
جهات تحاول الدفع باتجاه التصعيد في التظاهرات بعد فتح القوات األمنية الجسور بطلب من المواطنين
وسائل اعالم تسكب الزيت على النار لتأجيج االزمة...

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
بعد االجراء ال�ذي اتخذته القوات األمنية 
بطل�ب م�ن املواطن�ن، يف فت�ح »جرس 
االح�رار« وس�احتي قرطب�ة والطريان، 
ومحاولتها فتح »جرس السنك« لتسهيل 
عملي�ة التنقل والتبضع، بعد ان ش�هدت 
منطقة الباب الرشقي و الش�ورجة أكرب 
أس�واق العراق التجارية ركوداً عىل مدار 
أربعة اش�هر بسبب التظاهرات، وعمدت 
جه�ات خارجي�ة وداخلي�ة اىل تأجي�ج 
الوضع مجدداً والدف�ع باتجاه التصعيد، 
الس�يما بعد انطالق التظاهرات املليونية 
وانس�حاب  األمريك�ي  االحت�الل  ض�د 

جمهور التيار الصدري من التظاهرات.
وج�اء الح�ث ع�ىل التصعي�د، م�ن قبل 
وس�ائل االعالم املش�بوهة الت�ي تمولها 
جه�ات مش�اركة يف العملية السياس�ية 
وعليها شبهات فساد عديدة، يف محاولة 
إلرباك الشارع واعادته اىل دائرة الرصاع، 
ويف مس�عى لح�رف مس�ار التظاهرات 
الداعي�ة اىل اص�الح الوض�ع الس�يايس 
والس�ري بها نحو املجهول، ورفع سقف 

املطالب.
مراقبون للش�أن السيايس حملوا جهات 
داخلي�ة وخارجي�ة مس�ؤولية تصعي�د 
املوق�ف، مؤكدي�ن ان إبق�اء الوضع عىل 
ما هو عليه دون التوصل اىل حل سيايس 
ينهي ازمة التظاهرات قد يقود البلد نحو 

املجهول.
وبهذا الجانب يرى املحلل الس�يايس وائل 
الركابي ان التظاهرات املليونية املطالبة 
بخ�روج الق�وات األجنبي�ة م�ن العراق، 
وبعد انس�حاب جمهور التي�ار الصدري 
من التظاهرات التي انطلقت منذ ترشين 
املايض وانحرفت عن مس�اراتها، ش�كل 

صدمة لدعاة ديمومة االزمة.
وق�ال الركاب�ي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه 
»املراق�ب العراقي« ان »ال�ذي يريد وطن 
ويس�عى لإلصالح عليه الخالص اوالً من 
االحت�الل والتدخ�الت الخارجية وهذا ما 
أدركه الجميع، لكن الس�فارة االمريكية 

حركت ادواتها إلفشال ذلك«.
وأض�اف ان »أمريكا ال ترغب يف تش�كيل 
الوض�ع  واس�تقرار  جدي�دة  حكوم�ة 
وامليض باالنتخابات املبكرة، ألنها تسعى 
للفوىض«، مبيناً ان »الفضائيات املعادية 
واضح�ة الخطاب وامل�آرب، والعتب عىل 
الساس�ة املحلين والفضائي�ات املحلية 

التي تنجرف مع االزمة«.
ولف�ت اىل ان »هنال�ك محاول�ة للرد عىل 
املحت�ل،  املطالب�ة بإخ�راج  املظاه�رات 
عرب خل�ق الفتنة والتحري�ض عىل أبناء 
الشعب الواحد«، مشرياً اىل ان » العاملن 
ع�ىل ح�رف مس�ار التظاه�رات عطلوا 
ع�ام درايس بالكام�ل واغلقوا األس�واق 
التجارية واملؤسسات الحكومية ألسباب 

ليس لها صل بالتظاهر وال بالحقوق«.
من جانبه دعا النائب عبد االمري تعيبان، 
الحكومة اىل اتخاذ اإلج�راءات القانونية 
بح�ق العابث�ن بامل�ال الع�ام وس�يادة 
الوطن.وق�ال تعيب�ان يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إنه »أصبح لزاماً عىل 
الحكومة والقوات االمنية ان تتخذ كافة 
االجراءات القانونية بحق العابثن باملال 

العام واملمتلكات العامة«.
بح�ق  اإلج�راءات  »اتخ�اذ  أن  وأض�اف 
العابثن، يأتي استجابة اىل راي املرجعية 
بط�رد  خطبه�ا  كاف�ة  يف  اك�دت  الت�ي 

املندسن«.
طالب�ت  »املرجعي�ة  ان  اىل  ولف�ت 
املتظاهري�ن ب�ان يكون�وا س�لمين وال 
واألم�ن  العام�ة  باملمتل�كات  يعبث�ون 
الع�ام وه�ذا ما لم يلتزم ب�ه بعض دعاة 
التصعيد«.وأش�ار اىل ان »بعض الجهات 
تعم�ل ع�ىل تصعي�د املوقف الس�تغالل 
االزمة وفقاً ملا يمىل عليها من الخارج«.

وتح�رك بع�ض املنفلت�ن يف األي�ام التي 
سبقت التظاهرات املليونية لقطع طريق 
محم�د قاس�م وعرقلة س�ري املواطنن، 
كم�ا عمل البع�ض عىل ح�رق اإلطارات 
يف س�احة الط�ريان، وتأجي�ج الوضع يف 
املحافظ�ات الجنوبي�ة، وه�و ما تصدت 
ل�ه الق�وات األمنية يف مهمتها الس�اعية 

لبسط االمن.

ديمبلي يقترب من العودة الى المالعب

الصين تشييد 
أكبر مستشفى 

متخصص
 لفايروس كورونا 

أدويـة سامـراء 
تعتزم إنتـاج

 أكثـر مـن 14 
مستحضرا

 دوائـيا جديـدا
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اكد عضو لجن�ة األمن والدفاع النيابية 
كري�م علي�وي، اليوم االح�د، ان لجنته 
لم تتس�لم أي نتائج تحقيقات بش�ان 

عملية اغتيال قادة النرص.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  علي�وي  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن “لجن�ة األم�ن 
والدف�اع النيابي�ة لم تصله�ا أي نتائج 
م�ن قب�ل اللجن�ة املش�كلة للتحقي�ق 
باغتيال املهندس وسليماني”، الفتا إىل 
إن “اللجنة التحقيقية لم تكش�ف عن 

أي نتائج حتى اآلن”.
العراقي�ة  “الحكوم�ة  أن  وأض�اف 
ش�كلت لجن�ة مش�ركة م�ع الجانب 
اإليران�ي للتحقي�ق باغتي�ال املهندس 
“الحكوم�ة  مطالب�ا  وس�ليماني”، 
بش�أن  بالتحقي�ق  املكلف�ة  واللجن�ة 
اغتي�ال املهن�دس س�ليماني بتس�ليم 
نتائج التحقيق ملجلس النواب والكشف 

عنها بأرسع وقت”.

نائب: لم نتسلم أي 
نتائج تحقيق بشان 
اغتيال قادة النصر

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف إطار مخاوف الكتل من استمرار الضغوط 
األمريكي واالم�الءات الخارجية التي تمارس 
عىل رئيس الجمهورية بغية تسمية شخصية 
وفق�ا ملقاس�ات واش�نطن ملنص�ب رئاس�ة 
الوزراء، خالفا لألس�ماء التي تقدمها الكتلة 
النيابية األكرب والتي تنبثق من إرادة الش�عب 
العراقي، يؤكد برملانيون اس�تمرار املباحثات 
أن األس�ماء  الش�أن، مؤكدي�ن  ح�ول ه�ذا 
التي طرح�ت خالل الف�رة املاضية جميعها 
»احرقت« ويف الوقت النفسه تضع احتمالية 
العودة اليهم يف حال عدم توصلها اىل أس�ماء 

بديلة.
ويوجه الربملانيون نصحهم لصالح برضورة 
االس�تجابة اىل رأي الش�عب والكتل�ة األك�رب 
الخض�وع  دون  ال�وزراء  رئي�س  بتس�مية 
لإلرادات الخارجية، فيم�ا تلفت اىل احتمالية 

حسم امللف خالل ال� 72 املقبلة.
من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح حسن 
ش�اكر، »اس�تمرار املباحث�ات واملش�اورات 

بن الكتل السياس�ية حول إيجاد ش�خصية 
مناس�بة وغري جدلية ملنص�ب رئيس الوزراء 

خلفا للمستقيل عادل عبد املهدي«.
وقال شاكر، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »الكت�ل السياس�ية تعم�ل عىل اس�تثمار 
الوقت بغية تقديم مجموعة من األس�ماء اىل 
رئي�س الجمهورية وهو بدوره يقوم بتكليف 
الش�خصية املتف�ق عليه�ا«، مش�ددا عىل ان 
»تك�ون تل�ك الش�خصية مس�تقلة وجديرة 
بإدارة الع�راق خالل املرحل�ة املقبلة وقادرة 

عىل حفظ الحفاظ عىل استقالليته«.
وع�ن مصري األس�ماء التي تداولتها وس�ائل 
االع�الم خالل الف�رة املاضية بن ش�اكر أن 
»جميع الش�خصيات التي ت�م طرحها خالل 
األي�ام املاضي�ة ولم يت�م االتف�اق عليها هي 
محرقة، وربما يتم اللج�وء اليها مرة أخرى 
يف حال عدم العثور عىل الش�خصية املناسبة 

وفق املفاوضات الجديدة«.
وأش�ار اىل أن »الكتل السياس�ية تش�رط أن 
تك�ون الش�خصية له�ا الخ�ربة والتجربة يف 

عال�م السياس�ية، لك�ن لي�س عىل حس�اب 
االس�تقاللية وع�دم انتماؤه�ا اىل أي كتل�ة 

سياسية او أي جهة حزبية«.
ولفت اىل أن »هناك امرا خطريا وهو استمرار 
خض�وع رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح 
للضغوط واالم�الءات الخارجية التي تمارس 
عليه من الجانب األمريكي«، معتربا أن »ذلك 
وق�ف عائقا ام�ام حس�م امللف من�ذ الفرة 
الس�ابقة«.ونصح ش�اكر رئيس الجمهورية 
ب�� »رضورة االنصي�اع اىل اإلرادة العراقي�ة 
االمريكي�ة  التدخ�الت  وراء  االنج�رار  ودون 
والت�ي تمنع�ه م�ن تكلي�ف رئيس ال�وزراء 

بحسب ما يقدم له من الكتل السياسية«.
وب�دوره كش�ف النائب عن كتل�ة الصادقون 
فاض�ل الفت�الوي، ان ال�� 72 س�اعة املقبلة 
ستشهد تطورا بشأن منصب رئيس الوزراء، 
مؤك�دا ان رئي�س حكومة ترصي�ف االعمال 
ع�ادل عبد املهدي مس�تبعد من إع�ادة منح 

الثقة.
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حذرت املالية النيابية، اليوم االحد ، من عدم 
إقرار املوازنة االتحادية لعام 2020.

وق�ال عض�و اللجن�ة، ش�ريوان م�ريزا، يف 
ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي«، 
ان« عدم اقرار املوازنة يف ظل وجود حكومة 
لترصي�ف االعم�ال، ال يعن�ي ان املوظف�ن 
ال يتس�لمون رواتبه�م، وهذا األمر يش�مل 
املحافظ�ات  االقلي�م وباق�ي  املوظف�ن يف 

العراقية«.
روات�ب  سيس�تلم  »االقلي�م  ان  وأض�اف 
املوظف�ن ضم�ن ترتيب�ات أبرزها تس�ليم 

النفط اىل بغداد«.
يذكر ان الحكومة املركزية اتفقت مع اقليم 
كردس�تان مؤخ�راً عىل تس�ليم األخري 250 
أل�ف برميل نف�ط يومياً إىل رشكة تس�ويق 
النفط العراقية »سومو«، ويف املقابل تثبيت 

املستحقات املالية لإلقليم بموازنة 2020.

الضغـــوط الخـــارجية تعــرقــل عمليــة اختيـــار رئيس الوزراء 

مجل�س  لرئي�س  األول  النائ�ب  اك�د 
النواب، حسن الكعبي، اليوم االحد، ان 
التظاه�رات املليونية التي خرجت يوم 
الجمعة املايض وضعت خارطة طريق 

لالنسحاب األمريكي.
وذكر بي�ان ملكتب�ه االعالم�ي تابعته 
»التظاه�رة  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
املليونية السيادية جاءت تأكيدا للقرار 
النيابي الشجاع املتضمن اجالء القوات 
االجنبي�ة م�ن الب�الد«، مش�ريا اىل ان 
»بي�ان التظاهرة وضع خارطة طريق 
لجدولة انس�حاب الق�وات االمريكية، 
وسنس�عى جاهدي�ن بالتنس�يق م�ع 
الحك����ومة لتنفيذ بنوده عرب األطر 
السياس�ية  الدبلوماس�ية  الس�لمية، 

والربملانية«.
بعدده�ا  »التظاه�رة  ان  واض�اف 

املليون�ي احرج�ت االدارة االمريكي�ة 
وعىل رأس�ها ترامب واكدت لها بما ال 
يقبل الشك مس�توى الرفض الشعبي 
لتواجد القوات االمريكية وللسياسات 
والترصف�ات الت�ي ينتهجه�ا الرئيس 
اىل  الفت�ا  الع�راق«،  م�ع  االمريك�ي 
أن »واش�نطن س�عت ب�كل جهده�ا 
وماكناته�ا االع������المية إلضعاف 
التظاه�رة ول�م تفل���������ح بأن 
يق�ول الش�عب كلمت����ه ام�ام كل 

العالم«.
ولفت اىل ان »القرار النيابي سيس�مح 
كاف�ة  صياغ�ة  بإع�ادة  للحكوم�ة 
املنظوم�ة  م�ع  االمني�ة  االتفاقي�ات 
التع�اون  يخ�ص  بم�ا  العاملي�ة 
االستخباري والتطوير وكافة مجاالت 

التدريب«.

الكعبي: التظاهرات المليونية وضعت 
خارطة طريق لالنسحاب االمريكي

المالية النيابية تحذر 
من تأخر إقرار الموازنة 

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

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يوما بعد اخر تنكشف فصول من مسلسل فساد صفقة اونا اويل 
التي ما زالت تتفاعل يف املحاكم الدولية كونها صفقة فساد القرن 
الح�ايل والتي اش�رك فيها الكثري من الش�خصيات االقتصادية , 
باإلضاف�ة اىل م�دراء رشكات عامية وم�ا زال القضاء يبحث عن 
جزيئات هذه الصفقة والتي اتهم فيها وزيرين عراقين سابقن 
ش�غال منصب�ي وزي�را للنف�ط , والعجي�ب ان القض�اء العراقي 
املس�يس تغ�اىض عن هذا الفس�اد ال�ذي خلف عق�ود تراخيص 
نفطية بعق�ود جائرة وبرشوط مجحفة بح�ق العراقين مقابل 
عموالت تتجاوز الست مالين دوالر , كما ان االقتصاد العراقي ما 
زال يستنزف من قبل تلك الرشكات العاملية العاملة يف العراق وكل 
ذلك بس�بب صفقة اونا اوي�ل. محكمة ٌ يف لندن إس�تمعت إىل ما 
يفيد بدفع ِ رشكِة إستش�اراِت النفِط والغاز »أونا أويل« ومقُرها 
»موناكو« رىش بلغت 6 مالين دوالر للفوز بعقوٍد يف قطاِع النفِط 
العراق�ي ف�إن مديَرين س�ابقن يف »أون�ا أويل« ومدي�َر مبيعاٍت 
سابق يف رشكِة خدماِت الطاقِة الهولندية »إس بي إم« ُيواجهون 
تهم�اً بدف�ع ِ رىش ملس�ؤولن عراقين كب�ار من أج�ل الحصول 
عىل مش�اريَع مجزية ويقول مكتُب جرائ�ِم اإلحتيال الخطرية يف 
بريطاني�ا ممث�ُل اإلدعاء يف القضية، إن »زياد عقل« و«س�تيفان 
وايت�ي« و«بول بوند« خططوا مع عائلِة »إحس�اني« املس�يطرِة 
ع�ىل »أونا أويل« وآخري�ن للتالعِب يف عطاءاِت مش�اريَع نفطيٍة 

بن 2005 و2011.فهذه الرشكة إضافة اىل عملها الفاس�د فأنها 
تلج�أ يف كثري م�ن األحيان اىل احداث نزاعات مس�لحة يف املناطق 
الت�ي تعمل بها للتغطية عن رسقتها وهو ما حصل يف العراق من 
اضط�راب امني ما بن 2006 اىل 2008 م�ن اجل الهاء العراقين 
بتلك االحداث حتى يتس�نى له�ا  رسقة االموال العراقية وحرمان 
الش�عب منها , بل ان عقودها املوقعة من الجانب العراقي تجعل 
الرشك�ة غري خاضعة للقض�اء العراقي , بل تلج�أ اىل القضاء يف 

بلدانهم وبذلك هم بعيدين عن القانون يف البالد .
يق�ول الخب�ري االقتص�ادي حاف�ظ ال بش�ارة يف اتص�ال م�ع ) 
املراقب العراقي(: اكرب صفقة فس�اد يف القرن الحايل هي صفقة 
الراخيص النفطية ) اونا اوي�ل(: والتي ما زالت املحاكم الدولية 
تحاكم اشخاص ومدراء رشكات بسبب دفعهم رشاوى ملسؤولن 
عراقي�ن اكثر م�ن عرشين ملي�ون دوالر دوالر مقابل صفقة ب� 
800 مليون دوالر , فاملفاوض العراقي الذي كان يسعى للحصول 
ع�ىل عموالت لم يكرث لل�رشوط املجحفة يف االتف�اق النفطي , 
فاالتفاق رهن نفط العراق الربعن عاما وسعر استخراج الربميل 
21دوالر وهو سعر مرتفع بالنسبة لجغرافية العراق الذي يطفوا 
ع�ىل بحرية نفط , وال�رشط االقىس هو عدم االع�راف بالقضاء 
الع�راق كمرج�ع للخالفات , بل اش�رطوا ان يك�ون التحكيم يف 

املحافل الدولية.

تفاصيل اوسع صفحة 3

»اونا اويل« تعود للواجهة مجددًا والمحاكم الدولية تفعل إجراءات بحق المتهمين بها

املراقب العراقي/ متابعة...
اك�د عضو املجلس املركزي يف حزب الله، الش�يخ نبيل 
قاووق،أن العدو اإلرسائيي واإلدارة األمريكية يراهنون 
ع�ىل العقوبات والضغوط�ات والتحريض والتهديدات 
لتغي�ري املع�ادالت، ولكنهم عبثاً يحاول�ون، فلبنان لن 
يكون إالّ ساحة هزائم للعدو اإلرسائيي، وساحة فشل 

لإلدارة األمريكية.
وج�اء كالم قاووق خ�الل رعايته حف�ل إطالق حملة 
غرس األش�جار للعام 2020 ضمن مرشوع الش�جرة 
الطيبة، ال�ذي أقامته جمعية مؤسس�ة جه�اد البناء 
اإلنمائي�ة يف باح�ة مطحنة الرمان�ة يف وادي الحجري، 
بحض�ور القائم بأعمال الس�فارة الس�ورية يف لبنان 
الدكت�ور عبد الرزاق اس�ماعيل، ومدير عام مؤسس�ة 
جهاد البن�اء اإلنمائية محمد الخنس�ا، ورئيس اتحاد 
بلدي�ات جبل عامل عي طاهر ياس�ن، ومدير مديرية 
العم�ل البل�دي يف املنطقة األوىل عي الزي�ن، وعدد من 
الش�يخ  واملهتمن.وق�ال  والش�خصيات  الفعالي�ات 

قاووق يف هذا األسبوع كانت الصفعات مدوية لإلدارة 
األمريكية من بريوت إىل بغداد، فالش�عب العراقي قال 
كلمت�ه، ونزلت الن�اس إىل الش�وارع باملالي�ن، لتؤكد 
أن دماء الحاج قاس�م س�ليماني والح�اج أبي مهدي 
املهندس كتب�ت إىل األبد خروج الق�وات األمريكية من 

العراق.
وأض�اف الش�يخ قاووق »أم�ا يف بريوت كان تش�كيل 
الحكوم�ة صفع�ة لرام�ب وبومبيو وش�ينكر ولكل 
رج�ال اإلدارة األمريكي�ة الذي�ن راهنوا ع�ىل الفوىض 
وحص�ار املقاوم�ة وإخض�اع اللبنانين، فه�م راهنوا 
عىل أن اللبنانين لن يس�تطيعوا أن يش�كلوا الحكومة 
إالّ باإلمالءات والرغبات وال�رشوط األمريكية، فكانت 
الحكوم�ة ب�إرادة لبناني�ة مئة باملئة، لتش�كل فرصة 
حقيقي�ة إلنقاذ البل�د من االنهيار، وكان�ت االنطالقة 

مشجعة وإيجابية داخلياً وخارجياً«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

قيادي في حزب اهلل: الصفعات المدوية 
لواشنطن توالت من بيروت إلى بغداد
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المراقب العراقي/ بغداد...
خاط�ب محاف�ظ بغ�داد املهندس محم�د جابر 
العطا، اليوم االحد، مجلس  النواب ووزارة املالية 
إلدراج فق�رة تثبيت املحارضي�ن ضمن  املوازنة 

العامة للعام الجاري . 
وذكر بي�ان للمحافظة تلقته »املراقب العراقي« 
ان »االخري رفع  كت�اب إىل اللجنة املالية النيابية 
كذل�ك وزارة املالي�ة للموافقة عىل  اس�تحصال 
إدراج فق�رة تثبي�ت املحارضي�ن املجانيني عىل 

امل�اك  الدائم ضمن موازن�ة 2020 ومن درجات 
الحذف واالستحداث«. 

وأشار البيان إىل أن »الخطوة تأتي للنظر إلحالة 
رشيحة كبرية من  املاكات الرتبوية يف مديريات 
بغ�داد الس�تة، ع�ىل التقاعد اس�تنادا  إىل قانون 
التقاعد املوح�د، ونظرا للجه�ود التي بذلت من 
 املحارضين طيلة الس�نوات املاضية واكتسابهم 
الخ�رة التعليمية  وعرفانا مل�ا قدموه من جهود 
تطوعية، خدمة للمسرية الرتبوية  والتعليمية«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أوعز رئيس حكومة ترصيف االعمال عادل عبد املهدي، األحد،  بمتابعة 

أوضاع العراقيني يف الصني . 
ونقلت وكالة األنب�اء العراقية خرا تابعته »املراقب العراقي« أن   «عبد 

املهدي أوعز بمتابعة اوضاع العراقيني يف الصني«. 
وانترش فريوس »كورونا« يف الصني بصورة كبرية خال األيام  املاضية، 
م�ا أدى إىل م�رصع وإصابة العرشات، فيما قام�ت الحكومة  الصينية 

بحجر عدة مدن ومنع الدخول إليها والخروج منها. 

المراقب العراقي/ بغداد...
وجه النائب عن تحالف سائرون 
غاي�ب العم�ريي، الي�وم االح�د، 
رس�الة  اىل املتظاهري�ن، مؤك�داً 
بالوقت ذاته ان الثورة لن ينفعها 
اال زعيم  التي�ار الصدري مقتدى 

الصدر . 
وق�ال العم�ريي يف تغري�دة ع�ىل 
العراقي«  »املراقب  تابعتها  توتري 

  «اخوت�ي.. ان الوق�ت م�ؤات ملن 
هب ودب ورك�ب، لركوب املوج، 
 اكث�ر م�ن أي وقت م�ى، ليس 
حباً بالعراق ب�ل بغضاً بالعراقي 

مقتدى  الصدر«. 
اىل  »نصيحت�ي  وأض�اف 
الس�لميني،  االحرار  املتظاهري�ن 
ال ينفعك�م اال  الس�يد الصدر، وال 

يساندكم غريه«. 

المراقب العراقي/ الديوانية... 
أعل�ن محاف�ظ الديوانية، زه�ري الش�عان، االحد، موافق�ة وزارة 

 الكهرباء عىل تعيني )600( موظف من اهايل املحافظة بماكاتها . 
وقال الش�عان يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، إن 
  «وزارة الكهرب�اء وافقت ع�ىل مبارشة 600 موظ�ف بصفة عداد، 
بع�د  فوزهم بالقرع�ة التي اجري�ت يف االقضي�ة والنواحي ومركز 

 املحافظة«. 
واضاف البيان »عىل جميع  من ظهر اس�مه بني الفائزين بالقرعة 
 االلتح�اق ي�وم غ�د االثن�ني، ومراجعة مقر ف�رع توزي�ع كهرباء 
 الديواني�ة، قرب محكمة الديوانية، لغرض اكمال إجراءات املبارشة 

 مستصحبني معهم املستمسكات األصلية«. 

محافظة بغداد تخاطب البرلمان والمالية إلدراج فقرة تثبيت  المحاضرين بالموازنة

الحكومة توعز بمتابعة أوضاع 
العراقيين في الصين

نائب للمتظاهرين: اطردوا 
من اساء لثورتكم

الديوانية تعلن موافقة وزارة 
الكهرباء على تعيين 600 موظف 

من  اهالي المحافظة

القانونية البرلمانية: استمرار عمل المدراء العامين 
بمفوضية  االنتخابات مخالفة

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن الحشد الشعبي، االحد، تعزيز قدراته العسكرية 

ملواجهة اي  خطر يتعرض له الباد . 
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
ان   «اللواء 26 يف الحش�د الشعبي 
عق�د مؤتم�را امنيا ناق�ش فيها 
بالعملي�ة  الخاص�ة   املواضي�ع 
من كاف�ة الجوان�ب االيجابية او 
السليبة  لغرض تافيها مستقباً، 

ولتعزي�ز االيجابي�ات أيضا«.  واضاف�ت، ان »املؤتمر 
ناقش ايضا املواضيع العسكرية وتحديث  املعلومات 
ل�دى الق�ادة واآلمرين، فض�ا عن تن�اول مواضيع 
القدرات  تخص  التدريب وتعزي�ز 

ومواكبة التطورات«. 
واطلق الحش�د الشعبي والجيش 
22 كان�ون الثان�ي، 2020 عملية 
النج�ف  جزي�رة  لتأم�ني   امني�ة 
وصح�راء محافظ�ة كرب�اء من 

ثمانية  محاور.    

الحشد الشعيب يعزز قدراته العسكرية لمواجهة 
اي خطر يتعرض له  البالد

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
االحد 26 كانون الثاين 2020 
العدد 2249 السنة العاشرة

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ االنبار... 
اطلقت حكومة محافظة االنبار املحلية اليوم، اليوم االحد، حملة 
 ك�رى إلعادة اعم�ار وتأهيل املؤسس�ات التعليمية املت�ررة جراء 

 العمليات االرهابية غربي االنبار . 
وق�ال قائممق�ام القائم احمد املح�اوي يف ترصيح إلذاع�ة »العهد« 
 تابعته »املراقب العراقي« ان »حكومة االنبار املحلية وبالتنس�يق  مع 
صن�دوق اعادة اعمار املناط�ق املتررة جراء العمليات  العس�كرية 
واالرهابي�ة أطلق�ت حملة إلع�ادة اعم�ار وتأهيل االبنية  املدرس�ية 
املت�ررة ج�راء تدمريها م�ن قبل ارهاب�ي داعش يف كاف�ة  مناطق 
قض�اء القائ�م غربي االنبار، ضم�ن خطة االرتق�اء بالواقع  الخدمي 

ورفع املعاناة عن طلبة س�كان املناطق الغربية«. 
وأضاف املحاوي ان »الحملة تشمل اعادة اعمار وتأهيل 15  مدرسية 
متررة بشكل كامل جراء قيام مجرمي داعش بتفجريها  ورسقة«، 
موضحا ان »الجه�ات املعنية خصصت ميزاني�ة مالية  كبرية إلنجاز 

مرشوع اعادة اعمار املدارس املتررة جراء  العمليات اإلرهابية«. 

ت�رصيح اإذاعي
انطالق حملة كربى 

إلعادة اعمار المدارس 
المتضررة غريب االنبار

المراقب العراقي/ بغداد...
القانوني�ة  اللجن�ة  انتق�دت 
الرملاني�ة، اس�تمرار عمل بعض 
مكات�ب  يف  امل�دراء  العام�ني 
املفوضي�ة يف املحافظ�ات ومنه�ا 
الس�ليمانية  وقيامه�م  مكت�ب 
برتش�يح اس�ماء اعض�اء اللجان 
االلت�زام  باملعاي�ري  دون  املؤقت�ة 
املذكور يف قرار املفوضية مخالف 

للقرار والقانون . 
وقالت عضو اللجنة، بهار محمود 
يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« 
 نس�خة من�ه، إن »أعضاء مجلس 
املفوض�ني مس�تمرين يف مخالفة 
 القانون ، حيث ان هناك مخالفة 

يف قراره�م رق�م 1 بتاريخ 21 
م�ن  ه�ذا الش�هر الخ�اص 

والت�ي بامل�ادة ۲5 من قان�ون املفوضية  لس�نة   ۲۰۱۹   ۳۱ رق�م 
تنص علی اعفاء مدراء االقس�ام 
ومسؤويل الشعب  من مناصبهم 
يف  بقائه�م  اي 

عادي�ن«،  كموظف�ني  املفوضي�ة 
مبينة أن�ه   «وفقا للق�رار البد من 
اعادته�م الی وظائفهم الس�ابقة 
وهذا ال يجوز  وباطل ألنه مخالف 

للقانون«. 
أن »ش�كاوى  وأضاف�ت محمود، 
عديدة وردت بهذا الشأن برتشيح 
 اس�ماء غ�ري كف�ؤة ل�م يراع�ي 
فيه�ا الخدم�ة الوظيفي�ة، فضا 
املنتهي�ة  امل�دراء  ع�ن  اس�تمرار 
صاحيتهم يف اعمالهم كما يحدث 
يف  مكت�ب املفوضي�ة يف محافظة 
السليمانية والذي يعد امر مخالف 
 للقانون«، داعية اعضاء املفوضية 
إىل »االلت�زام بالقانون الخاص  به 
وال�ذي اقره مجلس النواب لس�نة 

 .»201٩

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن�ت مديرية مكافحة اجرام بغ�داد، االحد، القاء القبض عىل متهم  رسق 

مبلغ من املال قدرة اربعون مليون دينار عراقي جنوب غربي  العاصمة . 
وذك�رت املديرية يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن   «مفارز 
مكتب ح�ي العامل التابع�ة اىل مديرية مكافحة اجرام بغ�داد،  تمكنت من 
القاء القبض عىل متهم لقيامه برسقة مبلغ من املال  قدره )اربعون مليون 

دينار عراقي( من داخل دار جنوب غرب  العاصمة«. 
واضاف�ت، ان »بع�د التعم�ق مع�ه بالتحقيق اع�رتف رصاحة ع�ن قيامه 
 بجريم�ة الرسقة، وقد تم ع�رض اوراقه التحقيقية ع�ىل القايض  املختص 

فقرر توقيفه وفق احكام املادة )٤٤6 ق.ع(«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
قرر مجلس األم�ن الوطني نقل امللف األمني يف 
محافظات الوسط  والجنوب اىل وزارة الداخلية . 

وق�ال الناط�ق باس�م القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة الل�واء الركن عب�د  الكري�م خلف، إن 
»مجلس األم�ن الوطني اتخذ قراراً يف جلس�ته 
 األخ�رية بنقل املل�ف االمن�ي لقي�ادة الرشطة 
وزارة الداخلية يف  املحافظات التي ال يوجد فيها 

مقر للعمليات«. 
وأضاف أن »القرار ش�مل محافظ�ات )بابل - 

النج�ف األرشف -   الديوانية – واس�ط – املثنى 
-  ميس�ان( فيما س�يكون القرار مشرتكاً  بني 
قيادة العمليات وقي�ادة الرشطة يف محافظات 
كرباء املقدس�ة  وذي قار والبرصة والتي يوجد 

فيها مقر للعمليات«. 
وأوض�ح خل�ف، أن »الهدف من الق�رار إعطاء 
صاحيات لقي�ادات  الرشطة باإلرشاف املبارش 
عىل جميع القطع�ات املوجودة واتخاذ  قرارات 
بمواردها  ويف حال الحاجة سيكون هناك دعم 

من قبل قيادة  العمليات«. 

القبض عىل متهم سرق 40 مليون 
دينار جنوب غريب بغداد

نقل الملف األمين يف 6 محافظات لوزارة الداخلية 
وخلف يكشف  األسباب

مخاوف من استمرار اإلمالءات الخارجية على صالح

برلمانيون: جميع األسماء المتداولة سابقا »احترقت« 
والمفاوضات تسير باتجاه سياسي مستقل

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف إط�ار مخ�اوف الكتل من اس�تمرار 
واالم�اءات  األمريك�ي  الضغ�وط 
الخارجي�ة الت�ي تم�ارس ع�ىل رئيس 
الجمهوري�ة بغي�ة تس�مية  ش�خصية 
وفقا ملقاسات واشنطن ملنصب رئاسة 
ال�وزراء، خافا لألس�ماء التي تقدمها 
الكتلة النيابية األك�ر والتي تنبثق من 
إرادة الش�عب  العراقي، يؤكد برملانيون 
اس�تمرار املباحثات حول هذا الش�أن، 
مؤكدين أن األسماء التي طرحت خال 
الف�رتة املاضية جميعها   «احرتقت« ويف 
الوقت النفس�ه تضع احتمالية العودة 
اليه�م يف حال عدم توصلها اىل أس�ماء 

بديلة . 
ويوج�ه الرملاني�ون نصحه�م لصالح 
ب�رورة االس�تجابة اىل رأي الش�عب 
والكتل�ة األكر بتس�مية رئيس الوزراء 
ل�إرادات  الخارجي�ة،  الخض�وع  دون 
فيم�ا تلف�ت اىل احتمالية حس�م امللف 

خال ال� 72 املقبلة . 
من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح 
حس�ن ش�اكر، »اس�تمرار املباحث�ات 
واملش�اورات بني الكتل السياسية حول 
إيجاد ش�خصية مناس�بة  وغري جدلية 
ملنصب رئيس الوزراء خلفا للمس�تقيل 

عادل عبد املهدي .» 
وق�ال ش�اكر، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »الكتل السياس�ية تعمل 
الوق�ت بغي�ة تقدي�م  ع�ىل اس�تثمار 
اىل  رئي�س  األس�ماء  م�ن  مجموع�ة 
الجمهورية وهو ب�دوره يقوم بتكليف 
الش�خصية املتفق عليها«، مشددا عىل 
ان »تك�ون تل�ك الش�خصية مس�تقلة 
وجدي�رة ب�إدارة  العراق خ�ال املرحلة 
املقبل�ة وقادرة عىل حفظ الحفاظ عىل 

استقاليته .» 
وع�ن مص�ري األس�ماء الت�ي تداولتها 
وسائل االعام خال الفرتة املاضية بني 
ش�اكر أن »جميع الشخصيات التي تم 
طرحها خ�ال األيام  املاضي�ة ولم يتم 
االتف�اق عليها هي محرتقة، وربما يتم 
اللج�وء اليه�ا مرة أخ�رى يف حال عدم 
العثور عىل الش�خصية املناس�بة وفق 

 املفاوضات الجديدة .» 
وأشار اىل أن »الكتل السياسية تشرتط 
الخ�رة  له�ا  الش�خصية  تك�ون  أن 
والتجرب�ة يف عال�م السياس�ية، لك�ن 
لي�س عىل حس�اب االس�تقالية  وعدم 
انتماؤه�ا اىل أي كتل�ة سياس�ية او أي 

جهة حزبية .» 
ولف�ت اىل أن »هناك ام�را خطريا وهو 
الجمهورية  اس�تمرار خضوع رئي�س 
بره�م صال�ح للضغ�وط واالم�اءات 
الخارجي�ة الت�ي تم�ارس  علي�ه م�ن 
الجان�ب األمريك�ي«، معت�را أن »ذلك 
وقف عائقا امام حسم امللف منذ الفرتة 

السابقة .» 
ونص�ح ش�اكر رئي�س الجمهورية ب� 
»رضورة االنصي�اع اىل اإلرادة العراقية 
التدخ�ات  وراء  االنج�رار  ودون 
االمريكي�ة والت�ي تمنع�ه م�ن  تكليف 
رئيس الوزراء بحس�ب ما يقدم له من 

الكتل السياسية .» 
كتل�ة  ع�ن  النائ�ب  كش�ف  وب�دوره 
الصادقون فاض�ل الفتاوي، ان ال� 72 
س�اعة املقبلة ستش�هد تطورا بش�أن 
منصب رئيس الوزراء، مؤكدا  ان رئيس 
حكوم�ة ترصي�ف االعمال ع�ادل عبد 

املهدي مستبعد من إعادة منح الثقة . 

وق�ال الفت�اوي، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»األس�ماء  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
املرشحة ملنصب رئيس الوزراء وخاصة 
األخ�رية،  لديه�ا  الخمس�ة  األس�ماء 
حظ�وظ يف حص�ول احده�ا ع�ىل هذا 

املنصب .» 
واك�د الفت�اوي ان »موض�وع إع�ادة 
من�ح الثقة من الرملان لرئيس حكومة 
ترصيف االعم�ال عادل عبد املهدي امر 
غري وارد ومستبعد  جدا، خاصة بعد ان 

طالب الشعب باحداث التغيري .» 
يش�ار اىل أن تحال�ف الفت�ح برئاس�ة 
ه�ادي العامري كان قد اته�م الرئيس 

برهم صال�ح بحنث اليم�ني ومخالفة 
الدس�تور بس�بب تنصل�ه ع�ن  تكليف 
اىل  العيدان�ي  اس�عد  الكتل�ة  مرش�ح 

منصب رئيس الوزراء . 
ودع�ت املرجعية الديني�ة العليا، خال 
خطبة الجمعة األخرية الكتل السياسية 
ال�وزراء  رئي�س  تس�مية  رضورة  اىل 
الجديد، منتقدة تأخر  حسم امللف لفرتة 

طويلة . 
والجدي�ر بالذك�ر أن املرجعي�ة دعت يف 
وقت س�ابق اىل تسمية ش�خصية غري 
جدلي�ة لرئاس�ة ال�وزراء ق�ادرة ع�ىل 

إرضاء الشعب العراقي . 



صفقة اونا اويل تتفاعل في المحاكم الدولية .. والقضاء العراقي يتغاضى عن محاسبة المرتشين
20 مليون دوالر مقابل رهن النفط العراق لـ50 عاما

والعجيب ان القضاء العراقي املسيس 
تغ�اىض عن هذا الفس�اد ال�ذي خلف 
عق�ود تراخيص نفطية بعقود جائرة 
وب�روط مجحف�ة بح�ق العراقيني 
مقابل عموالت تتجاوز الس�ت ماليني 
دوالر , كم�ا ان االقتص�اد العراقي ما 
زال يس�تنزف من قبل تل�ك الركات 
العاملي�ة العامل�ة يف الع�راق وكل ذلك 

بسبب صفقة اونا اويل. 
محكمةٌ  يف لندن إس�تمعت إىل ما يفيد 
بدفع ِ رشكِة إستشاراِت النفِط والغاز 
»أونا أويل« ومقُره�ا »موناكو« رىش 
بلغت 6 مالي�ني دوالر للفوز بعقوٍد يف 
قط�اِع النف�ِط العراقي ف�إن مديَرين 
سابقني يف »أونا أويل« ومديَر مبيعاٍت 
الطاق�ِة  خدم�اِت  رشك�ِة  يف  س�ابق 
ُيواجه�ون  إم«  ب�ي  »إس  الهولندي�ة 
تهم�اً بدفع ِ رىش ملس�ؤولني عراقيني 
كبار من أجل الحصول عىل مش�اريَع 
مجزية ويقول مكتُب جرائِم اإلحتيال 
الخط�رة يف بريطانيا ممثُل اإلدعاء يف 
القضية، إن »زياد عقل« و«س�تيفان 

وايت�ي« و«ب�ول بون�د« خطط�وا مع 
عائلِة »إحساني« املسيطرِة عىل »أونا 
أوي�ل« وآخري�ن للتالع�ِب يف عطاءاِت 

مشاريَع نفطيٍة بني 2005 و2011.
عمله�ا  اىل  إضاف�ة  الرك�ة  فه�ذه 
الفاسد فأنها تلجأ يف كثر من األحيان 
اىل احداث نزاعات مس�لحة يف املناطق 
التي تعمل به�ا للتغطية عن رسقتها 
وهو ما حصل يف العراق من اضطراب 
امن�ي ما بني 2006 اىل 2008 من اجل 
اله�اء العراقي�ني بتلك االح�داث حتى 
يتس�نى لها  رسقة االم�وال العراقية 
وحرمان الشعب منها , بل ان عقودها 
املوقع�ة م�ن الجانب العراق�ي تجعل 
الركة غر خاضعة للقضاء العراقي 
, بل تلجأ اىل القضاء يف بلدانهم وبذلك 

هم بعيدين عن القانون يف البالد .
حاف�ظ  االقتص�ادي  الخب�ر  يق�ول 
ال بش�ارة يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراقي(: اكرب صفقة فساد يف القرن 
الحايل هي صفقة الرتاخيص النفطية 
) اون�ا اويل(: والتي م�ا زالت املحاكم 

الدولي�ة تحاك�م اش�خاص وم�دراء 
رش�اوى  دفعه�م  بس�بب  رشكات 
ملس�ؤولني عراقيني اكث�ر من عرين 

صفق�ة  مقاب�ل  دوالر  دوالر  ملي�ون 
, فاملف�اوض  ب�� 800 ملي�ون دوالر 
العراقي ال�ذي كان يس�عى للحصول 

ع�ىل عم�والت ل�م يك�رتث لل�روط 
املجحفة يف االتفاق النفطي , فاالتفاق 
رهن نفط العراق الربعني عاما وسعر 

وه�و  21دوالر  الربمي�ل  اس�تخراج 
لجغرافي�ة  بالنس�بة  مرتف�ع  س�عر 
الع�راق الذي يطفوا ع�ىل بحرة نفط 

, وال�رط االقىس هو ع�دم االعرتاف 
بالقض�اء العراق كمرج�ع للخالفات 
, ب�ل اش�رتطوا ان يك�ون التحكيم يف 

املحافل الدولية.
النزاه�ة  لجن�ة   : بش�ارة  ال  وتاب�ع 
قام�ت بجمع معلوم�ات عن عدد من 
الش�خصيات بقضية عق�ود النفط يف 
رشكة أونا أوي�ل«، وأن »اللجنة بدأت 
يف التحقيق بالقضية بش�كل رس�مي 
وعلني«.ويق�ول موق�ع »فرفاك�س 
ميدي�ا« إن أونا أويل دفعت 25 مليون 
دوالر ع�ىل األق�ل رىش ع�رب وس�طاء 
لضم�ان دع�م مس�ؤولني نافذين« يف 
العراق للحصول عىل العقود النفطية, 
اال ان الهيئ�ة ل�م تس�تطع الخ�وض 
يف مل�ف فس�اد املس�ؤوالن العراقيان 
تحم�ي  الت�ي  املحاصص�ة  بس�بب 

الفاسدين.
م�ن جهت�ه يق�ول املختص بالش�أن 
االقتص�ادي س�الم عب�اس يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: م�ا زال�ت 
الفضائ�ح املالية لج�والت الرتاخيص 
السابقة تمىلء وسائل االعالم العاملية 
, والي�وم تعي�د وزارة النف�ط نف�س 
اللعب�ة وتحيل عقود ل�ركات كانت 
قد وضعت خطوط حمر عليها , وهذا 
ي�دل عىل حجم الفس�اد يف تلك العقود 
وع�دم نزاهته�ا,  كم�ا ان املصال�ح 
الش�خصية لألح�زاب الحاكم�ة ه�ي 
الس�ائد يف تعامالت الدولة , والجميع 
يعلم ان وزير النفط األس�بق حس�ني 
الشهرس�تاني بط�ل صفقة الفس�اد 
اال ان لم يس�تطع احد محاسبته وهو 

دليل عىل تجذر الفساد.
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،،

يوما بعد اخر تنكشف فصول من مسلسل فساد صفقة 
اون����ا اويل التي م����ا زالت تتفاع����ل في المحاك����م الدولية 
كونها صفقة فس����اد القرن الحالي والتي اش����ترك فيها الكثير من 
الش����خصيات االقتصادية , باإلضافة الى مدراء ش����ركات عامية وما 

زال القض����اء يبحث عن جزيئات هذه الصفقة والتي اتهم فيها 
وزيرين عراقيين سابقين شغال منصبي وزيرا للنفط , 

المالية النيابية: الميزانية االستثمارية 
ستنخفض في حال دخول بعض 

مشاريعها باالتفاقية الصينية
بين�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، االح�د، ان امليزانية 
االستثمارية ستنخفض عن سابقتها يف حال دخول 
بع�ض مش�اريعها يف االتفاقي�ة الصيني�ة، مؤكدة 
ان بعض بن�ود االتفاقية يحت�اج اىل تصويت داخل 
الربملان.وق�ال عض�و اللجنة عبد اله�ادي موحان ، 
ان “املوازنة لم تص�ل اىل الربملان خاصة ان حكومة 
ترصيف االعمال اليمكنها ان ترس�ل موازنة 2020 

اىل مجلس النواب من اجل تمريرها”.
وأضاف ان “الربملان البد ان ينتظر تشكيل الحكومة 
الجديدة من اجل اكمال املوازنة وارسالها اىل مجلس 

النواب”.
وبني ان “بعض مشاريع املوازنة ستنفذ باالتفاقية 
الصينية إضاف�ة اىل ان بعض بنود االتفاقية يحتاج 
اىل تصوي�ت من مجلس النواب م�ن اجل تمريره يف 

املوازنة”.
وأوض�ح ان “م�ن املحتم�ل ان يح�دث تخفيض يف 
امليزانية االس�تثمارية بعد دخول االتفاقية الصينية 

حيز التنفيذ”.
واك�د ان “ الع�راق يصدر 3.8 مالي�ني برميل نفط، 
سيذهب منها 100-300 الف برميل للصني، ليستمر 
لس�نوات عديدة، وبالتايل فأن منح هذه الكمية من 
النف�ط للصني س�يجعل امليزانية االس�تثمارية اقل 
مما هي عليه لتذهب بعض مش�اريعها وتنفذ وفق 

االتفاقية املذكورة”.

توقف اإلنتاج في حقل 
الناصرية ومحطة عزل الغاز 

بشكل كامل بسبب التظاهرات
أعلنت رشكُة نف�ط ذي قار، األحد، عن إيقاف عملها 
بشكٍل كامٍل يف حقل النارصية النفطي ومحطة عزل 
الغ�از غربي املحافظة جراء قيام املتظاهرين بإغالق 
الطريق.ونقل ، عن مصدر مس�ؤول قوله، إن “إدارة 
رشك�ة نفط ذي ق�ار قامت بايق�اف االنتاج يف حقل 
النارصية النفطي لليوم الرابع عىل التوايل، فضال عن 
اطفاء محطة عزل الغاز يف الحقل بش�كل كامل عىل 
خلفية قيام متظاهرين باغالق الطريق ومنع وصول 
العامل�ني اىل الحقل”.وأض�اف املص�در، أن “انت�اج 
الحق�ل يبلغ 100 ألف برميل يوميا س�يتم تعويضها 
م�ن الحقول النفطي�ة االخ�رى يف محافظة البرصة 
لس�د النقص يف االنتاج ضمن الس�قوف املحددة من 

وزارة النفط ورشكة )سومو(”.
واردف املصدر ان “توقف انتاج الحقل س�يؤثر فقط 
يف املحافظة الس�يما يف ما يتعلق بتجهيز املش�تقات 
النفطية واستيعاب مزيد من االيدي العاملة”، مؤكدا 
ان “الركة ستس�تمر بايق�اف العمل بالحقل ما لم 
يت�م التأكد من تأم�ني الحماية للعاملني وانس�يابية 

الدخول والخروج الستئناف االنتاج مرة اخرى”.
جدي�ر بالذك�ر ان حق�ل النارصي�ة النفط�ي ج�رى 
اكتش�افه يف الع�ام 1973، ويع�د اكرب حق�ل نفطي 
يف محافظ�ة ذي قار، يف وقت تش�ر في�ه التقديرات 
األولوية اىل أن االحتياطي النفطي يقدر بأكثر من 16 

مليار برميل.

اليني  أعلنت الجمعية النموذجية للنحَّ
العراقي�ني يف دياىل، االح�د، عن انتاج 
نحو100 طن من العسل خالل العام 
املايض 2019.وق�ال رئيس الجمعية 
عل�وان املياح�ي ،ان” دي�اىل انتج�ت 
خالل العام امل�ايض 2019 نحو 100 
ط�ن من العس�ل الطبيع�ي يف عموم 
مناطقه�ا وهي كمي�ة منخفضة يف 
االنتاج قياس�ا بالس�نوات املاضية”.

واض�اف املياح�ي، ان “اس�باب عدة 
تقف وراء انخفاض انتاجية العس�ل 
يف دي�اىل ابرزه�ا الخس�ائر الفادحة 
التي تعرض لها النحالون بعد احداث 
حزي�ران 2014 وتع�رض ج�زء كبر 
من املناحل للهالك”.فيما اشار سيف 

“مع�دل  ان  اىل  )نح�ال(  الجب�وري 
انتاج العس�ل خالل العام املايض هو 
االدنى منذ س�نوات طويل�ة الفتا اىل 

ان انتاجيت�ه بلغت نحو500 طن بعد 
2010 لكنه�ا انخفضت بش�كل كبر 
ج�دا بعد 2014 بس�بب تدمر الجزء 

االكرب من مناحل دياىل بسبب داعش 
االرهابي”.

واض�اف الجبوري، ان “دي�اىل تتميز 
بتوف�ر كل مقومات بناء قطاع انتاج 
العس�ل وتربية النح�ل لكنها بحاجة 
للدعم يف اش�كاالت متع�ددة”، مؤكدا 
ان “االسواق تحتاج اىل كميات كبرة 
من العس�ل لتحقيق االكتفاء ويمكن 
ان يس�اعد االقب�ال يف تطوي�ر قطاع 
يوفر ف�رص عم�ل كبرة ةللش�باب 
دي�اىل  محافظ�ة  العاطلني”.وتع�د 
م�ن املحافظ�ات التي تنتج العس�ل 
بكمي�ات كب�رة يف العق�ود املاضي�ة 
لوجود مقوم�ات هذا القطاع خاصة 

الغطاء النباتي الكبر.

ديالى تنتج حوالي 100 طن من العسل خالل عام العتبة الحسينية ترفد السوق المحلية  ب� 100 طن من األسماك
الحس�ينية  العتب�ة  أعلن�ت 
املقدسة، االحد، عن تسويقها 
100 ط�ن من االس�ماك لغاية 
اآلن، متوقعة أن تس�وق خالل 

هذا املوسم 200 طن.
وق�ال رئي�س قس�م التنمي�ة 
الزراعي�ة يف العتب�ة قحط�ان 
اس�ماك  “م�زارع  إن   ، ع�وز 
العتبة الحسينية رفدت السوق 
املحلي�ة يف كربالء واملحافظات 
املج�اورة لغاي�ة االن ب« 100 
وه�ي  االس�ماك  م�ن  »ط�ن 
مس�تمرة باالنت�اج حي�ث من 
 200 اىل  يص�ل  ان  املتوق�ع 

ط��ن”.

واضاف عوز ان�ه “ومن خالل 
الكميات املطروحة يف االسواق 
س�اهمنا بالحد من االس�تراد 
القيم�ة  ع�ىل  واملحافظ�ة 
وثب�ات  لألس�ماك  الرائي�ة 
االسعار ودعم املنتوج الوطني 
لعل�وة  نبي�ع  وانن�ا  الس�يما 
اىل 3500  ب��3000  االس�ماك 

دينار للكيلو غرام”.
واوضح “ان مس�احة مروع 
مزارع االسماك تبلغ 400 دونم 
تضم 10 احواض بمساحة 40 
دونم�ا، فيما نس�عى اىل جعل 
املس�احة يف العام املقبل 1000 

دونم”.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 123.000 دينار.سعر بيع الدوالر = 121.500 ديناراألمريكي  56.78دوالر للبرميل برنت - 70.10 دوالر

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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أعل�ن م�رصف الرافدي�ن، األح�د، عن من�ح قرض 50 
ملي�ون دين�ار للمواطن�ني لغ�رض بن�اء  قطعة ارض 

سكنية باسمه.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان ، إنه “تقرر 
من�ح 50 مليون دينار للمواط�ن للبناء يف قطعة ارض 
سكنية باسمه عىل وجه االستقالل او باالسم املشرتك 
بموجب س�ند حديث اإلصدار وم�زود بتأييد من دائرة 
التس�جيل العقاري املختصة وصحة صدور السند ليتم 

رهنه لصالح املرصف”.
واش�رتط املرصف “تقديم خارطة وإجازة بناء باس�م 

املقرتض الذي يروم البناء يف قطعة األرض”. 

الرافدين يعلن منح قرض 50 مليون 
دينار لبناء قطعة أرض سكنية

أعل�ن وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية باس�م عب�د الزمان، 
االح�د، عن اط�الق دفعة جدي�دة من منح العاطل�ني عن العمل 
وش�ملت 100 ألف منهم.وقال عبد الزم�ان إن وزارته “اطلقت 
دفع�ة الطوارئ الرابعة للش�هر الثاني الخاص�ة بالعاطلني عن 
العمل”.ودع�ا عبد الزمان من ظهرت اس�ماؤهم ضمن الوجبة 
املذك�ورة عىل املوقع االلكرتوني الخاص بال�وزارة اىل “مراجعة 
مراكز رصف بوابة العراق )س�ويج( يف بغداد ومحافظات البالد 
من اجل تس�لم املنحة بعد تسلمهم الرسائل النصية التي تحمل 
الرمز ال�ري لكل مس�تفيد”.وأضاف أن “املنحة تش�مل نحو 
100 الف عاطل من مختلف املواليد والفئات العمرية”، مشرا يف 
الوقت نفسه، اىل ان “الوجبة االوىل التي اطلقت االسبوع املايض 

شملت اسماء  الدفعات االوىل والثانية والثالثة”.

العمل تعلن إطالق دفعة جديدة 
االقت�صاديمن المنح ل�100 ألف عاطل

أدوي�ة سام�راء تعتزم إنت�اج أكث�ر م�ن 14 مستحضرا دوائ�يا جدي�دا

الكشف عن مساع لتضمين منحة العاطلين وطلبة الجامعات بموازنة 2020

كش�ف�ت الركة العام�ة لصناعة االدوية 
الطبي�ة يف س�امراء إح�دى  واملس�تلزمات 
رشكات وزارة الصناع�ة واملع�ادن، االح�د، 
عن عزمها إنتاج أكثر من )14( مستحرضا 

دوائيا جديدا خالل هذا العام .
وق�ال مدير ع�ام الركة عب�د الحميد عبد 
، إن “الرك�ة  الرحم�ن الس�الم يف بي�ان 
وضع�ت خط�ة إنتاجية متكامل�ة تتضمن 
إنت�اج أكث�ر م�ن )14( مس�تحرضا دوائيا 
جدي�دا والتي ت�م التعاقد عليه�ا مع مركز 
)س�نا فارما( االردني كوجبات استطالعية 
إضاف�ة اىل إنت�اج ع�دد من املس�تحرضات 
ملعالج�ة االمراض املزمنة كأمراض ) القلب 
والرايني والدهون وضغط الدم والسكر ( 

وطرحها يف السوق املحلية وألول مرة”.
وأضاف السالم، أن “الركة ستشهد أيضاً 
خ�الل ه�ذا الع�ام ث�ورة جذرية لتحس�ني 
لجمي�ع  والتغلي�ف  التعبئ�ة  مواصف�ات 
مس�تحرضاتها الدوائية وبصورة تدريجية 

لتضاهي املنتج�ات العاملي�ة واالقليمية اىل 
جانب تفوقه�ا من ناحية الفع�ل العالجي 
والجودة”.ولف��ت املدي�ر الع�ام اىل “خطة 

الرك�ة االنتاجية للع�ام الح�ايل للوصول 
اىل نقط�ة التع�ادل ) خ�ط ال�روع ( التي 
تمثل )6( مليار ش�هرياً لتتحول الركة اىل 

رابحة يف املس�تقبل القري�ب”، مفصحاً عن 
أنه “س�يتم تجهيز قسم املضادات الحياتية 
بخط إنتاجي جديد متكامل إنكليزي املنشأ 
إلنت�اج املعلق�ات الجاف�ة ومكائ�ن جديدة 
للكبس�ول واملراهم ومعدات ساندة للعملية 
االنتاجي�ة لتلميع الكبس�ول ومكائن طبع 
وكب�س وتجزئ�ة فضالً ع�ن اتخ�اذ بعض 
الخط�وات التي ستس�هم يف االرتقاء بواقع 
الرك�ة اإلنتاج�ي والتس�ويقي من خالل 
إيقاف منح االمتي�ازات املمنوحة للركات 
األهلي�ة وتش�غيل بعض االقس�ام املتوقفة 
ومنها قسم قطرات العيون فضالً عن منح 
الوكاالت الحرصي�ة لبعض املكاتب العلمية 
وإحالة قسمي االمبوالت والفياالت كفرص 
اس�تثمارية”.وأكد الس�الم يف ذات الوق�ت 
“س�عي الرك�ة لحماية مس�تحرضات ) 
ساماكسيم , اموكسلني , بندول سام ( بعد 
اس�تحصال موافقة االمان�ة العامة ملجلس 

الوزراء”.

النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  رئي�س  أك�د   
هيث�م الجب�وري، األح�د، س�عي لجنته 
لتضم�ني منحة طوارئ للعاطلني وطلبة 

الجامعات يف موازنة 2020.
مس�اعي  “هن�اك  إن  الجب�وري  وق�ال 

لتفعيل منحة العاطلني وطلبة الجامعات 
يف ح�ال توفر األموال الالزم�ة يف موازنة 
ع�ام 2020، مؤكداً أن “القانون الخاص 
باملنح�ة موجود، إال أنه يحتاج اىل تفعيل 

وأموال تخصص”.

وأض�اف الجبوري أن “منح�ة العاطلني 
ع�ن العمل ه�ي منحة طوارئ وليس�ت 
اللجن�ة  “س�عي  اىل  مش�راً  دوري�ة”، 
لتضمني املنح الثاني�ة والثالثة للعاطلني 

يف موازنة 2020”.

وتابع أن “اللجن�ة وضعت خطة لتوفر 
فرص عمل للعاطلني والخريجني س�واء 
ولي�س  الخ�اص  او  الع�ام  القط�اع  يف 
تخصيص منح اإلعانات فقط”، داعياً اىل 
“إعطاء منحة مالية بس�يطة للعاطلني 
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن مدير عام مكتب دراس�ة الحوادث بمنظمة 
الط�ران املدن�ي  االيراني�ة، اس�تمرار التحقيقات 
حول حادث س�قوط الطائ�رة االوكرانية  املنكوبة 
الت�ي تحطمت ق�رب مط�ار طه�ران يف 8 كانون 
الثان�ي  الج�اري .  وق�ال »حس�ن رضائ�ي فر« يف 

ترصي�ح صحفي تابعته »املراق�ب  العراقي« حول 
آخر املس�تجدات املتعلق�ة بفك ش�فرة الصندوق 
األس�ود  لطائرة بوينغ 737 األوكرانية »تم إصدار 

تقريرين حول هذا الحادث  لحد اآلن«  . 
واك�د أن »التحقيق�ات مس�تمرة بش�أن ح�ادث 
س�قوط الطائرة االوكرانية،  مضيفا: نحن نحقق 

يف جوانب مختلفة من حادث بوينغ ونواصل  هذه 
التحقيقات«  . 

وفيما يتعلق بمشاركة الفرق الكندية واألوكرانية 
يف التحقيق�ات ق�ال  مدي�ر ع�ام مكت�ب دراس�ة 
الح�وادث بمنظمة الط�ران املدن�ي: نحن  نجري 
التحقيقات املتواصلة يف حادثة بوينغ األوكرانية«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
لف�ت عض�و املجل�س املرك�زي يف ح�زب 
الل�ه، الش�يخ نبي�ل ق�اووق، إىل  أن العدو 
اإلرسائي�ي واإلدارة األمركي�ة يراهن�ون 
عىل العقوبات  والضغوط�ات والتحريض 
والتهدي�دات لتغي�ر املع�ادالت، ولكنه�م 
عبثاً  يحاولون، فلبنان لن يكون إالّ ساحة 
هزائ�م للعدو اإلرسائيي،  وس�احة فش�ل 

لإلدارة األمركية . 
وج�اء كام ق�اووق خ�ال رعايت�ه حفل 
إطاق حملة غرس األش�جار  للعام 2020 
ضم�ن م�روع الش�جرة الطيب�ة، الذي 
أقامت�ه جمعي�ة  مؤسس�ة جه�اد البناء 
اإلنمائية يف باحة مطحنة الرمانة يف وادي 
 الحجر، بحضور القائم بأعمال السفارة 
الس�ورية يف لبن�ان الدكت�ور  عب�د الرزاق 
اس�ماعيل، ومدي�ر ع�ام مؤسس�ة جهاد 
البن�اء اإلنمائية محمد  الخنس�ا، ورئيس 
اتح�اد بلدي�ات جب�ل عام�ل ع�ي طاهر 
ياس�ن، ومدي�ر  مديري�ة العم�ل البل�دي 
يف املنطق�ة األوىل ع�ي الزي�ن، وع�دد من 

 الفعاليات والشخصيات واملهتمن . 
وقال الشيخ قاووق يف هذا األسبوع كانت 
الصفع�ات مدوي�ة ل�إلدارة  األمركية من 
ب�روت إىل بغ�داد، فالش�عب العراقي قال 
كلمته، ونزلت  الناس إىل الشوارع باملاين، 
لتؤك�د أن دماء الحاج قاس�م س�ليماني 
 والحاج أبي مهدي املهندس كتبت إىل األبد 

خروج القوات األمركية  من العراق . 
وأضاف الشيخ قاووق »أما يف بروت كان 
تشكيل الحكومة صفعة  لرتامب وبومبيو 
وش�ينكر ول�كل رج�ال اإلدارة األمركية 

الف�وىض وحص�ار  راهن�وا  ع�ىل  الذي�ن 
املقاومة وإخضاع اللبنانين، فهم راهنوا 
أن  يس�تطيعوا  ل�ن  اللبناني�ن  أن   ع�ىل 

يشكلوا الحكومة إالّ باإلماءات  والرغبات 
وال�روط األمركي�ة، فكان�ت الحكومة 
بإرادة لبنانية مئة  باملئة، لتش�كل فرصة 

حقيقية إلنقاذ البل�د من االنهيار، وكانت 
داخلي�اً  وإيجابي�ة  مش�جعة   االنطاق�ة 

وخارجياً«  . 

وأكد الشيخ قاووق أن »هذه الحكومة هي 
حكومة العمل واإلنقاذ،  وليس�ت حكومة 
مواجه�ة ولن تكون كذلك، فهي س�تعمل 

عىل إنقاذ ما  تبقى من املؤسس�ات ووقف 
االنهيار ومواجهة الفاسدين، وحزب الله 
 س�يكون يف طليعة الداعمن لها، ولكنه يف 

نفس الوقت سيكون يف  طليعة من يراقب 
أداءها«  . 

ب�دوره مدير عام مؤسس�ة جه�اد البناء 
اإلنمائية محمد الخنسا قال »إنني  أستغل 
ه�ذه املناس�بة ألج�دد دع�وة الجميع إىل 
إع�ادة مقاربة زراعة  األش�جار الحرجية 
واملثم�رة م�ن جدي�د، فالش�جرة مصدر 
الغ�ذاء  وال�دواء والطاق�ة والظ�ل، وهي 
مياهن�ا  وتحف�ظ  املجاهدي�ن،  حامي�ة 
 وهواءن�ا والتن�وع الحي�وي يف مناطقنا، 
وعليه فإننا ندعو كاف�ة  األفراد والجهات 
وخاص�ة البلدي�ات واتح�ادات البلدي�ات 
إىل احتض�ان  زراع�ة األش�جار الحرجي�ة 
باإلضافة إىل املثم�رة، رغم عدم مردودها 
 االقتص�ادي الرسي�ع، ولكنها عنرص هام 
جداً يف الحف�اظ عىل ما تبقى  من مواردنا 
الطبيعية، ولها فوائدها االقتصادية أيضاً 

إن أحسن  استثمارها«  . 
م�ن ناحيت�ه رئيس اتح�اد بلدي�ات جبل 
عام�ل عي طاهر ياس�ن أك�د أن   «بعض 
الحرائ�ق الت�ي تحص�ل يف محمي�ة وادي 
الحج�ر الطبيعية ه�ي  حرائ�ق متعمدة 
ومخطط له�ا ويجب أن نبحث عن األيدي 
اإلرسائيلي�ة  الت�ي خلفه�ا، وه�ذا يرت�ب 
علين�ا مس�ؤوليات كبرة ومهم�ة جداً يف 
 االتجاهن، وعىل هذا األساس كان اختيار 
ه�ذا امل�كان إلع�ادة تحريج  م�ا خرسناه 
نتيجة كارث�ة الحريق ال�ذي حصل العام 

الفائت«  . 
وبعده�ا زرع الش�يخ ق�اووق والحضور 
ش�جرة يف باح�ة املطحنة إيذان�اً  بانطاق 

الحملة للعام 2020  . 

إيران تعلن صدور تقريرين حول حادث سقوط الطائرة األوكرانية دولي دوليعربي  عربي 

صاندي: ابن سلمان الحق أعداءه عبر »واتساب« والمخابرات  األمريكية 
تتنصت على هاتفه لسنوات

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
وقع وزير الداخلية اإلرسائي�ي آرييه درعي، االحد، 
عىل مرسوم  يسمح لإلرسائيلين بزيارة السعودية. 
بالتنس�يق م�ع وزارة الخارجي�ة  وجه�ات معنية 

أخرى. 
وذك�رت صحيف�ة »يديعوت احورن�وت« أن »وزير 
الداخلي�ة اإلرسائي�ي  وق�ع ع�ىل مرس�وم يس�مح 
لإلرسائيلي�ن بزيارة اململكة، بالتنس�يق مع  وزارة 

الخارجية وجهات معنية أخرى«. 
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن »هذه الخطوة ستس�مح 
لإلرسائيلين بزيارة  الس�عودية ألداء مناسك الحج 

والعمرة ولحضور اجتماعات مع رجال  أعمال«. 

أحرونوت: السعودية تصادق على منح إسرائيليين تصاريح  يديعوت 
 لزيارتها ألول مرة

تايمز: تفشي كورونا يضرب االقتصاد الصيني فايننشال 

المراقب العراقي/ متابعة...
أدان�ت رابطة علماء اليمن، الي�وم األحد، خطوات 
االحت�ال  م�ع  الوهاب�ي  الس�عودي  التطبي�ع 
»االرسائيي«، معلنة التضامن مع خطيب  املسجد 
األق�ى عكرمة ص�ري ومفتي الق�دس، محذرة 
من أي إبعاد  أو تهديد أو إساءة له من قبل اليهود . 

وأش�ارت رابطة علماء اليمن يف بي�ان إىل »الزيارة 
الس�عودي  النظ�ام  ب�إذن  وتش�جيع  املش�بوهة 
لبعض علماء الس�وء وأبواق التطبي�ع مع  الكيان 
الصهيون�ي الغاصب يتقدم ه�ؤالء الزائرين وزير 
العدل  الس�عودي الس�ابق األمن العام ملا يس�مى 
برابط�ة العالم اإلس�امي محم�د  العييس وبعض 

علماء السوء ودراويش القصور«  . 
واس�تنكرت »أقدم هذا الدع�ي العييس وتجرأ عىل 
الص�اة بم�ن مع�ه  بالقرب م�ن م�كان املحرقة 
املزعوم�ة ضارب�ا بالق�رآن والثواب�ت  اإلس�امية 
ع�رض الحائ�ط يف خطوة تطبيعية لم يس�بق لها 
التاري�خ  مثيا ولم يقدم عليها إال يف ظل املدرس�ة 

والنظام الوهابي املتصهن  والعميل«. 
ورفض�ت رابط�ة علم�اء اليم�ن، يف بي�ان، رفضا 
قاطع�ا ومطلقا ألي  خطوة م�ن خطوات التقارب 

الصهيون�ي  الكي�ان  م�ع  والتطبي�ع  والتصال�ح 
للع�رض  واملس�تبيح  ل�أرض  املحت�ل   الغاص�ب 

واملدنس للمقدسات . 
ودع�ت إىل وج�وب اإلن�كار العلن�ي والرصيح من 
قب�ل النخب  واملؤسس�ات العلمائي�ة ودور اإلفتاء 
اإلسامية ملا يقوم به النظام  السعودي واإلماراتي 
والبحريني وغرها من رشعنة للتقارب  والتصالح 

والتطبي�ع . 
ودع�ت إىل »إصدار فتوى رصيحة توجب إس�قاط 
والي�ة النظام  الس�عودي عىل ب�اد الحرمن وتبن 
مدى الس�فه واالس�تخفاف الذي  وص�ل إليه هذا 

النظام باألمة وقضاياها ومقدراتها«. 
وأكدت »عىل أن تحرير أوىل القبلتن وثالث الحرمن 
الريف  ومرسى الرس�ول محمد من دنس اليهود 
لن يكون إال بتحرير وتخليص  الحرمن الريفن 
م�ن دن�س هيمن�ة وتس�لط آل س�عود العم�اء 

 والخائنن لله ورسوله ولأمة اإلسامية«. 
وأك�دت »حرم�ة التعاط�ف وامل�ودة م�ع اليه�ود 
الغاصب�ن تح�ت أي  عن�وان ديني أو س�يايس أو 
إعام�ي ك�ون ه�ذا التعاط�ف يمث�ل موقف�ا  من 
مواق�ف التويل املنه�ي عنه نهيا قطعي�ا يف القرآن 

الكريم«. 
وش�دد عىل اليمن عىل »الرف�ض الرصيح والقوي 
ملا أق�دم عليه أمن  عام ما يس�مى رابط�ة العالم 
اإلس�امي من الرتويج للتطبيع والسعي  لتمريره 
وفرض�ه كواق�ع ال ب�د أن تقبله الش�عوب كحالة 
واقعي�ة  للتعايش مع اليهود الغ�دة الرسطانية يف 

قلب العالم اإلسامي«. 
وأكدت »الترؤ مما يس�مى برابط�ة علماء العالم 
اإلس�امي وم�ا يص�در  منه�ا م�ن بيان�ات ومن 
رموزه�ا من خط�وات تطبيعية كونه�ا كانت وال 
 زال�ت عنوانا دينيا يس�تخدمه النظام الس�عودي 
غط�اء لتوجهه  وسياس�ته الخياني�ة واالنحالية 

التي تخدم املستعرين«. 
وشددت عىل رضورة »إعادة القضية الفلسطينية 
للصدارة كقضية  إس�امية ديني�ة وليس كقضية 
سياس�ية أو قومي�ة وجعلها املعي�ار  الفاصل بن 

اإليمان والنفاق وبن اإلسام والكفر .» 
ويف األخ�ر تعل�ن الرابط�ة تضامنها مع الش�يخ 
عكرم�ة صري خطيب  املس�جد األق�ى ومفتي 
القدس وتدين أي إبعاد أو تهديد أو إس�اءة له  من 

قبل اليهود

المراقب العراقي/ متابعة...
طّهرت وحدات الجيش الس�وري بل�دات وقرى 
معر ش�مارين وتقان�ة  وتلمنس ومعرشمش�ة 
بري�ف إدل�ب الجنوب�ي من آخ�ر ب�ؤر اإلرهاب 
 فيها، محققة تقدماً جديداً باتجاه مدينة معرة 
النعم�ان وذل�ك بعد تكبي�د  اإلرهابين خس�ائر 

باألفراد والعتاد . 
وأق�ّر »املرص�د الس�وري للمس�لحن«، بإحراز 
الجي�ش الس�وري لتقدم  ملح�وظ يف ريف إدلب 
الجنوبي الرقي، وقطع�ه نارياً الطريق  الدويل 

حلب - دمش�ق وطرق اإلمداد للفصائل املسلحة 
هناك، كما  أحى »املرصد الس�وري« مقتل 55 
مسلحاً خال املعارك مع  الجيش السوري يف تلك 

املنطقة خال يومن . 
وكال�ة »س�انا« أفادت بأن وح�دات من الجيش 
وبع�د تطهر بلدتي مع�ر  ش�مارين وتقانة إثر 
تمهي�د مدفعي ومن�اورات تكتيكية باألس�لحة 
 املناس�بة، تابع�ت عملياته�ا بثب�ات وخاض�ت 
معارك عنيفة ضد  التنظيم�ات اإلرهابية، حيث 
طه�رت بل�دة تلمن�س م�ن اإلرهابي�ن يف  حن 
تاح�ق فلوله�م باتج�اه وادي الضي�ف باتجاه 

مدينة معرة النعمان . 
من جهة أخرى، قال مصدر عسكري سوري إن 
»تنظيم جبه�ة  النرصة واملجموع�ات اإلرهابية 
املسلحة التي تقاتل معه يستمرون  بخروقاتهم 
املتكررة يف منطقة خفض التصعيد يف محافظة 
إدلب  وغرب حلب«، مشرا إىل أن هذه املجموعات 
تستهدف باعتداءاتها  اليومية املناطق السكنية 
ومواقع الجيش الس�وري بالقذائف  الصاروخية 
املتنوع�ة واملفخخ�ات الت�ي ت�ؤدي إىل ارتق�اء 
شهداء،  وتنر املوت والدمار والخوف يف أوساط 

املدنين اآلمنن . 

المراقب العراقي/ متابعة...
شّنت مرتزقة النظام البحريني حملة مداهمات وحشية يف بلدة سار  أسفرت 
ع�ن اعتق�ال عدد م�ن الناش�طن فيما ل�م يتضح ع�دد املعتقلن  وأس�باب 

اعتقاله�م .  وتأت�ي هذه الحملة يف س�ياق 
سلس�لة من حم�ات االعتقال الوحش�ية 
 الت�ي ش�نتها س�لطات البحري�ن خ�ال 
األس�ابيع القليلة املاضية .  وس�بق لقوات 
النظ�ام البحريني أن داهم�ت أحد املنازل 
ببلدة سار،  واعتقلت األخوين عي ومحمد 
عبدالهادي، واقتادته�م إىل جهة  مجهولة 
حس�بما افاد موقع البحرين اليوم .  وشهد 

األس�بوع الثاني من العام الجديد اعتق�ال 17 مواطناً بحرينيا  بينهم طفلن 
يف حمل�ة مداهمات ليلية ملنازل املواطنن يف عدد من  البلدات البحرانية .  وقال 
ناش�طون سياسيون أن االعتقاالت الجديدة التي تنفذها  السلطات الخليفية 
بح�ق املواطنن ته�دف إىل تحجيم الحراك 
الث�وري  م�ع اق�رتاب الذك�رى التاس�عة 

الندالع ثورة 14 فراير يف البحرين . 
وتضامن�ا م�ع املعتقلن خرج�ت يف بلدة 
أبوصيبع والشاخورة مسرة  ثورية تحت 
شعار مستمرون تضامناً مع املعتقلن و 
اس�تمراراً يف  الحراك الثوري حتى تحقيق 

املطالب . 

علماء اليمن يدينون خطوات التطبيع الوهابي 
مع االحتالل »اإلسرائيلي« 

مداهمات في البحرين تطال الناشطين في مناطق مختلفة

الجيش السوري على مشارف َمعّرة النعمان ويقطع 
ناريًا طريق  حلب - دمشق الدولي

المجلس المركزي لحزب اهلل: لبنان لن تكون إاّل ساحة هزائم للعدو 
 اإلسرائيلي وساحة فشل لإلدارة األميركية

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت صحيفة »فايننش�ال تايمز« الريطانية إن تف�ي فروس  كورونا 
يتسارع يف الصن بشكل كبر، مما دفع السلطات إلغاق  املزيد من املدن، 
مما أدى لتحذيرات من تهديده القتصاد التنن  الصيني .  وأضافت أن »بكن 
حذرت من أن انتش�ار فروس كورونا يتس�ارع،  مما يزيد املخاوف بشأن 

تف�ي امل�رض ال�ذي أودى بحياة 
أكث�ر م�ن   56 ش�خًصا يف الصن، 
وانتر يف عرات الدول األخرى«  . 

وكشف ما ش�ياو وى ، وزير لجنة 
الصح�ة الصينية، أن فرتة حضانة 
 الف�روس ب�ن ي�وم، و 14 يوًم�ا 
، وه�و مع�د خ�ال ف�رتة حضنه، 
عندم�ا  ال تظه�ر عىل األش�خاص 
أية أع�راض .  وهذا يجعل الفروس 

مختلًفا عن س�ارس، وهي س�الة أخ�رى من  فروس كورونا نش�أت يف 
الصن، وقتلت حوايل 800 ش�خص خال  الفرتة من 2002-2003، والتي 
ل�م تكن معدية يف فرتة الحضان�ة .  وقال وزير الصح�ة الصيني يف مؤتمر 
صحفي األحد: »نتوقع أن  يس�تمر تفي املرض«.     وأش�ارت تايوان األحد 
إىل أنها تحظر جميع زوار الصن تقريًبا يف  محاولة ملنع تفي الفروس يف 
الوقت الذي تكثف فيه الحكومات 
 يف جمي�ع أنح�اء العال�م جهودها 

لوقف انتشار املرض .    
ال�دويل  القل�ق  ع�ىل  تأكي�د  ويف 
بش�أن تفي املرض، قالت وزارة 
 الخارجي�ة األمريكي�ة األح�د إنها 
بإج�اء موظف�ن م�ن  س�تقوم 
قنصليتها  يف ووهان، مركز املرض 

يف الصن .    

المراقب العراقي/ متابعة...
قال جوناث�ان روغمان، مراس�ل القناة الرابعة 
الريطانية ومؤلف  كتاب “جريمة يف القنصلية” 
ال�ذي فص�ل فيه جريم�ة قتل الصح�ايف  جمال 
خاش�قجي، إن الس�عودي محم�د بن س�لمان 
املتهم بالقرصنة عىل  هاتف امللياردير األمريكي 
جيف بيزوس اس�تخدم واتس�اب للتواصل  مع 

قادة العالم أيضا . 
وقال روغمان بحسب صحيفة »صاندي تايمز« 
ان�ه »يف الوق�ت الذي  ش�ك فيه جي�ف بيزوس، 

أغنى رج�ل يف العالم، بأن رس�الة م�ن الحاكم 
 الفعي للس�عودية اس�تخدمت الخرتاق هاتفه، 
خاف الصحايف  الس�عودي جمال خاش�قجي أن 
يكون هاتفه النقال قد اس�تخدم ضده يف  األيام 
الت�ي س�بقت مقتل�ه. فف�ي 2 تري�ن الثاني  
2018 عندم�ا دخ�ل  القنصلي�ة يف إس�طنبول، 
قام ب�رتك هاتفيه يف الخارج م�ع خطيبته. وال 
 ت�زال الرط�ة الرتكية تحتف�ظ بالهاتفن ولم 
تس�لمهما للس�عودين  خش�ية م�ن تعري�ض 
األش�خاص الذي�ن كان يتصل به�م ومعظمهم 

من  املعارضة للخطر«. 
ويف تس�جيل أعدته املخاب�رات الرتكية يظهر أن 
»قتلة الصحايف  خاشقجي طلبوا منه بعد دخوله 
القنصلي�ة بدقائ�ق كتابة رس�الة نصي�ة  البنه 
ليخ�ره أنه يف مأمن من الخط�ر. ورد الصحايف 
متحدي�ا: “ماذا  أق�ول؟ هل س�أراك رسيعا؟”، 
وق�ال: “ل�ن أكت�ب أي يشء”، حي�ث  ردده�ا 
الكات�ب ال�ذي كان ين�ر مقاالت�ه يف صحيفة 
يملكها بيزوس،  مرتن. ورد أحد القتلة: “إذا لم 

تساعدنا فأنت تعرف ماذا سيحدث«. 

4



بقلم/ أركان الكركوكلي
ولد مس�عود البارزاني يف إيران بمدينة مهاباد 
الكردي�ة يف تأريخ 1946/08/16  وبعد قضاء 
الحكوم�ة اإليراني�ة عىل الح�ركات املعارضة، 
 500 م�ع  ه�رب م�ا مصطف�ى  البارزان�ي 
ش�خص م�ن رفاق�ه اىل روس�يا ومن ث�م اىل 
الع�راق، وبعد انهيار  الحك�م امللكي يف العراق، 
س�محت لهم الحكوم�ة العراقي�ة بالعودة اىل 
منطقة  بارزان  ش�مال العراق. كان مس�عود 
البارزان�ي يبل�غ من العم�ر اثني ع�ر عاماً 
 عندما بدأ ابوه ورفاقه عام 1961 بما اس�موه 
بالنض�ال الث�وري ويف عم�ر الس�ابعة  عرة 
التح�ق بصفوف ق�وات البيش�مركة الكردية 
وبدأ العمل مع ش�قيقه ادري�س.  عندما اعلن 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني عن تشكيل 
القي�ادة املؤقتة ودخل�ت  مفارز البيش�مركة 
اىل كردس�تان الع�راق، كان مس�عود ال�ذراع 
التنفي�ذي لوال�ده م�ا  مصطف�ى البارزاني، 
واس�تمر اىل جنب اخيه االكرب ادريس يف قيادة 
الحزب  الديمقراطي الكردس�تاني، وبعد موت 

والده بدأت نزعة التحول  . 
إزاح�ة اخي�ه ادري�س باغتيال�ه حي�ث تؤكد 
املصادر بأن مسعود الربزاني كان خلف  عملية 
اغتيال اخيه االكرب بسبب االختاف عىل زعامة 
الحزب الديمقراطي  الكردس�تاني، وبحس�ب 
املفاهي�م العائلية والعش�ائرية الس�ائدة عند 
قبيل�ة ب�ارزان فأن  االخ االكرب ه�و من يخلف 
ابي�ه يف تص�در الزعام�ة، وهذا ال�ذي مهد اىل 
التح�ول  الثان�ي ملس�عود البارزاني بع�د ازالة 
العقب�ة الكؤود من طري�ق العظمة الذي كان 
 يس�عى له فبعد ان تخل�ص من ادريس ارتمى 
يف احضان حزب البعث العربي  االشرتاكي بعد 
سلس�لة من الحروب بينه وبني حزب االتحاد 
الوطني الكردستاني  بزعامة جال الطالباني 
من اجل السيطرة عىل االقليم، ففي أب 1996 
كان  ال�راع ب�ني الحزب�ني يف اوج عظمت�ه 
اس�تنجد مس�عود البارزاني بالرئيس العراقي 
القومي�ة   ص�دام حس�ني متناس�يا قضيت�ه 
الكردي�ة الت�ي عىل اساس�ها تأس�س الحزب 
 الديمقراطي الكردس�تاني ومس�تهرتاً بأرواح 
مقاتليه الذين قتل�وا يف حروب  املعارضة، فقد 

قام صدام  بإرسال قوات الحرس الجمهوري، 
واقتحمت ق�وات  الحرس الجمه�وري مدينة 
اربي�ل لط�رد مقاتيل ح�زب االتح�اد الوطني 
وقاموا  بمطاردتهم حت�ى الحدود االيرانية اىل 
ان تدخلت اي�ران وقامت بمس�اعدت مقاتيل 
 ح�زب االتحاد الوطن�ي عىل اس�رتداد معظم 

االرايض التي خرسها باستثناء اربيل       . 
ان نلخ�ص تح�ول  وبذل�ك فأنن�ا نس�تطيع 
مس�عود الربزان�ي من النض�ال والدف�اع عن 
 القضية الكردية اىل سفاح ودكتاتور متسلسل 
فحبه لسفك الدماء الربيئة  ومصادرة حريات 
الش�عب الكردي وقمع ارادته ل�م يتوقف عند 

ه�ذا الحد ب�ل اس�تمر  بقتل كل م�ن يعارضه 
من ابناء ش�عبه وازداد حب�ه ملنصبه الذي دام 
فيه ألكثر من  ثاثني س�نة يف الحزب ومن عام 
2005 وهو رئي�س إلقيلم كردس�تان العراق، 
 وهاه�و الي�وم ينص�ب كاً من ابن�ه مرسور 
البارزان�ي رئيس�اً لل�وزراء إلقليم  كردس�تان 

وصهره نيجريف�ان البارزاني رئيس�اً لإلقليم، 
فعىل الرغم من ملفات  الفس�اد ودماء االبرياء 
يف عنق�ه فدكتاتوري�ة مس�عود يشء واض�ح 
لقم�ع الش�عب  الك�ردي وتق�زم دور كل من 
يعارضه م�ن االحزاب الكردي�ة فيما لو تم له 

مايريد . 
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إن للصم�ت فضائ�ل ومعان�ي عدي�دة اليفقهه�ا اال العارفون 
,فيأخذنا اىل حالة م�ن  التأمل الذاتي تبعث يف نفوس الصامتني 
الس�كون وامساك اللسان ,وإمساك اليد  ايضا وجميع الجوارح 
التي تقف مستس�لمة للصمت ,كأنه س�لطان فرض س�طوته 
 عليه�ا ليؤث�ر بايجابية عىل الدم�اغ واالعص�اب ليعطي غزارة 
يف الرتكي�ز والتفك�ري   , وقد يوصف بأنه اصع�ب من علم الكام 
,وفن اليتقنه اال اصحاب العقل الراجح ,  والحكمة البالغة, كما 
وانه�م قالوا يف الصم�ت  )أن الحكمة عرة أجزاء تس�ع  منها 

ْمت والعارش يف عزلة الناس(  .  بالصَّ
ومن فوائ�د الصمت   •:  انه يحمي من اللغ�ط والكام املبتذل•.   
 يحقق الهدوء  واالس�تقرار النفيس   •. يطهر النفس من االفكار 

الس�لبية   •. يعلمنا االنصات  واالس�تماع والرتوي ... 
وكل ه�ذا يجعلن�ا نتعم�ق يف التفك�ري ويهبن�ا الحكم�ة , نعم 
فالصم�ت يه�ب الحكمة  والتعقل يف مايرد علينا من مش�كات 
وقضايا قد نعاتب او نام عىل أشياء تكلمنا  بها دون تفكري , او 
نظر , كما يكون نفس الحال حينما نصمت وقت الفتن  ونرتوى 
رغ�م االصوات الت�ي تطالب اتخ�اذ موقف كرد فع�ل عىل فعل 
يوص�ف  بال�يسء او القبيح او موقف وكام ح�ق يراد به باطل 
,فهنا يربز دور الصمت  القاتل ملن يريد ردة فعل غري محس�وبة 
بعيدا ع�ن التعقل والحكمة قد تجر خلفها  ويات وآهات تبقى 

مساوئها لفرتة من الزمن تجر معها حرسات الندم . 
فمنذ خروج التظاهرات يف اكتوبر املايض خرجت بشكل او اخر 
يف س�احة  التحري�ر واملحافظات املش�مولة مخلوطة باملطالب 
الحق�ة املروعة ألبنائها ,  والكل رصح بمروعية املطالب وال 
يختل�ف فيها اثنان , لكن املطالب تتحقق  بس�لميتها ومرابطة 

وصرب مستحقيها .  
فالتظاهرات اخذت بعدا اخ�ر وتدخلت اطراف اخرى للتصعيد 
وحرف مس�ارها  االصاح�ي فتبدلت الس�لمية اىل عنف وحرق 
واعتداء ثم تصعيد ,مع استهداف  واضح إلضعاف الدور االمني 
للق�وات االمنية العراقية ع�رب مجموعة اج�راءات  ليس بصدد 
الخ�وض بها , ومن يقوم به�ذا التصعيد واض�ح انه يهدف اىل 
تصعيد  العنف عرب خطط مدروسة لجهات خارجية ال يخدمها 
الوض�ع الحايل او س�ن  قوانني معينة , او اس�تقالة مس�ؤولني 

وتغيري وزراء طبعا ال فالقضية اكرب من  ذلك .  
لكن بقي س�ؤال ثالث مثري قد ي�دور يف اذهان الكثري , وهو كم 
نس�بة  العراقيني  الذي�ن لم يخرجوا للتظاه�رات ؟! نعم ماهي 
نس�بتهم من عموم النس�بتني يف الس�ؤال  االول والثاني ؟أعتقد 
أن الجمع�ة املواف�ق 2020/1/24 هي الت�ي تجيب عن جميع 
 االس�ئلة املطروحة , ومن هواملطالب الرع�ي لحقوق العراق 
والعراقيني, وهي  من كش�فت اقنعة الزيف والتخريب والعمالة 
الخارجية , هن�ا علينا ان نميز  صفوفنا كما قالت لنا املرجعية 
مع االحتفاظ بالس�لمية , وطرد الغرباء الذين عثوا  فس�ادا مع 
جمل�ة من السياس�يني الفاس�دين الذين هم رشيك اس�ايس يف 
ظاهرة  الفساد املستري وقد تساقطت االقنعة كما تساقطت 
الرجول�ة , وش�عارات  املرجفني والس�فهاء ,وامت�از االكرمون 

وصناع النر يف شعاراتهم .  
فالي�وم خرجت األغلبي�ة املنضبطة املجاه�دة الثائرة الصامتة 
خال كل ما جرى  من احداث يف هذه الفرتة العصيبة ,صامتون 
يرتقبون يس�معون ويفكرون  وي�رتوون وينظرون اىل االحداث 
مس�تعدين م�ع قياداتهم للق�ول الحق والفصل بني  معس�كر 
االصاح  والفساد , ليقصموا ظهر كبريهم الذي علمهم السحر 
!هاه�م  يهتفون بحناجر صادحة بخ�روج الغرباء , فأين أنتم 

من هذا؟

أغلبية ثائرة 
مجاهدة صامتة

سجاد العسكري حسب التقرير الذي أوردته القناة 12 في التلفزيون اإلسرائيلي، تعقيبًا على  دعوات نتنياهو وغانتس لضم غور األردن وشمال 
البحر الميت, في حّمى  الحمالت االنتخابية القادمة للكنيست آذار/ مارس, فإن رئيس »االتحاد القومي«،  الذي يخوض االنتخابات 

في قائمة »يمينا - ‘إلى اليمين‘» التي تضم أحزاب  اليمين المتطرف، بتسلئيلسموتريتش، اقترح على نتنياهو طرح مشروع 
يقضي  بتطبيق القانون اإلسرائيلي في غور األردن وشمال البحر الميت أمام الهيئة  العامة للكنيست، 

بقلم/ د. باسم عثمان
وأوض�ح التقري�ر, أن هذه الخط�وة تأتي 
إلح�راج قائم�ة   «كاحولاف�ان« بزعام�ة 
قياداته�ا  ع�ن  ص�درت  ,الت�ي  غانت�س 
بدعمه�م  إلج�راءات  تفي�د  تريح�ات 
الض�م، ويه�دف س�موتريتش, إىل إظهار 
قائم�ة »كاحولافان«, بموق�ف  املماطلة 
يف م�ا يتعلق بإج�راءات الضم أمام ناخبي 
الضغ�ط  ال�ذي  إب�راز  مقاب�ل  اليم�ني، 
تمارس�ه األح�زاب الصهيوني�ة الدينية يف 
هذا الش�أن, كما تهدف ه�ذه الخطوة،  إىل 
إحراج »كاحولافان« – غانتس-ودفعهم 
للتصوي�ت لصالح م�روع قانون  الضم، 
م�ا ق�د يش�كل خاتم�ة للعاق�ات الت�ي 
جمعتها ب� »القائمة املش�رتكة« العربية، 
 والت�ي ُترجم�ت م�ن خ�ال توصي�ة 10 
من أص�ل 13 نائًبا من القائمة املش�رتكة 
  )باس�تثناء نواب التجمع(، بتكليف زعيم 
»كاحولاف�ان«، بين�ي غانتس، بتش�كيل 
 الحكوم�ة اإلرسائيلية، عق�ب االنتخابات 
امل�ايض.  س�بتمرب  أيل�ول/  يف  األخ�رية 
 وكانت »املش�رتكة« قد بعثت برس�الة إىل 
»كاحولاف�ان« مفاده�ا: »إذا تجرأتم عىل 
 التق�دم باتج�اه الضم فإن بين�ي غانتس 
س�يبقى رئيس�ا للمعارض�ة، ألن�ه بدوننا 
لن  يكون رئيس�ا للوزراء، لن نس�مح لكم 
بالض�م«. وقب�ل أس�بوع م�ن االنتخابات 
يف  »إرسائي�ل«،  ش�هدتها  الت�ي   األخ�رية 
أيل�ول/ س�بتمرب امل�ايض، أعل�ن نتنياهو 
أن�ه  س�يضم منطقة غور األردن وش�مايل 
البحر امليت إىل س�يادة »إرسائيل«، يف حال 
 تم انتخابه رئيس�ا للحكوم�ة مرة أخرويف 
تري�ن الثان�ي/ نوفم�رب امل�ايض، أعلن 
 نتنياه�و، دعمه م�روع قان�ون يقيض 
بتوس�يع »الس�يادة اإلرسائيلية« لتش�مل 
غ�ور  األردن، ويف تقلي�د باه�ت لنتنياهو، 
أعل�ن غانت�س ع�ىل نفس الخط�وة يف 21 
 الش�هر الجاري يف حال تم انتخابه رئيس�ا 

للحكومة يف مارس/ اذار القادم . 
إىل  إرسائيلي�ون  محلل�ون  تط�رق  وق�د 
أق�وال رئيس كتل�ة »كاحولاف�ان«، بيني 
 غانت�س، وزعيم الليكود ورئيس الحكومة 
»اإلرسائيلي�ة«، بنيام�ني نتنياه�و، حول 
 فرض »س�يادة إرسائيل« عىل غور األردن 
وضم�ه، وأش�اروا إىل أن خطوة كهذه،  من 
جان�ب واح�د، يمك�ن أن تجل�ب مصائب 
يف  املحل�ل  وص�ف  حي�ث  »إلرسائي�ل«. 
 موق�ع »وال�ا« اإللكرتون�ي، أم�ري أورن، 
أن »نتنياه�و أطل�ق ش�يئا م�ا إىل اله�واء 

  )فكرة ض�م غور األردن( وبذلك هو حاول 
تحديد وتغيري األجن�دة العامة  واإلعامية، 
م�ن ش�أنها أن ُتس�حر ناخب�ي الليك�ود 
واملس�توطنني وباقي املتعطشني  لتوسيع 
مس�احة الدول�ة«، لك�ن أورن ه�ذا، لفت 
إىل أن »غانت�س يعل�م جي�دا، تمام�ا  مثل 
نتنياه�و، ملاذا لم تج�رؤ أية حكومة حتى 
اآلن ع�ىل تغيري مكانة أي�ة منطقة  خارج 
الخط األخرض، باستثناء رشقي القدس«، 
وأضاف أنه »حتى ذلك املقطع  من ش�ارع 
رق�م 1، ب�ني مط�ار ب�ن غوري�ون )اللد( 
والقدس، يمر يف منطق�ة محتلة،  ولم يتم 

ضمه�ا منذ العام 1967، ألن الجميع يعلم 
أنالض�م هو ورط�ة، وأي خط�وة  أحادية 
الجان�ب س�تنزل مصائب ع�ىل إرسائيل«, 
ورأى أورن ان انضم�ام غانتس  إىل »جوقة 
» نتنياهو بما يتعل�ق بالضم، بأنه » ليس 
جدي�ا، وليس صادقا«،  وأضاف أن »البديل 
املفض�ل، يف ه�ذه الف�رتة، ه�و الصم�ت 
واالس�تهزاء بخدع  إعامي�ة هدفها رصف 
األنظار عن االتهام�ات ضد نتنياهو«. اما 
املحللة السياس�ية  يف صحيفة »هآرتس«، 
نوعا النداو، وصفت ارتداء غانتس معطفا 

ش�بيها بذلك  الذي يرتدي�ه نتنياهو خال 
جوالت�ه مع قادة الجي�ش اإلرسائييل، هو 

»تقليد باهت  لنتنياهو«. 
املعطيات : هناك ما يش�ري إىل أن ضم الغور 
وش�مال البحر امليت والكتل  االس�تيطانية 
ليس�ت مجرد دعاية انتخابي�ة، والخدعة 
إعامي�ة، الس�تقطاب أص�وات  الناخبني 
الصهيوني�ة  األح�زاب  م�ن  وخصوص�ا 
اليمينية املتطرفة، رغم تواترها يف  الس�بق 
االنتخابي ودعايته، وأّن حّمى االنتخابات 
تزي�د م�ن أوزاره�ا، لدرج�ة أن  نتنياه�و 
وغانتس يتنافس�ان فيما بينهما، عىل من 

هو صاحب الفكرة ومن  سينفذها أوال  . 
 لك�ن واقع الحال يش�ري,الىأن ضم الغور 
وش�مال البحر امليت وغريهما من مناطق 
 الضفة الغربية س�يكون قاب قوس�ني او 
أدن�ى، او واقع ال محال�ة، إذا فاز نتنياهو 
 وترام�ب يف االنتخاب�ات القادم�ة، وبقيت 
العوام�ل املؤث�رة حاليا عىل م�ا هي عليه 
- فلسطينيا وإقليميا ودوليا-، ألّن سياسة 
الض�م وبن�اء الكت�ل االس�تيطانية ه�ي 
 اس�تمرار لسياس�ة ما قامت ب�ه الحركة 
الصهيوني�ة من�ذ نش�أتها األوىل ولغاي�ة 

االن،  وال مج�ال للتعوي�ل ال ع�ىل نتنياهو 
وال عىل غانتس, وم�ا يؤكد ذلك، ما رصح 
ب�ه  نفتاليبيني�ت، وزي�ر ح�رب االحتال، 
الذي دعا إىل: »تس�جيل األرايض يف »يهودا 
 والس�امرة« من قبل اإلرسائيليني يف وزارة 
اإلدارة  يف  ولي�س  اإلرسائيلي�ة«،  الع�دل 
 املدنية التابعة لوزارة الحرب املسؤولة عن 
األرايض املحتلة، كما قرر بناء  مس�توطنة 
يف قلب الخليل، وإقامة 7 محميات طبيعية 
وتوسيع ال� 12 القائمة،  إىل جانب مشاريع 
قوان�ني أع�دت أو س�يجري إعدادها لضم 
األرايض الفلسطينية  يف الضفة, وما قررته 

»بلدي�ة االحت�ال« يف القدس، من إنش�اء 
م�دارس تابعة  ل�وزارة »الرتبي�ة والتعليم 
اإلرسائيلية« بدالً عن مدارس وكالة الغوث 
»االون�روا«،  اال كخطوة تصعيدية, يف اطار 
التهويد والضم ومواصلة العدو االرسائييل 
 اس�تهداف الش�عب الفلس�طيني وطمس 

هويته وثقافته .  
إلحباط الضم وسياسات اليمني اإلرسائييل 
خط�وات  اتخ�اذ  م�ن  ب�د  ال  املتط�رف، 
 فلس�طينية فورية تبدأ باالستعداد الفعيل 
لتغيري املس�ارات السياسية والدبلوماسية 

 والجماهريية كليا : 
 -  إع�ان دولة فلس�طني ع�ىل كل األرايض 
الفلس�طينية املحتل�ة، ودع�وة  املجتم�ع 
الدويل لتحمل كامل مس�ؤولياته القانونية 
تجاه الشعب الفلسطيني  واراضيه املحتلة 

بالقوة من قبل االحتال االرسائييل . 
  -  التمس�ك بهدف انهاء االحتال وتحقيق 
الدول�ة الفلس�طينية وعاصمتها  القدس، 
وطل�ب توف�ري الحماي�ة الدولية للش�عب 

الفلسطيني وممتلكاته تحت  االحتال . 
  -  دع�وة أصدق�اء فلس�طني اإلقليمي�ني 
والدوليني اىل العم�ل للتحضري ملؤتمر  دويل 
كام�ل الصاحيات وعىل أس�اس القرارات 
الدولية ذات الصلة بالقضية  الفلسطينية . 

واملواجه�ة  الصم�ود  رشوط  توف�ري    - 
تح�ت  الفلس�طيني  للش�عب  واملقاوم�ة 

 االحتال . 
 -  إلغ�اء كل التزام�ات أوس�لو وتبعات�ه يف 
املي�دان، والتح�رر م�ن سياس�ة   «املواقع 
االنتظاري�ة،  الفع�ل  وردات  الثابت�ة« 

واالكتفاء ببيانات التهديد فقط . 
 -  الع�ودة اىل برنام�ج اإلجم�اع الوطن�ي 
والتزامات�ه، ع�رب بواب�ة إنهاء االنقس�ام 

 وتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية . 
 -  توف�ري كل اش�كال الدع�م للمقاوم�ات 
الش�عبية الفلس�طينية وتوظيفها باتجاه 
 عصي�ان وطني ش�امل يع�م كل األرايض 

الفلسطينية بما فيها القدس املحتلة . 
ان اله�روب م�ن مواجه�ة معرك�ة الضم 
ل�أرايض الفلس�طينية تح�ت أي ذريع�ة 
كانت،  س�تفتح ش�هية االحت�ال بامليض 
قدم�ا نح�و تكري�س أهداف�ه التوس�عية 

االستيطانية . 
إن مواجهة سياس�ات األم�ر الواقع، التي 
يق�وم به�ا كي�ان االحت�ال االرسائي�يل، 
والش�كوى  واللط�م،  بالن�دب  ال  تواج�ه 
واالستجداء، بل من خال سياسات فاعلة 
 وناجعة يف امليدان الفلس�طيني ويف محافل 

املجتمع الدويل . 
لذل�ك ,ف�إن ال�رد املقاوم ع�ىل تريحات 
نتنياه�و وغانتس ,يمر من خال خطوات 
 ميداني�ة وعملية وليس ببالونات إعامية: 
بوق�ف التنس�يق األمن�ي والس�يايس مع 
 أمريكا و »إرسائي�ل«, والروع يف التحرر 
من اتفاق أوسلو واستحقاقاته،  والتكامل 
يف خط املواجهة واسرتاتيجيتها: االشتباك 
يف امليدان ضد االحتال  واالستيطان، ودعوة 
األط�راف الدولي�ة اىل تحمل مس�ؤوليتها 

تجاه الشعب  الفلسطيني وحمايته  . 

دعوات الضم اإلسرائيلية .. بين حّمى االنتخابات وإعالن صفقة القرن

مسعود البارزاني على طريق الدكتاتورية

قد التغيب شمس يوم حتى ُتغيب 
معها دكتاتورًا وال تشرق شمس 
يوم جديد حتى  ينهض دكتاتور 

آخر على أثره ويسلك سبيل سلفه 
الذي غيبته أحداث ظلمه  وقهره 

وفساده وقتله آالف االبرياء من 
ابناء الحرية الذين قضوا نحبهم 

تحت  سياط جالديه وزبانيته، في 
العراق بعد عام 2003 وتحديدًا 

في كردستان بدأت  االيادي الخفية 
تمهد لعصر صنم جديد وطاغية 

سوف يراد ألعناق االكراد  خصوصًا 
والعراقيين عمومًا ان تنحني 
له وترزح تحت وطأة واغالل 

زبانيته  وجالديه لتصادر حرياتهم 
وتنتهك خصوصياتهم وتزهق 
روح الكرامة من بينهم  الى غير 

رجعه، من النضال الى الدكتاتورية 
ومن الكفاح الى التسلط على 

رقاب  االكراد ومصادرة الحريات 
جاثمًا على صدور الشعب الكردي 

مُرهقًا ألنفسهم  وأنفاسهم، ومن 
الوطنية الى العمالة والخيانة 

والطغيان . 



أعلن املنس�ق االعالمي للمنتخ�ب االوملبي العراقي، 
حس�ن الخرس�اني، وصول  دعوة م�ن اتحاد غرب 
آسيا باللعبة ملشاركة االوملبي العراقي ببطولة غرب 
 القارة .  وقال الخرساني إن »اتحاده تلقى دعوة من 
نظريه يف غرب اس�يا، يطلب فيها  االخري مش�اركة 
االوملب�ي العراق�ي ببطول�ة غرب آس�يا للمنتخبات 

تحت سن 23«.  وأضاف، أن »اتحاد غرب اسيا حدد 
شهر تموز املقبل إلقامة منافسات البطولة،  اما يف 
عم�ان االردنية او ب�ريوت«.  وكان املنتخب االوملبي 
العراقي قد ش�ارك ش�هر كان�ون الثان�ي الجاري، 
ببطولة  اس�يا تحت س�ن 23 يف تايلند والتي تختتم 

اليوم االحد بلقاء السعودية وكوريا  الجنوبية  . 

أعل�ن طبي�ب فري�ق الق�وة الجوي�ة بك�رة الق�دم غالب 
املوسوي، أن املدافع عيل  بهجت سيغيب عن الفريق بسبب 
إصابته يف الكاحل ويحتاج للراحة مابن س�بعة  او عرشة 

ايام . 
وقال املوس�وي يف بي�ان للنادي، تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه ان »اصابة  املدافع عيل بهجت التثري املخاوف 
وس�يعود تدريجيا خالل األيام املقبلة كون  الجهاز الطبي 

تاب�ع حال�ة الالعب وس�يكون جاه�زا خالل ق�ادم األيام 
ليكون إضافة  مع الصقور يف مسابقة الدوري املمتاز«. 

وأش�ار إىل أن »الالعب تعرض لهذه االصابة اثناء احتكاكه 
مع احد الالعبن خالل  التدريبات نهاية األسبوع املايض. 

من جهته قال املدرب املس�اعد للنادي عيل جبار إن “نادي 
الق�وة الجوية توقف  خالل اليوم�ن املاضين، بعدما منح 

املدرب ايوب اوديشو، الالعبن فرتة  للراحة«. 

“الق�وة  أن  ع�اود واوض�ح  الجوي�ة 
تحضرياته، تمهيدا ملسابقة الدوري املمتاز التي 
 س�تنطلق يوم العرشين من شهر شباط املقبل 

بمشاركة خمسة عرش فريقاً«. 
يذكر ان فريق الزوراء والرشطة والقوة الجوية، 
س�يتم توزيعها عىل ث�الث  مجموعات تضم كل 

مجموعة 5 أندية تلعب ذهابا وإيابا. 

يلتق�ي منتخ�ب االش�بال العراق�ي غ�دا االثن�ن، فري�ق 
اكاديمية اس�باير تجريبيا عند  الس�اعة الرابعة والنصف 
ع�ًرا يف مالع�ب االكاديمية، وكان م�ن املؤمل ان  يلتقي 
منتخبنا ناش�ئن فريق الوكرة، لكن ت�م تأجيل املباراة اىل 
شعارا اخرى،  كون فرق األكاديمية يحق لهم فقط اللعب 
يوم االثنن بالتايل تم تأجيل مباراة  الوكرة اىل وقت سيحدد 

الحقا  وتأت�ي هذه املباراة ضمن منهاج املالك التدريبي 
 ملنتخب الناشئن. 
الفرتة الصباحية   

خص�ص الجهاز الفن�ي ملنتخب االش�بال الفرتة 
الصباحية لتمارين القوة يف قاعة  الحديد بفندق 
)راديس�ون بلو( ملدة س�اعة كامل�ة، فضال عن 
تمارين )االحماء  والتمطية( بغية اعادة النشاط 
اىل الالعب�ن، وما يحتاجوه من تمارين قوة وهم 
 بهذه األعمار، فيما خ�اض املنتخب املران الثاني 

له يف الفرتة املسائية يف ملعب  الجامعة . 
وق�ال امل�درب املس�اعد، محم�د ع�يل كري�م: لدينا 

برنامج ثابت نسري عليه، وهذا  املنتخب سيكون النواة 
الحقيقية للمنتخبات الوطنية، وما يتواجد به من مواهب 
 وطاقات واعدة، فضال عن انه خاٍل من التزوير، وجميعهم 
بأعم�ار حقيقي�ة وليس  مثلم�ا يتحدث البع�ض، فالذي 

يتكلم عن التزوير يجب ان يكون داعما لنا يف هذه  الفرتة، 
واذا كان لدي�ه الدليل الدامغ فليأِت به، ودخولنا وخروجنا 

املطار خري   دليل، نعم اآلن من 

س�نركز ع�ىل عملن�ا من اج�ل خلق جي�ل جديد 
للكرة العراقية . 

واضاف عيل: املعس�كر مثمر، وخاض الفريق 
وحدتن تدريبيتن، وفرتة صباحية  لتمارين 

القوة، وش�اهدنا انضباط�ا عاليا من قبل 
الالعبن، والتزاما بجميع االمور  املناطة 

له�م من قب�ل الجه�از الفن�ي او 
االداري، س�يخوض املنتخ�ب 

اول مب�اراة  تجريبي�ة ل�ه 
ي�وم االثن�ن م�ع فريق 
الوك�رة،  ناش�ئي 
وبالتأكي�د املباري�ات 
التجريبي�ة  ه�ي 
م�ن تض�ع الجهاز 
بالص�ورة  الفن�ي 
ع�ن  الحقيقي�ة 

الالعبن. 

صادقت الهيئ�ة العامة التحاد الكرة 
عىل التقريرين امل�ايل واإلداري، وذلك 
يف  املؤتم�ر العادي ال�ذي انعقد امس 
الس�بت يف قاعة تموز بفندق عشتار 
شرياتون  بحضور ٥٠ عضوًا يمثلون 

العمومية من اصل ٥٢  . 
ون�ال التقريرين أعاله ثقة العمومية 
باإلجماع بعد ان اجاب االمينن العام 
واملايل  ط�ارق احمد وكامل عداي عن 
بعض املالحظات التي وردت من قبل 

بعض أعضاء  الهيئة العامة .  
دقيقة حداد   

االعالم�ي  املكت�ب  مدي�ر  واس�تهل 

الجلس�ة  خل�ف  محم�د  لالتح�اد 
بالوقوف دقيقة حداد  وقراءة س�ورة 

الفاتحة عىل ارواح شهداء العراق .  
حضور مهم   

االجتماع شهد حضورا مميزا تقدمه 
مستش�ار رئيس الوزراء إي�اد بنيان 
الش�باب والرياض�ة  وممث�ل  وزي�ر 
محمود خلف وممثل اللجنة االوملبية 
الوطني�ة العراقي�ة  جمي�ل العب�ادي 
وشخصيات رياضية فضاًل عىل عدد 
كبري من رجاالت الصحافة  واإلعالم .  

تصفري األزمة   
الس�يد رئي�س االتح�اد عب�د الخالق 

مس�عود اس�تهل قيادته املؤتمر عىل 
وفق االليات  املعتمدة  بتقديم الشكر 
والعرف�ان العض�اء الهيئ�ة العام�ة 
لخدم�ة  الك�رة  الكب�رية  ملواقفه�م 

العراقية طيلة السنن املاضية .  
وأوضح مسعود ان االتحاد يسعى إىل 
تصفري كل األزمات التي من ش�انها 
عرقلة  مس�رية الك�رة العراقية لذلك 
أثرنا عىل أنفس�نا تقديم االس�تقالة 
يف سبيل البدء  بصفحة جديدة للكرة 

العراقية . 
لجنة عد األصوات   

تم اختيار بعد ذلك لجنة عد األصوات 
اذ تم اختيار الس�ادة مش�تاق كاظم 
ممثل  نادي النفط وابراهيم دحلوس 
ممث�ل ن�ادي نف�ط الجن�وب وجليل 
يف  االتح�اد  الفرع�ي  رئي�س  زغ�ري 

النارصية .  
مالحظات مهمة   

وق�دم ثالث�ة م�ن أعض�اء الهيئة 
العام�ة مقرتح�ات مهم�ة ح�ول 

اج�اب  االداري  وامل�ايل  التقريري�ن 
عنهما احمد وع�داي بما يمتلكونه 
من م�ررات مقنعة ناال عىل  أثرهما 

واملصادق�ة  الحارضي�ن  قناع�ة 
باإلجم�اع بع�د ان ب�ددا كل عالمات 

التساؤل. 

اإلصابةتبعدعليبهجتعنالمالعب

غدا..منتخباألشباليواجهأكاديميةاسبايربدالمنناشئيالوكرة

المصادقةعلىالتقريريناإلداريوالماليالتحادالقدم

نفى العب الوسط محمد قاسم اليوم االحد، االنباء التي 
تحدثت عن مطالبته  باالس�تغناء من قب�ل ادارة القوة 
الجوية وتركه عش الصقور.  وقال الالعب انه »مرتبط 
بعق�د مع القوة الجوية وال صح�ة لالنباء التي تتحدث 
 ع�ن مغادرة عش الصق�ور«.  وبن ان�ه »يعيش افضل 

فرتات�ه توج م�ن خاللها بلقب كأس االتحاد اآلس�يوي 
 والحصول عىل مركز الوصيف يف الدوري املمتاز املوسم 
امل�ايض«.  وأكد قاس�م انه »يس�عى خالل هذا املوس�م 
الحص�ول عىل لق�ب ال�دوري الس�يما ان  الفريق يضم 

خرية العبي العراق ممزوجة بن الخرة والشباب«. 

األولمبييتلقى
دعوةللمشاركة

ببطولةغربآسيا

محمدقاسم
ينفيمغادرة

الجوية

كأن قدر االندية العراقية أن تودع بطوالت 
آسيا والعرب بالفضائح والخذالن  وسواد 
الوجوه!!، مقبولة هي الخسارة النها جزء 

أساسي في عالم كرة القدم لكن  ان يصبح حال 
فرقنا كأسوأ فرق القارة وأدناها مستوى فهذا 

ما ال يعقله أحد !!! 
اخسروا بهدف، بهدفين سنتقبل االمر 

ونرتضيه اما ان تنتهي مبارياتنا باالربعة 
 والستة فلنا ان نستغرب فعال!!، هل نسينا كرة 

القدم؟ هل تاهت علينا طرق  اللعب؟ اال نعرف 
ابجديات المحافظة على الشباك؟ اال نعرف 

كيف نجاري  المنافسين؟ !  
خرس ال�زوراء امام فري�ق اوزبكي متواض�ع ليس من 
عمالقة آسيا وال من أكر  انديتها!، خرس الزوراء النه لم 
يؤمن بنفسه وفرصه يف املنافسة والبقاء لذا لم  يخالف 
التوقعات وخرج رسيعا من منافسات امللحق االسيوي 

املؤهل لدوري  االبطال االسيوي لكرة القدم !  
خرس الزوراء النه اس�تغنى عن أفض�ل مهاجمن لديه 
)عالء عباس وعماد  محسن( قبل البطولة وكأنه يعرف 
س�لفا أن ال مكان ل�ه يف البطولة، خرس النه  استس�لم 
للظروف املحيطة بكرتنا وبلدنا ولم يفطن اىل ان الحياة 

ارصار وارادة  وتحدي للمستحيل وصناعة لالمل . 
مايؤملن�ا هم حج�م الخيبات 
كرتن�ا  ت�رب  الت�ي 
وعجز  وتواصله�ا  وتواليه�ا 
القائم�ن  عليها ع�ن تحمل 
والقي�ام  مس�ؤولياتهم 
غ�ري  بواجباته�م،  م�ن 
املعق�ول أن نواصل  االخطاء 
والعث�رات، من غ�ري املعقول 

أن نتقبل الخسارات الفادحة، من غري  املعقول أن نقف 
عىل الجبل وننظر إىل كرتنا وهي تتساقط يوما بعد آخر  

!! 
 فضيح�ة ال�زوراء س�تتكرر م�ع أندي�ة أخ�رى وم�ع 
مش�اركات اخرى، طاملا أننا ال  نضع الحلول وال نواجه 
املش�كالت بمعالج�ة علمي�ة، نتج�ه دائم�ا إىل االعذار 
 والتري�رات وال نفك�ر يف اإلس�اءات الت�ي تتعرض لها 

الكرة العراقية !! 
 هل نقبل هذه الحال؟ هل نقبل إظهار الصورة السلبية 
لفرقن�ا؟ مت�ى يبدأ الحل ؟مت�ى  نبدأ العم�ل؟ متى نبدأ 
التخطيط؟ متى نصنع اندية حقيقية مثل العالم؟ ملاذا 
قدرنا  أن نواصل املس�ري بنفس األخطاء ونفس اآلليات 

التي ثبت فشلها يف تجارب  كثرية ماضية؟ ! 
 ل�ن يهتم أحد وح�ده الجمهور يحرق قلب�ه!! لن يبحث 
احد أس�باب الخس�ارة؟ س�واء  لل�زوراء او الرشطة او 
أي فري�ق آخر!؟،  س�ريددون نف�س الكلمات:أوضاعنا 
متعبة،  بالدنا متأزمة، ال اموال لدينا، دورينا متوقف!!، 

نشاطنا الريايض مشلول !!! 
 نعم إيقاف الدوري هو جريم�ة واألندية تدفع  الثمن؟! 
ولك�ن دعونا نس�أل: ه�ل  اعرتض�ت االدارات أو احتج 
املدرب�ون؟ الجمي�ع الذ بالصم�ت وعندما س�قطتنا يف 

 املشاركات الخارجية تذرع الكل بايقاف الدوري! 
االخطاء مستمرة والفضائح ترب كرتنا 
مؤكدة اننا امام تخبط اداري مستمر 
الرياضي�ة  املؤسس�ات   تتحمل�ه 
واالتحادات واالندية التي تترف 
دون بوصل�ة وال  رؤي�ة حقيقية 
حل�ول  دون  متواص�ل  ونزيفن�ا 

عملية عىل أرض الواقع !! 

!!!)الزوراء(ف�ضيحة

عدنان لفتة

املمتازالدوريقرعةاإجراء..غدًا

فيروس»كورونا«يهددمواجهةأسودالرافدين
أمامهونغكونغ

باتت مباراة املنتخب الوطني أمام 
مضيفه هونغ كونغ يف التصفيات 
نهائي�ات  اىل  املزدوج�ة  املؤهل�ة 
كأس العال�م 2022 وكأس آس�يا 
2023، مهددة باقامتها  عىل أرض 
االخري، بسبب انتش�ار »فايروس 

كورونا« يف دول رشق آس�يا . 
وأعلنت الرئيسة التنفيذية ل هونغ 
كون�غ كاري الم، حال�ة الطوارئ 
بس�بب فريوس  كورون�ا، واتخاذ 
مجموع�ة من اإلجراءات للحد من 
الصالت ب�ن املدينة والر  الرئييس 
الصين�ي، مبينة انه س�يتم إلغاء 
جمي�ع الزي�ارات الرس�مية لل�ر 
الرئييس،  وكذلك احتفاالت الس�نة 

القمرية الجديدة عىل الفور . 
وستظل املدارس التي بدأت عطلة 
الجديدة  القمرية  السنة  بمناسبة 
مغلق�ة حتى   17 ش�باط، يف حن 
الط�ريان  رح�الت  وق�ف  س�يتم 
م�ن وإىل مدينة ووه�ان الصينية 
 ورحالت القطارات الرسيعة منها 

وإليه�ا . 
وم�ن املق�رر ان تق�ام املب�اراة يف 
ال�31 من ش�هر اذار املقبل ضمن 
املرحل�ة  الثالث�ة م�ن التصفيات، 
لكن يف حال استمرت االوضاع عىل 
ما ه�ي عليه، قد يت�م  نقل مكان 

اقامة املباراة اىل ارض محايدة . 
من جانبه االتحاد االس�يوي اعلن 

قب�ل ايام، عن نق�ل مباريات كرة 
القدم النس�ائية  ضم�ن تصفيات 
أوملبي�اد طوكي�و 2020 إىل مكان 
آخ�ر يف رشق الص�ن، بعدما  كان 
مق�رر إقامتها يف مدين�ة ووهان، 
والت�ي تعتر املركز األس�ايس من 
النس�خة  الجديدة ملرض »فريوس 

كورونا« الذى أودى بحياة تس�عة 
اشخاص وأصاب  املئات يف البالد. 

اىل ذلك حدد االتحاد العراقي لكرة 
القدم، موعد اجراء قرعة الدوري 

املمتاز   2019/ 2020  . 
وقال نائب رئيس لجنة املسابقات 
يحيى كري�م ان »يوم غ�د االثنن 

ويف تم�ام  الس�اعة الحادية عرش 
صباحا، س�تجرى قرع�ة الدوري 

املمتاز بمشاركة 15  فريقا«. 
واضاف »سيتم تقسم الفرق عىل 
ثالث مجموع�ات تجري املباريات 
م�ن مرحلت�ن،  وس�تكون ف�رق 
ال�زوراء والجوي�ة والرشطة عىل 

راس املجموعات الثالث«. 
وتابع »يرتش�ح فريق�ان من كل 
مجموع�ة وتخ�وض دوري ع�ام 
من مرحلة واح�دة  لتحديد البطل 
والوصي�ف«، مبين�ا ان »ال�دوري 
س�ينطلق ال�دوري يف 20 ش�باط 

 املقبل«. 

6الرياضية
االحد 26كانون الثاين 2020 

العدد 2249 السنة العاشرة

خلت القائمة األولية التي كش�ف 
عنه�ا االتحاد ال�دويل لكرة القدم 
)الفيف�ا( م�ن  تواج�د للصفارة 
العراقي�ة ضم�ن قائم�ة الحكام 
مباري�ات  إلدارة  املرش�حن 
نهائيات  كأس العالم لكرة القدم. 

وسيقام كأس العالم يف العاصمة 
القطري�ة الدوح�ة خ�الل الفرتة 
الح�ادي والعرشي�ن  م�ن ش�هر 
ترشي�ن الثان�ي ولغاي�ة الثام�ن 
ع�رش م�ن ش�هر كان�ون األول 
2022  بمش�اركة 32 منتخباً من 

القارات الست. 

ودعا فيف�ا قائمة مكّونة من 35 
حكم�اً التي ضّمت 8 حكام فقط 
م�ن ق�ارة آس�يا  وق�ارة أفريقيا 
للمش�اركة  أوقيانوس�يا  وق�ارة 
يف دورة تحضريي�ة خ�الل ش�هر 
آذار  وتكون�ت القائمة االس�يوية 
م�ن اإلمارات�ي محم�د عب�د الله 
واإليران�ي عيل رض�ا  والبحريني 
نواف ش�كر الله والقط�ري عبد 
الرحمن جاس�م واألردن�ي أدهم 
مخادمة  واالسرتايل كريس بريث 
واليابان�ي س�اتو والصيني جان 

شو . 

القائمةاألوليةلَصّفارةالمونديال
تخلومنالحكامالعراقيين



واصل أتلتيكو مدريد ترنحه يف املوسم الحايل، وسقط 
يف ف�خ التعادل الس�لبي مع  ضيف�ه ليجانيس، اليوم 
األح�د، يف املرحل�ة الحادي�ة والعرشي�ن م�ن الدوري 

 اإلسباني لكرة القدم . 
ولم يستطع الفريق التخلص من آثار صدمة الخروج 
املبك�ر من بطولة كأس ملك  إس�بانيا حيث فش�ل يف 

تحقيق الفوز اليوم . 
ورف�ع أتلتيكو رصيده إىل 36 نقط�ة يف املركز الرابع، 
كم�ا رفع ليجاني�س رصي�ده  إىل 15 نقط�ة، ليتقدم 
إىل املرك�ز قب�ل األخ�ر بف�ارق األه�داف فق�ط أمام 

إسبانيول . 
وش�هدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من 
املب�اراة طرد إيف�ان كويار  حارس مرم�ى ليجانيس 
لنيله اإلنذار الثاني يف اللقاء فيما توىل املدافع جوناثان 
 س�يلفا مهمة حراسة املرمى يف اللحظات املتبقية من 

اللقاء . 
وكان أتلتيكو ودع بطولة الكأس يوم الخميس املايض 
بالهزيمة 1 / 2 بعد وقت  إضايف خالل مباراته يف دور 
ال�32 أمام كولتورال ديبورتيفا ليونيسا الذي ينشط 

 يف دوري الدرجة الثانية . 

واصل إنرت إهدار النقاط للمرة الثالثة توالياً ليمنح 
التس�يو فرص�ة اقتن�اص  الوصاف�ة ويوفنت�وس 

االبتعاد أكثر بالصدارة . 
وس�قط إن�رت يف فخ التع�ادل مع ضيف�ه كالياري 
1-1 اليوم األحد ضمن األسبوع  الواحد والعرشين 
من مس�ابقة الدوري اإليطايل لكرة القدم .  وفش�ل 
إن�رت يف الخ�روج بأكث�ر م�ن نقط�ة م�ن مباراته 
الثالثة توالياً يف املس�ابقة بع�د  تعادلني مع أتاالنتا 
وليت�ي بذات النتيج�ة 1-1  .  وافتت�ح األرجنتيني 
الوتارو مارتينيز التسجيل لصالح إنرت مع الدقيقة 

التاسعة  والعرشين بعد عرضية موزونة من الوافد 
الجديد اإلنكليزي آشيل يونغ .  وجاء الرد يف الشوط 
الثاني بتسديدة من البلجيكي ناينغوالن العب إنرت 
املع�ار  إىل كالياري .(78)   وفق�د مارتينيز أعصابه 
مع نهاية املباراة ليطرد قبل لحظات من صافرات 
النهاي�ة90)    +4)  .  وص�ار رصي�د إن�رت 48 نقطة 
بف�ارق ثالث نق�اط ع�ن يوفنتوس املتص�در مع 
مباراة  أق�ل لألخر وثالث نقاط عن التس�يو الذي 
لعب مباراتني اقل ويلتقي اليوم مع روما  يف ديربي 

العاصمة. 

أتلتيكو 
يواصل 

سقوطه 
بالتعادل امام 

ليجانيس

إنتر يتعادل 
ويمنح

 التسيو 
فرصة 

الوصافة

مستوى شروسبري يقلق ليفربول في كاس االتحاد اإلنكليزي اليوم

برشلونة يستقر على خطة ضم مورينو

إنتر ميالن يقترب من ضم جيرو ديمبلي يقترب من العودة الى المالعب

دورتموند يقترب من حسم صفقة إيمري تشان  مارتينيز مهدد بالغياب في ديربي ميالن

يستقبل رشوسربي تاون نظريه ليفربول، 
مساء اليوم األحد عىل ملعب  مونتكومري 
ميداو، وذلـك ضمن مباريـات دور الـ32 

لكأس االتحاد اإلنجليزي . 
وسـبق وأن تواجه الفريقـان مرة واحدة 
من قبل، وكان ذلك يف دور الـ32 من  كأس 
االتحـاد اإلنجليزي، يف شـهر شـباط من 
عام 1996، وحينها فاز ليفربول  برباعية 
نظيفـة خـارج ميدانـه، ووصـل لنهائي 

املسابقة يف ذلك املوسم . 
االتحـاد  كأس  تـاون  رشوسـربي  وودع 
 3 الربيمريليـج،  فـرق  أمـام  اإلنجليـزي 

مرات  يف آخر 4 مواسـم، بالخسـارة أمام 
 )2016  -2015( يونايتـد  مانشسـر 
ووسـت  هـام )2017- 2018( إضافة إىل 

وولفرهامبتون  )2018- 2019(. 
ويف عـر الربيمريليـج، حقـق ليفربول 
15 انتصـارا يف آخـر 17 مواجهة خاضها 
 يف كأس االتحـاد اإلنجليـزي أمـام فرق ال 
تنتمي إىل أول درجتني يف الكرة  اإلنجليزية، 
موسـم  يف  بولتـون  أمـام  مرتـني  وودع 
1992- 1993 وأولدهـام أتلتيك  بموسـم 

 .  2013 -2012
ويتطلع ليفربول للوصول إىل ثمن النهائي 

يف كأس االتحـاد اإلنجليـزي، للمرة  األوىل 
منذ موسـم 2014- 2015، وحينها وصل 

الريدز إىل قبل النهائي . 
وخرس رشوسربي تاون مرة واحدة فقط 
يف آخـر 17 مباراة خاضها عـىل ملعبه  يف 
كأس االتحـاد اإلنجليزي )10 انتصارات- 
6 تعـادالت(، وأتـت تلك الهزيمـة عىل  يد 
مانشسر يونايتد يف شهر شباط من عام 

2016 بنتيجة 0-3. 
من جهته يرحل مانشسـر يونايتد اليوم 
األحـد، إىل ملعـب برينتون بـارك ملواجهة 
 ترانمـري روفـرز، وذلـك ضمـن مباريات 

الدور الرابع من كأس االتحاد اإلنجليزي . 
بـني  تجمـع  مواجهـة  أول  هـي  وهـذه 
اإلنجليـزي،  االتحـاد  كأس  يف  الفريقـني 
وسـبق  وأن تواجه الفريقـان مرة واحدة 

من قبل يف كل املسابقات . 
الـدور  يف  بينهمـا  الوحيـد  اللقـاء  وكان 
الثاني من كأس رابطة األندية اإلنجليزية 
 املحرفة يف موسم 1976- 1977، وحينها 
فاز اليونايتد بخماسية نظيفة عىل  ملعب 

أولد ترافورد . 
ومنذ بدايـة عر الربيمريليج يف موسـم 
1992- 1993، ال يوجـد فريق لم يسـبق 

 لـه وأن تواجـد يف الربيمريليـج مـن قبل، 
وأطاح بفرق الـدوري اإلنجليـزي املمتاز 
 مـن كأس االتحـاد اإلنجليـزي، أكثـر من 
ترانمـري روفرز بواقع 7 مـرات، مناصفة 

مع  ميلوول . 
ويتطلـع ترانيمر ألن يطيـح بفريقني من 
الربيمريليـج يف موسـم واحـد مـن كأس 
 االتحـاد، للمرة األوىل منذ موسـم 2000- 
2001، عندمـا أقـى كل مـن إيفرتـون 

 وساوثهامبتون . 
وخرس مانشسـر يونايتد مبـاراة واحدة 
فقـط مـن آخـر 52 مواجهـة خاضها يف 

 كأس االتحـاد اإلنجليـزي، أمـام فـرق ال 
تنتمـي للـدوري املمتـاز )44 انتصارا- 7 
 تعـادالت(، وكانـت تلـك الهزيمـة بهدف 
دون رد أمام ليـدز يونايتد يف الدور الثالث 

 وتحديًدا يف موسم 2009- 2010  . 
ووصـل ترانمـري للـدور الرابـع من كأس 
االتحاد اإلنجليزي للمرة األوىل منذ موسـم 
  2003- 2004، وحينهـا وصـل الفريق إىل 
ربـع النهائـي، وتمكن من تخطـي الدور 
 الرابـع يف آخر 5 مرات وصـل فيها إىل هذا 
الـدور، وكان آخر إقصـاء من تلك  املرحلة 

يف موسم 1994- 1995 أمام ويمبلدون . 

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم األحد، عن 
تطور جديد بشأن االنتقال املحتمل  لرودريجو 
مورينو، مهاجم فالنس�يا، إىل برش�لونة خالل 
املركاتو الش�توي  الجاري .  وس�بق أن أشارت 
تقاري�ر إس�بانية إىل أن برش�لونة س�يلجأ إىل 
إقح�ام أح�د العبيه  يف الصفق�ة، لتقليل الثمن 
ال�ذي يطلب�ه فالنس�يا )60 ملي�ون ي�ورو(  .  
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية الت�ي 

تابعتها »املراقب العراق�ي« فإن الفرتة  املقبلة 
س�تكون حاس�مة يف صفقة انتقال رودريجو 
إىل برشلونة .  وأوضحت أن ال�48 ساعة املقبلة 
ستش�هد تواصل املفاوضات بشأن رودريجو، 
 ألن البارس�ا ال ين�وي دفع 60 ملي�ون يورو يف 
الصفقة، بس�بب قانون اللعب امل�ايل  النظيف .  
وذك�رت أن الالع�ب الذي ت�م االس�تقرار عىل 
إقحام�ه يف الصفق�ة م�ن جانب البارس�ا  هو 

مونش�و، أح�د نج�وم الفريق 
والذي  لربش�لونة،  الثاني 

قدم موسًما استثنائًيا . 
برشلونة  أن  وأضافت 
باسم  فالنس�يا  أبلغ 
الالعب يف املفاوضات 
وق�د  يضاف  األولية، 

له اسم آخر. 

توص�ل مس�ؤولو إنرت مي�الن إىل 
اتفاق بش�أن التعاقد مع مهاجم 
تشيليس، خالل  املركاتو الشتوي 
الجاري .  ووفًقا ملوقع »كالتش�يو 

مركات�و« اإليطايل، فإن إنرت اتفق 
م�ع الفرن�يس أوليفيي�ه  ج�رو، 
ع�ىل االنتقال إىل »س�ان س�رو«، 
والحصول عىل راتب س�نوي يبلغ 

5  ماليني يورو . 
وأش�ارت إىل أن إن�رت توصل أيًضا 
بش�أن  تش�يليس  م�ع  التف�اق 
الصفق�ة الت�ي س�تبلغ   5 ماليني 

يورو، باإلضافة إىل املكافآت . 
وكان جرو قد خرج من حسابات 
الفن�ي  املدي�ر  المب�ارد،  فران�ك 

لتش�يليس، خ�الل  املوس�م 
الحايل، وتحول إىل املهاجم 

الثال�ث يف الفري�ق بع�د 
تامي أبراهام وميتي 

 باتشواي . 
ومن املقرر أن ينتهي 
البلوز  عقد جرو مع 

املقب�ل،  الصي�ف  يف 
يحق  للمهاجم  وبالتايل 

ن�اٍد  أي  م�ع  التوقي�ع  الفرن�يس 
مجاًنا بدًءا من شهر كانون الثاني 
الج�اري.  وأضاف�ت أن برش�لونة 
أبل�غ فالنس�يا باس�م الالع�ب يف 
املفاوضات األولية، وقد  يضاف له 

اسم آخر. 

بات برشلونة عىل أعتاب استعادة خدمات الجناح الفرنيس عثمان 
ديمب�يل، ال�ذي  غاب عن البارس�ا خ�الل الفرتة املاضية بس�بب 

اإلصابة . 
ووفًقا لصحيف�ة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي«  ف�إن ديمب�يل أصب�ح قريًب�ا م�ن الع�ودة 
للمش�اركة يف املباري�ات، بعد أس�بوع من  التواجد يف برش�لونة 

قادًما من الدوحة . 
وأش�ارت إىل أن ديمب�يل ش�ارك يف جزء من امل�ران الجماعي 
وقد يظهر، األحد  املقبل، رفقة برش�لونة أمام ليفانتي يف 

الليجا . 
وأوضح أن كيكي سيتني، مدرب برشلونة، قد يقرر منح 
النج�م الفرنيس بعض  الدقائق ض�د ليجانيس، الخميس 

املقبل، يف كأس ملك إس�بانيا . 
يذكر أن ديمبيل منذ انتقاله إىل برش�لونة يف صيف 2017 
تع�رض لثمان�ي  إصاب�ات عضلي�ة عطلت مس�رته يف 

»كامب نو«. 

لن يتواجد العب الوس�ط األملاني إيمري تش�ان يف 
قائمة يوفنتوس عند مواجهة  نابويل يف عقر داره، 
اليوم األحد، يف الجولة ال�21 من الدوري اإليطايل.  
  وبحس�ب شبكة »سكاي س�بورت أملانيا«، التي 
تابعتها »املراقب العراقي« فإن  يوفنتوس أعلن 
خروج تشان من قائمة الفريق ملباراة يف ملعب 
س�ان باولو  بداع�ي معاناته م�ن األنفلونزا  .  
وأفادت الش�بكة بأن خروج الدويل األملاني من 
القائمة يؤكد رحيله الوش�يك عن  ملعب أليانز، 
يف ظ�ل املحادثات الجارية بني ناديه وبوروس�يا 
دورتموند  .  وأشارت الصحيفة إىل تقدم دورتموند 

يف س�باق التعاقد مع تش�ان، رغم دخول  توتنهام 
هوتس�بر عىل خط املفاوضات يف األيام املاضية.  
  وأكدت الش�بكة أن الصفقة يف طريقها للحس�م 

ليعود الدويل األملاني إىل  البوندس�ليجا من جديد 
ع�رب بوابة دورتموند  .  يذكر أن إيمري تش�ان 

كان أح�د ناش�ئي بايرن ميون�خ، كما لعب 
بقميص باير  ليفركوزن لبضعة سنوات، 

قب�ل أن يخ�وض تجرب�ة خارجية يف 
ليفرب�ول، ال�ذي  رح�ل عن�ه عام 

يف  يوفنت�وس  ص�وب   2018
صفقة انتقال حر. 

بات إنرت ميالن مهدًدا بخسارة األرجنتيني الوتارو مارتينيز، 
مهاجم الفريق، يف  ديربي الغضب ضد ميالن املقرر له 

9 شباط املقبل .  وتعرض مارتينيز للطرد، يف نهاية 
لقاء إنرت ميالن أم�ام كالياري، اليوم األحد،  بعد 

اعرتاضه بشكل غر الئق عىل حكم املباراة .  ويف 
حال�ة االكتفاء بعقوبة الط�رد، فإن مارتينيز 
س�يغيب عن لق�اء أودينيزي املقب�ل  فقط يف 
الجول�ة 22 من الدوري اإليط�ايل .  وحال اتخاذ 

إج�راء تأديبي ضد املهاجم األرجنتيني بس�بب 
س�لوكه، فإنه س�يكون  خارج ديربي الغضب يف 

الجولة 23 من الكالتشيو. 

االحد 26كانون الثاين 2020 
العدد 2249 السنة العاشرة
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مصطلحات ادبية
الحكاية الشعرية

يف االدب العربي القدي�م والحديث هناك مواضيع 
قد تك�ون قليلة التناول يف الكتاب�ة لكونها تكون 
تحم�ل يف طياته�ا نوع�ا م�ن الصعوب�ة ومنه�ا 
الحكاي�ة الش�عرية القصصي�ة الت�ي تتكون من 
املقط�ع  )ويتك�ون  قص�رة.  ش�عرية  مقاط�ع 
الش�عري من ع�دد من األبي�ات املقف�اة( يقصد 
منها الغناء أو اإللقاء الشفاهي وعادة ما تتناول 

القصة الشعرية حدثا مثرا أو دراميا.

طرائف من التراث 

برهان الشاوي: االدب العراقي سيطر على المسابقات العربية والدليل الفوز بأغلب الجوائز

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

برهان الشاوي روايئ عراقي سجل حضورا الفتا عىل الساحة األدبية، كذلك فهو شاعر ومرتجم وأكاديمي وسينمايئ وإعالمي ومرسحي، أسس فرقة مرسحية مع عدد من الممثلني األجانب، فأخرج 
له��م م��ن 1991 وحت��ى 1995 عددا من المرسحي��ات. كما أخرج عددا من األفالم الروائية والتس��جيلية القصرية، وكتب الس��يناريو والنقد الس��ينمايئ. أصدر حتى اآلن 36 كتابا بينها 12 رواية وس��بع 

مجاميع شعرية وثمانية كتب فكرية، وتسعة كتب مرتجمة. فكان ل�)المراقب العراقي( معه هذا الحوار وخرجنا منه بهذه المحصلة.

  صاحب المتاهات التسع المتتالية

قدر
من الطرائ�ف التي تحفل به�ا كتب االدب 
والرتاث العربي القدي�م هذه الحكاية التي 
تدل ع�ن ذكاء فط�ري ولباق�ة يف الحديث 
حيث قيل لبدوية حسناء ، ولها زوج قبيح 

: يا هذه ، أترضني أن تكوني تحت هذا ؟
فقال�ت : يا ه�ذا ، لعله أحس�ن فيما بينه 
وبني رب�ه فجعلن�ي ثوابه ، وأس�أت فيما 
بين�ي وبني ربي فجعله عذابي ؛ أفال أرىض 

بما ريض الله به ؟!

املراقب العراقي/ متابعة...
 يرصد الروائي والقاص ضياء جبييل التفاصيل فيما حوله بفطنة 
وحذق، يدقق كثرًا يف أصغرها، حتى تكاد ال تفوته الرسية منها. 
يتاب�ع بعني خفية وأذن صاغية ليستكش�ف الخفايا، وخصوًصا 
املحرّم منها. ال يرتّدد يف فضحها يف كتاباته، باإلضافة إىل أنه قارئ 
نهم وش�ديد الفضول يف قراءة التاري�خ؛ له موقف ال يأخذ األمور 
ع�ى عالته�ا ويضعها جاه�زة أمام الق�ارئ، بل يس�ّجل قراءته 

وردود فعله إزاء الشخوص وسلوكياتها واألحداث ومسبباتها.
ضي�اء ابن البرصة امللتحم بها عن كره، كمن حملت طفلها وهًنا 
عى وهن، ال يستطيع الفكاك منها، هي خالصة وطن بتفاصيله، 
من شط العرب حصيلة لقاء النهرين، ومينائها، وصواًل إىل البرش 
فيها من كل عرق ولون من الش�مال إىل الجنوب، ومن دول شتى 
وأع�راق وأديان كانت حصيلة حض�ارة وتاريخ ممزوج بقصص 

وخرافات وأساطر ووقائع، التبس فيها الكثر من الحقيقة.
جم�ع كل ه�ذا ووضع�ه يف روايته »أس�د البرصة« )منش�ورات 
الجم�ل، 2016( هذا التمثال الذي يحاكي تمثال أس�د بابل، وهو 
رمز م�ن رموز الحضارة 
ش�كلت  الت�ي  البابلي�ة 
مهم�ة  تاريخي�ة  ف�رتة 
الع�راق،  تاري�خ  م�ن 
وتعت�ر األب�رز كواجهة 
للع�راق يعرفه�ا العال�م 
املدينة  باسم »بابليون«، 
مرك�زًا  تش�ّكل  الت�ي 
القدي�م  للعال�م  مهًم�ا 
الذي يتطلع إلي�ه العالم 

الحديث. 
ذل�ك  كل  م�ن  انطل�ق 
ليشكل ش�خصية البطل 
الرئي�ي للرواية »أمل«، 
مختلف�ة  بنظ�رة  لك�ن 
عم�ا ه�و مت�داول ع�ن 
رمزي�ة ه�ذا التمثال، ما 
جدي�ًدا  موقًف�ا  يش�ّكل 
م�ن التاريخ عر تعاطي 
ه�ذا  م�ع  الش�خصية 
التمثال، فهو يعيش معه 
بخياالت�ه الطفولية واملراهق�ة ليتحول هاجًس�ا ضمن تركيبته 
النفس�ية، حتى وهو يتخطى الثالثني م�ن عمره، وينعكس عى 
عالقت�ه بأخت�ه بالرضاعة، ليتحول إىل س�لوك غر س�وي، لكنه 
غر مكش�وف أيًضا. أمل رمز للش�خصية العراقي�ة التي تعيش 
يف البرصة بأبعادها النفس�ية القلقة، فهو مزيج من أم وأب من 
ديانتني مختلفتني، تربى بني أحضان شخصيتني من ديانة ثالثة 

تحت وطأة نظام سيايس دكتاتوري يهوى الحروب. 
الف�رتة األبرز يف عمر أمل ه�ي الفرتة األكث�ر اضطراًبا يف تكوين 
الش�خصية العراقي�ة يف التاري�خ الحدي�ث، فه�ي الحصيلة لكل 
م�ا عاش�ه ضي�اء جبي�يل وما عرف�ه ورص�ده. لم يك�ن القصد 
تن�اول موضوع ال�رصاع الطائفي بمعن�اه التقليدي عى طريقة 
السياس�يني، بل أثره يف الرتكيبة السكانية وانعكاسه عى تركيبة 

الشخصية العراقية.

 »أسد البصرة«..
 نمذجة الشخصية العراقي 

في الجدل السائد حول الرواية والسيرة
 املراقب العراقي/ متابعة...

أث�ارت وتثُر، عالقة الس�رة الذاتية 
بالرواية الكثر من التس�اؤالت، التي 
يفهم م�ن بعضها أنَّ كات�ب الرواية 
يس�تطيع أن يتك�َئ، يف م�ا يكتب�ه 
من روايات عى س�رته الشخصية، 
وبذلك يتوافق الذاتي مع املوضوعي، 
يف البن�اء، ويف املضم�ون. ويفهم من 
بعضه�ا أن الروائ�ي ينبغ�ي له أن ال 
يتكئ ع�ى س�رته الذاتي�ة إطالقا. 
لكون الرواية فنا غر ذاتي كالشعر. 
فنح�ن يف الرواي�ة نتع�رف عى عدد 
كب�ر، أو قلي�ل م�ن الش�خصيات، 
وهذه الش�خصيات يختل�ف بعضها 
ع�ن بع�ض اختالَفه�ا ع�ن املؤلف. 
ومما يرهن عى صحة هذا الرأي أن 
الكاتب الروائ�ي الحقيقي ال املدعي، 
أو اله�اوي، يكتب يف حياته عددا من 
الرواي�ات، ويف كل رواية يخرتع عددا 
م�ن الش�خصيات، فل�و كان جديرا 

ب�ه أن يتكئ ع�ى حيات�ه، وتجاربه 
الشخصية، من حيث هو فرد، لوجب 
يف ه�ذه الحال أن يبعثر ش�خصيته، 
وتجارب�ه، يف ع�دد م�ن ال�ذوات، ال 
تؤدي لذات موحدة. ووجب أن تكون 
شخصيته أباديَد متناثرة، عى النحو 
ال�ذي يذكرن�ا بق�ول ج�را إبراهيم 

جرا: إن سرتي مبعثرة يف رواياتي.
الرواي�ات  يف  نج�ده  ال  يشٌء  وه�ذا 
العاملية التي لقيْت إجماًعا، أو ش�به 
إجماع، عى أنها روايات كالس�يكية 
جي�دة، بل م�ن الروائع. فأن�ت تقرأ 
لدستويفس�كي،  »األبل�ه«  رواي�ة 
و»أن�ا كارنينا« لتولس�توي، و»مدام 
فلوب�ر،  لغوس�تاف  بوف�اري« 
و»مرتفعات وذرنغ« إلمييل برونتي، 
وغره�ا الكث�ر، فال تج�د فيها قدر 
قالم�ة من ِس�َر هؤالء الكت�اب. وال 
يج�د القارئ ال�ذي ينتس�ب لثقافة 
مغايرة لثقافة أصول هؤالء الكتاب، 

واالس�تمتاع  قراءته�ا،  يف  عنًت�ا 
به�ا، والتع�رف ع�ى الش�خصيات، 
الكامن�ة،  والدواف�ع  والح�وادث، 
والرس�ائل األيديولوجي�ة التي يبثها 
املؤلفون فيه�ا، من موقع آلخر، مع 
أنهم ال يتكئون عى س�رهم الذاتية، 

وال عى تجاربهم الشخصية.
من هنا نستطيع القول: إن شيًئا من 
ه إىل  هشاش�ة الرواية العربية م�ردُّ
هذه الفكرة الخاطئة، التي يؤمن بها 
ويعتنقه�ا عدد غر قليل من الكتاب 
العرب، الذي�ن ظّنوا أنه�م روائيون. 

وهم يدافع�ون عنها دفاًعا ش�ديًدا. 
فثمة كات�ب � إبراهيم عب�د املجيد- 
ب أحداث ووقائع، من  يدَّعي أنَّ ترسُّ
حي�اة الكاتب يف أعمال�ه الروائية، ال 
ُيعيب. وليته يكتفي بهذا، بل يضيف 
مؤك�ًدا أن هذه الترسيب�ات ال تجعل 
م�ن الرواي�ة س�رة ذاتي�ة للمؤلف. 
وتقول كاتبة أخرى- منى الشْيمي � 
إن حياة الكاتب الروائي مصدٌر دائٌم، 
ومرجعّية ال غنى عنها، لكتاباته، فال 
يب�دع الكاتُب روايت�ه إال ويغرُف من 
معني ذاكرته، وتجاربه، الشخصية. 
)اقتبس�ت ه�ذه اآلراء م�ن التحقيق 
 middle east on املنش�ور يف موق�ع
ألحم�د  بتاري�خ2020/1/1   line
�ن يتبّنون هذا  رج�ب ش�لتوت( وممِّ
ال�رأي الناقد عبدالل�ه إبراهيم، الذي 
ن�رش بحًثا اس�تقىص فيه م�ا أطلق 
علْي�ه تعب�ر الرواية الس�رة، تناول 
فيه أعماال لكل من حنا مينه، وعبده 

وازن، وعب�د الرحمن مجيد الربيعي، 
ش�كري،  ومحم�د  طاه�ر،  وبه�اء 
ورؤوف مس�عد، وجم�ال الغيطاني 
)»نزوى«  14 إبريل/نيسان 1998(. 
ونضي�ف نحن إىل ذلك أعم�اال منها: 
من�ذ  »أن�ت  س�بول  تيس�ر  رواي�ة 
اليوم«، و»رسايا بن�ت الغول« إلميل 
حبيب�ي، و»اعرتاف�ات كاتم صوت« 
ملؤن�س ال�رزاز، و»الحديقة الرسية« 
ملحم�د القي�ي، و»مذك�رات ام�رأة 
غر واقعية« لس�حر خليفة، وأخرًا 
»وداعا يازكرين« لرش�اد أبو شاور، 
و»الحّب وليايل البوم« للكاتب نفسه.

االع�رتاف  وج�وب  ي�رى  رأٌي  ثم�ة 
بوجود تداُخل أجنايس، وتراس�ل بني 
النوع�نْي، الرواي�ة والس�رة، وه�ذه 
س�مٌة الفتة للنظر يف األدب الحديث، 
ش�عره ونث�ره، وه�و يشء يؤك�ده 
رينيه ويلك وأوستن ورن يف كتابهما 

نظرية األدب.

»بريد السماء االفتراضي« إعادة الشعراء الراحلين لألرض مرة أخرى
املراقب العراقي/ متابعة...

يحمل الش�اعر والروائي العراقي أسعد 
الجب�وري ع�ى عاتق�ه إع�ادة إنت�اج 
أه�م رموز الش�عر يف العال�م، مواصال 
منذ س�نوات موس�وعة »بريد السماء 
االف�رتايض«، وهي عبارة عن سلس�لة 
ح�وارات مع ش�عراء لم يع�ودوا معنا 
ع�ى ه�ذه األرض، إنما يف ب�رزخ بعيد 
ب�ني طبقات الس�ماء.صدر ه�ذا العام 
2019، ثالث�ة أج�زاء م�ن الح�وارات، 
وفيم�ا يدخ�ل »الريد« جزأه الس�ابع، 
ق�ال أس�عد الجب�وري للجزي�رة ن�ت 
»أنا مس�تمر ولم يتوق�ف الريد بعد«، 
مش�را إىل أن الح�وارات ش�ملت 152 
األج�زاء  يف  س�ؤاال،  و1020  ش�اعرا 
الجب�وري  أس�عد  أطل�ق  الس�تة.حني 
سلس�لة حوارات�ه م�ع ش�عراء الكون 
الذي�ن رحل�وا، معي�دا تكوينه�م، إنما 
كان ي�درك مس�بقا أنه يخ�وض فتحا 
إبداعيا له س�ياقاته املغايرة، س�ياقات 
أكثر دهش�ة ورسيالي�ة وابتكارا.بهذا 
الصدد، اعترت الشاعرة اللبنانية وفاء 
كم�ال الخش�ن عض�و اتح�اد الكتاب 
الع�رب أن اإلصدارات املنجزة هذا العام 
من موس�وعة الريد االفرتايض »تحف 

فنية طاملا انتظرناه�ا طويال«، وقالت 
للجزي�رة ن�ت »ه�ذا منجز اس�تثنائي 
للجب�وري يضي�ف لونا إبداعي�ا جديدا 
املع�ارصة،  العرب�ي  األدب  مكتب�ة  إىل 
ويستحق أن ُيحتفى به عربيا وعامليا«.

ويق�ول الجبوري إن بع�ض الحوارات 
يف كتاب�ه تأخ�ذ أس�بوعا م�ن البح�ث 
والتق�ي والق�راءة يف الس�ر الذاتية، 
لكن ذلك ليس هو املهم بحسب إفادته، 
بقدر أهمية رفع النقاب عن الفضائح 
والكشف عن األرسار التي لطاملا حاول 
عليه�ا  التس�رت  ذاك  أو  الش�اعر  ه�ذا 
ي�وم كان م�ن س�كان األرض.ويتابع 
الجب�وري »أنا ال أحرض ليشء بش�كل 

مس�بق. أي ليس عندي خارطة طريق 
لهذا الشاعر أو ذاك«.

ويستدرك »بمجرد استحضار الشاعر، 
رسع�ان م�ا أفت�ح األب�واب لألس�ئلة، 
بأن تتق�دم وتقتح�م كل املناطق دون 
خط�وط حم�راء أو زرق�اء، وكل ذل�ك 
يجري وفقا ملعرفت�ي به، وكيف يمكن 

تشكيله وتقديمه بعد املوت للقارئ«.
ويق�ول الجبوري إنه إنم�ا يحاول عر 
مؤلفه تحريك عضالت الش�عر، وجعله 
تمرين�ا نابض�ا بحي�اة ما بع�د املوت، 
ويس�عى كذلك لخلق طقوس معارصة 
لشعراء الزمن الغابر، مع خلق عالقات 
ما بني شعراء العرب والغرب من خالل 
وجودهم املشرتك يف السماوات أو تحت 

األرض يف املدافن الكرى.
يضي�ف  املوس�وعة،  رهان�ات  وع�ن 
الجبوري أنه يس�عى ملكافحة النسيان 
الذي يتعرض له شعراء عرب وأجانب، 
خاصة بالنسبة لألجيال املعارصة التي 
رسقتها وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
م�ن املكتب�ات، فجعل�ت منه�ا دم�ى 
إلكرتوني�ة وروبوتات للقراءة الرسيعة 
عى شاشات الهاتف وحواسيب الجيب 

الشخصية.

املراقب العراقي/ متابعة...
امل�وت والحياة.. الح�ب والف�راق.. الخوف 
واألم�ل.. األصال�ة والحداث�ة.. كث�رة هي 
املعاني التي طرحتها رواية »حياة مثقوبة«، 
ورغم أنها جاءت يف مئة وخمس�ني صفحة 
م�ن القطع املتوس�ط فق�ط، ف�إن كاتبها 
أحمد ولد إس�لم اس�تطاع أن يط�وف بنا يف 
عوالم ومعاٍن متنوعة برش�اقة، عر املرور 
يف رساديب مشاعر شخوصه.اختار الكاتب، 

يف روايت�ه الصادرة حديث�ا عن دار الرشوق، 
أن يك�ون االس�تهالل غامض�ا، فهي مجرد 
مجموعة م�ن األوراق موجهة من ممرضة 
بمستش�فى إىل ش�خص غريب، م�ع بداية 
فتش�عر  ال�رسد،  يجذب�ك  األوىل  الس�طور 
برش�اقة الكتابة وتماسكها فال تملك معها 

إال أن تكمل.
املقاومة.. رس الحياة

ظه�رت فكرة املقاومة منذ الصفحات األوىل 
للراوية، فق�د ربطها بالحب تارة فكتب عن 
صورة يح�اول تذكره�ا مع حبيبت�ه فقال 
»كانت )أي الصورة( لحائط يف إحدى الدول 
العربي�ة الت�ي تمن�ع الحب، تحم�ل جدران 
ش�وارعها كثرا من عبارات الغضب، وقدرا 
كافيا من الس�خرية الالذع�ة، ومن بني كل 
تل�ك األل�وان املتداخل�ة برزت جمل�ة كتبت 
بخط جميل، تق�ول »كلما أردت أن أقول لك 
أحب�ك، طلعت كيف حال�ك.. وأنا كيف حالك 

جدا..«.
ثم ذهب إىل مقاومة العمال للعالم الرأسمايل 
أوطانه�م  ع�ن  يبتع�دون  يجعله�م  ال�ذي 

لسنوات.
الكات�ب حكاي�ات مختلف�ة م�ن  وي�روي 
أجملها تلك التي حكى فيها عن دور الجهاز 
العصب�ي يف عم�ل الجس�م وكي�ف أن ه�ذا 
الجهاز يس�اعد كل عض�و يف القيام بدوره، 
مش�را إىل أن التلف الذي يحدث يف أجسادنا 
ربما يحتاج يف كثر من األحيان إىل املقاومة.

»حياة مثقوبة« ربط فكرة المقاومة بالحب  

  من أين بدأت حكاية الحرف؟
  حكايت�ي مع الح�رف طويل�ة وقديمة بدأت 
م�ع مجالت األطفال املص�ورة ثم رصت أكتب 
خواط�ر إنش�ائية عى غرارهما، ب�ل كنت من 
التالمي�ذ املفضلني يف مدرس�تي املتوس�طة يف 
مواضي�ع اإلنش�اء. كان�ت لدّي ذاك�رة جيدة، 
لذا كن�ت أحفظ كالس�يكيات الش�عر العربي 
كاملعلق�ات أو الجمه�رات، وم�ا زل�ت أحفظ 
الكث�ر م�ن الش�عر العرب�ي الكالس�يكي إىل 
اآلن. إىل أن بدأت بكتابة الش�عر العامودي، ثم 
قصي�دة التفعلية وص�واًل إىل القصيدة الحرة. 
ث�م توغل�ت أكث�ر يف عال�م الق�راءة والكتابة 
وأجناس�ها، لكنني كرّس�ت جهدي يف الش�عر 
لعق�ود من الزمان، ثم جاءت اللغات األجنبية، 
الروسية واألملانية، فرتجمت عنهما، وهكذا إىل 

أن دخلت عالم الرواية بعد الخمسني!
  أم�ام تع�دد كتابات�ك أي منه�ا كان�ت معينا 

لآلخر؟
  كل ه�ذ األجن�اس تداخلت يف دعم أي ش�كل 
أتوجه إليه، حتى ل�و كنت أكتب مقاال فنيا أو 
بحًثا فكريا، لكن كل هذه األجناس والتجارب، 
ومن�ذ عقد م�ن الزم�ان، تداخل�ت وامتزجت 
لتك�ون أساس�ا يف كتابتي الروائي�ة، مع أنني 
م�ا زل�ت أقبض ع�ى جم�رة الش�عر حتى يف 
كتابت�ي الرسدية، فقد توجه�ت للرواية بروح 
الش�اعر، أم�ا م�ن الناحية التقني�ة يف الرسد، 

فقد كانت جماليات اللغة الس�ينمائية أسايس 
املت�ني. وش�خصيا أعتق�د أنن�ا نت�اج كل م�ا 
قرأناه وعش�ناه من تجارب حياتي�ة وكتابية 
ومعرفية، ففي لحظة الكتابة تحرض كل هذه 

األشياء يف الوعينا.
 هن�اك رؤية تق�ول إن الروائ�ي العراقي الذي 
هاج�ر انفتحت له اآلفاق كث�را، لذا فهو أكثر 
انتش�ارا؟ ه�ل مقولة إنه لي�س بالرضورة أن 

يكون أكثر إبداًعا صحيحة؟
  هذا صحي�ح لحد ما، لكن ليس بالكامل، من 
حيث إن االنفتاح ال يعني االنتشار بالرضورة. 
ق�د يك�ون االنفت�اح ق�د س�اعد البعض عى 
الخط�و بج�رأة إلزاحة التابوه�ات قليال، وأثر 
إىل ح�د كبر ع�ى طريقة الكتاب�ة، ناهيك من 
أن امل�كان واللغ�ة واملجتمع�ات الجدي�دة وما 
تمنحه للكاتب من تج�ارب تؤثر يف بنية نصه 
الرسدي وش�خوص عامله الروائي. لكن هذا ال 
يعني أبًدا أن�ه أفضل من الكاتب العراقي الذي 
لم يهاجر. فف�ي التجربة الروائي�ة العربية يف 
املهجر، ثمة كتابات رصينة وعالية املس�توى، 
مثلما توجد كتابات هزيلة وضعيفة، وتتوسل 
األجنب�ي وقناعات�ه بطريقة س�اذجة وفجة، 
طمع�ا يف الش�هرة واالنتش�ار، والعك�س هو 
الصحيح فهن�اك روايات رصينة وعميقة لدى 
الكّت�اب الذين لم يهاجروا مثلم�ا توجد أكوام 
م�ن الروايات الهابطة، ل�ذا فالقيمة اإلبداعية 

واألصال�ة ال عالقة له�ا بالبق�اء يف الوطن أو 
الهجرة.

  ثمة س�جال وج�دال عن اإلص�دارات العديدة 
للرواية عى الس�احة العراقية، نتيجته هجوم 
عى كّتابه�ا وموقعها عى الس�احة العربية.. 
ه�ل ترى هذا مررا، خاص�ة أن من يهاجم لم 

يقرأ غر نسبة قليلة جدا من النتاج العام؟
 ال أعتق�د أن هناك من ق�رأ كل هذه النتاجات 
يطل�ق  ك�ي  املئ�ات،  تع�ّدت  الت�ي  الروائي�ة 
أحكام�ا هجومي�ة قاطع�ة ح�ول مس�توى 
الرواية العراقي�ة وموقعها عربيا. العكس هو 
الصحيح، من حيث إن للرواية العراقية مكانة 
محرتمة ب�ني نظراتها العربيات. وش�خصًيا 

لم أق�رأ أي هجوم عى الرواي�ة العراقية، عى 
العكس فقد التقيت بالعديد من الكتاب العرب، 
وكان�وا يعربون عن إعجابه�م بهذا الكاتب أو 
ذاك، أو به�ذه الرواي�ة أو تلك، ب�ل أعرف أن يف 
الجزائر مثال توجد رسائل ماجستر ودكتوراه 
لبع�ض الروائي�ني والروائي�ات العراقيات. أما 
السجال حول كثرة النتاج الروائي فهو سجال 
ع�ام ع�ى املس�توى العربي، فنظرة بس�يطة 
لجائزة كتارا مثال،         السيما يف قسم الروايات 
غر املنشورة ستفاجأ بهذا الكم من الكتابات 
الروائية الذي يصل إىل أكثر من سبعمئة رواية 
غر منش�ورة، ناهيك من الروايات املنش�ورة 
الت�ي تصل إىل املئ�ات؟ وك�ذا يف الروايات التي 
ترس�ل إىل لج�ان الجوائ�ز العربي�ة املختلفة، 
وهذا األمر ليس مقترًصا عى العراق. لكن هذا 
ال يمن�ع من االتفاق يف أن هناك استس�هاال يف 
كتاب�ة الرواي�ة ونرشها عراقي�ا أو عربيا،  ما 
بعد سقوط النظام عام 2003 شهدنا انتشارا 
ل�ألدب العراق�ي يف الخارج. هل هذا االنتش�ار 
مره�ون باإلب�داع والتواجد الحقيق�ي؟ أم أنه 

فقاع�ة كم�ا يق�ول البع�ض؟
  انتش�ار الرواية العراقية بعد إسقاط النظام 
واحت�الل الع�راق حقيق�ي ف�االدب العراق�ي 
س�يطر عى املس�ابقات العربية والدليل الفوز 
بأغل�ب الجوائ�ز ،ربم�ا قبل ع�ام 2003 كان 
هناك حص�ارا عى الرواية العراقية مثلما كان 

الحص�ار عى الب�الد كله�ا، لذا م�ن الطبيعي 
أن تن�رش بعد ذل�ك نتيجة االنفتاح الس�يايس 
واالجتماع�ي الكب�ر الذي حص�ل، وهو ليس 
فقاعة أبًدا بدليل ال توجد جائزة عربية للرواية 
العربي�ة، ال تجد فيها أس�ماء بعض الروائيني 

العراقيني الذي فاز بعضهم بجوائزها.
 يف روايات�ك متعددة األجزاء التي تحمل عنوانا 
أولي�ا.. املتاه�ات.. ه�ل حق�ا تع�د أول رواية 
عربية؟ وهل يمكن للمتلّقي العربي أن يالحق 
رواي�ة متع�ددة يف زمن لم يعد راغب�ا يف قراءة 

رواية من 500 صفحة؟
 يعتقد بعض النقاد والباحثني املتابعني للرسد 
العرب�ي أن »املتاهات« برواياتها التس�ع، التي 
تج�اوزت 5000 صفح�ة ه�ي أط�ول رواي�ة 
عربي�ة كتبت إىل اآلن. أما س�ؤال ع�ن إمكانية 
ق�راءة الرواي�ة به�ذا الط�ول، فيمكنن�ي أن 
أطمئنك بأن من يبدأ بها يجد نفس�ه يالحقها 
يف أجزائه�ا املتعددة، ألن »املتاهات« هي رواية 
واح�دة تتداخ�ل دوائرها وتس�تمر أحداثها يف 
وح�دة رسدي�ة متكاملة، تنتهي بآخر س�طر 
يف املتاه�ة التاس�عة »متاهة الع�دم العظيم«. 
ناهيك من أنها روايات يمكن قراءتها بش�كل 
منف�رد، لكن من يريد املتعة الحقيقة ومعرفة 
سرة الش�خصيات، وتتبع األسئلة التي تدور 
حوله�ا األح�داث والش�خصيات، فيفض�ل أن 

يقرأها كلها بالتسلسل.

الثقافـي
8

برهان الشاوي
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دخل�ت الس�لطات الصيني�ة 
يف س�باق مع الزمن من أجل 
ضخ�م  مستش�فى  تش�ييد 
خالل أي�ام، ملواجهة فريوس 
بحس�ب  املتف�ي،  كورون�ا 

وسائل إعالم رسمية.
وذك�رت وكالة أنب�اء الصني 
الجدي�دة »ش�ينخوا« أنه من 
إنش�اء  االنتهاء من  املتوق�ع 
املستش�فى الخ�اص لع�الج 
الرئ�وي  االلته�اب  م�رىض 
الناج�م عن ف�ريوس كورونا 
ووه�ان،  مدين�ة  يف  الجدي�د 
هوب�ي  مقاطع�ة  عاصم�ة 
وس�ط الص�ني، يف 3 فرباي�ر 

املقبل.
موط�ن  ووه�ان  ومدين�ة 
الف�ريوس الجديد، الذي أودى 
لغاية اآلن بحياة 54 شخصا، 
ارتف�ع ع�دد اإلصابات  فيما 
املؤك�دة إىل أكثر من 1600 يف 

أرجاء الصني.
وتن�ازل العم�ال الصيني�ون، 
بحسب الوكالة الرسمية، عن 

االحتف�ال بعيد رأس الس�نة 
التقليدية مع أرسهم من أجل 
االنتهاء من بناء املستش�فى 

خالل أيام.

يف  ب�دأت  الص�ني  وكان�ت 
تش�ييد املستشفى، الخميس 
املايض، وإذا تمكن السلطات 
بوعوده�ا  اإليف�اء  م�ن 

 3 يف  املستش�فى  بافتت�اح 
فرباير، فس�تكون م�دة بناء 

املستشفى 10 أيام فقط.
وعنون�ت الوكال�ة الرس�مية 
»عمل دؤوب لبناء مستشفى 
خ�اص يف ووه�ان ملكافح�ة 
الجدي�د«،  كورون�ا  ف�ريوس 
م�ن  اله�دف  أن  إىل  مش�رية 
تحس�ني  الصحي�ة  املنش�أة 

القدرة عىل رعاية املرىض.
الجديد  املستش�فى  ويتس�ع 
لنح�و 1000 رسي�ر، وتبل�غ 
مس�احته 25 ألف مرت مربع. 
الصين�ي  التلفزي�ون  وب�ث 
ع�رات  تظه�ر  لقط�ات 
الجراف�ات تعمل لي�ال ونهارا 
من أجل وضع أس�س املنشأة 

الطبية.
املستش�فى  وسيس�تفيد 
خ�ربات  م�ن  الخ�اص 
لع�ب  بك�ني،  يف  مستش�فى 
دورا مهما يف حملة مكافحة 
ع�ام  »س�ارس«  ف�ريوس 

.2003

ما مدى تاثير التوابل على صحة االنسان؟
يف  األساس�يات  م�ن  التواب�ل 
الطي�ب  فامل�ذاق  مطب�خ  أي 
يبدأ م�ن التوابل الت�ى نضعها 
ع�ىل الطعام، كم�ا يوجد أنواع 
التواب�ل  مختلف�ة م�ن أن�واع 
األس�ود،  »الفلف�ل  ومنه�ا 
الكمون، البه�ارات، الزنجبيل، 
الكزب�رة«، وغريه�ا م�ن أنواع 
بالعن�ارص  الغني�ة  التواب�ل 
الغذائي�ة والفيتامين�ات الت�ي 
صح�ة  تعزي�ز  ع�ىل  تعم�ل 
الدراسات  أثبتت  الجسم ولكن 
واالبح�اث أن االفراط يف تناول 
التواب�ل ق�د يس�بب مش�اكل 
صح�ة  ع�ىل  عدي�دة  صحي�ة 
والجس�م  الهضم�ي  الجه�از 

عموما. 
 health وحسب ما ذكره موقع
ان  ه�ي:  األرضار  أب�رز  ف�إن 
التواب�ل  وض�ع  يف  »اإلف�راط  
ع�ىل الوجب�ات الغذائي�ة يزيد 
م�ن خطر االصاب�ة بالتهابات 
ويس�بب  الهضم�ي  الجه�از 
االمع�اء  والته�اب  الق�رح 

بالغثي�ان  الدائ�م  والش�عور 
يعانون  والقئ، وخصوصا ملن 

من التهابات ىف املعدة«.
األبح�اث  بع�ض  وأثبت�ت 

والدراسات أن اإلفراط ىف تناول 
التوابل يسبب التهابات شديدة 
ىف الجس�م، ويؤث�ر عىل صحة 
امل�رأة الحام�ل والجن�ني وق�د 

يعرض حياتهم للخطر.
التواب�ل  تن�اول  ىف  واإلف�راط 
الح�ارة ق�د يزي�د م�ن خط�ر 
بالبواس�ري، وهي من  إصابتك 

املش�اكل الصحي�ة الت�ي تؤثر 
ع�ىل صحة الجس�م وتس�بب 
األلم الش�ديد والش�عور وعدم 
الق�درة ع�ىل التعايش بش�كل 

طبيعي.
باس�تمرار  التواب�ل  تن�اول 
وبكثرة يؤث�ر عىل صحة الكىل 
خط�ر  م�ن  ويزي�د  واملثان�ة، 
ال�كىل  بحص�وات  اإلصاب�ة 

وااللتهابات الشديدة بها
وان اإلف�راط يف تن�اول التوابل 
وخصوص�ا الحارة قد يس�بب 

احتقانا بالحلق والتهابات.
وللحف�اظ عىل صحة الجس�م 
ينصح بع�دم االفراط يف تناول 
التوابل م�ع االهتمام بالتغذية 
الس�ليمة الت�ي تحت�وى ع�ىل 
الخ�روات والفواك�ه نظ�را 
الحتوائه�ا ع�ىل الفيتامين�ات 
والعن�ارص الغذائية مع تجنب 
الغازي�ة  املروب�ات  تن�اول 
والكحولي�ات حيث انه�ا تزيد 
م�ن خطر االصاب�ة باألمراض 
م�رض  وخصوص�ا  املزمن�ة 
الس�منة والس�كر، كما ينصح 
الي�وم عىل  بتقس�يم وجب�ات 
خمس وجب�ات بكميات قليلة 

حتى ال تتعرض للتخمة.

الصين تشييد أكبر مستشفى متخصص لفايروس كورونا 

بين�ت طبيبة يف عل�م األمراض والطفيلي�ات، إيلينا 
تشرينيشيفا، خطر اللحوم واألسماك النيئة.

وأش�ارت الطبيب�ة، أن�ه ال ينبغ�ي تن�اول اللح�وم 
واألس�ماك دون املعالجة حراري�ة كافية، الحتوائها 
يرقات التي يمكن تتطور إىل ديدان طفيلية يف جسم 
اإلنسان.كما يعد لحم الحيوانات الربية هو األخطر، 
ووفقا لتشرينيشيفا فإن تناول السمك اململح دون 
طهي�ه أمر خطري أيضا ألنه من غري املعروف أين تم 

إعداد هذا السمك ويف أي ظروف.

ويتناول سكان سيبرييا عادة أسماك طرية يعملون 
ع�ىل تجميدها ث�م أكلها نيئ�ة وهذا يش�كل خطرا 
كب�ريا عىل الصحة أيضا.والحظت الطبيبة أن تناول 

الدهون املختلطة باللحم النيء ليس صحي أيضا.
يف سياق متصل، أفاد املوقع اإللكرتوني »مرصاوي«، 
صب�اح اليوم الجمعة، بأن خب�رية التغذية األملانية، 
زيلكه ريستماير، قد أكدت أن اللحوم تتمتع بفوائد 
جمة لصحة اإلنسان، غري أنها ال تخلو من املخاطر 

يف حال اإلفراط يف تناولها.

رغ�م اعتق�اد الكثري من الن�اس بأن فط�ور الصباح 
يمثل الوجبة األكثر أهمية يف اليوم، فإن هذا لن يكون 
صحيحا إذا تناول الشخص فيها أطعمة غري صحية.

وق�دم الكات�ب خوس�يه أندري�س غومي�ز يف تقري�ر 
نرته صحيفة »إسبانيول« اإلسبانية، أربعة أخطاء 
عىل فط�ور الصباح قد تؤدي إىل زي�ادة الوزن:عصري 
الربتق�ال من العن�ارص الرورية يف وجب�ة الفطور 
بالنس�بة للكثريين، ولكنه غري صحي، ألن العصري ال 

يوف�ر نفس الفوائد الت�ي توفرها عادة قطعة من 
الفاكه�ة. وبينم�ا تعد الفواكه عام�ال وقائيا 

ض�د زيادة الوزن، قد يؤدي رشب كوب من 
العص�ري يومي�ا إىل اكتس�اب كيلوغرامات 
املايض، كش�فت  الع�ام  إضافية.وخ�الل 
دراسة نرت يف املجلة الطبية الربيطانية 
أن هن�اك عالق�ة كب�رية ب�ني اس�تهالك 
العصائر والسمنة والرسطان أيضا.رقائق 
الحبوب املتوف�رة يف املحالت التجارية هي 

بمثابة قنبلة من السكر، وهو ما حذر منه 
تقرير نرته عام 2017 منظمة املستهلكني 

واملس�تخدمني بالتعاون م�ع منظمة »ووش« 
املعني�ة باملل�ح والصحة، وهي منظم�ة مرتبطة 

بكلي�ة لندن للط�ب وط�ب األس�نان.وإثر تحليل 19 
عالم�ة تجاري�ة مختلفة تب�اع باملح�الت التجارية يف 
جميع أنح�اء العال�م، كانت االس�تنتاجات واضحة، 
فقد تبني أن نحو 58% م�ن هذه الحبوب تحتوي عىل 
مستويات عالية من السكر، وال يوجد أي منتج منها 

يحتوي عىل أقل من 5% من السكر يف املجموع.

يحتاج جس�مك إىل بعض الكوليسرتول ألداء وظائف معينة، ولكن عندما 
يك�ون هناك الكث�ري منها منتر يف دم�ك، يمكن أن يب�دأ يف الرتاكم عىل 
الج�دران الداخلية لألوعية الدموية، مما يقيد تدفق الدم إىل قلبك وعقلك، 

يف النهاية ، قد يتسبب هذا يف نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
إن ع�الج الس�تاتني وبع�ض التغيريات يف نم�ط الحياة هي ط�رق فعالة 

مستوى صحي، لتخفيض نسبة الكوليسرتول يف الدم إىل 
لك�ن معظم الن�اس ال يعرفون 

أن لديهم نس�بة عالية من 
الكوليسرتول يف الدم.
الده�ون  ولوح�ة 

عب�����ارة ع�ن 
دم  اختب�ار 
الفحص  سهل 
مكلف  وغ�ري 
يمك����ن  و
يك�ون  أن 
للغاية  مفيًدا 
تح��دي�د  يف 
ىض  مل�����ر ا

ملع����رضني  ا
اإلصابة  لخط�ر 

القل�ب  بأم�راض 
واألوعية الدموية.

ألح�دث   ووفق������اً 
اإلرش�ادات الص�ادرة ع�ن 

الكلية األمريكي�ة ألمراض القلب 
وجمعي�ة القل�ب األمريكي�ة للبالغ�ني األصح�اء الذين ال 

يعانون من أمراض القلب إىل اختبار مس�تويات الكوليس�رتول لديهم كل 
أربع إىل ست سنوات، بدًءا من سن العرين.

قد يحتاج األش�خاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الذين يتناولون 
أدوية خفض الكوليس�رتول، أو أولئك الذين لديهم عوامل خطرإضافية، 
إىل اختب�اره أكثر م�ن مرة، كما يج�ب فحص بعض األطف�ال املعرضني 

لخطر اإلصابة بأمراض القلب.

متى يكون الفطور مضرًا؟

أهمية فحص الكوليسترول طبيبة تبين خطر اللحم النيء على جسم االنسان
في الدم

املض�ادات الحيوي�ة يوصفه�ا العديد من 
األطب�اء لعالج الع�دوى البكتريية لكن مع 

عدة  م�رات خاصة لألطفال تكراره�ا 
له�م  عواقب وخيمة، تس�بب 

ج�د حي�ث  و
لباحثون  ا
ل  خ�ال

دراسة 

علمي�ة حديث�ة أن األطفال الذي�ن يتلقون 
وصفات مض�ادات حيوية متعددة يف وقت 
مبك�ر م�ن العمر عرض�ة للس�منة، وفقاً 

. ”HealthDayNews“ للموقع الطبي
الباحث�ون  وج�د  الدراس�ات،  إح�دى  ويف 
 4 أعماره�م  تبل�غ  الذي�ن  األطف�ال  أن 
أع�وام والذي�ن تلقوا أكثر م�ن 9 وصفات 

للمض�ادات الحيوي�ة يف حياته�م كان�وا 
أكثر عرضة للسمنة بمقدار الضعف 

يتعرض�ون  ال  الذي�ن  بأقرانه�م  مقارن�ة 
للمضادات الحيوية.

ووج�دت الدراس�ة الثانية نمط�ا مماثال، 
الس�منة  ارتب�اط  اختف�ى   ، ذل�ك  وم�ع 
باملضادات الحيوية عندما قارن الباحثون 
األش�قاء ببعضه�م البع�ض - مم�ا 
يش�ري إىل أن بع�ض العوامل 
األخرى داخل العائالت قد 
تف�رس النتيجة بدالً من 

ذلك.

يمكن أن ينتقل الرسطان من شخص آلخر. 
ت�م طرح هذه الفرضية م�ن قبل مجموعة 
م�ن العلماء م�ن املعهد الكندي للدراس�ات 
املتقدم�ة، بحس�ب Focus.de. امليكروبيوم 
ه�و ع�دد كب�ري م�ن البكتريي�ا الصغ�رية 

املوجودة عىل الجلد أو يف األعضاء.
ووفًق�ا ألنص�ار ه�ذه الفرضي�ة، يمكن أن 
يلعب االستعمار الجرثومي لجسم اإلنسان 
الس�منة  مث�ل  األم�راض  انتق�ال  يف  دوًرا 
وأمراض القلب واألوعية الدموية والسكري 

والرسطان.
تعتق�د منظم�ة الصح�ة العاملي�ة أن هذه 
األم�راض يمك�ن أن تنتقل وراثياً وبس�بب 
العوام�ل البيئي�ة، وينف�ي خ�رباء املنظمة 

إمكانية العدوى بالرسطان.

علماء كنديون :مرض السرطان معد

احذر من العواقب الوخيمة للمضادات الحيوية بالنسبة للطفل

تعرف عىل فوائد السبانخ عىل الجسم
السبانخ تعد من الخروات ذات املذاق 
الخ�اص، فهى تحتوى ع�ىل العديد من 
الهام�ة للجس�م،  الغذائي�ة  العن�ارص 
والت�ي تس�اهم بش�كل كب�ري ىف تقليل 
ف�رص اإلصاب�ة باألم�راض الخاص�ة 

بفصل الشتاء
ع�رب  املنش�ور  التقري�ر  واف�اد 
عدي�دة  فوائ�د   ،»healthline»موق�ع
للس�بانخ ع�ىل جس�م اإلنس�ان ال�ذي 
بش�كل  الس�بانخ  تن�اول  يف  يس�تمر 

مستمر، ومنها:
-نظرا ملا تحتويه السبانخ من عنارص 
الغذائي�ة عديدة وهام�ة، فهذا يجعلها 
من األطعمة التى يجب تناولها بش�كل 
مس�تمر وخاصة إىل األشخاص مرىض 
ارتفاع س�كر الدم، حي�ث أنها تحتوى 

عىل مضادات األكسدة، وهذا 
يجعله�ا هامة بش�كل كبري 

لتنظيم نسبة السكر بالدم.
ومادة  األكس�دة  -مضادات 
الكلوروفي�ل م�ن العن�ارص 
لجس�م  الهام�ة  الغذائي�ة 

اإلنسان بشكل كبري، 
ولك�ن أيضا مهمة 
الذين  لألش�خاص 

وراثى  تاريخ  لديهم 
ىف العائلي�ة لإلصاب�ة 
بم�رض الرسط�ان، 
ول�ذا علي�ك تن�اول 
ألن�ه  الس�بانخ 

تقلل ف�رص اإلصاب�ة بمرض 
الخالي�ا  تكوي�ن  أو  الرسط�ان 

الرسطانية بشكل ملحوظ.
ه�ل تعل�م أن تناولك للس�بانخ 

دائم�ا يعد م�ن األمور الهام�ة التى 

تساهم بشكل كبري ىف الحد من اإلصابة 
بالرب�و، ومش�اكل الجه�از التنف�ى، 
حي�ث أنها غنية بالعدي�د من العنارص 
الغذائي�ة التى تعمل عىل تقوية الجهاز 

املناعى بشكل كبري وملحوظ. 
-هل تعل�م أن تناولك الدائم للس�بانخ 
يعد من األمور الجيدة التى تس�اهم ىف 
الحد من التعرض لالرتفاع ضغط الدم، 
فالس�بانخ تحتوى عىل بعض العنارص 
الغذائي�ة التى تس�اهم بش�كل كبري ىف 

تنظيم نسبته والحد من التعرض 
ألى أرضار صحية ناتجة 

ضغط  ارتف�اع  ع�ن 
الدم.

وتحت�وي الس�بانخ ع�ىل الكالس�يوم 
الغذائي�ة  العن�ارص  »ك«،  وفيتام�ني 
الهام�ة الت�ى تس�اهم بش�كل كبري ىف 
إم�داد الجس�م بالعدي�د م�ن العنارص 
الغذائي�ة، وأيض�ا الحف�اظ عىل صحة 
العظام والحد من تعرضه ألى مشاكل 
صحية، ول�ذا عليك االهتم�ام بتناولها 
باس�تمرار تجنب�ا للتع�رض للكرس أو 

هشاشة العظام.

طرق للوقاية من »فايروس كورونا« الخطير
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 املراقب العراقي/متابعة...
 صن�ع نح�ات نرويج�ي مخ�دة، تب�دو وكأنه�ا مثالي�ة 
وحقيقي�ة، لكنها يف األصل ال يمكن ألي ش�خص أن ينام 

عليها، وفق ما ذكر موقع »أوديتي سنرتال«، األحد.
وأوض�ح املص�در أن الفن�ان النرويج�ي هاك�ون أنت�ون 
فاغ�راس صنع وس�ادة من الرخام األبي�ض، وهي املادة 
األكث�ر اس�تخداما يف تاريخ فن النحت، بس�بب س�هولة 
تطويعها.وق�ال فاغ�راس إن »الرخ�ام األبي�ض يضفي 
جمالي�ة خاصة ع�ى املنحوتات، ويجعلها أكث�ر واقعية، 

عى الرغم من طبيعتها الجامدة«.
ونرش فاغ�راس عدة صور ومقاطع فيديو عى حس�ابه 
الرس�مي يف »إنس�تغرام« توث�ق بع�ض مراح�ل صناعة 
الوس�ادة الغريبة، معلقا عليها بالق�ول: »صناعة بعض 
الوس�ائد الرخامية!«.وأك�د فاغراس أن صف�ات الرخام 
األبيض تجع�ل املنحوتات تبدو وكأنها هش�ة، وهو األمر 
نفسه الذي ينطبق عى املخدة التي نحتها بدقة متناهية.

وأضاف: »رؤيتها بالعني املجردة س�تجعل اإلنسان يعتقد 
أنها حقيقية وأنها مملوءة بالريش، وذلك بسبب شفافية 

ونقاء الحجر«. 

مخدة 
»ال يمكن
 أن ينام 

عليها أحد«

علماء يستخدمون الرياضيات للحصول على قهوة »مثالية
املراقب العراقي/ متابعة...

أوض�ح الباحثون يف مقال ن�رش يف مجلة »ماتر« 
أنهم كانوا يحاولون تحس�ني عملية غيل القهوة 
من أجل تحقيق طعم مركز، مع تقليل استهالك 

حبوب القهوة.
يف الوالي�ات املتحدة، تش�ر معاي�ر صناعة 

القهوة إىل أن الحجم 
للمرشوب  النهائ�ي 
إىل   25 م�ن  يك�ون 
وأثن�اء  مللي�رت.   35
التحض�ر،  عملي�ة 
املي�اه  توف�ر  يت�م 
تح�ت الضغ�ط عن�د 
-92 ح�رارة  درج�ة 
95 درج�ة مل�دة 20-

وتتطل�ب  ثاني�ة.   30
الواحدة سبعة  الكأس 
إىل تس�عة جرامات من 

الحبوب.
أن  إىل  العلم�اء  وأش�ار 
العدي�د م�ن املقاهي ال 
تلتزم به�ذه التوصيات. 
ذل�ك،  إىل  باإلضاف�ة 
القه�وة  آالت  تس�مح 
ملحرضي  الحديث�ة 
القهوة بضبط 
ئ�ص  خصا
اإلم�داد باملاء 

والطح�ن يدوي�ا، مم�ا يجع�ل طع�م 
امل�رشوب مختلفا تماما م�ن فنجان 
إىل آخ�ر حت�ى يف منش�أة واح�دة، يف 
املجم�وع، يتأثر طعم اإلسربيس�و 

بأكث�ر م�ن ألف�ي مرك�ب كيميائ�ي موج�ود يف 
الحبوب.

ويعترب الخيار األفضل إلعداد الحبوب هو الطحن 
الناع�م، ألن هذا يزي�د من التالمس ب�ني القهوة 
واملاء.ولك�ن النموذج الري�ايض للعلماء أظهر أن 
هذه ليست أفضل طريقة 
للتحض�ر، ألن الجزيئات 
تس�د  ج�دا  الصغ�رة 
الس�بب  وله�ذا  الفل�رت، 
تنخفض نسبة الركيزة، 
خل�ص  النهاي�ة،  يف 
الباحث�ون إىل أن قه�وة 
اإلسربيس�و »املثالي�ة« 
أق�ل  ع�ددا  تتطل�ب 
وطحن  الحب�وب  م�ن 
بطريق�ة  الحب�وب 
خش�نة. باإلضاف�ة إىل 
ذل�ك، يجب اس�تخدام 

ماء أقل غليانا.
ونق�ل موق�ع »يورك 
ال�رت« كلم�ات أحد 
الدراس�ة،  مؤلف�ي 
وه�و كيميائ�ي من 
أوريغ�ون  جامع�ة 
هيندون  كريستوفر 
اس�تخدام  ت�م  »إذا 
م�ن  جرام�ا   15
الحب�وب بدال م�ن 20 وتم طحنها 

بطريقة خش�نة، فس�ترشب مرشوب�ا رائعا، 
وفرتة التحضر من 7 إىل 14 ثانية بدال من 25، 
وهكذا ستعطي الحبوب نكهة أكثر، مما يبقي 

القهوة ثقيلة ويزيل املرورة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت األمم املتح�دة، اليوم، أن املس�ؤولني يف املنظمة 
الدولية ال يستخدمون تطبيق »واتسآب« يف اتصاالتهم.

وأرج�ع املتح�دث الس�بب يف ذل�ك ألن »التطبي�ق ليس 
مدعوم�ا كآلي�ة آمن�ة« بعد أن اته�م خب�ران دوليان 
الس�عودية باس�تخدام املنص�ة الخ�رتاق هاتف جيف 
بي�زوس الرئي�س التنفي�ذي لرشكة »أم�ازون« ومالك 
صحيفة »واش�نطن بوست«، بحسب وكالة »رويرتز«.

وكان الخب�ران الدوليان قد أعلن�ا، األربعاء الفائت، أن 
لديهما معلومات تشر إىل »احتمال ضلوع« السعودية 
يف الهجوم اإللكرتوني املزعوم عام 2018 عى امللياردير 
بيزوس.وطالبا بأن تجري الواليات املتحدة وغرها من 
الس�لطات تحقيقا مس�تقال عى أس�اس تقرير أعدته 
مؤسس�ة إف.تي.آي لالستش�ارات       ومقرها واشنطن. 
ق بس�بب ملف  ويزع�م التقرير أن هاتف بيزوس اخرترُ
فيديو يحتوي عى برنامج خبيث أرسل إليه من حساب 

عى واتس�اب يس�تخدمه ويل عهد الس�عودية.   وعندما 
س�ئل املتحدث باس�م األم�م املتحدة فرح�ان حق يوم 
الخمي�س عم�ا إذا كان األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة 
أنطونيو جوتريش يتواصل مع ويل عهد الس�عودية أو 
أي زعيم عاملي آخر من خالل تطبيق واتس�اب رد قائال 
»صدرت تعليمات لكبار املسؤولني باألمم املتحدة بعدم 
اس�تخدام تطبيق واتس�اب فهو لي�س مدعوما كآلية 

آمنة«.

مسؤولو األمم 
المتحدة 
ممنوعون 

من استخدام 
»واتسآب«

بعد قبلة.. رضيع سيعاني
 من »فيروس هربس« مدى الحياة

رجل ينقذ 3 قطط صغيرة من الموت بكوب قهوة 
املراقب العراقي

أنق�ذ رجل ث�الث قطط علقت م�ن ذيولها 
بع�د تجمدها بالجلي�د يف مدين�ة ألربتا يف 
كندا، باس�تخدام قهوته الساخنة.ويظهر 
يف الفيدي�و كي�ف علق�ت القط�ط الثالث 
بع�د تجم�د ذيولها يف الصقي�ع والتصقت 
ب�األرض، لتكون حبيس�ة مكانه�ا لفرتة 
طويلة.وشاهد رجل يقود سيارته ويعمل 

يف مج�ال النف�ط القط�ط وتوق�ف 
حاله�ا،  ملعاين�ة  الف�ور  ع�ى 

ليجدها معلقة من ذيولها 
بالجليد.

إىل  بالذه�اب  الرج�ل  ق�ام  الف�ور  وع�ى 
س�يارته، وتن�اول كوب القهوة الس�اخن، 
وس�كبه عى الجليد التجمد، بحسب »يس 
إن إن«.الطري�ف باألم�ر أن الرج�ل أنق�ذ 
القط�ط الث�الث، وأطعمه�ا م�ن قهوت�ه 
الساخنة بنفس الوقت، بعد أن قضت الليل 
جائعة حبيسة ذيولها املجمدة.وقام الرجل 
بمشاركة املش�اهد عى »فيسبوك« والقى 
واس�عا  انتش�ارا 
نا  ستحس�ا وا
قب�ل  م�ن 
املتابعني.

املراقب العراقي/ متابعة...
حذرت أم اآلب�اء واألمهات من خطر فروس 
»هربس«، ألنه�ا تعتقد أن ابنها أصيب بهذه 
الع�دوى بعدما جرى تقبيله م�ن طرف أحد 
األش�خاص، وفق ما ذكرت صحيفة »مرتو« 

الربيطانية.
وأوضح املصدر أن األم لورا ريدفرن، البالغة 
من العمر 31 عاما، نرشت صورة ألذن ابنها 
املتعفنة عى حسابها يف فيسبوك، محذرة أي 
ش�خص يرغب يف االقرتاب م�ن مولود جديد 
برضورة غسل يديه وعدم تقبيل الرضيع »يف 

حال كان يعاني من تقرحات الربد«.
وقال�ت ريدفرن إن ابنها، البالغ من العمر 4 
س�نوات، قىض 4 أيام يف املستش�فى، بعدما 
»التهبت« أذنه ونزفت و«كرب حجمها«، مما 

جعله يعاني أملا شديدا.
وأخرب األطب�اء األم أن ابنها أصيب بفروس 
»هربس«، الذي يش�ر إىل تل�ك القرح املؤملة 
والكيس�ية التي تظه�ر يف مناط�ق مختلفة 
م�ن الجس�م.وينتقل ه�ذا الف�روس غالبا 
باالتص�ال املبارش مث�ل التقبي�ل، من طرف 
شخص يعاني بتقرحات الربد عى شفاهه. 

أكثر دول الشرق األوسط تضررا نتيجة الكوارث الطبيعية 

الفواكه والخضار األكثر شيوعا لدى الروس ! 

أعلن�ت رشك�ة »إي�ه.أو.إن« األمريكي�ة للتأم�ني 
أن العق�د امل�ايض كان األس�وأ ع�ى اإلط�الق من 
حيث الخس�ائر االقتصادي�ة الناجمة عن حدوث 
الك�وارث الطبيعي�ة والت�ي بلغ�ت 3 تريليون�ات 

دوالر عى مس�توى العالم، 
بزي�ادة تريلي�ون دوالر عن 
تقرير  الس�ابق.وبنينّ  العقد 
الرشك�ة أن منطق�ة آس�يا 
كان�ت  اله�ادئ  واملحي�ط 
الف�رتة  يف  ت�رضرا  األكث�ر 
2010-2019، حيث ش�كلت 
الخس�ائر،  حج�م  م�ن   %44
وأعاص�ر  ال�زالزل  وكان�ت 
تس�ونامي بني الك�وارث التي 
ش�هدتها املنطقة.وبكل تأكيد 
ال�رشق  دول  خس�ائر  ف�إن 
األوس�ط االقتصادية ال تقارن 

بخس�ائر ال�دول الت�ي تعرضت 
له�ذه الك�وارث الضخم�ة، كأس�رتاليا والربازيل 
والياب�ان، ولكن خس�ائرها االقتصادي�ة الحالية 

نتيج�ة الك�وارث ال تق�ارن أيضا بخس�ائرها يف 
العق�ود املاضي�ة، فق�د حقق�ت ارتفاع�ا كب�را 
بحس�ب إحصائيات الرشكة.وأك�دت الرشكة أن 
شدة الظروف املناخية والكوارث 
الطبيعية، ساهمت يف االرتفاع 
الح�اد ل�ألرضار االقتصادي�ة، 
األوس�ط.  ال�رشق  دول  يف 
الوكال�ة،  أرق�ام  وبحس�ب 
ف�إن إيران ه�ي البل�د األكثر 
الك�وارث  نتيج�ة  ت�رضرا 
الطبيعي�ة يف املنطقة يف عام 
2019، حي�ث قدرت الرشكة 
خس�ارات إي�ران بنح�و 90 
مليون دوالر، نتيجة الهزات 
وتليها  املتتالي�ة،  األرضي�ة 
تركيا بفارق بس�يط، حيث 
تق�در خس�ائر تركيا ب�89 
مليون دوالر، نتيجة الفيضانني األخرين، وتحتل 
السعودية املرتبة الثالثة ب�75 مليون دوالر نتيجة 

قساوة الطقس عموما.

كش�ف الخرباء ع�ن الفواكه والخضار التي تحظى بش�عبية كبرة بني ال�روس، حيث يأتي املوز 
والبطاط�ا يف مقدم�ة القائمة.وج�اء أيضا ضم�ن قائمة الفواك�ه التفاح والربتقال واليوس�في 
والليم�ون، باإلضافة إىل الكمثرى والعنب والخ�وخ والكيوي والرمان.بينما يف قائمة الخرضوات، 
ج�اءت البطاطا وامللفوف والجزر والخي�ار يف أول القائمة، بينما الباذنجان والفليفلة والطماطم 

كانت من ب�ني الخضار األقل تناوال لدى الروس، وفق 
موق�ع »وان«.ويف وقت س�ابق، تحدثت 

طبيب�ة التغذي�ة، األس�تاذ املس�اعد 
يف  التغذي�ة  عل�م  قس�م  يف 

أكاديمية الطب الروس�ية 
الع�ايل،  للتعلي������م 

إيلين�ا  الدكت����ورة 
تش�يدي���ا  لوكال�ة 
»س�بوتنيك«، أنه من 

األفضل تناول الفاكهة 
يف الصباح.

51 درجة مئوية 
اختالف الحرارة بين 
مدينتين في ايران

  »رقم خاطئ« و »واتساب 
قديم« يقودان للزواج

املراقب العراقي/ متابعة...
بل�غ االخت�الف يف درج�ة الح�رارة بني 
مدينت�ني يف اي�ران 51 درج�ة مئوي�ة 
خ�الل الس�اعات ال�� 24 املاضية.ومن 
املع�روف عن ايران وجود مناطق باردة 
ج�دا واخ�رى ب�ادرة ومعتدل�ة وحارة 
نس�بيا يف فص�ل الش�تاء فيم�ا تك�ون 
هنالك مناط�ق باردة نس�بيا ومعتدلة 
واخ�رى ح�ارة ج�دا يف فص�ل الصيف.

ويبلغ الف�ارق يف درجات الحرارة عادة 
بني مدينتني يف اي�ران ما بني 30 اىل 40 
درجة مئوية يف غالبية ايام العام اال ان 
الف�ارق بلغ يوم ام�س 51 درجة.ففي 
آذربايج�ان  مدين�ة رساب بمحافظ�ة 
الرشقي�ة الواقعة ش�مال غ�رب ايران 

يف والت�ي تعد من املناطق الباردة 
درج�ة  بلغ�ت  اي�ران، 

 8 القصوى  الح�رارة 
تحت الصفر ودرجة 
الدني�ا  الح�رارة 
الصف�ر. تح�ت   24

راس�ك  مدين�ة  ام�ا 
يف محافظ�ة سيس�تان 

بلغت  فق�د  وبلوشس�تان 
درج�ة الح�رارة فيه�ا 

27 درج�ة مئوية اي 
الح�رارة  ف�ارق  ان 
رساب  وب�ني  بينها 
درج�ة   51 بل�غ 
الس�اعات  خ�الل 
ال�� 24 املاضي�ة. 
ترتف�ع  ول�م 
الح�رارة  درج�ة 
يف اي مدين�ة من 
آذربايجان  م�دن 
ف�وق  الرشقي�ة 

يوم  الصفر خ�الل 
م�ن  وكان�ت  ام�س، 

ضمن االكثر برودة مدن بس�تان 
آباد بدرجة حرارة دنيا بلغت 20 
تحت الصفر وهشرتود 16 تحت 
وملكان  وتش�ارأويماق  الصفر 
15 تح�ت الصف�ر وبن�اب 14 

تحت الصفر.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف  ش�خصني  ب�ني  جمع�ت  غريب�ة  صدف�ة 
بريطانيا، حولتهما م�ن غريبني إىل اثنني عى 
وش�ك ال�زواج، وذل�ك بفضل »رق�م خاطئ« 
و«واتس�اب قديم«.وبدأت القصة عام 2018 
عندم�ا قررت جاي�د س�كوت )30 عاما(، أن 
تشرتي رقم هاتف جديد، لتبدأ بعدها يف تلقي 
مكاملات ورس�ائل موجهة إىل ش�خص يدعى 
»مات«.ولم تفهم جايد ما حدث، حتى قامت 
صديقته�ا بإرس�ال لقط�ة تظه�ر أن صورة 
حس�ابها عى واتس�اب تعود لرج�ل. واتضح 
أن جايد التي اش�رتت رقم�ا جديدا، قد حصل 
ش�خص آخر عى رقمه�ا القديم، وهو الرجل 
نفس�ه الذي يدعى مات.وتواصل�ت املرأة مع 
الرج�ل الغري�ب لتبلغ�ه بأنها تتلقى رس�ائل 
ومكامل�ات موجه�ة له، ل�رد قائال إن�ه تلقى 

أيضا مكاملات موجهة لها.
وبطريق�ة غريب�ة، اس�تمر االثن�ان يف تبادل 
الرسائل بصورة متواصلة ملدة 5 أيام، قبل أن 
يطلب مات لقاء جايد الحتس�اء القهوة، وفق 

ما ذكر موقع »ستاندارد ميديا«.
وما أن التقى االثنان، حتى ش�عرا باالنسجام 
وتحول�ت تلك الصدف�ة الغريبة إىل عالقة حب 
تكللت بطل�ب الزواج. ومن املق�رر أن يتزوج 

جايد ومات يف عام 2020.
وقال�ت جايد إنها عى ثقة ب�أن لقاءهما »لم 
يك�ن صدف�ة«، وأضاف�ت: »أؤم�ن أن الق�در 
جمعنا، فهناك قواسم مش�رتكة كثرة بيننا، 
فعى س�بيل املثال، نحب نفس األغنية وأينما 
ذهبن�ا س�معناها يف األماك�ن الت�ي ندخلها. 

لقاؤنا لم يكن صدفة« 

 املراقب العراقي/ متابعة...
ويف عال�م أصبح�ت ال�رشكات تتناف�س يف 
مج�ال تصنيع وجبات غر صحية، ش�هية 
ورخيص�ة، وانتش�ار املرشوب�ات الغازية، 
وس�يطرة التكنولوجي�ا عى كاف�ة مناحي 
الحي�اة،، يعترب األطف�ال هم الفئ�ة األكثر 
تعرضاً للخطر، ومن املتوقع بحسب االتحاد 
العاملي للسمنة أن يصل عدد األطفال الذين 
يعان�ون من الس�منة املفرط�ة بحلول عام 

إىل  مليون 2030   250
 ، أن طفل علم�اً 

د  لع���د ا
يل  لح�ا ا
ه�و 150 
مليون�اً 
ي  أ

بزيادة قدرها %60.
وبحس�ب الدراس�ة فاألطف�ال م�ن 5 إىل 9 
أعوام الذين سيعانون من السمنة املفرطة 
عام 2030 س�يكون عدده�م 104 ماليني، 
وم�ن 9 إىل 19 عاماً س�يكون عددهم 150 

مليوناً 
وغالب�اً ما يصب�ح األطفال الذي�ن يعانون 
من الس�منة املفرطة بالغ�ني، أي أن هناك 
احتم�االً كبراً بإصابتهم بمش�اكل صحية 
خط�رة كأم�راض القل�ب والس�كري من 
النوع 2، وهذا يعني أن الخدمات الصحية يف 
دول العالم ستكون مشغولة بمعالجة آثار 
الس�منة، وحتى أن األطف�ال ربما يكونون 
عرض�ة لإلصابة بمرض الس�كري رغم أنه 

مرض خاص بالبالغني عادة.
ويق�ول تي�م لوبش�تاين مدير السياس�ات 
باالتح�اد ال�دويل للس�منة وأح�د واضع�ي 
الدراس�ة، إن مخاط�ر الس�منة املفرطة ال 
يتم االلتفات إليها يف عالم السياس�ة بشكل 
كاف، ويرى أن تعاطي الحكومات مع هذه 
املش�كلة يش�به تعاطيهم مع أزمة املناخ 
حي�ث تبدي هذه الحكوم�ات “مقاومة 
للتدخ�ل يف األس�واق الح�رة م�ن أجل 
تحسني صحة الناس وكوكب األرض”، 
فالحكوم�ات تعم�ل بب�طء أو ال تعمل 
ع�ى اإلط�الق، وهن�اك مقاوم�ة قوية 

للتدخل ضد املصالح التجارية.
�منة ه�ي ارتف�اع نس�بة الدهون  السرُ
الكلية يف الجسم املتسبب يف زيادة وزن 
الجس�م بمعدل 20 % أو أكثر من الوزن 

الطبيعي املالئم للعمر والطول .
منة بشكل تدريجي  تظهر عالمات السرُ
نتيج�ة لتن�اول الدهون بمع�دل يفوق 

استهالكها أو حرقها .

وترُعد الس�منة احد عوامل الخطر الرئيسية 
لالصاب�ة باالم�راض املزمن�ة كالس�كري , 
امراض القلب واالوعية الدموية و األورام .

يعترب الش�خص سمينا إذا كان مؤرش كتلة 
الجس�م لديه أكثر من 30، تحدث الس�منة 
ع�ادة بس�بب اس�تهالك س�عرات حرارية 
أكثر من حرقها عى مدى الوقت مما يؤدي 

لرتاكم املزيد من الدهون وبالتايل السمنة.
خس�ارة م�ا يع�ادل 5-10 % م�ن ال�وزن 
قد تلغ�ب دور كب�ر يف تقليل نس�بة خطر 

اإلصابة باألمراض املرتبطة بالسمنة.
�منة هي ارتفاع نس�بة الدهون الكلية  السرُ
يف الجس�م املتس�بب يف زيادة وزن الجس�م 
بمع�دل 20 % أو أكث�ر من ال�وزن الطبيعي 

املالئم للعمر والطول .
�منة بش�كل تدريجي  تظه�ر عالم�ات السرُ
يف�وق  بمع�دل  الده�ون  لتن�اول  نتيج�ة 

استهالكها أو حرقها .

ترُعد الس�منة احد عوامل الخطر الرئيس�ية 
لالصاب�ة باالم�راض املزمن�ة كالس�كري , 
امراض القلب واالوعية الدموية و األورام .

الش�خص  إذا يعت���رب  س�مينا 
كتل�ة ك����ان مؤرش 
لدي�ه  الجس�م 
 ،30 م�ن  أكثر 

الس�منة  تحدث 
بس�بب  ع�����ادة 

س�عرات  اس�تهالك 
م�ن  أكث�ر  حراري�ة 

حرقها عى مدى الوقت 
مما يؤدي لرتاكم املزيد من 

الدهون وبالتايل السمنة.
خسارة ما يعادل 5-10 % من الوزن 
قد تلغ�ب دور كبر يف تقليل نس�بة 

خط�ر اإلصاب�ة باألم�راض املرتبط�ة 
بالسمنة.

250 مليون طفل سيعانون من السمنة المفرطة بحلول 2030
بسبب الطعام غير الصحي والوجبات السريعة 

تعت��ر الس��منة خطًرا يهدد س��كان األرض ال يق��ل أهمية عن أزمة المن��اخ وارتفاع درجة ح��رارة كوكب األرض، 
بحس��ب صحيفة “ذا غارديان” الريطانية التي نرشت تقريًرا يحذر من تزايد نس��بة الس��منة لدى األطفال وسط 

تجاهل حكومات العالم للتحذيرات بحماية األطفال من الطعام غري الصحي ال سيما الوجبات الرسيعة.

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

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجنّ
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