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بغداد/ القسم الرياضي ...
خاض ممثال العراق يف البطولة العربية لكرة 
القدم حامل اللقب الرشطة ووصيفه الجوية 
مباراتهم�ا يف ذه�اب دور 32 ام�ام فريقني 
كويتي�ني، فخ�ر الرشط�ة بثالث�ة اهداف 
مقاب�ل هدف واحد فيما حقق الجوية الفوز 
ب�ذات النتيج�ة ، الرشطة خ�اض املباراة يف 
الكويت واستحوذ كثريا عىل مجريات املباراة 
ولكنه تلقى الخس�ارة ،فيما خاض الصقور 
مبارات�ه يف ملع�ب كرب�الء ال�دويل وحق�ق 
الفوز عىل الس�املية الكويت�ي عىل الرغم من 
تأخره بهدف مبكر. املراقب اس�تطلعت اراء 
املختص�ني يف الش�أن الك�روي عن اس�باب 
االخط�اء الت�ي ارتكبه�ا الالعب�ون والكادر 
التدريب�ي لفريق القيثارة ادت اىل الخس�ارة 
وم�ا هو العامل االهم يف ف�وز الجوية بثالثة 
قربتها من التأهل. اول املتحدثني كان املحلل 

واملدرب الريايض الكابتن س�عد حافظ الذي 
قال:  »التشكيل الذي دخل به فريق الرشطة 
مباراته ام�ام الكويت الكويتي هو تش�كيل 
غري منس�جم، بمعنى ان�ه عندما تلعب امام 
فري�ق يف ملعبه وب�ني جماهرييه وهو فريق 
يجيد االنتقال الريع من الدفاع اىل الهجوم 
وبالعك�س كان املف�روض ان يطغي العامل 

الشبابي عىل تشكيلة الفريق«.
واض�اف »نوعي�ة الالعبني الذي ش�اركوا يف 
املب�اراة االغلب منه�م كانو بط�يء الحركة 
والتنق�ل وال يمتلك�ون رسع�ة االنتقال من 
الهج�وم اىل الدف�اع وهذا االم�ر كان واضحا 
ع�ىل اداء العب�ي الرشط�ة ع�ىل الرغ�م من 
الس�يطرة الواضحة للفري�ق العراقي خالل 

شوطي املباراة«.
ون�وه »ش�اهدنا الكث�ري م�ن الفراغ�ات يف 
الخطوط الدفاعية لفريق الرشطة مع مرور 

وقت املباراة مما ادى اىل الخسارة«.
وتاب�ع »كان م�ن املنطقي ان يفك�ر الكادر 
التدريب�ي لفري�ق الرشط�ة بالخ�روج م�ن 
املب�اراة باق�ل االرضار كأن يكون التعادل او 
الخس�ارة بهدف واح�د من اج�ل التعويض 
يف مب�اراة االي�اب، والخس�ارة بنتيجة ثالثة 
اه�داف مقابل ه�دف هي ثقيل�ة عىل فريق 
الرشط�ة وس�تصعب م�ن االم�ور كث�ريا يف 

مباراة االياب.
وخت�م حاف�ظ حديث�ه بالق�ول »ان ع�دم 
خوض الفريق الرشطاوي للمباريات الودية 
قب�ل خ�وض مباراتهم املهمة ام�ام الكويت 
الكويت�ي اث�ر بالس�لب ع�ىل رؤي�ة ال�كادر 
الفن�ي الجديد للفريق وال�ذي لم تكن الرؤية 
واضحة لديه عن امكانيات الالعبني الفردية 

والجماعية«.
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انتقادات ألداء الفرق الرياضية العراقية 
في البطولة العربية لكرة القدم 

»االعالم المسير« يكمل ما بدأته »الطائرات المسيرة« 
ويتجاوز »باستهتار« على مقام المرجعيات الدينية 

»الحرة« االمريكية تكشف عن صهيونيتها ...

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
اكمل�ت قناة »الح�رة« املدعومة م�ن قبل االدارة 
الصهيوني�ة  الطائ�رات  بدأت�ه  م�ا  االمريكي�ة 
املس�رية، م�ن عملية اس�تهداف مب�ارش لقوات 
الحش�د الش�عبي، لكن »الحرة« تجاوزت نطاق 
هجماته�ا املس�تمرة عىل الحش�د ووصلت هذه 
املرة باساءاتها  ملقام املرجعية وتلفيق االكاذيب 
عىل الرموز العراقية الدينية، بالشكل الذي يجايف 
الحقيقة ، يف محاولة الغرض االس�اس منها هو 
االساءة للمؤسسة الدينية تبعاً ملا يخدم املصالح 
»س�لخ«  اىل  الهادف�ة  واالمريكي�ة  الصهيوني�ة 
الهوية الدينية عن املجتمع العراقي، بحس�ب ما 

يراه مراقبون.
وكان »الداف�ع الرشع�ي والديني« ه�و املنطلق 
لط�رد الق�وات القتالي�ة االمريكية ع�ام 2011 
وتكبيده�ا الكثري من الخس�ائر يف العدد والعدة ، 
ورداً ع�ىل الفت�وى الدينية التي ص�درت من قبل 
املرجعية الدينية بتحريم بقاء القوات االمريكية 
يف الع�راق، ج�اء تقري�ر »الح�رة« يف مضام�ني 
مكش�وفة هدفها االس�اس هو االس�اءة لرجال 

الدين. 
وغ�ريت تل�ك »الفضائي�ة« خطابها بع�د حملة 
واس�عة ش�نتها منذ قرابة الس�نتني ابعدت من 
خالله�ا جمي�ع كوادره�ا القديم�ة عىل اس�س 
طائفي�ة، ليح�ل محله�ا ك�وادر جدي�دة هدفها 
بوج�ه  يق�ف  م�ن  جمي�ع  مهاجم�ة  االس�اس 

املخططات االمريكية يف العراق واملنطقة.
ويرى الكاتب واالعالمي قاسم العجرش ان ما بثته 

قناة الحرة يأتي يف س�ياق عمل منظم نهجته هذه 
القناة منذ قرابة الس�نتني، بع�د ان غريت خطابها 

من الناعم اىل املبارش، من خالل طرد منتسبيها .
وقال العجرش يف حديث خص به »املراقب العراقي« 

ان »الحشد مرتبط ارتباط وثيق باملرجعية الدينية، 
لذلك عمد االعالم االمريكي عىل االساءة للمرجعية 
الديني�ة، بع�د ان القى م�ا يف جعبته م�ن تهم عىل 

الحشد ».

وأضاف انه » من املتوقع ان ترتفع حدة االستهداف 
االعالمي للمرجعية وللحش�د يف االيام املقبلة ، وان 

تكون اكثر قوة«.
ودعا » القوى السياس�ية واملجتمعية اىل ان يكون 

له�ا موقف واض�ح ورصيح م�ن تل�ك التجاوزات 
املس�تهجنة، الت�ي ي�راد م�ن خالله�ا التش�ويش 
ع�ىل الرأي الع�ام ، مطالب�اً برضورة ايق�اف قناة 
الح�رة املس�يئة لك�ي يتم ردعه�ا عن تك�رار مثل 
هكذا تجاوزات«. من جانب�ه اكد االعالمي واملحلل 
الس�يايس منهل املرش�دي ان قناة »الحرة« كرشت 
عن انيابها مجدداً لتنفث س�مومها لكن هذه املرة 

فضحت جميع اروراقها ونواياها.
وق�ال املرش�دي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان » واش�نطن لي�س لديها م�ا تخفيه 
بعد اليوم، الس�يما بعد ان احرتقت جميع اوراقها، 
لذل�ك انتقل�ت اىل مرحلة الص�دام املب�ارش، والذي 
ج�اء متزامناً م�ع الحراك الصهيوني ضد الحش�د 

الشعبي«.
وأضاف ان »مسلسل االستهداف االمريكي لن يقف 
عن حدود الحشد، وانما انطلق اىل املرجعية الدينية 
العلي�ا صاحب�ة الفت�وى املبارك�ة، لب�ث اكاذيب�ه 

وسمومه«.
االع�الم واالتص�االت  املرش�دي، »هيئ�ة  وطال�ب 
ولجن�ة الثقافة الربملاني�ة اىل اتخ�اذ موقف حازم 
ورصي�ح تجاه قناة الح�رة ، للجمها عن املزيد من  

التجاوزات«.
يش�ار اىل ان قناة الح�رة بثت تقري�ر تحت عنوان 
»الفس�اد املق�دس« ، حم�ل لكث�ري م�ن املضامني 
واالكاذيب التي اريد منها االس�اءة ملقام املرجعية، 
والتحري�ض ع�ىل بع�ض املرجعي�ة الس�نية التي 
ترفض العمل ضمن املشاريع االمريكية التخريبية 

يف البلد.

توقع النائب حسن خالطي، اليوم األحد، ان تجري تغيريات 
يف االيام املقبلة بالكابينة الوزارية، وفقاً لعدة معطيات عىل 

الساحة.
وق�ال خالط�ي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»هن�اك عدة قضايا مهمة تجعلن�ا نرتقب حصول تغيريات 
وزارية الفرتة املقبلة«، مبينا ان »االمر االول يرتبط بالسنة 
الترشيعية الثانية من كل دورة برملانية والتي اعتدنا ان يتم 
تركيز العمل فيها عىل الجانب الرقابي واهم مظاهرها هو 
االستجواب والذي ينتهي عادة باإلقالة للمسؤول التنفيذي 
بحال كان االس�تجواب متضمنا ادلة قوية ووجود تقصري 

واضح من املسؤول«.
وأضاف ان »االمر الثاني يرتبط بقضية اس�تكمال النقص 
بالكالبين�ة الوزارية وتحدي�دا وزارة الرتبية التي نعتقد انه 
س�يتم حس�م مرش�حها خالل الفرتة املقبلة«، الفتا اىل ان 
»االمر الثالث يرتبط برئيس الوزراء نفس�ه الذي اش�ار اىل 
نيته اجراء تعديل وزاري لوجود مؤرشات معينة عىل بعض 

الوزراء الحاليني سواء من املساءلة والعدالة او النزاهة«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
طالب�ت كتلة صادق�ون النيابي�ة، اليوم االح�د،  بالخروج 
بتظاهرات واس�عة ضد االعالم االمريكي امليسء للمرجعية 

الدينية.
وقال النائب عن الكتلة حسن سالم يف بيان تابعته »املراقب 
العراقي«  إن »قناة الحرة امريكية صهيونية وال تمتلك ذرة 
م�ن الرشف واالعالم الحر«، داعيا اىل »تظاهرات اس�تنكار 
امام مقر القناة واغالقها النها من صنف القنوات الصفراء 

التي تبث سموم الفتنة والتسقيط«.
وطال�ب س�الم “لجنة االع�الم واالتصاالت وهيئ�ة االعالم 

باتخاذ االجراءات القانونية ملحاسبة القناة”.
وكان�ت قناة الح�رة، نرشت تقريرا يتحدث عن ما اس�مته 

»الفساد« يف املؤسسات الدينية يف العراق.

نائب يتوقع حصول تغيير 
وزاري في االيام المقبلة

صادقون تطالب الخروج 
بتظاهرة ضد االعالم االمريكي

االستجوابات تالحق 6 وزراء وإقالة »عبد المهدي« مستبعدة 
المراقب العراقي/ احمد محمد...

م�ع إنتهاء العطل�ة الترشيعية ملجلس 
الن�واب وق�رب موع�د عق�د الجلس�ة 
الثال�ث،  الترشيع�ي  للفص�ل  األوىل 
يس�تعد الربملان إلس�تجواب ع�ددا من 
وزراء حكومة عادل عب�د املهدي بتهم 
مختلف�ة، حي�ث اك�د نواب�اً يف الربملان 
القانونية  اكتم�ال جمي�ع االج�راءات 
إلس�تجواب س�تة وزراء، الفتني اىل أن 
الحدي�ث عن اقالتهم ام�را متوقفا عىل 
قناعة املجلس باالجابات عىل االٍس�ئلة 

التي ستقدم لهم.
واته�م الن�واب »حاش�ية« قريب�ة من 
امله�دي  عب�د  ع�ادل  ال�وزراء  رئي�س 
بالتحك�م بق�راره، فيما اس�تبعدوا أن 
يقدم استقالته لشعوره بما اسموه ب� 

»حالوة السلطة«.
وقالت النائبة عن إئتالف دولة القانون 
عالي�ة نصيف، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »مجل�س الن�واب اعطى 
س�نة كامل�ة لحكوم�ة عب�د امله�دي 

تقدي�م  لغ�رض  الوزاري�ة  وكابينت�ه 
الخدم�ات وتنفيذ الربنام�ج الحكومي 
بطلب�ات  نتق�دم  ماجعلن�ا  وه�ذا 
إس�تجواب للوزراء الحكوميني س�يما 

مسؤويل الوزارات الخدمية«.
واضاف�ت نصي�ف، أن »هيئ�ة رئاس�ة 
كل  بوج�ه  وقف�ت  الن�واب  مجل�س 
مح�اوالت اإلس�تجواب خ�الل الفصل 

به�دف  والثان�ي  األول  الترشيع�ي 
إعطاء فرصة كافي�ة للحكومة لتنفيذ 

برامجها«.
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يح�اول اقلي�م  كردس�تان اللع�ب من 
جدي�د م�ع بغداد م�ن اج�ل الحصول 
ع�ىل حصت�ه ال�� 17% الت�ي حدده�ا 
ق�ادة كردس�تان , فض�ال ع�ن مئات 
كروات�ب  الدنان�ري  م�ن  الرتيليون�ات 
ملوظفيه�ا , فه�ذه اللعب�ة تتك�رر مع 
بداي�ة االع�داد ل�كل موازن�ة جديدة , 
واملحصل�ة النهائية عدم الت�زام اربيل 
بتل�ك االتفاق�ات بع�د حصوله�ا عىل 
حصته�ا من املوازن�ة يف بداية كل عام 
جديد , ضاربًة بغداد واتفاقاتها عرض 
الحائ�ط . االقليم وكم�ا تعلم حكومة 
بغ�داد مدي�ن بمبل�غ 30 ملي�ار دوالر 
, ويقس�م ما ب�ني االت�راك والرشكات 
,وه�ذه  باالقلي�م  العامل�ة  النفطي�ة 
اربي�ل  حكوم�ة  تطال�ب  ال�رشكات 
بمس�تحقاتها جراء عملها , وكما هو 
معل�وم ان االقلي�م يه�رب يوميا 750 
ال�ف برمي�ل ويب�اع بأثم�ان اق�ل من 

اس�عار النف�ط العاملي بكث�ري . اتفاق 
االقليم  الجديد مع بغداد ياتي لضمان 
حصت�ه من موازنة 2020 , خاصة انه 
مطم�ن من ان حكوم�ة عبد املهدي ) 
صديق االك�راد القديم ( س�يقبل بهذا 
االتفاق وس�ريوج له من اجل الخروج 
من ازم�ة موازن�ة 2019 ,التي اعطت 
لألكراد اكثر مم�ا اعطت للمحافظات 
املنتج�ة للنف�ط التي تعي�ش اوضاعا 
خدمية مرتدية. كتل سياس�ية اعلنت 
منذ االن ع�ن رفضها ألية اتفاقات مع 
االكراد , كون االخري تتنصل من جميع 
االتفاقات التي عقدتها مع بغداد , كما 
انها حذرت رئي�س الوزراء عبد املهدي 
بالس�ري بنفس وت�رية موازن�ة 2019 
الت�ي اعط�ت لألك�راد ام�واال ضخمة 
اليحلم�ون به�ا برغم عدم تس�ليمهم 

لربميل نفط واحد لرشكة سومو .
صال�ح  االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول 
»املراق�ب  م�ع  اتص�ال  يف  الهم�ايش 

العراق�ي«: اقليم كردس�تان ل�م يلتزم 
بجمي�ع االتفاقات مع بغداد ,بما فيها 
اتف�اق موازن�ة 2019 , الت�ي اعط�ت 
واغدق�ت  كب�رية  امتي�ازات  لألك�راد 
ع�ىل اربيل ام�وال ضخمة تح�ت بنود 
وفق�رات غ�ري قانوني�ة , خاصة مكع 
اكتش�اف وج�ود موازن�ة م�زورة بيد 
وزي�ر املالية والتي م�رت مرور الكرام 
وحس�ب صفق�ات سياس�ية , واليوم 
اربيل تس�عى ألتفاق جدي�د يف موازنة 
2020 , م�ن اجل ضم�ان امتيازاتها , 
فهي التستطيع دفع رواتب موظفيها 
, بسبب مديونية االقليم التي تصال اىل 
اكثر من 30 مليار دوالر نتيجة تحويل 
عوائ�د املالية لحس�اب عائل�ة برزاني 
النف�ط  تس�ويق  يف  خربته�م  وع�دم 
ال�رشكات  م�ع  االتفاق�ات  وكذل�ك   ,
النفطي�ة يف االقلي�م عىل غ�رار عقود 

رشكات النفط مع بغداد .
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كردستان تستمر بأالعيبها وتبحث عن »حصة االسد« في موازنة  »2020« 

المراقب العراقي/ متابعة...
ادان قائد حركة انصار الله الس�يد عبد املل�ك الحوثي، اليوم 
األح�د، الجريم�ة الت�ي ارتكبها ط�ريان العدوان الس�عودي 
يف محافظ�ة ذمار وس�ط الب�الد، مؤكدا انه�ا تعرب عن حقد 
واف�الس انس�اني واخالق�ي وتخبط وانس�داد اف�ق لتحالف 
العدوان يف معركته العبثية والظاملة ضد الشعب اليمني. 
وهنا الس�يد الحوثي بمناس�بة ذكرى الهجرة 
النبوية وتابعته�ا »املراقب العراقي«، 
»الش�عب اليمني واالمة االسالمية 
بمناس�بة حل�ول الع�ام الهجري 
الجدي�د بكل ما له�ذا الحدث من 
بالنس�بة لألم�ة«. ودان  أهمي�ة 
»الجريم�ة  الحوث�ي  الس�يد 
البش�عة والوحش�ية الت�ي 
بح�ق  الع�دوان  ارتكبه�ا 
األرسى يف س�جن ذمار«، 
مؤكدا أن »ه�ذه الجريمة 

تعرب كسابقاتها من الجرائم اليومية لتحالف العدوان التي يرتكبها 
بح�ق الش�عب عن الس�لوك االجرام�ي ال�ذي اعتمد علي�ه العدوان 
كوس�يلة لكر صمود وثبات الش�عب اليمني«. وقال إن »الجريمة 
تع�رب عن حق�د وافالس انس�اني واخالق�ي وتخبط وانس�داد افق 
لتحال�ف العدوان يف معركت�ه العبثية والظاملة ضد الش�عب وتقدم 
ش�اهدا مع الكثري من الش�واهد اليومي�ة عىل أن تحال�ف العدوان 
يس�تبيح كل أبن�اء الش�عب ويتعامل بال انس�انية مع كاف�ة أبناء 
البل�د حتى تجاه املوالني له«. واش�ار الس�يد الحوث�ي اىل أن »هناك 
الش�واهد الكثرية واالحداث الكثرية والواضح�ة يتحدث عنها حتى 
املتعامل�ني مع العدوان كيف يتعامل الع�دو حتى يف جبهات القتال 
مع من باعوا أنفس�هم له وخانوا من أجله وطنهم وقيمهم ودينهم 
ووطنه�م وباعوا كل يشء م�ن أجل الحصول عىل مكاس�ب تافهة 

وأموال مدنسة«.
والجدي�ر بالذکر ان�ه ارتكب طريان الع�دوان الس�عودي األمريكي 
جريمة مروع�ة راح ضحيتها عرشات القتىل والجرحى من األرسى 

يف محافظة ذمار.

تفاصيل اوسع صفحة 4
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بعد تهديده بالرد .. حزب اهلل يفي بوعده ويدمر 
آلية عسكرية اسرائيلية شمالي فلسطين

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت املقاومة االسالمية حزب الله يف لبنان، اليوم األحد 
، عن قيامها بتدمري آلية عس�كرية عن�د ثكنة »افيفيم« 
ش�مايل فلس�طني، مش�رية اىل مقتل وج�رح جميع من 
فيها من بينها قائد كب�ري يف جيش االحتالل. وقال حزب 
الل�ه يف بيان اطلعت عليه »املراق�ب العراقي« أن »ما بعد 
ظهر اليوم األحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب 
وي�ارس ظاه�ر بتدمري آلية عس�كرية عن�د طريق ثكنة 

افيفيم ش�مايل فلسطني املحتلة«. واضاف البيان أنه »تم 
قتل وجرح جميع العنارص التي كانت يف الية العس�كرية 
بع�د اس�تدافها». وكان األم�ني العام لحزب الله الس�يد 
حسن نرص الله قد اكد أّن الرد عىل االعتداءاِت االرسائيلية 
األخرية يف الضاحية الجنوبية لبريوت أمٌر محس�وم. ويف 
كلم�ٍة له بمناس�بِة حل�وِل ش�هِر محرم الح�رام القاها 
يوم امس الس�بت، اكد الس�يد نرص الله إّن الرد سيكون 

مفتوحا، ومن لبنان وليس رشطا يف مزارِع شبعا.



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ اربيل...
اف�اد مصدر امن�ي، االحد، بمقت�ل امراة امام 

محكمة اربيل من قبل زوجها.
وق�ال املص�در، ان »رجال اقدم صب�اح اليوم، 
عىل قتل زوجته امام محكمة اربيل يف منطقة 

السايلو وسط املحافظة«.
واضاف، ان »الرجل س�لم نفس�ه للرشطة«، 
مبين�ا ان »ش�هود عي�ان ذك�روا ان »عملي�ة 
القتل تمت بس�الح ناري بعدما اصابها بست 
اطالقات يف منطقة الرأس بس�بب الخالفات 

العائلية«

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلن�ت محكمة تحقي�ق املوصل، 
األح�د، عن ضب�ط كمي�ات كبرية 
م�ن األدوية املمنوعة م�ن التداول 

وتوقيف املتهمني بحيازتها.
اإلعالم�ي  للمرك�ز  بي�ان  وذك�ر 
تلق�ت  األع�ىل  القض�اء  ملجل�س 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه، 
املخت�ص  التحقي�ق  »ق�ايض  أن 
واملؤث�رات  املخ�درات  بقضاي�ا 
العقلية أوعز بتش�كيل فريق عمل 
بع�د معلوم�ات عن وج�ود أدوية 

بح�وزة  الت�داول  م�ن  ممنوع�ة 
متهمني وهي عبارة عن حقن من 
نوع امبكلوس التي تش�كل خطرا 
عىل حياة اإلنسان«.وأضاف البيان 
أن »املف�رزة تمكن�ت م�ن ضب�ط 
)523( كارت�ون بح�وزة املتهمني 
واتض�ح انها بال وص�والت«، الفتا 
إىل أن »كل كارت�ون يحت�وي ع�ىل 
1000 حقنة«، مبينا أن »املحكمة 
أوقف�ت املتهم�ني وبص�دد إكمال 
املحاكم  التحقيقات إلحالتهم عىل 

املتخصصة«.

املراقب العراقي/ صالح الدين...
أعلنت خلية االعالم الحربي، اليوم االحد، 
العثور عىل مواد متفج�رة واعتدة تابعة 
لعصاب�ات داع�ش اإلرهاب�ي يف مناطق 

متفرقة من محافظة صالح الدين.
وذك�رت الخلي�ة يف بيان تلق�ت »املراقب 
»مف�ارز  أن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
العاملة  اس�تخبارات الرشطة االتحادية 
وزارة  يف  االس�تخبارات  وكال�ة  ضم�ن 
الداخلية واس�تناداً ملعلومات استخبارية 
دقيقة عث�رت عىل مواد متفج�رة تابعة 
لعصاب�ات داع�ش يف جزيرة مكيش�يفة 

بمحافظة صالح الدين 4 عبوات ناس�فة 
عبارة عن جلكانات سعة 20 لرتاً وقد تم 

تدمريها من قبل الجهد الهنديس«.
وأض�اف البيان، ان »املفارز ذاتها وخالل 
تفتي�ش قرى يرغون العليا ووادي الكور 
تمكن�ت م�ن العث�ور ع�ىل 10 صواريخ 
االن�واع و7 حش�وات  قاذف�ة مختلف�ة 
للقاذف�ة وناظور قناص نه�اري واعتدة 
BKC، فضال ع�ن دوائر رب�ط كهربائية 
ومس�اطر تفج�ري و3 عب�وات ناس�فة 
كب�رية محلي�ة الصن�ع ورمان�ة يدوي�ة 

وافرشة واغطية ومواد غذائية«.

مقتل امرأة امام محكمة 
اربيل من قبل زوجها

تحقيق الموصل: ضبط 523 كارتون 
أدوية ممنوعة من التداول

العثور عىل مواد متفجرة لداعش 
يف صالح الدين

2 االحد 1 أيلول من احلدث
2019 العدد 2147 السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

املراقب العراقي/ بغداد...
انتق�د ائتالف الن�ر، اليوم األحد، 
موقف الحكومة حيال عدم تسليم 
أربيل ل�واردات نفط كردس�تان إىل 
بغ�داد، واصفا إياه بأن�ه “ضعيف 
ج�دا”، فيما تعه�د بإتخ�اذ إجراء 
نيابي س�يمنع إعطاء نس�بة %17 

من املوازنة للكرد.
وق�ال النائ�ب ع�ن ائت�الف النر 
ف�الح عب�د الكري�م الخفاج�ي يف 
تريح تابعت�ه »أملراقب العراقي« 
إن »موق�ف الحكوم�ة م�ن ع�دم 
تس�ليم واردات نفط كردس�تان إىل 
الحكوم�ة االتحادية ضعيف جدا«، 
مش�ددا عىل أن »رئي�س الحكومة 
ع�ادل عب�د امله�دي ووزي�ر النفط 

ثام�ر الغضبان ووزي�ر املالية فؤاد 
حس�ني يتحمل�ون مس�ؤولية كل 
برميل يخرج م�ن اإلقليم وال تصل 

وارداته إىل املوازنة االتحادية«.
وبخصوص نسبة حصة كردستان 
الخفاج�ي،  ق�ال  املوازن�ة،  يف 
»سنحش�د كل النواب الذين لديهم 
ح�س وطن�ي، وس�يصار إىل ع�دم 
إعطاء نس�بة ال�17% م�ن املوازنة 

ألربيل«.
النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  وكان�ت 
قد أك�دت، أنه�ا س�تلزم الحكومة 
املركزية ووزير املالية فؤاد حس�ني 
باستقطاع رواتب االقليم يف حال لم 
يس�لم بغ�داد واردات النفط املتفق 

عليها سلفاً.

املراقب العراقي/ بغداد...
الع�ايل  التعلي�م  وزارة  اعلن�ت 
والبح�ث العلم�ي، الي�وم األحد، 
إلط�الق  اس�تعداداتها  اكم�ال 
الخاصة  االلكرتونية  اإلس�تمارة 
بالقبول املركزي لطلبة السادس 
اإلعدادي للعام ال�درايس 2019-

2020، مؤكدة االنتهاء من اكمال 
دليل الطالب الخاص بالتقديم.

الع�ايل  التعلي�م  وزي�ر  وق�ال 
والبح�ث العلمي قيص الس�هيل، 
يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »ال�وزارة اكملت 

االس�تمارة  ألطالق  اس�تعدادتها 
بالقب�ول  الخاص�ة  االلكرتوني�ة 
الس�ادس  لطلب�ة  املرك�زي 
االع�دادي«، مبين�ة أن�ه »س�يتم 
فتحها قريباً جداً وللدورين االول 
والثاني ليتسنى للجميع التقديم 

عليها«.
واك�دت ال�وزارة »اكم�ال دلي�ل 
الطالب الخاص بالتقديم وسيتم 
نرش فقرات�ه تدريجياً عرب موقع 
الوزارة الرس�مي ع�ىل االنرتنيت 
التلك�رام  قن�وات  ع�رب  وكذل�ك 

الرسمية خالل الفرتة القادمة«.

أخبار قصرية

النصر يتعهد باتخاذ إجراء نيايب يمنع 
إعطاء 17 % من الموازنة لكردستان

التعليم العايل تستعد إلطالق استمارة 
القبول المركزي ودليل الطالب 

حالوة السلطة تمنع عبد المهدي من االستقالة 

مجلس النواب يفتتح ربيع االستجوابات بستة وزراء بعد إكتمال اإلجراءات القانونية
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

مع إنته�اء العطل�ة الترشيعية ملجلس 
الن�واب وق�رب موع�د عق�د الجلس�ة 
الثال�ث،  الترشيع�ي  للفص�ل  األوىل 
يس�تعد الربملان إلس�تجواب ع�ددا من 
وزراء حكوم�ة عادل عب�د املهدي بتهم 
مختلف�ة، حي�ث اك�د نواب�اً يف الربملان 
اكتم�ال جمي�ع االج�راءات القانوني�ة 
إلس�تجواب س�تة وزراء، الفت�ني اىل أن 
الحدي�ث عن اقالتهم ام�را متوقفا عىل 
قناعة املجلس باالجابات عىل االٍس�ئلة 

التي ستقدم لهم.
واته�م الن�واب »حاش�ية« قريب�ة من 
امله�دي  عب�د  ع�ادل  ال�وزراء  رئي�س 
بالتحك�م بق�راره، فيما اس�تبعدوا أن 
يقدم استقالته لشعوره بما اسموه ب� 

»حالوة السلطة«.
وقالت النائبة عن إئتالف دولة القانون 
عالي�ة نصيف، يف تريح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »مجل�س الن�واب اعطى 
امله�دي  س�نة كامل�ة لحكوم�ة عب�د 
تقدي�م  لغ�رض  الوزاري�ة  وكابينت�ه 
الخدم�ات وتنفيذ الربنام�ج الحكومي 
وهذا ماجعلنا نتقدم بطلبات إستجواب 
لل�وزراء الحكومي�ني س�يما مس�ؤويل 

الوزارات الخدمية«.
واضاف�ت نصي�ف، أن »هيئ�ة رئاس�ة 
كل  بوج�ه  وقف�ت  الن�واب  مجل�س 
مح�اوالت اإلس�تجواب خ�الل الفصل 
به�دف  والثان�ي  األول  الترشيع�ي 
إعطاء فرصة كافي�ة للحكومة لتنفيذ 

برامجها«.
وأك�دت نصي�ف أن »ه�ذا األم�ر دف�ع 
بالربمل�ان اىل تفعيل دوره الرقابي خالل 

الفص�ل الترشيع�ي املقب�ل«، معت�ربة 
أن »اإلس�تجواب يعد عملي�ة تقويمية 
لحكومة عب�د املهدي وبالتايل أن يرحب 

بذلك«.
واش�ارت نصيف، اىل أن »هن�اك وزراء 
فاس�دين يعملون عىل ب�ث كالم مفاده 
أن كل اإلس�تجوابات التي س�تتم خالل 
الف�رتة املقبل�ة مبني�ة ع�ىل إختالف يف 
املصالح الشخصية وعدم إعطاء عقود 
او ذاك،  الح�زب  و«كومش�نات« له�ذا 

به�دف احب�اط االس�تجواب ومد حبل 
النجاة لبقاؤهم«.

وبينت نصيف، ان »جميع االستجوابات 
ومس�تندات  وثائ�ق  ع�ىل  ستس�تند 
رس�مية، وبالتايل تقيض ع�ىل اتهامات 

االبتزاز«.
اقال�ة  ط�رح  »يت�م  ان  واس�تبعدت 
الكابين�ة الوزاري�ة برمته�ا ب�ل حت�ى 
اقالة الحكومة«، موضحة أن »هذا امر 

صعب جدا«.

وتابع�ت نصي�ف، أن »ال�وزراء الذي�ن 
تم حس�م مل�ف اس�تجوابهم هم وزير 
والزراع�ة  الخطي�ب  ل�ؤي  الكهرب�اء 
صالح الحس�ني والنقل عبدالله لعيبي 
واالتصاالت نعيم الربيعي ووزير املالية 

فؤاد حسني«. 
ولفت�ت اىل ان » عب�د املهدي ل�ن يقدم 
وس�يكمل  الحكوم�ة  م�ن  اس�تقالته 
دورت�ه الوزارية كله�ا«، مضيفة اىل ان 
»هناك حاش�ية قريبة منه تقوده بدأت 

تسلط له الضوء عىل »حالوة السلطة«. 
تحال�ف  ع�ن  النائ�ب  اش�ار  ب�دوره 
الفت�ح فاض�ل جاب�ر خ�الل تريحه 
ل�� »املراق�ب العراق�ي« اىل أن »جمل�ة 
من االس�تجوابات س�تتم خالل الفصل 
الترشيع�ي املقبل بحق ع�دد من وزراء 
عب�د املهدي«، مبينا أنه »تم اس�تكمال 

جميع اإلجراءات القانونية اىل ذلك«.
واض�اف جابر، أن »االم�ر متوقف عىل 
قرار من رئاس�ة الربملان لتحديد موعد 
اجراء االس�تجوابات مع مطلع الفصل 

الترشيعي الجديد«.
وباالضافة اىل القائمة التي اعلنت عنها 
نصي�ف يف تريحه�ا ف�ان النائب عن 
تحالف الفتح اض�اف لها بأن »الربملان 
وبقناعة تامة سيستجوب وزير النفط 
ثام�ر الغضبان وذلك بس�ب مخالفات 

عدة يف عمله«.
واك�د أن »عمليات االس�تجواب س�تتم 
بمهني�ة عالي�ة بعيدا عن التس�ييس«، 
موضح�ا أن »مس�ألة اقال�ة اي  وزير 
س�ابقة ألوانها وس�تتوقف ع�ىل مدى 
قناعة النواب باإلجابات التي سيقدمها 

كل واحد منهم«.
والجدي�ر بالذك�ر أن ع�دد م�ن الكت�ل 
السياسية قد تحدثت عن وجود سلسلة 
اس�تجوابات بح�ق وزراء يف حكوم�ة 
عبد امله�دي، متهمة اياه�م بالتقصري 

وارتكاب الفساد خالل مدة عملهم.
وكان مجل�س النواب، قد ح�دد الثالث 
م�ن أيلول الج�اري موعداً لبدء الس�نة 
الترشيعية الثانية، مش�رياً إىل أن السنة 
الترشيعية األوىل شهدت التصويت عىل 
20 قانون�اً وإنهاء القراءة الثانية ل�15 

قانوناً.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت دائ�رة اإلص�الح العراقي�ة التابع�ة لوزارة 
الع�دل، اليوم االح�د، ان عدد املف�رج عنهم خالل 
ش�هر اب املنرم بل�غ 512 نزيال بعد انتهاء فرتة 

محكوميتهم.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه إن »الع�دد الكيل للمف�رج عنهم من 

س�جون الوزارة خالل الش�هر املايض بلغ )512( 
نزيالً من س�جون ال�وزارة يف بغ�داد واملحافظات 
بينهم )35( مش�موالً بالعفو العام، و)66( امرأة 
و)446( رجال ت�م اإلفراج عنهم بعد انتهاء فرتات 

محكوميتهم«.
وأضافت أن »دائرة اإلصالح قطعت أشواطا كبرية 
يف مج�ال عملي�ات إطالق ال�راح م�ع تطبيقها 

نظام األرش�فة االلكرتونية وال�ذي يتيح إمكانية 
القضائي�ة  إحكامه�م  املنتهي�ة  الن�زالء  تحدي�د 
ويس�اهم بحس�م ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية 

املحددة إلطالق الراح«.
يذكر ان عدد املطلق رساحهم بقانون العفو العام 
قد بلغ )8716( نزيالً منذ شهر 2016/11 ولغاية 

.2019/8/31

املراقب العراقي/ بغداد...
الي�وم  النزاه�ة،  أعلن�ت هيئ�ة 
األحد، عن إحالة التوصيات التي 
أقرَّها الفريق التحقيقيُّ املركزيُّ 
ئة  املُؤلَّف؛ ملتابعة املشاريع املُتلكِّ
يف محافظ�ة كرك�وك والبالغ�ة 
وتس�جيلها  مرشوع�ًا،   167

كإخباراٍت لديها.
تلق�ت  للهيئ�ة  بي�ان  وق�ال 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
ئة  إن »مجم�وع املش�اريع املُتلكِّ
املتوقفة ألس�باب مالية وأمنية 
يف املحافظة بلغ )167( مرشوعاً 
ُمموَّل�ة  مش�اريع  إىل  تنقس�م 
مركزي�اً وأخ�رى اس�تثمارية«، 

مبينة أن “تلك املشاريع تشوبها 
ع�دة مخالف�ات إداري�ة ومالية 
تمثلت يف مخالف�ات يف إجراءات 
اإلحال�ة، وع�دم وج�ود متابعة 
جدي�ة من قبل جه�ات التعاقد، 
فضالً عن عدم اتخاذ اإلجراءات 
املتعاقدي�ن  بح�ق  القانوني�ة 

املتلكئني«.
»م�رشوع  أن  البي�ان  وأض�اف 
وتصمي�م  دراس�ة  إع�داد 
مج�اري محط�ات معالجة مع 
ومج�اري  األمط�ار  ش�بكات 
م�ع  وفرعي�ة  رئيس�ة  ثقيل�ة 
بلغ�ت  ال�ذي  الرف�ع  محط�ات 
 )136,046,476,455( كلفت�ه 

ملي�ار دينار ُيَعدُّ أبرز املش�اريع 
يف  مركزي�اً  املمول�ة  املتلكئ�ة 
املحافظ�ة، إضاف�ة إىل مرشوع 
إنش�اء مستش�فى س�عة 400 
رسير يف مرك�ز املحافظة بكلفة 
ملي�ون   )145,000,000(
دوالر أمريك�ي، وم�رشوع تازة 
بقراب�ة  املرك�زي  مات�و  خ�ور 
ملي�ار   )34,000,000,000(

دينار«.
املش�اريع  »أب�رز  أن  وتاب�ع، 
املُتلكئ�ة،  االس�تثمارية 
كرك�وك م�ودرن س�تي بكلف�ة 
دوالر،  مليون   )145,247,867(
ومط�ار كرك�وك ال�دويل بكلفة 

دوالر  ملي�ون   )93,500,000(
إذ كان�ت نس�بة اإلنج�از في�ه 
)1%( فق�ط، ولفتت إىل أن كلفة 
مشاريع اإلس�كان االستثمارية 
املتلكئ�ة يف املحافظ�ة تجاوزت 
ملي�ون   )370,000,000(
»الفري�ق  أن  دوالر«.وأك�دت 
التحقيق�ي ال�ذي يرأس�ه املدير 
العام لدائ�رة التحقيق�ات، توىلَّ 
إدارة ومتابع�ة أعم�ال التحقيق 
ات والقضايا  والتحرِّي�ات يف امللفَّ
الجزائيَّة واإلخبارات، فضالً عن 
والخدم�ات  اإلعم�ار  مش�اريع 
املتلكئة  واملش�اريع  واالستثمار 

املشوبة بشبهات فساٍد«.

النزاهة تعلن كلف وتفاصيل 167 مشروعا متلكئًا في كركوك

العدل تعلن االفراج عن 512 نزيال خالل اب المنصرم مجلس بغداد: اعالن نتائج تعيينات التربية منتصف الشهر الجاري

املراقب العراقي/ ذي قار
وجه محافظ ذي قار عادل الدخييل ،االحد، 
دع�وة لل�رشكات االجنبية واملحلي�ة لتنفيذ 
م�رشوع اع�ادة تأهي�ل مدخ�ل النارصية 
الغرب�ي م�ن جه�ة املثن�ى ، ضم�ن خط�ة 

االقالي�م  2019 تنمي�ة  لع�ام 
اكث�ر  م�ن ملياري بكلف�ة 

دين�ار عراقي . وق�ال الدخييل يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة من�ه، إن »كلفة 
امل�رشوع بلغ�ت اكث�ر م�ن ملي�اري دينار 
عراقي وبمدة انجاز س�نة واحدة ، مش�رياً 
اىل حاجة مداخل مدينة النارصية الرئيسية 
اىل اعادة تأهيل كونها قديمة ومتهالكة وال 

تليق بتاريخ وحضارة املحافظة«.

واعل�ن محافظ ذي قار يف وقت س�ابق من 
اليوم ع�ن مناقص�ة إلعادة تأهي�ل املدخل 
الغرب�ي ملدين�ة النارصي�ة من جه�ة املثنى 
ضم�ن خط�ة تنمي�ة االقاليم لع�ام 2019 
، داعي�ا املق���اول�ني واصح�اب الرشكات 
االجنبي�ة والع�����راقي�ة اىل التقدي�م عىل 

املرشوع .

املراقب العراقي/ كربالء...
حم�ل مدي�ر مرك�ز االم�ام الحس�ني 
وأم�راض  األورام  لع�الج  )ع( 
ال�دم يف كرب�الء، األح�د، الرشكة 
االدوي�ة  لتس�ويق  العام�ة 
الطبي�ة  واملس�تلزمات 
مس�ؤولية  )كيمادي�ا( 
معاناة مرىض الرطان 

الراقدين يف املركز.
وق�ال مدي�ر املرك�ز كرار 
املوس�وي، 

يف 

تريح تابعته »املراقب العراقي« إن “املركز 
بحاج�ة، منذ ش�هور، اىل كمي�ات كبرية من 
العالج�ات الت�ي تس�اعد م�رىض الرطان 
م�ن التغلب ع�ىل مرضه�م القاتل، الس�يما 
كبس�ول )Emend tab( ال�ذي يعط�ى قب�ل 
وبع�د الجرع�ات الكيمياوي�ة، وال�ذي يبلغ 
ثمن 3 كبس�والت من�����ه 80 الف دينار يف 
االس�واق فض���ال عن ن�����درة وجوده يف 

الصيدليات”.
وأض�اف، أن “معاناة املرك�ز يف توفري العالج 
تكمن يف س�وء االدارة والفس�اد املس�ترشي 
يف وزارة الصح�ة الت�ي ل�م تس�تطع ايج�اد 
الحلول مع الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
الت�ي  )كيمادي�ا(   الطبي�ة  واملس�تلزمات 
توف�ر العالجات غ�ري الرضوري�ة وتتلكئ يف 

العالجات االهم ملرىض الرطان”.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د مجل�س محافظة بغ�داد, االح�د, أن اعالن 
نتائ�ج تعينات مديريات الرتبية س�يتم منتصف 
الش�هر الجاري, مبينا ان وزارة الرتبية س�تقوم 
باع�الن النتائج التي ارشفت بش�كل مبارش عىل 
اليات التعيني فضال ع�ن ارشاف لجنة الرتبية يف 

مجلس النواب.
وق�ال رئيس لجن�ة االعالم باملجل�س رعد جبار 
الخمي�ي يف تريح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »اللج�ان املكلف�ة بانج�از تعيني�ات تربيات 
بغداد انهت مهمتها ورفعت اس�ماء املشموليني 
اىل لجنة خاصة تابعة ل�وزارة الرتبية للتاكد من 
صحة تطبيق اليات التعيني التي تم تحديدها من 

قبل مجلس النواب«.
وأض�اف الخميي، أن »لجنة م�ن وزارة الرتبية 
قد انهت مراجع�ة قوائم املش�مولني بالتعيني«، 
مبينا ان »وزارة الرتبية س�تعلن نتائج املقبولني 

منتصف الش�هر الج�اري بع�د ان اطلعت لجنة 
الرتبي�ة النيابية ع�ىل الية تطبي�ق املعايري التي 
حدده�ا مجل�س النواب«.واش�ار الخمي�ي إىل 

أن »وزارة الرتبية س�تفتح ب�اب االعرتاض حال 
اع�الن النتائج وبدورنا س�نتابع ايضا س�ري تلك 

االعرتاضات ومدى قانونيتها«.

بملياري دينار.. ذي قار تدعو الشركات الى تأهيل مدخل المحافظة الغربي

مسؤول محلي يحمل “كيماديا” مسؤولية تدهور 
حالة مرضى السرطان في كربالء

المفوضية: استعداداتنا لالنتخابات المحلية تسير وفق ماخطط له
املراقب العراقي/ بغداد...

اكدت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات, 
االح�د, أن االس�تعدادات النتخابات مجالس 
طبيعي�ة  بص�ورة  مس�تمرة  املحافظ�ات 
ويج�ري وف�ق ماخط�ط ل�ه, مبين���ة أن 
نس�ب االنج�از تتف�اوت م�ن محافظ�ة اىل 

اخرى.
وقال عض�و مجلس املفوض�ني باملفوضية 
حازم الردين�ي يف تريح تابعت�ه »أملراقب 
العراق�ي« إن »املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
دون  مس�تمر  بش�كل  تعم�ل  لالنتخاب�ات 
الرس�مية  العط�ل  اي�ام  انقط�اع حت�ى يف 
مجال�س  النتخاب�ات  اس�تعدادا  والجم�ع 

املحافظات املقررة يف نيسان املقبل«.
وأضاف الردين�ي، أن »العمل يجري وفق ما 
خطط له وبالتوقيتات الزمنية«، مش�ريا إىل 
أن »املفوضية ال تواجه أي معضلة او معوق 

لحد االن«.

واوض�ح، ان »نس�ب االنج�از تختل�ف من 
محافظة اىل اخرى بحس�ب سعتها وكثافة 
ناخبيها«، الفتا إىل ان »العمل يف املحافظات 

املحررة يري بش�كل طبيعي وهناك تقدم 
يف انج�از تحدي�ث س�جالت الناخبني يف تلك 

املحافظات«.
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اعلن�ت ايران ، عن اعادة فتح معرب خرسوي يف مقاطعة كرمنش�اه 
غ�رب الب�اد لتخفيف عىل ال�زوار االيراني�ن الذين يرغب�ون يف اداء 

مراسم زيارة االربعن .
ونق�ل  عن قائ�د الرشطة االيرانية العميد حس�ن اش�ري قوله إن 
” املع�رب قد اعيد افتتاحه نتيجة اتفاق مس�بق ب�ن العراق وايران” 
،مضيًفا أن “الزوار اإليرانين س�يدخلون ه�ذا العام ويخرجون عرب 

معابر الجزبة والشامجة ومهران وخرسوي”.
وأضاف اشري، أن ” اتفاًقا آخر بن الجانبن بشأن إلغاء متطلبات 
الحصول عىل التأش�رة يدخل أيًضا حيز التنفي�ذ هذا اليوم ايضا “، 
ووصفه بأنه “خطوة إيجابي�ة نحو تمهيد الطريق للزوار اإليرانين 

الذين يدخلون الدولة املجاورة”.

ايران تعيد فتح معبر خسروي مع العراق 
لتخفيف العبء على زوار االربعين

كشف عضو لجنة االستثمار واالقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، 
ع�ن قيام لجنته�ا باالعداد ملرشوع قانون الرشكات االس�تثمارية، 

مشرة إىل أن القانون سيحدد عمل وصاحيات جميع الرشكات.
وقال�ت ج�ودت ، إن “قان�ون ال�رشكات االس�تثمارية ارس�ل من 
الحكوم�ة إىل مجلس النواب عىل اعتباره م�ن القوانن املهمة الذي 
ينظم عمل ال�رشكات االس�تثمارية”.وأضافت، أن لجنتها “تجري 
حالي�ا اإلعداد ملرشوع القانون مع جهات مختصة من اجل انضاج 
القان�ون بش�كل رص�ن”، مبين�ة ان “القانون يش�مل القطاعن 
الحكومي والخاص وكذلك معرفة الرشكات املس�اهمة وما لها وما 

عليها فيما يخص األرباح”.

االقتصاد النيابية تشكل لجنة العداد 
االقت�صاديقانون الشركات االستثمارية

كش�فت الرشكة العامة للسمنت العراقية احدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن ، عن كميات 
االنت�اج الت�ي حققتها خ�ال النص�ف االول من 
الع�ام الحايل وش�هر تم�وز املايض م�ن مختلف 
انواع الس�منت.وقال مدير عام الرشكة حس�ن 
محس�ن الخفاج�ي يف بي�ان ، إن�ه “ت�م تحقيق 
كميات انتاج عالية خال الس�تة اش�هر املاضية 
تج�اوزت املليون�ن و)500( الف ط�ن من انواع 
الس�منت املنتج يف معامل الرشكة غر املستثمرة 

باي�رادات بلغت )75( مليار دينار مقارنة بنفس 
الف�رة من العام الس�ابق 2018 والبالغة مليون 
و )800( ال�ف ط�ن فقط”، مش�را إىل “تحقيق 
اعىل انت�اج والول م�رة يف تاري�خ الرشكة خال 
ش�هر تم�وز امل�ايض بح�دود )575( ال�ف ط�ن 
دينار”.وأض�اف  بلغ�ت )15( ملي�ار  باي�رادات 
الخفاج�ي، أن “تحقيق هذه املؤرشات يف كميات 
االنت�اج وقيم�ة املبيع�ات يعد مكس�ب وبصمة 
وتطور ايجابي يحسب للكوادر الفنية العاملة يف 

الرشكة بجمي�ع معاملها ونتاج ملموس للخطة 
املمنهجة التي وضعته�ا الرشكة يف تنفيذ اعمال 
التأهي�ل والصيان�ة وف�ق املخط�ط والربنام�ج 
الزمني ملعاملها يف محافظة نينوى التي تعرضت 
لل�رر والتدمر ج�راء االرهاب واع�ادة حركة 
العم�ل واالنت�اج فيها بهمة عالي�ة وتحدي كبر 
وبف�رة ل�م تتع�دى ال��)110( يوم رغم نس�بة 
االرضار التي تج�اوزت يف حينها ال�)70(% حيث 
اس�همت هذه املعامل يف ض�خ كميات كبرة من 

الس�منت اىل الس�وق املحلية يف محافظة نينوى 
واملحافظ�ات املجاورة وباس�عار مدعومة بلغت 
)60( ال�ف دينار فقط”.ولف�ت الخفاجي اىل ان 
“للرشك�ة خطط مس�تقبلية لزي�ادة االنتاج يف 
باق�ي معاملها املوزعة يف اغلب محافظات الباد 
لتوف�ر م�ادة الس�منت بانواعها بج�ودة عالية 
واسعار مدعومة ، مؤكدا تحقيق االكتفاء الذاتي 
ملنتج الس�منت وعدم الحاجة ألي كمية اونوعية 

تستورد من الخارج”.

شركة السمنت العراقية تعلن تحقيق اعلى انتاج في تاريخها

الديواني�ة  زراع�ة  مدي�ر  أعل�ن 
صفاء محمد الجنابي،  ان معدل 
انت�اج مش�اريع الدواج�ن م�ن 
بيض املائ�دة واللح�وم البيضاء 
املحلي�ة  الحاج�ة  لس�د  يكف�ي 
للمحافظة واملحافظات املجاورة 

لها للعام الحايل.
وق�ال الجناب�ي يف بي�ان للوزارة 
إن “مع�دل انت�اج بي�ض املائدة 
يف املحافظة ش�هد زي�ادة كبرة 
خ�ال الع�ام الح�ايل وصل�ت اىل 
االكتف�اء الذات�ي م�ن الحاج�ة 
املحلي�ة للمحافظ�ة وع�دد م�ن 

املحافظات املجاورة”.
“نس�ب  أن  الجناب�ي،  وأض�اف 
االنتاج تصل اىل اكثر من )1800( 
صندوق بيض مائدة يف اليوم عن 

طريق عدد من املشاريع الكبرة 
فض�ا  املحافظ�ة،  يف  املنت�رشة 
عن انتاج ف�روج اللحم واللحوم 

البيضاء وبيض التفقيس”.
واوض�ح، ان “تم تزوي�د املربن 
بكمي�ات  الدواج�ن  ومش�اريع 
البيطرية  اللقاح�ات  كبرة م�ن 
واالعاف املدعومة منها )الشعر 
العلفي، ف�ول الصويا، واالعاف 
املركب�ة( اس�تنادا اىل توجيهات 
وزير الزراعة صالح الحس�ني”، 
مش�را اىل “وجود كميات كبرة 
من الش�عر العلفي لهذا املوسم 
تكف�ي لس�د حاج�ة املحافظ�ة 
املرب�ن  ع�ىل  توزيعه�ا  س�يتم 
خ�ال الف�رة املقبلة وبأس�عار 

مدعومة”.

دع�ا النائب ع�ن محافظ�ة دياىل 
م�رشوع  اىل   ، الك�روي  م�ر 
والدة م�دن جدي�دة يف املحافظ�ة 

الستيعاب 3 مشاكل كبرة.
وقال الكروي ،ان “محافظة دياىل 
تعاني من ازمة سكن حادة برزت 
من�ذ ث عقود م�ا ادى اىل تداعيات 
س�لبية عىل مراكز املدن الرئيسية 
ومنه�ا بعقوب�ة من خال ش�طر 
املن�ازل والضغ�ط ع�ىل الخدمات 
ناهي�ك ع�ن ب�روز العش�وائيات 

السكنية والتجاوزات”.
واضاف، أن “دياىل بامس الحاجة 
االن مل�رشوع بن�اء م�دن جدي�دة 
تكون قادرة عىل استيعاب الزيادة 

الكبرة بالسكان وامتصاص ازمة 
السكن ومعالجة ملف العشوائيات 
واعط�اء حل�ول موضوعي�ة مللف 

الخدمات االساسية”.
واش�ار الك�روي اىل ان “املحافظة 
تتمتع بموقع س�راتيجي يعطي 
مرونة يف انش�اء مدن جديدة عىل 
طريق االستثمار من قبل رشكات 
“اس�تمرار  أن  مؤك�دا  دولي�ة”، 
الضغط عىل مراكز املدن س�يخلق 
مصاعب جمة يف املستقبل القريب 
مع عدم قدرة الخدمات االساسية 
االن  الحاص�ل  الزخ�م  اس�تيعاب 
املش�اكل  م�ن  جمل�ة  وب�روز 

املعقدة”.

الزراعة: معدل انتاج البيض بالديوانية 
يسد الحاجة المحلية 

نائب يدعو النشاء مشاريع مدن جديدة 
في ديالى.. تستوعب 3 مشاكل كبيرة

أعلن�ت ھیئ�ة النزاھ�ة ، ع�ن إحالة 
الفري�ق  أقرھ�ا  الت�ي  التوصی�ات 
التحقیقي املركزي  ملتابعة املش�اريع 
كرك�وك،  محافظ�ة  يف  ئ�ة  املتلكِّ

وتسجیلھا كإخباراٍت لديھا.
وذك�ر بی�ان للھیئ�ة ، أن »مجم�وع 
ئة املتوقفة ألس�باب  املش�اريع املتلكِّ
بل�غ  املحافظ�ة  يف  وأمنی�ة  مالی�ة 
»167ُ« تنقس�م إىل مش�اريع ّممولة 
مركزياً وأخرى اس�تثمارية«، مبینة 
ع�دة  تش�وبھا  املش�اريع  »تل�ك  أن 
مخالف�ات إداري�ة مرشوع�اً ومالیة 
إج�راءات  يف  مخالف�ات  يف  تمثل�ت 
اإلحال�ة، وعدم وج�ود متابعة جدية 
من قبل جھ�ات التعاق�د، فضاً عن 

القانونی�ة  اإلج�راءات  اتخ�اذ  ع�دم 
املتلكئین«.وأضاف  املتعاقدي�ن  بحق 
البی�ان أن »م�رشوع إع�داد دراس�ة 
وتصمی�م مجاري محط�ات معالجة 
مع ش�بكات األمطار ومجاري ثقیلة 
رئیس�ة وفرعیة ّع�د أبرز املش�اريع 
م�ع  يف   مركزي�اً  املمول�ة  املتلكئ�ة 
محط�ات الرفع ال�ذي بلغ�ت كلفته 
»455,476,046,136 »ملیار ديناري 
دين�ار , إضاف�ة إىل م�رشوع إنش�اء 
مستش�فى سعة 400 رسير يف مركز 
املحافظ�ة بكلف�ة »000,000, 145  
وم�رشوع  دوالرأمريك�ي،  »ملی�ون 
ت�ازة خ�ور مات�و املرك�زي بقراب�ة 

»000,000,000,34 »ملیار دينار«.

أعل�ن البنك املرك�زي العراق�ي ، عن 
س�حب إج�ازة رشك�ة توس�ط لبيع 
بس�بب  األجنبي�ة  العم�ات  ورشاء 

»مخالفتها« التعليمات.
وق�ال البن�ك يف بي�ان ، إن�ه »بالنظر 
الجدي�دة  األرض  رشك�ة  ملخالف�ة 
العم�ات  ورشاء  لبي�ع  للتوس�ط 
األجنبي�ة ألح�كام تعليم�ات تنظيم 
التوس�ط ومكافح�ة  عم�ل رشكات 
غس�ل األموال وتمويل اإلرهاب تقرر 
تأسيس  إجازة  س�حب 

الرشكة«.
البن�ك وزارة  وطال�ب 
ب�«إلغاء  التج�ارة 
ة  د ش�ه������ا

التأس�يس املمنوح�ة لها م�ن قبلها 
)ال�وزارة(، إضافة إىل ش�طب اس�م 
الرشك�ة من س�جاتها وتزويد البنك 
املركزي بكتاب التصفية املصدقن«.

وتأسس البنك املركزي العراقي كبنك 
مس�تقل بموجب قانون�ه الصادر يف 
الس�ادس من آذار من الع�ام 2004، 
مس�ؤول  وه�و  مس�تقلة،  كهيئ�ة 
عن الحفاظ عىل اس�تقرار األس�عار 
وتنفي�ذ السياس�ة النقدية، ويرشف 
و26  تجاري�ة  مص�ارف   10 ع�ىل 
مرصفاً أهلياً و16 مرصفاً إس�امياً، 
إضافة إىل 19 مرصف�ًا أجنبياً، فضاً 
عن 6 مؤسس�ات مالي�ة و31 رشكة 

للتحويل املايل.

ألسباب مالية وأمنية 167 مشروع 
متلكئ في كركوك

المركزي يسحب إجازة شركات توسط لبيع 
وشراء العمالت لـ »مخالفتها« التعليمات

الكهرباء: انتاجنا الفعلي 19 ألف ميكاواط 

االتصاالت تعلن عن »إجراءات فورية« إليقاف تهريب االنترنت

أكد املتح�دث باس�م وزارة الكهرب�اء أحمد 
العب�ادي ، ان االنتاج الفع�ي للعراق بلغ 19 
ألف ميكاواط، كاش�فا عن توقي�ع اتفاقية 
اطارية ليكون العراق جزءا من هيئة الربط 

الخليجي.
وق�ال العب�ادي إن “حج�م االنت�اج الفع�ي 
أل�ف   19 بل�غ  الع�راق  عم�وم  يف  للطاق�ة 
مي�كاواط”، مبين�ا ان “حج�م الطاقة غر 
مح�دود برقم معن، حي�ث نطمح للوصول 

24 الف ميكاواط”.
وأض�اف ان “حجم االس�تهاك غ�ر محدد 
عىل اعتبار وجود ظاهرة التوس�ع السكاني 
والعش�وائيات املنت�رشة يف كل محافظ�ات 
الع�راق يمنعن�ا من ح�رص الرق�م املطلوب 

لاس�تهاك”.وتابع “اننا نعم�ل عىل ادخال 
محط�ات كهربائي�ة جدي�دة، حيث س�يتم 
 750 بطاق�ة  النارصي�ة  محط�ة  ادخ�ال 
مي�كاواط الش�هر املقب�ل، كذلك الس�ماوة 
750 ميكاواط س�وف تدخل الخدمة مطلع 
الش�هر املقب�ل”، الفت�ا اىل “ادخ�ال يونتات 
محط�ة  يف  مي�كاواط   32 بطاق�ة  جدي�دة 
جن�وب النارصي�ة وكذل�ك يونت�ات جديدة 
بطاق�ة 500 مي�كاواط يف محط�ة الرميثة، 
فض�ا ع�ن املوص�ل والقيارة”.واوضح انه 
“بعد اجراء دراسة مس�تفضية خال االيام 
القليل�ة املاضي�ة بمق�ر وزارة الكهرباء تم 
التوقي�ع اتفاقي�ة )اطاري�ة( ه�ي بمثاب�ة 
خارط�ة طري�ق ليك�ون الع�راق ج�زء من 

انه  الخليجي”.واسرس�ل  الرب�ط  اتفاقي�ة 
“كمرحلة اوىل سيتم تزويد املنظومة ب�500 
ميكا واط س�يكون ريعها ملحافظة البرصة 
كخطوة اوىل، اما املرحلة االخرى فس�تكون 
حس�ب حاج�ة العراق”.واش�ار اىل ان “هذا 
الربط يس�مى منظومة الرب�ط التزامني اي 
ليس بال�رورة ان يس�تقدم العراق طاقة 

انما يكون االستقدام حسب 
حاجته، فضا عن امكانية 

تصدي�رة للطاق�ة يف 
انخفاض  ح�االت 

ت  ج�����ا ر د
الح�رارة وقلة 

الحاجة”.

ع�ن   ، االتص�االت  وزارة  أعلن�ت 
تنس�يقها م�ع مديري�ات االتصاالت 
يف محافظ�ات الب�اد املختلف�ة ومع 
الحكوم�ات املحلي�ة فيه�ا واالجهزة 
االمني�ة املختص�ة اليق�اف تهري�ب 
س�عات االنرن�ت، مؤكدة أنه س�يتم 
به�ذا  فوري�ة”  “إج�راءات  اتخ�اذ 
االق�دم  الوكي�ل  الخصوص.وق�ال 
ام�ر  بال�وزارة  الفني�ة  للش�ؤون 
البيات�ي ، إن “ال�وزارة تعم�ل ع�ىل 
متابع�ة تهري�ب ح�زم االنرنت من 
اج�ل ايقافه�ا من خ�ال التنس�يق 
م�ع املديري�ات العام�ة لاتص�االت 
يف بغ�داد ومحافظ�ات الب�اد، حيث 
س�تتم معالجة ذلك م�ن خال اتخاذ 
اج�راءات رسيع�ة وفوري�ة من قبل 
محافظ�ات  يف  االتص�االت  م�دراء 
الباد”.وأضاف البياتي، أن “التنسيق 
املحافظ�ن  م�ع  مب�ارشا  س�يكون 
والق�وات االمني�ة داخ�ل املحافظ�ة 

وزارت�ه  ان  اىل  مش�را  املعني�ة”، 
“س�تنهي هذا امللف من خال تنفيذ 
مرشوع بوابات النفاذ الدولية، عاوة 
ع�ىل تطوي�ر التطبيق�ات الخاص�ة 
بها، فض�ا عن عمل مركز العمليات 
الذي سيقوم بمراقبة جودة االنرنت 
املجه�ز من قب�ل ال�رشكات املجهزة 
لخدم�ة االنرنت وس�يتم االباغ عن 
الرشكات املتلكئ�ة يف تجهيز الخدمة 

اىل املواطن”.وتابع ان وزارته “اجرت 
تنس�يقا مس�بقا مع هيئ�ة النزاهة 
واالجه�زة االمنية الخاص�ة من اجل 
س�عات  تهري�ب  عملي�ات  افش�ال 
االنرن�ت الت�ي مازالت الب�اد تعاني 
م�ن تبعاته�ا، كونه�ا مازال�ت تؤثر 
س�لبا يف ج�ودة الخدم�ات املتاح�ة 
املؤسس�ات  اىل  اضاف�ة  للمواطن�ن 
الحكومية، كاش�فا عن وجود العديد 

م�ن املواق�ع التي تعمل ع�ىل تهريب 
س�عات االنرنت”، مشرا اىل “حاجة 
وزارت�ه اىل تضافر الجه�ود من قبل 
الجهات الحكومي�ة وغر الحكومية 
للكش�ف عن املواقع االخرى وايقاف 
لتحس�ن ج�ودة  الس�عات  تهري�ب 
ورسع�ة خدم�ة االنرنت”.وافص�ح 
عن “اع�داد خطط خاصة لتحس�ن 
جودة خدمة االنرنت، اذ سيتم اتخاذ 
خط�وات  عدة به�ذا الص�دد، اهمها 
تش�غيل بواب�ات النف�اذ م�ن خال 
رشكة السام العامة التابعة للوزارة 
مل�ا قدمته ه�ذه الرشكة م�ن جهود 
مكثفة للسيطرة عىل تهريب سعات 
االنرنت”، الفتا اىل “وجود نية للعمل 
بتطبي�ق يعم�ل ع�ىل قي�اس رسعة 
االنرن�ت من اجل معرفة كل مواطن 
للرسع�ة املجهزة له من قبل رشكات  
ISP الخاص�ة بتجهي�ز الخدمة عرب 

ابراج االنرنت يف الباد”.

كردستان تسعى التفاق جديد يضمن استحواذها على موازنة 2020 وكتل سياسية تحذر من توجهات عبد المهدي
مخاوف من عودة سيناريو 2019 

االقليم وكما تعلم حكومة بغداد مدين 
بمبلغ 30 مليار دوالر , ويقس�م ما بن 
االت�راك وال�رشكات النفطي�ة العاملة 
تطال�ب  ال�رشكات  ,وه�ذه  باالقلي�م 
حكوم�ة اربي�ل بمس�تحقاتها ج�راء 
عمله�ا , وكما ه�و معل�وم ان االقليم 
يه�رب يومي�ا 750 الف برمي�ل ويباع 
بأثم�ان اقل من اس�عار النفط العاملي 

بكثر .
اتف�اق االقليم  الجديد م�ع بغداد ياتي 
لضم�ان حصته م�ن موازن�ة 2020 , 
خاص�ة ان�ه مطم�ن م�ن ان حكومة 
عبد امله�دي ) صديق االك�راد القديم ( 
س�يقبل بهذا االتفاق وس�روج له من 
اج�ل الخروج من ازم�ة موازنة 2019 
,الت�ي اعطت لألكراد اكث�ر مما اعطت 
للمحافظات املنتجة للنفط التي تعيش 

اوضاعا خدمية مردية.

كت�ل سياس�ية اعلن�ت من�ذ االن ع�ن 
رفضها ألية اتفاقات مع االكراد , كون 
االخ�ر تتنصل م�ن جمي�ع االتفاقات 
الت�ي عقدته�ا م�ع بغ�داد , كم�ا انها 
ح�ذرت رئي�س ال�وزراء عب�د امله�دي 
بالسر بنفس وترة موازنة 2019 التي 
اعطت لألكراد امواال ضخمة اليحلمون 
بها برغم عدم تس�ليمهم لربميل نفط 

واحد لرشكة سومو .
صال�ح  االقتص�ادي  الخب�ر  يق�ول 
»املراق�ب  م�ع  اتص�ال  يف  الهم�ايش 
العراق�ي«: اقليم كردس�تان ل�م يلتزم 
بجميع االتفاق�ات مع بغداد ,بما فيها 
اتف�اق موازن�ة 2019 , الت�ي اعط�ت 
لألك�راد امتيازات كب�رة واغدقت عىل 
اربيل اموال ضخمة تحت بنود وفقرات 
غر قانوني�ة , خاصة مكع اكتش�اف 
وج�ود موازنة مزورة بي�د وزير املالية 

والت�ي م�رت م�رور الك�رام وحس�ب 
صفقات سياسية , واليوم اربيل تسعى 
ألتفاق جديد يف موازنة 2020 , من اجل 
ضم�ان امتيازاته�ا , فهي التس�تطيع 

دفع رواتب موظفيها , بسبب مديونية 
االقلي�م الت�ي تص�ال اىل اكث�ر من 30 
مليار دوالر نتيجة تحويل عوائد املالية 
لحساب عائلة برزاني وعدم خربتهم يف 

تس�ويق النفط , وكذلك االتفاقات مع 
ال�رشكات النفطية يف االقليم عىل غرار 

عقود رشكات النفط مع بغداد .
وتاب�ع الهمايش : ع�ىل بغ�داد االنتباه 

لنوايا االكراد الذين يس�عون للحصول 
ع�ىل االموال من بغداد يف موازنة 2020 
ومن ثم ينقض�ون االتفاق , فاملخاوف 
م�ن ع�ودة س�يناريو موازن�ة 2019 

, وتوجه�ات عب�د امله�دي تتك�رر من 
جديد يف ظل معان�اة اغلب املحافظات 

العراقية التي اهملت بشكل متعمد.
من جهته كش�ف عض�و اللجنة املالية 
النيابية جمال احمد س�يدو  ، عن عزم 
حكومت�ي اربي�ل وبغ�داد عق�د اتفاق 
سيايس واقتصادي جديد بشأن موازنة 
س�يكون  االتف�اق  ان  مبين�ة   ،2020
مختلفا تماما عن االتفاقيات السابقة.

وق�ال س�يدو ان “االتفاقي�ات الث�اث 
كردس�تان  اقلي�م  ب�ن  الس�ابقة 
ول�م  فش�لت  االتحادي�ة  والحكوم�ة 
تتمك�ن م�ن تحقي�ق االس�تقرار املايل 

لشعب العراق”.
واض�اف ان “حكومة اقليم كردس�تان 
امتعنت عن تس�ليم النف�ط املصدر اىل 
الحكوم�ة م�ا تس�بب يف قط�ع رواتب 
موظف�ي االقلي�م ويف ح�ال اس�تمرار 
الدفع ف�ان اللضغوط م�ن املحافظات 

الجنوبية والوسطى ستعرض”.
واوض�ح ان “التهيئ�ة حالي�ا لتصفر 
االزمات بن بغدادج واربيل عرب الوفود 
باتفاقي�ة مختلفة  املتب�ادل للخ�روج 
تماما عن السابقات تلزم االقليم بدفع 
املس�تحقات النفطية وكذلك الحكومة 

االتحادية”.
واشار سيدو اىل ان “جميع االجتماعات 
الس�ابقة بن الحكومة واللجنة املالية 
بخص�وص املوازنة وتحدي�د مامحها 
لم تتح�ددث مطلق�ا عن نس�بة اقليم 

كردستان ال من قريب وال بعيد”.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
يحاول اقليم  كردســـتان اللعب من جديـــد مع بغداد من 
اجل الحصول على حصته الـ 71% التي حددها قادة كردســـتان , 
فضال عن مئات التريليونات من الدنانير كرواتب لموظفيها , فهذه 
اللعبـــة تتكرر مع بدايـــة االعداد لكل موازنة جديـــدة , والمحصلة 

النهائيـــة عدم التزام اربيل بتلـــك االتفاقات بعد حصولها على 
حصتها من الموازنة في بداية كل عام جديد , ضاربًة بغداد 

واتفاقاتها عرض الحائط .
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المراقب العراقي/ متابعة...

أزاح�ت الجمهورية االس�امية يف إيران الس�تار، االحد، 
ع�ن الطائ�رة املس�رة القتالية »كيان«، خ�ال العرض 
الصباحي لقوة الدفاع الجوي االيراني. وبحس�ب وكالة 
مه�ر اإليرانية وتابعته »أملراقب العراقي« فأن »مراس�م 
ازاحة الس�تار ع�ن الطائرة املس�رة القتالي�ة »كيان« 
جرت تزامنا مع الذكرى الس�نوية لتأسيس مقر »خاتم 

االنبي�اء )ص( للدفاع الجوي« خ�ال العرض الصباحي 
لق�وة الدفاع الج�وي«. وقال قائ�د قوة الدف�اع الجوي 
للجي�ش االيراني، العميد عيل رض�ا صباحي فرد، خال 
هذه املراس�م، انه »تم تصميم الطائرة املس�رة القتالية 
الدفاعية »كيان« يف نوعني، مع قدرة عالية الرسعة ملهام 
االعرتاض واالس�تطاع واس�تمرارية التحلي�ق املرتفع 
مله�ام التصويب بدقة عالية جدا«. واضاف صباحي فرد 

ان »الطائرة املس�رة املتطورة »كيان«، س�تعزز قدرات 
الدفاع الجوي باس�تخدام الطائرات املسرة«. قائد قوة 
الدف�اع الج�وي للجي�ش االيراني أك�د أن »تصميم هذه 
الطائ�رة املتط�ورة وتصنيعه�ا واختباره�ا عملیا تم يف 
غضون ع�ام تقریبا من خ�ال أمر ودع�م القائد العام 
للجيش وبجهود املتخصصني الشباب يف وحدة الطائرات 

املسرة بقوة الدفاع الجوي للجيش االيراني«.

الدفاع الجوي االيراني يزيح الستار عن طائرة »كيان« القتالية المسّيرة

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ب�ني  للمصالح�ة  ال�رويس  املرك�ز  اك�د 
األط�راف املتحاربة يف س�وريا، األحد، إن 
الواليات املتحدة األمريكية انتهكت جميع 
خف�ض  منطق�ة  ب�رب  االتفاقي�ات، 
التصعيد الس�ورية يف إدل�ب دون إخطار 
روسيا أو تركيا باإلجراءات املخطط لها.

وذك�ر موق�ع س�بوتنك بحس�ب مرك�ز 
املصالح�ة وتابعته »أملراقب العراقي« أنه 
»ابت�داًء من الس�اعة 06:00 يوم 31 آب، 
بمبادرة من االتحاد الرويس والجمهورية 
الرتكية، أعلن الجيش السوري من جانب 
واحد وقف إطاق الن�ار يف كامل منطقة 
خف�ض التصعي�د يف إدل�ب، وت�م إخطار 

جميع أطراف النزاع بهذا«.
وأضاف املرك�ز أنه »خ�ال اليوم املايض 
أوفت ق�وات األس�د بالتزاماتها، ووقفت 

للق�وات  العس�كري  الط�ران  طلع�ات 
الجوي�ة  والق�وات  الروس�ية  الجوي�ة 

السورية بالكامل«.
وقال البيان »يف الوقت نفس�ه، يف الساعة 
الثالث�ة م�ن مس�اء ي�وم 31 آب، ش�ّنت 
الواليات املتحدة غارة جوية عىل املنطقة 
الواقع�ة بني بلدتي مع�رة مرصين وكفر 

هيا يف محافظة إدلب«.
وأش�ار املركز إىل أنه »وفقاً لبيان الجانب 
األمريكي، ُدّمرَت »نقطة سيطرة لتنظيم 
القاعدة يف س�وريا« وكانت تهدد س�امة 

املواطنني األمريكيني.
وتابع املركز أن »الواليات املتحدة رضبت 
منطقة تخفي�ض التصعي�د بإدلب دون 
إخط�ار الجان�ب ال�رويس أو الرتكي عن 
اإلجراءات املخط�ط لها، وانتهكت جميع 

االتفاقيات السابقة«.

: روسيا تتهم أمريكا بإنتهاك  سبوتنك 
خفض التصعيد في أدلب

المراقب العراقي/ متابعة...
طالب رئيس ال�وزراء الربيطاني بوريس 
جونس�ون ن�واب الربملان بتنفي�ذ نتيجة 
االس�تفتاء عىل االنس�حاب م�ن االتحاد 
األوروبي، وع�دم عرقلة خططه للخروج 

من التكتل يف 31 ترشين االول.
التصوي�ت  ج�والت  أظه�رت  أن  وبع�د 
الس�ابقة أن األغلبي�ة يف الربملان تعارض 
الخ�روج دون اتف�اق، قال جونس�ون يف 
حديث لصحيفة “صاندي تايمز” تابعته 
املوق�ف  »ه�ذا  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
يعت�رب مس�اندة لزعي�م ح�زب العم�ال 
املعارض جريمي كوربني ويهدد بأال يتم 

االنسحاب عىل اإلطاق«.
وقال جونسون مخاطبا النواب املحافظني 
بش�كل خاص: »الخيار األسايس هو: هل 
س�تقفون إىل جان�ب جريم�ي كورب�ني 

والذي�ن يري�دون إلغ�اء االس�تفتاء؟ هل 
ستأخذون صف من يريدون إلغاء الحكم 
الديمقراطي للش�عب، وتهوون بالباد إىل 

أتون الفوىض؟«.
وأضاف »أم س�تتحيزون مل�ن يريد تنفيذ 
تفويض الش�عب والرتكيز بدقة ش�ديدة 
كاللي�زر عىل جدول األعم�ال املحيل؟ هذا 

هو الخيار«.
ويس�عى جونس�ون ملع�اودة التف�اوض 
عىل اتفاق االنس�حاب الذي توصلت إليه 
س�لفه تريزا ماي مع االتح�اد األوروبي 
لكي يتس�نى لربيطانيا الخروج باتفاق، 
لك�ن التكتل يس�تبعد مطلب جونس�ون 
الرئييس، وه�و إزالة الرتتيب�ات الخاصة 
بالح�دود اإليرلندي�ة إلبقاء تل�ك الحدود 
مفتوح�ة، ما لم يجد بدي�ا يؤدي املهمة 

نفسها.

تايمز: جونسون يطالب البرلمان  صاندي 
البريطاني بتنفيذ نتيجة استفتاء »بريكست«

رئيس المكتب السياسي لحماس يرسل رسالة إلى قائد 
الثورة اإلسالمية: نثمن دعمكم للمقاومة

الرئيس الصهيوني يلّوح بضّم مستوطنات الضفة.. 
والسلطة الفلسطينية تدين

دولي دوليعربي  عربي 
من بين القتلى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الصهيوني

حزب اهلل يثأر لشهدائه ويدمر الية عسكرية 
اسرائيلية قرب الحدود الجنوبية اللبنانية

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�ث رئيس املكت�ب الس�يايس لحركة حماس 
الث�ورة  قائ�د  اىل  »اس�ماعيل هني�ة« رس�الة 
االسامية »اية الله السيد عيل خامنئي«؛ مثّمنا 
مواقف سماحته الرصيحة، خال استقبال وفد 

الحركة، يف مساندة املقاومة الفلسطينية.
وبحس�ب مانقلته الوكالة االخباري�ة اإليرانية 
»مه�ر« وتابعت�ه »املراقب العراق�ي« أن »هنية 
اشاد يف رسالته اىل اية الله خامنئي، بترصيحات 

س�ماحته للوفد الزائر من قبل حماس وتاكيده 
عىل استعداد ايران لتزويد املقاومة بما تحتاجه 

اليه يف سياق مهامها النضالية«.
وج�ّدد هنية لس�ماحة قائد الثورة االس�امية 
»التاكي�د عىل مواقف الحرك�ة املبدئية والثابتة 
يف الصم�ود عىل نهج املقاوم�ة اىل جانب جميع 
الق�وى املنادية بالح�ق والعدال�ة والحرية، ويف 
طليعتها الجمهورية االس�امية االيرانية، حتى 
تحقيق النرص النهائي«. واثنى هنية يف رسالته 

اىل اي�ة الله خامنئي، ب� »ترصيحات س�ماحته 
للوف�د الزائ�ر م�ن قبل حم�اس وتاكي�ده عىل 
استعداد ايران لتزويد املقاومة بما تحتاجه اليه 

يف سياق مهامها النضالية«.
وجّدد هنية لقائد الثورة االس�امية التاكيد عىل 
»مواق�ف الحرك�ة املبدئية والثابت�ة يف الصمود 
ع�ىل نه�ج املقاوم�ة اىل جان�ب جمي�ع القوى 
املنادية بالحق والعدال�ة والحرية، ويف طليعتها 
الجمهورية االس�امية االيراني�ة، حتى تحقيق 

النرص النهائي«.
و وص�ف هني�ة ترصيح�ات اية الل�ه خامنئي 
املقاوم�ة االس�امية،  خ�ال اس�تقباله وف�د 
بانه�ا »فتح�ت آفاقا واس�عة امام املس�ؤولني 
)يف حم�اس( وخلّف�ت نتائ�ج ايجابي�ة كث�رة 
عىل الّصعد الس�رتاتيجية وامليدانية يف س�احات 

املواجهة امام العدو الصهيوني«.
ويف الختام اعرب رئيس املكتب السيايس لحركة 
حم�اس ع�ن »تمنياته بالخ�ر والُيم�ن لقائد 
الث�ورة االس�امية وتحقي�ق جمي�ع تطلعاته 
واالم�ة االس�امية يف الن�رص واالقت�دار واالمن 
والرخاء والقضاء عىل االعداء وتحرير فلسطني 

والقدس الرشيف«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعل�ن رئيس حكوم�ة االحتال، بنيام�ني نتنياهو، 
صباح األحد، إنه س�يفرض الس�يادة اليهودية عىل 

كل مستوطنات الضفة الغربية املحتلة.
وق�ال نتنياه�و خ�ال افتتاح الس�نة الدراس�ية يف 
مس�توطنة »ألكان�ا« »ل�ن نقتلع من هن�ا أي أحد، 
س�نفرض السيادة اليهودية عىل كافة املستوطنات 
كجزء م�ن دول�ة إرسائي�ل«، مضيفا »نح�ن نبني 
هنا بيوتا جديدة وس�نبني ’ألكان�ا’ أخرى، وأخرى 

وأخرى«.
وك�رر نتنياهو ترصيحات له يف تم�وز املايض، قال 
فيها إنه »لن يس�مح بإخاء أي من املس�توطنات، 
وقال »نعمل بجد لتحصني املش�اريع االس�تيطانية 
التي تتطلب املال والتصميم والتغلب عىل الضغوط، 
وهو األم�ر ال�ذي فَعلَت�ه جميع الحكوم�ات تحت 

قيادتي«.
وتاب�ع نتنياهو »هذا تعهد، إنه ليس محدوًدا ضمن 
حي�ز زمني، لكنه محدود ألنني أقدمه باس�مي »ال 

يمكن اقتاع أي مستوطنة من أرض إرسائيل«.
ويف نيس�ان امل�ايض، أعرب نتنياهو ع�ن تطلعه إىل 
ض�م وف�رض الس�يادة اإلرسائيلية ع�ىل أجزاء من 
الضف�ة الغربي�ة املحتلة بع�د انتخابات الكنيس�ت 

األوىل هذا العام.
السلطة الفلسطينية »تدين« اإلعان:

وتعليق�ا عىل ه�ذه الترصيح�ات، أدانت الرئاس�ة 
الفلس�طينية إع�ان رئي�س وزراء الع�دو بنيامني 

نتنياهو ضم مستوطنات الضفة الغربية.
وق�ال نبي�ل أب�و ردين�ة، الناطق باس�م الرئاس�ة 
الفلس�طينية، يف ترصيح تابعته »أملراقب العراقي« 

ان�ه »يف ه�ذه األوق�ات الخطرة والحاس�مة 
األمركي�ة  االدارة  فيه�ا  تح�اول  الت�ي 

خل�ق نهج س�يايس فضف�اض وغر 
فع�ال ومخال�ف للقان�ون ال�دويل 

وللرشعية الدولية، فإن الحكومة 
االرسائيلية تس�تمر يف اتباع هذا 
النه�ج الذي ال يعترب حا، وذلك 
عن طريق تكرار دعواتها لضم 
املس�توطنات غ�ر الرشعية يف 

األرض املحتلة«.
واعترب أب�و ردين�ة أن »هذا األمر 

اس�تمرار ملحاوالت خل�ق أمر واقع 
مرفوض لن يؤدي إىل أي سام أو أمن 

أو استقرار«.
وأضاف أن »سياس�ة االس�تيطان ومحاوالت 

التطبيع املجان�ي املخالف ملبادرة الس�ام العربية، 
والعم�ل عىل تآكل ح�ل الدولت�ني جميعه مرفوض 
ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سام يرىض 
عنه الشعب الفلسطيني، أو ال حصانة ألحد أو ألي 
ق�رار أو موقف يخال�ف قرارات املجال�س الوطنية 
العربي�ة  والرشعي�ة 

والدولية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت املقاوم�ة االس�امية ح�زب الل�ه يف لبنان، 
األحد، عن تدمر آلية عسكرية إرسائيلية يف منطقة 
أفيفي�م قرب الح�دود الجنوبية للبنان، مش�راً إىل 
س�قوط قت�ىل وجرح�ى من بينه�م قائ�د املنطقة 

الشمالية يف الجيش اإلرسائييل.
وق�ال حزب الله يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي« 
انه »عند الس�اعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر 
اليوم األحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب 
ويارس ظاهر بتدمر آلية عس�كرية إرسائيلية عند 

طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها«.

واض�اف ح�زب الل�ه أن�ه »أطلق ح�زب الله اس�م 
عنرصي�ه اللذين استش�هدا يف الغ�ارة اإلرسائيلية 
يف س�وريا قبل أس�بوع عىل املجموع�ة التي نفذت 

الربة«.
وأعل�ن الجي�ش اإلرسائييل من جهت�ه إن عدداً من 
الصواري�خ املض�ادة للدباب�ات أطلقت م�ن لبنان 
باتج�اه قاع�دة عس�كرية إرسائيلي�ة ومركب�ات 

عسكرية.
الفلس�طينية  املقاوم�ة  ذل�ك رحب�ت  يف غض�ون 
بالعملية العس�كرية التي نفذها ح�زب الله، حيث 
يرسخ هذا الرد معادلة جديدة يف مقاومة اإلحتال. 

المراقب العراقي/ متابعة...
دان قائد حركة انصار الله السيد عبد امللك الحوثي، اليوم األحد، 
الجريم�ة التي ارتكبه�ا طران العدوان الس�عودي يف محافظة 
ذمار وس�ط الباد، مؤكدا انها تعرب عن حقد وافاس انس�اني 

واخاق�ي وتخبط وانس�داد افق لتحالف الع�دوان يف معركته 
العبثية والظاملة ضد الشعب اليمني.

وهن�ا الس�يد الحوثي بمناس�بة ذكرى الهج�رة النبوية 
وتابعته�ا »املراق�ب العراقي«، »الش�عب اليمني واالمة 
االس�امية بمناس�بة حلول العام الهجري الجديد بكل 

ما لهذا الحدث من أهمية بالنسبة لألمة«.
ودان السيد الحوثي »الجريمة البشعة والوحشية التي 

ارتكبه�ا العدوان بحق األرسى يف س�جن ذمار«، مؤكدا 
أن »ه�ذه الجريمة تعرب كس�ابقاتها من الجرائم اليومية 
لتحالف العدوان التي يرتكبها بحق الش�عب عن السلوك 

االجرامي ال�ذي اعتمد عليه العدوان كوس�يلة 
الش�عب  وثب�ات  صم�ود  لك�رس 

اليمني«.

وق�ال إن »الجريمة تعرب ع�ن حقد وافاس انس�اني واخاقي 
وتخب�ط وانس�داد اف�ق لتحال�ف الع�دوان يف معركت�ه العبثية 
والظامل�ة ض�د الش�عب وتق�دم 
ش�اهدا م�ع الكث�ر م�ن 
اليومية عىل  الش�واهد 
الع�دوان  تحال�ف  أن 
أبن�اء  كل  يس�تبيح 
الشعب ويتعامل با 
انس�انية م�ع كافة 
أبناء البلد حتى تجاه 

املوالني له«.

واش�ار السيد الحوثي اىل أن »هناك الش�واهد الكثرة واالحداث 
الكث�رة والواضح�ة يتحدث عنها حتى املتعامل�ني مع العدوان 
كي�ف يتعام�ل الع�دو حتى يف جبه�ات القت�ال مع م�ن باعوا 
أنفس�هم له وخانوا من أجله وطنهم وقيمهم ودينهم ووطنهم 
وباع�وا كل يشء من أجل الحصول عىل مكاس�ب تافهة وأموال 

مدنسة«.
والجدير بالذکر انه ارتكب طران العدوان الس�عودي األمريكي 
جريم�ة مروع�ة راح ضحيتها ع�رشات القت�ىل والجرحى من 

األرسى يف محافظة ذمار.
وش�ن طران العدوان يف وقت متأخر من مس�اء الس�بت وفجر 
اليوم األحد س�بع غارات عىل مبنى خاص باألرسى التابعني له 

بكلية املجتمع شمال مدينة ذمار.
وتم خال الحادث انتش�ال 40 جثة من ضحايا غارات العدوان 
ع�ىل املبن�ى، فيما تم نق�ل 30 حال�ة حرجة إىل املستش�فيات، 
موضح�ا أن مصر العرشات ال زال مجهوال، فيما بقيت أش�اء 
الضحاي�ا تم�أل س�احة الجريم�ة بفع�ل غ�ارات العدوان 
املبارشة عىل مبن�ى األرسى ويتم جمعها للتعرف 
ع�ىل هوي�ات الضحايا. وأكد رئي�س اللجنة 
عبدالق�ادر  األرسى  لش�ؤون  الوطني�ة 
املرتىض أن الس�جن املستهدف معروف 
لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب 
األحمر التي قامت بزيارته عدة مرات.

وأوضح رئيس لجنة األرسى أن السجن 
األرسى  ع�رشات  يض�م  املقص�وف 
التابعني للعدو، مؤكدا سقوط قتىل 
وجرح�ى، فيم�ا ال ي�زال مص�ر 
الكثر م�ن األرسى مجهوال 
ولم تس�تطع فرق اإلنقاذ 
امل�كان  إىل  الوص�ول 
املس�تهدف بسبب كثافة 

القصف وتواصله.

الحوثي: جريمة »ذمار« تعبر عن افالس انساني 
واخالقي لدى العدو لكسر الصمود اليمني

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيفة »األوبزرف�ر« الربيطانية، األحد، بأن 
الهجم�ات االرسائيلي�ة األخ�رة ع�ىل الع�راق جرت 
بدع�م من الوالي�ات املتحدة األمركية، فيما اش�ارت 
إىل الكيان مرش�ح ألن يكون “الرجل الخارس” يف ظل 

التطورات االقليمية الجارية.
تقري�ر  يف  الصحيف�ة  وقال�ت 

له�ا ن�رشت “ب�ي ب�ي يس” 
مقتطف�ات من�ه واطلعت 

عليه »املراقب العراقي« 
»الرب�ات  إن 

اإلرسائيلية الرسية 
بدع�م أمريكي يف 

وس�وريا  الع�راق 
هدفها  كان  ولبن�ان 

املش�رتك من�ع طهران 
م�ن تزوي�د ح�زب الله يف 

الش�عبي  والحش�د  لبن�ان 
بدق�ة  موجه�ة  بصواري�خ 

وطائرات دون طيار«.
وأضاف�ت الصحيفة، أنه »من غر املؤكد ما إذا كانت 
الرب�ات ق�د ألحق�ت أرضاراً دائم�ة، لك�ن املؤكد 
ه�و أنها اس�تفزت رد فعل متحد من إي�ران ودفعت 
بروحان�ي ل�إرصار ع�ىل رف�ع العقوب�ات أوال قبل 
الدخول يف أي محادثات س�ام مع 

ترامب«.
ان�ه  الصحيف�ة،  وبين�ت 
»الي�دري أح�د إىل اآلن م�ا 
ترامب،  ال�ذي س�يفعله 
لكن األمر الواضح هو 
أن الوض�ع األمن�ي 
ي�زداد  اإلقليم�ي 
س�وءاً، وه�و م�ا 
يع�رض نتنياهو إىل 
خطر أن يصبح الرجل 
الخارس يف “حرب الظل” 
األوس�ع وغ�ر  األمريكي�ة 

املعلنة مع إيران«.

األوبزرفر: إسرائيل قصفت العراق بدعم أمريكي
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بقلم / صالح المحّنه
تحليات وتفسلرات وتأويلات ُيراد منها 
وضع الحشلد الشلعبي يف دائلرة اإلتهام 
واألسباب معروفة أهمها اإلنتصار الكبر 
...والحقيقلة  الصهيونيلة  داعلش  على 
التلي التخفلى على كل متابلٍع منصلف 
هلي أنله ومنلذ أربعلن عاملا قلد ُوِضع 
الشلعُب العراقلي وشلباُبه الشليعي عى 
وجله الخصلوص يف دائلرة اإلسلتهداف 
الصهيوني العاملي ومعله جميع األنظمة 
املتصهينة والطائفية عربية وغر عربية، 

منذ أربعلن عاماً وهو عام إنتصار الثورة 
اإليرانيلة اإلسلامية بدأنا ندفلع ثمن هذا 
التغيلر الجديد خوفا من تكراره يف العراق 
فُفرضلت علينلا  وعلى الشلعب اإليراني 
حرب الثمان سنوات الظاملة والتي خلّفت 
والشلهداء  املعوقلن  ملن  اآلالف  مئلات 
واملفقوديلن وكانت تغذيهلا نفس الدوائر 
ونفلس األنظمة التي تسلتهدف الشلعب 
العراقلي اليلوم ...ولم يقف إسلتهدافهم 
عنلد نهاية تلك الحلرب اللعينة بل سليق 
الشلعب العراقي بعدها اىل محرقٍة أخرى 

وحرٍب أشلدُّ ظلملاً وجوراً من سلابقتها 
بعدما زجَّ بهم املقبور صدام يف مسلتنقع 
الكويلت ! وإنتهلت الحلرُب بهزيمة مذلّة 
للنظام البعثي ومفجعة للشلعب العراقي 
فلقد تناثرت جثث أبنائه عى طول طريق 
الهزيملة بن الكويت والبلرة ...وكانت 
نفلس اآلنظمة التي غّذت الحرب العراقية 
اإليرانيلة مللدة ثملان سلنوات هلي التي 
شلاركت بقتل وإستهداف شبابنا ...وهي 
نفسلها التي أّهلت النظلام الصدامي مرة 
أخلرى لُيكمل ملروع التصفيلة ألبنائنا 
فأعدم اآلالف ورّشد وسلجن مئات اآلالف 
وملّلا للم يسلعه الوقلت لنصب املشلانق 
دفنهم أحيلاًء يف حفٍر جماعيلة! حتى إذا 
سلقط هذا النظلام اإلجراملي وذهب اىل 
مزبللِة التأريلخ تكّفل بإكملال مروعه 
الطائفلي الدموي َملْن كان يدعمه ويقف 
معه ضد أبناء شلعبه من الشيعة...ومنذ 
العام 2003 هل توقف إستهداف الشيعة؟ 
تتذكرون حجم التفجرات اليومية ويف كل 
مرافق الحياة .هل سلمت مدارس األطفال 
واملستشفيات ومساطر العمال والزائرين 

؟ إباحلٌة مجانية لدمائنلا ُقتل فيها خرة 
العلماء والخرباء وكبار املفكرين...مّهدوا 
لدخلول داعلش ،صّفلق لهلا الجميلع،، 
رّحَب بهلا القريب والبعيلد ،عقدوا عليها 
اآلملال، بلأن تواصلل ملروع التصفية 
والقتلل الطائفي، ولكّنهلا خّيبت آمالهم، 
وُسلحقت تحلت رضبلات أبنلاء العلراق 
األصلاء ، أبنلاء الحشلد ، اللذي تأسلس 
وتشلّكل وإنتظلم وإمتثل لفتلوى املرجع 
الديني السليد السيسلتاني...فتوى دينية 
الداعلي  أفشللت امللروع الصهيونلي 

اللذي كان مأموال منه القضلاء عى هذه 
هلذا  فبعلد  الكبرة)الشليعة(.  العقلدة 
اإلسلتعراض الرسيع ألربعن سلنة فقط 
مضت ملن تأريخنلا أنفقت فيله الدوائر 
اإلستعمارية آالف املليارت لتمزيق وحدتنا 
وخلراب بلدنا وقتل أبنائنا هلل ُيَصّدق أن 
اإلسلتهداف اإلرسائييل يتوقف عند رضب 
الحشد الشلعبي فحسب؟ وأن مروعهم 
سليتوقف عند هذا الحلد؟ اإلجابة يعلمها 
ويدركها العقاء الذين يتتبعون خطواتهم 

ويربطون ماضيهم بحارضهم.

»إستهداف الحشد إستهداف شعب«

االرهاب الوهابي بين ال سعود وامريكا

،،

واهٌم جدا َمْن 
يعتقد أن 

الُمْسَتْهدف 
بالتفجيرات 

األسرائلية األخيرة 
هو الحشد الشعبي 

فقط... هذا 
مايسّوقه األعالم 
الطائفي وأعداء 

الحشد التقليديين 
وبعض السياسيين 

المحسوبين على 
الشيعة ممن 

اليرْون في األفق 
إال مايصب في 

مصالحهم ويخدم 
تطلعاتهم الضيقة 

والغبية أيضاً. 

إرسائيل هلذه األيام تعيش حالة رعب بعلد حالة التخبط 
التي عاشتها يف األشهر السابقة، وحاولت فرض سيطرتها 
على الدول املجاورة، وقامت بتسلير طائرات مسلرة إىل 
دول الجلوار مثل لبنلان والعراق، وأكيد فوق سلماء غزة، 
وهذا التلرف األرعن من ِقبل الصهاينلة كان له رد فعل 
قوي وعنيف من ِقبل املقاومة سواء كانت هذه املقاومة يف 

لبنان أو يف العراق أو يف قطاع غزة املحارص.
هكذا ترف قام به نتنياهلو من أجل خوض االنتخابات 
التي ستجرى بعد أيام، وهكذا ترف من ِقبله مدعوم من 
أمريكا راعية اإلرهاب يف الرق األوسلط والعالم، وهو لم 
يحسلب عواقبه وغر مدرك لنتائجه التي سلتعود عليه يف 
هكذا ترف، وعند تحليق هاتن الطائرتن املسلرتن يف 

سماء لبنان، استطاع لبنان إسقاط هاتن الطائرتن.
حلزب الله وعد باللرد، والواضح أن هذا الرد هو ليس فعل 
بل رد فعل، نظراً لهلدوء الجنوب لبناني يف الفرتة األخرة، 
بعلد املحاوالت اإلرسائيلية الفاشللة لِجلر لبنان إىل حرب، 
الكاسلب فيها املقاومة اللبنانيلة والخارس فيها إرسائيل، 
الكل ينتظر رد الفعل اللبناني عى هذا الترف الصهيوني 

األرعن.
حاللة الرعب التي يعيشلها هذا الكيان الغاصب برئيسله 
نتنياهو، يجلب الوقوف عندها ولو لوهللة، وكما تناقلت 
وسلائل اإلعام العاملية بأن الحدود الشمالية الفلسطينية 
أصبحت خالية ملن كل الدوريات العسلكرية اإلرسائيلية 
أو سلكان هلذه املناطلق، بينملا الجانلب اللبناني تجري 
األمور بشلكل طبيعي واعتيادي إن للم يكن أكثر من ذلك 

ويمارسون نشاطاتهم اليومية بكل هدوء وثقة.
املاحظ هلذه الفرتة أن مقاطع الفيديلو التحريضية ضد 
املقاوملة اللبنانيلة، قلد اختفت وتاشلت، وال نسلمع يف 
وسلائل التواصل االجتماعي أي مقاطع فيديو كما كانت 
يف السلابق ملن اجل التحريلض عى هلذه املقاومة، وهذا 
يعني أن هذا الكيان فهم الدرس وأدرك انه ال جدوا من أي 
تحريلض ضد أي حزب أو غره، بملا أن املقاومة اللبنانية 
سلتقوم برد ِفعلل قوي ونتائجله تكون قاسلية عى هذا 

الكيان الغاصب.
لكن انتر يف اآلونة األخرة عرب مواقع التواصل االجتماعي 
مقاطع فيديو تحريضية ضد الحشلد الشلعبي يف العراق، 
وهذا أمر غريب بأن تظهر مثل هذه املقاطع بالتزامن مع 
الرضبات التي قام بها هذا الكيان ضد العراق، والغطرسة 
اإلرسائيليلة نسليت تماماً، أن إرسائيل للم تقصف إال من 
العلراق ، والحشلد لن يسلكت على مثل هلذه االعتداءات 
الصارخة، كما أن املقاومة يف غزة سلُتلقن إرسائيل درساً 
قوياً يف حالة تم قصف أي هدف من األهداف يف قطاع غزة.

العالم بأرسه ينتظر رد فعل املقاومة اللبنانية )حزب الله( 
عى الخروقلات اإلرسائيليلة للبنان، وهي محلط اهتمام 
العالم، وتحديداً الصهاينة واملتصهينن، ويف حال قام نر 
اللله بتنفيذ وعيلده، تكون إرسائيل قد دخللت يف نهايتها، 
وهي فعاً نهايتها، ألنه ال يمكنها الرد عى أي عدوان كان 
سلواء كان من لبنان أو قطاع غزة أو من العراق )الحشلد 

الشعبي(.

رد حزب اهلل هو رد فعل
 وليس فعل ......

 محمد فؤاد زيد الكيالين…

وتأويالت  وتفسيرات  تحليالت 
الشعبي  الحشد  وضع  منها  ُيراد 

واألسباب  اإلتهام  دائرة  في 
الكبير  اإلنتصار  أهمها  معروفة 

الصهيونية  داعش  على 

أفشلت  الدينية  الفتوى 
الداعشي  الصهيوني  المشروع 

منه  مأموال  كان  الذي 
العقدة  هذه  على  القضاء 

الكبيرة)الشيعة(

بقلم/ مهدي المولى
اي نظرة موضوعية  دقيقة وعميقة 
لحقيقة االرهاب الوهابي وطبيعته 
يتضلح لنلا ان االرهلاب الوهابلي 
التكفلري وللد من رحم ال سلعود 
ورضع من مرضعها ونشلأ وكرب يف 
حضنها  وكانلت الراعية والحاضنة 
له حتى أشتد عوده واصبح قادر عى 
تحقيق املهملة التي خلق من اجلها 
وفعلا بدأ يف تحقيق هذه املهمة من 
خال ذبح العرب واملسللمن ونهب 
اموالهلم وتدملر اوطانهم وسلبي 
نسلائهم انها سنة الطاغية معاوية 
وال بد ان تستمر هذه السنة وتتجدد 

وكلملا  هذا الكللب الوهابي افرتس 
اكثر واغتصب اكثر ودمر اكثر نهب 
اكثر ذبح اكثر كلما تقرب من نبيهم 
معاويلة أكثلر لهلذا بلدأ ال سلعود 
بحملة ابادة ضد العرب واملسللمن 
وكل انسلان ملتزم ومتمسك بالقيم 
االنسلانية السلامية ومحبا للحياة 
ومسلاهما فعاال يف بنائها وسعادة 

االنسان.
وهلذا يعنلي أن امريلكا ال عاقلة 
لها بخللق االرهلاب الوهابي لكنها 
وجدت يف ال سعود وكابها الوهابية 
الوسيلة الوحيدة لحماية مصالحها 
وتحقيلق مراميها واهدافهلا   لهذا 
قررت السيطرة عى العوائل املحتلة 
للخليج والجزيرة وعى رأسها عائلة 
ال سلعود وكابهلا الوهابية داعش 
القاعلدة وعلرات املنظملات التي 

تدين بدين ال سعود والتي ولدت من 
رحمها ونشأت يف حضنها 

وهكلذا  تمكنت امريلكا من فرض 
سليطرتها  على ال سلعود وكابها 
الوهابية وجعلت من ال سلعود بقر 
حللوب تلدر ذهبلا وحسلب   رغبة 
امريلكا يف اي وقلت ووفلق الكمية 
التي تحددها كما جعلت من كابها 
الوهابية داعش القاعدة وغرها من 
املنظملات الظامية كاب حراسلة 
ودوللة  امريلكا  مصاللح  لحمايلة 
ارسائيلل والدفلاع عنهما بلدون ان 
يكلف امريلكا او ارسائيل اي يش ال 
قطلرة دم وال دوالر واحلد   تتكللف 

بلكل ذلك ال سلعود البقلر الحلوب 
وكابهلا الوهابية داعلش والقاعدة 
والزمر املأجورة التي باعت نفسلها 
بعلض  مقابلل  لهلم  اجرتهلا  او 

الدوالرات.
رغم سليطرت  امريكا الكاملة  عى 
ال سلعود البقلر الحللوب وكابهلا  
الوهابية داعش القاعدة وغرها اال 
انهلا اي امريكا ال يمكنها ان  تكون 
يف مأملن ملن رش اللكاب الوهابية 
لهلذا حلرت ارهابهلا يف املنطقة 
العربيلة واالسلامية   وخاصلة يف 
منطقة اللرق االوسلط وحذرتها 
من تجاوز تللك املنطقة وقالت لهم 
دملروا اذبحلوا اغتصبوا ملا يحلوا 
لكلم  انتلم يف املن وأمان لكلن اذا 
خرجتم عى رشوطنا وحاولتم نر 

ارهابكلم ذبحكلم خرابكلم خارج 
املنطقلة التي حددت لكلم من قبلنا  
سلنعلن الحرب عليكم كما نبهوا ال 
سلعود وحذروهم من مغبة تجاوز 
كابهم داعلش القاعدة عى الحدود 
واللروط التي حلددت لهلم قيل ا 
ن ال سلعود  خضعلوا عى مضض 
النهلم عى يقلن ال قلدرة لهم عى 
مواجهتها واي ضغط عليها ستقوم 

بافرتاس ال سعود .
من هلذا يمكننا القلول ان االرهاب 
الوهابلي مصلدره كاب ال سلعود  
القاعلدة داعلش الوهابية وعرات 
املجموعات االرهابية املنترة يف كل 
مكان من العالم هم ابناء ال سلعود 
الغلر رشعيلن وهذا سلهل ومكن 
امريكا ملن السليطرة الكاملة عى 
ال سلعود وكابهلا الوهابية داعش 
القاعلدة وكل من ال يملك كرامة وال 
قيم انسلانية وال دين  يف خدمتها يف 
خدمة وخدملة ارسائيل فانها البقر 

الحلوب وانها كاب حراسة.
مثا ان هذه الكاب املسعورة قاتلت 
الشعب االفغاني بالنيابة عن امريكا 
بحجة وقف املد الشيوعي كما قاتلت 
وتقاتلل  العرب واملسللمن بالنيابة 
وقلف  بحجلة  اآلن  ارسائيلل  علن 
امللد الشليعي وهذه الحرب شلملت 
كل الشلعوب العربيلة واالسلامية 
وخاصة الشلعوب الرافضة ملطامع  
وتجاوزات ارسائيل عى الفلسطينن 
واالنسلانية  الرعيلة  وحقوقهلم 
العلرب  على  املتكلررة  وحروبهلم 
واملسللمن مثل الشلعب السلوري 
والشلعب العراقي والشعب االيراني 
والشلعب اليمني  والشعب املري 
والشلعب البحريني والقطري حيث 
بدأت هذه الكاب بحرب ابادة كاملة 
وتدمر تام لهذه الشعوب واوطانها 
بدعلم وتمويلل ملن قبل ال سلعود 

وبقية البقر ال نهيان ال خليفة .
وفعلا تمكنت كاب ال سلعود من 
تدمر البلدان الحرة وذبح شلعوبها 
وتمكنلت من اقاملة خافة وهابية  
يف سلوريا والعلراق وكادت تنلر 
ظامهلا ووحشليتها على املنطقة 
العربية واالسلامية وحتى تتجاوز 
ذللك اىل العاللم يف كل ملكان للوال 
تحرك هذه الشعوب الحرة  وتشكيل 
حركات انسلانية دفاعيلة ملواجهة 

الهجملة الظاميلة الوهابيلة مثلل 
حزب الله يف لبنان والحشلد الشعبي 
املقلدس يف العلراق وانصلار الله يف 

اليمن وفيلق القدس يف ايران
وهكلذا اثبلت ان االرهلاب الوهابي 
يف املنطقلة العربيلة واالسلامية يف 
صاللح امريكا النه يحملي ارسائيل 
العلرب  ملن  اعدائهلا  ويحلارب 
واملسللمن بالنيابلة عنهلا  كما ان 
وجلود االرهاب الوهابلي يف املنطقة 

االسلامية والعربية وسليلة ضغط 
مهملة تسلتخدمها امريلكا البتزاز 
البقلر الحللوب كلي تسلتمر يف در 
قلررت  لهلذا  واللدوالرات,  الذهلب 
حمايلة االرهلاب الوهابلي والدفاع 
عنه وحلره يف املنطقة العربية اي 
حمايلة االرهاب ملن اي قلوة تريد 
القضلاء عليه وعى رحمه الفاسلد 
ال سلعود  ويف الوقلت نفسله تمنع 
االنتصلار  ملن  الوهابلي  االرهلاب 

واالنتشلار خلارج املنطقلة العربية 
الن  حددتهلا  التلي  واالسلامية 
هزيمته يشلكل خطرا عى ارسائيل 
عى مصالحها عى بقرها  وانتصاره 
يشكل خطرا كبرا عليها وعى الدول 
الغربيلة وعلى مصالحها,لهذا عى 
الشلعوب الحرة التلي ابتليت  بوباء 
الشلعوب  وكل  الوهابيلة  االرهلاب 
املحبة للحيلاة واالنسلان ان تتوحد 
اي على حلزب  يف جبهلة واحلدة  

الله وانصار الله والحشلد الشلعبي 
والقلوى الوطنيلة السلورية وفيلق 
القلدس وكل قوى الحرية والسلام 
املحبة للحيلاة واالنسلان  يف العالم 
ان تتوحلد يف تيلار واحلد وتتصدى 
لارهاب الوهابلي الظامي والرحم 
اللذي انجبه اي ال سلعود وقربهما 
اىل االبد انها الوسيلة الوحيدة النقاذ 
الحيلاة و االنسلانية  ملن ظامهم 

ووحشيتهم  

الوهابية  وكالبها  سعود  ال  على  سيطرتها   فرض  من  امريكا  تمكنت 
رغبتها وحسب   ذهبا  تدر  حلوب  بقر  سعود  ال  من  وجعلت 

مصدره  الوهابي  االرهاب 
فالقاعدة  سعود   ال  كالب 
وعشرات  الوهابية  وداعش 

االرهابية  المجموعات 
مكان كل  في  المنتشرة 
سعودي صنع  العالم  من   



المراقب العراقي/ بغداد... 
اختتم منتخب العراق للتنس االريض للمعاقني مشاركته 
يف بطولة طرابزون، من دون الحصول عىل اللقب، بسبب 
االنس�حاب م�ن مواجه�ة العب�ني ارسائيليني. وش�ارك 
املنتخ�ب العراقي للتن�س االريض بس�تة العبني يف هذه 

البطولة، وبس�بب تواجد العبني م�ن إرسائيل لم يحصل 
العبونا عىل لقب البطولة. فقد فاز الالعب حسني حامد 
ع�ىل خصمه يف ال�دور االول ٤/٦ ٤/٦، ويف الدور الثاني 
اضط�ر اىل ان ُيخرس نفس�ه امام الالع�ب الياباني رغم 
س�يطرة الالعب حسني حامد عىل مجريات املباراة وذلك 

لت�اليف اللق�اء بالعب ارسائي�ي. ويف منافس�ات الزوجي 
وص�ل الفريق العراقي للدور ش�به النهائ�ي، واضطروا 
لالنس�حاب ايض�ا وذلك من اجل ع�دم اللق�اء بالفريق 
االرسائي�ي. وحصل منتخبنا العراق�ي عىل املركز الثالث 

فردياً والرابع زوجياً، يف منافسات البطولة الدولية.

تنس المعاقين ينسحب 
من مواجهة اسرائيل 

ببطولة طرابزون  االحد 1 ايلول  2019 
العدد 2147 السنة العاشرة

6الرياضية

بغداد/ صفاء الخفاجي
خ�اض ممثال العراق يف البطولة العربية لكرة 
القدم حامل اللقب الرشطة ووصيفه الجوية 
مباراتهم�ا يف ذه�اب دور 32 ام�ام فريق�ني 
كويتي�ني، فخ�رس الرشط�ة بثالث�ة اه�داف 
مقابل هدف واحد فيم�ا حقق الجوية الفوز 
ب�ذات النتيج�ة، الرشطة خ�اض املب�اراة يف 
الكويت واستحوذ كثريا عىل مجريات املباراة 
ولكنه تلقى الخس�ارة ،فيما خاض الصقور 
مباراته يف ملعب كرب�الء الدويل وحقق الفوز 
عىل الس�املية الكويتي ع�ىل الرغم من تاخره 

بهدف مبكر.
املراقب اس�تطلعت اراء املختصني يف الش�أن 
الك�روي عن اس�باب االخطاء الت�ي ارتكبها 
الالعبون وال�كادر التدريبي لفري�ق القيثارة 
ادت اىل الخس�ارة وماهو العامل االهم يف فوز 

الجوية بثالثة قربتها من التأهل..
اول املتحدث�ني كان املحلل وامل�درب الريايض 
الكابت�ن س�عد حافظ الذي قال:  »التش�كيل 
ال�ذي دخل به فري�ق الرشط�ة مباراته امام 
الكويت الكويتي هو تش�كيل غري منس�جم، 
بمعنى انه عندما تلع�ب امام فريق يف ملعبه 
وب�ني جماهرييه وه�و فريق يجي�د االنتقال 
الرسي�ع م�ن الدف�اع اىل الهج�وم وبالعكس 
كان املفروض ان يطغي العامل الشبابي عىل 

تشكيلة الفريق«.
واض�اف »نوعي�ة الالعب�ني الذي ش�اركوا يف 
املب�اراة االغل�ب منه�م كانو بط�يء الحركة 
والتنق�ل وال يمتلك�ون رسع�ة االنتق�ال من 
الهجوم اىل الدفاع وهذا االمر كان واضحا عىل 
اداء العبي الرشطة عىل الرغم من الس�يطرة 
الواضح�ة للفري�ق العراق�ي خالل ش�وطي 

املباراة«.
الفراغ�ات يف  الكث�ري م�ن  ون�وه »ش�اهدنا 
الخط�وط الدفاعية لفريق الرشطة مع مرور 

وقت املباراة مما ادى اىل الخسارة«.
وتاب�ع »كان م�ن املنطق�ي ان يفك�ر الكادر 
التدريب�ي لفري�ق الرشط�ة بالخ�روج م�ن 
املب�اراة باقل االرضار كأن يك�ون التعادل او 
الخس�ارة بهدف واحد من اج�ل التعويض يف 
مباراة االياب، والخسارة بنتيجة ثالثة اهداف 
مقابل ه�دف هي ثقيلة ع�ىل فريق الرشطة 

وستصعب من االمور كثريا يف مباراة االياب.
وخت�م حافظ حديثه بالقول »ان عدم خوض 
الفري�ق الرشط�اوي للمباري�ات الودية قبل 
خوض مباراتهم املهمة امام الكويت الكويتي 

اثر بالس�لب عىل رؤية ال�كادر الفني الجديد 
للفريق وال�ذي لم تكن الرؤي�ة واضحة لديه 
عن امكانيات الالعبني الفردية والجماعية«.

ام�ا بالنس�بة لفري�ق الجوية فق�ال حافظ: 
الجوية فريق اظهر ش�خصية مميزة واظهر 
رغبة بالفوز اكثر من خصمه الكويتي، وقدم 
مب�اراة جي�دة من خ�الل التمري�ر الصحيح 
والخ�روج بالكرة بطريقة منظمة جدا وكان 
واضح االنسجام الكبري بني الالعبني والكادر 
التدريبي عىل الرغم من تواجد اربع اىل خمسة 
العبني جدد يف التشكيلة التي خاضت املباراة، 
ومما يحس�ب لل�كادر التدريب�ي للفريق هو 
توضي�ف الالعبني بش�كل جي�د وتناغم كبري 

بني الالعبني حتى يف عملية انهاء الهجمات.

م�ن جانب�ه تحدث مس�اعد م�درب املنتخب 
االوملبي الكابت�ن عباس عبيد قائال: برصاحة 
واضح�ة فرقن�ا اصبح�ت ال تج�اري الفرق 
املوج�ودة يف املنطقة عىل الرغ�م من تحقيق 
الجوي�ة لف�وز جيد ع�ىل الس�املية الكويتي، 
وه�ذا يع�ود لرتاجع قيم�ة الالع�ب العراقي 
وبالت�ايل خس�ارة الرشط�ة هي نتيج�ة جدا 
طبيعي�ة ان تظهر فرقنا بهذا املس�توى الغري 

جيد.
واض�اف »عملي�ة عدم خ�وض الرشطة الي 
مب�اراة تجريبي�ة قب�ل خوض مبارات�ه امام 
الكوي�ت الكويت�ي ه�ي نقطة س�لبية اثرت 
كث�ريا عىل مس�توى الفريق يف املب�اراة وعىل 
رؤي�ة ال�كادر الفن�ي الجدي�د، م�ع التأكي�د 

ان امل�درب يحت�اج اىل وق�ت من اج�ل وضع 
بصماته عىل الفريق الرشط�اوي« منوها اىل 
ان »القيث�ارة ق�ادر عىل التعوي�ض يف مباراة 

االياب واالطاحة بالكويت الكويتي«.
وتاب�ع »كان من املف�رتض ان يلعب الرشطة 
بطريقة متحفظة نوعا ما خاصة وان املباراة 
خ�ارج ملعب�ه م�ع التش�ديد ع�ىل ان اعمار 
الالعب�ني الذين يلعب�ون اىل االم�ام اعمارهم 
ف�وق الثالثني س�نة ويف اجواء ح�ارة ورطبة 
ج�دا« مضيف�ا »اللعب بطريق�ة 4-4-2 هي 
غري ناجحة مع اغل�ب الفرق العراقية وحتى 
العربي�ة وكان م�ن املمكن ان يلع�ب الفريق 
بطريق�ة 4-5-1 او 4-2-3-1 وكان�ت كلت�ا 
الطريقت�ني س�تخدم الفري�ق يف مث�ل ه�ذه 

االجواء الصعبة.
وفيم�ا يخ�ص مب�اراة الجوية اك�د عبيد ان 
»قوة فريق الس�املية الكويتي ليس�ت بنفس 
مس�توى ق�وة الكوي�ت الكويت�ي جماعي�ا 
وفردي�ا وه�ذه نقط�ة يجب ان نتف�ق عليها 
جميعا، وس�تكون مب�اراة االياب صعبة عىل 

الفريق الجوي بكل تأكيد«.
واوضح ان »االس�تقرار الفن�ي املوجود لدى 
الق�وة الجوية كان له الدور الكبري يف تحقيق 
هذه النتيجة فمعرفة الكابتن ايوب اوديش�و 
بالالعب�ني وقربه اليهم ه�ذا باالضافة اىل ان 
الفريق لم يتوقف خ�الل فرتة توقف الدوري 
وع�دم ترك الوقت االنتقايل بني موس�م واخر 

وهذا االمر يحس�ب الدارة النادي الجوي

م�ضتوى فرقنا مل يعد ي�ضاهي فرق املنطقة
حافظ : تشكيل فريق الشرطة كان سببا في الخسارة امام الكويت

�ساعات قليلة ونوّدع عا�سمة ال�سياحة اخلاّلبة 
والتنّوع البيئي وملتقى الثقافات العريقة 

»كوالملبور« عائدين ب�سوق اإىل بغدادنا الأجمل 
والأعرق مهما اأعياها ال�سرب على جراح الزمان 

برغم كمد قلبها املغيار على حبنا، وبهاء وجهها 
الآ�سر لأ�سالة التاريخ، بغداد مل نَر خرياً مثل 
خريها ول طماأنة كح�سنها، وقطرة من نهرها 

تروي الَعَطا�سى �سنينًا.
نع�م املهّم�ة أنته�ت، ولكن يبق�ى أصداء األس�ئلة 
تقرع ال�رؤوس الفارغ�ة: ملاذا أح�رتب العرب فيما 
بينهم ع�ىل وقع أجندة الكونغرس 22 بماليزيا؟ هل 
لجأوا اىل املس�اومة عىل مل�ف الكويت نظري تنازلهم 
ملصلح�ة كوري�ا الجنوبي�ة؟ كيف ن�رسح بأحالمنا 
نحو مس�تقبل الصحافة الرياضية يف آس�يا إذا كان 
كريس رئيس�ها ُيعنّي بتوافق ُمسبق دون الحاجة اىل 

ديمقراطية الناخبني؟!
هك�ذا ص�ّور أع�داء النج�اح وُمري�دو الفش�ل ل�� 
»كتيب�ة 2017 » التي نالت ثق�ة الجمعية العمومية 
يف كونغ�رس »إس�الم آب�اد« بباكس�تان كمدافع�ني 
ع�ن حق�وق الصحفي�ني الرياضي�ني، ول�م يأبهوا 
وسيكملون س�نتهم الثانية يف 6 ترشين األول املقبل 
برغب�ة كبرية ع�ىل إنجاز ج�دول األعم�ال وتحقيق 
أق�ى الطموح�ات للزم�الء يف القارة مثلما ش�هد 
كونغرس كواالملبور حس�م ملفي فلس�طني واليمن 
اللذين جّمدهما االتحاد ال�دويل للصحافة الرياضية 
اىل حني إتخاذ اإلج�راءات القانونية بارشاف االتحاد 
اآلسيوي ليستأنفا بعدها نشاطهما ضمن الجمعية 

العمومية القارية.
ثّمة حقيقة موجعة لم تزل تثري االحباط كلما تجّمع 
العرب حول أمر ما غالباً ما تتحكم يف قراراتهم إرادة 
العاطفة ولي�س قوة العقل، فكونغ�رس ماليزيا لم 
يك�ن امتحان�اً للمفاضلة ب�ني الكوي�ت كبلد عربي 
يمثلنا ويرّشفنا كأّمة ننتمي إليها وتهّمنا مصلحتها 
أينما تكون، وبني كوريا الجنوبية كبلد صديق يمتلك 
كل مقّوم�ات التنافس املهن�ي لتضييف الكونغرس، 
ب�ل كان اختباراً حقيقياً لعه�د العربي إذا ما أصدق 
أو أخل�ف، وذلك يرتبط بإلتزام مس�بق بني الكويتي 
س�طام الس�هي والك�وري الجنوب�ي ه�ي دونج يف 
العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة ع�ام 2017 مفاده أن 
يخلَف الس�هي زميل�ه البحريني محمد قاس�م بعد 
تقديمه االس�تقالة من منصبه كرئيس لالتحاد عىل 
خلفية تقرير لجنة التحقيق الخماسية التي شّكلت 
بقرار من الجمعية العمومية يف شباط العام نفسه، 
يف ح�ني يت�وىّل الك�وري هي دون�ج رئاس�ة االتحاد 
بأعق�اب الكونغ�رس 24 املؤم�ل إقامته يف س�يئول 

كانون الثاني 2021.
وللتأري�خ نوّثق هنا، لم يع�ارض أي ممثل عربي يف 
كونغرس ماليزي�ا تضييف الكويت الكونغرس23 يف 
آب 2020 وتم استطالع آراء أعضاء املكتب التنفيذي 
لالتح�اد س�واء داخل أم خ�ارج االجتماع الرس�مي 
مس�اء الس�ادس والعرشين من آب امل�ايض، وكانت 
هن�اك وجهات نظر أن ال تش�هد الكوي�ت انتخابات 
ال�دورة املقبل�ة وي�رتك أمره�ا لبلد الرئي�س دونج، 
وحص�ل توافق كبري يف الطرح لم أش�أ ش�خصياً أن 
ُيحس�م عرب مفاوضات ووس�اطات ولقاءات صّور 
بعض املغرضني الفاش�لني والناقمني عىل التنفيذي 
الح�ايل -من غري املتواجدين يف ماليزيا- ملمثي الدول 
املش�اركة أن العرب تفرّقوا ول�م يجتمعوا عىل خيار 
الكويت! هذا تصّور واهم يفتقد للنزاهة واملسؤولية، 
أجمعنا عىل ملف الكويت كاس�تحقاق لطلب سطام 
الس�هي وقلُت يف كلمتي أمام جميع االعضاء عندما 
ح�ان دوري يف مناقش�ة امللفني »أخ�ي الرئيس، إذا 
كان�ت ثقتك كبرية للفوز بتجديد الوالية فلن ُيعجزك 
إقام�ة الكونغرس خارج بلدك عن تحقيق طموحك، 
ليك�ن آب 2020 فرصة مثالي�ة لتكريمك قبل أربعة 
أش�هر م�ن نهاي�ة ال�دورة الناجحة وفق�اً لظروف 
تس�لّمك املوقع وخواء ميزانية االتحاد من أي دعم، 
وهذا منجز كبري لك، ونس�عد جميعاً لالحتفاء عىل 
أرض الكويت« .. فهّز رأسه موافقاً ومعتزاً 

أيما أعتزاز بموقف العراق.
دع�وة صادق�ة ألرسة الصحافة 
الرياضي�ة العربي�ة: لدين�ا ما 
السياس�ة  آالم  م�ن  يكف�ي 
واالقتصاد واملجتمع والحروب 
الظاهرة والخفية، ولم نزل 
الحمق�ى  فوات�ري  ندف�ع 
يف كل م�كان م�ن حياتنا 
لنواصل الدفاع عن حريتنا 
أقوي�اء بفكرن�ا ومؤثري�ن 
برص�اص القل�م، وال بأس أن 
الس�باحة مع  البع�ض  يواص�ل 
التيار يف ظ�روف معينة، لكن املهم 
كالصخ�ور  الجمي�ع  يصم�د  أن 
احرتاماً للمبدأ وعدم الحياد عنه.

كواالملبور تخترب العرب
إياد الصالحي

المراقب العراقي/ بغداد... 
اك�د املدي�ر الفني لنادي نفط الوس�ط الريايض رايض شنيش�ل ، ان الفريق س�يظهر 

بش�كل مغاي�ر خالل املوس�م املقبل . وذكر شنيش�ل يف مؤتمر صح�ايف تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ادارة الن�ادي ابرم�ت تعاق�دات ممي�زة م�ع اربع 

محرتف�ني س�يكونون إضافة نوعية للفري�ق، باإلضاف�ة إىل مجموعة من 
الالعب�ني املحليني الذين وضعنا ثقتنا بهم إلعادة الفريق لوضعه الطبيعي 
بني الفرق املنافس�ة«. واش�ار اىل ان »الفريق س�يدخل معسكر داخي يف 

اربيل، وذلك بعد إلغاء معسكر تركيا، الذي تعذر إقامته«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�فت الهيئ�ة االدارية لن�ادي الديوانية ع�ن توقيع العبني م�ن الطلبة 
والنفط، لتمثيل فريقها الكروي. وقال عضو ادارة النادي حميد الحمداني 
ان »ادارة الن�ادي تعاقدت م�ع مدافع الطلبة طيف عم�اد، وجناح النفط 
احم�د كاظ�م لتمثيل فريق الديوانية يف منافس�ات املوس�م املقبل 2019-

2020«. واضاف الحمداني ان »عقد النادي مع الالعبني املذكورين يتضمن 
تمثيلهم�ا فريقنا الكروي ملوس�مني«. يش�ار اىل ان ادارة ن�ادي الديوانية 

أعلنت مؤخراً، تسمية صادق سعدون مدرباً لفريقها الكروي.

المراقب العراقي/ بغداد... 
أعل�ن منتخب املثنى للمب�ارزة، عن حصوله عىل 
ثالثة أوس�مه يف بطولة العراق، والتي اختتمت يف 

العاصمة بغداد.
وقال مساعد مدرب املنتخب عادل رحيم إن »تلك 
األوس�مة توزعت بني الفضية يف س�الح الشيش 

والفضية يف س�يف املب�ارزة وبرونزية بالس�يف 
العرب�ي«، مبين�ا أن »ع�دد الف�رق املش�اركة يف 
البطول�ة وص�ل إىل ١٢ محافظة« مش�ريا إىل أن 
»املراكز الت�ي حققها فريق املثن�ى تعترب إنجازاً 
مهما يف ظل نقص الدعم وقلة اإلمكانيات املادية 

واللوجستية«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
وضعت قرعة بطولة العرب للناش�ئني بالكرة الطائرة يف نسختها 
الخامس�ة ع�رشة منتخبن�ا للناش�ئني يف املجموع�ة الثالث�ة اىل 
جان�ب اإلمارات والكويت. وذكر املكتب األعالمي لوزارة الش�باب 
والرياض�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه ان 
»البطولة س�تقام  يف العاصم�ة االردنية عمان خ�الل الفرتة من 
الرابع ولغاية الرابع عرش من ش�هر أيلول الجاري بمش�اركة 12 
منتخبا من قارتي آس�يا وافريقيا بعد انسحاب املنتخب القطري 

من البطولة«.
واضاف البيان انه »تم س�حب القرعة بمقر االتحاد العربي للكرة 
الطائ�رة يف العاصم�ة البحريني�ة املنامة حيث وزع�ت املنتخبات 
ال�12 املش�اركة عىل اربع مجموعات« مبينآ ان » املجموعة األوىل 
ت منتخبات البحرين حامل اللقب والجزائر وفلسطني وحلت  ضمَّ
منتخب�ات س�لطنة عمان وصيف حام�ل لقب البطول�ة املاضية 
ولبن�ان واألردن مس�تضيف البطول�ة يف املجموع�ة الثانية فيما 

تكونت املجموعة الثالثة من منتخبات العراق واإلمارات والكويت 
وتألف�ت املجموع�ة الرابع�ة م�ن منتخب�ات الس�عودية ومرص 

واملغرب.

الناشئين يواجه الكويت واإلمارات ببطولة العرب للطائرة ثالث أوسمة المثنى في بطولة العراق للمبارزة

حص�د فريق الوحدة درع الدوري املمتاز للموس�م العارش 
ع�ىل الت�وايل بمش�اركة ٤٨ فريق�ا، الذي أقام�ه املجلس 
الري�ايض لرعاية الش�باب يف البرصة، واس�تمر ملدة 
ش�هرين بعد قس�مت الفرق اىل ثم�ان مجاميع، 
وتأه�ل فريق�ان م�ن كل مجموع�ة اىل االدوار 
الالحق�ة، وج�رت املباريات عىل ملع�ب نادي 
بلديه البرصة وملعب الصبخه بمجموع ١٣٤ 

مباراة.
وجرت املباريات النهائية يف ملعب 

الش�هيد محمد مصبح الوائي يف مدينة البرصة الرياضية، 
حيث تأه�ل فريقا الث�ورة والوح�دة اىل النهائ�ي وانتهت 
املباراة بحصد فريق الوح�دة لدرع الدوري بركالت الجزاء 

الرتجيحية.  
الجدير بالذكر ان دوري الشباب اقيم بالتزامن من الدوري 
املمتاز بمشاركة ٣٢ فريقا وللموسم االول، حيث نال فريق 
النور درع الدوري ت�اركا الوصافة لفريق نجوم الصبخه، 
بعد الفوز عليه بركالت الج�زاء الرتجيحية يف املباراة التي 

سبقت مباراة نهائي الدوري املمتاز.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اقام االتحاد املركزي للس�باحة، بطولة اندية العراق 
للمس�افات الطويل�ة، يف العاصم�ة بغ�داد لفئ�ات 
الناش�ئني والشباب واملتقدمني، بمش�اركة اكثر من 
١٥٠ س�باحاً مثلوا ٢٥ نادي�ا من مختلف محافظات 

العراق.
وذكر بيان لالتحاد حصل�ت »املراقب العراقي« عىل 

نس�خة منه ان »نه�ر دجلة احتضن منافس�ات 
البطولة بمس�افات ٣ و ٦ و ٨ كيلو مرت، والتي 
تق�ام ألول م�رة يف بغداد، بع�د انقطاع طويل 
لس�نوات مض�ت ع�ن اس�تضافة العاصمة 
للبطوالت الكبرية وس�ط حضور جماهريي 
كبري وع�دد م�ن املس�ؤولني ورواد الرياضة 

العراقية يف مختلف االلعاب الرياضية«.
وق�ال رئي�س اتحاد الس�باحة املرك�زي خالد 

كبي�ان ان »ه�ذه البطول�ة تع�د باك�ورة اعمال 
الهيئ�ة االدارية الجدي�دة لالتحاد بهدف اكتش�اف 

س�باحني مميزي�ن وقادرين ع�ىل تمثي�ل املنتخبات 

الوطني�ة يف االس�تحقاقات الخارجية، بع�د تطوير 
قابلياته�م وفق رؤية س�ليمة«، مؤك�دا ان »االتحاد 
املرك�زي رشع بتنفيذ برنامجه بما يخدم الس�باحة 

قي�ة  ا لعر م�ن ا ويع�ي 

شأنها محليا ودوليا«.
وأفرزت نتائج فئة الناش�ئني عن فوز السباح دانيال 
هي�وا من نادي غار الش�مال باملركز األول والس�باح 
حسني محمد من نادي الدفاع املدني باملركزي الثاني 
فيما حل سباح نادي الجنس�ية كرار وجدي باملركز 

الثالث.
ويف فئة الش�باب حقق سباح نادي الرشطة 

ابو الحس�ن عي املركز االول وزميله 
يف الن�ادي اب�و الفض�ل حي�در 

باملرك�ز الثاني وعمر صاحب 
من النادي الجيش يف املركز 
الثالث فيما أف�رزت نتائج 

س�باق فئ�ة املتقدم�ني 
ع�ن ف�وز س�باح نادي 
الرشطة ع�ي محمد عي 
باملركز االول والسباح بكر 

سالم من نادي الجيش باملركز 
الثان�ي ومحمد عص�ام صادق من 

نادي الرشطة باملركز الثالث.

شنيشل: المحترفين سيكون لهم 
دور بارز مع نفط الوسط

الديوانية يضم العبين 
من الطلبة والنفط

الوحدة بطال لدرع دوري البصرة الممتاز

اتحاد السباحة يقيم بطولة االندية بالمسافات الطويلة 



أع�رب كليمون�ت لينجلي�ت، مداف�ع برش�لونة، عن 
اس�تيائه من التعادل ضد أوساس�ونا بنتيجة )2-2( 

ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا.
وق�ال لينجليت، خ�ال ترصيح�ات نقلتها صحيفة 
»ماركا«وتابعته�ا املراقب العراق�ي »أنا غاضب من 

هذه النتيجة، ألننا كنا نريد الفوز، ومثل هذه األشياء 
تح�دث، لكن علين�ا حل األم�ور، وأن نظهر بش�كل 

أفضل يف املباراة املقبلة«.
وأض�اف »برش�لونة أه�در 5 نقاط يف بداية موس�م 
2008-2009 أيًضا، ولم نحظ بهذه البداية الس�لبية 

من�ذ فرتة، لك�ن الزال هناك الكثري م�ن النقاط التي 
يجب حصدها، ويمكننا تقليل الفارق مع املتصدر«.

وعن رأي�ه يف ركلة الجزاء التي احتس�بت ضد زميله 
بيكي�ه، أج�اب: »لم أر اإلعادة يف التلف�از، لكن الكرة 
كان�ت قريب�ة جًدا من ج�ريارد، ولم يك�ن قادرا عىل 

تحريك ذراعه بعيًدا يف تلك اللحظة«.
واختتم: »علينا احرتام قرارات الحكم«.

ُيذكر أن بيكي�ه رصح عقب املباراة، بأن قرار الحكم 
باحتس�اب ركلة الج�زاء ليس صحيًح�ا، وأن فريقه 

االحد 1 ايلول  2019 كان يستحق الخروج بالنقاط كاملة.
العدد 2147 السنة العاشرة

7الرياضية
لينجليت: 

التعادل امام 
اوساسونا كان سيئا

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد 
يف املريكات�و الصيفي الخاص بفري�ق بايرن ميونخ. 
ووفًق�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطانية، ف�إن بايرن 
ميون�خ يراق�ب 3 صفق�ات يف آخ�ر 24 س�اعة م�ن 
املريكاتو الصيفي. وأش�ارت إىل أن لريوي ساني، نجم 

مانشس�رت س�يتي، يأتي يف مقدمة أه�داف البافاري، 
رغ�م أنه مصاب بقطع يف الرباط الصليبي، وس�يغيب 
لفرتة طويلة عن املاعب. وأوضحت أن نيكو كوفاتش، 
يرغب يف إضافة الاعب إىل قائمته للموسم الحايل، قبل 
غل�ق باب املريكاتو الصيفي. ويأتي ذلك، رغم أن كارل 
هاين�ز رومينيجه، الرئي�س التنفيذي لباي�رن ميونخ 
األملان�ي، عل�ق ع�ىل إمكانية حس�م صفقة س�اني يف 

الصيف، قائًا »الجميع يعرف ما تعنيه إصابة الرباط 
الصليب�ي، وكم الوقت الذي يحتاج�ه الاعبون للتعايف 
منه�ا«. ويضع البايرن أيًضا ثنائ�ي يوفنتوس إيمري 
كان وماري�و ماندزوكيت�ش، ضم�ن قائم�ة صفقات 
اللحظ�ات األخ�رية، خاص�ة بع�د أن خ�ر الاعبان 

فرصة دخول التشكيل األسايس للسيدة 
العجوز خال املوسم الحايل.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تقري�ر صحفي إيط�ايل، أن املغرب�ي مهدي 
بنعطي�ة، مداف�ع الدحي�ل، ب�ات ضم�ن قائمة 
اهتمام�ات يوفنت�وس خال املريكات�و الصيفي 
س�بورت«  »توت�و  لصحيف�ة  ووفًق�ا  الح�ايل. 
اإليطالي�ة، فإن يوفنتوس ي�درس قائمة بها 30 
مدافًعا، للتعاقد مع أحدهم يف املريكاتو الصيفي.

ويأت�ي ذل�ك الق�رار بع�د أن تع�رض جورجي�و 
كيلين�ي، مداف�ع يوفنت�وس، لإلصاب�ة بقطع يف 
الرب�اط الصليبي وتأكد غياب�ه عن املاعب لفرتة 
تزي�د ع�ن 6 أش�هر. وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن 
القائم�ة التي يدرس�ها اليويف تتضم�ن بنعطية، 
باإلضاف�ة إىل األملان�ي ج�ريوم بواتين�ج، مدافع 
باي�رن ميون�خ. يذك�ر أن بنعطية مثل الس�يدة 
العج�وز خ�ال الفرتة م�ن صي�ف 2016 وحتى 

يناير/ كانون ثان 2019.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن باولو فونس�يكا مدرب روما، قائمة فريقه 
ملواجهة التسيو، بديربي العاصمة، ضمن الجولة 

الثانية من الدوري اإليطايل.
وش�هدت قائمة ذئاب العاصمة، انضمام كريس 
سمولينج، املدافع املنضم حديًثا لروما قادًما من 
مانشسرت يونايتد، ملدة موسم عىل سبيل اإلعارة، 

لينضم للقائمة ألول مرة.
وجاءت قائمة روما كاالَتي: 

باو لوبي�ز، فوزاتو، مريانتي، زاباكوس�تا، خوان 
خيسوس، سمولينج، كوالروف، سيتني، سانتون، 
كريس�تانتي،  فلورين�زي،  مانش�يني،  فازي�و، 
بيليجريني، فريتو، زانيولو، باس�توري، دياوارا، 

دجيكو، شيك، أوندير، أنتونوتيش، كلويفرت.

سيحاول جورجيو كيلليني، قائد ومدافع يوفنتوس، 
الع�ودة إىل املاعب مجدًدا قبل دخول فريقه يف املرحلة 
الحاس�مة من املوسم. وتعرض كيلليني لقطع يف الرباط 
الصليبي، خال التدريبات املسائية ليوفنتوس، قبل مواجهة 
ناب�ويل. وذك�ر موقع »توت�و مريكات�و«، الذي تابع�ه »املراقب 
العراقي« أن »كيلليني رغم أنه يبلغ 35 عاًما، إال أنه س�يحاول 
التع�ايف والعودة من اإلصابة بالرب�اط الصليبي خال الفرتة 
من ش�هر شباط إىل أذار، عندما يبدأ يوفنتوس مبارياته 
املهم�ة يف دوري أبطال أوروبا، حال تأهل من مرحلة 

دور املجموعات«.
وأش�ار إىل أن »مدافع البيانكونريي س�يحتاج من 
6  إىل 7 أش�هر للرج�وع إىل املي�دان، لكن�ه يبدو 
هادًئا وواثًقا يف عودته ملساعدة يوفنتوس من 

جديد«.

ل�م يتخ�ل نيم�ار جوني�ور، نجم باريس س�ان 
جريم�ان، تمام�ا ع�ن فكرة الع�ودة مج�ددا إىل 
برش�لونة اإلس�باني، رغم تعق�د املفاوضات بني 
النادي�ني يف األي�ام القليلة املاضي�ة، وتأكيد 
تقاري�ر صحفي�ة أن الاع�ب الربازييل 
س�يبقى م�ع الفري�ق الفرن�ي ه�ذا 

املوسم.
ونقلت صحيفة »لو باريزيان« ترصيحا 
ألحد املقربني من الاع�ب الربازييل قال 
فيه »إذا فش�لت الصفقة ه�ذا الصيف، 
فإنها س�تحدث خال عام، نيمار سيقدم 
كل ما لديه لخدمة فريقه الحايل«. وأشارت 
إىل أن نيمار يستعد للسفر إىل الواليات املتحدة 

خال س�اعات لانضمام ملعسكر منتخب الربازيل الذي سيخوض 
مباراتني وديتني ضد كولومبيا وبريو، ويس�اوره الش�ك يف أمرين، 
هل قامت إدارة برش�لونة بكل ما يف وس�عها لضمه؟ وهل إدارة 

بي إس جي كانت تستعد بالفعل للتوصل التفاق مع البارسا؟
ولفت�ت إىل أن النادي الباريي رفض مبادرة نيمار بس�داد 20 
مليون يورو من ماله الخاص لتس�هيل انتقاله إىل برش�لونة، 
واعتربته�ا خطوة غري قانونية، مما عق�د املرحلة األخرية من 
املفاوض�ات. وذك�رت »لو باريزيان« أنه م�ع اختاف التوقيت 

ب�ني فرنس�ا وأمري�كا، فإن نيم�ار لن يك�ون جاه�زا ملواجهة 
سرتاس�بورج ي�وم 14 أيل�ول بعد 4 أي�ام فقط م�ن ودية بريو. 

وكذلك س�يغيب عن مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا يوم 
18 م�ن الش�هر ذاته، وربما تك�ون عودته للفري�ق الباريي ضد 

أوملبيك ليون يوم 22 أيلول املقبل.

تأهل الكرواتي مارين تش�يليتش للدور الرابع ببطولة 
أمريكا املفتوحة للتنس، بعد أن فاز يف الدور الثالث عىل 

األمريكي جون إيسنر بثاث مجموعات لواحدة.
ونج�ح الاعب املت�وج عىل ماعب فاش�ينج ميدوز يف 
2014 عىل حس�اب الياباني كي نيش�يكوري، يف الفوز 
باللق�اء بنتيج�ة )7-5(، و)3-6(، و)7-6(، و)4-6( 

بعد منافسة استمرت 3 ساعات و19 دقيقة.

وس�يلتقي املصن�ف ال�23 عاملي�ا يف ثم�ن النهائي مع 
اإلس�باني رافاييل نادال، الذي أطاح بالكوري الجنوبي 
هيون تش�انج ب� 3 مجموع�ات دون رد بواقع )3-6(، 

و)6-4(، و)2-6(.
وس�تكون املواجهة املقبلة هي التاس�عة بني الاعبني، 
وس�ط أفضلي�ة واضحة للمات�ادور الذي يتف�وق ب� 6 

انتصارات مقابل 3 لتشيليتش.

كش�ف برونو فرينانديز، العب خط وس�ط سبورتنج 
لش�بونة الربتغ�ايل، ع�ن رغبت�ه يف اللع�ب بال�دوري 

اإلنجليزي املمتاز، خال الفرتة املقبلة.
وُيع�د برون�و أحد أب�رز األس�ماء املرش�حة لانتقال 
لصف�وف ري�ال مدري�د، لتدعيم مركز خط الوس�ط، 
حيث ب�دأ بالفعل مس�ؤولو املرينج�ي يف املفاوضات 

لضمه، مع أنباء حول التوصل التفاق.
 GQ« لصحيف�ة  ترصيحات�ه  خ�ال  برون�و،  وق�ال 
PortuGal«: »حلم�ي كان وال ي�زال اللعب يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز«.
وأضاف »توتنه�ام حاول ضمي، وبالنس�بة يل كانت 
الظروف جيدة، لكن إدارة س�بورتنج لشبونة وجدت 

أن الع�رض ل�م يك�ن كافًي�ا، وكان عيل اح�رتام هذا 
القرار«.

وأغل�ق توتنه�ام الب�اب أم�ام التعاق�د م�ع برون�و 
فريناندي�ز، بالتعاق�د م�ع األرجنتين�ي جيوفاني لو 

سيلسو من ريال بيتيس قبل غلق السوق يف إنجلرتا.
وكان دانيي�يل ب�رادي املدير الري�ايض لفيورنتينا، قد 

فرينانديز  ب�أن  قع رصح  س�يو
مدري�د  ب�ل لري�ال  مقا

70 مليون يورو.

بنعطية
يدخل قائمة اهتمامات 

يوفنتوس

�سمولينج
يدخل قائمة روما 
لمواجهة التسيو

زيدان يجهز جميع العبيه لألطاحة بفياريال اليوم

نيمار يؤكد بقاءه مع سان جيرمان

ت�سيليت�ش يواجه نادال في ثمن نهائي أمريكا المفتوحة فرينانديز يتمنى اللعب في البريميرليج

فرانك كي�سي يؤكد استمراره مع ميالن مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف اإليف�واري فران�ك كيي، العب وس�ط 
صف�وف  يف  اس�تمراره  س�بب  ع�ن  مي�ان، 
الروسونريي، بعد ارتباطه بالرحيل خال فرتة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وقال كيي، يف ترصيح أبرزه موقع »كالتش�يو 
مريكات�و« »لم يطلب ميان مني أب�ًدا الرحيل، 
بل حدث العكس، الزلت أريد أن أقدم الكثري له، 

أشعر أنني بخري هنا يف الروسونريي«.
وارتبط كيي، بمغ�ادرة ميان، يف ظل اهتمام 
العدي�د م�ن األندي�ة بضم�ه أبرزها آرس�نال، 
وولفرهامبت�ون  مدري�د  أتلتيك�و  توتنه�ام، 

بضمه.
وش�ارك كيي، يف فوز ميان األول هذا املوسم، 
عىل حس�اب بريشيا )1-0(، وذلك بعدما خر 
مباراته األوىل يف املوسم أمام أودينيزي )0-1(.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الفرني زين الدين زي�دان، املدير الفني لريال 
مدري�د، قائمة فريق�ه ملب�اراة فياريال املق�رر لها ، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري اإلسباني.

وش�هدت قائم�ة مب�اراة الت�ي س�تقام ع�ىل ملعب 
»السرياميكا« اختيار 19 العًبا هم:

حراسة املرمى: نافاس - كورتوا - ألتوبي.
الدف�اع: كارفاخ�ال - ميليت�او - رام�وس - فاران - 

مارسيلو – أودريوزوال- ميندي.
 - كاس�يمريو   - مودريت�ش   - ك�روس  الوس�ط: 

فالفريدي.
الهج�وم: بنزيما - بيل - فاس�كيز - فينيس�يوس - 

يوفيتش.
ويغيب عن املرينجي يف مباراة اليوم كل من: ناتش�و 
فرينانديز - إيس�كو - إبراهيم دي�از - إيدين هازارد 
- مارك�و أسينس�يو – ماريان�و دي�از - خامي�س 

رودريجيز.
اىل ذل�ك تحدث تقري�ر صحفي إس�باني، عن موقف 
الربازي�يل فينيس�يوس جوني�ور، نجم ري�ال مدريد، 
من دخول التش�كيل األس�ايس للمرينج�ي يف مباراة 

فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن فينيسيوس 
أصيب بالدهش�ة بعدما تم اس�تبعاده من التشكيلة 
األساسية يف الجولة املاضية أمام بلد الوليد، لحساب 

خاميس رودريجيز وإيسكو.
وجاء ذلك بعد أن بدأ الش�اب الربازييل مباراة الجولة 
األوىل ضد سيلتا فيجو، ويف ظل غياب لوكا مودريتش 
لإليق�اف أم�ام بل�د الولي�د. وأش�ارت الصحيفة إىل 
أن فينيس�يوس فق�د الطف�رة الت�ي ظه�رت ع�ىل 
أدائ�ه باملوس�م املايض تحت قي�ادة املدرب الس�ابق 
سانتياجو س�والري.وأوضحت أن اإلصابات األخرية 
إليس�كو ورودريجيز فتحت الباب أمام فينيس�يوس 
مرة أخرى، للعودة إىل التش�كيل األسايس رفقة كريم 
بنزيم�ا وجاري�ث بيل. ولك�ن أكدت أن�ه ال توجد أي 
ضمانات بش�أن ما ي�دور يف عقل امل�درب زين الدين 
زي�دان حول مب�اراة. وش�ددت عىل أن فينيس�يوس 
يتنافس اليوم مع لوكا يوفيتش ولوكاس فاس�كيز، 
للحص�ول عىل مكان يف التش�كيلة األساس�ية. يذكر 
أن ري�ال مدريد، يحتل املرك�ز الثامن يف جدول ترتيب 
الليجا برصيد 8 نق�اط، بينما يأتي فياريال يف املركز 

ال�15 برصيد نقطة واحدة.

�ساين
 أول مطالب ادارة 

بايرن ميونيخ

كيلليني 
يخطط للعودة قبل 

مرحلة الحسم

ي�رى األملان�ي تون�ي ك�روس، 
أنَّ  مدري�د،  ري�ال  نج�م 
منتخ�ب ب�اده لي�س م�ن 
بني املرش�حني للفوز بلقب 
ي�ورو 2020، رغ�م البداي�ة 

املثالي�ة يف املجموع�ة الثالث�ة 
من التصفي�ات املؤهلة للبطولة 

األوروبية.
وقال ك�روس، يف ترصيحات لصحيفة 

تابعته�ا  األملاني�ة  ام س�ونتاج«  »فيل�ت 
املراق�ب العراق�ي، »ينقصنا ش�يًئا ما، لكي 

نكون أحد املرشحني يف البطولة«.
وأضاف »لكني أعتقد أننا نسري بشكل جيد منذ 

كأس العالم«.
ويعتق�د كروس، البالغ من العمر 29 عاًما، أن املنتخب 

األملان�ي بات أكثر قوة منذ مونديال روس�يا 
2018، بع�د الخروج املحب�ط من دور 

املجموعات.
وأش�ار »أرى أنن�ا أصبحنا أفضل 

مما كنا عليه قبل كأس العالم«.
وأض�اف »ل�ديَّ ش�عور جي�د 
للغاية بش�أن البطولة املقبلة، 
لكنن�ي أيًض�ا أدرك أننا ال زلنا 
يف حاجة لتثبي�ت أقدامنا أكثر 

هذا العام«.

كروس: منتخب 
المانشافت اصبح 

اكثر قوة
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فاز بجائزة الجاحظية ومرشح لـ »كتارا« شاعر الرسول

خالد الحسن :الجـوائــز انتصــار إلرادة الجمــال ودليــل تفــّوق األديــب العــراقــي  

الحس����ن يف ترصي�ح  وق�ال 
العراقي(: الحمد لله  ل�)املراقب 
كما يستحق ويرىض لقد حصلُت 
الجائ�زة االوىل للش�عر يف  ع�ى 
جائزة مفدي زكريا التي تقيمها 
جمعي�ة الجاحظي�ة يف الجزائز 
الحبيب�ة، ع�ن قصيدت�ي« م�ا 
دونته الش�جرة« فالجائزة التي 
أو  ش�اعر  أي  عليه�ا  يحص�ل 
مبدع بصورة عامة، تمثل وردة 
مهداًة م�ن الحياة إليه، أو كلمة 
ش�كراً تأت�ي به�ا ري�اح الزمن 
طريق�ه  يف  ليس�تمر  قلب�ه،  إىل 
ال�ذي رس�مه لنفس�ه، وهك�ذا 
ج�اءت جائ�زة مف�دي زكري�ا، 
الت�ي أحبها كونها تحمل اس�م 
ش�اعر كبري، وتقيمها مؤسسة 

مهمة وعريقة، وهي مؤسس�ة 
“الجاحظية الجزائ��رية.

وأض�اف: إنها قادم�ة من غرب 
طامل�ا  الت�ي  الجزائ�ر  القل�ب، 
حلم�ت أن أت�وج فيه�ا ش�اعراً 
يحم�ل الع�راق ح�رزاً يف عنق�ه 
وقلب�اً ب�ن جنبيه، ف�وزي هذه 
املرة مختلف وله ش�موخ جبال 
األوراس ويع�دُّ الف�وز املتواصل 
املحاف�ل  يف  العراقي�ن  لألدب�اء 
العربية والعاملية، انتصاراً إلرادة 
الجم�ال، ودليل عافي�ة وتفّوق 
ُع�رف ب�ه األدي�ب العراقي عى 

مدى مسريته املضيئة.
ول�م ين�س اب�ن ب�اد الرافدين 
يف ذات الس�ياق، ش�كر جمعية 
“الجاحظية” ومس�رييها، وكل 

أعضاء لجنة التحكيم املش�كلة 
حم�دي  أحم�د  الدكت�ور  م�ن 
)الجزائر( رئيس�ا، األس�تاذ عبد 
الرحمن مجيد الربيعي )العراق( 
عضوا، الدكتور حس�ن العوري 
الدكتور نجيب  )تونس( عضوا، 
العويف )املغرب( عضوا، األس�تاذ 
عب�د الرحمن ع�زوق )الجزائر( 
عضوا ومق�ررا، والذين  اختاروا 
قصيدت�ه الفائزة “آخر مادونته 
الش�جرة” وقلدوه ه�ذا الرشف 

الكبري.
وتاب�ع :انا االن ق�د حصلت عى 
ترش�حي  ه�ي  اخ�رى  فرح�ة 
لجائ�زة كتارا ش�اعر الرس�ول 
رفقة مجموعة رائعة من شعراء 

العراق والشعراء الع��رب .
يف س�ياق ذي صل�ة، ومب�ارشة 
بعد تتويج الشاعر خالد الحسن 
بجائزة مف�دي زكري�ا، وحمله 
عالي�ا  العراق�ي  الح�رف  راي�ة 
وصنع�ه للتمي�ز ، هن�أ االتحاد 
الع�ام لألدباء والكّتاب يف العراق 
الش�اعر، مؤكدا أن فوز الشاعر 
خالد الحس�ن ج�اء ليضاف إىل 
س�جل����ه منجز جدي�د يليق 
ال�ذي  الوط����ن  بقام�����ة 
ينجب األم�ل والقصائد واإلبداع 

دائما.

عالقة السياسي بالثقافي
 في لحظة االنتقال الديمقراطي

  محمد جبري

 يمكنن�ا أن نق�رب من عاق�ة الس�يايس بالثقايف يف لحظ�ة االنتقال 
الديمقراط�ي التي يعرفه�ا املجتمع العربي الي�وم، ويعرفها املجتمع 
املغرب�ي داخل�ه، حيث تتيح لنا ه�ذه اللحظة اكتش�اف تعقد العاقة 
بن املجالن، األمر الذي يس�مح ببناء معطيات مس�اعدة عى تركيب 
طريقة يف التفكري يف موضوع العاقة بينهما، بصورة تستند إىل وقائع 
تاريخية فعلية، لعلنا نتمكن يف النهاية من الوقوف عى خاصات أكثر 

ووضوح�اً.
وإذا كن�ا نس�لم ب�أن األفق الس�يايس الذي دش�نته حكوم�ة التناوب 
التوافقي يف مغرب نهاي�ة القرن املايض )1998(، يندرج ضمن مجال 
العمل السيايس الهادف إىل ترسيخ التحديث السيايس يف العهد الجديد، 
وذلك بتطوير املؤسس�ات السياس�ية وتدعيم آلي�ات التدبري العقاني 
ملختل�ف أوج�ه ومظاهر العم�ل الس�يايس يف بادنا، فإنن�ا نعتقد أن 
الثقاف�ة عملت وما فتئت تعمل يف بع�ض تجلياتها، عى بناء مرشوع 
يف الحداث�ة يتوخى توطن لغاته�ا ومفاهيمها يف فكرنا ويف تجاربنا يف 

اإلبداع بمختلف أشكاله.
»الثقاف�ة عملت وما فتئت تعمل يف بعض تجلياتها، عى بناء مرشوع 
يف الحداث�ة يتوخى توطن لغاته�ا ومفاهيمها يف فكرنا ويف تجاربنا يف 
اإلبداع بمختلف أش�كاله يعكس�ها األفق الذي فتحت�ه تجربة التناوب 
التوافق�ي، ومعطيات الفكر الحداثي املغربي تعرب عن جدلية تاريخية 
معقدة، وهي ال تس�تبعد وال تغفل اإلش�كاالت والعوائق التي تطرحها 
ه�ذه العاق�ة يف أبعادها املختلفة. لكن املش�تغل بتاري�خ األفكار من 
منظ�ور اجتماعي تاريخي، ال يمكن�ه أن يغفل التوافقات والتكامات 
والتداخات الحاصلة، بل إنه يستطيع أن ينطلق منها ليبحث عن سبل 
أفضل لركيب عمليات يف اإلس�ناد التاريخي املتب�ادل، وهي العمليات 
املطلوب�ة مرحلياً، حيث ال يمكن اس�تبعاد دور الفك�ر الحداثي املبدع 
يف رس�م معال�م االختي�ارات السياس�ية املرغوب فيها. كم�ا ال يمكن 
التقليل من أهمية املمارس�ة السياسية املتش�بعة بإرادة التحديث، يف 
بناء مرشوع يف العمل التاريخي القادر عى تنمية وتطوير مجتمعنا.

وإذا كن�ا نس�لم أيضاً ب�أن وقائ�ع تاريخنا الس�يايس املعارص تطرح 
أس�ئلة محددة، تتعلق بآليات املمارس�ة السياس�ية، وأخ�رى ترتبط 
بخلفياتها وأبعادها النظرية، فإن الفعل الس�يايس املنخرط يف تركيب 
الواق�ع وفق تصورات�ه العملية والنظرية البس�يطة واملعقدة، يظل يف 
أمس الحاجة إىل الثقافة السياس�ية التي تبن�ي القضايا وتبحث فيها 
ب�روح فكرية خاقة. وه�ذا األمر بالذات، يمن�ح االختيارات واملواقف 
السياس�ية أرضيتها النظرية وفضاءها الفكري املس�توعب ملسريتها 
واملَُعزِّز لطموحاتها، والراس�م أيضاً، ملمكنات تحولها يف املدى الزمني 
القري�ب واملتوس�ط، حيث يم�ارس الثق�ايف بتاريخيت�ه وتعبريه عن 
اإلش�كاالت التي يثريها الوج�ود االجتماعي والثق�ايف للبرش، عمليات 
إقصاء للمعطيات التي يسمح استمرار حضورها بالراجع واالنكفاء 

التاريخين.

المراقب العراقي / القسم الثقافي
قصي��دة »آخر مادونت��ه الش��جرة”هي من قادت 
الش��اعر العراقي خالد الحسن للفوز بجائزة مفدي 
زكري��ا للش��عر الفصيح الت��ي تنظمه��ا الجمعية 
الثقافي��ة “الجاحظية”،الجزائري��ة  ليضاف إلى س��جله منجز 

جدي��د يليق بقام��ة الوط��ن الذي ينج��ب األمل 
والقصائد واإلبداع الدائم وهو االن مرشح لجائزة 

كتارا شاعر الرسول.

» نهر بثالث ضفاف« ليحيى السماوي

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در حديًثا عن مؤسس�ة املثقف 
يف س�يدني ، ودار تم�وز بدمش�ق 
، دي�وان ش�عري جدي�د للش�اعر 
العراق�ي املهجري املرم�وق يحيى 
الس�ماوي ، ويحمل عن�وان » نهر 
بث�اث ضف�اف » ، وه�و الدي�وان 
السابع والعرشون الذي يصدر له .

يق�ع الدي�وان يف 180 صفحة من 
الحجم املتوس�ط ، وصم�م غافه 
الفن�ان التش�كييل عب�د الش�يخ ، 
وقدم ل�ه الكاتب والناق�د العراقي 
الكبري بروفيسور عبد الرضا عيل .

يحيى الس�ماوي شاعر أنيق مبدع 
ومله�م ، يجيد التاع�ب بالحروف 
، يراقص النج�وم ، يحلق بأجنحة 
م�ن غي�م ، يعان�ق الحل�م ، مرع 
بأح�رف الش�مس ، ورذاذ الح�رب ، 
وغربة الوطن ، قال فأجاد ، أنش�د 

فأطرب ، نسج فأبدع .
قصائده عذبة ، حريرية ، هفهافة 
الج�رس ، ش�فافة إىل أبعد الحدود 
العاطف�ي  باإلحس�اس  تزخ�ر   ،
، والص�ور الش�عرية  والوجدان�ي 
الفنية املدهشة املبتكرة واملعارصة 
، وتتميز بالصدق التعبريي العفوي 

، والجمال الشاعري الشفيف .
وكما تقول الش�اعرة الفلسطينية 
ريت�ا ع�ودة : » يحي�ى الس�ماوي 
يتق�ن نس�ج قصيدت�ه ع�ى نول 
الّدهش�ة ، من يقرب من قصيدته 
عليه أن يخلع أفكاره املس�بقة عن 
الش�عر ، ورؤاه فيأتي بذهن صاٍف 
ليت�ذّوق قدس�ية لغته الت�ي تعج 
بمباغت�ات لغوية ، صور ش�عرية 
طازج�ة ش�هية وألغ�ام زرعها يف 
حدائقه الش�عرية ل�ريوي القارئ 

شهد الدهشة ».

»الم�صاجد: اأبرز مئة بيت عبادة في الإ�صالم« عنوان الكتاب الذي �صدر 
حديثًا عن »من�صورات اأ�صولين« في الوليات المتحدة، للباحث برنارد اأوكين 

)Bernard O’Kane( اأ�صتاذ الفن والعمارة الإ�صالمية في »الجامعة 
الأمريكية« في القاهرة، الذي يتناول تاريخ بناء الم�صجد من خالل 

درا�صة نماذج في عدد من البلدان في العالم الإ�صالمي.

املراقب العراقي /متابعة...
يش�ري املؤلّف إىل أن دور العبادة مّثلت نقطة 
مرجعي�ة الزده�ار الحض�ارات اإلنس�انية، 
حيث عرّبت عن املكان األكثر س�مواً، وبنيت 
وفق�اً ملعاي�ري ومقايي�س صارم�ة ج�داً لم 
يك�ن من املمكن تخّيلها م�ن قبل، كما كانت 
اإلمرباطوريات عى اخت�اف عقائدها، تعرّب 
عن هيمنتها عى أراٍض جديدة وسكانها من 
خال تشييد أماكن مقّدسة تكّثف حضورها 

وقوتها بشكل رمزي.
ينتق�ل ك�ن للحدي�ث ع�ن حقب�ة ازده�ار 
اإلس�ام الذي تزامن م�ع العصور املظلمة يف 
الغرب، وكيف ولدت الهندس�ة كعلم، وبنيت 
القبة املزدوج�ة، اللتان يعتربهم�ا ابتكارين 
أساسين ساهما يف تطّور عمارة املساجد، ما 
تناس�ب مع وظائفها املتعّددة لدى املسلمن 
باعتبار املس�جد مؤسس�ة تعليمي�ة ومركزاً 
اجتماعي�اً يس�اهم يف عملية دم�ج الناس يف 

الدولة اإلسامية بوصفهم مواطنن فيها.
يناقش الكتاب أيض�اً التقاليد املراكمة التي 
كرّس�تها األش�كال املعماري�ة القائم�ة عى 
الفخامة والتبجيل، وظهور ابتكارات وأنماط 

جديدة مع بروز الطوائف واملذاهب وانتش�ار 
اإلسام يف مناطق مختلفة، ثم التحواّلت التي 

طرأت عى بنائه يف العرص الحديث.
م�ن املس�اجد الت�ي يدرس�ها كن: املس�جد 
األموي يف دمش�ق الذي شّيد يف مكان مقّدس 
لع�دد م�ن الحض�ارات املتعاقبة وه�و يقّدم 
نموذج�اً إلعادة تش�كيل كدار للعب�ادة وفق 
الرؤية اإلسامية، ورغم أن قاعة الصاة فيه 
تعرَضت ألرضار بالغة أواخر القرن التاس�ع 
ع�رش، إال أن األروق�ة الجانبي�ة تحافظ عى 
الفسيفس�اء النباتي�ة املتع�ّددة التي تحاكي 
تصوراً مس�تمداً من معتقدات إسامية حول 

الجنة.
يف القاه�رة، يتن�اول الكت�اب مس�جد اب�ن 
طول�ون ال�ذي انته�ي م�ن بنائه ع�ام 879 
ميادي، متأثراً بتصميم مس�اجد سامراء يف 
العراق التي بدأ املس�لمون بتنفيذها بطريقة 
دائرية لولبية تتيح مش�اهدة أكرب مس�احة 
ممكن�ة عن�د النظ�ر يف أي اتج�اه، واألزه�ر 
الذي بن�ي يف القرن العارش املي�ادي ويمزج 
بن عّدة أس�اليب معمارية رومانية وقبطية 

ومرشقية.

يستعرض كن نماذج أخرى محلاً التطورات 
العمراني�ة يف كّل واح�د منه�ا وانعكاس�اته 
االجتماعية والثقافية، مثل مسجد نائن )يف 
محافظة أصفهان اليوم( وجامع يزد الكبري 
يف إيران، ومجمع الس�لطان حس�ن ومجمع 
ق�اوون يف القاه�رة، وجام�ع أرشف أوغلو 
واملس�جد الكبري ومشفى ديوريجي يف تركيا، 

والجامع الكبري يف قرطبة.

برنارد أوكين: مساجد من األندلس إلى العراق و أصفهان

الروائيات العراقيات .. من عواطف الذات لعواصف السياسة  
املراقب العراقي / متابعة...

وتتفاوت ق�راءات النقاد األدبي�ن لألعمال التي 
تكتبها أنامل هؤالء الشابات، فرغم حجم اإلقبال 
الكب�ري عليها يف س�وق الكت�اب يصفها البعض 
بالس�طحية وغري الواقعية، وال سيما أن بعضها 
تركز عى الجانب العاطفي، وتصور أجواء ربما 

تكون بعيدة عن معاناة معظم العراقين.
تمارا شاكر كاتبة شابة صدرت لها مجموعتان 
قصصيتان حملتا عنوان »وجع غاف« و«حكاية 
ن�اي«، تق�ول إنه�ا ناقش�ت فيهم�ا مواضي�ع 
اجتماعية م�ن الواقع وع�ادات وتقاليد تامس 
امل�رأة، وقضايا أخرى يعيش�ها الش�ارع العربي 
والعراقي بش�كل خاص.وترفض تم�ارا صيغة 
»التعمي�م« يف وصف ه�ذه األعم�ال، معتربة أن 
بعضه�ا جي�د وهناك املتوس�ط والس�يئ كذلك، 
معت�ربة أن م�ا يميز ه�ذه األعمال هو ساس�ة 
ال  وه�ي  تعالجه�ا،  الت�ي  واملواضي�ع  لغته�ا 
تقترص ع�ى العاطفة فقط، عى ح�د تعبريها.

أم�ا اإلعامية والناش�طة املدني�ة جمانة ممتاز 
فق�د اخت�ارت أن تدخ�ل إىل عال�م الرواي�ة عرب 

أول أعمالها التي حمل�ت عنوان »فوضت أمري 
للنس�يان«، تقول إنها ناقشت فيها عدة قضايا 
م�ن بينها العن�ف األرسي واملجتمعي والهجرة، 
وهي تحديات تطرح أسئلة باتت تواجه الشباب 

وتحتاج إىل إجابات مقنعة.
وال تعتق�د جمانة ممت�از أن أعم�ال الروائيات 
الش�ابات تتس�م بالس�طحية، فالقضاي�ا التي 

تناقش�ها كل رواي�ة تم�س مش�اكل وتج�ارب 
مرحلته�ا  يف  الكاتب�ة  تعيش�ها  واهتمام�ات 
العمري�ة، وتج�ارب واهتمام�ات العرشيني�ات 
تختل�ف عن مثياته�ا يف األربعيني�ات، »كما أن 
زاوي�ة تن�اول األحداث عند امل�رأة تختلف عنها 

عند الرجل«.
وعن تج�ارب الروائيات املغرب�ات ترى ممتاز 
أن ما يغل�ب عليها هو الحنن إىل الوطن واأللم 
والغرب�ة، ومن أبرزه�ن إنعام كج�ه جي التي 
تق�ول إنها تأثرت بها وبأس�لوبها الذي تصفه 
بأنه »محرف ويرسق القلوب«، ولديها القدرة 
ع�ى أن تدفع الق�ارئ للضحك أو الب�كاء تبعا 
ألح�داث رواياتها.وتعتقد الكاتب�ة أن الروايات 
الجدي�دة تعتمد عى خصوصية اللغة من حيث 
الرسد واس�تخدام الجمل الرش�يقة والش�يقة 
والشعرية أحيانا.أما املواضيع فا تقترص عى 
العاطفي�ة، بل تناق�ش األحداث األخ�رية التي 
م�ر بها العراق، وانعكاس�ها ع�ى املجتمع مثل 
التغريات السياس�ية والحرب والن�زوح الداخيل 

والشعور بالضياع والغربة.

االحتالل الصهيوني يحارب اللغة العربية لتفكيك حضورها
 املراقب العراقي/ متابعة...

يسعى االحتال الصهيوني يف محاربته 
اللغ�ة العربي�ة إىل تفكي�ك حضوره�ا 
كمكّون أس�ايس يف التعب�ري عن الهوية 
واالجتماعي�ة  التاريخيى�ة  بتمّثاته�ا 
والثقافية لدى الفلس�طيني، وتحويلها 
إىل مج�رد تاب�ع للغ�ة املحت�ل ونظامه 
ضمن مس�تويات عدة منها س�يطرته 
ع�ى الفضاء العام واملناه�ج التعليمية 

وهيمنته عى لغة التخاطب اليومي.
»املكان، القانون، ووعي الحياة اليومية 
يف فلس�طن« عنوان اللقاء الذي ينّظمه 
»مركز خلي�ل الس�كاكيني« يف رام الله 
ألستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية يف 

»جامعة بريزيت« رامي سامة.
يس�عى اللق�اء إىل »إلق�اء الض�وء عى 
املصطلح�ات القانونية املس�تخدمة يف 
الحي�اة اليومية الفلس�طينية ودالالتها 
ع�ى تحوالت نظ�ر ال�ذات املس�تعَمرة 
وعاقته�ا باملكان واملجتم�ع والقضية 
الفلسطينية وس�ؤال الوجود«، بحسب 

بي�ان املنّظمن.يش�ري البي�ان ذات�ه إىل 
أن »مجادل�ة هذه الورق�ة تكمن يف أنه، 
عى الرغم من أن وع�ي الحياة اليومية 
م�درك لطبيعة الرصاع مع ه�ذا الواقع 
االستعماري، إال ان اللغة واملصطلحات 
املستخدمة ال تعكس حقيقة هذا الوعي 
املع�اش، ب�ل عى العك�س فإنه�ا تعيد 
إنتاج ه�ذه املنظوم�ة االس�تعمارية«.

يقّدم سامة الحائز عى دكتوراه يف علم 
اإلنسان من »معهد الدراسات العليا« يف 
جنيف محارضته، عى هامش معرض 
»عن�ف، رسيع وبطيء« ال�ذي يتواصل 
يف املرك�ز حت�ى الثال�ث والعرشين من 
م�ن  بتنظي�م  املقب�ل،  األول  ترشي�ن 
»وكال�ة االس�تقصاء املعماري«.ييضء 
املعرض باس�تخدام بتقنياٍت ووسائط 
متع�ددة ورس�ومات وخرائ�ط وصور 
عى تحقيٍق عن تدمري »إرسائيل« البيئة 
يف املنطق�ة الرشقي�ة م�ن قط�اع غزة 
باس�تخدام مبيدات األعش�اب، من أجل 
تحوي�ل محيط غزة إىل منطقة حدودية 

جرداء، فيما يتحدث التحقيق اآلخر عن 
منطقة أُم الح�ريان يف النقب وما جرى 
من استهداٍف للس�كان بالعنف.ُيكرّس 
»مركز الطبيعة املعارصة« )CCN(، أحد 
أقس�ام األبحاث يف وكالة »االس�تقصاء 
املعم�اري«، ُجه�وَده لدراس�ة العن�ف 
البيئ�ي، م�ن خ�ال فه�م أن الطبيع�ة 
قائم�اً،  تاريخي�اً  مرشوع�اً  بصفته�ا 
رغ�م النظرة التاريخّية التي تس�توعب 
الطبيع�ة عى أنها تش�ّكل خلفية ثابتة 
وأبدي�ة للنش�اط البرشي، حي�ث إنه يف 
ع�رص األرضار البيئي�ة الهائلة والتغري 
املناخ�ي الرسيع الناش�ئ بفعل البرش، 
يج�ري تحدي�ث »الطبيع�ة املعارصة« 
جنب�اً إىل جن�ب م�ع تاري�خ البرشي�ة، 
متفاعل�ًة ومتش�ابكًة معه، فيم�ا يعّد 
ال�رصاع ج�زءاً رئيس�اً م�ن التغ�ريات 
البيئية ذات املنش�أ البرشي، وقد يكون 
الُعنف ضد البيئ�ة بطيئاً ومتفرّقاً وغري 
مبارش، لكنه يتجس�د بأشكال الهيمنة 

االستعمارية والعسكرية.

�صهدت ال�صنوات الأخيرة 
ظهور جيل جديد من 

الروائيين، قدموا 
�صردياتهم وروؤيتهم 

للواقع العراقي والتغيير 
الكبير الذي ع�صف به، 
ومن بينهم كاتبات قدمن 

اأعمال ناق�صت م�صاكل 
يعانى منها المجتمع عموما 

والمراأة ب�صكل خا�ص، 
وتطرقت لق�صايا مختلفة 
تخ�ص العاطفة والو�صع 
القت�صادي والجتماعي 

وال�صيا�صي اأي�صا.

فراشات
 ضياء سالم

ص�در للق�اص ضي�اء س�الم ع�ن دار 
العام�ة مجموعته  الثقافي�ة  الش�ؤون 
القصصية التي تحمل عنوان )فراش�ات 
بي�ض( وه�ي ب�� )104( صفح�ة من 
الحجم املتوس�ط، ضم�ت عرش قصص 
قصرية حملت عناوين: فراش�ات بيض، 
حفلة ال�دم، احتفالية الدراه�م، احزان 

الس�نون، ص�اء ب�اء، ع�واء يف منتصف 
الحكم�ة، مش�اهد م�ن اج�ازة دورية، 
اش�باح جوجو، الس�ادس باء وخطوط 
مش�ركة، وق�د جاء الغ�اف االخري من 
املجموع�ة مزينا بكلم�ة للناقد الدكتور 
حس�ن رسم�ك ج�اء فيها: ظ�ل ضياء 
س�الم وفي�ا لتن�اول الجس�ور ملظاهر 

الخ�راب الش�امل، ذلك امل�وت والجنون 
والح�رب والتم�زق والعزل�ة واالكتئاب، 
يف القصص س�يجد القاريءذلك الخيط 
ح�د  وقائعه�ا  يل�ون  املدم�ى  االس�ود 
الغثي�ان، وه�و الخي�ط االس�ود املدمى 
نفس�ه الذي نس�جت منه وقائع حياتنا 

كاملة شعبا وافرادا. 



علوم 9Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةاالحد 1 أيلول 2019 العدد 2147 السنة العاشرة

الصين�ي  املس�بار  اكتش�ف 
البعث�ة  م�ن  »يوتي�و-2« 
 4— آه  تش�انغ  الصيني�ة  

دراس�ة  يف  تش�ارك  الت�ي   ،
الجان�ب البعي�د م�ن القمر، 
مادة مختلفة تماًما عن املواد 

األخرى املوجودة سابًقا عىل 
سطح القمر.

ع�ىل  البيان�ات  وبحس�ب 

موق�ع البعث�ة، يف 28 تموز، 
فح�ص املتخصصون الصور 
بواس�طة  التقط�ت  الت�ي 
الجهاز والحظوا وجود مادة 
الحف�ر.  أح�د  يف  مجهول�ة 
بعد ذل�ك، تقرر إعط�اء أمرا 
بتحلي�ل لي�س فق�ط امل�ادة 
التي عث�ر عليها، ولكن أيًضا 
م�ن  القريب�ة  التضاري�س 

الحفرة املذكورة.
لق�د وج�د العلم�اء أن ه�ذه 
امل�ادة لها »ل�ون غري عادي« 
وتبدو وكأنه�ا مادة هالمية، 

لكن أصلها لم يثبت بعد.
يذك�ر أن املركب�ة الفضائية  
الحامل�ة  آه-4«  تش�انغ 
 2-Yuytu للمركب�ة القمرية 
قد هبطت بنجاح عىل سطح 
القم�ر، وتحدي�دا يف الجانب 
املظلم منه يف 3 يناير/ كانون 
الثان�ي، وبعد عدة س�اعات 
أرس�لت أول ص�ور للجان�ب 
املظل�م من القمر. وتم إجراء 

أول دراسة بيولوجية.

مسبار صيني يكتشف جسم غريب على سطح القمر
اعت�اد كثري من الناس عىل تناول 
الخ�س األخ�ر، بينم�ا اخت�ار 
الخ�س  ع�ن  االبتع�اد  آخ�رون 
األحمر بس�بب غرابة لونه، لكن 
م�ا ال يعرف�ه كثريون أن�ه مهما 
اختلف ل�ون الخس تبقى فوائده 

الغذائية واحدة.
ويؤكد خ�راء التغذية أن الفارق 
األحم�ر  الخ�س  ب�ن  الوحي�د 
ونظريه األخر هو أن األول مدة 
صالحيت�ه أقرص، ع�ىل الرغم أن 
جميع أنواع الخ�س قابلة للتلف 

يف نهاية املطاف.
وتع�د أوراق الخس م�ن مصادر 
التغذية الغنية بالبوتاسيوم، كما 
أنها تحت�وي ع�ىل الكاروتينات، 
وه�ذا م�ا يجعله�ا مثالي�ة جدا 
القل�ب  صح�ة  ع�ىل  للحف�اظ 
وتحس�ن أدائ�ه، واملس�اهمة يف 
الحف�اظ عىل توازن الس�وائل يف 

الجسم.
كم�ا أن الخس، س�واء تم تناوله 
كما ه�و أو كجزء من الس�لطة، 
يع�د وجب�ة خفيف�ة ألن�ه ميلء 

باملواد املغذية الت�ي تعزز مناعة 
الجس�م، فضال عن أن س�عراته 
الحراري�ة منخفضة جدا، وكذلك 

فهو ميلء باأللياف، التي تش�عر 
اإلنسان بالشبع لفرتة أطول.

يف  الخ�س  باس�تهالك  وُينص�ح 

غضون أس�بوع من رشائه إذا تم 
تخزينه جيدا، كما يويص الخراء 
بعدم غسله قبل التخزين، وإنما 
القي�ام بذل�ك فقط قب�ل تناوله 
تخزي�ن  ط�رق  مبارشة.وع�ن 
الخ�س، ينص�ح خ�راء التغذية 
بلف�ه ب�ورق جرائ�د وتخزينه يف 
الثالج�ة، لك�ن بإمكان�ه وض�ع 
الخ�س يف وع�اء ب�ه م�اء خارج 
الثالجة يف درجة ح�رارة الغرفة، 
وه�ذا يكفي لإلبقاء عىل نضارته 

لفرتة معقولة من الزمن.
تجدر اإلش�ارة إىل أن�ه قبل بضع 
سنوات، كان من الصعب العثور 
باس�تثناء  م�ن  ن�وع  أي  ع�ىل 
تش�كيلة خ�س آيس�رغ، وه�و 
الخس الذي يشبه امللفوف إىل حد 

كبري.
باإلم�كان  الي�وم، أصب�ح  لك�ن 
رشاء الخ�س األخر ذو األوراق 
األوراق  ذو  والخ�س  الطويل�ة، 
الحم�راء، وكذل�ك الخ�س ال�ذي 
األحم�ر  اللون�ن  في�ه  يختل�ط 

واألخر.

الخس االحمر واألخضر ..ايهما أنفع؟

تس�تعد الصن ملنافس�ة »في�س بوك« من 
خالل إطالق عملتها الرقمية هذا الخريف، 
بحي�ث إنها س�تكون أول عمل�ة رقمية يف 
العالم مدعومة من الحكومة، مما يجعلها 
 )Libra( لي�را  لعمل�ة  مب�ارشاً  منافس�اً 

الرقمية الخاصة ب�«فيسبوك«.
وتحدث العديد من مس�ؤويل البنك املركزي 
عالنية خالل األس�ابيع القليلة املاضية عن 
الحاجة إىل إط�الق الصن لعملتها الرقمية 
بعد أن كش�فت »فيس�بوك« ع�ن خططها 

لعملة ليرا.
 ،)PBOC( ويب�دو أن بنك الش�عب الصيني
وه�و البنك املرك�زي الذي يدير السياس�ة 
النقدي�ة للصن، يحقق تقدم�اً رسيعاً قبل 

اإلطالق املتوقع.
وذك�رت التقارير أن البنك املركزي الصيني 
يمك�ن أن يطل�ق العملة الرقمي�ة يف أقرب 
وقت ممكن يف ش�هر نوفم�ر، لتحل محل 
املت�داول حالي�اً  امل�ادي  الصين�ي  الي�وان 
ولتواجه الهيمنة الحالية للدوالر األمريكي.

البن�ك املرك�زي  وم�ن املتوق�ع أن ي�وزع 
الصين�ي عملته الرقمية م�ن خالل البنوك 
األربعة الكرى اململوك�ة للدولة، إىل جانب 
أنظم�ة الدفع بواس�طة الهات�ف املحمول 

 ،)WeChat Pay( و   )Alipay(
م�زود   ،UnionPay وكذل�ك 

االئتم�ان  بطاق����ات 
املدعوم من الدولة.

خدم�ة  وتمتل�ك 
الت�ي   ،)Alipay(
وتديرها  تملكه�ا 
 Ant( رشك�ة 
 ، )F i n a n c i a l
 600 م�ن  أكث�ر 
مستخدم  مليون 
شه���������رًيا 

أي  املتوس�ط،  يف 
يع�ادل ضعف  م�ا 

عدد سكان الواليات 
املتحدة تقريباً.

عملة »رقمية« صينية 
تنافس »فيس بوك«

ابتكار روبوت جديد لمساعدة 
المرضى في احتياجاتهم

كيف اخُترق حساب مدير شركة تويتر ؟
قالت رشكة تويرت يف تغريدة 
إن »رق�م الهات�ف املرتب�ط 
بحساب مدير الرشكة جاك 
درويس ق�د اخرُتق بس�بب 
خطأ أمني من ِقبل الرشكة 
امل�زودة لخدم�ات الهات�ف 
س�مح  وه�ذا  املحم�ول، 
وإرسال  بإنش�اء  للمخرتق 
الرس�ائل  ع�ر  تغري�دات 
النصي�ة القصرية SMS من 

رقم الهاتف«.
يك�ون  أن  املحتم�ل  وم�ن 
للعملي�ة  ضحي�ة  دوريس 
االحتيالي�ة املعروفة باس�م 
مبادل�ة بطاق�ة SIM – أو 
م�ا بات يعرف يف األوس�اط 
 ،SIM swap املختصة باسم
أو SIM splitting -، وه�ي 
أحد  ممارس�ة يقوم فيه�ا 
املتس�للن برش�وة أو إقناع 
الهات�ف  رشك�ة  موظ�ف 
املحمول بتبديل رقم الهاتف 

إىل جهاز املتسلل.
وبمجرد تحك�م املُخرتق يف 
رق�م دوريس، اس�تغل أحد 

باملنصة  القديم�ة  املي�زات 
 Tweet via text وه�ي 
تديره�ا  الت�ي   ،message
 ،Cloudhopper خدم�ة 
اس�تحوذت  خدم�ة  وه�ي 
عليه�ا توي�رت ع�ام 2010 
الرس�ائل  خدمة  لتحس�ن 

النصية القصرية.

م  ا س�تخ����������د با و
يمك���ن   ،Cloudhopper
ن�رش  توي�رت  ملس�تخدمي 
طري�ق  ع�ن  التغري�دات 
إرس�ال رس�ائل نصي�ة إىل 
ال  حي�ث   ،40404 رق�م 
يتطلب النظام س�وى ربط 
رق�م هاتفك بحس�ابك عىل 

توي�رت – وه�و م�ا يفعل�ه 
معظم املستخدمن بالفعل 
أمنية منفصلة –  ألس�باب 
نتيج�ة لذلك عادة ما تكون 
الس�يطرة عىل رقم هاتفك 
كافية لنرش التغريدات عىل 
حسابك، وليس لدى معظم 

املستخدمن أي فكرة.

تقرير: 27 مليون سماعة ذكية بيعت في الربع الثاني من 2019 

 The م�ن«  متخصص�ون  ح�دث 
 »Global Diabetes Community
عن أع�راض م�رض الس�كري التي 
ق�د يخلطه�ا الن�اس م�ع عالم�ات 
األمراض األقل خطورة، وفقا ل«دييل 

إكسريس« الريطانية.
ووفًق�ا لألطباء، أحد ه�ذه األعراض 
هو التعب املستمر، الذي يرتبط غالًبا 
باإلجه�اد والعمل الجاد واضطرابات 

النوم أثناء الليل.
وقال األطب�اء: »تحدث ه�ذه الحالة 
أيًض�ا نظ�رًا لوجود خلل يف الجس�م 
الب�رشي ب�ن مس�توى الجلوكوز يف 

الدم وكمية األنسولن املنترش«.
وأضافوا أن األنس�ولن ق�د ال يكون 
كافًي�ا، أو ع�ىل العك�س، ق�د يكون 
تركي�زه مرتفًعا ج�ًدا، لك�ن الخاليا 

البرشية ال تستقبله.
ونقلت الصحيفة عن الخراء قولهم 
»الس�كر يف ال�دم ال يدخ�ل الخالي�ا، 
الطاق�ة  تتلق�ى  ال  بس�ببها  والت�ي 

نش�عر  لذل�ك،  ونتيج�ة  الالزم�ة. 
بالتعب«.

باإلضافة إىل ذلك، يالحظ األطباء أنه 
ن باإلضافة إىل التعب املزمن،  ف�إ

عالمات مرض السكري 
الفم  جفاف  تش�مل 
املس�تمر  والعطش 
وفق�دان  دائم�ا 
الوزن وعدم شفاء 

برسعة  الجروح 
والتب�ول املتكرر 
خاصة  الكث�ري، 

يف اللي�ل والحكة حول 
األعض�اء التناس�لية وع�دم وضوح 

الرؤية.
وفق�ا لبيان�ات منظمة الصحة 

من�ذ  العال�م،  يف  العاملي�ة، 
الق�رن  م�ن  الثمانين�ات 

وب�اء  يوج�د  امل�ايض، 
عاملي السمنة.

االعراض الحقيقة لمرض السكري ..تعرف عليها

كش�ف تقري�ر حدي�ث ع�ن ش�حن ما 
ذكي�ة  س�ماعة  ملي�ون   27 إىل  يص�ل 
الس�لكية خ�الل الربع الثان�ي من عام 
2019، بزي�ادة 56% ع�ىل أس�اس ربع 

لرشك�ة  وفًق�ا  س�نوى، 
الس�وقية  األبحاث 

.Counterpoint Research
وبحسب موقع gadgetsnow األمريكى 
فف�ى ح�ن أظه�رت جمي�ع املناط�ق 
الرئيس�ية، بما يف ذل�ك الواليات املتحدة 
نمواً مرتفع�اً، فقد تضاعف�ت مبيعات 
الص�ن بأكثر م�ن الضعف بس�بب 
نج�اح مهرج�ان التس�وق عر 
وتس�ارع   ،618 اإلنرتن�ت 
األجه�زة  ع�ىل  الطل�ب 

الالسلكية الذكية.
وقال�ت »لي�ز ىل« كبري 
أبح�اث ىف  املحلل�ن 

 C o u n t e r p o i n t
س�وق  »ش�هد   :
السماعات الالسلكية 
الربع  نم�واً ح�اًدا ىف 
الثان�ي، ونظ�رًا لهذا 
يف  النم�و  ىف  الزخ�م 
م�ن  األول  النص�ف 
الع�ام، نتوقع أن يصل 

الس�ماعات  لس�وق  الس�نوى  الحج�م 
الالس�لكية لع�ام 2019 إىل 120 مليون 
»باإلضاف�ة  »يل«:  وحدة«.وأضاف�ت 
إىل النمو املس�تمر لألس�واق الرئيس�ية 
القائم�ة ف�إن طل�ب املس�تهلكن عىل 
السماعات الالس�لكية عند رشاء هاتف 
ذكى س�يصبح محرك نمو آخر، خاصة 

ىف الصن«.
وواصلت أبل ريادتها من خالل توس�يع 
 AirPods مبيع�ات الجي�ل الثان�ي م�ن
الت�ى تم إطالقها ىف أواخ�ر مارس، لكن 
حصته�ا ىف الس�وق هبط�ت إىل 53% ىف 
الرب�ع الثاني من 60% ىف الربع الس�ابق 

بسبب نمو الجيل الثانى.
أما س�ماعات PowerBeats Pro ، التى 
أطلقته�ا رشك�ة Beats التابعة لرشكة 
س�ماعات  كأول  ماي�و  ش�هر  ىف  أب�ل 
الس�لكية حقيقية، نجحت ىف االستقرار 
ىف الس�وق املتمي�زة بمراجع�ات جي�دة 

لجودة الصوت وتصميمه.

ابتك�ر العلماء روبوتا يمك�ن أن يكون قادرا عىل 
مس�اعدة املس�نن عىل تأدي�ة مهامه�م، يف ظل 

نقص املمرضات يف اململكة املتحدة.
وأطلق العلماء عىل الروبوت اس�م Baxter، وهو 
يحت�وي ع�ىل ذراع�ن وأصاب�ع ثالثي�ة األبعاد، 
م�ا يس�مح له بتقديم املس�اعدة حت�ى يف ارتداء 

املالبس.
ويسمح الذكاء االصطناعي للروبوت بالكشف 
ع�ن الحاج�ة إىل املس�اعدة، والتع�رف ع�ىل 
الصعوبات التي تواجه مالكيه بمرور الوقت.

كما أنه يمكن أن يس�اعد يف توفري وقت إضايف 
للموظفن يمّكنهم م�ن القيام بأعمال أخرى، 

وفقا ملا ذكرت صحيف »دييل ميل«.
ووفق�ا لألرقام، هناك حوايل 40 ألف وظيفة 
تمري�ض ش�اغرة يف إنجل�رتا، الت�ي من 
املتوق�ع أن تتضاع�ف بع�د خ�روج 
بريطانيا من االتح�اد األوروبي، 
حي�ث يمكن أن يص�ل إىل 70 

ألف شاغر يف عام 2024.

تمكن�ت منظومة الجدار الناري »دجفا« من كش�ف 39 مليون 
هجم�ة س�يرانية وح�االت مش�تبه بها ع�ىل ش�بكة االنرتنت 
يف ايران.وقال�ت مواق�ع اخبارية، أنه تم ن�رش تقرير حول أداء 
املنظومات االرب�ع التابعة ملنظومة الجدار الناري »دجفا« الذي 
تم تش�غيله منذ ش�هر نيس�ان له�ذا العام درع امني للش�بكة 
الس�يرانية يف ايران.وهذه املنظومات عبارة عن »منظومة الية 
الفخ )تل�ه اف�زار(« و«منظومة املس�بار 
)كاوشكر(« و«منظومة دنا« و«منظومة 
منظوم�ة  واملواجهة«.وكش�فت  الرص�د 
»ف�خ الرمجيات« ع�ن 19 مليون هجمة 
س�يرانية مبدأها من 24 بل�دا، اضافة اىل 
10 مالي�ن أخرى من داخ�ل البالد.ووفقا 
للتقرير تم التدقيق يف 3 االف ملف مشتبه 
به اضاف�ة اىل 140 تطبيقا عر »منظومة 
املسبار«، كما واطلقت هذه املنظومة 322 
انذارا وارس�لت 2550 رسالة للمنظومات 
املعرض�ة للتهديد.وقام�ت »منظومة دنا« 
التي تغطي مجال ال� IP عىل مس�توى البالد برصد 20 الف من 
املعدات املعرضة للتهديد.وج�اء يف التقرير ان »منظومة الرصد 
املواجهة« تمكنت من رصد 39 مليون هجوما الكرتونيا وحالت 
مش�تبه به�ا، كما وقام�ت املنظوم�ة بتش�خيص 18 الف من 

الرمجيات الخبيثة. 

لطامل�ا كان الس�كر م�ن املنتجات الروري�ة للجس�م، إال أن اختالف 
أنواعه يف األس�واق س�واء البن�ي واألبيض تدفع الناس دائما للتس�اؤل 

بشأن أيهما له الفائدة الكرى لجسم اإلنسان.
ويعتق�د الكث�ريون أن للس�كر البن�ي العدي�د 
م�ن الفوائد يف مج�ال الصح�ة مقارنة بنظريه 
األبيض، كونه يتميز بلون ونكهة دبس السكر، 

التي يضيفها.
فالسكر البني وهو س�كروز ذو لون بني نظرا 
لوجود دبس الس�كر به، وهو س�كر غري مكرر 
أو مكرر جزئيا، وعادة يت�م إنتاجه من التبلور 
األويل لقص�ب الس�كر وه�و خايل م�ن األصباغ 
وامل�واد الكيميائية اإلضافية، وفقا ملوقع »ويب 

طب«.
ووفق�ا لوزارة الزراع�ة األمريكية، فإن كل 100 
غرام من السكر البني يحتوي عىل 370 سعرة حرارية و100 غرام من 
الكربوهيدرات و100 غرام من الس�كريات، وال تحتوي عىل الروتينات 

أو الصوديوم أو الدهون أبدا.

تعرف على السكر البني وفوائده للجسم

عىل ما يبدو أن س�كان العاصمة الفرنس�ية باري�س الذين يمتلكون 
سيارات ذات محركات قوية يحتاجون إىل التفكري مليا قبل استعراض 
قوة س�ياراتهم، حيث تقوم حاليا بعض أجزاء املدينة، باختبار نظام 
»رادار الضوضاء«، والذى يمكنه تحديد املركبات الصاخبة، وىف النهاية 
حجزها أو توقيع غرامة عليها.وبحس�ب موقع engadget األمريكى، 
فيستخدم النظام أربعة ميكروفونات للتعرف 
 CCTV عىل أصول الصوت وربطها مع لقطات
لتحديد من يق�وم بإصدار هذا الصوت، وحتى 
اآلن هن�اك 40 جهاز مس�تخدم بالفعل، وذلك 
بالق�رب م�ن الحان�ات ىف مناط�ق الرتفيه ىف 
باريس باإلضافة إىل 17 حول املبانى الرئيسية.

وحت�ى اآلن فإن الهدف م�ن هذا املرشوع، هو 
اختبار م�دى صالحية التكنولوجي�ا ىف تحديد 
مس�تويات الضوض�اء الت�ى ت�ؤدى إىل فرض 
عقوبات، وسيس�مح م�رشوع القانون املقرر 
للتصويت علي�ه هذا الخريف للمس�ؤولن املحلي�ن بتجربة غرامات 
الضوض�اء، وتعت�زم املدينة االس�تفادة منه إذا كان القانون س�ارى 

املفعول.

رادار كشف الضوضاء لمعاقبة 
»المستعرضين« في السيارات الضخمة

»دجفا« االيرانية ترصد ماليين 
الهجمات السيبرانية



قال رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»ما من ولد بار ينظر إىل والديه نظرة رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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املراقب العراقي/ متابعة...
اس�تأجرت نجمة تلفزيون الواقع، املليارديرة كاييل 
جين�ر يخًتا بقيم�ة 250 ملي�ون دوالر، اس�تعداداً 
لالحتف�ال بعيد ميالده�ا ال�22 خالل األي�ام القليلة 

املقبلة.
ويع�رف اليخ�ت ال�ذي قام�ت باس�تئجاره باس�م 

Tranquility ويبل�غ طول�ه 90 م�را ويتضم�ن 22 
غرفة بم�ا يف ذلك جن�اح رئييس وثالث غ�رف لكبار 
االحتف�االت  كاي�يل  علي�ه  وس�تقيم  الش�خصيات 
الخاصة بعيد ميالدها.كما يحتوي اليخت أيًضا عىل 
س�ينما وغرف عالج باملياه املعدنية وحمام س�باحة 
وصال�ون تجمي�ل وصال�ة ألع�اب رياضي�ة وبار يف 

اله�واء الطل�ق ومهب�ط للطائرات.وحصل�ت كاييل 
عىل لقب ›أصغر مليارديرة عصامية‹ يف وقت س�ابق 
من ه�ذا العام، وذلك لثروتها الكب�رة التي حّصلتها 
م�ن رشكة التجمي�ل الخاصة بها، كم�ا تملك بعض 
يف  ُمش�اركتها  إىل  باإلضاف�ة  الخاص�ة،  العق�ارات 

.KUWTK املسلسل الواقعي الشهر

عراقيون يستحمون بنبع كبريت على ضفاف دجلة
املراقب العراقي/ متابعة...

يمثل نبع ماء كربيتي عىل ضفاف نهر دجلة يف املوصل 
عالجا طبيعيا فع�اال ضد العديد من األمراض الجلدية 
التي تس�بب حكة وكذلك االلتهابات الفطرية. ويقبل 

عىل ه�ذا النبع الكثر من العراقيني 
املوص�ل وحت�ى م�ن  داخ�ل  م�ن 
خارجه�ا لالستش�فاء بط�ني عني 
املي�اه الكربيتية، ال�ذي يتم تغطية 
الجس�م به ثم غسله بعد أن يجف 
باملي�اه الب�اردة املتوف�رة يف النبع 

والذي يتجاوز عمره األلف عام.
يغط�ي عراقي�ون، م�ن س�كان 
جلده�م  وخارجه�ا،  املوص�ل 
بط�ني نب�ع م�اء كربيت�ي عىل 
ضف�اف نه�ر دجل�ة يف املدين�ة 
بحث�ا ع�ن فوائ�ده املرج�وة يف 
ع�الج األم�راض الجلدية.ويرى 

كثر م�ن زوار املكان أن الطني الغن�ي باملعادن يمكن 
أن يعال�ج األمراض الجلدية التي تس�بب حكة وكذلك 

االلتهابات الفطرية.
وأوض�ح رجل م�ن س�كان املوص�ل يدعى س�عدالله 
كامل أن األطباء ح�اروا يف بثور ظهرت عىل جلده ولم 
يتمكن�وا من عالجها، ولذلك لجأ إىل عني املاء الكربيتي 

بحثا عن عالج.
وق�ال كامل “لدي حبوب عىل جس�مي. العالج لم يفد 
معه�ا، زرت أطباء كثر ووصف�وا يل عالجات لكنها لم 
تزل من جس�مي. لكن بهذه املي�اه الكربيتية وبالطني 
يكف�ي أن تقب�ل عليه�ا لث�الث م�رات لتحص�ل ع�ىل 
الش�فاء”.وقال عراقي آخر يدع�ى أحمد أكرم إن عىل 
املريض أن يغطي جس�مه بطني ع�ني املياه الكربيتية 

ويركه يجف تحت أش�عة الش�مس قبل أن يس�بح يف 
عني املاء.وأضاف أكرم مؤكدا “اآلن بعض الناس يأتون 
إىل ه�ذا املكان من خارج املوصل، من ش�مال وجنوب 
العراق. يغطون أجسامهم بهذا الطني ثم يستحمون. 
تبقى مغطاة بالطني تحت أش�عة الش�مس 
حت�ى تج�ف، ث�م نس�بح يف ع�ني 
الكربيت”.وع�ىل الرغم م�ن أن نبع 
م�اء الكربيت الطبيع�ي عمره أكثر 
م�ن ألف عام فإنه أقل ش�هرة بكثر 
من ينابيع حمام العليل الكبرة، التي 
تشتهر بمياهها الس�اخنة الشافية.

ويختل�ف نب�ع الكربي�ت ع�ن حمام 
العليل )ينابيع مياه ساخنة( حيث أن 
األول يحت�وي عىل م�اء بارد ومعروف 
عىل وجه التحديد بأنه يعالج األمراض 

بينما  يس�تقطب الجلدية، 
حم�ام العليل 

ىض  م�ر
الروماتيزم.

 املراقب العراقي/ متابعة...
اكتش�ف علم�اء اآلثار نفقا كب�را، تحت قرب 
برجي مختف، داخل تل قديم يف بلغاريا، حيث 
تج�ري أعم�ال التنقي�ب حاليا للكش�ف عن 
قاعدة الربج يف الج�زء الجنوبي من التل.وبدأ 
علم�اء اآلثار موس�م الحفر األث�ري يف موقع 
 The Maltepe Burial( دف�ن ت�ل مالتيب�ي
Mound( بالق�رب من قرية مانول يف بلغاريا 

بهدف البحث عن مدخل القرب الربجي القديم 
ال�ذي عث�ر علي�ه يف يولي�و 2018.وبحس�ب 
تقرير علماء اآلث�ار فإنه عثر عىل قرب برجي 
ع�ىل الطراز الرشق أوس�طي يف القرن الثالث 
املي�الدي تح�ت أك�رب ت�ل دف�ن للراقي�ني يف 
بلغاريا.وق�ام علم�اء اآلث�ار بحف�ر 20 مرا 
بالق�رب من ال�ربج حيث وج�دوا النفق الذي 
يعتقد أنه كان يس�تخدم يف عملي�ات النهب، 

وكان كب�را بم�ا يكف�ي إلدخ�ال الحيوانات 
املحملة باملرسوقات.

وغالبا ما تكون املواقع األثرية يف جميع أنحاء 
بلغاريا، مس�تهدفة م�ن قبل لصوص العرص 
الحديث، لك�ن ما يثر االهتمام يف موقع دفن 
تل مالتيبي، أن الربج الذي بداخله قد تم نهبه 
يف عه�د الس�لطان العثمان�ي س�ليمان الذي 

حكم بني 1521 و1566.

نفق 
غامض 
لتهريب
 الكنوز 

حاسة شم الكالب تساعد على كشف السرطان !

جنون امريكي ..تستأجر يخت بـ250 مليون دوالر لالحتفال بعيد ميالدها

املراقب العراقي/متابعة...
 أفادت صحيفة Daily Mirror ، أن امرأتني 
بالرسط�ان بفض�ل  إصابتهم�ا  اكتش�فتا 
كلبيهما اللذين تمكنا من اكتش�اف املرض 

بالرائحة.
وتشر الصحيفة، إىل أن املواطنة إما سميث 
من س�كان لندن اشرت ألطفالها جروا من 
ن�وع ستافوردش�اير ب�ول تري�ر وأطلقوا 

عليه اسم تشاريل.
 بع�د بضعة أش�هر ع�ىل رشاء الجرو، تغر 
سلوكه بشكل غريب، حيث بدأ يقفز ويشم 
الثدي األيمن للمرأة. اعتقدت املرأة يف البداية 
أن رائح�ة الطع�ام تف�وح م�ن مالبس�ها، 
فغرته�ا. ولك�ن الجرو تش�اريل اس�تمر يف 
سلوكه الغريب وبعد أشهر بدأ يعوي أيضا.

اعتق�دت امل�رأة أن�ه يري�د أن يبلغها بيشء 
األيم�ن  ثديه�ا  س�ميث  ملس�ت  م����ا. 
واكتش�فت وجود مكان صل�ب فيه. قررت 
س�ميث مراجع�ة األطب�اء الذين ش�خصوا 
إصابته�ا برسط�ان الثدي. تم�ت معالجة 
املرأة بنجاح، وأش�ار األطباء إىل أنها جاءت 
يف الوق�ت املناس�ب وإال كان�ت العواق�ب 

وخيمة.

م�ن جانبها تق�ول الدكتورة كلر غيس�ت، 
أن كلبه�ا »ديزي« وهو من ن�وع البرادور، 
ساعدها يف تش�خيص أكثر من 550 إصابة 
الخ�ري-  الربنام�ج  إط�ار  بالرسط�ان يف 

الكالب الطبية.
لذل�ك قررت إنش�اء م�رشوع خ�ري، بعد 
أن اكتش�ف »ديزي« إصابته�ا بالرسطان. 
حينما كانت تعمل كطبيبة نفسية مختصة 
الن�اس  ب�ني  املتبادل�ة  العالق�ة  بدراس�ة 

والكالب.
 وقد الحظت كلر غيس�ت أن س�لوك كلبها 
تغ�ر ويح�اول دائم�ا وض�ع مخالب�ه عىل 
صدره�ا. وبعد الفح�وص الت�ي أجرتها يف 
املستش�فى، اتضح أنها مصاب�ة برسطان 

الثدي يف مرحلة مبكرة.

 ايجابي ... اعتقال مفتعلي النزاعات العشائرية

الت�ي ب�دأت  م�ن االم�ور االيجابي�ة 
نتائجه�ا تظهر جليا هو قيام القوات 
ااالمني�ة باعتق�ال مفتع�يل النزاعات 
العش�ائرية يف العدي�د م�ن املناط�ق 
واخره�ا امس يف قض�اء الزبر غربي 
محافظ�ة الب�رصة ال�ذي وق�ع ب�ني 
عش�رتني من عش�ائر املنطقة وراح 
ضحيته مواطن واثنني آخرين بسبب 
الخ�الف ع�ىل مقل�ع للرم�ل حيث أن 
األجهزة األمنية طوقت مكان الحادث 
وقام�ت باعتقال ٧ أش�خاص افتعلوا 
النزاع بش�كل مبارش بني العش�رتني 
وق�د تمت عملية االعتق�ال جرت بعد 
اشتباك مسلح بني املعتقلني واألجهزة 

األمنية يف احد بساتني الزبر.

زفاف على دبابة!
املراقب العراقي / متابعة...

امتط�ى ث�ري من أص�ول هندي�ة دبابة 
”أبوت“ العسكرية، وسافر لعروسه من 
مدينة برمنغهام إىل بولتون يف بريطانيا.

ورافق ج�از جونجر، ابن رج�ل األعمال 
جونجر ص�ادق، فرق�ة راقصني والعبي 
الطب�ول، ولحقته عائلت�ه وأصدقاؤه يف 

موكب من السيارات الفاخرة.
ووفًقا لصحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية، 
فإن الحيل�ة تتماىش مع ع�ادة متوارثة 
أًب�ا عن ج�د، عند زِف العريس لعروس�ه 
يف منطقت�ي ش�مال وغ�رب الهن�د، ويف 
”ب�رات“،  باس�م  وتع�رف  باكس�تان، 
حي�ث يكون عىل حصان أبي�ض أو فيل، 

ليأخذها إىل حفل الزفاف.
وق�ال جونجر )22 عاًما(: ”إن عروس�ه 
وعائلته�ا فوجئ�وا عن�د وصول�ه إليهم 
ع�ىل مت�ن دبابة، حي�ث لم يك�ن لديهم 
فكرة بحيلته“.ويف الوقت الحايل، تالشت 
عادات ركوب العريس لفرس أو فيل عند 
زفه لعروس�ه ش�مال الهند وباكستان، 

واستبدلتا بالسيارات.

بعد وكت ...
لجنة إلزالة  التجاوزات!

  6 مليارات دوالر !

املراقب العراقي/ متابعة...
قرأت خربا يقول :اص�در رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي، االحد، امرا ديوانيا بتشكيل لجنة 

تزيل التجاوزات عىل عقارات الدولة.
الخ�رب ع�ىل لس�ان س�كرتر رئيس ال�وزراء 
الفري�ق الرك�ن محمد حمي�د البيات�ي  الذي 
قال ان »رئيس ال�وزراء عادل عبد املهدي امر 
بتشكيل لجنة برئاس�تي وعضوية ممثيل 11 
جه�ة عىل ان ال تقل درجته�م )مدير عام( او 
)رتب�ة ل�واء(وان » اللجنة تت�وىل مهمة ازالة 
التج�اوزات الحاصل�ة ع�ىل عق�ارات الدولة، 
تنفي�ذا لق�رار )154( لس�نة 2001 وقرارات 
مجلس الوزراء املرقمة )440( لس�نة 2008، 

و244 لسنة 201٧. مو بعد وكت !

املراقب العراقي /متابعة...
يف نهاية كل ش�هر تكشف وزارة النفط، عن 
صادرات العراق النفطية واخرها لش�هر 
آب امل�ايض حيث يقول املتحدث باس�م 
وزارة النف�ط عاص�م جه�اد يف بيان 
الص�ادرات  مجم�وع  إن  لل�وزارة 
النفطية لشهر آب املايض، بحسب 
اإلحصائي�ة األولي�ة الصادرة عن 
رشكة تس�ويق النف�ط العراقية 
س�ومو، بلغ�ت 111 مليون ٧06 
موضح�ًا  برمي�اًل،   151 و  آالف 
أن “اإلي�رادات املتحقق�ة من هذه 
الصادرات بلغ�ت 6 مليارات و341 
مليون�اً و553 أل�ف دوالر، فيم�ا بلغ 
معدل س�عر الربميل الواح�د ٧٧0.56 
دوالراً.لكن الس�ؤال الذي يحر العراقيني 
ه�و اي�ن تذهب تل�ك االم�وال ؟ والش�عب 
العراق�ي يعاني من فقر بنس�بة 45% وعجز 
يف موازن�ة الدولة ومديونية داخلية وخارجية 

نحو 133 مليار دوالر  .

في فرنسا.. 
حتى العناكب لم 
تسلم من التهريب

املراقب العراقي/متابعة...
 ضبطت س�لطات الجمارك حوايل 
100 عنكب�وت يف حقائب مس�افر 
بولندي، حاول تهريبها عرب مطار 
كايني يف مدينة غويانا الفرنس�ية، 

وفق ما أكدته مصادر محلية.
وأوضحت املصادر أن الرجل حاول 
تمرير حقيبة تح�وي 38 عنكبوتا 
بالغا وحوايل 50 صغرة فضال عن 
عرشات الرشانق املليئة بيوضا عرب 
مط�ار كاي�ني عاصم�ة املقاطعة 

الفرنسية.
وأوقف�ت الس�لطات الرج�ل يف 25 
كان  فيم�ا  امل�ايض،  أغس�طس 
يس�تعد للصعود إىل طائرة متجهة 
إىل باريس، بعدما وضع الحرشات 
يف عبوات بالستيكية، وخبأها بني 
أمتعته.وقال�ت املص�ادر إن الرجل 
ق�دم نفس�ه ع�ىل أن�ه »ش�غوف 
الهيئ�ة  وتفي�د  بالح�رشات«. 
الفرنسية لحماية الحياة الربية أن 
»نق�ل العق�ارب والعناكب الحية« 
يخض�ع  لكن�ه  محظ�ورا،  لي�س 

»ألنظمة« معنية.
لكن بع�ض األنواع بما فيها بعض 
العناكب تحظ�ى بحماية خاصة. 
ويأتي جامعو الحرشات من العالم 
بأرسه إىل غويانا الفرنسية الغنية 

جدا بالتنوع الحيوي.

من االم�ور الس�لبية هو ما كش�فه 
ل�وزارة  الع�ام  املفت�ش  مكت�ب 
الداخلي�ة، عن نتائ�ج التحقيق األويل 

م�ع املضبوط�ني يف ص�االت القم�ار 
والروليت ببغداد حيث أثبت التحقيق 
تورط ضباط أمنيني كب�ار بالتواطؤ 
مع أصحاب قاعات الروليت والقمار 
وممارس�ة  ب�إدارة  له�م  بالس�ماح 
القمار املمنوع وفق القانون العراقي 
وتغاضيهم ع�ن أداء واجبهم الرقابي 
كش�ف  التحقي�ق  وأن  والتنفي�ذي، 
أيض�اً أن�ه تج�ري يف ه�ذه الص�االت 
أكرب عمليات غسل لألموال وتهريبها 
اىل خ�ارج الب����الد، حي�ث ظهر أن 
العديد من فيش املقامرة املستخدمة 
يف ه�ذه الص�االت والتي ت�م ضبطها 
م�ن قبل مف�رزة العملي�ات الخاصة 
التابع�ة ملفتش�ية الداخلية هي فيش 
قم�ار دولية يمك����ن ألصحابها أن 
يرصفوه�ا يف أي ن�اٍد أو صالة روليت 

خارجية.

سلبي ... تورط ضباط أمنيين كبار

املراقب العراقي /متابعة...
ق�د ال يعلم الكثرين ان الس�فارة تقع عىل 
مساحة 104 فدانا وتحتوي عىل 21 عمارة 
باإلضافة إىل مجموعة من املطاعم واملتاجر 
واملدارس وقاعة الس�ينما ومحطة اإلطفاء 
وأنظمة إنتاج الكهرباء ومعالجة النفايات، 
كما تحتوي عىل وس�ائل اتصاالت متطورة 

ونظام إلدارة مياه الرصف الصحي.
ومجّمع السفارة يضم  2٧ بناية منفصلة 
ومن�زال، ل�� 615 أمريكي�ا،ً م�ع س�قوف 
وجدران ضد التفجرات. ويعيش الس�فر 
األمريك�ي يف منزل باملجّم�ع، تحت حماية 
مشددة، عىل مس�احة 16 ألف قدم مربع، 
بينم�ا يعي�ش نائبه يف منزل أقل مس�احة 
)9500 قدم مربع(. تشمل مرافق ترفيهية 
الس�باحة، وأماك�ن رياضي�ة  كأح�واض 
وأماكن تسوق، وستكون للسفارة طاقتها 
الكهربائي�ة والتجهي�زات املائي�ة الخاصة 
بها.تقري�ر نرشته وس�ائل اعالم روس�ية 
يقول. أن ‘حجم السفارة يف بغداد من حيث 
الحج�م واملس�احة اليب�دو ان�ه مخصصا 
فق�ط لحماية املصالح االمريكية يف العراق 
وحس�ب، بل ايضا الدارة العالم بارسه من 

قلب العاصمة بغداد’.
واضاف أن ‘السفارة االمريكية الضخمة 
الخ�راء  املنطق�ة  يف  توج�د 
 ، ومحصن�ة بثالثة ج�دران 
وه�ي حاجز آخر من ألواح 
، تليها أس�وار  الخرس�انة 
من األسالك الش�ائكة وجدار 

من أكياس الرمل،.
أن  التقري�ر  واوض�ح 
‘أكرب مهمة دبلوماس�ية ألمريكا يف العراق 
محاطة بجدران خرس�انية عالية، مطلية 
بالل�ون األس�ود والبن�ي والرم�ادي وهي 
معزول�ة تمام�ا ع�ن بيئتها، فيم�ا أعلنت 

الوالي�ات املتحدة من�ذ عدة أش�هر أنه من 
ب�ني الدبلوماس�يني واملوظف�ني، س�تضم 
س�فارتها 16 ألف ش�خص بعد انس�حاب 
الق�وات األمريكية’.وكانت تقارير س�ابقة 
قد اش�ارت ايل أن ‘مقر الس�فارة قد اصبح 
مق�را لتصدير اكثر من ال�ف طن من املواد 
ايل مختلف الس�فارات يف العال�م، حيث تم 
شحن آالف البضائع من بغداد ايل سفارات 
الواليات املتح�دة املختلفة حول العالم كما 
كش�فت وثائق ويكليكس عن ذلك’.واشار 
تقرير ويكليكس ايل أن�ه ” وعيل الرغم من 
أن الشحن العسكري قد يكون متوقًعا بني 
الواليات املتحدة والعراق، إال أن الس�جالت 

تظهر أن الس�فارات يف جميع أنحاء أوروبا 
واألمريكت�ني  األوس�ط  وال�رشق  وآس�يا 
وأفريقيا تتلقي جميع الشحنات من بغداد 
أيضا، مما يثر التس�اؤل عن الدور املشبوه 
الذي تلعبه هذه الس�فارة ونوعية البضائع 
الت�ي تص�در م�ن بغ�داد وتس�جل تح�ت 
مس�ميات مختلفة مثل مواد القرطاس�ية 
واالثاث وغرها من البضائع عيل الرغم من 
ان بعض تلك السفارات متواجدة يف مناطق 
قريبة جغرافيا من الواليات املتحدة وليست 
هناك حاجة لنقلها ايل بغداد وتوزيعها من 

هناك’.

كل �سيء فيها قيا�سي ومن عجائب االمور ان ال�سفارة االمريكية يف العراق مل تدخل يف مو�سوعة غيني�س لالرقام القيا�سية على الرغم من كونها اكرب �سفارة 
بالعامل من حيث االعداد الب�سرية من موظفني وحمايات ع�سكرية كما انها اأكرب �سفارة بنيت يف العامل من حيث امل�ساحة والتكلفة املادية االإجمالية لها 592 
مليون دوالر ، كما انها تفوق م�ساحة الفاتيكان، وجمالها اأكرب 6 مرات من م�ساحة مقر االأمم املتحدة يف نيويورك، واأكرب 3/2 حجما من منتزه نا�سونال مول 

بالعا�سمة االأمريكية وا�سنطن، وهي اأكرب 10 مرات على االأقل من اأي �سفارة اأمريكية اأخرى يف العامل. 

لماذا ال تدخل السفارة االمريكية في بغداد الى موسوعة غينيس 

104 فدانا وتحتوي على 21 عمارة

 مساحتها تفوق مساحة دولة الفاتيكان

الكلفة المالية اإلجمالية لها 592 مليون دوالر 


