
العرب يعرضون »القضية الفلسطينية« في مزاد »الكيان الصهيوني« ونتنياهو يتوعد بقضم االغوار االردنية 
العار يالحق السعودية بصفقة القرن ..

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
يف ظل الرصاعات التي تش�هدها ال�دول العربية، 
والخالف�ات الداخلية الح�ادة واالقتت�ال الجاري 
بعدد من البل�دان، اصبح الكيان الصهيوني بعيداً 
عن االنظار يف كل املواقف واملخططات التي يسعى 
اىل تنفيذها يف املنطقة، السيما بعد ان اعلنت عدد 
من الدول العربية تقدي�م فروض الطاعة للكيان 
الغاص�ب، والعمل عىل تنفيذ ما يس�مى »بخطة 
احالل الس�الم« او »صفقة القرن« وعىل رأس�ها 
الس�عودية واالمارات، وسعيها املتواصل من اجل 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وعمدت تلك الدول اىل اش�غال الرأي العام باالزمة 
مع »ايران« لتنايس الخالف مع الكيان الصهيوني 
وابع�اد جمي�ع االنظ�ار عنه�ا، وه�و ما فس�ح 
املجال ام�ام رئيس ال�وزراء الصهيوني »بنيامني 
نتنياه�و« اىل الحديث بكل حري�ة عن ضم »غور 
االردن«  ش�مايل اململكة االردني�ة املحاذي للضفة 
املحتلة، والذي يمتد اىل مساحة 1.6 مليون دونم، 

اىل االرايض املحتلة.
وجوبهت تلك الترصيحات بصمت مطبق من قبل 
الجامعة العربية املشلولة  التي لم تصدر اي بيان 
ا وان  تعقد جلس�ة الستنكار ترصيحات نتنياهو 
العدائية، اما السعودية ويف محاولة منها للتهرب 
من الدور الذي تلعبه يف بيع القضية الفلسطينية 
»غ�ور  نتنياه�و بض�م  اس�تنكرت ترصيح�ات 
االردن« للكي�ان املحت�ل، للتغطي�ة ع�ىل موقفها 

بدعم »صفقة القرن«.
وبه�ذا الخص�وص ي�رى مدي�ر ش�بكة اله�دف 

التحليل الس�يايس هاش�م الكندي ان ترصيحات 
نتنياه�و تأت�ي ضم�ن خط�ة »صفق�ة القرن« 
وم�ن ضمنها قضم االرايض الفلس�طينية وانهاء 
ما يس�مى حل الدولتني وتف�رد الكيان باالرايض 
الفلس�طينية، وتهجري الفلس�طينيني اىل س�يناء 

وصحراء االنبار«.
وق�ال الكن�دي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »الصم�ت العربي لي�س بجديد الن 
مواقف الس�عودية رس�خت مفهوم االستس�الم 
مؤتم�ر  من�ذ  الصهيون�ي  للكي�ان  والخض�وع 
الجامعة العربية يف املغرب وإحالل السالم كبديل 

لالزمة مع ارسائيل«.
وأض�اف ان » ال س�عود دع�وا  ال�دول اىل تغي�ري 
مواقفه�م تج�اه ارسائي�ل وهو جزء م�ن دورها 
يف تطبي�ق صفقة الق�رن، كما انه�ا تهيمن عىل 
مواق�ف الدول بس�بب س�يطرتها ع�ىل الجامعة 

العربية«.
ولف�ت اىل ان »مح�ور املقاوم�ة واملمانع�ة كان 
ح�ارضاً يف القمم، عرب س�وريا والع�راق ولبنان، 
ووقف بالضد م�ن موقف اليم�ن والجزائر، الذي 

شكل حجر عثرة امام الطموحات الصهيونية«.
وتاب�ع  » الكيان يضن ان تلك املخططات س�تمر 
بس�هولة، لعدم وجود موقف عربي واضح، اال ان 
محور املقاومة لن يفرط بالقضية الفلسطينية، 
وافش�ل ورش�ة املنامة وكل املس�اع بيع القضية 

الفلسطينية«.
عىل الصعيد ذاته يرى الخبري واملحلل االسرتاتيجي 
محمود الهاش�مي انه »ليس كم�ا يعتقد البعض 

ان غ�ور األردن مج�رد منخف�ض س�ياحي حار 
صيفا وبارد ش�تاء ،او انه مجرد مزرعة للفاكهة 

والخرض بل موقع اسرتاتيجي مهم«.
وق�ال الهاش�مي يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان » الكيان الصهيوني يسعى اىل قضم 
مساحات من االرايض املهمة، وان إرسائيل عملت 
منذ امد بعيد لالس�تحواذ عىل هذه املس�احة التي 
ترغ�ب ان تجعل منه�ا قاعدة عس�كرية ومراكز 

للتدريب«.
ولف�ت اىل ان » منطق�ة الغ�ور تض�م )٥٠( الف 
عربي يعملون عليها، بينما اليتواجد سوى بضعة 
صهاين�ة«، مبين�اً ان »الذي ش�جع الصهاينة يف 
اإلع�الن عن ضم الجوالن والغور والصفة الغربية 
اىل أراضيه�م، هو الته�اون والضع�ف واإلحباط 
ال�ذي أعلنت عن�ه بع�ض دول الخلي�ج وخاصة 
اىل  الس�عودية واإلم�ارات والبحري�ن ،والس�عي 

)التطبيع(«.
وتابع الهاشمي ان »الصهاينة عليهم ان يعلمون 
جيداً ان ارض فلس�طني بكامله�ا جزء من تراب 
آالمة، وال يحق ألي كان ان يتنازل عن ش�رب منها 
،وان روح املقاوم�ة الت�ي عربت عنه�ا صواريخ 
حم�اس وح�زب الله وانص�ار الله والحش�د هي 

العنوان الذي يمثل املوقف العربي واإلسالمي«.
وتتح�رك بع�ض ال�دول العربي�ة املتماهي�ة مع 
امل�روع الصهيون�ي الج�ل تثبيت دعائ�م دولة 
الكي�ان الصهيوني املزعومة قب�ال ايجاد موطن 
بديل للفلس�طينيني يت�وزع بني الع�راق واالردن 

واجزاء من مرص.

فينجر:اليونايتد غير مستعد للتتويج بلقب البريميرليغ
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اك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح كري�م 
املحمداوي، الي�وم الخميس ، ان الحكومة 
الكي�ان  تج�اوزات  ع�ىل  بال�رد  ملزم�ة 

الصهيوني عىل الحشد الشعبي.
وقال املحمداوي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الحكوم�ة ملزمة بالرد عىل 
الكي�ان الصهيوني بجميع الوس�ائل كونه 
انتهك س�يادة البالد وتورط بقصف مواقع 
الحش�د الش�عبي ألكثر من مرة«، الفتا إىل 
إن »الصمت الحكومة وعدم استنكارها أو 

إدانتها للكيان الصهيوني أمر غريب«.
وأض�اف أن “تحال�ف الفتح وج�ه اإلنذار 

م�ن  صمت�ه  إزاء  امله�دي  لعب�د  األخ�ري 
االعت�داءات األمريكي�ة واإلرسائيلي�ة ضد 
الحشد الشعبي”، مبينا أن “الفتح سيكون 
ل�ه موق�ف أخ�ر م�ن وج�ود عب�د املهدي 
يف الحكوم��ة إذا اس�تمر الصم�ت وع�دم 
الرد عىل انتهاك الس�يادة وقصف الحش�د 

الشعبي”.
يش�ار اىل ان طائ�رات الكي�ان الصهيوني 
هاجمت مواقع الحشد الشعبي يف »الدورة 
وهي�ت وبل�د«، كم�ا اس�تهدفت قطع�ات 
الحش�د ع�ىل الح�دود الس�ورية العراقية 

وسط صمت حكومي مطبق.

اتهم عضو مجلس النواب الس�ابق، والقيادي 
الرتكمان�ي، جاس�م البيات�ي ، زعي�م الحزب 
الكردس�تاني بأستغالل عالقته  الديمقراطي 
مع رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي من اجل 
تأجيل انتخابات مجال�س املحافظات املزمع 

اجراؤها يف كركوك

وقال البيات�ي ، ان »البارزاني وحزبه  يديرون  
م�روع تخريبي م�ن اجل اقص�اء مكونات 

كركوك عن استحقاقها االنتخابي.
واوض�ح ان »الرتكمان والع�رب متفقني عىل 
اجراء االنتخابات املحلية يف وقتها املحدد دون 

وجود اية اشكاالت«.

أكد تحالف س�ائرون، اليوم الخمي�س، ان الغاء 
مكاتب املفتشني العموميني سيكون عىل طاولة 
الربمل�ان قريب�ًا، فيما لف�ت اىل انها تش�كل عبئاً 
مالياً ع�ىل املوازنة.وق�ال عض�و التحالف جواد 
املوس�وي يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي«  
إن »من اولوياتنا خالل الجلس�ات االوىل للفصل 
التريع�ي الق�ادم ه�و التصوي�ت ع�ىل الغ�اء 
مكات�ب املفتش�ني العامني«.وأض�اف ان »ه�ذه 
املكات�ب ش�كلت عبء م�ايل عىل موازن�ة الدولة 
وب�دون اي فائ�دة او انج�ازات يف ملف مكافحة 
الفس�اد واته�ام الكثري م�ن املفتش�ني العامني 
أنفسهم ومشاركتهم يف شبهات فساد يف ملفات 
فس�اد عديدة«.يذكر ان  رئي�س مجلس الوزراء، 
ع�ادل عب�د املهدي، كان ق�د اصدر ام�راً ديوانياً 
باس�تحداث مكاتب للمفتش�ني العموميني يف 7 

هيئات وجهات حكومية.

الفتح: الحكومة ملزمة بالرد على التجاوزات الصهيونية

التركمان يتهمون البارزاني باستغالل عالقته 
مع عبد المهدي لتأجيل انتخابات كركوك

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تحاول الكت�ل الكردية بطريقة او اخرى تس�ويف قضية 
استجواب وزير املالية فؤاد حسني، تزامنا مع قرب املوعد 
الذي حددته الكتل السياسية للروع باستجواب عدد من 
وزراء حكوم�ة عب�د املهدي، حيث حم�ل الترصيح االخري 
لنائب عن التحالف الكردستاني تهما اىل الكتل املستجوبة 
مفادها ان »االستجوابات تتم بطريقة سياسية« متناسيا 
املخالف�ات الواضحة التي ارتكبها الوزي�ر يف التعامل مع 

االتفاق النفطي بني بغداد وكردستان.
اوس�اطا نيابي�ة اكدت مضيه�ا باالس�تجوابات بما فيها 
اس�تجواب وزي�ر املالية، رافضة كل الته�م الكردية حيال 
ذلك، مش�رية اىل ان اس�تجوابه بات امرا محسوما بسبب 

مخالفاته الواضحة يف عمله. 
فمن جهته اشار النائب عن ائتالف النرص جاسم موحان، 
يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« :«نرفض جميع املحاوالت 
السياس�ية الرامية اىل تأجيل االستجوابات بحق الوزراء«، 
مبينا أن »الكتل تعمل عىل توفري األجواء املناسبة للروع 
بها خالل االس�بوع الثالث لعقد جلسة الفصل التريعي 
الجديد«.واضاف موحان أنه »وبخصوص استجواب وزير 
املالي�ة فؤاد حس�ني، فأن هناك محاوالت لتس�ييس ملف 

اس�تجوابه«، داعيا »الكتل الكردي�ة اىل الرتفع عن اطالق 
الترصيح�ات غري املس�ؤولة والت�ي يتهمون م�ن خاللها 

باقي الكتل بالعمل عىل استهدافها«.
واوضح أن »اس�تجوابات الوزراء س�تكون مهنية وبعيدة 
أن  اىل  الفت�ا  الطائف�ي«،  او  العرق�ي  االس�تهداف  ع�ن 
»مخالفات واضحة س�جلت عىل وزير املالية وبالتايل فأن 

استجوابه بات امرا محسوما«.
واك�د أنه »اجتهد يف اتخاذ الق�رارات التي تخص العائدات 
النفطي�ة واطالقه�ا وم�ن دون الرج�وع اىل االتفاق�ات 

النفطية املوقعة بني بغداد وكردستان«.
وتاب�ع، »عملي�ة س�حب الثقة عن ال�وزراء الذين س�يتم 
اس�تجوابهم تتوقف عىل طبيعة اإلجابات وااليام القادمة 

كفيلة بإثبات ذلك«.
النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، بني يف ترصيح 
ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن »االس�تجوابات بح�ق جميع 
الوزراء تجري وفقا للس�ياقات الدس�تورية والقانونية«، 
معربا عن »رفضه لكاف�ة االتهامات الكردية حول وجود 
اس�تهداف قوم�ي بحق وزي�ر املالية فؤاد حس�ني وباقي 

الوزراء«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

اكدت وسائل اعالم أمريكية ، اليوم 
الخميس ، ان الكونغرس االمريكي 
اصدر مروع قانون لعزل الرئيس 

االمريكي دونالد ترامب.
وقالت صحيفة واش�نطن بوس�ت 
يف خ�رب تابعته »املراق�ب العراقي« 
ان »لجن�ة الش�ؤون القضائي�ة يف 
الت�ي  األمريك�ي  الن�واب  مجل�س 
يسيطر عليها الديمقراطيون تبنت 
هذا الق�رار مع تصوي�ت األعضاء 
باإلجم�اع  فيه�ا  الجمهوريي�ني 
ضده«.واضاف�ت أن »مجموعة من 
األعض�اء الديمقراطي�ني يف اللجنة 
رس�مية،  غ�ري  بص�ورة   ، ب�داؤوا 
بإع���داد قائم�ة االتهام�ات التي 
يمكن توجيهها إىل ترام��ب ضمن 

قرار العزل.
ونقل�ت الصحيفة عن »أش�خاص 
مقربني من التحقي�ق تأكيدهم أن 
هذه االتهامات ربم�ا لن توجه أبدا 
إىل ترام�ب، نظرا ملعارضة رئيس�ة 
بيل�ويس  نان�ي  الن�واب  مجل�س 
تطبي�ق  يف  قدم�ا  امل�ي  لخط�ط 
إج���راءات العزل بس�بب قناعتها 
بأن معظ�م األمريكيني ل�ن يؤيدوا 

ذلك«.
وتض�م ه�ذه القائم�ة، االتهامات 
وإس�اءة  العدال�ة  س�ري  بإعاق�ة 
استخدام السلطة وتجاهل مذكرات 
اإلحضار، ع�الوة عىل اإلثراء الذاتي 
ومخالف�ة قانون تموي�ل الحمالت 

االنتخابية.

شبهات كبير تالحقه..اجماع نيابي على استجواب وزير المالية
الكونغرس يصدر مشروع قانون

 لعزل ترامب 

قريبًا ..الغاء مكاتب 
المفتشين العموميين 

على طاولة البرلمان

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
س�عت بغداد طيلة س�نوات لعقد مؤتمرات العادة اعمار 
الع�راق يف ع�دد م�ن العواص�م ع�ىل أمل جم�ع عرات 
امللي�ارات م�ن ال�دوالرات لغرض تأهي�ل البن�ى التحتية 
للمش�اريع الخدمي�ة , اال ان جميع املؤتم�رات لم تخرج 

بنتائج مرضية للعراق .
فاملؤتمرات تلك هي زوبعة اعالمية يراد منها االس�تحواذ 
عىل مش�اريع اعادة االعمار من قبل بعض الدول , وليس 
لخدم�ة العراق , والنتيجة فش�ل مخزي لتل�ك املؤتمرات 
بما فيها مؤتم�ر الكويت االخري , فما تم اقراره هو منح 
العراق مبلغ ما يقارب الثالثني مليار دوالر , يش�كل %1٠ 
من املبل�غ كمنح وم�ا تبقى هي قروض س�يادية تمس 
س�يادة البلد ويراد منها الس�يطرة عىل القرار الس�يايس 
العراقي.اس�باب الفش�ل ليس عىل منظمي املؤتمر وانما 
تتحم�ل الحكومة العراقية الس�ابقة الج�زء االكرب منه , 
نتيجة عدم وجود واقعية يف املبلغ الذي طالب به العراق , 
فالتقارير االممية تؤكد ان مبالغ اعادة االعمار التتجاوز 
ال�� 4٠ ملي�ار دوالر , بينما العراق طالب ب�� 1٠٠ مليار 
دوالر , مم�ا اغظ الدول املانحة والتي اعدت ذلك جزء من 
عمليات الفساد املمنهج الذي ينتر يف مفاصل الحكومة 
, فاملخاوف كانت من ضياع تلك االموال يف حال تس�ليمها 

للع�راق , كما ضاعت اموال الق�روض التي حصل عليها 
العراق والأحد يعلم اين ذهبت.

امري�كا التي تعمدت تدمري بعض امل�دن بحجة تحريرها 
م�ن عصابات داعش, لكنها تنكرت لوعودها باملش�اركة 
يف اع�ادة االعمار واكتف�ت بحث الدول ع�ىل دعم العراق 
,كما ان البعض يعد توقيت  مؤتمر الكويت غري مناس�ب 
ألن العراق لم يعِط تطمينات للمس�تثمرين بتوفري البيئة 

املثالية التي تساعدهم عىل إنجاز أعمالهم.
ويقول الخبري االقتصادي الدكتورعبد الرحمن املشهداني، 
وه�و أحد أعض�اء الوف�د العراقي الذي ش�ارك يف مؤتمر 
الكويت يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: فشل مؤتمرات 
اع�ادة اعمار  الع�راق التي اقيمت يف عدد م�ن البلدان لم 
تأت�ي ثماره�ا الس�باب عدي�دة يف مقدمتها ع�دم وجود 
لج�ان عراقية ترف ع�ىل عملية التنظي�م او املطالبات 
الغ�ري واقعية , وكذلك ارقام املبالغ التي يحتاجها العراق 
يف عملية االعمار , فهناك ش�عور ل�دى الدول املانحة بأن 
الوفود العراقية جاءت من اجل االستيالء عىل اموال املنح 
, وكذل�ك عدم وجود ثق�ة متبادلة ما بني ال�دول املانحة 
والحكومة العراقية بسبب مؤرشات الفساد العالية التي 

تثبتها منظمات دولية.

تفاصيل اوسع صفحة 3

مؤتمرات اعمار العراق وسيلة لهيمنة الدول المانحة على القرار السياسي

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
الزال موض�وع الرتاخي�ص ومش�كلة ن�ادي 
الطلبة مع دي�ون الالعبني، حديث الجماهري 
الرياضي�ة بص�ورة عام�ة وجماه�ري االنيق 

بص�ورة خاص�ة، فاالتح�اد االس�يوي وافق 
عىل منح االنيق مهلة لتس�وية مسألة ديون 
الالعب�ني بع�د تدخل وزي�ر الش�باب ووزير 
الرتبي�ة واتحاد الكرة الذي�ن قدموا ضمانات 
لالتحاد االس�وية من اجل املوافقة عىل منح 

الطلبة املوافقة للمش�اركة يف الدوري املمتاز 
للموس�م املقبل.باملقاب�ل لم يس�تغل الطلبة 
ه�ذه الفرصة بصورة مثالية الجراء تس�وية 
مالي�ة م�ع الالعب�ني املش�تكني م�ع وج�ود 
بعض اي�ام العطل الرس�مية يف ه�ذه الفرتة 
ادت اىل تأخري هذه التس�وية بني ادارة النادي 

والالعبني املشتكني.
»املراق�ب العراق�ي« طرح�ت ه�ذا االمر عىل 
املتحدث االعالم�ي لنادي الطلبة وائل العنزي 
ال�ذي قال: اجرى نادي الطلبة تس�وية مالية 
مع الالعبني الذين عددهم 18 العب بحضورة 
ووزارة  والرياض�ة  الش�باب  وزارة  ممث�ل 
التعلي�م وممث�ل ن�ادي الطلبة وممث�ل نادي 
الق�وة الجوية كانو ه�م الضامنني تم توقيع 
التس�وية وارسال نسخة اىل االتحاد االسيوي 
يوم امس من اجل اعطاء املوافقة للمشاركة 

يف الدوري املمتاز«.

تفاصيل اوسع صفحة 6

ازمة »الطلبة« تواصل حضورها وبوادر حلول تلوح باالفق

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

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

فمن قبلين بقبول الحق
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الكتل الكردية تحاول »رفض وتسويف« األمر 

اوساط نيابية: استجواب وزير المالية »امر محسوم« بسبب مخالفاته 
في التعاطي مع »االتفاق النفطي«

محافظ بغداد: إنجاز 47 % من اعمال 
مستشفى النعمان 

مجلس كربالء يطالب الحكومة باعتبار 
ضحايا حادثة التدافع شهداء

المراقب العراقي/ كربالء...
طال�ب عضو مجل�س محافظة 
كرب�اء ناف�ع املي�ايل، الحكومة 
املركزية اعتب�ار ضحايا حادثة 
التدافع يف عزاء ركضة طويريج 
الحق�وق  واعطائه�م  ش�هداء 

كاملة.
وقال املي�ايل يف ترصي�ح تابعته 
»م�ن  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
استشهد يف حادثة التدافع خال 
عزاء ركضة طويريج يس�تحق 
مؤسس�ة  ضم�ن  يس�جل  ان 

عائلت�ه  تتمت�ع  وان  الش�هداء 
باالضاف�ة  الحق�وق،  بجمي�ع 
الكامل�ة  الرعاي�ة  تقدي�م  اىل 

للمصابني«.
املحافظة  ان »مجل�س  واضاف 
س�يعقد يوم االحد املقبل جلسة 
الحادثة والية  ملناقشة تداعيات 
املركزي�ة  الحكوم�ة  مطالب�ة 
اعتب�ار ضحايا حادث�ة التدافع 
يف عزاء ركضة طويريج شهداء 
ضمن مؤسس�ة الش�هداء لنيل 

الحقوق«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن محاف�ظ بغداد فاح الجزائ�ري، انجاز 47 % م�ن اعمال مرشوع 

مستشفى النعمان العام.
وقال الجزائري يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، ان »ترسيع 
وترية العمل إلنجاز املستش�فى يندرج )ضمن حملة خدمة بغداد رشف 

لنا(«.
واوض�ح، ان »مستش�فى النعمان تبلغ س�عته 75 رسيرا ويضم جميع 
االختصاص�ات الطبية وصالة عمليات جراحي�ة متكاملة وبمواصفات 
عاملي�ة حديثة خدمة ألهايل منطقة االعظمية والصليخ ويغطي ش�ارع 

حيفا وجزء من العطيفية واملناطق القريبة من املستشفى«.
واش�ار الجزائري اىل ان »اعمال امس ش�ملت صب الطابق الخامس من 
اصل 9 طوابق ابتدأ من الس�اعة الخامسة عرصا بسبب ارتفاع درجات 
الحرارة واستمر حتى ساعات الفجر«، مبينا »نهاية هذا العام ستشهد 

اكمال الهيكل االنشائي للمستشفى«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ االنبار...
أعل�ن قائد عمليات االنبار اللواء الركن نارص الغنام، 
العثور عىل 570 حزاما ناسفا داخل كدس لداعش 

يف صحراء املحافظة.
وق�ال الغنام يف بي��ان لوزارة الدف�اع تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه ان�ه »تم 
الحص�ول ع�ىل معلوم�ات قب�ل 48 س�اعة 
وبالتنس�يق مع خلية صق�ور االنبار تمكنا 
م�ن تنفي�ذ واجب نوع�ي عثرنا م�ن خاله 
ع�ىل ك�دس كب�ري يف وادي الق�ذف يف عمق 

الصحراء«.

وأضاف، أن »الكدس يحتوي عىل 570 حزاما ناس�فا حديثة 
التصنيع، باإلضافة اىل عبوات ناسفة ورمانات يدوية والغام 
ض�د الدبابات«، مبينا أن »هذا املكان كان يس�تخدمه داعش 
يف خزن هذه املواد وتوزيعه�ا اىل محافظة االنبار والعاصمة 

بغداد«.
وأوض�ح،  أن »قوة أخرى م�ن عمليات االنب�ار نفذت واجبا 
تمكنت من خاله وبالتعاون مع املواطنني من القاء القبض 
عىل اثنني من املطلوب�ني احدهما كان خطر جداً«، مؤكدا أن 
»املجامي�ع االرهابية اصبحت غري قادرة عىل تنفيذ عملياتها 
واالختف�اء داخ�ل امل�دن بفض�ل الجي�ش العراق�ي وطريان 

الجيش وجميع صنوف القوات االمنية البطلة«.

المراقب العراقي/ صالح الدين...
اعلن الحش�د الش�عبي، عن ص�د تعرض 

لتنظي�م »داع�ش« يف جب�ال مكح�ول 
بص�اح الدي�ن. وقال الحش�د يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن »الحش�د الش�عبي ص�د تعرض�ا 
لعصابات داعش يف جبال مكحول«، 
م�ن دون ذكر املزيد م�ن التفاصيل. 

االمني�ة ب�ني ف�رة  الق�وات  وتعل�ن 
واخرى ع�ن صد هجمات ملس�لحني يف 

مناطق عدة من العراق.

المراقب العراقي/ ديالى...
أعل�ن رئيس اللجنة األمنية يف مجلس محافظة دياىل صادق الحس�يني، 
ب�ان الطريان الحرب�ي قصف 4 مضاف�ات لداعش يف ث�اث مناطق عىل 

الحدود مع صاح الدين.
وق�ال الحس�يني، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الطريان 
الحرب�ي العراق�ي قص�ف 4 مضاف�ات لجماع�ات داع�ش االجرامية يف 
ثاث�ة مناطق عىل الحدود بني دياىل وصاح الدين بينها املطيبيجة خال 

الساعات ال�24 املاضية«.
وأضاف، أن »4 من ارهابيي داعش قتلوا واصيب عدد اخر وفق املعلومات 

املتوفرة«، الفتا اىل أن »القصف تم وفق معلومات استخبارية دقيقة«.

الدفاع تعرث عىل 570 حزاما ناسفا
 داخل كدس يف االنبار

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن الفري�ق الرك�ن محم�د البياتي الس�كرتري 
الشخيص للقائد العام العام للقوات املسلحة عادل 
عبد امله�دي، الخمي�س، عن تحديد بداية الش�هر 
املقبل موعدا نهائيا لفتح مطار بغداد عىل مدى 24 
س�اعة. وقال البياتي، يف ترصيح تابعته »املراقب 

العراقي« إن�ه »تم تحديد األول من ش�هر ترشين 
األول املقب�ل موعدا نهائيا لفت�ح مطار بغداد عىل 
مدى 24 س�اعة أم�ام حركة املواطن�ني«. وكانت 
س�لطة الط�ريان املدني أعلنت يف وقت س�ابق عن 
تمديد افتتاح طريق مطار بغداد أمام املس�افرين، 

مشرية اىل قرب افتتاحه عىل مدار الساعة.

المراقب العراقي/ بغداد...
توقع�ت هيئة االن�واء الجوية والرص�د الزلزايل، 
ارتفاع درجات الح�رارة يف عدد من املحافظات، 
فيما أكدت أن األجواء ستكون مشمسة يف اغلب 

األحيان.
وذكرت الهيئة يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، أن »طق�س ي�وم غ�د الجمعة يف 
املناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون 
مشمساً، وال يوجد تغيري يف درجات الحرارة عن 

اليوم السابق«.
وأضاف البيان، أن »طقس السبت املقبل سيشهد 
ارتفاع قليل يف درجات الحرارة وستكون األجواء 

مشمس�ة يف عموم املحافظات«.وأش�ار البيان، 
إىل أن »طق�س االحد املقبل س�يكون يف املناطق 
الوس�طى مشمس�اً ودرج�ات الح�رارة ترتفع 
قلي�ًا، بينم�ا س�يكون يف املناط�ق الش�مالية 
غائماً مع انخف�اض يف درجات الحرارة، يف حني 
سيكون يف الجنوب مشمس�ًا وارتفاع متوقع يف 

درجات الحرارة«.
وتابع البيان، »طقس يوم االثنني املقبل سيكون 
يف املناط�ق الوس�طى غائم�اً م�ع انخف�اض يف 
درج�ات الح�رارة، بينم�ا يف الش�مال س�يكون 
مش�مس ودرجات الحرارة تراج�ع قلياً، فيما 
سيسجل الطقس يف الجنوب انخفاضاً متوقعاً«.

المراقب العراقي/ بغداد...
للع�ام  بغ�داد  جامع�ة  حقق�ت 
الثاني ع�ىل الت�وايل، انج�ازاً جديداً 
الربيطان�ي  التايم�ز  تصني�ف  يف 
الفضل الجامعات العاملية بأصداره 
 ،2020 للع�ام  ع�رش  الس�ادس 
 )1000-801( مرتب�ة  بتحقيقه�ا 
من اص�ل )1396( جامعة داخلة يف 
التصنيف و بأشراك 1800 جامعة 
تم تقييمه�ا من 92 دول�ة وبزيادة 
)138( جامع�ة مصنف�ة مقارن�ة 
بالعام امل�ايض.  ويعد ه�ذا االنجاز 
تحقيق�اً لله�دف االول م�ن اهداف 
الربنامج الحكومي ل�وزارة التعليم 
)اعتب�ار  العلم�ي  والبح�ث  الع�ايل 
يف  العراقي�ة  الجامع�ات  دخ�ول 
التصنيف�ات العاملية كهدف ومؤرش 
لج�ودة التعلي�م الع�ايل يف الع�راق( 
الس�راتيجية  للخط�ة  وتنفي�ذاً  

لجامعة بغداد )2022-2018(.
وتقوم التايمز الربيطانية بتصنيف 
وف�ق  ع�ىل  العاملي�ة،  الجامع�ات 
خمس�ة معاي�ري اساس�ية منها ) 
التدري�س، البح�ث العلمي، نس�بة 
الصناعي�ة  ال�واردات  االقتب�اس، 

والسمعة الدولية(.

عراقي�ة  جامعت�ان  صن�ف  وق�د 
فقط لس�نة 2020 و ه�ي )جامعة 
الجامع�ة  و  الثان�ي  للع�ام  بغ�داد 
التكنولوجي�ة له�ذا الع�ام ( وهذه 
للجامع�ة  االوىل  الخط�وة  ه�ي 
ضم�ن  الدخ�ول  يف  التكنولوجي�ة 

تصنيف التايمز الربيطاني.

المراقب العراقي/ بغداد...
اصدرت وزارة الربي�ة/ املديرية العامة لارشاف 
الرب�وي، الخمي�س، توجيه�ا ملديرياتها بش�أن 

التدريس الخصويص.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، انها »وجهت املديريات العامة للربية 
يف بغ�داد واملحافظ�ات كافة بح�ث املرشفني عىل 
متابعة االدارات املدرس�ية والتاكي�د عليهم باخذ 
التعهدات م�ن املعلمني واملدرس�ني باالمتناع عن 
التدريس الخصويص ، فضاً عن بذل الجهد الازم 

اليصال املادة العلمية اىل اذهان الطلبة واستخدام 
املعينات الربوية املائمة كاً بحسب تخصصة« .

واضافت، ان »هذا التوجيه يأتي ضمن استعدادات 
ال�وزارة للعام الدرايس الجديد 2019-2020 كون 
ان ظاه�رة التدري�س الخص�ويص م�ن الظراهر 
الس�لبية التي ظه�رت يف مناخ العملي�ة الربوية 
والتعليمي�ة وانت�رشت بني الطلب�ة باملدة االخرية 
رغ�م توجهي�ات ال�وزارة اضاف�ة اىل العقوب�ات 
الرادعة لغ�ري امللتزمني بالتعليم�ات من املعلمني 

واملدرسني ».

الرتبية تصدر توجيها بشأن التدريس 
الخصوصي

سكرتري عبد المهدي يحدد الموعد 
النهايئ لفتح مطار بغداد بالكامل

عودة ارتفاع درجات الحرارة للمناطق 
الوسطى والجنوبية

المراقب العراقي/ ذي قار...
اعل�ن محافظ ذي قار، ع�ادل الدخييل، اعادة النظ�ر بقطع األرايض 
السكنية املستبدلة املوزعة لبعض املستفيدين والتي جرى استبدالها 
خاف�ًا للضواب�ط والتعليم�ات الوزاري�ة املعتم�دة، مؤكداً تش�كيل 
لجنة إدارية وقانونية رفيعة املس�توى لتدقيق عمليات االس�تبدال 
ومحاس�بة املقرصين. وق�ال الدخي�يل، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إنه »شّكل لجنة برئاسة معاونه لشؤون 
التخطي�ط واالس�تثمار املهندس ع�ادل حامد كن�و، ومعاون 
قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان املحافظة ، ومعاون قس�م 
ش�ؤون املواطنني ، للنظر يف جميع عمليات اإلستبدال الخاصة 
بقط�ع األرايض«، مطالب�ًا ب�� »تقديم تقرير مفّص�ل وتحديد 
أسماء املوظفني املقرصين ومعرفة األسماء املستفيدة خارج 

الضوابط الوزارية والقانونية«.
وأش�ار املحاف�ظ إىل »املصادق�ة عىل 
توصي�ات اللجنة ح�ال انجازها 
تقريره�ا النهائ�ي«، مش�دداً 
عىل » رضورة أعطاء كل ذي 

حقه«.

ذي قار تعيد النظر بقطع 
األراضي المستبدلة وتشّكل 

لجنة لمحاسبة المقصرين

للمرة الثانية على التوالي .. جامعة بغداد تدخل 
تصنيف التايمز البريطانية
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
تح�اول الكت�ل الكردي�ة بطريق�ة او اخ�رى 
املالي�ة  وزي�ر  اس�تجواب  قضي�ة  تس�ويف 
ف�ؤاد حس�ني، تزامنا مع ق�رب املوع�د الذي 
حددته الكتل السياس�ية للرشوع باستجواب 
ع�دد م�ن وزراء حكوم�ة عبد امله�دي، حيث 
حم�ل الترصي�ح االخ�ري لنائب ع�ن التحالف 
املس�تجوبة  الكت�ل  اىل  تهم�ا  الكردس�تاني 
بطريق�ة  تت�م  »االس�تجوابات  ان  مفاده�ا 
سياسية« متناس�يا املخالفات الواضحة التي 
ارتكبها الوزير يف التعامل مع االتفاق النفطي 

بني بغداد وكردستان.
اوس�اطا نيابية اكدت مضيها باالستجوابات 
بم�ا فيه�ا اس�تجواب وزي�ر املالي�ة، رافضة 
كل الته�م الكردي�ة حي�ال ذل�ك، مش�رية اىل 
ان اس�تجوابه ب�ات ام�را محس�وما بس�بب 

مخالفاته الواضحة يف عمله. 
فم�ن جهته اش�ار النائب عن ائت�اف النرص 
»املراق�ب  ل��  جاس�م موح�ان، يف ترصي�ح 
العراقي« :«نرفض جميع املحاوالت السياسية 
الرامية اىل تأجيل االستجوابات بحق الوزراء«، 
مبين�ا أن »الكت�ل تعمل ع�ىل توف�ري األجواء 
املناس�بة للرشوع بها خال االس�بوع الثالث 

لعقد جلسة الفصل الترشيعي الجديد«.
واض�اف موحان أنه »وبخصوص اس�تجواب 
وزير املالية فؤاد حسني، فأن هناك محاوالت 
لتس�ييس مل�ف اس�تجوابه«، داعي�ا »الكتل 
الكردي�ة اىل الرف�ع عن اط�اق الترصيحات 
غري املسؤولة والتي يتهمون من خالها باقي 

الكتل بالعمل عىل استهدافها«.
واوض�ح أن »اس�تجوابات ال�وزراء س�تكون 
مهني�ة وبعي�دة ع�ن االس�تهداف العرقي او 

الطائف�ي«، الفت�ا اىل أن »مخالف�ات واضحة 
ف�أن  وبالت�ايل  املالي�ة  وزي�ر  ع�ىل  س�جلت 

استجوابه بات امرا محسوما«.
واك�د أن�ه »اجته�د يف اتخ�اذ الق�رارات التي 
تخص العائدات النفطية واطاقها ومن دون 
الرج�وع اىل االتفاق�ات النفطي�ة املوقعة بني 

بغداد وكردستان«.
وتاب�ع، »عملي�ة س�حب الثق�ة عن ال�وزراء 
الذين س�يتم اس�تجوابهم تتوقف عىل طبيعة 
اإلجابات وااليام القادمة كفيلة بإثبات ذلك«.

النائب عن تحالف س�ائرون صب�اح طلوبي، 
ب�ني يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن 
»االس�تجوابات بح�ق جميع ال�وزراء تجري 
وفق�ا للس�ياقات الدس�تورية والقانوني�ة«، 
معربا عن »رفضه لكاف�ة االتهامات الكردية 
حول وجود استهداف قومي بحق وزير املالية 

فؤاد حسني وباقي الوزراء«.
واك�د »م�ي الربمل�ان باالس�تجوابات م�ن 
اج�ل تصحي�ح املس�ار الحكوم�ي«، الفتا اىل 
أن »الكتل السياس�ية س�وف ل�ن تجامل عىل 
حساب املصلحة العامة اذا ثبت فشل اي وزير 
مس�تجوب، وس�وف لن تردد يف سحب الثقة 
عن�ه يف ح�ال عجزه ع�ن الرد عىل اي س�ؤال 

يوجه له خال جلسة االستجواب«.
التحال�ف  ع�ن  النائ�ب  أن  بالذك�ر  الجدي�ر 
الكردستاني سليم همزة قد اعترب أن الحديث 
ع�ن اس�تجواب وزي�ر املالي�ة ف�ؤاد حس�ني 
س�يكون اس�تهداف س�يايس او الضغط عىل 

االقليم لتسليم 250 ألف برميل اىل )سومو(.
وكان عدد م�ن نواب تحالفي البناء واالصاح 
ق�د اعرب�ا ع�ن عزمهم ع�ىل اس�تجواب عدد 
م�ن وزراء حكوم�ة ع�ادل عبد امله�دي، من 

بينه�م وزي�ر الكهرباء ل�ؤي الخطيب ووزير 
االتصاالت نعيم ثجي�ل الربيعي ووزير املالية 

فؤاد حسني واخرون.
ويف وقت س�ابق ش�خصت الكثري م�ن الكتل 

السياس�ية جملة مخالفات لوزير املالية فؤاد 
حس�ني، من بينها اطاق مخصص�ات مالية 
اىل اقلي�م كردس�تان، رغم عدم الت�زام االخري 
باالتفاق النفطي الذي يلزمه عىل ارجاع اموال 

العائ�دات النفطي�ة اىل حكومة بغ�داد مقابل 
منحه امواله.

واتهم�ت اوس�اطا نيابي�ة وسياس�ية عادل 
عب�د املهدي باتباع سياس�ة االنحياز اىل اقليم 

كردس�تان، بس�بب س�كوته ع�ىل مخالفات 
وزي�ر املالية يف التعاطي مع كردس�تان فيما 
يتعل�ق بالت�رصف باالم�وال، متهم�ني اي�اه 

بالعمل بالقومية وليس الوطنية.

الحشد الشعيب يعلن صد تعرض 
لـ«داعش« يف جبال مكحول

طريان الجيش يقصف مواقع لداعش 
عىل الحدود بين دياىل وصالح الدين



3A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 12 أيلول 2019 العدد 2156  السنة العاشرة

اعلن�ت وزارة النق�ل ، موع�د إفتتاح مط�ار بغداد 24 س�اعة، فيما 
كش�فت عن ط�رق بديلة.وذكر بيان العالم النق�ل ، ان »وزير النقل 
عبد الله لعيبي بصحبة الس�كرتري العسكري لرئيس الوزراء الفريق 
الرك�ن محمد البياتي، واللواء زهري الخفاج�ي اجروا جولة ميدانية 
وذل�ك تنفي�ذا لتوجيهات رئيس الوزراء عادل عب�د املهدي، اكد فيها 
ان مطلع الش�هر املقبل س�يكون موعداً الفتتاح مط�ار بغداد الدويل 
وملدة 24«.واشار لعيبي بحسب البيان اىل »ايجاد طرق بديلة لالرتال 
العس�كرية وفتح منافذ جديدة وتوس�عة الطرق وتبسيط اجراءات 
دخ�ول املس�افرين اىل ص�االت املطار«، مبين�ًا انه »س�يكون هناك 
اس�تطالع ميداني آخ�ر يف وقت الح�ق واجتماعات متتالي�ة لتنفيذ 

التوجيهات بما يخدم املواطن واملسافر الكريم«.

النقل تؤكد موعد إفتتاح مطار بغداد 
24 ساعة وتكشف طرقًا بديلة

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
املالي�ة فؤاد حس�ن ، إعماماً إىل كافة ال�وزارات والهيئات 
الحكومي�ة، للمبارشة باجراءات جديدة الحتس�اب فرتات 

الخدمة التقاعدية للعقود واالجراء اليومين.
واظهرت وثائق، 3 توجيهات لوزير املالية فؤاد حسن، منح 
من خاللها الصالحي�ة الكاملة للمدراء العامن للمصادقة 
والتوقيع عىل قرار احتس�اب خدمة العقد واالجور اليومية 

ومدة الفصل السيايس للموظفن.

المالية ترسم خارطة جديدة الحتساب “الخدمة 
االقت�صاديالتقاعدية” لثالث شرائح من الموظفين

فشل مؤتمرات اعمار العراق سببه التقديرات الخاطئة وسعي الدول المانحة التحكم باموال المشاريع 
الفساد والبيروقراطية وراء عدم الثقة بالحكومات...

النفط تعلن دخول العراق مرحلة التخلص من حرق الغاز وأوبك تطالب االمتثال للتخفيضات
اك�دت وزارة النف�ط ، دخ�ول العراق 
يف مرحل�ة التخل�ص من ح�رق الغاز 
املصاح�ب النت�اج الغ�از الطبيع�ي يف 
منتصف ع�ام 2022 .وقال مدير عام 
غ�از رشكة الجن�وب التابع�ة للوزارة 
حي�ان عب�د الغن�ي ،إن “املخط�ط له 
خ�الل الثالث س�نوات املقبلة الوصول 
باس�تثمار الغ�از اىل اكث�ر م�ن مليار 
س�واء  مكع�ب  ق�دم  ملي�ون  و600 
ضمن جولة الرتاخيص او االس�تثمار 
املبارش”.واض�اف ان “ال�وزارة تهدف 
من خالل ذلك اىل التخلص من ظاهرة 
حرق الغاز يف منتصف 2020 وتجهيز 

بالغ�از،  الكهرب�اء  تولي�د  محط�ات 
تصني�ع  رشكات  تزوي�د  اىل  اضاف�ة 
املواد البرتوكيمياوية بالغاز الطبيعي، 

الحبيب�ات  النت�اج  اولي�ة  كم�ادة 
البالس�تيكية واالسمدة  الكيمياوية”.

من جهتها  فادت كالة تاس الروس�ية 

، ب�أن اللجن�ة الوزارية املش�رتكة بن 
أوب�ك وال�دول غ�ري األعضاء ناقش�ت 
تخفيضات إنتاج النف�ط غري الكافية 

يف العراق ونيجرييا.
ونقل ع�ن مصدر لم تس�مه قوله، إن 
لجن�ة مراقب�ة أوبك+ لي�س لديها أي 
ش�كوى بخص�وص مس�توى امتثال 

روسيا.
الس�عودي  الطاق�ة  وزي����را  وكان 
وال�رويس دع�وا جمي�ع املنتج�ن إىل 
االمتثال لتخفيض�ات اإلنتاج بموجب 
اتفاق اإلمدادات الذي تقوده أوبك، قبل 

اجتماع لجنة املراقبة املشرتكة.

االنبار تعلن ارتفاع خزين مياه سد حديثة وبحيرة الحبانية
أعلن مدي�ر عام دائرة امل�وارد املائية يف محافظة 
االنب�ار اي�اد عب�د العزي�ز الدليمي ، ع�ن ارتفاع 
منسوب مياه سد حديثة وبحرية الحبانية رشقي 
مدينة الرمادي.وقال الدليمي ، إن “مديرية دائرة 
امل�وارد املائية يف االنبار اتخ�ذت اجراءات رسيعة 
نتيجة ارتف�اع خزين بحريتي س�د حديثة غربي 

االنب�ار والحباني�ة رشق�ي الرم�ادي ، تتمث�ل 
بتحويل التصاريف الواردة من بحرية س�د 

حديث�ة اىل مؤخر س�د الرمادي بش�كل 
تدريج�ي وال�ذي س�يؤدي اىل ارتف�اع 

مناسيب نهر الفرات”.
واض�اف ان “الدائ�رة املعنية طالبت 
الوح�دات االداري�ة لغ�رض اتخ�اذ 

االج�راءات املناس�بة للتعامل مع الحال�ة وابالغ 
منتس�بي القوات االمني�ة واملواطنن الس�اكنن 
ق�رب ضف�اف نه�ر الف�رات وبح�رية الحباني�ة 
ب�رورة اخذ الحيطة والح�ذر كإجراء احرتازي 

للحيلولة دون وقوع اي طارئ”.
واش�ار الدليمي إىل أن “الرشط�ة النهرية اتخذت 
اج�راءات احرتازي�ة لضمان 
ع�دم تس�جيل ح�االت 
ومن�ع  غ�����رق 

السباحة”.

فاملؤتم�رات تلك هي زوبع�ة اعالمية 
ي�راد منها االس�تحواذ عىل مش�اريع 
اع�ادة االعمار من قب�ل بعض الدول 
, ولي�س لخدم�ة الع�راق , والنتيجة 
فش�ل مخ�زي لتل�ك املؤتم�رات بم�ا 
فيه�ا مؤتم�ر الكوي�ت االخ�ري , فما 
ت�م اقراره ه�و منح الع�راق مبلغ ما 
يق�ارب الثالثن مليار دوالر , يش�كل 
10% من املبلغ كمن�ح وما تبقى هي 
ق�روض س�يادية تمس س�يادة البلد 
وي�راد منه�ا الس�يطرة ع�ىل الق�رار 
الفش�ل  العراقي.اس�باب  الس�يايس 
لي�س ع�ىل منظمي املؤتم�ر فقط بل  
تتحم�ل الحكومة العراقية الس�ابقة 
الجزء االكرب من الفش�ل , نتيجة عدم 
وج�ود واقعي�ة يف املبلغ ال�ذي طالب 
به الع�راق , فالتقاري�ر االممية تؤكد 
ان مبالغ اع�ادة االعمار التتجاوز ال� 
40 ملي�ار دوالر , بينما العراق طالب 
ب�� 100 مليار دوالر , مما اغظ الدول 
املانح�ة والت�ي اع�دت ذلك ج�زء من 

عمليات الفس�اد املمنهج الذي ينترش 
فاملخ�اوف   , الحكوم�ة  مفاص�ل  يف 
كان�ت من ضياع تلك االم�وال يف حال 
تس�ليمها للعراق , كما ضاعت اموال 
الق�روض الت�ي حصل عليه�ا العراق 

والأحد يعلم اين ذهبت.
امريكا التي تعمدت تدمري بعض املدن 
بحجة تحريرها من عصابات داعش, 
لكنها تنكرت لوعودها باملش�اركة يف 
اع�ادة االعم�ار واكتفت بح�ث الدول 
ع�ىل دع�م الع�راق ,كم�ا ان البعض 
يع�د توقي�ت  مؤتم�ر الكوي�ت غ�ري 
مناسب ألنه العراق لم يعِط تطمينات 
للمس�تثمرين بتوف�ري البيئ�ة املثالية 

التي تساعدهم عىل إنجاز أعمالهم.
يقول الخب�ري االقتصادي الدكتورعبد 
الرحمن املشهداني، وهو أحد أعضاء 
الوف�د العراقي الذي ش�ارك يف مؤتمر 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  الكوي�ت 
اع�ادة  العراق�ي(: فش�ل مؤتم�رات 
اعم�ار  الع�راق الت�ي اقيم�ت يف عدد 

م�ن البلدان لم تأتي ثمارها الس�باب 
عديدة يف مقدمته�ا عدم وجود لجان 
عراقية ت�رشف عىل عملي�ة التنظيم 

او املطالب�ات الغ�ري واقعي�ة , وكذلك 
ارق�ام املبال�غ التي يحتاجه�ا العراق 
يف عملية االعمار , فهناك ش�عور لدى 

ال�دول املانحة ب�أن الوف�ود العراقية 
ج�اءت من اجل االس�تيالء عىل اموال 
املنح , وكذلك عدم وجود ثقة متبادلة 

م�ا ب�ن ال�دول املانح�ة والحكوم�ة 
الفس�اد  العراقي�ة بس�بب مؤرشات 
العالية التي تثبته�ا منظمات دولية.

وتابع املش�هداني: ما حدث يف مؤتمر 
الكوي�ت ه�ي مطالبة ال�دول املانحة 
ب�رف اموالها بش�كل مب�ارش عىل 
املش�اريع التي يختارها بس�بب عدم 
ثقته�م بالحكوم�ة العراقي�ة انذاك , 
مم�ا ادى ادى اىل رف�ض عراقي لهذه 
الخط�وة , كم�ا ان مؤتم�ر الكوي�ت 
للع�راق  س�يادية  ق�روض  خص�ص 
برشوط مجحفة, مما يزيد من حجم 
مديونيته , ومع ذلك لم يس�لم العراق 
الثق�ة  غي�اب  بس�بب  واح�دا  دوالرا 

بالحكومة العراقية.
م�ن جهته�ا اك�دت اللجن�ة املالي�ة 
النيابية ، ان العراق لم يتسلم اي مبالغ 
ت�م االعالن عنه�ا يف مؤتم�ر الكويت 
الع�ادة اعمار املناطق املتررة جراء 
االره�اب يف العراق، مبين�ًا ان املؤتمر 
عبارة عن كذبة لذر الرماد يف العيون.

وق�ال عضو اللجن�ة حن�ن القدو يف 
تري�ح صحف�ي تابعت�ه ) املراقب 
العراقي(، ان “مؤتمر الكويت العادة 
اعمار املناط�ق املتررة ماهو اال ذر 
الرم�اد يف العيون وكذب�ة كبرية جداً، 
وقد رصف الع�راق الكثري من االموال 

الوفود املرسلة اىل املؤتمر املذكور”.
واض�اف ان “ الع�راق لم يتس�لم اي 
مبالغ عن طريق هذا املؤتمر وخاصة 
بعد الوعود الت�ي حصل عليها العراق 
م�ن املش�اركن في�ه، فيم�ا يتعل�ق 
بعملي�ة اع�ادة االعمار واالس�تثمار 
يف املناط�ق املتررة ج�راء االرهاب، 
وبالت�ايل اليوج�د يشء ايجابي يتعلق 

بهذا املؤتمر”.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

سعت بغداد طيلة سنوات لعقد مؤتمرات العادة اعمار 
الع����راق في عدد م����ن العواصم على أمل جمع عش����رات 
الملي����ارات من ال����دوالرات لغرض تأهيل البن����ى التحتية 

للمش����اريع الخدمية , اال ان جمي����ع المؤتمرات لم تخرج 
بنتائج مرضية للعراق .

كش�ف عضو يف املجل�س االقتصادي 
العراقي ، عن زي�ارة مرتقبة للرئیس 
إىل  ماك�رون  إيمانوي�ل  الفرن�ي 
ملف�ات  ع�دة  لبح�ث  قريًب�ا  بغ�داد 
اقتص���ادية بینھا توقیع عقد قطار 

بغ��داد املعلق.

والخبی�ر  املجل�س  عض�و  وق�ال 
االقتص�ادي غدي�ر العط�ار يف بی�ان 
الفرن�ي  الرئی�س  إن   ، صحف�ي 
إيمانويل  ماكرون س�یزور العاصمة 
بغ�داد خ�الل الثالثة األش�ھر القلیلة 
من ھ�ذا العام ع�ىل رأس وف�د رفیع 

املس�توى من وزراء حكومته ورجال 
ان  مؤك�داً  الفرنس�ین«،  االعم�ال 
»الرئی�س الفرن�ي س�یوقع عق��د 
قط�ار بغداد املعل����ق مع الحكومة 

العراقیة«.
وأضاف ان »زيارة ماكرون ستش�ھد 

مناقشة التبادل التجاري بین باريس 
الجمھوري�ة  رؤس�اء  م�ع  وبغ�داد 
ع�ن  فض�اًل  والربمل����ان  وال�وزراء 
تفعی�ل االتفاق�ات االقتصادي�ة بین 

البلدين.
ً وأشار اىل ان »ماكرون سیبحث أيضا 

تس�ھیل  موض�وع 
العقب�ات  وتذلی�ل  الع�راق 

لدخ�ول الرشكات الفرنس�یة 
لالس�تثمار يف الع�راق إضافة 
دخ�ول  تس�ھیل  عملی�ة  إىل 

العراقیین إىل فرنسا.

النزاهة النيابية: البرلمان سيناقش قانون مشاركة القطاع العام والخاص للحد من االستيراد

كوجر :المالية النيابية تطرح 6 نقاط لتجاوز العجز في الموازنة

اكدت لجنة النزاهة النيابية ، أن مجلس 
الن�واب بصدد مناقش�ة واق�رار قانون 
مهم من شآنة س�يحدث نقلة نوعية يف 
مجال االس�تثمار وقاطع داب�ر العقود 

الخارجية.
وقال عضو اللجنة احمد املشهداني ، إن 

“مجلس النواب سيدرج يف جدول اعمال 
جلسته االوىل قانون مهم جدا من شأنة 
احداث نقلة نوعية يف مجال االس�تثمار 
ويع�د وجها مهم�ا من اوج�ه محاربة 

الفساد”.
“القان�ون  أن  املش�هداني،  واض�اف 

القط�اع  س�يقوم بتنظي�م ومش�اركة 
العام والخاص وذلك لقطع دابر العقود 
الخارجية واالس�ترياد الخارجي”, مبينا 
ان “القان�ون س�يتيح للقط�اع الع�ام 
اىل  الخ�اص  القط�اع  م�ع  وبالتع�اون 
اع�ادة تأهيل املصانع واعادة نش�اطها 

املج�االت  كاف�ة  يف  الذات�ي  لالكتف�اء 
الصناعية املتوسطة والكبرية”.

يش�ار اىل ان مجل�س ال�وزراء واف�ق يف 
جلس�ة س�ابقة ع�ىل م�رشوع قان�ون 
الرشاكة بن القطاع�ن العام والخاص 

ورفعه للربملان لغرض اقراره.

 طرح�ت اللجن�ة املالیة النیابیة،س�تة 
مقرتحات ام�ام لجنة املوازنة يف وزارة 
املالیة لتج�اوز العجز امل�ايل يف موازنة 
2020.وقال عضو اللجنة املالیة جمال 
كوجر ، إن »اللجنة املالیة ناقشت عدة 
امور مع الجھات املختصة يف الحكومة 
وتواصل�ت م�ع رئیس ال�وزراء ووزير 
املالیة والنفط ومحافظ البنك املركزي، 

الجراء بعض التعدي�الت لتقلیل العجز 
يف موازن�ة 2020 والبح�ث ع�ن س�بل 

زيادة موارد الدولة«.
واش�ار اىل ان »اللجن�ة طرح�ت س�تة 
مقرتح�ات لتقلی�ل العج�ز يف موازن�ة 
2020 ومنھا ايج�اد ايرادات بديلة عن 
النف�ط«، موضح�ا ان »النف�ط يغذي 
املوازنة بمع�دل%95 وھذا غیر صحیح 

والب�د من ايج�اد اي�رادات بديل�ة، الن 
اس�عار النفط غیر مس�تقرة ومتذبذة 
واالعتم�اد علیھ�ا ق�د يدخلن�ا يف ازمة 

اقتصادية كبیرة«.
واوض�ح ان »النقط�ة الثانیة تصحیح 
اىل  وتحويل�ه  الع�ام  القط�اع  مس�ار 
الخ�اص بمعن�ى الخصخص�ة، مث�ال 
وزارة الكھرباء عىل الرغم من املوازنات 

االنفجاري�ة والكوادر الكبی�رة إال انھا 
ل�م تنج�ز الكھرباء للمواط�ن وملاذا ال 
تطرح اىل الخصص�ة بنفس املوظفین 

وتحويلھم اىل القطاع الخاص«.
وش�دد كوج�ر ع�ىل »رضورة محاربة 
الفساد بشكل حقیقي لوجود عرشات 
الدول�ة  يف  الفضائیی�ن  م�ن  االالف 

العراقیة من عسكريین وغیرھم«.

ضبط�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة يف منف�ذ املنذرية 
الح�دودي يف محافظ�ة دياىل ش�احنة كب�رية )رأس 
تريل�ة( محمل�ة بأواني بالس�تيكية ب�وزن )4.880 

كغم( مخالفة بما مثبت يف املعاملة الكمركية.
 وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان إن�ه »تمت عملي�ة الضبط 
من قبل ش�عبة البحث والتح�ري/ هيأتنا عند بوابة 
الخ�روج بعد إكم�ال املعاملة الكمركي�ة داخل املنفذ 
م�ن قب�ل مركز كم�رك املنذري�ة إذ تبن بع�د تدقيق 
املعامل�ة أن العالم�ة التجاري�ة للمواد البالس�تيكية 
مخالف�ة للم�واد التي ت�م فحصها من قب�ل الجهاز 
املركزي للتقيس والس�يطرة النوعية واملثبتة اصوليا 

، ويعد ذلك تالعبا ومخالفآ للضوابط«.
 واض�اف البيان أن�ه »تمت إحال�ة املضبوطات وفق 
مح�ر أصويل إىل ق�ايض تحقي�ق خانق�ن إلتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.

وفد حكومي واقتصادي لبناني
 يزور العراق الشهر المقبل

المنافذ الحدودية: ضبط مواد 
بالستيكية غير مصرح باستيرادها 

في منفذ المنذرية

ماكرون يزور العراق لتوقيع عقد قطار بغداد المعلق

م�ن املؤمل ان ي�زور العاصمة بغ�داد، وفد حكوم�ي لبناني 
رفيع الشهر املقبل برئاسة وزير االقتصاد والتجارة اللبناني 
منصور بطيش، عىل مدى ثالثة ايام للتباحث بش�أن امللفات 

االقتصادية املشرتكة بن البلدين.
وق�ال رئيس جمعية رجال االعم�ال اللبنانية � العراقية عبد 
ال�ودود النص�ويل ، ان “وف�داً وزارياً برئاس�ة وزير االقتصاد 
والتجارة اللبناني منصور بطيش سيزور العراق يوم السابع 
من ترشين االول املقبل، وهي الزيارة التي تأتي ضمن اعمال 

اللجنة الوزارية اللبنانية � العراقية املشرتكة”.
واض�اف النص�ويل، ان “الوف�د الذي س�يضم ممثيل رشكات 
القط�اع الخاص والحكومي س�يبحث عىل م�دى 3 ايام مع 
املس�ؤولن العراقين التبادل التجاري والس�ياحي والتحكيم 

ومتعلقات التجار اللبنانين والتعاون الحكومي”.
واع�رب النصويل عن امل�ه ب�”تفعيل التجارة املش�رتكة بن 
البلدي�ن من خالل الطرق الربية عرب االردن وس�وريا، بعد ان 
كانت تلك الطرق مغلقة طوال املدة املاضية، واقتصار وصول 

البضائع اللبنانية عن طريق موانئ البرة فقط”.
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المراقب العراقي/ متابعة...

رفض املتحدث باسم الخارجية االيرانية عباس موسوي 
االتهام�ات املتك�ررة ال�واردة يف بي�ان اللجن�ة الوزارية 
العربية يف القاهرة ضد الجمهورية االس�امية االيرانية، 
معت�را املحاوالت العبثية لبعض ال�دول العربية يف طرح 
مزاع�م ال أس�اس له�ا إرصارا عىل االس�تمرار باألخطاء 
السياس�ية املاضي�ة. وقال موس�وي يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراق�ي« ان »الجمهورية االس�امية االيرانية 

تعتر تكرار االتهامات التي ال اس�اس لها ضد س�يادتها 
االبدية عىل جزرها الث�اث يف الخليج الفاريس واتهامات 
بع�ض الدول العربية الفاش�لة يف سياس�اتها االقليمية، 

دليل عجز هذه الدول يف ادراك حقائق املنطقة والعالم«.
وأع�رب موس�وي ع�ن »اس�فه الن بع�ض ال�دول وبدال 
ع�ن االعتماد عىل ق�درات دول ح�وض الخليج الفاريس، 
ترح�ب يف ظل عجزها بمزاعم االجانب غري املوثقة والتي 
ال اس�اس لها ح�ول امن املاحة البحري�ة يف هذه الرقعة 

املائية الحيوية. واعتر املتحدث باسم الخارجية االيرانية 
االرصار ع�ىل االخطاء العبثية املاضي�ة، يف هذه الظروف 
التي تحتاج املنطقة فيها اىل العقانية والواقعية، تحركا 
يف االتجاه الخاطئ، لن يفيض س�وى اىل تصعيد املشاكل 
يف املنطق�ة. يذكر ان اللجن�ة الوزاري�ة الرباعية العربية 
املؤلفة من السعودية ومرص واالمارات والبحرين، ساقت 
يف بيانها بع�د اجتماعها يف القاهرة، مرة اخرى اتهامات 

فارغة ضد ايران بالتدخل يف شؤون الدول العربية.

الخارجية اإليرانية تصف بيان اللجنة الوزارية في القاهرة بـ »المحاولة العبثية« دولي دوليعربي  عربي 
دعوات إللغاء أحكام ظالمة بحق حقوقي بحريني 

النظام الخليفي ينقل 11 طفلاً من »سترة« إلى الحوض 
الجاف بعد تغييبهم أسابيع في أوكار التعذيب

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
ذكر مس�ؤولون أمريكيون س�ابقون كبار، أن إرسائي�ل من املحتمل أن 
تكون قد زرعت أجهزة مراقبة للهاتف الخلوي، تم كشفها، بالقرب من 
البيت األبيض، خال العامني املاضيني. ورّصح املس�ؤولون الس�ابقون 
ملوق�ع صحيف�ة »بوليتيك�و« األمريك�ي أن »أجه�زة مراقب�ة الهات�ف 

الخلوي، من املرجح أن هدفها التجسس عىل الرئيس دونالد ترامب«.
وأش�ار املس�ؤولون األمريكيون الس�ابقون إىل أنه »تم اكتشاف أجهزة 

مراقبة الهواتف املحمولة أثناء رئاسة ترامب«.
ونفت الس�فارة اإلرسائيلية يف واشنطن هذه االتهامات، وقالت يف بيان: 

“إرسائيل ال تشارك يف التجسس يف الواليات املتحدة، هذه التهم هراء”.

المراقب العراقي/ بغداد...
توج�ه آالف املتظاهري�ن يف العاصمة الس�ودانية 
الخرطوم، الخميس، إىل القرص الرئايس، للمطالبة 
بتعي�ني رئي�س للقض�اء ونائ�ب الع�ام، يف إط�ار 
ج�دول تصعي�دي يحم�ل اس�م “تحقي�ق أهداف 

الث�ورة”. وبحس�ب صحيفة الق�دس العربي فأن 
»املتظاه�رون توجهوا إىل القرص الرئايس لتس�ليم 
مذك�رة تحم�ل مطالبه�م، لك�ن ق�وات الرشطة 
احتجزته�م عىل بعد 100 مرت من البوابة الجنوبية 
للقرص«. وردد املش�اركون يف التظاهرة ش�عارات 

»الش�عب يريد رئيس قضاء جديد”، “الشعب يريد 
قصاص الشهيد« و »حقنا كامل وما بنجامل«.

وحم�ل املتظاه�رون »الفتات تطال�ب بالقصاص 
للش�هداء، وحملوا إطارات الس�يارات يف إشارة إىل 

أن جذوة االحتجاجات ما زالت مستمرة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
»يديع�وت  صحيف�ة  كش�فت 
أحرونوت« العرية، عن ملف رسي 
أطلق عليه اس�م »توربيدو« يتعلق 
دول�ة  يف  كب�ري  مس�ؤول  بتجني�د 

عربية، للعمل لصالح االستخبارات 
اإلرسائيلية.

وبحس�ب الصحيف�ة، إن »الرقابة 
العس�كرية س�محت بنرش محطة 
نادرة عن عالم التجسس الرسي«، 

الفت�ة إىل أن »الش�خص ال�ذي ت�م 
تجني�ده يف مل�ف »توربي�دو« عمل 
جاسوس�ا دون علم�ه، يف ش�عبة 

التجسس »504«.
وأوضح�ت »يديعوت أحرونوت« أن 

»هذه الش�خصية تق�دم معلومات 
رسية ذات قيمة هائلة وحساس�ة 
ج�دا الرسائي�ل من�ذ 5 س�نوات«، 
مشرية إىل أن »املصدر ما يزال مهما 

ويقدم الكثري من املعلومات«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أصدرت محكمة فرنس�ية ، حكما بس�جن 
حص�ة بنت س�لمان، 10 أش�هر م�ع وقف 
التنفيذ، بعد إدانتا يف قضية التواطؤ يف أعمال 
عنف اس�تخدم فيها الساح. ووفقا لوكالة 
»رويرتز«، وتابعت�ه »املراقب العراقي« »أن 
»ابنة س�لمان تحاكم بتهم التواطؤ يف عمل 
عني�ف باس�تخدام س�اح ورضب عام�ل 

م�رصي املولد كان يقوم بعمليات تجديد يف 
مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية يف 
أيلول 2016«. واضافت رويرتز انه »وطبقا 
لائح�ة االته�ام، أبل�غ العام�ل أرشف عيد 
الرشطة بأن الحارس الشخيص لألمرية قيد 
يدي�ه وقام بلكمه وركله وأجره عىل تقبيل 
قدم�ي األمرية بع�د أن اتهمت�ه بتصويرها 

بهاتفه املحمول«.

بولتيكو: مسؤولون أمريكيون سابقون يؤكدون محاوالت إسرائيلية 
للتجسس على ترامب

العربي: اآلالف يتظاهرون في السودان للمطالبة بتعيين  القدس 
رئيس للقضاء ونائب عام

المراقب العراقي/ متابعة...
نظم 120 أس�ريا فلس�طينيا ل�إرضاب املفتوح 
عن الطع�ام، يف تصعيد للخط�وات النضالية اذا 
اس�تمرت إدارة املعتقات ع�ىل موقفها املتعنت 

والرافض لتلبية مطالبهم.
وقال نادي األس�ري الفلسطيني يف بيان صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »األرسى قرروا 
أيض�ا إغ�اق األقس�ام وح�ّل التنظي�م مطل�ع 

األسبوع املقبل«.
وأش�ار نادي األس�ري إىل أن »احتمال التوصل إىل 
حل�ول خ�ال الس�اعات املقبلة ضعي�ف، وذلك 

اس�تنادا إىل قراءة املواقف املعلنة من اإلدارة وما 
يرافقه�ا م�ن إج�راءات تنكيلي�ة وقمعية بحق 

األرسى املرضبني«.
ويواصل 23 أس�رًيا فلسطينًيا إرضابهم املفتوح 
ع�ن الطع�ام منذ يوم�ني ملواجهة تنص�ل إدارة 
معتق�ات االحتال م�ن تنفيذ االتف�اق املتعلق 
بش�أن إزالة أجهزة التشويش وتفعيل استخدام 

الهواتف العمومية.
وكان قد أمهل األرسى أمس إدارة السجون مدة 
24 س�اعة للرد عىل جملة من مطالبهم املتمثلة 
بتفعيل الهاتف العمومي ملدة خمسة أيام وإزالة 

أجهزة التش�ويش وإعادة املرضبني الذين جرى 
نقلهم من س�جن »ريمون« إىل س�جن »نفحة« 
وعدده�م 23 أس�رًيا، إضاف�ة إىل وق�ف حمات 

التفتيش.
يشار إىل أن اتفاًقا كان تم يف شهر نيسان املايض 
بني األرسى وإدارة معتقات االحتال، وذلك بعد 
أن نفذ األرسى سلس�لة من الخطوات النضالية 
اس�تمرت أليام، وتضمن االتفاق يف حينها تلبية 
مجموع�ة م�ن مطالبه�م أبرزه�ا التوق�ف عن 
نصب أجهزة التش�ويش والبدء برتكيب وتفعيل 

استخدام الهواتف العمومية.

رفضا للتعسف الصهيوني .. 120 أسيرا 
فلسطينيا ينظمون إضرابا مفتوحا

المراقب العراقي/ متابعة...
نقل الكيان الخليفّي 11 طفًا ال تتجاوز 
أعمارهم ال�18 عاًما إىل الحوض الجاف 
بعد إخفائهم يف أوكار التعذيب ألسابيع 
حي�ث اختطف�وا يف أغس�طس امل�ايض 
بحم�ات مداهم�ات ع�ىل منازله�م، يف 
الوق�ت الذي دعا مرك�ز الخليج لحقوق 
اإلنسان الس�لطات ألبحرينية إىل اإللغاء 
الفوري لألحكام الصادرة ضد الحقوقي 
نبي�ل رج�ب وإط�اق رساح�ه بأرسع 

وقت.
وقال موق�ع ائتاف ش�باب 14 فراير، 
يف بي�ان تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 
الخليف�ّي نق�ل 11 طف�ًا ال  »الكي�ان 
تتجاوز أعمارهم ال�18 عاًما إىل الحوض 
الج�اف بعد إخفائه�م يف أوكار التعذيب 
ألس�ابيع، حيث اختطف�وا يف آب املايض 

بحمات مداهمات عىل منازلهم«.
»املعتقل�ني ه�م  أن  اىل  البي�ان  واش�ار 
»حبيب عيل حبيب، حسني أحمد حبيب، 
مجتب�ى عب�د الحس�ني، حس�ني محمد 
أمني، عيل خليل ارضابوه،  هادي محمد 
منص�ور، حس�ني ع�يل رض�ا الحبيش، 
محم�د حس�ن الروم�ي، محمد حس�ن 

مهدي، محمد زهري،  مهدي صالح«.
واكد البيان أن »النظام الخليفي قد قام 

بتلفيق تهم بحق األطفال
واشار البيان اىل ان »أهايل الفتية طالبوا 
من جهتهم باإلفراج الفوري عنهم وعن 
باقي املعتقلني وال سّيما مع بداية العام 
الدرايس حيث س�يكونون محرومني من 
إكم�ال دراس�تهم بم�ا يؤّثر س�لًبا عىل 

مستقبلهم«.
يذك�ر أّن أكث�ر من 40 معتق�ًا اعتقلوا 
ع�ىل خلفّي�ة سياس�ّية خال ش�هر آب 
غالبّيتهم من طلبة املدارس والجامعات.

م�ن جه�ة اخ�رى دع�ا مرك�ز الخليج 

البحرينية،  الس�لطات  اإلنسان  لحقوق 
الف�وري وغ�ري  اإللغ�اء  إىل  الخمي�س، 
ض�د  الص�ادرة  لألح�كام  امل�رشوط 

الحقوقي نبيل رجب وإطاق رساحه.
وق�ال املرك�ز، يف بيان تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« »نحث الس�لطات عىل توفري 

كل الرعاي�ة الطبي�ة الازم�ة وظ�روف 
السجن املناس�بة وفًقا لقواعد مانديا، 
وضم�ان التزام اإلج�راءات القضائية يف 
البحري�ن باملعاي�ري الدولي�ة للمحاكمة 
العادل�ة، والتأك�د يف جمي�ع الظ�روف 
م�ن أن جمي�ع الصحفي�ني واملصورين 

والناشطني عر اإلنرتنت واملدافعني عن 
حقوق اإلنسان يف البحرين قادرون عىل 
القيام بأنشطتهم املرشوعة دون خوف 
م�ن االنتقام وخالية م�ن جميع القيود 

بما يف ذلك املضايقات القضائية«.
وأع�رب املرك�ز ع�ن »قلق�ه البالغ ألن 

املدافع البارز عن حقوق اإلنس�ان نبيل 
رج�ب ال تت�م معاملت�ه وفًق�ا للمعايري 
الدولية الخاصة بالس�جناء يف البحرين، 
ويدع�م الجه�ود الت�ي يبذله�ا فريق�ه 
القانون�ي إلطاق رساح�ه بعد أكثر من 

ثاث سنوات يف السجن«.

أحرونوت: مسؤول عربي كبير يعمل لصالح الموساد منذ 5 سنوات يديعوت 

رويترز: الحكم بسجن »ابنة« سلمان 10 أشهر   
بتهمة العنف

المراقب العراقي/ متابعة...
»معتق�يل  حس�اب  كش�ف 
ال�رأي« عىل موق�ع »تويرت« أن 
أصدرت  الس�عودية  الس�لطات 
حكًما بالس�جن 12 عاما ومنع 
م�ن الس�فر ملدة 5 أع�وام بحق 
رجل الدين والناش�ط الحقوقي 

الشيخ محمد الحبيب.
تغري�دة  يف  الحس�اب  وأوض�ح 

ل�ه تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
أن »ه�ذا الحك�م بح�ق الحبيب 
يأت�ي بعد 3 س�نوات من تمديد 
اعتقال�ه التعس�في عىل خلفية 

توجهاته الفكرية«.
بدعم�ه  الحبي�ب  وُيع�رف 
لاحتجاج�ات الرافضة للتمييز 
يف  األقلي�ات  ض�د  املنهج�ي 

السعودية.

السعودية تصدر حكما تعسفيا بسجن الشيخ 
ا محمد الحبيب 12 عاماً

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت قن�اة روس�يا اليوم، ب�أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترام�ب، أعلن أن إدارته 
تبحث ملفات 5 مرش�حني لتويل منصب 
مستش�ار األم�ن القوم�ي خلف�ا لجون 
بولت�ون. وبينم�ا ل�م يكش�ف ترامب عن 
هوية أي منهم، تحدثت وس�ائل إعام عن 
أكث�ر م�ن 5 ش�خصيات محتملة لت�ويل هذا 

املنصب.
براي�ان ه�وك: يع�د من 
أب�رز املرش�حني له�ذا 
املنصب، وهو يش�غل 
منص�ب  حالي�ا 

املبعوث األمريكي الخاص بشؤون إيران.
ريكي وادل: عملنائبا ملستشار األمن القومي، وترك البيت األبيض العام 
املايض وكان مقربا من كبري موظفي البيت األبيض السابق جون كييل. 
كيث كيلوغ: جنرال متقاعد، خدم يف العراق يف عهد جورج دبليو بوش، 
ويش�غل حاليا منصب مستش�ار نائب الرئيس األمريك�ي مايك بنس، 
لشؤون األمن القومي. س�تيفن بيغون: ويشغل حاليا منصب املبعوث 
األمريكي الخاص بكوريا الش�مالية. وقالت وسائل إعامية إن ترامب 

أعجب ببيغون خال نقاشات حول كوريا الشمالية.
دوغ�اس ماكغريغور: عقي�د متقاعد يف الجيش، وه�و ضيف منتظم 
يف برنام�ج »تاكر كارلس�ن تونايت« عىل ش�بكة »فوك�س نيوز« الذي 
يتابعه ترامب. دانيال بليتكا: عملت مس�ؤولة الرشق األوس�ط يف لجنة 
العاق�ات الخارجي�ة يف مجل�س النواب. وتعت�ر متخصصة يف ملفات 

الرشق األوسط.

5 مرشحين لتولي منصب مستشار األمن القومي 
األمريكي خلفا لبولتون

المراقب العراقي/ متابعة...
نف�ذت القوات اليمني�ة، الخميس، عمليتني 
ع�ىل مواقع العدوان الس�عودي يف محافظة 

الجوف.
اطلع�ت  بي�ان  األنص�ار، يف  وق�ال موق�ع 
العراق�ي« علي�ه إن »مجاه�دي  »املراق�ب 
الجيش واللجان نفذوا – بعون الله – عملية 
إغارة عىل مواقع املرتزقة يف جبهة الس�ان 
بمديرية املصلوب، خلف�ت قتىل وجرحى يف 

صفوفهم«.
وبحسب البيان فإن »وحدة الهندسة دمرت 
طقما عس�كريا بعب�وة ناس�فة يف منطقة 
الس�اقية، أس�فرت عن م�رصع وجرح من 

عىل متنه من املرتزقة«.
وكان س�بعة من مرتزقة العدوان السعودي 
األمريك�ي لقوا مصارعهم، أم�س األربعاء، 
كم�ا تمكن�ت وح�دة الهندس�ة م�ن تدمري 
وإعطاب آليتني يف جبهتي املتون واملصلوب.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن رئي�س ال�وزراء الكن�دي، جاس�تن 
ترودو، حل الرمل�ان، بعدما التقى الحاكمة 

العامة للباد، جويل باييت.
وبحس�ب مص�ادر صحافي�ة، أن »ت�رودو 
يطم�ح بالنجاح لوالي�ة ثاني�ة مدتها أربع 

س�نوات، يف االنتخاب�ات الكندية العامة 
الثالث�ة واألربع�ني املق�رر له�ا يف 21 

ترشين االول املقبل«.
والتقى ترودو، باييت، امس األربعاء، 
ليطل�ب منها ح�ل الرمل�ان بموجب 
دوره�ا كممثل�ة للملك�ة اليزابي�ث 

الثانية التي تعد فعليا رئيسة لكندا.
وس�يواجه ت�رودو، منافس�ة م�ن 
جان�ب آن�درو ش�ري، زعي�م ح�زب 
املحافظ�ني املع�ارض الرئي�ي كما 

سيخوض الحزب الديمقراطي الجديد 
بقيادة جاجمي�ت االنتخابات، إىل جانب 
ح�زب الخ�رض بقي�ادة إليزابي�ث ماي 

لكن املنافسة القوية تظل بني حزبي 
الليرالي�ني واملحافظ�ني، حس�ب 

استطاعات الرأي.
وهاجم زعيم الحزب الوطني 

جاجميت  الديموقراط�ي 

سينغ، الليراليني واملحافظني عىل حد سواء 
مليلهم إىل جانب مصالح الرشكات.

وتتوق�ف نتيجة االنتخابات ع�ىل النتائج يف 
املقاطعات الثاث األكثر اكتظاظا بالسكان، 
حي�ث تحت�ل الغالبية العظمى م�ن املقاعد 
االنتخابي�ة: أونتاريو وكيبيك 

وكولومبيا الريطانية.

القوات اليمنية تنفذ عمليتين 
على مواقع المرتزقة في الجوف

رئيس الوزراء الكندي يحل البرلمان 
ويدعو إلى انتخابات عامة
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  د. فايز أبو شمالة…
ما أكرب س�وريا! لقد ش�هدت ثماني سنوات 
م�ن القت�ال الداخيل، الذي أس�فر عن ترشيد 
املاليني، ومقتل عرشات آالف السوريني، ومع 
ذلك فما زالت سوريا عىل قيد الفعل والبقاء، 
لتش�هد غارات مجهول�ة الهوية عىل منطقة 
الش�مال الرشقي، يف الوقت الذي تتحرك فيه 
قوات تركية وأمريكية مش�ركة يف الش�مال 
الغربي ضمن ما يع�رف باملناطق اآلمنة، مع 
بقاء الق�وات الكردي�ة يف الش�مال الرشقي، 
وق�وات روس�ية يف الغ�رب، وق�وات تنظي�م 
داعش يف أماكن متفرق�ة،  وقوات إرسائيلية 
محتلة للج�والن يف الجن�وب، إضافة إىل عدة 

قواعد أمريكية!
كل هذه الدول والقوات التي تتحالف وتتناحر 
ع�ىل أرض س�وريا  من عدة س�نوات، تتقدم 
وتراجع عىل جثث الس�وريني، ومع ذلك فما 
زالت س�وريا عىل قيد الحياة والفعل والتأثري 

يف مجرى األحداث يف املنطقة!
فكيف ل�و تم توظي�ف طاقة س�وريا كاملة 
ملحارب�ة الع�دو اإلرسائييل؟ وكي�ف لو صار 
قتل�وا  الذي�ن  الضحاي�ا  ه�ؤالء  كل  تقدي�م 
ع�ىل األرض الس�ورية يف معركة ض�د العدو 
اإلرسائي�يل؟ وكي�ف ل�و كان تدم�ري امل�دن 
الس�ورية وتجفيف مواردها ق�د تم من أجل 
تدم�ري جزء من امل�دن اإلرسائيلية واالقتصاد 
اإلرسائييل واألمن اإلرسائييل؟ وما مصري هذا 

الكيان الهزيل؟
الدالئل كلها تش�ري إىل أن الكي�ان الصهيوني 
صاح�ب املصلح�ة االس�راتيجية يف تدم�ري 
مق�درات األم�ة العربية، ويف تش�تيت الجهد 
العربي، وتدمري الحياة اإلنسانية والسياسية 
ل�دى الش�عوب العربي�ة، لذلك ف�إن املقارنة 
بني ما لح�ق باألمة العربية من دمار وخراب 
بش�كل غري مبارش عىل ي�د اإلرسائيليني، هو 
أعن�ف ألف م�رة م�ن املواجه�ات والحروب 

املبارشة مع العدو اإلرسائييل.
ه�ذه  كل  ق�دم  س�وريا  ش�عب  كان  ف�إذا 
التضحي�ات وكل ه�ذه الدم�اء الت�ي س�الت 
ع�ىل ترابه، ول�م ينكرس، فكيف لو ش�اركت 

كل الب�الد العربي�ة يف ح�رب التحري�ر ض�د 
الع�دو اإلرسائي�يل، ويكفي أن يلح�ق باملدن 
اإلرسائيلي�ة واح�د يف املائ�ة فق�ط مما لحق 
بم�دن العرب م�ن خ�راب، كي تنته�ي هذه 

الدولة املارقة؟

ويبق�ى الس�ؤال، كي�ف عج�زت دول�ة  مثل 
س�وريا عن محارب�ة إرسائيل من�ذ عرشات 
السنني؟ ومن الذي حال بني الشعب السوري 
العمالق وبني تدمري دويلة اس�مها إرسائيل؟ 
وكي�ف عجزت م�ر العمالقة ع�ن تصفية 
إرسائيل منذ عرشات السنني؟ وكيف ضعفت 

األردن أمام إرسائيل، حتى صارت تس�تجدي 
منها رشبة ماء؟

أزعم أن مدينة عربية واحدة مثل حلب  كانت 
ق�ادرة عىل إنه�اء دولة الع�دوان اإلرسائييل، 
وأزعم أن نصف دمش�ق وحدها كانت قادرة 

عىل تدمري دولة الع�دوان، وأزعم أن الالذقية 
وحدها، واملوصل وحدها، والقاهرة وحدها، 
وعم�ان والري�اض والرب�اط أو الخرطوم أو 
عدن أو أي حارضة عربية أخرى كانت قادرة 
بمفردها عىل تدمري دولة الصهاينة، ويكفي 

االستشهاد بغزة املحارصة خري دليل.

إن ما جرى عىل أرض س�وريا من دمار، وما 
حدث عىل أرض اليمن والعراق وليبيا وغريها 
م�ن بالد الع�رب ليؤك�د أن اإلنس�ان العربي 
مس�تهدف باإلضعاف عىل مف�ارق التاريخ، 
كما ت�م ذبحه ع�ىل خرائ�ط الجغرافيا التي 

رس�م حدودها دهاقن�ة الصهاين�ة، قبل أن 
ينفذها سايكس بيكو عىل هيئة دول مفككة 
متصارعة، مش�غولة بفس�اد حكامها بعيداً 
عن الرؤية االس�راتيجية القائمة عىل وحدة 

الحال، وبعد األمة العربية عن ذل السؤال.

سوريا تنتصر رغم حجم المؤامرة والتحالف التركي األمريكي

قصف مخازن سالح الحش�د الشعبي وحرقها خطة 
أمريكي�ة – إرسائيلي�ة ورض�ا الحكوم�ة بس�كوتها 
املُري�ب!.. يج�ب الرد عليه�ا قبل تصفي�ة “ظاهرة” 
الحش�د الش�عبي العراقي!.. ق�وات التحال�ف الدويل 
بقيادة أمريكا مس�ؤولة عن حماي�ة األجواء العراقية 
والعدوان س�واء بوصفهم “حلفاء” أو “محتلني”! إن 
اس�تمرار هذه الوقاحة عار عىل القيادات العسكرية 
العراقية ومؤسس�اتها األمنية التي يجري “تطبيعها 
وترويضها” هذه األي�ام!! ؛ لقد غطت قوات التحالف 
ه�ذه االعت�داءات بإع�الن قيامه�ا برضب�ة لعنارص 
“الدواع�ش” يف صحراء األنبار وه�ي خدعة تكررت؛ 
– وربم�ا رضب�ت تجمع�ات خارجة عن س�يطرتها 
م�ن الدواعش -!!  وهنا نتس�اءل ما ه�و دور قواتنا 
املس�لحة وجيش�نا “البَطل”! وحتى الحشد الشعبي 
“املحبوس” يف معتقالت “القائد العام للقوات املسلحة 
العراقي�ة”!…يف ه�ذه العملي�ات التي هي مس�تمرة 
بمن�اورات  وإنهاكه�ا  املس�لحة  قواتن�ا  الس�تنزاف 
“ارضب  قاع�دة  واعتم�اد  األمريكي�ة”  “الدواع�ش 
واهرب” وخيل الجيش والش�عبي يهرول�ون وراءكم 
إىل م�ا ال نهاي�ة لح�رف األنظ�ار واالنتب�اه إىل تواجد 
القواعد األمريكية وما تقوم به من مس�اندة لقطعان 
الدواع�ش الذين أصبح مالذه�م القواعد األمريكية يف 
العراق إلعادة ترتيبهم وتوجيههم إىل مهمات محددة 
ومحمية من الجو وتزويدهم بمس�تلزمات العمليات 
الت�ي يب�دو أنها س�وف ال تنته�ي قبل نهاي�ة وجود 
فصائل الحشد الش�عبي وخاصة تلك التي رفضت أن 
تدخل يف سجن القوات املسلحة وتحت “جناح” القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة املهيض!! وال�ذي ال عالقة له 
بالعس�كر وخططه ومناوراته.. أين موقف القيادات 
العس�كرية واألمني�ة؟ أين ال�رشف العس�كري؟ أين 
القس�م بحماية الع�راق بحدوده وس�ماءه ومياهه!! 

مما يجري لتصفيته وتقسيمه وتحطيمه!!؟

تصفية عناصر الحشد الشعبي  
مخطط أميركي-إسرائيلي

 يجب أن ُيْرَدع!

  سالم لطيف…

كل قدم  سوريا  شعب 
والدماء التضحيات  هذه   
ترابه  على  سالت  التي   

ينكسر ولم 

االنتخابات اإلسرائيلية والمؤامرة على الحقوق الفلسطينية

بقلم /  سري القدوة…
الديني�ة  للمش�اعر  اس�تفزازا  ُيع�ّد  م�ا  وه�و 
للفلس�طينيني وإطب�اق الحص�ار الخان�ق عىل 
غزة ومضاعفة معاناة املدنيني هناك، مستغلني 
بذل�ك الحمل�ة االنتخابية بني مختل�ف االحزاب 
االرسائيلي�ة حي�ث يدف�ع فات�ورة االنتخاب�ات 
ذل�ك  وكل  الفلس�طيني  الش�عب  االرسائيلي�ة 
يتم�اىش مع االه�داف الخبيثة لالحت�الل الداعم 
والعن�ف  القم�ع  اعم�ال  الس�تمرار  االس�ايس 
تم�ارس  ال  االحت�الل  فحكوم�ة  املنطق�ة،  ىف 
الديمقراطي�ة من خالل االنتخاب�ات االرسائيلية 
بل تم�ارس االس�تيطان وان االنتخاب�ات لديهم 
اصبحت فرصة الستمرار االنشطة االستيطانية 
والس�عى لضم الضف�ة الغربي�ة ورشاء االمن يف 
قط�اع غزة مقابل دفع روات�ب موظفي حماس 
يف قطاع غزة لضمان الهدوء واستمرار الحمالت 
االنتخابي�ة عىل حس�اب الش�عب الفلس�طيني 

وحقوقه العادلة .
ان اقتح�ام رئيس وزراء دول�ة االحتالل بنيامني 
نتنياهو ملدينة الخليل والح�رم االبراهيمي فيها 
تع�د خط�وة غ�ري قانوني�ة واس�تفزازية وغري 
اخالقية وتأتي يف س�ياق سباق نتنياهو لحملته 
االنتخابية القائمة عىل اغتصاب حقوق الشعب 
الفلس�طيني ورسق�ة هويت�ه ومقدرات�ه وارثه 
الحضاري والتاريخي والثقايف والديني، ويواصل 

نتنياه�و نهج�ه القائ�م ع�ىل ترس�يخ االحتالل 
العس�كري االس�تيطاني االس�تعماري وإث�ارة 
النع�رات الديني�ة والطائفية وتقدي�م الحصانة 
والدعم املطلق للمس�توطنني املتطرفني ألغراض 
االنتخابي�ة  الدعاي�ة  وممارس�ة  أيديولوجي�ة 
وبه�دف التأكيد ع�ىل املزاعم اليهودي�ة وتثبيت 
الرواي�ة اإلرسائيلية املزيفة بأن البل�دة القديمة 
من الخليل والسوق القديم هو ملكية لليهود، يف 
ظل اس�تمرار عملية التطه�ري العرقي والتهجري 
الق�رسي والفص�ل العن�ري وجرائ�م الحرب 
املمنهج�ة التي تتع�رض لها مدين�ة الخليل عىل 
وج�ه الخصوص وكل امل�دن يف الضف�ة الغربية 
وذلك بشكل يومي ومتصاعد عرب الهجوم املتكرر 
ع�ىل املواطن�ني والتنكيل بهم واس�تكمال إفراغ 
البلدة القديم�ة من س�كانها األصليني وتصعيد 
االستيطان بداخلها وتشييد األسيجة والحواجز 
اإللكرونية عىل الطروق�ات املؤدية إليها، فضال 
ع�ن قيامه�ا بعملي�ات إع�دام ميداني�ة بح�ق 
سّكانها، والتعدي عىل حرمة العبادة فيها ومنع 
املواطنني من الوصول إىل الحرم اإلبراهيمي الذي 
قامت بتقس�يمه بعد املجزرة البش�عة االرهابية 
التي اقرفها املس�توطن اإلرهابي ب�اروخ غولد 
ش�تاين بح�ق مصل�ني ع�زل يف الع�ام 1994، 
ومالحق�ة عم�ل البعث�ة الدولية بهدف تش�ويه 
الحقيقة وإخفائها ع�ن املجتمع الدويل وحماية 

دولة االحتالل من املحاسبة واملساءلة.
إن هذه الجرائم الت�ي ترتكبها حكومة االحتالل 
يف ظ�ل تصاعد الحمالت االنتخابية بحق ش�عبنا 
األع�زل تأت�ي بتواط�ؤ ودعم مطلق م�ن اإلدارة 
األمريكي�ة الت�ي أخ�ذت ع�ىل عاتقه�ا تمك�ني 
وتعزي�ز  املتطرف�ني  واملس�توطنني  نتنياه�و 
س�لطتهم العنرية عىل مدينة الخليل املنكوبة 
باالستيطان والتى ستبقى فلسطينية صامدة يف 

وجه هجمات نتيناهو االرهابية.
ان حكوم�ة االحت�الل االرسائييل تخت�ار طريق 
العنري�ة واالس�تيطان، وتخت�ار طري�ق الدم 
والقت�ل والعنف واإلرهاب املنظم الذي يمارس�ه 
جي�ش االحتالل بحق ش�عبنا الفلس�طيني الذي 
يطال�ب بحق�ه يف تقري�ر املصري وإقام�ة دولته 

االرسائيلي�ني  وان  املس�تقلة،  الفلس�طينية 
يختارون العنرية ولم يختارون السالم، وبذلك 
يك�ون قد اصدروا ش�هادة وفاة لعملية الس�الم 
وإنه�اء اتفاقي�ات الس�الم كله�ا الت�ي وقعتها 
منظم�ة التحري�ر الفلس�طينية، وان االحت�الل 
يعي�د انتخ�اب االحتالل حيث ما تعكس�ه نتائج 
استطالعات الرأي بشان االنتخابات االرسائيلية 
تثب�ت ان املجتم�ع االرسائي�يل غ�ري جاه�ز وال 
مستعد للسالم بل هو مجتمع قائم عىل التطرف 
وممارسة القمع بحق ابناء الشعب الفلسطيني 

.
أنن�ا نقف أمام معركة سياس�ة كبرية وقاس�ية 
وعلين�ا مللم�ة الش�مل الفلس�طيني م�ن اج�ل 
مواجه�ة ه�ذا التط�رف والعرب�دة االرسائيلي�ة 

حي�ث تمارس حكومة االحتالل التطرف والقمع 
والتنكي�ل تج�اه الع�رب وش�عبنا الفلس�طيني 
وبالتايل ستس�عى هذه الحكومة اىل س�ن قوانني 
عنرية جديدة وستقدم عىل خطوات سياسية 
جدي�دة لض�م الضف�ة الغربي�ة ولتك�ون أكث�ر 
تطرف�اً ض�د الع�رب يف الداخ�ل والفلس�طينيني 
بالضف�ة وغ�زة وتعيق عم�ل الس�لطة الوطنية 
الفلس�طينية وق�د تق�وم بإج�راءات متطرف�ة 
تج�اه املس�جد األق�ى واملس�اجد بش�كل عام 
وتعلن عن ضم مس�توطنات ومناطق للس�يادة 
اإلرسائيلية وش�ن حرب ش�املة عىل قطاع غزة 
لف�رض سياس�تها بق�وة الغطرس�ة والعرب�دة 
وهذا االمر يتطلب املوجهة الش�املة والعودة اىل 
مربع الوحدة الوطنية الفلس�طينية ملوجهة هذا 

التطرف والقمع والحروب االرسائيلية بعيدا عن 
الشعارات الرنانة الجوفاء والتى ال تخدم شعبنا 
ونضالن�ا الفلس�طيني حي�ث انن�ا ام�ام ازمات 
ومؤامرات كبرية تحاك للنيل من شعبنا وقضيتنا 

الفلسطينية .
أننا نقف اليوم امام موقف املجتمع الدويل بشأن 
القضية الفلسطينية حيث انعكس بشكل واضح 
يف اجتم�اع مجلس األمن مؤخرا حول األوضاع يف 
الرشق األوسط، وهو االجتماع الذي حرضه وزير 
خارجية بولندا ووزي�ر خارجية أمريكا، إذ أّيدت 
14 دولة اإلجماع الدويل بش�أن فلس�طني والذي 
يق�ول إنه ال بديل عن حل الدولتني وهذا اإلجماع 
ال�ذي أقّر بأن القدس الرشقية تخضع لالحتالل، 
وبوجوب إيجاد حّل ع�ادل لقضية الالجئني وقد 
وقف�ت تلك ال�دول إىل جان�ب اإلجم�اع الدويل يف 
ح�ني كانت الواليات املتح�دة الوحيدة التي تقف 
إىل جانب حكومة االحتالل التى تمارس التطرف 
والعنرية رافضني االنصي�اع للقوانني الدولية 
وما تق�ره املنظمات الدولية باعتب�ار ان الضفة 
الغربي�ة والقدس وقطاع غزة هى ارايض محتلة 
وتخضع للقوانني الدولي�ة وال يحق لالحتالل ان 
يستمر ىف ممارس�ة االنتهاكات والنهب والسلب 
ومص�ادرة االرايض وإقام�ة املس�توطنات ع�ىل 
حس�اب قي�ام الدول�ة الفلس�طينية، حيث يريد 
االحتالل ارض بال شعب ويريد اعالن ضم الضفة 
الغربية لتدم�ري املرشوع الوطني وقي�ام الدولة 
الفلس�طينية، ويف ضوء سياس�ة رئيس حكومة 
االحت�الل وغطرس�ة وعنجهية علينا اس�تمرار 
الجهود الدبلوماس�ية والعمل مع الدول العربية 
واألصدقاء ىف العالم لوضع خطة تحرك س�يايس 
عاجل�ة من اج�ل تدوي�ل القضية الفلس�طينية 
واس�تقطاب الدعم ال�دويل ملح�ارصة وإضعاف 
حكوم�ة االحتالل والكش�ف عن جرائ�م الحرب 
التي تمارس�ها حكوم�ة االحتالل بح�ق االرض 
واإلنسان الفلسطيني واحتاللها لشعبنا وأرضنا 
ومواصلة ممارستها ) لسياسة االبرتهايد (، وان 
تلك املواقف وما تمارسه حكومة االحتالل يدفعنا 
لالس�تمرار بمطالبة املجتمع ال�دويل العمل عىل 
تحقيق العدالة لكي يتسنى للشعب الفلسطيني 
تقري�ر مصريه كي ينع�م بالحرية واالس�تقالل 
وقي�ام دولت�ه الفلس�طينية وعاصمتها القدس 

الرشيف وفقا لقرارات الرشعية الدولية.

تكتيك جديد … الطائرات المسيرة…
بقلم / محمد فؤاد زيد الكيالني…

الح�روب املتطورة ُصنع�ت لها أجه�زة رادارات 
خاص�ة اللتق�اط اله�دف املع�ادي م�ن الج�و، 
وإس�قاطه قب�ل بل�وغ هدف�ه ال�ذي انطلق من 
اجله، وجمي�ع دول العالم تملك طائرات مقاتلة 
وصواريخ ارض جو وما يتعلق بالحروب يف حال 
خوض ح�رب، ويف نف�س الوقت تمل�ك رادارات 
اللتق�اط هذه الطائ�رات أو الصواري�خ املعادية 

قبل وصولها هدفها.
الغري�ب واملُنت�رش ه�ذه الف�رة ه�ي الطائرات 
املس�رية التي هي يف األصل طائرة العاب أطفال، 
ُطِورت بش�كل كبري حتى أصبحت الطائرات ذي 

مفعول كبري وتدمريي غري متوقع بالنس�بة ألي 
دول�ة، ففي إي�ران مثالً اس�تعملتها ضد القوات 
األمريكية يف مضي�ق هرمز، وكانت مهمتها بأن 
تق�وم بتصوير العدو م�ن الجو، بص�ور فائقة 
الوض�وح والق�رب، واملُلفت للنظ�ر أن الرادار ال 
يلتق�ط مثل ه�ذه الطائرات الصغ�رية والزهيدة 

الثمن.
واليم�ن يف حربها األخ�رية اس�تعملت مثل هذه 
الطائ�رات، وكان�ت تقط�ع مس�افة تزي�د ع�ن 
1000ك�م، وتنطل�ق بحجمه�ا الصغ�ري وقوتها 
التدمريي�ة الهائلة، كما انترش يف وس�ائل اإلعالم 
مؤخ�راً، وبرغ�م وجود أس�اطيل حربي�ة عاملية 

بكث�رة يف منطقة الخليج العربي كما الكل يعلم، 
هذه الطائرات تصل الهدف دون أي اعراض من 

أي رادار وهو يف حالة تأهب دائماً ومستعد.
وكان مؤخ�راً يف لبن�ان ب�أن قام�ت املقاوم�ة 
الع�دو  قب�ل  بإس�قاط طائ�رات مس�رية م�ن 
اإلرسائي�يل ف�وق س�ماء لبن�ان، وكان ل�ه أم�ر 
فيص�يل يف إعادة قواعد االش�تباك ب�ني املقاومة 
والع�دو اإلرسائييل، وم�ا رافقه من قوة ردع عند 

املقاومة لتحجيم العدو.
هذه املعادل�ة الجديدة يف الح�روب جعلت العالم 
يلتف�ت إىل العاب األطفال وخصوص�ًا الطائرات 
الصغ�رية املُس�رية، حي�ث أن هن�اك دول قامت 

بتطويره�ا لتصب�ح طائ�رات مقاتل�ة، وتكون 
نتائجه�ا مهم�ة وفعالة بش�كل كب�ري، وتصل 

هدفها دون اعراضها وبكل أريحية.
الحروب اآلن اختلف�ت تماماً، ليس كما كانت 
س�ابقاً، فأصبح أي حزب صغ�ري أو مقاومة 
يمل�ك مث�ل ه�ذه الطائ�رات املس�رية، يقلب 

موازي�ن الق�وى ويضع العدو يف م�أزق، حيث 
أن الع�دو يقف مكت�وف األيدي أم�ام مثل هذه 
الطائ�رات، وكان هذا واضح�اً يف الفرة األخرية 
ح�ني اس�تعملتها إي�ران واليمن ولبن�ان وجزء 
بس�يط منها اس�تعملتها املقاومة الفلسطينية 

ضد العدو الهالك اإلرسائييل.

إن سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي تمارس وتكثف 
من أنشطتها االستيطانية وتسارع وتسابق الزمن 

لمصادرة األراضي الفلسطينية خالل عملية االنتخابات 
التى اصبحت قائمة على سرقة الحقوق الفلسطينية، في 

ظل استمرار انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات 
الصادرة عن مجلس األمن خاّصة قرار 2334 وغيرها من 
القرارات، إضافة إلى استمرارها في هدم المنازل كما 

حدث في منطقة صور باهر بالقدس، واالقتحامات 
المتكررة لباحات المسجد األقصى . 

على  جرى  ما 
سوريا  أرض 

وما  دمار  من 
على  حدث 

اليمن  أرض 
والعراق وليبيا 

من  وغيرها 
العرب  بالد 
أن  ليؤكد 

اإلنسان العربي 
مستهدف 



المراقب العراقي- صفاء الخفاجي 
ومش�كلة  الرتاخي�ص  موض�وع  الزال 
ن�ادي الطلبة م�ع ديون الالعب�ن، حديث 
عام�ة  بص�ورة  الرياضي�ة  الجماه�ر 
وجماهر االنيق بصورة خاصة، فاالتحاد 
االس�يوي واف�ق ع�ى من�ح االني�ق مهلة 
لتسوية مس�ألة ديون الالعبن بعد تدخل 
وزير الش�باب ووزير الرتبية واتحاد الكرة 
الذي�ن قدم�وا ضمانات لالتحاد االس�وية 
من اجل املوافقة عى منح الطلبة املوافقة 
للمش�اركة يف ال�دوري املمت�از للموس�م 

املقبل.
باملقابل لم يس�تغل الطلب�ة هذه الفرصة 
بص�ورة مثالية الجراء تس�وية مالية مع 
الالعبن املش�تكن مع وج�ود بعض ايام 
العط�ل الرس�مية يف ه�ذه الف�رتة ادت اىل 
تأخ�ر ه�ذه التس�وية ب�ن ادارة النادي 

والالعبن املشتكن.
»املراقب العراق�ي« طرحت هذا االمر عى 
املتح�دث االعالم�ي لن�ادي الطلب�ة وائ�ل 
العن�زي ال�ذي قال: اج�رى ن�ادي الطلبة 
تس�وية مالية مع الالعب�ن الذين عددهم 
18 الع�ب بحضورة ممثل وزارة الش�باب 
والرياض�ة ووزارة التعلي�م وممث�ل نادي 
الطلبة وممث�ل نادي الق�وة الجوية كانو 
هم الضامنن تم توقيع التس�وية وارسال 
نس�خة اىل االتحاد االسيوي يوم امس من 
اجل اعطاء املوافقة للمش�اركة يف الدوري 

املمتاز«.
واض�اف »بخص�وص الالعب�ن املحلي�ن 
الذي�ن مثلوت الفريق يف املوس�م الس�ابق 
جاري االتفاق معهم عى تسوية وتمشية 

االمور يف الوقت الحايل«.
ممك�ن  ال�ورق  ع�ى  »االم�ور  ان  ون�وه 
تعترب محس�ومة ونحن بانتظ�ار موافقة 
االتحاد االس�يوية لنيل الصيغة الرس�مية 

للمش�اركة يف الدوري املقبل«.
وكانت لجن�ة الرتاخيص اجتمعت يف مقر 
اتحاد ك�رة الق�دم، بغي�ة توضيح بعض 
التفاصي�ل العالق�ة م�ع أندي�ة ال�دوري 
املمتاز بحضور أغلب ممثيل االندية فضال 

عن رجال الصحافة واإلعالم.
وق�ال رئي�س لجن�ة الرتاخي�ص، محمد 

العب�ودي »هن�اك الكث�ر م�ن القضاي�ا 
املتعلقة يف امور االندية، ويجب تس�ويتها 
خالل االي�ام القليلة املقبلة الننا مطالبون 
بإخبار االتح�اد االس�يوي بجميع االمور 
الت�ي تخ�ص االندية قبل انط�الق الدوري 
وبالتحديد يوم الخامس عرش من الش�هر 
»هن�اك  العب�ودي  واض�اف  الج�اري«.  

خمس�ة اندية محلية لديها مشاكل ادارية 
الرخص�ة  تمتل�ك  ل�م  اآلن  واىل  ومالي�ة، 
للمشاركة يف الدوري املمتاز، وهي كل من 
املين�اء والطلب�ة والنجف والق�وة الجوية 
والرشط�ة، فيما اعطين�ا الضوء االخرض 
يف  والرشط�ة  الجوي�ة  الق�وة  ملش�اركة 
ال�دوري، ويف ح�ال ورود كتب م�ن الفيفا 

واالتحاد اآلسيوي فسيتم ايقاف رخصهم 
املحلية.

واك�د العب�ودي »لن نرخ�ص أي ملعب يف 
حال عدم اس�تكمال الرشوط مهما كانت 
الضغ�وط، وس�نكون متعاون�ن جدا مع 
االندي�ة، وااله�م إظه�ار الدوري بش�كل 

اجمل«.

بانتظار رد املوافقة للم�شاركة يف املمتاز

العنزي: الطلبة ارسل عقود التسوية مع الالعبين
 الى االتحاد االسيوي

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�ف مدرب الحراس بمنتخب الشباب 
لك�رة الق�دم، حس�ن جبار، ع�ن وضع 
م�زري يعيش�ه املنتخ�ب قبي�ل خوض�ه 
تصفي�ات آس�يا 2020، مبين�ا أن هن�اك 

معاناة قاسية يف إعداد الفريق.
وق�ال جب�ار إن�ه »بع�د ع�ودة منتخ�ب 
الش�باب م�ن بطول�ة غ�رب آس�يا التي 
معان�اة  عانين�ا  فلس�طن،  يف  أقيم�ت 
قاس�ية يف إع�داد املنتخ�ب، اذ ال يوج�د 
ملعب خ�اص بتدريب�ات الفريق واوقات 
الوحدات التدريبية غر كافية«، مبينا ان 
»الجمي�ع يعول عى ه�ذا املنتخب ليكون 

هو مستقبل الكرة العراقية”.
واضاف »يف الوحدات التدريبية تقاس�منا 
نح�ن ومنتخب االش�بال ارضي�ة امللعب 
للقي�ام بالتدريبات«، الفت�ا اىل انه »لدينا 
12 العبا م�ن املحافظات، ل�م يتم توفر 
الس�كن له�م وال وجب�ات الطع�ام وت�م 

اسكانهم يف بيت تابع لوزارة الشباب«.
واوض�ح ان »ح�راس املرم�ى ال ياخذون 

حصته�م الكافية م�ن التدريب�ات، كون 
تدريباتهم خاصة وتس�بق بقية الالعبن 
س�اعة عى اقل تقدير، لكن ضيق الوقت 
وشغل امللعب بتدريبات لكوادر تحكيمية 
ورياضات اوملبية جعل اس�تعداداتنا بهذا 

الجانب ضعيف«.
وتاب�ع ان »منتخبنا بحاج�ة اىل مباريات 
دولية ودية كون مجموعتنا، ال يس�تهان 
به�ا، وع�ى س�بيل املث�ال ف�ان الفري�ق 
حالي�ا  اس�تعداداته  يخ�وض  الكويت�ي 
وال  مهم�ل  فريقن�ا  باملقاب�ل  اورب�ا،  يف 
يوج�د اع�داد نموذج�ي، وتلقين�ا وعود 
من املس�ؤولن بتكريم الفري�ق لكنها لم 
تحق�ق«. واوقعت قرعة تصفيات اس�يا 
2020 تح�ت 19 عاما منتخبنا للش�باب 
جان�ب  اىل  االوىل  الغربي�ة  املجموع�ة  يف 
منتخب�ات ُعم�ان وفلس�طن والكوي�ت 
الع�راق  وسيس�تضيف  وباكس�تان«. 
مباريات مجموعته والتي ستنطلق خالل 
الف�رتة م�ن الثان�ي ولغاية الع�ارش من 

ترشين الثاني املقبل.

خ�ر منتخبنا العراق�ي بكرة الطائرة للناش�ئن، أمام نظره املرصي، 
ضمن منافس�ات الدور ش�به النهائي، للبطولة العربي�ة، املقامة حالياً 
يف العاصمة األردنية عّمان. وجاءت خس�ارة منتخبنا أمام مرص بثالثة 
أشواط مقابل اليشء، وبواقع )24-26( و)23-25( و)18-25( نقطة. 
وبهذا س�يلعب منتخبنا العراقي أم�ام نظره العماني غدا الجمعة، عى 

املركزين الثالث والرابع يف البطولة.

ملنتخ�ب  املس�اعد  امل�درب  أك�د 
الناش�ئن بك�رة الق�دم، حس�ان 
تركي، أن فريقه يس�ر يف الطريق 
الصحيح قبل الدخول يف تصفيات 

كأس اسيا.
وقال تركي إن »منتخب الناش�ئن 
يس�ر بالطري�ق الصحي�ح، األمر 
ال�ذي س�يجعل من�ه أح�د االرقام 
املؤهل�ة  التصفي�ات  يف  الصعب�ة 

لكأس آسيا«.
ال�ذي  »املعس�كر  ان  واض�اف 

ينتظ�م ب�ه املنتخب حالي�ا برتكيا 
سيس�اعدنا كث�را ع�ى ترس�يخ 
»مجموع�ة  ان  مبين�ا  افكارن�ا«، 
الع�راق يف التصفيات تعد متوازنة 
وسنس�عى لخطف البطاقة األوىل 

املؤهلة للنهائيات«.
يذكر ان قرع�ة التصفيات املؤهلة 
ل�كأس اس�يا اوقع�ت الع�راق يف 
جان�ب  إىل  السادس�ة  املجموع�ة 
ولبن�ان  قرغس�تان  املضي�ف 

واالمارات.

ق�ال املنض�م حديث�ا لنفط الوس�ط، 
املهاجم محمد ش�وكان، إن استقرار 
النادي فني�ا وإداري�ا وراء انضمامه 
إلي�ه، رغم حصوله ع�ى عروض من 
أندية أخرى. وأوضح شوكان »أن لكل 
الع�ب طموح�ا، وأنا وج�دت يف نفط 
الوس�ط أدوات تحقي�ق طموحات�ي، 
حيث إن هناك إدارة مستقرة تتعامل 
م�ع الفريق بوض�وح، وجه�ازا فنيا 
ع�ى مس�توى ع�ال، بقي�ادة املدرب 
القدي�ر رايض شنيش�ل، ومجموع�ة 
جيدة من الالعب�ن، وبالتايل لم أتردد 
يف قب�ول الع�رض«. وواصل »أس�عى 
طم�وح  ول�دي  اس�تثنائي،  ملوس�م 
للع�ودة مج�ددا لصف�وف املنتخ�ب 
الوطني، واملنافسة عى لقب الهداف، 
واملس�اهمة مع زمالئي يف املنافس�ة 
عى لقب الدوري، حيث يمتلك الفريق 

مقومات التتويج«.

وتاب�ع »ما يمي�ز نفط الوس�ط هذا 
الفري�ق  الجماعي�ة وروح  املوس�م، 
الواح�د.. نتس�لح بحيوية الش�باب 

وفكر تدريبي محرتف«.
يش�ار إىل أن شوكان خاض التدريبي 
املب�اراة  يف  وسيش�ارك  الجماع�ي 
التجريبية اليوم الخميس أمام أربيل.

أعلنت الهيئة االدارية لنادي امليناء 
الريايض، ع�ن تعاقدها مع العب 
إيراني، لتمثيل فريقها الكروي يف 
منافسات املوس�م املقبل 2019-

2020. وق�ال م�رشف فريق كرة 
الق�دم، جه�اد الطاه�ر ان ادارة 
بش�كل  تعاق�دت  املين�اء  ن�ادي 
رس�مي مع املحرتف اإليراني وفا 

عي�ى، لتمثيل فريقه يف املوس�م 
الكروي الجديد.

يش�ار اىل ان الالع�ب االيراني وفا 
عيى يلعب يف مركز قلب الدفاع، 
وسبق له ان مثل عدداً من األندية 
نف�ط  فري�ق  آخره�ا  اإليراني�ة 
عب�دان، كما مثل املنتخب األوملبي 

اإليراني.

حسان تركي: منتخب الناشئين يسير 
في الطريق الصحيح

شوكان: االستقرار الفني دفعني 
إلى االنضمام لنفط الوسط

الميناء  يضم اإليراني وفا عيسى

جبار: منتخب الشباب يعاني عدم وجود ملعب للتدريب

أثقال البارالمبية تستعد للمشاركة ببطولة غرب آسيا طائرة الناشئين تخسر أمام مصر 

توج نادي حلبجة بطولة أندية السلة للناشئات، عقب تحقيقه الفوز يف مبارياته الخمس التي 
خاضها يف منافسات البطولة، التي جرت أحداثها يف محافظة السليمانية.

وف�از فريق حلبجة يف مباراته االوىل عى فريق املدرس�ة التخصصي�ة بنتيجة ٥٩ - ١٩ نقطة، 
ومن ثم فاز عى فريق بابان بنتيجة ٦٩ - ١٤ نقطة. وجاء فوز فريق حلبجة الثالث عى فريق 
دربندخ�ان بواق�ع ٦٧ - ١٩ نقطة، تاله الفوز عى فريق ژيما بنتيج�ة ٥٢ - ٨، ومن ثم اختتم 

انتصاراته بالفوز عى فريق افروديت بنتيجة ٦٥ - ٢٨ نقطة.

تنطل�ق اليوم الخميس مباري�ات بطولة كأس الع�راق لفرق الدرج�ة األوىل والثانية 
بمش�اركة ٤٨ فريقا من مختلف املحافظات حيث س�يلعبون بنظام خروج املغلوب، 
وحددت لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة جميع املباريات عند الساعة الثالثة والنصف 
عرصا، حيث سيشهد اليوم الخميس ٢١ مباراة، اما يوم غد الجمعة فسيشهد اقامة 
ثالث مباريات. علما ان الجولة الثانية من بطولة الكاس س�تنطلق يوم السابع عرش 

من الشهر الحايل.

اليوم.. انطالق الدور التمهيدي لبطولة الكأس حلبجة يحرز لقب دوري السلة للناشئات 
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المراقب العراقي/ بغداد... 
ح�دد نادي النف�ط موعًدا ملش�اركة نج�م الفريق محمد 

داُود، مع الفريق بمنافسات الدوري املمتاز.
وق�ال مش�تاق كاظم، م�رشف فريق النف�ط الكروي أن 
»الالعب محمد داود اس�تعاد الش�فاء الت�ام من إصابته 

التي لحقت به مؤخرًا وأنه عاد للتدريبات الجماعية«.
وأوض�ح كاظم، أن »مدرب اللياقة البدنية، الدكتور ضياء 
ناج�ي، أك�د أن الالعب محم�د داوود يحت�اج إىل 10 أيام 
تقريًب�ا للعودة إىل املالع�ب وخوض املباريات الرس�مية، 

حيث وضع له خطة تأهيل لالعب وبارش العمل به«.
يشار إىل أن محمد داوود أحد الركائز املهمة بفريق النفط 

يف املواسم املاضية.

المراقب العراقي/ بغداد... 
كل�ف االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم طاقم 
تحكي�م عراقي�ا، لقي�ادة مب�اراة يف دوري 

أبطال آسيا للعبة.
وقرر االتحاد اآلسيوي تسمية طاقم تحكيم 
عراقي، بقيادة الدويل مهند قاس�م، لقيادة 
مب�اراة فريق�ي أوراوا الياباني وش�نغهاي 
الصين�ي، ضمن إي�اب الدور رب�ع النهائي 
لدوري أبطال آسيا، والتي ستقام يف اليابان 

يوم الثالثاء املقبل.
يذكر ان مباراة الذهاب بن الفريقن انتهت 

بالتعادل اإليجابي بهدفن لكل منهما.

يواصل منتخب رفع األثقال الباراملبي تدريباته اليومية 
يف معس�كره الداخيل اس�تعداداً لبطولة غرب آسيا التي 

تستضيفها العاصمة األردنية عمان االسبوع املقبل.
وق�ال األمن املايل لالتح�اد جبار طارش إن »املعس�كر 
الداخ�يل بدأ ي�وم 30 آب املايض ويس�تمر حت�ى نهاية 
األس�بوع الح�ايل. وأضاف ط�ارش، أن »وفد املعس�كر 

الذي يرتأس�ه أمن رس االتحاد س�الم نج�ف يضم أحد 
عرش رباع�ًا منهم أربع العبات ُه�ن هدى مهدي بوزن 
86+، حن�ان ماجد وزن 86، رس�ل عبد الرزاق وزن 79 
والرباعون رسول كاظم بوزن 72، فارس سعدون وزن 
107+، ثائر عباس وزن 97، حسن كرم وزن 80، عباس 
نيس�ان وزن 107، والالعبون الش�باب أحمد مصطفى 

وزن 65 ومصطف�ى علوان وزن 107 بإرشاف املدربن 
راف�د كاظم وس�عد عواد وعيل كش�كول. يش�ار إىل أن 
بطول�ة غرب آس�يا الت�ي س�تنطلق منافس�اتها يوم 
الخامس عرش من أيل�ول الحايل حيث يتنافس العبونا 
مع رباعي منتخبات س�وريا ولبنان واألمارات واليمن 

باإلضافة إىل منتخب الدولة املضيف األردن.

قاسم حكمًا لمباراة أوراوا الياباني وشنغهاي الصيني محمد داُود يقترب إلى العودة من اإلصابة



كانت إخفاقات مانشسرت يونايتد يف سوق االنتقاالت 
باملواس�م األخ�رة أكثر م�ن نجاحاته، يف ظل فش�ل 
العبني أمثال هنريك مخيتاريان وأليكسيس سانشيز 
وممفيس ديب�اي وفريد ودي ماري�ا، يف التألق بأولد 
تراف�ورد. لك�ن مع دانيي�ل جيمس جناح س�وانزي 
س�يتي الس�ابق، ربما نال يونايتد الجائ�زة الكربى، 
وبدأت املقارن�ات بالفعل مع جناحه الطائر الويلزي 

السابق ريان جيجز.
ويستضيف يونايتد بعد غد السبت ليسرت سيتي وهو 
يسعى لبداية جديدة للموسم بعدما حقق فوزا واحدا 

يف مبارياته األربع األوىل بالدوري اإلنجليزي.
ويف املعت�اد كان�ت حصيل�ة يونايت�د البالغ�ة خمس 
نق�اط، بواقع س�بع نقاط أقل من الغري�م التقليدي 
ليفربول متصدر الرتتيب، ستجعل الجماهر تتذمر، 
لكنهم وجدوا يف جيمس أخرا الالعب الذي يس�تطيع 

إثارتهم برسعته ومهاراته.
ومنذ انضمامه قادما من سوانزي املنافس يف الدوري 
الثاني�ة مقاب�ل 15 مليون جنيه إس�رتليني )18.49 
مليون دوالر( وفقا لتقارير صحفية، س�جل جيمس 
3 أهداف يف الدوري، ومن بينها هدف يف مباراته األوىل 

التي انتهت بانتصار ساحق -4صفر عىل تشيليس.
كما أحرز خالل الهزيمة 2-1 أمام كريس�تال باالس 

ويف التعادل 1-1 مع ساوثامبتون.
وه�ز جيمس الش�باك أيضا م�ع منتخب ويلز 

ضد روس�يا البيضاء خالل ف�رتة التوقف الدويل، 
وكال جيج�ز، مدرب�ه يف املنتخ�ب الوطن�ي، املديح 

لالعب البالغ م�ن العمر 21 عاما والذي يبدو بالفعل 
واحدا من أفضل الصفقات خالل فرتة االنتقاالت.

وقال جيجز هذا األس�بوع يف إش�ارة لرسعة جيمس 
املذهل�ة يف الرك�ض بالكرة وقدرته ع�ىل اإلنطالق إىل 

قل�ب امللع�ب من اليس�ار حيث يلع�ب يف املعتاد رغم 
أن�ه أيم�ن »إنه واحد م�ن هؤالء الالعب�ني، تعرف ما 

سيفعله لكن ال تستطيع إيقافه«.
وتاب�ع »مثل أي جناح ش�اب، هناك 
مجال للتحس�ن يف اللمس�ة األخرة 
وتس�جيل املزيد م�ن األهداف، لكنه 

يفعل ذلك.

الفن�ي للمنتخ�ب  ق�ال جم�ال بلم�ايض، املدي�ر 
الجزائ�ري، إنه تفاج�أ لدى تولي�ه منصبه بوجود 
العديد من الس�لبيات، التي كانت س�ببا يف حرمان 

منتخب بالده من منصات التتويج.
 »RMC« وأوضح بلمايض، خالل ترصيحات إلذاعة
الفرنسية: »لحظة إرشايف عىل املنتخب، كان هناك 
العب�ون أساس�يون بصف�ة نج�وم، مهم�ا كانت 

النتائج«.
وواص�ل املدي�ر الفني املت�وج بكأس أم�م إفريقيا 
2019 »كان هن�اك العب�ون ال يملك�ون الطم�وح 
تغ�ر كل يشء،  لك�ن مع�ي  املنتخ�ب،  يف  للع�ب 

فاملنافسة كانت األهم بالنسبة يل«.
وأضاف »الحظت أيضا وجود مش�كلة كبرة أثرت 
كثرا بالس�لب، الكل كان يتكلم عن العبني محليني 
ومغرتبني، لقد حاولت القضاء عىل هذا األمر وخلق 
روح جماعي�ة وعائلي�ة، ألنه�ا الداف�ع الحقيقي 

لالنتصارات«.
كما أش�اد املدرب الجزائري بمدافع نيس الش�اب، 
يوسف عطال، مؤكدا أنه ما زال قادرا عىل التطور، 
ما سيفس�ح أمامه املج�ال للعب ألك�رب األندية يف 

أوروبا، وهو ما سيصب يف مصلحة املنتخب.
ويف النهاي�ة، ع�رب بلمايض عن رغبت�ه يف مواجهة 
املنتخ�ب الفرن�يس الع�ام املقب�ل، يف أح�د املالعب 

الجزائرية قيد التشييد.

دخ�ل لوني�ل مي�يس وكريس�تيانو رونال�دو، نجما برش�لونة 
ويوفنتوس، يف منافسة عىل جائزة جديدة، وهي القدم الذهبية 
»جولدن فوت«. وانض�م الثنائي للقائمة القصرة، التي تضم 

10 مرش�حني فق�ط، وه�م )ليوني�ل مييس - كريس�تيانو 
رونال�دو - واين رون�ي - روبرت ليفاندوفس�كي - جرارد 
بيكيه - تياجو سيلفا - سرجيو أجويرو - جورجيو كيليني 

- سرجيو راموس - لوكا مودريتش(.
وتع�د »جول�دن فوت« جائ�زة دولي�ة، ُتمنح لالعب�ني الذين 
يحققون إنج�ازات رياضية رفيعة، ب�رط أال يقل عمرهم 

عن 28 عاًما، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.
وُتق�دم الجائزة منذ ع�ام 2003، وحصل عليها يف الس�ابق كل 

م�ن: »روبرتو باجي�و - نيدفيد - شيفيتش�ينكو 
- رونال�دو - دي�ل بيرو - روبرت�و كارلوس 

 - جيج�ز   - توت�ي   - رونالديني�و   -
إبراهيموفيتش - دروجبا - إنييس�تا - 

إيتو - بوفون - كاسياس - كافاني«.

يواجه ألربت س�يالديس، املدرب الجديد لفالنسيا، مهمة نارية عندما يحل فريقه ضيفا 
عىل برش�لونة، يف ملعب كامب نو بعد غد الس�بت، لحس�اب الجولة الرابعة من الدوري 

اإلسباني. وجرى تعيني سيالديس مدربا لفالنسيا بعد إقالة مارسيلينو جارسيا تورال.
ويدرك س�يالديس، العب الوسط السابق لربش�لونة وريال مدريد، والذي سبق له تدريب 
املنتخب اإلس�باني للش�باب تحت 21 عاما، أن رضبة البداية م�ع فريقه الجديد 
س�تكون غاية يف الصعوبة. ودخل مارسيلينو يف خالفات مع إدارة فالنسيا، 

بشأن نشاط الفريق يف سوق االنتقاالت الصيفية. وحقق مارسيلينو مسرة 
رائعة مع فالنس�يا، حيث ق�اد الفريق للتأه�ل إىل دوري أبطال أوروبا 

هذا املوس�م، والف�وز عىل برش�لونة يف نهائي كأس ملك إس�بانيا. 
وقال س�يالديس »برصف النظر عن الوضع الراهن فإن فالنسيا 
دائم�ا بمثابة ثور، هائ�ل، عمالق«. وأضاف »س�نحاول العمل 
بأفضل طريقة ممكنة، ال أهاب أي يشء، أدرك أن الطموحات 
مرتفعة وأدرك املخاوف، لم أحظ بتجربة هائلة من قبل عىل 

مستوى األندية«.

يس�تعد يوفنتوس ملواجهة نظره فيورنتينا، الس�بت 
املقبل، عىل ملع�ب أرتيميو فرانكي بفلورنس�ا، ضمن 

منافسات األسبوع الثالث من الدوري اإليطايل.
وذك�ر موقع »كالتش�يو مركات�و« اإليطايل ال�ذي تابعه 
»املراقب العراقي«، أن مباراة فيورنتينا قد تش�هد ظهور 
بعض صفقات يوفنتوس الجديدة ألول مرة، س�واء عىل 
مقاعد الب�دالء أو بأرض امللعب.وأضاف أن »ماوريس�يو 
س�اري، املدي�ر الفني الجدي�د ليوفنتوس، س�يظهر عىل 
مقاع�د الب�دالء ألول مرة يف يوفنت�وس، بعدما غاب عن 

أول مباراتني أمام بارم�ا ونابويل، نظرًا إلصابته بالتهاب 
رئ�وي أبقاه بعيًدا عن املالع�ب«. وتابع أن »آرون رامزي 
وأدريان رابيو، من املمكن أن يظهرا ضد فيورنتينا، حيث 
سيس�تدعى رام�زي لقائمة يوفنتوس بع�د تعافيه من 
اإلصابة، ومن املتوقع أن يش�ارك رابيو أساس�ًيا للمرة 
األوىل«.  يذكر أن رامزي ورابيو انضما لصفوف السيدة 
العج�وز، خالل ف�رتة االنتقاالت الصيفي�ة، يف صفقتي 
انتق�ال حر، بعد نهاية عقديهما مع آرس�نال وباريس 

سان جرمان عىل الرتتيب.

المراقب العراقي/ متابعة...
يواص�ل ري�ال مدري�د اس�تعدادته ملواجه�ة 
ليفانتي، الس�بت املقبل، ضمن الجولة الرابعة 
من الدوري اإلس�باني، عىل ملعب س�انتياجو 
برنابيو. وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية 
التي تابعتها »املراقب العراقي«، فقد اس�تعاد 
الريال خدمات الثالثي الدويل سرجيو راموس 
وداني كارفاخال ولوكا يوفيتش، والذي شارك 

يف مران ، بشكل طبيعي.
وعاد يوفيت�ش إىل »فالديباس« مركز تدريبات 
ري�ال مدري�د، يف وق�ت مبك�ر ع�ن الثنائ�ي 

اإلسباني، وذلك بعد اصابته مع رصبيا.
إيدي�ن ه�ازارد وخامي�س  الثنائ�ي  وش�ارك 
رودريجي�ز، مع زمالئهم�ا يف التدريبات لليوم 

بش�كل الثان�ي ع�ىل التوايل، 

طبيعي، يف حني شارك إبراهيم دياز ألول مرة.
من جهت�ه، واصل ل�وكا مودريت�ش برنامجه 
الثنائ�ي  اس�تأنف  الجي�م، كم�ا  يف  التأهي�ي 
إيسكو وماركو أسينسيو عمليات الشفاء من 

اإلصابة.
بينما غ�اب ع�ن الحص�ة التدريبي�ة الثنائي، 
الفرن�يس رافائي�ل ف�اران والح�ارس ألفونس 
أري�وال، الذي ل�م ينضم بعد لتدريب�ات الفريق 
من�ذ انضمام�ه م�ن باري�س س�ان جرم�ان 

الفرنيس، األسبوع املايض.
واس�تعان ريال مدريد بخدم�ات رباعي فريق 
)الكاس�تيا(، وه�م دييج�و ألتي�وب، خافي�ر 
بيلم�ان، ألف�ارو براف�و، وألف�ارو فيدالج�و، 

والذين شاركوا يف مران الفريق األول.
اىل ذل�ك أفادت تقارير صحفية، أن ريال مدريد 

اقرتب من ضم النج�م الفرنيس نجولو كانتي، 
العب تش�يليس اإلنجليزي، عقب نهاية املوسم 

الجاري.
وكان ري�ال مدري�د ق�د نج�ح يف التعاق�د مع 
البلجيك�ي إيدين هازارد، نج�م البلوز، يف فرتة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة، مقابل 100 مليون 

يورو.
وبحسب صحيفة »ديفنسا سنرتال« اإلسبانية 
الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراقي«، ف�إن ريال 
مدري�د توص�ل التف�اق مع تش�يليس من أجل 

التعاقد مع كانتي، يف نهاية املوسم الحايل.
وأشار التقرير، إىل أن البلوز رحبوا بالتخي عن 
نجمه�م الفرن�يس، بعد رفع حظ�ر التعاقدات 
ع�ن الن�ادي اللندني، وال�ذي يمت�د إىل كانون 

الثاني املقبل.

وق�ال كانت�ي يف ترصيحات صحفية »أش�عر 
بالكام�ل  وتركي�زي  تش�يليس،  يف  باالرتي�اح 
ُمنص�ب عىل الف�وز م�ع الفري�ق باأللقاب يف 
املوس�م الحايل، لكن كل يشء ممكن أن يحدث 

يف نهاية املوسم«.
وواصل »من الجيد أن تكون مطلوًبا يف األندية 
الك�ربى. عندما يري�دك املدربون يف مروعهم 

فهذا أمر رائع«.
وأتم الدويل الفرنيس »لكنني أشعر بالراحة هنا 
يف س�تامفورد بريدج، وأخطط للموسم املقبل 

يف تشيليس«.
ويرتب�ط كانت�ي بعقد مع تش�يليس يمتد ل�4 
مواس�م مقبلة، بع�د أن قام بتجديده املوس�م 
جني�ه  أل�ف   290 إىل  يص�ل  برات�ب  امل�ايض، 

إسرتليني أسبوعًيا.

ريال مدريد يستعيد يوفيتش وكارفاخال ويقترب من ضم كانتي

يس�عى إن�رت ميالن لتأم�ني بقاء نجمه، م�ن خالل تجدي�د عقده، خوًفا م�ن مغريات 
عمالقة أوروبا.

وبحس�ب موقع »س�كاي إيطاليا الذي تابعه »املراقب العراقي«، ف�إن إنرت بدأ بالفعل 
اتصاالت�ه مع وكالء الالع�ب األرجنتيني لوتارو مارتينيز، من أج�ل االتفاق عىل البنود 

الخاصة بالتجديد.
وم�ن املتوقع أن يحصل لوتارو عىل راتب، يف�وق »أضعاف ما يتقاضاه حالًيا«، يف ظل 

مشاركته األساسية وتألقه مؤخرًا، سواء مع إنرت ميالن أو املنتخب األرجنتيني.

اق�رتب الفرنيس ثي�و هرنانديز، الظهر األيرس ملي�الن، من العودة واملش�اركة برفقة 
فريق�ه بداي�ة من مواجه�ة هيالس فرون�ا املقبلة، بمنافس�ات األس�بوع الثالث من 

الدوري اإليطايل.
وذكر موقع »كالتشيو مركاتو«، الذي تابعه »املراقب العراقي« أن ثيو هرنانديز تعاىف 

من اإلصابة يف الكاحل التي تعرض لها منذ فرتة، وعاد للعمل بانتظام يف التدريبات.
وأشار إىل أن »هرنانديز سيكون ضمن قائمة الروسونري التي ستواجه فرونا، األحد 

املقبل، إال أنه من املرجح أن يكون عىل مقاعد البدالء«.

ثيو هيرنانديز يقترب من المشاركة مع ميالن إنتر ميالن يسعى لمضاعفة راتب مارتينيز
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اس�تبعد الفرنيس أرسني فينجر، املدرب السابق 
لفريق آرسنال اإلنجليزي، إمكانية تتويج فريق 
مانشس�رت يونايت�د بلق�ب ال�دوري اإلنجليزي 

لكرة القدم يف املوسم الحايل.
وأعرب عن ش�كوكه يف ق�درة الجيل الحايل عىل 
اس�تعادة الربيق للفريق، الذي مازال يبحث عن 
استعادة لقب البطولة العريقة الغائب عنه منذ 

موسم 2012 - 2013.
ويعاني مانشس�رت يونايتد من البداية املهتزة يف 
البطولة خالل املوس�م الحايل، حيث يحتل املركز 
الثامن حالًيا يف ترتيب املسابقة برصيد 5 نقاط، 
بفارق 7 نق�اط خلف ليفرب�ول )املتصدر(، بعد 

مرور 4 مراحل فقط عىل بدء املوسم.
ورغ�م أن فينج�ر ي�رى أن مانشس�رت يونايتد، 

يمتل�ك مجموعة م�ن الالعب�ني املوهوبني تحت 
قيادة املدرب النرويجي أويل جونار سولس�كاير، 
لكنه ش�دد عىل أنهم غر مس�تعدين للمنافسة 

عىل اللقب حاليا.
ونقلت ش�بكة »س�كاي س�بورتس« اإلخبارية  
التي تابعتها »املراقب العراقي« عن فينجر قوله 
»عندما ترى مانشس�رت يونايتد، فهو أحد الفرق 

الذي يمتلك إمكانيات هائلة، لكنه لم 
يجد طريقة لعب جماعية«.

أض�اف فينج�ر »ربم�ا ل�م ينض�ج 
ه�والء الالعب�ون، بص�ورة كافي�ة 
للقي�ام باللع�ب الجماع�ي لفريق 
مثل مانشسرت يونايتد، هذه عالمة 

استفهام اآلن«.

فينجر:
اليونايتد غير مستعد

 للتتويج بلقب البريميرليغ

ل على جيمس لتغيير النتائج اليونايتد ُيعوِّ

بلما�ضي: تفاجأت بسلبيات عديدة 
في منتخب الجزائر

مي�ضي ورونالدو 
يتنافسان على جائزة جديدة

سيالديس في مهمة صعبة ضد برشلونة

رابيو ينتظر ظهوره األساسي األول مع يوفنتوس
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جابر خليفة جابر : رواياتي تؤرخ الهمُّ العراقي من ألم وضياع واحتالل 

ترصي�ح  يف  جاب�ر  خليف�ة  جاب�ر  يق�ول 
ل�)املراق�ب العراقب(: ان اله�مُّ العراقي من 
أل�م وضي�اع واحت�ال وفق�ر كان الطاب�ع 
العام الذي ظه�ر يف نتاجاتي األدبية قصصاً 
ورواي�ات كتعّب��رَ ع�ن الجان�ب االجتماعي 

مل�ؤه  بقل�م  والوطن�ي 
الحرسة ع�ى واقع طاملا 
نح�����و  بتغي�ه  حلم 

األفضل واألجمل.
واض�اف :ان�ا ال ابحث 
بق�در  الجوائ�ز  ع�ن 
ارش�فة  ع�ن  بحث�ي 
اعيش�ه ويعيش�ه  ما 
ش�عبي  ابن�اء 
ادبيا وانا  وتجس�يده 
� وه���ذا م�ن  أرى 
الواضحات � أن لكل 
جائزة م�ن يموِّلها, 
ولكل مموِّل أهداف 
وهذا  وسياس�ات، 
الجوائ�ز  يجع�ل 

العربي�ة والعاملي�ة األش�هر غ�� محاي�دة. 
ما دع�وت إلي�ه ه�و جوائ�ز تخ�دم أهدافاً 
وسياس�ات وطنية وإنس�انية, وتشجع عى 
تعزي�ز ال�ذات الحضاري�ة والثقافي�ة لك�ي 
ترقى إىل مس�توى محاورة اآلخ�ر والتفاعل 
مع����ه إيجابياً. وللمث���ال نجد وبتوافق 
أغل�ب  أن  غري�ب 
الفائ��زة  الرواي�ات 
الع���ربي  بالبوك�ر 
أقلي�ة  تتح�دث ع�ن 
يضطهدها  مسيحية 
محي�ط مس�لم! فم�ا 
رس ه�ذا التوافق؟ أمر 
يف�رض أن يث� انتباه 

الدارسني والنقاد.
وتابع : انا احاول التجدد 
يف كتابات�ي وكمثال عى 
ذلك قص�ة س�اعة آمنة 
وهي أحدث قصة كتبتها, 
ولع�ي حاول�ت فيه�ا أن 
أتجدد وأختلف عما كتبته 

قبله�ا ، إذ أنن�ي أؤمن وأب�ذل الجهد لكي ال 
أك�رِّر نفيس ، ثم أن للقصة أبع�اداً عاطفية 
ووطني�ة تح�اول اإلع�ان عن األمل وس�ط 

صحراء اليأس السائد يف زماننا هذا.
واشار اىل ان ترجمة رواية “مخيم املواركة” 
م�وىس  فوزي�ة  القدي�رة  املرجم�ة  بقل�م 
م�ن خ�ال تبّن�ي دار عاملية بمس�توى دار 
روزدوك ب�وك لن�ر الرجم�ة اإلنجليزي�ة 

له�ذه الرواي�ة هو ح�دث نادر ع�ادة بحكم 
حس�ابات الرب�ح والخس�ارة له�ذه ال�دور 
الكربى، ول�وال اقتناعهم بموض�وع الرواية 
وبنائه�ا الفني مل�ا وافقوا ع�ى نرها. وقد 
أش�ارت بعض املواقع األدبية املتخصصة إىل 
أهمي�ة الرجم�ة مثل موقع الناق�د العراقي 
وغ�ه كما ان قصة “كال��ي ماريا” تمتلك 
صوراً رسدية مميَّ�زة انبثقت من عمق األلم 

وجمالية الطبيع�ة… فظهرت فنيَّة الرسد يف 
تلك املزاوجة ما بني القص ومش�اهد انطاق 

فرشاة الرسم املناسبة ملسار تلك القصص.
وخت�م : لم أكتب أي ن�ص ال ينطلق من الهّم 
العراق�ي، حت�ى يف كتابات�ي وقصيص األوىل 
الت�ي ركزت أكثر عى مأس�اة فلس�طني، اذ 
لي�س هن�اك م�ن ف�رق أو تباي�ن يف الوجع 
اإلنس�اني عموم�اً والعربي خاص�ة، أما إذا 

رواي�ة  إىل  تش��ين  كن�ت 
“مخي�م املوارك�ة” الت�ي 

األندلس  تناولت مأساة 
غرناطة  س�قوط  بعد 
فهذا مما فات العديد 
والنقاد.  الق�راء  من 
وع�ادة لي�س ل�دي 
رس�الة،  ب�ا  نص 

الرس�الة هي؛ إن اس�تمر تنازعن�ا وتمزقنا 
واس�تعانة بعضنا باألجنبي عى بعض، كما 
يح�دث يف بادن�ا العربي�ة اآلن وخاص�ة يف 
العراق وحتى س�وريا ولبنان، إذا استمر هذا 
الح�ال فا مص�� أمامنا 
س�وى مص� األندلس 
واملوج�ع،  املرع�ب 
األندل�س  ضي�اع 
اختف�ت  واألس�وأ 
األندلس�ية  األم�ة 
وال وجود لها اآلن!

المراقب العراقي / القسم الثقافي

طبع القاص والروائي جابر خليفة جابر بصمته األس��لوبية المميزة 
على خارطة السرد العراقي عبر فهم عميق لسّر الحداثة المنبثقة 

من عمق التراب العراقي )تراب البصرة تحديدًا(. 

يرى ان الجوائز األدبية العربية غير محايدة

عن موؤ�س�سة الموجة الثقافية، وبدعم من وزارة الثقافة 
المغربية، �سدرت رواية “اأنين الجدران” للروائي 

المغربي عبد ال�سالم جعفري وهي تك�سف رعايــة الــرداءة 
والتهليــل لهــا.

املراقب العراقي/
يقول عنه الروائي عبد الواحد كفيح يف مقدمة 
الرواية:قب���ل الحدي��ث يف كلم��ة تقديم�ة 
عج�ل�ى ومخت��رصة ع��ن الدكت��ور عب��د 
الس���ام جعف���ري وعمل���ه ال��روائ�ي 
الج���دران«، وجب���ت  »أن���ني  الجدي���د 
اإلش���ارة إىل أن���ه واح��د م��ن رج�االت 
العل��وم الذي��ن اس��تهوتهم ع�وال�م األدب 
والرواي��ة بالخص��وص. فه��و صي�دالن�ي 
ي�زاول بالقط�اع الخ�اص وباح�ث وأس��تاذ 
والتقني���ات،  العل��وم  بكلي��ة  مح��ارض 
مدج��ج بالعدي��د م��ن الش��واهد العلي��ا 
ظاه���رة  يف  مختلف���ة،  تخصص���ات  يف 
فري���دة م���ن نوعه���ا ق���ل نظ�ه��ا 
عن��د أدبائن��ا املغارب��ة والع��رب. وم��ع 
ذل�ك، نج�ده يسي�ر ويس�لك بق�درة عجيب�ة 
تام��ة وخط��ى  بثق��ة  الس��رد  مس��الك 

ثابت��ة، إذ 
ل�ه  جع�ل 

م�ن الرواي�ة مس��ارا أدبي��ا ارتق�ى ب�ه إىل 
مص�اف الروائيي�ن املغارب��ة الج�دد الذي�ن 
ثاب�روا بإخ��اص عل�ى الكتاب��ة الروائي�ة 
الت�ي أج��اد فيه��ا وب�رع. ولع��ل األعمال 
املتتالي�ة للدكت��ور عب�د الس��ام جعف�ري 
تعض��د م�ا أومأن�ا إلي��ه. كات�ب ال تع�وزه 
العب�ارة، فه�و س�يدها، وال تخون�ه اإلشارة، 
حي��ث يلم��ح وال يص�رح دون لغ��و زائ�د 
يمط��ط ال�رسد ويرهل�ه. يف طرح�ه ي�زاوج 
ب��ن الفك�رة العميق���ة واإلب��داع الفن��ي 
األني���ق، م���رددا دائ��ما أن��ه يس���عى 
الق��ارئ  الس��تفزاز  كتابات���ه  ج���ل  يف 
إيجابي��ا، ال مس��تهلكا  وجعل��ه متلقي��ا 
س��لبيا، يش��ارك يف إع�ادة بن���اء الن��ص 
وي�مأل فراغات��ه الت���ي ق��د يتجاوزه��ا 

ال��روائي يف روايت��ه.
يف »أن���ني الج��دران«، ك��م�ا يف روايتي��ه 
الس���ابقتني »أح��ال�م مص���ادرة« 
و »أن���زاد«، يناق��ش الدكت�ور عب�د 

الس��ام جعف�ري قضاي�ا ك�ربى تس��تأثر 
نحتويه��ا،  وال  فتحتوين��ا  باهتمامن��ا، 
تدهس��نا يف حياتن�ا اليومي��ة عل�ى م�رأى 
ومس��مع من�ا، نرت�ج له�ا لك��ن ال تؤث��ر 
م���ا  بق���در  إال  نعالجه���ا  وال  فين���ا 
تجلب���ه أو تحقق��ه ل���كل واح��د من��ا 
م���ن مصال�ح ش��خصية ذاتي��ة يف أزم�ة 
صم�ت قاتل��ة. يف »أن�ني الج��دران« يق�دم 
ه��ذه لركي���ز االنتب��اه يف م��ا يس���ببه 
الفس��اد املس��ريش يف مجتمعن��ا بش��تى 

صنوف��ه.
الج��دران« عم��ل رسدي  »أني��ن  روايت��ه 
قال��ب  يف  الكات��ب  في��ه  تن��اول  مات��ع 
ش��يق، موضوع��ا جدي��دا وه��و رعاي��ة 
ال���رداءة والتهلي���ل له���ا، وذل��ك ع��ن 
طري���ق قص���ة الخنزي��ر ال��ذي ع��اث 
بمق��دوره،  أح��د  وال  األرض  يف  فس��ادا 
أن  املس���ؤولة،  الجه��ات  م��ن  برعاي��ة 

يوق��ف فس��اده…

الدكت��ور عب��د الس��الم جعف��ري مب��دع 
مفت���ون  العط���اء،  غزي���ر  ماط���ر، 

بال�س�رد ال��روائي الس��احر.

»أنين الجدران«  تكشف رعايــة الــرداءة والتهليــل لهــا

املراقب العراقي /متابعة...
ع�ن مؤسس�ة املوجة الثقافية صدر  يف األس�واق دي�وان “راهب 
العن�ب” للش�اعرة العراقي�ة نض�ال الق�ايض، مرفق�ا برجمته 
إىل الفرنس�ية ترجم�ة أنيقة قامت به�ا الش�اعرة املغربية زكية 
املرموق، وبمراجعة من الشاعر الفرنيس من أصول مغربية جمال 
خ��ي. لوحة الغاف ه�ي من إبداع الفنانة التش�كيلية العراقية 

رؤي�ا رؤوف.لغة أنيقة وصور تحفر عميقا يف الش�عرية، تراكب 
االس�تعارات وتتناس�ل الرؤى الجمالية لتمنح للخزانة الش�عرية 
العربي�ة والعاملية برجمة أنيقة فرنس�ية ديوانا جميا اس�مه” 
راه�ب العنب”.ال يمك�ن أن ُتعط�ي قصائد املجموعة الش�عرية 
»راه�ب العن�ب« نفس�ها بيرس كما كن�ا نظن، وال تكاد تكش�ف 
يف العم�ق عن رؤاها الش�عرية بمجرّد أن تبل�غ معانيها الداللية، 

ولنتفق عى أنَّ مجموعة »راهب العنب« للش�اعرة نضال القايض 
تتطلّ�ب من حيث املبدأ قراءة ممّيزة، فربما ال تكفي قراءة واحدة 
لضم�ان فهمها، ألّنها س�تكون مخادعة نظ�را إىل وجود خاصية 
تنفرد بها وحدها، وإذا ما أردنا أن نسرب ها هنا أغوار موضوعات 
عميق�ة لتحلي�ل بنيته�ا الداللية، ف�إّن ذلك من أج�ل أن نصل إىل 

مراجعها األسلوبية، وهذا رشط رضوري لدراسة الشعر.

وما من ش�ك يف أنَّ البحث عن السمات الرضورية العميقة يمكن 
أن يس�ّهل علين�ا الطري�ق للخروح م�ن قمقم األس�لوبية، وهذا 
رشط نجاح أّي تأويل للوصول إىل املعاني الداللية والعنارص التي 
تكّونها وتندمج يف تراكيبها، والحقيقة أنَّ شعرية »راهب العنب« 
تبقى بامتياز ش�عرية متشّظية تظهر دالالتها الجوهرية وتغيب 

عى حسب قّوة تعاب�ها األدبية.

»راهب العنب« شعرية متشّظية تظهر دالالتها الجوهرية وتغيب على حسب قّوة تعابيرها

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در حديثاً ل�دى دار الرافدين 
والتوزي�ع  والن�ر  للطباع�ة 
أكلت�ه  عم�ر  ذكري�ات  كت�اب 
الحروف للمؤل�ف: نجيب املانع 
لع�ام 2019 تق�ول االديبة مي 

الكتاب:  مظف�ر ع�ن مؤل�ف 
ولم أر مبدعاً يمتلك ش�عوراً 
بالهيبة أم�ام الكتابة مثله. 
إعم�ال  ع�ى  أق�دم  كلم�ا 
أمام�ه  يس�تحرض  قلم�ه 
عظماء املبدعني من املتنبي 
إىل  والجاح�ظ  واملع�ري 
دستويفس�كي وبروس�ت 
يده  وس�تاندال فرتج�ف 
أمام حج�م التحدي. كان 
متش�دداً  حازم�اً  ناق�داً 
وفاضح�اً ل�كل إدعاء إىل 
حد الس�خرية الجارحة. 
وجد الطريق أمامه شبه 
مغلق فما كان له غ� أن 
يع�رّي نفس�ه ويمارس 
النقدية  معرفت�ه  عليها 

ب�كل ما امتل�ك م�ن أدوات. قد 
ال تق�رأ رس�الة أش�د إفصاح�اً 
وأش�د أملاً عى النفس كرسالته 
الت�ي يوجهه�ا إىل ذات�ه يف هذه 
الس��ة فهي ص�ورة جلية عن 
كل ما كان يعانيه من مشكات 
خاص�ة وعام�ة. كان يمتل�ك 

عقاً جباراً. أس�ئلته الوجودية 
ال ق�رار له�ا كعطائ�ه الب�اذخ 
بالثقاف�ة  ش�غفه  لآلخري�ن. 
بالتماس  مخيف بحجمه ومعٍد 
مع�ه. يس�تفزه االبت�ذال يف كل 
يشء وتف�ي القب�ح يف الحياة 
اليومية إىل حد الغليان والثورة. 
لكن�ه ح�ني يتح�دث ع�ن 
قصي�دة أو ن�ص نث�ري 
بليغ أو قطعة موسيقية 
ويمس�ح  يضط�رب 
عيني�ه  م�ن  الدم�وع 
“آس�ف  بخجل:  متمتم�ا 
آس�ف” فتش�عر بأن هذه 
القام�ة املمتلئة املديدة قد 
إىل ذوب خال�ص  تحول�ت 
من املش�اعر. ورسعان ما 
يعقب ضاح�كا: “الضعف 
عيًب�ا”.  لي�س  الب�ري 
أق�ول ل�ه: “بل ه�و جوهر 
اإلنس�انّية”. ف�ت�اح لردي 
ويتم�ادى يف الكش�ف ع�ن 

معاناته الشخصّية.   

     »أعياد الشتاء« تكشف معاناة لجوء السوريين الى اورباذكريات عمر أكلته الحروف

تتناول الرواي�ة الواقعة يف 144 صفحة 
من القطع املتوس�ط والصادرة عن دار 
هاشيت أنطوان يف ب�وت قصة الفتاتني 
ش�هيناز وراوية اللتني جمعتهما غرفة 
ضيق�ة يف أح�د بل�دان اللج�وء الباردة 
وتفاصيل حياتهما الدقيقة واملتناقضة 
حد االنقس�ام وتكش�ف ن�دوب الرحيل 

وقساوة اللجوء.
تغوص الكاتبة التي ولدت يف دمشق عام 
1987 وتقيم حالي�ا بأملانيا يف تفاصيل 
الشخصيات املركبة وتتنقل بني األزمنة 
واألماكن لتحكي ع�ن العيش يف املايض 
ورفض�ه يف الوقت ذات�ه، وكيف تتحكم 

الحي�اة الس�ابقة ب�كل ما ه�و حارض 
ومس�تقبي رغم بحث شخصياتها عن 

الخاص يف بلد جديد ومكان جديد.
وع�ن الرب�ط ب�ني الواقع الذي عاش�ته 
قبل س�نوات يف س�وريا وأحداث الرواية 
قال�ت نغم حيدر يف مقابل�ة مع رويرز 
”لم أتوقع فعا أن يربكني تغي� املكان 
إىل هذا الحد، يتعلق األمر بما تركُه املرء 
خلفه، إذ أنن�ا غادرنا تارك�ني حطاما، 

دمارا مهوال كأنه قيامة“.
وأضافت ”ش�عرت أن حياتي الس�ابقة 
جزء من هذا الدمار، تلك السنوات كأنها 
خدع�ة، حي�اة س�ابقة كأنه�ا محض 

أوهام، أصبح�ت كل الذكريات والصور 
التي تتواتر عى ذهني تشبه ما آلت إليه 

بعدها، خراب كب�“.
وتابع�ت قائلة ”تغي� امل�كان القرسي 
هذا أدخلن�ي يف حالة من االضطراب، إذ 
أنه ترت�ب عي أن أك�ون يف البلد الجديد 
إنس�انة جديدة أيضا وهذا ما لم أجده، 
ق�ررت أن أكت�ب ع�ن ه�ذا االضطراب، 

اختال الزمن مع تغي� املكان“.
وعن بطلتي الرواية قالت ”األمر ش�بيه 
ب�أن تلتص�ق بي�د امل�رء عن�وة س�اعة 
وهك�ذا  ال�وراء،  إىل  عقاِربه�ا  تتح�رك 
تحدثت عن امرأتني م�ا زالت حيواتهما 
الس�ابقة تتحكم بكل ما يحصل معهما 
يف املس�تقبل، س�واء أدركت�ا ذل�ك أم لم 

تدركاه“.
وأضاف�ت ”عادة م�ا أُعمل خي�ايل أثناء 
الكتاب�ة ألنني مقتنع�ة أن الذهن قادر 
عى خلق واقع حيس.. أمام النص أكون 
ع�ى حافة رفيع�ة جدا ش�ديدة الحدة، 
ب�ني الواقع ال�رصف والخي�ال الجامح 
وأح�اول دوم�اً أال أهوي يف أح�د هذين 

املسارين“.
وتابع�ت قائلة ”ال يمكنن�ي اإلجابة إن 
كان�ت ش�خصياتي حقيق�ة أم خياال، 
لقد التقيتها فع�ا ولكن ليس بأكملها، 
لقد اس�تدنت من كل ش�خص صادفته 
ش�يئاً، لباس م�ن ُهنا، تصفيفة ش�عر 
من ُهناك، مش�ية من إحداهن، طريقة 
تناول الطعام م�ن أخرى، رددت بعدها 

هذا الدين عى هيئة إنسان كامل“.
وال�رسد يف )أعي�اد الش�تاء( متماس�ك 
تربز من بني ثناياه لغة ش�اعرية هادئة 
وسلس�ة تدفع الق�ارئ إىل تتبع الرواية 

دون ملل حتى النهاية.
للعم�ل  صياغته�ا  ع�ن  نغ�م  وتق�ول 
”أتعامل مع اللغة برهافة شديدة كأنها 
ريش�ة طائر، أعاين كل جمل�ة وأقلبها 
ألوطد عاقت�ي مع الح�رف، أريد دوما 
للغة أن تتنفس مع الش�خصيات أيضا، 
هناك مش�اعر جم�ة تنش�أ بيني وبني 
ش�خصياتي ال يمك�ن إال للغة ش�ديدة 

الخصوصية أن ترجمها“.
الش�تاء(  )أعي�اد  كتاب�ة  واس�تغرقت 

وقت�ا طويا ورصاعا م�ع النفس حتى 
تس�تطيع مؤلفتها صياغ�ة عمل أدبي 

بعيد عن االنفعاالت والتحيزات.
يف  طوي�ا  وقت�ا  ”اس�تغرقت  وقال�ت 
الكتاب�ة إذ أنني أردت نص�ا يحكي عن 
الح�دث بطريقة مختلف�ة، دربت قلمي 
عى أن يتخلص م�ن انفعاالته، حاولت 
أن أتج�رد من جميع آالمي وخس�اراتي 
الش�خصيتني  هات�ني  آلالم  وأتف�رغ 

)شهيناز وراوية( فقط“.
وأضاف�ت ”كان�ت ه�ذه إح�دى أصعب 
امله�ام الت�ي واجهتني حت�ى أن إيجاد 
س�كون تام يناس�ب ه�ذا التج�رد كان 
وظيفة صعبة أيض�ا، ال يمكنني القول 
إن الرواي�ة تحك�ي ع�ن اللج�وء فقط، 
لق�د كان اللج�وء فيه�ا رم�زا ودالل�ة، 
لدي قناعة ب�أن اللجوء ش�عور يتلبس 
امل�رء ال عاقة له باملس�تندات واألختام 
واملعام�ات وال ببل�د دون آخر، بل يمتد 
ألبع�د من هذا، إنه يق�ارب العيش فوق 
والحج�ارة  بالح�ى  مش�بعة  أرٍض 

املُدببة ويف جو ُمغرب قاتم“.

رنا نجار
النج��اة من جحيم ح��رب أهلية أو صراع مس��لح ربما تبدو 
نهاي��ة س��عيدة، لكن ف��ي الوقت ذات��ه قد تك��ون بداية 
جدي��دة لطري��ق غير معل��وم المالمح ومن هن��ا التقطت 
الخي��ط الكاتب��ة والطبيب��ة الس��ورية نغم حيدر لتنس��ج 

أحدث رواياتها )أعياد الشتاء(.

العراق في معرض مكتبة األسد الدولي للكتاب
املراقب العراقي /متابعة...

مع�رض  يف  الع�راق  يش�ارك 
مكتب�ة األس�د ال�دويل للكتاب 
فضا عن إيران ومرص ولبنان 
وتونس واألردن .                                

وتق�دم 237 دار نر أكثر من 
50 أل�ف عن�وان كت�اب خ�ال 
املع�رض الذي يق�ام من 12 إىل 
22 س�بتمرب أيلول تحت شعار 

”الكتاب بناء للعقل“.
الثقاف�ة  وزارة  موق�ع  ونق�ل 
الس�ورية عن إياد مرشد مدير 
ع�ام مكتب�ة األس�د الوطني�ة 
قوله ”نرغب يف هذه الدورة من 
املعرض أن نجعل للقارئ دورا 
فاعا، من حي�ث إباغه إلدارة 
املعرض عن أي محتوى يشعر 
أن�ه يتضمن إس�اءة للمجتمع 
وس�نقوم  وقيم�ه،  الس�وري 

بمحاسبته عى الفور“.

الت�وايل  ع�ى  الثان�ي  وللع�ام 
بإح�دى  املع�رض  يحتف�ي 
الش�خصيات العربي�ة املؤث�رة 
يف التاري�خ، واختار ه�ذا العام 
الش�اعر والفيلسوف أبو العاء 
ن�دوة  س�تقام  ال�ذي  املع�ري 

عن حيات�ه ومؤلفات�ه إضافة 
املخطوط�ات  بع�ض  لع�رض 
التي تحتفظ بها مكتبة األس�د 

حوله.
املع�رض  برنام�ج  ويش�مل 
أمسيات شعرية وندوات فكرية 
وحف�ات توقي�ع لإلص�دارات 

أنش�طة  إىل  إضاف�ة  الحديث�ة 
فني�ة وترفيهي�ة منها معرض 
وع�روض  التش�كيي  للف�ن 
سينمائية سورية وعاملية ومن 
بني الدول املشاركة يف املعرض 
مرص ولبن�ان وتونس واألردن 
والعراق وإيران.                                
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الباحثين  مين  فرييق  يعتقيد 
بجامعية كاليفورنيا، ىف سيان 
دييجو، أنه يمكن ىف املسيتقبل 
غير البعييد اخيراع نظيارات 
تتمكين  الصقية  وعدسيات 
العين  حيركات  قيراءة  مين 
واالسيتجابة لها، لكيي تتكيف 
ىف الوقت الفعيل مع اإلشيارات 

أرسيلتها  التيى  الكهربائيية 
عضالت العن إىل العدسة.

ووفقياً لشينج كيانك تسياي، 
امليكانيكيية  الهندسية  أسيتاذ 
جامعية  ىف  والفضائيية 
كاليفورنيا، الذي يجري وفريقه 
البحثي دراسات علمية البتكار 
تطبيقيات جدييدة للروبوتيات 

اللينية، تم إنشياء نميوذج أوىل 
للعدسة الروبوتية اللينة مؤخراً 
يستجيب للنبضات الكهربائية، 
التى تسمى إشيارات »اإللكرو 
وهيي  غرافييك«،  أوكيوليو 
اإلشيارات الناتجة عن املخطط 
تتمثيل  كميا  الكهربائيي، 
التطبيقات األولية ىف تشخيص 

العيون، وىف تسيجيل الحركات، 
التيى تولدهيا العييون عندميا 

تتحرك.
قيال  العربيية،  ملوقيع  ووفقيا 
عدسياتنا  »تعتميد  تسياي: 
آليية مشيابهة  الناعمية عيى 
جيداً – مليا تقيوم بيه عضالت 
عن اإلنسيان، إذ نسيتخدم ما 
يسيمى العضالت االصطناعية، 
والتيى هى مين البوليمر املرن، 
ونطبق الجهد فتتسيع العدسة 
أو تتقلص تماماً مثل العضالت 

الحقيقية«.
ويقول تسياي إن هدف فريقه 
هو إضفاء ملسية إنسيانية عى 
الروبوتيات املصنوعة من مواد 
لينية والقيادرة عيى االتصيال 

بالبرش أو تخضع لتحكمهم.
ووفقاً لخرباء الروبوتات، فعى 
الرغم مين أن األبحاث ىف مجال 
الروبوتيات الصلبية أبعيد مين 
ذليك بكثير، إال أن هناك العديد 
مين الفوائيد إلنشياء روبوتات 
مصنوعية مين ميواد تحاكيى 

الكائنات الحية.

عدسات الصقة بديلة عن عين اإلنسان
أطليق فرييق مين االستشيارين 
غيزة  يف  الربويين  واملرشيدين 
حملية ملواجهية إدميان األطفال 
عى االسيتخدام املفيرط لألجهزة 
الذكيية بعدميا تنبيؤوا بخطيورة 
عيى  السيلبية  االنعكاسيات 
وسيط  األطفيال،  سيلوكيات 
يف  لألطفيال  كبيرة  مالحظية 
العامية  والسيلوكيات  امليدارس 
استنبطوها خالل متابعتهم  التي 
بمشياركة أوليياء أمورهم ضمن 
حملة  مستمرة.وأُطلقت  جلسات 
»كين معي« عيرب منظومية أمان 
منتصيف  يف  الربيوي  لإلرشياد 
آب امليايض لتشيتمل عيى مواقع 
التواصل االجتماعي بالتعاون مع 
تربوين ومرشيدين ونشطاء عى 
مواقيع التواصيل من فلسيطن، 
ثم انطلقيت الحملة لتكون حملة 
عربيية بعيد أن أبيدى عيدد كبر 
مين املختصين الربويين العرب 
إعجابهم وتطوعهيم فيها لتكون 
داخل بلدانهم، ثم تم إطالق تطبيق 
سيبتمرب/أيلول  بدايية  يف  أميان 

واستشياري  الجاري.األكاديميي 
أمان لإلرشياد  أعميال منظومية 
الربوي الدكتيور محمد غزال أكد 
عيى ازديياد إقبيال األطفيال عى 
اسيتخدام التكنولوجيا، وسيطرة 
والتطبيقيات  األلعياب  رشكات 

رة  لضا ا
عيى 

سلوك الطفل من خالل االستخدام 
دون  الذكيية  لألجهيزة  املفيرط 

متابعة ومراقبة وتوجيه.
ويقيول غيزال »تقدمنا يف دراسية 
أولية للفكرة وطريقة توفر حلول 
مجيال  يف  تقنيية 
بعية  ملتا ا

األبويية من خيالل الربط بن األب 
وأبنائيه عرب األجهيزة الذكية، وتم 
مجموعية  عيى  الفكيرة  عيرض 
مين األكاديميين والربويين من 
جامعيات وميدارس مختلفية ثم 
العربيية،  اليدول  يف  املختصين 
وبالفعل القت قبوال شيديدا 
من الجميع، ألن الحملة 
يحيالن  والتطبييق 
ويتيحان  املشيكلة 
الوقت  اسيتثمار 

عند الطفل«.

حملة في فلسطين لمعالجة ادمان االطفال على الهاتف

اكالت تساعد على تنمية عقل الطفل في المدرسة

تخلص من السمنة لتجنب نفسك اخطار كثيرة
مين  تعانيي  كنيت  إذا 
السيمنة، فعلييك التغليب 
عليهيا مين خيالل مزييج 
الغذائيي  النظيام  مين 
الرياضية  وممارسية 
وتغير نميط الحياة، ألنك 
عرضة لعدد من املشكالت 
الخطرة.فوفقا  الصحيية 
حديثية،  طبيية  لدراسية 
عنيد خسيارتك مين 5 إىل 
10 باملئية فقيط من وزنك 
الحيايل، يقليل ذليك خطر 
اإلصابة بمشكالت صحية 
التي  الدراسة،  عدة.وتشر 
اسيتعرضها موقيع هيلث 
اليين، إىل أنيه يف الفرة من 
أثيرت   ،2016 إىل   2015
السيمنة عيى ميا يقيرب 
مين 40 باملئة من سيكان 
املتحيدة،  الوالييات 
هيؤالء  ليصبيح 
األشيخاص األكثر 
لإلصابة  عرضية 
بمشيكالت طبية 

خطرة.
تؤثير  فالسيمنة 
عيى كل جيزء من 
بما  تقريبا،  الجسيم 
الدمياغ واألوعية  يف ذلك 
الدمويية والقليب والكبيد 
واملرارة والعظام واملفاصل 

أو  اليوزن  كالتايل:زييادة 
بشيكل  تزييد  السيمنة 
كبير مين خطير اإلصابة 
الدماغية، حيث  بالسيكتة 
يتوقيف اليدم عين التدفق 
إىل دماغيك. كميا يمكن أن 
يكون للسمنة تأثر عميق 

عى صحتك العقلية.

ارتفياع  ذليك  ويشيمل 
مخاطر اإلصابة باالكتئاب 
اليذات  احيرام  وضعيف 

ومشاكل يف شكل الجسد.
حيول  املخزنية  الدهيون 
أن تجعيل  الرقبية يمكين 
الهواء صغرا جدا،  مجرى 
مما يجعيل التنفس صعبا 

يسيمى  ميا  وهيذا  لييال، 
أثنياء  التنفيس  بتوقيف 
النيوم، حييث قيد يتوقف 
لفرات  بالفعيل  التنفيس 
قصيرة مين الوقيت لدى 
يعانون  الذين  األشيخاص 
من توقيف التنفيس أثناء 

النوم.

كشيف عيدد مين العلماء عين جلد 
صناعي »ذكي« مستوحى 
يمكنه  الحرباء،  من 
تغيير لونه يف 
 ، لشيمس ا
بشكيييل 

يغر  قيييد 
مسيتقبيييل 

ييه  لتميييييييو ا
العسكري.

بعيض  إن  العلمياء  ويقيول 
املخلوقات، مثل الحرباء وسيمك  
نييون ترا، يمكنها تغيير ألوانها 
للتمويه أو لجيذب رفيق أو لتخويف 
الكائنيات األخرى، وحاول الكثر من 
العلماء تقليد هيذه القدرات لتصنيع 
جليود »ذكيية« صناعية، لكين املواد 
التيي أنتجوها، لم تكن قوية بشيكل 
كاف.أما اآلن، فقد تمكن العلماء من 
تطوير برشة ذكيية مرنة تغر لونها 
اسيتجابة للحرارة وأشيعة الشمس، 
وأوضح الدكتور خالد ساليتا، املؤلف 

املشيارك يف الدراسية، مين جامعية 
إيموري بالواليات املتحدة: »ال تعتمد 
ألوان جليد الحرباء عيى األصبغة أو 
الخضاب، كميا تفعل معظم األلوان، 
ولكنهيا عوضيا عين ذليك، تعتميد 
مصفوفيات هيياكل صغيرة ُتعرف 
باسيم البلورات الفوتونية )البلورات 

الضوئية(«.
وأضياف: »ينعكس الضيوء من هذه 
املجهريية ويتداخيل ميع  األسيطح 
الحيزم األخرى للضيوء املنعكس، ما 
ينتج الليون«. وتابع: »تتغر الصبغة 
عندما تختلف املسيافة بن البلورات 
الضوئيية، عى سيبيل املثيال، عندما 
تجعيل الحربياء جلدهيا متوتيرا أو 

مرتخيا«.
وملحياكاة هيذه القيدرات الطبيعية، 
قيال الدكتور سياليتا إن الفريق ضم 
بليورات ضوئية يف ميواد مرنة، مثل 
الهالميات املائية، بحيث تغر ألوانها 
عن طريق التشيابك أو توسيع املواد 

مثل آلة األكورديون املوسيقية

مع بداية العام اليدراىس الجديد..
الكسيل  مين  األطفيال  يعانيي 
الشديد وعدم القدرة عى الركيز 
صعوبية  يواجهيون  وبالتيايل 
العيام  اسيتقبال  ىف  شيديدة 
اليدرايس والركييز، لذلك نقدم 
بعيض االطعمية التى تسياعد 
عيى الركيز والنشياط ، وفقاً 

. chopra ملوقع
املكرسات

تحتيوى املكرسات عى نسيبة 
ليية  عا

مين 

التي  الغذائية  الفيتامينات والعنارص 
تعزز صحة الجهاز العصبي وتساعد 
عى الركيز والنشياط، كما انها تحد 

من االصابة بالنسيان املتكرر.
سمك السلمون

واحد من أفضل أنواع االسماك الغنية 
باملواد املضادة لألكسدة والفيتامينات 

التي تساعد عى الركيز والنشاط.
افوكادو

مين الفواكيه الغنيية بالفيتامينيات 
والعنارص الغذائيية ومنها االحماض 
الدهنية التى تدعم وظائف املخ وتمد 
الجسم بالنشياط والحيوية وتساعد 

عى الركيز.
البيض

يحتيوى البييض عيى نسيبة عالية 
مين الربوتين واالوميجيا 3 التي تمد 
الجسيم بالنشياط والحيويية وتعزز 
صحية الدماغ وتحميها من الزهايمر 

والنسيان.
 الزبادي

يحتوى الزبادى عى نسيبة عالية من 
األخيرى  والفيتامينيات  الكالسييوم 
التيى تعزز صحية الجهياز العصبى 

وتمد الجسم بالنشاط والحيوية.
 الخرضوات الورقية

تعتيرب الخرضوات الورقية من أفضل 
األطعمية التيي تسياعد عيى تغذية 
الطفل وتمده بالنشاط والطاقة، كما 

انها تساعد عى الركيز.

احذر ..هذه االطعمة 
تؤثر على عمل الدماغ

أكيد علمياء جامعة يييل األمريكيية، أن 
املواد الغذائية الغنية بالدهون تسياهم يف 

اضطراب وظائف الدماغ.
وفقا ملوقع »MedicalXpres«، كشيفت 
غنيي  غذائيي  نظيام  اتبياع  أن  دراسية 
يف  يسياهم  والكربوهييدرات،  بالدهيون 
زييادة االلتهابات بمنطقة ما تحت املهاد 
خالل ثالثة أيام قبيل ظهور أوىل عالمات 
السمنة.والحظ الباحثون وجود تغيرات 
يف بنية الخالييا الدبقية العصبية املناعية 

يف الجهاز العصبي املركزي.
وعنيد اتباع نظام غذائيي غني بالدهون، 
يزداد نشياط الخالييا الدبقيية الصغرة 
بصورة مثرة بسيبب انخفاض عضيات 

امليتاكوندريا يف الخاليا املنتجة للطاقة.
الربوتين  حجيب  أن  الباحثيون  ووجيد 
كان  التيي  الحيوانيات  سياعد   UCP2
نظامهيا الغذائيي غنييا بالدهيون، عى 
االكتفياء بتناول كميية قليلة من الطعام 

وعدم زيادة وزنها.

 Apple Watch أعلنت آبل، عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية
Series 5، والتيي تأتيي بشيكل مشيابه للغايية يف التصمييم 
والحجيم للجيل السيابق من السياعة، لكنها تدعيم عدداً من 
املييزات الجدييدة، أهمهيا مييزة )Always-on display( يف 
الشاشية، والتي تتيح لك االطالع عيى الوقت ، واملعلومات يف 

جميع األوقات.
وباعتبيار أن )Watch Series 5( هيي 
الجييل الخامس ألحيد أكثير األجهزة 
القابلية لالرتيداء مبيعاً خيالل الفرة 
األخرة ، سينجد أن آبل طورتها لركز 
والقياسيات  البدنيية،  اللياقية  عيى 
للمسيتخدم.  والصحيية  الحيويية 

وبالرغم من أن تصميم الشاشية يهدف 
إىل تقدييم تجربية عرض دائمية، حيث ال 

تنطفئ الشاشية طوال النهار، إال أن عمر 
البطاريية يدوم ملدة 18 سياعة مثل الطرز 
 )LTPO( السابقة، وذلك بفضل تكنولوجيا
التي اعتمدت عليها آبل يف تصنيع الشاشية لتقلل من اسيتهالك 
الطاقة.ويمكن طلب سياعة آبل Watch Series 5 ابتداًء من اآلن 
 GPS( فقيط، و499 دوالراً لطراز GPS بسيعر 399 دوالراً لطراز
Cellular +(، عيى أن يصل الطرازان إىل املتاجر بدءاً من الجمعة 

20 أيلول/سبتمرب.

توصل باحثون أمركيون من جامعة كاليفورنيا األمركية إىل عالمة 
بيولوجيية يمكن أن تفيد يف التعرف املبكر عى خطر اإلصابة بمرض 

ألزهايمر.
ووجيد الباحثيون يف الدراسية، املنشيورة بالعيدد األخر مين دورية 
البيولوجيا العصبية للشييخوخة، أن قياس ميدى تمدد حدقة العن 
أثنياء إجيراء االختبيارات اإلدراكيية يمكن أن 
يكون وسيلة منخفضة التكلفة للمساعدة يف 
فحص األفراد املعرضين لخطر جيني متزايد 
ملرض ألزهايمير قبل أن يبيدأ التدهور املعريف 

املرتبط بحدوث املرض.
وخالل دراسية ميرض ألزهايمر يف السينوات 
األخيرة، اهتم الباحثيون بربوتين األميلويد 
الرائد وبروتن تاو املوجودين يف نسيج الدماغ، 
وهميا عاملن مسياهمن يف حيدوث املرض، 
يرتبيط كالهما بتدمر الخالييا العصبية، مما 

يؤدي إىل اختالل وظيفي يف اإلدراك.
وتركز الدراسية الجديدة عى االستجابات يف حدقة العن أثناء املهام 
اإلدراكية وهيي وظيفة املوضع األزرق Locus coeruleus )مجموعة 
من الخاليا العصبية يف جذع الدماغ مشاركة يف تنظيم اإلثارة وتعديل 

الوظيفة اإلدراكية.

باحثون: عالمات الزهايمر 
تظهر من »العيون«

تمكين علماء الفلك من اكتشياف املاء للميرة األوىل يف الغالف الجوي 
لكوكب يدور نجم فيما يعرف بنطاق صالح للحياة.

وجياء اإلعالن عن الكشيف العلمي الجديد يف نتائيج نرشت يف مجلة 
»نيترش أسرونومي« العلمية.

ويجعيل اكتشياف املياه الكوكيب البعيد الذي 
يحميل اسيم »18b-K2« مرشيحا معقيوال 

للبحث عن حياة فيه.
ويقيول العلمياء إن نسيبة امليياه يف الغيالف 

الجيوي بهيذا الكوكب تصيل إىل 50 يف املئة 
من الغالف.

لكين األمر لييس بهيذه السيهولة، إذ يف 
غضيون 10 سينوات ، يمكين أن تتمكن 

الحديثة  من التلسكوبات 
إذا كان  تحدييد ميا 
الكوكيب يحتيوي عيى غيازات يمكين أن 

تنتجها الكائنات الحية.

علماء يكتشفون نسبة ماء كبيرة 
على احد الكواكب

تعرف على الجيل الجديد من الساعات 
الذكية آليفون

الحرباء تدخل في الصناعات الحربية

من املقرر أن تطلق رشكتا أبل وولت ديزني خدماتهما 

الخاصية بالبث التلفزيوني يف نوفمرب املقبل، لتنافسيا 

بذليك رشكية نتفليكيس اليذي هيمنيت عيى املجيال 

لسينوات.وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أبل ستقدم 

خدمية البيث التلفزيوني بسيعر ال يقيارن، يبدأ من 5 

دوالرات شهريا. وتدشين رشكة والت ديزني يف الشهر 

نفسه خدمة بث مماثلة مقابل 7 دوالرات شهريا.

وربما تكون الصدفية البحتة هي التي جمعت بن آبل 

وديزنيي لتقدميا خدمتيهميا بسيعرين متقاربن أقل 

من الخدمة األساسيية لنتفليكس التي تبلغ 13 دوالرا 

شيهريا.لكن نية التصيدي لتقدم نتفليكيس املهول يف 

عاليم البث التلفزيوني أوضح ميا يكون.وجاء إإلعالن 

عين خدمية البيث التلفزيوني خيالل مؤتمرهيا الذي 

كشيفت فيه أيضا عين ثالثة هواتف آيفيون جديدة ال 

تختلف يف الشيكل كثرا عن هواتف آيفون التي صدرت 

العيام امليايض سيوى يف إضافية 

كاميرا اللتقياط 
الزوايا  من  الصور 

ة  يد شد االتساع.

بث تلفزوني جديد البل 

وولت ديزني ينافس 

»نتفليكس«



عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»ما م�ن ولد باّر ينظر إىل والديه نظر رحمة، 
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»اسرائيل« تتجسس على ترامب وكبار مساعديه

املراقب العراقي / متابعة...
ال يس�لم من التجس�س الصهيوني 
حتى الحلفاء نقلت مجلة بوليتيكو 
أمريك�ي  األمريكي�ة ع�ن مس�ؤول 
س�ابق أن إرسائي�ل زرع�ت  أجهزة 
تجس�س ملراقبة الهوات�ف الخلوية 
وجدت قرب البي�ت االبيض ومواقع 

حساسة يف واشنطن.
ولف�ت املس�ؤول إىل أن األجهزة كان 
هدفها التجس�س عىل ترامب وكبار 
مساعديه واملقربني منه، مضيفاً أن 
االدارة وبخالف الحوادث املماثلة لم 

توبخ »إرسائيل« عىل سلوكها.
كما أّكد املس�ؤول أن تحقيقات »أف 
االس�تخبارية  واألجه�زة  آي«  ب�ي 
عم�الء  زرع  إىل  خلص�ت  األخ�رى 

إرسائيليني أجهزة التجسس.
ووف�ق املجلة ف�ان أجه�زة املراقبة 
املصغرة والتي تعرف باسم »ستينع 
ت�م  الالس�عة  األش�عة  أو  راي�ز« 
أبراج االرس�ال  تصميمه�ا لتحاكي 

الخاصة بشبكة الهاتف املحمول.
ولم يتض�ح اذا نجحت »ارسائيل« يف 
تحقيق هدفها اما ال بحس�ب مجلة 

بولوتيكو.
أن  إىل  املجل�ة  أش�ارت  كذل�ك 
مس�ؤولني أمريكيني خرباء يف مجال 
االس�تخبارات يس�خرون م�ن نفي 
»إرسائي�ل« مس�ؤوليتها ع�ن زرع 

أجهزة التجسس.
وكمحاول�ة لدف�ع التهم�ة ، نقل�ت 
وس�ائل اعالم إرسائيلي�ة عن رئيس 
الوزراء االرسائييل بينيامني نتنياهو 
قوله إن التقارير يف بوليتيكو بشأن 
التجس�س ع�ىل الوالي�ات املتح�دة 

»كاذبة«.
الت�زام  »لدين�ا  نتنياه�و  وأوض�ح 
بعدم القيام بأنش�طة اس�تخبارية 
يف الوالي�ات املتحدة«.كما نفى وزير 
الخارجية اإلرسائييل يرسائيل كاتس 
م�ا ورد يف التقري�ر وقائالً »إرسائيل 
ال تدير عمليات تجس�س يف الواليات 

املتحدة، أمريكا وإرسائيل تتشاركان 
اس�تخباراتية  بمعلوم�ات  بينهم�ا 
عدي�دة وتعمالن معاً ملن�ع تهديدات 

وتقوية أمن كال الدولتني«.
كذلك نفى املتحدث باس�م السفارة 
بوق�ت  واش�نطن  يف  اإلرسائيلي�ة 
س�ابق التقرير ع�ىل املوقع ووصف 
الحدي�ث ال�ذي يدور عن التجس�س 

بال�«هراء«.
الحادث�ة  ه�ي  ه�ذه  وليس�ت 
التجسسية االوىل فقد سبقها العديد 
من املحاوالت ففي العام  1950قام 
يولي�وس  األمريكي�ان  اليهودي�ان 
بتس�ليم  ايث�ل  روزن�ربغ وزوجت�ه 
القنصلي�ة  يف  املخاب�رات  ضاب�ط 
السوفيتية يف نيويورك ملفاً يتضمن 
معلوم�ات موثق�ة وش�املة ح�ول 
أرسار صن�ع القنبل�ة الذري�ة، وق�د 

تس�ببت هذه الواقع�ة يف رفع وترية 
الخ�الف واحت�دام ال�راع يومه�ا 
بني قطبي العال�م حيث برز االتحاد 
املعس�كر  رأس  ع�ىل  الس�وفييتي 
مقاب�ل  فتي�ة  كق�وة  االش�راكي 
ق�وة فتي�ة وديناميكي�ة أخرى هي 
الواليات املتحدة األمريكية عىل رأس 

املعسكر الغربي.
وق�د أفاد اليه�ود من ه�ذه الواقعة 
بالتقرب لالتحاد السوفييتي خاصة 
بع�د اع�دام الجاسوس�ني يوليوس 

وايثل روزنربغ يف العام1953.
وكان واضح�اً أن اليه�ود ال يريدون 
العال�م  بحك�م  أمري�كا  انف�راد 
والهيمنة عليه مبك�راً، وقدروا أنهم 
يحتاجون إىل بضعة عقود لالستيالء 
عىل مفاصل املال واألعمال واإلعالم 
ومراك�ز الق�رار األمريك�ي وهو ما 
تحق�ق بش�كل نهائي وحاس�م مع 
مطل�ع ه�ذا الق�رن وم�ع وص�ول 
مواق�ع  ل�كل  اليهودي�ة  الجماع�ة 
الس�لطة وتش�ديد قبضته�م ع�ىل 
الحكم يف الواليات املتحدة األمريكية.

زرعت أجهزة لمراقبة هواتفهم 

تحقيقات »أف بي آي« تكشف أجهزة التجسس

خبراء االستخبارات يسخرون من نفي »إسرائيل«

استطاع املري إبراهيم القباني، أن يصنع قصة كفاح 
كب�رية، بدأه�ا يف أري�اف محافظة الرشقية، واس�تطاع 
خالله�ا أن يقهر الظروف الصعبة، بعزم وإرادة، جعلته 
يه�زم عدوي�ن لدودي�ن هم�ا الجه�ل والفق�ر. ن�رشت 
صحيفة »اليوم الس�ابع« املرية، بعض جوانب، قصة 
كف�اح ذلك الرجل، الذي م�ازال يواصل رحلته مع العلم، 

رغ�م أن عم�ره 92 عاما.وأش�ارت الصحيف�ة املرية 
إىل أن القبان�ي ب�دأ مس�ريته بوظيف�ة عام�ل باألوقاف 
املري�ة، وواص�ل التعلم حتى حصل ع�ىل مؤهل عال، 
حصل، قبل أن يس�جل املاجس�تري.ولد إبراهيم القباني، 
بقرية العواسجة يف محافظة الرشقية، ألب يعمل منشد 
دين�ي وأم ربة من�زل، وأت�م تعليمه االبتدائي بمدرس�ة 

القري�ة الريفية، التي كانت تعادل االبتدائية، وكان عليه 
أن يذهب إىل مدينة الزقازيق الس�تكمال تعليمه، لكن لم 
يس�تطع فعل ذلك بسبب الفقر، حيث، قال له والده: »يا 
بن�ي لو أن�ت عايز تكمل تعليمك يبق�ى أمك هتبيع ال�8 
قراريط اليل ورثته�م من أرستها«.ويف وقت الحق تمكن 
والده من تعيينه عامال يف األوقاف، قبل أن يتزوج وينجب 

6 أبناء ثالثة ذكور وثالث إناث.ظل حلم إبراهيم القباني 
خياال يداعبه يف اس�تكمال دراس�ته، وكان ينظر ألبنائه 
بح�ب وإعج�اب وهم يف املدرس�ة إىل أن ذه�ب ذات يوم 
لش�يخ املعهد الديني وأبدى رغبته يف اس�تكمال التعليم 
باألزه�ر فقدم لاللتحاق باألزهر، املرحلة اإلعدادية وهو 

فوق سن 47 عاما.

شهادة جامعية بعد سن الـ90

رسالة القنينة تنقذ حياة عائلة بكاملها !

طيور تجبر طائرة ركاب على الهبوط االضطراري

املراقب العراقي/ متابعة...
س�ائحان وجدا قنينة عىل حافة النهر وعىل الفور اتصال 
بالجهات املعنية النقاذ حياة ارسة علقت يف قمة الشالل.

فق�د علقت عائلة يف قمة ش�الل عىل نهر أرويو س�يكو 
بوالي�ة كاليفورني�ا األمريكي�ة، وبفض�ل الرس�الة التي 

وضعوها يف قنينة ورموها يف النهر، تم إنقاذهم.
وقعت الحادثة يف شهر يوليو املايض عندما قرر كورتيس 
وس�تون )44 سنة( وكريستال رامرييز مع ابنهما هانر 
)13 س�نة( ركوب نهر س�اليناس، عىل عوامة خش�بية 
كما فعل قبل س�بع س�نوات. ولكن يف الي�وم الثالث من 
وصلوه�م إىل أخط�ر منطق�ة يف النه�ر –إىل قمة ش�الل 
ارتفاعه 12 مرا، الح�ظ األب بأن الحبل الذي بإمكانهم 
استخدامه للنزول قد اختفى.وقال وستون موضحا، كان 
هذا املس�ار الوحيد اآلمن. لقد أصبح�ا وحيدين يف مكان 
مهج�ور ومن دون اتصاالت خلوي�ة. وللخروج من هذه 
الورطة حفر الرجل بواس�طة س�كني جي�ب عىل قطعة 
خش�ب كلم�ة »أغيثونا« ورماه�ا يف امل�اء، ولكن قطعة 
الخش�ب كان�ت خفيفة ج�دا وبقيت عائم�ة يف مكانها. 

لذل�ك ق�رر وس�تون كتاب�ة الكلم�ة ذاتها ع�ىل جوانب 
ووضع قنينة بالس�تيكية كانت  معه�م 

وصف  ورقة  مكان بداخله�ا  عليها 
يف  ورماه�ا  املاء. كما وجوده�م 

الحجر  باستخدام  ع�ىل كتب 
اليابس�ة كلم�ة SOS ومن 

ث�م ق�رروا الخل�ود إىل النوم. 
يف  اس�تيقظوا  وللمفاج�أة 

منتصف الليل عىل نداء من مكربات 
الص�وت »نح����ن رج�ال اإلنقاذ. 
لق�د وجدناك�م، ابق�وا يف مكانك�م 
ع�ىل  دلي�ال  ه�ذا  س�نجليكم«.كان 

أن هن�اك من عث�ر عىل القنين�ة وأبلغ 
رج�ال اإلنقاذ بش�أنها. واتضح لهم الحقا 

أن الذي�ن عثروا عىل القنينة س�ائحان، اتصال 
ف�ورا بالجهات املعنية، وعىل الرغم من هذا الوقت 

املتأخر توجهت فرقة اإلنقاذ إىل مكان العائلة وتمكنت 
من إنقاذهم جميعا.

زواحف طائرة من العصر الطباشيري 

اليونسكو تبدأ اعمار الحدباء مطلع 2020
سلبي ...عدم تجهيز االسلفت

م�ن املتع�ارف علي�ه ان الخلط�ات 
األسفلتية عبارة عن مزيج متجانس 

من م�واد الرصف ويج�ب ان تكون 
مجتمع�ة. محتفظةبخصائصه�ا 

وه�ذه الخلط�ات يف ح�ال ع�دم 
توفرها بسبب عدم تجهيزها من 
قبل املعامل سيكون من العوامل 
الت�ي تس�هم يف عرقل�ة عمل من 
يق�وم باعم�ال التبلي�ط يف املدن 
واالقضي�ة والنواحي الس�يما ان 
هن�اك س�عي م�ن امان�ة بغداد 
ومحافظة بغداد لتبليط  عدد من 
املناط�ق الت�ي تحت�اج اىل تبليط 
لك�ن املعام�ل تتأخ�ر يف عملي�ة 

التسليم.

م�ن الجوان�ب االيجابية هي س�عي امانة 
بغداد اىل اكساء املحالت التي اكتملت البنى 
التحتية الخاص�ة بها ضمن الخطة ضمن 
املوازنة االس�تثمارية لعام 2019 الس�يما 
أن هناك محالت مكس�وة ولكنها ش�هدت 
اعمال تأهي�ل او مد انابيب مي�اه جديدة، 

حي�ث س�يتم اعادة اكس�ائها م�ن جديد، 
اضاف�ة اىل خط�ة االمانة إلكس�اء الطرق 
الرئيس�ية يف مختل�ف املناط�ق فضال عن 
كون خطة اكس�اء الط�رق تتضمن تعبيد 
40 محل�ة يف مختل�ف املناط�ق اضافة اىل 

اكساء الطرق الرئيسية والفرعية.

ايجابي... اكساء المحالت المكتملة البنى التحتية 

املراقب العراقي/متابعة...
اكتش�ف علم�اء يف كندا عن ن�وع جديد من 
التريوصورات، وهي زواحف طائرة ضخمة 
كانت تعيش يف العر الطباشريي، يبلغ باع 

جناحيه 10 أمتار ويزن 250 كيلوغراماً.
ويع�ّد ه�ذا التريوص�ور ال�ذي أطل�ق عليه 
اس�م »كريودراكون بورياس« وكان يعيش 
قب�ل 77 مليون س�نة أحد أك�رب حيوانني 
األرض  وج�ه  ع�ىل  وج�داً  طائري�ن 
ويساوي بحجمه تقريبا تريوصورا 
آخر معروفا هو كيتسلكواتلس 
)10,5 أمت�ار(، بحس�ب م�ا 
الذين  الباحث�ون  أوض�ح 
يف  دراس�تهم  ن�رشت 
»جورن�ال  مجلّ�ة 
فريتربي�ت  أوف 
باليونتولوجي«.

اكتش�فت  وق�د 
املتحجرات  هذه 

قب�ل 30 س�نة يف مقاطع�ة ألربت�ا الكندية، 
لك�ن العلم�اء ظّن�وا وقته�ا أنه�ا مرتبطة 
يف  علي�ه  عث�ر  ال�ذي  بالكيتس�لكواتلس 

تكساس.
وتمّك�ن العلماء حّتى يومنا من تحديد أكثر 
م�ن مئة نوع م�ن التريوص�ورات يف أمريكا 

وأوروبا وآسيا.
وق�ال ديفيد هوم الباح�ث يف جامعة كوين 
ماري يف لن�دن والقّيم الرئييس عىل األبحاث 
»إنه اكتش�اف رائع. ونحن كّنا نعلم بوجود 
هذا الحيوان، لكن بات يف وسعنا اآلن أن نثبت 
أن�ه كان مختلف�ا وأن نطلق عليه اس�ما«.

وأوضح الباحث أن هذا االكتش�اف »يعطينا 
فك�رة أفضل ع�ن تن�ّوع التريوص�ورات يف 

أمريكا الشمالية وتطّورها«.
وكان »كريودراك�ون بورياس«، كغريه من 
الزواح�ف الطائ�رة يف العر الطباش�ريي، 
الحم�ا يقت�ات ع�ىل الس�حايل والثديي�ات 

الصغرية وحّتى الديناصورات الصغرية.

املراقب العراقي/متابعة...
قال�ت منظمة األممة املتح�دة للربية 
والعلم والثقافة )يونس�كو( إن إعادة 
بن�اء مس�جد النوري الكب�ري ومنارته 
التاريخي�ة يف املوص�ل ش�مايل العراق 
م�ن املق�رر أن تبدأ مطلع ع�ام 2020 
بعد س�نوات عدة من تدمريهما خالل 

معارك طرد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال�ت مديرة املنظم�ة أودري أزوالي 
إن إع�ادة بناء املس�جد تع�د جزءا من 
الثقاف�ة  لتنش�يط  طموح�ة  خط�ط 

وإحياء املوصل املدمرة.
جاءت ه�ذه التريحات خ�الل لقاء 
الثقاف�ة  وزي�ر  م�ع  أزوالي  أجرت�ه 
الحمدان�ي  األم�ري  عب�د  العراق�ي 
ومسؤولني آخرين يف باريس هذا اليوم 
حيث جرت مناقش�ة إع�ادة اإلعمار، 
مش�رية إىل أنهم وافقوا عىل بدء إعادة 
بن�اء املس�جد يف الرب�ع األول من عام 
2020.ودّمر مس�جد النوري ومنارته 
الحدب�اء، املعلم الش�هري يف املوصل، يف 
يونيو/حزي�ران 2017، واتهم الجيش 
العراقي تنظي�م الدولة بتفجريه. وهو 
املس�جد نفس�ه ال�ذي ش�هد الظهور 
العلن�ي الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر 

البغدادي يف العام 2014.
ومس�جد الن�وري، الذي يحمل اس�مه 

من ن�ور الدين الزنكي موحد س�وريا 
وال�ذي حكم املوصل مل�دة وأمر ببنائه 
ع�ام 1172، كان دمر وأعيد إعماره يف 

العام 1942 يف إطار مرشوع تجديد.
الت�ي  للمس�جد  الحدب�اء  واملن�ارة 
حافظ�ت ع�ىل هيكله�ا مل�دة تس�عة 
قرون، ه�ي املعلم الوحي�د الباقي من 
املبنى األصيل للمس�جد. وكانت املنارة 
املزينة بأش�كال هندس�ية من الطوب 
رم�زا للموصل. وس�عى تنظيم الدولة 
قب�ل هزيمت�ه يف 2017 إىل أن يجعلها 
رمزا ملا تس�مى دولة خالفته بعد رفع 
رايته الس�وداء عىل قمته�ا التي يبلغ 

ارتفاعها 45 مرا.

أم تبيع توأمها لشراء 
هاتف جديد !

املراقب العراقي/ متابعة...
أقدم�ت أم صيني�ة ع�ىل بي�ع توأم 
آالف   9 مقاب�ل  ال�والدة  حديث�ي 
دوالر تقريب�ا لس�داد فواتري بطاقة 

االئتمان الخاصة بها.
ووفقا لصحيفة ›دييل ميل‹، اشرت 
والدة الطفلني، وهي يف العرشينات 
من عمره�ا، ه���اتف�ا جديدا من 
املبل�غ ال�ذي جنت���ه مقاب�ل بيع 

ولديها.
وألق�ت الرشط�ة القبض ع�ىل األم 
ورشيكها، وقامت بإعطاء الطفلني 

ألجدادهما للعناية بهما.
أيل�ول  يف  توأمه�ا  امل�رأة  أنجب�ت 
الج�اري، وكان الطف�الن بحاج�ة 
لعناي�ة خاص�ة ألنهم�ا ول�دا قبل 
أوانهم�ا، ول�م يظه�ر رشيكها منذ 
ذلك الحني، كم����ا ورفض والداه 
إع���ال�ة  ع�ىل  مس�اعدته���ا 

الطفلني.
نتيج�ة لذلك، ق�ررت بي�ع طفليها 
ألنهم�ا ش�كال عبئ�ا عليه�ا، حيث 
باع�ت األول مقاب�ل 45 أل�ف يوان 
واآلخ����ر  دوالر(   6300 )نح�و 
 2800( ي���وان  أل�ف   20 مقاب�ل 

دوالر(.
واستخدمت األم املال لسداد فواتري 
بطاقة االئتمان الخاصة بها ورشاء 

هاتف جوال جديد.
يذكر أن املتورطني يف جرائم تهريب 
األطف�ال واالتجار به�م، معرضون 
للس�جن مدة تصل إىل 10 س�نوات، 

وفقا للقوانني الصينية.

سيارة تسقط من السماء !
املراقب العراقي/متابعة...

لحظ�ة  املراقب�ة  كام�ريات  رص�دت 
سقوط حافلة صغرية من أعىل محور 
صف�ط اللبن بالجيزة، ش�مال مر، 

م�ا أس�فر عن م�رع 8 أش�خاص 
وإصابة آخرين.

ويظهر مقط�ع الفيديو اللحظة التي 
نجا فيها أحد امل�ارة بأعجوبة بعد أن 
س�قطت الحافلة بالقرب منه، امس 

األربعاء.
الصح�ة  وزي�رة  مستش�ار  وكان 
لشؤون اإلعالم، خالد مجاهد، أوضح 
أن�ه فور وقوع الح�ادث، تم الدفع ب� 
7 س�يارات إس�عاف مجه�زة، نقلت 
املصاب�ني وح�االت الوف�اة كاف�ة إىل 

مستشفى بوالق الدكرور العام.
وق�ال مجاهد إن الوزي�رة هالة زايد، 
الصح�ة  وزارة  وكيل�ة  م�ن  طلب�ت 
بالجيزة، س�يدة مرشف، توفري كافة 
الطبي�ة للمصابني، ومتابعة  الرعاية 
حالته�م الصحي�ة، وإرس�ال تقري�ر 

طبي عن حالة املصابني أوال بأول.

سلحفاة برأسين ! 
يف  الس�الحف  دوري�ة  ش�اركت 
جزي�رة »هيلت�ون هي�د« بوالية 
ص�ورة  الجنوبي�ة،  كارولين�ا 

لسلحفاة بحرية ذات رأسني.
وكت�ب عال�م األحي�اء البحري�ة 
آم�رب كوين، تعليق�ا عىل الصور 
قال فيه، »كنا نظن أننا رأينا كل 
يشء خالل هذا املوس�م املزدحم 
الس�الحف  دوري�ة  ع�ىل  ج�دا 

البحرية«.

وكان�ت الس�لحفاة تم�ي عىل 
الش�اطئ، ويق�ال إنها:«كان�ت 
عىل قي�د الحياة عندم�ا أطلقها 

املتطوعون يف املحيط«.
وقال كوين، »إن الس�الحف ذات 
الرأس�ني، ه�ي نتيج�ة لطف�رة 
أن  م�ن  الرغ�م  ع�ىل  جيني�ة. 
الفق�س من املرجح أن يحدث يف 
أنواع الزواح�ف األخرى، وقد تم 
توثي�ق هذه األنواع من الطفرات 
يف السالحف البحرية عىل جزيرة 
هيلت�ون هيد م�ن قب�ل«، وفقا 

ملوقع »سويرسن ليفينج«
وأضاف كوين، »إنه ليس شائعا، 
ولكن�ه ليس ش�يئا ينبغي 

التحذير منه«.
دوري�ة  وأطلق�ت 
اسم  الس���الحف 
املخلوق »س�كريت 
تيمنا  وك�����راش« 
الش�هرية  ديزن�ي  بش�خصية 
به�ذا االس�م، وفقا ملوق�ع »يو 

إس توداي« األمريكي.

املراقب العراقي/متابعة...
ش�هدت رحل�ة جوي�ة داخلي�ة يف كن�دا حادث�ة مروعة 
باصط�دام رسب من طيور اإلوز بأحد محركات الطائرة 
بعد وقت قصري م�ن اإلقالع.واضطر كابتن الطائرة 
)ط�راز بوين�غ 737( التابع�ة لرشك�ة الخط�وط 
إىل  أبوتس�فورد  املتجه�ة م�ن   ،Swoop الجوي�ة 
إدمونت�ون، إلع�الن حال�ة الط�وارئ والهب�وط 

االضط�راري يف أبوتس�فورد.ويف الوق�ت نفس�ه، ش�هد 
ال�ركاب مش�هدا مرعبا مع انط�الق ك�رات نارية حول 
جن�اح الطائرة، حيث تمّكن أحد املس�افرين من تصوير 
 ،Swoop لقط�ات للحادثة املخيفة.وقال متحدث باس�م
إن الطائ�رة تخضع إلصالحات وم�ن املتوقع أن تعود إىل 
الخدم�ة. وتعد الس�المة أولوية بالنس�بة لنا، وس�تظل 
دائما يف طليعة عملية صنع القرار، نعتذر عن أي إزعاج 
ينا  فر ملس�ا

األعزاء.


