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القوات القتالية االمريكية تتحكم بالخطط العسكرية للجيش 
العراقي وتمنع استهداف عصابات داعش في جبال مكحول

القرار االمني العراقي رهين التدخالت الخارجية

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
كش�فت قيادات امني�ة، عن تدخ�ل القوات 
االمريكي�ة القتالي�ة الت�ي تعس�كر يف مقار 
قي�ادة الف�رق يف املناطق الس�اخنة، بالقرار 
االمن�ي بم�ا يتعل�ق بالعمليات العس�كرية 
التي تخوضه�ا القوات االمنية ملالحقة فلول 
وخالي�ا عصاب�ات داع�ش االجرام�ي يف تلك 

املناطق.
وحصل�ت »املراقب العراق�ي« عىل معلومات 
من قبل قيادات عس�كرية يف الجيش رفضت 
الكش�ف عن نفس�ها تحدثت عن صعوبات 
تواجهها يف عملها بسبب التدخالت املبارشة 
من قبل الق�وات االمريكية وفرضها رؤيتها 
االمني�ة التي تتقاطع يف الكث�ر من االحيان 

مع القرار العسكري العراقي .
وأضاف�ت القي�ادات ان »هناك انس�يابية يف 
حركة العصابات االجرامية بجبال مكحول، 
وذل�ك يع�ود اىل من�ع الط�ران العراقي من 
التحليق فوق اماكن تواجد عصابات داعش، 
او استهداف تحركاتهم، ما سهل من عملية 

تنقل تلك العصابات«.
وتأت�ي تلك التدخ�الت متزامنة م�ع انطالق 
العمليات العسكرية الس�اعية لتحرير قرى 
تابع�ة ملحافظة ص�الح الدين من س�يطرة 

عصابات داعش االجرامية.
ووضعت واش�نطن جزء من قواتها القتالية 
مع معس�كرات الجيش العراق، بهدف تربير 
وج�ود تلك الق�وات التي تش�ارك الجيش يف 
عملياتها بحس�ب ما تدعي واشنطن، ولكي 

تمن�ع اس�تهداف قواته�ا م�ن قب�ل القوى 
الشعبية للوجود االمريكي غر الرشعي، كما 
انه�ا محاولة البعاد الش�بهات ع�ن القواعد 
تربي�رات  وتعضي�د  العس�كرية  االمريكي�ة 
االطراف السياس�ية التي تنفي وجود قواعد 
امريكية يف العراق بحسب ما يراه مراقبون.

ويرى املحلل السيايس مؤيد العيل ان امريكا 
زادت ع�دد قواته�ا ووزعته�ا ع�ىل قواع�د 
عس�كرية تابعة للجيش العراقي، وتحركت 
يف املوصل وعىل الحدود املشرتكة مع سوريا 

واالنبار ويف سنجار وصالح الدين.
وق�ال الع�يل يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »تل�ك الق�وات القتالية تعرقل 
سر عمليات مالحقة فلول داعش اإلجرامي 
لك�ي تس�تخدم تل�ك العصاب�ات بتحقي�ق 

اهداف يف املناطق الرخوة«.
وأض�اف ان » امري�كا تعم�ل ع�ىل تقويض 
االم�ن، لكي ت�ربر بقائه�ا يف الع�راق، فهي 

تقحم نفسها بصناعة القرار االمني«.
ببن�ود  تلت�زم  ل�م  امري�كا   « ان  اىل  ولف�ت 
االتفاقي�ة االمنية بما يخ�ص تواجد قواتها، 
فضالً عن انها لم تحركك س�اكناً بما يتعلق 
باالس�تهداف املتك�رر للقطعات العس�كرية 
من قب�ل الطران املعادية ب�ل اعطت االخر 

الضوء االخرض«.
ان  للع�راق  تري�د  ال  »واش�نطن  ان  وتاب�ع 
يمتلك منظوم�ة دفاعية جوية للحفاظ عىل 
س�مائه«، مبيناً ان »الحصول عىل منظومة 
اس 400 م�ن روس�يا ب�ات رضورة ملح�ة 

حتى التكون س�ماء الب�الد مرسحاً لكل من 
هب ودب«.

ودع�ا الع�يل »الق�وى الخ�رة يف الحكوم�ة 
والربمل�ان اىل رفض التواج�د االمريكي الذي 

بات يشكل خطورة عىل الوضع االمني«.
م�ن جانبه يرى املحلل الس�يايس د.حس�ن 
عب�اس ان امري�كا تعمل ع�ىل الهيمنة عىل 
القرار االمني لكي تجد لها مسوغ يف التواجد 

اطول مدة ممكنة يف العراق.
وق�ال يف حديث خص ب�ه »املراقب العراقي« 
ان�ه » بعد اع�الن العراق نهاي�ة املعارك ضد 
داعش، انتف�ى الحاجة لتواج�د تلك القوات 
الت�ي دخلت تح�ت عن�وان تقديم املش�ورة 
يف  العراقي�ة  االمني�ة  الق�وات  ومس�اعدة 

العمليات العسكرية«.
تح�ول  االستش�ارة  عن�وان   « ان  وأض�اف 
فيم�ا بعد اىل قوات عس�كرية قتالية تتحرك 
بانس�يابية داخ�ل امل�دن وتعم�ل عىل حرش 
نفس�ها بجميع التح�ركات الت�ي تقوم بها 
القوات االمنية يف املناطق التي الزالت تشكل 

تهديداً امنياً«.
ولف�ت اىل ان »تل�ك التح�ركات تف�رض عىل 
القوى السياسية ان يكون لها موقف واضح 

ورصيح من مصر التواجد االمريكي«.
يش�ار اىل ان ع�دد الق�وات االمريكية تعدى 
اكث�ر م�ن ع�رشة االف مقات�ل ينترشون يف 
املوص�ل وص�الح الدين واالنب�ار واجزاء من 
بغداد يف قواعد مش�رتكة مع الجيش وقواعد 

خاصة. 

كش�ف عضو مجلس النواب الس�ابق، محم�د العبد ربه، 
الي�وم االربع�اء، ع�ن وج�ود ضغ�وط خارجية اس�همت 

بتصاعد حدة الخالف بن الكتل السياسية السنية.
وق�ال العب�د ربه بترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
»الرصاعات السياس�ية داخ�ل القوى جميعها الش�يعية 
والكردية والس�نية، امر وارد بس�بب تعدد االحزاب وعدم 
وج�ود م�رشوع حقيقي جام�ع لها«. واض�اف أن »هذه 
االحزاب لالسف الشديد تضع مصلحة الحزب واالشخاص 
فوق مصلحة البلد مما يحدث حالة من التصدع مع مرور 
الوقت وهذا ما حدث اليوم مع القوى الس�نية«. ولفت اىل 
أن »حال�ة التصدع س�تربز اكثر مع اق�رتاب موعد اجراء 
انتخاب�ات مجالس املحافظات املقرر اجراؤها يف نيس�ان 
املقبل«، مؤكداً أن »العمل السيايس السني دائما ما يكون 

معرضاً لضغوط خارجية وداخلية«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
كش�ف تحالف الفتح، اليوم االربعاء عن وجود مؤامرة 
»صهيوامريكية« لتدمر القوة العسكرية العراقية عرب 
اس�تهداف قواته. وقال قدو يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الع�راق ال ي�زال تحت وصاي�ة الواليات 
املتحدة االمريكي�ة، التي قيدت حريته واس�تقالليته«، 
مبين�ا أن »الجمي�ع س�اخط م�ن الوع�ود االمريكي�ة 
الكاذب�ة«. وأض�اف أن » التواج�د االمريك�ي يف العراق 
ب�ات مرضا، ألنه بعيد عن حفظ واس�تقرار البالد الذي 
تعهدت واشنطن بتقديمه من خالل االتفاقية األمنية«. 
ولف�ت اىل أن »الهجمات اإلرسائيلية االخرة عىل مواقع 
الحش�د الشعبي، تدل عىل وجود تنس�يق بن واشنطن 
والكيان الصهيوني، لتدمر القوة العسكرية العراقية«، 
الفتا أيضا اىل ان »االتفاقية االمنية مع واش�نطن اثبتت 

فشلها عندما دخل داعش اىل البالد«.

ضغوط خارجية تصعد من حدة 
الخالفات السياسية السنية

الفتح : مؤامرة 
»صهيوامريكية« لتدمير القوة 

العسكرية العراقية

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ّدم ح�زب الله الع�زاء باستش�هاد عدد من ال�زوار يف ح�ادث التدافع 
املؤسف الذي حصل يوم العارش من املحرم يف العراق، كما أعرب عن أمله 
العميق لس�قوط عدد من الش�هداء والجرحى م�ن املؤمنن الذين كانوا 
يحيون ذكرى عاشوراء يف مختلف أنحاء نيجريا، مستنكرا بشّدة إقدام 
الس�لطات النيجرّي�ة عىل إطالق الرصاص الحي ع�ىل املواطنن العزل، 
معت�ربا ما أقدم�ت عليه هذه الس�لطات م�ن أعمال قمعّية مش�ينة ال 

ينسجم أبداً مع أبسط حقوق االنسان.
وق�ال الحزب، يف بي�ان تابعته »أملراقب العراقي« إن�ه »يتقّدم حزب الله 
من أهل العزاء، من االمام الحس�ن وآله الش�هداء عليهم الس�الم ومن 
املرجعية الدينّية الرشيفة ومن الش�عب العراقي العزيز بإستشهاد عدد 
من الزوار يف حادث التدافع املؤسف الذي حصل يوم العارش من املحرم . 
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يوم�ا بع�د آخ�ر يتض�ح ال�دور 
الذي يسعى  التخريبي  السعودي 
اىل تدمر االقتص�اد الوطني عرب 
اس�تثمارات وهمي�ة م�ن اج�ل 
كب�رة  ارايض  ع�ىل  االس�تيالء 
محاذية لح�دود اململك�ة لتكون 
يف  داع�ش  لعصاب�ات  غط�اء 
نسخته الثانية , فتطور العالقات 
السياس�ية م�ا ب�ن البلدين جاء  
التأثر  بدواف�ع امريكية به�دف 

عىل القرار العراقي .
 الوج�ه االخ�ر له�ذه العالق�ات 
االقتص�اد  بتطوي�ر  التس�مح 
العراق�ي , فه�ي اس�تولت ع�ىل 
مين�اء املعجز العراقي عىل البحر 
االحم�ر الذي تم انش�ائه بأموال 
الق�رن  ثمانين�ات  يف  عراقي�ة 
امل�ايض، ضم�ن اتف�اق عراق�ي 
س�عودي من اجل تنويع مصادر 

التصدير , اال ان الرياض استولت 
عىل امليناء ال�ذي توقف العمل به 

منذ تسعينيات القرن املايض.
وص�ف خ�رباء يف قط�اع النف�ط 
الخطوة الس�عودية بانها بمثابة 
وضع يد عىل استثمارت عراقية، 
ج�اء نتيج�ة ادعاءات س�عودية 
كاذب�ة بانها تطلب العراق مبالغ 

مالي�ة مرتتب�ة يف ذمته منذ فرتة 
الثمانينات , وت�ارة اخرى تقول 
ان ق�رارات مجل�س االم�ن اتاح 
للس�عودية بالسيطرةعىل امليناء 
ال�ذي ت�م تغير اس�مه اىل ميناء 

النويبع .
القان�ون  مج�ال  يف  مختص�ون 
ادع�اءات  ان  اك�دوا  ال�دويل 

الس�عودية بالديون غر صحيح 
وه�ي ل�م تس�جل يف اي منظمة 
دولي�ة , كما ان ق�رارات مجلس 
االم�ن ل�م يس�مح ول�م يعط�ي 
الض�وء االخرض باالس�تيالء عىل 
املمتل�كات العراقي�ة , وانما هي 

محض افرتاءات .
تطور العالقات ما بن البلدين لم 
يستغل من قبل القيادة العراقية 
التي قدمت التنازالت الواحدة تلو 
االخرى ويف مقدمتها عدم تقديم 
ش�كوى ملجلس االمن عىل جرائم 
لعصاب�ات  ودعم�ه  س�عود  ال 
داع�ش االجرامي�ة , رغم امتالك 
العراق ألدل�ة تثبت صحة ادعائه 
, فيما عد ذلك بأنه تنازل سيايس 
عراق�ي ع�ىل حس�اب العراقين 
الذين عانوا س�نوات من االرهاب 

السعودي.
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حزب اهلل يستنكر جرائم السلطات النيجيرية 
ويعزي ذوي شهداء »ركضة طويريج«

المراقب العراقي/ متابعة ...
نفت النائبة عن تحال�ف البناء عالية 
نصيف، الي�وم األربعاء، وج�ود قدرة 
ل�دى الكت�ل السياس�ية املعارض�ة يف 
القي�ام ب�اي ح�راك س�يايس ، كونها 

التمتلك االغلبية يف الربملان.
تابعت�ه  بترصي�ح  نصي�ف  وقال�ت 
»املراقب العراق�ي« إن »عمل حكومة 

الظ�ل إيج�اد ب�دالء لجميع ال�وزراء 
الحالي�ن بم�ا فيه�م رئيس ال�وزراء 
ع�ادل عبد امله�دي ملراقب�ة الحكومة 
وعزل املقرص”، الفتة إىل إن “تش�كيل 
حكوم�ة الظ�ل أم�ر ايجاب�ي لتقويم 

العمل الحكومي«.
وأضاف�ت أن »تي�ار الحكم�ة وكت�ل 
املعارض�ة املؤي�د ل�ه غر ق�ادر عىل 

وإس�قاط  الظ�ل  حكوم�ة  تش�كيل 
عب�د املهدي كونه�ا ال تمتلك األغلبية 
الكافي�ة، فض�ال عن انه�ا جزء من 
أربع�ة أج�زاء ش�كلت الحكوم�ة«، 
مس�تبعدة »نجاح املعارضة بإيجاد 
بدي�ل لعب�د امله�دي دون االتف�اق 

مع الكتل السياس�ية 
األخ�رى«.

المراقب العراقي/ متابعة ...
اكدت اللجن�ة املالية النيابية، االربعاء، ان قانون 
االدارة املالي�ة يش�رتط ان ال يك�ون العج�ز يف 

املوازنة اكثر من %3.
وق�ال عض�و اللجنة عب�د الهادي الس�عداوي يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »قانون 
االدارة املالي�ة، تضمن بندا ينص عىل أن ال يكون 

العج�ز يف املوازنة العامة أكثر م�ن 3 باملئة ويف 
ح�ال تج�اوز العج�ز ه�ذه النس�بة، ف�أن عىل 
وزارتي املالية والتخطيط إعادة النظر باملوازنة 
من حيث اعدادها من جديد وتشخيص مكامن 
الخل�ل ومعالجته�ا وهن�ا يتوج�ب ع�ىل ه�ذه 
الوزارات االلتزام بهذا القانون وعدم مخالفته«.

وأض�اف أن »الحكوم�ة، وع�دت يف برنامجه�ا 

الحكومي بتحويل املوازن�ة من بنود إىل موازنة 
للحكوم�ة  رؤي�ة  توج�د  ال  واالن  قطاعي�ة، 
وال�وزارات املعنية بتحوي�ل املوازنة إىل قطاعية 
وهن�اك مش�اكل كب�رة أدت إىل ارتفاع نس�بة 
العج�ز يف املوازن�ة املقبلة ولغاي�ة االن ال يوجد 
ت�رصف صحي�ح باي�رادات الدولة م�ن املنافذ 

وغرها«.

بعد غياب 45 يوم.. 
جدول فقير بانتظار جلسة البرلمان وكتل تهدد بالعصيان

نصيف: الكتل المعارضة ال تمتلك االغلبية الكافية 
ألي حراك سياسي

المالية البرلمانية: القانون يشترط ان ال يتجاوز العجز بالموازنة اكثر من 3 %

المراقب العراقي/ احمد محمد...
انته�اكات امريكية تهن الس�يادة 
العراقي�ة بن ي�وم وآخر من جهة، 
يعاد  للقصف االرسائييل  ومسلسل 
كل يوم امام صمت حكومي اعتاد 
علي�ه الجمي�ع، يقابل�ه تعنت من 
رئاس�ة الربمل�ان ع�ىل ع�دم إدراج 

فقرة حفظ الس�يادة ع�ىل جدول 
أعماله�ا م�ن جه�ة أخ�رى، بغية 
إرض�اء الجان�ب األمريك�ي ال�ذي 

يمارس ضغوطه ليال ونهارا.
وتؤك�د اوس�اطا برملاني�ة تحديها 
لقرار هيئة رئاس�ة مجلس النواب 
ال�ذي اعتربته باملخي�ب لآلمال من 

خالل ارصاره�ا ع�ىل ادراج فقرة 
القصف االمريكي ملقرات الحش�د 
الشعبي يف الجلسة املقبلة، مهددة 
بعصي�ان داخل الربمل�ان او اتخاذ 
خي�ار مقاطع�ة كافة الجلس�ات 
حتى كرس الحاجز االمريكي، فيما 
أتهمت االوس�اط الرئاسات الثالث 

باإلخف�اق يف ملف حفظ الس�يادة 
العراقية. فمن جهته اعترب النائب 
عن تحال�ف الفتح كري�م عليوي، 
يف ترصي�ح ل� »املراق�ب العراقي« 
إن »ج�دول اعمال جلس�ة الربملان 
املؤم�ل عقدها يوم الس�بت املقبل 
مخيب�ا لآلم�ال واليلب�ي تطلعات 
ين�ادي  ال�ذي  العراق�ي  الش�عب 
العراقية ورفض  الس�يادة  بحفظ 
القص�ف االرسائي�يل ع�ىل مواقع 
لالنته�اكات  والتص�دي  الحش�د 

االمريكية«.
واض�اف علي�وي، أن »البل�د يم�ر 
بف�رتة حرجة واس�تثنائية نتيجة 
الصهيوامريكي�ة  لإلس�تهدافات 
الحش�د  ق�وات  ع�ىل  املتك�ررة 
مق�ررات  ان  وبالت�ايل  الش�عبي، 
جلس�ة الربملان ال تناس�ب الوضع 

الراهن«، 

تفاصيل اوسع صفحة 2
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن مكتب رئي�س الوزراء عادل 
عب�د املهدي، االربع�اء، عن اعادة 
الداخلي�ة  وزارة  ش�ارع  افتت�اح 
وس�ط العاصم�ة بغ�داد خ�ال 

اسبوع.
الش�خيص  الس�كرتري  وق�ال 
لرئيس ال�وزراء الفري�ق الركن 
محمد حميد البياتي يف ترصيح 
تابعته »املراق�ب العراقي« إنه 
»س�يتم خ�ال اس�بوع اعادة 

الداخلي�ة  وزارة  ش�ارع  افتت�اح 
وسط العاصمة«.

وأضاف أنه »سيتم تنظيم الشارع 
ووضع اشارة مرورية له«.

يذك�ر أن بغ�داد تش�هد منذ فرتة 
رف�ع س�يطرات واع�ادة افتت�اح 
املغلق�ة  الش�وارع  م�ن  العدي�د 
قبل س�نوات ل�دواع أمني�ة ورفع 
الحواجز الكونكريتية عنها، األمر 
ال�ذي ب�ات ينعك�س إيجاب�اً عىل 

حركة السري.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد قائد عمليات بغداد الفريق 
الركن جليل الربيعي، األربعاء، 
عدم وجود »س�اح منفلت« يف 
بغ�داد، فيما اعت�ر أن »الدكة 
العشائرية« يف العاصمة »تكاد 

تكون انتهت«.
مؤتم�ر  يف  الربيع�ي  وق�ال 
»املراق�ب  حرضت�ه  صحف�ي 
العراق�ي« إنه »ال يوجد س�اح 
وجمي�ع  بغ�داد،  يف  منفل�ت 
األمور يف بغداد تحت السيطرة 

يف  فيك�ون  يشء  ح�دث  وإذا 
زقاق بعيداً عن الشارع العام«.

»ألقين�ا  الربيع�ي  وأض�اف 
كب�رية  أع�داد  ع�ىل  القب�ض 
إلطاقهم النار يف املناس�بات«، 
»ع�دم  إىل  املواطن�ن  داعي�اً 
اس�تخدام الس�اح للتعبري عن 

الفرح«.
ويف س�ياق منفصل، أشار قائد 
عملي�ات بغ�داد إىل أن »الدك�ة 
العشائرية يف بغداد تكاد تكون 

انتهت«.

املراقب العراقي/ بغداد...
وزارة  باس�م  املتح�دث  أعل�ن 
مع�ن،  س�عد  الل�واء  الداخلي�ة 
األربعاء، إلقاء القبض عىل سبعة 
متهم�ن يف الجان�ب األيمن ملدينة 
املوصل أحده�م ينتمي لجماعات 

داعش االجرامية.
 وقال معن يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إن »مديرية 
رشط�ة الحدب�اء التابع�ة ل قيادة 
رشط�ة نين�وى وبناًء ع�ىل أوامر 
قبض صادرة عن القضاء وتعاون 

ع�ىل  القب�ض  تلق�ي  املواطن�ن 
س�بعة متهمن يف مناطق وأحياء 
مختلفة من الجانب األيمن ملدينة 

املوصل«.
وأض�اف مع�ن، أن »أحده�م من 
اإلجرامي�ة  داع�ش  جماع�ات 
وال�ذي كان يعم�ل يف م�ا يس�مى 
بالحس�بة خ�ال ف�رتة س�يطرة 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة عىل 
مدينة املوصل، والبقية مطلوبون 
بقضاي�ا جنائي�ة مختلف�ة بينها 

قضايا قتل وتزوير«.

االسبوع المقبل .. شارع وزارة 
الداخلية يرى النور من جديد

قائد عمليات بغداد: ال وجود للسالح 
المنفلت والدكة العشائرية »انتهت«

اعتقال 7 متهمين يف نينوى 
أحدهم ينتمي لـ«داعش«
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

مؤكدة أنه مخيب لآلمال ووضع بإرادة »صهيوامريكية«

كتل نيابية ترفض جدول أعمال جلسة السبت وتصر على مناقشة قصف  الحشد وتهدد بعصيان برلماني
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

الس�يادة  انته�اكات امريكي�ة تهن 
العراقي�ة بن ي�وم وآخر م�ن جهة، 
ومسلس�ل للقص�ف االرسائييل يعاد 
كل ي�وم امام صم�ت حكومي اعتاد 
علي�ه الجمي�ع، يقابل�ه تعن�ت م�ن 
رئاس�ة الرملان عىل عدم إدراج فقرة 
حفظ الس�يادة عىل ج�دول أعمالها 
من جهة أخرى، بغية إرضاء الجانب 
األمريكي الذي يمارس ضغوطه ليا 

ونهارا.
وتؤكد اوساطا برملانية تحديها لقرار 
هيئة رئاس�ة مجل�س الن�واب الذي 
اعترت�ه باملخي�ب لآلم�ال من خال 
ارصارها ع�ىل ادراج فق�رة القصف 
االمريك�ي ملقرات الحش�د الش�عبي 
يف الجلس�ة املقبلة، مه�ددة بعصيان 
داخل الرملان او اتخاذ خيار مقاطعة 
كافة الجلس�ات حتى ك�ر الحاجز 
االمريك�ي، فيم�ا أتهم�ت االوس�اط 
الرئاس�ات الثاث باإلخف�اق يف ملف 

حفظ السيادة العراقية.
فمن جهته اعت�ر النائب عن تحالف 
الفت�ح كري�م علي�وي، يف ترصيح ل� 
»املراق�ب العراقي« إن »جدول اعمال 
جلس�ة الرمل�ان املؤم�ل عقدها يوم 
الس�بت املقبل مخيب�ا لآلمال واليلبي 
تطلعات الشعب العراقي الذي ينادي 
بحف�ظ الس�يادة العراقي�ة ورف�ض 
القصف االرسائييل عىل مواقع الحشد 

والتصدي لانتهاكات االمريكية«.

يم�ر  »البل�د  أن  علي�وي،  واض�اف 
بف�رتة حرج�ة واس�تثنائية نتيج�ة 
الصهيوامريكي�ة  لإلس�تهدافات 
املتكررة عىل قوات الحش�د الشعبي، 
وبالت�ايل ان مقررات جلس�ة الرملان 
ال تناس�ب الوض�ع الراهن«، مش�ريا 
اىل أن »الضغوط االمريكية وخضوع 
رئاسة مجلس النواب اليها حال دون 

ادراجها عىل جدول االعمال«.
وش�دد ع�ىل »رضورة وج�ود رفض 
س�يايس مطلق لجدول األعمال الذي 
اعلن�ت عن�ه رئاس�ة الرمل�ان اليوم 

الجبارها عىل تعديله«.
الث�اث  الرئاس�ات   « أن  واوض�ح 
والرمل�ان  وال�وزراء  الجمهوري�ة 
جميعه�ا اخفقت يف حفظ الس�يادة 
اإلس�هام  خ�ال  م�ن  العراقي�ة 
بتسويف ملفات عدة أهمها القصف 
االرسائي�يل وقضي�ة قائ�د عملي�ات 
االنبار محم�ود الفاح�ي وبناًء عىل 

الرغبات االمريكية«.
ولفت اىل أن »مناقش�ة ملف القصف 
س�تتم مناقشته خال جلسة السبت 
رغما ع�ىل انوف كل م�ن التطيب له 
نفس�ه بذلك«، مه�ددا ب�� »بتصعيد 
س�يايس يص�ل اىل ح�د االعتص�ام يف 
الرملان او مقاطعة كافة الجلس�ات 

حتى ادراج هذا امللف«.
ب�دوره رأى املحل�ل الس�يايس خال�د 
ال�راي، أن »مات�م اعان�ه من قبل 
رئاس�ة مجلس النواب يمث�ل البداية 

لفصل ترشيعي يزخر باالستجوابات 
واستقدام املسؤولن يف الدولة«.

وق�ال يف حديثه »للمراق�ب العراقي« 
أن »ع�دم ادراج ملف قصف الحش�د 
الش�عبي واالنتهاكات االمريكية عىل 
الس�يادة االمريكي�ة ه�ي ج�زء من 
والتتخط�ى  السياس�ية  االتفاق�ات 

دائرة االتفاق بن الكتل النيابية«.
واش�ار اىل أن�ه »بمق�دور االط�راف 
النيابية التشاور والتخابر فيما بينها 
بغية ادراج ماتش�اء م�ن القوانن«، 
مش�ددا عىل أن »الفص�ل الترشيعي 
امللف�ات  ط�رح  سيش�هد  الجدي�د 
الحرج�ة والس�يادية كأزم�ة العراق 
االم���ريكي�ة  اإلنته�اكات  ومل�ف 

بقوة«.
وكان مجل�س النواب، قد نرش جدول 
اعم�ال جلس�ته املزم�ع عقدها يوم 
ثماني�ة فق�رات  الس�بت متضمن�ة 
غالبيتها ق�راءة وتصديق اتفاقايات، 
وم�ن دون ادراج فق�رة الخروق�ات 
االمريكية واالرسائيلية عىل الس�يادة 
العراقية، يف الوقت الذي ش�هدت فيه 
الف�رتة االخرية وج�ود اس�تهدافات 

متكررة ملقرات الحشد الشعبي«.
واعلنت اوساطا نيابية تبنيها إلدراج 
فقرة قصف مواقع الحش�د الشعبي 
م�ن خ�ال الط�ريان الصهيوني عىل 
ج�دول أعم�ال الرمل�ان يف الجلس�ة 
الفص�ل  م�ن  األوىل  الترشيعي�ة 

الترشيعي الجديد.

املراقب العراقي/ البرصة...
وجه وزي�ر التعليم العايل والبح�ث العلمي قيص 
الس�هيل، اليوم االربع�اء، بتحويل جامعة نينوى 
اىل جامعة تخصصية طبية وانشاء جامعة طبية 

يف محافظة البرصة.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إنه، »خال ترؤس السهيل الجتماع 
هيئة الرأي يف الوزارة تمت مناقشة إعداد دراسة 

لتحوي�ل جامعة نين�وى اىل جامع�ة تخصصية 
طبية وانش�اء جامعة طبية يف محافظة البرصة 

للمنطقة الجنوبية«.
تتأل�ف  لجن�ة  تش�كيل  اىل  »إضاف�ة  واضاف�ت 
من وكي�يل الوزارة للش�ؤون اإلدارية ولش�ؤون 
البحث العلمي ورؤس�اء الجامع�ات من األطباء 
االختص�اص ورئي�ي جامعتي االنب�ار والكرخ 
للعلوم لغرض إيجاد األطر القانونية للموضوع«.

اس�رتاتيجية  اىل  االجتم�اع  »وتط�رق  وبين�ت 
ال�وزارة يف تحقيق أه�داف الرنام�ج الحكومي 
وم�ن ضمنها الدخول يف التصاني�ف العاملية عر 
التواصل املب�ارش من قبل ال�وزارة من منظمات 
  Green Matrexعاملي�ة عديدة بهدف الدخ�ول يف
تمهي�دا للدخ�ول اىل التايم�ز وع�ودة الجامعات 
ألخذ مكانته�ا الطبيعية يف التصنيف�ات العاملية 

الرصينة«.

التعليم تحول جامعة نينوى الى تخصصية طبية وتقرر إنشاء أخرى مماثلة في البصرة

ناحية العظيم في ديالى تحذر 
من نقص الكوادر التربوية

املراقب العراقي/ دياىل...
لناحي�ة  املح�يل  املجل�س  كش�ف 
العظي�م يف محافظ�ة دي�اىل، ع�ن 
الناحي�ة  يف  مدرس�ة   22 وج�ود 
تعاني من نقص الكوادر الرتبوية.

محم�د  املجل�س  رئي�س  وق�ال 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  العبي�دي 
»املراق�ب العراق�ي« إن »هناك 22 
مدرس�ة يف مناطق ناحية العظيم 
مازالت تعاني م�ن نقص الكوادر 
الرتبوي�ة رغ�م اقرتاب ب�دء العام 

الدرايس الجديد«.
املذك�ورة  »امل�دارس  أن  وأض�اف 
تحت�اج اىل 180 مدرس�ا ومعلم�ا 
فيه�ا«،  الحاص�ل  النق�ص  لس�د 
محذرا »من اس�تمرار بقاء نقص 
الك�وادر يف الناحي�ة، ألنه س�ؤدي 
لخل�ق كارث�ة تعليمي�ة ضحيتها 

الطلبة«.
ودع�ا العبي�دي اىل »االلتف�ات اىل 
الواق�ع الرتب�وي بناحي�ة العظيم 

وإنتشالها مما تعانيه«.

الحشد الشعبي يعالج طيرانًا مسيرًا 
في صالح الدين

املراقب العراقي/ صاح الدين...
اك�دت اس�تخبارات الحش�د 
املض�ادات  أن  الش�عبي، 
لقي�ادة  التابع�ة  األرضي�ة 
عمليات صاح الدين للحش�د 
فتحت النار عىل طريان مسري 
حل�ق ف�وق مق�اره يف صاح 

الدين وأجرته عىل الهروب.
وقال مدير استخبارات قيادة 
عمليات صاح الدين للحش�د 
قحطان الباوي يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة 
منه، إن »طرياناً مسرياً حلق، 
صباح اليوم، ف�وق اللواء 35 
ومقار عملي�ات صاح الدين 

للحشد الشعبي«.
وأشار الباوي، إىل أن »املضادات 
األرضية التابعة للحش�د فتحت 
النار عليه وأجرته عىل الهروب 

لجهة مجهولة«.
يتس�ن  »ل�م  أن�ه  وأض�اف، 

عملي�ات  قي�ادة  الس�تخبارات 
ص�اح الدي�ن للحش�د معرف�ة 
ه�ذه  أرس�لت  الت�ي  الجه�ة 
العمليات  الطائرات، كما نف�ت 
املش�رتكة علمه�ا بتحليق هذه 

الطائرات«.

المرور: سيتم تأهيل كافة طرق 
بغداد الرئيسية خالل عام واحد 

االستخبارات العسكرية تقبض 
على ارهابي قرب بادوش 

املراقب العراقي/ بغداد...
توقع�ت مديري�ة امل�رور العام�ة، 
أن يت�م تأهي�ل كل ط�رق بغ�داد 
الرئيسية يف خال عام واحد فقط.

وقال الرائد فادي الخزعيل / إعام 
املرور العام�ة ، إن »مديرية املرور 
العام�ة دع�ت اىل اع�ادة الط�رق 
والنيس�مية  والفرعي�ة  املهم�ة 

الزخم، وهن�اك حمات  لتخفي�ف 
اطلقتها امانة بغداد، وتم الرشوع 
ببع�ض الط�رق بعد التنس�يق مع 
للمرور«.وأوضح  العام�ة  املديرية 
أن�ه »ت�م اختي�ار ف�رتة العطل�ة 
الصيفي�ة لرتمي�م الط�رق ووصا 
اىل الش�هر العارش عىل اعتبار انها 

تشهد انسيابية يف حركة املرور«.

املراقب العراقية/ نينوى...
ألقت مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف قيادة 
عمليات نينوى وبالتعاون مع اس�تخبارات الفوج 
الثان�ي ل�واء ٦٦ القبض ع�ىل اح�د اإلرهابين يف 
قري�ة الزنازل قرب بادوش يف املوصل.وذكر بيان 
ملديرية االس�تخبارات العسكرية، تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، ان« اإلرهابي هو 
م�ن املطلوب�ن للقض�اء بموجب 
مذكرة قبض وفق أحكام املادة 
٤ إرهاب«.وتق�وم الق�وات 
والحش����د  االمني���ة 
بعملية  الش�عب���ي 
ي���ة   عسك����ر
متواصلة ملاحقة 
داع�ش  فل���ول 
املح��افظ�ات  يف 
امل���دن  وباق����ي 

العراقية.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاهة، 
االربعاء، عن قيامها بضبط معامات جمركية 
لعدٍد من الحاويات املحملة بأدوية تمَّ إخراجها 
م�ن ميناء أمِّ قرص الش�مايل، بالرغ�م من عدم 

وجود إجازة استرياد لها.
وقال�ت الدائرة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، أن »م�اكات مديريَّ�ة تحقي�ق 
الب�رصة، التي انتقل�ت للميناء، قام�ت بعمليَّة 

ضب�ط )٦( معام�اٍت جمرگي�ٍة تخ�صُّ )8( 
حاوي�اٍت لألدوية تمَّ إخراجها م�ن امليناء دون 
»التحقيق�ات  أن  إج�ازة اس�ترياٍد«، مضيف�ة 
األولي�ة الت�ي قام�ت به�ا املديرية أظه�رت أن 
الكشف املنسوب للجنة مكتب الجمرك الجنوبي 
– الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات 

ر، وال عاقة للجنة به«. الطبية ُمزوَّ
واضاف�ت، ان »فريق عمٍل م�ن مديرية تحقيق 
الب�رصة وبعملي�ة منفصلة تمك�ن من ضبط 

ل باللحم يف ميناء أمِّ قرص الش�مايل«،  برَّاد ُمحمَّ
مش�رية إىل أن »إدخال�ه ت�مَّ دون وج�ود إجازة 

استرياد، وبصورة مخالفة للقانون«.
وأوضح�ت، إنَّ�ه »ت�مَّ تنظيم مح�رضي ضبط 
َذتا  أصوليَّن باملضبوطات يف العمليَّتن اللتن ُنفِّ
رتي ضبط قضائيَّتن، وعرضهما  بناًء عىل ُمذكَّ
ع�ىل قايض التحقيق املُخت�صِّ بقضايا النزاهة 
القانونيَّ��ة  اإلج�راءات  التخ�اذ  الب�رصة؛  يف 

املناسبة«.

النزاهة تضبط أدوية ومواد غذائية مخالفة في ميناء أمِّ قصر

املراقب العراقي/ بغداد...
الهج����رة  وزارة  أعلن�ت 
تس�جيل  األربعاء،  واملهجرين، 
عودة 1٤٤9 الجئ�ا عراقيا من 
خ�ال  الرتكي�ة  الجمهوري�ة 

االشهر الثاثة املاضية.
وق�ال مدير عام دائرة ش�ؤون 
الهجرة يف الوزارة طالب اصغر 
دوس�ة، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إن »9٤ 
الجئ�ا عراقي�ا ع�ادوا الي�وم، 
م�ن الجمهوري�ة الرتكي�ة  إىل 
الباد ضم�ن برنامج الرحات 

االسبوعية للعودة الطوعية«.
وأض�اف دوس�ة، أن »مكت�ب 
الوزارة يف تركيا وبالتنسيق مع 
الس�فارة العراقية ل�دى أنقرة 
ووزارة النقل العراقية ، وّفرت 
الوزارة حافات نقلت الاجئن 
العراقين م�ن األرايض الرتكية 
إىل أرض الوط�ن وع�ر منف�ذ 
إبراهيم الخليل التابع إىل قضاء 
زاخ�و بده�وك بعد اس�تكمال 

إجراءات دخولهم الباد«.
الاجئ�ن  »ه�ؤالء  أن  وب�ن، 
عادوا من محافظ�ات ) انقرة 

 ، ش�هري  اس�كي   ، ج�روم   ،
 ، داك  زونج�ل   ، سامس�ون 
زوكلن�دا ، كوتاهي�ا ، جانكري 

ومحافظة طرابزون («.

وأشار دوس�ة، إىل أن »الوزارة 
س�جلت ع�ودة )1٤٤9( الجئا 
الجمهوري�ة  م�ن  عراقي�ا 
الرتكي�ة خال االش�هر الثاثة 

املاضي�ة«، مؤك�دا »اس�تمرار 
العراقي�ن  بإع�ادة  ال�وزارة 
م�ن الجمهوري�ة الرتكي�ة إىل 

مناطقهم املحررة مجانا«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت أمانة بغ�داد، اليوم األربعاء، عن 
تهيئ�ة وإدامة ٤٤0 آلية تخصصية 

استعداداً ملوسم األمطار.
وقال�ت االمانة يف بي�ان تلقلت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 

من�ه إن »ماكاته�ا يف جمي�ع القواط�ع 
البلدي�ة بإدام�ة وصيانة وتاهي�ل آلياتها 
التخصصي�ة العامل�ة يف مج�ال املج�اري 
واملتمثل�ة 28٦ آلي�ة ش�افطة و 15٤ آلية 
صاروخي�ة م�ع توف�ري وق�ود احتياط�ي 
استعداداً ملوس�م االمطار خصوصاً عندما 

تكون اكر من القدرة االستيعابية لشبكة 
املجاري«.

وأضاف البي�ان أن »االمان�ة رشعت ومنذ 
اكث�ر من ش�هر باعمال تس�ليك وتنظيف 
وتهيئ�ة  املج�اري  وش�بكات  خط�وط 

املحطات الرئيسية والفرعية«.

الهجرة تسجل عودة 1449 الجئا عراقيا من تركيا خالل 3 اشهر

440 الية تستعد لموسم األمطار في العاصمة
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االربعاء 11 أيلول 2019 العدد 2155  السنة العاشرة

أعلن رئيس هيئة املنافذ الحدودية كاظم العقابي ، عن موعد 
افتتاح منفذ القائم الحدودي مع س�وريا.وقال العقابي ، إنه 
” س�يتم افتت�اح منفذ القائ�م الحدودي مع س�وريا يف حال 
إكمال اجراءات املعامالت الكمركية مبينا أن “الهيئة س�تبلغ 
رئاسة الوزراء فور اكمال االجراءات لتح���ديد موعد افتتاح 

املنفذ”.
واش�ار العقابي اىل” عدم وجود اي ضغوطات خارجية تمنع 

افتتاح املنفذ الحدودي “.
وكان�ت تقاير اعالمية قد اش�ارت اىل وجود ضغوط أمريكية 
ع�ى العراق تح�ول دون فتح مع�ر القائم مع س�وريا رغم 

جهوزيته.

المنافذ الحدودية تعلن موعد افتتاح 
منفذ القائم الحدودي

أعلن مرصف الرافدين عن توقيع�ه عقداً مع إحدى الرشكات 
اللبنانية إلنش�اء مرك�ز معلومات متكامل.وق�ال املرصف يف 
بيان ، إنه »وقع عقداً مع رشكة كريستال نتوركس أوف شور 
 DC)(املس�اهمة اللبنانية النش�اء مرك�ز معلوم�ات متكامل
Data Center((«.وأض�اف امل�رصف، أن »العقد تضمن توفري 
 )PASSIVE( و )ACTIVE(كاف�ة مس�تلزمات النظ�ام م�ن
 DISASTER( وكذل�ك انش�اء مرك�ز التع�ايف م�ن الك�وارث
RECOVERY ( وربطه مع )DC( وربط فروع املرصف داخل 

.»)DC( وخارج العراق مع

المالية النيباية تكشف أن موازنة 2020 
تعتمد على البرامج وليس على البنود

ل الحكومة مسؤولية عدم تخصيص األموال خدمات بغداد تتحدث عن بناء الجسور وُتحمِّ

كش�ف عضو اللجن�ة املالية النيابية جم�ال كوجر ، عن 
قيمة العجز يف موازنة 2020، مبيناً أنها ستكون موازنة 
برامج وليس بنود.وقال كوجر” إن “موازنة العام املقبل 
س�تكون مختلفة عن س�ابقتها باعتمادها عى الرامج 
واألداء بعي�داً ع�ن البنود”، مش�رياً اىل أن “إعداد املوازنة 
من مسؤولية وزارة املالية ولكن اللجنة النيابية شاركت 

يف إعدادها”.
واضاف: “تم إعداد مس�ودة موازنة أولية يف آخر جلس�ة 
ملناقش�ة اس�راتيجية املوازن�ة م�ع وزراة املالية وكان 
العج�ز 72 تريلي�ون دين�ار وه�و أكر عجز تص�ل اليه 
موازن�ات العراق”.وتابع ان “اللجنة ناقش�ت مع رئيس 
الوزراء والوزارات املختص�ة إيجاد حلول جدية للخروج 

من أزمة العجز املايل الكبري”.

الرافدين يوقع عقدًا مع شركة لبنانية 
االقت�صاديإلنشاء مركز معلومات متكامل

ارتفعت أسعار الذهب ، منهية سلسلة من الخسائر 
امت�دت ألربع جلس�ات بفع�ل عملي�ات رشاء ترجع 
لعوام�ل فني�ة، يف ظ�ل توقعات ب�أن البن�ك املركزي 

األوروبي سيقدم تحفيزاً ويخفض أسعار الفائدة.
و ارتف�ع الذهب يف املعامالت الفوري�ة 0.5 باملئة إىل 

1493.50 دوالرا لألوقية )األونصة(.
ويف الجلس�ة الس�ابقة، هبط�ت األس�عار إىل أدن�ى 
1483.90دوالرا،  عن�د  آب   13 من�ذ  مس�توياتها 

وصعدت العقود األمريكي�ة اآلجلة للذهب 0.2 باملئة 
إىل 1502.2دوالر لألوقية.

وتراجعت أس�عار املعدن األصفر م�ا يزيد عن أربعة 
باملئ�ة أو أكثر من 60 دوالراً منذ بلغت ذروة أكثر من 

6 أشهر عند 1557 دوالراً يف الرابع من ايلول.
وتلق�ى اإلقب�ال ع�ى املخاط�رة الدعم قب�ل قرارات 
بشأن السياسة النقدية س�تصدر عن البنك املركزي 
األوروبي ومن اجتم�اع ملجلس االحتياطي االتحادي 

)البن�ك املركزي األمريكي( األس�بوع القادم، إذ يأمل 
املستثمرون يف املزيد من التيسري يف ظل تباطؤ النمو 

العاملي.
وربحت أس�عار الذهب نحو 18 باملئة أو ما يزيد عن 
200 دوالراً منذ بلغت أدنى مس�توى منذ بداية العام 

عند 1265.85 دوالر يف الثاني من حزيران.
وع�ى جبهة التج�ارة، قلص مستش�ار كبري بالبيت 
األبيض التوقع�ات، الثالثاء، بش�ان الجولة القادمة 

من املحادثات التجارية بني الواليات املتحدة 
والص�ني، وح�ث املس�تثمرين وال�رشكات 
والعامة عى التحيل بالصر بش�ان تسوية 

النزاع التجاري.
يف غض���ون ذل�ك، اس�تق���ر م����ؤرش 

الدوالر بينم�����ا تم���اس�كت أسواق األسهم 
الي�وم  اآلس�يوية وارتفع�ت ع����وائ�د الس�ندات 

األربعاء.

ارتفــاع أسعـــار الــذهب بعـد خســائــر لـ 4 أيــام

 قال رئيس حراك الجيل الجديد شاس�وار 
عبدالواحد، إن االحزاب الحاكمة يف االقليم 
تقوم ب�”رسقة” مايقارب ال�700 مليون 
دوالر ش�هرًيا عر املناف�ذ الحدودية وبيع 
النف�ط، فيما تلتزم بغ�داد الصمت مايدل 
س�لطات  م�ع  األخ�رية  “تواط�ئ”  ع�ى 
كردستان.و بني ، أن “قيمة النفط املصدر 
م�ن قبل االح�زاب الحاكمة يف كردس�تان 
تصل اىل نحو 500 مليون دوالر ش�هريا”، 
إضافة اىل “ام�وال املعابر الحدودية والتي 

تص�ل هي االخ�رى اىل ما يق�ارب ال�200 
ملي�ون دوالر ش�هريا، جميعه�ا تدخل اىل 
جي�وب العوائ�ل املهيمن�ة ع�ى الس�لطة 
أن  عبدالواح�د،  االقليم”.وأض�اف  يف 
“املقبولية التي يتمت�ع بها رئيس الوزراء 
ع�ادل عبدامله�دي من قبل رئي�س الحزب 
الديمقراط�ي مس�عود بارزان�ي س�ببها 

صمت عبداملهدي عى رسقات األخري”.
الجدي�د،  الجي�ل  ح�راك  رئي�س  واته�م 
“حكوم�ة بغ�داد بالتواطئ م�ع الحزبني 

الحاكم�ني يف كردس�تان والتغ�ايض ع�ن 
رسقاتهم�ا”، فيم�ا ل�م “يس�تبعد تورط 
الحكومة االتحادية بهذا االمر تحت الفتة 
االصدقاء”.وبش�أن موق�ف الح�راك م�ن 
حكومت�ي بغداد واالقليم، أك�د عبدالواحد 
أن “الجيل الجديد لن يسعى لنيل املناصب 
وسيس�تمر يف تأكي�د معارضت�ه”، داعيا 
يف ذات الوق�ت ان تك�ون هن�اك معارضة 
وصفه�ا  م�ن  ض�د  بغ�داد  يف  ش�املة 

ب�”الحكومة الفاشلة”، عى حد تعبريه.

معارض كردي: 700 مليون دوالر من أموال اإلقليم تسرق شهريا.. وبغداد صامتة !

النزاهة النيابية:تدمير البنى التحتية النفطية من قبل وزير النفط
اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات 
وزارة  رشكات  اح�دى  الفوالذي�ة 
الصناعة واملعادن عن اكمال عمليات 
االوكس�جني  انت�اج  معم�ل  تأهي�ل 
والنروجني واملبارشة باالنتاج لغرض 
تجهي�ز القطاع�ني الع�ام والخ�اص 

وحسب الطلب.
واوض�ح مدير ع�ام الرشكة املهندس 
محم�د فائق جمع�ة ,  ب�أن مالكات 
انه�ت  املركزي�ة  الخدم�ات  مصن�ع 
انت�اج  ملعم�ل  التأهي�ل  عملي�ات 

االوكس�جني والنروج�ني وفق احدث 
املواصف�ات العاملي�ة من اج�ل زيادة 
طاقت�ه االنتاجية، الفت�ا اىل ان املعمل 
ينتج االوكس�جني الطب�ي والصناعي 
بنق�اوة عالية تصل اىل 99,6% بطاقة 
اىل  اضاف�ة  /س�اعة  ل�ر   )1000)
النروج�ني، مؤكدا اس�تعداد الرشكة 
لتجهي�ز قطاع�ات الدول�ة املختلف�ة 
والقط�اع  املستش�فيات  الس�يما 

الخاص بالكميات املطلوبة.
اعم�ال  ان  اىل  الع�ام  املدي�ر  واش�ار 

التأهيل ش�ملت تأهي�ل التوربني رقم 
دورة/  )48000( رسع�ة  ذو   )1)

بم�ادة  ملف�ه  تغلي�ف  م�ع  دقيق�ة 
الصوف الزجاجي ونصب خزان سائل 
اوكس�جني عم�ودي س�عة )3000( 
ل�ر وخ�زان افق�ي س�عة )24000( 
ل�ر اضاف�ة اىل نص�ب جه�از تحلية 
وصيان�ة  التري�د  الح�واض  مي�اه 
جمي�ع مفاص�ل املعم�ل امليكانيكية 
والكهربائي�ة فضال ع�ن صب ارضية 

لخزانات االنتاج بطول 20 مر

الصناعة تؤهل معمل انتاج االوكسجين والنتروجين لسد حاجة السوق المحلي

العراق يؤكد حرصه على زيادة التعاون االقتصادي مع اإلمارات

الغضبان: كردستان ترفض تسليمنا النفط .. وروسيا تستثمر نحو 45 مليار دوالر في األنبار
أك�د وزي�ر النف�ط ثام�ر الغضب�ان ، أن إقلي�م 
كردس�تان لم يس�لم النفط املتفق علي�ه لغاية 
اآلن إىل الحكوم�ة االتحادية، مش�رياً إىل وجوب 
اح�رام أربي�ل اللتزاماته�ا املتعلق�ة بصادرات 
النفط.ونقل« ع�ن الغضبان قوله خالل حضور 
اجتم�اع اللجن�ة الوزاري�ة املنبثقة ع�ن )أوبك( 
ملراقب�ة اإلنت�اج، إن�ه م�ن »املفرض أن تس�لم 
حكومة إقليم كردستان العراق 250 ألف برميل 
م�ن النفط يومياً إىل الحكوم�ة االتحادية لكنها 
غري ملتزمة بذلك حت�ى اآلن«.وتابع، أنه »يجب 
عى إقليم كردس�تان العراق أن يحرم التزاماته 
املتعلقة بص�ادرات النفط وحصت�ه يف امليزانية 

االتحادية«.
أن  إىل  الغضب�ان،  ويف س�ياق منفص�ل، أش�ار 
»أوبك وحلفاءها سيناقشون ما إذا كانت هناك 
رضورة لتعميق تخفيضات اإلنتاج خالل اجتماع 

اللجن�ة الوزاري�ة املش�ركة ي�وم الخمي�س«.
وأضاف، أن »القرارات املتعلقة بسياسة اإلنتاج 
ه�ي قرارات جماعية وأن الع�راق ال يريد اتخاذ 
القرار فيها بمفرده«، مبيناً أنه س�يجتمع »مع 
وزي�ري الطاق�ة الس�عودي وال�رويس يف وقت 
الح�ق يوم األربع�اء«. من جهته�ا تضع رشكة 
»غازب�روم« وبغ�داد اللمس�ات األخی�رة ع�ى 
اتفاقیة ح�ول تطوير حقول طاق�ة يف منطقة 
مدينة الرم�ادي، مركز محافظ�ة األنبار، ومن 

ك�ة املتوق�ع أن تبلغ اس�تثمارات  لرش ا
ل الروس�یة 45 ملی�ار دوالر. ق�ا و
الخارجی�ة  مؤي�د وكی�ل وزي�ر 

صال�ح، »ننھي العمل يف 
االتفاقی�ات  جمی�ع 
بش�أن تطوي�ر حقول 

النفط والغاز يف منطقة 

الرم�ادي، ونعتق�د أن اس�تثمارات غازبروم يف 
إطار ھذه االتفاقیات س�تصل إىل نحو 45 ملیار 

دوالر«.
ويف وق�ت س�ابق رصح وزي�ر الطاق�ة الرويس 
ألكس�ندر نوف�اك، ب�أن ع�ددا م�ن ال�رشكات 
الروس�یة مھتم بإبرام عقود نفط وغاز لتوريد 
مع�دات نفط وغاز للعراق، ال�ذي يعد ثاني أكر 
منتج للنفط يف منظمة »أوبك«، ويبلغ متوس�ط 
إنتاجھ�ا م�ن الخ�ام نح�و 7.4 ملی�ون برمیل 
الروس�یة  الرشكة  يومیا.و«غازب�روم« لیس�ت 
الوحی�دة الت�ي تنفذ مش�اريع نف�ط يف العراق، 
حیث تقوم رشكات »س�روي ترانس غاز أويل« 
و«روس نفط«و«ل�وك أوي�ل«، بتطوي�ر حقول 
يف الع�راق، منھ�ا »غ�رب القرنة 2 ،«ال�ذي يعد 
من أكر الحقول النفطی�ة يف العالم، حیث يبلغ 

احتیاطیه املؤكد نحو 14 ملیار برمیل.

كش�ف عض�و لجن�ة الخدمات يف 
مجلس بغداد مش�تاق الش�مري ، 
عن إمكانية بناء الجسور وتطوير 
محم�ال  العاصم�ة،  يف  الط�رق 
الحكومة مسؤولية عدم تخصيص 

األموال خالل السنوات املاضية.
“جمي�ع  إن   ، الش�مري  وق�ال 
املشاريع التي ننفذها تدرج ضمن 
الخطة والتي يتم تخصيص األموال 
لها من الحكوم�ة االتحادية، فعى 
سبيل املثال مداخل بغداد التي هي  
ضمن ح�دود املحافظ�ة كالتاجي 
واملحمودية  واللطيفية  والطارمية 
يف  املناط�ق  وه�ذه  غري�ب  واب�و 
اط�راف بغ�داد والرس�تمية كله�ا 

تابعة للمحافظة”.

وأض�اف “عندما أردنا تطوير هذه 
املناطق طلبنا من وزارة التخطيط 
إدارج هذه املبالغ ووافقت الوزارة، 
إال أن أغلب الط�رق التي نحتاجها 

تقع ضمن اختصاص أمانة بغداد 
وتخصيصاتها”.

وأكد أن “الجس�ور التي انش�أتها 
املحافظة سابقا مثل التقاطعات يف 

مناطق الش�عب واملنصور وغريها 
والتي كانت تولد ازدحامات كثرية 
جميعها أنشئت من قبل محافظة 
بغ�داد ولي�س م�ن قب�ل األمانة”.

وتاب�ع “اذا ل�م تخص�ص االموال 
من قبل الحكوم�ة االتحادية فهذا 
يع�ود اىل الحكومة ووزارتي املالية 
والتخطيط وليس عى املحافظة”، 
مبين�ا ان “املحافظة واجبها ترفع 
فم�ن  املصادق�ة  ام�ا  املش�اريع 

الحكومة واملالية”.
محافظ�ة  مجل�س  عض�و  وكان 
أن   ، أك�د  الس�لطان  ن�زار  بغ�داد 
اإلمكان�ات  تمتل�ك  ال  املحافظ�ة 
الكافية لبناء جس�ور يف العاصمة 

بالوقت الراهن.

السعودية تستولي على ميناء أنشَأ باموال عراقية .. والمافيات السياسية تمنع المطالبة به
االنفتاح السياسي لم يسهم في استعادة ممتلكاتنا المنهوبه 

 الوجه االخر لهذه العالقات التسمح 
بتطوي�ر االقتص�اد العراق�ي , فهي 
اس�تولت عى ميناء املعج�ز العراقي 
ع�ى البحر االحم�ر الذي تم انش�ائه 
بأم�وال عراقي�ة يف ثمانين�ات القرن 
املايض، ضمن اتفاق عراقي سعودي 
م�ن اجل تنويع مصادر التصدير , اال 
ان الرياض اس�تولت عى امليناء الذي 
توقف العمل به منذ تسعينيات القرن 

املايض .
وصف خراء يف قطاع النفط الخطوة 
الس�عودية بانه�ا بمثاب�ة وض�ع يد 
عى اس�تثمارت عراقية، جاء نتيجة 
ادعاءات سعودية كاذبة بانها تطلب 
الع�راق مبالغ مالي�ة مرتبة يف ذمته 
منذ ف�رة الثمانينات , وت�ارة اخرى 
تق�ول ان قرارات مجل�س االمن اتاح 
للسعودية بالسيطرةعى امليناء الذي 

تم تغيري اسمه اىل ميناء النويبع .
مختص�ون يف مجال القان�ون الدويل 
اكدوا ان ادعاءات السعودية بالديون 

غ�ري صحيح وه�ي لم تس�جل يف اي 
ق�رارات  ان  كم�ا   , دولي�ة  منظم�ة 
مجل�س االمن لم يس�مح ولم يعطي 
ع�ى  باالس�تيالء  االخ�ر  الض�وء 
ه�ي  وانم�ا   , العراقي�ة  املمتل�كات 

محض افراءات .
تط�ور العالقات م�ا ب�ني البلدين لم 
يستغل من قبل القيادة العراقية التي 
قدمت التن�ازالت الواحدة تلو االخرى 
ويف مقدمته�ا ع�دم تقدي�م ش�كوى 
ملجل�س االمن ع�ى جرائم ال س�عود 
ودعم�ه لعصابات داعش االجرامية , 
رغم امتالك العراق ألدلة تثبت صحة 
ادعائ�ه , فيم�ا ع�د ذلك بأن�ه تنازل 
سيايس عراقي عى حساب العراقيني 
الذي�ن عان�وا س�نوات م�ن االرهاب 

السعودي.
 يق�ول الخب�ري االقتص�ادي حاف�ظ 
ال بش�ارة يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراق�ي(: الوضع الس�يايس الراهن 
فالخالف�ات   , املعال�م  واض�ح  غ�ري 

عم�ل  تعي�ق  الداخلي�ة  السياس�ية 
الحكوم�ة , وه�ي النقط�ة نفس�ها 
استغلهتها الدول الخليجية املجاورة 
للعراق من اجل االستيالء عى اراضيه 

ومنافذه البحري�ة , وحتى ممتلكات 
السياس�ه   , ال�دول  تل�ك  يف  الع�راق 
الناعمة التي اتبعتها الس�عودية مع 
العراق بعد فش�ل ذرعها العس�كري 

داع�ش , ل�ذا كان�ت هناك سياس�ة 
االغ�راءات واالس�تثمارات م�ن اجل 
توطي�د العالق�ات م�ع بغ�داد , وقد 
اس�تغلها بعض السياسيني لتحقيق 

مصالحهم الخاصة , وهي وراء عدم 
اعادة الس�عودية مليناء النويبع الذي 
تم انش�ائه باموال عراقية عى البحر 

االحمر .

الت�ي  بش�ارة:الرياض  ال  وتاب�ع 
تسعى الس�تثمارات وهمية من اجل 
االستيالء عى اكثر من مليون دونم يف 
املحافظ�ات املحاذية لحدودها , لكي 
تتخذها معسكرات لعصابات داعش 
القت الفكرة ل�دى الحكومة العراقية 
دون مناقش�ة مصال�ح الع�راق التي 
تركته�ا م�ن اج�ل مصال�ح بع�ض 
السياس�يني املتنفذين , العراق اليوم 
بحاج�ة اىل تنوي�ع مص�ادر تصدي�ر 
النف�ط , لكن لم نرى م�ن يعمل عى 
مطالب�ة الري�اض بحق�وق العراق , 
وترك�ت االم�ر للس�عودية يف تحقيق 
مصالحه�ا الش�خصية يف البالد دون 

رادع يذكر.
م�ن جهت�ه يق�ول جاس�م علي�وي 
الخب�ري القانون�ي يف اتص�ال م�ع ) 
املراق�ب العراقي(: الس�عودية ودول 
أخ�رى منح�ت نفس�ها ع�ى ض�وء 
قرارات أصدرها مجلس األمن، الحق 
يف االس�تيالء عى مصال�ح ورشكات 
عراقي�ة، فم�رص وضع�ت يدها عى 
أص�ول عراقي�ة بينها مع�دات ثمينة 
كان�ت موجودة يف مين�اء نويبع عى 
البحر األحمر وش�حنات كانت داخل 
قناة السويس، وأعطت لنفسها الحق 
يف مصادرته�ا، بع�د ح�رب الخلي�ج، 
ونفس الحال بالنس�بة للس�عوديني، 
كما تم االستيالء عى رشكات عراقية 
يف دول أخرى, وااله�م ميناء النويبع 
, لذا يجب رفع دعوى مس�تعجلة اىل 
املحكم�ة الدولية من اجل اس�تعادة 

امليناء الذي انىشء بام�وال عراقي�ة .

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

يوما بعد آخر يتضح الدور الســــعودي التخريبي الذي يسعى 
الــــى تدمير االقتصــــاد الوطني عبر اســــتثمارات وهمية من اجل 
االســــتيالء على اراضي كبيــــرة محاذية لحــــدود المملكة لتكون 
غطاء لعصابات داعش في نســــخته الثانيــــة , فتطور العالقات 

السياسية ما بين البلدين جاء  بدوافع امريكية بهدف
 التأثير على القرار العراقي .
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المراقب العراقي/ متابعة...

قض�ت محكم�ة جناي�ات القاه�رة بالس�جن املؤبد 
ل�11 متهم�ا يف إطار إعادة محاكمة قيادات جماعة 
»اإلخ�وان املس�لمني«، يف القضي�ة املعروف�ة إعالميا 
ب�«التخاب�ر م�ع حم�اس«. وأك�دت وس�ائل إع�الم 
مرصي�ة، أن »قائمة املتهمني الص�ادر بحقهم حكم 
الس�جن املؤب�د تضم كال م�ن: محم�د بديع وخريت 

الش�اطر ومحم�د س�عد الكتاتني وعص�ام العريان 
ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم عبدالخالق 
ومحي�ي حام�د وخالد س�عد وخليل أس�امة العقيد 
وأحم�د عبدالعاطي«. واش�ارت اىل أن�ه »كما قضت 
املحكمة بالسجن املشدد 10 سنوات ل�3 متهمني و7 
س�نوات ملتهمني اثنني من أعضاء الجماعة، بحسب 
الحكم الذي تاله القايض محمد ش�ريين فهمي، فيما 

حصل 6 من أعضاء الجماعة عىل الرباءة من التهم«. 
وتابع�ت أن »املحكم�ة أم�رت بتوقي�ع العقوبة عىل 
املتهم�ني بتهم ارتكاب جرائ�م التخابر مع منظمات 
وجهات أجنبي�ة خارج البالد، وإفش�اء أرسار األمن 
القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف املسلح داخل 
م�رص وخارجها بقص�د اإلع�داد لعملي�ات إرهابية 

داخل األرايض املرصية«. 

محكمة جنايات القاهرة : المؤبد لـ 11 قياديا في اإلخوان المسلمين  دولي دوليعربي  عربي 
معزيا ذوي شهداء »ركضة طويريج«

حزب اهلل: قيام السلطات النيجيرية بإطالق النار على 
األبرياء عملية قمعية التنسجم مع حقوق اإلنسان

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
ن�رت صحيف�ة »الغاردي�ان« 
افتتاحي�ة ع�ن ع�زل الرئي�س 
ترام�ب  دونال�د  األمريك�ي 
مستشاره لألمن القومي، جون 
بولت�ون، قائل�ة »ب�ال رجع�ة«، 
ولك�ن املش�كلة ليس�ت ه�و ب�ل 
رئيسه”، مشرية اىل أن ال أحد عاقال 
يراق�ب الش�ؤون الدولي�ة س�يحزن 
ع�ىل طرد بولت�ون وبالطريقة 
الت�ي تمت فيه�ا، مع 
يق�ول  األخ�ري  أن 
إنه ه�و الذي قدم 

استقالته.

وتقول الصحيف�ة أن »هذا قرار رئايس يلقى ترحيبا حتى من الذين 
يمقت�ون ترامب وكل مواقفه«، ذلك أن خ�روج هذا املتهور والصقر 
املتش�دد واملسؤول عن سياسات خارجية أمريكية مرعبة يف املايض 
وال�ذي حاول توجيه الرئيس نحو مزيد من السياس�ات- أمر يرحب 

به«.
وبحس�ب الصحيفة ف�أن »هن�اك رصاع إرادات م�ع الرئيس؛ فعىل 
خ�الف ترامب يؤمن بولت�ون بالتدخل األجنبي والوجود العس�كري 
مع�ه وكانت هن�اك مخاوف من أن ت�ؤدي براعته يف املن�اورة داخل 
الحكوم�ة وتصميمه الش�ديد إىل أن يتفوق رأيه. أم�ا الخوف الثاني 
وال�ذي ثبت�ت صحته، فه�و أن الرضر كان س�يأتي بس�بب مواقف 
حلفائ�ه ورشاكت�ه الطويل�ة م�ع الرئي�س ومعادات�ه للمعاه�دات 
الدولية التي ال يرى فيها الرجالن رضورة«. وتش�ري الصحيفة إىل أن 
»معاداته للتحكم بالس�الح كانت وراء إلغاء معاهدة القوى النووية 

متوسطة املدى، ومن هنا فرحيله قد يعطي أمال ببداية جديدة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
يف  االس�تئناف  محكم�ة  قض�ت 
ق�رار  ب�أن  أس�كتلندا،األربعاء، 
رئيس ال�وزراء الربيطاني بوريس 
جونس�ون بتعلي�ق عم�ل الربملان 

ملدة 5 أسابيع »غري قانوني«.
و ذك�ر موق�ع صحيف�ة »فوكس 
نيو« انه »تم تعلي�ق عمل الربملان 
الربيطان�ي، االثن�ني املايض، حتى 
14 أكتوب�ر املقب�ل، يف خطوة قال 
معارضون إنها ته�دف إىل إحباط 

خط�ط  مراجع�ة  محاوالته�م 
جونس�ون املتعلق�ة بالخروج من 
االتح�اد األوروب�ي، وتمكين�ه من 
امليض قدم�ا يف الخ�روج من دون 
اتف�اق«. وبحس�ب الصحيفة انه 
»جاء يف ملخص للحكم أن نصيحة 
الثانية  إليزابيث  جونسون للملكة 
بتعلي�ق أعم�ال  الربمل�ان من هذا 
األس�بوع حتى 14 تري�ن االول 
»كان�ت غري قانوني�ة، ألنها كانت 

تهدف إىل إعاقة عمل الربملان«.

وكان�ت محكم�ة البداي�ة 
األسكتلندية قد رفضت 

 80 ح�واىل  دع�وى 
املؤيدين  من  برملانيا 
ألوروب�ا ملن�ع تعليق 

الربمل�ان ال�ذي اعتربوه 
مناورة لجأ إليها رئيس 

حكومة املحافظني ملنعهم 
من عرقلة خروج بريطانيا 

م�ن االتح�اد األوروب�ي من 
دون اتفاق.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت دولة جنوب الس�ودان، األربعاء، عن 
التوصل إىل اتفاق بتشكيل حكومة انتقالية 
يف تري�ن الثاني املقبل، من ش�أنها وضع 
ح�د للن�زاع ال�ذي يش�هده البلد ال�ذي نال 

استقالله عن السودان يف عام 2011.
ونقل�ت رويرتز عن وزي�ر اإلعالم يف جنوب 

الس�ودان، ماي�كل مك�وي لوي�ث، قول�ه 
إن »الرئيس س�لفا ك�ري مياردي�ت وزعيم 
املتمردي�ن رياك مش�ار اتفقا عىل تش�كيل 
حكوم�ة انتقالية بحلول 12 ترين الثاني 

املقبل«.
واض�اف لوي�ث “ناق�ش الجانب�ان قضايا 
بس�يطة واملب�ادئ املتف�ق عليها لتش�كيل 

حكومة انتقالية بحلول 12نوفمرب”.
يف  مش�ار،  نائ�ب  أودوار،  هن�ري  وق�ال 
ترصيح للصحفيني عقب اللقاء: “لقد رّكز 
اجتماعنا ع�ىل الرتتيبات األمني�ة، ألّن هذا 
هو أحد البنود األساسية” التفاقية السالم 

املوقعة بني الطرفني يف 2018.

الغارديان: بولتون خرج بال رجعة والمشكلة في ترامب

المراقب العراقي/ متابعة...
يف مقال�ه بصحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز، انتق�د 
الكاتب بن هابارد الصمت املطبق الذي يعيش�ه 
العال�م العربي وعدم غضبه م�ن رئيس الوزراء 
اإلرسائي�ي بنيام�ني نتنياهو كلما ق�ال أو فعل 
ش�يئا يث�ري حفيظتهم، مش�ريا إىل أن�ه لو كان 
نتنياه�و قد تعهد ببس�ط الس�يادة اإلرسائيلية 
ع�ىل غ�ور األردن يف الضف�ة الغربي�ة املحتلة يف 
الزمن السابق، لكان هذا الوعد االنفرادي قد أثار 
الغضب يف جميع أنحاء العالم العربي لكن ليس 
اليوم. ويرى الكاتب، يف مقاله أن »هناك أس�بابا 
كث�رية له�ذه االس�تجابة الضعيفة م�ن العالم 
العربي عىل تعهد نتنياهو أمس قبيل االنتخابات 
اإلرسائيلي�ة، ومن هذه األس�باب أن وعده اعترب 
إغ�راء متأخ�را للناخب�ني اليميني�ني، كم�ا أن 
القضي�ة الفلس�طينية لم تعد تث�ري العاطفة يف 
جميع أنحاء العالم العربي كما فعلت من قبل«.

وأش�ار هابارد إىل »اهتمام العرب يف دول أخرى، 
كما قال الصحفي الفلسطيني داود كتاب »نعم 
ه�م يهتمون«، وتس�اءل »لكن هل س�يحركون 
قواته�م؟ اإلجابة ال. وهل سيس�حبون أموالهم 

من البنوك األمريكية؟ اإلجابة ال«.
وأض�اف أن »تعه�د نتنياهو يأت�ي بعد تحوالت 
إس�رتاتيجية يف الرق األوس�ط دفعت القضية 
الفلسطينية إىل أسفل قائمة أولويات العديد من 

القادة العرب وش�عوبهم، كما تأتي بعد موافقة 
الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب ع�ىل عدد من 
الخط�وات األحادي�ة م�ن جانب إرسائي�ل تجاه 
أراض أخرى«. واختت�م الكاتب أن »دعم ترامب 
الواض�ح إلرسائيل عىل حس�اب الفلس�طينيني، 

ال�ذي لم يلق أي رد فعل عرب�ي، لعب أيضا دورا 
يف تعه�د نتنياه�و األخ�ري بأن�ه م�ن املرجح أال 
يثري زوبعة يف املنطق�ة، كما قالت لينا الخطيب 
رئيس�ة برنامج الرق األوسط وشمال أفريقيا 

يف تشاتام هاوس«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تجمع أحرار جزيرة الع�رب أحد قوى املعارضة الس�عودية البارزة، 
األربع�اء، أن س�قوط النظ�ام الس�عودي ب�ات وش�يكا، داعيا الش�عب 

السعودي اىل إعداد نفسه لذلك.
وق�ال التجم�ع يف صفحته عىل توي�رت واطلعت عليه »املراق�ب العراقي« 
إن«سقوط نظام ال سعود وش�يكا دون مبالغة، فهل اعد الشعب نفسه 
لهذه الحالة وهل أحيت القبائ�ل تحالفاتها القديمة مع القبائل األخرى، 
وهل أحكم�ت املعارضة خطة موحدة لتفادي الفراغ الس�يايس، او تبني 
قيادات عس�كرية تحفظ للن�اس أمنها وهل يعي الش�عب حجم الخطر 

الذي قد سيحدث،اإلجابة عىل كل يشء هي )ال(«.
وأض�اف التجم�ع، أن »اليم�ن تكتب نهاية االم�ارات يف الجن�وب وأيضا 
اليم�ن تكتب نهاية الس�عودية يف الش�مال«، مبينا أنه »كم اس�تمعنا إىل 
قي�ادات اليمن وه�م يحذرونهم من التم�ادي يف عدوانهم فلم يس�تمعوا 
له�م واآلن ن�رى رج�ال اليم�ن وقبائل�ه ينتقم�ون لدمائهم م�ن دولتي 
الشيطان وزبانيته،والنتيجة عجز بن سلمان وبن زايد يف حسم املواجهة 
لصالحهم«.وهاجم التجمع الحكومة السعودية قائال »حكومة انكشفت 
عمالتها، تتجرأ عىل املقدس�ات وعىل الدين تس�جن العلم�اء والصالحني 
واملصلح�ني تعتدي عىل النس�اء وتنتهك حرمات املس�لمني .. طبيعي أن 
يك�ون ردة الفع�ل هو العن�ف، ومن يظن غري ذلك فه�و واهم ويعيش يف 

وحي الخيال«.

تجمع معارض: سقوط آل 
سعود بات وشيكا وعلى الشعب 

إعداد نفسه

لماذا ال يغضب كل العرب من تعهد نتنياهو 
بضم مناطق في الضفة ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ّدم حزب الله العزاء باستش�هاد عدد من الزوار يف 
حادث التدافع املؤس�ف الذي حصل يوم العارش من 
املحرم يف العراق، كما أعرب عن أمله العميق لسقوط 
عدد من الشهداء والجرحى من املؤمنني الذين كانوا 
يحيون ذكرى عاش�وراء يف مختل�ف أنحاء نيجرييا، 
مس�تنكرا بش�ّدة إق�دام الس�لطات النيجريّية عىل 
إطالق الرص�اص الحي عىل املواطنني العزل، معتربا 
م�ا أقدمت عليه هذه الس�لطات من أعم�ال قمعّية 

مشينة ال ينسجم أبداً مع أبسط حقوق االنسان.
وقال الحزب، يف بي�ان تابعته »أملراقب العراقي« إنه 
»يتقّدم حزب الله من أهل العزاء، من االمام الحسني 
وآله الش�هداء عليهم الس�الم ومن املرجعية الدينّية 
الريفة ومن الش�عب العراقي العزيز بإستش�هاد 
عدد من الزوار يف حادث التدافع املؤسف الذي حصل 
يوم العارش من املحرم، ويسأل الله أن يحرهم مع 
الحس�ني وأصحاب الحسني، متمنياً الشفاء العاجل 
للجرحى ويتقّدم من عوائل الش�هداء بأحرِّ التعازي 

سائالً الله لهم الصرب والسلوان«.
واض�اف البيان أنه »كم�ا ُيعرِب ح�زب الله عن أمله 
العميق لس�قوط عدد م�ن الش�هداء والجرحى من 
املؤمن�ني الذي�ن كانوا يحي�ون ذكرى عاش�وراء يف 
مختلف أنحاء نيجرييا«، مستنكرا »إقدام السلطات 
النيجريّية عىل إطالق الرصاص الحي عىل املواطنني 

العزل«.
ورأى الح�زب أن »م�ا أقدمت عليه هذه الس�لطات 
من أعمال قمعّية مش�ينة ال تنسجم أبداً مع أبسط 

حقوق االنسان«.
واك�د أن »ح�زب الله إذ يع�ربِّ عن تضامن�ه الكامل 
هم الطبيعي يف ممارس�ة الشعائر  مع املؤمنني وحقِّ
الحس�ينية، يتقّدم من أهايل الش�هداء بأحرِّ العزاء، 
ويدع�و املوىل س�بحانه وتع�اىل للجرحى بالش�فاء 

العاجل«.

نيوز: القضاء األسكتلندي يوجه »صفعة«  فوكس 
إلى رئيس الوزراء البريطاني

 رويترز: اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية جنوب السودان 
في تشرين الثاني المقبل

المراقب العراقي/ متابعة...
قدمت الحكوم�ة اليابانية، 
صباح األربعاء، استقالتها 
بالكام�ل لرئي�س الوزراء 
ش�ينزو آب�ي، فيم�ا أعلن 
الوزراء  أمناء مجلس  كبري 
الياباني، يوشيهيدي سوجا، 
الحكوم�ة  تش�كيل  ع�ن 

الجديدة.
وبحس�ب وكال�ة »كي�ودو«، أن 
اليابان�ي  ال�وزراء  »رئي�س 

استقالة حكومته«.

وبحس�ب الوكالة ف�إن »الس�بب وراء اس�تقالة 
الحكوم�ة يع�ود لتخطيط آبي بإج�راء تغريات يف 
الحكومة بعد فوز الحزب الذي يتزعمه بانتخابات 
مجل�س الش�يوخ بالربمل�ان يف تموز وقب�ل زيادة 
رضيبة املس�تهلك املقرر تنفذه�ا يف أكتوبر إىل 10 

باملئة«.
م�ن جهت�ه أعل�ن كب�ري أمن�اء مجلس ال�وزراء 
الياباني، يوشيهيدي سوجا، عن تشكيل الحكومة 

اليابانية الجديدة.
وتعد ه�ذه املناس�بة يف اليابان حدث�ا مهما نظرا 
لض�م ابن رئي�س الوزراء الس�ابق، جونيتش�ريو 
إىل  كويزوم�ي،  ش�ينجريو  املدع�و  كويزوم�ي، 
تش�كيلة الحكومة اليابانية الجديدة والذي بدوره 
أصبح أصغر س�يايس يذكر يف تاري�خ اليابان بعد 

الحرب.
الرئيس�ية  التغي�ريات  ضم�ن  وم�ن 
وزي�ر  نق�ل  ه�و  الحاصل�ة 
الخارجي�ة اليابان�ي ت�ارو 
وزي�ر  منص�ب  إىل  كون�و 

الدفاع الياباني.
اليابانية  وكانت الحكوم�ة 
اس�تقالتها  قدم�ت  ق�د 
بالكام�ل لرئي�س ال�وزراء 

شينزو آبي.

اليابان: حكومة تستقيل وأخرى تتشكل خالل يوم واحد
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عندمشا تمشر أيشام املحشرم الحشرام يف العشرة األوىل 
يختزلهشا اإلمشام أبشو عبشد اللشه باسشمه وقضيتشه 
وملحمته، وبالتأكيد مع تلشك العناوين العظيمة التي 
رافقتشه يف هشذه املسشرة التاريخية واالنسشانية بكل 
تفاصيلها،وعندمشا أردت أن أششارك بقلمشي يف هشذه 
الليلشة العظيمشة، هاجمتنشي عناوين كثشرة تعربعن 
زوايا من تلك امللحمة ولكني توقفت مع عنوان عظيم 
وانسشاني وعلمشي، وهشو أن الحسشن عليه السشام. 
“جامعة إنسشانية” جمعت عناوين النبوة، واالمامة، 
والحكمشة، والرششد، وتفرعشت منهشا انواع واششكال 
الرجولشة واالخشاق الراقيشة النبيلة،عشى مشر أعشوام 
عمري وحسب قراءتي املتواضعة، لكل من كتب بحب 
الحسشن )عليه السشام( او باعجابهم ملوقف معن يف 
حيشاة ذلك الرجل الفريد او يف ملحمة كرباء، وجدتهم 
جميعا متواضعن بوصفهم امام هذا الجبل االنساني 
العظيم،كمشا ان روعة االمام الحسشن انشه بجامعته 
العظيمة،يفتتح سشنويا كليات جديشدة وتلك الكليات 
تفتتح اقسشاما جديدة وتلك الكليات واألقسشام تنتج 
لنا سنويا عرات األطروحات والرسائل يف الدراسات 
العليشا، بعلشوم الحسشن وتضحيته املتميزه يف سشفر 
التاريخ االنسشاني ونبقشى نتعلم منهشا لنعيش حياة 

كريمة بمبادئ وثوابت انسانيه رائعة.
هنالشك موجة ثقافيشة تقشوم بتحليل ثورة الحسشن 
عليه السشام سشنويا كما انهشا تنتقد بششكل مبارش 
وغشر مبشارش جميشع مشن يمشارس تلشك الطقشوس 
والششعائر،فمنها من يريشد ان يتقيد باملوروث ومنهم 
مشن يخىش من انحراف الثورة الحسشينية نحو املادية 
بشكل اششكالها، واالبتعشاد عشن روح التاثشر املعنوي 
وديمومتشه، وبشن قشادح ومشادح تتوهج ششعلة تلك 
الثشورة كتفاعل الهواء مع مصادر الطاقة السشتمرار 

نار الحسن االزليه »عليه السام«.
وقبل مغادرة هذه الساعات االليمه لنا فاننا يف العراق 
نملشك قضية عظيمة نسشتطيع من خالهشا ان نكون 
انموذجا انسشانيا وحضاريا، فالحسشن قدم للبرية 
واعدائه السام، قبل الحرب وفتح باب الرحمة بالدعاء 
للصشاح واإلصاح، قبشل االنتقام وجمع بن جيششه 
الكثشر مشن النمشاذج اإلنسشانية بمختلشف عقائدهم 
وثقافتهشم ،وفتشح بشاب املششاركة للرجال والنسشاء 
ولجميع االعمار حتى يكونون للبرية عناوين وأئمة 
يف الحب والتضحية,)السشام عى الحسشن وعى عيل 
بن الحسشن وعى اصحاب الحسشن( عليهم السام.

الحسين عليه السالم
جامعة إنسانية

عماد ياسين الزهريي

بقلم / أحمد حسن ...
شس االحتال األمركشي للعراق بعد عشام 2003 نظام  أسَّ
املُحاَصصشة السياسشية ذات الطابع الطائفشي والقومي 
واملناطقشي، وسشعى املحتل األمركي بكل قشّوة إىل تثبيت 
هشذا النظشام بتوزيشع املناصشب الرئاسشية يف الحكومشة 
العراقية بن املكوِّنات عى أُسشسٍ طائفيٍة وقومية. وعى 
هذا األسشاس صار النظام السشيايس العراقشي قائماً عى 
املُحاَصصة وبات أمام املششاكل واألزمات وال غرابة فهو 

من ِنتاج املحتل.
العشراق يسشتخدم السياسشيون كلمشة »مكوِّنشات«  ويف 
للداللشة عشى الطوائف والقوميشات، وهشذا املُصطلَح من 
تأليشف االحتال األمركي وتّم ِذكره يف الدسشتور العراقي 
عدَّة مرات، واستخدم الدسشتور عبارات مثل التواُزن بن 
املكوِّنات بدالً من املسشاواة بن املواطنن. وتجدر اإلشارة 
إىل أنه تّمت كتابة الدسشتور العراقي يف عام 2005 بوجود 

جيش االحتال األمركي.
مفهوم املُحاَصصة السياسية يف العراق يقوم عى تعريف 
املواطن بحسب انتمائه الطائفي والقومي، وتحديد نسبة 
سات  كل طائفة أو قومية ملعرفة نسشبة حّصتها يف مؤسَّ
الدولشة. وكانت الغاية حماية حقشوق األقليات يف النظام 
السيايس، لكن هذا املفهوم السيايس بدأ بتعريف املواطن 
وفشق انتمائه املذهبي والقومي، وانتهى بعمليات فسشاٍد 

وهدٍر لألموال وسوء خدمات طالت جميع املواطنن.
هشذا النظشام السشيايس ذو الصناعشة األمركية تسشبَّب 
يف أزمشاٍت ُمتتاليشٍة يف الباد كادت أن ُتنهشي وجود الدولة 
العراقيشة يف عشام 2014 عندمشا انهشار الجيشش العراقي 
واحتشل تنظيم داعش ثلشث األرايض العراقية. ببسشاطة، 
تسشعى جميع األحزاب العراقية من الطوائف والقوميات 
املختلفة إىل املششاركة يف الحكومة واملسشاهمة الفعلية يف 
اإلدارة التنفيذية، ما يؤّدي إىل عدم وجود أّي حزب سيايس 
ُمعاِرض كبر أو صغر، حتى أن األحزاب التي تسشتخدم 
جماهرها يف االحتجاجات ليست أحزاب معارضة وإنما 
تسشعى إىل الضغشط عشى رئيشس الحكومشة أو الحكومة 
لتحقيشق مناِفع إضافيشة. واملُتاِبع للششأن العراقي يرى 

بوضوٍح أن النظام السشيايس يتخبَّط بفوىض عاِرمة وأن 
رئيس الوزراء ُمقيَّد بساسل األحزاب الكبرة والصغرة.

وأدَّى نظشام املُحاَصصشة إىل تششجيع األحشزاب املختلفة 
عشى سشوء اسشتخدام تخصيصشات املوازنشة عشرب لجان 
املششريات والتعاُقد مع جهات خارجيشة وداخلية بعيداً 
سات الرقابة التي بدورها خضعت للُمحاَصصة  عن مؤسَّ
أيضاً، ما نتج من حاالت فساد جعلت بعض نواب الربملان 
العراقي يستجوبون وزراء عى حاالت فساد. وإضافة إىل 
حاالت الفسشاد، حصل َهْدر مايل من املوازنات الحكومية 

بسبب سوء التخطيط.
واسشتقّر نظام املُحاَصصة السشيايس يف العراق إىل تحّكم 
خمسشة آالف ششخص تقريبشاً مشن مختلف األحشزاب يف 
لوا  وششكَّ والتنمشوي،  واالقتصشادي  السشيايس  النظشام 
منظومة ال تسمح بُمكافحة الفساد أو تحسن الخدمات 
أو تطوير التنميشة االقتصادية! وكلما اقربت االنتخابات 
أو ششعر طرف باإلحراج السشيايس، لجشأ إىل رضب الوَتر 

الطائفي أو القومي لَكْسِب الناخبن.
إن تغيشر قانشون االنتخابشات هشو بداية حشل األزمات يف 
العشراق وذلشك أن قانشون االنتخابشات العراقشي جعل من 
العتبشة االنتخابية ُميَّرسة جداً ألّي حشزب، وعليها دخلت 
عرات األحزاب يف الربملان ُمسبِّبة فوىض كبرة يف العمل 
السشيايس. إن أسشاس التغيشر يف العشراق يبدأ مشن تغير 
العتبة االنتخابية يف قانون االنتخابات، ألنها ستنهي حال 
سشات الدولة التي ال  الفوىض يف الربملان والحكومة ومؤسَّ
تتاءم مع بعضها البعض وتوّفر مناخاً مناسشباً للفساد 

وَهْدر األموال وسوء التخطيط.
ولعشّل يف أنمشوذج قانون االنتخابات الركشي خر ُبرهان. 
ففي تركيا ما بن 1960 و1980 حصلت أمور ُمشابهة ملا 
يحصل يف العراق اليشوم، حيث كانت الحكومات املُتعاِقبة 
خال تلشك الفرة حكومات ُمحاَصصة حزبية، تسشلَّطت 
فيها مجموعشة من األحزاب عى مقاليد الدولة وششّكلت 
رت فيهشا الحماية للفاسشدين، وعى  منظومة فسشاد وفَّ
إثرها ساءت الخدمات وتدهور األمن يف نهاية السبعينات 
بسبب انتشار ميليشيات األحزاب والعصابات اإلجرامية.

قام الجيش الركي بانقاٍب عسكري. وعند مراجعة قادة 
الجيش ملاهية سشوء األوضاع وأسشبابها، أرادوا تششكيل 
حكومشة مشن دون ُمحاَصصشة حزبيشة وتويّل ششخصية 
قويشة لرئاسشة الشوزراء. وتّم تغيشر قانشون االنتخابات، 
ويف القانشون الجديشد تم وضع عتبشة انتخابية تنّص عى 
حصشول أّي حزب عى عرة باملائة مشن األصوات الكلية 
الصحيحشة مشن االنتخابشات لدخول الربملان. عى سشبيل 
املثشال، إذا افرضنا أن عدد األصشوات الكلية الصحيحة يف 
نتائج االنتخابات عرة ماين فإن العتبة االنتخابية هي 
مليون صشوت! ولو حصل حزب عى 950 ألف صوت فلن 

يدخل الربملان.
وعند تطبيق هشذا القانون االنتخابشي يف انتخابات تركيا 

عام 1983، فشلت جميع األحزاب الصغرة يف الدخول إىل 
الربملشان ونجح حزب الوطشن األّم بزعامة تورغوت أوزال 
بتششكيل الحكومة ُمنفرداً، وقشاد حملة إصاحات كبرة 
ت وجه تركيا تمامشًا. ويف نهاية عشام 2002، حصل  غشرَّ
حشزب العدالة والتنمية بقيادة رجشب طيب أردوغان عى 
33 باملائشة من األصوات الكلية وبسشبب عدم تمّكن بقية 
األحشزاب من املشرور عرب عتبة العشرة باملائة، نال حزب 
ل  العدالشة والتنمية 66 باملائشة من مقاعد الربملان وششكَّ
الحكومة ُمنفرِداً واسشتقرّت تركيا بعد عر سشنوات من 

حكومات األحزاب االئتافية.
اعتقشد العراقيشون بعشد 2003 أن االنتخابشات سشُتحّقق 
العدالشة االجتماعية والرخاء االقتصشادي باعتبار العراق 

بلشداً نفطياً. لكن مشا حصل ونحن قد أرشفنشا عى الربع 
األخر من عام 2019 أن املواطن ما زال يتحدَّث عن توفر 
خدمة الكهرباء ومياه اإلسشالة وسشوء الخدمات الطبية 
والتعليميشة. أما وقد صارت االنتخابات لعبة بيد األحزاب 
الكبرة وتدوير لعودتها عرب نظام املُحاَصصة السياسية، 
فشإن معظم املواطنشن العراقين فقدوا األمل باملششاركة 
االنتخابية من أجل التغير وهو ما حصل يف قلّة املشاركة 

يف االنتخابات املاضية.
إن التغيشر الحقيقشي يف العشراق يبشدأ من تغيشر قانون 
االنتخابات لكن بالتأكيد ليس باالنقاب العسكري مع أن 
العراق غر قابل لانقابات العسكرية، واألمل الوحيد هو 
يف تدّخشل املرجعية الدينية التي تحظى باحرام املواطنن 
والتي أنقذت العراق من خطٍر وجودي عام 2014 بفتوى 
الجهشاد الكفائشي. إن املرجعيشة الدينية بما لهشا من ثقٍل 
يف العشراق هشي الوحيدة القشاِدرة عى فشرض التغير عى 
األحزاب وإال فإن الوضع العام لن يتغرَّ وسشتبقى األمور 

عى ما هي عليه حتى تقع كارثة أخرى.

إصالح النظام السياسي العراقي .. مدخل قانون االنتخابات
هل يمكن للعراق أن يغيرنظامه السياسي القائم على الُمحاَصصة؟ بكلمٍة أخرى، 

كيف يمكن التخلّص من نظام الُمحاَصصة من أجل بناء دولة عراقية حديثة 
وقوية وُمهابة؟.

بعض العراقيين يتذّكر عهودا غابرة من الظلم والحكم االستبدادي ويعي في 
الوقت نفسه أنه في تلك الحقبة كان هناك على األقل شكل دولة. مركزية 

الدولة وهيبتها وتمّكنها من فرض القوانين هو ما تحّن إليه شرائح من 
المجتمع العراقي، وليس الحنين إلى الجالَّد. لقد مسخ االحتالل األميركي شكل 
الدولة العراقية وفق منظومة سياسية ُتعَرف بنظام الُمحاَصصة السياسية التي 

أفقدت الدولة العراقية هيبتها وسلطتها في الداخل والخارج.

للعراق  األميركي  االحتالل  س  أّسَ
الُمحاَصصة  نظام   2003 عام  بعد 
الطائفي  الطابع  ذات  السياسية 

والمناطقي والقومي 

ثقٍل  من  لها  بما  الدينية  المرجعية 
القاِدرة  الوحيدة  هي  العراق  في 

وإال  األحزاب  على  التغيير  فرض  على 
ر يتغّيَ لن  العام  الوضع  فإن 

التعليم  ُيعتبر 
ُبعد  عن  الجامعي 
حقيقيًا  مكسبًا 
الفَرص  يحّقق 

بهم  توقفت  لَمن 
أجل  من  الُسبل 

االلتحاق 
الدراسة  بمقاعد 

الجامعية 

بقلم / فؤاد صباغ
إن العوملشة الرقميشة التي ششهدها عاملنا 
املعولَم هذا مؤخراً أوحت لنا بأن املُتغّرات 
يف حياتنا اليومية أصبحت واقعاً ملموساً 
ت مشن مفاهيشم معاماتنشا  بحيشث غشرَّ
وسشلوكياتنا. إذ إن تلشك التكنولوجيشات 
التطبيقشات  منهشا  الحديثشة  والتقنيشات 
والربمجيشات الجديدة وضعشت لنا قواعد 
عمل جديدة من خال استعمالها ألغراٍض 

عمليٍة أو علمية.
ففشي هذا الَصشَدد ال يمكن بأيشة حال من 
األحشوال االسشتغناء عشن تلشك التقنيشات 
االفراضيشة التشي حوَّلت بدورهشا العالم 
ته إىل عالٍم إفرايض ُمتكاَمِل  الواقعشي برمَّ
املُسشتفيدين  فأكشرب  واألهشداف.  األبعشاد 

مشن كل تلشك التكنولوجيشات والتقنيشات 
الحديثة كان بالدرجة األوىل قطاع التعليم 
زادت  بحيشث  العلمشي،  والبحشث  العشايل 
مؤخراً اسشتخدامات تطبيقشات القاعات 
اإلفراضية والتعليم عشن ُبعد داخل أغلب 
املؤّسسشات الجامعيشة العامليشة، خاصشة 
منهشا يف الشدول املُتقّدمشة مثشل اإلتحشاد 
األوروبي، كندا، الواليات املتحدة األمركية 

ودول الخليج العربي.
بالنتيجة دخل التعليشم العايل جيله الرابع 
عشى  ُمقتشراً  املشايض  يف  كان  بعدمشا 
الحضشور اإلجباري للطلبة داخل القاعات 
ُمجملهشا  يف  عمشل  أدوات  واسشتعمال 
والسشّبورة  الطباششر  مثشل  كاسشيكية 
اللوحية أو الحربية لتتقّدم بذلك قلياً عرب 

اعتماد السشّبورة اإللكرونيشة وبرمجتها 
بحضشور  التقليديشة  القاعشات  داخشل 
األسشتاذ والطلبشة يف قاعة إعاميشة َقْصد 
تقديشم مختلف املشواد العلميشة من طب، 

تكنولوجيا، آداب، إقتصاد وغرها.
إال أن آخر صيحة لذلك الجيل الجديد كانت 
ُمتمّثلة بإمتياز يف بروز بما ُيسّمي التعليم 
الجامعشي عن ُبعد عرب قاعشات إفراضية 
اإلجبشاري  بالحضشور  اإللشزام  دون  مشن 
لألسشاتذة أو الطشاب يف قاعشات تقليدية 
بحيشث تتّم عملية التدريس ببسشاطة عن 

ُبعد ويف أّي مكان وزمان.
أصبحشت اليشوم الُفشرَص ُمتاحشة لخلشق 
تعليم جامعي مفتشوح عى الجميع دولياً 
متجاوزاً بذلك العوائق والصعوبات لبعض 
األششخاص الذيشن يعانشون مشن إعاقات 
جسشدية، ومششاكل مادية واجتماعية أو 
ِكرَب يف السشّن مع رغبتهم يف الحصول عى 

درجٍة علميٍة أعى.
بالتايل أصبح بإمكان أّي شخص مواصلة 
الدراسشة الجامعيشة مشن دون أيشة قيشود 
ورشوط ُمسبقة عرب تطبيقات التعليم عن 
ُبعد مثل Moodle و Moocs والحصول عى 
ششهادة تعليم عال من إجازة، وماجستر 
وحتشى دكتوراه وذلشك مشن دون الحاجة 
للسشفر إىل دولة معّينة ملُزاولة الدراسة أو 

اإللزام بالحضور اإلجباري.
إذ ُيعترب التعليم الجامعي عن ُبعد مكسباً 
حقيقيشاً يحّقشق الفشرَص اإلضافيشة ملَشن 
تعّطلت بهشم األوضاع من أجشل اإللتحاق 
بمقاعد الدراسشة الجامعية نظراً ألسباب 
ماديشة، أو الذيشن انقطعشوا عن الدراسشة 
منشذ مشّدة طويلشة ويرغبشون يف العشودة 
ُمجّدداً ملواصلشة تدّرجهم العلمي لإلرتقاء 
يف وظيفتهشم الحاليشة ويحّققون التوازي 
بشن العمل والدراسشة، أو الذيشن يرغبون 
يف الحصشول عشى درجشة الدكتشوراه مشن 
أرقشى وأعرق الجامعشات العاملية من دون 

الحاجة للسفر.
فالتعليشم الجامعشي عشن ُبعد فتشح الباب 
عشى مراعيشه تحشت ششعار »التعليشم 
للجميع« يف أي مكان وزمان. ففي املقابل 
يصبشح الطالب قشاِدراً عى التسشجيل عن 
ُبعشد ومتابعشة الدروس عشرب الفيديوهات 
  PPTو  PDF أو الوثائشق الرقميشة منهشا
حتشى  العلمشي  التحصيشل  يف  والتشدّرج 
الحصشول عى درجشة الدكتشوراه املُعرَف 

بها دوليشاً من ِقَبل املؤّسسشات الجامعية 
للتعليم الجامعي عن ُبعد.

أمشا يف املقابل فتلشك الربامشج للتعليم عن 
ُبعد توّفر ُفرَص ششغل حقيقية لألساتذة 
الجامعيشن املُعّطلشن أو ملَشن لشم يحظوا 
بفرصة ششغل داخل املنظومة التقليدية، 
منها قيشود اإللشزام بالنجشاح يف املناظرة 
املتفوّقشن  النتشداب  نظشراً  أو  الوطنيشة 
النقشاط  مجمشوع  ُمحّصشل  أصحشاب 
الدراسشية العاليشة، أو أيضشاً أحياناً طلب 
ششهادة الدكتشوراه مشن أجشل التدريشس 

الجامعي التقليدي.
للتعليشم  االفراضيشة  املنظومشة  يف  أمشا 
الجامعي عن ُبعد عرب القاعات اإلفراضية 
فاالنتشداب مفتشوح لجميشع األسشاتذة يف 
ششّتى اإلختصاصات وبدرجشٍة علمية أقل 
من املُعتَمدة يف الجامعات التقليدية بحيث 
يمكشن ألّي أسشتاذ ُمتحّصشل عشى درجة 
األسشتاذية أو املاجسشتر الحصشول عشى 
فرصة تدريس داخل القاعات اإلفراضية 

الجامعية عن ُبعد.
تبقشى هناك بعض التحديات خاصة منها 
هشاششة البنيشة الرقميشة يف بعض الدول 
التي تعاني من نقٍص يف اإلمكانيات للتزّود 
بخدمات ششبكة اإلنرنت نظراً العتمادها 
املعلومشات  إليصشال  كوسشيلٍة  املبشارش 
العلميشة واإلتصشال املبارش بن األسشاتذة 
والطلبة من أجشل رشح الدروس عن ُبعد، 
أو أيضاً لنقص أدوات العمل املُتطّورة جداً 
ز بكل التقنيات. مثل جهاز حاسوب ُمجهَّ

كذلشك هنشاك بعشض النفشوس املريضشة 
والحاِقشدة ال تريشد أن تتعلَّشم عشن ُبعد بل 
تسعى إىل التشويش وتعطيل َسْر الدرس 

عن ُبعد مع إثارة الششَغب خاصة منها 
يف بعشض الدول العربية. إذ هنا تكُمن 

يمكنشه  ال  األسشتاذ  ألن  الخطشورة 
السشيطرة عشى الربمجيشة بحيث 
أنه يصبح غشر متواِصل مبارشة 
مشع الطشاب وال يمكنشه تحديشد 
مصشدر اإلزعشاج للتخلّشص منشه 
مشا يتسشبَّب يف تعطيشل وصشول 
الصشورة والصشوت أحياناً، بحيث 

تتعّطل حّصة الدرس باستمرار أو 
بالكامل.

فالتحديشات تكُمشن يف جوهرهشا، إما 
ماديشاً من خشال التزّود بشأدوات العمل 

عشن ُبعشد الاِزمة بالنسشبة لألسشاتذة أو 

اتصاالتيشًا من خشال تعّطل َسشْر الدرس 
صوتاً وصورة بالنسشبة للطلبة، ما تشّكل 
بدورهشا عائقشاً إضافيشاً ملواصلشة رشح 

الدروس عن ُبعد بالنسبة لألساتذة.
باإلضافة إىل ذلك تعترب الجدية يف التحصيل 
العلمي مفقودة من جانب الطاب خاصة 
منهشا يف الدول العربيشة بحيث تفقد الثقة 
العامة بن جميع األطراف من مؤّسسات 
فالتجربشة  وأسشاتذة.  وطشاب  جامعيشة 
مشا زالت يف طشور بدايتهشا يف بعض الدول 
الخليجيشة، أمشا يف دول ششمال إفريقيشا 
فهشي تكاد تكشون غائبة تمامشاً وتقتر 
فقط عشى التعليم الجامعشي داخل بعض 
صة  الجامعات اإلفراضية املستقلة املُخصَّ

للغرض.
أمشا الشدول املُتقّدمشة فهشي قشد قطعشت 
أششواطاً طويلة عى درب تطوير املحتوى 
يف برمجيشات القاعشات اإلفراضية داخل 
كاملشٍة  بصفشٍة  التقليديشة  الجامعشات 
وششاملة. بالنتيجة أصبح الطالشب قاِدراً 
عشى االختيشار داخشل تلشك الجامعات بن 
التسشجيل الجامعشي للتعلّم عشن ُبعد من 
القاعشات  إجبشاري داخشل  دون حضشور 
يف  التسشجيل  أو  ُبعشد،  عشن  اإلفراضيشة 
الكاسشيكي  للتعلّشم  الجامعيشة  السشنة 
داخل القاعات التقليديشة. أما االختبارات 
املرحليشة فهشي تتشّم يف نفشس الظشروف 
وبالحضشور اإلجبشاري واإللزامي لجميع 
الطلبة داخل القاعات التقليدية وبُمراقبة 

مبارشة من املؤّسسات الجامعية.

التعليم الجامعي عن ُبعد.. ُفَرص وتحديات

العسكري باالنقالب  ليس  بالتأكيد  لكن  االنتخابات  قانون  تغيير  من  يبدأ  العراق  في  الحقيقي  التغيير 



يواجه منتخبنا بكرة الطائرة للناشئني، نظريه املرصي، يف مباراة 
الدور نصف النهائي للبطولة العربية عند الساعة السابعة مساًء 
بتوقيت بغداد. وكان منتخبنا العراقي بكرة الطائرة للناش�ئني، 
ق�د حقق الفوز عىل نظ�ريه الجزائري، يف اللق�اء الذي جمعهما 
ضمن منافس�ات الدور رب�ع النهائي للبطول�ة العربية، املقامة 

حالي�اً يف العاصمة األردني�ة عّمان. وجاء ف�وز الفريق العراقي 
عىل املنتخب الجزائري بثالثة أش�واط نظيفة، وبواقع )11-25( 
و)25-22( و)25-23( نقطة، ليتأهل منتخبنا العراقي اىل الدور 
نص�ف النهائي م�ن البطولة العربية. يذك�ر ان املنتخب املرصي 

سبق ان نال املركز الرابع يف بطولة العالم االخرية.

أحرزت العبة املنتخب الوطني ونادي امليناء ورد ليث حس�ني، امليدالية الفضية يف 
منافس�ات بطولة بريوت الدولية للتايكواندو. وتمكن املنتخب العراقي املش�ارك 
يف البطولة، من إحراز س�بع ميداليات متنوعة يف أول يوم من املنافسات. الجدير 
بالذك�ر أن مدرب ن�ادي امليناء للتايكون�دو أركان غازي، كان م�ن ضمن الكادر 

التدريبي املرشف عىل املنتخب الوطني املشارك يف البطولة املذكورة.

اليوم.. طائرة 
الناشئين تواجه مصر 

بالبطولة العربية 

العبة بصرية تحرز 
فضية التايكواندو 

في بيروت االربعاء 11 ايلول  2019 
العدد 2155 السنة العاشرة
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شنيشل: المنتخب بحاجة إلى خبرة عبد الزهرة وعبد األمير في المرحلة المقبلة
منتخ�ب  م�درب  طال�ب 
الس�ابق  الع�راق 
الق�دم رايض  لك�رة 
برضورة  شنيشل، 
املنتخ�ب  دع�م 
خلف�ه  والوق�وف 
من قبل الجماهري 
واإلع�الم، من أجل 
عبور املرحلة الثانية 
التصفي�ات  م�ن 
املزدوج�ة  اآلس�يوية 
واملؤهلة لنهائيات كأس 
 ،2022 العالم قطر 
ت  ئي�ا ونها

آسيا 2023 يف الصني.
وأكد م�درب منتخب العراق الس�ابق »بأنه ال يس�تطيع 
تقييم عمل املدرب الحايل ألسود الرافدين وقال »بالنسبة 
يل ال أس�تطيع تقيي�م عم�ل امل�درب كاتانيت�ش بالوقت 
الحايل م�ع املنتخب العراقي، ألنني م�درب أيضاً وبالتايل 
من الصعب تقييم عمله خالل مرحلة تدريبه للمنتخب«. 
وأضاف مدرب فريق نفط الوسط »ماأستطيع قوله بأن 
املدرب كاتانيتش بحاجة إىل االس�تقرار عىل التش�كيلة، 
فاملنتخب لم يلعب بتش�كيلة ثابتة خالل أغلب املباريات، 
واالس�تقرار غائب، ربما هناك ظ�روف تعيق ذلك، ولكن 
االس�تقرار عىل التش�كيلة مهم خالل املرحل�ة املقبلة«. 
وتابع »املنتخب بحاجة إىل العبي الخربة يف بعض املراكز، 
وأرى رضورة دع�وة الالعب�ني عالء عب�د الزهرة، والعب 
خط الوس�ط س�عد عبد األمري مجدداً لصفوف املنتخب، 
وذل�ك لخربتهم�ا املمي�زة، وأدائهم�ا الجيد م�ع ناديهم 

الرشطة«.
وأوض�ح »بالنس�بة لالنتق�ادات التي تالح�ق املنتخب 
وامل�درب خالل الفرتة األخرية، لن تغري ش�يئاً، املدرب 
ت�م تجديد عقده قبل أيام، وهن�اك العبون جيدون 
باملنتخ�ب، هم بحاجة إىل الدعم واملس�اندة، لكي 
يصل املنتخب إىل املرحلة األخرية من التصفيات 
اآلس�يوية املؤهل�ة للموندي�ال، وبعدها لكل 
حادثة حديث، حول م�ا إذا كانت هناك نية 

لتغيري املدرب من عدمه«.
يش�ار إىل أن امل�درب رايض شنيش�ل قاد 

منتخ�ب الع�راق لتحقيق املرك�ز الرابع خ�الل نهائيات 
آس�يا 2015، قبل أن يعود لتدريبه يف التصفيات النهائية 
املؤهل�ة ملوندي�ال روس�يا 2018، ويت�م فس�خ عق�ده 
بالرتايض قب�ل ثالث جوالت من التصفي�ات، بعد أن فقد 
املنتخب حظوظه باملنافسة عىل التأهل للمونديال. يذكر 
ان أس�ود الرافدين افتتح التصفيات اآلس�يوية املزدوجة 
بتعادل مخي�ب أمام منتخب البحرين، بهدف لكل منهما 
يف املباراة التي أقيمت باملنامة لحساب املجموعة الثالثة، 
والتي تضم أيضاً منتخبات إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد وزي�ر الش�باب والرياضة أحمد 
رياض، تس�وية األمور املالي�ة لعودة 

نادي النجف اىل الدوري املمتاز.
وقال رياض يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، أن »الجهود 
الت�ي بذلته�ا ال�وزارة، والتنس�يق 
النج�ف  املتواص�ل م�ع محاف�ظ 
قدم�وا  الذي�ن  الفري�ق  والعب�ي 
ش�كاوى ع�ىل الن�ادي، أثم�ر عن 
تسوية األمور املالية وتسديد ما يف 
ذمة النادي من مستحقات لالعبني، 
بإنتظ�ار موافق�ة لجن�ة الرتاخيص 
يف اإلتحاد اآلس�يوي إلسقاط الشكوى 

عنه ليعود اىل الدوري املمتاز«.
داعم�ة  »ال�وزارة س�تبقى  أن  واض�اف 
لجمي�ع األندي�ة املحلي�ة، إذ يت�م حالي�ا 

تكثي�ف الجه�ود من أج�ل إنهاء مش�كلة نادي 
الطلب�ة وتس�ديد ما بذمته من دي�ون ليعود هو 

اآلخر اىل الدوري املمتاز«.
اىل ذل�ك اعلن م�درب كرة النجف حس�ن احمد، 
عن جاهزية فريقه للدخول يف منافسات املوسم 

املقبل.
وق�ال احم�د ان »فريقه بات جاه�زا للدخول يف 
منافس�ات املوس�م املقبل واملنافسة عىل املراكز 
املتقدم�ة«، مبينا ان »التوليف�ة التي بات يتمتع 
به�ا فري�ق غ�زالن البادي�ة، والت�ي تجم�ع بني 
املواه�ب والالعب�ني الخ�ربة س�تمنحنا تحقيق 

الغايات«.
واض�اف ان »االس�تعداد للموس�م املقب�ل ت�م 
وبشكل مميز، سيما وان الفريق دخل بمعسكر 

خارجي يف تركيا«.
يذكر ان حس�ن احمد تس�نم قيادة كرة النجف 

قبل شهر واحد فقط.

المراقب العراقي/ بغداد...
أف�اد مص�در مقرب من اتح�اد كرة 
الق�دم، ب�أن أزم�ة الطلبة ق�د تعود 
إىل الواجهة يف األي�ام القليلة املقبلة، 
مبينا أن االتحاد اآلس�يوي قد ارسل 
كتابا أشار فيه إىل تمديد فرتة تسديد 
الدي�ون من أج�ل البق�اء يف الدوري 

املمتاز.
وق�ال املص�در إن »ه�ذه امل�دة ل�م 
تس�تغل م�ن قب�ل الهيئ�ة االداري�ة 
لن�ادي الطلب�ة التي وعدت بتس�ديد 
الدي�ون«، مضيف�ا ان »ادارة الطلبة 
لم تتحرك لغاية اللحظة بشكل جدي 

ع�ىل الرغم من الوعود التي اعطتها، 
ما يعرضها الزمة مضاعفة«.

وب�ني املص�در ان »دي�ون الطلبة قد 
تجت�از املبل�غ املعلن وه�و ما يقرب 
امللياري�ن دينار عراقي، بعد ان تقدم 
عدد م�ن الالعب�ني واملدرب�ني الذين 
مثل�وا الفري�ق يف املوس�م املايض إىل 
تقديم ش�كاوى جديدة لدى االتحاد 

االسيوي لكرة القدم«.
الت�ي  املهل�ة  »ف�رتة  ان  اىل  وأش�ار 
أعطي�ت لنادي الطلبة ش�ارفت عىل 
االنتهاء ومازالت لم تش�هد اي تغيري 

حقيقي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
ق�رَّر اتح�اد الك�رة العراق�ي، إقامة 
مباراة الس�وبر العراقي بني الرشطة 
)بطل الدوري(، والزوراء )بطل الكأس( 

عىل ملعب الكوت األوملبي.
وقال املص�در إن »االتحاد اتخذ 
ق�راًرا نهائًي�ا بإقام�ة املب�اراة 
عىل ملع�ب الك�وت، بعدما أكد 
املحافظة  الكوت ق�درة  محافظ 
ع�ىل احتض�ان املب�اراة، ووج�ود 
اس�تضافة  ع�ىل  ق�ادرة  فن�ادق 

الفريقني وأنصارهم«.
وب�ني »االتحاد ق�رر إقام�ة املباراة، 
والفري�ق ال�ذي ل�ن يح�رض يف املوعد 
املحدد لها يوم 14 من الش�هر الجاري 
يعد خ�ارًسا، ويت�وج باللق�ب الفريق 
اآلخ�ر، الح�ارض إىل امللع�ب لخ�وض 

املب�اراة«.

ُيذك�ر أن إدارة الفريقان، تبادلتا االتهامات حول 
رغبتهم�ا بإقام�ة املباراة، واته�ام اآلخر بعرقلة 

إقامتها.
اىل ذل�ك كش�ف عض�و الهي�أة االداري�ة لن�ادي 
الرشطة تحسني اليارسي جاهزية فريقه ملالقاة 

الزوراء يف موقعة كأس السوبر.
الي�ارسي ان “فري�ق الرشط�ة يف اع�ىل  وق�ال 
جهوزيته لخوض مباراة كأس السوبر التي حدد 
االتحاد العراقي موعدها ومكان اقامتها”، مبينا 
ان “فريق�ه يس�اهم يف كل محف�ل ري�ايض من 

شأنه رفع الحظر عن املالعب العراقية”.
واضاف، ان “الرشطة لم يكن طرفا يف قرار الغاء 
مباراة كأس الس�وبر، والتي ت�م العدول عنها يف 

وقت الحق”.
يذك�ر ان اتح�اد كرة القدم اعلن يف وقت س�ابق، 
إلغاء مباراة كأس السوبر، التي كانت من املقرر 
ان تجم�ع بط�ل ال�دوري الرشط�ة وحامل لقب 

بطولة الكأس الزوراء.

المراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب الس�لوفيني رسيتش�كو كاتانيت�ش، م�درب 
املنتخ�ب العراق�ي، االتح�اد العراق�ي، تأم�ني موع�د 
لسفره إىل كرواتيا، والسويد؛ ملتابعة 3 العبني عراقيني 

محرتفني يف بلدان أوروبية.
وق�ال مصدر مق�رب م�ن االتح�اد »كاتانيتش طالب 
االتحاد بتأمني س�فره بالتوافق مع املهام التي تنتظر 
3 العب�ي ه�م جيل�وان حم�د )جوري�كا ان�ش ان كي 
الكرواتي(، والثنائي املحرتف بالدوري السويدي يارس 
قاس�م الذي س�بق له تمثي�ل املنتخب يف بطولة أس�يا 

2015، وكذلك ريوان أمني.
وب�ني »متابع�ة الالعب�ني الثالث�ة أتت بعدم�ا وصلت 
معلوم�ات وافي�ة لكاتانيتش لوجود العب�ني عراقيني 
محرتفني يف عدد م�ن البلدان األوربي�ة، وبالتايل فضل 

كاتانيتش متابعة الالعبني الثالثة يف األيام املقبلة«.
وأش�ار إىل أن »كاتاني�ش يف ح�ال ت�م تأم�ني زيارت�ه 
لكرواتي�ا والس�ويد وتولدت لديه القناع�ة إلضافة أي 
العب لن يرتدد يف ضم أي منهم طاملا يكون هذا الالعب 

إضافة نوعية للمنتخب.
يذك�ر أن عدًدا كب�رًيا من الالعب�ني العراقيني املغرتبني 

منترشين يف كثري من املالعب األوروبية«.

أكد صف�اء هادي، العب وس�ط املنتخب العراق�ي، أن املباراة 
التجريبي�ة الت�ي خاضها أس�ود الرافدين أمام أوزبكس�تان يف 
األردن، والت�ي انتهت بالتعادل الس�لبي، كش�فت هوية املنتخب 

العراقي الحقيقية.
وقال ه�ادي »رغم أن املب�اراة انتهت بالتعادل الس�لبي لكن 
الالعبني قدموا مباراة جيدة من حيث اللعب الجماعي، 
املنتخ�ب  واالس�تحواذ واملح�اوالت ع�ىل مرم�ى 
األوزبك�ي، ال�ذي يع�د م�ن املنتخب�ات املتط�ورة 

بالقارة اآلسيوية مع ذلك كنا الطرف األفضل يف املباراة«.
وأضاف »املباراة منحت املدرب صورة جديدة لالعبي املنتخب عىل خالف 
املباراة األوىل بتصفيات كأس العالم والتي انتهت بالتعادل اإليجابي مع 
البحرين، والتي تأثر خالله�ا العبني يف املنامة بدرجات الرطوبة العالية 

عىل العكس من األجواء هنا يف عمان«.
وتابع »األداء يف مباراة البحرين لم يكن مقنعاً، لكن الوضع سيختلف يف 
املباراة املقبلة أمام هونج كونج، الس�يما وأن املباراة ستكون يف ملعبنا 

وبني جماهرينا وبالتايل سنكون مطالبني بالتعويض«.

النجف يعود للدوري الممتاز بعد 
تسوية أموره المالية

ملعب الكوت يحتضن مباراة السوبر 
بين الشرطة والزوراء

كاتانيتش يسعى لمراقبة المغتربين 
ياسر قاسم وريوان أمين وجيلوان حمد

دا بالحرمان من الدوري الممتاز مصدر: الطلبة اليزال ُمهدَّ

هادي: المنتخب العراقي قدم مباراة جيدة أمام أوزبكستان

أعلن�ت إدارة نادي الس�ماوة، أن الفريق 
وديت�ني  مبارات�ني  س�يخوض  األول 
م�ع فريق�ي الطلب�ة والنف�ط ضم�ن 

االستعدادات للدوري املمتاز.
وقال الناطق باس�م النادي عيل عزيز 
ان »الفريق سافر اليوم إىل العاصمة 
بغداد للدخول يف معسكر تدريبي«، 
مش�ريا إىل أن »الفريق س�يخوض 
لق�اءا م�ع النفط يف نف�س اليوم 
ي�وم  الطلب�ة  س�يلتقي  فيم�ا 

الجمعة املقبل.
»ه�ذه  ان  عزي�ز  واض�اف 
للم�درب  س�تتيح  اللق�اءات 
س�مري كاظ�م للوق�وف عىل 
االعب�ني واختيار  مس�تويات 

لخ�وض  األساس�ية  التش�كيلة 
املنافسات الرسمية«.

اإلسماعيلي يتسلم
 بطاقة الالعب 

همام طارق

السماوة يواجه 
النفط والطلبة وديًا

تس�لم النادي اإلس�ماعييل بطاقة الواف�د الجديد 
همام طارق نجم منتخب العراق، املنضم لصفوف 

الدراويش يف صفقة انتقال حر.
ولع�ب همام طارق يف صفوف ع�دة أندية بداية 

م�ن القوة الجوية العراقي، ثم ش�باب األهيل 
دب�ي والظف�رة يف اإلم�ارات، واالس�تقالل 

اإليراني.
وم�ن املنتظ�ر أن يص�ل هم�ام طارق، 

مرص خالل 48 ساعة.
ويلتقي اإلسماعييل مع نظريه أهيل 
يف  الج�اري،  أيل�ول   13 بنغ�ازي، 
ذه�اب دور ال�� 32 بكأس محمد 

السادس لألندية األبطال.



أترب�رج م�درب ح�راس  تح�دث ج�ون 
مرمى ليفربول، عن موعد عودة الحارس 
للمش�اركة يف  بيك�ر  أليس�ون  الربازي�ي 
املباري�ات م�ن جدي�د. وكان أليس�ون قد 
تع�رض لإلصاب�ة يف املب�اراة االفتتاحي�ة 
لليفرب�ول يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از 

ضد نوريتش سيتي، والتي فاز بها الريدز 
برباعي�ة مقاب�ل ه�دف. وق�ال أترب�رج 
يف ترصيح�ات للموق�ع الرس�مي للري�دز 
»أليسون يعمل جيًدا اآلن يف صالة األلعاب 
الرياضي�ة، لرفع مس�توى اللياقة البدنية 
لديه«. وأضاف »لقد حقق تقدًما ملحوًظا 

يف التعايف من اإلصاب�ة، ولكن من الصعب 
تحدي�د امل�دة الت�ي سيس�تغرقها للعودة 
إىل كام�ل لياقته«. وتابع »إن�ه يحتاج إىل 
الوق�ت ونحن نعم�ل يف كل يوم عىل حدة، 
ون�رى مدى التقدم الذي يحققه أليس�ون 
بيك�ر«. وواص�ل أترب�رج »أدري�ان؟ إنه 

خاض جلسات تدريب إضافية يف األسبوع 
امل�ايض ك�ي يك�ون جاه�زًا الس�تئناف 
الربيمرلي�ج«. وأردف »أدري�ان انضم لنا 
متأخرًا خالل الصيف ثم أصيب بعد ذلك يف 
الكاحل، ولذلك كان م�ن املهم له التدريب 

لوقت أكرب خالل الفرتة املاضية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب 
إنجلرتا، إنه يجب اللعب بقوة دفاعية 
أكرب والتخلص من األخطاء السخيفة 
الت�ي وقع�ت خ�الل الف�وز 5-3 عىل 

كوسوفو بتصفيات يورو 2020.
وتقدم�ت كوس�وفو به�دف بع�د 35 
ثانية من البداية بعد خطأ من املدافع 
ماي�كل ك�ن، ورغم أن إنجل�رتا ردت 
بتس�جيل خمس�ة أهداف يف الش�وط 
األول، فإنه�ا عانت من نهاية متوترة 
بعد استقبال هدفن بالشوط الثاني.

وأوضح�ت أه�داف رحيم س�رتلينج 
وهاري كن، وثنائية جادون سانشو، 
القوة الهجومية للمنتخب اإلنجليزي، 
لك�ن س�اوثجيت لم يك�ن راضيا عن 

أداء الخط الخلفي.
وأضاف ساوثجيت »كان األمر غريبا. 
نق�اط الق�وة ونقاط الضع�ف كانت 
واضحة أمام الجمي�ع، هناك أخطاء 

مثرة للقلق وبدائية«.
وتاب�ع »ارتكبنا أخطاء فردية س�يئة 
وبدأنا بش�كل متواضع. لقد أعجبني 
كيفية التع�ايف بعد الخطأ املبكر. كان 
من الرائع اس�تغالل االس�تحواذ عىل 

الكرة يف الشوط األول«.
ون�وه »ش�هدت الفرتة القص�رة بعد 
االسرتاحة أخطاء س�خيفة وقرارات 
س�يئة واالفتق�ار للتغطي�ة يف الخط 
الخلف�ي. جعلنا املب�اراة غر مريحة 

بالنسبة لنا«.
اىل ذل�ك تع�رض جاريث س�اوثجيت 
مدرب إنجلرتا لس�ؤال من�ذ أيام، عما 
إذا كان هاري كن ال يمكن استبعاده، 
لكن الس�ؤال ذاته يج�ب أن يوّجه إىل 
امل�درب بخص�وص رحيم س�رتلينج 
الذي وصفه بأنه ال يمكن إيقافه بعد 

عرض مذهل أمام كوسوفو.
س�يتي،  مانشس�رت  جن�اح  وس�جل 

 3 التع�ادل إلنجل�رتا وصن�ع  ه�دف 
أه�داف يف الش�وط األول ليقود بالده 
للفوز 5-3 عىل كوس�وفو والتمس�ك 
بصدارة املجموعة األوىل يف التصفيات 
املؤهلة لبطولة أوروبا 2020. وسجل 
أرب�ع  6 أه�داف يف  س�رتلينج بذل�ك 

مباري�ات خ�الل التصفي�ات القارية 
الجارية، وهو نفس رصيد كن، وهز 
الش�باك ثمان�ي مرات يف آخ�ر ثماني 
مباري�ات مع بالده إضافة إىل صناعة 
4 آخري�ن. وم�ن الصع�ب تصديق أن 
هذه اإلحصائيات لنفس الالعب الذي 

س�جل مرتن فق�ط يف أول 45 مباراة 
دولي�ة، وأنه يف نفس الوقت من العام 
امل�ايض كان خ�اض 27 مب�اراة عىل 
مدار ثالث س�نوات دون أن يسجل أي 
هدف. واستغل بيب جوارديوال مدرب 
املان سيتي، أسلحة سرتلينج وجعله 

من أخطر العبي العالم سواء كصانع 
أو كمسجل لألهداف.

يف  رحي�م  »أداء  س�اوثجيت  وق�ال 
املباراتن أمام بلغاريا وكوسوفو كان 
عىل أعىل املس�تويات. إن�ه تقريبا من 

املستحيل إيقافه«.

االربعاء 11 ايلول 2019 
العدد 2155 السنة العاشرة

7الرياضية
غموض حولة 
عودة اليسون 

من االصابة

بعد الفوز على كوسوفو.. األخطاء البسيطة تقلق مدرب االسود الثالثة

المراقب العراقي/ متابعة...
يس�عى مس�ؤولو باريس س�ان جرمان إىل 
إنه�اء حال�ة العدائية التي باتت تش�به الحرب 
بن الربازيي نيمار دا س�يلفا، وجماهر نادي 

العاصمة الفرنسية يف اآلونة األخرة.
ويع�ود موقف املش�جعن الغاضب من 
نيمار، إىل رغبة األخر يف الرحيل عن 

حديق�ة األم�راء، وإرصاره عىل توجي�ه ترصيحات 
مس�تفزة للجماهر مثل اختي�اره مباراة ريمونتادا 
برش�لونة ض�د س�ان جرم�ان )6-1( كأفضل ما 
قام به خ�الل مس�رته. ووفًقا لصحيف�ة »موندو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، ف�إن إدارة باري�س تري�د 
االستفادة رياضًيا من نيمار، طاملا أنه سيظل لعام 
ثال�ث م�ع الفريق، ولذل�ك فإن الالع�ب يقرتب من 

خوض أول مباراة له مع سان جرمان هذا املوسم.
وعمل املس�ؤولون عىل تهدئ�ة الجماهر، والتحدث 
مع األلرتاس لتصفية األجواء املشحونة ضد نيمار، 

والذي يرى بأن سان جرمان ناٍد صغر.
وأوضحت أن هناك اس�تجابة من الجماهر، ولذلك 
ل�م تت�م مهاجم�ة نيمار يف مب�اراة س�ان جرمان 

األخرة عىل ملعب »حديقة األمراء«.

وس�تكون الع�ودة املنتظ�رة لنيمار بقميص س�ان 
جرمان مجدًدا أمام سرتاسبورج، السبت املقبل، يف 

الجولة الخامسة من الدوري الفرنيس.
ويس�تعد األملان�ي توم�اس توخي�ل م�درب س�ان 
جرم�ان، والقائ�د تياج�و س�يلفا لتوجيه رس�الة 
تصالحية ب�ن نيمار والجماهر قب�ل املباراة، لبدء 

الهدنة، ومن ثم املصالحة بينهما.

تس�عى 4 أندية من كبار قارة أوروبا للحصول عىل 
خدمات صفق�ة جديدة من ناب�ويل اإليطايل، خالل 

الصيف املقبل.
ووفًق�ا ملوق�ع »كالتش�يو مركاتو« ال�ذي تابعته 
»املراق�ب العراقي« ف�إن فابيان روي�ز نجم نابويل 
يحظ�ى باهتمام برش�لونة وريال مدري�د وبايرن 
ميونخ وليفربول، بعد املس�توى الالفت الذي قدمه 

مع ناديه اإليطايل.
وتمس�ك كارلو أنش�يلوتي مدرب نابويل، باستمرار 
فابيان رويز هذا املوسم، رغم العروض التي تلقاها 

خالل املركاتو الصيفي املنرصم.
ويضع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابويل، الالعب 
كحج�ر أس�اس يف تكوي�ن فري�ق قوي ق�ادر عىل 

منافسة يوفنتوس يف الدوري اإليطايل.
وأش�ار املوقع إىل أن نابويل لن يطلب ثمًنا زهيًدا، إذا 

قرر التخي عن خدمات فابيان رويز )23 عاًما(.
يذك�ر أن نابويل حصل عىل خدم�ات رويز يف صيف 

2018 مقابل دفع 30 مليون يورو لريال بيتيس.

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، أنَّ ن�ادي ريال 
مدريد، قرر عرض أحد العبيه للبيع باملركاتو 
الش�توي املقب�ل. وق�ال موق�ع »كالتش�يو 
مركات�و« اإليط�ايل ال�ذي تابع�ه »املراق�ب 
العراق�ي«، إن مس�ؤويل ري�ال مدريد يرون 
أن االحتفاظ بخدم�ات ماريانو دياز، حتى 
نهاي�ة املوس�م س�تكون مخاط�رة، ولذلك 
فإنه سيتم عرض الالعب للبيع يف كانون الثاني 
املقب�ل. كان دياز رفض كل العروض التي حصل 
عليه�ا يف املركات�و الصيفي من مي�الن، وروما، 
ع�ىل أم�ل إقناع زي�ن الدين زي�دان، م�درب ريال 
مدريد، بقدراته وأحقيته يف املشاركة بانتظام مع 
الفريق امللكي. وأش�ار املوقع اإليط�ايل إىل أن دياز 
انضم إىل ري�ال مدريد قادًما من لي�ون مقابل 23 
مليون يورو، وهو ما يضع النادي امللكي يف موقف 
حرج؛ بس�بب أن الالعب ال يحص�ل عىل أي فرصة 
يف املش�اركة باملباريات.  ُيذكر أن زيدان يعتمد عىل 
كريم بنزيما كمهاجم أس�ايس هذا املوس�م، بينما 
يحص�ل الواف�د الجديد ل�وكا يوفيت�ش عىل بعض 

دقائق املشاركة كخيار ثان.

ق�ال تات�ا مارتين�و م�درب منتخ�ب 
املكس�يك، إن الخس�ارة الت�ي من�ي به 

فريق�ه أمام األرجنتن برباعية نظيفة، يف 
الودية التي أقيمت عىل ملعب سان أنطونيو، 

تس�اعد للكش�ف عن حقيقة مستوى »الرتي« 
وما يتوجب فعله يف املستقبل.

ورصح مارتين�و عق�ب املب�اراة »املباراة بال ش�ك 
تكشف أين نقف نحن، ونتيجة لذلك، يتوجب علينا 

العمل من أجل مواجهة تحديات املستقبل«.
وتابع »هم منافس�ون منظم�ون ويجعلونك تدفع 
ثمن أقل األخطاء، ونحن ارتكبا العديد من األخطاء 
خ�الل اللقاء، لكن دون ش�ك، س�نواصل العمل يف 

نفس املسار وسنحاول االستفادة من األخطاء«.
وه�ذه أثقل هزيمة للمكس�يك منذ الخس�ارة 7-0 
أمام تش�يي يف 2016، كما أنها أول خس�ارة تحت 
قيادة امل�درب ج�راردو مارتينو بع�د 11 انتصارا 

متتاليا منذ توىل القيادة يف كانون الثاني املايض.

صراع بين اربع اندية لضم فابيان رويز
الريال يقرر بيع دياز 

في االنتقاالت الشتوية

مارتينو:
 خسارة المكسيك

 من األرجنتين
 قد تكون مفيدة

اإلصابة قد تبعد ديوكوفيتش لنهاية الموسم

مريكاتومريكاتو

سان جيرمان ويوفنتوس 
يسعيان للتعاقد 

مع مارسيلو

النادي الباري�سي 
يمهد إلنهاء العداء 
بين الجماهير ونيمار

يب�دو أنَّ أحد أب�رز نجوم ريال مدريد، يس�تعد لحزم 
حقائ�ب الرحي�ل ع�ن قلع�ة الن�ادي امللكي، وس�ط 
اهتمام من ناديي باريس سان جرمان، ويوفنتوس، 
يف الحص�ول عىل خدماته. فقد أكد موقع »كالتش�يو 
مركات�و« اإليطايل ال�ذي تابعه »املراق�ب العراقي«، 
أنَّ فقدان النجم الربازيي مارس�يلو دا سيلفا ملكانته 
الرس�مية يف ري�ال مدري�د، قد يدفعه لح�زم حقائبه 
والرحيل قريًبا. وأش�ار املوقع إىل أنَّ »النجم الربازيي 
ُيس�يل لع�اب كل م�ن يوفنت�وس، وباري�س س�ان 
جرمان، اللذين س�يدخالن يف معرك�ة ثنائية للظفر 

بخدماته«.
الوالي�ة  وس�طع نج�م مارس�يلو بش�كل كب�ر يف 
التدريبي�ة األوىل للم�درب زين الدين زيدان، وس�اهم 
يف بس�ط امللكي س�يطرته ع�ىل دوري أوروبا، فضالً 
ع�ن الف�وز بع�دة ألق�اب محلي�ة. ورغ�م أنَّ النجم 
الربازيي، ُيعدُّ قطعة أساس�ية يف كتيبة زيدان، بيد أنَّ 
تعاق�د »املرنجي« مع الظهر األيرس فرالند ميندي، 
صّع�ب من مهمة مارس�يلو يف اللعب بش�كل 
دائم مع الفريق، وأش�عل التكهنات حول 
مس�تقبله. ويبحث مدرب باريس سان 
جرم�ان توم�اس توخي�ل ع�ن ظهر 
أيرس من طينة مارس�يلو، الس�يما مع 
رغب�ة الفري�ق البارييس يف االس�تفادة 
م�ن خدمات�ه ب�دوري أبط�ال أوروبا، 
الذي يأمل باري�س، يف الفوز بلقبه. 
أما يوفنت�وس، فإنه ق�د يلجأ إىل 
س�الح نجم�ه كريس�تيانو 
أج�ل  م�ن  رونال�دو 
مارس�يلو  إقن�اع 
إىل  باالنتق�ال 
»الس�يدة  فريق 
حيث  العجوز«، 
النج�م  تجم�ع 
 ، يل تغ�ا لرب ا
عالقة صداقة 
م�ع  قوي�ة 

مارسيلو.

يواجه املصن�ف األول عاملًيا، الرصبي 
نوفاك ديوكوفيتش، خطورة االبتعاد 
عن مالعب التنس لنهاية املوسم، بعد 
اإلصاب�ة الت�ي تعرض له�ا يف بطولة 

أمريكا املفتوحة الكربى.
وودع »نويل« بطولة الجراند سالم األخرة 
هذا العام من دور الس�تة عرش، بعد انسحابه 
أمام منافس�ه السويرسي س�تان فافرينكا؛ 

بسبب معاناته من إصابة يف الكتف األيرس.

وحرم�ت اإلصابة الالع�ب الرصبي م�ن مواصلة 
حمل�ة الدفاع عن لقبه، وأرغمته عىل االنس�حاب 

أمام فافرينكا بعد تأخره بمجموعتن.
للعي�ادة  ويمبل�دون  بط�ل  يع�ود  أن  وينتظ�ر 
السويرسية للخضوع لجراحة بسيطة يف الكتف، 
ليك�رر م�ا فعل�ه يف 2018 حينم�ا خض�ع هناك 

لجراحة ناجحة يف الكوع األيمن.
وس�يكون من الصع�ب عىل ديوكوفيت�ش الدفاع 
ع�ن 2600 نقطة لنهاية املوس�م الحايل، رغم أنه 

لم يعلن رس�مًيا موقفه من املشاركة ببطوالت 
ش�نغهاي وباري�س ونهائيات لن�دن وبطولة 

كأس ديفيز.
ويبتع�د ديوكوفيتش حاليا ب�640 نقطة عن 

أق�رب مالحقيه، اإلس�باني رافايي�ل نادال 
الذي توج بلقب أمريكا املفتوحة )التاسع 

ع�رش ل�ه يف الجران�د س�الم( وال�ذي 
أصب�ح األقرب إلنه�اء العام يف 

الصدارة.

أع�رب النج�م البلجيك�ي كيف�ن دي بروين، عن 
فينس�ينت  الس�ابق  بزميل�ه  اللح�اق  يف  رغبت�ه 
كومباني، يف صفوف أندرلخت، وذلك عندما يحن 

وقت رحيله عن مانشسرت سيتي.
واس�تعاد دي بروي�ن البال�غ من العم�ر 28 عاًما 
بريق�ه من جديد املوس�م الجاري، وذلك 
بع�د معانات�ه م�ن اإلصاب�ات يف 

املوسم املايض.
وخاض دي بروين 4 مباريات 
يف ال�دوري اإلنجلي�زي ه�ذا 
 5 املوس�م، صن�ع خالله�ا 

أهداف وسجل هدًفا آخر.
ع�دم  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
قريًبا  للرحي�ل  تخطيطه 
عن مانشس�رت س�يتي، 

إال أن�ه يأمل يف الع�ودة إىل بلجيكا من جديد يف نهاية 
مسرته.

وق�ال دي بروين حس�بما نقلت صحيف�ة »ذا صن« 
الربيطاني�ة وتابعته�ا »املراقب العراق�ي«: »آمل يف أن 
يحظى كومباني بمسرة مميزة مع أندرلخت مثل تلك 

التي حظى بها مع مانشسرت سيتي«.
وأضاف »أخربته بأن يحجز يل مكانا يف فريقه يف غضون 
عام أو 7 أع�وام، عندما تنتهي مس�رتي هنا، وإذا قام 
بذلك من أجي، س�أعرف حينها وجهتي املقبلة، بالطبع 

افتقد وجوده يف مانشسرت سيتي«.
وتابع »يف الوقت الذي كان يحاول فيه مانشسرت سيتي 
التعاقد معي من صفوف فولفس�بورج، كان كومباني 
يدفعن�ي لالنتقال إىل الس�يتي واللع�ب إىل جواره، كان 
يس�ألني باس�تمرار عن موعد إنضمامي للفريق، كان 

يشجعني كثرًا إلنهاء تلك الصفقة«.

دي بروين يتمنى االنتقال الى اندرلخت في المستقبل
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مشددة على التضامن الفكري بين البلدين 
شاعرة جنوب لبنان سماح ابراهيم: اعشق العراق لكونه منبع االبداع العربي

املراقب العراقي/ القسم الثقايف...
حي�ث جئ�ت اىل املؤتم�ر ال�دويل ال�ذي 
يحمل شعار “االبداع يصنع الشعوب” 
وزارة  م�ن  بدع�وة  باب�ل  جامع�ة  يف 

التعليم العايل والبحث 
كان  كم�ا  العلم�ي، 
لدي عدة لقاءات مع 
ش�خصيات مختلفة 

يف العاصمة بغداد.
صفاوي  واضاف�ت 
بش�اعرة  امللقب��ة 
انها  لبن�ان  جنوب 
للعراق  محب����ة 
وتراث�ه  وش�عبه 
وتاريخ����ه وقد 
زيارات  لها  كانت 
متعددة اىل العراق 
وحضور مختلف 
الفع����الي�ات 

واملؤتم�رات والن�دوات كونها تعش�ق 
العراق منبع االبداع العربي.

واضاف�ت: ان اخ�ر مش�اركاتي كانت 
رابط�ة  اقامته�ا  مح���ارضة  الق�اء 
املجال������س البغ���دادي�ة 
اسلوب  ح����ول 
النط����ق يف علم 
الباراسايكولوجي 
حاصل�ة  كون�ي   ،
ش�ه����ادة  ع�ى 
عالم  يف  الدكت�وراه 
جي  لو يكو لس�ا ا
م�����ن الجامعات 

اللبنانية.
واشارت اىل انها سبق 
لها ان اس�تضافت يف 
بلدها لبنان الكثري من 
الثقافية  الشخصيات 
وأقامت  العراقي����ة 

له�م املهرجان�ات وس�اهمت يف تكريم 
ع�دد كبري م�ن الش�خصيات الثقافية 
ايمانه�ا  م�ن  ناب�ع  وذل�ك  العراقي�ة 
برضورة التع�اون والتآخي الثقايف بني 

العراق ولبنان .
ولفت�ت اىل انه�ا كانت جول�ة يف بغداد 
ش�ملت ش�ارع املتنبي والقشلة حيث 
تجول�ت يف املتح�ف املتج�ول وقد ابدت 
اعجابه�ا باالعم�ال الحرفي�ه اليدوية 
العراقي�ة كم�ا رغب�ت بارت�داء االزياء 
الرتاثي�ة العراقي�ة وإعجابه�ا بجن�اح 
االه�وار يف املتح�ف املتجول يف ش�ارع 

املتنبي.
بتقديم  واختتم�ت صف�اوي حديثه�ا 

الش�كر الجزي�ل اىل الش�عب العراق�ي 
بمختل�ف انتماءاته وطوائفه ومذاهبه 
ملا يمتاز به من طيبة قلب وأسلوب راق 
يف التعام�ل واألخالق العربي�ة األصيلة 

قائل�ة :ش�كرا لكم ي�ا ابن�اء الحضارة 
والتاري�خ  واقدم اجمل تحي�ة من ارز 
لبن�ان االخ�رض اىل الع�راق الحبي�ب ، 
وابعث ارق التحيات ومحبتي وتقديري 

العراقي�ني  كل  اىل 
جميع�ا م�ع حفظ 
االلق�اب واملناط�ق 
التي زرتها ورأيتها.

المراقب العراقي / القسم الثقافي

اكدت االديبة اللبنانية الدكتورة س��ماح ابراهيم صفاوي انها تعشق 
العراق لكونه منبع االبداع العربي ،مش��ددة على ضرورة دعم التوحد 
والتضام��ن الفك��ري بين الع��راق ولبن��ان. وقالت صفاوي ف��ي تصريح 
)المراقب العراقي(:ان زيارتي هي السابعة للعراق و الهدف منها هو  ل�

دعم التوحد الفكري والتضامن الفكري ما بين البلدين،

اإن اأجمل ما يميز ن�ص حمدان طاهر المالكي كما هو معروف عنه، تلك القدرة الهائلة على الحديث عن 
المو�سوعات ال�سا�سعة باإيجاز قلَّ نظيره، دون اأن ي�سعرك بوجود خلل اأو نق�ص، محافًظا على م�سافة الإيحاء 

الالزمة بين جملة واخرى، تلك التي تجعل القارئ ي�سل الى النهاية �سّلمًة �سلمة دون عناء اأو �سعوبة اأو �ستات 
وبال زوائد. كما اأن القارئ لن ي�ست�سعر حر�ص ال�ساعر في جعل الن�ص على هذه ال�ساكلة، بل �سيبدو وكاأنه ُخلق 

هكذا دون عناٍء اأو م�سقة، وهو ما ا�سميه الحترافية، حيث امتزاج ال�سنعة بال�سدق.

مهند الخيكاني 
يبل�غ ع�دد النص�وص 44 نًص�ا ب�دًءا م�ن 
التوطئ�ة، مختلف�ًة يف موضوعاته�ا بغراب�ة 
ن�ادرة، حي�ث إنها تط�ل عى م�آيس الحياة، 
والرصاع�ات الفردي�ة تتبعث�ر ع�ى مجتمع 
بالكام�ل عى الرغ�م من خصوصي�ة الحياة 
التي استدعت الشاعر لكتابة هذه النصوص.

وهو األمر الذي يشري اىل أن الفرد هو مجتمع 
مصغر عن املجتمع األب، مع بعض التعديالت 
الناتج�ة ع�ن تدخ�الت ش�خصية أو تربوية 
تضفي اختالفات طفيف�ة هنا وهناك، تظهر 
ع�ى س�لوك االنس�ان كش�خص مختلف عن 
اآلخ�ر، وال يلتصق به كما يحصل داخل حدود 

الشخصية النمطية.
الن�ص ال�ذي يكتب�ه حم�دان وهو يش�ّخُص 
الحي�اة ومن وجه�ة نظره ومعانات�ه، هو يف 

خ�ري  أل ا
تشخيص 

ما  ملعظ�م 

يعاني�ه األف�راد اآلخرين ال�ذي يقعون ضمن 
حدود الجماعة، الش�عراء والفنانون بش�كل 
عام، هم مجتمعات صغرية تحاول أن تستقل 
ع�ن الش�جرة األم، حت�ى تصح�ح مس�ارها 
أو لتمري�ر العقب�ات واملصائ�ب يف محاول�ة 

لتخفيفها.
وه�ي بالت�ايل كله�ا مح�اوالت لتحقيق اعى 
س�قف م�ن “الفرداني�ة” التي تتي�ح للفنان 
رؤي�ة الحي�اة بش�كلها الرصيح ال بش�كلها 

املؤدلج.
ال أدري إن كان العن�وان يمك�ن أن يق�ع يف 
إط�ار م�ا نس�ميه “جماليات القبي�ح”، ألنه 
يعتم�د بالدرجة األس�اس عى كيفي�ة النظر 
اىل ثنائي�ة الضوء/ الظ�الم، فإذا كنت كقارئ 
تنظ�ر اىل الظالم ع�ى انه م�ن القبائح فقط 
س�يكون رأيك ضمن مايفرتضه الشائع، وإذا 
كنت ستنظر اىل هذه الثنائية بتجرد أكرب مما 
أودعه الش�ائع يف العالم واملجتمع فيك 
حول الظلمة والظالم، فأنت س�تيضء 

عينيك عرب الظلمة التي يش�ري إليها الش�اعر، 
وس�تصاب بالعماء جراء مايكش�فه الضوء، 
ولع�ل أق�رب نص�وص املجموع�ة اىل العنوان 
واىل هذه الثنائية حسب رأيي خاصة هو نص 
“البحث عن يوس�ف آخر”، ص 51: رأيُت احد 
عرش رجالً كان�ت ثيابهم غريبة الوجوه أيضا 
غريبة نزلوا من س�يارة حديث�ة قالوا بصوت 

واحد 
هل رأيت غالماً؟

وصف�وه بأحس�ن الصف�ات ح�ني أخرج�وا 
صورت�ه كانت صورته تش�به يوس�ف قلت: 
أليس هو يوس�ف النبي قالوا: لسنا متأكدين 

من ذلك
أرجوك ساعدنا

ابحث معنا عن أي يشء
يدل عليه حتى لو كان قميصاً ممزقاً.

م�ا أث�ار اهتمامي ايض�ا يف هذا الن�ص الذي 
يحاك�ي ثيمة مس�تهلكة كثريا ومك�ررة، إن 
الش�اعر هنا يض�ع القارئ يف م�أزق حقيقي 

حينما يق�ول: “أليس هو يوس�ف النبي؟”، 
نفس�ه  اىل  يش�ري  كان  إن  نعل�م  ال  فنح�ن 
بيعقوب واالنتظ�ار املريع الذي القاه، أو هو 
أح�د أقارب�ه وصحبه، أو أن يوس�ف يف زمن 
الش�اعر الفن�ي مكش�وف املالم�ح، يعرفه 

الناس أجمع؟!.

»ما يضيئه الظالم ويطفئه الضوء« الموضوعات الشاسعة بإيجاز

املراقب العراقي/ متابعة...
أص�درت الش�اعرة اللبنانية جيهانة س�بيتي حديًثا، باكورة 
أعماله�ا الش�عرية تحت عن�وان ”بانتظارًك“ الت�ي تتطرق 
لوجع اإلنس�ان مازج�ًة يف نص�وص ديوانها، التي اتس�مت 

بالجرأة، الهم الجمعي باملشاعر البرشية.
ويض�م الديوان بني دفتيه نصوًص�ا مفتوحة؛ منها نصوص 

من شعر التفعيلة، تنطلق معظمها من الذاتي باتجاه اآلخر، 
مركزة عى وحدة املشاعر والهم اإلنساني املشرتك.

وقال�ت س�بيتي إن املش�اعر واح�دة، وم�ا يعرتين�ي كأنثى 
موجود لدى معظم النس�اء يف نسختنا العربية – كما أتوقع- 
لذا كرس�ت نصويص للحديث عن املرأة العربية ومعاناتها“.

وأضافت إن ”الش�عر يش�كل هًما دائًم�ا ومتواصاًل، ال ينفك 

يلح عى الش�اعر حتى يجس�ده عى الورق. وأنا بطبيعتي ال 
أكتب الش�عر من الدِّعة واالسرتخاء، بل من الهم واأللم الذي 

يرافقنا دائًما“.
وتابع�ت إن ”الش�عر يعد أثم�ن أجناس األدب، ولكل ش�اعٍر 
مذهبه يف كتابة الش�عر. وما يهمني إمكانية إيصال رس�الة 

إنسانية للمتلقي، وفق أي منهج يفرضه النص عيل“.

وتطرق�ت دراس�ات نقدي�ة ع�دة لدي�وان الش�اعرة؛ ومنها 
الدراس�ية النقدية االنطباعية الت�ي أجراها الدكتور العراقي 
كامل الدليمي وأدرجها ضمن كتابه ”عقلنة الجنون“؛ وقال 
الدليمي عن الديوان إن ”جيهانة س�بيتي كش�اعرة حطمت 
بع�ض األس�وار التي تعيق انطالق مش�اعر األنث�ى العربية، 

وأثبتت أن الشعر النسوي العربي بخري“.

»بانتظارَك » الهم الجمعي بالمشاعر البشرية

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ام بتألي�ف كت�اب بوابة 
الحشاش�ني ج�ورج بيكر، 
املح�رر بمجلة النيويوركر، 

مراس�اًل  عم�ل  ال�ذى 
الغزو  أثن�اء  بالع�راق 
حي�ث  األمريك�ي، 
يتن�اول في�ه العدي�د 
من الظروف الخاصة 
األمريكي  باالحت�الل 
والسياس�ة  للع�راق 
هن�اك،  املتبع����ة 
إيج�از  ويمك����ن 
الرئيس�ية  األف�كار 
الكت�اب  يف  ال�واردة 

بالتايل:
- الح�رب يف العراق 
ج�اءت بن�اًء ع�ى 
من  حثيث�ة  رغب�ة 

املحافظني الجدد.
- بعد 11 س�بتمرب 
كان  بساع���ات، 
الش�اغل  الش�غل 

لجورج بوش هو الحصول 
مهم�ا  معلوم�ة  أي  ع�ى 
كانت بسيطة أو غري مؤثرة 
بخص�وص وج�ود عالق�ة 
حس�ني  لص�دام 

بالتفجريات.
- دخل�ت الوالي�ات املتحدة 
الع�راق، وهي غ�ري مؤهلة 
ملرحلة ما بعد الحرب... لقد 
كان هناك تصوراً أن الحرب 
س�وى  تس�تمر  ل�ن 

أربعة أشهر فقط.
املقاوم�ة  بداي�ة   -
واملنهك�ة  الحقيق�ة 
األمريكي�ة  للق�وات 
ب�دأت بع�د أن تيق�ن 
الواليات  أن  العراقيني 
املتح�دة لم ت�أت لهم 
كان  مم�ا  بأفض�ل 
موج�وداً أثن�اء حك�م 

صدام حسني.
اإلدارة  تك�ن  ل�م   -
موهوب�ة  األمريكي�ة 
يف  إال  بالع�راق  يشء  يف 
السيايس،  االس�تقطاب 
وه�و م�ا أطل�ق علي�ه 
اإلب�ادة  الكات�����ب« 

السياسية«.

» التشابيه«.. تمثيل وتجسيد الرؤيا والمنظور الفلسفيبوابة الحشاشين..ورطة أمريكا فى العراق

هشام القيسي
وله�ذا ع�د الزم�ن املح�رك 
الرئي�س  واملوج�ه  الخف�ي 
يف تمثي�ل وتجس�يد الرؤي�ا 
إزاء  الفلس�في  واملنظ�ور 
املعاش�ة  والبيئ�ة  الواق�ع 
ألن  الحالي�ة  بصورته�ا 
النص ب�ؤرة زمنية متعددة 
والصفح�ات  اإلتجاه�ات 
ق�د  ت�ودوروف  كان  وإذا   .
أش�ار إىل زمن القصة وزمن 
الخطاب فأن الرؤية األوسع 
يف دراس�ة وتنظري الخطاب 
للباح�ث  كان�ت  الروائ�ي 
ج�ريارد جنيت وم�ا أرشته 
الشكالنية الروسية .من هنا 

ب�ات من ال�رضورة الالزمة 
الزمن�ي  االش�تغال  تقن�ني 
وتطويع�ه يف البنية الروائية 
’ فلم يعد التتابع يف صريورة 
اط�اره  يف  الزم�ن  وتح�ول 
الكالس�يكي كمرحلة تتوالد 
الروائية س�ياقا  البنى  فيها 
ثابت�ا مجمعا علي�ه بمقدار 
ماكان للبن�اء املتداخل وفق 
وتحوالت�ه  الزم�ن  جدلي�ة 
س�مة  إحاالت�ه  وبالت�ايل 
لج�أ إلي�ه الروائ�ي وتبنت�ه 
الروايات فيما بعد .وهذا ما 
نهجه الروائي داود س�لمان 
الشوييل يف البنية الروائية ) 
للتشابيه ( ، عى اعتبار زمن 

القص�ة زمن يتوال�د بأبعاد 
ش�تى تأتلف مع عنارصها 
تفرعاته�ا  م�ع  وتتس�ق 
وهي رواي�ة تعكس الرفض 
والتحدي والخرق املعادي يف 
زم�ن تقاطعت فيه الس�بل 
والغايات عرب بؤرة مركزية 

جامعة ..
ابتدأ حدد الروائي الش�وييل 
ومبن�اه  الحكائ�ي  املت�ن 
وف�ق تكنيك ب�رع فيه فمن 
أربع  درامية  خالل لوح�ات 
األح�داث  رواي�ة   ( ع�رشة 

– وقائ�ع م�ا ح�دث يف 
املدين�ة – كقس�م أول 
بالتق�والت  أردف�ه   )
األرب�ع كقس�م ث�ان ) 
بع�د  األح�داث  رواي�ة 
ذل�ك – تق�والت الناس 
– ( وبتقدي�م ذكي من 
تش�ري  ثيم�ات  خ�الل 
اىل بع�ض جوان�ب م�ا 

يضمره النص ز
 ( س�ارد  تعاط�ى 
التش�ابيه ( م�ع الزمن 
ع�رب أنس�اق متع�ددة 
كان التداخ�ل املخ�رتق 
والدائ�ري  والت�وازي 
والتضم�ني والتزامن�ي 

فالزم�ن   ، ل�ه  س�مات 
يمثل�ه  الخ�ارق  املتداخ�ل 
ه�ذا   ،  ) فري�ح   ( الح�اج 
النموذج املبطن املركب املعد 
يف بناءه وأداءه وهو ينطوي 
عى مستويني من القصدية 

خرقي�ة  قصدي�ة  األوىل   ،
املض�اد  الس�يايس  للعم�ل 
الذي تتبن�اه الدوائر الرسية 
ألجل أه�داف وغايات غالبا 
م�ا تنعم بمس�احات زمنية 
تتواف�ق وأهدافه�ا والثانية 

قصدي�ة دنيوية مبطنة 
وطقوسه  الدين  بلبوس 
يف  اإلزدواج  تش�كل 
األداء ولغاي�ات تتواف�ق 
واإلش�هار  اإلضمار  مع 
منظ�ور  م�ن  إنطالق�ا 
يع�ي دور ه�ذا الرتكيب 
الغاي�ات  تحقي�ق  يف 
فالح�اج   ، املنش�ودة 
تمس�اح  ه�و  فري�ح   (
كارس قاط�ع يف معن�اه 
يف  وألي�ف  اع�داده  ت�م 
مبناه م�ن خالل أعماله 
 – الظاه�رة  املوحي�ة 
 )  – أساس�ا  واملبطن�ة 
مس�ارات  وان  س�يما 
تعامل�ه م�ع ) امللح�ة ( 
والسمس�ري ) جاسم األعور 
 – قام�ة  رشج�ي  و)   )
حمي�د الطوي�ل ( و) امللة ( 
داالت تتوافق م�ع حقيقته 

ومسلكه .

اذا كان العم��ل الروائ��ي ف��ن زمن��ي ، فان المس��توى 
الدالل��ي يتمثل في التفاعل بين محاور الجدل الثالث 

، الشخصية ، المكان ، الزمن التاريخي ، 

»منفى فولتير« نكهة الشعر ورزانة النثر
املراقب العراقي/ متابعة ...

ص�درت حديثاً ع�ن دار الدراوي�ش – بلغاري�ا، مجموعة 
ش�عرية جديدة للش�اعر واملرتجم العراق�ي محمد األمني 
الكرخ�ي، وجاءت بعن�وان “منفى فولت�ري”. بتقديم من 

الشاعر العراقي الكبري صالح نيازي.
من مقدمة الشاعر صالح نيازي عن هذا الديوان نقرأ:

أكثر أّبهة من الصدفةعن عمد استلفت 
للعنوان هذا الش�طر الذي يقطر عمقاً 
إيج�ازاً  في�ه  وعفوي�ة وحكم�ة، ألن 
كإيج�از عناوين العط�ور أو األدوية.
قب�ل محم�د األم�ني الكرخ�ي كنا قد 
استس�لمنا للمقول�ة الش�هرية “رّب 
صدف�ة خري م�ن ألف ميع�اد”، وها 
ه�و يدلّن�ا اآلن عى أبه�ة أعظم من 
الصدفة.لنص�وص محم�د األم�ني 
الكرخ�ي، نكه�ة الش�عر، ورزان�ة 
األحي�ان  بع�ض  يف  يري�ك  النث�ر. 
الفص�ول األربعة يف فص�ل واحد. 
تن�ّوع يلف�ت النظر. هل بس�بب 
ج�ذوره الضارب�ة يف جغرافيات 
إيران،املغرب،  الع�راق،  مختلفة: 

أرومات�ه  بس�بب  أم  هولن�دا، 
الثقافي�ة، كالعربية والفارس�ية، والهولندية.من عالمات 
نص�وص محمد األم�ني الكرخي األخ�رى، املفاجآت، لها 
مفع�ول لس�عة القط�رة بالع�ني مع ذل�ك تأتي�ك هادئة 
منس�ابة كظاه�رة طبيعية.يق�ول األم�ني :” غرفوا من 
البحر استغاثة الغرقى”، يقول األمني:” أن تحتفي بزوال 

املس�افة بني املاء والرساب”، يقول األم�ني :”قلت للفراغ 
رنينه”الوج�ه اآلخر للمفاج�أآت هو ح�رية راوية النّص 
وكأنه يحّدث نفس�ه. يقول الراوي�ة:” أن أعاتب كل نهار 
تركن�ي وحي�دا مع اللي�ل”، يق�ول الراوية:” أنا الش�اهد 
الوحي�د عى عودت�ي للدي�ار”، يق�ول الراوية:”عصفور 
يذرف دمعه لينقذ الش�جرة”.يبلغ محمد األمني الكرخي 
يف نصوصه املعنونة “ش�ذرات” مدى جديدا. 
ولكنه�ا  واقف�ة  ش�به  حرك�ة 
يق�ول  ب�دردور.  مس�كونه 
:”انتظار”:”كالن�ا  يف  الش�اعر 
تحت الس�اعة الكب�رية يف محطة 
القطار، مواس�م م�رّت، وما زلنا 
ننتظر ال�ال أحد تنقصن�ا التفاتة، 
مف�ردة واحدة ربما” أما يف قصيدة 
دلي�ل  ففيه�ا  الرب�اط”  :”ش�ذرة 
عاطفي يعلمنا كيف نكتب عن املدن 
باختزال ج�رئ. يقول األمني :”تهبك 
الشعور بالسعادة والطمأنينة،مدينة 
تعش�ق فيها أكثر م�ن آمرأة”عى أية 
حال، أحببت دقة املالحظة التي يتمتع 
بها األم�ني، كتش�بيهه األني�ق:” مثل 
فس�تان الدمية.محمد األمني الكرخي: 
شاعر من العراق مقيم يف هولندا ، عمل 
يف الصحافة األدبية منذ مطلع التس�عينيات، وس�اهم يف 
إص�دار ع�دد من املج�الت الثقافي�ة مثل »الهامش�يون« 
و«مجلة ش�رياز« .كما أرشف عى القس�م العربي يف قناة 

»zoomin.tv«الهولندية. 

استضافت في بلدها 
لبنان الكثير من 

الشخصيات الثقافية 
العراقية وأقامت لهم 

المهرجانات

لها زيارات متعددة 
الى العراق وحضور 
مختلف الفعاليات 

والمؤتمرات
 والندوات

داود سلمان
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الص�ور  مش�اركة  منص�ة  تعان�ي 
»إنس�تغرام« من ثغ�رة أمنية خطرية يف 
كيفية تعاملها مع الحس�ابات الخاصة، 
الفيدي�و  الص�ور ومقاط�ع  أن  بحي�ث 
املنشورة عىل الحسابات الخاصة ليست 

خاصة كما قد تبدو.
موق�ع  ع�ن  ص�ادر  تقري�ر  ويوض�ح 
BuzzFeed كي�ف يمك�ن الوص�ول إليها 
وتنزيله�ا ونرشها بش�كل ع�ام من قبل 
األصدق�اء واملتابع�ن، بحي�ث أن ه�ذه 

الخطوة ال تتطلب سوى فهم بدائي للغة 
)HTML( ومتصفح ويب.

ويج�ري ذل�ك م�ن سلس�لة م�ن نقرات 
الفأرة عىل أي مس�تعرض ويب للكشف 
ع�ن عنوان )URL( الثابت للمش�اركات 
والقص�ص الخاصة املخزن�ة مؤقًتا عىل 

خوادم فيسبوك.
ويمكن ألي شخص استخدام مستعرض 
لفح�ص  ك�روم،  غوغ�ل  مث�ل  وي�ب، 
التعليمات الربمجية املصدرية عىل إحدى 
صفحات الويب باس�تخدام أداة »فحص 

العنارص«.
ومن خ�ال الدخول إىل قس�م “Img” يف 
رأس الش�بكة، يمكن العثور عىل عنوان 
)URL( ألي ص�ورة إنس�تغرام تم النقر 
عليه�ا، س�واء كان�ت قص�ة تختفي أو 

صورة منشورة يف خاصة املستخدم.
 )URL( ويمكن بعد ذلك مشاركة عنوان
هذا وعرضه بواس�طة أي ش�خص، بما 
يف ذل�ك األش�خاص الذي�ن ال يتابع�ون 

الحساب الخاص املعني.
باإلم�كان  فإن�ه  لاختب�ارات،  ووفًق�ا 
ع�رض ملف�ات )JPEG( و )MP4( من 
الخاص�ات والقصص الخاصة وتنزيلها 

ومشاركتها بهذه الطريقة.

ثغرة جديدة في »انستغرام« تهدد خصوصية المستخدمين
توصل باحثون إىل أن األشخاص 
الذين يأخ�ذون قيلول�ة نهارية 
مرة أو مرتن أس�بوعيا هم أقل 
بالنوبة  عرضة لخطر اإلصاب�ة 
القلبي�ة أو الس�كتة الدماغي�ة 
بنس�بة 50% تقريب�ا، مقارن�ة 

ال  الذي�ن  بأولئ�ك 
ينام�ون أب�ًدا خال 

اليوم.
ملوق�ع  ووفق�����اً 
صحيفة »ديىل ميل« 
الربيطاني�ة، وجدت 
القيلولة  أن  دراس�ة 
أكث�ر م�ن مرتن يف 
األس�بوع ل�م يك�ن 
لها فوائد أخرى عىل 

صحة القلب.
الباحث�ون  وأك�د   
أن قل�ة الن�وم تزيد 
م�ن خط�ر تصل�ب 
وه�و  الرشاي�ن، 
تراكم للكوليسرتول 
يف رشاي�ن الجس�م 

ما يؤدى إىل تضييقه وتصلبه.
وقال العلم�اء إن الوق�ت املثايل 
للن�وم ه�و ثمان�ي س�اعات يف 
الليلة، ويمكن أن تكون القيلولة 
أداة ملس�اعدة األش�خاص ع�ىل 

الوصول 

إىل ه�ذا الرق�م إذا فاتهم ذلك ىف 
الليلة السابقة.

 400 ع�ىل  الدراس�ة  وأجري�ت 
ش�خص ت�رتاوح أعمارهم بن 
35 و75 ملدة خمس س�نوات يف 

 . ، ملت���وس�ط وق�ام ا

فري�ق البح�ث من مستش�فى 
الجامع�ي يف س�ويرسا  ل�وزان 
العاقة  بمراقبتهم، ونظ�روا يف 
القيلولة ومتوس�ط  بن وت�رية 
م�دة الغف�وة، وخط�ر اإلصابة 
بنوب�ة قلبي����ة أو 

سكتة دماغية.

القيلولة طريقة للنجاة من السكتة القلبية

تطبيق يمكنك التحكم 
بجهازك عن بعد

كم عدد خطوات المشي التي يحتاج تطبيقها االنسان يوميًا ؟

فيتامين »D« ..فوائده ومضار فقدانه

االعالن عن غسالة صديقة للبيئة

ع�د ممارس�ة رياض�ة امل�ي وس�يلة 
رائعة للبدء يف تحس�ن الصحة وفقدان 
الوزن، وربما يتبادر سؤال إىل األذهان، 
بمج�رد س�ماع تل�ك النصيح�ة، حول 
عدد الخطوات املناس�ب يوميا، وكانت 
اإلجابة يف الس�ابق هي 10000 خطوة 
جدي�ر  ه�دف  أن�ه  ح�ن  ويف  يومًي�ا، 
باالهتم�ام، إال أنه ربم�ا ال يكون مفيدا 
للصحة بحس�ب ما كشفت عنه دراسة 
علمي�ة حديث�ة، وفقا ملا ن�رشه موقع  

. »My Fitness Pal«
جامع�ة  يف  الباح�������ث  ويق�ول 
إل�روي  بروفيس�ور  ماساتشوس�تس 
أغوي�ار: نش�أ مفه�وم امل�ي 10000 
خطوة يوميا يف اليابان خال الستينيات 
م�ن القرن املايض، وت�م تبنيه الحًقا يف 
الواليات املتحدة، حيث يس�ري الشخص 
العادي أقل م�ن 6000 خطوة يف اليوم. 
ويوضح بروفيسور أغويار: »كان املي 
10000 خط�وة يوميا« رقًما تعس�فًيا 
أك�رب م�ن متوس�ط »ع�دد الخطوات« 

ورسع�ان ما أصبح هذا الهدف دون أي 
دعم علمي.«

ون�رشت دورية JAMA، الص�ادرة عن 
نتائ�ج  األمريكي�ة،  الطبي�ة  الجمعي�ة 

دراس�ة علمي�ة جدي�دة أجري�ت ع�ىل 
أكث�ر من 16000 متط�وع عىل مدار 4 
س�نوات، وكش�فت نتائج الدراس�ة أن 
من قاموا بالس�ري لع�دد 4400 خطوة 

يف الي�وم كان�وا أق�ل عرض�ة لإلصاب�ة 
ألم�راض مس�ببة للوفاة بنس�بة %41، 
باملقارنة م�ع أولئك الذين قاموا باملي 

عدد 2700 خطوة يوميا.
وس�اعد املي لع�دد 4400 خطوة عىل 
تقلي�ل مخاط�ر الوفي�ات الناجمة عن 
العديد من األم�راض، واملثري يف النتائج 
أن�ه الفوائد الوقائي�ة انخفضت عندما 
س�جل املش�اة 7500 خط�وة. وبعبارة 
أخ�رى، ف�إن ع�دد خط�وات أكث�ر ال 
أفض�ل،  نتائ�ج  بال�رورة  يس�اوي 
وفًق�ا ملا قاله الباح�ث البارز يف جامعة 

هارفارد بروفيسور آي من يل.
تساعد ممارسة رياضة املي انخفاض 
مس�تويات االكتئ�اب والقل�ق وخفض 
م�ؤرش كتلة الجس�م الس�فىل ومحيط 
الخرص، باإلضافة إىل تحسن السيطرة 
عىل نس�بة السكر يف الدم لدى املصابن 
بداء الس�كري من النوع 2، وانخفاض 
ضغ�ط ال�دم وخف�ض الكوليس�رتول 

.LDL الضار

يع�د فيتامن »د« م�ن العنارص املغذية 
املتاح�ة عىل نط�اق واس�ع، لكن 
ع�ددا كبريا من س�كان العالم، 
يعانون نقصا الفت�ا يف املادة، 
وه�و م�ا ينذره�م بمتاع�ب 
صحية إذا ل�م يحاولوا تدارك 

الوضع.
ويمك�ن لإلنس�ان أن يحصل 
بش�كل  »د«  فيتام�ن  ع�ىل 
طبيع�ي م�ن خ�ال التع�رض 
ألش�عة الش�مس، لك�ن بعض 
مناط�ق العال�م ال تنع�م بالجو 

الصحو، فا يحصل الناس عىل قس�ط كاف 
من الفيتامن.

وبحسب موقع »هيلث الين«، فإن 42 باملئة 
م�ن األمريكي�ن يعانون نقص�ا يف فيتامن 
»د«، واملقل�ق يف األم�ر، ه�و أن الفيتام�ن 
مهم جدا ألجل الحف�اظ عىل صحة العظام 

والجهاز املناعي.
ويت�وىل فيتامن »د« مهمة اإلنتاج الذاتي يف 
الجلد تحت تأثري اإلشعاع فوق البنفسجي، 
الخ�ام  امل�ادة  تحوي�ل  وذل�ك م�ن خ�ال 
يع�رف  م�ا  إىل   »7 »ديهيدروكوليس�تريول 
 )D3 )Pre vitamin D3 بطليع�ة الفيتامن

.D3 ويف النهاية إىل فيتامن
ويوجد الفيتامن »د« يف األغذية ذات املصدر 
الحيوان�ي، وهو مطاب�ق تمام�اً لفيتامن 

)D3( الذي يجري إنتاجه يف أجس�امنا.
وفض�ا عن ذل�ك، يوجد فيتام�ن »D2« يف 
األغذي�ة النباتية، وأغذية أخ�رى مثل الكبد 

وصفار البيض وزيت السمك.
ويق�در االس�تهاك اليومي امل�وىص به بن 
400 و800 وح�دة دولية )0.1 وحدة دولية 
= 0.025 مغ(، لكن أناسا كثريين ال ينالون 
ه�ذا النصي�ب الكايف من فيتام�ن »د« رغم 

منافعه الكثرية.

خلص تقرير نرشته صحيفة بريطانية 
إىل أن عدداً من العادات اليومية يمكن أن 
تحمي الش�خص من م�رض الرسطان، 

أو تؤدي عىل األقل إىل تراجع كبري يف 
احتماالت اإلصابة باملرض.

)دي�ي  جري�دة  واس�تندت 
م�ن  ع�دد  »إىل  م�ريور( 
العلمية والطبية  األبحاث 
التي خلصت إىل توصيات 

من شأنها التقليل من 
اإلصابة  احتم�االت 

بمرض الرسطان.
وبحس�ب أح�دث 
األبح�اث الطبي�ة 
تناول  ف������إن 

عبوت�ن من املرشوبات 
أس�بوعياً  الس�كرية 
يمكن أن يزيد من خطر 
بالرسط�ان  اإلصاب�ة 

بنس�بة 18%، وعلي�ه فإن 
التوصي�ة ه�ي التخ�ي ع�ن العصائ�ر 

واملرشوب�ات املح�اة الت�ي ُيدم�ن عىل 
رشبها أغلب الناس.

الدراس�ات إىل أن  وتشري 

ارتفاع نس�بة الس�كر يف الجسم، يمكن 
أن ي�ؤدي إىل نم�و خاي�ا غ�ري طبيعية، 
باإلضافة إىل زي�ادة الوزن الذي هو أحد 
األس�باب الرئيس�ية للرسط�ان، وفق�ا 

ملنظمة الصحة العاملية.

تخلى عن العصائر والمشروبات المحالة واضمن صحتك

  Arcelik رشك�����ة  كش�فت 
األجه�زة  مج�ال  ىف  املتخصص�ة 
أول  ع�ن  أوروب�ا  ىف  املنزلي�ة 
غس�الة ماب�س ىف العال�م مزودة 
بفل�رت للجس�يمات الصغ�رية من 
 IFA مؤتم�ر  خ�ال  الباس�تيك، 

2019 ىف برلن.
ووفقا ملوقع »ديىل ميل« الربيطاني، 
الفل�رتة  تقني�ة  إن  الرشك�ة  قال�ت 

املجهرية سيتم توفريها للمنافسن ىف هذه 
الصناعة لتش�جيعهم عىل إنقاذ البيئة، إذ 
يت�م مس�ح أكثر م�ن مليون م�ن األلياف 
باملجاري وينتهي بها املطاف ىف املحيطات 
بعد كل حمولة غس�يل واحدة، ثم يتم بلع 
ه�ذه األلياف الدقيقة بواس�طة األس�ماك 
والحيوان�ات البحرية األخ�رى قبل أن تجد 

طريقها إىل سلسلة الغذاء لدينا.
وجاء ه�ذا اإلعان الهام م�ن قبل الرئيس 

 Hakan Bulgurlu للرشك�ة  التنفي�ذي 
خال خطاب�ه الرئييس، إذ ق�ال إن الوقت 
ينف�د ىف املعركة ضد كارث�ة املناخ، مطالبا 
بإقامة رشاكات أوثق ىف الصناعة وقال إن 
الرشكة عىل استعداد ملشاركة التكنولوجيا 

املتطورة الجديدة من أجل الصالح العام.
وأض�اف أن البرشي�ة تواجه أزم�ة عاملية 
م�ن خال تدمري البيئ�ة بمعدل أرسع مما 

يمكنها أن تجدد نفسها.

طرحت رشك�ة »مايكروس�وفت« األمريكية تطبيقا 
يمكن املس�تخدمن من التحكم ومعرفة كل ما يدور 

يف هاتفهم من عىل بعد.
وطرحت الرشكة األمريكية تطبيقها »مايكروسوفت 
ي�ور ف�ون«، ع�ىل نظ�ام تش�غيل »وين�دوز 10«، 
للحاس�بات املكتبية واملحمول�ة، وفقا ملا نقله موقع 

»ويندوز سنرتال« التقني املتخصص.
ويمكن ه�ذا التطبيق املس�تخدم من نظام تش�غيل 
»وين�دوز 10« الوصول بس�هولة إىل محتوى هاتفه 
من الصور والرس�ائل النصية واالتصاالت الهاتفية 

وكافة اإلشعارات، حتى مؤرش البطارية.
كما يمك�ن تطبي�ق »مايكروس�وفت« من 
التعام�ل م�ع مختل�ف املهام واألنش�طة 
ع�ىل والرد ع�ىل كافة اإلش�عارات، حتى 

الرسائل النصية واالتصاالت الهاتفية.
وأشارت »مايكروسوفت« إىل أنها تسعى 
بق�وة الف�رتة املقبل�ة لتطوي�ر التطبيق، 
بحي�ث ينف�ذ مه�ام أكث�ر تفصي�ا، تمنح 
املستخدم مزيدا من األدوات للتحكم يف الهاتف 

الذكي الخاص به.

لطاملا وصف الكركم بالعشبة الفريدة، خال استخدامه عىل مدى 
ق�رون، إذ يوفر هذا النبات ذو اللون األصفر العميق الصحي عددا 
ال يحىص من الصفات الطبية شائعة االستخدام يف الطب الصيني 
والهندي.وذكرت دراسات طبية حديثة أن أناسا استخدموا الكركم 
يف عاج الجروح ومشاكل الجلد وااللتواءات 
العضلية وأمراض الكبد ومش�اكل التنفس 
واملع�دة وكذلك مش�اكل الجه�از الهضمي 

وااللتهابات واألورام الخبيثة.
ويوف�ر »الكركم�ن«، املرك�ب الكيميائ�ي 
الطبيع�ي املوج�ود يف الكرك�م، خصائ�ص 
قوي�ة مض�ادة للميكروب�ات وااللتهاب�ات 

واألكسدة.
كما يحارب الكركم بشكل فعال االلتهابات 
يف الجس�م مث�ل الته�اب املفاص�ل واملعدة، 
إضاف�ة إىل امليكروب�ات والقرح�ة املعدية واملعوية، فيما يحس�ن 
وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد يف عدد ال يحىص 

من املشاكل الصحية، بحسب موقع »بورد باندا«.

اس�تطاعت رشكة »أبل« أن تش�د أنظار العالم، حينما عرضت 
أح�دث هواتف »آيف�ون« الذكية يف والي�ة كاليفورنيا إىل جانب 

عدد من األجهزة والخدمات األخرى.
ويرى خرباء التقنية أن حفل اإلطاق حمل عدة رس�ائل بش�أن 
مس�تقبل رشكة »أبل«، لكن املستخدمن لم ينتبهوا إىل بعضها 
ع�ىل األرجح.وعىل مرسح »س�تيف جوبز« الش�هري، كش�فت 
»أبل«، ع�ن هاتفها الجدي�د »آيفون 11« 
وخدم�ة البث التلفزيون�ي وجهاز »آيباد« 

متطور.
املخت�ص  رادار«  »ت�ك  موق�ع  وبحس�ب 
يف الش�ؤون التقني�ة، ف�إن أب�رز ما جرى 
الكشف عنه هو مستقبل »اآليباد« الواعد.

وق�ال املدي�ر التنفي�ذي يف الرشك�ة، تي�م 
كوك،  أن جهاز آيباد، الذي جرى الكش�ف 
عنه، س�يباع بس�عر يقل عن نصف سعر 
آيفون، وهو أفضل »آيباد« من نوعه حتى 
يومنا هذا بحس�ب خرباء.أم�ا املاحظة الثاني�ة األبرز يف حفل 
»أبل«، فهي أن تصور الرشكة بش�أن الساعة الذكية صار أكثر 
وضوحا، بينما كان الجهاز القابل لارتداء مش�ابها لآليباد، من 

ذي قبل.

اهم ما جاء في حفل اطالق
 اجهزة ايفون الجديدة

حذر العلم�اء ىف الجمعية امللكية من إمكانية اس�تخدام عمليات 
زرع الرشائ�ح والرقائ�ق بامل�خ، والت�ي تس�تخدم حالًي�ا ملرىض 
الس�كتة الدماغية أو ال�رصع لتتبع أفكار الناس، وإرس�الها إىل 

الحكومات أو الرشكات.
وأكد العلماء أن قراءة الرشائح يشكل مشكلة خصوصية كبرية، 
كم�ا حثوا الحكومة عىل إجراء تحقيق وحماية حقوق اإلنس�ان 
م�ن التط�ور التج�ارى لربام�ج الواجه�ة 

العصبية.
ويأت�ى ذل�ك بع�د أن أع�رب كل م�ن مارك 
ه�ذه  لدم�ج  خطط�ه  ع�ن  زوكرب�ريج 
التكنولوجي�ا بمواقع�ه، إذ سيس�مح ذل�ك 
للمس�تخدمن بالتفاعل م�ع بيئات الواقع 
املع�زز باس�تخدام عقوله�م فق�ط، دون 
الحاج�ة إىل لوح�ات مفاتي�ح أو شاش�ات 

تعمل باللمس أو إيماءات يدوية مطلوبة.
وح�ذر التقرير م�ن أن الوص�ول إىل أفكار 
الن�اس ومزاجهم ودوافعهم يمكن أن يؤدى 

إىل انتهاك حقوق اإلنسان.
وق�د تطلب الرشكات م�ن املوظفن ارتداء واجهات تكش�ف عن 
مش�اعرهم، وإذا أمك�ن الوص�ول إىل األف�كار، فقد تس�تخدمها 
ال�رشكات ىف الجهود املبذولة لتس�ويق الس�لع والخدمات أو من 

قبل السياسين أو الناشطن.

مختصون يحذرون من تتبع افكار 
المرضى عبر الشرائح الدماغية

اقضي على عشرات االمراض عبر »الكركم« 
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املراقب العراقي/ متابعة...
بذكائ�ه وقدراته العجيبة، تمكن ش�اب 
ياباني من رسقة حس�ابات بنكية ملئات 
األش�خاص خ�ال عمل�ه بائع�ا يف أح�د 
املحات التجارية، وذلك بواسطة ذاكرته 
الحديدي�ة، التي مكنته من حفظ بيانات 

البطاقات االئتمانية.
واستطاع يوسوكي تانيغويش البالغ من 
العم�ر 34 عاما، حف�ظ بيانات بطاقات 
ائتم�ان خاصة ب�1300 ش�خص، بما يف 
ذلك اسم الشخص ورقم البطاقة املكون 
م�ن 16 رقم�ا، وتاري�خ االنته�اء ورقم 
األمان، وذلك خال الثواني املعدودة التي 
تت�م فيها عملي�ة ال�راء يف املتجر الذي 

يعمل به.
إىل  البيان�ات  يحف�ظ  الش�اب  وكان 
ح�ن كتابته�ا ع�ى دفرت خاص ب�ه، ثم 
يستخدمها يف التسوق اإلكرتوني ليشرتي 
املنتج�ات، ث�م يبيعها للمتاج�ر ليحصل 
ع�ى النق�ود وينفقها عى إيج�ار منزله 

ورشاء الطعام وغريه�ا م�ن حاجيات�ه.
ونجحت السلطات يف إيقاف الشاب، من 
خال عملية رشاء ق�ام بها إلكرتونيا، إذ 
اشرتى حقيبتن باهظتن ووضع عنوان 
منزله عنوانا لاس�تام، حس�ب ما ذكر 

موقع »أوديتي سنرتال«.
عث�رت  ملنزل�ه،  الرط�ة  وبتفتي�ش 
الس�لطات ع�ى دف�رته »األس�ود«، وبه 
بيان�ات 1300 بطاق�ة ائتم�ان، فيما ال 
ت�زال التحقيق�ات جاري�ة للتع�رف عى 
املبلغ الكيل الذي حصل عليه من عمليات 

الرسقة التي قام بها.

بقدرات »خارقة«.. بائع 
ماكر يسرق مئات الزبائن

الفلبينيون االكثر 
استخداما لمواقع 

التواصل االجتماعي 
في العالم

حيوان »نادر الوجود« في جبال صحف بدون صور في مهرجان إكسبوغر 2019
ظفار بسلطنة ُعمان

 دعوى قضائية عن سرقة 
كعك بـ 90 ألف دوالر

املراقب العراقي/متابعة...
كش�فت وزارة البيئة والشؤون املناخية يف سلطنة عمان، اليوم 
الثاث�اء، عن نجاحه�ا يف رصد حيوان نادر الوج�ود يف منطقة 
جب�ال ظفار.وأوضح�ت الوزارة لوس�ائل اإلع�ام أن كامريات 
األش�عة تحت الحمراء، استطاعت رصد فهد عربي نادر، والذي 
ينتمي إىل واحدة من أندر ساالت القطط عى الكوكب، بحسب 
تقرير لصحيفة »ذا ناشونال«.وأشارت الوزارة إىل أنه يعتقد أنه 
ال يزال هناك أقل من 200 فهد عربي يف الرباري اليوم، والسالة 
مدرج�ة يف القائم�ة الحم�راء لاتح�اد الدويل لحف�ظ الطبيعة 

للحيوانات املعرضة للخطر.
وذك�رت الوزارة أن الص�ور قد تم جمعها بواس�طة الكامريات 

التي وضعتها وحدات حماية الحياة الربية يف ظفار.
يش�ار إىل أن الفه�ود تتمتع بالحماية يف ُعم�ان، فتصل عقوبة 
الصيد أو االس�تياء عى الحيوانات املهددة باالنقراض للس�جن 
ملدة ترتاوح بن س�تة أشهر وخمس س�نوات وغرامة قدرها 5 

آالف ريال عماني )12.986 دوالًرا أمريكي(.

املراقب العراقي/متابعة...
دائم�ا م�ا نس�مع ع�ن رسق�ة املقتنيات 
الثمين�ة كاملجوه�رات والتح�ف الفني�ة، 
وأيض�ا يف الغال�ب تك�ون أغل�ب عملي�ات 
الرسق�ة للنق�ود، ولكن ما يعت�رب مخالفا 
»الكعك«.كش�فت  رسق�ة  ه�و  للواق�ع 
صحيفة »نيويورك بوست« األمريكية، عن 
دعوى قضائية قدمها أحد محات سلسلة 
شهرية لصناعة الكعك الفاخر يف منهاتن، 
ض�د موظ�ف لتوصي�ل الطلب�ات يدع�ى 
»ديفي�د إل«، قيل إنه رسق كعكا يس�اوي 

ثمنه 90 ألف دوالر أمريكي.
وبحس�ب ش�بكة »فوك�س ني�وز«، رسق 
الرج�ل 1020 كعك�ة فاخرة، إذ تس�اوي 
الواحدة منها 90 دوالر أمريكيا يف الفرتة ما 
بن نوفمرب / ترين الثاني 2018 وفرباير 
/ ش�باط 2019.ويرج�ع رس غاء س�عر 
الكع�ك، نظ�را ملكون�ات صنع�ه الفاخرة، 
وأيضا بسبب صنعه بطريقة يدوية بشكل 
كامل.وأظه�رت الكام�ريات رصدت وعى 
م�دار عامن كاملن ديفي�د وهو يدخل إىل 
املخازن خايل الوفاض ويخرج وهو محما 
بأكياس سوداء كبرية.بعدما اكتشف املحل 
ما يق�وم به العام�ل قام بتحري�ك دعوى 
قضائية ض�ده، وطالبه ب�رد املبلغ كاما.

ديفي�د أقر بأن�ه مذن�ب بتهم�ة الرسقة، 
حيث كان يبيع الكعك بس�عر رخيص لكل 
يحصل عى س�يولة مالية، وس�وف يحكم 
علي�ه يف محكم�ة كوين�ز الجنائي�ة يف 24 

سبتمرب.

سلبي... خلو المستشفيات
 من ملصقات التحذير

م�ن  االنس�ان  حق�وق  تع�د 
يف  تس�هم  الت�ي  املواضي�ع 
الديمقراطية  ترس�يخ مبادئ 
وق�د ق�رأت عن س�عي وزارة 
الرتبية إلرشاك املديرية العامة 

للمناهج والتواصل معها 
تكون  أن  لغ�رض 

حق�وق  م�ادة 
ن  نس����ا إل ا
املناهج  ضمن 

ألهميتها وإعداد 
تدريبي�ة  خط�ة 

ح�ول ه�ذه الحق�وق تقام يف 
املديري�ة ويف الحقيقة ان هذا 
النواح�ي  املس�عى ه�و م�ن 
االيجابية التي يجب ان تكون 
حارضة يف مناهجنا الدراسية 
املس�تقب����ل  يف 

القريب.

ايجابي... ادراج حقوق االنسان في المناهج

املراقب العراقي/ متابعة...
الي�وم  إماراتي�ة،  صح�ف  ش�اركت 
األربع�اء، يف حمل�ة »عال�م ِم�ن دون 
»إكس�بوغر  مهرج�ان  يف  ص�ور« 
2019″، والت�ي تدع�م قيمة الصورة 
العامل�ي  التأث�ري  الكب�ري يف  ودوره�ا 

وصناعة الخرب.
يف  اإلماراتي�ة  الصح�ف  واخت�ارت 
مش�اركتها إصدار نسختها الورقية، 
الي�وم، دون صور مرفقة مع األخبار 
العاملي�ة، ذل�ك للتأكي�د ع�ى أهمي�ة 
الص�ورة ومكانته�ا اإلعامية.  وجاء 
املهرجان يف هذه الطبعة تحت ش�عار 

تخيل العالم دون صور.
التواص�ل  مواق�ع  رواد  وت�داول 
االجتماعي، ص�وًرا ومقاطع فيديو، 
لصحيفة »الخلي�ج« املحلية باللغتن 
العربي�ة واإلنجليزي�ة، والتي صدرت 

صفحاتها  فارغة من الصور.
 ويه�دف املهرج�ان الذي تأس�س يف 
اإلعام�ي  املكت�ب  وينظم�ه   2016
لحكومة الش�ارقة إىل االرتقاء بمهنة 
ع�ى  الض�وء  وتس�ليط  التصوي�ر 

التجارب العاملية يف هذا املجال.

يف السنوات السابقة كانت جدران 
املستش�فيات مليئ�ة بامللصق�ات 
الت�ي تش�ري اىل تنبي�ه املواطن�ن 
الوقاي�ة  وط�رق  االم�راض  م�ن 
منه�ا اال ان امل�دة االخرية ش�هدت 
خلو املستش�فيات م�ن ملصقات 
التحذي�ر الت�ي تع�د م�ن وس�ائل 

الوقاي�ة م�ن االمراض الت�ي بدأت 
املناط�ق  م�ن  العدي�د  يف  تنت�ر 
والس�يما مناطق االرياف والقرى 
التي تكون يف اغلب االحيان خالية 
من وس�ائل التحذير من االمراض 
او خالي�ة م�ن املراك�ز الصحي�ة 

تماما.

 »أسرار رسمية« فلم عن  تجسس امريكا على األمم المتحدة
 املراقب العراقي / متابعة...

رس�مية“  ”أرسار  أفامه�ا  أح�دث  يف 
املمثل�ة  تلع�ب  س�يكرتس(،  )أوفيش�ال 
موظف�ة  دور  نايت�يل  ك�ريا  الربيطاني�ة 
بالحكوم�ة الربيطاني�ة ُتفصل من عملها 
ألنه�ا رسب�ت مذكرة رسي�ة أمريكية قبل 

بدء حرب العراق عام 2003.
وتجس�د املمثل�ة البالغ�ة م�ن العم�ر 34 
وه�ي  َج�ن،  كاثري�ن  ش�خصية  عام�ا 
مرتجمة سابقة يف وكالة دولية بريطانية 
للتجس�س اتهمت بانتهاك قانون األرسار 
الرس�مية بترسيب مذكرة أمريكية تطلب 
فيها واشنطن مساعدة لندن يف التجسس 

عى األمم املتحدة.
وع�ن دورها يف الفيل�م، قالت نايتيل خال 
مقابلة مع رويرتز ”سيختلف كثريون مع 
فكرة أن م�ا فعلته كاثرين ه�و الصواب، 
وس�ريى كثريون أن ما فعلته كاثرين هو 
الص�واب. األمر الذي لن يكون محل ش�ك 
هو ش�جاعتها. فكرة أن يبدر عن شخص 
ما رد فعل أخاقي عى مس�ألة تجعل كل 
يشء ع�ى املحك... كي يفعل ما يعتقد أنه 

الصواب إلنقاذ حياة الناس“.

وتعتق�د نايت�يل أن م�ا س�يجذب الن�اس 
ملشاهدة الفيلم هو األسئلة التي يطرحها. 
وقالت ”محاس�بة الحكوم�ة، ومروعية 
ه�ذه  تك�ون  أن  يمك�ن  وه�ل  ال�راع، 
الراع�ات غ�ري مروع�ة، وم�ن ال�ذي 

سُيحاسب عى ذلك؟.
م�ن ناحية أخ�رى، يطرح الفيلم الس�ؤال 
الت�ايل: مل�اذا ل�م ُيح�دث الترسي�ب فرًق�ا 
حقيقًيا؟ يف الحقيقة، س�اهم الترسيب يف 
معارض�ة مجلس األمن للوالي�ات املتحدة 

واململك�ة املتحدة، الذي لم يصوت أبًدا عى 
قرار آخر بش�أن العراق. وكان بوش وبلري 
عى عل�م بأنهما س�يخرسان. وم�ع ذلك، 
تمكن بلري من تجاهل هذا األمر والحصول 
ع�ى تصويت يؤيد الحرب من قبل الربملان 
الربيطان�ي بع�د ع�دة أس�ابيع.لم تن�ر 
صحيفة »نيويورك تايم�ز« األمريكية أي 
خرب عن ترسيب بريد وكالة األمن القومي 
منذ تاريخ نره يف اململكة املتحدة إىل حن 
بداية الحرب، أي تقريبا بعد ثاثة أسابيع.

هناك إجابة واحدة عى هذا السؤال، سواء 
يف فيلم » أرسار رسمية« أو يف الواقع: وهي 
األمريكية. ويس�اعد  اإلع�ام  مؤسس�ات 
الفيلم يف توضيح الخل�ل اإليديولوجي من 
جانب الصحاف�ة األمريكية، التي تغاضت 
ع�ن هذا الخ�رب إلنقاذ أصدقائه�ا يف إدارة 
بوش.م�ن الس�هل تخّي�ل تاري�خ مختلف 
ع�ن التاريخ الذي عش�ناه، حي�ث يبغض 
السياس�يون الربيطاني�ون، مثله�م مث�ل 
األمريكي�ن، انتقاد أجهزة االس�تخبارات 
الخاصة بهم. لك�ن املتابعة الجادة لقصة 
األوبزيرف�ر م�ن قب�ل النخب�ة اإلعامي�ة 
األمريكي�ة كانت س�تثري اهتم�ام أعضاء 
الكونغ�رس األمريكي. وه�ذا بدوره يفتح 
املج�ال أم�ام أعض�اء الربمل�ان الربيطاني 
املعارض�ن للغ�زو ليتس�اءلوا عّما يحدث 
عى أرض الواقع. كان املنطق وراء الحرب 
يتفكك برسعة لدرجة أن أي تأجيل طفيف 
كان م�ن املمك�ن أن يمت�د إىل أج�ل غ�ري 
مسمى. وكان كل من بوش وبلري عى علم 
بهذا األمر، ولهذا الس�بب انطلقا إىل األمام 
با هوادة.وب�دأ عرض الفيل�م يف الواليات 
املتح�دة يوم 30 آب ثم يف بريطانيا يوم 18  

ترين األول. 

املراقب العراقي/متابعة...
كشفت دراسة جيولوجية بحثية جديدة عما حدث يف 
اليوم األخري يف حياة الديناصورات عى سطح الكرة 
األرضية.وبحسب مجلة »ناش�يونال جيوغرافيك«، 
أكدت الدراس�ة التي أجراه�ا مجموعة من الباحثن 
يف جامع�ة »تكس�اس«، أن انق�راض الديناصورات 
كان قبل 66 مليون س�نة.أكدت الدراسة أن كويكبا 
هائا ارتطم بس�طح الكرة األرضية، قبالة سواحل 
ش�به جزيرة »يوكاتان« املكس�يكية. وقد خلف هذا 
االرتطام سلس�لة م�ن األحداث الكارثي�ة التي أدت 
بنح�و 75 يف املائة من األن�واع النباتية والحيوانية 

إىل االنقراض.
وقدمت الدراس�ة دالئل عى أن مث�ل هذه األحداث 

وقعت بالفعل، يف الساعات التالية الرتطام الكويكب 
الهائ�ل ال�ذي كان قط�ره يزيد ع�ن 10 كيلومرتات.

يرج�ح الباحث�ون أن االرتط�ام ال�ذي أدى النقراض 
الديناصورات، ربما تس�بب يف ح�دوث زالزل وأمواج 
مد وجزر عاتية )تس�ونامي(، وحرائ�ق يف الغابات، 
الكربيت.ووص�ف  م�ن  هائل�ة  كمي�ات  وإط�اق 
خب�ري الديناص�ورات، س�تيف بروس�ات، م�ا حدث 
بقوله:»ل�م يم�ر أكث�ر م�ن 15 دقيقة من�ذ أن فزع 
قطي�ع الديناصورات جراء أول صدمة تس�بب فيها 
الض�وء، أصبح جميع أفراد القطيع موتى اآلن، وهو 
اليشء نفسه الذي انسحب عى معظم الديناصورات 
التي كانت تعيش معهم، احرتقت س�احات الغابات 

الوارفة، واندلعت النريان يف أودية األنهار«.

ذوبان الجليد يحل لغز اختفاء رجل قبل 43 عاما

له ثقب في الجمجمة..
 اكتشاف ثعبان بحري غريب بأستراليا

املراقب العراقي/متابعة...
أنزل عنارص من ف�رق اإلنقاذ من قمة 
ش�هرية يف جبال األلب الفرنسية بقايا 
برية قد تكون عائدة إىل متسلق جبال 

شاب اختفى قبل 43 عاما.
فقد اختفى ش�اب عريني عندما أتى 
لتس�لق هذه القم�ة بمف�رده ولم يعد، 
ومنذ ذلك الحن ل�م تتوقف عائلته عن 
البحث عنه وبقيت عى تواصل دائم مع 

فرق اإلنقاذ ملعرفة أي جديد.
ويف األس�بوع األخ�ري م�ن أغس�طس، 
أبلغت العائل�ة املنقذين برؤيتها »بقعة 
دو  ل�ون  صفيح�ة  ع�ى  برتقالي�ة« 
ليلفرواد الجليدية يف جبل إكران عى ما 

ل�وران  قال 

س�وييه املس�ؤول عن رشط�ة اآللب يف 
غرونوبل.وحصل هذا االكتشاف نتيجة 

ذوبان الصفيحة الجليدية.
وأرس�ل اثن�ان م�ن متس�لقي الجب�ال 
التابع�ن للرط�ة إىل الجب�ل الجليدي 
بطائ�رة هليكوبرت عى »ارتفاع حواىل 3 
آالف م�رت حيث عثرا ع�ى قطع مابس 

ورفات بري«.
وأض�اف الرائ�د »علين�ا انتظ�ار نتائج 
اختب�ارات الحمض الن�ووي لكن هناك 
احتم�ال كب�ري أن تك�ون ه�ذه البقايا 
بينيديت�ي  فرانس�وا  ج�ان  إىل  عائ�دة 
ال�ذي اختفى يف 25 يولي�و 1976. تويف 
والداه لكن ش�قيقه وأصدقاءه واصلوا 

التحقيقات«.

املراقب العراقي/متابعة...
كشفت أليس�اندرو الباحثة يف البيولوجيا 
وكي�ت  فلين�درز،  بجامع�ة  التطوري�ة 
ساندرز كبرية املحارضين بجامعة أديليد 
بأس�رتاليا أنهما عثرتا ع�ى ثعبان بحري 

يبل�غ طوله ع�رة أقدام 
م�ن ن�وع هايدروفي�س 
ول�ه  سيانوس�نكتاس، 
خاصية غريبة لم يعرفها 
العلم�اء م�ن قبل.وقالت 
الباحث�ة واملح�ارضة -يف 
مقال مشرتك لهما بمجلة 
نيوزوي�ك األمريكي�ة- إن 
للثعب�ان ثقب�ا غريب�ا يف 
يس�تخدمه  الجمجم�ة 
خ�ال  م�ن  للتنف�س 

رأس�ه، وإن فصيلة ه�ذه الثعابن -تعترب 
املي�اه الس�احلية األس�رتالية واآلس�يوية 
موطنها األصيل- تقوم بسحب األكسجن 
بمس�اعدة مجموع�ة فريدة م�ن األوعية 
الدموي�ة تح�ت الجلد يف أنفه�ا وجبهتها.

الناحي�ة  م�ن  البحري�ة  الثعاب�ن  وتع�د 
التطورية -حس�ب الباحث�ة واملحارضة- 
م�ن القادم�ن الج�دد إىل الحي�اة املائية، 
وأنها لم تتطور من الثعابن الربية إال منذ 
ح�وايل 16 مليون عام، وه�ي أكثر حداثة 
من الثدييات البحرية مثل 
الحيت�ان وأبق�ار البح�ر 
الت�ي نش�أت من�ذ حوايل 

خمسن مليون عام.
هن�اك  أن  وأضافت�ا 
س�تن نوعا من الثعابن 
البحرية طورت مجموعة 
رائعة م�ن التعديات عى 
الحياة البحرية، وأن هذه 
التط�ورات ش�ملت الغدد 
اللس�ان  تح�ت  امللحي�ة 
والخياش�يم الت�ي تتجه إىل أع�ى، ويمكن 
إغاقه�ا بصمام�ات والذيول التي تش�به 
املجاديف لتسهيل الس�باحة والقدرة عى 
امتصاص األكس�جن والتخلص من ثاني 

أكسيد الكربون من خال الجلد.

متطوع  يوصل  اسم العراق الى المحافل الدولية 
املراقب العراقي /متابعة...

»دخلْت الدراس�ة الجامعية ويف صدري 
تطوعي�ا  اإلنس�انية  لألعم�ال  ش�غف 
بعيدا ع�ن املنافع املادي�ة، ولم تمنعني 
أو تبعدني دراس�ة التاري�خ عن رغبتي 
تلك، ومن حس�ن حظ�ي أن وجدت أحد 
أس�اتذتي مش�جعا يل لتحقي�ق أمنيتي 
لتكون ه�ذه املفارقة نقطة االنطاقة«، 
محم�د  العراق�ي  الش�اب  روى  هك�ذا 
إحس�ان أم�ن بداية 
التطوعية  مسريته 
قب�ل  ب�دأت  الت�ي 

تسعة أعوام.
ويق�ول إن »موضوع 
الحص�ول عى الخربة 
لم يش�غل باله إطاقا 
جع�ل  فاإلنرتن�ت 
أيدينا ومن  العالم بن 
خ�ال املواقع التعليمية 
بقراب�ة  ش�اركت  واالجتماعي�ة 

الثاثن ورش�ة تدريبية اكتس�بت فيها 
أه�م ما يمكنن�ي من تحقي�ق حلمي يف 
املج�ال التطوعي«، مش�ريا إىل أنه »من 
خال مش�اركاتي التدريبية نظريا كنت 
ام�ارس م�ا اكتس�به محليا ع�ى أرض 
الواقع حتى بدأ زمائي يشعرون بحبهم 

لهذا املجال«.
وع�ن ذلك يقول األس�تاذ بكلي�ة اآلداب 
قس�م التاريخ صاح العبيدي إنه »شعر 

بتميز أمن يف القس�م فقد كان السّباق 
ولربم�ا  بالكلي�ة  تطوع�ي  عم�ل  ألي 
بعموم الجامعة، فكانت همته بإرشاكه 
حت�ى  التطوعي�ة  باألعم�ال  وتكليف�ه 
فرض نفسه من خال نشاطه ودرايته 
املعرفية بإس�رتاتيجية هذه األعمال إىل 
جانب خربته بالحاس�وب والتي أضفت 
ل�ه نوع�ا م�ن الري�ادة ب�إدارة أعماله 
بنفس�ه«، مبينا انه »أثبت وجوده حن 

كان من أول املبادري�ن إلغاثة النازحن 
القادمن ملحافظة كركوك مطلع س�نة 

.»2014
ويتاب�ع ان انضمامه ل مؤسس�ة كوكار 
للتنمي�ة املس�تدامة والتط�وع بمدين�ة 
كركوك وتنصيبه مس�ؤوال عى القس�م 
التطوع�ي كان درجة الس�لم األوىل نحو 
واملح�ارضات  فاملش�اركات  التف�وق، 
التدريبي�ة املحلية رسيعا ما أخذته نحو 
الربوز بالعمل التطوع�ي، وكان دخوله 
األول ممث�ا عن العراق عرب مش�اركته 
بمهرجان )تعليم من أجل التنمية( الذي 
نظمته منظمة الرتبية والثقافة والعلوم 
)اليونس�كو(  املتح�دة  لألم�م  التابع�ة 
ب لبنان، لتتواىل بعده�ا الدعوات العربية 
والعاملية للمش�اركة كمدرب ومحارض 
لألعمال التطوعية حاما اسم العراق يف 
الكثري من املحافل الدولية، مشريا إىل أن 
أبرز مش�اركاته الدولية كانت يف فرنسا 

وقربص وقطر.

يساعد الفيلم في توضيح الخلل اإليديولوجي للصحافة األمريكية

 املراقب العراقي/متابعة...
توصلت دراس�ة جديدة إىل أن الوقت الذي يقضيه 
املس�تخدمون عى منصات التواص�ل االجتماعي 
ع�ى مس�توى العال�م ارتفع بنح�و 60 يف املئة يف 

املتوسط عى مدى السنوات السبع األخرية.
وحللت مؤسس�ة »غلوبال ويب إندكس« البحثية 
يف لن�دن بيان�ات من 45 م�ن أك�رب دول العالم يف 
»أس�واق اإلنرتنت«، ورأت أن الوقت الذي يكرسه 

أو  االجتماع�ي  التواص�ل  ملواق�ع  ش�خص  كل 
تطبيقاتها ارتفع من 90 دقيقة يوميا عام 2012 
إىل 143 دقيق�ة يف األش�هر الثاث�ة األوىل من عام 

.2019
وثمة تفاوت كبري يف االس�تخدام عى املس�توين 
الاتيني�ة،  أمري�كا  فف�ي  والوطن�ي:  اإلقليم�ي 
حيث أكرب عدد من مس�تخدمي وس�ائل التواصل 
االجتماعي عامليا، يبلغ متوس�ط الوقت املنقيض 

يوميا 212 دقيقة.
يف املقاب�ل، ف�إن املع�دل األدنى إقليمي�ا يف الوقت 
املنقيض عى وس�ائل التواص�ل االجتماعي هو يف 

أمريكا الشمالية )116 دقيقة(.
ويتصدر الفلبينيون قائمة الش�عوب التي تقيض 
أكث�ر األوقات عى وس�ائل التواص�ل االجتماعي، 
بمعدل 241 دقيقة يومي�ا، مقارنة ب� 45 دقيقة 

فقط يف اليابان.

يتحدث عن وثيقة مسربة من واشنطن الى لندن

  آخر 15 دقيقة في حياة الديناصورات قبل االنقراض


