
سياسيون تحت طائلة الحساب واالطاحة بحيتان الفساد الكبيرة بات قريبًا
نبذهم الشعب وحاربتهم المرجعية الدينية..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
السياس�ية  اصبحت بع�ض الش�خصيات 
»ايقونة« للفس�اد يف العراق، بعد رسقتهم 
ملاليني الدوالرات من موازنة الدولة وتورط 
وضل�ت  الع�ام،  امل�ال  برسق�ة  احزابه�م 
تل�ك الش�خصيات واألح�زاب يف مأمن من 
املحاس�بة والرقابة نتيجة ضعف القانون، 
وتورط غالبية الكتل السياس�ية املشاركة 
بالس�لطة يف ذلك الفس�اد ما جعل بعضهم 

يتسرت عىل البعض االخر.
وفش�لت جمي�ع املح�اوالت الت�ي أطلقت 
ملحارب�ة الفس�اد لع�دم جديته�ا، وكذل�ك 
الفاس�دين  الت�ي يتمت�ع به�ا  للحصان�ة 
زاد  م�ا  وه�و  املتعاقب�ة،  الحكوم�ات  يف 
االحتقان لدى الش�ارع العراقي، ودفعه اىل 
الخ�روج بتظاهرات واس�عة طال�ت بغداد 
واملحافظ�ات الجنوبية، دع�ت اىل رضورة 
تطه�ر املؤسس�ات الحكومي�ة من رساق 
املال العام، واستعادة املال املنهوب من قبل 

الطبقة السياسية الحاكمة.
وه�ذا ما دعمته املرجعي�ة الدينية العليا يف 
النجف االرشف التي دعت منذ عدة سنوات 
اىل رضورة جدية ملحاسبة الفساد واالبتعاد 
عن املراهنات واملجامل�ة بخصوصه، وهو 
ما عزز موقف الحكومة يف محاربة الفساد 
وتطبيق قانون »م�ن اين لك هذا«، وأحرج 
السياس�يني الذي�ن يتهرب�ون م�ن التوجه 
ص�وب القض�اء لتربئ�ة أنفس�هم من تهم 

الفساد.
وبهذا الجانب يرى املحلل السيايس حسني 
الكنان�ي ان املرجعي�ة الديني�ة ش�خصت 
الكث�ر م�ن األخط�اء من�ذ ع�دة س�نوات 
واملتعلق�ة بالفس�اد واملحاصصة لكنها لم 

تلَق اذناً صاغية من قبل الكتل«.
وق�ال الكناني يف حديث خ�ص به »املراقب 
العراق�ي« ان »ظاه�رة الفس�اد أصبح�ت 
كاف�ة  الدول�ة  مؤسس�ات  يف  مفضوح�ة 
وتفشت بالش�كل الذي باتت فيه تجرى يف 

العلن وامام الجميع«.
وأش�ار اىل ان »اه�م مطال�ب املتظاهري�ن 
املتواجدي�ن يف بغ�داد واملحافظات األخرى 
اليوم هو اجتثاث الفاس�دين ومحاربة آفة 

الفساد التي نخرت جسد الدولة«.
وأض�اف ان »وجود التظاهرات يف الش�ارع 
ه�و فرصة تاريخية ملحاس�بة الفاس�دين 
وتعديل الدستور ومعالجة جميع األخطاء 
الس�ابقة«.ولفت اىل ان »بعض السياسيني 
الذي�ن يدع�ون النزاهة عليهم االس�تجابة 
لضغط�ي املرجعية والش�ارع ويعملوا عىل 

املساهمة يف محاربة الفساد«.
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس نجم 
القص�اب ان تفعي�ل قان�ون »م�ن اين لك 
هذا« س�يعمل عىل احراج الكتل السياسية 
القان�ون  ه�ذا  الن  بالفس�اد،  املتهم�ة 

سيكشف فسادهم«.
وقال القص�اب يف حديث خص به »املراقب 

الي�وم  السياس�ية  »الكت�ل  ان  العراق�ي« 
بات�ت جميعها محرج�ة ألنها غ�ر قادرة 
ع�ىل رف�ض او الوق�وف بوج�ه القوان�ني 
التي تش�كل مطلباً ش�عبياً وتحظى بتأييد 

املرجعية الدينية«.
وأض�اف ان »الفس�اد نخ�ر جس�د الدولة، 
وتس�بب يف رسق�ة ق�وت الش�عب، ولواله 
ل�كان وض�ع الع�راق مختل�ف تمام�اً عن 
اليوم، الن رغيف الفقر رسق نتيجة الهدر 
امل�ايل وهيمن�ت عدد من الش�خصيات عىل 
امل�ال املال الع�ام ما جعلها تص�ل اىل الثراء 

الفاحش«.
ولف�ت اىل ان »املرحلة اليوم ه�ي تاريخية 
ويمكن استغاللها إلصالح ما افسده الدهر، 
وإيقاف الفاس�دين وتقديمهم اىل القضاء 
الذين س�يكون الفيص�ل يف االقتصاص من 

رسق املال العام«.
 يش�ار اىل ان مئ�ات املتظاهرين خرجوا يف 
العاصم�ة بغ�داد واملحافظ�ات الجنوبي�ة 
مطالبني برضورة اصالح النظام ومحاربة 
الفساد والفاس�دين وتقديمهم اىل العدالة، 
ودخل�ت التظاه�رات يف اس�بوعها الرابع ، 
واعلن املتظاهري�ن من خاللها اىل اعتصام 

مفتوح لحني تحقيق املطالب.
يذك�ر ان القض�اء كان ق�د اص�در حكم�اً 
بالس�جن لس�بع س�نوات بح�ق رئيس�ة 
مؤسسة الش�هداء ناجحة الشمري بسبب 

قضايا فساد مايل واداري.

االسيوي يختار عالء عباس ضمن أبرز نجوم غرب آسيا 

برهان شاوي: 
االدب ليس 

ممنوعا في العراق 
والسياسيين ال 

يقرأون الكتب  

الحكومة توّزع
 118 ألف دونم 
بين المواطنين
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أك�د النائب محمود امل�ال طالل، الي�وم األحد، 
أن أم�ام مجل�س الن�واب جلس�ات »حافلة« 
بالخط�وات اإلصالحي�ة م�ن بينه�ا ع�دد من 

االستجوابات وترشيع قوانني مهمة.
وق�ال املال ط�الل يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
املتوالي�ة  املرجعي�ة  »خط�ب  إن  العراق�ي« 
كان�ت واضحة وق�د أش�هرت فيه�ا البطاقة 
الصف�راء، واليوم أش�هرت البطاق�ة الحمراء 
بوجه الحكومة والربمل�ان يف حال عدم تطبيق 
اإلصالحات املنش�ودة يف ما يتالءم مع مطالب 

املتظاهري�ن والش�عب«، مبين�اً أن »الحكومة 
أمام طريق واحد وهو طريق اإلصالحات«.

وأضاف املال طالل، أنه »إذا لم تتمكن الحكومة 
من ه�ذه اإلنج�ازات فعليه�ا أن تب�ني وجهة 
نظره�ا للش�عب ك�ي ال تكون هي املس�ؤول 
الوحي�د امام الش�عب واملرجعي�ة«، معترباً أن 
»هناك أجندات داخل الحكومة ال تريد أن تعمل 
ضمن املنط�ق الصحيح والدس�تور والقانون 
الصحي�ح وه�و إعط�اء الحقيق�ة واالنفراج 

للشعب بما يحقق اإلصالحات املطلوبة«.

كش�ف مص�در يف قيادة حش�د االنب�ار، اليوم 
االح�د، أن االقتص�اد اصب�ح بواب�ة للرشكات 

األمنية االمريكية للتوغل يف االنبار.
وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراقب العراق�ي« إن “الفرتة القريبة املقبلة 
ستش�هد قي�ام رشكات أمريكي�ة مختصة يف 
مج�ال النف�ط بمد أنب�وب نفط م�ن منطقة 
مصف�ى ك�ي غربي االنب�ار، باتج�اه االرايض 

األردنية«.

وأض�اف أن “رشكات أمنية أمريكية س�رتافق 
تلك ال�رشكات بحجة توف�ر الحماية للكوادر 

الهندسية والفنية«.
يذك�ر ان تقرير ملوقع )جس�ت س�يكيورتي( 
التابع لألمن القومي األمريكي وكلية الحقوق 
يف جامع�ة نيوي�ورك ،عن مح�اوالت رشكات 
أمريكية االس�تحواذ عىل صفقات اس�تخراج 
الغ�از م�ن حق�ول النف�ط العراقي�ة يف ظ�ل 

الكميات الهائلة املكتشفة.

نائب يتحدث عن جلسات »حافلة باإلنجازات« في البرلمان

مصدر: االقتصاد بوابة الشركات االمريكية للتوغل في االنبار

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يبدو أن املس�ودة الجديدة لقانون االنتخابات الذي قدمته 
رئاس�ة الجمهوري�ة اىل الربمل�ان والت�ي تزامن�ا مع حدة 
الح�راك الش�عبي املطالب باإلص�الح، لن تمرر بس�هولة 
إذ تعده�ا الكت�ل السياس�ية بأنه�ا ناق�وس الخطر عىل 
مكتس�باتها ومناصبه�ا يف الدول�ة، حيث نج�د أنه وفقا 
للقانون الجديد فأن الرئاس�ات الثالث ونوابهم إضافة اىل 
ال�وزراء ووكالؤهم و أعضاء املجال�س املحلية ممنوعون 

من الرتشح، االمر الذي اثار حفيظة الطبقة السياسية.
وترج�ح اوس�اطا نيابية أن يت�م ارجاع املس�ودة الحالية 
اىل الحكوم�ة بع�د اج�راء ثمة تعدي�الت عليه�ا تتماىش 
م�ع تطلع�ات الش�ارع العراق�ي، متوقعة أن حس�م هذا 
القان�ون يرس�م الخريطة السياس�ية املقبل�ة من خالل 
اجراء انتخابات مبكرة بهدف ارجاع الثقة بني الس�يايس 
واملواطن.من جهته اكد النائ�ب عن ائتالف دولة القانون 
صادق مدلول، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« أن »هناك 
اختالفات بني الكتل السياس�ية حول قان�ون االنتخابات 
تتمح�ور حول القائمة املغلقة واملفتوحة«، مبينا أن »من 
ه�ذه الكتل تحاول إيج�اد قانون من خالل�ه تحصل عىل 

اكرب عدد من املقاعد«.

واعترب مدلول، أن »طرح نس�خة القانون الجديدة بشكل 
مش�ابه للنسخة املاضية هو امر يثر الشبهات النه بوابة 
للتزوي�ر ولرسقة األصوات«، مفض�ال »القائمة املفتوحة 

باعتبارها تتيح للناخب قد أوسع يف الخيار«.
وأشار اىل أن »حل هذه الخالفات لم يتم بسهولة ويحتاج 
اىل وق�ت كث�ر«، الفت�ا اىل أن »جميع النق�اط املطروحة 
يف القان�ون لم تحصل ع�ىل توافق س�يايس وهناك تباين 
يف ال�رأي ازائه�ا، باس�تثناء النقطة التي تتيح للمرش�ح 

صاحب ال� )25( سنة فهي القت قبوال واسعا«.
ورج�ح أن »يتم طرحه للتصويت بعد اجراء تعديالت عىل 

مسودته من قبل اللجنة القانونية النيابية«.  
وتاب�ع أن »كتلة دولة القانون ت�رى أن اللجوء النتخابات 
املبكرة بعد إقرار القانون هو الحل األس�لم من أجل إعادة 

الثقة بني الحكومة واملواطن«.
بدوره�ا اس�تبعدت النائبة ع�ن تحالف س�ائرون نجاح 
محيس�ن، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« أن »يتم تمرير 
قانون االنتخابات بنسخته الحالية خالل الفرتة الحالية«، 
مرجحة أن »تكون هناك عملية إضافة تعديالت وارجاعه 

اىل الحكومة«.
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نفت هيأة النزاه�ة، اليوم األحد، إخفاء أية 
معلوم�ات يبيحه�ا القانون بش�أن قضية 
»أون�ا أوي�ل، فيم�ا اس�تغربت زج أس�ماء 
بعض كوادرها يف س�جاالت إعالمية.وقالت 
الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نسخة منه، إنها »تستغرب من زج األسماء 
الرصيح�ة ملالكاته�ا يف س�جاالت إعالمية 
دون علمها«، مؤك�دة أنها »لم ولن تخضع 
إىل الضغ�وط م�ن أي�ة جه�ة كان�ت، وأن 
عمله�ا التحقيقي واضح وش�فاف وجيل، 
القضاء«.وأضاف�ت،  إرشاف  تح�ت  ويت�م 
أنه�ا »ومنذ البداية، أفصحت عن إجراءاتها 
بصدد القضايا الكربى ذات املساس املبارش 
بالرأي العام، ومنها ما يعرف بقضية )اونا 
أوي�ل(، وأصدرت العديد م�ن البيانات التي 
تتعل�ق بالقضايا ونتائج الفريق التحقيقي 
الذي توىل مهمة التحقي�ق فيها، ولم تخِف 

أية معلومات يبيحه�ا القانون، فقد أعلنت 
ع�ن الجه�ات التي حقق�ت معه�ا أو التي 
اس�تمعت إىل أقوالها، وكذلك القرارات التي 
ص�درت ع�ن القضاء ح�ول القضية، وهي 
متواصلٌة مع وسائل اإلعالم؛ بغية تزويدها 
بالتفاصي�ل، ول�م تحج�ب أي�ة معلومات 

يبيحها القانون عنها«.
اعتب�ارات  مراع�اة  »رضورة  إىل  ولفت�ت 
الرقاب�ي  العم�ل  مؤسس�ات  ومح�ددات 
واس�تقالليتها، وال س�يما رسي�ة التحقيق 
ع�ىل وف�ق قاع�دة )إن املتهم ب�ريء حتى 
تثبت إدانته(، وهذا ما حافظت عليه الهيئة 
وستعمل عىل االلتزام به، استنادا إىل أحكام 
القان�ون«، منبهة إىل »أهمي�ة إبعادها عن 
السجاالت السياسية واملهاترات اإلعالمية، 
وع�دم زج األس�ماء الرصيح�ة ملالكاتها يف 

أتونها«.

قانون االنتخابات الجديد يسحب البساط من اقدام »صقور« العملية السياسية
النزاهة تنفي أخفاء أي معلومة 

بشأن قضية »أونا أويل«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اليخفى عىل اح�د ان مزاد العملة الذي ينظمه البنك املركزي 
من اكرب ملفات الفس�اد التي تس�ببت بهدر مئات املليارات 
م�ن ال�دوالرات من خ�الل تهريبها اىل الخارج ع�رب عمليات 

غسيل لألموال بشكل منظم .
فق�د اعرتف البنك املركزي اكثر من م�رة ان معظم الفواتر 
الت�ي تقدمه�ا البنوك املش�اركة يف مزاد العمل�ة والتي تعود 
ملكيتها اىل شخصيات سياس�ية متنفذة تقدم فواتر رشاء 
اغلبه�ا م�زورة , م�ن اج�ل رشاء كميات كبرة م�ن الدوالر 
بس�عر تفضي�يل واحت�كاره يف عملي�ات تجاري�ة خارجي�ة 
هدفه�ا تهريب تلك العملة األجنبي�ة , وكذلك املضاربة به يف 
األس�واق املحلية من اجل تحقيق اكرب قدر من األرباح ,علما 
ان املصارف املش�اركة يف مزاد العملة تمتنع عن بيع الدوالر 
اىل املواطنني , واذا ما تمت فأن عملية البيع بس�عر الس�وق 
املح�يل أي بأرتفاع س�تة نقاط للدوالر الواح�د, مما يضيف 
أعب�اء إضافية عىل املواطن الذي يحت�اج تلك العملة لغرض 

العالج او السفر اىل خارج البالد.
عملي�ات تبييض األموال او غس�يلها كما يع�رف اقتصاديا 
ه�ي اهم ما تس�عى اليه املصارف املش�اركة يف امل�زاد , كما 
اس�تخدم يف عملي�ات تمويل اإلرهاب من خ�الل وضع مبلغ 
م�ايل بالعملة املحلية لغرض رشاء الدوالر ومن ثم تهريبه اىل 

خارج البالد ليصل اىل الجهات اإلرهابية او بالعكس.
دخول م�زاد العملة يقترصعىل عدد م�ن املصارف املعروفة 
, فض�ال عن بع�ض املصارف العربي�ة والكردي�ة العاملة يف 
كردس�تان , فهؤالء يتعاملون بالحواالت من اجل تحويل ما 
تم رشائه اىل خارج سيطرة حكومة بغداد , وبالتايل يؤدي اىل 

خسارة العراق أموال بالعملة الصعبة .
االم�ر لم يتوقف عىل مصارف املش�اركة يف املزاد وانما هناك 
ش�خصيات سياس�ية لها حص�ة ثابت�ه يف م�زاد البنك من 
ال�دوالرات من اجل االنتفاع منها يف أماكن أخرى فما يحدث 
يف مزاد العملة اليختلف عن املحاصصة يف العملية السياسية.

يق�ول الخب�ر االقتص�ادي صال�ح الهم�ايش يف اتصال مع 
)املراقب العراقي(: عمليات غسل االموال ساهمت يف انتشار 
الفس�اد والجرائ�م االجتماعية والفس�اد االداري والرش�وة 
وغر ذلك، وانخفاض املس�توى املعايش املواطنني من خالل 
توفر الس�لع والخدمات املغشوش�ة يف ظل صمت حكومي 
طيلة االعوام املاضية, فالعديد من الرشكات الوهمية تهرب 
العم�الت للخارج دون وجود اجراءات حكومية رقابية للحد 
م�ن هذه الجرائ�م بل ان الحكومة وقع�ت يف فخ ترصيحات 
البن�ك املرك�زي التي اك�دت انه�ا قللت من عمليات غس�يل 

االموال وهو امر غر صحيح.

تفاصيل اوسع صفحة 3

بعد ضخ المركزي كميات كبيرة من الدوالر.. تصاعد عمليات غسيل األموال وتهريب العملة 

كش�فت اللجن�ة االمني�ة يف مجل�س دياىل، الي�وم االحد، 
ع�ن تعزيز الحش�د الش�عبي لقدراته النهري�ة يف بحرة 

حم���رين .
وق�ال رئيس اللجنة صادق الحس�يني يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراقي« ان »الحش�د الش�عبي عزز من قدرات 
القوة النهرية التابعة له يف بحرة حمرين، )55كم شمال 
رشق بعقوب�ة(، لتك�ون اكث�ر ق�وة يف تنفي�ذ العمليات 
النوعية ودرء مخاطر اية محاوالت تسلل عرب البحرة او 

االختباء يف بعض الجزء الصغرة داخلها«.
واض�اف الحس�يني، ان »تعزي�ز ق�درات الق�وة النهرية 
واعتماد اط�ر جديدة يف املناورة تأت�ي كإجراءات مبكرة 
يف مواجه�ة اضطراب�ات املن�اخ مع حلول فصل الش�تاء 
والت�ي يحاول داعش اس�تغاللها يف التنقل والتس�لل بني 
املناط�ق«، الفت�ا اىل ان »الق�وة النهرية اثبت�ت فعاليتها 
بعد اش�هر عىل تشكيلها من خالل احباط عدة محاوالت 
تس�لل وكش�ف مضافات واوكار مهمة لداعش يف بحرة 

حمرين ومحيطها«.

الحشد الشعبي يعزز قدراته 
النهرية في حمرين

أعل�ن س�ماحة آي�ة الل�ه العظم�ى اإلمام الس�يد عيل 
الخامنئ�ي أنه يدعم قرار رؤس�اء الس�لطات يف قضية 
تقنني الوقود، الفتا إىل أنه س�بق وأعلن دعمه للقرارات 
الت�ي يتخذها االجتماع املش�رتك لرؤس�اء الس�لطات 
الث�الث، كما نبّه من دعم أعداء الجمهورية االس�المية 
ألعمال الش�غب ولتخريب، طالبا من الش�عب االبتعاد 
ع�ن املخربني، وتأت�ي تلك الكلمة بالتزام�ن مع تقرير 
املجل�س االعىل لألمن القوم�ي االيراني الذي وثق دالئل 
ع�ىل وج�ود مجموع�ات منظم�ة ومندس�ة م�ن قبل 
معارضني الثورة االس�المية، قامت بسلس�لة هجمات 
ع�ىل ق�وات االم�ن الداخيل مس�تخدمة اس�لحة نارية 

لحرق البنوك واالموال العامة.
ويف ترصيح�ات مقتضبة له اليوم االحد يف درس خارج 
الفقه، أشار سماحته إىل مسألة تقنني الوقود، الفتا إىل 
ان�ه ليس خبرا يف هذا املجال وان وجهات نظر الخرباء 
ايض�ا متضاربة، وقال »لكنني كنت قد اعلنت س�ابقا 
بانني ادع�م القرارات التي يتخذها االجتماع املش�رتك 

لرؤساء السلطات الثالث«.

وأضاف س�ماحته ان »رؤساء السلطات الثالث اتخذوا 
قرارا مبنيا عىل رؤية مدروسة وبالطبع يجب تطبيقه.. 
ال ش�ك ان بعض رشائح الش�عب س�تمتعض وتترضر 
ويساورها القلق من القرار )رفع اسعار الوقود( ولكن 
من يق�وم بأعمال التخريب واح�راق )املمتلكات( انما 

هم االرشار وليس ابناء الشعب«.
ولفت اإلمام الخامنئي اىل انه »لطاملا دعم أعداء الثورة 
واي�ران أعم�ال التخري�ب والش�غب )يف اي�ران( وانهم 
الي�وم يفعلون ذلك ايضا، وأضاف »االضطرابات يمكن 
أن تعزز وتفاقم مش�اكل أي بلد ومجتمع واي انس�ان 

عاقل يحب بلده ال يلجأ لهكذا أساليب«.
ودع�ا املس�ؤولني يف الب�الد اىل »تقلي�ل االنعكاس�ات 
السلبية لقرار رفع اسعار الوقود عىل الشعب، مضيفا 
»لقد ش�اهدت عرب التلفاز ان املس�ؤولني اعلنوا بانهم 
سيتخذون االجراءات الرضورية للحيلولة دون ارتفاع 
اس�عار سائر الس�لع االخرى، اتخاذ مثل هذه الخطوة 

امر رضوري الن الغالء يتسبب بمعاناة الشعب«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

اإلمام الخامنئي يحذر من المخربين واعداء الثورة االسالمية

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«
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المراقب العراقي/ كركوك...
أك�د عض�و يف مجل�س كرك�وك املنح�ل، ان 
قرار مجل�س الن�واب بايقاف عم�ل مجالس 
املحافظات فيه مخالفات قانونية، فيما اشار 
اىل ان مجلس�ه ينتظر قرار املحكمة االتحادية 

لتسليم مكاتبه.
وقال نجاة حس�ن يف ترصيح تابعته »املراقب 

العراق�ي« ان«مجل�س كرك�وك اول مجل�س 
اوق�ف عمله منذ قرار مجل�س النواب بايقاف 
عم�ل مجال�س املحافظ�ات«، مبين�ا ان«عدة 
مجالس طعن�ت بقرار مجل�س النواب ونحن 

بانتظار قرار املحكمة االتحادية«.
واض�اف، ان«رئي�س مجل�س الن�واب خالف 
قان�ون مجال�س املحافظ�ات رق�م 21 لع�ام 
2008، لكون ان حل مجالس املحافظات يجب 

ان يك�ون وفق مواد قانونية ورئاس�ة مجلس 
النواب لم تتخذ القرار وفقا لهذه املواد«.

واش�ار الىان«اعضاء مجل�س كركوك، االن لم 
يوقع�وا اي معام�ات اوقف�وا عمله�م، لحن 
ص�دور ق�رار املحكم�ة االتحادي�ة، ويف ح�ال 
حكمت بصحة القرار، سوف يقومون بتسليم 
مكاتبه�م«، مبينا ان«االعضاء س�يعودون اىل 

وظائفهم السابقة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية،ضبط 
عجلتن مخالفتن للضوابط سببتا 

هدراً باملال العام يف منفذ طريبيل.
وذك�رت يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان�ه »ت�م 
ضب�ط عجلت�ن محملت�ن بم�ادة 
)رول تغلي�ف( لوج�ود اخت�اف يف 
اس�م املادة وعدم مطابق�ة اإلجازة 
بعد إنج�از معاملته�ا الكمركية يف 
منفذ طريبيل الحدودي يف محافظة 

االنبار«.
واضاف�ت »ت�م ضب�ط العجلتن يف 

س�يطرة البح�ث والتح�ري هيأتنا 
بع�د  الكمرك�ي  الح�رم  وخ�ارج 
تدقي�ق معاملته�ا الكمركي�ة تبن 
أن الحمول�ة م�ادة رول  س�يلفون 

لتغليف وتعبئة الجبس املنشأ أردني 
وهو مش�مول باألعفاء من الرسوم 
االتفاقي�ة  وحس�ب  الكمركي�ة 
اختاف  ووجود  العراقية_االردني�ة 

يف اسم املادة وعدم مطابقة اإلجازة 
ورقم املنس�ق م�ع الحمولة وان ما 
ورد ومبل�غ بكت�اب الهيئ�ة العامة 
الكم�ارك رول نايلون للتغليف وهنا 
س�بب ه�درآ باملال الع�ام من $0,5 
اىل 0,75$ للكيلو غ�رام الواحد وان 
الحمول�ة الكلية للش�احنة الواحدة 

)29500(طن«.
واش�ارت اىل ان�ه »ت�م إحال�ة ماتم 
ضبطه وفق محرض أصويل اىل مركز 
رشطة طريبيل لغرض عرضها أمام 
ق�ايض التحقيق إلتخ�اذ اإلجراءات 

القانونية الازمة حيالها«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن النائب ع�ن تحال�ف الفتح فال�ح الخزعيل، 
زي�ادة عدد الق�وات األمريكي�ة يف العراق مس�تغلة 
التظاهرات، فيما اشار اىل انه ال وصاية عىل العراق 

وشعبه من جهة خارجية.
وقال الخزعيل يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
ان«االمريكي�ون يزي�دون م�ن  نس�خة من�ه، 
ع�دد قواتهم يف الع�راق مس�تغلن التظاهرات 
للمطال�ب املرشوع�ة ألبن�اء الش�عب العراقي 
وأصبح وجود الس�فارة األمريكية يمثل تحدي 

ألستقرار العراق«.
واض�اف، ان«ع�دد الق�وات األمريكي�ة أكثر 

م�ن 10 آالف مقاتل واحت�ال تركي لألرايض العراقية 
وهناك صم�ت عجيب من اغلب القوى السياس�ية يف 
أدارة الدولة  ودخل عىل الخط بعض التيارات املدنية«.

وتابع«نرفض اي تدخل خارجي يف الشأن العراقي وال 
وصاية عىل العراق وشعبه من جهة خارجية والتواجد 
العسكري األجنبي يخالف مبدأ السيادة الوطنية وعىل 

االحرار التحرك ملعالجة هذا امللف الخطري«.
والق�وى  العراقي�ة  الحكوم�ة  ان«ع�ىل  اىل،  واش�ار 
السياس�ية أجراء اصاحات حقيقية التجعل املواطن 
يتظاه�ر بع�د كل انتخاب�ات ويج�ب تعزي�ز الثق�ة 
للمواط�ن باختياره وصوته وحريته يف اختيار ش�كل 

النظام والتعديات الدستورية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
ق�ي الس�هيل،بانه لي�س م�ن ح�ق اي 
شخص منع الطلبة من التظاهر والتعبري 

عن رأيهم خارج الجامعة.
وقال الس�هيل يف بيان تلقت »املراقب 

العراق�ي« نس�خة من�ه، بان�ه »ليس م�ن حق اي 
ش�خص من�ع الطلبة م�ن التظاه�ر والتعبري عن 

رأيهم خارج الجامعة وهذا ترصف خاص بهم«.
واك�د عىل انه رضورة »ابعاد الح�رم الجامعي عن 
السياس�ة واالح�زاب ورضورة انس�يابية ال�دوام 
واس�تمرار العام ال�درايس وفق توقيت�ات التقويم 

الجامعي«.

مجلس كركوك: ننتظر قرار المحكمة االتحادية لتسليم مكاتبنا

المنافذ الحدودية تعلن ضبط عجلتين مخالفتين للضوابط في »طريبيل«

تحالف الفتح: األميركان يستغلون التظاهرات 
ويزيدون عدد قواتهم في العراق

التعليم العالي ترفض زج الجامعات في التظاهرات

منع الرئاسات والوزراء والدرجات الخاصة من الترشح 

قانون االنتخابات الجديد يثير »حفيظة« الكتل السياسية 
وترجيحات بإعادته الى الحكومة بغية تعديله

المراقب العراقي/ نينوى..
أعلن آمر الفوج الثالث يف اللواء 33 بالحش�د الش�عبي عاء 
الوحي�يل، ع�ن تحقيق العملي�ات التي انطلق�ت اليوم رشق 
املوصل “نتائج مبهرة”، مش�ريا إىل أن العملية اس�فرت عن 

القاء القبض عىل العديد من املطلوبن والخايا النائمة.
وق�ال الوحي�يل يف حدي�ث نقله موقع “الحش�د الش�عبي” 
وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، إن “قي�ادة عملي�ات نينوى 
للحشد الشعبي ممثلة بالتش�كيات )الوية: 15 و30 و33( 
والهندس�ة  املتفج�رات  ومكافح�ة  الحش�د  واس�تخبارات 

العسكرية يف الحش�د الش�عبي والجيش والرشطة بارشت، 
فجر اليوم، بعملية أمنية يف رشق املوصل اللقاء القبض عىل 

بعض املطلوبن واإلرهابين«.
وأض�اف الوحي�يل، أن “العملي�ة تمكنت م�ن تحقيق نتائج 
مبه�رة يف س�اعاتها األوىل”، مش�ريا إىل أن “تع�اون األه�ايل 
اسهم كثريا يف القاء القبض عىل الخايا النائمة واملطلوبن«.

واش�ار إىل أن “العملية هي مكملة للعمليات الس�ابقة التي 
نفذتها قوات الحش�د الش�عبي والقوات األمنية”، مبينا أنه 

“ستكون هناك عمليات مماثلة للقضاء عىل فلول داعش”.

الحشد الشعيب: عملية شرق الموصل
 حققت نتائج مبهرة
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
يبدو أن املسودة الجديدة لقانون االنتخابات 
ال�ذي قدمته رئاس�ة الجمهورية اىل الربملان 
والت�ي تزامن�ا م�ع ح�دة الحراك الش�عبي 
املطال�ب باإلص�اح، لن تم�رر بس�هولة إذ 
تعدها الكتل السياسية بأنها ناقوس الخطر 
عىل مكتس�باتها ومناصبها يف الدولة، حيث 
نجد أنه وفقا للقانون الجديد فأن الرئاسات 
الثاث ونوابهم إضافة اىل الوزراء ووكاؤهم 
و أعض�اء املجال�س املحلي�ة ممنوعون من 
الرتش�ح، االمر ال�ذي اثار حفيظ�ة الطبقة 

السياسية.
أن يت�م ارج�اع  وترج�ح اوس�اطا نيابي�ة 
املسودة الحالية اىل الحكومة بعد اجراء ثمة 
تعديات عليها تتماىش مع تطلعات الشارع 
العراق�ي، متوقع�ة أن حس�م ه�ذا القانون 
يرسم الخريطة السياسية املقبلة من خال 
اجراء انتخابات مبك�رة بهدف ارجاع الثقة 

بن السيايس واملواطن.
م�ن جهت�ه اك�د النائب ع�ن ائت�اف دولة 

القان�ون ص�ادق مدل�ول، يف ترصي�ح ل�� 
»املراقب العراق�ي« أن »هناك اختافات بن 
الكتل السياس�ية ح�ول قان�ون االنتخابات 
تتمحور حول القائم�ة املغلقة واملفتوحة«، 
مبين�ا أن »م�ن ه�ذه الكت�ل تح�اول إيجاد 
قانون من خاله تحص�ل عىل اكرب عدد من 

املقاعد«.
واعت�رب مدل�ول، أن »طرح نس�خة القانون 
الجدي�دة بش�كل مش�ابه للنس�خة املاضية 
هو ام�ر يثري الش�بهات النه بواب�ة للتزوير 
»القائم�ة  مفض�ا  األص�وات«،  ولرسق�ة 
املفتوحة باعتبارها تتيح للناخب قد أوس�ع 

يف الخيار«.
وأش�ار اىل أن »ح�ل ه�ذه الخاف�ات لم يتم 
بس�هولة ويحت�اج اىل وقت كث�ري«، الفتا اىل 
أن »جميع النق�اط املطروحة يف القانون لم 
تحص�ل عىل توافق س�يايس وهناك تباين يف 
ال�رأي ازائها، باس�تثناء النقط�ة التي تتيح 
للمرش�ح صاحب ال� )52( سنة فهي القت 

قبوال واسعا«.
ورج�ح أن »يتم طرحه للتصويت بعد اجراء 
تعدي�ات ع�ىل مس�ودته م�ن قب�ل اللجنة 

القانونية النيابية«.  
وتاب�ع أن »كتل�ة دول�ة القان�ون ت�رى أن 
اللج�وء النتخابات املبكرة بعد إقرار القانون 
ه�و الحل األس�لم من أجل إع�ادة الثقة بن 

الحكومة واملواطن«.
تحال�ف  ع�ن  النائب�ة  اس�تبعدت  بدوره�ا 
س�ائرون نج�اح محيس�ن، يف ترصي�ح ل�� 

»املراق�ب العراق�ي« أن »يتم تمري�ر قانون 
االنتخاب�ات بنس�خته الحالية خ�ال الفرتة 
الحالي�ة«، مرجحة أن »تك�ون هناك عملية 

إضافة تعديات وارجاعه اىل الحكومة«.
وقالت محيس�ن، إن »هناك إشكاالت كبرية 
يف النس�خة الحالي�ة تتضم�ن بن�ود تضمن 
صعود األح�زاب الحالية وهذا م�اال يتوافق 

مع املطالب الشعبية«.
وأش�ارت اىل أن »عملية تمرير نص القانون 
ل�ن تت�م بمع�زل ع�ن تحالف س�ائرون ألن 
الجميع متفق عىل تحقيق مطالب الش�ارع 
العراقي الذي ينادي بقانون انتخابي عادل«.

وثمن�ت »النق�اط الواردة يف القان�ون والتي 
تتضمن عدم الس�ماح للرئاس�ات وأصحاب 
الدرجات الخاصة من الرتشح لإلنتخابات«.

وكان�ت مصادر حكومي�ة مطلعة قد أعلنت 
عن ابرز النقاط املهمة يف قانون االنتخابات 
الجدي�د، ومنه�ا ان يكون املتقدم للرتش�يح 
لانتخاب�ات ق�د اتم ال��52 من عم�ره عند 
الرتشيح، فيما إشارت اىل عدم احقية رئيسا 
الجمهورية وال�وزراء ونوابهم�ا، باإلضافة 
اىل الوزراء ووكاء الوزارات رؤس�اء الهيئات 
املس�تقلة ونوابه�م ورؤس�اء الجه�ات غري 
املرتبط�ة ب�وزارة ونوابه�م واملستش�ارون 
باالضاف�ة املحافظ�ون ونوابه�م ورؤس�اء 
وذوي  املحافظ�ات  مجال�س  واعض�اء 
الدرج�ات الخاص�ة امل�دراء العام�ون، م�ن 
الرتش�ح اىل االنتخاب�ات وبن�ودا أخ�رى من 
املمكن أن تكون خاف بن الكتل السياسية.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف املتح�دث باس�م الحكوم�ة العراقية، س�عد 
الحديثي،أن التعديل الوزاري الذي س�يقوم به رئيس 
الحكومة، عادل عبد املهدي، سيشمل وزارات خدمية 

واقتصادية.
وقال الحديثي، يف ترصيح إلذاعة العراق الحر وتابعته 
»املراقب العراقي« إن »عبد املهدي عازم عىل التعديل، 
واآلن يحرض لألس�ماء املرش�حة للوزارات التي يريد 
تعديله�ا وينتظ�ر إكتماله�ا«، مبين�ا أن »االختي�ار 
س�يكون بن�اء ع�ىل معاي�ري بعي�دة ع�ن الكتل 

السياسية ووفق قناعات رئيس الحكومة«.
سيش�ملها  الت�ي  »الكابين�ات  أن  وأض�اف 
التعدي�ل، وزارية وخدمي�ة وتتعلق بمطالب 
املتظاهري�ن«، مش�ريا إىل أن »عب�د امله�دي 
سريس�ل األس�ماء إىل مجل�س الن�واب بع�د 

إكمالها لغرض التصويت عليها«.

ت�رصيح اإذاعي
الحدييث: التعديل الوزاري 

سيشمل وزارات خدمية 
واقتصادية

المراقب العراقي/ بغداد...
ب�ن النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
الدس�تور لم  الق�دو،ان  حن�ن 
يح�دد املكون�ات التي تس�يطر 
عىل الرئاس�ات الثاث، الفتا اىل 
ان تعديل الدس�تور والتحول اىل 
النظام الرئايس س�يتيح للشعب 
حرية اختي�ار رئيس الجمهورية 
بش�كل مبارش بغ�ض النظر عن 

املكون الذي ينتمي اليه.

وق�ال الق�دو يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« ان “الدس�تور الع�راق لم ينص عىل 
ان تكون هن�اك محاصصة يف مناصب الدولة 
وخاصة مايتعلق بالرئاسات الثاث، حيث لم 

يحدد املكونات التي تقود السلطات الثاث«.
وأض�اف ان “الع�رف الس�يايس منح منصب 
رئي�س ال�وزراء اىل املك�ون الش�يعي يف حن 
منح�ت رئاس�ة الربمل�ان اىل املكون الس�ني، 

ورئاسة الجمهورية اىل االكراد«.
وأوض�ح ان “تغي�ري النظ�ام الس�يايس م�ن 

برملاني اىل رئايس لن يحدد مكون الش�خصية 
الت�ي ستتس�لم منص�ب رئي�س الجمهورية 
وس�يكون حس�م ذلك من خال الشعب وعن 

طريق االنتخابات«.
وبن ان »العراق بحاجة اىل شخص ينقذه من 
وضع�ه الراهن ويقدم الخدمة لش�عبه بغض 
النظ�ر عن املك�ون ال�ذي ينتمي الي�ه، وعىل 
العك�س م�ن ذلك فأن الش�عب س�ريفض أي 
ش�خصية فاشلة سواء كان ش�يعي او سني 

او كردي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت هيئة النزاه�ة صدور 25 أمر اس�تقدام بحق 
مس�ؤولن يف محافظ�ة ذي قار من بينه�م املحافظ 

السابق ورئيس هيئة االستثمار.
وذك�ر التلفزي�ون الرس�مي يف خ�رب عاج�ل تابعت�ه 

»املراق�ب العراق�ي« إن »هيئة النزاه�ة أعلنت اليوم، 
صدور 25 أمر اس�تقدام بحق مسؤولن يف محافظة 
ذي ق�ار«. يذك�ر أن القض�اء العراقي ق�د اصدرعدة 
ق�رارات ض�د مس�ؤولن حالي�ن وس�ابقن تنفيذا 

ملطالب املتظاهرين بالقضاء عىل الفساد.

القدو: الدستور لم يحدد المكونات التي تسيطر على الرئاسات الثالث

النزاهة تصدر 25 أمر استقدام بحق مسؤولين في ذي قار

المراقب العراقي/ ديالى...
اعل�ن قائد رشطة دياىل اللواء فيصل كاظم العبادي،عن مقتل خمس�ة ارهابين وتدمري 

مضافاتهم يف منطقة جبل قزالقز شمال رشقي املحافظة.
وق�ال العب�ادي يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، إن »بناء ع�ىل معلومات 
اس�تخبارية، نفذت قوة أمنية مش�رتكة من مديرية االس�تخبارات ومكافحة االرهاب/
دياىل والفرقة الخامس�ة وباس�ناد من طريان الجيش نفذت عملية أمنية يف منطقة جبل 
قزالقز، فيما تم قتل خمس�ة ارهابين وتدمري س�ت مضافات خ�ال الرضبات املوجهة 

اليهم«.
واضاف، انه » تم االستياء عىل عبوة ناسفة واجهزة تفجري وثاث دراجات جبلية ومؤن 
وتجهيزات ادارية«، الفتا اىل ان »االجهزة االمنية يف املحافظة مستمرة يف تنفيذ عملياتها 

التعرضية واالستباقية لتعقب االرهابين يف املناطق الوعرة والنائية من املحافظة«.

شرطة دياىل تقتل عددا من االرهابيين وتدمر مضافات يف »جبل قزالقز«



بحث وزير التجارة محمد هاشم العاني، 
الي�وم األح�د، يف االجتماع الثان�ي للجنة 
العليا لتهيئة مش�اركة العراق يف معرض 
اكس�بو 2020  ال�ذي س�يقام يف دب�ي.

وذك�ر بي�ان لل�وزارة، أن » العاني ترأس 
االجتم�اع الثان�ي للجن�ة العلي�ا الع�داد 
وتهيئ�ة املش�اركة الرس�مية لجمهورية 
الع�راق يف معرض اكس�بو 2020 املزمع 
اقامت�ه  يف دولة االمارات العربية املتحدة 
دب�ي للف�رة م�ن 2020/10/20 لغاية 

.»2021/4/10
خ�ال  »العاني،اك�د  ،ان  واض�اف 
االجتم�اع عىل أهمي�ة مش�اركة العراق 
يف ه�ذا املعرض وامل�ردودات التي تحصل 

عليه�ا يف مش�اركته ه�ذه م�ن ع�رض 
االمكان�ات املادي�ة والبرشي�ة وتس�ليط 
الضوء ع�ىل انجازاته املتمي�زة يف املايض 

والح�ارض لتطوير واس�تقطاب الفرص 
»اهتم�ام  ،اىل  املستقبلية«،مش�را 
ومتابع�ة رئيس الوزراء باملش�اركة بهذا 

املعرض ال�ذي يختلف عن باقي املعارض 
في�ه  تع�رض  عاملي�ة  تظاه�رة  كون�ه 
ال�دول املش�اركة كل مالديه�ا من تاريخ 
وحضارة وفنون واداب وتراث وامكانات 
االصع�دة  مختل�ف  وع�ىل  اقتصادي�ة 
فضا ع�ن كونه مناس�بة للتعريف بكل 
ماتحتوي�ه البلدان«.وتاب�ع البيان ، أنه » 
ت�م مناقش�ة وتقييم االج�راءات املتخذة 
م�ن قبل الوزارات املتعلقة باملش�اركة يف 
املعرض والربامج والفعاليات التي ترغب 
الوزارات باقامتها يف الجناح العراقي من 
لقاءات وندوات ومؤتم�رات واجتماعات 
وغره�ا م�ن الفعاليات االخ�رى واعداد 

التوصيات حولها«.

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 120.000 دينارسعر بيع الدوالر = 121.000 دينارالخام األمريكي   57.88 دوالرًا للبرميلبرنت : 63.34 دوالر

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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أعلن محافظ كرباء نصيف جاس�م الخطابي، األحد، 
حص�ول املحافظة عىل موافقة وزارة النفط لتش�غيل 
ألف موظف من س�كنة كرباء يف مصف�ى املحافظة.

وق�ال الخطاب�ي ، إن »املحافظ�ة وبعد جه�ود حثيثة 
م�ع ائت�اف ال�رشكات الكوري�ة العامل�ة يف مصفى 
كرب�اء النفطي ووزارة النفط، حصلت عىل املوافقات 
املطلوب�ة ل� 1000 فرصة عمل البناء املحافظة للعمل 
يف املصف�ى بصف�ة عقد«.ووص�ف الخطاب�ي ه�ذه 
الفرصة ب� »الجيدة« لع�دد كبر من رشائح املجتمع، 
حي�ث تم فتح ناف�ذة للتقديم تنتهي مطلع االس�بوع 

املقبل مع تهيئة االستمارات الخاصة بذلك.

مصفى كربالء.. تخصيص 1000 
فرصة عمل ألبناء المحافظة

أص�درت هيئ�ة النزاهة، االح�د، أوامر اس�تقدام بحق عدد 
م�ن  كب�ار املس�ؤولني يف محافظ�ة النجف؛ وفق�اً ألحكام 
.وقالت الهيئة  امل�ادة )340( من قانون العقوب�ات العراقيِّ
يف بي�ان إن “محكم�ة  التحقيق املختص�ة بالنظر بقضايا 
النزاه�ة يف محافظ�ة النجف أصدرت أوامر اس�تقدام بحق 
كل م�ن املتهمني، رئيس مجلس املحافظة األس�بق ورئيس 
هيأة اإلعمار ومستش�ار املحافظ، إضافة إىل عضو س�ابق 
يف مجلس هيأة االس�تثمار، ملس�اءلتهم يف القضية املتعلقة 
بمنح إجازة االس�تثمار رقم )1 لسنة 2008( الصادرة عن 
هيأة اس�تثمار املحافظة لرشكة عربية ملدة خمس سنوات 

إلنشاء مطار النجف الدويل، خافاً للقانون”.

النزاهة تطيح بخمسة مسؤولين
االقت�صادي كبار في النجف

مزاد المركزي يطرح كميات ضخمة من العملة الصعبة تزيد عن حاجة االستهالك المحلي وتمهد لتهريبها
تقارير دولية تثبت تصاعد عمليات غسيل وتهريب األموال  

فق�د اع�رف البن�ك املرك�زي اكثر 
من م�رة ان معظ�م الفوات�ر التي 
تقدمه�ا البن�وك املش�اركة يف مزاد 
العمل�ة والت�ي تع�ود ملكيته�ا اىل 
متنف�ذة  سياس�ية  ش�خصيات 
تق�دم فوات�ر رشاء اغلبه�ا مزورة 
, م�ن اجل رشاء كمي�ات كبرة من 
الدوالر بس�عر تفضي�ي واحتكاره 
يف عمليات تجارية خارجية هدفها 
تهريب تلك العملة األجنبية , وكذلك 
املضاربة به يف األس�واق املحلية من 
اج�ل تحقيق اكرب قدر م�ن األرباح 
يف  املش�اركة  املص�ارف  ان  ,علم�ا 
مزاد العمل�ة تمتنع عن بيع الدوالر 
اىل املواطن�ني , واذا م�ا تم�ت ف�أن 
عملية البيع بس�عر الس�وق املحي 
أي بأرتف�اع س�تة نق�اط لل�دوالر 

الواحد, مما يضي�ف أعباء إضافية 
عىل املواطن الذي يحتاج تلك العملة 
لغ�رض العاج او الس�فر اىل خارج 

الباد.
وتاب�ع الهاش�مي: ان م�زاد العملة 
يش�وبه عملي�ات فس�اد ممنهجة 
خاص�ة يف جان�ب املص�ارف الت�ي 
تابع�ة  كونه�ا  امل�زاد  يف  تش�ارك 
لش�خصيات متنفذة , والعجيب ان 
األم�وال التي يبيعه�ا البنك املركزي 
خ�ال األس�بوع الواح�د تتج�اوز 
العراق واالستهاك  الس�وق  حاجة 
املحي , مما يثب�ت عمليات تهريب 
املص�ارف  تمارس�ها  منظم�ة 
املش�اركة , فضا ع�ن احتكار بيع 
العمل�ة الصعب�ة ع�رب تل�ك املنافذ 
الفاس�دة, وع�ىل البن�ك املركزي ان 

يخرج من هذه االلية من خال فتح 
منافذ جديدة لبيع العملة وبش�كل 
انس�يابي وليس ع�ن طريق تقديم 
فوات�ر م�زورة من اج�ل الحصول 
ع�ىل العمل�ة الصعب�ة لتهريبها اىل 

خارج الباد.
من جهته يقول الباحث االقتصادي 
جاس�م الطائ�ي يف اتص�ال م�ع ) 
املراقب العراقي(: ان عمليات تبيض 
االموال قد اثرت بش�كل سلبي عىل 
الواقع االقتصادي واالمني وساهم 
يف تردي املستوى املعييش للمواطن 
,وبالرغم من انش�اء شعبة خاصة 
ملكافح�ة عملي�ات غس�يل االموال 
اال ان التقاري�ر الدولية تؤكد وجود 
عمليات غسيل األموال وبشكل كبر 
,لذا ع�ىل الحكومة تش�ديد الرقابة 
القانونية عىل الح�واالت الخارجية 
وان تك�ون للحكوم�ة دور يف الح�د 
من هذه الجرائم التي ادت اىل ضياع 
مليارات الدوالرات بس�بب عمليات 
الفساد التي رافقت هذه الجرائم.اىل 
ذلك حذرت جه�ات اقتصادية، من 
تح�ول العراق إىل “دول�ة مافيوية” 
بعد التقرير األخر ملعهد بازل الذي 
صنف العراق كأخطر دولة يف مجال 
تبيي�ض األم�وال، داع�ني إىل تنفيذ 
“صولة” ضد الفساد املايل واالداري 

بالباد.

،،
،،
اليخفى على احد ان مزاد العملة الذي ينظمه 
البن����ك المرك����زي من اكب����ر ملف���ات الفس����اد التي 
تس����ببت بهدر مئات الملي����ارات من ال����دوالرات من خالل 
تهريبها الى الخارج عبر عمليات غس����يل لألموال بش����كل 

منظم .

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية 
ل�اوراق  الع�راق  س�وق  نظ�م   
املالي�ة خ�ال االس�بوع املنتهي 
خمس جلس�ات تداول يف السوق 
النظامي والس�وق الثاني، ويبلغ 
عدد الرشكات املدرجة يف الس�وق 
)102( رشك�ة مس�اهمة ، منها 

)58( رشكة.
تداولت خال جلس�ات االسبوع 
امل�ايض اس�هم )36( رشك�ة يف 
الس�وق النظام�ي و)8( رشكات 
يف السوق الثاني لم تتداول خال 
املايض اسهم  جلسات االس�بوع 

)31( رشكة.
بل�غ عدد ال�رشكات املتوقفة عن 

.ويبل�غ  رشك�ة   )28( الت�داول 
عدد االس�هم املدرجة يف الس�وق 

)12.130( ترليون سهم.

كم�ا بلغ ع�دد االس�هم املتداولة 
 )11.321( امل�ايض  لألس�بوع 
بنس�بة  مرتفع�ا  س�هم  ملي�ار 

)62.8%( قياس�ا باالسبوع الذي 
قبله.

املتداول�ة  االس�هم  قيم�ة  لغ�ت 
لألسبوع املايض )11.839( مليار 
دينار مرتفعة بنس�بة )%52.1( 
قياس�ا باالس�بوع ال�ذي قبل�ه.

وعدد الصفقات املنفذة لألسبوع 
املايض )2034( صفقة.

اقف�ل مؤرش الس�وق ISX 60  يف 
أخر جلس�ة من األسبوع املايض 
مرتفع�ا  نقط�ة   )483.77( ب�� 
اغاق�ه  ع�ن   )%0.4( بنس�بة 
لاس�بوع الذي قبله عندما اغلق 

عىل )481.74( نقطة.

وزير التجارة يترأس اجتماعا لبحث مشاركة العراق بمعرض اكسبو في دبي

أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية باس�م عبد 
الزم�ان، األحد، عن اطاق الدفع�ة الثالثة من منحة 
الط�وارئ الخاص�ة بالعاطل�ني ع�ن العم�ل، مبينا 
أن الدفع�ة ستش�مل 100 ال�ف مس�تفيد يف بغ�داد 

واملحافظات.وق�ال عب�د الزم�ان ، إن�ه “ت�م اطاق 
الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلني 
عن العمل، اذ تم اعان اس�ماء املشمولني عرب موقع 
ال�وزارة االلكروني”.واض�اف ان “الوجب�ة الثالث�ة 

ستش�مل 100 ال�ف مس�تفيد ببغ�داد واملحافظات 
ت�م ادخ�ال بياناتهم بعد غل�ق التقدي�م االلكروني 
الستمارة الشمول بمنحة الطوارئ”، داعيا من تصل 
اليهم رس�ائل عرب ارقام هواتفهم إىل “االحتفاظ بها 

لحني ورود رس�الة اخ�رى تحوي رمز تأكيد تس�لم 
املبلغ البالغة قيمته 175 الف دينار لكل شخص”.

ون�وه عبد الزمان بأن وزارته “بصدد نرش اس�تمارة 
خاصة بتعديل معلومات املشمولني بمنحة الطوارئ 

ممن ظهرت أس�ماؤهم ضمن الدفعة األوىل وحدثت 
لديهم أخطاء خال تسلم الرسائل النصية، اذ سيتم 
تعدي�ل ذلك عرب املوق�ع  االلكروني، ومن خال هذه 

االستمارة سيمكنهم تصحيح األخطاء”.

وزير العمل يعلن إطالق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ ل� 100 ألف عاطل

الحكومة توّزع 118 ألف دونم بين المواطنين
تب�ارُش املحافظات هذا االس�بوع توزيع 
أكث�ر من 118 أل�ف دونم ب�ني املواطنني 
االحتياج�ات  ل�ذوي  فيه�ا  واألولوي�ة 
الخاص�ة واملش�مولني بش�بكة الحماية 
االجتماعية.املتحدث باسم االمانة العامة 
ملجلس الوزراء حيدر مجيد كشف” عن أن 
االمانة أصدرت توجيها بإلغاء تخصيص 
أرايض معس�كرات حماد شهاب وطارق 
والديوانية وس�عد وتحوي�ل جهة امللكية 
م�ن وزارة الدف�اع اىل املالي�ة بغي�ة توفر 
األرايض السكنية للمواطنني. وأضاف أن 
اللجن�ة الخاصة باألمان�ة العامة ملجلس 
ال�وزراء والهيئ�ة التنس�يقية العلي�ا بني 
املحافظ�ات إضافة اىل باق�ي املحافظات 
ووزارة البلدي�ات توصل�ت اىل تخصيص 
وف�رز أكثر من 118 أل�ف دونم لتوزيعها 

بني الجهات املستفيدة من املواطنني.
وب�ني مجي�د أنه ت�م تخصي�ص 30 ألف 
دونم يف قضاء النهروان لتحويلها اىل 100 
ألف وحدة سكنية، و14 ألف قطعة أرض 

س�كنية يف معس�كر حماد ش�هاب، و6 
آالف دونم يف معس�كر ط�ارق، و17 ألف 
دون�م يف الب�رة، و6 آالف قطعة أرض 
يف الديوانية، و14 أل�ف دونم يف بابل، و5 
آالف دون�م يف كل من النجف والس�ماوة، 
و4 آالف دونم يف كل من كرباء وكركوك، 
و3 آالف دونم يف معس�كر س�عد يف دياىل، 
و9 آالف دونم يف نينوى، و8 آالف دونم يف 

واسط، ويف ميسان 4500 قطعة سكنية.
وأوض�ح أن قطع االرايض هذه س�تكون 
جاه�زة للتوزي�ع خ�ال االي�ام القادمة 
بعد استكمال االجراءات الفنية واالدارية 
وتخصيص سندات خاصة لتلك االرايض، 
مشراً إىل أن تلك القطع ستكون مجهزة 

بالبنى التحتية كاملاء واملجاري.
وأمل�ح مجي�د إىل أن االولوي�ة يف التوزيع 

االحتياج�ات  ذوي  لرشيح�ة  س�تكون 
الخاص�ة واملش�مولني بش�بكة الحماية 
االجتماعية بحس�ب قرار مجلس الوزراء 
363، باعتبارهما الجهت�ني االكثر فقراً، 
مؤكداً أن املش�مولني بالتوزيع من هاتني 
الرشيحت�ني ق�د حول�ت أس�ماؤهم من 
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة اىل 
املحافظات، أي إن التوزيع س�يكون وفق 
األس�ماء املوج�ودة دون أي مراجع�ة أو 

تقديم أوراق تثبت ذلك.
ونب�ه عىل أن توزيع تلك القطع س�يكون 
بواقع 200 مر لكل شخص يف املحافظة 
وبحس�ب مس�قط ال�رأس، ول�م يتب�ق 
م�ن هذا االجراء س�وى إكمال الس�ندات 
واالجراءات الفني�ة واإلدارية، منوهاً بأن 
إح�دى املحافظ�ات س�تبارش توزيع تلك 
القط�ع يف 4 ن�واح منه�ا خ�ال اليومني 
املقبلني، يف حني س�تجرى تباعاً عمليات 
خ�ال  املحافظ�ات  باق�ي  يف  التوزي�ع 

االسابيع املقبلة.

أعلن�ت وزارة التجارة، ان اجم�ايل كميات محصول 
الش�لب املس�وق ملواق�ع الرشك�ة العام�ة لتجارة 
الحب�وب يف النجف والديواني�ة وبابل و املثنى لغاية 

اآلن، تجاوزت) )6482طن شلب بأنواعه .
وأوض�ح مدير ع�ام الرشك�ة املهندس يف ال�وزراة، 
حسنني مهدي علوان، ان الكميات املستلمة توزعت 
)126،5472 (ط�ن ش�لب ياس�مني و)649،1009 

)طن شلب عنرب« .
وأش�ار علوان ان »كميات ش�لب العنرب املستلمة يف 

النجف االرشف بلغت )189 (طنا ويف
الكمي�ات )218 )طن�ا كم�ا  الديواني�ة تج�اوزت 
تج�اوزت الكمي�ات يف املثن�ى )5 (طن�ا فيما بلغت 

كميات
األرشف  النج�ف  يف  املس�وقة  الياس�مني  الش�لب 

)000،1137 (طن والديوانية اكثر من )932 (طنا
وبابل اكثر من )73 (طنا«.

األردن يتجه لرفع أسعار الكهرباء التجارة: كميات الشلب
 المستلمة من الفالحين 

المسوقين تجاوزت 6482 طنا
تتج�ه الحكومة األردنية لرفع أس�عار الكهرباء عىل 
رشيحة واس�عة من املس�تهلكني، اعتب�اراً من بداية 
العام املقبل، وذلك اس�تجابة لضغوط صندوق النقد 
ال�دويل، ال�ذي يطالبه�ا بزي�ادة اإلي�رادات وخفض 
خسائر رشكة الكهرباء الوطنية اململوكة للحكومة.

وكش�فت آلية أعدتها وزارة الطاقة والثروة املعندية، 
ع�ن اعت�زام الحكوم�ة تقلي�ص ع�دد املس�تفيدين 
م�ن خف�ض تعرفة الكهرباء، حيث س�يتم تقس�يم 
املش�ركني إىل 10 فئات متسلسلة من األكثر فقرا إىل 

األقل.
وسيتم وفقا لآللية الجديدة، رفع قيمة الكيلوواط يف 
ح�ال القفز من رشيحة إىل أخرى، لينطبق عىل كافة 
املشركني البالغ عددهم 1.2 مليون مشرك تقريباً.

وس�تعتمد الحكوم�ة قاع�دة البيان�ات املتوف�رة يف 
صن�دوق املعون�ة الوطني، ال�ذي يقوم ع�ىل تقديم 
معون�ات مالي�ة ش�هرية لألرس األش�د فق�راً، وذلك 
لتحدي�د الرشائ�ح التي س�تظل مس�تفيدة من دعم 
أس�عار الكهرباء ع�ىل أال يزيد االس�تهاك عن 300 

كيلوواط شهرياً.
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المراقب العراقي/ متابعة...

حملات  األحلد،  اليلوم  انطلقلت 
انتخابلات  يف  الخمسلة  املرشلحني 
الرئاسة الجزائرية، املقرر إجراؤها يف 

الثاني عرش من ايلول املقبل.
وتلدوم الحملة االنتخابيلة 21 يوما، 
يدخلل بعدهلا املرشلحون يف مرحلة 

الصملت االنتخابي، التي تسلبق يوم 
االقرتاع الرسي بل48 ساعة.

وتضلم قائملة املرشلحني كا ملن 
رئيلس الحكوملة األسلبق علي بن 
فليس، ورئيس الحكومة األسبق عبد 
املجيد تبون، ووزير ثقافة سابق هو 

عز الدين ميهوبي.

كملا تضمنت القائمة النهائية اسلم 
رئيلس حزب املسلتقبل عبلد العزيز 
بلعيد، والوزير السابق للسياحة عبد 

القادر بن قرينة.
االنتخابيلة  الحملات  وتنطللق 
للمرشلحني الثاثلة، تبلون وبلعيلد 

وميهوبي، يف والية أدرار.

الجزائر.. انطالق الحمالت االنتخابية لمرشحي الرئاسة دولي دوليعربي  عربي 

اإلمام الخامنئي: نحذر من عمليات تخريب يقوم بها أعداء ايران وعلى الشعب مواجهتهم
األمن القومي يقدم دالئل على وجود جماعات مخربة

المراقب العراقي/ متابعة...
كتبت صحيفة »واشلنطن بوسلت« األمريكية أن الناشلط السلعودي 
»عملر عبدالعزيلز« هو واحد من قرابة 10 مايني سلعودي عىل تويرت، 
يضعهم ويل العهد السعودي، محمد بن سلمان، نصب عينيه، لقمع أي 

معارضة، وترويج دعاية مضادة تلمع صورة اململكة.
وأشلار عبدالعزيلز للصحيفلة إىل أن »قرابة 30 سلعوديا ناشلطا عىل 
منصة تويرت للتواصل االجتماعي تواصلوا معه، وأخربوه بأنهم تعرضوا 
البتزاز عرب مواد مرسبة من أجهزتهم الخلوية، تماما مثل ما حدث معه 

.»NSO« عرب برمجية إرسائيلية طورتها مجموعة
وأكد أن »هذا الترصف يأتي عقابا عىل انتقادهم السلطات يف السعودية، 

وعىل تويرت خصوصا«.
وهدف االبتزاز بحسلب الصحيفلة هو »التغريد بالدعايلة للمملكة، أو 
نرش البيانات الخاصة املرسبة من الهواتف عىل الشبكة، وهو ما يفعله 
تماملا جيش املستشلار يف الديوان امللكي، سلعود القحطاني، املعروف 

بل«وزير الذباب اإللكرتوني«.

وتسلاءلت الصحيفة حول »تحول التكنولوجيا والذكاء االصطناعي إىل 
أدوات بأيلدي األنظمة القمعية، ضد اإليغلور يف الصني، والروهينغيا يف 

ميانمار، والسعودية بطبيعة الحال«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال النائب البحريني السلابق »عي األسلود« 

الوسلاطات  أشلكال  ملن  شلكل  أي  إن 
املسلتقبلية يف البحرين سيكون نجاحه 

مسلتحيااً ملا للم تتطلرق لتحويلل 
النظام السيايس إىل ملكية دستورية 

حقيقية.
البحرين«،  وحسب صحيفة »مرآة 
أشار األسلود عىل هامش فعاليات 
الفلاريس  الخليلج  »دول  مؤتملر 
واملستقبل املنشود« إىل أن »جمعية 

الوفاق قامت منذ سلنوات بمراجعة 
شلكل النظلام السليايس يف البحرين، 

الدسلتورية هلي  امللكيلة  أن  فوجلدت 

الشلكل األفضل للبلاد، وهذا ما نلص عليه ميثاق 
العملل الوطني، بحيلث تكلون الحكومة من 
الشعب وأي فرد فيها ليس فوق املساءلة«.
وأردف »ملن خلال فعاليلات املؤتملر 
يتّضلح جليًّلا أن هناك فجلوة كبرية 
الخليجية  الشلعوب  وحقيقية بلني 
الفجلوة  وبلني حّكامهلم، وهلذه 
الحلّكام  اسلتفراد  علن  ناتجلة 
وإدارتهلا،  الوطنيلة  بالثلروات 
وخللف هلذا الخللل تتلواىل أزمات 
كلربى تتعلق بالقررات السياسلية 
حتلى  والثقافيلة،  واالجتماعيلة 
وصلنا ملرحلة ال نجد فيها رأياًا آخر يف 

البحرين«.

بحرينية: معاناة البحرينيين لن تنتهي بدون  صحيفة 
التحول لملكية دستورية حقيقية

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
يف الوقلت اللذي تتغنلى فيه وسلائل اإلعام 
املواليلة لحكوملة حلزب العداللة والتنميلة 
بزيلارة أردوغلان إىل واشلنطن، وإرصارهلا 
صحيفلة  قاللت  بالنلرص،  وصفهلا  علىل 
»نيويلورك تايمز« األمريكيلة، إن اللقاء بني 
ترامبوأردوغلان لم يكن “رائعلا ومثمراًا” بل 

ا من ذلك. عىل العكس تماماً
وأوضحت الصحيفة أن »لقاء الرئيس الرتكي 

رجب طيلب أردوغان مع الرئيلس األمريكي 
دوناللد تراملب شلهد لحظلات ملن التوتلر 

واملشادات بني الطرفني«.
وبينلت الصحيفلة أن »املشلهد ملن الخارج 
يظهلر وكأن اللقلاءات بلني الطرفلني كانت 
رائعة، حيث أغدق كا الرئيسني عىل بعضهما 

البعض باملجامات«.
وأشلارت الصحيفة إىل أن »ترامب اسلتخدم 
عبارات حادة للغايلة يف حديثه مع أردوغان، 

خلال اللقلاء اللذي حلره 5 ملن نلواب 
الكونجرس األمريكي، من بينهم السليناتور 
لنلديس غراهام املعلروف بانتقاداتله الحادة 

لرتكيا يف الفرتة األخرية«.
وأكلدت الصحيفة أن »أردوغلان حاول إقناع 
اإلدارة األمريكيلة بأنه ال يعلادي األكراد من 
خلال عرض مقطلع فيديو يظهلر عمليات 
تعذيلب مزعوملة نفذها عنلارص يف وحدات 

حماية الشعب الكردية«.

تايمز: زيارة أردوغان لواشنطن شهدت توترات ومشادات نيويورك 

بوست: بن سلمان يستخدم تويتر لقمع أي معارضة واشنطن 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد عضلو املجلس املركلزي يف حزب 
الله الشليخ نبيل قاووق أن السياسة 
اإللكرتونلي  واإلعلام  األمريكيلة 
السعودي عملوا عىل دفع املواطنني إىل 
التصادم يف الشارع، وكانوا ينتظرون 
أن تشتعل الفتنة بني اللبنانيني، وأمام 
هلذه الرهانات والتدخات الخارجية، 
أصبح املوقلف أكثر صعوبة وتعقيدااً، 
ولذللك كان حلزب اللله حريصااً عىل 
إنقلاذ البلد ملن أزمتله االقتصادية، 
وعلىل قطلع الطريلق أملام الرغبات 
واإلماءات األمريكية التي تدفع لبنان 

نحو الفتنة.
الشليخ قلاووق خلال  وجلاء كام 
أقامله  اللذي  التكريملي  االحتفلال 
حزب الله للعامة املجاهد السليد عبد 
اللطيلف األملني يف الذكرى السلنوية 
الستشلهاده، وذلك يف حسلينية بلدة 
الصوانة الجنوبية، بحضور مسلؤول 
منطقلة الجنلوب األوىل يف حلزب الله 
الحلاج عبلد اللله نلارص، وعلدد من 
والشلخصيات،  والفعاليات  العلملاء 

وحشد من األهايل.
وأشلار الشليخ قلاووق إىل أن الناس 
يف الشلارع تتظاهلر وتعتصلم ملن 

أجل إنقلاذ البلد واملطالبلة بحقوقها 
املعيشلية، ولكلن الذيلن دخللوا عىل 
الحراك الشلعبي من قلوى حزبية أو 
من تدخات أمريكية، ال يريدون إنقاذ 
البللد، وإنما إغراقه ملن أجل تحقيق 

مكاسب سياسية.
ولفلت الشليخ قلاووق إىل أن حلزب 
الله وملن موقع املسلؤولية الوطنية 
التاريخيلة، نجلح يف قطلع الطريلق 
علىل الفتنة، وعىل ما تريلده إرسائيل 
ملن حلرب أهلية، وهلو حريص عىل 
تسهيل كل االتصاالت واملشاورات من 
أجل تشكيل الحكومة، سواء بمرحلة 

التكليلف أو التأليلف، وحلول طبيعة 
الحكومة ودورها.

وأضلاف الشليخ قلاووق هنلاك من 
يتعّملد زرع األلغام يف طريق تشلكيل 
الحكوملة، وهدفله تغيلري املعادالت 
القلوى السياسلية  السياسلية بلني 
األساسلية يف البلد، ومهما كان شكل 
الحكوملة، وأيلااً كان رئيسلها، فلإن 
لبنان لن تكون فيه حكومة بإماءات 
أمريكية، تعملل عىل تنفيلذ الرغبات 
املصاللح  حسلاب  علىل  األمريكيلة 
اللبنانية، وبالتحديد عىل حساب قوة 

لبنان يف املقاومة.

المراقب العراقي/ متابعة...
نلرش مجلس النلواب بالكونغرس األمريكي، نص شلهادات مسلؤولني 
اثنلني يف البيت األبيلض، قد تعزز موقف املطالبني بعلزل رئيس الواليات 

املتحدة، دونالد ترامب.
وأصلدر كل من رئيلس لجنة االسلتخبارات، آدام شليف، ورئيس لجنة 
الشؤون الخارجية، إيليوت أنغيل، والقائمة بأعمال رئيسة لجنة املراقبة 
واإلصلاح، كاروللني مالوني، بيانا مشلرتكا حلول الشلهادات التي تم 
اإلدالء بهلا يف إطار التحقيلق، من قبل نائب مسلاعد الرئيس األمريكي، 
تيموتيموريسون، واملستشارة الخاصة لنائب الرئيس األمريكي لشؤون 

أوروبا وروسيا، جينيفريوليليامس.
وقال رؤساء اللجان الل 3: “تظهر الشهادات التي نرشت اليوم أن مكاملة 
الرئيس ترامب الهاتفية مع الرئيس األوكراني )فاديمري( زيلنسلكي يف 
25 يوليو أطلقت عىل الفور أجراس اإلنذار يف جميع أنحاء البيت األبيض. 
حيث قدم الشاهدان معلومات مبارشة بعد االستماع شخصيا إىل املكاملة 

يف غرفة العمليات بالبيت األبيض«.
وأوضح البيان أن موريسلون “أكد شلهادة السلفري تايلور أمام اللجان 
حول أن األوكرانيني قيل لهم إن املسلاعدة العسلكرية األمريكية، وليس 
فقلط اجتماع البيلت األبيض، كانلت مرشوطة بإعانهم الرسلمي عن 

التحقيقات السياسية التي أرادها الرئيس«.
وتابع رؤساء اللجان الل 3: “باإلضافة إىل ذلك، يف أعقاب اجتماع 1 ايلول 

بني الرئيس زيلينسلكي ونائب الرئيس )مايك( 
أن  موريسلون  السليد  أكلد  بينلس، 

السفري سوندالند أبلغ أحد كبار 
مساعدي الرئيس زيلينسكي 
العسلكرية  املسلاعدات  بأن 
مرشوطلة  األمريكيلة 

بالتحقيقلات. وأبللغ السليد 
بولتلون  جلون  موريسلون 

السلابق  )املستشلار 
األبيلض  للبيلت 

القوملي(  لألملن 
وأخربه  باالجتملاع 
بولتلون  السليد 
لرؤية  بالذهلاب 
وهو  املحاملني، 

ما فعله”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعللَن الوزيلُر اللبنانلي السلابق محملد الصفلدي 

اعتذاَره عن الرتشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأثارْت الترسيباُت حوَل ترشحِه غضَب املتظاهرين 
يف الشلارع؛ حيلُث طالبلوا يف َحراكهلم اللذي دخَل 

شهرَُه الثاني برحيِل الطبقِة السياسية بالكامل.
أطلراف السياسلية اللبنانيلة وهم رئيلس حكومة 
ترصيف األعملال سلعد الحريري والتيلار الوطني 

الحر بزعاملة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشلال 
عون، وحلزب الله وحركلة أمل؛ سلّمت وزير املال 
اللبناني السلابق محمد الصفدي رئيسلااً للحكومة 
اللبنانية الجديدة. لكن األخري طلب سحب اسمه من 

التداول كأحد االسماء املرشحة لرئاسة الحكومة.
يقلول الصفلدي إنه ملن الصعب تشلكيل حكومة 
متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيني 
تمكنهلا من اتخاذ إجلراءات انقاذيلة فورية تضع 

حدا للتدهور االقتصادي واملايل وتستجيب لتطلعات 
الناس يف الشارع؛ وهذا ما دفعه لطلب سحب اسمه 
من الرتشلح؛ آما يف الوقت نفسله تكليف الرئيس 
سعد الحريري من جديد لتشكيل الحكومة العتيدة.

لكنله بذللك أعلاد الوضع يف لبنلان إىل املربلع األول 
وعلادت الخافات السياسلية واملواقلف املتباينة يف 
هذا الشلأن حول تكليف رئيس جديد للحكومة؛ إىل 

نقطة الصفر.

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهلم محافلظ شلبوة اليمنية الشليخ »أحمد 
بن الحسلن األمري« تحالف العدوان ومرتزقته 
بالعمل، عىل تغذية العنف يف املحافظة وإعادة 
جماعات القاعلدة وداعش اإلرهابيتني إىل عدد 

من مديريات املحافظة.
وأوضلح املحافلظ األملري يف ترصيلح تابعته 
»املراقلب العراقي« أن »جماعلات تكفريية تم 
استجابها إىل شبوة خال األشهر املاضية من 

محافظتي مارب والبيضاء ملسلاندة مليشيات 
اإلصلاح يف املواجهات مع مليشليات االنتقايل 

املوالية لإلمارات«.
وأشلار املحافلظ األمري إىل أن »حلزب اإلصاح 
والجنرال عي محسن األحمر يقفا وراء تسهيل 
علودة القاعلدة االرهابيلة إىل شلبوة ويموالن 
تحركاتهلا يف علدد ملن مديريلات املحافظلة 
بهلدف تشلديد سليطرتهما العسلكرية علىل 
منابع النفط وإقنلاع املجتمع الدويل برورة 

بقاء مليشليات اإلصاح تحت شلعار محاربة 
اإلرهلاب كتكتيلك جديد يمنح تلك املليشليات 
االستمرار يف نهب ومصادرة النفط من حقول 
شلبوة النفطية وتأمني عمليات تهريب النفط 

يف صحاري وشواطئ املحافظة«.
واعتلرب أن »ذللك يكشلف علن وجلود نوايلا 
سعودية وإخوانية للسيطرة عىل ثروات شبوة 
والتحكم بمصري أهلها تحلت ذريعة مكافحة 

اإلرهاب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعللن سلماحة آيلة اللله العظملى اإلملام السليد عي 
الخامنئلي أنله يدعم قرار رؤسلاء السللطات يف قضية 
تقنني الوقود، الفتا إىل أنه سلبق وأعللن دعمه للقرارات 
التلي يتخذهلا االجتملاع املشلرتك لرؤسلاء السللطات 
الثلاث، كما نّبه ملن دعم أعداء الجمهورية االسلامية 
ألعمال الشغب ولتخريب، طالبا من الشعب االبتعاد عن 
املخربلني، وتأتي تلك الكلمة بالتزامن مع تقرير املجلس 
االعىل لألملن القومي االيراني الذي وثق دالئل عىل وجود 
مجموعات منظمة ومندسلة من قبلل معارضني الثورة 
االسلامية، قاملت بسلسللة هجمات عىل قلوات االمن 
الداخي مستخدمة اسللحة نارية لحرق البنوك واالموال 

العامة.
ويف ترصيحلات مقتضبة له اليوم االحلد يف درس خارج 
الفقه، أشار سلماحته إىل مسألة تقنني الوقود، الفتا إىل 
انه ليلس خبريا يف هذا املجال وان وجهلات نظر الخرباء 
ايضلا متضاربلة، وقال »لكننلي كنت قد اعلنت سلابقا 
باننلي ادعلم القرارات التلي يتخذها االجتماع املشلرتك 

لرؤساء السلطات الثاث«.
وأضاف سلماحته ان »رؤساء السللطات الثاث اتخذوا 
قرارا مبنيا عىل رؤية مدروسلة وبالطبع يجب تطبيقه.. 
ال شلك ان بعلض رشائح الشلعب سلتمتعض وتترر 
ويسلاورها القلق من القرار )رفع اسعار الوقود( ولكن 
من يقوم بأعمال التخريب واحراق )املمتلكات( انما هم 

االرشار وليس ابناء الشعب«.
ولفلت اإلمام الخامنئي اىل انله »لطاملا دعم أعداء الثورة 
وايران أعمال التخريب والشلغب )يف ايران( وانهم اليوم 
يفعلون ذلك ايضا، وأضاف »االضطرابات يمكن أن تعزز 
وتفاقم مشلاكل أي بلد ومجتمع واي انسان عاقل يحب 

بلده ال يلجأ لهكذا أساليب«.
االنعكاسلات  »تقليلل  اىل  البلاد  يف  املسلؤولني  ودعلا 
السللبية لقرار رفع اسلعار الوقود عىل الشعب، مضيفا 

»لقلد شلاهدت عرب التلفاز ان املسلؤولني اعلنلوا بانهم 
سليتخذون االجراءات الروريلة للحيلولة دون ارتفاع 
اسعار سائر السلع االخرى، اتخاذ مثل هذه الخطوة امر 

رضوري الن الغاء يتسبب بمعاناة الشعب«.
وفيما دعا املسؤولني اىل توخي الحذر واملعنيني بالحفاظ 
علىل األمن القيام بواجباتهم، أشلار إىل أن الشلعب الذي 
طاملا تعاملل بفطنة وبصرية مع هكلذا أحداث عليه أن 

يبتعد هذه املرة أيضا عن املخربني.
بلدوره قدم املني املجلس االعىل لألملن القومي االيراني 
عليشلمخاني،تقريرا ملزود بوثائلق تلدل علىل ضلوع 
املجموعات املعارضة للثورة االسلامية يف اعمال الشغب 

التي شهدتها املدن االيرانية يف اليومني االخريين.
ونقللت وكاللة “مهر” علن العضلو بالهيئة الرئاسلية 
يف الربمللان اإليرانلي احملد امريآباديقوله  اللذي تابعته 
»املراقب العراقي« إن “مجلس الشلورى االسامي وجه 
اليلوم االحد خلال الجلسلة العلنيلة ملجلس الشلورى 
االسامي اعرتاضا حول التوقيت الزمني وطريقة اجراء 

قرار مجلس التنسيق الرامي اىل ارتفاع سعر البنزين«.
واكلد أن “اللجنلة االقتصاديلة يف الربمللان االيرانلي قد 
فّوضلت باالرشاف علىل اداء الحكومة يف السليطرة عىل 
السلوق واالسلعار، كما وان لجنة التخطيلط وامليزانية 
فوّضت باالرشاف عىل نمط توزيع العائدات الناتجة عن 
ارتفاع اسلعار البنزين للشلعب بصورة عادلة ويف اطار 

الدعم الحكومي”.
وحول ترصيحلات امني املجللس االعىل لألملن القومي 
االيرانلي والتقريلر اللذي قدمه خلال الجلسلة املغلقة 
قال، إن “شلمخاني جاء بوثائق تدل عىل ان مجموعات 
منظمة ومندسلة من قبل املنافقلني ومعارضني الثورة 
االسلامية، نفلذت خلال اليوملني االخرييلن سلسللة 
هجملات عىل قلوات االمن الداخي مسلتخدمة اسللحة 
ناريلة وقاموا بحلرق البنوك واالملوال العاملة والحاق 

االرضار بالشعب«.

حزب اهلل: لبنان لن تكون فيه حكومة بإمالءات أميركية

الكونغرس ينشر نص شهادات جديدة تعزز موقف المطالبين بعزل ترامب

انسحاب الصفدي من الترشح للحكومة يعيد لبنان إلى نقطة الصفر

شبوة اليمنية تتهم العدوان السعودي بمحاولة إعادة القاعدة وداعش إليها
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للش�باب أهمية بالغة و مكانة خاصة ال يعرفها إال أصحاب العقول ، 
فهم  زهرة  وصفوة وقرة عني املجتمع , ونعمة الش�باب هي من أجلِّ 

النعم التي كرمنا  الله تعاىل بها .
ان الش�باب هم االس�اس الذي تقام  عليه املجتمعات القوية وأس�س 
التق�دم والتحرض  , وه�م القوة الخارقة التى تنه�ض بها املجتمعات 
وترتقي بها  بني األمم األخري, وان أكثر املجتمعات وأرشفها مستقبال 

هى أغناها شبابا. 
واننا إذا أردنا أن نعرف مستقبل أي أمة فلننظر  إيل شبابها واهتماماته 
، ف�إذا رأيناه�ا  امة  ش�بابهاً متديناً فمعن�اه انها أمة جليلة الش�أن 
قوية البناء ، فالش�باب هم  الس�باقون  إيل قب�ول الدعوات اإلصالحية 
ومواجه�ة  الباط�ل واالرسع إيل قبول الحق النهم لي�س لديهم أطماع 

يف الحياة.
وإذا رأيناها امة  ش�بابهاً هابط الخلق ، يتساقط عىل الرذائل منحرف 
بس�لوكه مس�يطرة عليه النزوات  فمعناه انها أم�ة ضعيفة مفككة ، 
رسع�ان م�ا تنهار أمام عدوه�ا ومصريها الهالك وال�زوال ، فال قيمة 
ملجتم�ع ش�بابه منهم�ك يف الل�ذات وليس لدي�ه  قدرة له ع�ىل تحمل 

املسؤوليات والقيام بالواجبات.
ل�ذا فان  فالحضارة والتقدم مرهونان بوجود الش�باب القوي الواعي 

للقيم االسالمية الحقة القادر عيل تحقيق أمال نفسه ومجتمعه.
وق�د  إهت�م اإلس�الم بالش�باب إهتمام�ا عظيم�ا ألنهم عص�ب األمة 
ورجاله�ا ,وقد قام�ت النهضة اإلس�المية  عىل أكتافهم وس�واعدهم 
وبذل�وا م�ن اجلها  الغايل والنفيس  وجاهدوا يف س�بيل لله حق جهاده  
وكان له�م  مكانة عظيمة يف بناء األم�ة والرقي بحضارتها يف مختلف 
املج�االت علميا وثقافيا وفكريا  وعس�كريا وتمت عيل أيدي الش�باب 

املسلمني فتوحات تعجب  لها التاريخ.
وقد ذكر لنا التاريخ صورا رائعة للقيادة الش�بابية الرسالية  فيوسف 
)ع(  ذلك الشاب الذي آتاه الله العلم والحكمة عندما بلغ أشده ، وأصبح 
الفت��ى ، الق�وي ، الصابر ، الصامد أمام عواصف الش�هوة ، واإلغراء 
بالجن�س ، واالغراء باملال والج�اه ، وأمام ضغوط االضطهاد ، والقمع 
، واملطاردة ، والتهديد بالس�جن ، والنفي ، والفتى الثائر ، املكرس لكل 

القيود ، وأغالل العبودية ، وأغالل الشهوات وأغالل املجتمع الفاسد.
وم�وىس )ع( ذل�ك الش�اب  الذي ع�اش يف أحض�ان البي�ت الفرعوني 
، بي�ت  الطاغ�وت والج�روت والت�رف والج�اه والدالل حي�ث اتخذه  
فرع�ون ول�داً له, لكنه )ع(  بقي متمس�كاً بجذوره الرس�الية  ،فكان  
يتجن�ب معونة الظاملني ، وينترص للمظلومني ويدافع عنهم ، وَيُمدُّ َيَد 
الَعوِن واملس�اعدة للضعفاء واملحتاجني ، وكان يتحمل اآلالم واملعاناة 

واملطاردة والهجرة من أجل ذلك ،.
وي�وم الطف كانت هنالك صورا رائعة لدور الش�باب الرس�ايل الواعي 
حي�ث دور عيل االكر )ع( والقاس�م )ع( فهوالءش�باب  تركوا  الدنيا 
ومافيه�ا  واقبلوا يتهافتون عىل ذهاب االنفس يف س�بيل احقاق الحق 

وكشف زيف الباطل.
ويف عراقنا اليوم ش�اهدنا ش�باب املرجعية املؤم�ن الواعي كيف انهم  
لبس�وا القل�وب عىل ال�دروع وتس�ابقوا عىل املني�ة من اج�ل الحرية 

والكرامة وهم يلبون فتوى الدفاع املقدس .
والي�وم نرى الش�باب الواعي وهو يقود ملحم�ة التغيري بالقضاء عىل 
الفساد واملفسدين يف اكر معركة بني الحق والباطل , لذا ايها الشباب 
الواع�ي يامن حريت�وا العالم بمعج�زة االربعني, إن املس�ؤولية امللقاة 
ع�ىل عاتقكم كب�رية، وخاصة يف مثل هذا الظرف الذي يعيش�ه عراقنا 
الجري�ح ،فيجب ان تكونوا حذرين م�ن األفكار الهدامة حتى ولو كان 
ظاهره�اً الصالح واإلصالح , وانتبهوا  إىل عظم املس�ؤولية امللقاة عىل 
عاتقكم  تجاه دينكم وأمتكم،واعملوا واجتهدوا فنهضة األمة لن تقوم 

إال عىل أكتافكم.

الشباب ودورهم 
في نهضة االمم

 محمد الطالقاين

،،
بقلم/ مهدي المولى ...

لهذا  أنصحكم نصيح�ة من محب صادق  
ومؤي�د ومنارص لكم ب�كل جوارحه  ان ال 
تصدقوا دواعش السياسة من عبيد وخدم 
ال س�عود وصدام )  الفاس�دين املنافقني 
املارق�ني( وان تكون�وا عىل يقظ�ة وحذر 
منه�م   واعلم�وا أن ما يتظاه�روا به من 
ح�ب وتأي�د ومن�ارصة النتفاضتكم ليس 
حب�ا بكم و رغبة بنجاحكم  بل ان هدفهم 
حرقكم قهركم وذبحكم انه حقد متوارث 
يمأل قلوبهم القاس�ية وعقولهم املتحجرة      
من�ذ أيام املنافق الفاس�د معاوي�ة اعلموا 
ان م�ا يتظاه�روا ب�ه م�ن ود ومن�ارصة 
أنها وس�يلة لتضليلكم وخداعكم لتحقيق 
م�ا عج�زوا عن�ه يف حروبه�م وغزواتهم 
وتآمره�م  وهو ذبحك�م وارس واغتصاب 
نس�ائكم وتفج�ري مراق�د أئمتك�م اه�ل 

يف  الس�ري  م�ن  ومنعك�م  الرس�ول  بي�ت 
طريق الحري�ة والديمقراطي�ة والتعددية 
الفكرية والسياس�ية وبما انهم فش�لوا يف 
مخططاتهم الجهنمية يف  ارس�ال كالبهم 
الوهابي�ة والصدامية الف�راس العراقيني 
بالس�يارات  وأطف�اال  ورج�اال  نس�اءا 
املفخخ�ة واالحزم�ة الناس�فة والعب�وات 
املتفجرة والقتل عىل الهوية وعندما وجدوا 
هذه الوس�يلة لم يحق�ق املطلوب فطوروا  

الوسيلة اىل الغزو أضافة اىل ما سبق
فأم�رت كالبه�ا الوهابية القاع�دة داعش  
والكثري من املنظم�ات االرهابية الوهابية 
بغ�زو العراق   واس�تقبلت م�ن قبل عبيد 
وخ�دم ص�دام) ث�ريان العش�ائر املجالس 
الطريق�ة  الرفيق�ات  ابن�اء  العس�كرية  
النقشبندية وكل دواعش السياسة ( حيث 
فتحوا لهم أبواب بيوتهم  وفروج نسائهم 
وتمكنوا من احتالل املوصل وصالح الدين 

واالنب�ار وكرك�وك ومناط�ق كث�رية  م�ن 
الع�راق وح�ارصت بغ�داد ول�وال الفتوى 
الرباني�ة وتلبيتك�م الرسيع�ة وتصديك�م 
لهذه الهجمة وقدمت�م دمائكم وأرواحكم  
الزكية الطاهرة حت�ى تمكنتم من تحرير 

ارض العراق املقدسة
كم�ا حاولوا   تقس�يم الع�راق اىل  أمارات 
تحكمها عوائل  تحت حماية ارسائيل عىل 
غ�رار حكم العوائ�ل   ال س�عود ال نهيان 
ال خليفة من خ�الل دعوة جحوش صدام 
اىل االنفص�ال وتاس�يس  ارسائيل ثانية يف 
ش�مال العراق اال ان تحديكم وتضحياتكم 
قرت ه�ذه الدع�وة وكل من يدع�وا اليها  
وانترص العراق وتوح�د العراق والعراقيني 
وانهزم أعداء العراق وكل من يريد بالعراق 

رشا
ويف  األول م�ن ترشي�ن    جاءت رصختكم 
رصخة حس�ينية كونوا اح�رارا يف دنياكم 

ضد الفس�اد والفاس�دين رصخ�ة مدوية 
فأرعب�ت أهل الفس�اد يف الع�راق وخارج 
الع�راق وأقلقته�م   ال س�عود وكالبه�م 
ودواع�ش السياس�ة وكل الذي�ن اتفق�وا 
معهم وتعاونوا معهم فالفساد ال أصل وال 
وط�ن وال دين وال طائف�ة له فانه موجود 

يف كل الزوايا املظلمة  الجهات الغامضة.
وفج�أة  تتغ�ري طب�ول و أبواق ال س�عود 
وعبيدهم الحقراء يف داخل العراق وخارج 
العراق من تطبيلها  من أتهامكم بالعمالة 
الي�ران والخيان�ة للوطن وم�ن الدعوة اىل 
ذبحكم ونه�ب اموالك�م وارس واغتصاب 
ألن  وتمجيدك�م  مدحك�م  اىل  نس�ائكم  
انتفاضتك�م ب�دأت تب�دد ظ�الم معاوي�ة 
ويزي�د وقر كل اعداء الحياة واالنس�ان يف 

كل مكان من االرض
اعلم�وا  أيه�ا املتظاه�رون ما تس�معونه 
وم�ا ترون�ه م�ن ترصيح�ات وخطاب�ات 

مزوق�ة ومنمقة  من هذه األبواق املاجورة 
الرخيصة التابعة اللىسعود امثال العربية 
الح�دث   دجل�ة الرشقية هدفه�ا ذبحكم 
والقض�اء عليك�م وفرض بيع�ة العبودية 
الت�ي فرضه�ا املناف�ق الفاس�د معاوي�ة  
وح�اول صدام فرضها بأمر وتحريض من 
ال سعود لكنه قر ولم يحقق مهمته واآلن 
يحاول ال سعود فرضها عىل العراق ولكن 

هيهات .
فكان معاوية  ال يرغب بسماع كلمة عراق 
وال يطي�ق رؤية عراقي لهذا يتمنى  تدمري 
الع�راق واب�ادة العراقي�ني بحج�ة ان ابن 
ابي طال�ب علمهم الجرأة عىل الس�لطان, 
لهذا نرى ال س�عود وعبيد املقبور يسعون 

لتحقيق  امنية معاوية.
ه�ل تعلم�ون ان صاح�ب الب�وق املأجور 
دجل�ة كان من املرشفني عىل ذبح اكثر من 
الفي شاب من الوسط والجنوب وبغداد يف 

جريمة سبايكر
وه�ل تعلم�ون ان صاحب الب�وق املاجور 
الرشقي�ة  كان يطلب من الذين حوله ذبح 
الش�يعة وطردهم م�ن الع�راق بحجة ان 
هذه الدولة ليست لنا وعلينا القضاء عليها
انها مج�رد نصيح�ة  للمنتفضني االحرار 
م�ن ابناء الوس�ط والجنوب وبغ�داد لكي  
ال يخطئوا فالخطأ يف هذه املرحلة جس�يم 

جدا والثمن غاليا  ال قدرة عىل دفعه
له�ذا أدعوك�م اىل االس�تمرار يف التظاه�ر 
واالستمرار يف س�لميته فالنرص يف سلمية 
املظاهرات  لكنكم أحذروا تدخل ال س�عود 
وكالبه�ا الوهابي�ة والصدامي�ة وجحوش 
ص�دام وركوبها وحرفه�ا ويومها ال ينفع 

الندم

الحقيق�ة  ان�ي ارى يف انتفاض�ة   أبن�اء 
الوسط والجنوب وبغداد انتفاضة الحرية 
انتفاضة عراقية سلمية حضارية  يمكنها 
ان تدخ�ل العراقي�ني الجن�ة اذا اس�تمرت 
بس�لميتها ويمكنه�ا ان تدخ�ل العراقيني 
الن�ار اذا تمك�ن اع�داء العراق ال س�عود 
وكالبه�ا الوهابي�ة والصدامي�ة وجحوش 
صدام  م�ن ركوبها وحرفها ع�ن الطريق 

الصحيح

نصيحة الى المتظاهرين في الوسط والجنوب وبغداد

أبعاد مواجهة غزة االخيرة في الصراع ضد العدو

أوال نبارك لكم انتفاضتكم العظيمة ضد الفساد والفاسدين  لهذا ندعوكم الى التواصل في التظاهر وبشكل مستمر 
والتمسك بالتظاهر السلمي  فنصركم بالتظاهر السلمي وهزيمتكم عندما يتحول هذا التظاهر الى العنف والتخريب 
وهذا هدف  اعدائكم أعداء الشعب العراقي اعداء الحياة واالنسان عبيد وخدم صدام المقبور وجحوشه وال سعود.

وكما تصديتم للهجمة الظالمية الوهابية الصدامية   المدعومة والممولة من قبل ال سعود وقبرتم خالفتهم الظالمية 
الوحشية  ال شك أنكم ستقبرون الفساد والفاسدين الذين هم رحم األرهاب وحاضنته ومرضعته  فأنتم حماة العراق 

والمدافعين عنه.

،،
قد تكون جولة المواجهة الصاروخية ـ الجوية االخيرة في غزة، بين العدو االسرائيلي والمقاومة الفلسطينية 

)الجهاد االسالمي ـ سرايا القدس(  غير مختلفة في معطياتها او عناصرها عن غيرها من جوالت سابقة، 
حيث كانت تقوم باغلبها على رد صاروخي او مدفعي او ميداني من قبل فصائل المقاومة، حماس او الجهاد 

او غيرها، على اعتداء اسرائيلي، كقصف وتدمير لمواقع او منشآت للمقاومة، او كعملية اغتيال الحد قادة 
او كودار او عناصر االخيرة، لتنتهي المواجهات تلك من جهة بسقوط شهداء او اصابات لدى المقاومة 

وبدمار نسبي، ومن جهة أخرى بتكبيد العدو بعض الخسائر في االرواح او العتاد وبنسب متفاوتة.

بقلم /شارل ابي نادر...
من خ�الل متابعة مس�ار املواجه�ة االخ�رية التي حدثت 
بني نهاية االس�بوع املايض وبداية الج�اري، والتي جاءت 
ارسائيلي�ا تحت اس�م »الحزام االس�ود » و«فلس�طينيا » 
تحت اس�م »صيحة الفجر«، وكان سببها الرئيس اعتداء 
ارسائييل مزدوج، اس�تهدف يف حي الشجاعية يف غزة احد 
قادة الجهاد الشهيد بهاء أبو العطا، ويف دمشق كمحاولة 
الغتي�ال عض�و املكتب الس�يايس بالجه�اد القائ�د أكرم 
العج�وري، يمكن اس�تنتاج ع�دة ابعاد مهم�ة، قادرة ان 
تؤسس ملرحلة جديدة يف الرصاع ضد العدو، وهي التالية:

ع�ىل الصعيد امليدان�ي العس�كري:� لقد اثبت�ت املواجهة 
الصاروخية االخ�رية، ان املقاومة الفلس�طينية � الجهاد 
االس�المي بالتحديد، اصبحت تمتل�ك منظومة صاروخية 
فعالة، ال يمكن للعدو ضبطها وتقييدها، اوال من الناحية 
االس�تعالمية حي�ث فش�ل يف امت�الك املعطي�ات الكافية 
مس�بقا عن نقاط وقواعد االطالق وكيفية توزيعها داخل 
القط�اع، وثانيا م�ن الناحية العس�كرية عن�د املواجهة، 
لجهة فشل منظومات القبة الحديدية يف اعراض النسبة 
االك�ر منها عند اية مواجهة، اذا كانت  طارئة ومفاجئة، 

اواذا كانت محرضة ومخططاً لها ومعروفة مسبقا.
املقاوم�ة  أن  تب�ني  ايض�ا،  العس�كري  الصعي�د  ع�ىل   �
الفلس�طينية تمتلك منظومات صاروخية نوعية، تخطت 
يف م�دى وصوله�ا مس�افات بعي�دة، كانت حت�ى ما قبل 
االم�س، محصنة او محي�دة عن االس�تهداف، وإذ نتكلم 
يف العملي�ة الحالية عن صورايخ الجهاد االس�المي، ولكن 
ايض�ا ينطبق ه�ذا املوضوع عىل صواري�خ حماس والتي 
ه�ي بالحقيق�ة مماثلة وربم�ا  تضاهي ق�درات الجهاد 

االسالمي.
ع�ىل الصعيد االس�راتيجي:انطالقا م�ن  متابعة وتحليل 
مسار املواجهة االخرية بني غزة وبني كامل االرايض املحتلة 
خارج القطاع، وربطها باملس�ار العام للمواجهة الواسعة 
يف املحيط، او باملسار العام للرصاع بني العدو وبني محور 
املقاوم�ة، يمكن اس�تنتاج م�ا ييل:� لناحي�ة املقارنة مع 
قدرات اطراف اخرى يف محور املقاومة، وخاصة املقاومة 
اللبناني�ة )ح�زب الل�ه(، وانطالق�ا م�ن التاث�ري الفع�ال 
لصوراي�خ الجهاد االس�المي � رسايا الق�دس عىل العدو، 

والتي يمكن استخالصها بشكل دقيق، فقط من تعليقات 
صحيف�ة »هآرتس« دون غريها من وس�ائل اعالم العدو، 
يف االفتتاحية التي ج�اء فيها: »مواطنو ارسائيل علقوا يف 

اليوم�ني االخريي�ن يف رشك عبثي، فقد تب�ني لهم ان غزة 
أصبح�ت تط�وق »ارسائيل« بق�در ال يقل عم�ا تطوق به 
»ارسائيل« القطاع«، ويف ما رصح به الكاتب يف الصحيفة 

املذكورة أوري مس�غاف، بقول�ه: »ارسائيل لم تظهر أكثر 
ضعف�ا من أي وقت م�ى أكثر من هذا األس�بوع... عىل 
الف�ور بعد عملية االغتيال، دخل�ت ارسائيل يف حالة ذعر. 

واب�ل م�ن صاف�رات االن�ذار والتحذيرات، اس�توديوهات 
متتالي�ة، حرك�ة قط�ارات تم وقفه�ا، الغ�اء التعليم من 
غ�وش دان وحتى الجن�وب... املاليني م�ن االرسائيليني يف 

البيوت واملالجئ. مليارات الشواكل ذهبت هباء«.
ه�ذا لناحي�ة االش�تباك م�ع الجه�اد االس�المي واملقي�د 
بالق�درات وبالجغرافيا، عر صلي�ات صاروخية محددة، 
فكي�ف س�يكون الوضع لو حصل االش�تباك م�ع الجبهة 
الشمالية والتي يقودها حزب الله، حيث القدرات النوعية 
الضخمة، والجبهة االوس�ع واالنس�ب جغرافيا وميدانيا، 
إذ حينه�ا س�وف يك�ون حتما الوض�ع الداخ�يل مختلفا 
بالكام�ل، وع�ىل كامل ارايض فلس�طني املحتلة بني لبنان 

واالردن ومرص.
� لناحية بناء معادلة ردع فعالة، وهنا بيت القصيد او ما 
ه�و االهم يف تلك االبعاد التي خلقتها املواجهة االخرية بني 
العدو وبني الجهاد االسالمي � رسايا القدس، والتي يمكن 
مقاربته�ا  وتثبيته�ا )معادلة الردع(  م�ن خالل نقطتني 
اساس�يتني: االوىل وتتعل�ق بتطوي�ر وتوس�يع الق�درات 
الصاروخية او االسلحة النوعية، والثانية وتتعلق بالقرار، 

بما يعني اتخاذ قرار الرد واملواجهة عند اي اعتداء.
النقطة االوىل: موض�وع القدرات، تأتي رضورة تطويرها 
وتوسيعها، يف النوعية ويف الكمية، فحساسية موقع قطاع 
غزة تش�كل نقطة تاثري س�لبية ضخمة عىل العدو، حيث 
املس�افة القريبة التي ال تحتاج لصواريخ بعيدة املدى، بل 
الحاجة اكثر ربما ملنظومات توجيه دقيقة، واللية عملية 
لتجهيز القواعد واالطالق، وملن�اورة رّسية للخزن والنقل 

والتحضري.
مصانع الصواريخ او االس�لحة النوعية، تلعب ايضا دورا 
مهما يف تثبيت وتحصني معادلة الردع، والتي تحتاج اكثر 
م�ا تحتاجه باالضافة اىل التقنية وامل�واد االولية املطلوبة، 
ية، والتي بمج�رد ان تتوفر وتتثبت،  فه�ي تحتاج اىل الرسِّ
عر املكان املموه وعر العنارص املوثوقة، فإن ذلك يش�كل 
نقط�ة املقتل للعدو، حيث تلع�ب املصانع دورا متقدما يف 
االس�تغناء ع�ن نقل وتهري�ب الصوراي�خ، خاصة يف ظل 
الحصار الخانق وزنار الرصد واملراقبة واالستعالم القوي 

الذي يفرضه العدو.
النقطة الثاني�ة: قرارالرد واملواجهة، وربما هو االس�اس 



حميد: كاتانيتش سيخوض لقاء البحرين باسلوب مغاير 
والفوز سيبعدنا عن الوصيف

في المواجهة المرتقبة الثالثاء المقبل ...

القوة الجوية يفسخ عقد الغاني »بافور« ويمنح مهلة للمدينة

الفيفا يغرم البحرين بسبب االساءة للنشيد االيراني

اأمّت اأ�صود الرافدين املهّمة الأ�صعب يف املجموعة الثالثة 
يف طريق الت�صفيات الآ�صيوية املزدوجة ملونديال قطر 

2022 واآ�صيا ال�صني 2023بعد اأن هزموا مناف�صهم الإيراين 
يف موقعة تاأريخية �صرقْت الأ�صواء كثرياً من منا�صبات 

كروية خالدة بني املنتخبني على جميع الفئات نظراً 
للُعمق املعنوي الكبري الذي نهل منه الأ�صود عزميتهم 

خارج اأر�ض الوطن يف �صوطني مثريين وّقتوا اإيقاع 
حركتهم مع معدلت غري طبيعية لنب�صات قلوب اآلف 

امل�صجعني.
ور مل نَره منذ مدة  �صراحة، فوز باهر باأداء َج�صُ

طويلة، �صاعف الإح�صا�ض لدى لعبي منتخبنا الوطني 
باأن حتقيق حلم املونديال لي�ض �صعبًا اإذا ما اأرادوا 

قطع ن�صف م�صواره يف املرحلة هذه ل�صيما اأن ت�صّدر 
املجموعة بالنقطة 13 مينحهم جرعات اإ�صافية للتم�ّصك 

بحظوظهم، وهذا ما نرتقبه منهم يف اللقاء املقبل مع 
املنتخب البحريني الذي كان تاريخ مواجهته يف 5 اأيلول 

املا�صي ميثل يومًا �صاِدمًا للمدرب كاتانيت�ض، اليوم نف�صه 
الذي اأكمل عامه الأول مع منتخبنا، وف�صل اأميا ف�صل يف 

كيفية اإنقاذ الأ�صود من ورطة هدف التقّدم للُم�صيف 
عند الدقيقة 9 يف م�صتهّل مهّمته التي ا�صُتقِدم من اأجلها، 
وق�صى لعبونا ُجّل وقتهم بحثًا عن خمرج للتعادل حتى 

حتقق قبل نهاية املباراة باأربع دقائق، وخرج املدرب 
مزهواً بالنقطة املُخجلة!

لك�ي نؤّمن حصد النقط�ة 13 الثالثاء املقبل، ال بّد من مراجعة دروس 
موقع�ة »عّمان ال�دويل« فالحصار ال�ذي ُفرَِض عىل املنتخ�ب اإليراني 
وس�ط امللعب مع الدور الحيوي الذي بذلُه الثالثي عالء مهاوي وهمام 
طارق وأمجد عطوان يف التهديد الديناميكي مع مس�اندة بش�ار رسن 
بواجب�ات إلزامي�ة لوضع مهند عيل يف حالة تأّهب مس�تمر لتش�كيل 
ضغ�ط هجومي خط�ر تجلّْت براعته يف طريقة تس�جيل هدفنا األول 
وسط فوىض الدفاع اإليراني وحارسه كنتيجة طبيعية للقلق والخوف 
م�ن ترجمة الضغوط اىل هدف وش�يك، وهو ما عان�ى منهما املنتخب 
الضي�ف حتى ما بع�د انقضاء الوقت األصيل فج�اء هدف عالء عباس 
)البدي�ل الذهبي( بعدما س�ّدد كرة رأس�يه »مازح�ة« ملرمى عيل رضا 
استقبلها بيديه املرتعشتني، وأدخلها الشباك ليكرّمه عباس بطريقته 
الخاص�ة قبيل ذهابه اىل هونغ كون�غ يف الثاني من كانون األول املقبل 
للمنافس�ة كأفضل العب يف آسيا لعام 2019 مع صانع ألعاب منتخب 

قطر أكرم عفيف واملدافع الياباني تومواكيماكينو.
ووس�ط فرحن�ا الغامر، وتفاؤلنا بحس�م جول�ة البحرين ال�ذي تعّثر 
�ْب تنبيه امل�الك التدريبي إىل  أم�ام هونغ كون�غ بتعادل س�لبي، يتوجَّ
مس�ألتني، أوالً إف�راط بع�ض الالعب�ني بالعصبية واملواجه�ة املحتّدة 
م�ع الالعبني املنافس�ني وحتى مع الح�كام أمر غر مقبول ويس�بب 
أرضاراً جّم�ة كالت�ي دف�ع ع�يل عدنان ثمنه�ا تحت ضغط الش�عور 
بتحّمل مسؤولية تسجيل هدف التعادل، والعب مثله صاحب تجربتي 

ال�دوري  مس�ابقتي  يف  املهّمت�ني  يل االح�راف  اإليطا
واألمركي ينبغ�ي أن تحكم ترّصفاته الخربة 
واالنضباطي�ة والهدوء، ونأمل أن ُيعيد النظر 

ويتمّهل يف اللحظات العصيبة وال يترّسع.
حمي�د  محم�د  الح�ارس  إهم�ال  وثاني�اً، 

)السارح( للكرات الس�هلة كالتي أرسلها 
مرت�ى ب�ور ع�يل تائه�ة اىل منطقته 
بالدقيق�ة 18 ولم يتعامل معها بجدية، 
وكذلك فتح مرماه سابقاً لقبول أهداٍف 

أث�ارت س�خرية الجمه�ور منها يف مواق�ع التواصل االجتماع�ي ُيدلّل 
عىل عدم الجاهزية النفس�ية بالدرجة األس�اس وليس هذا فحس�ب، 
بل انهزاميت�ه يف اللحظات العصيبة مثلما غادر املباراة بداية الش�وط 
الثان�ي بداعي االصاب�ة التي لم تكن مؤثرة وإال لتمَّ اس�تبداله يف وقت 
االس�راحة! وعليه ال بّد من منح الثقة املطلقة للحارس جالل حس�ن 
مل�ا يمثله من مص�در اطمئنان لالعبني بجرأت�ه وتفاعله مع املدافعني 
ونج�ح يف إظه�ار إمكاناته ومالمح ش�خصيته بأنه الح�ارس األمني 
لش�باك األس�ود، وهذه الصفة تمنح %50 من الدع�م املعنوي لالعبني 

مثلما كان يتمتع بها الحارس الدويل السابق رعد حمودي.
ل�م ي�زل أمام كاتانيت�ش وقت مه�م لتأكيد صالحه يف االس�تمرار مع 
األسود وهو يشاطرنا الرأي هذا بترصيحه الواقعي ُبعيَد إنتهاء مباراة 
إيران قائالً »س�عيد بالفوز.. لكني أفكر يف لقاء البحرين« فاملعالجات 
لم ت�زل بطيئة خاص�ة يف املنطقة الدفاعية ومن ُيعيد لقطة تس�جيل 
ه�دف التعادل بعد توّغل محم�د محبي ومناولته الك�رة اىل أحمد نور 
الل�ه بالدقيقة 25 ُيالحظ تمرك�ز ثمانية من العبين�ا داخل الصندوق 
بعيداً عن رقابة ثالثة العبني إيرانيني، وأيضاً حاجة مهند اىل العب ثاٍن 
مما اضطر أمجد للعب هذا ال�دور أحياناً، والنقطة األهم عدم تخلّص 
كاتانيت�ش م�ن العصبية الت�ي تفقدُه صواب�ه وهو املس�ؤول فكرياً 
ونفس�ياً كقائد موّجه لألس�ود الذين نتمنى لهم أن يكللوا عناء اللعب 

خارج أرضهم بفوٍز غاٍل عىل البحرين.. فالثأر لم يؤخذ بعد!

البديل الذهبي واحلار�س ال�سارح
إياد الصالحي

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة
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كشف مساعد مدرب منتخب العراق بكرة 
الق�دم رحيم حميد الي�وم االحد أن مدرب 
الفريق كاتانيتش سيلعب باسلوب مغاير 
امام البحرين يوم الثالثاء املقبل يف الجولة 
االوىل من املرحلة الثانية ملنافسات الجولة 
الثانية لفرق املجموع�ة الثالثة بتصفيات 

كأس العالم.
العراق�ي  »املنتخ�ب  ان  حمي�د  وق�ال 
س�يخوض لق�اء البحرين بتكتي�ك مغاير 
ع�ن لق�اء ايران«،مش�ددا ع�ىل »رضورة 
االبتعاد ع�ن اقرب املالحقني وبفارق كبر 
م�ن اجل ان تك�ون موقع�ة ازادي املقبلة 

تحصيل حاصل«.
واض�اف ان »اس�ود الرافدي�ن ع�ىل اهبة 

البحرين�ي  االحم�ر  ملواجه�ة  االس�تعداد 
وتحقي�ق الفوز وانتزاع النقاط الثالث من 
وصيف املجموعة وبالتايل سيكون الفارق 
كبرا بيننا وبني الوصيف بغض النظر عن 

باقي مواجهات املجموعة«.
وأوض�ح حميد ان »املالك التدريبي بقيادة 
الس�لوفينيكاتانايتش س�يلعب باس�لوب 
مختل�ف النن�ا نعلم جي�دا من اي�ن تؤكل 
الكت�ف ولدين�ا املعلوم�ات الوافي�ة ع�ن 
طريق�ة اللع�ب للمناف�س ل�ذا س�تكون 
الطريقة مغايرة عن املباراة السابقة التي 
تمكنا م�ن الفوز بها والح�د من خطورة 
املنتخب االيراني وابطال هجومه وتفكيك 

دفاعاته«.

وب�ني ان »االس�تياء كان ح�ارضا قبي�ل 
مواجهة ايرانالننا كنا نعتمد بش�كل كبر 
ع�ىل االرض والجمه�ور وهم�ا عام�الن 
مؤثران يف املباريات القوية بيد ان حضور 
الجالية العراقي�ة يف عمان والعراقيني من 
عموم محافظات الع�راق ادخلنا يف اجواء 
تنافس�ية كانت مش�ابهة ملالعبنا وبالتايل 
فان الفوز عىل ايران أخمد رشارة الغضب 
لدينا وانسانا القرارات الجائرة ضد الكرة 

العراقية«.
وبإنته�اء املرحل�ة االوىل م�ن التصفي�ات 
اآلس�يوية املؤهل�ة ل�كأس العال�م  تصدر 
املنتخب العراق�ي فرق املجموع�ة الثالثة 
ب�� 10  نقاط، تاركا الوصافة للبحرين ب� 

8 نق�اط، واي�ران 6 نق�اط، وهونك كونك 
نقطتني، وكمبوديا بنقطة واحدة.

من جانبه قال مساعد املدرب أحمد عيىس 
إن منتخبنا س�عى للخروج بنتيجة الفوز 
من مواجهته أم�ام هونج كونج ونجح يف 
خل�ق فرص عدي�دة لم تس�تغل بالصورة 
املثالي�ة خصوًص�ا مع التحف�ظ الدفاعي 
الكب�ر الذي لعب ب�ه الخصم واألس�لوب 
الدفاع�ي املكثف الذي قلل من املس�احات 
والفراغ�ات يف صفوفه، وأض�اف »حاولنا 
بش�تى الطرق ف�ك التكت�الت املوجودة يف 
صفوف خصمن�ا ونجحنا يف خلق الفرص 
ولكن لم نستثمرها«، وبني عيىس »الجهاز 
الفني واملنتخب يعمل تحت الضغوطات يف 

ظ�ل صعوب�ة التصفيات وأنن�ا نحب مثل 
هذه التحديات التي تظهر يف املشوار«.

وفيم�ا يتعل�ق بمب�اراة الع�راق القادم�ة 
أكد مس�اعد مدرب منتخبن�ا أن »األحمر« 
س�يدخل للف�وز به�دف اعت�الء الصدارة 
قب�ل فرة التوق�ف خالل الش�هور الثالثة 
القادم�ة يف مش�وار التصفي�ات، الفتا إىل 
أن الجه�از الفن�ي درس املنتخب العراقي 
جيدا ويع�رف مكامن الق�وة والضعف يف 
خطوط�ه، وأض�اف »لدى العراق أس�لوب 
لعب واضح ويملك العبني محرفني ويملك 
أفضلية واضح�ة يف عامل الجمهور ولكن 
العبي منتخبنا جاهزون لكس�ب التحدي 

يف ظل الجاهزية التامة«.

كلفت لجنة الحكام يف االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم، الهندي روان أرمجش�ان لقيادة مواجهة 
س�وريا والفلبني، الثالثاء املقبل، يف إطار التصفيات املش�ركة املؤهل�ة ملونديال 2022 وكأس 

آسيا 2023. ويساعد روان مواطنيه كيندي سابام، ساسيدرهان اران، برانجالبانرجي.
فيما س�يكون مقيم املباراة إدارياً هو السعودي محمد سلمان نمشان، والحكام السنغافوري 

عبد امللك عبد البشر.
ويتصدر املنتخب الس�وري املجموعة األوىل بالعالمة الكاملة ب�12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن 

الصني والفلبني، وخلفهم جزر املالديف ب�3 نقاط وجوام بدون رصيد.

صافرة هندية لمواجهة سوريا والفلبين
تغلب منتخب ش�باب العراق عىل رديف نادي قطر القط�ري 1-0 يف املباراة الودية التي 

اقيمت عىل ملعب سحيم بن حمد يف إطار استعداداته لتصفيات آسيا.
وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع الالعب حس�ني زياد، ليسجل منتخب ليوث الرافدين 
فوزه�م االول يف مباريت�ه الودي�ة ب قط�ر. وكان منتخب الش�باب قد خاض ع�دداً من 
املباري�ات الودي�ة ام�ام اندي�ة ل ك�رخ وامانة بغ�داد قبل الوص�ول اىل قطروس�تنطلق 
التصفي�ات يف ال�20 من ترشي�ن الثاني الجاري. يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن 
املجموعة االوىل لتصفيات اسيا للشباب إىل جانب عمان والكويت وفلسطني وباكستان.

منتخب الشباب يهزم رديف نادي قطر وديًا

اعلن نادي القوة الجوية  فسخ عق مدافعه الغاني ريتشارد 
بافور بالرايض بعد اربع جوالت فقط من الدوري املمتاز.

وذكر النادي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
ان »إدارة نادي القوة الجوية الريايض فسخت عقد املدافع 

الغاني ريتشارد بافور بالرايض«.

وبحسب مصدر يف إدارة النادي، إن »سبب فسخ العقد هو 
ان املدافع ليس ضمن خطط املدرب ايوب اوديشو«.

اىل ذل�ك امهاللن�ادي مح�رف فريق�ه الك�روي، املهاج�م 
الس�وداني بكري املدين�ة مهلة اخ�رة لاللتحاق بصفوف 

الفريق.

وق�ال النادي ان »الهيئ�ة االدارية لن�ادي القوة الجوية 
تمه�ل املهاجم الس�وداني بك�ري املدين�ة فرصة أخرة 

لاللتحاق بصفوف الفريق«.
واض�اف النادي »يف حال عدم امتثال الالعب فان االدارة 

ستلجأ إىل اإلتحاد الدويل فيفا«.

فرض االتحاد ال�دويل لكرة القدم”الفيفا”، عقوبة 
مالية عىل البحرين بس�بب ترصف�ات جماهرها 
عن�د ع�زف النش�يد الوطن�ي االيراني اثن�اء لقاء 
منتخب�ي اي�ران والبحري�ن يف اط�ار التصفي�ات 
املزدوجة املؤهلة ملونديال قطر 2022 وكأس آسيا 

الصني 2023.
وغرم الفيفا البحرين مبلغ 20 الف فرنك سويرسي 
بسبب االساءة للنش�يد الوطني والتأخر يف اقامة 
املباراة. وكان االتحاد االيراني لكرة القدم قد تقدم 
بش�كوى رس�مية لالتحاد الدويل لك�رة القدم عىل 

خلفية الترصفات غ�ر الرياضية من 
قب�ل الجماهر البحريني�ة، اثناء عزف 

النش�يد الوطني االيران�ي يف املباراة التي 
ج�رت 16 ترشي�ن االول الج�اری وانته�ت 

لصالح البحرین بهدف عرب رضبة جزاء.

أقيم�ت يوم الخميس املايض 
مباري�ات الجولة الخامس�ة 
اآلس�يوية  التصفي�ات  م�ن 
وكأس   2022 العال�م  ل�كأس 
ش�هدت  حي�ث   ،2023 آس�يا 
مباري�ات ه�ذه الجول�ة العديد من 
الت�ي  املباري�ات القوي�ة واملث�رة، 

حظيت باهتمام جماهري كبر.
وم�ن خ�الل ق�وة مباري�ات هذه 
الجول�ة، برز العديد من النجوم يف 
منتخبات غرب آسيا، خاصة وأن 
هذه الجولة ش�هدت نجاح العديد 

من هذه املنتخبات تحقق نتائج مميزة ومهمة.
وبحس�ب تقري�ر موقع االتح�اد االس�يوي، فإن نجم 
املنتخ�ب الوطني عالء عب�اس، يتواج�د ضمن افضل 
س�بعة العبني يف الجول�ة املاضية م�ن التصفيات عن 

منطقة غرب آسيا.
وكانت مباراة العراق مع إيران يف املجموعة الثالثة من 
أق�وى مباريات الجولة الخامس�ة، حي�ث جمعت بني 
فريقني جارين تنافس�ا يف مواجهات كالس�يكية عىل 

امتداد تاريخ كرة القدم اآلسيوية.
خالل الش�وط األول تق�دم منتخب الع�راق يف النتيجة 
بواس�طة مهند عيل، قب�ل أن تدرك إي�ران التعادل عن 

طريق أحمد نور الله.

ومع استمرار التعادل يف الشوط 
الثاني ش�ارك عالء عباس يف 
الع�راق  منتخ�ب  تش�كيلة 
بدالً من مهند عيل، واستمر 

حت�ى  الس�لبي  التع�ادل 
الوق�ت ب�دل الضائع من 

الش�وط الثاني، عندما 
عالء  البدي�ل  خط�ف 

هدف الف�وز الثمني 
للع�راق عرب  ج�داً 

إثر  كرة رأس�ية 
ركلة ركنية.

اعلن نادي القوة 
نجم  غياب  الجوية، 

وس�طه كرار نبيل عن املالعب 
ملدة شهر ونصف بسبب اصابة 

عظم يده اليمنى.
وذكر النادي أن »العب الوسط 
كرار نبيل، سيغيب عن صفوف 
الصق�ور مل�دة ش�هر ونص�ف 
العظ�م  يف  اصابت�ه  بس�بب 

للي�د  الزورق�ي 
اليمنى«.

نبي�ل تع�رض لالصاب�ة خالل 
اس�تعداداً  الفري�ق  تدريب�ات 
بع�د  املقبل�ة  لالس�تحقاقات 
انته�اء ف�رة التوق�ف ال�دويل، 
حي�ث من املق�رر عودته خالل 
ش�هر كانون الثان�ي من العام 

املقبل.

إالصابة ُتغيب كرار نبيل عن المالعب 

االسيوي يختار عالء عباس ضمن أبرز نجوم غرب آسيا 
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حجز النمس�اوي دومينيك ثي�م مقعده يف 
نهائ�ي البطول�ة الختامية ملوس�م العبي 
التن�س املحرتف�ن يف لن�دن، إث�ر ف�وزه يف 
نصف النهائ�ي عىل حامل اللق�ب األملاني 

ألكسندر زفرييف، بمجموعتن دون رد.
واحت�اج املصن�ف الخامس عامليا لس�اعة 
و34 دقيق�ة م�ن أجل اإلطاح�ة بزفرييف 

وتجريده من اللقب بنتيجة 7-5 و3-6.
وتعد ه�ذه هي املرة األوىل الت�ي يبلغ فيها 

ثيم نهائي البطولة الختامية يف مسريته.
ولح�ق صاح�ب ال��26 عام�ا يف النهائي 
الشاب ستيفانوستسيتسيباس  باليوناني 
الذي س�بق وأن فاز عىل السويرسي روجر 
في�درر بمجموعت�ن دون رد 6-3 و4-6، 
ليحج�ز ه�و اآلخ�ر مقع�ده يف النهائي يف 

ظهوره األول بالبطولة.
وسيبحث ثيم يف النهائي عن إضافة اللقب 
األول يف البطول�ة، الس�ادس ه�ذا الع�ام، 
ليزيح الرويس دانييل ميدفيديف من املركز 
الراب�ع يف التصني�ف العامل�ي الجديد، الذي 

سيصدر اإلثنن املقبل.
وستكون مواجهة اليوم األحد هي السابعة 
بن الالعبن، علما بأن ثيم يتفوق بإجمايل 

4 انتصارات مقابل اثنن لتسيتسيباس.
اىل ذل�ك تنطل�ق منافس�ات بطول�ة كأس 
ديفيز لفرق التنس بنظامها الجديد للمرة 
األوىل غ�ًدا اإلثن�ن يف العاصمة اإلس�بانية 
مدري�د وتس�تمر حتى 24 ترشي�ن الثاني 

الجاري.
ول�ن تش�هد البطول�ة، مش�اركة النج�م 
ألكس�ندر زفريي�ف ضمن الفري�ق األملاني 
بن�اء ع�ىل رغبت�ه، بع�د أن انتق�د النظام 

الجديد للبطولة.
ويف النسخ السابقة، كانت منافسات كأس 
ديفيز تق�ام يف مختلف الدول حول العالم، 
وذل�ك من ع�دة أدوار يق�ام كل منهم عىل 
م�دار 3 أيام، ولكن النظ�ام الجديد يقيض 

بإقامة منافساتها خالل أسبوع واحد.
ديفي�ز،  كأس  يف  مواجه�ة  كل  وتش�هد 

مباراتي فردي ومباراة زوجي واحدة، عىل 
أن يتأهل الفريق الفائز إىل الدور التايل.

وكان التصديق عىل النظام الجديد للبطولة 
ق�د جاء بع�د إب�رام عقد يق�يض بضمان 
دوالر  ملي�ارات   3 بقيم�ة  اس�تثمارات 
أمريكي عىل مدار 25 عاًما من قبل رشكة 
اإلسبانية »كوزموس«، لكن  االستثمارات 
زفريي�ف يش�عر ب�أن البطولة الت�ي يمتد 

تاريخها ألكثر من 100 عام فقدت معناها 
بذلك.

وق�ال زفريي�ف ال�ذي تغل�ب ع�ىل دانييل 
البطول�ة  منافس�ات  ضم�ن  ميدفيدي�ف 
الربيطانية  بالعاصمة  للموس�م  الختامية 
لن�دن: »ال أعتق�د أن ه�ذا النظام يش�كل 

كأس ديفيز«.
كأس  تش�هد  الجدي�د،  للنظ�ام  وطبق�ا 

ديفيز مش�اركة 18 فريقا مقس�من عىل 
6 مجموع�ات تض�م كل مجموعة 3 فرق، 
ويحصل الفريق الفائز باللقب عىل جائزة 
مالية قيمته�ا 2.4 مليون دوالر، علما بأن 

الفريق يضم 4 العبن.
ويزيد إجمايل الجوائز املالية لبطولة كأس 

ديفيز عىل 20 مليون دوالر.
ضم�ن  األملان�ي  الفري�ق  وس�يتنافس 

املجموع�ة الثالثة مع فريق�ي األرجنتن، 
وتشييل.

ويأم�ل اإلس�باني رافاييل ن�ادال املصنف 
األول عاملًيا، والرصبي نوفاك ديوكوفيتش 
آالم  م�ن  التخل�ص  يف  الثان�ي  املصن�ف 
اإلصابات ل�دى قي�ادة فريقيهما يف كأس 
ديفي�ز، بع�د أن قضي�ا أس�بوعا صعبا يف 

البطولة الختامية للموسم.

اليوم .. ثيم يضرب موعدا مع تسيتسيباس 
في نهائي البطولة الختامية للتنس

أبدى آرس�نال اإلنجليزي، اهتماًما بضم املدافع اإلسباني باو توريس، مدافع فياريال، من أجل 
وضع حد لألزمة الدفاعية التي يعاني منها املدفعجية هذا املوسم. واهتزت شباك آرسنالب�17 
هدًف�ا يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز هذا املوس�م، األمر الذي دفع م�درب الفريق أوناي إيمري، 
للتفك�ري يف ض�م مداف�ع فياريال، بعد املس�توى املميز ال�ذي يقدمه مع فريقه اإلس�باني هذا 
املوس�م، وذل�ك بحس�ب صحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية. وم�ن املنتظر أن يجد آرس�نال بعض 
الصعوب�ات يف ضم توريس، خصوًصا أنه جدد تعاقده الش�هر املايض مع الغواصات الصفراء، 

ويتواجد رشط جزائي يف عقده يبلغ 43 مليون جنيه إسرتليني.

االرسنال يسعى للتعاقد مع توريس من فياريال
خرج نجم املنتخب األرجنتيني من قائمة الفريق التي تس�تعد ملواجهة أوروجواي وديا 
غ�دا اإلثنن لإلصابة. وتعرض لوكاس�أوكامبوس العب إش�بيلية إلصابة عضلية خالل 
الفوز الودي لألرجنتن عىل الربازيل بهدف نظيف يف مباراة السوبر كالسيكو التي جرت 
يف الري�اض. ولن يتمكن أوكامبوس من املش�اركة يف املباراة الودي�ة األخرى لألرجنتن 

أمام أوروجواي. وعاد أوكامبوس إىل إشبيلية لتلقي العالج يف النادي اإلسباني.
وأوضح إش�بيلية: »وفق�ا للتقارير الطبي�ة، يعاني أوكامبوس من مش�كلة عضلية يف 

ساقه اليرسى ولن يتمكن من املشاركة يف املباراة الودية لألرجنتن أمام أوروجواي«.

أوكامبو سيغيب عن مواجهة األرجنتين وأوروغواي
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ي�درس نادي مانشس�رت س�يتي احتمالية جديدة 
للموافق�ة عىل رحيل نجمه األملاني لريوي س�اني 

إىل بايرن ميونخ.
وكان البافاري يطارد ساني بقوة قبل أن يتعرض 
األخ�ري لإلصابة بقطع يف الرب�اط الصليبي مطلع 
املوسم الحايل. ووفًقا لشبكة »سكاي سبورتس«، 

الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراقي« فإن مس�ؤويل 
السيتي يدرسون فرضية االضطرار للموافقة عىل 
انتقال س�اني إىل بايرن ميونخ بعد نهاية املوس�م 
الحايل. وأش�ارت إىل مانشس�رت سيتي سيطلب أن 
يك�ون انتق�ال الفرنيس كينجس�يل كوم�ان نجم 
بايرن ميونخ إىل ملعب االتحاد جزًءا من الصفقة. 

وكان بيب جوارديوال، املدير الفني للس�يتي، وراء 
ض�م كومان من يوفنتوس إىل بايرن ميونخ، أثناء 

فرتة املدرب اإلسباني يف »أليانز أرينا«.
يذكر أن س�اني من املتوقع أن يع�ود من اإلصابة 
يف شهر ش�باط املقبل، كما أنه حتى اآلن لم يجدد 

عقده الذي سينتهي يف صيف 2021.

ب�ات يوفنت�وس، مه�دًدا بفق�دان أحد 
نجوم�ه يف مب�اراة أتاالنت�ا املقبل�ة، يف 
الجول�ة ال��13 م�ن ال�دوري اإليط�ايل 

بسبب اإلصابة.
مريكات�و«  »كالتش�يو  موق�ع  وق�ال 
اإليطايل الذي تابعته »املراقب العراقي«، 
غ�ادر  مرياليمبيانيت�ش،  البوس�ني  إنَّ 
معسكر منتخب بالده، وعاد لتورينو، بعد أن 
تعرض إلصابة خ�الل مواجهة إيطاليا بتصفيات 
يورو 2020. وأشار إىل أنَّ إصابة بيانيتش يف عضلة 

»adductor« بالفخ�ذ، وس�يتم تقييمه�ا غ�ًدا 
اإلثنن، عىل أمل تجهيز الالعب ملباريات 

األسبوع املقبل.
وأوضح أن رغم اس�تئناف 
للتدريب�ات،  يوفنت�وس 

أن  إال  املقب�ل،  الثالث�اء 
س�يخضع  بيانيت�ش 

لبعض االختبارات اليوم 
األحد.

إصاب�ة  أن  ونوه�ت 

بيانيتش هي نفسها التي سبق أن عانى منها الالعب 
البوسني يف مباراة ليتيش هذا املوسم. 

وأك�د أنه رغم وج�ود اتصال بن األجه�زة الطبية يف 
يوفنت�وس ومنتخب البوس�نة، لكن ال يمك�ن التنبؤ 

بموقف بيانيتش من املشاركة أمام أتاالنتا.

أعل�ن ن�ادي باريس س�ان جريمان 
الفرنيس، املستجدات الخاصة بشأن 
إصابات العبيه، وعىل رأسهم النجم 

الربازييل نيماردا سيلفا.
أن  إىل  الباري�يس  الن�ادي  وأش�ار 
نيم�ار وتوماس مونيي�ه تعافيا من 
اإلصابة، وسيش�اركان يف التدريبات 

الجماعية مطلع األسبوع املقبل.
ووفق�ا له�ذه اإلش�ارة ف�إن نيمار 
سيكون جاهزًا ملواجهة ريال مدريد 

ي�وم 26 ترشي�ن الثان�ي يف الجولة 
الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وأش�ار بيان ب�ي إس ج�ي »ماركو 
فرياتي س�يواصل برنامجه التأهييل 
للتع�ايف م�ن إصابت�ه خل�ف الركبة 
اليمنى، ومن املتوقع أن يعود للمران 
الجماعي بنهاية األسبوع، ويتوقف 

ذلك عىل مدى استجابته«.
الع�ب  م�ن  كل  أيًض�ا  ويواص�ل 
هريي�را  أندي�ر  اإلس�باني  الوس�ط 

برنامجه التأهي�يل، وحارس املرمى 
الذي  كيلورناف�اس  الكوس�تاريكي 
يتعاىف من آالم يف عضلة الفخذ، ومن 
املتوق�ع أن يع�ود للتدريب�ات خالل 

األسبوع املقبل.
تيلوكريي�ر  يواص�ل  املقاب�ل،  يف 
املش�اركة يف املران الجماعي، بينما 
سيعود املدافع الشاب لوي مبيسوه 

األسبوع املقبل.

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني اليوم األحد، ع�ن مدة غياب 
الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، عن املالعب 

بسبب اإلصابة.
وكان االتح�اد الكولومب�ي أعل�ن اس�تبعاد رودريجي�ز م�ن 
مواجهتي بريو واإلكوادور، بعد أن اش�تكى الالعب من آالم يف 

الركبة اليرسى، خالل مشاركته يف التدريبات.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن إصابة 
رودريجي�ز يف أربط�ة ركبته اليرسى، وس�يضطر للغياب عن 
املالعب ملدة 15 يوًما. وأشارت إىل أن النجم الكولومبي تعرض 

إلصاب�ة مماثل�ة يف ترشين أول 2018، عندم�ا كان يلعب مع 
بايرن ميونخ، وغاب عىل إثرها ملدة 40 يوًما.

وكان خاميس قد اش�تكى م�ن آالم يف الركبة اليرسى، خالل 
مشاركته يف مران كولومبيا، الخميس املايض، وأصدر االتحاد 
الكولومب�ي بياًن�ا ُنرش عىل املوقع الرس�مي لالتح�اد املحيل، 
ق�ال فيه: »بعد إجراء الفحوصات الطبية لخاميرسودريجيز، 
تقرر باالتفاق مع ريال مدريد، اس�تبعاد الالعب من صفوف 
املنتخ�ب وعودت�ه إىل نادي�ه، حي�ث ل�ن ُيش�ارك ض�د ب�ريو 

واإلكوادور«.

برشلونة يؤكد معرفة سواريز 
بضم مهاجم جديد

كش�ف إريك أبيدال، الس�كرتري الفني لربش�لونة، أنه أبلغ 
األوروجوايان�ي لوي�س س�واريز، أن الن�ادي الكتالون�ي 

سيتعاقد مع مهاجم جديد.
وقال أبيدال، يف ترصيح�ات لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«: »أتعام�ل 
بش�فافية مع الالعبن. س�واريز قد يخربك بأنني يف العام 

املايض أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد«.
وأض�اف: »ال يعني كالمي أن س�واريز لم يوافق عىل األمر. 

إنه قبل هذه القرار ألنه يريد األفضل للفريق«.
وتابع السكرتري الفني لربشلونة: »يمكنني أن أخربك بأنه 
ال يوجد أي العب مفضل يف هذا املركز، ولكننا نلجأ دائًما يف 

النادي إىل التخطيط بغض النظر عن املراكز«.
وأكمل: »ضم الوتارو مارتينيز؟ إنه العب متكامل، وأعتقد 
أن�ه يقدم مس�توى رائًع�ا، وهو العب نعرفه جي�ًدا، ولكن 

هناك العبن آخرين لديهم جودة كبرية«.
وأتم: »أعرف برش�لونة جيًدا، وأعرف ما يحتاجه الالعبون 
للتكيف مع اللعب هنا، ولكني أؤكد أنني ال أمنح الكثري من 
االهتمام لالعب الذي يش�ارك يف كل نهاية أس�بوع )موعد 
إقامة الدوريات الكربى يف أوروبا(، ولكني أراقب آخرين«.

يذك�ر أن تقارير صحفية س�ابقة، أك�دت أن أبيدال يراقب 
أكث�ر من الع�ب يف ال�دوري الربازييل واألرجنتيني تحس�ًبا 

لضمهم إىل برشلونة.

ال�سيتي 
يشترط ضم كومان 

لبيع ساني

أك�د تقرير صحف�ي بريطاني 
الي�وم األحد، أن ري�ال مدريد 
يس�تغل نجمه الويلزيجاريث 
بيل، ملساومة إدارة مانشسرت 
يونايت�د يف صفق�ة الفرن�يس 

بول بوجبا.
الحم�ر  الش�ياطن  إدارة  وكان�ت 
ع�رض  أي  مناقش�ة  رفض�ت 
يخص بوجب�ا خالل الصيف 

املايض.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« 
تابعتها  الت�ي  الربيطانية 

»املراق�ب العراقي«، فإن مس�ؤويل ريال 
مدريد لديهم قناعة بأن بيل إذا لم ينضم 
إىل مانشس�رت يونايت�د يف كان�ون ث�ان 
املقبل، فإنه س�ريتدي قميص الشياطن 

الحمر خالل الصيف.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن »إدراك ري�ال 
مدري�د له�ذه الحقيق�ة، هو ال�رس يف أن 
انتق�ل  أوقف�ت صفق�ة  امللكي�ة  اإلدارة 
بي�ل إىل الدوري الصيني ملدة موس�م عىل 
س�بيل اإلعارة يف اللحظ�ات األخرية، بعد 
أن كان الالعب سيحصل هناك عىل راتب 

أسبوعي يبلغ مليون إسرتليني«.

وكش�فت مصادر للصحيفة الربيطانية، 
أن ريال مدريد أدرك أن مانشسرت يونايتد 
حري�ص عىل حس�م صفقة بي�ل، إلنقاذ 

موسمه بعد تراجع النتائج.
ولم يشارك بيل مع ريال مدريد ملدة شهر 
بسبب اإلصابة، قبل أن ينضم إىل منتخب 
ويل�ز وي�رصح بأن�ه يش�عر بالراحة يف 
اللع�ب هن�اك ع�ن التواج�د م�ع النادي 

امللكي.
وأثار مشجعو ويلز غضب املرينجي، بعد 
أن رفعوا أعالم بأن ترتيب اهتمامات بيل 
كالتايل: »ويلز، الجولف ثم ريال مدريد«.

اإلصابة تغيب خاميس عن ريال مدريدريال مدريد يسعى لمبادلة بيل مع بوغبا

يوفنتوس مهدد بفقدان بيانيتش أمام أتاالنتا
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
المعنى المجازي

ه�و اس�تعمال اللف�ظ يف غ�ر م�ا وض�ع له 
أصال، وذل�ك لهدف بالغي أو جمايل. وال بّد أن 
تكون هناك عالقة بني املعنى الحقيقي للفظ 

واملعنى املجازي له نحو:
ب�الدي وان ج�ارت ع�ي عزي�زة وقومي وان 

ضنوا عىل كرام

كان أش�عب ) رجل يرضب فيه املث�ل يف الحرص والطمع ( 
ي�زور مرارا جارية يف املدينة ويتودد إليها ، فس�ألته مرة أن 
يقرضه�ا نصف درهم ، فانقطع عنه�ا ، وكان إذا لقيها يف 
الطريق س�لك طريقا آخر ، فصنعت له نش�وقا ) دواء عىل 

شكل مسحوق ( وأقبلت به إليه ، فقال لها : ما هذا ؟
قالت : نشوق عملته لك لهذا الفزع الذي بك .

فقال لها : ارشبيه أنت للطمع الذي بك ، فلو انقطع طمعك 
انقطع فزعي ، وأنشأ يقول :

أخلِفي ما شئت وعدي  *  وامنحيني كل صّد
قد سال بعدك قلبي  *  فاعشقي من شئت بعدي

إنني آليت أال أعشق  *  من يعشق نقد

طرائف من التراث 

برهان شاوي: االدب ليس ممنوعا في العراق والسياسيين ال يقرأون الكتب  

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

• كتب�ت الش�عر وَدرس�ت الس�ينما 
امل�رح، فض�اًل ع�ن  واش�تغلت يف 
مرشوعك الروائي، أيهما أقرب لروح 

)الشاوي(؟
  أنا شاعر، وتوجهت لكل هذه الفنون  
وطرائق القول بروح  الش�اعر، أنا يف 
املرح ش�اعر ويف الس�ينما ش�اعر 
إليه�ا  توجه�ت  الرواي�ة  يف  وحت�ى 
بروح الش�اعر، الشاعر ليس بمعنى 
نظ�م القصيدة وإنما بمعنى رعش�ة 
الش�عرية يف داخي، رعش�ة الوجود، 
موج�ودة  تع�رف  كم�ا  والش�عرية 
العالق�ات  ويف  والوج�ود  الحي�اة  يف 
االجتماعي�ة، بالت�ايل ف�إن الحدي�ث 
عن الش�عرية هو لي�س الحديث عن 
الش�عر، بالنس�بة يل كتاب�ة الش�عر 
كانت بدايتي، وهي املهيمنة عّي منذ 
أربعني س�نة، أصدرت خاللها سبعة 
دواوي�ن ش�عرية، وترجم�ت أربع�ة 
دواوين ش�عر ع�ن اللغة الروس�ية، 

الفن�ون األخرى كالس�ينما واملرح 
ه�ي فن�ون أدائي�ة جماعي�ة، ولكن 
حينم�ا توجه�ت إىل الرواي�ة، كان�ت 
بالنسبة يل هي قلب مقولة )النفري( 
والت�ي يقول فيه�ا : “كلما اتس�عت 
الرؤية ضاق�ت العب�ارة”، يف الرواية 
العكس، كلما اتسعت الرؤية تفجرت 
اللغة وف�اض الكالم وف�اض الرد، 
وبالتايل هذه املقولة ساعدتني كثراً،  
فهن�اك الكث�ر م�ن األش�ياء التي ال 

تستطيع حرصها يف قصيدة . 
الروائي�ة  • حدثن�ي ع�ن سلس�لتك 
)املتاه�ات( والت�ي ُمنع�ت يف بعض 
البل�دات العربي�ة، وهل ت�م منعها يف 

العراق؟
ال ل�م ُتمنع يف الع�راق وهي موجودة 
يف ش�ارع املتنب�ي و مع�ارض الكتب 
العراقية، ألنه ال توجد رقابة هنا، هذا 
أوالً، وثانياً السياس�يون هنا والحمد 
لله ال يقرأون الكتب، أما خرب املنع يف 

دول الخليج واألردن واملغرب وسوريا 
وه�ي  الن�رش،   دار  م�ن  فجاءن�ي 
ال�دار العربي�ة للعل�وم )ن�ارشون(، 

وأيضاً منش�ورات )ضف�اف( و)دار 
االخت�الف( الجزائري�ة، وقالوا يل بأن 
رواياتي منعت وأن اسمي يف القائمة 

السوداء، وفق تقارير اتهمت رواياتي 
بالتهجم عىل املقدس والسخرية منه 
ونرش الفحشاء، علماً بأني ال أتهجم 

عىل املقدس وإنما أحاول  تفكيكه.
• لنتح�دث ع�ن الردي�ة العراقية، 
كي�ف تراه�ا الي�وم وه�ي تص�ل إىل 

العاملية؟
يعن�ي ال نري�د أن يأخذن�ا الش�عور 
الرواي�ة  ع�ن  الحدي�ث  يف  الوطن�ي 
العراق�ي، ولك�ن  العراقي�ة وال�رد 
ه�ذا أيض�اً ال يمنعنا م�ن أن نتوقف 
باحرتام ش�ديد أمام تج�ارب روائية 
مهمة استطاعت أن تتجاوز محليتها 
ونافس�ت ال�رد العرب�ي لتص�ل إىل 
العاملي�ة س�واء يف داخ�ل الع�راق أو 
خارجه فلدينا أسماء وتجارب مهمة، 
ولكن ولألس�ف أن النقد العراقي هو 
نق�د متخلف ع�ن الرواي�ة  العراقية، 
الروس�ية،  التجرب�ة  عك�س  ع�ىل 
مث�ل  النق�اد  كان  مث�اًل  روس�يا  يف 
)ترشنوفيسكي( و )دوبلوروف( هما 
اللذين خلق�ا حركة روائية روس�ية، 
)الفق�راء(  رواي�ة  ص�درت  حينم�ا 

لديستوفيس�كي اس�تقبلوها وجرى 
احتواؤها م�ن قبل النقاد ودفعوا بها 

إىل آفاق أخرى .
• ما الذي ُيميز مرشوعك الردي عن 

مرشوع مجايليك؟
– أن�ا ل�دي م�رشوع روائ�ي، وه�ذا 
امل�رشوع تش�كل فلس�فياً وفكرياً، ال 
أري�د أن أتح�دث عن�ه كث�راً حتى ال 
أق�ع يف املبالغ�ة، لك�ن مث�اًل مرشوع 
)املتاهات( هي رواية واحدة يف تس�ع 
رواي�ات متسلس�لة تتن�اص بش�كل 
معاكس مع )الجحيم( لدانتي، دانتي 
لديه الجحيم يتألف من تس�ع طبقات 
يص�ل فيه إىل الش�يطان، أن�ا أصعد يف 
املتاهات ألصل إىل رحمة الله ، لهذا هي 
م�رشوع روائي، ال أبالغ إن قلت بأنها 
ربما أط�ول رواي�ة عربي�ة موجودة، 
حتى أطول م�ن كتاب ألف ليلة وليلة، 
بح�دود خمس�ة آالف صفح�ة وفيها 

مئتان وخمسون شخصية .

ُبرهان شــاوي شاعر وروايئ وســينمايئ ومرتجم وأكاديمي عراقي ولد يف العام 1955، بـدأ النرش يف الصحافة العراقية والعربية منذ العام 1971، درس 
السينما يف موسكو، واإلعالم يف ألمانيا، ثم التاريخ والعلوم السياسية يف جامعة موسكو الدولية لعلوم االجتماع يف روسيا، غـادر العراق يف العام 

1978 بعد مضايقات سياسية وأمنية، تعرض خاللها لالعتقال.المراقب العراقي التقت برهان شاوي وأجرت معه هذا الحوار:

 يقول الكاتب التشيي )لويس سبولفيدا( : } لم اتوقف 
عن الكتابة وانا يف املنفى الن الكتابة هي وطني الوحيد 
{ وهذا قمة الوعي يف الوصول اىل ماهية الكتابة يف ازمنة 
الس�وء وازمن�ة الغرب�ة والخوف وامل�وت ، وهي ازمنة 
عشناها وس�نظل نعيش�ها يف كل العهود الدكتاتورية 
والديمقراطية ، ثم يعود اىل الذاكرة وخطورتها البالغة 
حني يحدد البلدان التي مرت بعهود الدكتاتورية فيقول 
} كل البل�دان الت�ي عرف�ت حكم�اً دكتاتوري�اً ، فرض 
عليها النس�يان وباعتباره مصلحة علي�ا ، الن تجاهل 
التاريخ يدفع الناس اىل العيش يف حارض ابدي ، وبدون 
معرف�ة التاريخ ال يمكن ان نتخيل املس�تقبل من اجل 
تغي�ر الح�ارض ، من ال�رضوري حفظ الذاك�رة لبناء 
املس�تقبل { وانا من هنا ويف كل م�رة دائماً ما اعود اىل 
تاريخ العراق املعارص وخصوصاً فرتة الدكتاتور والتي 
يحاول اليوم الكثر طمسها ونسيانها معتربينها فرتة 
ح�زن وبؤس وكآبة وعلينا ان نغادرها اىل االبد ، وكيف 
يس�تطيع االنسان مغادرة ذاكرته املتوقدة والحية ، ثم 
كيف يستطيع مغادرة جراحه اصالً وهو يواجه واقعاً 
مسخاً وبشعاً وهو نتيجة لكل ما حدث ومر عليه طيلة 
ال��) 35( س�نة من الحقب�ة املظلمة ، م�ن الرضوري 
اذن حف�ظ ذاكرتن�ا العراقية 
 ، املس�تقبل  نواج�ه  ونح�ن 
النن�ا ح�ني ندخل املس�تقبل 
ب�ال ذاكرة س�نكون بالتاكيد 
ب�ال مس�تقبل وب�ال ذاك�رة 
وهمن�ا  لوعين�ا  مرتك�ز  او 
وثقافتن�ا ، والنن�ا مازلن�ا يف 
صدد اس�تعراض اق�وال هذا 
الروائ�ي الكبر ف�ال بأس ان 
اذك�ر احد اقوال�ه بخصوص 
العذاب ال�ذي تس�ببه الكتابة 
الروائي�ة ، متذكراً احد االصدقاء الذي ش�كايل ذات يوم 
انه يعاني كثراً من الكتابة ! وهو اليامل بكسب ما من 
خ�الل كل هذا التعب ) س�بولفيدا( يقول يف هذا الصدد 
} الكتاب�ة مجرد عمل وانه الم�ر يدعوني للضحك حني 
اس�مع عن مؤلفني من مكاب�دة املعاناة الكبرة عندما 
يكتب�ون فان كان�وا يعانون كثراً ، مل�اذا يكتبون اذن ، 
عليهم ان اليكونوا مازوشيني ويعذبون انفسهم { وهو 
ما يكون رداً فاحماً للذين يعلنون عذابهم من الكتابة ، 
الكتابة عندي هي محطة حب وجمال وتامل وتحليق يف 
اماكن بعيدة عن ضوضاء البرش وقبح العالم ، النها أي 
الكتابة تنقلني اىل مواطن الجمال التي نسيها البرش او 
لم يكتش�فها برش بعد ولو انها عند هذا الروائي الكبر 
مج�رد عمل يكس�ب منه قوت يومه فانه�ا لنا نحن يف 
هذا الرشق مجرد وقت تقيض فيه اوقاتاً س�عيدة بعيداً 
عن الح�زن والعذاب واملوت اليوم�ي ، انها بمعنى اخر 
خلق عوال�م بديلة مصنوعة من الجم�ال الخالص كي 
تكون لنا مالذاً امناً وانا متفائل جدا بوصولنا اىل ساحل 
امل مرشق يقودنا اىل تاس�يس كتابة  جديدة تغاير كل 
ما كتب يف االزمنة املاضية انها رصخة املستقبل القادم 
التي ستفتح للثقافة طريقاً جديداً يقودنا اىل مستقبل 

مرشق.

عوالم يديلة

 »وحي الغرق« تكشف عن مقاومة المحتل األمريكي والمتعاونين معه 
املراقب العراقي / متابعة...

العراق�ي  الروائ�ي  يح�اول 
)ساطع اليزن( يف روايته األوىل 
)وحي الغرق( أن يخلق أبطاالً 
يس�رون خل�ف رساب ويزداد 
لهاثهم لي�اًل خلف الغيوم بغية 
املتداخلة وهي  كش�ف األوراق 
الوه�م   آيديولوجي�ات  تصن�ع 
حتى أن الوج�ود غرق وما من 
أحد يس�تطيع انق�اذه فزوارق 
النج�اة يقوده�ا املنتفع�ون ، 
وهك�ذا غرق ع�ادل يف التفكر 
حبيبت�ه  ش�هد  يتذك�ر  وه�و 
الت�ي زوِّجت عن�وة ليعرب ابن 

الرفيق. 
ع�ادل  ع�ن  تتح�دث  الرواي�ة 
الشاب الحي الذي يعشق شهد 
لك�ن الكاتب ال يه�دف إىل رسد 
حكاية عشق مجردة بل يحاول 
أن يجع�ل ذلك س�ببا لتداعيات 
صاغه�ا رسدي�اً بطريقة تيش 

عن فهم لصنعة الرواية ووعي 
بآليات الحكي ومتطلباته   .

تب�دأ الرواية بخ�رب عن تحقيٍق 
)التغي�ر(  صحيف�ة  يف  ن�رش 
تح�ت عن�وان ) وح�ي الغرق( 
مائي�ة  كائن�ات  أن  مف�اده 
معادية تس�توطن نهر الفرات 
الفين�ة واألخرى  وتخرج ب�ني 
تتحدث مع الش�باب وتدعوهم 
ألخالقن�ا  معادي�ة  اف�كار  إىل 
وقيمن�ا نحن ��� العراقيني �� 
، ويته�م التقري�ر كالع�ادة - 
ارسائي�ل - وأمريكا بأنها تقف 

وراء هذه الظاهرة .
وم�ن الواضح أن ه�ذا التقرير 
أري�د من�ه أن يكون مناس�بة 
للرب�ط ال�ردي ب�ني الحال�ة 
الت�ي يعانيها عادل أثر تعرضه 
أن ح�رم م�ن  بع�د  للصدم�ة 
حبيبت�ه )ش�هد( فق�د اختفى 
هذا الشاب ثم لوحظ ملرات عده 

يخرج م�ن املاء جالس�اً معها 
ث�م رسعان ما يع�ود لالختفاء 

مصاباً بما يشبه املّس .
لك�ن ال�رد ال يس�تمر به�ذه 
الطريق�ة الغرائبية األخاذة بل 
يتح�ول إىل رسد واقع�ي ع�ىل 
الضد مم�ا ج�اء يف البداية من 

سحرية وغموض ..
أم�ا القس�م اآلخ�ر فق�د كان 
بعنوان - تحت الغرق- تناولت 
االمريك�ي  االحت�الل  حقب�ة 
حيث يخرج عادل من الس�جن 
ليكتشف أن أمه ووالده قد قتال 
يف الحرب األمريكية عىل العراق 
، ث�م يضطرب ع�ادل بعد ذلك 
يعمل يف مطع�م يديره جماعة 
من املسيح ، وفيما الناس تقتل 
أب�و يع�رب الرفيق ال�ذي زوج 
ابنه من )ش�هد( حبيبة عادل ، 
ومن ثم ينضم عادل إىل فصائل 
الكف�اح  ملمارس�ة  املقاوم�ة 

املس�لح ض�د املحت�ل فتحصل 
املفاج�أة حني يكتش�ف عادل 
أثن�اء أح�دى امله�ام الجهادية 
جماعت�ه  م�ع  نفذه�ا  الت�ي 
وج�ود صالح صديقه الس�ابق 
م�ع األمريكان ، وهن�ا يضعنا 
الكات�ب أم�ام مفارقة فصالح 
الذي ينحدر م�ن عائلة كريمة 
, ذل�ك االنس�ان املح�ب للحياة 
والحري�ة والفن كيف س�ولت 
له نفس�ه االنضمام مع املحتل 
ضد ابن�اء وطنه وح�ني يقوم 
عادل بقتله يحمل جثته ويتجه 
به�ا إىل النه�ر ليختفي�ا معاً يف 
دوامات املاء , كناية عن األصل 
اقرتفناها  ال�ذي يطهرنا مم�ا 
م�ن دن�س , لع�ل النهاية تيش 
بوفاء دفني لصديقه ويف الوقت 
ذات�ه ربم�ا تيش بحنق ش�ديد 
لخيانته وطنه وتلونه بحس�ب 

األهواء واملصالح.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف املجموعة الشعرية )تبغدد الحنظل( 
للش�اعر صالح حسن الس�يالوي، ثمة 
س�عي لتش�عر اليوميات املري�رة عرب 
النفاذ لتفاصيل بغداد يف أحلك مراحلها 
الزمني�ة. فمن�ذ العتب�ة األوىل للعنوان؛ 
تتأكد للقارئ قصدية الشاعر السيالوي 
يف توثي�ق مرحل�ٍة زمنيٍة بس�ط الرماُد 

أجنحَتُه عليها.
لي�س  ش�عرياً  التوثيق�ي  والس�عي 
بالجدي�د عىل مش�هد الش�عر العراقي، 
أو اش�تغاالت الش�عراء العراقيني، غر 
ه�و  املجموع�ة  ه�ذه  يف  املختل�ف  أن 
اآلليات التي اعتمدها الش�اعر لتشعر 
تل�ك املرحل�ة. فالنصوص الت�ي تلتحم 
بالتفاصي�ل اليومي�ة، تق�ف الي�وم يف 
طليعة اهتمامات شعراء النص النثري 

وكتابه.
تبقى عالقة الشاعر بمحيطه الزمكاني 
من أساس�يات اش�تغاله عىل منجزه ملا 
س�يرتكه ه�ذا املحيط من آث�ار تعكس 
الوع�ي الجمايل ال�ذي يش�كل التجربة 
ش�كالً  الن�ص  بعن�ارص  املرتابط�ة 
ومضمون�اً؛ لتعطي الصورة النفس�ية 

للشاعر ورؤيته لألشياء.
والش�اعر صالح السيالوي من الشعراء 
الذين استقروا )شكالنياً( عىل “قصيدة 

النث�ر” بوصفها خياراً ل�ه ولتطلعاته، 
فن�راه يف هذه املجموعة قف�ز كلياً عىل 
الن�ص  لش�عراء  الرمزي�ة  املهيمن�ات 
النث�ري، وهي الت�ي أخذت مس�احات 
كبرة عىل خريطة الشعرية العراقية يف 
تلك الحقب�ة الحافلة بتغريب العبارات، 

واللغة املتفجرة برموزها.
لكن القفز الذي مارسه صالح السيالوي 
يف مجموعته هذه كان محس�وباً ومعّداً 
له، ب�ل اعتنى ص�الح بقصديته اعتناء 
الخبر العارف بأرسار التعامل الشعري 
مع الحدث اليومي؛ كونه يعي الفوىض 

واملجانية التي تم�ارس ضجيجها عىل 
فعل الكتابة الحقيقية.

ومغ�ادرة النس�ق الرم�زي التس�عيني 
ل�م يع�ق الش�اعر يف ممارس�ة غوايته 
التجريبي�ة يف التقاط امل�رارات اليومية 
مح�ددة،  زمني�ة  بمرحل�ة  الخاص�ة 
وس�كبها عىل الرتاكيب التي يشكل بها 
جملته الش�عرية التي ال تخالف السائد 
من الكالم فحس�ب، بل تخالف الس�ائد 
من أسلوب النص اليومي الحايل، وبذلك 
يؤكد بصم�ًة متف�ردًة، تتميز بوضوح 

القصد وكثافة املعاني.  

»تبغدد الحنظل« سعي لتشعير اليوميات المريرة عبر النفاذ للتفاصيل  

املراقب العراقي/ متابعة...
 ص�در للش�ائر العراق�ي نبي�ل ياس�ني عن 
مؤسس�ة أروق�ة للنرش يف القاه�رة كتابان، 
األول دي�وان ش�عر بعن�وان »دعون�ي أع�رب 
ه�ذا العالم« ض�م عددا من قصائد الش�اعر 
املكتوب�ة بع�د ع�ام 2000. والثان�ي ترجمة 
لش�عراء املج�ر من�ذ الق�رن التاس�ع ع�رش 
وخ�الل الق�رن العرشي�ن م�ع مقدم�ة عن 
تطور الش�عر املجري والعوام�ل االجتماعية 
والفكرية املؤثرة في�ه، وجاء الكتاب بعنوان 
»أكث�ر ضجة ه�ذه الغاب�ة« وه�ي الرتجمة 
األوىل التي تتم مب�ارشة من اللغة املجرية إىل 

اللغة العربية.
*ولد يف بغداد يف كرادة مريم يف 1950-3-18

انه�ى الدراس�ة الجامعية يف جامع�ة بغداد 
يف  والدكت�وراه   1972 ع�ام  االداب  كلي�ة 

اكاديمية العلوم الهنغارية عام 1986

* عم�ل يف الصحاف�ة واالذاع�ة العراقية من 
ع�ام 1966 إىل ع�ام 1979 وغ�ادر العراق يف 

مطلع عام 1980
* اصدر يف بغداد )البكاء عىل مسلة االحزان( 
و)الش�عراء   1970 ع�ام  يف  االول  ديوان�ه 
يهج�ون امللوك(عام 1978 بعد منع اس�تمر 

اربع سنوات
عراقي�ة(  )فص�ول  ب�روت  يف  اص�در   *

و)قصيدتان( عام 1981
* ص�در ل�ه )اح�الم ش�اقة( ع�ام 1987 يف 

قربص
* ص�در له يف لندن عام 1994 ديوان)االخوة 
ياس�ني( ويف ع�ام 1995 كت�اب) االص�ول 
االجتماعي�ة والفكري�ة للتيارات االس�المية 
املعارصة( ويف ع�ام 1998 صدر له )التاريخ 
املحرم : العراق نموذج�ا( ويف القاهرة صدر 

له)صهيل يف غرفة ( عام 2002

كتابان للشاعر العراقي نبيل ياسين

في حوار مع

حميد المختار 
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اختراع يحافظ على سالمة األطفال في السيارات

كيفية تحديث خدمات غوغل بالي؟
يف معظ�م األحيان ُتحدث خدم�ات غوغل بالي 
افرتاضًي�ا عىل أجه�زة أندرويد، ولك�ن يف حالة 
حدوث أي مشكلة يمكنك االنتقال إىل اإلعدادات 

للتحقق منها، وذلك كما ييل:
• انتقل إىل )اإلعدادات( Settings عىل جهازك.

• اضغط عىل خيار )التطبيقات واإلش�عارات( 
.Apps & notifications

 See )اضغط عىل )عرض جمي�ع التطبيقات •
.all apps

• مرِّر لألس�فل حت�ى تصل إىل خدم�ات غوغل 
 App )بالي، اضغ�ط خيار )تفاصي�ل التطبيق

.Details
• انقر عىل تحديث أو تثبيت.

• إذا لم تظهر لك هذه الخيارات كما هو واضح 

يف الصورة التالية، ق�م باتباع خطوات اإلصالح 
والتحديث اليدوي املذكورة باألسفل.

ثالًث�ا كيفي�ة تثبيت أحدث إص�دار من خدمات 
غوغل بالي عىل جهازك يدوًيا

1- تحقق من اتصالك باإلنرتنت
يع�د االتص�ال باإلنرتنت غري املس�تقر الس�بب 
األول لع�دم تحديث خدمات غوغ�ل بالي، لذلك 
 Wi-Fi علي�ك التأكد م�ن أن�ك متصل بش�بكة

مستقرة عند محاولة التحديث.
إذا كن�ت ال تزال تواجه مش�كالت، فقم بإعادة 
تش�غيل جه�ازك لتجاوز أي مش�كالت مؤقتة، 
إذا ل�م تنجح ه�ذه الخطوة يف تخطي املش�كلة 
فيجب إعادة تشغيل جه���از التوجيه الخاص 

بك أيًضا.

م�ن  تقني�ون  مس�ؤولون  ح�ذر 
التهديدات املتزاي�دة للربامج الضارة 
الت�ي يت�م نقلها ع�رب منافذ ش�حن 

USB يف األماكن العامة.
ونظ�رًا ألن محط�ات الش�حن ه�ذه 
أصبحت شائعة يف الفنادق واملطارات 
ومحط�ات القط�ارات وحت�ى ع�ىل 
بع�ض أرصف�ة املدين�ة، فق�د ق�ام 
متس�للون بتطوير مجموعة جديدة 

من تقنيات القرصنة الستغاللها.
ويمكن له�ؤالء »القراصنة« إرس�ال 
برامج ضارة من هواتفهم أو أجهزة 
الكمبيوت�ر املحمول�ة الخاص�ة بهم 
إىل األجه�زة التي تس�تخدم محطات 
الشحن العامة عرب منفذ USB، وبعد 

ذلك تصبح املحطات مركزًا فعااًل 
وفق  الفريوسات،  لتوزيع 

ما نقل موق�ع »دييل 
ميل«.

وثم����ة تكتي�ك 
آخ�ر  ش�ائ���ع 
يتمث�ل يف اخرتاق 
 USB كابل  نهاية 
نفس�ه، ث�م تركه 

بمحط�ة  موص�واًل 
بانتظ�ار  الش�حن، 

أن يس�تخدم الن�اس ه�ذا 
الكابل )الس�لك(، ب�دال من البحث يف 
حقائبه�م ع�ن الكابل الخ�اص بهم 

واستخدامه.

باحثون: السكر العالي يزيد من خطر اإلصابة بالتهاب االمعاء

يعك�ف علماء يف الس�ويد ع�ىل تطوير 
الص�ق طبي )بالس�رت( يوض�ع عىل أي 
ش�امات أو التهاب�ات يف الجلد، ويمكنه 
أن يكش�ف، يف وقت قصري، ما إذا كانت 

جزءا من خاليا رسطانية أم ال.
ويأمل العلماء الذين يعلمون يف جامعة 
األداة  تك�ون  أن  يف  الس�ويدية  مامل�و 
الجدي�دة ق�ادرة عىل تحليل الش�امات، 
وتش�خيص الرسط�ان خ�الل دقائ�ق، 
حس�بما أوردت صحيف�ة »دي�يل ميل« 

الربيطانية.
وتقوم فكرة ه�ذه اللواصق عىل البحث 
ع�ن الجزيئات الت�ي تصدره�ا األورام 
الرسطانية، ويقول العلماء السويديون 
إنه�م يرك�زون جهده�م حالي�ا ع�ىل 
رسط�ان  يرتكه�ا  صغ�رية«  »ش�ظايا 

الجلد، ويعتقدون أنه يمكن التقاطها.
ويتع�ن عىل العلماء إثب�ات أن اللصقة 
يمكنها التقاط الجزيئات التي تس�ببها 
األورام، ويقولون إن�ه النتائج النهائية 
ستستغرق نحو عامن، أي حتى 2021.

ويعك�ف الباحثون عىل ابت�كار نموذج 
أويل لالصق�ة، مش�ريين إىل الحاج�ة إىل 

إيجاد طريقة لتحليل الجزيئات.
وبع�د ذل�ك، يخطط الباحث�ون الختبار 
األداة الجدي�دة ع�ىل متطوعن أصحاء 
وم�رىض رسط�ان الجل�د، إلثب�ات أنه 
يمكن اكتش�اف األورام الجلدية يف وقت 
مبكر.ويع�د رسط�ان الجل�د واحدا من 
أكث�ر أن�واع األورام ش�يوعا، ويع�ود يف 
األس�اس إىل التع�رض املفرط لألش�عة 
ف�وق البنفس�جية، علم�ا أن مع�دالت 
اإلصاب�ة به ارتفعت بنس�بة 45 يف املئة 

خالل العقد املايض.

»الصق« جديد 
يكشف سرطان الجلد 

ن�رت تقاري�ر إخباري�ة عاملي�ة تحذي�را 
وصفته ب�«الخطري« لكل مس�تخدمي تطبيق 
الرتاسل الفوري األش�هر يف العالم »واتسآب«، 
م�ن انتش�ار ملف�ات معين�ة تع�رض جهازك 

لالخرتاق وربما للتدمري.
ون�رت صحيف�ة »هندوس�تان تايم�ز« 
الهندي�ة، تقري�ر بش�أن الخطر الجدي�د الذي 
يتع�رض له مس�تخدمي »واتس�آب«، بس�بب 
ملف�ات فيديو جدي�د بصيغ�ة MP4، منترة 

عرب التطبيق.
ويؤدي تش�غيل هذه املقاط�ع عىل تطبيق 
واتسآب عرب نظامي تش�غيل »أندرويد« و«آي 

أو إس« إىل س�يطرة قراصن�ة ع�ىل الهوات�ف 
الذكية وقطع خدمات اإلنرتنت عليه والسيطرة 
عىل البيانات الخاص�ة بالهواتف، وربما تدمري 

الجهاز والبيانات بصورة كاملة.
وح�ذر التقرير م�ن أن أي مقاط�ع فيديو 
بصيغ�ة MP4، تحم امتداد gbhackers، تحمل 

هذا الهجوم السيرباني الخطري عىل واتسآب.
ويؤدي سقوط الجهاز ضحية لهذا الهجوم 
الس�يرباني ع�ىل واتس�آب يف دخ�ول إىل قطع 
ملف�ات ارتباط الهات�ف باإلنرتنت، وس�يطرة 
القراصنة ع�ىل البيانات الش�خصية والبنكية 

للمستخدم.

واتسآب يحذر 
من ملفات 

تعرض 
االجهزة 
للتدمير

الصين تصمم »الروبوت الطائر« 
للتنظيف!!

الحصبة تهاجم المحيط الهادي

صم�م باحثون صيني�ون يف معهد ش�ينيانج 
الصيني�ة  لألكاديمي�ة  التاب�ع  لألتمت�ة، 

للعل�وم، روبوت�ا طائرا يلتصق باألس�طح 
ذات الواجه�ة الزجاجي�ة لتنظيفها.وق�د 
الطائ�ر«  »الروب�وت  الباحث�ون  ع�رض 
خالل فعاليات مؤتمر )آي.إي.إي.آر.إس. 

جي�ه.( للروبوتات واألنظمة الذكية 2019، 
وه�و مؤتم�ر دويل عق�د يف )ماك�و( .وق�ال 

مصم�م الروب�وت مين�ج ش�يانج دون�ج »يعد 
التحك�م يف ق�وة التالمس ب�ن الروبوت واألس�طح 

م�ن أصعب التحدي�ات، ألن الروبوتات الطائ�رة تكون عادًة 
حساس�ة للقوة الخارجية«، مضيفا أنه »يمك�ن تحقيق ذلك من خالل 

تصميم روبوت طائر يتضمن دائرة تحكم مغلقة.. 

قالت وس�ائل إعالم إن )س�اموا( أعلنت 
حال�ة الط�وارئ يف مطلع األس�بوع، 
وأغلق�ت جمي�ع امل�دارس، واتخذت 
إج�راءات صارم�ة ملن�ع التجمعات 
العام�ة بع�د وق�وع ع�دة وفي�ات، 
مرتبطة بتفش ملرض الحصبة، الذي 

ينتر يف جزر املحيط الهادي.
وأعلنت الدولة الجزرية، التي يبلغ عدد 

س�كانها 200 ألف نس�مة، وتقع جنوبي 
خط االس�تواء يف منتصف الطريق بن هاواي 

بع�د ونيوزيلن�دا ع�ن تفيش وب�اء الحصبة يف أواخ�ر أكتوبر، 
اإلب�الغ ع�ن أول حال�ة وف�اة باملرض.وقال�ت صحيفة »س�اموا 
أوبزرفر« إنه من�ذ ذلك الحن تم ربط 6 وفيات عىل األقل، 5 منهم 

أطفال دون سن الثانية، بالتفيش.

أوض�ح العلم�اء بمدرس�ة الطب يف بوس�طن 
األمريكي�ة أن دروس اليوغ�ا وتمارين التنفس 
تستطيع خالل فرتة وجيزة من الزمن تخفيف 

أعراض االكتئاب والقلق.
ون�ر العلم�اء نتائج دراس�تهم بهذا الش�أن 
اإللكرتون�ي،    MedicalXpress موق�ع  ع�ىل 
حيث توصلوا إىل اس�تنتاج يفيد بأن ممارس�ة 
اليوغا تس�اعد يف عالج االكتئاب واالضطرابات 

النفسية.
وش�ملت الدراس�ة 30 ش�خصا تاب�ع العلماء 

حالتهم الصحية خالل 3 أشهر.
وقال�ت صاحب�ة الدراس�ة دكت�ورة بيولوجيا 
األعص�اب، ماريس�ا س�لفريي، إن نوعية نوم 
املرىض تحسنت بعد ش�هر فباتوا أكثر هدوءا. 
أما أعراض اإلرهاق الجس�دي فزال�ت تقريبا، 

وباتت أقل وضوحا يف بعض األحيان.
واس�تطردت الدكتورة قائل�ة إن عددا أكرب من 
الن�اس سيمارس�ون اليوغا من أجل تحس�ن 
حالته�م الصحي�ة ومزاجه�م النف�ي. وذلك 

بفضل معلومات يطرحها العلم .

طريقة تحارب من خاللها الكآبة؟

طور علماء يف كندا اخرتاعا 
يث�ري تحذي�رات عن�د ترك 
الحيوان�ات  أو  األطف�ال 
األليفة وحدهم يف السيارة، 
وفق ما ذكر موقع »يس إن 

إن« األمريكي.
وذك�ر املص�در أن الجه�از 
تكنولوجي�ا  ع�ىل  يعتم�د 
الرادار والذكاء االصطناعي 
لتحديد ما إذا كان طفال أو 
حيوانا أليف�ا قابعا لوحده 

داخل السيارة.
يف  العلم�اء  ويق�ول 
جامع�ة واترل�و يف كندا إن 
يت�م  الصغ�ري  املستش�عر 
تركيب�ه بس�قف الس�يارة 
الخلفية.  الرؤي�ة  أو م�رآة 
االصطناعي  الذكاء  ويقوم 
بتحديد م�ا إذا كان الوضع 
بالنسبة للطفل أو الحيوان 

»خطريا« داخل السيارة.

ويف ح�ال كان الوضع »غري 
الجه�از  ف�إن  طبيع�ي«، 
م�ن  األب�واب  س�يمنع 
اإلغالق، كما سيطلق إنذارا 
لتنبيه السائق واألشخاص 

املوجودي�ن يف املنطقة 
التدخل  ب�رورة 

العاجل.
ض�ح  و أ و

ش�اكر،  ج�ورج 
الهندس�ة  أس�تاذ 

يف  بالجامع�ة، 
»ه�ذا  بي�ان 
ز  لجه�ا ا

مشكلة  سيعالج 
ع�ىل  خط�رية 

مس�توى العالم.. كما 
التكلف�ة  ميس�ور  أن�ه 

مما ق�د يجعل�ه واحدا من 
األساس�ية يف كل  املع�دات 

السيارات«.

أج�رى باحث�ون بكلية الط�ب يف جامعة ألربت�ا الكندية 
دراس�ة حديث�ة، أظه�رت أن اتب�اع نظ�ام غذائ�ي عايل 
السكر، يزيد من خطر اإلصابة بأمراض التهاب األمعاء، 
وله تأثري كبري عىل صحتنا.الباحثون، الذين نروا نتائج 

الع�دد األخ�ري  الدراس�ة يف 
 Scientific( مجل�ة  م�ن 
العلمي����ة،   )Reports
األطعم�ة  أن  أوضح�وا 
تغ�ذي  باأللي�اف،  الغني�ة 
الجي�دة  األمع�اء  بكتريي�ا 
األمع�اء،  يف  تعي�ش  الت�ي 
دهني�ة  أحماض�ا  وتنت�ج 
الس�تجابة  رضورية  تعترب 
لعم�ل  فعال�ة  مناعي�ة 
البري.ويف  املناعي  الجهاز 
املقابل، فإن تناول الوجبات 
الغذائي�ة الت�ي تحتوي عىل 
نس�بة عالي�ة من الس�كر، 
يغ�ذي امليكروب�ات الس�يئة 
القولونية  اإلرشيكي�ة  مث�ل 
املرتبط�ة بااللته�اب، ويقلل 
املناعي�ة. االس�تجابة  م�ن 

ع�ىل  دراس�ة  وأجري�ت 
أطعم�ت  ف�ران  مجموع�ة 

أغذي�ة عالي�ة الس�كر، ووج�د الباحث�ون أنه�ا أصيبت 
بتل�ف كب�ري والتهابات يف األنس�جة املعوي�ة، وتراجعت 

استجابتها املناعية.
وعندما تناولت الفران أحماضا دهنية قصرية السلس�لة، 
الغذائ�ي،  النظ�ام  ضم�ن 
تراجع�ت مش�اكل التلف التي 
أصيبت بها، وزادت استجابتها 
املناعي�ة ملحارب�ة األم�راض.

واألحم�اض الدهني�ة قصرية 
أحم�اض  ه�ي  السلس�لة، 
األمع�اء  بكتريي�ا  تفرزه�ا 
الجيدة بش�كل طبيعي، ولها 
للميكروب�ات  مض�اد  تأث�ري 
يف الجه�از الهضم�ي، فه�ي 
تحمينا من عدوى البكترييا، 

والفريوسات.
مكمالت غذائية

األحم�اض  تل�ك  وتوج�د 
الدهني�ة عىل هيئة مكمالت 
غذائية، أو بصورة طبيعية، 
منها حمض الزبدة املوجود 
يف الحليب والزب�دة، إضافة 
الديكانوي�ك  حم�ض  إىل 

املوجود يف لبن املاعز.

 »USB« تحذير من استخدام كابل
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مخبأ نووي للبيع 
بـ400 ألف دوالر 

»أسرع أسرع« سيارة 
في العالم

املراقب العراقي/ متابعة...
»الغاردي�ان«  صحيف�ة  قال�ت 
الربيطانية إن مخبأ نوويا، كان 
يحتضن أكرب صاروخ باليستي 
الوالي�ات  يف  للق�ارات  عاب�ر 

املتحدة، جرى طرحه للبيع
وأوضح املص�در أن املخبأ، الذي 
يمك�ن  األرض،  تح�ت  يوج�د 
الوص�ول إلي�ه من خالل س�لم 
طول�ه نح�و 12 م�را، مضيفا 
أن�ه مصمم ملقاوم�ة أي هجوم 

نووي.
ويوج�د املخبأ، الت�ي توقف عن 
العمل من�ذ مدة، يف جنوب والية 
أريزون�ا األمريكية، وكان يف أحد 
 Titan« األيام موطنا لص�اروخ
II«، الذي كان يعد أكرب صاروخ 
باليس�تي عابر للق�ارات يملكه 

سالح الجو األمريكي.
وذكر مالك املخبأ، ريك إليس، أنه 
ق�رر عرضه للبيع ألنه »يش�عر 
باملل�ل«، مضيفا أنه اش�رى يف 
األصل ه�ذا امل�كان لتحويله إىل 
مركز تج�اري لتخزين البيانات 
»لك�ن الخط�ة ألغي�ت بس�بب 

الركود االقتصادي«.
أن�ه  »الغاردي�ان«  وكش�فت 
ع�ى املش�رين املهتم�ن إثبات 
أل�ف   395 لدف�ع  اس�تعدادهم 
العق�ار،  رشاء  مقاب�ل  دوالر 
باإلضاف�ة إىل توقيع »تنازل عن 
املس�ؤولية«، قبل نزول الس�لم، 

للقيام بجولة يف املخبأ.
وتابعت »بالنس�بة ألولئك الذين 
األوراق  توف�ري  يس�تطيعون  ال 
الالزمة للقيام بجولة يف العقار، 
فقد ج�رى تصميم جولة ثالثية 

األبعاد للمستودع«.

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت رشكة يابانية عما قالت إنها 
أرسع س�يارة يف العال�م م�ن ناحي�ة 

التسارع.
وأوضحت رشكة أسبارك اليابانية، أن 
الس�يارة الجديدة التي أطلقت عليها 

اسم »البومة« كهربائية بالكامل.
ويمك�ن أن تص�ل رسع�ة »الس�يارة 
خ�الل  يف  كيلوم�را   96 إىل  البوم�ة« 
ثانية و69 جزءا من الثناية، بحس�ب 

الرشكة املصنعة.
وبه�ذا الرقم تتفوق عى منافس�يها، 
إذ تس�تغرق  مث�ل ريم�اك وتيس�ال، 
األوىل 1.85 ثاني�ة، والثانية 1.90 عى 

التوايل.
وج�رى الكش�ف ع�ن البوم�ة للمرة 
األوىل، كنم�وذج أويل، يف ع�ام 2017، 
لكن النس�خة الجاهزة للبيع عرضت 
معرض السيارات يف دبي، الذي اختتم 

أعماله، السبت.
الياباني�ة  الس�يارة  رسع�ة  وتبل�غ 
الجديدة 250 ميال يف الس�اعة، أي ما 

يعادل 402 كيلومرات يف الساعة.
أرسع  م�ن  واح�دة  يجعله�ا  وه�ذا 
الت�ي يمكنه�ا  العال�م  الس�يارات يف 
قانون�ا أن تس�ري يف الش�وارع، خالفا 
للسيارات الرسيعة التي تسري فقط يف 
الحلبات.وقال رئيس رشكةأس�بارك، 
ماسانوري يوشيدا، ملجلة »توب غري« 
إن الرشكة تس�عى من أج�ل تحطيم 
الرق�م القي�ايس لرسع�ة الس�يارات 
أثناء االختب�ار يف حلبة نوربورغرينغ 
يف أملاني�ا خالل مارس 
2020.والس�يارة 
الجدي�دة مزودة 
أيون  ببطاري�ة 
تول�د  ليثي�وم، 
قدرته�ا  ق�وة 
2012 حصان�ا، 
ش�حن  ويمكن 
البطاري�ة خالل 80 
دقيقة.أما سعر السيارة 
املتوق�ع فيص�ل إىل نح�و 3.2 مليون 

دوالر أمريكي )فقط ال غري(..!

 املراقب العراقي/ متابعة...
»إرسائي�ل  صفح�ة  وقال�ت 
لخارجي�ة  التابع�ة  بالعربي�ة« 
الوطن�ي  »النش�يد  االحت�الل: 
»هاتيكف�ا«  إرسائي�ل  لدول�ة 
)األم�ل( يع�زف يف أبوظبي بعد 
ف�وز اإلرسائييل آل�ون ليفاييف 
بطول�ة  يف  الذهبي�ة  بامليدالي�ة 

الجوجيتسو العاملية«.
منافس�ها  أن  وأوضح�ت 
اإلرسائييل »ليفاييف« تغلب عى 
ري�ايض من دول�ة اإلم�ارات يف 
النهائي، وعقب�ت »كل االحرام 

عى امليدالية«.
ويف وق�ت س�ابق ه�ذا الش�هر، 
»يديع�وت  صحيف�ة  قال�ت 
إن  اإلرسائيلي�ة،  أحرون�وت« 
اإلمارات ستسمح لإلرسائيلين، 
بالدخول إىل أراضيها خالل فرة 
»إكس�بو«  مع�رض  تنظيمه�ا 

الدويل.
وأضافت الصحيفة إن »معرض 
س�يخصص   ،2020 إكس�بو 
جناحا س�تقدم فيه )إرسائيل( 
مج�ال  يف  إنجازاته�ا  أح�دث 

االبتكار«.
ويف م�ارس/أذار امل�ايض، دع�ا 
وزير الدولة اإلماراتي للش�ؤون 
الخارجي�ة »أن�ور قرق�اش« إىل 
ترسيع وترية التطبيع بن الدول 

العربية و)إرسائيل(.
والعام املايض، برزت عى مواقع 

ص�ور  االجتماع�ي  التواص�ل 
اإلرسائيلي�ة  الثقاف�ة  لوزي�رة 
»م�ريي ريغيف« وه�ي تتجول 
برفق�ة مس�ؤولن إماراتين يف 

مسجد الشيخ زايد يف أبوظبي.
وه�ذه الحال�ة ه�ي م�ن ضمن 
بتطبي�ع  الخ�روج  مح�اوالت 
العالق�ات الخليجية اإلرسائيلية 
من كوالي�س املخابرات والغرف 
أو حت�ى ترصيح�ات  املغلق�ة، 
إىل  املعلن�ة،  الدبلوماس�ية 
م�ن  مس�بوقة  غ�ري  مس�احة 
العالنية والعمالني�ة هو الهدف 
الحقيقي من الورش�ة، حس�ب 
رأي »الهاش�مي«، بم�ا يؤول يف 
املحصلة إىل دعم »تكتل إقليمي« 
يجم�ع بن دول الخلي�ج ودولة 
االحت�الل اإلرسائييل ض�د إيران 
وملا كانت القضية الفلس�طينية 
أه�م عقب�ات »رشعن�ة« هكذا 
تكت�ل، جاءت خطة »كوش�نر« 
معتمدة باألس�اس عى س�خاء 
الدعم امل�ايل الخليج�ي للضغط 
ع�ى الفلس�طينين م�ن أج�ل 
قب�ول تن�ازالت تاريخي�ة ع�ن 
الق�دس وح�ق ع�ودة الالجئن 
اليهودية  املس�توطنات  وإزال�ة 
من األرايض املحتلة عام 1967، 
وغريه�ا من البنود التي أوردتها 
باعتباره�ا  غربي�ة  صح�ف 
الق�رن«  ل�«صفق�ة  تفاصي�ل 

املنتظرة.

احتفت وزارة اخلارجية الإ�شرائيلية بعزف ن�شيدها 
الوطني، خالل بطولة ريا�شية تقام بالعا�شمة 

الإماراتية اأبوظبي.

»إسرائيل« تحتفي بعزف »نشيدها الوطني« في اإلمارات

عن رس�ول الله )صى الله عليه وآله وسلم(: 
»م�ا من ولد باّر ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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املراقب العراقي/ متابعة...
يف ظاه�رة ن�ادرة ومث�رية للجدل، ح�ارصت الن�ريان والثلوج 
معا مناطق يف رشقي أس�راليا، تش�هد حرائق غابات رشس�ة 
وعاصف�ة رعدي�ة م�ع أمط�ار ثلجي�ة يف آن واحد.وتش�تعل 
الع�رشات م�ن حرائق الغاب�ات عى ط�ول الس�احل الرشقي 
ألسراليا، فيما يكافح رجال اإلطفاء لتعزيز التصدي لها قبيل 
طق�س من املتوقع أن يكون أكثر حرارة هذا األسبوع.وأس�فر 
ان�دالع حرائق الغابات الرشس�ة قبل موعده�ا يف فصل الربيع 
بنصف الكرة الجنوبي عن مقتل عدة أش�خاص وتدمري قرابة 
300 منزل األس�بوع املايض.وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف 
يف والية نيو ساوث ويلز إن 59 من حرائق الغابات والحشائش 

تشتعل يف الوالية حتى صباح السبت، ولم يتم احتواء 13 منها 
بعد.ومن املتوقع أن تتدهور األوضاع هذا األس�بوع مع ارتفاع 
درجات الحرارة وعدم وجود أي مؤرشات عى هطول املطر.ويف 

والية كوينزالند، اش�تعل 6 حرائق جديدة، السبت، فيما دمرت 
الن�ريان 16 من�زال األس�بوع املايض.لكن يف الوالي�ة ذاتها، ويف 
مش�هد مناخي مناقض تماما، رضب�ت عاصفة رعدية مدينة 
بريس�بن، مما تس�بب يف هطول أمطار ثلجية وسقوط قطع 
مياه متجمدة بحجم كرات التنس عى املدينة.وكانت السلطات 
قد أصدرت تحذيرا شديدا من كرات الثلج الكبرية واملدمرة التي 
أحدث�ت أرضارا بالغة يف النوافذ والسيارات.وتس�لط الظاهرة 
غري املعت�ادة، الضوء عى تأث�ر مناطق يف أس�راليا من التغري 
املناخ�ي، ال س�يما بعد األمط�ار التي ش�هدته مناطق رشقي 
القارة قبل أسابيع من موجة أمطار غزيرة، بعد 3 سنوات من 

الجفاف.

حرائق وأمطار.. منطقة أسترالية بين ألسنة النار وكرات الثلج

باريس تمنع عروض الحيوانات البرية في السيرك

أغرب دعوة من حديقة حيوانات: تبنوا هذه الدببة أو سنضطر لقتلها

املراقب العراقي/ متابعة...
صوت�ت بلدي�ة باري�س، لصال�ح ق�رار 
ينه�ي اعتب�ارا من نهاي�ة الع�ام املقبل 
من�ح »تراخي�ص إش�غال أراض« لفرق 
الس�ريك التي تقدم عروضا مع حيوانات 

بري�ة، داعية الحكومة 
أن  إىل  الفرنس�ية 
حذوها.وقالت  تحذو 
رئيس�ة  مس�اعدة 
بلدية باريس لشؤون 
الحرضي�ة  الطبيع�ة 
بينيل�وب كوميتي�س 
فران�س  لوكال�ة 
برس: »باس�تطاعتنا 
به�ذا  نش�يد  أن 

الق�رار ال�ذي يش�كل 
تقدم�ا أخالقي�ا مرغوب�ا به م�ن جميع 
الفرنس�ين«.وأبدت كوميتي�س املدي�رة 
الس�ابقة ملنظم�ة »غرينبي�س« البيئية 

بفرعه�ا الفرن�ي، أمله�ا يف أن »تحجز 
الدول�ة أخريا موقعا له�ا يف هذا املوضوع 
وتس�مح مالي�ا لطواق�م عمل الس�ريك 
بتغي�ري مس�ارهم املهن�ي« بع�د وق�ف 
ع�روض الحيوان�ات الربية.وقد أصدرت 
بلدية باريس قرارا رس�ميا 
بوق�ف من�ح »تراخي�ص 
املس�احات  اس�تغالل 
العام�ة ألي س�ريك يقدم 
حيوان�ات  م�ع  عروض�ا 
القرار  ه�ذا  برية«.ويأتي 
وزي�رة  وع�دت  بعدم�ا 
إليزابيت  البيئ�ي  االنتقال 
ب�ورن أخ�ريا ب�«اإلع�الن 
يف  مهم�ة  ق�رارات  ع�ن 
املقبلة«.وخضع  األسابيع 
ه�ذا الق�رار يف باريس ملناقش�ات خالل 
الس�نتن املاضيت�ن، وحظ�ي برحي�ب 

جمعيات الرفق بالحيوان.

املراقب العراقي /متابعة...
أعلنت حديقة حيوانات شهرية يف شبه 
جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا قبل 
سنوات، أنها تتربع بأكثر من 30 دببة 
للراغبن يف تبنيها، وإال »فستضطر إىل 

قتلها«.
وق�ال موق�ع »ذا موس�كو تايمز« إن 
الحديقة تتواجد غرب س�يمفريوبول، 

حي�ث تعيش الدبب�ة إىل جانب أكثر 
من 2500 حي�وان آخر، من بينهم 
أس�ود ونمور.وذك�ر املال�ك أوليغ 
تع�د  ل�م  حديقت�ه  أن  زوبك�وف 

قادرة عى تحمل تكاليف رعاية 
الدبب�ة، لذل�ك ق�ررت الت�ربع 

للتبني.وتابع،  منه�ا  ب��30 
ع�ى  فيدي�و  مقط�ع  يف 

»إذا  يوتي�وب:  قنات�ه يف 
ل�م تكن هن�اك حدائق 
قادرة عى  للحيوانات 

تحمل رعاية الدببة، 
أمامنا  فلن يك�ون 
خيار آخر س�وى 
البط�يء  القت�ل 
أو إط�الق النار 

. » عليه�م
 : ف ض�ا أ و
ش�عر  أ «
ز  الش�مئزا با
من هذا القرار 

وأنا آسف 

للغاية ألنن�ي كنت أجمع ه�ذه األنواع 
وأحافظ عليها منذ فرة طويلة«.وأبرز 
زوبكوف أن حديقته ستضطر إىل إغالق 
أبوابه�ا يف ح�ال اس�تمر الوض�ع عى 
ما هو علي�ه، عى اعتب�ار أن النفقات 
كثرية واملداخيل قليلة، كما أن حديقته 
ال تتلق�ى أي »إعانات حكومية«.وختم 

بالقول:  تتحس�ن حديثه  ل�م  »إذا 
ف�إن  األم�ور، 
املقبلة  الخطوة 
ف  ستس�تهد
د  س�و أل ا

والنمور«.

أميركي يقتل زوجته وثالثة من أوالده.. ثم ينتحر

قصران لنجلي بارزاني في أمريكا بقيمة 47 مليون دوالر

املراقب العراقي/ متابعة...
قالت الرشطة إن ثالثة صبية وش�خصن بالغن ُقتلوا 
بالرص�اص كما أصيب صب�ي أخر خالل خالف أرسي 
تحول إىل إطالق نار يوم الس�بت يف جنوب رشق س�ان 

دييغو بوالية كاليفورنيا األمريكية.
وتوجه�ت الرشط�ة إىل من�زل يف ح�ي بارادايس هيل 
حيث وجدت صبيا عمره ثالث سنوات وأمه وأباه قتى 

بالداخل يف ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.
وقال ديفيد نيسليت قائد رشطة سان دييغو يف مؤتمر 

صحف�ي إن ثالث�ة صبي�ة آخري�ن أعمارهم خمس�ة 
وتسعة أعوام و11 عاما بالرتيب نقلوا إىل مستشفى 

حيث لفظ اثنان منهم أنفاسهما األخرية.
 وقال�ت م�ات دوبس الضاب�ط برشطة س�ان دييغو 
:«عن�د وص�ول الرشط�ة إىل املوق�ع رأت ع�رب إحدى 

النوافذ صبيا صغريا مرضجا بالدماء ».
وأض�اف أن ه�ذا الصب�ي ُنق�ل إىل املستش�فى حيث 

أجريت جراحة له.
وق�ال إنه بع�د حصول األم يوم الجمع�ة عى أمر ضد 

 املراقب العراقي/ متابعة...
كشف موقع »ريل ديل« األمريكي 
ع�ن صفق�ة ثنائية لنج�يل رئيس 
العراق »مسعود  إقليم كردس�تان 
رشاء  ع�ن  أس�فرت  بارزان�ي« 
قرصي�ن بقيمة 47 ملي�ون دوالر 
يف ضاحي�ة بيفريل هيل�ز يف مدينة 
لوس أنجلوس بوالي�ة كاليفورنيا 

األمريكية.
وذكر املوق�ع األمريك�ي يف تقرير 
أن القرصين يمتدان عى مس�احة 
21 أل�ف قدم مربعة و12 ألف قدم 
مربع�ة، وأنه ج�رى رشاؤهما من 
ش�خص عراق�ي يدع�ى »هاف�ال 
دوس�كي«، والذي يرتبط بعالقات 
قوي�ة مع »م�رسور« و«منصور« 
املوقع  »بارزاني«.وأض�اف  نج�يل 
األمريك�ي أن القرص األول ويدعى 
 27 قيمت�ه  تبل�غ   »613 »من�زل 
مليون دوالر ويض�م ملعًبا داخلًيا 
لك�رة الس�لة، وصالت�ن للبولينج 
حمام�ا   12 و  من�زيل  وم�رسح 
اإلض�اءة  أنظم�ة  اىل  باإلضاف�ة 
والص�وت واألم�ن األكث�ر تط�وراً 

وتنسيقا«.
أم�ا املن�زل الثان�ي وتبل�غ قيمته 

20 ملي�ون دوالر ويدعى »س�فح 
واح�د  مي�ل  يبع�د  اليون�ور« 
أكث�ر  وه�و  األول،  الق�رص  ع�ن 
خصوصية، حيث يقع  املنزل عى 
سفح تل خاص ومظلل باألشجار 
وذي زخ�ارف معت�ادة لعق�ارات 
بيف�ريل هيل�ز الراقية، بم�ا يف ذلك 
صال�ة رياضي�ة وغرف�ة ع�رض 

ومناظر طبيعية.
»م�رسور  أن  التقري�ر  وأوض�ح 
بارزان�ي« يملك أيض�ا قرصا آخر 
فرجيني�ا  بوالي�ة  »ماكل�ن«  يف 
هن�اك،  بانتظ�ام  يقي�م  حي�ث 
للقاء املس�ؤولن  الرح�الت  خالل 
األمريكين.واش�ار التقرير اىل أنه 

يف ح�ن أن عائل�ة »برزاني« غنية  
حيث تصل بعض التقديرات إىل أن 
ثروته�ا قد تبل�غ  48 مليار دوالر، 
فإن حوايل 87% من األرس يف إقليم 
كردس�تان الع�راق ال�ذي يتمت�ع 
بالحك�م الذات�ي يحصل�ون ع�ى 
أقل من 850 دوالًرا ش�هرًيا، وفًقا 

لصندوق األمم املتحدة للسكان.
ق�د  بارزان�ي«  »م�رسور  وكان 
إقلي�م  ل�وزراء  رئيس�ا  انتخ�ب 
كردس�تان، كما أن »منصور« هو 
رئي�س مجل�س األم�ن يف اإلقليم، 
فيم�ا  يش�غل العدي�د م�ن أف�راد 
األرسة اآلخري�ن مناص�ب عليا يف 

الحكومة اإلقليمية.

 املراقب العراقي/ متابعة...
بيع�ت لوحت�ان ملجموع�ة »أوبفيوس« 
الفرنس�ية أنجزت�ا باس�تخدام ال�ذكاء 
االصطناع�ي، الجمعة، خ�الل مزاد لدار 
»سوذبيز« بسعرين أقل بكثري من مبلغ 
ال�432 ألف�ا و500 دوالر، الذي حققته 

لوحة مماثلة العام املايض.
وبيع�ت لوح�ة »بارون�ة بيالم�ي« من 
»بورتري�ه  للوح�ة  ذاته�ا  السلس�لة 
إلدمون دو بيالم�ي« التي حققت العام 
املايض س�عرا أعى بستن مرة من أدنى 
تقدير ل�دى »كريس�تيز«، يف مقابل 20 
ألف دوالر للش�خص الوحي�د الذي قدم 
عرض رشائها.ووصل س�عر اللوحة مع 
العم�والت إىل 25 أل�ف دوالر، وف�ق م�ا 

ذكرت »فرانس برس«.
أم�ا اللوح�ة الثانية التي تحم�ل عنوان 
الغ�ون«،  دون  ذي  أوف  »كاتس�وواكا 

نم�ط  باس�تخدام  أنج�زت  والت�ي 
»أوكييو«، أي التصوي�ري الياباني فقد 
حققت، إضافة إىل الرس�وم، س�عر 16 

ألفا و250 دوالرا.
وكان بي�ع لوح�ة »بورتري�ه إلدم�ون 
دو بيالم�ي« يف مقاب�ل 432 ألفا و500 
يف  األس�واق،  يف  مفاج�أة  أث�ار  دوالر 
أكتوبر 2018، بعدما حققت سعرا فاق 
التوقع�ات لعمل يدم�ج الف�ن والذكاء 

االصطناعي.

املراقب العراقي/ متابعة...
ال يبدو تكديس 11 حاوية ش�حن معدنية 
فوق بعضها فكرة جيدة لبناء منزل مكون 
من ثالث�ة طوابق، لك�ن املصمم ويل برو 

فعل ذلك، وكانت النتيجة مذهلة<
ويتساءل موقع odditycentral الذي نقل 
الخرب: »ملاذا يقوم أي ش�خص ببناء منزل 
من حاويات ش�حن كبرية ج�دا وموجودة 
يف ش�ارع مكغوي�ن يف مدين�ة هيوس�تن 

األمريكية؟«.
ويجي�ب املالك ويل برو: »لم ال؟« فقد كان 
برو يفكر يف األم�ر لفرة من الوقت، وبعد 
اس�تخدام برنام�ج ثالث�ي األبع�اد لجعل 

حلم�ه حقيق�ة، ب�دأ العم�ل ع�ى إصدار 
نس�خة واقعي�ة من�ه ع�ى حافة ش�ارع 

بوسط مدينة هيوستن.
وبدأ ب�رو بناء منزل�ه الخاص من�ذ العام 
الحاوي�ات  جمي�ع  جم�ع  عندم�ا   2007
املعدنية، البالغ عددها 11، يف مكان واحد، 
ثم اس�تخدم رافعة عمالقة لتس�اعده عى 

تحريك الحاويات وإعادة وضعها.
يق�ول ب�رو إن نق�ص األم�وال املطلوب�ة 
هي س�بب ع�دم اس�تكمال منزل�ه الحلم 
حت�ى اآلن، حيث ال ي�زال العمل جاريا بعد 
االنته�اء من بن�اء ثلثي املن�زل املكون من 

ثالثة طوابق.

»بأسعار مخيبة«.. بيع لوحتين تمزجان 
الفن والذكاء االصطناعي

بنى البيت الحلم.. لكن بطريقة غريبة

في مؤشر جديد على التطبيع


