
مواصفات »وطنية« ألختيار رئيس الوزراء ودعوات للكتل السياسية بضرورة اعتمادها
تأخر حسم الملف يفتح المجال للتدخل الخارجي...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
اعلن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي اس�تقالته منذ 
نهاية ع�ام 2019 ، وعىل الرغم من مرور ما يقارب 
الثالثة اش�هر عىل ذلك، الزالت املناكفات السياسية 
تحول دون تسمية ش�خصية بديلة عنه، االمر الذي 
ازم الوضع الح�ايل وفاقم من تصاعد حالة الفوىض 
واالحتجاج�ات والخ�روق األمنية املتك�ررة الناتجة 

عن الفراغ األمني وضعف الدولة.
كم�ا وان املعارضة الت�ي ابدتها س�احات التظاهر 
حول بع�ض األس�ماء »الجدلي�ة« رفع من س�قف 
االزمة، وعمل عىل اس�تمرار الف�راغ الحكومي الذي 
يدار حالي�اً عرب رئيس الوزراء املس�تقيل عادل عبد 
املهدي.وتنتظ�ر رئي�س ال�وزراء الجدي�د يف حي�ال 
اختي�اره الكث�ر من امللف�ات املهمة الت�ي يجب ان 
يعمل عىل تنفيذها ويأتي عىل راسها اخراج القوات 
األجنبي�ة من العراق، بعد االنته�اكات املتكررة التي 
صدرت من قبل التحالف األمريكي. كما ان الدعوات 
الش�عبية طالبت برضورة ان يك�ون رئيس الوزراء 
م�ن عراقي�ي الداخ�ل وال يحمل جن�ايس مزدوجة، 
كم�ا يفرتض ان يكون كفؤا ونزيهاً لكي يتمكن من 

خدمة البلد.
وحذر مراقبون من استمرار تأخر تسمية بديل عبد 
امله�دي، مؤكدي�ن ان ذلك التأخر ق�د يفتح األبواب 
مرشع�ة ام�ام التدخل الخارجي، ليف�رض عدد من 

األسماء التي لها ارتباطات بأمريكا.
وبهذا الجان�ب يرى مدير مركز »االتح�اد« للتحليل 
الس�يايس محمود الهاش�مي ان »التأخر يف تسمية 
رئي�س ال�وزراء س�يجعل البل�د مفتوًح�ا ع�ىل كل 

التوقعات، لذا فان الحد األدنى للحلول ابقاء حكومة 
عب�د امله�دي لح�ن موع�د االنتخابات املبك�رة وما 

تفرزه من نتائج ».
وق�ال الهاش�مي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراقي« ان »طبقة السياس�ين مازالت تس�تخدم 
ذات اآللي�ات يف عملي�ة اختي�ار الرئاس�ات الثالث، 
وبذلك اصطدمت بإرادة الش�عب وبحجم التحديات 
الت�ي يمر بها ».وأض�اف ان » ان اختيار ش�خصية 
)مستقلة( تدعونا للس�ؤال: من الذي سيختار هذه 
الشخصية املس�تقلة؟ اذا اختارتها الكتل السياسية 
فس�يقال عنه�ا انه�ا قريب�ة م�ن توجهاته�م وإذا 
اختاره�ا آخ�رون فمن ه�م اآلخرون وكيف س�يتم 

التصويت عليهم يف مجلس النواب؟«.
ولف�ت اىل ان » الح�ل يكون يف ان يتم ترش�يح اكثر 
م�ن عرشين اس�ما مس�تقال دون االتص�ال بهم او 
مفاتحته�م وبع�د الوقوف عند احده�م او اكثر تتم 
املفاتح�ة بعد التفاهم عىل دعوت�ه وتوفر الظروف 

لدعمه«.
وح�ول األط�ر القانوني�ة لتس�مية رئيس ال�وزراء 
الجديد، ومس�ؤولية رئيس الجمهورية يف حسم ذلك 
امللف.ي�رى الخب�ر القانوني الدكتور ع�ي التميمي 
ان »م�دة رئيس الجمهورية بتكليف مرش�ح جديد، 

خالل مدة 1٥ يوما وفقاً للمادة ٧٦ ف ٣ و٤ و٥«.
وقال التميمي يف ترصيح خص به »املراقب العراقي« 
ان »رئيس الجمهورية حر يف االختيار من املستقلن 
والكفاءات عرب االستناد اىل التأييد الشعبي الذي يعد 

مصدر السلطات«.
وأض�اف ان�ه » يف حال�ة أخفق رئي�س الجمهورية، 

ألي س�بب كان يف االختيار ومرت مدة ال�«٣0« يوماً 
املحددة دس�توريا، هنا تنتهي حكوم�ة عبد املهدي 
من ترصي�ف األعمال وتتح�ول إدارة البلد إىل رئيس 
الجمهوري�ة وفق امل�ادة ٨1 من الدس�تور وملدة ٣0 

لحن تكليف مرشح جديد«.
ولف�ت اىل انه »بعد ه�ذه املدة نكون أم�ام الفراغ يف 
النص�وص الدس�تورية لع�دم املعالجة، وه�ذه املدد 
والس�قوف املدنية الدستورية مقدس�ة وغر قابلة 
للتجاوز«، مرجحاً »اللجوء إىل املحكمة االتحادية اذا 

حصلت هذه الفرضيات«.
يش�ار اىل ان املتحدث العس�كري باسم كتائب حزب 
الل�ه أب�و ع�ي العس�كري كان قد تحدث عن س�تة 
رشوط ش�عبية للقب�ول برئيس ال�وزراء منها ان ال 
يكون من مزدوجي الجنسية، وان يكون من سكنة 
العراق حرصا، وان يكون نزيها وكفؤا س�واء تسنم 

مناصب اساسية ام لم يتسنم سابقا.
أض�اف، أنه »يجب ان يكون ق�ادرا عىل فرض االمن 
والقانون، وتقدي�م الخدمات ومكافحة الفس�اد يف 
الب�الد، وان ي�ويل اهمية قصوى لالهتم�ام بمطالب 
الش�عب العراقي، وان يتعهد بتمرير االتفاقات التي 

أبرهما عادل عبد املهدي مع الصن«.
وتاب�ع العس�كري، »ان ال يكون متماهي�اً مع ادارة 
ال�رش االمريكي�ة وامالءاته�ا، ويتعهد بإتم�ام قرار 
اخ�راج الق�وات االجنبي�ة ويع�د ه�ذا ال�رشط اهم 
متطلبات القبول بمن يرش�ح لهذا املنصب، وخالف 
ذل�ك س�يكون االمر تحدي�ا إلدارة الش�عب العراقي 
وخيانة ك�ربى وعىل من يدعم هذا الرتش�يح تحمل 

عواقبها الوخيمة«.

رومينيجه يؤكد مفاوضات البايرن مع بعض العبيه
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اكدت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، اليوم 
الثالثاء وجود ازمة بن السلطة القضائية 

واملحكمة االتحادية.
وق�ال عض�و اللجن�ة حس�ن العقابي يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»مالم�ح أزم�ة موج�ودة ب�ن الس�لطة 
القضائي�ة واملحكمة االتحادية، وال يمكن 
معالجته�ا اال بقانون املحكمة االتحادية، 
الذي يتعرض اىل التس�ويف واملماطلة من 

قبل الكتلة الكبرة يف مجلس النواب«.
ب�ن  القانون�ي  »الج�دل  أن  وأض�اف، 
القضاء واملحكمة االتحادية سببه التلكؤ 
والتخبط يف اصدار الترشيعات الرضورية، 
التي تتعلق بمصالح املجتمع وعىل رأس�ه 

قانون املحكمة االتحادية«.
وأش�ار اىل أن »قان�ون املحكمة االتحادية 
م�ى علي�ه م�ا يق�ارب 1٥ س�نة وهو 
يف أروق�ة مجل�س الن�واب«، الفت�اً اىل أن 
»القانون اُش�بع نقاشاً وال يوجد اي مربر 

للتأجيل وعدم التصويت عليه«.

القانونية البرلمانية تتحدث 
عن ازمة بين القضاء 
والمحكمة االتحادية

المراقب العراقي/ احمد محمد... 
الزال�ت مح�اوالت السياس�ين التابع�ن اىل اإلدارة 
االمريكي�ة وس�فارتها يف بغ�داد، بال�رد ع�ىل ق�رار 
الربمل�ان الخ�اص بإنه�اء الوج�ود األمريك�ي ع�ىل 
األرايض العراقي�ة تص�در ب�ن الحن واآلخ�ر، فبعد 
التلويل�ح بم�رشوع اإلقليم الس�ني م�ن قبل رئيس 
الربملان محمد الحلبويس ظهرا »النجيفين« أس�امة 
وشقيقه اثيل يف ترصيحات تخدم املرشوع األمريكي 
يف الع�راق من خ�الل تهديد بطلب الحماي�ة الدولية 
للتظاهرات يف العراق من جهة وكذلك توجيه االتهام 
لفصائ�ل املقاومة اإلس�المية بتنفي�ذ عملية رضب 

السفارة االمريكية يف العراق.
حي�ث ي�رى مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس ان تل�ك 
االتهام�ات مرفوضة تماما وصدرت من سياس�ين 
اثبتوا فشلهم خالل الفرتة املاضية ونصبوا انفسهم 
ناطق�ن باس�م أمري�كا وس�فارتها ملس�اعدتها يف 

تحقيق أهدافها.
م�ن جهته أكد املحلل الس�يايس حس�ن الكناني أن 
»بعض السياسين املحسوبن عىل اإلدارة االمريكية 
ومنه�ا »النجيفين« أس�امة واثي�ل يحاولون خالل 

هذه الفرتة طرح مواضيع تخدم مصالح واش�نطن 
كالتهديد باإلقليم الس�ني او اللجوء للحماية الدولية 

لساحات التظاهر يف بغداد واملحافظات«.
وق�ال الكنان�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراقي« 
إن »هؤالء السياس�ين هم فاس�دين بش�هادة أبناء 
محافظاته�م وال يصلح�ون الدارة أي مؤسس�ة يف 

الدولة العراقية«.
واعت�رب الكنان�ي أن »تل�ك الش�خصيات ق�د نصبوا 
هم واتباعهم انفس�هم كناطقن ل�إدارة االمريكية 
ولسفارتها يف بغداد خصوصا بعد أن باتوا يطرحون 
مواضيع سبق وان حاول الجانب األمريكي تنفيذها 
يف العراق خصوصا مل�ف الحماية الدولية للعراقين 
واالقليم السني«.وبخصوص تحذيرات اثيل النجيفي 
من وجود عمليات أمريكية عسكرية ممكن أن تنفذ 
يف األي�ام املقبلة ردا عىل اس�تهداف الس�فارة، لفت 
الكنان�ي، اىل أن »هذه الترصيح�ات محاولة لتلبيس 
فصائل املقاومة اإلس�المية عملية رضب الس�فارة 
األخرة محاول�ة منها لتأكيد بقاء الوجود األمريكي 

عىل األرايض العراقية«.  
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املراقب العراقي/ متابعة...
اس�تبق الكثر من الخرباء األمركين 
إعالن الرئي�س دونال�د ترامب خطته 
للس�الم يف ال�رشق األوس�ط املعروفة 
بصفق�ة الق�رن، بتأكي�د انع�دام أي 

فرص لنجاحها.
نتائج عسكية...

وأجم�ع الخ�رباء أن م�ا ي�راه ترامب 
كخط�ة س�الم س�تكون له�ا نتائ�ج 
عكس�ية إذ تُبع�د وتُعقد م�ن تحقيق 
الس�الم ب�ن األط�راف، خاص�ة م�ع 

تجاهلها مبدأ حل الدولتن.
وأكد الخرباء فشل دبلوماسية ترامب 
يف فرض الس�الم، وهو م�ا ينتج عنه 
تهديد ديمقراطية إرسائيل، واإلرضار 
بمصداقية الوالي�ات املتحدة، وانعدام 
فرص خلق دولة فلسطينية مستقلة.

محاولة لاللتفاف عىل األزمات...
وع�ن توقي�ت إع�الن الخط�ة، أجمع 
محاول�ة  إال  ليس�ت  أنه�ا  الخ�رباء 
لاللتفاف ع�ىل متاعب وأزمات ترامب 
الداخلي�ة مع محاكمته وبدء موس�م 

االنتخابات األمركية.
واعترب الخرباء أن توقيت طرح الخطة 
يمثل من ناحي�ة أخرى محاولة لدعم 
بنيام�ن  ال�وزراء  رئي�س  حظ�وظ 
نتنياه�و االنتخابي�ة، حي�ث تج�ري 
إرسائي�ل انتخاب�ات برملاني�ة، للم�رة 
الثالث�ة خالل أقل من ع�ام، بعد ثالثة 

أسابيع.
وي�رى بعضه�م أن ه�ذا يع�د دلي�ال 
آخ�ر ع�ىل أن ترامب يض�ع مصالحه 
الشخصية الضيقة قبل مصالح األمن 

القومي األمركي.

وجاء إع�الن خطة الس�الم األمركية 
بع�د اتخاذ إدارة ترام�ب خطوات غر 
محس�وبة منه�ا ق�رار نقل س�فارة 
الواليات املتح�دة إىل القدس يف كانون 
الفلس�طينيون  ورد   ،201٧ األول 
اللق�اءات  ووق�ف  اإلدارة  بمقاطع�ة 

الرسمية مع الجانب األمركي.
تشكيك الخرباء...

يرى دانيال شابرو، السفر األمركي 
الس�ابق ل�دى إرسائيل يف عه�د باراك 
أوبام�ا، أنه »ال يوج�د أي مربر إلعالن 

صفق�ة الق�رن اآلن.
ال توج�د حكوم�ة يف إرسائي�ل يمكن 
أن  نعرف�ه  وم�ا  معه�ا،  التعام�ل 
الفلسطينين سرفضون الخطة فور 

إعالنها«.
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آل النجيفي.. بعد ان خسروا جميع أوراقهم يعاودون اللعب بالوتر الطائفي  
صفقة القرن تطبخ على ناٍر هادئة وسط تصاعد حدة الرفض لها 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
جرائ�م االحت�الل األمريكي ل�م تتوقف والتي تس�ببت 
بظه�ور ألم�راض رسطاني�ة وأخ�رى غريب�ة نتيجة 
اس�تخدام االمري�كان ألس�لحة منضب�ة باليوراني�وم 
اس�تخدمت يف قصف مدن العراق , واس�همت الحروب 
االمريكي�ة باختالل التوازن البيئ�ي يف العراق وخاصة 
يف م�دن الجن�وب ويف مقدمته�ا البرصة التي ش�هدت 
ارتف�اع باالم�راض الرسطاني�ة تق�در 200% نتيج�ة 
اكتش�اف مخابىء لألس�لحة وبعض البنايات ما زالت 
تشع منها اش�عاعات مميتة.االمر لم يتوقف عند ذلك 
فاألمري�كان متهمون بدفن نفايات نووية يف الصحراء 
العراقي�ة فهم يس�عون لجلب املزيد م�ن تلك النفايات 
وليس يف الحكومة َمن يمنعهم , بل إن رئيس الحكومة 
املنتهي�ة واليته يرف�ض الحضور إىل الربملان ملناقش�ة 
الوج�ود األمريك�ي ومخاط�ره ع�ىل العراقين.كما ان 
حرق النفايات السامة من قبل األمريكان يف قواعدهم 
العسكرية يدلُّ عىل استخفافهم بصحة العراقين ,مما 
س�اهم يف إرتفاع اإلصاب�ات باألم�راض الخطرة ولم 
تتّم مس�اءلتهم ع�ن طبيعة نفاياته�م التي يرفضون 
تس�ليمها للجان املختصة املش�ّكلة من وزارة الصحة 

من أجل إتالفها وفق خطط علمية لتقليل مخاطرها.

الحكومات العراقية املتعاقب�ة عىل حكم البالد تتحمل 
الجزء االكرب من انتش�ار تلك االمراض الخطرة ,فهي 
لم تس�ائل االمريكان عن تلك املحرق�ة والتي قد تكون 
هناك مثيالته�ا يف قواعد االمري�كان املنترشة يف انحاء 
العراق.الي�وم هن�اك تح�ركات نيابي�ة لرف�ع دع�وى 
قضائية ضد الواليات املتحدة األمريكية، كونها تسببت 
بإصاب�ة اآلالف م�ن العراقين باألم�راض الرسطانية 
وأخ�رى غريبة وتش�وهات خلقية ما زالت مس�تمرة 
لح�د االن من خالل الوالدات الجديدة يف البالد, فالحرب 
الت�ي خلفتها الواليات املتح�دة األمريكية داخل العراق 
نتج عنها تحول مس�احات كبرة إىل مساحات مشعة 
بسبب املخلفات الحربية , فضال عن حرمان العراق من 
مس�احات شاسعة من األرايض الزراعية التي أصبحت 
غر منتجة نتيجة األس�لحة املنضبة باليورانيوم التي 
رضب�ت بها.يق�ول الخب�ر البيئ�ي لطي�ف العكيي يف 
اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(: االحت�الل األمريكي 
اس�هم يف تلوث البيئة العراقية وأصبحت بيئة مريضة 
نتيجة استخدام أسلحة محرمة دولية وهي اليورانيوم  
املنض�ب حيث تم قص�ف العراق بكمي�ات كبرة تقدر 

بعرشة قنابل ذرية .
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ارتفاع مناسيب اإلصابة باالمراض السرطانية في العراق نتيجة األسلحة االمريكية المحرمة دوليًا

أكد النائب فاض�ل الفتالوي، اليوم الثالثاء، ان 
مرشوع بايدن يف تقس�يم البلد اىل ثالثة أقاليم 

انتهى وال رجعة فيه.
وق�ال الفت�الوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي« إن » الحديث عن التقس�يم 
مرف�وض جمل�ة وتفصي�ال وأيض�اً املناط�ق 
التوج�ه إلقام�ة اإلقلي�م  الس�نية يرفض�ون 
الس�ني«، مؤك�داً ان »الع�راق موح�د وكلمته 

موحدة، وم�رشوع بايدن وتقس�يم العراق اىل 
ثالثة اقاليم انتهى اىل ال رجعة«.

وأض�اف ان »بع�ض الق�وى العاملي�ة تضغط 
باتج�اه ه�ذا االتجاه لثن�ي العراق ع�ن قراره 
بش�أن تواجد القوات األمريكية داخل البالد«، 
مبين�اً أنه »رغم االص�وات من هنا وهناك لكن 
ه�ذا ليس اصوات ابنائنا يف املناطق الس�نية يف 

إقامة اإلقليم«.

اكد النائب الس�ابق عبد الرحمن اللويزي، اليوم 
الثالث�اء، ان طرح ورق�ة االقلم الس�ني يف هذه 

التوقيتات يأتي كورقة ضغط سياسية.
وق�ال اللوي�زي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »إع�ادة ط�رح م�رشوع اإلقلي�م 
الس�ني مجددا محاولة الستغالله كورقة ابتزاز 
وضغط س�يايس فيم�ا يتعلق بامللف�ات الحالية 
وابرزها موضوع التواجد العسكري األمركي«، 

مبين�ا أن »ام�ركا تريد م�ن اإلقليم الس�ني ان 
يكون ورقة ضغط ملقايضة بقاء العراق موحدا 
بإبق�اء قواتها يف البالد«.وأض�اف أن »موضوع 
اإلقليم الس�ني ورقة ضغط سياس�ية أيضا من 
اجل اس�تحصال املزيد من الوزارات واملكاس�ب 
خالل تش�كيل الحكومة املقبلة”، مش�را إىل أن 
“اإلقليم السني له عالقة كذلك بموضوع صفقة 

القرن التي يعتزم ترامب طرحها قريبا«.

برلماني: مشروع بايدن للتقسيم انتهى بدون رجعة

نائب سابق: اإلقليم السني ورقة ضغط سياسية

يف  الخدم�ات واالعم�ار  لجن�ة  حمل�ت 
مجلس الن�واب، اليوم الثالث�اء، اطرافاً 
لم تسمها مس�ؤولية تدمر الصناعة يف 

العراق وعرقلت نهوضه اقتصادياً.
ال��ل��ج��ن��ة  وق�����ال ع��ض��و 
يف  الس�لمان  خ��زع���ل  م��ض���ر 
ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي«، إن 
»املعام�ل املحلي�ة ت�ع�رض��ت ال���ى 
هجم�ة ه�وج��اء م��ن 200٣ وحتى 
اآلن«، م�ؤك��داً ان »ج��زءا كب�را من 
أج�ن��دات  خلف�ه  الهجم�ة  ه���ذه 
يف  بالنه�وض  ترغ�ب  ال  خ�ارج�ي��ة 
االقتصاد العراق�ي، ول�ك�ي يبقى البلد 
معتم�دا بش�كل كام�ل عىل االس�تراد 
لتحقيق أكث�ر منفعة منه«.وأضاف، أن 
»العام املايض شهد إط���الق ح�م�ل�ة 
ال�وط�ن�ي��ة،  امل�ن�ت�ج��ات  دع���م 

تقتن�ي  العراقي�ة  االرس  وأصبح�ت 
املنتجات املحلية وتس�أل قب�ل رشائها، 
ويمكن أن تحجم ع�ن ذل��ك إذا ظ�ه�ر 
ب���أن البضاعة مس�توردة«.ولفت اىل 
أن »م��وض���وع تش�جيع الصناع�ة 
الوطني�ة ه�و م�ن أولوي�ات الحكومة 
املقبل�ة«، مؤكداً انه »يحق�ق منع هدر 
الصعب�ة  العمل�ة  وبق�اء  الع�ام  امل�ال 
داخ�ل البلد«.وأش�ار اىل أن »ه��ن��اك 
مف�ردات  غالبي�ة  ل�رشاء  دراس����ة 
البطاقة التموينية من املعامل العراقية، 
ما يقلل من عملية الفس�اد الحاصلة يف 
مثل هذه املش�اريع، فض�ال عن إنعاش 
املعام�ل املحلي�ة لتكون فض�ال القيمة 
الس�عرية للم�ادة أق�ل م�ن املس�تورد، 
بهدف زيادة الكمية وإجبار املصنع عىل 

تحسن نوعية املنتج«.

الخدمات النيابية: أطراف ال ترغب بنهوض 
العراق اقتصاديًا دمرت الصناعة 

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
7فاهلل أوىل بالحق
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نائببالفتح:هناكمنيستغلالتظاهراتإلشعالفتنةجديدة

المراقبالعراقي/سامراء...
اعلن�ت قيادة عمليات س�امراء، الثالث�اء، العثور عىل 
عب�وات ناس�فة  ومضاف�ة تابع�ة لعصاب�ات داعش 

القيادة يف  االرهابي�ة .  وذك�رت 
العراقي«  »املراق�ب  تلقت  بيان 
من�ه،  انه«خرج�ت  نس�خة 
قوة م�ن الفرقة الثاني�ة اللواء 
الخامس رشطة اتحادية  وقسم 
رشطة يثرب ومفرزة من شعبة 
اس�تخبارات يثرب، وبعد ورود 

 معلومات اس�تخبارية ع�ن وجود مجموع�ة ارهابية 
يف منطق�ة الجمعي�ة   )ال�راي(، لتفتي�ش امل�كان«.  
واضاف�ت، انها«عث�رت ع�ىل 3 عب�وات ناس�فة كان 
االرهابيني يقومون  بتجهيزها، 
كم�ا عث�رت ق�وة اخ�رى عىل 
الك�وش  منطق�ة  يف  مضاف�ة 
  )بس�تان عيل( تابعة لعصابات  
داع�ش اإلرهابي�ة تحتوي عىل 

مواد  غذائية وعبوات ناسفة«. 

عمليات سامراء تعرث عىل عبوات ناسفة 
ومضافة تابعة لداعش

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

ألواح طينية

كان من نتائج  الحرب العاملية األوىل أوائل القرن املايض، 
زوال  اإلمرباطوري�ة العثمانية الت�ي كانت مهيمنة عىل 
قلب العالم القديم  ومنه منطقتنا العربية، وكان ظهور 
امل�د القومي يف كثري من بقاع  العالم، هو النتيجة الثانية 
لتلك الح�رب املدمرة، التي قتل فيها أكثر  من 50 مليون 
إنس�ان، وكان من الطبيعي ظه�ور املد القومي لتقوقع 
 األمم ح�ول نفس�ها اوال، وتنفي�ذا ألجندلتاإلس�تعمار 

الجديد املنترص  بالحرب ثانيا.. 
ج�رى التخطيط لظه�ور القوميات بش�كلها اإلنغالقي 
الص�ارم؛ من قبل  املاس�ونية العاملي�ة، وكانت منطقتنا 
أح�د حقول هذا النش�اط، الذي  إقتىض ن�ره املواجهة 
م�ع األديان، وإحالل الفكر القوم�ي محلها،  ويف أماكن 

أخرى، كانت العلمانية بمواجهة األديان.. 
يف أربعيني�ات الق�رن امل�ايض، تفتق خبث املاس�وونية 
العاملية، عن  إس�تيالد مسخ مش�وه، بزواج مشبوه بني 
العلماني�ة والقومي�ة، وكان  ه�ذا الولي�د مجموعة من 
األحزاب، تفاوتت درجة قوميتها عن  علمانيتها بنس�ب 
مختلفة، بي�د أن حزب البعث العربي اإلش�راكي،  الذي 
أسس�ه مجموعة من اإلنجيليني ) املس�يحيني اليهود(، 
ويف  طليعته�م ميش�يل عفب�ق، )أم�ه يهودية( وش�بيل 
ش�ميل العيس�مي )أمه  يهودي�ة(، كان أكث�ر األحزاب 

القومية العلمانية، تجس�يدا للفكر 
 املاسوني..وأش�دهاإلتزاما بتنفي�ذ 

مخرجاتها وخططها. 
بني األعوام 1940� 1947 تأس�س 
حزب البعث، الذي أعلن عن  وجوده 
أي   ،1947 نيس�ان  يف   رس�ميا 
قبل أن يظه�ر الكي�ان  الصهيوني 
الغاص�ب اىل الوج�ود بع�ام واحد، 
وكان اله�دف املعلن  لتش�كل حزب 
البعث؛ للوق�وف بوجه الصهيونية 

وأهدافها، إلنشاء  وطن قومي لليهود يف فلسطني، لكنه 
بالحقيق�ة كان أح�د أدواتها  لتخدير الع�رب، وملواجهة 
الصحوة اإلس�المية التي كانت بواكريه�ا قد  بدأت، ألن 
الصهيوني�ة تعرف أن ما م�ن قوة يف العالم، تس�تطيع 
 إجهاض مخططاتها مثل العمل اإلسالمي املنظم، الذي 

بدأته الصحوة  اإلسالمية. 
هدف حزب البعث الواضح هو الوصول اىل السلطة بأي 
وس�يلة،  وخالل اإلع�وام العرة بعد تأسيس�ه 1947، 
أصب�ح رشيكا يف الحكم  يف س�وريا ومرص )الجمهورية 
العربي�ة املتح�دة� 1956(، ويف  الع�راق  بعدإنقالب 14 
تم�وز1958، ويف ش�باط وآذار 1963، أصب�ح  البع�ث 

الحاكم الفعيل يف العراق وسوريا. 
ب�دأت منذ ذلك التأريخ مس�رية ال�دم، واىل يومنا هذا لم 
يتوق�ف النزيف  بس�بب وجود ه�ذا الحزب يف الس�احة 
العربية، وأمتد تأثريه السلبي  اىل لبنان واألردن وفلسطني 
املحتلة واليمن والس�ودان، وحيثما  يوج�د »بعث« فإن 

هذا يعني الدم واإلرهاب واإلغتيال السيايس. 
عىل الرغم من صخب البعث حول القضية الفلسطينية، 
وشعاراته  الجوفاء عن )الوحدة والحرية واإلشراكية(، 
إال أن الواق�ع يفي�د بأن  البعث؛ كان أحد وس�ائل إنهاك 

الحق العربي يف فلس�طني وتضييعه.. 
ع�ام 1968، نزى البعث مرة أخرى عىل س�دة الحكم يف 
العراق، بعد  أن غادرها لف�رة وجيزة؛ من نهاية 1963 
لغاية تم�وز1968، لتب�دأ  املجازر عىل أي�ادي البعثيني، 

امللطخة بدماء العراقيني واىل يومنا  هذا. 
كالم قبل الس�الم: عام2003 أزاحت املاس�ونية العاملية 
البع�ث ع�ن  الحك�م بالعراق، لحس�اب وليده�ا الجديد 
تنظي�م القاعدة..عام2014،  وحدت البع�ث من تنظيم 
القاعدة، لينتج الوليد الجديد داعش..عام   2019 أخرجت 

املاسونية البعث مجدا من جحره بثياب الجوكر..! 

منيرتديثيابالجوكر؟!

قاسم العجرش

الثالثاء 28 كانون الثاين 2020 
العدد 2251 السنة العاشرة

الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/بغداد...
دع�ا النائب املس�تقل عب�اس يابر العط�ايف، االثنني، مجلس 
الن�واب اىل  عق�د جلس�ة اس�تثنائية وعلنية الس�تضافة رئيس 
الجمهوري�ة برهم  صالح وبيان اس�باب عدم تكليفه اي اس�م 
لرئاس�ة ال�وزراء رغ�م  ترش�يح عدة اس�ماء ل�ه، محم�ال اياه 

مسؤولية تعطل الحياة يف  املحافظات التي تشهد تظاهرات . 
وقال العطايف يف ترصيح إلذاعة »س�ومر اف ام« تابعته »املراقب 
 العراق�ي« إن »محافظات الوس�ط والجنوب عب�ارة عن بركان 
وغضب  عىل القوى السياس�ية والحكومة بشكل كامل«، مشريا 
اىل أن   «الحي�اة معطل�ة يف تل�ك املحافظ�ات وه�ذا كله بس�بب 
مماطلة رئيس  الجمهورية وعدم حسمه تسمية مرشح رئاسة 

الوزراء«. 
وأض�اف ان »هن�اك العديد من االس�ماء تم تقديمه�ا اىل رئيس 
 الجمهوري�ة لكن�ه لم يكل�ف اي واحد منه�ا دون االفصاح عن 

سبب  رفض تلك االسماء رغم حراجة املوقف وضيق الوقت«. 

ت�رصيح اإذاعي
نائب مستقل: الحياة معطلة 

بسبب مماطلة برهم صالح

المراقبالعراقي/بغداد...
أص�در مجل�س القض�اء االع�ىل، الي�وم الثالث�اء، 
توضيح�ا ح�ول تحوي�ل  الق�ايض محم�د رج�ب 
 الكبييس من عضو احتياط يف املحكمة االتحادية  اىل 
عضوا اصيال، مؤك�دا ان قانون املحكمة االتحادية 
ال ينص عىل  وجود اعضاء احتياط وهي تتكون من 
ثمانية اعضاء فقط.  وقال مجلس القضاء يف بيان، 
تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه،  ان »بعد قرر 
مجل�س القضاء االعىل بجلس�ته املنعق�دة بتاريخ 
رئاس�ة  الجمهوري�ة  مفاتح�ة   2020  /   1  /  23
إللغاء املرس�وم الجمهوري  الخاص بتعيني محمد 
رجب الكبييس عضوا اصلي�ا  يف املحكمة  االتحادية 
لألس�باب التي ذكرت يف الكتاب الصادر عن مكتب 
رئي�س  مجل�س  القضاء االعىل«، مبين�اُ ان »قرر يف 
ذات الجلس�ة االعم�ام اىل  املحاكم كافة عدم العمل 
بأي ق�رار يصدر  ع�ن املحكمة االتحادي�ة إذا  كان 
الق�ايض املذكور عض�وا يف تش�كيلتها لعدم صحة 

عضويت�ه مما   يرتب عليه أن يكون أي قرار صادر 
عنه�ا بتلك التش�كيلة ق�رارا  معدوما م�ن الناحية 
القانوني�ة«.   وأض�اف انه »ع�ىل اثر ذل�ك انعقدت 
/   2020 واصدرت  املحكمة االتحادية بتاريخ 1/26
ما يس�مى ) القرار املرقم   /15 / اتحادية /2020( 
 وال�ذي ال يمك�ن ان يعد ق�رارا قضائي�ا كونه جاء 
خالف�ا للصالحي�ات   املنص�وص عليه�ا للمحكمة 
يف امل�ادة 93 من الدس�تور، اذا لوح�ظ ان  ما صدر 
عنها من حيث الش�كل  يوحي بانه قرار من خالله 
ش�كليته  وتس�بيبه ومن ثم البت يف صحة عضوية 
الق�ايض محم�د رج�ب  الكبييس  والن�ص فيه عىل 
ان�ه ص�در باالتفاق«، مش�ريا اىل ان »م�ن الناحية 
 القانونية ال يمكن ال بسط  املتخصصني يف القانون 
ان يق�روا ع�ىل ان  م�ا صدر ع�ن املحكم�ة بالعدد 
والتاري�خ املذكور يعد  ق�رارا قضائيا ألن�ه  لم يكن 
بن�اء عىل ادع�اء او طلب من اي ش�خص او جهة 
وانما اجتمع  رئيس  واعض�اء املحكمة فيما بينهم 

لغرض التداول بالش�ؤون  املتعلق�ة باملحكمة كما 
ورد فيما س�مي  بموجبات االنعقاد«.  وتسأل »هل 
يمكن ان نس�مي ما ص�در عنها )ق�رارا تداوليا(؟ 
وه�ل  يوجد مث�ل هكذا قرار يف  الفق�ه القضائي او 
الفقه الدس�توري؟«، مجيباُ  انه »بالتأكيد ال يوجد 
هك�ذا ق�رار يف فق�ه القض�اء الع�ادي وال القضاء 
 الدستوري وان التداولية يف الفقه  الدستوري تطلق 
عىل ش�كل من  اش�كال الديمقراطية والذي يحدث 
فيها التداول الس�لمي للسلطة«.   وأوضح ان »نص 
قانون املحكمة االتحادية النافذ رقم 30 رقم   2005 
ان املحكمة تتكون من رئيس  وثمانية اعضاء فقط 
ولم ينص  القانون املذكور عىل اعضاء احتياط فيها 
لذا فان حكم امل�ادة   6/  ثالثا من القانون والخاص 
باس�تمرار رئيس واعضاء املحكم�ة  بالخدمة دون 
تحدي�د حد  اعىل للعمر يري ع�ىل رئيس املحكمة 
 واعضائها االصلي�ني املعينني تعينيا وال يري ذلك 

 عىل االعضاء  االحتياط«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
كش�فت لجنة االمن والدف�اع النيابية، 
الثالث�اء، عن موافقة روس�يا  عىل بيع 
الع�راق منظوم�ة الدف�اع الجوي اس 
االم�ن  زي�ارة  مستش�ار  خ�الل   400
الوطن�ي فال�ح الفي�اض األخ�رية اىل 
موس�كو، مبينة ان  اللجنة استضافت 
الفياض ال�ذي أكد لنا موافقة روس�يا 

عىل بيع  العراق املنظومة . 
وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي 
يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب  العراقي« 
إنه »بعد الي�أس الذي لحق بنا من قبل 
التحال�ف ال�دويل  وخاص�ة أمريكا من 
وع�ود زائفة لتس�ليح الجيش العراقي 
ولم نصل  اىل نتيجة منذ 2003 اىل اليوم 
بعض الطائرات وس�لمت الينا بعد 10 

 سنوات«. 

وأضاف علي�وي، أن »الحكومة ولجنة 
االم�ن والدف�اع النيابي�ة أدرك�ت  زيف 
االدع�ات االمريكية بتس�ليح وتحديث 
القدرة للجي�ش العراقي  قررنا الذهاب 
األس�لحة  للحص�ول ع�ىل  اىل روس�يا 
املتطورة خاصة  الدفاعية ويف مقدمتها 

اس 400«. 
وأوضح عليوي أن »الفياض تم تكليفه 
م�ن قب�ل الحكومة بمفاتح�ة  الجانب 
باملنظوم�ة  الع�راق  لتزوي�د  ال�رويس 
الدفاعي�ة الجوي�ة اس   400 واس�لحة 
أخرى وفعال غادر الفياض اىل موسكو 
وحص�ل عىل  املوافقة م�ن قبل القيادة 
االم�ن  »لجن�ة  ان  مبين�ا  الروس�ية«، 
والدفاع  قامت باستضافة الفياض وقد 
ابلغن�ا باملوافقة الروس�ية ع�ىل تزويد 
 العراق باملنظومة الدفاعية اس 400«. 

روسياتبديموافقتهاعلىبيعمنظومة
اس– 400الدفاعيةللعراق

المراقبالعراقي/بغداد...
ح�ذر النائ�ب عن تحال�ف الفتح مه�دي تقي 
آم�ريل، الثالثاء، م�ن وجود  جه�ات تعمل عىل 
اس�تغالل التظاه�رات م�ن اجل اش�عال فتنة 
جديدة يف  البالد، داعي�ا اىل رضورة تدراك االمر 

رسيعا قبل فوات األوان . 
وقال آم�ريل يف ترصيح تابعته 

»املراقب العراقي« إن »البالد 

تمر  بأزمة بمنعطف كبري حيث يحاول البعض 
اس�تغالل التظاهرات إلش�عال  فتنة جديدة”، 
داعيا القوى السياس�ية إىل “ت�دارك األمر قبل 

فوات  األوان«. 
أن  »جميع القوى السياسية وأض�اف، 

معني�ة بت�دارك االمور 
فوات  قبل 

 األوان يف اختي�ار ش�خصية غ�ري جدلية لعبور 
املرحلة الحالية«. 

وأش�ار إىل أن »البع�ض يح�اول الته�رب م�ن 
املس�ؤولية ورمي الك�رة  يف ملع�ب االخرين«، 
الق�وى عليه�ا تحم�ل  أن »جمي�ع  إىل  الفت�ا 
 املس�ؤولية تجاه ترشيح ش�خصية قادرة عىل 

إدارة البالد خالل فرة  انتقالية«. 

المراقبالعراقي/ذيقار...
دع�ا قائ�د رشط�ة ذي قار العمي�د ن�ارص االس�دي، الثالث�اء، املتظاهرين  اىل فت�ح الطرق 
والتقاطع�ات املهمة، فيما طال�ب بعدم اعطاء الفرصة  للمغرض�ني لخروج املظاهرات عن 

مسارها السلمي . 
وقال االس�دي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه »اىل  اخوتنا املتظاهرين ندعوكم 
اىل تسهيل امور املواطنني من خالل  التزامكم بساحات التظاهر، وفتح الطرق والتقاطعات 
املهم�ة يف  مرك�ز مدينة النارصية ملا له�ا من تأثري عىل حركة اهلنا يف ذي  قار«.  وش�دد عىل 
رضورة »االحت�كام اىل لغ�ة العقل والتهدئة وع�دم االحتكاك  بإخوانكم م�ن القوات االمنية 
ألنه�م وج�دو لخدمتكم والحف�اظ عىل ام�ن  املحافظة«، داعي�ا اىل »عدم اعط�اء الفرصة 

للمغرضني لخروج  املظاهرات عن مسارها السلمي لحني تحقيق املطالب املروعة«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أعلن�ت مديري�ة مكافح�ة إج�رام بغ�داد، 
الثالثاء، »استشهاد« منتسب  لديها وإصابة 
ضاب�ط ومنتس�ب ج�راء اش�تباك مس�لح 
اندل�ع أثناء تنفيذ  أمر قب�ض بحق مطلوب 
العاصم�ة،  رشق  وقت�ل  خط�ف  بقضاي�ا 
مشريًة  إىل قتل املتهم أثناء االشتباك .  وقالت 
املديري�ة، يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه   «بقل�وب مؤمنة بقض�اء الله 
وق�دره، تنعى مديرية مكافحة اجرام بغداد 
 منس�وبها الش�هيد البطل ر.ع )سالم عويز 

علك( الذي استش�هد خ�الل  تأديته الواجب 
الرس�مي رشق العاصمة بغ�داد عند تنفيذ 
امر قبض  بحق أحد املطلوبني بقضايا القتل 
والخطف وخالل االشتباك املبارش  باألسلحة 
املتوس�طة م�ع املتهم، استش�هد املنتس�ب 
وأصي�ب اح�د  الضباط ومنتس�ب، حيث تم 
قت�ل املته�م يف ه�ذا االش�تباك«.  وأضاف�ت 
املديرية، أن »رجال وزارة الداخلية سيبقون 
الي�د الضاربة  من أجل أمن العراق وش�عبه 
وأن دماءهم الزاكيات س�تكون عطراً  لراب 

هذا الوطن الغايل«. 

شرطة ذي قار تدعو المتظاهرين اىل 
فتح الطرق والتقاطعات  المهمة

استشهاد منتسب أثناء تنفيذ أمر قبض بحق 
مطلوب شرق بغداد

افالس سياسي لمرتزقة الدوالر

مراقبون:»النجيفيان«ينصبانأنفسهماناطقينألمريكا
وسفارتهاللسمسرةفيتحقيقمشاريعهافيالعراق

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
الزال�ت مح�اوالت السياس�يني التابع�ني اىل 
اإلدارة االمريكية وس�فارتها يف بغداد، بالرد 
عىل ق�رار الربمل�ان الخاص بإنه�اء الوجود 
 األمريك�ي ع�ىل األرايض العراقية تصدر بني 
الح�ني واآلخ�ر، فبع�د التلويل�ح بم�روع 
اإلقلي�م الس�ني م�ن قب�ل رئي�س الربمل�ان 
محمد الحلبويس  ظهرا »النجيفيني« أسامة 
وش�قيقه اثيل يف ترصيحات تخدم املروع 
األمريك�ي يف العراق من خ�الل تهديد بطلب 
الع�راق  يف  الدولي�ة  للتظاه�رات  الحماي�ة 
م�ن جه�ة وكذلك توجي�ه االته�ام لفصائل 
املقاوم�ة اإلس�المية بتنفي�ذ عملية رضب 

السفارة االمريكية يف العراق . 
حيث يرى مراقبون يف الش�أن الس�يايس ان 
تل�ك االتهام�ات مرفوض�ة تمام�ا وصدرت 
من سياس�يني اثبتوا فش�لهم خ�الل الفرة 
املاضي�ة  ونصب�وا انفس�هم ناطقني باس�م 
أمري�كا وس�فارتها ملس�اعدتها يف تحقي�ق 

أهدافها . 
م�ن جهت�ه أك�د املحلل الس�يايس حس�ني 
الكناني أن »بعض السياس�يني املحس�وبني 
ع�ىل اإلدارة االمريكية ومنه�ا »النجيفيني« 
أس�امة واثي�ل  يحاولون خالل ه�ذه الفرة 
ط�رح مواضي�ع تخ�دم مصالح واش�نطن 
اللج�وء  او  الس�ني  باإلقلي�م  كالتهدي�د 
للحماية الدولية لس�احات التظاهر يف  بغداد 

واملحافظات .» 
وق�ال الكنان�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراقي« إن »هؤالء السياسيني هم فاسدين 
بش�هادة أبن�اء محافظاته�م وال يصلحون 

الدارة أي  مؤسسة يف الدولة العراقية .» 
واعت�رب الكنان�ي أن »تل�ك الش�خصيات قد 
نصب�وا ه�م واتباعه�م انفس�هم كناطقني 
بغ�داد  يف  ولس�فارتها  االمريكي�ة  ل�إدارة 
خصوصا بع�د أن  باتوا يطرح�ون مواضيع 
س�بق وان حاول الجانب األمريكي تنفيذها 

يف الع�راق خصوص�ا ملف الحماي�ة الدولية 
للعراقيني واالقليم  السني .» 

وبخص�وص تحذي�رات اثي�ل النجيف�ي من 
وج�ود عملي�ات أمريكية عس�كرية ممكن 
أن تنف�ذ يف األيام املقبلة ردا عىل اس�تهداف 
»ه�ذه  أن  اىل  الكنان�ي،  الس�فارة،  لف�ت 
فصائ�ل  لتلبي�س  محاول�ة  الترصيح�ات 
املقاومة اإلس�المية عملية رضب الس�فارة 
األخرية محاول�ة منها لتأكيد  بق�اء الوجود 

األمريكي عىل األرايض العراقية   .» 
ب�دوره رد النائب ع�ن تحال�ف الفتح كريم 
علي�وي ع�ىل تهدي�د رئي�س جبه�ة االنقاذ 
والتنمية، اس�امة النجيفي، بطلب الحماية 
الدولي�ة  للمتظاهري�ن، فيم�ا أش�ار إىل أن 
القوات األمنية تق�وم بواجبها وتحقق بكل 

األحداث الجارية . 
وق�ال علي�وي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »كل القوى السياسية الوطنية 
العراقية داعم�ة للتظاهرات الس�لمية ذات 
 املطالي�ب املروع�ة، ول�وال ايمانه�ا بتل�ك 
معه�ا  االيجاب�ي  وتفاعله�ا  التظاه�رات 
مل�ا تحقق�ت الكثري م�ن الخط�وات الهامة 
ابرزها اقرار  قوان�ني االنتخابات واملفوضية 
واستقالة الحكومة الحالية واعادة عرات 

االالف إىل وظائفهم األمنية واملدنية .» 
وأضاف عليوي، أن »اس�تهداف اي تظاهرة 
س�لمية فعل إرهابي مدان، ولك�ن باملقابل 
نرفض اغالق الطرق واملؤسس�ات واملدارس 
 وتعطيل الحياة ونعتربه إساءة وتجاوزاً عىل 
القان�ون والس�لمية«، مبين�اً أن »الدم خط 
احمر والقضاء هو الفيصل يف تعقب كل من 

 يتجاوز عىل ارواح االبرياء .» 
وتاب�ع، أن »حديث اس�امة النجيفي بطلب 
الحماي�ة الدولي�ة للمتظاهري�ن، محاول�ة 
واضح�ة إلعادة تس�ويق نفس�ه يف املش�هد 
الس�يايس«، الفتاً  إىل أن »ال�كل حريص عىل 

دماء املتظاهرين واالجهزة االمنية قدمت 

تضحي�ات وه�ي تداف�ع ع�ن التظاه�رات 
وسلطة القانون .» 

وأش�ار النائب يف الربملان، إىل أن »التظاهرات 
مخرق�ة من بع�ض الجه�ات الت�ي تحمل 
اجندة خارجية، وه�ذا امر معروف، الن من 
 يحرق ويغلق املؤسسات ويستهدف املدارس 
من املس�تحيل أن يكون متظاهرا سلميا، بل 

مندسا يحاول تشويه التظاهرات .» 
وأك�د أن »الع�راق ال يحت�اج اىل تدخ�ل دويل 
لحماي�ة تظاهراته، والق�وات االمنية تقوم 
بواجباتها وتجري تحقيقات يف كل االحداث، 

وتم  اعتقال الكثري من املتوطني يف اعمال 

تس�تهدف االس�اءة للتظاه�رات واالم�الك 
العامة والخاصة واخراق القانون .» 

وكان رئيس تحالف القرار أس�امة النجيفي 
قد غ�رد ع�رب توي�ر قائ�ال أن ملصلحة من 
يدف�ع بالبلد نح�و التأزيم ومنزل�ق الفتنة، 
واملواجه�ة  الداخلي�ة والخارجية«، مش�ريا 
اىل ان�ه ال توج�د رواي�ة حكومي�ة مقنع�ة 
ازاء م�ا يحدث من اس�تهداف للمتظاهرين 
الس�لميني، فيما بني أنه  س�يطالب بحماية 
دولي�ة لحماية التظاه�رات يف العراق، وبعد 
ذلك وضع ش�قيقه محافظ نينوى املطلوب 

للقضاء اثيل النجيفي نفسه ناطقا 

 للس�فارة  االمريكية ليص�در تحذيرا بوجود 
نية لدى الجانب األمريكي بالرد عىل عمليات 
اس�تهداف الس�فارة والتي زعم يف اتهاماته 
ب�أن  فصائ�ل املقاوم�ة اإلس�المية هي من 

تقوم بذلك . 
واملحافظ�ات  بغ�داد  العاصم�ة  وتش�هد 
العراقية تظاهرات حاشدة منذ أربعة اشهر 
مطالب�ة باإلص�الح ومكافح�ة الفس�اد، يف 
الوق�ت الذي  اكدت عدة جه�ات امنية وجود 
اخ�راق للتظاهرات من قبل عنارص مخربة 
ومندس�ة تعمل عىل حرق الدوائر الحكومية 
الرس�مية وقط�ع  الط�رق واالعت�داء ع�ىل 

املمتلكات العامة والخاصة . 
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الثالثاء كانون الثاين 2020 العدد 2251  السنة العاشرة

 ب�ارشت لج�ان فنية متخصصة بعملي�ات تطوير حقل 
املنصورية الغازي يف محافظة دياىل .

وقال مصدر حكوم�ي يف دياىل إن لجانا فنية متخصصة 
ب�دأت بمراح�ل تطوي�ر اكرب حق�ل املنصوري�ة الغازي 
ش�مال رشق بعقوبة الذي يعد من أكرب الحقول الغازية 

يف العراق .
واض�اف ان تطوي�ر حق�ل املنصورية الغازي س�يؤدي 
اىل رف�ع الطاق�ة االنتاجية النت�اج الكهرب�اء يف محطة 
املنصوري�ة الغازي�ة وتحقي�ق االكتفاء الذات�ي للطاقة 
الكهربائية . مبينا ان اس�تثمار حقل الغاز يف املنصورية 

سيؤمن العديد من فرص العمل لذوي االختصاصات .

البدء بعمليات تطوير حقل المنصورية 
الغازي شمال شرق بعقوبة

أعلنت الحكومة املحلية يف محافظة املثنى، الثالثاء، عن إكمال 
الكشوفات الخاصة بمش�اريع البنى التحتية، والتي ستدخل 
ضم�ن االتفاقية العراقي�ة – الصينية، مش�رة اىل أن الصحة 
والرتبية والطرق واملاء واملجاري من أهم القطاعات املشمولة.
وق�ال مع�اون املحاف�ظ للش�ؤون الفني�ة ع�ي حم�زة ، إن 
“الكشوفات أعدت بناًء عىل توجيهات الحكومة املركزية وبعد 

اجتماعات مع الدوائر ذات العالقة والوحدات االدارية”.
واش�ار حمزة اىل ان “قطاع الرتبية تضمن تهيئة مواقع لبناء 
160 مدرسة فيما شمل قطاع الصحة بناء ثالثة مستشفيات 
فض�ال ع�ن إنش�اء ط�رق ومم�رات ثاني�ة يف عم�وم مناطق 

محافظة املثنى”.

المثنى تكمل قائمة مشاريعها 
إلدرجها ضمن االتفاقية الصينية

استخدام أمريكا لألسلحة المنضبة باليورانيوم وراء إصابة االف العراقيين باالمراض السرطانية والتشوهات الخلقية 
عراقيون يقاضونها عن جرائمها الجماعية 

االم�ر ل�م يتوق�ف عن�د ذل�ك فاألمري�كان 
متهم�ون بدفن نفايات نووي�ة يف الصحراء 
العراقية فهم يس�عون لجل�ب املزيد من تلك 
النفاي�ات ولي�س يف الحكومة َم�ن يمنعهم 
, ب�ل إن رئي�س الحكوم�ة املنتهي�ة واليت�ه 
يرفض الحضور إىل الربملان ملناقشة الوجود 

األمريكي ومخاطره عىل العراقيني.
كم�ا ان ح�رق النفاي�ات الس�امة م�ن قبل 
األمري�كان يف قواعدهم العس�كرية يدلُّ عىل 
اس�تخفافهم بصحة العراقيني ,مما ساهم 
يف إرتف�اع اإلصابات باألمراض الخطرة ولم 
تتّم مس�اءلتهم عن طبيع�ة نفاياتهم التي 
يرفضون تسليمها للجان املختصة املشّكلة 
م�ن وزارة الصح�ة م�ن أجل إتالفه�ا وفق 

خطط علمية لتقليل مخاطرها.
الحكوم�ات العراقي�ة املتعاقب�ة ع�ىل حكم 
الب�الد تتحم�ل الج�زء االك�رب م�ن انتش�ار 
تل�ك االم�راض الخط�رة ,فهي لم تس�ائل 

االمري�كان عن تلك املحرق�ة والتي قد تكون 
هن�اك مثيالتها يف قواعد االمريكان املنترشة 

يف انحاء العراق.
اليوم هن�اك تح�ركات نيابية لرف�ع دعوى 
قضائي�ة ضد الوالي�ات املتح�دة األمريكية، 
كونها تس�ببت بإصابة اآلالف من العراقيني 
غريب�ة  وأخ�رى  الرسطاني�ة  باألم�راض 
وتش�وهات خلقية م�ا زالت مس�تمرة لحد 
االن م�ن خالل ال�والدات الجدي�دة يف البالد, 
فالح�رب الت�ي خلفته�ا الوالي�ات املتح�دة 
األمريكي�ة داخ�ل الع�راق نتج عنه�ا تحول 
مساحات كبرة إىل مساحات مشعة بسبب 
املخلفات الحربية , فضال عن حرمان العراق 
من مساحات شاسعة من األرايض الزراعية 
التي أصبح�ت غر منتجة نتيجة األس�لحة 

املنضبة باليورانيوم التي رضبت بها.
يقول الخبر البيئي لطيف العكيي يف اتصال 
مع ) املراقب العراق�ي(: االحتالل األمريكي 

اس�هم يف تلوث البيئ�ة العراقي�ة وأصبحت 
بيئ�ة مريض�ة نتيج�ة اس�تخدام أس�لحة 
محرم�ة دولية وه�ي اليوراني�وم  املنضب 
حي�ث تم قصف العراق بكميات كبرة تقدر 

بع�رشة قناب�ل ذري�ة , مم�ا أدى اىل ظهور 
امراض رسطانية وغريبة وتشوهات والدية 
وخاص�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات الجنوبية , 
فضال عن تلوث انهر العراق نتيجة استخدام 

تلك األس�لحة من قبل االحت�الل األمريكي , 
والكارثة الكربى اس�تمرار االحتالل بتلويث 
بيئ�ة الع�راق م�ن خ�الل ح�رق النفاي�ات 
الس�امة يف قواعده�م العس�كرية ,مما يدل 

ع�ىل اس�تخفافهم بصحة العراقي�ني , ولم 
يت�م مس�ائلتهم عن طبيع�ة نفاياتهم التي 
يرفضون تسليمها للجان املختصة املشكلة 
من قبل وزارة الصحة من أجل اتالفها وفق 

خطط علمية لتقليل مخاطرها.
وتابع العكي�ي : ضعف الحكوم�ة املركزية 
وراء عدم تدويل تلك القضية من اجل اجبار 
االمري�كان ع�ىل إيقاف تل�ك الجرائ�م التي 
نرشت االم�راض الرسطاني�ة , واليوم تأتي 
التح�ركات الربملانية من اج�ل تدويل جرائم 
االمريكان خطوة متأخرة ولكنها يف الطريق 
الصحي�ح , فاألمري�كان يتبجح�ون ام�ام 
ال�راي العام بانهم خ�رسوا الكثر يف العراق 
ويج�ب تعويضه�م , وهذا ناب�ع عن ضعف 
الحكوم�ات العراقي�ة واليوم يج�ب التحرك 
دوليا وتقديم ش�كوى يف مجل�س االمن عن 
الجرائم وتقديم األدلة من اجل ادانة أمريكا 

ومطالبتها بالتعويضات. 
من جهته يقول املختص بالشأن االقتصادي 
جاس�م ع�الوي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراق�ي(: ان االث�ار االقتصادي�ة لجرائ�م 
خس�ائر  اىل  وادت  ج�دا  كب�رة  االحت�الل 
ال ح�ر له�ا , خاص�ة انتش�ار االم�راض 
الرسطانية وما يرتتب عليها من مروفات 
للع�الج وغره�ا , لذا يجب مطالب�ة أمريكا 
بتعويضات عن جرائمه�ا خاصة ان العراق 
يمتلك ادلة قوية تثبت جرائم االحتالل بحق 

العراقيني.
اىل ذلك كش�فت عضو لجنة الصحة والبيئة 
النيابي�ة اكتفاء الحس�ناوي  ع�ن تحركات 
نيابي�ة رفع دع�وى قضائية ض�د الواليات 
امري�كا  أن  مبين�ة  األمريكي�ة،  املتح�دة 
تس�ببت بإصابة اآلالف العراقيني باألمراض 

الرسطانية..

،،
،،
جرائ����م االحتالل األمريك����ي لم تتوقف والتي تس����ببت 
بظه����ور ألمراض س����رطانية وأخ����رى غريبة نتيجة اس����تخدام 
االمريكان ألس����لحة منضبة باليورانيوم اس����تخدمت في قصف مدن 
العراق , واس����همت الح����روب االمريكية باختالل الت����وازن البيئي في 
العراق وخاصة في مدن الجنوب وفي مقدمتها البصرة التي ش����هدت 

ارتفاع باالمراض الس����رطانية تقدر 002% نتيجة اكتشاف مخابىء 
لألسلحة وبعض البنايات ما زالت تشع منها اشعاعات مميتة.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

توقف�ت موجة ارتفاع أس�عار الذهب، الي�وم الثالثاء، 
إذ طغ�ى ارتفاع ال�دوالر عىل املخاوف املتزايدة بش�أن 
فروس كورون�ا جديد والتي غ�ذت الطلب عىل أصول 
املالذ اآلمن.وبحلول الس�اعة 0456 بتوقيت غرينتش، 
نزل الذه�ب يف املعامالت الفوري�ة 0.1% إىل 1579.38 

دوالر لألوقي�ة )األونص�ة(، بع�د أن بل�غ ذروة ثالث�ة 
أسابيع يوم امس االثنني. 

وصع�دت العق�ود األمريكي�ة اآلجلة للذه�ب 0.1% إىل 
1578.10 دوالر.وارتفعت أس�عار الذهب يف الجلسات 
األربع الفائتة يف الوقت الذي تسبب فيه انتشار فروس 

كورونا يف هزة باألسواق املالية ودفع السلطات لفرض 
قيود عىل الس�فر وتمديد عطلة العام القمري الجديد.
وق�ال الخبر االقتصادي ل�دى بنك أس�رتاليا الوطني، 
ج�ون ش�ارما، إن »تنام�ي املخ�اوف بش�أن التأث�ر 
االقتصادي لفروس كورون�ا الجديد يدعم الذهب عن 

مس�توى 1580 دوالرا لألوقية«.وأض�اف ان »الذه�ب 
قد يبلغ 1600 دوالر، لكنه س�يميل أكثر إىل مستويات 
بنح�و 1570-1590 دوالرا، إذ نحت�اج إىل املزي�د م�ن 
املعلومات، هن�اك الكثر من العوامل املجهولة بش�أن 
الفروس«.وواصل�ت األس�هم اآلس�يوية موج�ة بيع 

عاملية اليوم الثالثاء مع وصول معدل الوفيات الناجمة 
ع�ن اإلصاب�ة بالف�روس إىل 106 يف الصني وتش�كيك 
بعض خرباء الصحة فيما إذا كان بمقدور بكني احتواء 
الف�روس ال�ذي انترش ألكثر من ع�رش دول من بينها 

فرنسا والواليات املتحدة.

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدوالر في األسواق العالمية

مصر.. اتفاقيتان جديدتان للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط

الرافدين يطلق السلف التكميلية اإلضافية التي تصل إلى 25 مليون دينار

وقع�ت م�ر اتفاقيت�ني جديدت�ني م�ع رشك�ة 
»إكس�ون موبيل«، للتنقيب ع�ن النف���ط والغاز، 
قبال�ة س�واحله�����ا ف��ي البح�����ر األبيض 

املتوسط.
وأعلن�ت وزارة البرتول املرية، الثالثاء، أن الوزير 
طارق امل�ال وقع االتفاقيت�ني باس�تثمارات حدها 
األدنى 332 ملي�ون دوالر، ومنح توقيع 17 مليون 

دوالر لحفر 7 آبار للتنقيب.
وأضاف املال يف بيان صحفي حصلت »رويرتز« عىل 

نس�خة منه، أن »عودة رشكة إكس�ون موبيل أحد 
أكرب ال�رشكات العاملية العامل�ة يف صناعة البرتول 
والغ�از للعم�ل يف مج�ال البحث واالستكش�اف يف 
مر بع�د غي�اب ف�رتة ط���ويل�ة، يمث�ل قيمة 
مضاف�ة للنجاح�ات الت�ي حققها قط�اع البرتول 

خالل الفرتة املاضية«.
وفت�ح اكتش�اف »إين�ي« اإليطالية لحق�ل »ُظهر« 
يف 2015، ال�ذي يح�وي احتياط�ات تق�در بثالثني 
تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين 

األجانب لضخ استثمارات يف مر بحثا عن النفط.
وقال املال يف البيان، إن قطاع البرتول اس�تطاع منذ 
يونيو 2014 وحتى اآلن، توقيع 82 اتفاقية برتولية 
جدي�دة للبح�ث والتنقي�ب ع�ن الب�رتول والغ�از، 
بإجمايل اس�تثمارات يصل حده�ا األدنى إىل حوايل 

16 مليار دوالر.
وتس�عى مر إىل أن تصبح مرك�زا إقليميا لتجارة 
الطاق�ة بع�د اكتش�افات كب�رة للغ�از يف األعوام 

القليلة املاضية.

الثالث�اء،  الرافدي�ن،  أطل�ق م�رف 
اإلضافي�ة  التكميلي�ة  الس�لف 
مل����وظفي دوائر الدولة التي ترتواح 
ماب�ني )5، 10 ،15، 20، 25 ( ملي�ون 
دين�ار وحس�ب تقدير رات�ب املوظف 
وذل�ك عن طريق بطاقة املاس�رت كارد 

الدولي�ة واملوطنة رواتبهم حراً لدى 
املرف.

وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للمرف يف 
بي�ان ، أنه “تم رصف س�لف الضعف 
ضعف�ني ملوظفي دوائ�ر الدولة ألكثر 
من 1200 موظف من الذين سبق وان 

ت�م منحهم س�لف ش�خصية وقدموا 
الث���انية اإلضافية  عىل السلف����ة 
وت�م رصفه�ا لهم بواس�طة املاس�رت 

كارد”.
وأوضح البيان، أن “رصف تلك السلفة 
يتم عن طريق بصمة الزبون، ثم ابالغ 

املوظ�ف عرب  رس�الة نصي�ة تخطره 
بمنحه الس�لفة، وذلك بعد اس�تكمال 
كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها 
ورصفه�ا ع�ن طري�ق أدوات الدف�ع 
االلكرتوني والت�ي تمت تعبئة الرصيد 

املايل اليها”.

أعلن�ت وزارة النف�ط، الثالثاء، عن تحقيق إي�رادات مالية عن 
تس�ويق النفط األس�ود من خالل بيع أكثر من أربع ش�حنات 

فورية وبواقع أكثر من 174 مليون دوالر.
وقال مدير عام رشكة تس�ويق النفط العراقية )سومو( عالء 
اليارسي يف بيان ، إن »الرشكة اس�تطاعت تصدير وتسويق 4 
ش�حنات فورية من النفط األسود بواقع شحنتني خالل شهر 
كان�ون األول 2019 املايض وش�حنتني لش�هر كان�ون الثاني 
2020 الح�ايل، بواق�ع مليون برميل لكل ش�حنة وف�ق اآللية 
الجديدة التي أقرها املجلس االعىل ملكافحة الفس�اد، بايرادات 

اجمالية بلغت 174 مليون و400 ألف دوالر«.
وأض�اف الي�ارسي، أن »إجم�ايل اإليرادات من تس�ويق النفط 
األس�ود وفق اآللية الجديدة حقق زيادة مالية بلغت 81 مليون 

دوالر ألربع شحنات فقط مقارنة باآللية السابقة«.
يذك�ر أن العق�ود التي أبرمته�ا رشكة التس�ويق مع رشكتي 
النقل البحري والنقل الربي والعقود املربمة مع رشكتي ناقالت 
النف�ط العراقية وتوزي�ع املنتجات النفطية ضمن تش�كيالت 
وزارة النفط تهدف إىل تعزيز مشاركة الرشكات املحلية يف نقل 
املنتج�ات النفطية، وأن هذه العقود تس�هم يف تعزيز القدرات 

املالية لهذه الرشكات، وتحقيق إيرادات مالية إضافية.

النفط تعلن عن تصدير أربع 
شحنات فورية من النفط األسود

أعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة ، ع�ن ارتف�اع خزين 
الع�راق املائي بواقع 25 مليار مرت مكعب عما كان 
علي�ه يف كان�ون الثان�ي 2019، متوقع�ة زيادة يف 

الخزين خالل األيام املقبلة.
وقال املتحدث باس�م الوزارة مدي�ر املركز الوطني 
للم�وارد املائية عون ذي�اب يف تريح صحفي إن 
“خزي�����ن الع�����راق املائ�����ي يف كان�ون 
الثان�ي م�ن العام امل�ايض بل�����غ 20 مليار مرت 

مكعب”.
وأضاف ان “خزي�ن العراق ارتفع خالل عام كامل 
اىل 45 ملي�ار م�رت مكعب بواقع زي�ادة قدرها 25 
مليار مرت مكعب”، متوقع�ا “زيادة الخزين املائي 

خالل األيام املقبلة”.
وأوض�ح ان “ العراق لدي�ه خزين آخر غر الخزين 
الحايل ويسمى بالخزين امليت فقط يف الثرثار وهو 

أضعاف الخزين العراقي”

الموارد المائية: 
خزين العراق المائي ارتفع 

إلى 25 مليار متر مكعب

الكهرباء: العراق مازال معفًوا من العقوبات األميركية على إيران
أك�دت وزارة الكهرب�اء، الثالث�اء، أن 
الع�راق م�ازال معفوا م�ن العقوبات 
األمركي�ة املفروضة عىل إيران، مبينة 
حالي�ا  يض�خ  االيران�ي  الجان�ب  أن 
مايق�ارب 3 مالي�ني ق�دم مكعب من 
أص�ل الكمي�ة املتف�ق عليه�ا البالغة 
25 ملي�ون قدم مكعب.وق�ال الناطق 
الرسمي باس�م الوزارة احمد العبادي 
م�ن  معف�ى  االن  اىل  الع�راق   “ إن   ،
ه�ذه العقوب�ات بم�ا يخ�ص الطاقة 
الكهربائي�ة وام�دادات الغاز الس�يما 
وان الع�راق يس�دد للجان�ب االيران�ي 
بالدين�ار العراقي”.وأض�اف العبادي، 
أن “االعف�اء يس�تمر ألربع�ة اش�هر 
وم�ن املؤم�ل ان يم�دد بعده�ا وذل�ك 

لحاجة الع�راق املاس�ة للكهرباء وان 
ال�وزارة تس�تورد الغ�از م�ن الجانب 
االيران�ي، اضافة اىل طاق�ة كهربائية 

بمقدار 1200 ميغ�اواط وبالرغم من 
هذا الوزارة س�ائرة عىل تنفيذ الخطة 
الوقودي�ة الت�ي تمت�د لثالث�ة اع�وام 

بالتنسيق مع وزارة النفط كي تنتفي 
الحاج�ة اىل الغ�از اإليراني”.وأوضح، 
أن “مش�كلة تدن�ي التجهي�ز طال�ت 
فق�ط محافظات بغداد وبابل وكربالء 
والنج�ف والديوانية بس�بب انخفاض 
ضغط الغاز االيران�ي مما اثر يف انتاج 
املحطات التي تعتمد عليه لتشغيلها”، 
مبينا أن “الجانب االيراني يضخ حاليا 
االن مايق�ارب 3 مالي�ني ق�دم مكعب 
من اصل الكمي�ة املتفق عليها البالغة 
25 ملي�ون ق�دم مكعب”.وتاب�ع، أن 
“ال�وزارة وم�ن خ�الل خلي�ة االزم�ة 
املش�كلة لتج�اوز مش�كلة انخفاض 
ض�خ الغاز االيران�ي انعقدت بحضور 
وزي�ر الكهرب�اء ومستش�اري رئيس 

بابل تعلن تحقيق االكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية
أعلن�ت مديرية زراعة باب�ل، الثالثاء، 
ع�ن تحقي�ق االكتفاء الذات�ي بانتاج 
والث�روة  الس�رتاتيجية  املحاصي�ل 
الحيوانية وذلك ضمن خططها لدعم 
املنتج املحي.وقال مدي�ر زراعة بابل 
صالح مهدي الجش�عمي يف بيان ، إن 
“املديرية تمكنت بعد زيادة املساحات 
الزراعية من تحقي�ق االكتفاء الذاتي 
الس�رتاتيجية  املحاصي�ل  بإنت�اج 
كالحنطة والشعر والذرة، فضال عن 
تحقيق االكتف�اء بالث�روة الحيوانية 
كلح�وم الدج�اج واللح�وم الحمراء، 
اىل جانب الثروة الس�مكية”.واضاف 
قام�ت  “املديري�ة  إن  الجش�عمي، 
بتنفيذ العديد من املشاريع يف القطاع 

الزراع�ي والحيوان�ي لزي�ادة كميات 
االنتاج وتم تحقيق اعىل نسب االنتاج 
م�ا جع�ل املحافظ�ة، تص�ل اىل هذه 
املرحلة املهمة”.وبني الجش�عمي ان 

“املديري�ة تقوم حالي�ا بتنفيذ جملة 
من املشاريع لتحقيق االكتفاء الذاتي 
م�ن الدج�اج البي�اض ال�ذي يغطي 
نس�بة 75 باملئة من املحافظة حاليا، 

وان انج�از تل�ك املش�اريع سيس�هم 
 100 بنس�بة  املحافظ�ة  تغطي�ة  يف 
باملئة”، مش�را اىل ان “وزارة الزراعة 
اص�درت مذك�رة بمن�ع اس�تراد 22 
مادة واالكتفاء ذاتيا من املنتج املحي 
الذي اصبح يش�كل فائض�ا، وبالتايل 
فان هذا سيدعم الفالح واملزارع الذي 
يعد اس�اس املنت�ج املحي”.ولفت اىل 
“عقد العدي�د من الندوات واملؤتمرات 
من خالل التنسيق مع وزارة الزراعة 
لدع�م املنت�ج الوطن�ي ال�ذي يأت�ي 
م�ن خالل دع�م املحاصي�ل الزراعية 
والثروة الحيوانية واهمية الدور الذي 
تلعب�ه بالنه�وض بعجل�ة االقتص�اد 

املحي للمحافظة.

االقت�صادي
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن موق�ع ث�وار الش�هيد النم�ر املق�رب من 
املعارض�ة الش�يعية يف  القطيف الس�عودية عن 
قيام مرتزقة العدوان الس�عودي باقتحام منزل 
 أحد املواطنني بالس�يارات املصفحة دون معرفة 

األسباب   
وق�ال املوقع، يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي« 

إن »قوات الكيان  الس�عودي أقدمت عىل اقتحام 
منزل الحاج س�لمان آل عطية يف بلدة  أم الحمام 
بالقطيفبالس�يارات املصفح�ة م�ن ن�وع الن�د 
كروزر وس�وبر  بان بعدد يفوق ع�ن 17 مركبة 

رسية«. 
واك�د البيان أن�ه »لم تعرف أس�باب االقتحام أو 

اعتقال أحد من أفراد  العائلة أم ال«. 

ولفت البيان اىل أنه »سبق أن تم اقتحام منزل آل 
عطية يف أيلول  من العام املايض«. 

وتقوم قوات الكيان السعودي بني فرتة واألخرى 
بتنفي�ذ عملي�ات  اعتق�ال بحق أبن�اء املعارضة 
السعودية، فيما تنفذ عمليات اقتحام  للمجالس 
الحسينية فضال عن مضايقة رجال الدين وأئمة 

املساجد. 

اقتحام منزل معارض قطيفي دون معرفة األسباب دولي دوليعربي  عربي 

صفقة القرن .. روسيا تدعو الجتماع اللجنة الرباعية , والفصائل 
 الفلسطينية تستعد لمسيرات رفضها

خبراء يرون أنها ستولد ميتة

المراقب العراقي/ متابعة...
كشفت صحيفة الدييل ميل الربيطانية، حقائق 
جديدة بش�أن  مفتيجماع�ات داعش االجرامية 
املعروف باسم »شفاء النعمة«،  واملكّنى ب�«أبو 
عبد الب�اري«، ال�ذى اعتقلته الق�وات العراقية 
منذ عدة  أيام، وأطلقت عليه بشكل ساخر اسم 

»جابا جابا الجهادى«. 
ووفًق�ا للصحيف�ة، ف�إن أبوعبدالب�اري، تزّعم 
عصابة تخصصت يف  التعذيب واستعباد النساء 
واألطف�ال أثن�اء س�يطرة داعش امله�زوم  عىل 
املوصل، كما أنه يعد من أمراء الحرب فىداعش، 
وهو مس�ؤول  عن الكثري م�ن الجرائم الدموية 

بحق املدنيني«  . 
وخالل نش�اطه م�ع التنظي�م اإلرهاب�ي، كان 
أبوعبدالب�اري، يعظ عن�ارص  داعش باغتصاب 
واس�تعباد اإليزيديات، كما أن�ه أعطى مربرات 
دينية  للتطهري العرقي واستعباد وتعذيب بعض 
األقليات العرقية يف العراق،  بما يف ذلك األيزديني . 

المراقب العراقي/ متابعة...
وصف�ت مجل�ة »دي�ر ش�بيجل« 
األملاني�ة رئي�س النظ�ام الرتك�ي 
رج�ب  طيب أردوغان بأّنه نمر من 
ورق يف سياسته الخارجية. وقالت 
إّن�ه  لم يم�ض وقت طوي�ل حيث 
كان أردوغان مع�زوالً دولياً، حني 
دب  خ�الف بنفس�ه م�ع الواليات 
املتح�دة، وغرب بلده ع�ن أوروبا، 

ونفر  جريانه يف الرشق األوسط . 
وأضاف�ت »ظهر الرئي�س الرتكي 
اآلن فج�أة ع�ىل الس�احة العاملية 
 وبات يتفاوض مع القوى الكربى 
عىل الحرب والس�الم، س�واء كان 
 ذلك يف الش�أن الس�وري أو الليبي. 
وم�ع زي�ارة املستش�ارة أنجي�ال 

إس�طنبول  يف  ألردوغ�ان   م�ريكل 
أزم�ة  ملناقش�ة  الجمع�ة  ي�وم 
الالجئني،  اكتس�ب الرئيس الرتكي 
أهميةجدي�دة عربالتفاوض املاهر 
ع�ىل الرغم  من انه ال يفقه يشء يف 

السياسة الخارجية«  . 
»أردوغانيف�رض  أّن  ورأت 
نفس�همن خالل سياسة خارجية 

ال هوادة  فيها، وأحياناً سيئة«  . 
وختم�ت أّن أردوغ�ان يعتمد عىل  

أّن املعاي�ري  اتج�اه خط�ري وه�و 
 والقيم�ة أصبح�ت أق�ل أهمية يف 
السياسة العاملية، وينطبق قانون 

 األقوى . 
ويف س�ياق متصل بالشأن الرتكي 
أج�رت صحيف�ة فيل�ت األملاني�ة 
 مقابلة مع فتح الله غولن، الداعية 
واملفكر اإلسالمي الرتكي قال  فيها 
إّن  تقرّبأردوغان لجماعة اإلخوان 
املسلمني له حسابات  خاصة، وإذا 
فقدت الجماعة  نفوذها بالكامل، 
فس�وف يخذله�م.  وتس�اءل كيف 
يمكن ألردوغان أن يؤيد التطورات 
الت�ي ت�ؤدي إىل  رصاع�ات دينية؟ 
مجيب�اً بأّن الرئيس الرتكي تائه يف 

تناقضاته . 

المانية: أردوغان ال يفقه شيء في سياسته الخارجية مجلة 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
سلطت صحيفة »هآرتس« اإلرسائيلية الضوء 
ع�ىل ق�رار رئي�س  ال�وزراء بنيام�ني نتنياهو 
س�حب طلب الحصان�ة من الربملان، مش�رية 
 إىل أن الق�رار يعن�ي أن�ه ل�ن يك�ون بإم�كان 
نتنياهو طلب الحماية مرة  أخرى من املالحقة 

القضائية التي باتت تنتظره يف أي وقت . 

حي�ث أعل�ن نتنياه�و، الثالثاء، س�حب طلبه 
املق�دم للكنيس�ت، للحص�ول  ع�ىل حصان�ة 
تمن�ع تقديم�ه للمحاكمة طوال ف�رتة بقائه 
يف منص�ب  رئيس الوزراء، وذلك قبل س�اعات 
م�ن بدء النظر يف الطل�ب .  وقالت الصحيفة يف 
تقري�ر نرشت�ه ع�ىل موقعه�ا اإلليكرتوني إن 
قرار  نتنياهو يعني أن املدعي العام اإلرسائييل 

بإمكان�ه أن يرفع دع�وى  االتهام مع محكمة 
القدس ضد نتنياهو يف أي وقت بدال من انتظار 
 مناقشات منح الحصانة يف الربملان اإلرسائييل . 
أن  يعن�ي  »الق�رار  أن  الصحيف�ة  رأت  كم�ا 
نتنياهو لن يكون قادرا عىل  طلب الحماية من 
املالحقة القضائية مرة أخرى يف أية قضية من 

 القضايا الثالث«  . 

هآرتس: بسحب طلب الحصانة.. ال حماية لنتنياهو من القضاء مرة  أخرى

البريطانية، حقائق جديدة بشأن مفتي جماعات داعش ميل   الديلي 

المراقب العراقي/ متابعة... 
التق�ى األم�ني الع�ام لحزب الله الس�يد حس�ن 
نرصالله، بزينب سليماني  كريمة الشهيد قاسم 
س�ليماني، وج�رى خ�الل اللق�اء الحدي�ث عن 

 بطوالت وتضحيات الشهيد . 
وأكد الس�يد ن�رص الله خ�الل اللق�اء أن »حياة 
الجنرال س�ليماني تم  ختامه�ا بأجمل عاقبة أال 

وهي الشهادة«  . 
واغتال�ت الوالي�ات املتح�دة فج�ر الجمع�ة يف 
3 كان�ون الثان�ي2020،  قائ�د ق�وة الق�دس يف 
حرس الثورة اإلس�المية، الفريق الشهيد قاسم 
 س�ليماني ونائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 
العراقي الش�هيد أبو  مهدي املهندس ورفاقهما، 
بغ�ارة جوية اس�تهدفت موكبهما ق�رب  مطار 

بغداد، يف خرق فاضح للقوانني الدولية. 

المراقب العراقي/ متابعة... 
ش�هدت نيجريي�ا، تظاهرة حاش�دة تطالب باإلف�راج عن زعي�م الحركة 
 اإلس�المية الش�يخ إبراهيم الزكزاكي ال�ذي تعتقله الس�لطات النيجريية 
 م�ع زوجته وع�دد من أبنائ�ه رغم أوضاعه الصحية الس�يئة ج�دا .  وردد 
املتظاه�رون الذي�ن جاب�وا ش�وارع مدين�ة ابوجا،هتافات تن�دد  باإلدارة 

األمريكية والكيان الصهيوني .  وكان الجيش النيجريي قد شن هجوما عىل 
تجمع ألنصار الش�يخ  ابراهيم الزكزاكي يف مدينة زاريا عام 2015، أس�فر 
عن س�قوط  قرابة 1000 ش�هيد من بينهم عدد من أرسة الشيخ زكزكي، 
الذي  احتجز عىل إثرها، ورغم إص�دار املحكمة العليا حكما باالفراج عنه، 

 إال أّن السلطات النيجريية ال تزال تواصل احتجازه بشكل غري  قانوني. 

المراقب العراقي/ متابعة...
عىل خلفي�ة تواتر الجرائ�م التي يرتكبه�ا التحالف 
الس�عودي مؤخ�راً يف  مختلف املحافظ�ات اليمنية، 
نّظمت مجموعة من النش�طاء وقفة  إحتجاجية يف 

ساحة »ماربل آرش« الشهرية يف لندن. 
وأعرب املحتّجونع�ن تضامنهم مع ضحايا العدوان 
السعودي عىل  اليمن، مطالبني الحكومة الربيطانية 

بالحد من دعمها للتحالف  السعودي. 
ورّدد النشطاء هتافات ضد حرب التحالف السعودي 
ع�ىل اليم�ن كم�ا  رفع�وا الفت�ات تح�ّث الحكومة 
الربيطانية عىل وقف عقد صفقات  السالح مع دول 

التحالف السعودي. 
بدوره�ا طالبت »الحملة الدولية م�ن أجل العدالة« 
ومقره�ا لندن،  املجتمع ال�دويل باتخاذ »موقف ضد 
انته�اكات دولة اإلمارات وحربه�ا  يف اليمن«، داعية 
اىل »إث�ارة القضية يف كل املحافل الدولية ووضع  حد 
عاجل لهذه املمارس�ات واالنته�اكات التي تجاوزت 

الخطوط  الحمراء«. 
وكان تقري�ر منظم�ة »هيومن رايت�س ووتش«قد 

أص�در ملخص�ه  النته�اكات التحالف الس�عودي يف 
اليم�ن للعام 2019، حيث أش�ار فيه  اىل أن التحالف 
ش�ّن منذ بدء الحرب بحسب مرشوع بيانات اليمن، 
 أكثر من 20,100 غارة جوية عىل اليمن، بمعدل 12 
هجوم�اً يومياً،  إذ قصف املستش�فيات، والحافالت 
املدرسية، واألسواق، واملساجد،  واملزارع، والجسور، 
واملصان�ع ومراكز اإلحتج�از. املنظمة ح�ّذرت  من 
تفاقم األزمة اإلنس�انية يف اليمن وقالت أن التحالف 
السعودي  يمنع وصول املساعدات للمدنيني، ما أدى 
إىل تفاق�م الوضع  اإلنس�اني موضح�ًة أن التحالف 
قام بتأخ�ري وتحويل ناقالت الوقود،  وإغالق املوانئ 
الهام�ة، ومن�ع البضائ�ع م�ن الدخ�ول إىل املوانئ. 
كم�ا  ُمِنع وص�ول الوقود ال�الزم لتش�غيل املولدات 
الكهربائية يف  املستش�فيات ولضخ املياه إىل املنازل. 
إىل ذل�ك انتق�دت املنظم�ة  تموي�ل ال�دول الغربي�ة 
للتحال�ف الس�عودي، وذك�رت أن�ه يف 20حزي�ران 
  2019، وافق�ت الحكوم�ة الربيطاني�ة ع�ىل تعليق 
مبيعات األس�لحة  للتحالف الس�عودي، وذلك بعدما 
قضت محكمة االس�تئناف الربيطاني�ة  يف لندن بأن 

رف�ض الحكوم�ة النظ�ر يف انته�اكات الس�عودية 
لقوانني  الحرب يف اليمن قبل ترخيص بيع األس�لحة 

كان غري قانوني. 
ورّج�ح تقري�ر ص�ادر ع�ن األم�م املتح�دة اليوم، 
توّرط كل من الوالي�ات  املتحدة األمريكية، بريطانيا 
وفرنس�ا، يف جرائ�م ح�رب يف اليم�ن،  عرب تس�ليح 
التحالف السعودي وتقديم الدعم االستخباراتي له. 

كما اّتهم التقرير التحالف الس�عودي بقتل املدنيني 
برضب�ات جوي�ة،  وقط�ع اإلعاش�ات عم�داً ع�ن 
اليمني�ني الذين يواجه�ون خطر املجاع�ة  مبيناً أن 
دول التحالف خرقت قانون التمييز )القانون الدويل 
 اإلنس�اني( ونفذت غارات جوية مس�تخدمًة سالح 
التجويع كوس�يلة يف  الحرب، وهي أعمال ترتقي إىل 
جرائم حرب. يشار إىل أن التحالف  السعودي يواصل 
حص�ار الش�عب اليمني منذ أكثر من أربع س�نوات 
 يف ح�رٍب ُوصف�ت بأنه�ا غ�ري متكافئ�ة اإلمكانات 
العس�كرية واالقتصادي�ة  واالس�تخباراتية وتعترب 
تعدي�اٍ س�افرا عىل س�يادة اليمن وحقوق  الش�عب 

اليمني املرشوعة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تبق الكث�ري م�ن الخ�رباء األمريكي�ني إعالن 
الرئي�س دونالد ترامب  خطته للس�الم يف الرشق 
األوس�ط املعروفة بصفقة القرن، بتأكيد  انعدام 

أي فرص لنجاحها . 
نتائج عسكية... 

وأجم�ع الخرباء أن ما يراه ترامب كخطة س�الم 
س�تكون له�ا نتائ�ج  عكس�ية إذ ُتبع�د وُتعق�د 
م�ن تحقيق الس�الم ب�ني األط�راف، خاصة مع 

 تجاهلها مبدأ حل الدولتني . 
وأكد الخرباء فش�ل دبلوماس�ية ترامب يف فرض 
الس�الم، وهو ما  ينت�ج عنه تهدي�د ديمقراطية 
إرسائي�ل، واإلرضار بمصداقية الواليات  املتحدة، 

وانعدام فرص خلق دولة فلسطينية مستقلة . 
محاولة لاللتفاف عىل األزمات... 

وعن توقي�ت إعالن الخطة، أجم�ع الخرباء أنها 
ليست إال محاولة  لاللتفاف عىل متاعب وأزمات 
ترام�ب الداخلي�ة م�ع محاكمت�ه وبدء  موس�م 

االنتخابات األمريكية . 
واعت�رب الخ�رباء أن توقيت ط�رح الخطة يمثل 
م�ن ناحية أخرى  محاول�ة لدعم حظوظ رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو االنتخابية،  حيث تجري 
إرسائيل انتخابات برملاني�ة، للمرة الثالثة خالل 

أقل من  عام، بعد ثالثة أسابيع . 
وي�رى بعضه�م أن هذا يع�د دليال آخ�ر عىل أن 
ترامب يضع مصالحه  الش�خصية الضيقة قبل 

مصالح األمن القومي األمريكي . 
وجاء إعالن خطة الس�الم األمريكي�ة بعد اتخاذ 
إدارة ترام�ب خطوات  غري محس�وبة منهاقرار 
نقل سفارة الواليات املتحدة إىل القدس يف  كانون 
بمقاطع�ة  الفلس�طينيون  ورد   ،2017 األول 
اإلدارة ووق�ف  اللقاءات الرس�مية م�ع الجانب 

األمريكي . 
تشكيك الخرباء... 

يرى دانيال ش�ابريو، الس�فري األمريكي السابق 
لدى إرسائيل يف عهد  ب�اراك أوباما، أنه »ال يوجد 

أي مربر إلعالن صفقة القرن اآلن. 
ال توجد حكومة يف إرسائيل يمكن التعامل معها، 

وما نعرفه أن  الفلس�طينيني سريفضون الخطة 
فور إعالنها .» 

وغرد ش�ابريو بالق�ول »عندما كنت س�فريا يف 
إرسائي�ل، كان�ت  التعليمات تقول إن�ه ال يمكن 
لطرف ثالث أن يفرض اتفاقا عىل  الطرفني، وإن 
االتفاق يجب أن يكون نتاج مفاوضات مبارشة 
ب�ني  الطرف�ني، وإن أي اتف�اق يج�ب أن ينه�ي 
الرصاع الطويل بني  اإلرسائيليني والفلسطينيني، 
وأخريا يج�ب منع إرسائيل م�ن أن تصبح  دولة 

ثنائية القومية«. 
يف حني قال مارتن إنديك، مساعد وزير الخارجية 
السابق للرشق  األوسط ومبعوث عملية السالم، 
»إن تصميم ترامب عىل إعالن  صفقة القرن قبل 
انتخابات إرسائيل ودون طرف فلسطيني، دليل 
 عىل أنها ليست خطة للسالم بل هي لعبة هزيلة 

من بدايتها  لنهايتها«. 
وأض�اف إنديك »ط�رح الخطة يضمن فش�لها، 
ورف�ض الفلس�طينيني  يقتله�ا ولن تس�تطيع 
أي حكوم�ة إرسائيلي�ة قب�ول يشء كه�ذا قب�ل 

 االنتخابات«. 
موسكو لم تطلع عىل التفاصيل... 

وقال وزير الخارجية الرويس، سريغي الفروف، 
إن واش�نطن ل�م  تطلع موس�كو ع�ىل تفاصيل 
»صفق�ة الق�رن«، مقرتح�ا أن تنض�م اللجن�ة 
 الرباعي�ة الدولية إىل مناقش�ة وتحليل »صفقة 

القرن« األمريكية . 
وأضاف الفروف يف مؤتم�ر صحفي مع نظريته 
وزيرة خارجية دولة  جنوب الس�ودان، آوت دنغ 
أكويل، اليوم الثالثاء، يف موس�كو:   «تواصلنا مع 
الوالي�ات املتح�دة ول�م يعلمون�ا بتفاصيل هذه 
الصفق�ة ...  ه�م دائم�ا يحاولون حل املش�كلة 
برضب�ة وبطريق�ة واح�دة ويس�عون إىل  إيجاد 
حل�ول لقضاي�ا عديدة عاملية، لكن ه�ذا ال يأتي 

بنتائج إيجابية«. 
وواصل الفروف الحديث«لذلك يجب االنتظار إىل 
حني ن�رش النص،  وعندما يك�ون النص واضحا 
فيمك�ن أن ننظ�ر بموق�ف األط�راف،  بالدرجة 
األوىل الجه�ة الفلس�طينية، بم�ا فيها تش�كيل 

الدول�ة  الفلس�طينيةويجب 
معرف�ة ردة فع�ل األصدق�اء 
الع�رب لفلس�طني،  وجامع�ة 

الدول العربية«. 
اجتماع طارئ... 

بدوره دعا الرئيس الفلسطيني 
محم�ود عب�اس بع�ض ق�ادة 
الغربي�ة  يف  الضف�ة  حم�اس 
للمش�اركة يف اجتم�اع القيادة 
الطارئ الذي يعقد مس�اء  اليوم 
تداعي�ات  ملناقش�ة  الثالث�اء، 

»صفق�ة  ع�ن  اإلع�الن 
القرن«. 

القي�ادة  وتعق�د 
مس�اء  الفلس�طينية، 
الي�وم اجتماعا يف مقر 
الرئاس�ة  الفلسطينية 
بمدينة رام الله برئاسة 
الرئيس محمود عباس 
تم�ام  الس�ابعة  يف 
املح�يل  بالتوقي�ت 
إع�الن  م�ع  بالتزام�ن 
األمريك�ي،  الرئي�س 
ع�ن  ترام�ب   دونال�د 

إطالق صفقة القرن . 
باالجتماع  وسيش�ارك 
اللجن�ة  أعض�اء 
ملنظم�ة  التنفيذي�ة 
التحري�ر  الفلس�طينية 
املركزي�ة  واللجن�ة 
وق�ادة  فت�ح  لحرك�ة 
األمني�ة  األجه�زة 

 الفلسطينية . 
تظاهرة للمقاومة الفلسطينية... 

يف الس�ياق ذاته دعت الفصائل الفلس�طينية إىل 
أوس�ع مش�اركة يف  التظاهرات التي س�تنطلق 
مس�اء الي�وم، ردا ع�ىل إع�الن صفق�ة الق�رن 

 األمريكية . 

وأك�دت الفصائ�ل أنه�ا س�تواصل الحراك 
الش�عبي عرب االش�تباك مع  القوات اإلرسائيلية 

قرب نقاط التماس . 
وس�تنطلق يوم غد األربعاء، مس�ريات من كافة 

أنحاء الضفة الغربية  صوب منطقة األغوار 

بدع�وة من الفصائل الفلس�طينية ردا عىل نوايا 
 فرض السيادة اإلرسائيلية عليها. 

تصفية الشعب الفلسطيني... 
م�ن جهتها أيضا لفتت حرك�ة االمة )لبنان( إىل 
أنهعىل الس�لطة  الفلس�طينية أن تح�زم أمرها 

أم�ام املؤامرة الجديدة الت�ي تتعرض لها  قضية 
فلسطني من خالل »أكذوبة القرن«. 

ورأت حرك�ة األم�ة )لبن�ان(، يف بي�ان لها، »أن 
االحتف�ال ال�ذي يع�د له  يف واش�نطن م�ن أجل 
أكذوب�ة »صفق�ة الق�رن« هدف�ه أوال وأخ�ريا 

 تصفية قضية الشعب الفلسطيني. 

السيد نصراهلل يلتقي كريمة الشهيد الجنرال قاسم سليماني

لندن .. ساحة »ماربل آرش« تشهد وقفة احتجاجية ضد جرائم
  التحالف السعودي على اليمن
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تظاهرة حاشدة في »أبوجا« تطالب باإلفراج عن الشيخ الزكزاكي
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ظاهرة القراءة والتحليل والبح�ث والتنبؤباألحداث وبناء االراء 
والدفاع عنها اصبحت ظاهرة  متفش�ية ليس يف العراق فقط بل 
يف ارج�اء املعم�ورة اال ان الغرب يختلف عنا ه�و ان من  يقتحم 
هذه املج�االت يكون وف�ق االختصاصات وتق�ام مراكز بحثية 
بدعم حكومي يستفاد منهم  مس�تقبال كالذين يستفيدون من 
االكتشافات العلمية ، وكذلك يستفيدون منهم لرتسيخ وترويج 

 افكار منحرفة للعبث بالفكر االخر املستهدف من قبلهم .  
ولك�ن نحن يف الع�راق وبقية البلدان العربية التكهن الس�يايس 
وبناء الراي والنتيجة امر  ميس�ور واالرصار عىل ما ندعيه ليس 
ل�ه مثيل وبنف�س القوة ننك�ر ما ندعي�ه ، تج�د يف املقهى  ويف 
الش�ارع ويف محل العمل ويف السيارة العمومية يتحدث الجميع 
عن االحداث وينهال اما  سب وشتائم او مدح وثناء ال ليشء النه 

يعتقد ما يقول .  
هذه االجواء جعلت وس�ائل االعالم الغربية لها السطوة والقوة 
ع�ىل التفكري العرب�ي بالرغم من  توف�ر كل االمكانات االعالمية 
لدينا اال ان املش�كلة يف االس�لوب وكيفية اختيار الهدف بخالف 

 الغرب الذي يخطط للهدف املطلوب حتى ولو باالجل .  
االم�ر االخر نحن نعتمد االخبار الفضفاضة أي االهتمام بغالف 
الحلوي�ات دون النظ�ر اىل طع�م  الحل�وى ، لهذا نتناقل س�هام 
الع�دو التي طعنتن�ا بينن�ا دون تدقيق وتثب�ت ، والنتيجة عدم 
االتف�اق  عىل راي معني بحيث يكون الصوت واحد عندما تخرج 

مظاهرات تطالب باالصالح بينما  واقعنا هو التشتت .  
وهذا امر طبيعي اذا كان الذي يرتبع عىل هرم السياسة ال يعلم 
ماهي السياسة واصبح مصري  العراق بيد مختلف معاول الهدم 

من غباء وجهل وتامر وسذاجة وفساد والخريون ضائعون
هنالك اطراف اصبحت اداة بيد الشيطان االكرب امريكا من حيث 
يعل�م او ال يعلم بالرغ�م من ان  هذه االطراف تن�دد باالمريكان 
واالمريكان متمكنني من القض�اء عليهم ايام االحتالل اال انهم 
 تركوه�م حتى يخلط�وا االوراق عىل الوضع الس�يايس العراقي 

واصبح لهم حضور جماهريي  وسيايس باالتجاه االخر .  
وواضح�ة  مكش�وفة  اصبح�ت  الي�وم  االمريكي�ة  السياس�ة 
ورصيح�ة رصاحة ح�د القباحة واملش�كلة  بم�ن يتبعهم وهو 
يس�مع اهانته�م وتهديدهم للعرب واملس�لمني واخ�ر ما قاموا 
به علنا بانه�م  يوقفون تمويل اليونس�كو اذا اعرتفوا بعضوية 
فلس�طني ، هل هنالك اكثر قباحة واستهتار  بالعرب واملسلمني 

من هذه الترصفات .  
مثل هكذا امور ال يتناولها من يجعل من نفس�ه محلل سيايس 
وحت�ى املواطنني ال عالق�ة لهم  بهذا النهم مش�غلون بوضعهم 
الفوض�وي الذي خلقه االمريكان وش�غلهم في�ه وهم يقومون 

بتنفيذ  مؤامراتهم عىل نار هادئة .  
نع�ود اىل اعالمنا الذي اصبح حجر عث�رة يف ثقافتنا وحجر بناء 
الس�اس جهلنا الذي ال يحس�ن  التعاطي مع الوضع الس�يايس 
والثق�ايف واالجتماع�ي الراهن واس�وء م�ا لديهم ه�ي الربامج 
 الحوارية التي تعتمد عىل التمسك بالراي وفضح االخر وهيهات 
لربنام�ج انته�ى باقتناع احد  الطرفني باالخ�ر ، بل يصبح مادة 
انتقادي�ة وتس�قيطية يف مواق�ع التواص�ل االجتماعي لتعطي 
 ص�ورة للط�رف الثالث انن�ا الزلنا نتقات�ل مع بعضن�ا اعالميا 

ودمويا .  
واما الصح�ف واالذاعة فانهم يحترضون والفضائيات يف غرفة 

االنعاش من حيث  التاثرياإليجابي. 

القراءات السياسية 
والفوضى االعالمية

سايم جواد كاظم ،،

لم يكن يتوّقع نظام جنوب إفريقيا العنصري أن يأتي يوم يتحّرر فيه الزعيم »نيلسون مانديال«  بعد سبعة وعشرين عاًما من 
األسر. ولم يتوّقع قادة االتحاد السوفياتي السابق أن ُيهزموا في  أفغانستان، وتالًيا يتفّكك االتحاد الذي كان ُيشّكل أحد 

قطبي النظام الدولي أثناء الحرب  الباردة. والسؤال أيًضا من كان يتوّقع من القادة والزعماء الذين حضروا توقيع اتفاقية 
أوسلو  في )13-9-1993( أن ال تصل إلى نهاياتها التي ُرسمت لها، بعد أن توّصلت »إسرائيل«  والوفد المفاوض إلى 

اعتراف متبادل بحق »إسرائيل« في الوجود وبتمثيل منظمة التحرير  الفلسطينية للشعب الفلسطيني، بعدها التوقيع رسمًيا 
على إعالن مبادئ، نص على انسحاب   «إسرائيلي« تدريجي من الضفة وغزة وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة ذات صالحيات 

 محدودة، وبحث القضايا العالقة بما ال يزيد على ثالث سنوات مثل المستوطنات والالجئين  والمياه؟

بقلم/عبير بّسام
األمريكي�ة  االغتي�االت  سياس�ة  تتوق�ف  ل�م 
والت�ي  منطقتن�ا،  يف  املتبع�ة  واإلرسائيلي�ة 
اس�تهدفت  الجمي�ع م�ن مختل�ف التنظيم�ات 
املقاوم�ة والقيادي�ة والعلمي�ة. سياس�ة تقرّها 
كّل م�ن حكومة  الكي�ان الصهيون�ي والحكومة 
األمريكية عىل حّد س�واء. وق�رار الكيان العربي 
املعلن عىل  لس�ان وزير كيان�ه »إرسائيل كاتس« 
يف نهاي�ة العام املايض، لم يوج�ه ضد »حماس« 
فق�ط،  ولكن ضد قي�ادات يف حزب الل�ه اللبناني 
وه�و يص�ب يف ترشي�ع االغتي�االت الت�ي تطال 
الحلف�اء  يف س�وريا إن كانت بش�كل مبارش عن 
طري�ق القصف الج�وي أو من خالل اس�تخدام 
العم�الء لها  ح�ول العال�م ويف س�وريا. وبالتايل 
فإن عمليات االغتيال التي نش�طت يف سوريا ويف 
محافظ�ة  درعا بالذات ليس�ت غريبة عن القرار 
اإلرسائي�ي وعمن َعِمل معه خ�الل 72 عاماً من 

 الرصاع، وخالل األزمة السورية . 
تأخ�ذ االغتياالت يف درعا طابعاً مختلفاً عن الذي 
س�اد خ�الل األزم�ة التي ابت�دأت من�ذ آذار  عام 
  2011، اذ انت�رشت وقتها عمليات االختطاف من 
أج�ل الفدية والت�ي طالت جميع فئات الش�عب 
 بمختل�ف مراكزه�م العلمي�ة أو االجتماعي�ة أو 
االقتصادي�ة، والهدف من ورائه�ا جمع األموال: 
 لي�س فقط من قبل عن�ارص »الجيش الحّر«، بل 
من قبل عصابات غوغائي�ة بهدف الربح  املادي، 
وقد أزهقت أرواح الكثريين من أهايل درعا سواء 
كان له�م عالقة بالدول�ة أم كانوا  خارج مالكها. 
وه�ذا م�ا أس�س اإلحس�اٍس بامل�رارة وتأجي�ج 
ملش�اعر الث�أر ما ب�ني الن�اس هن�اك.   أضف إىل 
ذل�ك أنه خالل ثمان�ي س�نوات كان الطريق من 
فلس�طني إىل العراق- كردس�تان  العراق- مؤمناً 
لعنارص املوس�اد اإلرسائيي دون ازعاج. وهذا ما 
يفرس االس�تياء اإلرسائيي  واألمريكي من تحرير 
املدينة، ويفرس تمس�ك األمريك�ي بقاعدة التنف 
كمم�ر آم�ن له�ذه العنارص  ع�رب الصح�راء من 

األردن إىل العراق . 
بعد تحري�ر محافظة درعا من اإلرهاب، يف العام 
2018، ابت�دأت عملي�ات مح�دودة ض�د حواجز 
 الجي�ش الس�وري، ولكنه�ا منذ منتص�ف العام 
2019 تصاع�دت بش�كل مط�رد. اذ انطلق�ت يف 
 املرحلة الثانية من العمليات ضد دوريات الجيش 
الرويس. والس�وري، هو راع�ي املصالحات  وهو 
عىل عالقة مبارشة مع جميع أهايل حوران )درعا( 
بمختل�ف الفئ�ات ممن قاتل�وا م�ع  التنظيمات 
املس�لحة ض�د الدول�ة، أو مم�ن ل�م يتورطوا يف 
العملي�ات اإلرهابي�ة. ويعت�رب  املتصالح�ون مع 
الدولة، أنفسهم، بحسب ما يتداوله اهايل املدينة، 

تحت القيادة الروس�ية  حرصي�اً! بمعنى أنهم لم 
يعودوا إىل كنف الحكومة السورية بعد ! 

يف اآلون�ة األخرية ارتفعت وترية االغتياالت لتطال 
ش�خصيات أمنية من ضباط جي�ش  ومخابرات 
سورية، وتم الرتكيز عىل شخصيات مدنية رعت 
املصالحات ما بني األهايل  والدولة السورية، والتي 
معظمها لم يغادر املدينة أو املحافظة طوال فرتة 
األزم�ة، أو مم�ن  يعملون يف دوائ�ر الدولة. حيث 
تتبج�ح املواقع املعارضة ب�أن االغتياالت تأتي يف 
إطار تجدي�د  الثورة، وه�ذا كالم خطري، ومعناه 
أن هن�اك من ال ي�زال يعمل ع�ىل تأجيج الحرب 
السورية مرة  أخرى ومن درعا بالذات. ويبدو أن 
األزمة السورية يف درعا لم تنتِه بعد، فصحيح أن 
درعا  لم تعد تش�هد تجول املدنيني بش�كل علني 
بالس�الح، إال أن السالح الفردي لم يجمع بشكل 
 نهائي، ودلي�ل ذلك أن االغتي�االت بمعظمها تتم 
بواس�طة السالح الفردي، والذي يرضب منفذوه 
 ويهربون، وهذا يشري إىل أن هناك أيادي غريبة ما 
تزال تلعب يف املحافظة. ويف الوقت  ذاته، ال يمكن 
القول إن من يقوم بهذه األعمال يتمتع بحاضنة 
ش�عبية يف داخل قرى وبل�دات  درعا، خاصة وأن 
االغتياالت تطال بكثافة أهايل املحافظة أكثر من 

غريهم . 
ما يذكره موقع  biladynews.com  تكرر يف مواقع 
 ،org.   xeber24أو  enabbaladi.net  متعددة مثل
فإن األخبار ذاته�ا حول االغتياالت أو االختطاف 
تتك�رر. االغتياالت تتم  بطريق�ة ممنهجة، وذات 
أبع�اد أعمق بكثري مما يبدو منها عىل الس�طح. 
وقد بدأت االغتياالت  منذ شهر آب/ أغسطس من 
العام 2018، ومن هذه االغتياالت ثالثة اغتياالت 
تم�ت خ�الل  خمس س�اعات متتالي�ة ويف نفس 
اليوم، وهي: اغتيال ف�وزات زين العابدين، الذي 
اغتيل عىل  الطريق ما بني جلني وس�حم الجوالن، 
ومهران الس�يطري يف املزيريب، وهو فلسطيني 
ويعم�ل  م�ع الفرق�ة الرابعة، وعديل الحش�يش، 
الذي اغتيل يف ريف درعا الغربي يف اشتباك يف بلدة 
 مزيرع�ة عىل طريق األش�عري، هو قائد س�ابق 
لفصيل »الضباط األحرار«، وكان يقيم يف  األردن، 
وح�ني قتل كان يعمل مع األمن العس�كري. كما 
وثق مكتب »توثيق الش�هداء« يف  درعا، منذ شهر 
آب م�ن العام 2018 وحتى أيل�ول 2019، اثنتني 
وثالثني عملية اغتيال أدت  إىل مقتل 18 ش�خصاً 
وإصاب�ة 13 آخرين توزعت يف مدن وبلدات درعا 
نف�ذ منه�ا أربع  وع�رشون عملي�ة يف ريف درعا 
الغربي، وثالث عملي�ات يف الريف الرشقي، ونجا 

شخص  واحد . 
االغتي�االت ال تط�ال عن�ارص أو ش�خصيات من 
املصالحات من طائفة محددة دون غريها، ففي 

 نفس الس�ياق تم اغتيال أوس كم�ال البطيح يف 
19 ترشي�ن األول/ أكتوبر يف بل�دة صيدا يف  ريف 
درع�ا الرشق�ي، من قبل مس�لحني ع�ىل دراجة 
نارية. والبطيح هو يف األس�اس م�ن قرية  داعل 
والت�ي تبعد 14 كم ش�مال مدينة درع�ا، وداعل 
الت�ي ش�هدتها  أول م�ن دخ�ل يف املصالح�ات 
 محافظ�ة درع�ا. وقب�ل ذل�ك يف 16 من الش�هر 
نفس�ه تم اغتيال الدكتور ق�ي نادر الحلقي يف 
 عيادته يف جاس�م يف ريف درعا الغربي بمسدس 
كاتم للص�وت. والحلق�ي، هو مؤس�س اللجان 
 الشعبية، ولم يغادر بلدته طوال سنني الحرب يف 
درعا، ولكن ما يجع�ل اغتيال الحلقي أمرا  يجب 
الوق�وف عن�ده، أن�ه أخ رئيس مجل�س الوزراء 
الس�وري الس�ابق الدكت�ور وائل الحلق�ي.  وأنه 
ألول م�رة وبع�د اغتياله يتم اإلعالن عن أس�ماء 
فصائ�ل خاصة باالغتي�االت يف درعا منبثقة  عن 
الجي�ش الحّر، ومنها »كتائب أبابيل الثورة«. ويف 
ترشين الثاني/ نوفم�رب اغتيل رئيس  مركز أمن 
الدولة يف إنخل بدرعا الرائد عي جبور، بمس�دس 
كات�م للصوت يف داخل س�يارته.  اق�رتاب القتلة 

بمس�دس كات�م للص�وت، وخاص�ة بم�ا يتعلق 
بالرائ�د جب�ور أو حت�ى بالدكت�ور  الحلقي، يدل 
عىل أن الضحيتني يعرف�ان من اغتالهما، وأنهما 
قد س�محا لهم�ا باالقرتاب منهما،  م�ع العلم أن 
الترصيحات املتتالية تحاول تجنب اتهام مقربني 
من الشخصيات والذين يعدون  من املعارضني يف 

مناطق املصالحات . 
تركز االغتياالت يف ريف درع�ا الغربي، أمراالفتا! 
ويع�د غاية يف الخط�ورة ألنه اس�تهداف  رصيح 
لس�يادة الدولة الس�ورية ع�ىل كاف�ة أراضيها. 
وبالنظر إىل الخريطة السياسية للمنطقة  يتضح 
أن الريف الغربي يمتد يف منطقة وافرة املياه، تكثر 
فيه�ا الينابي�ع العذبة، التي تغ�ذي  نهر الريموك 
الذي يرف�د نه�ر األردن أهم األنه�ار التي يعتمد 
عليها الكيان العربي يف الرشب  والسقاية. كما أن 
منطقة جلني املرتفعة فوق وادي الريموك ترشف 
عىل أرايض فلس�طني  املحتلة وتبعد عنها مسافة 
ال تتجاوز العرشين كيلو مرتاً. وبالتايل يمكن فهم 
أهمي�ة موقع  ريف درعا الغربي وخطورته يف أية 
معرك�ة قد تبدأ مع الكيان الصهيوني، أو يف حال 

الرشوع  بأية مقاومة ش�عبية من أجل استعادة 
الجوالن املحت�ل. وال يخرج القصف اإلرسائيي يف 
 تم�وز/ يوليو 2019، الذي ط�ال تلة الحارة التي 
ح�ررت يف الع�ام 2018 عن هذا اإلط�ار. اذ  يبعد 
التل مس�افة 12 كم عن الجوالن املحتل. وتتميز 
تل�ة الح�ارة بموقعه�ا اإلس�رتاتيجي املطل  عىل 
األرايض املحتلة يف الج�والن، واألردن حتى مدينة 
إرب�د، والداخ�ل الس�وري حتى مدين�ة  الصنمني 
عىل حدود محافظة دمش�ق تقريباً، دخل الحارة 
عنارص من مكالة االستخبارات  األجنبية »موك« 
مع عنارص من املوس�اد اإلرسائيي بمساندة من 
املس�لحني يف العام 2014،  وه�ذا يدل عىل الخطر 
الذي تستش�عره »ارسائيل« من جراء تحرير التل 

وتحري�ر ري�ف درع�ا  الغرب�ي . 
من املعلوم، أن فلول داعش )التي ش�كلت الس�د 
املنيع عىل الحدود مع الجوالن املحتل منذ  دخولها 
إىل املدين�ة يف الع�ام 2015( توجهت بعد التحرير 
إىل غرب�ي ري�ف درع�ا عند الح�دود  م�ع الحّمة 
الس�ورية املحتلة. وبالتايل فإّن العنارص املخربة 
تتواج�د بكثافة هناك، ويتم م�ن  خاللها تهريب 

الس�الح وتدريب العنارص التي تقوم باالغتياالت 
يف معظ�م ق�رى وم�دن  املحافظ�ة. والهدف من 
ذلك زعزعة األمن واالس�تقرار والتشكيك بقدرة 
الدولة السورية عىل  اإلمساك بزمام األمن وإدارة 
األزمة يف درعا، ودعم تجذر املعارضة التي تنازع 

يف داخل  املحافظة . 
تعت�رب االغتياالت جزءا ال يتج�زأ من الحرب عىل 
سوريا، والتي تسعى من خاللها إلفراغ  املجتمع 
م�ن مبدعيه وش�بابه وقادت�ه، وبخاصة القادة 
األمنيني، يف محاولة لتش�تيت املجتمع  والوصول 
به إىل حالة من االستكانة والخضوع، أو الوصول 
إىل الفوىض، وبالتايل فإن ذلك  يس�هل عىل الكيان 
الوص�ول إىل غاياته يف املنطقة املس�تهدفة، وأما 
أهداف�ه من خلق حالة من  الفوىض أو عزل ريف 
درعا الغربي فتصب يف محاوالته للس�يطرة عىل 
مياهها النقي�ة املتدفقة  نحو نهر األردن وتأمني 
الح�دود الرشقي�ة لهضبة الج�والن وال نبالغ إذا 
قلنا إّنها تمتد حتى  حدود جبل الش�يخ. وبالتايل 
فإن الحرب عىل سوريا ال تنتهي بانتهاء معركة 

إدلب، وإنما  بإنهاء حرب الكواليس يف درعا . 

اغتياالت درعا: حرٌب سورّية خلف الكواليس  ! 

بقلم/ هيثم أبو الغزالن ...
وامت�د األم�ر إىل الع�ام 2000 حي�ث ظهر 
فش�ل املفاوضات يف قمة »كام�ب ديفيد«، 
يف إيج�اد ما  يس�مى حلواًل يمك�ن أن يقبل 
به�ا الفلس�طينيون، بم�ا يعن�ي القب�ول 
مقطع�ة  األوص�ال،  بدول�ة  الفلس�طيني 
وبتقس�يم مدين�ة الق�دس وض�م أغلبه�ا 
باس�تثناء بع�ض األرايض و«البق�ع« لكي 
الفلس�طينية.  الس�يادة  تصب�ح  تح�ت 
وكذل�ك ض�م املس�جد األق�ى )يف القدس 
القديم�ة يف الق�دس  الرشقية( إىل الس�يادة 
الالجئ�ني  قضي�ة  وح�ل  »اإلرسائيلي�ة«، 
بتوطينه�م حي�ث يقيمون م�ع  تعويضهم 
من خالل إقامة صندوق دويل تس�اهم فيه 
»إرسائي�ل« وأم�ريكا وأوروب�ا، رشيطة أن 
 يتضمن تعويض اليه�ود الذين خرجوا من 
أماكن س�كناهم يف الدول العربية بعد قيام 
الدول�ة  العربي�ة ع�ىل أرض فلس�طني عام 
1948، ويتضم�ن إع�ادة جزء بس�يط من 
الالجئ�ني  الفلس�طينيني ع�ىل مراحل، من 
دون االعرتاف »اإلرسائيي« بأي مس�ؤولية 

قانونية أو مدنية  ناتجة عن ترشيدهم . 
ذل�ك،  ع�ىل  الفلس�طينيون  يس�كت  م 
ب�ل تفّج�رت انتفاض�ة األق�ى، وتلته�ا 
انتفاض�ة الق�دس وهّب�ات  انتفاضي�ة ما 
بينهم�ا تؤك�د اس�تمرار الفلس�طينيني يف 
الجاث�م  نضاله�م ومقاومته�م لالحت�الل 
ع�ىل  األرض. ويف املقاب�ل لم يصم�ت قادة 
ومنه�م  أمريكي�ون،  ورؤس�اء  االحت�الل 
الرئيس دونالد  ترامب الذي اعرتف بالقدس 
املحتلة عاصمة ل�� »إرسائيل«، ما اعتربته 
صحيف�ة »هآرت�س«  يف افتتاحيته�ا بأن�ه 
»إنجاز س�يايس هام«، تعام�ل معه »الرأي 
الع�ام اإلرسائي�ي وقيادته عىل  أن�ه نقطة 
تحول دراماتيكية، وحتى تاريخية«.. فهذا 
القرار وما يس�تتبعه ُيحقق لدولة االحتالل 
 حلمه�ا يف جع�ل الق�دس الت�ي احتلّتها يف 
الع�ام 1967، عاصمته�ا املوح�دة واألبدّية 

بحس�ب  قانون س�ّنه »الكنيست« يف )30-
7-1980(، لك�ن مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة أّكد  بط�الن ذلك يف قراريه )476، و 
478(، واعُترب ذل�ك القرار مخالًفا للقانون 
ال�دويل، ومن ش�أنه  منع اس�تمرار رسيان 
اتفاقي�ة جني�ف الرابع�ة )1949-8-12(، 
عىل الجزء الرشقي م�ن القدس،  واملتعلقة 

بحماية املدنيني وقت الحرب . 
وقرار ترامب نقل س�فارة بالده إىل القدس 
هو امتداد لقرار اتخذه الكونغرس األمريكي 
يف  العام 1990، يحمل الرقم »106«، ينص 
عىل نقل السفارة من »تل أبيب« إىل القدس 

 املحتل�ة، ورغ�م أن اتفاق طاب�ا الذي جرى 
توقيع�ه يف العام 1995، ج�رى التأكيد فيه 
عىل  االلتزام بعدم املس�اس بوضع القدس، 
وتأجيل بحثها إىل مفاوضات الحل النهائي، 
إال أن  مجلس الش�يوخ األمريكي أقّر قانوناً 
بأغلبي�ة س�احقة ح�ّدد بموجب�ه تاريخاً 
لنقل الس�فارة إىل  الق�دس يف موعد أقصاه 
أيار/ مايو من الع�ام 1999، وحينها أعلن 
الرئيس »بيل كلنتون« أنه   «ال يؤيد القانون 

ولكنه سيلتزم بتنفيذه .» 
إن ما يس�مى صفقة القرن ال تشذ بنودها 
ع�ن جوهر م�ا يس�عى ل�ه اإلرسائيي من 

م�ن  مس�احة  بأك�رب  ض�م  واالحتف�اظ 
األرض الفلس�طينية، بأقل عدد ممكن من 
أصحابه�ا األصلي�ني،  وتحقي�ق األمن عرب 
نزع س�الح حركت�ي »حم�اس« و«الجهاد 
الق�دس   «عاصمة  اإلس�المي«، وتكري�س 
أبدية وموح�دة إلرسائي�ل«، وإنهاء قضية 
الالجئ�ني، وضمان ح�دود آمن�ة، وانفتاح 
 ع�ىل العالم العربي واإلس�المي عرب تطبيع 
شامل، ما يعني إنهاء القضية الفلسطينية 

وتصفيتها  بشكل شامل . 
إن إفش�ال كل م�ا س�بق يتطل�ب تصعي�د 
املقاومة والكفاح بكل أش�كالهما، واتخاذ 

خط�وات موحدة  وجادة إلنهاء االنقس�ام، 
وتعزي�ز الوح�دة الفلس�طينية، والوصول 
إىل برنام�ج وطن�ي جام�ع  ومتف�ق علي�ه 
الزجاج�ة«  »عن�ق  م�ن  الجمي�ع  ُيخ�رج 
وعمليات تدمري مقومات القضية الوطنية 
 الفلس�طينية إىل رح�اب م�رشوع وطن�ي 
جامع ُيع�ّرف املرحلة بمرحلة تحرر وطني 
ويح�دد كل  الوس�ائل م�ن أج�ل تحقي�ق 
ه�دف التحري�ر؛ ألن املس�تقبل ال تصنع�ه 
إال الش�عوب املقاومة الق�ادرة  عىل تحرير 
نفسها، وتحرير أرضها، وخلق نموذج يليق 

بها وينهي االحتالل إىل غري رجعة . 

»صفقة القرن«.. المواجهة الجديدة



نقاط ضعف كثيرة تطغي على آلية نسخة 
سخرية ال تنتهي وحديث متواصل عن الصورة الدوري الممتاز الجديدة  

البائسة التي سينطلق بها الدوري  العراقي بعد 
أيام قالئل في أقليم كوردستان، اعتراضات 

متواصلة ايضا لمكان  اقامة مباريات المجموعات 
الثالث في اربيل ودهوك والسليمانية . 

دعون�ا نتف�ق أوال ان إقامة ال�دوري هو حل مقب�ول البد من 
اللج�وء اليه لتجاوز  الجمود الس�لبي الذي تعيش�ه كرتنا منذ 
عدة أش�هر، وان اجراء املباريات برغم  عدد االندية القليل الذي 
يشارك فيها والنظام االغرب القامتها بطريقة املجموعات  هو 

أفضل من ال يشء .  
لجنة املس�ابقات حركت بعض املياه الراك�دة، وادارات االندية 
مطالبة بالتفاعل  واالسهام بالنجاح رغم كل الثغرات، ال مربر 
نجده النس�حاب خمس�ة اندية من  الدوري )الكرخ والسماوة 
والقاس�م والديواني�ة وزاخ�و( فه�ي كان يمك�ن ان تش�ارك 
 بالعبني ش�باب طاملا ان ال هابطني من البطولة وال خشية من 
نتائجه�ا، واالمر  يمثل فرصة تمنح لوج�وه مغمورة قد تثبت 

جدارتها واستحقاقها . 
وزارة الش�باب اعلن�ت عىل لس�ان وزيرها اس�تعدادها لدعم 

مش�اركة االندي�ة  املنس�حبة؟؟ وهي 
هن�ا أحرج�ت نفس�ها: كان يفرتض 
القيام بهذه املبادرة قبل  اجراء عملية 
القرعة، االمر الثاني املبادرة ان صحت 
ينبغي ان تشمل كل  املشاركني وليس 
املنس�حبني فقط الن الجمي�ع يعاني 
م�ن ازمات مادية ومش�اكل  مالية قد 

تكون الوزارة سببا يف العديد منها . 
املش�كلة اننا يف موس�م الش�تاء واالمط�ار وق�د تتأثر مالعب 
كوردس�تان باملن�اخ  الجوي الثلج�ي وينعكس ع�ىل الالعبني 
وتواصل املباريات، االتحاد يمكن ان  يكون مرنا يف هذا الجانب 
فيس�تجيب لطلب بع�ض االندية التي تريد إقامة  منافس�اتها 
يف بغ�داد كحال فرق املجموعة الثانية املق�ررة يف دهوك والتي 
تض�م:  القوة الجوية والحدود والصناع�ات الكهربائية وبغداد 
والنف�ط، يمكن اقام�ة  املباريات يف احد املالعب املؤمنة س�واء 

بحضور جمهور أو من عدمه . 
نظ�ام البطول�ة القايض باقامة املنافس�ات ذهاب�ا وايابا حل 
مؤقت وليس مثاليا  لغرض االستمرار بالبطولة وعدم ايقافها 
ونق�رتح ان تكون املرحل�ة الثانية بني  االندية الس�تة املتأهلة 
الكثر من مرحلة فس�بق للدوري العراقي ان اقيم عىل ثالثة  أو 
اربعة مراحل يف التسعينيات من القرن املايض، الوضع الراهن 
يتطل�ب ان  نك�ون اكثر وعي�ا وتعاطيا مع مجري�ات االحداث 

حرصا عىل كرتنا . 
ونقرتح اس�تئناف مباريات بطولة الكأس ايض�ا كونها تقام 
يف مختل�ف مالع�ب  العراق وتجس�د حلقة اخ�رى من حلقات 
مع�اودة النش�اط الريايض ال�ذي نامل له  جميع�ا ان يصل اىل 
درج�ات القبول لكي ال تتأثر رياضتنا س�لبا باوضاع البالد وال 
 ندفع الثمن فيها قاسيا كما حدث مع مشاركات انديتنا عربيا 

واسيويا . 
الهدف ان نكون جاهزين لالس�تحقاق االهم يف تصفيات كأس 
العالم الن�ه الطموح  االكرب ال�ذي يبقي حياتن�ا زاخرة باالمل 

والتحديات وعدم االستسالم لليأس. 

!!ال�شيءمنأف�شل�
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متابعة/ القسم الرياضي
ترقب يس�ود الجماهري واألندية 
التي ستشارك يف النسخة الحالية 
املمت�از  ال�دوري  العراق�ي  م�ن 
والذي س�ينطلق الش�هر املقبل، 
خاصة وان النسخة الحالية التي 
 قررها اتحاد الكرة غريبة بعض 
ال�يء فاالتح�اد ق�رر تقس�يم 
الفرق اىل ث�الث  مجموعات تقام 
مبارياته�ا جميع�ا يف مدن أربيل 
ودهوك والس�ليمانية وتضم كل 
 مجموعة خمس�ة اندية ويتأهل 

اول وثان�ي كل مجموع�ة. 
فلو حس�بنا ع�دد املباريات التي 
سوف يخوضها كل فريق نجدها 
قليل�ة وال ترتقي  لطموح إدارات 
الفني�ة ه�ذا  األندي�ة والك�وادر 
باإلضاف�ة اىل ان نهاي�ة الدوري 
االتح�اد  حدده�ا  املمت�از  الت�ي 
يف  األندي�ة  تدخ�ل  ق�د  س�ابقاً 
مشاكل عدة وخاصة مع العبيها 
 املحرتف�ني الت�ي س�وف ينته�ي 
عقوده�ا قب�ل انته�اء ال�دوري 

املمتاز. 
تدريباتها  األندية معاودة  وبدأت 
بهم�ة عالي�ة تحض�ريا للدوري 
لجن�ة  ال�ذي  ح�ددت  املمت�از، 
الجدي�دة  طريقت�ه  املس�ابقات 

وموعد انطالقته . 
وتقرر أن يكون الدوري بطريقة 
3 مجموع�ات، كل مجموعة من 
5 أندي�ة، ويتأه�ل  األول والثاني 

من كل مجموعة . 
وس�تخوض األندية ال��6 دوريا 
مصغرا تحدد م�ن خالله املراكز 
والفائز باللق�ب،  بينما لن يهبط 

أي فريق للدرجة األدنى . 
وستقام املنافسات يف ثالث مدن 

هي أربيل ودهوك والسليمانية،
وتش�وب اآللي�ة الجدي�دة ع�دة 

نقاط ضعف، يعدد أهمها : 
فنياً

التي س�تخوضها  املباريات  عدد 
األندي�ة قلي�ل ج�دا، ل�ن يط�ور 
م�ن املس�توى الفن�ي  لالعب�ني، 
حقيقي�ا  مح�كا  يك�ون  ول�ن 
املنتخبات  يفرز عن�ارص تدع�م 

الوطنية . 
 8 س�تلعب  أندي�ة  فتس�عة 
مباريات فقط وس�تكون خارج 
س�تخوض  بينم�ا  املس�ابقات، 

 الفرق املتأهلة للدور النهائي 18 
مباراة، وهو عدد أيضا غري كاف . 

إلغاء  
اعتم�اد آلي�ة املجامي�ع الث�الث 
ترت�ب علي�ه إلغ�اء أربع�ة أدوار 
م�ن ال�دوري الس�ابق،  ش�ملت 
مصاريف كبرية لألندية من سفر 
وأج�ور فن�ادق وح�كام، ذهبت 

أدراج  الري�اح . 

انسحابات  
انس�حاب 5 أندي�ة م�ن الدوري، 
وهي الك�رخ والديواني�ة وزاخو 
والس�ماوة والقاس�م،  يعن�ي أن 
ح�وايل 150 العب�ا بات�وا خ�ارج 
املنافس�ات، وس�يبقون موسما 
املش�اركة،  بعي�دا  ع�ن  كام�ال 
وكذل�ك تعط�ل خمس�ة أجه�زة 
فني�ة ترشف عىل تدري�ب الفرق 

 املنسحبة . 
  كما أن تلك األندية ترتبط بالعبني 
وعقود سنوية وتسوية عقودهم 

س�تدخلها  بتفاصيل معقدة . 
نهاية  

التوقي�ت املح�دد لعم�ر الدوري 
املح�دد  املوع�د  م�ع  يتواف�ق  ال 
بوقت س�ابق، وبع�ض  الالعبني 
املحرتفني س�يدخلون بإشكاالت 

مع أنديتهم ح�ول قيمة العقود 
املالية،  وحتى الالعبني املحليني . 

وبالت�ايل يج�ب أن تك�ون هناك 
تس�وية مالي�ة يص�ادق عليه�ا 
ه�ي  املعي�ار  تك�ون  االتح�اد، 
الحقيقي لحفظ حقوق الالعبني 
واألندية معا دون أن يلحق الظلم 
بأي  طرف، والحال ينطبق كذلك 

عىل األجهزة الفنية. 

زينيت الروسي يقترب من ضم صفاء هادي

لجنة الركبي تجدد ثقتها بالمدرب مصطفى عبد

عدنان لفتة

مشاركة النجف مهددة بسبب الضائقة المالية  
امتن�ع العب�و النجف ع�ن خ�وض التدريبات 
اليومي�ة خ�ال اليوم�ن املاضي�ن،  وه�ددوا 
باس�تمرار اإلرضاب يف ح�ال امتنع�ت اإلدارة 
عن تس�ديد مس�تحقاتهم  املالية .  وقال املدرب 
حس�ن أحمد إن »الاعب�ن امتنعوا عن خوض 

التدريبات بسبب  مستحقاتهم املالية املتعطلة 
من�ذ بداية املوس�م، وطالب�وا اإلدارة برضورة 
االلت�زام  امل�ايل وتس�ديد مس�تحقاتهم، قب�ل 

العودة للتدريب تحضريا للموسم املقبل«. 
وبن أن اإلدارة تبحث عن حلول لألزمة املالية، 

خصوص�ا وأن عام�ل الوقت ب�ات  مهما جدا، 
بع�د أن تحدد موعد انط�اق الدوري يف 16 من 
الشهر املقبل .  وأش�ار إىل أن تعطيل التدريبات 
يف حال اس�تمر لنهاية األسبوع سيشكل عبئا 
 كبريا عىل الجهاز الفني، وس�يؤثر عىل الجانب 

البدني، وس�يهدد حظوظ الفريق  باملنافسة يف 
املجموعة األوىل، وبالتايل عىل اإلدارة أن تسابق 

الزمن إليجاد  الحلول التي تعيد للنادي هيبته . 
يذكر أن العبي النجف لم يتسلموا رواتبهم منذ 

5 أشهر، ما دفعهم لإلرضاب عن  التدريبات. 

بين السطور

اقرتب نجم وس�ط املنتخ�ب الوطني لكرة الق�دم ونادي 
الرشطة، صف�اء هادي، من  االنضم�ام إىل صفوف نادي 

زينيت الرويس خال االنتقاالت الشتوية الجارية . 
صف�اء ه�ادي انض�م لصف�وف الرشط�ة يف االنتق�االت 

الصيفية املاضية، قادماً من  الزوراء . 
وق�ال مصدر مقرب من الاعب إن »نادي زينيت الرويس، 
س�بق وأن وض�ع ه�ادي  ضم�ن اهتماماته خ�ال العام 
املايض، بعد املس�تويات الكبرية التي قدمها الاعب  خال 

كأس آسيا 2019«. 
وأوض�ح، أن »كش�ايف النادي ال�رويس، راقب�وا صفاء يف 
مب�اراة العراق وإي�ران،  حيث ق�دم النجم العراق�ي أداًء 

كبرياً يف املباراة التي ش�ارك فيها مهاجم زينيت  رسدار 
ازمون«. 

وتاب�ع، أن »النادي حاول الحصول عىل خدمات صفاء 
يف االنتقاالت الصيفية  املاضية، لكن األمور لم ترس كما 
يج�ب، ليعاود النادي محاوالته يف االنتقاالت  الش�توية 

الجارية للظفر بخدمات الاعب«. 
وأض�اف املصدر، أنه »حتى االن األمور تس�ري كما هو 
مخط�ط ل�ه، فالن�ادي  ال�رويس يمتلك رغب�ة الاعب 
بخ�وض تجربة االحرتاف يف روس�يا، إذ من املؤمل  أن 
تتوصل إدارة الن�ادي الرويس التفاق مع الرشطة من 

أجل االستغناء عن  الاعب«. 

كش�ف عضو اتح�اد الك�رة العراقي، 
نائ�ب رئيس لجنة املس�ابقات يحيى 
كري�م، أن  نادي�ن اثن�ن م�ن االندية 
الخمس�ة املنس�حبة من دوري الكرة 
املمتاز ابلغا اتحاده  بأنهما لن يرتاجعا 
عن ق�رار االنس�حاب حتى ل�و تلقيا 

مساعدات مالية من اجل  املشاركة . 
القاس�م  »نادي�ي  إن  كري�م  وق�ال 
والس�ماوة ابلغا اتحاد الك�رة بأنهما 
ل�ن يش�رتكا يف  دوري الك�رة املمت�از 

حتى لو تلقيا مس�اعدات مقدمة من 
والرياض�ة  بحس�ب  الش�باب  وزارة 
ترصيح الوزير احمد رياض الذي أكد 
أن الوزارة س�تقف اىل جان�ب االندية 
 الخمس�ة املنس�حبة يف حال�ة العدول 

عن االنسحاب«. 
الت�ي دع�ت  أن »االس�باب  واض�اف 
املش�اركة  بع�دم  للتأكي�د  النادي�ن 
والعدول عن  االنسحاب، وذلك بعد ان 
منحا االس�تغناء ألغلب العبي الفريق 

اندي�ة  اىل  الك�روي 
 اخ�رى وان النادي�ن 

م�ن  الفري�ق  افرغ�ا 
الاعبن«. 

وس�بق للكرخ وزاخو والقاس�م 
والس�ماوة والديواني�ة أن ق�رروا 
االنسحاب من دوري  الكرة املمتاز 
الذي س�ينطلق بداية شباط املقبل 
بمش�اركة 15 نادي�ا وزع�ت اىل 3 

 مجاميع. 

عق�دت لجن�ة الركب�ي العراق�ي يف مقره�ا اول اجتم�اع لها بعد 
املوافق�ة الرس�مية من  قب�ل وزارة الش�باب والرياض�ة وخرجت 
بع�دد من القرارات املهمة التي ستس�هم  بش�كل كب�ري يف تطوير 
اللعب�ة ونرشه�ا يف العراق وح�رضه كل من رئي�س اللجنة  احمد 
قاس�م ونائب�ه فريق هزاع وأم�ن الرس محم�د الجزائري واألمن 
امل�ايل محمد ايم�ن  واألعضاء حبيب جب�ار وزاهر ذي�اب ومحمد 
حس�ن ومشتاق كاظم والدكتورة بيداء  رزاق يف حن تعذر حضور 
الدكت�ور ع�ي خالد لتواج�ده يف مرص .  وقال رئي�س لجنة الركبي 
احم�د قاس�م يف بيان تلقت املراقب العراقي نس�خة منه   «اش�كر 
وزي�ر الش�باب والرياضة الدكت�ور احمد رياض لدعم�ه املعنوي 
الكب�ري لنا  وكذل�ك مدير دائرة الرتبي�ة البدنية الدكت�ور عاء عبد 
القادر لدوره الفعال يف  مس�اندتنا لتطوير اللعبة«.  واكد قاسم ان 
»اللجنة بحثت يف اجتماعها عدة أمور مهمة تصب يف تنظيم  العمل 

ورس�م منهاج احرتايف لع�ام 2020 تضمن إقامة دورات 
تدريبي�ة وتحكيمية  عىل مس�توى ع�ال فضا عن ورش 

عمل تعريفية لرياضة الركبي«.  واضاف ان »االدارة صوتت 
باإلجماع عىل تسمية محمد حسن رئيسا للجنة 

 املس�ابقات وزاهر ذياب رئيسا للجنة 
الحكام وحبيب جبار رئيس�ا 

املنتخب�ات  للجن�ة 
محم�د   و

ي  ئ�ر ا لجز ا
ئيس�ا  ر

هزاع للجن�ة  وفريق  الش�اطئية 
ئيس�ا  ومحم�د  ايم�ن ر الفني�ة  للجن�ة 

للجنة التسويق وبيداء رزاق رئيسا للجنة النسوية«. 

اتفق�ت إدارة ن�ادي الزوراء عىل ضم مهاج�م الكرخ محم�ود خليل، لتمثيل 
الفريق  بمنافسات الدوري املمتاز بعد انسحاب فريقه من البطولة . 

وقال مصدر مقرب من النادي إن »اإلدارة سعت للتعاقد مع مهاجم آخر بعد أن 
 ضمت نجم الصناعات الكهربائية مصطفى محمود«  . 

وتاب�ع: »اتفق�ت اإلدارة بش�كل نهائ�ي مع الع�ب الكرخ 
محم�ود خليل بعد أن أعلن  ناديه انس�حابه من 

ال�دوري هذا املوس�م، وج�اءت الصفقة 
ضمن تخطيط املدرب  باسم قاسم 

لتعويض غي�اب عاء عباس 
ال�ذي غ�ادر لاح�رتاف 
الكويتي،  بالكوي�ت 
عم�اد   ورحي�ل 
للهال  محسن 
السواني«. 

انتق�ل مهاج�م منتخبنا الوطن�ي بكرة 
الق�دم مهم�د ع�ي ميم�ي اىل ال�دوري 
الربتغايل،  وس�يلعب م�ع  بورتيمونينيس 

بنظام االعارة اىل نهاية املوسم الحايل. 
ان  الاع�ب  وق�ال مص�در مق�رب م�ن 
»الاعب س�يعود اىل نادي الدحيل يف نهاية 

 املوسم او االنتقال اىل نادي اخر ان وجد«. 
واض�اف ان »تعاق�د ميمي م�ع النادي من 
اجل انتشاله من املراكز املتأخرة  ومساعدته 

عىل البقاء يف الدوري الربتغايل املمتاز«. 
وب�ن انه »ال يوجد بن�د يف عقد ميمي يحق فيه 
للن�ادي تفعي�ل خاصي�ة ال�رشاء  ولاع�ب الحق 

بالعودة اىل الدحيل او اىل نادي اخر«. 
م�ن الجدي�ر بالذك�ر إن ن�ادي بورتيمونينيس يحتل 
املرك�ز )17( م�ن مجم�وع )18(  نادي�اً يف ال�دوري 

الربتغايل. 

ميمي ينضم
 الى بورتيمونينسي 

البرتغالي

الزوراء يتفق على ضم محمود خليل

كريم: السماوة والقاسم لن يشاركا حتى لو تلقيا مساعدات



ديوكوفيتشُيقصيراونيتشويضعموعًدانارًيامعفيدررفيبطولةأستراليا

أكد النجم األرجنتيني الس�ابق هرينان كريسبو، 
املدي�ر الفني الجديد لديفينس�ا إي  خوس�تيثيا، 

اإلثنني أنه »سعيد بالعودة للمالعب« من جديد . 
وقال كريس�بو خالل مراسم تقديمه: »أنا سعيد 
بالعودة للمالعب من جديد، وبأن  أكون جزءا من 
هذه الفكرة. أريد أن أش�كر اإلدارة عىل اختياري 

ملواصلة نس�ق  اللعب والس�لوك ال�ذي يميزني«.  
وت�وىل صاحب ال�44 عاما تدري�ب الفريق خلفا 
ملاريان�و سوس�و ال�ذي اس�تقال م�ن  منصب�ه 
األربع�اء املايض .  وأك�د املهاجم الدويل الس�ابق: 
»إنها مس�ؤولية كبرية بالنظر مل�ا تقدمه اإلدارة 
منذ  فرتة مع )ماريانو( سوسو، و)سيباستيان( 

بيكاس�ييس، و)خورخ�ي( أمل�ريون،  و)أريي�ل( 
أوالن. أمر رائع اختياري الس�تكمال هذا اإلرث«.  
ويحت�ل ديفينس�ا املرك�ز 13 يف ترتي�ب الدوري 
األرجنتين�ي برصي�د 24 نقطة،  بف�ارق 9 نقاط 
كاملة عن املتصدر ريفر بليت .  ويش�ارك الفريق 
امللق�ب ب�«الصق�ر« للم�رة األوىل يف تاريخ�ه يف 

بطول�ة كوب�ا  ليربتادوريس، حي�ث يلعب ضمن 
املجموعة السابعة إىل جانب أوليمبيا  الباراغوائي 
اإلك�وادوري .   ودولف�ني  الربازي�ي  وس�انتوس 
وس�يكون االختبار األول للمدرب األسبق ملودينا 
اإليطايل الس�بت املقب�ل عندما  يح�ل ضيفا عىل 

أتلتيكو توكومان ضمن الجولة 18. 

كريسبومدربالفريقخوستيثيااألرجنتيني

باتت أيام إدينسون كافاني مهاجم باريس سان 
جريمان، معدودة داخل جدران  النادي الفرنيس، 

وذلك قبل 5 أشهر من انتهاء تعاقده . 

وذكرت إذاعة كادينا سري اإلسبانية التي تابعتها 
»املراق�ب االعراق�ي«، أن  املقرب�ني م�ن كافان�ي 
متفائلون بشأن إتمام صفقة انتقاله إىل صفوف 

أتلتيكو  مدريد . 
ولم تكتف اإلذاعة اإلسبانية بذلك، بل أكدت أيضا 
أن إدارة ب�ي أس جي وافقت  ع�ىل رحيل الهداف 
التأريخي للنادي، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
الجاري�ة، وأن  الصفقة س�تتم خالل أي�ام قليلة 

دون اإلعالن عن قيمتها املالية . 
وأش�ارت إىل أن�ه ح�ال توص�ل النادي�ني التفاق 
نهائ�ي، فإن الصفقة س�تنعش خزين�ة  باريس 
س�ان جريمان بمبلغ مايل ي�رتاوح بني 15 إىل 20 

مليون يورو . 
ولفت�ت إىل أن املحاوالت جاري�ة إلتمام الصفقة 
قبل إغالق باب االنتقاالت  الش�توية، مس�اء يوم 

الجمعة املقبل. 

كش�فت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثالثاء، عن 
موقف إيفان راكيتيتش، نجم  برشلونة، النهائي من 
الرحي�ل ع�ن كامب نو يف ف�رتة االنتقاالت الش�توية 

الجارية . 
وارتبط اسم راكيتيتش بالرحيل عن برشلونة يف أكثر 

من مناس�بة، لعل أبرزها  يف الصيف املايض، 
عندما كان مرشًحا للدخول ضمن 

صفقة ض�م الربازي�ي  نيمار 
من باريس سان جريمان . 
صحيف�ة  وبحس�ب 

الكتالونية  »س�بورت« 
»املراقب  تابعته�ا  التي 
ف�إن  العراق�ي«، 
حس�م   راكيتيت�ش 

الرحيل عن  موقفه بعدم 
برش�لونة يف كان�ون الثاني 

الجاري. 
ويرى الدويل الكرواتي أنه ما زال أمامه الكثري ليقدمه 
ملدرب�ه كيكي س�يتني، م�ن  أج�ل إعادته للتش�كيل 
األس�ايس لربشلونة، وال يريد الحديث عن أي عروض 

يف  األيام املتبقية من الشهر الجاري . 
وكان يوفنت�وس م�ن األندي�ة الراغب�ة بق�وة يف 
ض�م راكيتيتش ه�ذا الش�تاء، حتى أنه 
 الح�ت يف األفق فك�رة عقد صفقة 
تبادلي�ة م�ع برش�لونة، ينتقل 
عىل إثره�ا اإليطايل  فيديريكو 
برنادريس�كي إىل كامب نو، 
راكيتيتش  اس�تقدام  مقابل 

إىل تورينو . 
وينتهي عق�د راكيتيتش مع 
املوس�م  بانقض�اء  برش�لونة 

املقبل. 

ق�ال تقري�ر صحف�ي الي�وم الثالث�اء إن 
أويل جون�ار سولس�كاير مدرب مانشس�رت 
 يونايتد، طلب ضم نج�م ريال مدريد يف فرتة 

االنتقاالت الشتوية الجارية  . 
وذك�ر موقع »لو 10 س�بورت« الذي تابع�ه »املراقب 
العراق�ي« أن سولس�كاير،  طل�ب م�ن إدارة الفريق 
التح�رك رسيعا من أجل التعاقد مع نجم ريال مدريد 

جاري�ث  بيل .  وأضاف املوقع الفرن�يس أن املدرب النرويجي 
يريد ضم بيل يف فرتة االنتقاالت  الشتوية الحالية . 

الحم�ر«  »الش�ياطني  إدارة  أن  املص�در  نف�س  وأوض�ح 
مس�تعدة لفتح خزائنها، بهدف  تلبية رغبة سولس�كاير يف 
ضم صاح�ب القدم اليرسى القوية، حي�ث يتوقع أن  يضع 
»الش�ياطني الحمر« مبلغاً يرتاوح ما ب�ني 50 و 60 مليون 

يورو عىل  طاولة »األبيض امللكي .» 

أعل�ن إن�رت مي�الن رس�مًيا، الي�وم الثالث�اء، إتم�ام صفق�ة 
الدنماركي كريس�تيان  إريكس�ن، نج�م توتنه�ام، لينضم إىل 
الفريق يف فرتة االنتقاالت الش�توية الجارية .  وبحس�ب املوقع 
الرسمي إلنرت ميالن، فإن إريكسن وقع ملدة 4 مواسم ونصف، 
 ليصب�ح العًبا رس�مًيا يف صفوف إنرت .  وأش�ار إىل أن الصفقة 
تم�ت مقاب�ل 20 مليون ي�ورو، حصل عليه�ا توتنهام، نظري 
 بيع الالعب قبل 6 أش�هر م�ن نهاية عقده .  وتتضمن الصفقة 

حص�ول أياك�س )النادي األس�بق لالعب( عىل ملي�ون يورو، 
 باإلضاف�ة للحصول عىل عوائد مب�اراة ودية تجمعه باإلنرت يف 
املس�تقبل .  ووصل إريكس�ن إىل ميالنو قادًما من لندن صباح 
أمس اإلثنني بعد أس�ابيع من  املفاوض�ات بني الناديني، حيث 
رفض رئي�س توتنهام دانييل ليفي الرتاجع عن  الحصول عىل 
20 ملي�ون يورو، ع�ىل الرغم من خطر فق�دان الالعب الدويل 

 الدنماركي مجاًنا عند انتهاء عقده يف الصيف . 

7صحيفة-يومية-سياسية-عامة 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 الثالثاء 28 كانون الثاين 2020 
7 العدد2251 السنة العاشرة

أوضح كارل هاينز رومينيج�ه، الرئيس التنفيذي لنادي 
باي�رن ميون�خ، موق�ف عدد  م�ن العبي الفري�ق، الذين 

تنتهي عقودهم خالل الفرتة القليلة املقبلة  . 
وهناك ع�دد هائل م�ن الالعبني الذين تنته�ي عقودهم 
يف صي�ف ع�ام 2021، من  بينه�م مانويل نوي�ر، ديفيد 
أالب�ا، جريوم بواتين�ج، تياجو ألكانتارا، خ�ايف مارتينيز 

 وتوماس مولر . 

وبش�أن ذل�ك، ق�ال رومينيج�ه، يف ترصيح�ات أبرزتها 
صحيفة »س�بورت بيل�د«  وتابعتها »املراق�ب العراقي«: 
»س�نعقد محادث�ات م�ع كاف�ة الالعب�ني يف وق�ت ما، 

 وسنستمع ملا يريدونه بشأن مستقبلهم«.     
وأضاف: »بعد ذلك، س�نتخذ قراراتنا بش�أن هذه األمور 
يف وقت محدد، ل�ذا يتحتم  عىل الجمي�ع االنتظار ورؤية 

ما سيحدث«.    

وكان مول�ر ق�د تحدث مؤخرًا عن مس�تقبله مع النادي 
الباف�اري، قائ�اًل: »تركي�زي  منصب حالًي�ا عىل تحقيق 
النجاح مع الفريق هذا املوسم، ويف الصيف سأتحدث  مع 

اإلدارة بشأن ذلك، لنرى كيف ستؤول األمور حينها«.    
وتط�رق رومينيجه للحديث ع�ن مولر، قائاًل: »إنه العب 
مهم بالنس�بة لنا، ونح�ن  بحاجة ألهدافه ومس�اعداته 

وروحه البافارية«. 

بل�غ الرصبي نوف�اك ديوكوفيت�ش، املصنف 
الثان�ي عاملًي�ا، الي�وم الثالثاء، نص�ف  نهائي 
بطولة أس�رتاليا املفتوحة، بفوزه السهل عىل 
الكن�دي ميل�وس راونيتش ب��   3 مجموعات 

نظيفة )4-6(، )3-6  ) ،  7( -6(. 
ول�م يواج�ه »ن�ويل« صعوب�ة تذك�ر أم�ام 
راونيت�ش، باس�تثناء املجموع�ة الثالثة التي 
 لجأ فيها لش�وط كرس التع�ادل »تاي بريك«، 
ليتخط�اه يف مب�اراة امت�دت لس�اعتني  و50 

دقيقة .  وعانى راونيت�ش، املصنف 35 عاملًيا، 
من بعض املش�كالت العضلية خ�الل  املباراة، 

واحتاج للتدخل الطبي . 
وي�رب ديوكوفيت�ش به�ذا الش�كل موعًدا 
كبريًا مع الس�ويرسي روجيه فيدرر،  املصنف 
الثالث عامليا، يف نص�ف النهائي، بعدما أطاح 
األخ�ري باألمريك�ي تيني�س  س�اندجرين بعد 
مباراة طويلة امتدت ل� 5 مجموعات )3-6(، 

 .)3- )6  ، (  6-7(   ،)6-2( ،)6-2(

وتوج »نويل« ب� 7 ألقاب يف أس�رتاليا مقابل 6 
لفيدرير، صاحب الرقم القيايس  يف عدد مرات 

الفوز بالبطوالت الكربى )20(. 
م�ن جهته س�يحظى رافاييل ن�ادال بفرصة 
االحتف�اظ بصدارة التصني�ف العاملي  لالعبي 
التن�س ملا بعد أس�رتاليا املفتوحة، حال نجح 
يف تخط�ي ربع نهائ�ي  البطول�ة بالفوز عىل 

النمساوي دومينيك ثيم غًدا األربعاء . 
ويتفوق نادال يف إجم�ايل املواجهات املبارشة 

أمام ثيم، املصنف الخامس  عامليا9(  -3(  . 
وينتظ�ر أن يواجه الفائز من هذه املواجهة يف 
نصف النهائ�ي الفائز من لق�اء ربع  النهائي 
اآلخر الذي س�يجمع بني الس�ويرسي س�تان 

فافرينكا، واألملاني ألكسندر  زفرييف . 
ونجح نادال يف تخطي الشكوك التي الزمته يف 
بداي�ة البطولة، بالتألق يف  الدورين الس�ابقني 
واإلطاحة باألسرتايل نيك كرييوس، واإلسباني 

اآلخر بابلو  كارينيو. 

رومينيجه
يؤكدمفاوضاتالبايرن

معبعضالعبيه

صفقةتبادليةبينبرشلونةوفالنسيا

القرعةقدتضعليفربولبمواجهةتشيلسيبكأسإنجلترا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثالثاء، 
عن محاوالت مسؤويل برش�لونة  املكثفة إلقناع 
نظرائه�م يف فالنس�يا بالتخ�ي ع�ن املهاج�م 
اإلس�باني روريجو  مورينو، يف ف�رتة االنتقاالت 

الشتوية الجارية . 
ويس�عى برش�لونة بكل قوة لض�م رودريجو يف 
كانون الثاني الجاري، م�ن أجل  تعويض غياب 
لوي�س س�واريز، الذي أج�رى عملي�ة جراحية 

ستبعده لنهاية  املوسم . 
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإلس�بانية، التي تابعتها »املراقب العراقي«  فإن 
برش�لونة عرض أح�د الثنائي م�وىس واجي أو 
أبيل روي�ز ضمن الصفق�ة، يف  محاول�ة إلقناع 
فالنس�يا بإتمامه�ا قبل نهاية ب�اب االنتقاالت، 

الجمعة املقبل، وتقليل  القيمة املادية . 
وأش�ار التقرير إىل أن فالنس�يا اس�تقر بالفعل 
عىل ضم الظهري السنغايل موىس  واجي، يف إطار 

حاجته لتدعيم الجهة اليمنى . 
ويفض�ل واج�ي ال�ذي كان عىل وش�ك االنتقال 

لنادي نيس الفرنيس، البقاء يف  الدوري اإلسباني 
واللعب مع فالنسيا .  ويعتقد برشلونة أن موىس 
واجي صاحب تقييم عاٍل ألنه العب دويل بالفعل، 

 بينما يرى فالنس�يا أنه ل�م يلعب مع فالفريدي 
أو كيك�ي س�يتني، وبالتايل عن�د  التفاوض عىل 
الفارق املادي، فلن يكون كما يتصور برشلونة. 

سحبت قرعة الدور الخامس، من منافسات بطولة 
كأس االتح�اد اإلنجليزي،  وأس�فرت ع�ن مباريات 
متوازن�ه للكبار، بينم�ا فتحت الطري�ق ملواجهات 

مقبلة من  العيار الثقيل . 
ووفق�ا للقرعة، س�يحل مانشس�رت س�يتي حامل 
وين�زداي  بال�دور  ش�يفيلد  ع�ىل  ضيف�ا  اللق�ب 
الخام�س .  وربما يواجه وين روني فريقه الس�ابق 
مانشسرت يونايتد، وذلك يف حال فوز  ديربي كاونتي، 
الفري�ق الجديد ملهاج�م إنجلرتا الس�ابق، عىل فريق 
نورثامبت�ون  ت�اون، يف مب�اراة إع�ادة ال�دور الرابع .  

وس�يخوض ليفربول، الذي يش�ارك بتش�كيلة من الصف 
الثاني يف هذه البطولة،  مباراة إعادة أمام رشوزبريي تاون 
عىل ملعب أنفيلد، والفائز منهما سيواجه  تشيليس بقيادة 

املدرب فرانك المبارد . 
وس�تكون هن�اك حتم�ا مواجهة بني طرفني م�ن الدوري 
املمتاز حيث يستضيف  الفائز من مواجهة ساوثهامبتون 
وتوتنهام، فريق نورويتش س�يتي .  بينما س�يلتقي ليسرت 
سيتي مع الفائز من كوفنرتي سيتي أو برمنجهام سيتي، 
يف  حني يواجه ش�يفيلد يونايتد منافسا من الدرجة الثانية 
حيث يلعب مع الفائز من  مباراة ريدينج وكارديف سيتي .  

وستقام املواجهات يف األسبوع الذي يبدأ يف الثالث من آذار . 
وفيما يي قرعة الدور الخامس : 

   شيفيلد وينزداي أمام مانشسرت سيتي
ريدينج/كارديف سيتي أمام شيفيلد يونايتد

تشيليس أمام رشوزبريي تاون /ليفربول
وست بروميتش أمام نيوكاسل/أوكسفورد يونايتد

ليسرت سيتي أمام كوفنرتي سيتي/برمنجهام
نورثامبتون/ديربي أمام مانشسرت يونايتد
ساوثامبتون/توتنهام أمام نوريتش سيتي

بورتسموث /آرسنال. 

كافانييقتربمنمغادرةسانجيرمان

راكيتيتشيرفضالمغادرةفياالنتقاالتالشتوية

توص�ل توتنهام التفاق م�ع آيندهوفن، 
اليوم الثالثاء، عىل ضم الجناح الهولندي 
 الشاب س�تيفن بريجوين مهاجم األخري، 
خالل ف�رتة االنتقاالت الش�توية الجارية .  
وبحسب شبكة »سكاي سبورتس«، التي 
تابعتها »املراقب العراقي« فإن  بريجوين 
)22 عاًم�ا( ل�م يش�ارك يف تدريبات 

ه�ذا  آيندهوف�ن 
حي�ث  األس�بوع، 
لن�دن  تواج�د  يف 
للكشف  للخضوع 
الطب�ي، قبل إتمام 
كم�ا  الصفق�ة، 
غاب ع�ن مواجهة 
 تيفينتي، يوم األحد 
وس�جل  امل�ايض .  
ال�ذي  بريجوي�ن 
يحظ�ى بإعج�اب 

املدي�ر الفني للس�بريز جوزي�ه مورينيو، هذا 
 املوس�م بقميص آيندهوفن ستة أهداف خالل 

29 مباراة، يف مختلف املسابقات،  وصنع 13  . 
أم�ا يف املوس�م املايض، فق�د س�جل الهولندي 
الش�اب 15 هدًفا، وصنع 13، خالل   41 مباراة.  
  وبدأ بريجوين مسريته الدولية يف ترشين األول 

 .2018

توتنهاميضمجناحآيندهوفن

رسمًيا..إريكسنينتقلالىإنترميالنسولسكايريطالببضمغاريثبيل
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مصطلحات ادبية
حكايات »العباءة والخنجر«

تشير حكايات »العباءة والخنجر«إىل مرسحيات 
ذات  وهيي  واملؤاميرات  الجاسوسيية  ورواييات 
طابيع مائج بالحركية واالنفعاالت الرومانسيية 
الصبيانيية. وهنياك نيوع قريب الصلية من ذلك 
اسيمه حكايية العبياءة والسييف حييث ترتدي 
الشيخصيات بالفعل عباءات وتتسلح بالسيوف، 
امللكيي  البياط  آداب  طريقية  عيى  ويسيلكون 
ويقطعون وقتا طويا يف املبارزات مثل الفرسيان 

الثاثة لديماس األب.

طرائف من التراث 

عدنان محسن: كل المـــدن أسكنهــا ووحــدهـا بغـداد تسكنني  

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

ه��و اح��د ابناء جيل الس��بعينيات الش��عري ، الجيل الذي تحم��ل الكثري من المعاناة يف ظ��ل تدهور االوضاع السياس��ية داخل العراق ، جيل م��ن ذهب يف المعرفة 
واالبداع لكنه عاش حياة بائس��ة بس��بب التهميش واالعتقاالت ومصادرة حريته لتقاطعاته مع الس��لطة الحاكمة آنذاك انه الشاعر عدنان محسن الذي التقته 

)المراقب العراقي( يف حوار وقد خرجنا بهذه المحصلة.

يرى ان أهمية الشعر ليست في شكله بل في قيمته  

من طرائيف املغفلني هنياك العديد من 
القصص التيي ظهرت يف كتيب الرتاث 
العربيي ومنها هذه الحكاية : اشيرتى 
أحد املغفلني يوماً سمكاً .. وقال ألهله: 
اطبخوه ! ثم نام . فأكل عياله السيمك 
ولّطخيوا ييده بزيتيه. فلميا صحا من 
نوميه .. قال: قّدموا إيلّ السيمك. قالوا: 
قيد أكلت. قيال: ال. قاليوا: ُشيّم يدك ! 
ففعيل.. فقيال: صدقتيم .. ولكنني ما 

شبعت.

حينما كتب محميد عابد الجابري أطروحاته حول »نقد العقل 
العربي« فإنه وجد جيورج طرابييش له باملرصاد، ليكتب »نقد 
نقيد العقيل العربيي«، وليكتب آخيرون أيضا ميا يجعل فكرة 
النقد مشيكوكا فيها، وبحاجة دائميا إىل املراجعة، وإىل أهمية 
تخليصها من عوالق األوهيام واألقنعة واألدلجات التي تختبئ 
خلفهيا. كتابة النقيد تقوم يف جوهرها عى فكر الشيك، وعدم 
الثقية، وعيى وضيع اليذات القومية أميام رهابيات تاريخية 
وفكرية، مردها الضعيف، والخضوع، واالطمئنان إىل الامرئي 
مين الحليول الشيمولية واالسيتعائية، التيي تعنيي الحماية 
والتسليم، مثلما تعني صناعة »الدول الجاهزة« و«املجتمعات 
املحمية« التي تعيش لحظات صيانتها اآلمنة، وسيط تهديدات 
أمنية ودينية وطائفية، وهو ما أسهم ضمنا برغبة الي«بعض« 
بالدعوة إىل صناعية املجتمعات النقية، أو الناجية عى طريقة 

التوصيف السلفي بي«الفرقة الناجية«.
مراجعة اشيتغاالت العقيل العربي ال تعني مراجعة السياسية 
بمعناهيا الخالص، وال حتى التدخل يف الاعقانية السياسيية 
العربيية، بقدر ما تعني العمل عى إثارة أسيئلة وجودية حول 
هويتنا، وحول مسيتقبلنا، وحول فكرة »تاشيينا«، كما أشار 

إىل ذلك الشاعر أدونيس.
استدعاء العقانية قد يكون وعيا باملشكلة، ودعوة ملواجهتها، 
ومنظيورا لرؤية األشيياء الحقيقيية من حولنا، فالسياسيية 
والفوبييا األمنيية كثيرا من تصنيع أوهاما، 
ال  وتخييات  وديكتاتورييات،  وأشيباحا، 
مرجعييات رسديية لها، السييما أن تاريخنا 
إىل  يحتياج  رسدنتيه  الييوم  نحياول  اليذي 
العقانية من جهية، والنقد من جهة أخرى، 
ليس بالرضورة عى طريقية الجابري، لكي 
يكيون عقيا عرفانييا أو بيانييا أو برهانيا، 
وأن تتوزع الوالءات، وفيق حاجة هذا العقل 
أو ذاك، فاملغربانيي سييكون برهانيا، وربما 
بيانييا بعض الييشء، لكن املرشقي سييظل 
عرفانييا، أي أنيه محكيوم بعقيد الغنوصييات 
والروحانييات، واسيتيهامات التصيوف. االعتقياد بيأّن هيذه 
التوصيفيات أضحيت مثيرة للجيدل، يقابليه التصدييق بأّن 
السيايس هو الوحيد الذي يملك الوجه الربهاني للحقيقة، وأّن 
ميا يحمليه الثقايف من عرفانية ال تسياعده عيى تجاوز عقدة 
الحداثية بمعناهيا اإلجرائي، حيث تظل تليك الحداثة تهويمية 
واسيتعارية، وال ظّل لها سيوى اللغة، وسيوى ميا يحمله لها 
مبرشو الحداثة مين نزق »أدونييس« مسيكون بوهم التجاوز 
يف اللغية وليس يف الواقيع، لكن التغافل عين حقيقة األمر هو 
ما يجعلنا أكثر اسيتجابا لعلم اللغة عى حسياب علوم أخرى، 
يمكنها أن تشيفع لنا يف معرفة مسؤوليات الحداثة، فنحن لم 
نوّظيف علم االجتماع يف معرفة الشيخصية والهوية والجسيد 
والعقيدة، وحتى يف اللغة نفسها، فضا عن تعطيلنا التعليمي، 
وربميا السييايس والدينيي لعليٍم مهيم هيو األنثروبولوجييا، 
ووصفناه دائما بأنه علم املستعمرين، وأن وظائفه وكشوفاته 
ال تميسّ سيوى الغاميض واملقميوع مين العيادات والهويات 
واألزياء والعادات والقيم واألساطر، حتى بات وكأنه جزء من 
اشتغاالت الفلكلور، بعيدا عن أن يكون علما مهما، له شأنه يف 
الحفر والكشف، واملعرفة، ويف تقويض املركزيات القديمة التي 

حولتنا إىل أمٍة صالحة لاسترشاق فقط.

على ضفاف الفرات نساء يغسلن سواد »داعش« لألبدالعقالنية والنقد
 املراقب العراقي/ متابعة...

مين ارتفاع شياهق وبكاميل جمالها 
الربيعيي تطيّل سييدة مين محافظة 
الرقية – شيمال رشق سيوريا- عيى 
لوحية  خيال  مين  مدينتهيا،  أبنياء 
صممتها التشيكيلية السورية سافة 
حجازي، ورسمها التشكييل السوري 
موفيق الزيين، عى جدار أحيد األبنية 
الناجية من الحرب التي أسيفرت عن 
مقتل اآلالف من أبناء املدينة، وترشيد 
معظم سكانها.يف اللوحة ينساب املاء 
والحنيان من بيني يدي هذه السييدة 
، تضيع يف الهيواء الطليق وعاءهيا، 
مذكيرة املياّرة برتاثهيم العيذب، يوم 
كانت النسياء يغسلن الثياب بأيديهن 
عيى ضفاف نهر الفيرات، قبل ظهور 
الغساالت الكهربائية، هذا الرتاث الذي 
سّجل عودة قرسية اليوم مع االنقطاع 

الدائيم للتيار الكهربائيي، وقلة املياه، 
حيث اضطيرت املرأة للعيودة إىل أيام 

الجدات والغسيل اليدوي.
هيذه اللوحية باإلضافية إىل 6 لوحات 
جداريية يف ميدن ديير اليزور والرقة 
والطبقية وأريافهيا، تنفذهيا حملية 
»نحين أهلها« بالتعياون مع منظمة 
الشارع لإلعام، يف محاولة »الستعادة 
الفضاء العام الذي رسق من املجتمع 
السيوري ميرات عدييدة، مين خال 
تلوين ما تبقى من جدران لم تهدمها 
الحرب، واسيتعادة الوجيه الحقيقي 
يف  الحملية  تشير  كميا  للمجتميع« 
بيانها. وكانت مجموعة من منظمات 
املجتميع املدني املسيتقلة والعاملة يف 
محافظتيي الرقة ودير الزور شيمال 
رشق سيوريا، أطلقيت حملية »نحن 
األول  أكتوبر/ترشيين  يف  أهلهيا« 

2019، لدعم مبادرات املجتمع املدني 
والعاملني يف منظماته. )تمّثل اللوحة 
محاولًة لغسيل جدران املدينة التعبة 
بعد الحيرب، بفعل يدوي وإنسياني، 
قيد يكيون متعبياً لكنه ينطيوي عى 

الكثير مين الحب ويوحيي بالتطهر 
الفنانية  تقيول  هكيذا  والخياص(، 
حجيازي املقيمة يف أملانيا، التي قامت 
بتصميم اللوحة، أبدت حماساً شديداً 
عيرض  عنييييييدميا  للميرشوع، 

أن  فكيرة  واسيييييتهوتها  عليهيا 
تيييكيون الجدارييييييات جزءاً من 
فضياء املدييييينة، تعيرّب عن الهوية 
الثقافيييييية والرتاثيييييية املحلية 
لسيكان املدينة، وأن تساهم يف إعادة 
الثقية فيها بعيد أن جيرت محاوالت 
طمسيها من قبيل العديد مين القوى 
خيال  املقحمية  واأليديولوجييات 
»داعيش«  أن  املفارقية  الحرب.مين 
حياول صبيغ املدينة باللون األسيود. 
فاليرتاث الرقاوي غني جيداً باأللوان 
والزخيارف، خاصة يف ثياب النسياء. 
تضيف حجازي )من املحزن أن الرقة 
أصبحيت يف نيرشات األخبار«معقيل 
داعيش« حتيى السينة املاضيية، وأن 
تكون صورة الدمار بعد الحرب هي ما 
يعرب عن املدينة. ولعل تلك الجداريات 
للمدينية  تعطيي  الكبيرة  امللونية 

طابعياً جماليياً مختلفياً، خاصية أن 
شخوص هذه الصور هم من السكان 
املحليني بمختليف أعمارهم وأزيائهم 
ومهنهيم. ال تعرّب الجدارييات عن أي 
شخصيات سياسية أو قادة وال تمّجد 
السيلطة، فهيي تعرب عن اإلنسيان(.
الزم الظيام مدينية الرقة لسينوات، 
يف ظيل »داعيش«، خبيا نيور امليرأة 
حينهيا، وكان لزاماً عليهيا أن ترتدي 
األسيود، فضاً عن التقيييد الهائل يف 
حركتهيا وحريتهيا، أميا الييوم وبعد 
انتهياء حكمهيم عادت امليرأة لترشق 
من جدييد، بأزيائها الرتاثية املشيبعة 
بأليوان الحيياة والفيرح، لقيد لونت 
املدينة بألوان الحياة والتفاؤل، أتمنى 
أن يعيود أهيل الرقة اليهيا لروا كيف 
أصبحت، بعيد أن كان الدمار والركام 

يمأل شوارعها. 

»الروهة«  التكلم بلسان اإلنسان في العراق وسوريا
 املراقب العراقي/متابعة... 

يف زمين كتابية الرواية واسيتعارة املرسح 
للنصيوص الجاهزة مع محياوالت يف إعادة 
الكتابة، يقدم الكاتب عبد الحليم املسعودي 
عى مغامرة تحسيب له يف الولوج إىل عوالم 
إبداع النصيوص املرسحية محكمية البناء 
ومتينية الحبكية واملسيتقلة بذاتهيا بعيدا 
عين التيورط يف االقتباس والتنياص... فا 
بأسيماء  الوشياية  غرها!ليسيت  تشيبه 
امليدن والعواصيم وجرائم داعش... سيوى 
عامة عى تكلم »الروهة« بلسيان اإلنسان 
يف العيراق وسيوريا وكل الوطين العربيي 
املهزوم وتبنيها لقضاييا الراهن، اآلن وهنا 
... ولكنها تنسيحب عى كل عصور الظام 
وأزمنة القبح والجهل والرياء منذ أن أصبح 
»كل يشء يبياع، كل يشء، اآلثيار القديمة، 
الحجيارة، الرساب، عواصيف الرمل، نعيق 

الغربان، األشباح، كل يشء يباع
األوىل  املصافحية  هيو  العنيوان  كان  لين 
بيني الكاتب والقيارئ، فإن هيذا االحتكاك 
األول ميع مرسحية »الروهية« لعبد الحليم 
املسيعودي يضعنيا منذ الوهلية األوىل أمام 
اختبار تأويل كنيه العنوان وتخمني طبيعة 
العوالم التي تختبىء يف جوفها شيخصيات 

هذا النص املرسحي.
ما الروهة إذن؟ هل هي أّم الشيطان أم هي 
ابنة الظام؟ يبيدو أنها تلك الروح الرشيرة 

التي تسبح يف العتمة وتقبع يف الظلمة !

صفحيات  إىل  فشييئا  شييئا  وبالتسيلل 
مرسحية »الروهية« وتتّبع خطى صاحبها 
الكاتيب يف قيادتنيا إىل نهايتها فصا فصا 
وشخصية شخصية، ووجعا وجعا... يخّيل 
إلينا أننيا أصبحنيا أرسى ذاك الكهف الذي 
وجيد فيه أبطال املرسحية أنفسيهم يف غر 

حول وال قوة منهم !
أن نرتميي يف كهيف »الروهية«  وبمجيرد 
حتى تيرتاءى لنا مامح »كهيف أفاطون« 
يف جمهوريته وتليوح لنا قصة أهل الكهف 
يف القيرآن الكرييم... فقد تختليف العصور 
وتتنوع املرجعيات واألسياطر ولكن تبقى 
ثنائيية الظيام والنور تحكم الكيون وقدر 

اإلنسان.
 يف » الروهة« حيث القاع املظلم يسيتضيف 
مختلفية  شيخصيات  املرسحيي  الكاتيب 
ومتصادمة ومتناقضية... ال يشء يربطها 
سيوى القيدر الواحيد واملصر املشيرتك يف 
مواجهية ظيام يطوّقهيا ويف البحيث عن 
منفذ للنور، للخاص... وما بني شخصيات 
مصيدرة للميوت وأخرى هاربة منه يسيم 
عبيد الحلييم املسيعودي أبطاليه بأسيماء 
واقعية وأخيرى طريفة ومتخيلة عى غرار 
أمر يونس وعبد الحي الرتميذة وشاه بانو 
وصالحة التومي وكّجية مّجة القصر ذلك 

القزم الذي ال سّن له وال أسنان .

املراقب العراقي/ متابعة... 
صيدر حديًثا عين دار املؤسسية رواية 
»العيراف« للروائي محميد فؤاد قاعود، 
وذليك بالتزامن ميع معيرض القاهرة 

الدويل للكتاب يف نسخته الي51.
وقال محمد فيؤاد قاعود عين الرواية: 

اسيتغرقت الرواية طيوال العام ونصف 
وجياء تنفيذهيا عى فيرتات متقطعة، 
اهتمميت  ألنيي  صعبية  فيرتة  كانيت 

بالتفاصيل الدقيقة.
:« كنيت قيد كتبيت  وأضياف قاعيود 
قصييدة قبيل الروايية تتعليق بنفيس 
لشيهور  وتركتها  املوضيوع، 
يف درج مكتبيي، ثيم تحدثيت 
ميع الدار ووجيدت أن الفكرة 
تصليح لرواية من االسياس، 
قاعود:  العراف.وتابع  وكانت 
الروايية حيول  تيدور فكيرة 
كاملية  قريية  أهليك  رجيل 
وكانيت  لحبيه،  انتصياًرا 
التيي  الشيخصية  التجيارب 
جعليت من العراف اسيطورة 
حقيقيية عيى اليورق، كانت 
هنياك بعض األميور املتعلقة 
باختيار اسيماء الشيخوص، 
الجيو  ميع  تتناسيب  ولكيي 
فاخرتت«مقاص«  الروائيي، 
حريًصيا  وكنيت  و«ليهيوة«، 
ليه دالالت  أن يكيون االسيم 
بعينها تخدم الرواية.يذكر أن 
محميد فؤاد حسيانني يونس 
قاعيود من موالييد قرية بني 
سامة مركز منشأة القناطر 
محافظية الجييزةي تخرج يف 
كلية التمرييض، وحصل عى 

جوائز كثرة يف الشعر.

»العراف« قصيدة تحولت الى رواية 

كييف تفرسون الدعوات املسيتمرة للحداثة 
والتجرييب يف قصييدة النثير والرواية أو ما 

وراء الرواية ؟
- أحسيب أّن الدعيوات املسيتمرة للحداثية 
والتجريب يف ثقافتنا، ما زالت أسرة لنوعني 
مين سيوء الفهيم ولبضعية أوهيام، ومين 
سيوء الفهم هيذا ومين تلك األوهيام نهلت 
دعوات الحداثية مصادرهيا األوىل وصاغت 
توصيفاتها.أميا سيوء الفهيم فهيو يتعلق 
بإشيكالية املصطليح الذي يشير إىل هوية 
قولنا الشيعري: قصييدة التفعيلة، الشيعر 
الحير، قصييدة النثير اليخ. ولييس مبالغة 
القيول إّن غياب املصطلح ) الجامع املانع ( 
هيو كعب أخيل النقد العربيي ومصدر فراغ 

وخواء نظرياته.
واآلن، إذا نظرنا إىل خارطة الشيعر العراقي، 
نجيد أّن كتاب قصييدة النثر فيهيا قليلون، 
واّن بعيض الرميوز التيي نعتقيد أنها تمثل 
قصيدة النثر بامتياز، هم يف الحقيقة كتبوا 
الشعر الحر. يحرض اآلن يف الذاكرة رسكون 
بولص، فالربغم من أّن هذا الشياعر الكبر 
كتب قصائد نثر رائعية ولكن أكثر قصائده 
تنتميي إىل الشيعر الحير، هذا ميا رّصح به 
يل شيخصيا، وكذلك الحال ميع صاح فائق 

الذي أعتيربه مع املاغيوط ورسكون بولص 
ومؤيد الراوي وغرهم من رواد الشعر الحر 
يف العراق، هذا الشيعر الذي أخرج القصيدة 
العربية من أروقة فعولين مفاعيلن فعولن 

مفاعيلن لتعلن عن نفسها بحرية كاملة.
  لكين باملقابيل نجيد أن خيروج القصييدة 
العربية مين اوزان الخلييل جعلهيا تتأثر يف 
الشيعر الفرنيس الذي كتبيه رامبو وبودلر 

وبريفر وغرهم الكثر .
 كان التأثير الفرنييس طاغيا عى القصيدة 
العربيية وبخاصية داخيل العيراق أكثر من 
غيره واعني هنا تحديدا قصييدة النثر ، إذاً 
ميا هي مقومات نجاح قصييدة النثر داخل 
الوطين العربي ونحين نعرف ان شياعرها 
يجيب ان يكون موسيوعي ومليم بثقافات 
متنوعة  ولو تعقبنا قصيدة النثر الفرنسية 
منذ الدييوان األول الذي أصيدره الويزيوس 
برتيران » غاسيبار الليل« حتيى يومنا هذا، 
نجد أّن كبار الشيعراء الفرنسييني، بودلر، 
رامبيو، ماالرمييه يف القرن التاسيع عرش، 
وبروتون، آراغون، إيلوار، سيان جان برس، 
ماكس جاكوب، بير ريفردي، رينيه شيار، 
فرنسييس بونج، بير جيان دوف..الخ من 
القيرن العرشيين، سياهموا يف تكريس هذا 

النميط مين الكتابة، ومين كتابيات هؤالء 
اسيتمدت قصيدة النثر الفرنسية رشعيتها 
ونالت شهرتها. هؤالء جميعا، ومن معهم، 
رّسيخوا قصييدة النثر يف الشيعر الفرنيس، 
بحييث أصبحيت الييوم النميط السيائد يف 

الكتابات الشعرية الفرنسية.
كان  مياذا   : اآلتيي  أتخييل  دعنيي  واآلن، 
سييحصل ليو أّن محمد مهيدي الجواهري 
أو بدر شياكر السيياب أو نيازك املائكة أو 

عبدالوهاب البياتي، جرّبوا قصييدة النثير؟  
الييوم ، وبعيد أن مضيت عقود مين الزمن 
عيى كتابة قصييدة النثر يف العيراق خاصة 

والوطين العربيي عامية ، هيل تعتقيد انها 
اثبتت وجودها واصبحت بديا عن القصيدة 

الكاسيكية وقصيدة التفعيلة ؟

  ينبغي عى امليرء قبل الرشوع يف أي حديث 
عن البدائل، أن يعيد قراءة التجربة الشعرية 
النصيوص  خيال  مين  السيتينات  لجييل 
املنشيورة آنذاك وعرب أهم رموزها.ال أضيف 
شييئا جدييدا يف القيول إّن هيذا الجييل لم 
يكين جيا واحدا من جهة اإلبيداع واملعرفة 
الشيعرية، رغيم انتمائهم إىل حقبية زمنية 
ُعرفيت بهيذا االسيم، وأحسيب أن شيعراء 
التفعيلة لهم نصيبهم يف املساهمة يف تجديد 
القصييدة العربية ولكن مين داخلها ودون 

الخروج عى قوانينها.  
ويسيتطيع العيارف بالعيروض أن يفعيل 
اليشء نفسيه بعدد غفر من قصائد نهاية 
أن  والخمسيينات.والحال،  األربعينيات 
مسياهمة شيعراء التفعيلة يف الستينات يف 
التجديد تكمن يف الخروج من هذه الرصامة 
العروضيية ومين كّل ميا تقيّدم يتضيح أّن 
قصييدة النثر ميا زالت يف بداياتهيا مقارنة 

باإلرث الشعري القائم،  
* ننتقيل اىل املنفى اليذي ذهبت إليه مرغما 

بعد سلسيلة من مضايقات رجيال األمن يف 
بداية شيبابك ، وأكثر من ثاثة عقود مضت 
وانت بعيد عين وطنك العراق . ترى ما الذي 
ظّل يف الذاكرة عين بغداد مدينتك التي تمثل 
نواتك الشيعري بالرغم من الخراب والدمار 
اليذي لحيق بها عيرب الحيروب والرصاعات 

الطائفية ؟

- مالذي أبقته الذاكرة وماذا تبقى منها؟ لم 
أكن أحسب أّن سؤال كهذا عن عاقة اإلنسان 
باملكان، يضعني أمام حرة االختيار ويعقد 
لسياني. كأّن كّل يشء قيد بقيى ويف نفيس 
الوقيت لم يبق منه سيوى القليل، هذا الذي 

أخفي فيه نفيس وأتذكرها.
كنُت كتبت منذ فرتة طويلة نصا يقول:

الذاكرة،
هي كّل ما تبّقى يل
من أسمال العائلة.

وقلُت أيضا:
مدٌن أسكنها

وحدها بغداد تسكنني
إّن عاقية امليرء بامليكان، هي ميرآة حياته 
ودليليه اليذي يقيوده إىل املايض مين أبوابه 

الواسعة.

الثقافـي
8

عدنان محسن

 علي حسن الفواز
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يط�ور موظف�و مرك�ز نوفوسيبريس�ك العلم�ي لعلم 
الفريوس�ات والتكنولوجيا الحيوية »فيكتور« لقاحني 
تجريبيني ضد ف�ريوس كورونا الجدي�د، وفًقا للموقع 
الرس�مي لف�رع س�يبرييا التاب�ع ألكاديمي�ة العل�وم 
الروس�ية » يف س�يبرييا«.وفًقا للمدي�ر الع�ام ملرك�ز 
نوفوسيبريسك العلمي لعلم الفريوسات والتكنولوجيا 
الحيوية »فيكتور« رينات ماكس�يوتوف، فإن املنظمة 

تط�ور »لقاح�ني، يجب اختب�ار نماذجهم�ا األولية يف 
حزيران«.وقال أيًضا إنه تم بالفعل إنش�اء مجموعتني 

تشخيصيتني لفريوس كورونا الجديد يف »فيكتور«.
وكانت قد أعلنت السلطات الصينية، يوم األحد املايض، 
عن تطوير لقاح مض�اد لفريوس »كورونا« املتفيش يف 
الب�اد، والذي أس�فر عن مقتل 80 ش�خصا وأكثر من 

ألفي إصابة.

الصداع النصفي من أكثر املش�اكل الصحية الشائعة، 
الش�خص الذي يعاني من هذه املشكلة هوالذي يعرف 
مدى األلم الذي يمك�ن أن تحدثه هذه الحالة، ويمكن 
أن يكون نق�ص فيتامني معني هو الس�بب الحقيقي 
وراء ألم الص�داع النصفي املتكرر، وذلك وفقاً ملا ذكره 

.»times of india « موقع
يذكر التقرير إن أل�م الصداع النصفي يكون مصحوباً 
بالخفق�ان وش�عور بالغثي�ان والقيء والحساس�ية 

للضوء والصوت.
وهن�اك العديد من األش�ياء الت�ي يمك�ن أن تؤدي إىل 
نوبة الصداع النصف�ي مثل: اإلجهاد والقلق والصدمة 

والتوتر واألرق وغريها.
 ويعتم�د معظم الناس عىل األدوية التي ترصف بدون 
وصف�ة طبية أو بعض العاج�ات الطبيعية للحصول 
عىل بع�ض الراحة، ولكن كش�فت دراس�ة جديدة أن 

نوب�ة الص�داع النصفي املتك�ررة قد تكون بس�بب 
نقص فيتامني معني يف جسمك.

ووفقاً لدراس�ة حديث�ة، قد يكون نق�ص فيتامني 
 Q10 د(، بما يف ذلك الريبوفافني واإلنزيم املساعد(

سبًبا آلالم الصداع النصفي املتكررة لديك.
وكش�فت األبح�اث الت�ي أجرته�ا س�وزان هاجلر، يف 
املرك�ز الطب�ي بمستش�فى سينس�يناتي لألطف�ال، 
أن نوب�ة الص�داع النصف�ي يمكن أن تك�ون مرتبطة 

 Q10 بنقص«فيتامني د« ، وكذلك الريبوفافني وأنزيم
للدراسة.

ودرس هاجل�ر قاع�دة بيان�ات العديد م�ن املراهقني 
واألطفال والبالغني الذين يعانون من مش�كلة الصداع 
النصف�ي،  وبحث�ت ع�ن مس�تويات الدم األساس�ية 
 ،Q10 لفيتامني )د(، والريبوفافني ، واإلنزيم املساعد
وحم�ض الفولي�ك ، الذي تم ربطه بالص�داع النصفي 
عدة مرات.وخلصت الدراس�ة إىل أن األش�خاص الذين 
يعانون من الص�داع النصفي املزمن كانوا أكثرعرضة 
لإلصابة بنق�ص أنزي�م Q10 والريبوفافني باملقارنة 

ة مع الشخص الذي يعاني من الصداع  م�ر
واحدة فقط.

يمك�ن الختبار وراثي أن يحدد قريبا األطفال األكثر عرضة لإلصابة 
بالنوع الثاني من داء السكري، قبل مرحلة الخطر.

ووجدت دراس�ة جدي�دة عامات الحم�ض النووي الت�ي تفيد بأن 
بعض األطفال لديهم خطر أكرب لإلصابة باملرض يف املستقبل.

ولعقود من الزمن، ش�وهد ارتف�اع خطر اإلصابة بالنوع الثاني من 
مرض الس�كري كنتيجة لس�وء التغذية أثناء الحمل، كما ينتج مع 
انخفاض ال�وزن عند الوالدة. ولكن، يف الس�نوات األخ�رية، تزايدت 
أوزان املوالي�د، واس�تمرت اإلصاب�ة بم�رض الس�كري م�ن النوع 

الثان�ي يف االرتفاع، م�ا أدى إىل البحث عن 
لاعتق�ادات  بديل�ة  تفس�ريات 

السابقة.
وي�رى األطباء أن القدرة 

ع�ىل اكتش�اف مرض 
الس�كري من النوع 

مبك�را،  الثان�ي 
أن  ش�أنه  م�ن 
األطفال  يس�اعد 
االبتعاد عن  ع�ىل 
التي قد  الع�ادات 

تؤدي للمرض.
الدراس�ة،  وب�دأت 

تس�مى  الت�ي 
EarlyBird، يف أوائ�ل 

وتابع�ت   ،2000 ع�ام 
300 طفل يتمتعون بصحة 

جي�دة ملدة 15 عام�ا يف بليموث، 
الواقعة يف جنوب غرب إنجلرتا، من سن 

الخامس�ة إىل س�ن البلوغ املبكر، ملعرفة كيفية تغ�ري األيض لديهم 
أثناء النمو.

وتعاون�ت جامع�ة بليم�وث ورشك�ة »نس�تله« )Nestlé( ملعرف�ة 
العوامل التي تؤدي إىل إصابة األطفال باملرض يف مرحلة البلوغ.

وأظه�رت النتائج التي نرشت يف مجل�ة Diabetes Care أن الدالالت 
األوىل للحالة كانت عوامل وراثية وليست عوامل فسيولوجية.

هل يتسبب نقص الفيتامينات بالصداع النصفي

اختبار وراثي يكشف مبكرًا مرض روسيا تطور لقاحين ضد الفايروس القاتل
السكري لدى االطفال

الس�عال املزمن واحد من املشاكل الصحية 
التى يعانى الكث�ريون قد يكون ذلك نتيجة 
اإلصابة بنزالت ال�ربد واألنفلونزا أو نتيجة 
وج�ود مش�اكل ىف الجه�از التنف�ى التي 
تسبب الس�عال وضيق التنفس، وقد يزداد 
األمر س�وءا ويكون السعال نتيجة اإلصابة 

بمرض الربواملزمن، ويف أي من الحاالت 
يحت�اج املري�ض للمتابعة م�ع الطبيب 
وتناول األدوية ىف مواعيدها املضبوطة، 

  medicalnewstoday ولكن ذكر موقع
الطبيعية  بعض الس�وائل واألعش�اب 

الت�ي تعمل ع�ىل تهدئة الس�عال وعاجه 
دون وجود أى آثار جانبية وهى:

الزنجبي�ل:  يحت�وى عىل نس�بة عالية من 
لالته�اب  املض�ادة  وامل�واد  الفيتامين�ات 
الذى تس�اعد عىل تهدئة الس�عال ويخفف 

عام�ات  كم�ا م�ن  الرب�و، 
ت  ر ش�ا االبحاث أ بع�ض 

والدراس�ات أن تناول الزنجبيل يخفف من 
التهاب الش�عب الهوائي�ة، خصوصا إذا تم 
إضافة ملعقة عس�ل ابيض وتناوله مرتني 

ىف اليوم.
الزع�رت: من األعش�اب الش�هرية 
ع�ىل  باحتوائه�ا  تتمي�ز  الت�ى 
م�ن  كب�رية  نس�بة 
الغذائي�ة  العن�ارص 

والفيتامينات واملواد املضادة لألكسدة التى 
تعمل ع�ىل تهدئة الس�عال وعاج الرش�ح 
ونزالت الربد، وذلك عن طريق تناوله مرتني 

ىف اليوم بشكل منتظم.
النعن�اع : يحتوى النعناع عىل نس�بة عالية 
م�ن الفيتامين�ات والعنارصالغذائي�ة التى 
تعززصحة الجسم وتساعد ىف عاج السعال 

والشعور باالسرتخاء وهدوء االعصاب.
الربدقوش :يحتوى عىل خصائص وعنارص 
غذائي�ة هائلة تس�اعد عىل عاج الس�عال 
الجه�از  صح�ة  وتعزي�ز  األل�م  وتهدئ�ة 
التنفى.الكرك�م : ق�د يعتق�د الكث�ريون 
أن الكرك�م يت�م وضعه ع�ىل األكات فقط 
ولكن أثبتت الدراسات واألبحاث ان للكركم 
اس�تخدامات عدي�دة نظرا مل�ا يحتويه من 
فيتامين�ات وعنارص غذائي�ة هامة لصحة 
الجس�م، حيث ان ل�ه دور فعال ىف تهدئة 
األل�م وعاج الس�عال املزم�ن، فمن 
املمك�ن غىل الكرك�م ووضع 
معلق�ة عس�ل أبي�ض 

ل�ه علي�ه  و وتنا
يوميا.

السوائل الطبيعية وسيلة لعالج السعال المزمن

تب�دو األس�نان بمثابة أدوات ش�بيهة 
قض�م  ع�ىل  لتس�اعدنا  بالس�كاكني، 
ومض�غ الطع�ام طوال حياتن�ا، ولكن 
قوته�ا ه�ذه ال تجعله�ا بمن�أى ع�ن 
الشعور باأللم.وعىل الرغم من أن مينا 
األس�نان هو الج�زء األكث�ر صابة يف 

جس�م اإلنس�ان واألكثر تمعدنا، أال 
أنه يشعر باأللم.

ويس�بب ألم األس�نان ش�عورا 
مزعجا للغاي�ة، لكن الخرباء 

س�ببا  هن�اك  أن  كش�فوا 
أس�ناننا  لك�ون  وجيه�ا 
للغاي�ة، حي�ث  حساس�ة 
مان�ز،  جولي�وس  ق�ال 
صح�ة  برنام�ج  مدي�ر 
س�ان  كلي�ة  يف  األس�نان 
يف  بفارمنغت�ون  خ�وان 

واملتحدث  مكس�يكو،  ني�و 
الرس�مي باسم جمعية طب 
األسنان: »إن ألم األسنان هو 
آلية دفاعية تضمن أنه عندما 
)األس�نان(،  املفرم�ة  تتل�ف 
س�ناحظ األمر ونفعل ش�يئا 

حيال ذلك«.
وأض�اف: »إذا كنت تأكل ش�يئا 

س�اخنا جدا أو تمضغ شيئا شديد 
ال�ربودة، أو إذا كان�ت الس�ن تآكل�ت 
بش�كل كاف حي�ث يتعرض النس�يج 
األسايس للتعرية، فإن كل هذه األشياء 
تسبب الشعور باأللم، ثم يتسبب األلم 
يف عدم استخدام الشخص لتلك السن 

.. إنها وس�يلة وقائية أكثر من أي 
يشء آخر«.

وإذا لم تشعر األسنان 
فقد  باأللم، 

نواص�ل اس�تخدامها يف املواق�ف التي 
ترض بها، وبالنس�بة للب�رش، فإن تلف 
أس�نان البالغني يمثل مشكلة ألننا عىل 
عك�س أس�ماك الق�رش والتماس�يح، 
يمكنن�ا  ال 

استبدالها.ولألس�نان ث�اث طبق�ات، 
واح�دة منه�ا فق�ط، وه�ي الطبق�ة 
األعمق من األس�نان، يمكن أن تتأذى. 
وتس�مى الل�ب، وتحتوي ع�ىل كل من 

األوعية الدموية واألعصاب.
وق�ال مان�ز، إن األل�م ه�و الش�عور 
الوحيد الذي تس�تجيب له األعصاب يف 
اللب. وأوضح أن�ه يف الوقت الذي قد 
يش�كو فيه األش�خاص املصابون 
بحساسية األس�نان، عىل سبيل 
املث�ال، من ألم األس�نان الناجم 
ع�ن الح�رارة أو ال�ربودة، فإن 
األعصاب املوج�ودة يف اللب ال 
تش�عر بالح�رارة، وب�دال من 

ذلك، تشعر باأللم.
يف  الثاني�ة  الطبق�ة  أم�ا 
الطبق�ة  وه�ي  األس�نان، 
الوس�طى واملعروفة باس�م 
الع�اج، فه�ي طبق�ة حي�ة 
لكنه�ا م�ن دون أعص�اب، 
وم�ع ذل�ك، يحت�وي العاج 
ع�ىل س�ائل يتح�رك أثن�اء 
ويمك�ن  األس�نان،  تح�رك 
أن يش�عر الل�ب بحركة ذلك 

السائل.
الثالثة  بينما تتمث�ل الطبقة 
الخارجي�ة يف املين�ا البيض�اء 
ليس�ت  للس�ن، وهي  الصلب�ة 

حية وال تشعر بأي يشء.

تعرف على االسباب وراء حساسية االسنان؟

الصين تضع خطة للتعامل مع الحيوانات لمحارصة »كورونا«
يف خض�م األزم�ة الت�ي تعيش�ها 
الص�ني م�ع ف�ريوس »كورون�ا« 
الجدي�د ال�ذي حص�د أرواح 106 
أشخاص، كشفت تقارير صحفية 
خاص�ة  إج�راءات  ع�ن  محلي�ة 
بالتعامل مع الحيوانات الربية، يف 

مسعى جديد الحتواء املرض.
»تش�اينا  صحيف�ة  وقال�ت 
بك�ني  إن  الصيني�ة،  دي�ي« 
أن�واع  كل  تج�ارة  س�تحظر 
كم�ا  الربي�ة،  الحيوان�ات 
س�تفرض إج�راءات صارم�ة 
املتعلق�ة  األنش�طة  كل  ع�ىل 
بالحيوان�ات، حت�ى يتم حصار 
الفريوس القات�ل الذي انتقل إىل 

دول عدة وسبب ذعرا عامليا.
ووفقا لبيان مش�رتك صادر عن 
اإلدارة العامة لتنظيم األس�واق، 
والش�ؤون  الزراع�ة  ووزارة 
الوطني�ة  واإلدارة  الريفي�ة، 
للغابات، فإنه »يجب وضع قواعد 
تربي�ة الحيوان�ات الربي�ة تح�ت 
إرشاف الحج�ر الصح�ي، ويحظر 
أي نق�ل أو بي�ع للحيوان�ات حتى 

يصبح الوباء أكثر وضوحا«.
الواقع�ة  املقاطع�ة  هوب�ي،  ويف 
يف  ظه�ر  الت�ي  الب�اد  وس�ط 
األوىل  للم�رة  عاصمته�ا ووه�ان 
»فريوس كورونا املستجد 2019«، 

غلق�ت  أ

21 حديق�ة حي�وان أبوابه�ا أمام 
ال�زوار للح�د م�ن تف�يش املرض 
الذي ينتقل ع�رب الجهاز التنفيس، 
حس�بما كش�فت اإلدارة الوطنية 

للغابات.
الصيني�ة  الس�لطات  وأرس�لت 
ضباط رشطة لإلرشاف عىل 297 
مزرع�ة و213 مطعم�ا، وتتب�ع 
تج�ارة الحيوانات به�ا، وفقا ملا 

قالته اإلدارة ذاتها، االثنني.
ورغ�م غم�وض امل�رض وع�دم 
وجود أدلة دامغ�ة عىل مصدره 
حت�ى اآلن، فإن خ�رباء الصحة 
أن  يرجح�ون  الصيني�ني 
الحيوان�ات تلعب دورا كبريا يف 

نرشه.
وكان�ت الص�ني أعلنت االثنني 
أن عطل�ة رأس الس�نة الت�ي 
ب�دأت يف 24 يناي�ر الج�اري 
وكان يف�رتض أن تنته�ي يف 
30 من�ه، ت�م تمديدها حتى 
2 فرباي�ر املقب�ل، يف إط�ار 
احتواء  إىل  الرامية  املساعي 

تفيش الفريوس.

دراسة : تقليل الملح في االكل يقي من االمراض 
أكدت دراس�ة حديثة ش�ارك فيها 
تقلي�ل حص�ة  أن  400 ش�خص، 
امللح املتناولة يومًيا ضمن وجبات 
كب�رية  أهمي�ة  يش�كل  الطع�ام، 

كاسرتاتيجية لتحسني 
العام�ة  الصح�ة 
احتم�االت  وتقلي�ل 

ارتفاع ضغط الدم.
للدراسة  وفًقا  وُيعتقد 
املل�ح  اس�تهاك  أن 
يسهم يف ارتفاع ضغط 
الدم عن طري�ق تحفيز 
بالعط�ش  اإلحس�اس 
ويدفع لزيادة اس�تهاك 
فإن  وبالت�ايل  الس�وائل، 
خف�ض تناول�ه يس�اهم 
ال�دم  ضغ�ط  إبق�اء  يف 

منخفًضا.
أكدت  لكن دراسات أخرى 
أن تن�اول كمي�ات كب�رية 
يحف�ز  ال  الصودي�وم  م�ن 
أب�ًدا اإلحس�اس بالعط�ش 
وال يدفع إىل تناول املزيد من 
الس�وائل، وإنما يعزز فقدان 

ال�وزن عن طري�ق تغي�ري إجمايل 
احتياجات الجسم من الطاقة.

من جانبه، قاد ستيفن جوراشيك، 
الحاص�ل 

ع�ىل الدكت�وراة يف الطب، دراس�ة 
أخ�رى لبح�ث النتائ�ج املتناقضة 
لهذه األبحاث، بحسب مجلة »نيو 

فود«.
وخل�ص جوراش�يك وفريقه 
إىل أن تقلي�ل البالغ�ني الذين 
يعان�ون من ارتف�اع ضغط 
الصودي�وم  كمي�ات  ال�دم 
التي يحصل�ون عليها يومًيا 
الش�عور بالعطش  يخفض 
وكذل�ك  الب�ول  وكمي�ات 
ضغ�ط الدم، لكن�ه ال يؤثر 
ع�ىل احتياج�ات الطاق�ة 

األيضية.
وبالتايل فإن تقليل تناول 
املل�ح أم�ر بال�غ األهمية 
ضغ�ط  ع�ىل  للس�يطرة 
ال�دم املرتف�ع، لكن�ه ال 
يؤث�ر ب�أي ش�كل ع�ىل 
كمية الطاق�ة املطلوبة 
وزن  ع�ىل  للحف�اظ 
قل�ل  فق�ط  ثاب�ت، 
املش�اركني  إحس�اس 

بالعطش.

كش�فت دراس�ة جدي�دة أن اس�تهاك نظ�ام 
غذائ�ي غن�ي بالربوت�ني يحف�ز ع�ىل ح�دوث 
انس�داد الرشاي�ني، األم�ر الذى  يزي�د من خطر 
اإلصاب�ة بنوب�ة قلبي�ة، ل�ذا تظهر هن�ا فوائد 
واضح�ة إلنق�اص ال�وزن للوجب�ات الغذائي�ة 
الغني�ة بالربوت�ني، والت�ي ع�ززت ش�عبيتها يف 
الس�نوات األخ�رية، وتش�ري الدراس�ة الجديدة، 
 Nature Metabolism« الت�ى ن�رشت يف مجل�ة
»، أن اتب�اع نظام غذائي غن�ي بالربوتني يمكن 
بالجس�م. الرشاي�ني  انس�داد  ىف  يس�اهم  أن 
ع�ىل  أجري�ت  الت�ي  الدراس�ات  ربط�ت  وق�د 
األش�خاص ب�ني النس�ب العالية م�ن الربوتني 
الغذائ�ي، ومش�اكل القل�ب واألوعي�ة الدموية، 
ل�ذا ت�م إلق�اء نظ�رة ع�ىل م�ا إذا كان هن�اك 
الع�ايل  الربوت�ني  ب�ني  س�ببية  صل�ة  بالفع�ل 
وصح�ة القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة الصغ�رية.

وملعرفة ما إذا كان للربوتني تأثري عىل صحة القلب 
واألوعي�ة الدموية، ق�ام الباحث�ون بمضاعفة 
كميات الربوتني التي تتلقاها الفرئان يف النظام 
الغذائ�ي الغن�ي بالده�ون الغني�ة بالربوتينات 
3 أضع�اف، م�ع الحفاظ ع�ىل ثب�ات الدهون.

كيف يؤثر النظام 
الغذائي الغني بالبروتين 

بصحة االنسان؟
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بعد اعتقاله وسجنه 
»خطأ«

حرائق أستراليا تكشف عن لغز أقدم من األهرامات
املراقب العراقي/ متابعة...

بالرغ�م من أن حرائق أسرتالي�ا التي اندلعت يف 
أواخ�ر ديسمرب املايض، تسببت يف أرضار كبرية 
للبيئة، وقتلت مئات اآلالف من الكائنات الحية، 
إال أنه�ا ساعدت يف اكتش�اف أقدم نظام مائي 

شكل لغزاً أثرياً عىل 
مدى التاريخ، وذلك 
يف والي�ة فيكتوري�ا 
جن�وب ش����رقي 

أسرتاليا.
م  ستخ�����د ا و
لي�ون  األس�����رتا
األصلي�����ون ه�ذا 
آالف  من�ذ  النظ�ام 
الزراعة،  يف  السنوات، 
ولصيد ثعب�ان البحر، 
وكان الغط�اء النباتي 
عن  يحجب�ه  الكثي�ف 
الرؤي�ة، وفق�اً لشبكة 
»يس إن إن« األمريكية.

وأعلن�ت منظم�ة األمم 
املتحدة للثقافة والعلوم 
)يونسك�و( أن النظ�ام 
املائ�ي يف أسرتالي�ا كان 
اتساع�ا واألكثر  األكث�ر 
املحاصي�ل  ل�ري  قدم�ا 
تاري�خ  يف  الزراعي�ة 

البرشية، وكان يتألف من برك وقنوات ُبنيت من 
الصخور الربكانية.

وأضاف�ت املنظمة أن هذا النظ�ام شيده شعب 
جونديتجم�ارا، ال�ذي استوط�ن أسرتالي�ا قبل 

6600 عام، مما يعن�ي أن هذا النظام أقدم من 
األهرامات يف مرص.كان علماء اآلثار قد توصلوا 
إىل اكتش�اف النظام املائي يف يوليو املايض، وتم 
إدارج�ه عىل قائم�ة الرتاث العامل�ي لليونسكو، 
لكن الحرائق كشفت عن 

باقي أجزاءه.
وق�ال ديني�س روز أحد 
السك�ان األصليني: »إن 
النظام أك�رب بكثري مما 
ت�م تسجيل�ه سابًق�ا، 
وأن�ه عندم�ا عدن�ا إىل 
املنطق�ة، وجدن�ا قناة 
العش�ب  يف  مخب�أة 
وغريها م�ن النباتات، 
ك�ان طولها حوايل 25 

مرتاً ».
وأضاف روز أنه شعر 
باالرتياح ألن الحرائق 
لم تسب�ب الكثري من 
للمنطق�ة  ال�رر 
بأج�زاء  مقارن�ة 
أسرتاليا،  من  أخرى 
وأع�رب ع�ن أمل�ه 
استكم�ال  أن  يف 
استكش�اف النظام 
ملوقع  املائي.وفًق�ا 
مؤسس�ة السكان األصلي�ني، فإن نظام 
االست�زراع املائي يع�د جزًءا من متن�زه »بودج 
بي�م« الوطني، ال�ذي يحمل شه�ادة استثنائية 
ع�ىل التقالي�د الثقافية واملع�ارف واملمارسات 

واإلبداع عند شعب غانديتجمارا.

املراقب العراقي/ متابعة...
أص�درت هيئة الطق�س الوطنية يف ميام�ي بوالية فلوريدا 
تحذي�را غ�ري معت�اد، ح�ول سق�وط زواح�ف، وال سيما 
الحرباوات، عن األشجار يف مناط�ق جنوبي الوالية، بعدما 
فاجأه�ا الطق�س البارد.ومن�ذ صب�اح األربع�اء، ت�داول 
البع�ض عرب وسائ�ل التواص�ل االجتماعي، ص�ورا تظهر 
الحرباوات عىل األرض عق�ب سقوطها من األشجار بفعل 
درجات الح�رارة املنخفضة، التي تسبب له�ا شلال مؤقتا، 

يجعلها تب�دو وكأنها ميتة.ولكثرة أعداد الزواحف 
املتساقطة من األشج�ار، شهدت بعض املواقع عىل شبكة 
اإلنرتن�ت عروضا لبيع لحومها، التي يحب البعض مذاقها، 
ما دفع البعض لتسميته�ا ب� “دجاج الشجر«.وانخفضت 
درجات الحرارة يف فلوريدا إىل نحو 4 درجات مئوية، صباح 
األربعاء، وقاربت الصفر بالتزامن مع هبوب الرياح الباردة.

ويعترب هذا الطقس األب�رد الذي تشهده ميامي خالل أكثر 
من تسع سنوات، بحسب هيئة الطقس الوطنية.

تحذير 
من تساقط 
زواحف في 

فلوريدا

رغم فوزها بالجائزة لكن القدر كان أسرع

أسماك قرش قادرة على المشي
املراقب العراقي/ متابعة...

أربع فصائل جديدة من سمك القرش تم اكتشافها 
حديث�ا، تستخ�دم زعانفها كأرج�ل للميش، عثر 
عليه�ا قبالة سواح�ل أسرتالي�ا الشمالية وغينيا 
الجدي�دة خ�الل دراس�ة استغرق�ت 12 عام�ا.

القائم�ون عىل الدراسة، التي اكتشفت هذا النوع 
املذهل من أسماك القرش، هم كل من مؤسسات 
و«كومونويل�ث  إنرتناشون�ال«  »كونزيرفيش�ن 
ساينتف�ك« و«إندسرتي�ال ريس�ريش« ومتح�ف 
فلوري�دا للتاري�خ الطبيعي، واملعه�د اإلندونييس 

للعلوم باإلضافة إىل وزارة البحرية اإلندونيسية.
وال تشكل هذه األنواع من أسماك القرش املرقطة 

عىل  تهدي�د  أي 

اإلنس�ان، فه�ي تتغذى ع�ىل األسم�اك الصغرية 
والرخويات التي تعيش يف املياه الضحلة.

أسم�اك  ف�إن  الجيني�ة،  األبح�اث  وبحس�ب 
الق�رش الق�ادرة عىل امل�يش تعترب أكث�ر أسماك 
الق�رش الحديثة تط�ورا عىل الكوك�ب. وبحسب 
»كونزرفييش�ن إنرتناشون�ال« ف�إن تط�ور هذه 
األسماك ب�دأ قبل تسعة ماليني ع�ام، ما يجعلها 

أكثر أسماك القرش »شبابا« عىل وجه األرض.
ويف بي�ان صحف�ي، قال�ت الدكت�ورة كريست�ني 
دودجون من جامعة كوينزالند، إن البيانات تلمح 
إىل »أن األن�واع الجدي�دة تطورت بعدم�ا ابتعدت 
بع�ض أسم�اك الق�رش ع�ن جنسه�ا وأصبحت 
معزولة وراثيا يف مناطق جديدة وتطورت إىل 

أنواع جديدة«.

املراقب العراقي/متابعة...
شاركت فت�اة أندونيسية تبلغ من العمر 
14 عام�ا بربنام�ج للمواه�ب، من أجل 
مساع�دة والدته�ا يف تغطي�ة مصاريف 

العالج اىل أن فرحة الفوز لم تكتمل.
تمكنت جنة الفتاة األندونيسية من الفوز 
 »Liga Dangdut« املواه�ب  بربنام�ج 
لتحصل عىل جائزة بقيمة 50 ألف دوالر.

إال ان فرحته�ا ل�م ت�دم طوي�ال، ح�ني 
ليجي�ب  املريض�ة،  بوالدته�ا  اتصل�ت 

عليه�ا خاله�ا قائال »جن�ة، أمك توصيك 
ب�أن تحافظي ع�ىل قوتك، ألن�ك أنت من 
ستعتنني بالعائل�ة اآلن، نحبها ألنها فرد 
من العائل�ة، لكن لألسف الله أحبها أكثر 

منا وناداها إليه. أمك توفيت«.
لتدخ�ل الفت�اة يف نوب�ة م�ن البك�اء، لم 
تستطع إخفائها أمام عدسات الكامريا.

يذك�ر بأن مشارك�ة الفت�اة يف املسابقة 
ج�اءت من أجل تأم�ني مصاريف العالج 

لألم التي تعاني من داء السكري. 

بنك لحليب األطفال  

ينتحر بسبب فقدانه بطاقة راتب 
الرعاية االجتماعية !

املراقب العراقي/ متابعة...
قام�ت مجموع�ة من السي�دات يف والي�ة يوتا 
األمريكي�ة، بمب�ادرة إلنش�اء »بن�ك« لحلي�ب 
األطف�ال، ملواجه�ة أزمة س�وء التغذي�ة، التي 
يعان�ي منها بع�ض األطفال.ذكر ذل�ك موقع 
»فرنس�ا 24«، مشريا إىل أنه من�ذ إنشاء البنك، 
الع�ام امل�ايض، وصل ع�دد النس�اء املتربعات، 
الالت�ي يشاركن يف هذه املبادرة إىل 550 سيدة، 
مش�ريا إىل أنهن يقمن بالت�ربع بلبن الرضاعة 
الطبيع�ي، لدع�م األطف�ال، الذي�ن يواجهون 
مشاك�ل يف التغذية.ولفت املوق�ع اإلخباري إىل 
ق�ول أنيت تومبس�ون: »بعد إنج�اب مولودي 
الثالث، قررت التربع بلبن الرضاعة الطبيعية، 
إىل هذا البنك، وهذا يشء بسيط أقدمه ملساعدة 

»بم�ا  مضيف�ة:  اآلخري�ن«، 
ق�ادر  جس�دي  أن 

ع�ىل توف�ري هذا، 
أدخ�ره  فل�ن 

طف�ل  ع�ن 
محتاج«.

 : بع�ت تا و
قبل  »حت�ى 

البنك،  إنشاء 
كنت أعلم أن 
ل�دي حليب�ا 

وكن�ت  وف�ريا، 
ع�ن  أبح�ث 

وسيلة ملساعدة اآلخرين به«، مضيفة: »بعدها 
أصبحت متربعة لبن�ك الحليب«.ويقول املوقع 
إن البن�ك يق�وم بتوزي�ع الحلي�ب لحضان�ات 
األطف�ال يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية، التي 
لديها 10 يف املئة، من الوالدات املبكرة، وال تملك 
خالله�ا األم الق�درة عىل ض�خ اللب�ن للطفل، 
ال�ذي يك�ون الحلي�ب الطبيعي أفض�ل له من 
أي مكون�ات غذائي�ة أخرى، ألن�ه يحتوي عىل 
املع�ادن والفيتامين�ات واألحم�اض الدهني�ة 
واألجس�ام املض�ادة والخالي�ا الجذعي�ة، كما 
أن�ه يعزز مناعت�ه كي ال يص�اب بالعدوى من 
أي م�رض يف شهوره األوىل.وكان�ت بداية أزمة 
نق�ص حلي�ب األطف�ال، يف ثمانيني�ات القرن 

املايض، حيث رضبت العالم بأرسه، إبان 
انتشار وباء اإلي�دز، والتخوفات من أن 
يك�ون لب�ن األم سبب�ا يف انتقال 

العدوى لألطف�ال عرب حليب 
األم. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
اف�اد مص�در أمن�ي، الثالثاء، باق�دام اب 
لستة اطفال باالنتحار شنقا يف محافظة 

ميسان.
صحف�ي  ترصي�ح  يف  املص�در  وق�ال 
ان«شخص�ا لدي�ه 6 اطف�ال اق�دم ع�ىل 

بمحافظ�ة  منزل�ه  يف  شنق�ا  االنتح�ار 
االنتح�ار  ان«سب�ب  ميسان«.واض�اف، 
ه�و فق�دان االب لبطاق�ة »الك�ي كارد« 
التي يتق�اىض من خاللها رات�ب الرعاية 
املعني�ة  الدوائ�ر  وامتن�اع  االجتماعي�ة 

بتزويده ببطاقة جديدة.

قطة تحبس سيدة 
روسية داخل مطبخها 

الجنون فنون .. 
تحتفل بطالقها على مواقع 

التواصل االجتماعي املراقب العراقي/ متابعة... 
مرب�ي  يق�وم  أن  الع�ادة  ج�رت 
الحيوانات األليف�ة بحبسها أحياناً 
داخ�ل إح�دى الغ�رف، ملن�ع إث�ارة 
الفوىض يف املن�زل، ولكن يف روسيا، 
حبست قط�ة سي�دة روسية داخل 
مطبخها ملدة يوم�ني، ومنعتها من 
الخ�روج، بحس�ب م�ا ذك�ر موقع 

.»Oddity Central«
ونق�ل املوقع ع�ن املوق�ع الرسمي 
مدين�ة  يف  اإلنق�اذ  لخدم�ة 
أح�د  أن  الروسي�ة،  أرخانجيلس�ك 
السكان الح�ظ وجود ام�رأة تطلب 
املساعدة عرب نافذة شقتها بالطابق 
الثالث، وه�و ما لفت انتب�اه املارة، 
أن قطته�ا  امل�رأة  حي�ث أوضح�ت 
األليف�ة بدأت تت�رصف بجنون منذ 
يوم�ني، وكان�ت تق�وم بمهاجمتها 

كلما حاولت مغ�ادرة املطبخ، 
وهو ما جعلها تحاول االنتظار 
لتهدئ�ة القطة، ولك�ن بعد أن 

فشلت جميع محاوالتها، قررت 
املساعدة.ووفًق�ا  طل�ب  أخ�رًيا 
للبي�ان وص�ل رج�ال اإلنقاذ إىل 
املنزل بعد تلقي مكاملة طوارئ 
من أحد السك�ان، ولكن نظرًا 
ألن ب�اب املنزل كان مغلًقا من 
الداخل، اضطر فريق اإلنقاذ إىل 

دخوله عرب الناف�ذة باستخدام 
سل�م معدني، وبمجرد دخولهم 
القط�ة  التق�اط  م�ن  تمكن�وا 
العدواني�ة ووضعها يف بطانية، 
م�ن  صاحبته�ا  إخ�راج  ث�م 

املطبخ.ولم تص�ب املرأة بأي 
أذى، بينما تم وضع القطة 

يف قف�ص، م�ع توصي�ة 
بعرضه�ا  صاحبته�ا 

ع�ىل طبي�ب بيط�ري 
وراء  السبب  ملعرفة 

سلوكها الغريب.

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال خ�رباء إن السعودي�ة تق�وم 
الت�ي  التجس�س  برام�ج  ب�رشاء 
تحتاجه�ا لرتسانته�ا م�ن جهات 
الطريقة  خارجي�ة، وه�ي نف�س 
الت�ي يعتق�د املحلل�ون أن اململكة 
الغنية لج�أت إليها الخرتاق هاتف 

امللياردير األمريكي جيف بيزوس.
وتق�ول ألي�زا سبنوي�س يف تقرير 
إن  “بلومب�ريغ”  موق�ع  ن�رشه 
عملي�ة رشاء الخدمات من جهات 
خارجية هي الوسيل�ة املفضلة يف 
عملية التجسس اإللكرتوني. ففي 
الوق�ت الذي تح�اول فيه دول مثل 

كوريا الشمالي�ة والصني وروسيا 
وتصمي�م  تطوي�ر  يف  اإلستثم�ار 
أسلحة إلكرتونية فإن السعودية ال 

تصممها ولكن تشرتيها.
ومسؤول�ون  الخ�رباء  وأوض�ح 
سابق�ون أن ترسان�ة اململكة من 
السالح السايربي تتكون من أدوات 
مشرتاة م�ن متعهدي�ن خارجيني 
وتجمع م�ا بني أسالي�ب التضليل 
اإلعالم�ي ع�ىل منص�ات التواصل 
بيتمان،  اإلجتماعي.ويقول ج�ون 
الزمي�ل يف شؤون األم�ن السايربي 
بوقفي�ة كارنيغي للس�الم العاملي 
إن األسلح�ة املست�ورة ق�د تكون 
“متقدمة ج�دا ولكنها محدودة يف 
املنظ�ور”. ففي الوقت الذي يمكن 
التجس�س  أدوات  في�ه  تك�ون  أن 
اإللكرتون�ي معق�دة م�ن الناحية 
التقني�ة إال أن ج�ارات السعودي�ة 
التي بنت قدرات دفاعية وهجومية 
وإرسائي�ل  إي�ران  مث�ل  محلي�ة 
لدي�ه م�دى واسع�ا م�ن األسلحة 

السايربية واألساليب.
ومهم�ا ك�ان األمر فق�د اشرتت 

كوسيل�ة  األدوات  السعودي�ة 
السيط�رة  ملمارس�ة  ناجع�ة 
ونرشه�ا للتجسس عىل املعارضني 
السعوديني والصحافيني كما يقول 
السعودية  الخرباء.ولم ترد سفارة 
يف واشنط�ن للتعليق عىل ما ورد يف 
تقري�ر املوقع وأنك�رت يف األسبوع 
امل�ايض أي عالقة لويل العهد محمد 
التجس�س  بعملي�ة  سلم�ان  ب�ن 

والقرصنة عىل هاتف بيزوس.

الزمي�ل يف  أن�درو غروت�و  وي�رى 
جامع�ة ستانف�ورد، وال�ذي عمل 
كمدي�ر لسياسة األم�ن السايربي 
يف مجل�س األمن القومي األمريكي 
 2017  -2015 ب�ني  م�ا  بالف�رتة 
التجس�س  عال�م  يف  الالعب�ني  أن 
اإللكرتون�ي أظهروا خ�الل األعوام 
األدوات  وك�ذا  تفوق�ا  املاضي�ة 
املعروضة للبيع. ويقول الخرباء إن 
رشاء السعودية ألسلحة إلكرتونية 

األوس�ط  ال�رشق  أس�واق يف  م�ن 
وأوروبا وربما م�ن مجرمني ليس 
غريبا ع�ىل السعودية.واستخدمت 
دول أخرى مثل فيتن�ام واإلمارات 
ميزانياته�ا  املتح�دة  العربي�ة 
الدفاعية للحصول ع�ىل ترسانات 
الساي�ربي. ول�م ت�رد  الس�الح  يف 
ال سف�ارة فيتن�ام أو اإلم�ارات يف 

واشنطن عىل أسئلة للتعليق.
ويع�ود رشاء السعودي�ة ألسلح�ة 
أو  لعق�د  اإللكرتون�ي  التجس�س 
عقدي�ن م�ن الزمان، حي�ث كانت 
اململكة تركز عىل نشاطات الرقابة.
ويعل�ق الخ�رباء أن أدوات السايرب 
يمك�ن استخدامها ملح�و البيانات 
أو تغيريه�ا السيطرة ع�ىل النظام 
وتشويش مسار حركة البيانات إال 
أن السعودي�ة ركزت بشكل رئييس 

عىل استخدام األدوات للتجسس.
السعودي�ة  ق�درات  وتعرض�ت 
الدفاعي�ة لإلمتح�ان كم�ا يق�ول 
أدى   2012 ع�ام  فف�ي  الخ�رباء. 
هج�وم ساي�ربي- يعتق�د أنه من 
إي�ران- إىل تدمري أجه�زة كمبيوتر 

رشكة النفط السعودية، أرامكو.
ويرى جيمس لوي�س، نائب مدير 
اإلسرتاتيجي�ة  الدراس�ات  مرك�ز 
والدولي�ة إن مظاه�ر الضع�ف يف 
الدفاعات يمكن أن تكون إشكالية 
للمصال�ح األمريكية ألن الهجمات 
عىل حلفائها قد تستخدم بطريقة 
غ�ري مبارشة للتأثري ع�ىل الواليات 
املتحدة. وعلق جيم�س قائال: “لم 
يبد السعودي�ون تفوقا يف قدراتهم 
مشكل�ة  ه�ذا  وك�ان  السايربي�ة 
ألمريك�ا” و”تفوقه�م الوحيد هي 
قدرته�م ع�ىل رشاء الق�درات من 
لقدراتها عىل  الخارج”.وباإلضافة 
السايربي�ة من  اإلمكاني�ات  رشاء 
السعودية خبرية  الخارج أصبحت 
يف شن حم�الت التضليل والرتويج 
آب  فف�ي  الوطني�ة.  للمصال�ح 
حذفت رشكة فيسب�وك إنك مئات 
من الصفحات املرتبطة بالحكومة 
واسع�ة  حم�الت  يف  واملشارك�ة 
للتأثري من خالل دعم النظام ونقد 

الدول الجارة. 

املراقب العراقي/ متابعة...
وصل�ت الرحال�ة التونسي�ة الشاب�ة س�ارة 
حاب�ة، إىل مك�ة املكرم�ة ألداء العمرة بعد 
رحلة دامت 44 يوما بني مرص والسودان 
قطع�ت خاللها 3300 كم بمفردها عىل 

متن دراجتها الهوائية.
الخب�رية  س�ارة،  الرّحال�ة  واصل�ت 
املختص�ة يف طريق�ة التعليم بمنهجية 
»مونتيس�وري«، من مدين�ة املحرس، 
املقيم�ة بفرنسا، رحلتها ع�رب الباخرة 
من مدين�ة بورتس�ودان الواقعة شمال 
رشق�ي الس�ودان ع�ىل الساح�ل 

الغربي للبحر األحمر نحو مدينة جّدة.
وأك�دت س�ارة أنها شع�رت ببع�ض الخوف من 
ع�دم السم�اح له�ا بدخ�ول ال�رتاب السعودي، 
كون نظ�ام التأشريات السياحية ك�ان يف بدايته 
ويسم�ح للسي�اح بالدخ�ول من معاب�ر محّددة 
منه�ا الرياض، لك�ن ليس من مين�اء جّدة، ومع 
ذلك تمكنت م�ن إتمام اإلج�راءات األوىل للدخول 

بعد بضع ساعات.
وأضافت سارة أن املشكل الثاني الذي تعرضت له 
ك�ان طلب السلطات السعودي�ة يف امليناء تركيب 
لوحة منجمي�ة لدراجتها الهوائي�ة، ما تسّبب يف 
بقائها أكثر من 6 ساعات يف امليناء قبل مغادرته.

س�ارة أكدت أنها وج�دت معاملة طيبة جدا 
من جمي�ع الن�اس الذين قابلته�م يف مدينة 

ج�ّدة وه�ي تق�ود دراجته�ا، قب�ل أن تستأن�ف 
رحلتها فج�ر اليوم الثاني نحو مّكة املكرّمة، 

حيث أوقفتها بعض الدوريات األمنية التي 
كانت ع�ىل ط�ول الطريق ولقي�ت منها 

معاملة حسنة وتشجيعا الفتا.
وقال�ت سارة إنها كان�ت أّول من دخل 
ال�رتاب السع�ودي ع�رب مين�اء ج�ّدة 
بنظ�ام التأش�ريات السياحي�ة، ال�ذي 
انطلق�ت السعودي�ة يف العم�ل به قبل 

فرتة قصرية.

السعودية تشن حمالت التضليل اإلعالمي على منصات التواصل االجتماعي وتقوم بشراء برامج التجسس

  امرأة تدخل مكة على دراجة هوائية ألداء العمرة

فيسبوك حذفت مئات الصفحات لنقد الدول الجارة 

املراقب العراقي/ متابعة... 
حصل رج�ل عىل تعويض مايل بقيمة 130 ألف 
دوالر بع�د القبض عليه بطريق الخطأ وحبسه 

يف السجن لعدة ليال.
اعتقلت الرشط�ة اإلسكتلندي�ة املواطن غاري 
ويب، حي�ث قامت بإقتحام منزل�ه واحتجزته 
رغ�م إظه�اره لبطاقة شخصية تثب�ت أن ثمة 

خطأ يف تحديد هويته.
وبحس�ب رواية ويب فإن الرشطة اعتقلته من 

منزل�ه الذي كان فيه مع زوجته، وقال: »كبلت 
باألصفاد ولم يكن أحد يصدق هويتي، وقوبلت 
بأسوأ أنواع التهم الجنائية التي يمكن تخيلها. 

اعتقدت أنني أجن«.
ليصدر الحقا حكم يؤك�د أن الرشطة ترصفت 
بشك�ل غ�ري قانون�ي باحتجازها وي�ب، الذي 
ليس لديه أي سوابق. وادعى ويب أن املحققني 
ج�اؤوا إىل منزله أثناء البحث عن شخص آخر، 
ودققوا ص�ورة املشتبه به مع وجهه، وخلصوا 

إىل أنهما الشخص نفسه.
ب�إدارة  وي�ب  اتص�ل  عن�ه،  اإلف�راج  وبع�د 
التحقيقات الرشطي�ة ومراجعة الرشطة بعد 

رف�ض شكواه الرسمي�ة يف تحقيق داخيل، 
وق�د اعتقل ع�ىل إثر ذل�ك 5 ضباط، لكن 
تق�رر الحقا أنه ما من أحد منهم سيمثل 
بح�����س�ب  املحاكم�����ة،  أم�ام 
 »independent« صحيف�ة  ن�رشت  م�ا 

الربيطانية. 

املراقب العراقي/متابعة...
االجتماع�ي  التواص�ل  نجم�ة  احتفل�ت 
السعودية، أمرية النارص، بطالقها، وتصّدر 
هاشتاق »حفل طالق أمرية النارص«، قائمة 

األكثر تداوال عىل »تويرت«، يف السعودية.
وأعلن�ت أم�رية الن�ارص، نجم�ة » سن�اب 
شات«، خرب طالقها، وظهرت وهي تحتفل 
»اإلم�ارات  صحيف�ة  بحس�ب  بالط�الق، 

اليوم«.
الفع�ل  ردود  أن  إىل  الصحيف�ة  ولفت�ت 
تف�اوت بني مؤي�د ورافض لألم�ر، فمنهم 
م�ن تعاطف معها، بينم�ا تعرضت لهجوم 
من رشيحة واسعة، وق�ال فريق ثالث إنها 
فعلت ذلك للحصول عىل املزيد من الشهرة.

وظهرت أمرية يف مقطع فيديو وهي ترتدي 
فستان�ا لون�ه أبي�ض، وقال�ت إنها 

»ترت�دي فستان�ا م�ن تصميم 
املصم�م عبد الل�ه، املعروف يف 
حف�ر الباطن«، مش�رية إىل أنه 
صمم�ه لها الرتدائه�ا يف حفل 
ذك�رى زواجه�ا، لكنه�ا قررت 

ارتداءه يف حفل طالقها«.
وتابع�ت: »فعلت ذل�ك، حتى 
أثبت لنف�يس، ولكل مطلقة 

أن الحي�اة ال تق�ف عىل أي 
شخص.

عن رسول الله )ص�ىل الله عليه وآله وسلم(: 
»م�ا من ولد باّر ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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