إمخاد حريق اندلع يف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
أعلى املطعم الرتكي
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أفاد مصدر أمني ،امس الثاثاء ،بإخماد
حادث حريق اندلع يف أعى املطعم الرتكي
وسط بغداد الذي يتواجد فيه متظاهرو
ساحة التحرير .وقال املصدر :إن «الدفاع
املدني بارش اخماد حادث حريق اندلع يف
اعى طابق من املطعم الرتكي ،حيث نشب
يف عدد من االغطية واملفروشات الخاصة
باملتظاهرين».وأضاف أن «إخماد الحريق تم
دون تسجيل إصابات برشية داخل صفوف
املتظاهرين «.

بغداد /الزوراء:
ع ّد زعيم ائتاف الوطنية ،اياد عاوي ،أن تحديد مستقبل القوات االجنبية ينبغي ان
ُيرتك لرملان يمثل االرادة الشعبية وحكومة قوية.وقال عاوي يف تغريدة له :إن «تحديد
مستقبل القوات االجنبية ينبغي ان ُيرتك لرملان يمثل االرادة الشعبية الحقيقية ،وحكومة
قوية تضع سامة ومصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار».واضاف ان ذلك يتم «عر
برنامج إصاح حقيقي ُيبعده عن رصاع النفوذ وحروب الوكالة ،ويهيء فرص السام
واالستقرار يف اقليم أنهكته ودمرت بنيته الحروب املستمرة».وص ّدق مجلس النواب يف
( ٥كانون الثاني  )٢٠٢٠عى تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات األجنبية يف أرايض
الباد ،ردا ً عى اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ،أبو مهدي املهندس ،وقائد فيلق القدس
التابع للحرس الثوري اإليراني ،قاسم سليماني ،يف قصف أمريكي قرب مطار بغداد.
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بعد قرارات الربملان األخرية ..القوى السياسية تكثف حواراتها حلسم منصب رئاسة الوزراء

الزوراء /حسني فالح:
اعلن تحالف الفتح تكثيف املش�اورات
بني القوى السياس�ية لتقديم مرش�ح
لرئاس�ة الحكومة املقبلة يريض جميع
الكت�ل واملتظاهري�ن ،وفيما اش�ار اىل
ان الكتل بدأت تش�عر بخطورة املرحلة
الراهن�ة للذه�اب باتج�اه تش�كيل
حكومة جديدة بالرسع�ة املمكنة ،اكد
تحالف سائرون جدية الكتل السياسية
عى حس�م منصب رئاسة الوزراء ،بعد
ق�رارات مجلس النواب االخرية بش�أن
االنتهاكات االمريكية يف العراق.
وق�ال النائب عن تحالف الفتح ،فاضل
جاب�ر ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :يف ظل
االح�داث واالوض�اع االخ�رية اصبحت
هن�اك جدية وح�وارات مس�تمرة بني
الكت�ل السياس�ية إليج�اد ش�خصية
ق�ادرة ع�ى ادارة الوضع داخ�ل الباد
خال املرحلة املقبلة ،والتي هي مرحلة
انتقالية لتهيئة اجواء مناس�بة إلجراء
انتخاب�ات مبك�رة .واض�اف :الي�وم
الكتل السياسية تدرك خطورة الوضع
الراه�ن ،وبالت�ايل هن�اك تواص�ل بني
القوى السياس�ية الوطنية للتوصل اىل
رؤية مش�رتكة إليجاد شخصية تريض
الجمي�ع ،بما فيه�م املعتصمون داخل
س�احات االعتصام والكتل السياسية،
ومختل�ف القوميات.وتاب�ع :الوض�ع
الحايل يحتم علينا اليوم اختيار شخصية
س�واء كان�ت عس�كرية او مدنية ،بل

 :الكتل بدأت تشعر خبطورة الوضع الراهن وستقدم مرشحا يرضي اجلميع

يجب ان يكون الش�خص متوافق عليه
م�ن جميع االط�راف املوج�ودة كدولة
ومؤسس�ات ،ويجب ان تك�ون هنالك
رؤية موحدة .مؤك�دا :اىل هذه اللحظة
ل�م يتم طرح اي اس�م ملنصب رئاس�ة

الوزراء.ب�دوره ،ذكر النائب عن تحالف
س�ائرون ،ب�در الزي�ادي ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :بعد االحداث املتس�ارعة
االخرية التي تع�رض لها العراق اصبح
هن�اك تكاتف وتع�اون ما ب�ني جميع

الق�وى السياس�ية والت�ي انبثقت من
خاله�ا ق�رارات ش�جاعة وجريئ�ة
ملجلس النواب إلخراج القوات االجنبية
واالمريكية من العراق .مرجحا حس�م
منص�ب رئاس�ة ال�وزراء خ�ال االيام

القليلة املقبلة لغرض تنفيذ جميع هذه
القرارات.واضاف :ان الحكومة الحالية
حكوم�ة ترصي�ف اعم�ال ،وينبغي ان
تعجل الكتل السياسية لغرض االتفاق
ع�ى مرش�ح ملنصب رئاس�ة ال�وزراء
يف الرسع�ة املمكن�ة لخ�روج الب�اد
م�ن االزمة الراهن�ة .داعي�ا اىل اختيار
ش�خصية ق�ادرة ع�ى ادارة الب�اد يف
ه�ذا الظ�رف الصعب.واك�د :ان االيام
القادمة س�تكون حبى بالقرارات التي
م�ن خالها سيحس�م منصب رئاس�ة
ال�وزراء.اىل ذلك ،أكد النائب عن تحالف
سائرون ،عباس عليوي ،أن االعتداءات
األمريكية ضد مواقع الحش�د الشعبي
وقيادته وحدت الصف الس�يايس ،فيما
ّ
بني أن تقارب الكتل السياسية سيؤدي
إىل حس�م منص�ب رئاس�ة ال�وزراء
بش�كل رسيع.وقال عليوي يف ترصيح
صحف�ي :إن “االعت�داءات األمريكي�ة
ضد الحش�د الش�عبي وح�دت املوقف
الس�يايس يف تمرير قرار ط�رد القوات
األمريكي�ة من الباد” .الفتا إىل إن “تلك
االعت�داءات قربت وجه�ات النظر بني
الكت�ل السياس�ية الش�يعية”.وأضاف
أن “تس�مية رئي�س الوزراء ستحس�م
قريبا كما تم تمري�ر قرار طرد القوات
األمريكي�ة من الباد” .مبينا أن “الكتل
السياس�ية أدرك�ت رضورة اإلرساع يف
تش�كيل الحكومة لحفظ سيادة الباد
عر التخي عن الخافات السياسية”.

الدفاع :ال ميكن عودة «داعش » من جديد ووضعنا خططا لضبط احلدود
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منتخبنا األومليب يتوشح باألخضر يف مواجهة نظريه االسرتالي اليوم

ص6

وزير اخلارجية الكندي يؤكد للحلبوسي حرص
بالده على التعاون مع العراق يف خمتلف اجملاالت

بغداد /الزوراء:
اك�د وزي�ر الخارجي�ة الكندي ،فرانس�وا
فيليب ،لرئي�س مجلس الن�واب العراقي،
محم�د الحلبويس ،ام�س الثاثاء ،حرص
ب�اده عى التع�اون مع الع�راق بمختلف
املج�االت لتحقي�ق االس�تقرار واالزدهار.
وذك�ر مكتب رئيس الرملان ،يف بيان تلقت
“الزوراء” نس�خة من�ه :ان رئيس مجلس
الن�واب ،محم�د الحلبويسَّ ،
تلق�ى اتصاال
هاتفي�ا م�ن وزي�ر الخارجي�ة الكن�دي،
فرانس�وا فيليب ،لبحث العاقات الثنائية
ب�ني البلدي�ن ،والقضاي�ا ذات االهتم�ام
املش�رتك ،ومس�تجدات األوض�اع األمنية
يف الع�راق ،وتداعياتها ع�ى املنطقة.وأكد
رئي�س مجل�س الن�واب ،بحس�ب البيان،
ح�رص الع�راق ع�ى تعزيز التع�اون مع
كن�دا؛ لتحقي�ق املصال�ح املش�رتكة يف
املجاالت كافة ،مش�ددا عى أهمية احرتام
السيادة العراقية ،وحفظ استقرار العراق

واملنطق�ة ،والعم�ل ع�ى تخفي�ف ح�دة
التوتر.م�ن جهته ،أعرب وزي�ر الخارجية
الكن�دي ع�ن تقدي�ره آلراء رئيس مجلس
النواب العراقي ،مج�ددا حرص باده عى
التعاون وااللتزام بسام العراق واستقراره
وازده�اره ،مؤكدا اس�تمرار الرشاكة مع
الشعب العراقي لتحقيق هذه األهداف.

القوات األمريكية تعتزم إنشاء مطار
لطائرات عمالقة يف عني األسد

االنبار /متابعة الزوراء:
كش�ف مصدر امن�ي يف محافظة االنبار
عن عزم القوات االمريكية انش�اء مطار
لطائ�رات ب�ي  52القاصف�ة العماق�ة
داخ�ل مبن�ى قاعدة عني االس�د الجوية
غربي املحافظة.وقال املصدر يف ترصيح
صحف�ي :إن “الق�وات االمريكية تعتزم
انشاء مطار دويل عماق وذات مواصفات
عاملية لطائرات بي  52العماقة يف قاعدة
عني االس�د الجوية بناحي�ة البغدادي يف
قض�اء هيت غرب�ي محافظ�ة االنبار”.
مش�ريا اىل “قي�ام الق�وات االمريكي�ة
املتمركزة داخ�ل مبنى القاعدة بعمليات

توس�يع لبن�ى املط�ار من جه�ة ناحية
كبيس�ة”.واضاف املص�در أن “الق�وات
االمريكية قامت بعمليات توس�يع للبنى
يف املطار لغرض انش�اء مدرج للطائرات
ب�ي  .”52موضح�ا أن “ه�ذا املط�ار يف
حال انش�ائه يع�د من اه�م املطارات يف
العال�م كونه مخصص�ا لطائرات بي 52
العماقة ،كاملطار املوجود يف بريطانيا”.
واش�ار املصدر اىل ان “القوات االمريكية
قام�ت بوض�ع س�ياج ع�ى املس�احة
املخت�ارة ،وفرض�ت اج�راءات احرتازية
تمهيدا للمبارشة بالعمل بإنش�اء املطار
يف غضون الفرتة القليلة املقبلة”.

تونس /متابعة الزوراء:
رفضت رئاسة الجمهورية التونسية،
بش�كل قاط�ع ،الس�ماح للجي�ش
الرتك�ي بإج�راء عمليات إن�زال عر
الح�دود التونس�ية الليبية.وقال�ت،
رشيدة النيفر ،املتحدثة باسم رئاسة
الجمهورية التونس�ية ،يف حديث مع
إذاع�ة “موزاييك إم .إم” التونس�ية:
إن تون�س ترفض رفض�ا ً قطعيا ً أي

ّ
تدخل أجنبي يف ليبيا ،بما فيه التدخل
الرتك�ي“ ،وه�و موق�ف تون�س منذ
ّ
يتغ�ري” ،حس�ب ما
األول ول�م ول�ن
أضافت.وعند س�ؤالها حول إمكانية
الس�ماح لرتكي�ا باس�تخدام أرايض
تونس للتدخل عسكريا ً يف ليبياً ،قالت
النيفر إن “تونس ال يمكن أن تسمح
بذلك”.

تونس :لن نسمح لرتكيا بإنزال
قواتها عرب حدودنا مع ليبيا

تفاصيل ص3

جملس الوزراء يوافق على صرف أجور
املوظفني العاملني بصفة عقد يف املفوضية
بغداد /الزوراء:
وافق مجل�س الوزراء ،ام�س الثاثاء،
عى تسجيل مركبات «املعاية» الداخلة
للعراق ع�ر املناف�ذ الحدودي�ة كافة،
وفيم�ا ق�رر تش�كيل لجن�ة للتحقيق
بش�أن آلي�ة دخ�ول املركب�ات ،واف�ق
ع�ى اس�تمرار رصف اج�ور املوظفني
العاملني بصفة عقد يف املفوضية العليا
املس�تقلة لانتخابات.وذك�ر مكت�ب
رئيس ال�وزراء يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :ان مجلس الوزراء ،عقد،
امس الثاثاء ،جلسة اعتيادية برئاسة
رئيس ال�وزراء املس�تقيل ،ع�ادل عبد
امله�دي .مبين�ا ان الجلس�ة ش�هدت
املوافق�ة ع�ى اس�تمرار رصف اج�ور
املوظف�ني العامل�ني بصف�ة عق�د يف
املفوضية العليا املس�تقلة لانتخابات
لش�هر كان�ون االول لس�نة،٢٠١٩ /
من التخصيص�ات املرصودة يف موازنة
الرامج الخاصة � النفقات االنتخابية،
ع�ى أن يت�م إدراج اجم�ايل روات�ب
موظفي العقود التشغيلية ضمن فصل
تعويضات املوظفني يف مرشوع قانون
املوازن�ة العامة االتحادي�ة لجمهورية
العراق للس�نة املالي�ة  ٢٠٢٠/رشيطة
ع�دم تعارض ذل�ك مع قان�ون االدارة
املالي�ة والدي�ن العام .وواف�ق مجلس

ال�وزراء ،بحس�ب البي�ان ،ع�ى قي�ام
وزارة الداخلي�ة /مديرية املرور العامة
بتسجيل املركبات (املعاية) الداخلة اىل
العراق عر املنافذ الحدودية كافة والتي
يثبت من خال الكش�ف الفني ان سنة
صنعها الحقيقية أقل من سنة صنعها
املثب�ت يف كت�اب تس�جيلها الكمرك�ي
والق�رص املرس�ل م�ن الهيئ�ة العامة
للكم�ارك ،والداخل�ة اىل الع�راق لغاية
تأريخ  ،٢٠١٦/١٢/٣١رشيطة مراعاة
ما ج�اء يف الفقرت�ني ( ١و )٢من قرار
مجلس الوزراء ١١٥( :لس�نة ،) ٢٠١٨
عى أن يتم إنجاز املوضوع خال س�تة
أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار غري
قابل�ة للتمديد».كما وافق املجلس عى
«تأليف لجنة تحقيقية برئاس�ة ممثل
عن الهيئة العام�ة للكمارك ،وعضوية
ممثلني من الرشكة العامة للس�يارات
ومديرية م�رور املحافظات التي لديها
مناف�ذ حدودي�ة ،تت�وىل التحقي�ق يف
املوضوع بش�أن آلية دخ�ول املركبات
واستحصال الرس�وم الكمركية عنها،
وتحدي�د املقرصي�ن ،وأخ�ذ االجراءات
القانونية بحقهم من املنافذ الحدودية
كاف�ة ،عى أن تنجز أعمالها خال ()٤
أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار».

تفاصيل ص3

دعوات نيابية الجتماعات مع الشركاء السياسيني وتقديم التطمينات

 :قرار خروج القوات األجنبية قرار وطين وال توجد مؤثرات خارجية بالتصويت عليه

حتالف البناء لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
انشغلت االوساط السياسية والنيابية
بق�رار مجلس النواب إل�زام الحكومة
بإنه�اء تواج�د الق�وات األجنبية عى
االرايض العراقي�ة ،وحف�ظ الس�يادة
الوطني�ة ،ع�ر املبارشة بإلغ�اء طلب
املس�اعدة املق�دم اىل التحال�ف الدويل.
وازاء ذلك ،اك�د تحالف الفتح رضورة
الحفاظ ع�ى تحقيق كامل الس�يادة
الوطنية ،مش�ريا اىل ان التصويت عى
قرار خروج الق�وات االجنبية ،وانهاء
تواجده�ا ع�ى االرايض العراقي�ة،
هو ق�رار وطن�ي ،وال توج�د مؤثرات
خارجي��ة بالتصوي�ت علي��ه .وقال
النائب عن التحالف ،فاضل الفتاوي،

ل�”الزوراء” :ان “ من حق أية كتلة او
مكون ان يعرتض ،ويبدي مخاوف عى
أي قرار سيادي ،خاصة قرار املطالبة
بانس�حاب الق�وات األجنبي�ة ال�ذي
اتخذه الرملان ،وامتناع القوى السنية
والرتكمانية والكردستانية عن حضور
الجلسة “.واضاف انه “من الرضوري
ان تتبنى الق�وى والكتل ،التي صوّتت
ع�ى الق�رار النيابي ،الح�وار مع كتل
الس�نة والك�رد والرتكم�ان ،لتوضيح
أس�باب اتخ�اذ الق�رار لرشكائه�م يف
العملي�ة السياس�ية ،وطمأنته�م بأن
ه�ذا الق�رار هو ق�رار وطن�ي عراقي
بح�ت ،واليوج�د أي مؤث�ر خارج�ي
بالتصويت عليه” .مبين�ا ان “القوات

االمريكية خالفت القانون واالتفاقية
االس�رتاتيجية ،وارتكب�ت سلس�لة
اعتداءات ،م�ا جعل تواجد تلك القوات
مرضا بالبلد ،وليس ذا منفعة”.ودع�ا
القوى السياس�ية اىل منح الضمانات
املوضوعي�ة والوطني�ة لرشكائه�م يف
العملي�ة السياس�ية ،والحف�اظ ع�ى
س�يادة وامن العراق ،وعدم الس�ماح
ألي تدخل خارجي سواء كان من دول
الجوار اوغريه�ا .باملقابل ،اكدت كتلة
تي�ار الحكمة ان ق�رار مجلس النواب
اخ�راج الق�وات االجنبية مل�زم ،ألنه
ج�اء بطلب م�ن الحكوم�ة االتحادية
وت�م التصويت علي�ه داخ�ل الرملان،
مش�رية اىل وج�ود خط�وات اخ�رى

خبري اقتصادي :ال سلطة للرئيس األمريكي
على أموال العراق

بغداد /متابعة الزوراء:
أكد الخبري االقتصادي واملستشار املايل ،مظهر محمد
صالح ،ان�ه “ال توجد حماي�ة [ ]immunityللرئيس
االمريك�ي [دونالد ترامب] حاليا ً عى أموال العراق يف
منطقة الوالية القضائية االمريكية  jurisdictionكما
يعتقد البعض”.وقال صالح ،يف بيان ،ان هذه الحماية
“الت�ي اعتمدت باالمر الرئ�ايس االول بالرقم ١٣٣٠٣
منذ شهر آيار عام  ٢٠٠٣عى حساب صندوق تنمية
العراق  DFIوقت ذاك ،واملفتوح باس�م البنك املركزي
العراق�ي العراق ملصلحة حكوم�ة جمهورية العرا،ق
اي الحساب املفتوح لدى البنك االحتياطي الفيديرايل
األمريكي يف نيويورك وظ�ل موضوع الحماية يفرس
حاليا”.وأض�اف “أك�رر انه ال توجد حماية رس�مية
حاليا ً بموج�ب امر رئايس تنفيذي للرئيس األمريكي
الذي ظل يتج�دد س�نويا ً  executive orderذلك منذ
آخ�ر تجدي�د كان يف الع�ام  ٢٠١٣- ٢٠١٢يوم س�دد

الع�راق تعويض�ات لألمري�كان  tourt claimsبنحو
 ٤٠٠مليون دوالر سميت (بتعويضات األذى)”.وتابع
صالح انه “جرى آخر تمديد يف عهد الرئيس الس�ابق
باراك اوباما الذي اش�رتط بموجب�ه ان يلتزم العراق
بهيكل�ة املص�ارف الحكومي�ة ضم�ن مرشوطي�ات
صن�دوق النقد الدويل املنوه عنها يف اتفاق االس�تعداد
االئتماني  ، SBAوكانت الحماية لس�نة واحدة فقط،
ً
فض�ا عن انته�اء حماية االمم املتح�دة املتحدة عى
أموال الع�راق ،وعى النحو الذي وف�ره القرار ١٤٨٣
لس�نة  ٢٠٠٣والتي انته�ت ايضا ً منذ ص�دور القرار
االمم�ي  ١٩٥٦يف نهاي�ة الع�ام  ٢٠١٠وال�ذي أعطى
مهل�ة  ٦اش�هر يف حينها النته�اء الحماي�ة االممية
عى االموال العراق ،والس�يما يف حس�اب املقبوضات
النفطي�ة  DFIيف حينه ،وقد انته�ت الحمايتني تباعا ً
بني السنوات .”٢٠١٣-٢٠١١

تفاصيل ص5

بح�ال عدم تنفي�ذ الق�وات االمريكية
له.وق�ال النائ�ب حس�ن فدع�م ،يف
ترصيح صحف�ي ان “البعض يتحدث
ع�ن ان ق�رار مجل�س الن�واب اخراج
القوات االجنبية من العراق غري ملزم،
وهذا االمر صحي�ح بحال حصل دون
تنس�يق مع الحكوم�ة ،لكنه بالوضع
الحايل فقد جاء بطل�ب من الحكومة،
وبكتاب رس�مي بعد تصويت مجلس
االمن الوطن�ي باالجم�اع عى خروج
تل�ك الق�وات ،ث�م وص�ل اىل الرمل�ان
وت�م التصوي�ت علي�ه ايض�ا بإجماع
الحارضين”.واض�اف انه “بعد صدور
ق�رار الرملان ،فإن تواج�د تلك القوات
داخ�ل االرايض العراقي�ة غري رشعي،

ويمك�ن تصنيفه�ا بأنه�ا ق�وات غري
مرحب به�ا ،وعليها املغ�ادرة بأرسع
وقت ك�ي ال يضطر الش�عب العراقي
التخ�اذ طرق اخرى بغي�ة اخراجها”.
مبينا ان�ه “بحال عدم الت�زام القوات
االمريكي�ة بق�رار مجل�س الن�واب،
فإن هنالك خط�وات تصعيدية اخرى
س�يتم اتخاذها قانونيا ودبلوماس�يا،
والنس�تبعد اي خي�ار للحف�اظ ع�ى
س�يادة العراق وامنه”.وأعلنت رئاسة
مجلس النواب تمديد الفصل الترشيعي
وفقا للم�ادة  58من الدس�تور؛ نظرا
للظروف الت�ي تمر بها الباد ،وإلنجاز
القوان�ني املهم�ة ،وامل�ي بتش�كيل
الحكومة الجديدة .

أملانيا تسحب عددا من جنودها يف العراق
وكرواتيا تنقل قوتها العسكرية إىل الكويت

باريس /متابعة الزوراء:
أعل�ن الجي�ش األملان�ي ،ام�س الثاث�اء ،أن�ه
سيس�حب جزءا من الجنود األمل�ان املنترشين يف
العراق ملهمات تدريب ،فيم�ا قررت وزارة الدفاع
الكرواتي�ة نقل  14جنديا كرواتي�ا من العراق إىل
الكويت.وأوضح�ت املتحدثة باس�م وزارة الدفاع
األملانية لوكال�ة “فرانس برس” أن الجنود األملان
املتمركزي�ن يف الع�راق س�ينتقلون إىل األردن
والكويت ،بسبب التوتر يف املنطقة ،عى ما أوردت
“فرانس برس”.وسيجري تخفيض عدد العاملني
يف الكتيب�ة األملاني�ة ،ويبلغ عددهم  30عس�كريا ً
ينترشون يف بغ�داد ويف التاجي ش�مال العاصمة
“بش�كل موقت”.والق�وات األملاني�ة املوجودة يف
العراق جزء م�ن التحالف ال�دويل ملحاربة تنظيم
داع�ش اإلرهاب�ي ،لكن الع�دد األكر م�ن قوات
التحال�ف أمريكية.يأتي ذل�ك ،بعدما أعلن املكتب

اإلعامي لدى وزارة الدفاع األملانية ،األحد املايض،
أن الجي�ش األملان�ي علق اس�تبدال العس�كريني
املشاركني يف مهمة التحالف الدويل ضد “داعش”
يف الع�راق.يف غض�ون ذل�ك ،أعلن�ت وزارة الدفاع
الكرواتي�ة يف بيان لها ،ام�س الثاثاء ،أنها قررت
نق�ل  14جنديا كرواتي�ا من الع�راق إىل الكويت.
وذك�رت وكال�ة “أسوش�يتيد ب�رس” ،أن البيان
أش�ار إىل أنه س�يتم اتخاذ خطوات أخرى ،نتيجة
للتش�اور مع حلفاء الناتو.كما أعلنت سلوفاكيا
كذلك ،الت�ي يوجد  7من جنوده�ا يف العراق ،عن
إع�ادة نرشه�م ،فيما ذكرت س�لوفينيا أن س�تة
من عنارصها س�يبقون يف قاعدة أربيل بالعراق.
ومن ناحيته ،أعلن حلف شمال األطليس “الناتو”
تعلي�ق عمليات التدريب للجي�ش العراقي ،عقب
مقتل سليماني ،بس�بب التوتر الذي أعقب مقتل
سليماني واملهندس.

واشنطن تتحسب هلجمات على مواقع هلا يف مخس دول بينها العراق

نيويورك تاميز :اخلامنئي يأمر برد مباشر من القوات اإليرانية على املصاحل األمريكية
نيويورك /متابعة الزوراء:
كش�فت صحيف�ة “نيوي�ورك
تايم�ز” ع�ن ص�دور أم�ر م�ن
املرش�د اإليران�ي األع�ى ،الس�يد
ع�ي الخامنئ�ي ،ب�رد مبارش من
الق�وات اإليراني�ة ع�ى املصال�ح
األمريكية.وذك�رت الصحيفة ،يف
خ�ر له�ا ،أن “الخامنئي أمر برد
مبارش من الق�وات اإليرانية عى
املصال�ح األمريكية”.م�ن جانبه،

أش�ارت قن�اة “يس أن أن” ،إىل
أن واش�نطن تتحس�ب لهجمات
إيراني�ة ع�ى مواق�ع أمريكي�ة
يف الس�عودية واألردن والع�راق
واإلمارات.ونقل�ت
والكوي�ت
القن�اة ع�ن مس�ؤولني أمريكيني
قوله�م :إن “واش�نطن وضع�ت
قواتها يف الرشق األوسط يف حالة
تأه�ب قصوى تحس�با لهجمات
إيراني�ة” .مؤكدين أن “معلومات

اس�تخباراتية تفي�د ب�أن إي�ران
حرك�ت معداته�ا العس�كرية”.
وأضاف�وا أن “إي�ران حرك�ت
صواري�خ باليس�تية وطائ�رات
مس�رية خ�ال األي�ام املاضية”.
مش�ددين ع�ى أن “واش�نطن
تتحسب لهجمات إيرانية محتملة
عى مواقع أمريكية بالس�عودية
واألردن والع�راق والكوي�ت
واإلمارات”.

إيران :ارتفاع عدد ضحايا تشييع جثمان سليماني
إىل  50قتيال و 213مصابا

طهران /متابعة الزوراء:
ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خال مراسم تشييع
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني،
قاسم سليماني ،يف محافظة كرمان جنوب رشق
إيران ،امس الثاثاء ،إىل  ٥٠قتيا وأكثر من ٢١٣
مصابا.ونقل التلفزيون اإليراني عن إدارة الطوارئ يف

كرمان «ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع خال تشييع
جثمان سليماني يف كرمان جنوب غرب إيران إىل أكثر
من  ٥٠قتيا و ٢١٣جريحا» .مضيفا أن هناك عددا
من الجرحى يف حالة حرجة.وشارك يف مراسم التشييع
مئات اآلالف يف مدينة كرمان مسقط رأس قائد فيلق
القدس ،قاسم سليماني.
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مجهورية العراق
وزارة النقل
إعالن مناقصات

 .1إعادة تأهيل محطة أنواء جوية الرمادي ومحطة أنواء جوية
هيت ()EODP-AF-MOT/W4
 .2إنشاء محطة أنواء جوية املوصل وتأهيل محطة انواء جوية
تلعفر()EODP-AF-MOT/W5
 .٣إع�ادة تأهي�ل محط�ة انواء جوي�ة تكري�ت ومحطة قطار
سامراء ()EODP-AF-MOT/W6
تدعو وزارة النقل السادة املقاولني من ذوي الخربة واالختصاص
واملؤهل�ني لتقدي�م عطاءاتهم لتنفيذ مش�اريع إنش�اء واعادة
تأهيل للمحطات آنفة الذكر.
 -1املناقصة األوىل األعمال املدنية والصحية والكهربائية لتأهيل
وترميم البناية الخاصة بمحطة األنواء الجوية يف الرمادي وبناية
محطة األنواء الجوية يف هيت الواقعة يف (محافظة األنبار) .
 -2املناقص�ة الثاني�ة األعمال املدني�ة والصحي�ة والكهربائية
إلنش�اء بناية محطة األنواء يف املوصل ولتأهيل وترميم البناية
الخاصة بمحطة األنواء الجوية يف تلعفر والواقعة يف (محافظة
نينوى) .
 - ٣املناقصة الثالثة األعمال املدنية والصحية والكهربائية لتأهيل
وترميم البناية الخاصة بمحطة األنواء الجوية يف تكريت وبناية
محطة قطار سامراء الواقعة يف (محافظة صالح الدين).
وان م�دة تنفيذ كل عقد  ٩0يوم (تس�عون ي�وم) بضمنها أيام
العطل الرس�مية تبدأ م�ن تاريخ توقيع العقد واس�تالم املوقع
خايل من الش�واغل ويمكن رشاء وثائ�ق العطاء الكاملة باللغة
العربية من قبل املناقصني الراغبني ،وبعد تقديم طلب خطي عىل
العنوان ادناه ،ودفع مبلغ قدره ( $ 200مئتان دوالر امريكي)
نقدا غري قابلة للرد ،وسيتم تس�ليم وثائق العطاء باليد وتقدم
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العط�اءات بظرف مغل�ق ومختوم يودع يف صن�دوق العطاءات
وتس�لم وثائق العطاء عىل العن�وان ادناه بموجب الرشوط مع
تقديم وصل رشاء وثائق املناقصة األصيل مع العطاء .
يمك�ن للمناقصني الراغبني بالحصول ع�ىل معلومات اضافية
من خالل االتص�ال بوزارة النقل وادارة امل�رشوع  :ادارة تنفيذ
مشاريع قرض البنك الدويل /بناية الرشكة العامة لسكك حديد
الع�راق يف منطقة العالوي /تقاطع دمش�ق ،الربيد االلكروني
()mot.pmt.8793iq@gmail.com
يجب تسليم العطاءات عىل العنوان ادناه ،وان اخر موعد لتسليم
العطاءات /الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم2020/1/26 :
للمناقص�ة رق�م  1و  2020/1/28للمناقص�ة رق�م  2و ٣0
 2020/1/للمناقصة رقم .٣
وال يس�مح بتقديم العطاءات املتأخرة وس�يتم رفضها وسيتم
فت�ح العطاءات فعليا وبوجود ممثل�ني عن املناقصني الراغبني
بالحض�ور ش�خصيا ع�ىل العن�وان ادن�اه ،وس�يكون ي�وم:
 2020/1/1٩للمناقصة رقم  1و  2020/1/21للمناقصة رقم
 2و 2020/1/2٣للمناقصة رقم . ٣
الساعة العارشة صباحا موعدا لالجتماع مع املناقصني لتوضيح
اسلوب ملئ وثائق العطاء واالجابة عىل االستفسارات .
عنوان تسليم العطاءات
بغداد /منطقة العالوي /بناية مقر الرشكة العامة لسكك حديد
العراق (املحطة العاملية).
هاتف 0771٣02٣٩75:
طالب جواد كاظم
رئيس فريق تنفيذ مشاريع البنك الدويل لوزارة النقل

اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية

َيرسن�ا دعوتك�م لالش�راك باملناقصات أدناه والتي تتضم�ن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول ادناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة  ))www.kimadia.iqواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علما ً أن ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون  $هو( )1000000مليون دينار غري قابل للرد ،واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $هو( )2000000مليونني دينار
غ�ري قاب�ل للرد ،ويتحمل من سرس�و عليه املناقصة اج�ور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعم�ال املماثلة مع العرض .أما التأمينات االولية والتي يجب أن تكون بنس�بة  %1من
قيمة العرض فتقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة
او س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ..علما ً ان طريقة الدفع س�تكون (حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( )CIPاو حسب الرشوط ،وان الرشكة غري ملزمة
بقبول أوطأ العطاءات ،وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن االداء) البالغة  %5من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان او كفالة
مرصفي�ة او ص�ك مصدق او مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومي�ة ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكوري�ن آنفا ..علما ان املؤتمر الخاص
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االثنني .2020/1/27
مالحظة /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

تقارير
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بومبيو :سنرد بشكل حاسم وجدي
على أي رد إيراني
واشنطن /متابعة الزوراء:
اك�د وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي،
ماي�ك بومبي�و ،ام�س الثالث�اء ،أن
الواليات املتحدة سرتد بشكل حاسم
وجدي ع�ى أي رد إيراني عى مقتل
سليماني.
وقال بومبي�و أن الرضبة التي أودت
بحي�اة س�ليماني تم�ت مراجعته�ا
قانونيا قبل التنفيذ.
وشدد وزير الخارجية األمريكي عى
أن الرئي�س ترم�ب كان واضحا بأن
إي�ران لن تحصل ع�ى قنبلة نووية،
الفت�ا إىل أن مهم�ة واش�نطن ه�ي
حماي�ة أرواح األمريكي�ني وحف�ظ
االستقرار يف الرشق األوسط.
وأوض�ح بومبي�و أن العقوب�ات
األمريكي�ة جعل�ت النظ�ام يف إيران
يعاني.
وكانت الواليات املتحدة قد أصدرت ،يف وقت س�ابق الثالثاء ،تحذيرا إىل السفن يف املمرات املائية
يف الرشق األوسط من احتمال فعل إيراني ضد املصالح البحرية األمريكية ردا عى مقتل قاسم
سليماني.
يف املقابل ،أفادت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية نقال عن قائد سالح البحرية التابع للحرس الثوري
األدمريال ،عي تنكسیري ،قوله “ننصح األعداء بمغادرة املنطقة قبل الثأر منهم بشدة”.
وأض�اف أن الق�وة البحرية للح�رس الثوري ع�ى أهبة االس�تعداد لتنفيذ توجيه�ات القيادة
اإليرانية ،وستزيد من جاهزيتها يف ظل ظروف املنطقة.
وكان الرئيس األمريكي هدد ،االثنني ،إيران ب�”ثأر كبري” إذا ر ّدت عى مقتل سليماني ،قائالً إنه
مستعد لرضب  52موقعا إيرانيا ،كما لوح بفرض عقوبات جديدة عى طهران.

سيادة الرتاب التونسي ليست حمال للمساومة

تونس :لن نسمح لرتكيا بإنزال
قواتها عرب حدودنا مع ليبيا
تونس /متابعة الزوراء:
رفضت رئاسة الجمهورية التونسية ،بشكل
قاط�ع ،الس�ماح للجي�ش الرتك�ي بإج�راء
عمليات إنزال عرب الحدود التونسية الليبية.
وقال�ت ،رش�يدة النيف�ر ،املتحدث�ة باس�م
رئاس�ة الجمهورية التونسية ،يف حديث مع
إذاعة “موزاييك إم .إم” التونسية :إن تونس
ترف�ض رفض�ا ً قطعي�ا ً أي ّ
تدخ�ل أجنبي يف
ليبي�ا ،بما فيه التدخل الرتكي“ ،وهو موقف
ّ
يتغري” ،حس�ب ما
تونس منذ األول ولم ولن
أضافت.
وعند س�ؤالها حول إمكانية السماح لرتكيا
باس�تخدام أرايض تونس للتدخل عس�كريا ً
ً
ليبي�ا ،قال�ت النيفر إن “تون�س ال يمكن
يف
أن تس�مح بذل�ك” ،وإن “ج�واب رئي�س
الجمهوري�ة (قي�س س�عيّد) كان رصيح�ا ً
للرئيس الرتكي (رجب طيب أردوغان) خالل
زيارته لتونس”.
وأضاف�ت أن “س�يادة أي ش�رب م�ن الرتاب
ّ
محل مساومة”.
التوني ليست
يذك�ر أن أردوغ�ان كان ق�د أعل�ن ،يف وقت
سابق ،أن قوات تركية بدأت بالتوجه تدريجيا
إىل ليبي�ا ،وأقر أن وحدات من الجيش الرتكي

ب�دأت التحرك إىل طرابلس لدعم ميليش�يات
ً
قائ�ال يف مقابلة م�ع محطة “يس.
الوف�اق،
إن .إن .ترك” التلفزيونية ،إن تركيا سرتس�ل
أيضا كبار قادة الجيش.
يف س�ياق آخر ،قالت النيفر إن املشاورات ال
تزال جارية بش�أن إمكانية مشاركة تونس
ً
نافية وجود أي
يف مؤتم�ر برلني حول ليبي�ا.
رفض إىل حد اآلن ملشاركة تونس يف املؤتمر.
كما نفت النيفر اشرتاط تونس مشاركة ليبيا
ّ
مؤكدة ،يف املقاب،ل
يف هذا املؤتمر لحضوره،
حرص رئاس�ة الجمهورية التونسية عى أن
تك�ون جميع األط�راف املعني�ة بالرصاع يف
ليبيا ممثلة ،وعى رأسها الطرف الليبي ،كما
شددت عى أهمية دعوة الجزائر إىل املؤتمر.
وقال�ت إن رئيس الجمهورية ،قيس س�عيّد،
أك�د خ�الل االتص�ال الهاتف�ي ال�ذي أجراه
االثنني باملستش�ارة األملاني�ة أنغيال مريكل،
حرص�ه ع�ى تمثي�ل كل األط�راف املعني�ة
بال�رصاع يف ليبيا ،أولها الط�رف الليبي الذي
ّ
تتأكد إىل حد اآلن مشاركته.
لم
وش ّددت عى سعي تونس إليجاد حل سلمي
للملف الليب�ي ،وهو التوجه الذي يذهب إليه
مؤتمر برلني ،عى وفق ترصيحها.
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جملس الوزراء يوافق على صرف أجور املوظفني العاملني
بصفة عقد يف املفوضية
بغداد /الزوراء:
واف�ق مجل�س ال�وزراء ،ام�س
الثالث�اء ،ع�ى تس�جيل مركب�ات
“املعالية” الداخلة للعراق عرب املنافذ
الحدودية كافة ،وفيما قرر تش�كيل
لجن�ة للتحقيق بش�أن آلي�ة دخول
املركبات ،وافق عى اس�تمرار رصف
اج�ور املوظف�ني العامل�ني بصف�ة
عق�د يف املفوضي�ة العليا املس�تقلة
لالنتخابات.
وذك�ر مكت�ب رئي�س ال�وزراء يف
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه:
ان مجل�س ال�وزراء ،عق�د ام�س
الثالثاء ،جلس�ة اعتيادية برئاس�ة
رئيس الوزراء املستقيل ،عادل عبد
املهدي .مبينا :ان الجلس�ة شهدت
املوافق�ة ع�ى اس�تمرار رصف
اج�ور املوظف�ني العامل�ني بصفة
عق�د يف املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات لش�هر كان�ون االول
لس�نة ،2019 /م�ن التخصيصات
املرص�ودة يف موازن�ة الربام�ج
الخاصة � النفقات االنتخابية ،عى
أن يتم إدراج اجمايل رواتب موظفي
العق�ود التش�غيلية ضم�ن فص�ل
تعويض�ات املوظف�ني يف م�رشوع
قان�ون املوازنة العام�ة االتحادية
لجمهوري�ة الع�راق للس�نة املالية
 2020/رشيط�ة عدم تعارض ذلك
م�ع قان�ون االدارة املالي�ة والدين
العام.
وواف�ق مجل�س الوزراء ،بحس�ب
البي�ان عى قي�ام وزارة الداخلية/
مديري�ة امل�رور العام�ة بتس�جيل

املركب�ات (املعالي�ة) الداخل�ة اىل
العراق عرب املناف�ذ الحدودية كافة
والت�ي يثب�ت م�ن خالل الكش�ف
الفني ان س�نة صنعه�ا الحقيقية
أق�ل م�ن س�نة صنعه�ا املثبت يف
كتاب تسجيلها الكمركي والقرص
املرس�ل من الهيئة العامة للكمارك
والداخل�ة اىل الع�راق لغاي�ة تأريخ
 ،31/12/2016رشيط�ة مراع�اة
م�ا ج�اء يف الفقرت�ني ( 1و )2من
قرار مجلس الوزراء 115( :لس�نة
 ،)2018عى أن يتم إنجاز املوضوع
خالل ستة أشهر من تأريخ إصدار
هذا القرار غري قابلة للتمديد”.
كما وافق املجلس عى “تأليف لجنة
تحقيقية برئاسة ممثل عن الهيئة
العامة للكم�ارك وعضوية ممثلني
م�ن الرشك�ة العام�ة للس�يارات

ومديري�ة م�رور املحافظ�ات التي
لديها منافذ حدودية ،تتوىل التحقيق
يف املوض�وع بش�أن آلي�ة دخ�ول
املركب�ات واس�تحصال الرس�وم
الكمركية عنها ،وتحديد املقرصين
وأخذ االج�راءات القانونية بحقهم
م�ن املنافذ الحدودية كافة ،عى أن
تنجز أعمالها خالل ( )4أشهر من
تأريخ إصدار هذا القرار”.
ووافق املجلس عى “شمول االجهزة
الطبي�ة املس�توردة م�ن القطاع�ني
العام والخاص بقرار مجلس الوزراء
 255( :لس�نة  ،)2019بشأن فرض
رس�م كمرك�ي بنس�بة (، )0.5%
اس�تنا ًدا اىل أحكام امل�ادة ( /2أوالً)
من قان�ون التعرف�ة الكمركية رقم
( )22لسنة  ،2010وينفذ هذا القرار
بدءا ً من .”1/2/2020

واق� ّر مجلس الوزراء ،وفق�ا ً للبيان،
“توصي�ات لجن�ة األم�ر الديوان�ي
( 245لس�نة  ،)2019بش�أن وض�ع
رؤية متكاملة وإج�راءات تنظيمية
للس�يطرة عى حموالت الشاحنات،
وحماي�ة الط�رق ،وتطبي�ق انظمة
الس�المة العام�ة ،وتطبي�ق جمي�ع
القوان�ني والتعليم�ات الالزم�ة ذات
العالق�ة ال�واردة ربط كت�اب وزارة
اإلعمار واالسكان والبلديات واالشغال
العام�ة ذي الع�دد م.خ،1926/
وامل�ؤرخ يف  ،13/10/2019م�ع
األخ�ذ بع�ني االهتم�ام رأي االمان�ة
العامة ملجلس الوزراء الوارد بموجب
مذكرة الدائ�رة القانونية ذات العدد:
م د/ق 2/1/580/ل.ق واملؤرخة يف
.”3/12/2019
كم�ا “ت�م إق�رار توصي�ة الجه�ة

املختصة يف وزارة الصناعة واملعادن
(دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)
إس�تنادا ً إىل أح�كام امل�ادة ( )14من
قانون حماية املنتجات العراقية رقم
( )11لس�نة  2010املُع�دل بحس�ب
اآلتي:
 .1فرض رسم كمركي اضايف بنسبة
( )65%م�ن وح�دة قي�اس منت�ج
(االمب�والت اللدائني�ة) املس�تورد اىل
الع�راق م�ن ال�دول واملناش�ئ كافة
ذي البن�د الكمرك�ي ()39076000
مل�دة أربع س�نوات ب�دون تخفيض،
ومراقبة الس�وق املحلي�ة خالل مدة
تطبيق الرس�وم الكمركية اإلضافية
خ�الل م�دة  6اش�هر م�ن وزارت�ي
الصحة والصناعة واملعادن من حيث
الكمية النوعية.
 .2قيام وزارة املالية /الهيئة العامة
للكم�ارك بتطبيق الرس�م الكمركي
اإلض�ايف للمنتج املذك�ور آنفا ً وأيضا ً
قيامه�ا بإش�عار وزارة الصناع�ة
واملع�ادن /دائرة التطوي�ر والتنظيم
الصناع�ي بش�كل دوري ع�ن كمية
إس�تريادات الع�راق من املنت�ج آنفا ً
وقيمة الرس�وم الكمركية اإلضافية
الت�ي يت�م جبايته�ا ع�ى املس�تورد
من املنتج االجنبي وقيمة املس�تورد
وبلدان التصدير والجهات املستوردة
له.
 .3تتوىل الجهات الرقابية تدقيق اآلثار
الناجمة عن ف�رض حماية كمركية
إضافية عى املنتج املستورد.
 .4ينفذ ه�ذا القرار بعد ( )120يوما ً
من تأريخ إصداره.

دعوت��ان منفصلت��ان م��ن غواي��دو وخصم��ه إىل الربمل��ان التحالف الدولي :مل ننقل
مقرنا من بغداد وال نعتزم
الفنزويلي لالنعقاد
االنسحاب من العراق
كراكاس/أ .ف .ب:
دعا كل من املعارض خوان غوايدو ،وخصمه
لويس ب�ارا ،الربملان الفنزوي�ي الذي تهيمن
علي�ه املعارض�ة ،إىل عق�د جلس�ة الثالث�اء
برئاسته التي يؤكد كل منهما أنه فاز فيها.
ومس�تندا إىل إع�ادة انتخابه رئيس�ا للربملان
بأص�وات مئ�ة نائب مع�ارض ،واألح�د دعا
غوايدو النواب إىل عقد جلستهم األسبوعية يف
مقر الربمل�ان الثالثاء ،كما يفعل منذ انتخابه
للمرة األوىل قبل عام.
وهنأ وزير الخارجية األمريكي ،مايك بومبيو،
غواي�دو ،بينما كتب نائ�ب الرئيس األمريكي
مايك بنس عى تويرت أنه أكد يف اتصال هاتفي
م�ع غوايدو أن�ه “س�يقف إىل جانب ش�عب
فنزويال إىل أن يستعيد حريته”.
وعرب األم�ني العام لألم�م املتح�دة ،أنطونيو
غوتريي�ش ،عن قلق�ه من إعالن بارا نفس�ه
رئيس�ا للربملان ،الب�ادرة الت�ي قالت منظمة
ال�دول األمريكي�ة انه�ا “باطل�ة وال قيم�ة

قانونية لها”.
ومع ذلك ،تمكن غوايدو من ترؤس الجلس�ة
موضع شك ،إذ إن بارا يؤكد أنه فاز باملنصب
ويلق�ى دع�م الرئي�س الفنزوي�ي نيكوالس
مادورو.
وهو ال ينوي أن يتخى للمنصب لغوايدو .وقد
رصح أن “غواي�دو يمكنه دائم�ا أن يأتي إىل
هنا (الربملان) كأي نائب آخر يف املجلس الذي
يضم  167نائبا ،وأن يشغل مقعده ويقول ما
يفكر فعليا بأنه مناسب”.
ولقي بارا دعم نواب التيار التش�ايف والرئيس
مادورو ،ما دف�ع غوايدو إىل وصفه “برشيك
الديكتاتورية”.
وكان�ت الرشطة منعت ،اإلثن�ني ،غوايدو من
دخول الربمل�ان ،لكن ن�واب املعارضة أعادوا
انتخابه رئيس�ا لهذه املؤسسة الوحيدة التي
يسيطرون عليها يف تصويت نظم يف صحيفة.
وص�وت مئة من اص�ل  167نائبا يف الجمعية
الوطني�ة لغواي�دو ،بعضه�م مالحق�ون

يف القض�اء يف إط�ار م�ا تس�ميه املعارض�ة
“اضطهادا سياسيا” من قبل السلطة.
وج�رى التصوي�ت يف مق�ر صحيف�ة “ال
ناسيونال” يف وسط كراكاس ،وليس يف مقر
الربملان ،ألن ق�وات األمن منعت طوال النهار
خ�وان غوايدو ونوابا يف املعارضة وصحفيني
من دخول املبنى.
يف منتص�ف النهار ،ويف غي�اب خوان غوايدو
يف الجمعي�ة الوطنية ،انت�زع النائب املنافس
له لويس بارا ال�ذي يؤكد أنه معارض ،مكربا
للص�وت وأعل�ن يف وس�ط القاع�ة أن�ه بات
الرئيس الجدي�د للربملان يف حالة من الفوىض
العارمة .وأكد بارا أنه انتخب بشكل نظامي،
مش�ريا إىل أن  81نائب�ا من اص�ل  140كانوا
حارضين صوّتوا له.
وأوض�ح ،النائ�ب التش�ايف بي�درو كارينيو،
لوكال�ة فران�س ب�رس ،أن الجلس�ة عقدت
بحضور  150نائبا ،ص�وت  84منهم للويس
بارا ،اي األغلبية البسيطة.

بغداد /متابعة الزوراء:
نف�ى التحالف ال�دويل ملحاربة تنظي�م “داعش”
يف س�وريا والعراق ،الذي تقوده الواليات املتحدة
األمريكية ،أن يكون هناك قرار باالنس�حاب من
الع�راق أو بأن�ه نقل مق�ره جزئيا م�ن بغداد إىل
الكويت.
وقال متحدث يف التحالف ،يف ترصيح نقله موقع
“سبوتنيك” ،إن “”التحالف الدويل ملحاربة داعش
ق�اد عملياته من�ذ  2014من مقري�ه يف الكويت
والع�راق ،ول�م ينقل مقرات�ه منذئ�ذ ،وال يعتزم
االنسحاب من العراق”.
وكان الربمل�ان العراق�ي واف�ق ،األح�د امل�ايض،
لصالح إلزام الحكومة بإخ�راج القوات األجنبية
من البالد ،وإلغاء االتفاقي�ة األمنية مع الواليات
املتحدة ،وإلغاء طلب املس�اعدة املقدم من بغداد
للتحالف الدويل بقيادة واش�نطن بهدف محاربة
اإلرهاب.

بعد انفراج أزمتها الداخلية

اجلزائر تلقي بثقلها يف امللف اللييب
الجزائر/األناضول:
تراق�ب الجزائ�ر ،باهتم�ام ش�ديد
تطورات الوضع املتأزم يف ليبيا ،وتلتزم
يف الوقت ذاته بعدم التدخل يف ش�ؤون
الجارة الرشقي�ة وعدم دعم أي طرف
من األطراف املتناحرة.
ً
عمقا اسرتاتيج ًيا بالنسبة
وتعترب ليبيا
للجزائ�ر ،حس�ب ترصيحات س�ابقة
ملس�ؤولني محليني فيما يجمع خرباء
ع�ى االرتباط الوثي�ق ألم�ن البلدين،
وهو ما يربر اعتزام القيادة الجزائرية
الجديدة تفعيل دورها يف حل األزم�ة.
وبع�د مس�اعي وس�اطة قام�ت بها
خالل الس�نوات املاضي�ة بني مختلف
أطراف األزمة الليبي�ة ،غابت الجزائر
ع�ن املش�هد يف جارته�ا الرشقي�ة
خ�الل األش�هر املاضية بس�بب أزمة
داخلي�ة ،تمثل�ت يف انتفاضة ش�عبية
أطاحت بالرئيس الس�ابق عبد العزيز
بوتفليقة.
وعقب تنصيبه يف  19ديسمرب /كانون
األول املايض أعلن الرئيس الجديد عبد
املجيد تبون أن األزمة الليبية ستكون
ضمن أولويات السياسة الخارجية يف
عهده.
وبع�د أيام فق�ط من تنصيب�ه أعلنت
الخارجية الجزائري�ة إطالق مبادرات
ح�ول األزم�ة الليبية ،لم تكش�ف عن
مضمونه�ا ،كم�ا اس�تقبلت رئي�س
حكوم�ة الوف�اق فايز ال�راج ،وكذا
وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي مول�ود
تش�اووش أوغلو ال�ذي أعلن�ت بالده
بداية نرش قوات يف ليبيا بناء عى طلب
من حكومة الراج.
كما أعلنت الرئاسة الجزائرية ،اإلثنني،
أن املستش�ارة األملاني�ة أنجيال مريكل
وجهت دعوة رسمية للجزائر لحضور
مؤتم�ر برلني ح�ول ليبي�ا ،وذلك بعد
إقصائها منه سابقا بشكل أثار رفض

السلطات املحلية.
دور مسهل
وعك�س دوره�ا يف مس�ار األزم�ة
بالج�ارة الجنوبية م�ايل ،حيث قادت
وس�اطة دولي�ة قب�ل س�نوات كللت
باتفاق للسالم ،لم تلعب الجزائر دورًا
مركز ًي�ا يف مس�ار الح�ل ال�ذي ترعاه
األم�م املتحدة يف ليبي�ا ،واكتفت بدور
املسهل واملش�جع لليبيني عى االتفاق
فيما بينهم عى مخرج توافقي.
وقام�ت س�نة  ،2015بوس�اطة ب�ني
الفرقاء الليبيني ،يف الجلس�ات املمهدة
التف�اق الصخ�ريات ال�ذي يع�رف
“باالتفاق السيايس”.
واستقبلت الخارجية الجزائرية بشكل
دوري ،ممث�ي أح�زاب وش�خصيات
سياس�ية ليبي�ة ،كما اس�تقبلت عدة
مرات املبعوث األممي اىل البالد ورئيس
املجلس الرئايس لحكومة الوفاق فايز
الراج ،الذي تعرتف به.
واتخ�ذت الجزائر موقفا رس�ميا من
األزمة مبني “عى الوقوف عى مسافة
واح�دة م�ع جمي�ع األط�راف الليبية
ومس�اعدتهم ع�ى ح�ل مش�اكلهم
بأنفس�هم بعي�دا ع�ن التدخ�الت
األجنبية”.
ويف كلمت�ه أم�ام مجل�س ال�وزراء،
األح�د ،ش�دد الرئيس الجزائ�ري عبد
املجيز تبون عى أن بالده لن تحيد عن
“واجبي التضامن وحسن الجوار” ،يف
تليمح اىل الوقوف بجانب الدول الجارة
وعى رأسها ليبيا.
وج�دد التأكيد ع�ى “رف�ض الجزائر
التدخ�ل يف ش�ؤون ال�دول األخ�رى
والتص�دي ب�كل ق�وة ل�كل محاول�ة
للتدخل يف شؤونها الداخلية”.
وس�بق لتب�ون أن ق�ال ،يف خط�اب
ً
رئيس�ا للب�الد :،إن “الجزائر
تنصيبه
س�وف تبدل مزي ًدا من الجهد يف سبيل

تحقيق اس�تقرار ليبي�ا والحفاظ عى
وحدته�ا الرتابية والش�عبية” ،معت ً
ربا
أن ذلك “من واجباتنا ،وأولوياتنا”.
ويف الس�ياق أوضح الباحث الجزائري
املتخصص يف الشأن الليبي عبد القادر
دريدي أن “الجزائر مجربة كدولة جارة
ومعني�ة باألزمة الليبي�ة أن يكون لها
موقف معني ولكنه�ا أيضا مضبوطة
بمرجعيتها يف حل األزمات”.
وقال دري�دي ،لألناض�ول ،إن منطلق
الجزائر يف التعامل م�ع األزمة الليبية
مرتب�ط “أيض�ا بمصال�ح يج�ب أن
تحاف�ظ عليها م�ع األط�راف الدولية
املتدخل�ة بش�كل أو بآخ�ر يف ه�ذه
األزمة”.
رفض هجوم حفرت

ً
ً
واضحا من
موقف�ا
واتخ�ذت الجزائر
هج�وم الل�واء متقاع�د خليفة حفرت
ع�ى العاصم�ة طرابل�س ،وقالت إنه
“مرف�وض” ،كما أدان�ت الهجوم عى
الكلية العسكرية بطرابلس.
وقال وزير الخارجية صربي بوقادوم،
خ�الل مؤتم�ر صحف�ي م�ع نظ�ريه
التون�ي خمي�س الجهن�اوي يف 26
ابريل/نيس�ان امل�ايض“ ،ال أقب�ل أن
تقص�ف عاصم�ة عربي�ة أو مغاربية
ونحن نبقى صامت�ني ..هذا مرفوض
مبدئيا”.
وأض�اف“ :عى لغة املداف�ع أن تنتهي
فورا”.
وكان حف�رت ،ق�د ب�دأ هجومً �ا ع�ى
العاصمة طرابلس ،يف  4إبريل/نيسان

املايض.
وخل�ف الهجوم ،ال�ذي وصفته وكالة
األنباء الجزائرية الرسمية يف تقرير لها
مطلع الش�هر الجاري ،ب�”العدوان”،
مقتل حوايل  2000من املقاتلني وقرابة
 300آخرين من املدنيني وتهجري مئات
اآلالف ،وف�ق مص�ادر رس�مية ليبية
وأممية.
وقال عبد القادر دريدي ،إن ترصيحات
الوزير بوقادوم منس�جمة مع ثوابت
الدبلوماس�ية الجزائري�ة املتع�ارف
عليها.
وأض�اف “أنه�ا تدخ�ل يف املوق�ف
الجزائ�ري املعرب عنه رس�م ًيا يف إطار
املحافظ�ة ع�ى رؤية منس�جمة مع
املرجعي�ة الدبلوماس�ية للجزائ�ر يف

س�ياقها التاريخي واإلقليمي (العربي
و اإلفريق�ي)” ،القائ�م ع�ى تغلي�ب
الحلول السلمية ملعالجة األزمات.
مبادرات مستحدثة
وتعت�زم الجزائ�ر بع�ث دوره�ا
الدبلومايس يف منطقتي شمال إفريقيا
والساحل اإلفريقي انطالقا مما يجري
يف ليبيا.
وق�ال الرئي�س الجزائري عب�د املجيد
تبون ،يف خطاب تنصيبه ،إن بالده “لن
تقب�ل بإقصاءها من الحلول املقرتحة
لتسوية األزمة يف ليبيا”.
وجاء ذل�ك يف إش�ارة إىل مؤتمر برلني
املعت�زم انعق�اده يف العاصمة األملانية
بني األعضاء الدائمني يف مجلس األمن
ال�دويل ،ودون حضور حت�ى األطراف
الليبي�ة ودول الج�وار مث�ل الجزائ�ر
وتونس.
وأعلن وزير الخارجية صربي بوقادوم،
الخميس امل�ايض ،اعتزام البالد إطالق
“مب�ادرات متع�ددة يف األي�ام القليلة
املقبل�ة لدعم الحل الس�لمي يف ليبيا”،
من دون أن يوضح شكل تلك املبادرات
املعتزم إطالقها.
وأرس�لت الجزائ�ر الجمع�ة  300طن
من املساعدات اإلنسانية ،عرب الحدود
الجنوبية إىل الشعب الليبي.
واعت�رب الباح�ث عبد الق�ادر دريدي،
“مس�ألة املبادرات السلمية هي طرح
ت�درك الخارجي�ة الجزائري�ة أنه غري
قابل للتحقيق”.
وأمل�ح إىل أن الجزائ�ر بات�ت مطالب�ة
بإطالق مبادرات “مستحدثة” ،تراعي
األبعاد الدولية املتشعبة يف األزمة.
وأشار إىل فشل مبادرات “دول الجوار
الليب�ي” و”الداخ�ل الليب�ي” يف إطار
م�ا س�مي “الح�وار الليب�ي الليبي”،
كانت قد أطلقتها يف الس�نوات القليلة
املاضية.

وق�ال“ :الجزائ�ر مدرك�ة أن الح�ل
يتج�اوز الداخ�ل الليب�ي وأن األزم�ة
مرتبط�ة برهان�ات جيواس�رتاتيجية
بعيدة ومتوس�طة املدى يتداخل فيها
عدد من الرشكاء الدوليني”.
وعق�د الرئي�س الجزائ�ري ،أواخ�ر
ش�هر ديس�مرب/كانون األول املايض،
اجتماع�ا للمجلس األع�ى لألمن ،أخذ
فيه الوضع يف ليبيا الحيز األكرب.
تعزيز األمن الحدودي
ويف ظ�ل وض�ع يتس�م بالتعقي�د
والهشاش�ة األمنية مع انتشار كثيف
لقطع الس�الح ،تجد الجزائر نفس�ها
أمام حتمي�ة التعامل مع األمر الواقع
يف هذا البلد الجار.
وي�رى الخب�ري يف الش�ؤون األمني�ة
واالس�رتاتيجية ،ب�ن عمر ب�ن جانا،
ً
عمقا
أن�ه انطالق�ا من ك�ون “ليبي�ا
اس�رتاتيج ًيا للجزائر ،فستكون هناك
تداعي�ات ولو نس�بية ع�ى الجزائر،
فأم�ن البلدي�ن مرتب�ط ببعض�ه
البعض”.
وقال بن جان�ا ،لألناضول ،إن تدهور
الوض�ع األمن�ي واش�تداد املع�ارك
س�يدفع ،الجيش الجزائ�ري ،إىل دعم
جاهزتيه العملياتي�ة وما تتطلبه من
تجهي�زات وعتاد وميزاني�ة ،خاصة،
وإن البلدين يتقاس�مان حدو ًدا تناهز
 980كل�م ،وكلها عب�ارة عن صحراء
مفتوحة.
ويتخ�ذ الجي�ش الجزائ�ري عقي�دة
دفاعي�ة ،حي�ث ال يمكن�ه القي�ام
بعملي�ات عس�كرية عى ت�راب دولة
أخرى بموجب دستور البالد.
واس�تطرد أن” الجزائر ال تتعامل مع
يج�ري يف ليبيا انطالقا من حس�ابات
أمنية بحتة ،وإنم�ا من مبادئ ترتبط
بالتاريخ املشرتك والجانب الحضاري،
تفرض الوقوف إىل جانب الليبيني”.
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الكمارك تضبط سيارات خمالفة يف
بوابة البصرة
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احلشد حيبط  5حماوالت للتنظيم اإلرهابي يف حبرية محرين

الرتبية :نظام حتسني املعدل خيص
الطلبة الصباحيني حصراً
بغداد /الزوراء:
اص�درت وزارة الرتبية ،ام�س الثالثاء ،ايضاح�ا ً بخصوص نظام تحس�ني املعدل،
مؤكدة أنه يخص الطلبة الصباحيني حرصاً.
ً
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إنها “أصدرت ايضاحا بخصوص
ُ
اقراره خالل شهر كانون األول املايض من قبل هيئة
نظام تحس�ني املعدل الذي تم
الرأي التي ترتأسها وزيرة الرتبية سها خليل العيل بك”.
وأض�اف البي�ان أنه “بحس�ب القرار ،فإن�ه بتوجيه م�ن الوزيرة س�ها العيل بك ،
أص�درت املديرية العامة للتقويم واالمتحان�ات تعميما ً اىل املديريات العامة للرتبية
يف املحافظ�ات كافة /عدا إقليم كردس�تان ،يوضح أن قرار تحس�ني املعدل يخص
الطلب�ة الصباحي�ني (حرصاً) ،وال يش�مل الطلبة املس�ائيني والطلب�ة الخارجيني،
وكذلك طلبة املحاوالت”.
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الدفاع :ال ميكن عودة «داعش» من جديد ووضعنا خططا لضبط احلدود
بغداد /الزوراء:
أكد قائد القوات الربية يف وزارة الدفاع ،الفريق
الرك�ن جمعة عناد ،ان «ق�وات الجيش دمرت
قدرات عصابات داعش اإلرهابية خالل الثالث
س�نوات ،وال يمكنه�ا العودة م�ن جديد» .من
جهت�ه ،أعل�ن القي�ادي يف الحش�د الش�عبي،
ابومحمد التميمي ،ام�س ،احباط  5محاوالت
لتنظيم “ داعش” االجرامي الس�تغالل جزر يف
بحرية حمرين شمال رشق دياىل.
وقال عناد يف ترصيح صحفي تابعته «الزوراء»
أن «ق�وات الجي�ش م�ن ف�رق وألوية تمس�ك
الحدود بق�وة» .مبينا ً أن «الوزارة زودت قوات
الجيش بكامريات حرارية متطورة».
وأض�اف ان «القوات العراقية قس�مت الحدود
م�ن األكث�ر اىل األق�ل خط�ورة» .موضح�ا ً أن
«الق�وات الربي�ة لديه�ا م�روع يف تحوي�ط
الحدود بخنادق ش�قية و{ب�ي آر يس} ونصب
أب�راج ل�كل كيلومرت ،فضالً عن نصب أس�الك

شائكة تعيق أي تسلل للعدو».
من جهته ،أعلن القيادي يف الحش�د الش�عبي،
ابومحمد التميم�ي ،امس الثالثاء ،عن احباط
 5مح�اوالت لتنظي�م “ داع�ش” االجرام�ي

الس�تغالل جزر يف بحرية حمرين شمال رشق
دياىل.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه
«الزوراء» :ان “تنظي�م داعش االرهابي حاول

ضبطت متهماً انتحل صفة العمل فيها بهدف االبتزاز

خالل  2019استغالل بعض الجزر املنترة يف
بح�رية حمرين(58كم ش�مال رشق بعقوبة)
كمضاف�ات ونقاط لنقل االعت�دة واملتفجرات
واالنتحاريني بني املناطق ،إال ان الحشد الشعبي
كان له باملرصاد واحبط  5محاوالت”.
واضاف التميم�ي ان “الجزء يف بحرية حمرين
آمن ،وافش�لنا مخطط داع�ش يف تحويلها اىل
نقاط يف الدعم اللوجسيتي لخالياه” .مبينا أن
“نشاط داعش انخفض بنسبة  %90يف البحرية
بع�د انتش�ار الحش�د ،واعتم�اد اس�رتاتيجية
مؤح�دة يف تأمينها ،خاصة الج�زر التي كانت
تس�تغل لف�رتة طويل�ة م�ن قب�ل الجماعات
االرهابية يف ش�ن الهجمات واالعت�داءات عىل
القرى واملناطق القريبة”.
وتنت�ر يف بح�رية حمرين جزر صغ�رية جدا
استغلها تنظيم “داعش” االجرامي لسنوات يف
تحويله�ا اىل مضافات ونقاط لنقل املتفجرات
بني ضفاف البحرية.

النزاهة حتكم بسجن مسؤولني سابقني يف شركة بغداد لتجارة السيارات
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العامة للجم�ارك ،امس
الثالثاء ،ضبط  4سيارات مخالفة معدة
للتهريب يف جمرك بوابة البرصة.
وقالت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه ،ان «الس�لطة الجمركي�ة
يف جم�رك بواب�ة البرصة بالتع�اون مع
جه�از املخاب�رات الوطني ،وباالش�رتاك
مع رشطة الجمارك والجهات الس�اندة،

ضبط�ت حاوية حج�م  40قدما تحتوي
ع�ىل  4س�يارات دون املوديل املس�موح
باس�ترياده ت�م اخفاؤه�ا يف محاول�ة
ً
خالف�ا للضواب�ط والتعليمات
لتهريبها
النافذة».
وأك�دت الهيئة ع�ىل «اتخ�اذ اإلجراءات
القانوني�ة بح�ق الس�يارات املخالف�ة
حس�ب قان�ون الجمارك رقم  23لس�نة
 1984النافذ».

الصناعـة تعلن تعييـن ( )1929شخصا على
املالك الدائم وبصفة عقد

بغداد /الزوراء:
كش�فت هي�أة النزاهة ع�ن تفاصيل
الحكم الصادر بحق مسؤولني سابقني
يف رشك�ة بغ�داد لتج�ارة الس�يارات،
مبينة أن املتهمني ألحقا رضرا ً عمديا ً
بامل�ال العا ِّم يصل إىل س�بعة مليارات
دينار .من جهة متصلة ،أعلنت الهيأة
تمكنه�ا م�ن ضب�ط منتح�ل صف�ة
موظ�ف بهي�أة النزاه�ة يف محافظة
كرب�الء ،مبين�ة قي�ام املته�م بتهديد
مسؤول أمالك املحافظة.
وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيأة
يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة
من�ه انه�ا ”حقق�ت فيه�ا وأحالتها
ع�ىل القض�اء ،إىل قي�ام (نائب رئيس
مجل�س إدارة رشك�ة بغ�داد لتج�ارة

بغداد /الزوراء:
أعلن��ت وزارة الصناعة واملع�ادن ،امس الثالثاء ،تعيي�ن ( )1929ش�خصا بمختلف
االختصاصات والش�هادات خالل الع�ام املايض  2019بتوجي�ه وموافقة من وزيرها
صال�ح عب�د الله الجبوري يف التش�كيالت املحول�ة مركزيا ً يف هذه ال�وزارة .من جهة
متصل�ة ،صادقت محافظ�ة نينوى ،امس ،ع�ىل تحويل  2500عام�ل بأجر يومي يف
مؤسسات البلدية املوزعة يف أقضية ونواحي املحافظة التابعة للبلديات اىل عقود.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت «ال�زوراء» نس�خة من�ه ،أن “وزارة الصناع�ة واملعادن
وانس�جاما ً مع التوج�ه الحكومي ،وفرت فرص عمل لتش�غيل أصحاب الش�هادات
العلي�ا والش�باب الخريجني وغ�ري الخريجني بمختلف الش�هادات واالختصاصات يف
مرك�ز الوزارة وجميع التش�كيالت العامة التابعة لها املنت�رة يف عموم محافظات
البالد”.
وأضاف البيان أن “عدد املعينني عىل املالك الدائم يف مركز الوزارة بلغ ( )179شخصا،
و( )235ع�ىل املالك الدائم لهيأة املس�ح الجيولوجي العراقية و( )56عىل املالك الدائم
لهي�أة البحث والتطوي�ر الصناعي ،إضاف�ة اىل ( )1459من العامل�ني بصفة عقد يف
التش�كيالت العام�ة التابعة للوزارة ،وذلك بهدف اس�تيعاب الخريجني والعاطلني عن
العمل ،واالستعانة بالطاقات والدماء الشابة لخدمة القطاع الصناعي”.
وأوض��ح ان “التعيين�ات جاءت ع�ىل وفق اآللي�ات وتعليمات تنفيذ قان�ون املوازنة
االتحادية لع�ام  2019وقرارات مجلس الوزراء وبنا ًء عىل طلبات التعيني املقدمة من
خالل قس�م ش�ؤون املواطنني او من خالل التقديم عرب االس�تمارة االلكرتونية التي
أعلنتها الوزارة مسبقاً ،وباعتماد مبدأ الشفافية والعدالة واملساواة بعد تشكيل لجان
مختصة بهذا الشأن” .
م�ن جهة متصلة ،صادقت محافظة نينوى ،ام�س الثالثاء ،عىل تحويل  2500عامل
بأجر يومي يف مؤسسات البلدية املوزعة يف أقضية ونواحي املحافظة التابعة للبلديات
اىل عقود.
وقال مدير بلديات محافظة نينوى ،عبد القادر الدخيل ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»
إنه “صادق عىل تحويل  2500عامل بأجر يومي يف مؤسسات البلدية إىل عقود”.
وأض�اف الدخي�ل أن “قرار املصادقة ج�اء بعد موافقة الحكوم�ة االتحادية ومجلس
الوزراء عىل تحويل عمال االجور اليومية بالكامل إىل عقود”.

الس�يارات ومديرها املفوض) سابقا ً
باالتف�اق واالش�رتاك ،برسق�ة مبل�غ
( )6,829,952,000ملي�ارات دين�ار
عائ�د للرك�ة» .موضح�ة «أن ذل�ك
ت�م عرب التالع�ب بحس�ابات الركة
وقب�ول صكوك موقعة من املس�تثمر
بصفت�ه الش�خصية ،وع�دم مطالبة
ال�ركات املتعاق�د معه�ا بخط�اب
الضمان املنصوص عليه يف عقد توريد
وتسويق السيارات» .مضيفة «ان هذا
الفعل ألحق رضرا ً بامل�ال العام؛ كون
نس�بة مساهمة وزارة املالية تصل إىل
 %51من أسهم الركة”.
واضاف�ت ان “محكم�ة الجناي�ات
املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة يف بغداد
وصل�ت إىل القناعة الكافي�ة بتجريم

اعتقال  17مطلوباً
بقضايا إرهابية
وجنائية يف ذي قار

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة رشطة ذي ق�ار ،ام�س الثالثاء،
اعتق�ال  17مطلوبا ً بقضايا ارهابية وجنائية يف
مناطق متفرقة من املحافظة.
وذكر بيان للقيادة تلقت «الزوراء» نسخة منه،
ان «اقس�ام مديري�ة رشطة محافظ�ة ذي قار
واملنش�آت ،ومن خ�الل الفعاليات واملمارس�ات
االمني�ة التي ي�رف عىل تنفيذه�ا قائد رشطة
املحافظ�ة العميد ريس�ان كاص�د االبراهيمي،
ومدراء رشطة االقسام ،تمكنت من القبض عىل
 17متهم�ا ً وضبط كمية من االق�راص املخدرة
يف عم�وم املحافظة مطلوبني وفق مواد قانونية
مختلفة».
وأضاف ان «املعتقلني متهمني باالرهاب والرسقة
واملتاجرة باملخدرات والتهديد واالحتيال وااليذاء
العمد» .مؤكدا ً انه «اتخذت بحقهم كل االجراءات
القانونية الالزمة اصوليا».

املُ َّتهم�ني ،بع�د اطالعه�ا ع�ىل أقوال
املُمثلني القانونيني لوزارة املالية ،وأحد
املصارف األهلية اللذين طلبا الشكوى
بح�ق املتهم�ني ،والتحقي�ق اإلداري
املتضم�ن مقرصيتهم�ا وإحالتهم�ا
عىل هيأة النزاهة؛ لوجود تالعب كبري
بحس�ابات الركة ،إضافة إىل قرينة
هروبهما».
واتابع�ت انه�ا “ووج�دت املحكم�ة
أن األدل�ة املتحصل�ة كافي�ة ومقنعة
إلدانتهما وفقا ً ألح�كام املا َّدة ()444
 /رابع�ا ً والح�ادي ع�ر م�ن قانون
العقوب�ات ،فحكم�ت ع�ىل املدان�ني
غيابيا ً بالس�جن ملُ َّدة عرة س�نواتٍ ،
إضاف�ة إىل إص�دار مُ َّ
قب�ض
ذك�رات
ٍ
ِّ
بحقهما،
وإج�راء التفتيش األص�ويل

م�ع تأييد الحجز الواقع عىل أموالهما
ً
فض�ال عن
املنقول�ة وغ�ري املنقول�ة،
االحتف�اظ للجهت�ني املُ ِّ
ترضرت�ني
ِّ
بحق
(وزارة املالي�ة واملرصف األهيل)
طل�ب التعويض أم�ام املحاكم املدنيَّة
بعد اكتس�اب قرارات األحكام الدرجة
القطعيَّة”.
من جهة متصلة ،أعلنت هيأة النزاهة
تمكنه�ا م�ن ضب�ط منتح�ل صف�ة
موظ�ف بهي�أة النزاه�ة يف محافظة
كرب�الء ،مبين�ة قي�ام املته�م بتهديد
مسؤول أمالك املحافظة.
وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيأة
يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه
«أن فري�ق عم�ل من مكت�ب تحقيق
كربالء التابع للهيأة تمكن بالتنس�يق

مع خلي�ة الصق�ور االس�تخبارية يف
املحافظة من ضبط املتهم» .موضحة
«قيام املته�م بانتح�ال صفة محقق
يف الهيأة واالتصال بمس�ؤول ش�عبة
أم�الك املحافظ�ة ،وتهدي�ده بوجود
ملفات عليه يف الهيأة».
وبينت «أنه ت�م تنظيم محرض ضبط
أصويل بعملية الضبط ،التي تمت بنا ًء
عىل مذكرة قضائية ع�ىل وفق القرار
 160لسنة  ،1983وعرضه رفقة املتهم
عىل الس�يد ق�ايض التحقي�ق؛ التخاذ
اإلجراءات القانونية املناسبة».
مما تجدر اإلشارة إليه أن الهيأة أعلنت
ضب�ط ثالثة متهم�ني بانتحال صفة
مس�ؤو ٍل وموظفني فيه�ا بمحافظة
نينوى يف عام .2019

الكهرباء توضح أسباب ازدياد ساعات القطع املربمج

بغداد /الزوراء:
ْ
عزت وزارة الكهرباء ،امس الثالثاء ،أس�باب زيادة
س�اعات القطع املربمج يف مدين�ة بغداد وعدد من
محافظات الوسط ،اىل تراجع كميات الغاز املجهز
من ايران والذي يغذي عددا من املحطات التوليدية،
ما اسهم بضياع ما يقرب من  4آالف ميغاواط من
الطاقة املتاحة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،أحمد موىس
العب�ادي ،يف ترصي�ح اوردته صحيف�ة “الصباح”
الرس�مية واطلعت عليه «الزوراء» إن “توقف ضخ
الغ�از املجه�ز م�ن الجان�ب االيراني ،ال�ذي يغذي
ع�ددا من املحطات التوليدية ،اس�هم بش�كل كبري
يف انخفاض س�اعات تجهيز الطاق�ة ملدينة بغداد
ومحافظات الوسط”.
واض�اف العبادي أن “الجان�ب االيراني كان يجهز
العراق ب��  25مليون مرت مكع�ب يوميا من الغاز
لتشغيل محطتي املنصورية بطاقة  750ميغاواط،
وبس�ماية بطاق�ة  2350ميغ�اواط ،اضاف�ة اىل
محطتي القدس والص�در الغازيتني” .موضحا ان
طالجان�ب االيراني ّ
خفض التجهي�ز اىل ما يقارب
 8مالي�ني قدم مكع�ب يوميا ،ما اث�ر يف انخفاض
االنت�اج يف ه�ذه املحطات بش�كل كب�ري ،وبالتايل
تجهيز املواطنني بالطاقة”.

واردف العب�ادي أن “الجان�ب االيراني ،وبعد مرور
ايام عدة ،اش�عر الوزارة بأن�ه اوقف عمليات ضخ
الغ�از للع�راق ،وذل�ك لحاجت�ه الي�ه لالس�تخدام
الداخيل ،ما ادى اىل توقف محطة املنصورية بشكل
كام�ل وانخف�اض االنت�اج يف محطة بس�ماية اىل
 1000ميغ�اواط ،اضاف�ة اىل انخف�اض االنتاج يف
محطتي القدس والصدر اىل النصف ،وبالتايل ضياع
ما يناهز  4آالف ميغاواط من الطاقة املتاحة”.
واكد ان “اليومني املاضيني ش�هدا معاودة الجانب
االيران�ي ضخ الغاز ،وبواق�ع  5ماليني قدم مكعب
يوميا” .منوها بأن “هذه الكميات ال تس�د حاجة
الع�راق ،وعلي�ه فق�د ف ّعل�ت ال�وزارة مباحثاتها
معه لتج�اوز هذه املش�كلة ،اضافة اىل التنس�يق
م�ع وزارة النفط اليجاد وقود بدي�ل ملعاودة انتاج
هذه املحطات بشكل طبيعي ،مما ينعكس ايجابا
عىل زيادة س�اعات التجهي�ز يف بغداد ومحافظات
الوسط”.
وافص�ح املتح�دث الرس�مي باس�م ال�وزارة ع�ن
“وصول االنتاج حاليا اىل  14ألفا و 600ميغاواط،
بي�د ان واق�ع التجهي�ز يف العاصم�ة ومحافظات
الوس�ط ي�رتاوح ب�ني  12و 14س�اعة ،وبوق�ع
س�اعتني تجهيز ومثلهما قطع مربمج” .مبينا أن
“االمر اآلخر الذي ساعد عىل زيادة ساعات القطع

املربم�ج يف العاصم�ة يع�ود اىل عدم الت�زام بعض
املحافظات بحصصها املقررة”.
وش�دد عىل أن “املحط�ات يف املحافظات الجنوبية
كالخ�ور والنجيبية والزبري وغريها ،تعمل بش�كل
طبيع�ي ج�دا ،النه�ا تعتم�د بتغذيتها ع�ىل الغاز
املصاح�ب لعملي�ات انت�اج النف�ط” .الفت�ا إىل أن
“س�اعات التجهيز يف املحافظات الجنوبية ترتاوح
بني  20و 24س�اعة» .نافيا وجود «أية مش�كالت
به�ذا الش�أن باس�تثناء بع�ض الع�وارض الفنية
الت�ي يمك�ن معالجتها م�ن قبل امل�الكات الوزارة
املختصة”.
وبش�أن وض�ع تجهي�ز الطاق�ة يف املحافظ�ات
الش�مالية ،ذك�ر العب�ادي ان “س�اعات التجهيز
ترتاوح ب�ني  17و 18س�اعة بمحافظات :كركوك
وص�الح الدي�ن واالنب�ار” .مش�ريا اىل ان وزارت�ه
أعدت ،بش�أن محافظ�ة نينوى ،خطط�ا لتطوير
الش�بكات فيها بعد ان تعرضت اىل دمار كبري عىل
ايدي داعش”.
ولف�ت املتحدث باس�م الكهرب�اء إىل “وجود خطة
لربط منظومة محافظ�ات :كركوك وصالح الدين
ونينوى مع بعضه�ا بمنظومة خطوط ( 400كي
يف) لضم�ان اس�تقرارية الطاقة املجه�زة وزيادة
موثوقيتها بتلك املناطق”.

القبض على ثالثة مروجني للمخدرات يف املوصل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلية ،امس الثالثاء ،القبض
عىل ثالثة مروجني للمخدرات يف نينوى.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة منه ،إن «مديرية مكافح�ة املخدرات
التابع�ة لقي�ادة رشط�ة نين�وى ،وبن�ا ًء عىل

معلومات دقيقة ومن خ�الل املتابعة امليدانية
املس�تمرة ،تمكن�ت م�ن القاء القب�ض عىل (
ثالثة ) متهمني م�ن مروجي وبائعي الحبوب
املخ�درة ،وضبطت بحوزته�م (  ) 5321حبة
مخدرة مختلفة األنواع و(  30زجاجة رشاب)
مع كمي�ات مختلفة من األدوية تس�تخدم يف

التعاطي».
واضاف�ت أنه «تم اتخاذ االج�راءات القانونية
بحقهم وتوقيفه�م عىل وفق املادة (  ) 28من
قانون املخ�درات العراقي ،حيث القي القبض
عليهم يف مناطق واحياء ( الزهراء والقاهرة )
يف الجانب االيمن ملدينة املوصل».

احملكمة االحتادية حتسم  172قضية خالل  2019أغلبها حبق مسؤولني كبار
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة العليا حس�مها
( )172قضية دس�تورية خالل ع�ام ، 2019
مؤك�دة أن االح�كام الصادرة ش�ملت العديد
من املج�االت ،من بينها عم�ل مجلس النواب
وصح�ة التصوي�ت ع�ىل وزراء ومكافح�ة
الفس�اد واالرسة والطفولة والرتبية والتعليم
ومنظومة العدالة.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة ،إي�اس
الس�اموك ،يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة
من�ه إن “املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا أنه�ت
ع�ام  2019بحس�م قضاي�ا نوعي�ة وبغاي�ة
األهمية ،ورسخت من االحكام الصادرة فيها
مبادئ حافظت عىل املس�ار الدستوري لعمل
السلطات”.
واضاف الس�اموك أن “مجموع ما تم حسمه
خ�الل الع�ام امل�ايض بل�غ ( )172قضي�ة
دس�تورية ،بمعدل حس�م بلغ ( ،)%76.10تم
نظرها يف ( )51جلسة ،وهناك دعاوى حولت
عىل عام  2020ألن اكثرها قد تم تس�جيلها يف
االيام االخرية من عام .”2019
ونوّه الساموك ،إىل أن “أغلب الدعاوى أقيمت

أم�ام املحكمة ع�ىل مس�ؤولني يف الدولة مثل
رئيس الجمهورية ،ورئي�س مجلس الوزراء،
ورئي�س مجل�س الن�واب ،ورئي�س مجل�س
القض�اء االع�ىل ،ووزراء ومحافظني ،وقامت
بحس�مها وفقا ً للدس�تور ،كما أنها حس�مت
دع�اوى تتعل�ق بالتصوي�ت ع�ىل وزراء يف
الحكومة”.
وش�دد ع�ىل أن “املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا
أوضح�ت يف حك�م له�ا ب�أن املطالب�ة بعدم
دس�تورية القوانني حق لكل ش�خص طبيعيا ً
كان أم معنوي�ا ً
ّ
معربا ً عن رأي�ه كحق ضمنه
ً
الدس�تور ل�ه يف امل�ادة (/38أوال) منه ،وبكل
الوس�ائل القانوني�ة ،بخ�الف توج�ه بع�ض
املحاك�م الدس�تورية يف العال�م ،حيث تقرص
حق الطعن يف التريعات عىل عناوين رسمية
معينة يف الدولة“.
وأسرتس�ل الس�اموك أن “اهم الدعاوى التي
حس�متها املحكمة االتحادية العليا ،واصدرت
م�ن خالله�ا حكم�ا ً بع�دم الدس�تورية كان
توزيع املناصب يف مؤسسات الدولة عىل وفق
نظام املحاصصة”.
وذك�ر أن “اح�كام املحكمة االتحادي�ة العليا

كونها تتعارض مع اس�تقالل القضاء وحرية
االنس�ان وكرامت�ه ،وأول�ت اهتمام�ا ً كب�ريا ً

دعم�ت ال�دور الرقاب�ي والتريع�ي ملجلس
الن�واب ،الس�يما عىل صعي�د االس�تجوابات
واقرار القوانني”.
وأورد أن “املحكم�ة نظ�رت دع�اوى للطع�ن
بصحة عضوية العديد من النواب ،واستبدلت
قس�ما ً منهم باالعتماد ع�ىل خرباء مختصني
قدموا تقارير فنية وفقا ً للدس�تور ،والقانون
والنظام االنتخابي”.

وزاد أن “املحكم�ة حافظ�ت ع�ىل التمثي�ل
النس�وي النيابي وفق�ا ً ل�(الكوتا) املنصوص
عليه�ا يف الدس�تور ،وقض�ت ب�أن ال ف�رق يف
املرك�ز القانوني بني الرج�ل واملرأة يف مجلس
النواب من حيث الحقوق واملهام”.
وأورد املتحدث الرسمي أن “املحكمة االتحادية
العلي�ا أصدرت احكاما ً تتعل�ق بتوزيع الثروة
النفطية ،ونقضت مواد يف تريعات مختلفة

بحق�وق املتهمني ،وكونه حق الدفاع املقدس،
حي�ث أك�دت م�ن خالله�ا ع�ىل اهمي�ة دور
ً
املحامي يف هذا املجال بوصفه رشيكا ً
رئيس�ا
يف منظوم�ة العدالة ،وبما يبيح له ممارس�ة
حقوقه الدستورية والقانونية”.
ويواص�ل أن “املحكم�ة وضع�ت بصمته�ا يف
مج�ال مكافح�ة الفس�اد بإصداره�ا حكما ً
بع�دم امكانية مش�اركة املحكوم عن جريمة
مخلة بالرف أو بالفساد يف االنتخابات ،وأن
كان مشموالً بالعفو ،وع ّدت ذلك قيدا ً عىل من
يت�وىل الوظائف العام�ة يف الدول�ة منتخبا ً أو
معيناً”.
وأردف الساموك أن “االرسة والطفولة كان لها
نصي�ب يف الدعاوى املعروض�ة امام املحكمة،
حيث جددت موقفها بالنسبة لحق الحضانة
وقرصه ع�ىل مصلحة املحضون بغض النظر
عن مصلحة املتخاصمني”.
وأردف أن “قض�اء املحكم�ة االتحادية العليا
نظر ايضا ً دع�اوى تتعلق بالرتبي�ة والتعليم،
وأصدرت حكما ً بإنصاف املحارضين ،ووجوب

احتس�اب خدمتهم خ�الل م�دة املحارضات؛
ألن ذل�ك يمثل جزا ًء ع�ادالً لجهودهم ،كما أن
املحكم�ة ردت طل�ب الغ�اء تخصيص اراض
وق�روض للمعلم�ني واملدرس�ني واملرف�ني
واملرش�دين الرتبوي�ني ،واعت�ربت أن ذلك من
حقهم ،ورس�خت املبادئ الدس�تورية بشأن
املساواة بني التعليم الحكومي واالهيل ،وردت
الطع�ن الوارد عىل قان�ون ّ
يوفر ام�واالً لبناء
املدارس ورياض االطفال”.
وتاب�ع الس�اموك أن “املحكم�ة االتحادي�ة
العلي�ا ،ويف مج�ال اختصاصاها التفس�ريي،
ّ
فرست مواد دستورية مهمة من خالل احكام
اصدرته�ا ،يف مقدمتها مفهوم الكتلة النيابية
االكث�ر عددا ً ومفهوم كتل�ة املعارضة يف ضوء
ما جاء يف املادة ( )76من الدس�تور ،كما انها
فرست امل�ادة ( )140من الدس�تور من حيث
رسيانها”.
وأكمل بالقول إن “املحكم�ة االتحادية العليا
مس�تمرة يف جهوده�ا بالنظ�ر يف الدع�اوى
املعروضة امامها ،وإصدار االحكام بما يتفق
مع الدس�تور نصا ً وروحاً ،وبما يمنع الس�ري
خالف الدستور”.
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اقتصاديون :العقوبات ستكبدنا خسائر كبرية وال سلطة لرتامب على أموال العراق
بغداد /الزوراء:
رأى الخب�ري االقتص�ادي ،رضغ�ام
محم�د ع�ي ،ام�س الثالث�اء ،ان
العقوب�ات الت�ي هددت به�ا امريكا
ستكبد العراق خسائر كبرية ،مشريا
اىل ان االث�ار االقتصادي�ة س�تكون
متناس�بة مع ن�وع العقوب�ات .من
جهت�ه ،أك�د الخب�ري االقتص�ادي
واملستش�اري امل�ايل ،مظه�ر محمد
صالح ،ان�ه «ال توج�د حماية { mi
 }munityللرئي�س االمريكي {دونالد
ترام�ب} حاليا ً عىل أم�وال العراق يف
منطقة الوالي�ة القضائية االمريكية
 jurisdictionكما يعتقد البعض».
وق�ال الخب�ري االقتص�ادي ،رضغام
محم�د ع�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «ال�زوراء» ان «الع�راق
سيتكبد خسائر كبرية يف حال فرض
العقوب�ات االمريكي�ة ع�ىل العراق،
بس�بب هشاش�ة االقتص�اد املح�ي
بس�بب ريعيت�ه املطلقة م�ع انعدام
وس�ائل االنتاج» .الفت�ا اىل ان «عراق
اليوم املس�تهلك املطلق سيتأثر بأقل
حزم�ة عقوب�ات ،وس�تنعكس عىل
واقعه بشكل كبري».
واض�اف ان «االث�ار االقتصادي�ة
س�تكون متناس�بة م�ع ن�وع
العقوب�ات ،حيث ان االموال العراقية
م�ن احتياط�ي نقدي تع�د مباحة يف
ح�ال املطالبة بتعويض�ات عن كلف

القواع�د العس�كرية ،وان صن�دوق
تنمية العراق الذي تصب فيه عائدات
النف�ط واحتياطي الع�راق من النقد
االجنب�ي بحماي�ة واش�نطن ،اي ان
الع�راق مرتب�ط جنيني�ا باالقتصاد
االمريكي».
وه�دد الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د
ترام�ب ،بفرض عقوب�ات عىل بغداد
ل�م ت َر مثله�ا من قب�ل ،وان الواليات
املتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع
تكلفة قواعدها العسكرية هناك.
م�ن جهته ،أك�د الخب�ري االقتصادي
واملستش�اري امل�ايل ،مظه�ر محمد
صال�ح ،امس ،ان�ه «ال توجد حماية
{ }immunityللرئي�س االمريك�ي
{دونال�د ترام�ب} حاليا ً ع�ىل أموال
الع�راق يف منطقة الوالي�ة القضائية
االمريكي�ة  jurisdictionكما يعتقد
البعض».
وقال صالح يف بيان تابعته «الزوراء»
ان هذه الحماية «التي اعتمدت باالمر
الرئ�ايس االول بالرق�م  ١٣٣٠٣منذ
ش�هر آيار ع�ام  ٢٠٠٣عىل حس�اب
صن�دوق تنمي�ة الع�راق  DFIوق�ت
ذاك ،واملفت�وح باس�م البنك املركزي
العراقي ملصلح�ة حكومة جمهورية
الع�راق ،اي الحس�اب املفت�وح لدى
البنك االحتياط�ي الفيدرايل األمريكي
يف نيويورك ،وظ�ل موضوع الحماية
يفرس حاليا».

ارتفاع أسعار الدوالر يف البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
ما زالت أسواق العملة األجنبية يف بغداد ،امس الثالثاء ،محافظة عىل ارتفاعها
الطفيف بسعر رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وبلغ س�عر الس�وق يف بورصة الكفاح امس  1200دنانري لل�دوالر الواحد ،أي
 120ألف دينار للمائة دوالر.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر رشكات الصريفة ،كاآلتي :سعر البيع للدوالر
الواح�د  1225دنانري ،أي  122ألفا ً و 500دينار للمائة دوالر .أما س�عر الرشاء
للدوالر فكان  1215دنانري ،أي  121ألفا ً و 500دينار للمائة دوالر.

خبري :جيب اعتماد املنتج احمللي
وتسويقه بصورة صحيحة
بغداد /الزوراء:
اك�د عض�و املجل�س االقتص�ادي
العراق�ي ،غدي�ر العط�ار ،ان املنت�ج
املح�ي العراق�ي ل�ه ج�ودة عالي�ة،
مشددا عىل رضورة تسويق ِه بطريقة
صحيحة.
وقال العطار يف بيان تلقت «الزوراء»
ّ
واملصنع
نسخة منه إن «املنتج املحي
لدى رشكات القطاع الخاص ،وأيضاً
األي�ادي العامل�ة املحلي�ة ،ل�ه جودة
كبرية».

ودعا العطار إىل «اعتماد املنتج املحي
يف عملي�ات الرشاء الحكومي أس�وة
بمنتج رشكات الوزارات».
ّ
وب�� العط�ار أن «توج�ه الحكومة
نحو دعم القطاع الخاص بحاجة إىل
تفعيل قوان� داعم�ة لهذا التوجه».
مطال ًب�ا «الكت�ل السياس�ية بإق�رار
القوان�� الت�ي م�ن ش�أنها زي�ادة
الحرك�ة االس�تثمارية يف البالد ،ومن
أهمها قانون الرشاكة ب� القطاع�
العام والخاص».

وأض�اف «أكرر انه ال توج�د حماية
رس�مية حالي�ا ً بموجب ام�ر رئايس
تنفيذي للرئي�س األمريكي الذي ظل
يتجدد سنويا ً  executive orderذلك
من�ذ آخر تجدي�د كان يف العام ٢٠١٢
 ٢٠١٣mيوم س�دد العراق تعويضات
لألمري�كان  tourt claimsبنحو ٤٠٠
ملي�ون دوالر س�ميت (بتعويض�ات
األذى)».
وتاب�ع صالح انه «ج�رى آخر تمديد

يف عهد الرئيس الس�ابق باراك اوباما
ال�ذي اش�رط بموجب�ة ان يلت�زم
الع�راق بهيكلة املص�ارف الحكومية
ضم�ن مرشوطي�ات صن�دوق النقد
الدويل املنوه عنها يف اتفاق االستعداد
االئتمان�ي  ، SBAوكان�ت الحماي�ة
لسنة واحدة فقط ،فضالً عن انتهاء
حماي�ة االم�م املتحدة املتح�دة عىل
أم�وال الع�راق ،وع�ىل النح�و ال�ذي
وف�ره الق�رار  ١٤٨٣لس�نة ، ٢٠٠٣

بكني تعلن استعدادها لتنفيذ اإلتفاقية
العراقية الصينية بشكل فوري

بغداد /الزوراء:
بح�ث النائ�ب األول لرئي�س
مجل�س الن�واب ،حس�ن كريم
الكعب�ي ،ام�س الثالث�اء ،م�ع
الس�فري الصين�ي يف الع�راق،
تشانغ تاو ،االتفاقيات الثنائية
املربمة ب�� البلدين ،فيما أعلن
الس�فري اس�تعداد بالده لتنفيذ
االتفاقي�ة الصيني�ة العراقي�ة
بشكل فوري.
وق�ال الكعب�ي ،يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه ،ع�ىل

هام�ش اس�تقباله الس�فري
الصين�ي ل�دى العراق ،تش�انغ
تاو ،والوفد املراف�ق له“ :ندعو
اىل رضورة امل�ي بتنفي�ذ
االتفاقيات العراقية – الصينية
الت�ي ابرمتها الحكومة الحالية
يف بك�� م�ن اآلن” .مش�ريا اىل
أنه�ا “س�توفر فرص�ا ً كب�رية
إلعمار العراق”.
وأك�د الكعب�ي أن “تع�اون
السلطت� الترشيعية والتنفيذية
لوض�ع كل اإلج�راءات املتعلقة

بغداد /الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االس�عار ISX 60يف جلس�ة،
ام�س الثالث�اء ،ع�ىل ( )500.06نقط�ة مرتفعا
بنس�بة( )0.53%عن اغالقه يف الجلسة السابقة
البالغ ( )497.40نقطة .وجاءت مؤرشات تداول
س�وق العراق ل�ألوراق املالية ،ام�س ،عىل النحو
اآلتي :بلغت عدد الرشكات املدرجة 102 :رشكة،
بينما بلغ عدد الرشكات املتداولة  31رشكة .وبلغ
عدد االسهم املتداولة ( )3,409,754,170سهما،
بينما بلغ�ت قيمة االس�هم ()1,497,356,389
دين�ارا .حي�ث اغلق م�ؤرش االس�عار ISX 60يف
جلس�ة ،ام�س الثالث�اء ،ع�ىل ( )500.06نقطة
مرتفعا بنس�بة( )0.53%عن اغالقه يف الجلسة
الس�ابقة البال�غ ( )497.40نقطة ،وت�م تداول
اس�هم ( )31رشك�ة م�ن اص�ل ( )102رشك�ة
مدرج�ة يف الس�وق ،وأصب�ح ع�دد ال�رشكات
املتوقف�ة بق�رار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم

من�ذ س�بتمرب /أيل�ول ،يف ح�� زاد غرب
تكس�اس إىل ذروت�ه منذ ابريل /نيس�ان.
جاءت املكاسب عقب مخاوف من تصاعد
الرصاع ،واحتم�ال تعطل معروض الرشق
األوس�ط بع�د رضب�ة بطائرة مس�رية يف
الثال�ث م�ن يناير /كان�ون الثان�ي قتلت
القائد العسكري اإليراني ،قاسم سليماني.
لك�ن بع�ض املحلل� ب�دأوا يش�ككون يف
فرص اندالع رصاع واسع النطاق.
وق�ال ،الخ�الن ش�و ،مدير أبحاث الس�لع
األولية يف بنك أس�راليا الوطني” :الس�وق
قلقة بوضوح من احتمال تعطل املعروض،
لكن ال يوجد مسار واضح لألمام من هنا...
”األمر برمته محض تصورات محتملة قد
تؤث�ر يف إنت�اج النفط أو ال تؤث�ر ،لذا يبدو

فقدان
ْ
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية
املرقم�ة ٢٥ -٠٠٠٥٥٤٩٠
بالع�دد ١٢٦ /يف ٢٠١7/١٠/٣١
والص�ادرة م�ن ثانوي�ة الك�رار
املسائية للبن� معنونة اىل وزارة
الداخلية /مديرية ادارة التطوع،
باس�م (نبي�ل طاه�ر جاس�م
حس�ون) فعىل من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار.

باإلتفاق حيز التنفيذ ،وتسهيل
دخول الرشكات االس�تثمارية
الكربى إىل البالد”.
ب�دوره ،أك�د الس�فري الصيني
“اس�تعداد ب�الده وجهوزي�ة
الرشكات االستثمارية % 100
للمبارشة يف ترجمة االتفاقيات
واالرساع بوضعه�ا موض�ع
التنفي�ذ” .معرب�ا ع�ن “دعم
الص� للجهود التي من شأنها
حفظ س�يادة العراق وسالمة
اراضيه”.

صعود تداوالت سوق العراق لألوراق
املالية

التزامه�ا بتعليمات االفصاح امل�ايل ( )26رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املش�راة من املستثمرين غري
العراقي� يف الس�وق النظامي ( )12,700مليون
س�هم بقيمة بلغ�ت ( )33,620مليون دينار من
خ�الل تنفيذ ( )13صفقات عىل اس�هم رشكت�
 .بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين
غري العراقي� يف الس�وق النظام�ي ()425,250
مليون س�هم بقيم�ة بلغ�ت ( )122,322مليون
دينار من خالل تنفيذ ( )15صفقات عىل اس�هم
رشكت� .أما عدد االسهم املشراة من املستثمرين
غري العراقي� يف الس�وق الثاني فبلغ ( )760الف
س�هم بقيمة بلغ�ت ( )1,900ملي�ون دينار من
خ�الل تنفي�ذ ( )10صفقات عىل اس�هم رشكة
واحدة .وبلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين
غري العراقي� يف السوق الثاني ( )760الف سهم
بقيم�ة بلغ�ت ( )1,900مليون دين�ار من خالل
تنفيذ ( )10صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.

النفط العاملي يهبط وسط إعادة تقييم ملخاطر الشرق األوسط
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
تراجع�ت أس�عار النف�ط ،ام�س الثالثاء،
مع إعادة املس�تثمرين النظر يف احتماالت
تعط�ل إمدادات الرشق األوس�ط يف أعقاب
قتل الواليات املتحدة قائدا عسكريا إيرانيا
كبريا.
وهبط برن�ت  1.5باملئ�ة إىل  67.86دوالرا
للربميل وس�جل  68.14دوالرا ،بانخفاض
 77س�نتا ،يف الس�اعة  0550بتوقي�ت
جرينت�ش .ونزل�ت العق�ود اآلجل�ة للخام
األمريكي غرب تكساس الوسيط  65سنتا
إىل  62.62دوالرا للربمي�ل ،بعد أن تراجعت
يف وقت سابق  1.5باملئة إىل  62.30دوالرا.
كان�ت األس�عار ارتفع�ت يف الجلس�ت�
السابقت� ،حيث بلغ برنت أعىل مستوياته

والتي انتهت ايضا ً منذ صدور القرار
االممي  ١٩٥٦يف نهاي�ة العام ٢٠١٠
 ،وال�ذي أعط�ى مهل�ة  ٦اش�هر يف
حينها النته�اء الحماية االممية عىل
االموال العراق ،والس�يما يف حس�اب
املقبوض�ات النفطي�ة  DFIيف حينه،
وق�د انته�ت الحمايت�� تباع�ا ً ب�
السنوات .»٢٠١٣m٢٠١١
ونوه الخبري املايل اىل ان «الس�ؤال هو
كيف اس�تمرت أم�وال العراق تحمى

لغاي�ة الي�وم دون مالحق�ات م�ن
دائن�� تجاري� محتمل��؟» .مبينا
«يف اعتقادي ان وجود اس�تقطاعات
حرب الكويت ع�ىل آلية عوائد النفط
ظلت توفر حماي�ة {أممية} تلقائية
لحس�اب العائ�دات النفطية املفتوح
لدى .»FRBNY
ّ
وب�� «أم�ا حس�اب البن�ك املركزي
العراقي ال�ذي يضم احتياطات البنك
املرك�زي بال�دوالر ،فه�ي محمي�ة
بموج�ب القوان�� االحتياطي�ة
الفيدرالي�ة الت�ي تق�ول ان ام�وال
البن�وك املركزية املس�تقلة لدى البنك
االحتياطي الفيديرايل {كبنك مركزي}
توفر بنفسها الحماية القانونية من
اي  attachmentsاو حج�ز لدائن��
تجاري�� لك�ون تل�ك االم�وال ه�ي
للحفاظ عىل االستقرار النقدي واملايل،
وهنالك س�ابقة قضائي�ة لالرجنت�
به�ذا الش�أن بموجب ق�رار ملحكمة
نيوي�ورك ،ي�وم ردت دع�وة ملالحقة
قضائية أثارها دائنون تجاريون قبل
عقد من الزمن».
وكان الرئي�س االمريك�ي ،دونال�د
ترام�ب ،ه�دد بف�رض عقوب�ات لم
يسبق لها مثيل من قبل يف حالة طرد
قواته من العراق.
وه�ي تهدي�دات القت رفضا ش�عبيا
واقليم�ا ودوليا واس�عا ،جاءت عىل
خلفي�ة تصوي�ت الربمل�ان العراق�ي

بإخراج تلك القوات والغاء االتفاقية
املربم�ة معه�م ،حي�ث رافق�ت تلك
التهديدات مخاوف من تطبيقها عىل
ارض الواقع او محاولة ترامب فرض
حصار ع�ىل الصادرات النفطية التي
تعتم�د عليه�ا موازنة البالد بش�كل
رئيس.
فيم�ا تعتمد بعض االس�واق العاملية
عىل صادرات العراق النفطية بنسبة
اربعة مالي� برمي�ل يوميا ،وهذا ما
جع�ل مختص� يس�تبعدون تطبيق
تلك العقوبات التي ربما ترفع اسعار
النفط يف الدول املستهلكة كافة.
والن العراق لم يف ّعل دور القطاعات
االخ�رى كالزراع�ة والتج�ارة
والصناع�ة ،وغريه�ا من امل�وارد اىل
جانب النفط ،فإن ذلك فس�ح املجال
امام التهدي�دات االمريكية والتلويح
بعقوب�ات إذا م�ا طبق�ت عىل ارض
الواق�ع ،ف�ال ش�ك أنه�ا س�تعصف
باالقتص�اد الع�ام ،وس�تدخل البالد
يف دوام�ة س�تجعله يعيد حس�اباته
االقتصادية.
ه�ذه امل�رة ل�م يلتج�ئ ترام�ب اىل
التهديد العسكري ،وانما لوح بحرب
اقتصادية قد ال يطيقها العراق وفقا
ملراقب� اك�دوا انها اداة للضغط عىل
الحكومة العراقي�ة بغية العدول عن
قراره�ا يف اخ�راج التحال�ف ال�دويل
األمريكي من البالد.

أن السوق أعادت التقييم يف آخر  24إىل 36
ساعة فيما يتعلق ببعض االحتماالت“.
وأض�اف «أن إي�ران س�تحتاج إلي�رادات
العمل�ة الصعب�ة من اس�تمرار ص�ادرات
النف�ط ،ولهذا لن يكون م�ن مصلحتها أن
تحاول غلق مضي�ق هرمز .ويمر نحو 20
باملئة من نفط العال�م باملضيق الذي تطل
إيران عليه».
ورجحت مجموعة أوراس�يا أن تركز إيران
ع�ىل األه�داف العس�كرية األمريكي�ة ال
أه�داف الطاقة .وتابعت ”ال يعني هذا أنها
ل�ن تواصل التح�رش منخفض املس�توى
بحركة الش�حن التجاري أو البنية التحتية
اإلقليمي�ة للطاقة ،لكن هذه األنش�طة لن
تكون شديدة“.

فقدان
ْ
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية
يف
املرقم�ة١٢٣٨٨٥ /
 ٢٠١7/١٠/١٩والص�ادرة م�ن
مدرس�ة حبي�ب ب�ن مظاه�ر
االسدي االبتدائية للبن� معنونة
اىل وزارة الداخلية /مديرية ادارة
التط�وع باس�م (ه�ادي صالح
عبدالل�ه) فعىل من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار.

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
لوبيا
خس
شمندر
شجر
قرنابيط
لهانة
البصل

السعر للكغم الواحد
 7٥٠دينار
 7٥٠دينار
 7٥٠دينار
 7٥٠دينار
 7٥٠دينار
 ٢٠٠٠دينار
 ٥٠٠دينار
 ٥٠٠دينار
 ٥٠٠دينار
 ٥٠٠دينار
 ٥٠٠دينار
 ٥٠٠دينار

إعالنك في
حيقق لك االنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

لالستفسار 07810090003 :

فقدان
ْ
فق�دت من�ي الوثيق�ة
املدرسية املرقمة٠٦٣١٩٤ /
بالعدد ٢7 /يف ٢٠١٦/٥/٢٦
والصادرة من مدرس�ة بدر
الك�ربى معنون�ة اىل وزارة
الداخلية ،باس�م (مصطفى
ف�الح عبدالل�ه) فع�ىل من
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل
جهة االصدار.

فقدان
ْ
فق�دت من�ي الوثيق�ة
املدرسية املرقمة٢٠١٥١١ /
يف  ٢٠١7/١٠/٢٣والصادرة
من مدرس�ة االب�رار للبن�
معنونة اىل وزارة الداخلية/
مديرية ادارة التطوع  ،باسم
(امجد نوماس كاظم) فعىل
من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار.

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
جزر
رمان
شلغم
العنب

السعر للكغم الواحد
 ١٠٠٠دينار
 7٥٠دينار
 7٥٠دينار
 ١٠٠٠دينار
 7٥٠دينار
 ١٠٠٠دينار
 ٥٠٠دينار
 ٥٠٠دينار
 7٥٠دينار
 ١٢٥٠دينار
 ٥٠٠دينار
 ٢٥٠٠دينار

إعالن
اىل  /املدع�و (س�لمان عي س�لمان ش�هاب
املشاهدي) الس�كن الحايل /الرشطة الرابعة
(م ٨٠7 .ز  ٣١د  )١٦والعن�وان الس�ابق/
الش�هداء (م ٨7٥ .ز  ٣٢د  )٩للطل�ب م�ن
املدعي�ة ( س�كينه ج�واد عكي�ي ) لنصبها
قيمة عليها وملجهولية محل اقامتك يف الوقت
الح�ارض ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا يف
صحيفت� محليت�� للحضور امام املحكمة
اذا كن�ت داخل الع�راق خالل خمس�ة عرش
يوما ،وإذا كنت خ�ارج العراق ثالثون يوما،
وعن�د عدم حضورك س�وف تتخ�ذ املحكمة
االجراءات ضدك وفق االصول .
مع التقدير
القايض
اياد مطرش شالل
العدد/٥٢٥:ش٢٠١٩/
جمهورية العراق
التاريخ٢٠٢٠/١/٥:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر
اعالن
اىل/املدعى عليه/فرج رزاق رشيد
ْ
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف قلعة س�كر
ق�رار حكمه�ا الغياب�ي املرق�م /٥٢٥ش ٢٠١٩/يف
 ٢٠١٩/١٢/١٩واملتضمن الحكم بالتفريق بينك وب�
املدعية (رجاء محيس�ن عبي�د) وكونك مجهول محل
االقام�ة قررت املحكم�ة تبليغك بالق�رار الصادر عن
طريق النرش يف صحيفت� يوميت� رسميت� واسعتي
االنتشار ولك حق االعراض عىل الحكم الغيابي خالل
املدة القانونية او ارسال من ينوب عنك قانونا ً وبخالف
ذلك يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
مازن عاكول خضري

الرياضي

أصفر وأمحر

ليث حسني :املال وراء انسحاب سلة
اخلطوط من الدوري املمتاز

بغداد /متابعة الزوراء

كش�ف رئيس نادي الخطوط الريايض ،ليث حس�ن ،سبب انس�حاب ناديه من الدوري املمتاز لكرة
السلة .2020 /2019وقال حسن إن «نادي الخطوط انسحب رسميا ً من منافسات الدوري السلوي
املمتاز يف نس�خة العام الحايل».واوضح أن «س�بب االنسحاب يأتي بس�بب االزمة املالية التي يعاني
نّ
عام».وبن
منها النادي ،وكذلك بس�بب االوضاع الراهنة والتوتر االمني الذي يش�هده العراق بشكل
النج�م الدويل الس�ابق أن «إدارة نادي الخطوط تحاول بقدر املس�تطاع دعم جميع انش�طة النادي،
الس�يما كرة الس�لة» .مبينا ً ان «النادي كرم العبيه ،اش�باال وناش�ئن ،بكرة الس�لة ولعبة القوس،
وجميع الالعبن يف الرياضات االخرى».
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األومليب يتوشح باألخضر اليوم

شهد :أمتلك معلومات كاملة عن اسرتاليا وال تزوير يف أعمار العبينا
وب�ن ” الفري�ق االس�رتايل ليس غريب�ا ويمتلك
العبن طوال القامة واجسامهم قوية ،وباملقابل
لدين�ا م�ن االس�ماء التي تس�تطيع ايق�اف هذا
الفري�ق ،لذا ف�إن املباراة م�ن املتوقع ان تش�تد
بمرور الوقت.

بانكوك /حسن سلمان
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
دخل�ت بطولة آس�يا بكرة الق�دم ،ام�س الثالثاء،
واملق�رر انطالقها الي�وم االربع�اء ،مرحلة الجدية
بانعق�اد املؤتم�ر الفن�ي ت�اله الطب�ي ،وم�ن ث�م
الصحف�ي ملباري�ات الجولة االوىل لف�رق املجموعة
االوىل والتي تضم منتخبات العراق وتايلند واسرتاليا
والبحرين.
ويلتق�ي الي�وم االربع�اء منتخ�ب الع�راق بط�ل
ع�ام  2013م�ع أس�رتاليا ع�ىل ملعب ثاماس�ات
يف الس�اعة الواح�دة والرب�ع ظهرا بتوقي�ت بغداد
املحيل ،الخامس�ة والربع ع�رصا بتوقيت العاصمة
التايلندية بانكوك ،يف ح�ن تتقابل تايالند املضيفة
م�ع البحرين ع�ىل س�تاد راجامانغاال يف الس�اعة
الرابعة والربع عرصا بتوقيت بغداد ،الثامنة والربع
مس�اء بتوقي�ت تايلند ،ضم�ن منافس�ات الجولة
االوىل لف�رق املجموعة االوىل ،وتنق�ل املباراتان عىل
قناة (بي ان سبورت )5

العبان عربيان يستحقان املتابعة يف اجملموعة
االوىل

هن�اك العب�ان عربي�ان يف املجموع�ة األوىل م�ن
بطول�ة آس�يا تح�ت  23عام�ا ً  2020التي تضم
تايالند املُضيفة والفائزة بلقب أول نسخة العراق
وأسرتاليا والبحرين.
وس�وف يدخ�ل الثنائ�ي الهجوم�ي منافس�ات
البطول�ة القارية عىل خلفية االداء املميز يف العام
 ،2019وان ام�ال منتخب�ي الع�راق والبحري�ن
معقودتان عىل الالعبن االثنن بالتأهل إىل األدوار
اإلقصائية من بطولة آس�يا تحت  23عاما ً 2020
يف تايالند .

مراد حممد صبح..العراق /مهاجم

غين شهد :طموحنا اعادة اجناز قطر

واشار مدرب املنتخب االوملبي العراقي بكرة القدم،
عبد الغني شهد ،امس الثالثاء ،قبل مباراة اسرتاليا
يف افتتاح نهائيات اس�يا للمنتخبات االوملبية املقرر
انطالقه�ا يف تايلن�د الي�وم االربع�اء ،اىل انه يعرف
املنتخب االسرتايل جيدا.
وق�ال ش�هد يف املؤتم�ر الصحفي الذي س�بق لقاء
اسرتاليا ” لدينا طموحات كبرية بإعادة انجاز قطر
 ،ونمتل�ك العبن واعدين مؤهلن للتأهل اىل اوملبياد
طوكيو ،مثلما حدث يف ريو دي جانريو .”2016
واض�اف ” اما بالنس�بة ألعمار الالعب�ن ففريقنا
مش�ارك ضمن الس�ن القانونية املح�ددة يف لوائح
االتح�اد االس�يوي وحس�اباتنا الحالي�ة تنصب يف
املجموع�ة فق�ط ،ولدين�ا معلوم�ات كافي�ة ع�ن
كل الف�رق الت�ي ه�ي االخ�رى تش�ارك باالعم�ار
القانونية”.
وب�ن” بالتأكيد مب�اراة اس�رتاليا االوىل هي مدخل
للبطول�ة ،ولدين�ا معلوم�ات وافي�ة ع�ن الفري�ق
االس�رتايل ،وان ابعاد اربعة العب�ن منه هي نقطة
ايجابية للفريق العراقي”.

الزي الرمسي لالومليب العراقي يف مباريات
اجملموعة االوىل

وقب�ل املؤتمر الصحفي ت�م عقد املؤتمر الفني يف
الس�اعة الخامس�ة فجرا بتوقيت بغ�داد املحيل،

وتم من خالله تحديد الزي الذي سريتديه الفريق
العراق�ي والف�رق االخرى يف مباري�ات املجموعة
االوىل لنهائيات اسيا املقرر انطالقها اليوم.
الفري�ق العراق�ي س�ريتدي االخ�رض الكام�ل يف
لق�اء اليوم امام اس�رتاليا ،بينما ح�ارس املرمى
سيلعب بالقميص السمائي ،فيما يرتدي منتخب
اسرتاليا االصفر.
اما لق�اء البحرين يف الجولة الثانية واملقرر له ان
يق�ام يف  11كانون الثاني الج�اري ،فأن املنتخب
العراق�ي س�يلعب باالبيض والبحري�ن باالحمر،
فيم�ا يلعب املنتخ�ب العراقي املب�اراة االخرية يف
املجموع�ة امام تايلند يف  14من الش�هر الجاري
بالزي االخرض ،وتايلند باالزرق.

وفد خليجي يزور البصرة
لالطالع على ملعب جذع النخلة

بغداد /متابعة الزوراء
قرر االتحاد الخليجي لكرة القدم ارسال وفد اىل العراق من اجل
االطالع عىل مالعبه قبل استضافة “خليجي  25يف البرصة.
وق�ال مص�در يف اتحاد الك�رة ”ال يهمنا اذا م�ا قدمت كل دول
الخليج الستضافة البطولة كون القرار اتخذ باالجماع ملصلحة
العراق”.
وأض�اف “يف ح�ال لم يت�م ايفاء الع�راق ملتطلبات اس�تضافة
كأس الخلي�ج ،فأن البحرين وقطر ستتنافس�ان بصفة البديل
الحتضان البطولة”.
وبن أن “اتحاد كأس خليج سريسل خالل مدة اقصاها  50يوما ً
وفدا اىل العراق للتفتيش عىل جملة من متطلبات البطولة”.
وتابع املصدر أن “اتحاد الكرة سريسل خطابا اىل اتحاد كأس
الخليج يؤكد فيه اس�تعداده الس�تضافة البطولة ،متمس�كا ً
بحق�ه ال�ذي رشع بق�رار اعلن باالجم�اع عن اتح�اد كأس
الخليج”.

الضائقة املالية تتسبب بإلغاء
معسكر الزوراء يف تركيا
بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن الجه�از الفن�ي لفري�ق
الزوراء إلغاء املعس�كر التدريبي
املق�رر يف الع�ارش م�ن الش�هر
الج�اري يف تركي�ا تحض�ريا
للملح�ق اآلس�يوي بس�بب
الضائقة املالية.
وق�ال امل�درب املس�اعد لفري�ق
الزوراء ،احمد خضري :ان اإلدارة
ق�ررت الغاء املعس�كر التدريبي
ال�ذي كان مق�ررا يف تركي�ا يف
الع�ارش م�ن الش�هر الج�اري
تحض�ريا ملب�اراة بونيودك�ور
األوزبك�ي ضمن مب�اراة ملحق
دوري أبط�ال اس�يا واملقررة يف
الح�ادي والعرشين من الش�هر
الجاري.
وب�ن :أن الس�بب وراء إلغ�اء
املعسكر هو الضائقة املالية التي

يمر بها النادي برغم أن الجهاز
الفن�ي ي�رى أن املعس�كر مهم
يف تحض�ري الفري�ق بظل توقف
منافس�ات الدوري املحيل ،حيث
يعد الحل البدي�ل لتهيئة الفريق
ملواجهة امللحق االسيوي.
وأشار إىل :أن وضع الفريق ليس
ع�ىل م�ا ي�رام يف ظ�ل الغيابات
بالتح�اق أربعة العبن باملنتخب
األوملبي املش�ارك يف بطولة اسيا
دون  23س�نة ،وكذل�ك مغادرة
ثالث�ة العبن ،برغ�م محاوالتنا
املس�تمرة يف ترمي�م الفري�ق
بالتعاقد م�ع العبن جدد بفرتة
االنتقاالت الشتوية.
يش�ار إىل أن فري�ق ال�زوراء
فاتح ثنائي النفط بس�ام شاكر
ومحمد داود ،لك�ن إدارة النفط
اعلنت تمسكها بالالعبن.

طاقم صيين للعراق واسرتاليا

وأعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أسماء حكام
مبارات�ي الجولة األوىل من منافس�ات املجموعة
األوىل يف بطول�ة آس�يا تح�ت  23عام�ا ً  2020يف
تايالند ،واللتن تقامان اليوم األربعاء.
ويلتق�ي يف اليوم األول منتخ�ب العراق بطل عام
 2013مع أس�رتاليا عىل ستاد ثاماسات ،يف حن
تتقاب�ل تايالند املضيفة مع البحرين عىل س�تاد
راجامانغاال.
ويدي�ر مب�اراة الع�راق وأس�رتاليا طاق�م حكام
صين�ي ،مك�ون م�ن ف�و مين�غ ،والحكم�ن
املس�اعدين يش زيانغ وكاو ي�ي ،وحكم الفيديو

املساعد ما نينغ.
كم�ا يش�ارك يف إدارة املب�اراة ح�كام الفيدي�و
املس�اعدين ليو كووك مان من هونغ كونغ ،وكو
هيونغ-جن من كوريا الجنوبية ،والحكم الرابع
كريشانثا ديالن برييرا من رسيالنكا.

حييى زغري :متفائل بالواعدين

رئي�س الوفد العراقي ،عضو االتحاد ،يحيى زغري
 ،أك�د انه متفائل بالش�باب الواعدين ،وما وجده
من اندف�اع يؤكد ان املهمة ل�ن تكون بالصعوبة
التي يعتقدها البعض برغم ان الفريق االس�رتايل
فري�ق معروف ل�دى الجميع وفيه م�ن العنارص
الفردية الجيدة.
واضاف :مباراة الغد وبرغم حساس�ية مباريات

االفتت�اح ،إال انه�ا س�تكون اختب�ارا حقيقي�ا
لالعبين�ا ،وثقتن�ا عالية به�م يف تحقي�ق نتيجة
ايجابي�ة س�تكون مفتاح�ا للمنافس�ة يف ف�رق
املجموعة.

عباس عبيد :لست قلقا

مس�اعد املدرب ،عباس عبي�د ،اكد انه ليس قلقا
من لق�اء اليوم امام اس�رتاليا برغم حساس�ية
املباراة كونها االوىل ،ودائما ماتكون الصعوبة يف
البداية.
واضاف“ :عملنا جاهدين من اجل ايصال الفريق
اىل الجاهزي�ة ،وتعاملن�ا م�ع الالعب�ن بط�رق
نفس�ية تجعل تركيزهم ع�ىل املباريات من دون
ضغوط”.

أدت األه�داف الثالثة التي أحرزها املهاجم مراد صبح
يف التصفي�ات إىل تص�دره قائم�ة الهدافن يف صفوف
املنتخب العراقي خالل طريقه لحجز مكانه يف تايالند،
وس�يصبح مهاجم فريق الكهرباء مرة أخرى من بن
أخط�ر العبي منتخب أس�ود الرافدين خ�الل البطولة
القارية يف جنوب رشق آسيا.
يحمل صبح مس�ؤولية كبرية ،لتك�رار دوره مواطنه
مهند عب�د الرحيم نجم نس�خة ع�ام  2014التي نال
الع�راق خالله�ا اللق�ب ،والذي عاد وس�جل إىل جانب
أيم�ن حس�ن األه�داف التي ق�ادت املنتخ�ب الغرب
آس�يوي ليتأهل إىل األلع�اب األوملبية  2016يف ريو دي
جانريو.

حممد احلردان ..البحرين /مهاجم

كان ج�زءا بارزا من منتخب البحرين األول الذي تمتع
ب�أداء مذهل يف ع�ام  ،2019حيث ف�از ببطولة اتحاد
غرب آس�يا وكأس الخليج ،وس�يكون محمد الحردان
أيض�ا ً ضمن تش�كيلة منتخ�ب بالده يف بطولة آس�يا
تحت  23عاما ً  2020يف تايالند.
س�جل املهاجم املتألق هدفن حاس�من يف التصفيات
يف ش�هر آذار ،حيث تأهلت البحري�ن إىل هذه البطولة
القاري�ة للمرة األوىل ،بينما س�جل الالع�ب البالغ من
العم�ر  22عام�ا ً اله�دف الوحي�د يف املب�اراة التي فاز
املنتخ�ب البحرين�ي األول ف�وزا ً تاريخي�ا ً  1-0ع�ىل
نظريه.

الشرطة يبدأ معسكره يف األردن حتضريا ملواجهة الشباب السعودي
بغداد /متابعة الزوراء
وص�ل ،ي�وم ام�س الثالث�اء ،وف�د نادي
الرشطة بكرة القدم اىل العاصمة االردنية
عمان ،لخوض معسكر تدريبي يمتد ملدة
اسبوعن اس�تعدادا ملواجهة اياب دوري
ابطال العرب امام الشباب السعودي.
وق�ال عض�و ادارة ن�ادي الرشط�ة ،د.
ع�دي الربيع�ي :ينتظم فريقن�ا الكروي
يف معس�كر تدريب�ي مل�دة ( )1٤يوم�ا يف
العاصم�ة االردني�ة عم�ان ،نخوض من
خالل�ه م�ن ( )2اىل ( )٣مباري�ات ع�ىل
الصعيد الودي امام اندية اردنية حس�ب
الظ�روف تحض�ريا ملواجه�ة الش�باب
السعودي.
واضاف :خالل الفرتة املاضية سعت ادارة
النادي ،وحس�ب الخط�ة املوضوعة من
قبل املدير الفني ،لتعزيز صفوف الفريق
بالعب�ن محرتف�ن ،ولك�ن اصطدمن�ا
برفض الالعبن للتواجد يف العراق بحكم
الوضع االمني.
وب�ن :عتبنا الش�ديد عىل بع�ض ادارات

االندي�ة العراقي�ة التي لم تض�ع يف نظر
االعتبار ان الرشطة سيكون ممثل الكرة
العراقي�ة م�ن خ�الل وض�ع جمل�ة من
املعرق�الت إلع�ارة عدد م�ن الالعبن من
جانب ،واملغاالة املالية من جانب اخر.
واش�ار الربيعي اىل :ان االدارة ماضية يف
عملي�ة املفاوض�ة مع عدد م�ن الالعبن
املحلين لتعزيز صفوف الفريق وحس�ب
احتياجات الجهاز الفني.
واوضح :مدرب فريقنا الكسندر اليتيش
كان يف نيت�ه التواجد يف العراق بعد نهاية
اجازت�ه ،ولك�ن تعلي�ق بع�ض الرحالت
الجوي�ة ح�ال دون تواج�ده يف بغ�داد
وسيلتحق بشكل مبارش اىل عمان.
واختتم حديثه قائالً :حاولنا جاهدين ان
نحتف�ظ بخدمات الالع�ب امجد عطوان
م�ن خالل رفع قيمة عقده ،ولكن االخري
فض�ل االح�رتاف ،لذا ت�م منح�ه الضوء
االخرض للرحيل مع تمنياتنا له بالتوفيق
الدائ�م ع�ىل ان تك�ون اب�واب الن�ادي
مفتوحة امامه متى ما قرر الرحيل.

حمسن :سأجتهد مع اهلالل السوداني من أجل حصد البطوالت
بغداد /متابعة الزوراء
وص�ل الالع�ب عماد محس�ن إىل
العاصم�ة الس�ودانية الخرطوم
بع�د تعاق�ده م�ع ن�ادي الهالل
قادما م�ن فريق ال�زوراء بفرتة
االنتقاالت الشتوية.
وقال محس�ن :س�عيد بالتجربة
الجديدة م�ع نادي اله�الل الذي
يتمتع بقاع�دة جماهريية كبرية
يف الس�ودان وع�ىل مس�توى
القارة الس�مراء ،وأعد الجماهري
بتقدي�م كل ما ل�دي ،وأن اجتهد
ألك�ون إضاف�ة نوعي�ة للفري�ق
يف منافس�اته بال�دوري املح�يل
وبالبطولة األفريقية .
وب�ن :أن الالع�ب العراقي قادر
ع�ىل التأقلم رسيعا مع أي دوري
ووسط األجواء املختلفة ،وبالتايل
س�أجتهد م�ن أج�ل التأقلم مع

زمالئي بالفريق ،حيث س�أبارش
التدريب�ات رسيع�ا ،وأس�عى
للمش�اركة يف املباراة املقبلة ،وأن
أساهم بتحقيق نتائج مميزة مع
الفريق.
يشار إىل أن تجربة عماد محسن
ليست األوىل من نوعها يف الدوري
السوداني ،حيث سبق أن احرتف
س�عد عطية وعالء عبد الزهرة يف
نادي املريخ السوداني.
ويف س�ياق منفص�ل ،ق�رر نادي
ال�زوراء الري�ايض من�ح بطاقة
االس�تغناء ملدافع�ه مصطف�ى
ناظ�م ،م�ن اجل االنتق�ال خالل
ف�رتة االنتق�االت الش�توية
الجارية.
ناظم تقدم بطلب رسمي للنادي
من اجل منحه البطاقة االستغناء
لالنتقال اىل فريق اخر.

وقال عضو الهيئة االدارية لنادي
الزوراء ،عبد الرحمن رش�يد :إن
“ادارة نادي الزوراء ،وافقت عىل
من�ح بطاق�ة االس�تغناء لالعب
مصطفى ناظم”.
واوض�ح أن “االدارة س�محت
لناظ�م بالرحي�ل بع�د موافق�ة
ال�كادر التدريب�ي ،وبن�ا ًء ع�ىل
الطلب املقدم من الالعب” .معربا ً
عن “امنيات�ه بالتوفيق لالعب يف
مخطته الجديدة”.
وم�ن جهته ،وجه نج�م املنتخب
الوطني لكرة القدم ،عالء عباس،
رس�الة اىل جماهري نادي الزوراء
بع�د انتقاله اىل صف�وف الكويت
الكويتي.
وكان الكوي�ت ق�د اعلن رس�ميا ً
ضم عالء عب�اس وامجد عطوان
يوم السبت املايض.

وقال عباس امللقب ب�”االباتيش”
ع�ر حس�ابه الرس�مي ع�ىل
“انستغرام”“ :جمهور النوارس..
احبت�ي واخوت�ي واصدقائي ،لم
اعل�م ان س�اعات ال�وداع عنكم
مؤملة اىل هذا القدر  ..من قال اني
غادرت قلعة النوارس  ..فروحي
ما زالت موجودة هناك مش�جعا ً
ومحباً”.
واضاف “لن انىس وقفتكم معي
وق�ت ما كنت وحي�دا ً  ..لن انىس
مس�اندتكم يل يف كل لحظ�ة،
ل�ن انىس تل�ك االيام الت�ي كانت
االجمل يف حياتي”.
وات�م “ش�كرا ً لك�م م�ن القل�ب
وس�تبقون يف قلب�ي م�ا حيي�ت
..شكرًا لنادي الكويت عىل الثقة
وإن ش�اء الله نكون عند حس�ن
الظن”.

الرياضي
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انرت ميالن يشل نابولي بسم األفاعي
أس�قط إن�رت مي�الن ،مضيف�ه ناب�ويل،
بثالثي�ة لهدف ،ع�ىل ملعب س�ان باولو،
ضمن منافس�ات الجولة  18من الدوري
اإليطايل.
س�جل لإلن�رت روميل�و لوكاك�و هدفني،
والوت�ارو مارتيني�ز يف الدقائ�ق  14و33
و ،62بينما س�جل أركاديوز ميليك هدف
نابويل الوحيد يف الدقيقة .39
به�ذا الف�وز ،رف�ع النرات�زوري رصيده
إىل  45نقط�ة متقاس�ما الص�دارة م�ع
يوفنتوس ،بينم�ا تجمد رصيد نابويل عند
 24نقطة يف املركز الثامن.
ب�دأ ناب�ويل املب�اراة بمح�اوالت هجومية
غ�ر مؤثرة ،حيث افتقدت رأس�ية ميليك
وتس�ديدة إنس�يني وفابيان روي�ز للدقة
املطلوب�ة ع�ىل املرمى ،يف املقابل اس�تغل
ً
مسجال الهدف
لوكاكو أول محاولة جادة
األول بتس�ديدة ارتطم�ت بالقائم األيمن
قبل أن تدخل املرمى.
بعد اله�دف ارتبك نابويل ،واس�تغل العبو
إنرت املوقف ،حيث س�دد جاليارديني كرة
أمس�كها مريت ح�ارس مرم�ى نابويل،
بينما ألغى الحكم ً
هدفا س�جله كاييخون
بداعي وجود مخالف�ة نتيجة القفز فوق
الخصم.
كاد الورت�ارو مارتيني�ز أن يعم�ق جراح
ناب�ويل بتس�ديدة قوي�ة أبعده�ا مريت
بصعوب�ة ،بعدها ت�ورط ح�ارس نابويل

يف خطأ س�اذج حيث تعام�ل برعونة مع
ً
هدفا
تس�ديدة لوكاكو مما كل�ف فريقه
ثان ًيا.
انتف�ض أصحاب األرض س�ع ًيا لتقليص
الفارق ،حيث أبعد س�مر هاندانوفيتش،
حارس مرمى إنرت ميالن ،تس�ديدة قوية
م�ن إنس�يني ،بعده�ا أمس�ك برأس�ية
ضعيفة من ميليك.

ومن هجمة منظمة ،وصلت كرة عرضية
من بيوتر زيلينس�كي إىل كاييخون داخل
منطق�ة الج�زاء مرره�ا إىل ميلي�ك الذي
ً
معلنا
أودعها بدوره يف ش�باك إن�رت ميالن
عن هدف تقليص الفارق.
اس�تبرش جينارو جاتوزو م�درب نابويل
خ�را يف إدراك التعادل بالدقائق األوىل من
الشوط الثاني ،الذي بدأ باندفاع هجومي

ألصحاب األرض ،لم يسفر إال عن تسديدة
إنسيني بجوار القائم األيرس.
وتح�رك أنطوني�و كونت�ي لتنش�يط
الصف�وف ،حي�ث أرشك نيكول�و باري�ال
م�كان جاليارديني ،ليحكم قبضته تماما
عىل وس�ط امللعب ،وينجح يف الفصل بني
خطوط نابويل.
ووس�ط س�يطرة س�لبية للفري�ق

اعالم الكرتوني
البارتينوب�ي ،أخط�أ مدافعه كوس�تاس
مان�والس يف التعام�ل مع ك�رة عرضية،
ليس�دد الوتارو يف الشباك مسجال الهدف
الثالث.
يف الدقيقة  ،73حل ستيفانو سينيس ً
بديال
ملاتي�س فيس�ينو ،بينما اكتف�ى جاتوزو
باملشاهدة ،ودب اليأس تدريجيا يف نفوس
العبي�ه ،وافتق�دت املح�اوالت الهجومية
للتنظي�م ،حيث جاء التهدي�د الوحيد من
ركل�ة ح�رة س�ددها إنس�يني ،ارتطمت
بأع�ىل العارض�ة ،وتس�ديدة أخ�رى غر
مؤثرة مليليك يف أحضان هاندانوفيتش.
رغ�م قلة الحيلة ،بدا جات�وزو راضيا عن
التش�كيل األس�ايس ،حيث أخ�ر تبديالته
للدقائ�ق الع�رش األخ�رة ،حي�ث أرشك
هرفين�ج لوزانو ث�م فرنان�دو يورينتي
مكان هاساي وفابيان رويز.
ووسط تراخي نس�بي إلنرت ميالن ،باغت
بيوتر زيلينس�كي الجميع بتسديدة قوية
أبعده�ا هاندانوفيتش ،وأخرى إلنس�يني
ف�وق العارض�ة ،بعده�ا ش�ارك بورخ�ا
فالرو مكان لوكاكو أحد نجوم املباراة.
ومن هجمة مرتدة ،انفرد الوتارو مارتينيز
باملرم�ى ،وراوغ الح�ارس مريت ،إال أن
دي لورينزو أبعد الك�رة من أمام مهاجم
اإلنرت قبل أن يسجل الهدف الرابع ،لينتهي
اللقاء بفوز مس�تحق للضيوف بعد أربع
دقائق وقت بدل ضائع.

تايالند  ... 2020البحث عن اجملد القاري والتأهل لألوملبياد

يتطلع نجوم آسيا الصاعدون إىل الحصول عىل املجد القاري والتأهل لدورة
األلع�اب األوملبي�ة بطوكيو عام  2020عندما تبدأ منافس�ات بطولة آس�يا
تحت  23عاما ً يف تايالند اليوم األربعاء.
ويتطلع  16منتخبا ً مشاركا ً يف البطولة إىل تجريد أوزبكستان من اللقب بعد
فوزها  1 - 2عىل فيتنام قبل عامي.
رّ
وعرب معايل الش�يخ س�لمان بن إبراهيم آل خليفة ،رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم ،عن تمنياته بالتوفيق لنجوم املستقبل يف القارة.
وق�ال رئيس االتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم“ :تعترب آس�يا موطن�ا ً لبعض
املواهب الناش�ئة البارزة ،وتؤكد بطولة آسيا تحت  23عاما ً عىل طموحاتنا
يف توفر منصة عاملية املستوى لالعبينا وفرقنا من أجل التألق”.
وأوض�ح“ :توف�ر البطولة فرصة لرؤي�ة النجوم يف طور اإلع�داد ،الالعبون
الذين يتطلعون إىل كسب أماكنهم يف كأس العالم  2022يف قطر وكأس آسيا
 2023يف الصني ،وكذلك دورة األلعاب األوملبية هذا الصيف ،والتي ستعود إىل
قارتنا العظيمة من خالل اليابان”.
وأض�اف“ :بالنيابة عن أرسة كرة القدم اآلس�يوية ،أتمن�ى التوفيق لجميع
املنتخبات املش�اركة ،كما ُنعرب عن تقديرن�ا الخالص التحاد كرة القدم يف
تايالند عىل تفانيه يف توفر أفضل بيئة ممكنة للفرق والالعبني”.
تبدأ منافس�ات البطولة ،الي�وم األربعاء ،من خالل املجموع�ة األوىل ،حيث
تتطل�ع تايالن�د ،بقيادة م�درب منتخب اليابان الس�ابق أكرا نيش�ينو ،إىل
تحقيق أقىص استفادة من الدعم الجماهري عىل أرضهم يف محاولة لبلوغ
األدوار اإلقصائي�ة ،وأوقع�ت القرع�ة تايالند إىل جانب أس�رتاليا والبحرين
والعراق صاحبة لقب أول نسخة عندما نالت الكأس يف عام  2013وحصلت

عىل املركز الثالث بعد ثالث سنوات.
تتمي�ز املجموعة الثانية بوجود منتخب قطر الذي يقوده املدرب اإلس�باني
فليكس سانشيز الحائز عىل كأس آسيا  ،2019والذي يتوق إىل تحسني أدائه
م�ع منتخب قط�ر تحت  23عاما ً  2018عندما تغل�ب عىل املنتخب الكوري
الجنوبي وحصد املركز الثالث .س�يواجه العنابي الفائز باللقب عام 2016
املنتخب الياباني ،والثنائي الغرب آسيوي السعودية وسوريا.
تبدأ أوزبكس�تان تحت قيادة املدرب الرصب�ي ليوبينكو درولوفيتش حملة
الدف�اع عن لقبها من خالل املجموعة الثالثة ،حيث س�يواجهون منتخبات
كوري�ا الجنوبية الوصيفة يف عام  2016وإي�ران والصني ،ويحاولون يف أن

عرض أمريكي يغري مودريتش للرحيل عن ريال مدريد
َ
كش�ف تقرير صحف�ي ،عن وج�ود اهتمام م�ن ن�ادي دي يس يونايتد
األمريكي ،بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش العب خط وس�ط ريال
مدريد ،خالل الفرتة املقبلة.
وبحس�ب صحيفة ماركا اإلسبانية ،نقال عن تقارير أمريكية ،فإن إدارة
دي يس يونايت�د تتحدث بالفع�ل مع وكالء مودريت�ش ،والذي يمكن أن
ينتقل للنادي األمريكي يف الصيف.

وأش�ار التقري�ر ،إىل أن مودريت�ش تلق�ى العام امل�ايض عرضا
من ال�دوري األمريكي ،وتحدث الالعب م�ع عائلته حول هذه
الخطوة ،وهو متحمس لفكرة اللعب يف الدوري األمريكي.
يُذكر أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بنهاية املوس�م
الج�اري ،وأفادت عدة تقارير مؤخ�رًا أن إدارة املرنجي ال تنوي
تجديد عقده يف الفرتة املقبلة.

دي روسي خيرج من بوكا جونيورز ويعتزل كرة القدم
قرر اإليطايل دانيييل دي رويس مغادرة
فري�ق ب�وكا جوني�ورز األرجنتين�ي
واعت�زال ك�رة الق�دم نهائي�ا ً ليكون
قريبا ً من عائلته.
وج�اء دي رويس إىل الب�وكا يف صفقة
انتقال حر الصيف املايض ،بعد انتهاء
عقده مع روم�ا ،متمما ً  18موس�ما ً
متتاليا ً م�ع الذئاب .ولم يش�ارك دي
رويس م�ع ب�وكا إال يف  6مباري�ات،
وسجل هدفا ً واحداً .وأنهى دي رويس
التعاقد مع بوكا وس�يعود إىل إيطاليا
ليك�ون أقرب إىل عائلته “ بحس�ب ما
قال يف مؤتمر صحفي بصحبة رئيس
الن�ادي األرجنتين�ي خورخ�ي أم�ور
أميال.ولع�ب دي رويس يف روم�ا 616
مباراة و 117مباراة بقميص املنتخب
اإليطايل وفاز بكأس العالم .2006
ويرتبط نجم روما الس�ابق بعقد مع
بوكا جونيورز حت�ى حزيران/يونيو
 .2020وأك�د دي رويس أن اعتزال�ه
اللع�ب ال عالقة بإصابته “البس�يطة

أو ب�أي يشء خط�ر ،حق�اً .أش�عر
ببس�اطة أني بحاجة للعودة من أجل
أن أك�ون بجانب عائلتي .أش�تاق إىل
ابنتي بشكل خاص وهي مشتاقة إيل.
اتخذت القرار هو نهائي” .وشكر دي
رويس ب�وكا عىل الفرصة التي منحها
إياه�ا يف مغامرت�ه األخ�رة كالع�ب،
مضيف�اً“ :أن�ي أترك ج�زءا ً من قلبي
هنا .ال أحد يدرك ما يعنيه أن تلعب يف
بومبون�را وأن تكون يف غرف مالبس
بوكا .كانت تجربة فريدة من نوعها”.

وخالفا ً لرفيق الدرب القائد السابق
فرانشيس�كو توت�ي ال�ذي قرر يف
 2017إنه�اء مش�واره الك�روي
نهائيا ً م�ع الفريق ال�ذي دافع
عن ألوانه طيلة مس�رته ،أراد
دي رويس مواصل�ة اللع�ب
لك�ن م�ع فري�ق آخ�ر غر
روم�ا ال�ذي ب�دأ مش�واره
معه يف الفرق العمرية عام
 .2000ون�اب دي رويس
عن أس�طورة النادي توتي
يف ارتداء ش�ارة القائد بعد
اعت�زال األخر عام ،2017
علما ً بأن توتي هو الالعب
الوحي�د ال�ذي يتفوق عليه
م�ن حي�ث ع�دد املباريات
بقميص “جالورويس”.
وس�يعود دي رويس اىل ن�ادي
العاصمة لت�ويل مهمة االرشاف
عىل فريق الشباب بحسب ما ذكر
موقع “فوتبول إيطاليا”.

إعالن حكام اليوم األول من بطولة آسيا حتت  23عاماً

أعل�ن االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم أس�ماء
حكام مباراتي الجولة األوىل من منافس�ات
املجموع�ة األوىل يف بطول�ة آس�يا تح�ت 23
عام�ا ً  2020يف تايالند ،واللتني تقامان اليوم
األربع�اء .ويلتق�ي يف الي�وم األول منتخ�ب
العراق بطل عام  2013مع أسرتاليا عىل ستاد
ثاماس�ات ،يف حني تتقاب�ل تايالند املضيفة
مع البحرين عىل ستاد راجامانغاال.
ويدير مباراة العراق وأس�رتاليا طاقم حكام
صين�ي ،مك�ون من ف�و مين�غ ،والحكمني
املس�اهدين يش زيان�غ وكاو ي�ي ،وحك�م
الفيديو املساعد ما نينغ.
كما يش�ارك يف إدارة املباراة ح�كام الفيديو

املس�اعدين ليو كووك مان من هونغ كونغ،
وك�و هيونغ-ج�ني م�ن كوري�ا الجنوبية،
والحكم الرابع كريش�انثا دي�الن بريرا من

رسيالنكا.
أما مباراة تايالند والبحرين،
فيديره�ا طاق�م ح�كام
يابان�ي مكون م�ن ريوجي
س�اتو ،والحكمني املساعدين
ه�رويش ياماوت�ي وج�ون
ميهارا ،وس�يكون الحك�م الرابع
العماني أحمد أبو بكر الكف.
ويتكون طاقم ح�كام الفيديو
املس�اعدين م�ن اليابان�ي
كيم�ورا،
هرويوك�ي
ويس�اعده جومب�ي ايدا
ومينورو توجو.

7

يصبحوا أول منتخب يحتفظ باللقب.
يف املجموع�ة األخرة ،تظهر فيتنام ،التي كان مش�وارها إىل نهائي نس�خة
عام  2018رائعاً ،حيث تضم هذه املجموعة منتخبات قوية من خالل كوريا
الش�مالية واألردن واإلمارات للمنافس�ة عىل حجز بطاقت�ي التأهل إىل دور
الثمانية.
تس�تمر منافس�ات البطولة م�ن  8إىل  26كانون الثاني/يناي�ر  2020مع
استخدام تقنية الحكم املساعد الفيديو ال� VARيف جميع مباريات البطولة،
وتتأه�ل املنتخبات التي تحت�ل املركزين األول والثان�ي يف كل مجموعة من
املجموعات األربع إىل األدوار اإلقصائية ،وتضمن املنتخبات التي تحصل عىل
املراكز الثالث األوىل تواجدها يف دورة األلعاب األوملبية لهذا العام.
م�ن املقرر أن تق�ام املباريات يف أربع�ة مالعب يف تايالند ،وذلك عىل س�تاد
راجامانغاال الش�هر يف بانكوك (والذي سيستضيف املباراة النهائية) ستاد
ثاماتسات يف باثوم ثاني ،وستاد سونغكال تينسوالنون وستاد بوريرام.
تضمنت جميع النس�خ الثالث الس�ابقة من البطول�ة العبني تطوروا الحقا ً
ليصبحوا العبني رئيس�يني يف كل من النادي واملنتخب .حيث أصبح العبون
مثل املهاج�م الياباني ش�ويا ناكاجيما وحارس املرم�ى اإليراني عيل رضا
برانفاند والعب الوس�ط التايالندي تش�اناث سونغكراس�ني جميعهم من
نجوم كرة القدم اآلس�يوية بعد أن لعبوا يف بطولة آس�يا تحت  23عاما ً قبل
ذلك.
ه�ذه املرة ،وبوجود هدف م�زدوج تحت أنظارهم ،تعدنا النس�خة الحالية
بتقدي�م املزي�د من الدرام�ا من قبل الجي�ل القادم من نجوم آس�يا يف إطار
سعيهم لكتابة أسمائهم يف كتب التاريخ.

أرسنال يعرب إىل الدور الرابع

بل�غ أرس�نال ال�دور الرابع م�ن كأس االتحاد اإلنكلي�زي لكرة
الق�دم بفوزه الصعب عىل ضيفه ليدز يونايتد من الدرجة األوىل
به�دف نظيف يف خت�ام مباريات ال�دور الثال�ث .وواصل فريق
“املدفعجية” انطالقته الجيدة للعام الجديد بعد فوزه يف مطلعه
عىل ضيفه مانشسرت يونايتد يف املرحلة  21من الدوري ،ليحقق
الي�وم انتص�اره الثاني تح�ت ارشاف مدربه اإلس�باني ميكيل
أرتيت�ا .كان ليدز ،املتوج بلقب املس�ابقة مرة واحدة كانت عىل
حس�اب أرس�نال بالذات يف نهائي ع�ام  ،1972الطرف األفضل
يف الش�وط االول وهدد مرمى اصحاب االرض يف مناسبات عدة
حيث سدد خمس مرات بني الخشبات الثالث مقابل مرة واحدة
ألرسنال ،إال أن جهود رجال املدرب األرجنتيني مارسيلو بييلسا
ذهبت س�دى .رفع النادي اللندني ،حامل اللقب يف  13مناس�بة
(رقم قيايس) آخرها ع�ام  2017تحت ارشاف املدرب الفرنيس
أرس�ني فينغر ،مستواه يف الش�وط الثاني وافتتح التسجيل عن
طريق الشاب ريس نيلسون الذي وصلته الكرة عىل باب املرمى
إث�ر تش�تيت خاطئ م�ن املدافع االس�كتلندي ب�اري دوغالس
لعرضية الفرنيس ألكسندر الكازيت ،فتابعها اإلنكليزي بسهولة
يف الش�باك يف الدقيقة  .55وقبل انطالق املواجهة ،أقيمت قرعة
ال�دور الرابع ولم تس�فر عن أي مواجهات قوي�ة عىل أن تقام
املباريات بني  24و 27الشهر الحايل.
وهنا نتيجة القرعة:
* واتف�ورد أو ترانمر روفرز (درجة ثانية)  -ولفرهامبتون أو
مانشسرت يونايتد.
* هال سيتي (درجة أوىل) – تشيليس.
* ساوثمبتون  -ميدلزبره (درجة أوىل) أو توتنهام هوتسرب.
* كوينز بارك رينجرز (درجة أوىل)  -ش�يفيلد ونسداي (درجة
أوىل).
* بورنموث – أرسنال.
* نورثهامبت�ون ت�اون (درجة ثالثة)  -درب�ي كاونتي (درجة
أوىل).
* برنتفورد (درجة أوىل)  -ليسرت سيتي.
* ميلوول (درجة أوىل)  -شيفيلد يونايتد.
* ريدين�غ (درج�ة أوىل) أو بالكبول (درجة ثاني�ة)  -كارديف
سيتي (درجة أوىل) أو كاراليل يونايتد (درجة ثالثة).
* وست هام  -وست بروميتش ألبيون (درجة أوىل).
* برنيل  -نوريتش سيتي.
* بريس�تول روفرز (درجة ثانية) أو كوفنرتي س�يتي (درجة
ثانية)  -برمينغهام سيتي (درجة أوىل).
* مانشسرت سيتي  -فولهام (درجة أوىل).
* روتش�دايل (درجة ثانية) أو نيوكاس�ل يونايتد  -أوكسفورد
يونايتد (درجة ثانية).
* بورتسموث (درجة ثانية)  -بارنسيل (درجة أوىل).
* بريستول س�يتي (درجة أوىل) أو رشووسبري تاون (درجة
ثانية) – ليفربول.

األخضر السعودي ينشد اإلجناز القاري
كان املنتخ�ب األوملبي الس�عودي عىل أعت�اب التتويج
بلقب النس�خة األوىل من بطولة آس�يا تح�ت  22عاما ً
آن�ذاك ،لك�ن ه�دف مهند ك�رار رّ
ج�ر اللق�ب لصالح
املنتخب العراقي ،ليك�ون بذك اإلنجاز األبرز لألخرض يف
مشاركاته الثالث السابقة.
ويلعب املنتخب السعودي يف بطولة آسيا تحت  23عاما ً
التي تس�تضيقها تايلند خالل الفرتة من 8-26
كان�ون الثان�ي /يناي�ر ضم�ن املجموع�ة
الثانية التي تضم قطر وسوريا واليابان،
ويواجه األخر يف بداية مشواره يوم غد
الخميس.
وبل�غ األخ�رض النهائي�ات بعد حل
ثاني�ا ً يف املجموع�ة الرابع�ة خ�الل
التصفي�ات برصي�د  7نق�اط م�ن
فوزي�ن عىل ج�زر املالدي�ف 6-0
ولبنان  2-0مقابل تعادل وحيد
أمام اإلمارات .1-1
ورغم وصافته للنسخة األوىل
الت�ي ج�رت يف عم�ان عام
إال أن منتخ�ب الس�عودية
2014
ال�دور األول يف البطولت�ني
خ�رج من
أقمي�ت يف الدوحة 2016
الثاني�ة التي
الصني .2018
والثالثة التي
نجم املدرب الشاب سعد
و س�طع
بطول�ة آس�يا تحت 19
الش�هري يف
أقيم�ت يف البحرين عام
عام�ا ً والت�ي
 2016عندما ق�اد منتخب بالده إىل املب�اراة النهائية
لكن الحظ عاند الفريق بعد خسارته اللقاء بفارق ركالت
الجزاء الرتجيحية أمام اليابان.
وبفضل ذلك املش�وار املميز لألخ�رض يف البطولة القارية،
تأهل املنتخب بقيادة الشهري إىل كأس العالم للشباب التي

تأه�ل فيها عن دور املجموعات لكنه خ�رج مرفوع الرأس أمام
أوروغواي يف دور ال� 16بالخسارة .0-1
ويعرف الشهري قدرات العبيه جيدا ً وال سيما يف ظل تواجد أكثر
م�ن العب يف قائمة املنتخب األوملبي س�بق له�م أن كانوا ضمن
املنتخب الش�اب ال�ذي بلغ كأس العال�م ،األمر الذي من ش�أنه
أن يعزز م�ن التناغم الفني واالس�تقرار املطلوب لعكس صورة
مرشقة عن الكرة السعودية يف البطولة.
موهبة الحمدان
� ق�دم مهاجم نادي الش�باب عبدالله الحم�دان أوراق اعتماده
كأح�د النجوم املنتظري�ن يف البطولة عندما وق�ع عىل  3أهداف
ملنتخب بالده س�اهمت كثرا ً يف مش�وار األخ�رض بتجاوز عقبة
التصفيات.
لكن الظهور األبرز للحمدان كان مع املنتخب األول الذي ش�ارك
مع�ه يف كأس الخليج التي جرت مؤخ�را ً يف الدوحة ونجح فيها
بتس�جيل هدفني ونال جائ�زة أفضل الع�ب يف مباراتي املنتخب
أمام قطر والبحرين ليش�كل بالتايل قوة ضاربة يف خط الهجوم
السعودي.
كم�ا تضم قائمة املنتخب عدد م�ن الالعبني املميزين مثل فراس
ً
ايض�ا يف كأس الخليج مع املنتخب
الربيكان الذي س�جل هدفني
األول وسعود عبدالحميد وحسان التمبتكي وغرهم.

مفكرة الزوراء
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فرع نقابة الصحفيني يف كركوك يبحث
ملف أراضي الصحفيني

كركوك /نينا:
عق� َد فرع نقاب�ة الصحفيني العراقيني يف كركوك اجتماعه االول للعام الحايل برئاس�ة محمد
الداغستاني.
وناقش�ت الهيئة االدارية جدول اعمالها واتخذت جملة من القرارات والتوصيات منها تنظيم
جولة استطالعية صحفية اىل مطار كركوك املدني للتعرف عىل مراحل العمل فيه وموعد بدء
رحالته .
كما أقرت الهيئة تنظيم ورش�ة عمل خاصة بمكافحة املخدرات بني الش�باب وطلبة الكليات
واملدارس بالتنسيق مع كل من رئاسة جامعة كركوك واملديرية العامة لرتبية كركوك واالجهزة
االمنية ذات العالقة والوقفني الشيعي والسني  ،وذلك خالل شهر شباط املقبل .
وق�ررت الهيئ�ة امليضء بحل ملف ارايض الصحفيني ومقر فرع النقابة يف كركوك بالتنس�يق
مع ديوان محافظة كركوك .

لعدم تحمل مسؤولية سالمتها

شركة سبوتيفاي توقف اإلعالنات السياسية
واشنطن/وكاالت:
ْ
قررت رشكة سبوتيفاي لبث
املوسيقى عرب اإلنرتنت وقف
إذاع�ة اإلعالنات السياس�ية
ملس�تخدمي موقعه�ا يف
الوالي�ات املتح�دة يف الع�ام
املقب�ل ،م�ع انط�الق معركة
انتخابات الرئاسة األمركية.
وأش�ار موق�ع “يس نت دوت
كوم” املتخصص يف موضوعات التكنولوجيا ،إىل أن هذا الحظر سيشمل أيضا مستخدمي
خدمة سبوتيفاي املجانية الذين يسمعون املوسيقى مقابل سماع اإلعالنات والذين يصل
عددهم إىل حوايل  141مليون مستخدم شهريا يف مختلف أنحاء العالم.
وأكدت رشكة س�بوتيفاي وقف بث اإلعالنات السياس�ية ،قائلة إنه�ا ال تمتلك حتى اآلن
“املس�توى املطلوب من القوة يف عملياتنا وأنظمتنا وأدواتنا لكي نتحمل مسؤولية التأكد
من سالمة اإلعالنات السياسية .سنعيد تقييم هذا القرار مع استمرار تقييم قدراتنا”.
وق�رار منع بث اإلعالنات السياس�ية خالل العام املقبل س�يقترص ع�ىل الواليات املتحدة
فق�ط باعتبارها الدولة الوحيدة التي تبث فيها س�بوتيفاي إعالنات سياس�ية .وس�يتم
تطبي�ق هذا املنع عىل اإلعالنات املس�موعة واملرئي�ة وكذلك عىل امل�واد األصلية التي يتم
إنتاجها خصيصا لخدمة سبوتيفاي.
وتمثل اإلعالنات السياس�ية قضية حساس�ة بالنس�بة ل�رشكات التكنولوجيا العمالقة
مثل فيس�بوك وغوغل عىل خلفية االتهامات املوجهة إىل هذه الرشكات بالس�ماح لبعض
األطراف باستخدام منصاتها للتأثر عىل العملية السياسية.
وكان موقع تويرت قد أعلن يف نوفمرب املايض ،حظر اإلعالنات السياسية عىل منصته بعد
أن وجه�ت إليه انتقادات تفيد بأن سياس�يني نرشوا معلومات مضلل�ة عىل عدة مواقع
للتواصل االجتماعي ،من بينها تويرت.
وعل�ل الرئيس التنفي�ذي لتويرت جاك دوريس الق�رار بكون اإلعالنات ع�ىل اإلنرتنت ذات
تأثر قوي قد ترافقها مخاطر سياس�ية وقد تس�تخدم للتأثر عىل األصوات وعىل حياة
املاليني.
وأض�اف دوريس يف تغريدة إن اإلعالنات عىل ش�بكة اإلنرتنت “قوية ج�دا وفاعلة للغاية
للمعلنني التجاريني ،لكن تلك القوة ترتافق مع مخاطر سياس�ية ،إذ يمكن أن ُتس�تخدم
للتأث�ر عىل أصوات الناخب�ني وعىل حياة املاليني من األش�خاص” .وتابع “كما أنه ليس
ّ
املرشحني ،رشاء مساحات إعالنية لقضايا
منصفا أن يكون بإمكان الجميع ،باس�تثناء
يريدون إلقاء الضوء عليها .لذا قررنا وقف هذه اإلعالنات أيضا”.
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نقابة الصحفيني االردنيني تنتقد الديوان امللكي
عمان/متابعة الزوراء:
َ
احتج مجلس نقاب�ة الصحفيني األردنيني
ع�ىل اس�تثناء نقابت�ه م�ن املش�اركة يف
الجلس�ات الحواري�ة التي نظمه�ا الديوان
امللكي مهماتها بحث تطوير اإلعالم ووضع
حلول للمشكالت التي تواجهه.
وع�رب املجلس عن اس�تيائه من اس�تثنائه
م�ن اللجنة الت�ي ش�كلها مستش�ار امللك
كم�ال النارص ،به�دف بحث س�بل تطوير
االعالم األردني ووضع الحلول للمش�كالت
التي تواجهه ،والت�ي تم فيها اقصاء نقابة
الصحفي�ني الت�ي تعت�رب املظل�ة القانونية
واملهنية لإلع�الم األردني بكاف�ة قطاعاته
وتفاصيله.
كما أبدى املجلس ،يف بيان أصدره اول امس
اإلثنني ،ونرشت�ه مواقع أردنية اس�تغرابه
من عقد هكذا جلس�ات حوارية وتش�كيل
لجان لبحث واقع االعالم وتطويره يف منأى
عن نقابة الصحفيني وارشاكها يف أي جهد
يتعل�ق باألعالم األردني ما يش�ر اىل تقصد
القائم�ني عىل اعالم الديوان امللكي تهميش
دور النقاب�ة بش�كل يعك�س ضع�ف فهم
دور النقاب�ة ،واالس�تمرار يف نهج اضعاف
املؤسسات الوطنية ومحاولة إيجاد كيانات
بديلة لها.
وق�ال إن ما حدث يش�كل س�ابقة خطرة

عىل الساحة املحلية من تجاهل املؤسسات
الوطني�ة العريقة ،وهي األق�در من غرها
عىل تشخيص واقع املهنة وتحديد مشاكلها
والتحدي�ات التي تواجهها ،واقرتاح الحلول
املناس�بة لصياغ�ة اس�رتاتيجية اعالمي�ة
للدول�ة تالم�س الواقع وتراع�ي التطورات
التي شهدها اإلعالم يف السنوات األخرة.
حالة فوىض
وأك�د بي�ان مجل�س نقاب�ة الصحافي�ني
أن فش�ل االس�رتاتيجيات االعالمي�ة الت�ي

وضع�ت يف الس�ابق وحال�ة الف�وىض التي
تعيش�ها الس�احة االعالمي�ة يع�ود لع�دم
الرشاك�ة الحقيقية مع نقاب�ة الصحفيني
واملؤسسات االعالمية والصحفية ،ولغياب
الرؤية الواضحة التي تدرك تفاصيل وأبعاد
املشهد املحيل.
وش�دد عىل رفض�ه لهذا التجاه�ل من قبل
اع�الم الدي�وان ،وعزمه ع�ىل التصدي ألي
محاولة للنيل من املؤسس�ات الوطنية بما
فيه�ا نقاب�ة الصحفيني األردني�ني ،مؤكدا

أن�ه آن األوان للعمل بش�كل ش�مويل يغلب
الصالح العام عىل الخاص.
وقال املجلس ،انه س�رفع رس�الة اىل امللك
عبدالل�ه الثاني ،الذي يوجه يف كل مناس�بة
اىل تفعي�ل الرشاك�ة م�ا ب�ني املؤسس�ات
الرس�مية واملدني�ة وإرشاك القطاع�ات
املختلفة يف صناعة القرار ووضع التصورات
واالس�رتاتيجيات التي تناسب عملها والتي
تستجيب للتطورات التي تحدث عليها.
جلسات حوارية
يشار إىل أن الديوان امللكي كان ّ
نظم جلسات
حواري�ة لتطوير االعالم وبحث مش�كالته
من خالل اللجنة التي شكلها كمال النارص.
وتألفت من االعالميني والناشطني :الدكتور
مصطف�ى حمارن�ة ،بات�ر وردم ،س�امح
املحاريق ،مفلح العدوان ،عامر الس�بايلة،
زه�ر النوباني ،بس�ام بدارين ،عمر كالب،
ط�ارق أب�و الراغب ،رايض ألخ�ص ،فيصل
الش�بول ،محمد قطيش�ات ،الدكت�ور زيد
النوايس�ة ،مليس اندون�ي ،الدكتورة مارغو
حداد.
وانبثق�ت ع�ن اللجن�ة ف�رق عم�ل ضمن
خمس�ة محاور هي :محور تطوير اإلعالم
الرس�مي ،املحور الترشيعي ،محور تطوير
املحت�وى ومحور تطوير االعالم املس�تقل.
(املصدر/ايالف).

الصحفي مع جحافل الغزو

طاهر علوان
كاتب عراقي
منط�ق الغ�زو واالحت�الل كان
وس�يبقى عالم�ة برشي�ة فارق�ة
تمارس�ها األق�وام والحض�ارات
والدول منذ بدء التجمعات البرشية
وحتى الساعة.
وكم�ا تحت�اج الح�روب والغزوات
للعسكر والسالح ،فإنها تحتاج ملن
ّ
يوثقون أحداثها ومجرياتها.
الصحفي�ون تل�ك ه�ي س�اعتهم
الحاس�مة ،أن يكون�وا يف قل�ب
الحدث وعني العاصفة ،أليست تلك
فرصتهم التاريخية لكي يكونوا عىل
تماس بكل ما يجهله جمهورهم.
العراقي�ون والعال�م العرب�ي كل�ه
تقريب�ا تعرّف�وا ع�ىل املراس�ل بيرت
أرنيت ،مراسل شبكة “أن.بي.يس”
إبان حرب الخلي�ج الثانية ،املرافق
اليوم�ي ملجري�ات الح�رب ،تختلط
يف عقل�ه فظائ�ع الح�رب متنق�ال
من الووس وتايلند وإندونيس�يا إىل

جحيم فيتن�ام ثم وصوال إىل العراق
وهن�اك يج�د نفس�ه أن�ه املراس�ل
التلفزيوني األمركي الوحيد.
ما بني سايغون ودلتا نهر امليكونغ
إىل بغداد ونهر دجلة هنالك رصخات
جن�ود وقص�ف وقت�ل وأنه�ار دم،
تلك ه�ي الخالصة الت�ي تخرج بها
وأن�ت تقرأ مذكرات ه�ذا الصحفي
الالمع وما بني ذلك كان يؤدي عمله
مراسال فيما يراوده شبح الصحفي
اإليران�ي األص�ل بازوفت ال�ذي تم
إعدامه يف العراق بتهمة التجسس.
يصف بي�رت أرنيت اللحظ�ات األوىل
الن�دالع الح�رب وب�دء القص�ف
الوح�ي لش�وارع بغ�داد والنقاط
الحيوية فيها فيم�ا هو يراقب ذلك
الجحي�م من ناف�ذة فندق الرش�يد
وسط بغداد.
كان أرني�ت ينقل نقال حيّ�ا وقائع
الح�رب الت�ي ش�اهدها ماليني من
الب�رش م�ن ح�ول العال�م ،لكن لم
يك�ن يف حس�بان ذل�ك الصحف�ي
الالم�ع أن يتم طرده م�ن وظيفته
يف ش�بكة “أن .ب�ي.يس” بس�بب
ما قي�ل إن ق�ادة الوالي�ات املتحدة
وإدارة الش�بكة لم يكون�وا راضني
عمّ�ا قي�ل إنه�ا انتق�ادات وجهها
أرني�ت لالس�رتاتيجية العس�كرية
األمركي�ة وذلك من خ�الل مقابلة
مع التلفزيون العراقي.
الصحف�ي مطل�وب من�ه أن يكون
وفي�ا للغزو وفعاليات�ه مهما كانت

وحشيته أو يطرد من عمله ،أتراها
خالصة يمكن الخروج بها يف وسط
األزمات؟
واقعي�ا ،هنالك تجرب�ة الحقة أكثر
اتساعا تمثلت يف حملة غزو العراق
س�نة  ،2003وبينم�ا كان هنال�ك
بي�رت أرنيت لوح�ده يف حرب 1991
صار هن�اك املئات م�ن الصحفيني
لنقل صور االجتياح والتدمر تحت
يافطة الصدمة والرعب.
س�تمئة صحف�ي رافق�وا القوات
األمركي�ة الغازي�ة قبل�وا العم�ل
ب�رشوط العس�كريني بتغطي�ة
مجري�ات الح�رب وفقا ملا يناس�ب
مصلح�ة الغ�زاة ،وغالبي�ة ه�ؤالء
الصحفي�ني يعمل�ون ألجه�زة
إعالمي�ة أمركي�ة وأطل�ق عليه�م
لقب “الصحفي�ني املدفونني” ألنهم
يعلّقون عىل ما يسمح به املرافقون
العس�كريون م�ن خن�ادق محمية
ومن داخ�ل مصفح�ات وعىل متن
عربات نقل الجنود.
يق�ول الصحفي س�مر ع�واد “لم
يس�بق وأن حص�ل صحفيون عىل
مثل هذه الفرصة يف نقل الحرب إىل
بيوت املواطنني يف أنحاء العالم ،لكن
لهذا االمتي�از ثمنه الغ�ايل :مَ ْن مِ ْن
الصحفي�ني ال يتقيد بالرشوط التي
وضعته�ا وزارة الدف�اع األمركي�ة
يعرض نفس�ه لإلبعاد فورا .هذا ما
حص�ل ملراس�ل تلفزيون�ي أمركي
حني قام برسم خريطة عىل األرض

كي يوضح فيها مكان وجود قوات
التحالف وقال متحدث باسم القيادة
العسكرية املركزية إنه ألحق خطرا
بأمن القوات”.
هذه الصورة للصحفي مع جحافل
الغ�زو تعود بن�ا إىل صور أخرى ييل
بعضها بعضا ،إبان الحقبة النازية
مثال ،لم يكن املراس�لون املس�موح
لهم بالتغطيات سوى من يمجدون
النازي�ة وله�ذا ليس مس�تغربا أن
تكون صحيفة دييل ميل الربيطانية
هي املفضل�ة آن�ذاك بفضل موقف
رئيس تحريرها اللورد لوثرمر الذي
كان عىل قناعة راسخة بأن انتشار
الشيوعيني والعقيدة الشيوعية هو
أش�د خطرا من انتش�ار النازية ،بل
إنه يعرب عن التفاؤل ببدايات صعود
النازي�ة وأنه�ا بديل رائ�ع عن تلك

الديمقراطية األملانية املسمومة.
املفارقة أنه بعد مدة وجيزة تكشفت
حقيقة النازية ليجد مراس�ل الدييل
ميل روثي رينولدز نفس�ه يف وضع
ال يحس�د عليه فما يقوله رئيس�ه
يشء والواقع يشء آخر.
نكت�ب ه�ذه الس�طور وق�د ب�دأت
طالئع التدخ�ل الرتكي يف بلد عربي
هو ليبيا تلوح يف األفق وهو ش�كل
جدي�د عجي�ب م�ن أش�كال الغزو
واالجتي�اح وحي�ث يج�د صحف�ي
األناض�ول فرحة عارمة يف ش�وارع
طرابل�س ترحيب�ا بالغ�زو عىل حد
وصف�ه ،لكن القوم ل�م يذوقوا بعد
مرارته ألن الجحافل ما تزال تش�ق
طريقها إىل هن�اك وحتى وصولها،
ساعتها ستتغر قناعات كثرة .إنه
الغزو أيها السادة.

قصص مسلمني يف الصفحات األوىل تزيد مبيعات الصحف الربيطانية
لندن/وكاالت:
تؤك�د منظمة معاي�ر الصحافة املس�تقلة
يف بريطاني�ا أن طريق�ة تعام�ل الصحاف�ة
الربيطاني�ة مع أخب�ار املس�لمني ،مختلفة
عن باقي القضايا ،ما جعل املنظمة تخطط
لنرش إرش�ادات للصحفيني عند الكتابة عن
املس�لمني ،رغ�م االنتقادات الت�ي توجه لها
بهذا الصدد ،بأنها تهديد لحرية التعبر.
وأك�د الس�ر آلن موس�يس رئي�س منظمة
معاي�ر الصحاف�ة املس�تقلة يف بريطاني�ا
(إيبسو) ،املنتهية واليته ،أن تصوير اإلسالم
واملس�لمني يف الصحاف�ة الربيطاني�ة كان
“القضي�ة األكث�ر صعوبة” الت�ي واجهتها
هيئة مراقبة الصحافة يف السنوات الخمس
املاضية.
وأوضح أنه الحظ تصوير املسلمني بطريقة
ال يمك�ن أن ُتعتم�د لوص�ف اليه�ود أو
الكاثوليك يف الوقت الراهن.
ووفق تقري�ر نرشته صحيفة الفايننش�ال
الربيطانية أعدته باتريشيا نيلسون ،جاءت
ترصيحات موسيس قبل شهرين من خطط
املنظمة الرامية لنرش إرش�ادات للصحفيني
عن�د الكتابة عن املس�لمني الذين يش�كلون
حوايل  5باملئة من س�كان بريطانيا ،حسب
البيان�ات الت�ي نرشه�ا مكت�ب اإلحص�اء
الوطني يف عام .2017
وأصدرت املنظمة يف السابق نصائح مماثلة
للصحفي�ني الذي�ن ينقل�ون أخب�ارا ع�ن
املتحولني جنسيا والجرائم الجنسية.
وج�اء ه�ذا الق�رار بع�د جلس�ة اس�تماع
ُعقدت يف لجنة الش�ؤون الداخلية يف الربملان
الربيطان�ي الع�ام املايض .وكان�ت تتمحور
ح�ول ره�اب اإلس�الم وموقع�ه يف أخب�ار
الصحاف�ة املطبوعة يف بريطاني�ا ،واتهمت
منظمة معاير الصحافة املس�تقلة خاللها

بع�دم ب�ذل جه�ود كافية ملعالج�ة معضلة
الكتابات التحريضية.
وقالت س�عيدة واريس ،التي شغلت منصب
الرئي�س املش�ارك يف ح�زب املحافظ�ني
الربيطاني “تبيع قصص املس�لمني املفزعة
املنش�ورة يف الصفح�ات األوىل الصح�ف،
ولي�س ه�ذا باألم�ر الجديد .ح�دث هذا من
قب�ل .كان�ت بع�ض العناوي�ن الت�ي نراها
مكتوب�ة ع�ن املس�لمني اآلن ،تس�تعمل يف
القصص املنش�ورة عن اليهود يف ثالثينيات

القرن املايض”.
وتأسس�ت منظم�ة معاي�ر الصحاف�ة
املس�تقلة يف بريطاني�ا ع�ام  ،2014بع�د
دعوات لوض�ع نظام أكثر رصام�ة لتنظيم
الصحاف�ة يف أعق�اب فضيح�ة تنصت عىل
الهواتف تس�ببت يف إغ�الق صحيفة “نيوز
أوف ذا وورلد” الربيطانية.
وأصبحت القواعد التنظيمية املوجهة ألكثر
من ألف صحيف�ة بريطانية ،تمكن منظمة
معاي�ر الصحاف�ة املس�تقلة م�ن إجب�ار

منتهكي مدونة املحررين عىل نرش تصحيح
أو دف�ع غرام�ة إذا كان الخ�رق خط�را
ومنتظما.
وقال س�ر آلن ،وهو أول رئي�س للمنظمة،
إن املؤسس�ة تلقت طلبات متواصلة لتعديل
مدون�ة املحرري�ن لتصب�ح أكث�ر رصامة يف
م�ا يتعل�ق بالتميي�ز ،والتي تن�ص أن عىل
الصحيف�ة أن تتجن�ب األحكام املس�بقة أو
املس�يئة عن�د التط�رق إىل فرد م�ا بناء عىل
مجموعة من املعاير بما يف ذلك الدين.

ومن جهته ،أفاد قايض محكمة االس�تئناف
الس�ابق “أعتقد أن توجيه اإلرشادات يبقى
أفض�ل وس�يلة منطقية ومعقول�ة للميض
قدم�ا” ،مضيفا أن صالحيات “إيبس�و” يف
“إخب�ار املحرر بم�ا علي�ه أن يكتب” كانت
غر مس�بوقة ويج�ب إدارتها “تناس�بيا”.
وم�ع ذلك ،يق�ول النق�اد إن املنظمة قادرة
عىل فعل املزيد .وجادل ستيف بارنيت ،وهو
أستاذ بجامعة ويستمنسرت وعضو يف فريق
حملة “هاكد أوف” التي تش�ن حملة تهدف
إىل فرض قوانني أشد رصامة عىل الصحافة
الربيطانية ضمن مطالبتها بحقوق ضحايا
ه�ذا القطاع ،ب�أن قصص التايم�ز يف العام
املايض عن “طفلة مسيحية وجدت نفسها
مجربة عىل العيش مع عائلة مس�لمة” كان
يجب أن تدفع إىل تحقيق أوسع ،حيث ّ
أكدت
“إيبس�و” أنه�ا ّ
تمثل خرق�ا لقواعدها التي
تش�دد عىل الدقة عند صياغ�ة الخرب .وقال
بارني�ت “لو حدث ه�ذا التجاهل يف صناعة
أخ�رى ،لكانت الصحافة يف مقدمة األطراف
التي تدين إهمال املهنيني”.
وبدوره ،اعترب مس�اعد األمني العام ملجلس
مس�لمي بريطاني�ا ،مق�داد ف�ريس ،أن
التصحيحات القرسية ال تنال نفس األهمية
التي حصلت عليها املقالة األصلية.
ّ
تحفز
وأض�اف أن اإلس�رتاتيجيات املعتمدة
عىل الكذب وتصحيح ما ُنرش عندما تكتشف
املنظمة ذلك األمر ،مشرا إىل مواصلة تداول
قص�ة الفت�اة املس�يحية الت�ي تعي�ش مع
العائلة املسلمة عىل اإلنرتنت.
وردا عىل ذلك ،تس�اءل السر آلن عن كيفية
تطبي�ق قواع�د أكث�ر رصام�ة قائ�ال “هل
يوجد قانون يفرض أن تكون جميع املنافذ
اإلعالمي�ة مث�ل هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية
مراعي�ة للتوازن؟ م�ا القانون ال�ذي يجب

صياغته ملنع الصحف من هذه املمارس�ات
املشينة”؟
واعترب أن القواعد ستقود اإلعالم الربيطاني
إىل طري�ق خطر يحمل س�مات االس�تبداد
إذا أصبحت أكثر رصامة بش�أن ما ُيس�مح
للصحف بالكتابة عنه.
ويستعد اللورد إدوارد فولكس لتويل منصب
الس�ر آلن ،وس�يجد نفس�ه مج�ربا لتعليل
توجيهات�ه التي س�يعتمدها املحررون عند
الكتابة عن املسلمني ،والتي وصفتها صحف
مثل التلغ�راف بأنها تهدي�د لحرية التعبر.
وقالت املنظمة إن املزاعم “ال أساس لها من
الصحة”.
ويف رده عىل املخاوف التي أثرت يف مجلة “ذا
سبيكتاتور” اللندنية املحافظة التي زعمت
عمل املنظمة عىل “تصحيح” مقاالت الرأي،
أجاب املنظمون بأن عىل هذه املنشورات أن
تحافظ عىل دقتها وإن كانت اللوائح تسمح
لها ب�أن تحافظ ع�ىل حريته�ا يف أن تكون
حزبية وتتحدى اآلراء السائدة وتناقشها.
وقال الس�ر آل�ن “كانت سلس�لة األكاذيب
الت�ي نرشته�ا الصحاف�ة الربيطانية خالل
االستفتاء بمثابة حالة مثالية ملا كان ينبغي
أن ي�ؤدي إىل فت�ح تحقيق” ،وذلك يف إش�ارة
إىل قص�ص مثل مقالة حملت عنوان “امللكة
تدعم خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي”
الت�ي نرشته�ا صحيفة “ذا ص�ن” مما دفع
امللكة لتقديم شكواها األوىل لدى “إبسو”.
وأق�ر بأن خطر تجاه�ل الوقائع يف النقاش
العام يهدد باإلمت�داد إىل الصحف ،ألن تحيز
الصحفي�ني واملحرري�ن الس�يايس يص ّع�ب
عليهم التفطن إىل األكاذيب .وقال إن طبيعة
الصحيف�ة تجعلهم متحيزي�ن للحزب الذي
تفضله إدارة التحرير ،متابعا “هذا هو الثمن
الذي تدفعه مقابل الصحافة املجانية”.
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الزوراء تستذكر الراحل بهنام ابو الصوف الذي يعد من الرعيل الثاني الثاريي العراق
ربما يعد الدكتور االثاري الراحل بهنام ابو الصوف غري اذاعي
او تلفزيوني لكنك لو تابعت كل مانرشه او قاله اوكتبه اذيع
وعرض من خال االذاعة والتلفزيون ولهذا علينا ان نستذكره
كمب�دع كان احد الوجوه املهمة التي تعرض كل يوم ،نعم كان صديقا
لكل االذاعيني والتلفزيونيني وربما لجميع الصحفيني واالعاميني وكنا
نحن منتس�بو االذاعة والتلفزيون نلجأ اليه كلما كنا يف حاجة ملعلومة
اثارية او تاريخية تخص العراق واثاره والتنقيبات فيه .
تخرج من جامعة بغداد ومهنته عالم آثار ،ومؤرخ ،وعالم إنسان
اس�مه الكام�ل بهنام نارص نعم�ان أبو الص�وف 2012 - 1931( ،م)
عالم آثار عراقي مسيحي.
ول�د يف مدينة املوص�ل بالعراق يف عام  .1931أكمل دراس�ته االبتدائية
واإلعدادي�ة يف مدينت�ه املوص�ل .حص�ل ع�ىل بكالوري�وس يف اآلث�ار

والحضارة من كلية اآلداب جامعة بغداد يف عام  .1955أكمل دراس�ته
العليا يف جامعة كمربدج بإنكلرا وحصل عىل درجة الدكتوراه يف اآلثار
ونواة الحضارة وعلم اإلنسان يف خريف  .1966عمل لسنوات عديدة يف
التنقيب عن اآلثار يف عدد من مواقع العراق األثرية يف وس�ط وش�مال
الع�راق ،وكان مرشف�ا علميا عىل تنقيبات إنقاذية واس�عة يف حويض
س�دي حمرين (يف محافظة دياىل) ،وأس�كي املوصل عىل نهر دجلة يف
أواخر السبعينات وحتى منتصف الثمانينات من القرن املايض .كشف
عن حضارة جديدة من مطلع العرص الحجري الحديث يف وسط العراق
يف أواس�ط الس�تينات ألقت الكثري من الضوء ع�ىل معلوماتنا من تلك
الفرة املوغلة يف القدم .حارض لسنوات عديدة يف مادة جذور الحضارة
واآلث�ار والتاريخ يف عدد من جامعات الع�راق ومعهد التاريخ
العربي للدراسات العليا.

كتابة – مجال الشرقي
ملاذا سمي بهنام ابو الصوف
الدكت�ور بهن�ام أب�و الص�وف ،عالم
آثار عراقي مسيحي ،من مواليد يوم
 15تم�وز  ،1931يف محل�ة ( س�وق
الش�عارين ) القديم�ة باملوصل قرب
جامع النبي جرجيس ،نش�أ يف كنف
أرسة أبو الصوف املوصلية املعروفة،
وأرسة ابو الصوف من األرس املوصلية
العراقية التي س�كنت محل�ة القلعة
وه�ي من اقدم مح�ات املوصل التي
تش�غل أجزاء واس�عة من تل املوصل
األث�ري القديم داخل أس�وار املوصل،
وكان وال�ده تاجرا يأتي باألخش�اب
من إط�راف دي�ار بكر وجزي�رة ابن
عمر حيث كان س�كن العائلة األصيل
كم�ا كان يتاج�ر باألصواف،أكم�ل
دراس�ته االبتدائي�ة واإلعدادية فيها،
ويف ع�ام  1951التحق بقس�م االثار
والحض�ارة يف جامع�ة بغداد وتخرج
منه�ا ع�ام  ،1955وبع�د خمس�ة
اع�وام أي يف ع�ام  1960س�افر اىل
بريطاني�ا بمنحة دراس�ية يف جامعة
كمربيدج التي حصل منها عىل درجة
الدكتوراه بامتياز يف موضوع جذور
الحض�ارة وعل�م األجن�اس البرشية
،يف خري�ف  ،1966ويف العدي�د م�ن
املقاب�ات التلفزيوني�ة الت�ي اجريت
للراحل اكد فيها أبو الصوف انه نشأ
يف بيئة غنية بآث�ار املايض ،وقصص
األبط�ال ،ربما كانت له�ا األثر الكبري
يف توجهه إىل عالم اآلثار ،فيقول كنت
يف مرحلتي الطفولة واملراهقة مهتما
بقراءة االساطري وكتب التاريخ ،كما
كنت أمارس رياضة كمال األجس�ام،
والس�باحة ،وكن�ت احل�م بوظيف�ة

د .نواله املتولي

الحدي�ث ،تع�ود اىل مطل�ع األل�ف
الس�ادس قبل املي�اد ،كما ادى عمله
يف موقع قاينج آغ�ا قرب قلعة اربيل
اىل الكش�ف عن مستوطن واسع من
ع�رص الوركاء ،م�ع معبدين قائمني
وسط حي سكني مقام عىل مسطبة
م�ن اللبن تش�كل بداي�ات الزقورات
(االبراج املدرج�ة) يف وادي الرافدين،
كم�ا انه ح�ارض لس�نوات عديدة يف
مادة جذور الحضارة واآلثار والتاريخ
يف ع�دد من جامعات الع�راق ومعهد
التاريخ العربي للدراسات العليا ،الذي
مقره بغداد ،كما أرشف عىل عدد من

د .مزهر اخلفاجي

داخ�ل الع�راق وخارجه ،كم�ا دعي
إللق�اء مح�ارضات يف جامع�ات
أمريكي�ة وأوروبي�ة يف موض�وع
آث�ار الع�راق وحضارته وع�ن نتائج
تنقيبات�ه ،ون�رش بحوثا ودراس�ات،
وتقاري�ر علمية ع�ن نتائ�ج أعماله

االذاعة والتلفزيون دونت كل مسرية د بهنام ابو
الصوف الشخصية اليت يعرفها كل الرباجميني

د .ابراهيم العالف

لقب ابو الصوف الن والده كان يبيع الصوف يف املوصل
مليئة باملخاطر واألرسار والبطوالت،
وأتطل�ع اىل ان أصبح طيارا ً أو بحاراً،
وهذا ما رفضته ارستي بشدة.
اماكن عمله وما حققه لاثار
عم�ل الراح�ل لس�نوات عدي�دة يف
التنقي�ب عن اآلثار يف عدد من مواقع
الع�راق األثري�ة يف وس�ط وش�مال
الع�راق ،وكان مرشف�ا علمي�ا ع�ىل
تنقيب�ات إنقاذية واس�عة يف حويض
س�دي حمرين (يف محافظ�ة دياىل)،
وأس�كي املوصل ع�ىل نه�ر دجلة يف
أواخ�ر الس�بعينيات وحتى منتصف
الثمانينات من القرن املايض ،وكشف
عن حضارة جديدة من مطلع العرص
الحج�ري الحدي�ث يف وس�ط العراق
يف أواس�ط الس�تينيات ،بالتحدي�د يف
تل الصوان يف س�امراء حيث كش�ف
عن بقايا قرية م�ن العرص الحجري

الرس�ائل الجامعية لطلب�ة عراقيني
وعرب ،ويف مقابلة تلفزيونية عرضت
من تلفزيون الع�راق اكد رحمه الله،
انه مر بثاث مراحل ،فالخمسينيات
والستينيات كانتا بالنسبة له مرحلة
الدرس والتعلي�م والتدوين ،ومرحلة
الس�بعينات كرست للمس�ح االثاري
واالكتش�افات والتوثي�ق والتألي�ف،
ث�م ج�اءت مرحلت�ا الثمانيني�ات
والتس�عينيات وه�ي مرحلة التنظري
والتدريس والنضج الفعيل االكاديمي
والقدرة عىل تقديم املش�ورة والخربة
يف ميدان االثار،
ابو الصوف يتبوأ
العديد من املناصب
وتب�وأ الراح�ل ع�ددا م�ن املناص�ب
العلمي�ة واإلداري�ة يف هيئ�ة اآلث�ار
وال�راث ،وش�ارك يف العدي�د م�ن
مؤتمرات اآلثار ،ويف حلقات دراس�ية

حمورابي ومدينة أكد.
ابو الصوت وحالة تخريب املتحف
العراقي
يف الكثري م�ن املقاب�ات التلفزيونية
الت�ي ج�رت ل�ه مع ع�دد كب�ري من
الفضائيات بعد  2003وقال الدكتور

ً
فض�ا عن دون�ي جورج،
س�ليمان،
ال�ذي كان له فضل إع�ادة الحياة إىل
املتحف العراقي ،الذي خربه الغوغاء
والدهماء
باحثون قالوا يف ابو الصوف
اس�تطلعت جريدة ال�زوراء اراء عدد
من الباحثني واالثاري�ني الذين كتبوا
وعارصوا الراح�ل الدكتور بهنام ابو
الصوت واك�دوا ماحظات يف حرضة
هذا االثاري واملنقب الكبري الذي تويف
بع�د ان خلد للعراق ولاث�ار معلوات
وكتب جمة ستبقى اثارها واهميتها
اىل زمن بعيد وس�تكون مصدرا اثريا
للباحثني من بعده.
•الباح�ث االس�تاذ املس�اعد الدكتور
مزه�ر الخفاجي كلي�ة الربية /ابن
رشد /جامعة بغداد
نّ
ب�ني أن املرح�وم الدكت�ور بهنام أبا
الص�وف هو آخر جيل م�ن اآلثاريني
يف الع�راق ،ويص�ح ان نطل�ق علي�ه
لقب عاشق لراب العراق ،حيث كان
ي�رى أن اكتش�اف اآلثار أه�م بكثري
م�ن كتاب�ة مؤل�ف ،وكان متبحرا ً يف
مج�ال اإلرث يف االس�ام ،وكان لديه
ارسار ع�ن مواق�ع نقب فيه�ا .واكد
وجود مخطوطات نّ
خطت بيد املرحوم
الدكت�ور بهنام أبي الصوف  ،ووضح
ان�ه كانت ل�دى املرحوم أدل�ة علمية

امليدانية ودراساته املقارنة يف مجات
علمية عراقية وأجنبية ،وله مؤلفات
عدة منها:فخاريات عرص الوركاء...
أصول�ه وانتش�اره (باإلنكليزي�ة)،
ظ�ال ال�وادي العري�ق (بالعربية)،
الع�راق :وح�دة األرض والحض�ارة
واإلنس�ان (بالعربي�ة) ،ق�راءات يف
اآلث�ار والحضارة ،تاري�خ من باطن
األرض .ويض�م الكت�اب ب�ني دفتية
خرباته وتجاربه خ�ال ثاثني عاما،
وكان الراح�ل يؤكد أن�ه حقق الكثري
مما كان يطمح الي�ه ،ويعتز وفتخر
بإرشافه املبارش عىل تنقيبات إنقاذية
واس�عة يف حويض س�دي حمرين يف
دياىل ،وأسكي موصل يف نينوى ابتداء
من أواخر س�بعينات الق�رن املايض
وحتى منتصف الثمانينيات ،مش�ريا
اىل ان�ه ما زال يتمن�ى تحقيق أمنيته
يف املس�اهمة بالعث�ور ع�ىل مق�ربة

محيد املطبعي
ابو الصوف ،أنه تألم كثريا للتخريب،
الذي لح�ق باملتح�ف العراقي يف عام
 ،2003لك�ن م�ا أفرح�ه ه�و قي�ام
مجموع�ة م�ن الش�باب العراقي�ني
الغيورين عىل آث�ار العراق وتاريخه،
بإع�ادة قطع مهمة ونفيس�ة كانت
تعرض�ت للنهب ،اىل املتحف ،واش�ار
أب�و الص�وف اىل أن هن�اك دوال ربما
فرح�ت بما أصاب املتح�ف العراقي،
مش�ددا عىل انه حزين لفق�د العراق
مجموع�ة م�ن أث�اره ،لكن أش�د ما
أحزن�ه ويحزن�ه ه�و قتل اإلنس�ان
العراقي ،والتش�تت واالنقس�ام الذي
يعاني منه املجتمع العراقي.
منزلة ابو الصوف بني رعياالثاريني
لق�د مثل بهنام أبو الص�وف ،الرعيل
الثاني م�ن اآلثاري�ني العراقيني،بعد
ً
ممث�ا بطه باقر
جيل ال�رواد األوائل
وفؤاد َ
س َفر ،وكان هذا الرعيل :مؤيد
س�عيد دمريج�ي ،وط�ارق مظل�وم
وفوزي رشيد ،وسامي سعيد األحمد،
وفيصل الوائيل ووليد الجادر ،وعيىس
س�لمان ،وفاضل عبد الواحد ،وعامر

دقيقة ع�ىل أن الحضارة الس�ومرية
ه�ي حض�ارة يف وادي الرافدي�ن عىل
عكس ما ي�رى بعض املؤرخني الذين
يع نّدون الحضارة الس�ومرية ليس�ت
عراقي�ة بس�بب عنرص اللغ�ة ،وهذا
م�ا أثبت عكس�ه املرح�وم بهنام أبو
الصوف.
•األستاذة الدكتورة نوالة احمد املتويل
 /كلية اآلداب /جامعة بغداد
اوضح�ت أن أهتم�ام املرح�وم كان
ع�ن مش�اريع التنقيب منه�ا موقع
املوص�ل وموق�ع حمري�ن ع�ىل نهر
دياىل ،فق�د كان املرح�وم من محبي
العمل امليداني والتنقيب يف الحضارة
العراقية وأه�م موضوعني كان يهتم
بهم�ا هم�ا العم�ارة والفخ�ار ،فقد
كان يحب املطالعة والقراءة يف مجال
اآلث�ار ويش�جع طابه ع�ىل القراءة
واالس�تمرار يف التواصل مع البعثات
االخرى
الباحث حسني التكريتي
اك�د الباح�ث حس�ن التكريت�ي أن
أبح�اث اب�و الصوف تع نّد م�ن افضل
الش�هود املدون�ة الت�ي ُيرج�ع إليها
وذلك ملا تحويه من معلومات ش�يقة
ودقيق�ة ،وأض�اف ان�ه عم�ل بع�دة
مشاريع مهمة منها مرشوع املسيب
وم�رشوع دوكان وكانت ل�ه القدرة
ع�ىل القيادة والريادة يف مجال عمله،
فهو املبدع املفكر.
الباحث الدكتور مزهر الخفاجي
فيما نّ
بني الباحث مزهر الخفاجي أن
املرح�وم الدكتور بهنام أب�ا الصوف
ه�و آخ�ر جي�ل م�ن اآلثاري�ني يف
الع�راق ،ويصح ان نطل�ق عليه لقب
عاش�ق لراب العراق ،إذ كان يرى أن

إكتش�اف اآلثار أهم بكثري من كتابة
مؤل�ف ،وكان متبحرا ً يف مجال اإلرث
يف اإلس�ام ،وكان لدي�ه ارسار ع�ن
مواقع نق�ب فيها .وع�رض الباحث
مخطوط�ات نّ
خط�ت بي�د املرح�وم
الدكت�ور بهن�ام أب�ي الص�وف يبنينّ
فيها س�بب عداوة اليه�ود للعراق يف
التوراة.
وأوضح أنه كانت ل�دى املرحوم أدلة
علمي�ة دقيق�ة ع�ىل أن الحض�ارة
الس�ومرية هي اول حضارة يف وادي
الرافدي�ن وه�ي حض�ارة عراقي�ة
رصفة
إبراهيم خليل العاف مؤرخ
ح�ني كن�ت رئيس�ا لقس�م التاريخ
بكلي�ة الربي�ة -جامع�ة املوص�ل
 1995-1980ش�عرت بأهمي�ة أن
يتوىل تدريس م�ادة التاري�خ القديم
والحضارة العراقية القديمة أس�تاذ
ذو باع طويل يف ه�ذا امليدان فتلفتت
حويل ولم أر إال األستاذ الدكتور بهنام
أبو الصوف  .والرجل لم يكن أس�تاذا
يف الجامع�ة آن�ذاك بل «مدي�را عاما
آلث�ار املنطقة الش�مالية» ومقره يف
مدين�ة املوصل  ،واتصل�ت به ووافق
عىل الفور.
وبدأ التدري�س لطلبة الصفوف األوىل
والثاني�ة يف قس�م التاري�خ .وعندئذ
أدرك�ت بأنن�ي قدمت خدم�ة جيدة
للعلم ،فمن يدرس�ه الدكت�ور بهنام
ابوالصوف يجد وكأنه امتلك كل أرسار
الع�راق القدي�م بحضارات�ه االكدية
والبابلي�ة والس�ومرية والكلداني�ة
واآلش�ورية والحرضي�ة (نس�بة إىل
الحرض مدينة الشمس التي تبعد عن
املوصل قرابة  100كم ) .لقد توطدت
عاقتي بالدكت�ور بهنام ابو الصوف
من�ذ بداي�ة الثمانيني�ات م�ن القرن
املايض ،وتعززت بعد اشراكنا سوية
يف مش�اريع وزارة الثقافة واإلعام :
«العراق يف التاريخ ،وحضارة العراق،
والع�راق يف مواجه�ة التحدي�ات،و
«املدينة العراقية» ،والجيش والساح
العراقي-الف�اريس.
،وال�رصاع

وبقيت أتابع نش�اطاته داخل العراق
وخارجه
كتب عنه الراحل حميد املطبعي
اس�م الكت�اب الدكت�ور بهن�ام اب�و
الصوف
اسم املؤلف حميد املطبعي
بلد النرش بغداد
دار النرش دار الش�ؤون الثقافي�ة
العامة
سنة النرش1995
خاص -عشتارتيفي كوم/
اكد املوسوعي الراحل حميد املطبعي
يف كتاب�ه الصغ�ري ع�ن الراح�ل اب�و
الصوف عند وفاته قائا  -:علمنا من
مصادرنا الخاصة ع�ن رحيل املؤرخ
واآلث�اري العراقي الكب�ري بهنام ابو
الصوف اليوم االربعاء 2012/9/19
وقال�ت املصادر ان اب�و الصوف تويف
اليوم اثر ازمة قلبية املت به.
وبهذا النباء املؤسف فقدت االوساط
الثقافية والعلمي�ة والفنية العراقية
باحثا علميا عراقيا مبجا كشف عن
حض�ارة جدي�دة من مطل�ع العرص
الحجري الحديث يف وس�ط العراق يف
أواس�ط الس�تينات ألق�ت الكثري من
الضوء عىل معلوماتنا من تلك الفرة
املوغلة يف القدم.
حارض لسنوات عديدة يف مادة جذور
الحض�ارة واآلث�ار والتاري�خ يف عدد
من جامعات الع�راق ومعهد التاريخ
العرب�ي للدراس�ات العلي�ا ،عم�ل
لس�نوات عديدة يف التنقيب عن اآلثار
يف ع�دد من مواقع الع�راق األثرية يف
وسط وش�مال العراق ،وكان مرشفا
علمي�ا عىل تنقيبات إنقاذية واس�عة
يف حويض س�د حمري�ن يف محافظة
دياىل ،وأسكي املوصل عىل نهر دجلة
يف أواخر الس�بعينات وحتى منتصف
الثمانينات من القرن املايض.
•رح�م الل�ه راحلن�ا املب�دع الدكتور
االث�اري بهن�ام ابو الص�وف متمنني
اننا ق�د احطنا بما يكفي من س�رية
حي�اة ه�ذا املب�دع الكبري ال�ذي خدم
العراق واالنسانية .

 ولد يف مدينة املوصل بالعراق يف عام 1931 أكمل دراسته االبتدائية واإلعدادية يف مدينة املوصل حصل على بكالوريوس يف اآلثار واحلضارة من كليةاآلداب جبامعة بغداد يف عام 1955
 أكمل دراسته العليا يف جامعة كمربدج بإنكلرتا وحصلعلى درجة الدكتوراه يف اآلثار ونواة احلضارة وعلم
اإلنسان يف خريف 1966
 أنتقل إىل عامل اخللود يف عمان/األردن ،يوم األربعاءالعامل اآلثاري الدكتور بهنام أبوالصوف
 ،19/9/2012مِ
عن عمر ناهز الثمانني سنة
 من مؤلفاته ( :فخاريات عصر الوركاء -ظالل الواديالعريق (بالعربية) -العراق :وحدة األرض واحلضارة
واإلنسان (بالعربية) -قراءات يف اآلثار واحلضارة-
تاريخ من باطن األرض).
 -تويف يف االردن عام 2012اثر جلطة قلبية
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حنو مستقبل افضل...هلا

دراسات حديثة

فائدة عالجية فعالة حلراشف األمساك!

من املرأة وراء خيانة األزواج أو انفصاهلم؟
م�ن املؤكد أن الحي�اة الزوجية مبنية عى الحب
والتضحية يف سبيل تكوين أرسة متوازنة وقوية،
لك�ن لو أط�ال األزواج النظ�ر والتدقيق والخوف
من املس�تقبل والسعي وراء ضمان محيط هادئ
وجدي بدون أي زلة أو خطأ لكانت حياتهم بائسة
وممل�ة فاملبالغة يف الح�رص ال تصنع االختالف،
واإلفراط يف التسيب يولد امليوعة والفشل.
وهن�ا يكم�ن دور امل�رأة الذكي�ة الق�ادرة ع�ى
السيطرة عى املنزل يف األوقات الجادة والصعبة،
واالس�تمتاع والخ�روج ع�ن الع�ادي واملألوف يف
اللحظ�ات التي يك�ون فيها ال�زوج يف حاجة إىل
الجنون والضحك ،فكلما اعتقدت املرأة أن الزواج
ه�و مرشوع ج�دي ال يتحم�ل الف�وىض واللعب
وكلما اعتقدت املرأة أن زوجها قد أصبح إنس�انا
كب�را وناضج�ا كلم�ا كان�ت حياتها أكث�ر ملال
وبأس�ا ،فاملرأة الذكية هي الت�ي توقظ الطفولة
يف زوجه�ا وتنظر إليه دائما عى أنه طفل صغرة
يحتاج إىل املزيد من املرح والحنان.
املرأة النكدية
صحيح أن قس�وة الحياة وتربية األطفال والعمل
س�واء كان داخل أو خارج املن�زل يرهق الزوجة
فلحظة وصول زوجها إىل املنزل تس�تقبله بوجه
عب�وس أو ال تالح�ظ عودت�ه أب�دا ،فه�ي كثرة
ال�رشود همه�ا ط�وال الي�وم املش�اكل والديون
واألزم�ات ،وال تس�تمتع بالحديث عن املش�اكل
إال لحظ�ة تفطنها إىل وجود زوجه�ا إىل جانبها،
لكن هل البأس واالكتئاب س�يحد من مشاكلنا؟
بالعك�س فالتش�اؤم س�بب يف اإلجه�اد النفيس

املطبخ

كش�ف علماء م�ن س�نغافورة عن
خ�واص عالجية جدي�دة ألجزاء من
األس�ماك كان يعتق�د بأنه�ا غ�ر
مفيدة.
وأظه�ر فري�ق من العلم�اء بقيادة،
كليو تشونغ ،فائدة حراشف السمك
يف ع�الج أنواعا كثرة م�ن الجروح
والح�روق .وأج�روا تج�ارب ع�ى
الكوالج�ن املس�تخرج من أس�ماك
املش�ط ع�ى جل�د الف�ران ،وأثبت
فعاليت�ه يف تحفي�ز نم�و األوعي�ة
الدموي�ة والليمفاوي�ة لديه�ا بع�د
إصابتها بجروح.
ويعتق�د الباحث�ون ب�أن الكوالجن
املس�تخرج م�ن حراش�ف الس�مك
يساعد عى شفاء الجروح والحروق
بش�كل أرسع م�ن املس�تحرضات
الطبي�ة األخ�رى ،ويعجّ �ل يف تجديد
واس�تعادة األنس�جة الجلدي�ة
لحيويتها السابقة.

والبدن�ي وال يول�د إال القل�ق والضج�ر لذلك من
الرضوري عى املرأة استقبال الحياة بصدر رحب
فالحياة عبارة عى قطار يس�تقبل يف كل محطة
أشخاص وأحداث وظروف جديدة ،فال تكوني من
اللوات�ي قضن حياتهن بن التأس�ف والندم عى
املايض حتى فوتن لذة الحارض وأمل املستقبل.
املرأة املتشائمة

قد تتساءل بعض النساء عن سبب زواج أو حب
هذا الرجل الوس�يم لهذه املرأة القبيحة والجواب
يكم�ن يف الس�ؤال بحد ذاته فالقب�ح قبح الفكر
قبل الوجه ،والفس�اد فس�اد القل�ب قبل الفعل،
لذل�ك ال تفرق�ي وال تميزي بن ام�رأة جميلة أو
قبيح�ة إال بالفكر والفعل ،فالجمال يكمن أيضا
يف األنف�س والكربي�اء والثقاف�ة والقلب والروح

وم�ن الجبن والغباء حرصه يف الجس�د .ويحدث
أن يكره الرجل املرأة املتش�ائمة لذلك كوني املرأة
الت�ي تش�جع زوجه�ا يف لحظات يأس�ه وتبعث
في�ه األمل يف أصعب أيام حياته فاملرأة الس�عيدة
املحب�ة للحياة هي من تأرس قل�ب زوجها مهما
تعرف عى نس�اء أخريات تضل هذه املرأة عالقة
يف ذهنه لألبد.

زيت  -كوبان
ملح  -نصف ملعقة صغرة
طريقة العمل
 أخفق�ي البي�ض مع الزي�ت ،امللحوالقشطة يف وعا ٍء كبر.
ً
ثان الس�ميد،
 أخلطي جيّدا يف وعا ٍء ٍالس�كر ،الكاكاو ،الفانيليا ،البايكنغ
باودر والقهوة.
 -أضيفي مزيج املكوّنات السائلة إىل

ّ
الجافة وامزج�ي املكوّنات جيّدا ً
تلك
باس�تخدام ملعقة خشبية كبرة أو
مرضب يد.
 إدهن�ي قال�ب كي�ك بالقلي�ل منالطحينة.
 أس�كبي العجين�ة الس�ائلة يفالقالب.
 إخب�زي بسبوس�ة الش�وكوالتةلحواىل  25دقيقة ث ّم ق ّدميها!

ما س ّر الصوت الصادر عن “طقطقة” األصابع؟

ّ
توص�ل باحث�ون يف دراس�ة علمية
حديث�ة ملعرف�ة رس الص�وت ال�ذي
يص�در ل�دى “طقطق�ة” األصابع،
مظهرين أن س�ببه انفجار فقاعات
مجهري�ة يف الس�ائل املوج�ود يف
املفاصل.
للتوص�ل له�ذه الخالصات ،اس�تند
الباحثون الفرنس�يون واألمركيون
إىل نماذج رياضية.
والفرضي�ة الت�ي طرحوها ليس�ت
جديدة ،وهي ظه�رت ألول مرة قبل
 70عام�ا ً ثم ش�ككت بها دراس�ات
الحق�ة ،إال أن الجدي�د يف خالص�ات
الدراس�ة األخرة أن انفجار فقاعة
واح�دة يكفي إلصدار ه�ذا الصوت،
بحس�ب عبد الله ب�ركات الباحث يف
الكلية التقنية يف باريس.
وكانت دراسة أجريت يف العام 2015
تحدث�ت ع�ن أن ص�وت “القرقعة”
ّ
تش�كل الفقاع�ات وليس
يأت�ي من
من انفجارها.
وق�ال ب�ركاتّ :
“ركزن�ا ع�ى ه�ذه
املسألة من وجهة نظر رياضية ،ألن

ّ
كل األبح�اث الس�ابقة كانت تعتمد
عى املراقبة”.
وأض�اف“ :حاولن�ا بذل�ك أن نبن�ي
نموذج�ا ً رياضي�ا ً لوص�ف ظاه�رة
فيزيائية”.
وخل�ص الباحث�ون يف الدراس�ة
املنش�ورة يف مجل�ة “س�اينتيفيك
ريبورتس” إىل أن انفجار الفقاعات
الصغ�رة هو املس�ؤول ع�ن إصدار
صوت “القرقعة” ل�دى “طقطقة”
ّ
تشكلها.
األصابع ،وليس
وال تس�بب ه�ذه املمارس�ة التهاب
املفاصل ،بخالف االعتقاد السائد.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

سر االعشاب

فوائد مذهلة للتمر اهلندي والعرق سوس

ق�د يعاني كثر م�ن الناس لفرتات
مؤقت�ة من مش�اكل ىف املع�دة ،وال
يعل�م غالبي�ة ه�ؤالء أن�ه يمكنهم
بس�هولة التعامل مع تلك املش�اكل
املؤقتة فقط بالح�رص عى تناول
التمر الهندى والعرق سوس يوميا.
وتق�ول الدكت�ورة أم�رة نزي�ه
القص�اص ،إخصائي�ة التغذي�ة
العالجي�ة وعض�و الجمعي�ة
األوروبية للتغذية ،إن أكثر مشاكل
املع�دة قد تك�ون نتيج�ة التهابات
املعدة ،والتى يتعرض لها الشخص
بس�بب جرثومة املع�دة ،أو نتيجة
اإلف�راط يف تن�اول املس�كنات ،أو
الش�عور بالقل�ق الدائ�م ،مش�رة
إىل أن الكثري�ن مم�ن يعانون من
التهابات املع�دة ال يعلمون أهمية
التم�ر هن�دى والع�رق س�وس ىف
التخفي�ف والح�د م�ن مش�اكلهم
الصحية.
وأضاف�ت أن التمر هن�دى يحتوى
ع�ى مض�ادات األكس�دة ،ويعترب
بمثاب�ة أح�د أق�وى مض�ادات
االلتهابات الطبيعية ،كما أنه يعمل
كمضاد للبكتريا ،ما يجعله مفيدا
جدا ىف ح�االت اإلصاب�ة بجرثومة
املع�دة ،محذرة مرىض الس�كر من
تناوله بكثرة الحتوائه عى السكر.
وتابعت ،أم�ا العرق س�وس ،فهو

لطلة ابهى..

ويع� ّد الباحثون أن امل�واد العالجية
املس�تخرجة م�ن األس�ماك ،أكث�ر
أمانا م�ن جميع املواد املس�تخدمة
يف ضم�ادات الج�روح والح�روق
املستخرجة من جلد األبقار وغرها
م�ن امل�وايش بس�بب خط�ر انتقال
بعض األمراض منها إىل البرش.
وأك�د الفري�ق العلم�ي ع�ى أن
الكوالجن املس�تخرج من حراش�ف
األس�ماك يحفز ،خالل زمن قيايس،
نم�و الخالي�ا البطانية التي تش�كل
أساس األوعية الدموية.

كل يوم معلومة

البسبوسة اللذيذة بالشوكوالتة

املكوّنات
سكر  -كوب
سميد  3 -أكواب
بيض 6 -
كاكاو  -ملعقتان كبرتان
قشطة  -كوبان
فانيليا  -نصف ملعقة صغرة
بايكنغ باودر  -ملعقتان كبرتان
قهوة نسكافيه  -ملعقتان كبرتان
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يساعد عيل التئام جدار املعدة ،كما
يحد بش�كل كبر جدا من جرثومة
املعدة ،ويمنع نموها داخل الجهاز
الهضم�ي ،ه�ذا بخ�الف فوائ�ده
العظيم�ة ع�ى الجل�د واألس�نان،
إضافة إىل أنه يعترب من أهم أسلحة
مواجه�ة التوت�ر ،مح�ذرة مريض
ارتفاع ضغ�ط الدم و مرىض الكى
والحوام�ل واملرضع�ات واألطفال
دون عم�ر  10س�نوات من تناوله،
حيث إن تناول الكثر منه يؤدى إىل
انخفاض نسبة البوتاسيوم بالدم،
وهذا قد يضع�ف العضالت ويؤدى

إىل عدم انتظام رضبات القلب.
ونصحت إخصائية التغذية العالجية
م�رىض التهاب�ات املع�دة بتن�اول
وجب�ات خفيف�ة بش�كل منتظم،
وع�دم تن�اول املقلي�ات واألطعمة
الت�ى تزيد م�ن حرقة املع�دة مثل
املس�بكات ،وع�دم التدخن ،وعدم
تناول املرشوبات الغنية بالكافين
مثل القهوة ،وعدم تناول العصائر
الحامضي�ة مث�ل عص�ر الربتقال
والليم�ون ،واالمتن�اع ع�ن تن�اول
مرشوب�ات الص�ودا ،وع�دم تناول
اللح�وم املصنع�ة والح�ارة ،وعدم

تناول الس�كريات أو التقليل منها
ق�در اإلمكان ،م�ع مراع�اة تناول
الزبادى وزيت الزيتون.
وأش�ارت الدكت�ورة أم�رة إىل أن
استمرار مشاكل املعدة مع تطبيق
تلك املحاذير ،وتناول التمر الهندى
والعرق س�وس ،يتطلب بالرضورة
زي�ارة الطبيب املخت�ص ،حيث قد
تحتاج الحال�ة إىل أدوية وعالجات
ىف كثر من الحاالت ،محذرة مرىض
التهابات املعدة م�ن االقتصار عى
تلك املرشوبات والنصائح ،وخاصة
مع استمرار مشاكلهم الصحية.

 4طرق طبيعية إلزالة املاكياج

ّ
واملنظفات
قد تبدو مناديل املاكياج
الس�ائلة مريح�ة ،غ�ر أنه�ا م�ع
الوقت تؤذي برشتك من خالل بقايا
ّ
ّ
املنظف�ة .ه�ذا األمر من
املكون�ات
ش�أنه تجفيف برشة بعض النساء
خصوصا ً ذوات البرشة الحساسة.
فيم�ا ييل بع�ض الط�رق الطبيعية
إلزالة املاكي�اج وإنعاش برشتك من
دون اللج�وء إىل امل�واد الكيميائي�ة

القاسية.
الزيت الطبيعي:
إن اس�تخدام أي ن�وع م�ن مزي�ل
املاكي�اج يجرّد البرشة م�ن الزيوت
الطبيعي�ة األم�ر الذي ي�ؤدي إما إىل
جف�اف البرشة وإم�ا إىل اإلفراط يف
إنت�اج الزيوت .عى رغ�م أن العديد
م�ن املنتج�ات يف األس�واق “خالية
من الزيوت” ،إال أن برشتك معرّضة

لل�رضر وللش�يخوخة املبك�رة.
فزي�وت الب�رشة الطبيعية هي التي
تحافظ عى ش�باب البرشة ،ليونتها
وحيويّتها.
لذلك ان اس�تخدام الزيوت الطبيعية
كزي�ت الزيت�ون وزيت ج�وز الهند
ّ
تنظ�ف وتط ّه�ر الب�رشة م�ن دون
اإلف�راط يف تجفيفها .كما انها تزيل
كل أن�واع املاكي�اج م�ن املاس�كارا
الس�وداءإىلأحمرالش�فاهالالمع.
الحليب:
إن الحليب من املواد املهمة للبرشة.
فالربوتينات والدهون املوجودة فيه
تساعد عى ترطيب البرشة والحفاظ
عى رطوبتها لوقت أطول.
فف�ي ح�ن أن رشب الحلي�ب ق�د
ي�ؤدي إىل تفاقم األم�راض الجلدية،
استخدامه موضعيا ً يعمل عى تهدئة
البرشة .لذل�ك أضيفي ملعقة كبرة
من زيت الل�وز إىل وعاء من الحليب

كام�ل الدس�م ،وامس�حي وجه�ك
بواسطة قطنة مبللة بالخليط.
الخيار:
إن العدي�د م�ن املنتجات تس�تخدم
مكوّن�ات الخيار من أجل املس�اعدة
ع�ى إزال�ة املاكي�اج .فللخي�ار
خصائ�ص مض�ادة لإللتهاب�ات
تساعد عى تهدئة البرشة ومعالجة
مشاكلها.
لذل�ك إجع�يل م�ن الخي�ار عجين�ة
واس�تخدميها كمزي�ل للماكي�اج.
أضيفي القليل م�ن الحليب أو زيت
الزيتون عند صعوبة إزالة املاكياج.
لبن الزبادي:
إن استخدام لبن الزبادي عى برشتك
يساعد عى ترطيبها والتخفيف من
حروق الش�مس .لذل�ك خذي قطنة
مبلّلة بلبن الزبادي وامسحي وجهك
بحركة دائرية ،بعدها أغسيل وجهك
باملاء البارد.

 4أشياء ال تلمسها يف املستشفيات

عن�د الذه�اب لزي�ارة مري�ض يف
املستش�فى ينصح املقربن منك عدم
أصطحاب أطفالك معك للمستشفي
ألنه�ا بيئة غني�ة بالجراثي�م ،والتي
تزي�د من فرص تعرضهم للمش�اكل
الصحي�ة ،ولك�ن ه�ذه النصائ�ح ال
تنصب عيل األطفال فقط ،ولكن عيل
الكبار أيضا.
ويؤكد تقريرأن املستش�فيات أماكن
جرثومي�ة أي غنية به�ذا األمر ،ولذا
يجب توخي الحذر بش�كل كبرتجنبا
للتعرض للمش�اكل الصحي�ة ،وذلك
عن طريق تجنب ملس بعض األش�ياء
املسببة لهذا األمر ،ومنها:
الستائرتمتل�ك البكتري�ا والفروس�ات
وامليكروب�ات ق�وة عظم�ى تش�به
س�بايدرمان أي أنه�ا تتواجد عيل أي
سطح ،وذلك ً
وفقا ملجلة علم األحياء
الدقيق�ة الرسيري�ة يف املستش�فى،
وبس�بب التدف�ق املس�تمر للمرىض
والعاملن يف مج�ال الرعاية الصحية
وال�زوار داخ�ل الغ�رف وخارجه�ا،
يمكن لألش�ياء املس�تخدمة بش�كل
متك�رر بن�اء كمي�ات هائل�ة م�ن
البكتريا وامليكروبات.
فالس�تائر الخصوصي�ة التي تحيط
أرسة امل�رىض واح�دة منه�م ،أثبتت
تقاري�ر دراس�ة حديث�ة يف املجل�ة
األمريكي�ة للس�يطرة ع�ى العدوى،
وق�ام الباحث�ون بتتبع تل�وث عرش

ً
حديثا ويف غضون
ستائر تم تنظيفها
أس�بوعن  ،تم اس�تعمار ح�وايل 90
باملائة من الس�تائر بواسطة بكتريا
املكورات العنقودية الذهبية املقاومة
للمضادات الحيوية (.)MRSA
قضبان الرسيرأظه�رت الدراس�ات أن البكتري�ا
وامليكروبات يمكنها العيش ألسابيع
عى الفوالذ املقاوم للصدأ واألس�طح
الصلب�ة األخ�رى يف املستش�فيات،
ويمكن أن تستمرهذه الجرثومة مدة
ع�ام تقري ًبا  ،ويمكن أن تعيش أنواع
معينة من البكتريا مثل املطثية التي
تس�بب اإلسهال ملدة شهور ،وكل من
امل�رىض والعاملن يف مج�ال الرعاية
الصحي�ة يتعامل�ون م�ع قضب�ان
الرسي�ر ،الت�ي وُج�دت أنه�ا ت�أوي

كميات كبرة م�ن الحرشات التي قد
تك�ون مريض�ة ،ولذا يج�ب تنظيف
قضبان الرسير أثناء إقامتك يف غرفة
باملستشفى باملطهرات يوميا.
أزرار املصعداس�تخدام املصاع�د يعد م�ن األمور
األساس�ية لألطب�اء واملمرض�ون
والعاملون اآلخرون يف مجال الرعاية
الصحية واملريض والزائرون ،ويمكن
نق�ل أي جرثومة لديه�م عى أيديهم
ويت�م التقاطه�ا من املريض نفس�ه
أو أعم�دة  IVأو قضب�ان الف�راش
أو غره�ا م�ن النق�اط الس�اخنة
البكتري�ة إىل زر االتص�ال ،وعندم�ا
ق�ام الباحثون بمس�ح  48من أزرار
املصاع�د املختلفة إلجراء دراس�ة يف
مجلة مكافحة مضادات امليكروبات

والتحكم يف الع�دوى ،وجدوا أن أكثر
من الثلث قد تلوثت به .MRSA
وش�ملت البكتريا املسببة لألمراض
األخرى املوجودة عى األزرار البكرتيا
القولونية املسببة لإلسهال وحرشات
 Acinetobacterالتي يمكن أن تسبب
االلته�اب الرئوي والتهاب الس�حايا.
وق�ال الباحث�ون “أزرار املصع�د
ه�ي واح�دة م�ن املواق�ع املهملة يف
املستشفى ،وغال ًبا ما ال يتم تنظيفها
أو تطهرها ويمكن أن تصبح موق ًعا
ً
محتمال لالس�تعمار البكتري” ،ولذا
عليك القيام بالتايل:
تطه�ر يدي�ك بع�د رك�وب مصع�د
املستشفى.
استخدم املنديل عند الضغط عيل الزر
ثم قم بإلقائه يف القمامة.
غس�يل يدي�ك جي�دا بع�د اس�تخدام
املصعب.
الهواتفً
ع�ادة ال يتم تنظيف
يقول الباحثن
أجهزة الهاتف يف املستشفيات بشكل
متك�رر ع�ى الرغ�م م�ن أن املرىض
والعامل�ن يف املستش�في يتعاملون
معه كث ً
را ،وكش�فت دراس�ة حديثة
ُن�رشت يف مجلة مكافح�ة مضادات
امليكروبات ومكافحة العدوى أن عد ًدا
“مث ً
را للقلق” من الهواتف يف وحدات
العناي�ة املرك�زة ملوث�ة بالبكتري�ا
املقاوم�ة لألدوية .ولذا يجب تنظيفه
بشكل مستمر ،وتطهر يديك دائما .

طبيبك يف بيتك

“دايت الفراولة” ينقص وزنك يف  4أيام ..إليك فوائده وأضراره

تتمي�ز الفراول�ة باحتوائه�ا ع�ى
العدي�د من العن�ارص الغذائية املهمة
مثل فيتام�ن يس واملنجنيز وحمض
الفولي�ك والبوتاس�يوم وغرها ،كما
تعترب م�ن الفواك�ه قليلة الس�عرات

الحرارية ،التي ال تزيد الوزن.
وهن�اك م�ا يُع�رف باس�م “داي�ت
الفراول�ة” ،وال�ذي يت�م اتباع�ه مدة
ت�رتاوح م�ا ب�ن  3-4أي�ام فق�ط،
ويُكس�ب الجسم  1200سعر حراري

يف اليوم ،ويعتمد عى إضافة الفراولة
إىل كل وجبة يتم تناولها.
وجبة اإلفطار
يتن�اول متبع دايت الفراولة كوب من
الزبادي +س�لطة فواكه مكونة من 5
أك�واب فراولة مقطعة رشائح وثمرة
موز وثمرة تفاح.
وجبة الغداء
سلطة صدور تركي +رشائح فراولة.
سناكس
سموزي زبادي بالفراولة دون إضافة
سكر.
وجبة العشاء
ثم�رة بطاط�س يف الف�رن +جب�ن
قريش +رشائح فراولة.
فوائد دايت ا لفراولة
يس�اعد داي�ت الفراولة عى خس�ارة
ال�وزن رسي ًع�ا الحتوائ�ه ع�ى كمية
قليل�ة م�ن الس�عرات الحراري�ة

والده�ون ،واعتب�اره نظام�ا غني�ا
باأللي�اف وفيتام�ن يس واملنجني�ز،
ً
فض�ال ع�ن مركب�ات الفالفونيدات،
التي تقل�ل مخاطر اإلصاب�ة بالعديد
من املش�كالت الصحي�ة مثل أمراض
القلب.
ويمنح هذا النوع من الدايت الجس�م
م�ا يحتاج�ه م�ن فواك�ه طازج�ة
ً
وخ�رضوات،
فض�ال ع�ن الربوت�ن
الحيواني ً
أيضا.
أرضار دايت الفراولة
عى الرغم من احت�واء دايت الفراولة
عى العديد من الفوائد ،إال أنه ال يخلو
م�ن بعض اآلث�ار الجانبي�ة مثل قلة
الطاقة واإلسهال وضعف عمل بعض
أعضاء الجس�م مثل الجه�از املناعي
والقلب ،كذل�ك ال يحتوي هذا النظام
عى البقولي�ات التي تتميز بمفعولها
السحري يف حرق الدهون.
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صــــورة و حــــدث  ..من العراق

أبـــــــراج

غزل عراقي

الحمل
حظ�ك لليوم:مهنياً:ق�د ترتاج�ع معنويات�ك
قلياً اليوم بس�بب تأخر املوافقة عىل مش�اريعك
عاطفياً:شجع الحبيب عىل التقدم بعمله.

الثور

حظ�ك لليوم:مهنياً:علي�ك أن تج�د ط�رق
أفض�ل الس�تثمار أموالك يف مش�اريع جديدة
عاطفياً:تناق�ش م�ع الحبيب به�دوء وال داعي
لانفعال.

الجوزاء

حظ�ك لليوم:مهنياً:م�رشوع جدي�د تش�عر
أنه س�يدر علي�ك املزيد من األرباح تس�عى اىل
تحقيقه عاطفياً:ال تتعن�ت بآرائك تجاه الحبيب
وتعامل معه بهدوء.

السرطان

حظ�ك لليوم:مهنياً:تخ�وض الي�وم تجرب�ة
جديدة يف العمل تش�عر أنها س�تصب لصالحك
عاطفي�اً:ال تت�رسع يف اخبار من تح�ب بحقيقة
مشاعرك قبل أن تتأكد منه.

األسد

حظ�ك لليوم:مهنياً:تبدو اليوم س�لبي املزاج
وال تتأقل�م مع العمل عاطفي�اً:ال يعجبك كام
الحبيب وانتقاده الدائم لك.

العذراء

حظك لليوم:مهنياً:ترز مواهبك يف العمل هذا
اليوم وتحاول أن تستغلها جيدا ً عاطفياً:الفلك
ال ينصح�ك باالرتباط خ�ال هذه الف�رتة تريث
قلياً.

الميزان
حظ�ك لليوم:مهني�اً:ال تت�ورط يف قضاي�ا
غ�ري قانونية ك�ن ح�ذرا ً عاطفياً:تظهر بعض
الخافات يف الطباع بينك وبني الحبيب.

العقرب

مهني�اً :تتلقى اليوم ع�اوة وتهاني عىل عمل
مدهش قمت ب�ه عاطفياً :الحبيب من حقه أن
يعرف ما تخطط له فا تخفي عنه أية أمور.

القوس

مهني�اً:ال تهمل أية تفاصيل اليوم مهما كانت
تبدو لك صغرية .عاطفياً :تتصالح مع الحبيب
وتعود األمور اىل طبيعتها من جديد.

الجدي

مهنياً :انىس أخطاء امل�ايض وفكر بعملك من
جديد عاطفياً :الحبيب يدعمك ويوفر لك الجو
املائم للراحة.

الدلو

مهني�اً :يق�در رؤس�ائك يف العم�ل جه�ودك
ويكافؤوك عليها عاطفياً :ال تكن كثري التطلب
فيتخىل عنك الحبيب.

الحوت

مهنياً :الحظ يحالف�ك اليوم يف تحقيق الكثري
من األرباح عاطفياً :كن متفائاً يف عاقتك مع
الحبيب.

من الفيسبوك

F

acebook

حدث يف مثل
هذا اليوم

- 1986وف�د من الكنيس�ت يقتحم املس�جد األقىص،
استمرت هذه املحاوالت عىل مدار أسبوع.
الرئي�س األمريكي رونالد ريغان يجمد أرصدة ليبيا يف
الواليات املتحدة.
 - 1988مقت�ل  28ش�خصا يف قت�ال دار بني الجيش
والثوار الشيوعيني يف الفلبني.
 - 1989تحطم طائرة من طراز بوينغ  400 – 737يف
إنكلرتا يسفر عن مقتل  46شخصا ً.
 - 1992الرئي�س األمريكي جورج بوش األب يمرض
أثن�اء زي�ارة للياب�ان ،ويتقيأ خال نش�اط رس�مي
فيصيب مابس رئيس الوزراء الياباني.
 - 1993اغتي�ال نائ�ب رئي�س الحكوم�ة البوس�ني
توراليتش عىل مرأى من جنود فرنسيني تابعني لقوات
حفظ الس�ام الدولية املرابطة بالقرب من رساييفو،
بعد اختطافه من داخل عربة لألمم املتحدة.
 - 1998الحك�م ع�ىل رمزي يوس�ف بالس�جن مدى
الحي�اة لتورطه يف تدبري تفجري مبن�ى مركز التجارة
العاملي يف والية نيويورك.
 - 2006زل�زال ق�وي ي�رضب جن�وب اليون�ان بقوة
مقدارها  6.7عىل مقياس ريخرت.
 - 2009مجل�س األمن الدويل يتبنى القرار رقم 1860
الداع�ي إىل وق�ف فوري إلط�اق النار يف قط�اع غزة

يليه انس�حاب كامل لقوات االحتال اإلرسائييل وذلك
إليقاف الحرب اإلرسائيلية عىل القطاع.
- 2011تش�ييل تق�رر االع�رتاف رس�ميا بالدول�ة
الفلسطينية عىل حدود  ،67وهي سادس دول أمريكا
الجنوبية التي تقرر االعرتاف.
املجلس العسكري املرصي يقرر الغاء املادة الخامسة
من قان�ون االنتخابات التي تنص ع�ىل انتخاب ثلثي
الرملان ع�ر نظام القوائ�م االنتخابية بينما يش�غل
الثلث اآلخر من ينتخبون كمستقلني.
 - 2015انتخ�اب مارثيب�اال سرييس�ينا رئيس�ا ً
لرسيانكا.
 - 2016مُ ش�اة البحريَّ�ة املكس�يكيَّة ُيلقون القبض
عىل تاجر املُخدرات الكبري خواكني غوزمان لويرا بعد
مُ رور َّ
ستة أشهر عىل ُهروبه من السجن.
- 2017مقت�ل  5جنود إرسائيلي�ني وجرح  15أخرين
يف هجوم نفذه ش�اب فلس�طيني يدعى فادي القنر
بس�يارة ش�احنة يف منطقة جبل املكر جنوب مدينة
القدس.
فيل�م ال ال الند ُيحقق رقمًا قياس�يًّ ا كأكثر فيلم فو ًزا
بجائ�زة الغول�دن غلوب بف�وزه بجميع ترش�يحاته
الس�بعة يف حفل توزيع جوائ�ز الغولدن غلوب الرابع
والسبعني.

اخترب شخصيتك

شخصيتك على حسب فصيلة دمك
أن ل�كل فصيلة م�ن فصائل
ال�دم األرب�ع ( O, A , B, Ab
) صفاته�ا املميزة  ..وهنالك
قاع�د تحك�م ه�ذه العمليه
أطل�ق عليها كتس�و  -إكي-
جات�ا وق�د أصبح�ت تطبق
يف الوالي�ات املتحدة باس�م (
( ) B.t.p.aأو تحلي�ل ال�دم
للتعرف عىل الشخصيه) وقد
اتس�عت دائرة ه�ذا التحليل
يف الياب�ان فش�ملت األطباء
النفس�يني واألخصائي�ني
االجتماعي�ني والقائمني عىل
فن الدعاية واألعام وغريهم
....وهذه ه�ي بعض النتائج
التي توصلوا إليها:
إذا كن�ت تنتم�ي إىل
الفصيلة(:)o
إن الشخصية التي تنتمي إىل
ه�ذه الفصيلة س�واء كانت
رجاً أ م امرأة هي ش�خصية
منفتحة ومنبس�طة وعنيدة
أيض�ا ً
ونش�يطه..وهي
ش�خصية رسيع�ة الغض�ب
وكريمه  ...كما تتصف عموما ً
بالغرية لذلك فصاحبها عادة
م�ا يتجن�ب الرذيل�ة ون�ادرا ً
م�ا يش�عر بالحقد...وه�ي
ش�خصية واقعي�ة ومنظمة
وقادرة عىل الرتكيز بسهولة
 ....وتتلخ�ص عيوبه�ا يف
كونها ش�خصية عدوانية إىل
ح�د م�ا ورسيعة االس�تثارة
وعني�دة .....وه�ي أحيان�ا ً

ش�خصية متعجرفة تحتقر
اآلخرين.
إذا كنت تنتمي للفصيلة (:)a
أم�ا م�ن ينتم�ي إىل ه�ذه
الفصيلة فهو إنس�ان منظم
ومتوازن منت�ج ومخلص يف
الحب  .فالعق�ل لديه يطغى
ع�ىل العاطفة...لدي�ه اتزان
داخيل ومش�اعره املس�تقره
تس�اعده ع�ىل الصم�ود يف
مواجهة االغراءات الخارجية
واملغام�رات وتجعل�ه أكث�ر
اس�تقرارا ً من غ�ريه يف الحب
والزواج  .أما بالنسبة لعيوبه
ونقاط ضعف�ه فتتلخص يف
اآلتي  :تش�اؤم مزمن وخجل
ومي�ل إىل الب�طء واالن�زواء
ونقص الثقة يف النفس.

إذا كنت تنتمي للفصيلة( )b
إذا كنت تنتمي لهذه الفصيلة
فأنت شخص عاطفي رسيع
البديهي�ة متمي�ز ومبتكر ..
فه�ي الفصيلة الت�ي ينتمي
إليه�ا العدي�د م�ن الفنان�ني
واملبدعني ..ومن ينتمي لهذه
الفصيل�ة ه�و عادة إنس�ان
هادئ األعص�اب وجذاب ....
كم�ا ان ردود أفعال�ه تأت�ي
دائما ً مفاجئة بحيث ال يمكن
التنبوء به�ا  ...وعىل الجانب
اآلخر نجد ان من ينتمي لهذه
الفصيلة هو إنسان فوضوي
يمي�ل إىل الوح�دة واالكتئاب
املؤق�ت( يف معظ�م األحوال)
كما أن أصحاب هذه الفصيلة
هم عادة أشخاص متمردون

غري مطيعني.
كن�ت
إذا
للفصيلة()ab
م�ن ينتم�ي له�ذه الفصيلة
هو يف الغالب إنسان حساس
جدا ً رسيع البديهية وعقاني
بمعنى انه يلج�أ للعقل أكثر
من لجوئه للعاطفة يف موازنة
أموره...كما أنه يصعب التنبؤ
بتحركات�ه وردود أفعال�ه
..إىل جان�ب ذلك فه�و يتميز
بالك�رم وه�دوء األعص�اب
 ..وه�و إنس�ان اجتماع�ي
ودبلومايس من الدرجة األوىل
أما نقاط ضعفه فتتلخص يف
كونه رسي�ع الغضب ومرتدد
وفيه رغبه يف التكتم الش�ديد
وفوضوية.
تنتم�ي

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة
الكلمات االفقية
 1األمراطور رقم  125لليابان  -وىش 2سلسلة كبرية شمال اململكة املغربية 3من أشهر معالم مدينة سيدني األسرتالية 4املال األصيل القديم املوروث 5قلب أثاث  -حرف مكرر 6خاف ورعب ّ -اتأَد ولم يرسع
 7والية أفغانية  -أحد الوالدين 8حرف أبجدي (م)  -دولة عربية 9من أشهر معالم نيويورك 10فيلم لخالد سليم و داليا البحرييالكلمات العمودية
 1قبور  -خروج الكرة من حدود ميدان اللعب 2انكب عىل وجهه  -نجعلها تنحني 3مغنية لبنانية  -أسرت اليشء 4من مراحل القمر  -للجزم  -للنداء 5مدينة أوكرانية  -كثري (م) 6هضاب  -قادم (م)  -أطراف ريال7عملة أوربية (م)  -للجر  -سورة قرآنية (م) 8يفتتحه ُ -صلب
9م�ن ثاثة إىل عرشة م�ن الرجال  -وعاء كالجرةله عروتان يحمل فيه الطني
 10-ضمري منفصل  -منظم و منسق

فهم ذاتي

دائما ً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء  ،لذلك انا ش�خصية
منفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين  ،وهذه مشكلتي  ..فالبعض يعتر ذلك
منقصة للمرء  ،رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي  ،ومش�كلتي
أنني يس�تحيل أن اجد من والدي كلمة طيبة تش�جعني او تاحظ الجمال
بداخ�يل  ..فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل امامي  ،وأبي ال ي�رى من الحياة
ش�يئا ً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال
نفيس  ..فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:
اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثري من البنات العرب يف هذه األمور ولكن
الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من
الذات نفسها ،واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني ولكن
ككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فا تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل
كلمات الثناء من الغري حتى لو الوالدين ،وال تدعي احد يقول لك ما دورك
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر ،ولهذا اوال اجعيل تقدمك
مبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي ،ثاني�ا /لوالديك الر والدعاء
والشكر عىل ما فعاه الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري ،ثالثا بيدك
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب وخاصة عدم
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخري والفائدة
لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

تعال اگعد يجرحي اتحاسب وي��اك
وخل نسهر سوه ونصفي الحساب
وماكو ويانه ثالث باخر الل�������يل
اني وياك بس ونقفل الب�����������اب
منني اتريد ابدي ابكيفك اخت������ار
من اول جرح لو اخر امص�����اب
لو من حزني وعذابي واول اصباي
لو من تيتم روحي وفگد االحب���اب
ردت منك سبب لحزني و رت�����اح
ما ادوخك وكلك كل االسب���������اب
ليش ازرع ورد ونت تجي ان�وب
تزگي اورود روحي وگاعي تيزاب
جاك اكتاب فرحي اتاعبت ب�����ي
واسم غريي گتبته بنفس الكتاب
عاشت ايدك تعشك وتنسة وتبيع
تدري باجر ينرضب بيك املثل
انته مو بيك الخلل ال مستحيل
حشة احساسك آنه بحسايس الخلل
ماتسوه االسف دنيانه والحيف
عىل غفله يعالم كلنه ماشي����ن
خلينه نتصافح قب�������ل الوداع
وقبل دكة قطعنه عىل الحياطني

شخصيات من التاريخ

عمر
املختار
ُعمر بن مختار بن ُعمر املنفي الهايل الشهري بعمر املُختار ،املُلقب بشيخ
الش�هداء ،وشيخ املجاهدين ،وأس�د الصحراء ،هو قائد أدوار السنوسية
يف ليبيا ،وأحد أش�هر املقاومني العرب واملسلمني .ينتمي إىل بيت فرحات
من قبيلة منفة الهالية التي تنتقل يف بادية برقة.
وُل�د عمر املخت�ار يف البطنان برقة يف الجبل األخرض ع�ام  ،1862وقيل
ً
تربية إس�اميَّة حميدة مس�تمدة
عام  ،1858وكفله أبوه وعني برتبيته
َّ
من تعاليم الحركة السنوس�ية القائمة عىل القرآن والس�نة النبويَّة .ولم
ً
طويا ،إذ حدث أن تويف والده وهو يف طريقه
ُيعايش عمر املخت�ار والده
إىل مدين�ة َّ
مكة ألداء فريض�ة الحج ،فعهد وهو يف حالة املرض إىل رفيقه
أحمد الغرياني (ش�قيق شيخ زاوية جنزور) بأن ُيبلّغ شقيقه َّ
بأنه عهد
إلي�ه برتبية ولديه عم�ر ومحمد .وبعد عودة أحم�د الغرياني من الحج،
توجه فورا ً إىل ش�قيقه الشيخ حس�ني وأخره بما حصل وبرغبة مختار
ّ
بن عمر أن ّ
وت�وىل رعايتهما
يتوىل ش�ؤون ولدي�ه ،فوافق من غري تردد،
محقق�ا ً رغبة والدهما ،فأدخلهما مدرس�ة القرآن الكري�م بالزاوية ،ثم
ألح�ق عمر املخت�ار باملعهد الجغبوب�ي لينضم إىل طلبة العل�م من أبناء
اإلخوان والقبائل األخرى.
حارب عمر املختار اإليطاليني منذ كان عمره  53عامً ا ألكثر من عرشين
عامً ا يف عدد كبري من املعارك ،إىل أن ُقبض عليه من ِقبل الجنود الطليان،
ً
شنقاُ ،
فنفذت
وأجريت له محاكمة صوريّة انتهت بإصدار حكم بإعدامه
في�ه العقوبة ع�ىل الرغم من أنه كان كبري الس�ن ومريض�ا ،فقد بلغ يف
حينها  73عامً ا وعان�ى من الحمّى .وكان الهدف من إعدام عمر املُختار
إضع�اف ال�روح املعنويَّ�ة للمقاومني الليبي�ني والقضاء ع�ىل الحركات
املناهض�ة للحكم اإليطايل ،لك�ن النتيجة جاءت عكس�يَّ ة ،فقد ارتفعت
ح َّدة الثورات ،وانتهى األمر بأن ُطردت القوات اإليطالية من الباد.
حص�د عم�ر املُختار إعج�اب وتعاطف الكثري م�ن الناس أثن�اء حياته،
وأشخاص أكثر بعد إعدامه ،فأخبار الشيخ الطاعن يف السن الذي ُيقاتل
يف سبيل باده ودينه استقطبت انتباه الكثري من املسلمني والعرب الذين
كان�وا يعان�ون من ن�ري االحتال األوروب�ي يف حينها ،وحث�ت املقاومني
عىل التحرّك ،وبعد وفاته حصدت صورته وهو مُ علّق عىل حبل املش�نقة
تعاطف أشخاص أكثر ،من العاملني الرشقي والغربي عىل حد سواء ،فكر
املختار يف أذهان الناس وأصبح ً
بطا شهي ًدا .رثا عدد من الشعراء املختار
بعد إعدامه ،وظهرت ش�خصيَّته يف فيلم من إخراج مصطفى َّ
العقاد من
عام  1981حمل عنوان “أسد الصحراء” ،وفيه َّ
جسد املمثل املكسيكي -
األمريكي أنطوني كوين دور عمر املختار.

قـــــــصة

وعربة

من ركل القطة؟

مدير ال يعرف كيف ينظم يومه وال
عمل�ه وال يعرف كي�ف يتعامل مع
الن�اس  ،كان يراك�م األعم�ال عىل
نفسه ويحمل نفس�ه ماال تطيق ،
نادى س�كرتريه يوما ً فدخل األخري
ووقف أمامه.
رصخ في�ه  :اتصلت بهاتف مكتبك
ولم ترد
ق�ال الس�كرتري :كن�ت يف املكت�ب
املجاور  ،آسف
املدي�ر بضج�ر  :كل مرة آس�ف ...
آس�ف  ،خذ ه�ذه األوراق  ،وأعطها
لرئي�س قس�م الصيان�ة ث�م ع�د
برسعة.
م�ى الس�كرتري غاضب�ا ً بس�بب
معامل�ة املدير  ،فألقى األوراق عىل
مكتب رئيس قسم الصيانة وقال :
ال تؤخر العمل عليها فنحن نريد أن
يكون كل يشء جاهزا ً برسعة.
تضايق رئيس القس�م من أسلوب
الس�كرتري وقال  :املرة املقبلة ضع
األوراق وتكلم بشكل الئق.
ق�ال الس�كرتري  :مناس�ب  ،غ�ري
مناس�ب  ..املهم قم بإنه�اء العمل
برسعة .
ارتفع الصوت بينهما  ،فهذا ينتقد
وذلك يرد  ...حتى تدخل املوظفون
م�ن حولهم�ا فع�اد الس�كرتري إىل
مكتبه.
مض�ت س�اعتان فأقب�ل أح�د
املوظفني الصغار يف قس�م الصيانة
ولم يكن يعلم ش�يئا ً عن املش�كلة
فقال لرئيسه سأذهب ألخذ أوالدي
من املدرسة وأعود.
رصخ الرئي�س  :وأن�ت كل ي�وم
تخرج
ق�ال املوظف ه�ذا ح�ايل من عرش

سنوات وهذه أول مرة تعرتض
قال الرئيس غاضبا ً  :ارجع ملكتبك
م�ى املوظ�ف ملكتب�ه حائ�را ً
مصدوما ً م�ن هذا األس�لوب ،وبدأ
بإج�راء اتص�االت ليبح�ث عم�ن
يوص�ل أوالده من املدرس�ة للبيت ،
وبع�د أن طال وقوفهم يف الش�مس
ذهب أخوه وأعادهم.
يف املساء  ،عاد هذا املوظف إىل بيته
غاضبا ً بس�بب ما الق�اه اليوم من
معامة  ،فركض إلي�ه ابنه الصغري
ً
ومعه دفرتا ً
جمي�ا  ،فقال الطفل:
أبي  ،امل�درس أعطاني ه�ذه ألنني
...
ول�م يكم�ل الطفل حت�ى صاح به
األب  :اذه�ب عن�ي  ،أخ�ر أم�ك
بالقصة ثم ودفعه بيده.
م�ى الطف�ل مكس�ورا ً يف عينيه
الدم�وع إىل غرفت�ه فأقبل�ت إلي�ه
قطته الجميلة تتمسح به كالعادة
فركله�ا الطفل بقدمه رضبة قوية
أرسلتها إىل الجداء متلوية بأملها.
السؤال  :من ركل القطة ؟؟
العرة  :خطأ واحد منك قد يس�بب
انفج�ار يف كل العالم وه�ذا هو ما
فعل�ه املدي�ر  ،وم�ن الع�رة أيضا ً
أن تفص�ل يف املش�اعر ف�ا تحمل
ش�خصا ً مس�ؤولية نقاش وخاف
مع شخص أخر.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

مَن هو «الطائر اللئيم الشرير» ال ُمسبب
األكبر لحرائق أستراليا؟

يع�رف طائ�ر «الح�دأة» بالطائر
اللئي�م والرشي�ر ،ألن�ه «نش�ال»
م�ن طبيعته الس�طو ع�ىل أرزاق
اآلخرين عمدا ً كما يبدو ،أي لألذية
فقط ،إىل درجة أن الرسول الكريم
حل�ل قتل�ه أينم�ا وحيثم�ا كان،
حي�ث يتخ�ذ م�ن قمم األش�جار
العالية ،وأس�طح األبنية املرتفعة
مراصد ونقاط مراقبة ،يرى منها
ّ
انقض
ما يقتات به ،ومتى عاينه
والتقطه لقمة س�هلة ،ولو سطوا ً
بأسلوب الكسب غر املرشوع.
واكتشف علماء أسرتاليني حديثاً،
أنه قد يكون أكر مسبب للحرائق
املبتلية بها أسرتاليا بال توقف منذ
 6أش�هر تقريباً ،ألنه يتعمد نرش
الحريق ما استطاع ،عر التقاطه
نارا ً مش�تعلة يف خش�بة أو غصن
صغ�ر ،ث�م يط�ر ب�ه لرميه يف
مكان آخر من الرية واملشاعات،
محدث�ا ً يف كل التق�اط ب�ؤرة من
الن�ار جدي�دة ..وبه�ذه الطريقة

ينترش الحري�ق أكثر يف كل مكان،
ألن عرشات الطي�ور من فصيلته
تفعل اليشء نفسه.
علم�اء جامع�ة س�يدني يقولون
إن م�ا ينبت متط�اوالً عىل األرض
من أعش�اب وأشجار ،يعيق رؤية
ه�ذا الطر حني ينظ�ر من األعىل
ل�رى م�ا يقتات ب�ه ،لذل�ك يحل
ه�ذه املش�كلة بسياس�ة األرض
املحروق�ة ،أي اإلتي�ان ب�أي يشء
صغ�ر ي�راه مش�تعال لرمي�ه يف
مكان آخر ،وبذلك يحرتق كل نبات
متط�اول يعي�ق النظ�ر ،فيصبح
«الح�دأة» ق�ادرا ع�ىل الرؤي�ة
ليقت�ات ،وهو م�ا كان الرس�ول
عاملا به بالتأكيد ،لذلك جعله ثاني
 5طيور وحيوان�ات نصح بقتلها
والتخل�ص منها فق�ال« :خمس
من الدواب كلهن فاسق ،يقتلن يف
الحرم :الغ�راب والْ ِح َدأَة والعقرب
والفأْرة والكلب العقور».

«صباحك معطر»  .. olfactoryمنبه
ذكي يوقظك على رائحة عطرك المفضل
عىل هامش معرض اإللكرتونيات االس�تهالكية  CES 2020الذى ينتظر
العالم الكثر منه ،كش�فت رشكة  Maison Bergerعن نس�خة جديدة
م�ن منب�ه  Sensorwakeوال�ذي يحمل اس�م  ،Olfactoryحي�ث يتميز
هذا املنبه الجديد بقدرته عىل نرش روائح تس�اعد املس�تخدم عىل النوم
واالس�تيقاظ ،حيث إن املنب�ه الجديد مزود بأجهزة استش�عار متعددة
ً
صباحا ومساء ،إذ يستخدم الرش الجاف لنرش الرائحة يف
لنرش الرائحة
غرفة املستخدم ملدة  30يوما عىل التوايل.
وكانت رشكة  Maison Bergerالفرنس�ية ،قد س�بق أن استحوذت عىل
الرشك�ة املصنع�ة ملنب�ه  Sensorwakeالع�ام املايض ،والذي يس�تخدم
الرائح�ة إليق�اظ املس�تخدمني ب�دال من الص�وت ،لتق�وم اآلن الرشكة
بإط�الق املنبه تحت اس�م جديد خاص به�ا ،كما قام�ت الرشكة أيضا
بتصنيع العطور املس�تخدمة يف املنبه ،والتي تشمل  Dreamلنوم هادئ
و Energyلإليقاظ يف الصباح.

ألول مرة ..قياس ضغط دمك «من أذنك»

يغفل ع�دد كبر من الناس قياس
ضغط الدم يف جسمهم ،عىل الرغم
م�ن أن ه�ذه العملي�ة أساس�ية
لصح�ة اإلنس�ان وإهماله�ا ق�د
ي�ودي بحيات�ه ،أو يعرضه لخطر
اإلصابة بسكتة دماغية.
إح�دى الرشكات تس�تعد ،يف وقت
الح�ق م�ن ه�ذا الع�ام ،لط�رح
س�ماعات ل�ألذن متخصص�ة يف
قياس ضغط الدم.
وأوض�ح املص�در أن «فالنس�يل»
هي رشك�ة للتكنولوجيا الصحية
تقوم بتصنيع العديد من األجهزة
الخاصة بقي�اس بعض املؤرشات

يف جسم اإلنسان.
وقام�ت «فالنس�يل» بتصني�ع
سماعة صغرة وبسيطة ،مهمتها
الوحيدة قياس ضغط الدم ،حيث
تقول الرشكة إن األذن هي أفضل
منطق�ة لقي�اس ضغ�ط ال�دم،
مقارنة باإلصبع أو الرسغ.
وتعم�ل الس�ماعة م�ن خ�الل
االعتم�اد عىل تطبي�ق يف الهواتف
الذكية ،حيث يطلب من املستخدم
إدخال بعض البيانات (مثل العمر
والط�ول والوزن ون�وع الجنس)،
ث�م يس�تغرق القي�اس نح�و 30
ثانية.

تغريدات

نوري المالكي

سروة عبد الواحد

مســاعي التهدئة اليت تقوم بها امريكا ودول
أوروبيــة مــع ايــران بهــدف ايقــاف التوتر
والتصعيــد يف املنطقــة أمر جيــد ،لكن هذا
ال يتناســب مع تصرحيات القادة األمريكان،
وال مع التحركات العسكرية يف مساء العراق،
وهــذا يعــي إصرارهــا على جتاوز الســيادة
وارتكاب املزيد من عمليات اســتهداف احلشد
الشعيب #املالكي.
األزمة احلالية ليســت نتيجة سياســات آنية
بــل هي النتيجــة الطبيعية ألخطــاء املاضي
منذ  2003عندمــا كانت امريكا تفرض ارادتها
لتشكيل احلكومات ،ومثلها ايران ..اليوم على
مجيع القوى التكاتف من اجل اعادة السيادة
احلقيقية هلــم قبل بلدهم ..القرار الوطي
تتبناه طبقة سياســية جديدة بعد انتخابات
نزيهة.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

07810090003

هاتف هيئة التحرير

No: 7163 Wed 8 Jan 2020

العدد 7163 :االربعاء  8 -كانون الثاني 2020

طرح البرومو الرسمي لفيلم
«لص بغداد»

ن�رش ّ
الفن�ان ،محم�د إم�ام ،ع�ر
حس�ابه ع�ىل موق�ع الص�ور
انس�تقرام ،الرومو الدعائي لفيلم
«لص بغ�داد» ،كاش�فا ً ع�ن موعد
عرض�ه يف ُدور الع�رض املختلف�ة.
وقال إم�ام ،عر حس�ابه :اوعدني
ملا نالقي مقرة اإلس�كندر األكر...
م�ش هنرسقه�ا ...ي�ا ت�رى الوعد
هيتنفذ ...اس�تنوا فيلم

لص بغ�داد يف الس�ينمات ي�وم 22
يناي�ر (كانون الثان�ي( .فيلم «لص
بغ�داد» م�ن بطول�ة محم�د إمام،
فتحي عبد الوهاب ،ياسمني رئيس،
أمين�ة خلي�ل ،محمد عب�د الرحمن
توت�ة ،ص�الح عب�د الل�ه ،وتألي�ف
تامر إبراهيم ،وإخ�راج أحمد خالد
موىس ،وتدور أحداث الفيلم يف إطار
«أكشن» يتخلّله مواقف كوميدية.

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

أصالة تعلن طالقها رسميًا« :مشاعري هلكت»
أنهت الفنانة السورية ،أصالة نرصي ،جميع
التكهنات بطالقها من ط�ارق العريان ،عر
إع�الن االنفص�ال رس�مياً .حي�ث كتب�ت
أصالة عر حس�ابها الرسمي عىل موقع
التواص�ل االجتماع�ي (انس�تجرام):
«صباح الخر ،بمنتهى األسف والحزن
أُعل�ن إنفص�ايل نهائيّا ً ّ
عن وال�د أبنائي
ّ
وأتمن�ى ع�ىل الجمي�ع
(آدم وع�ي)،
ع�دم ال ّدخول يف ّ
التفاصي�ل ،حرصا ً عىل
مش�اعري الّتي هلكت ومشاعر أوالدي».
وأضاف�ت « :أن�ا كعادتي س�أحرص عىل
إتق�ان مس�ؤوليتي تج�اه أبنائ�يّ ،
ولن
ّ
بالش�كل
يُثنين�ي ه� ّم عىل إتم�ام عمي
املُ ّ
�رشف ،ولطاملا قلوبك�م الطيّبه معي
ً
ّ
ودعمكم الذي أحتاجه ج ّدا».
وختم�ت« :س�أبقى دائم�ا ً أصال�ة

املُخلص�ة لعائلته�ا الكب�رة والصغ�رة ،
ولعم�ي ّ
ّ
ب�أن ي�وازي طموحكم
كل جه�دي
ّ
ب�ي ،هذا قدر من رب العاملني وأنا أؤمن بالله
وبقضائ�ه وق�دره» .وكانت الش�كوك تحوم
حول انفصال الفنانة من سلسلة ترصفات،
بدايتها حني تداول نش�طاء مواقع التواصل
االجتماعي فيديو مؤثرا ً ألصالة ،وهي تبكي
عىل خشبة املرسح يف الرياض ،خالل غنائها
أغنيتها «ذاك الغبي».
وعادت أصالة من جديد لتثر االنتباه بترصف
جديد ،فبعد سلس�لة من الكليب�ات الغنائية
التي ق ّدمتها أصالة مع زوجها املخرج طارق
العري�ان عىل مدار س�نوات ماضي�ة ،قررت
أخ�را ً
ّ
التخي عنه يف كلي�ب أغنيتها الجديدة
التي تحمل اس�م «ش�امخ» ،والذي تس�تع ّد
لطرحه قريبا.

بسمة بوسيل تتحدث عن حقيقة ِخالفها مع مي عز الدين

سيرين عبدالنور تستعد لتصوير
مسلسل «دانتيل»
نفت ّ
الفنانة ،بس�مة بوس�يل ،ما أش�يع عن وجود
ّ
الفنانة مَ ّي ِع ّز الدين ،تس�بب يف
خ�الف بينها وبني
ّ
الفنان تامر حس�ني
اس�تبعادها من بطول�ة فيلم
القادم «مش أنا».
ّ
وأكدت بوسيل يف ترصيحات لرنامج «ذا انسايدر»
ً
ّ
ّ
بالعرب�ي ،أنهما لم تتقابال مُ ؤخرا ،ولم يكن بينهما
ّ
اتص�االت ،فاخرتع البع�ض قصصا ً م�ن خيالهم.
ّ
وأكملت أنها «ليس لديها مش�كلة مع ّ
أي شخص،
ويحدث أحيانا ً أن تنرش أقوال عىل لس�انها ال تعلم
عنها شيئاً».
من جهة أخرى ،كش�فت بس�مة بوس�يل عن ّ
أنها
تعت�زم إصدار مزيد م�ن األغني�ات ال�«كوڤر» عىل
موق�ع الفيديوهات اليوتي�وب ،وهو ما ال يتعارض
م�ع رغب�ة زوجه�ا ،تام�ر حس�ني ،يف ّأال تحرتف
الغناء.

كشف املنتج جمال سنان عر حسابه عىل موقع
التدوينات «تويرت» عن بدء تصوير مسلسله
الجديد «دانتيل» الذي من املُقرّر عرضه يف
املوسم الرمضاني القادم.
فغرّد قائالً« :ننطلق قريبا ً جدا ً بتصوير
مسلس�ل دانتي�ل للنجم�ة اللبناني�ة
العربية س�رين عب�د الن�ور ،والنجم
الس�وري املوهوب محم�ود نرص ،مع
نخبة م�ن نج�وم الدراما تح�ت إدارة
املخرج املُم ِّيز املثنى صبح ،وانتظرونا يف
رمضان .»2020
عىل الجانب اآلخر ،أطلق�ت ّ
الفنانة اللبنانية
س�رين عبد النور أغنيتها الجدي�دة بعنوان «أنا
رجعت» من مسلس�لها الجديد «الديفا» الذي يشاركها
ِّ
ّ
والفنانة املرصية بويس ،وذلك عر قناتها
املمثل السعودي يعقوب الفرحان،
البطولة
عىل موقع اليوتيوب ،وهي من كلمات وألحان صالح الكردي.

اإلفراج عن زوج نانسي عجرم
يف تطور لقضي�ة النجمة نانيس
عج�رم وزوجها فادي الهاش�م
ال�ذي كان ق�د أوق�ف يف مخفر
ق�وى األم�ن الداخ�ي يف زوق
مصبح ،بعدما قتل السارق الذي
دخل منزلهما بهدف الرسقة.
ويف معلوم�ات أوردته�ا محطة
 LBCIأن القاضي�ة غ�ادة عون
قررت اإلفراج عن الدكتور فادي
الهاش�م زوج الفنان�ة نان�يس
عجرم بعد إطالعها عىل كل امللف
وأفالم كامرات املراقبة واألدلة،
وبعد تأكدها بأن ما قام به كان
َ
دفاعا َ
مرشوع�ا عن النفس عىل
أن يتاب�ع التحقي�ق بامللف لدى
قايض التحقيق يف جبل لبنان.
وكان الدكت�ور ف�ادي الهاش�م
ق�د نق�ل اىل مستش�فى الحياة،

مطر ساخن

عندما يكون اخلوف
ساترا حتتمي خلفه

غادة رجب تحتفل بزفافها بسرية تامة بحضور إلهام شاهين
ودالل عبد العزيز

فاج�أت الفنان�ة املرصي�ة ،غ�ادة رج�ب ،متابعيه�ا
باحتفاله�ا بزفافه�ا يف رسي�ة تامة ،إذ إنه�ا لم تعلن
األمر ،واكتش�فه محبوها من خ�الل مواقع التواصل
االجتماعي.

بعدم�ا أوق�ف يف مخف�ر ق�وى
األم�ن الداخ�ي يف زوق مصبح،
عق�ب أطل�ق الن�ار عىل س�ارق
«س�وري الجنسية» تس�لل ليال
اىل فيلته يف محلة “نيو س�هيلة”
به�دف الرسق�ة وأرداه ،وذل�ك
بن�ا ًء عىل إش�ارة النائبة العامة

أمحد اجلنديل

ُ
تذكرت هذا
الش�اعر الفرزدق يقول( :الش�عر أعرس من قلع الرضس)،
الق�ول وأنا أقارن بني كتابة الش�عر وكتابة املقال الس�يايس يف عرصنا
ه�ذا ،ولكي انتهج املوضوعية يف املقارنة ،أق�ول ان كتابة املقال يف عالم
يضط�رب ب�اآلراء املتناقض�ة ،والقناع�ات املختلفة ،وس�طوة عبارات
التطرف ،واشاعة القيل والقال ،وانتهاج لغة التخوين واالتهام ،وطغيان
ن�رة التهديد والوعيد ،لهي أعرس من قلع األرضاس مجتمعة ،وأكثر أملا
إذا أراد الكات�ب التعب�ر ع�ن قناعاته بوضوح مس�تخدما الحجج التي
تدعم تلك القناعات .
ُ
ُ
ولس�ت معنيا بس�لم
لس�ت أتحدث عن الخالف واالختالف وما بينهما،
التباين يف املواقف ،وال أريد هنا توضيح الواضح ،لكن املش�كلة تكمن يف
طريقة التوافق عىل االساسيات التي يفرتض ان تشكل قواسم مشرتكة
ل�دى الجمي�ع ،والصعوبة تكم�ن يف الش�عارات املرتفعة والس�لوكيات
املتدنية ،واأللم يلوذ خلف حالة الطالق بني القول والعمل ،وبني القناعة
الظاهرة والفعل املس�ترت ،واعتماد لغ�ة التريرات التي ال تعرف املنطق،
وال تقرتب من الحكمة ،وال ترتبط بالعقل .
الكث�ر من االفعال القبيحة التي تح�دث نخلق لها أعذارا ،وأعذارنا أكثر
قبحا من أفعالنا ،وإذا ما أردت رفع الستار عن املستور ،هبّ لك الغيارى،
حاملني بوجهك هراوات التخوين وسياط االتهامات .
الكتابة وس�ط ضجيج الترصيحات ،وتبادل االتهامات ،تبدو من أصعب
األم�ور ،والنزاع ح�ول املفاصل الدقيقة واملس�لم به�ا كبديهيات تجعل
الكات�ب يف ح�رة من أم�ره عندما يريد ط�رح آرائه بوض�وح ،ما دامت
الرؤى املفصلية مختلفة اىل حد التقاطع .
يف كل دول العال�م ،عندم�ا يتع�رض املواط�ن اىل اعت�داء ،ويلحق الظلم
بمجموعة م�ن الناس ،يهب الجمي�ع بالدفاع عن املظل�وم لرفع الظلم
عن�ه ،ونحن يف العالم العربي واالس�المي ،الواق�ف عىل فوهة بركان،
عندم�ا تريد االحتجاج من خ�الل قلمك ،وتخرج م�ن حدود حزنك،
تجد أقالم الخليفة يرش�قونك بالحج�ارة ،ويطلبون منك الرتيث يف
الكتابة ،والتمسك بنصيبك خوفا من ان يسمعك اعداء الله والوطن
والش�عب وتحدث املصيب�ة ،ويختلط يف رأس�ك الضح�ك والبكاء،
وتتعانق يف نفس�ك موجات الرفض والقبول ،وهي أكثر إيالما من
قلع أرضاس الفرزدق وجرير .
واح�دة من وجوه أزماتنا انن�ا نجيد دفن رؤوس�نا يف الرمال عندما
تك�ون االزمات قد ألقت ظالمه�ا عىل الحياة خوفا من املواجهة ،دون
ان نعل�م ان رس النج�اح يكمن يف املواجهة للخوف الذي من ش�أنه خلق
حاضنات للعبودية والخنوع .
الكتاب�ة خارج حدود الس�يطرة أم�ر مخيف وخطر ،وال نمل�ك ازاء ما
يح�دث غر الدعاء بأن يجع�ل أقالمنا خارج الح�دود ،لكي نقول كلمة
حق يف زمن متهالك .
إىل اللقاء. ..

اإلس�تئنافية يف جب�ل لبن�ان
القاضي�ة غ�ادة ع�ون التي
كانت طلبت توقيف الهاشم
الس�تكمال التحقيق معه يف
مالبسات الجريمة ،وسمحت
عون بنقله بعد تدهور حالته
النفسية.

وش�اركت املمثل�ة املرصية إلهام ش�اهني ص�ورة لها
م�ع رج�ب وزوجه�ا ال�ذي ل�م يع�رف اس�مه بع�د يف
إح�دى صفحاتها الرس�مية عىل أحد مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،كم�ا ن�رشت اإلعالمي�ة املرصي�ة ،بويس
ش�لبي ،صورا ً ومقاطع فيديو من الحفل أظهر حضور
املمث�الت :رج�اء الج�داوي ،دالل عب�د العزيز وهند
طاهر ،ومرفت أمني ،وغرهن.
وباركت املمثلة املرصية ليىل
علوي ل� رجب عىل زفافها
وعلق�ت »:ال�ف ال�ف
مليون م�روك يااحي
عروس�ه حي�اه
كريمه وسعيده
انشاءالله».

برغم الشائعات ..كارول سماحة تغني في السعودية
ع�ىل الرغم م�ن موجة الش�ائعات ،وقفت النجم�ة ،كارول
س�ماحة ،ع�ىل املرسح ضم�ن مهرج�ان العود يف
اململك�ة العربي�ة الس�عودية يف مجم�ع امللك
فهد إىل جانب الفنان فارس كرم ،وأحيت
ّ
ً
متوقعا ً أن يحدث ليل الرابع
حف�ال كان
من يناير الحايل ،ولكن س�وء األحوال
الجوي�ة واألمط�ار الت�ي حالت دون
ّ
املنظم�ون
إتم�ام الحف�ل ،اكتف�ى
بحض�ور م�روان خ�وري والنجم�ة
أنغ�ام .وكان املط�ر قد ب�دأ بالهطول
خفيف�ا ً أثن�اء وصل�ة م�روان خ�وري،
األم�ر الذي دفع ّ
املنظم�ني إىل تأجيل فقرة
س�ماحة وفارس كرم .وقد عل�م من مصادر
خاصة أن الفنانني التزموا بما أرادته اللجنة املنظمة،

جميلة عوض:
«بنات ثانوي»
مسؤولية
كبيرة

لكن كارول س�ماحة حزنت لع�دم ّ
تمكنها من
الوقوف يف اليوم نفسه أمام الجمهور
والغن�اء .يُذك�ر أن مجموعة
أخ�رى م�ن املهرجانات
ُتقام عىل أرض اململكة،
ّ
املتوق�ع أن يعود
وم�ن
م�روان خ�وري وكارول
سماحة الشهر املقبل بحسب
املعلوم�ات إلحي�اء حفل�ني
هناك .يُذكر أن س�ماحة تس�جّ ل
مجموع�ة م�ن األغان�ي الجدي�دة،
لك�ن ل�م يع�رف حتى الس�اعة م�ا إذا
كانت ستنتظر إصدارهما أم ستصدرهما يف
األسابيع القليلة املقبلة.

احتفل�ت املمثل�ة ،جميل�ة ع�وض ،بالع�رض
الخ�اص لفيلمها الس�ينمائي الجدي�د «بنات
ثان�وي» ال�ذي تخ�وض م�ن خالل�ه تجرب�ة
س�ينمائية مختلف�ة يف مش�وارها الفن�ي.
ب�دور الطالب�ة س�ايل محمد ،تخ�وض جميلة
ع�وض تجربتها الس�ينمائية الجدي�دة «بنات
ثان�وي» الذي بدأ أوىل عروض�ه يف دور العرض
الس�ينمائية ،مس�اء االح�د ،ويدخ�ل ضم�ن
منافسة املوسم الس�ينمائي لرأس السنة .ويف
هذا اإلطار ،أكدت جميلة عوض يف ترصيحاتها
الخاصة أنها تش�عر بمس�ؤولية كب�رة تجاه
هذه التجرب�ة ،وتتمنى أن تكون عىل قدر هذه
املس�ؤولية .ع�ىل صعيد آخر ،اخت�ارت جميلة

ع�وض نفس ليلة عرض فيلمها الس�ينمائي
الجدي�د «بنات ثان�وي» ليك�ون أول ظهور
لها يف فيديو اليف عر خاصة س�توري عىل
صفحته�ا عىل إنس�تقرام ،لتعل�ن رغبتها
يف التواص�ل مع جمهوره�ا عر املزيد من
الفيديوهات الخاصة التي س�تبدأ بها منذ
بداية الش�هر الحايل الذي يمثل لها مكانة
خاص�ة ،حيث ُعرض لها املوس�م املايض
فيلمها الش�هر «الضيف» ال�ذي حصلت
عنه عىل جائ�زة أفضل ممثل�ة بمهرجان
أمس�رتدام ،كما يُعرض له�ا عملها الجديد
«بنات ثان�وي»؛ وهو أيض�ا ً تجربة خاصة
بالنسبة إليها.

إتهامات بالعنصرية لهيفاء وهبي بسبب
تغريدة عن حادثة اقتحام منزل نانسي
تعرضت الفنان�ة اللبنانية ،هيف�اء وهبي ،إلتهامات
قاس�ية بس�بب الرس�الة القصرة الت�ي دونتتها عىل
صفحتها عىل «تويرت» للتعبر عن تعاطفها مع الحادث
الذي تعرضت له النجمة نانيس عجرم وأرستها.
وعرت هيف�اء عن تعاطفها بعبارات من القلب قائلة:
«ألف حمدلله عىل سالمتك حبيبت انتي وعيلتك وزوجك
البطل يحميكم الرب من كل رش».
وأضاف�ت« :يا ري�ت كل هاألش�كال املجرمة يفلوا
بق�ى م�ن لبن�ان!» ،األمر ال�ذي عرضه�ا لهجوم
غر مس�بوق من قب�ل البعض ،متهم�ني اياها
بالعنرصي�ة ،وب�أن جملته�ا األخ�رة تحمل
الكثر من الحقد الذي ال يناسبها كفنانة وال
يناسب البوست التعاطفي واملوقف.
وربط عدد كب�ر من املتابع�ني تغريدتها
بالحق�د ع�ىل اعتب�ار أن املعت�دي ع�ىل
من�زل عجرم تب�ني انه يحمل الجنس�ية
الس�ورية ،الفت�ني اىل أن جملته�ا تحمل
الكث�ر من األخ�ذ والرد وتزع�ج محبيها
من السوريني.

