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بعد إقرار قانونها ومفوضيتها .. هل يعود
 المتظاهرين الى منازلهم ؟

االنتخاباتالمبكرةفيانتظارالحكومةاالنتقالية..

المراقب العراقي / سالم الزبيدي... 
بعلد ان صوت الربملان على قرار تغيري 
مفوضية االنتخابلات وتمرير  قانونها 
الجديلد يلوم املس، ومشلارفة الكتل 
السياسلية عى تسلمية رئيلس  وزراء 
بديلل لعادل عبلد املهدي، بعلد ان قدم 
قلي السلهيل اعتلذاره لكتللة  البناء 
لتقديمله على املنصلب، وطرح اسلم 
محافظة البرصة اسعد العيداني  كبديل 
له، تتسلاءل بعض األوساط السياسية 
والشلعبية علن دور تلك  اإلجلراءات يف 
امتصلاص نقملة املتظاهريلن، ومدى 
تأثريها عى انسلحابهم  من سلاحات 
التظاهر؟، وهل سلتكون كفيلة بمنح 
الثقة لهم وانتظار املهلة  التي سلتمنح 
اىل رئيس الوزراء للرشوع باالنتخابات 
املبكلرة التي دعت  لها املرجعية الدينية 

وطالب بها املتظاهرين؟. 
وتتوقلف تلك اإلجلراءات على اختيار 
رئيلس الوزراء الجديد، الذي سلتقدمه 
 الكتللة األكلرب يف الربمللان، وهلذا قد ال 
ينال رضا املتظاهرين الذين  يشلددون 
عى رضورة اختيار شخصية مستقلة. 

مراقبلون للشلأن السليايس أكلدوا ان 
هنالك العديد من السيناريوهات تنتظر 
 الوضع العراقي، يف حال رفض مرشلح 
الكتل السياسلية، مرجحني إدارة   «عبد 
االنتقالية  للفلرة  املسلتقيل  املهلدي« 

للتهيئة اىل االنتخابات املبكرة. 
وبهلذا الجانلب يرى رئيلس املجموعة 
االسلراتيجية  للدراسلات  العراقيلة 
القضيلة  »جلل  ان  الهاشلمي   واثلق 
متعلقلة برئيلس الوزراء، فلاذا حظي 
بقبول  الشلارع فحتماً سيتم انسحاب 
منازلهلم،  اىل  والعلودة  املتظاهريلن 
السليما بعد  تمرير قانلون االنتخابات 

واملفوضية«. 
وقلال الهاشلمي يف حديلث خلص به 
»املراقلب العراقلي« ان »رئيس الوزراء 
 االنتقايل ال يحدده القانون ، لكن رئيس 
الجمهورية ينسلق مع الربملان  ويحدد 

الفلرة االنتقاليلة ليتم تحديلد موعداً 
لالنتخابات«. 

وأضاف ان » هنالك ثالثة سيناريوهات 
قلد تحلدث قريبلاً، ومنهلا ان الكتلل 
ويتلم  اسلم  سرشلح   السياسلية 
اختياره لكن ذلك سليعمل عى تصاعد 

 التظاهرات«. 
ولفلت اىل ان » السليناريو الثاني فهو 
ترشليح شلخصية مسلتقلة يحظلى 
بقبول  الشلارع، لكنه سيواجه برفض 
ملن الكتلل السياسلية التلي تلرى يف 

املنصب  حقاً دستورياً لها ». 
وأشلار اىل ان » السليناريو املمكن هو 
اسلتمرار علادل عبد املهلدي  بحكومة 
أشلهر   »6« مللدة  األملور  ترصيلف 
لحلني اجلراء انتخابات مبكلرة،  وهذا 

السليناريو األكثلر إيجابيلة وواقعية، 
كونه سليجنبنا اختيلار كابينة جديدة 

 سلتكلف البلد امواالً طائلة كتقاعد«. 
ملن جانبه اكدعضلو مجللس النواب 
كاظلم الصيلادي، القلوى السياسلية 
 اإلرساع يف إيجلاد شلخصية بديلة عن 
عدب املهدي تحظى بقبول  املتظاهرين . 

تابعتله  ترصيلح  الصياديفلي  وقلال 
»املراقلب العراقلي«، أنله »بعد حسلم 
مرشلح  رئاسة الوزراء، سيدفع ذلك اىل 
التوجه لقضية أخرى وهي االنتخابات 

 املبكرة«. 
وأضلاف ان »القوى السياسلية معنية 
بقبول مرشلح الشعب لرئاسة الوزراء 
 لالنتهاء من هذا امللف والتحول إىل ملف 

االنتخابات املبكرة .» 

ولفلت اىل أن »تأخر حسلم شلخصية 
وطنية قد يدفع الشلعب االسلتمرار يف 
 تظاهراتهم وهذا ليس يف صالح العملية 
السياسية » مشددا عى رضورة   «إيجاد 
توافق بني الكتل إليجاد البديل املناسب 

وعدم التمسك بشخصيات  معينة«. 
يشلار اىل ان التظاهلرات التي خرجت 
منلذ بدايلة ترشيلن املنلرصم دعت  اىل 
رضورة اصلالح النظام السليايس عرب 
اجراء تعديالت على قانون  االنتخابات 
واملفوضية، تمهيداً لالنتخابات املبكرة، 
رئيلس  اللوزراء علادل عبلد  وتغيلري 
املهلدي، واقلدم الربمللان اىل تنفيذ تلك 
املطاللب  تدريجياً السليما بعد دعوات 
املرجعيلة الدينية ومسلاندتها ملطالب 

 املتظاهرين. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف تحالف الفتح، اليوم األربعاء، عن التوصل اىل اتفاق 
سليايس حلول  تقديم اسلعد العيدانيكمرشلحا لرئاسلة 

الوزراء بشكل رسمي. 
وقلال النائلب عن الفتلح عدي علواد يف ترصيلح تابعته 
»املراقب العراقي«  انه “تقديم مرشلح علن الكتلة األكرب 
انتهى وسيكرر السيناريو السابق  بتقديم مرشح توافقي 

بني الكتل السياسية .“ 
وأضلاف ان “الفتح قدم محافظ البرصة اسلعد العيداني 
بشلكل رسلمي اىل  رئيلس الجمهورية بكتاب رسلمي”، 
الفتا اىل انه “تمت املوافقة بشلكل  مبدئي من قبل تحالف 

سائرون عى اسعد العيداني مرشحا لرئاسة  الوزراء .“ 
ولفلت اىل ان “الربملان بانتظلار موقف رئيس الجمهورية 
بإعالنله وتكليفله  بتشلكيل الحكوملة املقبللة تمهيلدا 

لالنتخابات املبكرة”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكلدت عضو لجنلة االسلتثمار واالقتصاد النيابية ندى شلاكر، 
اليلوم  االربعلاء، انبعض فقلرات قانون الرشاكة تؤسلس لبيع 

أمالك الدولة بذريعة  االستثمار. 
وقالت شلاكر يف ترصيح تابعته »املراقلب العراقي«، أن »بعض 
فقلرات  القانون تؤسلس لبيع أمالك الدولة بحجة االسلتثمار« 
الفتلة اىل ان »مرشوع  قانون الرشاكة الذي ورد من الحكومة اىل 

الربملان يتضمن مواد  خطرية .» 
واضافلت أن »بعض مواد القانون تؤسلس لبيع عقارات الدولة 
بحجة  رشاكة االسلتثمار » مشلرية إىل أن »لجنتهلا يف طريقها 
إىل دراسلة القانون  بشلكل مفصل مع الجهات ذات العالقة من 

رجال أعمال ومستثمرين لبحث  طبيعة القانون .» 
وتابعت أن »بعض فقرات القانون خطرية ال يمكن عرضها عى 

جدول  أعمال املجلس مالم يتم تعديل تلك الفقرات«. 

نائبة : بعض فقرات قانون 
الشراكة تؤسس لبيع أمالك الدولة

تقارب سياسي على اختيار 
»العيداني« رئيسًا للوزراء

المراقب العراقي/ متابعة ... 
أعلنلت جماعلات حقوقيلة، اليلوم األربعاء، 
عن إصلدار أحلكام باإلعلدام على  اثنني من 
املعارضلني البحرينيلني يف يلوم عيلد امليلالد 
)الكريسمس(، يف  محاولة من املنامة للتعتيم 
عى األخبار السليئة حيث يكلون الغربيون يف 
 إجازة حينها، جاء ذلك يف الوقت الذي كشفت 
فيله منظمة األملم املتحدة  عن زيلف مكتب 
األمانلة العاملة للتظلملات يف البحرين حيث 
أكدت أنه  يسلتخدم من قبلل النظام الخليفي 

للتغطية عى انتهاكاته . 
وجلاء ذلك وفلق تقريلر أورده موقع »انصار 

ثورة 14 فربايلر« تابعته   «املراقلب العراقي« 
إن »جماعلات حقوقية من بينهما »ريربيف« 
العفلو  و«منظملة   و«هيومنرايتسلووتش« 
الدوليلة«، ذكلرت أن إدانة »محملد  رمضان« 
و«حسلني مويس« يف محاكمتهما بتهمة زرع 
قنبلة أسلفرت عن  مقتل رشطلي عام 2014 
شلابتها مزاعم تعذيب وعلدم كفاية للتمثيل 

 القانوني .» 
وذكر املوقلع ان »رمضان وملوىس نفيا هذه 
االدعلاءات املوجهلة ضدهملا،  بينملا جلاء 
اعتقالهما وسط حملة قمع واسعة استهدفت 
املعارضلة بعد أن  هلزت االحتجاجات املؤيدة 

للديمقراطية البحرين عامي 2011 و2014  .» 
وقال املوقع »نخيش األسلوأ، ألن هذه ليسلت 
فيهلا  السللطات  تحلدد  التلي  األوىل  امللرة 
البحرينية باسلتخفاف حكلم باإلعدام يف يوم 

عيد امليالد .» 
ووفلق املوقع فقلد »حصل رمضلان وموىس 
على مراجعة للقضية فقط بعلد  احتجاجات 
شلعبية على محاكمتهملا الهزليلة األوىل«، 
مشلريا إىل ان »النطق  بالحكم يف القضية جاء 
يف وقلت محسلوب بدقلة من املناملة لتجنب 

 التدقيق .» 

تفاصيل اوسع صفحة4

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
حرب امليلاه هي اخطر الحلروب التي 
واجههلا العلراق يف السلنوات  املاضية 
نتيجلة تحكلم تركيا بمصلادر نهري 
دجللة والفلرات وإقامة السلدود  من 
اجلل التحكم بمصلادر امليلاه , يف ظل 
اتفاقلات  بتوقيلع  املسلتمر  رفضهلا 
 مائية مشلركة ملع العراق وحسلب 
القانلون الدويل اللذي يضمن حصص 

 الدول املتشاطئة .  
اليوم نلرى خطى متسلارعة من قبل 
كردسلتان العراق لبناء 11 سلد جديد 
 على نهر دجللة , وقلد اتفقلت تركيا 
مسلبقا عى بناء ثالث سدود بالتعاون 

ما  بني بغداد واربيلل , اال ان ما يحدث 
على ارض الواقلع مغايلر لالتفاقات 
 الرسلمية , فهنلاك دول مثلل أمريلكا 
وإرسائيل تحث كردستان عى التحكم 
 باملاء ليكلون ورقة ضغلط عى بغداد 
ملن اجل تقديلم الكثري ملن التنازالت 
,  واال فالسلدود التلي سليتم بنائهلا 

سيكون لها دور كبري يف ملف املياه . 
أربيل تسعى استغالل السدود يف توليد 
الطاقلة الكهربائية مللدن اإلقليم دون 
 إعطاء بغلداد حصة من هلذه الطاقة 
,خاصة ان اإلقليم يسلعى لتمويل بناء 
 السلدود ملن موازنته الخاصلة حتى 
تكلون حجة عى بغلداد يف حال إرصار 

 اإلقليم عى بيع الطاقة لحكومة املركز .  
سللوك اإلقليم يف السنوات املاضية وما 
زال لحلد االن يتعامل مع بغلداد  كأنه 
دوللة ند للعراق متناسليا انه جزء من 
البالد , واالسلتفتاء الذي ام به  اإلقليم 
قبل عامني دليلل عى نهجه االنفصايل 
, خاصة ان أمريلكا  وإرسائيل وبعض 
دول الخليلج يدعمون كردسلتان من 
اجلل إعالنهلا دولة  مسلتقلة من اجل 
تقسليم العراق الذي يقلف عقبة امام 

مشاريعهم التآمرية يف  املنطقة . 
حافلظ  االقتصلادي  الخبلري  يقلول 
ال بشلارة يف اتصلال ملع ) املراقلب 
 العراقي(: ان بناء سلدود جديدة تصب 

يف صالح العراق النه سليضمن  حصته 
من املياه التي تذهب معظمها هدرا اىل 
الخليلج العربي , لكلن  املخاوف كبرية 
من ذلك فالذي يقوم ببناء السلدود هو 
اإلقليلم وهو الذي  خصلص أمواال من 
موازنتله لبناء السلدود وهلو متقصد 
يف ذللك , النله  يسلعى اىل ابعلاد بغداد 
علن هذا امللرشوع الحيلوي , من اجل 
ان السليطرة  على ملوارد امليلاه التي 
تصل للعراق من تركيا وبذلك سليكون 
هلو  املسليطر عليهلا ومن املؤكلد انه 
على  ضغلط  كورقلة  سيسلتخدمها 

حكومة  بغداد . 
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النظام الخليفي يستقبل العام الجديد »باعدام« المعارضين

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
لم تستسللم الكتل السياسية املعنية بطرح 
مرشلح بديلل لعلادل عبلد املهلدي  للواقع 
وتطلرح شلخصية مسلتقلة غلري متحزبة 
ملنصلب رئاسلة اللوزراء  وتشلكيل حكومة 
مؤقتلة خلفلا لحكومة علادل عبلد املهدي 
الذي قدم اسلتقالته  مطلع الشلهر الجاري، 
حيلث الزاللت هذه األحلزاب يوملا بعد آخر 
تقدم  شخصيات منتمية اليها لشغل منصب 
رئاسلة الحكومة وسلط رفلض مطلق  من 
قبل ساحات التظاهر يف بغداد واملحافظات . 

فإىل ذلك يرى مراقبون يف الشلأن السليايس 
أن اسلتمرار هلذا الحلال يزيد  حلدة األزمة 
ولم يحل شليئا منها، معتربين أن اللجوء اىل 
إعادة تكليف  عادل عبد املهدي مجددا بطرح 
الحكومة وتكرار سيناريو لبنان التي  أعادت 
الحريلري لتكليلف حكومتها، املرا يف غاية 

الصعوبة ولم يضلع حلال  لألزملة الراهنلة . 
ملن جهته أعتلرب املحللل السليايس يونس 
الكتلل  السياسلية  »تمسلك  أن  الكعبلي، 
بمرشحيها املنتمني اليها ما هي اال مماطلة 
برغبلات الشلارع  املطالب برئيس مسلتقل 
غلري متحزب باإلضافلة اىل توجيه املرجعية 
 الدينية العليا برضورة تشلكيل حكومة غري 

جدلية .» 

»املراقلب  للل  الكعبلي، يف ترصيلح  وقلال 
العراقي« إن »هذا اإلرصار  السيايس سيسهم 
بإشلعال الشارع وسلاحات التظاهر وليس 

انهاء  االحتجاجات .» 
وأشلار الكعبي، اىل أن »جميع األسماء التي 
تلم طرحها كبديللة لعادل عبلد  املهدي هي 
مرفوضلة باألصل ملن قبلل املتظاهرين«، 
معربا عن   «استغرابه عن تكرار طرح أسماء 
سياسية غري مستقلة بشكل متكرر من  قبل 

الكتل السياسية .» 
وحلول الحديث علن تكرار سليناريو لبنان 
يف العراق من خلالل إعادة  تكليف عادل عبد 
املهدي بتشكيل الحكومة يف حال عجز الكتل 
السياسلية  عن طرح اسلم يريض الشلارع 
وباقي األطراف السياسلية رأى الكعبي، أن 
  «الوضلع يف العراق يختللف كثريا عن ما هو 

عليه يف لبنان .» 
وشلدد على أن »إعلادة علادل عبلد املهدي 
على رأس هرم السللطة التنفيذية  العراقية 
يخلق مشلكلة كبلرية يف الشلارع العراقي، 
بإعتبلار ان بدايلة  التظاهلرات القائملة يف 
بغداد واملحافظات هي باألصل بدأت بمطلب 
 اسلتقالة عادل عبد املهلدي ولهذا أن اللجوء 
اليه بتشلكيل الحكومة ربما  يزيد من وترية 

األزمة .» 
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»رئاسة الوزراء« .. المنصب الذي أنهك 
الكتل السياسية

كردستان تستخدم ورقة »السدود« للضغط على بغداد

المراقب العراقي / صفاء الخفاجي
قلرر اتحاد الكلرة العراقي يلوم أمس إقامة 
الدوري املمتاز بكرة القدم يف  األول من شباط 
املقبل وفق مرحلة واحدة مع حرية االشراك 
يف الدوري  اذا ملا بقي الوضع يف البلد عى ما 
هو عليه، وجاء هذا القلرار بعد  اجتماع بني 
األندية واتحاد الكرة اسفر عنه إقرار العودة 
اىل اجراء  املباريات مع حرية املشلاركة ومع 

عدم انزال ي فريق للدرجة األدنى . 

 «املراقلب العراقي« التقت الناطق الرسلمي 
لنادي الطلبة وائل العنزي  الذي تحدث قائال: 
اغللب األنديلة كانلت حلارضة يف االجتماع 
وصلدر القرار  باألجملاع وموافقلة األغلبية 
والجميلع يعللم ان علدم وجلود مسلابقة 
دوري  سلتؤدي اىل صعوبلة يف تحديد األندية 
التي ستشلارك يف البطوالت  االسليوية للعام 
املقبلل وسلوف تفتقد كلرة القلدم العراقي 
اىل الروحيلة إذا ملا  اسلتمر إيقلاف الدوري 

العراقلي املمتلاز .»  وتابلع »اللدوري املقبل 
قلد ال يفلي بتطلعلات األنديلة والجماهلري 
الرياضية  خاصة عى املسلتوى الفني نتيجة 
توقلف اغلب األنديلة يف الفلرة املاضية  عن 
خلوض التدريبلات والبعض االخر شلاركت 
يف البطلوالت الخارجيلة  التلي سلوف يكون 
استعدادها افضل، مما أدى اىل تواجد تفاوت 

بني  استعدادات األندية للدوري املقبل .» 

تفاصيل اوسع صفحة6

ال تأجيل للدوري .. االندية تجمع على اقامته وفقًا للتوقيتات

5 تراجع أعداد المسيحيين في 
القدس بسبب االحتالل

6 رسن يؤكد اجتماعه بإدارة 
بيرسبوليس   اإليراني

حمـاس: ال انتخابات بدون القدس 
4ولن نقبل استجداء االحتالل

في هذا العدد



املراقب العراقي/ دياىل...
اكد احد شيوخ وجهاء عشائر ناحية ابي صيدا بمحافظة 
دياىل الش�يخ عبد الكريم الخزرجي، االربعاء، ان الوضع 

االمني يف الناحية تحت سيطرة االجهزة األمنية.
وقال الخزرجي، يف ترصيح إلذاعة »الرأي العام« وتابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الق�وات االمني�ة تواصل عملية 
ف�رض القانون يف ناحية اب�ي صيدا عىل جميع 
الخارج�ن ع�ن القان�ون وتق�وم بتنفيذ 
مذك�رات القاء القب�ض عىل املطلوبن 
العن�ف  باعم�ال  والذي�ن يقوم�ون 
هن�اك«، مش�را اىل ان »القوات 
مستمرة بجهود عالية وهمة 
التفتيش يف  كبرة بعملي�ات 

الناحية حتى اليوم«.
ان  الخزرج�ي  واوض�ح 
»العشائر س�تأخذ دورها يف 
االص�اح والتوعية يف الناحية 
دوره«،  االم�ن  يأخ�ذ  ان  بع�د 
الفت�ا اىل انه�م »ل�ن يس�محوا ببقاء 

االوضاع يف الناحية بهذا 
الشكل«.

اأذاعيت�صريح
احد وجهاء ناحية أيب صيدا: الوضع 

تحت سيطرة القوات األمنية
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

التعليم النيابية تطالب باستثناء المشمولين 
بالخدمة الجامعية من قانون التقاعد

نائبة تتهم رئيس الجمهورية بتنفيذ 
األجندات االمريكية

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ االنبار...
اعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، االربعاء، ع�ن تفكيك خلية 
ارهابية يف القائم.وقال املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه ان�ه »بعملي�ة نوعية ومعلوم�ات اس�تخبارية دقيقة 
تمكن�ت ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة ٨ 
وبالتعاون مع اس�تخبارات لواء املشاة ٣٠ من اخرتاق 
وتفكي�ك خلي�ة ارهابي�ة يف قض�اء القائ�م - ناحي�ة 
الرمان�ة ويف الق�رى التابع�ة له ش�مال نه�ر الفرات 
ب االنبار«. واضافت انه »تم القبض عىل عنارص الخلية 
البال�غ عددهم 14 عنرصا«، مش�رة اىل ان »هذه الخلية 
م�ن الخايا الخطرة التي تقوم بتقديم املعلومات والدعم 
اللوجستي للدواعش يف الصحراء«.وتابعت ان »جميع أفراد 
الخلي�ة من املطلوب�ن للقضاء بموجب مذك�رات قبض وفق 

أحكام املادة 4 إرهاب«.

االستخبارات العسكرية تفكك خلية ارهابية يف القائم

املراقب العراقي/ صاح الدين...
تمكن�ت ق�وات الحش�د الش�عبي، اليوم االربع�اء، من 
العث�ور عىل ك�دس كب�ر للصواري�خ واملقذوفات من 
مخلف�ات جماعات داعش االجرامية ش�مايل محافظة 
ص�اح الدين.وقال�ت هيئ�ة الحش�د يف بي�ان تلق�ت 
»املراقب العراقي« نسخة منه إن »الهندسة العسكرية 
التابعة للواء ٣5 بالحش�د الشعبي عثر عىل كدس كبر 
للصواريخ واملقذوف�ات واملواد املتفجرة واللوجس�تية 
يف قاط�ع الصينية«.واضاف�ت ان »الجه�د الهنديس تم 
تفجره تحت الس�يطرة وبشكل امن بعيدا عن املناطق 

السكنية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت مديري�ة مكافح�ة املتفج�رات، الي�وم األربع�اء، 
معالج�ة 1425 عبوة ناس�فة و14 عجل�ة مفخخة و٣9 

حزاماً ناسفاً يف عام 2٠19.
وقالت املديري�ة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه أن »حصيلة نش�اطاتها لسنة 2٠19 يف عموم العراق 

هي معالجة 1425 عبوة ناسفة، و5٠ عبوة الصقة«.
وأش�ارت املديري�ة يف بيانه�ا، إىل »معالج�ة 14 عجل�ة 
مفخخ�ة، و٣9 حزاماً ناس�فاً، وأربعة من�ازل مفخخة، 

و42٨٠ ذخرة«.

الحشد الشعيب يعرث عىل كدس 
للعتاد شمايل صالح الدين

كحصيلة لـ 2019 .. مكافحة 
المتفجرات تعلن معالجة 1425 ناسفة 

و14 مفخخة و39 حزامًا ناسفًا 

العدل تعلن تثبيت موظفي العقود على  مالكها الدائم
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت وزارة الع�دل عن حصول موافقة 
وزي�ر العدل ف�اروق  امن الش�واني عىل 
تثبي�ت املوظف�ن املتعاقدي�ن يف دوائ�ر 

الوزارة عىل  املاك الدائم. 
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة 
ثائ�ر الجب�وري يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه ان » الوزير اوعز 

بتعين موظفي العقود عىل ماك الوزارة 
بن�اًء  عىل املطالعة املقدمة من قبل وكيل 
ال�وزارة للش�ؤون االداري�ة  واملالية عبد 
الكري�م ف�ارس الس�عدي ومدي�ر ع�ام 
الدائرة  االدارية واملالية هيثم محي رايض 
وذلك لحاج�ة دوائر ال�وزارة  لخدماتهم 
عم�ل  يف  اساس�ية  عن�ارص  ولكونه�م 
الدوائر العدلية  وانسجاما مع توجيهات 

االمانة العامة ملجلس الوزراء إلنصافهم 
 وملا بذلوه يف الس�نوات الس�ابقة لخدمة 
الوزارة«.وأضاف الجبوري، ان »املوافقة 
تمت لوجود وظائف  ش�اغرة يف ماكات 
الدوائ�ر العدلي�ة نتيج�ة حرك�ة امل�اك 
)االحالة  عىل التقاعد، االستقالة، الوفاة( 
وحسب االختصاص الش�اغر  واالقدمية 

يف تاريخ التعاقد«.

غدا .. قطع جزئي في مجسر ملعب الشعب ألغراض الصيانة

األسدي: قانون االنتخابات الجديد فرصة حقيقية للتنافس السياسي

املراقب العراقي/ بغداد...
اليوم  أعلن�ت امانة بغ�داد، 
األربع�اء، ع�ن نيته�ا قطع 
مجرس ملعب الشعب بشكل 
جزئ�ي غدا الخمي�س وذلك 

ألغراض الصيانة.
وقالت األمانة، يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة 
منه »نن�وه إىل قطع مجرس 
ملعب الشعب )قطع جزئي( 
الس�اعة  الخمي�س  غ�دا 
1٠ صباح�اً وذل�ك إلط�اق 
املرحل�ة الثانية م�ن اعمال 
تتضم�ن  والت�ي  الصيان�ة 

صيان�ة املفاص�ل الحديدية 
للمج�رس بعد انج�از اعمال 
االكس�اء يف وقت سابق من 

هذا الشهر«.
»القط�ع  أن  إىل،  وأش�ارت 
ولي�س  جزئي�اً  س�يكون 
ج�زء  س�يقطع  اي  كام�ًا 
م�ن الجانب ) وتحديداً جزء 
م�ن الجان�ب املتوج�ه م�ن 
 ) زيون�ة  باتج�اه  الك�رادة 
وس�يكون العمل ع�ىل مدار 
الس�اعة وبواق�ع ٣ نوب�ات 
عمل وبالتنسيق مع مديرية 

املرور العامة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
حصلت صحيف�ة »املراقب العراقي« 
ع�ىل وثيق�ة موقعة باس�م رئيس�ة 
لجنة التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
تطال�ب  كمب�ش  غي�داء  النيابي�ة 
باستثناء املشمولن بقانون الخدمة 
 2٠٠٨ لع�ام   2٣ رق�م  الجامعي�ة 
م�ن قان�ون التقاعد.وأنهى مجلس 
النواب، ام�س الثاثاء، القراءة األوىل 

ملرشوع تعديل قانون التقاعد العام، 
فيما قرر رفع جلس�ته إىل الخميس. 
ام�س  برملان�ي،  مص�در  وكش�ف 
الثاث�اء، عن تفاصي�ل التعديل الذي 
س�يتم عىل قان�ون التقاع�د املوحد، 
مؤكداً أنه سيش�مل اس�تثناء بعض 
التخصص�ات من الكف�اءات النادرة 
الجامعي�ن  واالس�تاذة  كاالطب�اء 

والخرباء من رشط العمر.

املراقب العراقي/ بغداد...
دول�ة  ائت�اف  ع�ن  النائ�ب  اتهم�ت 
األربع�اء،  نصي�ف،  عالي�ة  القان�ون، 
صال�ح،  بره�م  الجمهوري�ة  رئي�س 
بالخيان�ة العظم�ى وانتهاك الدس�تور 
والعم�ل عىل تنفيذ األجندات االمريكية.

وقال�ت نصي�ف، يف تغري�دة له�ا ع�ىل 

العراق�ي«  »املراق�ب  تابعته�ا  توي�رت، 
»للم�رة الثاني�ة.. رئي�س الجمهوري�ة 
حنث اليمن وانتهك الدس�تور وارتكب 
الخيان�ة العظمى بالتحاي�ل واملماطلة 
بش�أن تكليف مرش�ح الكتل�ة األكرب«.

وتابعت »ومن اجل تنفيذ أجندة الحاكم 
العسكري والوصايا األمريكية«.

ماذا يلبي مطالب المتظاهرين ...؟

إصبع عىل الجرح

قان�ون  اق�رار  وت�م  ورئيس�ها  الحكوم�ة  إس�تقالت 
لألنتخابات ومفوضيتها لكن الش�ارع العراقي لم يهدأ 
بع�د ولم يمنح الاهثن وراء اس�رتضائه بن جد وهزل 
وص�دق وك�ذب وفع�ل ورد فع�ل وموت وخ�راب وقتل 
وخط�ف واختط�اف وخ�رق واخرتاق وح�رق واحرتاق 
. نع�م كان الفس�اد كب�را واكرب م�ن كل الكبائر وكان 
اللصوص كثر واكثر من كل كثر وكان الظلم ال يطاق 
وابش�ع م�ن كل ظلم ش�هدته األرض يف الزم�ن القديم 
والجدي�د  . لقد رسقوا اكثر مما رسق كل رساق األرض 
وتحرمن�وا عىل ام�وال الع�راق اكثر م�ن كل الحرامية 
وأجرموا بحق كل الفقراء والضعفاء واملساكن والكبار 
والصغ�ار والخريجن وغر الخريج�ن والعاملن وغر 
العاملن والعاطلن وغ�ر العاطلن والجهلة واملثقفن 
ع�ىل حد س�واء .. كانوا مجرمن بكل م�ا تعنيه الكلمة 
.. مجرم�ن ب�كل ما تعن�ي الداللة .. الي�وم صار األمر 

مرهونا برئيس وزراء جديد بعدما 
اس�تقال القديم عادل عبد املهدي 
وال ندري ملاذا س�كتنا وسكت كل 
املتظاهرين ع�ن رئيس جمهورية 
جدي�د ب�دال ع�ن القدي�م بره�م 
صال�ح  ورئيس برمل�ان جديد عن 
القدي�م محم�د الحلب�ويس وم�ن 
ه�ي الجه�ة التي تح�رك مطالبنا 
وتحدد سقفها ومتبنياتها ؟؟ من 
يرش�ح رئيس الوزراء الجديد ؟ يف 

الربملان هناك نظام مقر من املحكمة 
األتحادية ان الكتلة األكرب هي من ترشح شخصية لنيل 
رئاسة مجلس الوزراء فرشحوا محمد شياع السوداني 
ورفض�ه املتظاهري�ن ومن ثم رش�حوا قيص الس�هيل 
ورفضه املتظاهرين وسرشحون غره كائن من يكون 
وس�رفضه املتظاهري�ن . هناك من يق�ول ويقرر بأن 
الش�عب هو الكتل�ة األكرب وهذا صحيح بنس�بة %1٠٠ 
ولك�ن ال توج�د لدين�ا آلي�ة واقعي�ة ملعرفة م�ن يريده 
الش�عب وم�ن يمنح�ه اصوات�ه ويعطيه الثق�ة كاملة 
غ�ر آلي�ة االنتخاب . لك�ن هذا األمر بحاج�ة اىل توافق 
وتب�ادل ل�آراء وتعديل دس�توري وس�قف زمني ليس 
بالقلي�ل إلدارة املرحل�ة االنتقالية والتهيئ�ة النتخابات 
مبكرة نحقق فيها ميمكن من نزاهة بعيدا عن التزوير 
بالجمل�ة وحرق الصنادي�ق . من هنا علينا ان نرش�ح 
جملة من األسماء لنضعها امام مجلس النواب ورئيس 
الجمهوري�ة ليختاروا اي منها ع�ىل ان تحدد املدة التي 
سيكون فيها رئيس الوزراء للمرحلة اإلنتقالية فا تقل 
عن س�تة اشهر وال تتجاوز الس�نة الواحدة . جملة من 
األسماء نرش�حها لنضعها امام العالم اجمع ليختاروا 
منهم ش�خصية ملوقع رئيس مجل�س الوزراء لتعرب بنا 

اىل ضفة األمان ..

منهل عبد األمري المرشدي 

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
ل�م تستس�لم الكت�ل السياس�ية املعنية 
بط�رح مرش�ح بديل لعادل عب�د املهدي 
للواقع وتطرح ش�خصية مس�تقلة غر 
متحزبة ملنصب رئاسة الوزراء وتشكيل 
حكومة مؤقتة خلفا لحكومة عادل عبد 
املهدي الذي قدم استقالته مطلع الشهر 
الج�اري، حيث الزالت هذه األحزاب يوما 
بعد آخر تقدم ش�خصيات منتمية اليها 
لش�غل منصب رئاس�ة الحكومة وسط 
رفض مطلق من قبل س�احات التظاهر 

يف بغداد واملحافظات.
فإىل ذلك يرى مراقبون يف الشأن السيايس 
أن اس�تمرار هذا الحال يزيد حدة األزمة 
ولم يحل شيئا منها، معتربين أن اللجوء 
اىل إعادة تكليف عادل عبد املهدي مجددا 
بطرح الحكومة وتكرار س�يناريو لبنان 
التي أعادت الحريري لتكليف حكومتها، 
ام�را يف غاي�ة الصعوب�ة ول�م يضع حا 

لألزمة الراهنة.
من جهته أعترب املحلل الس�يايس يونس 
الكعب�ي، أن »تمس�ك الكتل السياس�ية 
بمرش�حيها املنتم�ن اليه�ا م�ا هي اال 
مماطلة برغبات الشارع املطالب برئيس 
مستقل غر متحزب باإلضافة اىل توجيه 
املرجعية الدينية العليا برضورة تش�كيل 

حكومة غر جدلية«.
وق�ال الكعب�ي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
الس�يايس  اإلرصار  إن »ه�ذا  العراق�ي« 
سيس�هم بإش�عال الش�ارع وس�احات 

التظاهر وليس انهاء االحتجاجات«.
وأش�ار الكعبي، اىل أن »جميع األس�ماء 
الت�ي ت�م طرحه�ا كبديل�ة لع�ادل عبد 
امله�دي ه�ي مرفوضة باألص�ل من قبل 
املتظاهري�ن«، معرب�ا ع�ن »اس�تغرابه 
عن تك�رار طرح أس�ماء سياس�ية غر 
مس�تقلة بش�كل متكرر من قب�ل الكتل 
السياس�ية«.وحول الحدي�ث ع�ن تكرار 
س�يناريو لبن�ان يف الع�راق م�ن خ�ال 
إعادة تكليف عادل عبد املهدي بتش�كيل 
الحكومة يف حال عجز الكتل السياس�ية 
عن طرح اس�م ي�ريض الش�ارع وباقي 
أن  الكعب�ي،  رأى  السياس�ية  األط�راف 
»الوض�ع يف العراق يختل�ف كثرا عن ما 

هو عليه يف لبنان«.

وش�دد، أن »إعادة عادل عبد املهدي عىل 
رأس هرم الس�لطة التنفيذي�ة العراقية 
يخلق مشكلة كبرة يف الشارع العراقي، 
بإعتب�ار ان بداي�ة التظاه�رات القائمة 
يف بغداد واملحافظ�ات هي باألصل بدأت 
بمطلب استقالة عادل عبد املهدي ولهذا 
أن اللج�وء اليه بتش�كيل الحكومة ربما 

يزيد من وترة األزمة«.

األس�ماء  ط�رح  »عملي�ة  أن  وأوض�ح، 
ملنصب رئاس�ة الوزراء بات�ت أداة لحرق 
ع�رض  ت�م  مل�ن  الس�يايس  املس�تقبل 
أس�ماؤهم م�ن قب�ل الكتل السياس�ية 

املكلفة بطرح بديل عبد املهدي«.
واختت�م الكعبي، أن »الحل األمثل لألزمة 
الراهن�ة ه�و طرح ش�خصية مس�تقلة 
وفقا للمواصفات التي وضعتها ساحات 

التظاهر«.
يذك�ر ان الكت�ل السياس�ية ق�د طرحت 
عدة أسماء لشغل منصب رئاسة الوزراء 
خلف�ا لع�ادل عبد امله�دي ومنه�ا وزير 
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي قيص 
السهيل والوزراء السابقن محمد شياع 
الس�وداني وإبراهي�م بحر العل�وم وعبد 
الحس�ن عبطان، إضافة اىل شخصيات 

كان لها تجربة سياس�ية مع الكتل التي 
تقود زمام العملية السياسية يف العراق.

يذكر أن املرجعية الدينية العليا قد دعت 
خال خطبة الجمعة املاضية اىل رضورة 
كح�ل  املبك�رة  االنتخاب�ات  اىل  اللج�وء 
لألزم�ة الراهنة وكذلك تس�مية حكومة 
جدي�دة »غ�ر جدلية » وتحظ�ى بقبول 

الشعب العراقي.

ما إمكانية إعادة تكليف عبد المهدي بالحكومة االنتقالية؟

بورصة الترشيحات تفشل في مزادها العلني لشغل الوظيفة الشاغرة لرئاسة الوزراء 

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�رب ائتاف دول�ة القانون، 
االنتخابات  قان�ون  األربع�اء، 
حقيقي�ة  فرص�ة  الجدي�د 

للتنافس السيايس.
االئت�اف،  يف  القي�ادي  وق�ال 
خال�د األس�دي، يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، 

إن »قان�ون االنتخابات الجديد 
للتناف�س  حقيقي�ة  فرص�ة 
السيايس عىل الرغم من الكثر 
من القلق ال�ذي يكتنف عملية 
إج�راء االنتخاب�ات وف�ق هذا 
القانون والش�ك املربر يف قدرة 
إيقاع�ات  لضب�ط  الحكوم�ة 
العملية االنتخابية وخلق فرص 

متس�اوية للمتنافسن وحرية 
تامة او مقبولة للناخبن«.

وأردف قائ�ا »إال انني اتصور 
ان مس�ار بناء الدولة والنظام 
مس�ار  وف�ق  س�ينتظمان 
التناف�س الس�يايس حت�ى لو 
ح�دث تقهقر انتخاب�ي هنا او 
تراج�ع هن�اك او تقدم يف جهة 

ثالثة«.
وتاب�ع األس�دي »م�ا اعتق�ده 
االن صائب�ا ان تنظ�م الق�وى 
واالحزاب والشخصيات نفسها 
وتهت�م بكوادره�ا وتع�دل من 
انظمتها وخططها بما ينسجم 
مع هذا التغير املهم يف مس�ار 

العملية االنتخابية«.
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االربعاء 25 كانون االول 2019 العدد 2224  السنة العاشرة

أطل�ق م�رف الرافدي�ن، األربعاء، الس�لف التكميلي�ة اإلضافية 
ملوظف�ي دوائ�ر الدولة  التي ترتواح مابني ) 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ( 
مليون دينار وحس�ب تقدير راتب املوظف وذلك عن طريق بطاقة 
املاس�رت كارد الدولية واملوطنة رواتبهم  حرا لدى املرف.وقال 
املكت�ب االعالمي للمرف يف بيان ، إنه “تم رصف س�لف الضعف 
ضعفني  ملوظفي دوائر الدولة لنحو الفي موظف من الذين س�بق 
ان تم منحهم سلف شخصية وقدموا عىل السلفة الثانية اإلضافية 
وتم رصفها لهم بواسطة املاسرت كارد”.وأضاف البيان أن “رصف 
تل�ك الس�لفة تم ع�ن طريق بصم�ة الزبون ثم اب�الغ املوظف عرب 
رس�الة نصية تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان استكمل كافة 
اإلجراءات القانوني�ة ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع 

االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها”.

الرافدين يطلق السلف التكميلية التي 
تصل إلى 25 مليون دينار للموظفين   

 دع�ا الخب�ر االقتصادي صفوان ق�ي ،اىل وجود نظام 
عمل مؤسساتي مستقر يضمن ديمومة العمل باإلضافة 
إىل وج�وب اقرار موازنة اس�رتاتيجية تنس�جم مع خطة 
التنمي�ة االقتصادي�ة .وقال قي  ان�ه : يف ظل الظروف 
الحالي�ة التي تش�هد ارتب�اكا إداريا وتده�ورا امنيا تربز 
الحاج�ة لوجود نظام عمل مؤسس�اتي مس�تقر يضمن 
ديموم�ة العم�ل باإلضاف�ة إىل وج�وب اق�رار موازن�ة 
اسرتاتيجية تنسجم مع خطة التنمية االقتصادية والتي 
يف�رتض أن تقس�م إىل خطط س�نوية وتك�ون متكاملة 
لتحقي�ق االس�تقرار امل�ايل واالقتصادي وضم�ان تدفق 

االستثمارات اىل البيئة املحلية دون ارباك .

خبير : العراق بحاجة إلى وجود نظام 
االقت�صاديمؤسساتي يضمن ديمومة العمل

كردستان تسعى لبناء السدود كورقة ضغط على بغداد لتفعيل نتائج استفتاء االنفصال
حرب مياه جديدة بين بغداد واربيل للتحكم  والسيطرة 

اليوم ن�رى خطى متس�ارعة من قبل 
كردس�تان العراق لبناء 11 س�د جديد 
ع�ىل نهر دجل�ة , وق�د اتفق�ت تركيا 
مس�بقا عىل بناء ثالث سدود بالتعاون 
ما بني بغداد واربي�ل , اال ان ما يحدث 
ع�ىل ارض الواق�ع مغاي�ر لالتفاقات 
الرس�مية , فهن�اك دول مث�ل أمري�كا 
وإرسائيل تحث كردستان عىل التحكم 
باملاء ليك�ون ورقة ضغ�ط عىل بغداد 
م�ن اجل تقدي�م الكثر م�ن التنازالت 
, واال فالس�دود الت�ي س�يتم بنائه�ا 

سيكون لها دور كبر يف ملف املياه.
أربيل تسعى استغالل السدود يف توليد 
الطاق�ة الكهربائية مل�دن اإلقليم دون 
إعطاء بغ�داد حصة من ه�ذه الطاقة 
,خاصة ان اإلقليم يس�عى لتمويل بناء 
الس�دود م�ن موازنته الخاص�ة حتى 
تك�ون حجة عىل بغ�داد يف حال إرصار 

اإلقليم عىل بيع الطاقة لحكومة املركز.
س�لوك اإلقليم يف السنوات املاضية وما 
زال لح�د االن يتعامل مع بغ�داد كأنه 
دول�ة ند للعراق متناس�يا انه جزء من 
البالد , واالس�تفتاء الذي ام به اإلقليم 
قبل عامني دلي�ل عىل نهجه االنفصايل 
, خاصة ان أمري�كا وإرسائيل وبعض 
دول الخلي�ج يدعمون كردس�تان من 
اج�ل إعالنه�ا دولة مس�تقلة من اجل 
تقس�يم العراق الذي يق�ف عقبة امام 

مشاريعهم التآمرية يف املنطقة.
يق�ول الخب�ر االقتص�ادي حافظ ال 
بشارة يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
ان بناء س�دود جدي�دة تصب يف صالح 
العراق النه س�يضمن حصته من املياه 
التي تذهب معظمها ه�درا اىل الخليج 
العرب�ي , لكن املخ�اوف كبرة من ذلك 
فالذي يقوم ببناء الس�دود هو اإلقليم 

وهو ال�ذي خصص أمواال من موازنته 
لبناء السدود وهو متقصد يف ذلك , النه 
يسعى اىل ابعاد بغداد عن هذا املرشوع 
الحي�وي , م�ن اجل ان الس�يطرة عىل 
م�وارد املي�اه الت�ي تصل للع�راق من 

تركي�ا وبذل�ك س�يكون هو املس�يطر 
عليه�ا وم�ن املؤكد انه سيس�تخدمها 
كورق�ة ضغ�ط ع�ىل حكومة بغ�داد.

وتابع ال بش�ارة : ان ترفات اإلقليم 
ت�دل عىل منه�ج انفصايل ع�ن بغداد , 

فهو يس�عى لهذا الحلم املعش�عش يف 
عق�ول عائل�ة برزان�ي والذي�ن دفعوا 
الثمن عند اعالنهم االس�تفتاء الخاص 
باالنفص�ال , فكانت رضبة عس�كرية 
من قبل حكومة العبادي آنذاك , واليوم 

ب�دأ اإلقلي�م يفك�ر بامت�الك أس�لحة 
جديدة للس�يطرة عىل بغداد وارغامها 
عل تقدي�م التنازالت ألربي�ل , فإلقليم  
يسعى أيضا لتوليد الطاقة الكهربائية 
وبيعها لبغداد , فضال عن املياه وبذلك 

ستكون السيطرة لكردستان , لذا عىل 
حكومة بغداد ان تضع يدها عىل ملف 
البناء وان تكون رشيكة ’ لكن يبدو ان 
اإلقليم يس�تغل الظروف التي تمر بها 
العملية السياس�ية من احداث جديدة 

واختيار رئيس وزراء جديد .
م�ن جهته يقول الخبر املائي حس�ني 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  ع�الوي 
العراقي(: إن إقامة الس�دود »يجب أن 
ال يخضع أله�واء وأمزجة الس�لطات 
يف محافظ�ة أو عدة محافظات ويجب 
ان يك�ون  التخطي�ط إلقامة الس�دود 
عىل املس�توى الوطني ومن قبل الجهة 
املركزية املختصة بهذا الشأن واملتمثلة 
بالتنس�يق  املائي�ة  امل�وارد  وزارة  يف 
والتش�اور مع وزارة الزراع�ة. وبني : 
ان منطق�ة كردس�تان منطق�ة كثرة 
املتس�اقطة  األمط�ار  وأن  األمط�ار، 
س�نوياً كافية لتغطي�ة معظم حاجة 
املنطقة للزراع�ة، مثل زراعة الحبوب. 
واعترب أن بناء الس�دود ليس خطأ، بل 
هناك فوائد كثرة لبنائها عىل أن يكون 
وفق دراس�ة جدوى معدة سلفاً وليس 

اعتباطيا.
اىل ذلك أعلن مس�ؤول يف وزارة الزراعة 
كردس�تان،  بإقلي�م  املائي�ة  وامل�وارد 
تخصي�ص 33 مليار دينار الس�تئناف 
رغ�م  اإلقلي�م،  يف  س�دا   11 بن�اء 
اس�تمرار توقف العمل يف س�تة سدود 

اسرتاتيجية.

،،
،،
حرب المياه هي اخطر الح���روب التي واجهها 
العراق في الس���نوات الماضي���ة نتيجة تحكم تركيا 
بمص���ادر نهري دجل���ة والفرات وإقامة الس���دود من اجل 
التحكم بمصادر المياه , في ظل رفضها المس���تمر بتوقيع 

اتفاقات مائية مش���تركة م���ع العراق وحس���ب القانون 
الدولي الذي يضمن حصص الدول المتشاطئة .

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

دعا املستش�ار املايل لرئيس الوزراء مظه�ر محمد صالح ، اىل 
هيكلي�ة تنظيمية ترافقهم�ا قوة تنفيذية فاعل�ة لقانوني /

مجليس حماية املنتج الوطني وحماية املس�تهلك /كتش�كيل 
يمث�ل الس�لطة النظامية يف الع�راق .وقال محم�د صالح  ان 
ثمة قانونني أساس�يني هما /مجلس�ا حماية املنتج وحماية 

املس�تهلك / بحاج�ة إىل هيكلي�ة تنظيمي�ة ترافقهم�ا ق�وة 
تنفيذي�ة فاعلة كتش�كيل يمثل الس�لطة النظامية يف العراق، 
ذل�ك لضمان أمرين مهمني اولهما: الس�عي إىل حماية نوعية 
الس�لع املس�تهلكة وال س�يما املس�تورد منها لوجود انتهاك 
الحدود له لصحة املس�تهلك واس�تنزاف دخله، اذ تتدفق سلع 

وم�واد إىل البلد تفتقر إىل مقوم�ات حماية املواطن وعىل وفق 
املواصفة والنوعية املعتمدة، ذلك دفاعاً عن حقوق املستهلكني 
وبش�كل خاص لالغذية واالدوية ومس�تلزمات انتاج الس�لع 
االستهالكية وغرهما، والثاني تفعيل املنتج املحيل من التعثر 
بسبب االغراق السلعي وسياسة الباب املفتوح لتجارة العراق 

الخارجية التي يرافقها ش�به انفالت حدودي وهجوم سلعي 
لم يس�بق ل�ه مثيل.واكد ان البدء يف لم ش�مل الحرف اليدوية 
والصناعية يف وحدات مصنعية مدعومة بتوافر البنى التحتية 
م�ن جانب الدولة اصبح حاجة ماس�ة ،مش�ددا ع�ىل اهمية 
توطني الع�ودة إىل اصول االنطالق يف قواعد التنمية الصناعية 

بعد ان يتم تشكيل مناطق حرفية او تجمعات للمهن الحرفية 
من مختلف الحرف كالنجارين واعمال الحدادة الفنية وقطع 
الغيار عىل س�بيل املثال وصانعي االحذية والحقائب املدرسية 
ومختلف املهن الحرفية، بمده�ا بالتمويل عن طريق برنامج 
االقراض امليرس الذي يمسك به البنك املركزي العراقي حالياً .

صالح : هيكلة قانوني مجلسي حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك ستدعم االقتصاد الوطني

النفط تعلن إعادة النظر بالعقدين الموقعين مع مصفيي »كار« و »قيوان«
أعل�ن نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة 
وزي�ر النف�ط ثام�ر الغضب�ان، األربع�اء، 
عن إع�ادة النظ�ر بالعقدي�ن املوقعني مع 
مصفيي )كار( و)قيوان( لتوفر املشتقات 
النفطي�ة وبطاق�ة تكريرية تق�در ب� 120 

الف برميل.
وقال الغضب�ان ، إن :العقدين مع مصفيي 
)كار( و)قي�وان( ابرما إّبان تس�نم الوزير 
الس�ابق جبار لعيبي، وهم�ا عقدا تصفية 
م�ع رشكت�ي كار وقي�وان، وكال املصفيني 
موج�ودان يف اقلي�م كردس�تان”، مبينا أن 
“هذين العقدين ابرما بعد سطوة ارهابيي 
“ داع�ش” عىل عدد من املحافظات وتدمر 
مصف�ى بيج�ي ال�ذي كان يوف�ر قراب�ة 
50 باملئ�ة من املش�تقات النفطي�ة لعموم 
الع�راق، اضاف�ة اىل الحاج�ة امللحة لتوفر 
املش�تقات لنازح�ي تل�ك املناط�ق وتوفر 

الطاقة الكهربائية لهم”.
واض�اف الغضبان ان “الحكومة الس�ابقة 

وجهت وزراءه�ا ووزارتها للقيام بحمالت 
لنج�دة ابن�اء املناطق املح�ررة والنازحني، 
ف�كان دور وزارة النف�ط توف�ر املنتجات 
النفطي�ة بالرغم من توق�ف مصايف بيجي 
حينها وطاقات التصفية املتبقية مع حجم 
االستراد من املشتقات التي ال تسد حاجة 
املواطنني، فلج�أت اىل هذين املصفيني وتم 
توقيع عقدين االول مع مصفى كار واالخر 

مع قيوان”.
ايض�ا  يقضي�ان  “العقدي�ن  ان  واوض�ح 
بقيام ال�وزارة بتجهيز املصفي�ني بالنفط 
الخام من حقول رشكة نفط الش�مال عىل 
ان تت�م تصفيت�ه هناك وتس�تلم الحكومة 
االتحادية املنتجات عىل ان تمنح املصفيني 
رسم واجور كلفة التصفية والتي تصل اىل 
حدود 10 دوالرات ل�كل برميل، منوها بان 
العقدين كانا مستعجلني لذا ففيهما بعض 

الثغرات”.
“وبع�د  وزارت�ه  ان  النف�ط  وزي�ر  وذك�ر 

تس�نمها املس�ؤولية ب�دأت تس�مع لغ�ط 
عن هذي�ن العقدين فتم التوجيه بدراس�ة 
العقد م�ع الجهات املعنية يف الوزارة وتمت 
مالحظة بعض الثغ�رات وهذا امر طبيعي 
الن العق�د اب�رم بم�دة رسيع�ة وبظ�رف 
اس�تثنائي فعلي�ه تم التأكي�د عىل رضورة 
اع�ادة النظر يف صيغة العق�د بحيث يكون 

واضح وال يحتوي عىل ثغرات”.
تابع ان “العقد يجب ايضا ان يكون شامال 
م�ع رضورة كتاب�ة املواصف�ات يف صيغة 
العق�د وتك�ون عالية الج�ودة والعمل عىل 
امكاني�ة قي�ام املس�ؤولني ع�ن املصفيني 
بنقل تصفية 20 الف برميل يوميا بالنسبة 
ملصفى قي�وان وما يقارب 100 الف برميل 
يومي�ا ملصف�ى كار اضاف�ة اىل تخفي�ض 
املصف�ى  النف�ط  برمي�ل  تكري�ر  اج�ور 
ومعالج�ة بعض الثغرات التي كانت تحدث 
بالكميات املصفاة من النفط الخام املسلم 
والكمي�ات التي تمنح لهم الغ�راض توليد 

الكهرباء والتشغيل”.ولفت الغضبان اىل ان 
“هذه االمور مجتمع�ة خضعت لتمحيص 
تنس�يقية  لج�ان  خ�الل  م�ن  تفصي�يل 
وارشافية وتقارير يومي�ة، مبينا انه اليمر 
اس�بوع اال ونوقش ه�ذا املوضوع يف غرفة 

العمليات املشكلة يف مقر الوزارة”.
وج�ود  يتص�ور  “البع�ض  ان  اىل  واش�ار 
ضغوط سياس�ية او فس�اد مايل يكتنفان 
هذي�ن العقدين، وعليه حرصت الوزارة كل 
الح�رص عىل عدم تجدي�د العقدين بالرغم 
م�ن التعدي�الت عليهم�ا واكتف�ت بتمديد 
التجهيز بوقع ش�هري وعلي�ه الوزارة االن 
ام�ام خيارين االول اس�تجابة لكالم بعض 
االش�خاص واملس�ؤولني والقي�ام بالغ�اء 
العقدين بشكل كامل مما يتطلب تعويض 
ه�ذه الكميات م�ن املش�تقات والتي تصل 
اىل ثماني�ة مالي�ني ل�رت يوميا م�ن البنزين 
وزيت الغاز من خالل االس�تراد عن طريق 

الخليج”.

ق�ال وزي�ر املالية ال�رويس أنطون س�يلوانوف إن روس�يا 
ق�د تدرس اس�تثمار جزء من صندوقه�ا الوطني للثروة يف 
الذهب، مضيفا أنه يتوقع أن االس�تثمار يف املعدن النفيس 

أكثر استدامة عىل املدى الطويل من األصول املالية.
وروس�يا أح�د أك�رب منتج�ي الذه�ب يف العال�م يف حني أن 
مرفه�ا املركزي املش�رتي الرئي�يس للمع�دن األصفر يف 
الس�نوات القليلة املاضية. وعمد البن�ك املركزي إىل خفض 
حصته من األصول بال�دوالر األمركي يف احتياطياته فيما 
يرج�ع جزئيا إىل عقوب�ات غربية فرضت عىل موس�كو يف 
2014 .وأبلغ س�يلوانوف الصحفيني الثالثاء أن ما تقرتحه 
وزارة املالية حاليا هو أن يحاكي هيكل االس�تثمار الجديد 
للصندوق هيكل احتياطي�ات النقد األجنبي للبنك املركزي، 
وأن يستبعد الذهب.ويراكم الصندوق الوطني للثروة التابع 
لوزارة املالية إيرادات من ص�ادرات النفط وكان مخصصا 
يف بادئ األمر لدعم نظام معاش�ات التقاعد. وبلغت قيمته 
124 ملي�ار دوالر يف أول / ديس�مرب.وبلغت احتياطي�ات 
الذه�ب ل�دى البنك املرك�زي ال�رويس 72.7 ملي�ون أوقية 

)أونصة( بقيمة 105.9 مليار دوالر يف أول ديسمرب.

روسيا تنظر في استثمار جزء من 
الصندوق الوطني للثروة في الذهب

أعلنت وزارة اإلعمار، االربعاء، عن إعادة توقيع عقد إعمار 
طريق الخال�ص – العظيم يف محافظة دياىل للتنفيذ بكلفة 
أكثر من 12 مليون دوالر.وقالت الوزارة يف بيان ، إن »دائرة 
الطرق والجس�ور التابعة لل�وزارة وقعت عقد احالة اعادة 
اعمار طري�ق خالص – عظيم الج�زء االول للتنفيذ بكلفة 
بلغ�ت 12,093,100 دوالر ضم�ن تخصيص�ات الق�رض 
الط�ارئ للبنك الدويل العادة اعمار املناطق املحررة«، مبينة 
ان »مدة التنفيذ ستكون 450 يوماً، فيما سيتم الحقاً احالة 
الجزء الثاني قريباً ملا لهذا املرشوع من اهمية اس�رتاتيجية 
كبرة خاصة للمحافظات الوس�طى والشمالية«.واضافت 
ال�وزارة ان »امل�رشوع يتكون م�ن ممر واح�د يبلغ طوله 
25ك�م ويبدأ من العظي�م باتجاه الخالص ويش�مل العمل 
فيه قشط وقلع وازالة طبقات االسفلت املترضرة للجهتني 
الداخلية والخارجية واعادة انش�اء بعض مقاطع الطريق 
وتنفي�ذ القناط�ر االنبوبي�ة واالكت�اف وصيان�ة مفاصل 
التمدد الط�ويل واالس�يجة الحديدية لثالثة جس�ور واقعة 
عىل الطريق وانش�اء محطة وزن جديدة وثأثيث وتخطيط 

الطريق بالعالمات املرورية«.

اإلعمار توقع عقدا  لتأهيل طريق الخالص 
– العظيم بكلفة أكثر من 12 مليون دوالر

ارتفاع إنتاج معامل التمور في كربالء إلى 3 أضعاف إثر حملة »صنع في العراق«
ش�هدت معامل تعلي�ب التمور 
انتعاش�ا  املقدس�ة  كرب�الء  يف 
ملحوظا بعد حملة دعم املنتوج 
الوطن�ي الت�ي ش�هدتها البالد 

مؤخرا.
تم�ور  وق�ال صاح�ب معم�ل 
ان  رض�ا  محم�د  االخ�الص 
“املعمل ال�ذي كان يعمل فيه 6 
عم�ال يف الف�رتة املاضية وصل 
ع�دد عمال�ه االن اىل 50 عام�ال 
ع�رشات  النت�اج  يجته�دون 
االطن�ان من التم�ور بصنوفها 

املختلفة”.
وأض�اف رض�ا أن “حملة دعم 
املنتج الوطني ساعدت اصحاب 

املعام�ل ع�ىل رف�ع انتاجها اىل 
م�ع  يومي�ا  اضع�اف  ع�رشة 

ازدي�اد اعداد العمال، فضال عن 
تعلي�ب صن�وف مختلف�ة من 

التمور حسب طلبات الس��وق 
املحلية”.

واشار اىل ان “معامل التمور يف 
كربالء تصدر ايض�ا العديد من 
منتجاتها اىل دول تركيا ولبنان 
وسوريا السيما يف مواسم شهر 

رجب وشعبان ورمضان”.
املعم�ل  صاح�ب  وطال�ب 
التس�هيالت  تقديم  “ب�رضورة 
املعام�ل  الصح�اب  الالزم�ة 
والصناعيني ومنح التس�هيالت 
االدارية يف التعامالت بني الدوائر 
الرس�مية واملعام�ل واملصان�ع 
من اج�ل رواج عب�ارة صنع يف 

العراق”.

خبير اقتصادي: اتفاقية الصين لن تؤثر على صادرات العراق النفطية
أكد الخب�ر االقتصادي قي صفوان، 
االقتصادي�ة  االتفاقي�ة  ان  األربع�اء، 
الت�ي وقعه�ا الع�راق م�ع الص�ني لن 
تؤثر عىل الصادرات النفطية العراقية 
املسجلة لدى أوبك، الفتا اىل ان ماسيتم 
منح�ه لل�رشكات الصيني�ة يعترب من 

االستهالك املحيل.
وق�ال صف�وان ، ان “ الع�راق يمتل�ك 
طاقة تصديرية تبل�غ 4 ماليني و500 
الف برمي�ل يوميا، وضمن السياس�ة 
النفطية يفرتض ان يصل اىل 5 ماليني 

و500 الف برميل خالل 2022”.
وأضاف ان “ العراق لديه إمكانية عىل 
التصديري�ة وتخفيض  الق�درة  زيادة 
االستهالك املحيل، حيث ان االستهالك 

الداخ�يل يصل اىل مليون برميل يوميا، 
ول�و تمكن�ت الحكوم�ة م�ن تجهيز 
الطاق�ة من خالل محط�ات الكهرباء 
الت�ي من املزم�ع ان تدخ�ل العراق يف 

الع�ام املقب�ل، النخف�ض االس�تهالك 
الداخيل وتم االس�تفادة م�ن الفائض 
ال�رشكات  مس�تحقات  تس�ديد  يف 

االستثمارية الصينية”.

الص�ني  م�ع  “االتفاقي�ة  ان  وب�ني 
س�توفر ف�رص عم�ل للعاطل�ني كما 
انه�ا س�تحصل ع�ىل النف�ط ب�دل ان 
تدف�ع له�ا مبال�غ نقدي�ة”، الفت�ا اىل 
ان “ الع�راق امام�ه فرص�ة لع�رض 
ديون�ه الخارجي�ة للبيع ويتم تس�ديد 
املستحقات عن طريق النفط العراقي 
يف الداخل، بمعنى ستكون هناك زيادة 
يف الق�درات الصناعي�ة وع�دم التاثر 
ع�ىل حصة العراق ل�دى أوبك للحفاظ 
عىل س�عر برميل النف�ط عند 60- 70 

دوالر”.
واكد صفوان، ان “النفط الذي سيمنح 
لل�رشكات الصيني�ة التي س�تعمل يف 
الع�راق ل�ن يدخ�ل ضم�ن ص�ادرات 
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم األربعاء، أن 
نائب وزير  الخارجية الرويس، أوليغسريومولوتوف، 
ناقش مع نائب وزير  الخارجية االيراني للش�ؤون 
الحقوقية والدولية غالم حسني دحقاني،  التعاون 

يف مجال مكافحة اإلرهاب . 
وج�اء يف بيان الوزارة«تب�ادل الطرفان اآلراء حول 
جدول التعاون  يف مكافحة اإلرهاب مع الرتكيز عىل 
التهدي�دات اإلرهابية العاملية  واإلقليمية، وناقش�ا 
وضع وآفاق التعاون الرويس االيراني يف هذا  املجال 

يف الصيغ�ة الثنائية وعىل املنص�ات الدولية، وأولها 
األمم  املتحدة«. 

هذا وج�رى االجتماع بمبادرة من الطرف اإليراني. 
حي�ث يزور  دحقاني موس�كو يف إطار املش�اورات 
الروسية االيرانية يف مجال  األمن املعلوماتي الدويل . 

الخارجية الروسية: موسكو وطهران تناقشان التعاون 
في مجال  مكافحة اإلرهاب دولي دوليعربي  عربي 

األمم المتحدة تكشف »زيف« ماتسمى بأمانة التظلمات

جماعات حقوقية بحرينية تكشف عن قيام النظام الخليفي 
بإعدام  اثنين من المعارضين تزامًنا مع »رأس السنة« 

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة واشنطن بوست مقاال للكاتب 
ديفدإغناتيوس يتحدث  فيه عن قرار املحكمة 
الس�عودية بالحكم ع�ىل خمس�ة باإلعدام يف 
 جريم�ة مقت�ل الصحف�ي جمال خاش�قجي 
بقنصلية بالده يف إسطنبول  قائال:  ال نملك إىل 

اآلن أجوبة عىل جريمة قتل خاشقجي . 
ويقول إغناتيوس إن »الوسم الذي كان األكثر 
تداوال عىل تويرت يف  السعودية بعد إعالن املدعي 

الع�ام عن األحكام التي ص�درت عىل  متهمني 
بقتل خاشقجي هو اسم سعود القحطاني«  . 

ويتس�اءل الكات�ب ع�ن الس�بب، مجيب�ا أن 
»املحكمة برأته، مع أن  األدلة بشأن تورطه يف 

الجريمة قوية«  . 
وذكر إغناتي�وس أن »الس�عوديني ربما كانوا 
يأمل�ون يف إس�دال  الس�تار بإص�دار أح�كام 
باإلعدام أول أمس االثنني عىل خمسة متهمني 
 لم تذكر أس�ماؤهم، لكن بالنسبة للنقاد فإن 

النتائج كانت استمرارا  للنفي الذي بدأ يف اليوم 
الذي قتل فيه خاشقجي«  . 

ويرى الكاتب أن »قضية خاشقجي تمثل خرقا 
للثقة، ليس مع  منتقدي الس�عودية ولكن مع 
مؤيديه�ا القدامى يف وكالة املخابرات  املركزية 
)يس آي أي( ووزارة الدفاع )بنتاغون( ووزارة 
الخارجي�ة  والكونغرس، وال تزال »يس آي أي« 
تعتقد أن ويل العهد يتحمل  املسؤولية النهائية 

عن موت خاشقجي«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ته�يء تركيا ال�رأي العام املحيل لتدخل عس�كري قري�ب يف ليبيا دعما 
 لحكوم�ة الوف�اق الوطن�ي املدعوم�ة من جماع�ة اإلخوان املس�لمني 
 وجماعات متطرفة أخرى، وسط معارضة ومخاوف قوى سياسية  من 

التورط يف املستنقع الليبي عىل غرار ما حدث يف سوريا . 
وتشري آخر التطورات بحسب صحيفة ميدل ايست آي« إىل أن   «الرئيس 
الرتكي رجب طيب أردوغان بدأ بالفعل التحرك بحثا عن  مخرج قانوني 
يعطيه ‘رشعية’ التدخل العسكري من خالل استصدار  قانون يف الربملان 

يتيح إرسال قوات عسكرية إىل الغرب الليبي«  . 

وقال إبراهيم كالني املتحدث باسم الرئاسة الرتكيةإنه »ربما يتعني  عىل 
تركيا إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إىل ليبيا وأن  الربملان يعمل 
عىل هذه املسألة وذلك بعد توقيع أنقرة عىل اتفاقية  للتعاون العسكري 

مع طرابلس الشهر املايض«  . 
ويمل�ك حزب العدال�ة والتنمية الحاك�م الغالبية الربملاني�ة ما يتيح له 

 تمرير مرشوع قانون يتيح التدخل العسكري الرتكي يف ليبيا . 
وتدع�م تركيا حكومة الوفاق. وقالت إنها قد ترس�ل قوات إىل هناك إذا 
 تلق�ت مثل هذا الطل�ب وبعدها بفرتة قصرية أعل�ن فايز الرساج أنه ال 

 يجد بديال عن طلب مساعدات عسكرية من أنقرة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا برملاني�ون كويتيون، األربع�اء، حكومة 
بالدهم إىل التحرك  دبلوماسيا ودوليا، لنجدة 
اإليغ�ور يف إقلي�م ش�ينجيانغ واملس�لمني يف 

 الهند . 
وأك�د الربملاني�ون يف خ�رب نرشت�ه صحيفة 
»القدس العربي« تابعت�ه   «املراقب العراقي« 

أن »27 نائب�ا أعلن�وا تضامنه�م م�ع أقلي�ة 
اإليغ�ور،  ج�راء املمارس�ات التي تمارس�ها 

الصني بحقها«. 
الربملاني�ة  والش�عبة  »الحكوم�ة  وطالب�وا 
الكويتي�ة، باتخاذ مواق�ف  تضامنية عملية 
يف املحاف�ل الدولية والوس�ائل الدبلوماس�ية 

 املختلفة«  . 

فيم�ا أعرب�وا ع�ن »أس�فهم وقلقه�م م�ن 
الخط�وات الترشيعية  واإلج�راءات القمعية 

ضد املسلمني يف الهند«  . 
يف الس�ياق ذاته، طالبت »الحركة الدستورية 
اإلسالمية )محسوبة  عىل اإلخوان املسلمني(، 
جان�ب  إىل  بالوق�وف  الكويتي�ة  الحكوم�ة 

 املسلمني يف الصني والهند«  . 

: برلمانيون كويتيون يطالبون الحكومة بنجدة  العربي  القدس 
مسلمي  اإليغور والهند

صحف 
ومجالت

بوست: السعودية برَّأت »القحطاني« من مقتل خاشقجي  واشنطن 
رغم  إدانته قوية

ُد قانونا على المقاس لشرعنة  إيست: حزب أردوغان ُيِعّ ميدل 
إرسال  قوات إلى ليبيا

ثالث عقبات تواجه الرئيس اللبناني 
المكلف بتشكيل الحكومة

الصحة اليمنية جريمة قصف »سوق 
الرقو« بصعدة تخالف كل  القوانين 

والشرائع السماوية

المجمع العالمي ألهل البيت: الشيخ الزكزاكي يحاول تحقيق 
وحدة  العالم اإلسالمي

المراقب العراقي/ متابعة...
قال عضو املكتب الس�يايس لحركة حماس صالح الربدويل 
»ال  انتخاب�ات ب�دون القدس وال الس�تجداء االحتالل وليكن 

اشتباكا سياسيا  وشعبيا مع االحتالل«. 
وأضاف الربدويل خالل مؤتمر صحفي أن »االنتخابات تمثل 
فرصة  للخروج من املأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية 
وش�عبنا، منوها  ب�أن »حركته أبدت مرون�ة عالية من أجل 

مصلحة شعبنا املقدمة عىل  أية مصالح حزبية أخرى«. 
وتاب�ع الربدويل«س�لمنا ردا مكتوب�ا ع�ىل رس�الة رئي�س 
الس�لطة وأكدنا  موافقتن�ا التامة عىل إج�راء االنتخابات يف 
جو من النزاهة  والش�فافية«، مش�ريا إىل أنه »يجب االتفاق 
عىل خطة عمل وطنية  لجع�ل االنتخابات يف القدس معركة 

حقيقية لتثبيت حقنا يف املدينة  املقدسة«. 
وأوض�ح أن »إعالن رئيس الس�لطة تقدي�م طلب باإلذن من 
االحت�الل  إلجراء االنتخابات يف القدس املحتلة ش�كل صدمة 
ل�كل فلس�طيني،  مؤك�دا أن�ه لن يذه�ب فلس�طيني واحد 

لصناديق االقرتاع دون القدس  املحتلة«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أقيم يف الجزائر تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح نائب 
وزي�ر  الدفاع ورئي�س األركان الجزائري الذي توىف أول أمس 

االثن�ني . 
وراف�ق الفري�ق أول صدقي صبحي، وفد يض�م 5 من كبار 
ضباط  القوات املس�لحة للمشاركة يف تشييع جنازة الفريق 

قايد صالح . 
وكانت مراس�م التشييع قد بدأت بإلقاء النظرة األخرية عىل 
جثمان  الفقيد بقرص الشعب، ليشيع بعدها إىل مثواه األخري 

بمربع الشهداء  يف مقربة العالية بعد صالة الظهر . 
وش�غل الراحل منصب نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري 
ورئي�س  األركان، ووافته املنية أمس االثنني يف بيته عن عمر 

ناهز 80  سنة . 
وق�رر الرئي�س الجزائ�ري عبد املجي�د تبون، إع�الن الحداد 
الوطن�ي  مل�دة ثالثة أيام يف البالد، وس�بعة أيام يف مؤسس�ة 

الجيش الوطني  الشعبي الجزائري . 

حمـاس: ال انتخابات 
بدون القدس ولن نقبل 

استجداء االحتالل

في الجزائر .. تشييع جنازة 
الفريق أحمد قايد صالح  

المراقب العراقي/ متابعة...
إرصار رئيس الوزراء املكلف حسان دياب عىل تشكيل الحكومة 
 العتي�دة يف لبن�ان يف أق�رب وقت ل�م ُيلِغ الصعوب�ات املوجودة 
بس�بب  مواقف متضاربة ألحزاب وقوى سياس�ية من تركيبة 

الحكومة . 
وبحس�ب متابع�ني أن »الرئيس املكلف يواج�ه يف مجال تأليف 

 حكومته ثالث عقبات : 
األوىل عدم التأييد الكايف من نواب طائفته الس�نية، حيث سمى 
خ�الل  االستش�ارات النيابية س�تة ن�واب من أص�ل 27 ونقل 
املرش�ح الذي  س�بقه س�مري الخطيب أن دار الفتوى ال تريد إال 
س�عد الحريري رئيس�ا  مكلفا. وانعكس ذلك يف الشارع السني 
الذي أغلق الكثري من  الطرقات بعد عزوف رئيس تيار املستقبل 

عن امليض يف ترشيح  نفسه لرئاسة الحكومة«  . 
والعقب�ة الثاني�ة الت�ي تعي�ق مهم�ة »دي�اب« يف التأليف هي 
رف�ض  املحتجني اللقاء به لالتفاق عىل من ينتدبون للدخول إىل 

الحكومة  والحقائب التي يطمحون إليها . 
أما العقبة الثالثة فهي ما عرضته النتقاد قاٍس فهي أنه اعُترب 
أنه  مرشح حزب الله الذي لقي منه الدعم الكايف، عىل الرغم من 
نف�ي  أكثر من نائب يف كتلة الوف�اء للمقاومة أنهم ال يعرفونه 
ولم يلتق  أحدا منهم إال خالل استقباله لرئيس الكتلة وأعضائها 

يف معرض  االستشارات التي أجراها مع الكتل الربملانية .  
أحد س�فراء »املجموعة الدولية لدعم اس�تقرار لبنان سياسيا 
وأمنيا«  سأل: هل سيتمكن الرئيس املكلف من تشكيل الحكومة 
إذا لم يش�ارك   «أهل الثورة« يف عداد الحكومة« هل سيصمد أو 
يع�زف عن امل�يض  بالتأليف؟ ومن يضمن ذل�ك يف وقت ال يملك 

شارعا أو حزبا أو  وسيلة تجعل منه يرص عىل عدم العزوف . 
ع�ىل كل حال، كم�ا قال النائب جميل الس�يد إن »إصالح لبنان 
ليس  صعباً، لكن يلزمه قادة استشهادّيون من صنف األنبياء«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الي�وم  حقوقي�ة،  جماع�ات  أعلن�ت 
األربعاء،ع�ن إصدار أح�كام باإلعدام  عىل 
اثن�ني م�ن املعارضني البحريني�ني يف يوم 
عيد امليالد   )الكريس�مس(، يف محاولة من 
املنامة للتعتيم عىل األخبار الس�يئة  حيث 
يك�ون الغربي�ون يف إج�ازة حينه�ا، جاء 
ذلك يف الوق�ت الذي  كش�فت فيه منظمة 
األم�م املتح�دة عن زي�ف مكت�ب األمانة 
العامة  للتظلم�ات يف البحرين حيث أكدت 
أنهيس�تخدم م�ن قب�ل النظ�ام الخليفي 

 للتغطية عىل انتهاكاته. 
أورده موق�ع  وج�اء ذل�ك وف�ق تقري�ر 
»انص�ار ثورة 14 فرباير« تابعته   «املراقب 
العراق�ي« إن »جماع�ات حقوقي�ة م�ن 
بينهما »ريربيف«  و«هيومنرايتسووتش« 
و«منظمة العفو الدولية«، ذكرت أن إدانة 
  «محم�د رمضان« و«حس�ني م�ويس« يف 
محاكمتهم�ا بتهم�ة زرع قنبلة  أس�فرت 
ع�ن مقت�ل رشطي ع�ام 2014 ش�ابتها 
مزاع�م تعذي�ب وع�دم  كفاي�ة للتمثي�ل 

القانوني«  . 
وذك�ر املوق�ع ان »رمضان وم�وىس نفيا 
هذه االدع�اءات املوجهة  ضدهم�ا، بينما 
قم�ع  حمل�ة  وس�ط  اعتقالهم�ا  ج�اء 
أن  بع�د  اس�تهدفت  املعارض�ة  واس�عة 
ه�زت االحتجاجات املؤي�دة للديمقراطية 

البحرين  عامي 2011 و2014«  . 
وق�ال املوق�ع »نخ�ي األس�وأ، ألن هذه 
تح�دد  فيه�ا  الت�ي  األوىل  امل�رة  ليس�ت 
الس�لطات البحريني�ة باس�تخفاف حكم 

باإلعدام يف يوم عيد  امليالد«  . 
رمض�ان  »حص�ل  فق�د  املوق�ع  ووف�ق 
وم�وىس عىل مراجعة للقضي�ة  فقط بعد 
احتجاج�ات ش�عبية ع�ىل محاكمتهم�ا 
»النط�ق  ان  مش�ريا  إىل  األوىل«،  الهزلي�ة 
بالحكم يف القضية جاء يف وقت محس�وب 

بدقة من  املنامة لتجنب التدقيق«  . 
الحقوقي�ة  ريربي�ف  منظم�ة  وبحس�ب 

أن »رمض�ان كان ضاب�ط أم�ن  باملطار، 
يف  ش�اركا  بفن�دق،  موظ�ف  وم�ويس 
تظاه�رات مؤي�دة  للديمقراطي�ة، وحكم 
عليهم�ا باإلع�دام يف ع�ام 2014، ولك�ن 
محكم�ة  بحرينية أم�رت بإعادة النظر يف 
القضي�ة بعد احتج�اج ش�ديد واتهامات 
 بتعرضهما للتعذيب بينما سيصدر الحكم 

يف 25 كان�ون األول . 
نرشت�ه  رأي  مق�ال  يف  رمض�ان  وق�ال 
صحيفة نيوزويك »يف اليوم  الذي سيحتفل 
فيه املليارات من االحباء بميالد املس�يح، 
س�أواجه أنا  عقوبة اإلعدام. لم أرتكب أي 
جريم�ة، لذا لفقت مملكة البحرين بعض 

 التهم وعذبتني لالعرتاف بها«  . 
وأض�اف »حاول�ت البحري�ن يف الس�ابق 
تجن�ب التدقي�ق الدويل من  خ�الل التعتيم 
عىل األخبار الس�يئة يف األي�ام التي يكون 
فيه�ا الغربي�ون  يف إجازة. فف�ي الصيف، 
الصيفي�ة  اإلج�ازة  اململك�ة  انتظ�رت 
للنواب  الربيطاني�ني قبل إعدام معارضني 

سياسيني آخرين .» 
من جهة أخرى أعرب�ت األمم املتحدة عن 
»قلقه�ا م�ن عدم اس�تقاللّية  ما يس�ّمى 
يف  للتظلم�ات  العام�ة  األمان�ة  مكت�ب 
البحري�ن«، مبينة أنه   «يس�تخدم من قبل 

السلطة للتغطية عىل انتهاكاتها. 

وأّكدت األم�م املتحدة، يف رس�الة تابعتها 
»املراق�ب العراقي« انه   «من خالل مكاتب 
اإلج�راءات الخاّص�ة تبني أّن ه�ذا املكتب 
ليس  مس�تقالاًّ وال يمكنه التحقيق بشكل 
مالئ�م يف املخ�اوف املتعلّق�ة  بانته�اكات 
حق�وق اإلنس�ان؛ ألّنه يعتمد ع�ىل وزارة 
الداخلّي�ة يف  التموي�ل والس�لطة، ويعتمد 

عىل وحدة التحقيق الخاّصة لالّدعاء«  . 
وأوضح�ت الرس�الة أّن »هن�اك س�جاالاًّ 
منخفًض�ا من اإلح�االت التي ت�ّم  االّدعاء 
بنس�بة 5% فق�ط م�ن قضاي�ا  ضّده�ا 
انتهاكات مرتكبة من قبل  موظفي الدولة، 
كم�ا توجد م�ؤرشات عىل إس�هام مكتب 

التظلم�ات يف  إهم�ال قضاي�ا تج�اوزات 
مرتزق�ة آل خليفة، ما يع�ّزز بيئة اإلفالت 
من  العقاب«  .  وأّكدت أّن »عملّيات االنتقام 
من موظفي وزارة الداخلية تمنع ضحايا 
 انته�اكات حق�وق اإلنس�ان م�ن تقديم 
شكاوى، إضافة اىل عدم توافق  ما يسّمى 
لجنة حق�وق الس�جناء واملحتجزين مع 
اإلرشادات آللّية  وطنّية للوقاية املنصوص 
عليها يف الربوتوك�ول االختياري التفاقّية 
 مناهض�ة التعذيب )PDRC(  ، والتي تبدي 
مخاوفها من عدم توفري  الحماية الكافية 
لحقوق املحتجزي�ن، يف إجراء تحقيقاتها 

حول  عمليات التعذيب«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أدان�ت وزارة الصح�ة العام�ة والس�كان اليمنية، جريم�ة العدوان 
 السعودي بقصف سوق الرقو بمديرية منبه يف محافظة صعدة التي 

 راح ضحيتها 17 شهيداً بينهم مهاجرون أفارقة . 
وأوضح�ت الوزارة يف بيان له�ا تابعته »املراق�ب العراقي« أن »هذه 
 الجريم�ة الت�ي ارتكبها تحالف العدوان بح�ق األبرياء يف صعدة تعد 
 جريم�ة ح�رب تخالف كل الرشائ�ع الس�ماوية والقوان�ني الدولية 
 واإلنس�انية«  .  وأك�د البيان أن »ه�ذه الجريمة وغريها م�ن الجرائم 
الت�ي يرتكبها  العدوان الس�عودي بحق الش�عب اليمني لن تس�قط 
بالتقادم«  .  واس�تنكرت الوزارة »الصم�ت املطبق من املجتمع الدويل 
ومنظم�ة  األم�م املتحدة تجاه ما يتعرض له أبن�اء اليمن من جرائم 
بش�عة م�ن  قبل الع�دوان الس�عودي ما ش�جعه عىل االس�تمرار يف 
ارت�كاب املزي�د  منه�ا؛ محملة تلك املنظم�ات املس�ؤولية األخالقية 

واإلنسانية عن تلك  الجرائم«  . 
ودعت »كل أح�رار العالم للتحرك الفع�ال واإليجابي لوقف العدوان 

 وحماية املدنيني من أبناء الشعب اليمني«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن األمني الع�ام للمجم�ع العاملي أله�ل البي�ت )عليهم 
الس�الم( أن  زعي�م الحركة اإلس�المية يف نيجرييا »الش�يخ 
إبراهي�م الزكزاك�ي«  يس�عى وراء تحقي�ق وح�دة العال�م 

اإلسالمي . 
وقال »حجة اإلسالم رضا رمضاني«يف مؤتمر صحفي عقده 
 بمناس�بة الذكري الس�نوية الرابعة لكارثة »زاريا« وتابعته 
»املراق�ب  العراقي« إن »الش�يخ زكزاكي يعارض بث الفرقة 

بني الطوائف  اإلسالمية ويؤمن بالحوار من أجل التعامل«  . 
الحرك�ة  لزعي�م  العلمي�ة  »املكان�ة  إىل  وأش�ار«رمضاني« 

الش�يخ  إن  قائ�اًل  يف  نيجريي�ا،  اإلس�المية 
زكزاكي يؤمن بالقوانني السائدة يف نيجرييا 
 واملؤسسات الناشطة تحت رعايته، تعمل يف 

مساعدة األيتام  والفقراء«  . 
وق�د اعتق�ل الش�يخ زكزاك�ي وزوجت�ه يف 
13 كان�ون األول 2015 يف  هج�وم للق�وات 
النيجريي�ة عىل حس�ينة يف مدينة »زاريا« ما 
أدى  الهجوم إىل استش�هاد مئات األش�خاص 

بم�ن فيه�م ثالث�ة م�ن أبن�اء  الش�يخ 
زكزاكي . 
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مجلس النواب يقر قانون االنتخابات الذي يكفل الرتش�يح 
الفردي بنس�بة 100  % ووفق الدوائ�ر  االنتخابية املتعددة يف 

املحافظة . 
االنتخ�اب الفردي يف املحافظات وبدوائر متعددة هو أفضل 
املوجود نوًعا ما يف العرف  السيايس العراقيوبذلك يكون قوة 
املرش�ح وبرنامجه أق�وى من الهيمنة الحزبي�ة والكتلوية 
 لخلفي�ة املرش�ح ضم�ن القائم�ة الحزبيةوه�ذا القانون 
س�يجعل م�ن املس�تقلني والنخ�ب يف  الواجهةوذل�ك إقرار 
القانون هذا اليكف�ي إال إذا توفرت رشائط ثالثة كي يكون 

سليم العيوب: 
الرشط األول: هو وجود مفوضية مس�تقلة فعلًيا ال تهيمن 
األحزاب واملكوناتية عليها  والتخضع للمزاجيات السياسية

ال�رشط الثان�ي: وج�ود كتل�ة سياس�ية برملاني�ة تتمت�ع 
بالكف�اءة والنزاه�ة والوطنية تكون داعمة  له�ذا القانون 
وه�ذه املفوضي�ة حتى التم�ارس عليها ضغ�وط من كتل 

سياسية تحمل أجندات  خاصة . 
ال�رشط الثالث: وه�و األهم حيث يكون لدى الش�عب وعي 
ونضج س�يايس صحيحورشيديميز يف  انتخابه عىل املرشح 
وكفاءته وإخالص�ه الوطني ونزاهته وخلفيته الس�لوكية 
واإلداري�ة الجي�دة  وأن ال ُتع�اد ممارس�ات االنتخ�اب عىل 
واملكوناتي�ة  والعش�ائرية  واملذهبي�ة  الطائفي�ة  األس�س 
 والقومية واملناطقية بل يتم اختيار األصلح والنخبوي بدالً 

من هذه املسميات . 
لذلك نتقدم إىل الش�عب العراقي الصاب�ر بهذا االنجاز املهم 
وكذلك عظيم الشكر والتقدير  واالمتنان إىل الثائرين الكرام 
وباالخص الش�باب الصامد الذي بصموده وبسالته تحقق 

هذا  االنجاز الوطني رغم الصعاب والرزايا
وجزي�ل الش�كر والتقدي�ر ملرجعيتن�ا الدينية العلي�ا التي 
لوال دعمها ومس�اندتها للمس�ار  االحتجاجي والذي بذلت 
الجهود الحثيث�ة لتقوية التظاهر ووقفت س�ًدا منيًعا ضد 
محاوالت قمعه  وتفريقه. له�ا منا كل الود واالحرتام وهي 

صمام األمان للعراقيني
وكذلك كل التحايا والش�كر للكت�ل واألحزاب والنواب الذين 
صوتوا لصالح هذا القانون وجعلوا  ُنصَب أعينهم املصلحة 
الوطنية ف�وق املصالح الش�خصية فكل الش�كر والتقدير 
لهم والش�كر  موصول لكل ُجهٍد وطني وشعبي ساهم بهذا 

القانون املهم,وألف مربوك للعراقيني جمًيعا. 

شكرا .. صار عندنا قانون 
انتخابات عادل

حيدر الطايئ

بقلم/ أحمد فال السباعي
كشفت هزيمة إسطنبول األخرية أن قوَّة حزب العدالة 
والتنمي�ة التي اكتس�بها من خ�الل تنام�ي  رشعّيته 
الخارجية قد تتهدَّد بالس�بب نفس�ه. حيث س�محت 
نتائج انتخابات إس�طنبول بإظه�ار  املخاطر املُمِكنة 
التي قد ُيهّدد بها املحيط الخارجي الَنَس�ق الس�يايس، 
حيث أّدت األزمة  الس�ورية إىل خلق مشاكل داخلية يف 
تركي�ا وإىل التأثري عىل املرشوعي�ة االقتصادية للحزب 
 اإلس�المي ال�ذي طاملا تغنَّى بنجاحات�ه يف هذا املجال، 
وأدَّى ع�دم التخطي�ط الجيِّ�د لسياس�ات  اس�تيعاب 
الالجئ�ني إىل خل�ق وضعّي�ات اجتماعي�ة واقتصادية 
س منها س�كان  إس�طنبول، ما أس�هم  جدي�دة يتوجَّ
يف نج�اح خط�اب املُعارضة الذي تبنَّى يف ذكاٍء ش�ديٍد 
ش�عار »تركي�ا  لألت�راك«، وانتقد سياس�ات أردوغان 
الت�ي ال ُتراعي مصالح الش�عب الرتكي خصوصاً عىل 
 املس�توى املحيل الذي تأّثر بموج�ات الهجرة واللجوء 
وبالقوان�ني التناُفس�ية الجدي�دة الت�ي  فرضها واقع 

األزمة السورية  . 
يب�دو أن حزب املُس�تقبل الرتك�ي الجديد ق�د قرأ هذا 
التح�ّول االنتخاب�ي الجدي�د ب�ذكاٍء كب�ري،  فالخطاب 
الِعلمان�ي األتاتورك�ي الواِض�ح للح�زب يف برنامجه، 
وتركي�زه عىل الحري�ات الفردية  وع�ىل الخصوصّيات 
الديني�ة واللغوية يبتعد نس�بياً عن الخط�اب األممي 

الجماهريي ألردوغان  اإلسالمي  . 
مقاب�ل العالقة الرئاس�ية بني الجمهور والُس�لطان- 
الرئي�س، يبحث الحزب الجديد ع�ن رُشكاء  بدل أَتباع، 
س�ة، وع�ن الطبقة  وعن ُنخبة »االنتلجنس�يا« املتوجِّ
املتوّس�طة الت�ي دعمت الح�زب  اإلس�المي يف بداياته 
والتي ما زالت غري ُمنسِجَمة تماماً مع تحّوالت خطاب 

حزب العدالة  والتنمية ومرشوع أردوغان الجديد . 
حزب الدبلومايس العتيد، الذي يجمع املُتس�اقطني من 
م من خالل  خطابه وبرنامجه  مرشوع أردوغان، ُيق�دِّ
رؤية جديدة لوجه السياسة املستقبيل يف تركيا. الدعوة 
إىل النظ�ام  الربملان�ي والرتكيز عىل الحري�ات الثقافية 
والدينية تجعله حزباً باِحثاً عن التحاُلفات السياس�ية 
 عىل مستوى الُنخبة، وباِحثاً عن أولئك الذين يعيشون 

عىل الهاِمش يف س�لطنة أردوغان  الجديدة . 
يريد الح�زب الجديد أن ُيغريِّ قواعد اللعبة السياس�ية 
م�ن خالل تغيري النظام الدس�توري الذي  أصبح اليوم 
يخ�دم الحزب القوي الش�امل، نحو النظ�ام الربملاني 
نها  ال�ذي تتعايش فيه األحزاب  الضعيف�ة، والذي ُيمكِّ
من خالل التحالفات القوية م�ن إمكانية الوصول إىل 

الُحكم . 
يف مقاب�ل كاِرزمّيةأردوغ�ان يهاج�م أوغل�و جن�ون 

الَعَظم�ة ويبحث عن رُشكاء بدل أتب�اع، وبدل  النظام 
ع الُس�لطات يف يد الرئيس، يبحث  الرئايس، حيث تتجمَّ
أوغلو عن نظاٍم برملان�ي ُيراقب  فيه الربملان الحكومة 
ويح�ّد من ُس�لطاتها. عىل مس�توى التس�يري يهاجم 
الحزب الجديد  الرباغماتية ويدعو إىل الشفافية ويدعو 
إىل الع�ودة إىل تركي�ا األتاتوركية التقليدي�ة التي يحّن 
 البع�ض إليه�ا، بدل النزع�ة الُس�لطانية األممية التي 

يقودها أردوغان . 
رغم ذلك، ال يبدو –عىل األقل من خالل برنامج الحزب 
املُعلَن ومايض مؤّسس�يه السيايس-  أن الحزب الجديد 
سُيغريِّ كثرياً من مواقف تركيا الخارجية وسياساتها، 
فصاح�ب نظرية الُعمق  االس�رتاتيجي ه�و الذي كان 
يدعو إىل تمكني تركيا من لعب دوٍر مركزي يف منطقة 
الرشق  األوس�ط ودول البلقان، حيث يؤدِّي التفريط يف 
الحدائق الخلفية )املنطق�ة العربية ودول  البلقان( إىل 

تقهُق�ٍر خارجي وضعٍف داخيل لرتكي�ا وريثة التاريخ 
العثماني األتاتوركي  املُش�رتك . 

لق�د أفقدت براغماتية املُمارس�ة خطاب اإلس�الميني 
الكث�ري م�ن ألَق�ه، فاآلم�ال الت�ي تكّبل به�ا  خطابه 
التعب�وي االنتخابي الداعي إىل العدالة االجتماعية وإىل 
تطبيق الرشيعة، وتحرير  القدس، والخروج من تبعّية 
الغرب وتحقيق دولة العالم اإلسالمي كلها اصطدمت 

بواقٍع  سيايس لم ينجح الكثري منهم يف تجاوزه . 
ينس�جم خطاب الحزب الجديد رغم علمانيته الباِدية، 
م�ع الرؤية النقدية العامة الت�ي أصبحت  اليوم ترّوج 
داخ�ل الح�ركات اإلس�المية وحوله�ا بع�د »الربي�ع 
العرب�ي«. يف ُمقابل�ة م�ع مجلس  العم�وم الربيطاني 
�د فرع اإلخ�وان املس�لمني يف لندن أن إس�الميني ال  أكَّ
يجدون إش�كاالً كبرياً يف  موض�وع الحقوق والحريات 
الفردية، فهل يمّثل الحزب الجديد تصّوراً جديداً نقدياً 

واس�ترشافياً  لواق�ع تركي�ا ولواق�ع اإلس�الميني بعد 
انتكاسات »الربيع .» 

من جهٍة أخرى كش�فت مرحلة ُحكم اإلس�الميني عن 
فراٍغ كب�رٍي يف طبيعة املرشوع الس�يايس  واالقتصادي 
لهذه الحركات، وأمام حزب املُس�تقبل يف هذا الِس�ياق 
خيارات ُمتعدِّدة تجاه  الخطاب الديني ومدى حضوره 
ن�ة،  يف أدبي�ات الح�زب ويف مرجعّيات�ه املُعلَن�ة واملُبطَّ
فه�ل ينظر  داُود أوغلو إىل نفس�ه كوري�ٍث أخرٍي لرُتاث 
النوريس ومندريس�وأربكانوغولنوأردوغان نفسه؟  أْم 
س�ُيمّثل إعالناً نهائياً عن أفول مرشوع اإلسالميني يف 

تركيا؟
ة الختبار الحزب  تبدو االنتخابات املقبلة س�احة مهمَّ
الجديد وُقدرته عىل تحقيق تغيرٍي س�يايس  حقيقي يف 
تركي�ا، وُمزاَحمة جمهورية الُس�لطان الت�ي مازالت 

تمّثل الفاِعل األهّم يف تركيا  الحالية  . 

رهانات داُود أوغلو بوجه أردوغان .. تغيير قواعد اللعبة

،،
ل الوجود المسيحي في القدس جزءًا من تاريخ المدينة الُمحتلّة وحاضرها. تشهد على  ذلك الكنائس واألديرة الُمنتشرة في  ُيشكِّ

أحيائها الُمختلفة، ال سّيما كنيسة القيامة، مهوى قلوب  المسيحيين من أنحاء العالم كاّفة . 
لكن هذا الوجود يتعرَّض إلى استهداٍف ُمتماٍد من االحتالل اإلسرائيلي بدأ مع التمهيد إلعالن  قيام »دولة إسرائيل« عام 

ر تاريخ القدس، وُيغيِّر حاضرها، حتى  1948، وتفاقم مع احتالل عام 1967 مع سياسة التهويد التي  ينتهجها االحتالل ليزوِّ
ل مستقبلها وفق رؤيته  وروايته .  ُيشكِّ

تراجع أعداد المسيحيين في القدس بسبب االحتالل

بقلم/ براءة درزي
سياس�اته  ثق�ل  االحت�الل  ألق�ى 
التهويدي�ة ع�ىل املقدس�يني، وطالت 
ه�ذه السياس�ات املس�يحّيني  الذي�ن 
انخفض عددهم بش�كٍل كبرٍي ُمقارنة 
بما كان عليه قبل احتالل عام 1948. 

فوف�ق ُمعطيات   «معهد القدس لبحث 
السياسات اإلرسائيلية«، كما وردت يف 
كتاب الق�دس اإلحصائي الصادر  عام 
2019، فإّن عدد املس�يحيني يف القدس 
يف نهاية عام 2017 بلغ 15,800 منهم 
  12,600 عرب، و3200 مسيحيون غري 

عرب. ويشّكل املسيحيون اليوم حواىل 
1,7% من  مجموع الس�كان يف القدس 
بش�طريها يف حني أّنهم كانوا ُيمّثلون 
19% عام 1947. وتش�ري  األرقام إىل أّن 
املسيحيني خرسوا 50% من منازلهم يف 
الشطر الغربي من القدس عام   1948، 

فيما صادر االحتالل 30% من األرايض 
التي يمتلكونها يف الشطر الرشقي من 

 القدس بعد احتالل عام 1967  . 
يتميَّز املس�يحّيون العرب بِنَسب والدة 
ُمتدنِّية عموماً، وهو األمر الذي كان له 
دور بارز يف  تناُقص أعداد املس�يحّيني 

يف الق�دس. وُيض�اف إىل ذلك االقتصاد 
الفلس�طيني غ�ري املُس�تقر،  والهجرة 
بداف�ع التحصيل الِعلم�ي أو االلتحاق 
ه�م يف الخارج، ُمس�تفيدين من  بأرَُسِ
فتح س�فارات  الدول الغربي�ة أبوابها 

أمامهم . 

وتبقى هذه األس�باب عاّمة يتش�ارك 
لك�ن  ال�رشق،  يف  املس�يحيون  فيه�ا 
يبق�ى االحت�الل وسياس�اته  القائمة 
ع�ىل »تطه�ري« الق�دس م�ن كّل م�ا 
ه�و غ�ري يه�ودي الس�بب األول وراء 
تناُق�ص أعداد  املس�يحينّي يف القدس، 
إذ إّن االحتالل يحاول أن يكون امليزان 
الديمغ�رايف يف املدينة  ملصلح�ة اليهود 
ليتطاب�ق ذل�ك م�ع مزاعم�ه القائلة 
إّن »الق�دس عاصم�ة أبدية للش�عب 

اليهودي .» 
احت�الل ع�ام 1948 قام ع�ىل مجازر 
بحّق الفلس�طينيني أصح�اب األرض، 
م�ن مس�لمني  ومس�يحيني ع�ىل حدٍّ 
س�واء، فكان القت�ل والّتهجري وتدمري 
القرى وط�رد أهلها منه�ا، وُمصاَدرة 
 أراضيهم وبيوتهم؛ واملقار الحكومية، 
مث�ل »الكنيس�ت« واملحكم�ة العليا«، 
التي أقامها  االحتالل عىل أراٍض تابعة 

لألوقاف املسيحّية  . 
وفت�ح احتالل عام 1967 باب التهويد 
ع�ىل مرصاعيه ع�رب سياس�ات ترّكز 
عىل تقليص الوجود  املسلم واملسيحي 
يف الق�دس وتعزي�ز الوج�ود اليهودي 
بش�طريها.  املدين�ة  يف  االس�تيطاني 
 فاملس�توطنات التي أقيمت يف الشطر 
الرشقي من القدس أقيمت عىل أراٍض 
يمتلكها  مقدس�يون، والجدار الذي بدأ 
االحت�الل بناءه يف الضف�ة عام 2002 
يمّر ع�ىل أراٍض يمتلكها  مقدس�ّيون، 
الت�ي يفرضها  الباهظ�ة  والرضائ�ب 
االحتالل عىل املقدسيني تكّبدهم أعباء 
حياتّي�ة  واقتصادي�ة تؤّث�ر خصوصاً 
يف التّج�ار الذي�ن يعج�زون ع�ن دفع 
رضائب تتجاوز مداخيلهم، ودفع  ذلك 
عدداً من املقدس�يني إىل إغالق محالهم 
التجاري�ة يف القدس، ومنهم من انتقل 
إىل الس�كن  خل�ف الجدار الع�اِزل عىل 

جانب الضّفة الغربية . 
ُيضاف إىل ما تقّدم، سياسة االعتداءات 
عىل املُقّدس�ات املسيحّية التي تنّفذها 
الس�لطات  الرس�مّية، أو املستوطنون 
الذي�ن غالباً ما ينعم�ون بحماية هذه 
الس�لطات التي تحرص عىل أن  يفلتوا 

من املحاسبة والعقاب . 
وقائم�ة االعت�داءات طويل�ة ال يمكن 
حرصها، ومن ضمنها فرض الحصار 
ع�ىل كنيس�ة القيامة  يف عي�د الفصح 
وسبت النور وتحويل الطرقات املؤّدية 
إىل  القديم�ة  البل�دة  يف  الكنيس�ة  إىل 
 ثكنة وَنْص�ب الحواجز لعرقلة وصول 
الحّج�اج إليها تح�ت ذريعة املُحافظة 
ع�ىل األمن، وه�ذا  األم�ر ب�ات يتكرَّر 

سنوياً يف األعوام األخرية . 
كذلك ال تتورَّع س�لطات االحتالل عن 
االعتداء عىل الرهبان وهذا ما شهدناه 
يف كان�ون  الثاني/يناير 2018، عندما 
اعتدت رشط�ة االحتالل ع�ىل أحدهم 
واعتقلت�ه أثن�اء قمع وقف�ة  نّظمتها 
يف  األرثوذك�س  األقب�اط  بطريركي�ة 
القدس عند باب دير السلطان القبطي 

يف ساحة  كنيسة القيامة . 
بدوره�م  املس�توطنون  ويش�ارك 
املُقّدس�ات  ع�ىل  االعت�داء  جرائ�م  يف 
املس�يحية، ال س�ّيما  عصاب�ات دف�ع 
الكنائ�س  تس�تهدف  الت�ي  الثم�ن 
واألديرة، وتخّط عىل جدرانها عبارات 
ُمس�يئة إىل  املس�يح وأّمه وإىل الّديانة 
يف  إحراقه�ا  إىل  تعم�د  أو  املس�يحّية، 
بع�ض األحيان، فيما تمتنع  س�لطات 
االحتالل عن ُمالحق�ة أفرادها بجّديٍة 

ومحاسبتهم . 
ومن اعتداءات املستوطنني يف السنوات 
القليلة املاضية كتابة شعارات ُمسيئة 
للمس�يحية  واملس�يحيني ع�ىل جدران 
الكنيس�ة املعمدانية يف غ�رب القدس 
عام 2012، وإحراق الكنيسة  اليونانية 

األرثوذكسية يف القدس عام 2015  . 
هذه بع�ض أوجه سياس�ات االحتالل 
الت�ي تس�تهدف الوجود املس�يحي يف 
القدس وتالحق  املس�يحيني فيها بكّل 
تفاصيل حياتهم، وتضيِّق عليهم ُسُبل 
العي�ش لدفعهم إىل ترك مدينتهم؛  وقد 
يقول تراجُع أعدادهم الكثرَي عن وطأة 
االحتالل عليهم، وأثر سياساته فيهم، 
لكن ع�ىل  الرغم من ذلك تبقى أجراس 
القيامة شاِهدة عىل الّصمود املسيحي 

يف وجه االحتالل  ! 



اعل�ن االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، 
صف�وف  يف  جديدي�ن  العب�ن  التح�اق 
املنتخب  االوملبي املعس�كر يف مدينة دبي 

باالمارات . 
وق�ال عضو اتحاد الك�رة كامل زغري إن 

»الع�ب القوة الجوية محم�د عيل عبود، 
 التحق بتدريب�ات املنتخب االوملبي خالل 

معسكره يف االمارات«. 
ج�الل،  احم�د  »الالع�ب  أن  واوض�ح 
سيلتحق قريباً بصفوف املنتخب االوملبي 

بع�د  انه�اء االج�راءات االداري�ة ليكون 
الالعب�ان تحت ترصف املدرب عبد الغني 
شهد«. يذكر ان املنتخب االوملبي، سيغادر 
اىل تايلند يف ال�29 من ش�هر كانون االول 

 الجاري. 

التحاق عبود 
وجالل بصفوف 

االولمبي
6الرياضية

اتحاد الكرة يوعد بإنهاء الدوري وفق زمن 
محدد بعيدا عن  التأجيالت

االربعاء 25 كانون االول 2019 
العدد 2224 السنة العاشرة

المراقب العراقي- صفاء الخفاجي
قرر اتحاد الكرة العراقي يوم امس 
إقامة الدوري املمت�از بكرة القدم 
يف األول م�ن  ش�باط املقب�ل وف�ق 
مرحلة واحدة مع حرية االش�راك 
يف ال�دوري اذا م�ا بق�ي  الوضع يف 
البل�د عىل ما هو علي�ه، وجاء هذا 
الق�رار بع�د اجتم�اع ب�ن األندية 
 واتح�اد الك�رة اس�فر عن�ه إقرار 
الع�ودة اىل اج�راء املباري�ات م�ع 
حرية املش�اركة  ومع عدم انزال ي 

فريق للدرجة األدنى. 
الناطق  التق�ت  العراق�ي  املراق�ب 
الرسمي لنادي الطلبة وائل العنزي 
ال�ذي تح�دث  قائال: اغل�ب األندية 
كانت ح�ارضة يف االجتماع وصدر 
باالجماع وموافقة  األغلبية  القرار 
ان ع�دم وج�ود  والجمي�ع يعل�م 
مسابقة دوري ستؤدي اىل صعوبة 
يف  تحديد األندية التي ستش�ارك يف 
البطوالت االس�يوية للع�ام املقبل 
وس�وف تفتقد  كرة القدم العراقي 
اىل الروحي�ة اذا ما اس�تمر إيقاف 

الدوري العراقي املمتاز«. 
وتاب�ع »الدوري املقب�ل قد ال يفي 
والجماه�ري  األندي�ة  بتطلع�ات 
الرياضي�ة خاص�ة  عىل املس�توى 
الفن�ي نتيجة توق�ف اغلب األندية 
خ�وض  ع�ن  املاضي�ة  الف�رة  يف 
 التدريبات والبعض االخر ش�اركت 
يف البطوالت الخارجية التي س�وف 

يكون  اس�تعدادها افضل، مما أدى 
اىل تواج�د تفاوت بن اس�تعدادات 

األندية للدوري  املقبل«. 
ون�وه »اىل املباري�ات املتقدمة من 
 15 او   14 ه�ي  املمت�از  ال�دوري 
مب�اراة بع�د  خ�وض 5 أدوار قب�ل 
التوقف فال تحتاج س�وى اىل اكثر 
من ثالثة اش�هر ونصف  النهائها، 
وم�ع انطالق ال�دوري يف األول من 
الش�هر الثاني حسب االتفاق الذي 
ت�م  ي�وم امس وه�ذا يعن�ي انهاء 
الدوري يف نهاية الش�هر الخامس 
او بداية الش�هر  الس�ادس اذا اوىف 
االتح�اد بوع�ده بخص�وص موعد 

انطالقة الدوري«. 
وختم العنزي حديث�ه بالقول »ان 
االتحاد قرر ان الفريق الذي سينال 
الع�دد األكرب  من النقاط س�يكون 
هو بطل الدوري الن الدوري عبارة 
ع�ن مرحل�ة واح�دة  ومجموع�ة 
واح�دة ف�ال يوج�د مرب�ع الكبار 
بن األندية املتنافس�ة«، مشريا اىل 
ان   «املش�اركة س�تكون اختيارية 
اس�تمرت  اذا  املقب�ل  ال�دوري  يف 
املظاه�رات يف البلد  مع التأكيد عىل 
ابالغ االتحاد االس�يوي بهذا القرار 
وبعدد األندية املشاركة مع  التأكيد 
عىل حضور الجماه�ري اىل املالعب 
العراقية يف حال انتهاء التظاهرات 
م�ع  التوقي�ت ال�ذي ح�دده اتحاد 

الكرة«. 

الذين يتصدرون وظيفة مهمة كرئاسة ناد أو 
َّفون في  اتحاد أو هرم رياضي بأكمله  ُيصنـ

العادة إلى ثالثة: صنف يجعل من كرسيه منفذًا 
إلى السرقة دون أن  يقدم شيئًا من ُحـر ماله  

 ..وصنف ثان يريد الرياضة واجهة ووجاهة 
اجتماعية أو  حتى سياسية له، ولهذا يفتح خزائنه 

وُينفق، وبعضهم يبلغ به الكرم حّد  استغفاله 
من المحيطين به فيستحق عندها لقب الرئيس 

المسروق.. وصنف ثالث  يتعامل بالذمة والضمير 
واألمانة مع ما هو متاح له، فيبدأ المهمة 

وينهيها بثوب  أبيض.. وإن كان نادرا ! 
وح�ن ش�اهدت فيل�م )طريق�ي( الذي يوث�ق حياة 
سيلفيو بريلسكوني مؤس�س أمجاد  امليالن اإليطايل، 
فريق�ي املفضل يف الكالتش�يو، اح�رت يف تصنيفه.. 
فالرج�ل قّدم  للروس�ونريي ما لم يقدم�ه رئيس ناٍد 
عىل مّر العص�ور كرماً وعط�اء واهتماماً،  خصوصاً 
حن اقرن مجده الس�يايس كرئيس ل�وزراء إيطاليا 
بالحقب�ة الت�ي اعتىل  فيه�ا النادي ع�رش النجومية 
أوروبي�اً وعاملياً، لكن بريلس�كوني بقي رجالً تحيط 
 ب�ه الفضائح م�ن كل صوب.. فضائح الفس�اد املايل 
واألخالقي واملافيا والتي  رافقت وصوله ليكون أيضاً 

إمرباطورا لإلعالم يف القارة العجوز ! 
 ،1986 ع�ام  املي�الن  اش�رى  ال�ذي  بريلس�كوني 
وأغ�دق علي�ه العط�اء، كان ُيث�ار  حول�ه الغبار عن 
امل�دى غري املح�دود لفس�اده.. حتى أن ه�ذا )الرجل 

كما ال�ذي لم ي�ف  بوع�د واح�د يف السياس�ة( 
يق�ول خصوم�ه، فت�ح كل خزائن�ه 
يف ف�رة ع�ز  املي�الن، وجع�ل ارتداء 
القمي�ص األحم�ر -األس�ود حلم�ا 
لكل نج�م.. كان مولع�اً بالكرة  عىل 
نحو غري�ب، وكان ولعه أكرب بتدليل 

العبيه، حتى أنه أوعز بأن يصل 
 الفري�ق إىل ملع�ب سانس�ريو 
بث�الث طائرات مروحية، كانت 
تنق�ل الالعبن إىل قل�ب  امليدان، 

فكان مش�هداً مدهش�اً يحّول امللعب إىل كرنفال قبل 
املب�اراة، ويعطي  الالع�ب واملدرب ش�عورا باألهمية 

والعظمة ! 
يف هذا الفيلم الذي تّم حبكه بطريقة محكمة، يكشف 
بريلس�كوني عن كواليس  عالقت�ه بالالعبن.. كانت 
ل�ه زيارة أس�بوعية إىل تدريبات الفري�ق، يبدأها من 
 غرف�ة املالبس حيث كان يحاور الالعبن بأس�مائهم 
ويتبّس�ط معهم ويم�زح حتى  بمف�ردات خالية من 
األدب.. وكان كرئي�س للن�ادي يبدأ الزي�ارة وينهيها 
مطلقاً  لعن�ان لصيحته مع الالعب�ن: )أتاكوووزي( 
وتعن�ي باللغ�ة اإليطالي�ة )هج�وووم!(..  ويع�رف 
هن�ا بأنه يف ه�ذه الزيارة ينىس أج�واء املحاكم، فقد 
حورص يف حياته  ب�)600( قضية خرج من معظمها 
مبتسماً، لكنه بفضل كرة القدم تحّول إىل بطل  قومي 

ظل فاعال يف السياسة عىل مدى عقدين من الزمن ! 
النقط�ة املفصلي�ة يف فكرت�ي هنا، أن بريلس�كوني، 
وح�ن يتعلق األمر ب�اإلدارة  الكروي�ة تحديداً، يدخل 
يف ِع�داد تصني�ف رابع لألقطاب.. فه�و يف نظر كثري 
من  اإليطالين الرئيس الس�ارق، وه�و يف نظر قطاع 
آخ�ر من الن�اس الرئيس  املرسوق ال�ذي اعتاش عىل 
أموال�ه دهاة الس�مارسة واللصوص يف ك�رة القدم.. 
 لكن�ه ل�م يكن مغف�اًل أب�دا، فالرج�ل كان يلعب مع 
عصابات املافيا بالبيضة والحجر،  وهو يفهم ما كان 
ي�دور، ألن�ه -وهذه وجه�ة نظره- وظ�ّ�ف الكرة إىل 
جانب  امرباطوريته اإلعالمية معتمداً عىل )الصورة( 
للوص�ول إىل الناس، فكان يتّم  انتخابه  وكان ينهض 

بعد كل كبوة مريرة ! 
نموذج بريلس�كوني والكرة.. يوحي يل هنا بأس�ماء 
ومواق�ف وخواط�ر م�رّت علين�ا  يف عه�ود رياضية 
متفرقة.. ش�خصياً عرف�ت نماذج م�ن التصنيفات 
األربع�ة، لك�ن  يبق�ى دوم�ا يف ذهن�ي س�ؤال: متى 
يمك�ن أن )يلعب( رجال األعم�ال العراقين يف  ميدان 
اإلدارة والزعام�ة الرياضية بقوان�ن واضحة تنقلنا 
من ه�ذا التوريث املقيت  الذي ال ف�كاك منه إىل جعل 
العمل الريايض ميدانا للعطاء والتمويل واالس�تثمار 
 وتحقي�ق الربحي�ة النظيفة، أس�وة بالع�رات من 
التجارب العاملية التي تقف أمام  تجربة بريلس�كوني 
)الفري�دة( متأرجح�ة ب�ن القب�ول الكام�ل كروياً 

والرفض الشديد  سياسياً؟!! 

الرئي�س ال�سارق .. 
الرئي�س امل�رسوق  !!  

علي رياح

ون�ادي  الوطن�ي  املنتخ�ب  اكدالع�ب 
بريسبوليس االيراني، بشار رسن، أن 
إدارة  النادي وعدته بدفع مستحقاته 

املالية املتأخرة . 
ن�ادي  ادارة  م�ع  رس�ن  واجتم�ع 
بريس�بوليس، رفقة زميل�ه يف الفريق 

رادو  شوفيتش، ملناقشة مستحقاتهم املتأخرة . 
وقال رسن إن »ادارة النادي عقدت اجتماعاً معي 
ومع ش�وفيتش، من اجل مناقش�ة  مستحقاتي 

املالية املتأخرة يف ذمة اإلدارة«. 
م�ن   30% يدف�ع  ل�م  »الن�ادي  أن  واوض�ح 
مستحقاتي من املوس�م املايض وكذلك لم  يدفع 

يل مس�تحقات النص�ف االول من هذا املوس�م«، 
مش�رياً إىل انه »لدي�ه يف  ذمتهم مبل�غ 350 الف 
وعدتن�ي  »االدارة  أن  رس�ن،  واض�اف  دوالر«.  
بدفع مس�تحقاتي قبل ي�وم الجمعة املقبل لكن 
 مس�تقبيل مجه�ول م�ع بريس�بوليس«، مبيناً 
»اتمنى ان يفي بريس�بوليس بوعده  وس�ادرس 

العروض التي تلقيتها خالل االنتقاالت الشتوية 
املقبلة«. 

وانتق�ل رس�ن اىل بريس�بوليس يف صيف 2017، 
وحقق مع الفريق لقب ال�دوري  االيراني املمتاز 
مرت�ن ووصل اىل نهائي دوري أبطال آس�يا مرة 

واحدة. 

اك�د الع�ب ن�ادي ال�زوراء، حس�ن ع�يل، 
ان�ه اكم�ل مرحل�ة الع�الج م�ن اإلصاب�ة 
الت�ي  لحقت ب�ه يف مب�اراة البحرين ضمن 
التصفي�ات املزدوجة املؤهلة لكأس آس�يا 
 وكاس العالم .  وقال عيل إنه »اكملت الفرة 
التأهيلي�ة م�ن االصابة بنج�اح واصبحت 
عىل ات�م  الجاهزية ملس�اعدة النوارس من 

جديد«.  وأوضح أن »الزوراء ينتظره تحدي 
ملح�ق دوري ابط�ال اس�يا، وان�ا جاه�ز 
للتحدي  م�ن جديد لقي�ادة الفريق اىل ابعد 

نقطة يف الدوري املمتاز ودوري االبطال«. 
يذك�ر أن حس�ن ع�يل أصي�ب يف مب�اراة 
البحرين ضمن الجولة األوىل من  التصفيات 

املزدوجة يف أيلول املايض. 

اك�د حارس مرمى وقائ�د املنتخب االوملبي 
لك�رة الق�دم، ع�يل كاظ�م، أن التأه�ل اىل 
 اوملبياد طوكيو 2020 حلٌم نسعى اىل جعله 
حقيقة .  واوقعت قرعة نهائيات آسيا تحت 
23 عام�اً، املنتخ�ب االوملب�ي يف املجموع�ة 
 االوىل اىل جانب منتخبات اس�راليا وتايلند 
والبحري�ن .  وق�ال كاظ�م »هدفن�ا كفريق 
واحد هو أن نكون يف أفضل حاالتنا يف هذه 

البطول�ة،  وننته�ي يف املرك�ز األول ونتأهل 
لألوملبياد«.  واوض�ح »التصفيات لألوملبياد 
يشء مه�م وجمي�ل، وهو إنج�از تاريخي 
لبلدي،  وبالنس�بة لنا كالعب�ن، هذا هو ما 
نس�عى لتحقيقه«.  واضاف »نتذكر جميًعا 
اللحظ�ات التاريخية للمنتخب�ات األوملبية 
الس�ابقة ألنه�ا  أعط�ت ذكري�ات جميلة 

للشعب العراقي، ونهدف إىل تكرارها«. 

توج ن�ادي وس�ام املجد، الي�وم االربع�اء، ببطول�ة العراق 
للبوتشيا بعد منافسات  دامت ليومن يف قاعة املركز التدريبي 
بمجمع وزارة الش�باب والرياضة  بمشاركة 37 العباً والعبة 
مثلوا اثن�ا عر فريقاً.  وق�ال رئيس اتحاد البوتش�يا مجيل 
ع�ودة ان »املرك�ز األول كان م�ن نصيب نادي  وس�ام املجد 
فيما جاءت لجنة باب�ل باملركز الثاني وذي قار ثالثاً يف ختام 
 املنافسات التي ش�هدت مشاركة ستة اندية هي وسام املجد 
والذرى واالرشاق  والشموخ والوالء وأشنونا باإلضافة اىل ستة 
لج�ان فرعية هي باب�ل وذي قار  وميس�ان والنجف وكركوك 
ودياىل«.  وش�هد ختام املباراة حضور رئي�س اللجنة الباراملبية 
العراقية عقي�ل حميد  واألمن العام كوثر حس�ن واألمن املايل 
للجنة الباراملبية عبيد عني�د كما حرض  احمد العاني ونعيم عبد 
الحس�ن رئيس اتحاد الرماية ومعاون األمن العام رئيس  اتحاد 

الس�باحة هاش�م فرز ورئيس اتحاد العاب القوى مهدي باقر ورئيس 
اتحاد  الجودو واللجنة الفرعية يف بابل محمود شاكر باإلضافة اىل امن 
رس اتحاد  املبارزة كاظم سلطان ومدير املدارس الرياضية عامر طالب 
وممثل لجنة متابعة  االتحادات ماهر عباس ومسؤول املركز التدريبي 
عبد الكريم عبد الحس�ن فضالً  ع�ن ممثيل ورؤس�اء االندية واللجان 
الفرعي�ة املش�اركة وأعضاء اتح�اد اللعب�ة.  وأقيمت مب�اراة الدوري 
العراقي بإدارة لجنة من الحكام يرأس�هم ظافر حرب  ويضم الطاقم 
التحكيمي ايمان عبد األمري، عمر عيل طالل، عيل عباس، وسام  سالم، 
س�ارة هاش�م، مؤمن عبد الكريم، عبد الله رش�يد وعباس هاشم وقد 
أسفرت  النتائج الفردية للفئة   bc3  عن فوز هازة فؤاد من نادي وسام 
املجد اوالً ثم عبد  الله عوف من دياىل ثانياً وس�جاد عيل من دياىل ايضاً 
ثالث�اً.  أما نتائج الفئة   bc5  فكان املركز األول من نصيب أس�يل عباس 
من نادي وسام  املجد تليه داليا محمود من بابل ثانياً وكرار فراس من 

نادي االرشاق ثالثاً. 
ونتائ�ج الفئ�ة   bc1  كان املرك�ز األول لالعبة آالء 

حم�زة من باب�ل ومحم�د فاضل م�ن  نادي 
وس�ام املج�د ثاني�اً يليه محم�د طه من 

دي�اىل ثالثاً.  أما نتائ�ج الفئة   bc2  فكان 
املرك�ز األول لالعب نادي وس�ام املجد 
مرتىض طالب  واملرك�ز الثاني لالعبة 
حنن عيل من بابل فيما جاء حس�ن 
رشيد من نادي  الوالء ثالثاً.كما انتهت 

منافس�ات الفئة   bc4  بف�وز العب ذي 
ق�ار ايه�اب أحم�د  باملرك�ز األول وجاء 

عب�اس جميل من نادي وس�ام املج�د ثانياً 
وعيل فانوس من  ميسان ثالثاً. 

اح�رز ن�ادي الب�رصة لق�ب دوري الع�راق بكرة 
الهدف للمكفوفن الذي اختتمت  منافساته عىل 
قاعة نادي وسام املجد الريايض والذي انطلق يف 
الثاني  والعرين من الشهر الحايل وملدة ثالثة 
اي�ام.  وح�ل نادي وس�ام املج�د يف الوصافة، 
ونادي الفلوجة ثالثاً.  اما يف فئة النساء فكان 
لالعبات وس�ام املجد البصمة الخاصة بهن 
لتحقيق  املركز االول، يليهن إش�نونا ثانياً، 
ولجنة االنبار ثالثاً.  وش�هدت ايام الدوري 
تحكيماً لكادر عراقي  دويل اشاد الجميع 
بأدائه�م املمي�ز.  يذك�ر ان ع�دد الف�رق 
املش�اركة هي 10 فرق تمثلت بنوادي، 
املج�د،  والش�موخ، والبرصة،  وس�ام 
وال�ذرى، والفلوج�ة، ولجن�ة االنبار، 
ولجنة البرصة، ولجنة  ذي قار، ولجنة 

سليمانية، ولجنة اربيل. 

اك�د م�درب ن�ادي الطلبة، احم�د خلف، ان 
توق�ف ال�دوري املمت�از، س�يلحق ال�رضر 

 بالقيمة الفنية للكرة العراقية . 
وق�ال خلف إن »م�ن ضمن الخي�ارات التي 
طرحت بشان اس�تئناف الدوري املمتاز  هو 
ترحيل اج�ور الالعبن واملدربن اىل املوس�م 
املقب�ل وه�ذا االم�ر ال يمك�ن تقبل�ه  فه�و 

كارثة«. 
واوض�ح أن »ال�رضر االك�رب الذي س�يلحق 

بالك�رة العراقي�ة ه�و القيمة الفني�ة التي 
 س�تفقدها بس�بب توقف الدوري املمتاز«، 
مش�رياً إىل أن�ه »ليس من مصلح�ة  الجميع 

توقف الدوري«. 
يذك�ر أن اتحاد الك�رة قد اعل�ن ان الدوري 

س�يتم اس�تئنافه يف االول املمت�از 
شباط  من  ش�هر 

املقبل. 

رسن يؤكد اجتماعه بإدارة بيرسبوليس   اإليراني

حسين علي يؤكد جاهزيته للمشاركة مع النوارس

كاظم: التأهل ألولمبياد طوكيو حلم.. 
سنجعله حقيقة

البصرة   يحرز لقب الدوري بكرة 
الهدف للمكفوفين

مدرب الطلبة: توقف الدوري الحق الضرر بالكرة العراقية

وسام المجد بطال للعراق بلعبة البوتشيا



ناب�ويل لرتمي�م  يتطل�ع مس�ؤولو 
الفري�ق م�ن جدي�د تح�ت قي�ادة 
جيناروجات�وزو، من  أجل التقدم يف 
ج�دول الدوري اإليط�ايل، والوصول 
ألبعد نقطة يف دوري أبطال  أوروبا . 

وكش�فت صحيفة »كوريريي ديلو 
س�بورت« اإليطالي�ة، ع�ن اهتمام 
خدم�ات  ع�ى  ناب�ويل  بالحص�ول 
األوروجويانيلوكاس�توريرا، الع�ب 

وس�ط آرس�نال، يف فرتة  االنتقاالت 
الشتوية املقبلة . 

وارتب�ط اس�م توري�را )23 عاًم�ا( 
بالع�ودة إىل إيطاليا هذا الش�تاء، يف 
ظل معاناته  للتكي�ف مع الحياة يف 
الدوري اإلنجليزي، بع�د انتقاله إىل 
آرس�نال يف صيف   2018، قادًما من 
س�امبدوريا مقاب�ل 28.5 ملي�ون 

يورو . 

وأش�ار التقرير إىل أن آرس�نال حدد 
30 ملي�ون ي�ورو لبيع توري�را، يف 
الوقت الذي  يسعى فيه نابويل لضم 
الالع�ب ع�ى س�بيل اإلع�ارة، م�ع 

االلتزام برشائه يف  الصيف . 
وش�ارك توري�را مع آرس�نال يف 72 
من�ذ  املس�ابقات  بجمي�ع  مب�اراة 
 4 تس�جيل  ونج�ح  يف  انضمام�ه، 

أهداف، وصناعة 5 أخرى. 

االربعاء 25 كانون االول 2019 
العدد 2224 السنة العاشرة

7الرياضية
توريرايقترب 
من االنتقال 

للدوري 
اإليطالي

بع�د 6 أش�هر، ت�وج خالله�ا ب��3 ألق�اب 
بينها لقب دوري األبط�ال، يتطلع ليفربول 
 لتحقي�ق نتيجة إيجابي�ة يف مباراة قد تلعب 
دوًرا بارزا يف حس�م لقب جديد، عندما  يحل 
ضيفا عىل ليس�ر سيتي غًدا بالجولة ال�19 

من الربيمريليغ . 
ويتطل�ع ليفرب�ول إىل االحتفال ع�رب الفوز 
أم�ام ليس�ر، لتعزي�ز موقع�ه يف ص�دارة 
 ال�دوري والتقدم خط�وة كب�رية نحو لقب 
ال�دوري اإلنجلي�زي الغائ�ب عن�ه منذ عام 

 .  1990  
ويحت�ل ليفربول ال�ذي يدربه يورجن كلوب 
ص�دارة الربيمريليغب�49 نقط�ة بفارق   10 
نقاط أمام ليس�ر س�يتي، صاح�ب املركز 

الثاني، مع بقاء مباراة مؤجلة ل�ه  للري�دز . 
وه�ذا ه�و ه�و الع�ام الراب�ع ال�ذي يحتل 
في�ه ليفربول، ص�دارة ال�دوري خالل فرة 
 االحتف�ال بالكريس�مس، لكن�ه أخف�ق يف 
امل�رات الث�الث املاضية يف مواصلة  املش�وار 

نحو منصة التتويج . 
لكن األمر قد يبدو مختلًفا خالل هذا املوسم، 
حيث ل�م يتلق ليفربول أي هزيمة  خالل 34 
مباراة بالدوري بحس�اب مباريات املوس�م 
املايض، وحقق 16 انتصاًرا  خالل 17 مباراة 

خاضها يف املسابقة حتى اآلن هذا املوسم . 
ورغم ذلك، رفض كلوب االنس�ياق للحديث 
عن اللق�ب، وإنما كثف تركي�زه عىل  املهمة 
أمام ليس�ر س�يتي ال�ذي قدم مس�تويات 
هائلة خالل النصف األول من  املوس�م تحت 
قي�ادة برن�دان رودج�رز، امل�درب الس�ابق 

لليفرب�ول . 
للصحفي�ن:  وق�ال كل�وب يف ترصيح�ات 

»برندان يقدم عمالً رائعا، وليس�ر س�يتي 
 فريق رائع من الطراز األول«. 

وأض�اف: »جيم�ي ف�اردي يش�كل تهدي�ًدا 
يس�جل  اس�تثنائي  مهاج�م  إن�ه  هائ�اًل. 

دائًما،  وم�ن الصعب الدف�اع أمامه، ويجيد 
التح�ركات. ال�يء الوحي�د ال�ذي يمك�ن 

تفاديه  هو وص�ول العديد 
إليه،  التمري�رات  من 

لكن الخطورة ال تكمن فيه وحده«. 
وه�ذه هي املرة الخامس�ة التي يلتقي فيها 
الفريق�ان يف ال��«بوكس�ينج داي«،  وحقق 
امل�رات األرب�ع  الف�وز يف 3 م�ن  ليفرب�ول 

املاضي�ة، بينما حقق ليس�ر س�يتي  الفوز 
يف املواجه�ة األخرى عىل ملع�ب أنفيلد عام 
1984  .  ويرقب مانشس�ر سيتي، املواجهة 
ع�ىل أم�ل تع�رض ليفرب�ول لكب�وة، حيث 

يمكن  لحامل اللقب االس�تفادة عرب مباراته 
املقررة أم�ام وولفرهامبتون وكذلك املباراة 

 التالية أمام شيفيلد يونايتد . 
القم�ة، ستس�لط  ال�رصاع يف  وإىل جان�ب 
األضواء أيًض�ا عىل أداء أرس�نال وإيفرتون 

 تحت قيادة مدربيهما الجديدين . 
ويح�ل أرس�نال، الذي ت�وىل تدريب�ه ميكيل 
أرتيت�ا، ضيفا عىل بورنم�وث غًدا  الخميس، 
ثم يستضيف تشيليس يف املرحلة التالية يوم 

األحد املقبل . 
لفري�ق  الس�ابق  القائ�د  أرتيت�ا،  ويتطل�ع 
أرسنال، للبناء عىل ما قدمه للفريق اللندني 

 عندما كان العًبا ضمن صفوفه . 
أما إيفرتون، فسيخوض مباراته األوىل تحت 
قيادة مدربه الجديد كارلو  أنشيلوتي؛ حيث 
يس�تضيف برين�ي غًدا، ثم يح�ل ضيًفا عىل 

نيوكاس�ل يف املرحلة  العرشين . 
وقال أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب ميالن 
وتش�يليس ويوفنتوس وريال مدريد  وبايرن 
ميونخ ونابويل، إن إيفرتون بحاجة إىل دفعة 
من أجل املنافس�ة عىل  املراكز األربعة األوىل 

واملشاركة يف دوري أبطال أوروبا . 
وأضاف أنش�يلوتي: »األه�داف طويلة املدى 
تحم�ل تنافس�ية عالي�ة، ويج�ب أن يكون 
 ه�دف الن�ادي ه�و التأه�ل ل�دوري أبطال 

أوروبا. نرغب يف أن نكون طموحن«. 
وتاب�ع :«أود تقدي�م كل م�ا ل�دي م�ن أجل 
مس�اعدة الفري�ق ع�ىل التنافس وإس�عاد 
 جماه�ريه. لقد ق�ى الفريق وقت�ا طويال 
بعيدا عن الفوز، لذلك علينا التحي  بالطموح 
م�ع الركي�ز الش�ديد. إنن�ي واثق م�ن أننا 

سنتطور رسيعا«. 

المباراة قد تحسم لقب الدوري

غدًا .. قمة مثيرة بين الوصيف والمتصدر في البريميرليغ

واف�ق النج�م النرويج�ي، إيرلينجهاالن�د، الع�ب ريد بول 
س�الزبورج النمس�اوي، عى  العرض املقدم من يوفنتوس 

لضمه، وفقا لتقارير صحفية إيطالية .  « 
فقد ذك�رت صحيف�ة »كوري�ريي ديل�و س�بورت«، التي 
تابعته�ا »املراقب العراقي أن  الالع�ب البالغ من العمر 19 
عاًم�ا، يقرتب من اليويف، الذي ق�دم مبلغ 30 مليون  يورو 

املطلوب إلحضاره . 
إن  س�بورت«،  ديل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  قال�ت  كم�ا 
البيانكون�ريي يس�عى لضم الالعب  ملدة 5 مواس�م، مقابل 

راتب سنوي يصل إىل 3.5 مليون يورو . 
وق�د واف�ق هاالن�د بالفع�ل عى الع�رض، ويتبق�ى فقط 

االتفاق بني الناديني، حس�بما  ذك�رت صحيفة »توتو 
سبورت«. 

ويأتي ذلك رغم س�فر أويل جونارسولس�كاير، 
املدير الفني ملانشس�رت يونايتد،  مؤخرا 

بنفس�ه  للتف�اوض  النمس�ا،  إىل 
م�ع الالع�ب .  وخاضهاالند 22 

مباراة بقميص سالزبورغ، 
يف جميع املسابقات هذا 

املوس�م،  حي�ث نج�ح 
يف تس�جيل 28 هدًف�ا 

وصناعة 8. 

ق�دم ناب�ويل اإليط�ايل، عرًض�ا أخ�رًيا لنجم�ه البلجيك�ي 
درايس�مريتينز، من أجل تجديد  تعاقده الذي ينتهي بنهاية 
املوس�م الجاري .  ويملك مريتينز كامل الحرية للتوقيع ألي 
ناٍد بدًءا من 1 كانون الثاني املقبل،  وس�ط ارتباط اس�مه 
باالنتقال ألندية إنرت ميالن وآرسنال وبوروسيا دورتموند . 

وبحس�ب صحيفة »كوري�ريي ديلو س�بورت« اإليطالية، 
فإن أوريلي�و دي  لورينتيس، رئيس ناب�ويل، قام بمحاولة 

يف  مريتين�ز  إلبق�اء  أخ�رية 
»سان باولو«  من خالل عرض 

جديد مدته موسمني بقيمة 4.2 
مليون يورو لكل موس�م .  وكش�ف 

التقري�ر أن الع�رض هو األخ�ري الذي 
سيقدمه نابويل إىل مريتينز، ولن  يحدث أي 

تعديالت، وعليه إما القبول أو الرفض . 

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، اليوم األربع�اء، رس ابتعاد 
النجم الهولندي ماتياس  دي ليخت، عن التشكيل األسايس 
ليوفنت�وس خ�الل الف�رتة األخ�رية .  وتع�رض دي ليخ�ت 
النتقادات عديدة منذ بداية املوس�م، كما جلس عى مقاعد 
 البدالء ضد التس�يو، يف الس�وبر اإليط�ايل )3-1(، للمباراة 
الثالثة ع�ى التوايل .  لكن وفًقا لصحيفة »توتو س�بورت«، 

الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«أن األنب�اء  التي 
تؤك�د فق�دان دي ليخ�ت ثق�ة املدرب ماوريس�يو 
س�اري، لحس�اب زميل�ه الرتكي  مريي�ح ديمرييل، 

ليخ�ت،  إن دي  الصحيف�ة  غ�ري صحيح�ة .  وقال�ت 
س�يعود مبارشة إىل التشكيل األسايس بجوار  ليوناردو 

بونوتيش، بعد انتهاء عطلة رأس السنة . 

اجتمع الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، وإدارة املريينجي، عى  رأي واحد بشأن 

موقف النادي من املريكاتو الشتوي املقبل . 
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية الت�ي 
تابعته�ا »املراقب العراقي«، ف�إن ريال  مدريد 
مقتن�ع بأنه ليس�ت هن�اك حاجة إلج�راء أي 

صفق�ة، خالل كان�ون الثاني  املقب�ل، رغم أن 
الفريق يواجه مؤخرًا أزمة يف تسجيل األهداف . 

وأب�رزت الصحيف�ة أن زي�دان، رصح خ�الل 
املؤتم�ر الصحفي، عقب مب�اراة أتلتيك  بيلباو 
األخرية بالليغا، بأن الفريق ال يحتاج إىل تعزيز 
هجوم�ه .  وأش�ارت إىل أن إدارة الن�ادي، تتفق 

تماًم�ا م�ع رأي املدرب 
أن  وتعتق�د  الفرن�يس، 

من  الحالي�ة   املجموع�ة 
ع�ى  ق�ادرة  الالعب�ني، 

الفريق  طموحات  تحقيق 
هذا املوسم . 

ري�ال  يف  الجمي�ع  وي�رى 
مدري�د، أنه ال يمك�ن االعتماد 

عى كريم بنزيما فقط، يف  إحراز 
األه�داف، لكنهم يتوقع�ون املزيد 

من التألق من جاري�ث بيل، وإيدين 
 هازارد، ولوكا يوفيتش . 

وشددت »ماركا« عى أن امللكي لن يعقد 
أي صفقات، خالل كانون الثاني، سواء  يف 

الهجوم أو الوسط . 
ويهدف زي�دان إلنه�اء املوس�م باملجموعة 
الحالية م�ن الالعب�ني، إال إذا رحل واحد  أو 

اثنان منها . 
ويع�د األق�رب للخ�روج كل م�ن، إبراهيم 

ديازوماريانودياز. 

يعتزم إرنس�توفالفريدي، املدير الفني لربش�لونة، 
من�ح الراح�ة لنجم�ه، خ�الل  منافس�ات بطولة 
السوبر اإلسباني، التي س�تقام بنظامها الجديد 
ع�ى األرايض  الس�عودية، م�ن 8 إىل 12 كانون 

الثاني املقبل . 
ديبورتيف�و«  »مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الكتالونية التي تابعته�ا »املراقب العراقي«، 
 فإن فالفريدي ين�وي االعتماد عى الحارس 

الربازييل نيتو كأس�ايس، مع إراحة  زميله 
األملاني، مارك تري شتيجن . 

أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
للغاي�ة  راٍض  فالف�ريدي، 

اليوم�ي  نيت�و  أداء  ع�ن 
ولذل�ك  يف  التدريب�ات، 
ملفاجأت�ه،  يخط�ط 
يف  باملش�اركة 
مبارات�ني ع�ى أعى 

مستوى  بالسوبر . 
أواًل  وسيلتقي برشلونة 

م�ع أتلتيك�و مدري�د، وإذا 

نجح يف العبور إىل النهائي،  س�يلعب مع الفائز من 
فالنسيا وريال مدريد . 

وشارك تري شتيجن يف كل مباريات البلوجرانا، هذا 
املوسم، باستثناء لقاء إنرت  ميالن يف الجولة األخرية 
من دور املجموع�ات، بدوري أبط�ال أوروبا، الذي 
ظه�ر  فيه نيت�و بأداء ممي�ز، وتص�دى للعديد من 

الكرات الصعبة. 

يخط�ط إنرت مي�الن للتعاقد مع أحد نجوم بوروس�يا دورتموند، 
خالل املريكاتو  الشتوي املقبل، وفقا لتقرير صحفي . 

فق�د ذك�رت ش�بكة »س�كاي س�بورتس«، الي�وم 
األربعاءوالت�ي تابعته�ا »املراق�ب  العراقي«، أن 
أنطوني�و كونتي مدرب النرياتزوري، معجب 
بالعب وسط أس�ود  الفيستيفال، جوليان 
فيجل، ال س�يما بع�د أدائه أم�ام إنرت، 
يف دور املجموع�ات  ب�دوري أبط�ال 

أوروبا . 

وكان كونت�ي يرغ�ب يف التعاق�د مع أرتورو فيدال، العب وس�ط 
برش�لونة، يف  كانون الثاني املقبل، لكن النادي الكتالوني يتمسك 
باس�تمرار النجم التش�ييل،  حتى نهاية املوسم، وهو ما دفع إنرت 

ميالن ملطاردة فيجل . 
وأش�ارت الش�بكة إىل أن النادي اإليطايل، س�يدخل يف مفاوضات 
رس�مية م�ع  دورتموند، بمج�رد تأكده من فش�ل صفقة فيدال 

بشكل نهائي . 
وأضافت أن دورتموند لن يسمح برحيل فيجل، هذا املوسم، بأقل 

من 25 مليون  يورو. 

ُيتوق�ع أن يدخ�ل مايكل 
الجدي�د  امل�درب  أرتيت�ا، 
آلرس�نال، يف رصاع مبكر 
الربازييل لكرة  مع  االتحاد 
القدم، من أجل الحفاظ عى خدمات 
مهاجم�ه الش�اب،  جابريي�ل مارتينييل، يف 

فرتة مهمة من املوسم الجاري . 
وخط�ف مارتيني�يل األنظ�ار، بع�د انتقاله 
آلرس�نال الصيف املايض، قادًما من  إيتوانو 
الربازييل، حيث قدم مستويات طيبة جذبت 
اهتم�ام منتخ�ب الس�امبا  األوملب�ي، قبل 

دورة طوكيو 2020  . 
وت�م اس�تدعاء مارتينييل للمش�اركة يف 
دورة  إىل  املؤهل�ة  كونميب�ول،  بطول�ة 
والت�ي س�تقام يف  األوملبي�ة،   األلع�اب 
كولومبيا، بني يومي 18 كانون الثاني 

و9  شباط املقبلني . 
وس�تقام البطول�ة يف وق�ت بعيد عن 

األجندة الدولية، وبالتايل ليست األندية مجربة  عى ترك العبيها . 
وإذا وافق أرتيتا عى انضمام مارتينيليللسيليساو، فسيغيب عن 
مباريات  تشيليس وبرينليوشيفيلد يونايتد ونيوكاسل، يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز،  إضافة إىل مباراة الدور الرابع يف كأس االتحاد . 
ويف حال التحق مارتينييل بصفوف الربازيل، فمن املنتظر عودته 

يف دور ال�32  للدوري األوروبي، أمام أوملبياكوس اليوناني . 
وق�د تأل�ق الالعب يف هذه املس�ابقة مع الجانرز، حيث س�جل 3 

أهداف وصنع  مثلها، يف 5 مباريات خاضها بدور املجموعات. 

هاالند يوافق على عرض السيدة العجوز

نابولي يمنح ميرتينز فرصة أخيرة

دي ليخت يعود للمشاركة أساسيًا مع يوفنتوس

فالفيردي يفكر أن يدفع بالحارس نيتو بكأس السوبرزيدان يقرر عدم إجراء أية تعاقدات  

إنتر ميالن يقترب من ضم جوليان فيجل

أرتيتا يصارع االتحاد البرازيلي بشأن مارتينيلي
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
جنس )نوع( أدبي

صنيف أو فئية مين اإلنتياج الفني ليه شيكل متعين وتقنيات 
ومواضعيات محددة. وهناك اتجاهات حديثة ترفض نقاء النوع 
األدبيي وتمزج بين األنواع كما أن هنياك اتجاهات ترفض فكرة 
النيوع وتدعو إىل نصيوص ال نوعية. والكلمية اإلنجليزية أصلها 
فرنيس وهيي مرادفة للنوع أو الصنف. ومن بين األنواع األدبية 
هناك الرواية والقصية القصرية واملقالة وامللحمة...إلخ والكلمة 
عامية مرنة الحدود، فالشيعر ييدل عىل نوع أدبي ولكن الشيعر 
الغنائيي والرعيوي واملرثيية وغري ذليك كلها أنيواع أدبية فرعية 
لها اسيتقاللها.أما يف التصوير فاملصطليح اإلنجليزي والفرنيس 
ينطبيق عيىل األعميال التي تعاليج الحيياة اليومية مسيتخدمة 

تقنيات ذات نزعة واقعية.

طرائف من التراث 

الشعراء الشباب يكتبون العراق بلغة جديدة حروفها »االمل »و«السلمية«

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

مين  الكثيري  تحّطيم  بالطبيع، 
خيّط  أهّمهيا  الحمير،  الخطيوط 
الخيوف من اآلخر واالعتقياد بأّننا 
أفضيل منه وأحيّق منيه بالحياة، 
أما بالنسيبة إىل الخطيوط التي لم 
نتجاوزهيا بعيد، ففي األقيّل َبَهَت 

لونها.
 الشياعر ميسيم عدنيان يقول يف 
 : العراقيي(  لي)املراقيب  ترصييح 
أكتب هيذه املشياركة ُمبارشة من 
سياحات التظاهر ،أكتب عن اللغة 
التيي ال يمكن أن ُتكتب. اللغة التي 
بأجسيادهم  العراقييون  يقولهيا 
وصدورهيم العاريية أميام املوت، 
إّنهيا لغٌة عظيمة، لغية العراق من 
الداخيل، من دموع ودعاء األمهات 
إىل بيراءة األطفال وتسيلقهم عرب 
ضحكاتهم وهتافهم لجدار الوطن 
الشاهق. إّننا بكينا كثرياً عندما مّر 
الشيهداء بن أيدينا ليسيبقونا إىل 

جّنية الوطن الواحيد يحملون علم 
العراق وحده، ال رشيك وال رشيكة، 
يتسيابقون بهيذه اليروح التي لم 
نعرف روحاً مثلهيا من قبل، لم نَر 
ضحيكاٍت تشيبُه هيذه وال دموعاً 

تلمُع من القلب كهذه الدموع.
وتابع : ان شباب العراق يؤّسسون 
قبيل  ميا  بين  مفارقية  لحظية 
التظاهيرات وميا بعدهيا، لحظية 
قطيعة ثقافية واجتماعية ورضبة 
معرفيية عاليية. ليم يتوقع أشيّد 
املتفائلن بالوطن العظيم أن يقول 
الشيعب كلمته بإيقاٍع منتظٍم مثل 
هذا، رافعاً أشّد آيات الرفض بوجه 
القتلية واللصيوص، إنيه خطياب 
عّشياق وشيعراء وصلوا إىل املعنى 

قبل أي كالم آخر.
الشاعر صفاء سالم إسكندر يقول 
يف ترصييح لي)املراقيب العراقي ( 
:ان الوعي والشجاعة، اللّذان ظهرا 

بشيكل مبهير ومسيتفّز للطبقية 
نتائيج  أوىل  فشيّكال  السياسيّية، 
الثورة، وإن لم تكن شاملة، لكّنها 
قّدميت منفيذاً حقيقّيياً ملواجهية 
اإلرهابيية  والقيوى  النزعيات 
املتطرّفة، التيي تتحّمل جزًءا كبرياً 
مّميا وصلنا إلييه يف العراق. ويعود 
فضيل ذلك إىل الشيباب اليذي رأى 

العاليم اآلخر كييف يعيش بلد مثل 
بلدنا.

وأضياف: ان الشيباب ال يرييدون 
أكثر من وطن، ييا ُترى هل أصبح 
واقيع هيذه الكلمة صعبياً؟ ضف 
عىل ذليك، أّننيا تخلّصنيا من عقل 
األب، املرهيوب والخائف الذي يرى 
أصحاب القدسية هذه خطاً أحمر، 

جاء جيلنا، الذي سيشّكل مساحة 
األمل املقبل للعراق.

يف  يقيول  ضيياء  أحميد  الشياعر 
 ) العراقيي  لي)املراقيب  ترصييح 
:يميارس الشياعر دوره يف تفعيل 
الخطياب املفاهيميي إىل آخير أقّل 
حيدة، مين شيأنه أن يكيون ميع 
وبهيذا  السيلطة،  ضيّد  الشيعب 

»تذوييت«  يف  اإلسيهام  يحياول 
آلييات  وتمريير  العيام  الخطياب 
معرفتيه مين أجيل دعيم الحيراك 
املوجيود يف السياحة بشيكل عام، 
األمر اليذي يهيكل خّطية املطالب 
ويوّسع دائرة التعاون، ونجد أيضاً 
الفاعلية يف تكوين نصوص داعمة 
لهيذا الحيدث العظييم يف العيراق، 

إذ تتميرأى أمام الجميع املشياهد 
)التكتيك(  ألصحياب  البطولّيية 
كبيرٍي  عيدٍد  وبطيوالت  والطبابية 
من الشيابات والشيبان، فالشاعر 
مشيتبك مع هذه املشاهد الحياتّية 
بوصفهيا نصوصاً برصّية، مدافعاً 
عن الحرّيية، صادحياً بصوته من 
أجيل الحيّق واسيرداد الوطن من 
تجياوز  إنَّ   : مغتصبيه.وأضياف 
التابيو االجتماعيي )تياج اليراس 
كما يسيمونه شيعبّياً( وكرس أطر 
البيانيات  هيذه  برفيض  الخيوف 
السيلطوّية املهيمنة عىل الشيعب، 
التي كان الحدييث عنها محصوراً 
بفئة قليلة، أدت إىل شعور الجميع 
ببلوغ الفرصة اآلن لضمان التعبري 
عن آرائهيم بحرّية تنتميي إىل هذا 
 ، الجييل،  الكبيري، وهيذا  الحيدث 
يحّذر الحكومة من أّي تسيويف يف 
املطالب، مّما ولّد أزمة حقيقّية بن 

الفرد املنتفض واآلخر السيلطوي، 
لضمان حّق الوطن واملواطنة.

الشياعر مبن الخشياني يقول يف 
 ) العراقيي  لي)املراقيب  ترصييح 
:أنيا ال أقيرأ هيذه الهّبة الشيبابّية 
أو أنظير إليها مين بعييد، إّنما أنا 
معهم يف ساحات االعتصامات من 
الكوت إىل ساحة التحرير يف بغداد. 
هذه لحظة العيراق الجديد يؤّثثها 
الجييل الجديد، نحين جيل متنّوع، 
هضمنا خراب الحروب السيابقة، 
سيواء الحروب العسيكرّية وحّتى 
االجتماعّيية. ليذا، نضجنيا بوعي 
تخّطيى كّل التنظريات والتوقعات، 
فخيور ألّنني أنتميي إىل هذا الجيل 
وهيذه الثورة، سيقط كثريون من 
أصدقائنيا شيهداء من أجيل هذه 
مسيتمرون  نحين  ليذا،  الثيورة. 
حّتى نؤّسيس عراقنا الجديد الذي 

يشبهنا.

عرب عدد من الشييعراء الشييباب عن سييعادتهم يف مشيياركتهم يف عدد من المهرجانات التي أقيمت يف ساحات التظاهر ، مشييرني اىل ان هم يكتبون العراق بلغة جديدة 
حروفها »االمل »و«السييلمية« وان قصائدهم ال يطمحون فيها اىل أكرث من وطن يعيشييون فيه بسييام وامان .الشاعر محمد طالب الربيعي يقول يف ترصيح لي)المراقب 
العراقي ( :ان الشيياعر ليس بعيدا من التظاهرات بل يعيش أّيامها يف السيياحات فقد فّجر الحدث الحايل ذواتنا وانفتحنا عىل فكرة جديدة كانت شييبه مسييتحيلة، يه 

فكرة الوطن الواحد.

قصائدهم ال يطمحون فيها الى أكثر من وطن 

هاتها تسيعة وال تزعيل: رأى جحا يف منامه 
أّن شيخصاً أعطياه تسيعة دراهم بيدالً من 
عرشة كان يطلبها منه فاختلفا، وملا احتدم 
بينهما الجدال انتبه من نومه مذعوراً فلم ير 
يف يده شيئاً، فتكدر والم نفسه عىل طمعها، 
ولكّنه عاد فاسيتلقى يف الفراش وأنزل تحت 
اللحاف ومّد إىل خصمه املوهوم قائالً: هاتها 

تسعة وال تزعل!

كائنات  احمد صبري الُمتخيلة... تعكس تناقضات الواقع
املراقب العراقي/متابعة...

أصبحيت الصيورة جيزءاً مين الذاكرة 
البرصية لنا جميعاً، وعامالً يف تشيكيل 
وعينا. غيري أن هذه الصيورة قد تزيف 
الحقيقية أحيانياً أو تختليق واقعياً أو 
ربميا تؤسيس لرؤيية جدييدة، أو قيد 
تتنبيأ أيضيا، حسيب رؤيية البعيض، 
بمؤامرة تحياك يف الخفاء. يدرك الفنان 
املرصي أحمد صربي مدى ما تتمتع به 
الصورة مين قوة وتأثري كبيري يف عاملنا 
املعيارص، خاصة حن يتيم صوغ هذه 
الصور ضمين أطر معينة بهدف التأثري 
والتوجييه، كهذه الصور التيي ُتبث بال 
توقيف عيرب وسيائل اإلعالم وشيبكات 
التواصيل االجتماعيي، حاملية معهيا 
الكثري من األفكار والرؤى، مثلما تحمل 

يف طياتها أيضاً الزيف والتناقض.
منيذ العيام 2008 اعتميد صيربي عىل 
توظييف هيذه الصيور املتداولية عيرب 
وسيائل اإلعيالم املختلفية ومين بينها 
مواقيع التواصيل االجتماعيي، وحاول 
توظيفهيا يف أطر تعتميد املفارقة التي 
بين  التنافير  أو  التناقيض  يرسيخها 
العنارص. جمعت أعماله تلك بن مزيج 

مين الصيور والكتابات والرسيوم، ويف 
إطارمين التأوييل لألشيكال البرصيية 
مين  صوغهيا  إعيادة  أو  والنثريية، 
جديد. وهيو ما اتبعه مثياًل ىف تجربتيه 
الربنيس«  »تلفزييون  السيابقتن 
و«الدخيان األبيض« إذ إعتميد ىف عمله 
األول عيىل إعادة تأوييل وصوغ الصور 
واملشاهد التليفزيونية، مع التأكيد عىل 
ما تضمنتيه من تناقضيات، وارتكز ىف 
اآلخر عىل فكرة املؤامرة التي يروج لها 
البعيض باسيتخدام الصيور أو األخبار 
املتداولة، يف بناء نسيق متماسيك يدعم 
وجهة نظر معينة ويجمع بن وسيائط 
متنافرة.يعيود صربي من جديد إىل هذه 
املسياحة التيي تعتميد عيىل التناقض 
والتنافير بين العنيارص، ولكين عيىل 
نحيو مختلف هذه امليرة، ففي معرضه 
يف  مرشبيية  قاعية  تسيتضيفه  اليذي 
القاهرة حتى التاسع من يناير)كانون 
الثاني( تحيت عنوان »حكايات الزجاج 
املكسيور« يختلق الفنان أشكاالً وصيغ 
جدييدة للكائنات، اعتماداً عىل الرسيم 
والتلويين، وبعيداً عن الصيور الجاهزة 
التي اسيتند إليها يف تجاربه السيابقة. 

يف هيذا املعيرض ينيىء صيربي عاملاً 
مختلفاً يمزج فيه بن األشكال البرشية 
والرسيومات  والخطيوط  والحيوانيية 
املجردة. أعمال ملونة وأخرى مرسومة 

باألبييض واألسيود يجميع بينها روح 
الخيال واالكتشاف، واإلمعان يف التوليف 
بين عنارص متنافيرة يف أغلب األحيان. 
األعميال املعروضية ُتعيد امتيداداً لهذا 

النسق البرصي الذي تبناه الفنان خالل 
السينوات العرش األخيرية، مع اختالف 
األسيلوب والطرح، هي صور ومشاهد 
متخيلة ومتنافرة العنارص، لكنها ربما 

تعكس عيىل نحو ما تناقضيات الواقع 
وعبثيته.

ينطليق الفنان أحمد صيربي يف أعماله 
هيذه مين تجربته التيي خاضهيا قبل 

عام- كما يقول- وعمل خاللها كرسام 
يف مجال الفن الكنيس، والذي ُتستوحى 
أعماله عادة من اللوحات واملوضوعات 
الدينيية القديمية، واملعتميدة بطبيعية 
الحال عىل الرسد والقصص األسطورية 
وقصيص املعجيزات واملزج بين العالم 
هيذه  املتخيلية.  والعواليم  الحقيقيي 
الرسيوم الكنسيية املشيار إليها نفذها 
صربي بواسيطة الزجاج املُعشق والذي 
يعتميد يف صوغيه عيىل قطيع الزجاج 
املليون. ومين هنا جاء عنيوان املعرض 
ييرى  املكسيور(  الزجياج  )حكاييات 
صيربي أن هيذه الرسيوم الحديثة هي 
امتداد لرسيوم أخرى نفذها من قبل يف 
بداية األلفية، ميا يحمل رابطاً عاطفياً 
وغامضياً ميع  هيذه األعميال األخرية. 
وعن مراوحته بن التلوين واالستخدام  
املكثف لألبيض واألسيود هذه املرة يرى 
صيربي أن الرسيم باألبييض واألسيود 
يتمتيع بخصوصيية، كونه يسياعد يف 
قيراءة ما يدور يف العقل يف اللحظة التي 
يخرج فيها العمل الفني عىل السيطح، 
ميا يجعيل إمكانيية التعدييل والحذف 

واإلضافة صعبة وضيقة.

تخيرج الفنيان أحميد صيربي يف العام 
2004 يف كليية الربية الفنيية، وُتراوح 
أعماله بن الرسيم والتصوير والفيديو 
الفنيان  شيارك  املتحركية.  والرسيوم 
منيذ تخرجيه يف العدييد مين املعارض 
الدوليية، وليه عيدة معيارض منفردة، 
منهيا قصة الكركيدن وحقيقية مقتل 
مهنيد وتلفزييون الربنيس واملاسيورة 
األم والدخيان األبييض. إعتميد صربي 
يف أعماليه املبكرة عيىل امليديا والصورة 
الرقميية مصيدراً برصيياً ومفاهيميياً 
ملرشوعه الفني، وقد اسيتفاد عىل نحو 
خياص مين البنياء البيرصي للصورة 
التلفزيونية والرقميية، وما تقدمه من 
تكوينيات شيكلية معيارصة تفرضها 
طبيعتهيا الوظيفية، كمشياهد األفالم 
واألخبيار واإلعالنيات وغريهيا، ومين 
العالقة الناتجة عن الصورة والنص من 
محتيوى معريف وثقايف يعكس فلسيفة 
اإلعيالم املحيرف كالتليفزييون أو ميا 
يقدمه األشخاص عىل االنرنت ووسائل 
التواصيل اإلجتماعيي مين مشياركات 
تحميل محتيوى ثقايف وبيرصي متغري 

ومتنوع ومثري لالهتمام.

املراقب العراقي / متابعة...
انهيت دائيرة الفنيون العامة صناعية تمثال 
املفكير واالديب املغيب عزيز السييد جاسيم 

بمدة عمل استمرت اكثر من شهر.
رصح بذليك املدير العام لدائرة الفنون العامة 
الدكتيور عيل عويد العبادي، وقال » ان العمل 
جياء بتوجييه من وزيير الثقافة والسيياحة 
واآلثار الدكتور عبد االمري الحمداني يف تخليد 
النخيب املثقفة من االدباء واملفكرين«، مثمناً 
كل الجهود املبذولة للكوادر املشاركة يف انجاز 
هذا العمل ، والتي اتسمت بالحرفية الفنية ».

احيد  يزيين  سيوف  التمثيال  ان   « واضياف 
ساحات مدينة النارصية مسقط رأس املفكر 
عزيز السييد جاسيم .فيميا بن مدير قسيم 
املصاهر الفنية طه وهيب » ان حجم التمثال 
اليذي تراوحت قياسياته مابن 90×50 سيم 
واملصنيوع مين الربونز مع قاعيدة مصنوعة 
من نفس املعيدن والذي مثل صيورة نصفية 
لالدييب واملفكر عزيز السييد جاسيم«، الفتاً 
اىل »ان اخير عمل انجزه قسيم املصاهر كان 
تمثاالً نصفييًا للبطلة ام قيص ، واالسيتعداد 
يف بدء تصنيع تمثال للشيهيد االيزيدي الشيخ 

احمد جاسم قاسم«.
الجدير بالذكر ان املفكر واالديب املغيب عزيز 
السييد جاسم ولد عام 1940 يف ناحية النرص 

يف النارصيية ،تخرج مين دار املعلمن 1959، 
ليه 60 مؤلفياً شيملت التأرييخ والفلسيفة 
والرواية، منها تأمالت يف الحضارة واالغراب 
1987يف الحياة والشعر الدليل يف التنظيم حق 
املرأة يف التحرير املناضل 1972، مارس العمل 
السييايس يف وقيت مبكير، وشيارك يف حركة 
انصار السالم وتسلم مسؤولية تنظيم الحزب 
الشييوعي يف ناحية النرص، اعتقل يف شيباط 
عيام 1963 ثم اعتقل بعدها يف 15/4/1991 

ولم يعرف مصريه لحد االن.
واعتقيل املفكير عزيز السييد جاسيم خالل 
حياتيه التيي ليم تتجياوز الخمسين عام 6 
ميرات االول سينة 1956 )عميره 15 عاميا( 
واالعتقيال الثاني سينة 1960 والثالث 1961 
والرابيع 1963 )اقيص مين الوظيفة وعمره 
37 سينة( واالعتقال الخامس 1988 واالخري 
عقيب االنتفاضية الشيعبانية يف 15 نيسيان 
سينة 1991 ، وليم يعيرف عنيه ايية اخبيار 
رغم محياوالت ارسته ومحبيه كميا لم يعثر 
عيىل رفاتيه ومحاكمية املجرمين املتورطن 

باغتياله.
ودأب عيرشات االدبياء واملثقفن عيىل احياء 
ذكيرى تغيييب السييد جاسيم بالتزامن مع 
تارييخ استشيهاده يف كل عيام مقابل صمت 
الجهات الحكومية السيابقة ، فيما استجاب 
الوزيير الحمدانيي ليدى اسيتقباله وفدا من 
ارسة املفكير ملطاليب املثقفين ووجيه فورا 
بعميل تمثال نصفي واعيادة طباعة مؤلفات 
املفكر عىل شكل دفعات وتبنت الوزارة اقامة 
الحفل االسيتذكاري السينوي للمفكر بشكل 
رسيمي وايالء االهتمام الباليغ بكل ما يتعلق 
بقضيية املفكر عزيز السييد جاسيم بشيكل 
خاص واصحاب الفكر الحر واملثقفن بشكل 

عام.

الفنون العامة تنجز تمثال المفكر واالديب عزيز السيد جاسم
املراقب العراقي/ متابعة...

خاليد  والسيناريسيت  الشياعر  أنتهيى 
»امليرياث  الشييبانى مين كتابية روايية 
املفقيود« وهيى ثاليث رواييات ملحمته 
الروائية »تركة العم حسياب« التى كانت 
أوىل رواياتها »الوصية« وصدرت بمعرض 
الكتياب املياىض عين دار مدبيوىل للنرش 
جماهريًييا  رواًجيا  وحققيت  والتوزييع 
ونقدًييا كبيرًيا، وبدأ بالفعيل ىف صياغتها 
وتحويلها إىل نيص تليفزيونى، من املقرر 

املنافسية بيه خيالل السيباق الرمضانى 
املقبل، حيث تم التعاقد عليه رسيمًيا مع 

إحدى رشكات اإلنتاج.
يذكير أن خاليد الشييبانى بيدأ مسيريته 
الفنيية واألدبيية كشياعر وكتيب العديد 
من األغنيات الشيهرية للكثيري من نجوم 
الغنياء ىف الوطن العربى كبهاء سيلطان، 
جنيات، هيفاء وهبى، لييىل غفران ونادر 
أبيو اللييف، وغريهيم الكثيري، كميا توىل 
كتابة أشيعار العديد من األعمال الدرامية 
و«سينو  الرئييس«  »أنيا  كمرسحييات 
وايت« ومسلسيالت »حاميها وحراميها« 
و«البيارون« وله العديد مين املجموعات 
الشيعرية منها »باق مين الزمن حياتك«، 
»رحلة الليل وحكايات النهار«، »معاهدة 
سيالم مع القمر«، »عرش لكل مواطن«، 
»الحيب والبيارود«، كميا كتيب مؤخيرا 
كتبيه  واليذى  »فوبييا«  فيليم  للسيينما 
للسينما مبارشة من بطولة عمرو رمزى، 
راميى غييط، رانيدا البحيريي، مرييهان 
حسين، الراحل أحمد راتيب، نهال عنرب، 
رانيا ياسين، جنى، سيليمان عيد، حسن 
عبيد الفتاح، عيالء مرىس، بدريية طلبة، 
أيمن قنديل، صربى عبد املنعم، من إنتاج 

رشكة مريور وإخراج إبرام نشأت.

اكتمال  ثالثية خالد الشيباني 
»تركة العم حّساب«

صفاء سالممبين الخشانيمحمد طالب ميسم عدنان

   املراقب العراقي/ متابعة...  
تبيث املجموعية القصصيية ”دموع أغرقيت البحير“ الصادرة 
حديًثا، لألديبة الجزائرية ”وهيبة سقاي“، رسائل يف الحب تدعو 
للسيمو األخالقي واالنسجام الحيس.”دموع أغرقت البحر“ من 
إصدارات دار النسييم املرصية، وتقع يف 120 صفحة من القطع 
املتوسيط، وصممت غالفها الفنانة هند سمري.وتضم املجموعة 
10 قصص تميل إىل الطول نسيبيًّا، وتتعدد شخصياتها وتتنوع 
املواقف فيهيا، وإن بقي الحب املوضوع األسياس الذي تدور يف 
فلكيه جل موضوعيات قصصها.وتركز قصيص املجموعة عىل 
عنيرص الخييال، يف مزج متقن مع الواقيع، إذ دأبت الكاتبة عىل 
جعلها تتضمن رسيالة فنية اجتماعية تسمو بالقارئ وبفكره 
إىل حالية من الرقي األخالقي والتيوازن النفيس.وجاءت قصص 
املجموعية بعناويين عن الحيب والفراق وتزيييف التاريخ وعن 
التارييخ ذاته، وحتيى معانياة املواطنن خالل أعيوام اإلرهاب 
التيي عاشيتها الجزائر.تقول الكاتبة يف املجموعة: ”لن أسيتمر 
معك.. جمال عىل سيطح مستنقع راكد.. دموع أغرقت البحر.. 
إىل الوجهية املجهولية، هيي قيرص فيوّار، اللوح التيذكاري، يف 

حيرة تيوت عنيخ أمون، 
دوامية  مختليس،  نجياح 
القيارئ  هواء“.ويالحيظ 
لقصيص املجموعية تكرار 
مفردة ”البحير“ إذ تظهر 
أكثير  ويف  العنيوان  يف 
فتكتسيب  قصية،  مين 
دالالت تعبرييية ورمزية 
متنوعة بشيتى األشكال 
معادل  والبحر  والصور، 
موضوعيي للحب؛ وفق 
الكاتبية  وصفتيه  ميا 
”حينميا  املقدمية:  يف 
يكتييس أبهيى حلليه، 
يكيرش  عندميا  أو 
أنيابيه، ويخرج  عين 
مخالبيه فيطبق فكيه 

كحييوان مفرس عيىل كل من يجيرؤ أن يقرب 
منه، كاشيًفا بذلك عن وجهه املرعيب للجميع“.وتتناثر يف ثنايا 
القصيص أيًضا، مفردات دالة عىل البحر؛ مثل املوج والشياطئ 
والرميال والغرق، لتدل عىل املجهيول واملخاطر والهالك، ولكنها 
تعيرب يف الوقيت ذاته عن املييالد وانبثياق الحياة.وثمة بحر آخر 
يف عينيي امرأة رقيقية تعرب عنه دموع تسييل فتغرق البحر، يف 
القصة التي منحت الكاتبة املجموعة عنوانها.وتستمر الدالالت 
حتى تكاد تبدو متناقضية؛ فالبحر رمز للرعب والخوف كما يف 
قصة ”جمال عىل سطح مستنقع راكد“ فهو كبري وخطري، ويف 
موضع آخر يتحول إىل رمز للحب والرومانسيية الحاملة، كما يف 
قصية ”دموع أغرقت البحر“.وتأتي قصة ”يف حرة توت عنخ 
أمون“ لتكليل املجموعة بأحداث تشيكل مزيًجيا بن عرصين؛ 
عيرص حديث معييش بجميع تفاصيليه، وآخير فرعوني قديم 
منرصم منذ آالف السينن.اللقاء الخيايل- الواقعي بن الساردة 
وامللك توت عنخ أمون؛ تقول الكاتبة: ”عطره النفاذ مأل املكان، 
انتشيلني أريجيه مين مكانيي املظلم، اقيرب مني أحسسيت 

بأنفاسه كأنها نسائم تهب عىل وجهي.

»دموع أغرقت البحر« دالالت تعبيرية 
ورمزية متنوعة بشتى الصور
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»هواوي« تجد بدياًل لتطبيق غوغل بالي

اكتشاف طريقة جديدة لمعالجة الصلع 

سامسونغ تعمل على تطوير »بنك طاقة« السلكي اختبار بـ«30« ثانية لمعرفة
 صحة القلب 

كش�ف موقع »برايت س�ايد« طريقة بسيطة يمكن ألي شخص 
اتباعها، لقياس مدى صحة القلب، وصحة الدورة الدموية لديه.

وقال موقع »برايت س�ايد« إن االختبار ال يس�تغرق أكثر من 30 
ثانية، وال يتطلب سوى وعاء أو حوض، وماء بارد وقطع ثلج.

ووفقا للموقع، عىل الش�خص ملء الوع�اء باملاء البارد وإضافة 
مكعبات الثلج، ثم إدخال كلتا يديه يف املاء ملدة 30 ثانية.

وبهذه العملية، س�يالحظ الش�خص تفاعل الدم م�ع الربد، مما 
نتيجة حول صحة القلب.س�يعطي 

وق�ال املوق�ع إن االختب�ار ل�ه 
أن  األوىل ه�ي  نتيجت�ان، 
اليد س�تصاب  أصابع 
مم�ا  باالحم�رار، 
يعني أن الشخص 
بصح�ة جي�دة، 
وأن�ه ال توج�د 
مش����اكل يف 
ال������دورة 
الدم����وي�ة 
أو يف ض����خ 

األوكسجني.
النتيجة  أم����ا 
فهي  الثاني����ة، 
ل�ون  يصب���ح  أن 
أط�راف األصابع باهتا 
أو يتح�ول ل�أزرق، وه�ذا 
يعني أن هناك مشاكل يف الدورة 
الدموية.ومن املمكن أن تحدث هذه األعراض عندما يكون لخاليا 

الدم الحمراء مستويات منخفضة من األكسجني.
وإذا حدث ذلك، يمكنك تسخني أصابعك أو تدليكها لزيادة حيوية 

الدورة الدموية، ومساعدتها عىل العودة إىل وضعها الطبيعي.
بالطب�ع يف هذه املرحلة، يجب عىل الش�خص تحديد موعد لرؤية 

الطبيب إلجراء مزيد من االختبارات، وفقا »لربايت سايد«.

تعت�رب ثمرة الكمثرى أحد أن�واع الفواكه 
التي تم التعرف عليه�ا منذ القدم، والتي 
تضم نح�و 1500 ن�وع يف مختلف أنحاء 
العال�م، ويرج�ع املوط�ن األص�ي له�ذه 
الثمرة اىل آس�يا الصغرى باإلضافة إىل 

إسبانيا وفرنسا واليونان.
تتميز هذه الفاكهة بغناها باملياه 
وعدد من املعادن كالكالسيوم 
والبوتاسيوم،  واملغنيسيوم 
لفيتامين�ات  باإلضاف�ة 
 ،)Eو  Aو  Bو  C(
األكس�دة  ومضادات 
ت  ا لفالفونوي�د ا (
ض  حم�ا أل ا و
الفينولية(، وكذلك 

األلياف.
فوائ�د  تتع�دد 
وتتنوع،  الكمثرى 
فوائده�ا  لتش�مل 
للمرأة الحامل خالل 
أش�هر حملها األوىل، 
بحس�ب ما نرش موقع 
 »journaldesfemmes«

الفرنيس.
فوائد الكمثرى

األمع�اء  وحرك�ة  الهض�م  1-تحس�ني 
والتقلي�ل م�ن مش�اكل اإلمس�اك، وذلك 

إلحتوائها عىل األلياف واملاء.
الفوسفور والكالسيوم  2-يساهم وجود 
واملغنيس�يوم يف الثم�رة، بالحف�اظ ع�ىل 
صح�ة العظ�ام واألس�نان، باإلضافة إىل 

تقوية جهاز املناعة.
3-تعت�رب ه�ذه الثم�رة م�ن أكث�ر أنواع 
ال�ذي  األم�ر  باأللي�اف،  الفاكه�ة غن�ى 
يس�اهم يف املحافظ�ة عىل صح�ة القلب 

واألوعية الدموية.
4-تس�اعد مضادات األكس�دة عىل تعزيز 
تجديد الخاليا ومنع آثار شيخوخة الجلد.

5-تعت�رب م�ن الفواك�ه الهام�ة للم�رأة 
الحامل يف أشهرها األوىل، بسبب احتوائها 
ع�ىل الكث�ر م�ن الفيتامين�ات واملعادن 

األساسية التي تحتاجها الحامل.
فهي غنية بفيتامني »ج«، وبما أن الحامل 
تحتاج للكثر م�ن فيتامني »ج«، فيكفي 
أن تتن�اول امل�رأة الحام�ل ثمرَتي كمثرى 

يوميا للحصول عىل النسبة الالزمة.

ه�ذا لي�س واحداً م�ن اإلعالن�ات التي 
تعوَّدنا عىل قراءتها يف وس�ائل اإلعالم، 
ب�ل نتيجة أبح�اث واختب�ارات علمية 

أجراها علماء من جامعة ويسكونسن 
األمركية. 

فقد طوَّر ه�ؤالء العلماء رقعة تنطوي 

عىل شحنة كهربائية جعلت فرو بعض 
الفرئان ينمو من جديد. 

وأش�اروا إىل أنه�ا ق�د تك�ون عالج�اً 
لأش�خاص الذين يعانون م�ن الصلع 

عند لصقها عىل الرأس.
فف�ي الوق�ت الح�ايل، يمك�ن للرجال، 
الذي�ن يريدون عالج الصلع وتس�اقط 
الشعر، استخدام محلول املينوكسيديل 
أو حبوب فيناس�رايد أو إجراء جراحة 

لزرع الشعر. 
يصل�ح  ال  املينوكس�يديل  لك�ن 
أن  يمكن�ه  وفيناس�رايد  للجمي�ع، 
يرض بالخصوب�ة، والجراح�ة مضنية 

ومكلفة.
ه�ذه الرقع�ة الخاص�ة الت�ي طوَّرها 
زودونغ وانغ من جامعة ويسكونس�ن 
نبض�ات  تول�د  وزم�الؤه،  ماديس�ون 
تس�خر  طري�ق  ع�ن  كهربائي�ة 
الطاقة الت�ي تولدها حركات الجس�م 
العش�وائية. وهي تتش�كل من طبقات 
ُتش�حن  مل�م،   1 بس�ماكة  رقيق�ة 
عندم�ا  مختلف�ة  بط�رق  بالكهرب�اء 
تتالم�س وتنفص�ل، وه�و ن�وع م�ن 
الكهرباء ُيعرف ب�«كهرباء االحتكاك«.

ملّح�ت رشك�ة »ه�واوي« الصينية 
اس�تبدال  قريب�ا،  تعت�زم  أنه�ا  إىل 
التطبيق�ات الت�ي تطوره�ا رشكة 
بأخ�رى  هواتفه�ا،  يف  »غوغ�ل« 

تصنعها هي بنفسها.
ومن تطبيقات التي ستغادر هواتف 
»ه�واوي«، خدمة »غوغ�ل« للربيد 
و«غوغ�ل  »جيمي�ل«  اإللكرون�ي 
والتطبي�ق  )الخرائ�ط(،  م�اب« 

الخاص باملدفوعات.

صحيف�ة  أف�ادت  وحس�بما 
»إيكونوم�ك تايم�ز« الهندي�ة عىل 
موقعها اإللكروني، فقد أش�ار إىل 
املسؤولني  أحد  الوشيكة  التطورات 

يف الرشكة الصينية العمالقة.
الهن�د  يف  »ه�واوي«  مدي�ر  وق�ال 
ش�ارلز بين�غ، إن الرشك�ة ابتكرت 
نظ�ام »إت�ش إم إس«، مش�را إىل 
أب�رز التطبيق�ات يف ه�ذا النظ�ام 
س�تكون من صنع »ه�واوي« مثل 

بالرسائل واملدفوعات  الخاصة  تلك 
والتنقل واأللعاب.

وأض�اف بين�غ أن املس�تهلكني لن 
النظ�ام الجدي�د  ي�روا فرق�ا ب�ني 
والتطبيقات التي يتيحها وتلك التي 

يعرضها »غوغل«.
لك�ن املس�ؤول التنفي�ذي أك�د أن 
األم�ر لي�س س�هال، معت�ربا إي�اه 
»تحديا يحاول مط���ورو الرشكة 

تجاوزه«.

طور باحثون طماطم معدلة وراثياً، 
والت�ي تنم�و يف باق�ات صغرة مثل 
العنب، حيث تم تصنيعها باستخدام 
الجين�ات،  لتعدي�ل   CRISPR أداة 
وهي جاهزة للحصاد يف غضون 40 
يوًما فقط.ووفقا ملا ذكرته صحيفة 
يأم�ل  الربيطاني�ة،  مي�ل«  »دي�ىل 
الباحثون يف أن تس�تخدم الطماطم 
يف امل�دن وغره�ا من األماك�ن التي 
ال تكون مناس�بة عادة لنمو النبات 
أو ع�ىل  الس�حاب  ناطح�ات  مث�ل 
متن مركب�ة فضاء.ويأم�ل الفريق 
أن يس�اعد ذل�ك يف تقليل اس�تخدام 
تقلي�ل  وكذل�ك  واألس�مدة،  األرض 
الحاج�ة إىل النقل ملس�افات طويلة، 
مم�ا يقل�ل م�ن بصم�ة الكربون يف 
الزراعة.ووفًقا لقائد البحث والعالم 
البيولوج�ي زاك ليبم�ان من مخترب 
كولد س�ربينج هاربور يف نيويورك، 
فإن ب�ذور الطماط�م الجديدة التي 
تم تعدي�ل جيناته�ا، واملي�زة األبرز 
ثماره�ا  ه�ي  الجدي�دة  للنبات�ات 
املدمجة.وتنض�ج الطماط�م أيًض�ا 
برسعة، وتنتج ثمرات صالحة لأكل 
جاهزة للحصاد يف أقل من 40 يوًما، 
كم�ا لديه�م ش�كل وحج�م صغر، 
ومذاق جيًدا، وبالتاىل للتعويض عن 
الناتجة  الصغ�رة  املحاصي�ل  غل�ة 
عن قيود املس�احة، يمك�ن للمزارع 
الحرضية أن تعمل عىل مدار الس�نة 
يف ظروف يمكن التحكم فيها بضبط 

املناخ املناسب لها.

باحثون يزرعون 
طماطم معدلة وراثيا 

في الفضاء

»الكمثرى« فوائد صحية لن تستطيع تجاوزها

 SamMobile أفاد موقع س�ام موباي�ل
أن رشكة سامس�ونغ تعمل عىل تطوير 
بنك طاقة يدعم تقنية الش�حن السلكي 
والالس�لكي برسعة عالي�ة جداً.وكانت 
الرشك�ة الكوري�ة الجنوبية ق�د أطلقت 
هاتفها الذكي )غاالكيس نوت 10بلس( 
تقني�ة  دع�م  م�ع   +Galaxy Note10
الش�حن الالس�لكي بق�درة عالي�ة جًدا 
قدرها 45 واط، وهي اآلن تعمل عىل بنك 

طاقة يدعم رسعات قريبة منها.
م�ن  املرتق�ب  الطاق�ة  بن�ك  وحص�ل 

)هيئ�ة  ترخي�ص  ع�ىل  سامس�ونغ 
االتص�االت الفيدرالي�ة( FCC األمركية 
باس�م الط�راز EB-U3300 وهو يدعم 
الشحن الالسلكي، وسوف يدعم الشحن 

باستطاعة 25 واط.
ن�رش  ق�د   SafetyKorea موق�ع  وكان 
صورة لبن�ك الطاق�ة الذي تعم�ل عليه 
سامس�ونغ تكش�ف ع�ن وج�ود منافذ 
USB-C، ووس�ادة علوية لدعم الشحن 
 USB-A منف�ذ  يوج�د  وال  الالس�لكي. 
بالنظ�ر إىل أن رسعات الش�حن العالية 

واط   25 اس�تطاعتها  تتج�اوز  الت�ي 
. USB-C تتطلب أسالك

وُيرج�ح أن يدع�م بنك الطاقة الش�حن 
أم�ا  واط،   15 باس�تطاعة  الالس�لكي 
 10.000 تك�ون  أن  فُيتوق�ع  الس�عة 
ميلي أمبر/س�اعة. وليس من الواضح 
متى تعتزم سامس�ونغ اإلعالن عن بنك 
الطاق�ة الجديد، ولك�ن ُيتوقع أن يكون 
ذلك إىل جان�ب اإلعالن عن هاتفها الرائد 
 Galaxy إس11(  )غاالك�يس  املرتق�ب 

S11 أواخر شهر شباط املقبل.

يعت�رب الربتق�ال أحد أن�واع الفاكه�ة املفضلة ل�دى الكثرين، 
ويزداد الطلب عليه واس�تهالكه يف فصل الشتاء، نظرا لفوائده 
الصحية يف محاربة نزالت الربد واإلنفلونزا.وتتجاوز فوائد هذه 
الفاكه�ة ما يتم تداول�ه أو املتعارف عليه، م�ن احتوائها عددا 
من الفيتامينات املهمة لجس�م اإلنسان، لتصل هذه الفوائد اىل 
القرشة، التي تكون حاوية النفايات، لأسف، طريقها النهائي 
يف أغل�ب االحيان.ففي دراس�ة أجرتها األس�تاذة املس�اعدة يف 
عل�وم األغذية والتغذية البرشية يف معهد علوم الغذاء والزراعة 
التاب�ع لجامعة فلوريدا، يو وان�غ، حول دور قرشة الربتقال يف 
مكافح�ة االمراض، توصلت اىل دور مهم للقرشة يف منع تكون 
البطانات الدهني�ة يف الطبقة الداخلية من الرشايني، من خالل 

تحسني عمل األمعاء.
فوائد صحية لقرشة الربتقال:

تقي من تصلب الرشايني
فحس�ب دراس�ة وان�غ، إن مس�تخلص قرش الربتق�ال يمكنه 
تعدي�ل امليكروب�ات املوج�ودة يف األمع�اء ويق�ي م�ن تصلب 
الرشاي�ني، وهو م�رض يف القلب تبطن فيه الرواس�ب الدهنية 

الجدار الداخي للرشايني.
فقرش الربتق�ال يحتوي عىل مكونات تس�اهم يف إنتاج مركب 

»ثالثي ميثيل أمني«، الذي يؤخر حصول تصلب يف الرشايني.
الوقاية من الرسطان

وج�د الباحثون أن قش�ور الحمضيات، بم�ا فيها الربتقال، 
فعالة، يف العموم، يف منع األنش�طة الرسطانية يف 

الجسم.
مضاد للحساسية

حي�ث تحت�وي الق�رشة ع�ىل مركبات 
فعال�ة تؤث�ر ع�ىل الجه�از املناع�ي، 
كم�ا وتق�وم بمنع إط�الق مايعرف 
بالهيس�تامني، ال�ذي يس�بب ردود 
صح�ة  الحساس�ية.تعزيز  أفع�ال 

البرشة
تحتوي ق�رشة الربتقال ع�ىل كميات 
كب�رة م�ن فيتام�ني »E« ومضادات 

لأكس�دة، والتي تساعد يف الوقاية من 
م�ن ظه�ور البق�ع وتجاعي�د التقدم يف 
 ،»C« العمر، إضافة إلحتوائه�ا فيتامني

ال�ذي يقلل م�ن ظهور عالمات يس�ببها 
العجز املبكر.

لهذه األسباب.. لن ترمي قشر البرتقال بعد اليوم

دراسة تكشف توارث بعض »العادات« عبر االجيال
حذرت رئيسة قسم طب األنف 
واألذن والحنجرة يف مستشفى 
إيرين�ا لوكينا، من  س�توبينو، 
أن  يمك�ن  األن�ف  س�يالن  أن 
ي�ؤدي إىل مضاعف�ات خطرة 
إذا ل�م يعالج بش�كل صحيح. 
ووردت توصياته�ا عىل املوقع 
اإللكرون�ي ل�وزارة الصحة يف 

ضواحي موسكو.
»عن�د  الطبيب�ة:  وأوضح�ت 
الته�اب األن�ف الح�اد، الراحة 
يف الف�راش أم�ر مه�م للغاية، 

الصع�ب  م�ن  كان  إذا 
م�ا،  لس�بب  مراعاته�ا 

تحتاج  م�ا  فغالًب�ا 
الغرفة  تهوية  إىل 

وترطيبه�ا، 
 ، ا هك�ذ

س�يتم 
ء  نش�ا إ

ج�ز  حا
ث�ر  لتكا

البكتريا«.

باإلضاف�ة إىل ذل�ك، يج�ب عىل 
املرىض عدم اس�تخدام وسائل 
النقل العام، تنصح األخصائية 
أيًض�ا بتنظيف األن�ف بمحلول 

ملحي.
ال ينبغ�ي اإلفراط يف اس�تخدام 
بخاخات تضيق األوعية، وكذلك 

بوصف�ات  امل�رض  ع�الج 
ح�دوث  حال�ة  يف  ش�عبية. 
مضاعف�ات، م�ن الرضوري 

استشارة الطبيب.

األخطاء الرئيسية في عالج نزالت البرد
يف�رس عل�م الوارث�ة الكثر من 
األش�ياء التي تنتقل من شخص 
اىل آخ�ر وحت�ى من جي�ل آلخر، 
البرشة والعيون باإلضافة  كلون 
م�ن  وغره�ا  الش�عر  لطبيع�ة 

األشياء.
اىل أن العلم وجد بأن للوراثة دور 
أك�رب يف نق�ل عدد م�ن الصفات 
التي باتت تتع�دى املفهوم العام 
والجس�دي فق�ط، وه�ذه أغرب 

العادات التي يمكن توارثها.
عشق تناول القهوة

ففي دراس�ة أجريت يف الواليات 
املتح�دة األمريكية ع�ىل 45 ألف 
القه�وة  ش�خص، م�ن محب�ي 
ومرشوب�ات الكافي�ني، وجد أن 
املس�ؤول  ج�ني CYP1A2 ه�و 
عن اس�تقالب الكافيني يف الكبد، 
يف  اختالف�ا  هن�اك  أن  ولوح�ظ 
توريث ه�ذا الجني من ش�خص 

آلخر.
ومما عزز هذه الدراسة ما وجده 
باحث�ون م�ن جامع�ة »إدنربة« 
الربيطاني�ة، ح�ني وج�دوا ب�ان 

األشخاص الذين يحملون الجني 
املس�مى PDSS2 يميلون لرشب 
القه�وة بمع�دالت أق�ل مقارنة 

ال  الذي�ن  بأولئ�ك 
يحملون نفس 

الج�ني يف 

حمضهم النووي.
طريقة قيادة السيارة

الباح�ث س�تيفن كرامر،  وج�د 
يف دراس�ة ن�رشت يف 
مجل�������ة 

دور  ع�ن   ،cerebral cortex
معني للجين�ات يف طريقة قيادة 
الس�يارات، فاألش�خاص الذي�ن 
لديهم ن�وع معني م�ن الجينات 
ق�ل أداؤه�م يف اختب�ار القي�ادة 
بأكث�ر م�ن 30 يف املئ�ة مقارنة 
باألش�خاص الذين ال يملكونها، 
ويمتلك 30 يف املئة من األمريكيني 

هذا الجني.
ويعود الس�بب اىل أن األشخاص 
الذي�ن يعان�ون م�ن ه�ذا الجني 
يقودون بشكل يسء، حيث يوجد 
بروت�ني BDNF، بكمي�ات قليلة 
وهو يساعد عىل تسهيل التواصل 
بني خالي�ا الدماغ ويس�اعد عىل 

االحتفاظ  بالذاكرة.
حب السفر واملغامرة

حيث يستمتع بعض األشخاص 
بإجازاته�م وعطله�م أكث�ر من 
غرهم، كما يوج�د لديهم رغبة 
بالس�فر واملغام�رة أكثر، ويعود 
األش�خاص  ه�ؤالء  ألن  ذل�ك 
-DRD4�يمتلكون جينا يعرف ب
7R، املعروف ب�«جني التجوال«.
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تسرق خواتم األلماس 
بطريقة ماكرة!  

  بومة تختبئ في شجرة الميالد 
وترفض المغادرة!

املراقب العراقي/ متابعة...
ضبط�ت س�لطات األم�ن الكويتي�ة 
س�يدة ثري�ة امتهنت رسق�ة خواتم 
مرصع�ة باألملاس م�ن أرقى محالت 
واس�تعملت  الب�الد،  يف  املجوه�رات 

لتحقيق مآربها حيلة ماكرة.
وأفادت وس�ائل إع�الم كويتية، بأن 
الس�يدة الثري�ة البالغ�ة م�ن العمر 
33 عام�ا، كان�ت تص�ل إىل مح�الت 
املجوه�رات الراقي�ة وه�ي تحمل يف 
إصبه�ا خات�م أمل�اس مقل�د وتطلب 
من الباعة أن يعرض�وا عليها خواتم 
األملاس، وحني ينش�غل ه�ؤالء تنزع 
خاتمه�ا املقل�د يف غفلة م�ن الباعة 
وترتدي بدال منه خاتما غايل الثمن ثم 

تنرصف عىل حال سبيلها بالغنيمة.
وذكرت صحيفة »القبس« أن السيدة 
عىل الرغم من أنها »ثرية.. وتس�كن 
أرقى مناطق البالد.. وتش�غل موقعا 
مرموق�ا.. فإنه�ا احرتف�ت الرسق�ة 

لجمع املزيد من املال«.
رج�ال  أن  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
املباحث الجنائي�ة توزعوا عىل »عدد 
كب�ر ج�دا م�ن املح�ال املت�ررة، 
وكمن�وا له�ا أس�بوعا كام�ال حت�ى 

ألق�وا القبض عليها 
عق�ب 15 دقيقة 

تنفيذه�ا  م�ن 
عملي�ة  آلخ�ر 

رسقة«.
مصدر  وقال 
إن  أمن�ي 

طن�ة  ا ملو ا «
بأنها كانت  اعرتفت 

تخط�ط لرسق�ة خواتم 
تف�وق  الت�ي  األمل�اس 
قيمته�ا 12 أل�ف دينار 
)أي ما يع�ادل 39480 
دوالر أمريك�ي(، وأنها 
جمع�ت مبال�غ مالي�ة 
باهظ�ة م�ن نش�اطها 

اإلجرامي«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
يحمل صايغ ريشته وأدواته الخاصة باحثاً 
عن نافذة س�يارة مركونة يف الشارع، ويبدأ 
بتش�كيله الفري�د من نوعه لتك�ون اللوحة 
الفنية نافذته إىل العالم.التشكيليون يعّدون 
اللوح�ة بمثاب�ة االب�ن ح�ني ينته�ون من 
إنجازه�ا. األمر ل�دى صاي�غ مختلف، فهو 
يرسم عىل غبار زجاج السيارات وينرصف، 
لتجول لوحته بما فيها من مواضيع تحاكي 
وجوه أناس بس�طاء شوارع املدينة، 
متنقلًة راس�مًة تارًة بس�مة عىل 
وجوه املارة، وطوراً لحظة تأّمل 
حني تتوّقف املركبة عن السر.

تت�الىش كل الوج�وه واللوحات 
الرياح  أدراج  املرس�ومة ذاهبًة 
م�ع  خطوطه�ا  تتس�اقط  أو 
انس�كاب املي�اه املنهم�رة ع�ىل 
السيارة عند تنظيفها من الغبار.

الراسم عىل الغبار فنان متمرٌس ال 
تخطئ ريش�ته طريقها عىل بياض 
ال�ورق األبي�ض، وريش�ته املغمس�ة 
بألوان الزيتي والفح�م تتالعب صانعة 
ش�تى أنواع الوجوه يف رس�وم البورتريه، 
لكن م�ا الداف�ع وراء انتقاله إىل الرس�م 

بالغب�ار، الفت�اً أنظ�ار الس�وريني وصانعاً 
معرض�ا متنق�ال يف الش�وارع؟يقول صايغ 
»أردت أن أخرج للهواء الطلق وأرس�م هناك 
حتى الن�اس البس�طاء يش�اهدون الفن«، 

أو  الطبيع�ة  أن  ويضي�ف »صحي�ح 
هطول األمط�ار يزيالن كل 

تل�ك اللوحات وممكن 
بفع�ل فاعل. لكن 

ألنها  ال مشكلة 
تشبه  لوحات 
الب�ر أو أي 

كائن«.  
صايغ  ي�رى 
الن�اس  أن 

ال يش�اهدون 
يكف�ي  بم�ا 

املع�ارض الفنية 
أس�ر  صار  والف�ن 

ص�االت العرض، ويقول 
»الرس�م عىل الغبار ال يس�مح 

لس�مارسة الفن ب�راء أي عمل منها، هذه 
أعمال تظهر للناس وتتالىش«.لوحاته أشبه 
بومضة برق بج�و عاصف تخطف األنظار، 
الن�اس يحّبون رس�مه ومواضيع اللوحات، 

التي يختلقه�ا عىل الرغم م�ن أن معظمها 
م�ن الوجوه.أح�د أصحاب الس�يارات التي 
رس�م عىل زجاج مركبته أعرب عن إعجابه 
الكب�ر باللوح�ة، وإن كان يعّد األمر تطفالً 
ع�ىل مركبت�ه الخاص�ة، إال أن�ه تطّفل 
جميل حس�ب وصفه. يقول 
أُعجب�ت  »ك�م  الرج�ل 
به�ذه اللوحة لوجه 
ام�رأة عىل زجاج 
وكم  س�يارتي 
كن�ت مغتاظاً 
ُمحيت،  ألنها 
وللم�رة األوىل 
حيات�ي  يف 
أن  وددت 
س�يارتي  تبقى 
ال  غبارها«.  ب�كل 
يلتفت فن�ان لوحات 
للم�دة  الس�وري  الغب�ار 
الزمني�ة الت�ي يس�تغرقها عمله 
وال يأبه لعقارب الس�اعة، بل ينىس نفس�ه 
أم�ام زج�اج الس�يارات املّتس�خ ويح�اول 
بأصب�ٍع م�ن يده أن يغ�ّر نظ�رة الناس إىل 
األش�ياء.وبينما يح�ّول صاي�غ القب�ح إىل 

جم�ال، ال يكلّفه األمر رشاء أدوات الرس�م 
وال�ورق الذي غ�ال ثمنه مع ارتف�اع الدوالر 
مقابل اللرة الس�ورية، فهو يحرّك أصابعه 
أن  الش�ارع.وقبل  يف  أثن�اء م�روره  فق�ط 
يتطاير الغب�ار، لعبت آالت التصوير وحدها 
أو كام�رات الهوات�ف النقال�ة دور توثي�ق 
لحظات هذه اللوحات. س�ائق مركبة مّمن 
اختارها الفنان لرسم إحدى لوحاته، انتقل 
من دمش�ق إىل طرطوس، فش�اهد العمل 
أع�داد ال تحىص م�ن الن�اس، وكيف كانت 
الدهش�ة التي اعتلت وجوه من رأى الرسم 
املصنوع م�ن الغبار فقط.يرفض الصايغ 

وضع ما ينجزه عىل زجاج الس�يارات يف 
إطار االس�تعراض، بل مبادرة تستحق 

التوّق�ف عنده�ا. ويوض�ح »يف عاملنا 
العربي نفتقر له�ذه املبادرات والفن 

بعي�د عن الن�اس. ال بّد م�ن نزول 
به�دف  للن�اس  الف�ن 
تقدي�ره، وبالنس�بة إىل 
التجربة يكمن  تطوي�ر 
يف نقل ما كنت أرس�مه 
م�ن أفكار ع�ىل الغبار 
الزيتي�ة  األل�وان  إىل 

داخل مرسمي«..

أن تعّم أجواء المدينة 
رياح تحمل الغبار أمر 

يستاء منه كثيرون لدواٍع 
صحية ولكونه مصدر 
إزعاج لغالبية الناس. 

واقع الحال يختلف عند 
الفنان السوري جورج 
صايغ، فبفضل هذه 
الرياح ستمتلئ كل 

المركبات في الشوارع 
بالغبار، وهي فرصة 
ال تفّوت للرسم على 

زجاجها.

بإصبعه صنع جماالً أدهش الشارع 

إكتشاف لوح اشوري يضم 
 »رسوما شيطانية« 

 املراقب العراقي/ متابعة...
توص�ل باح�ث إلكتش�اف مرعب وهو 
وجود قرصا مس�ماريا آشوريا قديما، 
يضم رسما »شيطاني« يسبب الرصع.

 ويتمي�ز الق�رص، ال�ذي يبل�غ عم�ره 
2700 عام، برموز توفر عالجات طبية 
قديم�ة، وعىل الرغم من اكتش�افه منذ 
عق�ود يف العراق الحدي�ث، إال أن إعادة 
فح�ص القطع�ة األثرية كش�فت عن 

»الوجود الشيطاني«.
ويتميز الكائن الواضح يف الرسم األثري 
بقرون وذيول ولسان ثعبان، وهو أول 
مث�ال موض�ح ل�«ش�يطان« يمكن أن 

يرتبط بالرصع يف التاريخ.
ترولي�ز  الدكت�ور  ودرس 
بانك أربول، من 

جامعة كوبنهاغ�ن يف الدنمارك، النص 
كجزء من رسالة الدكتوراه التي يعّدها، 
 :ScienceNordic وق�ال يف حديثه م�ع
»تعط�ي املص�ادر نظ�رة فري�دة حول 
كيفي�ة تدريب طبيب آش�وري عىل فن 
األمراض وعالجها ومعرفة  تش�خيص 

أسبابها«.
ويف وق�ت س�ابق من ه�ذا الع�ام، قال 
أربول: »إنها نظرة ثاقبة لبعض األمثلة 
املبك�رة ع�ىل م�ا يمك�ن أن نصف�ه يف 

العلوم«.
ويعتق�د العلماء أنه ع�ىل الرغم من أن 
العالجات السحرية كانت شائعة يف ذلك 
الوقت، فإن األقراص تستخدم مقاربة 

أكثر تقليدية يف الطب أيضا.
واكُتش�فت األقراص قبل عقود يف بقايا 
مدين�ة آش�ور القديمة ش�مال العراق، 
ولكن دراس�ة جديدة اكتشفت كتابات 
طبيب مت�درب م�ن »مهد 

الحضارة«.

رئيس يفقد ذاكرته!

افعى تتسلل داخل طائرة  !
املراقب العراقي/ متابعة...

تس�ببت أفع�ى يف حال�ة ذع�ر بإح�دى 
مط�ارات نيوزيلن�دا بع�د س�قوطها من 
الطائرة.بينما كان طيار يس�تعد للهبوط 
عىل م�درج املطار بنيوزيلندا، رأى ش�يًئا 
غريًبا س�قط عىل األرض فسارع إىل إبالغ 
س�لطات املط�ار، ول�م يكن ذل�ك اليشء 
س�وى أفعى.وع�ىل الفور، تم اس�تدعاء 
ِفَرق الط�وارئ يف املطار الت�ي هرعت إىل 
امل�كان، وكان م�ن بينه�م فري�ق األم�ن 
البيولوج�ي ال�ذي عثر ع�ىل األفعى وهي 
عىل قيد الحياة.وتس�للت األفعى دون أن 

يالحظ أحد، إىل داخل طائرة، واتخذت 

من الهيكل الس�فيل مالًذا لها، وس�افرت 
مع ال�ركاب ع�ىل متنها.وأقلعت الطائرة 
م�ن مدين�ة بريزب�ن األس�رتالية ص�وب 
مط�ار كوينز ت�اون جنوب�ي نيوزيلندا، 
لُتقت�ل األفعى هناك؛ حس�ب م�ا أفادت 
به وكال�ة »يونايتد برس إنرتناش�ونال« 

األمريكي�ة.ويف نهاي�ة املط�اف أعلنت 
الس�لطات أنه تم »إعدام األفعى 

إنساني«.وأشارت  بشكل 

الس�لطات إىل أن التحقيق�ات أفض�ت إىل 
أن األفعى تس�للت إىل متن طائرة قادمة 
من أس�رتاليا، وسقطت عىل أرض املطار 
عندم�ا فتح�ت عج�الت الهبوط.وفتش 
ضاب�ط رشط�ة الطائ�رة القادم�ة م�ن 
أس�رتاليا؛ للتأك�د م�ن عدم وج�ود مزيد 
من الثعابني املختبئة يف هيكلها 

السفيل.

 املراقب العراقي/ متابعة...
»لم يكن باس�تطاعتي تذك�ر ما الذي 
فعلت�ه خ�الل الي�وم الس�ابق«، بهذه 
الربازي�يل  الرئي�س  وص�ف  الكلم�ات 
جاير بولس�ونارو حالته، بعد أن فقد 
ذاكرته بش�كل مؤقت، إذ سقط أرضا 
إث�ر زلة ق�دم وصدم رأس�ه، يف حادث 
داخل حمام القرص الرئايس، حس�بما 

قال يف مقابلة، الثالثاء.
وتعث�ر الرئي�س الربازي�يل البال�غ من 
يف  االثن�ني  مس�اء  عام�ا   64 العم�ر 
حمام ق�رص الفورادا الرئ�ايس، وهي 

االنتكاس�ة الصحي�ة الثالث�ة للرئيس 
ال�ذي أصي�ب بطعن�ة س�كني خ�الل 
حملت�ه الرئاس�ية ع�ام 2018 ما زال 

يعاني من آثارها حتى اآلن.
ع�رب  مقابل�ة  يف  بولس�ونارو  وق�ال 
الهاتف مع قن�اة »بان�د« التلفزيونية 
حول حادث تعثره وس�قوطه: »يف تلك 

اللحظة، فقدت ذاكرتي«.
وأضاف: »يف اليوم التايل، هذا الصباح، 
تمكنت من استعادة أشياء كثرة واآلن 
أن�ا بخر. ع�ىل س�بيل املثال ل�م يكن 
باس�تطاعتي تذك�ر ما ال�ذي فعلته يف 

اليوم السابق«.
وق�ال مكت�ب بولس�ونارو يف بيان إن 
الرئي�س أم�ى الليلة يف مستش�فى 
الق�وات املس�لحة يف برازيلي�ا تح�ت 
املراقب�ة، وتم الس�ماح ل�ه بالخروج 
يخل�د  ب�أن  »توصي�ة  م�ع  الثالث�اء 
ص�ور  أن  البي�ان  للراحة«.وأض�اف 
األشعة لجمجمته أظهرت عدم وجود 
خ�الل  بولس�ونارو  إصابة.وق�ال  أي 
املقابل�ة: »زلت قدمي وس�قطت عىل 
ظه�ري. كان�ت رضبة قوي�ة بما فيه 

الكفاية، لكنني سأعتني بنفيس«.

الفرق بين الذهب األبيض واألصفر

 املراقب العراقي/ متابعة...     
قال�ت الرط�ة ووس�ائل اإلع�الم، إنه تم 
القبض عىل رجل ذي لحية التهامه برسقة 
بنك يف كول�ورادو، وإلقاء األموال املرسوقة 
ع�ىل امل�ارة يف اله�واء صائحا ”عي�د ميالد 
س�عيد“.وذكر تقري�ر الرط�ة، أن�ه ت�م 
القبض عىل ديفيد واين أوليفر )65 عاما( 

يف مقه�ى ”س�تاربكس“ القري�ب بعدما 
اس�تهدف بن�كا أكاديمي�ا يف كولورادو 

سربينجس بعد ظهر اإلثنني.
وأضافت الرطة، أن املشتبه به ”هدد 
البن�ك ويف  وت�رك  باس�تخدام س�الح“ 
حوزته مبلغ نقدي لم يتم الكشف عنه.

”كيه.كيه.ت�ي.يف“  محط�ة  وقال�ت 
التلفزيونية يف ”كولورادو س�ربينجس“ إن 
شاهد العيان ديون باسكال قال إن أوليفر 

خ�رج من البن�ك وألقى األم�وال ”يف جميع 
أنحاء املكان“.ونقلت املحطة عن باس�كال 

يف  ”ب�دأ  امل�ال من قول�ه  إلقاء 

الحقيبة )قبل أن يصي�ح قائال( عيد ميالد 
س�عيد.“وقال باس�كال للمحطة، إن املارة 
جمع�وا بعض النق�ود وأعادوه�ا للبنك يف 
حني توج�ه أوليفر إىل مقهى س�تاربكس، 
وجل�س وكان فيم�ا يب�دو ينتظ�ر إلق�اء 
الرط�ة القب�ض عليه.ونقل�ت صحيف�ة 
”دنفر بوس�ت“ عن الرط�ة قولها إن 
”آالف ال�دوالرات“ ال ت�زال مفق�ودة، 
وأضافت أنه ال توجد أي إش�ارة عىل 
استخدام أوليفر سالحا خالل عملية 
س�جن  س�جالت  الرسقة.وأش�ارت 
مقاطع�ة إيل باس�و حي�ث ُيتحفظ 
أن�ه س�يمثل أم�ام  إىل  أوليف�ر  ع�ىل 
املحكم�ة يوم غ�د الخمي�س. ومن غر 
الواضح يف الس�جالت ما إذا كان أوليفر قد 

وكل محاميا.

يلقي األموال في الهواء !

 املراقب العراقي/ متابعة...
اوضح تقرير ملوقع »jewelrynotes« أهم 
االختالف�ات ب�ني نوعني الذه�ب األبيض 

واألصفر.
الذهب األبي�ض: يتكون الذه�ب األبيض 
فعلًيا م�ن ذهب أصفر مم�زوج بمعادن 
مث�ل املنجنيز والبالديوم لصنع الس�بائك 
البيضاء، وعادة م�ا يتم طالء املجوهرات 
املصنوع�ة من الذهب األبيض بطبقة من 
الروديوم حتى تبدو القطعة أكثر بياضا.

يختل�ط  األصف�ر:  الذه�ب 
الذه�ب األصف�ر باملعادن 
درج�ة  حس�ب  األخ�رى 
تب�دو  حت�ى  نقائ�ه، 
الس�بائك أكث�ر صالب�ة 

وأكثر متانة.
املتانة

الخواتم املصنوعة من 
الذه�ب األبيض عادة 
ما تكون أكثر متانة 
م�ن تل�ك املصنوعة 
من الذهب األصفر، 
مطيل  إن�ه  بس�بب 

وه�و  بالرودي�وم، 
مع�دن مت�ني، ولذلك فإن خوات�م الذهب 
األبي�ض يصعب ثنيها وخدش�ها مقارنة 
بتلك املصنوعة من الذهب األصفر، ولكن 
ه�ذا ال يعن�ى أن�ه ال يمك�ن العث�ور عىل 
خات�م ذه�ب أصف�ر متني ، فعىل س�بيل 
املث�ال، يحت�وي الذهب األصف�ر عىل 10 
قراط عىل ما يقرب من 60٪ من املعادن 
األخرى، مم�ا يجعل الس�بائك تبدو أكثر 
متان�ة، أم�ا خواتم الذه�ب األصفر عيار 
18 قراط فه�ي أكثر نعومة 
مقارنة بخواتم الذهب 

األبيض التي تحمل رقم قراط مماثل.
أعمال الصيانة

خواتم الذهب األصفر عادة ما تكون أكثر 
ليونة، وس�هلة الخدش، أكثر من الذهب 
األبيض، باإلضاف�ة إىل ذلك، يجب فحص 
خات�م الذهب األصف�ر بحًثا ع�ن التلف، 
حي�ث م�ن املحتمل أن تنحن�ي أجزائه أو 
تنكرس، ويف ح�ني أن الذهب األبيض أكثر 

متانة وأسهل يف الصيانة.
محتوى النيكل

يحتوى كل من الذه�ب األبيض واألصفر 
عىل النيكل، لذلك إذا كانت 
امل�رأة تعان�ى م�ن 
تج�اه  حساس�ية 
ه�ذا املع�دن، يجب 
األول  ىف  تس�أل  أن 
املع�دن  نس�بة  ع�ن 
ال�ذى يحت�وى علي�ه 
وم�ن  اإلكسس�وار، 
يج�ب  الت�ي  األش�ياء 
مراعاته�ا إن�ه إذا كان 
الخات�م الذهبى يحتوى 
ع�ىل ني�كل، ف�إن طالء 
م�ن  يمنع�ه  الرودي�وم 
مالمس�ة الجل�د، ومع ذلك 
عن�د إختف�اء الروديوم، قد تص�اب املرأة 
بالطف�ح الجلدي ىف حالة إذا كانت تعاني 

من الحساسية.
السعر

يعتمد س�عر الذهب ع�ىل قراطه، ولكن 
ع�ادًة ما يكون خاتم الذهب األبيض أغىل 
م�ن الذهب األصفر، ويرجع ذلك أساًس�ا 
الذه�ب  إىل املجوه�رات املصنوع�ة م�ن 
األبي�ض املطلية بالرودي�وم، حيث يعترب 

الروديوم غاىل الثمن.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 
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�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47

5:23

11:83

  غزالة تخلت عن صغيرها 
فهاجمتها 4 فهود!

 املراقب العراقي/متابعة...
انتر فيديو ع�رب مواقع التواصل يظهر 
غزالة م�ع صغرها تواجه 4 فهود داخل 

محمية »ماساي مارا« يف كينيا.
حيث اقرتبت أنثى غزال مع صغرها من 
منطق�ة فيها 4 فهود مفرتس�ة، وعندما 
ش�عرت بوجوده�م فرّت هارب�ة وتركت 

صغرها خلفها.
ولك�ن املفاجأة كانت ب�أن الفهود قررت 
مطاردة األم ومرت بجوار الغزال الصغر 
دون أن تلمس�ه.ويف النهاي�ة نج�ح أحد 
الفهود باالمس�اك باألم وافرتاسها، فيما 

نجى الغزال الصغر بحياته.

 املراقب العراقي/ متابعة...
ص�دم أف�راد عائل�ة أمريكية بعد 
اكتش�افهم بومة مختبئ�ة داخل 
ش�جرة عيد املي�الد الخاصة بهم، 
التي اش�رتوها قبل أيام من متجر 

يف مدينة جورجيا.
وتنك�رت البوم�ة داخل الش�جرة 
كقطع�ة زينة بجانب مجس�مات 
من البوم، لك�ن العائلة بهرت بعد 
أن ش�اهدت إحدى البومات تطر 

املطبخ  إىل  كل متجه�ة  لت�أ
البومة الطع�ام، لتعود 

خ�ل  ا لد
الش�جرة 

وتق�ف 
نب  بجا

هي�اكل الب�وم االصطناعي�ة التي 
تزي�ن الش�جرة.وظنت العائلة يف 
بداية األمر أن البومة قد دخلت إىل 
املنزل واختبأت يف الشجرة، لكنهم 
الحظ�وا أنها قد أتت مع الش�جرة 

عندما اشرتوها قبل 10 أيام.
وقالت األم  حول الحادثة »اقرتبت 
م�ن الش�جرة، توقع�ت ان ابنتي 
الب�وم  مجس�مات  م�ن  خاف�ت 
الت�ي تزي�ن الش�جرة، وه�ي 10 
تقريبا...لكنن�ي رصخ�ت بأع�ىل 
صوتي عندما الحظت أن إحداهن 

تراقبني وتحرك وجهها«.
واش�رتت العائل�ة الش�جرة م�ن 
متج�ر قريب بعد يوم�ني من عيد 
الشكر، لذا ظنوا أن البومة طارت 
إىل داخ�ل الش�جرة، م�ن الغابات 
املج�اورة، وقام�ت العائل�ة بفتح 
النواف�ذ إلفس�اح مج�ال للبومة 
ملغ�ادرة املن�زل بس�الم بع�د أن 

قدموا لها وجبات من الدجاج.
لك�ن البومة لم تغادر املنزل، 
العائلة تس�تعني  ما جع�ل 
بأخصائ�ي، ال�ذي أك�د أن 
البوم�ة كان�ت متخفي�ة يف 
الش�جرة من�ذ رشائه�ا 
ألنه�ا مصابة وأعطاها 
املقوي�ات  بع�ض 
يف  ووضعه�ا 
يق�ة  لحد ا
نصحه�م  و

بفت�ح 
الصن�دوق يف 
لكي  الظ�الم 

تغادر«.

فنان سوري يرسم لوحات على الغبار 

رونالدو يعثر على مفاجأة وسط الملعب 
املراقب العراقي/ متابعة...

كريس�تيانو  الربتغ�ايل  النج�م  عث�ر 
رونالدو مهاجم يوفنتوس، عىل هاتف 
محمول خالل مباراة فريقه يوفنتوس 
والتس�يو ، وذل�ك ضم�ن لق�اء كأس 
الس�وبر اإليط�ايل ال�ذي جمعهما يوم 

األحد، يف السعودية.
وأظهرت الص�ور املتداولة عىل مواقع 
االجتماع�ي رونال�دو وهو  التواص�ل 
يحم�ل هاتف�ا يف وس�����ط اس�تاد 
بالعاصم�ة  س�عود،  املل�ك  جامع�ة 
الس�عودية الري�اض خ�الل، الش�وط 
األول للمباراة، قبل أن يسلمه للجهات 

املعنية.
وصنع رونالدو هدف التعادل لفريقه، 
يف الدقيقة األخرة من الش�وط األول، 
عندم�ا راوغ أح�د مدافع�ي الخص�م 
وس�دد ك�رة قوية من خ�ارج منطقة 
الج�زاء، ارت�دت م�ن حارس التس�يو 
ليتابعه�ا زميل�ه األرجنتين�ي باول�و 

ديباال بسهولة يف الشباك.
ولكن يوفنتوس خرس يف نهاية املطاف 
الدف�اع  يف  بالت�ايل  وأخف�ق   ،)3-1(
ع�ن لق�ب بط�����ل كأس الس�وبر 
للمرة الثانية عىل التوايل والتاس�عة يف 

تاريخه.


