراقب العراقي/ بغداد...
علنت  اللجنة القانونية النيابية ان الهيئات واملؤسس�ات التي تعمل بقانون ا

خ�اص ال يش�ملها ترشي�ع قان�ون الخدم�ة املدني�ة االتحادي�ة 
.وذك�ر نائب رئيس اللجنة محمد الغ�زي ، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« ان »القان�ون ال يتعارض مع اي قانون 
اخر س�اري املفعول وس�يعالج فقط بع�ض مخصصات 
الدرج�ات الخاص�ة«، مش�را اىل »اس�تمرار الجلس�ات 
التش�اورية لوضع ملسات مهمة عى القانون وانضاجه 
للترشيع«.واضاف ان »القانون سيحافظ عى القوانني 
الخاصة ببعض الهيئات واملؤسسات االخرى 
مثل ش�بكة االع�الم العراقي ومجلس 
القضاء االعى والهيئات املستقلة، 
عرب تكييف ش�كلها القانوني 
»، مبينا  املفع�ول  الس�اري 
قطاع�ات  »هن�اك  ان 
املوظف�ني  م�ن 
راتبه�ا  س�يزيد 
وفقا لهذا القانون 
ع�ن  فض�ال   ،
تخفيض مخصصات 

الدرج�ات  بع�ض 
الخاصة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
القى قس�م التحقيق التاب�ع ملديرية القانونية 
بأم�ر  الداخلي�ة  مفتش�ية  يف  والتحقيق�ات 
ضاب�ط  ع�ى  القب�ض  الس�بت،  قضائ�ي، 
برتب�ة مق�دم كان يش�غل منص�ب ضاب�ط 
تس�جيل أحد املواقع املروري�ة ببغداد لتورطه 
بتس�جيل عجالت خالف�ًا للضواب�ط وبوثائق 

ومستمسكات مزورة.

وذك�ر بي�ان ملكت�ب مفت�ش الداخلي�ة تلقت 
»املراقب العراقي«  نسخة منه، أن »عملية القاء 
القبض جاءت نتيجة كشف قسم التحقيقات 
يف مفتش�ية الداخلية تورط الضابط بعمليات 
أصحابه�ا  حض�ور  دون  مركب�ات  تس�جيل 
األصليني وبوثائق ومستمسكات مزورة، األمر 
ال�ذي نت�ج عنه اس�تحصال أم�ر قضائي من 
قايض التحقيق املخت�ص بالقبض عى املقدم 

وفق احكام املادة ) 289( من قانون العقوبات 
العراقي رقم ١١١ لسنة ١969 املعدل«.

وأض�اف البيان، أن »مكت�ب املفتش العام نفذ 
األمر وأوقف املقدم عى ذمة التحقيق معه، وال 
زالت االجراءات التحقيقية مستمرة بالقضية 
بغية القبض عى االشخاص الذين تم تسجيل 
عجالته�م خالف�ًا للضواب�ط م�ن أج�ل اتخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة بحقهم«.

مفتشية الداخلية توقف ضابطًا لتورطه بانجاز معامالت بوثائق مزورة

املراقب العراقي/ بغداد...
الع�ايل  التعلي�م  وزي�ر  أعل�ن 
والبحث العلمي، قيص السهيل، 
املرك�زي  القب�ول  خط�ة  ان 
لطلبة الس�ادس للعام الدرايس 
ش�هدت   )2020   -  20١9(

تحديثا ببعض املفاصل.
وق�ال الس�هيل يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« إن »دائرة 
الدراس�ات والتخطي�ط أنه�ت 
جمي�ع االس�تعدادات الخاصة 
باس�تمارة القبول االلكرونية 

للعام الدرايس الجديد«.
ونوه الس�هيل، بان »اس�تمارة 
بيد  للتقدي�م،  القبول جاه�زة 
أن اإلع�الن ع�ن ب�دء التقدي�م 
يعتمد ع�ى إرس�ال مخرجات 
االول  للدوري�ن  الربي�ة  وزارة 
الف�روع  بمختل�ف  والثان�ي 
طلب�ات  باس�تقبال  لل�رشوع 
الكلي�ات  يف  املرك�زي  القب�ول 
الحكومية، م�ن خالل برنامج 
الكرون�ي ينفذ للعام الخامس 
عى التوايل«.اكد ان »اس�تمارة 
التقدي�م االلكروني�ة لم يطرأ 

االن،  أي تغي�ر حت�ى  عليه�ا 
م�ن حيث عدد الخي�ارات التي 
اختي�ارا وال  تق�ل ع�ن 2٥  ال 
تزي�د ع�ن 3٥، اذ تت�وزع بني 
و١0  للكلي�ات  اختي�ارا   2٥
اىل  للمعاهد«.واشار  اختيارات 

ان »الطالب ل�ه الحق باختيار 
الكلية او املعهد الذي يتناس�ب 
ومجموع�ه«. معدل�ه  م�ع 

وب�ني أن » القب�ول يف بع�ض 
التخصصات االنس�انية مازال 
المركزي�ا، أي ان قبول الطالب 

س�يتم يف محافظت�ه، به�دف 
اثناء  الجه�د والوقت  اختصار 
تنق�ل الطال�ب م�ن جامعت�ه 
اىل مس�كنه، فضال ع�ن تقليل 
الزخ�م الحاصل عى االقس�ام 

الداخلية«.

املراقب العراقي/ بابل...
أعل�ن مجل�س محافظة بابل، الس�بت، 
عن إحالة مرشوع مج�اري بابل الكبر 
للتنفيذ بقيمة 96١ مليار دينار ليش�مل 

جميع مناطق محافظة بابل.
ع�ي  املجل�س  عض�و  وق�ال 
الكرعاوي،  يف ترصيح تابعته 
“وزارة  العراقي«ان  »أملراقب 
ع�ى  صادق�ت  التخطي�ط 

مرشوع مج�اري بابل الكب�ر املعد منذ 
20١6 ول�م يصادق عليه لع�دم اكتمال 

خرائط الجزء الثاني منه”.
وأضاف ان “املحافظة أعلنت عن إحالة 
املرشوع وب�دأت الرشكات بالتقديم عى 
املرشوع”، مشرا اىل ان “العقد يتضمن 
االنجاز عى مدى سنوات وينفذ بمراحل 
وتس�تقطع مبال�غ كل مرحل�ة بس�نة 

تنفيذها من حصة املحافظة”.

وأوض�ح ان “قيمة العق�د تصل اىل 96١ 
ملي�ار دينار بواق�ع ٤2٤ ملي�ار للجزء 
االول م�ن امل�رشوع و٥37 ملي�ار دينار 

قيمة الجزء الثاني منه”.
وتاب���ع ان “م�رشوع مج�اري باب�ل 
الض�خ  محط�ات  يش�مل  متكام�ل 
وأنابي�ب املج�اري والخط�وط الناقل�ة 
وغرها ويش�مل مناطق محافظة بابل 

بالكامل”.

التعليم العالي تعلن تحديث خطة القبول المركزي

بابل تنفذ مشروعا كبيرا للمجاري بكلفة 961 مليار دينار 
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أف�اد تقرير لغرف�ة تجارة طه�ران بأن صادرات الس�لع 
االيرانية غري النفطية سجلت 3.2 مليارات دوالر يف شهر” 
مرداد” االيراني املنتهي 22 آب بنمو 3.2 باملئة عىل أساس 

شهري.
وأش�ارت البيان�ات الت�ي نرشتها وس�ائل إع�ام إيرانية، 
اليوم، اىل أن الصادرات س�جلت تراجعا بنس�بة 16 باملئة 

قياسا بالفت���رة املناظرة 2018.
باملق���ابل اس�ت���وردت إيران يف الش�هر املذكور سلعا 
ب� 3.4 ملي���ارات دوالر بانخف���اض 8.1 عىل أس�اس 

سنوي.

إیران تصدر سلعا غير نفطية بـ 3.2 
مليارات دوالر خالل شهر واحد

كشف عضو لجنة العمل والشؤون االجتماعية النيابية ستار 
جبار العتاب�ي،  عن وجود توجه لزيادة التخصيصات املالية 
للحماية االجتماعي�ة يف موازنة العام املقبل 2020، مبينا أن 
وزارة العم�ل بصدد إعداد برنام�ج الكرتوني يهدف إىل دمج 
األس�ماء القديمة مع األس�ماء الجديدة. وق�ال العتابي ، إن 
لجنته “وبالتع�اون مع وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
بصدد إط�اق برنامج الكرتوني دمج األس�ماء القديمة مع 

الجديدة لشمولها برواتب اإلعانة االجتماعية”.

توجه نيابي لزیادة تخصيصات الحمایة 
االقت�صادياالجتماعية في الموازنة المقبلة

الكهرباء تبرم أربعة عقود مع شركات فاسدة بمبلغ ثالثة مليارات دوالر مقابل عموالت 10 %
الخطيب يمارس االحتيال ويتعاقد مع شركة تابعة له افلست 2017 

وزیر االتصاالت : نجحنا بتحجيم عمل الشركات االحتكاریة .. والحرب مستمرة
نعي�م  االتص�االت  وزي�ر  أعل�ن 
الربيع�ي، الس�بت، ع�ن نجاحه 
ال�رشكات  عم����ل  بتحجي�م 
االحتكاري�ة داخ����ل ال�وزارة، 
مس�تمرة  الح�رب  أك�د  فيم�ا 
تل�ك  “اوك����ار”  رضب  يف 

الرشكات.
وقال الربيع�ي ، إنه “خال فرتة 
وجي�زة اس�تطعنا تحجيم عمل 
داخ�ل  االحتكاري�ة  ال�رشكات 
أن  مؤك�دا  االتص�االت”،  وزارة 
“الحرة مس�تمرة ضد الفاسدين 
داخ�ل وزارة االتص�االت ورضب 

االحتكاري�ة  ال�رشكات  أوكار 
لاتصاالت”.

وأضاف أن “هناك تحس�نا كبريا 

يف خدم�ة االتص�االت واالنرتنيت 
نتيج�ة اإلج�راءات املتخذة بحق 
الرشكات وال زلن�ا نواصل عملنا 

يف ماحقة الفاسدين”.
 مش�ريا إىل أنه “لن يتغاىض عن 

محاربة آفة الفساد”.
الخدم�ات  لجن�ة  عض�و  وكان 
واالعمار النيابية جاسم البخاتي 
كش�ف يف ترصي�ح س�ابق ل��/

املعلوم�ة/، ع�ن وق�وف رؤوس 
كبرية خل�ف رشكات االتصاالت 
تهدد باحداث تغيريات سياس�ية 
االتص�االت،  وزارة  يف  وخاص�ة 
مبيناً ان وزي�ر االتصاالت عاجز 
ال�رشكات  تل�ك  مجابه�ة  ع�ن 

والوقوف يف وجهها.

المركزي لإلحصاء: ارتفاع إجمالي صادرات العراق بنسبة 41.9 لسنة 2018
أعل�ن الجه�از املركزي ، ع�ن ارتفاع 
بنس�بة  الع�راق  ص�ادرات  اجم�ايل 
41.9 لس�نة 2018.وذك�ر الجهاز يف 
إحصائي�ة اطلعت عليها الس�ومرية 
ني�وز،أن »إجمايل الص�ادرات للنفط 
الخ�ام واملنتج�ات النفطي�ة وامل�واد 
 100.7 بلغ�ت  األخ�رى  الس�لعية 
ترليون دينار لسنة 2018 بما يعادل 
ارتف�اع  بنس�بة  دوالر  ملي�ار   85.2
مقدارها 41.9 عن سنة 2017 حيث 
بلغ 71 ترليون دينار وبما يعادل 60 

مليار دوالر«.
الص�ادرات  »قيم�ة  أن  وأض�اف، 

النفطي�ة للخام بلغ�ت 99.1 ترليون 
دينار لس�نة 2018 بم�ا يعادل 83.8 
ملي�ار دوالر، يف ح�ن بلغ�ت قيم�ة 
الص�ادرات لس�نة 2017 مق�دار 70 
ترليون دين�ار بما يعادل 59.6 مليار 

دوالر«.
الص�ادرات  »قيم�ة  أن  إىل  وأش�ار 
الس�لعية األخرى بلغت 1212 مليار 
دينار لسنة 2018 بما يعادل 1025.4 
مليون دوالر مسجا ارتفاعاً مقداره 
247% ع�ن س�نة 2017 حيث بلغت 
348 ملي�ار دين�ار بم�ا يع�ادل م�ن 

291.9 مليون دوالر«.

وزراء الكهرباء الذين تعاقبوا عىل تويل 
املس�ؤولية جميعهم متهمن بملفات 
فس�اد ولم يت�م احالته�م اىل القضاء 
بس�بب املحاصص�ة السياس�ية التي 
ج�اءت بهم , مما ش�جع الفاس�دين 
الذي�ن يحتل�ون مناص�ب متقدمة يف 
ال�وزارة عىل التفنن يف اح�داث بوابات 
فساد لرسق االموال املخصصة للوزارة 
عرب مش�اريع ثانوية التس�هم يف بناء 

محطات جديد لتوليد الكهرباء .
الي�وم ن�رى رصاعات كب�رية يف وزارة 
الكهرباء لألس�تحواذ ع�ىل 3 مليارات 
دوالر لتطوي�ر املحط�ات الكهربائي�ة 
م�ن خال اربع�ة عقود له�ذا الغرض 
, فالعملي�ة تع�د رشعن�ة للفس�اد يف 
ظل غياب االجه�زة الرقابية بما فيها 
املجل�س االعىل ملكافحة الفس�اد الذي 
نس�مع به ول�م نرى عم�ل ايجابي له 
, بل اس�س الرضاء اطراف سياس�ية 

لكي ترىض عىل حكومة عبد املهدي .
وزير الكهرباء هو االخر بطل لقصص 

فساد جديدة وامام العلن , فقد اثبتت 
وثائ�ق بريطانية رس�مية صادرة عن 
مس�جل ال�رشكات يف لن�دن تفيد بأن  
ل�ؤي حميد ج�واد الخطي�ب ) الوزير 
الح�ايل( س�جل رشكة خاصة باس�م 
“معهد العراق للطاقة” يف سنة 2013 
والتي اعلنت افاسها يف سنة 2016   , 
فلماذا وقع الوزي�ر مذكرة تفاهم مع 
رشكة تفيد حساباتها الختامية بأنها 
رشكة صغ�رية جدا و خارسة علما ان 
املص�ادر الخاص�ة يف وزارة الكهرب�اء 
بماي�ن  املذك�رة  ه�ذه  قيم�ة  تق�در 
الدوالرات من ارب�اح وعموالت للعقود 
و الوس�اطات و االستش�ارات, وه�ذا 
يثبت فساد هذه العقود وهي محاولة 
لألستياء عىل اموال العراقين بحجج 

واهية.
حاف�ظ  االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول 
ال بش�ارة يف اتص�ال م�ع » املراق�ب 
العراقي«: تعد وزارة الكهرباء من اكثر 
ال�وزارات التي تحول حولها ش�بهات 

الفس�اد , فاالموال الت�ي رصفت لهم 
من�ذ 2003 ولغاي�ة الي�وم يبن�ى بها 
والت�ي  الجدي�دة  املحط�ات  ع�رشات 

تغطي الع�راق ودول اخ�رى بالطاقة 
الكهربائي�ة , وتع�د اج�ور الكهرب�اء 
يف الع�راق هي االع�ىل بالنس�بة لدول 

الج�وار , والي�وم نرى س�عي مافيات 
الفساد اىل االستحواذ عىل اموال عقود 
تطوي�ر محطات الكهرب�اء والبلغة 3 

ملي�ارات دوالر , فالع�راق بحاجة اىل 
بن�اء محطات جديدة ولي�س تأهيلها 
, والغريب لم نرى من يحاس�بهم عىل 

تلك الرسقات .
وتابع ال بشارة : شبهات الفساد هذه 
املرة تحوم حول وزي�ر الكهرباء الذي 
تعاقد مع مركز لتطوير الكهرباء وهو 
مفلس وتم الغائه وباسم الوزير الحايل 
, وحس�ب وثائ�ق بريطاني�ة التقب�ل 
الش�ك , وقيم�ة العقد منه�ا عرشات 
املاين م�ن الدوالرات ذهب�ت يف بطن 
الوزي�ر , ول�م يتم محاس�بته من قبل 
ما يس�مى مجلس مكافحة الفساد او 
هيئ�ة النزاهة او غريها م�ن االجهزة 
الرقابي�ة , والس�بب ه�ي املحاصصة 
السياس�ية التي تحمي الوزراء من اية 

تهم فساد.
اىل ذلك ناش�دت النائب�ة عالية نصيف 
 ( تابعته�ا  صحفي�ة  ترصيح�ات  يف 
ال�وزراء  رئي�س  العراق�ي(   املراق�ب 
عادل عب�د املهدي بوض�ع حد لتخبط 
وزارة الكهرباء وإيق�اف إحالة أربعة 
عقود اىل رشكات فاس�دة بمبلغ ثاثة 
ملي�ارات دوالر، مبين�ة ان الفاس�دين 
يف وزارة الكهرب�اء س�يصبحون م�ن 
أغن�ى أغنياء العراق بس�بب العموالت 

الضخمة التي يحصلون عليها .
وقال�ت نصي�ف يف بي�ان ، إن “وزارة 
للكهرب�اء اليوم يف س�باق م�ع الزمن 
إلب�رام اربع�ة عق�ود لتطوي�ر أك�رب 
املحط�ات الحراري�ة، إذ تم�ت احال�ة 
العقود للمناقشة يف جلسة لجنة عقود 
الوزارة ليوم االحد القادم ليتم إحالتها 
إىل رشكات فاس�دة قدمت عموالت إىل 
)ص . خ( بموج�ب مكاتب�ات وصلت 
عمولتها إىل 10 باملئة نظمت يف دبي “.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
اكثـــر من 04 مليـــار دوالر تم صرفها على تحســـين 
الطاقـــة الكهربائيـــة , اال ان الوزارة ما زالـــت تراوح في 
مكانها ولـــم تحرز تقدم یذكر , وهـــذه المصروفات تتزامن 
مع اموال صرفت تحت بند الموازنة التشـــغيلية , والحصيلة 

ابتـــالع تلك االمـــوال من قبـــل مافيات الفســـاد في تلك 
الوزارة التي لم یستطع اي وزیر محاربتهم .

أعل�ن املجل�س العاملي للذه�ب ، أن خمس 
دول عربي�ة بينها العراق تملكان ما يقارب 

من الف طن كاحتياطي للذهب.
وق�ال املجل�س يف إحصائي�ة نرشه�ا عىل 

واطلع�ت  ايل�ول  ش�هر  خ�ال  موقع�ه 
عليه�ا، الس�ومرية ني�وز، إن »الس�عودية 
ولبن�ان والجزائ�ر وليبي�ا والع�راق لديهم 
اك�رب احتياطي�ات للذه�ب من ب�ن الدول 

العربي�ة االخ�رى حيث بلغ�ت مجمل هذه 
االحتياطيات 996.4 طن ».

واض�اف ان »كمي�ة احتياطي�ات الذه�ب 
للس�عودية تبلغ 323.1 طن، يف حن بلغت 

احتياطي�ات الذه�ب لدول�ة لبن�ان 286.8 
طن، فيما بلغت كمي�ة االحتياطيات لدولة 
الجزائر 173.6 طن«، مبينا ان »احتياطيات 
الذه�ب لدولة ليبي�ا بلغ�ت 116.6 طن، يف 

ح�ن بلغ�ت كمي�ة االحتياطي�ات للذه�ب 
للعراق 96.3 طن«.

واش�ار اىل ان »الع�راق م�ا زال يحافظ عىل 
مرك�زه 38 عاملي�ا بأك�رب احتياطي للذهب 

من اصل 100 دول�ة مدرجة يف االحصاءات 
املالية الدولية لاحتياطيات العاملية للذهب 
حيث بلغت ه�ذه االحتياطي�ات 96.3 طن 
وهي تمثل 6.5% من باقي عماته االخرى«.

خبير أردني: النفط العراقي یشكل خطوة مهمة لدعم اقتصادنا
أك�د الخبري يف قط�اع الطاق�ة والنفط 
عام�ر الش�وبكي ، أن وص�ول النف�ط 
العراقي بسعر تفضييل، يشكل خطوة 

مهمة يف دعم االقتصاد األردني.
ونقل عن الش�وبكي قوله، إن “وصول 
تفضي�يل،  بس�عر  العراق�ي  النف�ط 
يش�كل خطوة مهمة يف دعم االقتصاد 
األردني”، مبين�ا أن “الحكومة األردنية 
ستجني من هذه االتفاقية وفراً نفطياً 
بقيم�ة 58.4 ملي�ون دوالر، م�ا يرفع 

اإليرادات ويخفض عجز املوازنة”.
وأض�اف الش�وبكي، أن “ه�ذا الوف�ر 
يتزايد مع ارتفاع الكميات املستوردة”.

وكانت وزيرة الطاق�ة والثروة املعدنية 
األردني�ة، هال�ة زوات�ي أعلن�ت، اليوم 
الس�بت، أن باده�ا س�تتفاوض م�ع 
الع�راق قريب�اً، لزيادة كمي�ات النفط 
األردن،  إىل  امل�وّرد  العراق�ي  الخ�ام 

والبالغة 10 آالف برميل يومياً.
اىل ذل�ك أعلن�ت وزيرة الطاق�ة والثروة 

املعدني�ة األردني�ة، هال�ة زوات�ي ، أن 
بادها س�تتفاوض مع الع�راق قريباً، 
لزيادة كمي�ات النفط الخ�ام العراقي 

آالف   10 والبالغ�ة  األردن،  إىل  امل�وّرد 
برميل يومياً.

اوردت�ه  ترصي�ح  يف  زوات�ي  وق�ال 

صحيف�ة “العرب�ي الجدي�د” واطلعت 
عليه /املعلومة/، إن “ش�حنات النفط 
بدأت بالتدف�ق من الع�راق اعتباراً من 
يف  تح�ط  صهاري�ج  ع�رب  الخمي�س، 
مصفاة البرتول األردنية، وذلك بموجب 
االتفاق املوّقع بن الجانبن يف شباط/

فرباي�ر م�ن الع�ام امل�ايض ,والكميات 
املس�توردة تش�كل 7 يف املائة فقط من 
اس�تهاك األردن م�ن النف�ط الخ�ام، 
ع�ىل أن يتم الحقاً التف���اوض لزيادة 

الكمية.
وبموج�ب مذك�رة التفاه�م، يش�رتي 
األردن خام كركوك بأسعار تعادل خام 
برنت ُتحس�م منها كلف�ة النقل وفرق 
املواصف�ات. وأوضحت الوزيرة أن عدد 
الصهاري�ج التي تنقل النف�ط العراقي 
يبل�غ 200 صهريج من أص�ل 500 تم 
التعاق�د عليه�ا من خ�ال رشكة برج 
الحياة للنق�ل األردنية ورشكائها، التي 

فازت بعطاء نقل النفط الخام.

ج�اءت دول�ة الكوي�ت يف ص�دارة ترتيب قائمة أس�وأ 
الوجهات إلقامة الوافدين لعام 2019، وذلك من بن 64 
 »InterNations« دولة تم تصنيفها وفًقا الستطاع من
الت�ي تتخذ م�ن ميونخ األملانية مقراً لها، وهي ش�بكة 
تضم أكثر من 3.6 مليون وافد.وش�مل االستبيان أكثر 
من 20 أل�ف مغرتب من 182 جنس�ية مختلفة، بما يف 
ذلك املتقاعدون والطاب واملديرون التنفيذيون والعمال 
املهرة، حيث طلب منهم تقييم األماكن التي يعيش�ون 
فيه�ا، قياس�اً ع�ىل مجموع�ة متنوعة م�ن املقاييس.

وذكرت صحيف�ة »تليغرام« الربيطانية أن االس�تطاع 
اس�تند عىل عدة عوام�ل مختلفة مثل رفاهي�ة الحياة 
وسهولة التأقلم والحياة العائلية والعمل واألمور املالية 

وسهولة االستقرار وتكلفة املعيشة وغريها.
م�ن جان�ب آخ�ر، ج�اءت مملك�ة البحري�ن تصدرت 
ع�ىل رأس قائم�ة أفض�ل الوجه�ات العربية بالنس�بة 
للوافدين،حي�ث أت�ت يف املرتبة الس�ابعة عاملي�اً، بينما 
استحوذت تايوان عىل املرتبة األوىل عاملياً وتلتها كل من 
فيتنام، الربتغال، املكس�يك، إس�بانيا، وسنغافورة عىل 

الرتتيب.

كش�ف الخبري النفطي حم�زة الجواهري ، عن وجود 
ضغ�وط امريكي�ة كبرية تم�ارس عىل الع�راق ودول 
الخليج من اجل تخفيض اس�عار النف�ط إىل دون ال� 
50 دوالر، مبينا ان العراق سيكون االكثر ترضرا جراء 
تل�ك الضغوط نتيج�ة اعتماده الكيل ع�ىل بيع النفط 

واسعاره العاملية.
وقال الجواهري  إن “خزين مضاربي النفط انخفض 
بشكل كبري بعد ان كان يتجاوز ال� 200 مليون برميل 

من النفط قبل قرار اوبك بخفض االنتاج”.
واضاف ان “انخفاض خزين املضاربن دفع بالواليات 
املتح�دة االمريكي�ة اىل الطلب م�ن دول الخليج وعىل 
رأس�ها االمارات والس�عودية والكويت وكذلك العراق 
بزي�ادة االنت�اج والخروج ع�ن اتفاق اوب�ك من اجل 

تخفيض االسعار العاملية للنفط”.
واوض�ح الجواه�ري ان “ الع�راق االكث�ر ترضرا من 
خفض اسعار النفط العاملية كونه يعتمد وبشكل كيل 
عىل بيع النفط مقابل تس�ليم الرواتب ووضع املوازنة 

وزيادة االستثمار”.

الكویت أسوأ وجهة للوافدین 
في العالم

الجواهري: أميركا تضغط 
لخفض أسعار النفط

المجلس العالمي: خمس دول عربية من بينها العراق تملك نحو ألف طن احتياطي من الذهب
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المراقب العراقي/ متابعة...

قضت محكمة تركية بس�جن املعارضة 
الب�ارزة جن�ان كفتانج�ي أوغل�و بنحو 
بإهان�ة  إدانته�ا  بع�د  س�نوات،  ع�ر 
الرئي�س رج�ب طي�ب أردوغ�ان، ونر 
دعاي�ة “إرهابية” عىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي. ومثلت كفتانجي أوغلو أمام 

املحكمة بسبب عدد من التغريدات، يعود 
تاريخها إىل ما قبل ست سنوات، نرتها 
خالل احتجاجات ع�ام 2013 املناهضة 
للحكومة، والتي تعرف باسم احتجاجات 
“جيزي بارك”. وتعترب من الش�خصيات 
الب�ارزة يف حم�الت االنتخاب�ات املحلية 
يف اس�طنبول، والت�ي ف�از فيه�ا “حزب 

الشعب الجمهوري” بعد 25 عاما من 
هيمنة “حزب العدالة والتنمية” الذي 

يتزعم�ه أردوغ�ان. وقال�ت كفتانج�ي 
أوغلو عق�ب صدور الحكم إن ذلك 

ل�ن يس�كتها، متهمة الس�لطة 
القضائي�ة بالخض�وع لرغبات 

السلطة السياسية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث باس�م منظمة الطاقة الذرية، بهروز 
كمالون�دي، أن ايران ب�دأت بتنفيذ الخط�وة الثالثة 
لخف�ض االلتزام�ات يف اطار االتفاق الن�ووي، فيما 
احتج�زت البحرية اإليراني�ة 12 بح�ارا فلبينيا بعد 

توقيف سفينة أجنبية يف مياه الخليج.
وق�ال يف مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذا الش�ان إنه 
»وفق�ا ملا أعلن�ه رئي�س الجمهورية ف�ان الخطوة 
الثالثة تمن�ح الربنامج النووي االيراني رسعة أكرب، 
ويف هذا االطار ينبغي أن يصل تخصيب اليورانيوم اىل 

درجة تلبي معها حاجة محطات الطاقة والبالد«.
وأضاف، أن »ايران ليس�ت بحاج�ة يف الوقت الراهن 
لتدوي�ر الوق�ود املس�تخدم«، مؤك�دا أن�ه »ال ننوي 
التخيل يف الوقت الراهن عن قضية شفافية املروع 
الن�ووي ورقاب�ة الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذرية 

علي�ه«. واش�ار اىل ان »البالد ننتج حالي�ا 270 ألف 
وحدة طرد مركزي ونس�عى اىل الوص�ول اىل مليون 
وحدة«، مش�را إىل أنه »الزالت امامنا 3 قيود أخرى 
وردت يف االتف�اق النووي ال ننوي التخيل عن احداها 

يف الوقت الراهن وهي الشفافية«.

واملح اىل انه »يف ح�ال القيام باربعة اجراءات أخرى 
فيم�ا يتعلق بتخصي�ب اليورانيوم فل�ن تبقى أمام 
ايران أي�ة قيود عىل صعي�د تخصي�ب اليورانيوم«، 
مبينا أنه »أمامنا خطوة هامة يف تخصيب اليورانيوم 
وأجيال أجهزة الطرد املركزي س�نقوم بها يف الشهر 
الق�ادم«. من جه�ة أخرى أفادت البحري�ة اإليرانية 
بتوقي�ف س�فينة أجنبي�ة يف مي�اه الخلي�ج الي�وم 
الس�بت، بتهمة تهري�ب وقود، واحتج�از 12 بحارا 
من الجنس�ية الفلبيني�ة. ونقل التلفزي�ون اإليراني 
عن مصادر رس�مية، وتابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
أن »البحرية اإليرانية أوقفت عند س�واحلها سفينة 

تحمل 283 ألف و900 ليرت من الوقود املهرب«.
وأضافت أنه »تم اعتقال من كان عىل متن السفينة، 
وه�م 12 ش�خصا م�ن الجنس�ية الفلبيني�ة، ويتم 

التحقيق معهم لتقديمهم إىل القضاء«.

المراقب العراقي/ متابعة...
فق�دت الهن�د االتصال بمركبته�ا الفضائية 
الت�ي كان�ت تح�اول الهب�وط ع�ىل س�طح 
القمر اليوم الس�بت، يف انتكاس�ة لخططها 
تستكش�ف  دول�ة  أول  لتك�ون  الطموح�ة 

القطب الجنوبي للقمر.
وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي 
كان موجودا يف مركز منظمة أبحاث الفضاء 
للعلم�اء بع�د أن اطلع عىل حقيق�ة املوقف 
»هناك نجاح وإخفاق يف الحياة ما أنجزتموه 

ليس شيئا بسيطا«.
الهندي�ة  الفض�اء  أبح�اث  هيئ�ة  وفق�دت 
االتص�ال باملركب�ة عندما كانت عىل وش�ك 

الهبوط عىل سطح القمر.
م�ن جهته، ق�ال رئيس الهيئة كي س�يفان 

يف قاع�ة ممتلئ�ة بالعلماء الذي�ن بدا عليهم 
االنزع�اج من النبأ يف مرك�ز الهيئة للرصد يف 

مدينة بنغالورو »يجري تحليل البيانات«.
وقد ب�دأت املركبة التي صّممتها الهند والتي 
كان�ت تدور ح�ول القمر يف مب�ارشة عملية 
الهبوط عىل س�طح القمر يف حدود الس�اعة 
20:07 بتوقي�ت غرينت�ش، غ�ر أن العلماء 
فقدوا االتصال بها خالل املرحلة قبل األخرة 

من الهبوط.
كم�ا قال مس�ؤول يف هيئة أبح�اث الفضاء 
الهندية إن »هبوط املسبار فيكرام كان يسر 
وفًقا ملا تم التخطي�ط له، وجرى رصد أدائه 
بش�كل طبيع�ي حتى ارتف�اع 2.1 كيلومرت. 
بعد ذل�ك ُفق�دت االتصاالت من املس�بار إىل 

املحطات األرضية«.

السجن 10 سنوات لمعارضة تركية أدينت بإهانة أردوغان

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الجيش الس�وري، اليوم الس�بت، 
أن الدفاع�ات الجوي�ة تص�دت لهج�وم 
الغ�اب  س�هل  يف  مس�رة  بطائ�رات 
بمحافظ�ة حماة. ونقل�ت وكالة األنباء 
»املراق�ب  وتابعت�ه  »س�انا«  الس�ورية 
أن  عس�كري،  مص�در  ع�ن  العراق�ي« 

»الدفاع الجوي تمكن م�ن تدمر اثنتني 
من الطائرات املس�رة، وإسقاط الثالثة 
وتفكيك ذخرتها دون وقوع أي خسائر 
يف صف�وف الجي�ش«. وكات الدفاع�ات 
الثالث�اء  تص�دت،  س�وريا  يف  الجوي�ة 
املايض، ألهداف معادية يف س�ماء مدينة 

الالذقية عىل الساحل السوري.

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى 
لهجوم بطائرات مسيرة في سهل الغاب

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيف�ة »الغاردي�ان« إن اق�رتاح رئي�س ال�وزراء 
الربيطان�ى، بوري�س جونس�ون بأن�ه ربما يخ�رق القانون 
لف�رض خروج بريطانيا من االتح�اد األوروبي بدون صفقة، 
قد يت�م الطعن في�ه يف املحاكم من قبل تحال�ف يضم أحزابا 

من النواب.
وبحسب ما ورد يف الصحيفة وتابعته »املراقب العراقي« فان 
» رئي�س الوزراء الربيطاني كت�ب إىل أعضاء حزب املحافظني 
متعه�داً بخرق القانون الذي س�يطلب منه تمدي�د املادة 50. 
»لق�د أص�دروا للت�و قانوًنا يجربني عىل التس�ول بربوكس�ل 

لتمديد املوعد النهائي لربيكسيت. هذا يشء لن أفعله أبًدا«.
وقال ديفيد لدينجتون، نائب رئيس الوزراء بحكم األمر الواقع 
عندم�ا كانت تريزا ماي يف داونينج س�رتيت ، إنه سيش�كل 

»سابقة خطرة« إذا اختار جونسون عصيان القانون.

الغارديان:
 األحزاب البريطانية ستتصدى لمقترح 

جونسون الخاص بتمرير »بريكست«

دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
كم�ا كل عام، ُيمعن النظ�ام البحريني يف 
اس�تهداف مراس�م عاش�وراء يف مختلف 
املناط�ق والبلدات، ولتحقي�ق هذا الهدف 
تعتم�د الس�لطة أكث�ر من أس�لوب، يبدأ 
بإزالة الس�واد والخي�ام املنصوبة إلقامة 
مجال�س الع�زام واملظاهر العاش�ورائية 
األخ�رى، وص�وال إىل اس�تهداف الرواديد 
والعلم�اء والخطب�اء ع�رب اس�تدعائهم 

للتحقيق واعتقالهم.

جمعية »الوفاق«:
ويف هذا الس�ياق، أعلن�ت جمعية الوفاق 
»املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  البحريني�ة 
العراق�ي« رصده�ا تح�ركات متالحق�ة 
لألجه�زة األمني�ة البحريني�ة يف مالحقة 
علم�اء وخطب�اء املن�رب العاش�ورائي يف 

جميع املحافظات«.
وقالت الجمعية إن »السلطات استهدفت 
علماء الدين الش�يخ عيىس عيد والش�يخ 
فاضل الزاكي والش�يخ عبد املحس�ن مال 
عطي�ة والش�يخ من�ر املعتوق والش�يخ 
محمود العجيمي والشيخ جعفر الصايغ 
والشيخ صادق ربيع والخطيب املال قاسم 
زي�ن الدي�ن والخطي�ب املال ج�واد املرزا 
وآخرين«. وش�دت عىل أن »هذا الس�لوك 
الطائف�ي البغيض اذي يمارس�ه النظام 
البحريني املعروف بطائفيته واس�تفزازه 
للمكونات األخرى ال يعرب عن سلوك دولة 
ويؤكد طائفية الحك�م وانعدام الحريات 

الدينية يف البحرين«.
ولفت�ت اىل أن »ثمة أوام�ر عليا تصدر يف 
كل موس�م عاش�وراء لألجه�زة األمني�ة 
وتهدي�د  ومعاقب�ة  ومالحق�ة  لرص�د 
والحس�ينيات  والعلم�اء  الخطب�اء  كل 
واملؤسسات الدينية للحؤول دون ذكر أي 
يش يتعارض أو يختلف عن رأي الحكم أو 
يشكل إزعاجا أو نقدا أو حتى مالحظة«.

وطالب�ت »الوف�اق« بالك�ّف ع�ن ه�ذه 
االس�تفزازات ووقف التحركات الطائفية 

الرس�مية واحرتام حرية املعتقد والعودة 
ب�داًل  والقان�ون،  املؤسس�ات  دول�ة  اىل 
م�ن االحت�كام اىل املخطط�ات الطائفية 
مش�رة  للبل�د«،  التدمري�ة  واملش�اريع 
إىل »وج�ود الع�رات م�ن علم�اء الدين 
املعارضني يف س�جون النظ�ام البحريني 

ومذهبه�م  وافكاره�م  آرائه�م  بس�بب 
العقائدي«. حرب آل خليفة عىل املراس�م 

العاشورائية يف البحرين لن تتوّقف:

حركة »حق«: 
والديمقراطي�ة  للحري�ات  ح�ق  حرك�ة 
أصدرت بدوره�ا بياًنا نّددت فيه بالحرب 

التي يشنها النظام يف البحرين ضد موسم 
عاش�وراء، مؤكدًة أن اس�تهدافه ملظاهر 
املناس�بة وللخطب�اء والروادي�د وعلماء 
الدين جزء من حرب عىل الهوية والعقيدة 
يديره�ا دي�وان املل�ك حمد ب�ن عيىس آل 
خليفة. وش�ددت الحرك�ة عىل »رضورة 

والتمس�ك  عاش�وراء  مظاه�ر  حماي�ة 
بطرح قيمه�ا العظيمة وتربي�ة األجيال 
عىل تفاصيلها التي تعد مدرس�ة خالدة، 
ولفت�ت إىل أن التفري�ط يف ذل�ك يش�كل 
خط�ورة ع�ىل الجي�ل الق�ادم وانتمائ�ه 

لعاشوراء الحسني عليه السالم«.

جمعيات وحركات بحرينية ترصد جملة انتهاكات للنظام 
الخليفي على المراسم العاشورائية

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت صحيفة التايمز، الس�بت وجود تخوف كبر لدى الش�عب 
االفغان�ي م�ن مح�اوالت الرئيس االمريك�ي دونال�د ترامب التي 

تهدف اىل عقد اتفاق بني واشنطن وحركة طالبان.
وذك�رت صحيفة التايمز، يف تقرير تابعت�ه »أملراقب العراقي« إن 
»األفغ�ان يش�عرون باليأس تج�اه اتفاق الس�الم األمريكي الذي 
يس�لم طالب�ان الن�ر عىل طبق م�ن ذه�ب« يف إش�ارة منه إىل 
مباحث�ات الس�الم األمريكية م�ع حركة طالب�ان ومردودها عىل 

الش�عب األفغاني. وتش�ر الصحيفة اىل أن »الوض�ع االقتصادي 
السيئ يف ذلك الوقت دفع الكثرين، بمن فيهم األطفال، إىل امتهان 
أي عم�ل للحصول عىل مصدر للدخل، بم�ا يف ذلك تجميع الخردة 
لغرض بيعها«. ويقول مراس�ل التايمز يف أفغانستان، إنه وبينما 
تس�تعد الواليات املتحدة لإلع�الن عن تفاصيل اتف�اق مع حركة 
طالبان، يالحق الس�كان شبح عودة الحرب األهلية التي عاشوها 
يف تسعينيات القرن املايض. فعىل الرغم من استقرار الوضع نوعا 
ما يف البالد إال أن العنف يبقى جزءا من حياة األفغان بشكل عام. 

المراقب العراقي/ متابعة...
خفض القايض الفيدرايل االمريكي رويس المربث عقوبات ثالثة 
من متعاقدي رشكة بالك ووتر س�يئة الصيت عن جريمة اطالق 
النار يف بغداد عام 2007 والتي ادت اىل مقتل 14 عراقيا وجرح 17 
آخرين يف ساحة النسور. وذكرت قناة فوكس نيوز يف خرب تابعته 
»املراقب العراقي« ان »ق�ايض املحكمة رويس المربث حكم عىل 

كال من بول سالو وإيفان ليربتي وداستن هرد بالسجن 15 سنة 
و 14 سنة و 12 سنة وسبعة أشهر عىل التوايل«. وكان الثالثة قد 
حكم عليهم بالس�جن ملدة 30 عاما يف عام 2015 بعد إدانتهم يف 
العام الس�ابق بتهم تش�مل القتل غر العمد ومحاولة القتل غر 
العمد، حيث كانت األحكام هي العقوبة اإللزامية الرتكاب جناية 

أثناء استخدام سالح ناري عسكري.

األفغان متخوفون من اتفاق واشنطن وطالبان التايمز: 

قاض أميركي يخفض العقوبة  نيوز:  فوكس 
على 3 من مجرمي بالك ووتر

إيران تبدأ بتنفيذ الخطوة الثالثة لالتفاق النووي وتوقف سفينة
 أجنبية في مياه الخليج بتهمة تهريب الوقود 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت األم�م املتح�دة أن هن�اك إم�رأة يمنية تتوىف كل س�اعتني بس�بب 

مضاعفات الحمل والوالدة وتراجع التمويل.
وقال تقرير صادر عن املنظمة األممية، وتابعته »املراقب العراقي« إنه تم 
إغالق 100 مستش�فى من أص�ل 268 يدعمها الصندوق األممي يف اليمن، 
الفًتا اىل أنه يتوقع إغالق 75 مستشفى أخرى بنهاية أيلول الحايل يف البالد 

بسبب تراجع التمويل«.
وحذر التقرير من أن »إغالق املستش�فيات التي يدعهما الصندوق األممي 
س�يؤثر عىل أكث�ر من ملي�ون إم�رأة يمنية، مضيًف�ا أن عملي�ات إغالق 
املستش�فيات يف اليمن س�تؤثر بش�كل مب�ارش عىل نح�و 650 ألف امرأة 

بحاجة لخدمات صحية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أُصيب مستوطنان اليوم السبت يف عملية طعن نّفذها فتى فلسطيني عىل 

الطريق الواصل بني نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية املحتلة.
وأف�ات وس�ائل إعالم الع�دو أن »حالة أح�د املُصابني خط�رة، فيما حني 
ن�رت قوات االحتالل تعزيزات يف بلدة ع�زون رشق قلقيلة عقب العملية 

الفدائية«.
بموازاة ذلك، قالت وس�ائل إعالم العدو إن »حوامة مس�لحة تس�لّلت من 
جن�وب قطاع غزة باتجاه املس�توطنات، وألقت جس�ًما غ�ر معروف ثم 

عادت إىل قطاع غزة دون وقوع إصابات«.
وعىل األثر، اس�تهدفت مدفعي�ة االحتالل مرصًدا للمقاومة الفلس�طينية 

رشق رفح جنوب قطاع غزة
وتحّدث�ت املعلوم�ات عن أن القص�ف نّفذت�ه طائرة حربية مس�رة، وال 

إصابات.
ون�رت القناة 13 الصهيونية صورة للمركبة العس�كرية التابعة لجيش 
االحت�الل االرسائي�يل الت�ي إس�تهدفها الطران املس�ر التاب�ع للمقاومة 

الفلسطينية داخل األرايض املحتلة يف غالف غزة.

بسبب تعسف مرتزقة آل سعود

 األمم المتحدة: وفاة امرأة
 يمنية كل ساعتين

عملية فدائية شمال الضفة.. وتضّرر 
مركبة إسرائيلية بعد استهدافها 

بمسّيرة فلسطينية

الهند تفقد االتصال بإحدى مركباتها الفضائية أثناء 
هبوطهاعلى سطح القمر



من حق أي فرد أن يسال لماذا تستهدف أمريكا 
وإسرائيل إنهاء وجود الحشد الشعبي في العراق ؟ 
، و اإلجابة عن هذا السؤال بسيطة ومعروفة  رغم  إن لها 

أوليات وخلفيات غير خافية على احد ، ولكن البعض يحاول 
أن ينسى تفاصيلها عن قصد ، فحين ادعت أمريكا إنها 

ستساعد العراقيين مجانا للتخلص من النظام البائد وأعوانه 
فقد صدق هذه الكذبة ممن يتعجل في تغيير الوضع في 

العراق ، عدا فصائل المقاومة اإلسالمية التي كان لها موقفها 
المعروف في إعطاء الفرصة الكاملة للعراقيين في التخلص 

من ذلك النظام بقوته المقاومة و بتقديم ما يحتاجه 
من مساعدات من األشقاء واألصدقاء الفعليين.  
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بقلم / محمد توفيق عالوي…
لقد كان مخطط مكتب العالقات يف ذلك الوقت برئاس�ة 
صدام وبالتنس�يق م�ع ناظم ك�زار بمواجهة االس�الم 
الش�عبي ليس من منطلق طائفي بل من منطلق معاداة 
االس�الم كفكر وعالقة بني االنس�ان وبني ربه، فتم منع 
األذان يف اإلذاعة الرس�مية يف بداية السبعينيات وتم قتل 
الش�هيد عبد العزيز الب�دري بالتعذيب يف ق�ر النهاية 
يف أواس�ط ع�ام 1969 وب�دأت حملة مقارعة االس�الم 
الش�عبي بالتضييق عىل آية الله الس�يد محسن الحكيم 
)قدس( يف أوائل الس�بعينيات وإعدام الشهداء الخمسة 
ع�ام 1973 ليس م�ن منطلق س�يايس بل م�ن منطلق 
مقارعة االس�الم الش�عبي؛ نعم قد يزعم صدام أنه كان 
يق�ارع االس�الم الس�يايس يف وق�ت الحق وبال�ذات بعد 
الث�ورة االس�المية يف إيران ولكن ما يهمن�ا هو مقارعة 
البعث الصدامي يف ذلك الوقت لإلسالم الشعبي، لقد قام 
البعث الصدامي بسحب كتب الدعاء والزيارة يف العتبات 
املقدس�ة، وتم اعتق�ال كل من يقتني )كاس�يت الردات 
الحسينية غري السياسية(. لقد كان زوار اإلمام الحسني 
)ع( يف أربعينيته واملس�ريات اليه يف بداية السبعينات من 
القرن املايض يعدون بمئ�ات اآلالف وليس باملاليني كما 

يف يومنا الحايل، لقد كنت أش�ارك يف ه�ذه الزيارات التي 
كانت ش�عاراتها حس�ينية بحتة يف أوائل الس�بعينيات، 
ولك�ن س�نة بعد أخ�رى كان�ت تتحول ش�عارات بعض 
املس�ريات اىل تمجي�د بح�زب البع�ث وبإنجازات�ه ويتم 
ترديد هذه الش�عارات مع رضب الصدور، ولعل البعض 
منهم كان يبتس�م او يضحك عوضاً عن مشاعر الحزن 
واألل�م ألغلب املس�ريات، فكان�ت هذه املس�ريات غريبة 
ومس�تهجنة من قب�ل أغل�ب الزائرين يف هذه املناس�بة 
القيمة. لقد كان التمييز واضحاً بني الصادقني يف والئهم 
وبكائهم عىل الحس�ني )ع( وب�ني الكاذبني منهم يف ذلك 
الوقت، وبلغت ذروة التمييز يف أربيعينية االمام الحس�ني 
)ع( يف ش�هر ش�باط لع�ام 1977، حي�ث من�ع البع�ث 
الصدامي مراسم الزيارة وتحدى الزوار قرار املنع، وكان 
م�ن أثر ذل�ك اعتقال اآلالف م�ن الزوار وإع�دام ثلة من 
املؤمنني منهم؛ لعل املش�اركني يف هذه املسرية جميعهم 
من الصادقني يف والئهم وبكائهم عىل الحسني )ع(، ولم 
يش�ارك الكاذبون يف والئهم للحسني )ع( يف هذه املسرية 

التأريخية واملفصلية.
أما اليوم فاملشاركون يف زيارة الحسني )ع( والبكاء عليه 
يبل�غ عددهم باملاليني  داخ�ل العراق، لق�د كان التمييز 

س�هالً بني الصادقني وبني الكاذبني قبل عام 2003؛ أما 
اآلن فكي�ف يمكننا التمييز بني الصادقني وبني الكاذبني 

من الزائرين للحسني عليه السالم.
لم يقم الحس�ني عليه السالم بثورته الجبارة لكي يبكيه 
الناس ويسريوا اليه، وإنما قام بثورته انطالقاً من هدف 
واضح أعلنه يف وقته قائالً )إني لم أخرج أرشاً، وال بطراً 
وال مفس�داً، وال ظاملاً، وإنما خرج�ت لطلب االصالح يف 
أم�ة جدي، أريد أن آمر باملع�روف وأنهى عن املنكر فمن 
قبلن�ي بقب�ول الحق فالله أوىل بالح�ق(، الغريب يف هذه 
املقولة أن الحس�ني عليه السالم لم يقل فمن قبلني ألني 
حفيد رس�ول الله )ص( او أي من املمي�زات التي يتميز 
فيه�ا  )ع( ولكن�ه قال )فم�ن قبلني بقب�ول الحق( ألن 

الح�ق هو الهدف األس�اس م�ن ثورته الجب�ارة، فالذي 
يزعم أنه يحب الحسني عليه السالم ويندبه ويبكيه بكاًء 
مراً وه�و عىل الباطل فه�و ممن ال يقبل الحس�ني )ع( 
بقبول الحق، لذلك فدعواه بحب الحسني )ع( هي دعوى 
كاذبة وبكاؤه عىل الحسني )ع( هو بكاء كاذب، فلينظر 
االنس�ان اىل افعال�ه، ف�إن كان يقبل بالرش�وة، ويأخذ 
العموالت عىل حساب مشاريع الدولة، ويعرقل معامالت 
املواطنني، وال ينر املواطن الضعيف، ويكذب يف تعامله 
مع الناس، ويتحني الفرصة لرسقتهم والتحايل عليهم، 
وال يخل�ص يف عمله، فليعلم أن حبه للحس�ني )ع( حب 
كاذب وأن تصور أنه يحب الحسني )ع(، وإن بكاءه عىل 

الحسني )ع( وإن كان بحرقة فهو ليس بكاًء صادقا.

ثورة الحسين »ع« بين البكاء الصادق عليه وبين البكاء الكاذب

هل يفلح األعداء في القضاء على الحشد الشعبي ؟

زيارة االربعين في شهر شباط عام 
1977 كانت الحد النهائي في الصدام 

الحقيقي بين النظام الدكتاتوري 
الظالم للبعث الصدامي وبين الواقع 

االسالمي الفطري في العراق؛ تمثل 
المخطط في مواجهة االسالم الشعبي 
الفطري ) وهو غير االسالم السياسي 

المتبنى من قبل أغلب الحركات 
االسالمية السياسية في يومنا الحالي(. 

لقد بدأت هذه المواجهة منذ بداية 
عام 1969 حيث تم اعتقال الشيخ 

عبد العزيز عبد اللطيف البدري الذي 
كان يتعاطف مع القضية الفلسطينية 
وينادي باألخوة الشيعية السنية وكان 

يبدأ خطبته منذ عهد عبد الكريم 
قاسم وعهد العارفين 

ثم البكر بجملة مشهورة 
عنه )نعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا وسيئات حكامنا(.

االنتخاب�ات اإلرسائيلية مقرونة بح�روب ودماء، وهذا 
م�ا نالحظه يف ح�ال تم انتخاب رئي�س وزراء إرسائييل 
جديد، ويف الس�نوات التي عارصنها وتاريخ هذا الكيان 
الغاص�ب منذ نش�أته يدل ع�ىل ذلك، س�واء كانت هذه 
املح�اوالت يف ح�روب أو ف�رض هيمنة عىل مقدس�ات 
إس�المية عريق�ة ُمن�ذ األزل. يف هذه االنتخاب�ات التي 
سيخوضها النتنياهو بعد فشله يف املرة السابقة، وبعد 
الهداي�ا التي جاءت ل�ه من قبل ترام�ب أو الصهيونية 
العاملي�ة، وكان ذل�ك يف إع�الن الق�دس عاصم�ة له�ذا 
الكيان، أو الجوالن ارض إرسائيلية غري محتلة، كل هذا 

الدعم كان مقرون بفشل نتنياهو يف االنتخابات.
ومحاول�ة االعت�داء عىل قطاع غزة ل�م يحقق أي هدف 
كان، ومحاولة فعل اضطرابات يف الداخل الفلس�طيني 
فش�ل أيضاً، ه�ذه بعض م�ن األحداث الت�ي يقوم بها 
نتنياهو م�ن اجل حصد أص�وات يف االنتخابات، وكلها 

كانت فاشلة.
فمحاولة هذا الكيان الغاصب افتعال حرب مصغرة مع 
لبنان من خالل تسيري طائرتان فوق لبنان، كان لها اثر 
كب�ري بأن املقاومة يف لبنان وضعت هذا العدو عند حده 
وحجمت�ه، وكانت الرس�الة بأن لبنان ليس بالس�هل، 

وعليك االلتزام بحدودك وإال…!.
وهناك محاوالت مس�تميتة من قبل هذا النتنياهو كي 
يفوز يف هذه االنتخابات وإال مصريه س�يكون الس�جن 
ه�و وزوجته، فبعد مجموعة األفش�ال الت�ي دخل بها 
ح�اول مؤخراً اقتح�ام الح�رم اإلبراهيم�ي، كي يثبت 
لناخبي�ه ب�أن الخليل ه�ي ارض إرسائيلي�ة منذ األزل، 
وكان رد العال�م الح�ر بأن هذه الورق�ة التي تلعب بها 
فاش�لة وهن�اك مس�لمون ُمس�تميتون بالحفاظ عىل 
مقدس�اتهم الدينية أكثر من اس�تماتتك بالفوز يف هذه 
االنتخاب�ات، وحماية نفس�ك من الدخول إىل الس�جن، 
وأه�ل األرض األصلي�ني الفلس�طينيني ل�ه باملرص�اد 

وسيقاومون هذا الترف بكل قوة.
فعالً إنه�ا نهاية هذا الكيان، فاألحداث الدائرة تدل عىل 
ذل�ك، س�واء كان من املقاوم�ة يف لبنان، أو يف توس�يع 
رقع�ة القصف حت�ى طالة العراق أو اليم�ن كما ادعى 

النتنياهو انه سيقصف اليمن.
هذا الكيان إىل الهاوية، ونتنياهو إىل السجن، ولن تصمد 
إرسائيل لف�رة طويل�ة، فجميع املعطي�ات التي تدور 
ح�ول هذا الكيان هي األص�دق، فعندما تكون مقاومة 
مصورخة -من يملك الصواري�خ- بصواريخ تصل هذا 
الكي�ان ال يمك�ن ألحد أن يوقف ه�ذه الصواريخ، ألنها 
مقاوم�ة ولي�س دولة، والدول�ة يوجد ما تخ�اف عليه 
لكن املقاومة ال يوجد يشء تخاف عليه، بما إنها تحمل 
العقيدة وتحديداً إذا كانت العقيدة اإلسالمية وأساسها 

القضاء عىل هذا الكيان الغاصب املحتل.

محاوالت مستميتة للفوز 
في االنتخابات 

محمد فؤاد زيد الكيالين…

بقلم / د. كمال حسين العبيدي…
ولكن أمريكا اختارت الخيار العس�كري وأنجزت 
خطتها ول�و كانت صادق�ة يف نواياها بتخليص 
الب�الد من رشور النظ�ام لوجب عليه�ا أن ترك 
الخي�ارات املتبقي�ة للعراقيني يف إدارة ش�ؤونهم 
بعي�دا ع�ن أي�ة تدخ�الت ، ولكنها ب�دال من ترك 
البالد فإنها اس�تصدرت قرارا عدت بها عملياتها 
عىل انه احتالل وأخذت تترف ترف املحتلني 
وتحاول أن تسخر كل ما موجود ملصلحتها بعيدا 
عن مصالح العراقيني ، والن ذلك يخالف الرشائع 
الس�ماوية والقوانني الوضعية ويجع�ل بلدنا يف 
وض�ع ال يليق بمكانت�ه كونه مهبط الرس�االت 
وفيه مراقد ومقامات أه�ل البيت األطهار ، فقد 

رشعت فصائل املقاومة اإلس�المية بأداء دورها 
وتنفيذ رس�التها يف إنقاذ البلد من أفعال املحتلني 
بما تمليه واجبات الجهاد الرشعي   ، وأعلنت عن 
هويتها وانتمائها التي أذاق�ت األعداء طعم الذل 

والهزيمة فاستطاعت
 إخ�راج املحتل بعد تكبيده الهزائ�م الكبرية التي 
اعرفت بجزء منه�ا اإلدارة األمريكية ، وأوجدت 
غط�اءا لهزيمته�ا تحت ادع�اء االنس�حاب من 
العراق وتوقيع اتفاقية اإلطار االسراتيجية التي 
هي عبارة عن كذبة ت�رر االنهزام من الرضبات 
املوجع�ة للمقاوم�ة اإلس�المية املجاه�دة الت�ي 
جس�دت أروع صور الجهاد اإلنس�اني فقد  كان 
بإمكانها اخت�زال أمد بقاء املحتل�ني بزمن كبري 
ل�وال عاملني أساس�يني ، أولهما تنفي�ذ عمليات 
نوعي�ة ودقيقة بحيث توقع الخس�ائر باملحتلني 
دون إحداث أي أذى بالعراقيني ، إذ يشهد الكثري 
كما تثبت الصور والوقائع والتسجيالت إن 
ع�رشات العمليات أجلت او ألغيت ألنها 
تتداخل مع أرواح وأمالك أبناء شعبنا 
العراق�ي فاله�دف ه�و إنقاذه�م 
ولي�س إيذائه�م ب�أي ش�كل من 
األش�كال ، وكانت هناك عمليات 
م�ن املمك�ن تنفيذه�ا وتح�دث 
خس�ائر فادحة باألع�داء ولكن 
التنفي�ذ يجع�ل م�ن ضحاياه�ا 
ع�ددا محدودا م�ن األبري�اء فتم 
اختي�ار اإللغاء رغ�م الصيد الثمني 
الن في�ه حقن�ا لدم�اء العراقي�ني ، 
والس�بب اآلخ�ر إن بعض املحس�وبني 
ع�ىل العراقيني اتخ�ذوا من املحت�ل حليفا 
له�م لتحقي�ق مصالح وم�آرب خاص�ة بعيدا 

عن الوطنية ومصلح�ة العراقيني ، وهؤالء كانوا 
يعارضون إخراج املحتل ويتعاملون مع املقاومني 
املجاهدي�ن عىل إنه�م ) غرب�اء ( وخارجون عن 
القانون فتحولوا إىل أعني للمحتلني لعرقلة تنفيذ 
العمليات العس�كرية وتقديم مختل�ف التنازالت 
و ) التس�هيالت ( للمحتل�ني بم�ا يف ذل�ك اإلبالغ 
ع�ن حركة وتواج�د املقاوم�ني ، وكان ما يدعوه 
انه ي�رر أفعاله�م ه�و التعايش مع الش�يطان 
للحف�اظ ع�ىل مصالحم وتعظي�م انتفاعهم من 
خ�الل عق�د اتفاقي�ات نفعي�ة يك�ون الخ�ارس 
فيه�ا دائما هو الوطن والش�عب ، وقد اس�تطاع 
عددا منهم التس�لل إىل داخل العملية السياس�ية 
مس�تغلني أبش�ع الص�ور واملمارس�ات وإعطاء 
الرشعي�ة لوجوده�م م�ن خ�الل دع�م املحتلني 
وجهات خارجي�ة أخرى التي زودتهم باملال وكل 
السبل للتزوير وامتالك األبواق اإلعالمية املأجورة 
الت�ي ترر وجودهم بمف�ردات يختزلوها بغطاء 
متطلبات الديمقراطية وتمثيل املكونات وغريها 

من التسميات .
وش�كلت هزيمة االحتالل األمريك�ي من العراق 
عق�دة لكث�ري م�ن املؤسس�ات األمريكي�ة التي 
تنصب الع�داء للعراقي�ني والت�ي كان لها موطأ 
قدما فيه بالس�ماء وألوان وعناوين متعددة فهم 
لم يتعودوا أن يركوا العراق منذ عقود بتحالفهم 
م�ع الح�كام او باحتالله�م ل�ه بق�رار أمم�ي ، 

وه�ذه العقدة جعلتهم أكث�ر رشاكة مع إرسائيل 
الس�تهداف فصائل املقاومة اإلسالمية التي كان 
لها األثر الواضح يف هزيمة املحتل ، والن العراقيني 
أدرك�وا أهمي�ة املقاوم�ة الرشيف�ة وفضلهم يف 
التخل�ص من االحتالل فقد أصبحت هناك أغلبية 
تنارص وتق�ف مع املقاومني بم�ا يتيرس لها من 
س�بل املش�اركة والتعب�ري بما يف ذل�ك التصويت 
يف صنادي�ق االق�راع يف االنتخاب�ات ، ولكي ينفذ 
األعداء ) أمريكا وإرسائيل ( أهدافهم الرشيرة يف 
الع�راق كان عليهم تنفيذ برام�ج معدة من اكر 
املؤسس�ات املوج�ودة لديهم واملختصة بالش�أن 
العراقي وامن املنطقة ، فأنتجوا سيناريوهات بن 
الدن والزرق�اوي والقاعدة والدواعش والطائفية 
وغريها م�ن األالعيب واس�تطاع العراقيني ومن 
خالل يقظة املقاومة اإلس�المية واالستش�ارات 
التي قدمها األش�قاء والفت�اوى ورباطة الجأش 
م�ن تج�اوز كل املعرقالت وان كلف�ت الكثري من 
التضحي�ات ب�األرواح وامل�ال ، ولكنه�ا انترت 
يف النهاي�ة ألنه�ا أرصت عىل عدم تك�رار تجربة 
االحتالل بأي شكل من األشكال ، ففي العديد من 
املرات تتعاىل األصوات النشاز التي دخلت العملية 
السياسية بغطاء متطلبات ) الديمقراطية ( التي 
ارشنا إليها أعاله بالس�ماح للتواجد األجنبي عىل 
ارض العراق وس�ماءه بحج�ة حمايته ولكنها يف 
كل م�رة تصطدم بصخرة الصمود التي أنش�اها 

املقاومون والتي ولد منها الحش�د الشعبي الذي 
داف�ع ع�ن الع�راق والعراقيني من خ�الل الدماء 
والتضحيات وقوافل من الشهداء ، ونظرا للفشل 
ال�ذي تع�رض ل�ه األع�داء يف تثبيت موط�أ قدم 
ثابت�ة ولو نس�بيا يف بلدنا الحبي�ب فقد اخرعوا 
فكرة رضب مقرات املقاومني والحش�د الشعبي 
ورموزهم املخلصة املضحية بالطائرات املس�رية 
او من خالل االس�تدالل عليهم من خالل العمالء 
كمحاول�ة منهم إلخافة الش�عب عىل أس�اس ان 
وجود الحشد الشعبي يشكل خطرا وانه سيفتح 
ش�هية األعداء الس�تهداف العراقيني دون تمييز 
، ولك�ن زمن األكاذيب قد وىل وش�عبنا بات أكثر 
إدراكا مل�ا يحيط به من أخطار ، فمن يس�تهدف 
الحشد الش�عبي ورموز املقاومة يريد استسهال 
مص�ادرة إرادة وث�روات وحري�ات الش�عب ، لذا 
وق�ف الش�عب بل مكونات�ه ) باس�تثناء الخونة 
واملنتفع�ني ( ليق�ف إىل جانب الحش�د الش�عبي 
لي�س عطف�ا او تعاطفا وإنم�ا إيمان�ا وتقديرا 
لتضحياته يف إخراج املحتل وقتل وطرد الدواعش 
وتحرير كل األرايض العراقية من املجرمني الغزاة 
الذين ادعوا بتأسيس دولة الخرافة التي أساسها 
الدعم الالمحدود من أعداء العراق وس�لب ثروات 
الب�الد وقت�ل وإذالل أبن�اء ش�عبنا يف كل م�كان 
واس�تهداف مراق�د األئمة األطه�ار ) ع ( لغرض 
امل�س بوحدة ووج�ود الب�الد ، ورغم م�ا تحقق 

وم�ا يتحقق م�ن انتصارات ع�ىل األصعدة كافة 
فان أمريكا وإرسائيل سيس�تمرون بمحاوالتهم 
بأكث�ر من ثوب وغط�اء التي س�وف ال تجد غري 
الي�أس بإذن الل�ه  ، ويف هذا اإلط�ار  أكد تحالف 
الفت�ح ) الثالث�اء ( اس�تمرار إرسائي�ل وأمريكا 
بالضغ�ط عىل رئيس ال�وزراء ع�ادل عبد املهدي 
بش�كل مبطن م�ن اجل إنهاء الحش�د الش�عبي 
وفصله نهائيا عن عم�ل الحكومة ، وقال النائب 
عن الفتح عبد األم�ري املياحي ل�وكالة )املعلومة 
( إن س�ماء الع�راق ليس�ت مح�ط لالعت�داءات 
عىل القوات األمنية والحش�د الش�عبي واملساس 
بس�يادة الع�راق واخ�راق أج�واءه ، وأضاف إن 
الحكوم�ة مطالب�ة بتطوي�ر منظوم�ة الدف�اع 
الجوي�ة لصد أي اعتداء خارج�ي وعدم الرضوخ 
للضغ�وط األمريكي�ة والصهيونية تجاه الحش�د 
الشعبي، كاشفا عن تعرض عبد املهدي لضغوط 
أمريكية وإرسائيلية بش�كل مبط�ن إلنهاء عمل 
الحش�د الش�عبي وفصله نهائيا عن عمل الدولة  
وأوض�ح إن واش�نطن وإرسائيل يعيش�ان حالة 
الوهم بتمكنهم من إنهاء وجود الحش�د الشعبي 
كونهم ال يدركون قوة الحشد أوال وقوة حكومية 
ثانيا وتمس�ك الش�عب بهم ثالث�ا ، وردا عىل تلك 
االدع�اءات الفارغ�ة نقول ألعدائنا لقد اس�تلمنا 
الرس�الة ورميناه�ا يف س�لة املهم�الت وكل م�ا 
تروجون له بات واضح املعاني واألهداف وشعبنا 
أكثر وعيا مما تتخيلون ، وس�وف يبقى الحش�د 
الش�عبي وكل املقاوم�ني الحقيقي�ني بمنأى عن 
محاوالتكم ليس عنادا ولك�ن ألنهم باتوا صمام 
األمان لبلدنا وجزءا من القوات املس�لحة للعراق 
باإلطار الرس�مي والدس�توري وقب�ول الغالبية 

العظمى من شعبنا الكريم .

يستهدف  من 
الشعبي  الحشد 
المقاومة  ورموز 
استسهال  يريد 
إرادة  مصادرة 

الشعب  وثروات 
وحرياته

،،

تحقق  ما  رغم 
من  يتحقق  وما 
على  انتصارات 

فإن  كافة  األصعدة 
وإسرائيل  أمريكا 

ستستمران 
بأكثر  بمحاوالتهما 
وغطاء   ثوب  من 
يجد   ال  وسوف 
اليأس  غير  ذلك 

الله بإذن 

كانت   1977 عام  شباط  شهر  في  األربعين  زيارة 
بين  الحقيقي  الصدام  في  النهائي  الحد 
الصدامي  البعث  الظالم  الدكتاتوري  النظام 
العراق في  الفطري  اإلسالمي  الواقع  وبين 



المراقب العراقي/ بغداد... 
افاد مص�در مقرب من اتحاد ك�رة القدم، 
ان اتح�اد الكرة قرر تكوي�ن منتخبا رديفا 

للمنتخب الوطني بكرة القدم.

وقال املص�در ان »اتحاد الك�رة اتخذ قرارا 
بتكوي�ن منتخ�ب ردي�ف  يفي�د  حاس�ما 

للمنتخب الوطني«.
واض�اف ان »لجن�ة املنتخب�ات يف االتح�اد 

طرح�ت اس�م امل�درب ع�ي ه�ادي كابرز 
االسماء لقيادة هذا املنتخب«.

واش�ار اىل ان »صفوان عب�د الغني الالعب 
الدويل الس�ابق واملدرب الح�ايل ايضا طرح 

لقي�ادة  ه�ادي  لع�ي  مس�اعد  كم�درب 
الرديف«.

وبني أن »سبب تكوين املنتخب الرديف جاء 
لكثرة الالعبني املميزين يف الدوري املحي«.

يذك�ر ان فك�رة تطبي�ق املنتخ�ب الرديف 
ُفعل�ت يف العراق قبل اكثر م�ن ثالثة عقود 
وتحدي�دا منتصف ثمانينيات القرن املايض 

لكنها لم يتم العمل بها بعد ذلك التأريخ.

اتحاد الكرة 
يسعى لتشكيل 

منتخب رديف  السبت 7 ايلول  2019 
العدد 2152 السنة العاشرة
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المراقب العراقي- صفاء الخفاجي 
افتت�ح اس�ود الرافدي�ن مباريات�ه يف التصفيات 
املش�ركة بالتعادل امام نظ�ره البحريني بهدف 
لكل فريق يف املباراة التي جرت احداثها يف املنامة.

تأخر الع�راق بهدف مبكر بع�د خطأ من حارس 
املرم�ى محمد حميد قبل ان ي�درك املهاجم مهند 
ع�ي التع�ادل يف الدقائ�ق االرب�ع االخ�رة قب�ل 
نهاية املباراة، لع�ب املنتخب بطريقة 1-4-1-4، 
اس�تحوذ الفري�ق العراقي عىل مجري�ات املباراة 
ولكنه ل�م يهدد املرمى البحرين�ي كثرا، املنتخب 
لم يمل�ك الزي�ادة العددية داخل منطق�ة الجزاء 
وكذل�ك لم يمتلك عن�ر املفاجئة من قبل العبي 

خط الوسط..
»املراق�ب العراق�ي« س�لطت الض�وء ع�ىل تدني 
مستوى املنتخب العراقي من ناحية وعدم وجود 
االضافة الفعلية من قبل الالعبني املحرفني الذين 
شاركوا يف املباراة فتحدثت اىل بعض املختصني يف 

الشأن الكروي.
اول املتحدث�ني كان املحلل الكروي الكابتن س�عد 
حافظ الذي قال: ش�اهدنا الفري�ق العراقي دخل 
املب�اراة بوضع جيد وبروح معنوي�ة عالية ايضا 
االجواء س�اعدت املنتخ�ب العراقي وعدم حضور 
الجماه�ر البحريني�ة ص�ب ملصلح�ة املنتخ�ب 
العراق�ي لذلك البداية كانت جيدة ونقطة التحول 
كان�ت اله�دف ال�ذي س�جل يف مرمان�ا وال�ذي 
احبط بع�ض اليشء من عزيم�ة العبينا وخاصة 

املدافعني.
واضاف: عموما الفريق العراقي لم يتغر يف يشء 
عن بطولة غرب اسيا لم اشاهد االضافة الحقيقة 
حتى من الالعبني املحرف�ني الذين لم يحدثوا اي 
ف�ارق، فالالعب الذي نطمح ان يعمل فارق داخل 
صف�وف املنتخب يجب ان يعم�ل فارق بكل يشء 
سواء يف التمرير او االستحواذ او صناعة الفرص 
او خل�ق املس�احات، لذل�ك ل�م يتحس�ن يش ولم 

نتطور عن بطولة غرب اسيا اطالقا.
وتاب�ع »م�ن وجهة نظ�ري التش�كيل الذي دخل 
به امل�درب لم يك�ن واقعي�اً باملرة فامل�درب لعب 
بطريق�ة 4-1-4-1 وهذه الطريق�ة جديدة عىل 
املنتخ�ب فاملب�اراة االخ�رة للمنتخ�ب يف نهائي 
غرب اس�يا امام املنتخب البحريني لعب املنتخب 
بطريق�ة 4-2-3-1 وه�ذا م�ا اثر ع�ىل الفريق، 
هذا باإلضاف�ة اىل نوعية الالعبني الذين دخل بهم 
املباراة وخاصة يف منطقة الوسط ال يستطيعون 
تنفي�ذ عملي�ة االضافة يف منطقة ج�زاء الخصم 
يف الحالة الهجومية س�واء كان اس�امة رشيد او 

مهدي كامل كالهما خلف رأس الحربة لم يعطيا 
العم�ق الهجومي ملهن�د عي لذل�ك الحظنا مهند 
وحيدا فريدا بني اربعة مدافعني لم يحصل عىل اي 
مس�اندة من العمق لذلك اصب�ح االداء الهجومي 

للمنتخب عقيم يف الشوط االول.
ون�وه »يف الش�وط الثاني ربما اليشء املس�تغرب 

ان امل�درب عاد اىل طريقة اللعب 4-2-3-1 عندما 
ارشك بش�ار رس�ن بدال م�ن مهدي كام�ل واعاد 
اسامة رشيد وصفاء هادي كالعبي محاور وترك 
بش�ار خلف املهاجم من اجل الزي�ادة الهجومية 
وه�ذا االم�ر اعط�ى اضاف�ة بس�يطة للمنتخب 

العراقي.

واوضح »عموما املب�اراة كانت فنيا ضعيفة جدا 
وامل�درب ل�م يظهر لنا اي يش س�واء م�ن ناحية 
قراءة املب�اراة وال من ناحية تش�كيل الفريق وال 
من ناحية ادارة املب�اراة« الفتا اىل انه »كان يجب 
عىل املدرب الزج ببش�ار رسن او حسني عي منذ 
البداية بدال الحمد ياس�ني الذي لم يخدم املنتخب 

يف كث�ر م�ن املباري�ات كذل�ك الالع�ب اس�امة 
رش�يد الذي لم يضف كثرا للمنتخ�ب يف املباراة، 
الوحيد ال�ذي ممكن ان نقول ان�ه اعطى اضافة 
حقيقي�ة نوعا ما هو الالعب جس�تن مرام الذي 
صنع بع�ض الخطورة ولك�ن كان ينقصه االداء 

الجماعي«.

بعد االداء ال�ضعيف امام نظريه البحريني...
حافظ: المحترفون لم يحققوا اضافة  للمنتخب العراقي 

وكاتانيتش فقير فنيًا

المراقب العراقي/ بغداد... 
تعاق�دت الهيئ�ة اإلدارية لنادي الزوراء مع العب الطلبة الس�ابق أحمد 

محم�د، لتمثيل الفريق يف املوس�م املقب�ل. وقال مدي�ر الفريق كريم 
رزاق إن »اإلدارة تعاق�دت م�ع املداف�ع أحم�د محم�د، بطل�ب من 
الجهاز الفني الذي يقوده املدرب حكيم شاكر«. وأشار رزاق إىل أن 
»الالعب س�يلتحق بتدريبات الفريق ليندمج مع الفريق استعدادا 
للموس�م الجديد«. وأوضح كريم أن »اإلدارة أكملت تعاقداتها قبل 
انطالق املوس�م، حيث س�بق وأن تعاقدت مع مدرب حراس املرمى 

جليل زي�دان، ليكون الفريق عىل أتم الجاهزي�ة النطالقة الدوري«. 
يش�ار إىل أن هن�اك أنباء تردد م�ن النادي، حول ق�رار منتظر لإلدارة 

بشأن إنهاء تعاقدها مع املدرب املساعد صفاء عدنان.

المراقب العراقي/ بغداد... 
وص�ل نجم املنتخ�ب الوطني حس�ني عي إىل 
العاصم�ة القطري�ة الدوحة، إلج�راء تداخل 
جراح�ي يف مستش�فى س�بيتار التخصيص، 
بع�د اإلصابة الت�ي لحقت به يف املب�اراة أمام 

البحرين يف التصفيات املؤهلة للمونديال.
وكان الالع�ب حس�ني عي قد تع�رض لكرس 
يف الكاح�ل وتم�زق يف األربطة، نتيج�ة التواء 

قدمه يف املباراة، علما أنه ش�ارك يف الش�وط 
الثاني بديال لالعب احمد ياس�ني، لكنه غادر 
امللعب بعد دقائق قليلة بسبب اإلصابة.وقال 
الطبيب املرافق للوفد العراقي قاسم الجنابي 
للمرب�د، أن فحوص�ات الرن�ني أثبت�ت ب�أن 
الالعب حس�ني عي تعرض لكرس يف الكاحل 
وأنه سيخضع لتداخل جراحي وسيغيب عن 

املنتخب ملدة التقل عن ثالثة أشهر.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن رئيس الهيئة االدارية لنادي امليناء 
هادي احمد عن اس�تقالة م�ن منصبه 

السباب صحية.
وق�ال أحمد ان�ه »عمل ب�كل إمكانياته 
ملس�اعدة الن�ادي يف تجاوزه للمش�اكل 
التي أمل�ت به من كل جانب« مش�را اىل 

ان »اس�تقالته من رئاس�ة نادي امليناء 
الن�ادي  االبتع�اد ع�ن خدم�ة  التعن�ي 
والرياضي�ني بل س�أقدم املس�اندة لهم 

جميعا بعيدا عن املنصب«. 
واضاف انه »أثر عىل نفسه يف اإلستمرار 
بالعمل للفرة املاضية، معلنا استقالته 
الكث�ر م�ن م�رة،  لكن�ه ع�دل عنه�ا 

تقدي�را ملطالبات عدد من الش�خصيات 
الرياضي�ة و الحكومي�ة«. وابدى احمد 
ش�كره للهيئة العامة يف نادي الس�فانة 
عىل دعمهم و يف كافة املناسبات، مقدما 
اعتذاره لعدم االستمرار يف النادي بسبب 
الظ�رف الصح�ي الحرج ال�ذي الزمه يف 

الفرة األخرة.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اس�تأنف الفري�ق االول لنادي الطلب�ة تمريناته 
اليومي�ة يف اطار اس�تعداداته ملباري�ات الدوري 
املمتاز، والذي م�ن املؤمل ان تكون جولته االوىل 
يوم االربعاء املوافق 18-9-2019. وذكر بيان 
للنادي حصلت »املراقب العراقي« شارك 
يف التدريبات جميع الالعبني، باستثناء 
ثالث�ة، ه�م س�يف س�لمان الجرائه 
عملي�ة جراحي�ة بس�يطة 
ملصطف�ى  اضاف�ة 

االمني وحيدر حس�ني. واضاف انه »من املقر ان 
يدخل الفريق معس�كرا داخلي�ا يف احدى فنادق 
بغ�داد، عىل مدار خمس�ة اي�ام، تتخلها وحدات 
تدريبي�ة صباحية ومس�ائية، بعد تع�ذر اقامة 
املعس�كر خارج العراق بسبب الظروف التي مر 
به�ا النادي يف االيام املنرم�ة وتداعيات االزمة 
املالية للنادي وتأثرها عىل منح النادي للرخصة 
االس�يوية والتي يس�مح من خاللها املش�اركة 
بالدوري العراق�ي، اضافة لضيق الوقت املتبقي 

لبداية الدوري«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
جهوده�ا  ان  والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  اعلن�ت 
وبالتع�اون مع اإلتحاد العراقي لك�رة القدم، أثمرت 
ع�ن إنه�اء ملف�ّي الالعَب�ني املغرَب�ني جيل�وان حمد 
وري�وان أمني عن حصولهما عىل موافقة اإلتحاد 

الدويل »الفيفا« باللعب للمنتخب العراقي.
وق�دم ري�اض ش�كره ل�«الجه�ات 
الس�اندة التي أس�همت يف إنهاء 
ملفّيهما وحصولهما عىل حق 
تمثيل بلدهما، السيما وزارة 
ومؤسس�اتها  الداخلي�ة 
فضال ع�ن اتح�اد الكرة 
والجمهور الريايض«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اجت�از منتخبنا االوملبي بك�رة القدم محطته 
التجريبي�ة االوىل يف معس�كر املنام�ة حينم�ا 
تغل�ب عىل نظ�ره البحرين�ي بهدف�ني مقابل 
اليشء، س�جلهما حس�ني جبار ومحمد قاس�م 
نصي�ف يف الش�وط الثان�ي م�ن املب�اراة الت�ي 
احتضنها ملع�ب نادي املح�رق، و قادها طاقم 

بحريني .

بدون جس النبض
ج�س النبض املعتاد يف هك�ذا مباريات اخرقته 
رأس�ية حس�ني جب�ار الت�ي مس�ت العارض�ة 
وذهب�ت اىل الخ�ارج، يف محاولة اش�ارت اىل ان 
هدن�ة الدقائ�ق االوىل التوجد يف قام�وس كتيبة 
شهد، تبعها الالعب احمد حسن بتسديدة مرقت 
قريبا م�ن القائم االي�رس للمنتخ�ب البحريني، 
وكاد الالعب نفس�ه ان يدرك الس�بق بهدف اول 
ألوملبين�ا، بيد ان رأس�يته ذهبت م�رة اخرى اىل 

الخارج..

تبديالت التونسي
التونيس، سمر شمام، ادرك ان فريقه لن يكون 
بمق�دوره ان يم�ي بلغة التع�ادل وقتا اطول، 
فعم�د اىل اج�راء تبدي�الت رسيع�ة يف محاوالت 

لرميم وجه االحمر الفني، وكاد ان يحقق مراده 
بع�د ان اخطأ القش�اش الجدي�د مهند جعاز، يف 

التمرير إال ان الهجمة لم يكتب لها النجاح

  ست تبديالت
االتفاقية الش�فهية التي وقعها ش�هد وش�مام 
بتثبيت ع�دد البدالء يف املب�اراة رست بهدوء تام 
برغم ان الثاني زج بأوراقه الس�ت رسيعا، فيما 

ج�اء ص�ر ش�هد بش�هادة النج�اح االوىل، بعد 
ان عم�د اىل زق اوراق�ه بهدوء يف جس�د الفريق 
ليصل اىل ورقة التفوق االوىل التي وقعها الالعب 
املثابر حسني جبار، مستغال رأسية احمد حسن 

العائدة ليسكنها االول براعة داخل الشباك.

انهيار االحمر 
م�ع ازدي�اد ف�رص التف�وق الخ�راء وانهيار 

الدفاع�ات الحم�راء الح�ت ملهاجمين�ا ف�رص 
س�انحة للتهديف، ابتدأها احمد حس�ن ومحمد 
قاس�م الذي عاد ليس�جل الهدف الثان�ي لتتواىل 
بعد ذلك التبديالت اىل نهاية الش�وط بفوز ادخل 
االرتياح لنفوس املتابعني، وثبتت دعائم الطموح 
يف امكانية التأهل ألوملبياد طوكيو للمرة الثانية 
عىل الت�وايل عىل يد املالك الفني نفس�ه بعد ريو 

.٢٠١٦

مطالبات 
اك�د املدير الفن�ي للمنتخب االوملب�ي عبد الغني 
ش�هد ان »املب�اراة برغ�م انه�ا االوىل يف س�جلنا 
التحض�ري، لكنه�ا بعث�ت برس�ائل اطمئن�ان 
جيدة، الس�يما لبعض الالعب�ني املحرفني الذين 
لم يتسن لنا متابعتهم عىل الواقع برغم امتالكنا 

بيانات دقيقة ورقيا« .
ش�هد طالب ايضا »برورة التعاون مع اتحاد 
الكرة يف سبيل انهاء كل التبعات االدارية لبعض 
الالعبني الذين نحن بحاج�ة فنية اىل خدماتهم، 
الس�يما يف النهائيات التي دائما ماتكون صعبة، 
مثمن�ا ال�دور الذي يضطل�ع به وزيرا الش�باب 
والداخلي�ة من اج�ل حلحلة املتعلق�ات االدارية 

كافة«.

الزوراء يضم المدافع أحمد محمد

هادي أحمد يقدم استقالته من رئاسة نادي الميناء

عملية جراحية تبعد
 حسين علي ثالثة أشهر

»فيفا« يسمح لجيلوان حمد 
بتمثيل المنتخب العراقي

وديًا.. األولمبي يهزم نظيره البحريني بهدفين 

الطلبة يعاود تدريباته استعدادا
 للدوري الممتاز

مباراة »الطحري«، التي مثلت و�صفًا 
دقيقًا على ل�صان احد املتابعني، ملا 

جرى من اأحداث يف املباراة بني املنتخب 
العراقي و�صاحب الأر�ض منتخب 

البحرين يف الت�صفيات امل�ؤهلة لكاأ�ض 
العامل واآ�صيا.

كنت عازف عن متابعة اأخبار الكرة 
العراقية منذ فرتة لي�صت ق�صرية، 

ب�صبب و�صعي ال�صحي الذي ل يتحمل 
�صغطه و«الق�ل�ن الع�صبي« انتكا�صات 

م�صافة ملا يجري يف العراق الدميقراطي. 
رغم اأين كنت اأتنف�ض ي�مًا ما »كرة 
القدم«، فقد كانت معللتي يف عراق 
البعث و�صدام »ثالثيتي« املعروفة 

)العتبات املقد�صةـ كرة القدمـ ال�صاي( 
التي ل اأت�ص�ر دونها كيف تك�ن احلياة 

بينم�ا أتصفح مواق�ع التواص�ل، دون علم حتى 
بموع�د مباراة منتخبنا، ظه�ر أمامي بث مبارش 
للمباراة عاد بي الحنني، فدخلت دون ش�عور عىل 

املباراة.
وج�دت لوح�ة املب�اراة تش�ر إىل تق�دم املنتخب 
البحرين�ي بهدف يف الدقيق�ة الثامنة من املباراة، 
زادني الفضول يف معرفة الطريقة التي سجل بها 

منتخب البحرين هدفه بتلك الرسعة.
انته�ى الش�وط األول كأن�ه ده�ر بس�بب رتابة 
طريق�ة أداء منتخبن�ا ابت�داء من املعل�ق إىل نقل 
الكرة ألبطيء إىل طريقة نقلها بذات الدائرة. أداء 
يش�ر اىل تقدم الفري�ق العراقي رغم خس�ارته، 
وه�و يح�اول قتل الوقت وكس�ب نق�اط املباراة 

الثالث!.
مع صافرة الحكم بنهاية الشوط األول، شاهدت 
هدف املباراة الغريب، الذي يكش�ف لك عن حجم 
الغ�رور ال�ذي يعيش�ه »محم�د حمي�د«، بفع�ل 
الضغ�ط اإلعالمي الكبر الذي س�بق عىل حراس 

مرمى املنتخب.
لم ينتهي »الطحر« حتى انتقلنا إىل »األستوديو« 
التحليي للمباراة الزميل »هشام حسن« وضيوفه 
الكرام، تحدثوا عن »الثلث األخر« وسوء الخاتمة، 
اس�تغربوا كما نحن عدم تفعيل اإلطراف، س�يما 
ونحن نملك ع�ىل حد زعمهم أجنحة كانت فاعلة 
و و و.... جميع أرائهم تطابق مفاهيم كرة القدم 
عىل ال�ورق، بيد أنها ال تصلح ع�ىل أديم املالعب، 

بغياب رشوطها)اإلعداد � التخطيط � التنفيذ(.
بع�د »اللتي واللتيا« خلصوا جميعاً أن دور املدرب 
يرج�م يف الثل�ث األخ�ر، وه�ذا ما غ�اب يف أداء 
منتخبن�ا الوطن�ي ما يعن�ي أن العبين�ا يلعبون 

بطريقة »االجتهاد الشخيص«.
عرف�ت حينه�ا أن »كاتني�ش« يلع�ب بطريق�ة 

»توكلوا بالله وروح أمي تغلبون«.
عش�ت دقائ�ق الش�وط الثاني طح�ر مضاف.. 

أوقفه هدف الغائب »ميمي« قبل نهاية املباراة.
أق�ول: »حتى امل�اء أذا ترك مدة يصبح آس�ن وال 
يصلح للرشب، فهل تش�هد الكرة العراقية تغير 

الركة الراكدة سنني.«

املنتخب بحاجة
 اإىل منتخب !

جواد أبو رغيف



حدد أنسو فاتي، العب برش�لونة الصاعد، املنتخب الذي 
س�يلعب له عىل املستوى الدويل، بعد ظهوره بشكل الفت 

لألنظار مؤخرًا مع البلوجرانا.
ووفًق�ا لصحيف�ة »س�بورت« الكتالونية الت�ي تابعتها 
»املراق�ب العراقي«، فإن فاتي اخت�ار اللعب مع املنتخب 

اإلسباني، رغم محاوالت الربتغال إلقناعه بتمثيلها.
وطلب االتحاد اإلس�باني من الس�لطات املحلية، اإلرساع 
يف إجراءات منح الجنسية لالعب، كي يشارك مع ناشئي 

املاتادور يف بطولة كأس العالم املقبلة، تحت 17 عاًما.
وول�د فات�ي يف غينيا بيس�او، لكنه انتقل م�ع أرسته إىل 

إش�بيلية عندما كان يف السادس�ة من عمره، ولذا يفضل 
اللعب دولًيا بجوار زمالئه وأصدقائه اإلسبان.

ويحتاج الالعب إىل اكتساب الجنسية اإلسبانية أواًل، لكن 
هذا األمر لن يواجه عقبات، ألن والده لديه سنوات إقامة 

كافية هناك للحصول عىل الجنسية.

وأش�ارت »س�بورت« إىل أن مس�ؤويل الك�رة الربتغالي�ة 
لم يستس�لموا رغم ق�رار فاتي، ويعمل�ون عىل مواصلة 
إغرائ�ه، خاص�ًة أن كل م�ن ُولد يف غينيا بيس�او له حق 
الحصول ع�ىل الجنس�ية الربتغالية، بس�بب وضع البلد 

السبت 7 ايلول  2019 كمستعمرة سابقة للدولة األيبريية.
العدد 2152 السنة العاشرة

7الرياضية
�أن�سو فاتي
 يحسم نزاع إسبانيا 

والبرتغال

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ث أنطونيو كونت�ي، املدير الفني إلن�ر ميالن، 
إدارة ناديه عىل التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس، 
خالل الف�رة املقبل�ة. ووفًقا ملوقع »كالتش�يو 
مريكات�و« الذي تابعته »املراق�ب العراقي« فإن 
األرجنتين�ي باولو ديباال، العب يوفنتوس، يأتي 
ع�ىل رأس أولوي�ات كونت�ي، حيث يرغ�ب األخري 

يف دع�م النريات�زوري بالع�ب مميز مث�ل جوهرة 
البيانكون�ريي. وأض�اف أن كونت�ي يري�د من إنر 
مي�الن، الع�ودة ومحاول�ة التعاق�د م�ع ديباال يف 
الف�رة املقبل�ة، باإلضاف�ة إىل بع�ض التدعيمات 
األخ�رى يف ف�رة االنتق�االت الش�توية. وكان إنر 
ميالن أحد األندية التي رغبت يف ضم ديباال، يف فرة 
االنتق�االت الصيفية األخ�رية، إال أن الالعب فضل 

البقاء يف يوفنتوس. وتش�ري تقارير بريطانية، إىل 
أن إنر س�يحاول التعاقد مع كريستيان إريكسن 

وتوب�ي ألديرفرييل�د م�ن توتنهام، الس�يما وأن 
املوس�م الجاري هو األخري يف عق�دي الالعبني 

مع الن�ادي اإلنجليزي، ما يجعلهما متاحني 
للتفاوض مع أي ن�اٍد يف كانون 

الثاني املقبل.

وج�ه ماركوس روخو، مدافع مانشس�ر يونايتد، 
تحذي�رًا إلدارة الن�ادي بأنه س�يضغط للرحيل، يف 
حال استمر اس�تبعاده من املباريات. وقال الالعب 
األرجنتين�ي، يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيفة »ذا 
ص�ن« الربيطانية »تحدثت مع س�كالوني )مدرب 
التانجو( الذي أخربني أنه س�عيد، ألنني ش�اركت 
يف مباري�ات عديدة خ�الل فرة اإلع�داد، كما أنني 
ظهرت بمس�توى جيد، ولذلك اتصل بي«. وأضاف 
»لك�ي تلع�ب يف املنتخ�ب علي�ك أن تلع�ب أواًل يف 
الن�ادي، أن�ا أدرك ه�ذا جي�ًدا.. كان أمامي فرصة 
لالنتق�ال إىل إيفرتون، لكن إدارة الن�ادي والجهاز 
الفني رفضوا الع�رض«. وواصل »يجب أن أحارب 
اآلن حت�ى كان�ون األول، وإذا ل�م يتغ�ري الوض�ع 
س�أحاول املغادرة يف الش�تاء.. أريد أن أتواجد مع 
األرجنتني يف تصفي�ات كأس العالم، وبطولة كوبا 
أمريكا املقبل�ة«. وختم روخو »ال أريد الرحيل قبل 
أن أستنفد كل االحتماالت هنا يف مانشسر يونايتد 
للحص�ول عىل فرص للمش�اركة، أش�عر بأنني يف 
حالة جيدة جس�دًيا، وهذا األمر األهم بالنسبة يل، 

بينما قرار مشاركتي يعود لرأي املدرب«.

أك�د دراي�س مريتين�ز، نج�م ناب�ويل، أن هزيمة 
فريق�ه أم�ام يوفنت�وس، يف الجول�ة الثانية من 

الدوري اإليطايل، مؤملة لفريق الجنوب.
وشارك مريتينز يف خسارة نابويل أمام يوفنتوس، 
يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت بملع�ب البيانكون�ريي 
األس�بوع املايض، بمنافسات األسبوع الثاني من 

الكالتشيو، بنتيجة )3-4(.
موق�ع  أبرزه�ا  ترصيح�ات  يف  مريتين�ز  وق�ال 
»كالتش�يو مريكات�و« »يوفنت�وس ق�ام ببعض 
التعاق�دات الكبرية، لكن بالرغ�م من ذلك، تمكنا 
من تسجيل 3 أهداف خارج ملعبنا، لكن الهزيمة 

ال تزال صعبة الهضم والنسيان«.
وحول موقفه من مغ�ادرة الفريق قال مريتينز: 

»أنا يف نابويل وهذا هو مستقبيل«.
يش�ار إىل أن عق�د مريتينز مع ناب�ويل، ال يتبقى 
فيه سوى أقل من 12 شهر، ومع ذلك، لم يتوصل 

الطرفني بعد إىل اتفاق حول تجديد العقد.

حدد التشييل أليكسيس سانشيز، الجناح املنضم إىل صفوف إنر 
ميالن هذا الصيف، مفتاح فوز فريقه عىل نظريه برش�لونة، 

عندم�ا يلتقي الفريقان يف مرحلة دور املجموعات بدوري 
أبطال أوروبا.

وقال سانشيز يف ترصيحات لقناة إنر ميالن الرسمية 
»أريد أن أفوز ببطولة هن�ا، علينا أن نقاتل ونكون 

مًع�ا ويف النهاية هذا هو امله�م، فالرس يف تحقيق 
أهدافك هي الوحدة داخل غرفة املالبس«.

وح�ول اللعب ض�د فريقه الس�ابق برش�لونة 
قال سانش�يز: »س�تكون مب�اراة خاصة عىل 
املس�توى الشخيص، لقد فزت بالكثري والكثري 

هن�اك«. وختم: »س�تكون مب�اراة صعبة جًدا 
لكننا نشعر بالثقة لخوض هذه املباراة، يمكننا الفوز 

الس�يما وأن لدينا الالعبون القادرون ع�ىل ذلك«.  وانضم 
سانشيز لصفوف إنر ميالن، ملدة موسم عىل سبيل اإلعارة، 

يف من مانشسر يونايتد. وأسفرت قرعة دور املجموعات التي أجريت 
وقت س�ابق، عن وقوع النرياتزوري يف املجموعة السادسة برفقة برشلونة 

وبوروسيا دورتموند وسالفيا براج.

أكد درايس مريتينز، نجم نابويل، أن هزيمة فريقه أمام 
يوفنتوس، يف الجولة الثانية من الدوري اإليطايل، مؤملة 

لفريق الجنوب.
وش�ارك مريتين�ز يف خس�ارة ناب�ويل أم�ام يوفنتوس، 
يف املب�اراة الت�ي أقيمت بملع�ب البيانكونريي األس�بوع 
امل�ايض، بمنافس�ات األس�بوع الثاني من الكالتش�يو، 
بنتيج�ة )4-3(. وق�ال مريتينز يف ترصيح�ات أبرزها 
موقع »كالتش�يو مريكاتو« »يوفنت�وس قام ببعض 
التعاق�دات الكبرية، لكن بالرغم من ذلك، تمكنا من 
تس�جيل 3 أهداف خارج ملعبن�ا، لكن الهزيمة ال 
تزال صعب�ة الهضم والنس�يان«. وحول موقفه 
م�ن مغادرة الفريق قال مريتين�ز: »أنا يف نابويل 
وهذا هو مس�تقبيل«. يشار إىل أن عقد مريتينز 
مع ناب�ويل، ال يتبقى فيه س�وى أق�ل من 12 
ش�هر، ومع ذلك، لم يتوص�ل الطرفني بعد إىل 

اتفاق حول تجديد العقد.

يتطل�ع املهاجم الرصبي لوكا يوفيت�ش، إلنهاء العقدة 
الت�ي بات�ت تط�ارده من�ذ االنتق�ال إىل ري�ال مدريد يف 

املريكاتو الصيفي املنتهي.
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�اركا« اإلس�انية، الت�ي تابعته�ا 

»املراق�ب العراق�ي« فإن يوفيتش لم يزر الش�باك 
منذ أن س�جل هدًفا م�ع رصبيا يف الفوز عىل 

ليتوانيا بنتيجة 4-1 يف ش�هر حزيران 
امل�ايض. ومنذ لق�اء ليتوانيا، خاض 
يوفيت�ش 10 مباري�ات وأكث�ر م�ن 

420 دقيقة دون أي هدف.
األس�ايس  بالتش�كيل  األوىل  املش�اركة  بينم�ا ج�اءت 
ليوفيتش أمام آرس�نال يف واش�نطن، ولك�ن تم تغيريه 
بعد 15 دقيقة، بس�بب الحاج�ة إىل إرشاك مدافع عقب 

طرد ناتشو فرنانديز.
وت�م إخ�راج يوفيت�ش م�ن امللع�ب خالل 
الهزيم�ة بنتيجة 7-3 أم�ام أتلتيكو 
مدريد بس�بب اإلصابة، واس�تمر 
غيابه ضد توتنهام وفنربخشة 

يف كأس أودي، بينما قدم الالعب أفضل مستوى له أمام 
سالزبورج وروما بفرة اإلعداد.

وخالل املباريات الرس�مية شارك يوفيتش ملدة 9 دقائق 
فقط ضد سيلتا فيجو يف الجولة األوىل من الليجا، بينما 
ظهر تأثريه مع الفريق يف الجولة الثانية أمام بلد الوليد.

ويف الجول�ة الثالثة ضد فياريال دفع به املدرب الفرنيس 
زين الدي�ن زيدان إىل جوار كريم بنزيما، إال أن يوفيتش 
ما يزال ينتظر هدفه األول حتى اآلن منذ ش�هر حزيران 

املايض.

أع�رب تياج�و س�يلفا مداف�ع املنتخ�ب 
الربازييل، عن س�عادته باستمرار مواطنه 
وزميل�ه يف صف�وف باريس س�ان جريمان 
الفرن�يس نيم�ار دا س�يلفا مع الفري�ق هذا 
الصيف. وقال س�يلفا، عقب التعادل ودًيا ضد 
كولومبيا، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة 

»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية »نحن ُسعداء باستمرار 
نيم�ار، لُيس�اعدنا عىل تحقي�ق هدفنا الكب�ري والذي 
يعرف�ه الجميع بالفعل، وهو دوري األبطال، لكن دون 
أي ضغوط�ات«. وأضاف: »الجميع يعلم بأننا نس�عى 
دائًما لوج�ود العبني عظماء، وإذا رح�ل نيمار لكانت 

خسارة كبرية لنا، وأشكر الله عىل بقائه«.

روخو 
يخير اليونايتد بين 

المشاركة أو الرحيل

مريتينز: 
من الصعب نسيان 

الهزيمة امام يوفنتوس 

ميدفيديف المفاجأة يواجه نادال في نهائي 
بطولة أمريكا المفتوحة 

ميالن يسمح لبونافينتورا بالرحيلمريكاتومريكاتو

�سان�سيز:
 االنتر قادر على  هزيمة برشلونة

لوكا يوفيت�ش يتطلع إلنهاء صيامه التهديفي

سيلفا: بقاء نيمار سيساعدنا 
على الفوز بالتشامبينزليغ

ميرتينز: من الصعب 
نسيان الهزيمة امام يوفنتوس 

المراقب العراقي/ متابعة...
فتح مي�الن الباب أمام رحيل أحد نجومه، بنهاية املوس�م 

الحايل، بحسب تقرير صحفي إيطايل.
فق�د ذك�رت صحيف�ة »الجازيت�ا ديلل�و س�بورت«، التي 
تابعته�ا »املراقب العراق�ي« أن إدارة ميالن مرددة يف منح 
جياكوم�و بونافينتورا عرًضا لتجديد عق�ده، الذي ينتهي 

بنهاية املوسم الجاري.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن »ق�رار مي�الن، يع�ود لتعرض 
بونافينتورا إلصابة خطرية يف الركبة، خالل املوسم املايض، 

حيث بات من الصعب أن يلعب دوًرا رئيسًيا مع الفريق«.
ولم يش�ارك الالعب صاحب ال�30 عاًم�ا، يف أي دقيقة مع 
الروس�ونريي هذا املوس�م، حتى اآلن، رغم تعافيه بش�كل 

كامل من اإلصابة.
يذكر أن بونافينتورا كان أحد أهداف يوفنتوس، يف املوس�م 
املايض، وقت تويل ماس�يمليانو أليجري مس�ؤولية اإلدارة 

الفنية للسيدة العجوز.

المراقب العراقي/ متابعة...
أين ه�و دانييل ميدفيديف الحقيقي؟ س�ؤال 
يطرح نفس�ه ألن الالعب الرويس البالغ عمره 
23 عام�ا مل�ع نجمه بق�وة يف بطول�ة أمريكا 
املفتوح�ة للتن�س، رغ�م أنه لم يك�ن معروفا 
تقريب�ا قبل ه�ذا الع�ام، وقب�ل أن يتحول إىل 

العب يبدو قادرا عىل إسقاط أي منافس.
وظه�ر ميدفيدي�ف يف ص�ورة الرشي�ر أم�ام 
املش�جعني لكن�ه يبدو متع�دد األوج�ه لذا لم 
يكن غريبا أن يخطئ أحد املراس�لني يف املؤتمر 
الصحفي ويطلق عليه اسما آخر غري صحيح.

نهائ�ي يف مس�ريته  أول  إىل  الوص�ول  وبع�د 
بالبط�والت األرب�ع الك�ربى عقب الف�وز ب�3 
مجموعات متتالية ع�ىل جريجور ديميروف 
من غ�ري املرج�ح أن يرتكب أي ش�خص آخر 

مثل هذا الخطأ يف اسمه.
وتقريب�ا ال يملك ميدفيديف، الذي فاز 20 مرة 
يف آخ�ر 22 مب�اراة عىل م�دار أرب�ع بطوالت، 
الوق�ت ال�كايف للتفكري فيما حقق�ه يف الفرة 

األخرية املاضية.
وق�ال ميدفيدي�ف »يمر ه�ذا الصيف برسعة 
وبش�كل طوي�ل يف الوق�ت ذات�ه. طويل ألني 

خضت العديد من املباريات«.
وتاب�ع: »يف الوقت ذاته يم�ر برسعة ألنني لم 
أمل�ك أي لحظة للجلوس والتفك�ري وأن أقول 

لنفيس حسنا لقد أديت عمال رائعا«.
وخالل هذه املس�رية أح�رز ميدفيديف اللقب 
يف سينس�ناتي بعدم�ا نج�ح يف التف�وق عىل 
نوف�اك ديوكوفيتش الحاصل ع�ىل 16 لقبا يف 
البطوالت األربع الكربى، وقبل أن يهزم ديفيد 

جوفني يف املباراة النهائية.
خ�رست  الع�ام  »ه�ذا  ميدفيدي�ف:  وق�ال 
5 مجموع�ات يف  مواجهت�ني صعبت�ني م�ن 
روالن جاروس بعد التقدم -2 0 وكرس إرسال 
منافيس يف املجموعة الخامسة، ويف ويمبلدون 
املجموع�ة  يف  مناف�يس  إرس�ال  ك�رس  بع�د 
الخامسة ومع ذلك خرست لكنها خربة رائعة 
ملعرف�ة كيفية تجن�ب حدوث مثل ه�ذا األمر 

مجددا«.
ويف وقت مبك�ر من البطول�ة الجارية مارس 

املصنف الخامس دوره كرجل يكرهه الجميع. 
وت�رصف الالعب الرويس بش�كل غريب حيث 
انت�زع منش�فة يف غض�ب م�ن أح�د جامعي 
الك�رات، وأش�ار بإصبع�ه بطريقة مس�يئة 
للجماه�ري وتع�رض لغرام�ة قدره�ا 19 ألف 

دوالر يف املجموع.
وواجه ميدفيديف أجواء عدائية من املشجعني 

خالل فوزه يف الدور الثالث عىل فليسيانو لوبيز 
لكنه رد بقوة وأبلغ الجماهري أنه فاز بسببها، 
ليتلقى املزيد من صيحات االستهجان العالية 

من أغلب الحارضين يف امللعب.
وظه�ر ميدفيدي�ف بوجه جديد بع�د الفوز يف 
دور الثماني�ة ع�ىل ستانيس�الس فافرين�كا، 
بط�ل أمريكا 2016، وقال للمش�جعني »يجب 

أن أقول لكم إنني آسف وأشكركم«.
وبعد الوصول إىل نهائي أمريكا املفتوحة كرر 
ميدفيدي�ف رغبته التي أعلنها يف وقت س�ابق 

وهي أنه يريد أن يصبح شخصا أفضل.
وق�ال ميدفيديف »ال أعرف الس�بب حقا وراء 
تحويل إىل ش�يطان عندما ألع�ب التنس. كنت 
أعمل بجدي�ة ألن يف كل مرة ارتكب فيها خطأ 

يف امللع�ب أجلس مع نفيس وأقول إني لس�ت 
مثل هذا الش�خص يف الحي�اة فماذا حدث؟ ال 

أريد أن تحدث األمور بهذه الطريقة«.
وس�يكون الالعب يف حاجة إىل دعم املشجعني 
يف نهائ�ي ي�وم األحد عندم�ا يواجه املخرضم 
رافائي�ل نادال ال�ذي حقق االنتص�ار عليه يف 

املواجهة السابقة بينهما يف كأس روجرز.

كونتي يرغب بالتعاقد مع ديباال
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الروائي ابراهيم سبتي: »قصر الثعلب« تدين الغزو االمريكي واإلرهاب 

ال�ذي نج�ح يف جعلن�ا ندخ�ل مخيلة 
شاهني الذي عاد من املهجر لالستقرار 
وال�زواج بما يحمل م�ن ذكريات النه 

اراد االستقرار وامليض بالحياة.
ابراهي�م  الروائ�ي   
يف  ق�ال  س�بت����ي 
ل�)املراقب  ترصي�ح 
العراق�ي(: إن فكرة 
و  جدي�دة  الرواي�ة 
حول  تتمح����ور 
الهج�رة  فك�رة 
خ�ارج العراق وما 
يف  العراق�ي  ي�راه 
ثم  ، من  الخ�ارج 
عقب�ات  يواج�ه 
تجعل�ه  كث�رة 
يف  النظ�ر  يعي�د 
وتتناول  تفكره 
ايض�ا االح�داث 

العراقية عرب ثالث�ة محاور هي الغزو 
للعراق،واالرهاب، والحروب  االمريكي 
اىل  وادت  العراقي�ون  دخله�ا  الت�ي 

مغادرة العديد منهم اىل خارج البالد.
:اردت  واض�������اف 
م�ن  الق����ول 
رواي�ة  خ�الل 
ق�رص الثعلب بان 
يع�وض  ال  البل�د 
اخر رغم  ببل����د 
والج�راح  املعان�اة 
الرواي�ة  وبط�ل 
بعد  الرج�وع  فضل 
صعوبات  واج�ه  ان 
حت�ى  الن�ه  هن�اك، 
الش�خص الذي ذهب 

اليه تنكر له.
بط�ل  ان  اىل  واش�ار 
االف�رايض  الرواي�ة 

ش�اهني وال�ذي كان يش�ارك البط�ل 
الحقيقي وهو ال�راوي وهذا ما تجده 
حيث ذكر بان ش�اهني زرع يف رأس�ه 
حكاي�ة س�تطلق مواهب�ه يف التخيل 
والتألي�ف كم�ا اخربنا بأن�ه يعمل يف 

مجال التدريس 
وتاب�ع :كم�ا اس�تخدمت راوي�ني يف 
مقدم�ة الرواي�ة واس�تخدمت زمنني 
الزق�اق  حي�ث  مختلف�ني  ومكان�ني 
ووقت الصباح وبنفس الوقت كان مع 

ش�اهني يف القرية يف زمان اخر ينقلنا 
اىل اش�كالية الهجرة معالجا موضوعا 
مهم�ا ج�دا له م�ردودات كب�رة عىل 
واقعنا املري�ر ومقارنا يف نفس الوقت 
ب�ني ش�اهني اب�ن القري�ة وش�خص 

الذي  امل�درس 
يقط������ن 

الزق����اق  يف 
يف احدى املدن. 
ك�����ر  يذ و

ان الروائ�ي س�بتي يمت�از يف قصصه 
واس�تخدام  اللغ�ة  بق�وة  وروايات�ه 
املفردة بش�كل جميل ومميز كما هو 
الح�ال يف قرص الثعلب فقد اس�تخدم 
جمال مرابطة ومحبوكة بش�كل جيد 
وس�بق ان اصدر كت�ب، بائع الضحك. 
الض�واري. الغي�اب الع�ايل. طائ�ر يف 
غيبوب�ة. حيطان مس�يلة للدموع..و 
نخل�ة الغري�ب وجن�ة العت�اد وقرص 
الثعل�ب .وكتاب نقدي بعنوان س�حر 

الرواية.

المراقب العراقي / القسم الثقافي

ص��در الكت��اب العاش��ر للروائ��ي ابراهيم س��بتي وه��و رواية«قصر 
الثعلب«عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع التي تعد فعال ثقافيا مضادا 
فكك الفعل المركزي للس��رديات الغربية وأعاد تش��كيلها من خالل 
تقويض س��ردياتها الكبرى الراس��خة في المخي��ال البصري للمتلقي 

برع في صياغة معماريتها التشكيلية الروائي سبتي

�شدر حديثا عن دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة في وزارة 
الثقافة وال�شياحة واالثار �شمن �شل�شلة عل�م اجتماعية 

الدرا�شة الم��ش�مة )المجتمع الم��شلي بين االنا واالأخر( 
تاأليف: اينا�س محمد عزيز الم�شهداني.

املراقب العراقي/متابعة...
تسعى هذه السلسلة اىل فتح آفاق جديدة 
ام�ام الدراس�ات االجتماعية بم�ا يتالءم 
مع متطلبات الحاجة العامة يف الوسطني 

العلمي والثقايف.
جاء يف مقدمة الكتاب:

يعد املجتمع املوصيل من املجتمعات التي 
تميزت بس�مات حضارية ترك�ت آثارها 
عىل طابع الحياة االجتماعية فيها وأثرت 

يف شخصيات أبنائها.
ولتحدي�د خصائص ه�ذه الجدلية من ان 
للمجتم�ع املوص�يل س�مات وخصائص 
تمت�از بالتف�رد والخصوصي�ة عن غره 
كانت هذه الدراس�ة الت�ي آثرت ان تكون 
دراس�ة لواقع املجتمع املوصيل من خالل 
منظ�ور االخ�ر )الوافدين اليه�ا(. النهم 
ي�ؤدون دور املالح�ظ الخارج�ي كونهم 

ا  ش�و عا
في�ه 

وتعايشوا مع اهله.
وق�د احت�وت الدراس�ة عىل باب�ني تمثل 
األول يف الجان�ب النظري الذي ضم أربعة 
فص�ول. تن�اول الفص�ل األول موض�وع 
الدراس�ة واهميته�ا وأهدافه�ا وتحدي�د 
مفاهيمها وتناول الفصل الثاني التعريف 
وتاريخي�ا  جغرافي�ا  املوص�ل  بمدين�ة 
والركيبة الديمغرافية للمدينة كما تناول 
بعضاً من مدونات الرحالة وانطباعاتهم 
عن مدينة املوصل وتضمن الفصل الثالث 
السمات النفسية للمجتمع باإلضافة اىل 
الس�مات االجتماعي�ة والثقافي�ة. وضم 
الفصل الرابع موضوع البناء االجتماعي 

للمجتمع املوصيل.
ام�ا الب�اب الثان�ي للدراس�ة فق�د تمثل 
يف الجان�ب امليدان�ي ال�ذي احت�وى ع�ىل 
الفصل�ني الخام�س والس�ادس. جم�ع 
الدراس�ة ومناهجه�ا  فيه�ا ن�وع 
وفرضياتها ومجاالتها ونوع العينة 

وحجمها ووسائل جمع البيانات وتحليل 
البيان�ات االجتماعية املتعلقة بالدراس�ة 
وعرض النتائ�ج والتوصي�ات إضافة اىل 

ملح�ق خارط�ة الحي�اء مدين�ة املوصل  
وج�اء الكت�اب ب�� )191( صفح�ة من 

القطع املتوسط.

المجتمع الموصلي بين األنا واآلخر

املراقب العراقي/ خاص

اك�د الدكت�ور الناق�د جاس�م الخال�دي وج�ود العديد من 
املتغ�رات الكب�رة التي ط�رأت ع�ىل ال�رد العراقي بعد 
االحت�الل األمريك�ي التي تم مناقش�تها يف بيت الس�ناري 

الثقايف بالسيدة زينب االربعاء املايض.

وق�ال الخال�دي يف ترصي�ح ل�)املراقب العراق�ي(: ان بيت 
الس�ناري الثقايف بالس�يدة زينب التابع ملكتبة اإلسكندرية 
ش�هد يف الس�ابعة من مس�اء يوم األربعاء امل�ايض ، ندوة 
بعن�وان »مالمح ال�رد العراقي يف العق�د األول من القرن 

الحادي والعرشين.
 واض�اف :ان اللقاء هو إح�دى حلقات النقاش يف املرشوع 

ال�ذى أطلقه مخت�رب الرديات بمكتبة اإلس�كندرية تحت 
عنوان »مالمح الرد العربي يف القرن الحادي والعرشين«، 
وقد تم االتفاق مع عدد من النقاد من بلدان عربية مختلفة 
ع�ىل إع�داد دراس�ات تحدد أه�م مالم�ح ال�رد الروائي 

والقصيص يف ذلك العقد الزمني يف بالدهم.
وتابع :بالنس�بة اىل الع�راق فقد تحدث يف الن�دوة الناقدان 

العراقيان، الدكتور ثائر العذاري وجاسم الخالدي، وادارها 
مدير مخترب الرديات يف مكتبة اإلس�كندرية منر عتيبة، 
وط�رح الناقدان خالل اللقاء، املتغرات الكبرة التي طرأت 
عىل ال�رد العراق�ي بعد االحت�الل األمريكي وم�دى تأثر 
الكت�اب والروائيون بماحدث للعراق تحت نر االحتالل من 
ظل�م وتخريب لالنس�ان ومحاوالت تدم�ر البنية الثقافية 

مناقشة »أثار االحتالل األمريكي على األدب العراقي« في سوريا  

املراقب العراقي/ متابعة...
الجديدة  ضمن اإلص�دارات 
الثقافي�ة  الش�ؤون  ل�دار 
العام�ة ص����در الكت�اب 

املوس�وم )أور الحك�ي( 
الج�زء األول للكاتب عيل 

شبيب ورد.
جاء ه�ذا الكتاب ضمن 
انفت�����اح ال�دار عىل 
إيج�اد صيغ�ة للتعاون 
م�ع اتح�ادات االدب�اء 
املحافظات  يف  والكتاب 
املنج�ز  ه�ذا  وطب�ع 
األدب�ي ال�ذي يتضمن 
ونقد  توثي�ق  مرشوع 
األدبي�ة( يف  )الذاك�رة 
وأخواته�ا  النارصي�ة 

السومريات.
ويف مقدم�ة الكت�اب 
كت�ب د. عب�د األم�ر 
الحمداني مقدم���ة 
)ترنيم�ة  بعن�وان 

ج�اء  املقدس�ة(،  نيس�ابا 
فيها “تتأل�ف الرنيمة من 
55 س�طراً مكتوب�ة باللغة 
الس�ومرية يع�ود تاريخها 

اىل عرص س�اللة أور الثالثة 
بحدود القرن الحادي عرش 
قبل امليالد. وتعترب نيس�ابا 
آلهة سومرية راعية للكتابة 
والحسابات كانت يف األصل 
آلهة حب�وب، وكانت 
تحظ����ى بمكان�ة 
مرموق�ة ب�ني آله�ة 

املجمع السومري”.
الكت�اب  تضم����ن 
احت�وت  ث�الث ح�زم 
ع�ىل امل�وروث الثقايف 
املعارصي�ن  للكت�اب 
املشتغلني ضمن عرص 
االتص�ال والتلق����ي 
)ع�رص  الحدي����ث 
الرد( املتمثل بالقصة 
ق�ار  ذي  يف  والرواي�ة 
واحت�وى الكت�اب 550 
القط�ع  م�ن  صفح�ة 
وصمم�ت  املتوس���ط 

الغالف ابتسام السيد.

»أور الحكي« مشروع توثيق ونقد الذاكرة 
 أدب المقاومة ليس جديدا على العرباألدبية في الناصرية

املراقب العراقي / متابعة...

وهن�ا نع�رض بعض�ا م�ن رواي�ات 
املقاومة:- رجال يف الشمس – غسان 
ج�دران  يطرق�وا  ل�م  كنفاني“مل�اذا 

الخزان؟”
أصبح�ت تل�ك الجملة من بع�د رواية 
غس�ان الكنفاني )رجال يف الشمس( 
املحف�ورة  العربي�ة  النص�وص  أح�د 
يف األذه�ان، حي�ث إن الفلس�طينيني 
الثالث�ة “أبط�ال الرواي�ة” يموت�ون 
داخل خزان الس�يارة التي لم يحاولوا 
اله�رب منه�ا، لكنهم ظل�وا بداخلها 
الص�وت  برف�ع  ول�و  دون مقاوم�ة 

وطرق الخزان.

نفس�ية  ع�ن  جي�ًدا  تع�رب  الرواي�ة 
الفلسطينيني من بعد الشتات، ورغم 
صغر ع�دد صفحاتها التي ال تبلغ ال� 
100 فإنه�ا تحت�وي عىل أل�م ومرارة 

سنني.
2- الوقائع الغريبة يف اختفاء س�عيد 
أبي النحس “املتشائل” – إميل حبيبي

“أقوم يف الصباح م�ن نومي فأحمده 
عىل أن�ه لم يقبضن�ي يف املن�ام. فإذا 
أصابني مك�روه يف يومي أحمده عىل 
أن األك�ره منه ل�م يق�ع، فأيهما أنا: 

املتشائم أم املتفائل؟”.

رواية فلس�طينية أخرى محملة أكثر 
م�ا يك�ون بالفارق�ات، ويظه�ر ذلك 
من عن�وان الرواية قب�ل كل يشء، يف 
كلمة “املتشائل” والتي هي دمج بني 
التفاؤل والتشاؤم. الرواية تجمع بني 
تناقض�ات الواقع، والبع�د التاريخي 
امللحمي، وح�ث الدعابة يف النصوص 

العربية الراثية.
يحك�ي إمي�ل حبيب�ي يف روايت�ه عن 
الفلسطينيني داخل أرايض االحتالل يف 
ف�رة الحكم العس�كري الذي فرضته 
لي�س  لك�ن  الع�رب.  إرسائي�ل ع�ىل 
بحس غاض�ب أو حمايس إنما بحس 

الكوميديا السوداء.
3- طال الشتات – مريد الربغوثي

“قل إنني البن�ت الجموحة أفلتت من 
ه�ا أقفاُلُه  س�جنها الَقَب�يّل ُتدمي كفَّ

وسالسُلْه
قل إنني س�أموت دون مداخل الوطن 
والصغ�اَر  الحج�ارَة  تعط�ى  ال�ذي 

مشاتُلْه

قل إنني بحٌر تتاىل في�ه غرقاُه الكثاُر 
وما بدْت للمبحريَن سواِحُلْه

ق�ل إنني املجن�وُن، أبرُص م�وَت حلٍم 
رائٍع وأواصُله”.

بجامع�ة  الربغوث�ي  مري�د  التح�ق 
اللغ�ة  قس�م  يف  وتخ�رج  القاه�رة 
اإلنجليزي�ة وآدابها ع�ام 1967، وهو 
الع�ام ال�ذي احتل�ت في�ه إرسائي�ل 
الضفة الغربية ومنعت الفلسطينيني 
الذين تص�ادف وجودهم خارج البالد 
م�ن الع�ودة إليه�ا، وق�د يك�ون ذلك 
ه�و املؤثر الرئي�س يف طبيعة كتابات 
الربغوث�ي عن فلس�طني والش�تات، 
فأش�هر أعمال الرجل هي “رأيت رام 
الله” والت�ي يحكي فيها مذكراته مع 
الشتات، إال أن واحًدا من أبرز وأجمل 
أعماله الش�عرية عن فلسطني وأزمة 

الشتات هو ديوان “طال الشتات”.
4- الطنطورية – رضوى عاشور

كتبت رض�وى عن نضال جيل الطلبة 
املرصيني يف الس�تينات والسبعينات، 

وكتب�ت عن مش�اهداتها خالل رحلة 
تعليمه�ا يف أمري�كا “الرحل�ة: أي�ام 
طالب�ة مرصية يف أم�ركا”، ثم كتبت 
أش�هر أعماله�ا “ثالثي�ة غرناط�ة” 
ع�ن األندل�س وفق�د املس�لمني لها، 
ومن كثرة ما كانت تنعكس املش�اهد 
الفلس�طينية يف ذه�ن الق�راء وه�م 
يقرأون عن األندل�س وغرناطة، كان 
انتظ�ار واش�تياق الكثري�ن للعم�ل 
األدبي الذي س�تكتبه رضوى عاشور 
ع�ن فلس�طني. خاصة وه�ي زوجة 
الش�اعر الفلس�طيني الكب�ر مري�د 
تمي�م  الش�اعر  ووال�دة  الربغوث�ي، 
الربغوثي.إىل أن جاءت 2010 وصدرت 
الطنطورية، حيث تلك الرواية الخالبة 
الت�ي تحكي قصة الزم�ان واملكان يف 
املقام األول، ثم يف املقام الثاني تحكي 
ع�ن بطل�ة الرواي�ة املول�ودة يف قرية 
الطنطورية الفلسطينية من سن 12 
عاًما وحتى الش�يخوخة، والش�اهدة 

عىل امللحمة الفلسطينية بالكامل.

ل��م يكن أدب المقاوم��ة بالحديث على العرب، فالش��عر العربي 
القدي��م يحت��وي عل��ى كثي��ر من نصوص الحماس��ة وتش��جيع 
الجند على القتال والحث على االستبسال في الدفاع عن األرض 
والع��رض، لكن بال ش��ك ف��إن أدب المقاومة قد اكتس��ب بعًدا 
ا متأثًرا بقصص  جديًدا بعد النكبة الفلس��طينية، بعًدا إنسانّيً

آالف الفلسطينيين في الشتات، وبطول زمن االحتالل.

سعد مطر عبود: االحتدامات السياسية ولدت صراعًا ثقافيًا
املراقب العراقي/ خاص

لف�ت الناق�د األدبي الدكتور س�عد مط�ر عبود 
إىل وج�ود رصاع ثق�ايف ب�رز متأث�ر باالحتدام 

السيايس لكن رسعان ما اختفى قائال:إن 
التأث�ر الس�يايس واأليدلوجيات  ظهر 
ع�ىل  األدب فكان�ت هن�اك العديد من 
االتجاه�ات املختلفة لكن بعد التغير 

هن�اك م�ن ل�م يس�تطيع التواصل 
فهاجر اىل أوربا.

وق�ال عب�ود يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي(: ان الهجرة التي تلت فرض 

الحص�ار االمريكي عىل العراقي 
األدب�ي  النت�اج  جعل�ت 

يف  متواص�ال  العراق�ي 
الخارج بينما انقطع 
يف الداخ�ل ما ادى اىل 
عىل  النتاج  اقتصار 
األيدلوج�ي  البع�د 
لكن خارج العراق 
األدب�اء  كان�وا 
صلي����ن  متوا

بالحداثة. 
ان�ه   : وب�ني    

بع����د حص�ول 
عىل  الكتاب  أغلب 
ب�رزت  الحري�ة 
كفاءات وإبداعات 

كم�ا زادت نتاج�ات دار الش�ؤون الثقافية بني 
الح�ني واألخ�ر وهن�اك احتضان�ات م�ن اتحاد 
األدباء بالتايل ظهرت أسماء نقدية متميزة.

واش�ار اىل ان النق�د االدبي ل�ه ترابط 
قوي بعلم النفس والفلس�فة، وهذا 
ما جع�ل اهتمام�ه بالنق�د االدبي 
قريب�ا م�ن تخصص�ه ال�درايس، 
الرب�وي.  النف�س  عل�م  وه�و 
ويقول عبود ان�ه كتب حتى االن 
العدي�د م�ن الدراس�ات واملقاالت 
ع�ن االعم�ال االدبية من ش�عرية 
وقصصية، ولكنه يش�عر 
ان�ه ما ي�زال بعيدا عن 
يصب�و  م�ا  تحقي�ق 
يمك�ن  لك�ن  الي�ه. 
القول ان�ه يركز يف 
النقدي�ة  مقاالت�ه 
عىل البعد النفيس 
األعم�����ال  يف 
اإلبداعي�����ة، 
بالرغ�م م�ن ان 
ال  االدبي  العمل 
تفسره  يمكن 
وتحليل�ه م�ن 
واحد،  جان�ب 
جوانب  من  بل 

متعدد
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رشكة غوغل خالل مش�اركتها 
 IFA( مع�رض  فعالي�ات  يف 
2019( املنعق�د يف برل�ن ع�ن 
 Ambient( املحي�ط  الوض�ع 
Mode(، قدم�ت نظ�رة عام�ة 
مرئية جديدة تجمع املعلومات 
وعنارص التحكم عىل شاش�ات 
قف�ل أجه�زة مح�ددة داعم�ة 
 Google( الصوت�ي  للمس�اعد 

.)Assistant
للمس�تخ�����دمن  ويمك�ن 
بس�هولة رؤية رس�ائل التذكري 
واإلشعارات وتشغيل املوسيقى 
والتحكم يف شاشتهم الرئيسية 
م�ن خ�الل شاش�ة القفل عرب 
الوض�ع املحي�ط، كم�ا يعرض 
الوض�ع الجدي�د الص�ور م�ن 
خدمة صور غوغل، مما يسمح 
بتحويل الجهاز إىل إطار للصور 

الرقمية.
ويعن�ي ذلك أن مس�اعد غوغل 
الذك�ي   )Google Assistant(
املوجود يف كل م�كان واملدعوم 
بال�ذكاء االصطناع�ي والقادر 

عىل إيق�اف تش�غيل املصابيح 
الكهربائي�ة املتصل�ة وإعط�اء 
مجموع�ة من أحداث اليوم قيد 
التش�غيل، أصبح أكث�ر إحاطة 

وشموالً.
كذلك كتب مدير املنتج، كريس 
يف   ،Chris Turkstra تركس�را 
تدوين�ة: »نس�اعدك من خالل 

إنج�از  ع�ىل  غوغ�ل  مس�اعد 
األم�ور يف جميع أنح�اء املنزل، 
سواء كانت يداك مشغولتن يف 
تحض�ري الطع�ام، أو كنت غري 
قادر ع�ىل النهوض من األريكة 
بعد يوم طويل، أو حن تسارع 

للخروج من باب املنزل«.
وأض�اف: »م�ع توفر املس�اعد 
اآلن بأكث�ر م�ن 30 لغ�ة و80 
دول�ة، ف�إن لدي�ك طرق�اً أكثر 
للحصول عىل املس�اعدة، سواء 

كنت يف املنزل أو أثناء التنقل«.
وسواء كنت تس�تخدم مساعد 
 )Google Assistant( غوغ�ل 
عىل الشاشات الذكية أو الهاتف 
الذك�ي أو الحاس�ب اللوح�ي، 
 Lenovo Smart Tab M8( مثل
 Lenovo Yoga Smart( و ،)HD
و   ،)7.2  Nokia( و   ،)Tab
)Nokia 6.2(، سينتقل الوضع 
اإلش�عارات  أع�ىل  إىل  املحي�ط 
والتذك�ريات وقوائم التش�غيل، 
م�ع تبدي�ل اإلع�دادات كلما تم 

توصيل الجهاز بالشاحن.

تعرف على ما يقدمه غوغل 
كش�فت دراس�ة طبية ما يحصل 
يأخ�ذ  ال  اإلنس�ان ح�ن  لجس�م 
قس�طا كافيا من النوم، أو عندما 
أن  دون  طويل�ة  لس�اعات  ين�ام 

يكون يف حاجة إىل ذلك.
وتم إنجاز الدراسة من قبل جامعة 
األمريكي�ة،  بول�در«  »كول�ورادو 
يف إط�ار تع�اون م�ع مستش�فى 
ماساشوستس يف الواليات املتحدة 

وجامعة مانشسر.
صحيف�ة  نقل�ت  م�ا  وبحس�ب 
البلجيكية، فقد شملت  »لوسوار« 
الدراسة عينة من 461 ألفا و347 
ش�خصا، تراوح أعمارهم بن 40 

و69.
وق�ام الباحثون بتحلي�ل بيانات 

متعلق�ة بالن�وم، اس�تنادا إىل 
ما رصح به املش�اركون، ثم 
ج�رى االطالع ع�ىل بياناتهم 
ومعلوماته�م  الصحي�ة 

الجينية.
أن  الدراس�ة  وكش�فت 
الذي�ن ينام�ون  األش�خاص 
م�دة أق�ر يكون�ون أكث�ر 

عرض�ة ألن يصابوا بنوبات قلبية، 
وهو ما يش�كل خط�را داهما عىل 
أن  الدراس�ة  حياتهم.وأوضح�ت 
األش�خاص الذين ينامون أقل من 
6 س�اعات يف الليلة، يرتفع لديهم 
خطر اإلصابة بنوب�ة قلبية بأكثر 
من 20 باملئة مقارنة بمن ينامون 

مدة تراوح بن 6 و9 ساعات.
أم�ا األش�خاص الذي�ن ينامون 5 

فق�ط،  مل�دة س�اعات  أي 

قصرية، فتزي�د عرضتهم لإلصابة 
بالنوبة القلبية بنس�بة 52 باملئة، 
مقارنة بمن ينام�ون مدة كافية.

كش�فتها  الت�ي  واملفاج�����أة 
الدراسة، هي أن كثرة النوم مؤذية 
أيض���ا، ألنه�ا ت�ؤدي بدورها إىل 

النوب�ة القلبية، حتى وإن اعتقدنا 
أن النوم طويال يس�اعد عىل إراحة 
أن  الدراس�ة  الجس�م.وأوردت 
األشخاص الذين ينامون أكثر من 
9 س�اعات يف الليلة الواحدة، تزيد 
عرض�ة إصابتهم بالنوب�ة القلبية 

بنسبة 34 باملئة.

عندما تنام كثيرًا او قلياًل...احذر!!

رشك�ة  أن  صحفي�ة  تقاري�ر  كش�فت 
»سامسونغ« أصدرت قرارا صادما بشأن 
هاتفه�ا الجدي�د القابل للط�ي »غالكيس 
فول�د«، الذي يبدو أنه تحول إىل ما يش�به 

»اللعنة«.
الجنوبي�ة  الكوري�ة  الرشك�ة  أن  ورغ�م 
النق�اب رس�ميا ع�ن هاتفه�ا  كش�فت 
»غالكيس فولد« القابل للطي، بعد جوالت 
م�ن التأجي�ل والتأخ�ري املتك�ررة، إال أن 
»سامس�ونغ« عادت مق�ررة إصدار قرار 

صادم.
وأش�ار موقع »ج�ي إس إم آرينا« التقني 
املتخصص إىل أن »سامس�ونغ« ألغت كل 
طلب�ات البيع املس�بق املرس�لة من وقت 
س�ابق لهاتفه�ا »غالكيس فول�د«، الذي 
إىل 2000 دوالر  س�يطرح بس�عر يص�ل 

أمريكي.
وج�اء ه�ذا القرار بع�د دقائق م�ن إلغاء 
الهات�ف  إط�الق  حف�ل  »سامس�ونغ« 
الجدي�د، الذي كان مقررا إقامته يف كوريا 
الجنوبية.وقالت »سامس�ونغ« يف رسالة 
إىل من بعثوا بطلبات البيع املس�بق، قالت 
فيها: »نحن حريصون عىل أن تس�تفيدوا 
من هذه التقنية الثورية، عىل أفضل وجه، 

وهذا األمر نضعه يف أقىص أولوياتنا«.
وتابعت »قررنا أن نستفيد من وقت إضايف 
حت�ى نعيد النظر يف تجربة املس�تهلك من 
كافة النواحي، لهذا الس�بب قررنا لألسف 

أن نلغي طلباتكم املسبقة«.
ومض�ت قائلة »ه�ذا القرار ل�م يكن أمرا 
س�هال بامل�رة، لك�ن كان ذلك م�ن أفضل 
الخط�وات الت�ي يمك�ن القي�ام به�ا يف 
الرشكة«.وق�ررت الرشك�ة أن تمن�ح من 

تقدموا بالطلب املسبق، 
 250 ق�دره  تعويضا 

شخص  لكل  دوالرا 
طلب الهاتف وتم 

طلب�ه،  إلغ�اء 
املبلغ  ولك�ن 

ن  س�يكو
عن  عبارة 
يف  رصي�د 
 » متج�ر «

مس����ونغ  سا
ص  لخ����ا ا
يمكن  به���ا 

دة  االس�تفا
منه.

سامسونغ تتراجع مجددًا عن 
»كالكسي فولد« وتعتذر 
لمتقدمي الطلب المسبق

على خطى سامسونغ...ابل بصدد 
دمج البصمة في الشاشة

مواد غذائية تضر الغدة الدرقية.. ابتعد عنها
حن تنش�ط الغ�دة الدرقية 
يف جس�م اإلنس�ان، بش�كل 
زائد عما ه�و مطلوب، فإن 
األطب�اء يوص�ون بمراع�اة 
عدد من الخطوات الغذائية، 
سواًء عرب اإلقبال عىل بعض 
ع�ن  االبتع�اد  أو  األطعم�ة 
أخرى.ويقع هذا االضطراب 
الغدة  الصحي ح�ن تق�وم 
الدرقي�ة بإنت�اج ع�دد كبري 
ويظه�ر  الهرمون�ات،  م�ن 
امل�رض م�ن خ�الل أعراض 
املفاج�ئ  النق�ص  تش�مل 
والتع�رق  والقل�ق  لل�وزن 
وصعوب�ة الن�وم إضافة إىل 

ضعف العضالت.
وبحس�ب موق�ع »ميديكال 
نيوز ت�وداي«، ف�إن مرض 
فرط نش�اط الغ�دة الدرقية 
يصيب النس�اء بش�كل أكرب 

مقارنة بالرجال.

بفرط  املصاب�ون  ويحت�اج 
إىل  الدرقي�ة  الغ�دة  نش�اط 
االنتباه بش�دة مل�ا يأكلونه، 

الغ�ذاء  أن  ه�و  والس�بب 
يؤثر عىل إنت�اج الهرمونات 

وكيفية عملها يف الغدة.

باالبتعاد  األطب�اء  وي�ويص 
ع�ن األغذي�ة الت�ي تحتوي 
م�ادة  م�ن  عالي�ة  نس�بة 
»الي�ود«، ألن اإلكث�ار منها 
إنت�اج  ارتف�اع  إىل  ي�ؤدي 
هرمون الغدة الدرقية، وهذا 
ينطبق أيضا عىل مرشوبات 

»الكافين«.
ويرتفع معدل اليود بش�كل 
البح�ر  مأك�والت  يف  كب�ري 
وس�مك التون�ة، إضاف�ة إىل 
وبع�ض  األلب�ان  منتج�ات 

الحب�وب.
العالي�ة  النس�ب  ولتف�ادي 
من اليود، يمك�ن اللجوء إىل 
والخض�ار  البي�ض  بي�اض 
الطازج�ة فض�ال ع�ن امللح 
غري املزود باليود والنباتات، 
أم�ا لح�وم البق�ر والدجاج 
والض�أن فيتوج�ب أكله�ا، 

بشكل معتدل.

ارفع االثقال وتغلب على الشيخوخة

أجرى طبيب هندي بنجاح 5 عمليات 
غ�ري جراحي�ة باس�تخدام الروبوت 
قبل أشهر عىل مجموعة من املرىض 
كانوا يبعدون عنه مس�افة تزيد عن 
30 ك�م، وفقا لدورية »ذا النس�يت« 
الطبية.واس�تعمل الطبي�ب الهندي 

تيجاس باتي�ل الروبوت »كور 
ب�اث ج�ي آر إك�س« إلجراء 
باس�م  املعروف�ة  العملي�ة 
»التدخ�ل التاج�ي عن طريق 

الجلد« يف ديس�مرب املايض عىل 
5 مرىض.

وأجرى باتيل العمليات من داخل 
معبد يبعد 32 كم عن املستش�فى، 

الت�ي يتواجد فيها امل�رىض يف أحمد 
أباد.

التأخ�ري  بع�ض  تس�جيل  ورغ�م 
ب�ن تعليم�ات بيت�ال وأداء 

أن األمر  إال  الروبوت، 
مش�كلة  يمثل  لم 
كب�رية مع نجاح 
العمليات  جميع 

الت�ي أجري�ت ع�ىل مرىض ت�راوح 
أعمارهم بن 52 و84 عاما.

ولم يحتاج بيت�ال للكثري من الوقت 
إلنهاء العملي�ات حيث أتمها يف مدد 

تراوح بن 19 و28 دقيقة.
أنه�ا  ورغ�م 

ليست املرة األوىل، التي يستعن فيها 
اإلنس�ان بالروبوت يف مجال الطب، 
إال أن إنجاز الطبي�ب الهندي يتثمل 
يف أنها أول عملي�ة يف القلب عن بعد 

تتم بواسطة روبوت.

روبوت يجري عمليات »غير جراحية« في الهند

كش�ف خ�رباء صحي�ون يف 
بريطاني�ا، أن رف�ع األثقال 
يس�اعد اإلنسان عىل حماية 
العظام  وكثاف�ة  العض�الت 

رغم التقدم يف العمر.
وقالت مواقع تعنى بالشان 
األش�خاص  إن  الصح�ي 
البالغن يحتاجون إىل القيام 
بحصص يف رفع األثقال ألن 

األمر مفيٌد جدا 

للصحة.
واضافت أن دليل األنش�طة 
البدني�ة الجديد يف بريطانيا، 
ينص�ح بحصتن ع�ىل األقل 
من رفع األثقال يف األس�بوع 
من أج�ل الحف�اظ عىل قوة 

العضالت.
وال يقت�ر األم�ر عىل رفع 
األثقال يف النوادي الرياضية، 
إذ يقول الخرباء إن الجس�م 
يس�تفيد أيض�ا م�ن حم�ل 
أو رف�ع  الصغ�ار  األطف�ال 

أكياس التسوق الثقيلة.
ويوضح الدليل أنه يتوجب 
عىل اإلنس�ان أن يواظب 
عىل رفع األثقال حتى 
ص�ار  بأن�ه  يش�عر 
يف  وأضح�ى  متعب�ا 
حاجة إىل قس�ط من 

الراحة.
العظ�ام  كثاف�ة  وتدخ�ل 
يف  العض�الت،  وكتل�ة 
الراجع،  م�ن  مرحل�ة 
عم�ر  م����ن  ب�دًءا 
ويؤدي  الخمس���ن، 

عج�ز  إىل  »التقهق�ر«  ه�ذا 
ع�ن  املس�نن  األش�خاص 
س�ليم،  بش�كل  التح�رك 
ي�ؤدون مهامه�م  أنه�م  أو 

اليومية بصعوبة كبرية.
أما األشخاص املتقدمون يف 
العمر، مم�ن يريدون القيام 
األثق�ال،  رف�ع  بتماري�ن 
فيس�تحب أن يكون�وا تحت 
إرشاف أش�خاص متدربن، 

حتى ال يتعرضوا إلصابات.
دامي  الربوفيس�ور،  ويقول 
رف�ع  إن  دافي�س،  س�ايل 

األثق�ال يعيننا ع�ىل الحركة 
بش�كل جيد ح�ن نتقدم يف 
العم�ر، حت�ى وإن كان هذا 
النش�اط ال يحظى بش�عبية 

كبرية وسط الناس.
األثق�ال  رف�ع  أن  وأض�اف 
م�ن األش�ياء الت�ي تضم�ن 
لن�ا االس�تقاللية ع�ىل املدى 
البعيد، ألننا سنكون قادرين 
ع�ىل االعتماد عىل أنفس�نا، 
بش�كل أك�رب يف املس�تقبل، 
وه�و أم�ٌر ق�د ال يحصل يف 
حال لم نقبل عىل الرياضية.

أف�ادت وكالة بلومب�ريغ االمريكية، أن رشكة آبل تعمل ع�ىل تطوير تقنية 
لدم�ج حس�اس البصمة يف شاش�ة هواتف آيف�ون املق�رر إطالقها يف عام 
2020، لتنض�م بذل�ك إىل العديد م�ن رشكات تصنيع هوات�ف أندرويد التي 

سبقتها إىل هذه التقنية.
وذك�رت مص�ادر بلومب�ريغ – التي طلبت عدم الكش�ف ع�ن هويتها – أن 
التقني�ة الجدي�دة ُتخترب داخل آب�ل ومع املوردين الخارجي�ن، وأضافوا أن 

إطالق التقنية قد يتأخر إىل هواتف آيفون يف عام 2021.
وكان�ت رشكات صناعة الهوات�ف الذكية العاملة بنظام التش�غيل أندرويد 
التاب�ع لرشكة غوغل قد س�بقت آب�ل إىل ه�ذه التقنية، مثل: سامس�ونغ، 
وه�واوي، وأوب�و، وش�اومي. وتهدف ه�ذه التقنية إىل تقديم شاش�ة 
تغطي أكرب قدر من واجهة الهاتف، وتس�هيل فتح قفل الجهاز دون 

الحاجة إىل وضع الحساس عىل جانب أو ظهر الهاتف.
أما عن حس�اس البصمة التقليدي – الذي يأتي ضمن زر الرئيس�ية 
– فق�د دمجت�ه آب�ل أول مرة يف هات�ف آيفون يف ع�ام 2013، وذلك 
بعد االس�تحواذ عىل رشك�ة AuthenTec الرائدة يف هذا املجال، فكان 
حس�اس البصمة يس�مح بفتح قفل الجهاز، والتصدي�ق عىل عمليات 
الدف�ع اإللكرون�ي، والس�ماح بتنزي�ل التطبيقات. 
ولك�ن يف ع�ام 2017 تخلت آبل عن هذا الحس�اس 
لصال�ح حس�اس ملس�ح الوجه مع هات�ف )آيفون 
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اك�دت دراس�ة حديثة إن الجس�م يصن�ع بريوكس�يد الهيدروجن 
ملحارب�ة البكتريي�ا، ومن املس�تغرب أن بعض البكتريي�ا تنتج هذا 
املرك�ب أيًضا ملهاجمة الجهاز املناعي. يف مث�ل هذه الحالة، يحتاج 
الجس�م إىل بع�ض العنارص الغذائي�ة واملعادن األساس�ية ملكافحة 
االلته�اب الناتج داخل الجس�م لتحييده، وقد يك�ون فيتامن C يف 
الفاكهة الس�الح األكثر فعالية لهذا الغرض، حيث يزيد من املناعة 

املضادة للبكترييا.
هن�اك بعض العنارص األساس�ية التي يجب 
تضمينه�ا يف النظ�ام الغذائ�ي، وه�ذه املواد 
الغذائية يمك�ن أن تحميك من مجموعة من 

األمراض:
- تحت�وى الس�بانخ عىل كمي�ات كافية من 
الفيتامينات واملعادن واملغنيس�يوم، يساعد 
يف تقلي�ل األع�راض مث�ل التورم يف الجس�م 

واالنتفاخ وزيادة الوزن.
- الليكوب�ن املوجود يف الطماطم يعترب مهم 
جدا لصحة الجس�م، فقد ثب�ت يف العديد من 
الدراس�ات أنها يمكن أن تس�اعد يف الحماية من أنواع مختلفة من 
الرسطان�ات، إىل جان�ب التحكم ىف الكولس�رول وخطر هشاش�ة 

العظام.
- الش�وفان غني بالعديد من العنارص الغذائية ويعترب أفضل خيار 
لتناول اإلفطار، ألنه يساعد عىل الهضم والسيطرة عىل ضغط الدم 

رصح�ت الجمعية األوروبية ألمراض القل�ب، أن األطباء الكنديون 
تحدوا أسطورة أرضار امللح.

وقال األس�تاذ سالم يوس�ف من جامعة ماكماس�ر الكندية، إنه 
يمك�ن تناول م�ا يصل إىل 6 غ�رام من امللح 
بحس�ب  بالصح�ة،  اإلرضار  دون  يومًي�ا 

الجمعية.
وجاء يف التقرير، »نتائج بحثنا ال تثبت الرأي 
الس�لبي املتداول بش�كل واس�ع بشأن امللح 
)كلوري�د الصوديوم( الذي ين�ص، أنه حتى 

كمية صغرية من امللح ضارة«.
وأض�اف يوس�ف أن هذه النتائ�ج تتفق مع 

معظم الدراسات الرئيسية يف هذا املجال.
يف نفس الس�ياق، كان مجموعة من العلماء 
قد توصلوا إىل اس�تنتاج أن تناول 5 غرامات 
من امللح يوميا ال يرض الصحة، يف الوقت نفس�ه، فإن نقص امللح، 

عىل العكس من ذلك، يزيد من خطر اإلصابة بنوبة قلبية.

تناول 6 غرام من الملح يوميًا 
لن يضر !!

توص�ل تطبيق تليج�رام عىل تحدي�ث جديد وفر للمس�تخدمن 
العديد من املميزات سواء عىل منصة أندرويد أو iOS، والتي يأتي 

عىل رأسها ميزة الرسائل املجدولة.
وبحس�ب املدونة الرس�مية لتليجرام، فيمكن اآلن ألي مستخدم 
جدولة أي رس�الة يريد ارسالها بحس�ب اليوم والتاريخ والوقت 
وذل�ك م�ن خ�الل الضغ�ط بش�كل مطول ع�ىل زر االرس�ال ثم 
تخصيص األوقات املناسبة مع امكانية الحصول عىل تنبيه عند 

إرسال الرسالة الحقاً.
كذلك فيمكن للمستخدمن استخدام ميزة 
الرس�ائل املجدول�ة كتذك�ريات ألنفس�هم 
أيضا لتصلهم إشعارات عن موعد ما، كذلك 
يوفر التحديث أيضا عدد من املزايا األخرى 
مثل تحديد لون خلفية املجموعة ، ويمكنك 
صن�ع س�مات جدي�دة لواجه�ة التطبيق 
بأل�وان مختلف�ة ، كذلك يضي�ف التحديث 
إمكاني�ة تخصيص جديدة ملن يمكنه رؤية 
رقم هاتف�ك أو العثور عليك من خالل رقم 
الهاتف.كم�ا يوف�ر التحدي�ث الجديد أيضا املزيد م�ن امللصقات 
املتحرك�ة الجديدة وهو مت�اح للتحميل االن لكافة مس�تخدمي 

.iOSالتطبيق عىل نظام اندرويد و

تحديث تطبيق يصل الى برنامج 
»تليجرام«

كيف تواجه االلتهاب الرئوي؟ 



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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ررت مدينة زامورا اإلس�بانية، فرض رضيبة عىل 
أصحاب الكالب، بدءا من العام املقبل بعد أن سئمت 
تموي�ل تكالي�ف جمع فض�الت الكالب من ش�وارع 
املدين�ة التي تجاوز ع�دد الكالب فيها ع�دد األطفال.

وقال دييجو بريناردو، املستشار الرضيبي ملدينة زامورا 

»ع�ىل أصحاب الكالب املس�اهمة بقدر مع�ن يف نفقات 
)املدينة(«.وأقر املسؤول املحيل بأن الناس ليسوا جميعا 
س�عداء بهذه الرضيب�ة التي تبلغ 9 يورو س�نويا، حتى 
وإن كان�ت بس�يطة«.وأضاف »هذه الرضيب�ة أثارت رد 
فعل قويا م�ن املواطنن . البعض ال يوافق عليها مطلقا 
يف ح�ن أقلم آخرون أنفس�هم م�ع هذا الوض�ع وقبلها 

البعض ولكن ردود الفعل ليس�ت سلبية بالكامل«.ومن 
املتوق�ع أن يجمع مجلس املدين�ة ما بن ما بن 55 ألف 

دوالر و99 دوالرا س�نويا م�ن ه�ذه الرضيب�ة الت�ي 
ستستخدم يف إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكالب 

وتمويل عمليات التخلص م�ن نفايات الكالب 
وتوزيع أكياس لهذا الغرض.

مدينة أوروبية تفرض ضريبة على تربية الكالب

بعد 57 عاما من الزواج.. سبعينية 
هندية تضع توأمين

بسبب 250 يورو.. 
إلغاء رحلة طيران إلى فيينا !

 املراقب العراقي/متابعة...
ألغ�ت رشك�ة ط�ريان يف س�لوفينيا رحل�ة إىل فيين�ا خش�ية أن تتم 

تدي�ن مص�ادرة طائرتها بس�بب عقوب�ة قدرها  ي�ورو   250
الس�لوفينية.به�ا ملواطن نمس�اوي، بحس�ب وكالة  األنباء 

رحلة لرشك�ة »أدريا وقالت الوكالة إن الدين نابع من 
املواطن  حجزه�ا  النمس�اوي عائ�دا من إيروايز« 

اليون�ان ع�ام 2017، ولكنها 
أن  بالنهاية.وأضاف�ت  ألغي�ت 
املواط�ن النمس�اوي رفع القضية 
بحق�وق  معني�ة  منظم�ة  إىل 
املسافرين، والتي حولتها يف نهاية 
املطاف إىل محكم�ة لتقيض األخرية 

لصالح املسافر.
وألغي�ت رحل�ة، الخمي�س، القصرية م�ن العاصمة الس�لوفينية 
ليوبليانا إىل فيينا بعدما ظهر عميل لدى جهاز إنقاذ قانون نمساوي 
باملطار برفقة عنارص من الرشطة ومحام.وبعد إلغاء الرحلة، نقلت 

»أدريا إيروايز« املسافرين عىل متن حافلة.

املراقب العراقي/ متابعة...
وضعت امرأة هندي�ة تبلغ من العمر 
74 عاما الخمي�س توأمن من اإلناث 
ع�رب عالج اإلخص�اب خ�ارج الرحم، 
بعدم�ا عج�زت ع�ن اإلنج�اب من�ذ 
زواجها عام 1962، لتصري واحدة من 
أكرب األمه�ات يف العالم الالتي وضعن 

يف أعمار متقدمة.
وق�ال طبي�ب األم العج�وز -وتدعى 
الحم�ل  إن  بانجيام�ا-  بريامات�ي 
بالتوأم�ن ت�م من أول م�رة خضعت 
تلقي�ح  لعملي�ة  العج�وز  فيه�ا 
اصطناعي وأنها ظل�ت تحت مراقبة 

ثالثة فرق من املختصن.
وتتمت�ع األم وتوأماه�ا بصحة جيدة 
وأظه�رت أرشطة فيدي�و احتفاالتها 
م�ع أف�راد أرسته�ا والجه�از الطبي 
ال�ذي أرشف عىل والدته�ا باملولودين 
الجديدين، وذل�ك بالرغم من تقدمها 
بريامات�ي  تتمك�ن  الس�ن.ولم  يف 
الت�ي تقط�ن يف منطق�ة  بانجيام�ا 

جونت�ور جن�وب الهن�د م�ن الحمل 
ع�ىل امتداد 57 عاما م�ن الزواج غري 
أن التط�ور الطب�ي وتحدي�ث ط�رق 
اإلخص�اب منحها ش�عور األمومة يف 

سن الرابعة والسبعن.
وترجح صحيفة دييل ميل الربيطانية 
أن تك�ون العجوز الهندي�ة أكرب أم يف 
العال�م بع�د والدته�ا يف س�ن الرابعة 
والس�بعن بع�د أن وضع�ت أمريكية 
بطريق�ة  مولودي�ن   2006 ع�ام 
اإلخص�اب وه�ي يف س�ن السادس�ة 

والستن.

فيسبوك« تكافىء 
ثالثة لبنانيين لكشفهم 

ثغرات امنية

املراقب العراقي/متابعة...
اعلن�ت الجامعة اللبناني�ة يف بيان اليوم، 
ان »رشكة فيس�بوك العاملية، التي تواجه 
اتهام�ات بانته�اك خصوصي�ة مالي�ن 
املستخدمن، تعتزم إدراج ثالثة طالب من 
الجامع�ة اللبنانية عىل الئحة الرشف بعد 
أن كافأتهم ماليا الكتشافهم ثغرة أمنية 
يف أح�د تطبيقاتها. ومن خ�الل جهدهم 
الخ�اص، تمك�ن ط�الب كلي�ة العلوم يف 
الجامعة اللبنانية )مج�د دهيني وهادي 
 computer ثالث�ة  س�نة   - الدي�ن  زي�ن 
sciences وحسن بدران - تخرج حديثاً يف 
اختصاص ال� computer sciences( من 
اكتش�اف ثغرة أمنية يف تطبيق إنستغرام 

التابع ملوقع »فيسبوك«.
اض�اف البيان:«تواصل الش�بان الثالثة، 
الذين سيتابعون دراس�ة املاسرت يف كلية 
العل�وم يف الجامعة اللبنانية - اختصاص 
أم�ن املعلوم�ات )cyber security(، مع 
»فيس�بوك« فجاءه�م الرد م�ن الرشكة 
خ�الل 3 أش�هر بتأكي�د وج�ود الثغ�رة 
 »Instagram« يف   »chat group« ضم�ن 
حي�ث يتحك�م به�ا »admin« املجموعة 
ال�ذي يح�ق ل�ه وح�ده رف�ض أو قب�ول 
طلبات االنضمام، والثغ�رة هي يف تمكن 
أي ش�خص داخ�ل املجموعة م�ن القيام 
 .)Reject( االنضم�ام  رف�ض  بمهم�ة 
وقد عم�دت رشكة فيس�بوك إىل معالجة 
الثغ�رة، وه�ي الت�ي تعه�دت يف الف�رتة 
األخ�رية بتعزي�ز ضواب�ط الخصوصي�ة 
لديها حماية ملعلومات مس�تخدميها من 

األفراد واملؤسسات«.

 سلبي... االستسالم الى حالة االنهزام

من الجوانب السلبية االستسالم اىل حالة 
االنهزام الت�ي يحاول االع�الم الخارجي 
الرتويج لها داخ�ل املجتمع ورزع اليأس 
يف نف�وس املواطن�ن يف امكاني�ة التغيري 
ان  ال�رضوري  م�ن  لذل�ك  االفض�ل  اىل 
يكون الش�عب العراقي أقوى من الحرب 
النفس�ية الت�ي تش�ن عليه ه�ذه االيام 

حيث ان العراق ال يزال يواجه مخططات 
خارجية تس�تهدف أمنه ووحدة أراضيه 
اذ الب�د م�ن االنتباه اىل ه�ذه الحالة التي 
م�ازال االع�الم الغربي وبع�ض القنوات 
التابع�ة الجن�دات خارجي�ة تعم�ل عىل 
اشاعة اليأس يف نفوس املواطنن خدمة 

ملصالح مموليها.

م�ن االم�ور االيجابية ان اس�تمارة 
التقدي�م االلكرتوني�ة للجامعات لم 
يط�رأ عليه�ا اي تغي�ري حت�ى االن، 
م�ن حيث عدد الخيارات التي ال تقل 
ع�ن 25 اختي�ارا وال تزي�د ع�ن 35، 
اذ تت�وزع ب�ن 25 اختي�ارا للكليات 
و10 اختي�ارات للمعاه�د، الفت�ا اىل 
ان الطالب له الح�ق باختيار الكلية 
او املعه�د الذي يتناس�ب مع معدله 
ومجموع�ه وم�ن االيجاب�ي ايض�ا 
ان القب�ول يف بع�ض التخصص�ات 
االنس�انية م�ازال المركزي�ا، اي ان 
قب�ول الطالب س�يتم يف محافظته، 
والوق�ت  الجه�د  اختص�ار  به�دف 

اثن�اء تنقل الطالب م�ن جامعته اىل 
مس�كنه، فضال ع�ن تقلي�ل الزخم 

الحاصل عىل االقسام الداخلية.

.ايجابي... استمارة التقديم االلكترونية

»الجبل االصفر« دولة عربية جديدة لتوطين الالجئين

املراقب العراقي /متابعة ...
وكان ن�ص البي�ان الرس�مي كالت�ايل: نيابة 
عن مل�ك مملكة الجبل األصف�ر نحن رئيس 
مجلس وزراء مملكة الجبل األصفر الدكتورة 
ن�ادرة عواد ناصيف؛ أش�كر متابعتكم لنا يف 
ه�ذا اليوم التاريخي ال�ذي لطاملا انتظرتموه 
يوم 5 سبتمرب 2019 يوم إعالن والدة مملكة 
الجبل األصف�ر من مدينة أوديس�ا العريقة؛ 

لؤلؤة البحر األسود يف أوكرانيا.
وقال البيان: تتس�م مملك�ة الجبل األصفر، 
بأنها دولة س�الم بكل م�ا تحمل هذه الكلمة 
من املعاني التي تتمحور حول حق اإلنس�ان 
أن يعي�ش بكرامة تحت مظلة تأمن حقوقه 
املدني�ة والرشعي�ة التي نّص�ت عليها جميع 

املواثيق الدولية.
وأض�اف: تع�د مملك�ة الجبل األصف�ر دولة 
نموذجي�ة بجميع تفاصيله�ا, أقول ذلك ألن 
قضيتنا يف مملك�ة الجبل األصفر هي لوضع 
ح�ل للواقع املزري الذي يرزح تحته كل طفل 
وكل ُمِس�ن وكل ام�رأة ورج�ل أُج�ربوا عىل 
الن�زوح أو التهج�ري أو كت�م قيدهم بس�بب 

الحروب.
وأردف البيان: قضيتنا ه�ذه يف الواقع الدويل 
الي�وم تنع�ت بأزم�ة برشية منت�رشة حول 
العالم، نعم أن والدة مملكة الجبل األصفر و 

تحصينه�ا رضورة ملحة؛ ألنها -باختصار- 
الحل لهذه األزمة.

وتابع: كثريون تكلموا وأجروا بحوثاً لعرض 
أزمة النازح�ن واملهجري�ن ومكتومي القيد 
ولكن يتوقف عملهم يف أكثر األحيان عند هذا 
الح�د، وأما إذا تعداه فيك�ون لطرح القضية 
ع�ىل املؤسس�ات االنس�انية لتأم�ن بع�ض 
املس�اعدات الت�ي توف�ر لهم أدنى مس�توى 
من العيش الكريم، أم�ا نحن فقد أخذنا عىل 
عواتقنا هذه األزمة وجميع الدراس�ات التي 
ُن�رشت حولها وجعلن�ا منها مح�وراً لرؤية 

كاملة لتكون هي الحل.
وق�ال البي�ان: إننا نؤمن بأن اإلنس�انية هي 
أفعال وليست أقواالً وشعارات، ولهذا السبب 
بال�ذات نح�ن الي�وم هن�ا نطال�ب بتأييدكم 
ودعمك�م لقضيتنا التي تتمح�ور يف الدرجة 
األوىل ح�ول حياة اإلنس�ان وعيش�ه بكرامة 
واس�تقرار وأم�ان.. أق�ول اإلنس�ان ألننا يف 
مملك�ة الجبل األصفر ال نفرق بن إخوتنا يف 

اإلنسانية.
وأضاف: هذا اإلنس�ان ه�و من تهجري ونزح 
وكت�م قي�ده، وكان ذنبه الوحي�د أنه ُوجد يف 
مناطق تس�يطر عليها الحروب والرصاعات 
ولك�ن - م�ع األس�ف - األغلبي�ة ه�م م�ن 
األصول العربي�ة، وهؤالء ه�م األولوية التي 
س�نهتم بمصريه�م، وخاص�ة املرحل�ة اآلن 
وه�ي مرحل�ة م�ا بع�د الح�رب الت�ي ه�ي 
األصعب حي�ث تتقاذفهم ال�دول؛ منهم َمن 
يك�ون رافض�اً بقاءهم، ومنهم َمن يس�مح 
لهم بالبقاء دون تأمينهم بأدنى مستلزمات 

الحياة الكريمة.
وأردف البيان: نحن يف مملكة الجبل األصفر؛ 
دول�ة س�نعتمد التعليم ألنه أس�اس لبنائها 
االقتص�اد،  س�نبني  التعلي�م  خ�الل  فم�ن 
وس�نعلّم أجيالن�ا كي�ف يكون�ون ُصناع�اً 
للس�الم.. نع�م؛ س�نعلم تلك األطف�ال الذين 
جاعوا يف املخيمات وافرتشوا الطرقات للعمل 
كمتس�ّولن أو اس�ُتغلوا اقتصادياً وجسدياً 

وُتوج�ر بهم وُحرم�وا التعليم، أن املس�تقبل 
أمامهم ليتعلموا ويبدعوا ويعيش�وا بكرامة 
ن  يف دولة سيبذل كل مسؤول بها جهده ليؤمِّ
له�م حي�اة كريمة يف بلد نم�وذج، نحن نعلم 
حجم التحديات الت�ي نواجهها، ولكننا نعلم 
كذل�ك أن أهدافن�ا واضحة ورؤيتنا ش�املة 
تلتزم برؤية األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

.2030
وتاب�ع: أيها الس�ادة حان الوق�ت أن يعيش 
الحقيق�ة، كم�ا  الطفول�ة  الع�رب  أطف�ال 
يعيش�ها أّي طفل يف ال�دول املتقدمة.. نعم؛ 

الوقت ألن  يعرتف العالم بأرسه حان 
الح�روب  ال تح�ّرر دوالً بل ب�أن 

أهله�ا، تجل�ب الوي�الت  ع�ىل 
نس�عى  م�ا  اليوم، وكل  الي�ه 

نس�تحدث  ان  ل�ة ه�و  و د
عنوانها الس�الم، بإذن 

اللّٰه تعاىل.

أعلنت رئيس مجلس وزراء 
مملكة الجبل األصفر التي تقع 
في شمال شرق أفريقيا نادرة 
ناصيف؛ نيابة عن ملك مملكة 

الجبل األصفر، إعالن قيام 
مملكة الجبل األصفر بشكل 

رسمي، وذلك بمدينة أوديسا 
بأوكرانيا.وبحسب وكاالت فأن 
هذه الدولة تسعى إلى تجنيس 
الالجئين والمهجرين من حول 

العالم بهدف حل أزمتهم وفق 
سياسية تنظيمية مرتبة، إضافًة 
إلى سعي هذه الدولة لتأسيس 

مركز تجاري ومالي عالمي 
بالتعاون وبدعم من العديد من 

الدول العربية واآلسيوية.

بين السودان ومصر 

تلتزم برؤية األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

حل لمن نزحوا أو هجروا بسبب الحروب

»الموصل« فلم ابطاله وحدة من القوات الخاصة العراقية 

 اليابان تنتصر للتقاليد

 املراقب العراقي/متابعة...
عرض منتجا »أفنغرز وأندغايم« 
هولي�ودي  تش�ويق  فيل�م  أول 
»املوصل« صور بالكامل باللغة 
العربي�ة، يف مهرج�ان البندقية 

السينمائي.
»املوص�ل«  فيل�م  ويتمح�ور 
حول وح�دة خاص�ة يف القوات 
العراقي�ة يف محافظ�ة نين�وى 

حاربت تنظيم »داعش« 
و2017   2016 ب�ن 

ثان�ي  الس�تعادة 
امل�دن  كب����رى 

 . قي�ة ا لع���ر ا
ر  ص����ّو و

لفيل�م  ا

بالكامل باللهجة العراقية.
وحس�ب جريدة ، »ميدل ايست 
أونالي�ن« أك�د منتج�ا العم�ل، 
وهم�ا الش�قيقان أنتوني وجو 
فيل�م  أنج�زا  الل�ذان  روس�و 
»أفنغ�رز: اندغايم« أكثر األفالم 
دّرا للعائدات يف تاريخ الس�ينما 
إنهم�ا لم ي�رتددا لثاني�ة واحدة 
يف تصوي�ر ه�ذا الفيل�م باللغة 
روسو  جو  األصلية.وروى 
يبك�ي عندم�ا  راح  أن�ه 
قرأ تقري�را لهذه الوحدة 
ضب�اط  م�ن  املؤلف�ة 
أفرادا  خ�روا 
م�ن عائالتهم 
يد تنظيم  عىل 
 » ع�ش ا د «
مجلّ�ة  أوردت�ه 

»نيويوركر«.
»ل�م  وص���ّرح 
يك�ن لدينا خيار 

العراقي  املخ�رج  آخر«.وأش�اد 
ع�ّن  ال�ذي  الدراج�ي  محم�د 
منتجا تنفيذيا لهذا الفيلم بهذه 
الخطوة، وقال »لم يتس�ّن يوما 
ع�رض قص�ة عربي�ة تكت�ي 
طابع�ا إيجابي�ا له�ذه الدرجة، 
وتمّه�د ه�ذه الخط�وة الطريق 

ألفالم هوليوودية أخرى«.
وأض�اف ”لألس�ف قّدم�ت عّنا 
صورة سيئة لفرتة طويلة. وأنا 

عانيت من ذلك شخصًيا“.

املراقب العراقي/متابعة...
تس�عى اليابان لتغيري الطريقة، التي تكتب بها األس�ماء باللغة 
االنجليزي�ة بوضع اس�م العائلة أوال، وهي نف�س الطريقة التي 
تكت�ب به�ا باليابانية وذل�ك يف انتص�ار للمحافظ�ن الراغبن يف 

الحفاظ عىل الطرق التقليدية وسط عالم رسيع التغري.
وق�ال متحدث باس�م الحكوم�ة إن وزي�ر التعليم ماس�اهيكو 
ش�يباياما قدم مقرتح�ا بالتغيري لوزراء الحكوم�ة، الجمعة، 

مضيفا أن الحكومة ستدرس حاليا كيفية تنفيذه.
ونقل�ت وكال�ة كيودو لألنباء ع�ن ش�يباياما قوله: »من 
األفض�ل اتب�اع التقلي�د اليابان�ي عن�د كتابة األس�ماء 
الياباني�ة باألبجدية الالتينية«.وأض�اف »بات من املهم 
لنا بشكل متزايد أن نقر بتنوع لغات وثقافات البرش«.

ويأتي اس�م العائلة أوال عند كتابته باللغة اليابانية مثل 
الصيني�ة والكورية، لكن بدءا من أواخر القرن التاس�ع 
ع�رش، رشع الياباني�ون يف اتباع التقلي�د الغربي بوضع 
االس�م األول يف البداية وبعده اس�م العائلة عىل األقل عند 

كتابته باإلنجليزية.

وزيرة أوروبية تستقيل من أجل »الزوج 
واألوالد واألحفاد« !

املراقب العراقي/متابعة...
قالت وزيرة خارجية الس�ويد مارجوت 
فالس�رتوم، التي قادت سياس�ة بالدها 
الخارجي�ة املنارصة لقضاي�ا املرأة منذ 
إنه�ا  توليه�ا املنص�ب يف ع�ام 2014، 
ستس�تقيل لقض�اء وق�ت أط�ول م�ع 
قوي�ة  من�ارصة  عائلتها.وفالس�رتوم 
لحق�وق اإلنس�ان، وعمل�ت يف الس�ابق 
ممثلة خاص�ة لألمم املتح�دة يف قضايا 
العن�ف الجني داخل مناط�ق الرصاع. 
االتح�اد  مفوض�ة  منص�ب  وتول�ت 

األوروبي لفرتين.
وقال�ت وزي�رة الخارجية الس�ويدية يف 
بيان: »قدمت كل ما لدي لجعل الس�ويد 
ع�ىل  باالح�رتام  يحظ�ى  آمن�ا  )بل�دا( 

املس�توى ال�دويل وبالتقدي�ر كرشيك«. 
وأضاف�ت: »ح�ان الوقت لقض�اء وقت 

أطول مع زوجي وأوالدي وأحفادي«.
واضط�رت الوزي�رة يف وقت س�ابق من 
الع�ام الجاري إللغ�اء زي�ارة إلرسائيل 
بع�د اع�رتاف حكومة الس�ويد بدول��ة 

فلسطن. 
وس�حبت إرسائي�ل أيضا س�فريها من 
س�توكهولم.وقالت فالس�رتوم لإلذاعة 
الس�ويدية إنه�ا تتوق�ع أن يعلن رئيس 
ال�وزراء س�تيفان لوف�ن اس�م الوزي�ر 
الجديد الثالثاء املقبل. وذكرت الحكومة 
أن فالس�رتوم قالت إنه�ا ترغب يف ترك 
منصبه�ا ف�ورا، لكنها لم تح�دد موعدا 

لذلك.

الرزازة تموت عطشا
املراقب العراقي/متابعة...

»الرزازة« ثانية كربيات البحريات 
يف الع�راق، وتقع ب�ن محافظتي 
األنبار وكربالء، وتس�تمد مياهها 
من نهر الفرات، وتقدر مساحتها 

بحوايل 1800كلم مربع.
تع�د موط�ن الطي�ور املهم�ة يف 
العراق، ومن األرايض الرطبة ذات 

األهمية الدولية.
به�ذه  االهتم�ام  أوج�ه  تتع�دد 
البح�رية ب�ن س�ياحية وديني�ة 
وتاريخية واقتصادية واجتماعية 

غ�م  ر . بيئية س�م و م���و
ر  مط����ا أ
ئي  س�تثنا ا
املايض،  الش�تاء 
»الرزازة«  ش�هدت 
األخ�رية  الف�رتة  يف 
هالك األسماك واألحياء 

بعد  املائي�ة 
تج����اوز 

نسبة الجفاف فيها 90% إىل جانب 
تلوث كبري للبحرية بس�بب تحويل 
الثقيلة واملجاري  املي�اه  مضخات 

إليها.
م�ن مدين�ة س�ياحية خالب�ة اىل 
صح�راء قاحل�ة انت�رشت فيه�ا 
قوارب الصيد املحطمة والحيوانات 
النافقة، وذلك يعود لعدة اس�باب 
ابرزه�ا االهمال ورسقة الحصص 

املائية املخصصة لها.
اىل  تق�ع  الت�ي  ال�رزازة  فبح�رية 
غ�رب محافظ�ة كرب�الء، كان�ت 
مكانا لجذب الس�ياح من مختلف 
املحافظات العراقية بل وحتى من 
الع�رب واالجانب، ملا تتمتع به من 
مناظ�ر جميلة وخالبة، اضافة اىل 
انه�ا كانت مصدر رزق للكثري من 
االرس كونه�ا تعترب ثروة س�مكية 

مهمة يف البالد.
اال انه مع ب�دء ازمة املياه ورسقة 
املخصص�ة  املائي�ة  الحص�ص 
للمحافظ�ات، ادى ذلك اىل جفاف 
البح�رية بش�كل كام�ل لتصب�ح 
مكانا موحش�ا ينترش فيه قوارب 
الصيد املحطمة وبقايا الحيوانات 

النافقة.


