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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

استهداف صهيوني متواصل للحشد يقابله موقف حكومي »خجول« ال يرقى لمستوى الجريمة
دعوات اليقاظ الحكومة والبرلمان من »سباتهما«!!

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
تصاعدت حدة التجاوزات الصهيونية عىل العراق،  
ييوم امس بعيد ان اسيتهدفت الطائرات املسيرة 
التابعية للكيان االرسائييل قائداً ميدانياً يف الحشيد 
الشيعبي بمنطقية القائيم بالقيرب مين الحدود 
السيورية العراقيية ، وجياء هذا االسيتهداف بعد 
سلسلة هجمات طالت معسكرات الحشد ومخازن 
االسيلحة التابعية ليه يف منطقتي اليدورة جنوبي 
بغيداد، وبلد غربي محافظة صياح الدين ، وقوبل 
ذلك »االسيتهداف »الصهيوني بمواقف »خجولة« 
من قبل الرئاسات الثاثة ، وسط مطالبات باتخاذ 
اجيراءات حاسيمة مين شيأنها ان تجير القوات 
االمريكيية املهيمنية عىل االجيواء العراقيية يف ان 
تسيتجيب إليقياف املغاميرات »الصهيونية« تجاه 

الحشد.
ودعيا مراقبيون للشيأن السييايس اىل رضورة ان 
يعقيد الرملان جلسية طارئية ليتخذ قرار حاسيم 
حيال التجياوزات الصهيونية حتيى يتم تطبيقها 
مين قبل الجهات التنفيذية، متسيائلني عن مصر 
االتفاقيية االمنية املرمية بني واشينطن وبغداد ، 

حيث بقيت مجرد حر عىل ورق.
ويرى املحلل السييايس صبياح العكييل ان املواقف 
الحكومية الزالت »خجولة« وال ترقى اىل مسيتوى 
الجريمة التي ارتكبها الطران الصهيوني املعادي.

وقال العكييل يف حديث خص به »املراقب العراقي« 
ان » االتفاقيية االمنيية بيني بغيداد و واشينطن 
تشيرط عىل االخرة الحفاظ عىل االجواء العراقية 
يف حال تعرضت اىل اي عدوان، اال انها بقيت مجرد 

حر عىل ورق«.

وأضياف ان »هذه الطائرات انطلقيت من القواعد 
االمريكيية او مين اليدول املجياورة، وهيذا يضع 
واشينطن يف خانة الحسياب، وعليه فان الحكومة 
ملزمية باتخياذ موقف رسييع بالضد مين االدارة 

االمريكية«.
ولفت اىل ان » الرملان يجب ان يعقد جلسة طارئة 

ليلزم الحكومة بتنفيذ القرار الذي يتخذه، السييما 
بميا يتعلق منيه باالتفاقية االمنيية، ودعوة االمم 

املتحدة للتدخل يف تلك االعتداءات السافرة«.
 واشيار اىل ان »بيان الرئاسيات الثاثة والخارجية 
العراقيية غير كايف، ويجب ان تتخيذ مواقف اكثر 
صابية عىل غرار رسعة اليرد اللبناني التي جاءت 

بعد ساعات من االستهداف الصهيوني«.
وتابيع العكييل قائيًا: ان »االتهام سييبقى يحوم 
حول الحكومة طاملا اسيتمرت بذلك الضعف، وقد 

يصل املطاف فيها اىل سحب الثقة عنها«.
من جانبه يرى املحلل السييايس قاسيم العجرش، 
ان بيوادر التحيرك السييايس بيدأت منيذ الييوم 

بخصوص التحرك حيال االسيتهدافات الصهيونية 
للحشد الشعبي.

وقيال العجيرش يف ترصييح خيص بيه »املراقيب 
جياءت  وان  الحكوميية  »املواقيف  ان  العراقيي« 
متاخيرة، اال انهيا افضل مين ان ال تأتيي«، مبيناً 
ان »الرئاسيات الثاثية وتحاليف الفتيح والكتيل 
السياسيية االخرى افصحت عن موقفها الرصيح 

حول تلك التجاوزات العدائية«.
وأضاف ان »املشيهد السييايس املعقيد قد يفرض 
اجندته عىل الوضع السيايس يف العراق، ويجره عىل 
عيدم اتخاذ مواقف رسيعة حيال تلك التجاوزات«.

وعىل الصعيد ذاته  طالبت النائبة سيناء املوسوي، 
رئييس الرمليان ورؤسياء واعضياء الكتيل، بعقد 
جلسة طارئة ملجلس النواب بخصوص االعتداءات 

الصهيونية عىل الحشد.
وقاليت املوسيوي يف بييان حصلت علييه »املراقب 
العراقيي«،  ان »االسيتهداف الصهيونيي ينيدرج 
ضمين املمارسيات االرهابيية التيي جبليت عليها 

ارسائيل وعماؤها يف املنطقة«.
وأضافيت: ندعيو رئييس السيلطة الترشيعيية يف 
الباد، ورؤساء الكتل السياسيية واعضاء الرملان 
العراقيي، لعقيد جلسية طارئية وعاجلية ملجلس 
النيواب العراقيي، ليتم مناقشية هيذه االعتداءات 

االرهابية من خالها.
يشار اىل ان قائد ميداني يف اللواء 45 التابع للحشد 
الشعبي كان قد استشيهد مع مرافقه، يف منطقة 
القائم بالقرب من الحدود السيورية بعد تعرضهم 
اىل رضبية جويية، اطلقتها الطائيرات الصهيونية 

عىل مركبتيهما.
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لجنة نيابية: الفصل 
التشريعي الجديد سيشهد 

اقالة عدد من الوزراء
الخدميات  لجنية  كشيفت 
النيابية، االثنيني، ان الفصل 
الترشيعيي الجديد يف الرملان 
مين  عيدد  اقالية  سيشيهد 

الوزراء واملدراء العامني.
اللجنة جاسيم  وقال عضيو 
موحيان يف ترصييح تابعتيه 
إن »لجنة  العراقي«  »املراقب 
ملفيات  أكمليت  الخدميات 
مين  لعيدد  االسيتجوابات 
اليوزارات يف حكومية عيادل 
عبيد املهيدي خيال الفصل 

الترشيعي املقبل«.
»بعيض  ان  وأضييييييياف 
االسيتجوابات ربميا ينتهيي 
الييد  املطياف بسيحب  بهيا 
املطروحية  امللفيات  لكثيرة 
اليوزراء  بعيض  وتكاسيل 
ورؤساء الهيئات«، مشرا اىل 
ان »الفسياد يف تلك الوزارات 
خاصة الخدميية منها وصل 
اىل مراحيل ربميا تغييب بها 

اموال مشاريع بالكامل«.
ولفيت اىل ان »مطاليب اقالة 
وميدراء  اليوزراء  بعيض 
بيدأت  الخدميية  الهيئيات 
تتصاعد وترتها من مختلف 
خاصية  السياسيية  الكتيل 
بعض الوزارات التي لم تقدم 

يش يف حكومة عبد املهدي«.

النيواب  مجليس  رئييس  نائيب  طاليب 
حسين الكعبي، االثنييييني، الحكيييومة 
بالتحقييق يف ملفيييات فسيييياد بوزارة 

الصناعة.
وقيال الكعبيي يف بييان تابعتيه »املراقيب 
العراقيي«، »ندعيو رئيس مجليس الوزراء 
ورئييس هيئية النزاهة ومجليس مكافحة 
الفسياد للتحقيق بميا ورد بمقطع فيديو 

االجتماعيي  التواصيل  وسيائل  تناقلتيه 
ويتضمين توجيه تهم فسياد بحيق وزارة 

الصناعة«.
القانونيية  اإلجيراءات  »اتخياذ  اىل  ودعيا 
الرادعية بحيق الذيين يثبيت عليهم صحة 
ما ذكير يف الفيدييييييو، ليكيييونوا عرة 
لكل من تسيول له نفسيه العبييث بأموال 

العراق«.

اكيد النائب عن كتلة الحكمة النيابية ، خالد 
الجشعمي، اليوم االثنني، ان الحشد الشعبي 
واسيلحته جزء اسايس من منظومة حماية 

العراق وشعبه.
وقال الجشيعمي، يف بيان تابعتيه »املراقب 
العراقي«، إن »الحشيد الشيعبي وأسيلحته 
هيو جيزء أسيايس مين منظومية حمايية 
أرض العراق وشيعبه والدفياع عنه وبالتايل 
فيإن اسيتهدافها يعيد محاولية للنييل من 

درع العيراق املتصيدي يف مواجهة كل خطر 
يتعرض له البلد«.

وأضياف أن »الحكومية العراقيية مطالبية 
باتخياذ إجيراءات أمنيية رسيعة ومشيددة 
إليقاف تلك االسيتهدافات والكشف بالشكل 
الرسيمي عن الجهيات التي نفذتها سيواء 
كانيت داخليية أو خارجيية وإنهياء حالية 
الفيوىض الحاصلة يف الترصيحات اإلعامية 

بخصوص تلك الحوادث«.

البرلمان يدعو الحكومة للتحقيق بملفات 
فساد في وزارة الصناعة

برلماني: الحشد واسلحته جزء من منظومة 
حماية العراق وشعبه

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يوميا بعيد اخير تنكشيف فصيول املؤاميرة 
لتدمير  الراميية  الصهيونيية  االمريكيية 
االقتصياد العراقي , وذليك من خال الغارات 
التي اسيتهدفت معسيكرات الحشد الشعبي 
الساعية اىل اشغال الراي العام العاملي عموما 
والعراقيي خصوصا , والتغطيية عىل جرائم 
تهريب النفط من قبل حلفائهم االنفصاليني 

يف اقليم كردستان .
الغيارات الجويية جياءت ايضا بعيد تصاعد 
الجيراءا  والسييايس  الشيعبي  الرفيض 
مئيات  بتحوييل  املهيدي  عبيد  حكومية  ت 
الريليونيات مين الدنانر كرواتيب ملوظفي 
املحافظات الشمالية والبيشمركة , يف الوقت 
الذي تعاني فيه محافظات الوسط والجنوب 
مين قلة التخصيصات املالية العمار مدنهم , 
واالمر ليم يتوقف عنذ ذلك بيل انها للتغطية 
ايضا عن عمليات تهرييب كميات كبرة من 
نفط الشيمال لصاليح عائلة برزانيي وايداع 
تليك االميوال يف مصيارف اوربيية بعيدا عن 

أعيني االخرين.التحالف االمريكي الصهيوني 
, بدأ  بأسيتهداف معسكرات الحشد الشعبي 
, تلك القيوة التي تقف يف وجه تمدد املرشوع 
االمريكيي يف العيراق واملنطقية , خاصية اذا 
ما علمنيا ان النفيط الكردي املهيرب يذهب 
معظميه اىل ارسائييل وهذا ما يقليق الكيان 

الصهيوني وواشنطن.
االمريكان الذين نصبوا انفسهم رعاة النفط 
العراقيي يرسقيون منيه متيى يشياؤون , 
اليعجبهم من يعارض مرشوع السيطرة عىل 
النفيط العراقيي بواسيطة رشكات امريكية 
وانكليزيية واخيرى مين جنسييات مختلفة 
تعمل وفق ارادة املخابرات االمريكية من اجل 
احتال منابع النفط والغاز , بعقود مجحفة 
وطويلية االمد  وتحصل عىل ارباح كبرة جدا 
ويف معظمها تناصف الحكومة العراقية وهو 

امر مخالف للقانون الدويل.
فالغيارات الجويية لهيا اهيداف اقتصاديية 
باالضافية اىل االمنيية والسياسيية من اجل 
خليق اجيواء داخليية التعيارض امليرشوع 

االمريكي الرامي لتدمر االقتصاد الوطني.
يقيول الخبير االقتصادي لطييف العكييل يف 
اتصال مع » املراقب العراقي«: تشر الوقائع 
االخرة للغارات الجوية االمريكية االرسائيلية 
, بيأن لهيا اهيداف اقتصاديية باالضافة اىل 
اهدافها االخرى , فهي تسيعى الشغال الرأي 
العام العراقي عن ما يحدث عىل ارض الواقع 
مين جرائم اقتصادية قيام بها حكام االقليم 
, من عمليات تهرييب ممنهج للنفط وكذلك 
تحوييل االموال بشيكل جنوني لكردسيتان 
بحجة رواتب موظفيها , فالغضب الشيعبي 
من جرائيم  الحكام االنفصالييني وما ترتب 
بمحاسيبة  برملانيية  تهدييدات  مين  علييه 
االقلييم عىل تهرييب النفيط اىل ارسائيل من 
خيال التلويح بأصدار قوانيني تحد من ذلك 
وتحاسب قادة االقليم , لذلك سعى حلفائهم 
االمريكان بخلق مشكلة داخلية وهي رضب 
معسيكرات الحشد الشيعبي  من اجل ألهاء 

الرأي العام عن الهدر املايل الحكومي.
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املراقب العراقي/ متابعة...
»هآرتيس«  صحيفية  تناوليت 
األخيرة  الهجميات  الصهيونيية 
كل  يف  العيدو  كييان  شينها  التيي 
ولبنيان  وسيوريا  العيراق  مين 
وتداعياتهيا املحتملية، حيث لفتت 
اىل أن املؤسسية األمنية اإلرسائيلية 
تتعاطيى بجدّية مع تهديدات حزب 
الليه خصوصيا بعيد الكلمية التي 
القاهيا األميني العيام لحيزب الله 
السييد نرصالله.وقاليت الصحيفة 
»املراقب  بحسب مانرشته وتابعته 
أربيٍع  وخيال   « أنيه  العراقيي«  
وعرشين سياعة قاميت الطائرات 
االرسائيلية بتنفيذ أربع هجمات يف 
ثاث دول، العراق، سوريا ولبنان«، 
مشيرة اىل أن »األميني العام لحزب 
الله السييد حسين نرص الليه هدد 

فيإن  باالنتقيام،  واضيح  بشيكل 
واالستثناية  املرتفعة  االسيتعدادت 
من جانب الجيش االرسائييل ُيتوقع 

أن تستمر لفرة من الوقت«.

وذكرت الصحيفة أن »السييد نرص 
الليه رد عيىل ما يحصيل يف خطاب 
مطيول وهجوميي، ونفيى اإلدعاء 
اإلرسائيييل أن هجيوم سياح الجو 

يف سيوريا كان ضد عنارص الحرس 
الثوري اإلسيامي، وقيال إن املبنى 
الذي هوجم اسيتخدمه عنارص من 
حيزب الله، وأضياف ان »إرسائيل« 
خرقت »قواعد اللعبة« بني الطرفني 
مهيدداً بيرٍد قياٍس وفيوري ومين 

األرايض اللبنانية«.
وأكدت الصحيفة أنه »ومن جهتها 
فأن املؤسسية األمنيية اإلرسائيلية 
تتعاطيى بجدّية مع تهديدات حزب 
الليه، ففي املنطقة الشيمالية عزز 
الحديدية وُرفعت  انتشار املنظومة 
حالة التأهب بشكل بارز يف املواقع، 
وبشيكٍل خاص يف املواقع املتقدمة 
عىل الحيدود اللبنانية وعىل الحدود 

السورية«.
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واشنطن تصنع ازمات جديدة للتغطية على جرائم تهريب النفط في كردستان 
»خطاب الرعب« يقلق الكيان الصهيوني وتحضيرات »إسرائيلية« للقادم 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
أجميع مراقبيون يف الشيان السييايس بيأن ماخيرج به 
اإلجتمياع اليذي عقدتيه الرئاسيات الثياث واليذي من 
املفيرض أن يناقش اإلعتداءات اإلرسائيلية عىل الحشيد 
الشعبي ومقراته بأنه »خجول واليناسب حجم اإلعتداء« 
منتقدين الحكومة وتحفظها املسيتمر عىل إعان هوية 

الطائرة اإلرسائيلية من قبلها بشكل رسمي.
وحدد املراقبون جملة أسباب تقف خلف هذا الردد الذي 
بداخل الحكومة والذي يمنعها من اإلعان عن ذلك، فيما 
شيددوا عىل إتباع األساليب العسكرية ملواجهة أي تعدي 

صهيوني عىل السيادة العراقية. 
فمين جهتيه رأى املحليل السييايس نجيم القصياب، يف 
ترصييح لي »أملراقيب العراقي« إن »ماخيرج به اجتماع 
الرئاسيات الثاث الذي عقيد اليوم ملناقشية االعتداءات 
االرسائيلية عىل الحشيد الشيعبي كان خجول واليناسب 

حجم االعتداء والتجاوز عىل السيادة العراقية«.
واعيرب القصاب، عين اسيتغرابه من »اتبياع الحكومة 
اساليب دبلوماسية يف التعامل مع املخططات االرسائيلية 
الخبيثة«، مشيرا اىل أن »ارسائيل لديها اهداف ومقاصد 
من وراء مسلسيل اإلستهدافات«.وشدد عىل »اهمية أن 
يكون للحكومة موقفا واضحا وشجاعا ملجابهة الهجوم 

الصهيونيي«، مبينيا ان »حيدة التوتر باتيت واضحة يف 
الشارع السيايس ويف الشارع العراقي بشكل عام«.

يف  تؤكيد  أن  ارادت  الثياث  »الرئاسيات  بيأن  واعتقيد 
اجتماعها اليوم بان الحشيد الشيعبي هيو جزء اليتجزء 
مين الحكومة«.اما اسيتاذ العليوم السياسيية بجامعة 
بغيداد الدكتيور مصطفيى األمني فقد اشيار بيدوره يف 
ترصييح لي »املراقيب العراقي« اىل أن »ماجياء بإجتماع 
الرئاسيات الثاث لهذا اليوم اليناسب االعتداء واالنتهاك 
عىل السييادة العراقية، خصوصا وأنه قد اسيتهدف قوة 

عراقية لها ثقلها مثل الحشد الشعبي«.
واعيرب األمني عين »اسيتغرابه من عدم قييام الجهات 
االمنيية ذات الصلية واملتمثلية بالقائيد العيام للقيوات 
املسيلحة ووزارة الدفياع واألمين الوطنيي مين اإلعان 
الرسيمي عين أن الطائيرات التيي اسيتهدفت الحشيد 
الشيعبي هي ارسائيليية«.ورأى أنه »مين املفرض عىل 
الحكومية والرملان وكافة مؤسسيات الدولة أن تتعامل 
مع املوضوع بتحشييد جهود موحيدة والخروج بموقف 
واحد شيأنه صون السيادة العراقية«، مشددا عىل »اتباع 
األسياليب العسيكرية واعيداد العيدة لليرد القايس عىل 

ارسائيل وكل من ينتهك سيادة العراق«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

اوقفت القوات االمريكية  عمليات 
االسيتطاع اليري عيىل مناطيق 
غربي االنبار خوفا من استهدافها 
من فصائل الحشيد الشيعبي عىل 
اثير اسيتهداف عجلتيني لهما من 
قبل طائرة مسيرة بقضاء القائم 

غربي االنبار«..
وقيال مصيدر امنيي، إن »القوات 
االمنية لم تشياهد منذ يوم امس، 
عيىل  االسيتطاعية  عملياتهيا  يف 

املناطق الصحراوية .
عملييات  توقيف  أن«  وأضياف 
االستطاع الري للقوات االمريكية 
تأتي ضمن االجيراءات االحرازية 
يف  القيوات  تليك  تتخذهيا  التيي 
املناطيق الغربية تحسيباً لعمليات 
القيوات  ان«  مبينياً  انتقاميية«، 

االمريكيية املتمركيزة يف املناطيق 
الغربيية شيددت مين اجراءاتهيا 
االحرازيية عيىل كافية مواقعهيا 

االمنية يف مدن االنبار«.
القيوات  أن«  املصيدر،  وأوضيح 
الطيران  تسيتخدم  االمريكيية 
االسيتطاع  عملييات  يف  الحربيي 
وتوفر الحماية لقواتها املتمركزة 

يف عموم مدن املحافظة«.
وبيني : ان هناك هليع لدى القوات 
عملياتيه  جيراء  مين  االمريكيية 
ضيد الحشيد الشيعبي ، خوفا من 

االنتقام.
يذكر ان القيوات االمريكية تجري 
عمليات اسيتطاع جوية لكشيف 
عين املناطيق الغربيية لرصيد اي 

تحركات غريبة.

انتقادات الستخدام »الدبلوماسية« قبال »الحرب« 
ايقاف عمليات االستطالع البري 

لألميركان خوفا من استهداف الحشد لها
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اسرائيل« تراهن على صمت العراق المخجل 

ضعف وغياب اساليب الردع ... وانتقادات لدبلوماسية بائسة 
بمواجهة »الحرب وشرف السيادة« 

الزراعة تطلق أكثر 
من 700 ألف »إصبعية« اسماك 

في المثنى

األمن النيابية: عدد النواب المؤيدين 
إلخراج األمريكان من العراق تجاوز 

»النصف زائد واحد«

تدريسي بجامعة ديالى يحصل على
 براءة اختراع لتصميم جهاز لخطوط 

المراقبة بلعبة الريشة

امانة بغداد: 33 محلة سكنية طور االكساء 
وبعضها شارف على االنجاز

المراقب العراقي/ المثنى...
الي�وم  الزراع�ة  وزارة  أعلن�ت 
االثن�ن، إط�اق أكث�ر م�ن 700 
ألف إصبعية من اس�ماك الكارب 
العش�بي يف املس�طحات املائية يف 
املحافظ�ة من اجل زي�ادة الثروة 

السمكية واملحافظة عليها.
وذك�رت ال�وزارة، يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
إن »الك�وادر املختصة يف مديرية 
زراعة املثن�ى نفذت حملة إطاق 
أكثر من )700( ألف إصبعية من 
اس�ماك الكارب العش�بي يف شط 
الرميث�ة ومواق�ع مختلف�ة م�ن 

املسطحات املائية يف املحافظة«.
تنفي�ذا  ج�اء  »ذل�ك  أن  وبين�ت 
لخطتها الرامية إىل تكثري وزيادة 
األن�واع  ذات  املحلي�ة  األس�ماك 
واملحافظ�ة  الجي�دة  واألصن�اف 
عليها، فض�ا عن تقليل النباتات 
إن  األنهر«.يذك�ر  يف  الض�ارة 
وزارة الزراع�ة أطلقت هذا العام 
قرابة )150( مليون س�ابحة من 
ال�كارب يف مختل�ف املس�طحات 
املائي�ة واملياه الداخلي�ة واألهوار 
تنمي�ة نش�اط  والس�دود بغي�ة 
الثروة السمكية وتعزيز املخزون 

السمكي لسد الحاجة املحلية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد عضو لجنة الدفاع النيابية بدر 
الزي�ادي، االثنن ، أن ع�دد النواب 
املؤيدي�ن إلخراج الق�وات األجنبية 
م�ن الع�راق تج�اوز النص�ف زائد 
واح�د. وق�ال الزي�ادي، يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي« إن »أكثر 
م�ن 100 نائب وقعوا س�ابقا عىل 
طلب ترشيع قانون إخراج القوات 
األجنبي�ة وقد يرتفع عدد املطالبن 

خال الفصل الترشيعي املقبل«.

وأض�اف أن »بق�اء ه�ذه الق�وات 
يش�كل خط�را ع�ىل أمن وس�يادة 
الباد«، مبينا أن »هناك آراء أخرى 
تطال�ب اس�تضافة القائ�د الع�ام 
للقوات املسلحة والقيادات األمنية 
ملعرف�ة مدى حاج�ة الع�راق لتلك 

القوات«.
وأشار اىل أن »عدد النواب املطالبن 
بترشيع قوانن إلخراج تلك القوات 
بات عددا كبريا ويفوق النصف زائد 

واحد من عدد أعضاء املجلس«.

المراقب العراقي/ ديالى
اعلن�ت وزارة التخطي�ط، االثن�ن، 
ع�ن حص�ول تدري�ي عىل ب�راءة 
اخ�راع لتصمي�م جه�از مراق�ب 
خطوط الكروني يف لعبة الريش�ة 

الطائرة.
وذكر بيان لل�وزارة تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه إن »التدريي 
يف كلية الربية االساس�ية بجامعة 
دياىل، فرات جبار س�عدالله، حصل 
ع�ىل ب�راءة اخ�راع م�ن الجه�از 
والس�يطرة  للتقيي�س  املرك�زي 

النوعي�ة ع�ن اخراع�ه لتصمي�م 
جهاز مراق�ب خطوط الكروني يف 

لعبة الريشة الطائرة«. 
واض�اف البي�ان، ان »ه�ذا الجهاز 
االلكرون�ي يعم�ل عىل مس�اعدة 
الح�كام يف تحديد نقاط االش�واط 
خال مباراة لعبة الريشة الطائرة، 
ع�ن طري�ق القيام بعملي�ة تحديد 
النقط�ة يف املباراة لصال�ح أي من 
الاعبن املتنافس�ن باالعتماد عىل 
مامس�ة الريش�ة الطائ�رة لخ�ط 

امللعب«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت امانة بغ�داد، االثن�ن، 33 
االكس�اء  ط�ور  س�كنية  محل�ة 
االنج�از  ع�ىل  ش�ارف  وبعضه�ا 
بالعاصمة. وذكرت االمانة يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة 
منه إن »كوادرها يف دائرة املشاريع، 
 33 وتطوي�ر  باكس�اء  مس�تمرة 
محلة سكنية تنوعت بن اإلفرازات 

الحديثة واعادة االكس�اء وبعضها 
يشهد االكساء ألول مرة«.

واضاف�ت، ان »املحات التي تجري 
عليها اعمال االكساء حاليا توزعت 
البلدي�ة  القواط�ع  مختل�ف  ع�ىل 
ويف جانب�ي الك�رخ والرصافة من 
العاصم�ة بغ�داد، كم�ا وتحققت 
نس�ب انج�از متقدم�ة يف الكث�ري 

منه«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ االنبار...
اعلن القيادي يف حشد محافظة االنبار قطري 
العبي�دي ،االثن�ن، ع�ن تدم�ري 10 مضافات 
لجماع�ات داعش اإلجرامية خ�ال املرحلة 
الرابعة لعمليات ارادة النرص التي تشهدها 
املناطق الغربي�ة للمحافظة. وقال العبيدي 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»الق�وات االمنية بصنوفها املختلفة وبدعم 
واس�ناد م�ن ط�ريان الجي�ش تمكنت من 

تدم�ري اكثر من 10 مضاف�ة لخايا عصابات 
داعش االجرامي�ة ومقتل من فيها يف املناطق 
الصحراوي�ة املمتدة من صحرا االنبار الغربية 
باتج�اه الرشي�ط الح�دودي م�ع س�وريا«. 
واض�اف ان »القوات االمني�ة رشعت بعملية 
تمشيط واس�عة النطاق اس�تهدفت املناطق 
الصحراوية وص�وال اىل الرشيط الحدودي مع 
سوريا غربي االنبار، يف عملية هي االوسع منذ 

تحرير مدن املحافظة من مجرمي داعش«.

المراقب العراقي/ نينوى...
تمكنت قوة تابعة لاستخبارات العسكرية،اليوم االثنن، من اخراق 
وتفكيك خلية ارهابية يف املوصل والقبض عىل الرؤوس الثاثة التي 
تديره�ا. وقالت االس�تخبارات العس�كرية يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إنه »بعملية اس�تخبارية نوعية تميزت بدقة 
املعلوم�ة ورسعة التحرك نح�و األهداف املرص�ودة، تمكنت مفارز 
قسم االس�تخبارات العس�كرية يف قيادة عمليات نينوى وبالتعاون 
مع اس�تخبارات ف�وج مغاوير القي�ادة من اخ�راق وتفكيك خلية 
إرهابي�ة«. واكدت ان�ه »تم إلقاء القبض عىل ال�رؤوس الثاثة التي 
تدير الخلية، يف حي س�ومر بالجانب األيرس ملدينة املوصل، وجنوب 
القيارة، وقد اتخذ عنارص الخلية جانبي املوصل مرسحا لتحركاتهم 

بقصد التمويه وصعوبة اخراقهم«.

المراقب العراقي/ كركوك....
أعدت القوات األمنية والحش�د الش�عبي يف محافظة كركوك، اليوم االثنن، خططا 

امنية مبكرة، لتأمن املواكب الحسينية استعدادا لزيارات شهر محرم.
وقال إعام الحشد الشعبي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إن »الفرق 
والتش�كيات ومدراء الوكاالت االمنية، باالضافة لقادة الحش�د الش�عبي العاملن 
ضم�ن القاط�ع، وضعوا الخط�ط الازمة لحماية املواكب الحس�ينية خال ش�هر 

محرم يف املحافظة«.

إرادة النصر الرابعة: تدمري 10 مضافات 
لداعش وقتل من فيها

االستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية يف الموصل

أخبار قصرية

المراقب العراقي/ النجف...
ردت محافظ�ة النجف، اليوم 
االثن�ن، ع�ىل انب�اء تناقلتها 
بعض الوسائل االعامية وعرب 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 
مش�اريع  احال�ة  ح�ول 
املحافظ�ة، اىل رشكات تحظى 
بعاقات خاصة مع الحكومة 
املحلي�ة، وتابعة لش�خصيات 

سياسية او احزاب.

وقال املحافظ لؤي اليارسي يف 
العراقي«  بيان تلقت »املراقب 
»الحكوم�ة  إن  من�ه  نس�خة 
املحلية ومن منطلق الشفافية 
ال�رشكات  اصح�اب  تدع�و 
واملقاولن املس�جلن، للتقديم 
عىل املش�اريع الجديدة حسب 
الطرق االصولي�ة والقانونية، 
كم�ا انن�ا نق�ف من مس�افة 
واحدة ع�ن جمي�ع الرشكات 

ه�ذا  يف  ين�رش  م�ا  كل  وان 
ع�ن  ع�ار  ه�و  الخص�وص 

الصحة«.
ايضا  الجمي�ع  وتاب�ع »ندعو 
لتقدي�م اي معلوم�ة ملكتبن�ا 
مجل�س  رئي�س  ملكت�ب  او 
املحافظ�ة، او االعض�اء، ع�ن 
اي عملي�ة ابت�زاز او محاولة 
ضغ�ط لتحقي�ق مصالح غري 

مرشوعة«.

محافظ النجف ينفي احالة 
المشاريع عرب العالقات الخاصة

المراقب العراقي/ البصرة...
أعلنت ش�عبة زراعة ناحية اإلمام القائم الثغر 
سابقا شمال البرصة اليوم االثنن عن تنفيذها 
4 حمات ملكافحة اآلف�ات الزراعية منذ مطلع 
الع�ام الجاري يف املس�احات الزراعي�ة التابعة 

للناحية.
وقال مسؤول الشعبة فاضل منشد، يف ترصيح 
تابعته »أملراقب العراقي« إن »الحمات ش�ملت 

14 ال�ف و500 دونم من األدغال يف مس�احات 
الحنط�ة والش�عري خال ش�هر كان�ون الثاني 
باس�تخدام 5 مبي�دات منها اتانتس وس�بوت 

اليت وكولدز وغريها«.
واضاف ان »الحمات االخرى ش�ملت مكافحة 
الغب�ار  وعنكب�وت  والحم�رية  امل�ن  ح�رشات 
وباستخدام مبيدات خاصة بالتنسيق مع قسم 

الوقاية التابع اىل مديرية زراعة البرصة«.

المراقب العراقي/ ميسان...
أعلن فرع توزيع كهرباء ميس�ان أح�د فروع الرشكة 
العام�ة لتوزيع كهرب�اء الجنوب، االثن�ن، عن إدخال 
محطة سيد جميل الثانوية ) 33 / 11 ك.ف ( الجديدة 

للعمل يف مدينة العمارة. 
وقال مدير الفرع جاس�م رايض بري�دي يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه إن »املحط�ة أدخلت 

للعم�ل بع�د إنج�از أعمالها م�ن قبل رشك�ة االناف 
للمق�اوالت وافتتاحه�ا من قبل محافظ ميس�ان 

عيل دواي الزم«، مش�ريا اىل ان »مرشوع انشاء 
املحط�ة ضمن خط�ة تنمي�ة األقالي�م لعام 

٢014 وبمدة عمل ) 3٦0 ( يوم«. 
بف�ك  ستس�هم  »املحط�ة  ان  وأض�اف، 
االختناق�ات عىل محطة الكرام�ة الثانوية 
ان »املحط�ة  («، مبين�ا  11 ك.ف   /  33  (
س�عة ) ٢ × 31.5 ك.ف ( من نوع س�يمنز 

وس�يخرج منها ) 14 ( مغ�ذي ) 11 ك.ف ( 
، وتحتوي عىل ) ٦ ( خانات / 33 ك.ف /«.

واش�ار اىل انه »تم إطاق التي�ار الكهربائي يف ) 
5( مغذي�ات حاليا لتغذية االحي�اء القريبة منها«، 

موضح�ا بأنه�ا »مصممه حس�ب مواصف�ات وزارة 

lec  ( الكهرب�اء وم�زودة بنظ�ام اتص�االت حديث�ة 
اس�كادة( يعمل ع�ىل نظم االتص�االت العاملي وتحوي 
عىل لغة تخاطب مع املراقب مزودة بحاس�بة صناعية 
ومنف�ذ تخاطب م�ع مركز الس�يطرة »، الفتا، اىل »ان 
دور الف�رع كان اإلرشاف و متابع�ة األعمال من خال 

ة  ئ�ر ا املهندس املقيم ».د

المراقب العراقي/ بغداد...
قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اليوم 
االثنيثن، وزير التعليم العايل منع الوزراء والنواب 
وامل�دراء واصح�اب الدرجات الخاص�ة وذويهم 
م�ن التقديم عىل الدراس�ة املس�ائية. وقال وزير 
التعلي�م العايل والبحث العلمي قيص الس�هيل، يف 

بي�ان تلقل�ت »أملراقب العراقي« نس�خة منه انه 
»ت�م التوجيه بمن�ع الوزراء ومن ه�م بدرجتهم 
واعضاء مجلس النواب وذوي الدرجات الخاصة 
وامل�دراء العام�ن واعضاء مجال�س املحافظات 
واملجال�س البلدي�ة م�ن التقدي�م عىل الدراس�ة 

املسائية يف الجامعات والكليات كافة«.

التعليم العايل تمنع اصحاب 
الدرجات الخاصة وذويهم من 

التقديم للدراسة المسائية

البصرة تنفذ 4 حمالت لمكافحة 
اآلفات الزراعية

المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن مجلس القضاء األع�ىل، االثنن، عن تخ�رج دورة جديدة من 
املحققن القضائين لرفد محاكم التحقيق باملحققن املختصن يف 

مجال التحقيق الجنائي.
وقال املركز االعامي ملجلس القضاء، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، ان »املعهد القضائي يف مجل�س القضاء االعىل أقام دورة 
الع�داد املحققن القضائين للموظفن الحقوقي�ن يف املجلس من حملة 

شهادة البكالوريوس يف القانون فما فوق شارك فيها ٢94 موظفا«.
وأضاف البيان ان »الدورة اس�تمرت ملدة 3 اش�هر تم بموجبها الدراس�ة 
النظرية للمواد املقررة فضاً عن التطبيق العميل يف محاكم التحقيق فيما 
نج�ح ٢3٦ بعد اجتيازه�م االمتحانن التحريري واخر ش�فهي من قبل 

لجنة قضائية تشكلت لهذا الغرض«.
ولف�ت البي�ان ان »املعه�د القضائي اق�ام الدورة اس�تناداً لتوجيه 
رئي�س املجلس القايض فائ�ق زيدان وملقتضي�ات املصلحة العامة 
ولرف�د محاك�م التحقيق يف رئاس�ات محاكم االس�تئناف االتحادية 
كاف�ة بالك�وادر الكفوءة م�ن املحققن املختصن بمج�ال التحقيق 

الجنائي«.
ون�وه اىل ان »املجل�س يس�عى لتأمن 
رسعة انجاز القضايا ودقة العمل 
التحقيقي مع توافر الضمانات 
للمتهمن  الازم�ة  القانونية 

يف مرحلة التحقيق«

القضاء يعلن تخرج 236 محققًا قضائيًا مختصًا
 بمجال التحقيق الجنائي

كهرباء ميسان تعلن دخول محطة جديدة الى الخدمة
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
أجمع مراقبون يف الشان السيايس بأن ماخرج 
ب�ه اإلجتم�اع الذي عقدت�ه الرئاس�ات الثاث 
وال�ذي م�ن املف�رض أن يناق�ش اإلعتداءات 
اإلرسائيلية عىل الحشد الشعبي ومقراته بأنه 
»خجول واليناسب حجم اإلعتداء والجريمة » 
منتقدين ضعف الحكومة وتحفظها املس�تمر 
عىل إع�ان هوية الطائرة اإلرسائيلية بش�كل 

رسمي.
وح�دد املراقب�ون جملة أس�باب تق�ف خلف 
ال�ردد الحموم�ي  والذي يمنعه�ا من اإلعان 
عن ذل�ك، فيما ش�ددوا ع�ىل إتباع األس�اليب 
العس�كرية ملواجه�ة أي تع�دي صهيوني عىل 

السيادة العراقية. 
فمن جهته رأى املحلل السيايس نجم القصاب، 
يف ترصيح ل� »أملراق�ب العراقي« إن »ماخرج 
به اجتماع الرئاس�ات الثاث ال�ذي عقد اليوم 
ملناقش�ة االعتداءات االرسائيلية عىل الحش�د 
الشعبي كان خجول واليناسب حجم االعتداء 

والتجاوز عىل السيادة العراقية«.
واع�رب القصاب، عن اس�تغرابه م�ن »اتباع 
الحكومة اساليب دبلوماس�ية يف التعامل مع 
املخطط�ات االرسائيلية الخبيثة«، مش�ريا اىل 
أن »ارسائيل لديها اه�داف ومقاصد من وراء 

مسلسل اإلستهدافات«.
للحكوم�ة  يك�ون  أن  »اهمي�ة  ع�ىل  وش�دد 
موقف�ا واضح�ا وش�جاعا ملجابه�ة الهجوم 
الصهيون�ي«، مبين�ا ان »ح�دة التوت�ر بات�ت 
واضح�ة يف الش�ارع الس�يايس ويف الش�ارع 

العراقي بشكل عام«.
واعتقد بأن »الرئاس�ات الثاث ارادت أن تؤكد 
يف اجتماعه�ا اليوم بان الحش�د الش�عبي هو 

جزء اليتجزء من الحكومة«.
اما اس�تاذ العل�وم السياس�ية بجامعة بغداد 
الدكتور مصطفى األمن فقد اشار يف ترصيح 
ل� »املراقب العراق�ي« اىل أن »ماجاء بإجتماع 
الرئاس�ات الثاث لهذا اليوم اليناسب االعتداء 
واالنته�اك عىل الس�يادة العراقي�ة، خصوصا 
وأنه قد اس�تهدف قوة عراقي�ة لها ثقلها مثل 

الحشد الشعبي«.
واع�رب األم�ن ع�ن »اس�تغرابه م�ن ع�دم 
قي�ام الجه�ات االمني�ة ذات الصل�ة واملتمثلة 
بالقائد العام للقوات املس�لحة ووزارة الدفاع 

واألم�ن الوطني م�ن اإلعان الرس�مي عن أن 
الطائرات التي استهدفت الحشد الشعبي هي 

ارسائيلية«.
الحكوم�ة  ع�ىل  املف�رض  »م�ن  أن�ه  ورأى 
والربملان وكافة مؤسس�ات الدولة أن تتعامل 
مع املوضوع بتحشيد جهود موحدة والخروج 
بموق�ف واح�د م�ن ش�أنه ص�ون الس�يادة 
العراقي�ة«، مش�ددا ع�ىل »اتب�اع األس�اليب 
العس�كرية واع�داد الع�دة لل�رد الق�ايس عىل 

ارسائيل وكل من ينتهك سيادة العراق«.
وب�ن أن »الحكوم�ة تخىش اإلعان الرس�مي 

ع�ن هوية الطائ�رات ألن ه�ذا يجعله�ا امام 
موقف يتطلب الرد العسكري من قبل الجيش 

العراقي والحشد الشعبي«.
ورأى أن »الحكوم�ة تخ�ىش كثريا من الجانب 
اإلرسائي�يل األمر ال�ذي يدفعها اىل اإلس�تمرار 
بعدم الحديث عن الطائرات املستهدفة للحشد 

الشعبي«.
وكانت الرئاس�ات الثاث قد عق�دت اجتماعا 
ع�ادل  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  بحض�ور 
عب�د امله�دي ورئيس مجل�س الن�واب محمد 
الحلبويس، رئيس هيئة الحش�د الشعبي فالح 

الفي�اض وعدد من قيادات الحش�د الش�عبي 
بحضور قادة الحش�د الش�عبي، جرى خاله 
التأكيد عىل أهمي�ة الدور البطويل الذي قدمته 
مختلف قوات الحش�د الشعبي، إىل جنب باقي 
تشكيات قواتنا املس�لحة، يف معارك التحرير 
ودح�ر الدواعش واإلرهاب، فيما أكد االجتماع 
أن الع�راق س�يتخذ من خ�ال الحكومة وعرب 
جمي�ع القن�وات الفاعلة واملنظم�ات الدولية 
واالقليمي�ة كاف�ة اإلجراءات التي من ش�أنها 
الع�راق وأمن�ه  املعتدي�ن والدف�اع ع�ن  ردع 

وسيادته عىل أراضيه.

استعدادات أمنية مبكرة يف 
كركوك لحماية المواكب الحسينية 
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اعل�ن م�رف الرافدي�ن ، ان من�ح ق�روض 100 ملي�ون دينار 
كح�د اع�ى للموظف�ني و 50 ملي�ون للمواطنني يك�ون لغرض 
رشاء وحدات سكنية يف املش�اريع االستثمارية السكنية يف بغداد 
واملحافظات.وق�ال املكتب االعالمي للم�رف يف بيان ، إن “عى 
الرشكات االس�تثمارية الراغبة بتس�ويق وحداته�ا ومجمعاتها 
السكنية ودعمها وتمويلها زيارة االدارة العامة للمرف لغرض 
التنس�يق والتع�اون وتوف�ر الدعم ال�الزم و تنش�يط االقتصاد 
الوطني وصوال اىل حل أزمة السكن”.وأضاف البيان أن “املرف 
سيحدد اس�ماء اخرى للمجمعات السكنية يف بغداد واملحافظات 
لغ�رض اطالع املواطن عى الش�قق الس�كنية ويف ض�وء ذلك يتم 

منحه القروض لرشاء تلك الوحدات”.

الرافدين يعلن تفاصيل منح القروض 
للموظفين والمواطنين

6.4 مليارات دوالر واردات 
نفط العراق في تموز

 أعلنت مديرية زراعة املثنى، أطالق أكثر من 700 ألف إصبعية من 
اسماك الكارب العشبي يف املسطحات املائية يف املحافظة من اجل 
زيادة الثروة السمكية واملحافظة عليها.وذكر بيان للمديرية ، ان 
»الك�وادر املختص�ة يف املديرية نفذت حملة إط�الق أكثر من 700 
ألف إصبعية من اس�ماك الكارب العشبي يف شط الرميثة ومواقع 

مختلفة من املسطحات املائية يف املحافظة«.
وأض�اف ان »الجمل�ة ج�اءت تنفيذا لخطته�ا الرامي�ة إىل تكثر 
وزيادة األسماك املحلية ذات األنواع واألصناف الجيدة واملحافظة 

عليها، فضال عن تقليل النباتات الضارة يف األنهر«..

النف�ط، ع�ن مجم�وع  أعلن�ت وزارة 
الصادرات النفطية وااليرادات املتحققة 
لشهر تموز املايض.وقال املتحدث باسم 
وزارة النف�ط عاصم جهاد يف بيان ، ان 
»مجم�وع الكميات املصدرة من النفط 
الخام لش�هر تموز املايض من الحقول 
النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت 
106 مالي�ني و500 أل�ف و15 برمي�اًل، 
بإيرادات بلغت 6 مليارات و468 مليوناً 
و22 الف دوالر«.وأض�اف »فيما كانت 
الكمي�ات املص�درة م�ن نف�ط كركوك 
عرب مين�اء جيهان 3 ماليني و119 الفاً 
و578 برمي�اًل، بإي�رادات بلغ�ت 188 
مليون�اً و779 الف�اً و654 دوالراً ، فيما 
بلغت الصادرات من حقل القيارة 929 
الفاً و174 برمي�ال، بايرادات بلغت 35 

مليونا و356 الفاً و929 دوالراً«.

المثنى.. الزراعة تطلق اكثر
االقت�صادي من 700 ألف اصبعية سمك

المشروع االمريكي  يسعى للتغطية على جرائم تهريب نفط الشمال باستهداف مقرات الحشد
خوفا على توقف امدادات النفط الكردي السرائيل

الغ�ارات الجوي�ة ج�اءت ايض�ا بعد 
تصاعد الرفض الش�عبي والس�يايس 
امله�دي  عب�د  حكوم�ة  ت  الج�راءا 
بتحويل مئات الرتيليونات من الدنانر 
كرواتب ملوظفي املحافظات الشمالية 
والبيش�مركة , يف الوق�ت الذي تعاني 
في�ه محافظ�ات الوس�ط والجن�وب 
من قل�ة التخصيص�ات املالية العمار 
مدنه�م , واالم�ر لم يتوق�ف عنذ ذلك 
ب�ل انه�ا للتغطية ايضا ع�ن عمليات 
نف�ط  م�ن  كب�رة  كمي�ات  تهري�ب 
الش�مال لصالح عائلة برزاني وايداع 
تل�ك االموال يف مص�ارف اوربية بعيدا 

عن أعني االخرين.
 , الصهيون�ي  االمريك�ي  التحال�ف 
بدأ  بأس�تهداف معس�كرات الحش�د 
الشعبي , تلك القوة التي تقف يف وجه 
تم�دد امل�رشوع االمريك�ي يف الع�راق 
واملنطق�ة , خاص�ة اذا م�ا علمن�ا ان 
النف�ط الكردي املهرب يذهب معظمه 
اىل ارسائي�ل وه�ذا م�ا يقل�ق الكيان 

الصهيوني وواشنطن.
االمريكان الذين نصبوا انفسهم رعاة 
النف�ط العراق�ي يرسقون من�ه متى 
يش�اؤون , اليعجبه�م م�ن يع�ارض 
مرشوع السيطرة عى النفط العراقي 
بواس�طة رشكات امريكية وانكليزية 
واخرى من جنس�يات مختلفة تعمل 
وف�ق ارادة املخاب�رات االمريكي�ة من 
اج�ل احت�الل مناب�ع النف�ط والغاز 
االم�د   وطويل�ة  مجحف�ة  بعق�ود   ,
وتحص�ل ع�ى ارب�اح كبرة ج�دا ويف 
معظمها تناص�ف الحكومة العراقية 

وهو امر مخالف للقانون الدويل.
فالغارات الجوية لها اهداف اقتصادية 
باالضاف�ة اىل االمنية والسياس�ية من 
اجل خل�ق اج�واء داخلي�ة التعارض 
امل�رشوع االمريك�ي الرام�ي لتدم�ر 

االقتصاد الوطني.
لطي�ف  االقتص�ادي  الخب�ر  يق�ول 
املراق�ب   « م�ع  اتص�ال  يف  العكي�ي 
االخ�رة  الوقائ�ع  العراق�ي«: تش�ر 

للغارات الجوية االمريكية االرسائيلية 
, ب�أن لها اهداف اقتصادية باالضافة 
اىل اهدافه�ا االخ�رى , فه�ي تس�عى 

الش�غال الرأي الع�ام العراقي عن ما 
يح�دث ع�ى ارض الواقع م�ن جرائم 
اقتصادي�ة ق�ام به�ا ح�كام االقليم , 

م�ن عملي�ات تهريب ممنه�ج للنفط 
وكذلك تحويل االموال بش�كل جنوني 
لكردس�تان بحجة رواتب موظفيها , 

فالغضب الشعبي من جرائم  الحكام 
االنفصالي�ني وم�ا ترت�ب علي�ه م�ن 
تهدي�دات برملانية بمحاس�بة االقليم 

ع�ى تهري�ب النف�ط اىل ارسائيل من 
خ�الل التلوي�ح بأص�دار قوانني تحد 
م�ن ذل�ك وتحاس�ب ق�ادة االقلي�م , 
االمري�كان  حلفائه�م  س�عى  لذل�ك 
بخل�ق مش�كلة داخلي�ة وهي رضب 
معسكرات الحش�د الشعبي  من اجل 
أله�اء ال�رأي الع�ام ع�ن اله�در املايل 

الحكومي.
تس�عى  امري�كا   : العكي�ي  وتاب�ع 
للهيمنة عى القط�اع النفطي واجبار 
بغداد ع�ى منح ال�رشكات االمريكية 
عقود جديدة , مما اثار غضبا ش�عبيا 
وسياس�يا , لذلك بدأت امريكا تخطط 
باحتواء هذا الغضب م�ن خالل اثارة 
مشاكل جديدة , والن الحشد الشعبي 
الراف�ض لتل�ك  ه�و صم�ام االم�ان 
املش�اريع لذل�ك كان االس�تهداف من 
اجل اشغاله يف امور اخرى , لكن هذه 

الحيل التنطي عى قادة الحشد .
من جهته ربط النائب يوسف الكالبي، 
بني قص�ف ارسائيل لق�وات ومخازن 
الحشد الش�عبي يف العراق و«تصدير« 

نفط اقليم كردستان لتل أبيب.
الكالب�ي يف تغري�دة ل�ه ع�ى  وق�ال 
توي�رت: »ان أحد أهم أس�باب الحروب 
ه�و االقتص�اد، وإرسائي�ل بقصفها 
مقرات وشخصيات الحشد فهي تريد 
نق�ل الرأي العام ع�ن موضوع رسقة 
وتصدي�ر النفط اليها من كردس�تان 
وال�ذي علم�وا ان�ه ل�ن يدوم بس�بب 
اجم�اع مجلس النواب ع�ى فتح هذا 
امللف«.وأضاف »هم رد سيكون قطع 

النفط املصدر من كردستان«.

اعلن ديوان الرقابة املالية، ان العام 2020 سيش�هد 
 –  2015( لالع�وام  الختامي�ة  الحس�ابات  انج�از 
2018(، مش�را اىل قرب انج�از احصائية متكاملة 
للموازن�ة من�ذ الع�ام 2003 ولغاي�ة 2018 وما تم 
انفاقه فعال عى املش�اريع وليس ما تم تخصيصه.

وقال رئيس الديوان صالح نوري ، إن “الديوان نجح 

يف تدقي�ق الحس�ابات الختامي�ة للموازن�ات املالية 
لالع�وام 2005 ولغاية الع�ام 2013 وتمت احالتها 
عى مجل�س الن�واب بالكام�ل الذي ب�دوره صادق 
عليه�ا”، عازيا تأخ�ر تدقيق موازنة الع�ام 2014، 
اىل “س�ببني، االول قانون�ي يع�ود اىل ع�دم ص�دور 
قانون لها م�ن قبل مجلس الن�واب اىل االن وبالتايل 

الديوان ال يس�تطيع ان يصدر تقريرا عن الحس�اب 
الختام�ي م�ا ل�م يص�در قان�ون املوازنة”.وأضاف 
ن�وري، ان “الس�بب الثان�ي فني، ك�ون الجهات او 
وحدات االنفاق لم ترسل جميع حساباتها اىل وزارة 
املالية لغرض التوحيد الن الحساب الختامي حساب 
توحيد وبالتايل تاخرت وزارة املالية بغلق الحس�اب 

الختامي وتقديمه للديوان الكثر من مرة”، مبينا أن 
“الديوان وبالرغم من هذا نجح مؤخرا باعداد تقرير 
الحساب الختامي لعام 2014 وجرت مناقشته مع 
وزارة املالية واالن سيناقش بمجلس ديوان الرقابة 
املالي�ة وم�ن ثم يبع�ث اىل مجلس ال�وزراء لالطالع 

عليه ووضع مالحظاته.

الرقابة المالية تعلن قرب انجاز إحصائية متكاملة للموازنة منذ 2003 ولغاية 2018

مع  مباحثات  واملع�ادن  الصناعة  وزارة  تجري 
الجهات املعني�ة لتنشيط وت��ف��عي�ل ان��ت�اج 
م��ن��ظ�ومات الط��اقة ال��ش��م��س��ي��ة 
ل���لدور واملن�ازل، كاشفة عن وجود تنسيق مع 
ب�ه�ذا  وترك��ي���ة  وكورية  املاني�ة  رشكات 

ال���خ�ص���وص.
وق���ال م�دي�ر ع�ام ش�ركة ال���زوراء العامة 
التابعة ل��ل���وزارة ه���ادي عي طه يف بيان إن 
»ال��ش��رك��ة تمتلك مصانع وخطوطا انتاجية 
الشمسية  الخاليا  النتاج  متخصصة  ومكائن 
النتاج  والتجميع  الربط  اعمال  جميع  وتنفيذ 
وحسب  الشمسية  بالطاقة  تعمل  منظومات 

ملنظوم�ة  نموذج  »تصنيع  عن  كاشفا  الطلب«، 
الطاقة الشمسية سعة )1( كيلوواط حسب طلب 
وزارة الداخلية والتي باالمكان ربطها )الخلي�ة( 
بعجلة متنقلة الستخدامها يف املناط�ق العسكرية 
كاملخاف�ر ال��ح��دودي��ة«.واش��ار طه إل��ى 
»تنفيذ منظومة للطاقة الشمسية سعة )1( ميكا 
واط يف مقر وزارة الكهرباء بنسبة ان��ج��از 55 
الوطنية  الشبكة  انتاجها مبارشا ضمن  % يكون 
لدعم املنظوم�ة الكهربائية وك��ذل���ك اب���رام 
مقر  يف  الشمسية  للطاقة  منظومة  لتنفيذ  عقد 
اضافة  واط  كيلو   )140( سعة  الصحة  وزارة 
منظومة  اىل  لحاجتها  النفط  وزارة  من  طلب  اىل 

وزارة  مع  التعاون  عن  فضال  الشمسية  للطاقة 
التعليم العايل والبحث العلمي لتنفيذ منظومات يف 

عدد من الكليات والجامعات«.
كشف   )300( بحدود  »هناك  أن  إل���ى  ولفت 
قامت به لجان مشكلة يف الرشكة ملواق�ع كثرة 
تحتاج اىل مثل هذه املنظوم�ات التي تكون بعمر 
تقديم  مع  سنة   )25-20( ب�ني  يرتاوح  تشغيي 

خدمات الصيانة ملدة عام مجانا«.
التباحث  بصدد  »الرشكة  ان  العام  املدي�ر  واعلن 
مع الجهات املعني�ة لتنشيط وتفعيل ان��ت���اج 
الشمسية  ال��ط��اق���ة  م��ن��ظ��وم���ات 
ل��ل��دور واملنازل«، مشرا اىل »اجراء مفاوضات 

انتاج منظومة الطاقة الشمسية للمنازل في العراق

النزاهة تسترجع 50 مليون دوالر من عقد لشركة توزيع المنتوجات النفطية
كشف�ت لجن�ة املناف�ذ الحدودي�ة يف 
مجلس محافظة البرة ، عن وجود 
آالف الدعاوى القضائية أمام القضاة 
فيم�ا يتعل�ق باملناف�ذ الحدودي�ة يف 
املحافظ�ة، داعية ال�وزارات العاملة 
موظفيه�ا  متابع�ة  اىل  املناف�ذ  يف 
لكشف ح�االت الفساد.وق�ال رئيس 
اللجن�ة، مرت�ى الشحمان�ي، بأننا 
يف  العامل�ني  جه�ود  ع�ى  “نثن�ي 
املناف�ذ الحدودي�ة الذي�ن يكشف�ون 
املعامالت املخالفة، ونطالب الجهات 
الرقابي�ة أن تعاقب وتحاسب وتتابع 
السم�ارسة واملفسدين الذين يقفون 

خل�ف املخالف�ات الكمركية”.وأشار 
الشحمان�ي اىل “وجود شبهات فساد 
كب�رة وكث�رة يف املناف�ذ الحدودية، 
فف�ي سن�ة واحد هن�اك م�ا يقارب 
ثالثة االف دعوى قضائية تم إحالتها 
اىل الق�ايض املخت�ص، وه�و م�ؤرش 
خطر لحاالت فساد كبرة تحصل يف 

املنافذ”.
املناف�ذ  هيئ�ة  الشحمان�ي،  ودع�ا 
الحدودية والوزارات العاملة يف املنافذ 
اىل “محاسب�ة موظفيه�ا ومتابعتها 
بش�دة،.. هن�اك موظف�ني ضعف�اء 
وبعضه�م مرت�ي، والبع�ض األخر 

تح�ول اىل سم�ارسة لدع�م الفس�اد 
االداري هناك”.

وتاب�ع، “م�ا وص�ل الين�ا م�ن كتب 
أرسل�ت من املناف�ذ الحدودية، كانت 
دليل وشاهد عيان عى أن هناك فساد 
إداري كب�ر، واإل كيف تم رصد أربعة 

اآلف معاملة كمركية مخالفة”.
وكشف�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، 
االحد 25 أب الجاري، عى ان اجراءات 
الرص�د والفحص الت�ي نفذها رجال 
املناف�ذ يف املعابر الحدودية عن وجود 
أربع�ة االف مخالف�ة من من�ذ العام 

املايض وحتى االن.

لجنة منافذ البصرة: ضعفاء ومرتشون وسماسرة يدعمون الفساد

التربية النيابية تبلغ النزاهة بشان فساد يتعلق بعقود “طبع” المناهج الدراسية

مقاولو العراق يتظاهرون امام مقر عبد المهدي في بغداد للمطالبة باستحقاقاتهم

كشف�ت رشك�ة نف�ط البرة، ع�ن تعه�د رشكة 
“اكسون موبيل” بإعادة خربائها اىل مكاتب عملهم 
يف حقل غرب القرنة1 يف غضون االيام املقبلة، فيما 
أكدت اعداده�ا برنامجا لتحديث وتوسعة منظومة 
التصدي�ر ع�رب املوان�ئ الجنوبية.وق�ال مدير عام 
الرشكة احسان عبد الجبار إن “لدى الرشكة قدرات 
احتياطي�ة عى رفع معدل تصدي�ر النفط الخام اىل 
مستوى اعى من املستقر حاليا عند 3 ماليني و400 
الف برميل قيايس يومي�ا التزاما بمحددات منظمة 
“اوب�ك” الت�ي ته�دف اىل استق�رار ودع�م اسع�ار 
النف�ط يف األس�واق العاملية”.ولفت عب�د الجبار اىل 
“قرب عودة خرباء رشكة “اكسون موبيل” املشغل 
الرئي�س لحقل غ�رب القرن�ة1 اىل مكات�ب عملهم 
يف الحق�ل الواقع شم�ال البرة طبق�ا لبنود عقد 
الرتاخي�ص النفطية لعام 2010 بعد ميض مدة عى 

قي�ام الرشكة بنق�ل ادارة العملي�ات اىل مكاتبها يف 
دول�ة االمارات العربي�ة املتحدة”.واك�د عبد الجبار 
“ع�دم توق�ف املفاوض�ات م�ع رشك�ة “اكس�ون 
موبي�ل” حيال عرض االستثمار يف مرشوع الجنوب 
املتكام�ل”، مش�را اىل ان “وزارة النف�ط شكل�ت 
لجنة دائمي�ة يف مقرها لدراسة ومراجعة معطيات 
العرض الفن�ي والتجاري لهذا امل�رشوع العمالق”.

وبش�أن مرشوع تطوير وتحدي�ث منظومة انابيب 
الخ�ام، اوضح  النفط  الجب�ار تصدي�ر  عب�د 

اع�دت  النف�ط  “وزارة  فنيا ان  برنامجا 
لتحديث وتوسعة  م�ة وهندسيا  منظو

التصدي�ر بواق�ع م�د ثالث�ة انابي�ب م�ن محطات 
ومستودع�ات النف�ط الخ�ام باملناط�ق النفطية يف 
الب�رة اىل محط�ات التصدير يف مين�اءي البرة 
وخ�ور العمية شم�ال الخليج العرب�ي لرفع معدل 
الطاق�ة التصديرية بحدود مليون و500 الف برميل 
قيايس يوميا، اضاف�ة لطاقة التصدير الحالية التي 
تبلغ بح�دود  3 ماليني  و750 الف برميل وصوال اىل 
تحقيق اعتمادية ثبوت باملعدل عند 5 ماليني و500 

ل�ف  برميل قيايس عرب املوانئ الجنوبية ا
بعد انجاز املرشوع”.

نفط البصرة: خبراء اكسون موبيل سيعودون خالل أيام

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
يوم����ا بعد اخ����ر تنكش����ف فص����ول المؤام����رة االمريكية 
الصهيوني����ة الرامية لتدمير االقتصاد العراقي , وذلك من خالل 
الغارات التي اس����تهدفت معسكرات الحش����د الشعبي الساعية الى 
اشغال الراي العام العالمي عموما والعراقي خصوصا , والتغطية 

على جرائم تهريب النفط من قبل حلفائهم االنفصاليين 
في اقليم كردستان .

انخفضت أسعار النفط ، مما دفع الخام األمريكي 
إىل أدن�ى مستوى له يف أكثر م�ن أسبوعني ، حيث 
تسبب�ت الح�رب التجاري�ة األمريكي�ة الصيني�ة 

املكثفة يف بث الثقة يف االقتصاد العاملي.
وانخف�ض خام برنت 63 سنت أو 1.1% إىل 58.71 
دوالر للربمي�ل ، بع�د أن وص�ل يف وق�ت ساب�ق 
إىل 58.24 دوالر ، وه�و أدن�ى مست�وى من�ذ 15 

أغسطس.
وانخف�ض سع�ر النف�ط األمريك�ي 68 سنًتا ، أو 
1.3% ، إىل 53.49 دوالًرا للربمي�ل ، بعد أن انخفض 
يف وقت سابق إىل 52.96 دوالر ، وهو أدنى مستوى 

منذ 9 أغسطس.
وتث�ار املخاوف بشأن التباط�ؤ االقتصادي بسبب 
تصاع�د التوت�رات التجارية بني الوالي�ات املتحدة 

والصني.
وقال�ت وزارة التجارة الصيني�ة يف أواخر األسبوع 
املايض إنها ستفرض تعريف�ة إضافية بنسبة %5 
أو 10% ع�ى إجم�ايل 5078 منتًج�ا م�ن الواليات 
املتح�دة ، بم�ا يف ذل�ك النف�ط الخ�ام واملنتج�ات 

الزراعية مثل فول الصويا والطائرات الصغرة.
وردا ع�ى ذل�ك ، ق�ال الرئي�س دونال�د ترامب إنه 
كان يطلب من الرشك�ات األمريكية أن تبحث عن 
طرق إلغالق العمليات يف الصني وصنع منتجات يف 

الواليات املتحدة.
وقال جيفري هايل محلل السوق يف أواندا: “اليء 
الوحيد ال�ذي سرفع غيوم العاصف�ة عى أسواق 
النفط ه�ذا األسبوع هو أن تتحدث كل من الصني 
والوالي�ات املتحدة وتقرر اتخ�اذ خطوة متبادلة”. 

“ال أستطيع أن أرى ذلك يحدث.”
رصح ج�روم ب�اول رئي�س مجل�س االحتياطي 
الفي�درايل األمريك�ي يف ندوة اقتصادي�ة سنوية يف 
جاكس�ون ه�ول بوالي�ة وايومنغ ب�أن االقتصاد 
“مجل�س  وأن  مناس�ب”  “مك�ان  يف  األمريك�ي 
االحتياط�ي الفي�درايل” س�وف “يت�رف حسب 
االقتضاء” للحفاظ عى التوسع االقتصادي الحايل 
عى املسار الصحيح. ” وأعطت التريحات بعض 
األدل�ة حول م�ا إذا كان البن�ك املركزي سيخفض 

أسعار الفائدة يف اجتماعه املقبل.
ولكن مما زاد من املخ�اوف بشأن احتمال حدوث 
رك�ود ، سجل�ت صناع�ات التصني�ع األمريكي�ة 
الشه�ر األول من االنكماش يف م�ا يقرب من عقد 

من الزمان.

الحرب التجارية بين أمريكا والصين تتسبب بانخفاض أسعار النفط
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المراقب العراقي/ متابعة...4
اعتصم العرشات من الناش�طني يف حقوق اإلنس�ان أمام 
س�فارة النظ�ام الخليف�ي يف العاصم�ة الربيطانية لندن 
دعًم�ا لألبط�ال الذي�ن يقاتل�ون الدكتاتورّي�ة من خالل 
إرضابه�م ع�ن الطع�ام، حيث وصل�ت أصداء التعس�ف 
والظل�م ال�ذي يس�تخدمه النظ�ام الخليفي مع الش�عب 

البحران�ي إىل جميع الش�عوب. وبحس�ب موق�ع إئتالف 
14 فرباي�ر ف�أن »أكثر م�ن 600 س�جني يف البحرين من 

معتق�ي ال�رأي يخوضون إرضاًب�ا مفتوًحا ع�ن الطعام 
احتجاًجا عىل س�وء املعامل�ة، واملطالب�ة بإخراجهم من 
الع�زل، ودمجهم مع املعتقلني اآلخرين حيث بدأ اإلرضاب 

يف ال�15 من آب الجاري 2019«.

المراقب العراقي/ متابعة...
الصهيوني�ة  »هآرت�س«  صحيف�ة  تناول�ت 
الهجم�ات األخرية التي ش�نها كي�ان العدو يف 
كل م�ن الع�راق وس�وريا ولبن�ان وتداعياتها 
املحتمل�ة، حيث لفتت اىل أن املؤسس�ة األمنية 
اإلرسائيلية تتعاطى بجدّية مع تهديدات حزب 
الله خصوص�ا بعد الكلمة الت�ي القاها األمني 

العام لحزب الله السيد نرصالله.
وقال�ت الصحيفة بحس�ب مانرشت�ه وتابعته 
»املراقب العراقي«  أنه » وخالل أربٍع وعرشين 
س�اعة قام�ت الطائ�رات االرسائيلي�ة بتنفيذ 
أرب�ع هجم�ات يف ث�الث دول، العراق، س�وريا 
ولبن�ان«، مش�رية اىل أن »والن األم�ني الع�ام 
لحزب الله السيد حس�ن نرص الله هدد بشكل 
واض�ح باالنتق�ام، فإن االس�تعدادت املرتفعة 
واالس�تثناية م�ن جان�ب الجي�ش االرسائيي 

ُيتوقع أن تستمر لفرتة من الوقت«.
وذك�رت الصحيف�ة أن »الس�يد ن�رص الله رد 
ع�ىل ما يحص�ل يف خطاب مط�ول وهجومي، 
ونف�ى اإلدع�اء اإلرسائي�ي أن هج�وم س�الح 
الج�و يف س�وريا كان ض�د عن�ارص الح�رس 
الثوري اإلس�المي، وقال إن املبنى الذي هوجم 
اس�تخدمه عن�ارص من ح�زب الل�ه، وأضاف 
ان »إرسائي�ل« خرق�ت »قواع�د اللعب�ة« ب�ني 
الطرف�ني وهدد برٍد قاٍس وفوري ومن األرايض 

اللبنانية«.
وأك�دت الصحيف�ة أن�ه »وم�ن جهته�ا ف�أن 
املؤسس�ة األمنية اإلرسائيلي�ة تتعاطى بجدّية 
مع تهديدات حزب الله، ففي املنطقة الشمالية 
عزز انتش�ار املنظومة الحديدية وُرفعت حالة 
التأهب بش�كل بارز يف املواقع، وبشكٍل خاص 
يف املواقع املتقدمة ع�ىل الحدود اللبنانية وعىل 

الحدود السورية«.
يذكر ان ح�زب الله قد رد بعمليات مرّكزة ضد 
الجي�ش اإلرسائي�ي بع�د تهديدات مش�ابهة، 
وهكذا ُنّفذ كمني الصواريخ املضادة للدروع يف 

مزراع ش�بعا.
التوتر يف الش�مال ارتفع يف الوقت الذي تقرتب 
فيه معركة انتخابات »الكنيس�ت« من املرحلة 
األخرية، تمهيًدا ليوم االنتخابات نفس�ه يف 17 

أيل�ول.
واش�ارت الصحيف�ة اىل أن »رئي�س الحكومة 

اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو يستعد النتخابات 
يف ظل تزايد الهجمات املميتة يف الضفة الغربية 
واالحت�كاك املتزاي�د م�ع حرك�ة »حماس« يف 
القطاع، األمر الذي قد يؤدي إىل جولة أخرى من 
تبادل الرضبات هناك، إال أنه يف الش�مال، عىل 
عكس غزة، نتنياهو يشعر يف الوقت الحايل أنه 

مرتاح من الزاوية السياس�ية: هو يظهر كمن 
يس�يطر ع�ىل الوضع ويدي�ر اس�تخدام القوة 
بحذر نسبي. وحتى هذه اللحظة اإلرسائيليون 
هن�اك غ�ري مهددي�ن مب�ارشة أو مترضرين. 
لذل�ك، م�ن املعق�ول ج�ًدا أن يق�وم نتنياه�و 
بالتلويح انتخابيا بالنش�اطات العس�كرية يف 

س�وريا، يف الوق�ت ال�ذي يقلّص ق�در اإلمكان 
النقاش بوضع سكان »غالف غزة«.

وتابع�ت الصحيفة أن�ه »بخصوص الش�مال 
ف�إن خصوم نتنياهو لي�س لديهم ما يقولونه 
الق�ري  التأيي�د  ع�ن  اإلع�راب  باس�تثناء 
الجي�ش  وخط�وات  الحكوم�ة  لسياس�ات 

الس�ؤال  يط�رح  ذل�ك  كل  االرسائي�ي، وم�ع 
الت�ايل: »ه�ل ق�رار توس�يع نط�اق الهجمات 
اإلرسائيلي�ة إىل الع�راق ل�م يك�ن ينطوي عىل 
مخاطرة مفرطة؟ ألم يكن هذا القرار القش�ة 
الت�ي قصمت ظهر البعري اإليران�ي، وجرّت إىل 

محاولة الرد منتصف الس�بت؟«

لفضح النظام الخليفي .. اعتصامات أمام السفارة البحرينية 
في لندن دعًما للمعتقلين المضربين عن الطعام دولي دوليعربي  عربي 

صحيفة اسرائيلية : المؤسسة األمنية في »تل أبيب« تعاطت 
»بجدّية« مع كلمة نصراهلل وتترقب الرد

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وس�ائل إعالم تركية ان 5 
جنراالت يف الجيش الرتكي قدموا 
طلبات لإلحالة إىل التقاعد، بينهم 

ضابط�ان مس�ؤوالن ع�ن نقاط 
املراقبة يف إدلب بشمايل سوريا.

صحيف�ة  مانرشت�ه  وبحس�ب 
»جمهوري�ت« الرتكي�ة، وتابعته 
»ق�رار  أن  العراق�ي«  »أملراق�ب 
الجن�راالت ج�اء احتجاج�ا عىل 
م�ن  مؤخ�را  ص�درت  ق�رارات 
العس�كري  الش�ورى  مجل�س 

برئاس�ة الرئي�س رج�ب طي�ب 
أردوغان«.

وأش�ارت الصحيفة إىل »استقالة 
وأربع�ة  كب�رية  برتب�ة  ضاب�ط 
اثن�ان منه�م،  ضب�اط آخري�ن، 
يعرف عنهم�ا أنهما من الضباط 
إدل�ب  املس�ؤولني ع�ن منطق�ة 
السورية حيث التواجد العسكري 

الرتكي يف بعض النقاط )املنطقة 
اآلمنة(«.

تركية  أوساط عس�كرية  وكانت 
ق�د انتق�دت ق�رارات أردوغ�ان، 
وقال�ت إن الرتقي�ات والتعيينات 
األخ�رية يف صف�وف الجي�ش لم 
تتخ�ذ وفق�ا ملعي�ار الكف�اءة أو 

األقدمية.

المراقب العراقي/ متابعة...
دوت 3 انفجارات يف البقاع االوسط 
بع�د منتص�ف الليل ناجم�ة عن 3 
غ�ارات اس�تهدفت سلس�لة جبال 
لبنان الرشقي�ة املقابلة لجرود بلدة 
قوس�ايا، غرب زحل�ة، حيث يوجد 
مواقع عس�كرية للجبهة الش�عبية 
العام�ة  القي�ادة  الفلس�طينية- 

بقيادة احمد جربيل.
يأت�ي ذل�ك يف الوقت ال�ذي اعتربت 
تل�ك  ب�أن  االيراني�ة  الحكوم�ة  يف 
االعت�داءات لن تبقى م�ن دون رد. 
ون�رشت تقارير صحفية بحس�ب 
ش�هود عي�ان ف�إن »الغ�ارة االوىل 
ُنّفذت  قرابة 1:11 وقد شاهد أهايل 
قوس�ايا ضوءا يف الجرد تاله صوت 

انفج�ار، ومن ثم انطلق من املواقع 
مضادات للطريان«.

أّما الرضب�ة الثاني�ة فحصلت عند 
الس�اعة 1:25 والثالثة عند الساعة 

.1:35
وبحس�ب الش�هود ف�أن »طائرات 
تجس�س اس�تهدفت ع�دة مواق�ع 
بثالثة صواريخ صغرية«، مش�رًيين 
اىل أن »ال إصاب�ات برشي�ة فق�ط 
أن  اىل  ولفت�وا  مادي�ة«.  خس�ائر 
»عنارص الجبهة رضبوا طوقا امنيا 
حول امل�كان املس�تهدف خوفا من 
صاروخ انشطاري او غري منفجر«.

ويف س�ياق متص�ل عل�ق املتح�دث 
باسم الحكومة اإليرانية عي ربيعي 
عىل كلم�ة األمني الع�ام لحزب الله 

س�ماحة الس�يد حس�ن ن�رص الله 
مؤكدا أنها »حملت رس�الة واضحة 
الصهيون�ي  للكي�ان  وحاس�مة 
وحلفائه ب�أن اعتداءات�ه لن تبقى 

من دون رد«.
وش�دد ربيعي عىل »إدانة إيران ألي 
اعتداء عىل س�يادة بل�دان املنطقة، 
وق�ال إن »ع�ىل »إرسائي�ل« فه�م 
العواقب املرتتبة عىل هجماتها، عىل 
العراق وسوريا ولبنان، وأن تتحمل 
مس�ؤولية أعماله�ا«، مضيف�ا أن 
»عليه�ا التأك�د أنها س�تتدفع ثمناً 

باهظاً«.
وأك�د أن »ح�زب الله يقرر بش�كل 
مس�تقل ولكننا ندعم أي رد دفاعي 
من�ه ع�ىل املعتدي�ن ع�ىل لبن�ان«. 

بيعي رأى أن »االعت�داءات املتكررة 
الصهيون�ي ع�ىل الع�راق وس�وريا 
أضيفت عىل الالئحة السوداء، وقال 
: »عىل اإلرسائي�ي أن يعلم أن صرب 

الشعوب أوشك عىل النفاذ«.
املتحدث باس�م الحكوم�ة اإليرانية 
يف  االقتصادي�ة  األوض�اع  تن�اول 
ب�الده، وق�ال إن »هن�اك عالم�ات 
واضح�ة عىل تحس�ن األوض�اع يف 
إي�ران«، مضيف�اً »نح�ن يف مرحلة 
الثتبي�ت والعبور من الصدمة األوىل 

للضغوط«.
العقوب�ات  »أث�ار  أن  إىل  وأش�ار 
الش�عب  ع�ىل  كان�ت  األمريكي�ة 
اإليران�ي، مؤكداً »نح�ن واقفون إىل 

جانب الشعب إلزالة هذه األثار«.

المراقب العراقي/ متابعة...
نّفذ س�الح الج�و اليمني املس�ري الي�وم اإلثنني 
هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد3 املسرّية 
عىل ه�دف عس�كري يف الرياض، للم�رة األوىل، 
فيما اعلن الجيش واللجان الش�عبية عن تجديد 
دك قاعدة امللك خالد الجوية بهدف ش�لها. وقال 
الناطق الرس�مي للقوات املسلحة العميد يحيى 
رسيع، يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« إن 
»الط�ريان املس�ري نفذ هجوما واس�عا بعدد من 
طائ�رات صم�اد3 عىل ه�دف عس�كري هام يف 
عاصمة النظام الس�عودي الرياض«، مؤكدا أن 

»اإلصابة مبارشة«. 
وأض�اف العميد رسيع أن »ه�ذه العملية تندرج 
يف س�ياق توس�يع دائرة االس�تهداف، وردا عىل 
جرائ�م العدوان وحصاره املس�تمر عىل ش�عبنا 

اليمن�ي العظي�م«. وجدد العميد رسي�ع الدعوة 
»للمدني�ني وال�رشكات باالبتع�اد الكام�ل ع�ن 
املواق�ع العس�كرية والحيوي�ة كونه�ا أصبحت 

أهدافا مرشوعة لنا«.
وكان س�الح الجو اليمني املس�ري ق�د نفذ أمس 
األحد ثالث غارات عىل قاعدة امللك خالد الجوية، 
إذاس�تهدفت طائرات تو ك�ي مرابض الطائرات 
الحربي�ة، ومبن�ى االتصاالت، وب�رج الرقابة يف 
القاع�دة. وأكد الناطق باس�م القوات املس�لحة 
العميد يحيى رسيع أن »القوات املس�لحة تهدف 
من تكرار االس�تهداف إلخ�راج القاعدة الجوية 
عن الخدمة أو إصابتها بالش�لل التام كونها من 
أهم القواعد التي يس�تخدمها النظام السعودي 

منطلقا لعملياته العدائية ضد أبناء شعبنا«.
ويف أبها نفذ س�الح الجو املس�ري ع�دة هجمات 

بطائ�رات قاص�ف 2k عىل مط�ار أبه�ا الدويل، 
استهدفت برج املراقبة يف املطار، وكانت اإلصابة 
مبارشة وتسببت يف تعطيل املالحة الجوية فيه.

يف س�ياق متصل جّدد س�الح الجو املس�ري لدى 
الجي�ش واللجان الش�عبية اليمني�ة فجر اليوم 
اإلثن�ني اس�تهدافه لقاع�دة امللك خال�د الجوية 
الس�عودية يف خميس مش�يط يف عسري، يف ثاني 

هجوم عىل القاعدة خالل ساعات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات املسلحة 
اليمني�ة العميد يحيى رسيع يف بيان أن »س�الح 
الجو املسري نفذ عدة هجمات بعدد من طائرات 
قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية 
يف قاعدة امللك خالد الجوية يف خميس مش�يط«، 
مؤك�ًدا أن الطائ�رات »أصاب�ت أهدافه�ا بدق�ة 

عالية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
فرض�ت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة 
مالي�ة بقيمة 200 مليون ري�ال أي ما يعادل 
)55 ملي�ون دوالر( ع�ىل بنك أبوظب�ي األول، 

لعرقلته مجرى تحقيق تجريه الهيئة.
وأكدت الهيئ�ة يف بيانها الذي تابعته »املراقب 
العراق�ي« أن »بن�ك أبوظب�ي األول عم�د إىل 
التالع�ب بالري�ال القط�ري واألوراق املالي�ة 
الحكومي�ة القطري�ة واألدوات املالية املّتصلة 

بها، وذلك إبان إش�عال الس�عودية واإلمارات 
والبحرين ومرص لألزمة الخليجية وحصارهم 
لقط�ر«. وقال�ت الهيئ�ة أن »ه�ذه الغرام�ة 
تعكس خطورة وجدّية الخروقات للمتطلبات 
الرقابي�ة، والناش�ئة عن الخط�وات املتعّمدة 
واملقصودة التي اّتخذها البنك لعرقلة مجريات 
التحقي�ق«، الفت�ة إىل أنه�ا ب�دأت تحقيقه�ا 
يف آذار م�ن الع�ام 2018 ج�رّاء االش�تباه يف 
تالع�ب بنك أبوظب�ي األّول بالريال القطري«. 

وأوضحت أنه�ا »أخطرت بن�ك أبوظبي األول 
بطل�ب تزويدها نس�خا عن س�جالت التداول 
املايل واملس�تندات ذات الصل�ة التي يف حوزته، 
والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع 
وقي�ادة التحقيق بص�ورة مالئمة، وأش�ارت 
إىل أن البنك لم يلت�زم بإخطارها، لذا لجأت يف 
29 تم�وز 2018 قضائًي�ا إىل املحكمة املدنية 
والتجاري�ة يف مركز قطر للم�ال طلًبا المتثال 

البنك لطلب تزويدها باملستندات املطلوبة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
تش�اجر الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب 
»الس�بع« يف  م�ع زمالئ�ه يف قم�ة مجموع�ة 
بياريتس )فرنس�ا( حول فكرة عودة روسيا 
»ذا  صحيف�ة  ونقل�ت  املجموع�ة.  إىل 
غاردي�ان« الربيطاني�ة ع�ن مص�ادر 
دبلوماس�ية قولها وتابعت�ه »املراقب 
العرقي« إن »شجارا وقع بني ترامب 
وزمالئه يف مجموعة »السبع« حول 

فكرة عودة روس�يا للمجموعة«.  وبحسب املصادر، 
فأن »ترامب رفض مسألة أن تبقى مجموعة السبع 
اتح�ادا للديمقراطي�ات الليربالي�ة، وأرص عىل عودة 
روس�يا للمجموعة« وأعلن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب أنه ناقش مس�ألة عودة روس�يا إىل مجموعة 
الس�بع مع ق�ادة املجموع�ة خالل لق�اء أمس، لكن 
ل�م يوافقه الجميع ع�ىل رضورة عودته�ا.  وأضاف 
ترام�ب، »ناقش�نا األمر وال أعرف إن كنا س�نصل إىل 

قرار أم ال، ربما لم يتفق معي الجميع«.

تركية: صحيفة 
 استقالة 5 جنراالت في الجيش التركي منهم مسؤوالن عن ملف إدلب

الصهاينة يواصلون مسلسل اعتداءاتهم على لبنان ..
 غارات ليلية على قوسايا غرب زحلة

معلنا عن »شل« قاعدة الملك خالد
سالح الجو اليمني يقصف أهداًفا عسكرية في الرياض 

ويعطل المالحة الجوية في مطار »ابها«

الحكومة اإليرانية تؤكد »ال تمر مرور الكرام«

األخباري: قطر تغرم بنك أبو ظبي األول العهد 

خطاب ال�سيد 
ن�رص اهلل يهز 

ا�رصائيل ويزيد 
من خماوفها 

باإ�ستهداف 
قواتها

الكيان 
ال�سهيوين 

يعرتف بقلقه 
البالغ ازاء 

اأهدافه يف 
ال�رصق الأو�سط

الغارديان: شجار بين ترامب وقادة مجموعة 
»السبع« بشأن عودة روسيا
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تج�اوز ع�ى الدس�تور.. خروق�ات قانونية.. ع�دم تطبيق 
القان�ون.. خ�روج عن االتف�اق.. كل ه�ذه عب�ارات ماعاد 
العراقيون يس�تغربون س�ماعها عق�ب كل ترصيح او قرار 
يصدر من سيايس او مس�ؤول رفيع او )غليظ(، إذ رسعان 
م�ا ينهال عليه اآلخرون من رفاق درب�ه باالتهامات بمجرد 
تلويح�ه بني�ة اإلفصاح ع�ن رأي يف قان�ون، او وجهة نظر 
يف ق�رار، وقطع�ا اليفوته�م التعقي�د من األمر يف اس�تحالة 
تصحيح مسار او إصالح خطأ يقع به أحدهم. يذكرني هذا 
الحال بأعرابي س�ئل يوما: كيف أنت يف دينك؟ أجاب: أخرقه 

باملعايص وأرقعه باالستغفار.
وهذا ديدن ساس�تنا من رؤس�اء الكتل وزعماء األحزاب، يف 
مسرية املليون ميل يف العملية السياسية، والتي الندري متى 
تبدأ الخطوة األوىل باالتجاه الصحيح فيها، إذ ان س�تة عرش 
عاما غري كافية لتصويب الخطى وتوحيد الرؤى، حيث بات 
مان�راه من تقدم يف املس�ري بض�ع خطوات، يعقب�ه تقهقر 
فيه�ا ويف اتجاهها أضعاف�ا مضاعفة. وبلغ م�ا يتفتق من 
رحم ساس�تنا من خروق�ات بحق الوطني�ة واملهنية فضال 
ع�ن اإلنس�انية واألخالقي�ة، حدا يصع�ب مع�ه التصحيح 
والتصلي�ح، إذ أن ما يقابله من حلول خجولة التكاد تصيب 
م�ن عني النج�اح ومرمى الفالح إال بق�در مايصيب األعمى 
مرم�اه. ولع�ي أصيب الق�ول إن ش�بهت حال ساس�تنا يف 
املش�اكل وحلوله�ا بمثلن�ا الدارج: )الش�گ چب�ري والرگعة 

صغرية( واألمثلة يف هذا كثرية اليحتويها مقال أو عمود.
ويب�دو ان مثلنا القائل؛ )اإليده بالثل�ج مومثل اإليده بالنار( 
ينطب�ق تماما عى مايحدث يف الهوة الكبرية التي تفصل بني 
قبب مجالس البلد الثالث، وبني املواطن املسكني الذي وضع 

يد االنتظار عى خد الصرب وراح يصيح:
ألقعدن عى الطريق وأشتكي
وأقول مظلوم وأنت ظلمتني

أذك�ر أحدوثة ليس لها م�ن الواقع يشء لكن لها من املعاني 
الكثري، إذ جاء يف أحد األيام رجل كان يملك حصانا اىل طبيب 
بيط�ري حيث كان الحصان مريضا، فقال الطبيب البيطري 
لصاح�ب الحص�ان: إذا ل�م يتع�اَف الحصان يف ثالث�ة أيام، 
نقتل�ه. فذهب خروف كان قد س�مع الح�وار الدائر بينهما 
وق�ال للحصان انهض! لكن الحص�ان كان متعبا جدا… ويف 
الي�وم الثاني قال له انهض برسعة، لك�ن الحصان لم يقدر 
أب�دا… وملا كان اليوم الثالث ق�ال الخروف للحصان: إنهض 
وإال س�يقتلونك، فنهض الحصان أخ�ريا. فقال الفالح وهو 
س�عيد جدا: لق�د نهض الحص�ان يجب أن نحتف�ل، اذبحوا 
الخ�روف. يف عراقن�ا الجديد من غ�ري املعق�ول ان نبلغ من 
القوة م�ا يمكننا من تجاوز العقبات التي اختلقها ساس�ة 
الح�ارض، فضال عن الت�ي خلفها النظام الس�ابق، ويف ذات 
الوقت نضيف ونجدد بشكل يومي مشاكل وعقبات أكثر من 

التي ورثناه كما يقول املثل: )فوگ الحمل تعالوة(.
لق�د آن األوان -إن لم يفت بعد- للملم�ة جراحنا وهندمتها 
وتطبيبها بالعالج الناجع والش�ايف بشكل جذري، البرتتيقها 
س�طحيا وترقيعها ش�كليا، فحينها يكون الح�ال كما قال 

الشاعر:
إذا ما الجرح ُرّم عى فساد  

 تبني فيه تفريط الطبيب

لملمة الجراح

بقلم/ عيل عيل…

بقلم / مهدي المولى …
ف�ال غرابة عندما   تتحالف هذه االطراف  ال صهيون ال 
س�عود  وكالبهم داعش القاع�دة  عبيد وخدم وجحوش 
صدام وتعلن حملة  حملة اعالمية  تس�تهدف االس�اءة 
اىل الحش�د الشعبي املقدس   مصحوبة بحملة عسكرية 
غامض�ة غ�ري معلن�ة رس�ميا  مث�ل قص�ف  القواع�د 
واملعسكرات التابعة للحشد الشعبي بطائرات مسرية او 
قصف هاونات من قواعد امريكية  ارسائيلية داعش�ية 
تح�ت مظلة امريكي�ة  عمليات  اغتيال لش�خصيات يف 
الحش�د الش�عبي  وش�خصيات وطنية عراقية معروفة  
اثارة النعرات والنزع�ات الطائفية والعنرصية  يف البالد  
حي�ث أج�رت واش�رتت وس�ائل اع�الم حق�رية وابواق 
رخيص�ة  وكلفتها بهذه املهمة  امث�ال دجلة والرشقية 

وابواق كثرية عراقية وعربية وحتى عاملية.
فالذي يسمع  تطبيل وتزمري هذه االبواق يرى ان العراق 
يف حالة ح�رب طائفية وعنرصية وعش�ائرية  وما عى 
العراقيني  اال االستس�الم الل س�عود  وكالبهم الوهابية 
والصدامي�ة فه�م يف حالة ف�رح ورسور ورقص وطرب  
انه�م يف حفلة عيد  مل�اذا؟ الن ارسائي�ل قصفت العراق 
وقتل�ت مجموعة م�ن العراقي�ني الن داع�ش الوهابية 
الصدامي�ة قام�ت بعملي�ة انتحارية بهج�وم عى قرية 
عراقي�ة عى  مجموعة من العراقيني مجتمعني يف حفلة 
عرس او مأتم عزاء وذبحت الكثري من االطفال والنساء 
الن أمري�كا ه�ددت الع�راق وتوعدت الحش�د الش�عبي  
والقوات االمنية     ليس هذا فحس�ب   بل انهم ش�اركوا 
وساهموا يف ذبح العراقيني وتدمري العراق وعندما  تقوم  
االجه�زة االمني�ة العراقي�ة  بأعتقال القتل�ة الدواعش 
الوهابي�ة والصدامي�ة رصخ�وا جميعا رصخ�ة واحدة  
ضد الحكومة ض�د القوات االمنية واتهموها بالطائفية 
وانهم يس�تهدفون مكون واحد رغم انهم مشاركون يف 
الحكومة ويف كل اجهزته�ا  االمنية وكثري ما يكون لهم 

اليد الطوىل يف ادارة الدولة وصنع القرار.
وهذه الحال�ة بدأت منذ تحرير الع�راق يف 4-9 – 2003 
وحتى عرصنا   اىل متى يس�تمر م�رشوع ذبحنا عى يد 
ال س�عود وكالبهم داعش والقاعدة بمس�اعدة دواعش 
السياس�ة والغريب يالم املذبوح  ويربئ الذابح حتى ان 
احد الس�فلة احد نواب الربملان   انه الم ضحايا سبايكر  
لتطوعه�م يف الجي�ش العراق�ي  وان الحكومة هي التي 
قتلتهم النها هي التي ارس�لتهم  للدراس�ة يف هذا املكان  
فاي حقارة واي خسة وصل اليها هذا الحقري الخسيس 

حقا انها ال تقل عن خسة وحقارة  جده الفاسد املنافق 
الذي  قتل عمار بن يارس  وقال ان الذي قتله هو عي بن 

ابي طالب النه هو الذي اخرجه للحرب.
ال ش�ك ان وراء كل ذلك هو ضعف الحكومة  هو ضعف 
الطبق�ة السياس�ية وخاصة الش�يعة  وركضه�ا وراء 
املناصب التي تدر اكثر ذهبا االهتمام باملصالح الخاصة 
واملنافع الذاتية عى حس�اب مصلحة الش�عب والوطن  
وخوفهم عى املنصب ومجاملتهم العداء الشعب  فكان 

الشعب هو الضحية.
لهذا عى الطبقة السياسية  العراقية الصادقة املخلصة 
وخاص�ة  الش�يعة ان تعي وت�درك ان  العراقيني جميعا 
مس�تهدفني باالبادة التامة  من قبل ال س�عود وكالبهم 
الوهابي�ة واس�يادهم ال صهي�ون صحيح انه�م اعلنوا 
انهم يس�تهدفون ش�يعة العراق   فق�ط النهم روافض 
مجوس  كف�رة  وان نبيهم معاوية نبي ال س�عود حلل 
دمه�م وماله�م وعرضهم   أتض�ح انها  مج�رد خدعة 

وتضلي�ل   لي�س اال فهدفه�م ذب�ح كل العراقيني وارس 
وأغتص�اب كل العراقيات والدليل م�ا فعلوه بالعراقيني 
االيزيدين والشبك واملس�يحيني والسنة والشيعة والكرد 
من ذبح للرجال وارس واغتصاب وذبح للعراقيات ونهب 
لالم�وال وتدمري للبيوت واملس�اجد والكنائ�س واملعابد 
وكل رمز تاريخي وانساني يف املنطقة التي احتلوها من  
خ�الل  غزوهم للع�راق    الن من  اصول دينهم الظالمي  
دي�ن الوهابية الذي هو امتداد لدين الفئة الباغية  يقول  
الش�يعي كافر ومن يتعاون  او حتى يسلم عى الشيعي 
كاف�ر لهذا قررنا ذبحه�م جميعا اال دواعش السياس�ة 
فه�ؤالء اخوتن�ا  يف الدي�ن لواله�م مل�ا تمكنا م�ن ذبح 
العراقيني. لهذا عى الطبقة السياسية املخلصة وخاصة 
الش�يعة ان يكون�وا عى يقظ�ة وح�ذر  ان  يتخلوا عن 
مصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية  تماما ويتوجهوا 
ملصلح�ة العراقيني ومنفعتهم فق�ط  ويكونوا صادقني 
ومخلص�ني مع انفس�هم وم�ع الش�عب   ويتفقوا عى 

خطة واحدة ويتحرك�وا بموجبها ملواجهة اعداء العراق  
الذي�ن ل�م يتخلوا عن خططه�م الخبيثة  وأع�داد العدة 
وتهيئة انفس�هم  لغ�زو العراق فه�م يتحينون الفرص 
املالئم�ة للب�دء بالهجوم عى العراق ويف ه�ذه الحالة  ال 
يب�دأ الهجوم م�ن املوصل فقط بل س�يبدأ م�ن املوصل 

والبرصة واربيل.
وما هذه التفجريات املتتالية   التي حدثت  يف معسكرات 
الحش�د الشعبي س�واء كانت طائرات معادية او نتيجة 
اهمال وتقصري  والحملية االعالمية التي تش�نها األبواق 
املأج�ورة ع�ى الحش�د الش�عبي والق�وى االمني�ة   اال 
اش�ارات اىل الق�وى املعادي�ة  لتهيئة انفس�هم للهجوم 

الشامل.
له�ذا عى القوى العراقية الصادقة ان تبدأ بالهجوم عى 
ق�وى الظالم ا لوهابي�ة الصدامية قب�ل هجومها اي يف 
عق�ر داره�ا  واال فالثمن غايل ويومه�ا تتحملون تبعية 

ذلك.

من وراء األنفجارات في معسكرات الحشد الشعبي

،،
هذا سؤال على الحكومة ان تجيب عليه بكل شفافية وبشجاعة وتحدي  من وراء  االنفجارات  التي حدثت في 

معسكرات وقواعد الحشد الشعبي في العراق ,اسرائيل   داعش الوهابية الصدامية   مهلكة ال سعود  امريكا  ال 
شك انها جميعا تسعى وتتمنى ذلك النها جميعا حلفا واحدا ولهم هدف واحد وهو القضاء على الحشد الشعبي 

النه القوة الوحيدة التي تحول دون تحقيق  نواياهم الخبيثة في العراق وحتى في المنطقة فهو القوة  الربانية 
التي حطمت مخططات ال سعود واسيادهم ال صهيون وكالبهم القاعدة وداعش وقبر خالفتهم الظالمية الى 

االبد كما تقبر اي نتنة قذرة  هل كانت نتيجة تقصير اهمال سوء أستخدام قضاء وقدر حتى لو كان ذلك 
فاالمر ورائه جهات معادية للعراق والعراقيين  لهذا يتطلب الدقة والتدقيق.

بقلم / واثق الجابري…
ش�كل التقرير الحكومي الخ�اص بتقييم تطبيق 
املنه�اج الحكوم�ي، نقط�ة تح�ول يف العملي�ة 
السياس�ية، وأعت�رب األول م�ن نوع�ه يف تاري�خ 
الحكوم�ات بع�د 2003، كم�ا أن�ه ح�رك القوى 
السياس�ية ملقارنة م�ا مكتوب م�ع الواقع، وما 
ه�ي الخط�وات الالحق�ة بع�د املقارن�ة وما هي 
مس�ؤولياتها. أجرب التقرير ملا يحمل من تفاوت 
يف األرق�ام، كل م�ن الحكوم�ة والربمل�ان إلع�ادة 
الجدي�ة بم�ا ورد يف فقرات�ه، ودراس�ة  النظ�ر 
إمكانية مراجعة العمل الحكومي، وإس�تنهاض 
اإلمكاني�ات لتدقيق تقاري�ر ال�وزرارات، وآليات 
تطبيق الربنامج الحكومي وفق الس�قف الزمني، 
بل دع�ى الحكومة لتش�كيل مجال�س تحقيقية 
يف صح�ة التقاري�ر، ومعالج�ة أس�باب التلك�وء 
واملبالغة. دلت طبيعة التقارير عى حجم إنجازات 

وص�ل 79% بينما يق�ول تقرير اللجن�ة الربملانية 
ملتابع�ة الربنامج الحكوم�ي أنها 36%، وكما هي 
العادة فهذا التفاوت ربما ناجم عن س�ياق إداري 
بريوقراط�ي، إعتمد عى تهوي�ل املنجز وتضخيم 
التقاري�ر، وع�دم ميداني�ة املس�ؤول، باإلعتماد 
ع�ى أصحاب مواقع يتقاتل�ون عليها، ويدفعون 
ال�رىش، للبق�اء فيها، ومن س�مات إس�تمرارية 
العم�ل الحكوم�ي، اىل إس�تمرار بق�اء املس�ؤول 
أق�ى م�ا يمك�ن، ويطلب أكث�ر م�ن اإلحتياج، 
ويعطى حس�ب صالحي�ة الجهة األع�ى، لوجود 
هوة بني الرئيس واملرؤوس�ني، وتغيب التقديرات 
الحقيقي�ة، بني حرص كل مس�ؤول عى مكانه، 

وأن كان عى حساب التقديرات الواقعية.
إعتم�دت الحكوم�ة ع�ى تقارير ال�وزراء، الذين 
إعتم�دوا ع�ى وكالئه�م ومدرائه�م العام�ني ثم 
موظفني، ال يقبل األعى تقارير واقعية، ويفضل 

تضخيم التقارير وأن تيقن من عدم مصداقيتها، 
وال يقبل األعى ش�كوى األدنى، بل حتى الجهات 
الرقابي�ة تأخذ تقاريرها من الجهات املس�تفيدة 
م�ن املنص�ب، وال تأت�ي للمواط�ن املتنتف�ع أو 
املت�رر ج�راء الخدم�ة املقدم�ة، ب�ل الس�ؤال 
للمس�ؤول فقط والجواب محص�ور عنده.. حتى 
موظفيه غ�ري مخولني بالردود، وم�ا أدراك كيف 
يم�وه ع�ى الحقيقة، أو ي�ربم صفة م�ع الجهة 
الرقابية. تعالت األصوات بعد التقرير الحكومي؛ 
إلس�تجواب الوزراء والحل ال يكمن باإلستجواب 
أحياناً.. خصوصا حينما ُيس�تخدم اإلس�تجواب 
لإلبت�زاز والضغ�ط للحص�ول ع�ى مكاس�ب يف 
الدرج�ات الخاصة، أو التعين�ات واملقاوالت، وما 
ش�ابه ذل�ك من أس�اليب يط�ول الحدي�ث عنها، 
وآخ�رى تج�ذر ق�وى يف إدارة املؤسس�ات م�ن 
كل مفاصله�ا، وإعطائه�ا اإلنطب�اع الش�خيص 

والحزبي أكثر من الحكومي.
ال تزال هذه الخط�وات ماثلة للعيان، رغم 
تصاعدية املشهد الس�يايس والحكومي، 
وبعض املنطلق�ات ال تريد الحفاظ عى 
ماهو إيجابي، بإرصارها عى عدم تاليف 
السلبيات التي رافقت املشهد، وبحسب 
املعطي�ات ف�أن الحكوم�ة عازمة عى 
مراجع�ة برنامجه�ا بعد س�تة أش�هر 
التقاري�ر  مع�دي  ومحاس�بة  قادم�ة، 

الق�وى  س�عي  ع�ن  ناهي�ك  الوهمي�ة، 
السياس�ية ملتابع�ة الربنام�ج الحكومي، 

وهذا م�ا يعني بداية خطوات تغيري جديدة، 
ولك�ن ه�ذا ال ينف�ي وجود ق�وى تري�د بقاء 

املشهد ضبابياً، حني لها األذرع األطول يف التأثري 
عى الحكومة، واأللس�ن األزعج يف قدح الحكومة 

والعملية السياسية.

بقلم / عبد الخالق الفالح…
الزالت مش�كلة املخدرات تثري القلق 
يف العال�م وتخّيم عى األف�ق. فوفقا 
لتقرير املخدرات العاملي لعام 2017، 

 30 ح�وايل  يعان�ي 

مليون نس�مة ع�ى اق�ل تقدير من 
تعاط�ي  ع�ن  ناجم�ة  اضطراب�ات 

املخ����درات يف 

ربحي�ة  وس�يلة  تش�كل  و  العال�م 
م�ن  النف�وس  ضعف�اء  لبع�ض 
التج�ار،إن التحدي�ات 

املتعلق�ة باملخ�درات ه�ي م�ن أكرب 
املنظم�ة  تواجهه�ا  الت�ي  املش�اكل 
الدولي�ة لالمم املتحدة ملا لها من آثار 

واس�عة النطاق ع�ى الصحة واألرس 
واملجتمع�ات وكذلك األم�ن والتنمية 
املس�تدامة.ومع االكتشافات الطبية 
التي أثبتت رضر املخدرات عى جسم 
اإلنس�ان، وتهديد املخ�درات لحياته 
وعالقات�ه، ب�دأت دول العالم تس�ن 
الترشيع�ات الت�ي تج�رّم املخ�درات 
تعاطي�ا وتج�ارة ويتطل�ب تعاون�ا 
دولي�ا واس�تجابات فعال�ة يف مجال 
تطبي�ق القان�ون والعم�ل ب�ه بج�د 
لوق�ف ش�بكات الجريم�ة املنظم�ة 
واالتج�ار بالب�رش وتج�ار املخدرات 
مع االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان 
ووفقا للمعاي�ري والقواع�د الدولية. 
بداي�ة  ف�إن  والتاري�خ  وللحقيق�ة 
الطبق�ة  لحماي�ة  كان�ت  التجري�م 
الوس�طى، وبالتايل فإن الرتكيز عى 
حظر ه�ذه املواد لم يش�مل طبقات 
أخ�رى . يف الع�راق كان يف الس�ابق 
مم�را ام�ا اليوم فه�و اصب�ح بؤرة 
وانت�رشت يف مدنه كلنار يف الهش�يم 
واملكتش�فات تبل�غ االطنان س�نوياً 

حسب الشفافية الدولية و تروج بها 
قوى رشيرة ومافيات فاسدة تحاول 
افس�اد املجتم�ع تقوده�ا عن�ارص 
ومجموعات تعشعش�ت يف الس�لطة 
تلع�ب به�ذه الورق�ة وب�دأت قوافل 
الش�هداء من رجاالت االمن تزف بيد 
تجارها حيث تس�قط مضمخة بدم 
الوفاء للقيم واالخالق ، يف حني هناك 
نف�وس ضعيف�ة تدع�م املتاجري�ن 
باملخ�درات الس�باب مختلف�ة منها 
سياس�ية واخ�رى ربحي�ة ،علما أن 
م�ن اكث�ر املناط�ق التي ت�روج بها 
املخدرات هي املقاه�ي التي يرتادها 
الش�باب ع�ن طري�ق االركيل�ة التي 
تنوعت اس�اليبها وانواعها واصدقاء 
الس�وء ، باإلضاف�ة إىل ذل�ك الب�د ان 
نؤكد ع�ى فكرة غي�اب التوعية من 
قبل الجهات املختصة وتّتسم أسواق 
املخدرات برسعة تطور املواد املخدرة 
. ووف�ق ما قالت�ه املفوضي�ة العليا 
لحقوق اإلنسان العراقية يف حزيران 
املايض فان عدد الس�جناء يقدر ب 8 

آالف معتق�ل يف الع�راق ع�ى خلفية 
قضايا تعاطي ومتاجرة يف املخدرات 
واضعاف ه�ذا العدد يتعاملون معها 
خارج نط�اق الس�جون ويف مناطق 

مختلفة موبوءة ،
ويعتق�د علم�اء النفس ان�ه يصبح 
م�رض بم�رور االيام ويس�تفحل يف 
نفس�ية من يس�تفاد منها و يعاني 
الكثري منهم شعوراً متزايداً بالضياع 
والخ�وف م�ن املس�تقبل فع�ى هذا 
االس�اس الب�د أن تتوف�ر مناخ�ات 
صحي�ة ملعالجة منس�جمة مع مثل 
ه�ذا امل�رض ويخرج�ون م�ن ه�ذه 
الظاه�رة للحي�اة الطبيعية ، خاصة 
وأن اه�م اس�باب ه�ذا امل�رض ه�و 
الفش�ل التعليمي الذي لو اس�تطعنا 
الحيوي�ة  املنظوم�ة  ه�ذا  احت�واء 
املضمونة من خ�الل تطوير العملية 
التعليمي�ة دون مهابات، نس�تطيع 
من خالل ذل�ك أن نقفز عى الحاجز 
العمري وردم فجوة االدمان يف س�ن 

املراهقة.

الحل ال يمكن باإلستجواب أحيانُا

المخدرات والمجتمع والشعورالمتزايد بالضياع



المراقب العراقي/ بغداد... 
العراق�ي  االتح�اد  يف  مص�در  اف�اد 
آخ�ر مس�تجدات  الق�دم ع�ن  لك�رة 
حس�م تس�مية املدرب املحيل املساعد 
مل�درب املنتخ�ب الوطن�ي رسيتش�كو 

كاتانيتش.
وق�ال املص�در ان »لجن�ة املنتخب�ات 
تفاض�ل ب�ن اربع�ة مدرب�ن ملنصب 
الوطن�ي  منتخبن�ا  م�درب  مس�اعد 
كاتانيت�ش عىل ان يت�م التصويت عىل 

احدهم«.
واوضح ان »املدربن هم: صالح رايض 
ورحي�م حمي�د وع�يل ه�ادي وكري�م 
س�لمان«، مبيناً ان »اللجنة ستحس�م 

مسألة املدرب خالل االيام الجارية«.

املنتخ�ب  يتجم�ع  ان  املق�رر  وم�ن 
الوطن�ي يف كرب�الء يف الثالث�ن من اب 
الجاري اس�تعداداً ملواجه�ة البحرين 

يف الخام�س م�ن ايل�ول املقب�ل يف 
تصفيات املونديال.

المراقب العراقي/ القسم الرياضي...
يلتق�ي منتخب ش�باب الع�راق لكرة الق�دم نظريه 
البحرين�ي، مس�اء اليوم االثن�ن، يف مب�اراة الرمق 
االخري لقطف البطاقة الثاني�ة املؤهلة للدور نصف 
النهائي من بطولة غرب اسيا املقامة حاليا بمدينة 
رام الل�ه الفلس�طينية. ونج�ح املنتخ�ب االماراتي 
بقط�ف اح�دى البطاقت�ن املؤهلتن لل�دور نصف 
النهائي بتحقيق�ه اربع نقاط، فيم�ا يحل املنتخب 
البحرين�ي باملرك�ز الثان�ي برصي�د نقط�ة واحدة، 

فيم�ا يأتي املنتخب العراقي يف املركز الثالث واالخري 
برصيد صفري من النقاط. وال يمتلك اسود الرافدين 
سوى طريق الفوز للوصول اىل الدور نصف النهائي 
من البطولة. يذكر ان منتخب شباب العراق تعرض 
يف مباراته االوىل للخس�ارة ام�ام املنتخب االماراتي 
بارب�ع اهداف مقابل هدفن. من جانب اخر وصلت 
بعثة منتخب الناشئن بكرة القدم اىل مدينة همدان 
االيراني�ة اس�تعداداً ملواجهة منتخب اي�ران ودياً يف 
مبارات�ن تق�ام االوىل الي�وم االثن�ن والثاني�ة يوم 

الخميس املقبل قبل الدخول يف تصفيات كاس اسيا 
املقرر ان تقام يف قريغس�تان منتصف ش�هر ايلول 
املقبل. وخ�اض منتخب الناش�ئن وح�دة تدريبية 
خفيف�ة ف�ور وصول�ه اىل فندق اقامت�ه عىل ملعب 
مدينة همدان وس�ط اهتم�ام اعالمي كبري من قبل 

الصحافة االيرانية التي تواجدت يف ملعب التدريب.
وم�ن املق�رر ان تقام املب�اراة الودي�ة االوىل يف تمام 
الساعة السادس�ة والنصف من مساء اليوم االثنن 
بتوقيت العاصمة بغداد، عىل ان تقام املباراة الثانية 

بالتوقيت نفس�ه يف التاس�ع والعرشين من الش�هر 
الحايل.

ويستعد منتخبنا اىل الدخول يف تصفيات كاس اسيا 
املقرر اقامتها يف قريغستان، بعد ان وضعته القرعة 
اىل جانب منتخبات )قريغس�تان- االمارات- لبنان( 
عىل ان تنطلق التصفيات يف الثامن عرش من ش�هر 
ايل�ول املقبل بمواجه�ة منتخب االم�ارات، وتختتم 
يف الثان�ي والعرشي�ن من الش�هر نفس�ه بمواجهة 

اصحاب االرض املنتخب القريغستاني.

اتحاد الكرة يرشح 
اربع مدربين للعمل 
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اليوم .. منتخب الشباب يواجه البحرين في بطولة غرب اسيا

�أربيل يجدد عقدي عبد اهلل وحاتم مريكاتومريكاتو

المراقب العراقي/ بغداد... 

ج�ددت الهيئة اإلدارية لن�ادي أربيل تعاقدها مع 
ح�اريس الفريق ريب�از عبد الله ودل�ري حاتم ملدة 

موسمن كاملن.
وقال أربيل حيدر محمود، املدرب املس�اعد لفريق 
أربيل، إن »اإلدارة جددت تعاقدها مع الحارس�ن 
ريب�از عبد الله ودلري حاتم ملدة موس�من، ضمن 
سياس�ة الجهاز الفني للحف�اظ عىل أغلب العبي 

الفريق«.
وأوضح أن »األدارة سبق وأن جددت تعاقدها مع 
الالعبن أسو رستم ودانة عثمان، وبالتايل الفريق 
يس�عى إلنهاء التعاقدات خالل األيام املقبلة، من 
أجل خل�ق حالة من االس�تقرار املبك�ر بصفوف 

الفريق«.
وأوضح أن »الجهاز الفني يسعى ملوسم استثنائي 
م�ن خ�الل التعاقدات وتش�كيل فري�ق قادر عىل 
املنافس�ة بق�وة ع�ىل املراك�ز املتقدم�ة، الفًتا إىل 
أن منه�اج التحض�ري بدأ بوقت س�ابق من خالل 

الوحدات التدريبية املستمرة يف ملعب النادي«.

المراقب العراقي/ بغداد... 
للمنتخ�ب  اإلداري  املدي�ر  أك�د 
أن  كوركي�س،  باس�ل  الوطن�ي، 
الع�ب ن�ادي اوربريو الس�ويدي، 
يف  يتواج�د  ل�ن  قاس�م،  ي�ارس 
قائمة اس�ود الرافدين يف مواجهة 

البحرين بتصفيات املونديال.
»قائم�ة  إن  كوركي�س  وق�ال 
يف  البحري�ن  ملواجه�ة  كاتاني�ش 
تصفي�ات كأس العالم، س�تخلوا 

من اسم الالعب يارس قاسم«.
وأضاف أن »مشاركة يارس قاسم 
م�ع املنتخب يف لق�اء هونغ كونغ 
مرشوط�ة باقتن�اع الجهاز الفني 
باملس�تويات الت�ي يقدمه�ا م�ع 
اوربريو، فالالعب يحتاج اىل الوقت 
ليقن�ع امل�درب«. يذكر أن قاس�م 
انتق�ل مؤخ�راً اىل فري�ق اوربريو 
الس�ويدي قادماً من نورثهامتون 

االنكليزي.

المراقب العراقي/ بغداد... 
الوطني�ة  االوملبي�ة  اللجن�ة  ق�ررت 
اج�راء  موع�د  تحدي�د  العراقي�ة 
انتخابات اتحاد التايكواندو املركزي. 
وق�ال االمن الع�ام للجن�ة االوملبية 

الوطنية العراقي�ة حيدر الجمييل ان 
»اللجن�ة االوملبية الوطني�ة العراقية 
قررت تحديد يوم الثالثن من ش�هر 
ايلول املقبل، موعداً الجراء انتخابات 
يف  املرك�زي،  التايكوان�دو  اتح�اد 

العاصم�ة بغ�داد، النتخ�اب هيئ�ة 
اداري�ة جدي�دة لالتحاد«. يش�ار اىل 
ان اتح�اد التايكواندو يدار حالياً من 
قب�ل لجن�ة مؤقتة، حددته�ا اللجنة 

االوملبية يف وقت سابق.

المراقب العراقي/ بغداد... 
جددت الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة، 
التعاق�د مع 6 م�ن العب�ي الفريق، 

لتمثيل األنيق يف املوسم املقبل.  
تجدي�د  يف  الن�ادي  إدارة  ونجح�ت 

التعاق�د م�ع كل م�ن محم�د كريم 
ومصطفى األمن ع�يل وأمجد كريم 
عدن�ان  وم�وىس  حس�ن  وحي�در 
وطيف عماد الدي�ن.  هذا فضال عن 
التعاق�د رس�مًيا مع الالع�ب الدويل 

س�امال س�عيد.  يش�ار إىل أن إدارة 
الطلب�ة تس�تهدف التعاق�د مع عدد 
من الالعب�ن لتعزيز صفوف الفريق 
بالتش�اور مع الجهاز الفني بقيادة 

ثائر جسام.

المراقب العراقي/ بغداد... 
ع�اد نادي القوة الجوي�ة اىل االرايض العراقية بعد ختامه 
املعسكر التدريبي يف بريوت اللبنانية استعدادا للقاء الذي 
س�يجمعه بالس�املية الكويتي الخميس املقبل لحس�اب 

ال�دور 32 م�ن كأس محم�د الس�ادس لالندي�ة االبطال. 
وانتظ�م نادي الق�وة الجوية بمعس�كر خارجي يف لبنان 
استمر ملدة 10 ايام، خاض من خالله ثالث مباريات ودية 

جمعته باندية االخاء واهيل طرابلس والنجمة اللبناني.

الشرطة يخوض اولى وحداته التدريبية بالكويت

ياسر قاسم خارج قائمة اسود الرافدين
 لمواجهة البحرين

االولمبية تحدد موعد انتخابات اتحاد التايكواندو

الجوية يختتم معسكره التدريبي في بيروت

االنيق يجدد عقود ستة العبين

المراقب العراقي/ بغداد...
وص�ل اىل العاصم�ة الكويتي�ة الكوي�ت، وف�د 
نادي الرشطة بكرة القدم، قادما من محافظة 
البرصة بعد ان اختتم معس�كره التدريبي الذي 
امت�د ملدة )٧( ايام، اس�تعدادا لبطول�ة االندية 
الس�ادس(،  األبط�ال )كأس محم�د  العربي�ة 
وخاض اوىل وحداته التدريبية، عىل ملعب نادي 

الكويت الكويتي مستضيف املباراة.
وذك�ر بيان للنادي حصل�ت »املراقب العراقي« 
عىل نس�خة من�ه ان »الوفد وص�ل اىل الكويت 
بكامل الع�دة والعدد، باس�تثناء الالعب صفاء 
ه�ادي ال�ذي تأخ�ر ص�دور س�مة دخول�ه اىل 
االرايض الكويتي�ة، االم�ر ال�ذي ل�ن يس�تمر 
طوي�ال حي�ث م�ن املتوق�ع ان يح�ل املوضوع 
خالل الس�اعات املقبلة سيما وان هناك جهود 
حثيثة تبذل م�ن ادارة الرشطة ونادي الكويت 

الكويتي«.
ووص�ف املدير الفني لكرة الرشطة، الكس�ندر 
التيش، املعس�كر التدريبي يف البرصة بالناجح 
س�يما بعد ان تم توفري كل ما من شأنه انجاح 
ه�ذه املحطة املهم�ة قبل التوج�ه اىل الكويت، 
مبدي�ا تفاؤله بتحقي�ق نتيج�ة ايجابية تعزز 
الحظ�وظ الخ�راء يف مش�وار دوري ابط�ال 

العرب.

المراقب العراقي/ بغداد...
قررت الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء، 
تمديد فرتة إقامة الفريق الكروي يف 

مدينة الدار البيضاء املغربية.
وذك�ر النادي عرب موقعه الرس�مي، 
أن »إدارة نادي الزوراء، قررت تمديد 
فرتة إقامة الفري�ق يف الدار البيضاء 

حت�ى الثال�ث م�ن الش�هر الق�ادم 
إلقامة معس�كر تدريبي تتخلله عدد 

من املباريات الودية«.
تج�در اإلش�ارة إىل أن ال�زوراء أنهى 
مش�اركته يف امللحق املؤهل لدور ال� 
32 م�ن البطول�ة العربي�ة، ليغ�ادر 

البطولة مبكراً.

المراقب العراقي/ بغداد...
لك�رة  االس�يوي  االتح�اد  اعل�ن 
الق�دم، ع�ن ح�كام الجول�ة االوىل 
من التصفي�ات املزدوجة )مونديال 

2022 & كأس آسيا 2023(.
واناط االسيوي مهمة قيادة مباراة 
منتخبنا الوطني مع البحرين والتي 
س�تقام يف املنامة ضمن التصفيات 

اىل طاقم تحكيم عماني.
ويتألف الطاقم من عمر اليعقوبي 
حم�د  ويس�اعده  س�احة  حك�م 
الغافري ونارص امبوس�عيدي فيما 
س�يكون خال�د الش�قيص حكم�ا 

رابعا.
يذكر ان املباراة ستقام يف الخامس 

من ايلول املقبل.

طاقم تحكيم عماني لمواجهة
 اسود الرافدين امام البحرين

المراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن االتح�اد العراقي لك�رة اليد، 
املمت�از  ال�دوري  انط�الق  موع�د 

للموسم املقبل 2019/ 2020.
لالتح�اد  االعالم�ي  املنس�ق  وق�ال 
حس�ام عبد الرض�ا ان “اتحاد حدد 
االتح�اد العراق�ي لكرة الي�د تاريخ 
النط�الق   موع�دا    1-10-2019
ال�دوري املمتاز«. واض�اف ان »اخر 
موعد الستالم كتب مشاركة األندية 
من قبل االتحاد هو 2019-9-5 ويف 
ح�ال عدم ارس�ال كتاب املش�اركة 

س�يحرم الفري�ق من املش�اركة يف 
الدوري وتطبيق اللوائح الخاصة«.

س�يحدد  الي�د،  »اتح�اد  ان  وب�ن 
موع�د االجتم�اع الفني م�ع ممثيل 
األندية بعد ارس�ال كتب املش�اركة 
من قبل األندي�ة«. واوضح انه »من 
املعل�وم أن أندية )الرشطة والجيش 
والك�رخ وكرب�الء ودياىل واملس�يب 
والنج�ف  والفت�وة  والس�ليمانية 
ق�د  الب�رصة(،  وبلدي�ة  والك�وت 
ش�اركت يف الدوري املمتاز للموسم 

الفائت«.

�حتاد �ليد 
يعلن موعد انطالق الدوري الممتاز

�لزور�ء يمدد فترة اقامته 
في المغرب



قال تقرير صحفي إس�باني، إن الفرنيس زين 
الدين زيدان، املدي�ر الفني لريال مدريد، أبدى 
غضبه وانزعاج�ه من الكوس�تاريكي كيلور 
نافاس. ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
فإن زيدان أكد يوم السبت املايض، أنه ال يفكر 

يف رحيل نافاس عن صفوف النادي امللكي، إال 
أن موقف الحارس أغضب زيدان، بعدما طلب 
الكوس�تاريكي املغادرة. وأضاف�ت أن املدرب 
الفرن�يس ال يفهم ما يحدث م�ن قبل الالعب، 
ال س�يما وأن الكوس�تاريكي كان يعرف منذ 

أش�هر أن تيبو كورتوا س�يكون هو الحارس 
األس�ايس. وتابعت أن نافاس غري رأيه وطلب 
الرحي�ل قب�ل أس�ابيع قليلة م�ن نهاية فرتة 
االنتق�االت الصيفي�ة الحالي�ة، وه�و أمر لم 
يحب�ه زي�دان، ب�ل وأث�ار حالة الغض�ب لدى 

املدرب الفرنيس. وختمت أن النادي بدأ العمل 
ع�ى إيجاد ح�ارس مرمى جدي�د، ومع ذلك، 
أوض�ح لكيل�ور ناف�اس أن رحيله ل�ن يكون 
س�هالً، الس�يما وأن املرينجي حدد 20 مليون 

يورو ثمنا له.

المراقب العراقي/ متابعة...
س�جل روبرت ليفاندوفس�كي كل أهداف بايرن 
ميون�خ الخمس�ة يف أول مبارات�ن للفري�ق هذا 
املوس�م بال�دوري األملاني، م�ن بينه�ا ثالثية يف 

االنتصار -3صفر عى شالكه.
كما س�جل الالع�ب البولندي هدف�ن يف التعادل 

2-2 مع هريتا برلن يف الجولة األوىل.
وج�ريد مول�ر ه�و الالع�ب الوحيد الذي س�جل 
أهداف�ا أكث�ر بع�د مباراتن، حيث أح�رز هداف 
باي�رن ميون�خ ع�ر العص�ور سداس�ية يف أول 

مواجهتن من موسم 1978-1977.
وسيكون سجل مولر القيايس البالغ 40 هدفا يف 
موسم واحد يف 1971-1972 معرضا للتهديد، لو 

واصل ليفاندوفسكي هذا املعدل التهديفي.
بوروس�يا  جن�اح  سانش�و  ج�ادون  وأصب�ح 
دورتموند، أصغر العب يف تاريخ الدوري األملاني، 

يصل 15 هدفا.
وكان الالعب الدويل االنجليزي يبلغ من العمر 19 
عاما و151 يوما عندما هز الش�باك يف االنتصار 

3-1 عى كولن.
وتحوم ش�كوك بش�أن مس�تقبل أنتي ريبيتش 
مهاجم آينرتاخت فرانكفورت، حيث أبدت العديد 

من األندية األوروبية رغبتها يف التعاقد معه.
وق�ال املدي�ر الريايض فري�دي بوبيت�ش »أبدت 
العدي�د م�ن األندي�ة اهتمامه�ا« مش�ريا إىل أن 
الالعب الكرواتي البالغ م�ن العمر 25 عاما عر 
عن رغبته بش�كل أو بآخ�ر »يف االنضمام إىل ناد 

كبري«.
وخ�ر فرانكف�ورت بالفع�ل جه�ود اثنن من 
مهاجميه البارزين وهما لوكا يوفيتش )إىل ريال 
مدريد( وسباستيان هالر )وست هام يونايتد(.
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نافا�س

 يثير غضب 
زيدان

ليفاندوفسكي يهدد رقم جيرد مولر التاريخي

كش�فت واندا نارا زوج�ة ووكيلة أعم�ال ماورو 
إيكاردي مهاجم ن�ادي إنرت ميالن، موقف الالعب 
من مغ�ادرة النريات�زوري خالل ف�رتة االنتقاالت 
الصيفي�ة الحالي�ة. وقال�ت وان�دا يف ترصيحات 
أبرزتها صحيفة الجازيتا ديللو سبورت »بالنسبة 
يل، إي�كاردي س�يظل يف إن�رت مي�الن«. وأضاف�ت 

»ماورو رفض العديد من العروض، أنا أقوم بعميل 
يف التحدث مع األندية األخرى، لكنه بعد ذلك يقوم 
بأخذ القرار النهائي«. وتابعت »يقال أن إيكاردي 
اتفق بالفعل مع يوفنتوس أو أنه ذاهب إىل نابويل، 
هذا خطأ، ال يمكنني وضع السالح عى رأسه، إنه 
يري�د البقاء يف إنرت«. وحول موقفهم من أنطونيو 

كونتي، علق�ت »إنه م�درب رائع ومن 
أفض�ل املدربن، لكنه يفعل ما تخره 

به الرشكة املالكة للنادي«.
ونفت واندا ن�ارا، األنباء التي قالت 
يوفنت�وس،  ينتظ�ر  إي�كاردي  إن 
وقالت »هذه األنباء غري صحيحة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
يشهد الصيف الحايل مفاوضات مكثفة إلبرام صفقات 
متبادلة بن باريس سان جريمان الفرنيس ويوفنتوس 

اإليطايل.
وذك�رت صحيف�ة ليكيب الفرنس�ية أنه بع�د اهتمام 
الي�ويف بضم نيم�ار جونيور، وم�ا يقابله م�ن تفكري 
العم�الق الباري�يس يف التعاقد م�ع باولو ديب�اال، فإن 

هناك صفقة ثالثة محتملة تلوح يف األفق.
وكشفت أن إدارة السيدة العجوز أبدت اهتمامها بضم 
س�تانيل إنسوكي ظهري أير س�ان جريمان، إال أن ما 
يعرق�ل الصفق�ة رغبة الالع�ب الش�اب )20 عاما( يف 

تغيري الرشكة التي تدير أعماله.
وأضافت أن نيس يرغب يف ضم إنس�وكي، لكن اإلدارة 
الرياضية بالن�ادي البارييس ترفض إعارته مع تفعيل 
بند ال�رشاء، خاصة أن نيوكاس�ل يونايت�د اإلنجليزي 
تق�دم بعرض قيمت�ه 11 ملي�ون يورو لض�م الالعب 

الشاب قبل عدة أسابيع.
ولفت�ت إىل ني�س يبق�ى األوف�ر حظا يف ضم س�تانيل 
جريم�ان  س�ان  باري�س  مس�ؤويل  أن  إال  إنس�وكي، 
يحتفظ�ون بورق�ة التف�اوض م�ع يوفنت�وس ربم�ا 

لتريع إيقاع الصفقة.

المراقب العراقي/ متابعة...
بعث ديفيد لويز مدافع آرس�نال، رسالة إىل جماهري فريقه 
عقب تس�ببه يف هزيمة الجانرز أمام ليفربول بنتيجة 3-1، 

يف ثالث جوالت الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال لويز عر حسابه الرسمي عى موقع التواصل إنستجرام 

»الحياة صعبة وكذلك كرة القدم يف بعض األحيان«.
وأضاف »لكني أعرف ش�يًئا واحًدا، لن أستسلم أبًدا. هذه هي 

حيات�ي دائًما، جئت إىل هنا من أجل هدف محدد وس�أقاتل 
النهاية من أجله«.حتى 

ونوه »شكرًا للجماهري عى 
ال�ذي تلقيت�ه،  الدع�م 
لن ألج�أ إىل االختباء 
س�واء يف الف�وز أو 

الخسارة«. 
لوي�ز  ديفي�د  ووق�ع 

يف ع�دة أخط�اء خ�الل 
ليفرب�ول،  مواجه�ة 

وتس�بب يف حص�ول محمد 
ج�زاء  ركل�ة  ع�ى  ص�الح 
امل�رصي  الفرع�ون  وس�ددها 

بنجاح.

المراقب العراقي/ متابعة...
تلقى باولو فونس�يكا املدي�ر الفني لروما، 
رضب�ة جدي�دة موجع�ة، خ�الل مب�اراة 
الفريق األوىل ببطولة الدوري اإليطايل أمام 

جنوى.
أن  وذك�ر موق�ع »كالتش�يو مريكات�و«، 
نيكول�و زانيول�و موهب�ة روم�ا تع�رض 
لإلصابة يف منطق�ة الفخذ األير، ووضع 
ضم�ادة عى موضع اإلصاب�ة عقب نهاية 

املباراة.
وأض�اف املوق�ع أن إصابة زانيول�و ُتقلق 
روما قبل لقاء الديربي أمام الغريم التسيو، 
األح�د املقبل، نظ�ًرا ألنها اإلصاب�ة الثالثة 
بالفري�ق يف غضون أي�ام قليلة بعد إصابة 

ليوناردو سبينازوال ودييجو بريوتي.
وتع�ادل روما م�ع نظريه جن�وى بنتيجة 
3-3، ليحص�ل كل فريق عى نقطة واحدة 
يف بداية مشوارهما بالكالتشيو يف موسمه 

الجديد 2020-2019.

المراقب العراقي/ متابعة...
واص�ل األرجنتين�ي ليوني�ل مييس قائد برش�لونة، 
الغي�اب ع�ن تدريب�ات فريق�ه اس�تعداًدا ملواجهة 

أوساسونا يف ثالث جوالت الليجا.
وذك�رت صحيف�ة »س�بورت«، أن برش�لونة ع�اد 

للتدريب�ات تحت قي�ادة املدرب إرنس�تو فالفريدي، 
تحضريًا للمباراة املقبلة أمام أوساسونا.

وأضاف�ت أن مييس واصل غيابه ول�م يتدرب رفقة 
الفريق، بعدما تعرض النتكاس�ة قبل س�اعات من 

مباراة ريال بيتيس.
وتابع�ت الصحيفة أن تدريبات برش�لونة ش�هدت 
تواجد الثنائي الش�اب كارليس برييز وأنسو فاتي، 
بعد تألقهما أمام ريال بيتي�س، والتي انتهت بفوز 

البارسا بنتيجة 2-5.
ونوه�ت أن الحارس�ن إيناكي بين�ا وأرناو تيناس، 
والع�ب الوس�ط ف�ريان سارس�انيداس، والياباني 
هريوك�ي آب�ي، تواج�دا يف التدريب�ات الصباحي�ة 

للبارسا.

يوفنتو�س 
يسعى للتعاقد مع إنسوكي من سان جيرمان

ديوكوفيت�س يحلق في صدارة تصنيف التنس العالمييورغن كلوب يفكر في الحصول على راحة

مريكاتومريكاتو

احصائيات عن الالعب

االهداف 
مع المنخب

55 

االهداف 
مع البايرن

150 

اسرع سوبر 
هاتريك في

 9 دقائق

افضل العب 
في بولندا 

7 مرات

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف يورج�ن كل�وب املدي�ر الفن�ي لفري�ق ليفرب�ول 
اإلنجلي�زي، أن�ه يفك�ر يف الحصول عى ف�رتة راحة من 
التدريب عق�ب انتهاء عقده الحايل مع ليفربول يف عام 
2022. وق�ال كل�وب يف مقابل�ة نرشتها مجل�ة كيكر 

األملانية »يجب افرتاض ذلك«.
وكان كل�وب ق�د توىل تدري�ب ليفرب�ول يف ترشين أول/

أكتوبر 2015 بعقد مدت�ه ثالثة أعوام، وجرى تمديده يف 
وقت الحق ليستمر حتى صيف 2022.

وأضاف املدرب األملان�ي »لدي الطاقة الكافية 
مل�ا أعم�ل في�ه اآلن، لكن مش�كلة واحدة 
تواجهن�ي وهي أنني ال أس�تطيع تقديم 

القليل«.
وتاب�ع »إم�ا أن أق�دم كل يشء أو ال 
أق�دم ش�يئا. وإذا رأيت أنن�ي لم أعد 
أس�تطيع فعل ذلك، س�أتوقف ملدة 
عام. وبع�د ذلك العام يجب اتخاذ 

القرار«.

المراقب العراقي/ متابعة...
حاف�ظ الرصبي نوفاك ديوكوفيتش ع�ى صدارة التصنيف 
العامل�ي، الصادر صب�اح اليوم اإلثنن، والذي لم يش�هد أي 

تغيريات يف املراكز العرش األوىل.
وارتق�ى الفرنيس بينوا ب�ري 4 مراكز ليتواج�د يف التصنيف 

26 عاملًي�ا، وذل�ك عق�ب وصول�ه 
إىل نهائ�ي بطولة ونس�تون 

سالم، كما قفز البولندي 
هوب�رت ه�وركاش 6 

يف  ليتواج�د  مراك�ز 
التصنيف 35 عاملًيا 
تتويج�ه  عق�ب 

بلقب البطولة.
صع�د  و
ديني�س  الكن�دي 

 5 ش�ابوفالوف 
يف  ليتواج�د  مراك�ز 

عاملًي�ا   33 التصني�ف 

عقب وصوله إىل نصف نهائي بطولة ونستون سالم.
وفيما ييل املراكز العرش األوىل يف التصنيف العاملي:

-1 نوفاك ديوكوفيتش: 11,685 نقطة.
-2 رافائيل نادال: 7,945 نقطة.
-3 روجر فيدرر: 6,950 نقطة.
-4 دومينيك ثيم: 4,925 نقطة.

-5 دانيل ميدفيديف: 4,125 نقطة.
-6 ألكسندر زفرييف: 4,005 نقطة.
 4,005 نيش�يكوري:  ك�ي   7-

نقطة.
س�تيفانوس   8-
 3,455 تسيتس�يباس: 

نقطة.
-9 كارين خاشانوف: 

2,890 نقطة.
روبرت�و   10-

أجوت:  باوتيس�تا 
2,575 نقطة.

�إيكاردي 
يقترب من 

البقاء مع انتر 
ميالن

ميسي يواصل الغياب عن تدريبات برشلونةاصابة زانيولو ُتقلق روما 

ديفيد لويز يوجه رسالة 
لجماهير االرسنال 

المراقب العراقي/ متابعة...
داف�ع ماوريس�يو بوكيتين�و م�درب توتنهام 
هوتس�بري، ع�ن ق�راره باس�تبعاد كريس�تيان 
إريكسن من تش�كيلته األساسية خالل الخسارة 
أمام نيوكاسل يف الدوري اإلنجليزي املمتاز. وشارك 
إريكس�ن، ال�ذي يتبق�ى عام واح�د يف عق�ده، وذكرت 
تقارير أن ريال مدريد يس�عى للتعاق�د معه، بعد مرور 62 
دقيقة، لكنه لم ينجح يف مس�اعدة توتنهام عى تجنب هزيمته 
األوىل هذا املوس�م. وقال بوكيتينو إنه ال يدري إن كان إريكسن 
سيلعب مع توتنهام مجددا، لكنه ال يعتقد أن قرار اإلبقاء عى 

الالعب الدنماركي بن البدالء، كان وراء الهزيمة.
وأض�اف خ�الل مؤتم�ر صحف�ي »عندم�ا تخ�ر، يصب�ح 
الالعبون الذين لم يش�اركوا هم األفضل. يف وجود كريستيان 
نف�وز ونخر يف العديد م�ن املباري�ات. إذا فزنا 3-0... ال 

أحد يتحدث عن األسماء«.
ون�وه امل�درب األرجنتيني »ال يمكنن�ي إيجاد أعذار 
تتعلق باس�تمرار فرتة االنتقاالت لترير األداء أو 
الهزيمة«. وتابع »املوقف ليس سهال. نعرف أن 
ذل�ك قد يؤثر عى املجموعة لكننا ندرك أن كل 

يشء سينتهي يف غضون 10 أيام«.

بوكيتينو يدافع 
عن قراره بالتخلي 

عن إريكسن
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 في مستهل منهاج دورته الجديدة

تحت عنوان »الكتاب بناء للعقل« 

»الترجمات المتكررة لالعمال االدبية » في نادي الترجمة

المراقب العراقي /القسم الثقافي...
ع�ن الرتجمة يق�ول الزبيدي يف ترصيح 
ل�)املراق�ب العراق�ي(:ان الرتجم�ة فن 
م�ن جه�ة وأمان�ة لغوي�ة وأس�لوبية 
م�ن جه�ة أخ�رى وانف�ق املختص�ون 
والجهاب�ذة الكب�ار ح�راً وورق�اً كثرياً 
ح�ول هذه املوازنة ، لكني ألوذ بتش�بيه 
ش�ائع يف مجال الرتجمة األدبية مفاده 
أن الرتجمة امرأة، إن كانت جميلة فهي 
غري مخلص�ة، وإن كانت مخلصة فهي 
بالرضورة ليس�ت جميل�ة! بمعنى من 
أج�ل أن تكون الرتجم�ة أمينة بالكامل 
ومخلص�ة للنص املنقول عنه، فإنها لن 
تكون – مهما اجتهدت- جميلة رشيقة 
س�احرة، وإن أريد لها أن تكون جميلة 
وفاتن�ة وس�احرة، ال ب�د له�ا أن تغادر 
توابيت كلماتها وتحل�ق عالياً، أي ال بد 

أن يس�تغل املرتجم كل ما أوتي من ثراء 
لغوي ومعريف ليسبغ عىل النص األصيل 
ُحلّة أخرى تحتفظ بالرسالة أو الفكرة 
والص�ورة الت�ي أرادها املؤل�ف األصيل، 
ولك�ن بلب�اس لغ�وي أنيق لك�ي يكون 

النص املرتجم سلساً مقروءاً. 
واض�اف :وهنا ال أّدع�ي أن املوازنة غري 
ممكن�ة، ب�ل ممكن�ة إذا كان املرتج�م 
ضليع�اً باللغتني، املنقول منها واملنقول 

إليها. 
املوازن�ة،  أس�لوب  اتب�ع  إيل،  بالنس�بة 
وامنح لنفيس قدراً محدوداً من الحرية، 
ال يق�ي عىل هوية الكاتب، وال يحاول 
الني�ل من فكرت�ه أو تراكيب�ه اللغوية، 
أو صوره الش�عرية، بل يح�اول جاهداً 
إيج�اد مكافآت لها باللغ�ة اإلنجليزية، 
السيما وأنني أرى رضورة الرتجمة عن 

العربي�ة ولي�س إليها، 
إيمان�اً مني برضورة 
ش�عرنا  ترجم�ة 
وأدبنا إىل اإلنجليزية 
صورة  ننق�ل  لك�ي 
وطننا  ع�ن  مغايرة 

للمتلق�ي  وش�عبنا 
تختلف  صورة  الغربي، 

عما تتناقله وسائل اإلعالم من 
أن عالمن�ا العربي ليس س�وى مالذ 
واالنته�اكات.  والعن�ف  للتط�رف 
اإلنجليزي�ة  اىل  أترج�م  عندم�ا 
أو  األمريك�ي  الق�ارئ  اتقم�ص 
يف  نف�يس  وأض�ع  اإلنجلي�زي 
مكانه، حينها أسالني: هل هذا 
القول مقبول من حيث املعنى 

واملبنى؟.

يقيم نادي الترجمة في اتحاد 
األدباء باكورة أعمال منهاج 
دورته الجديدة في الساعة 
الحادية عشرة من  ضحى 

الخميس التاسع والعشرين 
من آب  الحالي وهي جلسته 

التي ستتضمن اعضاء اللجنة 
االدارية وتقديم برنامج 

عمل النادي ثم محاضرة عن 
الترجمات المتكررة لالعمال 

االدبية والتي سيلقيها الدكتور 
هيثم كامل الزبيدي. 

املراقب العراقي / بغداد...
اق�ام البي�ت الثق�ايف الفييل احد 
العالق�ات  دائ�رة  تش�كيالت 
الثقافية العامة يف وزارة الثقافة 
والس�ياحة واالث�ار وبالتع�اون 
مع منظمة الغ�د إجمل لحقوق 
الشباب  األنسان )مهرجان يوم 
العامل�ي للثقافة والفنون( وذلك 
ع�ىل قاع�ة مكتب�ة الكاظمي�ة 

العامة.
م�ن  العدي�د  املهرج�ان  تخل�ل 
ومعرض  والفعاليات  االنش�طة 
للكت�اب التي اقامه�ا مجموعة 
م�ن الش�باب الواعدي�ن كذل�ك 
تحدث بعض الشباب املشاركني 
عن تجاربهم يف الحياة والعمل 
التطوع�ي م�ن أج�ل بن�اء 
مستقبل وطنهم والتفاؤل 
وعي�ش  هادئ�ة  بحي�اة 
يحف�ظ  وكري�م  رغي�د 
لهم كرامتهم كأنسان 
وحقوقهم املس�لوبة 
وأيص�ال  منه�م 
رس�التهم ألج�ل 
الضوء  تسليط 
ألنهم  عليه�م 
الشباب القوة 
ط  لنش���ا وا
ومص�����در 
ت  ق����ا لطا ا
البناءة لهذا البلد.

وم�ن جانبه�ا فق�د 
امل�رأة  وح�دة  مس�ؤولة  ألق�ت 
والطف�ل يف البي�ت الفييل حنان 
عيل كلمة قال�ت فيها :ان البيت 
الثق�ايف الفييل يحتف�ل اليوم يف 
ذكرى ي�وم الش�باب العاملي يف 
وقف�ة اعزاز واج�الل لرشيحة 
الش�باب الواع�ي مل�ا ل�ه م�ن 
باألم�م  النه�وض  يف  أهمي�ة 

وقيادة الثورات وصنع القرارات 
الصائب�ة ، واليوم نح�ن نتمنى 
ان اليخل�و تجمعن�ا الطيب هذا 
وأياك�م م�ن أن ن�درك مطال�ب 
ش�بابنا الي�وم يف ه�ذا الوط�ن 
الجريح ،وما أل�ت أليه احالمهم 
وأروع  أجم�ل  تق�ى  وكي�ف 

سنوات حياتهم .
كذل�ك ناش�دت اىل كل م�ن يقع 
عىل عاتقه األخ�ذ بأحالم هؤالء 
الشباب من الدولة ومؤسساتها 
املختلف�ة أحتضنوا ه�ذه الهمم 

وذللوا لهم الصعاب ووفروا لهم 
ف�رص العمل وأقتل�وا  بطالتهم 
قب�ل أن يقتلهم اليأس واألدمان 

واألنكسار .
بعده�ا تم عرض فيل�م وثائقي 
قصري جس�د فيه أحالم الشباب 

وطموحاتهم يف بناء املجتمع.
ويف الخت�ام قدم مع�اون البيت 
الثقايف الفييل الس�يد )سالم عيل 
(ش�هادات تقديرية للمشاركني 
متمني�ا له�م املزي�د م�ن التألق 

واألبداع 

املراقب العراقي /متابعة...
ص�درت مؤخرًا عن دار الس�اقي للن�رش والتوزيع النس�خة العربية 
لرواية »أخبار من بالد أجنبية« للكاتب األرجنتيني ألرتو مانجويل، 
وم�ن ترجم�ة ج�والن حاج�ي، وتق�ع الرواي�ة يف 320 صفحة من 
القط�ع املتوس�ط.ورحلة يف الظلم�ات، ولكنه�ا قص�ة ح�ب أيًضا، 
برهافٍة تتحرّى املعلوَم واملجهول وما ال سبيل إىل معرفته بني الرجل 
وامل�رأة، ب�ني األب واالبن�ة.

قص�ة  الرواي�ة  وتحك�ي 
أنط�وان برين�س، ضاب�ط 
متقاعد حس�ن السمعة يف 
الجي�ش الفرنيس يعيش يف 
كيبي�ك مع زوجت�ه وابنته 
اليافع�ة. تأخذن�ا يف رحلة 
م�ن  عق�ود  أربع�ة  ع�ر 
الزم�ان وق�اراٍت أربع، من 
أثناء  املس�تعَمرة  الجزائ�ر 
كفاحه�ا املس�تميت لني�ل 
باري�س  إىل  االس�تقالل، 
ث�م  الس�تينيات،  عق�د  يف 
ف�رتة  يف  األرجنت�ني  إىل 
القرسي�ة،  االختف�اءات 
وإىل كن�دا يف ختام املطاف، 
الحقيق�ة  إىل  وص�واًل 
الصاعق�ة واملدّم�رة الت�ي 
ستشّتت إىل األبد شمَل هذه 
العائل�ة »العادية«.يذك�ر أن »مانجويل«مؤلِّف موس�وعّي مش�هود 
له عاملًي�ا ومرتجم وكاتب مقاالت وروائي. ح�ازت كتبه جوائز عدة 
وكان�ت األكثر مبيًعا. من إصداراته: تاري�خ القراءة، مع بورخيس، 
املكتب�ة يف الليل، يوميات القراءة، الفض�ول، ويف الرواية: عودة وكل 

الناس كاذبون.

املراقب العراقي/ متابعة...  
تتح�دث رواي�ة أرض اإلله عن تفاصي�ل رائعة، حيث 
أنه�ا الرواية الخامس�ة للكاتب امل�رصي أحمد مراد، 
وق�د ص�درت طبعته�ا األوىل يف أبري�ل 2016، وه�ي 
م�ن الروايات املمي�زة، حيث تعت�ر الرواية من األدب 

وه�ي  التاريخ�ي، 
الثاني�ة م�ن ه�ذا 
ألحم�د  الن�وع 
أن�ه  كم�ا  م�راد، 
تحت�وي ع�ىل م�ا 
أربعمائ�ة  يق�ارب 
صفحة من القطع 
وصدرت  املتوسط، 
ع�ن دار ال�رشوق، 
أحداثه�ا  أن  كم�ا 
ت�دور قب�ل مي�الد 
بمائت�ي  املس�يح 
وخمس�ون عام�اً، 
حك�م  أثن�اء  أي 
مل�رص،  البطامل�ة 
بطلها كاهن شاب 
يدع�ى كاي يواجه 
يحيكه�ا  مؤام�رة 
الخاص�ة  رئي�س 
اليه�ودي  امللكي�ة، 

مردخ�اي، بش�أن طمس وتزوي�ر التاري�خ املرصي، 
لصال�ح مطام�ع يهودي�ة يف م�رص، وتتح�دث ع�ن 
تفاصيل أخ�رى عديدة ورائع من خ�الل هذه الرواية 

الرائعة واملميزة بشكل كبري.

البيت الفيلي يقيم مهرجان يوم الشباب العالمي للثقافة والفنون

»أخبار من بالٍد أجنبّية »رحلة 
في ظلمات المعلوَم والمجهول

»ارض االله« التزوير اليهودي 
للتأريخ المصري

 جناح خاص باتحاد الناشرين في معرض الكتاب بمكتبة األسد
املراقب العراقي/متابعة...

يستعد اتحاد النارشين السوريني 
للمش�اركة يف ال�دورة ال� 31 من 
مع�رض الكت�اب بمكتبة األس�د 
الوطني�ة الت�ي س�تقام يف الفرتة 
ب�ني ال�� 12 وال�� 22 م�ن أيلول 
الق�ادم تح�ت عن�وان “الكت�اب 
بن�اء للعق�ل” م�ن خ�الل جناح 
خ�اص فيه.كم�ا س�ينظم اتحاد 
النارشي�ن خالل املع�رض ندوات 
تناق�ش حق�وق املؤل�ف وامللكية 
الخاص�ة  والقوان�ني  الفكري�ة 
بهم�ا وس�بل منع ح�االت تزوير 
هيث�م  ورسقتها.وذك�ر  الكت�ب 
حافظ رئي�س االتحاد يف ترصيح 
الخ�اص  الجن�اح  أن  صحف�ي 
باالتحاد يق�ام للمرة األوىل ضمن 
فعاليات معرض الكتاب وسيضم 
باق�ة م�ن إص�دارات دور النرش 
الس�ورية الحديث�ة الت�ي الق�ت 
إقباال لدى القارئ املحيل والعربي 

كما س�يوزع خالل�ه هدايا كتب 
ع�ىل زوار املعرض بصورة يومية 
وال س�يما لألطفال واس�تضافة 

حفالت توقيع عدد من الكتب.

وأوضح حافظ أن دورة هذا العام 
من معرض الكتاب ستشهد قفزة 
نوعية عىل صعيد عدد املشاركني 
ونوعي�ة الكتب حيث ت�م التأكيد 

عىل العناوي�ن التي تهتم بقضايا 
وبالحداث�ة  واإلنس�ان  املجتم�ع 
املواكبة للتطور واألصالة عىل حد 

سواء.

»ليس حلمًا« تحرر الكلمات من قسوة االسر الصهيوني
  املراقب العراقي/متابعة...

لم يكن حلم�اً أن تتحرر الكلمات 
م�ن قس�وة الس�جان، وتخ�رج 
م�ن أقبية االعتقال لرتى ش�مس 
س�امر  األس�ري  ولك�ن  النه�ار، 
املحروم أخذ ع�ىل عاتقه تحقيق 
حلم حري�ة النص األدبي، فكانت 
روايت�ه الص�ادرة حديث�اً بعنوان 
ج�اءت  والت�ي  حلم�اً«،  »لي�س 
بمثاب�ة حكايت�ه العام�ة، الت�ي 

رافقته كلماتها خالل ما يزيد عىل 
ثالث�ني عاماً قضاه�ا يف االعتقال 
وه�و املحك�وم من�ذ اعتقال�ه يف 

العام 1986 بالسجن املؤبد.
وق�دم للرواية الش�اعر والروائي 
إبراهي�م ن�رص الل�ه بقول�ه: »يف 
كتاب�ة الس�جني عن حريت�ه أمٌر 
تغ�دو  كتاب�ة  ف�كل  رضوري، 
يف لحظ�ة تش�كلها انعتاق�اً م�ن 
الس�جن وقس�وة الس�جان، وكل 

كتابة ه�ي أيضاً محاولة لتهريب 
ليك�ون  القضب�ان،  ال�ذات ع�ر 
هن�اك ج�زء ح�ي م�ن الس�جني 
خارج الزنزانة، ه�و كتابه، الذي 
س�يلتقي قراء وقارئات، ويجلس 
يف واجهة مكتبة، ليخرج يف يد من 
س�يختاره ليقي معه س�اعات 
وس�اعات. الكت�اب ال�ذي يكتبه 
الس�جني، به�ذا املعن�ى، مفت�اح 
رسي للتح�رر، وجن�اح ال يمكن 

للع�دو القب�ض عليه، ول�ذا ليس 
غريباً أن يوجه س�امر الش�كر يف 
نصه، بص�ورة واضح�ة، للخيال 
س�ماء  يف  لتحليقهم�ا  والفك�ر 
الوطن، بعيداً، بالطبع، عن عتمة 
ضيق الزنزانة وقسوتها، فالخيال 
والفك�ر هم�ا ض�د الرك�ود الذي 
يصف�ه س�امر بأن�ه أخط�ر من 

السجان«.
وتعد رواي�ة »ليس حلماً« الكتاب 
الثاني لألس�ري املحروم بعد كتابه 
وص�درت  األل�م«.  »دائ�رة  األول 
الرواي�ة األخ�رية ع�ن دار ِطب�اق 
فلس�طني  يف  والتوزي�ع  للن�رش 
وصمم غالفها الفنان أيمن حرب، 
وتق�ع يف 130 صفحة من القطع 

املتوسط.
ويق�ي األس�ري س�امر املحروم 
املول�ود يف مدينة جن�ني، واملعتقل 
منذ الع�ام 1986، حكم�ا باملؤبد 
محكم�ة  ع�ن  بحق�ه  الص�ادر 
االحتالل العس�كرية بتهم عش�ق 
وكان  بالتح�رر،  والحل�م  الب�الد 
ق�د أُف�رج عنه يف الع�ام 2011 يف 
ليعي�د  األرسى،  تب�ادل  صفق�ة 
االحتالل اعتقال�ه يف العام 2013 
وم�ا زال يكم�ل م�دة املؤبد حتى 

تاريخ اليوم.

لغز رأس المال: فشل الرأسمالية خارج الغرب  
املراقب العراقي/ متابعة...

س�وتو  دي  هرنان�دو  للمؤل�ف 
الدي�ن  حس�ام  وللمرتج�م: 
خضوروللن�ارش دار الفرقد صدر 
كتاب  لغ�ز رأس املال: ملاذا تنجح 
الرأس�مالية يف الغرب وتفش�ل يف 

كل مكان آخر.
يق�ول املؤل�ف :يف ظل لج�وء عدد 
م�ن البل�دان العربي�ة مثل مرص 
ال�دويل  النق�د  واألردن لصن�دوق 
والبدء باتخاذ ق�رارات اقتصادية 
نيوليرالي�ة لس�د عج�ز املوازنة، 
عر إجراءات تقش�فية وتوس�يع 
الرضيب�ي  االس�تثناء  قاع�دة 
ألصحاب رأس املال، بدعوى جلب 
النقد األجنبي وتنشيط اإلقتصاد، 
الباح�ث  كت�اب  أهمي�ة  تظه�ر 
االقتص�ادي هرناندو دي س�وتو 
حيث يطرح س�ؤال »مل�اذا تنجح 
الرأس�مالية يف الغرب وتفش�ل يف 
كّل مكان آخر؟«، محاواًل اإلجابة 
ع�ىل هذا الس�ؤال عر ف�ك أرسار 
رأس املال وفه�م طبيعته، متتبًعا 

الخلل القانوني والسيايس يف بنية 
مؤسسات دول الجنوب، موضًحا 
أن »وصف�ة نجاح الرأس�مالية يف 

الغرب ق�د تكون وصف�ة لكارثة 
اقتصادية وسياسية يف الجنوب«.

دراس�ات  ع�ىل  س�وتو  اعتم�د 

بل�دان  ع�دة  ش�ملت  ميداني�ة 
م�رص  مث�ل:  الثال�ث  العال�م  يف 
والفيليب�ني،  وهاييت�ي  وب�ريو 
مش�رًيا إىل فش�لها يف إدراك آلي�ة 
عم�ل »العومل�ة«، فبن�اء م�والت 
ومطاع�م،  س�حاب  وناطح�ات 
وع�دم ضب�ط األس�واق وتركه�ا 
لل�رشكات متع�ددة الجنس�يات. 
والخصخص�ة وتقلي�ص اإلنفاق 
االجتماع�ي ال يبني اقتصاًدا قوًيا 
بل يزي�د معدالت الفقر. لهذا يرى 
أن الرأس�مالية ل�ن تتخل�ص من 
ش�بح مارك�س، بل ع�ىل العكس 
يف  س�اهمت  االتص�االت  فث�ورة 
بأس�باب  الفق�راء  زي�ادة وع�ي 

بؤسهم الرأسمايل.
ويق�دم س�وتو مقرتح�ات لح�ل 
األزمة االقتصادي�ة لبلدان العالم 
الثال�ث تتمث�ل يف الب�دء بعملي�ة 
إنت�اج رأس امل�ال وحل مش�كلة 
الهجرة العشوائية إىل املدن، وسن 
قوانني جديدة أكثر شفافية للحد 

من الفساد والبريوقراطية.
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اكدت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، ان ينبوع »الشباب األبدي« 
يمكن ان ياتي بشكل تكنولوجي بفضل استثمار يبلغ 100 مليون 
دوالر يف رشكية جوفينيسين Juvenescence لعلوم الحياة.وتعمل 
Juvenescence مع عدد من رشكات تطوير األدوية وخرباء الذكاء 
الصناعي السيتحداث أسياليب عالجية وتقنييات تكافح األمراض 
املرتبطية بالتقيدم بالعمير وزيادة طيول العمر البيري. وقامت 
الركية بجميع أميوال بلغيت 165 ملييون دوالر خيالل 18 
شيهرا لتمويل مراحل األبحياث والتصنيع والحصول عىل 

املوافقات والرتاخيص الالزمة للطرح يف األسواق.
وقيال الرئييس التنفييذي للركة دكتيور غريغ بييل: 

غري  أشيخاص  »انضم 
فرييق  إىل  عاديين 
Juvenescence اليذي 
عقاقرينيا  سيينقل 
مرحلية  إىل  املُعدلية 

البيع يف األسواق«.
وأضياف دكتيور بيييل: 
»تيم أيضاً تعزيز قيدرات فريق 
اسيتخدام  يمكنيه  لكيي  العميل 
الكتشياف  اآليل  التعليم  تقنييات 

العقاقري وتطوير العالجات«.
رشكية  عميل  فرييق  يضيم 
Juvenescence، التي أسسها جيم 

ميليون ودكتور جرييج بييل ودكتور ديكالن دووغيان، طواقم من 
مطوري األدوية ورجال األعمال واملسيتثمرين ذوي الخربة العالية 

ولهم تاريخ كبري من النجاح يف قطاع علوم الحياة.
ومن املتوقع أن تقوم Juvenescence بإنشاء أو الدخول يف رشاكة 
مع/ أو االسيتثمار يف رشكات جدييدة ذات صلة بعالجات متعلقة 
بالشييخوخة وأميراض كبيار السين، عين طريق الحصيول عىل 
تراخيص رسيمية للمركبيات واملكونات من األوسياط األكاديمية 
والصناعية، أو تشيكيل مشاريع مشرتكة لتطوير عالجات إلطالة 

مرحلة الشباب.

دخل الهاتيف الذكي بتطبيقيات التواصل االجتماعيي غرف النوم 
لريحية واسيعة وكبيرية مين النياس يف مختليف أنحياء العالم، 
وتراكميت عيادت جدييدة لم تكين معهيودة سيابقا، إىل أن أصبح 

التخلص من هذه العادات الجديدة أمرا صعب املنال.
بل تحيول األمر بصورة غريبية، فعندما أصبح مين الصعب النوم 
مبيارشة، أو يف حالية القليق الذي يسيبق النيوم، صيار التوجه إىل 
تصفيح وسيائل التواصل االجتماعيي حالة »عالجية«، شيخصية 
بالتأكيد ولييس طبية، يلجأ إليها كثريون قبيل النوم للتخلص من 
األرق واإلجهياد.ويف نهايية املطياف، وعندما يقول شيخص ما إنه 
يرييد أن يتخلص مين الهاتف الذكي خارج غرفية النوم، صار هذا 

األمر مدعاة لسيخرية البعض عىل 
أساس أن أحدا ال يمكنه فعل ذلك، 
ألن األمير صيار أشيبه باإلدمان.

الفكيرة  تتلخيص  باختصيار، 
األساسيية للنوم دون هاتف ذكي 
يف إخراجه من غرفة النوم، وليس 
بإبقائيه بجانب الرسيير أو تحت 
الوسيادة، ذليك أنيه يظيل يف هذه 
الحالية يف متنياول الييد يف حيال 
الشيعور بالقليق واألرق.وللصحو 
املبكير من دون االسيتعانة بمنبه 
الهاتيف الذكيي، ميا عليك سيوى 

الحصول عىل ساعة منبه تقليدية، 
التيي تعيد أيضيا أكثر أمنا مين الهاتف الذكيي ببطاريتيه التي قد 
تنفجر يف أي لحظة وألي سيبب من األسيباب، كما طالعتنا العديد 
من األخبار يف هذا الشيأن.يف الحقيقة، ال أحد يحتاج الهاتف الذكي 
قربه عندما يحتاج إىل النيوم، وغياب الهاتف وعدم وجوده بجانب 
الرسير هو أشيبه باملهدئ، وأي شخص يفعل ذلك وهو مدرك لهذه 
الحقيقة، سيريى أنه سييغط يف نيوم عميق وبرسعية كبرية حتى 
قبل أن يعي ذلك.وتعد قيراءة الكتب املطبوعة أو الصحف الورقية، 
خصوصيا إن لم تكن من الورق املصقول أو الالمع، من األمور التي 

تساعد عىل النوم من دون هاتف ذكي.

كيف تتخلص من ادمان استخدام 
الهاتف في غرفتك؟

شركة تخصص موازنة لتطوير االبحاث 
الخاصة بايجاد »اكسير الشباب«

مميا  حديثية  علميية  دراسية  حيذرت 
وصفته بي«النشياط اليومي«، اليييذي 
يمكن أن اىل الوفاة بسيبب االجهيييياد 

وقلة الراحة.
ونرت مجلية »ذا بي إم جيى« الطبية 
املتخصصية أن الجليوس ألكثير مين 9 
سياعات أو 9 سياعات ونصف السياعة 
يف اليوم الواحد، يمكن أن يكون سيببا يف 

وفاة الشخص.
وأشيارت الدراسية إىل النشياط البدنيي 
بصحية عامية حتيى امليي أو الحركة 

الخفيفيية يمكيييين أن تقليل خطير 
الوفاة.

ودعيت مين يكيون يف منتصيف العمر، 
يف الثالثينيات واألربعينيات مين العمير 
الجلوس يف اليوم الواحد لنحو 9 ساعات 
ونصف السياعة اىل ممارسية الرياضة، 
كونهيم يكونوا معرضن لخطير الوفاة 

املبكر.
واعتميدت تليك الدراسية عيىل تحلييل 
رشيحة واسعة من البيانات أن التمارين 
مهما كانت خفيفة، وحتى لو اقترصت 

عىل املي تحدث فارقاً يف خفض مخاطر 
الوفاة املبكرة وإطالة العمر.

وأشيارت إىل أن الحد األدنى ألي إنسيان 
يحتياج إىل 150 دقيقية مين التماريين 
الخفيفة أسبوعيا كاملي، ويحتاج أيضا 
نحو 75 دقيقة أسيبوعيا مين التمارين 

متوسطة الشدة.
لكن أشارت الدراسة إىل أن ساعات النوم 
ليسيت محسيوبة من التسيع سياعات 
ونصف الساعة، وهي املدة التى يجب أن 

يجلسها الفرد يف اليوم الواحد.

خليص تقريير حدييث أعدتيه رشكية 
كاسربسيكي إىل أن العاميل البيري ما 
زال يعرّض العمليات الصناعية للخطر، 
موضًحا أن أخطاء املوظفن أو إجراءات 
غيري مقصودة اتخذوها كانت وراء %52 
مين الحيوادث التيي أثيرت يف التقنيات 
الرقابية  نظيم  وشيبكات  التشيغيلية 

الصناعية، العام املايض.
وعيدَّ التقرير املعنيون بي “حالية األمن 

هيذه   ”2019 الصناعيي  اإللكرتونيي 
املشيكلة جزًءا من سيياق أوسيع وأكثر 
تعقييًدا، مؤّكًدا أن التعقيد املتزايد للبنية 
التحتيية الصناعيية يتطلب مزييًدا من 
الحماية واملهارات، لكن الركات تعاني 
نقًصا يف املهنين املختصن بالتعامل مع 
التهديدات الجديدة، وانخفاًضا يف الوعي 

بن املوظفن.
وباتت كثيري مين اليركات الصناعية 

حريصية عىل تطويير رقمنة شيبكاتها 
واعتمياد معايري الصناعية 4.0، إذ ترى 
أربيع مين كل خميس رشكات صناعية 
)81%( أن رقمنة الشيبكات التشيغيلية 
أمير “مهم” أو “مهم للغاية” هذا العام. 
ومع ذلك، تبقى هنياك املخاطر متعلقة 
باألمين اإللكرتونيي برغم جمييع املزايا 
التيي تجلبهيا البنيية التحتيية املتصلة 

للركات.

دراسة تحذر من الجلوس لمدة 9 ساعات بدون حركة

تقرير: نصف الحوادث االلكترونية تجري بفعل اخطاء الموظفين

موسيم  وينطليق  قليلية  أييام 
ميا  وأول  امليدارس مين جدييد، 
يخطر عيىل بيال كل أم والتالميذ 
هيو الوجابيات املدرسيية التيى 
تعتيرب عقياب منزيل عنيد الكثري 
مين األطفيال وأوليياء أمورهم، 
وقد تؤدى الضغوط النفسية من 
هيذه الواجبات إلصابية األطفال 
باملشياكل ىف صحتهيم النفسيية 

وإصابتهم ببعض االضطرابات.
ووفقيا ملوقع »webmed«، أكدت 
العدييد من الدراسيات أن معظم 

األطفيال يعانون مين زيادة 
الواجبيات املنزليية بشيكل 
كبيري عليهم، مميا يتطلب 
مين أوليياء األميور أتبياع 
بعيض النصائيح الهامية 
صحية  عيىل  للحفياظ 
أطفالهم النفسية وأهمها 
دقائيق   10 تخصييص 
للرتفييه بين الواجبيات 
املنزلية لكل صف درايس، 
ىف  الطفيل  أن  بمعنيى 

الصف األول يمكن أن يحصل عىل 
10 دقائق مين واجباتها، الطفل 

ىف الصف الثاني 20 دقيقة.
عندما يأتي األطفال إىل منازلهم، 
يسيتقر عيىل الفور عيىل طاولة 
القييام بالواجبات، وجدت إحدى 
األطفيال  بعيض  أن  الدراسيات 
الذين يقرؤن لفيرتات طويلة كل 
ليلية، يزيد ذليك من مسيتويات 
التوتر العايل لديهم، مما يعرضهم 
إىل زييادة الوزن بشيكل أكرب من 

لئيك  و الذيين يعانيون مين أ

مستويات أدنى من اإلجهاد.
اإلجهياد  أن   الباحثين  وأكيد 
قيد يكيون يتسيبب ىف تغييريات 
هرمونية، تساهم ىف زيادة الوزن، 
خاصية عندما يتم التشيديد عىل 

حرمانه  أو  من الجسيم 
 ، م لنيو ا

اليوزن  زييادة  إىل  ذليك  وييؤدى 
ألن الجسيم يعتقد انيه ىف خطر، 
ومين ثيم يحياول الحفياظ عىل 
مصدر للطاقة عن طريق تخزين 

الدهون.
أن يحصيل األطفيال ىف  ويجيب 
سين 6 سينوات وميا فيوق عىل 
ساعة واحدة عىل األقل يوميا من 
النشاط البدني القوى وهذه هى 
أفضل طريقة بالنسيبة لهم، عن 
طرييق اللعيب النشيط، وتنظيم 
األنشيطة الرياضيية واملقيررات 

الدراسية.

تحذير..الواجبات المدرسية تشكل ضغوط نفسية على الطفل

لقيوة  جدييًدا  تصنيًفيا  أودي  تسيجل 
سييارتها الرياضيية الكهربائية املتعددة 
االستخدامات يف السيوق يف العام املقبل: 
إذ   ،quattro  50  Audi e-tron سييارة  
ُجهيزت السييارة بمحركين كهربائين 

باستطاعة قدرها 230 كيلوواط .
وبفضل السيعة اإلجمالية للبطارية التي 
تبلغ 71 كيلوواط ساعي، تقطع السيارة 
أكثير مين 300 كيلوميرت )186.4 مياًل( 
وفًقيا الختبار املعاييري العامليية املوحدة 
دورة  يف   )WLTP( الخفيفية  للسييارات 
القييادة الواحيدة. وسيتبدأ أسيعار بيع 
السيارة الرياضية متعددة االستخدامات 
 e-tron الطراز األسايس يف فئة سيارات –
– يف أملانييا بأقل من 70 أليف يورو، مما 

يعني أنها تفي بمعايري الحوافز البيئية.
 quattro 50 Audi e-tron وتجمع سيارة
واألداء  الكفياءة  أعيىل مسيتويات  بين 
الرييايض. وكميا هيو الحيال يف الطيراز 
اليذي تيم طرحيه يف األصل يف األسيواق، 

فإن الطراز األسيايس منهيا مجهز أيًضا 
بمحرك كهربائي يف املحور األمامي وآخر 
يف املحور الخلفي. وتتسارع السيارة من 
السيكون إىل رسعية 100 كم/سياعة يف 

غضون 7.0 ثيواٍن فقط بفضل إجمايل 
يبلغ  اليذي  املحركن  اسيتطاعة 

وعزمهميا  كيليوواط   230
الذي يصيل إىل 540 نيوتن 

مرت.
الرسعة  أن  وُيذكير 

للسيارة  القصوى 
محددة إلكرتونًيا 
عنيد 190 كيم/
سيييياعة، ويف 
معظم الحاالت، 
تلجيأ السييارة 
ضيية  ييييا لر ا
الكهييييربائية 

ة  د متعييييييييد
إىل  االسيتخدامات 

الخلفي  الكهربائيي  اسيتخدام محركها 
لتحقييق أقىص كفاءة ممكنة، بينما يتم 
تشغيل املحرك الكهربائي األمامي بشكل 
عنيد  تنبيؤي 

الحاجية. كما يجري تنظيم عملية الدفع 
الرباعيي الكهربائيي بمنتهيى الرسعية 

والدقة والرتابط.

تعرف على سيارة »اودي« الجديدة

أول  امليايض، أصيدرت مايكروسيوفت  خيالل األسيبوع 
نسيخة تجريبيية مين متصفح الوييب )مايكروسيوفت 
إييدج(  Microsoft Edge Beta املُسيتند إىل )كرومييوم( 
Chromium، والتي تقدم تجربة اسيتخدام أكثر استقراًرا 
التشيغيل  نظاميي  مين  املدعومية  اإلصيدارات  لجمييع 

.macOS )ويندوز(، و)ماك أو إس(
ويمكين تنزييل اإلصيدار التجريبي للمتصفيح من خالل 
أطلقتيه  اليذي   ،)Microsoft Edge Insider( موقيع 
مايكروسيوفت يف وقت سابق لتتيح ملسيتخدميها تجربة 
املتصفيح، ومواكبية آخير املسيتجدات.وبمجرد االنتهاء 
مين تثبيت اإلصيدار التجريبي، وبدء تشيغيله، سيُيطلب 
منيك االختيار من بين ثالثة تخطيطات لعالمية التبويب 

 ،Focused يزة  الجديدة، وهي: ُمركَّ
 ،Inspirational وملهمية 

وغنييييية باملعلوميات 
.Informative

يف  املزاييا  أكيرب  و 
إيدج  إصييييدار 
هي  الجديييييد 
القييييدرة عىل 
تشيغيل معظم 
اإلضيييافيات 
ة  ملوجيييييود ا

كروم،  متجير  يف 
ذلك  يفتيح  حييث 

مين  كبيرًيا  عيدًدا 
التي  املخصصة  امليزات 

لم تكن متوفيرة يف اإلصدار 
األصيل من املتصفح. بالطبع؛ لدى 

مايكروسيوفت مجموعتهيا الخاصة من إضافيات إيدج 
أيًضا، لكن متجرها ليس بالقوة نفسها.

تسيجيل الدخول باسيتخدام حسيابات متعددة، وسيتتم 
مزامنتها عرب جميع األجهيزة، كما هو الحال يف متصفح 

جوجل كروم.
اميا العييوب فمن ناحيية أخرى؛ لين تجد بعيض ميزات 
 Reading List )إصدار إيدج األصيل، مثل: )قائمة القراءة
التيي كانت تتيح ليك حفظ املقاالت والقيدرة عىل إضافة 
تعليقات توضيحية عيىل الصفحات، بالطبع تتوفر بدائل 
يف متجر كروم اإللكرتوني، ولكن هذه كانت إحدى امليزات 

املدمجة التي تميز املتصفح.

مايكرسوفت تطرح نسخة 
»ايدج« التجريبية هواوي تكشف عن اقوى معالج للذكاء الصناعي

رسيميا  هيواوي  رشكية  أطلقيت 
 )910 Ascend( 910 معالج أسييند
اليذي يعترب بحسيب الخيرباء أقوى 
معالج للذكاء االصطناعي يف العالم، 
كما أطلقيت منظومة عميل كاملة 
الذكاء االصطناعي تحت  لحوسيبة 
.)MindSpore( »اسم »مايند سبور

وقال إريك شيو رئيس مجلس إدارة 
رشكة هواوي: »لقيد حققنا تقدما 
مطردا منذ أن أعلنا عن إسرتاتيجية 
أكتوبير/ يف  االصطناعيي  اليذكاء 

ترين األول من العام املايض«.
يتحيرك  يشء  »كل  أن  وأضياف 
لألميام وفقيا للخطية، مين البحث 

والتطويير إىل إطيالق املنتيج. لقيد 
مين  كاملية  بمجموعية  وعدنيا 
منتجات الذكاء االصطناعي، واليوم 
أسييند 910  قدمنيا -ميع إصيدار 
وماينيد سيبور- مرحلية جديدة يف 
إسرتاتيجية هواوي يف مجال الذكاء 

االصطناعي«.

يبحيث السياعون لتخفييف الوزن 
والنحافية دائما عين أفضل خطط 
فقدان اليوزن وحرق دهون البطن، 
وغالبا ما يتبعيون نظاما غذائيا أو 
رجيما ما لتحقيق ذلك، بالطبع مع 

اختالف النتائج.
ويعتقيد البعض أن تناول املكرسات 
يسياعد عىل إنقاص الوزن، لكن ما 
ميدى صحة ذليك؟ وما هيي أفضل 
املكيرسات التيي تسياعد يف حيرق 

دهون البطن؟.
بالتأكييد ليس هنياك نظاما غذائيا 
واحيدا لتحقييق النتائيج املرجيوة 

النحافة  عىل  للحصول 
 ، بية ملطلو ا

فقيد 

عيدة  فقيد  رجيل  عين  نسيمع 
باقتطاع  كيلوغراميات مين وزنيه 
كمية ومقادير السيكر والنشا التي 

يتناولها..
نظيام  إىل  آخيرون  يلجيأ  وقيد 
»الكيتيو«، وهي نظيام غذائي عايل 
الدهون، معتدل الربوتن، منخفض 
مين  يحيد  اليذي  الكربوهييدرات، 
الكربوهييدرات إىل 20 إىل 50 غراما 
النتيجة نفسيها  لتحقييق  يومييا، 

تقريبا.
أو  الحميية  جانيب  إىل  وبالطبيع، 
النظيام الغذائي ال بد من ممارسية 
 ، ضية يا لر ا

باعتبارهيا من األميور األخرى التي 
ثبت أنها تساعد عىل إنقاص الوزن.

وعىل الرغم مين أن املكرسات غنية 
بالدهون، إال أنها ال ال تسبب السمنة 
كما يتوقيع أو يعتقد كثريون، ففي 
الواقع تعمل املكرسات بشيكل جيد 
كوجبة خفيفة، تحتوي عىل كميات 
واألليياف  الربوتين  مين  متوازنية 

والدهون الصحية.
وقيد أظهيرت الدراسيات أن تناول 
املكيرسات يمكن أن يحسين صحة 
التمثييل الغذائي، بيل ويعزز فقدان 
اليوزن، كما ذكيرت صحيفة »دييل 

إكسربيس« الربيطانية.
وعالوة عىل ذلك، أظهرت الدراسيات 
الذيين  األشيخاص  أن  السيكانية 
يتناوليون املكرسات يميليون إىل أن 
يكونيوا أصحاء أكثر وأكثر رشياقة 

من أولئك الذين ال يفعلون ذلك.
بحسيب الدراسيات، يعتقيد أن 
بذور الشييا هي مين بن أكثر 
هيذا  عيىل  املغذيية  األطعمية 
تحتيوي  فهيي  الكوكيب، 
عيىل 12 غراميييييا من 
يف  الكربوهيييييدرات 
كل 250 غراميا )وقية(، 
النسيبة  هيذه  وتعتيرب 
عاليية جيدا، غيري أن 11 
الغرامات  غراما مين هيذه 

تتألف من األلياف.

ماهو دور »المكسرات« في حرق الدهون بجسم االنسان؟

ربميا تكيون قيد الحظيت أن هواتيف 
أيفون X أو XR أو XS ال تعرض نسبة 
شيحن البطاريية يف رشييط الحالية، 
وفيما ييىل نعرض عدة طيرق إلظهار 
نسبة البطارية عىل هواتف أيفون كما 

ييل:
بحسيب موقيع 9to5mac األمريكيي، 
فمن املعيروف أن رشييط الحالة أكثر 
و  XSو  XRو  X أجهيزة  عيىل  تقييًدا 

XS Max، بحييث هنياك مسياحة أقل 

مقارنيًة  الجهياز  معلوميات  لعيرض 
بأجهيزة أيفيون السيابقة التيي كان 
بهيا رشييط حالية يعمل عيىل عرض 
الشاشية بالكاميل، لكين عيىل الرغم 
مين عدم وجود طريقة إلظهار نسيبة 
البطاريية بشيكل دائيم عيىل شاشية 
القفيل والشاشية الرئيسيية، وهنالك 
طريقة الظهيار ذلك عرب:- افتح مركز 
التحكم أو Control Center ، وذلك من 
خالل التمرير ألسيفل من أعىل الزاوية 

نسيبة  ليك  سيتظهر  اليمنيى، 
البطارية.

اسيحب  الرئيسيية،  الشاشية  مين   -
من اليسيار إىل اليمن، سيتجد نسيبة 
البطارية بالقرب من الجزء العلوي من 
شاشة Today View، ستظهر لك أيًضا 
نسيبة البطارية.- كذلك يمكنك سؤال 

سريى عن نسبة شحن البطارية.
األيفيون  هاتفيك  بتوصييل  قيم   -
النسيبة  بالشياحن، وسيرتى مؤقًتيا 

كيف 
تظهر عداد 
الشاحن في 
ايفون X ؟
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املراقب العراقي / متابعة...
وص�ل رصاع الح�ق والباط�ل ورصاع العق�ل 
والجه�ل إىل طريق مس�دود وارص أهل نجران 
ع�ىل إلوهي�ة املسي�ح علي�ه الس�ام ج�اءت 
الساع�ة املرتقبة، ونزل األم�ر اإللهي إىل نبيه 
الكريم ان ينتهج مع ه�ؤالء املعاندين أسلوباً 
أخر م�ن الح�وار، أسلوباً ليس في�ه مجاملة 
وال مداهن�ة، أسلوب�اً ل�و كتب ل�ه أن يتحقق 
ويستم�ر ألهلك الباطل وفض�ح أهله، وتواعد 
الطرفان عىل أن يكون اليوم الرابع والعرشون 
من شهر ذي الحجة ه�و يوم الفصل، وموعد 

املباهلة.
انطلق�ت األبص�ار ترق�ب الجه�ة الت�ي كان 
يخ�رج منها رس�ول الله صىل الل�ه عليه وآله 
وسل�م، وهي ترق�ب الثغ�ر الباس�م والجبني 
املرشق والوجه األغ�ر... يا لجال الله.. هو ذا 
رس�ول الله ووجه�ه يشع بالن�ور، يا لعظمة 
الح�ق وج�ال اإليمان.فه�ا ه�و ذا يحتض�ن 
الحس�ني ويمس�ك بيمن�اه الحس�ن وخلف�ه 
بضعت�ه الزهراء مغشاة بم�اءة من نور الله، 
وه�ذا عيل يميش خلفها باه�ر الجال، يرتدي 
بردة من مهابة الله.لذل�ك سيبقى يوم الرابع 
والعرشين من ذي الحجة يوما مشهودا، وهو 
مصدر عظمة يف سلسلة األيام اإلسامية وهو 
ي�وم تألق ن�وره بني األيام املشع�ة يف الرسالة 
املحمدية، وهو يوم مشه�ود حقت فيه كلمة 
الله العليا، وتمت فيه الغلبة لإلسام. إذا وقت 
ع�ىل أحداثه، فإنما تقف ع�ىل عظمة الرسالة 
املحمدي�ة تتج�ىل يف نفس واح�دة دون أنفس 
كث�رة، وام�رأة واح�دة م�ن نساء كث�رات، 
وطفل�ني دون أطف�ال كثري�ن، ه�م جميعاً 
صف�وة الصفوة ول�ب اللباب، ال�ذي أختارهم 
الل�ه لكرامت�ه، وأعدهم لهداية أمت�ه من بعد 

نبيه صىل الله عليه وآله وسلم.

يوم المباهلة... ظهور 
الحق وانكسار الباطل

ابتك�ر فريق من الباحث�ني يف جامعة كامربيدج 
الربيطانية جلدا صناعيا يمكنه تغير لونه عند 

التعرض للضوء أو الحرارة.
ووفقا ملوقع »جيي�ك«، تتكون املادة التي صنع 
منه�ا الجل�د الصناعي م�ن جزيئ�ات متناهية 
الصغ�ر مغلق�ة بم�ادة م�ن البوليم�ارات، يتم 
ضغطها داخل قطرات صغ�رة من املياه داخل 

الزيت.
وعن�د تعرض هذه الجزيئات للضوء أو الحرارة، 
فإنها تتاص�ق داخل الغاف ال�ذي يحيط بها، 

مما يؤدي إىل تغير لونها.
وعندما ترتفع درجة حرارة املادة املصنوع منها 
الجل�د إىل 32 مئوية، تختزن الجزيئات متناهية 
الصغر كمية كبرة من الطاقة خال أجزاء من 

الثانية، فيقوم الغاف املصنوع من البوليمارات 
باالنفج�ار وطرد املاء املخت�زن داخله، وهو ما 
ي�ؤدي إىل التحام الجزيئ�ات، وبالتايل تغر لون 

الجلد الصناعي.
وعندما ت�ربد املادة، ف�إن البوليم�ارات تختزن 
املياه مرة أخرى، فتتفكك الجزيئات عن بعضها 

ويستعيد الجلد لونه األصيل.

املراقب العراقي /متابعة...
فتح�ت  عندم�ا  حدث�ت  كب�رة  مفاج�أة   
مدي�رة املكتبة العام�ة يف بلدة دي�ري بوالية 
امل�ايض  األسب�وع  األمركي�ة  نيوهامش�ر 
كبسولة زمنية مغلقة من�ذ 50 عاما.وقالت 
الكبسول�ة  إن  بوت�ر  ك�ارا  املكتب�ة  مدي�رة 
الزمني�ة أو الخزن�ة كان�ت مغلق�ة منذ عام 

1969، وظلت مركونة عىل رف يف مكتبة 
ديري العامة عىل مدى السنوات 

أن  امل�ايض، بع�د  الخم�س 
مبن�ى  م�ن  إليه�ا  نقل�ت 

القديم.وأوضح�ت  البلدي�ة 
بوت�ر، يف ترصيح لقن�اة »دبليو 

أم ي�و آر« التلفزيوني�ة، أنه�ا كانت 
تن�وي تنظيم حفل كبر بمناسبة فتح 

الخزن�ة أو الكبسول�ة الزمني�ة يف ذكرى 
م�رور 50 عاما عىل تاريخ إغاقها، مشرة 

إىل أن�ه ل�م يمسها أحد حت�ى الربيع املايض.
وقالت بوتر إن فت�ح الكبسولة الزمنية هذه 

استغ�رق محاوالت ع�دة، وبحضور عدد من 
املوظفني، الذي رغبوا بمشاهدة محتوياتها، 
كما ذك�رت موق�ع فوكس ني�وز اإلخباري.

وأضاف�ت أن مفاج�أة صاعق�ة أصابت كل 
املوجودي�ن يف القاع�ة بع�د فت�ح الكبسولة 
الزمنية أخرا، قالت إنها كانت 

املكتب�ة  مدي�رة  تماما«.وقال�ت  »فارغ�ة 
»شعرنا بالرعب بع�ض اليشء عندما وجدنا 
أنه ال يوجد يشء فيها«.وتابعت قائلة »ليس 
واضح�ا ملس�ؤويل البلدة م�ا إذا كان شخص 
م�ا تمكن م�ن رسق�ة ما ك�ان موج�ودا يف 
الكبسول�ة، أو ما إذا كان�ت فارغة أساسا«.

وأضاف�ت أن�ه بالنظ�ر إىل أن رائ�د الفض�اء 
األمركي آالن شيربد، الذي شارك 
يف رحلة أبولو 11 قبل 50 عاما، 
ول�د يف بل�دة دي�ري، فإنه ساد 
اعتق�اد أنه�ا قد تك�ون تحتوي 
ع�ىل يشء ل�ه عاق�ة بشي�ربد عىل 
أبول�و(  )رحل�ة  »ألن  األقل.وقال�ت 
كان�ت من�ذ 50 عاما، كن�ا نتوقع أنه 
ك�ان يمك�ن أن يك�ون هن�اك بعض 
األشي�اء املتعلقة بآالن شيربد، ألن ذلك 
كان من�ذ حوايل 50 عام�ا.. لقد كانت 
مجرد الذكرى الخمسني للهبوط القمر، 

لذلك لن نعرف ما الذي حدث«.

 جلد صناعي 
يتغير لونه
 في الضوء 
و الحرارة

ظل رأسه معلقا خمسة أيام
 بين قضيبي سلم !

دودة تعيش في رأسه لـ30 عاما

  كبسولة زمنية لرائد فضاء تتحول الى لغز !

املراقب العراقي/ متابعة ...
نج�ا عجوز بمدينة ماتنكور بفرنسا م�ن املوت بعدما ظل رأسه 
معلقا خمسة أيام بني قضيبي سلم سقط من فوقه خال قيامه 
ببع�ض أعمال الصيانة داخل بيته، وذلك بعد أن تفطنت له أخته 

عندما قدمت لزيارته.
وأوضح�ت صحيفة فوسجس ماتن التي أوردت الخرب أنه سقط 
م�ن أعىل السلم وعلق رأسه ما ب�ني اثنني من القضبان املرتابطة 
واملتتالي�ة بالسلم، وأنه لم يتمك�ن من التخلص منهما وظل عىل 

تلك الحالة خمسة أيام.
وأضاف�ت الصحيف�ة أنه ال أح�د استمع إىل طلب�ات النجدة التي 
أطلقه�ا العجوز بعد سقوطه من السلم، وأن رأسه انتفخ بسبب 
بقائ�ه معلقا فرتة طويلة بني قضيب�ي السلم وصار من الصعب 
عليه الخ�روج م�ن املأزق.واستمر وض�ع العج�وز خمسة أيام 
دون أن يتفط�ن إليه أحد، إىل أن زارته أخته التي طلبت اإلسعاف 
وساعدت�ه ع�ىل فك رأس�ه من قضب�ان السلم.ونق�ل املسعفون 
العج�وز إىل املستشفى وهو يف حالة وعي رغم ما حدث له، وذلك 

إلخضاعه لتحاليل طبية والتثبت من سامة الجمجمة.

سلبي ..غلق الموظفين للهاتف

اعجبن�ي تعلي�ق الح�د االعاميني 
ال�ذي يعم�ل يف قن�اة  العراقي�ني 
عراقية حي�ث يقول:«قمة النذالة 
أن تتشم�ت بقصف)أياً كان( عىل 
أبن�اء الحش�د بمج�رد اإلخت�اف 
الترصف�ات«   بع�ض  يف  معه�م 
وهوم�ا يجب ان يس�ود يف االعام 
العراق�ي عىل مختل�ف مستوياته  

حي�ث ان الواج�ب ان يك�ون دعم 
الحش�د الشعبي وجمي�ع القوات 
االمنية املتواجدة االن عىل مختلف 
الجبه�ات كونهم يقاتل�ون نيابة 
ع�ن العراقي�ني جميع�ا واشد ما 
اعجبن�ي هو نهاي�ة التعليق الذي 
ك�ان عب�ارة ع�ن هاشت�اك داعم 

للحشد هو   )#الحشد عراقي(.

ايجابي ...الحشد عراقي

 من املسائل التي تثر استياء 
العلي�ا  والجه�ات  املواطن�ني 
ه�ي مسأل�ة غل�ق املوظفني 
للهاتف اثن�اء الدوام الرسمي 

مم�ا يتسب�ب بتأخ�ر انجاز 
لذلك من  املواطن�ني  معامات 
املهم ايج�اد طريقة لحل هذه 
املشكلة  ولعل الحل االول  هو 
محافظة  مجل�س  مااص�دره 
االنب�ار من أعم�ام بمنع غلق 
الهاتف اثناء ال�دوام الرسمي 
ان  الدوائ�ر  م�دراء  لجمي�ع 
املخال�ف سيتعرض للمساءلة 
وع�ىل  والتحقي�ق  القانوني�ة 
الرغم من اهمي�ة هذا االجراء 
الحكومي�ة  الدوائ�ر  ان  اال 
املحافظ�ات  م�ن  العدي�د  يف 
يرفض�ون الرد ع�ىل اتصاالت 
بانج�از  الخاص�ة  املواطن�ني 

معاماتهم. 

ممّثل أميركي يرفض المشاركة بـ »فوضى« رفًضا لـ »تلميع صورة إسرائيل«
املراقب العراقي/متابعة...

ديفي�د  األمرك�ي  املمّث�ل  أعل�ن 
لتجربة  الخض�وع  كلينون رفض�ه 
يف  لاش�رتاك  علي�ه  عرض�ت  أداء 
الّت�ي تنتجه�ا  سلسل�ة »ف�وىض« 
شبك�ة »نتفليك�س«، معلًّا رفضه 
برفض املشارك�ة يف »تلميع صورة 

إرسائيل«.
وق�ال املمّث�ل األمرك�ّي، الحاص�ل 
مقال�ة  يف  »إيم�ي«،  جائ�زة  ع�ىل 
نرشه�ا ع�ىل موقع »ت�روث آوت«، 
إّنه قد ُدعي للتقدي�م يف تجربة أداء 
للسلسل�ة الّتلفزيونّي�ة الّتي يجري 
عليها العمل يف الوقت الحايلّ، وكان 
يفّك�ر يف الّذه�اب للمشاركة إاّل أّنه 
غ�ّر رأيه لدى معرفته أّن مبتكريها 
إرسائيلّي�ان، وهم�ا آيف إيساكاروف 

وليور راز.
وأوض�ح كلينون يف مقال�ه أّنه كان 

يدرك »أن السلسل�ة انتقدت بسبب 
طريق�ة تصويره�ا للفلسطيني�ني 
وميله�ا إىل تربير انتهاكات إرسائيل 
أّن  واعت�رب  اإلنس�ان«،  لحق�وق 
أسل�وب تصوي�ر الفلسطيني�ني يف 
السلسل�ة »مه�ني«، وأّن »رشكات 
اإلنتاج اإلرسائيلي�ة تستفيد بشكل 
كبر م�ن تحالفاتها م�ع رشكائها 

األمركيني و‘نتفليكس‘»، وفًقا له.
وبنّي مق�ال كلينون أّن�ه باإلضافة 
الرّشك�ات  ستحّصل�ه  م�ا  إىل 
واالقتص�اد اإلرسائييل من العائدات 
املالّي�ة للّسلسل�ة، ف�إّن »الحكومة 
م�ن  ستستفي�د  اإلرسائيلي�ة 
امتي�از الرشاك�ات اإلبداعي�ة م�ع 

هولي�وود، فهذه العاقات التجارية 
يف مجال الرتفيه تؤثر يف السياسة«.

وأكد كلينون دعمه للحركة العاملية 
ملقاطعة إرسائيل »بي دي إس«، آمًا 
يف »حرم�ان إرسائيل م�ن الرشعية 
يف  إليه�ا  تسع�ى  الت�ي  والهيب�ة 
املجتمع الدويل«، مشّدًدا عىل أنه لن 
يشارك يف »تلميع صورة إرسائيل«، 
رغم أنه عاط�ل من العمل منذ عام 
ونصف.وخت�م كلينون مقاله قائًا 
إّن »ق�راري باالمتناع عن املشاركة 
يف عم�ل ملنتج�ني إرسائيلّي�ني ل�ن 
يك�ون ذا تأثر كبر ع�ىل املرشوع 
الطم�وح واملرتف�ع الكلف�ة، لكنه 
ترصف شخص احتك�م إىل ضمره 

تضامًنا مع الشعب الفلسطيني«.
ومن املقرر البدء بتصوير السلسلة 
يف نيويورك وتل أبي�ب، خال أيلول 

املقبل.

املراقب العراقي / متابعة...
أف�ادت التقاري�ر بأن ناسا تحق�ق يف ادعاء بأن 
رائدة فضاء تسللت إىل الحساب البنكي لزوجتها 
السابقة من محط�ة الفضاء الدولية، وهذا أول 

ادعاء الرتكاب جريمة يف الفضاء.
واعرتف�ت رائدة الفض�اء آن ماكلني بالتسلل إىل 
الحس�اب م�ن محطة الفض�اء الدولي�ة، لكنها 
نف�ت القيام ب�أي مخالفات، بحس�ب صحيفة 
»نيوي�ورك تايمز«.ورفع�ت سامر ووردن وهي 
ضاب�ط استخب�ارات الق�وات الجوي�ة، شكوى 
ضد زوجتها السابقة إىل املحكمة، ومنذ ارتكاب 
املخالف�ة املزعوم�ة قد ع�ادت الرائ�دة ماكلني 
م�ن محطة الفض�اء إىل األرض.ثم أخربت رائدة 
الفضاء الصحيفة من خ�ال محام، أنها أرادت 
فق�ط التأكد من أن أم�وال العائلة كانت عىل ما 
ي�رام وأن هناك ما يكفي من املال لدفع الفواتر 

والعناية بابنهما.
وذك�رت الصحيفة، أن السيدتني ماكلني ووردن 
تزوجتا عام 2014 وتقدمت السيدة ووردن بطلب 
الط�اق يف ع�ام 2018، وقد تواص�ل املحققون 

م�ن مكت�ب املفت�ش الع�ام يف ناس�ا 
باالثنني عىل حد سواء.

خم�س  هن�����اك 
فض�اء  وك�االت 

دولي�ة مشاركة 
املحط����ة  يف 
الفض����ائي�ة 

 ، لي�����ة و لد ا
املتحدة  الوالي�ات 

والياب�ان  وكن�دا 
وروسي�ا والعدي�د م�ن 

الدول األوروبي�ة، والقانون الوطني ينطبق عىل 
األشخاص واملمتلكات يف الفضاء.

فهك�ذا إذا ارتك�ب مواط�ن كن�دي جريم�ة يف 
الفض�اء، فسيخض�ع للقان�ون الكن�دي، أم�ا 

املواطن الرويس للقانون الرويس.
ينص قان�ون الفضاء أيضا ع�ىل أحكام تسليم 
املجرم�ني ع�ىل األرض، وذلك يف ح�ال قررت أي 
دولة أنه�ا ترغب يف محاكم�ة مواطن من دولة 

أخرى بسبب سوء سلوكه يف الفضاء.

بين الرفض والقبول
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املراقب العراقي /...
ق�رأت خربا يقول :ذك�رت صحيفة عربية، 
ان هن�اك مقرتح�ا إلع�ادة ضب�اط الدفاع 
الجوي يف الجيش السابق إىل الخدمة، فيما 
اش�ارت اىل وج�ود دول اب�دت استعداده�ا 
لتزويد العراق بما يحتاجه بشأن منظومة 
دف�اع ج�وي ،وه�و مق�رتح ي�رتاوح بني 
الرف�ض والقب�ول .ونقل�ت الصحيفة عن 
مصدر عسكري قوله ان »الحكومة تدرس 
ع�دة مقرتح�ات لتطوير منظوم�ة الدفاع 
الج�وي العراق�ي، ضمن م�رشوع تطوير 
عسك�ري واسع، م�ن بينها إع�ادة ضباط 
الجي�ش العراق�ي السابق صنف 
ع  ف�ا لد ا

وس�اح  العسكري�ة  والهندس�ة  الج�وي 
الصواري�خ إىل الخدم�ة، مم�ن ه�م برتبة 
عقيد فما دون، ما لم يكن مشموال بقانون 
اجتث�اث ح�زب البعث من الع�راق، إضافة 
إىل الب�دء بخطة عمل الست�راد منظومات 
دفاع جوي متط�ورة من مناشئ مختلفة، 
وتشمل منظومات الدفاع الصاروخي أرض 

�� جو واالستشعار املبكر«
واض�اف أن »هن�اك دوال ع�دة أعربت عن 
استعدادها، يف وقت ساب�ق، لتزويد العراق 
بما يحتاجه بوقت قي�ايس يف حال ماطلت 
واشنط�ن تزوي�ده بمنظومة دف�اع جوي، 
واألولوي�ة مل�ن سيلب�ي الطل�ب العراق�ي 
بتجهيزه باملعدات واملنظومات قبل غره«، 
مشرا اىل ان »ه�ذه الخطوة جاءت بسبب 
ض�د  الصهيوني�ة  التهدي�دات 

العراق«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقري�ر اقتص�ادي ع�ن وص�ول 
قيم�ة س�وق ألع�اب الكمبيوت�ر خال 
العام الح�ايل إىل 152 مليار دوالر، 68.5 
مليار تأتي من مبيع�ات ألعاب األجهزة 
االستثمارات  قيم�ة  املحمولة.ووصل�ت 
يف هذه السوق خال ع�ام ونصف العام 
إىل 10 ملي�ار دوالر، ووفق�ا ملوق�ع »تك 
كران�ش« املتخص�ص يف التكنولوجي�ا، 
األلع�اب تمثل ح�وايل 33% م�ن إجمايل 
التطبيقات التي يتم تنزيلها عىل األجهزة 
املحمولة، و74% من إنفاق املستخدمني 

عىل تطبيقات هذه األجهزة.
ووفقا للتقديرات ف�إن حوايل 2.4 مليار 
شخ�ص سيكون�ون قد مارس�وا ألعاب 
الكمبيوتر عرب األجه�زة املفتوحة خال 
الع�ام الحايل يف مختلف أنحاء العالم بما 

يعادل حوايل ثلث سكان العالم.
كم�ا أن 50% م�ن مستخدمي تطبيقات 
األجه�زة املحمول�ة يمارس�ون األلعاب 
وهو ما يجعل هذه الفئة من التطبيقات 
يف نف�س شعبي�ة تطبيق�ات املوسيقى 
مثل »سبوتف�اي« و«آب�ل ميوزيك« ويف 
املرك�ز الثاني بع�د تطبيق�ات التواصل 
االجتماع�ي م�ن حي�ث حج�م الوق�ت 

املخصص لها.
الوق�ت  أصب�ح  املتح�دة  الوالي�ات  ويف 
ال�ذي يتم تخصيص�ه لألجهزة املحمولة 
يزي�د ع�ن الوق�ت املخص�ص ملشاهدة 
التلفزي�ون، حيث يق�ي املستخدمون 
وقت�ا مع أجهزة املحمول يزيد بمقدار 8 

دقائق يوميا مقارنة بوقت التلفزيون.
وم�ن املتوقع وصول ه�ذا الرقم إىل أكثر 

من 30 دقيقة يوميا يف عام 2021.

كشف محتويات »حقيبة ملكة بريطانيا السرية«
 املراقب العراقي / متابعة...

بريطاني�ا  ملك�ة  تصطح�ب 
وورثته�ا  الثاني�ة،  إليزابي�ث 
األم�ر  العه�د  املبارشي�ن، ويل 
تشارل�ز، وكذل�ك ابن�ه األم�ر 
ع�ىل  الثال�ث  بوصف�ه  ولي�ام 
الربيطان�ي،  الع�رش  ترتي�ب 
حقيبة رسية يف كل سفرياتهم 

الخارجية.
وقال الخبر يف الشؤون امللكية، 
دنك�ان الركوم�ب، إن�ه يج�ب 
إليزابي�ث واألمرين  امللكة  عىل 
يحمل�وا  أن  وولي�ام  تشارل�ز 
معه�م »بن�ودا خاص�ة« عن�د 
سفرهم إىل الخارج الستخدامه 

يف حاالت الطوارئ.
الرسي�ة  الحقيب�ة  وتحت�وي 
عىل »دمائه�م، الستخدامها يف 
حالة الط�وارئ، حي�ث أضاف 
امللك�ة  كان�ت  إذا   « الركوم�ب 

يف جول�ة، يصطح�ب لطبي�ب 
حقيب�ة  له�ا  املراف�ق  امللك�ي 
مليئ�ة بدمائه�ا، لاستخدام يف 
حالة ح�دوث يشء م�ا«، وفقا 
»دي�يل  صحيف�ة  نرشت�ه  مل�ا 

إكسربيس«.
وأض�اف أن�ه إذا كان�ت امللكة 

ت�زور بلدا تكون في�ه إمدادات 
الدم محل شك، فسيتم تضمني 
حزم�ة م�ن دمه�ا، مش�را إىل 
أن ه�ذا األم�ر يك�ون يف حال�ة 
كان نق�ل الدم أم�را رضوريا، 
ودون أن تتع�رض صحة امللكة 

للخطر.

ويك�ون طبيب العائل�ة امللكية 
دائم�ا يف مك�ان قري�ب عندما 
ورثته�ا  أو  امللك�ة  تساف�ر 

املبارشي�ن، حي�ث يحم�ل 
ضخم�ة  طبي�ة  حقيب�ة 
مزيل  ع�ىل  تحت�����وي 

متنقل  رجف����ان 
لحاالت  وأدوية 

الط����وارئ.
وأك�د الركومب 
األمري�ن  أن 
لز  ر تش�����ا
 ، م لي�ا و و
)الث����ان�ي 
والثال�ث عىل 

تي�ب  ت���ر
العرش( مطالبون 

القاعدة  باتب�اع  بدوره�م 
ذاته�ا عندم�ا يكون�ون يف 

مهمة رسمية يف الخارج.

املراقب العراقي/ متابعة ...
كش�ف األطب�اء ع�ن السبب 
ال�ذي أرق رجا من مقاطعة 
جيانغت�يش الصينية، وجعله 
ألي�م  ص�داع  م�ن  يعان�ي 
وأع�راض الرصع ح�وايل 30 
عاما من حياته.وذكر موقع 

أن   ،AsiaOne
الصيني بدأ يعاني 
مربح  ص�داع  من 
ع�ام 1989 )كان 
آن�ذاك 29  عم�ره 
وتعرض  عام�ا(. 
ألول هجمة ملرض 
الرصع أثناء لعبه 

ال�ورق عندم�ا اهت�زت يداه 
وقدم�اه وخرج�ت رغوة من 
وعيه.وع�رض  وفق�د  فم�ه 
الرج�ل نفس�ه ع�ىل األطباء 
وتن�اول  عام�ا،   30 خ�ال 
للع�اج  األدوي�ة  مختل�ف 

م�ن األم�راض الت�ي أصابت 
دماغه، لكنه لم يلق السكينة 
طوال تلك املدة ولم يشف من 

األلم.
لكن زيارته األخرة لألطباء يف 
يوليو امل�ايض، أثمرت إيجابا 
ع�ىل صحت�ه، بع�د أن طلب 
منه  األخصائيون 
بالرن�ني  ص�ورة 
املغن����اطي�ي 
لدماغه، اكتشفوا 
وجود  منه�����ا 
دودة بط�����ول 
سنتيم�رتات   10
رأسه. يف  تعي�ش 

جراح�ة  األطب�اء  وأج�رى 
دقيق�ة للرج�ل، وأزال�وا من 
رأس�ه الطفييل، ال�ذي قدروا 
بأن�ه دخل ه�ذه املنطقة من 
الجس�د ل�دى رشب�ه مياه�ا 

ملوثة.

اول سرقة بنكية في الفضاء


