
w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

االثنين 6 كانون الثاين 2020 العدد 2232 السنة العاشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة Almuraqeb Aliraqi Newpaper

وسائل إعالم وصفحات »فيس بوك« مدفوعة الثمن 
»ترهب« المواطنين وتروج لألكاذيب  االمريكية

بعدقرارالبرلمانتجاهالتواجداألجنبي..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي ... 
أمريكي�ة  اع�ام  فتح�ت وس�ائل 
وصفح�ات ع�ى مواق�ع التواصل 
ن�ار  ب�وك«  »في�س  االجتماع�ي 
»إلرهاب«  واالكاذيب    «الشائعات« 
املواطن العراق�ي، بعد القرار الذي 
اتخ�ذه مجلس الن�واب  بخصوص 
التواجد العسكري األمريكي، حيث 
روجت تلك الوسائل اىل »عقوبات« 
س�تلحق بالعراق  يف حال لجوئه اىل 
اتخاذ موقف تجاه القوات القتالية 
االمريكي�ة الت�ي تت�وزع يف قواعد 
ثابتة شمال  وغربي البلد، كما بثت 
ش�ائعات عن ارتفاع س�عر رصف 
ال�دوالر، مس�تغلة تعطي�ل الدوام 
الرسمي  والذي يش�هد فيه الدوالر 

ارتفاعاً طفيفاً مع كل عطلة. 
وج�اء ذل�ك التصعي�د بدف�ع م�ن 
الس�فارة االمريكي�ة الت�ي حركت 
جيوش�ها الرب�اك الش�ارع، حيث 
 سخرت السفارة مئات الصفحات 
عى مواق�ع التواصل التي رسعان 
ما تغ�ر موقفه�ا بمج�رد  اصدار 
االجن�دة  يع�ادي  ق�رار  الع�راق 

االمريكية يف العراق واملنطقة. 
الس�يايس  للش�أن  مراقب�ون 
اس�تبعدوا قدرة أمريكا عى فرض 
عقوب�ات غر مربرة ع�ى العراق، 

 مؤكدين ان قرارات مجلس النواب 
ج�اءت ك�ردة فع�ل ع�ى الجرائم 
الت�ي ارتكبتها بحق أبناء الحش�د 

 الشعبي وقيادته. 
وبهذا الجانب يرى املحلل السيايس 
عباس حسني انه من غر املعقول 
يف دول العال�م اجم�ع، ان  تف�رض 
عقوب�ات ع�ى بل�د اتخ�ذ موقفه 
ك�ردة فع�ل بع�د رضب س�يادته 
م�ن قب�ل اإلدارة االمريكية  عندما 
استهدفت قطعاته األمنية املتمثلة 
بالحش�د الشعبي من قبل الطران 

األمريكي. 
وق�ال حس�ني يف ترصي�ح خ�ص 
ب�ه »املراقب العراق�ي« ان »االحق 
بتلك العقوب�ات هي أمريكا كونها 
 استخدمت أسلحتها باالعتداء عى 
بلد اخ�ر، وهذا م�ا يناقض جميع 
االع�راف والقوان�ني الدولي�ة التي 
 تعارض التعدي عى امن وس�يادة 

الدول«. 
وأضاف ان »أمريكا تريد ان تجعل 
العراق ساحة لتصفية حساباتها، 
م�ن دون ان يب�دي أي  اعرتاض او 
يصدر أي موق�ف تجاه التجاوزات 

االمريكية«. 
ولفت اىل ان » التجاوزات االمريكية 
ان يك�ون له�ا ردع نوع�ي،  الب�د 
الن واش�نطن ال تؤم�ن  بالقوان�ني 

واملواثيق، وال تردعها اال القوة«. 
م�ن جانبه ي�رى الكات�ب واملحلل 
ان�ه  الكنان�ي  كام�ل  الس�يايس 
م�ن الطبيع�ي ان تتخذ الوس�ائل 
اإلعامي�ة  االمريكي�ة مث�ل ه�ذه 

املواق�ف لتوش�يه الق�رارات الت�ي 
اتخذه�ا الربمل�ان يوم ام�س وهذا 

غر مستغرب  الن هذا ديدنها. 
وق�ال الكناني يف حدي�ث خص به 
»املراقب العراق�ي« انه »عى مدار 

أربع�ني س�نة دعم�ت واش�نطن 
 تس�اعد بم�رص بأربع�ة مليارات 
اي�ران  وتح�ارص   ، س�نوياً  دوالر 
طيل�ة تل�ك امل�دة ، واذا قارنت من 
 حيث القوى واالقتصاد بني االثنني 

فإيهما ستجد األقوى؟«. 
م�ن  نم�راً  »أمري�كا  ان  وأض�اف 
ورق وهي بعبع يث�ر الخوف لدى 
الجبن�اء فقط، بينما الش�جعان ال 

 يمكن ان تخيفهم أمريكا«. 
ولفت اىل ان »أمريكا انترصت عرب 
مواقع التواص�ل االجتماعي لكنها 
فش�لت فش�ًا ذريع�اً ع�ى  ارض 
الواق�ع، الن الذي يحس�م الرصاع 
هي الش�عوب واإلرادة السياس�ية 
أم�س  بإص�دار  تمخض�ت  الت�ي 

قرارات ضد الوجود األمريكي«. 
وأش�ار اىل ان »املواطن العراقي لن 
تنطيل عليه األكاذيب التي تصدرها 
وس�ائل االعام املأجورة  وهو لديه 
م�ن الوعي م�ا يؤهل�ه اىل الوقوف 

بوجه تلك الحمات اإلعامية«. 
يش�ار اىل ان الق�رار ال�ذي اتخ�ذه 
العراقي بخصوص  النواب  مجلس 
األمريك�ي،  العس�كري  التواج�د 
م�ع  العراق�ي  املواط�ن   وتفاع�ل 
العملي�ة »اإلرهابية« الت�ي نفذها 
ق�ادة  بح�ق  األمريك�ي  الط�ران 
األص�وات  املقاوم�ة،  وارتف�اع 
املعادية لواش�نطن أصاب الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب ، دفعه 
اىل اط�اق  جملة م�ن الترصيحات 
التصعيدي�ة ك�ردة فع�ل ع�ى تلك 

املواقف. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�ادل  الش�عبي،  الحش�د  يف  القي�ادي  اك�د 
الكرع�اوي، الي�وم االثن�ني، أن القائ�د الع�ام 
للقوات املس�لحة هو  من يحدد طبيعة الرد عى 

العدوان األمريكي. 
وق�ال الكرعاوي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »ق�وات الحش�د الش�عبي تأتمر 
بأوامر  القائد العام للقوات املس�لحة، وهو من 
يحدد طبيع�ة الرد ع�ى الرضب�ات االمريكية، 
فيم�ا اذا كان  ال�رد منفص�ا او بالتع�اون مع 
إيران«، الفتا إىل أن »فصائل املقاومة من حقها 
الطبيعي أن ترد  بالطريقة التي تراها مناسبة«. 
وأض�اف أن »الوج�ود االمريك�ي غ�ر مرغوب 
فيه بالعراق، ويعترب انتهاكا للسيادة العراقية، 
واكرب  األدلة عى ذلك حني قال الشعب كلمته يف 
تشيع س�ليماني واملهندس، عندما بهتف بكا 

كا  أمريكا«. 

قيادي في الحشد: القائد 
العام هو من يحدد طبيعة 
الرد على العدوان االمريكي

المراقب العراقي/ بغداد...
كشف تحالف الفتح، اليوم االثنني، عن وجود معسكر 
لعصاب�ات داع�ش االجرامي�ة، بالق�رب م�ن  الحدود 

العراقية السورية. 
وقال�ت النائب عن التحالف س�هام م�وىس يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، إن »الوالي�ات  املتح�دة 
االمريكية هي الراعي االول لإلرهاب يف الرشق االوسط، 
واس�تقرار العراق ال يعني  لها ش�يئاً، واالهم لديها أن 

تحافظ عى وجودها ومصالحها يف الباد«. 
وأضافت أن »امريكا تحتجز ما يقارب 10 االف داعيش 
بالق�رب م�ن الح�دود العراقية- الس�ورية، ممكن ان 
تس�تخدمهم كورقة ضغط عى الحكومة العراقية من 
اج�ل االبقاء عى  قواتها يف العراق، االمر الذي س�يؤدي 

إىل زعزعة امن واستقرار الباد«. 

وتابع�ت، أن »الوالي�ات املتح�دة تري�د الحف�اظ عى 
سيطرتها باملنطقة والعراق من خال  عمليات التهجر 
املمنهجة والقتل املتعمد، إلبعاد الخطر عن ارسائيل«. 

يشار اىل ان واشنطن دعمت العصابات االجرامية باملال 
 احتاله�ا والس�اح من�ذ ع�ام 2014، بعد 

واستمرت  املوصل،  ملحافظة 
ع�ى ذل�ك الدع�م اىل ان تم 
تحري�ر كاف�ة املحافظات 
اىل  فعم�دت   املغتصب�ة 
معس�كرات  انش�اء 
لفل�ول  حاضن�ة 
االجرامية  العصاب�ات 
كورقة  لتستخدمهم 

 ضغط ضد العراق. 

الفتح: أمريكا ترعى معسكرًا لداعش قرب 
الحدود العراقية السورية

»المقاومة الدولية« طريقًا لتوحيد الصفوف وكبحًا لجماح »الغطرسة« االمريكية

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ازدهر سوق الشائعات يف الباد بعد القرارات 
املصرية التي اتخذها مجلس النواب العراقي 
 ع�ى اث�ر استش�هاد القائدي�ن اي�و مه�دي 
املهن�دس نائب رئيس هيأة الحش�د وقاس�م 
س�ليماني قائد  فيل�ق القدس اإليران�ي اثناء 
زيارته لبغداد بعد استهداف الرتل الذي اقلهم 
ومجموعة من القادة  االخرين, فقرار مجلس 
الن�واب بأنه�اء الوج�ود األجنب�ي يف الب�اد 
س�مح للجيوش االلكرتونية  التابعة للسفارة 
االمريكي�ة ببث اش�اعات مغرض�ة تنال من 
االقتص�اد العراقي به�دف زعزعة ثقة  وخلق 

الفوىض. 
العراق يمتل�ك خزين نفطي وغ�ازي كبران  

فضا ع�ن معادن أخ�رى التق�ل أهمية عن 
النف�ط  والغاز , كذلك ل�ه احتياطي مايل كبر 
ومئ�ات االطنان من الذه�ب , اال انه ال يمتلك 
رؤي�ة  اقتصادية حكومي�ة واضحة , مما اثر 

سلبا عى عملية استثمار تلك املعادن . 
التهدي�دات االمريكي�ة بف�رض عقوبات عى 
الع�راق هي بعي�دة عن ارض الواقع بس�بب 
امتاك  واش�نطن ألكثر من عرشين قاعدة يف 
العراق والعقوبات ستؤدي اىل مطالبة العراق 
برفع تلك  القواعد وهذا يرض بسياسة أمريكا 

يف املنطقة . 
انخفاض أس�عار قيمة الدين�ار العراقي هي 
بفع�ل املضاربات التجارية وجش�ع التجار , 
وهو  وقتي وال يدوم أليام معدودة كون البنك 

املركزي يسيطر عى أس�عار الدينار العراقي 
م�ن خال  ض�خ اكثر م�ن 800 ملي�ار دوالر 
ش�هريا اىل الس�وق املح�يل للمحافظ�ة عى 
أس�عار الدوالر  وعدم ارتفاع أسعاره بحسب 

ما يراه مراقبون . 
بأنواعه�ا  االجتماع�ي  التواص�ل  وس�ائل 
املعادي�ة  االلكرتوني�ة  الجي�وش  اس�تغلتها 
للع�راق لب�ث  الس�موم ودس االش�اعات عن 
ارتف�اع أس�عار امل�واد الغذائي�ة والتأثر عى 
املواطن العراق�ي ,  بينما منافذ العراق الربية 
والبحري�ة ما زالت تس�تلم أطن�ان من املواد 
الغذائي�ة , كم�ا ان الب�اد  حقق�ت ن�وع من 

االكتفاء الذاتي من بعض املحاصيل. 
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مراقبون: االنسحاب األمريكي ال يؤثر 
على اقتصاد العراق

المراقب العراقي/ متابعة ... 
شيعت الحشود املليونية االيرانية الفريق 
قاس�م س�ليماني ونائ�ب رئي�س هيئة 
الحش�د الش�عبي  أبو مهدي املهندس يف 
س�احة الحرية بالعاصمة طهران، فيما 
ش�ارك ع�دد م�ن الس�فراء يف  التش�ييع 
والص�اة ع�ى الجن�ازة التي أّمه�ا قائد 

الثورة اإلسامية السيد عيل الخامنئي. 
امل�وت  ش�عارات  املش�يعون  وهت�ف 
ألمریكاوإرسائيل..املوت لرتامب باللغتني 

العربية  والفارسية . 
وبدأت مراسم تش�ييع جثامني الشهداء 
منذ صباح اليوم االثنني يف جامعة طهران 
وبعد صاة  الجنازة التي أّمها قائد الثورة 

االسامية، السيد عيل الخامنئي. 
ونادى املشيعون أيضا بعبارات املوت آلل 
س�عود مطالبني باالنتقام الشديد لدماء 

الشهداء  القادة . 

وش�ارك ع�دد م�ن الس�فراء املعتمدين 
ل�دى اي�ران يف مس�رة تش�ييع جثامني 
الش�هداء الفريق  قاس�م س�ليماني وأبو 
مهدي املهندس ورفاقه�م، اليوم االثنني 

يف طهران . 
وكان بني املش�اركني س�فراء فلس�طین 
اورس،  وترکیادری�ا  ال�زواوي،  ص�اح 
وافغانس�تان  عبدالغفورلی�وال، والعراق 
س�عد عبدالوهاب جواد قندیل وس�وريا 
عدنان حسن محمودباالضافة  اىل سفراء 
اوزبکستانواذربیجانوغینيابیساووکينیا 

كما شارك القائم باالعمال العماني . 
وأّم آية الل�ه العظمى اإلمام الس�يد عيل 
الخامنئ�ي ص�اة الجنازة ع�ى جثامني 
الشهيد الفريق  قاسم سليماني والشهيد 
أبو مه�دي املهن�دس ورفاقهم�ا صباح 

اليوم االثنني يف جامعة طهران . 
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إيران تتشح بالسواد حدادًا على قادة النصر
 »سليماني والمهندس« 
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کريمة الشهيد سليماني: البيوت 
العنكبوتية ألمريكا والصهيونية  ستنهار

تهاوي »التسوية«.. ال بوابة 
إال المقاومة

صراع بين األندية اإلنجليزية
 لضم زياش

4

في هذا العدد

أك�د النائب احمد الكنان�ي، اليوم االثن�ني، انه القيمة 
للتهدي�دات الت�ي أطلقهاالرئي�س األمريك�ي  دونال�د 

ترامب . 
وقال الكناني يف ترصيح  تابعته »املراقب العراقي« إن 
»الحكوم�ة العراقية لم تخرق بنود  االتفاقيات الدولية 
مع واش�نطن رغ�م تجوز األخ�رة عى س�يادة الباد 
ع�رب اس�تهدافها مواقع  الحش�د الش�عبي وقيادته«، 
الفتا إىل إن »واش�نطن ال تمتلك مسوغ قانوني لفرض 
العقوب�ات  االقتصادي�ة ض�د الع�راق ك�ون األخر ال 
يمتلك الس�اح النووي الذي يمك�ن أمريكا من فرض 

 عقوباتها«. 
وأض�اف أن »تهدي�دات ترامب ال قيمة لها باس�تمرار 
الوج�ود األمريكي أو ف�رض العقوبات ك�ون  الربملان 
صوت عى ط�رد القوات األمريكية”، مبينا أن “ترامب 
يحاول الضغط للبقاء يف  العراق عرب تهديدات األخرة«. 

نائب: ال قيمة 
للتهديدات االمريكية

المراقب العراقي/ احمد محمد... 
الدع�وات اىل توحيد جهود املقاومة اإلس�امية 
بالتزامن مع انتهاك  الس�يادة العراقية من قبل 
العدوان األمريكي امرار بات رضوريا،   وسيكون 
ق�ادرا عى كب�ح جماح الهيمن�ة األمريكي عى 
الدول هكذا  يرى مراقبون يف الش�أن الس�يايس، 
فيم�ا ثمنوا تلك الدعوات،  معتربين اياها فرصة 
للني�ل م�ن أمريكا وس�طوتها.  وأك�د املراقبون 
واملهن�دس  س�ليماني  الش�هيدين  دم�اء  أن 
وح�دت كلمة  املجاهدين وس�تحقق النرص عى 

املخططات االمريكية الخبيثة.  
وحدة املقاومة... 

م�ن جهته أكد املحلل الس�يايس صالح الطائي، 
أن »االح�داث األخرة  تعد هي املفصل التاريخي 
للمنطق�ة برمته�ا«، مبين�ة أن »االعت�داء  اآلثم 
ال�ذي طال قادة املقاومة اإلس�امية هو انتهاك 
للس�يادة العراقية  ما هو اال بداية طريق لقوى 

املقاومة لاتحاد من اجل ابراز دور  املقاومة«. 
وقال الطائي، يف ترصي�ح ل� »املراقب العراقي« 
إن »االعام  األمريكي املشؤوم يطبل ويراهن عى 
زرع التفرقة بني املسلمني  وحركاتهم الجهادية 

الرشيف�ة«، مس�تدركا »لكن دماء الش�هيدين 
قاس�م  س�ليماني و أبو مهدي املهندس وحدت 
كلم�ة املجاهدي�ن بالوقوف  بوج�ه املخططات 

الخبيثة والتخريبية«. 
ادانات دولية... 

وب�ني أن »قضية اغتيال ق�ادة املقاومة حظيت 
بإدان�ة دولية وهذا ما  يعطي الرشعنة بالوقوف 
بوجه العدوان األمريكي الغاش�م«، مشددا  عى 
»أهمية اس�تثمار ه�ذا املوقف الداع�م ملواجهة 

العدو«. 
اضعاف الحشد »هدف ال يتحقق« ... 

واعت�رب الطائ�ي »دع�وة زعيم التي�ار الصدري 
مقتدى الصدر بتش�كيل  أفواج املقاومة الدولية 
هي البداية لكرس املراهنة األمريكية  وحلفاؤها 
والت�ي تحل�م بتفريق وح�دة املقاوم�ة، وتبديد 
هدف أمري�كا  الرامي اىل وق�وف املجتمع الدويل 
بالض�د من الحش�د الش�عبي«.  وش�دد عى أن 
»ه�ذه الدع�وة ج�اءت يف وقتها للتنس�يق بني 
ح�ركات  املقاومة اإلس�امية يف كل دول العالم 
وليس الع�راق لوحده«، مبين�ا  أن »مربرات هذا 

األفواج باتت امرا رضوريا«. 

تفاصيل اوسع صفحة 2



دماء الشهيدين سليماني والمهندس منطلقاً لتحقيق النصر

بعد تهديد ترامب بالعقوبات..

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ سامراء...
اعلنيت خليية اإلعالم األمنيي، االثنين، عن تدمير ثالثة 
اوكار لإلرهابيين رشق سيامراء.وقالت الخليية يف 
بييان تلقيت »املراقيب العراقي« نسيخة منه، إنه 
»بهدف االسيتمرار يف مالحقة العنارص اإلرهابية 
واملطلوبن فضال عن البحث والتفتيش عن اوكار 
اإلرهياب، نفيذت قييادة عمليات سيامراء واجب 
)الكيوش(«. سيامراء  رشق  منطقية  يف  تفتييش 

وأضافيت أنيه »نتيج عين الواجيب تدمير ٣ أوكار 
لالرهابيين والعثيور عيى عبيوات ناسيفة واحزمية 
متفجيرة ومواد تدخل بصناعة املتفجرات ومواد غذائية 

ووثائق مهمة تخص عنارص داعش«.

املراقب العراقي/ كركوك...
اعلنيت وزارة الداخلية، الييوم االثنن، عن اعتقال عنرص 

من داعش زور هوياته مع عائلته يف كركوك.
وقاليت الوزارة يف بيان، تلقت »املراقب العراقي« نسيخة 
منه إن »مفارز اسيتخبارات الرشطة االتحادية والعاملة 
االتحاديية  والتحقيقيات  االسيتخبارات  ضمين وكالية 
واسناداً ملعلومات استخبارية دقيقة يف محافظة كركوك 
القيت القبض عيى متهيم ينتميي اىل عصابيات داعش 

االرهابية واملطلوب وفق املادة ) 4 ارهاب(«.
وأضياف البييان، انيه »يعمل ضمين ما يسيمى بقاطع 
الفيرات«، مشيرا اىل انه »من خيالل التحقيقات تبن ان 
املتهيم قام بتزوير هويته مع هويات عائلتة للتخفي من 

اعن االجهزة األمنية«.

املراقب العراقي/ دياىل...
اعلنت قييادة رشطة دياىل، القاء القبض عى 16 مطلوبا 

بقضايا مختلفة يف املحافظة .
وذكير بيان للقيادة تلقت »املراقب العراقي« نسيخة منه 
إن »مركز رشطة شهربان التابع لقسم رشطة املقدادية 
يف قيياد رشطية ديياىل، تمكنيت مين القياء القبض عى 

مطلوب واحد وفق املادة 4 إرهاب«.
واضافت، ان »مراكز قسيم رشطية بعقوبة، تمكنت من 
القبض عى )15( مطلوبا والصادرة بحقهم اوامر قبض 

قضائية«.
وأوضحيت القيادة، انيه »تم اتخاذ االجيراءات القانونية 

بحق املتهمن ».

اعتقال داعيش يف كركوك القبض عىل 16 مطلوبا يف دياىل تدمري 3 أوكار لـ«االرهابيين« 
شرق سامراء

2 االثنين 6 كانون الثاينمن احلدث
 2020 العدد 2232  السنة الحادية 

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

مختصون: أفواج المقاومة الدولية فرصة لتوحيد عمليات مواجهة العدو لكبح »سطوة« أمريكا على المنطقة  
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

الدعوات اىل توحيد جهود املقاومة اإلسالمية 
بالتزامين مع انتهاك السييادة العراقية من 
قبل العدوان األمريكيي امرار بات رضوريا،  
وسييكون قادرا عيى كبح جمياح الهيمنة 
األمريكي عى اليدول هكذا يرى مراقبون يف 
الشيأن السييايس، فيما ثمنوا تلك الدعوات، 
معتربيين اياهيا فرصية للنيل مين أمريكا 

وسطوتها.
وأكد املراقبون أن دماء الشهيدين سليماني 
واملهندس وحدت كلمة املجاهدين وستحقق 

النرص عى املخططات االمريكية الخبيثة. 
وحدة املقاومة...

مين جهتيه أكيد املحليل السييايس صاليح 
الطائيي، أن »االحيداث األخيرة تعيد هيي 
املفصيل التاريخي للمنطقة برمتها«، مبينة 
أن »االعتيداء اآلثم الذي طيال قادة املقاومة 
اإلسيالمية هو انتهاك للسييادة العراقية ما 
هو اال بداية طريق لقيوى املقاومة لالتحاد 

من اجل ابراز دور املقاومة«.
»املراقيب  ليي  الطائيي، يف ترصييح  وقيال 
العراقيي« إن »االعيالم األمريكيي املشيؤوم 
بين  التفرقية  زرع  عيى  ويراهين  يطبيل 
املسيلمن وحركاتهم الجهاديية الرشيفة«، 
مسيتدركا »لكين دمياء الشيهيدين قاسيم 
سيليماني و أبيو مهيدي املهنيدس وحيدت 
كلمة املجاهدين بالوقوف بوجه املخططات 

الخبيثة والتخريبية«.
ادانات دولية...

وبين أن »قضيية اغتييال قيادة املقاومية 
حظييت بإدانية دوليية وهيذا ميا يعطيي 

الرشعنة بالوقيوف بوجه العدوان األمريكي 
الغاشم«، مشيددا عى »أهمية استثمار هذا 

املوقف الداعم ملواجهة العدو«.
اضعاف الحشد »هدف ال يتحقق« ...

واعترب الطائيي »دعوة زعيم التيار الصدري 
مقتيدى الصيدر بتشيكيل أفيواج املقاومة 
الدولية هي البداية لكرس املراهنة األمريكية 
وحلفاؤهيا والتيي تحليم بتفرييق وحيدة 
املقاومية، وتبديد هيدف أمرييكا الرامي اىل 
وقيوف املجتميع اليدويل بالضد من الحشيد 

الشعبي«.
وشيدد عى أن »هذه الدعوة جاءت يف وقتها 
للتنسييق بن حيركات املقاومة اإلسيالمية 
يف كل دول العاليم ولييس العيراق لوحده«، 
مبينيا أن »مربرات هيذا األفيواج باتت امرا 

رضوريا«.
صدى عاملي للمقاومة ...

وأوضيح أن »تليك األفيواج سيتجعل مين 
التواجيد األمريكيي يف جميع انحياء العالم 
سياحة حرب للمقاومة اإلسالمية وتحقيق 

النرص عليها«.
دماء الشهيدين بداية لإلنتصار ...

لإلنتصيار  البدايية  هيو  »ذليك  أن  وتابيع 
الحقيقي عيى أمريكا والكييان الصهيوني 
ارادات  اىل فيرض  الراميية  ومخططاتهميا 
خبيثة عى العالم العربي وسيتكبح أصوات 
اليدول العربية التي تعيد اذرع تنفيذ صفقة 

القرن«.
ترامب امام صدمة ...

االمريكيي  »الرئييس  أن  حديثيه  واختتيم 
تراميب ال يعيي حتيى اآلن ثيورة املقاومية 

اإلسيالمية عليه وعيى ارادته اليذي يتوهم 
هو واتباعه بأنها قابلة للتحقيق«، موضحا 
أنه »سييتفاجئ كثرا بعد زوال الغطرسية 

االمريكية من كافة انحاء العالم«.
واشيار اىل أن »هناك قيوة عاملية تؤيد وحدة 
املقاومية اإلسيالمية للخالص مين التبجح 

األمريكي بالعالم«.
وكان زعييم التيار الصيدري مقتدى الصدر 
قيد وجه دعوته ييوم أمس بتشيكيل أفواج 
املقاومية اإلسيالمية الدوليية مكونية مين 
الفصائيل يف داخل وخارج العيراق ملواجهة 
العدوان األمريكيي الصهيوني والذي يجتاح 
السييادة العراقية من خيالل تنفيذ عملياته 
التيي كان آخرها اسيتهداف قيادة املقاومة 
اإلسيالمية قائيد فيلق القدس اللواء قاسيم 
سيليماني ونائيب رئيس الحشيد الشيعبي 
أبيو مهيدي املهنيدس يف عملية اسيتهداف 
صاروخيي عى طرييق مطار بغيداد الدويل 

غرب العاصمة بغداد. 
يشيار اىل ان املرجعيية الدينيية العلييا قيد 
اعتربت العملية العسكرية بالغاشمة، فيما 
شيددت عى أهمية ضبيط النفيس واتخاذ 
الخطوات القانونية من قبل الحكومة والتي 

من شأنها حفظ سيادة العراق.
وكان مجليس النيواب العراقيي قيد صوت 
العيراق يخيول الحكومية بموجبيه بعيدم 
تنفييذ  يف  األمريكيي  بالجانيب  االسيتعانة 
عملياتيه العسيكرية، وكذليك إيقياف دعم 
التحاليف اليدويل سيواء يف عملييات الغطاء 
االستشييييارة  او  التدرييب  او  الجيوي 

العسكرية.

املراقب العراقي/ بغداد...
عين  العراقيي  الربمليان  عضيو  طالبيت 
محافظة ميسيان دالل الغيراوي، االثنن، 
الحكومية املركزيية بنصيييييب تذكاري 
مهيدي  أبيو  الشيهييد  تضحييات  يخليد 

املهندس .
وقاليت الغيراوي يف بييان تلقيت »املراقب 

»الشيهيد  ان   منيه،  نسيخة  العراقيي« 
املهندس له منزلية رفيعة وعالية عند الله 
تعياىل وكل أمية تفتخر وتعتز بيأن يكون 
لها قائيدا مجاهدا فنى عمره بالتضحيات 
الكبيرة وهي الجيود بالنفيس وهي أعى 
مراتب التضحيية«، مضيفة، بأن »النصب 
سييوثق مرحلية مهمية مين تضحييات 

العراقين ضد اإلرهاب و االستكبار العاملي 
الصهيوني«.

وطالبت الغيراوي، الحكومية بأن »يكون 
ميكان النصب يف موقيع االعتداء اإلرهابي 
أمام مدخل مطار بغداد الدويل«، مشيرة، 
إىل أن »هيذا النصب يعترب رمزاً للتضحيات 

وحب الوطن«.

مطالبات للحكومة بنصب تذكاري للشهيد المهندس
املراقب العراقي/ بغداد...

اكيدت النائيب عين ائتيالف النرص ندى شياكر 
جيودت، االثنين، أن القيرار الذي اتخيذه أمس 
مجليس النواب باليزام الحكومية بتقديم طلب 
انسيحاب القيوات األجنبية مليزم ألي حكومة 
سواء ترصيف اعمال او كاملة الصالحية لكونه 

صادر من اعى جهة ترشيعية يف البالد.
وقاليت جيودت يف ترصييح تابعتيه »املراقيب 

العراقيي« ان »قرار انسيحاب القيوات األجنبية 
مين العراق بما فيها القوات االمريكية صدر من 
اعى سلطة ترشيعية يف البالد وعليه تنفيذه من 
قبيل الحكومة سيواء كانت ترصييف اعمال او 

كاملة الصالحية«.
وأضافت جودت، ان »القرار يتعلق بتقديم طلب 
وليس اجيراء اتفاقية واذا كان القيرار املطالبة 
بإجيراء اتفاقيية جديدة فيان الربمليان قد كان 

أوىص بان يكون التفييذ حرصا بحكومة كاملة 
الصالحية«.

يشيار اىل ان النائبية عن تحاليف الفتح انتصار 
املوسوي دعت اليوم، االثنن، الحكومة إىل التزام 
بقرار مجلس النواب والعمل عى تحجيم القوات 
االمريكيية، مؤكدة أن واجيب الحكومة التوجه 
فورا إىل األمن العام لألمم املتحدة وتسليمه قرار 

اخراج جميع القوات األمريكية.

النصر: قرارات البرلمان ملزمة للحكومة

الصيادي: الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة تمزيق للدولة

 صادقون: الصعاب تزول باالعتماد
 على القدرات الذاتية

املراقب العراقي/ بغداد...
رأت كتلية صادقون، االثنين، أن الصعاب تزول بيإرادة املواطنن واالعتماد 
عى القيدرات الذاتية، جاء ذلك تعليقا عى تهدييد الرئيس األمريكي بفرض 

عقوبات قاسية عى العراق.
وقيال النائب عن الكتلية، نعيم العبودي، يف تغرييدة تابعتها »املراقب 

العراقي« »ال أحد يستطيع أن يستفز الشعوب بكرامتهم«.
وأضياف، أن »الصعاب تزول بإرادة املواطنن واالعتماد عى القدرات 

لذاتيية«،  مردفيا »نحين أميام مرحلية مهمية ا
تسيتدعي توحييد الجهيود عى 

املسيتويات  كافية 
مين اجيل وطننا 

العزيز«.

عزم برلماني على محاسبة منفذي جريمة 
استهداف الحشد والقادة بالمحاكم العراقية

املراقب العراقي/ بغداد...
دعيا النائيب عين كتلية صادقون 
محميد كرييم البليداوي، االثنين، 
اىل محاسيبة مين اعطيى األوامير 
ونفذ جريمة االعتداء عى الحشيد 
والقيادة باملحاكيم العراقية، فيما 
شيدد ان الدور الوطنيي لن يتوقف 
والخارجيية  الربمليان  قيرار  عنيد 

العراقية.
وقيال البلداوي يف ترصييح تابعته 
ان »مجليس  العراقيي«  »املراقيب 
النيواب وبعد ان ميى بالتصويت 
عيى قرار مليزم للحكومية بإلغاء 
االتفاقيية االمنيية سييئة الصيت 
ميع الوالييات املتحيدة االمريكيية 
يف خطيوة كانيت مكملية للموقف 
الوطني املهيب يف تشيييع جثامن 
الشيهداء، فانيه سييبقى داعميا 
للحكومة للوصيول اىل اخراج اخر 
جندي امريكي من اراضينا«، مبينا 

»اننيا ال نتكليم عين دمياء القادة 
الشيهداء فقط بل عن سييادة بلد 
تيم خرقها ألكثر مين مرة من قبل 
الصهيوامريكيية  اليرش  غربيان 
برضبها مقرات الحشيد وما تالها 

من رضب املقرات يف القائم«.
»جلسية  ان  البليداوي  واضياف 
الربمليان لييوم امس كانت جلسية 
الفرقيان بين من يدعيي الوطنية 
ويتشيدق بهيا وبن مين يقدمون 
دماءهيم وارواحهيم فيداء للبلد«، 
مشيددا عيى ان »اليدور الوطنيي 
لين يتوقيف عند قيرار الربمليان او 
موقيف وزارة الخارجيية بل ايضا 
عيى وزارة العدل البيدء بالتحقيق 
الشيفاف مين اجل كشيف خيوط 
الجريمية البشيعة والغيادرة بحق 
القادة الشيهداء، عيى اعتبار انها 
جريمية دولية ارتكبيت عى ارض 

دولة لها سيادة«.

الغانمي: الجيش صمام أمان للشعب العراقي والسيف البتار لإلرهاب
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد رئيس أركان الجيش الفريق 
األول الركين عثميان الغانميي، 
ان الجييش العراقي صمام أمان 
للشيعب العراقي والسيف البتار 

وسور الوطن وسده.
وذكير الغانميي يف بييان تلقيت 
نسيخة  العراقيي«  »املراقيب 
منه انيه »يف هيذا الييوم الخالد 
مين كل عيام 6 كانيون الثانيي 
نستذكر بإجالل واعتزاز الذكرى 
لتأسيس  والتسيعون  )التاسعة 
جيشينا العراقي الباسيل( الذي 

سيطر ومعيه كافية تشيكيالت 
مين  واحيدة  املسيلحة  قواتنيا 
أعظيم املآثر الوطنيية البطولية 
لبلدنيا  املعيارص  التارييخ  يف 
وشيعبنا عندما استطاع يف وقت 
انتصار مرشف  قيايس تحقييق 
عيى اإلرهابين مسيتعيداً بذلك 
ثقية الشيعب واملجتميع الدويل 
وسمعته ومكانته التاريخية بن 

جيوش العالم املتقدمة«.
وأضياف »ميرًة أخيرى تمر عى 
بلدنيا هذه االييام مرحلة صعبة 
وتحيدي جديد وظيروف معقدة 

وأنيا عى يقن بأن ثقة الشيعب 
يف  كبيرة  بجيشيهم  العراقيي 
التعاميل مع مختليف التحديات 
عاليية«  ومهنيية  بمسيؤولية 
يتبيوأ  الييوم  »جيشينا  مؤكيدا 
مكانية متقدمية بين جييوش 
عيى  وقيادر  املتطيورة  العاليم 
يف  الوطنيية  املسيؤولية  تحميل 
الحفياظ عيى أمنيه وسييادته 
كميا عهدتميوه سيابقاً حينما 
واجه أرشس عدو عرفه التأريخ 

واملتمثل بداعش اإلرهابي«.
علينيا  »كان  الغانميي  وتابيع 

مواجهة هيذا التحدي من خالل 
العميل بيروح الفرييق الواحيد 
قادة وضبياط ومراتيب لرتميم 
وإعيادة  العسيكرية  املنظومية 
هيبة الجيش العراقي الذي كان 
يقاتيل ويتدرب يف نفيس الوقت 
وهذا ما جعل العالم يقف أجالالً 
وأحرتاماً لتلك املآثر والتضحيات، 
ابنياء  مين  الغييارى  وبفضيل 
قواتنيا املسيلحة اسيتطعنا من 
تحقيق انتصار مرشف نال حب 
واحرتام وتقدير وثقة العراقين 

واملجتمع الدويل«.

املراقب العراقي/ كربالء...
شهدت محافظة كربالء املقدسية، اليوم االثنن، اقامة أكثر من 
٣0 مجليس عزاء للشيهداء القيادة ابو مهدي املهنيدس والحاج 
قاسيم سيليماني واالبطال معهم والذين استشهدوا 
برضبة امريكيية غادرة.وقال جواد هنون وهو 
أحد املقيمن ملجالس العزاء يف ترصيح إلذاعة 
»النجبياء« تابعتيه »املراقيب العراقي« إن 
»كربيالء املقدسية بمختليف احيائهيا 
ومناطقهيا السيكنية أقاميت أكثير 
مين ٣0 مجليس عيزاء عيى أرواح 
شيهداء الغارة األمريكية«، مشيرا 
اىل أن »هيذا العيزاء هيو ابسيط ما 
يمكين ان يقدمه العراقييون لهؤالء 
القادة الذين تحملوا مختلف الظروف 
واالتعياب لتخلييص العيراق مين خطر 
العصابات اإلرهابية«.وأضاف، أن »مجالس العزاء شهدت 
اقباال كبرا من الشيباب والشييوخ للمشياركة يف رد الجميل ملن 
قدموا انفسيهم ودمائهم للدفاع عن الوطن واملقدسيات«، مبينا 
ان »اغليب مناطق املحافظية اقامت مجالس العيزاء تعبرا عن 

شعورهم باهمية الدور الذي لعبه الشهداء القادة«.

اأذاعيت�صريح
اقامة أكرث من 30 مجلس عزاء 

للقادة الشهداء يف كربالء

الناطق باسمه يكشف آلية إخراج القوات األجنبية 
عبد المهدي: تواجد القوات األمريكية في العراق أو انسحابها منه قرار عراقي 

املراقب العراقي/ بغداد...
أكيد رئييس مجلس اليوزراء املسيتقيل 
عادل عبد املهدي، اليوم االثنن، ان تواجد 
القوات األمريكية يف العراق أو انسحابها 

منه قرار عراقي.
وقال عبد املهدي خالل استقباله السفر 
الصينيي يف بغيداد ان »الوالييات املتحدة 
موجودة بقرار عراقي وانسحاب قواتها 
هيو قرار عراقيي ايضا ومين مصلحتها 
أن تكون الحكومة العراقية قوية وليس 

العكس«.
وأضياف »ال نريد أن نصبيح طرفا يف اي 
رصاع وال نقبل أن يصبح العراق سياحة 
لتصفية الحسابات«، الفتا اىل ان »الصن 

ستظل صديقا حميما للعراق ».
وبن عبيد املهدي ان »الصن رشيك قوي 
ومهم للعراق واالتفاق مع الصن أصبح 
قضيية رأي عيام يف العراق، وإن شيعبنا 
ييدرك اهميته بشيكل واضح وسينعمل 
عى إنجازه دون تردد، ونأمل دعم الصن 

لنيا يف جميع القضايا التي تخص العراق 
دوليا«.

من جهته أكد السيفر الصيني ان بالده 
تدعم العراق بقوة وتويل اهتماما لتطور 
العالقات مع العراق وهي رشيك موثوق 
به للعراق وسينعمل عى إعيادة إعماره 
ودعم الحكومة والشعب العراقي ووضع 
االتفياق بين البلديين موضيع التنفييذ 
ونأميل بتعزييز دور العيراق يف مرشوع 
الحزام والطريق، كما نحرص عى زيادة 
مؤكيدا  والعسيكري،  األمنيي  التعياون 
اسيتمرار عمل الدبلوماسيين الصينين 
يف  وحضورهميا  الصينيية  واليرشكات 

العراق«.
مين جهته كشيف الناطق باسيم القائد 
العام للقوات املسلحة، عبد الكريم خلف، 
االثنين، عين البيدء بإعداد آليية إلخراج 

القوات األجنبية من األرايض العراقية.
وقال خلف، إن »الحكومة العراقية اعدت 
آليية للبيدء بإخيراج القيوات االمريكية 

من العيراق، فيما سييقترص عمل قوات 
التحالف الدويل عى املشيورة والتسيليح 
املسيلحة  وقواتيه  فقيط،  والتدرييب 
»الحكومية  أن  إىل  مشيرا  سيتخرج«، 
العراقيية قييدت حركة التحاليف الدويل 

بريا وجويا وال يسمح لهم بالحركة«.
وأضياف أن »األمريكان قاميوا بعمليات 
فرديية دون علم القييادة العامة للقوات 
»الرضبيات  أن  إىل  الفتيا  املسيلحة«، 
يمكين  ال  حماقية  األخيرة  األمريكيية 

السكوت عليها«.
وتابيع أن »قائيد فيلق القيدس اإليراني، 
قاسيم سيليماني كان ضيفيا ال يمكين 

استهدافه الن وجوده شأن عراقي«.
وتابع خلف، أن »تهديد الرئيس األمريكي 
دونالد تراميب بالعقوبات غر صحيحة 
ميع  العراقيية  الحكومية  وسيتتعاون 
األمريكان اقتصادييا«، الفتا إىل أن »دواًل 
اجنبيية رفضيت اي عقوبيات مفرتضة 

عى العراق«.



ستون دولة تعلن استعدادها للعمل بالعراق في حال خروج القوات االمريكية
البنك المركزي قادر على كبح ارتفاع أسعار الدوالر

الع�راق يمتلك خزين نفط�ي وغازي 
كب�ران , فض�ا ع�ن مع�ادن أخرى 
التق�ل أهمي�ة ع�ن النف�ط والغ�از , 
كذل�ك له احتياطي م�ايل كبر ومئات 
االطن�ان من الذه�ب , اال انه ال يمتلك 
رؤي�ة اقتصادية حكومي�ة واضحة , 
مما اثر سلبا عىل عملية استثمار تلك 
.التهديدات االمريكية بفرض  املعادن 
عقوب�ات عىل العراق ه�ي بعيدة عن 
ارض الواقع بس�بب امتاك واشنطن 
ألكث�ر من عرشي�ن قاع�دة يف العراق 
والعقوبات ستؤدي اىل مطالبة العراق 
برفع تلك القواعد وهذا يرض بسياسة 

أمريكا يف املنطقة .
الدين�ار  قيم�ة  أس�عار  انخف�اض 
املضارب�ات  بفع�ل  ه�ي  العراق�ي 
التجارية وجش�ع التجار , وهو وقتي 
وال ي�دوم أليام مع�دودة ك�ون البنك 
املركزي يس�يطر عىل أس�عار الدينار 

العراق�ي م�ن خ�ال ضخ اكث�ر من 
800 مليار دوالر ش�هريا اىل الس�وق 
املحيل للمحافظة عىل أس�عار الدوالر 
وعدم ارتفاع أس�عاره بحسب ما يراه 

مراقبون .
وسائل التواصل االجتماعي بأنواعها 
االلكرتوني�ة  الجي�وش  اس�تغلتها 
املعادية للع�راق لبث الس�موم ودس 
االش�اعات ع�ن ارتفاع أس�عار املواد 
املواط�ن  ع�ىل  والتأث�ر  الغذائي�ة 
العراق�ي , بينما مناف�ذ العراق الربية 
والبحرية ما زالت تس�تلم أطنان من 
املواد الغذائي�ة , كما ان الباد حققت 
ن�وع م�ن االكتفاء الذات�ي من بعض 

املحاصيل.
دول كبرة مثل الصني وروسيا أعلنت 
اس�تعدادهم لدخول رشكاتهم للعمل 
يف الع�راق ، كم�ا اكدوا ع�ىل قدرتهما 
عىل اح�داث تغي�ر ج�ذري يف اعمار 

البنى التحتية املدمرة وبناء مشاريع 
عماقة .

وبهذا الجانب يقول الخبر االقتصادي 
الدكتور عب�د الرحمن املش�هداني يف 
اتصال م�ع ) املراقب العراق�ي(:  اذا 
م�ا اقرت أمريكا عقوبات عىل العراق 
ف�أن الباد س�تتأثر به�ا , لكن هناك 

حقائق مهم�ة ان أمريكا لها مصالح 
مع العراق واليمكن االس�تغناء عنها 
وق�رار الربمل�ان العراق�ي ل�م يطالب 
بس�حب الجنود االمريكان من العراق 
ان  كم�ا   , العس�كرية  وقواعده�م 
االش�اعات الحالية الت�ي تمتىلء بها 
مواق�ع الواص�ل االجتماع�ي بش�أن 

ارتفاع األسعار للمواد الغذائية وكذلك 
ارتف�اع أس�عار ال�دوالر ام�ر عارض 
وس�يزول يف األيام املقبلة بعد اتضاح 

الحقائق .
وتابع املشهداني: ان دول مثل روسيا 
دخ�ول  يف  رغبته�ا  أب�دت  والص�ني 
وه�ي   , الع�راق  العم�ار  رشكاته�ا 

رشكات جادة عك�س االمريكية التي 
لم تق�دم يشء للعراقيني, وتلك الدول 
مع�روف بثقله�ا امل�ايل والعس�كري 
وترصيح�ات رؤس�ائها تؤك�د ان ان 
الع�راق لي�س بحاج�ة الح�د يف حال 

دخول رشكاتنا .
من جهته أكد البنك املركزي العراقي، 

انه ق�ادر عىل كبح اي ارتفاع بس�عر 
الدوالر يف االس�واق املحلي�ة، مبينا ان 
الزيادة الطفيفة التي تشهده االسواق 

حاليا مجرد توقعات.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة العملي�ات 
املالي�ة وادارة الدين محم�ود داغر يف 
البنك املرك�زي يف ترصيحات صحفية 
ان  العراق�ي(:   املراق�ب   ( تابعته�ا 
»البن�ك ق�ادر ع�ىل كب�ح اي ارتف�اع 
يف اس�عار رصف ال�دوالر يف االس�واق 
املحلي�ة«، مبين�ا ان »ما يح�دث االن 
م�ن ارتفاع طفي�ف باس�عار الدوالر 
ال�ذي هو غ�ر مؤث�ر ه�و ناجم عن 
توقعات وتفسرات وتربيرات الناتجة 
عن طبيع�ة الترصيحات السياس�ية 

وموقف مجلس النواب االخر«.
وكان  الرئی�س الرويس بوتین رد عىل 
ترصيح ترام�ب بفرض عقوبات عىل 

العراق
يف حال خروج القوات االمريكیة منه.

وق�ال بوت�ني » ترصيح�ات ترام�ب 
بتھدي�د بغداد بالعقوب�ات كلمات لن 
تتاثر بھا بغ�داد الن عراق الیوم لیس 
عراق االمس الذي تعاديه معظم دول 
العالم وان اكثر من ستین دوله اعلنت 
اس�تعدادھا للعم�ل يف الع�راق ح�ال 

خروج امريكا » .
كان�ت  موس�كو   « ايض�ا  واض�اف   
والزال�ت مع بغ�داد، واملتأث�ر الوحید 
نفس�ھا  ھ�ي  واش�نطن  بعقوب�ات 

واشنطن ». 

،،
،،

ازدهر سوق الشائعات في البالد بعد القرارات المصيرية 
الت���ي اتخذها مجل���س الن���واب العراقي على اثر استش���هاد 
القائدي���ن ايو مهدي المهندس نائب رئيس هيأة الحش���د وقاس���م 
سليماني قائد فيلق القدس اإليراني اثناء زيارته لبغداد بعد استهداف 
الرت���ل الذي اقلهم ومجموعة من القادة االخرين, فقرار مجلس النواب 

بأنهاء الوجود األجنبي في البالد سمح للجيوش االلكترونية التابعة 
للس���فارة االمريكية ببث اش���اعات مغرضة تنال م���ن االقتصاد 

العراقي بهدف زعزعة ثقة وخلق الفوضى.

كش�فت كوريا الجنوبية، االثنني، ان عدد الكوريني 
يف العراق يبلغ 1600 مواطن، مش�رة اىل تش�كيل 
فري�ق عم�ل خ�اص ملناقش�ة الوض�ع يف ال�رشق 

األوسط وحماية مواطنيها يف هذه املنطقة.

وقال�ت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية ان »وزارة 
الخارجية شكلت فريق عمل خاص برئاسة النائب 
األول لوزي�رة الخارجية ملناقش�ة الوضع يف الرشق 
األوس�ط«، مبين�ة ان »الفري�ق ناق�ش الوض�ع يف 

املنطق�����ة وت���داب�ر حم����اي�ة املواطن�ني 
فيها«.

واضاف�ت ان »وزيرة الخارجية كان�غ كيونغ-هوا 
دع�ت إىل بذل قص�ارى الجه�د لحماي�ة املواطنني 

املقيم�ني يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط والرشكات 
الكورية الجنوبية العاملة فيها«.

 واش�ارت اىل ان »الحكوم�ة ترك�ز جهوده�ا ع�ىل 
حماي�ة املواطنني والرشكات الكوري�ة الجنوبية يف 

منطقة الرشق االوسط«، مبينة ان »عدد الكوريني 
املقيمني يف الع�راق يبلغ 1600 مواط�ن، ويف إيران 
290 مواطن�ا، ولبنان 150 مواطنا، وإرسائيل 700 

مواطن«.

كوريا الجنوبية: عدد مواطنينا العاملين بالعراق يبلغ 1600 ونناقش تدابير لحمايتهم

االنبار: الحركة مستمرة في منفذ القائم الحدودي دون توقف

شرك�ة ديال�ى تعل�ن ع�ن تجهي�ز كهرب�اء الشم�ال ب�� )3( االف مقي�اس كهربائ�ي

أك�د قائممق�ام قض�اء القائ�م 
بمحافظة االنبار احمد املحاوي 
القائ�م  منف�ذ  أن  االثن�ني،   ،
الحدودي مع سوريا شهد حركة 
سر الشاحنات واملسافرين رغم 
االح�داث املتوترة التي يش�هدها 

البلد.
“منف�ذ  إن   ، املح�اوي  وق�ال 
القائ�م الح�دودي م�ع س�وريا 
غرب�ي االنبار، اس�تقبل عدد من 

املسافرين  وعجات  الش�احنات 
القادم�ة من س�وريا وبالعكس 
دون أي توق�ف رغ�م االوض�اع 
االمنية الناجمة من قيام الطران 
االمريكي بعمليات قصف ملواقع 

تابعة لقوات الحشد الشعبي”.
س�ر  حرك�ة  ان”  واض�اف 
املسافرين  وعجات  الش�احنات 
ل�م تتوقف رغم تحلي�ق الطران 
املناط�ق  س�ماء  يف  االمريك�ي 

القريب�ة من الرشي�ط الحدودي 
مع سوريا غربي االنبار”.

وأوض�ح املح�اوي، أن “املنف�ذ 
التب�ادل  لعملي�ات  مفت�وح 
التج�اري ونق�ل املس�افرين بني 
البلدين”، مش�را إىل أن “الوضع 
االمن�ي ع�ىل الرشي�ط الحدودي 
مع س�وريا ام�ن ومس�تقر وال 
توج�د اي تهدي�دات ارهابي�ة يف 

الوقت الحارض”.

 أنج��زت رشكة دي�اىل العام�ة إحدى 
واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  رشكات 
عقده�ا م�ع الرشك�ة العام�ة لتوزيع 

كهرباء الشمال بفرتة قياسية جداً .
وقال مدير ع�ام الرشكة املهندس عبد 
الرس�ول محمد عارف يف بيان للوزارة 

» أن الرشكة أنجزت العقد فور توقيعه 
العام�ة  الرشك�ة  تجهي�ز  واملتضم�ن 
لتوزي�ع كهرباء الش�مال ب� ) ٣000 ( 
مقي�اس كهروميكانيكي ط�ور واحد 
)10 - ٤0 ( أمبر وبمبلغ أجمايل قدره 
)99( ملي�ون دين�ار ، مبدياً أس�تعداد 

الرشك�ة الت�ام لتنفيذ كاف�ة الطلبات 
الت�ي ترده�ا م�ن وزارة الكهرب�اء أو 
آية جهة أخ�رى لتجهيزها بمنتجاتها 
واملقايي�س  املح�والت  م�ن  الرصين�ة 
والكهربائية بكافة أنواعها وس�عاتها 
وأطواره�ا .ولف�ت املدير الع�ام اىل أن 

الرشك�ة اس�تقبلت فريق�ا فني�ا م�ن 
الرشكة العامة لتوزيع كهرباء الشمال 
لغ�رض االطاع ع�ىل خط�وط اإلنتاج 
ومراح�ل العملية اإلنتاجي�ة يف معامل 
املح�والت ومتابع�ة تنفي�ذ التعاقدات 

املوقعة بني الطرفني ».

كش�فت اللجنة املالية النيابية عن س�بب التعديل 
الثان�ي ملرشوع قانون التقاع�د املوحد، مؤكدة أن 
بعض الس�فراء واألطباء واالساتذة تقدموا بطلب 

تعديل فقرة رشط العمر.
وق�ال مق�رر اللجن�ة احم�د الصف�ار ، إن “عددا 
كبرا من الس�فراء واألطباء واألس�تاذة الجامعني 
وغرهم من الرشائح األخرى تقدموا بطلب تعديل 

فقرة العمر”.
وأض�اف الصفار، أن “إحالة الك�وادر املختصة إىل 
التقاعد يف وقت مبكر خسارة كبرة للعراق”، الفتا 
إىل أن “هن�اك طلب�ات نيابي�ة ومقرتح�ات العادة 
تعديل فقرة رشط العمر يف قانون التقاعد لرشائح 

معينة”.
وأشار الصفار إىل أن “اللجنة املالية النيابية تنظر 
حاليا يف طلبات ومقرتحات الس�ادة النواب الوارد 
تعديله�ا ضم�ن التعدي�ل الثاني لقان�ون التقاعد 

املوحد”.

المالية النيابية تبين أسباب 
التعديل الثاني لقانون التقاعد

الخطوط الجوية األردنية تستأنف 
رحالتها المباشرة إلى بغداد 

أعلنت رشكة الخطوط الجوي�ة األردنية يف بيان االثنني 
إس�تئناف رحاته�ا املبارشة م�ن عمان إىل بغ�داد بعد 

توقف ثاثة أيام لدواع “أمنية إحرتازية”.
وقال البيان إن “رشكة الخطوط الجوية امللكية األردنية 
إس�تأنفت تش�غيل رحاتها الجوية بني عم�ان وبغداد 
بعد أن كانت ق�د علقتها الجمعة امل�ايض لفرتة موقتة 

ألسباب أمنية احرتازية”.
وكان�ت الرشكة أعلنت الجمعة تعليق رحاتها إىل بغداد 
يف إج�راء وقائ�ي عقب مقت�ل الجنرال اإليراني قاس�م 

سليماني يف رضبة أمركية.
وتس�ر امللكية األردني�ة 18 رحلة أس�بوعيا بني عمان 
وبغ�داد باإلضاف�ة إىل رح�ات إىل م�دن عراقي�ة أخرى 

كالبرصة وأربيل والنجف والسليمانية.
وج�اء قرار إيقاف الرحات بع�د مقتل الجنرال اإليراني 
قاس�م س�ليماني والقيادي الكبر يف الحش�د الش�عبي 
العراق�ي أب�و مهدي املهن�دس فجر الجمع�ة يف قصف 
ج�وي أمرك�ي اس�تهدف موكبهما قرب مط�ار بغداد 

الدويل.

النفط يعاود االرتفاع مع تاجج التوترات في الشرق االوسط
ارتفعت أسعار النفط اثنني باملئة، 
االثن�ني، مواصل�ة مكاس�بها مع 
تأجج التوترات يف الرشق األوسط 
بفع�ل الترصيح�ات الصادرة عن 
الواليات املتحدة وإي�ران والعراق 
بعد اغتيال قائد عس�كري إيراني 

كبر.
العق�ود اآلجل�ة لخام  وارتفع�ت 
برن�ت 1.٤5 دوالر او م�ا يع�ادل 
فيم�ا  دوالر،   70.05 اىل   %2.11
غ�رب  األمريك�ي  الخ�ام  س�جل 
تكس�اس الوس�يط 6٤.19 دوالر 
للربمي�ل، مرتفع�ا 1.1٤ دوالر أو 

.% 1.81

 وتأت�ي املكاس�ب عق�ب رضب�ة 
جوي�ة أمريكي�ة يف الع�راق قتلت 

القائد العس�كري اإليراني قاس�م 
س�ليماني، مم�ا زاد املخاوف من 

رصاع واس�ع النط�اق يف ال�رشق 
األوسط قد يعطل إمدادات النفط.

وتس�هم املنطق�ة بنح�و نص�ف 
إنت�اج العال�م من الخ�ام، يف حني 
النف�ط  ش�حنات  ُخم�س  يم�ر 

العاملية عرب مضيق هرمز.
 وه�دد الرئي�س ترام�ب بف�رض 
عقوب�ات عىل الع�راق، ثاني أكرب 
منتج يف منظم�ة البلدان املصدرة 
للب�رتول )أوبك(، يف حال�ة إجبار 
القوات األمريكية عىل االنس�حاب 
من�ه، وكان الع�راق دع�ا يف وقت 
سابق القوات األمريكية واألجنبية 

األخرى إىل مغادرة أراضيه.

االقتصاد النيابية: التوجد أي مخاوف مالية بعد قرار طرد القوات األميركية
االقتصاد واالستثمار  اكدت لجنة 
النيابي�ة، االثنني، ع�دم وجود أي 
مخاوف اقتصادي�ة او مالية عىل 
العراق بعد قرار تخويل الحكومة 
األمركي�ة من  الق�وات  بإخ�راج 

العراق.
وقال عضو اللجنة النائب املستقل 
عباس العطايف ، ان “ العراق لديه 
القدرة ع�ىل إدارة املل�ف النفطي 
كان  الطاق�ة، حي�ث  اىل  إضاف�ة 
يمتل�ك الكثر من ال�رشكات التي 
تعم�ل لديه الدارة ه�ذه املجاالت، 

بعيدا عن امركا”.
وأضاف ان “ العراق ليس بحاجة 

ام�ركا فيم�ا يتعل�ق بالنف�ط او 
الطاق�ة، حيث هو الي�وم بحاجة 
الحف�اظ ع�ىل س�يادته م�ن  اىل 
وخرقه�ا  األمركي�ة  التدخ�ات 
واألع�راف  العراقي�ة  للس�يادة 

الدولي�ة”.
وأك�د العط�ايف “ع�دم وج�ود أي 
مخ�اوف اقتصادي�ة ع�ىل العراق 
الق�وات  وإخ�راج  بمقاطعت�ه 
األمركي�ة م�ن أراضي�ه، إضافة 
اىل عدم وج�ود أي مخاوف مالية 
خاصة ان الع�راق قادر عىل إدارة 
اىل  واليحت�اج  بنفس�ه  املرحل�ة 
مساعدة أي دولة يف هذا االطار”.

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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اكد م�رصف الرافدين، االثنني، التزامه بالتعليمات القانونية الصادرة 
من الجه�ات العليا بخص�وص دفع روات�ب املتقاعدين ع�رب فروعنا 
بالخارج.وق�ال املكت�ب االعام�ي للم�رصف يف بي�ان ، ان “البع�ض 
تناقل موضوع تحويل روات�ب املتقاعدين اىل فروع املرصف بالخارج 
بطريق�ة أيسء فهمها وذلك فيما يتعلق  بإعداد  املتقاعدين الذين يتم 
تحوي�ل رواتبه�م اىل الخارج”.وأضاف البي�ان، أن “بعض املتقاعدين 
يرتددون وبش�كل مس�تمر اىل بعض الدول لغرض السياحة والبعض 
االخر يمكثون يف بعض الدول لف�رتات طويلة ألغراض العمل واعمال 
اخ�رى ويقومون هؤالء بني الفرتة واألخ�رى بارتياد فروعنا بالخارج 
لغرض تقديم الخدمات املرصفية لهم عىل اعتبار ان املرصف مؤسسة 

عريقة وازدياد ثقة املواطن به”.

الرافدين يصدر توضيحا بشأن رواتب 
المتقاعدين في الخارج

أعلنت مديرية الزراعة يف كرباء املقدس�ة، االثنني، عن انتاج 
اكث�ر من 100 طنا من العس�ل الطبيعي خال موس�م العام 

املنرصم.
وقال مس�ؤول شعبة النحل عبد الستار الدعمي ، إن “مناحل 
املحافظة يف القطاعني العام والخاص تمكنت يف العام 2019 
م�ن انت�اج 120 طنا من العس�ل الطبيعي والذي  يس�د جزًء 

كبرا من حاجة السوق املحلية”.
واضاف الدعمي أن “انتاجية العام 2019 بلغت ضعف االنتاج 
يف الع�ام 2018 حي�ث كان�ت 67 طن�ا، فضا ع�ن تحقيقها 
افضلية يف النوع والكم عن االعوام الس�ابقة”، مش�را اىل ان 

“قطاع مناحل العسل يف تطور ملحوظ من موسم اىل اخر”.

كربالء تنتج 120 طنا من العسل 
االقت�صاديالطبيعي خالل عام واحد 
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المراقب العراقي/ متابعة...

قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة االسالمية، 
الل�واء  اس�ماعيل ق�ا آن�ي، إن الل�ه وع�د بالث�أر لدم 
الش�هيد قاس�م س�ليماني،  وبالتأكيد س�تكون هناك 
بعض اإلج�راءات، وأن االنتقام له�ذه الدماء  الطاهرة 

سيستمر إىل حني ظهور إمام الزمان )ع(  . 
وأضاف الل�واء قاآني اليوم، االثن�ني، نتعهد بمواصلة 

الح�زم  بنف�س  س�ليماني  ونه�ج  الش�هيد  طري�ق 
وباالعتم�اد عىل الباري تعاىل، ويف  مقابل استش�هاده، 
سنتخذ العديد من الخطوات لطرد أمريكا من  املنطقة 
يف ظ�ل توجيه�ات اإلم�ام الخامنئ�ي .  ب�دوره اعت�ر 
قائ�د القوات الجوي�ة فضائية التابع�ة لحرس الثورة 
 اإلس�المية، العمي�د أم�ر ع�ي حاج�ي زادة، أن قتل 
الرئيس األمريكي  دونال�د ترامب لن يكون كافياً للثأر 

للش�هيد قاس�م س�ليماني .  وقال العمي�د حاجي زادة 
أن الثأر للش�هيد س�ليماني لن ينته�ي بإطالق  بضعة 
صواري�خ أو إس�قاط طائرات مس�رة، وحتى بمقتل 
ترام�ب، ألن  ه�ذه األمور ال تس�اوي دم الش�هيد .  كما 
أكد أن الثأر لدماء الش�هيد س�ليماني، هو إزالة وجود 
أمري�كا يف  املنطقة بالكامل، مش�دداً عىل رضورة كف 

رش أمريكا عن الشعوب  املظلومة يف املنطقة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�يعت الحش�ود املليونية االيرانية الفريق قاسم 
س�ليماني ونائ�ب  رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 
أبو مه�دي املهندس يف س�احة الحرية  بالعاصمة 
طهران، فيما ش�ارك عدد من السفراء يف التشييع 
 والص�الة ع�ىل الجن�ازة الت�ي أّمه�ا قائ�د الثورة 

اإلسالمية السيد عي  الخامنئي. 
وهتف املشيعون شعارات املوت ألمریكا  وإرسائيل 

..املوت  لرتامب باللغتني العربية والفارسية . 
وب�دأت مراس�م تش�ييع جثام�ني الش�هداء منذ 
صب�اح اليوم االثنني يف  جامعة طهران وبعد صالة 
الجنازة التي أّمها قائد الثورة االس�المية،  الس�يد 

عي الخامنئي. 
ونادى املش�يعون أيضا بعبارات املوت آلل س�عود 

مطالبني باالنتقام  الشديد لدماء الشهداء القادة . 
وش�ارك عدد من الس�فراء املعتمدين لدى ايران يف 
مس�رة تش�ييع  جثامني الش�هداء الفريق قاسم 
س�ليماني وأبو مه�دي املهن�دس  ورفاقهم، اليوم 

االثنني يف طهران . 
وكان ب�ني املش�اركني س�فراء فلس�طین ص�الح 
وافغانس�تان  دری�ا  اورس،  وترکی�ا  ال�زواوي، 
عبدالغفور لیوال، والعراق سعد عبدالوهاب  جواد 
قندیل وس�وريا عدنان حس�ن محم�ود باالضافة 
اىل سفراء  اوزبکس�تان واذربیجان وغینيا بیساو 

وکينیا كما شارك القائم  باالعمال العماني . 
وأّم آي�ة الله العظمى اإلمام الس�يد عي الخامنئي 
صالة الجنازة عىل  جثامني الش�هيد الفريق قاسم 

سليماني والش�هيد أبو مهدي املهندس  ورفاقهما 
صباح اليوم االثنني يف جامعة طهران . 

وُش�يعت جثام�ني الش�هداء أول أمس الس�بت يف 
مرقدي االمامني  الكاظمني عليهما السالم وبغداد 
وكرب�الء املقدس�ة والنجف االرشف،  كما ش�يعت 
الجثام�ني الطاه�رة يف مدينت�ي اه�واز ومش�هد 
املقدس�ة  وتش�يع الي�وم يف العاصم�ة االيراني�ة 
طهران ومن ث�م اىل قم املقدس�ة  ومنها اىل مدينة 
كرمان ملواراة جثمان الش�هيد قاس�م س�ليماني 

الثرى  يف مسقط رأسه. 
ووصلت جثامني الش�هداء قائد ق�وات »القدس« 
التابعة للحرس  الثوري الفريق قاس�م س�ليماني 
ونائ�ب رئيس هيئ�ة الحش�د الش�عبي يف  العراق 
اب�و مهدي املهندس والعميد حس�ني جعفري نيا، 
والعقيد  شهرود مظفري نيا والرائد هادي طارمي 

والنقيب وحيد زماني نيا  فجر اليوم إىل طهران . 
وش�اركت حش�ود مليوني�ة من الش�عب اإليراني 
يف تش�ييع جثام�ني  الش�هداء، إىل جان�ب عدد من 
الشخصيات اإليرانية، يتقدمها رئيس  الجمهورية 
الش�يخ حس�ن روحاني ورئيس مجلس الشورى 
الس�لطة  ورئي�س  الريجان�ي  اإلس�المي  ع�ي 
القضائي�ة االيرانية الس�يد إبراهيم  رئييس، فضال 

عن قائد فيلق القدس إسماعيل قا آني . 
وم�ن جهته اعلن قائ�د فيلق »ويل ع�ر )عج(« 
التاب�ع للح�رس  الث�وري يف محافظة خوزس�تان 
العميد حس�ن ش�اهواربور بان مراس�م  تش�ييع 
نائ�ب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي يف العراق أبو 

مهدي  املهندس ستجري غدا الثالثاء انطالقا 
من مطار عبادان نحو حدود  شالمجة 

الدولية . 
وق�ال ش�اهواربور يف تريح 
تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
  «املراسم ستنطلق صباح غد 
الثالثاء من مط�ار »آية الله 
جمي« نحو  حدود شالمجة 

الدولية«  . 
واضاف، ان »مراس�م تشييع 
مهيبة اجريت يوم امس االحد 
لجثامني  الش�هداء الفريق قاسم 
املهن�دس  مه�دي  وأب�و  س�ليماني 
ورفاقهما يف  مدينة اهواز مركز محافظة 

خوزستان جنوب غرب ايران«  . 
ومن املقرر ان تجري مراس�م تشييع 
يف  املهن�دس  ابومه�دي  الش�هيد 

 البرة يوم غد الثالثاء . 
ويش�ار اىل ان الفريق قاس�م 
سليماني قائد قوات القدس 
الث�وري  التابع�ة  للح�رس 
ونائب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي العراقي ابو  مهدي 
املهن�دس استش�هدا مع عدد 
باس�تهداف  مرافقيهم�ا  م�ن 
طائرة  امركية لس�يارتيهما قرب 

مطار بغداد الدويل . 

قائد فيلق القدس: االنتقام لدماء سليماني الطاهرة سيستمر حتى  ظهور إمام الزمان »ع« دولي دوليعربي  عربي 

المانية: تهديد أمريكا بفرض عقوبات على  صحيفة 
العراق لن يحل  األزمة

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تقرير لصحيف�ة الغاردي�ان الريطانية، االثن�ني، أن رئيس 
ال�وزراء  الريطان�ي بوري�س جونس�ون يعت�ر واحدا م�ن اكثر 
الش�خصيات  السياس�ية عنرية وكرها لالسالم يف تاريخ البالد 
وان مستوى  االسالموفوبيا يف عهده قد وصل اىل مستوى مشؤوم 

جديد . 
وذك�ر التقري�ر الذي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان�ه »اىل جانب 
 تريحات�ه البغيضة فان�ه يقود حزب�ا تم اس�تبعاد العديد من 

االعض�اء  فيه مع قبول عدد منهم يف وقت الح�ق، يف الوقت الذي 
يزعم فيه  انه يقود تحقيقا اوسع بشأن التمييز العنري«. 

واضاف أن »قضية االس�الموفوبيا او رهاب االسالم اصبح جزءا 
 اليتجزأ من االتجاه الس�يايس الس�ائد ، حيث يستطيع جونسون 
القول  بكل وضوح أن »االس�الم هو املش�كلة ويعقد مقارنة بني 
النس�اء  الالت�ي يرتدين النق�اب وصناديق الري�د دون ان يواجه 
س�وى تداعيات  سياس�ية ضئيل�ة ، يف الوقت ال�ذي تتصاعد فيه 

االساءات اللفظية  والجسدية للمسلمني يف االماكن العامة    «. 

رئيس الوزراء البريطاني أكثر الشخصيات عنصرية  وكرها  الغارديان: 
لإلسالم في تأريخ البالد

تايمز: على الكونغرس منع ترامب من جر  نيويورك 
واشنطن الى  الحرب

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�ّدت زينب س�ليماني كريمة الش�هيد قاس�م 
س�ليماني ام�ركا  والصهيوني�ة بمثاب�ة بيوت 

العنكبوت مؤكدة أنها ستؤول اىل االنهيار . 
وقال�ت زين�ب س�ليماني، يف كلمته�ا بمراس�م 

تش�ييع جثمان والدها  الشهيد قاسم سليماني 
وصحب�ه االب�رار الي�وم االثن�ني يف طه�ران، إن 
  «والده�ا س�لب الن�وم والراحة من املس�تبدين 
والظامل�ني والتكفريني  وبات اس�مه يهز قواعد 
الصهيوني�ة والتكفري�ني ونظ�ام الهيمن�ة يف 

 العالم«  . 
وع�ّدت الفكر الجه�ادي لوالدها بأنه مؤس�س 
ملدرس�ة جبهة املقاومة  وانتصارها وقد أدركت 
شعوب العالم رسالة الجهاد والفكر الذي  حمله 
س�ليماني والح�ظ بعين�ه مذلة نظ�ام الهيمنة 

والصهيونية  والتكفر. 
وأك�دت ان�ه »ينبغي المري�كا ان تفه�م ان قوة 
املجاهدي�ن واالحرار يف  العالم انبثقت عن مكتب 
عاشوراء االمام الحسني عليه السالم ما  أدى اىل 

هلع أعداء االسالم واإلنسانية«  . 
واعت�رت »تالم�ذة مدرس�ة االم�ام الخمين�ي 
)رض( وقائ�د الث�ورة  واصل�وا دروس الجه�اد 
واالخ�الص عىل يد س�ليماني والذين س�يعدون 
 بدوره�م تالمذة آخرين ويبعثون الخوف والهلع 

املضاعف  للسلطويني والتكفريني«  . 
وش�ددت ان »عىل امركا والصهيونية ان تفهما 
ان استش�هاد والده�ا  بع�ث املزيد م�ن صحوة 
الضمائر يف جبهة املقاومة ماسيؤدي اىل  تدهور 

معيشتهم ودمار بيوتهم العنكبوتية . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزي�ر املالية اللبنان�ي عي حس�ن خليل، ان 
املنطق�ة تواجه  جريم�ة ارهاب دول�ة بحق قادة 

كانت لهم ادوار سياسية وعسكرية  بارزة . 
وق�ال الوزير خليل خالل حضوره مراس�م العزاء 
باستش�هاد اللواء  سليماني يف الس�فارة االيرانية 
يف ب�روت ان »م�ن يظن البع�ض  بإمكانه التأثر 
واضعاف محور املقاومة فهو واهم«، الفتاً اىل ان 

  «انجازات اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهيد 
اب�و مه�دي  املهن�دس س�يبقى محف�وراً عميقاً 
يف ق�درات ش�عوب ه�ذه املنطقة، من  فلس�طني 

والعراق وسوريا اىل لبنان«. 
واعتر الوزير خليل، ان »االيام س�تثبت ان اوهام 
م�ن نفذ عملية  جريمة االغتيال بانها س�اقطة ال 
يمكن ان تتحقق”، مشراً اىل ان   “االدانة ال تكفي 
والب�د من وج�ود رصخة عاملي�ة تتج�اوز حدود 

 املنطق�ة رفضاً للمنطق االمريكي يف التعاطي مع 
القضايا التي تهم  شعوب املنطقة«. 

وكان الوزي�ر خلي�ل قد حرض ع�ىل رأس وفد من 
حركة ام�ل وبعض  نواب كتل�ة التنمية والتحرير 
اىل الس�فارة االيراني�ة يف ب�روت لتقدي�م  الع�زاء 
باستش�هاد قائد حرس الثورة االسالمية الفريق 
قاس�م  س�ليماني، وس�ط تقاطر الوفود اللبناني 

تتقاطر عىل السفارة.  

المراقب العراقي/ متابعة...
املراقب العراقي/ متابعة... 

أعلنت رئيس�ة مجل�س الن�واب األمريكي نانيس 
بيل�ويس أن مجلس  النواب األمريكي س�يقرر هذا 
األسبوع تقييد السلطة العسكرية  للرئيس دونالد 

ترام�ب بش�أن إي�ران .  وج�اء يف بي�ان للمتحدثة 
عىل موقعه�ا تابعته »املراق�ب العراقي« أن   «هذا 
األسبوع سيقدم املجلس ويصوت عىل قرار بشأن 
الس�لطة  العس�كرية للحد من األعمال العسكرية 

للرئيس ضد ايران«. 

واضاف�ت أن »القرار يؤكد من جديد مس�ؤوليات 
الرقاب�ة الطويل�ة األمد  للكونغ�رس، والذي ينص 
ع�ىل أن�ه يف حالة ع�دم موافق�ة الكونغرس  عىل 
القرار، فإن األعمال العس�كرية لإلدارة ضد إيران 

ستتوقف خالل   30 يوًما«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
خرج أنص�ار املقاوم�ة اإلس�المية يف العاصمة 
مس�رات  يف  ومحافظ�ة  صع�دة،  صنع�اء 
جماهري�ة واس�عة تنديدا باالعت�داء األمريكي 
 وارت�كاب جريمة االغتي�ال للقائدين املجاهدين 

قاسم سليماني وأبو  مهدي املهندس ورفاقهما 
يف العاصمة العراقية بغداد . 

بالعاصم�ة  الجماهري�ة  املس�رة  وانطلق�ت 
صنع�اء يف س�احة ب�اب  اليم�ن، فيم�ا خرجت 
تظاهرة مماثلة صباح اليوم يف محافظة صعدة 

 تنديدا بالجريمة األمريكية . 
وكان�ت اللجن�ة املنظم�ة للفعاليات ق�د دعت، 
أم�س األحد، للمش�اركة  الواس�عة يف مس�رات 
باالعت�داء  تندي�دا  االثن�ني  الي�وم  جماهري�ة 

 والجريمة األمريكية. 

كريمة الشهيد سليماني: البيوت العنكبوتية ألمريكا 
والصهيونية  ستنهار

وزير لبناني: انجازات سليماني والمهندس ستبقى 
مفخرا لشعوب  المنطقة

خالل هذا األسبوع ... الكونغرس يعد باتخاذ قرار للحد من سلطة 
 ترامب العسكرية بشـأن إيران

مسيرات حاشدة في صنعاء وصعدة تنديدا باغتيال سليماني  والمهندس

شعارات »الموت ألمريكا وإسرائيل وآل سعود« تصدح من حناجر المشيعين

الماليين يشيعون جنازتي الشهيدين القائدين سليماني والمهندس
  في طهران والسيد خامنئي يؤمُّ المصلين على روحمها   

المراقب العراقي/ متابعة...
خصص�ت صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« افتتاحيته�ا ملقت�ل قاس�م 
سليماني  قائد فيلق القدس الذي اغتالته الواليات املتحدة يوم الجمعة 
وهو  يغادر مطار بغداد الدويل وبعنوان “أيها الكونغرس أوقف ترسع 
 ترامب للحرب مع إيران” وجاء فيها أن عىل الرئيس األمريكي  الش�ك 

يف مزاعمه أنه قام بردع إيران. 
وأشارت إىل تهديداته يف تغريدته التي قال فيها إنه سيدمر 52  موقعا 
إيرانيا حيويا عىل عدد الرهائن األمريكيني الذين احتجزوا يف  السفارة 
األمريكية بعد الثورة اإلس�المية. وحدد املواقع باملهمة  إليران ومهمة 

ثقافيا إليران و “ال تريد الواليات املتحدة تهديدات  جديدة”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزي�ر الخارجية األملان�ي، هايكو ماس، 
أهمية الحوار ىف تس�وية  األزم�ة الراهنة بني 
الع�راق والوالي�ات املتح�دة األمريكية، عقب 
مقتل  قاس�م س�ليماني، قائد فيل�ق القدس 
اإليران�ي، يف رضبة جوية أمريكية  عىل طريق 

مطار بغداد . 
وق�ال م�اس، ىف تريح لصحيفة دويتش�ه 
بف�رض  »التهدي�د  األمريك�ي  إن  األملاني�ة، 
عقوب�ات عىل الع�راق ال يجدي نفع�ا، وإنما 
بالح�وار  والتفاه�م يتم ح�ل كافة املس�ائل 

العالقة بني بغداد وواش�نطن«  . 

يأتي هذا بعد أن حذر الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب من أن بغ�داد  قد تتعرض لعقوبات لم 
يروا مثلها من قبل مطلقا، إذا أجرت القوات 

 األمريكية من مغادرة العراق، دون أن تس�دد 
الع�راق تكاليف بناء  القاع�دة األمريكية عىل 
أراضيها .  وحول الش�أن اإليران�ي، قال ماس 
إن أملاني�ا س�تبحث خالل األي�ام  القادمة مع 
بريطاني�ا وفرنس�ا اتف�اق إي�ران الن�ووي، 
وس�نرد عىل  تريحات إيران األخرة بش�أن 

هذا االتفاق خالل هذا األسبوع . 
وكان�ت إي�ران ق�د أعلن�ت أمس األح�د، أنها 
ستتخىل عن القيود عىل  تخصيب اليورانيوم، 
تقلي�ص  يف  أخ�رى  خط�وة  بذل�ك  لتتخ�ذ 
التزاماتها  باالتفاق النووي املوقع مع القوى 

العاملية الست يف عام 2015  . 
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العالم،بحس�ب  قس�مت  الت�ي  الث�اث  األمريكي�ة  الدوائ�ر 
»االس�راتيجية األمريكي�ة« )دائ�رة الضب�ط �  دائ�رة التحكم 
� دائ�رة التدمري(،حي�ث وضع�ت العال�م اإلس�امي يف دائ�رة 
التدمري،ول�م تس�تثن أي�ة  دول�ة إس�امية م�ن مخططاته�ا 

»التقزيمية« ،واستنزاف قدراتها البرشية واملادية . 
أمري�كا التي وضعت ال�دول »االنكلوسكس�ونية« ذات البرشة 
البيض�اء و »كن�دا � اس�راليا �  نيوزلن�دا« يف دائ�رة الضب�ط 
�وتعاملت معها ك�س�يد كبري مع أس�ياد صغار،وجعلت دائرة 
التحكم  تض�م جميع ال�دول النامية غري املس�لمة،لم يرق لها 
خ�روج »تركي�ا« و«إي�ران« من دائ�رة  التدم�ري إىل دائ�رة ال� 
»ضبط«،فتقاطعت مع األوىل يف امللف السوري،وتجنبت الصدام 
 العسكري معها،بذريعة أن تركيا رشيك لها يف حلف الناتو،رغم 
تغريده�ا بال�رب  الرويس،وإعط�اء ظهرها ألمري�كا يف أكثر 
م�ن مناس�بة،وعدم انصياعه�ا للتحذي�رات األمريكي�ة  بعدم 
التعاقد ل�رشاء صواريخ ))s4oo  ،وليس انتهاء بدخول األرايض 
الس�وريةورضوخ   «ترامب« إلنش�اء »املنطقة اآلمنة«،وشكره 
ل� »اردوغان« عرب تغريده بحسابه الشخيص   «توير« )تجنيب 

باده قتل اآلالف من جنودنا واملايني من الجانب اآلخر(! 
الس�ؤال ملاذا يبدو ترامب حكيماً ومس�املاً باملل�ف الركي لحد 

قبل شهرين. )تأريخ التغريد(؟
فيما يبدو أحمق دموياً يف امللف العراقي اإليراني اآلن ؟

هن�اك أصوات وأقام بعضها لديه أجندات،وآخر يفكر عاطفياً 
بطريق�ة »االستنس�اخ«،يحاول  تس�طيح »ال�رأي العام« عرب 
تحميل ترامب لوحده مسؤولية انتهاك أعراف وقواعد السيادة 
و  العاق�ة بني ال�دول التي أقرته�ا »األم�م املتحدة«.طيب الله 

ثراها . 
فيم�ا »الحقيق�ة« و«الواق�ع« ينطق�ان بعك�س ذل�ك تماماً 
فالحقيقة تعرف بجذرية العداء بني  محور املمانعة يف »الرشق 
األوس�ط« الرافض للمخطط�ات »الصهي�و� أمريكية«،وليس 
آخره�ا   «صفق�ة الق�رن« التي تس�عى لتمييع قضي�ة العرب 
ال�راع  »فلس�طني«،،ويؤكدها  واق�ع  الك�ربى  واملس�لمني 
ال�ذي يخوضه محور املمانعة يف »س�وريا � لبن�ان � العراق � 

اليمن«،وتسانده   «الجمهورية اإلسامية اإليرانية .» 
خط املمانعة الذي وصف جمياً ب� »الهال الشيعي«،نجح عرب 
صابته،بدع�م قوى عظمى ك�   «روس�يا« ميدانياً و » الصني« 
دبلوماس�ياً،بدافع املصالح االقتصادية،وقدم نفس�ه كرشيك 
 اس�راتيجي موث�وق يح�رم التزامات�ه تجاه أصدقائ�ه الذين 
يبادلون�ه ذات العاقة.أغضب صانع  القرار األمريكي،ما جعله 

يقدم عىل »حماقة الجمعة«،لتحقيق هدفني !. 
اإلس�امية  الجمهوري�ة  م�ع  التف�اوض  أمكاني�ة  األول 
اإليرانية،وعقد صفقة ب� »س�لة واحدة رشق  أوسطية«،تتخىل 
أمريكا عربها عن جميع الحلفاء يف املنطقة باستثناء )الغانية( 
  «إرسائي�ل«!،أو خوض حرب مدمرة مكلفة ب�شعار«خس�ارة 

الجميع .!» 
املف�اوض  أحرج�ت  اإليرانية،الت�ي  الحكم�ة  أن  اعتق�د 
األمريكي،وكس�بت احرام املجتمع الدويل  يف مفاوضات »امللف 
النووي«،ل�ن تضح�ي بمكتس�باتها عىل م�دى أربع�ة عقود، 
وستتجرع   «السم«،لكنها لن تنىس عدوها. هكذا ُعرفت العقلية 
اإليرانية،فضا ع�ن إدراكها أن املواجه�ة  تتعلق بمصري بلدان 
وش�عوب.إذاعرفنا أن حماقة الجمعة ع�ززت الدور اإليراني يف 
مناط�ق  النفوذ،وألهبت الش�عب اإليراني تاحم�اً ردم الفجوة 

التي أحدثها »الحراك الناعم« داخل وخارج  إيران مؤخراً. 

حماقة الجمعة

جواد أبو رغيف

،،
نحن اليوم أمام ُمستجّدات خطيرة في استهداف القضية الفلسطينية وحق عودة الالجئين،  وخطورة الراِهن ال تحتاج إلى مؤتمراٍت 

واستجداءاٍت سياسيٍة والبحث عن مخارج آنّية  لإلفالت من الضغوط االقتصادية . 
الواقع الفلسطيني الراِهن يحتاج إلى خطواٍت جذريٍة للعودة إلى المنطلقات النظرية لمنظمة  التحرير

يحمل »التفّرد« السياسي عناوين وُمعطيات كثيرة ُتمّكن الُمتابِع من قراءة الواقع الذي أفرزه  وبنى فيه استمرارية الترّدي الحاِصل في 
العالقة بين َمن هم مراقبون وَمن أوصلهم التفّرد  إلى حضيض ُمزٍر في تفاصيله اليومية. فالقراءات القسرّية للواقع الشاِخص من الذين 

مون بالقرار السياسي في الحال الفلسطينية شّكلت سدودًا حجبت في كثيٍر من األحيان  إمكانية الوصول إلى َفْهم طبيعة »االرتجال«   يتحكَّ
ى الوطني .  في القرارات التي تّتخذ تحت الُمسمَّ

بقلم/ بسام رجا
إىل  يحت�اج  الراِه�ن  الفلس�طيني  الواق�ع  أن  ويب�دو 
ُمصارحاٍت وخطواٍت جذريٍة للعودة إىل سياق  املُنطلقات 
النظرية ملنظمة التحرير الفلس�طينية. وهذه يس�تحيل 
الوص�ول إليها يف ظّل الهيمنة  الت�ي تجتاح املنظمة بعد 

عقوٍد عىل انطاقة الثورة الفلسطينية . 
فم�ا دام�ت ص�ورة الواق�ع الفلس�طيني تتأرج�ح بني 
َم�ن ُيجاِهر ب�رورة اس�تعادة خط منظم�ة  التحرير 
الفلسطينية إىل املُنطلقات األوىل ويكتفي بالُراخ، وبني 
َم�ن يعترب املنظمة   «ُمقّدس�ة« بش�كلها الح�ايل، فنحن 

بالرورة أمام قفزات يف الهواء . 
بع�د ثاثة عقود م�ن »التجري�ب« الس�يايس ومضَيعة 
الوق�ت لم تص�ل املنظم�ة وكل البن�ى  السياس�ية التي 
أفرزته�ا االتفاق�ات السياس�ية مع االحت�ال إىل صيغٍة 
تقّدم للفلس�طيني أن   «دولة« فلسطينية تلوح يف األفق. 
ب�ل يمك�ن القول إن ك�وارث سياس�ية تراكمت يف وجه 
  «حلم« الدولة الفلسطينية الذي روَّجه بعض املُتحّمسني 

للتفاوض . 
يف القراءة السياسية ملرشوع االحتال يف الضفة والقدس 
ال نحت�اج إىل التكرار، ونحن نرقب  حركة االس�تيطان يف 
الضف�ة الغربية املحتلة ويف الق�دس. والتريحات التي 
أطلقه�ا مؤّخ�راً  رئيس الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة بنيامني 
نتنياه�و، بع�د ف�وزه باالنتخاب�ات التمهيدي�ة لح�زب 
  «الليكود« عىل ُمنافس�ه جدعون س�اعر، تكفي للتقدير 
أن خطوات الحكوم�ة اإلرسائيلية   «القادمة« هي تهويد 
كام�ل الضفة الغربية املحتلة، واملزي�د من الحصار عىل 

غزَّة للوصول  إىل »تجريد« املقاومة من ساحها . 
فم�ا هو امل�رشوع الفلس�طيني املُش�تبك م�ع الهجوم 
الس�يايس الصهيون�ي ال�ذي وص�ل إىل بع�ض  العواصم 

العربية وفيها تخّط األسطر النهائية لصفقة القرن؟
لم تعد هناك مس�احة ملشاريع جديدة يمكن أن تقدَّم أو 
ج لها، أو البحث عن راٍع  للتفاوض، فُرعاة التفاوض  يروَّ
م�ن االتح�اد األوروب�ي محكومون بالس�قف األمريكي 
الذي خرج من  لعبة »الدولة« الفلسطينية. وتريحات 
املس�ؤولني األمريكي�ني تؤّك�د أن الس�قوف السياس�ية 
 ه�ي »صفقة الق�رن« والخيار االقتصادي ل�«س�كان« 

فلسطني . 
أما »حلم« الدولة الفلسطينية والحديث عن حق العودة 
فه�و خارج أّي ت�داول. وه�ذا يرافق مع  س�عي بعض 
األنظم�ة الخليجية إىل تهدئة جبهة غزّة والّدفع إىل تبّني 
فكرة االنتخابات  الفلسطينية الترشيعية والرئاسية وما 
يمك�ن البن�اء عليه للوص�ول إىل حلوٍل نهائي�ٍة للقضية 

 الفلسطينية ُمّتسقة مع »صفقة القرن .» 
ه�ذا الواق�ع الص�اِدم يراف�ق م�ع تس�ويق م�رشوع 

الرشاك�ة االقتصادي�ة والسياس�ية مع كي�ان  االحتال 
م�ن ِقَبل بعض األنظم�ة الخليجي�ة. فمخاطر وأهداف 
هذا امل�رشوع تتطلّبان ُمقاربات  جذري�ة للمواجهة من 
فصائل العمل الوطني الفلس�طيني التي لم يزل بعضها 
ج لخطاب  ترتيب البيت الفلس�طيني وفق مصالحه  يروِّ

التنظيمية . 
ومع أن الطرح ُمغٍر وجاِذٍب إال أن البيت يحتاج إىل إعادة 
بن�اء كّل، بعيداً عن أيديولوجيات  التضليل والش�عارات 
الكبرية التي أثبتت أنها ُمفرَغة من مضامينها بل كانت 
جر عب�ور  للمصالح والتف�رّد يف مس�ؤوليات ألحقت 

الكوارث بقضية فلسطني . 
55   عام�اً عىل انطاقة الثورة الفلس�طينية ومثلها عىل 
تأس�يس منظمة التحرير الفلس�طينية  كانت كفيلة أن 
نصوِّب الرؤيا واألهداف. ومع أن املقاومة الفلس�طينية 
قدَّم�ت أنموذج�اً نضالي�اً�  كفاحي�اً يف عقدين ونصف 
من االنطاقة والعمل العس�كري، وم�ن ثم ظهور قوى 
وحركات  مقاومة سّدت الفراغ الذي حصل جرّاء تراجع 
العمل العس�كري املقاِوم، إال أن غي�اب  املرشوع الناِظم 

للمقاوم�ة الفلس�طينية واإلدارة السياس�ية املنطلق�ة 
من ثوابت قضية فلس�طني  أش�علت الحرائق يف الجس�د 
الفلس�طيني، م�ا انعكس ع�ىل الفصائل الفلس�طينية 
يف  املُتأرِجح�ة  السياس�ية  وتحالفاته�ا  والتوّجه�ات 

برامجها التي غرقت يف التنظري . 
التحري�ر  ومنظم�ة  الفلس�طينية  للمقاوم�ة  يش�هد 
الفلس�طينية أنهما ش�ّكلتا الواجهة األوىل للحفاظ  عىل 
الحقوق الوطنية الفلس�طينية، لكن االنحدار الس�يايس 
ال�ذي أطّل برأس�ه بع�د الع�ام 1982  بات مع�رباً تجاه 
االنعطاف�ات القاِتل�ة الت�ي لم تس�تدرك طيل�ة العقود 
املاضي�ة. ولم يدفع إىل تقييم  التجارب التي س�ّوقت لها 
القي�ادة الرس�مية يف منظم�ة التحرير وتحييد الش�عب 

الفلسطيني عن  دوره يف أن يكون مرجعية وطنية . 
املراجع�ة تربز هن�ا لدراس�ة الراجع يف مس�رية العمل 
واالنتكاس�ات الخطرية، ما يس�تدعي  الق�راءة الوطنية 
العميق�ة التي ال تنتظر املزيد م�ن الوقت. وهذه القراءة 
يجب أن تستند إىل  الرشاكة الوطنية الكلية بني الفصائل 
وجمهورها، وأن القرارات املُحّنطة التي يعتربها  البعض 

حك�راً له وما عىل الش�عب إال »االمتثال« لم تعد صالحة 
وتعّفنت . 

نحن اليوم أمام ُمستجّدات خطرية يف استهداف القضية 
الفلس�طينية وحق عودة الاجئني،  وخط�ورة الراِهن ال 
تحتاج إىل مؤتمرات واس�تجداءات سياسية والبحث عن 

مخارج آنّية  لإلفات من الضغوط االقتصادية . 
املخارج الحقيقية تقع عىل عاتق فصائل العمل الوطني 
وأن ُيح�دِّد بعضه�ا أين موقع�ه، هل يف  حركة الش�ارع 
السياس�ية  »املكاس�ب«  يف  أم  الفلس�طيني  الوطن�ي 
التحري�ر  اللجن�ة  التنفيذي�ة ملنظم�ة  واملُحاَصص�ة يف 

الفلسطينية؟
نعم منظمة التحرير هي املُمّثل الرشعي الوحيد للشعب 
الفلس�طيني، لكن عىل أية أرضية  نق�ف من هذا الثاِبت 
الذي ش�ّوهت في�ه املفاهي�م، وأصبحت املنظم�ة هدفاً 
لتمك�ني »الفصي�ل«  وُمكتس�باته م�ن دون مراجع�ة 

شعارات التحرير . 
ال طريق إال بالعودة إىل أن فلسطني هي كل ذرَّة تراب . هذا 

هو مرشوع شعب فلسطني . 

قاسم سليماني .. أن تنتزع الحّق على أّي أرض تكون

تهاوي »التسوية«.. ال بوابة إال المقاومة

بقلم/ غفران مصطفى
قاس�م س�ليماني الذي صنع من قوّة العس�كر 
ليونة دبلوماس�ّية لباده، ولكّل أرض وطأها يف 
 درب الجهاد. العملّيات التي صنعها وأعّد ووّجه 
له�ا، الّرية منها والعلنّية، كلّها كانت تتس�ّر 
 خلف شخصّية حاذقة وفّذة وعقائدّية وعطوفة 
أيضاً. الرجل الذي اش�تغل عىل انتزاع الحّق  عىل 

أّي أرٍض يكون . 
 قاسم سليماني الذي عرفه املقرّبون والبعيدون، 
األصدقاء واألعداء، عىل أّنه رجل الظّل  لكثرة ما 
حملت سريته قصصاً ومعلومات أربكت أعداءه 
حتى ص�اروا يطاردون�ه أينما ذه�ب  حتى بعد 
استش�هاده. يف وقت كان رجل الظّل هذا يحفر 
لتضحيات الش�هداء نهراً طوي�ًا تصّب  نهايته 
يف مح�راب املس�جد األقىص، الذي جعل�ه هدفاً 
واضح�اً لكل فع�ٍل مق�اوم خطط ل�ه وأنجزه، 
الجه�اد  أول  فلس�طني  »ألج�ل  دائم�اً   م�رّدداً 

وآخره .» 
لك�ّن مش�هدية س�ليماني ليس�ت وحده�ا يف 

يف  استش�هاده  خلّفه�ا  الت�ي  »الغرب�ة« 
ساحات القتال،  وال يف القائد »النافذ 
البصرية« الذي م�ات وكتاب الله 
يف جعبت�ه. قرآن ع�ربت آياته 
إىل الزن�اد  وفوّه�ات البنادق 
هن�اك  الش�هداء.  ودم�اء 
»غرب�ة« أيض�اً يف م�كان 
آخر، حي�ث تجلس ابنته 
زين�ب  عىل الكنب�ة، تهّز 
بال�غ،  ب�أىس  برأس�ها 
دموعه�ا  تهم�ي  بينم�ا 
خّديه�ا،  ع�ىل  الحارق�ة 
هكذا يوحي  وجهها اململوء 

بحزن عميق . 
الكبري  العس�كرّي  القائد  خلف 
بي�ت داف�ئ، أعّد ل�ه وملل�م فتات 
أيام�ه بح�ّب وطمأنينة. البي�ت الذي 
 من�ه يخرح يف كّل م�رة، إىل عملّيات الجهاد 
الكث�رية. م�ن ه�ذا امل�كان نركن إىل س�ليماني 
  «اإلنس�ان«، الذي نحتاج معرفته لنفقه س�ائر 
األشياء. من هذا البيت املتواضع يمكنك معرفة 
 كي�ف يدي�ر س�ليماني عامله الخارج�ي. وكيف 
يكون الهدف العسكرّي »متواضعاً« أيضاً مهما 
 كان تحقيق�ه عظيماً وذا أث�ر يف امليدان. الهدف 
الذي يكون خالصاً لل�ه، أي روحّية الهدف التي 
 ترك�ن يف معنى اآلية الكريم�ة » َفلَ�ْم َتْقُتُلوُهْم 
َولَِٰك�نَّ اللَّ�َه َقَتلَُهْمۚ  َوَما َرَمْي�َت إِْذ َرَمْيَت َولَِٰكنَّ 
اللَّ�َه  َرَمٰىۚ  َولُِيْبِلَ الُْمْؤِمِننَي ِمْنُه َبَاًء َحَس�ًناۚ  

إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعلِيمٌ .» 
يجلس ابن�ه عىل كريّس الع�زاء، عيناه تحّدقان 
يف الفراغ، حيث املش�هد الذي كان يمتلئ  بالوالد 
السند العطوف، والد صنع من غربته عن عائلته 
طوال الس�نوات املاضي�ة حضوراً  أق�وى داخل 
البي�ت الصغ�ري. عائل�ة لطاملا صرّبت نفس�ها 
وش�وقها بيقينه�ا بعودت�ه بع�د كل الغيب�ات 
 الطويلة، بأن رّب البيت سيعود ويشفي بعودته 

شقاء االنتظار . 
لكن هذه املرة ذهب سليماني إىل رحلته األبدّية، 

والت�ي لطامل�ا حل�م بأن يك�ون ش�كل نهايتها 
 بطري�ق الش�هادة. فكت�ب لزوجت�ه يف وصّيته: 
»زوجتي أنا حّددت مكان قربي يف مزار ش�هداء 
 كرم�ان، ومحمود يعرف، فليكن قربي بس�يطاً 
مث�ل قب�ور أصدقائي الش�هداء، واكتب�وا عليه 
كلم�ة  الجن�دي قاس�م س�ليماني، ال أّي عبارة 

مميزة أو مختلفة .» 
معرفة س�ليماني »الع�ادي« يف مفاصل الحياة 
البعيدة عن األضواء وامليدان والعسكر والقيادة، 
 تعي�د فهم تركيبة هذا الرجل االس�تثنائي. رجل 
تغلغ�ل يف مجتمع�ه واملجتمع�ات الت�ي ع�اش 
فيه�ا  وداف�ع عنه�ا، بدا الس�كون ع�ىل وجهه 

دوماً، تواضع فق�ال إنه »جندّي لدى أبي مهدي 
 املهن�دس« يف إح�دى كلمات�ه، لريّد األخ�ري بأنه 
»فخ�ور بأن�ه جن�دّي لدى قاس�م س�ليماني«. 
 روحّي�ة القائ�د الذي يعمل لله�دف ال للمنصب، 
روحّية األب الذي يرك أثراً نوعياً يف الوقت  القليل 
الذي يمضيه بني عائلته، روحّية رجل الظّل الذي 

يحرّي العال�م بقّوة تأثريه، حت�ى وصفته  مجلة 
تاي�م األمريكية عام 2017 بأنه »أس�تاذ الحرب 
اإلعامّي�ة«. روحّية رجل يعّد أع�داؤه  لتداعيات 
ما بعد موته ملعرفتهم بأن املسرية ليست قاسم 
س�ليماني وحدها، بل ما زرعه قاسم  سليماني 

يف املقاتلني الذين خرجوا من تحت يديه . 

 » فلتلِْد 
النساء حّتى يلدَن مثل مالك 

)األشتر(«. كيف يصنع قائٌد عسكريٌّ 
رغبة جماعّية بأن  يكون في كّل جيل جديد »مثل 
مالك«؟ وأال تفقد مشهدّياتهم اليومّية النموذج 

المتغلغلة سيرته  في مرافق الحياة كلّها، ال في الميدان 
وحسب. الحديث عن قائد عسكرّي مثل قاسم سليماني،  ال 
ُيحّفز فقط على استرجاع إنجازاته في الميدان، وال حجم 

االنتصارات العلنّية التي حققها.  والتي ستصير مع األّيام 
بنيانًا لكل التغيرات التي سيراكمها محور المقاومة. 

هذه المحّطات  على قّوة تأثيرها ليست 
الصورة الكاملة لسليماني  . 



أبدى الع�ب املنتخب األوملبي 
لكرة الق�دم، احمد رستيب، 
اس�تغرابه من استبعاده  من 
القائم�ة النهائي�ة للمنتخب 
االوملب�ي يف نهائي�ات آس�يا 

تح�ت 23 عام�اً . 
وق�ال رستي�ب إن »الجه�از 
الفني للمنتخ�ب االوملبي لم 
يبلغن�ي بس�بب اس�تبعادي 
 ع�ن قائم�ة أل��23 العباً يف 

 23 تح�ت  آس�يا  نهائي�ات 
عاماً«. 

واض�اف »خض�ت تماري�ن 
ليومني فقط مع االوملبي بعد 
رحلة س�فر طويل�ة امتدت 

ط�ران«،  س�اعة   لثالث�ني 
مبيناً بالق�ول »تواجدت مع 
معس�كرات   6 يف  االوملب�ي 
س�ابق،  وق�ت  يف   تدريبي�ة 
واستغربت اس�تبعادي دون 

سبب واضح«. 
املنتخ�ب  م�درب  ان  يذك�ر 
االوملبي عبد الغني ش�هد قد 
أعلن ع�ن القائم�ة النهائية 
 خالل االيام القليلة املاضية. 

سرتيب يستغرب 
استبعاده من قائمة 

األولمبي
6الرياضية

الزوراء يعسكر في تركيا والشرطة يحدد ملعب 
القويسمة لمواجهة  الشباب

االثنين 6 كانون الثاين 2020 
العدد 2232 السنة العاشرة

بات املهاجم العراقي مهند عيل »ميمي«، عىل 
أبواب مغادرة الدحي�ل، خالل فرتة  االنتقاالت 

الشتوية الحالية يف كانون الثاني الجاري . 
ووفق�ا لبعض املصادر، فإن النية تتجه داخل 
إدارة الن�ادي إلعارة الالعب ألح�د  األندية ملدة 
6 أش�هر ،عىل أن يعود يف املوس�م املقبل، بعد 
اكتساب املزيد من  الخربات واالنسجام بشكل 

أكرب مع أجواء الدوري القطري .  
وكان ميمي، 20 عاما، انضم لصفوف الدحيل 

مطل�ع املوس�م الج�اري قادما م�ن  الرشطة 
العراقي بعقد يمتد ملدة 5 مواسم كاملة، لكنه 
لم يتمكن من تقديم  اإلضافة املرجوة وسجل 
هدفا وحي�دا يف الدوري حت�ى اآلن، ولم يقنع 
املدرب  الربتغايل روي فاريا كثرا بإمكانياته .  

ودخل الدحيل يف مفاوضات جادة مع الكوري 
ه�ان كوان�ج س�ونج، مهاج�م  يوفنت�وس، 
للتعاقد معه يف ف�رتة االنتقاالت الحالية، ليتم 
تس�جيله يف القائمة  كالعب آس�يوي بدال من 

ميمي . 
ووصل الالعب اىل العاصمة القطرية الدوحة، 
وخض�ع للفحوصات الطبية بنج�اح،  تمهيدا 

لالنضمام اىل صفوف الفريق القطري . 
ويف حال إتم�ام التعاقد مع الالع�ب الكوري، 
يك�ون محرتفو الدحي�ل يف بقية  املوس�م، إىل 
جانب�ه هم، ماري�و ماندزوكيت�ش البلجيكي 
يوس�ف  جوني�ور  والتون�ي  إدميلس�ون 

املساكني واملغربي مهدي بن عطية. 

ميمي يقترب من مغادرة نادي الدحيل

النفط ينفي انسحابه من الدوري الممتاز

يخ�وض ال�زوراء معس�كرا تدريبيا يف 
تركيا، اس�تعدادا ملواجه�ة بونيودكور 
 األوزبكي، يوم 21 من الشهر الجاري، 
ضمن منافس�ات ملحق بطولة أبطال 

آسيا . 
وقال عضو الهيئة اإلدارية للزوراء عبد 
الرحمن رش�يد إن »الفريق سيدخل يف 
 العارش من الش�هر الجاري معس�كرا 

تدريبيا يستمر ملدة أسبوع«  . 
كم�ا  تدريبات�ه،  ال�زوراء  ويواص�ل 
س�يخوض مبارات�ني تجريبيت�ني مع 
نادي بغ�داد  وأحد ف�رق الدرجة األوىل 

قبل السفر إىل تركيا . 
يش�ار إىل أن�ه ح�ال تج�اوز ال�زوراء 
س�يلعب  فإن�ه  األوزبك�ي،  منافس�ه 
مب�اراة أخرى  أمام الع�ني اإلماراتي يف 

اإلمارات، قبل التأهل لدور املجموعات. 
من جهة اخت�ار ن�ادي الرشطة بكرة 
الق�دم، ملع�ب مباراته امام الش�باب 
الس�عودي  يف اياب ال�دور ربع النهائي 

من بطولة االندية العربية. 
وح�دد نادي الرشطة ملع�ب امللك عبد 
»القويس�مة«  االردن  يف  الثان�ي  الل�ه 
للقاء  الش�باب الس�عودي يف اياب دور 

الثمانية م�ن بطولة كاس امللك محمد 
السادس لكرة  القدم لألندية االبطال. 

�ان ي�وم 20  وس�تقام املب�اراة يف عمَّ
الش�هر الحايل، وفق الخطاب الرسمي 
ال�ذي  ارس�له االتح�اد العرب�ي لك�رة 
القدم، إىل االتحاد االردني بشأن اقامة 

اللقاء. 
وب�دأت ك�وادر ملع�ب امللك عب�د الله 

الثاني التحضر الستضافة هذا الحدث 
 الريايض، علما أن نادي الرشطة اختار 
اس�تاد القويس�مة، نظ�را مل�ا يتمتع 
ب�ه  امللع�ب م�ن مواصف�ات متميزة، 
وجاهزية عالية الس�تضافة مثل هذه 
الذه�اب  مب�اراة  ان  املباريات. يذك�ر 
انته�ت بسداس�ية نظيف�ة للش�باب 

السعودي يف مرمى  الرشطة. 

نفت إدارة نادي النفط اإلشاعات املتداولة 
يف مواق�ع التواصل االجتماع�ي ومفادها 
 انس�حاب فريق ك�رة القدم من مس�ابقة 

دوري الكرة يف حال عودة انطالقتها . 
وقال نائ�ب رئيس الهيئ�ة اإلدارية للنادي 
كاظم محمد س�لطان إن »اخبار انسحاب 
 فري�ق النف�ط م�ن مس�ابقة دوري الكرة 
ال تع�دو اكثر من كونها اش�اعات ال تمت 

 للحقيقة بيشء. 
وأوضح انه »برغم االزم�ة املالية الخانقة 
التي يمر بها النادي اال انه لن ينسحب  من 
املسابقة وس�يكون اول املشاركني يف حال 
عودة انطالقه�ا ووفق اآللي�ة التي  تقرها 

لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة«. 
املقبل�ني  اليوم�ني  ان�ه »خ�الل  وأض�اف 
س�يعاود فريق الك�رة االنتظ�ام بوحداته 
 التدريبية استعدادا ملوعد انطالقة مسابقة 

الدوري«. 

تلق�ى الع�ب املنتخ�ب الوطني 
لكرة الق�دم، ونجم فريق القوة 
الجوي�ة، إبراهيم  بايش، عرضاً 
قط�ر  نج�وم  دوري  يف  للع�ب 
الش�توية  االنتق�االت  ف�رتة  يف 

الحالية . 
وقال مص�در مقرب من الالعب 
تلق�ى  باي�ش  إبراهي�م   « إن 
عرضاً من أحد االندية  القطرية 
لالنتقال إىل الفريق والدفاع عن 

قمصانه خالل الفرتة املقبلة«. 
لدي�ه  »الالع�ب  ان  واض�اف 

عدد م�ن الع�روض األخرى وال 
يزال يدرس�ها الختي�ار  وجهته 
املقبل�ة«، مش�راً إىل أن »بايش 
س�يتخذ ق�راره النهائ�ي قب�ل 
انتهاء فرتة  االنتقاالت الشتوية 

الحالية«. 
باي�ش  ابراهي�م  ان  إىل  يش�ار 
سبق له تمثيل املنتخب العراقي 
يف بطول�ة غ�رب  آس�يا، كما تم 
املنتخب يف  لتمثي�ل  اس�تدعاؤه 
التصفيات الحالية لكأس العالم 
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إبراهيم بايش يقترب من الدوري القطري

مهند قاسم حكمًا لمباراة 
سامسونج وفيسيل كوبي  

عماد محسن ينضم 
للهالل السوداني سلة الشرطة تؤكد مشاركتها 

بالدوري الممتاز

حسين: األزمة المالية أدت 
إلى انسحاب الخطوط

لكرة  األس�يوي  االتحاد  أعلن 
الق�دم، الي�وم االثن�ني، ع�ن 
حكام الجول�ة األوىل من دور 
 املجموع�ات ب�دوري أبط�ال 

آسيا 2020  . 
وكلف االتحاد االسيوي طاقم 
العراقي:  حكام مك�ون م�ن 
مهن�د قاس�م وميث�م خماط 
ثام�ر،  وزي�د  مدل�ل   وواث�ق 
سامس�ونج  مواجهة  لقيادة 
بنظ�ره  الجنوب�ي  الك�وري 
يف  اليابان�ي  كوب�ي   فيس�يل 
ال�19 من شهر شباط املقبل . 

اىل ذلك اعلن االتحاد االسيوي 
لكرة القدم، عن طاقم تحكيم 

مباري�ات الجول�ة  االوىل م�ن 
ب�دوري  املجموع�ات  دور 

أبطال آسيا لكرة القدم . 
طاق�م  االس�يوي،  وكل�ف 
ح�كام عراقي مكون من عيل 
الحس�ن  صباح وحي�در عبد 
 وواثق مدلل، لقيادة مواجهة 
برث كل�وري االس�رتايل ضد 

شنغهاي الصيني . 
وس�تقام املباراة يف ال�11 من 

شهر شباط املقبل . 
يش�ارك  الع�راق  ان  يذك�ر 
بفريق�ي الرشطة والزوراء يف 
2020 بدوري ابطال  نس�خة 

 آسيا. 

كش�ف رئيس نادي الخطوط ، ليث حس�ني، س�بب انس�حاب 
ناديه من الدوري  العراقي املمتاز لكرة السلة 2019/ 2020  . 

وقال حسني إن »نادي الخطوط انسحب رسمياً من منافسات 
الدوري السلَّوي  املمتاز يف نسخة العام الحايل«. 

واوضح أن »س�بب االنس�حاب يأتي بس�بب االزمة املالية التي 
يعان�ي منه�ا الن�ادي  وكذل�ك بس�بب االوض�اع الراهن�ة التي 

يشهدها العراق بشكل عام«. 
وب�ني النجم الدويل الس�ابق، أن »إدارة ن�ادي الخطوط، تحاول 
قدر املس�تطاع دعم  جميع انشطة النادي السيما كرة السلة«، 
مبيناً ان »النادي كرم العبيه أشباال  وناشئني بكرة السلة ولعبة 

القوس وجميع الالعبني يف الرياضات االخرى«. 

وصل مهاجم نادي الزوراء، عماد محس�ن، اىل السودان تمهيداً 
لالنضمام اىل  صفوف فريق الهالل . 

وأكم�ل محس�ن مفاوضاته مع اله�الل وتبقى فق�ط اإلعالن 
الرس�مي ع�ن الصفق�ة،  حيث م�ن املؤم�ل ان يق�دم الفريق 

السوداني، العبه العراقي اىل وسائل االعالم،  اليوم االثنني . 
وكان محس�ن ق�د حص�ل عىل كت�اب االس�تغناء م�ن فريقه 

الزوراء، حيث وافق  األخر عىل منحه بعد إرصار الالعب . 
يذك�ر أن اله�الل يحتل وصاف�ة الرتتيب يف الدوري الس�وداني 

املمتاز ويلعب يف  دوري ابطال أفريقيا. 

أرس�ل نادي الرشط�ة، كتاباً رس�مياً اىل االتحاد العراقي لكرة الس�لة، 
يؤكد مشاركته  يف الدوري املمتاز 2019/ 2020  . 

وق�ال مدرب فري�ق الرشطة خالد يحيى إن “النادي ارس�ل كتاباً يعلن 
به مشاركته  يف الدوري العراقي املمتاز لكرة للموسم 2019/ 2020  .“ 

وأوضح ان “الدوري س�ينطلق يف 9 كانون الثان�ي بمحافظة دهوك”، 
مبين�اً ان   “النف�ط جاهز للدف�اع عن لقبه وحصده للم�رة الثانية عىل 

التوايل .“ 
وكان اتحاد الكرة قد اعلن جداول مباريات الدور الخامس والس�ادس 

والسابع . 



أف�ادت تقارير صحفية إس�بانية، بأن مس�توى املغربي 
أرشف حكيم�ي م�ع بوروس�يا  دورتموند، ج�ذب أنظار 
باي�رن ميونخ .  وبحس�ب صحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية 
الت�ي تابعتها »املراق�ب العراقي«، فإن بايرن  اس�تفرس 
بالفع�ل عن خطط ري�ال مدريد بش�أن الظهري املغربي، 
ال�ذي تنتهي ف�رة  إعارته لدورتموند، بانقضاء املوس�م 
الح�ايل .  ويلعب حكيمي )21 عاًما(، منذ املوس�م املايض 
معاًرا إىل دورتموند، وقدم أداًء  مذهًل، جذب أنظار العديد 
من الفرق الكربى يف أوروبا .  وأكدت الصحيفة املقربة من 

ري�ال مدريد، أن بايرن ينوي طلب ضم حكيمي  رس�ميا 
م�ن ريال مدري�د، بعد تألق�ه يف البوندس�ليجا وإجادته 
اللع�ب ع�ى الرواقني .  ويرتب�ط حكيمي بعق�د مع ريال 
مدريد حتى صيف 2022، ولم يتخذ الطرفان قراًر  نهائًيا 
بشأن املوسم املقبل، يف ظل تألق داني كارفخال يف موقعه 
الح�ايل كظهري  أيمن، مع وجود بديل�ه ألفارو أودريزوال .  
ومن املق�رر أن يتخذ ري�ال مدريد قراًرا بش�أن حكيمي 
خ�لل املرحلة املقبلة، حيث  يتمت�ع اللعب بعلقة طيبة 

مع زين الدين زيدان املدير الفني للمرينجي. 

كشفت تقارير صفية بريطانية، عن رغبة 
كارلو أنشيلوتي، املدير الفني  إليفرتون، يف 
التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، 
االنتق�االت  نج�م ري�ال مدري�د، يف  ف�رة 
صحيف�ة  وبحس�ب  الجاري�ة .   الش�توية 
»مريور« الربيطانية التي تابعتها »املراقب 
العراقي«، فإن  أنش�يلوتي طل�ب من إدارة 
إيفرت�ون ب�دء املحادث�ات م�ع إدارة ريال 

مدريد من أجل  استعارة خاميس . 
ويتمتع أنش�يلوتي بعلقة جيدة للغاية مع 

خامي�س، حي�ث أرشف عى تدريب�ه أثناء 
 تواجده يف ريال مدريد وبايرن ميونخ، وهو 

ما يعزز من فرص انضمامه إىل  التوفيز . 
وكان أنش�يلوتي، قد ُوع�د بتعزيزات قوية 
م�ن قبل مس�ؤويل إيفرت�ون، عندم�ا توىل 
 قي�ادة الفري�ق، وق�د يكون خامي�س أول 
هذه الوعود .  يش�ار إىل أن أنش�يلوتي رغب 
يف التعاق�د مع خاميس، خ�لل فرة توليه 
قي�ادة  ناب�ويل، إال أن الفري�ق اإليط�ايل لم 

ينجح يف التوصل التفاق مع ريال مدريد. 

االثنين 6 كانون الثاين 2020 
العدد 2232 السنة العاشرة
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اليوم .. األرسنال يواجه ليدز يوتايند في كأس 
االتحاد اإلنجليزي

كش�ف تقري�ر صحف�ي، أن معرك�ة إنجليزية مرتقبة م�ن أجل ضم 
نجم أياكس  أمس�ردام، املغربي حكيم زياش خلل املريكاتو الشتوي 

الجاري . 
وذكرت صحيفة »مريور« التي تابعتها »املراقب العراقي« أن توتنهام 
وآرسنال  دخل يف سباق، من أجل ضم حكيم زياش يف فرة االنتقاالت 

الشتوية الجارية . 
وأوضح�ت الصحيف�ة أن أياك�س ال يمانع رحيل زياش ع�ن الفريق 

الهولندي، رغم  أن عقده مع الفريق سينتهي يف صيف 2022  . 
وأردفت أن أياكس يرغب يف الحصول عى 43 مليون جنيه إسرليني، 

من أجل  السماح للعبه بالرحيل . 
ويس�يل زي�اش، لعاب أكثر من فري�ق أوروبي كبري، بي�د أن توتنهام 
وآرس�نال هما  الفريقان اللذان يتصدران س�باق ض�م صانع األلعاب 

املوهوب، والذي تألق بشكل  الفت للغاية يف السنوات األخرية . 
ولفت املصدر أن زياش متحمس من أجل خوض تجربة كروية خارج 

هولن�دا،  خاص�ة بعدما غ�ري أكثر م�ن زميل س�ابق له يف 
أياك�س، األجواء عى غرار فرينكي  دي يونج )برش�لونة( 

وماتياس دي ليخت )يوفنتوس(  . 
ويرغ�ب توتنه�ام بقي�ادة مدرب�ه جوزي�ه موريني�و يف 
ض�م زياش، من أج�ل تعوي�ض  الرحيل املحتم�ل للعبه 

كريستيان إيركس�ن، أما آرس�نال يمر بمرحلة إعادة بناء 
 ويحتاج إىل تعزيز صفوفه بأكثر من العب مميز. 

قال أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشسر 
يونايتد، إن نج�م الفريق قد يغيب عن  ذهاب 

قب�ل نهائ�ي كأس رابطة األندي�ة اإلنجليزية 
ض�د مانشس�ر س�يتي، غ�دا  الثلث�اء، بعد 

إصابت�ه يف مباراة بكأس االتح�اد اإلنجليزي، 
مطلع األسبوع . 

وتع�رض املدافع هاري ماغواي�ر، الذي ضمه 
يونايت�د مقاب�ل 80 ملي�ون جنيه  إس�رليني 
)104.67 ملي�ون دوالر( قب�ل بداية املوس�م، 
لكدم�ة يف قدمه خ�لل  تع�ادل يونايتد بدون 
وولفرهامبت�ون،  مس�تضيفه  م�ع  أه�داف 

السبت، لكنه أكمل  اللقاء إىل نهايته . 
وأبل�غ سولس�كاير محط�ة بي.تي س�بورت 
التليفزيوني�ة، بأن�ه غ�ري واثق م�ن إمكانية 
 مش�اركة ماغواي�ر يف املواجه�ة الت�ي تق�ام 

بستاد أولد ترافورد . 
وق�ال »كن�ا ع�ى مش�ارف اس�تبداله ب�ني 
الشوطني، لكنه قاتل من أجل مواصلة  اللعب، 
ل�م نكن واثقني عما إذا كان يجب أن يس�تمر 
يف امللعب، لكنه كان مصمما  أنه عى ما يرام. 

متاع�ب  م�ن  مجاواي�ر  غي�اب  يزي�د  وق�د 
سولس�كاير إذ يغيب أيضا قلب�ا الدفاع إيريك 
 باييل وماركوس روخو باإلضافة لغياب ثنائي 

الوسط بول بوجبا وسكوت  مكتوميناي . 

صراع بين األندية اإلنجليزية لضم زياش

ُيرص نادي إنر ميلن اإليطايل، عى التعاقد مع أرتورو فيدال العب 
وسط  برشلونة، خلل فرة االنتقاالت الشتوية الجارية . 

ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو«، الذي تابعته »املراقب العراقي« 
فإن فرناندو  فيليتش�يفيتش وكيل أعمال فيدال، س�يتواجد اليوم 
اإلثنني يف إيطاليا، ملناقش�ة  عملية نقل اللعب التش�ييل املحتملة 

إىل النرياتزوري . 
ويرفض إرنس�تو فالفريدي املدير الفني لربش�لونة، رحيل فيدال، 
أم�ا اللعب  فيضغ�ط بقوة للموافقة عى رحيل�ه إلنر ميلن ولم 

شمله بمدربه السابق أنطونيو  كونتي . 
وأض�اف املوقع أن إنر ميلن س�يقابل وكيل في�دال، لتوضيح ما 
يج�ب القي�ام به م�ن  أجل ضم اللعب بش�كل حاس�م، وإال فإن 

النرياتزوري سيسلك مسارات أخرى . 
وكان�ت تقارير صحفية قد أش�ارت إىل أن إنر ق�دم عرًضا لضم 
في�دال بقيم�ة 12 أو   13 ملي�ون ي�ورو، وه�و ما رفض�ه النادي 

الكتالوني. 

عل�ق فرانك المبارد مدرب تش�يليس، عى مس�تقبل العبه، يف ظل 
مش�اركته  أساس�ًيا يف مباراتني فقط هذا املوس�م، م�ع تبقي 6 

أشهر عى نهاية عقده مع  البلوز . 
وجلس الفرن�يس أوليفيه جريو، عى مقاعد البدالء، يف فوز ناديه 
تش�يليس عى  نظريه نوتنجهام فورست بهدفني دون رد يف كأس 

االتحاد اإلنجليزي . 
وأثار جريو، التكهنات بشأن رحيله عن البلوز، بعدما لوح بالوداع 
لجماهري  تشيليس التي تواجدت يف ملعب ستامفورد بريدج عقب 

صفارة النهاية . 
وتحدث المبارد عن وضع جريو، يف ترصيحات نقلها موقع سكاي 

»ال   جدي�د بالنس�بة لج�ريو، ولكن�ي س�بورتس 
ث�ت  معه .» تحد

ف  ض�ا »إذا كانت الظروف أنه يرغب وأ
يف الرحي�ل، وسيس�اعد ذلك حًق�ا 

النادي  ويساعدني ويساعد 
قائمة الفري�ق، بالتايل هو 
أم�ر وارد الح�دوث، ولكن 
لن يحدث  ذلك، إال عندما يتم 
تغطية كل ما س�بق 

ذكره«. 

ب�ات املهاجم التوج�ويل إيمانوي�ل أديبايور قريبا م�ن العودة إىل 
الدوري  اإلنجليزي، خلل فرة االنتقاالت الشتوية الجارية . 

وذكرت صحيفة »صن« الربيطانية التي تابعتها »املراقب العراقي« 
أن أديبايور،   36 عاما، تم عرضه عى أستون فيل، لتعويض املهاجم 

الربازييل ويس�يل العب  الفريق،الذي س�يغيب عن امللعب حتى نهاية 
املوس�م بعد إصابته .  وأضافت الصحيف�ة أن أديبايور أصبح العبا حرا 

بع�د رحيله ع�ن قيرصي س�بور  الركي، ويح�ق له االنتق�ال إىل أي ناد 
مجان�ا، وربما يك�ون حًل للمش�كلة الهجومية  التي يعاني منها أس�تون 

فيل بعد إصابة ويس�يل .  وس�بق ألديبايور أن دافع ع�ن قمصان أربعة أندية 
إنجليزية، آرسنال ومانشسر  سيتي وتوتنهام وكريستال باالس. 

يستهدف يوفنتوس التعاقد مع أحد 
نج�وم باي�رن ميونخ خ�لل الفرة 
املقبل�ة،  لتعويض الرحي�ل املحتمل 

لألملاني إيمري كان . 
ووفًق�ا لصحيف�ة »توتوس�بورت« 
اإليطالي�ة الت�ي تابعته�ا »املراق�ب 

العراقي«، ف�إن  اليويف يرغب يف ضم 
اإلس�باني تياج�و ألكانت�ارا، العب 

وسط الفريق البافاري . 
ويخط�ط ن�ادي الس�يدة العج�وز 
الستغلل العبه إيمري كان بإدخاله 
ضمن صفق�ة  تبادلي�ة، ينتقل عى 

إثرها ألكانتارا إىل ملعب أليانز . 
ومن املمكن لل�دويل األملاني أن يعود 
إىل النادي البافاري، الذي نشأ ضمن 
 صفوفه يف الناش�ئني، قبل أن يتنقل 
ب�ني ع�دة أندية حت�ى وصول�ه إىل 

يوفنت�وس  ع�ام 2018  . 

يعي�ش  ال  اآلخ�ر،  الجان�ب  ع�ى 
ألكانتارا أس�عد أيامه م�ع البايرن، 
ال سيما منذ تويل  األملاني هانز فليك 
تدريب الفريق يف نوفمرب املايض، ما 
يدفعه للتفكري يف  الرحيل عن ملعب 

أليانز أرينا. 

فيدال يقترب خطوة جديدة
 من إنتر ميالن

المبارد ُيمّهد لرحيل جيرو

شكوك حول مشاركة ماغواير بديربي مانشستر

أديبايور يقترب من العودة 
للدوري اإلنجليزي

كافاني يؤجل انتقاله 
إلى أتلتيكو مدريد يوفنتوس يطمح للتعاقد مع تياجو ألكانتارا

يسيتقبل آرسينال، اليوم اإلثنين، نظريه 
لييدز يونايتد عىل ملعب اإلميارات، وذلك 
 ضمين مبارييات الدور الثاليث من كأس 

االتحاد اإلنجليزي . 
وهذه هي املواجهة رقم 17 بن آرسينال 
ولييدز يف كأس االتحاد اإلنجليزي،  واألوىل 
منذ شيهر كانيون الثانيي 2012، عندما 

فياز املدفعجيية بهيدف دون رد يف  الدور 
الثالث بفضل هدف تيريي هنري . 

وليم يحقيق لييدز، الفيوز عىل آرسينال 
يف آخير 6 مواجهيات بينهميا يف جمييع 
لقياءات منهيا،   5  املسيابقات، وخير 
وذليك منذ فيوز بنتيجية 3-2 عىل ملعب 
 هايبوري )ملعب آرسينال القديم( يف آيار 

2003 يف الربيمريلييغ .  وتمكين آرسينال 
من تجاوز اليدور الثالث يف كأس االتحاد 
اإلنجلييزي، 22 مرة يف  آخر 23 موسيًما، 
وكان اإلخفاق الوحيد يف موسيم 2017-
أميام  نوتنجهيام  بالخسيارة   2018
فورسيت .  ويعد آرسينال، الفرييق األكثر 
نجاًحيا طوال تأرييخ املسيابقة، بعد أن 

توج باللقب   13 ميرة من قبل .  ومع ذلك، 
يمر آرسنال بفرتة صعبة، حيث لم يحقق 
سيوى انتصارين فقط يف آخر   16 مباراة 
خاضها يف جميع املسيابقات )9 تعادالت 
و5 هزائيم(  .  وتوج لييدز يونايتيد بلقب 
كأس االتحاد مرة واحدة يف تاريخه يف عام 
1972،  بالتغليب عيىل آرسينال يف املباراة 

النهائية بهدف دون رد .  ومنذ هبوط ليدز 
مين الربيمريلييغ يف عيام 2004، خاض 
الفرييق 9 مباريات  خارج ملعبه يف كأس 
االتحياد أمام فيرق الربيمريليغ، وانترص 
مرة واحيدة بهدف  دون رد عىل حسياب 

يف  يونايتيد  مانشسيرت 
كانون الثاني 2010. 

صحفي�ة  تقاري�ر  األورغواياني أك�دت  أن  إيطالية، 
إىل  أتلتيك�و مدريد، ولكن يف إدينس�ون كافاني س�ينتقل 

نهاية املوسم . 
»س�كاي  ش�بكة  إيطالي�ا«، ف�إن كافان�ي وأتلتيكو وبحس�ب 

مدري�د توصل إىل اتفاق  يق�ي بانتقال النج�م األوروغواياني إىل واندا 
ميروبوليتانو يف الصيف املقبل،  عقب نهاية عقده مع سان جريمان . 

وأشارت إىل أن هذا يتطابق مع ترصيحات توماس توخيل، مدرب سان 
جريم�ان،  الذي أكد أن كافاني مس�تمر يف حديق�ة األمراء حتى نهاية 

املوس�م .  وأكدت أن العقد املتفق عليه بني أتلتيكو مدريد وكافاني 
سيكون ملدة عامني فقط  وليس 3 كما أشيع يف البداية . 

ولم تس�تبعد »س�كاي« إمكانية إتمام الصفق�ة يف كانون الثاني 
الج�اري، لكنه�ا  أش�ارت إىل أن ه�ذا االحتمال س�يكون معقًدا 

للغاية، واألقرب أن تتم يف تموز  املقبل. 
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وال نجد عند تلك النزعة احتفاء بما يمتلئ به األدب، 
الذي تعتربه قديما، من حكمة األجيال السابقة التي 
تتهادى عىل طرقها املعبدة، بل نجد احتفاء بالهاوية 
واألعم�اق املعتمة الوعرة. فهنا نج�د الكاتب يقرتح 
ويستكشف األسلوب الحداثي الفذ »للخالص«، وهو 
خ�الص تقوم ب�ه ذات الف�رد من أجل نفس�ها لكي 
تتحرر م�ن ذاتها الجاهزة أيض�ا يف غمرة ما تتحرر 

منه.

طرائف من التراث 

 نقاد يعدون »شبح نصفي« مغايرة للعناصر التقليدية المعروفة في السرد العراقي 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

تناول باحثون يف جلس��ة اس��تضافة القاص والروايئ محمد خضري سلطان، خالل أمسية خاصة بمناس��بة صدور روايته » شبح نصفي » يف جمعية الثقافة 
للجمي��ع، تناول��وا بالبحث مجمل س��رية الروايئ األدبية وصواًل اىل روايته المحتفى بصدورها، معززني رؤية مش��ركة عىل ان ه��ذه الرواية قد تنتمي اىل ما 

يطلق عليه ب� » رواية أفكار« نظرًا لمغايرتها عنارص تقليدية معروفة يف الرسد العراقي، وارتكازها عىل خيوط فكرية ورؤيوية بشكل واضح. 

في جلسة استضافة الروائي محمد خضير سلطان

كثريا ما يكون س�ؤال الصحافي�ن يف الحوارات الصحافية 
عن ملاذا تنترش الرواية. أجبت كثريا، ويظل الس�ؤال يتكرر 
مع كل حوار، وهنا س�أحاول أن أجم�ل آرائي لتكون أكثر 
وضوحا، ول�ن أكتفي بإجابة قصرية. البداية هي أن نظرة 
إىل املالحم القديمة وه�ي أول فنون األدب، رغم أنها كانت 
شعرا ال نثرا، تعني باختصار أن اإلنسان يحب أن يكون له 

عالم آخر مواز لهذا العالم الذي ال يفهمه.
جوائز الرواي�ات هي األكثر يف عاملنا العربي، س�واء كانت 
جالبة للمال أو الشهرة أو الرتجمة، ومن ثم صارت الرواية 
حق�ال جاذبا جدا للكثريين. وأمام هذه الحالة من اتس�اع 
األف�ق للرواية، يدخ�ل عاملها كثريون جدا من متوس�طي 
املوهب�ة، بل ومن غ�ري املوهوبن، بل من يس�تأجرون من 
يكت�ب له�م، بل وم�ن يرسق�ون رواي�ات وأف�الم أجنبية 
ومش�اهد كاملة من روايات أخرى. أقول مشاهد وليست 
أفكارا، وألن النقد قد صار غري قادر عىل املتابعة من س�يل 
الرواي�ات، ال ي�دري أح�د بما يج�ري. يوما م�ا كان لدينا 
نق�اد ومبدعون روائيون وش�عراء وصحافي�ون. صحيح 
أن بعض النقاد كتبوا رواية أو أكثر، لكن نس�بة من فعلوا 
ذل�ك قليلة وم�ا زالت، لكن انتقل إليها كثري من الش�عراء، 
بينما كان يمكن أن يفعل ذلك يوما شاعر واحد يف كل قطر 
أو اثن�ن، ثم أخريا الصحافي�ون يتدفقون عىل الرواية بعد 
أعمار قضوها يف الصحافة، وأخري س�معنا عن سياس�ين 
س�يكتبون روايات، وع�ن محامن، وقد 
حرضت مرة اجتماعا مع بعض علماء 
األزهر قالوا إننا س�نكتب روايات أيضا 
والحمد لله لم يفعلوا. فعلها واحد فقط 
برواي�ة ال معن�ى وال قيم�ة له�ا، رغم 
اإلقبال الشديد عليها من أنصاره، ألنها 
طبعا مثل دروس الرتبية الوطنية. لست 
ضد انتقال أي كاتب من موقعه األصيل 
إىل الرواية، فأنا ض�د التخصص، بل إن 
العبقرية للفنان عادة تتجيل يف مجاالت 
مختلف�ة. فف�ي العالم تج�د لفان جوخ 
كتاب�ات نقدي�ة ولفيكتورهوغو مدش�ن 
الرومانتيكي�ة لوحات فنية ولبيكاس�و مرسحية وغريهم 
كث�ري، وهناك من كتب للس�ينما إىل جوار املرسح ويرس�م 
أيض�ا. كان ذلك يحدث يف مرص والعالم العربي يوما، لعدد 
قليل، لكن رائع، فنجيب محفوظ كتب السيناريو ويوسف 
إدريس ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وغريهم، 
ول�م يتخلوا عن القصة أو الرواي�ة. كلهم أجادوا يف االثنن 
مع�ا أو يف ثالثة أجناس فنية يف بع�ض األحيان. أمر تجيل 
العبقري�ة يف مج�االت مختلفة قديم فأحمد ش�وقي كتب 
املرسح، وطه حسن كتب القصة والرواية والتاريخ، حتى 

لو اختلفت عىل قيمة رواياته فنيا.
لك�ن هؤالء كانوا يف زمن قل فيه الكتاب، أما اآلن والس�يل 
ينهم�ر من الرواي�ات فاالنتقال إليها يعني إغ�راء ما، ألن 
الظاهرة تتس�ع وتكاد تشمل تسعن يف املئة من املشاهري 

يف األجناس األخرى.
أنا ال أحب أن أطلق تفس�ريا لذل�ك باعتباري كاتب رواية � 
باملناس�بة كتبت قصصا قصرية كث�رية ومرسحية واحدة 
وترجم�ت كتب�ا � لكن ظهر ذل�ك منذ البداي�ات، وال أحب 
أن اك�ون معي�ارا، لكن أح�ب للنقاد أن يكتب�وا عن أعمال 
الداخل�ن للرواي�ة م�ن بعي�د به�ذه الكثرة لنجد تفس�ريا 
للمسألة. وأعتقد أن األسباب السابقة الزدهار الرواية هي 
الس�بب، ولن أقف عند موضوع الجوائ�ز وحده كما يقول 

الكثريون.

 انتشار الكتابة الروائية 

»زليخات يوسف« عندما يبث الكاتب خلجاته االنسانية
وجدان عبدالعزيز

اصبح�ت قص�ة )زليخ�ات يوس�ف( االط�ار 
االحتوائ�ي لكل م�ا حملته قص�ص املجموعة 
املوس�ومة بنفس االسم ، حيث بث الكاتب عيل 
الس�باعي خلجات�ه االنس�انية عربه�ا ، وعمد 
بقصدية اىل اقرتاح هذا االسم .. وحينما التمعن 
بالسياقات الرسدية لكل قصص املجموعة وما 
حملت�ه من معان�ي ، لوجدناه�ا تصب جميعا 
يف رؤي�ة الكات�ب الرافض�ة والقلق�ة تجاه كل 
املواق�ف الت�ي يفرزه�ا الواقع املحي�ط  � وما 
اكثرها � ناهيك عن ضغوطات هذا الواقع عىل 
عوالم التخيل التي يجرتحها الكاتب السباعي ، 
ويتماهى معها ضمن مرتكزات عديدة .. ومنها 
املدون�ة التاريخي�ة التي احاطت ب�كل كتاباته 
الرسدية تقريب�ا .. وتبدى لنا يف هذه املجموعة 
اس�تثمار الكات�ب لقضية تداخ�ل الفنون عرب 
مس�ارات جمالي�ة البح�ث ع�ن الحقيقة مما 
دع�اه اىل اعتماد القط�ع وااللص�اق وصناعة 
املشهدية ومع انفجار املعارف املعارصة ، ومن 
ضمنها الفلس�فة واملذاه�ب األدبية والنقدية ، 

ل�م يعد هناك من حقيق�ة ثابتة: فقد صار كل 
ش�ئ عرضة للتطور والتغري والشك واملغادرة ، 
وكان لتطور فلس�فة الجمال أث�ر مهم يف ذلك 
، وال س�يما جمالي�ات كروتش�ة الذي ش�ن يف 
اإلس�تطيقا ، عام 1902 ، هجوماً عىل مفهوم 
األن�واع األدبية: “لم تقم له بع�ده قائمة برغم 
املح�اوالت العدي�دة التي ج�رت للدف�اع عنه ، 
أو إلع�ادة صوغ�ه بش�كل مختل�ف” ، ما دفع 
بعملية التداخل إىل مواصلة التطور فيما أطلق 
عليه جريار جنيت جامع النص الذي يقصد به 
“مجموع الخصائص العامة التي ينتمي إليها 
كل ن�ص ع�ىل ح�دة” ، وفيما اندم�ج بنظرية 
أوس�ع هي نظرية الخطاب وعلم النص ، أو ما 
أطلق عليه بالنصوصية بعد أن مهدت مباحث 
الشعرية السبيل لذلك ، كونها تقوم يف األساس 
ع�ىل االنحراف وانتهاك قوان�ن االعتياد. وكان 
من الطبيعي لهذا التطور ، واس�تعارة السمات 
من جنس لجنس ، أن يسمح بظهور مسميات 
جدي�دة بوصفها مصطلحات لنوع من الكتابة 
الحرة يس�تثمر خصائص أن�واع أدبية متعددة 

كمصطل�ح الكتابة والنص ، ال�ذي كان روالن 
بارت أشهر من نادى به وتبنى إشاعته والدفاع 
عنه. أما التداخل ب�ن النصوص فهو النظرية 

املتقدمة التي أسس�ت ملفاهي�م قديمة تكثفت 
حتى غدت حديثة يف آليات التأس�يس والعرض 
.هي نظرية التناص التي يجمع أصحابها عىل 
أن الن�ص لي�س منتجاً مخرتع�اً وال بريئاً ، بل 
ه�و نتاج تداخل نص�وص قديمة أو مزامنة له 
تتص�ارع وتلتم�ع يف فضائ�ه ، فالن�ص � عند 
جوليا كرستيفا � امتصاص وتحويل لنصوص 
أخ�رى ، بحي�ث يتح�ول الن�ص الجدي�د إىل ما 
يش�به الفسيفساء سواء يف تماس�ه الرتكيبي 
مع النصوص املقتبسة أم يف تحويله الداليل لها 
، أو اإلش�ارة والتلمي�ح إليه�ا ، أو التغييب لها 
يف مناط�ق متفاوتة العم�ق ، لكن ترانس هوك 
يؤك�د ناحيت�ن: أوالهما أن النص�وص األدبية 
هي رسائل تشري إىل نفسها ، وإن كانت تحوي 
إشارات متواصلة إىل أعمال أدبية وفنية أخرى 
، م�ا يعزز دور املؤلف أو املب�دع يف إنتاج النص 
، دحض�اً للمبالغن يف س�لبية الدور الذي يقوم 
به املب�دع يف عملية اإلبداع من كونه فضاء تمر 
عربه الكتابة � كما ادعى كلود ليفي ش�رتاوس 
، الذي ال يمتلك الش�عور بأنه يكتب ، بل يمتلك 

ش�عوراً بأن الكتب تكتب من خالله ، وتلك هي 
املعضلة التي كمنت وراء إشكالية موت املؤلف 
، ع�ىل ان ه�ذه التحديدات ال تلغ�ي دور املبدع 
الذي يدرك هدفه كم�ا يعي جيدا وظيفة عمله 
وأبع�اد نصه � ورس�الته اإلبداعية يف كل ذلك ، 
والتناص حس�ب ليتش “ليس ذاتاً مستقلة أو 
مادة موحدة ، ولكنه سلسلة من العالقات مع 
نص�وص أخرى ، ونظامه اللغ�وي مع قواعده 
ومعجمه جميعها تس�حب إليها كماً من اآلثار 
واملقتطف�ات م�ن التاريخ ، ولهذا ف�إن النص 
يش�به يف معط�اه معطى جيش خ�الص ثقايف 
بمجموعات ال تحىص م�ن األفكار واملعتقدات 
واإلرجاعات” ، التي يتوس�ل به�ا الكاتب لبناء 
رؤيته بنية جديدة ليس�ت ه�ي البنى القديمة 
لتداخالت�ه النصية التي كمن�ت يف أعماق نصه 
الجديد. بل هي النصوص التي امتصها وحوَّلها 
إىل بني�ة جديدة ، ودالالت مباينة ملا كانت عليه 
من قبل ، ووظيفة القارئ أن يسترشف دالالت 
كل تل�ك املداخ�الت لتش�كيل الدالل�ة الجديدة 

للنص .

طرائف
الخج�ل: ش�عر جحا بوج�ود ل�ص يف داره ليالً، 
فق�ام إىل الخزانة واختبأ به�ا، وبحث اللص عن 
يشء يرسقه فلم يجد ف�رأى الخزانة فقال: لعّل 
فيه�ا ش�يئاً ففتحها وإذا بجح�ا فيها، فاختلج 
اللص ولكنه تش�جع وقال: م�اذا تفعل هنا أيها 
الش�يخ؟ فقال جح�ا: ال تؤاخذن�ي فإني عارف 
بأن�ك ال تجد ما ترسقه ولذل�ك اختب��أت خجالً 

منك.

املراقب العراقي/ متابعة...
   كي�ف يمكن أن تكون رواية بوليس�ية 
تتح�دث عن الع�رص العب�ايس يف بغداد. 
ولكنها رواية فلس�فية أيض�ا. هذه هي 
رواي�ة الجريم�ة الفن وقام�وس بغداد، 
الت�ي بل�غ به�ا ع�يل ب�در ذروة الجمال 
ال�رسدي كما وصفت�ه إح�دى الصحف 
ع�ن  الرواي�ة  ه�ذه  األجنبية.تتح�دث 
امل�دارس الفلس�فية واالرسارية يف بغداد 
يف الع�رص العب�ايس، حي�ث تب�دأ أحداث 
الرواي�ة يف الق�رن الس�ادس الهج�ري، 
مع وصول الرس�الة الثالثة والخمس�ن 
املفقودة من رس�ائل أخ�وان الصفا عىل 
ظهر الس�فينة مراد مرس�ومة بريش�ة 
الرس�ام يحيى الواس�طي، فينشب نزاع 

بن رؤساء الطائفة الخواجية.
وبعد وش�اية تص�ل إىل القض�اة، يحكم 
العب�ايس بامل�وت ع�ىل رئي�س  الوزي�ر 
الطائف�ة عم�اد الدي�ن بن أب�ي ريحانة 
النقاش، وهو أحد أعضاء مثلث الحكمة 
ال�ذي يرتب�ع ع�ىل رئاس�ة الطائفة مع 
س�نان،  والخواج�ة  عب�اس  الخواج�ة 
غ�ري أن الخواجة عباس يته�م الخواجة 
سنان بهذه الوشاية فريسل أحد أعضاء 
الطائفة ومن املشهورين بالوالء له وهو 
الخواجة ن�رص الدين الغتي�ال الخواجة 
ه�ذه  تنفي�ذ  إىل  طريق�ه  ويف  س�نان، 
الجريمة يس�تعيد الخواج�ة نرص الدين 

قصة الطائفة الخواجية.
 وهي طائفة رسية نش�أت يف الس�نوات 
األخرية من العرص العبايس، تؤمن بالفن 
والحكم�ة األزلي�ة وتس�توحي أفكارها 

م�ن السلس�لة الذهبي�ة للفيثاغوري�ن 
اإلس�المين مث�ل الفاراب�ي وجاب�ر بن 
حيان وثابت بن قرة، وتعتمد يف نظامها 
ع�ىل قام�وس بغ�داد وهو كت�اب رسي 
الس�فرجل  موض�وع يف صن�دوِق م�ن 
املزّخ�رف بالذه�ب والفّض�ة، تعده هذه 
الطائفة أعظم ترك�ة يف الحكمة والفن، 

الحتوائه عىل أرسار بغداد وقصة بنائها.
تس�تعيد ه�ذه الرواي�ة قص�ة امل�دارس 
والح�ركات الرسية يف بغداد العباس�ية، 
مكتوبة بأس�لوب يحاكي فن املنمنمات 
والزخرف�ة العربية اإلس�المية، وبحبكة 
بوليس�ية ع�ن أرسار تتعل�ق بجريم�ة 

خفية.

 »الجريمة، الفن ، وقاموس بغداد« ذروة الجمال السردي

املراقب العراقي/ متابعة...
ثم�ة الكث�ري مم�ا يمك�ن قول�ه أزاء م�ا 
أفصح�ت عن�ه ماكن�ة الثقاف�ة العراقية 
خالل ع�ام 2019، والحديث هنا يتش�عب 
كث�ريا إذا م�ا أردن�ا أن نرص�د م�ن خالله 
حصاد ع�ام كامل وانعكس تأثريه واضحا 

عىل املشهد الثقايف.
يف س�ياق النت�اج األدب�ي بدأن�ا نتوقع أن 
يكون للعراق نصيب يف أي مسابقة عربية 
تحتف�ي بالنتاج الروائ�ي، بعد أن انفتحت 
ش�هية العامل�ن يف مي�دان الكتاب�ة ع�ىل 
اقتحام عالم الرسد الروائي، خاصة خالل 
العقدي�ن املاضين، فق�د تضاعفت أعداد 
الرواي�ات الخارج�ة من املش�غل العراقي 
خ�الل األع�وام العرشة املاضي�ة، ووصلت 
إىل أكث�ر من 500 رواي�ة، وبات القراء عىل 
موعد مع رواي�ة جديدة كل عام، يطرحها 
عدد من الكتاب الذين أمس�ت أس�ماؤهم 

متداول�ة بن القراء، أمث�ال خضري الزيدي 
وحميد الربيعي ونزار عبد الستار ومحمد 
عل�وان وآخرين، ومن هذا الس�ياق الوافر 
بالنتاج الروائي جاء فوز الكاتبن وارد بدر 
الس�الم وهيثم بردى يف مس�ابقة »كتارا« 
القطري�ة للرواي�ة، حيث فاز الس�الم عن 
روايت�ه »املخطوفة« ضمن فئ�ة الروايات 
غ�ري املنش�ورة، وف�از ب�ردى ضم�ن فئة 
الروايات غري املنشورة واملخصصة للفتيان 
ع�ن رواي�ة »العه�د«، ويف إط�ار الكتاب�ة 
الش�عرية فاز الش�اعر ع�يل جعفرالعالق 
بجائ�زة »الس�لطان العوي�س«، وتمك�ن 
حس�ن النواب م�ن خطف جائ�زة الطيب 
صال�ح ع�ن روايت�ه »رحل�ة الكوكوب�را« 
وش�اطره الف�وز يف هذه الجائ�زة القاص 
عيل حسن عبيد عن مجموعته القصصية 
»لغة األرض«، وانتزع الشاعر باسم فرات 
جائزة السلطان قابوس عن أدب الرحالت.

عام الجوائز األدبية العراقية

حرضته�ا  الت�ي  الجلس�ة  ق�دم 
واداره�ا  العراق�ي(  )املراق�ب 
الش�اعر جاس�م العيل الذي أشار 
اىل ان االدب ه�و صورة الش�عوب 
بم�ا يلتقط�ه م�ن ظواه�ر يمور 
به�ا املجتمع، والكات�ب هنا حالة 
جدلية مع الواقع، اذا ال يس�تطيع 
ان يش�يد مس�افة فاصل�ة بين�ه 
وبن م�رشوع ابداع�ه. ويف كلمة 
الضي�ف محمد س�لطان املعنونة 
» ن�روي لكي نمتل�ك« فصل فيها 
معن�ى ودالالت امت�الك الحدث يف 
الرسد، وتحويله من مشاعيته اىل 
تس�جيل ملكيته عرب فعل الروي، 
هن�ا،  امللكي�ة  أدوات  اح�د  وه�و 
مستش�هدا بنظرية »بول ريكور« 
حول الهوية الرسدية وتطبيقاتها 
يف ال�رسد التاريخ�ي والقص�ي. 

وأضاف محمد خضري س�لطان يف 
مع�رض اجابته عىل س�ؤال حول 
اش�تغاله بن القصة والرواية بان 
القص�ة القص�رية كانت الش�كل 
االدب�ي املالئ�م ملرحل�ة تقوي�ض 
الحريات، وكانت القصة العراقية 
بصفة فنية تعم�ل عىل انها حلم، 
والحلم عن�د املس�تبد ال يمكن ان 
يق�ارن باليقظ�ة حينم�ا تك�ون 

رواية.
 اوراق نقدية 

وتق�دم الناقد إس�ماعيل ابراهيم 
عبد بورقة نقدية بعنوان ) قد نشم 
الرسدأحيانا( تناول فيهااالشتغال 
ع�ىل  املعتم�دة  ال�روي  بطريق�ة 
اتجاهن فني�ن فقط هما الحوار 
والوص�ف، وعدم االلتق�اء بينهما 
اال ع�رب القي�م البعي�دة واعتم�اد 

الوح�دة املضلل�ة لعائل�ة الع�راق 
املؤسسة للملكية، إذ أن الجغرافيا 
عمل فني يقوم عىل تعويم املكان، 
والرتمي�ز  باالنفت�اح  والزم�ان 
نماذج�ه   , املخادع�ة  واألرخن�ة 
)طريق الهند القديم ، الكرنتينة , 
الكلية الحربية(، وذكر الناقد بأن 

الرسد لم يكن قصاً موحداً ومليكن 
روي�اً متواصالً , أنم�ا هو لقطات 
من أحداث , منلوحات , من أفكار 
, تتضام�ن م�ع بعضه�ا لتعطينا 
متعة الرسد وفتنته دون إن تلهينا 

باشرتاطاته.
 الناق�د محم�د جب�ري عق�ب بإن 
الرواية صعب�ة وصعوبتها تكمن 
يف كتابته�ا من ن�وع مختلف. فله 
الرواي�ة،  مي�زه خاص�ة يف ه�ذه 
فاطلق مقرتحا لتسميتها بالرواية 
الفاع�ل  باعتماده�ا  الثقافي�ة 
ال�رسدي وه�و هن�ا فاع�ل ثقايف 
منظ�م. وخت�م الكات�ب ش�مخي 
جرب عرب بورقته السس�يوثقافية 
يف الن�ص الروائي)ش�بح نصفي( 
للروائ�ي محم�د خضري س�لطان 
من خالل تصف�ح وتأويل الوقائع 

واجتماعي�ا  وتاريخي�ا  سياس�يا 
االجتماعي�ة  الح�راكات  ورص�د 
وتمثالتها يف االنفالتات واالنتقاالت 
الطبقية وفق الظروف والتطورات 

االجتماعية واالقتصادية. 
واش�ار جرب اىل ان الرواية تس�عى 
الن )تنض�وي ضمن حق�ل رواية 
االف�كار(، فهن�اك ثالث�ة مرويات 
)االوىل  املؤل�ف  يس�ميها  كم�ا 
تمثل النس�خة الرعوي�ة الضامرة 
والثانية تندرج يف سياقات التحول 
الحصيلة  والثالث�ة كانت  الحديث 
الرمزية لشقاءاتهما عرب التاريخ( 
فه�ي رحلة سيس�يولوجي ترصد 
االجتماعي�ة  القي�م  منظوم�ة 
الحاكمة التض�ع فواصل واضحة 
بن الصحراء والريف، ربما يتجىل 
الف�رق بوج�ود امل�اء ال�ذي يع�د 

الخيمة  عامل استقرار، فتتحول 
املصنوعة من الش�عر او الصوف 
اىل ك�وخ او رصيف�ة مصنوع�ة 
ربم�ا  وال�ربدي.  القص�ب  م�ن 
يكون الك�وخ والرصيف�ة اكثر 
ثبات�ا واقل قلق�ا م�ن الخيمة، 
لك�ن الع�دة العقلي�ة والقيمية 
املرجعي�ة التختلف بن  واالطر 
ه�ذا وذاك )الب�دوي والريفي(، 
ربما تتهذب او تتش�ذب بعض 
الس�لوكيات عن�د البدوي حن 
يصب�ح قروي�ا ريفي�ا، ومنها 
بممارس�ة  وقبول�ه  رض�اه 
العمل الي�دوي )الزراعة( وقد 
يكتسب بعض اللن والطراوة 
بعي�دا ع�ن االضط�راب الذي 
الصحراء  يعيشه وهو يواجه 

ومجاهلها وتحدياتها.

محمد خضير سلطان

 إبراهيم عبد المجيد

الثقافـي
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ما هي أسباب السعال الشديد ؟

دراسة: سكان المدن الملوثة عرضه لإلصابة بهشاشة العظام 

كش�فت تقاري�ر صحفية ع�ن ترسيبات جديدة تكش�ف عن 
مفاجأة رشكة »وان بلس« الصينية الرائدة لعشاقها.

ون�ر موقع »تايم�ز نيوز ن�او« تقريرا ح�ول ني�ة »وان بلس« طرح 
هاتف اقتصادي متوسط التكلفة لكافة مستخدميها خالل عام 2020 

الجاري.
وأوض�ح التقرير أن الرك�ة الصينية تنوي طرح هات�ف »وان بلس 8 

اليت« إىل جانب هاتفي »وان بلس 8« و«وان بلس 8 برو ».
ولك�ن وع�دت »وان بلس«، وفقا ملص�ادر أال تقل نس�خة »وان بلس 8 

اليت« عن النسختني األقوى.
وس�تدعم »وان بلس« الهاتف بألوان براق�ة مثل »األزرق املتدرج«، كما 
أنه س�يتم دعمه بثالث كامريات خلفية، كما سيتم تزويده بشاشة ذات 
تردد 90 هرتز بقياس 6.4 بوصة، وبتقنيات الجيل الخامس لالتصاالت.

وسيتم دعم »وان بلس 8 اليت« بمعالج من نوع »ميدياتك«، ومستشعر 
كام�ريا بدق�ة 48 ميغابيكس�ل، وآخ�ر أوس�ع بدقة 20 ميغابيكس�ل، 

ومستشعر تليفوتوغرايف بدقة 12 ميغابيكسل. 

يعان�ي كث�ري م�ن الن�اس م�ن 
الش�خري، وهو بنظ�ر البعض ال 
يعدو كونه حالة مزعجة، ولكن 
أطباء من أملانيا حذروا، مؤخرا، 

من أن األمر أكثر من ذلك.
وح�ذرت الجمعية األملانية لطب 
وأبح�اث الن�وم من االس�تهانة 
بالش�خري، باعتباره ليس مجرد 
ظاهرة مزعجة فحس�ب، وإنما 
قد تنذر بمشاكل صحية خطرية 

أيضا.
وأوضحت الجمعية أن الش�خري 

عندم�ا  الخط�ر  ناق�وس  ي�دق 
يكون مصحوبا بانقطاع النفس 
أثن�اء النوم، بحس�ب م�ا ذكرت 

وكالة األنباء األملانية.
وقال�ت الجمعي�ة إن الش�خري، 
النف�س  بانقط�اع  املصح�وب 
باإلصاب�ة  ين�ذر  الن�وم،  أثن�اء 
باضطراب�ات القلب أو الس�كتة 
الدماغي�ة أو التوق�ف املفاج�ئ 

للقلب.
وأش�ارت الجمعي�ة إىل أن هناك 
عوام�ل ع�دة ت�ؤدي إىل املعاناة 

البدان�ة  مث�ل  الش�خري،  م�ن 
وتعاطي املروب�ات الكحولية، 
وانقط�اع الطمث لدى النس�اء، 
باإلضاف�ة إىل تضخ�م اللوزت�ني 
وارتخاء عضالت الحنك واألورام 

الصغرية.
رضورة  إىل  الجمعي�ة  ودع�ت 
استش�ارة الطبي�ب ع�ى وج�ه 
يف  للع�الج  للخض�وع  الرسع�ة 
الوقت املناس�ب، مش�رية إىل أن 
الع�الج يتمث�ل يف ارت�داء قن�اع 

تنفس أثناء النوم.

أف�ادت مؤسس�ة »ديك�را« للفحوصات الفني�ة، بأن 
ب�رودة الطق�س تع�د بمثاب�ة الع�دو اللدود للس�يارة 
الكهربائية، حي�ث تقل قدرة البطارية، كما تس�تهلك 
بعض التجهيزات التيار بش�كل أكثر يف فصل الش�تاء، 
مثل نظ�ام التدفئة والضوء الع�ايل، وبالتايل يقل مدى 

السري.
وللحفاظ عى بطارية الس�يارة الكهربائية يف الش�تاء 
يويص الخرباء باالقتصاد يف تشغيل مستهلكات التيار، 
خاص�ة نظ�ام التدفئ�ة، والتجهي�ز الالح�ق بمضخة 

حرارية تتس�م بالكفاءة إذا كان ذلك ممكنا، علما بأن 
معظم املودي�الت تتيح برمجة لإلحم�اء أثناء توصيل 

السيارة بكابل الشحن.
ويويص الخرباء أيضا بصف السيارة يف املرآب، وأن تتم 

عملية الشحن يف أجواء دافئة قدر اإلمكان.
ويف الوق�ت ذات�ه، يحذر الخ�رباء من أن يأتي ترش�يد 
استهالك الطاقة عى حس�اب السالمة واألمان، حيث 
يتعني عى قائد الس�يارة عدم تأجيل تشغيل املصابيح 

أو تشغيل نظام التدفئة إذا لزم األمر.

قال املركز االتحادي األملاني للتوعية 
الصحي�ة، إن الس�عال الش�ديد ل�ه 
أس�باب ع�دة تتمث�ل يف نزل�ة الربد 

الديكي والتهاب الشعب  والس�عال 
الهوائية والرب�و وااللتهاب الرئوي 
والتهاب الحنجرة واالنسداد الرئوي 

املزم�ن وأورام الرئة كس����رطان 
الرئة.

وش�ّدد املركز األملان�ي عى رضورة 
استش�ارة الطبيب يف حال استمرار 
الس�عال الش�ديد مل�دة تزي�د ع�ن 
أسبوعني، خاصة إذا كان مصحوبا 
الحم�ى  مث�ل  أخ�رى،  بأع�راض 
والرجف�ة وخفق�ان القلب، وضيق 
وآالم  الش�ديد  والتع�رق  التنف�س 
العضالت واألطراف والتعب الشديد، 
وذل�ك لتحدي�د الس�بب الحقيق�ي 
الكام�ن وراء الس�عال، والخضوع 
للعالج عى وجه الرسعة، حس�بما 

نقلت وكالة األنباء األملانية.
ويعد السعال أحد األعراض الشائعة 
الت�ي يمك�ن أن يك�ون ناجما عن 

العديد من األسباب.
يعت�رب  ال  األحي�ان،  معظ�م  ويف 
السعال مش�كلة خطرية، ويختفي 
م�ن تلقاء نفس�ها، إال أن�ه إذا كان 
شديدا أو مصحوبا بأعراض أخرى، 
فمن األفض�ل زيارة الطبيب إلجراء 
للع�الج  والخض�وع  التش�خيص، 

املناسب.

اكد تقرير مطلع أن هناك العديد 
من أس�باب اإلصاب�ة باعوجاج 
العمود الفقري، وهذه األس�باب 
لك�ي  عليه�ا  التع�رف  يج�ب 
تس�تطيع تجنبه�ا حفاًظ�ا عى 

صحة العمود الفقري، ومنها:
أي  الش�ديد  ال�وزن  -زي�ادة 
الوصول للس�منة، هذا األمر يعد 
من أبرز األسباب املؤدية لإلصابة 

باعوجاج العمود الفقري.
-ه�ل تعل�م أن ارت�داء األحذي�ة 
ذات الكع�ب العايل لف�رة زمنية 
طويلة يزيد من ف�رص اإلصابة 

باعوجاج العمود الفقري.
العم�ود  يف  لح�ادث  -التع�رض 

الفقري يزيد فرص اإلصابة.
-أوضحت العديد من الدراس�ات 
الطبي�ة أن الجل�وس أو الوقوف 
لفرة زمنية طويلة تعد من أبرز 
األمور التي تزيد فرص اإلصابة.

-ضعف العضالت يف الجسم تعد 
من أبرز األسباب.

- كم�ا ي�زداد ف�رص اإلصاب�ة 
باعوجاج العمود الفقري عندما 
تكون املرأة حامل، نتيجة لزيادة 
الوزن خالل هذه الفرة الحرجة.

ما هي اسباب اعوجاج 
العمود الفقري ؟

مختصون يحذرون من خطر »الشخير«

كش�فت دراس�ة حديث�ة، إىل 
أن العي�ش يف امل�دن امللوث�ة، 
قد يزيد م�ن مخاطر اإلصابة 

بهشاشة العظام.
الص�ادرة  الدراس�ة  وأج�رت 
ع�ن معهد برش�لونة للصحة 
العاملي�ة يف إس�بانيا، أبحاثها 
ع�ى م�ا يق�رب م�ن 4000 
ش�خصا يف الهند، ب�ني عامي 
استنش�قوا  و2012،   2009
محمول�ة  س�امة  جزيئ�ات 
باله�واء، ليتبني بعد الكش�ف 
عليهم أن لديهم كتلة عظمية 
أق�ل، بحس�ب صحيفة »دييل 

ميل« الربيطانية.
ويعتقد الباحثون اإلسبان، أن 
العظام تضعف، بفعل ترسب 

امللوث�ات الصغ�رية إىل ال�دم، 
عند استنش�اقها م�ع الهواء، 
وه�و م�ا ي�رسع م�ن عملية 

الشيخوخة.
واس�تخدم الباحثون نموذجا 
ت�م تطوي�ره محلي�ا لتقدي�ر 
التعرض لتلوث الهواء يف محل 
اإلقامة بالجس�يمات الدقيقة 
يبل�غ  الت�ي  ج�وا  املحمول�ة 
قطرها 2.5 ميكرومر أو أقل، 
إضاف�ة إىل التل�وث بالكربون 

األسود.
املعلوم�ات  ه�ذه  وربط�وا 
بصحة عظام املشاركني التي 
ت�م تقييمها باس�تخدام نوع 
خاص من األشعة التي تقيس 
كثافة العظام، تس�مى قياس 

الس�ينية  األش�عة  امتصاص 
املزدوج الطاقة، وقياس كتلة 
العظ�ام يف العم�ود الفق�ري 

والورك.
أوتافي�و  الدكت�ور  وق�ال 
رانزان�ي، قائد فري�ق البحث: 
»تس�اهم نتائج هذه الدراسة 
خاص�ة  املعرف�ة،  زي�ادة  يف 
يف ظ�ل ع�دم وجود دراس�ات 
حاس�مة ح�ول تأث�ري تل�وث 

الهواء عى صحة العظام«.
»استنش�اق  وأض�����اف: 
امللوثة  الدقيق�ة  الجس�يمات 
يمكن أن يؤدي إىل فقدان كتلة 
العظ�ام م�ن خ�الل اإلجهاد 
التأكس�����دي وااللتهاب�ات 

الناجمة عن تلوث الهواء«.

األملاني�ة  الجمعي�ة  قال�ت 
للط�ب الباطن�ي، إن اآلالم يف 
الجزء العلوي أو الس�فيل من 
البطن جهة اليس�ار، تستلزم 
ف�ورا،  الطبي�ب  استش�ارة 
ألنها تن�ذر باإلصابة بالتهاب 

الطحال.
ومن األع�راض األخرى الدالة 
ع�ى التهاب الطح�ال تضخم 
الطحال مع إمكانية تحسسه، 
باإلضاف�ة إىل ش�حوب الوجه 
الناجم عن فق�ر الدم، وكثرة 
ونزي�ف  بالع�دوى،  اإلصاب�ة 

األنف املتك�رر، والحم����ى، 
بالتع���ب  الع�ام  والش�عور 

واإلعياء.
وأوضحت الجمعية أن التهاب 
الطح�ال يرجع ألس�باب عدة 
أو  البكتريي�ة  الع�دوى  مث�ل 
املناعة  أمراض  أو  الفريوسية 
كالروماتي�زم وأمراض كرات 
ال�دم الحمراء مث�ل فقر الدم 
املنجيل وفقر دم حوض البحر 
املتوسط )ثالسيميا( أو تليف 
الكبد أو ورم الغدد اللمفاوية، 
حس�بما نقلت وكال�ة األنباء 

التهاب  ع�الج  األملانية.ويت�م 
الطح�ال بواس�طة املضادات 
املثبطة  أو األدوي�ة  الحيوي�ة 
لاللتهاب�ات، كما ق�د يتطلب 
جزء  اس�تئص�����ال  األم�ر 
أو  الطح��������ال  م�ن 
يف  بالكام�����ل  اس�تئصاله 

بعض الحاالت.
 جدير الذكر أن الطحال يؤدي 
العديد من الوظائف املهمة يف 
الجس�م، فهو يعد ج�زءا من 
جهاز املناعة، كما أنه يختص 

بتنقية الدم.

في حال األلم بهذه المنطقة راجع الطبيب 

أحيانا يقوم قائد السيارة باستعمال 
ناقل الرسعة بطريقة خاطئة، األمر 
الذي ينتج عنه صوت احتكاك أجزاء 
معدنية، لكن ما م�دى خطورة ذلك 

عى املركبة؟.
لإلجاب�ة عن هذا الس�ؤال، أوضحت 
الهيئ�ة األملانية للفح�ص الفني، أن 
النق�ل لحركة »تعش�يق« خاطئة ال 
يقت�ر رضره ع�ى ناق�ل الحركة 

فحسب، بل قد يرض باملحرك أيضا.
واعتمادا عى ش�دة الخلل، تتعرض 
أجزاء الروس للتحميل الشديد، وقد 
يؤدي تك�رار هذه العملي�ة إىل تآكل 
مبكر لحلق�ات املزامن�ة أو عنارص 

اإلحكام أو حتى محمل اإلبرة.
وإذا ق�ام قائ�د الس�يارة بالنقل إىل 
حرك�ة »تعش�يق« منخفض�ة جدا، 
االنتق�ال  املث�ال عن�د  ع�ى س�بيل 
بطريق الخطأ من التعشيقة الرابعة 
إىل األوىل، ف�إن املح�رك س�وف ينقل 
رسعة الدوران العالية من التعشيقة 
العالية إىل التعش�يقة األقل، وهو ما 

يعمل عى كبح السيارة بقوة.

ويعني ه�ذا وصول ع�دد اللفات إىل 
أقىص ح�د ممكن، وه�و ما ال يرض 
بناقل الحركة فحس�ب، بل باملحرك 
أيضا، وذل�ك ألن عدد اللف�ات العايل 
جدا يؤدي إىل تحرك املكابس برسعة 
أك�رب ال تتواف�ق م�ع فت�ح وإغالق 

الصمامات.
وعن�د اصط�دام املكاب�س بقوة مع 
الصمام�ات فيمكنه�ا ثن�ي املكبس 
أو ك�رسه، فض�ال ع�ن انثن�اء ذراع 
التوصيل كنتيجة شائعة يف مثل هذه 

الحاالت.

اعراض تجبرك على العزوف عن تناول الحليب 
م�ن  العدي�د  الحلي�ب  ل�رب 
الفوائد صحية، فه�و مصدر هام 
للكالسيوم ويعزز التطور الصحي 
للعظ�ام واألس�نان، إال أن ظهور 
ق�د  الصحي�ة  املش�كالت  بع�ض 
تتس�بب يف رضورة التوق�ف فورا 

عن رشب الحليب.
حديث�ة  طبي�ة  دراس�ة  وذك�رت 
نره�ا موقع »برايت س�ايد« أنه 
يج�ب التوق�ف ف�ورا ع�ن رشب 

الحليب حال ظهور 9 عالمات.
وح�ذر الباحث�ون م�ن مواصل�ة 
اس�تهالك الحليب يف ح�ال ظهور 
بعض العالمات، كون ذلك سيكون 
له آث�ار جانبية س�يئة عى صحة 

اإلنسان.
الشعور بالتعب:

للنوم بش�كل أفضل، يمكن تجربة 
تناول الفواكه والخرضوات الغنية 
القرنبي�ط  مث�ل  بالريبتوف�ان 

والبطاطا الحلوة واملوز والتفاح.
يف ح�ني أن الحلي�ب يحت�وي عى 
جزيئ�ات أفيوني�ة تجعلنا نش�عر 
بالنوم، لكن م�ن الناحية العلمية 

هذا ال يعن�ي أنها س�تجعلنا ننام 
جي�دا، نظ�را ألنه يصع�ب هضم 
الحلي�ب، وه�و ما يجهد الجس�م 
الطاق�ة  إنت�اج  محاول�ة  خ�الل 

لتحطيمه، ما يعطل دورة النوم.
حب الشباب:

أظه�رت العديد من الدراس�ات أن 

الحليب الخايل من الدسم يزيد من 
شدة حب الش�باب بني املراهقني، 
كما تلقي بعض الدراسات باللوم 
ع�ى منتج�ات األلب�ان يف التأثري 
عى الهرمونات، كما يؤثر الحليب 
قلي�ل الدس�م عى صح�ة البرة 

بشكل سلبي.

صعوبة يف الهضم:
تشري دراسة إىل أن 65 – 70 باملئة 
م�ن س�كان العال�م يعان�ون من 
ع�دم تحم�ل الالكت�وز، ويصعب 
عليه�م هضم حلي�ب البقر، ما قد 
االنتفاخ  يس�بب مش�كالت مث�ل 
واإلس�هال  والغ�ازات  والغثي�ان 
بش�كل منتظم، واألفض�ل اإلقالع 

عن رشب الحليب.
أوجاع غريبة:

نظرا ألن الحليب شديد الحموضة، 
فإنه يسبب التهابا يؤذي املفاصل 
إح�دى  وتش�ري  والعض�الت، 
الدراس�ات إىل أن الذين يمارسون 
الرياض�ة ويواجه�ون صعوبة يف 
التع�ايف م�ن ألم العض�الت عليهم 
خفض اس�تهالك منتجات األلبان 

وخاصة الحليب.
ضباب الدماغ:

االستهالك املفرط ملنتجات األلبان 
ق�د يك�ون س�ببا لضب�اب الدماغ 
بروت�ني  مع�دل  ارتف�اع  بس�بب 
الكازي�ن يف الحلي�ب، م�ا يس�بب 

شعورا كاذبا بالرضا.

استعمال ناقل السرعة بطريقة خاطئة يؤثر على عمل المركبة

شركة صينية تطرح هاتف 
اقتصادي 

برودة الطقس تؤثر سلبًا على السيارات الكهربائية
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طائر شرير حذر منه 
الرسول هو أكبر 

مسبب لحرائق أستراليا

»إن شاء اهلل«.. تدخل أعرق 
قواميس اللغة األلمانية

  ركلة جزاء تقتل 16 العبا   
املراقب العراقي /متابعة...

اكتش�ف علماء أسرتاليني أن طائر الحدأة 
قد يكون أكرب مسبب للحرائق املبتلية بها 
أس�رتاليا بال توقف منذ 6 أش�هر تقريباً، 
ألن�ه يتعمد ن�ر الحري�ق ما اس�تطاع، 
ع�رب التقاطه ناراً مش�تعلة يف خش�بة أو 
غصن صغري، ثم يطري به لريميه يف مكان 
آخر من الربية واملش�اعات، محدثاً يف كل 
التق�اط ب�ؤرة من الن�ار جدي�دة، وبهذه 
الطريقة ينتر الحريق أكثر يف كل مكان، 
ألن ع�رات الطي�ور من فصيلت�ه تفعل 
اليشء نفسه، بحس�ب ما نرى يف الفيديو 
أدن�اه، فما الذي يحمل »الحدأة« عىل نر 

الحرائق؟
علماء جامعة سيدني يقولون إن ما ينبت 
متطاوالً عىل األرض من أعشاب وأشجار، 
يعيق رؤية هذا الطري حني ينظر من األعىل 
لريى ما يقتات به، لذلك يحل هذه املشكلة 
بسياسة األرض املحروقة، أي اإلتيان بأي 
يشء صغري يراه مش�تعال لريميه يف مكان 
آخ�ر، وبذل�ك يح�رتق كل نب�ات متطاول 
يعيق النظ�ر، فيصبح »الحدأة« قادرا عىل 
الرؤي�ة ليقت�ات، وه�و ما كان الرس�ول 
محمد ص�ل الله علي�ه واله وس�لم ،عاملا 
ب�ه بالتأكي�د، لذل�ك جعله ثان�ي 5 طيور 
وحيوانات نص�ح بقتلها والتخلص منها، 
فقال أيضا بصحيحي البخاري ومس�لم: 
»خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن يف 
الحرم: الغ�راب واْلِحَدأَة والعقرب والفأْرة 

والكلب العقور.

املراقب العراقي/ متابعة... 
يقام هذا املهرجان س�نويًّا يف فصل الش�تاء وهو كرنفال 
ومهرجان تقليدي وطني يحتفل به الصينيون بس�قوط 

الثلوج.
ويق�ام يف مدين�ة هارب�ني التي تقع يف مقاطع�ة هيلونغ 
جيانغ يف ش�مال الص�ني، حيث ترتاوح درج�ات الحرارة 
يف املنطق�ة م�ا ب�ني 25-13 درجة مئوية تح�ت الصفر، 
ولهذا الس�بب س�ميت املدينة ب�� »مدينة الثل�ج«، حيث 

يشارك باملهرجان أكثر من ثمانني متسابًقا من مختلف 
أنح�اء العالم لتقديم أجم�ل اللوحات الفنية من خالل 
املنحوت�ات الثلجية ذات التصامي�م الضخمة الرائعة 

التي تعرب عن عادات كل متسابق من املتسابقني.
ويتم ترتيب املنحوتات طبًقا لتنصيف كل عمل فني، 
فهناك األعمال الفنية الصينية الكالسيكية والبعض 

اآلخر يصور املباني الش�هرية يف أوروب�ا، وتتميز تلك 
املنحوت�ات بالدق�ة البالغة األمر الذي يبه�ر زوار ذلك 

املهرج�ان الذي يت�م افتتاحه يف الخام�س من يناير من 
كل عام وملدة ش�هر كامل، ويعد هذا املهرجان األفضل يف 
العال�م يف مج�ال النحت عىل الجليد، ويمك�ن الوصول إىل 
املهرج�ان عن طريق القط�ار أو الحافلة من مدينة بكني 

أو عن طريق الطائرة مبارشة إىل املدينة.
ويف املهرج�ان يت�م تنظي�م جلس�ات خاصة للس�ائحني 
واملتس�ابقني، ويتهاف�ت  الجميع اللتق�اط أجمل الصور 
لهذه املنحوت�ات الجميلة لتبقى ذكرى راس�خة يف قلوب 

جميع من حرضها ومن شاهدها.
ويس�تخدم النّحات�ون املع�اول، وأش�عة اللي�زر خ�الل 
أس�بوعني من التحض�ريات ، إذ تتمث�ل النتيجة بمعرض 

ر  لقص�و ع ا لق�ال ا و

التي  مبنى الضخمة  تتضمن 
املدرج الروماني العمالق )الكولوسيوم( وناطحة سحاب 
)إمباي�ر س�تيت( يف مدينة نيوي�ورك األمريكي�ة، وكلها 

مصنوعة من كتل الجليد يف نهر )سونغهوا( املجمد.
واحتفاالً بالذكرى السنوية ؛ فإّن مهرجان الشتاء يصبح 

أكثر إثارة لإلعجاب، وأكثر إرساًفا يف كل عام.
وقد نس�خ الفنانون خالل عدة أس�ابيع عدًدا من املباني 
والتماثي�ل الش�هرية ح�ول العالم، وكذلك ق�الع وقصور 
ومعابد من جليد تضاء لي�اًل فتظهر كمدينة من الخيال. 
ووفًق�ا للمنظمني ، فإّن الهيكل هو أطول نحت جليدي يف 

الصني )46 مرتًا( وصنع من 12 ألف مرت من الثلج.
كذلك ويمكن للزّوار ممارسة التزلج عىل الجليد. وُيذكر 
أّن املهرجان اس�تقطب 28.5 ملي�ون زائر يف العاميني 

املاضيني.
وملكافح�ة درج�ات الح�رارة م�ا تح�ت الصف�ر يف 
)هاربني(، ف�إّن املنظمني وضعوا 13 محطة لتقديم 

املروبات الساخنة.
املواد الخام املس�تخدمة لتش�ييد التماثي�ل الجليدية 
متوف�رة بكثرة، ألن نهر »س�ونغهوا« يصب يف املدينة. 
ويف املدة م�ا بني نوفمرب/ ترين ثان وأبريل/ نيس�ان 

تتجمد مياه النهر بعمق يصل إىل مرت واحد.
ويعمل ح�وايل 10 آالف فن�ان عىل مس�احة تقارب 150 
ملع�ب كرة قدم إلنج�از املدينة. ويمكن لألعم�ال الفنية 
املنحوت�ة الصم�ود يف اله�واء الطل�ق إىل ح�وايل 90 يوًما 

حسب الطقس.
والجدي�ر بالذكر ب�أن املهرجان أقي�م ألول مرة يف الصني 
سنة 1898، واستمر إىل يومنا هذا باالحتفال به سنويًّا. 

ينتهز الصينيون 
فصل الشتاء بثلوجه 

وجليده إلقامة 
مهرجان النحت 

على الثلج والجليد 
في مدينة هاربين 
بمقاطعة هيلونغ 
جيانغ شمال شرق 

الصين، ومنها 
تخرج لوحات فنية 
وتصاميم ضخمة 

تسحر الزائرين.

»المرأة الشبح« اإليطالية تخرج 
من مخبئها لمحاربة »المافيا«

املراقب العراقي/ متابعة...
بيريا ييلو، س�يدة إيطالية من صقلية 
تبلغ من العم�ر 52 عاما، وهي عضو 
يف مجل�س الن�واب اإليط�ايل منذ نحو 
عام�ني، إال أنه قب�ل انتخابها، لم تكن 
موجودة يف الس�جالت الرس�مية، عىل 

األقل بهويتها الحالية.
وف�ازت ييلو يف م�ارس 2018، بمقعد 

عن حزب حركة »خمس نجوم« 
مجل�س  يف  الش�عبوي 

تراباني  إقليم  نواب 
مسقط رأسها.
تدخ�ل  وك�ي 

املعرتك  ييلو 
الس�يايس، 
يتعني  كان 
أوال  عليها 
الخروج إىل 
بعد  العلن، 

قض�ت  أن 
لس�بع���ة  ا

ي����ن  وعر
املاضي�ة  عام�ا 

تحت غطاء برنامج 
الش�هود، حيث  حماي�ة 

عاش�ت بهوية أخ�رى لحمايتها 
من تهديدات املافيا بالقتل.

وب�دأت بيلو حياته�ا املس�تعارة عام 
كان  عندم�ا  تم�ردت  حينم�ا   1991
عمره�ا وقته�ا 18 عام�ا ع�ىل عرف 
»اومريت�ا« الس�ائد يف صقلية بش�أن 
الت�زام الصم�ت حيال جرائ�م العنف، 

وأبلغت الرطة عن قتلة زوجها.

وكان زوج ييل�و املدعو نيك�وال أتريا، 
رج�ل عصابات تم إرغامها عىل الزواج 
منه، وق�د أعدمه خصوم�ه من رجال 
أم�ام عينيه�ا يف مطع�م  العصاب�ات 
البيتزا الذي كان يديره الزوجان سويا.

ويف ح�وار م�ع وكالة األنب�اء األملانية، 
قال�ت ييل�و: »ح�ني تويف زوج�ي قلت 
لنفيس بأن هذا يكفي وأنني أدرك أنني 

أتخذ القرار الصائب«.
حملت����ه�ا  وخ�الل 
ُعرفت  االنتخابي�ة، 
»باملرشحة  ييلو 
ألن  الش�بح«، 
كان  وجهها 
يف  مخفي�ا 
امللصق�ات 
د  مل���وا وا
ئي�ة  عا لد ا
ألخ��رى  ا
ألس�ب��اب 

أمنية.
ولم يبلغ األمر 
ح�د أن تخ�وض 
حملتها  ييل������و 
ترتدي  وه�ي  االنتخابية 
قناعا، لكنها تتذكر قائلة »عندما 
التقي�ت الناخب�ني، كنت أطل�ب منهم 
عدم التقاط الص�ور يل واحرتم الناس 

مطلبي«.
وتضي�ف ييل�و أنه�ا ل�م تتوق�ع ه�ذا 
الق�در من الداعم�ني يف دائرة انتخابية 
تخرتقه�ا املافي�ا بق�وة خاص�ة م�ع 

سجلها السابق كمخربة للرطة.

املراقب العراقي/ متابعة...
يصنف مؤسس موقع »فيسبوك«، 

م�ارك زوكربريغ، ع�ىل أنه واحد 
م�ن أغن�ى األغني�اء يف العالم 

إىل 77 ملي�ار  بث�روة تص�ل 
دوالر، إال أن ذل�ك ال يمنع�ه 
من التمت�ع بثروته بطريقة 
والتس�وق  اقتصادي�ة، 
ح�ني  األعي�اد  موس�م  يف 

تس�ود وبش�كل كبري عروض 
زوكربريغ  التخفيضات.ش�وهد 

م�ع زوجته وهو يتس�وق يف متجر 
كوس�تكو خالل فرتة األعياد لراء 

تلفزيون بسعر منخفض.
صاح�ب ال�35 عاما ش�وهد يف 10 

ديسمرب/
األول،  املتاج�ر كان�ون  بأح�د 

يف مدين�ة ماونت�ن في�و األمريكية.

وبحس�ب أحد الش�هود ف�إن عربة 
التس�وق التي كانت لدى زوكربريغ 
كانت فارغ�ة، ويب�دو بأنه كان 
قب�ل  املتج�ر  إىل  وص�ل  ق�د 
بلحظات.وأض�اف  فتح�ه 
الش�اهد ب�أن زوكربريغ لم 
يمانع بالتق�اط الصور مع 
الراغبي�ني، وكان وزوجت�ه 
ومتواضع�ني  طبيعي�ني 
مانقل�ت  بحس�ب  للغاي�ة، 
صحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية.

وظه�ر زوكرب�ريغ بلباس�ه املعتاد 
مرتديا بنطاال غامق اللون وقميصا 
رماديا تحت سرتة غامقة، وهو ما 

اعتاد ارتداءه.

صاحب الـ77 مليار دوالر يتسوق لشراء تلفزيون في التخفيضات 

السوريون الفينيقيون هم أول
 من اكتشفوا اميركا

املراقب العراقي/ متابعة...
ذك�ر كت�اب تاري�خ س�وريا 
ان  القدي�م  الحض�اري 
ه�م  الفينيقي�ني  الس�وريني 
القارت�ني  اكتش�ف  أول م�ن 
ح�ول  دار  و  األمريكيت�ني 
رأس  )م�ن طري�ق  إفريقي�ا 
الرج�اء الصال�ح( … حي�ث 
ُنقش يف النص الفينيقي أدناه 

املكتش�ف عىل صخرة بارييبا 
يف الربازيل اآلتي :

»و بفض�ل مقاومة الرجال يف البحر تمكّنا 
يف ع�رة مراكب من أن ن�دور حول أرض 
ح�ام )إفريقيا( ملدة س�نتني لكن عاصفة 
م�ن يد بع�ل فرقتن�ا و لذل�ك انفصلنا عن 
رفاقن�ا و جئن�ا إىل هن�ا , نح�ن اثنا عر 
رجالً و ثالث نساء إىل ساحل جديد بإرشايف 
أن�ا األمريال و نرجو م�ن اآللهة أن يرتأفوا 

بنا و ينعموا علينا »
يق�ول إمي�ل إده يف كتاب�ه الفينيقي�ون و 
اكتشاف أمريكا , دار النهار للنر , بريوت 
»يتكل�م أونف�روا دي ت�ورون عن أس�ماء 
القبائ�ل و األماك�ن الجغرافي�ة يف غوايانا 
الربازيلية , و خاصة أسماء األنهر والتالل 
التي هي أس�ماء فينيقي�ة , و تربهن عىل 
أن الفينيقيني أو السوريني سكنوا الربازيل 
الت�ي يوجد فيه�ا معظ�م أس�ماء القرى 
أس�ماء كنعاني�ة …. و هن�اك عال�م آخر 
نمس�اوي تكلم عن تأثري اللغ�ة الفينيقية 
ع�ىل لغة ش�عب الربازي�ل األص�ي , و هو 
لودوفيك�و ش�ونهاغن , أس�تاذ التاريخ و 

اللغة يف جامعات النمسا .

و دع�ي لزي�ارة الربازيل و دراس�ة آثارها 
علّ���ه يجد حال ً ملا غم�ض من تاريخها . 
لبّ��ى الطلب عام 1911 و سافر إىل هناك 
و انكب ع�ىل البح�ث و التنقيب خاصة يف 
واليت�ي ماراني�ون و بي�اوي . فش�اهد يف 
أنحاء ش�تى م�ن الربازيل كتاب�ات و آثارا ً 

قال إنها فينيقية .
لقد كتب مقاالت عدة يف بعض املجالت منها 
مجلة )الرق( الصادرة باللغة العربية يف 
مدينة سان باولو . و ألقى محارضات عن 
وصول الفينيقيني إىل الربازيل و أعمالهم . 
ث�م وضع كتابا ً عنوان�ه : )تاريخ الربازيل 
 )Al Barazil Antiga Historiaالقدي�م
ضّمنه دراس�ات وافية عن اآلثار السورية 
التي وجدها هناك و مما قاله يف دراسة له 
يف مجلة الرق : »توجد إىل اآلن آثار مدينة 
يف أع�ايل نهر بارناهيبا اس�مها فورترويا , 
أي أهل طروادة التي كانت سورية«. )ص 

) 22-21
حيث أن )فورترويا( بالرسيانية هي )فرع 
تروي�ا( أي ثغر طروادة , مرفأ طروادة , و 
قد س�قطت العني كالعادة . و الفاء كانت 
تلف�ظ p . و منها جاءت )بور( و )بورت( 

بمعنى ثغر, مرفأ …

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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  املراقب العراقي/ متابعة...
فكرة جدي�دة حددها خرباء اآلث�ار والحفريات 
وعل�وم الوراث�ة، تتح�دث ع�ن م�كان تط�ور 
اإلنس�ان العاق�ل األول، والتي نس�بوها إىل عدة 

أماكن يف القارة اإلفريقية.
يف التفاصيل، وبحس�ب الدراسات الحديثة فإن 
اإلنس�ان تطور عىل مدى نصف مليون عام، يف 
عدة أماكن متفرقة من القارة اإلفريقية، والتي 

تعترب مهدا للبرية الحديثة.
ب�دوره، أش�ار الباح�ث م�ن متح�ف التاري�خ 
الطبيع�ي يف لن�دن، كري�س س�رتينجر، إىل أن 
»الس�لف املبارش للبر املعارصين ربما نشأ يف 
إفريقي�ا منذ حوايل 500 مليون س�نة وتطوروا 

إىل مجموعات منفصلة.
وأش�ار الباح�ث إىل أن الب�ر ناضل�وا للبق�اء 
يف بع�ض الجي�وب املنعزل�ة هروبا من قس�وة 

الطبيع�ة وش�ح الصح�راء، والكث�ري منهم قد 
انقرض أيضا نتيجة لذلك.

 وأض�اف الباح�ث أن البرية توس�عت بعد أن 
تحس�نت األوضاع املناخية وانترت املساحات 
الخ�رضاء، م���ا أدى لت������واصله�م م�ع 
بعضه�م بعض�ا، وتبادل�وا األف�كار والجينات 

»الزواج«.
وتابع س�رتينجر: »لقد حدث هذا مرارا وتكرارا 
يف أماك�ن مختلفة ألس�باب مختلف�ة عىل مدار 
ه�و  النهائ�ي  املنت�ج  »كان  ع�ام«.   400000
اإلنس�ان العاقل، وهو النوع الذي يشبه إىل حد 
ما نس�خة من اإلنس�انية الحديث�ة التي تعيش 

اآلن يف كل قارة عىل األرض«.

املراقب العراقي/ متابعة...
الل�ه”  ش�اء  “إن  عب�ارة  دخل�ت 
أه�م  يع�د  ال�ذي  قام�وس دودن 

قواميس اللغة األملانية.
يع�د  ال�ذي  القام�وس،  واعتم�د 
مرجع�ا ش�امال يف املعاني وقواعد 
اإلم�الء، كتاب�ة العب�ارة بصيغ�ة 
ع�ىل  باألملاني�ة   ”inschallah“

موقعه اإللكرتوني.
وأوضح القاموس أن هذه العبارة 
ذات جذر عربي، وشائعة جدا لدى 

املسلمني.

ولم يصدر بيان بعد فيما إذا كانت 
“إن شاء الله” ستدرج يف النسخة 
املطبوع�ة الجديدة م�ن القاموس 

أم ال.
إن ش�اء الله هو ُمصطلح ش�ائٌع 
إثب�ات  وتعن�ى  املُس�لمني،  ب�ني 
املش�يئة إىل الله يف أمور املُستقبل، 
حي�ث يؤم�ن املُس�لمون ب�أن كل 
يشء سيحدث يف املُس�تقبل ُمقدر 
ومكت�وب عند الل�ه الخالق، حيث 
ترتبط حدوث األش�ياء بمش�يئته 

وإرادته.

املراقب العراقي/ متابعة...
ش�هدت مباراة لكرة القدم مقتل 
16 العب�ا بس�بب الخ�الف حول 
ركل�ة جزاء، رغم كونها مواجهة 
ب�رأس  احتف�اال  أقيم�ت  ودي�ة 

السنة.
وأقيمت املباراة داخل أحد سجون 
املكسيك، بني عصابات املخدرات 
السجن، بحسب  املتواجدة داخل 

تقارير صحفية.
صح�ة  ح�ول  الج�دل  وبس�بب 
ركلة جزاء، قام الجميع بس�حب 
األس�لحة النارية وإط�الق النار، 

وتبع ذلك أعمال شغب.
ونجح الحرس الوطني ومسئويل 

الس�جن يف إيقاف الش�غب عقب 
اندالع�ه،  م�ن  س�اعات  ث�الث 
متس�ببا يف مقت�ل 16 وإصاب�ة 
خمس�ة س�جناء أخرين بجروح 

خطرية.
وعث�رت قوات أمن الس�جن عىل 
77 كيسا من املاريغوانا ومنشارا 
املقص�ات،  م�ن  أزواج  وثالث�ة 

وتسعة هواتف نقالة.
وقال وزير أمن والية زاكاتيكاس 
املكسيكية، إسماعيل كامبريوس 
هرناندي�ز، إن بع�ض الضحاي�ا 
أصيب�وا بطلق�ات ناري�ة، بينما 
تعرض آخ�رون للطعن والرضب 

بآالت حادة.

مهرجان بدائع النحت على الثلج في الصين

فكرة جديدة لتحديد مكان أول كائن بشري 

أميركا تخسر 50 مليار دوالر سنويًا بسبب 
الطعام غير الصحي

املراقب العراقي/متابعة...
يش�كل الطع�ام غ�ري الصحي 
حقيقي�ة  اقتصادي�ة  كارث�ة 
للواليات املتحدة حيث كش�فت 
دراس�ة جدي�دة متخصصة أن 
األم�راض الناجم�ة ع�ن األكل 
غري الصح�ي تكل�ف الحكومة 
األمريكي�ة أكث�ر م�ن 50 مليار 

دوالر سنوياً.
وبحس�ب الدراسة التي نرها 

موق�ع »هيل�ث داي نيوز« فإن 
األمراض التي تنتج عن الطعام 
غري الصحي واألنظمة الغذائية 
الت�ي تس�بب األم�راض تؤدي 
إىل تكالي�ف مالي�ة واقتصادية 
باهظ�ة ال يتم حس�ابها لكنها 
دوالر  ملي�ار  ال��50  تتج�اوز 
إن  الدراس�ة  س�نوياً.وتقول 
واملزمن�ة  الخط�رية  األم�راض 
مثل النوبات القلبية والسكتات 

الدماغي�ة والس�كري والعدي�د 
م�ن األم�راض األخ�رى كله�ا 
ترتبط بصورة مبارشة بالنظام 
الغذائ�ي للش�خص، وجميعها 
مرتبط�ة بتن�اول الطع�ام غري 

الصحي.
وبحس�ب الدراسة فإنه إضافة 
الباهظ�ة  التكالي�ف  ه�ذه  إىل 
للطعام غ�ري الصحي فإن أكثر 
من 45% من الوفيات يف الواليات 
املتحدة ترتب�ط بنوعية الطعام 
الغذائ�ي للش�خص. والنظ�ام 

مجموع�ة  الدراس�ة  وأج�رى 
يف  األمريكي�ني  العلم�اء  م�ن 
»ماساتشوس�تس«  والي�ة 
إىل  األطعم�ة  قس�موا  حي�ث 
وقام�وا  مجموع�ات  ع�رة 
ع�ىل  تناوله�ا  تأث�ري  برص�د 
الذي�ن  األمريكي�ني  املواطن�ني 
ترتاوح أعماره�م بني 35 عاماً 
و85 عام�اً، وم�ن ث�م نظ�روا 
إىل تأث�ري ه�ذه األطعم�ة ع�ىل 
إىل  يتناولونه�ا وخلص�وا  م�ن 
تأثرياته�ا الصحي�ة والتكاليف 

املرتتبة عىل ذلك.
ع�ادات  أن  الباحث�ون  ووج�د 
األكل الس�يئة تكلف نحو 300 
س�نوياً،  ش�خص  ل�كل  دوالر 
بما يعني نح�و 50 مليار دوالر 
سنوياً، كما وجدوا أنها السبب 
وراء 18% م�ن أم�راض القلب 
والرايني والسكتات الدماغية 

وكذلك مرض السكري. 


