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العدوان التركي يستمر بقضمه لألراضي السورية 
والجامعة العربية تواجهه ببيان »خجول«

بيانات فارغة واجتياح »ارهابي« شرس...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
استخدمت تركيا منذ سنوات عديدة »اإلرهاب« 
كأداة لفرض سياس�تها يف املنطقة ، واالستيالء 
ع�ى االرايض وقضمها ، اذ اس�همت يف ديمومة 
الرصاع يف س�وريا ودعمت الجماعات املسلحة 
معس�كرات  له�م  ووف�رت  والس�الح  بامل�ال 
التدري�ب عى أراضيه�ا ، وهو الس�يناريو ذاته 
الذي اس�تخدمته يف العراق بمس�اعيها الحتالل 

املوصل.
الي�وم وبعد انطالق عمليات ما اس�مته ب�«نبع 
الس�الم« توغل االحتالل الرتكي اىل اكثر من 35 
كيلو م�رت يف عم�ق االرايض الس�ورية ، ضارباً 
االتفاق�ات املربمة بني الطرفني عرض الحائط، 

يف انتهاك صارخ للمواثيق والقوانني الدولية.
الجامعة العربية بدورها ردت عى ذلك العدوان 
ببيان وص�ف ب�«الخج�ول« ادانت م�ن خالله 
التوغل الرتكي وطالبت مجلس االمن بالتدخل، 
وهو جزء من سلس�لة البيان�ات التي تصدرها 
الجامعة بما يخ�ص القضايا التي تمس االمة، 
لكنها عب�ارة عن بيانات فارغة ال تحقيق يشء 
ملم�وس ع�ى ارض الواق�ع بحس�ب م�ا يراه 

مراقبون.
اذ ي�رى املحل�ل الس�يايس منهل املرش�دي، ان 
الجامعة العربية لم تكن بمستوى االزمات التي 
م�رت بالدول العربية منذ تأسيس�ها اىل اليوم ، 
وانم�ا بقيت حبيس�ة اص�دار البيان�ات التي ال 

تقدم وال تؤخر.
وقال املرش�دي يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
ل�الرايض  الرتك�ي  »الع�دوان  ان  العراق�ي« 

السورية، يفرتض ان يجابه بموقف صارم من 
قب�ل جامعة ال�دول العربية وان تتح�رك دولياً 

إليقافه ومحاسبة انقرة عى ذلك التمادي«.

وأضاف ان »حلم السلطان الزال يراود اردوغان 
الحال�م بإع�ادة مج�د اج�داده عرب الس�يطرة 
ع�ى امل�دن املحاذي�ة ألرايض يف س�وريا وكذلك 

يف الع�راق، اذ الزال�ت قواته تعس�كر يف املناطق 
الشمالية«.

يف  منش�غلة  العربي�ة  »ال�دول  ان  اىل  ولف�ت 

رصاعاته�ا وال تعري اي اهمية لس�وريا وال الي 
دولة اخرى وترتكه�ا تواجه مصريها بمفردها 

كما واجهت االرهاب مسبقاً«.
من جانبه يرى املحلل الس�يايس صباح العكييل 
ان العملي�ات الرتكية تعد انتهاك لس�يادة دولة 
هي يف االصل عضو يف االمم املتحدة ، الفتاً اىل ان 

بيان الجامعة لم يكن باملستوى املطلوب.
وق�ال العكي�يل يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »تركيا تحاول التوس�ع يف االرايض 
السورية بدعوى محاربة االرهاب، وهي تطمح 

بتطبيق مرشوعها سواء يف العراق او سوريا«.
وأضاف ان » تركيا لم تفاتح سوريا يف عملياتها 
االخ�رية ، وتجاوزت اتفاقي�ة »اضنة« املنعقدة 
بني الجانبني عام 1997 التي سمحت النقرة ان 
تتوغل بمسافة 5 كيلو مرت يف االرايض السورية، 
اال انها توغلت بمسافة تزيد عن 30 كيلو مرت«.

س�وريا  يف  الرتكي�ة  االطم�اع   « ان  اىل  ولف�ت 
بدت واضح�ة من خالل عملية »نبع الس�الم«، 
ويتطلب ذلك موقف قوي من قبل جامعة الدول 

العربية«.
وأشار اىل ان »بيانات الجامعة العربية يف قضايا 
االم�ة ل�م تغ�ري ش�يئاً يف املعادل�ة ، وإنما هي 

روتينية فقط«.
وكان�ت جامعة ال�دول العربية ق�د ادانت امس 
الس�بت الهج�وم الرتك�ي عى ش�مال س�وريا 
ووصفت�ه ب�«الغزو والعدوان«، ودعت املجتمع 
طالب�ت  كم�ا  مس�ؤوليته،  تحم�ل  إىل  ال�دويل 
بع�ض الدول بإعادة تفعيل عضوية س�وريا يف 

الجامعة.

المراقب العراقي/ متابعة...
عق�دت اللجن�ة الوزاري�ة العليا برئاس�ة 
وزي�ر التخطيط ن�وري صب�اح الدليمي ، 
التي ش�كلها مجلس ال�وزراء للتحقيق يف 
االح�داث التي رافق�ت التظاهرات االخرية 
، ببغ�داد وعدد من املحافظات ، اجتماعها 

االول.
وذكر بيان ملكتب الدليمي، تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه« جرى خالل 
االجتم�اع مناقش�ة آلي�ات عم�ل اللجن�ة 
وانج�از مهمته�ا ضمن الس�قف الزمني 

املحدد لها«.
واضاف«حيث تق�رر يف االجتماع ان تتوىل 
اللجنة ، جمع الوثائق واالدلة واالستماع اىل 
شهادات جميع الشهود من ذوي العالقة ، 
وم�ن ثم رفعها اىل مجل�س القضاء االعى 
للنظ�ر فيها، واتخاذ االجراءات بش�أنها ، 

وفقا للقوانني العراقية«.
وتاب�ع« كما تقرر ايض�ا، ان تبقى اللجنة 
دائمة االنعقاد؛ لحني اكمال جميع امللفات 

، وتقديمها اىل الجهات املختصة«.

لجنة »التظاهرات« 
الوزارية تعقد اولى 

اجتماعاتها

فضيحة »اونا اويل« تعود للواجهة مجددًا 
في المحاكم الدولية 

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي ...
تبق�ى فضيح�ة اون�ا اوي�ل ) عقود 
الرتاخيص النفطية ( دليل عى فشل 
جمي�ع االجه�زة الرقابي�ة يف الب�الد 
, وخاص�ة هيئ�ة النزاه�ة والنزاهة 
النيابي�ة وغريها , وع�دم قدرة هذه 

االجهزة الرقابية يعود اىل املحاصصة 
 , الب�الد  دم�رت  الت�ي  السياس�ية 
خاصة ان موظف�ي تلك االجهزة يتم 
اختياره�م عن طريق االح�زاب التي 
قادته�ا احد اضالع الفس�اد يف عقود 

الرتاخيص النفطية.

اصداء هذه الفضيحة ما زالت تتداول 
يف املحاكم الدولية وتتناولها وس�ائل 
االعالم الغربي�ة , فقد أدانت محكمة 
س�اوثوارك رئيس رشك�ة اونا اويل ، 
وذكرت أس�ماء مس�ؤولني عراقيني 
تلق�وا أم�واال م�ن الرشكة لتس�هيل 
إب�رام الصفق�ات , وه�ذه االس�ماء 
معروف�ة لدى ال�رأي الع�ام العراقي 
, ول�ن تموت يف ذاكرته�م , واالمر لم 
يتوقف عند ذلك فهناك رشيك اخر يف 
ه�ذه الفضيحة اع�رتف علنا بالذنب 
يف خم�س اتهامات بالرش�وة يف أول 
إدانة يف تحقيق جنائي مس�تمر منذ 
ثالث سنوات يجريه مكتب مكافحة 
جرائم االحتيال الخطرية يف بريطانيا.

الفس�اد يف العراق اليمكن مكافحته 
او محاكمت�ه بس�بب ق�وة املافيات 
السياس�ية التي ترتبع عى عروش�ه 

, وه�و وراء ع�دم نه�وض االقتصاد 
الوطن�ي وتراج�ع م�ؤرشات النم�و 
ال�رؤى  نتيج�ة غي�اب  االقتص�ادي 

والخطط االقتصادية التي يسري .
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
اق�االت ال تم�ت بصل�ة ملطالبات الش�ارع العراق�ي وخالية من محاس�بة 
ال�وزراء املقرصين يف عملهم، هكذا وصفت لجن�ة النزاهة النيابية قرارات 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي االخرية والتي من خاللها دفع بقائمة تضم 
4 وزراء جدد كب�دالء عن وزراء يف كابينته الحكومية، وهذا الحال اليختلف 

عن ال�دورات الحكومية الس�ابقة التي 
تخللته�ا اقال�ة عدد م�ن ال�وزراء من 
دون أن يت�م محاس�بتهم او احالته�م 
اىل الجه�ات القضائي�ة، فيم�ا طالبت 

بملفات الفساد التي ادينوا بها.
واستبعد املختصون أن يتم الخروج عن 
ه�ذا »الروت�ني« وتقدي�م املقرصين اىل 
العدالة وذلك بس�بب تفيش املحاصصة 
الساس�ية التي تق�ف وراء اإلتيان وراء 

هؤالء الوزراء.
فم�ن جهته اعترب عض�و لجنة النزاهة 
النيابي�ة صباح طلوب�ي، يف ترصيح ل� 
»املراقب العراقي« إن »سلسلة االقاالت 
املطروحة من قبل رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي التم�ت بصلة بالواقع النها 

جميع املش�مولني بها ليس�وا من مس�ؤويل الوزارات الخدمي�ة التي يعاني 
املواطن من مخرجاتها«.

واض�اف طلوبي، أن »عبد امله�دي اقال وزراء ليس له�م عالقة بتظاهرات 
الوس�ط والجنوب كوزير الهج�رة واملهجرين الذي يرتك�ز عمله عى ملف 
النازحني من املوصل واالنبار واملدن الس�اخنة االخرى ووزير الصناعة رغم 

أن الصناعة تعيش وضع مرتبك«.
وطال�ب عضو اللجنة رئيس الوزراء ب� 
»تقدي�م ملفات الفس�اد التي ادين بها 
ال�وزراء املقالون كي يت�م احالتهم اىل 
الجهات القضائية تمهيدا ملحاس�بتهم 
وع�دم االكتفاء باقالته�م وكما حصل 

مع الوزراء خالل الدورات السابقة«.
ولف�ت طلوب�ي، اىل أن »الربمل�ان رف�ع 
اىل هيئ�ة النزاه�ة ملف�ات ع�دة حول 
محاسبة الوزراء السابقني الذين اقيلوا 
بس�بب الفس�اد، ولكن هذه امللفات لم 
تالقي اجاب�ة عليها حتى اآلن، فيما تم 
تقليص عدد من ملفات الفس�اد بحق 

مسؤولني اخرين«.
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الروتين والمحاصصة .. »بروتين« ينمي غول »الفساد« 
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اليمن .. إسقاط طائرة تجسس

 للعدوان في الُحديدة

غوارديوال 
يقرر 

اإلبقاء 
على 

فرناندينيو

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د آية الله العظمى س�ماحة الس�يد ع�يل الخامنئ�ي، أن األمريكيني بعد 
إظهاره�م الوجه املتم�رد والعابس والس�لوك العدواني إزاء ح�رس الثورة 
اإلس�المية، زادوا من ع�ّزة الحرس، الفت�ًا اىل انه الخناق كلم�ا ضاق علينا 
ازددن�ا ارادة. وجاء موق�ف اإلمام الخامنئي خالل رعايته مراس�م تخريج 

ضباط جامعة اإلمام الحس�ني عليه السالم 
للعل�وم العس�كرية التابع�ة للح�رس 

الث�وري، والت�ي اقيمت صب�اح األحد 
بحضور القائد العام للحرس الثوري 
اللواء حسني سالمي ورئيس الهيئة 
العام�ة ل�الركان املس�لحة االيرانية 

الل�واء محم�د باقري وقائ�د الجيش 
االيران�ي الل�واء عبدالرحيم موس�وي 

وزير الدفاع العميد امري حاتمي.
واكد اإلمام الخامنئي أنه من »دواعي الحمد 

أّن الح�رس الث�وري الي�وم يتس�م بالعزة يف 
داخ�ل البلد ويف خارجه كذلك«، مضبفا 

أن�ه من امللف�ت أن األع�داء أيضا 
ازدي�اد هذه  س�اعدوا ع�ى 

العزة، 
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اإلمام الخامنئي: كلّما ضيق األعداء الخناق 
علينا اشتدت إرادتنا

برلماني: 4000 معمل معطل ستشمل بقروض الـ 50 مليون

العراق يحشد قواته على الحدود مع سوريا

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د رئيس اللجن�ة املالية النيابية هيث�م الجبوري، اليوم االح�د، أن اربعة 
االف معمل معطل سيتم شموله بقروض تشغيلية بدون فوائد، فيما لفت 
اىل ان القرض س�يكون بمعدل ال��50 مليون. وقال الجبوري يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، إن »اللجن�ة املالية ب�ادرت بعقد اجتماع 
مش�رتك جمعها مع محافظ البنك املركزي ومدي�ر عام املرصف الصناعي 
ورئي�س اتحاد الصناع�ات العراقية لبحث مبادرة البن�ك املركزي باقراض 
امل�رصف الصناعي بمبلغ ٢00 مليار دينار، مبين�ا أن ذلك بناءا عى حزمة 

اإلصالح�ات الت�ي تبناها مجل�س الن�واب. واضاف ان »املرصف س�يقوم 
بدوره يف تخصيص قرض للصناعيني واصحاب الحرف والورش الصناعية 
الراغب�ني باالقرتاض و بمع�دل 50 مليون دينار وحس�ب الحاجة بضمان 
املعمل ان كانت االرض املقام عليها ملكا لصاحبه و بضمان كفيل واحد ان 
كان غ�ري ذلك«. ولفت اىل ان »املرصف الصناعي بارش بعقد جلس�ة طارئة 
ملجل�س ادارته و عم�م املبادرة عى كل فروعه ع�ى ان تتوىل تلك الفروع و 
بمعي�ة الغ�رف الصناعية يف املحافظ�ات اطالق ذلك القرض ملس�تحقيه و 
تشري املعلومات االولية ان هذا القرض سيوفر 30 الف فرصة عمل تقريبا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد عملي�ات نينوى اللواء نومان الزوبعي ، 
اليوم األحد، ان القوات العراقية اتخذت سلس�لة 
من االج�راءات مع الح�دود الس�ورية للحيلولة 
دون تدف�ق عصاب�ات داعش. وق�ال الزوبعي يف 

ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« ، ان »القوات 
العراقي�ة اتخذت، بعد التوغل الرتكي يف س�وريا، 
سلسلة إجراءات مشدة ملنع تدفق عنارص داعش 
الهاربني من الس�جون هن�اك إىل داخل محافظة 
نين�وى، ول�ن نتهاون به�ذا املوض�وع إطالقا«. 

وأض�اف أن »القوات األمنية يف املحافظة يف حالة 
تأه�ب، ول�م يدخ�ل أي م�ن عن�ارص داعش إىل 
االرايض والحدود العراقية مطلقا«، مبينا أن »ما 
يق�ال حول ه�ذا املوضوع أخب�ار مغرضة تبثها 

وسائل اإلعالم بهدف إرباك املشهد األمني«.

ما هو سر عداء األعراب للعراق 
والعراقيين ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د النائ�ب محم�د اقب�ال، اليوم 
، ان االنس�حاب األمريك�ي  االح�د 
من س�وريا جاء لتكثيف تواجده يف 

العراق.
اقب�ال يف تغري�دة تابعته�ا  وق�ال 

»املراقب العراقي« ان« االنس�حاب 
األمريك�ي من س�وريا ج�اء لتكرز 
تواج�ده يف الع�راق واع�ادة ترتيب 

اوراق ٢019«.
وأض�اف ان »احتواء اح�دى الدول 
االقليمية وادخالها اىل دول الرصيف 

االمريك�ي يأت�ي ألش�غال الف�راغ، 
وافراغ اليد املش�غولة بسوريا وفق 

منهجية توجيه املهام«.
واش�ار اىل ان »توري�ط دول اخرى 
واالقتصادية  االمني�ة  بالتداعي�ات 

وهو جزء من استنزاف مخطط«.

نائب: امريكا انسحبت من سوريا وكثفت 
تواجدها في العراق

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد النائب جاس�م البخاتي، اليوم األحد، أن الش�عب 
العراقي وصل اىل مرحلة عدم الثقة بالحكومة نتيجة 

الوعود غري الصادقة.
وق�ال البخاتي يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »الش�ارع العراق�ي وص�ل اىل مرحلة ع�دم الثقة 
بالحكومة، مبين�ا أن »املواطن أصبح يدرك أن هناك 
ع�دم اك�رتاث واهتمام ملطالب�ه من قبل الس�لطات 

الثالث«.
واضاف ان�ه »بعد االحتجاجات األخري ملس�نا تحركا 
جديا من خالل تفاعل السلطة الترشيعي والتنفيذية 
وتطبي�ق  االص�الح  تنفي�ذ  لغ�رض  املطال�ب  م�ع 

التوصيات«.
 ولف�ت  إىل ان  »وج�ود ح�راك من قب�ل وزارة املالية 

لتوفري املبالغ الالزمة لتطبيق هذه التوصيات«.

نائب: الشعب لم يعد 
يثق بالحكومة
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من احلدث
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

انتقادات الجراءات الحكومة الروتينية

مراقبون : تقديم المقصرين الى العدالة صعب المنال بسبب تفشي المحاصصة

المراقب العراقي/ نينوى...

أعلن محافظ نينوى، منصور املرعيد، البدء بعمليات االعمار للجامع النوري يف املدينة 
القديمة بايمن املوصل.

وذك�ر مكتبه اإلعالم�ي، يف بيان تلق�ت "املراقب العراقي" نس�خة من�ه، إن "أعمال 
هندسية وفنية بدأت يف موقع الجامع النوري بارشاف محافظة نينوى ومنظمة األمم 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، واجرى محافظ نينوى زيارة ميدانية اىل 

موقع العمل حيث قدم فريق العمل لليونسكو تفاصيل االعمال للتنفيذ".
وقال املرعي�د: "بدأت اعمال تنفيذ اعادة اعمار الجامع النوري، وان مرشوع الجامع 
الن�وري من املفرتض املبارشة به من بعد عملي�ات التحرير وبتربع حكومة االمارات 

العربية املتحدة بتمويل العمل ومن خالل اليونسكو".
وأضاف، أن "تأخر العمل بالتنفيذ بس�بب بعض املتطلب�ات الفنية وخالل زيارتنا اىل 
باريس ش�ددنا عىل حل االش�كاالت والصعوبات التي تعرتض س�ر العمل مع الدفع 
بالب�دء باملرشوع وكان هن�اك تعاون كبر بدءا م�ن وزير الثقافة 
عبد االمر الحمداني، وباقي املؤسس�ات املعنية باعمار الجامع، 
وتمكنا من حل املشاكل وابرزها منح شهادة خلو املنطقة من 
القنابل غر املنفلقة خالل العمليات العسكرية وتعاونت 
به�ذا امللف زارة البيئة والهندس�ة العس�كرية والدفاع 
املدن�ي واملحافظ�ة ومن خ�الل اجتماع�ات مكثفة ، 
لنص�ل اىل اليوم وب�دء املب�ارشة باالعم�ال املوقعية 
الفعلي�ة بالجام�ع النوري ومن خ�الل ثالثة أعمال 
ه�ي تدعيم املن�ارة وتدعيم منطق�ة القبة وتهيئة 
خزن القطع االثرية بالتعام�ل معها يدويا واعادة 

وضعها حسب توجيهات االثار واليونسكو(".
وأك�د املرعي�د، ع�ىل "دع�م الحكومة 
املحلي�ة لجميع الجهات التي تعمل 
لخدمة نينوى واعادة الحياة 
اىل الجامع النوري واملدينة 
روح  الع�ادة  القديمة 
االجتماعي�ة  الحي�اة 
يف  واالقتصادية 

املنطقة".

المراقب العراقي/ بغداد...

أك�دت اللجنة املالي�ة النيابي�ة، أن حكومة إقليم 
كردس�تان أرس�لت وف�ودا متع�ددة للحكوم�ة 
االتحادي�ة للضغط عليها بتمري�ر حصة اإلقليم 
ضمن م�رشوع قان�ون املوازن�ة االتحادية لعام 
2020.وقال�ت عض�و اللجن�ة س�هام العقييل يف 

ترصي�ح اطلع�ت "املراق�ب العراق�ي" علي�ه إن 
"حكوم�ة اربي�ل أرس�لت وفود رفيعة املس�توى 
بش�كل مس�تمر خالل الف�رتة املاضي�ة للضغط 
ع�ىل الحكوم�ة االتحادية بتمرير حص�ة اإلقليم 
ضمن م�رشوع قان�ون املوازن�ة االتحادية لعام 
2020، الفت�ة إىل إن “مجل�س الن�واب مرص عىل 
عدم تمرير حصة اإلقليم ضمن موازنة 2020 إىل 

حني استلم أموال النفط”.وأضافت أن “اربيل لم 
تسلم الحكومة االتحادية أموال النفط منذ بداية 
العام الحايل وحتى اآلن”، مبينة أن “اربيل بذمتها 
أموال لعام كامل ومن غر املمكن تمرير حصتها 
بموازن�ة الع�ام املقبل دون دفع الدي�ون املرتتبة 
عليها”.وبين�ت أن “حكومة اربي�ل تحاول إقناع 
الحكومة االتحادية ب�رصف حصتها عرب الوفود 

التي ترسلها بشكل مستمر”.
و كش�فت لجنة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، 
يف وقت س�ابق، عن وج�ود 90 مليون برميل من 
النف�ط بذمة حكوم�ة إقليم كردس�تان لم تدفع 
للحكومة االتحادية، فيما بينت أن مجلس النواب 
سيمتنع عن ادراج ميزانية اإلقليم ضمن مرشوع 

قانون املوازنة االتحادية لعام 2020.

المباشرة بإعمار 
جامع النوري في أيمن الموصل

المالية النيابية: الكرد ضغطوا على الحكومة لضمان حصتهم بموازنة 2020

مكافحة المتفجرات تصدر ارشادات 
للحفاظ على سالمة زوار االربعينية

المراقب العراقي/ بغداد...

اصدرت مديرية مكافحة املتفجرات، ارش�ادات اىل زائري اربعينية االمام 
الحسني )عليه السالم(.وذكرت املديرية يف بيان تلقت "املراقب العراقي" 
نس�خة من�ه، ان "ذل�ك ج�اء للحفاظ عىل س�المة الزائري�ن وتفويت 

الفرصة عىل املجاميع االرهابية من ضعفاء النفوس".
وبحس�ب بيان للمديرية ان "ذلك جاء للحفاظ عىل س�المة الزائرين 

وتفويت الفرصة عىل املجاميع االرهابية من ضعفاء النفوس".
وشددت املديرية عىل "رضورة اتباع االرشادات التالية:

- التح�رك أو تقرتب أو تح�اول إزالة األجس�ام الغريبة كونها قد 
تكون متفجرات.

-أبعد أملواطن�ني وأمنعهم من التجمع يف حال�ة حدوث انفجار 
السامح الله.

-ع�دم االق�رتاب أو مل�س أو تحريك م�واد البن�اء أو القطع 
الكونكريتية التي تثر ألشك .

-عدم االقرتاب من مناطق رمي النفايات التي تكون قرب 
الشارع العام.

- عدم االقرتاب أو ملس أو تحريك جثث الحيوانات النافقة 
امللقاة عىل جانب الطريق ألنها قد تكون مفخخة.

الداخلية: معالجة عشرات 
العبوات الناسفة و9 صواريخ 

في كركوك
المراقب العراقي/ كركوك...

اعلن�ت وزارة الداخلية، معالجة عرشات العبوات الناس�فة 
و9 صواريخ خالل عملية تفتيش يف محافظة كركوك.

وق�ال الناط�ق باس�م الداخلي�ة اللواء س�عد مع�ن يف بيان 
تلقت"املراقب العراقي" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات 
الرشطة االتحادية العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة 
الداخلية وباالش�رتاك مع قوة من اللواء ١٢ رشطة اتحادية 
ومفرزة معالجة املتفجرات من اللواء ذاته، ووفقاً ملعلومات 
استخبارية دقيقة، رشعت بتفتيش قرية املنصورية وقرية 

السدة التابعتني لقضاء الدبس بمحافظة كركوك".
واض�اف، انها"عث�رت ع�ىل ٢٥ عبوة ناس�فة ن�وع بالزما 
و١٨ عبوة اخرى اس�طوانية و٩ صواريخ ولغم ضد الدروع 
ومس�اطر مع بطارية ع�دد٣٠ وجليكانني c4 و١٥ مقذوف 
حربي وسبحة، وقد تم معالجة املواد من قبل الجهد الهنديس 

املرافق، دون حادث يذكر".

على خلفية تفجير الرطبة .. حشد االنبار يجري 
عمليات تفتيش لمالحقة المتورطين 

المراقب العراقي/ االنبار...

أفاد مصدر أمني، بان انفجار الس�يارة 
املفخخة يف غرب محافظة االنبار اسفر 
عن استشهاد ضابط وجنديني، فيما أكد 
ان القوات االمنية اجرت سلسلة عمليات 

امنية ملالحقة املتورطني.
مفخخ�ة  "س�يارة  إن  املص�در،  وق�ال 
منطق�ة  يف  الي�وم،  ظه�ر  انفج�رت، 
الضبعات التابع�ة لقضاء الرطبة غربي 
محافظ�ة االنبار”، مش�را أن “التفجر 

أسفر عن استشهاد ضابط وجنديني".
وأض�اف املص�در، أن “الق�وات االمني�ة 
طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا 

يف مالبساته".
ويف س�ياق متص�ل أفاد مص�در أمني يف 
قيادة عمليات حش�د محافظ�ة األنبار، 

األحد، بأن القوات األمنية قامت بعمليات 
دهم وتفتيش اس�تهدفت مناطق غربي 

االنبار.
وقال املصدر، إن "القوات األمنية رشعت 
بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق 
صحراء الرطبة غربي االنبار عىل خلفية 
ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود 
متورطني بعملية تفجر عجلة مفخخة 

يف منطقة الضبعات التابعة للقضاء".
وأض�اف أن “ الق�وات األمني�ة أغلق�ت 
بالكام�ل املناط�ق املس�تهدفة ورشعت 
بعملية تفتيش أنفاق ومضافات يعتقد 
أن بداخله�ا مطلوب�ني م�ن عصاب�ات 
داع�ش اإلجرامية”، مبين�ا أن “العملية 
مازال�ت مس�تمرة لتعق�ب املتورط�ني 
بعملية تفجر عجلة مفخخة استهدفت 

قوة أمنية”.

المراقب العراقي/ دياىل...

اكد عضو مجلس محافظة دياىل 
عام�ر الكيالن�ي، س�يتم تجهيز 
6000 رحلة مدرسية خالل االيام 

القادمة.
وق�ال املكتب االعالم�ي للكيالني 
يف بيان تلق�ت "املراقب العراقي" 

نس�خة من�ه، إن "االخ�ر بع�د 
لقائ�ه بمدير تربي�ة دياىل جعفر 
الزرك�ويش ملناقش�ة جمل�ه من 
املواضي�ع الت�ي تخ�ص الجانب 
الرتبوي والتعليم�ي يف املحافظة 
الع�ام  بداي�ة  م�ع  وخصوص�ا 

الدرايس الجديد".
واض�اف، انه "س�وف يتم خالل 

االي�ام القادم�ة وبالتنس�يق مع 
االدارة املحلية ومديرية الرتبية يف 
املحافظة تجهي�ز عموم مدارس 
دي�اىل ب ٦٠٠٠ رحل�ة مدرس�ية 
ت�وزع حس�ب الحاج�ة"، مبينا 
ان "ذلك لدعم املس�رة التعليمية 
وتوفر الوسائل املمكنة والالزمة 

للطالب".

قريبا .. تجهيز مدارس ديالى بـ 6000 رحلة 

الصناعة تعلن عن الف درجة 
وظيفية األسبوع المقبل

المراقب العراقي/ بغداد...

صال�ح  واملع�ادن  الصناع�ة  وزي�ر  أعل�ن 
الجبوري، عن اس�تعداد ال�وزارة إلطالق إلف 
درجة وظيفية للخريجني يف االس�بوع املقبل، 
مبين�ا ان الوزارة س�تفتتح نحو 50 مرشوع 
مش�اركة مع القطاع الخاصة بحلول 
نهاية العام الجاري.وقال الجبوري 
يف ترصيح�ات متلف�زة تابعتها 
"املراقب العراقي" إن "الوزارة 
حقق�ت إي�رادات بنحو 370 

ملي�ار دينار يف العام الج�اري مقارنة بنصف 
الرق�م يف الع�ام امل�ايض فيم�ا ت�م تحوي�ل 5 
رشكات عامة من خارسة اىل رابحة”.واضاف، 
ان “األسبوع املقبل سيشهد تعيني الف خريج 
يف مش�اريع املساهمة املش�رتكة مع القطاع 
الخاص حيث س�تدخل نحو 50 مرشوعا مع 
نهاي�ة الع�ام الجاري”.واش�ار الجب�وري اىل 
ان “ال�وزارة ماضي�ة يف تطوير عملها وإنتاج 
مزي�د من الس�لع اال إبقاء األس�واق العراقية 
غارقة باملنتجات املستوردة يسهم يف تخفيض 

املنافسة وإنهاء املنتج الوطني”.

المراقب العراقي/ بغداد...

اك�دت كتلة ارادة النيابي�ة, ان رئيس الوزراء 
ع�ادل عبد املهدي يعد قائمة ثانية الس�تبدال 
بعض ال�وزراء, مبين�ة ان القائمة سرتس�ل 
ملجل�س النواب نهاي�ة الش�هر الجاري.وقال 
رئيس الكتلة النائب حس�ني عرب يف ترصيح 
اطلع�ت "املراقب العراقي" علي�ه إن “رئيس 
ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي س�يقدم ملجلس 

النواب قائمة جديدة باس�ماء وزراء جدد عدا 
وزارات الرتبية والصحة والهجرة والصناعة”.

واضاف عرب، ان “القائمة الجديدة الستبدال 
الوزراء س�يتم ارس�الها ملجلس النواب نهاية 
الش�هر الج�اري بع�د اس�تكمال التصوي�ت 
ع�ىل وزراء الهج�رة والصناع�ة بع�د الزيارة 
ال�وزراء  “اختي�ار  ان  االربعينية”.واوض�ح 
س�يتم باختي�ار وفق مب�دأ التكنوق�راط مع 

مراعاة االستحقاقات االنتخابية”.

نهاية الشهر الحالي ..
 البرلمان يستقبل قائمة وزراء جديدة

المراقب العراقي/ احمد محمد...

اقاالت ال تمت بصلة ملطالبات الش�ارع العراقي وخالية 
من محاسبة الوزراء املقرصين يف عملهم، هكذا وصفت 
لجن�ة النزاهة النيابية قرارات رئي�س الوزراء عادل عبد 
امله�دي االخ�رة والت�ي من خالله�ا دف�ع بقائمة تضم 
4 وزراء ج�دد كبدالء ع�ن وزراء يف كابينت�ه الحكومية، 
وه�ذا الحال اليختل�ف عن الدورات الحكومية الس�ابقة 
الت�ي تخللتها اقال�ة عدد من ال�وزراء م�ن دون أن يتم 
محاس�بتهم او احالته�م اىل الجه�ات القضائي�ة، فيما 

طالبت بملفات الفساد التي ادينوا بها.
واس�تبعد املختصون أن يتم الخروج عن هذا "الروتني" 
وتقدي�م املقرصي�ن اىل العدال�ة وذل�ك بس�بب تف�ي 
املحاصصة الساس�ية التي تقف وراء اإلتيان وراء هؤالء 
الوزراء.فم�ن جهته اعترب عضو لجن�ة النزاهة النيابية 
صب�اح طلوب�ي، يف ترصي�ح ل�� "املراق�ب العراقي" إن 
"سلسلة االقاالت املطروحة من قبل رئيس الوزراء عادل 
عب�د املهدي التمت بصلة بالواقع الن جميع املش�مولني 
بها ليس�وا من مس�ؤويل الوزارات الخدمي�ة التي يعاني 

املواطن من مخرجاتها".
واضاف طلوب�ي، أن "عبد املهدي اق�ال وزراء ليس لهم 
عالق�ة بتظاه�رات الوس�ط والجن�وب كوزي�ر الهجرة 
واملهجري�ن ال�ذي يرتكز عمل�ه عىل مل�ف النازحني من 
املوصل واالنبار واملدن الساخنة االخرى ووزير الصناعة 

رغم أن الصناعة تعيش وضع مرتبك".
وطال�ب عضو اللجنة رئيس الوزراء ب�� "تقديم ملفات 
الفس�اد التي ادين بها الوزراء املقالون كي يتم احالتهم 
اىل الجهات القضائية تمهيدا ملحاسبتهم وعدم االكتفاء 
باقالته�م وكم�ا حص�ل م�ع ال�وزراء خ�الل ال�دورات 

السابقة".

ولف�ت طلوب�ي، اىل أن "الربمل�ان رفع اىل هيئ�ة النزاهة 
ملفات عدة حول محاسبة الوزراء السابقني الذين اقيلوا 
بسبب الفساد، ولكن هذه امللفات لم تالقي اجابة عليها 
حتى اآلن، فيما تم تقليص عدد من ملفات الفساد بحق 

مسؤولني اخرين".
ب�دوره أك�د املحل�ل الس�يايس حس�ني الكنان�ي، خالل 
ترصيح خص ب�ه "املراقب العراقي" إن "جميع الوزراء 
يف الدول�ة العراقية منذ 2003 وحتى حكومة عبد املهدي 
يت�م تعيينه�م م�ن قب�ل االح�زاب السياس�ية وبالتايل 
مايشكل "استحالة" يف محاسبتهم سواء عند تواجدهم 

يف الوزارات او عند اقالتهم من املناصب".
واس�تبعد الكناني، أن "يتغر هذا الحال يف ظل استمرار 
املحاصصة السياس�ية وتقاس�م املناصب ب�ني الكتل"، 
مش�ددا عىل أن "رضورة أن يق�وم رئيس الوزراء بكرس 
ه�ذا الحاج�ز وتقدي�م مس�ؤولني فاس�دين كب�ار اىل 

العدالة".
وتاب�ع أن�ه "حتى يف ح�ال كان عب�د املهدي ل�ه الجدية 
بتفعيل ملفات الفاس�دين خالل الدورات الس�ابقة لكن 

ضغوط الكتل السياسية ستحول دون ذلك".
يذك�ر أن رئيس الوزراء عادل عب�د املهدي قد قدم اربعة 
وزراء ب�دالء ضم�ن كابينته الوزارية م�ن بينهم وزيري 
الهج�رة واملهجري�ن والصناع�ة واملع�ادن واالتصاالت، 
يف وق�ت يطالب فيه الش�ارع العراقي بتحس�ني العيش 
وتوفر فرص العم�ل من خالل املوازن�ة االتحادية التي 
يت�م اعداده�ا من قب�ل وزارة املالي�ة ومجل�س الوزراء 

والتصويت عليها من قبل الربملان.
والجدي�ر بالذك�ر أن ال�دورات الحكومي�ة الس�ابقة قد 
ش�هدت اقال�ة عدد م�ن ال�وزراء بتهم فس�اد وتقصر 
يف امله�ام املناط�ة اليهم بع�د أن اس�تجوابهم يف الربملان 

العراقي خالل دوراته السابقة.



إيران: صادراتنا إلى العراق االقت�صادي
بلغت 4.6 مليارات دوالر 

خالل 6 أشهر
أعلنت إيران أن صادراتها اىل العراق خالل االش�هر الستة 

املاضية بلغت أكثر من أربعة مليارات دوالر ونصف.
ونقلت وكال�ة فارس االيرانية عن مدير مكتب الش�ؤون 
العربية واالفريقي�ة بمنظمة التنمي�ة التجارية االيرانية 
مسعود كمايل، أن الدول العربية استحوذت عىل 16 مليار 
دوالر من ص�ادرات ايران، وبني ان صادرات ايران للعراق 
بلغت ح�وايل أربع�ة مليارات وس�تمائة ملي�ون دوالر يف 

الشهور الستة املاضية.
الفت�ا إىل  ان حص�ة ايران يف الس�وق العراقي�ة تجاوزت 
املنافسني االقليميني والدوليني بحسب املسؤول االيراني.

أوبك: العالم بحاجة
 إلى استمرار إمدادات 

النفط والغاز
أكدت منظمة الدول املصدرة للبرتول "أوبك"، أن العالم 
نة للطاقة  بحاجة متزايدة إىل إمدادات مس�تقرة وُمؤمَّ
مع اس�تمرار زيادة الس�كان وتنامي االقتصادات عىل 

مدى عقود قادمة.
وأفاد تقرير للمنظمة عن مشاركة األمني العام محمد 
باركين�دو يف مؤتم�ر النف�ط وامل�ال يف لن�دن أنه "من 
املتوق�ع أن يك�ون االقتص�اد العامل�ي يف 2040 ضعف 
حجم�ه يف 2018، كم�ا أن�ه من املتوق�ع أن يصل عدد 
س�كان العالم إىل نحو 9.2 مليارات نسمة بزيادة نحو 

1.5 مليار نسمة عن اليوم.
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المراقب العراقي/ القسم االقتصادي ...

تبق�ى فضيحة اونا اويل ) عقود الرتاخيص النفطية( 
دلي�ل عىل فش�ل جمي�ع االجه�زة الرقابي�ة يف البالد , 
وخاص�ة هيئ�ة النزاهة والنزاه�ة النيابي�ة وغريها , 
وعدم قدرة هذه االجهزة الرقابية يعود اىل املحاصصة 
السياس�ية التي دمرت البالد , خاصة ان موظفي تلك 
االجهزة يتم اختيارهم عن طريق االحزاب التي قادتها 

احد اضالع الفساد يف عقود الرتاخيص النفطية.
اص�داء ه�ذه الفضيح�ة ما زال�ت تت�داول يف املحاكم 
الدولية وتتناولها وس�ائل االعالم الغربية , فقد أدانت 
محكمة س�اوثوارك رئيس رشكة اون�ا اويل ، وذكرت 
أس�ماء مس�ؤولني عراقيني تلقوا أم�واال من الرشكة 
لتسهيل إبرام الصفقات , وهذه االسماء معروفة لدى 
ال�رأي العام العراقي , ولن تم�وت يف ذاكرتهم , واالمر 
لم يتوقف عند ذلك فهناك رشيك اخر يف هذه الفضيحة 
اع�رتف علن�ا بالذنب يف خم�س اتهامات بالرش�وة يف 
أول إدانة يف تحقيق جنائي مس�تمر منذ ثالث سنوات 
يجري�ه مكت�ب مكافح�ة جرائ�م االحتي�ال الخطرية 
يف بريطانيا.الفس�اد يف الع�راق اليمك�ن مكافحته او 
محاكمته بس�بب قوة املافيات السياس�ية التي ترتبع 
عىل عروشه , وهو وراء عدم نهوض االقتصاد الوطني 
وتراجع مؤرشات النمو االقتصادي نتيجة غياب الرؤى 

والخطط االقتصادية التي يسري عليها البالد .
وم�ا أكدته بعض التقارير األجنبية يف كش�فها ألجزاء 
م�ن تل�ك املؤامرة تؤكد ت�ورط وزيري نف�ط عراقيني 
يف تل�ك الفضيحة ولم يتخذ القض�اء وال هيأة النزاهة 
اية اجراءات بسبب عدم اس�تطاعتهم مواجهة الكتل 

السياسية املنتفعة منها.

عقود الرتاخيص احيكت بأسلوب قانوني ومدة طويلة 
غ�ري قابلة لنقضها يف العراق , بل هناك فقرات توضح 
حج�م الرسقة لألموال العراقي�ة والتي تتضمن تحديد 
كلفة االنت�اج ب�22 دوالرا للربميل , والغريب ان وزراء 

النفط الس�ابقني وقع�وا عقودا للخدم�ة مع رشكات 
عاملية برشوط أسوأ من الس�ابقة واليوجد رقيب عىل 

هذه الجرائم االقتصادية بحق الوطن.
يق�ول الخب�ري االقتصادي حافظ ال بش�ارة يف اتصال 

مع ) املراقب العراقي(: حجم الفساد املوجود يف عقود 
الرتاخيص النفطية كب�ري جدا , وهناك وزيران للنفط 
س�ابقان متهمان بها, وس�مح بموجبها رسقة نفط 
الع�راق يف وضح النه�ار وتكاليف انتاج�ه هي األعىل 

يف دول العالم تص�ل اىل 22 دوالرا للربميل الواحد, مما 
س�اهم يف أزمة العراق االقتصادي�ة منذ 2014 ولغاية 

اآلن .
وتابع ال بشارة : رشكة »اونا اويل« التي تسلمت عقود 
عمل يف حق�ول نفطي�ة عراقية، كع�رشات الرشكات 
األخ�رى، دون متابعة حقيقية له�ا أو لتاريخ عملها، 
فكم�ا يبدو ان املصالح الش�خصية وس�عي الوزيرين 
املتهم�ني بتل�ك الجريمة للحصول عىل أم�وال لتمويل 

أحزابهم وتقسيم الباقي عىل اآلخرين.
من جهته يقول املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م 
علي�وي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(: س�كوت 
الحكومات املتعاقبة عىل حكم العراق عن هذه الجريمة 
يدل عىل مدى االس�تخفاف الحاص�ل بحق العراقيني , 
فالعق�ود تعد كارثية وال يمكن لعاق�ل توقيعها , لكن 
يبدو ان نظام املحاصصة املعمول به هو الذي يتحمل 
معان�اة العراقيني من ج�راء رسقة نفطه�م وبعقود 
احيك�ت لصال�ح تلك ال�رشكات والت�ي اعرتفت بدفع 

الرشاوي من أجل اتمام تلك الصفقة.
اىل ذل�ك اثبت�ت التحقيق�ات التي قامت بها مؤسس�ة 
فايرفاكس ميديا االسرتالية لإلعالم من خالل التحقيق 
بعرشات اآلالف من رسائل الربيد اإللكرتوني الرسّية , 
أّن “من�دوب رشكة أونا أويل يف العراق باس�ل الجراح 
كان مح�ور أكرب عملية رش�وة عىل املس�توى العاملي 
, مش�رية إىل أّن الالعب�ني الكب�ار الرئيس�يني يف ه�ذه 
الفضيحة ه�م كل من مدير رشكة أونا أويل يف العراق 
باسل الجراح واملدير التنفيذي سايروس احسني ومن 
الجانب العراقي املوظف يف وزارة النفط عدي القرييش 
ونائب رئي�س الوزراء ووزير النفط األس�بق حس�ني 
الشهرستاني ووزير النفط األسبق عبد الكريم لعيبي , 

فضال عن مسؤولني آخرين متورطني يف الفضيحة”.

المحاكم الدولية تحقق بجريمة “اونا اويل” وبغداد تصمت

تسيس االجهزة الرقابية وراء سرقة نفط العراق في وضح النهار وعدم فتح الملف مجددا

كش�فت دائ�رة الوقاي�ة يف هيئ�ة النزاه�ة، 
األح�د، ع�ن تفاصي�ل تقريره�ا بخصوص 
عق�ود التنظي�ف يف محافظة بغ�داد، داعية 
إىل رفد دوائر البلدية باآلليات الالزمة لتنفيذ 

أنشطتها يف مجاالت التنظيف واإلكساء.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان إن "الدائرة دعت يف 
تقريٍر لها عن الزيارات التي قام بها فريقها 
لع�دد م�ن دوائر محافظ�ة بغ�داد والدوائر 
املتحقق�ة  اإلي�رادات  إىل توظي�ف  البلدي�ة، 
م�ن الجباي�ة يف تطوي�ر أداء الدوائر ورشاء 
اآلليات والكابس�ات؛ للحد م�ن اإلنفاق عىل 
الجهد املؤجر من اآللي�ات وأعمال الصيانة، 
فضالً عن قيام دوائر البلدية بتغطية رواتب 
العامل�ني م�ن األج�راء اليومي�ني م�ن تلك 

اإليرادات".
وأضاف البيان، أن "التقرير املُرس�لة نسخٌة 
من�ه إىل األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء 

ولجن�ة الخدمات النيابي�ة ومحافظة بغداد 
وأمانته�ا، اق�رتح قيام إنش�اء معامل لفرز 
وتدوي�ر النفاي�ات؛ بغي�ة التخل�ص منه�ا 
بطريقة س�ليمة وما يراف�ق ذلك من مردود 
م�ادي، فضالً عن حماية البيئة واس�تيعاب 
األيدي العاملة التي تساهم يف تقليص نسب 
البطال�ة، داعي�ة إىل تش�جيع االس�تثمار يف 
ه�ذا املجال، وتطوير املعام�ل عرب تجهيزها 
بمكائ�ن خاص�ة إلنت�اج حبيب�ات املط�اط 

والبالستك وتقطيع اإلطارات".
وأشار البيان إىل أن "التقرير بنيَّ الحاجة إىل 
تأهيل مناطق طمر مناس�بة وف�ق املعايري 
التي تس�هم يف الحفاظ عىل البيئة والحماية 
إىل أهمي�ة  م�ن املخاط�ر الصحي�ة، الفت�اً 
استثمار الغازات املنبعثة منها الستخدامها 
كوقود ملحطات تولي�د الكهرباء وغريها من 
املج�االت باس�تخدام التكنولوجي�ا الحديثة 

به�ذا املجال، مش�رياً إىل افتقار املؤسس�ات 
البلدية يف أط�راف بغداد ملواقع طمر صحية 

نظامية باستثناء موقع املحمودية".
ولف�ت البي�ان إىل "رصد ش�بهات فس�اد يف 
عق�د تنظيف املناطق التي تقع خارج حدود 
البلدي�ة وزي�ادة قيم�ة املبال�غ املرصوف�ة 
بش�كل مطرد، إذ تجاوزت املبالغ املرصوفة 
)24,400,000,000( مليار  املناط�ق  لتل�ك 
دينار لتنظي�ف مناطق متناثرة وذات كثافة 
سكانية قليلة تقع خارج املؤسسات البلدية، 
وأق�ل م�ن )3,600,000,000( مليار دينار 
للمناط�ق ذات الكثاف�ة الس�كانية العالي�ة 
الواقع�ة داخل ح�دود البلدي�ة، موضحاً أن 
تقييم العمل ت�م عرب تدقيق الغيابات املثبتة 
باالستمارات الخاصة بالعمال واآلليات دون 
صاً أن  اعتماد تقييم نتائج التنظيف، ُمش�خِّ
العقد لم يلزم الرشكتني املتعاقدتني بإنش�اء 

معمل فرز وتدوير للنفايات وال موقع طمر 
نظامي لرفع األنقاض وتجميع السكراب".

وتابع أن "التقرير أشار إىل قيام أمانة بغداد 
يف ع�ام 2006 بالتعاق�د م�ع رشك�ة تركية 
لتجهي�ز ونص�ب معمل�ني لف�رز النفاي�ات 
ملي�ون   )58,000,000( إىل  وص�ل  بمبل�غ 
ي�ورو، لكن الرشك�ة تل�كأت يف التنفيذ ولم 
تس�لم أغلب اآلليات املذكورة يف العقد، رغم 
ملي�ون   )43,600,000( أكث�ر م�ن  رصف 
يورو م�ن مبلغ العق�د"، مبين�اً أن التقرير 
"ح�ث الدوائر البلدية عىل اتخ�اذ اإلجراءات 
الالزمة لتوعية األفراد واملؤسسات برضورة 
التعامل مع النفايات بالشكل الصحيح عرب 
فرزها يف حاويات خاصة معدة لهذا الغرض؛ 
لتس�هيل مهم�ة عم�ال البلدي�ة يف جمعها؛ 
بغية استثمارها اقتصادياً من خالل معامل 

التدوير".

النزاهة ترصد "شبهات فساد" بعقود تنظيف أبرمتها محافظة بغداد

مصرف الرشيد يعتزم 
إصدار تعليمات لتسويق 

الوحدات السكنية في 
المجمعات االستثمارية

أعلن مرصف الرشيد، األحد، عزمه إصدار تعليمات لتسويق 
الوحدات السكنية يف املجمعات االستثمارية.

وق�ال امل�رصف يف بي�ان  ، إن "مدي�ر عام املرصف رش�اد 
خض�ري وحيد عق�د اجتماعاً م�ع اللجنة الخاص�ة بإعداد 
تعليمات ش�املة لتسويق الوحدات الس�كنية يف املجمعات 

االستثمارية املموَّلة من املرصف".
وأض�اف، أن "اللجنة تم تش�كيلها عىل ضوء ق�رار األمانة 
العام�ة ملجلس ال�وزراء رق�م )172( لس�نة 2017 وكذلك 
طلبات املواطنني التي ت�رد إىل فروعنا"، مبيناً أن "التوجيه 
تم بإعداد تعليمات تصب يف مصلحة املواطن وتقلل الروتني 

وكذلك تحفظ حق املرصف".
وأشار املرصف، إىل أن "خضري وجه الفروع املخولة برتويج 
طلب�ات الراغبني بالرشاء وتذليل كاف�ة الصعوبات التي قد 

تواجههم" .
يذك�ر أن بع�ض املص�ارف الحكومية بادرت خ�الل الفرتة 
املاضي�ة بمنح تس�هيالت مالية للراغب�ني يف رشاء وحدات 
س�كنية يف املجمع�ات االس�تثمارية وفق آلي�ات وضوابط 

معينة.

البنك المركزي: بيع 
أكثر من 173 مليون 
دوالر خالل مزاد اليوم

أعلن البنك املركزي العراقي، اليوم األحد، عن بيعه أكثر من 

173 مليون دوالر وبمشاركة 72 مرصفاً.

وش�هد البن�ك املرك�زي العراقي خ�الل م�زاده لبيع ورشاء 

العم�الت األجنبية اليوم ارتفاع�ا يف مبيعاته لتصل إىل 173 

مليوناً و177 ألف دوالر غطاها البنك بس�عر رصف أساس 

بل�غ 1190 ديناراً ل�كل دوالر، مقارنة بي�وم الخميس التي 

بلغت املبيعات فيها 114 مليوناً و188 ألف دوالر.

وت�وزع الطلب بواقع 142 مليون�اً و367 ألف دوالر لتعزيز 

األرص�دة يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتم�ادات، فيما 

توزع�ت البقية الباقية والبالغة 30 مليوناً و810 ألف دوالر 

عىل ش�كل بيع نق�دي غطاها البنك بالكامل بس�عر رصف 

بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر واحد.

فيما لم تتقدم أي من املصارف البالغة 27 مرصفاً وواحدة 

م�ن رشكات التحويل املايل يف مزاد العملة بأي عروض لبيع 

الدوالر.

يذك�ر أن البنك املركزي يجري جلس�ات يومية لبيع ورشاء 

العمالت األجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك 

عن هذه املزادات.

فّعل�ت بغداد وبك�ني، خالل زي�ارة وفد 
كبري ترأّس�ه رئيس الحكومة عادل عبد 
امله�دي للص�ني، برنامج الّنف�ط مقابل 
اإلعمار واالس�تثمار، الذي يتضّمن قيام 

ال�رّشكات الصينّية بالعمل داخل العراق 
مقابل الحص�ول عىل مائة أل�ف برميل 
يومّي�اً، مع العل�م أّن الع�راق يحتاج إىل 
88 ملي�ار دوالر لتطوي�ر بن�اه التحتّية 

املتهالكة.
وقال ع�ادل عبد امله�دي، يف مقابلة مع 
عدد من وس�ائل اإلعالم بّثها مكتبه “إّن 
الص�ني تس�تورد 20 يف املئة م�ن إنتاج 
الّنف�ط العراق�ّي يومّي�اً، واّتفقنا معها 
عىل إنشاء صندوق اس�تثمارّي مشرتك 

بني البلدين يمّول بأموال الّنفط”.
وكش�ف عن وضع العراق رشطاً يتمّثل 
بمنع احت�كار الصني لتنفيذ املش�اريع 
داخل الع�راق، وإّنما القي�ام بتحالفات 

مع رشكات عاملّية.
لم يكن هذا االتفاق جديداً، إذ أبرم العراق 
والصني يف ع�ام 2015 يف حكومة حيدر 
العب�ادي، حي�ث كان عبد امله�دي وزيراً 
للنف�ط، اتفاق “ح�زام الحري�ر”، الذي 
اعتمد مبدأ الّنفط مقابل اإلعمار والبناء 
واالس�تثمار والتنمية، وأحي�ل يف وقتها 
100 م�رشوع إىل الص�ني، لك�ن توّق�ف 
بسبب التوّترات السياسّية واألمنّية التي 
حصل�ت وأّدت إىل تغيري بع�ض الوزراء، 
األمر الذي جع�ل الحكومة الحالّية تعيد 
طرح�ه من جديد عىل أكرب املس�توردين 

من نفطها، وهما الصني والهند.
الصينّي�ة  االس�تثمارات  حج�م  يبل�غ 
وترتّك�ز  دوالر،  ملي�ار   20 الع�راق  يف 
ع�رب  الّطاق�ة  قط�اع  يف  االس�تثمارات 
تشكيل تحالف من الرّشكات العاملّية أو 
بش�كل منفرد لتطوير بع�ض محّطات 
الكهرب�اء. كما يبل�غ التب�ادل التجارّي 
الس�نوّي ب�ني البلدين 21 ملي�ار دوالر ، 
إذ يبل�غ إجمايلّ صادراته 15 مليار دوالر 

من الّنفط.
ولف�ت إىل أّن “حج�م التموي�ل الصينّي 
مرّشح للصعود بتنامي اإلنتاج النفطّي 
مغاي�رة  بطريق�ة  ليوّظ�ف  العراق�ّي 
البن�اء  خ�الل  م�ن  امل�ايض  لسياس�ة 

واالستثمار وتفعيل مجلس اإلعمار”.
رّشع العراق الخطوات األوىل لتنفيذ هذه 
االتفاقّية عرب فتح الحسابات املرصفّية. 
وس�يبدأ خالل األّيام القليلة املقبلة وفد 
صين�ّي بزي�ارة الع�راق واالّط�الع ع�ىل 
املش�اريع االس�رتاتيجّية واالتف�اق عىل 
تنفيذه�ا مث�ل القط�ار املعلّ�ق يف بغداد 

ومطار النارصّية الدويلّ وغريهما. 

العراق يعرض على الصين والهند
 مشروع “الّنفط مقابل اإلعمار”
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تمكن�ت قوات أنصار الله الحوثيني من إس�قاط طائرة تجس�س 
للع�دوان يف الحديدة، فيما اكدت م�رع عدد من املرتزقة بكمني 
يف الج�وف اليمني�ة.  وفق�ا ملا أفادت ب�ه مص�ادر أن »الدفاعات 
الجوية للجيش واللجان الش�عبية أسقطت طائرة تجسس لقوى 
العدوان خالل تنفيذه�ا أعمال عدائية يف محافظة الحديدة، فيما 
قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بكمني يف محافظة الجوف«. 

وقالت املصادر أنه »تم إس�قاط طائرة تجس�س لق�وى العدوان 
أثناء تنفيذها مهام�ا عدائية يف منطقة كيلو16 يف الحديدة«. ويف 
محافظة الجوف لقي عدد من مرتزقة العدوان مرعهم وجرح 
آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب مجمع املتون. وكانت وحدة 
الهندس�ة ق�د تمكنت، الجمعة م�ن قتل مجموعة م�ن املرتزقة، 
باإلضاف�ة إىل تدم�ر مدرع�ة وآلي�ة محمل�ة باألف�راد بكمينني 

منفصلني غرب جبهة اليتمة ب� خب والشعف.

اليمن .. إسقاط طائرة تجسس للعدوان في الُحديدة ومصرع مرتزقة بكمين في الجوف دولي دوليعربي  عربي 
اإلمام الخامنئي: السلوك العدواني األمريكي تجاه حرس الثورة اإلسالمية زاد من عّزته

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت صحيف�ة اإلندبندن�ت أونالي�ن الربيطانية 
مقاال للكاتب املتخصص يف شؤون الرق األوسط 
روبرت فيس�ك بعنوان “ترام�ب وأردوغان لديهما 
الكثر من القواسم املش�ركة، واألكراد سيكونون 

ضحية حماقتهما”.
وق�ال فيس�ك إن�ه “لي�س هن�اك كلم�ات يف اللغة 
اإلنجليزي�ة يمكنه�ا أن تصف حج�م الخيانة التي 
تع�رض له�ا األك�راد حلف�اء الغ�رب م�رة أخرى، 

فرام�ب مثل كيس�نغر، وهاهم األت�راك يتقدمون 
ثاني�ة ليلعب�وا لعب�ة الح�دود متظاهري�ن بأنهم 
يقاتلون ضد اإلرهاب بينما كانوا يحاولون بطريقة 

واضحة مساعدة جبهة النرة يف عفرين”.
وأض�اف، أنه “ل�و كان هناك وص�ف يوضح حالة 
الجن�ون الس�ائدة يف واش�نطن فلن يك�ون أفضل 
م�ن السياس�ة التفريقي�ة والحمق�اء الت�ي ير 
األمريكي�ون عىل ممارس�تها يف ش�مال س�وريا”، 
مبين�ة أنه “لي�س فقط ترامب بمف�رده من ينر 

الف�وىض ب�ل اإلمرباطوري�ة األمريكي�ة بأرسه�ا 
وسياس�تها الخارجي�ة غ�ر املتعقل�ة ومعس�كر 
مس�اعدي ترامب الذين يعم جهلهم قلب املؤسسة 

الرسمية يف واشنطن”
ويتس�اءل فيس�ك “كيف يمكن ألوروبا أن تصمت 
حي�ال تبن�ي تركيا ما يبدو سياس�ة تطهر عرقي 
رصيحة وعىل نطاق واس�ع بواس�طة ميليشياتها 
العربي�ة التي تظهر اآلن يف ش�مال س�وريا، وكيف 

يمكن ألي شخص تربير هذا العمل الحقر”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�رب وزي�ر الخارجي�ة املغربي، 
البي�ان  إن  بوريط�ة،  ن�ارص 
الس�بت  ص�در  ال�ذي  الختام�ي 
للجامع�ة  وزاري  اجتم�اع  ع�ن 
العربية يف القاهرة، بش�أن عملية 
“نبع الس�الم” الركي�ة، “ال يعرب 
بال�رورة عن املوقف الرس�مي 

للمملكة”.
ج�اء ذل�ك يف تريح�ات نقله�ا 

موقع “الق�دس العربي« وتابعته 
وزي�ر  ع�ن  العراق�ي«  »أملراق�ب 
خارجي�ة املغ�رب، األح�د حي�ث 
أرجع بوريطة عدم تحفظ املغرب 
عىل بن�ود البيان إىل “ع�دم رغبة 
اململك�ة يف الخ�روج ع�ن الج�و 
الع�ام لالجتم�اع”. ولف�ت إىل أن 
املغ�رب “عندم�ا ي�رى أن قضية 
م�ا تهم�ه بش�كل مب�ارش، فإنه 
يصدر موقفه الوطني عرب قنواته 

الرسمية الوطنية”.
مص�ادر  ع�ن  املوق�ع  ونق�ل 
إن  قوله�ا  مغربي�ة  دبلوماس�ية 
“مخرجات مثل هذه االجتماعات 
ال تمث�ل دائم�ا موق�ف كل دول�ة 
عربية عىل حدة، بل إنها يف الكثر 

من األحيان تظل بروتوكولية”.
وأشارت هذه املصادر إىل أن العديد 
م�ن ال�دول العربي�ة املوقعة عىل 
البي�ان “تجمعه�ا بركيا عالقات 
اقتصادي�ة وعس�كرية قوي�ة، ال 
يمك�ن أن تمس بها عرب تخفيض 
التمثيل الدبلومايس”، وأن “أنقرة 

بدورها تعي هذا األمر”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أوقف�ت الرط�ة الفرنس�ية نح�و 17 متظاه�را 
إضافة إىل اس�تخدام الغاز املس�يل للدموع لتفريق 
املحتج�ني. وفق�ا مل�ا أفادت�ه وكال�ة فرانس برس 
»الرط�ة  أن   � العراق�ي«  »املراق�ب  وتابعت�ه 
الفرنس�ية القت القبض عىل عدد من املشاركني يف 

الحراك الثامن واألربعني ل�«السرات الصفراء«، يف 
مدينة تولوز، جنوب غرب البالد«.

وقال�ت رشطة املدين�ة، إنها »أوقفت 17 ش�خصا 
الرتكابهم مخالفت متعددة«، لم تحددها«.

وأش�ارت إىل »س�قوط عدد من املصاب�ني بجروح 
طفيفة من الرطة واملتظاهرين إثر االحتجاجات 

التي شهدتها مدينة تولوز«.
وقدرت الرطة ع�دد املتظاهرين، ب�«عدة آالف«، 
حس�ب املصدر ذاته. ولم تس�تمر املسرة يف تولوز 
أكث�ر م�ن عدة دقائ�ق قب�ل أن تمأل س�حب الغاز 
املس�يل للدموع ش�وارع املدينة الرئيسية، ليتفّرق 

املتظاهرون إىل مجموعات أصغر.

اإلندبندنت: الكرد ضحية حماقة ترامب وأردوغان

برس: الشرطة الفرنسية توقف 17 متظاهرا من »السترات  فرانس 

العربي:  القدس 
المغرب تهاجم بيان الجامعة العربية 

حول احتالل سوريا

المراقب العراقي/ متابعة...
قام اإلحت�الل الإلرسائي�ي، عزمه�ا بناء 251 
وحدة سكنية اس�تيطانية، ومصادرة عرات 
الدونم�ات م�ن أرايض محافظ�ة بي�ت لحم يف 

الضفة الغربية املحتلة. 
وقال مدير هيئة مقاومة الجدار واالس�تيطان 
يف بي�ت لح�م حس�ن بريجي�ة، إّن ما يس�مى 
ومجل�س  والبن�اء  التخطي�ط  ”مجل�س 
مس�توطنات عصي�ون“ أق�ر مخطًط�ا لبناء 
251 وحدة اس�تيطانية، منه�ا 146 يف املجمع 
االس�تيطاني جنوب بيت لحم، و 105 وحدات 

يف مستوطنة ”كفار الداد“ رشًقا.
وأش�ار بريجي�ة إىل أّن ”ق�رار االس�تيالء طال 
عرات الدونمات من أرايض الحوض الطبيعي 
رق�م )4( التابعة للبلدة، لغ�رض بناء وحدات 
استيطانية جديدة داخل املستوطنة املذكورة“.

واس�تولت س�لطات االحت�الل اإلرسائيي عىل 
مساحات واسعة من أرايض بلدة نحالني غرب 
بي�ت لحم، لصالح توس�يع مس�توطنة ”ألون 

شفوت“ عىل حسابها.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية واملغربني، 
اعالن س�لطات االحتالل اإلرسائي�ي اعتزامها 
بن�اء 250 وحدة اس�تيطانية جديدة لتوس�يع 
املس�توطنات الجاثم�ة ع�ىل ارايض املواطنني 

جنوب ورشق بيت لحم.
من ناحية أخ�رى، حذَّر محمد حس�ني املفتي 
الع�ام للقدس والدي�ار الفلس�طينية، خطيب 
املس�جد األقىص املبارك، اليوم األحد، من أبعاد 

تريح�ات ”رئيس لجن�ة الخارجية واألمن“ 
التابعة للكنيس�ت اإلرسائي�ي آيف ديخر، حول 
مح�اوالت تنفي�ذ تنظيمني يهودي�ني هجمات 
مس�لحة ضد املس�جد األقىص املبارك، س�واء 
بإط�الق ص�اروخ باتجاه املس�جد، أو إرس�ال 

طائرة متفجرة، ومحاوالت تكرار هذا األمر.
الش�يخ تّريح�ات وزي�ر األم�ن  واس�تنكر 
الداخ�ي الصهيوني الداعية لفت�ح الباب أمام 

اليه�ود ملمارس�ة الش�عائر الدينية يف املس�جد 
األقىص املبارك، وذل�ك يف ظل االرتفاع امللحوظ 
ألع�داد املس�توطنني الذين يقتحمون املس�جد 

يوميًّا.
وأوض�ح أن ه�ذه التريح�ات خط�رة وغر 
مسؤولة، وتسوق املنطقة والعالم بأرسه نحو 
حتمي�ة رصاع ديني ال نتمناه، ولن يجلب معه 

إال الخراب والدمار .

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د آية الله العظمى س�ماحة الس�يد عي 
الخامنئ�ي، أن األمركي�ني بع�د إظهارهم 
الوجه املتمرد والعابس والس�لوك العدواني 
إزاء حرس الثورة اإلسالمية، زادوا من عزّة 

الحرس.
وجاء موقف اإلمام الخامنئي خالل رعايته 
مراس�م تخري�ج ضب�اط جامع�ة اإلم�ام 
الحس�ني عليه الس�الم للعلوم العس�كرية 
التابع�ة للح�رس الث�وري، والت�ي اقيم�ت 
صباح األحد بحض�ور القائد العام للحرس 
الثوري اللواء حسني سالمي ورئيس الهيئة 
العام�ة ل�الركان املس�لحة االيراني�ة اللواء 
محمد باقري وقائ�د الجيش االيراني اللواء 
عبدالرحي�م موس�وي وزير الدف�اع العميد 

امر حاتمي.
واكد اإلمام الخامنئي أنه من »دواعي الحمد 
أّن الح�رس الث�وري اليوم يتس�م بالعزة يف 
داخل البل�د ويف خارجه كذلك«، مضبفا أنه 
من امللف�ت أن األع�داء أيضا س�اعدوا عىل 
ازدياد هذه الع�زة، فاألمريكيني بوجوههم 
العبوس�ة واملكفهرة وبس�لوكهم العدواني 
املن�اوء للحرس الث�وري، زاد الح�رس عزّة 

ومنعة«.
ورأى اإلم�ام الخامنئ�ي ان »م�ا يمارس�ه 
األعداء الي�وم ضد إيران واألمة اإلس�المية 
يش�كل أنفاس عدائهم األخرة، الفا إىل أنه 
»كلّم�ا ضيق األعداء الخناق علينا ستش�تد 
إرادتن�ا ومهما صع�دوا يف خطواتهم ضدنا 

سنزداد قوة«.
وأضاف س�ماحته »إّن أع�داء الله يعادون 
عباد الله، والِعداء هذا يزيد وجوه عباد الله 

ن�وراً وتألق�اً ويرفع من عزته�م«، الفتا إىل 
أن »هنالك درس�ا ماثال أم�ام أعني الحرس 
الث�وري عىل ال�دوام، أال وهو آي�ة »َوأَِعّدوا 
لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوٍَّة َوِمن ِرباِط الَخيِل 

ُترِهبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكم««.
وش�دد اإلم�ام الخامنئ�ي ع�ىل وج�وب أن 
تتطّور املعّدات العسكرية للحرس الثوري، 
وق�ال »فقد كّن�ا يف عهد الطاغ�وت تابعني 
ومتخلّف�ني وغ�ر خ�رباء يف ه�ذا املضمار، 
واليوم الب�د أن تك�ون املعدات العس�كرية 
حديث�ة وأن تكون تابعة لكم وأن تكون من 

إبداعكم وصنيعكم«، وضافأضاف
وتابع »انظروا اليوم ما هي احتياجاتكم يف 
الساحات العسكرية واالستخباراتية كافة 
وانزل�وا إليها«، مؤكدا ع�ىل رضورة العمل 
املتواص�ل البداع وانتاج املعدات العس�كرية 

املتطورة.
ويف جانب آخر من حديثه اش�ار س�ماحته 
اىل اهمية مس�رة اربعينية االمام الحسني 
كان  بان�ه  االول  االربع�ني  ووص�ف  )ع(، 
بمثاب�ة وس�يلة اع�الم عاش�وراء القوي�ة 
وسيطرة منطق الحق يف دنيا الظالم االموي 
والس�فياني.. واض�اف ان اه�ل البيت )ع( 
كانت حركتهم خ�الل االربعني كالعاصفة، 
كم�ا ان مس�رة االربع�ني يف عال�م الي�وم 
املعقد والزاخر باالع�الم تعد صوتا صادحا 
ووس�يلة اعالم منقطعة النظر، وهو ما ال 
نظر له يف العالم حيث يتحرك الجميع نحو 

ذلك املبدأ.
وقال سماحته، لقد قلتم حقا بان »الحسني 
يجمعن�ا« ، فه�ذه الحركة يجب ان تتس�ع 

وتتعمق اكثر فاكثر يوما بعد يوم.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال الرئيس الرويس، فالديمر بوتني، عش�ية زيارته إىل السعودية واإلمارات ان 
بالده تنظر إىل السعودية كدولة صديقة، مؤكدا أن إيران قوة إقليمية عظمى وال 

يمكن أال تكون لديهم مصالحهم الخاصة ويجب أن تعامل باحرام.
وأضاف بوتني أنه »إذا وظفنا عالقاتنا مع إيران والس�عودية واإلمارات فأعتقد 

أنه بإمكاننا إيجاد ما يحقق مصلحة مشركة«.
واك�د بوت�ني، ان »إح�دى ال�ركات الروس�ية ت�درس إمكاني�ة بن�اء مجّم�ع 
بروكيميائ�ي يف الس�عودية بحجم اس�تثماري يتجاوز ملي�ار دوالر وأردف ان 

هناك عالقات ايضاً يف مجال التعاون العسكري التقني«.
وبش�أن العالق�ات م�ع االم�ارات أك�د بوت�ني ان »ب�الده وقعت إع�الن رشاكة 
اس�راتيجية وتع�اون مع ابوظبي وانها تنظر إليها كأح�د رشكائنا الواعدين«، 
الفتا اىل أن »حجم التبادل التجاري بني روسيا وبلدان الخليج الفاريس يبلغ 1.7 

مليار دوالر، لكنه غر كاف«.
وبشأن التواجد االيمركي يف املنطقة قال بوتني ان »بالده ال تؤيد خطط الواليات 
املتحدة بش�أن العراق بل وحذرت من العواقب الس�لبية املحتملة وأكد ان بالدع 
تعول عىل أن العراق اليوم سوف يتطور يف منحى إيجابي بغض النظر عن بعض 

املشاكل الداخلية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكر مدي�ر املكتب الس�يايّس الئتالف ش�باب 
ث�ورة 14 فرباير يف ب�روت الدكت�ور إبراهيم 
العرادي إّن رصاع العائلة الحاكمة يف البحرين 
لم يك�ن يوًما لتحقي�ق مصالح الش�عب، بل 
كان لتحقي�ق نفوذ داخ�ّي بعيًدا ع�ن كّل ما 

يجري عىل املواطن.
وق�ال الع�رادي إّن »رصاع العائل�ة الحاكمة 
يف البحري�ن ل�م يك�ن يوًما لتحقي�ق مصالح 

الش�عب، بل كان لتحقيق نف�وذ داخّي بعيًدا 
عن كّل ما يجري عىل املواطن«.

الس�يايّس  »الوض�ع  أّن  إىل  الع�رادي  ولف�ت 
يف البحري�ن »مضح�ك«، موضًح�ا أّن حج�م 
الخالف�ات ب�ني مكت�ب ويل العه�د الخليف�ّي 
والدي�وان ومكت�ب خليف�ة س�لمان الخليفة 

شديد للغاية«.
وأض�اف أّن »العائل�ة الحاكم�ة وَم�ن حولها 
يقوم�ون برسق�ة األرايض ومق�ّدرات األّمة، 

إضاف�ة إىل الراش�ق اإلعالم�ّي الدائ�م فيم�ا 
بينه�م، مش�ًرا إىل أّن الوس�اطات الخليجّية 
ال تتدّخ�ل لتحقيق مصال�ح البحرينّيني بقدر 
ما تتدّخ�ل لح�ّل النزاعات بني أف�راد القبيلة 

الخليفّية«.
وأك�د العرادي أّن »قضايا فس�اد عّدة ظهرت 
يف البحرين ضمن العائلة الحاكمة بعد أحداث 
2011«، مرجح�ا أن »ذهب األمور نحو حرب 
حقيقّية يف املستقبل داخل أرسة »آل خليفة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الجي�ش اللبناني، عن اخ�راق طائرة 
اس�تطالع ارسائيلي�ة وذل�ك يف لي�ل أم�س 

السبت.
وق�ال الجي�ش، يف بي�ان اطلع�ت »أملراق�ب 
العراق�ي« عليه إن »طائرة اس�تطالع تابعة 
للعدو اإلرسائي�ي، اخرقت األجواء اللبنانية 

أمس السبت يف الساعة العارشة والنصف.

واض�اف الجيش اللبناني أن »الطائرة نّفذت 
طراناً عىل علّو منخفض لبعض الوقت فوق 
محلّ�ة معّوض – ح�ي م�ايض يف الضاحية 
الجنوبية، ثّم اس�تمرّت بالتحلي�ق عىل علّو 

مرتفع لتغادر بعد ذل�ك األج�واء اللبناني�ة.
اللبنان�ي  واش�ار اىل أن »وح�دات الجي�ش 
ااإلج�راءات  اتخ�ذت  املنطق�ة  يف  ملنت�رة 

املناسبة«.

بوتين عشية زيارته إلى السعودية 
واإلمارات: إيران قوة إقليمية عظمى

العدو الصهيوني يبني 251 وحدة استيطانية في بيت لحم 
وتصادر عشرات الدونمات من االراضي

ائتالف 14 فبراير: خالفات كبرى »مضحكة« 
 بين أجنحة النظام الخليفي

طائرة تجسس صهيونية تخترق 
األجواء اللبنانية
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بقلم/ مهدي المولى ..
املصيبة أن هؤالء األعراب لم يرتفعوا اىل مس�توى االسالم 
ب�ل انزل�وه اىل مس�تواهم وطبع�وه بطابعه�م بقيمه�م 
املتخلفة الظالمية الوحشية  وغزوا العالم فذبحوا الرجال 
وأرسوا النس�اء ونهبوا االمول ودمروا املدن باسم االسالم 
وبحج�ة ن�ر االس�الم  وال تزال ه�ذه الظاه�رة املعادية 
لالس�الم مس�تمرة  متوارثة من جيل اىل جي�ل وهاهم آل 
س�عود وكالبه�م الوهابي�ة القاع�دة داع�ش وغريها من 
املنظمات االرهابية الوهابية تقتل وتذبح وتغتصب وتهتك 
الحرمات بحجة نر االس�الم حتى صوروا االس�الم وباء 
معديا وصوروا رس�ول االنسانية الذي جاء رحمة للعاملني   

جاء شقاء وعذابا للعاملني  جئتكم بالذبح فاذبحوا
فكان�وا وال زالوا يرون يف العراق والعراقيني الخطر الداهم 
ال�ذي يه�دد وجودهم ويق�ر كل مخططاتهم الوحش�ية 
املعادي�ة للحياة واالنس�ان  لهذا كف�روا العراقيني جميعا 
وكل من س�كن الع�راق  فكان الفاس�د املنافق يعيب عىل 
العراقي�ني  قائال )ان اب�ن ابي طالب علمك�م الجرأة عىل 
الس�لطان(   وعندما نفق هذا الفاس�د املنافق اي معاوية 
كت�ب وصيته ) ال يس�تقر لكم األمر اال اذا  ذبحتم تس�عة 
م�ن كل عرة م�ن العراقيني وما تبقى منه�م اجعلوهم 

عبيدا وملك يمني( وفعال وضعت هذه الوصية يف زمنه اي 
يف زم�ن معاوية وبدا اتباع�ه يف تنفيذها وتحقيقها حيث 
قاموا بحملة  حرق ذبح وحرق  للعراق والعراقيني  للزرع 

والرضع والبر واستمرت هذه الحالة حتى عرصنا
املعروف أن آل صهيون ش�عروا ان حمل�ة أبادة العراقيني 
قد ضعفت  ومن املمكن ان تتالىش وتزول  ويف هذه الحالة 
يفت�ح الباب امام الحضارة   والنزعة االنس�انية والعقلية 
الح�رة التي ينش�دها العراقي�ون ان تنت�رص وتبدد ظالم 
ووحش�ية القيم البدوية الوحشية وهذا يشكل خطرا عىل 

مخططات صهيون.
لهذا قررت الصهيونية العاملية تأس�يس دولة  يف الجزيرة 
تحكمها  عائلة فاس�دة صهيونية باس�م دولة ال س�عود 
وأسس�ت دينه�ا الوهاب�ي الظالمي  بحجة نر األس�الم  
وهذا يعن�ي إعادة دور الفئ�ة الباغية بقيادة ال س�فيان 
عندما ش�نت حربا عىل الرسول محمد وعىل رسالته وعىل 
كل م�ن آمن بها والتزم بمبادئها وقيمها االنس�انية حتى 
انه�م لعنوا الرس�ول ومن يحب الرس�ول من ع�ىل منابر 
املس�لمني وان الص�الة ال تقبل اال بلع�ن محمد واهل بيته  
فذبحوا ابناء الرس�ول محمد وقطعوا روؤسهم ورفعوها 
ع�ىل الرماح وطاف�وا فيها يف البلدان وه�م يلعنون محمد 

واهل بيته 
ومن ه�ذا املنطل�ق انطلقت دول�ة ال س�عود الصهيونية 
وكالب دينه�م الوهاب�ي  وقال�وا وه�م يخاطب�ون نبيهم 
الفاس�د املنافق معاوي�ة ) نم قرير العني م�ا عجزت عن 
تحقيقه نح�ن قررنا تحقيقه(  ال يكفي ان نذبح تس�عة 
م�ن كل عرة من العراقيني بل س�نذبح كل ش�يعي وكل 
أنس�ان حر يف العالم وس�نجعل كل نس�اء االرض جواري 

وملك يمني
ومن�ذ االيأم األوىل لتاس�يس دول�ة ال س�عود الصهيونية 
أعلنت الحرب عىل العراق والعراقيني لتنفيذ وصية الفاسد 
املنافق معاوية فقامت بغ�زو مدينة كربالء وذبحت اكثر 
من 5000 عراقي بني ش�يخ كبري وش�باب وأمرأة  ونهبت 
األم�وال ودم�رت البيوت وحاول�ت تهديم رضي�ح األمام 
الحس�ني اال انه�ا عجزت كم�ا نهبت محتويات�ه ومزقت 
نسخا كثرية من القرآن الكريم ثم  جمعتها يف مكان  واحد 
وتبولت عليها ولعنوا الحس�ني ومن أحب الحسني ونعتوه 

بالكافر.
وهكذا بدأت غزوات ال سعود عىل العراق والعراقيني  وكان 
آخر هذه الغزوات هي غزوة داعش الوهابية  بتعاونها مع 

عبيد صدام حيث رفعت شعار ال شيعة بعد اليوم.

وعتق�د آل س�عود انهم حقق�وا وصية الطاغية الفاس�د 
املناف�ق معاوي�ة وب�دأت  دواع�ش السياس�ة يف الع�راق 

بعضهم يهني بعض   ويهنون ال سعود بهذا النرص.
لكن فتوى املرجعية الدينية الرشيدة التي دعت العراقيني 
اىل حماية االرض والعرض واملقدس�ات والتلبية الرسيعة 
للعراقيني وتاس�يس الحش�د الش�عبي املقدس الذي التف 
حول القوات االمنية  ومنحها القوة والثقة بالنرص وفعال 
تمك�ن العراقيون م�ن صد الهجم�ة الظالمي�ة الوهابية 
والصدامي�ة  ومن ث�م مطاردتها وتحري�ر وتطهري ارض 

العراق من دنس ورجس هؤالء الوحوش الظالمية.
ومع ذلك فلم يتوقف عداء ال س�عود وكالبهم الوهابية بل 
ازداد وحشية وظالمية رغم االختالف يف الشكل واألسلوب، 
ومن هذه االساليب انها تستغل اي  حالة تظاهر احتجاج 
اي حالة تذمر وعدم رضا من قبل العراقيني فتدعو كالبها 
وعبيدها اىل اخ�راق  هذه الحاالت وحرفها وتحويلها من 
حالته�ا الس�لمية الرعية اىل حالة عن�ف وإرهاب وقتل 

وذبح وتدمري للمنشئات املدنية العامة والخاصة.
م�ن ه�ذا يمكننا الق�ول ال يمك�ن إزالة ه�ذا الحقد وهذا 
العداء من قبل ال سعود وكالبهم من قبل أعراب الصحراء 

اال بالقضاء عىل مهلكة آل سعود وكالبهم الوهابية.

م�ع بداية األح�داث التي عصفت يف الرق األوس�ط، منذ حوايل 
ثمان�ي س�نوات، خاص�ة يف س�وريا، رف�ع رئي�س الحكوم�ة 
اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ش�عار التص�دي، ملا اعتره »التمدد 
اإليران�ي، ومنع »تمركز« إيران يف س�وريا، كذل�ك إلغاء االتفاق 

النووي االيراني. فهل نجح نتنياهو يف تحقيق ما وعد به؟
يظهر املشهد العام، الذي يوجد شبه إجماع عليه وسط املحللني 
اإلرسائيليني، أن نتنياهو فش�ل يف سياس�اته اىل حد وصف األمر 
بأن�ه إخفاق اس�راتيجي، إخفاق ل�و كان يتعلق بح�رب لكان 

استدعى تشكيل لجنة تحقيق رسمية يف »إرسائيل«.
ولنفهم أس�باب فشل نتنياهو ال بد من القيام بمراجعة للعوامل 

التي أدت اىل ذلك:
نتنياهو احتضن بشكل كامل الرئيس ترامب، ووصفه بالصديق 
الكب�ري ل�«إرسائي�ل«، خلق عداوة م�ع الديمقراطي�ني الذين لم 
ينسوا خطابه االستفزازي ضد السياسة النووية للرئيس أوباما، 
حت�ى يه�ود الواليات املتح�دة ال يوافق�ون عىل سياس�ته هذه. 
الرئيس ترامب، الذي اعتقد نتنياهو، انه سيكون ربان املواجهة 
مع اي�ران بعد إلغاء االتف�اق النووي االيراني، لم يحرك س�اكنا 
عن�د اس�قاط املس�رية األمريكية ومهاجم�ة املنش�آت النفطية 
الس�عودية، بل انه يبحث عن سبل، اىل حد التوسل بحسب اللواء 
احتياط عم�ريام ليفني، لعق�د اجتماع مع مس�ؤولني إيرانيني، 
االم�ر الذي جعلته ينتظر لس�اعات عىل الهات�ف خالل الجمعية 

العامة لألمم املتحدة دون جواب من الرئيس روحاني.
م�ا ال�ذي فعله ترام�ب؟ ترك نتنياه�و وحي�دا يف مواجهة ايران 
باملنطق�ة، واكثر من ذلك قال ترامب، إنها »إرسائيل« إذا ش�نت 
هجوماً ضد إيران فلن يساعدها، وبحسب الكاتب »أوريل أزوالي« 
يف »يديعوت أحرونوت« من »الواضح للجميع أن إرسائيل لم تعد 
مفّضلة � وغري محمية.« وما زاد القلق واملخاوف اإلرسائيلية من 
ذلك هو تخيل الواليات املتحدة عن االكراد يف الش�مال الس�وري. 
طبع�ا االم�ر لم يص�ل اىل ه�ذا الحد م�ع »إرسائي�ل«، لكن احد 
املعلقني اإلرسائيليني وقف عند عب�ارة للرئيس ترامب، تزيد من 
هذه املخاوف، وهي مقارنته أن »األكراد وتركيا هم مثل إرسائيل 
والفلس�طينيني« أي بعب�ارة أخ�رى، مجموعة من املشاكس�ني 
املزعجني من الرق األوسط، أنانيني ناكرين للجميل يخوضون 
حروب�اً قبلية ويمتّص�ون أموال دافع الرضائ�ب األمريكي، فهل 

الرئيس ترامب هو الرئيس األفضل ل�«إرسائيل«؟ يبدو كال«.
يف مواجه�ة اي�ران، اين أصبح ش�عار نتنياهو ح�ول منعها من 
التم�دد يف املنطقة والتمركز يف س�وريا، وم�ن تطوير مروعها 
الن�ووي، وتقوي�ض اقتصاده�ا؟ خ�راء أمني�ون إرسائيلي�ون 
يقولون ان�ه يف املقارنة، تبعد »ارسائي�ل« آالف الكيلومرات عن 
ايران، لكن الخطري أن ايران أصبحت ال تبعد اال بضع كيلومرات 
ع�ن الح�دود اإلرسائيلية. اي�ران التي كلما مر ي�وم تظهر جرأة 
أكثر وهي التي تعاملت بص�ر وحنكة مع الهجمات التي كانت 
تتعرض لها من سوريا اىل العراق، والتي عادت اىل تشغيل أجهزة 

الطرد غري آبهة بأحد.
يف الخالص�ة، نتنياهو ليس له حلفاء آخرون يف الواليات املتحدة، 
بع�د أن قطع صالته بالحزب الديمقراطي، كما جاء يف افتتاحية 
»هآرت�س«. ترام�ب لم يتح�دث معه من�ذ انتخابات الكنيس�ت 
اإلرسائيلي�ة األخرية، الن�ه ال يحب الفاش�لني، ونتنياهو لم يفز 
باألغلبي�ة الس�احقة يف دورت�ني انتخابيت�ني. وللعل�م أيض�ا أن 
نتنياه�و هو وزير األم�ن يف »إرسائيل«، وعىل عاتقه مس�ؤولية 
املفاجآت االس�راتيجية واالستعداد املعيب ل�«إرسائيل« للتحّول 
يف السياس�ة األمريكية والتعامل مع القدرة العسكرية اإليرانية. 

وهذا سبب حيوي آخر إلنهاء واليته.

خطوات ترامب وسياسات 
نتنياهو فاشلة 

حسن سليمان

لو دققنا في هذا العداء الذي ال حدود له للعراق والعراقيين من قبل األعراب اي بدو الصحراء وفي هذا الحقد الذي يكنه هؤالء األعراب على 
العراق والعراقيين التضح لنا بشكل واضح وجلي ان وراء ذلك هي البداوة  وقيمها الوحشية السائدة لدى هؤالء األعراب رغم كل التغيرات 
التي طرأت  خالل القرون الماضية لم تتغير عقلية هؤالء بل بقيت قيم وأخالق البداوة العبودية الخضوع للفرد الواحد وللرأي الواحد وعدم 

االعتراف بالتعددية الفكرية واعتبارها كفرا ومن يدعو اليها كافر  وهذا ما دفعهم الى غزو العالم ونشر ظالمهم ووحشيتهم بالقوة بحجة نشر 
االسالم وهذا ما فعلته الفئة الباغية بقيادة آل سفيان في صدر االسالم وما تفعله الوهابية الظالمية بقيادة آل سعود في عصرنا

ما هو سر عداء األعراب للعراق والعراقيين ؟

،، ،،

بقلم/ د.علي مطر
العربّي�ة  املنطق�ة  يف  »داع�ش«  انتش�ار  أعط�ى 
وتهدي�ده األم�ن العرب�ّي وفق�دان الق�درة ع�ىل 
مواجهت�ه، الذريع�ة للق�وّات األمريكّي�ة بالدخول 
مج�ّدداً إىل الع�راق، فض�اًل ع�ن تعبي�د الطري�ق 
للجي�ش األمريكّي للّدخول إىل س�وريا، تحت حجة 
ه�ذه املواجهة. كم�ا إّن تمّدد التنظيم يف الّش�مال 
الّس�ورّي، أعطى الذريعة لركيا بالدخول مبارشًة 
إىل س�وريا والعراق، وخرق س�يادتهما، وتش�كيل 
أحد أبرز التحّدي�ات للّدولتني الّس�ورّية والعراقّية 

بحج�ة الوج�ود الك�ردّي فيهم�ا.
ش�ّكلت الح�رب ض�ّد تنظي�م »داع�ش« ذريع�ًة 
مناس�بًة للواليات املّتحدة األمريكّية، لتعود قّواتها 
العّسكرّية إىل املنطقة العربّية، عر إعادة تموضع 
وزيادة هذه القوّات يف العراق، بعد االنس�حاب منه 
ع�ام 2011. ومن ث�م الّدخول إىل س�وريا، الّتي لم 
تنص�ع للّسياس�ات األمريكّي�ة.  وكان ذلك فرصة 
لواشنطن بعد أن شّكل االنسحاب من العراق خطأً 
اس�راتيجياً بالّنس�بة لها، وذلك ألّن�ه اعتر بدايًة 
تراجع هيمنتها يف املنطقة العربّية، وانكفائها عن 
الّرق األوس�ط. لذلك اس�تفادت اإلدارة األمريكية 
م�ن تنظي�م »داعش«، إلرس�ال قوّاته�ا إىل العراق 
وسوريا، فهذا الّتنظيم شّكل أداًة »لخدمة مصالح 
واش�نطن، يف هذه املنطقة من العالم، حيث أكدت 
دراس�اٌت غربي�ٌة أّن »داع�ش« صنيع�ة املخابرات 
األمريكّية، وأّن أجندة واشنطن ملكافحة اإلرهاب يف 
العراق وس�وريا تتمّثل يف دعم اإلرهابّيني من أجل 

استخدامهم يف تثبيت النفوذ.
لقد وضعت اللّبنات األوىل لنش�وء هذه الّتنظيمات 
يف أفغانس�تان، الّتي ش�ّكلت محّطًة تأريخّيًة فيما 
بع�د لصع�ود التنظيم�ات اإلرهابية، وقد أش�ارت 
وزي�رة الخارجّي�ة األمريكي�ة الس�ابقة هي�الري 
كلينتون إىل هذا األمر، معترًة أّن بالدها تقف خلف 
نش�وء »داعش« ول�و بطريقٍة غري مب�ارشٍة. وقد 
شّكل توّسع »داعش« كرى، أمام اإلدارة األمريكّية 
لتوس�يع نفوذها، تحت غط�اء الّتحالف الّدويلّ، ما 
يحّقق اسراتيجيتها يف الربط بني الحدود العراقّية 
والح�دود الّس�ورّية ع�ر رشق الف�رات وانتش�ار 

قّواته�ا يف ه�ذه املنطقة االس�راتيجّية الّتي تربط 
ب�ني البلدي�ن، وتمنع من إع�ادة التقاء الجيش�ني 
الّس�ورّي والعراقّي والق�وّات الحليفة لهما، فضالً 
عن أن عني واش�نطن � عىل اآلبار النفطية الّتي لن 

تسمح ألحد بالسّيطرة عليها. 
وعليه يمكن القول، إّن الّتنظيم ش�ّكل أداًة لخدمة 
مصال�ح واش�نطن، وق�د ن�ر مرك�ز األبح�اث 
الكندّي مقاالً للكاتب س�تيفن ليندم�ان، قال فيه 
»إّن ق�ادة البنتاغون س�اعدوا مس�لحي »داعش« 
ب�دالً من قتاله�م والقض�اء عليهم، ُمش�رياً إىل أّن 
دع�م واش�نطن ل�«داع�ش« رسٌّ قذٌر، فواش�نطن 
تق�وم بتموي�ل وتدري�ب وتوجيه الّتنظي�م وغريه 
م�ن اإلرهابي�ني، إّنهم يقوم�ون بدعم اآلف�ة الّتي 
يتظاه�رون بمعارضتها، ال بل إّن واش�نطن توفر 
الغطاء لقوّات »داعش« الس�تعادة قوّتها وتجميع 
نفس�ها ألّنها تؤّدي إىل خدمة مصالحها يف الّرق 
األوسط«. وقد دعمت »واشنطن« فصائل املعارضة 
باملال والّسالح، إلس�قاط الحكومة الّسورّية، وقد 
تح�ّول الكثري من عن�ارص هذه الّتنظيم�ات فيما 
بع�د، م�ن معارض�ٍة تري�د إس�قاط الحكومة، إىل 
عن�ارص ُمنضوي�ة يف الّتنظيم�ات اإلرهابية. ومن 
ث�م اعتم�دت اإلدارة األمريكية عىل »قوّات س�وريا 
الّديمقراطّي�ة«، م�ن أجل تثبيت النفوذ يف ش�مال 
س�وريا، وخاصًة يف رشق الفرات م�ن أجل تثبيت 
نفوذها يف هذه املنطقة االس�راتيجية عىل الحدود 

مع تركيا والعراق الغنية بالنفط.
كانت واش�نطن تس�عى من خالل انتش�ار قّواتها 
يف س�وريا، للس�ّيطرة عىل املنطقة املعروفة بدرع 
الف�رات، الواقع�ة ما بني نه�ر الف�رات إىل الّرق 
وتل�ك الواقعة إىل الغرب منه، والّتي كانت تس�ّيطر 
عليه�ا »داع�ش«، ملا تحتوي�ه من ث�رواٍت نفطيٍة 
يمكن لواش�نطن الحصول عليها، واالستفادة من 
موقعه�ا خ�الل أّي مفاوضات تحفظ لواش�نطن 
مكاس�ب اقتصادي�ة يف س�وريا. كذل�ك ف�إّن هذه 
املنطق�ة هي منطقٌة واصلٌة بني س�وريا والعراق، 
كان�ت واش�نطن تس�عى ملن�ع التق�اء الجيش�ني 
الّس�ورّي والعراقّي وعدم فتح الحدود الّس�ورّية � 

العراقّية من خالل السّيطرة عليها.  
م�ع ب�دء العملية العس�كرية الركية، وانس�حاب 

القوات األمريكية من جزء من رشق الفرات، بقرار 
من دونالد ترامب الذي خذل حلفاءه األكراد، يعود 
الحديث عن مس�اعي واش�نطن إلعادة إحياء هذا 
التنظيم واستخدامه كورقة ضاغطة عىل املنطقة 
العربية ويف مقدمتها الدولتان السورية والعراقية، 
ومحاول�ة إعطائه الدفع للتم�دد نحو الجمهورية 
اإلس�المية اإليرانية من أجل محارصتها. فخروج 
ترامب م�ن رشق الف�رات عىل الرغم م�ن أنه يعد 
انكف�اًء خ�ارج املنطق�ة، إال أن�ه ايض�اً يأتي بعد 
فت�ح معر البوكم�ال _ القائ�م، وبالت�ايل يريد أن 
يوجه رس�الة بإعادة اإلرهابي�ني للقول إن القوات 
األمريكي�ة ه�ي الت�ي تحف�ظ أم�ن املنطق�ة من 

اإلرهاب.
وإذا ما ربطنا بني ترصيح زعيم »داعش« اإلرهابي 
أبو بك�ر البغ�دادي ح�ول رضورة تحرير عنارص 
تنظيمه من الس�جون واملعتقالت، مع إشارة قسد 
إىل إمكانية تركها حراسة هذه املعتقالت، والحديث 
الغربي ع�ن وجود عن�ارص إرهابي�ة يف املخيمات 
املوج�ودة عىل الحدود، فضالً ع�ن وجودهم داخل 
املعتقالت باعداد تصل إىل ما يقارب 3000 إرهابي 
أوروبي و9000 إرهابي عربي أكثرهم من س�وريا 
والعراق، ف�إن ذلك يعني إمكانية فرارهم، وبالتايل 
إع�ادة الدف�ع نحو ترمي�م قوة التنظي�م اإلرهابي 
وع�ودة أعمال�ه بش�كل اوس�ع، وه�ذا م�ا يب�ني 
الخط�ورة يف الخط�وات التي تلعبه�ا إدارة ترامب 
وتيش بنية أمريكية يف إعادة إحياء تنظيم »داعش« 
وتمدده بني س�وريا والعراق، ومن ثم إعادة الزخم 

ألعماله اإلرهابية يف الدول األوروبية.
وهك�ذا نرى أن اإلدارة األمريكي�ة التي صنعت هذا 
التنظي�م، ال ت�زال بحاج�ة إلي�ه من أج�ل تحقيق 
مصالحها يف الرق األوسط، واستخدامه كحركة 
قتالي�ة، تقات�ل بالوكالة ع�ن الجي�ش األمريكي، 
وهك�ذا يمكنها مواجهة روس�يا وإيران وس�وريا 
والع�راق  دون أن تس�تخدم جنوده�ا ملح�ارصة 
س�وريا وحلفائه�ا وتثبي�ت هيمنته�ا يف ال�رق 
األوس�ط، بأقل تكلفة ممكنة، وتحقيق أرباح عر 
صفقات الس�الح والدفاع عن ال�دول العربية، بعد 
إيهامه�ا أنه�ا تعاني من هذا اإلرهاب الذي ش�كل 

خطرا ُمحدقا عليها.

واشنطن وإحياء »داعش« .. الهيمنة بكلفة أقل



أوضح باس�ل كوركي�س، املدير اإلداري 
يواص�ل  الفري�ق  أن  الع�راق،  ملنتخ�ب 
أم�ام  املرتقب�ة  للمواجه�ة  تدريبات�ه 
منتخب كمبوديا، بعد غد الثالثاء، ضمن 
الجولة الثالث�ة من التصفيات املزدوجة 
املؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 

.2023
وقال كوركي�س إن »املنتخ�ب العراقي 
جاه�ز تماًما للمب�اراة لكن م�ا يقلقنا 
فق�ط أرضية امللع�ب الذي س�يحتضن 
املباراة بني املنتخبني كونها من العشب 
الصناع�ي والتي تؤثر بش�كل كبري عىل 
الجوانب املهارية وصعوبة تقدير الكرة 

يف األرضية الصلبة«.
وأوضح أن »ذلك لم يضعف من عزيمتنا 
أكث�ر  حي�ث واج�ه منتخبن�ا ظروًف�ا 
تعقي�ًدا وتمكنا من تجاوزها وس�نركز 
عىل النق�اط الثالث م�ن املواجهة ألنها 
املنتخب�ات  ضم�ن  منتخبن�ا  س�تضع 
املنافس�ة عىل بطاقة املجموعة وبالتايل 
أهمي�ة املباراة واضح�ة للجميع وعلينا 

أن نخرج من اللقاء بالنقاط الثالث«.
وأش�ار إىل أن »الرحلة الجوية رغم أنها 
اس�تغرقت وقًتا طوياًل قارب 11 ساعة 
لكنها لم تكن مرهقة كون الفريق غادر 
عىل متن طائ�رة خاصة، مخصصة من 
الخطوط الجوية العراقية وهذا ما سهل 
املهمة عىل منتخبنا واخترص الجهد عىل 
منتخبنا حيث تمكنا من خوض مران يف 

أول يوم وصولنا إىل كمبوديا«.
يش�ار إىل أن مب�اراة الع�راق وكمبوديا 
س�تقام يف العاصم�ة الكمبودية »بنوم 
بنه«، بع�د غد الثالثاء يف تمام الس�اعة 

الثانية والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.
وب�ات امل�درب الس�لوفيني كاتانيت�ش 
مطالب�ا بدراس�ة متأني�ة لخياراته بعد 
املب�اراة  يف  للفري�ق  الضعي�ف  األداء 

املاضية أمام هونج كونج.
وطال�ب الكث�ريون كاتانيت�ش بتغي�ري 
طريقه لعب�ه مع املنتخب�ات املغمورة، 
واالعتماد عىل األسلوب الهجومي، دون 

االعتماد عىل مهاجم واحد.
ورغم عاصفة االنتقادات للمنتخب بعد 
مباراة هونج كونج، إال أن املدرب مازال 

يتمتع بهدوء كبري.

وأوض�ح أن »الفري�ق حق�ق انتص�ارا 
بنتيج�ة مرضي�ة، وطال�ب كاتانيت�ش 
الجماه�ري العراقي�ة بمزيد م�ن الدعم 

واملساندة«.

ففي املب�اراة املاضي�ة رغم أنه�ا األوىل 
دولي�ا للع�راق بع�د رف�ع الحظ�ر لكن 
الجمه�ور ل�م يك�ن مس�اندا لالعب�ني 

بجميع األوقات.

م�ن جانبه منتخ�ب كمبوديا س�يدخل 
مباراة العراق ويف جعبته خس�ارة مذلة 

أمام إيران بنتيجة 0 � 14.
وبعد جولت�ني من التصفي�ات لم يقدم 

منتخ�ب كمبوديا أي مؤرشات تدلل عىل 
أن�ه فريق مناف�س قادر ع�ىل مواجهة 

املنتخب العراقي.
بعد الخس�ارة الكبرية ملنتخب كمبوديا 

أم�ام إي�ران يف طه�ران س�يتحتم عىل 
الف�رص  اس�تثمار  العراق�ي  الفري�ق 
الس�انحة وع�دم منح املناف�س فرصة 

قتل الوقت.

باسل كوركيس: ارضية الملعب الصناعية اكثر ما يقلق 
المنتخب في مواجهة كمبوديا

نج�ح املنتخ�ب الوطني للعب�ة امل�واي تاي، يف 
ضمان س�بع ميداليات بالبطولة العربية للعبة 
واملقامة منافس�اتها حالي�اً يف إمارة أبو ظبي. 
امليداليات الس�بع وم�ن ضمنها ثالث�ة العبني، 
سينافس�ون عىل الذهب اليوم االحد يف البطولة 
العربي�ة بمش�اركة 15 دول�ة عربي�ة. وتق�ام 

البطولة يف أب�و ظبي خالل الفرتة من 8 ولغاية 
14 ترشي�ن األول الج�اري بمش�اركة 15 دولة 

عربية.
يذكر أن ضياف�ة املنتخب الوطني ومش�اركته 
الكاملة حتى تذاكر الطريان، تمت عىل حس�اب 

االتحاد العربي واالماراتي.

العراق ينال سبع ميداليات في البطولة العربية للمواي 

6صحيفة-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

6االحد 13 تشرين االول 2019 العدد 2173 السنة العاشرة
قد يعجب البع�ض حينما يخرج من 

يكلف بخدمة عامة وي�صرح بكل 
جراأة اإنه فا�صل..!!

هناك من يعتربها روح انهزامية 
وهناك من ي�صفه باأنه فاقد للأهلية 

احل�صية، بينما من ي�ؤمن بهذا املبداأ 
ي�صعها يف خانة ال�صجاعة واالح�صا�ض 

العايل بامل�ص�ؤولية التي تتطلب 
اأن يتخلى عن كل ما اأوؤمتن عليه 

يف حلظة يدرك اأنه ي�صري باجتاه 
االأ�صرار بال�اجب ومن وراءه �صريحة 

كبرية من اجلماهري و�صمعة البلد!
تل�ك الجدلية تحتاج اىل ثقافة وإيمان وتجرّد يف فهم 
عم�ق تل�ك العالقة ب�ني حقيقة الترصيح بالفش�ل 
واالع�رتاف به وب�ني اإلرصار عليه وإيج�اد املربّرات 
غري املنطقية لالستمرار يف واجهة البهرجة والقيادة 
الفارغة حتى من أبس�ط مقّوم�ات اإلدارة البدائية 

التي أصبحت ذكرى من القرون الوس�طى!
إهم�ال املنتخب األوملبي أثار الش�ارع الريايض بكل 
فئات�ه وحّطم آمال كبرية كان�ت تتطلع نحو فرض 
الغرية العراقية تأهباً للدخول يف بطولة كأس آس�يا 
تحت 23 كانون الثاني 2020 بهدف التأهل اىل دورة 
طوكي�و آب العام نفس�ه بهدف تكرار إنج�از أثينا 
2004، وهن�اك م�ن يخطئ أن حج�م ردود األفعال 
كان مبال�غ به عىل اتحاد ك�روي يائس وال بأس أن 
يك�ون هناك خطأ معني يف عمله املضني، لكن الحق 
أن تلك القضية هي جاءت كرصاصة رحمة يف جسد 
اتح�اد )الاتح�ادي( منذ لحظ�ة اختيارة بأس�لوب 
الفزع�ات واالتفاقات الرسية عىل أس�س مناطقية 
مروراً بفوىض القرارات وطريقة النقاشات واختيار 
املدربني وضعف التسلسل الوظيفي يف العالقات بني 
كل األعضاء مما أفقده أهم عنارص العمل املنضبط 
يف توزي�ع الواجب�ات وحدود الترصيح�ات يف تناول 
القضايا املهمة! وهنا فإن مس�ألة الخطأ الفادح يف 
ت�رك األوملبي يصارع األمّرين ه�ي حصيلة طبيعية 
لعم�ل عش�وائي، لكنها كش�فت بوض�وح حقيقة 

وهشاشة القيادة الكروية الحالية!
وأزاء ذلك، فإن التهرّب من تحّمل املسؤولية بموقف 
شجاع هو دليل ال يقبل اللبس عىل أن اإلدارة ماضية 
يف أسلوب روتيني يستند إىل إيجاد الضحية واإليغال 
يف نه�ش ما تبقى منها، ومن ث�م إطالق الوعود بعد 

تكرار األخطاء، وأنتهى األمر!
لكنن�ا اليوم.. ومعنا كل األص�وات الرشيفة ودموع 
الجماه�ري الوفي�ة س�نصارع أم�واج التخلّف ممن 
ارتىض أن يستخّف بعقولنا والتالعب بمشاعرنا بدم 
بارد وال ي�رى يف تواجد العراق يف طوكيو بات مهّدداً 
بع�د كل الجهود الت�ي بذلت واألم�وال التي رصفت 
والحناج�ر التي هتفت ويتهرّب م�ن القول املنصف 

واملقنع يف اإلعالن رصاحة عن فشله!
إن العمل أيها الس�ادة تضامن�ي، فمن اختار املدرب 
ه�و االتحاد، وم�ن يدعم برنامج اإلع�داد للمنتخب 
األوملب�ي هو االتحاد، ومن يمتل�ك الخربة يف املراقبة 
واإلدارة واإلرشاف ه�و االتحاد، ومن يرافق املنتخب 
ب�كل جوالت�ه هم أكث�ر من نص�ف األعض�اء، فإن 
تحققت االنجازات س�نجد بالتأكيد أول من يتسابق 
ع�ىل تمجي�د عمله�م أم�ام الكامريات ه�م أعضاء 
االتحاد تح�ت عنوان )العمل املش�رتك والتوجيهات 
الس�ديدة!( وحينم�ا يحص�ل االخفاق تراه�م أيضاً 
يتس�ابقون عىل الترصيحات، لكن من أجل الهروب 
اىل املناطق الدافئة ورم�ي األخطاء اىل حيث الحلقة 

األضعف!
نق�ول.. إن االعرتاف باإلخفاق ش�جاعة ال تنتقص 
من صاحبها طاملا أنه ينظ�ر اىل مبادىء العمل عىل 
أس�اس الخدم�ة العامة، وإن اس�تمراره ق�د ُيلحق 
الرضر بها، اما من يتكتم ويتهرّب من تلك )العبارة( 
خوف�اً من زوال منصب أو صفات تلصق به عليه أن 
يتذّك�ر جيداً إن الجماهري لن ترحم يف أن تجد الكثري 
من وجوه الفش�ل لتعلّقها نيش�ان ع�ىل صدور من 

خذلها طوال السنني.

اأهمال الأوملبي خطاأ فادح

رعد العراقي

تحديد موعد انطالق دوري »اكس تيب« للركبي

سالم: القانون يطبق على الطلبة فقط

حددت الهيئة التأسيس�ية لالتح�اد العراقي للركبي، 
الثالث والعرشين من شهر ترشين االول الحايل موعدا 
النطالق دوري اكس تيب لس�باعيات الركبي بنسخته 
االوىل. وق�ال نائب رئي�س الهيئة التأسيس�ية التحاد 
الركبي محمد ايمن التميمي ان »الهيئة حددت الثالث 
والعرشي�ن من الش�هر الحايل موعدا جدي�دا النطالق 

ال�دوري بع�د تأجيل�ه، حي�ث كان مق�رر ان يقام يف 
العارش من الش�هر ذات�ه لكن الظ�روف والتظاهرات 

أدت اىل تغيري املوعد«.
واضاف ان »الدوري سيشهد مشاركة أربعة فرق هي 
الحدود واإلسكان والجماهري والبلدي وحظوظ جميع 

األندية متساوية يف املنافسة عىل لقب الدوري«.

أكد مدرب حراس مرمى الطلبة الس�ابق إبراهيم س�الم، 
أن النادي مس�تهدف م�ن قبل اتحاد الكرة. وقال س�الم: 
»ال ش�ك أن الطلب�ة من أك�رب األندية املحلي�ة ويفخر أي 
مدرب بالعمل في�ه، وال ينكر أحد جهدنا حيث عملنا منذ 
ش�هرين عىل تش�كيل فريق جيد، وبدون أي مقابل مايل، 
وحت�ى عقودنا ال نع�رف إن كانت قد فعلت أم ال بس�بب 
مشكلة الرتاخيص«.وتابع »هناك خطة واضحة لإلطاحة 

بالطلبة وإنزاله للدرجة األوىل بعد أن وفرت اإلدارة جميع 
املس�تحقات املالي�ة لالعب�ني الذي�ن تقدموا بالش�كاوى 
لالتحاد اآلس�يوي، لكن لم تكن هن�اك رغبة واضحة من 
االتحاد يف إنهاء األزمة«.  وأش�ار إىل أن�ه أبلغ بأن الفريق 
هب�ط للدرج�ة األوىل، ول�م يخ�ض يف بطولة ال�كأس أي 
مباراة عىل الرغم من أنها تش�هد مشاركة فرق الدرجات 

األدنى لكن القانون يطبق عىل الطلبة فقط.

كلفت لجن�ة الحكام يف االتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم 
منتخب�ي  مب�اراة  إلدارة  عراقي�اً،  تحكيمي�اً  طاقم�اً 
طاجيكستان واليابان ضمن منافسات الجولة الرابعة، 
م�ن مرحلة الذهاب للمجموعة السادس�ة ضمن الدور 
الثاني بالتصفيات اآلس�يوية املشرتكة لنهائيات كأس 
 2023 آس�يا  كأس  ونهائي�ات  بقط�ر   2022 العال�م 

بالصني.
حي�ث س�يتوىل الحكم ال�دويل العراقي زي�د ثامر قيادة 
اللقاء الذي س�يقام يف الس�اعة الثالثة م�ن عرص يوم 
الثالث�اء املقبل يف العاصمة الطاجيكية دوش�نبه حيث 
سيس�اعده زميليه حيدر عبد الحس�ن حكماً مس�اعداً 

أوالً واكرم عيل حكماً مساعداً ثانياً.
وكان االتح�اد االس�يوي لك�رة الق�دم قد أعل�ن حكام 
مباريات الجولة الثالثة من التصفيات املزدوجة املؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأن�اط االتحاد، مهم�ة قيادة مب�اراة منتخبنا الوطني 

وكمبوديا إىل الحكم الياباني ليدا جومبي.
ويواصل منتخب أسود الرافدين، تحضرياته يف كمبوديا 

أستعداداً ملالقاة اصحاب االرض يوم الثالثاء املقبل.
وأرتقى املنتخب الوطن�ي إىل وصافة املجموعة الثالثة، 
برصيد أربع نقاط بفارق نقطتني عن املتصدرة إيران.

عاود فريق القوة الجوية بكرة القدم تدريباته استعدادا 
لل�دوري املمت�از وبطولة االندي�ة العربي�ة بعدما منح 

الجهاز الفني اجازة لالعبني ملدة يومني.
وش�هدت الوحدة التدريبي�ة للصقور تواج�د ١٦ العبا 
فقط بعد منح الكادر التدريبي اجازة لالعبني كرار نبيل 
وزاهر ميداني فيما اس�تمر غياب املحرتف الس�وداني 

بكري املدينة بسبب مرض التيفوئيد.
يذك�ر ان خمس�ة العب�ني م�ن العب�ي الق�وة الجوية 
ينخرط�ون م�ع املنتخ�ب الوطني وهم محم�د صالح 
وميثم جب�ار واحمد ابراهيم وإبراهي�م بايش ومحمد 
قاس�م ماج�د فض�ال ع�ن اربعة العب�ني التحق�وا مع 
املنتخ�ب االوملبي الذي يعس�كر يف الدوحة وهم حس�ن 
رائد وحسني جبار ومحمد قاسم نصيف وايهاب نارص.

وسيواجه القوة الجوية فريق الكهرباء ضمن مسابقة 
ال�دوري املمت�از بع�د زي�ارة أربعينية اإلمام الحس�ني 
عليه الس�الم،وبعدها س�يتوجه ملدينة كربالء املقدسة 
ملواجه�ة مولودية الجزائ�ر يوم الح�ادي والثالثني من 
الش�هر الجاري يف بطولة كأس محمد السادس لالندية 

العربية االبطال.

جيلوان حمد سعيد بمشاركته األولى مع اسود الرافدين

الجوية يعاود تدريباته استعدادا للدوري الممتاز

زيد ثامر حكما لمباراة طاجيكستان واليابان

علق املحرتف يف صفوف غوريكا الكرواتي جيلوان حمد، عىل مشاركته 
الرسمية األوىل مع املنتخب الوطني العراقي.

ودخ�ل حمد كبدي�ل لالعب امجد عط�وان يف الربع األخ�ري من مباراة 
الع�راق وهونغ كونغ والت�ي انتهت بفوز اس�ود الرافدين 2-0 ضمن 
الجول�ة الثانية من التصفيات املزدوجة املؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2022 وكأس آس�يا 2023. وعل�ق حم�د عرب حس�ابه الرس�مي عىل 

»فيس�بوك« قائالً »س�عيد وفخور ألنني لعبت ألول م�رة مع منتخب 
الع�راق الوطن�ي.. ش�كرا لجميع املش�جعني العراقيني لخل�ق اجواء 

رائعة«.
وكان االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم، قد نجح يف ض�م حمد لصفوف 
اسود الرافدين، حيث كان يتطلب االمر موافقة االتحاد الدويل »فيفا«، 

كون الالعب مثل السويد يف مناسبات سابقة.



المراقب العراقي/ متابعة...
ُيس�دل الس�تار اليوم األحد عىل بطولة 
شنغهاي لألساتذة، وذلك عندما يواجه 
نظ�ره  ميدفيدي�ف  دانيي�ل  ال�رويس 
األملان�ي ألكس�ندر زفري�ف يف املباراة 

النهائية.
التتويج بلقبه  ويس�تهدف ميدفيديف 
الثاني يف بطوالت األساتذة، حيث سبق 
أن ف�از بلقب سينس�يناتي ه�ذا العام 

وخرس قبلها نهائي مونرتيال.
أم�ا زفري�ف فيتطلع للتتوي�ج بلقبه 
الرابع يف بطوالت األس�اتذة واألول هذا 
املوس�م، متس�لًحا بحقيق�ة تفوقه يف 

املواجهات املبارشة )0-4(.
ولكن منذ ع�ام تقريًب�ا، كان زفريف 
أعىل الالعبني تحت 24 س�نة من حيث 
التصنيف العاملي، وتبدلت األحوال اآلن 

واحتل ميدفيديف تلك املكانة.
كم�ا أن آخ�ر مواجهة بينهم�ا أتت يف 
بطول�ة تورنتو العام امل�ايض، وحينها 
ش�ارك ميدفيدي�ف يف البطولة كالعب 
قادم من األدوار التمهيدية وهو يحتل 

التصنيف 68 عاملًيا.
أم�ا اآلن فيحتل ميدفيدي�ف التصنيف 
الراب�ع عاملًي�ا، وت�وج من�ذ مواجه�ة 
تورنت�و ب��5 ألق�اب، ووص�ل إىل أول 
نهائي يف مسرته االحرتافية ببطوالت 
الجران�د س�الم يف أمري�كا املفتوح�ة، 
ويخوض اليوم النهائي الس�ادس عىل 

التوايل.
مس�توى  ميدفيدي�ف  ويق�دم 

مميزا هذا املوسم، فهو أكثر 

الالعب�ني ف�وًزا باملباري�ات بواق�ع 58 
انتص�ارا، وأكثرهم وص�واًل إىل املباراة 

النهائية بواقع 9 مرات.
وحق�ق الف�وز يف 28 مب�اراة من آخر 
31، كما يمر حالًيا بسلسلة انتصارات 
متتالي�ة وصل�ت إىل 8 لق�اءات ب�دون 

خسارة أي مجموعة.
ويع�د الس�الح األب�رز مليدفيدي�ف هذا 
األسبوع هو اس�تقبال اإلرسال، حيث 
ترج�م 10 نقاط من أص�ل 21 فرصة 

حصل عليها لكرس إرسال خصومه.
أم�ا زفري�ف ال�ذي ل�م يق�دم أفضل 
مس�توياته هذا املوس�م، فبدأ يستعيد 
بريقه بع�د تحقيق�ه أول انتصار عىل 
أح�د املصنفني الع�رة األوائ�ل عاملًيا 
هذا املوسم، بالتغلب عىل روجر فيدرر 

يف ربع النهائي.
ماتي�و  أم�ام  النهائ�ي  نص�ف  ويف 
بريتين�ي، لم يخرس زفريف س�وى 7 
نقاط فقط عىل ش�وط اإلرس�ال، ولم 
يتعرض ألي نقطة لخس�ارة اإلرسال، 
وتعد مواجهة اليوم حاسمة يف السباق 

نحو التأهل للبطولة الختامية.
بالفعل،  التأه�ل  وضم�ن ميدفيدي�ف 
أما زفري�ف فيحتل املركز الس�ابع يف 
الس�باق برصيد 2,855 نقطة متفوًقا 
عىل بريتين�ي الثامن برصي�د 2,525 
نقط�ة، ويف حال توج األملان�ي باللقب 
اليوم، فس�يضيف إىل ذلك الرصيد 400 
نقطة، وس�يقرتب من التأهل للبطولة 
الختامية التي توج بلقبها املوس�م 

املايض.

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني الي�وم األحد، عن 
تزايد فرص رحيل ثنائي برشلونة، خالل االنتقاالت 
»مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب  املقبل�ة.  الش�توية 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية الت�ي تابعته�ا »املراق�ب 
العراقي«، فإن ثنائي خط الوسط إيفان راكيتيتش 
وكارلي�س أليني�ا هم�ا صاحب�ا الف�رص الك�رى 
للرحيل عن البارس�ا يف كانون الثاني املقبل، يف ظل 
عدم مش�اركتهما كث�را يف املباريات هذا املوس�م، 

رغم أن النادي لم ُيقرر ذلك بعد.
برش�لونة  تمس�ك  »رغ�م  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
براكيتيت�ش فإنه يمتل�ك عدة ع�روض أبرزها من 

يوفنتوس وإنرت ميالن«.
وتابع�ت »إيف�ان بع�د أن كان قطع�ة أساس�ية يف 
تش�كيلة فالفردي، ش�ارك هذا املوس�م يف مباراة 
واح�دة كأس�ايس، وبدي�ل يف 5 مواجه�ات أخرى، 
حيث أصبح ال يمتلك دورا رئيس�يا بعد التعاقد مع 

فرينكي دي يونج«.
 وأش�ارت »املوقف نفس�ه م�ع ألينيا ال�ذي رفض 
برش�لونة رحيل�ه إىل ري�ال بيتي�س يف اللحظ�ات 
األخرة من االنتق�االت املاضية، وتم إقناعه بأن له 

مكانا يف الفريق«.

صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
الي�وم األح�د، عن  إس�باني 
توجه جديد لرش�لونة فيما 
يتعلق بخططه لدعم الفريق.

»مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
التي  اإلس�بانية  ديبورتيف�و« 
تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، 
ف�إن برش�لونة ل�م يع�د يض�ع 
التوقيع مع مداف�ع جديد ضمن 

أولوياته يف الفرتة املقبلة.
ارتياح�ا  هن�اك  أن  إىل  وأش�ارت 
بش�أن تواجد الثنائ�ي جان كلر 
توديب�و ورونال�د أراوخ�و رفق�ة 
األول، وس�تتم تجربتهم�ا  الفري�ق 

حتى نهاية املوسم الحايل.
كما يرغ�ب برش�لونة أيًض�ا يف معرفة 
م�دى ق�درة صاموي�ل أومتيت�ي ع�ىل 
تعرض�ه  بع�د  مس�تواه،  اس�تعادة 

إلصابات متتالية.
وأوضح�ت الصحيفة أن تألق أنس�و فاتي مع 
الفريق األول هذا املوس�م، لفت نظر برشلونة 
الش�باب  الالعب�ون  يك�ون  أن  إمكاني�ة  إىل 
أصحاب ج�ودة عالية، وبالت�ايل يجب منحهم 
الفرصة، قبل الذهاب إلنفاق أموال عىل آخرين 

يف املركاتو.

أع�رب هاري ماجواير، العب مانشس�رت يونايتد، عن 
تخوف�ه م�ن تأثر خ�ط دف�اع املنتخ�ب اإلنجليزي، 
بالنتائج السلبية لعنارصه مع فرقها بالريمرليغ 
ه�ذا املوس�م. وخ�رس األس�ود الثالث�ة 2-1 أمام 
التصفي�ات  م�ن  املاضي�ة  الجول�ة  يف  التش�يك 

األوروبية املؤهلة إىل يورو 2020.
وانتق�ل ماجواي�ر من صفوف ليس�رت س�يتي إىل 
مانشس�رت يونايت�د الصي�ف امل�ايض مقاب�ل 80 
مليون جنيه إس�رتليني، وعىل الرغ�م من تأقلمه 
مع الفريق، إال أن الش�ياطني الحم�ر يعانون من 

بداية ضعيفة للغاية.

كم�ا يعان�ي داني روز م�ن ضعف النتائج م�ع توتنهام، 
وارتبط اس�مه بالرحيل عن الفري�ق اللندني، أما حارس 
األس�ود الثالث�ة، ج�وردان بيكف�ورد، فيص�ارع رفق�ة 
إيفرت�ون لالبتعاد ع�ن مراك�ز الهبوط. وق�ال ماجواير 
بحس�ب صحيفة »مرور« الريطانية: »ال أعرف من أين 
أتت سلس�لة تلقي ش�باكنا للكثر من األهداف يف الفرتة 

األخرة«.
وتابع »عند النظر إىل مباراة كوسوفو، نجد أننا تقدمنا يف 
النتيجة 5-1، بعدما ارتكبنا خطأ منحهم فرصة التقدم، 
ومن بعده�ا عانينا م�ن الرتاخي وعلين�ا التعلم من ذلك 

)انتهت املباراة 3-5(«.

وواصل »اهتزت ش�باكنا بهدفني أمام التشيك، وقبل تلك 
املباراتني لم تسكن شباكنا تلك األهداف الغزيرة«.

وتابع »س�نحاول العمل بقوة من أجل التطور، فلم نعتد 
عىل أن تسكن شباكنا الكثر من األهداف يف آخر عامني«.

وزاد »علين�ا الرتكي�ز بص�ورة أك�ر يف ال�ركالت الثابتة، 
خاصة أننا أجدنا التعامل معها يف العام األخر، أما الهدف 
الثاني الذي سكن شباكنا أمام التشيك، فأتى بسبب فتح 

امللعب بصورة كبرة يف مرحلة ما من املباراة«.
وأردف »كان م�ن املف�رتض أن نحاف�ظ ع�ىل التع�ادل، 
وبالتايل مع إدارة أفض�ل للمباراة، كان بإمكاننا الخروج 

بتلك النتيجة يف أسوأ األحوال«.

ب�ات املغربي حكيم زياش، نجم أياكس، يف مقدمة 
الالعب�ني الذي�ن يرغ�ب ري�ال مدري�د يف ضمه�م 
خ�الل املركاتو الش�توي املقب�ل. ووفًقا لصحيفة 
»املراق�ب  تابعته�ا  الت�ي  اإلس�بانية  »س�بورت« 
العراقي�ة«، فإن�ه رغم تص�در ريال مدري�د لليغا، 
إال أن االنطالق�ة املخيب�ة يف دوري أبط�ال أوروبا، 
جعل�ت اإلدارة تفكر يف إب�رام صفقات قوية خالل 
الش�تاء. وأش�ارت إىل أن زي�اش هو ه�دف الريال 
الرئييس لدعم الهجوم، ال س�يما أن الالعب يتطور 
يف الس�نوات األخ�رة بش�كل مث�ايل. وأوضحت أن 
الدويل املغربي يس�تطيع اللعب يف خط الوس�ط أو 

ع�ىل األط�راف، ولذلك فإن�ه يعد 
هدًفا رئيسًيا لكبار أوروبا.

أياك�س  أن  الصحيف�ة  وأك�دت 
يح�اول تحصني الالعب من أطماع 

كب�ار أوروب�ا، ولك�ن ق�د تفش�ل 
خطته يف حالة تقدي�م مقابل مادي 

م�ن 50 إىل 60 ملي�ون يورو. وختمت 
بأن ري�ال مدري�د لديه أه�داف أخرى 

يف املركاتو الش�توي أبرزه�ا دوني فان 
دي بيك )أياكس(، وكريس�تيان إريكس�ن 

)توتنهام(.

أشاد ستيفن جرارد، أسطورة ليفربول، باألداء 
الحايل الذي يقدم�ه الريدز يف كل البطوالت تحت 
قي�ادة املدرب األملاني يورجن كلوب. وقال جرارد، 
يف ترصيح�ات أبرزه�ا املوقع الرس�مي للريدز 
»لقد أصبح الفريق يؤدي بشكل رائع 
يف آخر عامني، بعدما طبق كلوب 

فلسفته أخرًا«.
اآلن  »اس�تمتع  وأض�اف 
الفري�ق،  بمش�اهدة 
أنه�م  دائًم�ا  وأؤم�ن 
الف�وز  س�يحققون 

بغض النظر عن املنافس سواء كانوا يلعبون يف دوري 
أبطال أوروبا أو يف الدوري اإلنجليزي املمتاز«. وتابع 
جرارد »ليفربول لديه ثالثي هجومي يقدم مس�توى 
رائًع�ا وال يمك�ن إيقافه يف بعض األحي�ان«. وواصل 
»فان دايك أحدث فارًقا كبرًا برفقة الفريق، جنًبا إىل 

جنب مع حراسة املرمى وباقي الالعبني أيًضا«.
وأتم النجم اإلنجليزي »إنهم فريق رائع وينال إعجاب 
الجماه�ر وه�م اآلن يف ص�دارة ال�دوري اإلنجليزي، 
لكنني متأكد من أنني وكلوب نفكر بنفس الطريقة، 
فه�و يفكر يف نفس اليشء فقط، وهو محاولة الفوز 

يف املباراة املقبلة فقط«.

راكيتش وألينيا على أعتاب الرحيل في الشتاء

ماجواير: تراجع مستوى الالعبين مع األندية أّثر على المنتخب

زياش يتصدر أهداف ريال مدريد في الشتاء ستيفن جيرارد يمتدح طريقة عمل كلوب

النادي الكتالوني ُيلغي فكرة 
التعاقد مع مدافع 

اليوم.. صحوة زفيريف تصطدم بتألق ميدفيديف في نهائي شنغهاي

أكد تقرير صحفي بريطاني اليوم األحد، أن نادي مانشسرت 
يونايتد يرتبط باتفاق ش�فهي مع نج�م يوفنتوس لضمه 
يف املركاتو الش�توي املقبل. ووفًقا لصحيفة »إكسريس« 
الريطاني�ة التي تابعتها »املراقب العراقي«، فإن مس�ؤويل 
مانشس�رت يونايتد توصلوا إىل اتفاق ش�فهي مع الكرواتي 
ماري�و ماندزوكيتش، مهاج�م يوفنتوس، بش�أن نقله إىل 

»أولد ترافورد« يف كانون الثاني املقبل.
ويحتاج مانشس�رت يونايتد إىل دعم هجومه بعنرص مميز، 
بع�د انتقال الثنائي روميلو لوكاكو وأليكس�يس سانش�يز 
إىل إن�رت مي�الن يف الصيف امل�ايض. وأش�ارت الصحيفة إىل 
أن م�ا يعطل صفق�ة ماندزوكيتش حتى اآلن، هو تمس�ك 

يوفنتوس بالحصول عىل 10 ماليني يورو.

وأك�دت »إكس�ريس« أن ماندزوكيتش رفض عدة عروض 
م�ن الدوري األمريكي، ألنه يريد االس�تمرار يف اللعب بأحد 

الدوريات الكرى يف أوروبا.
وخرج ماندزوكيتش من حسابات ساري، مدرب يوفنتوس 
هذا املوسم، السيما بعدم أن تم استبعاده من قائمة الفريق 

ببطولة دوري أبطال أوروبا.

اتفاق يربط اليونايتد بنجم يوفنتوس
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قرر اإلس�باني بيب غوارديوال، املدير الفني ملانشس�رت 
س�يتي، الحف�اظ عىل أحد نج�وم الفريق حت�ى نهاية 

املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الريطانية التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، ف�إن غوارديوال قرر تمديد عق�د فرناندينيو، العب 

وس�ط الس�يتي، الذي ينته�ي يف الصيف املقب�ل، وذلك ملدة 12 
شهرًا إضافية.

وج�اء ق�رار غواردي�وال، حتى ينجح الس�يتي يف س�د الفجوة 
الت�ي ظه�رت داخل وخ�ارج امللعب ه�ذا املوس�م لحامل لقب 
الريمرلي�غ، بس�بب رحي�ل قائ�د الفريق الس�ابق فينس�نت 

كومباني.
وأش�ارت إىل أن إدارة مانشس�رت س�يتي تخطط لعقد جلس�ة 
م�ع فرناندينيو بعد أعياد امليالد، ملناقش�ة رشوط التجديد ملدة 

موسم واحد.
وكان فرنانديني�و، ق�د أج�ر مؤخرًا عىل اللع�ب يف قلب الدفاع 

لسد العجز يف ذلك املركز، بسبب إصابة أكثر من العب يف الخط 
الخلفي للسيتي.

وأوضحت »ذا صن« أن انخفاًضا طفيفا يف الراتب الحايل لالعب 
مرتب�ط باس�تمراره داخ�ل الفري�ق اإلنجليزي، إذ يبل�غ راتبه 

الحايل 120 ألف اسرتليني يف األسبوع.

غوارديوال 
يقرر اإلبقاء 

على فرناندينيو
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المراقب العراقي/ متابعة...

الطاه�ر  رواي�ة 
ب�ن جلّ�ون »تل�ك 
الباه�رة«  العتم�ة 
ع�ن  مقتبس�ة 
الحقيق�ة، يروي لنا 
يف  معاناته،  سجيننا 
 23 الزنزانة »ب« مع 
س�جني غريه، ويقّص 
علينا بأسلوب »باِهر« 
الس�اِحق  املعظم  موَت 
م�ن أصدقائه، وظروف 
موتهم ُسِجنوا ملحاولتهم 
اإلنقالب عىل امللك املغربي 
الحس�ن الثاني، يف إنقالب 
يف  الش�هري  الصخ�ريات 
الكلم�ات   1971 آب   10
الطاِهر  لم تس�تعِص ع�ىل 

ب�ن جلّ�ون لوص�ف الحفرة 
فيِه  الذي دفن�وا  -الحب�س- 
أحي�اء، ع�ىل م�دار 18 عاماً 
ل�م يفق�دوا إيمانه�م بالل�ه، 
الحس�ن وبقَيت ألسنهم رطبى بالقرآن  والحديِث 

إرتق�وا فوق عذاباتهم الجس�مية، إرتقوا فوق الج�وع، فوَق التقتري، 
فوق الضيق، فوق العتمة، فوَق العقاِرب والرصاصري، وفوَق سخرية 
الس�ّجان ويف النهاَية، يتواطؤ الس�ّجان مع س�جينه، ويب�دأ نمّو أمل 

الحرية، بعَد أن قتلوه.
يف مقط�ع من الرواية :لطاملا فّتش�تُ عن الحجر األس�ود الذي ُيطّهر 
روح امل�وت. وعندما أقوُل »لطاملا«، أتخّي�ُل برئاً بال قعر، نفقاً حفرُته 
بأصابعي، بأس�ناني. يحدوني األمل العنيُد ب�أن أبرص، ولو لدقثيقة، 
لدقيقة متمادية خالدة، شعاع نور، رشارٌة من شأنها أن تنطبع يف مأق 
. فتكون هنا، ساكنة صدري،  عيني وتحفظها أحشائي مصونة كرسٍّ
ُمرضع�ة ليايلّ البال ختام، هنا، يف ه�ذا القرب، يف باطن األرض الرطبة، 
املفعمة برائحة اإلنس�ان املفرغ من إنسانيته برضبات معزقة تسلخ 
جلده، وتنت�زع منه البرص والصوت والعق�ل. كل أحداث هذه الرواية 

واقعية... إنها مستلهمة من شهادة أحد معتقيل سجن تزمامارت.

»تلك العتمة 
الباهرة« االرتقاء 

المراقب العراقي/ متابعة...فوق الجوع والقهر

تس�لط رواية “ع�رج الج�وى” للس�وري آرام كرابيت 
الضوء عىل الرضات النفس�ية و الجروج العميقة التي 
يتعرض لها الطفل العربي يف طفولته. تمارس املدرسة 
كجزء من مؤسسات الدولة وصايتها عليه وتدمره من 
الداخ�ل. فالطفل يس�ري يف الحياة وف�ق إرادة األخرين 
وثقافته�م دون النظ�ر إىل تكوين�ه النف�ي وحيويته 

وعقله.
الرواي�ة تأخذنا إىل عالم اإلنس�ان العرب�ي وكيف ينمو 

ويك�رب يف ظ�ل االنكس�ارات املتعددة.األهل واملدرس�ة 
رسموا خرائط مستقبله وبنوا حساباتهم فوق جسده 
ووجوده، ووفق القوانني واملؤسسات التي تلجم ارتقاء 
الطفل ونهوضه وتطور حياته وعقله ونفسيته. إنهما 

مدمران له ممزقان آللية تفكريه.
إن النكوص والتمزق الداخيل الذي يعانيه الصغري ليس 
يف حس�بان األهل. إنه�م يريدون منه دون أن يس�ألوه 

ماذا يريد من نفسه.
جاء يف عرض الرواية:

يف نهاي�ة الس�نة اس�تلم آف�و الج�الء وق�رأ يف نهاي�ة 

الصفح�ة كلمة راس�ب، بينم�ا بقية التالمي�ذ نجحوا، 
ش�اهد كيف كانوا يضحك�ون ويرقص�ون ويتبادلون 
التهنئ�ة، ويمش�ون مًع�ا بس�عادة وف�رح. يش�رون 
لبعضهم الراحة والبس�كويت والشوكوال، أو يتبادلون 
مع بعضه�م الهدايا الصغ�رية، وارت�دى أغلبهم أجمل 
الثي�اب واألحذي�ة الصيفي�ة الجدي�دة اس�تعداًدا لهذه 
املناس�بة الجميلةوالكثري من األمه�ات أو األباء جاؤوا 
مع أوالدهم لحضور نجاح أطفالهم وتهنئتهم. وقس�م 
آخ�ر أخذ الج�الء ومىض يلوح ب�ه يف اله�واء وينطنط 

بسعادة.

»عرج الجوى« عالم اإلنسان العربي 
وكيف ينمو ويكبر في ظل االنكسارات

د. رؤوف محمد عيل االنصاري

تتبوأ كربالء مكانة س�امية بني أهم وأشهر املدن الدينية املقدسة 
يف العراق والعالم االس�المي.عىل أديمها إستش�هد س�بط رسول 
الل�ه محم�د)ص)  االمام الحس�ني بن ع�يل بن أب�ي طالب )ع(. 
كم�ا تتميز ب�ني العديد من امل�دن التاريخية بأنه�ا كانت عىل مر 
العص�ور التي س�بقت االس�الم مركزاً للعب�ادة وأرضاً مقدس�ة 
لديان�ات مختلفة وأق�وام متعددة، الس�يما يف العرصي�ن البابيل 
والكلداني، وسكناً للمسيحيني وغريهم، وبالخصوص يف املنطقة 
الواقع�ة اىل الش�مال الغربي منها، وان ارضه�ا وامتدادتها كانت 
تش�كل مهد التحرض والتمدن، ومازال�ت آثار العديد من الكنائس 
ومعالم الحضارة االنس�انية ش�اهداً عىل تلك الحقبة الزمنية من 
تاريخ هذه املدينة املقدس�ة. وقد أضحت مدينة كربالء املقدس�ة 
خ�الل فرات زمني�ة متوالية م�ن تاريخها االس�المي مركزاً من 
مراك�ز العلم واألدب والثقافة والفنون، إذ كانت لها مس�اهمتها 
الب�ارزة يف إغناء الحضارة االس�المية، بما تزخ�ر به من موروث 
حضاري وديني مجلل باملهابة والخشوع، يتمثل أبرزه بروضتيها 
الحسينية والعباسية اللتني يحتضن ثراهما رضيحي سيد شباب 

أه�ل الجنة اإلمام الحس�ني وأخي�ه العباس ولدي أم�ري املؤمنني 
االمام عيل بن أبي طال�ب )ع(. والتزال عمارتاهما تتبوآن مكانة 
مرموقة وتحظيان باهتمام بالغ بني سائر عمائر املدن اإلسالمية 
األخرى، حيث استوحت تلك العمائر خصائصها من روح اإلسالم 

وتعاليمه السمحة واستلهمت قيمه ومثله العليا.
وقد جاء يف موس�وعة األديان، الج�زء الثالث عرش، عن دار النرش 
كول�ري ماكمي�الن يف لن�دن: »ان مراق�د األئم�ة يف امل�دن الدينية، 
خصوص�اً يف النج�ف وكرب�الء، هي امت�داد للمراك�ز ذات املنزلة 
العظيم�ة يف مك�ة املكرمة واملدين�ة املنورة، وعليه فإن الش�عائر 

الدينية تلعب دوراً مهماً يف زيارة هذه املراقد«.
ول�م يقت�رص دورها ع�ىل بناء وتعزي�ز الحضارة االس�المية، بل 

تجاوزه إىل إبداع
ونرش مختلف املعارف والعلوم والثقافات.

لق�د أصبح�ت مدين�ة كربالء املقدس�ة خ�الل حق�ب زمنية من 
تاريخها االسالمي العريق محط أنظار الفقهاء والعلماء واالدباء 
والش�عراء م�ن كل حدب وص�وب، ومدينة مفتوح�ة عىل تيارات 
الثقاف�ات املتعددة، وقد تأث�رت � من خالل اللغ�ة والتاريخ � اىل 
جانب الثقافة العربية االس�المية بالثقافتني الفارسية والركية، 

وكان�ت عىل م�ر العه�ود االس�المية رم�زا للتس�ماح والتعايش 
الس�لمي بني أتب�اع هذه التي�ارات، مما انعكس ذل�ك عىل جميع 
مناحي الحياة، السيما تركيبتها السكانية، وساهم أيضا يف تعدد 
املدارس االس�المية وتنوعها يف هذه املدينة املقدس�ة منذ أكثر من 

ألف عام.
أما رمزية املدينة وبعدها االنس�اني الذي نالته باستشهاد االمام 
الحس�ني )ع( ثائرا ضد الظل�م والجور واالس�تعباد، فقد جعلها 
مص�در إلهام للثورات واالنتفاض�ات ومنطلقا للحركات الفكرية 

والسياسية والثقافية واالجتماعية.
وقد كان للثقافة اإلس�المية دور مهم يف تشكيل البنية العمرانية 
ملدينة كربالء املقدس�ة، وبأس�لوب جعل شهرتها تصل اىل اآلفاق. 
حيث س�اهمت ع�ىل مر العهود األس�المية، يف دف�ع تطور فنون 
وأس�اليب العم�ارة يف هذه املدينة املقدس�ة اىل مس�تويات راقية 
ومعط�اءة، وما زالت تعكس اج�واء املدن التاريخي�ة العريقة ملا 
تتمييز به من معالم دينية وتراثية، كاملراقد واملس�اجد واملدارس 
الديني�ة والحس�ينيات واملقامات واألس�واق والخان�ات والبيوت 
القديم�ة الت�ي كان لعنارصه�ا ومفرداته�ا املعماري�ة تأثريه�ا 

الواضح عىل الطابع املعماري الجميل لهذه املدينة املقدسة.

»كربالء الحضارة والتاريخ«
 مصدر إلهام للثورات والحركات السياسية والثقافية 

املراقب العراقي/ متابعة...

يصدر قريبا عن املؤسس�ة العربية للدراسات 
والن�رش يف بريوت، عمل روائ�ي جديد للكاتب 
الليب�ي إبراهي�م الكون�ي، يتن�اول األنف�اس 
األخ�رية من حي�اة الصح�راء يف تجرب�ة البطل 

بضمري املتكل�م، لتبدأ الدياس�بورا القرسية ألمة 
الصحراء الكربى نحو ش�طآن العمران، لتتزامن 
ش�ماالً، مع مي�الد الدولة الوطنية لوطٍن اس�مه 
ليبيا كانت السلطة فيه غنيمة الدخالء منذ ما قبل 
التاريخ، لتس�اهم التفجريات النووية الفرنسية 
يف الصح�راء الك�ربى، مطل�ع الخمس�ينيات، يف 

هذه الدياس�بورا الفجيعة التي ه�ددت باغراب 
الهوي�ة، وبرّشت بصعود أه�ل الغنيمة اىل عرش 
الحكم، وما س�يرتب عىل هذا الوضع الراجيدي 
م�ن نزيف أناٍس كانوا قد هدهدوا يف الحلم الوليد 
خالصاً.تق�ع الرواي�ة يف 280 صفحة من القطع 

املتوسط.

دخل ش�اعٌر عىل ملك وهو ع�ىل مائدته فأدناه 
امللك إليه وقال له : أيها الشاعر

ق�ال نعم أيه�ا امللك , قال املل�ك : » و ا » , فقال 
الشاعر عىل الفور , » إّن » , فغضب امللك غضباً 

شديداً وأمر بطرده
فتعّجب الناس وس�ألوه : لم نفه�م مالذي دار 
بينكم�ا أيه�ا امللك , أنت قل�ت » وا » وهو قال » 

إّن« فما » وا » و«إّن«
ق�ال : أن�ا قلت ل�ه : »وا« أعني ق�ول الله تعاىل 
» والش�عراء يتبعه�م الغ�اوون » فرّدعيّل وقال 
: »إّن« يعن�ي قول�ه تعاىل » إّن املل�وك إذا دخلوا  

قريًة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة«.

»طفولة الزمن شيخوخة العدم« 
األنفاس األخيرة من حياة الصحراء

من التراث 

*حدثنا عن القاص عبد الكريم حسن مراد ؟.
- ق�اص عراقي ولد يف بغداد منطقة باب الش�يخ 
ع�ام 1958   وترعرع يف ازقته�ا الفقرية الضيقة 
، اكملت دراس�تي االبتدائية واملتوسطة انخرطت 
بعده�ا يف معه�د الفن�ون الجميلة لك�ن لظروف 
قاه�رة خ�ارج ارادتي ومالحق�ة النظ�ام البائد 
يل لكون�ي من االك�راد الفيلية لم اكمل دراس�تي 
، تعلم�ت م�ن ه�ذه املنطق�ة الحب واالنس�انية 
واملعان�اة ، بدايات�ي كانت من املرحل�ة االبتدائية 
ح�ني كنت طالب�ا يف الص�ف الخام�س االبتدائي 
حي�ث اكتش�ف اس�تاذ اللغ�ة العربي�ة موهبتي 
وش�جعني واخذ بيدي وكان�ت موهبتي يف كتابة 
الشعر ، ومنذ تلك اللحظة ايقنت اني البد ان اتجه 
اىل اتجاه ما ، حقيقة جربت الش�عر لكني لم اجد 
نفي فيه وانم�ا وجدتها يف القصة ألن فضاءآت 
القصة اوس�ع من فضاءآت الشعر ، الشعر عامله 

جميل لكن افقه ضيق والقصة افقها متسع .

*حبذا لو تعطينا موجزا عن اصداراتك القصصية ؟.
- يل ث�الث مجاميع قصصية ص�ادرة االوىل تحت 
عنوان ) ايوب ( صدرت عن دار الشؤون الثقافية 
العام�ة ع�ام 2002 والثاني�ة ) طفول�ة هرم�ة 
( ص�درت عن نف�س ال�دار ع�ام 2007 والثالثة 
مجموعة مش�ركة مع مجموعة من القصاصني 
العراقي�ني تح�ت عن�وان ) يقظ�ة الحل�م ( ، ويل 
مخطوطة الزالت يف ادراج دار الش�ؤون الثقافية 

العامة اسمها ) رغبات مؤجلة ( .

*قصة كتبتها وال زالت عالقة يف ذاكرتك وتعزت بها؟.
- ان�ا اتمس�ك واح�ب اول قص�ة نرشته�ا والتي 
كانت بعنوان ) موت رصيف ( نرشت يف منتصف 
التس�عينات م�ن الق�رن امل�ايض والت�ي تعت�رب 
االنطالقة االوىل وبقت يف ذاكرتي لحد هذه اللحظة 
عىل الرغم من اني قد بدأت النرش منذ عام 1980 

لكني اعترب هذه القصة بداية انطالقتي.

* ماهو سبب انقيادك اليها ؟.

- أنا يف ه�ذه القصة وصفت الرصيف باالنس�ان 
، واالنس�ان مهما يكرب ت�زداد معاناته والرصيف 

اعتربته كائن البد ان يرحم ال ان يظلم .

* ماهو تقييمك للقصص التي تنرش حاليا يف 
الصحف المحلية ؟.

- لي�س كل ماين�رش ه�و صالح للن�رش ، فهناك 
م�ن يكتب وال يمتلك املوهب�ة ، وهناك من يمتلك 
املوهب�ة لكنه اليجد فرصة النرش ، اس�ماء كثرية 
ظه�رت بعد ع�ام 2003 وحقيقة ان�ا كنت ممن 
ق�دم بع�ض ه�ذه االص�وات الجميلة وم�ن هذه 
االصوات عالء الجنابي وجواد الكاتب وعبد الرزاق 
الس�ويراوي وكاظم املي�زري وكاظم الس�عيدي 
واخرين التحرضني اسماؤهم ، أنا عندما اكتتب 

كاتبا اكون واثقا من ادواته .

* أني تضع القصة العراقية من القصص العربية ؟.
- القص�ة العراقية اضعه�ا يف املقدمة ألن القص 
العراق�ي موجع ، االنس�ان العراقي مملوء بااللم 

، وم�ن هذا االل�م خلق االبداع ، نح�ن قرأنا لكبار 
الكتاب امثال الراحل فؤاد التكريل وناطق خلويص 
واحم�د خلف وجهاد مجيد وعب�د الرحمن مجيد 
الربيع�ي وحن�ون مجي�د ، ومنه�م تعلمنا كيف 
نك�ون قادري�ن ع�ىل ترجمة املش�اعر باس�لوب 

قصيص جميل ، القصة العراقية بخري .

*باعتقادك هل يمكن للقاص ان يصبح شاعرا ام 
العكس صحيح ؟.

- كم�ا قلت ل�ك يف بداية حديثي انا ولدت ش�اعرا 
لكن�ي اتجهت للق�ص ، الضري ان يك�ون القاص 
ش�اعرا والش�اعر قاص�ا ع�ىل رشط ان يك�ون 
ممتلكا االداتني أداة الش�عر وأداة القص ويمازج 
الش�عر مع الق�ص ليعطي�ك عاملا جميال ش�عرا 
وقصا ، فهناك الكثري ممن ابدعوا امثال الش�اعر 
والتش�كييل عب�د الرحم�ن مجيد الربيع�ي وعبد 
الخالق الركابي الذي ابتدأ شاعرا وانتهى روائيا .

عاش مع »ايوب« »طفولة هرمة« ليبقي »يقظة الحلم« »رغبات مؤجلة«

عبد الكريم حسن مراد : القاص العراقي خلق االبداع من معاناته 
قيياص أثبييت قدرة فائقيية وتقنية عالييية يف كتابة القصة القصييرة ، له حضور ممزي وحظييي باحرتام واعجاب الكثيير من المهتمني 
والمتذوقني لهذا الجنس األديب، بدأ مشواره يف منتصف ثمانينات القرن المنرصم ، استطاع ان يوجد له موطىء قدم مع زمالئه 

يف مساحة القص العراقي ، اصدر ثالث مجاميع قصصية .

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
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علوم
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

إذا كن�ت م�ن عش�اق النكهات املمي�زة ، فعلي�ك أال تهمل 
اس�تخدام مس�حوق الفلفل األحمر، كون�ه يضيف مذاقا 
مختلف�ا، كم�ا أن له فوائ�د صحية عدة، مم�ا يجعل لديك 
الش�جاعة الكافي�ة للمخاطرة بحرارت�ه النارية للحصول 

عىل هذه الفوائد الرائعة واملميزة.
فعن�د تن�اول الطعام املكس�يكي أو الهن�دي أو التايالندي 
ستجد مسحوق الفلف األحمر حارضا بقوة ليضفي عليه 

مذاقا ذو نكهة مميزة.
وإىل جان�ب نكهت�ه املميزة، يع�رف الفلف�ل األحمر بدوره 
الفع�ال يف تنش�يط ال�دورة الدموية فضال ع�ن أنه مضاد 

طبيعي للبكترييا.

منع قرحة المعدة
الفلف�ل األحم�ر معروف عن�ه معلومة خاطئ�ة، وهي أنه 
يسبب حدوث قرحة املعدة، إال أن الدراسات العلمية أثبتت 
أنه يس�اعد يف منعها ع�ن طريق قت�ل البكترييا من خالل 

تحفيز خاليا بطانة املعدة إلفراز املواد الوقائية.

صحة القلب
كم�ا أثبت�ت الدراس�ات أن رش الفلفل األحم�ر فوق عجة 

الصباح الخاصة بك يحسن من صحة قلبك، إذ تبني أن ذلك 
يقلل من نس�بة الكوليس�رول يف الدم ومستويات الدهون 
الثالثية وتراكم الصفائح الدموية مع زيادة قدرة الجس�م 
عىل إذابة »الفيربين«، وهي مادة أساسية لتكوين جلطات 
ال�دم، مما يقلل من خطر اإلصابة بنوبة قلبية واالنس�داد 

الرئوي والسكتة الدماغية.

فقدان الوزن
إذا ش�عرت بعد تناول الفلفل الحار بالتس�خني والحرارة، 
ف�إن ذلك يعود الس�تهالك الس�عرات الحرارية يف جس�مك 
إلنتاج الطاقة، حيث تم العثور عىل أنه حتى الفلفل األحمر 
الحل�و يحتوي ع�ىل مواد تزيد بش�كل ملحوظ م�ن توليد 
الحرارة )إنتاج الحرارة( واس�تهالك األكس�جني ألكثر من 

20 دقيقة بعد األكل.

ينظم مرض السكري
عند تن�اول الفلف�ل الحار والتواب�ل، فأنت تجع�ل حياتك 
أصح ألنه يس�اعد عىل التقليل من خطر ارتفاع مستويات 
األنس�ولني يف ال�دم، وه�و اضط�راب يرتب�ط م�ع مرض 

السكري من النوع2.

فوائد كثيرة للفلفل االحمر ..تعرف عليها

دراسة : زيادة الراتب يقي من خطر االصابة بأمراض القلب
كشفت دراس�ة أمريكية جديدة أن الشباب الذين ال 
يتقاض�ون نفس القدر من الراتب من عام آلخر، أو 
الذين يتحملون تخفيضات كبرية يف أجورهم تسوء 
صحتهم العقلي�ة يف منتصف العم�ر مقارنة بذوي 

الدخل الثابت.
وجم�ع مع�دو الدراس�ة بيان�ات الدخل ع�ىل مدى 
عقدين من الزمن ل� 3،287 شخصا بالغا، بداية من 
عام 1990، وقتما كانت أعمارهم تراوح من 23 إىل 

35 عام�ا، وقاموا بتقييم تقلبات الدخل لديهم بناءا 
ع�ىل مقدار األرب�اح التي ارتفع�ت أو انخفضت من 
ع�ام إىل آخر ، كما حددوا ع�دد املرات التي انخفض 
فيها دخل املش�اركني بنس�بة ٪25 عىل األقل، وفقا 

لوكالة رويرز.
وأك�دت الدراس�ة، أن املش�اركني الذي�ن انخف�ض 
دخله�م زاد لديهم خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب 
واألوعية الدموية بنسبة %17، ألن انخفاض الدخل 

يؤدي إىل اتباع نظام غذائ�ي يسء، مثل تناول املزيد 
من األطعم�ة الرخيصة املصنع�ة واملليئة بالدهون 
والس�كر، مم�ا ي�ؤدي إىل اإلصاب�ة بنوب�ة قلبية أو 

سكتة دماغية.
وقالت أدينا زكي الحزوري، الباحثة يف كلية ميلمان 
للصحة العامة بجامعة كولومبيا يف مدينة نيويورك: 
»بش�كل ع�ام، قد ي�ؤدي تقل�ب الدخ�ل والظروف 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة غ�ري املواتي�ة إىل زي�ادة 

التعرض ملخاطر تتعلق بسوء صحة الدماغ«.
واضاف�ت: ان »األف�راد الذي�ن يعانون م�ن تقلبات 
كب�رية يف الدخ�ل ق�د يكون�وا أكث�ر عرض�ة لخطر 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية واالكتئاب 
أو التوتر، باإلضافة إىل ذلك، قد يواجهون مشكلة يف 
تلق�ي رعاية صحية عالية الجودة، مما قد يؤدي إىل 
فشلهم يف إدارة عوامل الخطر هذه، وتعزيز تأثريها 

عىل صحة الدماغ«.

إىل  كثريي�ن  م�رىض  إدخ�ال  أعي�د 
س�ابقاً  عولج�وا  بعدم�ا  املستش�فى 
الستخدامهم السجائر اإللكرونية، عىل 
ما أعلنت، السلطات الصحية األمريكية 
التي تواصل التحقيق يف هذه املوجة من 
األم�راض الرئوية التي تس�ببت بوفاة 

26 شخصاً.
وأح�ي ح�وايل 1300 حال�ة ألمراض 
رئوية حادة متصلة بتدخني الس�جائر 
اإللكرونية يف س�ائر أنح�اء البالد منذ 
آذار/مارس املايض، وق�د أدخل جميع 
املرىض تقريب�ًا إىل املستش�فيات. لكن 
ه�ذا الوب�اء ال يب�دو يف انحس�ار رغ�م 

تحذيرات السلطات الصحية.
املرك�ز  الرفيع�ة يف  وقال�ت املس�ؤولة 
األمريك�ي ملراقب�ة األم�راض والوقاية 
علم�اً  »أحطن�ا  شوتش�ات:  آن  منه�ا 
إىل  أعي�دوا  األش�خاص  بع�ض  ب�أن 

املستش�فيات بعد أن غادروها سابقاً، 
وذلك بس�بب مش�كلة رئوية. يجب أن 

نفهم هذه الحاالت بصورة أفضل«.
وأشارت شوتشات إىل أن عدد األشخاص 
املعنيني »يق�ّل عن خمس�ة«، الفتًة إىل 
أن الفاص�ل الزمن�ي بني الخ�روج من 
املستش�فى والعودة إليه�ا يراوح بني 

خمسة أيام و55 يوماً.
وال تزال أس�باب هذه الحاالت الجديدة 
غامض�ة رغم أن املحقق�ني يميلون إىل 
فرضيات ع�دة بينها عىل س�بيل املثال 
معاودة تدخني السجائر اإللكرونية أو 
حساس�ية بعض املرىض عىل األمراض 

بعد اإلصابة بداء رئوي.
وأوصت السلطات جميع املرىض بسبب 
تدخ�ني الس�جائر االلكروني�ة بزيارة 
الطبي�ب مجدداً يف غضون س�بعة أيام 

بعد عالجهم.

كش�فت دراس�ة أعدتها جامعة نيوكاسل الربيطانية 
أن وجود األب مع أبنائه يزيد معدل ذكائهم وقدراتهم 
بص�ورة أكرب.ون�رت صحيفة »الدي�ي تليغراف« 
الربيطاني�ة تقري�را ح�ول زيادة مع�دل ذكاء 
وق�درات ومهارات األطف�ال، الذين يقضون 
أوقاتا أطول مع آبائهم، عوضا عن األطفال 

الذين تقترص تريبتهم عىل األم فقط.
وضح�ت  وأ

الدراس�ة أن األطفال الذين يقض�ون أوقاتا أطول مع 
أطفالهم، يش�اركونهم أنشطتهم وألعابهم، يتمتعون 
بصح�ة عقلية أفض�ل وذكاء أكرب، كما تتحس�ن لدى 
الطفل اآلفاق يف املس�تقبل.ولكن أش�ارت الدراسة إىل 
أن�ه ال يكفي أن يكون األب موجودا يف منزل واحد مع 
ابنه، بل ينبغي أن يشاركه أنشطته الحياتية املختلفة، 
حت�ى ينقل م�ا لديه من خربات حياتي�ة تعزز قدراته 
العقلي�ة والفكرية.وطالب الباحث�ون اآلباء برضورة 
مش�اركة أنش�طة أطفالهم والتفاعل معهم بأنشطة 
عديدة، مثل قراءة القصص وتنظيم الرحالت وغريها 
من األشياء املحببة لألطفال.ونقلت الدراسة عن قائد 
الفريق البحث�ي، دانييل نيتل، قول�ه: »بخالف الذكاء 
يصبح األطفال الذين يقضون أوقات أطول 
م�ع آبائهم، ب�ل يصبح�ون أكثر قدرة 

عىل التفاعل االجتماعي«.
وتاب�ع »ما كان مفاجئ�ا حقا يف هذا 
البحث هو الفرق الحقيقي والكبري 
يف تق�دم األطفال الذين اس�تفادوا 
من االهتم�ام األب�وي، وحتى بعد 
م�رور ثالثني عاما كان�وا أكثر 
ق�درة ع�ىل تحصي�ل طبق�ة 
اجتماعي�ة مرموق�ة ومكانة 

وثروة«.

كشفت دراس�ة تحليلية أن تناول األطفال املصابني 
بالفيتامين�ات  غني�ة  غذائي�ة  مكم�الت  بالتوح�د 
واألحماض الدهنية أوميغا 3 قد يقلل لديهم أعراض 

املرض.
وحل�ل الباحث�ون بيانات م�ن 27 دراس�ة تجريبية 
ش�ملت يف اإلجمال 1028 طف�ال مصابا باضطراب 
التوح�د. وقس�م الباحث�ون املش�اركني ملجموعات 
عش�وائية لتن�اول مكم�الت غذائي�ة متنوع�ة، بما 
يشمل الفيتامينات وأوميغا3 أو تناول دواء وهمي.

وخلص الباحثون يف الدراس�ة التي نرت يف دورية 
)بيدياتركس( إىل أن املكمالت الغذائية املحتوية عىل 
الفيتامينات وأوميغا 3 كانت أكثر فاعلية يف تحسني 

الكثري من أعراض املرض.
وأضافوا أن هذا التأثري تباين يف الدراسات املختلفة، 
والتفاع�ل  اللغ�ة  مه�ارات  تحس�ن  ش�مل  لكن�ه 
االجتماعي واالنتباه والنوم والتواصل وتقليل تكرار 

السلوك ورسعة االنفعال.
وأش�ار الباحثون يف الدراسة إىل 

أن تحليلهم اعتمد عىل بيانات 
دراس�ات تجريبي�ة محكمة، 
لكنها اختربت أنواعا مختلفة 

من املكمالت.
كم�ا تنوع�ت ط�رق قي�اس 
النتائج، مما منع دراس�تهم 
من الخروج بنتيجة حاس�مة 

وكمي�ة  ن�وع  ع�ن 
املكمالت املناسبة 

ل  طف�ا لأل
ب�ني  ملصا ا

بالتوحد.

اوميغا 3 عالج 
لمرض التوحد

تسريبات لكاالكسي 
»A 91« المرتقب

الصورة تتكلم 
في غوغل!!

نر موقع سام موبايل )SamMobile( ، ترسيبات ملواصفات 
هات�ف غاالك�ي A 91 )Galaxy A91( الذي تس�تعد رشكة 

.)A سامسونغ إلطالقه ضمن سلسلة هواتف )غاالكي
وقال املوقع – املتخصص يف أخبار رشكة سامسونغ: »يمكننا 
اآلن أن نش�ارك حرصًيا مواصف�ات )غاالكي أي 91( كاملًة 
ونؤك�د أن هذا الجه�از س�يمتاز حًقا بمعالج س�نابدراغون 
855«. وأض�اف املوق�ع أن الهاتف س�يوفر مزاي�ا ال تتوفر يف 
هات�ف غاالك�ي أي 90 5ج�ي )Galaxy A90 5G( – ال�ذي 
يدعم شبكات الجيل الخامس 5G – بما يف ذلك تقنية الشحن 

الرسيع باستطاعة 45 واط.
ووفًقا ملوقع )س�ام موبايل(، فقد يكون هاتف )غاالكي أي 
91( أح�د هواتف سلس�لة )غاالكي أيه( الت�ي تعتزم رشكة 
سامس�ونغ إطالقها خالل عام 2020، ما يعني أن الهاتف لن 
ُيطل�ق خالل الع�ام الحايل. ومع ذلك، فقد أش�ار املوقع إىل أن 

بعض التقارير تتوقع إطالقه قبل نهاية عام 2019.
أم�ا فيم�ا يتعل�ق باملواصف�ات، فقد ق�ال املوق�ع: إن هاتف 
)غاالكي أيه91( – الذي يحمل رقم الطراز )إس إم – أي 915 
إف( SM-A915F – س�يضم معال�ج كوالكوم س�نابدراغون 
855، باإلضاف�ة إىل ذاك�رة وص�ول عش�وائي )رام( بحجم 8 
غيغاباي�ت، وذاك�رة تخزي�ن داخلية بس�عة 128 غيغابايت، 
وهي قابلة للتوسعة حتى 512 غيغابايت عن طريق بطاقات 

.)microSD( الذاكرة الخارجية مايكرو إس دي

أطلقت رشكة »غوغل« األمريكية تحديثا جديدا عىل متصفح 
»كروم«، والذي سيجعل للمرة األوىل »الصور تتكلم«.

وأوضح موقع »إنغادجيت« التقني املتخصص يف تقرير جديد 
أن غوغ�ل طرح�ت خاصي�ة إلنش�اء »وصف ن�ص متحدث« 
بديل للصور، من أجل مس�اعدة املكفوفني وضعاف البرص يف 

تصفح الصور.
وأشار التقرير إىل أن »غوغل« تعكف حاليا عىل إنشاء »وصف 

متكلم وني« ملاليني الصور املوجودة عىل منصتها.
وسيتم تفعيل تلك التقنية الجديدة تلقائيا للمواقع، التي ترفق 
صورها ب�«نص بديل«، فيما ستعمل خوارزميات جديدة عىل 

توفري نص لتلك الصور التي ال يوجد بها نص بديل.
وتعتم�د ميزة غوغل الجديدة عىل التقنية نفس�ها، التي تتيح 
للمس�تخدمني البحث عن الصور بحس�ب الكلم�ة املفتاحية 

»صوتيا«، ويتم إنشاء وصف الصورة تلقائيا.

ذكرت دراس�ة أن البالغني الذين يتبعون 
نظام�اً غذائياً غري صح�ي ويعانون من 
االكتئاب، قد يس�اعدهم الطعام الصحي 
يف تحس�ني حالتهم. ويف تجربة عشوائية 
بأس�راليا، تراجعت أعراض االكتئاب لدى 
رجال ونس�اء تراوح�ت أعمارهم بني 17 و35 
عاما بعد ثالثة أسابيع من تحولهم إىل نظام غذائي 
صحي. وأف�اد باحثون يف دورية )بلوس وان( بأن 
أولئ�ك الذي�ن واصلوا تناول األغذي�ة الصحية ملدة 

ثالثة أشهر استمروا يف الشعور بالتحسن.
وقالت هيذر فرانس�يس التي قادت فريق البحث، 

وهي م�ن جامعة ماكوراي يف س�يدني »هذا يهم 
الجمي�ع، وهو أكث�ر فاعلي�ة من حي�ث التكلفة 
مقارن�ة بط�رق عالجية أخ�رى، وهو أح�د أوجه 
العالج التي يمكن لألفراد أنفسهم التحكم فيها«. 
وأضافت هيل�ث عرب الربي�د اإللكروني يف حديث 
لوكالة »رويرز«: »هذا يث�ري احتمالية أن التغيري 
يف النظام الغذائي قد يكون بمثابة عالج لتخفيف 

أعراض االكتئاب«.
وشملت دراسة فرانس�يس وزمالئها 76 شخصا 
س�جلوا درجات مرتفعة عىل اثن�ني من مقاييس 
االكتئ�اب والقل�ق، مم�ا يش�ري إىل معاناتهم من 

أعراض متوسطة أو شديدة لالكتئاب، كما سجلوا 
درجات مرتفعة يف استبيان عن استهالك األطعمة 
الغنية بالدهون والس�كر. وتم توزيع املش�اركني 
ع�ىل مجموعتني مل�دة ثالثة أس�ابيع، غريت األوىل 
أنظمته�ا الغذائي�ة يف ح�ني اس�تمرت املجموعة 
الثاني�ة يف تن�اول م�ا اعت�ادت عليه م�ن طعام. 
وتلق�ت املجموعة األوىل إرش�ادات م�ن أخصائي 
تغذية مسجلة عىل رشيط فيديو مدته 13 دقيقة، 
مما يعني أن بوسعهم مشاهدته أكثر من مرة إذا 

اقتىض األمر.

األكل وسيلة للتخلص من امراض االكتئاب

1300 حالة مرضية بسبب تدخين السجائر اإللكترونية 

وجود االب مع االبن يزيد من معدل ذكائه 



عن رسـول الله (صىل الله عليه وآله وسلم): 
«ما مـن ولد باّر ينظر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

www.almuraqeb-aliraqi.com

almurakebiraqi@gmail.com

0790124038707722299319
07829981455
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 المراقب العراقي/ متابعة...

قالت “وول س�ريت جورن�ال” إن أمل ويل 
العهد الس�عودي األمري محمد بن س�لمان 
ب�”بق�رة  يوص�ف  م�ا  قيم�ة  يف  الكب�ري 
الس�عودية الحل�وب”، أي رشك�ة النف�ط 
الحكومي�ة العمالقة “أرامك�و”، قد تبخر. 
م�ن  أن  األمريكي�ة  الصحيف�ة  وذك�رت 
املرج�ح أن تك�ون مجموعة م�ن املصارف 
االس�تثمارية الضخم�ة قدم�ت، الجمعة، 
توصياته�ا النهائي�ة بش�أن تقييم رشكة 
أرامكو اململوكة للس�عودية والتي تس�تعد 

لطرح جزء من أسهمها لالكتتاب العام.
ونقلت الصحيفة األمريكية عن أش�خاص 
مطلعني ع�ى األمر قوله�م إن الرجيحات 
تش�ري إىل أن الس�عودية قد تخفض القيمة 
م�ن تريليون�ي دوالر، كم�ا كان يأم�ل ويل 
العهد الس�عودي األمري محمد بن س�لمان، 

وتجعلها 1.5 تريليون دوالر فقط.
وتكش�ف الصحيفة أن الرقم الذي كان ويل 
العهد الس�عودي محمد بن سلمان يحاول 
الوصول ل�ه واجه بالفعل بع�ض املقاومة 
من قب�ل املديرين التنفيذيني للرشكة الذين 

يرون أن 1.5 تريليون أكثر واقعية.
وأك�دت أن ه�ذا التقييم يلق�ى دعما أيضا 
من قبل املؤسس�ات االس�تثمارية والبنوك 
املكلفة بجذب اهتمام املس�تثمرين بعرض 
االكتت�اب األويل للرشك�ة النفطية األكرب يف 

العالم.
وأشارت الصحيفة إىل أن “أرامكو” رفضت 
التعلي�ق عى ه�ذه املعلوم�ات، وذكرت أنه 
ليس من الواضح تمام�ا ما إذا كان محمد 
ب�ن س�لمان، أو “الحاك�م الفع�ي للبالد”، 

سيميض قدما يف عملية االكتتاب العام.
وحس�ب الصحيفة تهدف أرامكو إىل طرح 
واحد إىل اثنني يف املئة من أسهمها لالكتتاب 

وإدراج األسهم يف البورصة السعودية.
وتنوه إىل أن حجم التقييم النهائي للرشكة 
ليس ه�و العائ�ق الوحيد الذي ق�د يعرقل 
عملية االكتتاب، ألنها تواجه أيضا تحديات 
من قبل بعض املس�تثمرين الذين يفضلون 
االستثمار يف مشاريع مالئمة للبيئة بشكل 

أكرب.
ونقل�ت ع�ن بع�ض األش�خاص املطلعني 
عى األم�ر أن الحكومة الس�عودية تتوجه 
إىل “إجب�ار” العائ�الت الثرية الس�عودية، 

بينه�ا أعض�اء األرسة الحاكم�ة يف الب�الد، 
الذين ت�م اعتقالهم بتهم تتعلق بالرش�وة 
يف ع�ام 2017، واحُتج�زوا يف فندق “الريتز 
كارلت�ون” الفاخ�ر بالرياض حت�ى أواخر 
العام املايض، عى رشاء حصص كبرية من 
أس�هم أرامكو للمس�اعدة يف ضمان نجاح 

االكتتاب.
وكان رئي�س مجلس إدارة رشك�ة أرامكو 
ي�ارس ب�ن عثم�ان الرميَّ�ان قد أعل�ن بعد 
وق�وع الهجم�ات األخ�رية عى منش�أتني 
تابعت�ني للرشكة أن خطة ط�رح 5 يف املئة 
من أسهم الرشكة العمالقة لالكتتاب العام 
“مستمرة” وأنها لن تتوقف عى الرغم من 

الهجمات األخرية.
وإىل جان�ب الرضب�ة الت�ي تعرض�ت له�ا 
“أرامكو” بالهجمات األخرية، كانت تقارير 
مختصة تحدثت عما إذا كانت الرشكة بني 
أي�د آمنة، وذك�ر موقع بلومبريغ، الش�هر 
امل�ايض، أن أرامكو بات يديره�ا “هواة”.. 
واختي�ار الرمي�ان، ال�ذي ال خلفي�ة ل�ه يف 
قطاع النفط، عى رأس الرشكة خلفا لخالد 
الفالح، ج�اء ألنه فقط ال يخالف ما يقوله 

بن سلمان.

بعد الضربات القوية ألنصار اهلل

»تبخر« أمل بن سلمان الكبير في قيمة »بقرة السعودية الحلوب«!

 املراقب العراقي/ متابعة...
يحرص القط بادي، البالغ  8 سنوات، عى حضور 
الجنائز باستمرار؛ ملشاركة أهايل املوتى أحزانهم، 

ومواساتهم عى فقدان األحباء.
ووص�ل عدد الجنائ�ز التي حرضه�ا القط إىل ما 
يق�رب من 100 جنازة، حيث ف�ر البعض األمر 

بأنه يمتلك الحاسة السادسة.
ويقول أصحابه كريستينا جونز وستيوارت هيو، 
لصحيفة ”ديلي س�تار“ الربيطانية: ”خرج ذات 
يوم ول�م نعرف مكانه، وخش�ينا أن نفقده لألبد، 

ل�ذا فكرن�ا يف نرش ص�وره حتى يتع�رف عليه أحد 
ويبلغنا بمكانه“.

وأضاف ستيوارت: ”بالفعل تلقينا مكاملة هاتفية، 
م�ن أصحاب من�زل ب�ه حالة وف�اة، مؤكدين 

وج�وده عنده�م، ومن�ذ ذلك الح�ني داوم 
بادي ع�ى الذه�اب إىل الجنائز، وقت 

ذهابن�ا للعم�ل، وأصبح�ت ع�ادة 
ووظيف�ة يح�رص ع�ى القيام 

بها خري قيام“.

قط عجيب يحضر الجنائز 
لمواساة العائالت الحزينة 

ايجايب...
 قروض تشغيلية بدون فوائد

من االمور الجيدة أن اربعة االف معمل معطل سيتم شموله 
بقروض تش�غيلية بدون فوائد،بناءا عى حزمة اإلصالحات 
الت�ي تبناها مجلس الن�واب حيث ان اللجن�ة املالية بادرت 
بعقد اجتماع مش�رك جمعه�ا مع محافظ البن�ك املركزي 
ومدي�ر عام امل�رف الصناع�ي ورئيس اتح�اد الصناعات 
العراقي�ة لبح�ث مب�ادرة البن�ك املركزي باق�راض املرف 

الصناعي بمبلغ ٢٠٠ مليار دينار .
وس�يقوم امل�رف ب�دوره يف تخصيص ق�رض للصناعيني 
واصح�اب الحرف والورش الصناعية الراغبني باالقراض و 
بمعدل ٥٠ مليون دينار وحس�ب الحاجة بضمان املعمل ان 
كان�ت االرض املق�ام عليها ملكا لصاحب�ه و بضمان كفيل 
واحد ان كان غري ذلك و بارش املرف الصناعي بعقد جلسة 
طارئ�ة ملجلس ادارته و عمم املبادرة عى كل فروعه عى ان 
تت�وىل تلك الفروع و بمعية الغ�رف الصناعية يف املحافظات 
اطالق ذلك القرض ملس�تحقيه و تشري املعلومات االولية ان 

هذا القرض سيوفر ٣٠ الف فرصة عمل تقريبا.

سليب...
 استمارات تعيين مزورة

 من االمور الس�لبية التي التزال تش�غل بال املواطن العراقي 
ه�و وج�ود االش�خاص اواملواق�ع االلكرونية الت�ي تدعي 
تروي�ج معام�الت التعي�ني حي�ث توج�د هن�اك العديد من 
عملي�ات النصب واالحتيال التي يق�وم بها ضعاف النفوس 
الذين يس�تغلون حاج�ة الناس اىل التعي�ني فيقومون بعمل 
اس�تمارات تعيني مزورة وقد وقع عدد من املواطنني ضحية 
لتل�ك العصابات لذلك يج�ب عى الس�لطات االمنية القبض 
عى هؤالء وكل من تس�ول له نفس�ه العبث بأمن املواطنني 

أو التحايل عليهم.

المراقب العراقي / متابعة...
     

تعاني ش�ابة أمريكية حالة نادرة تسمى متالزمة كالين 
ليف�ني، وهي اضطراب نادر يس�بب ف�رات متكررة من 
النعاس املفرط، ويش�ار إىل الحالة عادة باسم ”متالزمة 
الجم�ال النائم“.والحظت أالنا وونغ 30 عاًما، من جنوب 
كاليفورني�ا نومه�ا املتواصل لس�اعات طويل�ة، وكانت 
تش�عر أن هناك ثمة مش�كلة صحية تعانيها، فقد نامت 
وونغ لثمانية أش�هر متواصلة، جعلتها ال تش�عر بقدوم 
الشتاء وال تعيش أيامه، أثناء تواجدها مع أبناء عمومتها 
يف إحدى العطالت.لم تشخص حالتها عى مدى 8 سنوات، 
لكنها شخصت عام 2007 بأنها مصابة بمتالزمة كالين 

ليف�ني املعروف�ة باس�م متالزم�ة الجم�ال النائ�م، وهو 
اضطراب نادر يف دورة النوم، يجرب الشخص عى الدخول 
يف غف�وة لعدة أس�ابيع أو حتى ش�هور بأكملها. وبدوره 
يح�دث تغي�ريات يف املخ، يف الجزء املس�ؤول ع�ن تنظيم 

ساعات النوم، وتتشابه أعراضه مع أعراض اإلنفلونزا.
عندما بلغت وونغ ال� 20 ربيًعا، خلدت إىل النوم ذات مرة 
يف يوني�و 2009، ولم تس�تيقظ حتى نوفم�رب 2010، أي 
أنه�ا نامت ملدة 5 أش�هر كاملة ولم تش�هد فصل الصيف 

بأكمله!
تحدث�ت وون�غ ع�ن حالته�ا لصحيف�ة ذا ص�ن بقولها 
”كنت نش�يطة للغاية واتمتع بصح�ة جيدة وذكاء حاد، 
واكتش�فت حالتي عندم�ا ذهبت مع والدتي يف الس�يارة 

ذات مرة، وأخذت غفوة ش�عرت من خاللها بأنني فقدت 
جزًءا كبريًا من الوقت وكأنني أحلم“.

وأضاف�ت ”كانت هذه البداية، ثم تط�ورت حالتي بعدها 
بس�نوات، لدرج�ة جعلتن�ي أخل�د إىل الن�وم لثالث�ة أيام 
متواصلة، ثم ازدادت لشهر حتى تطورت الحالة ووصلت 
لثالثة أش�هر يف بع�ض األحيان“.وتابع�ت وونغ ”تأثرت 
حياتي بحالتي الصحية بطبيعة الحال، فكان من الصعب 
ع�ي الذهاب للمدرس�ة، وبالت�ايل كان التحصيل الدرايس 

واملذاكرة من أشد األمور صعوبة وتعقيًدا“.
وعقب�ت وونغ عى حالتها بقولها ”أتمنى أال يش�عر أحد 
به�ذه املعاناة، وأن يتم تش�خيص الحالة بش�كل رسيع، 

لذلك أعمل عى التوعية بهذا املرض.

متالزمة نادرة تجبر شابة أمريكية على النوم 8 أشهر

 حرامي مقاعد 
الدراجات !

املراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلت الرشطة اليابانية رجال يبلغ من العمر 61 
عاما م�ن مقاطعة أوت�ا وارد بالعاصمة طوكيو، 
إثر قيام�ه بانتهاج طريقة غريب�ة لالنتقام، بعد 

رسقة مقعد دراجته العام املايض.
واتهمت الرشط�ة اليابانية أكيو هاتوري، برقة 
159 مقعدا للدراجات، ورصدت كامريا املراقبة يف 
أغسطس املايض الرجل الياباني وهو يخلع مقعد 
دراجة ش�خص ويضعه يف سلة دراجته ثم يهرب 

به بعيدا.
ولس�وء حظه، ق�ام الضحية بإب�الغ الرشطة عن 

ه�ذه »الرق�ة البس�يطة«، مما جعله�ا تتعقب 
الرج�ل، وعندم�ا تع�رف الضب�اط ع�ى هاتوري 
وداهموا منزله األس�بوع املايض، كان من املتوقع 

العثور عى املقعد املروق.
إال أن ما جرى كان أغرب من الخيال، حيث عثرت 
الرشطة بحوزة الرجل عى 159 مقعدا للدراجات 

يف منزله.
وعند التحقيق مع الياباني العجوز، رسد تفاصيل 
القصة، وقال إن دراجته تعرضت للرقة يف صيف 
عام 2018، وكان يشعر بخيبة أمل لدرجة أنه أراد 

أن يشعر اآلخرون بأمله.

طفل يغرق في دلو !
املراقب العراقي/ متابعة...

تعرض طفل يحمل الجنس�ية الس�ورية ويبلغ من العمر س�نه 
وشهرين صباح السبت للغرق داخل دلو ماء يف محافظة مأدبا.
وق�ال مصدر أمني إن الحادثة وقعت يف حي الزراعة، حيث غرق 
الطف�ل داخل منزل�ه بدلو ماء، واس�عف إىل مستش�فى النديم 
الحكومي من قبل ذويه وحالته العامه س�يئه وتم فتح تحقيق 

بالحادثة.

املراقب العراقي/ متابعة...
أصي�ب مص�ارع ثريان إس�باني ش�اب 
بج�روح خط�رة، بعدم�ا نطح�ه ث�ور، 
يف  ث�ريان  مصارع�ة  خ�الل  الس�بت، 
حلب�ات مدريد، بمناس�بة العيد الوطني 

اإلسباني.
غونثال�و  أن  إس�بانية  صح�ف  ذك�رت 
كاباي�ريو )27 عام�ا( ال�ذي أصي�ب يف 
الحادثة، ه�و صديق ابنة ش�قيقة ملك 
إس�بانيا فيكتوريا فيديريكا التي كانت 
»إصاب�ة  املنظم�ون  حارضة.وأعل�ن 
غونثال�و كابايريو بجروح خطرة جدا«، 
وأوضح�وا أن كاباي�ريو تع�رض للنطح 

من الث�ور يف الفخذ األير، مما تس�بب 
له بجرحني، األول 30 س�نتمرا والثاني 
25 سنتمرا«، كما أدت النطحة إىل قطع 

الرشيان الفخذي.
وأخضع األطباء الجريح لعملية جراحية 
بع�د تخدي�ره بالكامل، ومن ث�م نقل إىل 
املستشفى. وتضم حلبات مدريد غرفتي 
عملي�ات جراحية حيث يعالج مصارعو 

الثريان من اإلصابات عى الفور.
 وكانت الصحف اإلسبانية ذكرت يف مايو 
املايض أن مصارع الثريان الشاب أصيب 
بنطح�ة يف الفخ�ذ األي�ر يف الحلب�ات 

نفسها.

»نطحة ثور« كادت أن تودي 
بحياته.. وتدخل جراحي ينقذه

املراقب العراقي/ متابعة...
تمك�ن ش�اب أردني م�ن ذوي 
اإلعاق�ة الحركي�ة، م�ن تحدي 
كتاب�ني  وتألي�ف  إعاقت�ه 
كتبهم�ا بأنف�ه، حي�ث يتحدث 
خاللهم�ا ع�ن نظ�رة املجتمع 
إىل ذوي اإلعاق�ة، وعن تجربته 

الشخصية مع إعاقته.
ُولد املعتص�م بالله أبو محفوظ، 
خريج هندس�ة برمجيات، بشلل 
فقدان�ه  يف  تس�بب  الدم�اغ،  يف 
للحرك�ة وعدم النطق بطريقة 
صحيح�ة، حي�ث اتخ�ذ م�ن 
إعاقته مص�در إلهام لإلبداع، 
والكتابة بأنف�ه، لعدم تمكنه 

من استخدام يديه.
وأل�ف أبو محف�وظ، 23 عاًما 
ثاقب�ة«  »نظ�رات  كتاب�ي 
الكريس«،  صاحب  و«عاش�قة 
حي�ث نق�ر بأنف�ه ألكث�ر م�ن 
مليون ومئة وسبعني ألف نقرة، 
ع�ى الجهاز اللوح�ي الخاص به 

»تابلت«.
وق�ال الش�اب األردن�ي أن »فك�رة 
الكتاب�ة ب�دأت ت�راوده بعدما أتقن 
الطباع�ة ع�رب ش�بكات التواص�ل 
االجتماعي والتي نش�ط من خاللها 
يف الدفاع عن حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاق�ة، حيث تط�ورت لطابعة أول 
مؤلفات�ه بأنفه يف ع�ام 2016، وهو 
كتاب »نظرات ثاقبة«، واستغرق مدة 

كتابته عام، حيث يرد فيه حياته مع 
اإلعاقة يف مرحلة الطفولة واملدرس�ة، 
ث�م يتح�دث ح�ول التوعي�ة بحق�وق 

االشخاص ذوي اإلعاقة«.
وأض�اف: »أكتب رفًقا بأمث�ايل، فهناك 
أناس ال يخرجون من البيت تخوَُّفا من 
تلك النظ�رات التي هي مث�ل الكابوس 
حت�ى  جميع�اً  آمالن�ا  يحّط�م  ال�ذي 
آمالن�ا الصغ�رية يف ممارس�ة حياتن�ا 

الطبيعية«.
وانته�ى املعتص�م بالل�ه مؤخ�رَا م�ن 
تأليف كتابه الثاني »عاش�قة صاحبة 
الك�ريس«، وال�ذي صاغه بلغ�ة أدبية، 
أش�هر،   6 كتابت�ه  اس�تغرقت  حي�ث 
ويتح�دث فيه عن حياته الجامعية من 
خالل ش�خصيَّة »س�عد«، ذلك الش�اب 
ال�ذي يعاني من ش�لل دماغ�ي ووقع 
يف غ�رام فت�اة جامعية، وقف�ت نظرة 

املجتمع عائًقا أمام زواجه بها.

ش�عوره  ع�ن  محف�وظ  أب�و  وأك�د 
باملسؤولية الكبرية تجاه ذوي اإلعاقة، 
بس�بب الصعوبات الت�ي يواجهونها يف 
املجتم�ع، مبيًنا أن ذلك دفعه إىل إطالق 
مب�ادرة أطل�ق عليه�ا »نح�ن طاقة ال 
إعاق�ة«، يس�تهدف به�ا أيًض�ا أه�ايل 
األطف�ال ذوي اإلعاق�ة، ويحفزّهم من 
خ�الل تجربة نجاحه عى دعم أوالدهم 

وإبراز مواهبهم.
وقال إن »والدته د.صفاء أبو محفوظ، 
ه�ي املله�م واملحف�ز الدائم ل�ه، حيث 
كانت تدعمه للميض يف حياته التعليمية 
بعد رفض عديد من املدارس استقباله، 
حتى ألحقته بالتعليم يف إحدى املدارس 
ة بمدينة الزرقاء رشق  الثانوية الخاصَّ
العاصم�ة عم�ان، وص�والً إىل املرحلة 
الجامعية، املليئة الصعوبات والتحديات 

لألشخاص من ذوي اإلعاقة«.

شاب نقر بأنفه ألكثر من مليون 
نقرة ليحقق »ُمعجزة«


