الرافدين :تسهيالت ملنتسيب الداخلية رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف حصوهلم على السلف والقروض
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين «امتيازات وتسهيالت»
مالية ملنتسبي وزارة الداخلية يف حصولهم
عىل السلف والقروض.وقال املكتب اإلعالمي
للمرصف يف بيان :إن «منتسبي وزارة الداخلية
أصبحوا مشمولن بأنواع السلف والقروض
التي يطلقها املرصف ،بعد أن تم توطن رواتبهم
واختيارهم ملرصف الرافدين يف منحهم بطاقة
املاسر كارد الدولية».وأضاف :أن «املرصف
وضع خططا ً كفيلة لتقديم افضل الخدمات
املرصفية ملنتسبي وزارة الداخلية».

استشهاد  38مدنيا يف الفلوجة بسبب
خملفات داعش اإلرهابي

12
صفحة

االنبار /متابعة الزوراء:
أفاد مصدر امني يف محافظة االنبار باستشهاد  38مدنيا نتيجة انفجار مخلفات تنظيم
“ داعش” اإلجرامي يف مناطق جنوبي الفلوجة.وقال املصدر :إن نحو  38مدنيا من
سكان منطقة ناحية النعيمية جنوبي مدينة الفلوجة ،استشهدوا بمخالفات عصابات
داعش االجرامية منذ عودة االرس النازحة اىل مناطق سكناهم املحررة ،نتيجة قيام
عنارص التنظيم االجرامي بعمليات تفخيخ ملساحات واسعة من تلك املنطقة.واضاف
املصدر :أن املنطقة تشهد بن الحن واالخر انفجار اجسام مفخخة من مخلفات داعش
االجرامية ،اخرها ،أمس األول ،عندما انفجر لغم اريض بالقرب من مدرسة ابتداعية
اودى بحياة خمسة من تالميذها.وأشار إىل :أن فرقة معالجة املتفجرات ابطلت مفعول
العديد من العبوات الناسفة واملنازل املفخخة ،ويف الطرق الرئيسية والفرعية.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7160 :الخميس  2كانون الثاني 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7160 Thu 2 Jan 2020

بعد تهديده إليران  ..ترامب يرتاجع ويقول إنه ال يريد وال يتوقع حربا معها
عبد املهدي يؤكد محاية السفارة األمريكية ..واستمرار االعتصامات قرب املنطقة اخلضراء بعد انسحاب احملتجني

األمن النيابية لـ

الزوراء /حسن فالح:
تط�ورت االحداث رسيعا بع�د حادثة
القص�ف االمريك�ي عىل اح�د مقرات
الحش�د الش�عبي يف مدين�ة القائ�م
غرب محافظة االنبار والتي اس�فرت
ع�ن استش�هاد واصاب�ة الع�رشات
من منتس�بي الحش�د ،حيث أقيمت،
صباح الثالثاء ،مراس�م شعبية وسط
العاصم�ة بغ�داد ،لتش�ييع ش�هداء
الحش�د ،واقتحم املش�يعون املنطقة
الخرضاء وتوجهوا إىل مبنى الس�فارة
االمركية وهم رافعن األعالم العراقية
وأعالم الحشد الشعبي ،احتجاجا ً عىل
القص�ف األمرك�ي.وكان مئ�ات من
املتظاهرين العراقين من أتباع الحشد
الشعبي قد اعتصموا منذ الليلة املاضية
أمام السفارة بعد محاولة اقتحامها،
وتوعد الحش�د باملزي�د ردا عىل الغارة
األمركي�ة الت�ي اس�تهدفت مق�ره،
ورسعان ما تحول�ت االحتجاجات إىل

 :الربملان يعتزم مناقشة تعديل أو إلغاء االتفاقية األمنية املربمة مع واشنطن
اش�تباكات ب�ن متظاهري�ن وقوات
األم�ن بع�د ارضام املحتج�ن الن�ار
بالس�ور الخارجي للسفارة األمركية
يف بغ�داد ،بينما ردت عن�ارص حماية
السفارة بإطالق الغاز املسيل للدموع
يف محاولة لتفريقه�م ،ما أدى لوقوع
ح�االت اختناق يف محيطه�ا ،وبالتايل
إصاب�ة  62ش�خصا عىل األق�ل ،االمر
ال�ذي ن�ددت ب�ه بع�ض القي�ادات
السياسية والرئاس�ات الثالث ،داعن
املحتجن اىل االنسحاب فورا من امام
الس�فارة االمريكي�ة ،وفيما ش�ددت
ع�ىل رضورة قي�ام الق�وات العراقية
بتعزيز حماياتها للس�فارة االمريكية
وباق�ي البعث�ات الدبلوماس�ية ،اك�د
رئي�س ال�وزراء “املس�تقيل” ،ع�ادل
عبد املهدي ،استمرار القوات العراقية
بحماية الس�فارة االمريكية والبعثات
الدبلوماسية يف بغداد.

تفاصيل أوسع ص2

إسرب :سيتم نشر  750جنديا يف املنطقة رداً على أحداث العراق األخرية
واشنطن /متابعة الزوراء:
أكد وزير الدفاع األمركي ،مارك اس�ر ،أنه
س�يتم نرش  750جنديا اضافي�ا يف املنطقة
ردا ً عىل أحداث العراق األخرة.وقال اسر يف
بيان للقيادة املركزي�ة االمركية“ :بتوجيه

م�ن القائد األع�ىل ،الرئيس دونال�د ترامب،
أعطيت تعليمات بنرش كتيبة مشاة من قوة
الرد الرسي�ع التابعة للكتيبة  82إىل منطقة
عمليات القي�ادة املركزية األمركية ردا ً عىل
األحداث األخرة يف العراق”.وأضاف “سيتم

ن�رش نح�و  750جندي�ا يف املنطق�ة ف�ورًا،
وس�يتم إرس�ال قوات إضافية من قوة الرد
الرسيع لالنتش�ارعىل م�دار األي�ام القليلة
القادمة”.وأكد اس�ر أن “هذا االنتشار يعد
إجرا ًء مناس�با ً ووقائيا ً تم اتخ�اذه ردا ً عىل

زيادة مس�تويات التهديد ضد أفراد القوات
األمريكية واملرافق ،مثلما شهدنا يف بغداد”.
الفتا إىل “الواليات املتحدة س�تحمي شعبها
ومصالحه�ا أينم�ا وجدت يف جمي�ع أنحاء
العالم”.

مدرب املنتخب االومليب عبد الغين شهد خيتار  23العبا لتمثيل العراق يف تصفيات طوكيو

ص6

حري العلماء منذ  100عام
طالب تونسي يدرس يف سويسرا ينجح يف حل لغز ّ

االخرية

عالوي يدعو إىل تعديل اتفاقية
تواجد القوات األجنبية أو إلغائها

بغداد /الزوراء:
دعا رئيس املنر العراقي ،اياد عالوي ،إىل
اإلرساع يف تعدي�ل اتفاقية تواجد القوات
األجنبي�ة يف الع�راق ،أو إلغائها وتنظيم
أخرى جديدة إن اقتضت الحاجة ،مشددا ً
ع�ىل رضورة تحص�ن القرار الس�يادي
العراقي.وق�ال ع�الوي يف بيان“ :نش�دد
ع�ىل رضورة تحص�ن القرار الس�يادي
العراق�ي ،وإبع�اده ع�ن اي تأث�رات
جانبي�ة” .مج�ددا ً “رفض�ه القاطع ألن
يك�ون الع�راق مرسح�ا ً ل�رصاع النفوذ
واملصالح الخارجية بالوكالة ،وأن يكون
ً
ضحية لذلك الرصاع.ودعا عالوي
ابناؤه
إىل “اإلرساع يف تعدي�ل اتفاقي�ة تواج�د
الق�وات األجنبية يف الع�راق ،أو إلغائها،
وتنظيم اتفاقية أمنية جديدة ،إن اقتضت
الحاجة ،عىل أن تكون جميع تلك القوات
تح�ت إدارة وقي�ادة الدول�ة العراقية”.

النفط تكشف عن خطط للحد من التهريب

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزي�ر النف�ط ،ثام�ر الغضب�ان،
امس االربع�اء ،اعتماد أس�اليب حديثة
ومتط�ورة للح�د م�ن تهري�ب املنتجات
النفطي�ة .م�ن جهت�ه ،كش�ف الخب�ر
النفط�ي ،حمزة الجواه�ري ،امس ،عن
وج�ود  400ال�ف برمي�ل نف�ط فائض
عن التصدي�ر واالس�تهالك املحيل.وقال
الغضب�ان يف ترصيح صحفي إن “وزارة

النف�ط وقع�ت عق�دا العتم�اد ونص�ب
منظومة لكشف النضوحات والتجاوزات
عىل االنابيب الناقلة للمنتجات النفطية،
والعقد يف مرحلة التنفيذ”.واش�ار اىل أن
“جميع األنابيب النفطي�ة داخل العراق
ستعمل بنظام {الجي بي أس} ،ما يمكن
الجهات املعنية بمراقبة ومتابعة حركة
الصهاريج يف أنحاء البالد.

تفاصيل ص5

جونسون يتعهد بتوحيد الربيطانيني
بعد مغادرة االحتاد األوروبي عام 2020

لندن /متابعة الزوراء:
أعلن رئيس ال�وزراء الريطاني ،بوريس
جونس�ون ،أنه س�يقوم بتوحي�د بالده
املنقسمة يف العام الجديد بعدما تنسحب
بريطاني�ا من االتح�اد األوروبي.ونقلت
صحيفة “ذا صن” الريطانية ترصيحات
رئيس الوزراء ،بوريس جونس�ون ،الذي
ق�ال “بينم�ا نق�ول وداعا لع�ام ،2019
يمكننا أيضا أن نطوي صفحة االنقسام
والضغائن ،وعدم اليقن ،التي س�يطرت
ع�ىل الحي�اة العام�ة وأعادتن�ا لل�وراء
كثرا”.وأض�اف جونس�ون“ :اآلن لدينا
برمل�ان جدي�د ،انتخبه الش�عب لتحقيق
أولوي�ات الش�عب ،س�يحرم يف النهاية

االس�تفتاء وينجز الخروج .لذا سننتهي
من الخروج قبل نهاية هذا الشهر”.يذكر
أن ح�زب املحافظ�ن الريطان�ي حصل
عىل أغلبي�ة كب�رة يف االنتخابات ،حيث
يس�عى جونس�ون ،بعد تس�لمه رئاسة
ال�وزراء ،لإلرساع يف موافقة الرملان عىل
االنس�حاب من التكت�ل أألوروبي.وأعلن
رئيس ال�وزراء ،الذي حص�ل حزبه عىل
أصوات كثرة م�ن املؤيدي�ن التقليدين
لح�زب العمال ،أك�ر أح�زاب املعارضة
يف ش�مال ووس�ط انجلرا ،أنه س�يقود
“حكومة الش�عب” ،وأنه س�يكون عند
حس�ن ظن الناخب�ن ،وذلك ب�أن ينجز
الخروج من االتحاد األوروبي.

احللبوسي :حماولة اقتحام السفارة األمريكية
سلوك غري مقبول ويضر مبصاحل العراق
بغداد /الزوراء:
ح�ذر رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م
صال�ح ،أم�س الثالثاء ،م�ن أن العراق
يتع�رض إىل تحدي�ات خط�رة ته�دد
أمنه وس�يادته ،مؤكدا أن أي اعتداء أو
تحرش بالسفارات واملمثليات األجنبية
س�يعاقب علي�ه القانون ،فيما أش�ار
رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
اىل أن محاول�ة اقتح�ام الس�فارة
األمركية «س�لوك غ�ر مقبول» ،يرض
بمصال�ح العراق.وق�ال صال�ح ،يف
بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :إن
الع�راق يتع�رض إىل تحدي�ات خطرة
ع�ىل مس�توى تهدي�د أمنه وس�يادته
ومس�تقبل ش�عبه ،فمحاول�ة اقتحام
السفارة األمركية يف بغداد يعد تجاوزا ً
للس�ياقات واالتفاقات الدولية امللزمة
للحكومة العراقية.واضاف :االحتجاج
الس�لمي حق مرشوع ومكفول حسب
الدس�تور ،لك�ن التع�رض إىل البعثات
الدبلوماس�ية املعتم�دة يف الع�راق يعد
رضبا ً ملصالح العراق وسمعته الدولية،
بوصف�ه دول�ة ذات س�يادة تح�رم
تعهداتها واتفاقاته�ا وتحمي البعثات
الدبلوماس�ية داخ�ل حدوده�ا ،فه�ذا
اس�تهداف للع�راق وس�يادته ودولت�ه

قب�ل ان يك�ون اس�تهدافا ً ألي ط�رف
آخر.وتاب�ع :واجبن�ا ،واج�ب الق�وات
األمني�ة حماية البعثات الدبلوماس�ية
واملؤسسات الرسمية واملصالح العامة
والخاصة ،وه�ذا من صمي�م واجبها،
وم�ن واقع الح�رص عىل األم�ن العام
ندع�و املحتج�ن إىل االنس�حاب م�ن
الس�فارة ومقرباته�ا ،وع�دم تصعيد
املوقف.واك�د صالح :عىل ب�الغ القائد
العام للقوات املسلحة بأن أي اعتداء أو
تحرش بالسفارات واملمثليات األجنبية
ه�و فع�ل س�تمنعه الق�وات األمني�ة
برصام�ة ،وس�يعاقب علي�ه القان�ون
بأش�د العقوب�ات.اىل ذل�ك ،ع� ّد رئيس
مجل�س النواب ،محم�د الحلبويس ،أن
محاول�ة اقتح�ام الس�فارة األمركية
«س�لوك غ�ر مقبول» ي�رض بمصالح
العراق.وق�ال الحلب�ويس ،يف تغريدة له
يف توير :إن محاولة اقتحام الس�فارة
األمركي�ة واالعت�داء ع�ىل مقره�ا
س�لوك غ�ر مقب�ول ،ي�رض بمصالح
العراق العليا ،وييسء لصورة ش�عبنا.
وأض�اف :هو عمل يتن�اىف مع األعراف
واالتفاقيات الدولية .داعيا ً الحكومة إىل
تأكيد التزاماتها بتعهداتها القانونية يف
حماية مقار البعثات الدبلوماسية.

“الزوراء” توثق آمال احملتفلني بقدوم عام  2020ورغبتهم مبستقبل أفضل

الكرمسس يلهب محاس العراقيني وينعش األسواق ..واملوالت توقف حفالتها ألول مرة
بغداد /الزوراء:
ل�م يف�وت العراقي�ون فرص�ة االحتفال
بحلول الس�نة امليالدية الجدي�دة ،2020
بل أطلقوا العنان للفرحة بش�كل عفوي
وبإمكانات بسيطة يف عموم املحافظات،
وبال�ذات يف بغ�داد ،فيم�ا كان�ت أغل�ب
األمان�ي ترك�ز ع�ىل الرغب�ة بمس�تقبل
أفض�ل ،وأن يس�ود األم�ن واالس�تقرار
رب�وع البلد كافة“..وطننا يس�ع للجميع
وخره وفر ال نريد س�وى العيش بسالم
ووئ�ام” ،هذه األمنية اتف�ق عليها جميع

وحذر عالوي من أن “عدم تكوين جيش
ق�وي ،بعيد ع�ن املحاصص�ة ،يعني أن
العراق س�يبقى خاضعا ً لقوى خارجية،
ول�ن يكون بمق�دوره الوقوف ضد قوى
اإلرهاب والتطرف”.

صاحل :البلد يتعرض لتحديات خطرية تهدد سيادته

املحتفل�ن بق�دوم الع�ام الجدي�د الذين
تحدثوا ل�”ال�زوراء” ،مؤكدين أن العراق
بل�د عظيم يس�تحق أبناؤه حي�اة أفضل.
وع�ىل وقع األلع�اب الناري�ة واملفرقعات
الت�ي أن�ارت الس�ماء ،غص�ت ش�وارع
بغداد بالس�يارات ،يف حن أطلق الش�بان
العن�ان لالحتفال بما هو متاح لديهم من
وس�ائل ،حيث اوجدوا أجواء كرنفالية ال
تقل بهج�ة عن بقي�ة دول العالم.وقالت
املواطنة ،س�جى عب�د :نتمن�ى أن يكون
 2020ع�ام خر ورخ�اء .مؤكدة رضورة

تنظيف البلد من الفساد واملحسوبية من
أجل تحقيق العدال�ة يف املجتمع ،وليكون
البلد جدي�را باالحرام بن األم�م ..أجواء
االحتف�ال انعكس�ت إيجاب�ا ع�ىل حركة
األس�واق واملطاع�م واألماك�ن الرفيهية
الت�ي اكتظ�ت باملواطن�ن ،وس�جلت
مع�دالت إنفاق عالية ،وبال�ذات يف محال
بي�ع الحلوي�ات وكي�ك املناس�بات ،األمر
الذي اس�تقبله أصحاب املحال واألنشطة
االقتصادي�ة بالكثر م�ن البهجة الفرح،
وذل�ك كله يف خضم اس�تمرار حملة دعم

العمل تعلن مشول أسر جديدة بالرعاية االجتماعية
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة
ش�مول  600ألف أرسة جدي�دة برواتب الرعاية
االجتماعية.وقال مدي�ر اإلعالم يف الوزارة ،نجم
العقاب�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن” ال�وزارة
قررت ش�مول  600ألف أرسة جدي�دة بالرعاية
االجتماعي�ة ،وحس�ب تخصيص�ات املوازن�ة
لع�ام  .”2020الفت�ا ً اىل أن” محافظات ذي قار
والديوانية واملثنى ستكون األكثر يف أعداد األرس
املستفيدة من الشمول الجديد”.وأوضح العقابي
أن”معاير ش�مول تلك األرس استندت عىل خط
الفقر والكثافة الس�كانية عىل وفق االس�تمارة
املخصصة لهذا الغرض ،وكذلك تقرير الباحثن
االجتماعين الذي�ن قاموا بزيارات ميدانية لتلك
األرس ويف جميع املحافظات” .مبينا ً أن”البيانات

الت�ي ت�م جمعه�ا أوضح�ت أن محافظات ذي
قار والديوانية واملثنى ه�ن األكثر فقرا ً مقارنة
باملحافظ�ات األخرى”.وأك�د أن”وزارة العم�ل
ترس�ل جميع تلك البيانات والتفاصيل اىل وزارة
التخطي�ط ،التي تقوم بدورها بتحديد وحس�ب
املعطي�ات املتوفرة بتحديد األرس التي تس�تحق
الشمول بالرعاية االجتماعية من عدمه” .مشرا ً
اىل أن”وزارة العمل والشؤون االجتماعي أطلقت
وجبة م�ن املش�مولن بالرعاية م�ن املتقدمن
ع�ام  2016عر االس�تمارة االلكرونية”.وكان
مجلس الوزراء قد واف�ق عىل قيام وزارة املالية
ب�إدراج نص م�رشوع قان�ون املوازن�ة العامة
االتحادي�ة لس�نة  2020يتضم�ن تعديل الراتب
التقاع�دي للعمال باالعتماد ع�ىل املوارد الذاتية
لدائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال .

املنتج الوطن�ي التي أطلقها الناش�طون
العراقيون ،وحققت نجاحا باهرا .أما يف
ساحة التحرير ،فهي كانت املوقع األكثر
سطوعا اثناء احتفاالت الكرسمس ،حيث
تصاعد حماس الشباب واختلطت أغاني
االحتفال باألناشيد والشعارات الوطنية،
معرب�ن عن أمله�م أن يكون ه�ذا العام
فرصة لرس�يخ مبادئ الوح�دة الوطنية
والتعاي�ش املش�رك ع�ىل قي�م الع�دل
واملس�اواة ،ولرس�يخ األمن واالس�تقرار
وتنظي�ف البيئ�ة الوطني�ة م�ن عوام�ل

اإلرهاب والجريمة والفس�اد ..وعىل وفق
ذلك ،فإن أغلب امل�والت يف بغداد احجمت
عن تنظيم حفالت غنائية كبرة بمناسبة
الع�ام الجدي�د ،عىل خلفية حال�ة الحزن
التي تخيم يف البلد نتيجة استش�هاد عدد
كبر من املتظاهرين ،فضال عن استشهاد
كوكبة من مقاتيل الحش�د الشعبي بغارة
جوي�ة أمريكية يف منطق�ة القائم غربي
العراق ،إذ أصدرت إدارة العديد من املوالت
كتبا رس�مية تؤك�د غلق أبوابه�ا ،وعدم
االحتفال احراما لدماء الشهداء.

أفغانستان 26 ..قتيال يف صفوف قوات األمن
جراء سلسلة هجمات لـ”طالبان”

كابول /متابعة الزوراء:
أف�ادت وكالة “أسوش�يتد برس” ب�أن  26عىل األقل من
عن�ارص ق�وات األم�ن األفغاني�ة قتل�وا ،جراء سلس�لة
هجمات جدي�دة نفذتها حركة “طالبان” ش�مال البالد
الليل�ة املاضية ،حس�ب مس�ؤولن محلين.وقال رئيس
املجلس املحيل يف والية قندوز ،محمد يوس�ف أيوبي ،ان
عرشة عنارص من ق�وات األمن عىل األقل قتلوا ،وأصيب
أربع�ة آخ�رون ج�راء هجوم اس�تهدف نقط�ة تفتيش
للرشط�ة يف مديرية درش�ت أرج�ي.ويف والي�ة بلخ ،أكد
رئي�س املجلس املح�يل ،محمد أفضل حدي�د ،أن هجوما
مماث�ال ل�”طالب�ان” أودى ب�أرواح تس�عة ضب�اط يف
الرشطة ،وال ي�زال الغموض يلف مص�ر أربعة آخرين.

وادع�ت “طالبان” أن هذا الهج�وم نفذ من قبل عنارص
لها تسللوا سابقا إىل صفوف الرشطة“ ،وكانوا يف انتظار
لحظة مناس�بة لتوجيه رضبة”.بالتزامن مع ذلك ،ذكر
املتحدث باسم حاكم والية تخار ،جواد هجري ،أن تسعة
من عنارص األمن وعرشة من مس�لحي “طالبان” قتلوا
جراء تب�ادل إلطالق النار يف منطقة درقد.وأعلنت حركة
“طالبان” مسؤوليتها عن تلك الهجمات.وكثفت الحركة
يف األيام األخرة وترة هجماتها يف شمال أفغانستان ،إذ
قتل املس�لحون ،ليلة االثنن 14 ،عنرصا من قوات األمن
بوالي�ة جوزجان ،بعد س�اعات من مقت�ل  17آخرين يف
تخ�ار ،عالوة عىل مقتل عرشة جنود أفغان جراء هجوم
عىل نقطة تفتيش يف والية هلمند الجنوبية ،الجمعة.

حكومة الوفاق الوطين يف طرابلس تهاجم جامعة الدول العربية

أبو الغيط :نرفض التدخالت العسكرية اخلارجية غري العربية يف ليبيا
القاهرة  /متابعة الزوراء:
أك�د األم�ن الع�ام لجامع�ة ال�دول
العربية ،أحمد أبو الغيط ،أن التدخالت
العس�كرية غ�ر العربي�ة يف األرايض
العربي�ة تظ�ل مرفوضة إجم�اال من
ال�دول العربية ،فيما هاجمت حكومة
الوفاق الوطني التي مقرها بطرابلس،
جامع�ة الدول العربي�ة ،وذلك ردا عىل
دعوتها إثر اجتماع طارئ عىل مستوى
السفراء إىل “منع التدخالت الخارجية
يف ليبيا”.وذك�ر أبو الغيط ،يف بيان له،
أن هن�اك “إجماعا ب�ن الدول العربية
عىل رف�ض التدخالت العس�كرية غر

العربي�ة يف األزم�ة الليبي�ة” ،مرحب�ا
بق�رار مجل�س الجامع�ة ،ال�ذي ت�م
تبنيه خالل اجتماع عقد عىل مستوى
املندوب�ن بش�أن تط�ورات الوضع يف
ليبي�ا ،وال�ذي “تضم�ن عدة قواس�م
عربي�ة مش�ركة حي�ال الوض�ع يف
ليبي�ا ،م�ن بينه�ا اإلعراب ع�ن القلق
حي�ال التصعي�د العس�كري ال�ذي
يفاقم الوض�ع املت�أزم يف ليبيا ويهدد
أم�ن واس�تقرار دول الج�وار الليب�ي
واملنطق�ة ككل بم�ا فيها املتوس�ط”،
وذل�ك حس�ب وكال�ة أنب�اء “الرشق
األوس�ط” املرصية.وأش�ار البيان ،إىل

أن “القرار الصادر عن الجامعة بشأن
التطورات يف ليبيا يعكس موقفا عربيا
رافضا للتدخالت التي تفاقم األزمات،

وت�ؤدي إىل تعقيدها وإطال�ة أمدها”.
وتضم�ن ه�ذا الق�رار طلب�ا م�ن أبو
الغيط للجامع�ة بإجراء اتصاالت عىل
أعىل املس�تويات ،بما يف ذلك مع األمن
العام لألمم املتحدة ،ومع كل األطراف
الدولية املعنية بالش�أن الليبي “بهدف
العم�ل عىل حلحل�ة األزم�ة ومنع أي
تدخ�ل عس�كري خارج�ي يف ليبي�ا،
ودع�م جهود املبع�وث األممي يف إطار
الس�عي نحو حل ليبي  -ليبي”.وعقد
هذا االجتم�اع االس�تثنائي بطلب من
الحكومة املرصية يف ظل اس�تعدادات
تركيا إلرس�ال قوات عسكرية إىل ليبيا

يف إط�ار مذكرة التفاهم ح�ول تعزيز
التعاون األمني العسكري مع حكومة
الوفاق الوطني ،والتي تم إبرامها ،يوم
 27نوفم�ر /ترشي�ن الثان�ي .2019
وأعل�ن الرئي�س الرك�ي ،رجب طيب
أردوغ�ان ،األس�بوع امل�ايض ،أنه من
املتوقع أن ترسل بالده قوات عسكرية
إىل ليبيا تلبي�ة لدعوة من قبل حكومة
الوف�اق ،وبع�د أن تت�م املوافق�ة عىل
ه�ذا األمر من قبل برمل�ان تركيا ،الذي
يص�وّت حول مذك�رة التفويض اليوم
الخميس.
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عزم الربملان مناقشة تعديل أو إلغاء االتفاقية األمنية
األمن النيابية تكشف لـ
املربمة بني العراق وواشنطن
الزوراء /حسني فالح:
تطورت االحداث رسيعا بعد حادثة
القصف االمريكي عىل احد مقرات
الحشد الشعبي يف مدينة القائم
غرب محافظة االنبار والتي اسفرت
عن استشهاد واصابة العرشات
من منتسبي الحشد ،حيث أقيمت،
صباح الثالثاء ،مراسم شعبية وسط
العاصمة بغداد ،لتشييع شهداء
الحشد ،واقتحم املشيعون املنطقة
الخرضاء وتوجهوا إىل مبنى السفارة
االمريكية وهم رافعني األعالم العراقية
وأعالم الحشد الشعبي ،احتجاجا ً عىل
القصف األمريكي.
وكان مئات من املتظاهرين العراقيني
من أتباع الحشد الشعبي قد اعتصموا
منذ الليلة املاضية أمام السفارة بعد
محاولة اقتحامها ،وتوعد الحشد
باملزيد ردا عىل الغارة األمريكية التي
استهدفت مقره ،ورسعان ما تحولت
االحتجاجات إىل اشتباكات بني
متظاهرين وقوات األمن بعد ارضام
املحتجني النار بالسور الخارجي
للسفارة األمريكية يف بغداد ،بينما ردت
عنارص حماية السفارة بإطالق الغاز
املدمع يف محاولة لتفريقهم ،ما أدى
لوقوع حاالت اختناق يف محيطها ،مما
أدى إىل إصابة  62شخصا عىل األقل.
االمر الذي نددت به بعض القيادات
السياسية والرئاسات الثالث ،داعني
املحتجني اىل االنسحاب فورا من امام
السفارة االمريكية ،فيما شددت
عىل رضورة قيام القوات العراقية
بتعزيز حماياتها للسفارة االمريكية
وباقي البعثات الدبلوماسية ،اكد
رئيس الوزراء “املستقيل” ،عادل عبد
املهدي ،استمرار القوات العراقية
بحماية السفارة االمريكية والبعثات
الدبلوماسية يف بغداد.
وطالب اعضاء مجلس النواب لعقد
جلسة طارئة السبت املقبل ملناقشة
تطورات االوضاع ،حيث تم تقديم طلب
من قبل اكثر من  50نائبا اىل رئاسة
الربملان.

تعديل اتفاقية “االطر
االسرتاتيجي”

وكشفت لجنة االمن والدفاع النيابية
عن عزم مجلس النواب مناقشة تعديل
او الغاء االتفاقية االمنية او ما يطلق
عليها اتفاقية “االطر االسرتاتيجي”
املربمة بني العراق والواليات املتحدة
االمريكية ،فيما دعت اىل رضورة اعادة
النظر بالعالقات العراقية االمريكية
عىل املستوى السيايس واالمني
والقانوني بعد قصف مقر للحشد
الشعبي يف القائم.
وقال عضو لجنة االمن والدفاع
النيابية ،النائب عباس عليوي ،يف
حديث لـ”الزوراء” :ان االخطاء
املرتكبة من قبل الحكومات السابقة،
ومن ضمنها عقد االتفاقية االمنية مع
واشنطن التي تدعى باتفاقية “االطر

االسرتاتيجي” ،ونقمة الشارع هذه،
كلها تراكمات إلدارات سابقة ادت اىل
انتكاسة كبرية للعراق ،ومن ضمنها
االتفاقية االمنية التي اتاحت واعطت
الواليات املتحدة ان تتصيد باملاء العكر
وتنتهك سيادة البلد .
واضاف :ان اغلب اعضاء مجلس النواب
اتفقوا عىل تصحيح هذه االتفاقية او
الغائها ،ويجب اعادة ترتيب امورنا
كعراقيني ،باالضافة اىل ان نعطي قوة
للبلد ملنع اي خالف بني الكتل مهما
كان نوعه .الفتا اىل :ان هذه فرصة
ملجلس النواب بأن يكون جادا وحازما
يف اتخاذ قرار سليم ومناسب ،وبشكل
قانوني.
ودعا عضو لجنة االمن والدفاع النيابية
اىل رضورة اعادة النظر بالعالقات
السياسية واالمنية والقانونية مع
الواليات املتحدة االمريكية ،وهذه هي
مسؤولية الحكومة والكتل السياسية
والقوى الوطنية والربملان ،لذلك البد من
ان يكون هناك توافق بهذا الجانب.
بدوره ،اكد املحلل السيايس ،عصام
الفييل ،ان العراق ملزم باتفاقيات دولية
توجب عليه توفري االمن والحماية
الكافية لجميع السفارات والبعثات
الدبلوماسية املتواجدة يف بغداد.
وقال الفييل يف حديث لـ”الزوراء” :ان
ما يحصل من استهداف للسفارات
والبعثات الدبلوماسية يعد مرفوضا
عىل املستوى الدويل ،كما ان العراق
موقع عىل اتفاقيات دولية تلزمه
تنفيذها ،ومن ضمن هذه االتفاقيات
واملواثيق توفري الحماية الالزمة لجميع
السفارات ،ومن ضمنها السفارة
االمريكية ،الن استهدافها فيه تبعات
خطرية عىل العراق عىل املستوى
الدويل.

عبد املهدي يهاتف ترامب

وكان رئيس الوزراء ،عادل عبد املهدي،
قد اكد ،اول امس الثالثاء ،ان القوات
العراقية مستمرة بحماية السفارة
االمريكية وباقي البعثات الدبلوماسية،
فيما اعرب الرئيس االمريكي ،دونالد
ترامب ،عن ثقته بأهمية دور العراق
وقيادته.
وقال مكتب رئيس الوزراء يف بيان
تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان
“رئيس مجلس الوزراء عادل عبد
املهدي تلقى اتصاال هاتفيا مساء اول
امس الثالثاء يف الساعة  ١٩:٣٠من
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،الذي
استفرس عن األوضاع يف العراق وعن
التطورات املحيطة بالسفارة االمريكية
يف بغداد”.
واضاف :ان “عبد املهدي رشح ان
االحداث جاءت بعد األحداث األخرية
املؤملة ،وانه سبق أن وضح  -قبل
يومني  -لوزير الدفاع األمريكي اسرب
خطورة تبعاتها” .مشريا اىل ان “عبد
املهدي اوضح أن القوات األمنية
العراقية مستمرة يف القيام بواجبها

محتلة” .محذرا إياها “من أي ردود
فعل غري محسوبة أو أي أخطاء يف
الحسابات”.
ودعا املتحدث باسم الخارجية اإليرانية
البيت األبيض إىل “إعادة النظر يف
سياساته التخريبية يف املنطقة”.
مضيفا“ :نسب تنظيم التظاهرات يف
العراق ضد واشنطن إىل إيران وقاحة
أمريكية تثري االستغراب”.

احلشد يدعو احملتجني اىل
االنسحاب

يف حماية السفارة االمريكية وباقي
البعثات الدبلوماسية واملمثليات”.
واكد عبد املهدي يف معرض الحديث عن
الوضع االقليمي ان “الحكومة العراقية
سعت دائما للحفاظ عىل عالقات طيبة
بدول الجوار ومنها ايران ،وكذلك
الدول الغربية الصديقة ،ويف مقدمتها
الواليات املتحدة االمريكية” .الفتا اىل
ان “األوضاع تدهورت بسبب الخالفات
بني الجانبني ،وان العراق يريد ان يكون
بلد تفاوض وتهدئة ليبعد خطر الحرب
عن العراق وعن الجميع”.
وبني عبد املهدي للرئيس االمريكي
“إنكم تذكرون بأنكم التريدون
الحرب ،ونسمع من القادة اإليرانيني
موقفا مشابها ،وقد اكد العراق أهمية
التفاوض أو عىل األقل الوصول إىل
ترتيبات واتفاقات واقعية للتهدئة”.
من جانبه ،أكد الرئيس االمريكي “ثقته
بأهمية دور العراق وقيادته ومايمكن
ان يلعبه يف هذا املضمار”.
واتفق الرئيسان عىل ابقاء الخطوط
املبارشة مفتوحة بينهما ملتابعة األمر.
وكان وزير الخارجية االمريكي،
بومبيو ،ومساعده ديفيد هيل ،قد
اتصال ملتابعة اخر التطورات يف البالد.
اىل ذلك ،أوضح مصدر موجود يف محيط
السفارة األمريكية يف بغداد ،لـ CNNأن
عددا من العربات املدرعة تابعة لقوات
مكافحة اإلرهاب العراقية ،باإلضافة
عىل سيارات عسكرية من نوع
“همفي” ،دخلت املنطقة وتمركزت
أمام وحول السفارة داخل املنطقة
الخرضاء.
واضاف :تم نرش قوات مشاة البحرية
األمريكية املختصة باالستجابة
لألزمات ،التابعة للقيادة املركزية
يف العراق ،لتعزيز األمن يف السفارة
األمريكية وضمان سالمة املواطنني
األمريكيني.

واشنطن ترسل تعزيزات
عسكرية حلماية سفارتها

من جهته ،قال مسؤول أمريكي:
إن الجيش األمريكي أرسل طائرتني

مروحيتني من طراز أباتيش يف
استعراض قوة .مضيفا :ان الجيش
األمريكي أرسل مجموعة صغرية من
قوات مشاة البحرية األمريكية من
الكويت إىل موقع السفارة لتعزيز
الحماية.
من جانبه ،اكد الرئيس االمريكي،
دونالد ترامب ،امس االربعاء ،ان بالده
نقلت العديد من مقاتيل الحرب الكبار
إىل جانب املعدات العسكرية األكثر فتكا
يف العالم للسفارة االمريكية ببغداد.
وقال ترامب يف تغريدة له تابعتها
“الزوراء” :ان “سفارة الواليات املتحدة
يف العراق كانت وال تزال امنة لساعات”،
مبينا انه “تم نقل العديد من مقاتيل
الحرب الكبار لدينا ،إىل جانب املعدات
العسكرية األكثر فتكا يف العالم عىل
الفور إىل املوقع”.
وحمل ترامب ايران “املسؤولية عن
الخسائر املادية والبرشية التي حصلت
يف السفارة” ،مقدما شكره للقادة
العراقيني “لالستجابة الرسيعة يف
حماية السفارة”.
وأكد الرئيس األمريكي أنه ال يريد حربا
مع إيران ..والتي تتهمها الواليات
املتحدة بمهاجمة السفارة األمريكية
يف بغداد.
وقال ترامب للصحفيني ردا عىل
سؤال بشأن تصاعد التوتر إىل حرب
مع إيران“ ،هل أريد؟ ال .أريد السالم
وأحب السالم .ويجب أن ترغب إيران يف
السالم أكثر من أي شخص آخر .لذلك
أنا ال أرى ذلك يحدث”.
وكان الرئيس األمريكي قال يف وقت
سابق مهددا إيران بعد اتهامه لها
بالضلوع يف تدبري الهجوم عىل السفارة
األمريكية يف بغداد ،إنها ستدفع ثمنا
باهظا .وختم الرئيس األمريكي كالمه
أنه يقول ذلك عىل سبيل التهديد
والوعيد ال التحذير.
وقد اتهمت الواليات املتحدة السلطات
اإليرانية بالهجوم ،بينما تنفي طهران
ذلك.
وكان البنتاغون أعلن إرسال نحو

 100من مشاة البحرية األمريكية إىل
السفارة األمريكية يف بغداد ،الثالثاء
املايض ،لتعزيز األمن ،بعد أن قام
محتجون باقتحام مجمع السفارات.
وقال وزير الدفاع األمريكي ،مارك
إسرب :إن الواليات املتحدة سرتسل
نحو  750جنديا عىل الفور إىل الرشق
األوسط ،ردا عىل احتجاجات عنيفة
عند السفارة األمريكية يف العراق.
وتظاهر اآلالف بمحيط السفارة
األمريكية بالعاصمة العراقية بغداد،
منذ صباح االثنني املايض ،احتجاجا
عىل قصف أمريكي استهدف مواقع
لقوات الحشد الشعبي ،مساء االحد
املايض ،ما أدى إىل استشهاد 27
شخصا وإصابة  62من العنارص
التابعة للحشد الشعبي .
من جهتها ،رفضت إيران بشدة
االتهامات األمريكية املوجهة لها
بالوقوف وراء الهجوم عىل سفارة
الواليات املتحدة يف العراق ،محذرة
الجانب األمريكي من “أخطاء يف
الحسابات”.
وقال املتحدث باسم الخارجية
اإليرانية ،عباس موسوي ،يف بيان
أصدره ،مساء اول امس الثالثاء،
إن “إيران ترفض بشدة االتهامات
األمريكية لها بالوقوف وراء الهجوم
عىل سفارة واشنطن يف بغداد”،
واصفا هذه االدعاءات بالـ “إهانة
للشعب العراقي”.
وأضاف موسوي“ :نواجه يف
األحداث األخرية يف العراق مزيجا
من وقاحة الواليات املتحدة ،وإهانة
الشعب العراقي ،وتكرار األخطاء يف
الحسابات”.
واعترب أن “عىل الواليات املتحدة الكف
عن سياساتها التخريبية يف املنطقة”،
متسائال“ :كيف ،وعىل أساس أي
منطق ،تتوقع الواليات املتحدة من
الشعب العراقي السكوت عىل جرائمها
يف العراق؟”.
وأشار موسوي إىل أن “الواليات املتحدة
ال تزال يف أذهان الشعب العراقي دولة

اىل ذلك ،دعت هيئة الحشد الشعبي،
امس األربعاء ،املحتجني قرب السفارة
األمريكية إىل االنسحاب “احرتاماً”
لقرار الحكومة العراقية ،معتربة أن
“رسالتهم وصلت”.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه“ :ندعو الجماهري
املتواجدة قرب السفارة األمريكية إىل
االنسحاب احرتاما ً لقرار الحكومة
العراقية التي أمرت بذلك ،وحفاظا ً
عىل هيبة الدولة” .مخاطبة الجماهري
بالقول إن “رسالتكم وصلت”.
وثمنت الهيئة “موقف القائد العام
والشخصيات
املسلحة
للقوات
والثقافية
والدينية
السياسية
والشعبية ،الرافضة واملستنكرة
للعدوان األمريكي الغاشم عىل قطعات
الحشد الشعبي”.
ودعت الهيئة الجميع إىل “املشاركة يف
مجالس العزاء الخاصة بالشهداء يف
ً
مبينة أن “العزاء
بغداد واملحافظات”،
املركزي سيقام يف بغداد بالجادرية
بالقرب من مطعم السفينة ،حيث
ستنصب رسادق العزاء هناك”.
من جانبها ،قالت مصادر بالحشد
الشعبي إن توجيهات صدرت
للمتظاهرين واملعتصمني املوجودين
بمحيط السفارة األمريكية ،منذ اول
أمس الثالثاء ،تدعوهم لالنسحاب
من املكان “احرتاما” لقرار الحكومة
العراقية ،وذلك بعد احتجاجات عىل
غارات أمريكية استهدفت مقرا
للحشد.
وأضافت املصادر :أن التوجيهات
التي صدرت بدأ تنفيذها بالفعل ،وأن
عملية رفع الخيام التي تم نصبها يف
وقت سابق ،وسحب املعتصمني من
أتباع الحشد الشعبي املوجودين يف
محيط السفارة قد بدآ بالفعل أيضا.
وقالت مصادر أخرى بالحشد إن
هذه الدعوة لن تكون ملزمة للجميع،
وإن عملية إنهاء االعتصام يقرره
املعتصمون املوجودون عىل األرض.
وتأتي هذه التطورات بعد دعوات
عديدة أطلقها عدد من القيادات
السياسية طالبت حكومة بغداد
بالعمل عىل توفري الحماية الالزمة
للسفارة األمريكية ،واصفني ما حدث
من عملية اقتحام ملبنى السفارة
وحرق بعض مكاتبها بأنه “تجاوز
للسياقات واالتفاقات الدولية امللزمة

للحكومة العراقية”.
من جهته ،اكد وزير الخارجية ،محمد
الحكيم ،امس االربعاء ،أن رسالة
املحتجني امام السفارة االمريكية يف
بغداد قد وصلت ،مشددا عىل أن سالمة
انسحابهم “أصبحت رضورة”.
وقال الحكيم ،يف تغريدة له عرب موقع
“تويرت” :إن حماية الدبلوماسيني
والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها
تبقى مسؤولية العراق التي تعهد بها
بموافقته عىل اتفاقية جنيف.
واضاف الحكيم :تحدثت مع رئيس
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة
حول إنهاء االحتجاجات أمام السفارة
األمريكية وسالمة املوظفني واملنشآت.
موضحا أن رسالة املحتجني وصلت،
وأصبحت سالمة انسحابهم رضورة.

حتذير من تكرار االعتداء على
البعثات الدبلوماسية

من جهته ،أكدت املفوضية العليا
لحقوق االنسان ،امس االربعاء،
ان ظاهرة االعتداء عىل البعثات
الدبلوماسية اصبحت تتكرر يف العراق
“دون أي موقف حكومي” ،مشرية
اىل أن الطرق الدبلوماسية هي وسيلة
قطع العالقات مع اي دولة.
وقال عضو املفوضية ،عيل البياتي ،يف
بيان تلقت “الزوراء” :إن “التظاهر
حق مرشوع للمواطن العراقي وهو
اساس النظام الديمقراطي” .مشددا
عىل “احرتام مطالب املواطن العراقي
مهما كانت ،والتعامل معها عن طريق
اآلليات الدستورية والقانونية”.
واضاف البياتي “من أهم أسباب
ديمومة التظاهرات وتحقيقها
ىَ
عىل سلمية
ملطالبها هو الحفاظ
التظاهرات وحسن تنظيمها ،ووحدة
ووضوح مطاليبها”.
وبني “ال يوجد ما يربر االعتداء ىَ
نّ
عىل
املتظاهرين إال يف حاالت الرضورة
القصوى والدفاع عن النفس ،وبطرق
تتجنب الرضر الكبري عىل وفق املبادئ
واملعايري الدولية لألمم املتحدة”.
ولفت اىل انه “من مسؤولية الحكومة
حماية التظاهرات لتجنب االصابات
والرضر عىل املمتلكات العامة،
والتفاوض مع املتظاهرين لتهدئة
األوضاع ،كما هي مسؤوليتها حماية
جميع البعثات الدولية املتواجدة
يف العراق بشكل رسمي وبموافقة
الدولة”.
واشار اىل ان “قضية االعتداء ىَ
عىل السفارات

والقنصليات

والبعثات

الدبلوماسية

أصبحت ظاهرة لألسف تتكرر يف العراق
الجديد بدون اي موقف حكومي واضح
غري االستنكار ،وهذا يرض بكل تأكيد
بموقف العراق دوليا”.
وتابع قائال “إن كانت هنالك أية رغبة
بقطع العالقات مع أية دولة حسب ما
تقتيض مصلحة العراق ،فهو من حق
العراق بكل تأكيد ،ولكن عىل وفق الطرق
الدبلوماسية املرسومة دوليا”.

حكومة الوفاق الوطين يف طرابلس تهاجم جامعة الدول العربية

أبو الغيط :نرفض التدخالت العسكرية اخلارجية غري العربية يف ليبيا

القاهرة  /متابعة الزوراء:
أكد األمني العام لجامعة الدول العربية،
أحمد أبو الغيط ،أن التدخالت العسكرية
غري العربية يف األرايض العربية تظل
مرفوضة إجماال من الدول العربية ،فيما
هاجمت حكومة الوفاق الوطني ،التي
مقرها بطرابلس ،جامعة الدول العربية،
وذلك ردا عىل دعوتها إثر اجتماع طارئ
عىل مستوى السفراء إىل “منع التدخالت
الخارجية يف ليبيا”.
وذكر أبو الغيط ،يف بيان له :أن هناك
“إجماعا بني الدول العربية عىل رفض
التدخالت العسكرية غري العربية يف األزمة
الليبية” .مرحبا بقرار مجلس الجامعة،
الذي تم تبنيه خالل اجتماع عقد عىل
مستوى املندوبني بشأن تطورات الوضع
يف ليبيا ،والذي “تضمن عدة قواسم عربية
مشرتكة حيال الوضع يف ليبيا ،من بينها
اإلعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري
الذي يفاقم الوضع املتأزم يف ليبيا ويهدد
أمن واستقرار دول الجوار الليبي واملنطقة
ككل بما فيها املتوسط” ،وذلك حسب وكالة

أنباء “الرشق األوسط” املرصية.
وأشار البيان ،إىل أن “القرار الصادر عن
الجامعة بشأن التطورات يف ليبيا يعكس
موقفا عربيا رافضا للتدخالت التي تفاقم
األزمات ،وتؤدي إىل تعقيدها وإطالة
أمدها”.
وتضمن هذا القرار طلبا من أبو الغيط
للجامعة بإجراء اتصاالت عىل أعىل
املستويات بما يف ذلك مع األمني العام لألمم
املتحدة ،ومع كل األطراف الدولية املعنية
بالشأن الليبي “بهدف العمل عىل حلحلة
األزمة ومنع أي تدخل عسكري خارجي يف
ليبيا ،ودعم جهود املبعوث األممي يف إطار
السعي نحو حل ليبي  -ليبي”.
وعقد هذا االجتماع االستثنائي بطلب من
الحكومة املرصية يف ظل استعدادات تركيا
إلرسال قوات عسكرية إىل ليبيا يف إطار
مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون األمني
العسكري مع حكومة الوفاق الوطني
والتي تم إبرامها ،يوم  27نوفمرب /ترشين
الثاني .2019
وأعلن الرئيس الرتكي ،رجب طيب أردوغان،

األسبوع املايض ،أنه من املتوقع أن ترسل
بالده قوات عسكرية إىل ليبيا تلبية لدعوة
من قبل حكومة الوفاق ،وبعد أن تتم
املوافقة عىل هذا األمر من قبل برملان تركيا،
الذي يصونّت حول مذكرة التفويض اليوم
الخميس.
يف غضون ذلك ،هاجمت حكومة الوفاق
الوطني ،التي مقرها بطرابلس ،جامعة
الدول العربية ،وذلك ردا عىل دعوتها إثر

اجتماع طارئ عىل مستوى السفراء إىل
“منع التدخالت الخارجية يف ليبيا”.
وقال مندوب حكومة الوفاق الليبية،
صالح الشماخي ،خالل اجتماع طارىء
عىل مستوى املندوبني حول ليبيا يف مقر
الجامعة بالقاهرة“ :نلفت إىل االستجابة
الرسيعة لطلب عقد االجتماع ،وعقده يف
نفس يوم التقدم بالطلب ،بينما الجامعة
العربية لم تستجب للطلب الذي تقدمت

به ليبيا ،منذ بداية العدوان الغاشم عىل
العاصمة طرابلس ،لعقد اجتماع طارئ
ملجلسها ،وتجاهلت األمر تماما ،ولم يقم
أمينها العام (املرصي أحمد أبو الغيط) بأية
مبادرات أو إرسال مبعوث ،بل ولم نسجل
له زيارة ليبيا طوال السنوات املاضية،
برغم إلحاحنا وطلبنا املتكرر  ..طيلة تسعة
أشهر من العدوان ،والجامعة تغط يف سبات
عميق”.
وأردف قائال“ :نعلم حقيقة أن موقف
الجامعة الحايل هو نتيجة لتدخالت
وضغوط دول داعمة للعدوان  ..ولم تفهم
بعد أن مصالحها املشرتكة مع ويف ليبيا
ستتحقق فقط بدعم دولة ديمقراطية
تحكمها سلطة مدنية منتخبة ،ال بدعم
الحلول العسكرية لالستيالء عىل السلطة”.
ودعا الشماخي إىل موقف عربي موحد من
التدخالت الخارجية ،وموقف عربي حاسم
وموحد لرفض و”إدانة العدوان ومحاسبة
داعميه ،بداية من بعض دول الجامعة
املثبت تورطهم”.
وفيما يخص مذكرة التفاهم التي وقعتها

ليبيا وتركيا مؤخرا ،قال املندوب الليبي:
“تابعتم جميعا خالل الفرتة املاضية
ما تعرضت له حكومة الوفاق الوطني
ومجلسها الرئايس من تشويه متعمد وصل
إىل محاوالت للنيل من رشعيتها ،حيث تم
استغالل موضوع التوقيع عىل مذكرة
التفاهم حول املناطق البحرية مع الحكومة
الرتكية أسوأ استغالل” ،يف إشارة إىل سعي
جهات عديدة إىل تشويه االتفاق الرتكي
الليبي ،عرب تفسريه بشكل مضلل.وشدد
املندوب أنها مذكرة بني دولتني متشاطئتني
عىل البحر املتوسط ،وتمت وفقا للمبادئ
العامة للقانون الدويل يف هذا الشأن،
وبشكل ال يمس بحقوق أية دولة أخرى وال
بسيادتها.واستطرد :أعربنا عن “استعدادنا
الستقبال أو إرسال خرباء فنيني لرشح ما
ورد يف مذكرة التفاهم ،وتقديم توضيحات
ألية دولة ترغب بذلك”.ولفت إىل :أنه وفقا
لألعراف الدولية ال يمكن إطالع أية دولة عىل
املذكرات أو االتفاقيات التي يتم توقيعها
مع دولة أخرى إال بعد استكمال اإلجراءات
القانونية وإيداعها لدى األمم املتحدة.
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مع تدخل تركيا وروسيا

ليبيا تتجه اىل سيناريو مشابه لسوريا

باريس/أ ف ب:
يرى محللون انه مع التدخل الركي والرويس
يف ليبيا فان هذا البلد يتجه اىل سيناريو يشبه
النزاع الستوري مع مخاطتر تفاقم الفوىض
ميدانيا وتراجع األوروبيتني اىل الصف الثاني
يف جهود تسوية النزاع.
وشتهدت حترب االشتقاء القائمتة يف ليبيتا
منتذ االطاحة بنظام معمتر القذايف يف ،2011
تستارعا يف  2019مع تزايد اجراءات تركيا يف
االيام االخترة .ومن املقرر أن يصوت الربملان
الركي اليوم الخميس عتىل نرش جنود اتراك
يف ليبيا دعما لحكومة طرابلس التي يرأستها
فايز الرساج املهددة بحملة عستكرية لقوات
املشتر خليفة حفتر .ومع موافقتة الربملان
تنضم تركيا رسميا للمرسح الليبي اىل جانب
قوى اخرى ،علما انها موجودة عمليا يف ليبيا
خصوصتا من ختال تزويد حكومتة الرساج
بأستلحة وطائرات مسترة .وهي تنوي من
ختال نرش جنودها صف بيادقها يف مواجهة
روستيا ومرص واالمارات التي تدعم “الجيش
الوطنتي الليبي” بقيادة حفتر .ويرى خرباء
انته يبدو ان حفر يحرز تقدما يف حملته عىل
العاصمتة بفضل تعزيزات من مئات املرتزقة
الروس ،وذلك بعد أن فشلت هجماته االوىل يف
نيستان/ابريل  .2019وهذا الحضور الرويس
الذي تنفيه موستكو باستمرار ،أكده مبعوث
االمم املتحدة لليبيا غستان ستامة الذي عرب
عن قلقه ازاء تفاقم تدويل النزاع.
“سيموت ليبيون”-وأكتد محللون معلومتات تداولتها شتبكات
التواصتل االجتماعتي عتن وصتول مرتزقة
سوريني لحساب تركيا اىل طرابلس رغم نفي
حكومة الوفاق الوطني.
وقال الباحث الليبي يف هولندا جال الحرشاوي
أنه كما حدث يف ستوريا نشتهد “كوريغرافيا
معقدة جدا وشتديدة التضتارب” بني فاعلني
تركيا وروسيا اللذين “ال يجمعهما ود وليسا
حليفتني” لكن يمكن أن تلتقي مصالحهما.
وكانت روستيا وايران أبرز داعمي السلطات
الستورية وتركيتا التتي تدعتم املعارضتة
الستورية ،التقت ضمن عملية استانا للسام
التي دشتنت يف  2017بعد فشتل عدة جوالت
تفاوض نظمتها االمم املتحدة يف جنيف.
كمتا اجتاحتت تركيا مدعومة من مستلحني
ستوريني موالني لها ،منطقة يف شمال رشق
ستوريا بداعي التصتدي ملجموعتات مقاتلة
كرديتة ستورية .وتستاءل غستان ستامة
يف عتدد صحيفتة لومونتد الفرنستية االثنني
“هتل يمكتن أن يتكرر أمر مماثتل (للنموذج
الستوري) يف ليبيا؟” مضيفا “جوابي نعم”.

وأضتاف الحرشتاوي “لتم يستبق ان حدثت
مواجهتة مبتارشة بتني أتتراك وروس عتىل
األرايض الستورية ،وعىل غرار ذلك لن تحدث
بينهما مواجهة متعمدة ومقصودة ومكثفة
عىل االرض الليبية” .لكن يف املقابل  ،بحستب
املحلل ،ستتحدث “أخطتاء وانزالقتات” بني
الليبيتني متن خال “جهتات راعيتة” (قوى
خارجيتة) متعارضة “ولن يكون االمر جيدا،
سيموت ليبيون”.
وسيعني هذا التدخل الرويس الركي املزدوج
انحستار نفتوذ االوروبيتني وأولهم فرنستا،
يف نتزاع يدور عىل أبوابهم متع ما يحمله من
تهديدات ارهابية وتدفق مهاجرين.
“يالطا ليبية”-وتابتع املحلتل الليبتي “يف نهايتة املطتاف
“الزعامة” لن تكون غربية .وستيربم الروس
واالتتراك يالطتا جديتدة يف ليبيا” ،يف اشتارة
اىل تقاستم النفتوذ االمركتي الستوفياتي يف
 ،1945مضيفا “انهما يواصان نفس املنطق
املناهتض الوروبتا ولفترة ما بعتد (النفوذ)
االمركي” مع انكفاء واشنطن داخليا.
ولزمتت فرنستا التي كانتت حاولتت القيام
بوستاطة يف ليبيتا بعتد انتختاب الرئيتس
ايمانويتل ماكترون يف  2017وفتحت قنوات
حتوار مع املشتر حفتر وأغضبتت ايطاليا
املستتعمر الستابق لليبيا ،التكتم يف االشتهر
االخترة .ويقتول كثترون ان باريتس تدعم
بحكتم االمتر الواقع حفتر لكن الستلطات
الفرنسية تنفي ذلك.
وأختذت املانيتا عنهتا امللف مع هتدف جمع
الداعمتني الدوليني وأبرز الفاعلتني يف األزمة
حول طاولة حوار يف كانتون الثاني/يناير يف
برلني يف اطار عملية تشبه عمليات مفاوضات
االمم املتحدة.
ويترى عمتاد الديتن بتادي الخبتر يف معهد
الترشق االوستط يف واشتنطن أن تركيا تريد
“التوصل اىل تستوية سياستية تضمن انقاذ
حكومة الوفتاق الوطني” وتحفظ مصالحها
االقتصادية يف ليبيا.
وكانت وقعت خصوصا يف  27ترشين الثاني/
نوفمترب  2019اتفاقتا مع حكومتة الرساج
يستمح لهتا بحقتوق عتىل مناطق واستعة
متن رشق البحتر االبيتض املتوستط وغنيتة
باملحروقات .ويضيف الخبر يف شؤون الرشق
االوسط يف معهد “راند” االمركي لابحاث يف
واشتنطن ناتتان فيستت ان “كل ذلك يندرج
ضمن تنافس أوسع ،عىل املوارد والنفوذ ،بني
تركيتا من جهتة ومرص واالمتارات من جهة
اخترى عاوة عىل اليونتان وقربص وارسائيل
بدرجة أقل”.

No: 7160 Thu 2 Jan 2020

www.alzawraapaper.com

بعد إعالن كيم إنهاء بالده الوقف االختياري للتجارب النووية

3

بومبيو :نريد سالمًا ال مواجهة مع كوريا الشمالية
واشنطن/متابعة الزوراء:
أعلن الزعيم الكوري الشمايل كيم
جونغ أون أن بتاده أنهت الوقف
ّ
االختيتاري للتجتارب النوويتة
وتجتارب األستلحة البالستتية
العابترة للقتارات ،متوعت ًدا بفعل
“متروع” ضتد الواليتات املتحدة
ً
معتدال.
التي جاء ردها
ونقلتت وكالتة األنباء الرستمية
الكورية الشتمالية امس األربعاء
عن كيتم قوله أمام مستؤولني يف
حزبه الحاكم “ليس لدينا أي سبب
ملواصلتة االرتباط بشتكل أحادي
بهتذا االلتتزام” .أضاف “ستوف
يكتشف العالم يف املستقبل القريب
ً
ساحا اسراتيج ًيا جدي ًدا”.
وكان كيم أعلن يف العام  2018أن
كوريا الشتمالية لم تعتد بحاجة
إىل إجتراء مزيتد متن االختبارات
النوويتة او اختبتارات الصواريخ
العابترة للقتارات .ويف الستنوات
املاضيتة ،نفذت كوريا الشتمالية
ستتة اختبارات نووية  ،وأطلقت
صواريتخ قادرة عتىل الوصول إىل
األرايض األمركية.
تهتدد ترصيحتات كيتم األربعتاء
الدبلوماسية النووية التي ُ
اعتمدت
خال العامني املاضيني ،مع إشارة
الرئيتس األمركتي دونالتد ترمب
مترارًا إىل “الوعد” التذي قطعه له
الزعيم الكوري الشمايل.
وأكد الرئيتس األمركي من جديد
ً
الثاثاء “لقد ّ
اتفاقا يتحدث
وقعنا
عتن نزع الستاح النتووي .كانت

هتذه الجملتة األوىل ،وقتد تم ذلك
يف ستنغافورة .أعتقتد أن (كيتم)
رجل يلتزم بكامه” ،يف إشتارة إىل
القمتة التاريخية التتي جمعتهما
يف ستنغافورة يف عام  .2018لكن
املحادثات بتني البلدين وصلت إىل
حائط مستدود إثر انهيتار القمة
الثانية بني كيتم وترمب يف فرباير
.2019
أمتام اللجنتة املركزيتة لحتزب
العمتال ،قتال كيتم إن كوريتا
الشمالية مستعدة ملواصلة العيش
يف ظل نظتام عقوبتات دويلّ ،كي
ُتحا ِفظ عىل قدرتها النووية.
سلوك عصابات
ونقلتت الوكالتة عنته قولته “إن
الواليتات املتحتدة تقتدم مطالب
مخالفتة للمصالتح األساستية

لدولتنا وتعتمد أسلو ًبا مثل أسلوب
العصابات”.
تابتع كيتم إن واشتنطن “أجرت
عترشات التدريبتات العستكرية
املشتركة (مع كوريتا الجنوبية)
والتي كان الرئيس (دونالد ترمب)
وعد شتخص ًيا بوقفها” ،وأرسلت
معدات عسكرية عالية التقنية إىل
الجنوب ،وصعتدت العقوبات عىل
الشمال ،بحسب قوله.
أردف “ال يمكننتا أبت ًدا أن نبيتع
ً
مشترا إىل أن بيونتغ
كرامتنتا”،
يانتغ ستتقوم بعمتل “متروع
لجعتل (الواليتات املتحتدة) تدفع
ثمتن اآلالم التي عاناها شتعبنا”.
وعىل غترار ترمب ،جتاء ر ّد وزير
الخارجيتة األمركي مايك بومبيو
ً
معتتدال ً
أيضتا .وأكتد أن الواليات

املتحتدة تريتد “الستام ،وليتس
املواجهة” ،مع كوريا الشتمالية،
وذلك يف مقابلة متع قناة يس بي
إس األمركية.
أضتاف “نريد أن نستتمر يف ترك
ً
مفتوحتا أمتام احتمتال
البتاب
أن يتختذ زعيم كوريا الشتمالية
الخيار األفضل بالنستبة إليه وإىل
شعبه”.
واعتترب أنته “إذا تختىل الزعيتم
كيم عتن التزاماته التتي قطعها
للرئيتس ترمتب ،فستيكون ذلك
مخ ّي ًبتا لآلمال .آمتل أال يتبع هذا
املسار”.
وأكتدت متن جهتهتا وزارة
الوحتدة الكوريتة الجنوبيتة أن
اختبار كوريا الشتمالية ألستلحة
ً
عامتا
استراتيجية “لتن يكتون
مستاع ًدا يف مفاوضتات نتزع
األستلحة النوويتة” .جتاء اللقاء
الستنوي للجنتة املركزيتة لحزب
العمتال وإعتان وكالتة األنبتاء
الرستمية قبتل خطتاب كان من
املتوقتع أن يلقيته كيتم ملناستبة
رأس الستنة ،لكتن يبتدو أنته قد
تراجع عنه.
الخطاب يعد مناستبة سياستية
بتارزة يف كوريتا الشتمالية .وهو
تقليد أطلقه جده كيم إيل سونغ،
مؤسس النظام الكوري الشمايل،
ثتم تختىل والده عنته ليعيتد كيم
جونغ أون إحياءه.
ومنذ أشتهر ،تطالتب بيونغ يانغ
بتخفيتف للعقوبتات الدوليتة

املفروضتة عليهتا عتىل خلفيتة
برنامجهتا النتووي وبرنامجهتا
لألستلحة الباليستتية ،فيما ترى
إدارة ترمب أن عىل كوريا الشمالية
أن تقوم بمبادرات ملموستة قبل
أن تحصل عىل مطلبها.
لعبة جيوسياسية خطرة
يترى هتاري كازيانيتس الباحث
يف مركتز “ناشتيونال إنرستت”
لألبحتاث يف واشتنطن أن “كيتم
جونغ أون يلعب لعبة جيوسياسية
خطترة” .ويعت ّد كازيانيتس أن
ترصيحتات كوريتا الشتمالية
“أشتبه بوضع صاروخ بالستتي
عابر للقارات برأس دونالد ترمب
عىل أمتل أن تحصل عتىل تنازلني
تريدهما بشدة :تخفيف العقوبات
وضمانات أمنية”.
يوضح الباحث “يبدو أن تهديدها
بأن تظهر من جديتد قدرتها عىل
رضب األرايض األمركية بستاح
نووي تدفتع الواليتات املتحدة إىل
تقديم تنازالت إضافية”.
لكنه يرى أن تلك االسراتيجية لن
تكون ناجعة عىل األرجح ،ألن من
املحتمل أن ترد واشتنطن “بمزيد
من العقوبتات ،وتعزيز حضورها
يف رشق آستيا ،ومزيتد متن
التهديدات عرب حساب ترمب عىل
تويتر” .ويف عام  ،2017حني بلغ
التوتر بني بيونغ يانغ وواشتنطن
ذروتته ،هدد ترمب بترد من “نار
وغضب” عتىل كوريا الشتمالية.
(املصدر/اياف)

يف أول أيام العام اجلديد

عشرات اآلالف يشاركون باحتجاجات يف هونغ كونغ
هونج كونج/رويرز:
بتدأ عترشات اآلالف من املحتجني مسترة يف هونغ كونغ يف
أول أيام العتام الجديد مطالبني حكومة املدينة بتنازالت مع
انتقال االضطرابات املدنية التي تهيمن عىل هونغ كونغ منذ
أكثر من ستة أشهر إىل العام الجديد.
وتجمع املحتجون عىل عشب يف متنزه فيكتوريا تحت سماء
ملبدة بالغيوم ،بينما كان الكثرون يرتدون مابس ستوداء
ويضع البعض أقنعة ،وحملوا الفتات منها ”الحرية ليستت
حرة“ قبل أن تنطلق املسرة.
وقال رجل يدعى تونغ بينما كان يستر مع طفله البالغ من
العمتر عامني وأمه ”من الصعب أن ننطق بعبارة ’عام جديد
سعيد‘ ألن شعب هونغ كونغ ليس سعيدا“.
وأضاف ”متا لم تتحقق املطالب الخمستة ،وتتم محاستبة
الرشطتة عتىل أعمالهتا الوحشتية ،فلن يكتون لدينتا عام
ستعيد جديد حقيقي“ .وكان يشر إىل مطالب املحتجني من
الحكومتة والتي تشتمل الديمقراطية الكاملتة والعفو عن
أكثتر من  6500شتخص اعتقلوا حتتى اآلن وإجراء تحقيق
مستقل يف ترصفات الرشطة.
وتنظم املسترة املؤيدة للديمقراطية جبهة حقوق اإلنستان

املدنيتة والتي نظمت عدة مسترات يف العام املايض شتارك
فيهتا املايتني .وعىل طتول طريق املسترة ،انضتم عدد من
السياستيني املحليتني املؤيدين للديمقراطيتة الذين فازوا يف
االنتخابات التي أجريت مؤخرا ،إىل الحشتود يف أول يوم لهم
يف املنصب وساعد بعضهم يف جمع تربعات لدعم الحركة.
ويف وقت سابق ،استقبل اآلالف من سكان املدينة عام 2020
يف املتنزهتات عتىل طتول مينتاء فيكتوريا وهتفوا بشتعار
الحركتة الرئيس ”حترروا هونغ كونغ .ثتورة عرصنا“ قبل

ثوان من حلول منتصف الليل.
وتدفق اآلالف بعد ذلك عىل طريق ناثان ،وهو شتارع رئيس،
ليستدوا جميع حاراته يف مسرة عفوية يف الدقائق األوىل من
العام الجديد.
وحمتل البعتض الفتتات تقتول ”لنواصتل الكفتاح معتا يف
.“2020وختال الليل أطلقت الرشطة الغاز املستيل للدموع
والرصاص املطاطي واستتخدمت مدافتع املياه خال بعض
املواجهات القصرة مع محتجني.
وقتال الرئيتس الصيني يش جتني بينغ يف خطاب بمناستبة
العام الجديد إن بكني ”ستصون بكل قوة ازدهار واستقرار“
هونغ كونغ يف إطار صيغة ”دولة واحدة ونظامان“.
ويشتعر الكثرون يف هونغ كونتغ بالغضب من إحكام بكني
قبضتهتا عىل املدينة التي حصلتت بموجب تلك الصيغة عىل
وعد بقدر كبر من الحكم الذاتي عندما أعادتها بريطانيا إىل
الحكم الصيني يف عام .1997
وتنفتي الصني التدخل وتتهم الغرب بتأجيج االضطرابات يف
املدينة .وأظهر مسح أجراه معهد بحوث الرأي العام فيهونغ
كونتغ لصالح رويرز أن الحركتة االحتجاجية تتمتع بتأييد
 59باملئة من السكان.

خطوة مرتقبة و رفض إسباني
الرباط/األناضول:
برغم رفض كل من الحزب االشتراكي الحاكم
يف إستبانيا وجبهتة “البوليستاريو” ،يعتتزم
املغرب املصادقة نهائ ًيا عىل مرشوعي قانونني
يرستم بموجبهتا حتدوده البحريتة لتمتتد إىل
ستواحل إقليتم الصحتراء ،املتنتازع عليه بني
الرباط والجبهة.
وهو ما أكتده وزير الخارجيتة املغربي ،نارص
بوريطتة ،ختال تقديمته املرشوعتني أمتام
أعضتاء لجنتة الخارجيتة والدفتاع الوطنتي
بمجلس النواب (الغرفة األوىل بالربملان) ،يف 16
ديسمرب /كانون األول .2019
ويتعلتق املرشوعتان بحتدود امليتاه اإلقليمية
وتحديتد املنطقتة االقتصاديتة الخالصة ،عىل
مستافة  200ميتل بحتري بعرض الستواحل
املغربية.
وبموجتب هذيتن “املرشوعتني التاريخيتني”،
بحستب تعبتر “بوريطتة” ،واللتذان حظيتا
بموافقتة أعضتاء اللجنتة باإلجمتاع ،يبستط
املغترب ستيادته عىل املجتال البحري ليشتمل
املياه اإلقليمية إلقليم الصحراء.
تهديد إسباني
عىل الجانب اآلخر من البحر املتوستط ،يرفض
الحزب االشتراكي الحاكم يف إستبانيا الخطوة
املغربية املرتقبة.
وقال الحزب ،عرب بيان يف  21ديسمرب /كانون
األول  ،2019إن ترستيم الحدود املائية املغربية
املجاورة ملدينتي سبته ومليلية (تابعتان لإلدارة
اإلستبانية وتطالتب الربتاط باسترجاعها)،
وكذلتك لجتزر الكنتاري املقابلتة للشتواطئ
األطلستية للمغرب ،ينبغي أن يتم ضمن اتفاق
مشرك ،وليس بخطوة أحادية الجانب.
وهدد الحزب االشتراكي بأن موقفه ستيكون
“حازمً ا”.
ولم يقترص الرفض اإلسباني عىل بيان الحزب
الحاكتم إذ قتال رئيس حكومة جتزر الكناري

مد حدود املغرب البحرية للصحراء

اإلستبانية ذاتيتة الحكتم ،أنخيتل توريس ،إن
“إستبانيا لن تستمح للمغرب بمس ميل واحد
من مياه الكناري”.
ترصيح رافقه نرش القوات الجوية اإلستبانية
فيديتو قصتر يظهر مقاتتات من نتوع f18
 ،تابعتة لها ،فوق جتزر الكناري ،متا اعتربته
تقارير إعامية رسالة ضغط عىل املغرب.
وهتو ضغط صاحبته أنباء عتن تأجيل املغرب
التصويت عىل مرشوعي القانونني.

لكن مستؤول بوزارة الخارجية املغربية ،طلب
عدم نرش اسمه ،قال لألناضول ،إن “مرشوعي
القانونتني قيد الدراستة ،وستتتم إحالتهما إىل
مجلس املستشارين (الغرفة الثانية بالربملان)
للمصادقة عليهما”.
رفض “البوليساريو”
رفض الخطوة املغربية املرتقبة لم يقترص عىل
الحزب اإلسباني الحاكم ،حيث تحدثت تقارير
إعامية عتن رفض “البوليستاريو” ملرشوعي

القانونتني ،إذ تعد الجبهة أنه ال حق للمغرب يف
فرض السيادة عىل شواطئ الصحراء.
ودخلتت “البوليستاريو” يف نتزاع متع املغرب
حول الستيادة عىل الصحتراء ،عام  ،1975بعد
انتهتاء االحتال اإلستباني للمنطقتة ،وتحول
األمر إىل مواجهة مستلحة توقفت عام ،1991
بتوقيع اتفاق لوقف إطاق النار ،برعاية األمم
املتحدة.
وتقترح الربتاط حكمًتا ذات ًيتا موست ًعا تحت

ستيادتها ،بينمتا تدعتو “البوليستاريو” إىل
استتفتاء لتقريتر املصتر ،وهو طترح تدعمه
الجزائتر ،التتي تتؤوي عترشات اآلالف متن
الاجئني من اإلقليم.
خطوة قانونية
“خطتوة صحيحة عتىل املستتوى القانوني”..
بهتذه الكلمتات وصف خالتد يايموت ،أستتاذ
العاقات الدولية ،اعتزام املغرب ترسيم حدوده
البحرية.
وأضاف يايموت لألناضول أن الرفض اإلسباني
“مجرد موقف سيايس وليس قانون ًيا ،فاملغرب
يعتزم ترستيم حدوده ً
وفقا ملتا أقرته اتفاقية
األمم املتحدة للقانون البحري سنة  ،1982التي
تمنع املادة السابعة منها فصل البحر اإلقليمي
لدولة عن املنطقة االقتصادية الخالصة بها”.
وتابتع أن “قواعتد القانتون التدويل تحتم عىل
املغرب تعديتل قانونه الوطني بمتا يتاءم مع
آليات القانون التدويل الجديد التي أقرتها األمم
املتحدة ،خاصة يف مجال البحار ،كون أن بعض
االتفاقيتات الدولية بمجال النزاعات وترستيم
الحدود لتم تعد تتطابق مع األوضتاع القديمة
التتي رستمها املغترب بعتد االستتقال (عام
.”)1956
تعزيز للسيادة
عترب إقرار مرشوعي القانونتني ،تعتزم الرباط
فرض ستيادتها عىل امليتاه اإلقليمية واملنطقة
البحريتة االقتصاديتة الخالصتة املمتدة حتى
الحدود املوريتانية.
وقتال وزيتر الخارجيتة املغربي ،عنتد عرضه
مرشوعتي القانونتني“ :سنبستط ستيادتنا
الكاملتة عىل املجتال البحتري ،لنؤكد بشتكل
واقعتي ،بأن قضية وحدتنا الرابية وستيادتنا
عىل املجال البحري ،محسومة بالقانون”.
وأضتاف“ :كان متن الرضوري تحديتد اإلطار
القانونتي للحتدود البحرية للمغرب ،وستيادة
البلد تمتد من طنجة (شمال) إىل مدينة الكويرة

(أقىص الجنوب) ..واليوم نعرب بشتكل واضح،
أن الصحراء يف مغربها واملغرب يف صحرائه”.
وهتو توجه اعترب عبد الفتاح فتيحي ،باحث يف
شؤون الصحراء ،أنه يأتي “ضمن رؤية مغربية
لتعزيز الستيادة الرابية القانونيتة والواقعية
عىل الصحراء وعىل املياه املحاذية لها”.
ورأى فتيحتي ،يف حديتث لألناضتول ،أن هتذه
الخطوة “لها بعد ستيايس ،عرب ستعي املغرب
إىل تقليتص عدد الدول املحتمتل أن تناوره عىل
املستوى القانوني يف قضية الصحراء”.
واعتترب أن ترستيم الحتدود بشتكل قانونتي
“يضعتف مجموعتة متن اإلدعتاءات لتدى
البوليستاريو التي تقول إن لها مناطق محررة
عىل البحر وإدعائها أن لها ستيادة واقعية عىل
مناطق بحرية يف الصحراء”.
أفق للحل
بشتأن ما قتد يرتتب عتىل الخطتوة املغربية
املرتقبتة ،قال ياموت إن القانون الدويل “يكفل
حق االعراض عتىل القرار املغربتي ،لذا يمكن
إلستبانيا اللجوء لآلليات الدولية لحل النزاعات
للبت يف خطتوة املغرب ،التي يكفلهتا القانون
الدويل”.
ويبتدو أن ثمتة رغبتة مغرببتة إستبانية لحل
ً
دبلوماستيا ،إذ قال “بوريطة” إن “إقرار
األمر
الترشيعتني هتو عمل ستيادي ،لكنته ال يعني
عدم انفتتاح املغرب عىل النقاش مع إستبانيا
وموريتانيا”.
كما تضمن بيان الحزب االشتراكي اإلستباني
دعتوة املغرب إىل االتفاق حول ترستيم الحدود
بشكل مشرك.
وجتاء يف البيتان أن “إستبانيا تحرص عىل حل
األمر مع املغرب عرب الحوار”.
وتبقى “البوليساريو” خارج هذا الحل السلمي
املحتمل ،استتنا ًدا إىل أن املغرب يعترب أن الحكم
الذاتتي للصحراء هو أقىص متا يمكن تقديمه
من تنازل ،وفق مسؤولني مغاربة.
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وزير الثقافة يعلن تعيني  ٤٠٠من
خرجيي اآلثار
بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار ،عبد االمري الحمدان�ي ،عن تعيني نحو 400
من خريجات وخريجي قس�م اآلثار من مختلف أنحاء البالد يف الهيئة العامة لآلثار
والراث ،مشريا ً اىل انهم دخلوا تدريبا ً مكثفا ً يف صيانة وتأهيل االثار.
وق�ال الحمدان�ي ،يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان “تعي�ني نحو  400من
خريج�ي اآلث�ار من مختل�ف املحافظ�ات العراقية للعم�ل يف الهيئ�ة العامة لآلثار
والراث يندرج يف إطار تنشئة جيل جديد من االثاريني”.
وأضاف :ان “هذه الخطوة سيعقبها االستعداد للبدء بمشاريع ميدانية يف مجاالت
الكش�ف والتنقيب عن اآلثار ويف توثيق وتأهيل وصيانة اآلثار والعمل يف املتاحف”.
مبينا ان “املعينني الجدد جرى تدريبهم وتأهيلهم ملدة شهر يف هيئة اآلثار”.

اإلعمار تعلن التحول إىل التقديم
االلكرتوني للحصول على قروض اإلسكان
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة اإلس�كان واالعم�ار ،ام�س
االربع�اء ،التح�ول اىل النظ�ام االلكروني
يف الحص�ول ع�ىل ق�رض م�ن صن�دوق
اإلسكان.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نسخة منه :انه “عىل الراغبني يف الحصول

ع�ىل القروض الس�كنية بإمكانهم تقديم
ً
الكروني�ا ابت�دا ًء م�ن /1 /2
املعامل�ة
.”2020
وأضافت أن “التقديم يش�مل املواطنني يف
بغداد واملحافظات عدا اقليم كردس�تان”،
منبه�ة اىل أن “التقدي�م يك�ون عرب رابط
صندوق اإلسكان”.

اهلجرة تكشف عودة أكثر من مليون نازح
إىل مناطقهم األصلية خالل 2019

alzawraanews@yahoo.com

إعادة أكثر من ألفي أسرة نازحة إىل دياىل

احلشد ينفذ عمليات أمنية يف حميط حبرية محرين وضبط متفجرات يف األنبار وكركوك
بغداد /الزوراء:
أف�اد مص�در امن�ي يف محافظ�ة دي�اىل ،امس
االربع�اء ،ب�أن مف�ارز م�ن الحش�د الش�عبي
نف�ذت عملي�ات تمش�يط مباغت�ة يف محي�ط
بحرية حمري�ن ش�مال رشق املحافظة ،وفيما
تمكن�ت الق�وات االمنية من ضب�ط متفجرات
يف محافظت�ي االنب�ار وكركوك ،اعلن�ت اللجنة
االمنية يف مجلس دياىل اع�ادة نحو الفي عائلة
نازحة اىل املحافظة.
وقال مصدر يف ترصي�ح صحفي ،اطلعت عليه
«الزوراء» :إن “مفارز قتالية من الحشد الشعبي
نفذت عمليات تمشيط مباغتة يف محيط بحرية
حمرين(59كم ش�مال رشق بعقوب�ة) لتعقب
خالي�ا داعش ضم�ن اس�راتيجية معتمدة من
قبل الحشد يف انهاء اي وجود للتنظيم يف حوض
حمرين بشكل عام ،وخاصة البحرية”.
واضاف املص�در ان “عملية التمش�يط تتعقب
 3اه�داف يف آن واح�د” .مؤك�دا أن “عملي�ات
التمش�يط املباغت�ة اس�فرت ،خالل االس�ابيع
املاضي�ة ،عن ضب�ط العديد م�ن اوكار داعش
االرهابي وتفكيك عبوات ناسفة”.
وتنت�ر عدة ألوية قتالية للحش�د الش�عبي يف
ح�وض حمرين وهي تمس�ك مناطق واس�عة،

حمافظ النجف يوجه بتأجيل إحالة
املوظفني على التقاعد
بغداد /الزوراء:
وجه محافظ النجف ،لؤي اليارسي ،امس
االربعاء ،الدوائر كافة يف املحافظة بتأجيل
احالة املوظف ع�ىل التقاعد وفقا للقانون
الجديد للتقاعد حتى اكمال تدقيق ذممهم
املالية اصوليا.
وش�دد يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» عىل ان
«تش�كل لجان م�ن داخل الدوائ�ر لتدقيق
املحالني ع�ىل التقاع�د ،وان تكمل اللجان

املختص�ة عملها خالل فرة اقصاها ثالثة
اشهر فقط».
وأش�ار اىل ان «التوجي�ه حس�ب الق�رار
الص�ادر م�ن مجلس ال�وزراء وال�ذي تم
تعميم�ه من قب�ل االمان�ة العامة ملجلس
الوزراء لجميع املحافظات والوزارات».
وش�دد ايضا ع�ىل الدوائ�ر كاف�ة «اتخاذ
االج�راءات القانونية الالزمة لتطبيق قرار
مجلس الوزراء».

التعليم تعلن توفر  13منحة دراسية
صينية لنيل شهادتي املاجستري والدكتوراه

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل توفر ( )13منحة دراس�ية صينية لنيل ش�هادتي املاجس�تري
والدكتوراه.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة منه :إن “إجم�ايل املنح
الدراس�ية التي منحتها لجنة الزماالت الصيني�ة  cscللعام الدرايس  2021 /2020بلغت
 13منحة”.
وأضافت أن “دراس�ة ش�هادة املاجس�تري مخصصة للموظفني وغ�ري املوظفني ،وكذلك
ش�هادة الدكتوراه تكون مخصصة للموظفني وغري املوظفني” .مش�رية اىل انه “سيتم
اعتماد مبدأ املنافس�ة يف اختيار املرش�حني ،وع�ىل وفق الضوابط املعتمدة يف اس�تمارة
املفاضلة بني املتقدمني للزماالت الدراس�ية”.ونبهت اىل أن “آخر موعد للتقديم س�يكون
يف  ،10/1/2020وعرب الربيد االلكروني لدائرة البعثات”.

تهنئة

حبلول العام  ٢٠٢٠ال
يسعنا إال ان نتقدم
بالتهنئة اىل شعبنا الكريم
والعاملني يف القطاع النفطي وزمالئنا يف
شركة توزيع املنتجات النفطية ،متمنني
للجميع عاما سعيدا ملؤه التفاؤل وحتقيق
االمنيات ،وكل عام وانتم خبري.
حسني طالب عبود
رئيس جملس ادارة
شركة توزيع املنتجات النفطية

خاصة الطرق الربية املحورية ،واحبطت العديد
من الهجمات خالل االشهر املاضية.
م�ن جهته�ا ،اك�دت اللجنة االمني�ة يف مجلس
دياىل املنحل ان الحش�د الشعبي ساهم يف اعادة
أكثر من الف�ي ارسة نازحة اىل املناطق املحررة
داخل املحافظة.
وق�ال رئي�س اللجن�ة ،ص�ادق الحس�يني ،يف

ترصيح صحفي :إن “ الحش�د الشعبي ساهم
يف اعادة اكثر من الفي ارسة نازحة اىل املناطق
املح�ررة يف دياىل خالل  2019م�ن خالل تأمني
املناطق ،وحل الكثري من االش�كاالت بالتنسيق
مع الجهات االمنية والحكومية”.
وأضاف أن “ الحش�د الش�عبي مستمر يف ملف
دع�م اع�ادة االرس النازح�ة اىل مناطقها ،لكن

االم�ر يحتاج اىل دع�م حكوم�ي خاصة توفري
الخدم�ات االساس�ية واعم�ار من�ازل االرس
العائ�دة الت�ي دمرته�ا عصاب�ات داع�ش بعد
اح�داث حزي�ران  2014قب�ل ان يت�م تحري�ر
املناطق”.
وتس�بب اجتي�اح داعش االرهاب�ي ملدن وقرى
واس�عة يف دي�اىل بن�زوح اكث�ر م�ن  200الف
نسمة عاد الجزء االكرب منهم فيما اليزال هناك
نازح�ون حتى اآلن .من جهته�ا ،اعلنت قيادة
الرطة االتحادي�ة ،امس االربعاء ،العثور عىل
متفج�رات م�ن مخلف�ات داع�ش االرهابي يف
كركوك.
وذك�ر بيان للرطة االتحادية تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه ،ان «قطع�ات الفرق�ة اآللي�ة،
وباش�راك مفارز الطائرات املس�رية ومعالجة
املتفج�رات ،نف�ذت ،أم�س االول ،عملية أمنية
ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية يف كرك�وك تمكن�ت
خالله�ا م�ن العثور ع�ىل  10كغم م�ن نرات
االمونيا من مخلفات العصابات االرهابية».
وأض�اف انه «ت�م تفكي�ك وإت�الف قنينة غاز
ومطف�أة حريق مع�دة للتفجري اثن�اء تفتيش
وتطه�ري ق�رى طويلعة وقرية صال�ح العجم،
وتل العيد ،واملناطق املحيطة بها».

الداخلية متسك عجالت خمالفة للضوابط يف بغداد واألنبار ونينوى
بغداد /الزوراء:
اعنلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س
االربعاء ،عن القاء القبض عىل سائق
عجلة محملة بمواد غذائية مستوردة
مخالفة للضوابط يف بغداد.
وذك�ر بيان للوزارة تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه ،ان «مف�ارز مديري�ة
استخبارات الجريمة املنظمة العاملة
ضمن االستخبارات يف وزارة الداخلية،
وبهدف دعم املنتوج الوطني وحماية
القط�اع الصناع�ي والزراعي ،نفذت

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الهج�رة واملهجري�ن عودة اكثر م�ن مليون و( )350الف ن�ازح وبواقع (
 ) 240,140عائلة من مخيمات النزوح يف محافظات البالد اىل مناطق س�كناها االصلية
باملحافظات املحررة من عصابات داعش اإلجرامية خالل العام املنرصم .
وذك�ر مدير عام دائرة ش�ؤون الف�روع يف الوزارة ،عيل عباس ،يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :ان “محافظة االنبار تصدرت الئحة املحافظات األكثر اس�تقباال للعائدين
خالل عام  ،2019حيث شهدت عودة ( )89,224الف ارسة عائدة اىل مناطقها يف جميع
أقضي�ة املحافظة ،وتلتها محافظة صالح الدين بعودة ( )61,055الف أرسة ،فيما حلت
محافظ�ة نينوى باملرتبة الثالثة من حيث ع�ودة االرس العائدة والبالغة ( )44,383الف
ارسة اىل مناطقها املحررة ” .
وأض�اف عباس :ان “ع�دد العائدين اىل محافظة كركوك بل�غ ( )19,132الف ارسة واىل
محافظة دياىل بلغ عدد االرس العائدة اليها ( )13,926الف أرسة ،وتذيلت مناطق اطراف
بغداد الئحة العائدين بعودة ( )3,420آالف ارسة عائدة “.
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ع�دة واجب�ات لضب�ط املخالف�ني».
مبين�ا ان «القوة ضبط�ت عجلة براد
والقات القبض عىل سائقها».
واض�اف ان «العجل�ة كان�ت محملة
بم�واد غذائي�ة مس�توردة مخالف�ة
للضواب�ط يف محافظ�ة بغ�داد».
مبينا ً ان «ق�وة اخرى ضبطت عجلة
أخ�رى ،وألقت القبض عىل س�ائقها
يف محافظ�ة نين�وى تلعفر وعجلتني
مع س�ائقيها يف علوة لبي�ع الخظار
يف قض�اء هي�ت ،فضال ع�ن عجلتني

إتالف  ٣٦طناً من «الكيك»
وضبط طائرة مسرية يف أم
قصر اجلنوبي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك ،ام�س
األربع�اء ،ع�ن قي�ام مركز كم�رك ام قرص
الجنوب�ي ،بإتالف إرس�الية تتكون من 36
طن�ا ً من كيك مس�تورد منتهي�ة الصالحية
محملة يف حاويتني حجم  40قدم .
وأش�ار بي�ان للكم�ارك تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه اىل «ضبط طيارة مس�رية عن
بعد يف كمرك مط�ار النجف الدويل ،حيث تم
ضبطه�ا من قبل موظفي الكمارك يف صالة
القدوم ،إذ ح�اول احد املس�افرين إدخالها
بدون موافقات أمنية».
وأك�د «إتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بحق
املخالفات حس�ب قان�ون الكم�ارك النافذ
رق�م  23لس�نة  1984املع�دل والتعليم�ات
النافذة».

القبض على  3متهمني
جبرائم قتل يف ميسان
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت الق�وات االمنية يف ميس�ان ،امس
االربع�اء ،م�ن القب�ض عىل ثالث�ة متهمني
بجرائم القتل العمد يف قضاء امليمونة التابع
للمحافظة.
وذك�رت الرط�ة يف بيان مقتض�ب تلقته
«الزوراء» ان «مفارز مركز رشطة الخمس
التاب�ع إىل قس�م رشطة قض�اء امليمونة يف
ميس�ان ،تمكن�ت م�ن القبض ع�ىل ثالثة
ً
مش�رية اىل انها
متهم�ني بالقت�ل العم�د».
اتخذت كل اإلجراءات القانونية بحقهم».

آخري�ن م�ع س�ائقيها يف قض�اء
الدجيل».
ويف الس�ياق نفس�ه ،ضبطت املفارز
أع�اله عجل�ة ،وألق�ت القب�ض عىل
س�ائقها يف محافظة نين�وى ناحية
ربيعة» .الفت�ا اىل انها «كانت محملة
بم�واد زراعي�ة مخالف�ة لضواب�ط
االسترياد والتصدير».
واش�ار اىل ان «الق�وات ضبط�ت
كذل�ك ضبطت ثالث عج�الت أخرى،
وألق�ت القب�ض ع�ىل س�ائقيها يف

محافظة دي�اىل وكانت محملة بمواد
بن�اء مخالف�ة لضواب�ط االس�ترياد
والتصدير ،وضبطت عجلة أخرى مع
س�ائقها يف محافظ�ة األنب�ار قضاء
هيت».
اىل ذل�ك ،اعلن�ت قي�ادة الرط�ة
االتحادي�ة ،ام�س االربع�اء ،العث�ور
ع�ىل متفجرات م�ن مخلفات داعش
االرهابي يف كركوك.
وذكر بي�ان للرط�ة االتحادية  ،ان
«قطع�ات الفرق�ة اآللية وباش�راك

مف�ارز الطائرات املس�رية ومعالجة
املتفج�رات نف�ذت يوم أم�س عملية
أمني�ة ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية يف
كركوك تمكنت خاللها العثور عىل 10
كغ�م من نرات االمونيا من مخلفات
العصابات االرهابية».
وأضاف انه «تم تفكيك وإتالف قنينة
غ�از ومطفأة حريق مع�دة للتفجري
اثناء تفتيش وتطه�ري قرى طويلعة
وقري�ة صال�ح العج�م  ،ت�ل العي�د،
واملناطق املحيطة بها».

مباحثات إلعادة تأهيل طريق بغداد – كركوك
بغداد /الزوراء:
بحث وزي�ر التخطيط ،نوري صب�اح الدليمي،
م�ع محافظ كرك�وك ،راكان س�عيد الجبوري،
والوف�د املراف�ق ل�ه ،س�بل تحس�ني الواق�ع
الخدم�ي يف املحافظة ،وانجاز مش�اريعها ،ويف
مقدمته�ا إعادة تأهيل طريق بغ�داد  -كركوك
وتوفريالظروف الالزمة لتنفيذه.
واشار الدليمي ،بحس�ب بيان ملكتبه االعالمي،
اىل «املس�اعي الت�ي مض�ت وزارة التخطيط يف
تحقيقها لتوفري سبل الدعم للحكومات املحلية،
وتنفي�ذ املزيد من املش�اريع الحيوي�ة ،وتوحيد
الجه�ود الوطني�ة والدولي�ة نح�و االس�تثمار
األفض�ل للتخصيصات وفق�ا ً ألولويات املواطن
وحاجت�ه من الخدم�ات ،اضافة اىل املس�اهمة
يف توفري فرص العمل للش�باب ،وتحسني واقع
الخدم�ات ،خاصة يف قطاعات الصحة والتعليم

والربي�ة والخدم�ات البلدية يف جمي�ع اقضية
ونواحي وقرى ومركز محافظة كركوك».
من جانبه ،اكد محافظ كركوك «العمل املشرك

م�ع القطاع�ني الع�ام والخاص يف االس�تثمار
األمث�ل ملوازن�ة العام الج�اري وموازن�ة العام
املقبل».

محلة دعم املنتوج الوطين تساهم بإعادة احلياة حلقول
الدواجن يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أك�د عض�و مجلس ناحي�ة منديل،
حي�در املن�دالوي ،ام�س األربعاء،
أن حمل�ة دع�م املنت�وج الوطن�ي
التي اطلقها نش�طون عىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،س�اهمت
بإع�ادة الحياة إىل حقول الدواجن،
يف منطقة «قرة لوس» ،يف محافظة
دياىل.
وقال املندالوي يف ترصيح صحفي:
إن «االحداث األمني�ة األخرية التي
ش�هدتها محافظة دياىل ،تس�ببت
براجع انت�اج الدواجن يف منطقة

قرة لوس ،التي تعد من أهم املناطق
املنتجة للدواجن يف املحافظة ،إال ان
دعوات املتظاهري�ن األخرية لدعم
املنت�وج الوطني ،دفعت الكثري من
أصحاب الحق�ول إلعادة افتتاحها
وانعاشها من جديد».
وأض�اف أن «اع�ادة فت�ح حقول
قره لوس س�يكون ل�ه أثر كبري يف
توفري ف�رص عمل جيدة للعاطلني
ع�ن العم�ل ،باإلضاف�ة اىل تحريك
االنت�اج الوطن�ي القادر عىل س�د
احتياجات االس�واق املحلية خالل
فرة وجيزة».

اعتقال داعشيني وقتل ثالث يف املوصل ودياىل
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس االربعاء،
اعتق�ال داعش�يني اثن�ني يف الجانب
األيرس من مدينة املوصل .بينما افاد
مصدر امني يف محافظة دياىل ،امس،
بأن اح�د عنارص تنظي�م “ داعش”
اإلجرام�ي قت�ل بقص�ف بس�اتني
زراعية شمال رشق املحافظة.
وذك�ر بي�ان إلع�الم ال�وزارة تلقت
«الزوراء» ان «فوج طوارئ الرطة
الثان�ي ع�ر التابع لقي�ادة رشطة
نين�وى ،وبن�ا ًء ع�ىل معلوم�ات
اس�تخبارية دقيق�ة ،تمك�ن م�ن
القاء القبض ع�ىل اثنني من عنارص
عصابات داعش االرهابية».
وأض�اف أن «أحدهم�ا كان يعم�ل
بالتفخي�خ {تفخي�خ العج�الت
وصناعة العبوات الناس�فة} ،واالخر
كان يعم�ل فيما يس�مى بالحس�بة
خالل فرة سيطرة داعش عىل مدينة

املوصل».
وأش�ار اىل انه «ألقي القبض عليهما
يف مناطق واحي�اء الزهراء والنهضة

يف الجانب االيرس ملدينة املوصل».
بينما افاد مص�در امني يف محافظة
دي�اىل ،ام�س االربع�اء ،ب�أن اح�د

عنارص تنظيم “ داع�ش” اإلجرامي
قتل بقصف بس�اتني زراعية ش�مال
رشق املحافظة.

وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحفي
تابعت�ه «الزوراء» ع�ن “مفارز لواء
 74بالجيش العراقي قصفت بساتني
املخيس�ة يف ح�وض الوقف(24ك�م
ش�مال رشق بعقوب�ة) م�ا اس�فر
ع�ن مقت�ل اح�د عن�ارص داع�ش
واصاب�ة اخر ع�ىل وف�ق املعلومات
االستخبارية”.
واض�اف املص�در ان” داع�ش يف
بس�اتني املخيس�ة محارص من عدة
جهات بعد خطة االنتش�ار االخرية،
وهو يح�اول ايجاد أية ثغرة للهروب
ص�وب مناط�ق حوض نه�ر دياىل».
الفت�ا اىل «ان القص�ف اس�تند اىل
معلومات دقيقة”.
وتنت�ر قوات الجي�ش يف عدة قرى
ضمن حوض الوقف ،ومنها املخيسة،
وهي تشن بني فرة واخرى عمليات
قصف مرك�ز ألوكار داعش بنا ًء عىل
معلومات استخبارية دقيقة.
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خبري :العراق ميتلك فائضا بـ 400ألف برميل يف اجلنوب

الزراعة تتطلع لتصدير البيض يف الربع
األول من 2020

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة أن العراق سيمتنع من استرياد بيض املائدة
خ�ال الربع االول من العام املقبل ،وس�يصل اىل مرحلة االكتفاء
الذاتي بسبب خطة الوزارة بدعم املنتج املحيل.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،حمي�د املس�عودي ،يف ترصيح
صحفي تابعت�ه «الزوراء» إن «الوزارة أعدت خطة لدعم القطاع
الحيوان�ي ،وخصوصا ً الدواجن ،أثمرت عن زيادة بإنتاج البيض،
وان العراق س�يكتفي خال االش�هر الثاثة املقبلة ذاتيا من هذه
املادة ويتطلع اىل تصدير الفائض منها».
وأضاف أن «منع االسترياد أسهم بزيادة انتاج البيض وتوفريه يف
االسواق ،وان تشكيل الوزارة لجانا بيطرية يف املحافظات لزيارة
حقول الدواجن والقرى واالهوار وبحريات االس�ماك ،اس�فر عن
زيادة يف انتاج االلبان ولحوم الدواجن واالسماك».
وتابع املس�عودي أن «معمل البان ابو غري�ب ينتج حاليا جميع
االنواع وبكميات كبرية تنافس املنتج املس�تورد ،ما يشجع وزارة
الصناع�ة والقطاع الخ�اص واملس�تثمرين عىل افتت�اح معامل
جديدة للمعجون وكبس التمور ،ومعامل لتصنيع اللحوم وتعليب
الفواكه وغريها».
ولف�ت اىل أن «خطط الوزارة ،املطبق�ة منذ العام املايض ،أدت اىل
زي�اردة االرايض الزراعية ،خاص�ة يف محافظات النجف االرشف
وكرباء املقدسة والبرصة ،وأن إقبال املواطنني عىل رشاء املنتجات
املحلية يدفع الفاحني للعمل عىل تحس�ني نوعي�ة االنتاج ،فيما
تس�هم توس�عة االنتاج املحيل بتنمية االقتصاد الوطني ،وتوفري
فرص عمل المتصاص البطالة».

نقــل  180ألف طــن ارز مــن دوليت
فيتنام واالورغواي إىل ميناء أم قصر
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النفط تكشف عن خطط جديدة للحد من تهريب املنتجات النفطية

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزي�ر النف�ط ،ثام�ر الغضب�ان،
ام�س االربع�اء ،اعتماد أس�اليب حديثة
ومتط�ورة للح�د م�ن تهري�ب املنتجات
النفطي�ة .م�ن جهت�ه ،كش�ف الخب�ري
النفط�ي ،حمزة الجواه�ري ،امس ،عن
وجود  400ال�ف برميل نفط فائض عن
التصدير واالستهاك املحيل.
وق�ال الغضب�ان يف ترصي�ح صحفي إن
«وزارة النفط وقعت عقدا العتماد ونصب
منظومة لكشف النضوحات والتجاوزات
عىل االنابيب الناقلة للمنتجات النفطية،
والعقد يف مرحلة التنفيذ».

واش�ار اىل أن «جمي�ع األنابيب النفطية
داخ�ل الع�راق س�تعمل بنظ�ام {الجي
ب�ي أس} ،م�ا يمك�ن الجه�ات املعني�ة
بمراقب�ة ومتابعة حرك�ة الصهاريج يف
أنح�اء الباد ،والكش�ف ع�ن التجاوزات
والخروقات التي ق�د تحدث هنا وهناك،
فيما سيتم اعتماد منظومة {اإلسكادة}
لكشف التجاوز عىل أنابيب النفط الخام
به�دف الرسق�ة وغري ذل�ك ،ما يس�اعد
الجه�ات الفني�ة والهندس�ية للتح�رك
بصورة رسيعة ملعالجة الحاالت الطارئة
والس�يطرة عليه ،فضاً عن قيام رشطة
الطاقة والجه�ات األمنية بإلقاء القبض
عىل املتورطني بوقت قصري».
وأوض�ح أن «أي صهري�ج يحم�ل وقود
النف�ط األس�ود يعد مهرب�اً ،باس�تثناء
صهاري�ج رشكتي النقل ال�ري وتوزيع
املنتجات النفطية».
الفت�ا اىل ان «التعاق�دات األخرية بحرص
تسويق النفط االس�ود برشكة {سومو}
وعملي�ات النق�ل ب�رشكات وزارة النقل
والنف�ط ،تحق�ق أرباح�ا ً لل�رشكات
الوطنية ،وتحد من عمليات التهريب».
م�ن جهت�ه ،كش�ف الخب�ري النفط�ي،
حم�زة الجواه�ري ،امس االربع�اء ،عن

وجود  400ال�ف برميل نفط فائض عن
التصدي�ر واالس�تهاك املح�يل ،مبينا ان
الع�راق يعان�ي م�ن تج�اوز االقليم عىل
حصته لدى اوبك.
وق�ال الجواه�ري يف ترصي�ح صحف�ي
تابعته «الزوراء» ان “ العراق يمتلك نحو

 400ال�ف برميل من النفط كفائض عن
االستهاك والتصدير يف الحقول النفطية
الجنوبية”.
واض�اف ان ” اغاق اي منف�ذ او ابار يف
الجنوب ل�ن يؤثر يف الطاق�ة التصديرية
للعراق كونه سيعوض من خال الفائض

الرياض /متابعة الزوراء:
قال�ت مجموع�ة أس�رتا الصناعية إن اس�تثمار
الرشك�ة يف امل�رشوع املش�رتك ،رشك�ة التنمي�ة
لصناعة الحديد يف العراق ،قد تجاوزت خس�ائره
املرتاكمة نسبة  100باملائة من رأس املال والبالغ
 172.5مليون ريال.
وأوضح�ت الرشك�ة يف بي�ان ،اطلع�ت علي�ه
«ال�زوراء» ،امس األربعاء أن الخس�ائر املرتاكمة
للمرشوع املش�رتك بلغت ما يقارب  1.375مليار
ريال س�عودي ،كما يف  31ديسمر /كانون األول
.2018
وأش�ارت اىل أن الجمعية العمومي�ة غري العادية
لرشك�ة مصنع التنمية للحدي�د انعقدت من أجل
تعديل أوضاع الرشكة ،واتخاذ عدد من القرارات.
وبينت الرشكة أن قرارات الجمعية شملت إطفاء
خس�ائر من قروض وجاري الرشكاء التي كانت
حص�ة املجموعة في�ه ما يق�ارب  812.2مليون
ريال ،وحصة رشكة املس�رية الدولية ،التي يوجد
ألعض�اء بمجلس اإلدارة مصلح�ة مبارشة وغري

مبارشة فيها 376 ،مليون ريال.
وقرر الرشكاء إطفاء باقي الخسائر املرتاكمة عن
طري�ق تخفيض رأس املال والبالغ  172.5مليون
ريال ليصبح  28مليون ريال ،وعليه ترتفع ملكية
أسرتا الصناعية يف املرشوع املشرتك من  51باملائة
إىل  65باملائة ،كما ارتفعت ملكية رشكة املس�رية
الدولية من  16باملائة إىل 28باملائة.
وأوضح�ت الرشك�ة أن�ه ق�د ت�م الحص�ول عىل
املوافق�ات م�ن الجه�ات النظامية ع�ىل قرارات
الجمعية أعاه بتاريخ  31ديسمر .2019
أما بخصوص األثر املايل عىل املجموعة ،فقد أشار
بي�ان الرشكة اىل أنه من الصعب تحديده الحتياج
مناقش�ة آلية معالجة إعادة الهيكلة ،وما سيتم
قيده س�واء ع�ىل األرباح املبق�اة أو قائمة الدخل
لعام  2019مع املراجع املستقل.
ولفت�ت الرشك�ة إىل أن ص�ايف القيم�ة الدفرتي�ة
الس�تثمار املجموعة يف املرشوع املشرتك قد بلغت
 333ملي�ون ري�ال بتاري�خ  30س�بتمر 2019
ع�ىل وفق القوائ�م املالي�ة املوح�دة األولية (غري

املراجعة) ،بينما من املتوقع أن تبلغ صايف القيمة
الدفرتية الس�تثمار املجموعة يف املرشوع املشرتك
بع�د عملية إع�ادة الهيكل�ة وإطفاء الخس�ائر،

الحبوب ،بلغ�ت  673الفا و 500طن
بقيم�ة  781مليون دوالر يف الس�نة
التصديري�ة املنتهي�ة  20آذار ،2019
حيث تع�د الس�وق العراقية الوجهة
االوىل لهذه البضائع».
وتأت�ي بع�د الس�وق العراقي�ة يف
اس�ترياد الش�كوالتة والحلوي�ات

اقتصادي :مدينة بغداد الصناعية ستوفر  300ألف فرصة عمل

بغداد /الزوراء:
نّ
بني الخبري االقتصادي ،صالح الهماش،
امس االربعاء ،ان انشاء مدينة صناعية
واح�دة يف بغداد بواق�ع  1000موقع او
ورش�ة عمل س�توفر  300ال�ف فرصة
عمل ألبن�اء العاصمة ،الفتا اىل ان هناك
مدن�ا صناعي�ة مخططا إلنش�ائها منذ
ثمانينات القرن امل�ايض يف بغداد .وقال
الهم�اش يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه
«ال�زوراء» ان “بغ�داد م�ن املق�رر منذ
ثمانين�ات القرن املايض ان تنش�أ فيها
مجموع�ة م�دن صناعي�ة يف اط�راف
العاصم�ة بمناطق بوب الش�ام وخلف
الغزالي�ة ويف جرف النداف والزعفرانية،

لك�ن الخط�ة لم يت�م ال�رشوع بها اىل
يومن�ا ه�ذا” .واض�اف ان “انش�اء
مدين�ة صناعية واح�دة يف بغداد بواقع
 1000ورش�ة عم�ل س�يوفر  300الف
فرصة عمل للعاطل�ني ،اضافة اىل انها
س�توفر خطوطا انتاجية تغني العراق
اقتصادي�ا” .واك�د ان “انش�اء امل�دن
الصناعي�ة س�يحتاج اىل اش�هر قليل�ة
بس�بب التط�ور التكنلوج�ي الحاصل،
وتوفر امل�واد االولي�ة وس�هولة النقل،
حيث س�تحتاج اىل بني�ة تحتية خاصة
بها ،ومحط�ات معالجة رصف صحي
خاص�ة ومي�اه ثقيل�ة ،وط�رق تص�ل
باملحافظات”.

حققت أكر زيادة سنوية يف ثاثة أعوام،
مدعوم�ة بانفراج�ة يف ح�رب التج�ارة
األمريكي�ة الصيني�ة الت�ي ط�ال أمدها

وتخفيضات املعروض التي يطبقها كبار
منتجي الخام.
ارتفع برن�ت حوايل  23باملئ�ة يف ،2019

وارتف�اع ملكي�ة املجموعة يف املرشوع املش�رتك
إىل  65باملائ�ة نحو  322ملي�ون ريال بتاريخ 31
ديسمر .2019

العراق يستورد حلويات إيرانية بقيمة  200مليون دوالر

وزاد غرب تكساس الوسيط  34باملئة ،يف
أكر زيادة س�نوية لهما يف ثاث سنوات،
مدعوم�ني باالنفراج�ة يف محادث�ات
التج�ارة بني الوالي�ات املتح�دة والصني
وتخفيض�ات اإلنت�اج التي تعه�دت بها
منظمة البلدان املص�درة للبرتول (أوبك)
وحلفاؤها.
وال يتوقع املحللون تحركات حادة ألسعار
النفط يف أي من االتجاهني العام القادم.
وم�ن املتوق�ع أن يحوم برن�ت حول 63
دوالرا للرميل ،حس�بما أظهره استطاع
أجرت�ه روي�رتز ،الثاث�اء ،بانخف�اط
متواض�ع عن مس�توياته الحالية ،حيث
س�تعوض تخفيض�ات إنت�اج أوب�ك أثر
تراجع الطلب.
وعىل مدار العام املنق�ي ،وازنت زيادة
إنت�اج النف�ط األمريكي أث�ر تخفيضات
مع�روض أوبك بقي�ادة الس�عودية وأثر
العقوبات األمريكية عىل فنزويا وإيران.
ويظ�ل ضع�ف الطل�ب ،بم�ا يف ذلك من
ال�دول املتقدمة ،مبعث قلق رئيس�يا مع
دخول .2020
وق�ال ،بنجام�ني ل�و ،املحل�ل يف فيلي�ب

واملعجن�ات االيراني�ة ،أفغانس�تان
وباكس�تان وقط�ر وتركمانس�تان
واالم�ارات .وس�جلت واردات العراق
من هذه الس�لع  201مليون دوالر يف
الفرتة املذكورة ،يف مقابل  63مليون
دوالر ألفغانس�تان و 32مليون دوالر
لباكستان.

استقرار أسعار الدوالر يف
األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر يف بورصة الكفاح
واألس�واق املحلية ،ام�س األربع�اء ،اموافق (1
كانون الثاني .)2020
وس�جلت أس�عار بورص�ة الكف�اح يف بغ�داد
 120.850دينارا ً لكل  100دوالر.
وكانت أسعار البيع والرشاء يف محات الصريفة
كاآلتي :س�عر بيع الدوالر بل�غ  121.500دينار.
أما سعر رشاء الدوالر فسجل  120.500دينار.

النفط العاملي يرتاجع حمققا أكرب زيادة سنوية منذ 2016

رويرتز /متابعة الزوراء:
تراجع�ت أس�عار النف�ط واح�دا باملئة،
الثاث�اء ،آخ�ر جلس�ات العق�د ،لكنه�ا

املوجود بشكل فوري دون اية عرقلة”.
واوض�ح الجواهري ان “ الع�راق يعاني
من تجاوز االقليم عىل حصته التصديرية
املسموح بها باتفاق اوبك ،ما حرمه من
االس�تفادة م�ن بيع الفائض يف الس�وق
الخارجية”.

أسرتا :استثماراتنا تلقت خسائر مرتاكمة مبشروع مشرتك يف العراق

وكالة فارس /متابعة الزوراء:
يس�تورد الع�راق حلوي�ات إيراني�ة
بقيم�ة  200ملي�ون دوالر ،حي�ث
يع�د الع�راق الوجه�ة االوىل له�ذه
البضائ�ع .وبحس�ب وكال�ة انب�اء
ف�ارس ،ف�إن «ص�ادرات إي�ران من
الحلويات والش�كوالتة ومش�تقات

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزير النقل ،عبدالله لعيبي ،ام�س االربعاء ،احصائية نقل
م�ادة الرز ع�ر بواخر الرشك�ة العام�ة للنقل البح�ري (احدى
تش�كيات وزارة النقل) اىل العراق والبالغ�ة  180الف طن خال
ع�ام  ٢٠١٩قادمة م�ن دولة فيتنام (ميناء ه�ويش منا) ،ودولة
االورغواي (ميناء مونت فيديو).
وق�ال اللعيبي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،ان «طواقم
وك�وادر الرشكة قامت بتنفيذ هذه النق�ات الناجحة من دولتي
فيتن�ام واالورغ�واي اىل مين�اء ام ق�رص دون اية خس�ائر تذكر
بحسب اللجان الفاحصة بوزارتي الصحة والتجارة».
واكد ان «النقل تسعى إلبرام عقود جديدة لنقل حموالت الوزارات
عن طريق بواخرها الحديثة وطواقمها البحرية املتخصصة».
م�ن جانبه�ا ،اش�ارت وزارة التج�ارة اىل أن «عقده�ا املرم مع
وزارة النق�ل لنق�ل م�ادة الرز من أه�م العق�ود الناجحة ،حيث
ت�م رف�د البطاق�ة التموينية بمادة ال�رز دون أي تأخ�ري او تلف
بالحموالت».
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فيوت�رشز” ،أس�عار النف�ط ،برغ�م
التوقعات الواس�عة بأن ترتفع ،ستواجه
رياح�ا معاكس�ة م�ن خف�وت زخ�م
النمو العاملي ومس�تويات إنت�اج النفط
الصخري األمريكي القوية يف الربع األول
(من “.)2020
وقال�ت الحكوم�ة األمريكي�ة يف تقري�ر
ش�هري إن إنت�اج الوالي�ات املتحدة من
النف�ط الخ�ام يف أكتوب�ر /ترشين األول
ارتف�ع إىل مس�توى قيايس عن�د 12.66
ملي�ون برميل يوميا م�ن  12.48مليون
برمي�ل يوميا معدلة يف س�بتمر /أيلول.
وم�ن املتوق�ع تباطؤ إيق�اع الزي�ادة يف
.2020
وتراج�ع خام برنت  67س�نتا بما يعادل
واحدا باملئة ليتحدد س�عر التس�وية عند
 66دوالرا للرميل .ونزل الخام األمريكي
غرب تكساس الوسيط  62سنتا أو واحدا
باملئة ليغلق عىل  61.06دوالرا للرميل.
وكان�ت أحجام التداول هزيل�ة ،الثاثاء،
يف ظ�ل غي�اب متعاملني كثريين بس�بب
عطات نهاية السنة ،مما ضخم تحركات
السوق.

املالية النيابية :رواتب
 2020ستتجاوز الـ 52
تريليون دينار
بغداد /الزوراء:
نّ
ب�ني مقرر اللجن�ة املالية النيابية ،احمد س�ليمان
الصف�ار ،ام�س االربع�اء ،ان الع�راق رصف 38
تريليون دينار كرواتب للموظفني يف حني سيحتاج
اىل  52تريلي�ون دين�ار م�ن اج�ل تغطي�ة روات�ب
املوظف�ني يف  ،2020الفت�ا اىل ان كمي�ات النف�ط
املصدرة تتحاوز مامخطط لها يف املوازنة ،وبالتايل
ستتم االستفادة من فارق الكميات املصدر وفارق
االسعار املحددة يف املوازنة يف تغطية العجز واعداد
موازنة تكميلية .وقال الصفار يف ترصيح صحفي
تابعته «الزوراء» ان “املرشع غالبا ماينظر لاسوأ
يف اع�داد املوازن�ة وتحدي�د العجز الحاص�ل فيها،
حي�ث ان كل ما يذكر من رق�م يتعلق بالعجز فهو
رقم مخف�ض ،حيث س�تتم االس�تفادة من فارق
سعر بيع النفط بإعداد موازنة تكميلية” .واضاف
ان “كمية النفط املحددة للتصدير يف املوازنة بلغت
 3ماي�ني و 800ال�ف برمي�ل ،يف ح�ني ان النف�ط
املص�در اكثر م�ن ه�ذه الكمية ،ماس�يوفر مبالغ
كبرية للعراق يس�تفيد منها يف تقليل نسبة العجز،
اضافة اىل انش�اء موازنة تكميلية ايضا” .واوضح
ان “الروات�ب بلغ�ت يف الع�ام امل�ايض  38تريليون
دينار ،يف حني س�تتجاوز يف  2020ال�  52تريليون
دين�ار ،يف حني ان العراق س�يمي بموازنة 12\1
لحني اقرار املوازنة الجديدة”.

الرياضي

أصفر وأمحر

حراك جاد من اهليئة العامة
لإلطاحة باحتاد الكرة

بغداد /متابعة الزوراء
يس�عى عدد من أعضاء الهيئة العام�ة التحاد كرة القدم إلعادة ط�رح الثقة بمجلس
اإلدارة ،يف االجتماع املقرر يوم  8كانون الثاني الحايل يف العاصمة بغداد.
وق�ال مصدر بالهيئ�ة العامة إن عد ًدا م�ن األعضاء بدأوا الحراك الجاد لتش�كيل كتلة
تتبن�ى فكرة طرح الثقة بمجلس إدارة االتحاد وانتخاب مجلس جديد ،بعد التخبطات
الكبرية التي وقع بها االتحاد .وأوضح َّ
أن  18عضوًا من عمومية االتحاد قرروا الحراك
بش�كل جاد لتغيري واقع كرة القدم العراقية ،معر ًبا عن أمله يف أن يصل العدد إىل نحو
 30عضوا خالل األيام املقبلة.
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كاتانيتش يتابع البطولة

مدرب املنتخب االومليب عبد الغين شهد خيتار  23العبا لتمثيل العراق يف تصفيات طوكيو
بانكوك  /املنسق االعالمي
َ
كش�ف املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب
االوملب�ي ،عب�د الغن�ي ش�هد ،عن
قائم�ة فريق�ه الت�ي س�تخوض
غمار بطولة اس�يا تحت  ٢3عاما
والت�ي س�تنطلق يف الثام�ن م�ن
الش�هر الجاري ،حي�ث ضمت ٢3
العبا ،وحسب االرقام اعتمادا عىل
تعليم�ات االتح�اد االس�يوي م�ن
 1اىل ( ٢3اري�ان ابراهي�م صف�وك
ومصطفى محمد جرب ومصطفى
محم�د مع�ن ونج�م ش�وان وعبد
العب�اس اياد وامري العماري ومراد
محمد وعيل قاس�م ومحمد قاسم
نصي�ف ومحم�د رضا وعم�ر عبد
الرحمن وعيل كاظم وايهاب جرير
وحس�ني جبار وعالء رع�د واحمد
رستيب وحس�ن رائد ومعني احمد
ومنتظر عبد السادة وصادق زامل
ومنتظ�ر س�تار وحس�ام مه�دي
ومحمد مزهر) .وتش�ري تعليمات
البطولة اىل امكاني�ة احداث تغيري
ع�ىل القائم�ة النهائية قبيل س�ت
س�اعات م�ن املب�اراة االوىل الت�ي
سنخوضها امام اسرتاليا .تدريبات
مكثفة وش�هدت التدريب�ات التي
ج�رت بصف�وف مكتمل�ة بع�د
وص�ول الرباع�ي احم�د رستي�ب
ومنتظ�ر عب�د الس�ادة والحس�ن
س�عد ،وس�بقهم مصطفى محمد
مع�ن ،تركي�ز ش�هد ورفاقه عىل
االسلوب الذي سنواجه به منتخب
اس�رتاليا ،اذ تم�ت تجزئة الالعبني
اىل مجموعتني دفاعية وهجومية،
االوىل كان�ت عصمته�ا بي�د املدير
الفني ش�هد ،والثاني�ة تحت امرة
املدربني حي�در نجم وعباس عبيد،
فيما تكف�ل مدرب الح�راس ،كما
هي الع�ادة ،باخضاع حراس�ه اىل
تدريب�ات قوية وش�اقة .مواجهة
الس�عودية الودي�ة ول�م تتضح اىل
اآلن امكانية اقام�ة املباراة الودية

وزارة الشباب :افتتاح ثالثة مالعب
يف 2020
بغداد /متابعة الزوراء:
َ
أعل�ن وزي�ر الش�باب والرياضة
احمد رياض ان عام  2020افتتاح
رصوح رياضي�ة ع�دة أبرزه�ا
مالعب الش�هداء  32الف متفرج
يف الحبيبي�ة وال�زوراء وكرك�وك
وغريها.
وهن�أ ري�اض يف بي�ان “الش�عب
العراقي وش�بابنا بمناسبة حلول
الع�ام امليالدي الجديد  2020الذي
تزامن مع النجاحات التي تسعى
ال�وزارة اىل تحقيقه�ا والس�يما
يف جان�ب اكم�ال البن�ى التحتية
وال�روح الرياضي�ة لتك�ون يف
خدمة رياضيينا وشبابنا”.

منتخب العراق يودع بطولة غرب
آسيا للسيدات

ام�ام املنتخ�ب الس�عودي ال�ذي
وص�ل اىل بانكوك ام�س التي كان
مق�ررا اجراؤها بعد غ�د الخميس
برغ�م االتفاق مع الرشكة املنظمة
للمعس�كر ،مم�ا ول�د قلق�ا ل�دى
الجه�از الفن�ي للفري�ق ،بي�د ان
اشارات اقامتها مازالت متأرجحة،
وقد تتض�ح اليوم ع�ىل االكثر بعد
التطمين�ات التي ارس�لتها الجهة
املعنية بإمكانية اقامة املباراة مع
الس�عودية أو غريه�ا .كاتانيت�ش
يتاب�ع وم�ن املؤم�ل ان يص�ل اىل

حتديد منتصف الشهر املقبل
موعدا النطالق دوري الصاالت

بغداد /الزوراء
ْ
احتضنت قاعة االتحاد اول امس الثالثاء اجتماع لجنة كرة الصاالت
مع ممثيل الدوري املمتاز لألندية التي ستش�ارك يف منافسات دوري
كرة الصاالت للموسم .٢0٢0-٢01٩
وق�ال رئيس لجنة الص�االت ،غالب الزاميل ق�ررت اللجنة ان يكون
انطالق الدوري يوم الخامس عرش من شهر شباط املقبل ،وستحدد
اآللية يوم الثالث من الش�هر نفس�ه ،وبحس�ب ما يم�ر به البلد من
الوضع الع�ام ،وايضا ح�ددت اللجنة يوم الخامس عرش من ش�هر
كانون الثاني موعدا لتس�ليم كش�وفات الالعبني م�ن قبل االندية اىل
لجنة املسابقات يف لجنة الصاالت ،عىل ان يكون اخر موعد للتسجيل
بالنسبة لالعبني املحرتفني يوم العارش من الشهر نفسه.
واضاف الزاميل ان هذا املوس�م سيكون استثنائيا لجميع النشاطات
ملا يم�ر به عراقنا الحبيب ،لذلك وتماش�يا ً مع الوضع س�نحدد آلية
الدوري بحس�ب وضع البلد ،ونمني النفس ب�أن يعود األمن واالمان
وتتحق�ق مطال�ب املتظاهري�ن ،بغية ان تع�ود الحياة اىل الش�ارع
العراقي وتنش�ط الحرك�ة الرياضي�ة ،وانطالق منافس�ات الدوري
للمكشوفة واملغلقة ،ولجميع األلعاب .

حكام الدوري السلوي املمتاز
يعلنون االضراب
بغداد /متابعة الزوراء:
َ
اعلن حكام الدوري العراقي املمتاز
لكرة السلة ،االرضاب العام وعدم
قيادة أي مباراة يف الدوري.
وق�رر ح�كام ال�دوري الس�لوي
املمت�از ،اع�الن االرضاب الع�ام
وعدم قيادة أي مب�اراة يف الدوري
السلوي.

وب�ني ري�اض ،ان “التضحي�ات
الكب�رية الت�ي قدمه�ا الجي�ش
العراقي البطل والحش�د الشعبي
املقدس والقوات األمنية بمختلف
مسمياتها كانت املحطة األبرز يف
تحقي�ق النر عىل قوى اإلرهاب
بس�واعدهم وتضحياته�م ،وان
ش�اء الل�ه  2020ع�ام االنتصار
والرفاهي�ة والتق�دم واالزده�ار
ومزيد من السعادة لشبابنا ،داعيا
الباري عز وجل إن يحفظ العراق
والعراقي�ني ويرح�م ش�هدائنا
ويلبس جرحانا ثوب الشفاء”.
وأض�اف إن “ال�وزارة س�تواصل
دعمها للشباب والرياضيني”.

وأوض�ح أن االرضاب ج�اء ع�ىل
خلفية ع�دم ايفاء االتح�اد بمنح
ً
الفت�ا إىل أن
مس�تحقاتهم املالية،
“االرضاب سيس�تمر حت�ى يف�ي
االتحاد بوعوده”.
يذكر أن اتحاد السلة قرر استئناف
الدوري يف التاسع من شهر كانون
الثاني املقبل.

العاصم�ة بانكوك م�درب املنتخب
الوطني ،سرتيش�كو كاتانيتش ،يف
السابع من الشهر الجاري ملتابعة
مباري�ات املنتخ�ب يف البطول�ة .
زغري متفائ�ل وبرغم كل العرقالت
السابقة والتعب املضني ،فقد ابدى
رئيس البعثة العراقية ،يحيى زغري،
تفاؤل�ه بتحقي�ق نتائ�ج ايجابية
نظ�را للمكان�ة الكب�رية للمنتخب
العراق�ي وس�معته القاري�ة،
وحرص�ه الدائ�م ع�ىل ان يكون يف
راس التناف�س الرشي�ف .وق�ال

زغري :انه ملس ،خاصة بعد اكتمال
صف�وف الفري�ق ،وثب�ة معنوي�ة
وفني�ة كب�رية جدا م�ن املمكن ان
تس�اهم يف تحقي�ق مانصب�و اليه
من ه�دف .مش�ريا اىل :ان االتحاد
يس�عى اىل تكوين جيل جديد قادر
ع�ىل رف�د املنتخ�ب االول بعنارص
مهمة قادرة ع�ىل ارتداء القميص
الوطني .مبينا :ان الفرصة سانحة
للكثري م�ن الالعب�ني لتحقيق ذلك
اذا ماظهروا بمس�تواهم املعهود .
واشار زغري اىل :ان الرشكة املنظمة

للمعس�كر تبذل جه�ودا كبرية من
اجل خلق االجواء املناسبة للفريق
بصورة عامة .مشددا عىل رضورة
تحقيق رغبة الجهاز الفني باقامة
مب�اراة ودي�ة تس�بق البطول�ة
لتكوين الصورة النهائية لالعبني .
مكسب اداري محرتم وتولدت لدى
الجميع ان استقطاب النجم الدويل
مه�دي كريم يع�د مكس�با كبريا،
بع�د ان وض�ع جل خربت�ه الفنية
لتنظيم صفوف الفري�ق اداريا ،اذ
ط�وى الخلوق الس�اعات من اجل

تهيئ�ة مناخات ممي�زة للمنتخب
قبي�ل البطولة واثنائه�ا وبعدها .
ش�وارع العاصمة تتزي�ن وتزينت
ش�وارع العاصمة بانكوك بالعديد
م�ن االعالن�ات الضوئي�ة الكبرية
املخصص�ة لبطول�ة اس�يا تح�ت
 ٢3س�نة ،وم�ن املتوقع ان تحظى
البطولة بحضور جماهريي مميز،
والس�يما مباريات املجموعة االوىل
الت�ي تضم منتخ�ب البلد املضيف،
اىل جان�ب منتخبن�ا والبحري�ن
واسرتاليا.

بغداد /متابعة الزوراء:
َ
ودع منتخ�ب الع�راق اكلينيكي�ا ً بطول�ة غرب آس�يا للش�ابات واملقامة
منافساتها يف البحرين بمشاركة سبعة منتخبات .ومني املنتخب بخسارته
الثانية يف البطولة ،حيث خرس امام االردن بنتيجة  0 - 4يف الجولة الثانية
والت�ي اقميت عىل ملعب مدينة خليف�ة الرياضية.العراق كان قد خرس يف
مبارات�ه االوىل امام االمارات بنتيجة  .2 - 4وبهذه الخس�ارة بقي العراق
م�ن دون نقاط ،يف املركز االخري من املجموعة االوىل .الش�ابات العراقيات
سيواجهن لبنان اليوم الخميس يف اخر مباريات دور املجموعات.

شريكو كريم :بعض األشخاص أبعدوني عن الشرطة
بغداد /متابعة الزوراء
اك�د الع�ب ن�ادي الرشطة بك�رة القدم
ش�ريكو كري�م ان بع�ض األش�خاص
أبعدوه عن نادي الرشطة.
وقال كريم يف منش�ور ع�ىل صفحته يف
“الفيسبوك” ،هنأ فيه الجميع بمناسبة
أعي�اد راس الس�نة امليالدي�ة ان “نادي
الرشطة يعني له الكثري”.
واضاف ان “بع�ض الناس أبعدوني عن
النادي ولكن رغم ذلك اتمنى الخري لكرة
القيثارة”.
وب�ني ان�ه كان يقاتل “من اجل ش�عار
القيث�ارة الخ�راء وللف�وز بم�كان
أس�ايس لكن االهم ه�و التوفي�ق لكرة

الرشطة”.
ومن جانبه أوضح مدرب حراس مرمى
فري�ق الطلبة الس�ابق عماد هاش�م أن
التحاق�ه بفري�ق الرشط�ة قانوني ولم
يتجاوز إدارة فريقه السابق.
وقال هاش�م أنه لم يتج�اوز إدارة نادي
الطلبة بالتحاقه يف نادي الرشطة عندما
تلقى الع�رض منها وأنه س�بق أن أبلغ
إدارة الطلب�ة يف ح�ال حصل عىل عرض
جي�د بأنه س�يغادر الفري�ق وبالتايل لم
اتردد بقبول عرض نادي الرشطة.
وب�ني أن�ه يق�در تمس�ك إدارة الطلب�ة
والجهاز الفني الذي يقوده املدرب أحمد
خل�ف بخدمات�ه ،لكن ب�ذات الوقت من

حق�ه البحث ع�ن الع�رض األفضل ولم
أق�ر مع ن�ادي الطلبة رغ�م الظروف
الصعب التي مر بها النادي.
وأش�ار إىل أنه ح�اول االتص�ال باملدرب
أحمد خل�ف إلقناعه بالرحي�ل رغم أنه
قانوني يحق له مغ�ادرة الطلبة ألنه لم
يس�تلم مس�تحقاته املالية م�ع الفريق
وبالتايل يحق له فس�خ العق�د ،مع ذلك
فضل�ت االتصال بإدارة الن�ادي واملدرب
أحم�د خل�ف اللتزام�ي أخالقي�ا م�ع
الفريق.
يش�ار إىل أن مدرب الطلب�ة أحمد خلف
أك�د تمس�كه بم�درب الح�راس عم�اد
هاشم دون التفريط بخدماته

العاصمة بغداد حتتضن دورة تدريبية دولية اللعاب القوى

بغداد  /متابعة الزوراء:
يقي� ُم االتحاد العراق�ي أللعاب القوى دورة تدريبية من املس�توى
األول يف العاصمة بغداد يف قاعة كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
بالجادري�ة وبارشاف االتحاد الدويل أللع�اب القوى يف الخامس من
الشهر الجاري.
وق�ال األم�ني املايل التح�اد العاب الق�وى الدكتور زي�دون جواد ان
االتح�اد العراقي أم�ن دورة تدريبية من املس�توى األول وبارشاف
من االتحاد الدويل للعبة وس�تكون باكورة أعمال االتحاد يف املوسم
الحايل .وبني أن املحارضين الدكتور عاطف الس�يد أحمد من مر

والدكت�ور عيل صادق م�ن العراق هما من س�يحارضان يف الدورة،
الفتا أن االتحاد طالب من االتحاد الفرعية برتشيح مدرب كفؤ من
كل محافظة للمشاركة يف الدورة.
وأش�ار إىل أن االتح�اد العراق�ي يس�عى من تل�ك ال�دورات تطوير
الكف�اءات التدريبي�ة واطالعه�م ع�ىل الحداثة والتط�ورات يف علم
التدري�ب وبالتايل يجته�د االتحاد لتوفري الدورات التدريبية بش�كل
دوري.
يشار إىل أن اتحاد العاب القوى نفذ برنامج املوسم املنتهي بالكامل
رغم التحديات املالية.

نادي صحم العماني يقدم عرضا ملدرب النجف حسن امحد
بغداد /متابعة الزوراء:
تلق�ى مدرب النجف ،حس�ن أحم�د ،عرضا
لتدريب صحم العماني.
وق�ال أحمد لق�د تلقيت عرضا رس�ميا من
صحم العماني ،ال�ذي يحتل املركز الثالث يف
الئحة ترتي�ب الدوري العمان�ي ،برصيد 23
نقطة ..لكني مرتبط بعقد مع إدارة النجف،
وفريقنا يستعد الستئناف الدوري”.
وتاب�ع “خ�الل األس�بوع املقبل ،س�تتضح
الرؤية بخصوص اإلعداد الستئناف الدوري..
كانت يل جلس�ة م�ع إدارة الن�ادي ،واتفقنا

عىل الكثري من التفاصيل”.
وواص�ل ان عرض صحم ،يف حال اس�تمرار
توقف الدوري ،س�يكون ضم�ن اهتماماتي
بش�كل جاد ..أما إذا تم استئناف املسابقة،
فأنا ملتزم بعقدي مع النجف”.
وأردف ان توقف الدوري أرض بجميع األندية،
وأرب�ك حس�ابات املدربني ،وأدخ�ل الالعبني
بمتاهات املل�ل واالنتظار ..رغم ذلك تعاملنا
مع ه�ذا املجهول ،وفق رؤي�ة فنية وجدول
إع�داد يتناغ�م مع املتغ�ريات ،الت�ي تعلنها
لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي”.

ويف س�ياق متص�ل أعل�ن العب�و النج�ف
إرضابه�م ع�ن التدريب�ات يف ح�ال امتنعت
اإلدارة ع�ن تس�ليمهم مس�تحقاتهم املالية
قبل يوم السبت املقبل.
وم�ن املق�رر أن يع�ود العب�و النج�ف إىل
التدريبات يوم السبت القادم.
وق�ال مص�در يف النادي النج�ف إن الالعبني
طالب�وا اإلدارة بتس�ديد مس�تحقاتهم
املالي�ة كرشط ال بديل عنه م�ن أجل العودة
للتدريبات مطلع األسبوع املقبل.
وأض�اف أن إدارة النادي أكدت س�عيها لحل

األزمة املالية وتس�ديد مس�تحقات الالعبني
وف�ق آلي�ة جدي�دة تتم�اىش م�ع متغريات
بطولة الدوري.
وب�ني املصدر أن الالعبني أمهلوا اإلدارة حتى
يوم الس�بت املقبل قبل اإلعالن عن مقاطعة
التدريب�ات ث�م التوجه بع�د ذل�ك للمحاكم
املختصة.
وأش�ار إىل أن  3العب�ني طالبوا باالس�تغناء
عنهم من أجل االنتق�ال ألندية أخرى بفرتة
االنتق�االت الش�توية وه�م عصام ياس�ني
ومرتجى عادل والحارس دولفان مهدي.
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سوق االنتقاالت الشتوية  ...زالتان األبرز  ...هاالند األهم حتى اآلن

أفتتح�ت صفقتا انتقال املهاجم الس�ويدي
املخ�رضم زالت�ان إبراهيموفيتش إىل ميالن
االيط�ايل ،واملوهب�ة الصاع�دة النرويج�ي
ارلينغ براوت هاالند إىل بوروسيا دورتموند
األملان�ي ،س�وق االنتق�االت الش�توية التي
تنطلق فعليا ً اليوم الخميس وتس�تمر حتى
نهاية كانون الثاني/يناير .2020
بي�د أن املؤرشات ال تدل عى أن كبار االندية
القاري�ة س�تلجأ إىل صفق�ات كب�رية ب�ل
س�يتعلق األمر بس�د بعض الثغ�رات حتى
نهاية املوسم ليس إال.
هدوء عى جبهتي ريال وبرشلونة
� ل�ن يقوم الغريمان التقليديان عى زعامة
الك�رة اإلس�بانية ري�ال مدريد وبرش�لونة
بتعاق�دات الفتة بحس�ب م�ا أعل�ن مدربا
الفريق�ني الفرن�يس زي�ن الدي�ن زي�دان
وارنستو فالفريدي.
يف املقاب�ل ،يس�عى نادي العاصم�ة لتعزيز
صفوفه املوس�م املقبل وعى رأس أولوياته
املهاج�م الفرنيس كيليان مبابي من باريس
س�ان جريمان ومواطنه العب الوسط بول
بوغبا من مانشسرت يونايتد االنكليزي.
يف املعس�كر الكاتالون�ي ،تط�رح االصابات
املتكررة ملهاجم�ه الفرنيس عثمان ديمبييل
أس�ئلة حول م�ا اذا كان الفريق يريد تعزيز
جبهت�ه الهجومي�ة .وبحس�ب الصح�ف
املحلية ،فإن برش�لونة مس�تعد لدفع مبلغ
 75ملي�ون ي�ورو للحص�ول ع�ى خدمات

مهاج�م إنرتمي�الن األرجنتين�ي الوت�ارو
مارتيني�ز للحلول ب�دالً م�ن االوروغوياني
لويس س�واريز .وذكرت تقاري�ر صحافية
بأن بط�ل إس�بانيا س�يتخى ع�ن مدافعه
الفرن�يس الش�اب ج�ان كلري توديب�و (19
عاما) لصالح ميالن اإليطايل.
وقد يضطر أتلتيك�و مدريد إىل إبرام صفقة
رسيعة لتعزيز الجبهة الهجومية ،وتحديدا ً
ع�رب التعاقد م�ع األوروغوياني إدينس�ون
كافاني من سان جريمان أو اإليطايل آندريا
بيلوتي من تورينو.

ترقب تشيليس ويونايتد وسيتي
� ل�م ينتظ�ر ليفرب�ول املتص�در واملرش�ح
إلح�راز أول لقب يف ال�دوري املحيل منذ عام
 1990فت�ح ب�اب االنتق�االت للتعاق�د مع
املهاجم الياباني الواع�د تاكومي مينامينو
م�ن س�الزبورغ النمس�اوي مقاب�ل 8,5
ماليني يورو.
وترتكز األنظار عى تشيليس الذي لم يتمكن
من التعاقد مع أي العب يف سوق االنتقاالت
الصيفية بس�بب الحظر املفروض عليه من
قبل االتحاد الدويل للعبة قبل أن يرفع خالل

الشهر الحايل.
وم�ن املرج�ح أن يغ�ادر املهاج�م الفرنيس
أولفييه جريو النادي اللندني لعدم حصوله
عى فرصة اللعب يف اآلونة األخرية وال سيما
أن�ه يرغ�ب يف التواج�د م�ع منتخ�ب بالده
املش�ارك يف كأس أوروبا الصيف املقبل .وقد
يلج�أ البل�وز إىل التعاق�د مع مهاج�م بديل
وربما قلب دفاع.
وبع�د أن فش�ل يف ض�م النرويج�ي هاالند
إىل صفوف�ه ،يبح�ث مانشس�رت يونايتد إىل
مهاجم جديد علما ً أن العب وسطه الفرنيس
ب�ول بوغبا حس�م أمره بالبق�اء يف صفوف
النادي أقله حتى نهاية املوسم الحايل.
أما مانشسرت س�يتي حامل اللقب املحيل يف
املوس�مني املاضيني ،فه�و يف حاجة إىل قلب
دفاع ليس�د الثغرة الت�ي تركها غياب قطب
الدفاع الفرنيس ايمريك البورت.
ميالن وجاره أبرز الناشطني
� بع�د تعاق�ده م�ع إبراهيموفيت�ش ،يأمل
مي�الن الذي يحت�ل املركز الح�ادي عرش يف
انج�از صفقة املدافع الفرن�يس توديبو من
برشلونة يف األيام املقبلة.
ويب�دو أن إنرتمي�الن سينش�ط يف س�وق
االنتقاالت وأبرز األسماء املرشحة لالنضمام
إليه العب الوسط التشييل املخرضم أرتورو
فيدال من برش�لونة وربما أح�د الظهريين
اإلس�باني ماركوس ألونسو من تشيليس أو
ماتيو دارميان من بارما .ويربز أيضا ً اس�م

جريو يف االنتقال اىل صفوف النرياتزوري.
أما يوفنتوس فيحكى عن امكانية انضمام
العب الوسط االرجنتيني لياندرو باريديس
من س�ان جرمان ليح�ل عى األرج�ح بدالً
من الرتكي إيمري ج�ان .وذكرت تقارير يف
الصح�ف املحلية أن فريق الس�يدة العجوز
يرغ�ب يف الحصول عى خدمات ظهري أيرس
تشيليس إيمرسون.
بوروسيا األنشط وتحرك هريتا
� نجح بوروسيا دورتموند يف انتزاع صفقة
الفتة بتعاقده مع املهاجم النرويجي الشاب
ارلينغ براوت هاالند ( 19عاما) الذي سعى
أكثر من ن�اد أوروبي عري�ق للحصول عى
خدماته .وكشفت صحيفة “بيلد” الواسعة
االنتش�ار أن الصفقة كلف�ت دورتموند 20
ملي�ون يورو وه�ي قيمة البن�د الجزائي يف
عقده .وقد يفتح قدومه اىل النادي “األسود
واألصفر” يف انتقال باكو الكارس إىل أتلتيكو
مدري�د ،وربم�ا ماري�و غوتس�ه إىل وجهة
جدي�دة يف نهاية املوس�م ال س�يما أن هرتا
برلني يرغب يف التعاقد معه.
وقد ينش�ط هرتا برلني الذي استلم تدريبه
نجم ومدرب منتخب املانيا الس�ابق يورغن
كلينس�مان يف س�وق االنتق�االت من خالل
التعاقد مع العب وس�ط ارس�نال السويدي
ال�دويل غرانيت ش�اكا غ�ري املرغ�وب به يف
صف�وف املدفعجي�ة ،وربما العب الوس�ط
األملاني يوليان دراكسلر من سان جريمان.

روبرت مورينو يف رحاب موناكو ويطوي نهائياً صفحة إسبانيا
َ
وضع اإلس�باني روب�رت مورين�و خلفه الغب�ن الذي
تعرض ل�ه مع منتخب بالده لكرة الق�دم ،وأعرب عن
س�عادته بأن يصبح “الرقم واح�د” مع فريقه الجديد
موناك�و ال�ذي تعاق�د معه خلف�ا ً للربتغ�ايل ليوناردو
جارديم.
وتخ�ى املنتخب اإلس�باني ع�ن خدم�ات مورينو عى
الرغم من قيادته إىل نهائيات كأس أوروبا  ،2020وذلك
من أجل إعادة لويس أنريكي اىل منصبه السابق.
وع�اد أنريكي يف ترشي�ن الثاني/نوفمرب لإلرشاف عى
املنتخب ال�ذي تركه يف حزيران/يونيو املايض بس�بب
م�رض ابنت�ه الت�ي توفيت الحق�ا ،لخالفة مس�اعده
الس�ابق مورينو عى الرغ�م من النج�اح الذي حققه
األخري.
ولم يك�ن مورينو راضيا ً بطبيعة الح�ال عن الطريقة
التي عومل بها ،كما حال وسائل اإلعالم اإلسبانية التي
أعربت عن امتعاضها من كيفية إدارة شؤون املنتخب
من قبل رئيس االتحاد املحيل لويس روبياليس.
وتحدثت صحيفة “ماركا” الرياضية عقب االعالن عن
عودة أنريكي عن “أزمة ش�املة تح�وم حول املنتخب
اإلس�باني” ،كاتب�ة يف صفحته�ا األوىل“ :ال يمك�ن أن
تكون إسبانيا +سريك .+لقد تعاطى روبياليس بأسوء
الطرق مع مسألة رحيل روبرت مورينو”.
لكن ابن ال�� 42عاما ً طوى هذه الصفحة بحس�ب ما

أكد مس�اء اإلثنني املايض خالل تقديمه كمدرب جديد
ملوناك�و ،موضح�ا“ :أمضي�ت تس�عة أع�وام مذهلة
بجانبه (أنريكي) ،لكن كل ذلك أصبح اآلن من املايض.
اليوم ،يتم تقديمي كمدرب ملوناكو .دربت منذ أن كنت
يف الرابعة عرشة من عمري وحصلت عى رخصتي من
االتح�اد األوروب�ي لكرة القدم حني كنت يف الخامس�ة

والعرشين”.
وأقر“ :لطاملا أردت ب�أن أكون الرقم واحد .أنا يف بداية
هذه املرحلة”.
وقرر موناكو االس�تعانة بمورينو بعدما أقال جارديم
للمرة الثانية يف قرابة عام ،وذلك بسبب عالقته املتوترة
باالدارة الروسية لنادي اإلمارة الذي

رايوال يه ّدد مانشسرت يونايتد
وج� َه وكي�ل الالعبني املع�روف مين�و رايوال
انتق�ادات الذع�ة إلدارة مانشس�رت يونايت�د،
مؤك�دا ً أن�ه ل�ن يتعامل مج�ددا ً م�ع النادي
اإلنكليزي.
وذك�ر راي�وال وكيل بول بوغب�ا يف ترصيحات
لصحيفة ال ريبوبليكا اإليطالية ،أن مانشسرت
يونايت�د كان س�يدمر حتى دييغ�و مارادونا
أو بيلي�ه أو باولو مالدين�ي إن لعبوا للفريق،
مؤكدا ً أن النادي ال يمتلك رؤية مس�تقبلية أو

مرشوعا ً.
وأضاف راي�وال أن مش�كلة بوغبا مع
الفريق هي أن الن�ادي بعيد عن الواقع
وال يزال يعي�ش يف أمجاد املايض ،وأنه ال
يملك مرشوعا ً رياضياً .ووصف رايوال عودة
زالت�ان إبراهيموفتش إىل ميالن بأنها أش�به
بالرحلة األخرية وأن املشهد األخري كان
ال بد أن يكون يف ملعب سان
سريو.

محاس شارابوفا متواصل برغم اإلصابات املتالحقة

أكدتِ الروس�ية ماريا شارابوفا أنها لم تفقد شيئا ً من حماسها
للعب�ة ك�رة املرضب ،ع�ى الرغم م�ن تراجع مس�تواها نتيجة
اإلصابات املتالحقة ،وذلك بعد قبولها بطاقة دعوة للمشاركة يف
دورة بريزبني التي تشكل تحضريا ً لبطولة أسرتاليا املفتوحة.
وقالت ش�ارابوفا البالغة  32عاماً“ :برصاحة ،حني كنت أصغر
سناً ،لم أر نفيس أمارس اللعبة ملا بعد الثالثني عاماً .لكن ال يزال
لدي الكثري لتقديمه .ما زلت متحمسة كثريا ً وأحب املنافسة”.
ولم تش�ارك ش�ارابوفا يف أي دورة رس�مية منذ خسارتها أمام
غريمته�ا األمريكي�ة س�ريينا وليام�س يف ال�دور األول لبطولة
أم�ريكا املفتوحة األمريكية يف آب/أغس�طس املايض ،وتراجعت
يف تصنيف رابطة املحرتفات حت�ى املركز  133بعدما اضطرتها
إصاب�ة يف كتفه�ا إىل االكتفاء بخوض  15مباراة رس�مية فقط
يف .2019
وأملت الروس�ية الفائزة بخمس�ة ألقاب كربى يف مسريتها لكن
آخره�ا يعود إىل عام  2014يف بطولة روالن غاروس الفرنس�ية،
أال تعاودها اإلصابة موضحة“ :طاملا بقي كتفي س�ليماً ،وطاملا
يس�مح يل جسمي (باللعب) ،فأعتقد أن هناك الكثري من الوقت
املتبقي يل” يف املالعب.
وتوجت شارابوفا بلقب بريزبني عام  ،2015وهي تنضم إىل نخبة
من الالعبات املش�اركات يف نس�خة  2020التي تنطلق األسبوع
املقبل ،وعى رأس�هن املصنفة أوىل عامليا ً األسرتالية آشيل بارتي

وبطلة أسرتاليا املفتوحة اليابانية
ناومي أوساكا.
كما تش�ارك يف ه�ذه الدورة
املصنف�ة ثاني�ة عاملي�ا ً
التش�يكية كارولين�ا
بليش�كو فا ،
املصنفة سادسة
األوكرانية إيلينا
س�فيتو لينا ،
ملصنف�ة
ا
بعة
س�ا
ا لتش�يكية
األخ�رى ب�رتا
كفيتوف�ا واملصنف�ة
تاسعة الهولندية كيكي برتنز.
ورأت بطل�ة ويمبلدون لعام  2004وأس�رتاليا املفتوحة
لع�ام  2008وأم�ريكا املفتوح�ة لع�ام  2006وروالن
غ�اروس لعام�ي  2012و ،2014أنه�ا “بداي�ة جديدة
بالنس�بة يل بعد موس�م صعب .كان هناك الكثري من
املطبات .مررت بأوقات كنت جاهزة (نفس�ياً) لكن
كتفي لم يكن كذلك”.
وكشفت الروسية التي تعتزم خوض دورة كويونغ
االس�تعراضية بعد مش�اركتها يف بريزب�ني قبل أن
تبدأ مشوارها يف أس�رتاليا املفتوحة املقررة اعتبارا ً
م�ن  20كان�ون الثاني/يناي�ر“ :خضت تحضريات
جي�دة اىل حد ما خ�الل فرتة التوق�ف ،وأنا متحفزة
للمنافس�ة .عندم�ا يراودن�ي ه�ذا الش�عور يف هذه
املرحلة من مسريتي ،فذلك يشكل إشارة جيدة”.
وتأمل ش�ارابوفا أن تج�دد املوعد مع األلق�اب الغائبة
عنها منذ ع�ام  2017حني فازت يف نهائي دورة تيانجني
الصينية عى البيالروس�ية آرينا سابالينكا ،محرزة حينها
لقبه�ا األول منذ  2015والس�ادس والثالثني يف مس�ريتها
التي توقفت ل� 15ش�هرا اعتبارا ً من حزيران/يونيو 2016
بسبب تناولها مادة منشطة محظورة.

تحسنت نتائجه يف اآلونة األخرية حيث جمع  10نقاط
من أصل  12يف آخر أربع مراحل من الدوري.
وكان جاردي�م ( 45عاماً) الذي ق�اد موناكو إىل اللقب
املح�يل ونص�ف نهائي مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا
عام  ،2017أقيل من منصب�ه يف ترشين األول/أكتوبر
 2018بس�بب النتائج املخيبة حيث كان وقتها الفريق
يف املرك�ز الثامن عرش ،قب�ل أن يفاجئ ن�ادي اإلمارة
الجميع باالستعانة مجددا بخدماته يف كانون الثاني/
يناير  2019بعد فش�ل خليفته النجم الفرنيس السابق
تيريي هنري يف تحسني نتائجه.
ويحتل موناكو حاليا ً املركز الس�ابع ،وهو أنهى العام
بف�وز كبري ع�ى ضيفه ليل  1 - 5يف املرحلة التاس�عة
ع�رشة م�ن الدوري ،ع�ى أن يبدأ مش�واره مع مدربه
الجديد اعتبارا ً من السبت املقبل حني يلتقي رينس عى
أرضه يف الدور ال� 64من مسابقة كأس فرنسا قبل أن
يخوض اختبارا صعبا جدا يف مباراته التالية يف الدوري
ضد باريس سان جريمان حامل اللقب واملتصدر يف 15
الشهر املقبل.
ورأى مورين�و بعد توقيعه العقد حتى حزيران/يونيو
 ،2022أن “م�رشوع موناكو يمل�ك أفضل الضمانات
والظ�روف” ،مضيف�ا“ :أردت أن أعم�ل ع�ى أع�ى
املستويات وأردت مرشوعا ً يالقي هذه الرغبة .القدوم
إىل هنا يعني بالنسبة يل النضوج كمدرب وشخص”.
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األملاني فايغل من دورمتوند إىل بنفيكا

س�ينض ُم األملاني يوليان فايغل العب وسط بوروسيا دورتموند
إىل نادي بنفيكا الربتغايل يف كانون الثاني/يناير املقبل ،بحس�ب
ما ذكر ناديه الحايل .وأكد دورتموند يف بيان أن فايغل ( 24عاماً)
طل�ب انتقاله يف فرتة االنتقاالت الش�توية يف ظل اهتمام النادي
الربتغ�ايل .وقال املدير الريايض ميكايل تس�ورك“ :تقدم يوليان
بهذا الطلب وسمحنا له ،لكل ما قدمه من أجل هذا النادي”.
ولم يتم الكش�ف عن قيمة الصفقة ،فيما س�يتم حس�مها بعد
خض�وع الالعب للفح�ص الطبي الروتيني .وبحس�ب صحيفة
“بيل�د” األملانية س�ينفق بنفي�كا نحو  20مليون ي�ورو (22.5
ملي�ون دوالر أمريك�ي) لجلب الالع�ب الدويل الس�ابق .ويمكن
لالعب االرتكاز الدفاعي أن يشغل مركز قلب الدفاع ،وهو انضم
بعمر صغري إىل دورتموند يف  2015قادما ً من ميونيخ .1860

أتلتيكو مدريد يعلن معاناة ليمار
من إصابة يف الفخذ

َ
أعلن نادي أتلتيكو مدريد االسباني معاناة العبه الفرنيس توماس
ليم�ار من إصابة يف العضل�ة الخلفية لفخذه األيم�ن من دون أن
يح�دد فرتة غيابه عن املالعب .وأش�ار الن�ادي يف بيان عى املوقع
الرسمي أن الجهاز الطبي أكد “معاناة ليمار من إصابة يف العضلة
الخلفي�ة لفخذه األيمن .نتابع تطور حالته الصحية” .ويع ّد العب
خ�ط الوس�ط البال�غ  24عاما ً أح�د الوج�وه األساس�ية التي قد
تغادر نادي العاصمة يف فرتة االنتقاالت الش�توية التي بدأت اليوم
الخميس يف إس�بانيا .وقد أش�ارت الصحافة اإلسبانية اىل اهتمام
كل من ليون الفرنيس وأرس�نال االنكليزي بالحصول عى خدمات
الع�ب موناكو الس�ابق الذي وص�ل إىل أتلتيكو مقاب�ل  72مليون
ي�ورو يف صيف  .2018وعانى ليمار يف إيجاد مكان له يف تش�كيلة
املدرب األرجنتيني دييغو س�يميوني ،إذ ش�ارك أساس�يا ً يف تس�ع
مباريات يف الليغا هذا املوسم لم يسجل خاللها اي هدف أو يصنع
واح�داً .ويبحث ليمار املتوج بلقب كأس العالم  2018مع منتخب
بالده يف روسيا إلظهار مكانته للمدرب ديديييه ديشان قبيل كأس
أوروبا  2020املقررة الصيف املقبل يف  12مدينة أوروبية.

ألكاسري يطلب مغادرة دورمتوند
ْ
أك�دت تقاري�ر إعالمي�ة أن
املهاجم باكو ألكاس�ري أطلع
إدارة فريق�ه بوروس�يا
دورتمون�د برغبت�ه يف
مغادرة النادي.
وأضاف�ت التقاري�ر
أن ق�رار املهاج�م

اإلس�باني جاء بعد تعاق�د دورتموند
مع النرويجي الشاب إيرلينغ هاالند،
إضافة إىل عدم حصول ألكاس�ري عى
فرص لعب كافية يف الفرتة األخرية.
وذك�رت مص�ادر أن ن�ادي أتلتيك�و
مدريد قد بدأ مفاوض�ات مع الالعب
ال�ذي يرغ�ب يف الع�ودة إىل ال�دوري

اإلسباني.
ويبح�ث أتلتيكو مدريد ع�ن مهاجم
جدي�د لتدعي�م صفوفه خ�الل فرتة
االنتق�االت الش�توية ،خاص�ة بع�د
الضع�ف الهجوم�ي ال�ذي أظه�ره
الفريق وعدم قدرته عى إحراز الكثري
من األهداف.

برشلونة يقدم عرضاً الستعادة أوملو

قدم برش�لونة عرضا ً رس�ميا ً لنادي دينامو زغرب
الكرواتي للحصول عى خدمات املهاجم اإلسباني
دان�ي أوملو .وبحس�ب صحيفة س�بورت فإن
الن�ادي الكتالوني يريد اس�تعادة خدمات
والبال�غ م�ن العم�ر
خري�ج الماس�يا
ِ
 21عام�ا ً ال�ذي غ�ادر إس�بانيا قبل
خم�س س�نواتٍ إىل كرواتيا.يذك�ر
أن أومل�و الذي ت�درج يف منتخبات
إس�بانيا وصوالً للمنتخب األول،
يع�د من أبرز املواهب اإلس�بانية
ونجح يف تس�جيل أربعة وثالثني
القادم�ة.
زغرب يف مختلف املس�ابقات منذ
هدفا ً لدينامو
وخمسة عرش.
الع�ام ألف�ني

مفكرة الزوراء
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سامي كليب يطلق موقعا باسم “مخس
جنوم” يهتم بشؤون الشباب العربي

بريوت/متابعة الزوراء:
اطلق اإلعالمي اللبناني سامي كليب موقعا إعالميا للوطن العربي باسم “خمس نجوم” يهتم
بالشباب العربي بجميع املجاالت الثقافية واإلعالمية وغريها.
واعل�ن كلي�ب يف رشي�ط مص�ور عرب حس�ابه عى “الفيس�بوك” اط�الق املوقع مس�اء اول
ام�س الثالث�اء ،أي مع بدء العام الجديد ،واكد انه س�يعلن عن التفاصي�ل الحقا ،وتمنى عى
املعنيني ارس�ال جميع بياناتهم مع صورهم الش�خصية عى االيميل املزود عى حس�ابه عى
“الفيسبوك”.
واعلن كليب ان هذا هو املرشوع الذي سوف يركز عليه يف املستقبل ،نافيا انضمامه اىل أي من
القنوات العربية الفضائية.

اإلبراشي يودع مجهور  ON Eويتحدث عن
برناجمه اجلديد “التاسعة مساء”

القاهرة/متابعة الزوراء:
ودع اإلعالم�ي وائل اإلبرايش ،جمهوره ،يف آخر حلقاته بربنامج “كل يوم” ،الذي ُيعرض
ع�ى شاش�ة “ ،”ON Eموضحا أن حلقتي يوم�ي االثنني و الثالث�اء ،قدمتهما اإلعالمية
خل�ود زهران ،وبد ًءا من يناير س�تقدم الربنامج اإلعالمية بس�مة وهبة واإلعالمي خالد
أبو بكر.
أوض�ح اإلبرايش أنه بعد أس�بوعني وربما أكثر ،س�يطل عى جمهوره من خالل شاش�ة
التليفزي�ون امل�رصي ،موضحا أن مبنى ماس�بريو يحتل جزءا كبريا من وجدان الش�عب
املرصي ،قائال“ :التليفزيون املرصي ده كان من آمايل إني أكون مايش قدامه فقط ،مش
بس اشتغل فيه”.
وعن برنامجه الجديد ،قال اإلبرايش إنه سيقدم برنامج التوك شو الرئييس عى التليفزيون
املرصي ،والذي س�يحمل اس�م “التاس�عة مس�اء” ،الفتا إىل أن االس�م ربما يتشابه مع
برنامجه الس�ابق األقرب لقلبه “العارشة مساء” ،وسيبدأ بالنرشة ثم تناول كل ما يهتم
به املشاهدون.
ُيذك�ر أن برنامج “كل يوم” يقدمه اإلعالمي وائ�ل اإلبرايش واإلعالمية خلود زهران ،عى
قن�اة  ،ON Eمنذ مطل�ع أكتوبر  ،2018وذلك عقب مغادرة اإلعالم�ي عمرو أديب للقناة
وانضمامه لقناة  Mbcمرص.
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الصحفيون املغاربة يطلقون محلة “لندعم الصحافة املهنية”
الستعادة القراء

الرباط /متابعة الزوراء:
انض�م مئ�ات م�ن الصحفي�ني
املغاربة إىل حملة “لندعم الصحافة
املهنية واألخالقية” ،التي ش�ملت
الصح�ف واملؤسس�ات اإلعالمية
به�دف املس�اهمة يف تكري�س
الق�راءة كتعبري عن املش�اركة يف
الش�أن العام وممارس�ة الحق يف
إعالم مهني وأخالقي وحر.
وأطلق الحمل�ة “املجلس الوطني
للصحاف�ة” بمس�اهمة فيه�ا
كل الصح�ف املغربي�ة والقن�وات
التلفزيوني�ة وج�ل اإلذاع�ات
واملواقع اإللكرتونية الوطنية.
وتن�درج ه�ذه الحمل�ة ضم�ن
برنام�ج لجنة املنش�أة الصحفية
وتأهي�ل القط�اع ،وذل�ك يف إطار
االختصاص�ات املنص�وص عليها

يف القان�ون  ،90.13وته�دف إىل
املس�اهمة يف تكري�س الق�راءة
كتعب�ري عن املش�اركة يف الش�أن
الع�ام وممارس�ة الح�ق يف إعالم
مهن�ي وأخالق�ي وح�ر ،وتقوية
صوت الصحافة الحرة يف مواجهة
االستسهال والعشوائية.
وانضم إىل ه�ذه الحملة مئات من
الصحفي�ني ع�رب حس�اباتهم يف
مواق�ع التواص�ل االجتماعي من
أجل الصحاف�ة املهنية وبحمالت
يف  12جه�ة خاص�ة بالتوعي�ة
امليدانية والتعبئة والتكوين املهني
واألخالقي لتأهي�ل قطاع إعالمي
ه�و دون ش�ك عص�ب الحي�اة
الديمقراطية.
واعت�رب صحفي�ون أن الن�داء
ال�ذي أطلق�ه “املجل�س الوطني

للصحاف�ة” قب�ل أيام ،ع�رب عدد
من املنابر اإلعالمية ،يقيض بدعم
الصحاف�ة املهني�ة واألخالقي�ة،
وهي فرصة س�انحة ،للتأكيد بأن
“املهنية” ،تتجاوز حدود االنتماء
إىل منرب إعالمي خاضع ملقتضيات
قان�ون الصحاف�ة والن�رش،
وتتأس�س عرب الوصول إىل جوهر
العمل الصحفي املهني ،من خالل
أساس�ياته املتمثل�ة يف ”الجودة”
و”الفاعلي�ة”
و”النجاع�ة”
و”املب�ادرة” و”االلتزام بالترشيع
الجاري به العمل”.
وأضافوا أن املهنية تمتد لتش�مل
القدرة ع�ى التعاط�ي الرصني يف
صل�ب قضايا الوط�ن وانتظارات
املواطن�ني ،واإلس�هام يف إش�اعة
ثقافة الرق�ي والتمي�ز والجمال،

إضاف�ة إىل رص�د االخت�الالت
واالنته�اكات القائم�ة ،واالنفتاح
عى الكف�اءات والخربات واألقالم
املوضوعي�ة ،الت�ي م�ن ش�أنها
تعزيز الصحافة املهنية واالرتقاء
بمس�توى أدواره�ا ووظائفه�ا،
لكن ”املهني�ة” ال يمكن تصورها
أو نقاش�ها ،إال داخ�ل نط�اق
“األخالق”.
من جهته ،اعترب نقيب الصحفيني
املغارب�ة ،عبدالل�ه البقايل ،خروج
مؤسس�ة املجل�س الوطن�ي
للصحاف�ة إىل الوج�ود ،بمثاب�ة
طف�رة نوعي�ة وقيم�ة مضاف�ة
بالنس�بة للمؤسس�ات اإلعالمية
وبشكل أكرب لجميع الصحافيات
والصحفي�ني املهني�ني ،آم�ال أن
تتضاف�ر جه�ود أبن�اء املهن�ة

الواح�دة إلثراء املنت�وج اإلعالمي
وتقوي�ة هياكل املش�هد اإلعالمي
املغربي.
ويش�هد قطاع الصحافة واإلعالم
املغرب�ي والدة مجموع�ة إعالمية
جديدة تص�در عدة صحف ورقية
وإلكرتوني�ة ،فقد أعلن�ت كل من
رشكة “كروس وورد” و”ساهام
ميدي�ا فاون�د” ،اللت�ان يملكهما
منصف بلخياط وحفيظ العلمي،
االندماج تحت مجموعة “أوريزون
بريس”.
وت�م توقي�ع اتفاقي�ة رشاكة بني
املجموعت�ني لتأس�يس مجموعة
إعالمية م�ن  9عناوين صحافية؛
 3منه�ا متخصص�ة يف الصحافة
الرقمي�ة والصحاف�ة املكتوب�ة
ومجال السمعي البرصي.

المراسلون الصحفيون ركبوا “قطار الشائعات” قبل  30عاما

األخبار الزائفة كانت معنا دائما:جمزرة تيميشوارا اليت مل حتدث قط
تيميشوارا/وكاالت:
تمثل مقربة تيميشوارا ،املدينة التي شهدت
انطالق الثورة الرومانية يف ديس�مرب ،1989
واح�دة م�ن أك�رب خ�دع التاري�خ اإلعالمي
الحدي�ث ،وتع� ّد نموذج�ا رئيس�ا للتضخيم
اإلعالم�ي قب�ل ثالث�ني عام�ا م�ن حل�ول
زم�ن األخب�ار املزيف�ة ووس�ائل التواص�ل
االجتماعي.
وال ت�زال ص�ور الضحاي�ا ماثل�ة يف الذاكرة
لكونه�ا ّ
تمث�ل خدع�ة “املق�ربة الجماعية
املزيف�ة” ،فعش�ية عي�د مي�الد ذاك الع�ام،
وبينم�ا كان الدكتات�ور الرومان�ي نيكوالي
تشاوتشيس�كو ق�د أوقف بعد أس�بوع من
التظاهرات ،اكتش�ف ال�رأي الع�ام الغربي
الصور اآلتية لجثث ،بعضها مشوّهُ ،
ونسبت
املس�ؤولية عنها إىل اإلعدام�ات التي نفذها
البوليس السيايس الروماني.
ّ
لف�ت الص�ور القن�وات وتص� ّدرت الصحف
األجنبي�ة الت�ي كان مراس�لوها ق�د وصلوا
بالع�رشات إىل رومانيا املنغلق�ة عى العالم
حتى ذلك الوقت.
ويف مقربة تيميش�وارا اكتش�فوا تلك الجثث
والرفات املصفوفة عى األرض ،وق ّدمت عى
ّ
أنه�ا دليل عى القمع الدام�ي الذي ووجهت
به االنتفاضة عى النظام.
وأس�فرت الث�ورة الروماني�ة ع�ن مقت�ل
أل�ف ش�خص يف الب�الد ،بينهم نح�و مئة يف
تيميش�وارا .ولكن يف نهاي�ة  ،1989تداولت
الصحاف�ة األجنبي�ة التي أش�ارت إىل وجود
ع�دة مقابر جماعي�ة ،رق�م  4630قتيال يف
تيميشوارا وحدها.
ويتوج�ب االنتظ�ار حت�ى ش�هر يناير لكي
تتح�دد الحصيل�ة ،فالجث�ث كان�ت تع�ود
ألش�خاص توف�وا قبل وقوع األح�داث ،وقد
جرى إخراجهم من القبور.

وطرح التساؤل ،هل كان األمر مدبرا إلرباك
نظ�ام تشاوتشيس�كو أو عملية اس�تخراج
جثث قام بها رومانيون بحثا عن مخفيني؟
ويرجّ ح روميو باالن الذي كان يشغل منصب
املدعي العام يف تيميشوارا يف ديسمرب ،1989
الس�يناريو الثاني .ومنذ  22ديس�مرب ،عمل
قض�اة وأطب�اء رشعي�ون روماني�ون عى
التحقق من جث�ث املقربة ،وتثبتوا ّ
أن الوفاة
حصل�ت قب�ل االنتفاض�ة ،وفق م�ا يوضح
باالن.
ويلف�ت إىل ّ
أن ذل�ك “لم يج ِد نفع�اً ،فالناس
واصلوا الحفر يف أماكن أخرى”.
من جانبه ،يروي يوان بانتشيو ،أحد سكان
تيميشواراّ ،
أن الناس “كانوا يجهلون مكان
وجود موتاه�م ،كانوا يبحثون يف كل مكان،
يف أماك�ن كان يعتق�د ّ
أنه�ا تح�وي مقاب�ر
جماعية”.
وكان�ت زوجة يوان ق�د تعرضت إلطالق نار
أثناء تظاهرة يف تيميش�وارا يف  17ديس�مرب
وتوفيت بني يديه يف الطريق إىل املستش�فى.
وعندما عاد إىل املستش�فى يف ما بعد ،كانت
الجثة قد اختفت.
وبعد أسبوعني من ذلك ،اكتشف الرجل الذي
يعمل مدرب كرة قدمّ ،
أن جثة زوجته وجثث
نح�و أربع�ني آخرين أخرجت م�ن املرشحة
وأحرقت يف بوخارست من قبل النظام الذي
كان يري�د محو آث�ار مجزرة ،وه�ذه قصة
حقيقية.
يف ظ�ل االرتباك واالضط�راب النفيس اللذين
كانا س�ائدين ،ركب املراس�لون الصحفيون
“قط�ار الش�ائعات” ،كما يق�ول الصحفي
ميشال كاتكس الذي غطى الثورة الرومانية،
يف بوخارست.
ويف  24ديس�مرب ،تناول خ�رب لفرانس برس
أع� ّد يف تيميش�وارا “الفظائ�ع” يف “املقربة

الجماعي�ة” .وكان املتحدث�ون الرومانيون
يعيدون س�بب املوت إىل “متش ّددي البوليس
السيايس” ،مشريين إىل حصول “تشويهات
عبثية”.
ويق�ول األكاديم�ي املتخص�ص يف تاري�خ
وس�ائل اإلع�الم كريس�تيان دلب�ورتّ ،
إن
“الث�ورة الرومانية هي أيضا ً خيال جماعي،
كنا ننتظر تل�ك الصور ّ
ألن تشاوتشيس�كو
كان دكتاتورا دمويا”.
م�ن جانب�ه ،يعترب ميش�ال كاس�تكس ّ
أنه
“حني نريد تصديق يشء ،سنجد كل األسباب
للتصدي�ق ،فضال ع�ن ّ
أن الطاب�ع الوحيش
لعائلة تشاوتشيسكو ساهم يف تغذية فكرة
ّ
أن كل يشء ممكن”.
ومن�ذ  29ديس�مرب ،كان صحفي�و فرانس
برس يش�ريون إىل ّ
أن حصيل�ة  70ألف قتيل
يف كل أنح�اء روماني�ا مبالغ فيه�ا جدا ً عى

األرجح ،مش ّددين عى مناخ من البلبلة .ولم
تتض�ح حقيق�ة املقربة الجماعية س�وى يف
نهاية يناير.
ولعبت عوامل البحث عن الس�بق الصحفي
والقص�ص الهائل�ة ،إضاف�ة إىل ضغ�ط
املنافس�ة دورا يف م�ا وصفت�ه منظم�ة
مراس�لون بال حدود ّ
بأن�ه “واحدة من أكرب
خ�دع التاريخ اإلعالم�ي الحديث” .وأرض ما
جرى بمصداقية وس�ائل اإلع�الم عى املدى
الطويل.
ويقول كريستيان دلبورت “كانت املرة األوىل
التي نحصل فيها عى ص�ور مبارشة لثورة
يف رشق أوروبا ،وكان�ت الصورة تع ّد دليالً”
برغ�م غي�اب الخلفي�ة والس�ياق .ويضيف
“الي�وم نح�ذر كثريا م�ن تدفق الص�ور ،يف
زمن وسائل التواصل االجتماعي ،يمكننا أن
نتخيّل حصول تدقيق رسيع يف الحقائق”.

انفتاح مصري خجول على اإلعالم األجنيب

هبة ياسني
كاتبة مرصية
تحتاج الس�لطات املرصية إىل عالقة
أكث�ر انفتاحا مع مراس�ي وس�ائل
اإلعالم األجنبي�ة ،فالحظر املفروض
م�ن جه�ات رس�مية ع�ى ت�داول
املعلوم�ات الحساس�ة ،والس�يما يف
القضايا الش�ائكة ،انعكس سلبا عى
التغطيات الصحفية لإلعالم األجنبي
عن مرص.
و بدأت مالمح التغري يف عالقة السلطة
املرصي�ة بوس�ائل اإلع�الم األجنبية
بالظهور ،مع وج�ود توجه حكومي
لالنفتاح عى اإلع�الم الخارجي ،بعد
فرتة من العالقة املتوترة بني الطرفني
انعكس�ت عى التغطي�ات اإلخبارية
الدولية عن مرص.
وخالل الفرتة املاضية غلب الشك عى
تعام�ل الحكومة املرصية مع الكثري
م�ن مراس�ي الصح�ف والقن�وات،
وانح�رصت النظرة إليه�م يف كونهم
أداة تخريب وفتنة وتآمر.
وتحدث�ت صفاء فيصل مديرة مكتب
ش�بكة “بي.بي.يس” ،خ�الل اللقاء
الذي جمع مراس�ي اإلع�الم األجنبي

م�ع الرئي�س امل�رصي عبدالفت�اح
الس�ييس عى هامش منتدى ش�باب
العال�م يف مدينة رشم الش�يخ ،العام
امل�ايض ،عم�ا اعتربت�ه “ضغوط�ا
ومضايقات” ،بع�د توتر العالقة بني
هيئة اإلذاع�ة الربيطاني�ة والقاهرة
وحج�ب املوق�ع اإللكرتون�ي للهيئة،
ل�ريد الرئيس املرصي برفضه ،مؤكدا
“ال نستغني عنكم”.
وتوعد املجلس األعى لتنظيم اإلعالم،
وكال�ة أنب�اء “روي�رتز” ،باتخ�اذ
إجراءات صارم�ة ضدها ،بعد تقرير
صحف�ي انتق�دت فيه لجن�ة الدراما
باملجلس.
ويش�ري االخت�الف الالف�ت ب�ني
التوجهات الحكومي�ة بالتقارب مع
اإلع�الم األجنب�ي ،يف ح�ني تناص�ب
جهات رس�مية أخرى الع�داء له ،إىل
ع�دم وج�ود اس�رتاتيجية واضح�ة
يف التعام�ل م�ع الصح�ف والقنوات
األجنبية.
وي�رى مراقبون أن أزمة بعض دوائر
الحك�م يف م�رص أنه�ا تري�د تطويع
اإلعالم األجنبي والعم�ل وفق الرؤية
الت�ي تحددها الس�لطات الرس�مية،
مثل املعم�ول به مع اإلع�الم املحي،
وإن ل�م يتحق�ق ذل�ك ،فع�ى األق�ل
تكون هناك بعض املراجعات لقضايا
حساس�ة ،وم�ا ُينرش أو يب�ث ،وهذا
أيضا أمر صعب ،لكنه يفرس االرتباك
الحكوم�ي يف التعام�ل م�ع اإلع�الم
الغربي.
وتتضاع�ف األزم�ة م�ع ع�دم قدرة
وس�ائل اإلع�الم ،محلي�ة وأجنبي�ة،
عى الحصول ع�ى معلومات دقيقة،

وتهرب بعض املس�ؤولني من اإلجابة
عى كثري من االستفسارات.
وق�ال ي�ارس عبدالعزي�ز الخب�ري
اإلعالمي إن اهتمام الرئاسة املرصية
بالتواصل مع اإلعالم األجنبي يربهن
عى وجود قناعة بأهميته يف توصيل
ص�وت م�رص إىل العال�م ،وأن ف�رتة
التوتر بني الطرفني بدأت تأخذ منحى
مغايرا وإيجابيا ،لكن األمر يتطلب أال
يقترص التفاعل عى الرئاسة وحدها،
ويشمل باقي املؤسسات الرسمية.
وأض�اف أن م�ا يع�زز وج�ود بوادر
لسياسة جديدة يف التعاطي مع اإلعالم
األجنبي ،أن األس�ئلة التي تم طرحها

يف منتدى شباب العالم مؤخرا ،كانت
مب�ارشة ورسيع�ة ،وال�ردود عليه�ا
ج�اءت أرسع ،أي أن استفس�ارات
ومداخالت املراس�لني األجانب لم تتم
مراجعتها مع مسؤولني رسميني ،أو
التدخ�ل فيها قبل عرضها ،والتحفظ
عليها ،كما كان يرتدد من قبل.
ويقول متابعون إن مشكلة الحكومة
أنه�ا تصنف اإلع�الم األجنبي غالبا يف
خانة واحدة ،وال تفرق بني من يتآمر
ويؤيد وجهات نظر تيارات وجماعات
تكن العداء للدول�ة ،وبني نرش بعض
املعلوم�ات املغلوط�ة دون قص�د،
خصوص�ا م�ع العج�ز ع�ن الوصول

إىل الحقيقة بحك�م الحظر املفروض
م�ن جه�ات رس�مية ع�ى ت�داول
املعلوم�ات الحساس�ة ،والس�يما يف
القضايا الش�ائكة .وتتبنى الكثري من
املؤسس�ات الرس�مية نهج املقاطعة
ملج�رد أن صحيفة أو قن�اة تعرضت
للحكومة بالنقد ،أو ذكرت معلومات
مغلوط�ة .صحي�ح يق�وم اإلع�الم
امل�رصي بال�رد ،لكن كث�ريا ما تكون
طريقة تفنيد الحقائق ملا هو منشور
بالصحيف�ة أو القن�اة خش�نة وغري
متوازنة ،وم�ؤرشا عى تصاعد العداء
بني الحكومة واإلعالم األجنبي.
ويرت�اح الكث�ري م�ن املس�ؤولني

للمقاطع�ة الضمني�ة م�ع وس�ائل
اإلع�الم األجنبي�ة ،خوفا م�ن اإلدالء
بترصيحات قد تحرجهم سياسيا ،أو
يساء تفسريها.
ويدرك الخرباء أن تراجع دور الصحف
والقنوات املحلية جعل النظام املرصي
ب�ال من�رب إعالمي دويل مؤث�ر وجعله
عرضة للنيل منه بكثافة ،وبالتايل ،ال
بدي�ل عن تعزيز التق�ارب مع اإلعالم
األجنب�ي لتوصي�ل ص�وت وموق�ف
القاه�رة إىل العال�م ،لكن اس�تهداف
مراس�لني أجان�ب ،بالق�ول والتهديد
من مؤسسات رسمية ،يص ّعب مهمة
الحكومة يف بناء حوار مهني.
وتنتقد بعض الدوائر الخارجية قيام
الحكوم�ة بحجب الكث�ري من املواقع
األجنبي�ة م�ن دون تقدي�م م�ربرات
كافي�ة ،األم�ر ال�ذي ك�رس فك�رة
التضييق عى املجال العام بال ضوابط
مهنية.
والالف�ت أن الكث�ري م�ن الصح�ف
والقن�وات األجنبي�ة مح�ل اهتم�ام
ومتابعة يف مرص ،وم�ن يريد معرفة
معلوم�ات وكوالي�س وتوقع�ات
وتحليالت تخص الشأن املحي يذهب
إليها ،وهو ما تدركه الحكومة جيدا،
وتضع�ه يف الحس�بان عندما تتحدث
قليال إىل اإلعالم األجنبي.
وأكد محمد س�يد عبدالحفيظ عضو
مجلس نقابة الصحفيني،أن السلبيات
التي يعاني منها اإلعالم املرصي ،من
السيطرة وغياب املهنية وتبني نظرية
املؤامرة الخارجية والتحيز للس�لطة
فق�ط ،عوامل منح�ت فرصة لإلعالم
األجنبي للرتكيز بش�كل مستمر عى

القيام بدور الصوت املعارض للنظام،
وحصلت عى مصداقية ليست هينة.
ومنحت بعض وسائل اإلعالم األجنبية
أحيان�ا الفرص�ة للحكوم�ة ،للتأكيد
عى مقولتها بوجود استهداف للدولة
م�ن الخارج ،وذلك عن�د ارتكاب هذه
املنصات أخطاء مهنية يف شكل قالب
موضوع�ي لكنه�ا تص�ب يف صال�ح
جماعة “اإلخوان” ،واإلرصار عى نرش
معلوم�ات غري دقيقة ،لكن مش�كلة
الحكومة عند الرد ع�ى هذه الوقائع
أنه�ا ترتكب خط�أ أك�رب باللجوء إىل
املقاطع�ة ولي�س التوضي�ح ،وحتى
التفني�د يأخذ غالبا طابع�ا عدائيا ما
يفقد صاحبه رسالته.
وبدورها ،ترتكب بعض وسائل اإلعالم
املحلي�ة جريم�ة مهني�ة ،بتوس�يع
نط�اق ما ينرش م�ن تقارير مغلوطة
يف اإلعالم األجنب�ي بحجة الرد عليها،
حي�ث يتم نقلها بش�كل حريف ويتوىل
البع�ض مهم�ة الدفاع عن الس�لطة
دون وجود حج�ج مقنعة ومنطقية،
م�ا يضع النظام أم�ام حرب إعالمية
من نوع خاص ،غالبا ما تخرس فيها
الحكومة.
ويؤكد خرباء إعالم أن تحسني العالقة
ب�ني الحكوم�ة واإلع�الم األجنبي لن
يكون بتوس�يع دائ�رة املقاطعة لكل
م�ن يختل�ف يف ال�رأي أو ال يتماىش
مع التوجهات الرسمية .ويظل الحل
يف منح املزيد من الش�فافية وإتاحة
املعلومات والحوار املتبادل ،واالقتناع
بأن ما “يرسي من قواعد عى اإلعالم
املح�ي ل�ن يج�دي نفعا م�ع اإلعالم
الخارجي”.
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األدب الكالسيكي إبداع ال يشيخ

آراء
للمناقشة
رش�ا املالح
ما األدب الكالسيكي؟ وما مقوماته؟ وما الذي
يميزه؟ أس�ئلة تناولها األدباء والنقاد عىل مر
العصور ،وتعددت اآلراء يف تعريفه بني املحتوى
والكم أو االثنني معا ،إضافة إىل دوره الريادي
يف املجتمع.
األدب الكالس�يكي مصطل�ح يطل�ق بص�ورة
عامة ،عىل األعمال التي ال تزال تقرأ عىل الرغم
من م�ي زمن طويل ع�ىل صدوره�ا ،ابتداء
من الحض�ارة اإلغريقية والرومانية والصينية
وحت�ى الق�رن العرشين .كما يش�مل األعمال
التي تقرأ من قبل مختل�ف الثقافات ،أي التي
يتواص�ل ويتفاعل معه�ا الق�راء يف كل زمان
ومكان ،ومن مختلف املراحل العمرية.
لي�س ه�ذا فحس�ب ،فاألعم�ال الكالس�يكية
تفتح للق�ارئ نافذة ي�رى من خالله�ا جانبا
من حياته وحياة اآلخرين ،لتضيف إىل معرفته
وتوس�ع آفاق تفكريه ،والتي تدفعه إىل التأمل
والتعاطف واالرتقاء بوعيه ،ويف بعض األحيان
إضاءة جانب معتم من عامله وبالتايل الكش�ف
عم�ا كان خافي�ا علي�ه يف منظوم�ة الحي�اة
واملجتمع.
كما يس�تنهض هذا النوع من األدب ،املش�اعر
النبيلة يف اإلنس�ان التي تجلو الروح وتحررها
من ش�وائب الحياة اليومية ،واملفاهيم املادية
االس�تهالكية التي تغرب اإلنس�ان عن نفس�ه
ومحيط�ه ،كم�ا تس�اعده عىل فه�م ثقافات
الش�عوب واألخ�رى والتع�رف ع�ىل منظومة
تفكريها ونمط حياتها.
وع�ىل املس�توى الف�ردي يطلق بع�ض النقاد
واألكاديميني ،مصطلح األدب الكالسيكي عىل
األعم�ال التي يعود إليها القارئ مرات ومرات،
إما ليستش�هد به�ا أو ليلوذ بعامله�ا بحثا عن
الس�كينة وربما املزيد من الفهم ،ليستمد من
قراءات�ه لها ش�حنة جديدة م�ن الطاقة التي
تس�اعده ع�ىل التج�دد واإلقب�ال ع�ىل الحياة
بتف�اؤل ،ويف بع�ض األحي�ان قراءته�ا برؤية

ودالالت جديدة بمراحل عمرية مختلفة.
كان األدب الكالسيكي يف القرن الثاني امليالدي
يعني الكتابة االرس�تقراطية الرفيعة املوجهة
للصفوة من املجتمع األوربي ،ثم انسحب عىل
األدب الجي�د ذي األس�لوب الرفيع الذي يدرس
يف املدارس يف القرن الس�ادس ع�رش امليالدي.
وغ�اب مجددا ً بع�د مي ثالثة ق�رون ،ليخبو
يف القرن التاس�ع عرش خاصة مع بروز األدب
الرومانيس.
ويف العص�ور الحديثة أصبح مداره األدب الذي
ي�رز املثل اإلنس�انية املتمثل�ة يف الخري والرش
والحق والجمال .وهذه املثل ال تتغري باختالف
الزمان أو املكان أو الطبقة االجتماعية.
مقومات األدب الكالسيكي
يتميز األدب الكالسيكي بعدة محاور جوهرية
مثل الالزمنية ،واملضمون الذي يتناول التجارب
اإلنسانية والتفاعل مع ثقافات مختلفة.
الالزمنية
يصنف العمل األدب�ي الجيد بالالزمنية ،حينما

يق�دم املتع�ة للق�راء جيل بع�د آخ�ر .ومثال
ع�ىل ذل�ك املالح�م واألس�اطري الت�ي تحك�ي
ع�ن الش�جاعة واملغام�رة والبطول�ة والحب
والح�روب ،كملحمة (جلجام�ش) التي تعتر
أقدم نص أدبي من الحضارة الس�ومرية التي
ب�دأت من�ذ األلف الع�ارش قبل امليالد ،وتش�ري
األل�واح الطيبني�ة املكتوب�ة باللغ�ة األكادي�ة
واملوج�ودة حالي�ا ً يف املتح�ف الريطاني ،من
التوقيع أسفلها السم شني ئيقي ئونيني الذي
يتصور البعض أنه كاتبها.
يف كالسيك الغرب
م�ن حض�ارة اإلغري�ق اإللي�اذة واألوديس�ة
للش�اعر هومريوس  4من الق�رن الثامن قبل
املي�الد ،وترويان قصة حص�ار مدينة طروادة
ع�ام 1200ق.م ،وت�دور ح�ول اإلرادة الح�رة
لإلنس�ان .وتبدأ أح�داث قصة األدويس�ة بعد
نهاية اإللياذة ،وعودة البطل أوليس ملك إيثاكا
وصاح�ب فك�رة حص�ان ط�روادة ،إىل وطنه
وزوجته بينلوب.

واإلنيادة لألديب والش�اعر الروماني بوبيلوس
فريجيلوس مارو املعروف باس�م فريجيل (70
ق م  19ق م) الت�ي أنجزه�ا يف القرن التاس�ع
عرش قبل امليالد.
وقد عمد فريجيل يف الحقبة األخرية من عمره
إىل كتاب�ة اإليني�ادة التي خطط له�ا أن تكون
النس�خة الروماني�ة م�ن اإللياذة واألدويس�ة
اإلغريقي�ة .ولتحقيق ذلك جمعهما يف ملحمته
مع العديد من األس�اطري األخ�رى والخيال إىل
جان�ب التحوي�ر واالبتكار .وم�ع كل حدث يف
ملحمت�ه تتفرع أس�طورة أخ�رى أغلبها عن
ال�راع الس�ائد بني اآللهة الت�ي تتضامن كل
منها مع إحدى شخصيات العمل.
ويف القرن السادس عرش ،أعمال وليام شكسبري
( )1616 1564الت�ي ال ت�زال تحظى برشيحة
واسعة من القراء حتى يومنا هذا ،كأنما كتبت
قبل س�نوات .وتميزت مسحياته األوىل بشكل
ع�ام بجمعه بني الكوميدي�ا والتاريخ ،لريتقي
بها إىل ذروة التعقي�د والحبكة الفنية يف نهاية

القرن الس�ادس عرش ،ليكت�ب بعد ذلك املآيس
حتى بدايات عام  .1608ويف مقدمتها هاملت،
وامللك لري ،وماكبث.
يف كالسيكيات الرشق
نج�د يف ثقافات ال�رشق ،ملحم�ة املهابهاراتا
يف الهن�د الت�ي تعود ألف وخمس�مئة عام قبل
املي�الد ،وتروي تاريخ وحكمة وأس�اطري البلد
من خالل قصيدة طويل�ة تبلغ مائة ألف بيت،
وتجمع العقائد ومختلف الفلسفات املتواجدة
عىل أرضها.
ويع�ود تاريخ (حكاية جينج�ي) يف اليابان إىل
ما قبل ألف عام وكاتبتها موراساكي شيكيبو
تنتم�ي إىل الطبق�ة املتوس�طة م�ن النب�الء،
وترص�د م�ن خالله�ا العالق�ات ب�ني الرجال
والنساء ،والظروف البائسة التي كانت النساء
يواجهنها.
ويف ال�رشق العرب�ي ت�رز املعلق�ات يف أدب
الجاهلية ،و(ألف ليلة وليلة) ،و(كليلة ودمنة)
الب�ن املقف�ع ( ،) 759 � 724و(منطق الطري)
لفري�د الدي�ن العط�ار النيس�ابوري (-1155
 )1230املتص�وف الفاريس الذي حظي بعظيم
التقدير واملنزلة الرفيعة ويقدم دراسة مزدوجة
لش�خصه ومنظوم�ة «منط�ق الط�ري» الت�ي
تش�هد بإبداع صاحبها يف النظ�م ،و(البخالء)
للجاح�ظ ( )868 776وه�و كت�اب أدب وعلم
وفكاه�ة ،و(األغان�ي) ألبي ف�رج األصفهاني
( ،)967 897يقال إنه جمعه يف خمسني سنة،
وحمل�ه إىل س�يف الدولة بن حم�دان فأعطاه
ألف دينار واعتذر إليه.
والعق�د الفريد البن عبد ربه املتوىف س�نة 328
ه�� ،ألف�ه يف وقت كان�ت فيه قرطب�ة يف أوج
ازدهارها ،وهو ذو طابع أدبي موسوعي تتسم
مادته بالغزارة والتنوع ويحتوي عىل نصوص
الش�عر والنث�ر والخطب والوصايا والرس�ائل
كما حوى معارف يف الفقه والحديث والتاريخ
والعروض واللغة واألخبار ،مع وصف ملجالس
الله�و والط�رب التي اتس�م بها أه�ل األندلس

ثرثرة
ماجد الحجامي
بع�د منتص�ف اللي�ل بدقائ�ق ،ع�ىل ش�ارع
(مونرتيال رود) يف العاصمة الكندية (اوتاوا)
وقف�ت أمام أحد املح�ال التجارية ،كان يقف
بانتظ�اري رجل طوي�ل القام�ة رث الثياب،
يحمل ب�ني يديه زجاجة م�ن النبيذ األحمر،
تحدث إىل عر نافذة السيارة :
 عفوا هل أنت هنا من أجل (ماثيو)؟ نعم تفض�ل بالجلوس لكن عليك أن تعدنيأن ال ت�رشب ش�يئا مم�ا يف زجاجت�ك طيل�ة
الطريق .
 ال عليك أعرف القوانني جيدا .اتجهنا إىل الرشق وما إن سلكت الطريق حتى
رصخ قائ�ال :أنظر هناك أت�رى ذلك املنزل ؟
كان معروض�ا للبيع قبل أعوام قالئل بقيمة
مائة وخمس�ني ألفا ،لكنني ترددت يف رشائه
أما اآلن فهو يس�اوي أكثر من أربع مئة الف،

يا لحظي السيئ ،وهذا املستشفى الذي ولدت
في�ه زوجي أح�د ابنائي قبل انفص�ايل عنها،
وه�ذه البناي�ة الش�اهقة تش�به تماما تلك
البناي�ة التي تقع يف مركز املدينة ،كان والدي

عىل وشك رشائها يف سبعينيات القرن املايض
لكن�ه كان مرتدد يف رشائها أيضا حتى ذهبت
لغريه ،أتعلم ل�و كان والدي يملكها لكنا من
األثري�اء اآلن ،أظ�ن أنني ورثت س�وء الحظ

ق

صيدة

من�ه ،أوه أنظ�ر هن�اك كنت أعم�ل يف تلك
البناية ألعوام وكن�ت أنال أجرا عاليا لكنني
تركت العمل بس�بب س�وء حظي بل بسبب
غبائ�ي علما أنني ذكي حاذق يف كل يشء إال
يف حفاظي عىل تلك املهنة .
صم�ت قليال وصمت الص�داع يف رأيس أيضا
 ،التفت إيل قائال  :أتريدني أن أثبت لك ش�دة
ذكائ�ي وقوة إدراكي ؟ .حس�نا أنت متزوج
ولديك ثالث�ة بنات وصبي  .أجبته بدهش�ة
وصدمة وذهول:
 يا للعجب كيف عرفت ذلك!؟وأكث�ر من ذل�ك ل�دي طريقتي يف كش�فالغامض من األمور.
هل لك ان تعرف متي اتيت إىل كندا ؟حسنا سأقول منتصف التسعينيات . عجيب ،صدقت لقد كان ذلك يف العام س�تةوتسعني  .قل يل من أي بلد انا ؟

 من املكسيك . ماذا!؟ إذن من األرجنتني . أي أرجنت�ني  .ال لس�ت من هن�اك أنا عربيمن الرشق األوسط فمن أي بلد تراني؟
 تركيا ؟قلت لك عربي ،لكنه مجاور لرتكيا .أها أنت من العراق .وض�ع ي�ده عىل كتف�ي قب�ل أن يهب�ط من
سيارتي قائال :
 أعذرن�ي ي�ا صديقي لقد كن�ت ثرثارا معكطيلة الطريق ،لعن الله الخمر .
 لكنك أدهش�تني حقا بم�ا عرفته عني منحقائق األمور.
فت�ح الب�اب ،أطل�ق ضحك�ة عالية ث�م قال
مقهقه�ا  :كل م�ا س�معته حديث�ي وإن كان
بعضه حقيقيا ما هو إال ثرثرة  .طابت ليلتك.

حممد املاغوط ومفهوم التهكم

( أبي ْ
وأشجاره النَّائَِمة )
سعد السمرمد
()1
أبي
ً
امرأة!
ُيه ِّي ُئ
َق َ
بل وفا ِة
ُ
أمِّ ي!
()2
نظ ُف ر ّ
أبي ُي ّ
َش َ
اشت ُه!
َ
قبل،
ُ
ْس،
ر
الع
ِ
ِبيومني!
()3
ُ
تذبح،
أُمِّ ي
ال َّد َ
جاج َة!
وأَبي َي ُ
رمقها ...
ِبنظر ِة ...
ْ
استهزاء!
()4
أُمِّ ي ُتكلّ ُم أ َ َخواتي!
بصوتٍ
واط ٍئ
ِ
وأبي!
َي ُ
رفع ُه
َكثريا
()5
ذاجة َ
ُ
َ
القري ِة
س
ُ
أفضل من
مَ ْك ِر املدين ِة
قالَها أبي:
ِعن َدما اختا َر أُمِّ َي !...
()6
أبي ُيق ِّب ُل،
أَ ْ
صغرَنا،
أكث َر َّ
منا،
لَقد م َّر عليْنا،
ً
ال َّد ْو ُر سابقا ؟!
()7

ول َد ْت أُمِّ ي
أُنثى!
والبقرة ذكرا ً
ُ
يا لَتعاس ِة أبي!
()8
شماغ أَبي
ك َي
ِ
َ
ذلك
ال َّزر ُزو ُر
َّ
الطائر !!!
()9
ورة أبي َ
ص ُ
ُ
القديم َُة،
ُ
شب ُه ُه،
ت
ال
ِ
بل ُت ُ
شبهني
َتماما ً
( ) 10
أبي ...
ِ
لَ ِب َ
س َّ
السوا َد ...
ِع ْندما مَ َ
ات ْت أمُّ ُه!!
َ
س ْ
بذلَة ُ
وَلَ ِب َ
ْس!
العر ِ
ِع ْن َدما مَ َ
اتتْ
أُمِّ ي !!!!؟؟
( ) 11
ِحي َْنما مَ َ
ات أ َ ِبي،
ات َّ
مَ َ
الثو ُر
أيضاً
لقد ذبحوه يف امل َ َ
أتم ؟!
( ) 12
أُمِّ ي،
ُت َع ّط ُر اللَّ َ
يل،
َقب َْل مَ ِجي ِء

أبي!
ِ

( ) 13
يف لَيْلَ ِة الجُ مُ َع ِة ...
َ
س ُل مر ًًّة واحد ًِة،
أ ْغ َت ِ
َ
وأبي
مَ ر ََّت ْني !!!!
( ) 14
َث َال َث ٌة َال َي َنامُ و َْن َّاللْ َ
يل ؟!!
أ َ ِبي ..
وَالْ َكلْ ُب
وَالْ َقمَر !!
( ) 15
ُير َْفر ُ
ف الْ َعلَمُ،
ِ
ش َد َ
َكأ َ َّن ُه َد ْ
اش ُة أ َ ِبي،
و َْه َو َي ُقو ُد ..
ُ
َ
َدر َ
َّاج َته الهوَا ِئيَّة !؟
( ) 16
أ َ ِبي َي ْف َت ُح َّ
الن ْه َر ..
ِيف اللَّ ْي ِل ..
َ ْ
َّ
ارهِ النا ِئمَة ..
إِىل أش َج ِ
( ) 17
َيا لَلْو َْقتِ َّالذِي ؟!
س ُق ُه أ َ ِبي ؟!
َي ْ ِ
ِع ْن َدمَ ا َت ْك َت ِح ُل أُمِّ ي
ِيف َقي ُْلوْلَ ِة َّ
الصيْف ...
( ) 18
ُ
ُ
وعقاله
ضحكته
بقيا يف غرف ِته
بعد أن حملوا
َ
تابوت أبي

وعرفوا بها بني أهل الرشق.
يف املضمون
ترك�ز األعم�ال الكالس�يكية يف مواضيعه�ا
الرئيسة عىل محور إنساني غري مرتبط بظرف
آني أو إيديولوجيا محددة ،وتتجىل هذه املعاني
واملحاور من خالل شخصيات العمل .فكم من
ش�خصيات ابتكرها األدباء أصبحت ش�هرتها
تناف�ساألحي�اء مرضب�ا ًللمث�ل.
نج�د يف األدب الغربي ،ش�خصية جيكل وهايد
التي ابتكرها عام  1886الروائي الس�كوتلندي
روب�رت لوي�س ستيفنس�ون (،)1894 1850
وترم�ز إىل ازدواجي�ة اإلنس�ان وجمع�ه ب�ني
املتناقضات كالخري وال�رش ،وأقىص العنف إىل
جانب العذوبة والوداعة.
وش�خصية آن�ا كارنين�ا الت�ي ابتكره�ا لي�و
تولستوي ( )1910 1828يف عام  ،1877وترمز
إىل املرأة التي تحاول العيش بقناعاتها الداخلية
مدفوع�ة بمصداقي�ة مش�اعرها الداخلي�ة،
والتضحي�ة بكل م�ا لديها تلبي�ة لهتاف الحب
ال�ذي خذلها يف صورة الحبيب واملجتمع املزيف
الذي نبذها لخرقها نواميس عاداته وتقاليده.
ويف األدب العربي ترز ش�خصية (يس الس�يد)
أو الس�يد أحمد عبدالجواد التي برزت يف ثالثية
الروائي املري نجيب محفوظ ()2006 1911
الذي فاز بجائزة نوبل لآلداب عام  .1988برزت
يس السيد من الثالثية الروائية (بني القرين)
ع�ام  ،1956و(ق�ر الش�وق) ،1957
و(الس�كرية)  ،1957التي تجس�د الش�خصية
اإليجابية من الظاهر تبعا لرؤية املجتمع.
والس�لبية من الداخ�ل .إىل جان�ب تعامله مع
املحي�ط بوجه�ني متناقض�ني فم�ع العال�م
الخارج�ي تج�ده مرح�ا ً وبشوش�ا ويف عالم
أرسته متجهما ً ومكفهر الوجه ،بعكس زنوبة
الت�ي كانت تعمل عن�د العاملة ،وهي الس�لبية
عند املجتمع واإليجابية م�ن الداخل ،كما أنها
نموذج لل�ذي يعيش قلب�ه يف ث�ورة وعذابات،
وعقله يف حرية لم تنته بعد.

فاتن حسني ناجي
محمد احمد املاغوط ولد عام  1934يف بلدة السلمية رشقي مدينة
حماة وس�ط سورية وعاش ما بني سورية ولبنان ودولة اإلمارات
تلق�ى تعليم ُه يف س�لمية وحماة حت�ى التحق باملدرس�ة الثانوية
الزراعية بس�لمية وحصل عىل اإلعدادي�ة الزراعية قبل ان يتوقف
ع�ن التعلي�م  :عمل مح�ررا ً بمجل�ة الرشطة الصادرة ع�ن وزارة
الداخلي�ة الس�ورية كما عم�ل بالصحافة يف عدد من املؤسس�ات
الصحفية يف لبنان واإلمارات العربية املتح ّدة .
املاغوط شاعرا ً بالدرجة األوىل ل ُه عدة دواوين شعرية منها « حزن
يف ض�وء القمر  1959غرف�ة بماليني الجدران  , 1960الفرح ليس
ُ
قصائده يف تحريك ميل
مهنتي  ، 2001وهو ش�اعر مجدد نجحت
الش�عر الراكدة احد رواد القصيدة الحديثة يف الشعر العربي اعتمد
الش�عر صيغة للتغيري ،قالت عن ُه زوجت ُه الشاعرة « سنية صالح»
« ان مأساة املاغوط انه ولد يف غرفة مسدلة الستار اسمها الرشق
األوسط ،وذروة هذهِ املأساة هي يف إرصارهِ عىل تغيري هذا الواقع
وحيدا ً ال يملك من أس�لحة التغيري س�وى ش�عره» ُعرف املاغوط
كش�اعر وأديب يف بريوت وعىل يد ادونيس زوج خالدة أخت سنية
صالح حيث قرأ اودنيس بعض من شعر املاغوط يف مجلس للشعر
دون ان يعلن عن اسم الشاعر فظن املستمعون انه شعر ل� يودلري
اورامبو .
لق�د كان املاغوط دوما ً طامحا ً إىل بلوغ الحرّية عن طريق الحداثة
حداث�ة السياس�ة والثقافة وحداث�ة املجتمع كل ه�ذهِ الحداثات
اختره�ا املاغوط يف ش�خص ِه وأدبه وبقي�ت مطامح ُه وأحالمه
خ�ارج زمان ُه ومكان� ُه  .فكان بقلم� ِه وبدم هو الح�ر حاول فك
الحص�ارات عن أنفاس�ه فكانت مأس�اة السياس�ة ه�ي التغيري
املستحيل يف هذا العالم العربي املسجون يف خوف ِه حيث ال يصح اال
التقليد ومحاربة التجديد .
وحتى يف شعرهِ نجد يشء من املسح فهو محاور ذاتي وموضوعي
ومحمد املاغوط كتب الش�عر وكتب املسحية ول ُه مقاالت جمعت
يف كتاب « س�أخون وطني» وهي انعكاس لسرية حيات ِه فهو قبل
ان يخ�ون انذر بالخيانة وقال انه يعت�زم ان يخون وطن ُه يف زمان
تت�م فيه أفعال الخيان�ة رسا ً  .ويقول املاغوط ان هناك نوعان من
األوطان أوطان حقيقية وأوطان مزورة .
واملاغوط ل ُه عدة مسحيات مثلت لكنها لم تطبع كغريها للتمثيل

ولدري�د لح�ام منها كأس�ك يا وطن و ش�قائق النعم�ان وضيعة
ترشين وغرب�ة وأيضا ً ل ُه عدة مسلس�الت تلفزيوني�ة مثلها دريد
لحام أيضا ً منها وادي املسك وأين الغرام وفيلمان سينمائيان أيضا ً
مثلهما دريد لح�ام منها الحدود والتقرير وأيضا ً كان الفنان دريد
لحام يشارك ُه أحيانا ً يف كتابة بعض النصوص املسحية  .ومحمد
ً
املاغوط واح�د من اللذين يؤمنون إيمانا ً
كام�ال بمقولة « لو كان
الفقر رجالً
ُ
لقتلت�ه» حيث عانى املاغوط يف حيات ِه معاناة ال مثيل
ّ
وت�رشد يف األزقة وكل هذا انعكس
له�ا من جوع وخوف وحرمان
بشكل ايجابي عىل شعره وكتاباته وتمرده وعشقه للحياة.
ولق�د كان لحياة املاغوط املرّة انع�كاس عىل حياته وأعماله حيث
كان ملقاالت�ه السياس�ية بالخص�وص بكل ما تحمل م�ن وأفكار
ناقدة ومعاناة األثر يف تكوين مسحيت ُه «حكاية بال حدود» والتي
كان�ت عبارة عن مجموعة مقاالت سياس�ية للماغوط يف عدد من
الصح�ف واملج�الت العربي�ة  .ونج�د ان مسحي�ات املاغوط هي
اس�تعراض بح�دة الناقد االجتماعي والس�يايس القان�ط  .الواقع
العرب�ي  .بتن�ا قضات� ِه وظواهره ومؤسس�ات ِه عموم�ا ً قد صدى
للقضاي�ا االجتماعية وللقضايا السياس�ية من الب�اب الكوميدي
ال�الذع أحيانا ً وم�ن الباب امليل�و درامي أحيانا ً أخ�رى ومن الباب
الواعظ واملبرش أحيانا ً  .ويؤكد املاغوط عىل ان اإلنسان الجاد جدا ً
وال�ذي ال يتخىل جديت ُه هو إنس�ان مريض لذا ف�ان كتابات ُه كانت
مليئة بالنقد واالنقد الالذع هنا هي ذروة األلم فالكتابة الس�اخرة
ه�ي ابلغ تعب�ري عن األل�م وعن الوج�ع ويؤكد املاغ�وط ان ُه كان
س�اخر حتى من األلم الن ُه ع�اش ذروة األلم ولن يصادق األلم أبدا ً
فيؤكد عىل ان وطن ُه بعيد ومنفاه بعيد  .فيقول املاغوط أنا درست
الزراعة لكي أكافح الحرشات البرشية  .ولكني فشلت وكما يقول
اإلمام عيل ( ع ) « الفشل شكل من أشكال املوت» ونجد من خالل
س�واد املق�دم محمد املاغ�وط ان محم�د املاغوط ق�د الزم املنزل
لخمس س�نوات لم يخرج منه ولم يعرف حينها س�وى الس�جائر
والكحول والس�بب كان خيانة احد أصدقائه ل ُه  .ومحمد املاغوط
اعتقل كثريا ً وس�جن كثريا ً ويقول انه كتب أكثر كتاباته يف السجن
وعىل لفافة ورق الس�جائر ويقول محمد املاغ�وط أنا ال أفكر أبدا ً
واكره التفكري وسياس�تي هي سياس�ة بال تفكري ويؤكد املاغوط
ان�ه لم يتأثر ب�أي احد من الكت�اب ولم يضي�ف أي من املخرجني
اللذين تعامل معهم إىل أبعاد جمالية لنص ُه املسحي .

هكذا أحلم

فاضل ضامد
شجرتي تستظل بفيئها
الوحيد بال أوراق..
وشباكي ......
أطربته الريح...
فتفتحت حشاشته
غنى لها..
تسكع خارج الجدار منتشيا
وشارعي الذي أيقظته
صباحاتي
ببعض طمى
من حذائي القديم
نهض وهو يزمجر
عىل املارة
بال اسفلت
فريفع أنفه
ويشم رائحة الطني..
مدرستي ...
هي األخرى.
تشمخ بمقاعدها
التي..
تقدم انذارا وتوبيخا مجانا
مرة للطالب وأخرى للمدير
تعتز بمسامريها القديمة
ليس لها رغبة
يف التغيري
مازالت قادرة عىل السري
رغم تجاعيد خشبّا ِتها.....
أما لوحاتي باتت ..
ُتمشط شعرها يوميا

وتغتسل بالرتاب
تنهض وهي بكر
لم يشاهدها العريس
كنت أخر الصيادين
أصطاد وطنا
يسبح بال زعانف
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حنو مستقبل افضل...هلم

نصائح طبية

ما القرارات اليت ُينصح بها يف  2020لتطوير عالقتك بالشريك؟
فيما يي خمس قرارات ُينصح بها يف  2020لتحسن
العالقة بالرشيك:،
 - 1التخطيط لنشاط مشرك
التخطيط لرحلة يف عطلة نهاية األس�بوع ،أو نزهة
نهارية ،أو قض�اء ليلة يف الفندق مع الرشيك .فمثل
هذه النش�اطات تقرب املس�افة مع رشي�ك الحياة
وتوطد العالقة معه.
 - 2القيام بنشاط جديد
اخرج من منطقة راحتك وافعل شيئا ً يحبه رشيكك
أو يرغ�ب بتجربت�ه .بهذه الطريقة ،س�تكون لديك
فرصة إلنش�اء ذكريات جديدة ،يمكن الرجوع إليها
يف املستقبل وتذكر اللحظات الجميلة مع الرشيك.
 - 3زيارة مطاعم جديدة
الذه�اب إىل مطاعم جديدة فرصة للتخلص من امللل
ال�ذي قد ينتاب العالق�ة الزوجية ،فارتي�اد األماكن
نفسها يؤدي إىل الضجر والرتابة.
 - 4تحديد يوم لالسرخاء مع الرشيك
يف بع�ض األحيان يجب أن تح�اول قضاء يوم كامل
لالس�رخاء والراحة مع الرشيك ،ألن يف ذلك فرصة
لقض�اء الوقت يف جو م�ن الهدوء بعي�دا ً عن التوتر
والقلق.
 - 5اإلنصات للرشيك
يف غمرة الحياة اليومية ،قد تشعر بالضيق وال تسمع
ش�كوى الرشيك ،ما يمن�ع التواصل الس�ليم ،لذلك
توفري الوقت لالستماع للرشيك والتفاعل معه.

حتذير ألصحاب العمل املكتيب ..هذه
أعراض مرض “مرفق العب التنس”
مرض “مرفق العب التنس ” nTe
 ،nis elbowعب�ارة عن التهاب حا ّد
يصيب أوتار املرفق بصفة خاصة،
وعضالت وأوتار الذراع بشكل عام.
وأوضحت جرّاح�ة العظام األملانية
الدكت�ورة كارول�ن فريكمايس�ر،
أن أس�باب اإلصاب�ة بمرف�ق العب
التن�س ،تتمثل يف التحميل الش�ديد
أو أح�ادي الجان�ب ع�ى ال�ذراع؛
كالعمل املكتبي لساعات طويلة أو
ممارس�ة رياضات معينة كالتنس
والتجديف ،أو عزف آالت موسيقية
معين�ة مث�ل الكم�ان ،أو حم�ل
األغراض الثقيلة كقطع األثاث.
تتمثل أعراض مرف�ق العب التنس
يف آالم ش�ديدة ،تمت�د م�ن املرف�ق
إىل ال�ذراع بأكمل�ه ،وصعوبات عند

اإلمس�اك باألغ�راض ،ومحدودي�ة
حرك�ة ال�ذراع ،باإلضاف�ة إىل
اضطراب�ات النوم؛ نظ�رًا ألن اآلالم
ً
كث�ريا م�ا تهاج�م املري�ض أثن�اء
الليل.
ويمكن مواجهة ه�ذه املتاعب من
خالل إراحة الذراع وتقوية عضالت
الذراع ،من خالل ممارس�ة تمارين
تقوية العضالت والتدليك.
ويف الح�االت الش�ديدة يمك�ن
تخفي�ف اآلالم املربح�ة م�ن خالل
تعاطي املس�كنات مثل إيبوبروفن
أو ديكلوفيناك ،كم�ا يمكن اللجوء
إىل حق�ن الكورتي�زون أو الع�الج
باإلب�ر الصينية أو العالج باملوجات
التصادمية؛ بينما قد تستلزم بعض
الحاالت الخضوع للجراحة.

لطلة ابهى....

هكذا لن تستخدمي مزيل طالء
األظافر بعد اآلن!

ال ،لق�د فرغ�ت عبّ�وة مزيل ط�الء األظافر ول�م تتنبّهي إىل ذل�ك! إذاً ،ما
العم�ل؟ وكيف يمكنك أن تزي�ي الطالء عن أظاف�رك؟ ال تقلقي ،يمكنك
أن تفع�ي ذلك بطرق س�هلة ورسيع�ة التطبيق ومن دون أن تس�تعيني
بالسائل املزيل للطالء.
العطر
ب�دالً م�ن أن تقوم�ي بنزع الط�الء عن أظافرك بواس�طة ه�ذه األظافر
نفسها ،وهو ما ي ّعرضها للتلف ،من األفضل أن تطبّقي هذه الوصفة:
ضعي بضع نقاط من عطر حقيقي (وليس ماء العطر) عى قطعة منالقطن وافركي أظافرك بواس�طتها وستالحظن ّ
أن الطالء بدأ يزول كما
لو ّ
أنك تستخدمن املزيل التقليدي.
التوب كوت
ّ
تتنفس قبل
ح�ان الوق�ت ألن تنزعي الط�الء عن أظاف�رك وأن تدعيه�ا
أن ُتعي�دي تزيينها به م�ن جديد .لكن ،إذا ّ
تعن علي�ك أن تفعي ذلك من
دون أن تس�تخدمي الس�ائل املزيل للطالء ،فندعوك إىل أن تلجئي إىل هذه
الحيلة:
ضعي القليل من التوب كوت عى قطعة من القطن.ّ
ضع�ي طبقة من التوب كوت عى ّيجف ،ضعي عليه
كل ظفر .وقبل أن
قطعة القطن واضغطي بلطف لكي تزيي الطالء.
-كرّري هذه العملية إىل أن تتخلّيص من كل طبقة الطالء.

املطبخ

صينية البطاطس احملشوة باللحم املفروم

املقادير
البطاطس 2 :كيلو (مس�لوقة)
لح�ممف�روم1:كيل�و
البص�ل2:حب�ة(مف�روم)
بهار مشكل :ملعقة صغرية
فلفل أسود :نصف ملعقة صغرية
هيل :نصف ملعقة صغرية (مطحون)
ملح :ملعقتان صغريتان
القرشلة :ربع كوب (مطحونة)
حليب :نصف كوب (سائل)
لوز :ربع كوب (للتزين)
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الزي�ت النباتي 3 :مالع�ق كبرية (لقي
اللحم املفروم والبصل)
طريقة التحضري
 .1يف مق�الة ع�ى الن�ار نض�ع الزيت،
ونضي�ف البصل املقط�ع ونركه حتى
يذبل.
 .2ث�م نضي�ف اللحم املف�روم والبهار
وامللح والهيل والفلفل األس�ود ونحرك
حتى تنضج اللحمة تماما ً.
 .3نهرس البطاطس.
 .4نضي�ف الحليب الس�ائل للبطاطس

مع ملعقة صغرية من امللح.
 .5نض�ع نص�ف كمي�ة البطاط�س
املهروسة يف صينية الفرن.
 .6ث�م نضيف اللحم املف�روم املطبوخ
مع البصل.
 .7ونغطيه�ا بباقي كمي�ة البطاطس
املهروسة.
 .8نغطيه�ا بالقرش�لة املطحون�ة،
ونزينها بحبات اللوز.
 .9نركه�ا ملدة  15دقيقة بالفرن حتى
تتحمرونقدمهاس�اخنة.

دراسات حديثة

سلوكيات

مصروف اجليب أول خطوة لتعلّم االدخار
يع ّد م�روف الجيب ج�ز ًءا من
طق�وس التلمي�ذ اليومية .فعى
الرغم من أن�ه وتحدي� ًدا التلميذ
الصغ�ري ،تعطي�ه والدت�ه م�ع
وجبته الغذائية لوح الشوكوالته
والحلوى ،فإنه يطالب بمروف
الجي�ب .أم�ا التلمي�ذ املراه�ق
فمروف الجيب بالنس�بة إليه
ج�زء ال يتج�زأ من نم�ط حياته
اليومي�ة ،فه�و ل�م يع�د يقب�ل
ّ
تح�� ل�ه والدت�ه وجبت�ه
أن
املدرس�ية ،بل يريد أن يش�ريها
بنفس�ه م�ن مطع�م املدرس�ة،
فضالً ع�ن أن مروف�ه لم يعد
ً
مقترا عى الشوكوال والحلوى،
وإنم�ا ص�ارت لدي�ه حيات�ه
االجتماعي�ة م�ع أصدقائه ،فهو
يف عطلة األسبوع مثالً يخرج مع
أصدقائه ،إما اىل دار الس�ينما أو
للنزهة ،وهذا يتطلب ميزانية.
ويبقى السؤال :هل إعطاء األبناء
َ
جيب أمر أسايس؟ وهل
مروف
ٍ
يف إم�كان األه�ل جع�ل أبنائه�م
اقتصادين ويعرفون كيفية إدارة
نقودهم وإن كان املبلغ زهي ًدا؟
ي�رى اختصاصي�و عل�م نف�س
الطف�ل واملراه�ق أن إعط�اء
الطفل مروف الجيب يس�اهم
يف اكتس�ابه مه�ارة التعامل مع
اآلخري�ن خ�ارج إط�ار العائلة،
وتحمّل مس�ؤولية إدارة نقوده،
والحس�اب .فهو عندم�ا يعطيه
وال�ده أو والدته نق�و ًدا ،يأخذها
مع�ه إىل املدرس�ة ،حي�ث يق�وم
ب�رشاء ما يريده وح�ده ،وبالتايل
س�وف يتعامل مع البائع وحده،
ويحتسب القيمة الرشائية لليشء
الذي يرغب يف رشائه ويفكر يف ما
إذا كان املبلغ مناس ًبا أم ال ،وهذا
يش�عره باملس�ؤولية ،ويعلّم�ه
كيفية إدارة النقود.
كيف يمكن األه�ل البدء بإعطاء
مروف الجيب؟
عندما يدخل الطفل إىل املدرس�ة،
أي ب�د ًءا م�ن س�ن السادس�ة،
ويكون إعطاؤه مروف الجيب
ً
تدريجا ،أي يمكن األم أن تعطيه
م�رة يف األس�بوع ث�م مرت�ن
وهك�ذا ...رشط أن يك�ون املبلغ
ّ
لسنه ،إذ ال يجوز إغراقه
مناس ًبا
بالنق�ود ،فه�و يف النهاي�ة طفل
وعندما يذهب إىل املدرسة ،تكون

والدت�ه ق�د ّ
ح��ت ل�ه كل ما
يحتاج إليه من سناك وشوكوال...
 .فه�و يأخ�ذ امل�روف يف حال
رغب يف يشء يمكنه أن يش�ريه
رشط أن يكون س�عره مناس� ًبا
للمبلغ الذي يف حوزته.
ه�ل م�ن الجي�د مكاف�أة األبناء
بالنق�ود يف ح�ال املس�اعدة يف
األعمال املنزلية؟
ّ
يتوق�ف ع�ى م�ا يس�مى
ه�ذا
باألعم�ال املنزلي�ة .ففي األرسة
ال�كل معن�ي باألعم�ال املنزلي�ة
ّ
س�نه وقدراته .إذ
اليومي�ة وفق
من املهم تعليم األبناء املش�اركة
يف الحي�اة الجماعي�ة للعائل�ة
والعمل من دون مقابل.
ل�ذا يج�در التميي�ز ب�ن امله�ام
املنزلي�ة اليومي�ة املش�ركة بن
جمي�ع أف�راد األرسة مثل ترتيب
مائدة الطعام ،غس�ل الصحون،
رم�ي أكي�اس النفاي�ات ،ترتيب
األرسّة ،فهذه األعمال من مهمة
الجميع .أما املهمات االستثنائية
مث�ل غس�ل س�يارة الوال�د أو
مساعدة الوالدة يف توضيب الثياب
الفصلي�ة ...فال بأس يف أن يكافأ
االبن واالبنة عى املساعدة.
من املالحظ أن األبن�اء يتذمّ رون
حن يكون هناك ف�ارق يف قيمة
مروف الجيب يف ما بينهم؟
م�ن الطبيع�ي أن يختل�ف املبلغ
من ابن إىل آخر وفق الس�ن ،إذ ال
يمكن إعطاء ابن الس�ت سنوات
املبلغ نفسه البن الحادية عرشة.
وعى األهل تفسري هذه املسألة.

أخوك يحصل عى مروف جيب
ً
س�نا ولديه
أكث�ر منك ألن�ه أكرب
متطلب�ات مختلفة عنك ،وعندما
تك�رب س�وف تحصل مثل�ه عى
مروف جيب أكرب.
فمن املع�روف أن املراه�ق اليوم
يخرج مع أصدقائه إىل الس�ينما،
أو لتن�اول الغ�داء ...فيما الطفل
الصغ�ري ال يق�وم بمث�ل ه�ذه
األم�ور ،إذ لي�س م�ن الع�دل أن
يكون م�روف جيب�ه بالقيمة
نفس�ها ملروف جيب املراهق.
بع�ض األطف�ال أو املراهق�ن
ّ
يذكرون أهلهم ب�ورة رد املبلغ
الذي اقرض�وه منهم؟ هل يحق
لأله�ل أن يقولوا إنه�ا نقودنا يف
النهاية ونحن من أعطاك إياها؟
صحي�ح ،ه�ذا طبيع�ي وجيد يف
الوقت نفسه ،أي حن يذكر االبن
أنه أقرض أمه مثالً بعض النقود
أثناء وجودهما يف السوبرماركت،
ً
حريصا
فهذا مؤرش اىل أنه أصبح
عى نقوده ،ويعرف كيف يطالب
بحقه.
ويف املقابل ،ال يحق لألم أن تقول
إنها هي من أعطته إياها ،ألنه يف
النهاي�ة هذا حقه الذي اكتس�به
منها .فمس�ألة مروف الجيب
بالنس�بة إىل الطف�ل أو املراه�ق
تش�به الرات�ب ال�ذي يتقاض�اه
ّ
املوظف.
بعض املراهقن يتذمّ رون من أن
مروف جيبهم غري كاف .فهل
تجوز زيادته؟
هنا عى األهل أن يسألوا ابنهم ملاذا

لم يعد كاف ًي�ا ،ما هي املصاريف
التي اس�تج ّدت ،هل زادت مرّات
خروج�ه مع أصدقائه؟ عى ماذا
ينف�ق نق�وده؟ إذ ال يمك�ن أن
يخض�ع األه�ل لرغب�ة االبن من
دون أن يتحقق�وا من األس�باب
الت�ي دفعت�ه للمطالب�ة بزي�ادة
مروف الجيب.
حت�ى وإن كان�ت ق�درات األهل
املادية تسمح لهم بذلك ،فعليهم
أن يربّوا أبناءه�م عى أن املال ال
يأتي بسهولة وأن عليه أن يتقيد
بما أعط�ي له .فم�ن ال�وري
أن يتعلّ�م الطف�ل واملراهق كيف
ي ّدخر نقوده للحاالت الطارئة.
هل يج�وز لألهل زيادة مروف
جيب ابنهم إذا نال درجات عالية
يف املدرسة؟
ه�ذا يس�تند إىل الطريق�ة الت�ي
يتع�رّف به�ا الطف�ل إىل مفهوم
مروف الجيب .فهناك مجازفة
ببع�ث رس�الة إىل الطف�ل ب�أن
الذهاب إىل املدرسة يوازي ذهاب
الراش�د إىل العمل ال�ذي يتقاىض
أجره علي�ه .يف الوقت الذي عليه
أن ي�درك أن الذهاب إىل املدرس�ة
ليس عمالً مأجورًا ،بل هو يذهب
إىل املدرس�ة ليتعلم ويكرب وليس
لجمع النقود.
وم�ع ذلك يمك�ن مكاف�أة االبن
ألنه نال عالمات جي�دة يف نهاية
الفص�ل الدرايس ،أو ألن�ه فاز يف
مب�اراة ،ولكن املكاف�أة ال تكون
نق�ودا ً وإنم�ا هدي�ة يختاره�ا
االبن.

دراسة تربط بُعد املسافة إىل متجر بيع السجائر بزيادة اإلقالع عن التدخني
أظهرت دراسة فنلندية أن قيام املدخن بامليش
مس�افة أطول م�ن منزله إىل بائع الس�جائر
يزيد من احتمال إقالعه عن التدخن.
ووجد باحثون أن احتمال إقالع الشخص عن
التدخ�ن يزيد بما يراوح بن  20و 60يف املئة
مع كل  500مر زيادة يف املسافة ألقرب بائع
سجائر.
ودم�ج الباحثون نتائج دراس�تن س�ابقتن
ش�ملتا مع�ا أكث�ر م�ن  20ألف مدخ�ن حال
وس�ابق .وأكم�ل املش�اركون اس�تطالعات
تتعلق بس�لوك التدخن مرتن تفصل بينهما
فرة زمنية من ثالث إىل تس�ع س�نوات وضم
الباحثون عناوين س�كن املش�اركن وأماكن
أقرب متجر لبيع السجائر لبيوتهم.
ويف بداي�ة الدراس�تن كان هن�اك 6259
مدخن�ا حالي�ا يف الدراس�ة األوىل و 1090يف
الدراس�ة الثانية .وبحلول املوج�ة الثانية من
االس�تطالعات كان  28يف املئة ق�د أقلعوا عن
التدخ�ن يف الدراس�ة األوىل و 29يف املئ�ة يف

الدراسة الثانية.
وفيما بن االس�تطالعن غ�ري  39يف املئة من

املش�اركن يف الدراس�ة عناوين مس�اكنهم،
وبالنس�بة ملن انتقلوا ملس�افة أبعد  500مر
عى األقل عن مكان بيع الس�جائر زاد لديهم
احتمال اإلقالع عن التدخن بنسبة  16يف املئة
تقريبا عمن ظلت املس�افة التي تفصلهم عن
متجر بيع السجائر كما هي.
وق�ال كيفيماك�ي إن االبتع�اد ع�ن مص�در
الس�جائر أو إزالة أقرب مص�در لها يزيد من
احتم�ال إقالع الش�خص ع�ن التدخن وربما
يس�تطيع صن�اع السياس�ة اس�تغالل ه�ذه
الصلة.
وأض�اف «نتائجن�ا تتواف�ق م�ع مب�دأ أكث�ر
عمومي�ة وه�و جع�ل الخي�ار األكث�ر إفادة
للصحة هو الخيار األس�هل“ ،الحد من توافر
منتج�ات التب�غ -وهو م�ا دعمت�ه نتائجنا-
يكمل سياس�ات الصحة العام�ة التي تهدف
إىل خلق مناخ يس�هل دمج النشاط البدني يف
الحياة اليومي�ة والقانون الذي يدعم خيارات
النظام الغذائي الصحي ”.

طبيبك يف بيتك

محية اخليار ...كيف ختسر  7كيلوغرامات يف أسبوع
يع�د “دايت الخيار ” من الحميات
الغذائية قليلة الس�عرات الحرارية
التي تس�اعد عى خس�ارة الوزن،
حيث يمكن فقدان  7كيلوغرامات
خالل أسبوع.
ويوفر هذا النظام للجسم أقل من
 800س�عر حراري بش�كل يومي،
كما يم�ده بالعنارص الغذائية مثل
البوتاس�يوم وفيتامن يس ،إال أنه
يحت�وي عى نس�بة قليل�ة للغاية
من الربوتن واأللياف والكالسيوم
والحدي�د وغريه�ا ،ل�ذا ال ينص�ح
باتباعه أكثر من أسبوع.
ويسمح خالل اتباع “دايت الخيار ”،
بتناول الخ�وات مثل الطماطم
والس�بانخ وغريه�ا ،والربوتينات
مثل الدج�اج واألس�ماك والبيض
والزبادي والجبن ،والكربوهيدرات
مث�ل األرز البن�ي والخب�ز البن�ي
والبطاط�س ،والده�ون الصحية
مثل زيت الزيتون.
وصفة سحرية من الخيار والثوم
لعالج الضغط املرتفع
ويس�ري النظ�ام الغذائ�ي “داي�ت
الخيار ” عى النحو التايل...
اليوم األول
وجبة اإلفطار 2 :بيضة مس�لوقة

و 2رشيحة خيار
سناكس 2 :ثمرة خيار.
وجب�ة الغ�داء :س�لطة زب�ادي
بالخيار والليمون.
سناكس 2 :ثمرة خيار.
وجب�ة العش�اء :رشيح�ة دج�اج
مشوي وثمرة خيار وطبق صغري
أرز بني.
اليوم الثاني
وجب�ة اإلفطار :عص�ري خيار مع

التفاح األخ� والسبانخ.
سناكس 1 :ثمرة خيار وحفنة من
حبات اللوز.
وجبة الغ�داء :ثمرة خي�ار وثمرة
برتقال ورشائح جبن.
سناكس :كوب شاي أخ�.
وجبة العش�اء :ثمرة خيار وجبن
قريش.
اليوم الثالث
وجب�ة اإلفط�ار :رشيح�ة خب�ز

توست أسمر وجبن وثمرة خيار.
سناكس 2 :ثمرة خيار.
وجب�ة الغداء :س�لطة خي�ار مع
الطماطم وزيت الزيتون.
سناكس :ثمرة تفاح أخ�.
وجبة العش�اء :رشيحة س�لمون
وثمرة خيار وبطاطس مشوية.
اليوم الرابع والخامس والس�ادس
يت�م خالله�م تك�رار األي�ام ع�ى
الرتيب.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

مهنياً :ال تستخف بالنصيحة التي قد يق ّدمها إليك الزمالء
فه�م ي�ؤ ّدون دورا ً يف توجهاتك ،ربما تش�اركهم اهتمامات
موح�دة .عاطفي�اً :الرشيك ينتظ�ر منك مب�ادرة مختلفة عما
اعت�اده منك لوضع األم�ور يف نطاقها الصحيح وتوضيح الكثري من
النقاط العالقة بينكما.صحياً :قد تش�عر بأن تراكمات املايض بدأت
تظهر اليوم ،وأنك تأخرت يف معالجة وضعك الصحي

صح مني الزعل  ..مابيك كل صوج
واحاسب روحي ..الن كلبك جرحته
تعال وخل نشد  ..حبل املواعيد
حيل تندمت  ..ملن كطعته
كتلك عوفني  ..كل قصدي االشيك
كلت الحب حلو  ..تونس زعلته
ما اصورك  ..منتظر هاي
بوجهي الباب  ..شو رأسا قفلته
اعتربني بهاي جاهل  ..جنت احاجيك
وطفل غلطان  ..ما تغفر غلطته ..؟
كمر وجهك تعال  ..وضيع الليل
وخيل الليل  ..يرجف من طلعته
ترهميل انت بس  ..وارهم عليك
ومايسوى الزعل  ..شكك صفحته
اعتذرلك هسه جيت  ..وكون ما جيت
وعساني لبابكم  ..ال ما وصلته

الثور

مهني�اً :ال تصحح الخطأ بخطأ أكرب منه وأش�د رضراً،
فاملعالجة الهادئة هي األنس�ب للخ�روج بالنتيجة التي
تتوخاها للوصول إىل الهدف املنشود.
عاطفي�اً :ال تدع الرشيك يفاجئك بقرار حاس�م ،بل س�ارع إىل
االطالع عىل كامل التفاصيل ،وادرسها بروية واتخذ القرار املناسب
بشأنها.صحياً :تقرر السهر مع األصدقاء أو ارتياد السينما واملرسح
للتخفيف من ضغوط الحياة.

الجوزاء

مهني�اً :اس�ترش اآلخرين يف م�ا يتعلق ببع�ض قراراتك
ّ
تت�رف من تلقاء نفس�ك ،فق�د تقدم عىل
املهني�ة وال
اتخاذ قرارات مترسعة تندم عليها الحقاً.
عاطفي�اً :البع�د لن يحل املش�اكل ،ب�ل علي�ك أن تواجهها مع
الحبي�ب بوعي وص�دق ورصاحة كما اعتدتما منذ اس�تقررتما معاً
تحت س�قف واحد .صحياً :قد يتفاقم وضعك الصحي إذا استمررت
ما أنت عليه من استهتار وعدم الوقاية.

السرطان

مهني�اً :االنفتاح يؤ ّدي إىل عالقات ممتازة مع محيطك،
وه�ذا ي�ؤ ّدي إىل نتائ�ج باهرة م�ع الزم�الء يف العمل ويف
املحيط املهني ككل.
عاطفياً :الحذر واجب مع الرشيك ،وخصوصاً ّ
أن س�وء التفاهم
يف حال تكراره يعيق تطور العالقة بينكما.
صحياً :ال ترتك االنعكاس�ات السلبية تؤثر يف صحتك ،وتخلص منها
بالرتفيه والتسلية.

األسد

مهنياً :يزول اليوم خالف مستجد حول بعض القناعات
واالعتبارات ،وتتخلص جهودك ومحاوالتك من العراقيل
التي وضعت يف طريقك وتتغلب عىل خصم رشس.
عاطفي�اً :الغ�رية والش�ك م�ن األس�باب الس�لبية يف العالق�ة
بالرشيك ،حاسب نفسك قبل اآلخرين فرتتاح أكثر.
صحياً :ينتابك ش�عور بالتعب واإلرهاق بسبب زيادة ساعات العمل
إلنجاز أحد مشاريعك.

العذراء

مهني�اً :تنعم بيوم جيّ�د من املزاج الرائ�ع يزيدك أناقة
وجاذبي�ة تقربان�ك م�ن الزم�الء ،فتعي�ش حال�ة م�ن
االنسجام معهم.
عاطفي�اً :الح�ظ يف طريقه إليك ويزوّدك ق�درات معنوية وثقة
بالنفس فتتحرك مشاعرك عىل نحو مميز.
صحياً :ال تقدم األعذار والحجج الواهية لعدم قدرتك عىل ممارس�ة
الرياضة.

الميزان
مهني�اً :عب�ارات الثن�اء والتنويه تكون عن�وان املرحلة
املقبلة يف حياتك العملية ،وخصوصاً بعد الجهد االستثنائي
الذي بذلته .عاطفياً :ال تحكم عىل الرشيك بترسّ ع ،فهو شفاف
وحسّ �اس إىل ح ّد كبري ،لذا عليك أخذ هذه األمور باالعتبار لتعرف
ً
صحي�ا :أمامك الئحة طويلة من
كيفية الترف معه يف املس�تقبل.
االطعمة املفيدة والفواكه فاخرت منها ما يناسبك وضعك الصحي.

العقرب
مهنياً :زيارات عمل تؤسس ملرحلة جديدة ،وتكون حافزا ً
لتحقيق خطواتك املستقبلية ومشاريعك املهمّة .عاطفياً:
التدخ�الت تؤدي إىل إش�كال وخالف قوي م�ع الرشيك ،وهذا
بمثابة إنذار للمستقبل بغية أخذ الحيطة والحذر لتفادي األسوأ
صحياً :ال تهمل نفس�ك أكثر من الالزم ،فهذا له انعكاس�ات سلبية
تظهر تباعاً.

من الفيسبوك
حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1922التوقي�ع عىل معاهدة العقري بني س�لطنة
نجد واململكة العراقية والكويت والتي تم بموجبها
ترسيم حدود الدول الثالث.
- 1925بينيتو موسوليني بتبني الفاشية يف إيطاليا
لتحل محل الديمقراطية.
م�ر تتن�ازل عن واح�ة الجغبوب لليبي�ا  ،مقابل
ليبيا تتنازل عن السلوم ملر.
 - 1942تشغيل أول مفاعل نووي يف العالم بمدينة
ش�يكاغو األمريكية بإرشاف العالم اإليطايل إنريكو
فريمي.
 - 1947وقوع معارك بني العرب واليهود يف القدس
عقب صدور قرار تقسيم فلسطني.
 - 1950الجمعية التأسيسية يف ليبيا تنتخب األمري
محمد إدريس السنويس ً
ملكا عىل اململكة الليبية.
 - 1956في�دل كاس�رتو يص�ل إىل كوب�ا ع�ىل متن

اسرع اختبار شخصية يكشف اشخاصاً جيب االبتعاد عنهم يف 2020
م�ن املفي�د اللج�وء اىل اي اختب�ار تحليل
شخصية لكشف الكثري من صفاتها التي
تؤثر ع�ىل الس�لوك والخي�ارات واملصري.
ومن املمك�ن االعتماد عليها ايضا ً لتحديد
االش�خاص الذي�ن يمك�ن التعامل معهم
والذين تنعك�س العالقة معه�م بطريقة
ايجابية عىل الحي�اة واولئك الذين يفضل
االبتع�اد عنه�م منع�ا ً لتحم�ل اي نتائج
س�لبية يف الع�ام  .2020وله�ذا ينص�ح
بخوض اختبار تحليل الشخصية هذا من
خالل النظر اىل الرسم.
يس�اعد اي اختبار تحليل ش�خصية عىل
معرف�ة بع�ض صفاته�ا وتفاصي�ل عن
الخصائص التي تتمي�ز بها .وبهذا يمكن
معرف�ة افضل ط�رق التفك�ري والترف
التي تساهم يف حل املشاكل واخذ القرارات
والخطوات املفيدة .ويف هذا االختبار يجب
اوالً تحدي�د ما تتم رؤيت�ه اوالً عند النظر
اىل الرسم.
املرأة االوىل
اذا تم�ت رؤي�ة املرأة االوىل عن�د النظر اىل
الرس�م فهذا يعني ان اكثر ما يتم البحث
عن�ه يف الحي�اة ه�و اله�دوء والس�كينة

واالطمئن�ان والبعد ع�ن القلق .ولهذا من
ال�روري يف ه�ذه الحال�ة االبتع�اد عن
االش�خاص الذي يبثون االجواء واالفكار
الس�لبية .كذل�ك يج�ب تجن�ب اولئ�ك
الذين يش�عرون غالبا ً بالي�أس واالحباط
والضع�ف .وم�ن ال�روري التق�رب
مم�ن يخططون دائم�ا ً ملس�تقبل افضل
ويس�عون اىل التفكري بعقالني�ة من اجل
تجن�ب ارت�كاب االخط�اء او االس�اءة اىل
اآلخرين او التأثري عليهم بطريقة سلبية.
كذلك ينص�ح بالبحث عمن يمكن خوض
الح�وار البن�اء واملثم�ر معه�م م�ن اجل
تحقيق بعض النتائج التي تخدم مصلحة
مشرتكة مهمة.
املرأة الثانية
تدل رؤية املرأة الثانية يف الرسم يف اختبار
تحلي�ل الش�خصية ه�ذا عىل ان م�ا يتم
البح�ث عنه هو االس�تفادة م�ن لحظات
الحي�اة بش�كل ت�ام وم�ن دون اضاع�ة
الف�رص املفي�دة .كم�ا تش�ري اىل التمتع
بش�خصية اجتماعي�ة واىل الح�رص عىل
اس�تثمار الوقت قدر االمكان مع االبتعاد
عن كل ما من ش�أنه ان يس�بب الش�عور

مهني�اً :تتفاءل يف بداي�ة تنفيذك مل�رشوع جديد وتوكل
إليك بعض املهام الصعبة وال تعرف من أين تبدأ التنفيذ.
عاطفي�اً :عليك أن تعت�ذر إىل الرشيك فأنت تدرك أنك املخطئ
وسبب ما وصلت إليه العالقة من تأزم وعدم استقرار.
صحياً :بعض األورام املفاجئة يف القدمني س�ببها إما كثرة الوقوف
واإلرهاق.

الجدي

الدلو

مهنياً :بعض األمور التقنية تعيق تقدمك يف العمل ،لكنك
قادر عىل تخطي املصاعب مهما بلغ ح ّدها.
عاطفي�اً :كثرة التأجيل يف ّ
بت األمور املصريية تهدد عالقتك
بالرشيك ،وتدفع إىل مزيد من التأزم والتوتر غري املربر.
صحي�اً :اعتم�د رشب العص�ري الطبيعي بدالً من ال�ذي يحتوي عىل
مواد ملوّنة وسكريات.

الحوت

مهني�اً :تعان�ي ابتعاد الزم�الء ربّما ألس�باب قرسيّة ال
عالق�ة لك بها ،فيزداد ش�عورك بالوحدة وبع�دم القدرة
عىل مواجهة يوم جديد.
عاطفي�اً :مواقف ّ
م�ربرة من الرشيك ،بس�بب ردات الفعل التي
ظهرت أخريا ً منك ،عليك إصالح الوضع برسعة والتفاهم.
ّ
تتجنب اإلرهاق وكثرة املجهود غري امل ّ
ربر ،ألنك قد
صحي�اً :حاول أن
تواجه بعض التعب يف األيام املقبلة ،ويستحسن أن ترتاح.

ق�ارب بعد حوايل عام قضاه يف املنفى بني املكس�يك
والواليات املتحدة.
 - 1957ب�دء العم�ل يف أول محط�ة نووي�ة لتوليد
الطاقة الكهربائية يف الواليات املتحدة.
 – 1979االس�تفتاء ع�ىل دس�تور الجمهوري�ة
االسالمية االيرانية.
 2007ثالث�ة زالزل ت�رب مدين�ة تربي�ز مركزمحافظة آذربايجان الرشقية.
 2009مق�ر الق�وة البحري�ة يف جزي�رة س�رييااليراني�ة يعل�ن اإلفراج ع�ن البح�ارة الربيطانيني
الخمس�ة ال�ذي كانوا ق�د اعتقلوا بس�بب دخولهم
املياه االيرانية بشكل غري قانوني.
 - 2010االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم  /فيفا يعلن
عن فوز روسيا بتنظيم بطولة كأس العالم ،2018
وفوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم .2022

اختبارات شخصية

القوس

مهني�اً :تج�د طريق�ة تقن�ع به�ا رؤس�اءك يف العم�ل
بوجهة نظ�رك لكنك تتخوف من اإلق�دام عىل تنفيذ أحد
املشاريع.
عاطفي�اً :تعاني العالق�ة املتأرجحة ضغوط�اً واتهامات ،حذار
املتاعب الصحية واحرص عىل سالمة املنزل والعائلة.
صحي�اً :اتب�ع تعليم�ات الطبي�ب بش�أن االمتن�اع ع�ن التدخ�ني
بحذافريها ،وال تخاطر بوضعك الصحي.
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بالتوت�ر مث�ل النقاش�ات الح�ادة وغ�ري
املفي�دة .وتعن�ي رؤية ه�ذه امل�رأة ايضا ً
التفاؤل الدائم والس�عي اىل نرش الفرح يف
املحيط والثق�ة بوجود حل لكل مش�كلة
ونهاي�ة مضيئة ل�كل نفق مظل�م .لذا يف
هذه الحالة من الروري ان يتم االبتعاد
عن االش�خاص الذين ال يتمتعون بالثقة
بال�ذات وال يحبون التغيري وال يتس�مون
بالجرأة التي تساعد عىل خوض املغامرات
من دون خوف او تردد .كذلك من االفضل
ع�دم بناء العالقات مع كل من ال يمكنهم
التحك�م بانفعاالته�م واخ�ذ الق�رارات
العقالنية.
الوجه
ق�د تتم عن�د النظر اىل الرس�م رؤية وجه
امل�رأة .وه�ذا يكش�ف بع�ض صف�ات
الش�خصية ومنه�ا الجدي�ة واالنط�واء
والبح�ث الدائ�م ع�ن الحقيق�ة اي�ا ً تكن
الكلف�ة التي يمكن ان يفرضه�ا هذا وايا ً
تكن الظروف السائدة .كما يعني الحرص
ع�ىل اتم�ام كل املهمات ع�ىل اكمل وجه
وعىل تحقيق االهداف التي يتم رس�مها يف
وقت سابق .ويدل عىل القدرة عىل تخطي
كل الحواج�ز والعقب�ات واملعوقات التي
يمك�ن ان تواج�ه ذل�ك من اج�ل تحقيق
الش�عور بالس�عادة .ولهذا يجب االبتعاد
ع�ن كل م�ا م�ن ش�أنه ان يعك�ر صفو
التفكري العقالني الهادئ وان يمنع التقدم
اىل االمام .ويجب ايضا ً تجنب االش�خاص
الذين ال يقدمون اي تش�جيع ويشعرون
غالبا ً بعدم القدرة عىل القيام بأي خطوة
مهمة وعىل تحقيق النجاح يف اي مرشوع.
وهو ما يمكن اكتشافه من خالل اختبار
تحليل الشخصية هذا بعد النظر اىل الرسم
ورؤية وجه املرأة يف منتصفه اوالً.

سودوكـــو

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

قـــــــصة

رأيس
1االس�م الرومان�ي
ملدينة عمان
2الزمن الغابر السحيق
(معكوس�ة)  ،فاع�ل
لفعل إجرامي
3حلق�ات مرتابط�ة ،
بخل
4ثلث�ا ورل  ،تش�ابه
األشياء بدرجة كبرية
ويوط�د
5يعض�د
يف العم�ق  ،األلف�ة
واالستئناس والعهد
6تكلم عن�ه يف غيابه ،
جانب
7ثمن اليء  ،كامل
8وه�ب  ،نص�ف هواة
 ،قرب
9اشتهاء الطعام يف أول
الحمل  ،قوي الحضور
والتأثري شكال أو لونا
10مدينة اردنية شمال
عمان

acebook

مثل

“ اخذ الشور من راس الثور “ ؟؟

وقصة هذا املثل هي :
تذكر قصص الرتاث الش�عبي أن امرأة قروية كان لديها ثور تستعني
به يف أعمال الحرث  ،ويف أحد األيام وبينما كان زوج هذه املرأة خارج
البيت ،اش�تد العطش عىل الثور  ،فأدخل الثور رأسه يف جرة موجودة
يف ساحة البيت  ،ولم يستطع الثور إخراج رأسه من هذه الجرة  ،ولم
تع�رف املرأة كيف تت�رف  ،ألنها كانت تريد املحافظ�ة عىل الثور ،
وكذلك املحافظة عىل الجرة خوفا ً عليها من الكرس .
استعانت املرأة بجارها أبو العريف  ،وحكت له القصة  ،فجاء ودخن
علب�ة الهي�ي ،ورشب إبري�ق قه�وة  ،وهو يفكر كي�ف يخرج رأس
الث�ور وال يكرس الجرة  ،وبعد جهد جهيد وتفكري طويل  ،قال للمرأة
إنه ليس هناك بد من قطع رأس الثور  ،لكي نس�تطيع إخراج رأس�ه
م�ن الجرة من دون أن تنكرس  .فناولته الس�كني  ،وقطع رأس الثور
 ،ولكن�ه مع ذلك لم يس�تطع إخ�راج رأس الثور الكبري م�ن الجرة ،
فق�ال للم�رأة إنه ال بد من كرس الجرة إلخ�راج رأس الثور املقطوع ،
وبالفع�ل ناولته الفأس وك�رس أبو العريف الج�رة وحمل بيده رأس
الثور مرسورا بذكائه .
عندم�ا ع�اد الزوج إىل البيت وس�أل زوجته عما حص�ل  ،أخربته بما
جرى  ،فرب كفا بكف وقال  “ :خذ الشور من رأس الثور “ .
ً
مث�ال لكل أحمق يقدم تضحي�ات كثرية  ،ثم ال
وص�ار قوله بعد ذلك
يحصل عىل أي نتيجة بل يخرس ما لديه .

كلمات متقاطعة
أفقي
1س�كانها الفلس�طينيون  ،ظ�رف
زمان أو مكان وفق ما يضاف إليه
2يخطئ بشكل غري مقصود  ،االسم
القديم للعاصمة عمان
3مراس�ل (معكوس�ة)  ،س�نة أو
عاما
4عاصم�ة فلس�طني وأوىل القبلتني
 ،علّم أو ش�ق اليء بالضغط عليه
بالسكني
5كذب عىل البسطاء بقصد الكسب
امل�ادي  ،في�ه عم�ران وت�دب في�ه
الحياة
6للنه�ي والنف�ي  ،امل�رأة تعم�ل يف
التجارة
7ترشب بها القهوة  ،نصف صابر
8متش�ابهان  ،عاصم�ة األنب�اط
وإح�دى عجائ�ب الدني�ا الس�بع
الجديدة
9ابن  ،موضوع أو خطب
10طب�ق أرز ولح�م يف األردن
وفلس�طني  ،طبق من خب�ز الرقاق
والدجاج واللبن يف فلسطني واألردن

F

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

طالب عربي يحل لغزاً حيّر العلماء
منذ  100عام

نج�ح طال�ب تون�ي ،ي�درس يف
مدرس�ة لوزان االتحادية للفنون
التطبيقي�ة يف س�ويرسا ،يف ح�ل
لغز ح�ري العلماء من�ذ  100عام،
حيث اكتش�ف ملاذا تبدو فقاعات
الغ�از عالق�ة يف أنابي�ب عمودية
ضيق�ة بدالً م�ن أن ترتفع .حيث
كش�ف التوني ،وس�يم الذوادي،
طال�ب الدكت�وراه يف مخت�ر
هندس�ة امليكاني�كا للواجه�ات
الل�ني ( ،)EMSIبمدرس�ة لوزان
االتحادية للفنون التطبيقية ،من
خ�الل أبحاث�ه ومالحظات�ه ،عن
الس�بب ال�ذي يجع�ل الفقاع�ات
تبدو عالق�ة يف األنابيب ،علما ً أنه
يمكن للقوانني األساس�ية للعلوم
تفس�ري اآللية الكامنة وراء طفو
فقاع�ات الهواء يف ك�وب من املاء
بحرية عىل السطح ،ومع ذلك ،لم

تتمكن قوانني العلوم نفس�ها من
تفسري سبب عدم ارتفاع فقاعات
اله�واء يف أنبوب بس�ماكة بضعة
ملمرتات بالطريقة نفسها.
وأش�ار وسيم إىل أن رشيطا ً رفيعا ً
للغاية يتش�كل من الس�ائل حول
الفقاع�ة ،ويمنعها م�ن االرتفاع
بحرية ،وكشف عن أن الفقاعات
ليس�ت عالق�ة يف الحقيق�ة ،إنما
هي متحركة ،لكنها تتحرك ببطء
ش�ديد للغاية .وكان الفيزيائيون
قد الحظوا هذه الظاهرة ألول مرة،
من�ذ ما يق�ارب قرنا ً م�ن الزمن،
لكنه�م ل�م يتمكنوا م�ن الخروج
بتفس�ري ،حي�ث إنه نظري�ا ً يجب
أال تواج�ه الفقاع�ات أي مقاومة
ما لم يكن الس�ائل يف حركة ،لذلك
يجب أال تواج�ه الفقاعة العالقة
أي مقاومة.
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ديانا كرزون تطلق «عمري مشي  »2020مع بداية العام الجديد
مع بداية العام الجديد  ،2020أطلقت
س�وبر س�تار العرب ،ديان�ا كرزون،
ً
عم�ال غنائي�ا ً تحت عن�وان «عمري
م�ي  »2020ال�ذي تضمّ �ن إع�ادة
توزيع أعم�ال غنائية لتتناس�ب مع
األذواق كافة ..وج�اء تعاون كرزون
مع املوس�يقار وائل الرشقاوي الذي
أع�اد توزي�ع تل�ك األعم�ال الغنائية
بقال�ب موس�يقي جدي�د ببصمات�ه
املوسيقية اإلبداعية واملتميزة .
ّ
التوجه يف إع�ادة توزيع
ويأت�ي ه�ذا
مجموعة م�ن األغنيات منها «حبني
دوم ،وش�هرين ،وملح البحر ،وكذب
ّ
ع�ي ،وق�د الك�ون ،والعم�ر مايش،
وانس�اني ما بنساك ،مزيكا هادية»،
به�دف إحداث ش�كل جدي�د عىل تلك
األغني�ات بجمالياته�ا املختلف�ة من
خالل توزيع عرصي وجديد ،محافظا ً
ع�ىل بني�ة تل�ك األعم�ال بالكلم�ات
واأللحان .
وكعادته�ا ،تس�عى ديان�ا إىل إطالق

جميع أعمالها بأسلوب جديد ،لتطل
م�ن خاللها عىل الع�ام املقبل بروح
تعبق بالجم�ال واالرتق�اء بالذائقة
الفني�ة الت�ي تحرص دائم�ا ً عىل أن
تلبّي رغبات جمهورها العربي .
ّ
وهن�أت الفنان�ة ،ديان�ا ك�رزون،
جمهوره�ا بحل�ول ع�ام 2020
بكلمات حمل�ت التس�امح والحب،
حيث أطلق�ت عباراتها عىل مختلف
حس�اباتها ع�ىل مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي ،قائل�ة« :تس�امحوا
فرحلة الحياة قصرية ،أحبوا بصدق
واضحك�وا ب�دون قيود ..س�امحوا
الن�اس رسيع�ا ً وصافح�وا بعضكم
البع�ض ،أس�عدوا من تحب�ون هي
األي�ام تميض بن�ا ،ويوما ً س�نصبح
ذك�رى فق�ط ،فاجعلوه�ا جميل�ة،
صف�وا قلوبكم ونيتكم م�ن الداخل
تصفى حياتك�م وتصفى لكم الدنيا
بكله�ا هذا م�ا أتمنى لكم يف الس�نة
الجديدة كل عام وانتم بألف خري».

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper

مطر ساخن

بعد دخولنا إىل عامل
جديد
أمحد اجلنديل

الحالني وحماقي وعجرم يبحثون عن أحلى صوت
يع�ود املش�رتكون الصغ�ار إىل الوقوف
ع�ىل امل�رسح ليس�تعرضوا مواهبه�م
الغنائية أمام املدرّبني والجمهور ،ضمن
املوس�م الثال�ث م�ن الرنام�ج العاملي
بصيغت�ه العربي�ة «»theVoice Kids
ع�ىل MBC1، »MBCم�رص»MBC« ،
العراق» و.MBC5
وفيما س�تبدأ رحلة اكتش�اف املواهب
الصغرية ابتدا ًء من الرابع يناير ،2020
يش�هد املوس�م الجديد تغيريا ً يف وجوه
املدرّب�ني النجوم ،حيث ينض ّم إىل ناني
عجرم كل من ع�ايص الحالني ومحمد
حماقي.
ست ّ
ُت َ
هل أوىل حلقات الرنامج مع مرحلة

«الصوت وبس» التي تمت ّد لستة أسابيع،
تليها حلقتان م�ن «املواجهات» ،فحلقة
«مواجهة أخرية» ،ثم أخرى ختامية ُيتوّج
فيها أحد املشرتكني الصغار بلقب املوسم
الثال�ث ،ويحْ �ذو بذل�ك َح�ذ َو الفائ َزيْ�ن
ْ
باملوس�مني األول والثاني :لني الحايك من
لبنان ،وحمزة لبيض من املغرب.
ُيع�رض برنام�ج «»theVoice Kids
بموس�مه الثال�ث ع�ىل MBC1، »MBC
مرص» MBC« ،العراق» و ،MBC5ابتدا ًء
م�ن الرابع م�ن كان�ون الثاني/يناير ،يف
تم�ام الس�اعة  06:30مس�ا ًء بتوقي�ت
غرينتس 09:30 ،ليالً بتوقيت الس�عودية
والعراق.

ألول مرة( ..سامسونج) تكشف عن دانة جبر « ..عالسنة الجديدة سيختفي أنفها»
إنسان اصطناعي

ن�رشت رشك�ة (سامس�ونغ)
مجموعة من الصور التش�ويقية
ملا س�مته «اإلنسان االصطناعي»
أو «.»Artificial Human
وم�ن املزم�ع أن تكش�ف الرشكة
الكورية الجنوبية العمالقة النقاب
عن ه�ذا «اإلنس�ان االصطناعي»
خ�الل فعالي�ات مع�رض
اإللكرتونيات  CESيف يناير املقبل.
ول�م تفص�ح الرشك�ة الكوري�ة

الجنوبي�ة بعد عن أي�ة معلومات
تتعل�ق باإلنس�ان االصطناع�ي،
الذي أطلقت عليه اس�م «.»Neon
لك�ن الوكالة األملانية تؤكد أن هذا
«املنتج» س�يكون بمثابة تجسيد
برشي للذكاء االصطناعي.
ويظهر امللصق ،املنس�وب لرشكة
سامس�ونغ ،رأيس ش�اب وفت�اة
مع سؤال مثري هو« :هل سبق أن
قابلت (مخلوقا) اصطناعيا»؟

«أكسجين» ..سالح فيسبوك لمواجهة
هيمنة جوجل

تعم�ل رشك�ة «فيس�بوك» ع�ىل
مواجه�ة هيمنة رشك�ة «غوغل»
ع�ىل تطبيق�ات اإلنرتن�ت ،وذل�ك
بتطوير نظام تشغيل بديل خاص
بالواقع املعزز واالفرتايض ،ليكون
بدي�ال لنظ�ام األندروي�د .وتطور
فيس�بوك مرشوع يدعى Oxygen
«أكسجني» ،حيث تعمل عليه رسا
من�ذ  ،2013وظيفت�ه املس�اعدة
يف نرش تطبيق�ات أندرويد خارج
متجر جوجل بالي ،حس�بما ذكر
موق�ع «ت�ك كرانش» .وتس�تثمر
فيس�بوك بقوة يف تقني�ات الواقع
االفرتايض واملع�زز كونها تقنيات
املس�تقبل ،ولديه�ا مق�ر رئي�ي
لفري�ق ه�ذه التقني�ات يتس�ع
ل��  4آالف موظ�ف عىل مس�افة
قريبة من مق�ر الرشكة الرئيي،

وسيكون هناك عاملون من واليات
أخرى ،كما تعتزم الرشكة افتتاح
م�كان رس�مي للعام�ة يمكنهم
زيارت�ه وتجرب�ة تقني�ات الواقع
املع�زز واالف�رتايض ومنتجاته�ا
املختلف�ة .وتطور فيس�بوك أيضا
خدم�ة مس�اعد صوت�ي خاص�ة
به�ا عىل غرار س�ريي و أليكس�ا،
وتتع�اون م�ع «مايكروس�وفت»
للحصول عىل البيانات من محرك
البحث «بنغ» لتدريب مس�اعدها.
وم�ن املنتظ�ر أن تبقى فيس�بوك
متواجدة عىل أندرويد كتطبيقات،
لكنه�ا ،وبحس�ب مس�ؤوليها،
تبحث التعاون مع رشكات أخرى
لتطوي�ر نظام تش�غيل مخصص
مبن�ي للواقع املع�زز عىل التحديد
ّ
ليشغل أجهزتها.

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

محمد علي الحكيم

مــع اطاللة العام اجلديد ،ادعو البــاري الكريم ان مين
علــى بلدنا العزيز #العراق بكل ابنائه ،من هو يف داخل
العراق او خارجه ،بالصحة والسالمة وادعو لكل الشعوب
حول العامل ،ومنهم شــعبنا ،بالسالم ،وإن شاء اهلل يديم
نعمة الصرب علــى اجلميع ،خصوصاً االمهــات والزوجات
ممن فقدن عزيزا ..اللهم زد من صربهن.

تبقــى محايــة الدبلوماســيني والبعثــات الدبلوماســية
وسفاراتها مســؤولية #العراق ،تعهد بها مبوافقته على
اتفاقية #جنيف.
حتدثت مع الســيد رئيس الــوزراء ،القائد العام للقوات
املسلحة ،حول إنهاء االحتجاجات أمام السفارة األمريكية
وسالمة املوظفني واملنشآت.
وصلت رسالة احملتجني وأصبحت سالمة انسحابهم ضرورة.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تعرّضت املمثلة الس�ورية ،دانا جر ،للسخرية،
بع�د أن نرشت عر صفحته�ا الخاصة عىل أحد
مواق�ع التواص�ل اإلجتماع�ي ،مقط�ع فيدي�و
ظهرت في�ه وهي تراف�ق إح�دى األغنيات ،من
خالل تحريك الش�فاه ،ورأى البعض أنها بالغت
يف الخض�وع لعمليات التجمي�ل ،وأن أنفها يكاد
يختفي يف العام  .2020ومما جاء يف التعليقات:
«دانة جر عالس�نة الجديدة راح يختفي أنفها”
و»ب�دل ما يس�ووا عملي�ات تجميل ع�م يعملوا

عمليات تش�ويه» و:نعم�ة أن الفتحات
األنفي�ة مبينني لتحس�ن تاخود ش�هيق
وزف�ري» و»رح يصيبه�ا ضي�ق تنف�س
بس�بب تصغري األن�ف»  .وقد منعت جر
خاصي�ة التعليق�ات ،إال أن املتابعني
تمكن�وا من إبداء آرائهم من خالل
بع�ض الصفح�ات ع�ىل مواق�ع
التواص�ل اإلجتماع�ي ،والت�ي
أعادت نرش الفيديو.

أصالة نصري تتخلى عن زوجها مع بداية 2020
أطلق�ت الفنان�ة الس�ورية،
أصال�ة ن�رصي ،الروم�و
الدعائي األول لعملها الغنائي
الجدي�د ال�ذي يحم�ل عنوان
«ش�امخ» لتنه�ي ب�ه ع�ام
 2019وتستقبل به خريطتها
الفنية لعام 2020؛ حيث كنا
ق�د انفردن�ا قبل ف�رتة بخر
تحضريه�ا مفاج�أة خاصة
لجمهورها من خ�الل أغنية
جديدة تطلقه�ا يف احتفاالت
العام الجديد.
بع�د سلس�لة م�ن الكليبات
الغنائية الت�ي ق ّدمتها أصالة
ن�رصي م�ع زوجه�ا املخرج

ط�ارق العري�ان ع�ىل م�دار
ّ
التخي
سنوات متتالية ،قررت
عن زوجها يف كليبها الغنائي
الجدي�د ال�ذي تس�تعد
لطرحه بداية عام
2020؛ وه�و
التع����اون
األول بينها
و ب����ني
ا ملخر ج�ة
نهال نبيل،
حيث تظهر
أصال�ة من
خ�الل الكليب
بل�وك ش�بابي

ج�داً ،وق�د لج�أت إىل تركيب
«عدس�ات ملونة» ،باإلضافة
إىل تغيري لون شعرها لأشقر
الرمادي.
عىل صعي�د آخر،
حصلت أصالة
ع��ىل لق�ب
«أفض���ل
مطرب�ة »
لع����ا م
2 0 1 9
خ����ال ل
ا س�تفت�ا ء
أجرت�ه إذاعة
«نغ�م الخلي�ج»

لتك�ون النجم�ة األوىل يف
الخليج لعام .2019
م�ن ناحي�ة أخ�رى ،أحي�ت
أصال�ة حف�ل رأس الس�نة
يف أحد أش�هر فن�ادق مرص،
حيث استقبلت عامها الجديد
م�ع جمهوره�ا امل�رصي،
وم�ن بعدها تس�تعد لحفلها
الخ�ريي ي�وم  10يناير الذي
يحمل عنوان «بعشق حياتي»
ملصلح�ة إح�دى مؤسس�ات
مرىض رسط�ان الثدي ،وتبدأ
أس�عار التذاك�ر م�ن
 850جنيه�ا لتصل
إىل  2000جنيه.

يس ّب أحمد السقا والفنّان يفاجئه في منزله
ُمتابع ُ
إليســا تختار التحدي عنوانا
للعام الجديد

تح ّد ث
ّ
الفن�ان ،أحم�د
الس�قا ،ع�ن واقع�ة غريب�ة
م�ن نوعها ،ملتاب�ع عر مواق�ع التواصل
االجتماعي صمّ م عىل س�بّ ه وسبّ عائلته
بشكل دائم .وقال السقا ،خالل لقائه مع
برنامج  Its Show Timeاملذاع عر فضائية
 ،cbcوالت�ي حاورته زوجت�ه الفنانة مها
الصغ�ري ،إنه ال يجي�د التعامل مع مواقع
ً
الفت�ا إىل أنه ينزعج
التواصل االجتماعي،
من التعليقات واالنتقادات والشتائم التي
يتلقاها يف بعض األوقات ،خاصة إذا كانت
تخ�ص أهل�ه .وحك�ى أنه ذات م�رة كان
هناك ش�خص اس�تمر يف توجيه الشتائم
له وألرسته لع ّدة أيام مما أغضبه بش�دة،
فتمكن من الوص�ول إىل عنوان منزل هذا
ّ
وتوجه إىل منزله يف الرابعة فجراً،
الشاب،
وعندما رآه الش�اب أغم�ى عليه .وأضاف
الس�قا :أن والد هذا الش�اب وكي�ل وزارة
الرتبي�ة والتعليم ،ووقته�ا عاتبه ،وطلب
منه أن يربي ابنه جيدا ً.

عناوي�ن كث�رية ُ
طرحت عنوان�ا ً أللب�وم الفنانة،
إليس�ا ،املنتظ�ر ،لكن حت�ى آخر يوم من الس�نة
الفائت�ة ،ل�م تجزم إليس�ا ب�أي عنوان يس�تحق أن
يحمله العمل الغنائي الجديد.
لكن علم أن تركيز إليس�ا وفريق عملها سيكون عىل
عن�وان واح�د ،هو م�ا حملته الس�نة املنرصمة من
تحدي�ات واجهت إليس�ا ،ليس أقله�ا تفاعل الناس
مع وضعها الصحي والرسائل الكثرية التي ّ
وجهتها
بعد تعافيها من رسطان الثدي ،بل كذلك مشاركتها
ورفع س�قف آرائها السياسية عىل مواقع التواصل
االجتماع�ي ومش�اركتها يف الث�ورة اللبناني�ة يف
ترشين األول/أكتوبر املايض ،واس�تمرارها يف دعم
االنتفاضة ومشاكل الناس.
التح�دي يب�دو أنه س�يكون العن�وان األب�رز الذي
سيحمله األلبوم املقبل ،وإن كان التأجيل سيكون
لش�هر كام�ل مع ب�زوغ ليل�ة عيد الح�ب يف 14
فراير /شباط املقبل.
إىل ذل�ك ،تتهيّ�أ إليس�ا ،وبدعم كب�ري من رشكة
روتان�ا ،إلحي�اء أول حف�ل له�ا ه�ذه الس�نة يف
الكوي�ت ،حي�ث س�يكون تفاع�ل الن�اس م�ع
مضاعف�ا ،خصوصا ً
ً
صاحبة «وال بعد س�نني»
َّ
يتس�ن لها مالقاة جمه�ور الخليج يف
بعدما لم
اململكة العربية الس�عودية بسبب مشكلتها مع
املستش�ار الس�عودي ترك�ي آل الش�يخ ،وربما
تشهد السنة الجديدة حلوالً لهذه األزمة.

أن تق�رتب من الحقيقة وتكتب ،فه�ذا الفعل قد يعرضك
ل�أذى ويفتح علي�ك باب املضايق�ة واإلح�راج ما دمت
تتح�دث عن وط�ن ملتهب األط�راف ،س�اخن األحداث،
َ
وعليك التحدث من أطراف خفية ،وعدم التوغل فيما تريد
قوله ،وأن تكتفي بالسياحة حول املوضوع ،والتنزه حول
س�واحله ،وتقف عىل التل وتسجل ما تراه ،وبعدها يقوم
بغربلة ما تريد قوله ،وتحتفظ بما تبقى لذاكرتك .
والكتابة عن االحتالل األمريكي يجعلك تبس�مل وتحوقل
قب�ل الدخول إىل جوه�ر املوضوع ،حيث م�ا زال البعض
يصف�ق ل�(التحرير) برغم كل املحن التي توالت عىل هذا
البل�د الجري�ح ،وما زال البع�ض يذكرنا بجرائ�م النظام
الس�ابق قب�ل االحتالل ،ويع�رض علينا صور االس�تبداد
والدكتاتوري�ة واملقاب�ر الجماعي�ة ،دون أن يمي�ز ه�ذا
البع�ض بني الحديث عن وطن اس�مه العراق وبني حاكم
حكم الع�راق ورح�ل ،ودون أن يفرق ب�ني مرص كوطن
وفرعون كش�خص ،ودون أن تمر برأس�ه الحقيقة التي
تق�ول :الفراعنة يذهب�ون واألوطان باقي�ة .وأن الوطن
خيمة الجميع ،وضياعه ضياع الجميع .
لقد ش�هد العراق قبل احتالله أك�ر عملية تزييف قهري
لقل�ب الحقائ�ق ،وتدج�ني ال�رؤوس ،وغس�ل األدمغ�ة،
ومارست وسائل اإلعالم األمريكية واملتحالفة معها أكر
كذبة شهدها العرص الحديث ،واستمرت اللعبة اإلعالمية
تش�يع الكذب ،وكل كذبة تس�حب وراءه�ا كذبة أخرى،
فم�ن أس�لحة الدمار الش�امل الذي يهدد األم�ن العاملي،
ويحيل الك�ون إىل خراب ودمار ،إىل بش�اعة الدكتاتورية
الحاكمة ،ومن عرض صور الفقر واملجاعة التي يتعرض
لها شعب العراق إىل التباكي والسعي لجعله يابان الرشق
األوس�ط ،وهكذا اس�تمر اإلعالم يغذي الرؤوس ،وعندما
وصلت ق�وات املارني�ز ،وعىل أنغ�ام الطائ�رات الحربية
وهي تح�رق الياب�س واألخ�ر ،وتدمر كل م�ا تحتها،
وتحصد أرواح األبرياء ،وعىل امتداد الفجيعة عىل جس�د
الع�راق ،نهضن�ا من س�باتنا ع�ىل ترصيحات الساس�ة
األمري�كان وهم يعلنون ،بأس�ف كاذب ،خلو العراق من
أس�لحة الدمار الش�امل بع�د تفتيش دقيق ل�كل جيوبه
العلني�ة والرسية ،وأن االحت�الل كان هدفه القضاء عىل
الدكتاتوري�ة ،والحف�اظ ع�ىل األمن القوم�ي األمريكي،
وهي كذبة أضيفت إىل مسلس�ل الكذب التي دأبت أمريكا
عىل صناعته .
م�ا حصدناه م�ن االحت�الل األمريكي ه�ي الحرية التي
تجسدت يف فضائح سجن (أبو غريب) و(بوكا) ،وغريها
من السجون املرعبة ،وما ملسناه باليد هو أن العراق نزل
إىل مرتبة الصومال بدال م�ن أن يرتفع إىل مرتبة اليابان،
وأن األم�ن الذي نحلم به ق�د حرشته أمريكا يف حقائبها،
وألق�ت به عرض البحر ،ولم يبق لن�ا غري قول نردده كل
صباح :حسبنا الله ،وال حول وال قوة إال بالله .

“كرهت الحب” ..جديد الفنانة لطيفة رأفت
س�لطانة
تس�تعد
الط�رب املغرب�ي،
لطيف�ة رأف�ت،
إلط�الق أغنيتها
ا لجد ي�د ة
تح�ت عن�وان
< > كر ه�ت
الح�ب>> ،من
كلم�ات يونس
آدم وألح�ان

م�روان أصي�ل ،أم�ا التوزي�ع
فيع�ود للمو ّزع املغربي رش�يد
محمد عي.
ُيذكر أن آخر عمل للطيفة رأفت
هو أغني�ة <>األطف�ال نعمة»
برفق�ة مجموعة م�ن الفنانني
الش�باب املغارب�ة ،وكانت من
إنتاج املرص�د الوطني لحقوق
الطفل .ون�رشت لطيفة رأفت،
ع�ر حس�ابها الرس�مي ع�ىل
االنس�تغرام ،صورة تش�ويقية
تحمل عنوان أغنيتها الجديدة،
وعلّقت عليها>< :كرهت الحب
قريب�ا ً إن ش�اء الله>> ،ومن
املحتم�ل أن تطل�ق
األغني�ة م�ع
بداية السنة
الجديدة.

نانسي عجرم تشعل حفل
رأس السنة في أبوظبي
أحيت الفنانة اللبنانية ،ناني عجرم ،حفل رأس
السنة بجزيرة املارية يف أبوظبي بدولة اإلمارات
العربية املتحدة.
وصع�دت نان�ي للم�رسح ع�ىل نغم�ات
أغنيتها الشهرية (بدنا نولع الجو).
وقدم�ت نان�ي عج�رم ،خ�الل الحفل،
باقة من اجم�ل أغانيها ،منها «أطبطب
وأدل�ع»« ،م�ايش ح�دي»« ،معقول�ة
الغرام»“ ،مشتاقة ليك”“ ،ما فيا عيش
اال مع�ك”“ ،اخصام�ك اه”“ ،بتفكر يف
اية”“ ،الدنيا حلوة”« ،واثق بحاله».

