
واشنطن تنتهك سيادة العراق »سرا وعلنا« وتزيد عدد قواتها القتالية بقاعدة عين االسد إلنشاء مناطق آمنة 
آليات عسكرية امريكية  تستبيح الحدود وتدخل من االردن الى االنبار..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
يف ظ�ل تواص�ل املطالب�ات الربملاني�ة برضورة 
اخ�راج الق�وات االمريكية من الع�راق ، وتحرك 
عدد م�ن الن�واب إلدراج ترشيع لذل�ك ، وإعادة 
النظ�ر بقضي�ة االتفاقي�ة االس�راتيجية م�ع 
الجانب األمريكي ، التي عطلت بالكامل، السيما 
بع�د االس�تهداف الصهيون�ي لقطعات الحش�د 
، قام�ت واش�نطن بارس�ال مزي�د م�ن قواتها 
القتالي�ة من االردن اىل قاعدة عني االس�د غربي 

العراق، منتهكة يف ذلك سيادة العراق.
وتج�ري امري�كا عملي�ة اس�تبدال لقطعاته�ا 
بالق�وات م�ن دون عل�م  العس�كرية وزي�ادة 
الحكوم�ة والعمليات املش�ركة يف خرق رصيح 
لبن�ود االتفاقية االمنية ويف تج�اوز واضح عىل 
الق�رار االمني العراقي، اذ تس�عى من خالل تلك 
الزيادة اىل انش�اء ما يعرف باملناطق االمنة عىل 

غرار املشهد السوري بحسب ما يراه مراقبني.
وأظهرت الصور للرئيس االمريكي دونالد ترامب 
عن�د وصوله لقاعدة عني االس�د يف زيارة رسية 
يف )27/ كان�ون االول 2018(، االع�داد الهائل�ة 
للق�وات القتالية بالقاعدة، والذي فضح اكذوبة 
»الخرباء واالستشارة« التي دخلت تحت عنوانها 
واش�نطن مج�دداً اىل الع�راق بعد تش�كيلها ما 
عرف »بالتحالف ال�دويل«، حيث اعادت خارطة 

انتشار قواتها اىل ما قبل عام 2011.
وبهذا الجانب يرى املحلل السيايس كاظم الحاج 
ان دخ�ول الق�وات االمريكية املس�تمر للعراق، 
وآخ�ره م�ن االردن ج�اء بع�د العملي�ات االربع 
إلرادة النرص التي جرت بالقرب من املناطق التي 

تتواجد فيها القوات االمريكية بوادي حوران«.
وق�ال الح�اج يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »امريكا تريد ان تفرض سياس�ة 
االم�ر الواقع عىل الحكومة ، ع�رب زيادة قواتها 

القتالي�ة  ، وهو ما يتقاطع مع التوجه الربملاني 
إلخراج تلك القوات«.

وأض�اف ان » واش�نطن تعم�ل بع�دة خي�ارات 
للهيمنة عىل القرار السيايس والعسكري، يقابله 

صم�ت حكومي غري مربر«، مبين�ًا ان » امريكا 
تسعى النشاء مناطق امنة كما يف سوريا«.

ولفت اىل ان » اس�تقرار الوضع االمني يف العراق 
مره�ون باخراج القوات االجنبي�ة، ومنع خرق 

الس�يادة املس�تمر«، مش�رياً اىل ان »الحكوم�ة 
عليها ان تصارح الشعب بما يتعلق بذلك التواجد 

، وهل تواجدها بعلم الدولة ام رغماً عنها«.
اما الخبري االمني واالس�راتيجي الدكتور محمد 
الجزائ�ري ف�ريى ان االخب�ار الت�ي تتحدث عن 
زيادة القوات االمريكية يف العراق هي عبارة عن 
مجسات تريد من خاللها واشنطن معرفة ردود 

الفعل الشعبية والرسمية حيالها.
وق�ال الجزائ�ري يف ترصيح خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »التوج�ه الرس�مي الحكومي هو 
بالضد من التحرك االمريكي ، ألنه تبنى االبتعاد 
عن سياس�ة املحاور وبما ان القواعد االمريكية 
مهمته�ا التجس�س ع�ىل دول الج�وار فانه�ا 

مرفوضة رسمياً«.
وأض�اف ان »االمري�كان ل�ن يغام�روا بالبق�اء 
طوي�اًل يف الع�راق، الس�يما بع�د املواق�ف التي 
اظهرتها فصائل املقاومة وعدد من النواب حيال 
رفضه�م للتواجد العس�كري االمريكي الدائم يف 

العراق«.
ولفت اىل ان »الربملان اذا رشع قانوناً بخصوص 
اخ�راج القوات االمريكية، س�تكون تلك القوات 
تحت نريان املقاومة، كونها ال تحمل اي مسوغ 
قانون�ي للتواج�د ال�ربي والعس�كري يف قواعد 

ثابتة«.
يذكر ان مسؤول محيل يف محافظة األنبار، كان 
قد كشف عن قدوم رتل أمريكي كبري يضم 108 
شاحنات كبرية محملة بمعدات حربية متنوعة 
قادم�ة م�ن األردن عرب منف�ذ طريبي�ل باتجاه 

قاعدة »عني األسد.

كاظم النصار: 
مسرح التعزية 

...تراجيديا جمالية 
تمتلك عناصر 

الدراما

مصرف الرافدين: 
مستمرون بمنح 

قروض لشراء 
وحدات سكنية

 في بسماية
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المالية النيابية: 48 
ترليون رواتب للموظفين 

في موازنة 2020
كش�ف عضو اللجنة املالية النيابية 
أحم�د حمه، اليوم األح�د، عن رصد 
48 ترليون كقيمة  لرواتب املوظفني 
وج�ود  اىل  الفت�اً   ،2020 بموازن�ة 
مقارن�ة  بالروات�ب  كب�ري  تضخ�م 
بالس�نوات الس�ابقة.وقال حم�ه يف 
ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »التح�دث ع�ن موازن�ة 2020 يف 
الوق�ت الح�ايل س�ابق ألوان�ه، عىل 
اعتبار ان النسخة املنقحة واملصادق 
عليها لم تصل إىل الربملان”، مبينا ان 
“امل�ؤرشات توضح زي�ادة التضخم 
يف مخصص�ات روات�ب املوظف�ني«.

االع�وام  يف  »التضخ�م  ان  وأض�اف 
الس�ابقة بل�غ 36 ترلي�ون دين�ار، 
يف ح�ني اصب�ح حالي�ا 48 ترلي�ون 
دينار”، موضحا ان “نسبة العجز قد 
ازدادت ايض�ا م�ن 27 ترليون دينار 
اىل 56 ترلي�ون دينار وه�ذا مخالف 
لقانون اإلدارة املالية«.واش�ار اىل ان 
“التضخم الوظيف�ي ادى اىل املنفعة 
الحدي�ة ألي موظف وال�ذي قد يقل 
اىل الدرجات الدنيا بحيث ان املوظف 
العراق�ي يخ�دم الدولة يومي�ا 7 اىل 
10 دقائ�ق وهذا يعني الك�م الهائل 
من املوظف�ني يف القطاع العام يثقل 
كاه�ل الحكومة”.ودع�ا الحكوم�ة 
اىل »ايج�اد آلي�ات لتنش�يط القطاع 
وص�ول  دون  والحيلول�ة  الخ�اص 

العراق لنقطة الالعودة«.

المراقب العراقي/ احمد محمد...
ب�ني فرة وأخ�رى يعاود اعداء الع�راق تهجمهم عىل 
قوات الحش�د الش�عبي بمختلف الطرق واالس�اليب 
واالسباب، ولكن هذه املرة بدت الهجمة مختلفة من 
خالل فربكة الكالم ومن ث�م بثه ورفضه والتنديد به 
وفق�ا ملا تمليه عليها االرادات االمريكية والصهيونية 
والتي تتزامن مع اس�تهداف مقرات الحشد، فبعد أن 
تناولت وس�ائل االعالم خربتش�كيل قوة جوية تابعة 
للحشد الشعبي، اثارت موجة من الكالم غري املسؤول 
من بعض »املسعورين« رغم اصدار نفي رسمي لتلك 

الشائعات من قبل هيئة الحشد.
وعن ذلك رحبت اوس�اطا نيابية بتش�كيل قوة جوية 
للحش�د وفق�ا للس�ياقات القانوني�ة والدس�تورية 
خصوصا وأن قوات الحش�د هي قوة حكومية، فيما 
اش�ار مختص�ون اىل أن جه�ات ممولة م�ن امريكا 
والكي�ان الصهي���ون�ي تعم�ل بالض�د م�ن تطوير 
قدرات الحش�د الش�عبي وتحاول بث تشويه سمعة 
الحش�د، منق�دة دور الحكوم�ة يف الدف�اع ع�ن هذه 

القوة.
ب�دوره اعلن القيادي يف ح�زب الدع�وة النائب عامر 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  ل��  الخزاع�ي، يف ترصي�ح 

»الهجمة االعالمية التي ش�نت عىل الحش�د الشعبي 
بخصوص االنباء التي تم نفيها بش�كل رسمي والتي 
تخص تش�كيل مديرية القوة الجوية هي هجمة غري 

مربرة وظاملة«.
واضاف الخزاع�ي، أن »اعداء العراق واعداء الحش�د 
الش�عبي الذي طهره من دنس الجماعات التكفريية 
واالجرامي�ة اليريدون لهذه القوة ان تزيد من قدراتها 
القتالي�ة وقوتها هم من يقفون وراء هذه الهجمة«، 
مش�ريا اىل أن »ه�ذه الجه�ات مدعوم�ة م�ن جهات 

امريكية وتعمل وفقا ألجندات خارجية«.
واشار اىل أن »قانون الحشد الشعبي بصيغته الحالية 
اليوجد فيه نص تشكيل القوة الجوية، وهذا مايعرفه 
اعداء الحش�د الذين شنوا الهجمة الظاملة رغم ذلك«، 
معربا عن »ترحيب�ه بأي تعديل عىل القانون إلضافة 

فقرة القوة الجوية«.
الجه�ات  م�ن  املمول�ة  »الجماع�ات  أن  اىل  ولف�ت 
الخارجي�ة تعمل ب�ني فرة وأخرى ع�ىل اثارة ضجة 
ضد الحش�د الشعبي بهدف تشويه صورة هذه القوة 
ام�ام ال�رأي العام من خ�الل نرش األكاذي�ب والتهم 

امللفقة والطعن بقياداته«.
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دع�ا النائب عن تحال�ف الفتح ق�ي عباس، 
اىل االبتع�اد ع�ن  الي�وم األح�د،  السياس�يني 
الخطابات الطائفية كونها تعيد البالد اىل املربع 
االول.وق�ال عباس يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »التفج�ريات األخرية التي رضبت 
عدة مناط�ق متفرقة بالعاصم�ة تقف ورائها 
جهات ارهابية، هدفها االستفادة من الخطاب 

الطائفي لبعض السياسيني«.
وأضاف، أن »الهدف م�ن تلك التفجريات ايقاع 

الخس�ائر بالتجمع�ات الت�ي تحيي الش�عائر 
الحس�ينية، باالضافة اىل زعزعة االمن وادخال 
الرع�ب والخ�وف بهدف الح�د من احي�اء تلك 

الشعائر«.
وتابع أن »التنظيمات التكفريية تراقب الوضع 
الس�يايس يف الع�راق، فهي تس�تغل الخطابات 
الطائفي�ة لبع�ض املس�ؤولني«، مح�ذرا م�ن 
»اثارة النعرات الطائفية واعادة البالد اىل املربع 

االول«.

اس�تبعد مص�در مس�ؤول يف وزارة الربي�ة، اليوم 
األحد، وج�ود دور ثالث لطلبة الصف�وف املنتهية، 
فيما لفت اىل ان االخب�ار التي تتحدث عن ذلك غري 

صحيحة.
وقال املصدر يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي«  
إن »األنب�اء التي تحدث عن منح وزارة الربية دور 
ثالث لطلبة الثالث متوسط والسادس اعدادي غري 
صحيحة، ولم تتخذ الوزارة قرارا بهذا الشأن حتى 
هذه اللحظة«، مبين�ا أن »هذا القرار يُتخذ أوال من 

قبل هيأة الرأي يف الوزارة ومن ثم يحول إىل مجلس 
الوزراء للتصويت عليه«.

وأض�اف أن »هي�أة ال�رأي يف وزارة الربية، تتكون 
من عدد كبري من املدراء العامني والوكالء يف الوزارة 

إضافة إىل الوزير«.
يش�ار اىل ان اخب�اراً ن�رشت عىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي ، تحدثت عن من�ح وزارة الربية دورا 
امتحاني�ا ثالث�ا لطلبة املراح�ل املنتهي�ة، »الثالث 

متوسط والسادس اإلعدادي«.

لمنع التفجيرات.. برلماني يدعو السياسيين 
الى االبتعاد عن الخطابات الطائفية 

مصدر بالتربية: الدور الثالث للصفوف 
المنتهية مستبعد

نف�ى تحال�ف الفت�ح ، الي�وم 
االحد ، وجود نية لدى االوساط 
الحكوم�ة  إلقال�ة  السياس�ية 
عىل الرغ���م م��ن وج���ود 
بع���ض املالحظ����ات ع�ىل 

عملها.
التحال�ف  النائ�ب ع�ن  وق�ال 
فاض�ل الفت�الوي يف ترصي�ح 
العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
م�ازال  الن�واب  »مجل�س  ان 
داعم�ا للحكوم�ة، ع�ىل الرغم 
من وج�ود تحرك الس�تضافة 
ال�وزراء  بع�ض  واس�تجواب 
والحكومة ايضاً حيث ستكون 
الخدميني،  للوزراء  اس�تضافة 
لك�ن ذل�ك يه�دف اىل تقوي�م 
العم�ل ومحاس�بة املق�رص يف 

اداء واجبه«.
وأض�اف ان »الحكوم�ة تتمتع 

بارضي�ة جيدة ع�ىل الرغم من 
الحدي�ث  م�ن  الكث�ري  وج�ود 
ووجه�ات النظ�ر ع�ن اقال�ة 
بحكومة  واملج�يء  الحكوم�ة 
اخ�رى، لك�ن ذل�ك ل�ن يحدث 
خاص�ة م�ع وج�ود داعم�ني 
امله�دي  عب�د  لحكوم����ة 
الحكوم�ة  ارضي�ة  مايجع�ل 

صلبة«.
ولف�ت اىل ان »رئي�س ال�وزراء 
عادل عب�د امله�دي ورث تركة 
ثقيلة من الحكومات السابقة، 
ع�ىل  ج�اري  العم�ل  وم�ازال 
ح�ل جمي�ع املش�اكل وتقوية 
املحي���ط  م�ع  العالق����ات 
وتفعي�������ل  االقليم���ي، 
الج���ان�ب االقتص�ادي معه، 
حي�ث هن�اك خط�وات جي�دة 

للحكومة«.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
امللف النفط�ي الكردي حاف�ل باملخالفات 
التي التنتهي , وميلء بتهم فساد واستغالل 
لثروات الع�راق النفطية لحس�اب برزاني 
الخاص مستغلني الرصاعات السياسية يف 
بغداد التي التنتهي واالزمات التي تثار من 
اج�ل الحصول عىل امتيازات جديدة , فهي 
فرصة جيدة لحكومة كردستان ألستغالل 
نف�ط املناط�ق املتن�ازع عليه�ا يف نين�وى 
وكرك�وك , مس�تغلني وجود وزي�ر املالية 
ال�ذي يعمل لصالح االقلي�م تاركا مصلحة 

العراق خلف ظهره.
م�ا حصل من مخالف�ات يف قانون موازنة 
تغ�ايض  ظ�ل  يف   , ج�دا  خط�رية   2019
الحكومة املركزية ع�ن هذه الجرائم , مما 

يش�ري اىل تورطها يف عمليات الفساد 
هذه.وزي�ر املالي�ة ف�ؤاد حس�ني 
حق�ول  تس�جيل  ع�ن  تغ�اىض 
الخ�ازر يف الحميدية باملوصل يف 
ادراج وارداتها يف موازنة الدولة 
, االمر لم ينته�ي لحد االن , بل 

ان بعض حقول كركوك املتنازع عليها هي 
االخرى لم يدخل انتاجها يف قانون املوازنة 
, وكذلك كميات االنتاج يف حقول االقليم لم 
تذكر تفاصيلها , بل اصبحت هذه الحقول 
محط�ة جي�دة لتهري�ب النفط بواس�طة 
حكوم�ة االقلي�م اىل تركيا ليباع بأس�عار 

اىل ارسائيل .بخس�ة ومن ثم 
الكردي  الكردي الرصاع   –

قيام حزب فض�ح 
د  تح�ا إل ا
لوطن�ي  ا

يب  بتهر

30 أل�ف برمي�ل يومي�اً من كرك�وك تُجاه 
السليمانية , وكذلك سيطرت حزب برزاني 
ع�ىل واردات تهري�ب كمي�ات كب�رية من 
النفط الكردي ومن املناطق املتنازع عليها 
وايداع عوائد االموال يف بنوك اوربا ومن ثم 
يطالب حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي 
االقلي�م  والت�ي رسعان ما تس�تجيب عىل 
حساب املحافظات االخرى التي تعاني من 

اوضاع خدمية رديئة جدا.
يقول الخب�ري االقتصادي لطي�ف العكييل 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي (: ان 
مل�ف تهري�ب النفط م�ن قب�ل االقليم 
امر مخزي والس�كوت علي�ه تواطىء 
واضح م�ن قبل الحكوم�ة العراقية , 
فالتجاوز عىل نف�ط املناطق املتنازع 
عليها وبش�كل علني ادى اىل حرمان 
موازن�ة العراق من عوائد تس�هم 
يف س�د عجز املوازنة للعام الحايل 
وتوفري وفرة مالي�ة تدور للعام 

املقبل . 

تفاصيل اوسع صفحة 3

املراقب العراقي/ متابعة...
فيم�ا ت������دع�ي الس�عودية 
تع�د  الفلس�طينية  القضي�ة  أن 
سياس�تها  أولوي�ات  رأس  ع�ىل 
الخارجية، مش�ددة ع�ىل دعمها 
لني�ل  الفلس�طيني  للش�عب 
يتع�رض  املرشوع�ة،  حقوق�ه 
داخل  املقيم�ون  الفلس�طينيون 
ف�رة  من�ذ  الس�عودية  أرايض 
لحمالت اعتقال وتهديد ومالحقة 
هي األكرب واألخطر التي تنفذها 
قوات األم�ن الس�عودية بصورة 
أو  تدخ�الت  أي  ودون  رسي�ة، 
تحركات تذكر من قبل الس�فارة 

الفلسطينية يف الرياض.
مصري مجهول:

نقلته�ا  ترصيح�ات  وبحس�ب 
وس�ائل اعالم تابعته�ا »املراقب 

»الس�لط���ات  إن  الع���راقي« 
السعودية اعتقلت خالل األسابيع 

الفلس�طينيني  املاضية ع�رشات 
أراضيه�ا وأخفت بعضهم  داخل 

قرسياً دون أن توجه لهم تهما أو 
تعرضهم عىل القضاء«.

وبحس�ب الترصيح�ات التي ادىل 
بها س�جني جزائري سابق قائال 
الفلس�طينيني  »املعتقل�ني  إن 
يتعرض�ون للتعذي�ب وانتهاكات 
مروع�ة بحقهم داخل الس�جون 

السعودية«.
»املرص��د  وب���دوره دع�����ا 
يف  الس�لطات  األورومتوس�طي 
الس�عودية الكش�ف الفوري عن 
الفلس�طينيني  ع�رشات  مص�ري 
املعتقل�ني لديه�����ا، مؤكداً أن 
يأتي ضمن سلسلة  االس�تهداف 
ط���ويل�����ة م�ن االنتهاكات 
لحق����وق أإلنس�ان ع�دد غري 

محدود.

تفاصيل اوسع صفحة 4

حكومة االقليم تستولي على عائدات نفط »المناطق المتنازع عليها« 

حمالت ممنهجة تستهدف مساعي تطوير قدرات الحشد الشعبي
الفتح: اقالة الحكومة امر مستبعد

السعودية »تتقمص« دور الكيان الصهيوني وتعتقل الفلسطينين المقيمين لديها

7 ثالثة العبين يغيبون عن أسود الرافدين أمام أوزبكستان

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق



الخبر الذي ازعج العمالء والجواسيس...

جهات ممولة من »امريكا وإسرائيل« تهاجم محاوالت تطوير 
قدرات الحشد وانتقادات لموقف الحكومة في التصدي للحمالت 

الجزائري يوجه بتسخير جهود المحافظة 
اآللية للمشاركة في زيارة عاشوراء

التربية : ارتفاع نسبة النجاح 
بالدور الثاني للثالث المتوسط 

محافظ النجف يعلن البدء بمشروع 
سينهي ازدحامات الزيارات المليونية

عودة 120 عائلة نازحة الى مناطقها 
غربي الموصل

المراقب العراقي/ بغداد...
نتائ�ج  الرتبي�ة  وزارة  اعلن�ت 
الثاني للدراسة  امتحانات الدور 
مؤك�دة  املتوس�طة،  الوزاري�ة 
وج�ود ارتف�اع ممي�ز يف نس�ب 

النجاح.
وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
منه إن »نس�بة النج�اح للصف 
الثالث املتوسط بلغت )%64،76 
نس�ب  »ارتف�اع  ان  مبين�ة   ،»)
النجاح تدل عىل رصانة االسئلة 
وجدية وجهد الطالب يف تحقيق 

النجاح«.

وتصدرت مديري�ة تربية كربالء 
ب��  النج�اح  نس�ب  املقدس�ة 
)75،10%( تلتها الكرخ االوىل ب� 
)72،75%( ثم الك�رخ الثالثة ب� 

.)%72،20(

المراقب العراقي/ النجف...
اعل�ن محاف�ظ النج�ف ل�ؤي 
الب�دء  االح�د،  الي�ارسي، 
لتنفي�ذ  االوىل  بالخط�وات 
م�روع مجرس الش�هداء عىل 
النج�ف  ب�ن  الراب�ط  طري�ق 

االرشف وكربالء املقدسة.
وقال الي�ارسي يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن »م�روع مجرس الش�هداء 
ال�ذي  املهم�ة  املش�اريع  اح�د 
س�يخفف الزخم املروري خالل 

الزي�ارات املليوني�ة ويربط بن 
اجزاء املحافظ�ة ويفتح منافذ 

جديدة للمحافظة«.
واضاف ان »الكوادر الهندسية 
وب�دات  بالعم�ل  ب�ارشت 
اكم�ال  بع�د  االوىل  الخط�وات 
والدراس�ات  االس�تعدادات 

الالزمة عن طبيعة الرتبة«.
واش�ار الي�ارسي اىل ان« االيام 
القليل�ة القادمة س�يبدأ العمل 
بنصب الركائز التي تعد مرحلة 

مهمة من عمل املجرسات«.

المراقب العراقي/ بغداد...
وّج�ه محافظ بغ�داد املهن�دس فالح الجزائ�ري ك�وادر الجهد اآليل 
والتخص�ي باملش�اركة يف خدمة زائري كربالء واالس�هام يف احياء 

الشعائر الحسينية وذكرى واقعة الطف االليمة.
وأك�د الجزائ�ري، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه إنه 
»عىل رضورة اس�تنفار الجهد اآليل التابع ملحافظة بغداد، وارس�اله 
اىل محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة، للمس�اهمة بنق�ل الزائرين، فضال 
ع�ن ارشاك الجهد اآليل التخصي ملديرية مج�اري محافظة بغداد، 
معززة بكوادر فنية وهندس�ية للمشاركة بالجهد الخدمي، وانجاح 
الزي�ارة املليوني�ة باالضافة اىل مش�اركة الدوائ�ر الخدمية االخرى 

التابعة للمحافظة بجهدها االيل والبري.
وأوض�ح ان »مديري�ة املجاري نس�قت عملها م�ع مديرية مجاري 
محافظ�ة كربالء، وس�يكون ضمن قاط�ع مس�ؤولية االوىل العمل 
بمناط�ق ش�ارع الوائيل وب�اب بغ�داد وميث�م التمار وح�ي االمام 
العباس«، مؤكدة ان »جهد املديرية شارك فور وصوله بتنفيذ حملة 
تنظيف وتسليك للمجاري والخطوط الناقلة لتلك املناطق وان العمل 

مستمر لحن انتهاء مراسم الزيارة املباركة«.

المراقب العراقي/ نينوى...
اعل�ن محافظ نينوى منصور املرعيد، عن ع�ودة 120 عائلة نازحة 
من مخيمات ناحية حمام العليل والقيارة اىل منازلها غربي املوصل.

وق�ال املرعيد، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« ان »120 عائلة 
نازح�ة عادت اليوم بعد ثالثة اعوام من الن�زوح يف مخيمات ناحية 

الحمام والجدعة يف القيارة«.
واض�اف املرعي�د ان »العوائ�ل دخل�ت مناطقه�ا بعد اع�ادة كافة 

الخدمات واستتباب االمن وتأهيل منازلها«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ ديالى...
أعلن قائد عمليات دياىل للحش�د الشعبي 
طالب املوس�وي، األحد، ع�ن نتائج عملية 
عاش�وراء الت�ي انطلقت الي�وم، رشق 
املحافظ�ة، فيما أك�د تطهري وتأمن 
20 قري�ة وضب�ط أرب�ع مضافات 
لتنظي�م »داع�ش«. ونق�ل إع�الم 
الحش�د يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نسخة منه عن املوسوي 
قول�ه إن »قوات الحش�د يف قاطع 
عملي�ات دي�اىل انطلق�ت، صب�اح 

الي�وم، بعملية عاش�وراء لتأمن مناطق رشق 
داع�ش  تنظي�م  املحافظ�ة ومالحق�ة خالي�ا 
اإلرهابي وتأمن طريق الزوار من منفذ املنذرية 
اىل حدود بغ�داد«، مبيناً أن »العملية جرت عرب 
محورين األول من ناحية السعدية باتجاه قرى 
الحفاي�ر واملحور الثاني م�ن الجامع املهدم يف 
إم�ام ويس باتج�اه بحرية حمري�ن«. وأضاف 
أن »املساحة االجمالية للعملية بلغت 54 كم«، 
مش�ريا إىل أن »العملي�ة اس�فرت ع�ن تطهري 
وتأم�ن 20 قرية والعثور ع�ىل أربع مضافات 
لداع�ش وحزام ناس�ف وعجلة مح�ورة تابعة 

للتنظيم اإلرهابي«. وأوضح املوسوي، أنه »من 
النتائ�ج املتحقق�ة يف العملية ه�ي انجاز نفق 
وس�اتر صد يف عمق التالل والوديان بالتنسيق 
مع هندس�ة قيادة القاطع ومديرية الهندس�ة 
القطع�ات  انتش�ار  ع�ن  فض�ال  العس�كرية، 
العس�كرية ونر نقاط ثابتة وابراج مراقبة«. 
وتاب�ع أن »العملي�ة جرت بإس�ناد من طريان 
الجيش العراقي ومفارز مكافحة املتفجرات«، 
الفتاً إىل أن »الهدف من هذه العمليات هو عدم 
إعط�اء فرص�ة ومالذ آم�ن للدواعش ومس�ك 

املسافات التي يستغلها داعش«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت قيادة عمليات بغداد، االحد، اعتقال خمس�ة متهمن 
بجرائم الرسقة واالتجار بالبر بعدد من مناطق العاصمة. 
وقال�ت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراق« نس�خة منه، 
إن »الق�وات األمني�ة يف قي�ادة عملي�ات بغداد وباالش�رتاك 
مع مف�ارز من مكافحة االجرام وقس�م مكافح�ة االتجار 
باألعض�اء البري�ة تمكنت من اعتقال متهم�ة وفق املادة 
)6/جرائم االتج�ار بالبر( ضمن منطقة املنصور تقاطع 
الرواد«. واضافت القيادة، أنه »تم اعتقال )4( متهمن وفق 
امل�ادة )444/ جرائم الرسق�ة( ضمن مناطق )أبو دش�ري، 

السيدية، حي العامل(« .

المراقب العراقي/ صالح الدين...
اعلنت خلية اإلع�الم األمني، عن القاء القبض عىل خلية 
ارهابي�ة يف محافظة صالح الدين. وقالت الخلية يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه إن�ه »من خالل 
املتابعة امليدانية وتكثيف الجهود االستخبارية، فان قوة 
من قيادة عمليات صالح الدين تتمكن من القاء القبض 
عىل خلية ارهابية مكونة من تسعة عنارص«، مشريا اىل 
أنه »وبحسب املعلومات ان هؤالء املجرمن كانوا ينوون 
الهجوم يف وقت س�ابق عىل مبنى محافظة صالح الدين 
واالجهزة االمنية خالل عيد االضحى املبارك، وقد صدقت 

اقوالهم قضائيا واحالتهم اىل القضاء«.

الحشد الشعيب يطهر 20 قرية ويعرث عىل أربع 
مضافات لـ«داعش« يف دياىل

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت لجنة التعليم العايل النيابي�ة، األحد، عن 
أن موازن�ة الع�ام املقبل 2020 س�تتضمن تعين 

الطلبة األوائل عىل الكليات والجامعات.
وقال عضو اللجنة ايناس املكصويص، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن “القانون 67 لعام 
2017 ن�ص عىل تعين الطلب�ة االوائل يف الكليات 
والجامعات عىل املالك الدائم يف الوزارات والهيئات 
غ�ري املرتبط�ة ب�وزارة”، مبين�ًة انه “م�ن خالل 
التواص�ل مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
ومديرية املوارد البرية يف الوزارة تم االتفاق عىل 

تفعي�ل فقرات القان�ون الخاصة بتعي�ن الطلبة 
األوائ�ل”. وأوضح�ت املكص�ويص ان “القان�ون 
رشع من�ذ الدورة الس�ابقة اال انه ل�م يدخل حيز 
التنفي�ذ حتى االن”، مش�ريًة إىل ان “اللجنة تؤكد 
دائماً ان من اولوياتها االهتمام باالستاذ والطالب 
واملؤسس�ة التعليمي�ة، وحملة الش�هادات العليا 
ومشاركة الطلبة والباحثن باملؤتمرات الدولية”.

ادراج  رضورة  اك�دت  “اللجن�ة  ان  وأضاف�ت 
تخصيصات مالية يف موازنة العام املقبل تتناسب 
م�ع مخرج�ات وزارة التعلي�م نظ�راً الهميته�ا 

الكبرية يف النهوض بواقع البلد”.

المراقب العراقي/ بغداد...
اقر مجلس الوزراء عىل آليات ملعالجة 
العامل�ن بصيغة عقد يف املؤسس�ات 
الحكومي�ة كاف�ة، فيم�ا واف�ق عىل 
ع�ىل تطوي�ر مداخ�ل مدين�ة بغ�داد 
خ�ّول املجلس وزي�ر النفط صالحية 
اإلس�تثناء فيما يخ�ص رشاء وتوفري 
وزارة  اىل   ) أوي�ل  ال�كاز   ( الوق�ود 
بي�ان  يف  املجل�س،  وق�ال  الكهرب�اء 
تلقت »أملراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »مجل�س ال�وزراء عق�د جلس�ته 
االعتيادي�ة اليوم االحد 8 أيلول 2019 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد 

عادل عبد املهدي«.
واضاف البيان ان »املجلس أقر آليات 
ملعالج�ة العامل�ن بصيغ�ة عق�د يف 
املؤسس�ات الحكومي�ة كاف�ة، فيما 
»تم�ت املوافقة عىل م�روع قانون 

مجلس التمريض العراقي«.
واش�ار البيان اىل أن »مجلس الوزراء 
واف�ق ع�ىل تطوي�ر مداخ�ل مدين�ة 
ق�رار  »اتخ�اذ  اىل  مش�ريا  بغ�داد«، 

خّول املجل�س وزير النفط 

صالحي�ة اإلس�تثناء م�ن تعليم�ات 
تنفي�ذ العق�ود الحكومي�ة رقم )2( 
تنفي�ذ  وتعليم�ات   ،2014 لس�نة 
للس�نة  االتحادي�ة  العام�ة  املوازن�ة 
املالي�ة / 2019 ، فيم�ا يخص رشاء 
وتوف�ري الوق�ود ) ال�كاز أوي�ل ( اىل 
وزارة الكهرب�اء«. وبحس�ب البي�ان 
فان »الجلس�ة ش�هدت اقرار توصية 
بش�أن  للطاق�ة  ال�وزاري  املجل�س 
مس�تحقات  دف�ع  ضم�ان  خط�اب 
رشكة النخبة كما ووافق عىل توصية 
بش�أن  للطاق�ة  ال�وزاري  املجل�س 
توس�عة محط�ة كهرباء بس�ماية«. 

وتاب�ع البيان أن »املجل�س وافق عىل 
م�روع قانون التعديل االول لقانون 
مكافأة أعض�اء الهيئات التدريس�ية 
والتعليمية رقم )12( لس�نة 2012«. 
وقرر ايضا »ايالء مسؤولية املجمعات 
الس�كنية املنجزة من دائرة االس�كان 
التابعة اىل وزارة اإلعمار واالسكان اىل 
املحافظ�ات«، موضحا أن�ه »تم اقرار 
توصي�ة املجل�س ال�وزاري للخدمات 
االجتماعي�ة بش�أن اس�تثناء رشكة 
املقاولة واالش�غال عن�د تجديد هوية 
التصنيف ملدة سنتن فقط من تأريخ 

صدور هذا القرار«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، األحد، عن تطهري جامع 
النوري واملنارة الحدباء يف محافظة نينوى من االلغام 
واملخلف�ات الحربي�ة. وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، أنه تم “تطهري جامع 
النوري واملنارة الحدباء يف نينوى من االلغام واملخلفات 
الحربية من قبل كتائب الهندسة العسكرية وبارشاف 
دائرة ش�ؤون االلغام”. وكان مجلس محافظة نينوى 
أعل�ن يف وقت س�ابق، ع�ن تقديم منظمة اليونس�كو 

مقرتحا إلعادة بناء مئذنة الحدباء بالطابوق القديم.

المراقب العراقي/ االنبار...
عثرت قوة من مديرية األمن يف هيئة الحش�د الشعبي، 
األح�د، ع�ىل مقربة جماعي�ة تضم رف�ات 15 مجهول 
الهوي�ة يف قض�اء القائ�م غ�رب االنب�ار. وق�ال إعالم 
الحش�د، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن »قوة من مديرية أمن الحش�د الشعبي ضمن قاطع 

عمليات االنبار عثرت، اليوم، عىل مقربة جماعية ففي 
قضاء القائم بالقرب من الحدود العراقية السورية«. 

وأض�اف، أن »املق�ربة تض�م رف�ات 15 مفق�ودا م�ن 
مجهويل الهوي�ة، متابعا انه، ت�م املحافظة عىل معالم 
املقربة بهدف التعرف عىل هوية الرفات بالتنس�يق مع 

الجهات املختصة«.

الصحة : تطهري جامع النوري والمنارة 
الحدباء من المخلفات الحربية

العثور عىل مقربة جماعية تضم رفات 
15 مجهوال يف القائم

التعليم النيابية تعلن تعيين أوائل 
الجامعات والكليات ضمن موازنة 2020

المراقب العراقي/ ذي قار...
أعل�ن محافظ ذي قار ع�ادل الدخييل، اليوم األح�د، عن إحالة مروع 
صيانة وتأهيل واكساء طريق الفجر � آل بدير بكلفة تعدت املليار دينار.

وقال الدخييل يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، ان »14 كم 
م�ن طريق )الفجر � آل بدير( أحيل إىل رشكة آش�ور العامة للمقاوالت 
االنشائية إحدى الركات التابعة لتشكيالت وزارة االعمار واإلسكان، 
لتأهيله بكلفة مقدارها ملياراً و189 مليوناً و198 ألف دينار وبمدة 

تنفيذ )200( يوم«.
وأض�اف ان »الرك�ة س�ترع بأعمال تهيئ�ة املوق�ع، تمهيداً 
للمب�ارشة الفعلية عند اس�تكمال اجراءات توقي�ع العقد يف االيام 
املقبل�ة«، مش�رياً إىل »األهمي�ة البالغ�ة له�ذا الطري�ق الرابط بن 
محافظتي ذي قار وميسان ومناطق شمال 
الديوانية  املحافظة م�ع محافظ�ة 
ال�دويل  الطري�ق  إىل  ومنه�ا 
الرسيع يف الحفاظ عىل أرواح 
سالكيه بعد تسببه بحوادث 

مميتة«.

إحالة طريق في ذي قار 
الى الصيانة بكلفة مليار دينار

من بينها آليات لمعالجة العاملين بصيغة عقود ..

 مجلس الوزراء يوافق على عدد من قرارات 
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
ب�ن ف�رتة وأخ�رى يع�اود اع�داء 
ق�وات  ع�ىل  تهجمه�م  الع�راق 
الحش�د الش�عبي بمختلف الطرق 
ولك�ن  واالس�باب،  واالس�اليب 
ه�ذه املرة ب�دت الهجم�ة مختلفة 
م�ن خالل فربك�ة ال�كالم ومن ثم 
بثه ورفض�ه والتنديد ب�ه وفقا ملا 
تملي�ه عليه�ا االرادات االمريكي�ة 
والصهيوني�ة والت�ي تتزام�ن مع 
استهداف مقرات الحشد، فبعد أن 
تناولت وسائل االعالم خربتشكيل 
قوة جوية تابعة للحش�د الشعبي، 
اث�ارت موج�ة م�ن ال�كالم غ�ري 
املس�ؤول من بعض »املسعورين« 
رغ�م اص�دار نف�ي رس�مي لتل�ك 

الشائعات من قبل هيئة الحشد.
وع�ن ذل�ك رحبت اوس�اطا نيابية 
بتش�كيل قوة جوية للحش�د وفقا 
القانونية والدستورية  للس�ياقات 
الحش�د  ق�وات  وأن  خصوص�ا 
ه�ي ق�وة حكومي�ة، فيما اش�ار 
مختص�ون اىل أن جه�ات ممول�ة 
م�ن امري�كا والكي�ان الصهيوني 
تعم�ل بالض�د من تطوي�ر قدرات 
ب�ث  وتح�اول  الش�عبي  الحش�د 
تشويه سمعة الحشد، منقدة دور 
الحكومة يف الدفاع عن هذه القوة.

القي�ادي يف ح�زب  اعل�ن  ب�دوره 
الدع�وة النائب عام�ر الخزاعي، يف 
ترصي�ح ل� »املراق�ب العراقي« إن 
»الهجمة االعالمية التي شنت عىل 

الحشد الش�عبي بخصوص االنباء 
الت�ي ت�م نفيه�ا بش�كل رس�مي 
والتي تخص تشكيل مديرية القوة 
الجوي�ة ه�ي هجم�ة غ�ري مربرة 

وظاملة«.
»اع�داء  أن  الخزاع�ي،  واض�اف 
الع�راق واع�داء الحش�د الش�عبي 
ال�ذي طهره من دن�س الجماعات 

اليريدون  واالجرامي�ة  التكفريي�ة 
له�ذه الق�وة ان تزيد م�ن قدراتها 
القتالي�ة وقوتها هم م�ن يقفون 
وراء هذه الهجمة«، مش�ريا اىل أن 
»هذه الجهات مدعومة من جهات 
امريكي�ة وتعم�ل وفق�ا ألجندات 

خارجية«.
الحش�د  »قان�ون  أن  اىل  واش�ار 

الش�عبي بصيغت�ه الحالية اليوجد 
فيه نص تش�كيل الق�وة الجوية، 
وهذا مايعرفه اعداء الحش�د الذين 
ش�نوا الهجمة الظامل�ة رغم ذلك«، 
معرب�ا ع�ن »ترحيبه ب�أي تعديل 
ع�ىل القانون إلضاف�ة فقرة القوة 

الجوية«.
ولف�ت اىل أن »الجماع�ات املمولة 

م�ن الجهات الخارجي�ة تعمل بن 
فرتة وأخرى ع�ىل اثارة ضجة ضد 
الحش�د الش�عبي به�دف تش�ويه 
صورة هذه القوة امام الرأي العام 
م�ن خالل ن�ر األكاذي�ب والتهم 

امللفقة والطعن بقياداته«.
بدوره اعترب املحلل السيايس عباس 
العكييل خ�الل اتصاله ب� »املراقب 

العراق�ي« »حت�ى يف حال تش�كيل 
قوة جوية للحش�د الش�عبي فأنه 
ل�م يكن بمعزل عن طريان الجيش 
العراقي ألن الحش�د الش�عبي هو 
قوة امنية عراقية مرتبطة بالقائد 
العام للقوات املسلحة«، معتربا أنه 
»س�يكون اداة للدفاع عن س�يادة 

العراق«.
وانتق�د العكي�يل، أن »ردود افعال 
الحكوم�ة لم تكن ترتقي لحرصها 

عىل الحشد الشعبي«.
ولف�ت اىل أن »الجه�ات التي تقف 
وراء الهجمات عىل الحش�د هدفها 
ش�ق ص�ف الحش�د الش�عبي من 
خ�الل ب�ث االش�اعات واالكاذيب 
بن صفوفه«، مبين�ا أنها »جهات 
ل�الرادا  وفق�ا  تعم�ل  مأج�ورة 

االرسائيلية واالمريكية«.
وأكد أن »هذه الجهات هي نفسها 
الت�ي رحب�ت باس�تهداف مقرات 
الحشد الش�عبي بواسطة القصف 

االرسائييل«.
صفح�ات  م�ن  ع�دد  وتهجم�ت 
التواص�ل االجتماع�ي املمولة من 
امريكا وارسائيل والس�عودية عىل 
مؤسس�ة وقوات الحش�د الشعبي 
بعد تداول وثيقة مفربكة تداولتها 
ع�دد م�ن وس�ائل االع�الم والتي 
زعم�ت تش�كيل »مديري�ة الق�وة 
ن�ف  فيم�ا  الحش�د،  يف  الجوي�ة« 
الهيئة يف ذات اليوم ببيان رس�مي 

تلك الوثيقة مؤكدة أنها مفربكة.

عمليات بغداد تعلن اعتقال
 5 متهمين بجرائم االتجار بالبشر

القبض عىل خلية ارهابية 
يف صالح الدين

المعادية
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مبارش: أظهرت بيانات البن�ك املركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات 
العمل�ة األجنبية يف املزاد املنعقد اليوم األحد، إىل 226.99 مليون دوالر، 
مقارن�ة بمبيعات م�زاد الخميس امل�ايض، والبالغ�ة 195.69 مليون 

دوالر، بزيادة قيمتها 31.3 مليون دوالر.
وبل�غ س�عر ال�رف 1190 ديناراً ل�كل دوالر، وفق�اً لبيان�ات البنك 

املركزي، يف املزاد املنعقد بمشاركة 34 مرفاً ورشكة تحويل مايل.
وأض�اف املرك�زي، أن املبيع�ات املنفذة ه�ي نتائج يوم غ�دا االثنني، 

مضيفاً أن إجمايل البيع الكيل بلغ 258.63 مليون دوالر.
وأوض�ح املرك�زي العراق�ي، أن حجم املبال�غ املبيعة لتعزي�ز أرصدة 
املص�ارف يف الخ�ارج بلغت قيمته�ا 225.91 ملي�ون دوالر، فيما بلغ 

إجمايل النقد املبيع 1.08 مليون دوالر.

المركزي العراقي: 226.9 مليون 
دوالر مبيعات العملة بمزاد األحد

 أعلن محافظ ذي قار عادل الدخييل ، إحالة مرشوع صيانة وتأهيل  طريق 
}الفجر � آل بدير{ إىل التنفيذ.وقال الدخييل، يف بيان ، إن »14 كم من طريق 
}الفج�ر � آل بدي�ر{ أحيلت إىل رشكة آش�ور العامة للمقاوالت االنش�ائية 
إحدى الرشكات التابعة لتشكيالت وزارة االعمار واإلسكان، لتأهيله بكلفة 
مقدارها 1،189،198،000 دينار وبمدة تنفيذ 200 يوم«.وأضاف الدخييل، 
أن »الرشكة س�ترشع بأعمال تهيئة املوق�ع، تمهيداً للمبارشة الفعلية عند 
اس�تكمال اج�راءات توقيع العق�د يف االي�ام املقبلة«، مش�راً إىل »األهمية 
البالغ�ة له�ذا الطريق الراب�ط بني محافظت�ي ذي قار وميس�ان ومناطق 
ش�مال املحافظة مع محافظة الديوانية ومنها إىل الطريق الدويل الرسيع يف 

الحفاظ عىل أرواح سالكيه بعد تسببه بحوادث مميتة«.

مصرف الرافدين: مستمرون بمنح قروض 
لشراء وحدات سكنية في بسماية

المالية النيابية: تسديد فوائد القروض الخارجية أحد أسباب العجز في الموازنةخبير اقتصادي: زيارة عبد المهدي للصين ستمهد لثورة اقتصادية في العراق

أعلن مرف الرافدين  عن اس�تمرار فروعه بمنح 
قروض لرشاء وحدات س�كنية من مجمع بسماية 
الس�كني يف بغداد.وقال املكتب االعالمي للمرف 
يف بي�ان ، إن “الف�روع املخصص�ة ملن�ح ق�روض 
بس�ماية هي )الب�اب الرشقي، الف�ردوس، األمني 
،املس�تنر ،حي الزهراء، الخلف�اء، براثا، القر 

األبيض، الحي العربي، حي العامل(”.
وأضاف البي�ان أنه “لوحظ يف اآلونة االخرة وجود 
زخ�م كب�ر لبع�ض ه�ذه الف�روع يف التقديم عىل 
الوحدة الس�كنية لبس�ماية فيما الف�روع االخرى 

تشهد اقباال متواضعا”.
ودع�ا املرف املواطنني اىل “عدم الرتكيز عىل فرع 
دون اخ�ر يف التقدي�م ع�ىل الوحدة الس�كنية وان 
الفروع التي تم تحديده�ا تخضع جميعها لنفس 
ال�رشوط والضوابط يف عملية املنح وال تختلف عن 

فرع آلخر”. 

ذي قار.. إحالة مشروع صيانة وتأهيل 
االقت�صاديطريق »الفجر ـ آل بدير« إلى التنفيذ

 أك�د نائب رئيس ال�وزراء للش�ؤون االقتصادية 
وزي�ر املالية فؤاد حس�ني ، س�ع��ي ال�وزارة إىل 
تعزي�ز موازنة محافظ�ة نين��وى خ�الل العام 

املقبل.
»حس�ني  أن   ، بي�ان  يف  املالي�ة  وزارة  وذك�رت 
اس�تقبل بمكتبه يف بغداد، النائ�ب عن محافظة 

نينوى أحمد الجربا، وجرى اثناء اللقاء مناقش�ة 
موض�وع منتس�بي وزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة 
الذين فس�خت عقودهم وامكانية ايجاد الحلول 
املناس�بة لغ�رض عودته�م اىل الخدم�ة، اضافة 
اىل مناقش�ة س�بل معالجة عودة مالك منتسبي 

الرشطة املحلية يف محافظة نينوى«.

وأش�ار حس�ني، إىل »س�عي وزارة املالي�ة برف�د 
وتعزيز حص�ة املحافظة يف موازن�ة العام املقبل 
به�دف اتمام وانجاز مش�اريع البن�ى التحتية«، 
مبين�اً أنه »تم التط�رق اىل ملف عق�ارات الدولة 
يف املحافظ�ة وبح�ث امكانية تملي�ك االرايض اىل 

شاغليها« .

من جانبه ق�دم النائب الجربا« ش�كره وتقديره 
لنائ�ب رئيس ال�وزراء عىل اهتمام�ه بحل كافة 

املش�اكل املالية، والدعم ال�ذي تقدمه الوزارة 
م�ن اج�ل احي�اء وتطوي�ر مش�اريع البنى 
التحتية املدمرة جراء العمليات االرهابية يف 

املحافظة«.

وزير المالية: نسعى إلى تعزيز حصة نينوى في موازنة 2020

إصرار حكومي على اعتماد سعر بيع النفط بـ56 دوالر في موازنة عام 2020

اكد وزي�ر النفط ثامر عباس الغضبان ، أن 
العراق ملتزم باتفاق خفض االنتاج، مؤكدا 
انه س�يتم املبارشة بالتخفي�ض يف ترشين 

االول املقبل.
وق�ال الغضب�ان يف بي�ان له قب�ل مغادرته 
اىل دولة االمارات العربي�ة لحضور اجتماع 
اللجن�ة الوزارية املنبثقة ع�ن اوبك ملراقبة 
االنت�اج الذي يعق�د نهاية االس�بوع الحايل 
وتلق�ت الس�ومرية ني�وز نس�خة من�ه ان 
»اجم�ايل انتاج العراق س�يكون خالل فرتة 
األي�ام املقبل�ة اق�ل مما ت�م انتاج�ه خالل 
اضط�راره  اىل  مش�را  املاضي�ة،  األش�هر 

لرفع االنتاج بس�بب اش�هر الصيف لزيادة 
االس�تهالك املحيل لتغطي�ة الوقود ملحطات 

توليد الطاقة الكهربائية«.
واضاف الغضبان ان »العراق سيبدأ بخفض 
االنت�اج الذي ت�م االتف�اق علي�ه يف كانون 
الثاني ع�ام 2018، اعتبارا م�ن هذه األيام 
وخاصة يف شهر ترشين االول القادم، حيث 
ستبدا فعاليات صيانة املصايف باالضافة اىل 
انخفاض االس�تهالك املحيل بس�ب اعتدال 
املناخ وعليه سيرتتب ايضا خفض استهالك 

الكهرباء من النفط الخام«.
واش�ار الغضب�ان اىل ان »هن�اك مباحثات 

جدي�ة وصل�ت اىل مراح�ل متقدم�ة ب�ني 
االقلي�م  وحكوم�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
ح�ول تنظيم االنت�اج والتصدي�ر يف االقليم 
االتحادي�ة«،  الحكوم�ة  م�ع  وبالتنس�يق 
معرب�ا ع�ن امل�ه »التوص�ل اىل سياس�ات 
وخط�ط موح�دة يك�ون هن�اك دور كب�ر 
لرشكة تس�ويق النفط العراقية )س�ومو( 
فيما يخص عملية تنظي�م التصدير بحيث 
ي�ؤدي اىل تعظيم املوارد املالية وهذا س�وف 
يس�اعدنا بأن يلتزم العراق بحصته حسب 
م�ا متف�ق علي�ه ضم�ن االتفاق م�ع دول 

»اوبك« وخارج »اوبك«.

وزير النفط: ملتزمون باتفاق خفض اإلنتاج  وسنباشر بذلك في تشرين األول

الموارد المائية تؤكد صحة المخاوف: الرزازة ميتة وخارجة عن الخدمة
طالب مجل�س محافظة االنبار 
الحكوم�ة املركزي�ة بتخصيص 
اعم�ار  إلع�ادة  مالي�ة  مبال�غ 
 400 م�ن  اكث�����ر  وتأهي�ل 
م�رشوع خدم�ي متوق�ف ع�ن 
العم�ل من�ذ اكث�ر من خمس�ة 

اعوام.
ع�ذال  املجل�س  عض�و  وق�ال 
الفه�داوي ، إن “حكومة االنبار 
املحلي�ة طالب�ت ومل�رات عديدة 
الحكوم�ة املركزي�ة بتخصيص 
مبال�غ مالية من اج�ل ديمومة 
املش�اريع املتوقف�ة ع�ن العمل 

والبال�غ عدده�ا اكث�ر من 400 
ع�ىل  م�وزع  خدم�ي  م�رشوع 
عموم مدن املحافظة وتعد هذه 
املش�اريع م�ن اه�م املش�اريع 

الخدمية”.
“ه�ذه  ان  الفه�داوي  واض�اف 
املشاريع توقف فيها العمل منذ 
عام 2014 نتيجة الظروف التي 
ش�هدتها املحافظ�ة باإلضاف�ة 
اىل دخ����ول عصاب�ات داعش 
واحتالله�ا  االج���رامي����ة 
م�دن  واس�عة م�ن  مس�احات 

االنبار”.

واش�ار إىل أن “تخصيص مبالغ 
املتوقف�ة  للمش�اريع  مالي�ة 
س�وف يس����اهم يف االرتق�اء 
بالواق�ع الخدم�ي خ����اص�ة 
وان هذه املشاريع تم العم����ل 
كل  احتياج��ات  وف�ق  فيه�ا 
مدين�ة وقري�ة ناهي����ك ع�ن 
الس�كني  التع�داد  زي�ادة  ان 
ال�����ى  للمح���افظة يحتاج 
مش�اري���ع ج����ديدة لس�د 
احتياج���ات س�ك��������ان 
الرتق����اء  املح�����افظ���ة 

بالواقع الخدمي”.

األنبار تطالب بتخصيصات إلعادة إعمار 400 مشروع خدمي متوقف

إيران: األسواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية مثالية

رق�م  النیابیة،ع�ن  املالی�ة  اللجن�ة   كش�فت 
وصفت�ه باملخی�ف ج�داً لعجز موازن�ة 2020 
بحسب النموذج األويل ملس�ودتھا فیما أشارت 
اىل أن تس�لم الكثی�ر من املوظفی�ن الوھمیین 
»الفضائیی�ن« روات�ب من أكرب املش�اكل التي 
تعاني منھا موازنات البالد.وقال عضو اللجنة 
النائ�ب جم�ال كوج�ر يف تري�ح صحف�ي ، 
إن »املوازن�ة القادم�ة تختل�ف ع�ن املوازنات 
السابقة يف أمرين، أولھما أن النموذج سیكون 
فی�ه تغییر أي يتحول اىل األس�لوب الجديد من 
»بن�ود« اىل »برامج وأداء« وس�وف يطبق ھذا 
األس�لوب عىل وزارتین فقط خالل العام املقبل 
وھما وزارتا الصح�ة والرتبیة وباقي الوزارات 
يطبق علیھا النظام القديم بأس�لوب »البنود«، 

أما األمر الثاني فھو س�لبي حیث أنھا تحتوي 
عىل الكثیر من العجز ووصل العجز يف النموذج 
البدائي للموازنة اىل 72 ترلیون دينار وھذا رقم 
مرتف�ع ومخیف جداً، وألول م�رة يصل العجز 
يف الدول�ة العراقیة اىل ھ�ذا الرقم«.وأضاف، ان 
»وزارت�ي التخطیط واملالیة معنیتان بدراس�ة 
أھ�م اآللیات واملف�ردات التي تس�ھم يف تقلیل 
ھ�ذا العج�ز ألن�ه كلم�ا ازداد العج�ز توقفت 
ازدادت  وكلم�ا  البل�د  يف  االس�تثمار  حرك�ة 
املوازنة التشغیلیة قلت املوازنة االستثمارية«، 
منوھاً بأن ال�ذي أدى اىل ھذا العجز الكبیر ھو 

»زيادة املوازنة التش�غیلیة«، مشبھا األمر 
ب� »الكارث�ة«، داعیاً ال�وزارات املعنیة 
للتع�اون م�ع اللجن�ة املالی�ة النیابیة 

للعمل عىل تقلیل وخفض نسبة العجز.
أما ع�ن أبرز الحل�ول التي يمك�ن من خاللھا 
معالج�ة العج�ز، أوض�ح كوج�ر: ان »ھن�اك 
الكثی�ر م�ن »األش�خاص الفضائیی�ن« الذين 
يتسلمون رواتب وھمیة ويمكن معالجة ھذه 
الحال�ة، والثان�ي ھو الس�یطرة ع�ىل إيرادات 
املناف�ذ الحدودي�ة الت�ي رصح املفت�ش العام 
بأن ھن�اك 6 منافذ حدودية لیس�ت للحكومة 
أي س�یطرة علیھا بعد انتھاء الدوام الرسمي، 
تأت�ي  الت�ي  امل�وارد  أن  بمعن�ى 
عربھا ال تذھب اىل الدولة وإنما 
إىل جھ��������ات أخرى، كما 
أن املناف�ذ الباقیة فیھا فس�اد 

كبیر«.

توق�ع عض�و مجل�س األعمال 
الوطن�ي العراقي غدي�ر العطار 
، ان تك�ون زيارة رئيس الوزراء 
ع�ادل عب�د امله�دي املرتقبة إىل 
الصني تمهي�دا لثورة إقتصادية 

مرتقبة يف العراق.
وق�ال العطار يف بي�ان له تلقت 
الس�ومرية ني�وز نس�خة من�ه 
إن »زيارة رئي�س الوزراء عادل 
امله�دي إىل الصني نهاية الش�هر 
الج�اري مهم�ة ج�ًدا لالقتصاد 
العراق�ي«، متوقًع�ا »تأس�يس 
الص�ني  م�ع  ك�ربى  مش�اريع 
تكون إنطالقة لثورة إقتصادية 

مرتقبة يف العراق«.
واضاف العطار انه »من املرجح 

اتفاق عبد املهدي مع الرشكات 
الصيني�ة عىل مش�اريع الطرق 

الحديد وتأسيس طرق  وس�كك 
الع�راق  ترب�ط  دولي�ة جدي�دة 
بدول الجوار، فضالً عن أنش�اء 
م�دن صناعية ك�ربى يف جميع 

املحافظات«.
ودعا العطار »رئيس الوزراء إىل 
الصينية  الرشكات  التباحث مع 
العامودي  بالبن�اء  املتخصص�ة 
للسكن من أجل ادخالها للعراق 
س�كنية  بمش�اريع  لل�رشوع 
عامودي�ة لحل أزمة الس�كن«، 
مبيًن�ا أن »الص�ني م�ن ال�دول 
األوائ�ل يف حل أزمة الس�كن عن 

طريق البناء العامودي«.

عوائد حقول النفط في المناطق المتنازع عليها لم تدرج في موازنة العراق والحكومة تتغاضى عنها
الصراع الكردي- الكردي يكشف عمليات تهريب جديدة السرائيل  

م�ا حص�ل م�ن مخالف�ات يف قانون 
موازن�ة 2019 خطرة ج�دا , يف ظل 
تغ�ايض الحكومة املركزي�ة عن هذه 
الجرائ�م , مم�ا يش�ر اىل تورطها يف 

عمليات الفساد هذه.
وزير املالية فؤاد حس�ني تغاىض عن 
تس�جيل حقول الخ�ازر يف الحميدية 
باملوص�ل يف ادراج وارداتها يف موازنة 
الدول�ة , االمر ل�م ينتهي لح�د االن , 
ب�ل ان بعض حقول كرك�وك املتنازع 
عليها هي االخرى ل�م يدخل انتاجها 
يف قان�ون املوازن�ة , وكذل�ك كميات 
االنت�اج يف حق�ول االقلي�م ل�م تذكر 
تفاصيلها , بل اصبحت هذه الحقول 
محطة جيدة لتهريب النفط بواسطة 
ليب�اع  تركي�ا  اىل  االقلي�م  حكوم�ة 

بأسعار بخسة ومن ثم اىل ارسائيل .
ال�راع الك�ردي – الك�ردي فض�ح 
قيام حزب اإلتح�اد الوطني بتهريب 
30 أل�ف برمي�ل يومي�اً م�ن كركوك 
ُتجاه الس�ليمانية , وكذلك س�يطرت 

ح�زب برزان�ي ع�ىل واردات تهري�ب 
كميات كبرة من النفط الكردي ومن 
املناطق املتنازع عليه�ا وايداع عوائد 
االم�وال يف بنوك اوربا ومن ثم يطالب 
حكومة بغداد بدف�ع رواتب موظفي 
االقلي�م  والتي رسعان ما تس�تجيب 
عىل حس�اب املحافظات االخرى التي 
تعاني من اوضاع خدمية رديئة جدا.

لطي�ف  االقتص�ادي  الخب�ر  يق�ول 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  العكي�يل 
العراق�ي (: ان مل�ف تهري�ب النفط 
من قبل االقليم امر مخزي والسكوت 
قب�ل  م�ن  واض�ح  تواط�ىء  علي�ه 
فالتج�اوز   , العراقي�ة  الحكوم�ة 
ع�ىل نف�ط املناط�ق املتن�ازع عليها 
وبشكل علني ادى اىل حرمان موازنة 
الع����راق من عوائد تس�هم يف س�د 
عج�ز املوازنة للع�ام الح�ايل وتوفر 
وف���رة مالي���ة تدور للعام املقبل 

.
وتابع العكييل: قوة الس�الح والنفوذ 

الس�يايس ه�ي م�ن تس�يطر ع�ىل 
عملي�ات التهري�ب , فح�زب اإلتحاد 
الوطن�ي ُيه�رِّب النفط م�ن كركوك 

ُتجاه الس�ليمانية ومن ث�م اىل تركيا 
ليباع هناك حسب تريحات الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني, واألخر 

يس�يطر ع�ىل حقول نف�ط يف نينوى 
واملناط�ق املتن�ازع عليه�ا لصالح�ه 
إذ يق�وم  وبع�ض حق�ول كرك�وك, 

بتهري�ب كميات كبرة عرب صهاريج 
باتج�اه الحدود الرتكية , والغريب ان 
راسمي املوازنة لم يدرجوا إنتاج هذه 

الحقول فيها مما تعدُّ عملية منظمة 
للتهريب.

اما املختص بالش�أن النفطي جاسم 
 ( م�ع  اتص�ال  يف  يق�ول  الطائ�ي 
املراقب العراقي( : األكراد يس�تغلون 
الحالي�ة  السياس�ية  الراع�ات 
لالس�تحواذ عىل نفط نينوى وبعض 
حق�ول كرك�وك لغ�رض تهريب�ه اىل 
تركيا وبيعه بأسعار زهيدة , فالحزب 
يق�وم  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
بعمليات تهريب منظمة وبصهاريج 
اىل ح�دود تركيا , والعجيب ان حقول 
النف�ط ل�م ت�درج عوائده�ا ضم�ن 
موازن�ة 2019 وه�ذه العملي�ة تت�مُّ 
بإرشاف وزير املالي�ة اإلتحادي الذي 
يعم�ل لصال�ح اإلقلي�م اوال ومن ثم 

بغداد ثانيا.
اىل ذل�ك ق�ال النائ�ب حن�ني ق�دو يف 
تريحات تابعتها »املراقب العراقي 
»، ع�ن تهري�ب كمي�ات م�ن النفط 
الخ�ام اىل األرايض الرتكي�ة م�ن قبل 

حكومة إقليم كردستان.
وق�ال ق�دو، إن “املوازن�ة االتحادية 
نف�ط  برمي�ل  إل�ف   250 تضمن�ت 
م�ن حكومة كردس�تان فق�ط دون 
أدرج جمي�ع حج�م اإلنت�اج النفطي 
لإلقلي�م”، الفت�ا إىل إن “اإلقليم ينتج 
أكث�ر من ذل�ك تهرب نصفه�ا لرتكيا 

دون رادع حكومي”.
مبينا أن “آبار حقل الخازر يف منطقة 
الحمداني�ة التاب�ع ملحافظ�ة نينوى 
يشهد عمليات تهريب كبرة من قبل 

حكومة اربيل.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

الملف النفطي الكردي حافل بالمخالفات التي التنتهي , ومليء 
بتهم فســـاد واستغالل لثروات العراق النفطية لحساب برزاني الخاص 
مســـتغلين الصراعات السياســـية في بغداد التـــي التنتهي واالزمات 
التـــي تثار من اجل الحصول علـــى امتيازات جديدة , فهي فرصة جيدة 

لحكومة كردستان ألستغالل نفط المناطق المتنازع عليها
 فـــي نينـــوى وكركوك , مســـتغلين وجود وزيـــر المالية الذي 

يعمل لصالح االقليم تاركا مصلحة العراق خلف ظهره.
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المراقب العراقي/ متابعة...

اك�د املدير الع�ام املؤقت للوكال�ة الدولي�ة للطاقة الذري�ة »كورنل 
فروت�ا«، عقب لقاء رئيس منظم�ة الطاقة الذرية االيرانية عيل اكرب 

صالحي أن الوكالة الدولية ترغب باستمرار التعاون مع ايران.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية لألنباء، وتابعته »املراقب العراقي« بأن 
»املدي�ر العام املؤقت للوكالة الدولية للطاق�ة الذرية قال يف ترصيح 
عقب لقاء عيل اكرب صالحي، ان الوكالة الدولية س�تواصل توجهها 

املستقل والحيادي واملهني«.
وأض�اف »ويف هذا الصدد لن تتأث�ر الوكالة بالضغوط، 

فهي م�ن جهة تتوىل مهمة التحق�ق، ومن جهة أخرى 
تش�ارك بنش�اط مع ايران يف تنفيذ الربوتوكول اإلضايف 

واتفاق الضمانات الشاملة«.
وأوضح فروتا ان »الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترغب 

باستمرار التعاون مع ايران وهي مستعدة ملواصلة عملها 
بمهنية وحيادية«.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار التعاون مع طهران  دولي دوليعربي  عربي 
إثباتا ألكاذيب آل سعود التي تدعي تعاطفها مع الشعب المحتل

اعتقاالت واسعة تطال فلسطينيين في السعوديةودعوات 
للكشف الفوري عن مصير العشرات منهم 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
ذكر ضابط إرسائييل رفيع املستوى أن االمني 
العام لحزب الله السيد حسن نرص الله يمتلك 
ش�خصية حكيمة وله تأثر كب�ر عىل الوعي 

اإلرسائييل من خالل خطاباته.
وقال العميد يف الجيش اإلرسائييل، درور شالوم، 
يف ترصيح نقله املوقع اإللكرتوني العربي 
»والال«، وتابعته »املراقب العراقي« أن 
»وحدة األبحاث بالجيش تدرس نرص 
الل�ه والحزب اللبنان�ي، وتناقش كل 

خطواته ومدى تأثرها عىل لبنان وعىل مستقبل بالده«.
واكد أن »ب�الده تفحص خطوات األمني الع�ام لحزب الله 
اللبناني، بدعوى أنه يؤثر عىل الوعي اإلرسائييل، ويبحثون 
ويناقش�ون كل م�ا ي�دور ح�ول ن�رص الله، وم�ن حوله، 
كونه ش�خصية حكيم�ة، ويعل�م جيدا الحم�ض النووي 

اإلرسائييل«.
األبح�اث  أن »لجن�ة  الع�ربي  اإللكرتون�ي  املوق�ع  وأك�د 
باملخاب�رات العس�كرية اإلرسائيلي�ة »أمان« تق�وم بعقد 
حلقات عصف ذهني حول ش�خصية ن�رص الله، والحزب 

اللبناني، ملعرفة كيف يفكر ويترصف تجاه إرسائيل«.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف مص�در مطلع ع�ن قرب 
تصوت اللجنة القضائية بمجلس 
الت�ي يقودها  األمريكي،  الن�واب 
ديمقراطي�ون، خ�الل أي�ام ع�ىل 
ق�رار يجع�ل إج�راءات مس�اءلة 

الرئيس دونالد ترامب رسمية.
روي�رتز  مانرشت�ه  وبحس�ب 
وتابعت�ه »املراق�ب العراقي« فأن 

»اللجنة تعمل ع�ىل تحويل ما بدأ 
يف ص�ورة تحقي�ق رقابي بش�أن 
»مس�اءلة«،  إىل  ترام�ب  رئاس�ة 
وذل�ك به�دف التوص�ل إىل ق�رار 
بحلول نهاية العام الحايل بش�أن 
ما إذا كان س�يتم توصية مجلس 
الن�واب بكامل هيئته ببدء تطبيق 

بنود املساءلة«. 
وق�ال املص�در، إنه »بحل�ول يوم 

األربعاء س�يكون بوس�ع أعضاء 
اللجن�ة القضائي�ة التصويت عىل 
إج�راء يجع�ل مس�ألة التحقي�ق 

محددة بصورة أفضل«.
واض�اف املص�در أن »اإلج�راءات 
الجدي�دة ربما تش�مل االس�تماع 
ي�وم 17 أيل�ول الح�ايل إىل مدي�ر 
ك�وري  الس�ابق  ترام�ب  حمل�ة 
ومس�اعدين  ليفاندوفس�كي 

س�ابقني لرتامب يف البيت األبيض 
هما روب بورتر وريك ديربورن«.

القضائي�ة  اللجن�ة  وكان�ت 
م�ن  النتق�ادات  تعرض�ت  ق�د 
الجمهوريني بسبب عدم التزامها 
بإجراءات س�بق أن جرى اتباعها 
يف سياق مساءلة رئيسني سابقني 
للب�الد هم�ا ريتش�ارد نيكس�ون 

وبيل كلينتون.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت صحيفة »أوبزيرفر« أن األموال التي 
تجنيها بريطانيا من تجارة الس�الح  لدول 
التحالف الس�عودي االمارات�ي تتفوق عىل 

مساعداتها اإلنسانية لليمن.
وتابعت�ه  الصحيف�ة  أعدت�ه  تقري�ر  ويف 
»املراق�ب العراق�ي« قال�ت إن »بريطاني�ا 

حصلت عىل عائدات من تجارة الس�الح إىل 
السعودية ودول التحالف األخرى يف الحرب 
ع�ىل اليم�ن ثماني�ة أضع�اف م�ا أنفقته 
ملس�اعدة املدني�ني اليمني�ني الذي�ن وجدوا 

أنفسهم وسط الحرب«.
ووص�ف الناش�طون »نه�ج بريطانيا هذا 
القائم عىل زيادة صفقات الس�الح وتقديم 

املساعدات الرمزية بأنه “غر متناسق«.
ومن�ذ بداية الح�رب يف اليمن ع�ام 2015، 
انه�ار اقتصاد الب�الد وانترش الجوع بحيث 
أصب�ح 10 ماليني يمني ع�ىل حافة الجوع 
كما تقول األمم املتحدة، باإلضافة النتشار 
أوبئ�ة كان يمك�ن الس�يطرة عليه�ا مث�ل 

الكولرا.

ضابط صهيوني: نصر اهلل شخصية »حكيمة« تؤثر 
على الوعي اإلسرائيلي

المراقب العراقي/ متابعة...
يف خ�رق للس�يادة الس�ورية، وقض�م جزء من 
أرايض الدولة الس�ورية بش�كل يخالف املواثيق 
الدولي�ة، ويصب يف مصلحة تركي�ا والجماعات 
املس�لحة الت�ي تعم�ل ع�ىل تقويض الس�يادة 
السورية، قامت قوات أمركية وتركية بدوريات 

مؤللة يف املنطقة اآلمنة.
وقد نرشت قناة »RT« الروس�ية  مقطع فيديو 
وصور للدوريات األمريكية-الرتكية املشرتكة يف 

املنطقة اآلمنة رشق الفرات شمايل سوريا.

ونقلت القناة الروس�ية عن مراس�لها وتابعتها 
»املراق�ب العراقي« إن »الدوريات يتم تس�يرها 
بني قريتي الحشيشية ونص تل رشق مدينة تل 

أبيض«.
وأف�ادت ب�أن »الدورية املش�رتكة ستس�تغرق 
س�اعتني، وم�ن ث�م س�تعود الق�وات الرتكي�ة 

ملواقعها داخل أراضيها«.
وكان وزي�ر الدفاع الرتكي، خل�ويص أكار، قال 
إن ب�الده خططت لبدء تس�ير الدوريات الربية 
اآلمن�ة« ش�مال رشق  »املنطق�ة  يف  املش�رتكة 

سوريا، اعتبارا من يوم غد األحد.
وأض�اف أكار أن أنقرة تعترب عملي�ات التحليق 
ش�مال  األمريكي�ني  م�ع  املش�رتكة  املروحي�ة 
س�وريا فرصة لتحديد كل ما يس�توجب القيام 
ب�ه يف املي�دان، بم�ا يف ذلك تدم�ر »التحصينات 

اإلرهابية«.
من جانبها، أوردت الس�فارة األمريكية يف أنقرة 
بيانا مشرتكا أكد اتفاق وزارتي الدفاع يف البلدين 
ع�ىل »ترسي�ع تنفي�ذ كاف�ة التدابر م�ن أجل 

معالجة املخاوف والقلق األمني لدى تركيا«.

دوريات أمريكية تركية تنتهك سيادة سوريا
 في المنطقة اآلمنة شرق الفرات

المراقب العراقي/ متابعة...
فيما تدعي الس�عودية أن القضية الفلس�طينية 
تع�د ع�ىل رأس أولوي�ات سياس�تها الخارجية، 
مش�ددة عىل دعمها للش�عب الفلس�طيني لنيل 
الفلس�طينيون  يتع�رض  املرشوع�ة،  حقوق�ه 
املقيم�ون داخ�ل أرايض الس�عودية من�ذ ف�رتة 
لحم�الت اعتق�ال وتهدي�د ومالحقة ه�ي األكرب 
واألخط�ر الت�ي تنفذها ق�وات األمن الس�عودية 
بص�ورة رسي�ة، ودون أي تدخ�الت أو تحركات 

تذكر من قبل السفارة الفلسطينية يف الرياض.
مصر مجهول:

وبحسب ترصيحات نقلتها وسائل اعالم تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الس�لطات الس�عودية 
ع�رشات  املاضي�ة  األس�ابيع  خ�الل  اعتقل�ت 
الفلس�طينيني داخ�ل أراضيها وأخف�ت بعضهم 
قرسياً دون أن توج�ه لهم تهما أو تعرضهم عىل 

القضاء«.
وبحس�ب الترصيح�ات الت�ي ادىل به�ا س�جني 
جزائري س�ابق قائال إن »املعتقلني الفلسطينيني 
يتعرض�ون للتعذيب وانته�اكات مروعة بحقهم 

داخل السجون السعودية«.
وبدوره دعا »املرصد األورومتوس�طي السلطات 
مص�ر  ع�ن  الف�وري  الكش�ف  الس�عودية  يف 
ع�رشات الفلس�طينيني املعتقلني لديه�ا، مؤكداً 
أن االس�تهداف يأت�ي ضمن سلس�لة طويلة من 

االنتهاكات لحقوق أإلنسان
عدد غر محدود:

وق�ال املرصد، يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن�ه »ال يس�تطيع تحدي�د رقم دقي�ق للمعتقلني 
الفلس�طينيني حت�ى اآلن، غ�ر أن�ه أح�ى 60 
ش�خصا فيما تش�ر تقديرات أخرى إىل أن الرقم 
أك�رب من ذلك بكثر، وه�و ذات الرقم الذي نرشه 
املغرد الس�عودي الشهر واملثر للجدل »مجتهد« 

عىل حسابه تويرت«.
واكم�ل الس�جني الجزائ�ري إن »س�جن ذهبان 
الس�عودي يعج باملختطفني الفلسطينيني، حيث 
يتعرض�ون النته�اكات وتعذي�ب، وحرم�ان من 

الن�وم، وحرمان من العالج، رغ�م أن منهم كبار 
السن ومن يحتاج إىل رعاية خاصة«.

وأضاف حس�ب ما نقل املرصد إن »الطعام داخل 
الس�جن يقدم بطريقة مهينة وأحياناً يف أكياس، 
كم�ا يح�رص الس�جانون ع�ىل إبق�اء املعتقلني 

مقيدين داخل زنازين السجن أليام«.
وكان�ت عائل�ة اردني�ة من أص�ول فلس�طينية، 
وصل�ت إىل الس�عودية ألداء فريض�ة الح�ج هذا 
العام، حيث احتجزت الس�لطات الس�عودية رب 
األرسة ول�م يفرج عن�ه حت�ى اآلن، فيما أجربت 

األرسة ع�ىل الع�ودة ومغ�ادرة البالد بع�د انتهاء 
رحلة الحج.

االستش�اري  الطبي�ب  يقب�ع  س�نوات  وم�ذ 
الفلس�طيني محم�د الخ�ري )80 عام�اً( يف 
الس�جن والذي كانت تربطه عالقات إيجابية مع 

الس�لطات الحاكم�ة يف الس�عودية، إال ان اعتقل 
منذ س�نوات عىل خلفية عالقته بحركة املقاومة 
اإلس�المية حماس، يف حني أنه يعاني من مرض 

الرسطان.
وصادرت الس�لطات أموال رجل األعمال ومنعت 

العائلة من مغادرة األرايض السعودية.
وآخ�ر تل�ك الح�االت كان�ت عائل�ة م�ن أص�ول 
فلسطينية، وتحمل الجنسية األردنية، وصلت إىل 
السعودية ألداء فريضة الحج، وطلبته السلطات 
ملراجعته�ا، ول�م يعد م�ن حينها، فيم�ا غادرت 

العائلة عائدة إىل األردن دون الوالد.
قام�ت  الس�عودية  الس�لطات  أن  إىل  وأش�ار 
ب�”مداهمة املنازل ليالً، وتجميع العائلة يف غرفة 
واح�دة، وترهيب النس�اء واألطف�ال، ومصادرة 
األجه�زة اإللكرتونية”، قبل اعتقالهم للش�خص 

الذي يبحثون عنه.
وأوض�ح أن عدداً ممن اعتقل�وا تعرضوا للرب 
العني�ف املهني أثناء اقتياده�م وهم مكبلون من 

منازلهم إىل سيارات املباحث.
وکان بن س�لمان اک�د ان القضية الفلس�طينية 
ليس�ت ع�ىل رأس أولوي�ات الس�عودية وذلك يف 
زيارت�ه إىل الوالي�ات املتح�دة يف 29 أبريل 2018 
ولقائ�ه بع�دد من مس�ؤويل الجالي�ات اليهودية 

األمركية.
وط�رح بن س�لمان خالل هذه اللق�اءات مواقف 
سياس�ية ش�ديدة اللهج�ة ض�د الفلس�طينيني، 
وصوالً إىل القول أمامهم إن هناك قضايا أهم من 

الفلسطينيني مثل إيران.
وأضح بن سلمان لرؤساء املنظمات اليهودية أن 
املوضوع الفلس�طيني ال يقف عىل رأس أولويات 
حكوم�ة الس�عودية وال يف أوس�اط ال�رأي العام 
الس�عودي: »هن�اك مواضي�ع ملّحة أكث�ر وذات 

أهمية أكرب ملعالجتها، مثل إيران«.
وفاجأت ترصيحات بن سلمان هذه، بحسب أحد 
مص�ادر القناة الع�ارشة، الزعم�اء اليهود الذين 
ش�اركوا يف اللقاء، ال س�يما ما يتعلق بانتقادات 
بن س�لمان للفلس�طينيني، واعتربوا أنها شبيهة 
باالنتق�ادات التي توجهها دول�ة االحتالل وإدارة 
الرئي�س األمرك�ي، دونالد ترامب، يف إش�ارة إىل 
تق�ارب املوق�ف ب�ني بن س�لمان وب�ني حكومة 
االحت�الل وإدارة ترامب، لدرجة ق�ول املصدر إن 
بعض الحضور وقعوا أرضاً عن مقاعدهم فعلياً.

رويترز: لجنة بمجلس النواب األمريكي قد تجعل إجراءات
 مساءلة ترامب رسمية

أوبزيرفر: بريطانيا تجني أرباحا من بيع األسلحة لدول التحالف العربي  
 تفوق مساعداتها لليمنيين

المراقب العراقي/ متابعة...
قبل ثمانية أّيام من الجولة األوىل من االنتخابات 
الرئاسّية، نّظمت تونس، أمس السبت األمسية 

األوىل من املناظرات الكربى بني املرّشحني.
وت�ّم توزي�ع املرّش�حني للتناظ�ر خ�الل ثالث 
أمس�يات، ثمان الس�بت وتس�ع األح�د وثمان 
اإلثنني، ملدة ساعتني ونصف ساعة لكّل مناظرة 
تح�ت عن�وان “الطري�ق إىل قرط�اج. تون�س 
تختار”، وُبّثت األمسية عىل 11 قناة تلفزيونية 
بم�ا يف ذل�ك قنات�ان عامتان وع�رشون إذاعة. 
وش�ارك يف مناظرة عدد من أبرز املرّشحني من 
أصحاب “الوزن الثقيل”، بينهم مرّش�ح حركة 
النهضة عب�د الفتاح مورو، وأّول رئيس تونيس 

ما بعد الثورة منصف املرزوقي، ورئيس الوزراء 
الس�ابق مهدي جمع�ة، والناش�طة املعارضة 

لإلسالميني عبر مويس.
وكان هن�اك ك�ريس فارغ لرج�ل األعمال املثر 
للجدل نبيل القروي، املرّشح الذي أودع السجن 

بتهم غسل األموال.
وجاء يف تغريدة عىل الصفحة الرسمية للقروي 
تعليق�اً عىل غياب�ه “حرموني ه�ذه الليلة من 
حّقي الدستوري للتعبر أمام الشعب التونيس. 
ويج�رؤون عىل الحديث عن انتخابات ش�فافة 
أس�ايس وه�و  مب�دأ  غي�اب  يف  وديمقراطي�ة 

التساوي يف الحظوظ”.
ودرس املنّظم�ون إتاحة مش�اركته يف النقاش 

ع�رب الهات�ف م�ن زنزانت�ه، لك�ّن الق�رار ُترِك 
للقضاء.

وُنّظم�ت املناظ�رة، يف مق�ّر قن�اة “الوطني�ة” 
التونس�ية العام�ة، ووقف خاللها املرّش�حون 
عىل ش�كل نصف دائرة أمام منابر اخترت عىل 
أساس القرعة، ويف الوس�ط صحافّيان ُيديران 

الحوار وفقاً للتوقيت املحّدد.
وط�رح الصحافّي�ان أس�ئلًة أعّده�ا إعالمّيون 
وكانت اخت�رت بالقرعة مس�اء الجمعة، وَرّد 
عليها املشاركون عىل امتداد ساعتني. وشملت 
األسئلة مجاالت تتعلّق بحقوق اإلنسان واألمن 
واالقتص�اد والعالق�ات الخارجّي�ة، إضافة إىل 
تعّهدات املرشحني لألّيام املئة األوىل من الحكم.

انطالق المناظرات التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة في تونس

المراقب العراقي/ متابعة...
تستمر أبواق النظام البحريني يف مسلسل الكذب الذي يفضحه واقع القمع واالنتهاكات والحرب 

الطائفية التي يشنها عىل الشعب البحراني. فبعد وزير الداخلية البحريني انربى وزير الخارجية 
الب�وق الصهيون�ي ينرش أكاذيبه ع�رب تغريداته، حيث ق�ال أن »البحري�ن أجواؤها دينية 

روحانية، إنه محرم الحرام، وإنها ذكرى عاش�وراء«، موحًيا أن ما يسود البحرين 
يف هذه األيام إحياء ملراسم عاشوراء يف أجواء آمنة وهادئة«. وهذا االدعاء 

الكاذب والس�فيه رد عليه مدير املكتب السيايس الئتالف 
ش�باب ثورة 14 فرباير يف بروت الدكتور إبراهيم 
الع�رادي متهكًما »نع�م ومعها أج�واء مداهمات 
لبي�وت املواطن�ني الش�يعة م�ن قب�ل مرتزقتكم 
واعتقاالت للمعزين واستدعاءات يزيدية للخطباء 
والرواديد الحس�ينيني«، واصًفا سياسة آل خليفة 
تجاه الش�عب ب�«الصهيونية«، فيما أكد أن »ثورة 

14 فرباير مستمرة حتى إسقاطهم«.

14 فبراير ترد على أكاذيب »بوق الصهاينة«
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ث�ورة اإلمام الحس�ین )علیه الس�ام( التي انطلقت س�نة س�تین 
للھج�رة، كانت نبعاً متدفقا للقیم املتس�امیة حيث ارتبطت بأبعاد 
فكري�ة أساس�یة تش�كل جوھ�ر قضیت�ه املركزي�ة والت�ي تتبلور 
وترتبط بمفردة اإلصاح بكل دالالتھا الفكرية واإلنسانیة والقیمیة 
والروحیة ومن ھنا فإن أي محاولة الس�تعادة ھذه الثورة وتطبیق 
مقوالت�ه وقیم�ه الروحیة والفكري�ة ال تتم ولن تتحق�ق دون فھم 
واس�تلھام ھذه املضامین و ال وجود لفكر الحسین بدونھا وبالتايل 
كل م�ن يريد حرص وتقويض قضیة الحس�ین بالطقوس والتباكي 
واللط�م ، يس�اھم م�ن حیث ال يش�عر بح�رف القضی�ة وتمیيعھا 

وضیاع أھدافھا وتغیيب مكتسباتھا عىل أرض الواقع .
للحقیقة ان بفضل فكر ھذه الثورة العظیمة اس�تطاع ابن رس�ول 
الل�ه أن يحی�ي دي�ن النب�ي محم�د )ص( ويجعل�ه فاع�ًا ومؤثراً  
التاري�خ و تتمیزعن كل الث�ورات بكونھا قضیة رس�الة ومبدأ، ثار 
الحس�ین للدفاع عنھا، ونھض للتبش�یر بھا، حیث رأى عيل مّر أمة 
جده تنس�لخ من رس�الة اإلسام، وتس�ودھا أجواء مخالفة لقیمه 
ومفاھیم�ه، وتحكمھا فئة مخالفة لھديه وترشيعاته وبأنھا كانت 
ثورة اص�اح وھداية لكل البرشية دون اس�تثناء وم�ن ھنا ينطلق 
التفاعل الجماھیري الھائل، الذي يحصل باندفاع ذاتي،ومن قبل كل 
الرشائح االجتماعیة... الرجال والنساء، والكبار والصغار، واألثرياء 
والفق�راء، واملثقفون والعادي�ون... وتعطي لھذه الث�روة املعرفیة 
أھمی�ة فريدة م�ن نوعھا،لذلك تج�اوب الجمھور الش�عبي معھا، 
حی�ث يتفاع�ل معھا من كل املذاھب دون اس�تثناء بش�كل واس�ع 
من أبناء األمة االس�امیة وبالخصوص املحبی�ن ألھل البیت علیھم 
الس�ام، مع مناس�بات ومواسم الذكرى الحس�ینیة، وسائر أوقات 
الزي�ارات املندوبة، وقد س�عى االمام )ع( اىل بناء مجتمع إس�امي 
وإنس�اني متكام�ل وانبثقت الث�ورة من روح املس�ؤولیة وااللتزام 
األخاقي الصاح املجتمع )إنما خرجت لطلب االصاح يف أمة جدي، 
أري�د أن آمر باملعروف وأنھي عن املنكر( ، يف مقابل س�یطرة الروح 
األنانی�ة واملصلحیة واالنتھازية، والس�كوت إزاء الحكومة الباطلة، 
والاإبالیة تجاه اوضاع املجتمع، التي تساھم يف ترسیخ واستفحال 
املعايی�ر و القی�م املناھضة للدين، ويضف�ي املرشوعیة االجتماعیة 

والسیاسیة عيل القوي املتجربة واملستبدة.
وماھو واضح وجيل يف ثورة االمام الحسین ) ع (اعلنت منذ البداية 
رفضھا لاوضاع املرتدية وتصديھا لحّكام الجور. و ملا اراد معاوية، 
خافاً لس�یرة رس�ول الله، أن يأخذ البیعة من االمام الحسین إلبنه 
يزي�د لیخلف�ه يف الحك�م االموي املت�وارث، قوبل بمعارض�ة االمام 
ورفض�ه. ومن خال نھضته العاش�ورائیة أوضح االمام الحس�ین 
بأنه من املحال أن تريض ش�خصیة تعترب أس�وة لاس�ام املحمدي 
بھذا الذل، وأن تؤيد االس�ام املنحرف: )مث�يل اليبايع مثله(وتتجىل 
ھ�ذه املقابل�ة واملواجھ�ة يف أخاقیات املعس�كرين: أنص�ار اإلمام 
الحس�ین، الذي�ن رفض�وا االغ�راءات واملس�اومات،ووقفوا وقف�ة 
ع�ز وف�داء، دفاعاً عن الدي�ن واملصلحة العام�ة، ويف الطرف اآلخر: 
الجی�ش األموي، الذي�ن دفعتھم املطامع واملصال�ح الرتكاب أفظع 
الجرائم واآلثام، وكانوا يتسابقون إىل املناصب والغنائم عىل حساب 

ضمائرھم ومبادئھم وأمتھم بدل
أن تس�وده القی�م االخاقیة الفاضل�ة والقیم النبیل�ة وتتحقق فیه 
العدال�ة واالخ�وة والحرية واملس�اواة وباقي القیم االنس�انیة التي 
تحفظ حقوق وكرامة اإلنس�ان، لذا فأن ثورة اإلمام الحس�ین علیه 
الس�ام، ھ�ي أعظم ث�ورة إصاحیة عرفھ�ا التاري�خ البرشي عىل 
س�طح الكرة األرضیة ألنھا أحیت املبادئ والقیم املقدسة يف نفوس 
وعق�ول األجیال املتعاقبة ، وأعطت ال�دروس املرشقة عن التضحیة 
يف س�بیل القیم اإلس�امیة واإلنس�انیة. وقد تأثر عظم�اء البرشية 
ومفكريھ�ا وسیاس�یھا بش�خصیة اإلمام الحس�ین علیه الس�ام 
وس�یرته العط�رة، ألنھم وجودوا يف ث�ورة اإلمام الحس�ین الرفض 
املطلق للظلم الس�یايس واالجتماع�ي واالقتصادي والعرقي والقبيل 
واملناطقي، وملس�وا يف حركته التحررية الكرامة اإلنسانیة، والحرية 
الفكري�ة، والعدالة االجتماعیة، والتس�امح الدين�ي، والوفاء للقیم 
اإلنس�انیة. التي تتجدد بش�كل دائم مع حلول ش�ھر محرم الحرام 

وايام عاشوراء،

الحسين ثورة الفكر 
والنهضة المستدامة

 عبد الخالق الفالح

بقلم / عبد الباري عطوان…
األزم�ة  افَتع�ل  ال�ذي  ترام�ب  فالرئي�س 
الحالّية ضد إيران، خ��رِ ُكل املعارك التي 
ز عن ال�رّد عىل  خاضه�ا حت�ى اآلن، وعجرِ
إس�قاط طائرته، أو حماية ُسفن ُحلفائه 
الربيطانيني يف الخليج، وها هو يس�تجدي 
مائ�دة  إىل  للُجل�وس  األمريكّي�ة  القي�ادة 

وار معه، ودون أن يتلّقى أّي رد. الحرِ
التفاصيل تقول إّن براين هوك، املس�ؤول 
عن املرِلف اإليران�ي يف الخارجّية األمريكّية 
قبط�ان  إىل  إلكرتونّي�ة  برس�ائٍل  بع�ث 
الس�فينة أخيلي�ش كومار حمل�ت عرًضا 
“برش�وٍة” بع�ّدة ماي�ني من ال�دوالرات، 
وبرِم�ا ُيمّكن�ه من العي�ش برفاهّي�ٍة، ويف 
أمري�كا نفس�ها، إذا تع�اون م�ع اإلدارة 
هة التي  األمريكّية ووجه الس�فينة إىل الجرِ
ُتريده�ا، ولكّن�ه رفض هذا الع�رض بإباٍء 

وَش�َمم، فقّررت ه�ذه اإلدارة الت�ي تّدعي 
النزاه�ة وقي�ادة العالم الُح�ر، ونرش قيم 
الديمقراطّي�ة فيه، ف�رض ُعقوبات عليه، 
أّي القبط�ان، وُمص�ادرة ُكل موجوداته يف 
الوالي�ات املتحدة، فأيَن قي�م العدالة، وأيَن 

القضاء الُحر، وأين ُحقوق اإلنسان؟
ناقلة النفط اإليرانّية هذه ستدخل التاريخ 
ألّنه�ا ش�ّكلت، وُتش�ّكل، عق�دًة ألمريكا، 
صاراتها،  وتفضح فش�لها وسياساتها وحرِ
وُتؤّك�د يف املُقاب�ل عىل “الده�اء” اإليراني 
يف إدارة املُنازل�ة الحالّي�ة ضده�ا، وع�دم 
الرّض�وخ ل�ُكل األعم�ال االبتزازّي�ة الت�ي 

ُتمارسها بالّتايل.
لابت�زاز  الُخض�وع  رفض�وا  اإليرانّي�ون 
األمريك�ي، ورّدوا ع�ىل احتج�از الناقل�ة 
باحتج�از ناقلت�ني، وما زال�وا يحتفظون 
بالناقلة الربيطانّي�ة يف ميناء بندر عباس، 

كرهين�ٍة حتى بع�د اإلفراج ع�ن ناقلتهم، 
ولم ُيفررِجوا عن بّحارتها إال اليوم فقط.

تحّي�ٌة م�ن القلب له�ذا القبط�ان الهندي 
الرشي�ف الّنزي�ه الذي أثبت أّن�ه أقوى من 
أمريكا، وم�ن ُكل ملياراتها، برفضه ُقبول 
هذه “الرش�وة” العار، وقّرر االس�تمرار يف 
قيادة ناقلته، وإيصال ُحمولتها إىل سورية 
املُح�ارصة ُظلًم�ا، وُعدواًن�ا، واس�تكباًرا، 
بطريق�ٍة أو بأُخ�رى، وه�و ال�ذي تعرّض 
لاحتجاز وزماؤه يف س�جن س�لطة جبل 
ط�ارق لح�وايلّ ثاث�ة أس�ابيع، ودون أن 

يتنازل أو تضُعف معنوّياته.
يف ه�ذا العالم رجال ال يش�رتيهم املال، وال 
يتنازل�ون ع�ن قيمه�م األخاقّي�ة، مهما 
تعاظم�ت الّضغوط والُعقوبات عليهم من 
دوٍل اس�تعمارّيٍة مث�ل الوالي�ات املتحدة، 
والقبط�ان كوم�ار ع�ىل رأس�هم، وعلينا 

أن نتذّك�ر بأّن�ه ليس إيرانيًّ�ا، ورّبما ليس 
ُمس�لًما أيًض�ا، وإّنم�ا رجل قي�م ومبادئ 

وكرامة.
ُمؤل�م جدًّا أن يتزامن ه�ذا املوقف القيمي 
املُ�رّشف للقبط�ان كوم�ار م�ع املُحاكمة 
�ف يف قف�ص ُمّتهميه�ا الرئيس  الت�ي يقرِ
الس�وداني عمر البش�ري الذي باع ضمريه 
وحّول جيش باده إىل جيٍش مرتزٍق عندما 
ُزجَّ ب�ه يف حرب ظاملة يف اليمن، وضد واحد 
من أنبل الش�عوب العربّي�ة، ُمقابل بضعة 
مايني جاءته يف طائرٍة خاّصة من اململكة 
العربّية الس�عودّية، وهو املُتقّدم يف الّسن، 

وليَس له أوالد حتى ُيوّرثهم.
إىل  الذه�اب  كوم�ار  الكابت�ن  يحت�اج  ال 
أمري�كا والعي�ش فيها، فب�اده الهند ذات 
الحض�ارة التي تمتد آلالف الس�نني أجمل 
كثريًا، وأعرق، من هذه “الجّنة” األمريكّية 

املُصَطنع�ة، الت�ي أغلق ترام�ب أبوابها يف 
وجه�ه، ولقم�ة عي�ش رشيف�ة يف إحدى 
ُمدنه�ا، أطي�ب وأطع�م وأكثر هن�اًء، من 
اء الذِّمم األمريكي. أخرى معجونٍة بعار رشرِ

نخت�م بإهداء هذ املوقف األخاقي املرُّشف 
للقبط�ان كوم�ار إىل بعض الع�رب الذين 
يسخرون من الهنود، وُيمارسون ُكل أنواع 
العنرصّية والفوقّي�ة ضّدهم، ألّنهم ُفقراء 
فق�ط، ناس�ني أن باده�م دول�ة نووّية، 
تملك أكرب عدد من ُمهن�ديس التكنولوجيا 
ُيغ�رّيون  لعلّه�م  العال�م،  يف  وُخربائه�ا 
ُممارساتهم االس�تعائّية هذه، ويعررِفون 
قدرهم، وحال االنهيار التي نعيش�ها قبل 
أن يعرفوا قدر هؤالء الناس، وُشكرًا للمرّة 

امليلون للُقبطان كومار.
االرسائيلي�ة  ويف الوق�ت نفس�ه دعم�ت 

مصداقية حزب الله .

لماذا تحّولت ناقلة النفط اإليرانية إلى »ُعقدة« 
للرئيس ترامب ورهطه ؟

بقلم / محمد حسن الساعدي…
ب�دأت الح�رب عاني�ة ع�ىل مح�ور املمانع�ة يف 
املنطقة،الذي أس�تطاع إفش�ال جميع املخططات 
واملشاريع التي تستهدف تقسيم املنطقة،والقضاء 
ع�ىل املقاوم�ة فيها،والتي كلم�ا أحبطت مرشوعاً 
هن�ا او هن�اك اال وأوج�دت الق�وى الغربي�ة ويف 
مقدمته�ا الوالي�ات املتح�دة االمريكية ب�دالً لهذا 
املرشوع،وآخره�ا م�ا أس�قطه الش�عب العراق�ي 
وجيش�ه وحش�ده من مخط�ط يس�تهدق تمزيق 

وحدة أرضه،وإنه�اء دور داعش فيه بزمن قيايس 
القى اح�رتام العال�م اجمع،مما أضطر واش�نطن 
اىل أختيار بدي�ل لداعش عرب تدريب عنارص داعش 
املتبقي�ة من ح�رب العراق وس�وريا،حيث تش�ري 
التقارير اىل ان قاعدة االس�د يف االنبار والقريبة من 
الحدود الس�ورية هي التي تقوم بعمليات التدريب 
والتجهيز لعن�ارص داعش االرهابية، واالس�تعداد 
ملعرك�ة جدي�دة مع مح�ور املقاومة، حي�ث تؤكد 
ه�ذه التقاري�ر ان رشكات امني�ة تعم�ل عىل نقل 

املعدات العسكرية من سوريا واالردن اىل محافظة 
االنبار،حي�ث تق�وم قاعدة عني االس�د بتدريب ما 
ب�ني )700-1000( م�ن تنظي�م داعش،واطلق�ت 
أسم أش�باح الصحراء عىل هوالء االفراد،حيث يتم 
تجهيزهم باملعدات والسيارات واالسلحة املتوسطة 

والخفيفة،وسيكونون داعش املرحلة القادمة .
جمي�ع التقارير تؤكد ع�ىل ان الطائرات االمريكية 
تقوم دورياً بإنزال قوات عسكرية داخل قاعدة عني 
االس�د والحبانية،حيث تش�ري هذه التقارير اىل ان 

وجود هذه القوات ساهم بشكل كبري بزيادة حركة 
املجموعات االرهابية يف تلك املنطقة،خصوصاً وأن 
هناك أع�داد كبرية من هذه العصابات قد تم نقلها 
من س�وريا اىل هذه القواعد ، وه�و ما يؤكد رواية 
مس�عى واش�نطن اىل إعادة تنظيم صفوف تنظيم 
داعش،وتدريبه�م وتزويده�م باالس�لحة املختلفة 
أس�تعداداً لحمل�ة جدي�دة تنطل�ق م�ن صح�راء 
العراق ، للقيام بعمليات أرهابية جديدة تس�تهدف 
االبري�اء واملناط�ق اآلمنة،االمر ال�ذي يجعلنا أمام 

مرحلة غاية يف الدق�ة والخطورة،فهذه العصابات 
االرهابية ستكون س�اح ذو حدين،فمرة ستكون 
الي�د الضارب�ة لواش�نطن وم�رة ذريع�ة للتدخ�ل 

االمريكي يف املنطقة .
العراق يمث�ل قاعدة أرتكاز،كما أن�ه يمثل محطة 
مهم�ة يف محور املقاوم�ة يف املنطق�ة، لذلك تعمد 
الق�وات االمريكي�ة املتواجدة هناك م�ع عصابات 
داع�ش،اىل قط�ع الطري�ق ب�ني س�وريا والع�راق 
وإيران،ومن�ع أي أي ام�داد عس�كري اىل س�وريا 

ولبن�ان يف أي حرب قادم�ة يف املنطقة عموماً،كما 
أن العملي�ات العس�كرية يف تلك املنطقة س�تكون 
مفتوح�ة عىل كل االتجاهات،خصوص�ًا وان إيران 
ستعمد اىل فتح كل الجبهات مع الخصم،وستعمل 
ع�ىل أس�تهداف كل االه�داف يف املنطقة،خصوصاً 
القواع�د العس�كرية يف الخلي�ج والعراق وش�مال 
أفريقيا،االم�ر ال�ذي يجعلن�ا أم�ام منحنى صعب 
يف تجاوز ه�ذه املرحل�ة الصعبة،وتفتح عىل كافة 

االحتماالت يف املواجهة املقبلة .

بدء ساعة الصفر ؟!

بقلم / عالء الخطيب …
أرادوا أن يصدق�وا الرواي�ة ب�أن ارسائي�ل أخل�ت 
مواقعه�ا العس�كرية الحدودي�ة ، ورضب�ت جبال 
م�ارون الرأس الخالية من أية  منش�أة أو س�كان 
باالتف�اق مع حزب الل�ه وباملقابل ذك�رت الرواية 
االرسائيلية أن عملية حزب الله التي استهدفت آلية 
عس�كرية لم توقع ضحاي�ا.  واعتربوا كل ما جرى 
م�حية معدة مسبقاً . وعىل الرغم من ان تقارير 
صحفي�ة ارسائيلي�ة ذك�رت وصولثاث�ة مصابني 
ارسائيلي�ني اىل مستش�فيات حيف�ا، باإلضافة اىل 
م�ا ذكرته القن�اة 12  االرسائيلي�ة يف تقريرها عن 
العملي�ة  والت�ي قالت : “ان الجن�ود  الذين اصيبوا 
لم يخططوا بش�كل صحيح مس�ار الس�ري وقدروا 
انهم غري مكش�وفني للعدو خل�ف الحدود “، وهذا 
ما أكده  املراس�ل العس�كري لصحيفة “هآرتس” 
عام�وس هاري�ل، إن املركب�ة املدرع�ة اإلرسائيلية 

م�ن ط�راز “زئي�ف” )أو “وولف”( وكانت تس�ري 
ع�ىل طريق يبعد ح�وايل 5,5 كيلومرت ع�ن الحدود 
لحظ�ة اس�تهدافها، بمعن�ى أنه�ا ل�م تك�ن عىل 
الخط�وط األمامي�ة، ولكن يف منطق�ة تقع ضمن 
نط�اق الصواريخاملوجه�ة “كورني�ت .  كل ه�ذه 
الترصيح�ات لم تقنع  االع�ام العربي الذي   يرص 

عىل تكذيب املصادر االرسائيلية .
ويطب�ل بهس�تريية عجيب�ة ليثب�ت ان م�ا حصل 
م�حي�ة وان الجمي�ع يف اله�وى س�وى .اي ان 
ح�زب الله  عمي�ل ارسائي�يل كما هم .ل�م يفكروا 
ولو للحظة واحدة مل�اذا هذه امل�حيات وملصلحة 
م�ن ْ؟اذا ح�زب الل�ه عمي�ًا الرسائيل مل�اذا يقوم 
بهذه امل�حي�ة ويدخل الحروب معها؟وملاذا يهدد 
نتينياه�و اللبناني�ني بال�رد  ويق�ول له�م ” ديروا 
بالكم”والتناق�ض العجيب الذي وق�ع فيه االعام 
العرب�ي ه�و توصيف ح�زب الله . هل ه�و  ذراعاً 

إيرانياً  أم ارسائيلياً ؟
اذا كان إيراني�اً ه�ذا يعن�ي ان  ال م�حي�ة ب�ني 
الطرفني النهم  أع�داء  . واذا قالوا ان ايران متفقه 
مع ارسائيل لتدمري العرب  فلماذا يتحالفون معها  
لتدمري انفس�هم ، اما انهم اغبي�اء  أو انهمكذابني 
، يق�ول بعض املس�ؤولني الع�رب ان التحالف مع   

ارسائيل  هو من اجل إيقاف التمدد اإليراني.
وهنا البد لنا ان نسأل  اذا كانت العملية بني ارسائيل 
وح�زب الل�ه م�حي�ة مكش�وفة ق�ام بأدوارها 
ممثلني فاش�لني  ، ملاذا تس�ابق بعض املس�ؤولني 

العرب اىل ادانة حزب الله ودعم ارسائيل ؟ .
فق�د رصح وزي�ر خارجي�ة البحري�ن يف تغري�دة 
ع�ىل تويرت، “اعتداء دولة ع�ىل أخرى يشء يحرمه 
القان�ون الدويل. ووقوف دولة متفرجة عىل معارك 
ت�دور ع�ىل حدودها وتع�رض ش�عبها للخطر هو 

تهاون كبري يف تحملتلك الدولة ملسؤولياتها”.

عجيب أمر ه�ذا الوزي�ر الذي يرى 
الص�ورة باملقلوب دوماً .هو اليرى 
ان ارسائيل هي التي بدأت باالعتداء 
ع�ىل لبن�ان والعراق وس�وريا ولم 
يس�تنكر عدوانها ، بل اس�تنكر رد 

فعل حزب الله عىل ارسائيل .
ام�ا   أن�ور قرق�اش وزي�ر الدول�ة 

للش�ؤون الخارجية بدول�ة اإلمارات 
قال  إن لبنان لطامل�ا عانى من انفراد 

الق�رار، مؤك�دا أن ق�رار مث�ل الح�رب 
والسام يجب أن تتخذه الدولة اللبنانية.

م�ع ان الدول�ة اللبنانية متمثلًة برؤس�ائها 
الثاث وقفوا مع ح�زب الله ولم يعرتضوا عىل 

الرد .لق�د ارضت الرواية االرسائيلي�ة بمصداقية 
الجي�ش االرسائي�يل والحكوم�ة االرسائيلي�ة  ويف 

الوقت نفسه دعمت مصداقية حزب الله .

لماذا طبَّل اإلعالم العربي للرواية اإلسرائيلية؟
لقد نجح اإلسرائيلون في تسِويق كذبة كان يحتاجها النظام السياسي  العربي ليروج لها اإلعالم المهزوم نفسياً ، 

ليداري بها فشله  وهزيمته  ، فقد جائت الرواية االسرائيلية كلوح إنقاذ، بعد أن أحرجتهم عملية حزب اهلل, ورده  
على الصهاينة بهذه الحرفية العالية .

ُكّنا نعتقد أّن ما نشرته صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانّية حول عرض مسؤول أمريكي كبير رشوًة بماليين 
الدوالرات على قبطان الناقلة اإليرانّية “أدريان داريا 1” ُمقابل أن ُيغّير وجهتها إلى مياِه “دولٍة صديقة”، رّبما 

إسرائيل، وبما ُيؤّدي إلى احتجازها، ُمجّرد “ُمبالغة” أو حتى “نكتة”، ولكّن تأكيدها من قبل ُمتحّدث باسم وزارة الخارجّية 
األمريكّية، كَشف لنا، وللكثيرين غيرنا، ُمستوى االنحدار األخالقي والِقيمي لهذه اإلدارة األمريكّية وأجهزتها، مثلَما أّكد 

ما ُقلناه في هذا المكان أكثر من مّرٍة عن فشل ِحصاراتها االقتصادّية، سواء ِضد إيران أو كوريا الشمالّية، أو سورية، أو 
حركات تحرير ُمقاومة عديدة في العالم، وعلى رأسها “حزب اهلل” و”حماس” وطالبان، و”أنصار اهلل”، والقائمة تطول.

،،



صادقت الهيئة اإلدارية لنادي امليناء عىل عقود العبي 
فريق كرة القدم املشارك يف منافسات الدوري املمتاز.

وق�ال بي�ان للنادي حصل�ت »املراق�ب العراقي« عىل 
نسخة منه ان »إدارة امليناء صادقت عىل عقود العبي 
فريق كرة القدم بش�كل رس�مي لغرض إرس�الها إىل 

اإلتحاد العراقي املركزي لكرة القدم للمصادقة عليها 
وحسب اإلجراءات و الضوابط املتبعة«.

وأض�اف أن »اإلدارة ق�ررت إقام�ة معس�كر تدريبي 
لفري�ق الكرة يف العاصم�ة بغداد ينطل�ق غدا االثنني 
ملنافس�ات  األمث�ل  والتحض�ر  االس�تعداد  لغ�رض 

بطولتي الدوري والكأس للموس�م الكروي الجديد«، 
مبين�ا أن »الهيئ�ة اإلدارية لنادي املين�اء قررت خالل 
االجتماع املوافقة عىل اس�تقالة رئيس النادي الس�يد 
ه�ادي أحم�د والت�ي قدمه�ا بش�كل رس�مي نهاية 

األسبوع املايض«.

يواج�ه الرشط�ة حامل لق�ب ال�دوري املمت�از نظره 
ال�زوراء بطل ال�كأس يف مباراة كأس الس�وبر العراقي 

السبت املقبل يف ملعب الشعب.
وبعد أن ُحلَّت أزمة امللعب الذي س�يحتضن اللقاء حيث 
خر االتحاد النادي�ني بني ملعب جذع النخلة يف البرصة 
او ملع�ب كرب�الء او ملع�ب الكوت ولم يتف�ق الناديان 
ليج�أ اتحاد الكرة الختيار ملعب الش�عب الدويل إلقامة 
املب�اراة. ال�زوراء صاح�ب الرق�م االعىل يف ع�دد مرات 
التتويج بلقب الدوري العراق�ي يطمح اىل بداية مثالية 
للموسم الكروي خاصة بعد حل باملركز الثالث باملوسم 
املايض، م�ن جانبه الرشطة يس�عى لتأكيد صحوته يف 
املوسم املايض والذي سيطر عىل ادواره واحتل الصدارة 
منذ بدايته اىل نهايته ليحسم اللقب بجدارة واستحقاق.

ويع�د اللقب مهما بالنس�بة للفريقني، فال�زوراء الذي 
اعتاد عىل حصد األلقاب يرغب ببداية مميزة يف املوس�م 
الحايل، بينما الرشطة الذي يعيش فرتة اس�تقرار يأمل 
يف مواصلة التوهج والتأكيد عىل أنه يعيش فرتة ذهبية.

االستقرار لصالح النوارس
الزوراء تمس�ك باملدرب حكيم ش�اكر عىل رأس الجهاز 
الفن�ي من أجل الحفاظ عىل توازن الفريق واس�تقراره 
بع�د أن قاده يف املوس�م املايض. ويحظ�ى الزوراء وفقا 
لذلك باس�تقرار فن�ي، رغم اس�تقالة املدرب املس�اعد 
صفاء عدنان لخالف مع حكيم شاكر فيما غادر مدرب 

حراس املرمى عامر عبد الوهاب إىل اإلمارات.
بينما الرشطة املت�وج بالدوري، لم يتمكن من الحفاظ 
ع�ىل مدرب�ه املونتنيج�ري نيبوش�ا، ال�ذي تعاق�د مع 

الصفاقيس التونيس، ما أجرب اإلدارة 
عىل البحث عن م�درب بديل فوقع 
االختي�ار ع�ىل الرصبي ألكس�ندر 
التيش. وبالتايل س�عى املدرب لبدء 
االس�تعداد يف وق�ت مبكر من أجل 
الفري�ق وتحضره  التع�رف ع�ىل 

بوقت مبكر.
التعاقدات تميل لكفة القيثارة
الحف�اظ  أفضلي�ة  لدي�ه  الرشط�ة 
ع�ىل قائمت�ه م�ع إضاف�ات نوعية 

من خ�الل التعاقد مع ثنائ�ي الطلبة 
مروان حس�ني ونبيل عب�اس والعبي 

املنتخب سعد ناطق وصفاء هادي 
باإلضاف�ة إىل ش�ركو كريم 

وعيل يوس�ف. بينما ج�اءت تعاقدات ال�زوراء رسيعة 
بإضافة عبد الله عبد األمر العب الديوانية ومصطفى 
ناظم ومهدي كامل من الرشطة وعماد محسن وفهد 
طالب من الق�وة الجوية وأحمد محم�د من الطلبة 

وعالء رعد م�ن نفط الجنوب واس�تعادة املحرتف 
يف نادي قطر القطري حس�ني عيل، باإلضافة إىل 

املحرتفني األجانب.
استعداد جيد

تمك�ن الزوراء من اس�تثمار بطولة كأس 
محمد الس�ادس لألندية األبطال، بإقامة 
معسكر تدريبي مثايل امتد ملا يقرب من 

أسبوعني.
املعس�كر كان فرصة مميزة لتحضر 
ب�ني  االنس�جام  وخل�ق  الالعب�ني 
الوافدي�ن الج�دد والقدام�ى، بينما 

تعذر عىل الرشطة إقامة معسكر 
يف  بمب�اراة  الرتباط�ه  تدريب�ي 

بطولة كأس محمد السادس 
أم�ام  األبط�ال  لألندي�ة 

الكويت الكويتي.

إدارة الميناء 
تصادق على عقود 

العبي الفريق  االحد 8 ايلول  2019 
العدد 2153 السنة العاشرة
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حامل اللقب الشرطة وبطل الكأس الزوراء 
في صراع على السوبر

حممد: الليبي أربيش قادر على تحقيق اإلضافة لفريق زاخو مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 
د هش�ام محمد املدرب املس�اعد لفريق زاخ�و، أنَّ فريقه  أكَّ

يصارع الزمن من أجل إكمال التحضرات للموسم املقبل.
وق�ال محمد »إن إع�داد الفريق جاء متأخ�رًا كون صفوفه 
اكتملت قبل أيام ألن الفريق خاض دوري التأهيل ولم يحَظ 

براحة كافية«.
وأوض�ح »ج�اءت ف�رتة اإلعداد بش�كل مضغ�وط، ما دفع 
الجه�از الفن�ي ال�ذي يق�وده امل�درب الليبي عب�د الحفيظ 

أربيش، للسباق مع الزمن من أجل التحضر املناسب«.
وأض�اف »الفريق خاض مب�اراة تجريبي�ة أوىل مع املوصل 
قبل تجمع الالعبني بشكل تام، لكنه سيخوض ودية أخرى 
بصفوف مكتملة أمام نفط الوس�ط الذي يعس�كر يف أربيل 

لتكون املباراة محطة مهمة الختبار الالعبني«.
وأوض�ح »زاخ�و بحاج�ة ملباراتني ع�ىل أقل تقدي�ر لزيادة 
انس�جام الالعبني قبل انطالقة ال�دوري، خاصة وأن املدرب 
الليب�ي تجربته ه�ي األوىل يف الدوري العراق�ي، ويحتاج إىل 

الوقت ليضيف ملساته عىل الفريق«.
يذكر أن زاخو س�يفتتح مش�واره يف الدوري املمتاز بمالقاة 

فريق امليناء يف مدينة البرصة.

انض�م الع�ب وس�ط الق�وة الجوية 
فه�د كري�م إىل الديواني�ة، يف ف�رتة 
االنتق�االت الجاري�ة. وق�ال م�درب 
الديواني�ة صادق س�عدون إن كريم 
»إضافة مهمة للفري�ق قبل انطالق 
ال�دوري، ملا يمتلك�ه من خربة جيدة 
جراء املش�اركات الدولية مع فريقه 

الس�ابق الق�وة الجوي�ة«. وب�ني أن 
الفريق  »الالعب سيلتحق بمعس�كر 
املقام حاليا يف السليمانية، لالنخراط 
بالتدريب�ات اليومي�ة«. يش�ار إىل أن 
فه�د كريم س�بق وأن اتفق مع نادي 
الصناعات الكهربائي�ة عىل االنتقال 

إليه، قبل أن يتجه لفريق الديوانية.

نفى نائب رئيس لجنة املس�ابقات 
وعضو اتحاد الكرة العراقي يحيى 
كري�م م�ا تردد ع�ن تغي�ر موعد 
انطالق الدوري املمتاز، مش�را اىل 
أن يوم 18 أيلول الجاري س�يكون 
موع�دا النطالق الجول�ة األوىل من 
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وق�ال كريم إن »لجنة املس�ابقات 
املواعي�د  اح�رتام  ع�ىل  تش�دد 
وس�يكون الثامن عرش من الشهر 
الج�اري موع�دا النط�الق الجولة 
األوىل لل�دوري، وال توج�د ني�ة يف 

تأجيل املوعد نهائيا«.
وب�نينّ أن »فكرة التأجي�ل ُطرحت 
من قبل وزارة الش�باب والرياضة 
كأس  مب�اراة  إقام�ة  أج�ل  م�ن 

السوبر بني الرشطة والزوراء«.
 14 ي�وم  ح�دد  »االتح�اد  وأردف 
من الش�هر الج�اري موعدا لكأس 
الس�وبر والوزارة طالب�ت بتأجيل 
املب�اراة يومني إلتمام ترميم ملعب 
الش�عب لك�ن االتح�اد رف�ض ألن 
تغير موعد الس�وبر س�يؤثر عىل 

استقرار جدول الدوري«.
وأش�ار إىل أن »االتح�اد س�يجتمع 
بوزارة الشباب والرياضة من أجل 
متابع�ة جاهزي�ة ملعب الش�عب 
كأس  مب�اراة  ليحتض�ن  ال�دويل 
السوبر، وتابع »املعلومات املتوفرة 
لدين�ا أن امللع�ب س�يكون جاهزا 

وبالتايل لن تتغر املواعيد نهائيا«.

اتحاد الكرة ينفي 
تغيير موعد 

انطالق الدوري 

يلتق�ي منتخبنا العراقي بك�رة الطائرة للناش�ئني اليوم 
االحد نظره االماراتي، ضمن منافس�ات البطولة العربية 
ان. وس�يخوض منتخبنا  املقامة يف العاصمة االردنية عمنّ
املب�اراة بطموح تحقيق الفوز وخطف صدارة املجموعة، 
الس�يما بعد تحقيقه الفوز يف مباراته االوىل عىل املنتخب 

الكويتي. وكان منتخبنا العراقي بكرة الطائرة للناشئني، 
ق�د حقق الفوز عىل نظ�ره الكويت�ي يف اوىل مبارياته يف 
البطول�ة العربي�ة، بثالثة أش�واط دون مقاب�ل، وبواقع 
)25-18( )25-16( )25-15(. يش�ار اىل ان منافس�ات 

البطولة افتتحت أمس األول يف العاصمة االردنية عمان.

فاز نادي الرشطة بك�رة القدم، عىل 
نظره أمانة بغ�داد بهدفني دون رد، 
يف اللقاء الودي اس�تعداداً ملنافس�ات 

املوسم الكروي املقبل.
وس�جل هديف الرشط�ة كل من عالء 
عب�د الزه�رة وامج�د ولي�د، حي�ث 
يس�تعد الرشط�ة ملواجه�ة مرتقبة 

أمام الزوراء يف لقاء كأس السوبر.
م�ن جه�ة اخ�رى اك�د ن�ادي أربيل 
خ�وض فريقه الك�روي مباراة ودية 

امام فريق الصناعات الكهربائية. 

وقال املنس�ق االعالمي لن�ادي اربيل 
ريب�ني رم�زي ان »فريقن�ا الك�روي 
س�يخوض مباراة ودي�ة امام ضيفه 
فري�ق الصناع�ات الكهربائي�ة، عىل 

ارضية ملعب فرانسو حريري«.
واضاف رم�زي ان »املب�اراة تأتي يف 
التحضرات لخوض منافسات  اطار 
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يش�ار اىل ان نادي اربيل اقام مؤتمراً 

فنياً لتقديم العبيه املحرتفني الجدد.

س�يفتقد منتخبنا الوطني لكرة القدم 3 العبني من 
تش�كيلته التي س�تواجه نظره األوزبكي ودًيا، غدا 

اإلثنني.
باس�ل  العراق�ي  للمنتخ�ب  اإلداري  املدي�ر  وق�ال 
كوركيس، إن »الثالثي املحرتف جس�تن مرام وعيل 
عدنان وأحمد ياسني سيغيبون عن مباراة الغد أمام 

أوزبكستان ألسباب مختلفة«.

وأض�اف أن »الالع�ب جس�تن م�رام 
مرتبط بموعد خطوبة، فيما حصل 

املحرتف يف الدوري األمريكي، عيل 
عدن�ان عىل إجازة لزي�ارة أهله«. 
ونوه كوركيس أن »أحمد ياس�ني 

لم يس�تطع اللح�اق بالفريق نظرًا 
الرتباطات شخصية«.

لوح رئيس لجنة الشباب والرياضة يف مجلس 
ذي ق�ار عبد الرحمن الطائ�ي، بتعليق جميع 
أنشطة االتحادات والفرق واالندية الرياضية 
يف املحافظة وتقديم شكوى رسمية اىل اللجنة 
االوملبي�ة واالتح�اد االس�يوي بش�ان اهمال 
الحكومة املركزية ووزارة الشباب والرياضية 

لقطاع الشباب والرياضة باملحافظة.
وق�ال الطائي ان »الوزارة تكي�ل بمكيالني يف 
ادائها تج�اه الرياضة والش�باب يف املحافظة 
والف�رق  االتح�ادات  معان�اة  يف  واملتمث�ل 
الرياضي�ة من ع�دم وج�ود التموي�ل الدامة 
انش�طتها ومش�اركاتها املحلي�ة والدولي�ة« 
مشرا اىل ان »الوزارة اخفقت يف مد يد العون 
اىل القطاع الريايض والذي يش�كل ما نس�بته 
70 باملئ�ة م�ن رشيح�ة الش�باب باملحافظة 
وان الوزارة وبس�بب الروت�ني االداري اهملت 

ه�ذا القط�اع الس�باب غ�ر معروف�ة االمر 
ال�ذي انعك�س بش�كل س�لبي ع�ىل هذا 

القطاع وتراجع مس�توى املشاركات 
الرياضية واالبتعاد عنها«.

ودع�ا ال�وزارة »اىل اخ�ذ دوره�ا 
بش�كل صحيح تجاه محافظة 

ذي ق�ار والعم�ل ع�ىل توفر 
التي  االس�تحقاقات  جميع 
الرياضة  قط�اع  يحتاجها 
والف�رق  االندي�ة  ودع�م 
اج�ل  م�ن  واالتح�ادات 

تفعيل هذه الرشيحة املهمة 
وبخالف�ه س�تعمل املحافظة 

ع�ىل اتخ�اذ جميع االج�راءات 
الت�ي تتي�ح له�ا اس�تعادة هذه 

الحقوق«.

الديوانية يضم العب الجوية فهد 
كريم إلى صفوفه 

اليوم.. ناشئو الطائرة يواجهون اإلمارات

ثالثة العبين يغيبون عن أسود الرافدين 
أمام أوزبكستان

ح بتعليق أنشطتها الرياضية  ذي قار ُتلوِّ
بسبب إهمال وزارة الشباب 

وديًا.. القيثارة يهزم أمانة بغداد 



ق�ال تقري�ر صحف�ي إن ري�ال مدري�د، 
س�يبذل كل ما يف وسعه من أجل التعاقد 
مع الدويل الفرن�ي كيليان مبابي، نجم 

باريس سان جريمان، يف الصيف املقبل.
وبحسب صحيفة »س�بورت« اإلسبانية 

الت�ي تابعته�ا »املراقب العراق�ي«، فإن 
ريال مدري�د قرر التحرك ص�وب كيليان 
مباب�ي، بعدم�ا فش�ل يف التعاق�د م�ع 

الربازييل نيمار هذا الصيف.
وأش�ارت إىل أن رغب�ة ري�ال مدري�د يف 

التعاق�د مع مبابي الفائ�ز بكأس العالم 
2018، تعن�ي أن�ه كان دائًم�ا املرش�ح 
الثان�ي خلف لربش�لونة يف ال�راع عىل 

نيمار.
وق�رر زي�ن الدين زي�دان، املدي�ر الفني 

للريال، جعل مبابي هدفه األول يف صيف 
2020، حت�ى قب�ل الع�ب خ�ط وس�ط 

مانشسرت يونايتد، بول بوجبا.
وتش�ري التقارير يف إس�بانيا إىل أن زيدان 
أقنع مواطنه بالقدوم إىل الربنابيو، ويبدو 

أن مشجعي ريال مدريد يحرصون عىل 
ذلك أيًضا، حيث هتفوا باس�م مبابي يف 

احتفالية تقديم هازارد.
يذكر ان عقد مبابي مع س�ان جريمان 

ينتهي يف عام 2022.

المراقب العراقي/ متابعة...
تزاي�د الجدل حول مس�تقبل ليونيل ميي 
مع برش�لونة، بعد أن أكد جوس�يب ماريا 
بارتومي�و، رئيس النادي، وجود بند يف عقد 
الربغ�وث األرجنتين�ي يمكنه م�ن الرحيل 
الصيف املقبل، وع�دم االنتظار حتى نهاية 

عقده يف صيف 2021.
»مون�دو  صحيف�ة  قال�ت  جانبه�ا  م�ن 
»املراق�ب  تابعته�ا  والت�ي  ديبورتيف�و« 
العراقي«، إن الكش�ف عن وجود هذا البند 
ل�م يغ�ري الخط�ط املس�تقبلية لربش�لونة 

بشأن ميي.
وكان برش�لونة ينوي تقديم اقرتاح لتمديد 
عق�د ميي دون وض�ع أي رشوط أو بنود 
تمنح�ه الح�ق يف الرحي�ل، حي�ث يرغ�ب 
البارس�ا يف أن يك�ون العق�د الجدي�د مدى 

الحياة.
ويحتف�ظ بارتوميو، بتلك الفكرة منذ فرتة 
طويلة، وقد رصح يف لقاء تلفزيوني مؤخرا 
أنه ال داع�ي للتعجل فيما يخص التفاوض 
مع ميي ألن�ه أثبت التزامه ووالئه للنادي 

مرات عديدة.
وترب�ط بارتومي�و وخورخ�ي مي�ي والد 
النج�م األرجنتين�ي، عالق�ة ودي�ة للغاية 
وهم�ا عىل اتصال دائم، كما يحرص رئيس 
البارسا عىل االعتناء بجميع متطلبات قائد 

الفريق الكتالوني.
ويعرف ميي ووالده نوايا النادي، لكنهما 
للجل�وس  أمرهم�ا  م�ن  عجل�ة  يف  ليس�ا 
والتحدث عن عقد جديد، خاصة وأن العقد 
الحايل ممتد حت�ى 30 حزيران 2021، عىل 
الرغم من أنه ت�م االتفاق بالفعل منذ فرتة 
ع�ىل الب�دء يف الحدي�ث ع�ن التجديد خالل 

األشهر املقبلة.
 ويع�رف مي�ي وحده امل�دة الت�ي يرغب 
املالع�ب،  داخ�ل  خالله�ا  االس�تمرار  يف 
لك�ن الجمي�ع يف برش�لونة لدي�ه يقني أن 
ميي س�يظل يقاتل حت�ى 2022، وقيادة 

األرجنتني يف كأس العالم بقطر.

االحد 8 ايلول 2019 
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7الرياضية
زيدان ينوي 

التعاقد مع مبابي 
في الصيف المقبل

برشلونة يقترح ربط ميسي بعقد جديد يستمر مدى الحياة

ُيس�دل الس�تار اليوم األحد عىل منافسات فردي الرجال 
يف بطول�ة أمري�كا املفتوح�ة، عندم�ا يواجه اإلس�باني 
رافايي�ل نادال ال�رويس دانيل ميدفيدي�ف. ويعد الثنائي 
األكث�ر تألًقا ع�ىل املالعب الصلب�ة يف أمريكا الش�مالية 
هذا الصيف، حيث توج نادال بلقب مونرتيال لألس�اتذة، 
بينما ت�وج ميدفيدي�ف بلقب سينس�يناتي لألس�اتذة، 
ووصل إىل نهائي بطولتي مونرتيال وواشنطن. كما ُيعد 

الثنائ�ي األكث�ر تحقيًقا لالنتصارات هذا املوس�م، حيث 
حقق الرويس 50 انتصاًرا مقابل 46 لإلسباني ويف املركز 
الثال�ث يتواج�د النجم الس�ويرسي روجر في�درر ب�43 
انتص�اًرا مقابل 41 انتص�اًرا لديوكوفيتش. وتعد مباراة 
اليوم، تك�راًرا لنهائي مونرتيال الش�هر امل�ايض، والذي 
حس�مه نادال بعد خسارة 3 أشواط فقط، ليتوج حينها 

بلقبه الخامس يف البطولة.

وق�ال ميدفيديف ع�ن مواجهة نادال »م�ن الصعب عند 
التح�دث عن رافا إيجاد الكلمات. هو أحد أعظم األبطال 
يف تاري�خ اللعب�ة. ه�و ماكينة ووح�ش يف أرض امللعب. 
الطاقة الت�ي يظهرها مذهلة، وأنا أواجهه يف أول نهائي 

يل يف بطوالت الجراند سالم. هو أمر رائع«.
وي�رى البع�ض، أن ميدفيديف أقرب الالعب�ني بعيًدا عن 
الثالث�ي الكبري )نادال، وفي�درر، وديوكوفيتش(، القادر 

عىل التتويج بلقب يف الجراند سالم.
ويأم�ل ميدفيديف يف أن يصبح خامس العب منذ 2009 
يت�وج بلقب�ه األول يف الجراند س�الم، بعد خ�وان مارتن 

دي�ل بوترو يف أمريكا املفتوح�ة 2009، وآندي موراي 
يف أمري�كا أيًض�ا 2012، وماري�ن س�يليتش يف 

نفس البطولة 2014، وس�تان فافرينكا يف 
أسرتاليا املفتوحة عام 2014.

اليوم .. أرقام نادال تصطدم بطموح ميدفيديف في نهائي أمريكا المفتوحة

أثارت إصابة الربتغايل نيلسون سيميدو، يف مباراة 
منتخب بالده أمام رصبيا يف تصفيات أمم أوروبا 

قلق الجهاز الفني لربشلونة.
وفش�ل س�يميدو يف الخروج عىل قدمي�ه، وغادر 
امللعب ع�ىل نقالة وكان�ت امل�ؤرشات توضح أنه 
يعاني من ألم شديد، بعد تعرضه لتدخل قوي من 

الربي ألكسندر كوالروف.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية التي تابعتها 
»املراقب العراقي«، فقد أثار مشهد خروج الالعب 
الربتغايل من امللعب قلق الجهاز الفني لربشلونة، 

الذي يخىش أن تكون اإلصابة خطرية.
لكن وعق�ب املباراة، قلل االتح�اد الربتغايل 
وم�درب الفري�ق فرنان�دو س�انتوس من 
القل�ق، حيث ت�م ع�رض الالعب عىل 
أن  أك�د  ال�ذي  الطب�ي  الطاق�م 
يف  لكدم�ة  تع�رض  س�يميدو 

الكاحل، ومازال قيد التقييم.
ومع ذل�ك، ينتظر برش�لونة 
التقيي�م  نتائ�ج  معرف�ة 
الجدي�د، م�ن أج�ل تحدي�د 
موقفه من خ�وض مباراة 

فالنسيا يف الليجا.
يواج�ه  أن  املنتظ�ر  وم�ن 
برش�لونة نظريه فالنس�يا، يف 
الجول�ة الرابعة من الليجا يوم 

14 أيلول الجاري.

المراقب العراقي/ متابعة...
اق�رتب فريجيل فان دايك، مداف�ع ليفربول، من تجديد 
عق�ده مع الريدز، من أجل مواصلة مس�رية النجاح التي بدأها مع الفريق يف 

كانون الثاني قبل املايض.
وبحس�ب صحيفة »مريور« الربيطانية الت�ي تابعتها »املراقب العراقي«، فإن 
ليفرب�ول ين�وي تمديد عقد فان دايك الذي ينتهي بعد 4 مواس�م، ملوس�مني 
آخرين مع زيادة راتبه إىل 200 ألف جنيه إس�رتليني أسبوعًيا بداًل من 125 

ألف إسرتليني.
وأشارت الصحيفة إىل أن فان دايك، وافق بالفعل عىل تلك الخطوة.

وف�از ف�ان داي�ك، مؤخرًا بجائ�زة أفضل الع�ب يف أوروبا، كم�ا تواجد 
بالقائمة النهائية لجائزة األفضل من الفيفا.

وس�اهم ف�ان دايك يف تأه�ل الري�دز لنهائي دوري األبط�ال عامني 
متتاليني، وفاز بلقب النسخة األخرية، كما توج أيًضا بلقب السوبر 

األوروبي.

المراقب العراقي/ متابعة...
رفض االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، 
املنتخب�ني  ب�ني  اإلي�اب  مب�اراة  إقام�ة 
ضم�ن  الكوي�ت  يف  والنيب�ايل  الكويت�ي 
التصفي�ات املزدوج�ة املؤهل�ة ملونديال 
قط�ر، وكأس آس�يا 2023 بحج�ة عدم 

تكافؤ الفرص.
وأبل�غ االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم 
االتحاد الكويتي للعب�ة برفض »الفيفا« 
إقامة املواجهة الثاني�ة يف الكويت، علما 
ب�أن األزرق الكويت�ي تغلب ع�ىل ضيفه 
مب�اراة  يف  نظيف�ة،  بس�باعية  النيب�ايل 
الذهاب، وذل�ك يف أوىل مباريات املنتخبني 

يف التصفيات اآلسيوية املزدوجة.

االتح�اد  وكان 
أعل�ن  الكويت�ي، 
س�ابق  وق�ت  يف 
التف�اق  توصل�ه 
نظ�ريه  م�ع 

بش�أن  النيب�ايل 
الذهاب  مبارات�ي  إقامة 

والع�ودة يف الكوي�ت، إال أن 
ق�رار االتح�اد الدويل تس�بب يف 

إلغاء هذا االتفاق.
ووفقا لذلك، تقام مباراة الكويت ونيبال 

املق�رر له�ا 19 نوفمرب املقب�ل يف ملعب 
يحدد الحقا، وبعد 5 أيام من اللقاء الذي 

سيجمع الكويت مع تايوان.

هل ينجح ليفربول في 
تجديد عقد فان دايك ؟

روما يقترب من ضم االرجنتيني روخوصحيفة سعودية تصف منتخب عربي بـ»المشرد« !

شكوك حول استمرار أومتيتي بمعسكر فرنسا

»فيفا« يرفض طلب الكويت 
بمواجه النيبال في الكويت

إصابة سيميدو تثير القلق 
في النادي الكتالوني

المراقب العراقي/ متابعة...
أث�ارت صحيفة س�عودية تص�در باللغ�ة اإلنجليزية 
س�خطا واس�عا بع�د وصفه�ا املنتخ�ب الصوم�ايل 

الق�دم  بمنتتخ�ب لك�رة 

»املرشدين«. صحيفة »عرب نيوز«، عنونت تقريرها 
ع�ن الف�وز التاريخ�ي األول للمنتخ�ب الصوم�ايل يف 
التصفي�ات األفريقي�ة املؤهلة ل�كأس العالم 2022، 
ب�«الصوم�ال املت�رشدة تصدم زيمباب�وي«. وتفوق 
املنتخ�ب الصوم�ايل عىل زيمبابوي به�دف نظيف، يف 
الدور التمهيدي املؤه�ل للتصفيات األفريقية املؤهلة 

ملونديال قطر 2022.
وقال مغردون إن الخط�اب »العنري« بات يحظى 
بدع�م رس�مي يف الس�عودية ووص�ل الح�ال ب�ه إىل 

تصديره يف صحف ناطقة باإلنجليزية.
يف ح�ني داف�ع مغ�ردون ع�ن الصحيفة الس�عودية، 
قائلني إنها اس�تخدمت العنوان ذات�ه الوارد يف وكالة 

األنباء الفرنسية.
ر  الس�عودي يش�ا اإلعالم  أن  إىل 

الش�هور  خ�الل  اته�م 
املاضي�ة بن�رش خطاب 
خصوم  ض�د  الكراهية 

اململكة.

المراقب العراقي/ متابعة...
األرجنتين�ي  أن  صحفي�ة،  تقاري�ر  ذك�رت 
مارك�وس روخ�و، مدافع مانشس�رت يونايتد، 
س�يغادر النادي يف ف�رتة االنتقاالت الش�توية 

املقبلة.
وبحس�ب موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل 
الذي تابعته�ا »املراقب العراق�ي«، فإن روخو 
األندي�ة  بع�ض  اهتم�ام  عاًم�ا« ج�ذب   29«
اإليطالي�ة وتحديًدا روما، الذي يرغب يف تدعيم 
خط دفاع�ه باألرجنتيني، بع�د رحيل مدافعه 

األسايس كوستاس مانوالس إىل نابويل.
وكان روخ�و قريًب�ا م�ن الرحي�ل إىل إيفرتون 

ه�ذا الصيف، لك�ن املفاوضات بني 
الطرفني انتهت إىل طريق مسدود.

ق�د  إنجليزي�ة،  تقاري�ر  وكان�ت 
أشارت إىل أن روخو هدد مانشسرت 
يونايتد بالرحيل ح�ال عدم عودته 

للمشاركة مع الفريق.
ج�اء ذل�ك يف أعق�اب محادثات 
جمعت بني روخو وس�كالوني 
األرجنت�ني،  منتخ�ب  م�درب 
أخ�ربه فيه�ا ب�رورة اللعب 

ع�ىل  للمحافظ�ة  باس�تمرار، 
مركزه يف تشكيلة منتخب التانجو.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحفي إس�باني، ع�ن احتمالية رحيل 

صامويل أومتيتي مدافع املنتخب الفرني، 
عن ُمعسكر الديوك الحايل، ليعود إىل 

مدينة برشلونة.
وكان أومتيت�ي ق�د تع�رض 

لإلصاب�ة بت�ورم دموي يف 
الق�دم، قب�ل املب�اراة ضد 
التصفيات  ضم�ن  ألبانيا 
 .2020 لي�ورو  املؤهل�ة 
وبحسب صحيفة »موندو 

اإلس�بانية،  ديبورتيف�و« 
س�يخضع  أومتيت�ي  ف�إن 

س�تحدد  فحوص�ات،  لع�دة 
مص�ري الالع�ب النهائ�ي وموقفه 

م�ن مواجهة أن�دورا الثالث�اء املقب�ل. وأضافت 
الصحيفة: »الجهاز الطبي يف برش�لونة، طالب 

بعودة أومتيت�ي إىل النادي من أجل الخضوع 
إىل جلس�ات تأهي�ل للتع�ايف من 

إصابته«.
ودفع ديديه ديش�امب 

الفني للمنتخب  املدير 
الفرن�ي ض�د ألباني�ا 
لينجليت  بكليمون�ت 
رافايي�ل  بجان�ب 
الخ�ط  يف  ف�اران 
وحق�ق  الدفاع�ي، 
أبطال العالم االنتصار 

بنتيجة )1-4(.
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كاظم النصار: مسرح التعزية ...تراجيديا جمالية تمتلك عناصر الدراما

ترصي�ح  يف  النص�����ار  وق�ال 
ل�)املراق�ب العراق�ي (:ان مرسح 
مف�ردة  »التش�ابيه«  التعزي�ة 
اإلم�ام  عاش�وراء  م�ع  اقرتن�ت 
الحس�ن، وهي نوع م�ن التمثيل 
خالل�ه  م�ن  املمثل�ون  يح�اول 
تجسيد الواقعة التاريخية وهؤالء 
املمثلون لم يدرس�وا ف�ن التمثيل 
بالطب�ع ولكنه�م تدرب�وا ع�ى يد 
له�م  كان  أو  س�بقوهم  آخري�ن 
دراية واطالع عى حيثيات الواقعة 
وتقس�م التش�ابيه إىل ع�دة ألواح 
يح�اول من خالله�ا املمثلون أخذ 
املتفرج إىل س�احة الح�دث وكان 
يمكن لطقوس التعزية ان تتحول 
وتتط�ور اىل م�رسح محيل عراقي 
ش�بيهة بالطقوس اليونانية النها 

تمتل�ك عن�ارص الدرام�ا )الراوي 
واملتف�رج  واملمثل�ون  واملؤل�ف 
واملنت�ج وعم�ال امل�رسح ومكان 

العرض والجوقات 
واض�اف : ان »التش�ابيه« فرج�ة 
مرسحية تراجيدية وقد ولدت هذه 
الطقوس يف القرن الرابع الهجري 
ومنع�ت رس�ميا ع�ام 1002كما 
منع�ت يف الس�بعينات م�ن القرن 
امل�ايض كم�ا حاربه�ا الدكتات�ور 
املقبور صدام  وسبب عدم تحولها 
وتطوره�ا اىل م�رسح عراقي هي 
اوال ؛ تحف�ظ وخ�وف الحكومات 
م�ن ه�ذه الطق�وس لئ�ال تتحول 
مرتاكم�ة  علني�ة  معارض�ة  اىل 
وثاني�ا :اغل�ب م�ن درس يف اوربا 
وامري�كا وروس�يا كان�وا يريدون 

نقل تجاربهم التي تعلموها هناك 
وثالثا :بالرغ�م من وجود حركات 
واملعتزل�ة  كاملتصوف�ة  فكري�ة 
واخوان الصف�ا والقرامطة اال ان 
املثقف�ن يتحاش�ون هذه  اغل�ب 
ويعتربونها  ويتفادونها  الطقوس 
ممارسة شعبوية الصلة لهم بها .

وتابع: ان العزاء والتعزية واملناحة 
ع�زاء  من�ذ  مس�تمرة  العراقي�ة 
كلكام�ش ع�ى صديق�ه انكي�دو 

مرورا باستش�هاد الحس�ن عليه 
الس�الم من اجل اص�الح امة جده 
الرس�ول محم�د ص�ل الل�ه عليه 
وسلم وصوال اىل املناحات املتكررة 
اليومي�ة  حياتن���ا  يف  املس�جلة 

كالح�روب واالحت�الالت  كماركة 
عراقي�ة تاريخي�ة ممت�دة اىل ماال 
نهاي�ة .وختم :قرأنا يف العديد من 
املصادر التأريخية ان قرب الحسن 
تهدم عرشات املرات عرب التاريخ 

لكنه يف كل مرة يعاد بناءه اقوى 
واكرب ليبقى رمزا ش�امخا ومنه 
تنطل�ق ثورات االص�الح وثورات 
الشعوب ضد الظلم وضد املناحة 
واالستس�الم وم�ن فكرته يمكن 

تنطل�����ق  ان 
تراجيديا محلية 
لي�ة  ج�����ما
مرسح  تسمى 

التعزية .

المراقب العراقي / القسم الثقافي
               اكد المخرج المسرحي المعروف كاظم النصار ان مسرح 
التعزي��ة او مايطل��ق علي��ه »التش��ابيه« هو تراجيدي��ا جمالية 
تمتل��ك جميع عناص��ر الدراما وكان يمكن لطق��وس التعزية ان 
تتح��ول وتتط��ور الى مس��رح محل��ي عراقي ش��بيهة بالطقوس 
اليونانية وان واحد من اس��باب ع��دم تطورها هو محاربتها من 

قبل النظام الكتاتوري الصدامي الذي طمسها 
بشتى السبل لكنها عادت اقوى من السابق.

حاربه الدكتاتور المقبور لقوة تأثيره في المجتمع  

»قرابين الظهيرة«
  تظهر فظاعة سجون الطاغية

نصير عواد
تزّودن�ا املطابع بنصوص كثرية عن فظاعة الس�جون ، ولكن 
مع ظه�ور كّل ن�ْص جديد نش�عر بأننا ما زلن�ا عاجزين عن 
الوص�ول إىل بقٍع خفيٍة يف مخيلة الس�ّجان ، تش�تغل عى دفع 
األبري�اء والبس�طاء إىل ان يعان�وا معاناة االبطال والش�هداء. 
يف روايت�ه الرابع�ة )قرب�ان الظهرية، الصادرة عن منش�ورات 
املتوس�ط ( يذه�ب بنا املؤل�ف  كريم كطافة إىل بل�دٍة حدوديٍة 
ش�مال الع�راق، ل�م ُيح�دد اس�مها، للتحقيق يف قضي�ة خلية 
جاسوسية ترتاس�ل مع دول الجوار بواس�طة الطيور. تجري 
أحداث الرواية يف تس�عينّيات القرن الفائت، بعد توقف الحرب 
وهرس الحصار لحياة العراقين. املتهمون هم معلم مدرس�ة 
وهاو للطيور وأمام جامع 
وحكواتي مجنون وملحن 
موسيقي ظن بان تلحينه 
الح�رب  تمج�د  أغني�ات 
والطاغي�ة املقب�ور صدام  
قد س�اهمت بقتل الجنود 
الح�رب،  جبه�ات  ع�ى 
وع�اد  العاصم�ة  ف�رتك 
ليعتك�ف يف بلدت�ه. رغ�م 
األمنية  األجه�زة  حض�ور 
واالس�تخباراتية يف جوالت 
التحقي�ق والتعذيب إال ان 
رواي�ة _ قرب�ان الظه�رية 
املخ�رب  رواي�ة  ليس�ت   _
رواي�ة  وليس�ت  ال�رسّي، 
بوليس�ّية، بق�در م�ا هي 
رواية عن الس�جون. فمع 
جري�ان الرسد وانكش�اف 
وه�ن تهمة “التجّس�س” 
“رشهان”  النقيب  وإرصار 
عى لب�س ثوب رئيس�ه، سنش�هد تراجع عنرصّي التش�ويق 
والغم�وض لتح�ل محلهم�ا دهش�ة موجع�ة س�ببها طبيعة 
املتهمن الذين جرى التقاطهم من ش�وارع البلدة، من دون ان 

يكونوا مهيئن لتجربة السجن والتعذيب.
“قرابن وظهرية” رواية ال تخلو من أس�ئلة السياس�ة، ُشيدت 
عى عالم متقابل، جالدون/ضحايا، استدعى ذلك بنية رسدية 
تنسجم مع هذا التنافر، وتحفر يف التفاصيل الصغرية لعواملهم. 
املؤلف لم يسقط يف الشعاراتّية والتحليالت السياسّية، وانشغل 

بثيمة النص املبنية عى اذالل السلطة للفرد.

فرج يا�سين حكاء ماهر، مقل لكنه مبدع وانيق، كلماته يح�سبها 
بدقة واأناة وذوق لين�سج منها عوالم من الوهج واالثارة، وهو 

ينزع دوما الى الخروج عما هو معتاد في الفن والراأي والموقف، 

كاظم حسوني
متواضع اىل حد ن�ادر، وقد حاز عى 
ثق�ة القارئ يف هذا الزم�ن من عالم 
الكتاب�ة الض�اج بعرشات االس�ماء 

واطنان الكتب.

جماليات السرد
منذ ف�رتة ل�م اتمت�ع اال بالقلة من 
 ) االب  بري�د   ( بينه�ا  الكت�ب م�ن 
الص�ادرة  القصصي�ة  مجموعت�ه 
حديثا، الت�ي يب�دو يل عاملها املكتظ 
بجماليات ال�رسد كاالنغام الجميلة 
طافح�ة  بحكاي�ات  تتوات�ر  وه�ي 
باملعان�ي االنس�انية وح�ب الناس، 
األماكن، األفكار، األشياء، الطبيعة، 
اكث�ر  ولع�ل  خاص�ة  والطفول�ة 
م�ا اس�توقفني م�ن ب�ن قص�ص 
املجموع�ة الرائع�ة، قصت�ه )قمقم 

الرعب الفس�يح ( الت�ي ما زال رنن 
صداه�ا وس�حرها ي�رتدد يف نفيس، 
واحسب انها تنتمي اىل ادب املقاومة 
مذك�رة ايان�ا بالرواي�ة الش�هرية ) 
صمت البحر( مع الفارق واالختالف 
تل�ك الرواي�ة الت�ي جلب�ت لكاتبه�ا 
املس�تعار  وهواس�مه   ) فريك�ور   (

املج��د والخلود.
قصة ) قمقم الرعب الفس�يح ( هي 
قصة مقاومة املحتل بامتياز، تروي 
حكاي�ة الجن�دي االمريك�ي املعاق ) 
رود ملف�ل ( الذي ع�اد اىل وطنه بعد 
ان ام�ى ثالث�ة اع�وام محارب�ا يف 
ارض الع�راق وعاش احداثا جس�ام 
ومخاطر جمة، لكن من بن كل ذلك 
، ثم�ة حادث�ة عابرة ظل�ت ماثلة يف 
راس�ه وعالقة يف وجدانه لتشكل له 
بمرور االيام وسواسا قاتل اليجد له 

مخرجا.

قرار ملفل
يق�رر ) رود ملفل ( اخ�ريا من دون 

استش�ارة اح�د ان يبعث رس�الة اىل 
الرئي�س ) ب�اراك اوباما( ي�روي له 
فيه�ا حكاية تلك اللحظ�ة الغرائبية 
الصاعق�ة ! التي فاق�ت كل رضوب 
اهوال الحرب واملخاطر التي عاشها 
، قائ�ال فيه�ا ) كنا ق�وة مؤلفة من 
بمهم�ة  وانامنه�م  جن�ود  بضع�ة 
اس�تطالع الحدى الق�رى الصغرية ، 
وعزمن�ا عى زي�ارة احد املن�ازل، لم 
يكن لدينا اي مخطط عدائي، بل عى 

اردنا  تمام�ا  العكس 
بقاطن�ي  نأن�س  ان 
ونحظ�ى  املن�زل 
بمقابلة ودية، كنا يف 
فتقدم  ف�رح،  لحظة 
بعضنا وطرق الباب ، 
بعد هنيهة فتح الباب 
واطل�ت صبية اليزيد 
عمرها عن السادسة 
او الس�ابعة ع�رشة، 
ل�م ار يف ) اوكالهوما 
( بلدت�ي كله�ا فت�اة 
ارشاقه�ا  بمث�ل 
ان  وم�ع  وروائه�ا، 
اقربنا اليها كان يقف 
ع�ى بع�د مرتي�ن يف 
االق�ل، رحنا نصطنع 

االبتس�امات، لكنه�ا صَبتن�ا بنظرة 
احتق�ار مريعة، وش�اهدت وجهها 
وهو ينقبض ويتلون ويتفصد عرقا، 
وكفيه�ا وهم�ا تهوي�ان اىل بطنها، 

وجذعها وهو ينحني ، وفجأة كفت 
ع�ن معاينتنا وانكف�أت جاثية عى 
ركبتيها وراحت تقيء، قاءت ملجرد 
رؤية وجوهنا س�يدي الرئيس كرها 

بنا.

»بريد االب« تجسد كره العراقيين ألمريكا

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت حديًثا ع�ن دار الفارابي للنرش 
والتوزي�ع٬ رواي�ة »ارفع رأس�ك يا أخي 
أنت عربي«، تأليف منصور عبدالرحمن 
والتي تكشف كذب الحكومات عن حرب 
السنة والش�يعة وعنوان الرواية مأخوذ 

من عبارة ارفع رأسك انت عراقي.
عيل الغالف الخلفي للرواية نقرأ:«الكذبة 
الكربى التي تعيش�ها الش�عوب العربية 
بع�ض  تروجه�ا  الت�ي  الكذب�ة  ه�ي 
الحكومات العربية بأن الس�نَّة والشيعة 
يف حال�ة ح�رب، وأنَّ طائف�ة تخاف من 

أخ�رى، وهكذا تقوقعنا يف زاوية ضّيقة، 
وتجّم�دت األح�الم واألف�كار وأصبحنا 
أصناًم�ا مس�رّية.نلوم كل العالم عى ما 
أصابن�ا م�ن ح�روب إقليمي�ة ومجاعة 
واألم�راض،  واألمّي�ة  الفق�ر  وانتش�ار 
فكيف نس�تطيع مواجهة كل التحديات 

الداخلية والخارجية؟ الس�ؤال هو كيف 
للش�عب العربي أن ينه�ض وأن ينفض 
عنه غبار الذل والخضوع والهزيمة، وأن 
يلبس ث�وب العزة والكرام�ة وأن يفخر 
بنفسه ويتطلع إىل مستقبل يجعله يقف 

يف مصاف الشعوب الحية والحرّة؟«.

»ارفع رأسك يا أخي« تكشف كذب الحكومات عن حرب السنة والشيعة

 املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت رواية “جمي�الت جعالن” 
للروائ�ي الُعماني نبه�ان الحنيش، 
إلكرتوني�ة ع�ى موق�ع   بنس�خة 
أم�ازون وه�ي ترص�د العديد من 
القضايا يف عمان واهمها تهميش 
ذوي البرشة السوداء.والرواية هي 
العم�ل األدبي الخام�س للحنيش، 
وع�ودة للن�رش بع�د أكث�ر من ٣ 
العمل عى مرحلة  س�نوات.يركز 
تب�دأ من 1٩٩0 حت�ى 201٥، 2٥ 
س�نة حول ش�خصيات وأحداث 
يف إح�دى واليات عم�ان، جعالن 
بن�ي ب�و حس�ن.الرواية ترك�ز 
يف  مهمش�ة  ش�خصيات  ع�ى 
الع�رف االجتماعي، مث�ل املرأة 
وذوي الب�رشة الس�وداء، كم�ا 
تناق�ش الطبقي�ة االجتماعية 
الدي�ن  ب�ن  والتناقض�ات 
الض�وء  وتس�لط  والع�ادات. 

ع�ى جوان�ب عدي�دة يف املجتم�ع 
تمث�ل ركي�زة أساس�ية يف تش�كل 
العمانية.الرواية صادمة،  الهوي�ة 

وه�ي ال تمثل وجه�ة نظر معينة، 
بل تنق�ل الواقع كما ه�و وتعطي 
صورة مغايرة للكثري من املفاهيم 
املعروف�ة ع�ن املجتم�ع العمان�ي 
والس�الم. التس�امح  مث�ل 

اضط�ر الكاتب للج�وء للنرش 
اإللكرتون�ي رغبة منه لوصول 
الكتاب ألكث�ر رشيحة ممكنة 
من القراء خاصة بعد منع كتبه 
يف عم�ان، مما نتج ع�ن امتناع 
العديد من دور النرش عن النرش 
له.نبهان الحنيش كاتب عماني، 
ص�در ل�ه س�ابقا مجموعت�ان 
قصصيت�ان، وروايتان. جميالت 
األدب�ي  جع�الن تمث�ل إص�داره 
الثال�ث.  والروائ�ي  الخام�س 
يعي�ش حالي�ا يف اململك�ة املتحدة 
غ�ادر  أن  بع�د  س�يايس  كالج�ئ 
عمان يف 2012 بس�بب املضايقات 

واالعتقاالت التي تعرض لها.

»انهض واقتل أواًل« التاريخ السري لالغتياالت التي قامت بها إسرائيل
املراقب العراقي/ متابعة...

ص�در ه�ذا الكت�اب باإلنجليزية يف 
يناي�ر 2018 ع�ن دار نرش »راندوم 
م�ن  وه�و  اإلنجليزي�ة،  ه�اوس« 
ال�ذي  تألي�ف »رون�ن بريغم�ان« 
عمل مراس�اًل للش�ؤون العسكرية  
أحرون�وت  يديع�وت  صحيف�ة  يف 

اإلرسائيلية.
وقد اقتبس املؤلف عنوان كتابه من 
التلم�ود )إذا جاء ش�خص ليقتلك، 
انه�ض اقتل�ه أوالً(. ويف الحقيق�ة 
كان جهاز االستخبارات اإلرسائيلية 
هو الذي استعان أوالً بهذة اآلية من 
التلمود عن�د محاولته لوضع مربر 
أخالق�ي وقانون�ي بش�أن عمليات 
االغتيال التي كان قد توس�ع فيها، 
باإلضاف�ة إىل محاول�ة اإلفالت من 

مالحقة القادة العسكرين دولياً.
يتن�اول ه�ذا الكت�اب العدي�د م�ن 

عملي�ات االغتي�ال املنظم�ة الت�ي 
قامت بها إرسائيل لغرض التصدي 
ملشاريع عسكرية وسياسية تقوم 
به�ا دول أخرى، وكان عى رأس�ها 
القيام باغتيال علماء أملان كانوا قد 
عمل�وا لصالح م�رشوع الصواريخ 

املرصية.
باس�تقصاء  أيض�اَ  املؤل�ف  ق�ام 
عملي�ات اغتيال ونس�ف ق�ام بها 
الداخ�ل  يف  اإلرسائي�يل  الجي�ش 
الفلس�طيني، س�اعياً نح�و عرض 
بع�ض  وآراء  األخالق�ي،  جانبه�ا 
الضباط والجنود املشاركن يف هذه 

العمليات.
إرسائي�ل  أن  إىل  الكت�اب  ينته�ي 
كانت قد قرت تنحية الدبلوماس�ية 
واعتم�اد »القت�ل« كح�ل أس�ايس 
ونهائ�ي ل�كل مش�اكلها م�ع من 

يناوئها يف فلسطن وخارجها.

»جميالت جعالن«  ترصد تهميش ذوي البشرة السوداء في عمان

يمكن ل� »التشابيه« 
ان تتحول وتتطور 
الى مسرح عراقي 
شبيه بالطقوس 

اليونانية

 من ثورة الحسين 
تنطلق رغبات 

االصالح وثورات 
الشعوب ضد الظلم 

واالستسالم

فرج ياسين
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تس�تعد رشكة هواوي الصينية 
للكش�ف  الح�ايل  أيل�ول   19 يف 
عن تش�كيلة هواتفه�ا الذكية 
 Huawei Mate( الجدي�دة  
أن  املتوق�ع  م�ن  والت�ي   ،)30
ُتش�حن من دون أي تطبيقات 

أو خدم�ات م�ن غوغ�ل، وذلك 
وفقاً لتقرير جديد من صحيفة 
 Nikkei « نيكي »آسيان ريفيو
ه�ذه  Asian Review..وتأت�ي 
الخطوة بعد أن قررت الحكومة 
األمريكي�ة ع�دم تمدي�د املهل�ة 

الجزئية املتعلقة بوضع الرشكة 
السوداء،  القائمة  الصينية عىل 
األمريك�ي  الحظ�ر  ويه�دد 
برضبة قادمة ملبيعات الرشكة 
الصينية الرائدة عاملًيا يف مجال 
التكنولوجيا.ويؤث�ر هذا القرار 

 Huawei Mate(  عىل تش�كيلة
30(، كم�ا أن جهازه�ا القاب�ل 
 ،)Huawei Mate X( للط�ي 
وال�ذي م�ن املتوق�ع أن ُيطرح 
للبي�ع بحل�ول نهاي�ة الش�هر، 
س�يكون خالي�ا م�ن منتجات 
وخدم�ات غوغ�ل. ويعن�ي هذا 
عدم وجود متج�ر غوغل بالي؛ 
أو متصف�ح غوغ�ل ك�روم؛ أو 
بريد جيميل؛ أو منصة يوتيوب؛ 
أو خرائط غوغل املثبتة بش�كل 

مسبق.
وم�ن املؤك�د أن فق�دان متجر 
ه�و  ب�الي  غوغ�ل  تطبيق�ات 
جان�ب  إىل  األك�ر،  الرضب�ة 
مجموعة خدم�ات غوغل بالي 
 ،)Google Play Services(
الت�ي تعتم�د عليه�ا العديد من 
لك�ي  الخارجي�ة  التطبيق�ات 

تعمل بشكل صحيح.
ويتوق�ع املحلل�ون أن تس�اهم 
انخف�اض  يف  الخس�ارة  ه�ذه 
مبيعات ه�واوي م�ن الهواتف 
الذكية بمقدار 10 ماليني وحدة 

هذا العام. 

قريبًا.. هواوي بدون »غوغل«
االصطناع�ي  ال�ذكاء  غ�زى 
املاني�ا  يف  املنزلي�ة  األجه�زة 
كاملواق�د واألف�ران والغس�االت 
م�ن أجل الراح�ة والتوفري، وهو 
ما ظه�ر جلي�ا خ�الل فعاليات 
 ،)IFA( اإللكرتوني�ات  مع�رض 

الذي تحتضنه العاصمة 
األملانية برلني حتى 11 

ايلول الجاري.
قس�م  مدي�ر  وق�ال 
أجه�زة التلفاز برشكة 
سامس����ونغ ماي�ك 
هنكلم�����ان إن م�ا 
س�يحدد م�دى نج�اح 
جه�از ع�ن آخ�ر ل�ن 
يك�ون املزاي�ا املتعلقة 
بتجهيزات�ه، ب�ل مدى 
االصطناع�ي  ال�ذكاء 

الذي سيتمتع به.
وأضاف الخبري التقني 
أن أجه�زة مث�ل املوقد 
والتلفاز  والغس���الة 
ق�ادرة  س�تصب���ح 
ع�ىل فه�م املس�تخدم 

والتفاع�ل مع�ه بش�كل أفضل، 
له�ذا  األس�اس  أن  إىل  مش�ريا 
كل�ه تمثله مجموع�ة كبرية من 
البيان�ات، الت�ي تجمعه�ا ه�ذه 
األجهزة باستمرار عن املستخدم 

وعاداته وتفضيالته.

ويعن�ي هذا من جه�ة أخرى أن 
ه�ذه األجه�زة س�تكون دائم�ا 
وأب�دا يف وضع التطوي�ر والعمل 
عىل تحس�ني نفس�ها بنفس�ها 

من خالل املزي�د من الوقت 

الالزم لتحليل س�لوك االستخدام 
ذكاء  أكث�ر  لتصب�ح  الخ�اص 
وتلبية لطلبات املستخدم بشكل 

أكثر توقعا.

الذكاء االصطناعي يغزو األجهزة المنزلية في المانيا!

شركة »غوغل« تكشف 
عن جهازها الجديد

تعرف على فوائد الباذنجان على صحتك

كيف تعود للنوم بعد االستيقاظ ؟
املفاجئ  االس�تيقاظ  يشكل 
أم�را مقلق�ا ومزعج�ا عن�د 
عدد م�ن األش�خاص، حيث 
يجدون صعوبة يف العودة إىل 

النوم مرة أخرى.
ووف�ق ما ذكر موق�ع  طبي 
، ف�إن االس�تيقاظ املفاجئ 
غالبا ما يحدث بس�بب حلم 
مص�ادر  وج�ود  أو  مزع�ج 
إزع�اج أو الرغب�ة يف دخ�ول 

الحمام.
واق�رتح املوق�ع ع�ددا م�ن 
الخط�وات البس�يطة، الت�ي 
تس�اعد عىل العودة إىل النوم 

مرة أخرى:
1- التنفس م�ن األنف: هذه 
الخطوة تس�اعد الجسم عىل 
االسرتخاء والهدوء، وينصح 
بفع�ل ذل�ك بب�طء وتجن�ب 

التنفس من الفم.
2- التأمل: ممارس�ة التأمل 
يس�هل النوم لي�ال، حيث أنه 
يبط�ئ موجات العقل ويقلل 

من الشعور بالتوتر والقلق.
3- البقاء يف الفراش: يف حال 
استيقظ املرء بشكل مفاجئ 
ث�م غادر فراش�ه، ف�إن ذلك 
سيسبب الش�عور بالحيوية 
والطاقة، وبالتايل س�يصعب 

مهمة النوم مرة أخرى.
الهات�ف: الحرص  4- تجنب 

عىل االبتع�اد عن أي مصادر 
تس�بب اليقظة، مثل الهاتف 
أو التلفاز. كما ينصح بإبقاء 
أو  خافت�ا  املصب�اح  ض�وء 

مطفئا كما هو.
إذا  الحل�م:  يف  التفك�ري   -5
كان س�بب االس�تيقاظ هو 
كاب�وس مزع�ج، ف�ال يجب 

ويفض�ل  في�ه.  التفك�ري 
ومحاولة  باله�دوء  االلت�زام 
إراح�ة بال�ك م�ن التفكري يف 

تفاصيله.
6- عدم تناول الطعام: حتى 
وإن كن�ت تش�عر بالج�وع، 
الطع�ام،  تن�اول  يفض�ل  ال 
ألنه س�يصعب مهم�ة النوم 

التوت�ر:  مج�ددا.7- تجن�ب 
الحرص ق�در اإلم�كان عىل 
ع�دم التوتر بس�بب التفكري 
الزائ�د يف رضورة الع�ودة إىل 
االس�تيقاظ  وصعوبة  النوم 
صباح�ا. كم�ا يفض�ل عدم 
رؤي�ة الس�اعة ألنه�ا تعتر 

مصدر توتر أيضا.

تحظى فاكهة التفاح بشعبية واسعة يف 
العالم، نظ�را إىل كثرة أنواعها التي تصل 
إىل املئ�ة، فضال ع�ن منافعه�ا الصحية 

الكبرية لإلنسان.
ويكتس�ب التف�اح قيمت�ه م�ن احتوائه 
عىل األلياف والعنارص املضادة لألكسدة 
ومادة الفالفنويد، وفق موقع »ميديكال 

نيوز توداي«.
وبفضل هذه املواد، يس�تطيع التفاح أن 
يقي الجس�م م�ن أمراض خط�رية مثل 
اضطراب�ات القلب وارتف�اع ضغط الدم 

وداء السكري.
وينصح الخراء من يريدون التخلص من 
الوزن الزائ�د، بتناول التف�اح، وتحتوي 
الفاكه�ة الواح�دة من الحجم املتوس�ط 
عىل ما يقارب 100 سعرة حرارية فقط.

بص�ورة  التف�اح،  إىل  النظ�ر  ويج�ري 
إيجابية يف كثري م�ن املجتمعات. ويقول 
مث�ل ويلزي، عىل س�بيل املث�ال: »تناول 
تفاح�ة يف كل ي�وم، وس�يبقى الطبي�ب 

بعيدا عنك«.
ويف سنة 2006، كشفت صحيفة »الطب 

إح�دى  أن  التجريب�ي«  األحي�اء  وعل�م 
العن�ارص املضادة لألكس�دة 

يف التف�اح تحم�ي بعض 
م�ن  الدم�اغ  خالي�ا 

املوت.
نفسه،  املنحى  ويف 
أوردت مجل����ة 
مختصة يف مرض 
 ، يم����ر ها لز أ
أن رشب عص�ري 
ي�ؤدي  التف�اح، 
إىل تحفي�ز ناق�ل 
مهم  عصب����ي 

يع�رف  الدم�اغ  يف 
ب�«أسيتيل كولني«.

وأوردت الدراسة، أن 
التفاح  عص�ري  رشب 
س�اعد ع�ىل تحس�ني 

ف�ران  ل�دى  الذاك�رة 
س�بق  الت�ي  التج�ارب 

لها أن عان�ت من أعراض 
الخرف.

يعتر الباذنجان 
م�ن  األس�ود 
أنواع  أش���هر 
ت  ا و ا لخ�رض ا
لغني����������ة  ا
ت  مين�����ا لفيتا با
الت�ى  الغذائي�ة  والعن�ارص 
تمد الجس�م بالنشاط والحيوية، 
وتحمي�ه م�ن األم�راض والع�دوى. 
 healthline وحس�ب ما ذك�ره موق�ع
ف�إن فوائ�د تن�اول الباذنج�ان متعددة 
ومنها:ان�ه يحت�وى عىل نس�بة عالية من 
الفيتامين�ات والعن�ارص الغذائي�ة الت�ى تعمل 
ع�ىل تعزي�ز صحة الجه�از الهضم�ي وتحميه من 
االلتهابات واألمراض، كما انه يحفز عصارة املعدة.

وان تناول الباذنجان عىل بعض العنارص التى تعمل 
عىل تعزيز صحة القلب والسكتة الدماغية.

كم�ا ان تن�اول الباذنجان يعمل ع�ىل إنقاص الوزن 
والتخلص من الدهون املرتاكمة بها وحرق الدهون.

ويحت�وى الباذنج�ان ع�ىل نس�بة كبرية م�ن املواد 
املضادة لألكس�دة والفيتامينات التى تحد من خطر 

اإلصابة باألمراض الرسطانية.
ويع�زز صح�ة العظ�ام ويحميه�ا م�ن االلتهابات 
وهشاش�ة العظ�ام، وذلك الحتوائه ع�ىل العديد من 

الفيتامينات والعنارص الغذائية.
ان الباذنج�ان يحت�وي عىل بع�ض الخصائص التى 
تعزز صحة الجهاز العصب�ي وتحميه من الزهايمر 

والجلطات.
ويض�م نس�بة عالية م�ن الحديد الذى يس�اعد عىل 

عالج فقر الدم وتعزيز صحة الجسم.

كش�فت تقاري�ر إخبارية ع�ن ترسيبات جدي�دة مرتبطة 
بهاتف »غوغل« املرتقب »بيكس�ل 4«، والتي أبرزها دعمه 
بتقني�ة تتمكن م�ن الرد عىل املكاملات بدال من مس�تخدم 

الهاتف.
ون�رش موق�ع »9 ت�و 5 غوغ�ل« تقري�را ح�ول آخ�ر 
الترسيب�ات املرتبطة بهاتف »بيكس�ل 4«، والتي كان 
أبرزها دعمه لتقنيات »مس�اعد غوغل« الذكي، والتي 
س�تتمكن من الرد ع�ىل املكاملات وإجرائه�ا بدال من 

املستخدم.
وس�تعمل تلك اآللية، حينما يضطر املستخدم إلجراء 
مكامل�ات م�ع أي رشك�ة أو خدمة عم�الء أي خدمة، 
ويمر بعدد طويل م�ن الخطوات، حتى يصل إىل ممثل 
خدمة العمالء، وقد يحتاج األمر إىل فرتة انتظار طويلة.

وسيعمل هاتف »بيكسل 4« عىل إجراء املكاملة، والضغط 
ع�ىل الخط�وات، حتى الوص�ول إىل ممثل خدم�ة العمالء، 
فيخ�رك بالع�ودة إىل االتص�ال م�ن أجل الحدي�ث وإتمام 
املكاملة.وج�اءت تل�ك التقني�ة ضمن مجموع�ة ترسيبات 
مرتبطة بهاتف »غوغل« املرتق�ب، والتي كان أبرزها دعم 
الرشكة األمريكية للكامريا الخاصة ب�«بيكسل 4«، بحيث 

.»8x« يمكنها التقريب حتى ثمانية أضعاف

كشفت دراسة علمية حديثة أن ضمادة إلكرتونية مبتكرة تولد تياراً 
كهربائياً ضعيفاً تس�اعد يف التئام الج�روح، بأربعة أضعاف رسعة 
االلتئام باس�تخدام الضمادات التقليدية، وفق صحيفة »دييل ميل« 
الريطانية.وأجرى الدراسة باحثون يف جامعة وسكنسن ماديسون، 
بقي�ادة يني لون�غ، الذين ذكروا أن الجهاز اإللكرتون�ي، الذي لم يتم 
تسميته بعد، تم اس�تخدامه لتضميد جروح 
بظهور فران التجارب، وحقق نجاحاً الفتاً.

وأش�اروا إىل أنه ت�م لّف الضم�ادات املبتكرة 
ح�ول أجس�ام الف�ران الت�ي يوج�د ج�رح 
يف ظه�ر كل منه�ا، وأن�ه يف كل م�رة كان�ت 
تتنفس فيها القوارض، كان يتم توليد نبض 
كهربائي بس�يط، تبني أنه يساعد يف ترسيع 
عملي�ة الش�فاء.كما أوضحوا أن الس�بب يف 
رسعة الش�فاء وااللتئام يرج�ع إىل أن خاليا 
شفاء الجلد، واملعروفة باسم الخاليا الليفية، 
تتدفق إىل املنطقة املصابة، مما يش�جع إنتاج 

الكوالجني وخاليا الجلد الجديدة.
وتع�د الضمادة اإللكرتونية الجديدة أم�اًل جديداً مبرشاً لعالج القدم 
الس�كرية، وقروح الس�اق والجروح الناتجة عن عمليات جراحية، 

وكل اإلصابات الجلدية، التي ال تلتئم يف كثري من األحيان.

حذرت دراس�ة أمريكية حديثة من أن تراجع صحة الفم واألس�نان، 
خاصة أمراض اللثة، مرتبطة بزيادة خطر الرتاجع املعريف واإلدراكي 

وضعف الذاكرة.
وقام بالدراس�ة باحث�ون بمعهد الصحة وسياس�ة الرعاية الصحية 
وبح�وث الش�يخوخة يف جامع�ة »روتج�رز« األمريكي�ة، ون�رشوا 
 Journal of نتائجها يف العدد األخري من دورية

American Geriatrics Society العلمية.
ولكش�ف العالقة بني أمراض الفم واألس�نان 
-مثل أم�راض اللثة وقرحة الفم واألس�نان- 
وتراج�ع الصح�ة العقلي�ة، أج�روا مقابالت 
م�ع أكثر من 2700 أمريكي م�ن أصل صيني 

يبلغون من العمر 60 عاماً وأكثر.
أن ح�وايل 50% م�ن املش�اركني يف  ووج�دوا 
الدراس�ة أبلغوا ع�ن أنهم عانوا م�ن أعراض 
أم�راض األس�نان، فيم�ا أف�اد 25.5% بأنهم 

عانوا من جفاف الفم.
كم�ا ذكر 18.9% من املش�اركني بأنهم يعانون م�ن أعراض أمراض 
اللثة.ووجد الفريق أن من أصيبوا بأمراض الفم واألسنان، كانوا أكثر 
عرضة لخطر الرتاجع املعريف واإلدراكي والذاكرة العرضية، وغالباً ما 

تقود هذه الحالة إىل اإلصابة بالخرف.

ما هو تاثير امراض اللثة
 على صحة الجسم؟

تح�دد ال�رشكات املصنع�ة للهوات�ف مس�تويات الش�حن الكامل أو 
التفري�غ الكام�ل ويتحكم�ون بدق�ة يف م�دى قدرت�ك عىل ش�حن أو 

تفري�غ بطاريتك.ل�ن يتس�بب توصي�ل هاتفك بالش�احن طوال 
الليل يف رضر كبري للبطارية، ألنه س�يتوقف عن الش�حن 

تلقائي�ا عن الوصول ملس�توى مع�ني، إال أن البطارية 
س�تبدأ يف تفريغ ش�حنتها 

وعندم�ا تق�ل ع�ن الحد 
األقىص املح�دد من قبل 

س�تبدأ  التصنيع  جهة 
بالشحن مجددا.

أن�ك بذل�ك تطيل  كما 
تظ�ل  ال�ذي  الزم�ن 

البطاري�ة  خالل�ه 
بالكامل، مما  مشحونة 

انح�الل  عملي�ة  ي�رسع 
البطارية.لذل�ك  ق�درة 
ش�حن الهاتف لفرتات قص�رية خالل النهار قد 
يكون أفضل للبطارية من شحن الهاتف طوال 

الليل. وقد يكون م�ن األفضل أيضاً الحد من 
استخدام الشواحن الرسيعة.

هل يمكن ترك الهاتف على الشاحن ليال؟

ضمادة الكترونية تساعد على التئام الجروح
فوائد التفاح تمتد من القلب للدماغ !!

فوجئت مجموعة من العلماء، أن الدراسة 

الت�ي قاموا بها كش�فت بمحض الصدفة، 

عن طريق�ة قد تكون الس�بيل ليس فقط 

لوقف الش�يخوخة، وإنما قد تعكس أيضا 

آثارها وتجعل الشخص »أصغر عمرا«.

والي�ة  يف  أجري�ت  ق�د  دراس�ة  وكان�ت 

كاليفورني�ا األمريكية، ع�ىل 9 متطوعني، 

بهدف التوصل لطريقة الستعادة األنسجة 

يف الغدة الصعرتي�ة، وهي غدة صماء تقع 

عىل القصب�ة الهوائية أع�ىل القلب، تكون 

كب�رية ل�دى األطفال وتس�تمر يف الضمور 

مع التقدم بالعم���ر، وهي مس�ؤولة عن 

 )Thymosin( »إف�راز هرمون »ثيموس�ني

ال�ذي ينظم بن�اء املناع����ة يف الجس�م، 

ويساعد عىل إنتاج الخاليا اللمفاوية.

وق�ام العلماء بإعطاء املش�اركني 3 أدوية 

مل�دة ع�ام كام�ل، وه�ي هرم�ون النم�و 

وعالج�ان للس�كري، وذل�ك ألن دراس�ات 

س�ابقة أظه�رت أن هرم�ون النمو يحفز 

تجدي�د الخالي�ا يف الغدة الصعرتي�ة، لكنه 

يمك�ن أن يس�بب أيضا مرض الس�كري، 

وه�و الس�بب وراء من�ح املتطوعني أدوية 

السكري.

وبعد دراس�ة النتائج، فوج�ئ العلماء بأن 

أعمار املش�اركني البيولوجي�ة قلّت بواقع 

عام�ني ونصف العام، وذلك بحس�اب عمر 

ال�دم واألنس�ج���ة باس�تخدام الس�اعة 

ف�وق الجينية، وف����ق م�ا ذكرت مجلة 

»نيترش«.

بمحض الصدفة 

دراسة تكشف طريقة 

لوقف الشيخوخة 



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

مربورة.

أقوال 
من

 نور 

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  ل�سنة 2009

االيداع يف نقابة ال�سحفيني 
العراقيني )753(

www.almuraqeb-aliraqi.com
زوروا موقعنا على �سبكة االنرتنت

almurakebiraqi@gmail.com
بريدنا االلكرتوين

 الر�سائل الق�سرية
0790124038707722299319

07829981455 هاتـــــــف ال�شكاوي
هاتـــــــف العالقات

االحد 8 أيلول 2019 العدد 2153  السنة العاشرة
االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

صحيفة-يومية-سياس��ية-عامة

مواقيت 
ال�سالة

ال�رشوق

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

03:15�سالة ال�سبح

04:57

12:07

07:33

11:24

 املراقب العراقي/ متابعة...
اكتش�ف زوج�ان م�ن مدين�ة بليم�وث 
اإلنجليزية، يف مساحة مخبأة وراء جدار 
يف من�زل أحالمهم�ا ال����ذي اش�رياه 
حديث�ا، »كن�زا« يع�ود إىل ع�ر امللك�ة 

فيكتوريا.
وال يتعل�ق الكنز باملجوهرات، لكن أليس 
وبن كروفورد، عثرا خالل عمليات ترميم 
منزلهما ال�ذي اش�ت���رياه حديثا، عى 
العدي�د من التح�ف الغريب�ة يف »غرفة« 

رسية.
وانتق�ل الزوجان إىل املن�زل، الذي بني يف 
العر الجورجي )الق�رن 18(، يف العام 
امل�ايض، واكتش�فا أنه بس�بب الرطوبة 
العالي�ة، كان الطاب�ق الس�فيل مغط�ى 

بالفطريات.
وقاده�م البح�ث ع�ن مص�در الرطوبة 
إىل الفن�اء املجاور، حيث ت�م العثور عى 
ب�ر تاريخية، كان�ت مليئة بأش�ياء من 
الع�ر الفيكت�وري رمي�ت داخلها مثل 
أزرار مالبس القوات البحرية الربيطانية 
للملك�ة  الس�تني  لليوبي�ل  وصلي�ب 
فيكتوري�ا، وغريه�ا من القط�ع األثرية 

التاريخية.
وقال�ت ألي�س: »اعتقدن�ا أن ج�ص أحد 
الج�دران الخارجي�ة أبق�ى الرطوب�ة يف 
الداخل، ثم بدأنا يف تكس�ريه ووج���دنا 
املح�����اط  ال�ري  امل�كان  ه�ذا 

بالجدران«.
ويف�رض الزوج�ان أن�ه عندم�ا جفت 
الس�ابقون  الس�ك����ان  ب�دأ  الب�ر، 
للمن�زل يف اس�تخدامها كم�كان إلخفاء 
بعض األغ�راض والتظ���اهر بأنها غري 

موجودة.

زوجان يعثران 
على »كنز« مثير 

مرض غامض 
يفتك بالكالب 

في النرويج

  بريطانية تقدم على االنتحار سجن 3 توائم متطابقين !
بسبب »بريسكت« 

  لغات قديمة ال تزال 
مستخدمة حتى اليوم

املراقب العراقي /متابعة ...
يف حادث�ة هي األوىل م�ن نوعها، أعلنت طبيب�ة رشعية يف إحدى 
املقاطع�ات الربيطاني�ة، وفاة س�يدة منتحرة »خوف�ا من اآلثار 
املرتبة عى خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي )بريكست(«.

وعاش�ت الفرنس�ية فرانس م�اري لويز ديفي�س )76 عاما( يف 
بريطاني�ا مع زوجها اإلنجليزي لنح�و 50 عاما، وكانت تخطط 
للع�ودة معه إىل بلدها، لكنها كانت تعاني القلق والخوف بش�أن 
خربخ�روج بريطاني�ا م�ن االتح�اد األوروب�ي، وتأث�ري ذلك عى 
خططه�ا للع�ودة لبلدها.وقال�ت الطبيبة الرشعي�ة يف مقاطعة 
غلوسرشري اإلنجليزية، إن ديفيس انتحرت نتيجة مجموعة من 
األس�باب، منها معاناتها االكتئاب ووفاة حيوان العائلة األليف، 
وخوفه�ا م�ن الربيكس�ت، وفقما ذك�رت صحيف�ة »دييل ميل« 
الربيطانية.وأوضحت الطبيبة أن ديفيس لديها تاريخ مع مرض 
االكتئاب، كما تعرضت اللتهاب رئوي مؤخرا أضعف قدرتها عى 
الحرك�ة، كما أنها كانت تش�عر بالحزن الش�ديد لوفاة حيوانها 
األليف، إىل جانب خوفها من الربيكس�ت، مش�رية إىل أن جميعها 

عوامل دفعتها إىل االنتحار.

املراقب العراقي / متابعة...
تطورت اللغات ع�رب أجيال متعاقبة عى 
نحو يصعب معه تحديد النقطة الفاصلة 
ب�ني لغة وأخ�رى، مما يجعل الحس�م يف 
مس�ألة أقدم لغة عرفها اإلنسان والجزم 
يف نش�أة لغة ما عى أنق�اض لغة أخرى 
أم�را صعبا للغاية.وفيما ييل قائمة تضم 
لغ�ات قديمة ال ت�زال مس�تخدمة حتى 

اليوم بني الناس:
العربي�ة  اللغ�ة  :تع�ود  العربي�ة  اللغ�ة 
الفصح�ى إىل نح�و 1600 ع�ام، يف حني 
ترج�ع أصوله�ا إىل م�ا قبل ذل�ك بكثري، 
وه�ي أكث�ر اللغات تحدث�ا ونطقا ضمن 
مجموع�ة اللغات الس�امية وإحدى أكثر 
اللغ�ات انتش�ارا يف العال�م ويتحدث بها 
أكث�ر م�ن 467 ملي�ون نس�مة موزعني 
ع�ى الوطن العربي والعدي�د من املناطق 
األخ�رى املج�اورة كركيا وتش�اد ومايل 
والس�نغال وإريري�ا وإثيوبي�ا وجن�وب 
العربية  باللغ�ة  الس�ودان وإيران.وكتب 
ع�دد كب�ري م�ن أه�م األعم�ال الديني�ة 
والفكرية يف العصور الوسطى، وارتفعت 
مكانتها إثر انتش�ار اإلس�الم بني الدول، 
وأصبحت لغ�ة السياس�ة والعلم واألدب 
لق�رون طويل�ة يف األرايض التي حكمها 
اللغ�ات  املس�لمون.والعربية م�ن أكث�ر 
غ�زارة من حيث امل�ادة اللغوية، ويحوي 
معج�م لس�ان الع�رب البن منظ�ور من 
الق�رن 13 امليالدي أكثر م�ن ثمانني ألف 

مادة.
اليوناني�ة: يرج�ع تاري�خ اللغ�ة إىل عام 
1500 قب�ل املي�الد ويس�تخدمها الي�وم 
13 مليون ش�خص يعيش�ون يف اليونان 
وقربص، وه�ي لغة رس�مية يعرف بها 
االتح�اد األوروبي، وكان أبرز الفالس�فة 
والعلم�اء واملفكري�ن يف العال�م يفكرون 
ويتحدثون ويكتبون بها.ويزيد عمر أول 
دليل مكتوب باللغ�ة اليونانية عى ثالثة 
آالف عام، وهي معتم�دة منذ ذلك الحني 
حتى يومنا هذا وتمثل اللغة الرس�مية يف 

اليونان وقربص.

سلبي.. طريقة ازالة البسطات من جميلة

من االمور االيجابي�ة التي تهم 
رشيحة واس�عة م�ن املواطنني 
العق�ود  تثبي�ت  مس�ألة  ه�ي 
وقد كان قرار مجل�س الوزراء 
باقراره  آليات ملعالجة العاملني 
املؤسس�ات  يف  عق�د  بصيغ�ة 
خط�وة  كاف�ة  الحكومي�ة 
باالتجاه الصحيح نتيجة الدور 

الكب�ري الذي بذل م�ن العاملني 
الس�نوات  م�دى  ع�ى  بعق�د 
املاضية محل تقدير، وإلنصاف 
جهوده�م وحثهم ع�ى تقديم 
وتحس�ني  للمس�تقبل  األفضل 
كاقرانه�م  وجعله�م  واقعه�م 
املؤسس�ات  يف  العامل�ني 

الحكومية يف العراق.

 ايجابي... آليات لمعالجة العقود

املراقب العراقي/متنابعة...
أعلن�ت الرشط�ة يف بريطاني�ا، س�جن 3 
توائم متطابق�ني، بعد أن ثب�ت تورطهم 
جميع�ا يف مخطط إلعطاء أس�لحة نارية 
ملجرم�ني خطرين.وكش�ف التحقي�ق أن 
الحم�ض الن�ووي، ال�ذي ُعث�ر علي�ه يف 
مس�دس، يعود لكل من ريس ورالستون 
وريك�ي غابريي�ل )28 عاما( من ش�مال 
لندن.لك�ن مفت�ي الرشطة عج�زوا عن 
تحديد م�ن يخصه الحم�ض النووي من 
التوائ�م الثالث�ة. وبع�د إج�راء مزيد من 

التحقيق�ات املكثفة، ثبت ت�ورط الثالثة.
وق�ال دري�س هايوك�ن، كبري املفتش�ني 
اس�تغالل  حاول�وا  »الثالث�ة  إن  املؤق�ت 
تطاب�ق الحم�ض الن�ووي ومالمحهم يف 
محاول�ة للتمل�ص من عواق�ب أفعالهم، 
ولك�ن العم�ل الجاد ال�ذي قام ب�ه فريق 
محاوالتهم«.وقض�ت  من�ع  التحقي�ق 
املحكم�ة يف بلكفري�رس بلن�دن بس�جن 
رالستون وريكي جابرييل 14سنة وريس 
18 س�نة بعد إدانتهم بحيازة سالح ناري 

بنية تعريض حياة آخرين للخطر.

عملية ازال�ة التجاوزات عن امالك 
م�ن  الرئيس�ية  والط�رق  الدول�ة 
االمور املهم�ة لكن يجب ان تكون 
عى وفق املعاملة االنسانية  وليس 
ع�ى طريق�ة الكي�ان الصهيوني 
الفلس�طينيني  بي�وت  ه�دم  يف 
حي�ث اش�تكى عدد م�ن اصحاب 
جميل�ة  منطق�ة  يف  البس�طيات 
م�ن الطريقة التي تم�ت بها ازالة 
الت�ي  الس�وق  م�ن  بس�طياتهم 

تع�ودوا العمل فيها 
منذ س�نوات حيث 
البلدي�ة  تعامل�ت 

بالق�وات  املدعوم�ة 
االمني�ة بقس�وة كبرية 

م�ع مص�در رزقه�م ما 
ادى تعط�ل عمله�م  وخراب 

بضاعتهم ع�ى الرغم من انه كان 
باالمكان التعام�ل بطريقة افضل 

من التي حصلت.

»نقص التأمين« و »متاجر السالح«يرفعان معدالت االنتحار في أمريكا
املراقب العراقي/ متابعة...

أظهرت دراس�ة جديدة أن االنتحار 
أصب�ح أكث�ر ش�يوًعا يف أمري�كا، 
الريفي�ة،  املناط�ق  يف  خاص�ة 
مش�رية إىل أن هذه الظاهرة ترتبط 
بمجموعة م�ن العوامل، بما يف ذلك 
نق�ص التأم�ني وانتش�ار متاج�ر 

السالح.
وق�ام الباحث�ون يف جامع�ة والية 
االنتحار  بيان�ات  بتقيي�م  أوهاي�و 
الوطن�ي م�ن ع�ام 1999 إىل ع�ام 
وطني�ة  ص�ورة  وقدم�وا   ،  2016
ل�كل مقاطعة ع�ن ع�دد املقدمني 
ع�ى االنتحار. حيث قفزت معدالت 
االنتحار 41 يف املائة، من متوس�ط 
س�كان  م�ن  أل�ف   100 ل�كل   15
املقاطعة يف الجزء األول من الدراسة 
إىل 21.2 لكل 100 ألف يف الس�نوات 

الثالث األخرية من التحليل.
أع�ى  االنتح�ار  مع�دالت  وكان�ت 
اكتظاظ�ًا  األق�ل  املقاطع�ات  يف 

بالس�كان ويف املناط�ق الت�ي يق�ل 
وم�وارد  األش�خاص  دخ�ل  فيه�ا 
أقل، وب�ني عام�ي 2014 و2016، 

كانت معدالت االنتح�ار 17.6 لكل 
100 أل�ف يف املقاطع�ات الحرضية 
الك�ربى مقارنة م�ع 22 لكل 100 

ألف يف املقاطعات الريفية.
وكش�فت الدراس�ة أن�ه يف املناطق 
الحرضي�ة، تميل املقاطع�ات التي 
بها املزي�د من متاجر األس�لحة إىل 
ارتف�اع مع�دالت االنتحار،وكان�ت 
الوالي�ات الغربية ذات أعى معدالت 
االنتحار، بما يف ذلك كولورادو ونيو 

مكسيكو ويوتا وويومنج.
الباحثة  دانييل ستيلس�مث  وقالت 
»أوهاي�و«  جامع�ة  ىف  الرئيس�ية 
تبع�ث ع�ى  نتائجن�ا  أن  »رغ�م   :
اإلحب�اط ، إال أننا نأمل أن تس�اعد 
ه�ذه الجه�ود يف توجي�ه الجه�ود 
لدعم األمريكيني الذين يكافحون ، 
خاصة يف املناطق الريفية حيث زاد 

االنتحار بشكل كبري وأرسع«. 
وتتزايد معدالت االنتحار عى الرغم 
م�ن الجهود الوطني�ة للوقاية التي 
ب�دأت يف ع�ام 2015 بهدف خفض 
معدالت االنتحار بنسبة 20 يف املئة 

بحلول عام 2025.

املراقب العراقي/متابعة...
وق�ع حدث�ان مهمان يتعلق�ان بالفضاء،  خ�الل األيام 
القليل�ة املاضي�ة إىل جان�ب أنباء أخ�رى تطالعنا بني 
الحني واآلخر تشري إىل أكثر من أمر مهم يحدث فوق 
سماء األرض وحولها، وبالتأكيد فهناك ما يثري القلق 

بشأنها جميعها.
الح�دث األول أن وكالة الفضاء األوروبية 
»إيس�ا« اضطرت إىل تغيري مسار 
مخص�ص  صناع�ي  قم�ر 
الرياح والغالف  ملراقبة 
يتب�ع  الج�وي، 
ع  و م�رش

إك�س«،  »س�بيس  ملجموع�ة  اململ�وك  »س�تارلينك« 
ومؤسس�ها إلون ماسك، خش�ية اصطدامه املحتمل مع 

قمر تابع لخدمة اإلنرنت، للمجموعة نفسها.
ويضم مرشوع س�تارلينك حالي�ا 62 قمرا صناعيا تدور 
يف مدار حول األرض، فيما تسعى »سبيس إكس« إلطالق 
12 أل�ف قم�ر صناعي لتوف�ري خدمة اإلنرن�ت الريع 
للعال�م أجمع.وتعيدن�ا ه�ذه الحكاي�ة إىل فرباي�ر العام 
2009، عندم�ا اصط�دم قم�ران صناعي�ان لالتصاالت، 

أحدهما أمريكي واآلخر رويس، يف الفضاء.
زحمة يف الفضاء

بعد تغري مس�ار القمر الصناعي، قالت وكالة »إيسا« يف 
تغري�دة لها »مع ازدياد عدد األقم�ار الصناعية يف املدار، 
س�يصبح من الرضوري تكليف ال�ذكاء الصناعي مهمة 

تجنب حوادث االصطدام« يف الفضاء.
لك�ن ومع أن ح�وادث تصادم األقم�ار الصناعية نادرة، 
ألن�ه كل قمر صناع�ي يوض�ع يف مدار مصم�م لتجنب 
األقم�ار الصناعي�ة األخ�رى، فإن ه�ذه التغري�دة تقدم 
»تحذيرا«، بش�كل أو آخر، مما يوج�د يف الفضاء املحيط 

ب�األرض م�ن أقم�ار صناعي�ة ومخلفاته�ا وبقاياه�ا 
وحطامها.ووفق�ا ملكتب األمم املتحدة لش�ؤون الفضاء 
الخارج�ي UNOOSA، فإن�ه من�ذ بداية ع�ر الفضاء 
وإط�الق االتحاد الس�وفيتي الس�ابق القم�ر الصناعي 
»س�بوتنيك 1« ح�ول األرض، وحت�ى اآلن، ت�م إط�الق 
م�ا مجموع�ه 8378 قطع�ة يف الفض�اء، غ�ري أن حوايل 
نصفه�ا انته�ى أجل�ه وتحطم.ووفق�ا ملؤرش األجس�ام 
املطلق�ة يف الفض�اء الخارجي، الذي يحتف�ظ به مكتب 
األم�م املتحدة لش�ؤون الفضاء الخارج�ي، هناك 4635 
قم�را صناعيا ت�دور يوميا يف مدار ح�ول األرض؛ بزيادة 
قدره�ا 8.91 يف املئة مقارنة بالع�ام املايض.هذه األرقام 
تش�ري إىل أن هن�اك الكثري م�ن القمام�ة يف الفضاء، ويف 
املستقبل القريب س�تتحول األقمار الصناعية إىل حطام 
يش�كل خطر متزايدا عى الفضاء واألرض عى الس�واء.

يش�ار إىل أن األقمار الصناعية املختلفة تدور يف مدارات، 
إما منخفضة أو متوس�طة أو مرتفعة حول األرض، أي 
أنه�ا توجد ع�ى ارتفاعات تراوح ب�ني 1000 و36000 

كيلومر.

اجتماع لحماية االرض من الكويكبات

اطعمة ومشروبات تسبب التعرق خالل الصيف

املراقب العراقي/ متابعة...
يجتمع يف األس�بوع املقبل يف العاصمة 
اإليطالي�ة روم�ا، باحث�ون م�ن وكالة 
األمريكي�ة  الفض�اء 
 ، » س�ا نا «

ووكال�ة الفض�اء األوروبي�ة »إيس�ا«، 
ملناقش�ة م�رشوع حماي�ة األرض من 
الكويكب�ات الت�ي يحتم�ل أن تصطدم 
به�ا مستقبال.وبحس�ب »نيوزوويك«، 
ته�دف االجتماع�ات ملناقش�ة طريقة 
ح�رف مس�ار الكويكبات الت�ي يمكن 
أن تصط�دم مس�تقبال بكوكب األرض، 
والتحضري لتس�يري مركبة فضائية 
مهمته�������ا االصط�����دام 
لحرفه عن  بالكويك�ب 

مساره.
مركبة  وسرس�ل 
لتصوي�ر  أخ�رى 
وجم�ع  الح�دث 
ع�ن  املعلوم�ات 
حرف  نتيج�����ة 
عن  الك�����ويك�ب 

مساره.
ومن املقرر أن يبدأ العمل يف 

املرشوع عام 2022.
وأحىص الخرباء حتى اآلن 20 
ألف جس�م قريب م�ن األرض، 
معظمها م�ن الكويكبات، ويتم 
اكتش�اف أخرى جدي�دة كل يوم، 
بينم�ا هنال�ك قراب�ة 5 آالف تصنف 
ع�ى أنه�ا تنطوي عى خط�ر محتمل، 
لكن ال يعلم أحد عن فرصة اصطدامها 

باألرض يف املستقبل القريب.

املراقب العراقي/ متابعة...
يعان�ي الكث�ريون خالل ف�رة الصيف 
الحار من مش�كلة تعرق الجس�م األمر 
الذي يؤدي اىل خلق عد من املشاكل لهم، 
ويرتبط تعرق الجسم بنوعية املأكوالت 

التي يتناولها اإلنسان.
يرتبط تعرق الجس�م إرتباطا كبريا بما 
يتناوله اإلنس�ان يف أي وقت من السنة، 
حيث يتفاعل الجسم مع األطعمة األمر 
الذي يس�اهم بالتعرق.وهذه قائمة من 
األطعم�ة و املش�وربات الت�ي تس�اهم 

بزيادة التعرق:
القه�وة: يس�اهم الكافي�ني املوجود يف 
القه�وة بزيادة التعرق بغض النظر عن 
طريقة التحضري، حيث يزيد من معدل 

دقات القلب ويحفز األيض.
وتنش�ط هذه اإلثارة للجه�از العصبي 
عملية التعرق، ومع الشاي أيضا تحدث 

عملية مماثلة.
الجب�ن: تق�وم األجب�ان برف�ع ح�رارة 

الجس�م وتزيد من التعرق بسبب العمل 
ال�ذي يضطل�ع ب�ه األي�ض لهض���م 

الطعام.
األغذي�ة  تعي�ق  الريع�ة:  الوجب�ات 
الت�ي تحت�وي ع�ى كميات كب�رية من 
الكالس�يوم عملي�ة الهض�م وتجعله�ا 
صعب�ة، لت�زداد معه�ا حرارة الجس�م 
بالتعرق.فمأكوالت كالبطاطا  وتتسبب 
املقلي�ة و البيتزا واآليس كريم تس�اهم 
بتع�رق الجس�م أكث�ر م�ن ممارس�ة 
الرياضة، حيث تتس�بب بتعرق الجسم 

لفرة قصرية خالل هضمها.
الفلف�ل الح�ار: ترفع األطعم�ة الغنية 
بالتواب�ل درجة حرارة الجس�م ومعدل 

األيض، وبالتايل تسبب التعرق.
وللمحافظة عى درجة حرارة الجس�م 
يفضل التقيد بنظام غذائي صحي ممثل 
بتواجد الفواكه و الخرضاوات الطازجة 
عى قائمة املأك�والت، باإلضافة إلرتداء 

مالبس خفيفة.

استخراج مجموعة من ادوات المطبخ من بطن مريض مصري 
املراقب العراقي /متابعة...

األطب�اء  م�ن  فري�ق  نج�ح 
اس�تخراج  يف  املري�ني، 
مجموعة هائل�ة من األدوات، 
م�ن بطن مري�ض عقيل، قام 

بابتالعها منذ 6 أشهر.
أطب�اء  م�ن  فري�ق  وكش�ف 
الجه�از  بمرك�ز  الجراح�ة 
الهضم�ي بجامع�ة املنصورة 
شمال مر، وجود مجموعة 
املطب�خ،  أدوات  م�ن  كب�رية 
باإلضافة إىل خواتم وسالس�ل 
ذهبي�ة داخل أمع�اء مريض 

عقيل.
وأعل�ن الدكت�ور أمج�د فؤاد، 
رئي�س الفري�ق الجراحي، أن 
كش�فت  الطبي�ة  الفح�وص 
وج�ود مجموع�ة م�ن أدوات 
املائ�دة داخ�ل بط�ن مريض 
يبل�غ م�ن العم�ر 20 عام�ا، 

ويعان�ي م�ن ضم�ور باملخ، 
مضيف�ا أن الش�اب وصل إىل 
املرك�ز وه�و يعاني م�ن آالم 

شديدة بالبطن.
وأض�اف أن�ه ت�م ع�ى الفور 
إجراء جراحة عاجلة، تم عى 

أثره�ا اس�تخراج 20 ملعقة، 
وخات�م ذه�ب ومجوه�رات، 
وبع�ض  أس�نان،  ف�رش  و6 
األجس�ام الغريب�ة، وأك�د أن 
مس�تقرة  حالت�ه  املري�ض 

حاليا.

وال�دة  إن  »ف�ؤاد«  وق�ال 
املريض الشاب اكتشفت 

اختف�اء أع�داد كبرية 
من األدوات الخاصة 

وبعض  باملطب�خ، 
ت  ا ه�ر ملجو ا
به�ا،  الخاص�ة 
ولم تش�ك يف أن 
ابتلعها،  ابنه�ا 
ظل�ت  ولكنه�ا 
بطن�ه  بداخ�ل 
أش�هر.  6 مل�دة 

رئي�س  وأك���د 
الطاقم الطبي، أن 

العملية التي خضع 
الش�اب  املريض  له�ا 

استمرت س�اعتني، وتم 
اإلرشاف  تح�ت  وضع�ه 

الطب�ي للمالحظ�ة، مؤكدا أن 
حالته أصبحت مستقرة.

اختناقات فضائية ..  4500 قمر صناعي في مدار االرض 

قفزت معدالت االنتحار الى 41 في المائة

زادت معدالت االنتحار في السنوات الثالث األخيرة

املراق�ب العراقي/ متابعة...أث�ار مرض مجهول 
أودى بحي�اة ع�رشات ال�كالب يف النروي�ج خالل 
األي�ام األخرية، حرية الس�لطات يف البالد، التي لم 

تتمكن بعد من التعرف عى السبب وراء املرض.
وقالت الس�لطات النرويجية إنه�ا لم تتمكن من 
اكتش�اف الس�بب وراء م�رض مجه�ول، تش�ري 
التقدي�رات إىل أن�ه قت�ل عرشات ال�كالب يف البالد 

خالل األيام األخرية.

ت  ك�ر ذ هيئ�ة و
الغ�ذاء  لنرويجية، س�المة  ا

ت الس�بت، أنها تلقت  غ�ا بال
ال�كالب بس�ت ح�االت أخ�رى  م�ن 

بالفع�ل، وكلهم املريضة، نفق اثنان منهم 
يعان�ون م�ن نفس أع�راض الق�يء واإلس�هال 
ع�ن  ب�رس  أسوش�يتد  وكال�ة  الدموي.ونقل�ت 
املتح�دث باس�م الهيئ�ة أويل هريم�ان ترونريود 

لتلفزي�ون )إن آر كيه( الع�ام، إن املرض »خطري 
للغاية بالنسبة للكالب.. لكننا ال نعرف حتى اآلن 
م�ا إذا كان معديا أو مجرد سلس�لة من الحاالت 

الفردية«.
وأفاد املعه�د النرويجي للطب البيطري، الجمعة، 
بأنه اكتش�ف نوع�ني من البكتريي�ا أثناء ترشيح 
الجثة، لكنه لم يتمكن من توضيح ما إذا كان هذا 

هو سبب تفي املرض أم ال.


