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المرجعية الدينية ترسل تحذيرًا مشفرًا للطبقة السياسية.. 
ورئيس الجمهورية  يواجه خيار »العزل«  

المراقب العراقي/ متابعة...
عام 2019 هو بامتي�از عام صمود ومقاومة 
أم�ام   اإليراني�ة  اإلس�امية  الجمهوري�ة 

 املخططات األمريكية ومن يدور يف فلكها . 
أرادوا م�ن خ�ال م�ا كان�ت تس�ميه االدارة 
األمريكي�ة الضغ�ط املتصاعد لرتكي�ع  إيران، 

لكن الشعب االيراني بصموده ومقاومته لهذا 
املخطط استطاع أن يفشله  ويثبت مرة أخرى 
تمس�كه بنهج ثورته التي أطلقها قبل أربعني 

عاًما. 
عام الصمود وإفشال مخططات أمريكا... 

ويف أج�واء الذكرى الس�نوّية األربعني النتصار 
ودخ�ول  الجمهوري�ة  اإلس�امية  الث�ورة 
اإلس�امية فص�ًا جديداً م�ن الحي�اة، أصدر 
اإلمام الخامنئي بياناً هاّماً  شكر فيه مشاركة 
الن�اس املرّشف�ة والكارسة لش�وكة األعداء يف 
مس�رات الحادي  عرش من ش�باط، ثم تطرق 
إىل رشح مميزات املس�ار املرشف الذي قطعته 
 الجمهوري�ة اإلس�امية ط�وال أربع�ني عاماً 
وبركات الثورة اإلسامّية املذهلة التي  أوصلت 

إيران العزيزة إىل مكانة تليق بالش�عب. 
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المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
تزامن�ا مع تم�رد رئي�س الجمهوري�ة برهم 
صالح عىل الدس�تور العراق�ي من خال  عدم 
قبوله بتكليف مرش�ح الكتل�ة النيابية االكرب 
بمنص�ب رئاس�ة ال�وزراء، تحرك�ت  بع�ض 
األط�راف السياس�ية وتقوده�ا يف ذل�ك كتلة 
البن�اء بإعتباره�ا الكتل�ة األك�رب يف  الربمل�ان 
لعزل رئيس الجمهوري�ة من منصبه وإحال 

شخصية بديلة. 
ويبدو ان الوضع الس�يايس امل�رتدي اتضحت 
من خ�ال ع�دم تط�رق املرجعي�ة  الدينية يف 
خطبته�ا اىل املجريات السياس�ية، االمر الذي 
استشعره عدد من  الساسة ووصفوه بناقوس 

خطر ، داعني السياسيني اىل تدارك املوقف. 
فمن جهته اعترب عضو مجلس النواب منصور 
البعيجي، أن »عدم تطرق  املرجعية الدينية إىل 

الشأن السيايس يف خطبة يوم أمس، يعني أن 
»ناق�وس  الخط�ر دق«، وفيما حذر من س�ر 
البلد نح�و املجهول، دعا »العق�اء« إىل تدارك 

 األمر«. 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  البعيج�ي  وق�ال 
العراقي« نس�خة منه إن »املرجعية العليا  هي 
صم�ام األم�ان للبلد وهي الس�د املني�ع الذي 
احت�وى األزم�ات طيل�ة الفرتة  الس�ابقة من 
خال توجيهاتها ونصائحها التي يش�هد بها 

الجميع من خال خطبها  املتواصلة«. 
وأض�اف، أن »عىل جميع األحزاب السياس�ية 
أن تدرك أمراً أن عدم تطرق  املرجعية بالش�أن 
الس�يايس يعني أن ناق�وس الخطر دق، وعىل 

العقاء أن  يتداركوا األمر«. 
وتابع: »إذا بقي الوضع عىل هذا املنوال وعدم 
اختي�ار ش�خصية مس�تقلة لش�غل  منصب 

رئي�س ال�وزراء ف�أن األم�ر يتج�ه للمجهول 
والبلد يسر نحو نفق مظلم.  
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 2019 صمود ومقاومة.. إيران تركع أمريكا بثباتها 
وتجني ثمار النصر

اختفاء مفردات البطاقة التموينية يفعل دعوات إحياء األسواق المركزية  

قوة امنية تستحوذ على أسلحة تابعة لعصابات داعش في االنبار

الحديثي: حكومة تصريف االعمال حال دون ارسال الموازنة الى البرلمان

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د مص�در امني يف قي�ادة عملي�ات محافظة 
االنبار اليوم الس�بت، أن ق�وة امنية  تمكنت من 
االس�تياء عىل اس�لحة متنوعة ملجرمي داعش 

بحملة دهم وتفتيش  غربي االنبار. 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املص�در  وق�ال 

العراق�ي«، ان »ق�وة امني�ة نف�ذت حملة  دهم 
وتفتيش واسعة النطاق عىل املناطق الصحراوية 
التابعة لقضاء الرطبة  غربي االنبار، تمكنت من 
خالها من االس�تياء عىل اس�لحة متنوعة من 

مخلفات  عصابات داعش«. 
واضاف ان »القوات االمنية داهمت تلك املناطق 

املس�تهدفة وفق معلومات  استخباراتية لتعقب 
اسلحة واليات خايا عصابات داعش االجرامية 
يف املناط�ق  الصحراوي�ة للمحافظ�ة«، موضحا 
ان« فرق�ة معالج�ة املتفج�رات ابطلت مفعول 
 االس�لحة املضبوطة دون وق�وع اي اصابات يف 

صفوف القوات االمنية  واملواطنني  ». 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املتحدث الرس�مي باسم مكتب 
رئي�س ال�وزراء املس�تقيل، س�عد 
الحديث�ي، اليوم  الس�بت، ان تحول 
الحكوم�ة لترصي�ف اعم�ال حال 
دون ارس�ال موازنة 2020  ملجلس 

النواب. 
وق�ال الحديثي يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، إن “مجل�س 
الوزراء أكم�ل  جميع بنود مرشوع 
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام 
“قان�ون  إن  إىل  الفت�ا   ،″2020

 املوازن�ة مجل�س ال�وزراء أكتملت 
دراسته ومناقشته داخل منذ بداية 

الشهر  املنرصم”. 
وأض�اف أن “مجلس ال�وزراء غر 
قادر عىل إرسال املوازنة االتحادية 
لع�ام   2020 ملجلس النواب بس�بب 

وج�ود عائ�ق قانون�ي”، مبينا أن 
“تحول الحكوم�ة  لترصيف أعمال 
منعه�ا من إرس�ال املوازنة ملجلس 
النواب كون الحكومة وفق  القانون 
إرس�ال  له�ا  يح�ق  ال  والدس�تور 

القوانني يف ظل هذه الظروف”. 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي ... 
اه�م ازم�ات الع�راق م�ا بع�د 2003 هو 
الفساد املتغلغل يف مؤسسات الدولة والذي 
 ابتلع مئ�ات املليارات من ال�دوالرات، وعد 
الس�بب الرئييس الرتفاع معدالت الفقر  يف 
الب�اد، فضا ع�ن النس�ب املتصاعدة من 

البطالة يف صفوف الشباب. 
وش�كل ملف البطاقة التموينية هو االخر 
فش�ا ذريعا بسبب فس�اد وزراء التجارة 
 الت�ي انجبته�م قوى املحاصص�ة، وغياب 
الدع�م الحكومي بحجة قلة التخصيصات 
 املالي�ة، علم�ا ان موازنة الع�راق هي من 
الن�وع االنفج�اري لعدة س�نوات، فجميع 
 التربيرات التي يتحدث عنها السياسيني يف 
فش�ل التموينية هي حجج كاذبة  لتمرير 

فساد تلك الوزارات. 
االقتصادي�ة  العلمي�ة  الخط�ط  غي�اب 
الواضح�ة من قب�ل الحكوم�ات العراقية 
املتعاقب�ة  عىل حكم الباد أدى اىل مش�اكل 

اقتصادي�ة كب�رة , خاصة ان الع�راق لم 
يتح�رر من  االقتصاد الريع�ي وما يتحدث 
عن�ه ق�ادة الب�اد ع�ن تح�ول االقتص�اد 
العراق�ي من  الش�مويل اىل الح�ر هو كذب 
للتحوي�ل  الس�بل  تهيئ�ة  ع�دم  بس�بب 

الصحيح . 
الفق�ر وارتفاع معدالت�ه،  وحجم البطالة 
كل ذل�ك أدى اىل تزاي�د الدع�وات اىل عودة 
التعاونية  املركزية والجمعي�ات   األس�واق 
خاص�ة ان البل�د يش�هد ع�ودة رسيع�ة 
 لألعتم�اد عىل املنت�ج الوطن�ي , والبعض 
يعدها فرصة للرتوي�ج للصناعة العراقية 
 وكذلك للتخفيف من معاناة رشيحة كبرة 

من املواطنني. 
البطاقة التموينية فش�لت يف توفر السلة 
الغذائية للمواطن بس�بب تلكؤ  املسؤولني 
عنها برغ�م التخصيص�ات املالي�ة لها اال 
انه�ا أصبح�ت ال ت�رى بالع�ني  املج�ردة , 
مما زاد من معان�اة العراقيني الذين كانوا 

يعتمدون عليها يف توفر  احتياجاتهم , لذا 
يجب زيادة مخصصاتها من اجل ديمومة 

استمرارها. 
ويقول الخبر االقتصادي صالح الهمايش 
يف اتصال مع )املراقب العراقي(: ان  ارتفاع 
معدالت الفق�ر والبطالة واخفاق البطاقة 
التمويني�ة يف توف�ر احتياج�ات  العائل�ة 
العراقية  , كل ذل�ك دعا اىل املطالبة بعودة 
األس�واق املركزي�ة واألس�واق  التعاوني�ة 
, خاص�ة ان املنت�وج العراق�ي ب�دأ بغ�زو 
األس�واق , كما ان امل�واد التي  يتم بيعها يف 
األس�واق يجب ان تكون مدعومة حتى لو 
كانت اجنبية ، فاألس�واق   الكبرة واملراكز 
التجارية تبيع املواد الغذائية بأس�عار اقل 
من السوق املحيل ,  مما جعلها تشهد اقباال 
كب�را , وه�ذه التجربة ل�و تبنته�ا وزارة 
التج�ارة لكانت  حققت نتائ�ج إيجابية يف 

دعم املواطن وتحقيق أرباح جيدة. 
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المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ا النائ�ب باس�م خش�ان، الي�وم الس�بت، 
املتظاهري�ن اىل تكثي�ف املطالب�ات الرامية  اىل 

استقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه. 
وق�ال خش�ان يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن “هيئ�ة رئاس�ة مجل�س  النواب 
خرقت الدس�تور بس�بب امتناعها عن عرض 

الطع�ون يف صح�ة عضوي�ة  عدد م�ن النواب 
الباطل�ة عضويته�م والذي�ن وصل�وا الربملان 
بالتزوي�ر والتاع�ب  بأص�وات الناخبني وعدد 

املقاعد يف انتخابات 201٨“. 
وأض�اف، أن “هيئة الرئاس�ة متورط�ة أيضاً 
بأمور مالية عديدة معروضة االن امام  اإلدعاء 

العام ومحكمة تحقيق النزاهة يف الكرخ”. 

الجمهوري�ة  ان«اس�تقالة رئي�س  اىل  ولف�ت 
بره�م صال�ح الن إدارة رئاس�ة الربمل�ان  البلد 
يف ه�ذه الظ�روف يعني تعقيد االزم�ة«، داعيا 
املتظاهرين اىل “تكرار  املطالبة اليومية بإقالة 
رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس ومحاس�بته 
القانوني�ة  الخروق�ات  س�كوته  ع�ىل  بس�ب 

والدستورية املذكورة”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د النائب عامر الفايز، اليوم الس�بت، ان الدس�تور يلزم رئيس 
الجمهورية  باملصادقة عىل تكليف مرشح الكتلة األكرب، مبيناً ان 

البناء قدمت اليه بعض  املرشحني. 
وق�ال الفايز يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي«، ان »اس�تقالة 
رئي�س  الجمهورية بره�م صالح قد تكون طريقت�ه للهروب من 
الدوام�ة التي وض�ع بها بني  جهات سياس�ية متصارعة وضغط 
ش�عبي وكذل�ك م�ا ق�د يك�ون باع�رتاض املرجعية  ع�ىل بعض 

املرشحني«. 
وأض�اف ان »رئي�س الجمهوري�ة ال يمكن�ه ارض�اء جمي�ع تلك 
الجه�ات يف ظ�ل  تع�ارض التوجهات فيم�ا بينها وه�و قد يكون 

بموقف ال يحسد عليه«. 

برلماني : الدستور يلزم رئيس 
الجمهورية بالمصادقة على مرشح 

الكتلة االكبر

القوات اليمنية 
تصد زحفا 
للمرتزقة 

في جيزان

لماذا أنت 
تمثل الشعب 

وغيرك ال 
يمثله ؟

جامعة هندية 
تقدم دورة 

للتعامل 
مع مرضى 

األشباح!!  459
فابيان رويز 

يفضل 
االنتقال 

لريال مدريد  

دعوات لحسم ملف »رئيس الوزراء« البديل والمضي 
نحو االعداد لالنتخابات  المبكرة

لقطعالطريقامامالتدخالتالخارجية...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
تفسح االزمات السياسية التي تعصف 
بالبل�د األبواب مرشعة ام�ام التدخات 
 الخارجي�ة لف�رض ارادته�ا والتحك�م 
بمص�ر البلد، ورضب الس�يادة عرض 
الحائط،  وتس�اهم املناكفاتالسياس�ية 
اآلراء  وتض�ارب  الح�ادة  والخاف�ات 
والتزمت باملواق�ف  بالتمهيد اىل التدخل 
الخارج�ي وف�رض االرادات، وه�و م�ا 
ينعكس سلباً عىل الوضع  الداخيل للبلد، 
ويدف�ع رضيبة تل�ك االزم�ات املواطن 
العراق�ي ال�ذي وقع ضحي�ة  الخافات 

التي اثرت عىل وضعه املعييش. 
وتصاع�دت ازمة الخافات السياس�ية 
م�ع بداية التظاهرات الت�ي انطلقت يف 
ترشي�ن  املنرصم، والت�ي تمخض عنها 
الحكوم�ة، أجربت  دع�وات الس�تقالة 
رئي�س ال�وزراء  ع�ادل عبد امله�دي اىل 
االستجابة لذلك وقدم استقالته للربملان 

ليرتك املنصب  ش�اغراً من دون بديل. 
وجاء ذلك الفراغ يف املنصب بعد الرفض 
القب�ول  يف  املتظاهري�ن  اب�داه  ال�ذي 
ب�اي  ش�خصية كانت قد تس�نمت احد 

املناص�ب س�ابقاً، وهو ما ج�اء ضمن 
دع�وات  املرجعية الدينية التي س�اندت 

املتظاهرين يف ذلك املطلب. 
بم�ا  السياس�ية  الكت�ل  وتتمس�ك 
أسمتهب�«حقها الدستوري« يف تسمية 
ش�خصية  رئيس الوزراء، واضفى ذلك 
الخاف تعقيداً عىل املشهد السيايس ما 
فس�ح  املجال امام التدخات الخارجية 
بف�رض ارادتها، الس�يما بع�د املواقف 
يف  الجمهوري�ة  ابداه�ا  رئي�س  الت�ي 
التخ�يل ع�ن مس�ؤوليته واالنس�حاب 
نحو الس�ليمانية، وهو  ما عزز املواقف 
الس�يايس  الوض�ع  حي�ال  الخارجي�ة 

العراقي. 
مراقب�ون دع�وا الكت�ل السياس�ية اىل 
النظ�ر،  التق�ارب يف وجه�ات  رضورة 
املتظاهري�ن  ص�وت  اىل   واالس�تماع 
القان�ون  اىل  واالحت�كام  الس�لميني، 
والدستور  لقطع الطريق امام التدخات 
االمريكية بفرض ارادتها حول تس�مية 

رئيس الوزراء  البديل. 
وبه�ذا الجان�ب ي�رى املحلل الس�يايس 
حاف�ظ ال بش�ارة ان العراقيني اعتادوا 

يف كل  ازم�ة اىل تصعي�د املواق�ف وعدم 
طاول�ة  ع�ىل  الجل�وس  اىل  اللج�وء 
الحوار، لقطع  الطري�ق امام التدخات 

الخارجية بفرض ارادتها. 
وق�ال آل بش�ارة يف ترصي�ح خص به 

»املراق�ب العراق�ي« ان »الحل�ول التي 
 يطرحها الخارج ال تخدم وضع العراق، 

السيما يف ظل االزمة الحالية ». 
وأض�اف ان »جمي�ع األط�راف الي�وم 
تحال�ف  واوله�ا  املس�ؤولية،  تتحم�ل 

البناء الذي  أخطأ عندما رش�ح أس�ماء 
مش�اركة يف العملية السياسية وتنتمي 
اىل األح�زاب،  وهو بذل�ك خالف دعوات 
الش�ارع واملرجعية، املطالبة بتس�مية 

شخصية  مستقلة«. 

ال�ذي  الثان�ي  »الط�رف  ان  اىل  ولف�ت 
س�اهم باألزمة هو رئي�س الجمهورية 
برهم  صال�ح، الذي ماطل كث�راً حول 
الكتل�ة األك�رب، اىل ان وصلت املش�كلة 
يتدخ�ل  واخ�ذ  تعقي�دات،  كب�رة  اىل 
متج�اوزاً  تط�رح  الت�ي  األس�ماء  يف 
ناهي�ك  ع�ن  الدس�تورية،  صاحيات�ه 

تخبطاته املستمرة ». 
وأش�ار اىل ان » الط�رف الثال�ث يف تلك 
االزمة هم املتظاهرين، كونهم لم يعزلوا 
 املندس�ني واملخربني الذين قاموا بحرق 
املح�ال التجارية وإش�اعة الفوىض، يف 
 بغداد واملحافظات، وهم لم يس�تجيبوا 
لدعوات املرجعية بطرد املخربني، وهذا 
 السر باتجاه االزمة، يتحملها بالدرجة 

األساسية املتظاهرين السلميني«. 
وتابع ان »معالجة جميع تلك املش�اكل 
ٌيمكننا من درء االزمة وتفادي س�حبها 
اىل  منزلق�ات خط�رة ال تخ�دم جميع 

األطراف«. 
من جانبه يرى املحلل الس�يايس حسني 
الع�راق  يف  الاعب�ة  ال�دول  ان  عب�اس 
وعىل  راس�هم أمريكا تس�تغل أي ازمة 

سياس�ية للتدخ�ل يف وضع الب�اد بما 
يت�اءم م�ع  مصالحها، ويضم�ن بقاء 

قواتها«. 
وق�ال عب�اس يف ترصي�ح خ�ص ب�ه 
»الخاف�ات  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
السياسية  واس�تمرارها تمهد ملزيد من 
التدخات الخارجية، وهذا يتطلب وعي 
من قبل الكتل  السياسية التي تستطيع 
تقدي�م التن�ازالت للش�ارع للتوصل اىل 

حلول مرضية  لجميع األطراف«. 
البدي�ل  ال�وزراء  »رئي�س  ان  وأض�اف 
مرحلت�ه انتقالي�ة وتمه�د لانتخابات 
املبك�رة وال  تس�توجب كل ذلك الخاف 

واملناكفات«. 
وأش�ار اىل ان » الش�ارع يجب ان يكون 
عىل مس�توى من الوعي لقطع الطريق 
 امام املحاوالت الس�اعية اىل جر الوضع 
الداخ�يل اىل ازم�ة حادة«.  يش�ار اىل ان 
الكت�ل السياس�ية فش�لت يف تس�مية 
رئيس وزراء بديل للمستقيل عادل  عبد 
املهدي، بسبب الرفض الذي ابتده بعض 
الكت�ل السياس�ية واملتظاهري�ن حول 

 األسماء التي طرحت يف االعام. 
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نائب يدعو المتظاهرين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان



سياسيون يؤشرون »خطرا« لعدم تطرق المرجعية للتوجيهات السياسية

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلن�ت وزارة الداخلية، القبض عىل س�بعة 
أشخاص مطلوبني بقضايا خطف وتحرير 
مختطف بحوزتهم يف محافظة نينوى.

وق�ال إع�ام ال�وزارة، يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه إن »قوة 
مش�ركة من مكتب مكافحة جريمة 
الخط�ف ومكتب مكافح�ة إجرام أبي 
تم�ام التاب�ع ملديري�ة مكافح�ة إجرام 
قي�ادة رشط�ة نينوى ومن خ�ال جمع 
املعلوم�ات والبحث والتحري واالس�تفادة 
م�ن كامرات املراقبة، وبع�د إصدار مذكرات 

قب�ض من ق�ايض التحقيق املخت�ص، ألقت 
القب�ض ع�ىل س�بعة مجرم�ني مطلوب�ني 

بجرائم خطف«.
وأض�اف البي�ان »كم�ا ت�م تحري�ر مواطن 
إىل  مش�راً  بحوزته�م«،  مختط�ف  ش�اب 
»اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الخاطفني 
وتوقيفهم وف�ق املادة ٤٢١ ق ع، حيث ألقي 
القب�ض عليه�م يف عدد من مناط�ق وأحياء 

الجانبني األيمن واأليرس ملدينة املوصل«.
وتنف�ذ األجه�زة األمنية عملي�ات يف مناطق 
متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء 

القبض عىل مطلوبني بقضايا مختلفة.

املراقب العراقي/ االنبار...
االس�تخبارات  مديرية  اعلن�ت 
العسكرية، السبت، العثور عىل 

كدس للعتاد يف االنبار.
وقال�ت املديرية يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراق« نس�خة منه، 
ان »مفارز شعبة االستخبارات 
 ٧ الفرق�ة  يف   العس�كرية 
اس�تخبارات  م�ع  بالتنس�يق 
الف�وج الثان�ي لواء املش�اة ٨ 
تمكنت من العث�ور عىل كدس 

للعبوات الناسفة من مخلفات 
عصاب�ات داع�ش االرهابية يف 
محافظ�ه االنب���ار - قض�اء 

عنه«.
واضافت، انها »ضبطت بداخله 
٣ قذائف مدفع نمس�اوي عيار 
١٥٥مل�م و٨ عب�وات ناس�فة 
محليه الصنع«، مبينة انه »تم 
تفج�ر املواد موقعي�ا من قبل 
مف�ارز  هندس�ة الفرقة  دون 

ارضار«.

االستخبارات العسكرية تعرث 
عىل كدس للعتاد يف االنبار

اعتقال 7 مطلوبين بقضايا خطف يف نينوى
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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

تحركات نيابية لعزل رئيس الجمهورية من منصبه بعد خرقه للدستور وتجاوزه للصالحيات
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

تزامنا مع تم�رد رئيس الجمهوري�ة برهم صالح 
ع�ىل الدس�تور العراق�ي م�ن خ�ال ع�دم قبوله 
بتكلي�ف مرش�ح الكتل�ة النيابية االك�ر بمنصب 
رئاسة الوزراء، تحركت بعض األطراف السياسية 
وتقودها يف ذلك كتلة البناء بإعتبارها الكتلة األكر 
يف الرمل�ان لعزل رئي�س الجمهورية م�ن منصبه 

وإحال شخصية بديلة.
ويب�دو ان الوضع الس�يايس امل�ردي اتضحت من 
خ�ال عدم تطرق املرجعي�ة الدينية يف خطبتها اىل 
املجري�ات السياس�ية، االمر الذي استش�عره عدد 
م�ن الساس�ة ووصفوه بناق�وس خط�ر ، داعني 

السياسيني اىل تدارك املوقف.
فم�ن جهته اعت�ر عضو مجلس الن�واب منصور 
البعيج�ي، أن »ع�دم تط�رق املرجعي�ة الدينية إىل 
الش�أن الس�يايس يف خطبة ي�وم أم�س، يعني أن 
»ناقوس الخط�ر دق«، وفيما حذر من س�ر البلد 

نحو املجهول، دعا »العقاء« إىل تدارك األمر«.
وق�ال البعيجي يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه إن »املرجعية العليا هي صمام األمان 
للبلد وهي الس�د املنيع الذي احتوى األزمات طيلة 
الفرة الس�ابقة من خ�ال توجيهاتها ونصائحها 
الت�ي يش�هد به�ا الجمي�ع م�ن خ�ال خطبه�ا 
األح�زاب  أن »ع�ىل جمي�ع  املتواصلة«.وأض�اف، 
السياس�ية أن تدرك أمراً أن ع�دم تطرق املرجعية 
بالش�أن الس�يايس يعن�ي أن ناق�وس الخطر دق، 

وعىل العقاء أن يتداركوا األمر«.
وتاب�ع: »إذا بق�ي الوضع ع�ىل هذا املن�وال وعدم 
اختيار ش�خصية مس�تقلة لش�غل منصب رئيس 
الوزراء فأن األمر يتجه للمجهول والبلد يسر نحو 

نفق مظلم، لذلك يجب أن يتم تدارك األزمة الحالية 
والخ�روج بالبل�د إىل ب�ر األمان وتغلي�ب املصلحة 
العامة عىل جميع املصالح الفئوية والخاصة التي 

أوصلتنا إىل ما نحن عليه«.
بدوره�ا كش�فت مص�ادر سياس�ية رفيع�ة، أن 
أطراف�اً سياس�ية يف تحالف البناء ب�ارشت حراكاً 
واسعاً يهدف لعزل الرئيس برهم صالح من خال 

الرملان، بعد توجيه تهمة خرق الدستور له.
وقال�ت املص�ادر، إن »ق�ادة التحال�ف اتفق�وا يف 
اجتم�اع ضمه�م بع�د س�اعات من إع�ان صالح 
رفضه تكليف مرش�ح البناء وتهديده باالستقالة، 
ع�ىل التح�رك ملعاقب�ة صالح ع�ر عزله، بس�بب 
ع�دم االلت�زام بم�واد الدس�تورية، وخ�رق املهلة 

الدستورية«.
سيش�هدان  املقبل�ني  »اليوم�ني  أن  وأوضح�ت، 
ح�راكاً سياس�ياً يف ه�ذا املوض�وع ب�ني مختل�ف 
القوى السياسية، ملناقش�ة عزل الرئيس، وإيجاد 
بديل له متفق عليه سياس�ياً قب�ل العزل، حتى ال 
يتكرر س�يناريو عادل عبد املهدي من جهة الفراغ 
الدس�توري«، ملمحاً إىل أن »وزي�ر املالية الحايل يف 
الحكوم�ة فؤاد حس�ني، والذي كان س�ابقاً مدير 
مكت�ب رئيس إقليم كردس�تان الس�ابق مس�عود 
بارزاني، مناسب للمنصب وكان قد ترشح له لكن 
التوافقات السياس�ية أقصته من منصب رئاس�ة 

الجمهورية ومنحته لرهم صالح«.
الخمي�س،  أم�س  أول  صال�ح،  الرئي�س  وأعل�ن 
اس�تعداده لوض�ع اس�تقالته بت�رف مجل�س 
الن�واب، معتذراً يف الوقت ذاته عن تكليف مرش�ح 
»البناء« أس�عد العيداني لرئاسة الحكومة املقبلة، 

فيما غادر بعد ذلك إىل محافظة السليمانية.

املراقب العراقي/ بغداد...
حذر النائب عن تيار الحكمة عيل العبودي، 
الس�بت، من مغبة االس�تمرار يف الخافات 
السياس�ية وت�رك اغاق امل�دارس واملواني 
وتعطي�ل اقتص�اد الب�اد، داعي�ا االطراف 

السياسية اىل االرساع يف انهاء تلك االزمة.
وق�ال العبودي يف تري�ح تابعته »املراقب 

وامل�دارس  املوان�ئ  »اغ�اق  إن  العراق�ي« 
والجامع�ات اصبح بش�كل دائ�م منذ عدة 
اش�هر واليمكن�ه االس�تمرار كون�ه ي�ر 

باالقتصاد العراقي«.
عليه�ا  السياس�ية  »الق�وى  ان  واض�اف 
االرساع يف اختيار شخصية غر جدلية دون 
االلتف�ات اىل مصالحها لرئاس�ة الحكومة 

املقبلة«.
وأوض�ح العب�ودي، أن »الحكوم�ة املقبلة 
س�تكون بمدة محددة وباعمال محصورة 
ال يمكن التعويل عليها كثرا كونها ستهئ 
النتخاب�ات مبك�رة وتق�ر قوان�ني مهم�ة 
مثل املوازن�ة وغرها وتدع�و اىل انتخابات 

مبكرة«.

الحكمة: االستمرار بتعطيل المدارس والجامعات والموانئ يضر باقتصاد العراق
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�دت عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة 
به�ار محمود، الس�بت، أن قان�ون املحكمة 
االتحادي�ة س�رحل إىل الفص�ل الترشيع�ي 
ال  املتب���ق�ي  الوق�ت  أن  مبين�ا  الق�ادم، 
يسمح ترشيع القانون يف ظ�����ل ال�جدل 

السيايس.
وقال�ت محمود يف تري�ح تابعته »املراقب 

العراق�ي« إن »ميض مجلس النواب بترشيع 
القوانني اإلصاحية تس�بب يف تأخر ترشيع 
أن  مبين�ا  االتحادي�ة”،  املحكم�ة  قان�ون 
»قان�ون املحكمة االتحادية بحاجة إىل مزيد 
م�ن الوقت والتفاهم الس�يايس قبل عرضه 

عىل جدول أعمال املجلس«.
أن “قان�ون املحكم�ة  وأضاف�ت محم�ود، 
االتحادي�ة س�رحل إىل الفص�ل الترشيع�ي 

الق�ادم لحني إتمام جميع مش�اريع قوانني 
اإلصاحية«.

وكان�ت اللجن�ة القانوني�ة النيابية أكدت يف 
وقت س�ابق، أن قانون املحكم�ة االتحادية 
لم يحصل عىل توافق سيايس لغاية االن من 
اجل عرضه للتصويت، مش�را اىل اس�تمرار 
العم�ل العداد الصيغ النهائي�ة للقانون قبل 

عرضه للتصويت.

القانونية النيابية تؤكد ترحيل قانون المحكمة االتحادية إلى الفصل المقبل

الصيادي: الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة تمزيق للدولة

سائرون: الخروج من األزمة
 مرهون بالتنازالت

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون رعد 
حس�ني, الس�بت , ان الخروج م�ن ازمة 
تس�مية رئيس الحكومة س�تكون قريبة 
إرصاره�ا  ع�ن  الكت�ل  تنازل�ت  م�ا  اذا 
بمخالفة إرادة الشعب وبعكسه سيكون 
يف  حس�ني  ومعقدا.وق�ال  بعي�دا  الح�ل 
تري�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 
»اناط�ة تس�مية رئيس الحكوم�ة املقبل 
رئي�س  بش�خص  محص�ورة  ليس�ت 
الجمهوري�ة وال بكتلة محددة«، مش�را 
إىل أن »عب�ور االزمة يتطل�ب تنازل الكتل 

س�ية  لسيا دة ا لارا

الش�عبية واال ف�ان الحل س�يكون بعيدا 
ومعقدا«.

وأض�اف ان »كاف�ة الكتل السياس�ية ان 
تعي جي�دا ب�ان اختي�ار رئيس ال�وزراء 
وأركان حكومت�ه يج�ب ان تتوفر فيهما 
رشطان اساسيان هما رىض الشعب أوال 
ومراع�اة البعد ال�دويل ثانيا, حتى نضمن 
عاقات دولي�ة«.وكان النائب عن تحالف 
س�ائرون ب�در الزيادي توق�ع يف تريح 

ال�وزراء  رئي�س  بق�اء  س�ابق، 
عبدامله�دي  ع�ادل  املس�تقيل 
وبمنصبه معية حكومة تريف 
االعمال حت�ى موعد االنتخابات 
دون  املقب�ل  االس�بوع  م�ر  اذا 

اختيار مرشح مستقل 
لرئاسة الوزراء.

مجلس ديالى: عمليات الحشد الشعبي 
أجبرت  قادة عصابات داعش الى الهروب 

املراقب العراقي/ دياىل...
كش�ف رئيس اللجن�ة االمنية يف مجلس 
دياىل املنحل صادق الحس�يني، الس�بت، 
ع�ن هروب ق�ادة »والية دي�اىل« التابعة 
لجماع�ات داع�ش االجرامية م�ن عدة 
مناط�ق يف املحافظ�ة بس�بب رضب�ات 

وعمليات قوات الحشد الشعبي.
تابعت�ه  تري�ح  يف  الحس�يني  وق�ال 
»الرب�ات  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
املتاحقة التي يقودها الحش�د الشعبي 
داع�ش  لجماع�ات  مهم�ة  اله�داف 
االرهابي من خ�ال الكمائن والعمليات 
املباغتة دفعت قادة مايعرف بوالية دياىل 
يف التنظي�م اىل الهروب م�ن مناطق عدة 
يف دياىل صوب مناطق املطيبيجة وامليتة 

ضم�ن ح�دود ص�اح الدي�ن واالختباء 
فيها«.

واض�اف الحس�يني،ان »داعش فقد ٢٣ 
قياديا بارزا خال ٢0١9 بسبب الكمائن 
والعملي�ات النوعي�ة الت�ي ق�اد اغلبها 
الحش�د الش�عبي وتمكن من خلق شلل 
ت�ام لخاي�اه يف ٥ مناطق كان�ت لوقت 
قريب س�اخنة جدا خاص�ة نفط خانة 
ومحيطها«، مؤكدا أن »اس�تنزاف دماء 
ما تبقى من خايا داعش مس�تمرة من 

قبل الحشد الشعبي«.
واشار رئيس اللجنة االمنية اىل »رضورة 
االنتب�اه اىل طبيع�ة االوض�اع يف املناطق 
الفاصلة مع صاح الدين واطاق عملية 

تنتهي املضافات االمنة لداعش«.

المحكمة االتحادية تحسم الجدل بشأن مقاعد األيزيديين والصابئة

عمليات سامراء تفجر 14 عبوة من مخلفات داعش بجزيرة مكيشيفة

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت املحكمة االتحادي�ة العليا، اليوم 
السبت، أحكامها بشأن املقاعد النيابية 

للمكونني االيزيدي والصابئي املندائي.
للمحكم�ة  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
اياس الس�اموك يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »املحكم�ة 
االتحادي�ة العليا اص�درت حكما بالرقم 
)١١/ اتحادي�ة/ ٢0١0( قض�ت في�ه، 

بان املكون االيزيدي يس�تحق مقاعد يف 
مجلس النواب تتناسب مع نفوسه وفق 

االحصاءات الرسمية املعتمدة«.
واض�اف ان »ذلك وفق املادة )٤9/ اوال( 
م�ن الدس�تور التي بان مجل�س النواب 
يتك�ون م�ن عدد م�ن االعضاء بنس�بة 
معقد واحد لكل مائة الف نس�مة، وهو 
م�ا اكدته الحقا يف حكمها بالرقم )٧٨/ 

اتحادية/ ٢0١9(«.

االتحادي�ة  »املحكم�ة  ان  اىل  واش�ار 
العلي�ا قض�ت يف حكمه�ا بالرق�م )٧/ 
اتحادي�ة/ ٢0١0(، بان بجع�ل املقاعد 
املخصص�ة للمك�ون الصابئ�ي املندائي 
ضمن دائرة انتخابية واحدة اسوة لكوتا 

املسيحيني«.
ونوه اىل ان »ذل�ك يتيح لهم فرصة اكر 
يف الحصول عىل مقعد او اكثر يف مجلس 

النواب، وعدم تشتت اصوات املكون«.

املراقب العراقي/ سامراء...
اعلن�ت قيادة عمليات س�امراء، الس�بت، 
عن تفجر ١٤ عب�وة قمعية من مخلفات 

داعش يف جزيرة مكيشيفة.
وذك�رت القي�ادة يف بيان تلق�ت »املراقب 

العراقي« نسخة منه، إن »ابطال عمليات 
سامراء ومن خال واجب تفتيش وتطهر 
لجزي�رة مكيش�يفة، تمكنت م�ن العثور 
ع�ىل )١٤( عب�وة قمعي�ة محلي�ة الصنع 
من مخلف�ات داعش االرهابي تم اتافهن 

ف�وج   « ان  الس�يطرة«.واضافت،  تح�ت 
الطوارئ الخامس رشطة صاح الدين من 
خ�ال دورية يف منطقة الش�طيط، تمكن 
م�ن العثور عىل عبوة ناس�فة نمس�اوية 

الصنع من مخلفات داعش االرهابي«. 

امانة بغداد: انجاز صيانة تخسف بأحد خطوط المجاري شمالي العاصمة
املراقب العراقي/ بغداد...

اعلنت امان�ة بغداد، الس�بت، عن انجاز 
صيانة تخس�ف يف اح�د خطوط املجاري 

الرئيسية شمايل العاصمة.
وذك�رت االمان�ة يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »ماكاتها يف 
دائ�رة بلدي�ة االعظمية، قام�ت بانجاز 
صيانة التخسف الحاصل يف احد خطوط 
املج�اري الرئيس�ية ) وبقط�ر ٨0 س�م 
وعم�ق ٤ أمت�ار تح�ت االرض وبط�ول 
٨٧ م�راً ( ضمن ش�ارع 600 يف منطقة 

صليخ«.
واضافت، انه »يع�د من الخطوط املهمة 
يف تري�ف مياه املج�اري واالمطار عن 

املنطقة املذكورة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشف النائب عن تحالف البناء مختار 
املوس�وي، عن أن الحلبويس, أرسل 
رس�الة لصال�ح يف ح�ال تركه 
الجمهورية  املنص�ب رئاس�ة 
ف�إن  اس�تقالة  دون  حت�ى 
رئي�س  يمن�ح  الدس�تور 
الرمل�ان صاحي�ات اس�تام 
الجمهوري�ة,  مه�ام رئي�س 
مبين�ا ان صال�ح لم ي�رد عىل 

الرساله حتى االن.
واض�اف املوس�وي, يف تريح الذاع�ة »املربد« 
وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان »رئي�س الرملان 
محم�د الحلب�ويس يج�ري مفاوض�ات م�ع اربيل 
بشأن حسم تكليف اس�عد العيداني من قبل برهم 

صالح اليوم او غدا«.

اأذاعيت�صريح

نائب عن البناء: الحلبوسي أرسل 
رسالة إىل صالح قد تفضي إىل 
تكليف العيداين وفقا للدستور



مطالبات بعودة األسواق المركزية والجمعيات التعاونية لدعم شريحة الفقراء والحد من ارتفاع االسعار
التجارة ومافيات الفساد وراء احتضار البطاقة التموينية 

 وغي�اب الدعم الحكوم�ي بحجة قلة 
التخصيصات املالية، علما ان موازنة 
الع�راق ه�ي م�ن الن�وع االنفجاري 
لعدة س�نوات، فجميع التربيرات التي 
يتح�دث عنه�ا السياس�يني يف فش�ل 
التمويني�ة هي حجج كاذب�ة لتمرير 

فساد تلك الوزارات.
العلمي�ة االقتصادية  غياب الخط�ط 
الواضحة من قبل الحكومات العراقية 
املتعاقب�ة ع�ى حك�م الب�اد أدى اىل 
مش�اكل اقتصادية كبرية , خاصة ان 
العراق لم يتحرر من االقتصاد الريعي 
وما يتحدث عنه قادة الباد عن تحول 
االقتص�اد العراق�ي من الش�مويل اىل 
الح�ر هو ك�ذب بس�بب ع�دم تهيئة 

السبل للتحويل الصحيح .
الفق�ر وارتف�اع معدالت�ه , وحج�م 
تزاي�د  اىل  أدى  ذل�ك  كل  البطال�ة 
الدع�وات اىل عودة األس�واق املركزية 

ان  خاص�ة  التعاوني�ة  والجمعي�ات 
البلد يش�هد ع�ودة رسيع�ة لألعتماد 
عى املنتج الوطن�ي , والبعض يعدها 
فرص�ة للرتوي�ج للصناع�ة العراقية 
وكذلك للتخفي�ف من معاناة رشيحة 

كبرية من املواطنني.
البطاق�ة التمويني�ة فش�لت يف توفري 
الس�لة الغذائية للمواطن بسبب تلكؤ 
املس�ؤولني عنها برغم التخصيصات 
املالي�ة له�ا اال انه�ا أصبح�ت ال ترى 
بالع�ني املجردة , مم�ا زاد من معاناة 
العراقيني الذين كانوا يعتمدون عليها 
, ل�ذا يج�ب  يف توف�ري احتياجاته�م 
زي�ادة مخصصاتها من اجل ديمومة 

استمرارها.
ويق�ول الخب�ري االقتص�ادي صال�ح 
)املراق�ب  م�ع  اتص�ال  يف  الهم�ايش 
العراق�ي(: ان ارتفاع مع�دالت الفقر 
التموينية  البطاقة  والبطالة واخفاق 

يف توفري احتياج�ات العائلة العراقية  
, كل ذل�ك دع�ا اىل املطالب�ة بع�ودة 
األسواق املركزية واألسواق التعاونية 
, خاصة ان املنتوج العراقي بدأ بغزو 
األسواق , كما ان املواد التي يتم بيعها 
يف األس�واق يجب ان تك�ون مدعومة 
حتى ل�و كان�ت اجنبية ، فاألس�واق  

الكبرية واملراك�ز التجارية تبيع املواد 
الغذائي�ة بأس�عار اق�ل من الس�وق 
املح�ي , مم�ا جعله�ا تش�هد اقب�اال 
كبريا , وهذه التجربة لو تبنتها وزارة 
التجارة لكانت حققت نتائج إيجابية 
يف دعم املواطن وتحقيق أرباح جيدة.

هن�اك  ان  يب�دو  الهم�ايش:  وتاب�ع 

ضغوط�ات سياس�ية تم�ارس ملن�ع 
عودة األس�واق املركزي�ة والجمعيات 
التعاوني�ة م�ن اج�ل تروي�ج بضائع 
اجنبي�ة وس�لع ل�ركات يمتلك�ون 
فيه�ا بع�ض السياس�يني اس�هما , 
لذل�ك يرفض�ون دع�م املنت�ج املحي 
, فالبناي�ات الت�ي تمتلكه�ا رشك�ة 

البن�ى  وبع�ض  املركزي�ة  األس�واق 
التحتي�ة تؤهله�ا للع�ودة م�ن جديد 
, والحج�ج بتحوي�ل االقتص�اد م�ن 
الش�مويل اىل الح�ر ه�ي نرصيح�ات 
فارغة وليس لها مس�اس عى ارض 

الواقع .
من جهت�ه يق�ول املختص بالش�أن 

االقتصادي جاس�م علي�وي يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: يب�دو ان 
بمرحل�ة  تم�ر  التمويني�ة  البطاق�ة 
احتضار حقيقية ، بعد مسلس�ل من 
التلكؤ واالنحس�ار والفس�اد والغش 
والف�وىض  والصناع�ي  التج�اري 
االدارية ، حيث أثبتت معطيات الواقع 
ان وزارة التجارة يف دوراتها املتعاقبة 
فش�لت فش�ًا ذريعاً والفتاً للنظر يف 
مش�هد البطاقة التمويني�ة ، فلم يعد 
هنال�ك عن�اء أم�ام املتتب�ع واملراقب 
ه�ذا  الكتش�اف  أيض�اً  واملس�تهلك 
الفش�ل الذي أصبح س�مة مازمة ملا 
يسمى بالبطاقة التموينية , لذا يجب 
إعادة األس�واق املركزية كبديل يضم 
منتج�ات وطني�ة وبضائ�ع مدعومة 
من اجل التخفيف عن كاهل املواطن.

اىل ذل�ك دعا الخبري االقتص�ادي باقر 
املشاط اىل«دعم اعادة نشاط االسواق 

املركزية«.
وقال املش�اط  :« ان تفعيل االس�واق 
املنتجات  املركزي�ة رضوري لع�رض 
مدعوم�ة  باس�ع����ار   ، العراقي�ة 
للمواطن�ني، فضا عن رف�د البطاقة 
التموينية بمواد متنوعة من املنتجات 

املحلية دعما للمنتج الوطني«.
يك�ون  ان  رضورة   »: ع�ى  وش�دد 
للحكوم�ة دور يف دعم املنتج الوطني 
م�ن خال تفعيل االس�واق املركزية ، 
لتكون سوقا رائجة للمنتجات املحلية 

كما كان يف السابق«.

،،
،،
اه����م ازم����ات العراق م����ا بعد 3002 هو الفس����اد 
المتغلغ����ل في مؤسس����ات الدولة وال����ذي ابتلع مئات 
الملي����ارات م����ن ال����دوالرات، وعد الس����بب الرئيس����ي الرتفاع 
مع����دالت الفقر في الب����الد، فضال عن النس����ب المتصاعدة من 
البطالة في صفوف الش����باب. وشكل ملف البطاقة التموينية 

هو االخر فش����ال ذريعا بس����بب فس����اد وزراء التجارة التي 
انجبتهم قوى المحاصصة،

كش�فْت هيئة اس�تثمار بغداد عن اعادة فت�ح الخطوط 
االنتاجية للمعامل املحلية املتوقفة لتعزيز املنتوج املحي.

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزامي إن “الهيئة 
اعدت ضم�ن برامج تنمية املش�اريع الصناعي�ة املقامة 
يف العاصم�ة خطط�ا تهدف اىل دع�م املنتج�ات الوطنية 
وتطويرها من اجل الوصول بها اىل مستوى االكتفاء لسد 

حاجة السوق املحلية واستغنائها عن البضائع املستوردة 
التي أصبح االعتماد عليها كبريا يف اآلونة األخرية”.

وأضاف الزام�ي، أن “الهيئة اتجه�ت اىل حث الصناعيني 
املحلي�ني عى تنفي�ذ مش�اريعهم املتنوع�ة يف العاصمة، 
مبين�ا به�ذا الص�دد ان من بني ه�ذه املش�اريع مروع 
استثمار الخطوط اإلنتاجية يف رشكة الصناعات الخفيفة 

ال�ذي أعيد من جديد تأهيله وتطوي�ره لريى النور مجدداً 
بعامت�ه التجاري�ة املميزة )عش�تار( بع�د انقطاعه عن 

األسواق التجارية ألعوام طويلة”.
واردف الزامي ان “املروع يمتاز بأنه أحد أهم مش�اريع 
القط�اع الصناعي االس�تثماري ويمتاز بج�ودة صناعته 
لألجه�زة الكهربائي�ة ورصانت�ه وتمي�زه”، الفت�ا اىل ان 

“امل�روع يوف�ر مجمدات وثاج�ات وعارض�ات بأنواع 
وأحجام وأش�كال مختلفة، اىل جانب س�خانات شمسية 
ومدفأة بعدة أحجام وطباخات غازية بمختلف أنواعها”.

وتاب�ع ان “الرك�ة القائمة عى تأهي�ل املروع عمدت 
اىل تحدي�ث مكائن�ه ورف�ع س�قف منتجات�ه وتنويعها، 
بينما تس�تعد لتعزيزه بخطوط إنتاجية جديدة منها خط 

التقوي�م والتقطيع للصفائح الخاص�ة بأبواب الثاجات 
واملجم�دات لتواكب بذل�ك أحدث الصناع�ات وتنافس ما 
يماثلها من أجهزة مستوردة بنوعها وأسعارها وضمانها 
الحقيق�ي وه�و م�ا يتناس�ب مع دع�وات املس�تهلكني 
لتش�جيع املنتج�ات الوطنية وإعادة طرحها يف األس�واق 

املحلية”.

استثمار بغداد تعلن اعادة فتح الخطوط االنتاجية للمعامل المتوقفة

دعوى قضائية تكشف فضيحة رشوة عائلة البارزاني لهيئة االعالم واالتصاالت بعقارات بريطانية
أفاد تقرير ملوقع “يورريبورتر” األوربي، 
الس�بت، بأن ملفات املحاك�م يف الواليات 
املتح�دة القت الضوء مج�ددا عى دعوى 
تته�م عائل�ة بارزاني يف اقليم كردس�تان 
براء عق�ارات يف لندن لرش�وة منظمي 
االتص�االت العراقي�ني حيث تلعب س�وق 
العق�ارات املعقدة يف لن�دن دورا يف قضايا 
الحكم.وذكر التقرير  أن “طلب الكش�ف 
ق�د ت�م تقديم�ه منذ الش�هر امل�ايض يف 
االمريكي�ة يف والي�ة  الجزئي�ة  املحكم�ة 
بنس�لفانيا ويس�تهدف رشك�ة املحاماة 
)ديش�ريت إل إل ب�ي( ال�ذي وضع خطة 
مفصلة عن كيفية استخدام منازل لندن 
باهضة الثمن لرشوة منظمي االتصاالت 
االع�ام واالتصاالت(  العراقي�ني )هيئ�ة 
ورسقة لبعض مستثمرين أجانب بارزين 
بمئات املايني من الدوالرات”.واضاف أن 
“القضي�ة تزعم كيف ان املهندس ريمون 

رحمة اح�د اقوى رج�ال االعم�ال نفوذا 
يف لبن�ان يعمل لصالح س�ريوان بارزاني 
وكيف ان 2.3 مليون جنيه اسرتليني من 
العقارات يف لندن كانت كافية للمساعدة 
يف مص�ادرة أكث�ر من 800 ملي�ون دوالر 
مس�تثمرة يف العراق م�ن قبل أكرب رشكة 
اتصاالت يف فرنس�ا ورشكة كويتية كربى 
للخدمات اللوجستية”.وتابع أن “القضية 
ت�دور ح�ول ملكي�ة رشك�ة االتص�االت 
العراقي�ة )كورك( التي ب�دأت عام 2000 
كرك�ة اقليمي�ة تقت�رص خدماتها عى 
اقليم كردس�تان ويف ع�ام 2007 حصلت 
عى ترخيص من هيئة االعام واالتصاالت 
ع�ى الصعي�د الوطن�ي ومع ذل�ك يحمل 
هذا الرتخيص س�عرًا بقيم�ة 1.25 مليار 
دوالر باإلضاف�ة إىل بن�د يتطل�ب موافقة 
الهيئة عى أي تغيريات يف امللكية تش�تمل 
ع�ى 10٪ أو أكث�ر من أس�هم الركة”.

وواصل أنه “لدفع رس�وم الرتخيص هذه 
، التفتت كورك إىل مس�تثمرين خارجيني 
اللوجس�تية  الخدم�ات  رشك�ة  وه�ي   ،
 Agility Public Warehousing الكويتية
ورشيكتها ، رشكة االتصاالت الفرنس�ية 
وبموافق�ة   ، مًع�ا   .Orange العماق�ة 
وأورن�ج  أجيليت�ي  اس�تثمرت   ، الهيئ�ة 
أكثر من 800 ملي�ون دوالر يف كورك عرب 
مروع مش�رتك ، هو تليكوم العراق ، يف 
عام 2011 ” .وتابع أنه ” بدورها حصلت 
العراقي�ة لاتصاالت عى حص�ة 44 ٪ يف 
رشكة ك�ورك مع “خي�ار االتصال” الذي 
يس�مح للمروع بالحص�ول عى حصة 
األغلبي�ة البالغ�ة 51 ٪ يف الركة يف عام 
2014 ، لك�ن هيئ�ة االع�ام واالتصاالت 
ويف تم�وز من نف�س الع�ام ابلغت كورك 
بأنه�ا ل�م تع�د تعت�رب الرك�ة عراقي�ة 
وطلب�ت منها دف�ع أكثر م�ن 43 مليون 

دوالر كرس�وم تنظيمية إضافية بس�بب 
“ملكيتها األجنبية”. وبعد أقل من ش�هر 
واحد ، أعلنت الهيئة أن اس�تثمار تليكوم 
العراق عندما كان املشغل الكردي “باطاً 
والغياً وغري صالح” وأم�ر بإعادة جميع 
األسهم إىل املساهمني األصليني يف الركة 
، وعى رأسهم رجل األعمال الكردي وقائد 

البشمركة سريوان بارزاني”.
وأشار التقرير إىل أنه “األهم من ذلك أنه يف 
حني تم إعادة األسهم إىل بارزاني وزمائه 
جوش�ني  حس�ن  جوش�ني  املس�اهمني 
بارزاني وجيكيس حم�و مصطفى ، فإن 
مبل�غ 800 مليون دوالر الذي اس�تثمرته 
رشكة أجيليت�ي وأورنج لم تت�م اعادتها 
ول�ذا رفع املس�تثمرون األجانب النزاع إىل 
التحكي�م الدويل ، م�ع القضايا املعروضة 
ع�ى مرك�ز دب�ي امل�ايل العامل�ي وغرف�ة 

التجارة الدولية “.

اعل�ن مرصف الرافدين عن تش�خيص وتحديد الجه�ات التي تنتحل 
صف�ة املرصف وتس�تغل اس�مه يف ادعائها منح الس�لف للموظفني 
واملتقاعدين بالتعاون مع املرصف وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهم.وق�ال املكت�ب االعامي للمرصف يف بي�ان ، إن “هناك بعض 
ال�ركات والجمعيات االس�تهاكية وبعض مناف�ذ البطاقة الذكية 
ومكاتب الصريفة يدعون تعاملهم مع املرصف لغرض منح الس�لف 
لهم و يحاولون إقناع  املوظفني واملتقاعدين ويستغلون اسم املرصف 
عرب ادعاءهم بمنحهم س�لف فورية بالتعاون والتنسيق مع املرصف 
لق�اء مبالغ خيالية”.وأضاف البيان، أن “هؤالء يس�تخدمون مواقع 
التواصل االجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الش�خصية والرتويج 
للس�لف به�دف محاول�ة كس�ب املوظ�ف أو املتقاع�د واس�تدراجه 
وص�وال اىل اقناعه بمنح الس�لفة واباغه بان منحه�ا يتم بالتعاون 
م�ع املرصف”.ودعا املرصف املوظفني واملتقاعدين إىل “عدم تصديق 
ه�ؤالء الذي�ن يمارس�ون االفرتاء والكذب وتم تش�خيصهم وس�تتم 

معاقبتهم”.

الرافدين: حددنا الجهات التي تنتحل اسم 
المصرف وسنتخذ اإلجراءات القانونية 

الكشف عن سبب تأخير تشغيل وحدات 
محطتي كهرباء السماوة وذي قار

أكدت النائبة عالية نصي�ف ان بعض »االنجازات« التي تحدث 
عنه�ا وزير الكهرب�اء مؤخراً »تس�توجب فت�ح تحقيق حول 
أس�باب املماطلة فيها عى حساب الناس الذين اكتووا بحرارة 
الصي�ف«، مبين�ة ان الفس�اد ه�و الس�بب يف تأخري تش�غيل 

محطتي السماوة وذي قار.
وقال�ت نصي�ف يف بيان »م�ازال وزي�ر الكهرب�اء يتحدث عن 
إنج�ازات وهمية العاقة له بها ال من بعيد وال من قريب، فقد 
أعلن مؤخراً عن تش�غيل وحدات يف محطتي السماوة وذي قار 
املركبتني، وهذا العقد تم توقيعه عام 2016 بقرض من رشكة 
GE األمريكي�ة ومقاوله�ا الثانوي رشكة أن�كا الرتكية يف زمن 

الوزير السابق الفهداوي ».
وبينت نصيف أنه »كان م�ن املفروض دخول هذه الوحدات يف 
الخدمة منذ الصيف املايض، لكن فساد الوزارة وحاشية الوزير 
أعط�ى وقتاً اضافي�اً لركة أن�كا مقابل مبال�غ مالية كبرية 

لكسب مزيد من الوقت لتنفيذ املحطتني«.

المالية النيابية: نسعى جاهدين لسلك كافة الطرق النجاز موازنة 2020 
النيابي�ة,  املالي�ة  اللجن�ة  اك�دت 
الس�بت, س�عيها الجاد لسلك كافة 
الط�رق النجاز موازن�ة العام املقبل 
يف حال وصوله�ا ملجلس النواب ألن 
أي تأخري باقرارها سيرض بالوضع 
حكوم�ة  ان  مبين�ا  االقتص�ادي, 
ترصيف االعمال الحالية التستطيع 

ارسال املوازنة اىل الربملان.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب ثامر 
ذيب�ان ، إن “الخاف�ات السياس�ية 
بش�أن تس�مية رئي�س الحكوم�ة 
بتأخ�ري  كث�ريا  ارض  ق�د  املقب�ل 
إق�رار موازن�ة العام املقب�ل , لكون 
الحكوم�ة الحالية حكومة ترصيف 

اىل  ارس�الها  والتس�تطيع  اعم�ال 
مجلس النواب”.

وأض�اف ذيب�ان، أن “اللجن�ة تأمل 

م�ن الكت�ل السياس�ية التوصل اىل 
حسم ازمة تسمية رئيس الحكومة 
املقبل لغرض إق�رار املوازنة الن أي 

تأخري س�يرض باالقتص�اد الوطني 
ويؤخ�ر انجاز مش�اريع ال�وزارات 
واملؤسس�ات الحكومية, فضا عن 
تأخري إج�راءات التعينات الوظيفية 
الت�ي  العام�ة  باملش�اريع  والب�دء 
س�تقلل بش�كل واض�ح من نس�ب 
“اللجن�ة  ان  اىل  البطالة”.وأش�ار 
تق�وم بس�عي ج�اد وس�لك كاف�ة 
الطرق النجاز املوازنة وبارسع وقت 
ممكن يف ح�ال وصوله�ا للربملان”, 
متوقع�ا “إنجازه�ا خ�ال الش�هر 
املقب�ل لوج�ود ني�ات ج�ادة للكتل 
السياس�ية لحس�م موضوع رئيس 

الوزراء وكابينته الوزارية املقبلة”.

الكشف عن خطة استراتيجية اليصال التمور العراقية إلى مختلف انحاء العالم
للنخي�ل،  ف�دك  مزرع�ة  اعلن�ت 
خطته�ا  تنفي�ذ  ع�ن  الس�بت، 
التم�ور  اليص�ال  االس�رتاتيجية 
العراقي�ة اىل مختل�ف دول العالم 
الع�ادة الع�راق اىل الئح�ة ال�دول 
مدي�ر  للتمور.وق�ال  املص�درة 
املزرع�ة فائز اب�و املع�ايل يف بيان 
ع�ى  تعم�ل  املزرع�ة  “ادارة  ان 
ايطالية  انش�اء مخ�ازن حديث�ة 
املنش�أ لحف�ظ وتخزي�ن التم�ور 
الخاص�ة به�ا بع�د تعليبه�ا وفق 
الط�رق العلمي�ة الحديثة وضمن 
املواصف�ات العاملية لتصديرها اىل 

مختلف دول العالم”.

وأضاف أب�و املع�ايل، ان “املزرعة 
التم�ور  م�ن  نتاجه�ا  طرح�ت 

لاسواق العراقية، اال انها ال تسعى 
اىل منافسة املنتوج املحي”، مبينا 

الحديث�ة  املخ�ازن  “م�روع  أن 
تم�ت املب�ارشة به يف وقت س�ابق 
ووصلت نسبة االنجاز اىل  )٪75(.

وأوضح، أن “امل�روع الذي ينفذ 
عى ارض مس�احتها )3500 م2( 
يض�م اماك�ن خاص�ة للتخزي�ن 
والتجمي�د والتعليب”، مش�ريا اىل 
ان “موعد افتتاح املروع بش�كل 
كامل  عام 2021 “.الجدير بالذكر 
يبل�غ  امل�زروع  النخي�ل  ع�دد  ان 
)16000( نخلة، وان ادارة املزرعة 
وضعت خطة اسرتاتيجية لزراعة 
اك�رب  لتك�ون  نخل�ة   )70,000(

مزرعة يف العراق.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 120.500 دينارسعر بيع الدوالر = 121.500 ديناراألمريكي  56.78دوالر للبرميل برنت   62.24 دوالر.للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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 اتفقت لجنة النفط والطاقة يف مجلس النواب العراقي، مع رشكة 
تس�ويق النفط »س�ومو«، عى عقد اجتماع ملناقش�ة أس�عار بيع 
النفط الخام، والنرة الدولية التي يتم اعتمادها من قبل الركة.

جاء ذلك خال اس�تضافة اللجنة ملدير رشكة سومو ، بهدف العمل 
عى التنس�يق والعمل املش�رتك من أجل تحقيق األهداف املرسومة 
يف تحقي�ق أفضل ال�واردات املالية يف القطاع النفط�ي، وفقا لبيان 
صحفي ص�ادر عن املجلس.وتط�رق االجتماع، ملناقش�ة عدد من 
القضاي�ا التي تخص عمل الركة والعق�ود التي تربمها يف عملية 
بي�ع ونقل النف�ط الخام.وأعرب رئيس اللجن�ة، هيبت الحلبويس، 
خ�ال االجتم�اع عن دع�م اللجنة لعم�ل الركة وأهمي�ة دورها، 

مشيدا بالدور الذي تؤديه رشكة سومو يف تمثيل العراق دولياً.

لجنة برلمانية تتفق مع »سومو« 
على مناقشة أسعار النفط

النحاس�ية  للصناع�ات  العام�ة  الرك�ة  ع�ام  مدي�ر  أعل��ن 
وامليكانيكية إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن أكرم شاكر 
عب�د الفتاح، الس�بت، عن إنت�اج أكثر من )60( الف س�يت من 
ملحقات أس�طوانة غاز الطبخ الجزء العلوي والس�في جاهزة 

للتسويق بعد أستكمال املوافقات األصولية والتعاقدية.
وق�ال عب�د الفتاح يف بي�ان ، إن “كوادر مصنعي أس�طوانة غاز 
الطبخ ومصنع إنتاج الصم�ام يواصلون العمل لتجهيز الركة 
العامة لتعبئة الغاز وس�د حاجة الس�وق املحلية من أسطوانات 
غاز الطبخ”.وأكد عبد الفتاح، “س�عي الركة لتوسيع التعاون 
م�ع وزارة النف�ط وباق�ي ال�وزارات واملؤسس�ات الحكومي�ة 

لاستفادة من منتجاتها املتنوعة”.

الصناعة تؤكد عزمها سد حاجة 
االقت�صاديالسوق من أسطوانات الغاز
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المراقب العراقي/ متابعة...

تمكن�ت قوات الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية، 
م�ن كرس زحف  ملرتزق�ة الجيش الس�عودي قبالة 
جبل الدولد بجيزان.  وقال مصدر عس�كري يمني، 
أن »قوات الجي�ش واللجان اليمنية قتلت  وجرحت 
ع�ددا من املرتزقة«، مش�را إىل »اس�تهداف تجمع 

أفراد  وآليات لهم خالل كرس زحفهم«. 

يذك�ر أن العدوان الس�عودي األمريك�ي لم يتعاط 
بإيجابية مع مبادرة  الرئيس اليمني مهدي املشاط 
للس�الم التي أطلقها يف الثالثني من  ترشين الثاني ، 
والتي أوقف بموجبها اس�تهداف العمق السعودي 
 بالصواري�خ والطران املس�ر، غر أن الس�عودية 
وحفاءه�ا واصلت  عدوانها عىل اليمن واس�تهداف 

األبرياء. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�ام 2019 هو بامتياز ع�ام صمود ومقاومة 
أم�ام   اإلس�المية  اإليراني�ة  الجمهوري�ة 

املخططات األمريكية ومن يدور يف فلكها . 
أرادوا م�ن خ�الل م�ا كان�ت تس�ميه االدارة 
األمريكي�ة الضغ�ط املتصاع�د  لرتكي�ع إيران، 
لكن الش�عب االيراني بصموده ومقاومته لهذا 
املخطط  اس�تطاع أن يفشله ويثبت مرة أخرى 
تمس�كه بنهج ثورته التي أطلقها  قبل أربعني 

عاًما. 
عام الصمود وإفشال مخططات أمريكا... 

ويف أج�واء الذكرى الس�نوّية األربعني النتصار 
الجمهوري�ة  اإلس�المية  ودخ�ول  الث�ورة 
اإلس�المية فص�اًل جدي�داً م�ن الحي�اة، أصدر 
اإلمام  الخامنئي بياناً هاّماً شكر فيه مشاركة 
الن�اس املرّشفة وال�كارسة  لش�وكة األعداء يف 
مس�رات الحادي عرش من ش�باط، ثم تطرق 
إىل  رشح مميزات املس�ار املرشف الذي قطعته 
الجمهوري�ة اإلس�المية  ط�وال أربع�ني عام�اً 
وبركات الثورة اإلسالمّية املذهلة التي أوصلت 
 إيران العزيزة إىل مكانة تليق بالش�عب. وشّدد 
س�ماحته عىل األمل  الواقعي باملس�تقبل ودور 
الشباب االستثنائي يف خطو الخطوة  العظيمة 
الثانية باتج�اه تحقيق املبادئ، وبعد ذلك وجه 
سماحته  خطابه للشباب وبناة مستقبل إيران 
اإلس�المية موضحاً مس�تلزمات  ه�ذا الجهاد 
العظي�م ضمن ٧ عناوين أساس�ّية وهي العلم 
والبح�ث  العلمي، املعنوية واألخالق، االقتصاد، 
العدالة ومكافحة الفساد،  االستقالل والحرية، 
العزة الوطني�ة والعالق�ات الخارجية وتحديد 

األطر  والحدود مع العدّو ونمط الحياة. 

تطوير عسكري وإسقاط »غلوبال هاوك«... 
الجمهوري�ة  انج�ازات  اس�تمرت  عس�كرًيا، 
االس�المية وذلك من خالل  الكشف عىل العديد 
م�ن املنتج�ات الدفاعية االيراني�ة الصنع التي 
تمت  صناعتها عىل يد الباحثني الشباب وطلبة 
الجامع�ات االيراني�ني، وقد  اس�تطاعوا خالل 
الس�نوات األخرة تلبية حاجات البالد يف املجال 

 الدفاعي. 
كما ش�هدت ايران لقاءات مستمرة بني القادة 
العس�كريني االيرانيني  ونظرائه�م من مختلف 
دول العال�م وكذل�ك إقامة من�اورات مبارشة 
 ومنه�ا املناورات التي س�تقام يف نهاية كانون 

األول/ديس�مرب بني  ايران وروس�يا والصني. 
واستمرت ايران يف اطار استعداداتها الدفاعية 
يف إقام�ة املن�اورات  ملختل�ف أقس�ام قواته�ا 

العسكرية. 
أم�ا الح�دث األب�رز، ف�كان اس�قاط طائ�رة 
الغلوب�ال ه�اوك األمريكي�ة والتي  تع�د األكثر 
تطوراً يف الطائرات العسكرية، عندما اخرتقت 
أج�واء  الجمهورية االس�المية االيرانية، حيث 
واجهت رًدا ايرانًيا م�ن خالل  منظومة ايرانية 

الصنع للدفاع الجوي. 
السياسة الخارجية... 

يف مجال سياس�ة اي�ران الخارجية اس�تمرت 
دبلوماس�ية ايران  الناش�طة من خالل زيارات 
كب�ار املس�ؤولني االيراني�ني اىل مختل�ف  دول 

العالم وزيارة الوفود اىل ايران. 
وقدمت الجمهورية االس�المية االيرانية خالل 
مش�اركة الرئيس  روحان�ي يف أعمال الجمعية 
العامة لألمم املتحدة مبادرة هرمز  للس�الم من 
أج�ل احالل األمن واالس�تقرار يف املنطقة دون 

تدخل  أجنبي. 
أم�ا يف موض�وع االتف�اق النووي فق�د أعلنت 
اي�ران أنه�ا ل�ن تق�ف  مكتوف�ة األي�دي أمام 
ع�دم وف�اء االوروبيني بتعهداته�م يف االتفاق، 
 فاتخ�ذت اي�ران خط�وات حس�ب املادتني 26 
و 36 م�ن االتفاق النووي  وقلص�ت بموجبها 

تعهداتها يف هذا االتفاق. 

الجمهورية االسالمية تتحدى الحصار... 
اقتصادياً، واجهت اي�ران العقوبات األمريكية 
الظامل�ة التي تس�تهدف  يف األس�اس معيش�ة 
وحياة الشعب االيراني وحتى القطاع الصحي 

 واألدوية. 
اس�تطاعت  االس�المية  الجمهوري�ة  ولك�ن 
السيطرة عىل االقتصاد بشكل  عام. ونظرًا ألن 

ايران هي دولة منتج�ة ولديها اكتفاء ذاتي يف 
العديد  من املجاالت قاومت االرهاب االقتصادي 

األمريكي. 
الجمهوري�ة  افتتح�ت  الع�ام،  ه�ذا  وخ�الل 
االس�المية العديد م�ن املش�اريع  االقتصادية 
واإلنمائية، وزارت اي�ران وفود اقتصادية عدة 
وعق�دت  اللج�ان االقتصادي�ة املش�رتكة م�ع 

العديد من دول العالم. 
تقّدم علمي رغم الضغوطات... 

علمياً، استمرت نهضة ايران العلمية من خالل 
انجازات عديدة يف  مجاالت مثل الطب والصحة 
والنان�و وصن�ع األقم�ار االصطناعية  وجميع 
ذل�ك  ع�ىل ي�د الش�باب الجامعي�ني والعلماء 
االيرانيني ولم  تس�تطع الضغوطات األمريكية 
ايقاف ه�ذه الحركة العلمية والتي  تس�تمر يف 

تطوره�ا. 
إفشال مخططات العدو يف الداخل... 

أم�ا العدو، ف�أراد خ�الل الش�هرين األخرين 
من ه�ذا العام القيام بعملي�ة  أمنية من خالل 
عصابات�ه االرهابي�ة داخ�ل الب�الد ل�إرضار 
باألم�ن  الداخ�ي يف اي�ران، وكان يتص�ور أنه 
خالل أسابيع س�يقيض عىل  الثورة االسالمية، 
ويف ه�ذا اإلطار جند جمي�ع امكانياته وأفراده 
 وإعالمه، وش�هدت مدن ايرانية أعمال ش�غب 
وتخري�ب واس�عة ولك�ن  رسعان ما أفش�لت 
الصهيو-امريك�ي- املخط�ط  ه�ذا  اي�ران 
الس�عودي وتم  اعتقال مجموعاتهم اإلرهابية، 
وانته�ى املخطط خ�الل أي�ام قليلة ل�م  تصل 
اىل ع�دد أصابع الي�د الواحدة. ولك�ن املخطط 
تلقى الرضب�ة  النهائية عندما حرض الش�عب 
االيراني يف الساحة من خالل مسرات  مليونية 
يف العاصمة طهران وجمي�ع مدن البالد والتي 
أكدت الوق�وف  اىل جانب الث�ورة والقيادة وأن 
الشعب االيراني لن يخضع لواشنطن  وأتباعها. 
س�يكون املس�تقبل للث�ورة االس�المية، وذلك 
بجه�ود الش�باب االيران�ي  الذي س�يصنع هذا 
املس�تقبل، والث�ورة ه�ذه األيام ب�دأت عقدها 

 الخامس. 

القوات اليمنية تصد زحفا للمرتزقة في جيزان دولي دوليعربي  عربي 

األوسط: أردوغان يريد جعل تونس مستقرا لداعش الشرق 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
وص�ف جنود من ق�وات البحري�ة األمريكية، 
قائد الفصيلة الذي عفا  عنه الرئيس األمريكي 
دونال�د ترامب رغ�م تورط�ه يف جرائم حرب 
 بالعراق، بعبارات قاتمة، وقالوا إنه عبارة عن 

رشير ومختل عقلياً  ورجل ينرش السموم. 
وق�ال املش�غل الخ�اص درج�ة أوىل، ك�وري 
س�كوت لصحيفة “نيوي�ورك  تايمز” إن قائد 
العمليات املتهم، إدوارد غاالغر، كان يريد قتل 

أي  يشء متحرك. 

ويف مقابالت الفيديو التي تم ترسيبها، وصف 
عن�ارص فريق “س�يل   ٧” غاالغ�ر وهو يقوم 
باس�تهداف طفل ال يزيد عمره عن 12 عاماً ، 
 كما تم وصفه وهو يقوم بطعن أسر مصاب 

بجروح قاتلة بس�كني  صيد. 
وق�د تم تربئ�ة غاالغ�ر يف نهاي�ة املطاف من 
قبل هيئة محلفني  عس�كرية يف تموز من تهم 
القت�ل، ولكن ت�م تخفيض رتبته بع�د إدانته 
 بالتقاط صورة ألس�ر من تنظي�م “الدولة”، 
وم�ع ذلك، فقد تجن�ب يف  النهاية كل العقوبة 

بعد تدخ�ل الرئيس ترام�ب يف ترشين الثاني، 
 واستعاد رتبته. 

وق�ال محام�ي غاالغ�ر لنيوي�ورك تايمز إن 
مقاب�الت الفيدي�و كانت مليئ�ة  بالتناقضات 
واألكاذي�ب، الت�ي خلق�ت “خريط�ة طري�ق 

واضحة  للرباءة”. 
وذك�رت الصحيف�ة أنه يف املقاب�الت املصورة 
مع املحققني ” قال  الجن�ود إنهم رأوا غاالغر 
يواصل طعن أس�ر مخدر دون سبب،  وظهر 

بعد ذلك وكأنه يحتفل”. 

تايمز: القائد العسكري الذي عفا عنه ترامب رغم تورطه  نيويورك 
 بجرائم في العراق »رجل ينشر السموم« 

األلمانية: معاريف: افتتاح سفارة لتل أبيب في »أبو ظبي«  فيلت 
لم يعد حلمًا

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د عملية ُمباغتة ووحش�ية ش�ّنتها فرقتان 
من املباح�ث العامة  وجهاز أم�ن الدولة يف حّي 
العن�ود يف الدمام بحّجة البح�ث عن  مطلوبني، 
نرش حساب »ناش�ط قطيفي« اسَمْي الشابني 
أحمد آل  سويد وعبد الله النمر اللذين اسُتشهدا 
يف عملية التصفية الجسدية  املتعّمدة يف املنطقة 
أثن�اء وجودهم�ا هن�اك لتصلي�ح س�يارتهما، 
فيم�ا  ل�م ُتص�در الس�لطات حت�ى اآلن بياًن�ا 
تع�رتف في�ه بجريمته�ا.  وبحس�ب معلومات 
»ناش�ط قطيفي«، الش�هيدان، وهما من أبناء 

 القطيف، ل�م يكونا م�ن املطلوبني كم�ا يّدعي 
اإلعالم الرس�مي، ولم  يكن اس�ماهما مدرجنْي 
عىل قوائم املطلوبني التي تت�ذّرع بها  الحكومة 
بإعالمها املزِّيف وعرب ذبابها االلكرتوني املطّبل 
أمام  الرأي العام  بعد اغتيالها لكّل ش�اّب بريء 

ُيسفك دمه عىل أيدي  عنارصها املُجرمني. 
وأكدت معلومات »ناش�ط قطيفي« أن الشابنْي 
كان�ا موجودْي�ن يف  إح�دى ال�ورش لتصيل�ح 
س�يارتهما، مم�ا ي�دّل ع�ىل أنهم�ا ل�م يكون�ا 
 مطلوب�نْي ُمطلًق�ا، ولك�ن عندم�ا ب�دأ عنارص 
وإط�الق  الدول�ة  مطاردتهم�ا  أم�ن  رئاس�ة 

الرص�اص عليهم�ا، ح�اوال البحث ع�ن مكان 
آم�ن  يلج�آن إلي�ه يف ح�ي العن�ود للنج�اة من 
محاولة التصفية الجس�دية  املتعّمدة.  وبحسب 
املعطيات، هذه العملية التي نّفذها عنارص أمن 
الدولة  بالتعاون مع وزارة الداخلية الس�عودية 
كانت مخططة مس�بًقا من�ذ 4  أيام قبل اغتيال 
الشابني يف كمني ُمحكم، وذلك بناء عىل اعرتاف 
 املدير األس�بق ملركز أبح�اث الجريمة يف الوزارة 
س�لطان العنقري،  وهذا دليٌل عىل توّرط رئاسة 
أم�ن الدول�ة بجريمة قت�ل معتّمدة مع  س�بق 

اإلرصار والرتّصد. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اإلنس�ان  لحق�وق  الدولّي�ة  الفيدرالّي�ة  ج�ّددت 
مطالبتها س�لطات البحري�ن  باإلفراج عن رئيس 
مرك�ز البحري�ن لحقوق اإلنس�ان املعتق�ل نبيل 

 رجب. 

وقال�ت الفيدرالّي�ة ع�رب حس�ابها ع�ىل موق�ع 
»توي�رت« »يجب عدم  نس�يان الناش�ط الحقوقّي 
املعتقل نبيل رجب«، مؤكدًة أّنها تدعو  باس�تمرار 

إىل اإلفراج الفورّي وغر املرشوط عنه. 
ولفتت إىل أّن رجب اعُتقل وُحكم عليه يف قضّيتني 

مختلفتني  بالس�جن س�بع س�نوات ع�ىل خلفّية 
إدانته العلنّية لوضع حقوق  اإلنس�ان يف البحرين، 
وللقصف العش�واّئي الذي تنّفذه قّوات العدوان  يف 
اليمن بقيادة السعودية، وذلك من خالل تغريدات 

ومقابالت  ومقاالت رأي. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ارتفع ع�دد قتىل التفج�ر االنتحاري 
ال�ذي وق�ع صب�اح اليوم الس�بت،  يف 
العاصمة الصومالية مقديش�و إىل ٧6 

شخًصا، وتبني أن بينهم 4  أتراك. 
وقالت وس�ائل إع�الم صومالي�ة، إن 
»التفج�ر ج�اء بس�يارة مفخخ�ة يف 
 قري�ة أفغوي جنوب غرب مقديش�و، 
مم�ا أس�فر عن مقت�ل ٧6 ش�خًصا، 

 وإصابة العرشات«. 
وأضاف�ت وس�ائل اإلع�الم إن »أتراكا 
إىل  القت�ىل، ويش�ار  س�قطوا وس�ط 
 أنه�م كانوا اله�دف الرئي�ي للعملية 
االنتحاري�ة، ومنه�م ط�الب بجامعة 
 بنادير«.  وكان املتحدث الرسمي باسم 
وزارة اإلع�الم الصومالي�ة، قد أكد أن 
 التفج�ر االنتحاري اس�تهدف مكتًبا 

للرضائب وسط العاصمة مقديشو. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت مصادر طبية وجود 43 شظية 
يف جس�م زعيم الحركة  االسالمية يف 
نيجريريا الش�يخ إبراهيم الزكزاكي 
اال أن الحكوم�ة  النيجرية رغم ذلك 

ال تسمح بمتابعة عالجه. 
واف�ادت وكالة انباء »ف�ارس« نقال 
عن املصادر ان »التصوير  االشعاعي 
الجديد لجسم الشيخ زكزاكي يشر 
اىل وجود 43 ش�ظية  يف جس�مه إثر 
اط�الق الرص�اص من قب�ل القوات 

العسكرية  النيجرية«. 

واقرب�اء  طبي�ة  مص�ادر  ون�رشت 
للش�يخ الزكزاك�ي ص�ور التصوير 
  22 ي�وم  ل�ه  امللتقط�ة   االش�عاعي 
ان�ه  امل�ايض وقال�وا  االول  ترشي�ن 
 يمكن االس�تنتاج من الصور املرفقة 
بالتقري�ر ان العني اليرسى  للش�يخ 
زكزاك�ي قد تلفت تمام�ا اثر اطالق 
الرصاص من قبل القوات  النيجرية. 

واوض�ح مصدر ان »قس�م االطالقة 
املصن�وع م�ن الرصاص ل�و بقي  يف 
الجسم ولم يتم اخراجه رسيعا فانه 
سيس�بب التس�مم ويؤدي اىل  تلويث 

الجسم بالرصاص«. 
وجاء يف البيان الص�ادر عن مصادر 
قريب�ة م�ن الش�يخ زكزاك�ي حول 
 التصوير االش�عاعي ان »العالم كله 
يعلم بان الش�يخ زكزاكي بحاجة  اىل 
معالجة طبي�ة عاجل�ة اال ان فريق 
املجرم�ني وقتل�ة االطف�ال س�يئي 
 الصي�ت الذي�ن قتل�وا 3 م�ن ابنائه 
بكل قس�وة ، يمنع�ون تعمدا تقديم 

 املساعدة الطبية له«. 
»من�ع  الص�ادر  البي�ان  واعت�رب 
الحكوم�ة النيجرية تقدي�م العالج 

الطبي  للش�يخ زكزاك�ي »رغبتها يف 
موته يف معتقله الالقانوني« ووصف 
 يف الوق�ت ذاته بقاءه عىل قيد الحياة 
الب�اري  م�ن  »معج�زة  االن  لغاي�ة 

 تعاىل«. 
واك�د البي�ان ان »ه�ؤالء الوهابيني 
املتوحش�ني القتل�ة الذي�ن يتلق�ون 
الس�عودي  النظ�ام  م�ن   االم�وال 
االجرامي، فعلوا كل ما يس�تطيعون 
لقتل  الش�يخ زكزاك�ي ، ومن املؤكد 
ان التاري�خ سيس�جل ذروة قس�وة 

 ووحشية الوهابيني القتلة«. 

بعملية وحشية .. كيان آل سعود يقتل شابَّْين من أبناء القطيف

الفيدرالّية الدولّية لحقوق اإلنسان للسطات الخليفية:
 أفرجوا عن  نبيل رجب

ارتفاع قتلى تفجير مقديشو إلى 76 شخًصا

مصادر طبية: 43 شظية موجودة في جسم الشيخ الزكزاكي

تحديالحصاروتحقيقالمنجزات...

إيران 2019 .. صمود أمام المخططات األمريكية وعبور لألزمات  والتحديات 

المراقب العراقي/ متابعة...
قال محل�ل إرسائيي، إن ق�ادة اإلمارات 
باتوا عىل اس�تعداد للخ�روج  بالعالقات 
م�ع تل أبي�ب من الرسي�ة إىل العلن، وأن 
افتتاح س�فارة  إرسائيلية يف أبو ظبي لم 

يعد حلماً بعيد املنال. 
جاء ذلك يف املقال األس�بوعي ل� »جاكي 
حوجي« محلل الشؤون  العربية يف إذاعة 
الجي�ش اإلرسائي�ي، نرشت�ه صحيف�ة 
»معاري�ف«،   تح�ت عن�وان »العالق�ات 

الدافئة بني إرسائيل وأبو ظبي«. 
وق�ال »حوجي« لم يكن من الصعب هذا 

األس�بوع تفويت تبادل  االبتسامات بني 
إرسائيل واإلمارات. ه�ذه املرة وللتغير، 

لم نكن  نحن من بدأ«. 
وتطرق لنرش وزي�ر الخارجية اإلماراتي 
عبد الله بن زايد، السبت  املايض يف تغريدة 
عىل تويرت، مقال من مجلة »سبيكتاتور« 
العرب�ي  للتق�ارب   الربيطاني�ة، تط�رق 

اإلرسائيي يف اآلونة األخرة. 
وأض�اف »حوج�ي« »ل�م يض�ف الوزير 
املحرتم كلم�ة واحدة، وكان من  الواضح 
م�ن التغريدات أنه يح�اول قول يشء ما 

دون التعبر عنه  رصاحة«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتربت صحيفة الرشق األوسط 
الرتك�ي  الرئي�س  أن  اللبناني�ة، 
رجب  طي�ب أردوغان يريد جعل 
تونس قاعدة لوجس�تية وممرا، 

وربما  مستقرا ل� »الدواعش«. 
جري�دة  يف  أم�ني  إمي�ل  يق�ول 
اللندني�ة  األوس�ط«  »ال�رشق 
»م�ن غر  م�داراة أو مواراة بات 

الس�ؤال ع�ىل األلس�نة ال�رشق 
أوس�طية من�ذ  األربع�اء املايض 
وغداة الزيارة غ�ر املعلنة، التي 
دارت فعالياته�ا  يف الخف�اء، إال 
م�ن مؤتمر صحايف لذر الرماد يف 
العيون، والتي ق�ام  بها الرئيس 
الرتكي رجب طي�ب أردوغان إىل 
ب�الد الزيتون، ه�ل باتت  تونس 
منص�ة ح�رب يف املواجه�ة مع 

ليبيا؟«. 
ويضيف أمني »يس�عى أردوغان 
ألن يجع�ل م�ن تون�س خلفي�ة 
ومم�را،  وقاع�دة  لوجس�تية 
ل�«الدواعش«  مس�تقرا  وربم�ا 
الجدد، ومنه�ا إىل  طرابلس التي 
ب�ات »اإلخ�وان« و«الدواع�ش« 
مصائ�ر  أهله�ا  يف  يتحكم�ون 
الكاتب  ويتس�اءل  وأقداره�م«.  

»هل أخطأت تونس باستقبالها 
بالعثماني�ة  الثاني�ة،  املب�رش 
ولهذا حاول�ت أن تنفي عنها أي 
ت�ورط يف ال�راع الليب�ي،  الذي 
بات مفتوحا عىل س�يناريوهات 
محف�زا  يمث�ل  وي�كاد  ع�دة، 
لح�رب  إقليمية كربى س�تكون 
بال ش�ك إيذان�ا بنهاي�ة مرحلة 

األردوغانية؟«. 



5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r
السبت 28 كانون االول 2019 
العدد 2226 السنة العاشرة

 

كث�راً منا من يس�أل  عن  أي  ش�خصية مهم�ا كان  دورها 
باملجتمع قد تكون عشائرية أو   دينية أو  سياسية  يأتيك  الرد  
بأن  الجميع رساق ولصوص وكلمتهم  الشائعة )حرامية( ! 

لننظ�ر  بعم�ق إىل  هذآ  الرأي  ال�ذي يتبناه الكث�ر من أفراد  
يا يتبنى هذآ  الرأي  املجتمع  واليوم أصبح  لألسف   رأيا  جمعَّ
بحيث أصبح  املرءعندما تسأله  عن نفسه وتقول له هل انت 

 كذلك غر نزيه فيقول لك نعم !؟
ولن�أت للواقع أن  الش�عب العراقي  أصبح  تع�دادُه مايعادل 
أربع�ن  مليون هل يعقل بأنه   اليوجد  إنس�ان  من الله عليه 

بالعقل أنه . 
هل   ال يوجد إنس�ان  َرّش�ِيد ويصون األمانة ومخلص قطعاً 
ال. إال  أن  األمر  وما فيه تسقيط  كافة  نخب املجتمع مسبقاً 
حتى يشوب ذلك املجتمع  األبي  االنحالل والتفتيت  بعدما َصد 
ّ  كل مؤام�رات  ومخططات العدو لو كان كذلك بأنه  ال يوجد 
فيه إنس�ان  َرّش�ِيد وحكيم لَش�ابته  الفوىض عندما سقطت 
الدولة بعد عام ٢٠٠٣ حن كان  ذلك الوقت القانون يحاسب 
وال  ق�ايض يطب�ق القان�ون وال مس�ؤول  يدير أم�ور  البالد  
ف�رى الناس حياته�ا طبيعية واملنتزه�ات   ممتلئةوأألماكن  
املقدسة مزدحمة واإلنسان  الكبر محرم واألسواق  ممتلئة 
باملتبضعن  واألعمال  اليومية تس�ر بصورة طبيعية هذآ  أن  
دل عىل يشء  فهو يدل عىل  أن  الشعب  العراقي  شعب يمتلك 
عق�ال يمتل�ك دينا يمتلك قيم�ا تحكمه قبل القان�ون والقوة 
البوليسية  عكس  الدول ألتي  تدعي بأنها  دول مدنية وتمتلك 

دولة  مؤسس�اتية  وتتبجح بالديمقراطية !؟
الت�ي لو انقطعت  الطاقة الكهربائية  بضعة دقائق لش�ابت 
الف�وىض وانت�رت  الرسق�ة والقت�ل  بحيث تصب�ح مدينة 
أش�باح  والفرق بن  هذه الش�عوب وبن الشعب العراقي  أن  
الشعب  العراقي  يمتلك قيما ومبادئ  ودينا يمنعه من رسقة 
م�ال غره والعب�ث باملمتل�كات  العام�ة   وإن  حدثت بعض 
األمور  ألتي  تنايف الدين واألخالق  فهي عادات  دخيلة التمثل 

جوهر  الشعب العراقي  . 
وام�ا  الش�عوب األخرى  فإنها  تؤمن  بالقوة  البوليس�ية  يف 

تنظيم شؤونها .  
وبذلك  سادتاملؤامراتلتس�قيط كلما هو له قوة وسند وتأثر  
للمجتم�ع العراق�ي  فأت�وا   لتس�قيطمرجعيته الديني�ة بعد 
م�ا رأوا  أنه�ا  مصدر قوة الش�عب ف�أرادواأن  يحرصوا دور 
 املرجعية فقط باألحكام  والصالة والصوم  وأتوا  ببدعة فصل 
الدين عن السياسية  حتى  يفصلوا  الواقع السيايس  العراقي  

عىل مقاس�هم الذي يليق بهم وليس بالش�عب العراقي .  
ل�و كان  كذل�ك  ملَّا رّدت   املرجعية الديني�ة  بفتواها الوطنية 
أكرب  عصابة إرادت أن  تفتك  الفساد يف األرض  وانقذت  ليس 
فقط ممن الذين ينتمون اىل  مذهبها بل حمت الوطن جميعاً 
 يف  ح�ن لم نس�مع وال نرى  موقفا م�ن الذين يدعون لفصل 

الدين عن  السياسية! ؟؟
كي�ف تكون الوطنية إذنوكذلك الش�عب العراقي  هبَّ للدفاع 

عن  كيان دولته  وعرضه .  
السياس�ية  نخب�ه  جمي�ع  بتس�قيط  قام�وا  وكذل�ك 
ليمه�دوا  لسياس�ة;  والثقافي�ة  واالجتماعيةوالعش�ائرية 
الرف�ض; املس�بق ألي نخب م�ن املجتمع  ليبقى الش�عب يف 
دوارة مفرغ�ة م�ن انعدام  الثقة بأي ش�خص يأت�ي  للحكم 

ووصل األمر  إىل  عدم وجود ثقة بالنفس !!؟
وكذلك اليوم  أصبح  الرويج إىل  تسقيط املؤسسة  القضائية 

بحجة أنها غر نزيهة  . 

خطط نسف ثقة المجتمع 
بكل نخبه

زهري حبيب الميايل
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.الجماهيررأيعنيعبروأنهالشعبنبضأنه:الشخصيرأيهويصفالتلفزيونشاشةعلىالبرامجمقدميظهر
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بقلم/ د. علي المؤمن
يخطب الس�يايس أو الزعيم ويصف مواقفه وقراراته: 
أنها قرارات الش�عب وأنها تمث�ل  الجماهر وتعرب عن 

إرادتها  . 
مع بال�غ االح�رام لكم أعزائ�ي اإلعالم�ي واملتظاهر 
الس�لمي والش�اعر والكات�ب والناش�ط  االجتماع�ي 
والس�يايس والزعي�م، والتقدي�ر ملواقفك�م الوطني�ة، 
وبعيداً عن أحاديث الفس�اد  والفش�ل والشلل والخلل، 
وعن األح�زاب وس�لوكياتها، وعن الحكوم�ة وأدائها، 
بالش�عب  الخاص�ة  األس�ئلة  أط�رح عليك�م  بع�ض 

ومفهومه يف إطار مقاربة قانونية : 
أن الشعب هو ركن قانوني من األركان الخمسة للدولة 

وفق ما يقره القانون الدستوري  والقانون الدويل  . 
والش�عب العراقي يتألف من )٣8( مليون إنس�ان هم 
مجموع س�كان العراق، من قوميات وأديان  ومذاهب 
وانتم�اءات اجتماعي�ة وفكري�ة وسياس�ية متنوعة، 

وكلها محرمة . 
وأنت�م يف أحاديثكم تتكلمون باس�م الش�عب العراقي، 
وتقولون إنكم تعربون عن إرادته، وإن  مواقفكم تمثل 

الشعب وقراره  . 
فه�ل تقص�دون بالش�عب يف أحاديثكم هم ه�ؤالء ال� 
)٣8( ملي�ون عراق�ي، أو أغلبه�م أو ج�زء  منه�م؟ أم 

تقصدون بالشعب من يتفق معكم يف الرأي فقط؟
ب�أي طريقة عرفتم إرادة هؤالء ال�� )٣8( مليون لكي 

تتحدثون باسمهم أو باسم اغلبيتهم؟

هل لديكم تخويل منهم أو من جزء منهم؟
وه�ل اآلراء و الش�عارات والقرارات الت�ي تطرحونها 
تمثل ال� )٣8( مليون عراقي أو أغلبهم أو  جزء منهم؟
هل تقصدون أن ما ينر يف وسائل التواصل االجتماعي 
أو االتص�االت الهاتفية أو التقاري�ر  التلفزيونية أو ما 

تطلقه التظاهرات من ش�عارات أو ما تطرحه قيادات 
التظاه�رات هي املع�رّب  الحرصي ع�ن آراء وتوجهات 

ومطاليب )٣8( مليون عراقي؟
هل أجريتم اس�تفتاءات؟ انتخابات؟ حمالت تواقيع؟ 
م�اذا فعلت�م لتمنحوا أنفس�كم ح�ق تمثيل  الش�عب 

وكونكم أنتم الشعب حرصاً؟
وملاذا أنتم بالذات تمثلون الشعب؟ ملاذا ال يمثله غركم 
ممن يحمل آراء مشابهة أو آراء  متعارضة؛ كأن يكون 

س أو  ص أو  ع ؟
لنفرض أن لدى كل منك�م مجموعة أنصار ومؤيدين 
تتأل�ف م�ن ع�رة آالف أو مائة أل�ف  مؤي�د. فلماذا 
مجاميعكم بالذات هي الش�عب وغركم من املجاميع 
ليس�ت ضمن الش�عب؟ وملاذا  مطاليبكم تمثل الشعب 

ومطاليب غركم ال تمثل الشعب؟
وم�اذا عن املالي�ن الذين ل�م يش�ركوا يف مجاميعكم 

واشركوا يف مجاميع أخرى؟
وماذا عن املالين الجالس�ة يف بيوتها أو غر الناش�طة 
يف حراكاتك�م وفاعلياتك�م؟ ه�ل هؤالء  خ�ارج دائرة 
الشعب؟ هل سقطت رشوط املواطنة عن هؤالء ألنهم 

لم يخرجوا يف التظاهرات  ولم يشاركوا يف الفاعليات؟
ه�ل من حق ه�ؤالء أن يك�ون له�م رأي؟ أو أن الرأي 

خاص بمن يشرك يف مجاميع املؤيدين  والفاعلن؟
وماذا ل�و كانت لهذه املالي�ن آراء تخالف آراءكم؟ هل 
تس�محون أن نعتربهم هم الش�عب وأنتم  خارج إطار 

الشعب؟
هل من حقكم مص�ادرة آراء مالين العراقين؛ بحجة 
أنهم ل�م يعرّبوا ع�ن آرائهم؟وهل عملتم  اس�تفتاءات 
واحصائي�ات ع�ن آراء ومطالي�ب ومواق�ف املالي�ن 
الصامتة؟أجيبون�ي بلغ�ة قانوني�ة  واقعية، وليس�ت 

أحاديث شعبوية عامة مستهلكة . 

بقلم/عزيز اإلبراهيمي
ارتفعت مشاعر الغبطة لدى الكثرين 
بعد إق�رار قان�ون االنتخاب�ات االخر 
حتى بات الناس  يتبادلون التهاني عىل 
وسائل التواصل معربن عن نرص كبر 

قد تحقق . 
قبل الخوض يف القانون ماله وما عليه 
علينا أن تذكر حكمة وردت علىألس�ن 
دهاة حكم�وا  العالم مفاده�ا ان قمة 
السياسة ان تغلف ما تريده بما يطلبه 
الن�اس فتك�ون ق�د اعطت للن�اس ما 
 تري�ده وليس ما يطلب�ون .. اىل حد ما 
هذا املعنى قد مارسته االحزاب القائمة 
اليوم بع�د  اقرارها قان�ون االنتخابات 
الجدي�د فبع�د مش�اعر الن�اس الت�ي 
وصلت ح�د الع�داء لألح�زاب القائمة 
 اصب�ح واضحا ان ع�ودة هذه االحزاب 
اىل الحك�م بنف�س املس�ميات مع هذه 
املشاعر امر عس�ر  فال طريق امامهم 
للفوز باالنتخاب�ات املقبلة اال مع الية 
اخرى اسموها االنتخاب الفردي والتي 

 نادى بها الناس ايضا . 

ان االنتخ�اب الف�ردي يوف�ر ميزت�ن 
كالهم�ا يف صال�ح االح�زاب القائم�ة 
وهم�ا : االول: ان�ه يمن�ع من  تش�كيل 
اح�زاب جدي�دة منافس�ة تس�تفيد يف 
قوته�ا وبري�ق انطالقه�ا م�ن الدعم 
الش�عبي للتظاهرات  ومش�اعر العداء 
سياس�ات  ع�ن  املس�ؤولة  لألح�زاب 
الفشل والفساد, فوالدة احزاب جديدة 
تأخ�ذ  زمام املبادرة وثق�ة الناخبن يف 
االنتخابات املقبلة امر تخشاه االحزاب 
القائم�ة حالي�ا, وال  طري�ق لقت�ل اي 

والدة لحزب جديد قد تكون له ش�عبية 
كب�رة اال بقانون انتخاب فردي والذي 

 اليشجع تشكيل االحزاب الجديدة . 
الف�ردي ربم�ا  الثان�ي: ان االنتخ�اب 
يضمن ف�وز بع�ض املس�تقلن الذين 
لي�س له�م توجه�ات حزبي�ة  ولك�ن 
ليس الح�د الظن ان االح�زاب القائمة 
معروف�ن  مرش�حن  تط�رح  س�وف 
بميوله�م الحزبي�ة  بل س�يعمدون اىل 
طرح مرش�حن مس�تقلن باتفاقات 
مبطن�ة مقاب�ل دعمه مالي�ا واعالميا 

 واالس�تفادة م�ن النف�وذ الحزب�ي يف 
الدولة وتس�خره له, وبهذا فس�يفقد 
املرش�ح املس�تقل  الحقيق�ي ميزته يف 

التنافس االنتخابي . 
م�ا تق�دم م�ن اش�كال ق�د يق�ال ان 
حل�ه يكم�ن يف الدوائر املتع�ددة يف كل 
محافظ�ة والتي اش�ار اليه�ا  القانون 
بتفصي�ل ياتي الحقا, فف�ي كل دائرة 
املرش�حن  معرف�ة  يمك�ن  انتخابي�ة 
املستقلن  الحقيقين بسهولة وبالتايل 
توجيه الناخب اليهم فال نحتاج عندها 
اىل مي�زة القائمة املوج�ودة  يف القانون 
الس�ابق ودورها يف تجمي�ع االصوات, 
وه�ذا االمر ع�ىل اجماله ق�د يبدو حال 
ولكن  عن التدقيق يف التفاصيل اليمكن 
اعتباره مس�اندا لفوز املستقلن لعدة 

نقاط من اهمها : 
  - ان التظاه�رات لم تف�رز قيادات وال 
رم�وز مناطقي�ن يمك�ن ان يعرفهم 
الناس من االن حتى  االنتخابات املقبلة 
فيس�هل عنده�ا تش�خيصهم يف حال 
رش�حوا لالنتخابات او دعموا مرشحا 

 بعينه, ونظ�را لذلك فكل يدعي الوصل 
بليىل يف اوقات العملية االنتخابية: 

  - ان تقسيم الدوائر االنتخابية اذا كان 
عىل أساس القضاء فان اغلب االقضية 
يف املحافظ�ات  هي ام�ا ان تكون اكثر 
م�ن مئ�ة ال�ف نس�مة بكث�ر كما يف 
مراك�ز امل�دن او اقل من ذل�ك فبالتايل 
 اما تدم�ج م�ع االقضية الصغ�رة او 
تلح�ق بالكبرة, وبهذا ال تكون الدائرة 
ملقعد نيابي واحد بل  الكثر ولو فرضنا 
جدال ان هناك مرشح مستقل معروف 
يف القض�اء وناش�ط يف االحتجاج�ات, 
 وحظ�ي بثق�ة الن�اس ف�ان االصوات 
التي يحصل عليه�ا بعد تخطيه العتبة 
االنتخابية سوف تذهب  جفاء واليمكن 
االستفادة منها بعكس ما لو كانت له 

قائمة انتخابية . 
  - ل�و فرضنا بع�د الضغ�ط ان الدوائر 
ع�ىل  تك�ون  القان�ون  يف  االنتخابي�ة 
اس�اس الكثاف�ة الس�كانية  ل�كل مئة 
ال�ف نس�مة مقع�د نياب�ي, ف�ان هذا 
االقراح اضافة اىل اس�تحالته العملية 

يف الظ�روف  الراهنة لع�دم وجود ادنى 
مس�وحات احصائي�ة؛ فان�ه يق�رب 
اىل التنظ�ر ب�ل اىل العبثي�ة م�ن حيث 
ان   التطبي�ق, ف�كل مرش�ح اليمك�ن 
يقول ان ناخبيه ومريديه محصورون 
يف منطق�ة محددة م�ن  القضاء الكبر 
ال�ذي يعي�ش فيه بل ان الن�اس تتنقل 
بش�كل مس�تمر وعالقات املرش�حن 

التقترص  يف مناطقهم وحسب . 
ان املروج�ن ملس�ألة االنتخ�اب ع�ىل 
اس�اس االفراد قد ينظرون اىل تجارب 
ل�م  صع�ود  اش�خاص  م�ن  س�ابقة 
يأتوابأرق�ام كبرة ولكنهم اس�تفادوا 
م�ن اص�وات قوائمهم, بخ�الف افراد 
حص�دوا  ارقام�ا اكرب ولك�ن قوائمهم 
ضعيفة ول�م تصل للعتب�ة االنتخابية 
فخ�رسوا انتخابيا, واالس�تناد اىل  هذه 
النظ�رة اضاف�ة اىل كونه�ا أنانية فان 
فيه�ا تضييع�ا ملروع االص�الح الذي 
ن�ادت به  التظاهرات الس�لمية وفوات 
نفس�ه  ع�ن  مع�رب  كتي�ار  صياغت�ه 

انتخابيا. 

تركيا في ليبيا .. صراع جديد في لعبة األمم

لماذا أنت تمثل الشعب وغيرك ال يمثله ؟

قانون االنتخابات الجديد ووهم االنتصار

بقلم/ علي إبراهيم مطر
تكم�ن الخطورة هنا، بتعدد األطراف اإلقليمية 
والدولي�ة الداخل�ة يف األزم�ة الليبي�ة، والت�ي 
 تعك�س لعبة األمم يف تقاس�م النفوذ بن غرب 
آس�يا وش�مال افريقي�ا، بع�د أن كان�ت ه�ذه 
اللعب�ة  ترس�م خيوطه�ا يف س�وريا، لتنعكس 
س�يناريوهاتها يف ليبي�ا. ويلقي ه�ذا التحدي 
بظالل�ه عىل  ج�ران طرابلس الغ�رب وخاصة 
م�رص وتونس والجزائر، يف ظل مس�اع حثيثة 
من قب�ل  أردوغ�ان للتوس�ع إىل ه�ذه املنطقة 
وإعادة األمجاد العثمانية إليها، واللعب خارج 

املجال  الجغرايف . 
لق�د اعترب أحم�د داود أوغل�و يف كتابه »العمق 
االسراتيجي - موقع تركيا ودورها يف الساحة 
مرتبط�ٌة  دولي�اً  تركي�ا  أّن مكان�ة   الدولي�ة« 
بش�كٍل مبارٍش بمكانتها يف محيطها وأدوارها 
اإلقليمّي�ة  الّتي تلعبها. وقد رأى أّنه كلما لعبت 
ب�الده أدواراً أكث�ر فاعليًة يف ال�ّرق،  ارتفعت 
مكانتها  يف الس�احة الغربّي�ة – الّدولّية. ويرى 
أوغل�و أّن�ه يتوّجب ع�ىل تركيا أن تعي�د الّنظر 
يف  سياس�تها تج�اه ال�ّرق األوس�ط. »حيث  
فق�دت تركي�ا األحزم�ة االس�راتيجّية األكثر 
ق�وًة يف  منطقة الّرق األوس�ط يف الرّبع األول 

من الق�رن العرين، وعاش�ت بعيدًة 
بش�كل ع�ام يف  ربيعي�ه الثان�ي 
سلس�لة  وط�ورت  والثال�ث، 
ب�ن  متأرجح�ة  عالق�ات 
صع�ود وهبوط، مع دول 
الرب�ع  خ�الل   املنطق�ة 
األخر من القرن نفسه، 
وهي اليوم مضطرٌة ألن 
تعيد تقييم عالقاتها مع 
 املنطقة من جديد بش�كل 

جذريّ   .» 
تح�اول  الواق�ع  ه�ذا  أم�ام 
دائم�اً  تثب�ت نفس�ها  أن  تركي�ا 
يمك�ن  ال  اس�راتيجي  رشي�ك  أنه�ا 
االس�تغناء  عن�ه يف رس�م مس�تقبل منطق�ة 
ال�رق األوس�ط الس�يايس، مس�تفيدة م�ن 
موقعها الجيوس�يايس، إذ  يحدها من الش�مال 
البحر األس�ود وجورجيا ومن ال�رق أرمينيا 
وإيران وم�ن الجنوب العراق  وس�وريا والبحر 
املتوس�ط مع ح�دود بحرية مع ق�ربص ومن 
الغ�رب بحر إيجة واليون�ان  وبلغاريا، وبعد أن 
كان�ت تعمل بالق�رب من مجاله�ا الجغرايف يف 
س�وريا والعراق، ب�دأت اليوم  تس�عى إىل لعب 
دور فاعل خارج مجالها وحدودها الربية، عرب 
تثبي�ت نفوذه�ا يف البحر  املتوس�ط، من خالل 
اس�تخدامه للوصول إىل ش�مال افريقيا. وهي 
وإن كان�ت ال تنطل�ق يف  تحركاته�ا الخارجية 
فقط م�ن مصال�ح اقتصادي�ة سياس�ية، بل 
م�ن منطلق�ات أيديولوجي�ة، من  خ�الل دعم 
»اإلخوان املسلمن«، فإننا ال نغفل ايضاً عن أن 
أردوغان يس�عى إىل استعادة  األمجاد القديمة، 
حي�ث كانت ليبي�ا والية من واليات الس�لطنة 
العثماني�ة من�ذ ع�ام 1551 م،  فض�اًل عن أن 
ألنقرة طموحاً إقليمياً للتوسع يف أفريقيا، كان 

واضًحا يف السودان أيام حكم  عمر البشر . 
وتس�عى تركي�ا ع�ىل م�ا يب�دو، ملن�ع تك�رار 
الس�يناريو املرصي، الذي اس�قط حكم محمد 

مريس،  وأوصل الس�ييس إىل الحكم، وتأتي هذه 
املس�اعي يف ظ�ل احت�دام التنافس الس�يايس 
والعس�كري  اإلقليمي والدويل، ويف ظل املساعي 
الروس�ية إلنه�اء الن�زاع الحاص�ل ولعب دور 
متق�دم يف  ه�ذه املنطقة بعد الخط�أ التاريخي 
الذي تمثل بموافقة ال�روس عىل قبول التدخل 
الغرب�ي يف  ليبي�ا، ويف ظل الراج�ع األمركي يف 

ملفات عدة يف منطقة الرق األوسط  . 
ويع�د ه�ذا التدخ�ل، رس�الة من أردوغ�ان إىل 
واش�نطن واالتحاد األوروب�ي، إلثبات إرادته يف 
أن  يك�ون رشيكاً بالغ�از يف املتوس�ط، خاصًة 

أنها تعارض بقوة، خط »إيس�ت ميد« الغازي، 
ب�ن  قربص واليون�ان وإرسائي�ل، فيما تدعمه 
عدة دول أوروبية باإلضافة إىل واشنطن، وهذا 
م�ا  جعل أردوغ�ان يرد عىل االتف�اق من خالل 
توقيع اتفاق بح�ري بينه وبن الرساج لتحديد 
الح�دود  البحري�ة، وهذا م�ا اث�ار حفيظة تلك 
ال�دول خاصة ان هناك نزاع�ات منذ عقود بن 
تركيا  واليونان عىل جزر يف بحر إيجه، ونزاعات 
م�ع جمهورية قربص بش�أن املي�اه اإلقليمية 

 للجزيرة منذ عام 1974  . 
س�يعيد التدخل الركي يف ليبيا خلط األوراق يف 

مجمل املنطقة، خاص�ًة يف الجوار الليبي،  وهو 
ما قد ي�ؤدي إىل تصاع�د حدة الن�زاع، وتنامي 
التط�رف يف ليبيا، واحتدام القت�ال بن  املحاور 
اإلقليمية يف املنطق�ة والذي بات ينذر بخطورة 
كبرة عىل الدول العربية، فهو س�يزيد  الرصاع 
مع مرص الت�ي هي عىل خالف م�ع أنقرة منذ 
عزل الرئيس محمد مريس، فضالً عن  اإلمارات 

والسعودية اللتن تدعمان خليفة حفر  . 
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، ف�إن هذا التدخل س�يؤدي 
إىل وضع تركيا عىل مس�ار تصادم مع اليونان 
 وق�ربص، ويزيد من التوت�ر بينها وبن االتحاد 

األوروبي وُيضاف إىل النزاعات الحالية  املتعلقة 
بسياس�ة الهج�رة ودور أنقرة يف حلف ش�مال 
األطليس، فضالً عن أنه سيؤدي إىل  وضع تركيا 
يف مواجهة مع روسيا يف ليبيا أو عىل أقل تقدير 
وضعه�ا يف سياس�ة متناقضة  مع روس�يا ما 

يرفع من درجة تأزيم األوضاع يف املنطقة . 
إذاً، يب�دو أن اردوغ�ان الذي س�يقدم عىل هذه  
املغام�رة الجدي�دة، بع�د مغامرته يف س�وريا، 
 سيحّمل املنطقة الكثر من التبعات السياسية، 
ولربم�ا س�يتحمل التبع�ات األك�رب يف حيات�ه 

 السياسية . 

تعيش
علىإفريقياشمالمنطقة

الليبيةاألزمةبفعل،ساخنصفيح
إعالنخاللمن،عليهاخطيرمستجدودخول
مباشرعسكريدعملتقديمتستعّدأنهاتركيا
قواتضدحربهافيالليبيةالوفاقلحكومة
،حفترخليفةيقودهاالتيالوطنيالجيش

حكومةمنرسميةلدعوةتلبيةوذلك
.السراجفايز



وج�ه االتح�اد الس�عودي بك�رة القدم، 
االتح�اد  رئي�س  اىل  ش�خصية  دع�وة 
العراق�ي  باللعب�ة عبد الخالق مس�عود 
لحض�ور مباريات ال�دور نصف النهائي 

ونهائي كأس  الس�وبر االس�باني والذي 
يقام يف جدة الس�عودية من 8 لغاية 12 
من شهر كانون  الثاني من العام املقبل . 

ويلعب الدور النص�ف النهائي يف الثامن 

من كانون الثاني املقب�ل اتلتيكو مدريد 
 وبرش�لونة، فيم�ا يلتق�ي ري�ال مدريد 
وفالنسيا يف اللقاء الثاني بنفس الدور يف 

 اليوم التايل . 

وتق�ام املب�اراة النهائي�ة يف الثاني عرش 
م�ن كانون الثاني املقب�ل، ويلتقي فيها 
 الفائ�زان م�ن مبارات�ي ال�دور نص�ف 

النهائي. 

مسعود يتلقى دعوة 
لحضور السوبر اإلسباني

6الرياضية

اهمال وازمات جديدة تهدد أحالم األولمبي 
في بطولة اسيا

السبت 28 كانون االول 2019 
العدد 2226 السنة العاشرة

اختت�م املنتخ�ب الوطن�ي لكرة 
الي�د، معس�كره التدريبي بفوز 

معنوي عىل فريق  االهرام . 
وق�ال األمني امل�ايل التح�اد اليد 
»املنتخ�ب  إن  إبراهي�م  خلي�ل 
خت�ام  مباريات�ه  ويف  الوطن�ي 
يف  التدريب�ي  املعس�كر  ضم�ن 
جمهورية م�ر العربية، حقق 
الف�وز ع�ىل  فري�ق األه�رام ب 
الش�وط  انته�ى  31-27 حي�ث 
األول بتق�دم منتخبنا ب 13-16 
 وجرت املباراة عىل صالة االلعاب 

الرياضي�ة ملدين�ة 6 أكتوب�ر«. 
وأض�اف »ال ب�د ان نثن�ي ع�ىل 
أداء العبين�ا بالرغ�م م�ن ق�وة 
الفري�ق امل�ري ال�ذي  يمتل�ك 
واألجس�ام  الخ�رة  العبي�ه 
الطويل�ة إىل أن العبين�ا تمكن�وا 
مش�يدا  حس�م  املب�اراة«،  م�ن 
بأهمية »املعسكر والذي سيعود 

القصوى عىل منتخبنا  بالفائدة 
 الوطني يف التصفيات اآلس�يوية 

املقبلة«. 

الوطن�ي  املنتخ�ب  أن  يذك�ر 
آس�يا  تصفي�ات  يف  سيش�ارك 

بالكويت مطلع العام املقبل. 

كشف الوسيط االيراني بهروز دزهبود، 
عن حقيقة اهتمام نادي بريس�بوليس 
 االيراني بضم مهاج�م املنتخب الوطني 

ونادي الزوراء عالء عباس . 
وانترشت انباء تفيد بان عباس يستحوذ 

عىل اهتمام بريسبوليس اإليراني . 
وق�ال بهروز »تواصلت م�ع إدارة نادي 
بريس�بوليس اإليراني ح�ول اهتمامهم 

 باملهاجم عالء عباس«. 
وأوضح، أن »الن�ادي ليس مهتماً حالياً 
بض�م عب�اس، واألم�ر بمجمل�ه مجرد 
إشاعة  ال أكثر ولن يعزز صفوف الفريق 

يف االنتقاالت الشتوية«. 
واض�اف ان »نادي الش�حانية القطري 
ايضاً انهى تعاق�ده مع الالعب التونيس 
احم�د  ع�كايش وبالت�ايل عب�اس ليس 

ضمن اهتمامات الفريق القطري«. 
يذكر أن عباس قدم مستويات كبرية يف 
نهائيات آسيا 2019 ودوري أبطال آسيا 
 م�ع ال�زوراء وكأس الخلي�ج »خليجي 
24«، باإلضاف�ة إىل هدف�ه الحاس�م يف 

مرمى  إيران بالتصفيات املزدوجة. 
الع�ب  اق�رب  ذل�ك  اىل 

الوطن�ي  منتخبن�ا 
بك�رة القدم بش�ار 
مغادرة  من  رس�ن، 

فري�ق  بريس�بولس 
االيراني. 

وق�ال مص�در مقرب 
من الالعب ان »بش�ار 
توق�ف  بع�د  رس�ن 

ال�دوري االيراني ش�هرا 
 كامال  لم يس�تلم حقوقه 

املادية«. 
وبني ان »رس�ن لم يس�تلم أي 
راتب منذ نهاية العام املايض 
وقد هدد الفريق يف  حال عدم 

االستجابة ملطالبه«. 
واشار اىل ان »استمراره مع 
الفري�ق من اج�ل جماهري 
تحب�ه  الت�ي  بريس�بوليس 

 بشكل كبري«. 

يس�تعد نادي ال�زوراء، لب�دء تحضريات�ه للملحق 
املؤهل لدور املجموعات بدوري  أبطال آسيا 2020  . 

دور  اىل  املؤه�ل  امللح�ق  يف  ال�زوراء  وس�يلعب 
املجموع�ات، إذ س�يواجه بيندك�ور  االوزبك�ي يف 
ال�21 من ش�هر كان�ون الثاني ويف حال تغلب عىل 
الفري�ق االوزبك�ي،  س�يواجه الع�ني االماراتي يف 

ال�28 من الشهر املقبل . 
وق�ال عض�و الهيئة االداري�ة لنادي ال�زوراء، عبد 
الرحمن رش�يد إن »ادارة النادي  وعدد من الالعبني 
وال�كادر التدريب�ي، التق�وا بوزير النق�ل عبد الله 
لعيب�ي، يف مق�ر  ال�وزارة من اجل بحث مس�تقبل 

الن�ادي ومش�اركته يف ملح�ق دوري أبطال آس�يا 
 .»2020  

واض�اف أن »اللق�اء م�ع الوزي�ر، كان مثمراً من 
جمي�ع النواح�ي، خصوصا  املصارح�ة بكل يشء 
واسباب االزمة املالية التي يمر بها النادي«، مبيناً 
ان   «وزي�ر النق�ل اك�د الدارة النادي، انه س�يطلق 

منحة مالية لدعم الفريق ». 
واوضح أن »الكادر التدريبي طالب باقامة معسكر 
تدريبي عىل مستوى عاٍل  وبدوره وافق الوزير عىل 
اقامة املعس�كر، حيث سيعسكر النوارس يف تركيا 

 للفرة من 10-17 كانون الثاني املقبل«. 

للبلي�ارد  الوطني�ة  منتخباتن�ا  توج�ت 
العمري�ة  الفئ�ات  والس�نوكر بمختل�ف 
جهودها،  بحصد املركز األول فرقياً ولقب 
غ�رب آس�يا يف البطول�ة الت�ي ضيفته�ا 
البحرين  للف�رة م�ن )19 – 27( كانون 
األول الحايل بمشاركة 11 بلداً هي العراق 
 والبحري�ن بفريقني والكوي�ت واإلمارات 
والس�عودية ولبنان وس�وريا وفلسطني 

 وقط�ر وعم�ان . 
وقال رئيس الوف�د العراقي ونائب رئيس 
اتح�اد غرب آس�يا باللعبة ش�مس الدين 
 عبد العال إن »منتخباتنا للفئات العمرية 
والناش�ئني قدمت  املتقدم�ني والش�باب 
 أفضل ما لديه�ا يف البطولة املجمعة التي 
يقيمها اتحاد غرب آس�يا وتحقق الهدف 

 من املشاركة بحصد اللقب األول«. 
وتابع عب�د العال، أن »الع�راق نال املركز 
األول فرقي�ًا يف بلي�ارد الك�رة التاس�عة 
 بفريق مؤلف م�ن الالعبني عباس مهدي 
وأم�ري عيل وك�رار عب�د الواحد وحس�ن 
 هويدي«، مضيفاً »نال العراق األول فرقيا 
للس�نوكر ومثل�ه كل م�ن الالعب�ني عيل 

 حسني عيل وعيل جليل عيل وعمر محمد، 
ويف بليارد الكرة الثامنة نال العبنا  عباس 
مه�دي امليدالي�ة الفضية واملرك�ز الثالث 

كان من نصيب العبنا أمري عيل«. 
وأش�ار إىل أن »النتائ�ج أثم�رت أيضاً عن 
حصول العب الس�نوكر عيل حس�ني عىل 

 املرك�ز الثال�ث فردي�اً، فيم�ا ن�ال البطل 
الش�اب ليث وس�ام الذهب لفئة الشباب 
يف  فعالية الس�نوكر تبعه البطل الناش�ئ 
حسنني أحمد بنيل الذهب يف بليارد الكرة 
 التاسعة لينال العراق كاس التفوق فرقياً 
يف البطولة املجمعة التي نجحت  البحرين 

بإخراجها عىل أفضل وجه«. 
يذك�ر أن وف�د الع�راق الذي تراس�ه عبد 
العال ض�م أيضاً مدرب الس�نوكر مقداد 
 مصطف�ى ومدرب البليارد صالح حس�ن 
خليف واالداري للس�نوكر صباح سعدون 

 واالداري للبليارد لؤي بدران. 

يمر املنتخب األوملبي العراقي بمرحلة حرجة جًدا 
بع�د التوج�ه إىل تايالند لخوض  منافس�ات كأس 
آسيا دون 23 سنة املؤهلة ألوملبياد طوكيو 2022  . 
وش�هد معسكر األوملبي مشاكل أبرزها االعراض 
م�ن م�درب الفريق عبد الغني  ش�هد، ال�ذي لوح 
برك�ه للمهمة يف أي وقت ممكن، اعراضا للحالة 
الت�ي يمر بها  املنتخب األوملبي من تش�تت واضح 

قبل التوجه إىل بانكوك للمشاركة يف كأس  آسيا . 
إهمال كبري

وتعرض املنتخب األوملبي إلهم�ال كبري منذ بداية 
اإلعداد وحت�ى يف التصفيات  املؤهلة لكأس آس�يا 
وكان مص�ريه مهدًدا، حتى أن البعض كان يتوقع 
اإلخف�اق يف  بل�وغ النهائيات، لك�ن الفريق وصل 
رغ�م الكث�ري م�ن امل�ؤرشات الت�ي س�عى املدرب 
 ملعالجته�ا خالل الفرات املاضي�ة قبل الرشوع يف 

اإلعداد الفعيل لبطولة آسيا . 
ورغم املحاوالت عانى شهد من عدم وجود الوقت 
ال�كايف لجمع الالعب�ني يف ظل  تحض�ريات األندية 
لل�دوري وانش�غال املنتخب الوطن�ي بالتصفيات 
املزدوجة  وبطولة خليجي 24، وسبقتها مشاركة 
املنتخ�ب يف بطول�ة غ�رب آس�يا الت�ي  أقيم�ت يف 
الع�راق، وبالتايل لم يحصل املنتخ�ب األوملبي عىل 
الفرص�ة الكافي�ة  للمعالجة والتجمع بمعس�كر 

جيد يمكن املدرب من تصحيح مسار الفريق . 
الالعبون املحرفون

كما طفت عىل الس�طح قبل التوج�ه إىل اإلمارات 
للدخ�ول بمعس�كر تدريب�ي عدة  مش�اكل أهمها 
قضي�ة أوراق الالعب�ني املحرف�ني، وأبرزهم لؤي 
العاني الذي اس�تعد  بفرات متقطعة مع املنتخب 
األوملب�ي ودخل مع الفري�ق يف املراحل التحضريية 
 بالتصفي�ات لكن أوراق�ه الثبوتية الت�ي اكتملت 
مؤخ�را والتأكد من أنه لم يمث�ل  املنتخب املغربي 
ويدرج اس�مه بس�جالت االتح�اد ال�دويل كالعب 
مغربي أخ�ذ وقتا  طويال وبالت�ايل كان مثار جدل 

مستمر . 
وينطب�ق الحال ع�ىل أم�ري العم�اري املحرف يف 
الدوري السويدي الذي تأرجحت  موافقة االنضمام 

وإكمال أوراقه حتى وقت متأخر يف املعسكر . 
العبو املنتخب

األزمة األكر التي رضب�ت املنتخب األوملبي كانت 
ق�رار اتحاد الك�رة بإعادة 7  العبني من معس�كر 
الفري�ق يف اإلم�ارات بينهم العب�و املنتخب األول، 
حي�ث ش�دد  االتحاد ع�ىل ع�دم ج�واز ازدواجية 
تمثي�ل منتخبني يف آن واحد وبالتايل غاب 7  العبني 

مؤثري�ن م�ن الفري�ق وس�يعودون إىل العاصمة 
بغ�داد قب�ل التوجه إىل تايالند  م�ا وضع املدرب يف 

مأزق كبري مع انتهاء املعسكر التدريبي . 
التشتت

عان�ى م�درب املنتخ�ب األوملب�ي من التش�تت يف 
التح�اق الالعبني بش�كل متقطع  وق�رار االتحاد 
إع�ادة العبي املنتخب األول، تل�ك التفاصيل أثرت 
عىل املعس�كر  التدريبي، حيث س�يغادر املعسكر 
7 العب�ني كان امل�درب يعتمد عليه�م يف  املباريات 

التجريبية، ما يجعله مجرا عىل دعوة العبني جدد 
لتعويض الغيابات  واستكمال صفوف الفريق . 

غياب األوملبية
بع�د االتهام�ات التي وجهه�ا املدرب عب�د الغني 
ش�هد لبعض أعض�اء االتحاد عىل  أنه�م يعملون 
إلس�قاطه بشكل ش�خيص والتأثري عىل مسريته 
م�ع املنتخب، ورغ�م  أن املنتخ�ب األوملبي يرتبط 
مالي�ا باللجن�ة األوملبي�ة الت�ي س�بق وأن وفرت 
الدعم  للمنتخب يف التصفي�ات املؤهلة إىل أوملبياد 

ريو كان من املف�رض أن تواصل  دعمها للفريق 
يف تصفي�ات أوملبياد طوكيو، لك�ن حال األوملبية 
به�ذه الفرة مرب�ك  الن انتخاباته�ا قانونيا أمام 
القضاء العراقي غري رشعية، وبالتايل فإن اللجنة 
 عاجزة عىل مد يد العون للفريق، الذي س�يخوض 
املنافس�ات وس�ط تلك التقاطعات  ما بني املدرب 
ال�ذي لوح ب�رك املهم�ة واالتح�اد ال�ذي ينفرد 
بقرارات�ه دون اجتماع  مع امل�درب لتقرير مصري 

بعض الالعبني. 

منتخب اليد يختتم معسكره بالفوز 
على فريق األهرام

بيرسبوليس ينفي سعيه للتعاقد مع عالء عباسالنوارس يعسكر في تركيا استعدادًا ألبطال آسيا

العراق أواًل في بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر

أوض�ح م�درب فري�ق الطلبة 
أحمد خلف أن فرة االنتقاالت 
فرص�ة  س�تكون  الش�توية 
 إلكم�ال قائمة الفريق، بعد أن 
اضطرب�ت البداي�ة يف املوس�م 
الالعب�ني  ش�كوى  نتيج�ة 

 السابقني عىل النادي . 
وق�ال خل�ف »فري�ق الطلب�ة 
منتصف  التدريبات  سيستعيد 
أن  ونطم�ح  املقب�ل،  الش�هر 
االنتق�االت  ف�رة   نس�تغل 
الش�توية للتعاق�د م�ع بعض 
مح�ددة  مراك�ز  يف  الالعب�ني 
 وإكم�ال قائمة الفريق بعد أن 
كان�ت بدايتن�ا مضطربة هذا 
املوسم وتأخر إعالن  املشاركة 

بس�بب الش�كوى املقدمة من 
الالعب�ني ض�د الن�ادي والت�ي 

حلت بشكل  نهائي«. 
وب�ني أنه »عمل خ�الل الفرة 
املاضي�ة ع�ىل تش�كيل فريق 
ش�بابي متميز رغ�م  الظروف 
الصعب�ة التي مر بها النادي«، 
الفت�ا إىل أن »الفري�ق بحاجة 
املراك�ز  بع�ض  تدعي�م  يف  إىل 
الس�تثمار  نس�عى  وبالت�ايل 
فرة االنتقاالت الش�توية قبل 

استئناف  الدوري« 
الطلب�ة  فري�ق  أن  إىل  يش�ار 
خاض مباراة واحدة يف الدوري 
وتع�ادل م�ع نف�ط  الجن�وب 

بأربعة أهداف لكال الفريقني. 

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، عن استعدادها لتسليم 
ملعب الفلوجة  اىل محافظة األنبار . 

وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه ، 
أن »اللجن�ة  املكلفة بتس�ليم ملع�ب الفلوج�ة 5000 متفرج اىل 
محافظ�ة االنبار، زارت الجهة  املس�تفيدة وأطلع�ت اللجنة عىل 
واق�ع امللعب، وتم االتف�اق عىل تأهيل عدد م�ن  املرافق الخاصة 
به ومنها توس�يع عدد مقاع�د اىل 7000 متفرج وضم امللعب  اىل 
هيكلي�ة املركز الوطن�ي لرعاية املوهبة الرياضي�ة يف األنبار مع 
طلب رئي�س  الهيئة اإلدارية لن�ادي الفلوجة باس�تخدام امللعب 

لنشاطاته الرياضية« 
وأضاف البيان أنه »س�يكون موعد التس�ليم لحني اكمال أعمال 

التأهيل املتفق  عليها ومن خالل زيارة ثانية للجنة املكلفة«. 

ح�دد الجه�از الفن�ي لفري�ق 
نفط الوس�ط مطلع األسبوع 
املقبل، موع�ًدا لتجمع الفريق 
 تحضريًا الس�تئناف منافسات 

ال�دوري املمت�از . 
وقال امل�درب املس�اعد لفريق 
نفط الوس�ط جبار هاشم إن 
»الفري�ق س�يبارش  تدريبات�ه 
مجددا يف ملعب النادي السبت 
تدريبي  املقبل، وف�ق منه�اج 
جدي�د وضع�ه  الجه�از الفني 
اس�تعدادا الس�تئناف بطول�ة 
الدوري املمتاز املقرر يف مطلع 

كانون  الثاني املقبل«  . 
وب�ني أن »الجهاز الفني وضع 
منهاًجا جدي�ًدا للتدريبات بعد 
اإلج�ازة التي منح�ت  للفريق 
والوقت املتبقي س�يكون فرة 
إع�داد، حي�ث نس�عى لتأهيل 
خ�الل  بدني�ا  م�ن  الالعب�ني 

التدريب�ات املتواصل�ة، وكذلك 
خ�وض ع�دد م�ن املباري�ات 

التجريبية«. 
»الالعب�ني  أن  إىل  وأش�ار 
املحرف�ني تمتع�وا بإجازة يف 
أعي�اد رأس الس�نة الجدي�دة 
 وسيلتحقون بالفريق بمرحلة 
التحض�ري املقبلة يف األس�بوع 
املقب�ل«، الفت�ا إىل أن   «الفريق 
يس�عى للمنافس�ة عىل اللقب 
ه�ذا املوس�م رغ�م أن التوقف 
البداي�ة  بالفري�ق  بع�د  أرض 
املثالي�ة يف ال�دوري وتحقي�ق 
يف  متتالي�ني  انتصاري�ن 

الدوري«  . 
يش�ار إىل أن االتح�اد العراقي 
اس�تئناف  ع�ىل  عزم�ه  أك�د 
ال�دوري يف األول م�ن ش�باط 
 املقب�ل وف�ق صيغ�ة املرحل�ة 

الواحدة. 

مدرب الطلبة: نسعى لسد 
احتياجات الفريق بالميركاتو  

ملعب الفلوجة يقترب 
من اإلنجاز  

األسبوع المقبل تجمع لكرة 
نفط الوسط  



بدأت التكهنات رسيعا حول التغيريات املنتظرة 
بتش�كيلة ميالن بالتزامن مع  اإلعالن الرسمي 
ع�ن تعاقد روس�ونريي م�ع النجم الس�ويدي 
زالت�ان إبراهيموفيت�ش .  وانض�م زالتان مليالن 
يف صفقة انتقال حر، بعقد مدته 6 أش�هر، مع 
خي�ار التمدي�د  لعام إض�ايف، وذلك بع�د رحيله 
نهائي�ا ع�ن ن�ادي ل�وس أنجيلي�س جاالكيس 

 األمريكي . 
وذكر موقع »كالتش�يو مريكاتو«، الذي تابعته 
»املراقب العراق�ي« أن انضمام  إبراهيموفيتش 

لصف�وف مي�الن، ربم�ا يهدد مكان اإلس�باني 
خيس�وس فرينانديز   «سوسو«، الجناح األيمن 
للفريق .  وافرتض أن�ه يف حال لجأ مدرب ميالن 
ستيفانو بيويل، للعب بمهاجمني اثنني يف  الخط 
األمام�ي للفري�ق، فس�يلعب إبراهيموفيت�ش 
وكريستوف بيونتيك، وحينها قد  يفقد سوسو 

مكانه بالتشكيل األسايس . 
وعانى سوس�و )26 س�نة( منذ بداية املوس�م 
الج�اري، بعدما ش�ارك يف 15 مب�اراة  بقميص 

ميالن، سجل فيها هدفا واحدا وصنع اثنني . 

أف�ادت تقارير صحفية إس�بانية، اليوم الس�بت، أن 
أرتورو فيدال، نجم برش�لونة، قد  تقدم بشكوى ضد 
ناديه، بس�بب عدم دف�ع مكافئات متأخ�رة له منذ 
املوسم  املايض .  وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية التي تابعتها »املراقب العراقي«،  فقد تقدم 
فيدال بش�كوى لرابطتي العبي كرة القدم اإلسبانية 
وال�دوري اإلس�باني،  ض�د برش�لونة ي�وم 5 كانون 
األول/ ديس�مرب امل�ايض عن طري�ق محاميه، طالب 
 فيها بالحصول عىل مبلغ 2.4 مليون يورو .  يف الوقت 
ذاته، أكد برش�لونة عدم صحة دعوى الالعب، بسبب 

فهمه لبنود عقده  بشكل خاطئ، وبالتايل فإن النادي 
ليس مطالبا بدفع أية مبالغ . 

وين�ص عق�د فيدال ع�ىل حصوله ع�ىل مبلغ يقرتب 
م�ن 2 مليون ي�ورو، إذا خاض   60 مب�اراة بقميص 
برش�لونة، إال أن الالع�ب ل�م يصل له�ذا الرقم حتى 
اآلن، وفًقا  للنادي .  وأوضح النادي الكتالوني أن البند 
املذكور حدد أن املباراة تحتس�ب ضمن ال�60  مباراة 
يف حالة مش�اركة الالعب مل�دة 45 دقيقة عىل األقل، 
وه�و م�ا ال ينطبق  عىل في�دال الذي ل�م يصل إىل 60 

مباراة حتى اآلن. 

السبت 28 كانون االول 2019 
العدد 2226 السنة العاشرة
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ضحية محتملة 
إلبراهيموفيتش 

في ميالن

فيدال 
يقاضي 

النادي
الكتلوني

اليوم .. توتنهام يخشى مفاجئات نورويتش 
واليونايتد يواجه بيرنلي

كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني، ع�ن تفضيل نجم 
ناب�ويل االنتقال لري�ال مدريد يف  الصي�ف املقبل رغم 
امتالك�ه عروض�ا أخرى من ع�دة أندية عىل رأس�ها 

برشلونة . 
وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية التي 
تابعته�ا »املراقب العراق�ي«،  أن فابي�ان رويز العب 
نابويل قرر بالفعل الرحيل عن ناديه يف فرتة االنتقاالت 

 الصيفية املقبلة، وخياره األول هو ريال مدريد . 
وينته�ي عقد روي�ز مع نابويل يف صي�ف 2023 لكنه 

يرف�ض أية مح�اوالت لتمدي�ده  بعدما حس�م قراره 
بالرحيل يف الصيف املقبل . 

ويفضل الالعب اإلس�باني الرحيل للنادي امللكي عىل 
الرغم من امتالكه عروضا  أخرى من أندية برشلونة، 

مانشسرت يونايتد، وأتلتيكو مدريد . 
وكش�فت أن اهتم�ام ري�ال مدريد بض�م رويز يعود 
إىل املوس�م امل�ايض، لك�ن الصفق�ة  لم تتم لس�ببني، 
األول ه�و رفض أوريلي�و دي لورينتس رئيس نابويل 
التف�اوض  عىل بيعه من األس�اس، والثاني هو رغبة 

يف  نفس�ه  الالع�ب 
آخر  ملوس�م  البق�اء 

مع  فريقه الحايل . 
يتخ�ذ  أالّ  املتوق�ع  وم�ن 

ناب�ويل ق�راًرا ببي�ع روي�ز قبل 
األوروبي�ة،  األم�م  كأس  نهائي�ات 

 والت�ي من ش�أنها أن ترفع من س�عر الالعب 
حال مشاركته مع إس�بانيا وتقديم  مستويات 

مميزة. 

فابيان رويز يفضل االنتقال لريال مدريد  

إنيستا يرفض أربعة عروض جديدةخواكين يمّدد عقده مع ريال بيتيس

كش�فت تقارير صحيفة إس�بانية، اليوم الس�بت، عن رغبة 3 أندية من 
كبار  أوروبا، يف التعاقد مع الحارس األملاني مارك أندريه تري شتيجن، نجم 
برش�لونة .  وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية التي تابعتها 
»املراق�ب العراقي«،  ف�إن األندية الثالث�ة هي بايرن ميون�خ ويوفنتوس 
وباري�س س�ان جريمان، حي�ث  تخطط بالفع�ل لحرمان برش�لونة من 

عنرص مهم للغاية يف صفوف الفريق . 
يعترب بايرن هو األكثر رغبة يف الحصول عىل خدمات تري شتيجن، بسبب 
تقدم  حارس�ه مانويل نوي�ر يف العمر )33 عاًما(، وانته�اء عقده بنهاية 
املوس�م املقب�ل .  ويعتمد باي�رن يف حس�م صفقة تري ش�تيجن لصالحه، 
عىل أس�طورته الس�ابقة  أوليفر كان، والذي س�يحل مح�ل كارل هيانز 
رومينجي�ه، كرئيس تنفيذي للنادي،  اعتباًرا م�ن 1 كانون الثاني 2022، 

وهو العام الذي ينتهي فيه عقد شتيجن . 
ويع�د »كان« أح�د أكثر املدافع�ني والداعمني لتري ش�تيجن يف أملانيا، كما 

أعلن  حارس برشلونة يف وقٍت سابق أن كان هو معبود طفولته . 
ويرى أفضل حارس مرمى يف العالم عام 2002 أن تري شتيجن هو األحق 
 بخالف�ة نوير يف بايرن، لكنه قد يكلف النادي م�ا ال يقل عن 100 مليون 

يورو،  إذا أرادوا إخراجه من كامب نو . 
يعد يوفنتوس أحد األندية التي تفكر يف ضم تري شتيجن، من أجل تأسيس 
حارس  مرمى كبري عىل شاكلة جيانلويجي بوفون، وحماية عرين النادي 
لس�نوات  طويلة .  لكن يوفنتوس سيحتاج إىل بيع بعٍض من العبيه لجني 

األموال، وبالفعل استقر  عىل الثنائي باولو ديباال وأدريان رابيو . 
أما باريس س�ان جريمان، فيواجه مشكلة يف مركز حراسة املرمى، رغم 
التوقيع  مع الكوس�تاريكي كيل�ور نافاس هذا الصي�ف، قادًما من ريال 
مدري�د .  لكنهم يرون أن نافاس لن يش�كل مس�تقبل الن�ادي، حيث يبلغ 
عمره )33 عاًما(،  ولن يعطي الكثري يف املس�تقبل، وبالتايل يبحثون حالًيا 
موقف تري شتيجن  ملعرفة ما إذا كان عىل استعداد ملغادرة برشلونة أم ال . 

ثالثة أندية تتصارع من أجل 
ضم تيرشتيجن

أبيالردو مدربًا ثالثًا إلسبانيول 
هذا الموسم

يستقبل نورويتش سيتي نظريه توتنهام هوتسبري 
مس�اء اليوم الس�بت، ع�ى ملع�ب  كارو رود، وذلك 
ال�دوري  الجول�ة رق�م 20 م�ن  ضم�ن مباري�ات 

اإلنجليزي . 
ويحتل توتنهام املركز الس�ادس برصيد 29 نقطة، 
بينم�ا يتذيل نورويتش س�يتي  الرتتي�ب برصيد 12 

نقطة . 
وحقق نورويتش سيتي انتصاًرا وحيًدا يف 8 مباريات 
سابقة خاضها عى ملعبه  يف عرص الربيمريليغ أمام 
توتنه�ام )تع�ادالن- 5 هزائم(، وكان ذل�ك بالفوز 

1-0  يف ش�هر ش�باط من عام 2014  . 
وحقق توتنهام الفوز يف مباراتي نورويتش س�يتي 
يف موسم 2015- 2016  بنتيجة 3-0، وآخر مرة فاز 
فيها الس�بريز ع�ى الكناري يف 3 مباري�ات متتالية 

 كان يف ش�هر نيس�ان/ أبريل من عام 1995  . 

وخ�ر توتنهام آخ�ر مباراة يف ع�ام 2018 بنتيجة 
1-3 أم�ام الصاع�د حديًثا حينه�ا  وولفرهامبتون، 
ول�م يخر الس�بريز آخر مب�اراة يف الع�ام، لعامني 

متتالي�ني من�ذ  ع�ام 2003  . 
ول�م يحقق نورويتش س�وى انتص�ار وحيد يف آخر 
14 مب�اراة يف ال�دوري )3  تع�ادالت- 10 هزائ�م(، 
ول�م يحقق أي فوز يف آخ�ر 6 مباريات )تعادالن- 4 
 هزائم(، ومع ذلك، عندما يبدأ نورويتش يوم املباراة 
وه�و املرك�ز األخري، لم  يخ�ر يف آخ�ر 6 مباريات 
خاضه�ا وهو يف ذل�ك املركز )5 انتص�ارات- تعادل 

 وحيد(، وهي مس�رية ممتدة منذ عام 2005  . 
وبعد مس�رية من 12 مباراة متتالي�ة بدون انتصار 
خ�ارج ملعب�ه يف الدوري، نج�ح  توتنه�ام يف الفوز 
بمبارت�ني من آخر 3 لق�اءات خاضها خارج ميدانه 
وتع�رض  لهزيم�ة وحي�دة، وم�ع ذلك ل�م يحافظ 

الس�بريز ع�ى نظاف�ة ش�باكه يف آخ�ر 16 مب�اراة 
 خاضه�ا الفريق خ�ارج ميدان�ه يف ال�دوري، وهي 
املس�رية األطول منذ أن اهتزت  شباك توتنهام يف 20 
مباراة متتالية خارج ميدانه بني ش�هري نيس�ان/ 
أبريل من  عام 1976 ونيسان/أبريل من عام 1977. 

م�ن جهته يرحل مانشس�رت يونايتد اليوم الس�بت، 
إىل ملع�ب ت�ريف م�ور، ملقابلة  برين�ي، وذلك ضمن 
مباري�ات الجول�ة رقم 20 م�ن ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز . 
ويحتل مانشس�رت يونايتد املركز الثامن برصيد 28 
نقط�ة، بينما يتواجد برين�ي  يف املركز ال�12 برصيد 

24 نقطة . 
ومنذ الفوز بأول مباراة جمعته بمانشس�رت يونايتد 
يف عرص الربيمريليغ يف ش�هر  آب من عام 2009، لم 
يحقق بريني أي انتصار يف املباريات التس�ع التالية 

)4  تع�ادالت- 5 هزائ�م(  . 
واهتزت ش�باك مانشس�رت يونايتد به�دف وحيد يف 
5 مباري�ات خاضها خ�ارج  ميدان�ه يف الربيمريليغ 
أم�ام برين�ي، وحافظ عى نظافة ش�باكه يف آخر 4 
مباريات  منها، وحقق االنتصار يف آخر 3 مواجهات . 
ول�م يخر برين�ي آخر مباراة ل�ه يف العام منذ عام 
2012، بالخس�ارة أمام ليسرت  سيتي بهدف دون رد 
يف التشامبيونشيب، حيث حقق بعدها 3 انتصارات 

وتعادل  يف 3 لقاءات أخرى . 
أما اليونايتد فل�م يخر آخر مباراة له يف العام منذ 
عام 2011، عندما سقط  بنتيجة 3-2 أمام بالكبرين 

روفرز، وبعدها حقق 4 انتصارات و3 تعادالت . 
ول�م يتع�ادل برين�ي يف آخ�ر 16 مب�اراة خاضه�ا 

ع�ى ملعبه يف ال�دوري، محقًق�ا  االنتصار يف 8 
مباريات والخسارة يف مثلهم. 

أعل�ن نادي ري�ال بيتي�س اإلس�باني تمديد عق�د قائده 
املخرضم خواكني سانش�يز  عاماً إضافياً، عىل أن ينتهي 

يف حزيران 2021  . 
وأش�ار ال� »فريديبالنكوس« عىل موقع�ه االلكرتوني إىل 

أّن الع�ب الجن�اح البالغ  من العمر 38 عاماً س�يبقى 
»مرتبطاً ببيتيس حتى عام 2021«. 

وتابع بطل إس�بانيا عام 1935 »أيقونة لألجيال 
املختلف�ة يف بيتي�س، سيس�تمر   )خواك�ني( يف 
منح )س�تاد( بينيتو فيامارين موهبته التي ال 

تنضب .» 
ودخل خواكني تاريخ الدوري اإلسباني من بابه 

الواسع بعدما بات يف سن ال�38  عاماً و140 يوماً 
أكرب العب يسجل ثالثية »هاتريك« يف تاريخ »ال 

ليغ�ا«، عندما  قاد فريقه 

للف�وز ع�ىل أتلتي�ك بيلب�او )3-2( يف املرحلة السادس�ة 
عرشة، يف  التاسع من كانون األول الحايل . 

حّط�م  خواكني الرقم القيايس السابق الذي صمد و
55 عاماً واملس�جل باسم  أسطورة 
األرجنتين�ي- مدري�د  ري�ال 

اإلس�باني الراح�ل ألفري�دو دي 
س�تيفانو والذي حق�ق  اإلنجاز 
يف آذار 1964 يف س�ن ال� 37 عاماً 

و255 يوماً . 
يف  أهداف�ه  خواك�ني  وس�جل 
و11   2( دقيق�ة   18 غض�ون 
و20(، ليصب�ح س�ابع الع�ب  يف 
تأريخ الدوري اإلس�باني يس�جل 

رفض النجم اإلس�باني أندرياس إنييس�تا، العب فيسيل »هاتريك« يف أول 20 دقيقة . 
كوبي الياباني، 3 عروض  لالنضمام إىل الدوري األمريكي، 

مفضاًل االستمرار مع ناديه . 
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية التي 
تابعتها »املراقب العراقي«،  فإن إنييستا )35 عاًما( تلقى 
عروًض�ا من أندية ل�وس أنجلوس جاالك�يس  ومونرتيال 

ساوندرز وإنرت ميامي  . 
ويعترب جاالكيس، هو النادي األكثر جدية يف جلب إنييستا، 

لتعويض رحيل نجمه  األول زالتان إبراهيموفيتش . 
يف الوق�ت نفس�ه، ف�إن إنرت ميام�ي الذي يرأس�ه ديفيد 
بيكه�ام، يرغ�ب يف الدخ�ول  إىل دوري املحرتفني بالعبني 
عاملي�ني، وق�د فك�ر بالفع�ل يف الثنائ�ي لويس  س�واريز 

وليونيل مييس . 
إنييس�تا  أن  إىل  التقري�ر  وأش�ار 

األرجنت�ني  م�ن  اهتم�ام  لدي�ه 
ن�ادي  يرغ�ب  حي�ث  أيًض�ا، 

يلع�ب  ال�ذي   اس�توديانتس، 
فيه زميله الس�ابق خافيري 

ويرأس�ه  ماس�كريانو، 
خ�وان  سيباس�تيان 

ف�ريون يف الحصول 
عىل خدماته . 

وتلق�ى إنييس�تا 
مكاملة  بالفع�ل 
ماسكريانو،  من 
يس�أله فيها عن 

يف  اللعب  إمكانية 
 األرجنتني بقميص 

استوديانتس . 
ف�إن  ذل�ك،  وم�ع 
واض�ح  إنييس�تا 

يتبقى  للغاية، حيث 
عام�ان يف عق�ده م�ع فيس�يل 
 كوب�ي، وال يوجد لدي�ه أي نية 
للرحيل قبل نهاية عقده، حيث 
يشعر باالستقرار يف  اليابان مع 

عائلته. 

أعلن نادي إس�بانيول متذيل ترتيب الدوري اإلس�باني تعيني املدافع 
الدويل الس�ابق  أبي�الردو فرنانديز مدرب�اً جديدا له، ه�و الثالث هذا 

املوسم، يف مهمة تفادي  الهبوط إىل الدرجة الثانية . 
وأكد النادي »الكتالوني« يف بيان االتفاق مع فرنانديز »ليكون مدرب 

الفريق  حتى نهاية املوسم الحايل«. 
وب�ات أبي�الردو )49 عام�اً( الذي س�بق ل�ه الدفاع عن أل�وان نادي 

برشلونة بطل  الدوري، ثالث مدرب إلسبانيول هذا املوسم  . 
وه�و يخلف بابلو ماش�ني املقال من منصبه بعد الخس�ارة أمام 
ليغانيس بهدفني  نظيف�ني يف املرحلة الثامنة عرشة، علماً أّن 
األخري حّل بدوره بدالً من دافيد  غاييغو الذي استغنى النادي 
عن خدماته يف ترشين األول بعدما حقق الفريق  فوزاً يتيماً 

يف ثماني مباريات . 
ويتس�لم أبيالردو اإلدارة الفنية لفري�ق خرس يف 12 مباراة 
من أصل 18 هذا  املوسم ويحتل قاع ترتيب الليغا برصيد 10 
نق�اط، لكنه بلغ ثمن نهائي مس�ابقة  الدوري األوروبي 
ولفرهامبت�ون  ملواجه�ة  لي�غ«  »يوروب�ا 

اإلنكليزي . 
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حبكة

الحبك�ة يف العربية م�ن حبك الثوب أي أحكم نس�جه، وكانت 
الحبكة عند أرس�طو ت�دل عليها الكلمة التي تعني أس�طورة 
mythos ألن املرسحي�ات كانت مس�تمدة ع�ادة من هذا النبع 
امليثولوجي، والرتجمة الفرنسية للحبكة Fable تشري إىل يشء 
قري�ب من ذلك قد يعني حكاي�ة خرافية أو رمزية. أما الكلمة 
اإلنجليزي�ة فتش�ري ابتداء م�ن القرن الس�ادس عرش وعرص 
الطباع�ة إىل قطع�ة أرض، ث�م إىل وصفها وتحدي�د أبعادها، 
وقطعة األرض هذه قد يملكها شخص واحد بدال من أن تكون 
ملكي�ة جماعي�ة كما هي الح�ال يف الحبكات »األس�طورية« 

املوروثة .

طرائف من التراث 

الموسوي: لوال االحتالل واالرهاب لما ظهرت »فرنكشتاين في بغداد« و »القوس والفراشة«

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

)املراقب العراقي( التقت املوسوي 
وخرجت معه بهذا الحوار.

الجائ�زة العاملي�ة للرواي�ة العربية 
ليس�ت البوك�ر م�ان لكنه�ا تدار 
بالرشاك�ة م�ع مؤسس�ة جائ�زة 
»بوك�ر« ه�ل تفرسون لن�ا ما هو 

شكل التعاون؟ .
الجائ�زة العاملي�ة للرواي�ة العربية 
مس�تقلة بدرجة كبرية عن جائزة 
بوك�ر، لك�ن ثم�ة تنس�يقات منذ 
التأس�يس كم�ا يب�دو م�ن نب�ذة 
الجائزة املنشورة عىل موقعها، وال 
يح�ق يل أن أبدي رأي�ا يف هذا األمر، 
ومجل�س  الجائ�زة  يخ�ص  فه�و 
إجاباتي مح�ددة بكوني  األمن�اء. 

رئيسا للدورة 13 فقط. 
كيف تنظرون إىل الحضور املغاربي 
املكث�ف يف الرواي�ة الطويلة بما يف 
ذل�ك أرب�ع جزائري�ن؟ ه�ل هناك 
نهض�ة أدبي�ة مغاربية عكس�تها 

القائمة الطويلة؟ 
موضوع النهض�ة األدبية املغاربية 
أمر واقع، ألن س�نوات التحرر من 
التبعية الكولونيالي�ة عىل الصعيد 
الجغرايف والس�يايس حديث نسبيا 
مقارن�ة بامل�رشق العرب�ي ومرص 
ناف�ذة مهم�ة  الش�عر  ف�إذا كان 
يف الكف�اح، فق�د ج�اءت الرواي�ة 
لتس�تعيد لألم�ة حضوره�ا ولهذا 
ج�اءت الرواي�ة املغاربي�ة بزخ�م 
كب�ري، تمام�ا كم�ا ه�و األم�ر يف 
رواية الحرب واالحت�ال يف العراق 

وسوريا.
كيف ترون الحضور القوي للرواية 
التاريخي�ة يف هذه الائحة الطويلة 

للجائزة؟
التاريخية  للرواية  القوي  الحضور 
فم�ن  جوان�ب،  ع�دة  م�ن  م�رر 
الجان�ب الراغماتي، نرى أن كتاب 
هذا النوع يرون يف املادة التاريخية 

حضورا جاهزا يتي�ح لهم التعامل 
معها بيرس يف فرتة قصرية نسبيا.

وكنت قد كتبت عن ذلك يف »ظاهرة 
رواي�ة الجوائ�ز« وس�يظهر األمر 
مفص�ا أكثر يف كت�اب جديد  ومن 
الجان�ب اآلخر، علين�ا أن نطل عىل 
الرواي�ة والتأري�خ م�ن منظورات 
أخ�رى، فالتاريخ، وحتى الس�رية 

الذاتي�ة، يتح�ددان بأط�ر الكتابة 
واالع�رتاف يف حن مع�ن، ولهذا ال 
يس�هب ابن س�ينا مث�ا يف تقديم 
الكثري عن نفس�ه وحياته، وعندما 
تأت�ي رواية م�ا إىل حيات�ه، عليها 
أن تط�ل م�ن زاوي�ة الق�ارئ ألنه 
سيمأل الفراغات التي تركها كاتب 
الس�رية خلفه لكن ه�ذا الحضور 
الواسع للرواية التاريخية يستحق 
الثن�اء كم�ا ذك�رت، ألن�ه يحت�م 
مراجعة واس�عة ملوض�وع الرواية 
العربي�ة يف هذه املرحل�ة.وال يعني 
التاريخ هن�ا التخيل عن املعارصة، 
الح�ارض  يتقص�د  التاري�خ  ألن 
وهن�اك  أيض�ا  مختلف�ة  بس�بل 
مجموعة من الرواي�ات التي نالت 
استحس�ان اللجن�ة ألنه�ا تتناول 
التاريخ ح�ارضا، وصعب التحديد 
معارصت�ه،  ج�راء  والتوصي�ف 
هذا ينطب�ق عىل الرواي�ات املعنية 

باألزم�ات املع�ارصة م�ن احتال 
وح�روب . ما داللة حضور روايات 
الخيال  الح�رب والس�ام وغي�اب 
العلم�ي، هل ذلك انع�كاس للواقع 

واستصعاب النظر إىل املستقبل؟
يف�رض واق�ع الح�روب وم�آيس 
به�ذا  معين�ا  اهتمام�ا  املنطق�ة 

األم�ر، ول�وال االحت�ال مل�ا كت�ب 
أحم�د س�عداوي »فرنكش�تاين يف 
بغداد« وكذلك األمر بالنسبة لغريه 
ل�وال حم�ات اإلره�اب املتباينة ملا 
»القوس  كت�ب محم�د األش�عري 
والفراش�ة« فهل يعني ذلك أن هذا 

النمط يتحدد اتجاها بما يدور؟

نعم، تذك�ر أن »الحرب والس�ام« 
أي�ام  أيض�ا  كتب�ت  لتولس�توي 
حروب رشس�ة ع�ىل صعي�د أوربا 

واإلمراطورية العثمانية.
توجد روايات خيال علمي محددة، 
منه�ا من تقدم للجائ�زة ومنها لم 
يتقدم. تذك�ر أن روايتي »تخاطر« 
فيها م�ن الخيال العلم�ي، وكذلك 
بع�ض الروايات الت�ي تعاملت مع 
»التلس�كوب« زمن�ا ومكانا أيضا. 
ربما ل�م تظهر هذه الروايات، رغم 

أهميتها، يف اختيارات اللجنة. 
الع�ام املايض ألقى ترسيب النتائج 
م�ن قب�ل »إندبندنت عربي�ة« قبل 
ع�ىل  الس�لبية  بظال�ه  إعانه�ا 
الروائي�ة  وانس�حبت  الجائ�زة، 
العراقية إنعام كج�ه جي بتدوينة 
غاضب�ة. م�ا ال�ذي ح�دث حينها، 
وه�ل بذل�ت اللجنة جه�دا ليكون 

العام الحايل مختلفا؟

ه�ذا أمر مؤس�ف، إن أول الرشوط 
وأهمه�ا يف عم�ل اللج�ان رسي�ة 
العم�ل، وه�ذا م�ا أكدت�ه، وأك�ده 

رئيس مجلس األمناء. 
بعض النقاد يرون أن الجوائز غالبا 
ما تكش�ف عن موهبة صاعدة، يف 
ح�ن ياحظ أن املرش�حن للبوكر 
وبعضه�م  الخمس�ن  ج�اوزوا 

الستن أو السبعن.  
ليس األمر يتعل�ق بأعمار الكتاب، 
فربم�ا يقرأ أعضاء اللجان األعمال 
ويعرف�ون أس�ماء كتابه�ا، لك�ن 
التدقيق التايل يف األعمال يأتي خاليا 
م�ن أي ذك�ر لألقط�ار واألس�ماء 

واألعمار والجنس.
وإذا ح�رت موهب�ة صاعدة من 
ب�ن ه�ؤالء فبها، وإذا ج�اءت من 
بن آخرين فهذا ش�أنهم. علينا أن 
نتذكر أن عبد الرحمن منيف رشع 

يف كتابة الرواية متأخرا نسبيا. 

أبدى د. محسن جاسم الموسوي رئيس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية بدورتها 13 )2020( أسفه لترسب اسم الفائز يف الدورة الماضية، مؤكدا أن أول 
الرشوط وأهمها يف عمل اللجان هو رسيته ،موضحا أن الجائزة مستقلة بدرجة كبرية عن جائزة بوكر، لكن ثمة تنسيقات منذ التأسيس ، مشريا اىل أن الحضور الواسع 

للرواية التاريخية يف القائمة الطويلة للجائزة يستحق الثناء. 

اول عراقي يرأس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية 

الرأس
 توّج�ه جحا مع أحد أصحابه إىل الصي�د فرأيا ذئباً وطمعا 
يف فروت�ه، فركض�ا وراءه إىل أن دخ�ل يف جح�ر، فأدخ�ل 
الرج�ل رأس�ه كي يعرف م�كان وجوده ويمس�كه، فقطع 
الذئب رأس�ه، وجحا واقف بجانبه أكثر من س�اعة، رأى أّن 
رفيقه ال يطلع، فسحبه إىل الخارج وشاهده من دون رأس 
فافتك�ر يف نفس�ه ه�ل كان معه رأس أم ال؟ فع�اد إىل البلد 
وس�أل زوجة صديق�ه: اليوم حن خ�روج زوجك معي هل 

كان رأسه معه أم ال.

»أجراس السنديان« شعرية اللون وصرخة الكلمة 
املراقب العراقي/ متابعة...

الظواه�ر  أه�م  م�ن  الل�ون  يع�د 
الطبيعي�ة، فقد زينت به الدنيا منذ 
بدء الحياة، فه�و يضفي نوعا من 
الجمال واملتعة عىل حياة اإلنسان، 
والشاعر يستطيع أن يلون خطابه 
مثلم�ا يفعل الرس�ام يف لوحته. إذ 
تطوقنا األل�وان يف الحلم واليقظة، 
اإلنس�ان،  بكينون�ة  الرتباطه�ا 
فهي ج�زء ال يتج�زأ م�ن ذاكرته، 
وعام�ة ع�ىل أفكاره وأحاسيس�ه 
يف  الل�ون  ويح�ر  وانفعاالت�ه. 
الق�رآن الكري�م للداللة عىل عنرص 
الوج�ود  عن�ارص  ب�ن  االخت�اف 
ال�ذي يمنح�ه حقيقته األساس�ية 
يق�ول ع�ز وجل: »أل�م ت�ر أن الله 
أنزل م�ن الس�ماء م�اء فأخرجنا 
ب�ه ثم�رات مختلف�ا ألوانه�ا ومن 
الجبال جدد بي�ض وحمر مختلف 
ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس 
وال�دواب واألنعام مختل�ف ألوانه، 

كذل�ك إنم�ا يخىش الله م�ن عباده 
العلماء، إن الله عزيز غفور«.

العرب�ي  الش�عر  احتف�ى  وق�د 
يف  الش�عراء  فوظفه�ا  باألل�وان، 
قصائدهم داللة عىل رفعة النس�ب 
ورشف املقام، مثل اللون األبيض يف 

بيت حسان بن ثابت:
ِبيُض الُوُجوِه َكِريَمٌة أَْحَساُبُهْم ُشمُّ 

ِل رَاِز اأْلَوَّ األُُنوِف ِمَن الطِّ
أو داللة عىل بهجة الحياة واالفتتان 
بمتعه�ا، وه�و ما رمز إلي�ه اللون 
األخر يف بيت ابن عبد ربه، يقول

إَِذا  أَْيَك�ٍة  َنَض�اَرُة  ْنَي�ا  الدُّ إِنََّم�ا  أاََل 
اْخَرَّ ِمْنَها َجاِنٌب َجفَّ َجاِنُب

الس�نديان«  »أج�راس  دي�وان  يف 
س�قي  س�ناء  الش�اعرة  تجع�ل 
مليئ�ا  حق�ا  الش�عري  الن�ص 
بالرم�وز وال�دالالت، داخل�ه يول�د 
معن�ى يدعونا لنعايش�ه، بوصفه 
تجربة فري�دة، فيصبح هذا العمل 
أث�را يخلق ل�دى املتلق�ي نوعا من 

التماه�ي م�ع تجارب�ه الفردي�ة، 
وحتى الجماعية أثناء الحديث عن 
بع�ض القضاي�ا الجوهري�ة مثل؛ 

الفلس�طينية،  القضي�ة  الوط�ن، 
الفقراء وأبناء الهامش، استشهاد 
املمرضة رزان، ليلة الطهر املقدسة 

) ليلة الق�در(«، ومادامت القراءة 
هي اللحظة الت�ي يبدأ فيها النص 
بإحداث أثر ما«، فإن حدود التأويل 

تب�دأ م�ن ثمة برس�م مس�احاتها 
الشاس�عة، يف التعامل مع مختلف 
الش�يفرات املبثوث�ة يف ثنايا النص 

الش�عري/ الرس�الة، الذي يكتيس 
طابعا متشظيا بالنظر إىل مختلف 
العامات والدوال التي تظهر داخل 
الدي�وان، بوصفه�ا مفاتيح تحدد 
لنا اقتضاءات اسرتاتيجية للقراءة 
التأويلية، التي س�ننظر فيها أثناء 
دراس�ة املتن الشعري إىل عنرصين 

اثنن:
اللغة الفردية للش�اعرة »اللهاج«، 
التي يعرفه�ا أمبريتو إيكو قائا:« 
نقصد باللهجة الفردية كل شيفرة 
مع�ن«  ملتكل�م  وفردي�ة  خاص�ة 
وتبدو معال�م هذا اللهاج يف هيمنة 
ريش�ة الرسام عىل اللغة الشعرية، 
الت�ي تختار الل�ون رم�زا للتعبري، 
وتسم الرسالة داخل النص بطابع 
لذل�ك تع�د  الجمالي�ة.  الرمزي�ة/ 
الش�اعرة األل�وان إعان�ا لرصخة 
االختاف، ورفضا للحياد، وانبثاقا 
ألعم�ق املعاني، من امت�زاج البوح 
يف ألوان الطيف، كلما انترصت لغة 

األل�وان تص�ري الحياة أبه�ى ألنها 
تخرج من ظام العدم باللون، الذي 
ينهي عتمة الظال ويزين الروابي 

والتال
أل�وان،  العب�ارات  الش�اعرة  عن�د 
والع�رات أل�وان واألش�عار ألوان، 
يتح�دد الل�ون يف املقطع الش�عري 
الس�ابق دليا عىل االخت�اف الذي 
يحصل ب�ن املوجودات واألش�ياء، 
وحت�ى املفاهي�م داخ�ل الوج�ود. 
وتتقنع الكلمات يف أس�طر الديوان 
رس�ام،  ريش�ة  زي  يف  الش�عري 
الطبيع�ة  لقط�ات  م�ن  تقتب�س 

والحياة ألوان البهجة والفرح.
ويكون الش�عر يف عرف الش�اعرة 
معادال موضوعيا للرس�م والغزل، 
كاهم�ا نس�يج، يص�وغ الجم�ال 
من أل�وان الحي�اة، ويعيش حاالت 
تتقلب  الت�ي  املتناقض�ة  الش�عور 
بينها العواطف اإلنس�انية عىل مّر 

الزمن.

املراقب العراقي/ متابعة...
أص�در األدي�ب الجزائ�ري ”بخت�ي 
الل�ه“ حديًث�ا، مجموعت�ه  ضي�ف 
القصصية الجدي�دة ”عطر الرتاب“ 
الت�ي تتص�دى لتف�ي الطبيقة يف 
املجتم�ع الجزائري، وتتناول قضايا 
إنس�انية عدة يف إط�ار أدبي ينترص 
ملعاناة الفقراء والبس�طاء، يف إطار 
املجموع�ة  الذع.وتتضم�ن  نق�دي 
”رس  ه�ي  قص�رية؛  قص�ص   10
الباب“، و“رميم الحياة“، و“طريدة 
الذكري�ات“،  و“عط�ر  األوه�ام“، 
و“كاب�وس الرحل�ة األوىل“، و“عند 
الحي�اة“،  البح�ر“، و“غب�ار  ب�اب 
و“ش�خصية  الخطيئ�ة“،  و“اب�ن 
خارج الن�ص الروائي“، و“رحلة يف 

سيارة ابني الصغري“.
املجموعة مواضيع  وتعالج قصص 
إنس�انية عدة؛ منها ظاهرة انتشار 
الفق�ر كما يف قصة ”رميم الحياة“، 
وقضايا ملحة أخ�رى مثل االنتحار 
يف قص�ة ”غب�ار الحي�اة“، وقضايا 
امل�رأة مع قصة ”طري�دة األوهام“، 
وظاه�رة الطاق يف قصة ”عند باب 

البحر“.
يق�ول ضيف الل�ه، بلس�ان الراوي 
يف قص�ة ”عند ب�اب البحر“: ”نزلت 

مرسعة تبحث عن خب�ز وماء لدى 
الصيادي�ن الذي�ن كان�وا ينتظرون 
ه�دوء البحر. فكانت املفاجأة؛ كان 
من بينه�م طليقها الذي بدأ يف تعلم 
مهنة الصي�د، ليعيد بناء حياته من 
جديد بعدما خربها بس�كره وعبثه. 
رآه�ا يف أروع ص�ورة م�ن ص�ور 
الروعة والبهاء، رغم ما لبس�ته من 
لباس الي�أس والقن�وط من رحمة 
الرحيم. طلبها من أهلها من جديد، 

ع�ادا إىل بيتهما واحتضن�ا ولديهما 
يع�وي  الج�رو  وص�ار  الجميل�ن، 
محب�ًة ال جوًعا. ه�دأ البحر، وصار 
أنيًسا ملن اعتلته همومه، واحتضن 
كل الق�وارب، ليطع�م الن�اس م�ن 

لحمه“.
وراء  ”الحاف�ز  إن  الكات�ب  وق�ال   
تأليفي للمجموع�ة قديم جًدا، وإن 
تأخر الطبع والن�رش الورقي، نظرًا 
للظ�روف املادية وغي�اب الدعم من 

قبل الهيئات الثقافية“.
وأضاف: ”كثرية هي الصور املتكررة 
يف حيات�ي اليومي�ة الت�ي دفعتن�ي 
للكتاب�ة؛ معان�اة هؤالء البس�طاء 
ال�ذي  العال�م  ه�ذا  يف  والحي�ارى 
يكتنفه الغموض وال أحد يسمعهم، 
م�ن وجوههم اقتبس�ت قصيص“.

وتاب�ع: ”يف كتابة قص�يص ال أحبذ 
كث�رًيا ال�رسد الكاس�يكي. أحاول 
الس�يميائيات  ع�ىل  العم�ل  دائًم�ا 
حت�ى أمك�ن القارئ من مش�اهدة 
األحداث ش�اخصة ب�ن عينيه. وقد 
أقف�ز عىل حب�ل الرسيالية س�اخرًا 
من واقعي املرتدي. قصيص موجهة 
ل�كل اإلنس�انية دون تميي�ز، م�ن 
جميع الطبق�ات، حتى نزرع الحب 

والتسامح بيننا كبرش“. 

 »عطر التراب« مجموعة قصصية تتصدى للطبقية في المجتمع الجزائري
املراقب العراقي/ متابعة...

عن دار نون للطباعة والنرش صدر للش�اعر والكاتب 
املرسح�ي الدكتور هش�ام عب�د الكريم كتاب�ا جديدا 
بامل�رسح ضم س�ت مرسحيات ، ثاث منه�ا للفتيان 

وهي :
�� مرسحية ) للطيور أجنحة من ذهب (

�� مرسحية ) الذئب (
�� مرسحية ) املدينة التي (

أما املرسحيات الثاث األخريات فهي :
�� ) ربما حن يجيء (مرسحية شعرية

�� ) البيت ( مونودراما
�� ) الفرشاة ( مونودراما

ومن الجدير باإلش�ارة ، أن هذه املرسحيات قد كتبت 
يف ف�رتات متباع�دة وق�د قدم�ت مرسحي�ة للطيور 

أجنح�ة من ذهب قب�ل 25 عاما وقد ق�ام بإخراجها 
الفنان الكبري يس�ن طه وقد فازت يف حينها بالجائزة 
األوىل وق�د قام بإخراجها قبل خمس س�نوات الفنان 
املرح�وم ربيع عبد الواح�د وقدمت عىل مرسح معهد 
الفنون الجميلة.تناولت املرسحيات مواضيع متنوعة 
فمرسحي�ة ) للطيور أجنحة م�ن ذهب ( تحدثت عن 
حب الوطن ال س�يما عندم�ا يتعرض إىل املحن ، حيث 
تكتشف املعادن والصر عىل إعادة ما تخرب منه .أما 
مرسحي�ة ) الذئ�ب ( فهي تطرح موضوع�ا مهما أال 
وه�و رشيعة الغاب حيث يقع أح�د الذئاب إىل عملية 
تطه�ري جعلت�ه يفكر بع�دم أكل الخ�راف األمر الذي 
جع�ل الذئ�اب تنظر إليه ع�ىل أنه خارج ع�ىل أعراف 
الغابة وس�ننها .ويف مرسحية ) املدينة التي ( نرى ما 
حصل لدى البعض من تغيري بعد أن رسق من السحت 
الحرام وعاش عىل جراح املدينة .ومن خال املرسحية 
الش�عرية ) ربم�ا حن يج�يء ( انص�ب الحوار حول 
مسألة اإلعتماد عىل الذات وعدم االتكال عىل اآلخرين 
فاإلنس�ان هو محور التغيري.وق�د تناولت مونودراما 
) البي�ت ( فاجعة املوصل وم�ا حصل لها إثر العدوان 
الذي تعرضت له وط�ال تاريخها وهويتها فضا عن 
مقتل أبنائه�ا وترشدهم يف املخيمات وأصقاع األرض 
.. إن ه�ذا العمل هو ش�اهد عىل ما ج�رى من ويات 
ودمار وقت�ل وترشيد .وأخريا مونودراما ) الفرش�اة 
( وه�ي عم�ل يتحدث ع�ن تجربة حب فاش�لة حيث 
تتحول فيه الفرش�اة الش�اهد الوحيد عىل ذلك الحب 

الذي لم تبق إال ذكراه املؤملة .
صم�م غ�اف الكتاب وكت�ب كلمت�ه الفن�ان الكبري 
موف�ق الطائي أما مقدمة الكت�اب فقد كتبها الفنان 

املرسحي املخرم يسن طه .

»ربما حين يجيء« ومسرحيات أخرى

محسن جاسم الموسوي

املراقب العراقي / متابعة...
ُيقّدم الروائي أس�عد الامي يف روايته األخرية املوس�ومة 
“الرم�ل األس�ود”، حبك�ة درامي�ة مؤلفة من مش�اهد 
متفاوتة زمكانيا، ومتداخلة، تفصلها انقطاعات مؤقتة 
ُتس�تأنف الحقا. فهو ال يلتزم بس�ياق زماني امتدادي يف 
رسد األح�داث الضمني�ة، تصاعديا، وإنم�ا يداخل يف ما 
بينها ع�ىل اختاف أزمنته�ا، ُمِكثرا من االس�تحضارات 
“ف�اش ب�اك” التي يس�ند بها تل�ك األح�داث املرسودة، 
والتي تتوارد يف بعض املش�رتكات. إال ان البنية الش�كلية 
العام�ة لن�ص الرواي�ة وموضوعته�ا األساس�ية، تنحو 
ص�وب التصاع�د الزمان�ي التدريج�ي. كما انه�ا تمنح 
االستحضارات املفاجئة رشعية كبرية، وتضعها يف حكم 

الرورة.
عىل مدى سبع ساعات أو أقل، يروي “نعيم ضايع”، الذي 
لم يبلغ الثاث�ن عاما من العمر، أحداثا متمايزة زمانيا، 
ش�هد القس�م األكر منها يف مدينته الب�رصة، واآلخر يف 
محطة س�فره ذي الزمن القص�ري يف العاصمة التايلندية 

بانك�وك، ناقا ع�ر تلك 
األحداث املرسودة مزيجا 
أوج�اع مس�تمرة،  م�ن 
وقلق، واضطراب نفيس 
أرغم�ه ع�ىل مراجع�ة 
نفس�����اني  طبي�ب 
حال�ة  لدي�ه  ش�ّخص 
مرضية تسمى “فوبيا 
اللق���اء بالغرب�اء”، 
وش�عور بالضي�اع و 
ال�ا ج�دوى، وذاكرة 
مكبلة  طفول�����ة 
وجودي  بس����ؤال 
“م����ن ه�ي أمي 
الحقيقي�ة؟”. وهو 
يف  الوحيد  األبي�ض 

“عكد العبيد”.
“نعي�م”.. ذلك الرضيع ال�ذي وجده “ضايع 

ف�رج ياس�ن” مطروحا عىل ج�ادة الطري�ق، وأهداه إىل 
زوجت�ه “تقي�ة” الت�ي ال تنج�ب األطفال، تلق�ى رعاية 
مفرط�ة من أمه الثاني�ة، إال أن ذلك ل�م يطفئ يف داخله 

جذوة السؤال عن أمه الحقيقية. 
َمزّية رواية “الرمل األس�ود”، تتمث�ل يف كونها )الرواية( 
رسدا آنيا موجها إىل املتلقي خارج النص، يحمل يف طياته 
وقائ�َع وأحداث�ا ماضية غري آنية. وع�ىل الرغم من ثبات 
زمن الروي بعامة “س�بع س�اعات أو أقل”، إال ان ذلك ال 
يؤثر يف زمن القراءة. فالقارئ حاملا يبارش قراءة الرواية، 
سيؤسس زمنا خاصا به يف مخيلته، يضم إليه زمن الرسد 
ويوائمه معه، وُيخضعه له، ما يمنح النص الروائي عمرا 
غري محدد، ال س�يما انه يحمل رس�الة إنسانية خالصة، 
تس�تمر ما اس�تمر اإلنس�ان يف الوجود. فهن�اك الوجع، 
القلق، الخوف، املرض، االنفعال، الا جدوى، وكلها تمثل 
ظواهر إنس�انية غري متناهي�ة، وكل تلك الظواهر كانت 

حارضة بقوة يف متن الرسد.

استحضار األحداث وتداخلها 
في “الرمل األسود” 
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شركة صينية تتوفق على »غوغل« االمريكية

اندرويد 11 يسمح بتسجيل الفيديوات بمساحة كبيرة

بحثا عن حياة على الكوكب األحمر.. ناسا تكشف »المريخ 2020« قريبا.. تطبيق وآتساب يستحدث 
ميزة تدمير الرسائل المنتهية 

كشفت تقارير صحفية عاملية أن تطبيق الرتاسل الفوري األشهر 
يف العالم »واتسآب« بصدد طرح تحديث جديد سيحمل مفاجآت 

مذهلة، أبرزها الرسائل منتهية الصالحية.
وأوض�ح موق�ع »ج�ي إس إم آرين�ا« التقن�ي املتخص�ص أن 
»واتس�آب« ق�ررت أن تضيف فكرة »رس�ائل التدم�ر الذاتي أو 
منتهية الصالحية« يف املحادثات الجماعية ألول مرة يف تاريخها.

وأش�ارت التقاري�ر إىل أن تل�ك املي�زة س�تكون متاح�ة حاليا يف 
نس�خة »البيتا« التجريبية عىل 
نظ�ام  ع�ر  »واتس�آب« 

تشغيل »أندرويد«.
ويس�مح تحدي�ث 
 » ب تس�آ ا و «
إضافة  الجديد 
حية  ص���ال
لة  للرس���ا
بعدها  يت�م 

مس�ح 
لة  س�ا لر ا
ة  ر بص���و
ئي�ة  تلق���ا
بع���د ف�رتة 
يحددها  زمنية 
إم�ا  املس�تخدم 
بعد س�اعة أو يوم 
أو أس�بوع أو شهر أو 

سنة.
ف  تل�ك امليزة ع�ر »واتس�آب« منع وته�د

املحادثات الجماعية من تداول رس�ائل ذات س�عة تخزينية أكر 
مما يسمح به الهاتف الذكي.

كم�ا أنه�ا تس�مح أيض�ا باختف�اء رس�ائل حساس�ة ال يرغب 
املس�تخدم يف بقائه�ا متاحة لف�رتة أطول تس�مح ألي غرباء أو 

متطفلني باالطالع عليها.

أن  جدي�دة،  دراس�ة  أظه�رت 
دول العال�م تطب�ق فق�ط نحو 
نصف توصيات منظمة الصحة 
األم�راض  م�ن  للح�د  العاملي�ة 
املزمنة.وذك�ر باحثون يف دورية 
هيل�ث«  غلوب�ال  »النس�يت 
تحس�نا  هن�اك  أن  الطبي�ة، 
التوصيات  تدريجي�ا يف تطبي�ق 
لك�ن تظ�ل سياس�ات الحد من 
تناول الكحوليات والتدخني هي 

األضعف يف التنفيذ.
وق�ال الدكت�ور ل�وك آالن، م�ن 
جامعة أوكسفورد يف بريطانيا، 
ال�ذي قاد البح�ث: »األمر يتعلق 
بمساءلة الدول بشأن التزاماتها 
الدولي�ة والترصف بموجب هذه 
الس�لطة إذا ل�م تتخذ ال�دول ما 

يلزم من إجراءات«.
وأشار الباحثون إىل أن األمراض 
غ�ر املعدي�ة، مث�ل الرسط�ان 
وأم�راض القل�ب مس�ؤولة عن 
73% من الوفيات عىل مس�توى 
العالم، ويف ع�ام 2015، التزمت 
193 دول�ة بتقليل هذه الوفيات 
بمقدار الثلث بحلول 2030، من 
خالل 18 خطة لتحسني الرعاية 
الصحي�ة والصح�ة العامة، عن 
طريق سياسات تتعلق بالتغذية 
واس�تهالك  البدن�ي  والنش�اط 

املرشوبات الكحولية والتبغ.
يف  هيل�ث  لروي�رتز  آالن  وق�ال 
اإللكرتون�ي:  بالري�د  رس�الة 
»نحت�اج لفه�م أي السياس�ات 
يج�ري التغ�ايض عنها بش�كل 

وأي مجموع�ات م�ن  ممنه�ج 
ال�دول قد تحت�اج لدع�م إضايف 
لكي نساعد يف حماية الناس من 
ه�ذه األمراض«.وقام الباحثون 
بتحليل تقارير املراقبة الخاصة 
يف  العاملي�ة  الصح�ة  بمنظم�ة 
 2017 إىل   2015 م�ن  الف�رتة 
تنفي�ذ  مس�تويات  لحس�اب 
 151 ب�ني  املنظم�ة  سياس�ات 
دول�ة.ويف 2017، بلغ متوس�ط 
تنفيذ السياسات 49%، وسجلت 
أع�ىل  وإي�ران  كوس�تاريكا 
 %86 لنس�بة  التنفي�ذ  درج�ات 
من السياس�ات، وبلغت درجات 
التنفيذ أدناها يف هايتي وجنوب 
الس�ودان بتنفي�ذ نس�بة %5.5 

فقط من السياسات.

كش�ف تقرير حديث، أن نظام التش�غيل 
أندرويد 11 سيتيح للمستخدمني تسجيل 
الفيديوهات بمس�احة أكثر من 4 جيجا 
باي�ت، حيث إنه من املع�روف أن هواتف 
أندروي�د ال يمكنه�ا تس�جيل فيديوهات 
يزي�د حجمها ع�ن 4 جيجا باي�ت، وهو 
األم�ر ال�ذي يعت�ر موض�ع ترحيب من 
قبل املس�تخدمني ح�ول العال�م، خاصة 

وأنه يزداد الحد بش�كل مزعج مع مرور 
الوق�ت، ألن الهواتف الذكية التي يمكنها 
 4K بدق�ة  الفيدي�و  مقاط�ع  تس�جيل 
وبرسعة 30 إطار يف الثانية يف كل مكان، 

وهو ما يعني ملفات ذات حجم كبر.
وبحس�ب موق�ع GSM الهن�دي ، ف�إن 
الفيديوه�ات امللتقطة بدقة 4K وبمعدل 
مس�احة  تش�غل  الثاني�ة  يف  إط�اًرا   60

 ،8K كبرة، ومع ظهور تقنية فيديوهات
ف�إن حجم الفيديو ال�ذي يتم التقاطه يف 
الدقيق�ة الواحدة س�وف ي�زداد، وهو ما 
يعن�ي أن املس�تخدم س�يقوم بتس�جيل 
فيديوهات كبرة الحج�م يف مدة قصرة 

جًدا.
وم�ع ه�ذه التقنية الجديدة م�ن املنتظر 
آالف يتوق�ف تس�جيل الفيدي�و بع�د أن 
يصل املل�ف الحايل الجاري إنش�اؤه إىل 4 
جيجابايت، وس�يحتفظ تطبيق الكامرا 
بتس�جيل امللفات الالحق�ة، مع مالحظة 
أن تقييد 4GB تم تطبيق يف العام 2014، 
عندما كان عالم األجهزة الذكية مختلف 
كث�ًرا من حيث قدرات املكونات الداخلية 

للهواتف.
جوج�ل  رشك�ة  إن  التقري�ر  ويق�ول 
ستسمح ألندرويد بإنشاء ملفات بحجم 
أكر من 4 جيجابايت يف اإلصدار الرئييس 
الت�ايل من نظام التش�غيل، هذا هو نظام 
الرشك�ة  احتفظ�ت  وإذا   ،11  Android
بإطاره�ا الزمن�ى الس�ابق، فيج�ب أن 
تكون النس�خة التجريبي�ة األوىل يف وقت 

ما يف ش�هر مارس.

تفوقت رشك�ة التكنولوجيا الصينية 
العمالق�ة »باي�دو« ع�ىل العمالق�ني 
األمركيني غوغل ومايكروس�وفت يف 
مس�ابقة الذكاء الصناعي، املصممة 
الختبار مدى قدرة اآللة عىل فهم لغة 

اإلنسان.
وحقق�ت باي�دو، الت�ي يش�ار إليها 
الصيني�ة«،  »غوغ�ل  باس�م  غالب�ا 
أع�ىل الدرج�ات يف مقي�اس »تقيي�م 
فه�م اللغة الع�ام«، ال�ذي يعتر عىل 
نطاق واس�ع املعيار األسايس للذكاء 

الصناعي لفهم اللغة.
وأصب�ح نموذج رشكة بايدو املعروف 
اختصارا باس�م »إرني«، أو »التمثيل 
املحس�ن من خالل تكام�ل املعرفة«، 
أول م�ن حص�ل ع�ىل أكث�ر م�ن 90 
نقط�ة يف االختب�ار، متص�درا قائمة 
املتفوق�ني يف ال�ذكاء الصناعي، التي 
تهيم�ن عليه�ا رشكات التكنولوجيا 

والجامعات األمركية.
نم�وذج  ف�إن  ذل�ك،  إىل  وباإلضاف�ة 
»إرن�ي« تمّك�ن من أن يصب�ح واحدا 

من 10 أنظم�ة ذكاء صناعي تتفوق 
عىل املعدل البرشي يف مقياس »تقييم 
الع�ام«، والبال�غ 87.1  اللغ�ة  فه�م 

نقطة.
واس�تخدم نم�وذج »إرن�ي« طريق�ة 
مش�ابهة لنموذج »تمثيالت التشفر 
ثنائي�ة االتج�اه« م�ن غوغ�ل ال�ذي 
يعرف اختصارا باس�م »برت«، الذي 
عمل عىل تحويل فهم اللغة الطبيعية 
بالنس�بة إىل ال�ذكاء الصناعي عندما 

تم تطويره العام املايض.

مرموق�ة  هندي�ة  جامع�ة  تق�وم 
بتنظي�م دورة لتعليم األطباء كيفية 
التعام�ل مع املرىض أو األش�خاص، 
الذي�ن يزعمون أنهم يرون أش�باحا 

أو يتواصلون معها.
وس�تنظم جامع�ة »بارناس هندو« 
يف مدينة فارانايس الشمالية الدورة، 
والتي س�تبدأ يف يناير/كانون الثاني 
م�ن الع�ام املقبل، وتس�تمر لس�تة 

أشهر.
الدورة ع�ىل االضطرابات  وس�رتكز 
النفس�ية والس�لوكية والجس�دية، 
الت�ي غالبا ما يتم الخلط بينها وبني 

الحوادث النادرة والخارقة.
وس�يتم إجراء ال�دورة من قبل كلية 
»األيورفي�دا« املتخصص�ة يف نظ�ام 
الطب والش�فاء الهن�دويس القديم، 
يامين�ي  الكلي�ة،  عمي�د  وبحس�ب 
ال�دورة  ف�إن  تريباث�ي،  بوش�ان 
م�ع  أس�ايس  »بش�كل  س�تتعامل 
الجس�دية  النفس�ية  االضطراب�ات 
واألمراض الناجمة عن أس�باب غر 
معروفة وأم�راض عقلية أو حاالت 

نفسية«.
وفقا لدراسة أجراها املعهد الوطني 
للصح�ة العقلي�ة وعل�م األعص�اب 
ف�إن   ،2016 ع�ام  يف  »نيمهان�ز« 
قراب�ة 14% من الهن�ود يعانون من 
م�رض عقيل، ويف عام 2017، قدرت 
منظمة الصحة العاملية أن 20% من 
الهنود ق�د يعانون م�ن االكتئاب يف 

مرحلة ما من حياتهم.

جامعة هندية تقدم 
دورة للتعامل مع 
مرضى األشباح !!

دراسة تكشف عن عدم التزام الدول بتوصيات 
منظمة الصحة العالمية 

اقرتبت إدارة الط�ران والفضاء 
األمركية »ناس�ا« من استكمال 
مركبة متجولة قبل بدء رحلة يف 
العام املقبل للبحث عن أدلة عىل 
وجود حياة س�ابقة عىل سطح 
املري�خ، ووضع األس�اس ملهمة 
تقوم بها »ناس�ا« إلرس�ال برش 

إىل الفضاء.
وعرضت ناس�ا مركبتها »املريخ 
2020« والتي سيتم اختيار اسم 
رسمي لها يف بداية العام املقبل.

وسرتس�ل ناسا يف فراير املركبة 
كني�دي  مرك�ز  إىل  املتجول�ة 
الفضائي بوالي�ة فلوريدا، حيث 
س�يتم تجمي�ع أجزائه�ا الثالثة 

بشكل كامل.
املركب�ة  تل�ك  ناس�ا  وس�تطلق 
املتجولة يف يولي�و إىل قاع بحرة 
جاف�ة يف املريخ، أكر من جزيرة 

مانهاتن.
وفور هبوطها عىل سطح املريخ 
يف فراير 2021 س�تقوم املركبة 

ذات العجالت األربع والتي تماثل 
ق�اع  س�يارة     بتجري�ف  حج�م 
جيزي�رو كري�رت باملري�خ، وهي 
حفرة يبل�غ عمقه�ا 250 مرتا، 
ويعتقد أنها كانت بحرة بحجم 

بحرة تاهو بالواليات املتحدة.    
ويعتقد أن الحف�رة تحتوي عىل 
رواس�ب يبلغ عمره�ا نحو 3.5 
مليار س�نة، والتي يأمل العلماء 
أن تح�وي حفري�ات ع�ن حياة 

املريخ.

»يولي�وس  جامع�ة  م�ن  علم�اء  اس�تطاع 
ماكس�يميليان« يف فورتس�بورغ بأملاني�ا تفس�ر 
ق�درة النم�ل العجيبة ع�ىل امليش خلفا ملس�افات 

طويلة أثناء نقلها الطعام.
وبحس�ب الدراس�ة ف�إن النم�ل يس�تخدم أثن�اء 
مسره اس�رتاتيجية »تكامل املس�ار« حيث يقوم 
بتس�جيل جميع تحركات�ه وانعطافاته وخطواته 
والتح�والت الت�ي حدث�ت م�ن حول�ه يف ذاكرت�ه، 

الخ�ارج ليقوم خالل مس�ره من عشه إىل 
للعودة  ىل باستخدامها  إ

ب�أرسع  الخل�ف 
ي�ق  طر

ممكن.

باإلضاف�ة إىل ذل�ك أش�ار الباحث�ون إىل أن النم�ل 
يس�تخدم موقع الش�مس لتحديد موقعه ويتذكر 
املعال�م التي س�ار م�ن خالله�ا ليس�تعني برحلة 

العودة.
كما يق�وم النمل أحيانا بإس�قاط طعامه والنظر 
إىل الخل�ف للتأكد من دقة س�ره، وبحس�ب العالم 
بجامعة بول س�اباتييه، سيباس�تيان ش�وارز إذا 
»أردنا معرفة ما إذا كان النمل يتعرف عىل أي يشء 

يا  أثناء س�ره للخلف« يجب تطبيق هذه برص
والت�ي  الصح�راء،  يف  التجرب�ة 
تندر به�ا املعال�م، وبالفعل 
النم�ل  اس�تطاع  فق�د 
امليش للوراء باس�تخدام 

تقنياته الخاصة.
العلماء مستقبال بتغطية وس�يقوم 

أعني النمل للتأكد من قدرتها عىل الحركة 
ب�دون وج�ود عي�ون، للتأكد م�ن جميع 

التقنيات التي يستخدمها النمل يف امليش خلفا.

العلماء يفسرون »السر« لقدرة النمل على المشي للخلف 

الكشف عن التأثير المذهل للصوم المتقطع على صحة االنسان

التع�اون  منظم�ة  أك�دت 
والتنمی�ة  االقتص�ادي 
م�ن  املرشوع�ة  مخاوفھ�ا 
ح�دوث تغی�رات ھیكلی�ة 
النس�یج  ع�ىل  كبی�رة 
االقتصادي وطبیعة العمالة 
ب�دءا  املقبل�ة،  العق�ود  يف 
م�ن معدل أعم�ار العاملین 
كما ھو مالح�ظ تحدیدا يف 
كل م�ن الیاب�ان وإیطالی�ا 
والیونان وإس�بانیا أو حتى 
يف كوریا الجنوبیة والصین.

كان   1980 الع�ام  فف�ي 
ھناك 20 ش�خصا من سن 
م�ا ف�وق ال��65 م�ا زالوا 
يف مج�ال العم�ل م�ن أصل 
100 عام�ل، أم�ا يف الس�نة 
أرق�ام  وبحس�ب   2015
منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمی�ة ارتفع عدد ھؤالء 
إىل 28 ومرج�ح أن یكون�وا 
53 يف العام 2050، كما نقل 

موقع »املدينة«.

وبحسب 
ی�ر  تقر

املنظم�ة، یتوق�ع 
الس�نوات  م�دار  ع�ىل 
املقبل�ة، اختفاء  العرشی�ن 
14 %من الوظائف من دول 
منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمی�ة ھذه النس�بة ھي 
أقل بنحو 50 %مما توقعته 
دراسات متشائمة وإضافة 
إىل ذلك، سیتحول نحو 6.31 
%من وجد بالتوازي وظائف 
التقری�ر  ویش�یر  جدی�دة. 
إىل أن »4 م�ن كل املناص�ب 
الروبوتیة مع ذلك،  بس�بب 
التكنولوجي   التط�ور  ف�إن 
يوجد بالتوازي مع وظائف 
تم إنشاؤھا يف العقد املايض 
كان�ت يف الصناع�ات الت�ي 
االس�تخدام  فیھ�ا  یك�ون 

الرقمي مرتفعا.

ذك�رت مجلة طبية بريطانية 
نق�ال عن بحث أج�راه علماء 
الص�وم  تأث�ر  أمركي�ون 
املتقطع عىل صحة اإلنس�ان، 
يتبع�ه  ال�ذي  النظ�ام  وه�و 
الكث�رون رغب�ة يف خف�ض 

أوزانهم.
إنغالند  »نيو  وأش�ارت مجلة 
جورن�ال أوف ميديس�ني« إىل 
أن جوه�ر الص�وم املتقط�ع 
يكم�ن يف الح�د جزئي�ا م�ن 
تن�اول الطع�ام خ�الل ف�رتة 
زمني�ة محددة م�ن 8 إىل 14 
س�اعة أو الص�وم يوم�ني يف 

األسبوع.
أح�د  ع�ن  املجل�ة  ونقل�ت 
األمركي�ني، مارك  الباحث�ني 
ماتس�ون، م�ن جامعة جون 
النظ�ام  ه�ذا  أن  هوبكن�ز، 
الفكري�ة  الق�درات  يحس�ن 
حساس�ية  م�ن  ويرف�ع 
األنس�ولني، م�ا يمن�ع تطور 
وخط�ر  الس�كري  م�رض 
واألوعي�ة  القل�ب  أم�راض 

عم�ل  ويحس�ن  الدموي�ة 
ويطي�ل  املناع�ة  منظوم�ة 

العمر.
التج�ارب،  وأظه�رت نتائ�ج 

الت�ي أجريت ع�ىل الحيوانات 
ب�ني  التن�اوب  أن  والب�رش، 
فرتات تناول الطعام والجوع 

يحسن الصحة.

وخالل فرتة نقص الس�عرات 
أساس�ها  الت�ي  الحراري�ة 
الجس�م بتحويل  يبدأ  السكر 
الدهون املرتاكم�ة بداخله إىل 

طاقة، فهذه العملية تحس�ن 
الس�كر يف  تنظي�م مس�توى 
الدم وترفع مقاومة الجس�م 

لإلجهاد وتكبح االلتهابات.
كم�ا بينت نتائج 4 دراس�ات 
الحيوان�ات  ع�ىل  أجري�ت 
والب�رش، أن الص�وم املتقطع 
يخفض ضغط الدم ومستوى 
ويجع�ل  ال�دم  يف  الده�ون 
نبضات القلب يف حالة راحة، 
وه�ذا يؤك�د ع�ىل أن نظ�ام 
الصوم املتقطع يخفض خطر 
السمنة والسكري أفضل من 
الحمي�ات الغذائية املنخفضة 

السعرات الحرارية.
أخ�رى،  دراس�ات  وهن�اك 
أظه�رت نتائجه�ا أن الصوم 
املتقط�ع يفيد الدم�اغ، حيث 
لوح�ظ أن األش�خاص الذين 
س�نتني  م�دى  ع�ىل  اتبع�وه 
ذاكرتهم وقدراتهم  تحس�نت 
الفكرية، كم�ا زادت قدرتهم 
اإلجه�اد  مقاوم�ة  ع�ىل 

واألمراض.

الروبوتات تنافس االنسان على العمل
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الصخرة األغلى من الذهب
املراقب العراقي/ متابعة...

عث�ر رجل ع�ى صخ�رة، يف ماريب�ورو بمنطقة 
غولدفيل�دز التي اش�تهرت خالل تزاي�د عمليات 
البحث ع�ن الذهب يف أس�راليا بالقرن التاس�ع 
عرش، واحتفظ بها لسنوات معتقدا أنها تحتوي 
عى ذهب بداخلها.وخالل هذه الس�نوات، حاول 

الرج�ل ب�كل الس�بل أن يفت�ح 
يكرسه�ا  أو  الصخ�رة 
أو يح�دث ش�قا فيها، 
منش�ارا  مس�تخدما 
ومادة  ومثقابا  صخريا 
ومطرق�ة  حمضي�ة 
ثقيلة، لكنه لم ينجح يف 

ذلك.
ديفي�د  أيق�ن  وعندم�ا 
الصلبة  أن الصخرة  هول 
ليس�ت ذهب�ا وال تحتوي 
ع�ى الذهب، تب�ن الحقا 
أنها ليس�ت صخرة عادية 
وأنها ليس�ت م�ن األرض، 

وإنما من الفضاء.
وكان�ت الصخ�رة حم�راء 
الل�ون، التي عثر عليها عام 
2015، ثقيلة، فأخذها هول 
إىل متحف ملب�ورن للتعرف 

عليها، ليكتشف أنها عبارة عن نيزك يحتوي عى 
يشء أكث�ر ندرة م�ن الذه�ب، أي »قطرات مطر 

وفقا معدنية منذ تكون النظام الش�ميس«، 
ملوقع »س�اينس أل�رت« املتخصص 

باألخبار العلمية.
ويجل�ب الن�اس الصخ�ور إىل متح�ف 

ملب�ورن طوال الوقت، عى أم�ل أن تكون نيازك، 
غ�ر أن مهم�ة علم�اء الجيولوجي�ا يف املتح�ف 
ديرم�وت هنري وبيل برش أن يخذلوهم بلطف، 
فمن بن آالف الصخور التي درسها العاملان خالل 
37 عاما يف املتحف، لم يتم اكتش�اف إال نيزكن.

ويف اللحظ�ة الت�ي أح�ر فيه�ا ه�ول صخرته 
حقيب�ة  داخ�ل  للمتح�ف، 
عامل�ي  ع�ى  ب�دت  ظه�ر، 

الجيولوجيا الحماسة.
وق�ال هن�ري يف ترصي�ح 
نرشته صحيفة »ذا تريند« 
اليومي�ة »نظرت إىل الكثر 
الت�ي يعتقد  من الصخور 
الن�اس أنها ني�ازك«، ويف 
الواقع، وبعد 37 عاما من 
العمل يف املتحف وفحص 
الصخ�ور،  م�ن  اآلالف 
»اثنان منه�ا كانا نيازك 
حقيقي�ة، وه�ذا واح�د 

منهما«.
ون�رش الباحثان مؤخرا 
تص�ف  علمي�ة  ورق�ة 
يبل�غ  ال�ذي  الني�زك 
عم�ره 4.6 مليار عام، 
وأطلق عليه اسم »نيزك 

ماريب�ورو«، تيمن�ا باس�م البلدة 
القريبة من املكان الذي عثر عليه 

فيه.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الحكومة الهولندية انها س�تتخى رس�مياً عن لقب 
البالد املعروف: هولندا )هوالند( ، ولن تستخدم سوى اسم 

” نيثرالند”، يف محاولة إلعادة تسمية “صورتها الدولية”.
وس�يبدأ التغي�ر اعتباراً من ش�هر يناير/كان�ون الثاني ، 
ووفق�ا لصحيفة “س�يدني مورننيغ هرال�د”، لن تتمكن 
الرشكات والسفارات والوزارات والجامعات إال من اإلشارة 

إىل الدولة باستخدام لقبها الرسمي.

ويف الس�ابق، اس�تخدم مجل�س الس�ياحة واالتفاقيات يف 
هولندا كلمة )هولندا( ورمز الخزامى الهولندي كشعار لها، 
وكان الداف�ع وراء التحول من “هوالند” إىل “نيثرالند”، هو 
رغبة القطاع الس�ياحي يف تمثيل البلد بأكمله، حيث يشر 
لقب هولندا إىل اثنتن من أصل 12 مقاطعة يف هولندا.وقال 
متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية :” من الغريب أن 
يت�م الرويج فقط لجزء صغر م�ن “نيثرالند” يف الخارج، 

أي هولندا فقط”.

هولندا 
تتخلى

 عن اسمها 
المعروف

يعيد كيسا ضائعا بداخله 16 ألف يورو لصاحبه

القبض على قناص القطط
املراقب العراقي/ متابعة...

اعتقلت الرشطة التونسية، ، سّفاح 
قط�ط، ظهر يف مقطع فيديو وهو 

الش�وارع يرصد  يف  القطط 
ويق�وم بقنصه�ا 
وقتله�ا بدم بارد، 
ما  مس�تخد

بندقية صيد.
ك�ت  تحر و
األمنية  الس�لطات 
وألقت القبض عى 
الفاع�ل، بعد حملة 
غضب واس�عة عى 
التواص�ل  مواق�ع 
ن�ّددت  االجتماع�ي، 
وتعذي�ب  بقت�ل 

الحيوانات األليفة السائبة يف الشوارع 
ودعت إىل محاسبة املجرم، رسعان ما 

وصلت إىل الرشطة، ففتحت تحقيقاً.
وقال�ت الداخلي�ة، يف بيان إنه�ا ألقت 
القب�ض عى املته�م وحج�ز بندقيته، 
مضيف�ة أّن�ه بالتح�ري مع�ه اعرف 
بجريمت�ه وأكّد أّن ما أق�دم عليه يعود 
لنقمته ع�ى القطط، ألنها كانت تأكل 
طيور الحمام التي كان يقوم بربيها.

وأضاف�ت أّن النياب�ة العام�ة، أم�رت 
اإلج�راءات  واتخ�اذ  ب�ه  باالحتف�اظ 

القانونية الالزمة ضّده.
ووفقاً للقانون التونيس، يعترب االعتداء 
عى الحيوان�ات مخالفة يعاقب عليها 
بالس�جن 15 يوم�اً وغرام�ة قدره�ا 

4500 دينار )حوايل 1650 دوالراً(.

املراقب العراقي/ متابعة...
تلق�ى أملاني يف ال� 63 م�ن العمر مفاجأة 
س�ارة يف عيد املي�الد عندما أع�اد له أحد 
امل�ارة كيس�ه امل�يء بالهداي�ا واألم�وال 
النقدي�ة البالغ�ة قيمته�ا 16 أل�ف يورو 

تح�ت  نس�يه  بعدم�ا 
شجرة.

عاب�ر  أخط�ر  وق�د 
السبيل البالغ 51 عاما 
الرشط�ة بعدم�ا عث�ر 
عى الكيس قرب وسط 
مدينة كريفيلد يف غرب 
أملاني�ا، بعي�د منتصف 

الليل يف ليلة امليالد.
الرشط�ة  وتمكن�ت 
رسيع�ا  التع�رف  م�ن 
ع�ى صاح�ب الكي�س 
والوصول إليه وإعادته 

له.
وكتب�ت رشطة كريفيلد عرب »فيس�بوك« 
أن الرج�ل الذي عثر ع�ى الكيس »رفض 
الحصول عى مكافأة ألننا يف زمن امليالد.. 

ثمة أن�اس يقومون حقا بأعمال طيبة يف 
ه�ذا العيد«.ويف أملانيا، يحق لكل ش�خص 
يعيد غرض�ا ضائعا الحصول عى مكافأة 
تختل�ف قيمتها تبعا لقيم�ة الغرض. ويف 
هذه الحال�ة، كان يحق للرج�ل الحصول 
قدره�ا  مكاف�أة  ع�ى 

490 يورو.
منش�ور  حق�ق  وق�د 
ع�ى  الرشط������ة 
هذه  بشأن  »فيسبوك« 
الحادثة، انتشارا كبرا، 
البعض  فيم�ا تس�اءل 
عن الس�بب الذي يدفع 
ش�خصا م�ا للتن�زه يف 
الش�ارع مع هذا املبلغ 

من املال نقدا.
باسم  متحدث  وأوضح 
رشط�ة كريفيلد أن ما 
قام ب�ه صاحب الكيس 
غر اعتيادي، لكنه قال إنه يش�عر بأمان 
أك�رب من خ�الل حمل األم�وال معه خالل 

تنقالته.

150 دوالرا غرامة لمن يشتري سجائر !

منع طفل من ركوب طائرة حتى 
يغير قميصه المثير للذعر

املراقب العراقي/ متابعة...
يواجه األش�خاص الذين يشرون السجائر من 
باعة متجولن غر مرخصن يف فرنس�ا غرامة 
قدره�ا 135 ي�ورو )150 دوالرا(، يف تدب�ر من 
ش�أنه املس�اعدة عى التص�دي له�ذه الظاهرة 
بص�ورة أفض�ل، عى م�ا أوضح�ت نائب�ة من 
الح�زب الرئ�ايس القائ�م عى هذه 

املبادرة لوكالة فرانس برس.
وقال�ت النائبة 

أليكس�اندرا لوي م�ن “الجمهوري�ة إىل األمام” 
ح�زب الرئي�س الفرن�يس إيمانوي�ل ماك�رون، 
إن أول مح�ارض الضب�ط ق�د تس�طر رسيع�ا 
إذ إن املرس�وم ال�ذي ين�ص عى ه�ذه املخالفة 
م�ن الدرج�ة الرابعة ُن�رش يف 20 كانون األول/

ديس�مرب، كما أن هذا التدبر منتظر من جانب 
الرشطين يف األحياء التي تش�هد هذه الظاهرة 
بصورة خاصة أبرزها حي باربيس البارييس أو 
وسط مدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا.

أم�ام  ال�رشاة  “وض�ع  رضورة  إىل  وأش�ارت 
مس�ؤولياتهم”، متحدث�ة ع�ن “تح�د مرتب�ط 

بالصحة العامة والسالمة”.
ويمث�ل االتجار غ�ر القانون�ي بمنتجات 
التبغ ظاهرة واس�عة االنتش�ار يف فرنسا 
تؤججه�ا عملي�ات االس�تراد املنظمة 
وح�االت تهري�ب محلي�ة يف املناط�ق 
الحدودية. فخالل األشهر التسعة األوىل 
الس�لطات  م�ن 2019، ص�ادرت 
يف  طن�ا   282,7 الجمركي�ة 
 %  78 نس�بته  ارتف�اع 

خالل عام.

املراقب العراقي/ متابعة...
»مث�رة  ص�ورة  يحم�ل  قمي�ص  بس�بب 
للف�زع«، أجربت س�لطات األم�ن يف مطار 
جن�وب إفريق�ي طفال عى تغير مالبس�ه 
قبل أن يستقل الطائرة.وأوضحت صحيفة 
»م�رور« الربيطاني�ة، أن الطفل س�تيفي 
ل�وكاس البالغ م�ن العمر 10 أع�وام، كان 
عائ�دا م�ن جن�وب أفريقي�ا إىل نيوزيلندا، 
قب�ل أن يتم إخباره يف مطار جوهانس�ربغ 
أن قميص�ه »يخال�ف السياس�ة األمنية«.

وقال والداه، الل�ذان كانا يرافقان ابنهما يف 

الرحلة يوم 17 ديس�مرب، إن س�تيفي كان 
يرت�دي قميصا مطبوعا عليه صورة ثعبان 
ضخم.وتابع�ا: »خّرنا موظف�و األمن بن 
تغي�ر القميص أو ع�دم صع�ود الطائرة، 
حتى ال يتس�بب يف إثارة فزع وقلق الركاب 
الخض�وع  إىل  الطف�ل  اآلخرين«.واضط�ر 
لسياس�ة املط�ار، فيم�ا توص�ل الطرفان 
يف النهاي�ة إىل ح�ل وس�ط، يق�ي بقل�ب 
القمي�ص بهدف إرجاع ص�ورة الثعبان إىل 
الخل�ف، حت�ى تظهر ع�ى ظه�ره، وليس 

صدره.

 ابتلع 26 
مغناطيسا دائريا !

المبالغة في التنظيف اخفى 
حواجب ورموش »الموناليزا«

املراقب العراقي/ متابعة...
نج�ا طفل آس�يوي من امل�وت بعد أن 
ابتل�ع 26 مغناطيس�ا دائري�ا صغرا 
تشبه الش�وكوالتة، ما تسبب بتقطع 
أحش�ائه، األمر الذي اس�تدعى إجراء 

عملية جراحية عاجلة له.
أح�د  يف  األطف�ال  أطب�اء  وتمك�ن 
املستشفيات الخاصة من إنقاذ حياة 
طفل آس�يوي، يبلغ من العمر عامن، 
م�ن م�وت محت�م، بع�د أن أحرته 
ال  وكان  املستش�فى،  إىل  أرست�ه 
يس�تطيع التوقف عن البكاء من شدة 

األلم يف بطنه.
وتم إجراء الفحوص الالزمة واألشعة 
 26 ابتل�ع  أن�ه  تب�ن  إذ  املقطعي�ة، 
مغناطيسا ملونا، ظنا منه أنها حبات 

شوكوالتة.
 الطفل خضع لعملية جراحية صعبة 
باس�تخدام تقنيات مبتك�رة لضمان 
ع�دم تش�وهه، ولكن فوج�ئ األطباء 
خ�الل العملي�ة بتل�ف بع�ض أمعائه 
وثقبها، بس�بب تالصق املغناطيسات 
ببعضها داخل أحشائه، ما اضطرهم 
إلصالحه�ا وخياطتها، مش�را إىل أن 
العملي�ة تكللت بالنج�اح، وأن الطفل 

حالته اآلن جيدة.
وتحدث هذه املغناطيس�ات مش�كلة 
معق�دة، وتع�د األكث�ر خط�ورة عند 
ابتالعه�ا، حي�ث تتس�م بق�وة جذب 
كب�رة لبعضه�ا، ول�و كان�ت بعي�دة 
ع�ن بعضه�ا، وترتب�ط مع�ا بق�وة، 
وال تنفص�ل بس�هولة، م�ا يتس�بب 
يف التص�اق أج�زاء م�ن األمع�اء معا، 
وي�ؤدي إىل إصابات خط�رة يف الجهاز 

الهضمي.

املراقب العراقي/ متابعة...
تختف�ي وراء كل عم�ل فن�ي قص�ة مذهلة، 
ويجه�ل الكث�رون األرسار والخفاي�ا الت�ي 
تق�ف وراء الرس�وم واملنحوت�ات الت�ي ق�ام 
به�ا رس�امون ونحات�ون عظم�اء ش�كلت 
أعمالهم كنوزا حقيقية.ويس�تعرض الكاتب 
روم�ان غريغورييف هنا أب�رز هذه القصص 
للوح�ة املونالي�زا لليون�اردو دافنيش.تخفي 
لوح�ة املونالي�زا أرسارا أكث�ر م�ن أي رس�م 
آخ�ر، والحظ الكث�رون أنه لي�س للموناليزا 
حاجب�ان ورم�وش واضح�ة وه�و م�ا حر 
البعض  املؤرخ�ن لس�نوات عديدة.ويعتق�د 
أن حل�ق الحاجب�ن كان أم�را دارج�ا يف تلك 
الف�رة يف أوروب�ا، غر أن مهندس�ا فرنس�يا 
يدع�ى باس�كال ك�وت توص�ل ع�ام 2007 
الكتش�اف صادم وقام بتصوير اللوحة بدقة 
فائق�ة ليثب�ت أن املوناليزا يف األصل رس�مت 
بحاجبن ورم�وش، إال أن األلوان اختفت مع 
مرور الوقت، ربما بسبب 
تنظيف  يف  املبالغة 

اللوحة.

املراقب العراقي/ متابعة...
إي�ران  جمهوري�ة  تضاري�س 
الكثر  اإلسالمية متنوعة، وفيها 
من املواقع الس�ياحية الطبيعية 
واألثري�ة والديني�ة، حيث يمكن 
ممارسة التزلج والصيد يف جبال 
الربز وقضاء الُعطالت يف شواطئ 
الخليج وبحر قزوين، وُتَعُد إيران 
البلد الثامن و الستن من البلدان 
وُتعَت�رَب  للس�ياح،  املس�تقطبة 
جزي�رة كيش اإليراني�ة من أكثر 
املواق�ع الس�ياحية يف جمهورية 
إيران اإلس�المية ويزورها يف ُكل 

عام حوايل مليون سائح.
السياحة الدينية

ي�زور الش�يعة يف العال�م مرق�د 
اإلم�ام الرض�ا علي�ه الس�الم  يف 
مدين�ة مش�هد ومرقد ش�اه عبد 
العظي�م يف مدين�ة ال�ري ومرقد 
النب�ي دانيال يف دزف�ول يف غرب 
إيران ، و مسجد جمكران و حرم 

فاطمة املعصومة يف مدينة قم.
املواقع األثرية و السياحية

واملواق�ع األثري�ة يف إيران تقع يف 
الغ�رب ومنه�ا مواق�ع حضارة 
عيالم و مرقد امللك كورش الكبر 

يف برسيبولس. ويف طهران توجد 
ديزي�ن س�كاي، وكذل�ك جزيرة 

كيش وغار عي صدر.
األماكن التاريخية

ت�م إنش�اء كاتدرائي�ة فان�ك أو 
أمينة برجيك ، وهي أكرب وأجمل 
الكاتدرائي�ة يف جلفة يف أصفهان 
، إح�دى الكاتدرائي�ات األرمني�ة 
التاريخية ، يف عهد الش�اه عباس 
الثاني يف أرايض حديقة زيريشك 
يف عام 1605 ؛ تم تمديده بش�كل 
مس�تمر خالل 50 عاًم�ا ووصل 

أخرًا إىل النموذج الحايل.
مس�تطيلة  الكاتدرائي�ة  خط�ة 
واتجاهه�ا رشقي غرب�ي. يقدم 
الج�زء الداخي م�ن الكاتدرائية 
عينة م�ن العمارة األرمنية ، وقد 
الخارجية  تم تصمي�م واجهت�ه 
املعمارية  الهندس�ة  باس�تخدام 
اإليراني�ة وهي مزيج احرايف من 

أسلوبن معمارين.
كانت امل�واد املس�تخدمة يف بناء 
الط�وب  م�ن  فان�ك  كاتدرائي�ة 
الزواي�ا  وجمي�ع  واألدوب�ي 

مغط�اة  للكاتدرائي�ة  الداخلي�ة 
بالجص ومزين�ة بالطالء الزيتي 
والذهب�ي ع�ى الط�راز اإليراني 
وبعض الصور من حياة يس�وع 
)ص�ى الله عليه وس�لم( املتأثرة 

بالطالء اإليطايل.
تم بناء برج الجرس أمام املدخل 
الرئي�يس للكاتدرائية عى الطراز 
اإليران�ي يف عه�د ش�اه س�لطان 
حسن. تش�تمل هذه الكاتدرائية 
عى قبة وجدران طويلة وأسقف 
عالي�ة وجميل�ة تمث�ل التقالي�د 

األرمنية إليران والهند.
توجد قبور خاشاتور كساراتيس 
الن�رش( وديفيد  )وال�د صناع�ة 
س�احة  يف  األس�اقفة(  )رئي�س 
واملكتب�ة  املتح�ف  الكاتدرائي�ة. 
واملكات�ب ه�ي املبان�ي املحيطة 

بكاتدرائية فانك.
بي�ت آق�ازاده التاريخ�ي، أجمل 
من�زل تاريخي يف أبركوه ، ينتمي 
إىل س�يد حس�ن أبرقي الذي كان 

أحد األغنياء يف عرص القاجار.
الس�ياق  يف  املن�زل  ه�ذا  يق�ع 

القدي�م للمدينة وه�و كبر جًدا 
املعماري�ة  هندس�ته  بس�بب 
العم�ارة  عن�ارص  واس�تخدام 
بن�اء  ت�م  اإليراني�ة.  التقليدي�ة 
ه�ذا املبنى بواس�طة م�واد مثل 
الطوب والطن والطوب يف شكل 
فن�اء مرك�زي وثالث�ة جوان�ب 
لالس�تخدام يف مواس�م مختلفة 

من السنة.
الغرف�ة الجنوبية ملن�زل أقازاده 
تشبه الصليب. تجمع ستوني يف 
وسط الفناء يخلق نضارة معينة 

ملساحة املنزل وخاصة القاعة.
أجم�ل وأبرز أجزاء قرص أغازاده 
ه�و طابقان م�ن الري�ح وكوال 
م�ن  فري�دان  وهم�ا  فرانج�ي 

نوعهما.
يبلغ ارتف�اع الريح نحو 18 مرًا 
وتبلغ مس�احتها حوايل 18 مرًا 
، حيث يوج�د 19 منفًذا لتكييف 
اله�واء عن�د مدخله�ا يف عالق�ة 
وتنسيق تامن مع الريح الثانية. 
زخرف�ة  م�ع  فارانج�ي  ك�واله 

جميلة هوابط بجانبه.

املراقب العراقي/ متابعة...
تمكن رجال اإلطفاء من إنقاذ سلحفاة، تبلغ من العمر 
45 عام�ا، من حري�ق اندلع بمنزل بمنطقة إس�كس يف 
بريطانيا، بعد س�ماع الجران ج�رس اإلنذار، واالتصال 
يف  واإلنق�اذ  اإلطف�اء  دائ�رة  الطوارئ.وقال�ت  بقس�م 
مقاطع�ة إس�كس، إن الجران أبلغوهم بس�ماع جرس 
إنذار الدخان ينطلق من منزل مجاور، فعملوا عى الفور 
عى إطفاء النران وأنق�ذوا املوقف، وتم احتواء الحريق 

يف غرف�ة واحدة، كم�ا أنق�ذوا س�لحفاة.وأوضح مدير 
املراقبة يف محطة إطفاء غريت دونموو، غاري وين، أن 
حريقا اندلع يف منزل بمقاطعة إسكس يف الساعة 4:50 
مس�اء.وقال إن الحريق بدأ بعد أن ارتطمت الس�لحفاة 
بمصباح حراري وسقط عى فراشها، واشتعلت النران 
فيه ث�م يف الغرفة، عندما انطلق ج�رس اإلنذار.وأضاف 
وي�ن »يوضح ه�ذا الحادث م�دى أهمية وج�ود أجهزة 
إنذار الدخان عى مس�توى املن�زل، حتى لو لم يكن أحد 

فيه، فسوف ينبه أي شخص قريب من أول 
عالمة الشتعال النار.

عي�د  ي�وم  الس�لحفاة  له�ذه  كان   
مي�الد وكانت محظوظ�ة للغاية، 

فهي تبلغ م�ن العمر 45 عاما، 
ونأم�ل أن تعيش حياة مديدة 

وسعيدة بفضل أجهزة إنذار 
الدخان«.

انتعاش السياحة الدينية واألثرية في جمهورية إيران اإلسالمية 

سلحفاة ›معمرة‹ تتسبب بحريق منزلي

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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يزورها ُكل عام اكثر من مليون سائح 

 املراقب العراقي/ متابعة...
تمكن معلم الكونغ فو، تش�انغ 
امل�يش والقفز  شينتس�يان، من 
عى مي�اه برسع�ة خاطفة بعد 
18 عام�ا من ممارس�ة تمارين 
ش�اقة.وتعلم تشانغ )28 عاما( 
الكونغ فو من�ذ الطفولة، وعمل 
ممثال بديال يف ممارس�ة الكونغ 
وجم�ع  اإلث�ارة  أف�الم  يف  ف�و 

مهاراته وخربته لخلق ما وصفه 
ب� »أسلوب الكونغ فو السهل«.

وحسب قوله، فإن العبي رياضة 
الكونغ ف�و يتمتع�ون بقدرة 
جي�دة ع�ى القف�ز واملرونة 
وتناغ�م الجس�م، إذ خل�ق 
جدي�دة  ح�ركات  تش�انغ 
م�ن خالل جم�ع مهارات 

الكونغ فو األساسية.


