
الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

نادال يتخطى عقبة شيليتش بثالث مجموعات
الثالثاء 3 ايلول 2019 العدد 2149 السنة العاشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الكيان 
الصهيوني 

يحترم 
األقوياء 

5

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

القوات اليمنية ُتفشل 
»أكبر« هجوم للمرتزقة 
وتجدد استهداف مطار 

»نجران«

4

البرلمان يؤجل جلسته 12 يوم بحجج واهية
 لــ»تمييع« قضية استهداف الحشد الشعبي 

هروب من المسؤولية يقابلها ضعف األداء وضغوط خارجية ...

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
انتهت الي�وم عطلة الفصل الترشيعي الثاني 
التي امتدت لشهر ، وكان من املقرر ان يبارش 
العمل يف اول جلسة من الفصل الجديد اليوم 
الثالث�اء، اال انها اجلت ل�«12« يوماً، بحجج 
وذرائع غري مقنعة افصح عنها بعض النواب 
بقولهم ان »الربملان انشغل باستقبال الوفود 
االجنبية والعربية املش�اركة يف اجتماع لجنة 

التخطيط واملوازنة اآلسيوية يف بغداد«.
وبالرغ�م م�ن »تقص�ري« مجلس الن�واب يف 
عقد جلس�ة طارئة تناقش قضية استهداف 
ق�وات الحش�د الش�عبي، اال ان�ه ل�م يكتف 
بذلك بل س�اهم بافشال انعقاد اول جلساته 
، الت�ي كان م�ن املف�رض ان يناق�ش به�ا 
ملف�ات مهمة تتعل�ق باالس�تهداف وإعادة 
النظر باالتفاقي�ة االمنية املربمة مع القوات 

االمريكية.
وهو ما فرسه مراقبون للشان السيايس بانه 
»تمييع« لقضية االس�تهداف لكي يتناساها 
الجمي�ع وتبتع�د ع�ن املناقش�ة تح�ت قبة 
الربمل�ان، ناهي�ك ع�ن تزامنها م�ع الدعوات 
املطالبة بإعادة النظر باالتفاقية االمنية بعد 

فشل تطبيقها.
وبه�ذا الجان�ب ي�رى املحلل الس�يايس وائل 
الركاب�ي ان الكث�ري م�ن القضاي�ا املصريية 
مركونة عىل ادراج الربملان ، السيما ما يتعلق 
من�ه بحادثة اس�تهداف الحش�د الش�عبي ، 
ال�ذي لم يعقد مجلس النواب جلس�ة طارئة 
ملناقش�ته بالرغ�م م�ن م�رور اس�ابيع عىل 

الحادثة.
وق�ال الركابي يف ترصيح خ�ص به »املراقب 
الش�عبي اس�تهدف  ان »لحش�د  العراق�ي« 
من قب�ل امريكا وإرسائي�ل، وهنالك اعراف 
ضمني م�ن األخ�رية ، وهذا يتطل�ب موقف 
رسي�ع م�ن قب�ل املؤسس�ة التي تع�د اعىل 

سلطة ترشيعية يف البلد«.
وأض�اف ان�ه »قان�ون العطل�ة الخاص�ة يف 
الترشيع�ي  الفص�ل  وب�دأ  انته�ت  الربمل�ان 
الجديد، وتاجيلها ا يعد خرقاً قانونياً من قبل 

املؤسسة الترشيعية«.
وتاب�ع ان�ه »ال توج�د جه�ة عليا تس�تطيع 

محاس�بة الربملان عىل تقص�ريه يف القضايا 
املصريي�ة«، مبيناً ان »االزم�ات التي مر بها 
الربمل�ان ع�ىل م�ر ال�دورات الس�ابقة يعود 
الت�ي  السياس�ية  املحاصص�ة  اىل  س�ببها 
تسيطر عليه ، فضالً عن تسارع بعض الكتل 
إلرض�اء االط�راف الخارجي�ة وعىل رأس�هم 

أمريكا، وهو ما جعل اداءه باهتاً«.
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس منه�ل 
املرش�دي ان » بع�ض االط�راف يف الس�لطة 
الترشيعي�ة يت�م تحريكهم م�ن الخارج عرب 
»الريمونت كونرول« ولهم ارتباطات وثيقة 

مع امريكا ودول اخرى«.
وقال املرش�دي يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« ان »هنالك تقصري من قبل الربملان 
يف القضايا التي تخص امن وسيادة البلد، من 
ضمنها استهداف الحشد والتواجد األمريكي 

.«
وأض�اف ان »الربملان »س�وف« عقد جلس�ة 
طارئ�ة ملناقش�ة االنته�اك لس�ماء الع�راق 
وه�ذا   ، العس�كرية  قطعات�ه  واس�تهداف 
يدل�ل عىل ان االجن�دة الوطني�ة تأتي يف اخر 

اهتماماته«.
وتاب�ع ان »الضغ�ط الخارج�ي ب�ات واضح 
يف الس�لطة الترشيعي�ة فضالً ع�ن التخادم 
املش�رك بني بعض االطراف السياس�ية مع 

واشنطن«.
ولف�ت اىل ان »التقاط�ع الح�اد ب�ني الكت�ل 
السياس�ية، اثر ع�ىل وحدة املوق�ف وجعلها 
مغيب�ة يف الكثري م�ن القضاي�ا التي تعصف 

بالبلد ».
يش�ار اىل ان العديد من االوس�اط الش�عبية 
والسياس�ية كانت قد دع�ت اىل رضورة عقد 
جلس�ة طارئة بعد استهداف الحشد من قبل 
الط�ريان الصهيون�ي إال ان الربملان لم يحرك 

ساكناً.

اك�د عض�و اللجنة املالي�ة النيابية حنني ق�دو، الثالثاء، ان 
ال�دور الذي تلعب�ه الكتل الكردية يصب يف منع اس�تجواب 

وزير املالية تحت قبة الربملان
وق�ال قدو يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن »فؤاد 
حسني خالف الكثري من بنود قانون املوازنة االتحادية لعام 
2019 ع�رب إرس�ال األم�وال إلقليم كردس�تان دون العودة 
للحكوم�ة االتحادي�ة وبش�كل غ�ري قانوني«، الفت�ا إىل إن 
»بعض القوى السياس�ية الكردية تضغط بشكل كبري عىل 
مجلس النواب والكتل السياسية ملنعهم من استجواب فؤاد 

حسني وإقالته«.
وأض�اف أن »تأجي�ل الجلس�ات األوىل للفص�ل الترشيع�ي 
األول من الس�نة الترشيعية الثانية حصل بسبب الضغوط 
السياس�ية ملنع اس�تجوابات عدد من ال�وزراء »، مبينا أن 
»القوى الكردية متخوفة من اس�تجواب وزير املالية كونه 

غري قادر عىل تقديم أجوبة مقنعة وقد يقيله الربملان«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
اكد القيادي يف حشد محافظة االنبار قطري العبيدي، اليوم 
الثالثاء، تدمري س�بع مضافات لخالي�ا عصابات »داعش« 

االجرامية يف عملية استهدفت اوكارهم بمدينة الرمادي .
وق�ال العبي�دي يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، إن 
»الق�وات االمنية تمكنت من تدمري س�بع مضافات لخاليا 
داع�ش بالحمل�ة االمني�ة التي اس�تهدفت مناط�ق بحرية 
الثرثار ش�مايل مدين�ة الرمادي، ضمن خط�ة تعقب خاليا 

التنظيم االجرامي«.
واض�اف ان »الق�وات االمنية نفذت حملة تفتيش واس�عة 
النطاق للمناطق املس�تهدفة وان الحملة مازال مستمرة«، 
مبين�ا ان »معلومات اس�تخباراتية مكنت الق�وات االمنية 
من تدمري املضافات«. يش�ار اىل ان بع�ض خاليا عصابات 
داعش االجرامي الزالت تنش�ط يف صح�راء االنبار وتتحرك 

الستهداف القطعات االمنية املتواجدة يف املحافظة.

الكتل الكردية »تمنع« 
استجواب وزير المالية 

تدمير سبع مضافات لعصابات 
داعش في الرمادي

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د أن ش�هدت الجبه�ة الحدودي�ة ب�ني لبنان 
واالرايض املحتل�ة تصعي�دا عس�كريا من خالل 
قي�ام »حزب الل�ه« اللبناني بعملية اس�تهدفت 
عرب�ة عس�كرية يف موق�ع أفيفي�م العس�كري 
اإلرسائي�ي ع�ىل الح�دود، ردا عىل االس�تهداف 
اإلرسائي�ي للح�زب يف س�وريا ولبن�ان، علق�ت 
القن�اة 12 اإلرسائيلي�ة قائل�ة »أثب�ت الح�زب 
بتوثيقه أنه ق�ادر عىل إطالق النار باتجاه طرق 

كانت تعترب آمنة يف الشمال اإلرسائيي«.
وأش�ارت القن�اة، يف تقري�ر تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إىل أن »الجن�ود ل�م يخططوا بش�كل 
صحيح مسار السري وقدروا أنهم غري مكشوفني 

للعدو خلف الحدود«.
ب�أن  تقريره�ا  اإلرسائيلي�ة  القن�اة  وختم�ت 
»ص�اروخ الكورني�ت الذي أطلقه »ح�زب الله« 
أطبق ع�ىل اآللية، وكما يبدو الحظ هو من أنقذ 

الجنود من املوت«.
يف س�ياق متصل، رأت أوساط قريبة من »حزب 
الل�ه«، يف حديث إىل صحيف�ة »الجمهورية«، أنّه 
»لي�س أم�ًرا بس�يًطا أن يتمّكن »الح�زب« من 
رضب آليّ�ة إرسائيليّة قرب إحدى املس�توطنات 
بصاروخ�ي »كورني�ت«، يف وض�ح النهار ومن 
منطقة محاذية للحدود، عىل الرغم من املس�ح 
املس�تمّر واملكثّف لطائرات االستطالع والتدابري 
اإلحرازيّ�ة اّلت�ي اتّخذه�ا جيش االحت�الل منذ 

إعالن »حزب الله« نيّته الرد«.
ولفت�ت إىل أّن »املكم�ن كان علنيًّ�ا ومنتظ�ًرا، 
وح�دوده الجغرافيّة محّددة مس�بًقا وهامش�ه 
الزمن�ي متوّقع، وم�ع ذلك نجح�ت املقاومة يف 
مباغتة القّوة املس�تهدفة، من غ�ري أن تتعّرض 
الق�ّوة املهاجمة ألّي »خدش«، م�ا ينطوي عىل 

فشل استخباراتي فاقع للجانب اإلرسائيي«.
فقدان السيطرة لدى جيش العدو:

ورّكزت األوس�اط ع�ىل أّن »الجي�ش اإلرسائيي 
املع�روف بطابعه الهجومي والتوس�عي، تحّول 
ع�ىل امت�داد أس�بوع كام�ل إىل جي�ش دفاعي 
ومنكف�ئ، بعدم�ا غاب�ت تحركات�ه ع�ن طول 
الحدود مع لبنان خش�ية من الهج�وم املنتظر، 
بحيث أّن املقاوم�ة احتاجت إىل وقت للعثورعىل 
ه�دف مالئ�م، األمر اّل�ذي تس�بّب يف تأخري الرد 

حتّى يوم أمس األّول«.

فرض المعادلة
االس�راتيجيّة  الحصيل�ة  إىل  بالنس�بة  أّم�ا 
ل�«هجوم أفيفيم«، فأّك�دت أّن »اإلصابة األكثر 
إيالًم�ا اّلتي حّققها يف الجس�م اإلرسائيي تكمن 
يف أنّه اس�تطاع فرض معادل�ة »مطّورة جينيًّا« 
ع�ىل العدو، ال يفيض مفعوله�ا إىل تثبيت قواعد 
االش�تباك فقط بل إىل تحسني رشوطها الردعية 

كذلك . 
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الصهاينة عاجزين عن الرد وحزب اهلل يأخذ زمام المبادرة 
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بغداد/ القسم الرياضي ...
ينتظر نادي الرشط�ة والنفط حل موضوع 
التعاق�د م�ع الع�ب املنتخب الوطن�ي مازن 
في�اض ف�كال الفريق�ان يدع�ي تعاقده مع 

الالعب، الرشطة اعلن تعاقده مع الالعب بعد 
ان جل�ب عقده املايض مع فريق النفط الذي 
اكد اكثر م�ن مرة ان العق�د يضمن للفريق 
تواج�د الالعب يف صفوفه ملوس�مني كاملني 
وبني شد الرشطة وجذب النفط وقف اتحاد 
الكرة ساكنا بدون ان يتحرك عىل الرغم من 

ان الحل النهائي لهذا املوضوع بيده. 
املراق�ب العراق�ي تحدثت مع عض�و اتحاد 
الك�رة كام�ل زغري ع�ن موضوع�ة الالعب 
م�ازن في�اض وموض�وع هب�وط الطلب�ة 
واخ�ر اس�تعدادات املنتخ�ب وال�ذي اج�اب 
قائ�ال: فريقا الرشط�ة والنفط م�ن الفرق 
املهمة ل�دى اتح�اد الكرة ومن الف�رق التي 
تتواجد دائم�ا يف املنافس�ات املحلية واتحاد 
الك�رة اقرب من حل هذا االش�كال س�لميا 
ب�ني النادي�ني، مش�ريا اىل ان »عق�د الالعب 
مع ن�ادي النفط موجود ل�دى االتحاد وتم 
تحويله اىل لجنة االنضباط التي ستجتمع 
قريب�ا لتعط�ي الق�رار النهائ�ي«. وفيما 
يخ�ص املنتخ�ب العراق�ي اك�د زغ�ري ان 

»املنتخ�ب جاهز لتحقي�ق نتيج�ة ايجابية 
ام�ام املنتخ�ب البحريني بعد غ�د الخميس 
السعاد الجماهري العراقية وكسب اول ثالث 

نقاط يف التصفيات املزدوجة« 
تفاصيل اوسع صفحة 6

ازمة »مازن فياض« بين الشرطة 
والنفط تقترب من الحسم

الكرد يعيشون »عصرهم الذهبي« بظل تنازالت 
حكومة عبد المهدي المتواصلة 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تأكيد الحزب الديمقراطي الكردستاني عىل 
ش�عوره برشاكة سياس�ية حقيقية يف ظل 
حكومة عب�د املهدي يثري موج�ة إتهامات 
وشكوك لدى اوس�اطا سياسية ومختصة، 
حيث أكدت أن الكتل الكردية تعيش يف فرة 

»ذهبي�ة« بظل حكوم�ة عبد امله�دي الذي 
خرق الدستور والقوانني ملجاملة كردستان 
وتحقيق ما يريده الكرد عىل حس�اب اموال 
العراق، باالضافة اىل سكوته عىل مخالفات 
علنية لدى وزير املالية الذي »حرف« قانون 

املوازن�ة ونفذه وفقا لألهواء الكردية من 
جهة أخرى.

ويته�م املختص�ون جمي�ع املس�ؤولني 
األك�راد يف حكوم�ة عبد امله�دي بالعمل 

وفقا للقومية وليس الوطنية.
فم�ن جهت�ه اعت�رب املحل�ل الس�يايس 
صب�اح العكيي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
الح�زب  ب�ه  ادىل  »م�ا  إن  العراق�ي« 
الديمقراطي الكردس�تاني الذي يتزعمه 
مسعود بارزاني حول شعوره بالرشاكة 
الحقيقي�ة م�ع الحكوم�ة املركزي�ة يف 
بغداد يؤك�د وجود مصال�ح ومجامالت 
ومخالف�ات للدس�تور تمارس من 
قب�ل رئيس ال�وزراء عادل 
عبد امله�دي، جميعها 

عىل حساب اموال الشعب العراقي«.
واضاف العكيي، أن »هذه املجامالت تتعلق 
بالعائدات النفطية التي تنصلت كردس�تان 
ع�ن إرجاعه�ا اىل حكوم�ة بغ�داد ج�راء 

قيامها بتصدي�ر النفط بعيدا عن س�ومو، 
مقابل إستمرار حصولهم عىل حصتهم من 

املوازنة لدفع رواتب موظفي اإلقليم«.
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العتبة الحسينية: تقرير »الحرة« هدفه اإلساءة الى »المقدسات« 
ومشاريعنا تخضع لرقابة حكومية

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د مع�اون أمني ع�ام العتب�ة الحس�ينية 
املقدس�ة، أفض�ل الش�امي، الي�وم الثالثاء، 
أن تقري�ر قن�اة الح�رة االمريكي�ة يهدف اىل 
االس�اءة للمقدس�ات يف العراق ، مش�رية اىل 
أنه اس�اء اىل 5 وزارات عراقي�ة بينها الربية 
والدفاع، فيم�ا لفتت اىل أن جميع مش�اريع 
تجرى بعلم الحكومة والوقف الشيعي فضال 

عن خضوعها للرقابة املالية. 
وق�ال الش�امي، يف مؤتمر صحف�ي بالعتبة 
الحس�ينية، حرضت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»الغاي�ة م�ن تقرير قن�اة الحرة اس�تهداف 
ح�رب  وش�ن  بالع�راق  املقدس�ة  العتب�ات 
واضحة ضدها، وابتدأت بالتهجم عىل الحشد 
الشعبي«، معتربا أن »التقرير استهدف كذلك 

5 وزارات عراقية بينها الربية والدفاع«.

املقدس�ة  الحس�ينية  »العتب�ة  أن  وأص�اف 
مسؤولة عن رواتب 14 ألف من منتسبيها«، 
مشريا أن »جميع مشاريع العتبة الحسينية 
تخض�ع لق�رارات حكومية وللرقاب�ة املالية 

وبعلم الحكومة وديوان الوقف الشيعي«.
للم�اء  العتب�ة  إدارة  أن »فوات�ري  اىل  ولف�ت 
والكهرباء تس�دد للدولة، فقط جامعة وارث 

األنبياء دفعت 150 مليون خالل شهر« . 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اظهر جدول بياني للرواتب الش�هرية للدوائر 
واملؤسسات الحكومية والتي بلغت 2,7 مليار 
دوالر، بأس�تثناء الرئاسات الثالث  , تبني من 
خالله�ا اس�تنزاف اقليم كردس�تان للخزينة 

العراقية  تحت عنوان رواتب موظفيها.
حصة كردس�تان تجاوزت ال� 11% من حجم 
مبالغ الرواتب , مما يكرس مبدأ غياب العدالة 
يف توزي�ع الث�روات عىل العراقي�ني , فاالقليم 
ال�ذي يرفض االلتزام بأتفاق�ه مع بغداد ولم 
يس�لمها برمي�ل واحد يتس�لم مبال�غ تفوق 
ال�� 300 ملي�ون دوالر , بينم�ا املحافظ�ات 
الجنوبي�ة والوس�طى تعيش اوض�اع مادية 
صعب�ة , وت�رص الحكومة عىل اهم�ال اعادة 

تأهيل البنى التحتية ملشاريع الخدمات .
العراق يمر بأزم�ة مالية وديون كبرية , ومع 
ذلك نرى بغداد ترسل األموال تحت ذرائع غري 
حقيقي�ة كرواتب ملوظفي كردس�تان وتعّمد 
عب�د املهدي ع�ىل مش�اركة اإلقليم ل�واردات 

نفط البرصة , مما يثري الكثري من التساؤالت 
عن جدوى ذلك. 

ارس�ال األموال بش�كل باذخ لكردستان يدل 
ع�ىل إزدواجي�ة حكوم�ة املرك�ز يف تعامله�ا 
م�ع العراقيني , ووزير املالي�ة الكردي ينحاز 
اىل اإلقليم ويرس�ل األم�وال لهم بينما يرفض 
وزارات  يف  العق�ود  موظف�ي  روات�ب  دف�ع 
الدولة , ف�اإلرصار الحكومي عىل دفع رواتب 
اإلقليم بش�كل منتظم دون دفع مس�تحقات 
املحافظات املنتجة للنفط أمر مدعاة للشكوك 
وع�ىل عب�د امله�دي ان ينص�ف كل العراقيني 

وليس جهة عىل حساب جهة أخرى.
وزير املالية فؤاد حسني يقوم بأرسال االموال 
اىل ابناء جلدته بدون مس�وغ قانوني , بل انه 
يحمل نس�خة من املوازنة )م�زورة (ويدعي 
زورا ان فق�رة ارس�ال االم�وال موج�ودة يف 
املوازنة , بينما اكد النواب انهم لم يصادقوا ىل 
هذه الفقرة وانه يزور يف نس�خ املوازنة , لكن 
الغري�ب ان هذه الحادثة تمر م�رور الكرام , 

فالصفقات السياسية وراء الكواليس ترفض 
املس�اس بروات�ب موظفي االقلي�م رغم عدم 

التزامه بأتفاقه مع بغداد .
يق�ول الخبري االقتصادي صال�ح الهمايش يف 
اتصال مع » املراقب العراقي«: ما تم نرشه من 
جداول تبني حقيقة م�ا يتقاضاه االقليم من 
ام�وال , تدل عىل ان هناك صفقات سياس�ية 
بعيدا عن املصلح�ة الوطنية , فتوزيع الثروة 
م�ا ب�ني العراقيني لي�س فيها عدالة , س�واء 
ع�ىل صعي�د الروات�ب او مراع�اة احتياجات 
املحافظ�ات , وهن�اك حقيق�ة ان الرصاعات 
السياس�ية م�ا بني الكت�ل يف بغ�داد اضعفها 
يف ظل غي�اب الوحدة السياس�ية , مما اوجد 
فرص�ة للكت�ل الكردية لتتماس�ك وتتوحد يف 
مطالبها , يف املقابل هناك توافقات سياس�ية 
من قب�ل حكومة عب�د امله�دي العطائها كل 
يشء م�ن اجل ضمان والئها للكتل املتنفذة يف 

العملية السياسية.

تفاصيل اوسع صفحة 3

الحكومة تنسى »ديونها« وتغدق على احزاب كردستان بمليارات الدوالرات 



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنلت وزارة الداخليلة، الثالثاء، إلقاء القبض على املتهم الهارب 
قحطلان فرحان محمد عبلد الله، الذي وصفته بلل »العقل املدبر« 
لعملية هروب املتهمني بتجلارة املخدرات من مركز رشطة القناة.

وقاللت الوزارة، يف بيان تلقلت »املراقب العراقي« نسلخة منه، إن 
»عمليلة إلقلاء القبض جاءت بمتابعة شلخصية ملن الوزير بعد 
توجيهه بتشلكيل فريق عمل برئاسلة وكيل الرشطلة اللواء عماد 
الدليمي وعضويلة مدير مكافحة اإلجرام الللواء وليد خالد ومدير 
مكافحة املخدرات اللواء رعد مجيد والجهد االسلتخباري من خلية 

الصقور«. 
وأضافلت الوزارة أنه »تم إلقاء القبض عى املتهم الهارب بعملية 

نوعية، وبذلك يتبقى متهم واحد قيد املالحقة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة الداخلية، الثالثاء، عن 
القلاء القبض على أربعلة عنارص 
بجماعلات داعلش اإلجرامية خالل 
عمليلة ليلية يف الجانلب األيمن من 

مدينة املوصل.
وقال الناطق باسلم اللوزارة اللواء 
سلعد معن يف بيان تلقلت »املراقب 
العراقلي« نسلخة منله إن »فلوج 
طلوارئ الرشطلة الخاملس التابع 
لقيلادة رشطة نينلوى وبنلاًء عى 
مذكرات قبلض قضائية ومن خالل 

تنفيذ واجلب السليطرات املفاجئة 
ليالً تم القبض عى )اربعة( عنارص 
االرهابيلة  داعلش  ملن عصابلات 
احدهلم كان يعملل فيملا يسلمى 
الحسلبة والبقيلة كانلوا يعمللون 
مقاتلني فيما يسلمى بديوان الجند 
خالل فرتة سيطرة عصابات داعش 

عى مدينة املوصل«.
وأضلاف معن، ان »عمليلة القبض 
تمت يف مناطق ) باب الجديد وراس 
الجانلب  يف   ) والهرملات  الجلادة 

االيمن ملدينة املوصل«.

املراقب العراقي/ الرمادي...
أعلن القيادي يف حشلد محافظة االنبار 
قطلري السلمرمد، الثالثلاء، عن اطالق 
حمللة امنيلة واسلعة النطلاق لتعقب 
وتفتيش مناطق شمايل مدينة الرمادي.

تابعتله  ترصيلح  يف  السلمرمد  وقلال 
»أملراقلب العراقي« إن »القلوات االمنية 
ملن قيلادة عمليلات الجزيلرة والفرقة 
السلابعة وافلواج قيادة رشطلة االنبار 
مسلنودة بقوة من الحشلد العشلائري 
وبدعم من قوات من الحشلد العشائري 
اطلقلت عمليلة امنيلة واسلعة النطاق 

لتفتيش مناطلق بحرية الثرثار شلمايل 
تهلدف  خطلوة  يف  الرملادي،  مدينلة 
داعلش  عصابلات  خاليلا  تعقلب  اىل 

االجرامية«.
واضلاف ان »القلوات االمنيلة رشعلت 
النطلاق  واسلعة  تمشليط  بعمليلات 
وبدعلم ملن طلريان الجيلش للمناطق 
املسلتهدفة«، مبينا ان »عملية مداهمة 
املناطق املستهدف استندت اىل معلومات 
اسلتخباراتية دقيقلة فيملا اوضلح أن 
»طلريان الجيلش وفلرت غطلاء جوي 

للقوات االمنية«.

اعتقال العقل المدبر لعملية 
هروب سجناء مركز »القناة«

الداخلية تعلن اإلطاحة بأربعة 
»دواعش« يف أيمن الموصل

الحشد الشعيب ينفذ عملية أمنية لتعقب 
الجماعات اإلجرامية شمايل الرمادي

2 الثالثاء 3 أيلولمن احلدث
 2019 العدد 2149  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

المسؤولون الكرد في بغداد يعملون وفقاً »للقومية«

كردستان تعيش عصرها الذهبي بسبب »مجامالت واتفاقيات« عبد المهدي السرية وكتلة بارزاني تعده خيارها االفضل
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

الديمقراطلي  الحللللزب  تأكيلد 
الكردسلتاني على شلعوره برشاكة 
سياسية حقيقية يف ظل حكومة عبد 
املهدي يثري موجة إتهامات وشلكوك 
للدى اوسلاطا سياسلية ومختصة، 
حيث أكلدت أن الكتل الكردية تعيش 
يف فلرتة »ذهبية« بظلل حكومة عبد 
املهدي الذي خرق الدستور والقوانني 
ملجاملة كردستان وتحقيق ما يريده 
الكلرد على حسلاب املوال العراق، 
باالضافة اىل سلكوته عى مخالفات 
علنية لدى وزير املالية الذي »حرف« 
قانلون املوازنة ونفلذه وفقا لألهواء 

الكردية من جهة أخرى.
ويتهم املختصون جميع املسلؤولني 
األكراد يف حكومة عبد املهدي بالعمل 

وفقا للقومية وليس الوطنية.
فملن جهتله اعترب املحلل السليايس 
للل  ترصيلح  يف  العكيلي،  صبلاح 
»املراقلب العراقلي« إن »ملا ادىل به 
الحلزب الديمقراطلي الكردسلتاني 
الذي يتزعمه مسلعود بارزاني حول 
شلعوره بالرشاكلة الحقيقيلة ملع 
الحكوملة املركزيلة يف بغلداد يؤكلد 
وجود مصالح ومجامالت ومخالفات 
للدسلتور تملارس ملن قبلل رئيس 
اللوزراء عادل عبد املهلدي، جميعها 
عى حساب اموال الشعب العراقي«.

واضاف العكيي، أن »هذه املجامالت 
التلي  النفطيلة  بالعائلدات  تتعللق 

تنصلت كردسلتان علن إرجاعها اىل 
حكوملة بغداد جراء قيامها بتصدير 
النفلط بعيلدا علن سلومو، مقابلل 
إسلتمرار حصولهلم على حصتهم 
ملن املوازنة لدفلع رواتلب موظفي 
اإلقليم«.ولفلت اىل أن »عبلد املهلدي 
يعاملل كردسلتان معامللة خاصة 
»العلرص  يف  يعيشلون  وجعلهلم 
تعانلي  اللذي  الوقلت  يف  الذهبلي« 
فيله املحافظات األخلرى من نقص 
حلاد يف مختللف الخدملات بسلبب 
اىل  العكيي  املالية«.واشلار  الضائقة 
أن »كردسلتان يعيشلون فلرتة من 
التملادي عى األملوال العراقية حيث 
يحصلون عى مايريدون مقابل عدم 
تسلليمهم الموال النفلط املصدر من 

قبلهم«.
الحكوملات  »جميلع  أن  واوضلح 
السلابقة كانلت تعطيهلم حقوقهم 
وفق الدسلتور اال حكومة عادل عبد 
املهلدي فهلي خرجت علن القوانني 
إلرضلاء كردسلتان، وبالتلايل فهلم 

يرصحون بهذا الشكل«.
وبلني أن »املام كل تللك املعطيلات 
فلان الكرد يتحدثلون بمبدأ الرشاكة 
الوطنيلة يف الوقلت اللذي هلم غلري 
الوطنيلة نظلرا  مؤهللني للرشاكلة 
لطريقتهلم يف التعاطي ملع امللفات 
املشلرتكة منهلا امللادة 140 ومللف 
النفلط«، »، الفتا اىل أن »املسلؤولني 
املهلدي  عبلد  حكوملة  يف  األكلراد 

يتعامللون بمبلدأ القوميلة وليلس 
املحللل  رأى  الوطنية«.بلدوره 
السليايس هاشلم الكندي، يف اتصال 
ملع »املراقب العراقلي« إن »قيادات 

الكتلل الكرديلة تحلاول بلني فلرتة 
تتعللق  ترصيحلات  إثلارة  وأخلرى 
بعالقتهلم بحكوملة املركلز والتلي 
عبلد  بحلق  ماذكرتله  آخرهلا  كان 

املهلدي وحكومته وذللك لحصولهم 
عى إمتيلازات للم يتحصللوا عليها 
طيللة فلرتة الحكومات السلابقة«.

واشار الكندي اىل أن »هذا األمر ليس 

بالجديد، فسبق لعبد املهدي بضلوعه 
وراء إقرار اإلتفاق النفطي حني كان 
وزيلرا للنفط يف الحكومة السلابقة 
والتي اعرتف رئيسها حيدر العبادي 

ان ذاك بلأن كردسلتان تخالفله بل 
وتقوم برسقة أموال النفط من دون 
أن تدفلع أي جلزء منله اىل املركلز، 
وكذللك املنافلذ الحدوديلة حيلث لم 

يلتزم بدفع االموال اىل بغداد«.
وأكلد أن »وزيلر املالية الحلايل فؤاد 
حسني متهم بتحريف قانون موازنة 
بسلبب عملله خلارج علن   ،2019
القانون امام صمت من عبد املهدي«.

ولفلت اىل »وجلود تراخيلي من عبد 
املهلدي حيلال كل هلذه املخالفات، 
اضافة اىل وجلود اتفاقات مصلحية 
ومجاملالت بلني كردسلتان وبغداد 
يطلقلوا  أن  اىل  األكلراد  دفعلت 
ترصيحات عن وجود رشاكة وطنية 
حقيقيلة يف ظلل الحكوملة الحالية 
رغم حصولهم عى مناصب سيادية 

يف جميع الحكومات السابقة«.  
الحلزب  يف  القياديلة  وكانلت 
فيلان  الكردسلتاني  الديمقراطلي 
دخيل، قلد رصحت بان الكلرد بدأوا 
يف  القلرار  يف  برشاكتهلم  يشلعرون 
الحكومة الحالية برئاسلة عادل عبد 
املهدي.ومن املؤمل أن يتم إستجواب 
وزيلر املالية فؤاد حسلني وذلك عى 
خلفيلة سلسللة مخالفلات تتعللق 
بلرصف األملوال وكذللك يف كيفيلة 
التعامل مع الصيغ القانونية يف دفع 
مستحقات كردستان والتي تشرتط 
أن عى االقليم أن يدفع اموال تصدير 

النفط.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
الثالثاء، عن تحديد مجلس املفوضني موعد 

تسجيل االحزاب لتحالفاتها االنتخابية
وقلال عضلو مجللس املفوضلني والناطق 
الرسمي باسم مفوضية االنتخابات رياض 
البلدران يف بيلان تلقت »املراقلب العراقي« 

نسلخة منله، إن »املجللس قرر فتلح مدة 
التحالفلات االنتخابيلة لالحزاب املسلجلة 
والتنظيملات  االحلزاب  شلؤون  دائلرة  يف 
السياسلية للملدة ملن 2019/9/5 لغاية 

.»2019/10/5
وأضاف البدران، أن »مجلس املفوضني دعا 
االحلزاب السياسلية املسلجلة اىل مراجعة 

الدائرة املذكورة لغرض تسلجيل تحالفاتها 
خالل املدة املقررة«.

يذكر ان مفوضية االنتخابات تواصل العمل 
ضمن الجدول الزمني وتوقيتاته اسلتعدادا 
الجراء انتخابات مجاللس املحافظات غري 
املنتظملة باقلللليلم يف االول من نيسلان 

.2020

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت محكمة التحقيق املركزية 
اسلتئناف  محكملة  رئاسلة  يف 
االتحاديلة،  الرصافلة  بغلداد 
الثالثاء، علن القبض عى متهم 
اقدم عى ابتزاز مجموعة كبرية 
اطبلاء يف بغلداد بعلد تهديدهم 
بالقتلل، فيملا جلرى تصديلق 

اعرتافاته قضائياً.

وذكلر بيلان صلادر علن املركز 
القضلاء  ملجللس  اإلعالملي 
االعى تلقلت »املراقب العراقي« 
»القلايض  ان  منله،  نسلخة 
املختلص بقضايا خلية الصقور 
اعرتافات  صلدق  االسلتخبارية 
متهملاً اقلدم عى االبتلزاز املايل 
بعلد  بغلداد  يف  طبيبلاً  للل40 
تهديدهلم بالقتلل يف حلال عدم 

ان  البيلان،  الدفع«.وأضلاف 
»املتهلم كان يقلوم وباالتفلاق 
مع متهملني آخريلن باالحتيال 
عى األطباء من خلالل ادعائهم 
بان احد أبنائهلم كان قد اجرى 
عملية جراحية لدى الطبيب وان 
السلفر  العملية فشللت وجرى 
باملريض خلارج العلراق لتلقي 
العالج ومن ثلم تقوم املجموعة 

بتهديد الطبيب«.
واشلار إىل أن »املجموعة كررت 
العملية لل40 طبيبا يف العاصمة 
»املحكملة  أن  مبينلا  بغلداد«، 
اتخلذت االجلراءات كافلة بحق 
اعرتافاتله  وصدقلت  املتهلم 
قضائيلاً وفقلاً ألحلكام امللادة 
الرابعلة ملن قانلون مكافحلة 

االرهاب«.

القضاء يصدق اعترافات متهم ابتز 40 طبيبًا بعد تهديدهم بالقتل

المفوضية تحدد موعد تسجيل التحالفات االنتخابية

واسط تشكو قلة الكوادر التدريسية وتطالب بـ »الحذف واالستحداث«
املراقب العراقي/ واسط...

أكد مجللس محافظة واسلط، 
الثالثلاء، وجلود نقلص كبري يف 
مطالبلا  التدريسلية،  الكلوادر 
باطلالق  بغلداد  يف  الحكوملة 
درجلات الحلذف واالسلتحداث 
لسد النقص الحاصل يف الكوادر، 
مبيناً ان واسط تعاني ايضا من 

قلة االبنية املدرسية.
وقلال عضو مجللس املحافظة 
غالب الرديني يف ترصيح تابعته 
»املراقلب العلراق« ان »واسلط 
تحتاج اىل ابنية مدرسية جديدة 
السلتيعاب االعلداد الكبرية من 
الطلبلة، اضافلة اىل حاجتها اىل 
الكوادر التدريسلية حيث تعاني 
نقصاً يف ذللك«، مبينا أن »هناك 
خطلة لبنلاء امللدارس يف االيام 
املقبلة بحسلب موازنلة 2019، 
يف حلني ان املوازنة للم تتضمن 
وظيفيلة  درجلات  اي  اطلالق 
جديدة يف جميع انحاء العراق«.

وأضلاف الردينلي، أن »واسلط 
لديهلا فقلط درجلات الحلذف 

 2017 لالعلوام  واالسلتحداث 
و2018 و2019، حيلث مازالت 
تنتظلر اطلالق تللك الدرجلات 

ملن بغلداد، خاصلة ان االعداد 
التلي احيلت على التقاعلد يتم 
احصائهلا بعد شلهر تموز من 

كل علام، ليتلم بعدهلا اطلالق 
تللك الدرجات علرب املديريات يف 

املحافظات«.

ابو الغيط خالل لقائه برئيس الجمهورية: انتصارات العراقيين على داعش حفظت أمن المنطقة

املراقب العراقي/ بغداد...
السلماح  الثالثلاء،  الرتبيلة،  اعلنلت وزارة 
للطلبلة املرقنلة قيودهم للسلنة الدراسلية 
2018- 2019 بالعودة اىل مقاعد الدراسة يف 

الكلية الرتبوية املفتوحة.
»املراقلب  تلقلت  بيلان  يف  اللوزارة  وقلال 
العراقي« نسلخة منه انها »سمحت للطلبة 
املرقنلة قيودهم للسلنة الدراسلية 2018- 

اىل  بالعلودة  مقاعد الدراسة يف 2019 
، الكليلة الرتبويلة  » حلة ملفتو ا

مبينلة ان »الطلبلات يتلم اسلتالمها لغاية 
الل1 من شلهر ترشين الثاني املقبل استناداً 
لكتاب وزارة التعليلم العايل والبحث العلمي 
املتضمن اعلادة طلبة قنلوات القبول كافة 

للدراستني الصباحية واملسائية«.
واضافلت اللوزارة انهلا »اسلتثنت الطلبلة 
املرقنلة قيودهلم بسلبب الغلش والتزويلر 
والعقوبلات االنضباطيلة، وكذللك املرقنلة 
قيودهلم بنلاء على طلبهلم امللتحقلني يف 
والوقفلني  واالهليلة  املسلائية  الدراسلتني 

الحكوملي  والتعليلم  والسلني  الشليعي 
الخاص الصباحي والدارسني خارج العراق، 
باإلضافلة اىل املقبولني يف كليلات او معاهد 

ذات الحدود الدنيا«.
 واشلارت اللوزارة اىل انه »سليتم تشلكيل 
لجنلة برئاسلة معلاون العميلد للشلؤون 
العلمية واالدارية وعضويلة كل من معاون 
العميلد لشلؤون املراكلز الدراسلية ومدير 
التسلجيل تتوىل تنفيذ القرار وفقا للضوابط 

والتعليمات الجديدة«.

املراقب العراقي/ ذي قار...
أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيي، الثالثاء، 
علن اطلالق التقديلم على 80 درجة 
وظيفية يف دوائر العمل والشلوون 
االجتماعية يف املحافظة بدءا من 

يوم الخميس املقبل.
بيلان  يف  الدخيلي  وقلال 
العراقي«  »املراقب  تلقت 
 80« إن  منله،  نسلخة 
درجلة وظيفية شلاغرة 
توّفرت ضمن حركة املالك 
ف  لحلذ ا (

واالسلتحداث( وعلى امللالك الدائلم يف دوائر 
العمل والشلؤون االجتماعيلة يف املحافظة ، 
تتلوزع بواقع 62 درجة لهيئلة ذوي االعاقة 
و15 درجلة لدائلرة العمل والتدريلب املهني 
وثالث درجات لقسلم املركز الوطني للصحة 

والسالمة املهنية«.
واضلاف، ان »تللك الدرجلات سلتعلن علن 
طريلق املوقلع الرسلمي لديلوان املحافظلة 
يوم الخميلس، الخامس من ايلول سلبتمرب 
اسلتمارة  اعتملاد  وسليجري  الجلاري، 
الكرتونيلة خاصلة للمتقدملني أعلدت لهذا 
الغرض«، مشلدداً عى »العمل وفق الضوابط 
املعمول بهلا يف التعيني والصادرة من االمانة 

العامة ملجلس الوزراء«.
واكلد الدخيي »تشلكيل لجنلة لإلرشاف عى 
سري التقديم والفرز للمتقدمني بالشكل الذي 

يضمن عدالتها وشفافيتها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أشلاد األمني العام لجامعة اللدول العربية 
أحملد أبلو الغيلط، الثالثلاء، باالنتصارات 
التي حققها الشعب العراقي عى جماعات 
داعلش اإلجرامية مؤكلدا أنها حفظت أمن 

املنطقة.
وذكلر بيلان لرئاسلة الجمهوريلة تلقلت 
»املراقب العراقي« نسلخة منه، أن »رئيس 
الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، يف 
قرص السلالم ببغداد، األمني العام لجامعة 
اللدول العربيلة أحملد أبلو الغيلط والوفد 

املرافق له«.

ونقل البيلان عن الرئيس صاللح قوله، إن 
»الجهلود السياسلية واألمنيلة يف العلراق 
وبعلد االنتصلار على داعلش ترتكلز عى 
العملل ملن أجلل أن يكلون النلرص ناجزاً 
ونهائياً بالقضاء عى العصابات اإلرهابية، 
وتكريلس بيئلة اسلتقرار أمني وسليايس 
واجتماعلي تسلاعد يف التقلدم بمشلاريع 
البنلاء واإلعمار، وتطوير البنى االقتصادية 

والخدمية يف البالد«.
وشلدد على »أهميلة دور جامعلة اللدول 
العربيلة يف تنسليق وتوحيلد اللرؤى بلني 
اللدول األعضلاء وبملا ملن شلأنه إنهلاء 

التوتلرات وإيجاد حلول لألزملات«، مؤكداً 
»دعم العلراق هذه الجهلود لتحقيق األمن 
واالسلتقرار يف املنطقلة، ويعضلد فلرص 

البناء والتعاون والعمل املشرتك«.
من جانبه أشلاد أبو الغيلط بل«الدور الذي 
يقلوم بله العراق ملن أجل تعزيلز وتفعيل 
منظومة العمل العربي املشلرتك وبما يعزز 
فرص األمن واالستقرار يف املنطقة«، مؤكدا 
»اهميلة تعزيلز التقدم األمنلي الحاصل يف 
العلراق بعد دحر اإلرهلاب الداعيش وقيمة 
قدمهلا  التلي  والتضحيلات  النلرص  هلذا 

العراقيون يف حفظ أمن املنطقة ككل«.

التربية تقرر عودة المرقنة قيودهم الى الدراسة في الكلية التربوية المفتوحة

الخميس المقبل .. ذي قار تفتح باب التقديم 
على 80 درجة وظيفية
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فازت رشكة دايو للهندس�ة والبناء الكوري�ة الجنوبية بعقد 
تبلغ قيمة 70.35 مليون دوالر لبناء طرق مداخل ميناء الفاو 

الكبري الجديد يف البرصة.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بنسختها االنكليزية  
انه “وبموجب الصفقة مع الرشكة العامة للموانىء ستكمل 
رشك�ة داي�و الطريق بط�ول 14.5 ك�م بحلول أي�ار من عام 

.“ 2012
وكان�ت الرشكة قد فازت يف وقت س�ابق من ه�ذا العام بعقد 
قيمت�ه 199.75 مليون دوالًرا لبن�اء محطة الحاويات بالفاو 

ضمن املرحلة االوىل.

شركة دايو الكورية تفوز بعقد قيمته 
70 مليون دوالر في العراق

أعل�ن البنك املركزي العراقي،امليض يف إنش�اء عالق�ة مرصفیة مع 
الربنامج االستش�اري إلدارة االحتیاطی�ات »RAMP »التابع للبنك 
ال�دويل، مبین�اً أن العالق�ة تضمن�ت االس�تثمار يف الس�ندات التي 
يصدرھا.وقال البنك يف بیان ، إنه »يميض يف إنش�اء عالقة مرصفیة 
م�ع الربنام�ج االستش�اري إلدارة االحتیاطی�ات »RAMP »التابع 
للبن�ك ال�دويل«، مبیناً أن »العالقة تضمنت االس�تثمار يف الس�ندات 
التي يصدرھا«.وأضاف البنك، أنه »ومن طريق دائرة االس�تثمارات 
بالس�ندات  أاالحتیاطی�ات، واالس�تثمار  الخارجی�ة  والتحوي�الت 

املصدرة بعملة الدوالر، بما ال يقل عن 300 ملیون دوالر«.

المركزي يعلن إنشاء عالقة مصرفية مع 
االقت�صاديبرنامج RAMP التابع للبنك الدولي

حكومة االقليم تستنزف الخزينة العامة .. والديون الخارجية تنهك العراق
اربيل تأكل بغداد في وضح النهار!

 بينم�ا املحافظ�ات الجنوبية والوس�طى 
تعي�ش اوض�اع مادي�ة صعب�ة , وت�رص 
الحكوم�ة ع�ى اهمال اع�ادة تأهيل البنى 

التحتية ملشاريع الخدمات .
الع�راق يمر بأزم�ة مالية ودي�ون كبرية , 
ومع ذلك ن�رى بغداد ترس�ل األموال تحت 
ذرائ�ع غ�ري حقيقي�ة كروات�ب ملوظف�ي 
كردستان وتعّمد عبد املهدي عى مشاركة 
اإلقلي�م ل�واردات نفط الب�رصة , مما يثري 

الكثري من التساؤالت عن جدوى ذلك. 
ارسال األموال بشكل باذخ لكردستان يدل 
عى إزدواجي�ة حكومة املرك�ز يف تعاملها 
م�ع العراقي�ن , ووزي�ر املالي�ة الك�ردي 
ينحاز اىل اإلقليم ويرسل األموال لهم بينما 
يرف�ض دف�ع روات�ب موظف�ي العقود يف 
وزارات الدول�ة , ف�اإلرصار الحكومي عى 
دف�ع روات�ب اإلقلي�م بش�كل منتظم دون 
دفع مستحقات املحافظات املنتجة للنفط 
أمر مدعاة للش�كوك وعى عب�د املهدي ان 
ينص�ف كل العراقي�ن ولي�س جه�ة عى 

حساب جهة أخرى.

وزي�ر املالي�ة فؤاد حس�ن يقوم بأرس�ال 
االم�وال اىل ابن�اء جلدت�ه ب�دون مس�وغ 
قانوني , بل انه يحمل نس�خة من املوازنة 
)م�زورة (ويدع�ي زورا ان فق�رة ارس�ال 
االم�وال موج�ودة يف املوازن�ة , بينم�ا اكد 
النواب انهم لم يصادقوا ىل هذه الفقرة وانه 
يزور يف نسخ املوازنة , لكن الغريب ان هذه 
الحادث�ة تمر م�رور الك�رام , فالصفقات 
السياس�ية وراء الكواليس ترفض املساس 
برواتب موظف�ي االقليم رغم عدم التزامه 

بأتفاقه مع بغداد .
يقول الخبري االقتصادي صالح الهمايش يف 
اتصال مع » املراقب العراقي«: ما تم نرشه 
من جداول تبن حقيقة ما يتقاضاه االقليم 
م�ن ام�وال , تدل ع�ى ان هن�اك صفقات 
سياس�ية بعي�دا ع�ن املصلح�ة الوطنية , 
فتوزيع الثروة ما بن العراقين ليس فيها 
عدالة , سواء عى صعيد الرواتب او مراعاة 
احتياجات املحافظات , وهناك حقيقة ان 
الرصاعات السياسية ما بن الكتل يف بغداد 
اضعفها يف ظل غياب الوحدة السياس�ية , 

مما اوجد فرصة للكتل الكردية لتتماس�ك 
وتتوح�د يف مطالبه�ا , يف املقاب�ل هن�اك 
توافقات سياس�ية من قب�ل حكومة عبد 
امله�دي العطائها كل يشء من اجل ضمان 
والئها للكتل املتنفذة يف العملية السياسية.

وتابع الهمايش: اذا فالتوافقات السياسية 
وراء عملية توزيع رواتب موظفي اإلقليم 
للعام املايض ,لكن الغريب ان الترصيحات 

اىل  االم�وال  الرافض�ة الرس�ال  الربملاني�ة 
االقلي�م , قد خفتت واختفت بس�بب رغبة 
كتله�م يف ع�دم مناقش�ة ه�ذه القضي�ة 
, بالرغ�م م�ن ك�ون ارس�ال االم�وال غري 
قانوني.من جهتها كش�فت اللجنة املالية 
النيابية ، عن خل�و مرشوع قانون موازنة 
2020 من فقرة التزام الحكومة االتحادية 
بدف�ع روات�ب موظف�ي إقليم كردس�تان، 

فيم�ا بين�ت أن تلك الفق�رة وضعت ضمن 
موازن�ة 2019 لتتعامل م�ع حكومة اربيل 
بحس�ن ني�ة إال إن األخرية ل�م تلتزم بدفع 

مستحقات صادرات النفط.
وق�ال عضو اللجنة حنن القدو يف ترصيح 
 ، العراق�ي(  املراق�ب   ( تابعت�ه  صحف�ي 
اربي�ل بدف�ع  الت�زام حكوم�ة  إن »ع�دم 
س�تدفع  النف�ط  ص�ادرات  مس�تحقات 

مجل�س النواب إىل رفع جمي�ع االمتيازات 
التي منحت لإلقليم يف موازنة 2019، الفتا 
إىل إن “اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ت�درس يف 
الوقت الح�ايل رفع فقرة الت�زام الحكومة 
االتحادي�ة بدف�ع رواتب موظف�ي اإلقليم 
حت�ى وان لم تلت�زم حكومة اربي�ل بذلك، 
ضمن م�رشوع قانون املوازن�ة االتحادية 

لعام 2020«.

ارسال األموال 
بشكل باذخ 

لكردستان يدل على 
إزدواجية حكومة 

المركز في تعاملها 
مع العراقيين

الصفقات السياسية 
وراء الكواليس ترفض 

المساس برواتب 
موظفي االقليم رغم 
عدم التزامه بأتفاقه 

مع بغداد

محافظ بغداد يدعو الشركات األجنبية الرصينة لالستثمار وتنفيذ المشاريع
  بحث محافظ بغداد فالح الجزائري مع السفري 
الرويس ماكسيم ماكس�يموف تعزيز العالقات 
الثنائي�ة ودعوة ال�رشكات الروس�ية الرصينة 

لالستثمار وتنفيذ املشاريع يف العاصمة .
وق�ال الجزائري خ�الل اللق�اء : ان » محافظة 
بغداد لديها مساع جادة للتعاون مع الرشكات 
االجنبي�ة الرصين�ة لالس�هام بعملي�ة االعمار 
االس�راتيجية يف مختل�ف  املش�اريع  وتنفي�ذ 
القطاع�ات«، مؤكدا »رغب�ة الجانبن عى نقل 
التجرب�ة العلمي�ة والتطور الحاص�ل يف مجال 
يف  لالس�هام  الحديث�ة  والتكنلوجي�ة  االعم�ار 
تنفي�ذ مش�اريع البن�ى التحتي�ة والخدمات يف 
العاصم�ة ».وش�دد الجزائ�ري » ع�ى رضورة 

مش�اركة الدول املتطورة ومن لديهم الرغبة يف 
العم�ل بالعاصمة بمجاالت االس�تثمار وتنفيذ 
املش�اريع بمختلف اش�كالها »، مؤكدا »اهمية 

اس�تمرار التعاون ماب�ن تلك البل�دان وتعزيز 
العالق�ات الثنائي�ة وان تك�ون هن�اك خطوات 

ملموسة يف مختلف االصعدة«.
م�ن جانب�ه وجه الس�فري ال�رويس ماكس�يم 
ماكس�يموف دع�وة » لزيارة روس�يا من اجل 
مختل�ف  يف  الحاص�ل  التط�ور  ع�ى  االط�الع 
املج�االت اىل جانب اط�الع وف�د املحافظة عى 
عمل املكاتب االستشارية والكفاءات والخربات 
العلمي�ة وعم�ل ال�رشكات«، مبديا »اس�تعداد 
حكومته ملس�اعدة العراق والعاصمة يف تطوير 
التحتي�ة ومج�االت اخ�رى وتش�جيع  البن�ى 
الرشكات الروسية والوزارات للتعاون وتحقيق 

الغاية املنشودة ».

إنجاز مشروع معمل سمنت العمارة االستثماري
أعل�ن محافظ ميس�ان ع�ي دواي ، 
ع�ن إنجاز م�رشوع معمل س�منت 
العمارة االستثماري، يف وقت تم فيه 
رص�د م�واد كيمياوي�ة بالقرب من 
اح�دى الق�رى الواقع�ة ضمن حقل 
الحلفاي�ة النفط�ي ال�ذي تعمل فيه 

رشكة )بروجاينا( الصينية.
“ت�م  إن�ه   ، بي�ان  يف  دواي  وق�ال 
منظوم�ات  جمي�ع  ع�ى  االط�الع 
املعمل ومالحظ�ة إكمالها خصوصا 
املتعلقة بالس�حق والطحن واإلنتاج 
والتعبئ�ة، وكذل�ك مالحظ�ة انت�اج 
ان  اىل  مش�ريا  التعبئ�ة”،  اكي�اس 

“نس�ب االنج�از باملعم�ل اكتمل�ت 
وتمت املبارشة بالتش�غيل التجريبي 
واملعم�ل جاه�ز حاليا إلنت�اج مادة 

السمنت”.
وأض�اف، ان “هذا امل�رشوع يعد من 
املش�اريع الحيوية املهمة الن طاقته 
اإلنتاجية تبلغ بحدود ) 2000 ( طن 
يومي�اً وس�ريفد الدوائ�ر الحكومية 
بم�ادة  والع�ام  الخ�اص  والقط�اع 
الس�منت ويس�هم بش�كل كب�ري يف 
إنعاش القطاع االقتصادي ويقلل من 
معاناة استرياد السمنت من الخارج 

أو من املحافظات الوسطى”.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
اظهر ج���دول بياني للرواتب الش���هرية للدوائر والمؤسس���ات 
الحكومية والتي بلغت 2,7 مليار دوالر،بأستثناء الرئاسات الثالث  , 
تبين من خاللها اس���تنزاف اقليم كردستان للخزينة العراقية  تحت شعار 
رواتب موظفيها.حصة كردستان تجاوزت ال� 11% من حجم مبالغ الرواتب 
, مم���ا يكرس مبدأ غي���اب العدالة في توزيع الث���روات على العراقيين , 

فاالقليم الذي يرفض االلتزام بأتفاقه مع بغداد ولم يسلمها
 برميل واحد  يتسلم مبالغ تفوق ال� 300 مليون دوالر .

رشك�ة  م�ع  عق�داً   ، النف�ط  وزارة  وقع�ت 
»الربهم« لتحس�ن البنزي�ن بمصفى كركوك 
بطاق�ة 12 أل�ف برمي�ل يومي�اً، مبين�ة أن 
املرشوع س�يؤدي إىل زيادة اإلنت�اج من وقود 
البنزي�ن عايل األوكتاي�ن، والذي س�يقلل من 

استرياده.
وق�ال وزير النفط ثامر الغضبان يف بيان ، إن 
»رشكتي نفط الش�مال وغاز الش�مال وقعتا 
عق�داً م�ع رشكة الربه�م مل�رشوع الهدرجة 
وتحس�ن البنزين يف محافظة كركوك بطاقة 

12 ألف برمي�ل باليوم«، مبين�اً أن »املرشوع 
الجديد سيعتمد عى النفثا املنتجة يف مصفى 

كركوك«.
وأض�اف الغضبان، أن »ال�وزارة حريصة عى 
تنفي�ذ مش�اريع لزي�ادة الطاق�ة التكريرية 

م�ن خ�الل التعاق�د م�ع ال�رشكات العاملية 
ورشكات القطاع الخاص العراقي«، موضحاً 
البنزي�ن  الهدرج�ة وتحس�ن  أن »م�رشوع 
يف محافظ�ة كرك�وك يأت�ي ضم�ن توجهات 
ال�وزارة املس�تمرة لتطوي�ر قط�اع املص�ايف 

به�دف زي�ادة اإلنتاج من وق�ود البنزين عايل 
األوكتاين، والذي سيقلل من استرياده«.

م�ن جانب�ه، ق�ال رئي�س رشك�ة »الربهم« 
ش�وانه عزيز صال�ح، إن »توقيع العقد املربم 
مع رشكتي نفط الشمال وغاز الشمال، يأتي 

لتجهيز رشكة غاز الش�مال بمادة الكازولن 
لعق�د  وبالنس�بة  املعال�ج،  غ�ري  الطبيع�ي 
املرشوع الخاص برشكة نفط الش�مال سيتم 
تجهيز املاء والغاز الطبيعي الجاف لتش�غيل 

وحدة توليد الطاقة الكهربائية للمرشوع«.

الكعبي:الشركات األجنبية غير ملتزمة بنسبة تشغيل العراقيين
ح�ذر عض�و رئاس�ة مجل�س النواب، 
حس�ن كريم الكعب�ي، الي�وم الثالثاء، 
إهم�ال  م�ن  الحكومي�ة  الجه�ات 
التعليم�ات املتعلق�ة بالنس�ب املقررة 
لتشغيل العاملن املحلين.وذكر املكتب 
االعالم�ي لعض�و رئاس�ة الربمل�ان، يف 
بي�ان ، أن “الكعب�ي ح�ذر الي�وم م�ن 
اس�تمرار الجهات الحكومية املتعاقدة 
م�ع ال�رشكات االس�تثمارية، بإهمال 
التعليم�ات واالوامر املتعلقة بالنس�ب 
املق�ررة لتش�غيل العامل�ن املحلين يف 
هذه املش�اريع”، مؤكدا “وجود تجاوز 
واضح عى بنود العقود والتي تس�ببت 
بفق�دان ف�رص عمل كث�رية يمكن ان 
تس�توعب ع�دد كب�ري م�ن الخريجن 
العاطل�ن ع�ن العمل”.ودع�ا الكعبي، 
“خالل اس�تقباله، ممثل�ن عن اللجنة 
املعتصم�ن،  للمهندس�ن  التنس�يقية 
غ�ري  والدوائ�ر  والهيئ�ات  ال�وزارات 
املرتبط�ة ب�وزارة والقط�اع الخ�اص، 

املش�اريع  عق�ود  تضم�ن  بمراع�اة 
االس�تثمارية ببن�ود تل�زم ال�رشكات 
االجنبية املس�تثمرة بتش�غيل النس�بة 
املعم�ول بها من العمال�ة املحلية وبما 

ال تق�ل ع�ن 65 يف املئة”، مش�ددا عى 
“تنفي�ذ ه�ذه البنود تكون بش�فافية، 
وح�رص من الجان�ب العراقي وكفيلة 
بتام�ن االف فرص العم�ل للخريجن 

و غ�ري الخريجن”.وبحس�ب البي�ان، 
“اس�تمع الكعب�ي اىل املقرح�ات التي 
التنس�يقية،  اللجن�ة  به�ا  تقدم�ت 
يف  العم�ل  ف�رص  بتام�ن  والخاص�ة 
القطاع الحكومي لرشيحة املهندس�ن 
وان تكون عملية الحذف واالس�تحداث 
والتعوي�ض لالختصاصات الهندس�ية 
حرصا”.وش�دد عضو رئاس�ة الربملان، 
عى “اهمية االستمرار بعرض املطالب 
عى كل الجهات ذات العالقة”، متعهدا 
ب�”متابع�ة م�رشوع قان�ون حماي�ة 
املهندس�ن واالرساع بعملي�ة ترشيعه 
الن�واب،  مجل�س  اىل  وصول�ه  بع�د 
القطاعي�ة  الجه�ات  واالس�تماع آلراء 
املختص�ن  اراء  و  بالنقاب�ات  ممثل�ة 
واألكاديمين، وايض�ا املطالب املتعلقة 
بأنش�اء صندوق للمهن الهندسية واي 
تش�كيالت اخرى من ش�انها االهتمام 
برشيحة املهندس�ن الذي�ن يعدون من 

بن ابرز االختصاصات العلمية”.

أم�ر محاف�ظ نين�وى منص�ور املرعي�د ، بإيق�اف 
اجراءات تقطيع االرايض وتوزيعها، مؤكدا رضورة 
رف�ع جميع التج�اوزات التي حصل�ت عى االرايض 
التابعة للدولة يف مدن املحافظة تمهيدا الستثمارها 

يف مشاريع خدمية عامة.
وقال املرعيد خالل ترأس�ه اجتماعا ملدراء جمعيات 
االس�كان يف املحافظ�ة، بحس�ب بي�ان ، ان “هناك 
الكث�ري من االرايض التابعة للدولة قد حصلت عليها 
تج�اوزات من عدة جهات يف جميع اقضية ونواحي 
املحافظة وه�و ما اخر تنفيذ العديد من املش�اريع 

الخدمية واالستثمارية عليها”.
وش�دد املرعي�د ع�ى “رضورة رف�ع جمي�ع تل�ك 
التجاوزات من اجل اس�تثمارها يف تنفيذ املش�اريع 
الت�ي تخ�دم املواطنن”، مش�ريا اىل “قي�ام جهات 
ع�دة بوضع اليد ع�ى عدد م�ن االرايض وتقطيعها 
ملصال�ح مختلفة وهو ما ال نس�مح به مهما كانت 
تل�ك االرايض او الجه�ات وس�وف نحاس�ب جميع 

املتجاوزين وفق القانون”.

تفاصي�ل  ع�ن   ، النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  كش�فت 
االجتماعات بش�أن وض�ع تفاصيل مس�ودة موازنة 
2020، مش�رية اىل ان العجز املق�در بنحو 72 تريلون 
دين�ار ه�ي احتي�اج كي للمحافظة س�يتم تقليصه 

بشكل كبري للغاية.
وق�ال عضو املجلس جمال س�يدو  ان “اللجنة املالية 
يف مجل�س الن�واب عق�دت نح�و 14 اجتماع�ا م�و 
وزي�ر املالي�ة واالطراف املعني�ة بالوزارة م�ن الجهة 
الحكومية”.وأضاف سيدو، أن “املالية وبحسب دائرة 
املوازن�ة العام�ة قدمت اه�م احتياج�ات املحافظات 
والدوائ�ر الحكومي�ة دون اي تقليص لح�ن االتفاق 
ع�ى املس�ودة وكان�ت النتيج�ة االجمالي�ة نحو 72 
تريلون دينار”.واوضح ان “رقم العجز س�يكون قليل 
للغاية بعد تخفيض عدد املش�اريع وتقليص النفقات 
الحكومية واالعتم�اد عى موارد اقتصادية اضافية”، 
مبينا ان “التقدير االويل لس�عر النفط سيكون ما بن 
50 اىل 50 دوالر للربميل بس�بب توقع�ات بانخفاض 

النفط العاملي”.

محافظ نينوى يأمر بإيقاف إجراءات 
تقطيع األراضي وتوزيعها

المالية النيابية تكشف عن 
تفاصيل عجز موازنة 2020

النفط توقع عقدًا لتحسين البنزين بمصفى كركوك بطاقة 12 ألف برميل يوميًا
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المراقب العراقي/ متابعة...

قال مساعد رئيس الس�لطة القضائية 
االيرانية غالم حس�ن محس�ني اجئي 
إن الرئي�س االمريك�ي ترام�ب يرس�ل 
الوس�طاء للتف�اوض م�ع اي�ران رغم 
اتصاف�ه بالغطرس�ة والبلطج�ة وهو 
مايدلل عىل ذلّه. وقال محس�ني اجئي، 

يف كلمت�ه خالل مراس�م تقدي�م رئيس 
عدلي�ة محافظ�ة خراس�ان الرضوية، 
وتابعته »املراقب الع�راق« إن »الرس يف 
مذلة االع�داء املتزايدة يعود اىل التكاتف 
علي�ه  الحس�ن  االم�ام  نه�ج  واتب�اع 

السالم«.
وأض�اف إن »تش�كيل جبه�ة املقاومة 

االسالمية  والثورة 
نه�ج  التب�اع  نم�وذج 

حي�ث  الحس�ن  االم�ام 
تق�ف لوحده�ا 
ف���ي  الي��وم 

جمي�ع  مواجه�ة 
العالم  يف  الطواغي�ت 

ترامب يرسل وسطاء للتفاوض مع ايران 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
الياباني�ة،  يومي�ورى  اك�دت صحيف�ة 
الي�وم الثالث�اء، إن اليابان ل�ن تنضم إىل 
الواليات املتح�دة ىف مهمة أمنية لحماية 
السفن التجارية املارة عرب ممرات مائية 
رئيس�ية ىف الرشق األوس�ط، وستدرس 
ب�دال م�ن ذل�ك ن�رش جيش�ها بش�كل 

مستقل.
وقال�ت صحيف�ة يومي�ورى، نقال عن 

مصادر حكومي�ة وتابعتها »أملراقب 
ت�درس  »الياب�ان  إن  العراق�ي« 
خطة إلرس�ال قوات الدفاع الذاتى 
البحرية ىف مهام لجمع املعلومات 
ىف املي�اه املحيط�ة بمضيق هرمز 

ومضيق باب املندب«.
»الياب�ان  أن  الصحيف�ة  وذك�رت 

سوف تدرس أيضا ضم مضيق هرمز 

إىل منطق�ة عم�ل ق�وات الدف�اع الذاتى 
البحرية إذا وافقت إيران«.

وقال�ت يومي�ورى إن »م�ن املنتظ�ر أن 
تتخذ الحكومة اليابانية قرارا نهائيا بعد 
الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة ىف وقت 

الحق هذا الشهر.

يابانية: طوكيو لن تنضم صحيفة 
 إلى تحالف بحرى بقيادة أمريكا فى الخليج

المراقب العراقي/ متابعة...
بوس�ت«  »واش�نطن  صحيف�ة  ذك�رت 
األمريكي�ة إن مجموع�ة م�ن املرشع�ن 
يف  والديمقراطي�ن  الجمهوري�ن 
الكونغرس االمريكي ب�دأوا حملة جديدة 
إلنهاء الحرب التي تقودها الس�عودية يف 
اليمن، وس�ط انتقادات شديدة للرضبات 
الجوي�ة الت�ي اس�تهدفت س�جنا يدي�ره 
انصار الله الحوثين، وأسفرت عن مقتل 

أكثر من 100 شخص، األحد املايض.
تابعت�ه  تقري�ر  يف  الصحيف�ة،  وقال�ت 
»املراقب العراقي« أن »املرشعن يس�عون 
إىل حظ�ر الدع�م اللوجس�تي األمريك�ي 
للغ�ارات الجوي�ة للتحال�ف م�ن خ�الل 
تعديل مرشوع قانون السياسة الدفاعية 

الس�نوي، وهي خطوة يأمل�ون أن تؤدي 
فعلًي�ا إىل تعطي�ل الهجم�ات الجوية عن 
طريق حظر توفري قطع الغيار األمريكية 
التي تحتاجها الطائرات الس�عودية، كما 
س�يؤدي هذا اإلجراء أيًضا إىل تقييد بعض 

أشكال تبادل املعلومات االستخباراتية«.
وأكدت الصحيف�ة، أن »املرشعن يحثون 
بش�دة ع�ىل تضمن بن�د مجل�س النواب 
يحظ�ر الدع�م العس�كري للح�رب الذي 

تقودها السعودية ضد اليمن«.
أب�رز  »م�ن  أن  اىل  الصحيف�ة  واش�ارت 
املوقع�ن عىل الخط�اب كل من »إليزابيث 
واري�ن« و«راند بول« و«ماي�ك يل« و«آدم 
ب�ي. ش�يف« و«م�ارك ب�وكان« و«مات 

غايتس«، فضال عن عرشات آخرين«.

بوست:  واشنطن 
الكونغرس يتهجم على السعودية ويقود 

حملة لوقف دعم الحرب باليمن

سريالنكا: المسلمون يحيون مراسم عاشوراء رغم 
تهديدات مجاميع بوذية

القوات اليمنية ُتفشل »أكبر« هجوم للمرتزقة 
وتجدد استهداف مطار »نجران«

دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
منع�ت محكم�ة رسيالنكّية جماعت�ن بوذّيتن 
متطرّفت�ن م�ن التظاه�ر ض�د إحي�اء ذك�رى 
عاشوراء، يف مناس�بة دينّية هي األوىل يف جزيرة 

كولومبو منذ هجمات عيد الفصح الدامية. 
واوض�ح املتحدث باس�م الرشط�ة الرسيالنكية 
روان غوناس�يكريا، بحس�ب ماتابعته »أملراقب 
العراق�ي« أن »املحكمة أص�درت أوامر تقييدية 
ض�د مجموعتن كان يقودهم�ا راهبان بوذيان 
خطط�ا لتعطي�ل تجم�ع يف كولومب�و لطائف�ة 
داوودي بوهرا أو »البهرة الداوودية« الش�يعية، 

إلحياء ذكرى عاشوراء«.
وبن روان أن »الرشطة والجيش عّززا اإلجراءات 
األمني�ة، حي�ث ت�م إغ�الق أج�زاء م�ن الطريق 
الرئييس قرب املسجد الحسيني الشيعي الرئييس 
الس�تيعاب األع�داد الكب�رية م�ن املش�اركن«، 
مشريا اىل أن »األمور ال زالت غامضة، ولم يتضح 
حت�ى االن ما ال�ذي خططت ل�ه الجماعتان، إاّل 
أن القومي�ن البوذين ع�ادة ما يتخذون مواقف 
متش�ددة م�ن األقلي�ات الديني�ة يف الدول�ة ذات 
الغالبي�ة البوذي�ة الت�ي يبل�غ عدد س�كانها 21 

مليون نسمة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث الرس�مي للقوات املسلحة اليمنية، 
العميد يحي�ى رسيع، عن مقتل واصابة العرشات 
من مس�لحي تحالف الع�دوان الس�عودي، خالل 
تص�دي الجيش اليمن�ي واللجان الش�عبية ألكرب 
محاول�ة هجومية له�م باتجاه مواق�ع قواتنا يف 
حرض بمحافظة حجة استمرت قرابة 24 ساعة.

واك�د رسيع يف الوقت ذاته إط�الق دفعة صواريخ 
باليستية عىل أهداف عسكرية يف مطار نجران.

ولف�ت العميد رسيع، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إىل أن »قوى العدوان حاولت الزحف عىل 
مواقع قواتنا يف حرض من أربعة مس�ارات بقوام 
س�بعة ألوية وبمش�اركة من القوات الس�عودية 
مس�نودين بغطاء جوي مكثف م�ن قبل الطريان 
األبات�ي«،  وطائ�رات  واالس�تطالعي  الحرب�ي 
مضيفا أن�ه »بفضل الله تمك�ن الجيش واللجان 
الش�عبية من التص�دي لهم وإفش�ال محاوالتهم 
وقد س�قط عرشات القت�ىل والجرحى من قواتهم 
كما ت�م تدمري عدد كب�ري من اآلليات العس�كرية 
التابع�ة لهم«. وأش�ار املتحدث الرس�مي للقوات 
املسلحة اليمنية أن »رجال الجيش واللجان نفذوا 
عملي�ة هجومية معاكس�ة تم خالله�ا االلتفاف 

عىل ق�وات العدو ومحارصته�م، ليصابوا بالذعر 
ويلوذوا بالفرار تاركن جثث قتالهم وجرحاهم«.

وقد حاول طريان العدوان الحربي إسناد مقاتليه 
بشنه أكثر من 22 غارة جوية، إال أن قواته منيت 

بالهزيمة.
ويف س�ياق متص�ل أك�د رسي�ع أن »الصاروخية 
اليمني�ة اطلق�ت دفع�ة صواريخ باليس�تية عىل 
أهداف عس�كرية يف مطار نجران اإلقليمي جنوب 

السعودية«.
وأوضح رسيع يف بيان تابعته »املراقب العراقي« 

أن »القوة الصاروخي�ة أطلقت – بفضل الله 
وكرمه –  دفعة صواريخ بالستية نوع بدر 

1ع�ىل أهداف عس�كرية يف مطار نجران 
اإلقليمي وأهداف عسكرية أخرى«.

وأك�د العمي�د رسي�ع أن »الصواري�خ 
أصاب�ت أهدافه�ا بدقة عالية«، مش�ريا 

إىل أن »العملي�ة تس�ببت يف تعط�ل املالحة 
الجوية يف املطار«.

ولفت املتحدث إىل أن »هذا االس�تهداف يأتي ردا 
عىل جرائم العدوان وحصاره املستمر عىل الشعب 
اليمن�ي وغارات�ه املتواصل�ة الت�ي بلغ�ت خ�الل 

الساعات املاضية 52 غارة جوية«.

وأض�اف أن »عملي�ة االس�تهداف تتواف�ق م�ع 
القان�ون ال�دويل اإلنس�اني وقواع�ده العرفي�ة«، 
مش�ريا إىل اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة والوقائية 

لحماية املدنين«.

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د أن ش�هدت الجبهة الحدودي�ة بن لبنان 
واالرايض املحتل�ة تصعيدا عس�كريا من خالل 
قيام »حزب الله« اللبناني بعملية اس�تهدفت 
عربة عس�كرية يف موق�ع أفيفيم العس�كري 
اإلرسائي�ي عىل الح�دود، ردا عىل االس�تهداف 
اإلرسائي�ي للحزب يف س�وريا ولبن�ان، علقت 
القن�اة 12 اإلرسائيلي�ة قائل�ة »أثب�ت الحزب 
بتوثيقه أنه قادر عىل إطالق النار باتجاه طرق 

كانت تعترب آمنة يف الشمال اإلرسائيي«.
وأش�ارت القن�اة، يف تقري�ر تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إىل أن »الجنود لم يخططوا بش�كل 
صحي�ح مس�ار الس�ري وق�دروا أنه�م غ�ري 

مكشوفن للعدو خلف الحدود«.
وختم�ت القن�اة اإلرسائيلي�ة تقريره�ا ب�أن 
»صاروخ الكورنيت ال�ذي أطلقه »حزب الله« 
أطبق ع�ىل اآللي�ة، وكما يبدو الح�ظ هو من 

أنقذ الجنود من املوت«.
يف سياق متصل، رأت أوساط قريبة من »حزب 
الله«، يف حديث إىل صحيفة »الجمهورية«، أّنه 
»لي�س أمرًا بس�يًطا أن يتمّك�ن »الحزب« من 
رضب آلّية إرسائيلّية قرب إحدى املستوطنات 
بصاروخ�ي »كورنيت«، يف وض�ح النهار ومن 
منطقة محاذية للحدود، عىل الرغم من املسح 
املستمّر واملكّثف لطائرات االستطالع والتدابري 
اإلحرتازّي�ة الّتي اّتخذها جي�ش االحتالل منذ 

إعالن »حزب الله« نّيته الرد«.
ولفت�ت إىل أّن »املكم�ن كان علنيًّ�ا ومنتظرًا، 
وحدوده الجغرافّية محّددة مس�بًقا وهامشه 
الزمن�ي متوّقع، ومع ذل�ك نجحت املقاومة يف 
مباغتة القّوة املس�تهدفة، من غري أن تتعرّض 

الق�وّة املهاجمة ألّي »خدش«، ما ينطوي عىل 
فشل استخباراتي فاقع للجانب اإلرسائيي«.

فقدان السيطرة لدى جيش العدو:
ورّكزت األوس�اط ع�ىل أّن »الجيش اإلرسائيي 
املعروف بطابعه الهجومي والتوسعي، تحّول 
ع�ىل امتداد أس�بوع كام�ل إىل جي�ش دفاعي 
ومنكف�ئ، بعدم�ا غاب�ت تحركات�ه عن طول 
الحدود مع لبنان خش�ية من الهجوم املنتظر، 
بحيث أّن املقاومة احتاجت إىل وقت للعثورعىل 
هدف مالئ�م، األمر الّذي تس�ّبب يف تأخري الرد 

حّتى يوم أمس األّول«.

فرض المعادلة
االس�رتاتيجّية  الحصيل�ة  إىل  بالنس�بة  أّم�ا 
»اإلصاب�ة  أّن  فأّك�دت  أفيفي�م«،  ل�«هج�وم 
األكثر إيالًما الّتي حّققها يف الجسم اإلرسائيي 
تكمن يف أّنه اس�تطاع فرض معادلة »مطّورة 
جينيًّ�ا« ع�ىل الع�دو، ال يف�ي مفعوله�ا إىل 
تثبي�ت قواعد االش�تباك فقط بل إىل تحس�ن 
رشوطها الردعية كذلك، إذ اّنه للمرّة األوىل منذ 
حرب تموز 2006 بل منذ التحرير عام 2000، 
تنّف�ذ املقاوم�ة عملّية عس�كرّية ض�ّد هدف 
إرسائيي، من داخ�ل األرايض اللبنانية، بعدما 
كان�ت ردودها يف الس�ابق ترتّكز ضمن مزارع 
ش�بعا املحتل�ة، كما حص�ل عىل س�بيل املثال 
عقب اغتيال س�مري القنطار وجهاد مغنية يف 

سوريا«.
ونّوه�ت إىل أّن�ه »لطامل�ا ش�ّكلت الصواري�خ 
املنطلق�ة م�ن لبنان »عق�دة« لتل أبي�ب الّتي 
للتخلّ�ص  و1982   1978 اجتياَح�ي  َش�ّنت 
م�ن ه�ذا الخط�ر وضم�ان س�المة حدودها 
الش�مالية، وه�ي افرتض�ت أّنها اس�تطاعت 

تحص�ن   2006 ح�رب  مفاعي�ل  بموج�ب 
قدراته�ا الردعّي�ة وتثبيت األم�ن يف مناطقها 
الش�مالّية، بالرتاف�ق مع اس�تمرار خروقاتها 
الجوّي�ة والربّي�ة والبحرّية، ف�إذا بصاروخي 
ال�«كورنيت« اللذين أطلقهما »حزب الله« من 
داخل األرايض اللبنانية »ينسف« هذه النظرّية 
اإلرسائيلّية ويكرس معادلة تل أبيب الش�هرية، 
وقوامها أّنه يحّق لها ما ُيحرّم عىل اآلخرين«.

عجز عن الرد
كما ش�ّددت األوساط عىل أّن »ما زاد من وهج 
إنج�از املقاومة، ه�و أّن الع�دو اإلرسائيي لم 
يملك جرأة تنفيذ رّد واسع عىل الهجوم العابر 
للح�دود، بل اكتف�ى بإطالق قناب�ل حارقة يف 
اتج�اه محيط بلدة م�ارون الراس، س�عًيا إىل 
التغطي�ة الدخانّي�ة عىل حقيقة م�ا يجري يف 
مس�توطنة أفيفيم وجوارها، تبًعا للمعلومات 

املتوافرة«.

تراجع نتنياههو
واس�تنتجت أّن رئيس وزراء اإلحتالل بنيامن 
نتانياهو تراَجع عمليًّا عن تهديداته الس�ابقة 
بأّن�ه س�يلجأ إىل ال�رّد الق�ايس عىل لبن�ان إذا 
انطلق منه أّي هجوم ضّد الكيان علًما أّن هذه 
التهديدات الّتي ُنقلت عرب »اليونيفيل« وأقنية 
دولّي�ة كان�ت مرتبط�ة بمب�دأ حص�ول عمل 

عسكري، سواء نتجت عنه إصابات أم ال«.
 وأش�ارت إىل أّن »سلوك نتانياهو الّذي اضطر 
إىل ابت�الع رضب�ة املقاوم�ة وضب�ط النف�س 
حيالها، إّنما يش�ّكل خس�ارة ل�ه مهما حاول 
تجميله�ا«، مالحظ�ًة أّن »الهاج�س الوحي�د 
لرئيس الوزراء اإلرسائي�ي يف هذه املرحلة هو 

الفوز يف االنتخابات املقبلة«.

الصهاينة يقرون بفقدانهم السيطرة وعجزهم عن الرد

تل أبيب: حزب اهلل أصبح قادرا على ضرب أهداف مباشرة في إسرائيل 

المراقب العراقي/ متابعة...
كشفت مصادر مطلعة النقاب، عن أن سفري قطر 
ل�دى ت�ل أبيب محم�د العمادي، ق�دم دعم�اً مالياً 
كب�رياً لحزب الليك�ود، بزعامة رئي�س وزراء دولة 
الكي�ان بنيامن نتنياهو ال�ذي يعتزم خوض غمار 

انتخابات الكنيست يف 17 ايلول الحايل.
وأك�دت املص�ادر لصحيف�ة »يديع�وت أحرن�وت« 
اإلرسائيلي�ة أن »العمادي قدم دعماً مالياً قدره 10 

مالي�ن دوالر لحزب الليكود، يس�تخدمها نتنياهو 
يف دعايت�ه االنتخابية للفوز بانتخابات الكنيس�ت 
عىل حس�اب حزب »أزرق - أبي�ض« بزعامة باني 
جانتس بعد تراجع ش�عبية نتنياه�و خالل الفرتة 
األخ�رية«.  وأش�ارت املص�ادر إىل أن »دع�م قط�ر 
لليك�ود لم يكن األول م�ن نوعه، ولن يكون األخري، 
ففي انتخابات الكنيست عام 2013 دعمت الدوحة 

حزب الليكود بمبلغ وقدره 3 مالين دوالر«.

يديعوت احرنوت: سفير قطر في تل أبيب يدعم 
حزب نتنياهو بـ 10 مليون دوالر



كشفت االعتداءات التي طالت مقار الحشد الشعبي اخیرا،عن 
واقع العملیة السیاسیة الهش في العراق، فلم يكن بالحسبان 

، ان خمس اعتداءات تتوالى على مقار مؤسسة عسكرية دون ان 
يصدر عن الحكومة بیان او عن مجلس النواب

دعوة لمناقشة هذا الموضوع الخطیر، وما ان اصدر معاون هیئة 
الحشد الحاج ابو مهدي بیاناً حمل فیه القوات االمريكیة المسؤولیة 
حتى سارعت الرئاسات الثالث لالنعقاد، وبدأ قادة الكتل السیاسیة 

بالتصريح واالعالن عن مواقف متباينة البعض
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بقلم /  د. مصطفى يوسف اللداوي
إنه�ا املقاومة الصادقة الوعد، األمينة عىل 
العه�د، التي تحمل البندقي�ة، وتملك قرار 
الضغ�ط عىل زناده�ا، وتحوز ع�ىل القوة 
وتعم�ل عىل تطويره�ا، وتواصل تحديثها 
وامتالك الجديد واملزي�د منها، ألنها تؤمن 
أن معركته�ا مع العدو ه�ي معركة يقنٍي 
والعت�اد،  الس�الح  يلزمه�ا  لك�ن  وإرادة، 
والقدرة واإلمكانية، واالستعداد والتدريب، 
فأع�دت لهذا اليوم عدت�ه، وتهيأت له بما 
تس�تطيع، وأعلنت جديته�ا وجهوزيتها، 
الن�ر  س�بيل  يف  الت�ام  واس�تعدادها 
واس�تعادة الحقوق إىل التضحية والفداء، 

والبذل والعطاء.
الجبهتان الجنوبية والش�مالية ترس�مان 
بريش�ة املقاومة صورة العدو، وتجسمان 

حقيقت�ه امله�زوزة، وتعرض�ان طبيعت�ه 
املك�روة، وتنبئ�ان كل عنٍي ثاقب�ٍة وأذٍن 
صاغي�ٍة أن املقاوم�ة ق�د اس�تعلت، وأن 
وأن س�الحها ه�و  ق�د س�موا،  رجاله�ا 

األمىض، وأن كلمتها هي األعىل.
ت الجبه�ة الجنوبي�ة بالدبابات  فق�د َعجَّ
واآللي�ات العس�كرية، واس�تدعى الع�دو 
جنوده وألغى احتياط�ه، وأخذت طائراته 
العس�كرية املس�رة واملروحي�ة تجوب يف 
س�ماء املنطقة، تص�ور وتراق�ب، وتدقق 
وتتابع، وتسابق الزمن قبل تمكن املقاومة 
من تنفيذ تهديداته�ا، والوفاء بتعهداتها، 
إذ أنه يخىش من قدرة س�الحها، وال يدرك 
كن�ه مخزونه�ا، وال حقيق�ة أرسارها أو 
ق�وة مفاجئآته�ا، ولكن�ه ع�ىل يق�نٍي أن 

م�ا تمتلك�ه املقاومة بعد حروب�ه األربعة 
الس�ابقة عليها كبٌر ومختلٌف، وقد يكون 
نوعياً وفتاكاً، ولهذا فهو يحذر ويرتقب، إذ 
ال يريد الخس�ارة وال يق�وى عىل الهزيمة، 
ويخ�ىش م�ن ف�رار مس�توطنيه وإنهيار 

مواليه.
أما الجبهة الشمالية فهي أكثر رعباً وأشد 
فزعاً، وهي أعظ�م عىل العدو خطراً ، فقد 
أدخلت املقاومة التي هي أصدق مع العدو 
وعداً، س�كان مس�توطناته الش�مالية إىل 
بيوته�م، وأس�كنتهم مالجئه�م، وعطلت 
حياته�م، وجم�دت الدم�اء يف عروقه�م، 
وألق�ت يف قلوبه�م اليأس والوه�ن، بينما 
غ�اب جنودهم واختف�ى قادة جيش�هم، 
منه�م،  واملعس�كرات  الثكن�ات  وخل�ت 
وتوقف�ت ش�احناتهم وتعطل�ت آلياته�م 
العس�كرية، ف�ال دوري�ات وال عربات، وال 
أب�راج مراقب�ة وال محط�ات متابع�ة، إذ 
ت�وارى الجن�ود خلف التحصين�ات خوفاً، 
فل�م يع�د يراهم أح�ٌد، بعد وع�د املقاومة 
بالثأر منهم والقصاص من قيادتهم، وقد 
حذرته�م املقاومة ونبهته�م إىل مصرهم 
املحت�وم عىل أي�دي رجالها، الذي�ن وعدوا 

بالرد عىل الخرق والثأر للدم.
ي�درك الع�دو اإلرسائييل هذه امل�رة صدق 

وجاهزي�ة  أعدائ�ه،  وجدي�ة  خصوم�ه، 
وأم�ل  حاضنته�م،  وعم�ق  مقاومته�م، 
ش�عبهم، ووالء أهلهم، وقد خرب قدرتهم، 
وع�رف قوته�م، وذاق بأس�هم، وتج�رع 
فأيق�ن  صدقه�م،  م�ن  وتعل�م  مره�م، 
أن هزيمته�م صعب�ة، والقض�اء عليه�م 
مس�تحيل، وأن الح�رب معه�م مكلف�ة، 
والقت�ال ضده�م موج�ع، وأنه س�يخر 
يف حال�م مواجهته�م الكثر مما كس�ب، 

وسيرتاجع عن الكثر مما حقق، وسيكون 
مضط�راً للتنازل والرتاجع، واالنكس�ار أو 
، وانتصاراته  اإلنكفاء، فزمن تفوقه قد وىلَّ
القديم�ة بات�ت يتيمة ول�ن تك�رر، وأيام 
ضعف املقاومة وخوفها قد انتهت، وبداية 
صفح�ات انتصاراته�ا ق�د ب�دأت، وه�ي 
انتصاراٌت حقيقي�ة، وومضاٌت يف التاريخ 
ضوئية، س�تحفظها األجيال وتتمسك بها 

الش�عوب.
الع�دو ال يخ�ىش الضعف�اء، وال يحس�ب 
حس�اباً ل�أذالء، الذين يرتضون الخس�ف 
ويقبلون بالهوان، إذ ال يقيم عىل الخس�ف 
يراد ب�ه إال األذالن عُر الح�ِي والوتُد، وقد 
اعت�اد كث�راً عىل رب�ط العر حي�ث يريد، 
ورضب الوت�د عندم�ا يري�د، بع�د أن علم 
يقين�اً بأنه�م يحب�ون ذلك ويرض�ون به، 
وال يث�ورون علي�ه وال يغضب�ون منه، وال 
يفك�رون بقتال�ه وال يحلم�ون بهزيمت�ه 
واالنتصار عليه، فس�هلت مهمته، وأمنت 
رعيته، واطمأن ش�عبه، وتفوق جيش�ه، 
وقويت به شوكته، واس�تعصت هزيمته، 
إىل أن ج�اء م�ن انتف�ض علي�ه ورف�ض 
الخض�وع ل�ه، وه�ب يف وجه�ه وصمد يف 
مواجهت�ه، فعرف أنه�ا الخاتمة قد أذنت، 

وأنها النهاية قد اقرتبت.

الكيان الصهيوني يحترم األقوياء ويخاف منهم

المقاومة تصنع االوطان

أثبتت األيام القلیلة الماضیة 
بما ال يدع مجاالً للشك وال 

فرصًة للظن، أن العدو 
اإلسرائیلي يخشى األقوياء 

ويخاف منهم، ويحسب حساباً 
للجادين في تهديداتهم، 
والصادقین في وعودهم، 
والمستقلین في قرارهم، 

واألحرار في سیاستهم، الذين 
يقولون ويفعلون، ويعدون 

ويوفون، ويتعهدون وينفذون، 
الذين ال يغامرون بمكانتهم، 
وال يقامرون بسمعتهم، وال 
يترددون في مواقفهم، وال 
يجبنون في مواجهتهم، وال 
يهربون عند منازلتهم، إذ 

يحرصون على الوفاء بكلمتهم، 
والصدق مع 

أهلهم، ويحفظون 
كرامة شعبهم 

وسیادة بالدهم 
وعزة أمتهم.

يمثل الحش�د الش�عبي قوة نامیة ال يس�تھان بھ�ا يف العراق 
، بالرغ�م من اإلس�تھداف الكبی�ر واملتنوع لھ�ذه القوة عىل 
الصعید األمني والس�یايس واإلعالمي، وال يزال الحش�د يمثل 
رقما صعباً يف الحس�ابات الداخلیة والخارجیة، ويحس�ب له 

الف حساب
يف أي مرشوع قادم يستھدف الدولة العراقیة ومؤسساتھا .

إن اس�تھداف ذخائ�ر الحش�د ومق�رات أس�لحته ودفاعاته 
العس�كرية يعد مرحل�ة جدي�دة يف املواجھة، وربم�ا تتطور 
مس�تقبالً وق�د تأخذ أش�كاالً متع�ددة كإس�تھداف قیاداته 
وش�خصیاته األساس�یة كم�ا ذكر بی�ان نائب رئی�س ھیئة 

الحشد الشعبي أبو مھدي املھندس .
إن الحكومة العراقیة والتي عربت عن موقفھا يف بیان السید 
فال�ح الفیاض، لم تكن موفق�ة وانحرفت عن جادة الصواب 
مع األسف، وبیان الفیاض الذي حاول البعض أن يجمع بینه 
وبی�ن بیان أبو مھ�دي املھندس رجل املیدان العس�كري، ھو 
مجرد تلفیق وتكلف ال يس�تند اىل دلیل أو مؤرش تنس�یقي يف 
تنوع اللغة لخلفیة مش�رتكة، بل ناقض وت�ربأ الثاني ) بیان 

الحكومة (من بیان األول ) أبو مھدي املھندس ( .
لقد كان أمام الحكومة العراقیة أن تصدر موقف يحافظ عىل 
اللغة الدوبلوماس�یة والسیاسیة ويلمح لأشیاء بال تريح 
إذا كان�ت محرجة وال ضیر يف ذلك كل�ه، حیث يحفظ للعراق 
موقفه العسكري املیداني القوي الذي صدر عن قیادة الحشد

ممثلة باملھندس، وھذا األخیر يكون س�ندا للموقف السیايس 
والدوبلوم�ايس للحكوم�ة العراقی�ة . وھذه تج�ارب البلدان 
القوية التي تعرب عن مواقفھا إزاء التحديات واملخاطر بأكثر 
م�ن لغة وخط�اب وكل يف موقعه بال نفي وت�ربأ من أحدھما 
لآلخر ؛ فھل س�معتم أن جواد ظري�ف ينفي مواقف الجنرال 
س�لیماني أو يتربأ من مواقف قادة الحرس الثوري الريحة 
والواضح�ة !؟ وكالھما يتحدث بلغت�ه الخاصة . وھل قرأتم 
أن الحكوم�ة أو املتحدث�ة بأس�م البی�ت األبی�ض تنفي كالم 

البنتاغون والجنراالت العسكرية وھي متضادة أحیاناً !؟
إن موق�ف الحكومة ال�ذي صدر يف بیان الس�ید الفیاض، قد 
تن�ازل عن املوقف الصلب الداعم للدول�ة والحكومة العراقیة 
ملواجھة اإلعتداء املتكرر عىل مؤسس�تھا العس�كرية املتمثلة 
بالحشد الشعبي وغیرھا من املؤسسات العسكرية واألمنیة .

والعجی�ب أن الحكومة كأنھا تس�عى وبس�ھولة الھدر بأھم 
مص�ادر قوتھ�ا العس�كرية واألمنیة، كم�ا أثبت�ت التجارب 

واملیادين القتالیة يف الحرب ضد عصابات داعش وغیرھا .
أن الحش�د أم�ام تح�دي جدي�د، وعلی�ه مس�ؤولیة كبیرة يف 
تأكی�ده حض�وره بإعتباره مؤسس�ة عس�كرية وأمنیة من 
الدولة ولھا،وعلیه أن يس�عى بكل جدية للتفاھم وردم الھوة 
مع القیادة السیاس�یة واألمنیة والعس�كرية يف الدولة بكافة 
الط�رق والوس�ائل لتوحی�د املوقف ما أمك�ن، وأن يعمل عىل 
تحوي�ل ھ�ذا التھديد اىل فرص�ة للبناء والتطوي�ر الذاتي عىل 
جمیع املستويات والصعد وأن يضاعف من قدراته وإمكاناته 

العسكرية واألمنیة يف إطاره الرسمي والقانوني .
إن الحكومة العراقیة ورئیس مجلس الوزراء أمام مسؤولیة 
جس�یمة يف الحفاظ عىل ثروات البل�د ومواردة البرشية وغیر 
البرشية، وقد رأينا أن البلد أصبح يف خرب كان لوال وجود ھذه 
الث�روات والطاقات البرشية التي تمثل مصادر قوة وإس�ناد 
للدول�ة ومؤسس�اتھا يف أيام املح�ن واملراحل�ة الصعبة، فال 
ينبغ�ي التفريط بقوة الحش�د الش�عبي وغیرھ�ا من القوى 
الوطنیة املخلصة وغیرتھا وشھامتھا وشجاعتھا، التي تمثل 

قیم وطنیة وثروة ثمینة للبلد يجب حمايتھا وصیانتھا .

الحشد ثروة الدولة فهل
 تهدرها الحكومة ؟

 أسامة الشبیب

واألمينة  الصادقة  المقاومة 
الضغط  قرار  تملك  العهد  على 

القوة  على  وتحوز  زنادها  على 
تطويرها على  وتعمل 

بقلم / محمود الهاشمي
دعا اىل مس�یرات واعالم وخطاب بان »ارض العراق لیس�ت 
لخزن اس�لحة لدول اخرى«، لیؤكد ص�دق واحقیة ارسائیل 
ب�ان تداف�ع ع�ن نفس�ھا باعتب�ار ان هذه«االس�لحة«ھي 
مس�تھدفة بھا !!قادة اخرون برؤوا »ارسائیل« من االعتداء 

باعتبار »انھا غیرقادرة للقیام بمثل ھذا الفعل«!!.
لقد كشفت ردود الفعل ضد االعتداءات ان العملیة السیاسیة 
يف البلد، بحاجة اىل اعادة انتتاج من جديد، فلیس من الصالح 
ان يصطرع السیاس�یون بش�ان موقف وطن�ي الجدال فیه 
والجدل، حیث ان الحش�د الشعبي جزء من املنظومة االمنیة 
وفق ق�رار صدر عن مجلس الن�واب وباالجماع، فما لھؤالء 

السیاس�یین قد تربؤوا عن موقفھم وراحوا يتجاوزون عىل 
قیم وسیادة البلد وخاصة املؤسسة االمنیة...؟

يف لبنان كان االعتداء عىل الضاحیة الجنوبیة اليتعدى طائرة 
ارسائیلی�ة مس�یرة س�قطت واخ�رى انفج�رت دون ادنى 
خس�ائر،فیما تعی�ش ارسائیل حال�ة من الرع�ب والخوف، 
منتظرة رداً قاس�یاً، بعد ان قامت بسلس�لة اجراءات امنیة 
معق�دة، يف ذات الوق�ت فق�د تفاع�ل الش�عب اللبناني بكل 
اطیاف�ه مع موقف ح�زب الله بما يف ذلك رئاس�ة الحكومة 
والربمل�ان واعتربوا ان االعتداء االرسائی�يل يمثل تجاوزاً عىل 
س�یادة لبنان، ولم نق�رأ جملة واحدة يف الصح�ف اللبنانیة 
تدعو عىل االقل اىل »الرتيث« اىل الحد ان احد وزراء الحكومة 
اللبنانی�ة اوص�ل رس�الة اىل قی�ادة ح�زب الله م�ن امريكا 
تدعوھم فیھ�ا اىل عدم الرد مقابل تج�اوز بعض العقوبات 
ع�ىل لبنان، لكن القیادة رفضت واكدت ان ذلك حق الش�عب 

اللبناني يف الرد كي اليتم التجاوز
علیه..وفع�ال جاء الرد دون تأخر لیلقن�وا العدو الصھیوني 
درس�ا ب�ان املقاوم�ة ألتع�رف ال�رتدد وقد ث�أرت ألرضھا 

ولشعبھا.
من جانبھا فان حماس وجھت رش�قات من الصواريخ 
اىل معسكرات الجیش االرسائیيل، لیعربوا عن تضامنھم 
مع العراق وس�وريا ولبنان، اىل الحد الذي علقت احدى 
مراك�ز القرار يف ارسائیل بالقول »غزة تثار للحش�د يف 

العراق«!!.
نحن نعلم ان بعض قادة الكتل السیاس�یة قد انخرطوا 
م�ع املرشوع االمريكي دون ت�ردد، وان بیاناتھم االخیرة 
دلی�ل واضح عىل  ذلك، ول�و انھم اكتف�وا »الصمت« لكان 
افضل لكن ھم عنوان ل�«خذالن« الغیر، متناسین ان امريكا 
لیس لھا م�ن صديق ، انھا تبحث عن مصالحھا دون النظر 
اىل االخري�ن وھا ھ�ي تھزأ من ق�ادة دول الخلیج وتس�لب 

ارادتھم وتنھب اموالھم دون ان توفر الحماية لھم.
ان املنھ�ج الوحید الذي م�ن املمكن ان نقف فیه عىل اقدامنا 
ملواجھ�ة التحديات ھ�و »املقاومة« فلو لم يك�ن حزب الله 
ش�جاعاً صلب�اً وفطن�اً مجاھ�داً ملا جع�ل س�كنة ارسائیل 
يصدق�ون اقوال�ه اكث�ر من تصدي�ق قادتھ�م، ان كل الذين 
انخرط�وا يف امل�رشوع الصھیوامريكي نال�و املذلة والخذالن 
وخروا الدنیا واالخرة، وھاھ�ي ايران تقف يف وجه امريكا 
بكل خیالئھا وقوتھا وجربوتھا فیما تتوسلھا امريكا بمجرد 
الجل�وس والتفاوض ، صحی�ح ان منھج املقاومة يحتاج اىل 
صرب وتضحیات واىل االرتقاء ملس�توى الخصم واكثر لغرض 
املواجھة النه طريق االحرار يف العالم وصدق الشاعر شوقي 
حین يقول: »وللحرية الحمراء باب...بكل يد مرضجة يدق«.

ان الع�راق يحتاج اىل وقفة ش�جاعة، تبدأ م�ن الضغط عىل 
القوات االمريكیة يف الخروج من البلد، ثم االتیان بشخصیات 
وطنیة ، تدير الس�لطة تمتلك حس�اً وطنیاً وثقافة سیاسیة 

وفقاً ملستقبل باھر.
ان م�ا قام به الحش�د الش�عبي من انجاز يف ط�رد االرھاب، 
يع�د منعطفاً يف تاريخ العراق، فلیس امام الش�عب العراقي 
ام�ا الرضا بضی�اع الوط�ن، او الوقفة الش�جاعة يف الدفاع 
ومقارع�ة ارشس ع�دو، ومن ھؤالء النخبة تب�دأ التجربة يف 

جمیع ابعادھا ..
فجی�ش التحري�ر الصین�ي وراء نھض�ة الصی�ن، وجی�ش 
التحري�ر الفیتنام�ي وراء نھض�ة فیتن�ام وھ�ذا يتمدد عىل 

جمیع الشعوب التي نالت الحرية وطردت االستعمار...

ان املقاوم�ة التي تتمدد عىل مس�احة العمق االس�رتاتیجي 
لالمة، ھ�ي الحكوم�ة الحقیقة للش�عوب، فح�رس الثورة 
يف اي�ران ھ�و الراع�ي للتجرب�ة السیاس�یة يف الجمھوري�ة 
االس�المیة، وحم�اس ھ�م الراع�ون للتجربة الفلس�طینیة 
وانصار الله يف الیمن وحزب الله يف لبنان والحش�د يف العراق، 
النھ�م »ال�رتس« الذي يص�د رشور االعداء ويق�وم التجربة 
السیاس�یة ، واملن�ا بھم يف صناعة املس�تقبل ولیس بھؤالء 
الحكام الذين يغطون بالن�وم يف مؤتمراتھم ، ويتباكون مع 

اول صدمة مع االعداء!!.
فاملقاوم�ة ھي التي تصنع االوط�ان وھي االس الذي ترتفع 
الی�ه كل ارقام العملیة السیاس�یة ، وم�ن خذلھم فقد خان 

الوطن،وسیتلقى عقابه عاجالً او اجالً.

قادة  بعض 
السياسية الكتل 
انخرطوا  قد   
المشروع  مع 

تردد  دون  االمريكي 
االخيرة  بياناتهم  و 
على   واضح  دليل 

ذلك

،،
العدو  يدرك 

هذه  اإلسرائيلي 
صدق  المرة 

وجدية  خصومه 
أعدائه وجاهزية 

مقاومتهم 
وعمق 

وقد  حاضنتهم  
قدرتهم خبر 



المراقب العراقي/ بغداد... 
تعاق�دت الهيئ�ة اإلدارية لنادي ال�زوراء، مع 
مح�رف جدي�د م�ن الجاب�ون، ه�و س�تيف 

مزنبي، لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.

وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة لل�زوراء عب�د 
الرحم�ن رش�يد، إن »اإلدارة أكمل�ت تعاقدها 
مع س�تيف مزنبي الذي يلعب كمدافع أيرس، 

ويعد إضافة طيبة للفريق يف املوسم املقبل«.

وتابع »الفريق غ�ادر املغرب صوب العاصمة 
بغ�داد وس�تكون هن�اك اس�راحة قص�رة 
لالعب�ن وبعده�ا يع�اود الفري�ق تدريبات�ه 

بملعب النادي«.

ك�ون  ينس�جم  ب�دأ  »الفري�ق  وأوض�ح 
اس�تقطابات الن�ادي عديدة لكن املعس�كر يف 
املغ�رب من�ح الجه�از الفني فرص�ة لتطبيق 
الجوان�ب التكتيكية وزيادة عامل االنس�جام 

بن الالعبن القدامى والوافدين الجدد«.
يش�ار إىل أن الزوراء خرج مؤخرا من الدوري 
التمهي�دي لبطول�ة كأس محم�د الس�ادس 

لألندية األبطال.

الزوراء 
يضم الجابوني 
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المراقب العراقي/ القسم الرياضي
ينتظ�ر نادي�ا الرشط�ة والنفط ح�ل موضوع 
التعاقد مع العب املنتخب الوطني مازن فياض 
ف�كال الفريق�ان يدع�ي تعاق�ده م�ع الالعب، 
الرشطة اعلن تعاق�ده مع الالعب بعد ان جلب 
عقده املايض م�ع فريق النفط ال�ذي اكد اكثر 
من مرة ان العقد يضمن للفريق تواجد الالعب 
يف صفوفه ملوس�من كاملن وبن شد الرشطة 
وج�ذب النفط وقف اتحاد الكرة س�اكنا بدون 
ان يتح�رك عىل الرغم من ان الحل النهائي لهذا 

املوضوع بيده. 
املراق�ب العراقي تحدثت مع عضو اتحاد الكرة 
كام�ل زغر عن موضوعة الالعب مازن فياض 
وموض�وع هب�وط الطلب�ة واخر اس�تعدادات 
املنتخ�ب والذي اج�اب قائال: فريق�ا الرشطة 
والنفط من الفرق املهمة لدى اتحاد الكرة ومن 
الفرق التي تتواجد دائما يف املنافس�ات املحلية 
واتح�اد الك�رة اق�رب من ح�ل هذا االش�كال 
سلميا بن النادين، مشرا اىل ان »عقد الالعب 
م�ع ن�ادي النف�ط موجود ل�دى االتح�اد وتم 
تحويل�ه اىل لجن�ة االنضب�اط التي س�تجتمع 

قريبا لتعطي القرار النهائي«.
وفيما يخ�ص املنتخ�ب العراقي اك�د زغر ان 
»املنتخب جاهز لتحقيق نتيج�ة ايجابية امام 
املنتخ�ب البحرين�ي بعد غد الخميس الس�عاد 
الجماه�ر العراقي�ة وكس�ب اول ث�الث نقاط 
يف التصفي�ات املزدوجة« الفت�ا اىل ان »املنتخب 
س�يغادر ي�وم الجمع�ة املقب�ل ص�وب االردن 
ملواجه�ة منتخب اوزبكس�تان يف االردن ضمن 

ايام »الفيفا دي«.
التح�اق  الثالث�اء ش�هد  »الي�وم  ان  واوض�ح 
الالعبان جس�تن مرام واحمد ياس�ن لتكتمل 

صفوف املنتخب قبل مواجهة البحرين«.

وفيم�ا يخ�ص موضوع هب�وط ن�ادي الطلبة 
اىل درج�ة ادنى اكد زغر ع�ن اقراب بقاء كرة 
الطلب�ة ضم�ن صفوف ف�رق ال�دوري املمتاز 
مش�را اىل ان »الطلبة من الف�رق الجماهرية 
العريق�ة وانزال�ه اىل درجة ادنى يعد خس�ارة 

للكرة العراقية«.
وكان�ت ادارة ن�ادي النف�ط قد اص�درت بياناً 
حول قضية الالعب الدويل مازن فياض، وقالت 
االدارة يف بيان حصل�ت »املراقب العراقي« عىل 
نس�خة من�ه »ارصار غري�ب م�ن ادارة ن�ادي 
الرشطة يف امل�ي بعيداً يف قضية الالعب مازن 
في�اض، ضارب�ة ع�رض الحائ�ط كل االعراف 
واملواثيق التي تربط االندية مع بعضها، وأيضاً 
من خالل ع�دم احرامها لعق�د الالعب املوقع 
واملص�دق يف اتح�اد الك�رة، وال�ذي يفرض ان 
يك�ون الفصل يف القضي�ة وينه�ي الجدل من 

خالل االلتزام به«.
وتاب�ع البيان »ت�ر ادارة الرشطة وبطرق ال 
تن�م عن روح رياضية بدفع الالعب للتمرد عىل 
فريق�ه ومحاول�ة االلتفاف عىل العق�د املوقع 

بينه وبن فريق النفط«.
ودعا نادي النفط اتحاد الكرة اىل اتخاذ »موقف 
مهن�ي يك�ون رادعاً ل�كل من ينته�ك رشعية 
العق�ود املوقعة يف اتحاد الك�رة«، منوها اىل ان 
»عق�د الالعب مازن في�اض موقع ومصدق يف 
اتح�اد الكرة ملدة موس�من، وبالت�ايل اي كالم 
خ�الف ذلك يعترب خرقا وتجاوزا لعقود االتحاد 
الت�ي س�تفقد رشعيته�ا وتكون غ�ر ملزمة 
وتتي�ح ألي العب ان يتم�ادى عىل فريقه يف اي 

وقت ومن دون اسباب او اعذار«.
اىل ذل�ك اف�اد مص�در يف اتح�اد ك�رة الق�دم، 
بموافقة االتحاد االس�يوي عىل استمرار نادي 
الطلب�ة باللع�ب يف ال�دوري املمت�از رشيط�ة 

االيفاء بالضمانات.
وق�ال املص�در ان »وزي�ر التعلي�م العايل قيص 
الس�هيل، تدخ�ل ش�خصيا، وفات�ح االتح�اد 

االس�يوي بش�ان اس�تمرار ن�ادي الطلب�ة يف 
منافس�ات الدوري املمتاز«، مبين�ا ان »الوزير 
حص�ل ع�ىل تطمينات م�ن االتحاد االس�يوي 

لكنها برشوط«.
واضاف ان »االتحاد االس�يوي للعبة ليس لديه 
اش�كال يف تواج�د الطلبة بال�دوري املمتاز من 

عدمه، لكنه يريد ضمانات مالية من الفريق«، 
اضاف�ة اىل رشط قاط�ع ب�«عدم بق�اء الهيئة 

االدارية الحالية عىل رأس الفريق.

زغير: ازمة الالعب مازن فياض ستحل واالنيق قريب من البقاء
االآ�شيوي ي�شرتط عدم بقاء الهيئة االدارية للطلبة 

المراقب العراقي/ بغداد... 
تعاقدت إدارة ن�ادي صور العماني، 
م�ع الع�ب الطلبة العراقي الس�ابق 
محمد سعد لتمثيل الفريق يف املوسم 

املقبل.
وع�ن ذلك قال س�عد »س�عيد بهذه 
التجربة وأتطلع لخدمة النادي، وأن 

أكون إضافة جيدة للفريق«.
وتاب�ع »وقعت رس�ميا م�ع النادي 
تدريبات�ه  وس�أبارش  العمان�ي، 
تحضرا للموسم الجديد.. االحراف 
مس�ؤولية مضاعفة، سأجتهد كي 

تكون التجربة إيجابية«.
يش�ار إىل أن محم�د س�عد مثل عدة 
أندي�ة محلية من قب�ل منها الزوراء 
والطلب�ة والنج�ف ونف�ط الوس�ط 

ودهوك.

المراقب العراقي/ بغداد... 
تعاق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي 
الرشط�ة م�ع املهاج�م الكونغويل 
م�ن  قادم�ا  مابوك�و،  جوني�ور 
ال�دوري الرومان�ي. ويعد جونيور 
ثاني املحرف�ن يف قائمة الرشطة 
بع�د املايل ديارا. ويس�عى الرشطة 

املمتاز  ال�دوري  بلقب  لالحتف�اظ 
رغم البداية املتعثرة يف كأس محمد 
الس�ادس لألندية العربية األبطال، 
وخس�ارته أمام الكوي�ت الكويتي 
)3-1(. ويس�تعد الرشطة الفتتاح 
ال�دوري حيث سيس�تهله بمالقاة 

الحدود عىل ملعب الشعب الدويل.

المراقب العراقي/ بغداد... 
اك�د املنس�ق االعالم�ي لن�ادي 
الحس�ني  الوس�ط، ميثم  نفط 
لتحقي�ق  يس�عى  الفري�ق  ان 
مركز متقدم يف املوسم الكروي 

املقبل.
وقال الحس�ني ان »فريق نفط 
الوس�ط نجح بتعزي�ز صفوفه 
بع�دد م�ن الالعب�ن املميزي�ن 
الكث�ر  س�يضيفون  الذي�ن 
للفري�ق«. واض�اف ان »نف�ط 
العب�ن  اربع�ة  ض�م  الوس�ط 
محرفن لصفوفه هم الالعبان 

ديدر وزاكري من س�احل العاج 
ومارش�ال ع�ودة م�ن نيجريا 

وزكريا اس�ماعيا من املغرب«.
انتظ�م  »الفري�ق  ان  وب�ن 
بمعس�كر يف اربي�ل وس�يتخلل 
ه�ذا املعس�كر ارب�ع مباري�ات 
الح�دود  ف�رق  تجريبي�ة ض�د 
وزاخو  الكهربائية  والصناعات 

واربيل«.
يذك�ر ان ن�ادي نف�ط الوس�ط 
ابقى ع�ىل كادره الفني بقيادة 
املدرب رايض شنيشل ومساعده 

جبار هاشم.

المراقب العراقي/ بغداد... 
يعي�ش ن�ادي الطلب�ة ف�رة صعبة 
للغاي�ة، بس�بب تهدي�ده بالهب�وط 
الدي�ون  بس�بب  األوىل  للدرج�ة 
املراكمة عليه بس�بب عدم س�داد 
مستحقات بعض العبيه ومدربيه 
الس�ابقن. وقال جمال عيل نجم 
»تده�ور  إن  الس�ابق  الطلب�ة 
أحوال الفريق ينبع من سياس�ة 
اإلدارة الخاطئ�ة وعدم التعامل 

مع املل�ف امل�ايل بش�كل صحي�ح«. وأضاف 
»اإلدارة ل�م تتواصل مع الالعبن الذين قدموا 
الش�كاوى ضد الفريق قبل أن تتفاقم األمور 
وتصل إىل عقدة يصعب حلها وهددت بش�كل 
كب�ر اس�تمرار الن�ادي يف ال�دوري املمتاز«. 
وأوضح أن »الخارس األكرب من هذه املشكلة، 
هو الجمهور والكرة العراقية، منوًها »غياب 
فري�ق جماه�ري بحج�م الطلب�ة س�يلقي 
بظالل�ه ع�ىل الك�رة العراقي�ة«. أم�ا حبيب 
جعف�ر أحد أبناء ن�ادي الطلب�ة فحمل إدارة 

الفريق مس�ؤولية تدهور األمور والفش�ل يف 
حل أزم�ات الديوان. وأض�اف »مجلس إدارة 
الطلب�ة ل�م يك�رث للعواقب الوخيم�ة التي 
يم�ر بها النادي وإمكانية هب�وط الفريق إىل 
الدرج�ة األوىل الذي يع�د وصمة عار يف جبن 
املس�ئولن«. ونوه »أبن�اء النادي ال حول لهم 
وال ق�وة، وال أحد يحق له التدخل ألننا خارج 
الهيئة اإلدارية«. أما نجم الطلبة السابق عيل 
وهي�ب أوضح أن »الس�يناريو ال�ذي يمر به 
الطلبة، متوق�ع يف ظل اإلدارة الس�لبية التي 

تدير دفة النادي«.
وتابع »سبق وأن حذرنا من تلك املطبات 
وقلنا مراًرا وتك�راًرا أن نادي الطلبة بدأ 
يغرق يف الديون، واإلدارة عاجزة عن حل 

األزمة وتبحث عن مصالح شخصية«.
وحم�ل وهي�ب، املس�ؤولية التاريخي�ة 

لرئيس النادي عالء كاظم، يف حال هبوط 
الفري�ق للدرج�ة األوىل، ك�ون الطلبة من 

الف�رق الجماهري�ة الت�ي لم تهب�ط طوال 
املواسم املاضية.

المراقب العراقي/ بغداد... 
الش�ؤون  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  اك�د 
الهندس�ية والفنية يف وزارة الش�باب 
والرياض�ة نج�م عبد الواح�د فرحان 
ان افتت�اح امللعب س�يكون قبل نهاية 
الع�ام الح�ايل عق�ب إس�تكمال جميع 
انجاز  املطلوبةوبنس�بة  املس�تلزمات 

وصلت 89%.
وق�ال فرح�ان إن »م�ا يميز 
ملع�ب الحبيبي�ة ه�و كونه 
اول ملع�ب يف العراق والرشق 
اس�تخدام  يت�م  االوس�ط 
الشمس�ية  الطاق�ة  نظ�ام 
فيه« فضال ع�ن ربط امللعب 
للكهرباء  الوطنية  بالش�بكة 
ومولدات عدد 2 س�عة الواحد 

.»kva 11
»ت�م  ان�ه  فرح�ان  واض�اف 
اضافة نظام )vaR( الخاص 
بالتحكيم وه�و اول ملعب يف 
العراق س�وف تكون فيه هذا 
التقني�ة« مش�راً اىل ان�ه »تم 
اس�تخدام واجه�ات معدني�ة 
من م�ادة )CNC( عىل ش�كل 

3D ما يعطي جمالية اضافية للملعب«.
ولف�ت مدي�ر ع�ام الدائ�رة الهندس�ية اىل 
العش�ب  يف  الهاي�ربد  نظ�ام  »اس�تخدام 
املس�تخدم بامللعب، اي العشب الهجن نوع 
)مكستو( ايطايل املنشا الذي يعد من احدث 
االنظم�ة املعتمده يف زراعة أرضيات املالعب 

العاملية«.
التأسيس�ات  ان�ه »ت�م اكم�ال  اىل  مش�را 
الكهربائي�ة يف امللع�ب وربط كاف�ة الربوج 
 )Jewis( كرات النارة امللعب وبعدد 236 نوع
ايط�ايل املنش�ا ورب�ط الكام�رات الداخلية 

 )RO( لطوابق امللعب واكمال ربط منظومة
واكتم�ال اعم�ال املج�اري الثقيل�ة ومي�اه 
االمطار بمحيط امللعب وبانتظار ربطها مع 

الشبكة الخارجية«.
وتابع ان »االعمال مس�تمرة يف يف املس�قف 
الحديدي للملعب والعمل مس�تمر يف تغليف 
 )vviP(و )viP( السقوف الثانوية لطوابق
مقدما شكره لخلية املتابعة يف مكتب رئيس 
ال�وزراء ودوره�م الفع�ال يف تذلي�ل كاف�ة 
الصعوبات التي واجهت انجاز امللعب ومنها 

حل مشكلة املتجاوزين عىل ارض امللعب.

المراقب العراقي/ بغداد... 
بك�رة  الوطن�ي  املنتخ�ب  م�درب  طال�ب 
الص�االت هيث�م بعي�وي، االرساع بتنفي�ذ 
التصفيات  التحضري لخ�وض  برنامج�ه 

املزدوجة لكأس آسيا وكأس العالم.
لك�رة  منتخبن�ا  »تنتظ�ر  بعي�وي  وق�ال 
الص�االت مهم�ة وطنية يف غاي�ة االهمية، 
متمثلة بالتصفيات املزدوجة لكأس اس�يا 
وكأس العال�م«. واضاف ان »هذا الحدث يف 
غاية األهمية، والتصفيات س�تقام الشهر 
املقب�ل يف البحرين«، مبين�ًا »قدمنا منهاج 
االع�داد، ونتمنى ان تك�ون هناك رسعة يف 
التطبي�ق، ألن املنتخب�ات املنافس�ة تعد يف 
الربتغ�ال والربازيل ودول أخ�رى متطورة، 

والجميع يعلم اهمية هذه التصفيات«.
وتابع بعي�وي ان »املنتخب الذي سيفش�ل 
بالتأهل س�يبقى ث�الث س�نوات بعيداً عن 

املنافس�ات، لعدم وجود اس�تحقاق، كون 
املنتخب�ات املتأهل�ة س�تلعب كأيس آس�يا 
والعالم، وبالتايل فاملرحلة مهمة ومفصلية 

ان  ونتمن�ى  لدع�م،  بحاج�ة  ومنتخبن�ا 
تك�ون هناك آذاناً صاغي�ة من كل الجهات 

املسؤولة«.

الشرطة يبرم صفقة كونغوليةمحمد سعد ينتقل إلى صور العمانيبعيوي يطالب االسراع بتطبيق منهاجه التحضيري 

نفط الوسط يسعى للمنافسة 
في الموسم المقبل

العبون سابقون يحملون ادارة الطلبة مسؤولية الهبوط

عبد الواحد: نهاية العام الحالي سيشهد افتتاح ملعب الحبيبية 

المراقب العراقي/ بغداد... 
تعاق�دت الهيئ�ة االدارية لنادي امليناء  مع العب�ن محرفن من نيجريا 

والنيجر.
وق�ال نائب رئيس الهيئ�ة االدارية للنادي محمد جاب�ر ان »ادارته اتمت 
التعاقد بش�كل رس�مي مع املحرفن، النيجري كينيث نجووكي، وعبد 

املجيد مأموني من النيجر«.
وبن ان »التوقيع جرى بحضور عضوي الهيئة اإلدارية أمن الرس طاهر 
بلص واألمن املايل عيل البطاط  إضافة إىل وكيل الالعبن وسام الهاشمي 

والكادر التدريبي للفريق«.
واض�اف جاب�ر ان »العقد م�ع الالعبن املحرف�ن املذكورين، ينص عىل 

تمثيلها فريق امليناء ملوسم واحد«.
يش�ار اىل ان ادارة املين�اء تنتظ�ر الحصول عىل تأش�رات دخول فريقها 
الك�روي اىل الكوي�ت، به�دف اقامة معس�كر تدريب�ي هناك، اس�تعداداً 

ملنافسات املوسم املقبل 2020-2019.

الميناء يضم محترفين من افريقيا 

ع�د أم�ن رس اتح�اد الس�باحة 
أن  محم�د،  هاش�م  املرك�زي 
اتح�اد الس�باحة الس�ابق ب�ات 
من »املايض املؤس�ف« للسباحة 
س�وداء«  و«صفح�ة  العراقي�ة 
طوتها الهيئة العامة »الرس�مية 
القان�ون  وف�ق  والرشعي�ة« 

العراقي النافذ.
وقال محمد إن »إدعاءات رئيس 
االتحاد الس�ابق رسمد عبد االله 
يف القض�اء العراقي ه�ي نتيجة 
طبيعية لش�كوى االتحاد الحايل 
القض�اء  يف  الجدي�دة  بادارت�ه 
العراقي والجه�ات الرقابية ضد 
عب�د االل�ه وأمن ال�رس واألمن 
امل�ايل يف اإلدارة الس�ابقة ح�ول 
حج�م الخروق املالي�ة والتالعب 
األوملب�ي  املس�بح  ب�واردات 
ومس�بح الصف�ا خ�الل الع�رش 
سنوات املاضية باألدلة والوثائق 

الثبوتية«.

محمد: اتحاد 
السباحة السابق 

اصبح من الماضي



قال تقريتر صحفي إن مانشستر يونايتد، 
استهل مبكراً حملة تحصني نجم الفريق من 
أطماع مدرب ريال مدريتد زين الدين زيدان. 
وضغتط »املرينجتي« بقتوة من أجتل الظفر 
بخدمتات بول بوجبتا، يف فترة االنتقاالت 

الصيفية، إالّ أن مانشسر يونايتد رفض التفريط 
يف خدمتات نجمه، التذي ُيعد دعامة أساستية يف 
مرشوع مدرب »الشتياطني الحمتر« أويل جونار 

سولسكاير.
ويبتدو أن مانشستر يونايتتد، يرغتب مبكراً يف 

تحصتني نجمه متن أطماع متدرب ريتال مدريد 
زيتن الدين زيتدان، فقتد ذكرت صحيفتة »دييل 
مريور« التي تابعتهتا »املراقب العراقي« أن إدارة 
»الشياطني الحمر« بدأت التحرك من اآلن، بهدف 
ضمان بقاء بتول بوجبا مع الفريق لفرة أطول. 

وأوضحتت الصحيفتة الربيطانية أن مانشستر 
يونايتتد يريتد تمديد عقتد بوجبا، والتذي ينتهي 
صيف سنة 2021. وأضافت أن إدارة »الشياطني« 
الحمر اقرحت عىل التدويل الفرنيس تمديد عقده 

الثالثاء 3 ايلول  2019 لسنة إضافية.
العدد 2149 السنة العاشرة

7الرياضية
اليونايتد: 
يتحرك لتحصين

 بوغبا

المراقب العراقي/ متابعة...
واجته رفائيتل نتادال أصعب اختبتار حتتى اآلن يف 
بطولتة أمريكا املفتوحة للتنس، لكنه رفع مستتواه 
ليهزم مارين شيليتش 6-3 و3-6 و6-1 و6-2 الليلة 
املاضية، ويواصل ستعيه إلحراز اللقب للمرة الرابعة. 
وكان الالعب اإلستباني املصنف الثاني مسيطرا وفاز 
باملجموعتة األوىل بعتد سلستلة من رضبات اإلرستال 

الرائعة والدفاع الصلب، لكن الكرواتي صاحب التستديدات 
القويتة كافتح لينتتزع املجموعتة الثانيتة. لكن هتذا كان 
أفضل ما يمكن لشتيليتش أن يفعله، وأصبح ستري املباراة 
يف صالح نتادال عندما قفز يف الهواء ليستدد رضبة مذهلة 
من فوق رأسته أثارت حماس الجماهري. وارتكب شيليتش 
خطتأ مزدوجتا يف وقت الحق من هذا الشتوط ليمنح نادال 
التقدم 3-1 ولم يشكل أي تهديد ملنافسه اإلسباني بعد ذلك 
يف ليلتة رطبة وحتارة يف نيويورك، حيتث كان تايجر وودز 

من بني النجوم الحارضين بستتاد آرثر آش ملساندة نادال. 
وقال نادال »وجوده ملستاندتي يعنتي يل الكثري، إنه مصدر 
إلهام مذهل بسبب كل ما حققه يف الرياضة والطريقة التي 

نجتح بها يف مواصلتة القتال بهذه الرضاوة«. وستدد 
نتادال رضبة أمامية ناجحة يف نقطة املباراة ليحستم 

انتصتاره ويتأهتل لتدور الثمانيتة يف إحدى 
البطوالت األربع الكربى للمرة 40 يف 

تاريخه.

حترص التشتييل أليكستيس سانشتيز، املنضم 
حديًثتا إىل إنتر ميتالن، عتىل استتغالل رحيتل 

األرجنتيني ماورو إيكاردي عن »سان سريو«.
ووفًقا للحساب الرستمي إلنر ميالن عىل موقع 
التواصل االجتماعي »توير«، فإن سانشتيز قرر 
ترك القميتص رقم 11 وارتداء رقم 7 يف املوستم 

الحايل.
وكان إيتكاردي حصل عتىل القميص رقم 7، بعد 
أن تتم تجريده متن ارتتداء رقم 9 التذي اختاره 

املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
وذكتر إنر ميتالن، يف بيان رستمي، أن إيكاردي 
انضتم إىل ستان جريمتان ملدة موستم واحد عىل 
ستبيل اإلعتارة، متع خيتار الترشاء النهائتي يف 

الصيف املقبل.
وأضتاف أن إيكاردي اتفق عتىل تمديد عقده مع 

النادي حتى 30 حزيران 2022.

أشتاد أوليفتر بريهتوف، املديتر اإلداري ملنتخب 
أملانيتا، بالقترار الصائتب للمهاجتم تيمو فرينر 
بتجديد عقده مع ناديه اليبزيج، رغم احتماليات 
دخولته يف مفاوضات للتجديد متع أندية أخرى، 

بينها بايرن ميونخ.
وقتال بريهوف، »أنا ستعيد للغاية بقترار تيمو. 
أعتقد أنه كان بحاجة لالستتمرار يف أجواء اعتاد 
عليهتا، ويف فريق ينافس قارًيا، ويحتاج إليه وأن 
يواصتل النضج فيته«. كان فرينتر، رصح أنه ال 
يستتبعد تغيري األجواء يف غضون 3 أو 4 مواسم، 
عندما ينضج كالعب بشكل أكرب، ووقتها سيبلغ 

عمر الالعب الدويل 26 عاًما.
وأعلن اليبزيج مؤختًرا تجديد عقد الالعب البالغ 
متن العمتر 23 عامتا حتتى 2023، والتذي كان 

سينتهي يف الصيف املقبل.
كان فرينتر، انضم لفريق اليبزيج يف 2016 قادًما 
من شتوتجارت، ومنذ ذلك الوقت سجل 62 هدًفا 

يف 116 مباراة تنافسية.

تواصلت متاعب مدرب تشتيليس فرانك المبارد، 
بعد التأكد من إصابة متوسط ميدانه الكرواتي 
ماتيو كوفاستيتش. وستيغيب كوفاستيتش 
بالتايل عتن مباراتتي كرواتيتا، يف التصفيات 
متن  كل  أمتام   ،2020 يتورو  إىل  املؤهلتة 
ستلوفاكيا وأذربيجتان، بستبب معاناته من 

ما التهاب يف وتر إكيليس بستاقه اليمنى، بحستب 
نقلت صحيفة »ذا صن« الربيطانية.

ويخىش تشتيليس بالتايل، غياب كوفاستيتش عن مباراة 
وولفرهامبتتون يف الدوري اإلنجليزي، يوم 14 من شتهر 
أيلول الجاري. ويعاني تشتيليس غيابات عديدة يف وستط 
ميدانه، أبرزها الفرنتيس نجولو كانتي، إىل جانب الثنائي 

روبن لوفتيس تشيك وهودسون أودوي.
ويعاني تشتيك من إصابتة يف وتر إكيليس أيًضتا أبعدته عن 

املالعب منذ شتهر أيار املايض، وهي نفس اإلصابة التي يعاني 
منها أودوي.

كما تعرض اإلستباني بيدرو لإلصابة أثناء اإلحماء، قبل خوض 
مباراة نوريتش ستيتي يف الدوري، وهي اإلصابة التي أبعدته أيًضا عن 

مباراة شيفيلد يونايتد يف الجولة املاضية.

إيطاليتا،  منتختب  تعترض 
لرضبة جديدة قبل مواجهتي 
إطتار  يف  وفنلنتدا،  أرمينيتا 
لبطولة  املؤهلتة  التصفيات 

يورو 2020.
»توتتو  موقتع  وذكتر 
تابعته  التذي  مريكاتتو«، 
»املراقتب العراقتي« أن 
مانشتيني،  روبرتو 
الفنتي  املديتر 
تلقتى  إليطاليتا، 
بتة  رض

موجعتة بعتد إصابتة لورينتزو إنستيني 
مهاجتم نابتويل، مشترية إىل أن الالعب تم 

استبعاده من قائمة األزوري.
وأضاف أن »إنسيني غادر معسكر إيطاليا 
وعتاد إىل نابتويل ملتابعتة حالتته الصحية، 
ليصبتح رابع العتب يخرج متن القائمة«. 
مهاجتم  جريفتو  مانشتيني  واستتدعى 

فرايبورج األملاني ليحل محل إنسيني.
يشتار إىل أن جورجيو كيللينتي وماتيا دي 
تشتيليو )يوفنتتوس(، خرجا متن قائمة 
إيطاليتا بعد إصابة الثنائي يف مباراة اليويف 
ونابتويل األخترية بالتدوري، وخترج متن 
القائمة أيضتا بريان كريستتانتي )روما( 

بسبب اإلنفلونزا. 
ويستتعد املنتخب اإليطايل ملواجهة أرمينيا 
غدا الخميس، فيما يواجه فنلندا يوم األحد 
املقبل، ضمن منافسات املجموعة العارشة 
التي يتصدرهتا األزوري برصيد 12 نقطة 

من 4 مباريات.

فاز ماتيتاس دي ليخت، مدافتع يوفنتوس ومنتخب هولنتدا، بجائزة 
العتب العتام يف بتالده، واملقدمتة متن قبتل صحيفتة »دي تليجراف« 

الهولندية.
وقال دي ليخت يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«  
تابعتهتا »املراقتب العراقي« عقب حصتد الجائزة »إنهتا حلم، أنا 
فختور باألشتخاص الذين ستاعدوني عىل مدار العتام املايض، 

وفخور بالعائلة التي دعمتني«.
وأضتاف: »أنتا اآلن موجتود يف بلد جديد وأعترف أن األمور يف 

يوفنتوس ليست سهلة«.
وحتول تطلعاتته للفترة املقبلة، رصح ماتيتاس »هذه 
الجائتزة هتي دليتل عتىل نشتأة جيتل جديتد للكرة 
الهولنديتة كومان، فان برييس وروبتن هم الجيل 
القديم، وأتمنى أن أستري عتىل خطاهم، وأقدم 
لكرة القدم ما قدموه لها. وستأحاول العمل 
بجد يف إيطاليا من أجل أن أنجح هناك«. 

�شان�شيز 
يستغل رحيل إيكاردي

بريهوف
يشيد بقرار تجديد 

عقد فيرنر

ميسي يواصل الغياب وراكيتيتش طلب مغادرة برشلونة

اصابة كوفاسيتش تزيد من 
متاعب المبارد 

االتزوري يتعرض لضربة جديدة 
قبل تصفيات اليورو

كوبنهاجن يضم الدنماركي بيندتنر مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلتن كوبنهاجتن، قبيتل غلق ستوق 
االنتقتاالت الصيفيتة، عتودة املهاجم 
الستوبر  دوري  إىل  بيندتنتر  نيتكالس 
الدنماركي من جديد، عرب االنضمام إىل 

صفوف الفريق.
وأوضتح نتادي كوبنهاجتن أن عقتد 
الالعتب يستتمر حتتى نهايتة العتام 
الجتاري، دون الكشتف عتن مزيد من 

التفاصيل.
وقتال بيندتنر، 31 عاما، عرب حستابه 
بتطبيق مشتاركة الصور عىل اإلنرنت 
»إنستتجرام« »ستأقدم كل ما بوسعي 
الستتغالل هتذه الفرصتة عتىل متدار 

األشهر األربعة املقبلة«.
ولعتب بيندتنتر خالل مستريته ألندية 

وآرستنال  كوبنهاجتن  كاي.بتي 
وبرمنجهتام وستندرالند ويوفنتتوس 

وفولفسبورج ونوتنجهام فورست.
31 مبتاراة ضمتن  وختاض بيندتنتر 
صفتوف املنتخب الدنماركتي منذ عام 

.2006
للتدوري  بيندتنتر  عتودة  وكانتت 
الدنماركتي بمثابة مفاجأة، بعد أعوام 
عانتى خاللهتا كثتريا متن اإلصابتات 
جانتب  إىل  املستتوى  تراجتع  وكذلتك 
تورطه بمشكالت أخرى خارج امللعب.

2018 عوقتب  ففتي ترشيتن الثانتي 
بيندتنر بالحبس 50 يوما بسبب إهانة 
ستائق ستيارة أجترة يف كوبنهاجتن، 
وطبق العقوبة من خالل ارتداء ستوار 

حديدي يف قدمه بمنزله.

المراقب العراقي/ متابعة...
خاض فريق برشتلونة، مرانه بالالعبني املتاحني مع 
غيتاب الدوليني؛ للمشتاركة مع منتخبتات بالدهم، 

خالل فرة التوقف الدولية.
وقالتت صحيفة »ستبورت« اإلستبانية، إنَّ الظهري 
األيتر جونيتور فريبتو، التذي عانتى متن شتد يف 
الرباط الجانبي للركبتة اليرى وغاب عن مواجهة 
أوساسونا، بدأ يف خوض تدريبات فردية عىل العشب 

بعيًدا عن املجموعة.
ويف ستياق منفصتل، لتم يظهتر كل متن ليونيتل 
مييس، وعثمتان ديمبتيل، ولويس ستواريز، ونيتو، 
يف التدريبتات، وواصلتوا عملهتم يف صالتة األلعتاب 

الرياضية للتعايف من إصاباتهم.
وضم إرنستتو فالفتريدي، متدرب الفريتق للمران، 
عدًدا من العبي الشباب، وهم سريجي بويج، وأنسو 

فاتي، ورامون فيال.
وستيواصل برشتلونة، تدريباتته يف انتظتار عتودة 
الدوليتني، للتحضتري ملواجهتة فالنستيا بالليجا، ثم 

بوروسيا دورتموند يف دوري أبطال أوروبا.
اىل ذلك كشتف تقرير صحفي إستباني، عن مفاجأة 
بشتأن العالقة بني النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش 

ونادي برشلونة.
وكان وكيل راكيتيتش يؤكد طوال الصيف أن الالعب 
يريد االستمرار يف »كامب نو«، وال يهتم بأي عروض 

تقدم له.
ووفًقتا لصحيفتة »مونتدو ديبورتيفو« اإلستبانية 
التي تابعتها »املراقتب العراقي« فإن راكيتيتش غري 
موقفته بعد أن ظل عىل مقاعتد البدالء طوال مباراة 
البارستا األخرية أمام أوساستونا، ضمن منافسات 

الجولة الثالثة من الليجا.
وأشتارت الصحيفتة إىل أن الطلتب جاء بعتد املباراة 
حيث قتام راكيتيتش بتقديم طلب لتإلدارة للنظر يف 
عترض يوفنتتوس، وتقييمه قبتل انتهتاء املريكاتو 

بشكل رسمي.
وستبق أن أشتارت تقاريتر إىل أن عترض يوفنتوس 
األختري كان ينتص عتىل ضتم راكيتيتتش يف صفقة 
تبادليتة، مقابل تقديم أكثر من العب للبارستا كان 
أبرزهم األملاني إيمري كان والفرنيس بليز ماتويدي.

يذكر أن مستاحة مشتاركة راكيتيتتش يف املباريات 
تقلصتت للغاية، بعد التعاقد متع الهولندي فرينكي 

دي يونج قادًما من أياكس.

نادال يتخطى عقبة شيليتش بثالث مجموعات

دي ليخت: األمور ليست 
سهلة في يوفنتوس
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احتفاًء بـ »نبوءة اللَّْون«

»الخــــروج َعــْن المــألــــوف« فــي أمسيـــة جنـــــان الصــائــغ

فيِ بداية األمس�ية، طلبت الشاعرة 
نضال العزاوي – الَّتيِي تولت إدارة 
�ن الحض�ور قراءة  الجلس�ة – ميِ
س�ورة الفاتح�ة وقوف�اً ترحم�اً 
��ىَ ش�هداءيِ الع�راق األب�رار، ثم  عىَ
ْن الفقرةيِ األوىل فيِ برنامجيِ  أعلنت عىَ
األمس�ية، وىَالَّتيِ�ي تضمن�ت كلمة 
الش�اعر مهدي  امللتق�ى  لرئي�س 
الحي�دري، وىَالَّ�ذيِي أش�ار إىل عدميِ 
معرفته س�ابقاً بالشاعرةيِ ضيفة 
�ْن خ�اليِ حضوره  امللتق�ى، إال ميِ

املذك�ور  ديوانه�ا  توقي�ع  حف�ليِ 
آنف�اً. وإلعجاب�ه بأس�لوبيِ جنان 
الصائغ الشعري، عمد مع زمائه 
فيِ امللتقى إىل إقامةيِ هذه األمس�ية 

تكريماً لها.
املنص�ة  املأل�وف،  �ْن  عىَ خروج�اً 
كان�ت بدايته�ا للش�اعريِ مزاح�م 
قصي�دة  الق�ى  الَّ�ذيِي  التميم�ي 
�ْن نظم�ه – تفاعل  عمودي�ة – ميِ
معها جمه�ور الحارضين، ثم ما 
لب�ث أْن اعتل�ت املنصة الش�اعرة 

الصائغ، وىَالَّتيِ�ي بدأت حديثها بعد 
الرتحي�ب بالحضور وش�كر إدارة 
امللتقى بعبارٍة جميلة قالت فيها: 
أن�ا اآلن مث�ل الَّ�ذيِي يق�ال ل�ه إذا 
حرض املاء بطل التيمم، فيِ إش�ارة 
التميم�ي.  األس�تاذ  ش�اعريةيِ  إىل 
وق�د اس�عدت الصائ�غ الجمهور 
ها  ْن نص��وصيِ بقراءةيِ مجموعة ميِ
وىَالَّتيِي نقتطف  املنتخبة،  الشعرية 

نها: ميِ
الحض�ور  تصفي����ق  وس�ط 
ومتابعتهم، حفلت الجلس�ة التي 
العراق�ي(  )املراق�ب  حرضته�ا 
ن  بق�راءاٍت ش�عرية ملجموع�ٍة ميِ
العمودي�ة،  القصي�دة  ش�عراءيِ 
ْن الش�عراءيِ  باإلضاف�ةيِ إىل ع�دٍد ميِ
إىل  ثاني�ة  إش�ارٍة  فيِ  الش�عبيني 
�ْن املأل�وف؛ إذ امتزج  الخ�روج عىَ
الب�وح بش�قيه آنف�اً – الفصي�ح 
والشعبي – ليجعل أجنحة الشعر 
ترفرف فيِ فضاءيِ األمس�ية، وتطل 
ْن نافذةيِ ملتق�ى ُبن رضا علوان  ميِ
ْنها  إىل س�ماءيِ الك�رادة؛ لتزي�ح عىَ

بعض همومه�ا، حيث تناوب مع 
��ىَ اعتاء املنصة  ضيفة امللتقى عىَ
الش�عراء: راس�م كم�ال، حم�اد 
الش�ايع، كري�م رايض العم�اري، 
ري�اض الركاب�ي، إياد الش�مري، 
مه�دي س�هم، حي�اة الش�مري، 
شاكر الرشقاوي وبال الجبوري، 
ثم عادت الشاعرة الصائغ لتقديميِ 
ن الومضاتيِ الش�عرية وفيِ  ع�دد ميِ
الش�اعر  ش�كر  األمس�ية  خت�ام 
مه�دي الحيدري ضيف�ة امللتقى، 
�ْن ح�رض الجلس�ة،  إىل جان�بيِ ميِ

متمني�اً للع�راق الخ�ر والس�ام 
وللحارضين التوفيق.

الَّتيِ�ي  الصائ�غ  جن�ان  الش�اعرة 
الش�عرية  مجموعته�ا  حمل�ت 
األوىل عن�وان ) العصاف�ر تنق�ر 
�ىَ ش�هادة  نواف�ذي (، حاصل�ة عىَ
البكالوري�وس فيِ الفنون الجميلة 
ْن كليةيِ الفنون  – قسم الرساميك ميِ
ش�هادةيِ  �ْن  عىَ فض�ًا  الجميل�ة، 
البكالوريوس فيِ العلوم اإلسامية. 
وقد عملت فيِ وقٍت س�ابق محررة 
بصحيفت�ي  الثقافي�ة  للصفح�ةيِ 
ص�دى الحياة الدولية واملس�تقبل 

الجديد. 
ومقاالته�ا  نصوصه�ا  ون�رشت 
�ن الصح�ف واملواقع  فيِ العدي�د ميِ
باإلضاف�ةيِ  اإللكرتوني��������ة، 
�ن  ميِ الكث�ريِ  فيِ  مش�اركتيِها  إىل 
املهرجان�ات الثقافي�ة واملعارض 
ىَنَّ مس�رتىَها حافل�ة  أ إذ  الفني�ة؛ 
األدبي�ة  واملش�اركات  بالعط�اءيِ 
ها ش�اعرة وفنانة  والفنية، بوصفيِ

تشكيلية

المراقب العراقي / القسم الثقافي
احتف��اًء بالش��اعرِة والفنان��ة التش��كيلية جن��ان 
ِت��ي أص��درت خ��ال الع��ام الج��اري 

َّ
الصائ��غ، َوال

مجموعتها الش��عرية الثانية الموس��ومة ) نبوءة 
ْون ( أقام ملتقى ُبن رضا علوان الثقافي ِفي الكرادِة أمس��ية 

َّ
الل

ش��عرية كانت خروجًا َعْن المأل��وف في االعداد 
والتقدي��م حي��ث س��بق تقدي��م المحتف��ى بها 

قراءات لشعراء اخرين.

كلما حاولُت الولوج في طيات »الليل يلفظ اأنفا�شه الأخيرة« �شعرُت 
اأني مازلت في مقدمة الّرواية، لأّنها تحوي �شردًا واقعيًا ذا �شجون، 

تحاكي الألم الذي يعت�شُر الّروح.

املراقب العراقي/متابعة...
 حاول�ُت أْن أقتح�م النصوص املس�بوكة 
بعناي�ة فائق�ة، فوجدت الكاتب�ة نرجس 
الكعب�ي ب�ني نص�وص الّرواية ت�ارٍة تنثر 
حزنه�ا بجمل�ة: »أن�ا اآلن أبحث عن يشء 
مهم ف دهاليز مظلمة وأتحسُس ما حويل 
بب�طء ع�ّي أن أص�ل إلي�ه أخ�راً«، وتارٍة 
أجده�ا تتس�اءل بش�كٍل يحم�ل مفاهيم 

فلسفية عميقة: »من أين جاء العالم؟
وبني هذه األس�ئلة وال�رسد الواقعي الذي 
أرى فيه ش�خصية الكاتب�ة، وبني مامح 
الخي�ال الجام�ح ال�ذي يقودن�ي إىل عالم 
النس�يج الفك�ري، وأن�ا أتل�ذذ بمطالع�ة 
وتمعن تلك الحروف السامقة والشامخة.

ولعّل هذه هي البداية، التي جعلتني أس�ُر 
أغوار ش�خصية الكاتب�ة، التي جعلت من 
الّرواي�ة عاملاً النطاقه�ا، ومكاناً ملخاطبة 
األّم الت�ي رحلت، بنّص كاد يوجع املتلقي: 
»أم�ي... م�ا زل�ُت أرتع�ُش حت�ى ف أكثر 

أي�ام الّصي�ف ح�رّاً من�ذ رحلتيِ عن�ي! ليِمىَ 
أن�ت ب�كّل هذه القس�وة ي�ا ت�رى؟ كيف 
س�مح فؤادك برتكي ف ه�ذا العالم وحيدة 
م�ع ه�ذا الضجيج، الذي يغل�ف كّل يشء، 
ويكاد يس�قط مدللتك أرض�اً كلما حاولت 

الصمود؟«.
وهذا النّص يذكرني بنّص مش�ابه له ألحد 
الكتاب، حينما يخاطب أمه املتوفية قائاً: 
ال أنكر تعبك عي وارضاعك يلّ طيلة أعوام 

إالّ أنًك تركتني فما الفائدة؟!«
الكاتبة تمتل�ك ثقافة عالي�ة وذات اطاع 
واس�ع ع� الثقافة العاملية، وهذا ما جعل 
الخزي�ن املعرف له�ا قادراً ع�� انتاج مثل 
ه�ذه الّرواية؛ علماً أّن الكاتبة أضفت روح 
املدينة وس�لوك املدينة ع�� الّرواية حينما 
وصفت مابس�ها وش�الها حال خروجها 
إىل العالم املحيط.. هذا يدل ع� أّن الكاتبة 
مزج�ت ب�ني الخزي�ن املع�رف، والع�ادات 
والتقالي�د، لتنتج ش�يئاً ذا نكه�ة مميزة، 

تضيف م�ن الثقافة العراقي�ة قلياً، ومن 
العربي�ة أيضاىَ، لذلك أقولها وأنا متأكد مما 
أقول إن للكاتبة نرجس الكعبي مس�تقباً 
جمي�ًا حاف�ًا بارشاقة الحروف وس�مو 
التعابر لروايتها التي شقت لها بإذن الله 

طريق النجاح.

املراقب العراقي/متابعة...
ُيعد ش�ارع النجف�ي ف املوص�ل أبرز معال�م املدينة 
ورمزه�ا الثقاف والتاريخي، أنش�أه ال�وايل العثماني 
س�ليمان نظي�ف باش�ا ع�ام 1913، وكان الراف�د 
األس�ايس واألول للكت�اب واملثقف�ني ط�وال العق�ود 
املاضي�ة، وق�د دمر بش�كل كامل خ�ال الحرب مع 
تنظيم الدولة ليفقد محبيه ورواده. ومع افتتاح أول 
مكتبة فيه، بدأ الش�ارع يس�تعيد نبضه بعد أن دبت 
الحياة والحركة فيهكان   ش�ارع   النجفي   وال   يزال   من  
 أهم   ش�وارع   مدينة   املوص�ل   القديمة،   فهو   يربط   بني  
 سوق   الش�عارين   وش�ارع   نينوى   ف   الش�مال،   وباب  
 الط�وب   وباب   ال�رساي   ف   الجنوب  . وكان�ت   العجات  

 ووسائط   النقل   كافة   تمرّ   من   خاله   منذ   إنشائه   سنة  
1913 م   لحني   إغاقه   بوجهها   ف   بداية   الس�بعينيات،  
 واقت�ر   ع�   مرور   املش�اة   فقط  . ويش�هد   الش�ارع  
ً   من   امل�ارة،   إذ   أصب�ح   الرشيان    يومي�اً   زحاماً   ش�ديدا
 الرئيس   للمدينة   فضاً   عن   ش�ارع   غازي   الذي   أفتتح  
 م�ن   بعده   س�نة1926   م   ليخفف   من   زح�ام   العجات  
 في�ه   . س�ّمي   الش�ارع   به�ذا   االس�م   نس�بة   إىل   أرسة  
 )النجف�ي(   أو   باألح�رى   )النجيف�ي(   الت�ي   س�كنت  
 املنطقة   التي   يقع   فيها   الشارع   قبل   فتحه   واستقطاع  
 القس�م   األكر   من   بيتهم   البالغة   مس�احته   )1200(  
 مرت   مرّبع   ضمنه  . أما   تس�مية   أرسة   )النجيفي(   بهذا  
 االس�م   فقد   أش�تقّ   من   تس�مية   قرى   )النجيفات(   ف  

 الش�ام   الت�ي   قدمت   منه�ا   األرسة   صحب�ة   جمع   من  
 قبيلة   بني   خالد   املخزومية   سنة1638   م   مع   السلطان  
 م�راد   الرابع   ف   حملته   العس�كرية   لتحري�ر   بغداد   من  
 االحت�ال   الف�اريس  . وصّحفت   لفظ�ة   )النجيفي(   إىل  
 )النجف�ي(   لكث�رة   تداولها   وصعوبة   لف�ظ   األوىل . وف  
 لقاء   م�ع   الح�اج   عبدالعزي�ز   النجفي   عمي�د   األرسة  
 يق�ول   أنّ   ج�دّ   األرسة   )حس�ن   ب�ك(   س�كن   ف   محلة  
 الس�وق   الصغر   بعد   أن   منحه   وايل   املوصل   لقب   )بك(  
 وقرى   عدة   ف   والية   املوصل،   حتى   كانت   سنة1913   م  
 عندم�ا   قرر   وايل   املوصل   س�ليمان   نظيف   باش�ا   فتح  
 شارع   جديد   يربط   بني   شارع   نينوى   وشارع   املحاكم  

 )العدالة   حالياً(.  

»الليل يلفظ انفاسه االخيرة« تحاكي األلم الذي يعتصُر الّروح

  شارع الثقافة بالموصل ينبض بالحياة مجددا

في ذكرى رحيله.. نبوءات ناجي العلي على جدران رام اهلل
املراقب العراقي /متابعة...

وكان م�ن أوائ�ل املحذري�ن من بناء 
حك�م ذات�ي للفلس�طينيني مقاب�ل 
أح�د  وف  إرسائي�ل،  م�ع  الس�ام 
رس�وماته عر عن�ه باللب�اس الذي 
سيعري القضية الفلسطينية، وجاء 
اتف�اق أوس�لو بع�د اغتياله بس�ت 

سنوات )1993(.
ف الذكرى الثانية والثاثني الغتياله، 
تعلي�ق  فلس�طينيون  ش�بان  أع�اد 
رس�ومات فن�ان الكاريكاتر ناجي 
الع�ي ع� حيط�ان الح�ي القديم ف 
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، 
مستعرضني أعماله التي استرشفت 
الح�ارض الس�يايس بعد عق�ود ع� 

رحيله.
كاريكات�را   260 ب�ني  وم�����ن 
ألي�ام  معلق�ة  امل�ارة  سيش�اهدها 
ع�دة، ظه�رت مقوالت ناج�ي العي 
»األمري�كان اعرتض�وا ع�� اس�مك 
املف�اوض،  الفلس�طيني  الوف�د  ف 
اختاروك لتكون ف الوفد اإلرسائيي« 
ف نقده لخطاب السام الفلسطيني، 

ثم رسم املرأة التي ترقص بشمعدان 
املصفق�ون  به�ا  يحي�ط  إرسائي�ي 
العرب، ف إشارة إىل التطبيع العربي.

وكذلك قوله ف أحد رسوماته »خلينا 
نجيب الحج�ار الصامدة ف الفصائل 
الفلس�طينية ونعمر بيتا جديدا«، ف 
نقده للخافات الداخلية الفلسطينية 
ومطل�ب إص�اح منظم�ة التحرير، 

التي ما زالت قائمة ومس�تمرة حتى 
بعد ثاثة عقود ع� رحيله.

وُعلقت الرس�ومات ف لوحات كبرة 
تحت عنوان »للكلمة والخط املرسوم 
وق�ع أقوى من طلق�ات الرصاص«، 
وهي واحدة من مقوالت ناجي العي 

املعروفة.
وق�ال القائم�ون ع�� النش�اط إنه 

تأكيد ع�� أهمية الثقاف�ة املقاويِمة 
واعتباره�ا  االحت�ال،  مواجه�ة  ف 
ساحا أعمق من الرصاص. وأشاروا 
الع�ي  ناج�ي  رس�ومات  تمي�ز  إىل 

ب�«الوعي الرائد«.
اس�ترشف  رس�وماته،  معظ�م  وف 
ناجي العي املس�تقبل الفلس�طيني 
والعرب�ي، لك�ن حنظل�ة ال�ذي يدير 
ظه�ره ع�� ال�دوام ل�كل م�ا يقود 
كان  فلس�طني،  ع��  التآم�ر  إىل 
الرم�ز األه�م لرؤيت�ه الت�ي توقعت 
م�ا يحي�ق بالقضي�ة الفلس�طينية 
وإن األزم�ات الت�ي عب�أت القضية 
الفلسطينية س�ابقا والحقا ظهرت 
اإلقلي�م  كتخ�اذل  رس�وماته،  ف 
املحيط، وألم الشتات، وتمزق العائلة 

الفلسطينية.
تق�ول إحدى الافت�ات الت�ي ُتعرّف 
املارة بأعماله، إن ناجي العي الفنان 
اس�تخدم »حنظل�ة« بوصف�ه أب�رز 
رموزه ف عبور الده�ر والثبات أمام 
كل محاوالت طمس هويته وس�حق 

شعبه وقضيته.

 اتحاد األدباء يقيم مجلس عزاء للخياط  
املراقب العراقي /خاص ...

لألدب�اء  الع�ام  االتح�اد  يقي�م 
والكّت�اب ف الع�راق مجلس عزاء 
ألمين�ه الع�ام، الش�اعر إبراهيم 
الخي�اط، م�ن الس�اعة الحادية 
عرشة ضح�ى األربعاء الرابع من 
أيلول 2019، إىل الساعة السابعة 

مساًء، ف مقر االتحاد.
وقال الناقد عي الفواز ف تريح 
ل�)املراق�ب العراق�ي (ان االتحاد 
الع�ام لألدباء والكّت�اب ف العراق 
سيقيم مجلس عزاء ألمينه العام 
الش�اعر إبراهيم الخياط  اعتزاز 
بدوره ف رفد الحركة االدبية بكل 

ماه�و ابداع�ي فضا ع�ن دوره 
الكبر ف الجوان�ب االدارية حيث 
كان لول�ب حركة االتح�اد ف هذا 

املجال.
واض�اف: ان الخي�اط رحمه الله 
كان م�ن ابرز من ش�غل منصب 
االمني العام لاتحاد العام لألدباء 
والكّت�اب ف الع�راق ع�ر تأري�خ 
بمهني�ة  يتمت�ع  كون�ه  االتح�اد 

عالية ف اداء عمله االداري.
يذك�ر ان أمني عام اتح�اد األدباء 
العراقي�ني، إبراهي�م الخياط توف 
يوم األربع�اء املايض، ف محافظة 
ده�وك بإقلي�م كردس�تان،  إث�ر 
 59 عم�ر  ع�ن  م�روري  ح�ادث 
عاماً.وول�د الخياط ع�ام 1960، 
وكتب الش�عر ش�اباً، ول�ه ديوان 
»جمهورية الرتقال« كما مارس 
الصحافة.كما عمل الخياط مديراً 
ع�ام  الثقاف�ة  وزارة  ف  لإلع�ام 
2005، ثم عضو املكتب التنفيذي 
لإلتحاد الع�ام لألدباء والكتاب ف 
الع�راق والناطق اإلعامي باس�م 
االتح�اد، وم�ن ث�م أمين�اً عام�اً 

لإلتحاد.

ا�شت�شرف ناجي العلي 
الذي ا�شت�شهد قبل 

٣٢ عاما، الكثير من 
التطورات التي ح�شلت 

لحقا وبينها هرولة 
العرب للتطبيع وتنباأ 

العلي بالتكالب على قوى 
المقاومة، وبالظاهرة 

التكفيرية التي انت�شرت 
في العالم العربي، 

وكذلك بالفرقة الطائفية 
في العديد من الدول 

العربية. وب�شكل م�شبق 
اأي�شا، ر�شم ناجي العلي 

م�شت�شرفا انهيار المع�شكر 
ال�شتراكي رغم كونه اأحد 

حملة هذا الفكر.

توقع التكالب على المقاومة وهرولة العرب للتطبيع

 نــادي المســرح يحتفـــل بــذكـــرى تـــأسيسـه

الشاعر حزين عمر : ادب المقاومة متواجد في الساحة العربية بقوة

املراقب العراقي / خاص ...
ف  امل�رسح  ن�ادي  يحتف�ل 
االتحاد الع�ام لادباء والكّتاب 
تأسيس�ه  بذك�رى  الع�راق  ف 
املقب�ل  الخمي�س  ي�وم  االوىل 
حي�ث انطلقت  اوىل جلس�اته 
الخامس  االربع�اء  صباح يوم 
م�ن ايل�ول 2018 ع�� قاعة 

الجواهري .
الناقد واملخرج  الن�ادي  رئيس 
املرسح�ي عاء كري�م يقول ف 
العراقي(  ل�)املراق�ب  تريح 
ان ن�ادي امل�رسح ف االتح�اد 
ف  والكّت�اب  لادب�اء  الع�ام 
الع�راق كان فكرة وتحولت اىل  
واقع ملموس بجهود عدد من 
املختص�ني واملهتمني باملرسح 
والساعني اىل تطويره وايصاله 

اىل مستوى الطموح.
الخمي�س  ي�وم  أن  واض�اف: 
املقبل  س�يحتفل املؤسس�ون 

بذك�رى تأسيس�ه االوىل حيث 
انطلقت  اوىل جلس�اته صباح 
ي�وم االربع�اء  الخام�س من 
قاع�ة  ع��   2018 ايل�ول 
الجواه�ري ويض�م  مجل�س 
ادارة ذا اغلبي�ة نس�وية م�ن 
الناق�دة والكاتب�ة املرسحي�ة  
اطياف رشيد، والكاتبة  ايمان 
الكبي�ي، والدكتورة س�افرة 
ناج�ي، والكاتب�ة ذك�رى عبد 

الصاحب، اضاف�ة اىل الدكتور 
محمد عمر.

يه�دف  الن�ادي  ان  واوض�ح: 
اىل خل�ق روح انس�جام ثقاف 
ومعرف بني املرسح والثقافات 
االخرى، خاص�ة تلك املوجودة 

ف اتحاد االدباء. 
مؤك�د إن لن�ا منهاج�اً خاصاً 
ومميزاً سنقوم بتقدم املرسح 
م�ن خال�ه ولي�س كم�ا هو 

ع��  س�نعمل  كم�ا  معت�اد 
ج�ذب الفئ�ات الش�ابة حيث 
إن املرسح احس�اس وأسلوب 
كتابة، ورغم إن�ه اليوم يعاني 
الكثر إال إني أقف ضد التوقف 
بحج�ة املصاع�ب فه�ذا ه�و 
الوقت األنس���ب ألن نق��دم 

امل��زيد. 
وتابع : ان النادي سيقدم ع� 
منص�ة الجواهري ،  مش�اهد 
مرسحية و يناقش اطروحات 
، وهذا يحس�ب التحاد االدباء  
الداعم للمش�إن وه�ذا النادي 
أي ن�ادي املرسح كن�ا نحاول 
أن نطل�ق علي�ه اس�ماً مغايراً 
فاخرتن�ا بي�ت امل�رسح، وهو 
محاولة جديدة ومميزة يشكر 
عليها اتحاد األدباء تم اطاقها 
كمحاول�ة ملزج األدب باملرسح 
وهذا أمر طبيعي فاملرسح هو 

جزء من األدب. 

املراقب العراقي /متابعة...
اكد الش�اعر حزين عم�ر ان ادب املقاومة 
اليزال متواجدا ف الس�احة األدبية العربية 
بقوة،مختلفا مع الرؤية التي تعلن تواري 
أدب املقاومة من الساحة األدبية العربية، 
مبينا أنه حارض ف الساحة األدبية العربية 

وحتى إن اختلف مسماه.
واس�تطرد: كذلك ف فرتات الثورات يظهر 
ه�ذا الن�وع األدبي بق�وة، مثًا م�ع ثورة 
25 يناير 2011 ظهر العديد من الش�عراء 
الذي�ن ترجموا املش�هد بمقاومة ش�عرية 
وأدبية أيًضا ،مشدًدا: هو مستمر، ويظهر 
بصورة أك�ر ف وقت النزاع�ات الداخلية، 
فلم يكتفيِ فقط الُكّتاب والشعراء باإلبقاء 
ع� هذه التيم�ة ف وقت الحروب؛ بل بات 

رصاع الظل�م س�احة جديدة إلنت�اج أدب 
املقاومة.

ووضع حزين تعريًفا لتيمة أدب املقاومة 

قائ�ًا: ه�و األدب ال�ذي يتج� م�ع فرتة 
مقاوم�ة  إىل  ويدع�و  الوطني�ة  األزم�ات 
العدو، س�واء بصورة راديكالية وبالساح 
أو باملواقف والذود عن األوطان، واستنفار 
املعتدي�ن،  ل�ردع  واس�تنهاضها  الهم�م 
مقاب�ل  وخس�تهم  مس�اوئهم  وكش�ف 
استبس�ال املواطنني ف الدفاع عن أرضهم 

وقضاياهم الوطنية.
واعت�ر أن الش�عر ه�و األكث�ر حًظ�ا ف 
التعبر عن املقاومة؛ ألنه نمط أدبي يخلق 
ف اللحظ�ة ومن رح�م املقاوم�ة، ويعتر 
الهتاف الش�عري أحد سبل املقاومة، وهو 
ما يظهر ف س�احات التظاهر؛ لذا يرتجم 
الش�عر بص�ورة كب�رة حال�ة املقاوم�ة 

والرغبة والسعي إىل التغير.

كان فكرة وتحولت الى واقع ملموس

جنان الصائغ
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خالل 3 ش�هور فقط، شفي 
12 مريض�ا من بني 14 ممن 
يعان�ون م�ن رسط�ان الدم 
الش�فاء،  ع�ى  املس�تعيص 
باستخدام عالج جديد، شكل 
ما يمكن أن يوصف باخرتاق 

طبي وعلمي كبري.
رشك�ة  كش�����فت  فق�د 

»ميديكس« ع�ن عالج جديد 
رائد لشكل غري قابل للشفاء 
وه�و  ال�دم،  رسط�ان  م�ن 
لوكيمي�ا األروم�ة اللمفاوية 
ال�دم  ابيض�اض  أو  الح�ادة 
أن  دون  الح�اد،  اللمف�اوي 
يف  للم�رض  أث�ر  أي  ي�رتك 

املرىض.

ووفقا للبح�ث، الذي نرش يف 
مجل�ة »نايترش ميديس�ني« 
فقد قامت الرشك�ة بتجربة 
العالج الجديد يف مستش�فى 
س�رتيت«  أورموند  »غري�ت 
يعان�ون  مريض�ا   14 ع�ى 
اللمفاوي  من رسطان ال�دم 
الح�اد، بن�وع م�ن عالجات 

الرسط�ان، ال�ذي يس�تخدم 
الجه�از املناع�ي يف الجس�م 

ضد الخاليا الرسطانية.
وبعد 3 أش�هر فقط، ش�في 
امل�رىض  م�ن  مريض�ا،   12
األربع�ة ع�رش، مع اإلش�ارة 
إىل أن معظ�م املرىض هم من 
األطفال، حي�ث أصبح 5 من 
هؤالء امل�رىض خاليني تماما 
م�ن الرسط�ان، بحس�ب ما 
ص�ن  ذي  صحيف�ة  ذك�رت 

الربيطانية.
أم�ا الع�الج فهو عب�ارة عن 
نس�خة رسيع�ة املفعول من 
 ،CAR-T »العالج »كار – تي
ال�ذي يعمل ع�ن طريق أخذ 
خاليا الدم التي تس�اعد عى 
الع�دوى خارج  الحماية من 
يف  وراثي�ا  وتعديله�ا  ال�دم، 
املخت�رب بحيث تك�ون أفضل 
بكثري يف العث�ور عى الخاليا 
ث�م  وقتله�ا،  الرسطاني�ة 
إعادته�ا مرة أخ�رى يف الدم 

ملحاربة الرسطان.

اكتشاف عالج لمرضى سرطان الدم المستعصي
أقر شاب، لم يكشف عن هويته، 
الفواك�ه  تن�اول  تجن�ب  بأن�ه 
يف  كان  أن  من�ذ  والخ�راوات 
املدرس�ة االبتدائية، بحجة أنه ال 

يستسيغ طعمها.
املراه�ق،  الش�اب  وباعرتاف�ات 
وه�و م�ن مدين�ة بريس�تول يف 
يعي�ش  ظ�ل  فإن�ه  بريطاني�ا، 
طوال س�نوات عى نظام غذائي 
البطاطس  اقترص ع�ى رقائ�ق 
والخب�ز  املقلي�ة  والبطاط�س 
األبي�ض والنقان�ق، األم�ر الذي 
أدى إىل فقدان�ه البرص والس�مع 
الفيتامين�ات  نق�ص  بس�بب 

واملعادن.
م�ن  البال�غ  املراه�ق،  وكان 
العمر اآلن 19 عاما، بدأ يفقد 
بلغ  س�معه وبرصه عندم�ا 
الرابع�ة ع�رشة م�ن عمره، 
وفقا مل�ا ذكرت�ه أرسته، كما 

ني�وز  س�كاي  موق�ع  ذك�ر 
الربيطاني.

وكش�فت االختبارات أنه يعاني 
م�ن مس�تويات منخفض�ة من 

ال�دم  وفق�ر   12 ب�ي  فيتام�ني 
الكبري، وقيل إن س�بب األمراض 
يع�ود إىل ك�ون الفت�ى انتقائي�ا 
يف غذائ�ه ودائ�م الش�كوى م�ن 

الطعام.
ووفق�ا لتقري�ر الحال�ة، ال�ذي 
قدم�ه باحث�ون من مستش�فى 
بريس�تول للعيون، الذي نرش يف 
دوري�ة الط�ب الباطن�ي، إنه تم 

إعط�اؤه حقن فيتام�ني بي 12 
ونصائ�ح غذائية، ولك�ن عندما 
ع�اد إىل الطبيب، بعد عام، كانت 
حالت�ه قد ازدادت ترديا وس�واء 
وأصيب بضعف شديد يف حاستي 

السمع والبرص.
ف  ض�ا أ و

التقرير 
ن�ه  إ

»مع بلوغه س�ن السابعة عرش، 
تردت حاسة الرؤية عند املريض 
وزادت سوءا بشكل تدريجي، إىل 

حد إصابته بالعمى«.
وق�ال املراهق معرتف�ا بأنه منذ 
االبتدائي�ة  باملدرس�ة  التحاق�ه 
تجن�ب األطعم�ة الت�ي تحتوي 
عى مواد معين�ة وأنه كان يأكل 
البطاط�س املقلي�ة ورقائ�ق 
والخبز  برينغل�ز  البطاطس 
اللح�م  األبي�ض ورشائ�ح 

املجهزة والنقانق«.

كيف وصلت صحة »شاب« اعتاد على االكل االحادي ؟!

كثرياً ما نس�مع عن أمراض معينة تتسبب 
به�ا القط�ط إذا كان�ت متواج�دة بش�كل 
دائ�م يف املن�زل، خصوصاً عند النس�اء، إال 
أن دراس�ة حديثة أفادت أن لرتبية القطط 
فوائد جمة، حيث تساعد القطة األشخاص 
الذي�ن يعان�ون م�ن الكآب�ة أو الح�زن يف 

التغلب عى هذه املشاعر.
بهرم�ون  يع�رف  م�ا  القط�ط  وتطل�ق 
األوكسيتوس�ني، وه�و هرم�ون مع�روف 
بإثارة مش�اعر الحب والثق�ة، حيث أثبتت 
إحدى الدراس�ات دور القطط يف مس�اعدة 
األطفال الذين يعانون من مرض التوحد يف 

التقليل من أعراضه لديهم.
كذلك تحس�ني الن�وم، حيث أثبتت دراس�ة 
أجراها معه�د »مايو كلين�ك« أن 41% من 
األش�خاص الذي�ن لديهم قطة قال�وا إنهم 
ينام�ون بش�كل أفض�ل بفض�ل حيوانهم 

األليف.
ه�ل تص�دق أن القط�ة تقلل م�ن اإلصابة 
بأم�راض القل�ب، حي�ث يمك�ن أن يقل�ل 

اإلصاب�ة  مخاط�ر  م�ن  ق�ّط  امت�الك 
بأم�راض القلب بنس�بة 30%، بما يف 

ذلك اإلصابة بالسكتة الدماغية، 
ألنها تساعد يف التقليل من 

التوتر.
التع�رض  أن  كم���ا 

ه�ذه  وجل�د  لوب�ر 
األليفة  الحيوان�ات 
مقاومة  م�ن  يزيد 
املس�ببة  امل���واد 
للحساس�ية، مما 
يقل�ل م�ن خطر 
الحس����اس�ية 
بالت�ايل  والرب�و، 

يزيد املناعة.
خرخ�رة  أيض�ا 
الق����ط ع�الج، 
الخرخرة  فص�وت 
ال����ذي تص�دره 

القط�ط يصل تردد 
ب�ني  م�ا  اهت�زازه 

هرت�ز،   140 إىل   20
خرخرته�ا  وتعت�رب 

األصوات  أكث�ر  أح�د 
راح�ة يف العال�م، كما 

أن ال�رتددات يف نط�اق 
18-35 هرت�ز لها تأثري 
حرك�ة  ع�ى  إيجاب�ي 

املفاصل.

»القطط« عالج للخروج 
من الكآبة والتوحد

على خطى انستغرام ..
 »فيس بوك« يخفي عدد »الاليكات«

الول مرة في التاريخ ..سياحة للفضاء وفندق خمس نجوم
يف مس�عى لجع�ل الفضاء 
األثري�اء  أم�ام  متاح�ا 
الس�ياحة  بهدف  وغريهم، 
الفض�ويل،  واالستكش�اف 
أعلنت مؤسسة »جيت واي 
تصميم  ع�ن  فاونديش�ن« 
أول فن�دق فضائي يحتوي 
فاخ�رة  ن�وم  غ�رف  ع�ى 
ودور  ومطاع�م  وحان�ات 
سينما.الفندق سيعتمد عى 
الجاذبي�ة الصناعي�ة، عى 
الفضائية  عك�س املحط�ة 

املنعدمة الجاذبية.
وس�يكون عى شكل عجلة 
يبل�غ قطره�ا 190 م�رتا، 
ويتم تدويرها إلنش�اء قوة 
جذب تش�به تل�ك املوجودة 

عى سطح القمر.
س�بوتنك  وكالة  وبحس�ب 
الروس�ية، س�يكون ح�ول 
العجلة 24 وح�دة مزودة 

ووظائ�ف  للن�وم  بمرات�ب 
دعم الحياة األخرى، وسيتم 
تزيينه�ا باس�تخدام م�واد 
طبيعية وأقمش�ة وإضاءة 

مريح�ة ودهانات، ما يتيح 
لزوار الفن�دق قضاء إجازة 

رائعة.
لتشغيل  املؤسس�ة  وتهدف 

املحط�ة الفضائي�ة بحلول 
عام 2025، حيث يتوقع أن 
يزور املحطة 100 سائح يف 

األسبوع.

نظارات من آبل تعمل بخاصية الواقع المعزز

تس�عى )وايمو( وهي وحدة السيارة 
ذاتي�ة القي�ادة التابع�ة ل�)ألفابيت( 
الرشك�ة األم لجوج�ل، للتخل�ص من 
العدي�د من مزايا الس�يارات التقليدية 
بس�ياراتها املقبل�ة، بما ىف ذل�ك املرايا 

والدواسات وعجلة القيادة.
ووفق�ا ملوقع »ديى مي�ل« الربيطاني 
الوطني�ة  اإلدارة  الرشك�ة  حث�ت   ،
للسالمة املرورية عى الطرق الرسيعة 
الحواج�ز  »إزال�ة«  ع�ى   )NHTSA(
التنظيمي�ة للس�يارات بدون س�ائق، 
إذ تقول وايم�و إن الكثري من القواعد 
ليست حيوية للسيارات ذاتية القيادة 

ألنها تعمل بطريقة مختلفة.
وأرس�لت وايمو بالتعاون مع عدد من 
 NHTSA رشكات السيارات رسالة إىل
تطالب فيها تبسيط تطوير السيارات 

املستقلة.
وتع�د NHTSA ىف وض�ع صع�ب مع 
القوان�ني الحالية، إذ تصارع منذ أكثر 
من ثالث س�نوات م�ع كيفية معالجة 

املش�كلة التى تطرحه�ا التكنولوجيا 
الناش�ئة.وقالت وايمو يف خطاب ُنرش 
 NHTSA األس�بوع املايض »يجب عى
التح�رك برسع�ة إلزال�ة الحواجز مع 
ضمان الس�المة، وم�ع ذلك ليس لدى 
NHTSA خط�ط إلع�ادة كتاب�ة دفرت 

القواعد حتى مارس 2020.
وسيش�مل هذا األمر إصالًحا تنافسًيا 

الحالي�ة  القواع�د  م�ن  للعدي�د 
بالس�يارات،  املتعلق����ة 

ال�ركاب  كان  إذا  وم�ا 
يواجه�ون  ق���د 

ت  ه�ا تج��ا ا
مختلف�ة 

ع�ن 

الس�يارات التقليدية.تشري التعليقات 
املقدمة من رشكات صناعة السيارات 
إىل أن األم�ر ق�د يس�تغرق حت�ى عام 
2025 عى األقل إلكم�ال إعادة كتابة 

شاملة ملعايري السالمة املختلفة.

ال مرايا وال دواسات وال عجلة قيادة..سيارة مستقبلية لشركة »وايمو«

بع�ض  كش�����فت 
الجدي�دة  الترسيب�ات 
أن رشك�ة أب�ل تس�تعد 
إلط�الق نظ�ارات جدي�دة 

تعمل بتقنية الواقع املعزز.
وافاد موق�ع MacRumors أن 
نس�خة نظ�ام iOS 13 تحتوي 
لتطبي�ق  برمج�ي  رم�ز  ع�ى 
وال�ذى   ،»STARTester»باس�م
يتيح التح�ول إىل وضعية »الحمل 
عى الرأس«، مع خياري اإلمس�اك 
ال�رأس، ووض�ع  والوض�ع ع�ى 
StarBoard، وع�دد من األوضاع 

األخرى.
الرموز  التقرير، فإن  وبحس�ب 
يف  ظه�رت  الت�ي  الربمجي�ة 
اس�م  توض�ح  النظ�ام 
»Garta«، ك�����اس�م 
أو  لنظ�ارة  محتم�ل 
للواق�ع  أب�ل  خ�وذة 
املعزز، كذلك فتوجد 
أيقونتني خاصتني 
بالنظارة يف نظام 
داخ�ل  التش�غيل 
حزمة »Find My app«، التي تتيح 

املدعومة  التطبيق�ات  البحث ع�ن 
ضم�ن نظ�ام التش�غيل، وتوضح 
األيقونت�ان تش�ابًها إىل ح�د كب�ري 
م�ع نظارة جوج�ل للواق�ع املعزز 

.Google Cardboard
التش�غيل  خي�اري  يتوف�ر  كذل�ك 
واإليق�اف أيضا ضم�ن األيقونتني 

األبي�ض  اللون�ني  خ�الل  م�ن 
اآلن ال توج�د  والرم�ادي، وحت�ى 
معلومات مؤكدة، لكن من املنتظر 
ظه�ور املزيد م�ن التأكيدات خالل 
الف�رتة املقبلة خاص�ة وأن رشكة 
أبل تعقد مؤتمرها الس�نوى يف 10 

سبتمرب.

يس�تعد موق�ع فيس ب�وك إلخفاء عدد »الالي�ك«  ىف محاول�ة للحفاظ عى 
صحة مس�تخدميه النفس�ية، وأكدت الرشكة أنها تعد امليزة بعد اكتش�اف 
الباحث�ة واملهندس�ة جني مانش�ونوونج  نموذًجا أولًيا م�ن الكود الخاص 
بها مخب�أ داخل تطبيق أندروي�د عى فيس بوك.ووفق�ا ملوقع »ديى ميل« 
الربيطان�ي، ان�ه ع�ى الرغ�م م�ن أن املي�زة ليس�ت متوفرة بع�د ألي من 
مس�تخدمي فيس بوك، فمن املحتمل أن يكون االختبار مشابهاً 
ملا ح�دث داخل تطبي�ق انس�تغرام، إذ أج�رى اختبار 
الش�هر املايض مماث�ل ىف كندا والياب�ان وإيرلندا 
وإيطالي�ا والربازي�ل وأس�رتاليا ونيوزيلندا، 
مع إعطاء املستخدمني القدرة عى رؤية 
قائم�ة باإلعجابات عى منش�وراتهم 
الخاصة، لكن ال يمكنهم مش�اهدة 
ع�دد مش�اركات اآلخرين.تق�ول 
املنص�ة إنها جزء من جهد لجعل 
املستخدمني يش�عرون بسعادة 
أكرب وس�ط مخ�اوف م�ن أن 
وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
تدن�ي  ىف  تس�هم  أن  يمك�ن 
اح�رتام ال�ذات ومش�اعر عدم 

املالئمة لدى الشباب.

ينطل�ق يف ش�هر ترشي�ن االول املقبل، اول مع�رض لالتصاالت 
وتقنية املعلومات يف مدينة كربالء، بمشاركة الرشكات املعرفية 

والتقنية االيرانية.
وأفادت وكالة مهر لألنباء، نقال عن اتحاد صناعة االتصاالت يف 
ايران، أن رئيس املجل�س االداري لهذه االتحادية »داوود أديب« 
رصح يف خص�وص اقامة هذا املعرض: أن 
العراق يعترب م�ن اهم الرشكاء التجاريني 
الي�ران يف املنطق�ة ويف الس�نوات ال��10 
االخرية قد بات يشكل اكرب فرصة تجارية 
يف العال�م، م�ا يع�د فرصة ثمين�ة اليران، 
نظ�را للح�دود املش�رتكة الت�ي تص�ل اىل 

الكيلومرتات.
وأوض�ح أن اول مع�رض دويل لالتصاالت 
وتقنية املعلومات س�يقام من أول ترشين 
االول لغاي�ة الراب�ع منه يف مدين�ة كربال، 
وذلك بدعم صندوق االبداع واالزدهار االيراني ووزارة االتصاالت 
االيراني�ة ومعاوني�ة العل�وم والتكنولوجي�ا يف مكت�ب رئاس�ة 
الجمهوري�ة يف اي�ران، حيث ستش�ارك فيه ال�رشكات املعرفية 

االيرانية والتي تنشط بمجال التكنولوجيا.

 10 Android تق�رتب رشكة جوج�ل من إصدار نظ�ام تش�غيل
الجدي�د، والحظ موقع 9to5Google أن نظام التش�غيل األحدث 

لجوجل سيصل إىل هواتف Pixel ىف الثالث من سبتمرب.
ونرشت رشكات الجوال الكندية Rogers و 
Telus التحديثات الواردة ىف منتديات الدعم 
الخاص�ة بهما، وبعد انتش�ار األم�ر أزالت 
Rogers التاريخ من موقعها الرسمى، لكن 
 ،Telus املعلومات ال تزال متاحة عى موقع
وال�ذى يق�ول إن »التحدي�ث األمنى لنظام 
Android Q م�ن املق�رر أن يص�ل لجميع 

هواتف Pixel ىف 3 سبتمرب«.
يذك�ر أنه ت�م إص�دار النس�خة التجريبية 
النهائية لنظ�ام Android 10 قبل ش�هر، 
وىف ذل�ك الوق�ت قال�ت Google إن اإلصدار 
 Android الع�ام عى بعد بضعة أس�ابيع فقط، إال أن إص�دارات

تصل إىل هواتف Google أوالً.

 ..»10 Android «
يصل الى هواتف »بكسل«

حذر مس�ؤولو الصحة العامة يف الواليات املتحدة من اس�تخدام 
الس�جائر اإللكرتوني�ة، وذلك بعد تس�جيل »ارتف�اع غامض« يف 
أع�داد مرىض الرئتني والجه�از التنفيس، وفقاً ملا ذكرت ش�بكة 

»فوكس نيوز« اإلخبارية األمريكية.
وق�ال مركز مراقب�ة األمراض والوقاية منه�ا »يس دي يس«، إن 
التحقيق مستمر بشأن س�بب ارتفاع املصابني بأمراض الجهاز 
التنف�يس، مضيف����ا: »لك�ن عليك�م التفك����ري يف االمتن�اع 
الس�جائر  منتج�ات  اس�تخ���دام  ع�ن 

اإللكرتونية«.
وتاب�ع: »يبل�غ امل�رىض، يف البداي�ة، ع�ن 
ظهور أع�راض أمراض الجه�از التنفيس، 
مث�ل الس�ع��ال وضي����ق التنفس وآالم 
يف الص�در، قبل أن يتطور ذل�ك إىل أمراض 

مزمنة«.
وبلغ عدد األشخاص الذين يعانون أمراضا 
رئوية خطرية قد تكون مرتبطة بالسجائر 
اإللكرتوني�ة، 215 يف 25 والي�ة أمريكي�ة 
خالل 3 أيام فقط، حس�بما كشف »يس دي يس«، الجمعة، فيما 

ُسجلت حالة وفاة األسبوع املايض.
ودعا املركز مدخني الس�جائر اإللكرتونية إىل عدم رشاء شواحن 
أو س�وائل من الشارع، خصوصا تلك التي تحوي م��ادة رباعي 

هيدرو كانابينول.

امراض الرئتان ترتفع باحدى الدول 
..تعرف على السبب

قريبًا.. معرض لالتصاالت التقنية 
االيرانية في كربالء المقدسة
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أقوال 
من

 نور 

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  ل�سنة 2009

االيداع يف نقابة ال�سحفيني 
العراقيني )753(

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

almurakebiraqi@gmail.com
بريدنا االلكرتوين

 الر�سائل الق�سرية
0790124038707722299319

07829981455 هاتـــــــف ال�شكاوي
هاتـــــــف العالقات

الثالثاء 3 أيلول 2019 العدد 2149  السنة العاشرة
االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

صحيفة-يومية-سياس��ية-عامة

مواقيت 
ال�سالة

ال�رشوق

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

03:15�سالة ال�سبح

04:57

12:07

07:33

11:24

املراقب العراقي/متابعة...
بوري�س  الربيطان�ي  ال�وزراء  كش�ف رئي�س 
جونس�ون وصديقت�ه كاري س�يموندس ع�ن 
أنهم�ا اقتني�ا ج�روا تم إنق�اذه من ن�وع جاك 

راسل.
وأظه�رت لقطات تلفزيونية الج�رو البالغ من 

العمر 15 أسبوعا، والذي ُسمي ديلن وهو يصل 
إىل مقر رئاس�ة الوزراء يف داونينغ س�ريت، ثم 
نرشت س�يموندس يف وقت الح�ق صورا للكلب 

وهو يف مقر إقامة جونسون.
وكان تاجر حيوانات أليفة سيتخلص من ديلن 

ألنه ولد بمشكلة يف الفك.

ولم يتضح بعد كيف سيكون شكل عالقة ديلن 
بالقط الري الذي يعيش يف داونينغ سريت.

وأش�ادت جمعي�ة خريي�ة للحيوان�ات يف ويلز 
باقتناء بوريس جونس�ون وسيموندس للجرو 
ووصفته بأنه حلم يتحقق للكلب وللقضية، إذ 

سيؤدي إىل زيادة االهتمام بإنقاذ الكالب.

الجنون البريطاني ..اشادة برئيس وزراء بريطانيا عقب اقتنائه جروا بمقر إقامته !

يربح اليانصيب مرتين في 3 أشهر!

رقم قياسي للفراعنة في فرنسا 
املراقب العراقي /متابعة...

باري�س ومندوبه�ا  كش�ف س�فري م�ر يف 
الدائ�م بمنظمة اليونس�كو، إيه�اب بدوي، 
أن مع�رض توت عنخ أم�ون املقام حاليا 
يف العاصم�ة الفرنس�ية، حط�م األرقام 
جمي�ع  تنظي�م  تاري�خ  يف  القياس�ية 

التظاهرات الثقافية يف فرنسا.
ووفق�ا آلخ�ر تع�داد رس�مي صادر 
ع�ن مس�ئوليني، اس�تقبل املعرض 
مليون و371 ألف�ا و476 زائرا من 
فرنس�يني وس�ائحني من مختلف 

الجنسيات.
وقال الس�فري إيهاب بدوي لوكالة 
»أنباء الرشق األوسط«، إن معرض 
»ت�وت عنخ آم�ون وزمان�ه«، الذى 
أقي�م ع�ام 1967 بق�ر »بوتي 
بايل« كان يتص�در الرقم القيايس 
للتظاه�رات  الزائري�ن  ملع�دالت 
الثقافية يف فرنس�ا، بمليون و240 
ألف�ا و75 زائرا اىل أن حطم املعرض 

الحايل الرقم القيايس.
وت�م تحطيم الرقم ع�ىل الرغم من 
ع�دم ع�رض القطع�ة األساس�ية 
وه�ي قناع توت عنخ أمون الذي لم 

يشارك باملعرض.

املراقب العراقي/متابعة...
يقول ش�عار والية م�ني األمريكية 
»الحي�اة كم�ا يج�ب أن تك�ون،« 
وبالفعل تجس�د هذا شعار يف أحد 
سكان الوالية؛ رجل ربح اليانصيب 
مرت�ني هذا العام، حس�ب وس�ائل 

إعالم أمريكية.
ري�ح روب�رت س�تيوارت 100 ألف 
دوالر يف بطاق�ة يانصيب مبارشة، 
بعد ثالثة أش�هر من فوزه بمليون 
دوالر م�ن ورق�ة يانصي�ب أخرى، 

حسب شبكة أيه بي يس نيوز.
اش�رى الرجل الذي يقيم يف مدينة 
كينيبون�ك يف م�ني، بطاق�ة ب��25 
دوالرا لريب�ح أربع�ة آالف أضعاف 

املبلغ الذي دفعه.
ويف ماي�و املايض، دفع س�تيوارت 
25 دوالرا لق�اء بطاق�ة يانصي�ب 
تبني أنه�ا الرابحة، فأخ�ذ معه إىل 
البي�ت 710 آالف دوالر بع�د خصم 

قيمة الرضيبة.

»أرواح شريرة« بمدرسة 
أميركية.. وسلسلة هاري 

بوتر »ممنوعة«

املراقب العراقي/ متابعة...
نص�ح ط�اردو أرواح رشي�رة كاهن�ا يف 
مدرس�ة يف مدين�ة ناش�فيل األمريكي�ة 
بحظر سلسلة كتب »هاري بوتر« بسبب 
مخ�اوف م�ن إم�كان اس�تخدام روايات 
الس�تحضار  ه�ذه  الش�عبية  األطف�ال 
ريهي�ل  دان  الكاه�ن  األرواح.واتص�ل 
بطاردي أرواح رشي�رة يف روما والواليات 
املتح�دة، فأوص�وه بإزال�ة تل�ك الكت�ب 
الخيالية من مكتبة مدرسة سانت إدوارد 

الكاثوليكية يف والية تينييس.
وأطلق�ت هذه السلس�لة يف ع�ام 1997، 
وه�ي ت�دور ح�ول قص�ة ملحمي�ة عن 
مغام�رات  ع�ىل  وترك�ز  وال�رش  الخ�ري 
الس�احر الش�اب ال�ذي يض�ع نظارتني 
طبيتني ويحارب الس�احر الرشير اللورد 
رس�الة  يف  الكاه�ن  فولدمورت.وق�ال 
إلكروني�ة موجه�ة إىل وس�ائل اإلع�الم 
املحلية: »التعاويذ واللعنات املس�تخدمة 
يف الكتب حقيقية، وعندما يقرأها إنسان 
يصب�ح هناك خط�ر اس�تحضار األرواح 

الرشيرة يف وجود قارئ النص«. 
وأوضحت ريبيكا هام�ل، مديرة مدارس 
ناش�فيل،  يف  الكاثوليكي�ة  األبرش�ية 
لصحيف�ة »ذي تينيس�يان« املحلي�ة، أن 
ريهيل لديه »س�لطة كنس�ية التخاذ مثل 

هذه القرارات«.
وق�د حظ�رت ه�ذه السلس�لة للمؤلف�ة 
الربيطاني�ة ج. ك. رولين�غ التي حصدت 
أمريكي�ة  م�دارس  يف  عاملي�ا،  نجاح�ا 
وبريطانية، بس�بب ادعاءات بأنها »تعزز 

القيم الشيطانية أو السحر األسود.

 سلبي.. ترك االطفال في السيارات

م�ن الجوان�ب الس�لبية ل�دى بع�ض 
االش�خاص ه�و تركه�م لالطف�ال يف 
الس�يارات والذهاب اىل التس�وق دون 
ل�ه ه�ؤالء  اىل م�ا يتع�رض  االنتب�اه 
االطف�ال من مح�اوالت خطف او قتل 
او تعري�ض الطف�ل ال�ذي يجل�س يف 
الس�يارة اىل بعض املضايقات من قبل 

املتطفل�ني واالطفال االخرين الذين قد 
يغارون من الطفل الجالس يف السيارة 
فيقومون برضبه السيارة او استفزاز 
الطف�ل للقي�ام بحاالت ه�م يريدونها 
به�دف رسق�ة الس�يارة اثن�اء خروج 
الطف�ل منها لذلك يجب ع�دم تركه يف 

السيارة حتى وان كان لوقت قصري.

تع�د مس�ألة تركي�ب الكام�ريات يف 
واجهة املنازل م�ن االمور االيجابية 
التي تس�هم يف تقليل نسبة الجرائم 
التي تحدث يف املناطق السكنية حيث 
ان املجرم�ني ال يقرب�ون من البيت 
الذي يكون مراقبا بالكامريات فضال 
عن كونها تس�جل ما يحدث بالقرب 
م�ن البي�ت وله�ذا تنص�ح الجهات 
االمني�ة بركي�ب كام�رات منزلي�ة 
حتى يس�تطيع رجال االم�ن تحديد 
املجرم�ني والغرباء الذي�ن يقربون 
من البيت واصدروا عددا من الوصايا 
يف العدي�د من وس�ائل االعالم املرئية 
واملس�موعة واملقروءة بهذا الش�أن 

للتقلي�ل من نس�بة تع�رض املنازل 
واملحالت للرسقة.

ايجابي... تركيب الكاميرات

 ترامب سيدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية بارتكاب االخطاء

املراقب العراقي/ متابعة...
وق�ال ترامب يف تغريدة ع�رب »توير« قبل 
يوم�ني إن اإلعصار »دوريان« س�يرضب 
باإلضاف�ة إىل فلوري�دا وس�اوث كاروالينا 
جورجي�ا  م�ن  كال  كاروالين�ا،  ون�ورث 

وأالباما.
وأوضح أن الواليتني األخريتني سيتعرضان 
ع�ىل األرج�ح إىل أرضار أك�رب مم�ا كان 
إن  األمريك�ي  الرئي�س  متوقعا.وق�ال 
اإلعصار يبدو أشد األعاصري عىل اإلطالق.

وس�ارعت الس�لطات األمريكي�ة للرد عىل 
ادع�اءات ترامب، وقال�ت خدمة الطقس 
الوطني�ة يف والي�ة أالبام�ا يف تغري�دة عىل 
»توير« :« اإلعصار لن يؤثر عىل أالباما ال 
من قريب وال م�ن بعيد«.لكن ترامب كرر 
كالمه الس�ابق يف وقت الح�ق، مرا عىل 
أن أالباما س�تتعرض لتداعي�ات اإلعصار 
خ�الل مؤتمر صحفي.وه�ذا ليس الخطأ 
األول ال�ذي يق�ع في�ه ترامب ع�ىل موقع 
»توير«، الذي يش�هد الكث�ري من أخطائه 
اإلمالئية واملعرفية، فبسبب خطأ مطبعي 
التق�ى ترام�ب يف يونيو امل�ايض ب��«أمري 
الحيت�ان«، يف إش�ارة إىل ويل عه�د اململكة 

املتحدة، وأمري ويلز.
ويف نيس�ان امل�ايض، وقع ترام�ب يف خطأ 

تفج�ريات  ع�ىل  علّ�ق  عندم�ا  جس�يم، 
رسيالن�كا، إذ قال إنها أوقعت 138 مليون 
قتيل.وبع�د 20 دقيق�ة، انتب�ه ترامب إىل 
الخطأ ال�ذي وقع فيه، وس�ارع إىل حذف 
التغري�دة، ووض�ع واحدة أخ�رى مكانها 
بصيغ�ة جدي�دة.ويف مق�ال للكاتب مارك 
تيس�ن، تح�دث في�ه ع�ن أس�وء أخطاء 

ارتكبها ترامب يف 2018.
1- الدول الق�ذرة:يف كانون الثاني 2018، 
ذك�رت وس�ائل اإلعالم أنه خ�الل اجتماع 
حول الهجرة مع أعضاء مجلس الشيوخ، 
وصف ترامب دول العالم الثالث ب�«الدول 
الق�ذرة« وكان ترامب قد ذك�ر، عىل وجه 
الخص�وص، هايت�ي والس�لفادور وع�دد 
م�ن الدول األفريقية، وه�و ما أثار ضجة 

وردود فعل واسعة ضده.
ترام�ب  الهجومية:كت�ب  تدوينات�ه   -2
تدوينات كثرية ع�ىل »توير« كانت تحمل 
هجوم�ا ح�ادا ع�ىل مس�ؤولني س�ابقني 

وصف بعضهم ب�«الكل�ب«، بينما املمثلة 
ستورمي دانيالز ب�«وجه الحصان«.

الس�لطة:ألغى  اس�تخدام  إس�اءة   -3
الخاص�ة  األمني�ة  التريح�ات  ترام�ب 
بمدي�ر ال��«يس آي إي�ه« الس�ابق ج�ون 
برين�ان، واس�تخدمه س�لطته بطريق�ة 
أثارت انتقادات واس�عة خالل حديثه مع 
مراسل »يس إن إن« جيم أكوستا، يف البيت 

األبيض.
4- تعامله الخاطئ مع الناخبني :تس�بب 
ذل�ك يف عزوف س�كان الضواح�ي عنه يف 
انتخاب�ات ع�ام 2016، بينم�ا س�تطلب 
اس�تعادة هذه األص�وات إذا أراد أن يفوز 

باالنتخابات املقبلة.
5- وفاة جون ماكني: لم يس�تطع ترامب 
إخفاء عدم حب�ه لجون ماكني، لكنه كان 
يجب علي�ه أن يتعامل مع وفاته بطريقة 
مرشفة تناس�ب منصبه رئيس�ا للواليات 
املتحدة األمريكية وتناسب مكانة ماكني، 

الذي يعتربه األمريكيني أحد أبطالهم.
6- قضية جمال خاشقجي:تسببت 

الطريق�ة، التي تعامل بها ترامب 
م�ع قضي�ة اغتي�ال الصحف�ي 

خاشقجي،  جمال  الس�عودي 
يف اإلرضار بسمعة أمريكا.
7- مؤتم�ر م�ع الرئي�س 

الرويس:يرى كاتب املقال 
أن الطريقة، التي ظهر 

خ�الل  ترام�ب  به�ا 
اجتماع م�ع الرئيس 
فالديم�ري  ال�رويس 
هلسنكي،  يف  بوتني 

كانت محرجة.
املهاجرين:  أطف�ال   -8

سياس�ته  ك���ان�ت 
الخاص�ة بالفص�ل 

أطف�ال  بي����ن 
ي�ن  جر مله��ا ا
ع�ىل  وأرسه�م 
أمري�كا  ح�دود 
بي�ة  لجن���و ا
ب�ة  بمث������ا
مأس�اة ال يمكن 

تجنبها.

أثار الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب الكثير من الجدل منذ 

فوزه في االنتخابات الرئاسية 
عام 2016، حيث ارتكب 
الكثير من األخطاء حتى 

اصبح مرشحا لدخول موسوعة 
غينيس لالرقام القياسية 

بارتكاب االخطاء  وقد فاجأ 
الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، مستشاريه وخبراء 

األحوال الجوية بتصريح 
غير صحيح عن إعصار خطير 

تترقب السلطات وصوله إلى 
واليات أميركية فاصبح بين 
ليلة وضحاها »متنبئا جويا«.

اصبح بين ليلة وضحاها »متنبئا جويا«

قال ان تفجيرات سريالنكا  أوقعت 138 مليون قتيل 

وصف دول العالم الثالث بـ« القذرة«

السعوديون يخشون االختالط في المدارس االبتدائية ! 
املراقب العراقي/ متابعة...

تس�بب قرار وزارة التعليم السعودية بدمج الصفوف 
األولي�ة يف ج�دل واس�ع بني الس�عوديني ع�ىل موقع 

التواصل االجتماعي.
وكتب الس�عوديون عىل هاش�تاغ »#دمج_الصفوف_

االولي�ه«، مؤيدي�ن ومعرض�ني ع�ىل القرار، 
وأصبح الهاش�تاغ يف القائمة األكثر تداوال 

يف اململكة.
وبينم�ا أي�د ع�دد م�ن املعلق�ني القرار 
وأكدو أنه تأخر كثريا، عارض عدد آخر 
بدعوى أنه يتعارض مع القيم الدينية، 

ويتناىف مع عادات وتقاليد اململكة.
ولق�ي الق�رار معارضة كب�رية بني 

عليه�م  يغل�ب  الذي�ن  النش�طاء 
وينب�ذون  التدي�ن 

االختالط 

ويرحبون بالفصل التام بني الجنسني.
ومن املعارضني للقرار، صاحب حساب يدعى فيصل 
الحرب�ي، كتب يقول إن »كل ال�دول الغربية ترضرت 
من االخت�الط ودول الخليج كذلك دم�ج األطفال هو 

تمييع لهويتنا الدينيه والفطرية«.
وكت�ب آخر منتقدا الق�رار »#اعراض_

أبلغ�ت  ان�ا  بناتنا_خط_احم�ر 
زوجتي اذا فيه دخول ملنسوبني 
او  ذل�ك  اوماش�ابه  التعلي�م 
او  علماني�ني  أم�ور  اولي�اء 
الت�ي  للمدرس�ة  ليربالي�ني 
تعم�ل فيه�اان تتص�ل عيل 
هاتفيا وراح أكرس رجليهم 
كلهم دف�اع عن عريض وراح 
انتظر األم�ن ويحولنا للقضاء 
ليحك�م بينن�ا يف محاكم�ه علني�ه. 

#دمج_الصفوف_األولية«.
واس�تعاد عدد من املعارضني للقرار بفتوى 
قديم�ة الش�يخ عب�د العزيز ابن ب�از، أحد 
أه�م علم�اء اإلس�الم يف تاري�خ اململكة، 
وكتب »الش�يخ ابن باز رحمه الله حرم 
االختالط يف التعليم فلماذا ال يتم االلتزام 

برشع الله«.
يف  ألطف�ال  ص�ورة  آخ�ر  ن�رش  فيم�ا 
مدرسة، وكتب عليها »زمن بدون دمج 
وال اخت�الط وخ�رج لنا افض�ل واطهر 

واجمل جيل«. 
وكت�ب مؤي�دون للقرار عىل هاش�تاغ 
»#س�عوديون_ندعم_دمج_املدارس«، 
يدع�ى  حس�اب  صاح�ب  ومنه�م 
»اس�مها  الرش�يدي«،  »د.عي�ى 
يعن�ي  املبك�رة،  الطفول�ة  م�دارس 
أطفال الل�ه يرىض عليك�م تفكريكم 
املقزز وس�والف س�د الذرائع ذبحتونا 
فيه�ا م�ن س�بعني س�نه كفاي�ة هدم 
تفك�ري  وكفاي�ة  مجتمع�ات 

غريب ومقزز«.

السلفادور تحيي ذكرى انفجار
 بتراشق كرات من اللهب

املراقب العراقي/متابعة...
تحي�ي مدين�ة نيخابا يف الس�لفادور 
ذك�رى انفج�ار ب�ركان دم�ر املدينة 
قبل ق�رون بمهرجان س�نوي يقوم 
فيه املشاركون بالراشق بكرات من 

النار.
بمهرجانه�ا  نيخاب�ا  واحتفل�ت 
الس�نوي للكرات النارية حيث رشق 
املشاركون بعضهم بعضا بقطع من 
القماش منقوع�ة يف البنزين تحولت 

إىل كرات من اللهب.
يف  ع�ام  كل  املش�اركون  ويتجم�ع 
املدين�ة والواقعة عىل بع�د حوايل 30 
كيلوم�را إىل الش�مال م�ن العاصمة 
سان سلفادور إلحياء ذكرى انفجار 
ب�ركان وقع ع�ام 1658 أجرب جميع 

السكان عىل النزوح وترك منازلهم.

وتقبل�ت الكنائس املحلية واملرددون 
عليه�ا ه�ذا التقليد يف ظل أس�طورة 
تقول إن الحمم امللتهبة التي تدفقت 
م�ن ال�ربكان كان�ت يف األص�ل حربا 
بك�رات من النار بني أحد القديس�ني 

املحليني والشيطان.
وقال أحد الس�كان ويدعى كارلوس 
ريفريا إن أجدادهم أخربوهم قصصا 
مختلفة ح�ول هذا الح�دث، البعض 
ق�ال إن القدي�س ج�ريوم تمكن من 
إيق�اف ك�رات النار الت�ي جاءت من 
الربكان وآخ�رون قال�وا إن القديس 
قات�ل الش�يطان وكان علي�ه ق�ذف 

كرات النار.
والراش�ق بكرات الله�ب تقليد يقام 
إلحي�اء ذك�رى املدين�ة القديمة التي 

دمرت يف الراع.

»لم ير مثله«.. اكتشاف معدن 
تكون منذ زمن بعيد

املراقب العراقي/ متابعة...
عثر علماء عىل معدن جديد يف والية 
فيكتوريا األس�رالية، لم يس�بق أن 

عثر عىل مثله يف الطبيعة من قبل.
ويعتقد العلماء أن هذا املعدن تكون 
منذ زم�ن بعيد يف الباط�ن املنصهر 
أن  قب�ل  القديم�ة  الكوك�ب  ألح�د 
 »The Age« تدمر، بحسب صحيفة

األسرالية.
وت�م العث�ور ع�ىل قطع�ة املع�دن 
التي يص�ل حجمه�ا إىل حجم حبة 
»ويدرب�رن«  ني�زك  يف  الليم�ون، 
الذي س�قط يف ع�ام 1951. وقد تم 
وضعه�ا يف متحف والي�ة فيكتوريا 

بعد عملية فحص دقيقة.
وحلل علماء م�ن معهد كاليفورنيا 
»ويدرب�رن«  ني�زك  للتكنولوجي�ا 
ضمن دراس�ة جدي�دة قادها عالم 
املع�ادن ك�ي م�ا، حي�ث تحقق�وا 

م�ن الوج�ود األول ملع�دن يدعى 
الطبيع�ة،  يف  »إدس�كوتايت« 
 Science« م���وق�ع  بحس�ب 

.»Alert
ويعت�رب ه�ذا املعدن، ش�كل 
نادر من املع�ادن الكربيدية 
الحديدي�ة، الت�ي ل�م يعث�ر 

عليها يف الطبيعة من قبل.
وقد وجدت األبحاث التي أجريت 

عىل صخ�ور الني�زك، وج�ود بقايا 
م�ن الذه�ب، والحدي�د، باإلضاف�ة 
إىل مع�ادن نادرة مثل الكاماس�يت، 

ورشيربسيت، وتاينيت، وترويليت.
باس�م  املع�دن  س�م�����ي  وق�د 
لعال�م  تكريم�ا  »إدس�كوتايت«، 
إدوارد  ه�اواي،  بجامع�ة  الني�ازك 
س�كوت، ويعت�رب ه�ذا االكتش�اف 
مهما ألن�ه لم يس�بق وأن تم تأكيد 
تكوين هذا النوع من املعادن بشكل 

طبيعي.
وكان يت�م تصني�ع ه�ذا النوع من 
املعادن ضم�ن عملي�ة اصطناعية 

تتخلل عرف�ت قب�ل عقود،  و
إذاب�ة  عملي�ة 

الحديد.


