عالوي :أطراف داخلية وإقليمية رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
ختطط لإلبقاء على األوضاع احلالية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس ائتالف الوطنية ،إياد عالوي ،ان
اطرافا داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط
الالزمة لإلبقاء عىل االوضاع الحالية.وقال
عالوي يف تغريدة له :ان «اطرافا داخلية وأخرى
إقليمية أعدت الخطط الالزمة لإلبقاء عىل
االوضاع الحالية ،وإجهاض مطالب الجماهري
الوطنية بإجراء االنتخابات املبكرة» .ودعا
عالوي «القوى السياسية الوطنية والحراك
الجماهريي السلمي لالنتباه ،وإيقاف هذه
املؤامرة الجديدة».
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السعر  500دينار

 :كابينة رئيس الوزراء امل ُـكلف ستخلو من وزراء حكومة عبد املهدي

الزوراء /حسني فالح:
رج�ح تحال�ف البن�اء خل�و الكابين�ة
الوزاري�ة لرئيس الوزراء املكلف ،محمد
عالوي ،م�ن وزراء حكوم�ة عادل عبد
امله�دي ،مح�ذرا م�ن تك�رار اخط�اء
الحكومة املس�تقيلة ،وفيم�ا هدد تيار
الحكمة الوطني باللج�وء اىل املعارضة
الربملاني�ة مجددا يف حال رضوخ عالوي
اىل رغب�ات الكت�ل الكبرية ،لف�ت اىل ان
نجاح حكوم�ة عالوي مرهون باختيار
كابين�ة وزاري�ة بعي�دة ع�ن ام�الءات
االحزاب.
وق�ال النائب عن تحال�ف البناء ،قيص
الش�بكي ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
نج�اح ع�الوي م�ن عدم�ه يعتمد عىل
م�دى التزام�ه بم�ا اخ�ذه عىل نفس�ه
م�ن تعه�دات ،وعلي�ه االس�تفادة من
تج�ارب واخط�اء من س�بقه ،واخص
بالذكر رئيس الوزراء املس�تقيل ،عادل
عبداملهدي .واض�اف :ان رئيس الوزراء

الس�ابق كان املعل�ن ش�يئا والواق�ع
ش�يئا اخر من حيث تدخالت وامالءات
االح�زاب ،حي�ث ان�ه ش�كل الحكومة
واس�ماء الكابينة الوزاري�ة ،ويف حينها
اطلق موقع�ا الكرتوني�ا للتقديم ،لكنه
يف حقيق�ة االمر كان بمثابة ضحك عىل
ذقون االخري�ن واملتقدمني.واوضح :ان
التخوف�ات من تكرار النهج نفس�ه ما
زال�ت موج�ودة ،ومحمد ع�الوي امام
امتح�ان وتجرب�ة حقيقية .متس�ائال:
هل ان�ه س�ريضخ لضغ�وط وامالءات
االحزاب والكتل أو انه سيكون صاحب
ق�رار وموق�ف ،ويلت�زم بم�ا اخذ عىل
نفس�ه من عهود وتعهدات؟واشار اىل:
ان الربملان عبارة عن نواب يمثلون كتال
واحزاب�ا ،ومواقفه�م تعك�س مواقف
كتله�م .مس�تبعدا بق�اء بع�ض وزراء
حكومة عب�د املهدي يف حكومة عالوي،
كونهم وزراء مستقيلني.

تفاصيل ص2

ساحة التحرير تغص بالطلبة الداعمني ملطالب احملتجني والسليمانية تدخل على خط التظاهرات
بغداد /الزوراء:
تظاه�ر آالف الط�الب ،أم�س الثالث�اء ،يف س�احة
التحرير وسط بغداد إستجابة لدعوة اتحاد جامعات
بغ�داد إىل “مليونية طارئة” م�ن امام وزارة التعليم
العايل القريبة من الساحة ،فيما انتقلت التظاهرات

إىل إح�دى املناطق يف محافظة الس�ليمانية الهادئة
احتجاج�ا يف نق�ص الخدم�ات .وغ�ص “نف�ق
التحرير” باملتظاهرين الذي رفعوا شعارات عديدة،
ورددوا هتاف�ات غاضبة عربت عن رفضهم لتكليف
محمد ع�الوي بتش�كيل حكومة جدي�دة ،مؤكدين

رضورة االس�تجابة ملطالب الحراك الشعبي الداعي
إىل تكليف رئيس حكومة مستقل .وتمكن املحتجون
من اسرتجاع بناية املطعم الرتكي ،الذي سبق ان تم
إخالؤه م�ن قبل أصحاب “القبع�ات الزرق” قبل يف
بداية االس�بوع الحايل .ويف الس�ياق نفسه ،تظاهر

عرشات املواطنني يف محافظة الس�ليمانية ،وعمدوا
عىل قطع طريق مهم يربط بني مدينة الس�ليمانية
وناحي�ة عرب�ت ،وذل�ك احتجاج�ا وردا ً عىل نقص
الخدمات ،وللمطالبة بتحسني األوضاع املعيشية يف
منطقتهم.

أراض سورية جديدة ويعزز قدراته على سرقة النفط
اجليش األمريكي يستولي على ٍ

ص3

الدوري املمتاز يُستأنف بنظام الذهاب واإلياب وإلغاء التجمع يف كردستان

ص6

السيد الصدر يدعو لدعم “الثورة”
بأعداد حاشدة

حتالف الفتح لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
ب�دأ رئي�س ال�وزراء املكل�ف ،محم�د
ع�الوي ،عمليا اوىل خطوات تش�كيل
حكومت�ه املؤقت�ة ،حي�ث يخ�وض
سلسلة اجتماعات مشرتكة مع فريقه
الفن�ي وممث�ي الكت�ل السياس�ي�ة
لالتف�اق ع�ىل الربنام�ج الحكوم�ي
الجدي�د ،وترش�يح وزراء الكابين�ة
املؤقتة.وخ�الل اليوم�ني املاضي��ني،
اجتمع عالوي م�ع قادة وزعماء كتل
سياسية وش�خصيات برملانية ،تعهد
خاللها بتش�كيل حكومة تضم وزراء

وإكب�ار وإك�رام ملتظاه�ري ترشي�ن،
ول�كل محب�ي اإلص�الح مم�ن تعاونوا
عىل إرج�اع الدراس�ة والعل�م والتعليم
ليس�تتب األمن واألمان”.وأضاف ”:لذا
ص�ار من الرضوري دعم الثورة بأعداد
حاشدة ليقوى عودها ،ويشتد ساعدها
ض�د الفاس�دين ،ويحف�ظ س�لميتها
وهيبتها”.

بعد مناشدتهم احلكومة عرب مواقع التواصل إلجالئهم

وزير اخلارجية يعلن عودة الطلبة
العراقيني وعوائلهم من الصني

الصيني�ة يف طريقه�م اآلن إىل املط�ار”.
وق�دم الحكي�م ،ش�كره اىل “الس�فري
والقنص�ل يف بك�ني ع�ىل جهوده�م”.
ودع�ت لجنة حقوق اإلنس�ان النيابية،
يف وقت سابق الحكومة العراقية إلعادة
الطلبة العراقي�ني من الصني ،وذلك بعد
تفيش وباء كورونا.

أردوغان :لن نسمح للقوات السورية
بالتقدم يف إدلب

انقرة /متابعة الزوراء:
ق�ال الرئي�س الرتك�ي ،رج�ب طي�ب
أردوغ�ان ،إن تركي�ا لن تس�مح للنظام
الس�وري بتحقي�ق مزي�د م�ن التق�دم
امليداني يف إدلب ،آخ�ر محافظة خارجة
ع�ن س�يطرته يف ش�مال غرب س�وريا.
وذك�ر أردوغ�ان ،يف ترصيح�ات نرشها
اإلع�الم الرتك�ي“ :يس�عى النظ�ام إىل
التق�دم ميداني�ا يف إدل�ب ع�رب ترشي�د

No: 7183 Wed 5 Feb 2020

احلكمة :سنلجأ للمعارضة جمددا يف حال رضوخ عالوي لرغبات الكتل الكبرية

البناء لـ

بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزي�ر الخارجي�ة محم�د ع�ي
الحكي�م ،عن ع�ودة الطلب�ة العراقيني
وعوائله�م من مدين�ة ووهان يف الصني
حيث مصدر انتش�ار فايروس كورونا.
وقال الحكي�م ،يف تغريدة له عىل تويرت،
إن “طلبتنا وعوائله�م يف مدينة ووهان

بغداد /الزوراء:
قرر مرصف الرافدين تحويل سلف املوظفني املحالني للتقاعد واستقطاعها من
الراتب التقاعدي .وقال املكتب االعالمي للمرصف ،يف بيان :ان «املرصف قام بتحويل
االقساط الشهرية للسلف االلكرتونية للموظف املحال علىى التقاعد عىل الراتب
التقاعدي ،حيث يتم استمرار االستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي عىل وفق
آليات الكرتونية تحدد بالتعاون مع هيئة التقاعد العامة ،وذلك مراعاة لظروفهم
املعيشية».واضاف ان «املرصف اقرتح عىل املوظف املحال للتقاعد انه يف حال تسديد
كامل مبلغ السلفة ،فإنه سيعفى من الفائدة املتبقية عدا شهر واحد».يذكر ان
مرصف الرافدين بارش ،خالل السنوات املاضية ،منح سلف وقروض للموظفني
تصل اىل  25مليون دينار وفقا لضوابط معينة.
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بغداد /الزوراء:
دعا زعيم التيار الصدري ،السيد مقتدى
الصدر ،امس الثالثاء ،إىل دعم “الثورة”
بأع�داد حاش�دة ،وفيم�ا ح�دد دور
أصحاب “القبعات الزرق” ،اشار إىل أنه
ليس من واجبه�م “الدفاع عنه أو قمع
األصوات التي تهتف ضده”.وقال السيد
الصدر يف تغريدة عىل موقع (تويرت) :إن
“القبعات الزرق واجبها تأمني املدارس
والدوائ�ر الخدمي�ة س�لمياً ،وليس من
واجبه�ا الدف�اع عني وقم�ع األصوات
التي تهتف ضدي ..شكرا ً لكم”.وأضاف
الس�يد الصدر ،قائالً“ :أخوتي القبعات
الزرق ،كما وان واجبكم تمكني القوات
األمنية من بسط األمن وحماية الثوار،
وحينئ�ذ ينته�ي دورك�م”.ويف تغريدة
اخرى ،دعا زعيم التيار الصدري ،السيد
مقتدى الصدر ،امس ،إىل دعم “الثورة”
بأعداد حاش�دة.وقال الصدر يف تغريدة
عىل موقعه يف “توي�رت”“ :تحية إجالل

حتويل سلف املوظفني احملالني للتقاعد
واستقطاعها من الراتب التقاعدي

أش�خاص أبرياء يتجهون نحو حدودنا.
لن نعط�ي النظ�ام فرصة للتق�دم ،ألن
ذلك س�يزيد من العبء علينا”.وتابع “ال
توجد حاجة لخالف خطري مع موس�كو
بخصوص التطورات يف سوريا يف الوقت
الراهن” .مضيفا أن بالده ستتحدث مع
روسيا بهذا الشأن “دون غضب”.وأردف
قائال “إنه ربم�ا يتصل بالرئيس الرويس
فالديمري بوتني” .

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة
وزير املالية ويصدر عددا من القرارات

بغداد /الزوراء:
عق�د مجل�س ال�وزراء ،ام�س الثالث�اء،
جلس�ته االعتيادية برئاس�ة نائب رئيس
املجلس ،وزير املالية ،فؤاد حسني ،واتخذ
ق�رارات عدة ،كم�ا بحث اوض�اع الطلبة
العراقي�ني وعوائله�م يف مدين�ة ووه�ان
الصينية.وذك�ر املجل�س يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نسخة منه :ان “مجلس الوزراء
عقد جلس�ته االعتيادية ،ام�س الثالثاء،
وناقش عددا ً من القضايا واتخذ القرارات
الالزم�ة بش�أنها ،حي�ث بح�ث املجلس
اوض�اع الطلب�ة العراقي�ني وعوائله�م يف
مدين�ة ووه�ان الصيني�ة ،واالج�راءات
االحرتازية املتخذة لتأمني نقلهم ،والتأكد
التام من س�المتهم الصحية ،واطلع عىل
عم�ل اللجنة املختصة املش�كلة برئاس�ة

وزي�ر الصح�ة ح�ول ه�ذا املوض�وع”.
وأض�اف أن “مجل�س ال�وزراء واف�ق،
خالل الجلس�ة التي عقدت برئاسة نائب
رئيس مجلس الوزراء ،وزير املالية ،فؤاد
حس�ني ،عىل قي�ام وزارة املالية  /الهيئة
العام�ة للمناط�ق الح�رة بإنه�اء العقد
االس�تثماري املربم بتأريخ 2013/7/13
ع�ىل وفق ق�رار مجل�س ال�وزراء257( :
لس�نة  )2015مع رشكة مرك�ز البرصة
للنفط والغاز ال�دويل ( )BIOGHلتطوير
املنطق�ة الح�رة رضائي�اً ،رشط تن�ازل
الرشكة املذك�ورة آنفا ً عن الدعاوى كافة
وحقوقه�ا القانونية جراء إنه�اء العقد،
وإرج�اع مبل�غ التأمين�ات اىل الرشك�ة
املذكورة آنفاً”.

تفاصيل ص2

 :عالوي سيقدم برناجما حكوميا جديدا ولن يستمر
بتنفيذ برنامج سلفه املستقيـل

مس�تقلني ،ومن اصح�اب الكفاءات
بعيدا عن اطار املحاصصة السياسية
.وازاء ذل�ك ،اك�د تحال�ف الفت��ح أن
رئيس ال�وزراء املكلف ،محمد عالوي،
ل�ن يس�تمر بتنفي�ذ برنامج س�لفه
املس�تقيل عادل عبد املهدي ،وسيقدم
برنامج�ا ذا رؤي�ة جديدة.وق�ال
النائ�ب عن التحالف ،احم�د الكناني،
ل�»ال�زوراء» :ان «اس�تمرار حكومة
محمد عالوي لحني التهيئة النتخابات
مبك�رة ،ال يعن�ي قطع��ا اس�تكمال
الربنامج الحكومي لس�لفه املستقيل

عادل عبد املهدي» .مش�ريا اىل انه من
البديهي ان تكون ل�كل حكومة رؤية
تختل�ف ع�ن س�ابقاتها».وأضاف ان
«عالوي س�يأتي اىل الربمل�ان بربنامج
حكوم�ي يختلف عن برنامج س�لفه
ع�ادل عبد امله�دي» .مرجحا امكانية
«ان يتضمن الربنامج الجديد لحكومة
رئي�س ال�وزراء املكل�ف االس�تمرار
بتنفي�ذ االتفاقي�ة العراقي�ة الصينية
لكونها اتفاقية اطار اقتصادي مهمة
للعراق».باملقاب�ل ،طالبت لجنة املرأة
وش�ؤون االرسة والطفول�ة النيابي�ة

رئيس ال�وزراء املكلف ،محمد عالوي،
بإرشاك املرأة يف التشكيلة الحكومي�ة
املقبل�ة ،ومنحه�ا اس�تحقاقها
الدس�توري ،وع�دم تهميش�ها كم�ا
فعلت الحكومة السابقة.وقالت نائب
رئي�س اللجنة ،انتص�ار الجبوري :ان
«التش�كيلة الحكومي�ة املقبل�ة الب�د
ان تتضم�ن تمثي�ال حقيقي�ا للمرأة،
واالبتعاد عن نهج الحكومة الس�ابقة
الت�ي اقص�ت امل�رأة بش�كل كامل».
واضاف�ت ،يف ترصي�ح صحف�ي:
ان «نج�اح الحكوم�ة يعتم�د ع�ىل

برنامجه�ا الحكوم�ي» .مبين�ة ان
«الفرتة املقبلة تتطلب تهدئة االوضاع
يف البل�د ،وتحقيق املطال�ب املرشوعة
للمتظاهري�ن ،والنه�وض بالجان�ب
الخدمي يف عم�وم املحافظات ،فضال
ع�ن ضم�ان ع�ودة آمنة ومس�تقرة
للنازح�ني ،وتعوي�ض املترضرين من
االره�اب ،وإعم�ار املناط�ق املح�ررة
من داع�ش االرهابي» .مطالبة رئيس
الوزراء املكلف بالرتكيز عىل االهتمام
بملف املغيبني واملختطفني ،والكشف
عن مصريهم.

وزير التخطيط :التعداد السكاني  2020سيكون ضحايا “كورونا” يف الصني ترتفع إىل  425وإصابة
 20438شخصا
الكرتونيا آمناً لدعم سياسات التنمية

بغداد /الزوراء:
أكد وزير التخطيط ،نوري صباح الدليمي،
أن التعداد العام للس�كان  2020سيكون
ً
آمن�ا لدعم سياس�ات التنمية،
الكرتونيا
مش�ريا ً اىل أن خالل�ه س�يتم التعرف عىل
أعداد الواقع الس�كاني.وقالت الوزارة ،يف
بيان :إن “وزي�ر التخطيط ،نوري صباح
الدليمي ،ترأس ،ام�س الثالثاء ،اجتماعا ً
مش�رتكا ً لغرف�ة العملي�ات واإلدارة
التنفيذية للتعداد العام للس�كان ،وجرى
خالل االجتماع اس�تعراض االستعدادات
الجاري�ة لتنفي�ذ التع�داد نهاي�ة الع�ام
الج�اري  ، 2020والتق�دم املح�رز يف كل
منها”.وأضاف البيان أن “االجتماع شهد
اس�تعراض عدد من األعمال التفصيلية،

ومن بينه�ا اس�تكمال متطلب�ات البيئة
اإللكرتوني�ة للتع�داد ،وتطوي�ر ق�درات
الف�رق املتخصص�ة واس�تكمال الخطة
التدريبية الش�املة للع ّدادين ،السيما مع
الصالحيات التي منحه�ا مجلس الوزراء
لوزارة التخطيط لتسهيل تنفيذ التعداد”.
ونقل البيان عن الدليمي قوله :إن “التعداد
العام للسكان واملس�اكن  2020سيكون
تع�دادا ً الكرتوني�ا آمن�ا ً لدعم سياس�ات
التنمية” .مشريا اىل أنه “من خالله سيتم
التع�رف عىل أعداد الواقع الس�كاني عىل
مس�توى املحافظ�ة والقض�اء والناحية
والقري�ة والقصب�ة ،وم�دى حاجتها من
املدارس واملستش�فيات والبن�ى التحتية
وغريها من الخدمات”.

بكني /متابعة الزوراء:
ارتفع عدد الوفي�ات يف الصني جراء “كورونا” يف يوم
واح�د إىل رقم قي�ايس جديد ،بعد إعالن الس�لطات يف
مقاطع�ة هوبي ،ام�س الثالث�اء ،تس�جيل  64وفاة
إضافي�ة ليص�ل ع�دد الضحاي�ا اإلجم�ايل إىل 425
شخصا ،واصابة  20438اخرين.وتعد هذه املرة األوىل
الت�ي يتوىف فيها أكثر من  60ش�خصا بس�بب مرض
يف الجه�از التنف�ي يف ي�وم واحد ،منذ قي�ام الوكالة
الصينية بتجميع البيان�ات ذات الصلة يوم  20يناير.
وقالت لجنة الصحة الوطنية يف بيان“ :حتى منتصف
الليل من يوم  3فرباير ،حصلت اللجنة عىل بيانات من
 31إقليم�ا ،تفيد بأن ع�دد املصابني وصل إىل 20438
ش�خصا ،من بينهم  2788بحالة حرجة ،وفارق 425
ش�خصا الحياة ،وتعاىف  632ش�خصا”.وذكرت لجنة
الصح�ة يف مقاطعة هوب�ي أن هناك زي�ادة حادة يف

عدد األشخاص املصابني بالفريوس ،مع وجود 2345
إصاب�ة جديدة مؤكدة يف هوبي ،بؤرة انتش�ار الوباء.
واالثن�ني ،أعلن�ت الحكوم�ة الصينية وف�اة  56حالة
جدي�دة بف�ريوس “كورونا” يف ي�وم واحد.وتجاوزت
حصيل�ة ضحاي�ا الفريوس ع�دد الوفي�ات بفريوس
“س�ارس” يف الص�ني القارية ،حيث أق�رت الحكومة
الصينية ب�”قصور” يف تحركها ،مشرية إىل أنها تعول
عىل باق�ي دول العالم ملواجهة األزم�ة ،وهي بحاجة
“ملحة” إىل أقنعة واقية من ضمن اإلجراءات الحتواء
انتش�ار الوباء.وقال�ت املتحدث�ة باس�م الخارجي�ة
الصيني�ة ،ه�وا ش�ونيانغ ،يف مؤتم�ر صح�ايف“ :م�ا
تحتاجه الصني بشكل عاجل هو أقنعة طبية ،وبزات
ونظارات وقاية”.وأفادت بأن بلدانا عدة ،بينها فرنسا
واململك�ة املتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ،أرس�لت
لوازم طبية.

أكد موافقتهما على حتويل اهلدنة لوقف إطالق النار

مبعوث األمم املتحدة :طرفا الصراع يف ليبيا ينتهكان حظر السالح وهناك أجانب يقاتلون معهما
جنيف /متابعة الزوراء:
أكد مبع�وث األمم املتحدة إىل ليبيا أن
ط�ريف الرصاع يف ليبي�ا ينتهكان قرار
حظر الس�الح ،وأن هناك مس�لحني
غ�ري ليبي�ني يقاتلون م�ع الطرفني،
معربا عن أمله أن يصدر مجلس األمن
الدويل ،خالل أيام ،قرارا يجدد التأكيد
فيه عىل حظر األسلحة.وقال املبعوث
األممي إىل ليبيا ،غسان سالمة ،خالل
مؤتمر صحفي يف جنيف :إن “املسار
الس�يايس لحل األزم�ة الليبية يتوقع
أن يب�دأ بع�د أس�بوعني ،ويرجح أن

يجري يف مدينة جنيف السويرسية”.
واض�اف :إن لق�اء جني�ف ب�ني
العسكريني الليبيني سيكون أول مرة
بني ضباط كبار من الطرفني .مؤكدا
أن “لقاء اللجن�ة االقتصادية الليبية
املش�رتكة الق�ادم س�يتم يف القاهرة
يف  9م�ن الش�هر الجاري”.مؤكدا ان
هناك ”إرادة حقيقية لبدء التفاوض“
ب�ني الطرف�ني املتناحري�ن م�ع بدء
محادثات عس�كرية بينهما يف جنيف
بهدف التوص�ل إىل وقف دائم إلطالق
النار يف البالد.وتاب�ع املبعوث األممي

أن “الطرف�ني ع�ربا ع�ن موافقتهما
عىل رضورة تحوي�ل الهدنة إىل وقف
دائ�م إلطالق الن�ار” .وتاب�ع “أعتقد

ه�ذه أول م�رة يلتق�ي فيه�ا ضباط
كبار من الطرفني”.وردا عىل س�ؤال
ح�ول لق�اء مب�ارش ب�ني الطرفني،
ق�ال س�المة “ال أس�تبعد أن يجتمع
الطرف�ان معا”.وتاب�ع س�المة أن
“املجتمع الدويل تمكن من حل بعض
املش�اكل املتعلق�ة بإنت�اج وتروي�د
النف�ط” .الفت�ا إىل أن “إنت�اج ليبي�ا
م�ن النفط يبل�غ اآلن  72ألف برميل
يوميا مقاب�ل  1.2مليون برميل قبل
ف�رض الحصار”.وانطلق�ت ،االثنني
املايض ،اجتماعات اللجنة العسكرية

الليبية املش�رتكة بصيغة  ،5+5تحت
رعاي�ة األم�م املتح�دة يف مقره�ا يف
مدينة جنيف الس�ويرسية .وأشارت
األم�م املتح�دة إىل أن�ه م�ن املق�رر
مشاركة “خمسة من كبار الضباط،
ممثلني ع�ن حكومة الوفاق الوطني
وخمس�ة من كبار الضب�اط يمثلون
الجيش الوطني الليبي ،يف املحادثات
التي يقودها غس�ان س�المة ،املمثل
الخاص لألمني الع�ام لألمم املتحدة،
ورئيس بعثة األم�م املتحدة للدعم يف
ليبيا”.
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مرجع ديين :مستعد للتدخل
وإطفاء الفتنة يف العراق
بغداد /الزوراء:
ابدى املرجع الديني ،قاسم الطائي،
الثالثاء ،استعداده بالتدخل إلطفاء
الفتنة يف العراق ،محذرا من أن اللجوء
اىل استخدام العنف سيجر العراق اىل
عواقب وخيمة ،فيما نفى ،محمد
جعفر الصدر ،تغريدة نسبت له عىل
تويرت هاجمت اصحاب القبعات
الزرق.
وقال الطائي ،يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه :عىل جميع األطراف
السياسية واالجتماعية التحيل
بالحكمة ،وتغليب لغة العقل بالتعامل
مع مطالب املتظاهرين .مبينا :ان

اللجوء اىل استخدام العنف ووضع
رشائح املجتمع العراقي يف مواجهة
مع بعضهم البعض ،سيجر العراق
اىل عواقب وخيمة ،وسيدخله اىل
سيناريوهات متعددة ستؤدي اىل
إضعافه.
واضاف :أن املشهد العراقي يتطلب
من جميع قادة املجتمع ،ان كانوا عىل
مستوى مراجع دين ونخب ثقافية
وعلمية وشيوخ عشائر ،اىل التدخل
وتغليب لغة العقل والحكمة ،ومحاولة
اطفاء الفتنة التي تلوح باألفق .مبديا
استعداده بالتدخل بني االطراف
صاحبة العالقة إلطفاء هذه الفتنة.

األمم املتحدة :أكثر من  2114طفال
تعرضوا النتهاكات يف العراق

األمم املتحدة /متابعة الزوراء:
دانت األمم املتحدة االنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جميع األطراف
يف العراق ضد األطفال.وحدد تقرير ،قدمه األمني العام لألمم املتحدة إىل
مجلس األمن“ ،تنظيم داعش ،والقوات االمنية والبيشمركة ،وقوات الدفاع
الوطني الكردستاني ،والقوات اإليزيدية ،والتحالف الدويل” ،كأطراف قامت
بانتهاكات ضد األطفال يف العراق.ويغطي التقرير الفرتة الزمنية املمتدة من
 1تموز  2015إىل  31تموز .2019
وأشار التقرير إىل إن “أكثر من  2114طفال تعرضوا النتهاكات جسيمة
ومؤكدة يف العراق ،من بينهم أطفال تعرضوا إىل القتل ،والتشويه،
واالغتصاب”.وتابع التقرير ان “هذه األرقام هي جزئية ،وتمثل األرقام
التي تم اإلبالغ عنها والتأكد منها فقط” .مشريا إىل أن “األعداد الحقيقية قد
تكون أكرب بكثري ،خاصة ان ظروفا مثل الوفاة ،أو الوصمة االجتماعية ،قد
تعيق اإلبالغ عن حاالت االنتهاك”.
وحمل التقرير “تنظيم داعش مسؤولية العدد األكرب من جرائم القتل،
والتجنيد ،والتشويه ،واغتصاب الفتيات” .الفتا اىل ان “ 1772طفال تعرضوا
إىل القتل والتشويه ،و 206غريهم تم تجنيدهم ،بينما اختطف  86وتعرض
نّ
االغتصاب”.وبني ان “تنظيم داعش يتحمل القسم األكرب من
عرشة إىل
املسؤولية بالتسبب يف قتل وتشويه  462طفال ،يليه التحالف الدويل وقوات
االمنية بالتسبب يف مقتل وتشويه  142طفال ،والبيشمركة باملسؤولية عن
مقتل وتشويه  ،34والقوات الرتكية بطفلني ،فيما قتل أو شوه  162طفال
بمخلفات الحروب من ألغام وعبوات ناسفة ،وغريها”.
واكد التقرير ان “تنظيم داعش جند  151طفال ،منهم  8فتيات ،شارك
معظمهم يف القتال أو يف تنفيذ عمليات انتحارية” .موضحا ان “قوات
الدفاع الشعبي الكردية جندت  19والقوات اإليزيدية  ، 5والبيشمركة طفال
واحدا”.
وأجمل التقرير “النشاطات التدريبية التي أرشك فيها أطفال من قبل تنظيم
داعش ،واملعسكرات الصيفية التي نظمها الحشد الشعبي للرتبية العسكرية
واشرتك بها أطفال” .الفتا اىل ان “داعش متورط يف العديد من حاالت
اغتصاب أطفال ،بينها حاالت الغتصاب فتيات بغطاء الزواج القرسي”.
وأجمل التقرير “معلومات عن أسواق النخاسة التي بيع بها أطفال من
الجنسني كرقيق” .كما أجمل الكثري من التجاوزات األخرى ،منها ترشيد
األطفال ،واستخدام املدارس كمقرات عسكرية ،أو كمقرات للسكن.
ولقي عرشات آالف من العراقيني مرصعهم أو أصيبوا بجروح جراء العمليات
العسكرية التي شهدتها البالد للقضاء عىل تنظيم داعش.
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جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة وزير املالية ويصدر عددا من القرارات
بغداد /الزوراء:
عقد مجلس الوزراء ،امس الثالثاء ،جلسته
االعتيادية برئاسة نائب رئيس املجلس ،وزير
املالية ،فؤاد حسني ،واتخذ قرارات عدة ،كما
بحث اوضاع الطلبة العراقيني وعوائلهم يف
مدينة ووهان الصينية.
وذكر املجلس يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :ان “مجلس الوزراء عقد جلسته
االعتيادية ،امس الثالثاء ،وناقش عددا ً من
القضايا واتخذ القرارات الالزمة بشأنها،
حيث بحث املجلس اوضاع الطلبة العراقيني

وعوائلهم يف مدينة ووهان الصينية،
واالجراءات االحرتازية املتخذة لتأمني نقلهم،
والتأكد التام من سالمتهم الصحية ،واطلع
عىل عمل اللجنة املختصة املشكلة برئاسة
وزير الصحة حول هذا املوضوع”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء وافق ،خالل
الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس
مجلس الوزراء ،وزير املالية ،فؤاد حسني ،عىل
قيام وزارة املالية  /الهيئة العامة للمناطق
الحرة بإنهاء العقد االستثماري املربم بتأريخ
 13/7/2013عىل وفق قرار مجلس الوزراء:

( 257لسنة  )2015مع رشكة مركز البرصة
للنفط والغاز الدويل ( )BIOGHلتطوير
املنطقة الحرة رضائياً ،رشط تنازل الرشكة
املذكورة آنفا ً عن الدعاوى كافة وحقوقها
القانونية جراء إنهاء العقد ،وإرجاع مبلغ
التأمينات اىل الرشكة املذكورة آنفاً”.
وأكد املجلس أنه “تمت املوافقة عىل تعديل
الكلفة الكلية ملرشوع إنشاء جرس مشاة ثابت
يف منطقة الكريعات لتصبح بمبلغ مقداره
( )20310000000دينار فقط ،عرشون
مليارا وثالثمائة وعرشة ماليني دينار ،بدال

عن الكلفة املثبتة يف الفقرة ( )1من قرار
مجلس الوزراء 240( :لسنة .”)2019
وتابع أنه “تمت املوافقة عىل اعتبار رئيس
الحكومة املحلية ملدينة سامراء نائبا لرئيس
اللجنة التحضريية إلعالن سامراء عاصمة
العراق للحضارة االسالمية املؤلفة بموجب
قرار مجلس الوزراء ( )67لسنة 2019
 ،ويحل محل رئيس اللجنة عند غيابه،
وللجنة تخويل رئيسها او النائب املذكور آنفا ً
الصالحيات الالزمة للقيام باملهام املحدودة
قانوناً”.

احلكمة :سنلجأ للمعارضة جمددا يف حال رضوخ عالوي لرغبات الكتل الكبرية

البناء لـ
الزوراء /حسني فالح:
رجح تحالف البناء خلو الكابينة
الوزارية لرئيس الوزراء املكلف،
محمد عالوي ،من وزراء حكومة
عادل عبد املهدي ،محذرا من تكرار
اخطاء الحكومة املستقيلة ،وفيما
هدد تيار الحكمة الوطني باللجوء
اىل املعارضة الربملانية مجددا يف
حال رضوخ عالوي اىل رغبات الكتل
الكبرية ،لفت اىل ان نجاح حكومة
عالوي مرهون باختيار كابينة
وزارية بعيدة عن امالءات االحزاب.
وقال النائب عن تحالف البناء ،قيص
الشبكي ،يف حديث ل�”الزوراء” :ان
نجاح عالوي من عدمه يعتمد عىل
مدى التزامه بما اخذه عىل نفسه
من تعهدات ،وعليه االستفادة من
تجارب واخطاء من سبقه ،واخص
بالذكر رئيس الوزراء املستقيل ،عادل
عبداملهدي .
واضاف :ان رئيس الوزراء السابق
كان املعلن شيئا والواقع شيئا اخر
من حيث تدخالت وامالءات االحزاب،
حيث انه شكل الحكومة واسماء
الكابينة الوزارية ،ويف حينها اطلق
موقعا الكرتونيا للتقديم ،لكنه يف
حقيقة االمر كان بمثابة ضحك عىل
ذقون االخرين واملتقدمني.

 :كابينة رئيس الوزراء امل ُـكلف ستخلو من وزراء حكومة عبد املهدي

واوضح :ان التخوفات من تكرار
النهج نفسه ما زالت موجودة،
ومحمد عالوي امام امتحان وتجربة
حقيقية .متسائال :هل انه سريضخ
لضغوط وامالءات االحزاب والكتل أو
انه سيكون صاحب قرار وموقف،
ويلتزم بما اخذ عىل نفسه من عهود
وتعهدات؟

واشار اىل :ان الربملان عبارة عن نواب
يمثلون كتال واحزابا ،ومواقفهم
تعكس مواقف كتلهم .مستبعدا بقاء
بعض وزراء حكومة عبد املهدي
يف حكومة عالوي ،كونهم وزراء
مستقيلني ،والن ابقاء وزير تابع
لكتلة او حزب دون وزير اخر تابع
لكتلة اخرى سيخلف اعرتاضا يؤدي

اىل خالف.
بدوره ،قال النائب عن تيار الحكمة،
اسعد ياسني ،يف حديث ل�”الزوراء”:
ان كتلة تيار الحكمة تتعامل مع
التكليف بشكل ايجابي ،وترفض
اي تدخل من قبل الكتل السياسية
يف التشكيلة الوزارية ،وبالخصوص
الكتلتني الكبريتني ،الفتح وسائرون.

واضاف :ان عالوي إذا ما اعطيت
له الحرية يف االختيار ،فإننا نعتقد
انه سينجح ،السيما ان االزمة التي
عصفت بالبلد كبرية ،ومعطياتها
تدفع الكتل ،وحتى الشارع ،للتنازل،
مما سيمنح عالوي فرصة اختيار
االكفأ .مبينا :اعتقد ستفرض الكتل
الكبرية بعض االجندات الخاصة بها،
لكن بشكل حذر ورسي.
وتابع ياسني :نحن نراقب عالوي،
ونذكره بتعهداته ،فإن كان مستقال
ومتحررا من امالءات الكتل سندعمه،
وان رضخ للكتل سنقف ضده،
وسنكون معارضني له مثلما فعلنا
مع عبد املهدي .
وكان رئيس الجمهورية ،برهم
صالح ،قد كلف ،السبت املايض،
محمد توفيق عالوي ،بتشكيل
الحكومة الجديدة خلفا للمستقيل
عادل عبد املهدي.
وبحسب خرباء القانون ،فإن امام
عالوي  30يوما لتشكيل كابينته
الوزارية واعداد برنامجه الحكومي
لغرض تقديمه امام مجلس النواب
ليحظى بموافقة اغلبية مجلس
النواب ،وخالف ذلك سيسقط التكليف
عنه ،ويضطر رئيس الجمهورية
لتكليف شخص اخر بدال عنه.

فقدان
فقدان
اىل الرشيك (محسن عبد حمافظة النجف االشرف
فق�دت من�ي اج�ازة فق�دت من�ي الهوي�ة الزهرة محسن) اقتىض جلنة البيع واالجيار الثالثة
اعالن
البن�اء املرقم�ة  313الص�ادرة م�ن جامعة حض�ورك اىل مديري�ة
ُ
تعلن لجنة البيع وااليجارالثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية إليجار
 2019/4/25الفرات االوسط/معهد بلدية النج�ف االرشف
يف
التقن�ي الطبي املرحلة لغ�رض اص�دار اجازة العقارات املبينة ادناه والعائدة اىل بلدية (القادسية) وملدة (سنة واحدة) وفقا ألحكام
والص�ادرة م�ن بلدية
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة
النجف باسم ( نارص الثاني�ة باس�م (محمد البناء للرشيك (خضري
مراجعة بلدية القادسية مستصحبني معهم التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب
حسن احمد) فعىل من جندي حسن) فعىل من داخل كاظ�م) للقطعة صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة ( 10صباحا ) وعند
يعثر عليها تسليمها اىل املرقم�ة ( )3/50194مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي،ويتحمل
يعثر عليها تس�ليمها
من ترسو علية املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة
يف النجف حي النداء.
جهة االصدار.
اىل جهة االصدار.
كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها.

العدد118 :
التاريخ2020/2/4:

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

رقم االضبارة/494 :ت2018/
التاريخ2020/1/30 :

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب

العدد2014/341 :
التاريخ2020/2/2 :

اعالن
تبيعُ مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلسل  111/20م 33الحرية
الواق�ع يف ناحية الحرية العائد للمدي�ن (حنتوش رضا تاخي)
املحج�وز لق�اء طلب الدائن (عيل عبد الحس�ني صك�ر) البالغ
( )14500000اربعة عرش مليون وخمسمائة ألف دينار ،فعىل
الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
ثائر كناوي حمود
املواصفات:
 -1موقعه ورقمه  :الحريةاملرقم 111/20م 33الحرية
 -2جنسه ونوعه  :عقار دار
 -3حدوده واوصافه :
 -4مشتمالته  :متكون من دارين عرصة بصورة غري رسمية
يتكون من اس�تقبال وغرفتني نوم ومطبخ وحمام ومرافق
صحية بناء بالطابوق وبالسقف والشيلمان.
 -5مساحته 3 :اولك
-6درجة العمران :متوسط
 -7الشاغل  :مليعة كناوي مراد
 -8القيمة املقدرة 80000000 :ثمانون مليون دينار

اعالن
اىل املنفذ عليه
الدائن حسن جبار عباس
َ
تحقق لهذه املديري�ة من انك مجهول محل
لقد
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
 ،يمكن اجراء التبليغ واس�تنادا للمادة ( )27من
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ املشخاب خالل خمسة عرش يوما
تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي
وف�ق القانون كون هن�اك مبالغ مودعة يف هذه
املديري�ة راج�ني حضورك لغ�رض اج�راء قرار
االشرتاك .
املنفذ العدل
ماهرعبد اليمه العبودي

العدد/745:ش2019/
جمهورية العراق
التاريخ2020/2/3/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

(قرار تكليف بالحضور)
رقم االخطار
2019/29
من محكمة قوى االمن الداخيل الثانية/املنطقة الخامسة
اىل املته�م اله�ارب (ر.ع كرار عبد زعمال بطي) املنس�وب
اىل مديري�ة مكافحة املتفجرات ملا كن�ت متهما ً وفق املادة
( )32م�ن ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008الختالس�ك الهوية
الوزاري�ة املرقم�ة ( )1838901وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك
مجه�ول اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام
محكمة قوى االمن الداخيل الثانية املنطقة الخامسة يف ذي
ق�ار خالل مدة ثالثون يوما ً من تاريخ تعليق هذا االعالن يف
محل اقامت�ك وتجيب عن التهمة املوج�ه ضدك وعند عدم
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا ً وتحجز اموالك
املنقول�ة والغري املنقولة ويطلب م�ن املوظفني العموميني
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة
حكومية وال�زام املواطنني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا ً للم�ادة / 69اوالً وثانيا ً
وثالثا ً ورابعا ً من قان�ون اصول املحكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة . 2008
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس املحكمة

اىل/املدعى عليه (االء عباس عجاج)
ق�ام املدع�ي (عايد غان�م مط�ري) الدعوى
الرشعي�ة املرقمة اعاله وال�ذي يطلب فيها
باملش�اهدة واصطحاب االطفال القارصين
كل م�ن غانم/احم�د ،وبالنظ�ر ملجهولي�ة
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا
تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم
املرافع�ة املواف�ق  2020/2/11الس�اعة
التاس�عة صباح�ا ً وعن�د عدم حض�ورك او
ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ً و وفقا ً للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

اىل الرشيك (زهره جواد
حسني) اقتىض حضورك
اىل مديرية بلدية النجف
االرشف لغ�رض اصدار
اج�ازة البن�اء للرشي�ك
( ايم�ان ن�ارص عاجل)
املرقم�ة
للقطع�ة
( )3/52179يف النج�ف
حي النداء مقاطعة .4
العدد/62:ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/1/23:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال يف قلعة سكر
اعالن

املدعية /تبارك حسني حوني
املدعى عليه/سجاد نارص ساير
اىل املدعى عليه/سجاد نارص ساير
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك ق�ررت املحكمة
تبليغك بصحيفتني محليتني واس�عتي االنتش�ار
يف الدعوى الرشعية املرقمة /62ش 2020/عىل
موع�د املرافعة املواف�ق  2020/2/13الس�اعة
الثامنة صباح�ا ً واملقامة من قبل املدعية تبارك
حس�ني حوني عليه اقتىض حضورك امام هذه
املحكمة او من ينوب عنك قانونا ً يف املوعد املحدد
للمرافع�ة و بعكس�ه س�تجري املرافع�ة بحقك
غيابا ً وعلنا ً وفق االصول.
القايض
مازن عاكول خضري

املهندس
عبد الكريم جودي عبد العباس رفيش
قائممقام قضاء املناذرة
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط:
 .1تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة
الجنسية العراقية وبطاقة السكن .
 .2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة
املصاريف خالل  30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة
وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته.
 .3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع
للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم.
 .4اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية
بعد انتهاء العقد.
 .5تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب
السيد املحافظ املرقم ()30يف .2016/1/3
 .6للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن
املزايدة.

تقارير
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قانون طوارئ ملنع اإلفراج املبكر عن
املدانني باإلرهاب يف بريطانيا

لندن/بي .بي .يس:
أعلن�تِ الحكوم�ة الربيطاني�ة عزمه�ا
اس�تصدار قان�ون ط�وارئ يمن�ع اإلفراج
املبك�ر التلقائ�ي ع�ن الس�جناء املدان�ني
باإلرهاب.
وقال وزير العدل ،روبرت بوكالند ،ألعضاء
الربمل�ان إن التغيري س�ينطبق ع�ىل الجناة
الحاليني واملستقبليني.
ولن يت�م النظ�ر يف إط�الق رساح مرتكبي
جرائ�م اإلره�اب ،إال بعد قض�اء ثلثي مدة
عقوبته�م وبموافق�ة مجل�س اإلف�راج
املرشوط.
وتأت�ي ه�ذه الخط�وة بع�د هجوم�ني يف
العاصم�ة الربيطانية ش�نهما رجالن أدينا
بارتكاب جرائم إرهابية يف األشهر األخرية.
ويف يوم األحد املايض قتلت الرشطة الشاب
س�وديش أمان ،البالغ من العمر  20عاما،
يف منطقة س�رتيتهام جنوبي لندن ،بعد أن
طعن شخصني.
ويف نوفم�رب /ترشي�ن الثاني امل�ايض ،قتل
ش�خصان بالقرب من جرس لن�دن عىل يد
عثمان خان.
وأطل�ق رساح أم�ان من الس�جن يف نهاية
ش�هر يناير /كانون الثاني امل�ايض ،بينما
كان خان قيد اإلفراج املرشوط من السجن،
عندما شن هجومه يف وسط لندن.
وق�ال بوكالند إن الهج�وم األخري جعل من
الرضوري “اتخاذ إجراء فوري”.
وق�ال“ :ال يمكنن�ا أن نواجه ه�ذا املوقف،
كما رأينا بش�كل مأساوي يف حالة األمس،
حيث يتم إطالق رساح الجاني  -وهو خطر
مع�روف عىل األفراد األبري�اء من الجمهور
 يف وق�ت مبكر من خالل عملي�ة تلقائيةللقان�ون ،دون أي إرشاف م�ن مجل�س
اإلفراج املرشوط”.
وأض�اف أن الترشيع الجديد من ش�أنه أال
يس�مح ،بإطالق رساح األش�خاص املدانني
بارتكاب جرائم إرهابية تلقائيا ،بعد قضاء
نصف مدة عقوبتهم.
وق�ال بوكالن�د إن�ه نظ�را للوض�ع “غ�ري
املس�بوق م�ن الخط�ورة الش�ديدة” ،فإن
الترشيع س�وف ينطبق أيضا عىل السجناء
الحاليني.
وقال�ت وزارة الع�دل إن الترشي�ع س�يتم
مناقشته “عندما يسمح وقت الربملان”.
وس�تدرس الحكومة الربيطانية أيضا سن
ترشيع جدي�د ،لضمان مراقب�ة املتطرفني
عن كث�ب عند إطالق رساحه�م ،ومراجعة
إذا م�ا كان�ت العقوبات القص�وى الحالية
عىل الجرائم اإلرهابية كافية.
من جانب�ه ،رحب مجلس اإلفراج املرشوط
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إلنجلرتا وويلز بهذه الخطط الحكومية.
وق�ال املجلس يف بيان“ :يركز املجلس بحق
عىل م�ن ارتكبوا أخطر الجرائ�م الجنائية،
ومن الرضوري أن يخضع أخطر املجرمني
لتقييم مناسب قبل إطالق رساحهم”.
لك�ن جماع�ة حق�وق اإلنس�ان “ليربتي”
وصفت ترصفات الحكومة ،بعد الهجمات
اإلرهابية األخرية ،بأنها “سبب قلق متزايد
عىل حرياتنا املدنية”.
وردا عىل إعالن الحكومة يف مجلس العموم،
قال وزير العدل يف حكومة الظل ،ريتش�ارد
بورغ�ون ،إن العدال�ة يف “أزم�ة” بس�بب
تخفيض التمويل.
وأض�اف“ :ال يمك�ن للحكوم�ة اس�تخدام
تش�ديد العقوبات ،كوسيلة لرصف االنتباه
عن سجلهم يف جلب نظام العدالة الجنائية
إىل نقطة االنهيار”.
ُ
وقت�ل الش�اب س�وديش أم�ان برص�اص
الرشط�ة ،يف الش�ارع الرئي�س بمنطق�ة
س�رتيتهام بع�د ظهر األحد ،بع�د أن طعن
شخصني ،فيما وصفته الرشطة بأنه حادث
إرهاب�ي مرتبط باإلس�الميني املتش�ددين.
وكان يرتدي حزام ناسفا مزيفا.
وكان ق�د أُف�رج عن�ه قب�ل نحو أس�بوع،
بع�د قضاء نصف م�دة العقوب�ة يف جرائم
إرهابية ،وكان تحت مراقبة الرشطة.
ويف بي�ان صدر يوم اول امس االثنني ،قالت
رشط�ة العاصمة الربيطاني�ة إن ضباطها
ردوا يف غض�ون  60ثاني�ة م�ن الهج�وم،
وأطلقوا النار عليه وأردوه قتيال.
ولم تكش�ف الرشطة مزيدا من التفاصيل،
عن عملية املراقبة عىل منفذ الهجوم.
وعىل إثر عملية الطعن نقل ثالثة أشخاص
إىل املستشفى ،من بينهم رجل وامرأة أصيبا
طعنا بس�كني ،بينم�ا أصيبت ام�رأة ثالثة
بإصابات طفيفي�ة ،يعتقد أنها ناجمة عن
تكرس زجاج بسبب إطالق الرصاص.
كم�ا يتضم�ن م�رشوع القانون ،املس�مى
قان�ون مكافح�ة اإلره�اب ،أن يم�يض
األش�خاص املدان�ون بارت�كاب جرائ�م
خطرية ،مث�ل اإلع�داد ألعم�ال إرهابية أو
قيادة منظم�ة إرهابية ،مدة عقوبة ال تقل
عن  14سنة يف السجن.
ويوج�د حاليا م�ا ال يقل عن  74ش�خصا،
تم س�جنهم يف بريطانيا يف جرائم إرهابية،
ثم أطلق رساحهم بع�د ذلك بموجب إفراج
مرشوط.
وهناك أيضا  224ش�خصا أدينوا بارتكاب
جرائ�م إرهابية ،يقبعون حاليا يف س�جون
بريطاني�ا ،ويجب إط�الق رساح معظمهم
بنهاية مدة عقوبة السجن.

رئيس حزب األمة يؤيّد اخلطوة ويصفها باجلريئة والشجاعة
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الربهان يطلع جملس السيادة السوداني على لقائه بنتنياهو
الخرطوم/ميدل ايست اونالين:
عق� َد الفريق أول عبدالفت�اح الربهان رئيس
مجل�س الس�يادة الس�وداني االنتق�ايل امس
الثالثاء اجتماعا مع املجلس الحاكم الطالعه
عىل م�ا جرى يف اجتماعه م�ع رئيس الوزراء
اإلرسائييل الذي أعل�ن أن اللقاء تناول تطبيع
العالقات بني البلدين.
ولق�د كان�ت هذه الخط�وة مفاجئ�ة ملجلس
ال�وزراء االنتقايل ،علما أنه أول لقاء من نوعه
عىل ه�ذا املس�توى ب�ني البلدي�ن اللذين هما
نظريا ً يف حالة حرب.
ومس�اء اول أم�س االثنني ،أعلن�ت الحكومة
الس�ودانية أن�ه لم يتم إخطارها أو التش�اور
معه�ا بش�أن اللقاء ب�ني الربه�ان وبنيامني
نتنياهو يف أوغندا.
ونرش مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل املنتهية
واليت�ه يف بي�ان ع�رب توي�رت ع�ن أن نتنياهو
التق�ى االربه�ان يف مدينة عنتيب�ي األوغندية
ي�وم االثنني ،واتفق�ا عىل “بدء تع�اون يقود
نحو تطبيع العالقات بني البلدين”.
وق�ال فيص�ل محم�د صال�ح ،وزي�ر اإلعالم
الس�وداني ،املتحدث باس�م الحكومة يف بيان
مقتض�ب “تلقين�ا عرب وس�ائل اإلع�الم خرب
لقاء رئيس مجلس السيادة االنتقايل الربهان
بنتنياهو يف عنتبي بأوغندا”.
وأض�اف “لم يت�م إخطارنا أو التش�اور معنا
يف مجل�س ال�وزراء بش�أن ه�ذا اللق�اء”،
و”س�ننتظر التوضيح�ات بعد ع�ودة رئيس
مجلس السيادة”.
وعىل عكس ردود الفعل التي غلب عليها النقد
والرف�ض أيّد رئي�س حزب األمة الس�وداني،
مب�ارك الفاضل املهدي ،الخطوة التي قام بها
الربهان واصفا لقائه مع نتنياهو ب�”الجرئ
والش�جاع ،ويمهد لرف�ع العقوبات األمريكية
عن البالد”.
وق�ال امله�دي يف ترصيح�ات صحفي�ة امس
الثالث�اء إن لق�اء الربه�ان ونتنياهو “خطوة
جريئة وش�جاعة ،تخدم املصلحة السودانية
يف رف�ع العقوب�ات األمريكي�ة ،ويف مقدمتها

الفلسطينية وجراء معاملتها للفلسطينيني.
وج�اء لق�اء الربه�ان ونتنياه�و املفاجئ يف
وقت يتصاعد فيه الرفض العربي واإلسالمي
لخطة أعلنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
الثالثاء املايض ،للتس�وية يف الرشق األوسط،
ُ
وتعرف إعالم ًيا ب�”صفقة القرن”.

رفع اس�م الس�ودان من قائمة الدول الراعية
لإلرهاب”.
واعت�رب أن الخط�وة س�تفتح الطريق إلعفاء
دي�ون الس�ودان وإع�ادة عالقات الس�ودان
بمؤسس�ات التمويل الدولي�ة لتمويل التنمية
االقتصادي�ة ،وتحقيق الس�الم يف الس�ودان،
واالستفادة من التقنيات الزراعية اإلرسائيلية
يف تطوي�ر قطاع الزراعة والري يف البالد ،وفق
تعبريه.
وأضاف “لقد كنت الس�يايس السوداني الذي
رصح قبل س�نتني بأن التطبي�ع مع إرسائيل
تقرره مصالح السودان أوال”.
وأشار أن الكثري من الدول العربية طبّعت مع
إرسائيل ،وأن الع�داء وحالة الحرب قد انتهت
باتفاق أوس�لو وتحول الرصاع الفلس�طيني
اإلرسائييل إىل طاولة املباحثات.
وق�ال مكت�ب نتانياه�و يف بي�ان اول ام�س
االثنني إن الس�ودان يس�ري يف “اتجاه إيجابي
جديد” وأنه أطلع مايك بومبيو وزير خارجية
الواليات املتحدة عىل املوقف.
وأض�اف أن “الربه�ان يحاول املس�اعدة عىل
تحديث بالده من خ�الل إخراجها من عزلتها

وإعادتها إىل الخريطة الدولية”.
وفعال ش�كر بومبيو مس�اء اول امس االثنني
الربه�ان يف تغريدة عىل تويرت ع�ىل “مبادرته
لتطبي�ع العالقات م�ع إرسائيل” بع�د لقائه
نتنياهو ،كما وجه له قبل يوم من ذلك اللقاء
دعوة لزيارة الواليات املتحدة.
وغ�رد بومبي�و “مناقش�ة بناءة م�ع رئيس
مجلس السيادة الس�وداني الجنرال الربهان.
لق�د أكدن�ا عىل رغبتنا املش�رتكة يف تحس�ني
املش�اركة الفعالة للسودان يف املنطقة ودوليا
والعم�ل عىل إقام�ة عالقة ثنائي�ة أمريكية -
سودانية أقوى وأكثر صحة”.
وق�ال بيان للخارجي�ة األمريكي�ة إن بومبيو
أجرى اتصاال هاتفيا مع الربهان اإلثنني.
وم�ا زالت الوالي�ات املتح�دة األمريكية تضع
الس�ودان ع�ىل الئحتها لل�دول الت�ي تصفها
بأنه�ا “راعي�ة لإلره�اب” وهو م�وروث من
نظام البش�ري الذي اس�تضاف زعي�م تنظيم
القاعدة الس�ابق أسامه بن الدن يف الفرتة من
عام  1992إىل .1996
والتزم الس�ودان عىل مدى عق�ود باملقاطعة
العربي�ة إلرسائيل بس�بب احتالله�ا األرايض

وتتضمن خطة ترامب إقامة دولة فلسطينية
يف ص�ور “أرخبي�ل” تربطه جس�ور وأنفاق،
وعاصمتها “يف أج�زاء من القدس الرشقية”،
م�ع جع�ل مدين�ة الق�دس املحتل�ة عاصمة
مزعومة إلرسائيل.
ورفض�ت كل م�ن جامع�ة ال�دول العربي�ة
ومنظم�ة التعاون اإلس�المي خط�ة ترامب،
باعتب�ار أنها “ال تلبي الحد األدنى من حقوق
وتطلع�ات الش�عب الفلس�طيني املرشوع�ة،
وتخالف مرجعيات عملية السالم”.
وباس�تثناء م�رص واألردن ،اللت�ني ترتبطان
م�ع إرسائيل بمعاهدت�ي س�الم ،ال تقيم أية
دولة عربية أخرى عالقات رسمية معلنة مع
إرسائيل.
وقال أمني رس منظمة التحرير الفلس�طينية
صائب عريقات مس�اء االثنني إن “هذا اللقاء
طعنة يف ظهر الش�عب الفلسطيني وخروجا ً
صارخ�ا ً عن مب�ادرة الس�الم العربية يف وقت
تحاول في�ه إدارة ترام�ب ونتانياهو تصفية
القضية الفلسطينية.
وتباين�ت ردود الفع�ل ع�ىل مواق�ع التواصل
االجتماع�ي بني مؤيد للقاء باعتباره يصب يف
مصلحة الس�ودان الغ�ارق يف أزمة اقتصادية
بس�بب العقوبات األمريكية عليه ،ورافض له
كونه يمث�ل مقايضة إرسائيلي�ة مقابل دعم
مفقود لصفقة القرن.
وكت�ب مغرد ع�ىل تويرت “أؤيد ق�رار الربهان
االجتماع م�ع نتنياهو .نحن الفلس�طينيون
نقي�م عالق�ات م�ع اإلرسائيلي�ني ونتعايش
معه�م واقعي�ا وال توجد حالة ح�رب وال حل
للقضية إال بالس�الم واملفاوضات بالتايل ليس
طبيعيا أن نطلب من اخواننا العرب عكس ما
نفعل”.

اجليش األمريكي يستولي على أراض سورية جديدة ويعزز
قدراته على سرقة النفط
الحسكة /متابعة الزوراء:
أكدت مصادر رس�مية س�ورية
وأخ�رى عش�ائرية يف ري�ف
الحس�كة لوكالة “سبوتنيك” أن
قوات الجيش األمريكي استولت
أراض تع�ود ملكيتها للدولة
عىل
ٍ
السورية بهدف توسيع مساحة
س�يطرتها يف محي�ط املنش�آت
النفطية باملنطقة.
وأك�دت املص�ادر “أن “الق�وات
األمريكي�ة تس�تمر يف احت�الل
أراض زراعي�ة خاص�ة ،وأخرى
ٍ
تتبع ملكيتها للدولة الس�ورية،
بمس�اندة تنظيم “قسد” التابع
لها ،به�دف إقامة نقاط وقواعد

غري رشعية لها ،عىل غرار قاعدة
ت�ل بي�در (الق�رصك) أو قاعدة
(حق�ول الجبس�ة) يف مدين�ة
الش�دادي أو املط�ار الزراع�ي
السوري القديم بريف املالكية”.
ونف�ت املص�ادر قطع�ا قيام أي
مواط�ن س�وري ببي�ع أو إيجار
أراض من األمالك الخاصة لصالح
قوات االحتالل األمريكية.
وأضاف�ت املص�ادر أن الق�وات
األمريكي�ة تعم�ل ع�ىل زي�ادة
وتوسيع نفوذها العسكري ضمن
قاع�دة “القرصك” غري الرشعية
يف تل بيدر شمايل الحسكة ،حيث
أدخلت إليها مؤخرا  75ش�احنة

تحمل أس�لحة ثقيل�ة ومدرعات
عس�كرية ومواد لوجس�تية ،تم
نقله�ا م�ن منطقة الش�دادي يف
ريف الحسكة الجنوبي.
وفج�ر ،االثنني ،أدخل�ت القوات
األمريكي�ة تعزي�زات عس�كرية
جدي�دة إىل قواعده�ا يف حق�ول
النفط السورية يف ريف محافظة
الحسكة.
وق�ال مراس�ل “س�بوتنيك” يف
الحس�كة إن الجي�ش األمريكي
أدخ�ل ،فج�ر اإلثن�ني ،قافل�ة
عس�كرية م�ن “ “ 50ش�احنة
محمل�ة بمع�دات لوجس�تية
وعرب�ات مصفح�ة ،ع�رب معرب

التونس�ية “س�يمالكا” غ�ري
الرشع�ي م�ع إقليم كردس�تان
الع�راق ،إىل مدين�ة القامش�يل،
قب�ل توجهه�ا إىل مواق�ع
الق�وات األمريكية غ�رب مدينة
الحسكة.
ولف�ت املراس�ل إىل أن القافل�ة
العس�كرية األمريكي�ة الجديدة
ه�ي الثانية خالل األي�ام الثالثة
املاضي�ة ،حي�ث س�بقتها قافلة
مماثلة نهاية شهر يناير /كانون
الثان�ي املايض ،وصل�ت القاعدة
العس�كرية األمريكية يف منطقة
“القرصك “ غري الرشعية شمايل
مدينة الحسكة.

وكان�ت الق�وات األمريكي�ة،
أدخل�ت ،ظه�ر الثالث�اء 14 ،من
الش�هر املايض ،قافلة عسكرية
إىل إح�دى قواعدها الالرشعية يف
ريف مدينة الحسكة.
وأوض�ح مراس�ل “س�بوتنيك”
أن معظم القواف�ل والتعزيزات،
التي اس�تقدمها جيش االحتالل
األمريك�ي ،ترك�زت يف قاع�دة
“حق�ل العم�ر النفط�ي” بريف
دير الزور ،ويف قاعدة “القرصك”
يف ري�ف الحس�كة ،حي�ث يعمل
الجي�ش األمريكي عىل توس�يع
وتعزي�ز القاعدت�ني املذكورت�ني
باملعدات العسكرية.

حمامو ترامب طالبوا بتربئته يف ختام املرافعات

الدميقراطيون يطلبون إدانته بتهميت استغالل السلطة وعرقلة عمل الكونغرس
واشنطن/أ ف ب:
طالبَ امل ّدع�ون الديمقراطيون أعضاء
مجلس الشيوخ األمريكي بإدانة الرئيس
دونال�د ترامب ،وذل�ك يف محاولة أخرية
َ
يحاكم
إلقالة س�يّ د البيت األبيض الذي
بتهمت�ي اس�تغالل الس�لطة وعرقل�ة
عمل الكونغرس ،يف حني طلب محاموه
بتربئته يف ختام املرافعات.
ويف ختام املرافع�ات طالب رئيس هيئة
االدع�اء النائب الديمقراطي آدم ش�يف
مجلس الشيوخ بإدانة ترامب قائال “ال
يمكن الوثوق بأن هذا الرئيس س�يفعل
الصواب” ،مضيف�ا “”نظموا محاكمة
نزيهة وقوموا بإدانته”.
وكان النائ�ب ع�ن كولورادو جيس�ون
كرو قال إن “واجبكم يقتيض أن تدينوا
الرئي�س ترامب” ،وذلك خالل املرافعات
النهائي�ة يف ثال�ث محاكم�ة يف تاري�خ
الواليات املتحدة لعزل رئيس أمريكي.
وتس�اءل ك�رو أم�ام أعض�اء مجل�س
الش�يوخ املئة الذين س�يقررون مصري
الرئي�س األمريك�ي “ك�م م�ن أكاذيب
يمك�ن أن نتحم�ل؟” ،مضيف�ا “مت�ى
يكون قد طفح الكيل؟”.
ويجري مجلس الش�يوخ اليوم األربعاء
الس�اعة  21,00( 16,00ت غ) تصويتا
عىل تهمتي اس�تغالل الس�لطة وعرقلة
عمل الكونغرس اللتني وجّ ههما مجلس
الن�واب لرتام�ب ال�ذي يب�دو واثقا من
تربئته.
ويش�غل الجمهوري�ون  53مقع�دا ً
يف مجل�س الش�يوخ مقاب�ل 47
للديمقراطي�ني ،علم�ا أن إقالة الرئيس

تتطلّ�ب غالبية ثلثي أعضاء املجلس أي
 67سناتورا ً.
وك�رو واح�د م�ن س�بعة ن�واب
ديموقراطيني يرتافعون يف القضية أمام
مجلس الشيوخ ،وقال إن العزل “عالج
اس�تثنائي” ال يس�تخدم إال يف “حاالت
نادرة من سوء السلوك الفادح”.
وق�ال إن الع�زل “منص�وص علي�ه يف
الدس�تور لس�بب وجي�ه ،مضيف�ا “يف
أمريكا ،ال أحد فوق القانون ،وال س�يّ ما
أولئ�ك الذي�ن انتخبوا رؤس�اء للواليات
املتحدة”.

وكان مجلس الن�واب األمريكي قد قرر
يف  18كان�ون األول/ديس�مرب توجي�ه
ّ
اتهامني لرتامب يقتضيان يف حال إدانته
يف مجلس الش�يوخ عزله م�ن منصبه،
هما عرقلة عمل الكونغرس يف التحقيق
الرام�ي لعزل�ه ،واس�تغالل الس�لطة
ملمارس�ته ضغوطا عىل كييف من أجل
فت�ح تحقيق بحق جو بايدن ،املرش�ح
الديموقراطي األوف�ر حظا ملواجهته يف
االستحقاق الرئايس املقبل.
بدوره قال شيف إن “دونالد ترامب خان
َ
قس�مه عىل حماي�ة الدس�تور والدفاع

عنه” ،مضيفا “لكن األوان لم يفت بعد
َ
بقسمنا”.
لكي نلتزم
ّ
“نحضك�م الي�وم ،أم�ام أدل�ة
وتاب�ع
دامغة عىل أن الرئيس مذنب ،ومدركني
أن�ه إذا بقي يف منصبه س�يواصل طلب
تدخ�ل أجنب�ي يف االنتخاب�ات املقبل�ة،
عىل التصويت عىل إدان�ة دونالد ترامب
الرئي�س الخام�س واألربع�ني للواليات
املتح�دة يف ّ
االتهام�ني الذي�ن يقتضيان
عزله وإقالته من منصبه”.
وقال كرو ألعضاء مجلس الش�يوخ إن
قرارهم سيرتدد صداه عرب التاريخ.

ّ
س�تتخذونه
وتاب�ع أن “الق�رار ال�ذي
بش�أن هذين االتهامني ستكون له آثار
طويل�ة األمد عىل الرئاس�ة ،ليس فقط
بالنس�بة لهذا الرئيس ،بل لكل الرؤساء
املقبلني”.
– مطالبة بالتربئة –
يف املقابل ،طالب محامو ترامب بتربئته
م�ن ّ
االتهام�ني اللذي�ن وجّ ههم�ا إليه
مجلس النواب.
وق�ال محام�ي البي�ت األبي�ض ب�ات
تش�يبولوني يف خت�ام املرافع�ات إن
“الرئي�س لم يرتك�ب أي خطأ” ،معتربا
أن ق�رار مجلس الن�واب “منحاز تماما
وس�يايس” ،مضيف�ا “نض�ع ثقتن�ا
بمجلس الشيوخ”.
وطال�ب املحام�ي أعض�اء مجل�س
الش�يوخ ب�”إنه�اء حقب�ة الع�زل مرة
واح�دة ونهائي�ة” برف�ض ّ
االتهام�ني
اللذين وجّ ههما مجلس النواب للرئيس
األمريكي.
وق�ال إن عىل مجلس الش�يوخ أن “يدع
قرار اختيار الرئيس للشعب األمريكي”،
مؤك�دا أن األمريكيني هم م�ن يجب أن
يختاروا الرئيس.
واض�اف أن ترام�ب “يت�وق للمث�ول
أم�ام الش�عب األمريك�ي يف االنتخابات
املقبلة”.
ومن املقرر أن يعقد املجلس بعد اختتام
املرافعات جلسة ترشيعية يُمنح فيه كل
عضو عرشة دقائق لإلدالء بمالحظاته.
وج�رت جلس�ة املرافع�ات الختامي�ة
بالتزامن مع بدء االنتخابات التمهيدية
ملرش�حي الح�زب الديمقراطي يف والية

آيوا.
ويف االنتخاب�ات التمهيدي�ة يف آي�وا يع ّد
نائ�ب الرئيس الس�ابق ج�و بايدن أحد
أب�رز منافيس أعضاء مجلس الش�يوخ
بريني س�اندرز وإليزابيث وارن وإيمي
كلوبوتش�ار ،الذي�ن اضط�روا للبق�اء
يف واش�نطن للمش�اركة يف جلس�ة
املحاكمة.
يف األثن�اء وجّ �ه الرئي�س األمريك�ي
انتق�ادات ح�ادة للديمقراطي�ني ع�رب
تويرت.
وجاء يف تغريدة لرتام�ب “آمل أن يدرك
الجمهوري�ون والش�عب األمريك�ي أن
محاول�ة الع�زل املنح�ازة تمام�ا ،هي
مج�رد خديع�ة” ،مضيف�ا أن “ال يشء
ع�ىل اإلط�الق س�رييض الديمقراطيني
اليساريني الراديكاليني الذين ال ينجزون
شيئا”.
ول�دى س�ؤاله يف مقابل�ة م�ع ش�بكة
“فوك�س” ع�ن املحاكم�ة يف مجل�س
الش�يوخ ق�ال الرئيس األمريك�ي “إنها
عملي�ة مجحف�ة ج�دا ج�دا” ،مضيفا
“يجب أال يتعرض لها أي رئيس آخر”.
وأب�دى ترام�ب ثقت�ه ب�أن األداء
االقتصادي القوي سيساعده عىل الفوز
بوالية رئاس�ية ثانية يف ترشين الثاني/
نوفم�رب ،وقال “ال أرى ق�درة ألحد عىل
هزيمتي”.
وحول ما إذا راودته فكرة إرجاء خطابه
املتلف�ز ح�ول “حال�ة االتح�اد” املقرر
الثالث�اء ،ق�ال ترامب “كال ،س�ألقيه”،
مضيفا “س�أتحدث عن اإلنجازات التي
حققناها”.

وتعتق�د غالبية ضئيلة م�ن األمريكيني
أن ترام�ب اس�تغل س�لطته وعرق�ل
ّ
تحفظ�ه ع�ىل وثائق
الكونغ�رس ع�رب
وش�هادات خالل التحقيق بشأن عزله،
بحس�ب اس�تطالع جديد أجرته شبكة
“إن ب�ي يس” وصحيفة “وول س�رتيت
جورنال” بشكل مشرتك.
لكن ال يزال هناك انقسام بشأن إن كان
األمر يس�تدعي عزله ،إذ يرى  46باملئة
أن�ه يج�ب إزاحته م�ن منصب�ه بينما
يرفض  49باملئة ذلك.
وأج�رى مجل�س الش�يوخ املرافع�ات
الختامية بعدما رفض األسبوع الفائت
طلب الديموقراطيني اس�تدعاء ش�هود
وطلب وثائق جديدة.
والجمع�ة ،انضم جمهوريان فقط هما
ميت رومني عن يوتا وس�وزان كولينز
عن ماين إىل الديمقراطيني يف التصويت
لصالح استدعاء الشهود ،يف ما قاال إنها
ممارس�ة ّ
اتبع�ت يف كل محاكمة لعزل
رؤساء يف تاريخ الواليات املتحدة.
وطالب الديموقراطيون باالس�تماع إىل
مستشار ترامب السابق لألمن القومي
ج�ون بولت�ون وكب�ري موظف�ي البيت
األبيض باإلنابة ميك مولفاني وغريهما
من كبار الشخصيات يف اإلدارة التي تعد
عىل صلة بالفضيحة.
ذك�رت تقارير أن بولت�ون قال يف كتاب
م�ن املتوقع ص�دوره أن ترام�ب أبلغه
بأن املس�اعدات العس�كرية إىل أوكرانيا
مرتبط�ة بتحقيق كييف بش�أن بايدن،
وهو ما يصب يف صلب ّ
االتهام األسايس
املوجّ ه لرتامب.
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األردن تعرض خربتها يف جمال
االقتصاد الرقمي أمام العراق

بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة ،ام�س الثالث�اء ،ان األردن عرض�ت خربته�ا بمجال
االقتصاد الرقمي أمام العراق.
وذكر بيان للوزارة ان «س�فري العراق لدى عمنّان ،حي�در العذاري ،التقى وزير االقتصاد
الرقم�ي والري�ادة االردن�ي ،مثنى غرايب�ة ،وبحثا س�بل تعزيز التعاون والتنس�يق بني
نّ
البلدين».
العذاري تأكيده نّ
نّ
أن «العراق مُ تجه حالينّ�ا ً نحو توظيف التكنولوجيا يف
ونق�ل البيان ع�ن
شريا ً إىل نّ
نّ
أن «تعزيز الرشاكة االقتصادينّة
مُ ختلِف املجاالت
بخاصة الخدمات املرصفينّة» .مُ ِ
بني البلدين من شأنه أن يخدم املصالح املُ َ
شركة للشعبني الصديقني».
عرب غرايبة بحس�ب البيان عن «ترحيبه نّ
من جهته ،نّ
بأي مسعى ُيساهِ م يف نقل الخربات
الرقمي والريادة إىل الوزارات واملُ نّ
ؤسسات العراقينّة».
األردنينّة يف مجال االقتصاد
نّ

النقل تعتزم إنشاء مرآبني يف
قضاء بلد
بغداد /الزوراء:
تعتزم وزارة النقل إنشاء مرآبني يف قضاء
بل�د جنوب محافظة ص�الح الدين.وقالت
عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة ،النائب
منار الش�ديدي ،يف ترصيح لوكالة األنباء
العراقي�ة (واع) ،تابعت�ه «ال�زوراء» :إن
«وزي�ر النقل ،عبد الله لعيب�ي ،وافق عىل
إنش�اء مرآبني ،إحدهما قرب مرقد السيد
محمد (عليه السالم) بمساحة تقدر ب� ٨
دوانمات ،لتس�هيل نق�ل الزائرين وحركة

املواطن�ني» .الفت�ة اىل أن «املرآبني س�يتم
تجهيزهما بس�يارات حكومية مخصصة
للنق�ل ،مقابل أج�ور رمزية تس�توىف من
املواطن�ني ال تتج�اوز مبل�غ ال�� (500
) دينار».وأوضح�ت الش�ديدي أن�ه «ت�م
استحصال موافقة وزير النقل عىل توفري
قط�ار لنقل امل�واد اإلنش�ائية من منطقة
الكس�ارات اىل مناطق الجنوب» .مبينة أن
«القطار سيعمل عىل تخفيف الزخم الذي
يقع عىل طريق بغداد – املوصل».

alzawraanews@yahoo.com

أكدت اعتقال عشرات اإلرهابيني وتدمري مضافات وعبوات ناسفة

عمليات نينوى تعلن نتائج عملية عسكرية ملالحقة عصابات داعش جنوبي املوصل
بغداد /الزوراء:
أعل�ن قائ�د العملي�ات ،الل�واء الرك�ن نوم�ان
الزوبع�ي ،نتائج عملية عس�كرية ملالحقة فلول
عصابات داعش اإلرهابية يف املحافظة ،فيما اكد
اعتقال عرشات االرهابيني وتدمري مضافات لهم
وعبوات ناسفة.
وقال الزوبعي ،يف ترصيح لوكالة األنباء العراقية
(واع) ،تابعته «الزوراء» :إن قيادة قوات املش�اة
ال�( )16نفذت عملية عسكرية استمرت ليومني
شملت خمس�ة محاور توزعت يف جنوب البعاج
وجن�وب مطار الجراح وجن�وب الحرض ،إضافة
إىل املنطقة التي تقع ما بني الخط االس�راتيجي
والطريق العام.
واضاف :أن القوات األمني�ة املتمثلة بالفرقة ال�
 15وال��  16والفرق�ة  20قامت يف األيام املاضية
بعملي�ات أمني�ة اس�تباقية يف جن�وب املوص�ل
وغربها ،ملتابعة تحركات وأوكار عصابات داعش
اإلرهابية ومضافاتهم .
وأوضح :أن العملية أس�فرت ع�ن إلقاء القبض
عىل عدد كبري من اإلرهابيني ،وتدمري مضافاتهم
وما تحتويه من عبوات ناس�فة ،س�واء كانت يف
جبال دعدوش أو جبال عطشانة أو جنوب البعاج
جنوب مطار سيد الجراح وجنوب الحرض.

بغداد /الزوراء:
كش�ف مدي�ر ع�ام األح�وال املدني�ة
والج�وازات واإلقام�ة ،اللواء نش�أت
الخفاج�ي ،آلي�ة إص�دار التأش�ريات
واإلقامة للوافدين اىل العراق.
وقال الخفاجي لوكالة األنباء العراقية
(واع) ،تابعت�ه «ال�زوراء» :إن «وزارة
الداخلي�ة س� نّهلت إج�راءات الوافدين
للع�راق بجمي�ع الفئ�ات ،م�ن بينها

الرشكات األجنبية العاملة يف العراق».
ً
الفت�ا إىل أن «جمي�ع الطلب�ات تنجز
يف الي�وم نفس�ه إذا كانت مس�توفية
لرشوط اإلقامة».
وأض�اف أن «املديرية وضعت ضوابط
مخفف�ة ج�دا ً ومي�رسة بالنس�بة
لسمات الزيارة والسياحة» .مبينا ً أن
«هناك ضوابط يف ما يتعلق بالرشكات
العامل�ة أو ال�رشكات النفطي�ة أو

النزاهة :صدور أمر
استقدام حبق مدير عام
تربية نينوى السابق

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة تخصي�ص ارض إلنش�اء س�وق عرصي
للعاطلني يف بغداد.وقال وزير العمل ،باس�م عبد الزمان ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،ان الوزارة ،وحسب الفقرتني ( 9و )12من قرار مجلس الوزراء رقم ( ،)340قامت
بتخصي�ص دون�م يف منطقة الغزالية إلنش�اء مجمعات تس�ويقية تضم ( )92كش�كا ً.
واضاف :انه بعد االنتهاء من تش�ييدها س�يتم تس�ليمها اىل امانة بغ�داد لتوزيعها بني
العاطلني املسجلني ضمن قاعدة بيانات الوزارة لكي تدار من قبلهم .مشريا اىل :ان العمل
مستمر إلنشاء االكشاك يف مناطق بغداد وباقي املحافظات.

إجناز تطوير  9قطاعات سكنية يف
مدينة الصدر

بغداد وإدخالها الخدمة الفعلية».
واضاف�ت أن «اعم�ال التطوي�ر تضمنت
قش�ط واكس�اء الش�وارع العرضي�ة مع
رصف املقرنص ومد الس�اقية الوس�طية
لالزق�ة الداخلي�ة ،باالضاف�ة اىل انش�اء
مش�بكات األمط�ار وتعلي�ة املنه�والت،
واعمال اخرى مختلفة».

تربية النجف تص ّدق على عقود أكثر
من ألفي حماضر
بغداد /الزوراء:
ص نّدقت وزارة الربية ،امس الثالثاء ،عىل عقود أكثر من ألفي محارض يف النجف األرشف.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،أن «املديرية العامة للربية يف محافظة
النج�ف األرشف ،ص نّدقت أوامر ل�� 2175متعاقدا من الوجب�ة األوىل».وأضاف البيان أن
«هذه الوجبة ش�ملت متعاقدي التعليم الثانوي قاطع النجف ،واملناذرة ،وكذلك التعليم
االبتدائ�ي املناذرة ،وج�زءا ً من النجف وري�اض األطفال» .مش�ريا ً اىل أن «العمل ال يزال
مس�تمرا ً إلكمال الوجب�ة الثانية التي من املؤمل انطالقها خ�الل اليومني املقبلني ،حيث
ستشمل تكملة االبتدائي قاطع النجف والكوفة».

بغداد /الزوراء:
أعلنت هي�أة النزاهة ،ام�س الثالثاء ،ص�دور
أمر اس�تقدام بح�ق مديرع�ام تربي�ة نينوى
السابق.
وذك�ر بي�ان للهي�أة ،تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه ،أن» دائرة التحقيق�ات يف الهيأة أصدرت
أمر استقدام بحق املدير العام لربية محافظة
نينوى الس�ابق» .مبينا ً أنه «ج�اء عىل خلفية
ع�دم رصف املس�تحقات املالي�ة للمقاول�ني
املتعاقدين عىل تنفيذ مشاريع التأهيل لعدد من
املدارس يف املحافظة بعد انتهاء أعمالهم».
وأض�اف أن «أمر االس�تقدام يف القضينّة ،التي
َّ
حقق�ت فيه�ا الهي�أة وأحالته�ا إىل القضاء،
ص�در وفقا ً ألح�كام امل�ادة ( )340من قانون
العقوبات العراقي».
ي َ
ُذك� ُر أن الهي�أة أعلن�ت ،أواخر ش�هر كانون
الثان�ي املايض ،عن صدور أمر اس�تقدام بحق
املدير العام األسبق لربية املحافظة عن تهمة
التعاقد مع أحد املصارف األهلية ،الس�تقطاع
مبل�غ ع�رشة آالف دينار م�ن رواتب موظفي
مديرية الربية دون وجود سند قانوني.

اإلعمار تعلن إجناز  % 30من مشروع ماء الدجيل يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات انجاز
 %30م�ن مرشوع ماء الدجيل بمحافظة صالح
الدين.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات العامة
تواصل تنفيذ م�رشوع ماء الدجيل يف محافظة
صالح الدين بنس�بة انجاز بلغت نحو  %30عن
طريق رشك�ة الف�او العامة ب�إرشاف املديرية
العام�ة للم�اء التابعت�ني لل�وزارة ،بكلف�ة 40
مليار دينار ضمن مشاريع الخطة االستثمارية
للوزارة.
وذكر املركز االعالمي ،بحسب البيان :ان الطاقة
االنتاجي�ة للم�رشوع تبلغ 4000م3بالس�اعة،
ويتك�ون م�ن محط�ة الدفع الواط�ئ ومحطة
الدفع العايل واربعة احواض ترس�يب واحواض
الغس�يل العك�ي والخ�زان االريض ،وبناي�ة
الفالتر والكيمياويات وبناية الورش�ة والطاقة
واالدارة ودور املهندس�ني واملشغلني ،فضال عن
املراف�ق الخدمية االخ�رى .مؤك�داً :ان االعمال
تس�ري ع�ىل وف�ق التوقيت�ات الزمني�ة املحددة
واملواصف�ات الفني�ة املطلوبة ،وحس�ب العقد
املربم مع الرشكة املنفذة.
ويف س�ياق اخر ،وقعت وزارة االعمار واالسكان

ولفت اىل :أن القوات األمنية قامت أيضا ً بعمليات
أمنية يف كل من أيرس وأيمن املوصل ،وتم خاللها
إلق�اء القب�ض عىل ع�دد كب�ري م�ن اإلرهابيني
املطلوبني عىل وف�ق املادة  4إرهاب ،من ضمنهم
مفتي داعش املدعو ( ش�فاء بشري عيل النعمة)،
ال�ذي ح�رض بفتواه قت�ل املس�يحيني يف مدينة

املوص�ل ،وتفج�ري مرق�د النب�ي يون�س (علي�ه
السالم) خالل األسبوع املايض.
نّ
وب�ني قائ�د عملي�ات نين�وى :أن األي�ام املقبلة
ستش�هد العديد من العمليات االستباقية ،سواء
كان يف غ�رب أو جن�وب املوص�ل للقضاء عىل ما
تبقى من العصابات اإلرهابية.

اىل ذلك ،اعلن�ت خلية االعالم االمني ،يف بيان لها،
امس الثالث�اء ،اصاب�ة امرأة وطفليه�ا بجروح
ج�راء انفجار قداح�ات كهربائية م�ن مخلفات
عصاب�ات داعش االرهابية داخل نفايات يف قرية
السالم بالجانب االيمن ملدينة املوصل.
وم�ن جانب اخ�ر ،أعلنت قي�ادة رشط�ة دياىل،
تش�كيل لجن�ة أمني�ة مش�ركة لتأم�ني الطرق
الخارجية بني املحافظة وإقليم كردس�تان ،فيما
كشفت عن مالبسات اختطاف مدنيني اثنني من
قبل عصابات داعش اإلرهابية يف قره تبة.
وقال املتحدث باسم القيادة ،العقيد نهاد محمد،
يف ترصي�ح لوكالة األنباء العراقية (واع) ،تابعته
«ال�زوراء» :إنه تم تش�كيل لجنة خاصة من قبل
قائد عملي�ات دياىل وفرقة ق�وات حرس الحدود
لتلك املناط�ق لغرض التنظيم والتنس�يق ما بني
قي�ادة الرشط�ة واإلقليم لوضع ح�د للخروقات
اإلرهابية.
ولف�ت اىل :أن عصاب�ات داع�ش اإلرهابية تقوم
بعمليات نوعية لغرض إثبات قوتها .مؤكدا ً مسك
الط�رق الخارجية بني دي�اىل واإلقليم ،إضافة إىل
نصب الكامريات والسيطرات األمنية والكامريات
الحرارية ،لغ�رض إحباط مح�اوالت للعصابات
اإلرهابية.

مديرية اجلوازات تو ّضح آلية إصدار اإلقامة للوافدين

العمل تعلن إنشاء سوق عصري
للعاطلني يف بغداد

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت أمانة بغداد ،ام�س الثالثاء ،انجاز
تطوير  9قطاعات سكنية جديدة يف مدينة
الصدر ببغداد.االمانة بينّنت قيام «مالكاتها
يف دائرة املش�اريع بإنجاز تطوير واكساء
القطاع�ات ( ، 42 ، 45 ، 1 ، 4٨ ، 52 ، 53
 ) 72 ، 19 ، 46ضم�ن مدينة الصدر رشق
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والبلدي�ات العام�ة عق�د تنفيذ م�رشوع اعادة
اعمار طري�ق املرور الرسيع رق�م ( )1القاطع
الغربي /املرحلة الثالثة الجزء الثاني يف محافظة
االنبار ب�إرشاف دائرة الطرق والجس�ور احدى
تشكيالت الوزارة.
وذك�ر املرك�ز االعالم�ي يف بي�ان :ان امل�رشوع

مم�ول من قرض البن�ك الدويل الط�ارئ إلعادة
اعمار املناط�ق املحررة بكلف�ة ()4,556,700
مليون دوالر ،ويتضمن انشاء قناطر صندوقية
وانبوبي�ة ورف�ع القناطر املت�رضرة والتبليط،
وبموجب املخططات واملواصفات لطريق املرور
الرسيع رقم ( )1بمدة تنفيذ تبلغ ( )365يوما ً.

العامل�ة يف قط�اع الكهرب�اء ،منه�ا
تقديم طل�ب ملديرية ش�ؤون اإلقامة
حس�ب الس�ياقات القانوني�ة ،ودفع
التأمني املايل ملنح سمات الدخول».
وتابع الخفاج�ي أن «املديري�ة لديها
إحصائي�ة كاملة ع�ن املعامالت التي
قدم�ت خ�الل الع�ام والع�ام املايض،
وهنال�ك معام�الت متوقف�ة لع�دم
اس�تيفاء الرشوط القانونية واملالية،

وبلغ عدد الطلب�ات املتوقفة  36طلبا ً

لعدم حضور املخولني للرشكات لدفع
التأمين�ات املالية ،وإج�راء املقابالت
م�ع الجه�ات املختص�ة» .منوه�ا ً أن
«ع�دد األجانب العامل�ني يتفاوت بني
فرة وأخ�رى ،أما بالنس�بة للعاملني
يف الرشكات النفطي�ة وغري الرشكات
النفطي�ة فيتج�اوز الع�دد  100أل�ف
عام�ل يف عموم العراق والنس�بة غري

ثابتة».
وتاب�ع أن «اإلبع�اد خاض�ع لقان�ون
إقام�ة األجان�ب ،ولديه�م مف�ارز
بالتنس�يق مع الجه�ات ذات العالقة
تتوجه ألصحاب املكاتب واملحال التي
توج�د بها العمال�ة األجنبية املخالفة
للقان�ون يت�م ضبطه�م وإحالته�م
للقضاء ،وم�ن ثم يتم إبعادهم خارج
العراق حسب قانون االقامة».

حمافظ بغداد يؤكد عدم وجود أية إصابات بـ”كورونا” ويعلن
ختصيص مستشفى ملواجهة الفايروس
بغداد /الزوراء:
أعل�ن محاف�ظ بغ�داد ،محم�د العط�ا ،امس
الثالثاء ،تخصيص مستشفى ملواجهة فايروس
كورونا يف حال ظهور إصابات يف العاصمة.
وقال املكتب اإلعالمي للمحافظة ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نس�خة من�ه ،إن “محاف�ظ بغداد،
محم�د العط�ا ،ت�رأس مؤتمرا خاص�ا ملتابعة
اإلجراءات الوقائية املتخ�ذة ملواجهة فايروس
كورونا وانتش�اره الوبائ�ي يف العالم بحضور
مدي�ري مديري�ات صح�ة الرصاف�ة والكرخ
ومديري مديريات الربية الست يف بغداد”.
وأك�د العطا “ع�دم وجود اصاب�ات بفايروس
كورون�ا يف بغ�داد حت�ى اآلن” .مبين�ا ان
“اإلجراءات املتخ�ذة ،والتي تمت مناقش�تها،
هي احرازية وقائية”.
وأعلن محافظ بغداد أن “هناك مستش�فى تم

تخصيصه ملواجهة أية حالة اصابة محتملة او
مشتبه بها ،وهو مستش�فى الفرات يف جانب
الك�رخ قرب مط�ار بغ�داد ال�دويل” .مضيفا،
“هن�اك ث�الث ارس وافدة من الص�ني مجموع

افرادها  14شخصا ،جرى عزلهم يف مستشفى
الف�رات وقائي�ا لغ�رض التأكد من س�المتهم
وعدم اصابتهم ،وسيكون ذلك خالل  12او 14
يوما هي فرة حضانة الفايروس”.

الياسري يعلن انسحاب أصحاب القبعات الزرق من شوارع النجف

بغداد /الزوراء:
اعل�ن محاف�ظ النج�ف االرشف،
لؤي اليارسي ،االتفاق مع قيادات
التي�ار الص�دري ع�ىل انس�حاب
اصح�اب القبع�ات ال�زرق م�ن
شوارع املحافظة.
وق�ال الي�ارسي ،يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان�ه تم
االتفاق مع قيادات التيار الصدري
عىل انس�حاب أصح�اب القبعات
الزرق من شوارع املدينة .مشددا
ع�ىل :ان يك�ون عملهم اإلس�ناد
لحف�ظ االمن والنظ�ام للمدارس
ودوائ�ر الدولة ،ومن�ع اية عملية
تخريب للنظ�ام واملصالح العامة
والخاص�ة ،وب�إرشاف الق�وات
االمنية يف املحافظة.
ووجه اليارسي ضباط ومنتسبي

قي�ادة رشط�ة النج�ف األرشف
بع�دم الس�ماح ألي ش�خص
بقطع الطرق والش�وارع العامة،
كونه�ا مل�ك الجمي�ع والزائرين،
مجددا دعوته للمتظاهرين اىل ان
تك�ون تظاهراتهم داخل املنطقة

املخصص�ة للتظاه�ر (س�احة
الصدري�ن) ،لكونه�ا مؤمن�ة من
قبل االجهزة االمنية .
وطل�ب محاف�ظ النج�ف م�ن
الجمي�ع ع�دم حم�ل الس�الح
ب�كل انواعه احرام�ا ملدينة امري

املؤمن�ني عيل ابن اب�ي طالب عيل
(عليه الس�الم) ،داعيا اىل التعاون
الن تك�ون النجف االرشف عنوانا ً
للسلم والسالم.
وخاط�ب الي�ارسي املتظاهري�ن
بأنهم يحملون مس�ؤولية كبرية
إلص�الح الوط�ن واص�الح واق�ع
الش�عب العراق�ي ،ورف�ض كل
مظاهر الفس�اد ،مش�ددا عىل ان
يكون�وا بق�در املس�ؤولية تجاه
قضيتهم ومدينتهم.
واع�رب ع�ن ش�كره لش�يوخ
ووجه�اء العش�ائر يف املحافظ�ة
ومسؤويل التنسيقيات للتظاهرات
والنش�طاء واالعالمي�ني الذي�ن
حرص�وا ع�ىل اطفاء ن�ار الفتن،
ووأد املؤام�رات وحف�ظ ام�ن
مدينتهم املقدسة.

احلشد يتصدى هلجوم داعشي غربي األنبار

بغداد /الزوراء:
أعل�ن نائ�ب قائ�د عملي�ات األنب�ار للحش�د
الش�عبي ،أحم�د نرصالل�ه ،امس الثالث�اء ،أن
الل�واء  1٨تص�دى لهج�وم نفذت�ه عصاب�ات
داع�ش االرهابية ه�و الثاني م�ن نوعه خالل
اسبوع عىل نقاط تابعة للواء غربي االنبار.
وق�ال نرص الل�ه يف بيان إلعالم الحش�د ،تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه ،ان «ق�وة م�ن اللواء
صدت ،يف وقت متأخر م�ن ليلة امس ،هجوما
داعشيا اس�تهدف نقطتني تابعتني للواء غرب
االنب�ار” .مبين�ا ان “العدو االرهابي اس�تعمل
اثناء الهجوم قنابر الهاون واالسلحة الخفيفة
واملتوس�طة ،لك�ن املجاهدي�ن االبط�ال صدوا
الهجوم بروح عالية”.
واكد نرص الله ان “الهجوم هو الثاني من نوعه
خالل أس�بوع ،وانتهى من دون أي خس�ائر”.
داعي�ا قطع�ات الحش�د املرابط�ة يف االنبار اىل
“االنتباه واخذ الحيطة والحذر”.
يذك�ر ان اللواء  1٨بالحش�د الش�عبي ،والذي
يراب�ط ضمن قاط�ع عمليات األنبار للحش�د،
تع�رض قب�ل أي�ام لهج�وم م�ن داع�ش ،وتم
التصدي له من دون أي خسائر تذكر.

ويف س�ياق اخر ،عقدت قيادة عمليات سامراء
والحشد الشعبي ،اجتماعا امنيا موسعا لبحث
االوض�اع االمني�ة ومالحق�ة فل�ول داع�ش يف
املدينة .
وذكر بيان للحش�د ان ”اجتماعا ً امنيا ً موسعا
عق�د يف قي�ادة عمليات س�امراء بني الحش�د

الش�عبي والقيادات االمنية للتنسيق والتعاون
ملالحقة فلول داعش وتأمني مدينة سامراء”.
وأض�اف ان «االجتماع ج�اء لزيادة التنس�يق
والتع�اون يف القواط�ع املش�ركة ،والتص�دي
ملح�اوالت داع�ش الس�تهداف ام�ن مدين�ة
سامراء”
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الدوالر يواصل االستقرار يف
البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية
يف بغداد ،امس الثالثاء ،املوافق
اس�تقرارا ً
(،)4/2/2020
بسعر رصف الدوالر األمريكي
مقاب�ل الدين�ار العراق�ي.
وج�اءت أس�عار بي�ع ورشاء

ال�دوالر رشكات الصريف�ة،
كاآلت�ي :س�عر البي�ع للدوالر
الواح�د بلغ  1215دين�اراً ،أي
 121ألف�ا ً و 500دين�ار للمائة
دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر
فسجل  1205دنانري ،أي 120
ألفا ً و 500دينار للمائة دوالر.

مبيعات مزاد املركزي ترتفع لـ 236
مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ش�هدت مبيعات البن�ك املركزي
العراقي ارتفاع�ا طفيفا ،امس
الثالثاء ،اىل  236مليون دوالر يف
م�زاد بيع العمل�ة األجنبية ،بعد
ان س�جلت يف املزاد السابق 231
مليون دوالر.
وذك�ر بي�ان للبن�ك ،تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه إن
«إجم�ايل البيع ألغ�راض تعزيز

األرص�دة يف الخ�ارج {ح�واالت
 إعتم�ادات} بل�غ  206ماليني،و 368ألف�ا ً و 848دوالراً ،وكان
البيع النق�دي منه�ا  29مليونا ً
و 800الف دوالر».
ولفت اىل ان «س�عر بي�ع املبالغ
املحول�ة لحس�ابات املص�ارف
يف الخ�ارج { }1190دين�ار لكل
دوالر ،وهو س�عر البيع النقدي
نفسه».

اقتصادي :فائض حقول الغاز فرصة
استثمارية مثينة إلنعاش البلد

بغداد /الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي ،وسام
التميم�ي ،ام�س الثالث�اء ،ان
العراق امام فرصة استثمارية
ثمين�ة بإمكان�ه اس�تغاللها
إلنع�اش بنيت�ه التحتية ،الفتا
اىل ان حق�ول الغ�از املتوف�رة
باإلم�كان اس�تغالل الفائض
منه�ا يف جل�ب ال�رشكات
العمالق�ة إلعم�ار الع�راق،
ومنحه�م الغ�از ب�دل امل�ال
النقدي.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح
صحف�ي ان “ الع�راق يمتل�ك
الكث�ري من حقول الغ�از التي
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نفط الشمال تبدأ مبشروع نفطي يف املوصل

الصناعة واملعادن تبحـث آليـة إنشـاء مدينـة صناعيـة نفطيـة يف كربالء
بغداد /الزوراء:
بحث�ت هيئة املدن الصناعية ،إحدى
تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن،
مع محافظ كربالء املقدسة ،نصيف
الخطابي ،آلية انشاء مدينة صناعية
نفطي�ة .م�ن جانب متصل ،كش�ف
مدي�ر رشك�ة نفط الش�مال ،بش�ري
م�راد ،ام�س ،ع�ن انش�اء مرشوع
نفطي جنوب املوصل.
وق��ال مدي�ر ع�ام هيئ�ة امل�دن
الصناعي�ة ،عدن�ان الغن�ام ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه“ :لقد
قمنا بزيارة ملحافظ كربالء املقدسة،
نصيف جاس�م الخطابي ،وبحضور
عضو مجلس النواب ،حامد املوسوي،
وجرى خالل اللقاء بحث ومناقش�ة
تخصي�ص املس�احات املطلوب�ة من
قب�ل رشكة امل�رة الكونية إلنش�اء

مدين�ة صناعي�ة نفطي�ة إلع�ادة
تدوي�ر امل�واد املصنع�ة ،ومناقش�ة
آلية التخصيص وتس�هيل اإلجراءات
واختص�ار الروت�ني ،واإلرساع يف
استحصال املوافقات األصولية لدفع
عملية إنشاء املدينة أعاله».
وأض�اف الغن�ام أن “املحاف�ظ ابدى
اس�تعداده يف دع�م املش�اريع الت�ي
تنه�ض بالصناعة الوطني�ة ،مؤكدا ً
ع�ى تطوي�ر آليات وخط�ط القطاع
الصناعي يف املحافظات بإطار علمي
ً
فض�ال ع�ن أهمي�ة دور
م�دروس،
القطاع الصناع�ي يف تعزيز االزدهار
االقتصادي املحيل».
وتاب�ع أنه “ت�م الت�داول بخصوص
اس�تكمال إج�راءات لتخصي�ص
املساحة البالغة ( )5000دونم والتي
خصصت م�ن قبل املحافظ إلنش�اء

مدينة صناعية ثانية للصناعات غري
امللوث�ة ،وحل بعض األم�ور املتعلقة
بها”.
مبين�ا أنه “اليمكن ألية جهة إنش�اء
م�دن او تجمعات صناعية غري هيأة
املدن باعتبارها هي الجهة الرسمية
الت�ي لديها ترشيع ع�ى وفق قانون
امل�دن رق�م ( )2لس�نة  2019به�ذا
االختصاص”.
من جانب متصل ،كشف مدير رشكة
نف�ط الش�مال ،بش�ري م�راد ،امس
الثالثاء ،عن انش�اء م�رشوع نفطي
جنوب املوصل ،مش�ريا اىل ان نينوى
س�تنتج بحلول العام  2022اكثر من
 100الف برميل نفط يوميا.
وق�ال م�راد :ان «الف�رق الهندس�ية
رشع�ت بتنفي�ذ م�رشوع إلنش�اء
مصفى نفطي يف ناحية القيارة».

النهرين اإلسالمي يعلن تعليمات متويل سلف البناء..
تصل لـ 100مليون دينار
بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف النهرين االسالمي الحكومي ،امس
الثالث�اء ،عن اص�دار تعليم�ات تموي�ل مرابحة
االس�تصناع «املقاول�ة» ،والت�ي تص�ل اىل 50
ملي�ون دينار لغ�رض بناء وحدة س�كنية .وقال
امل�رصف يف بي�ان تلقت «ال�زوراء» نس�خة منه:
ان «الضواب�ط تتضم�ن الحد االع�ى للتمويل 50
مليون دين�ار فقط ،إلضافة البن�اء ،ومبلغ 100
مليون دينار بالنس�بة لبناء الوحدة السكنية ،أما
إذا زادت قيم�ة املقاولة عن تل�ك املبالغ فيتحمل
الزبون فرق املبلغ» .واضاف املرصف ان «نس�بة
املرابحة (الفائدة)  ،4%ومدة التمويل  15س�نة،
ويس�تحق القس�ط االول بعد  60يوما من تاريخ
توقي�ع العقد ،وعى طال�ب التمويل تقديم كفيل
واح�د إذا كان مبل�غ التموي�ل  50ملي�ون دينار،
وكفيل�ني إذا زاد مبل�غ التموي�ل ع�ن  50مليون
دينار وصوال اىل  100مليون دينار ،عى ان يغطي

تغطي حاج�ة العراق ،ويبقى
منه�ا فائ�ض ع�ن الحاج�ة،
خاصة إذا ما علمنا ان للعراق
حقول الرميلة الشمالية وبابا
كركر واألحدب والزبري والقرنة
وع�كاس والقرن�ة ومجنون،
إضافة اىل حقل بدرة».
وأض�اف ان “الحقول املتوفرة
يف العراق إلنتاج الغاز باإلمكان
اس�تغاللها ،وإب�رام مذكرات
تفاه�م اس�تثمارية م�ع دول
أوروبا التي تعد األكثر احتياجا
للغاز من اجل تنفيذ املشاريع
املهمة الخاصة بالبنى التحتية
يف العراق».
نّ
وب�ني ان “الع�راق بإمكان�ه
التعامل مع الرشكات األوروبية
بالغاز لتحدي�د كميات تصدر
اىل البلدان التي س�يتم االتفاق
معه�ا ،ليت�م بموج�ب ذل�ك
تس�ليم كميات متف�ق عليها
من الغ�از بدل املال النقدي ،يف
مذكرة تفاهم مشابهة ملذكرة
الصني ،وبالتايل ضمان افضل
عمل بأقل الكلف”.

وتاب�ع ان» لديه�م املزي�د م�ن
االستكش�افات النفطية يف املحافظة
مع ال�رشكات االس�تثمارية» .مبينا ً

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

نص�ف صايف راتبه مبلغ القس�ط الش�هري ،وان
يتناس�ب املتبقي من الخدمة الوظيفية مع س�ن
التقاعد ومدة االستصناع» .واشار اىل ان «طالب
الق�رض عليه ان يقدم االرايض او العقارات املراد
استصناعها (مقاولتها) او غريها ضمانا وترهن
رهنا «تأمينيا» م�ن الدرجة االوىل ،عى ان تغطي
قيمته�ا التقديري�ة قيم�ة مبلغ التموي�ل (املبلغ
املمن�وح)» .مش�ريا اىل ان�ه «يكون الح�د االعى
لتنفي�ذ اعمال بن�اء الوحدة الس�كنية مل�دة ()6
اش�هر للطابق الواحد و( )9اشهر للطابقني ،وان
يكون طالب التمويل بصيغة االس�تصناع عراقي
الجنسية ،وان ال يقل عمره عن ( )18عاما».
وتأس�س م�رصف النهري�ن االس�المي يف
 ، 17/12/2012وه�و اول م�رصف حكوم�ي
اس�المي ،وبارش خالل ع�ام  2018منح قروض
وس�لف للمواطن�ني واملوظف�ني عى وف�ق آليات
وضوابط معينة.

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 2000دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار

هبوط تداوالت سوق العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
أنه�ى امل�ؤرش الع�ام لبورص�ة العراق جلس�ة
ت�داوالت ،ام�س الثالثاء ،عى انخفاض بنس�بة
( ،)0.23%واغلق عند مستوى  477.97نقطة،
مقارنة بالجلس�ة الس�ابقة البال�غ {}479.06
نقطة.
وتم الت�داول ،امس ،عى أس�هم  24رشكة ،من
أصل  104رشك�ة مقيدة يف الس�وق ،وبلغ عدد
االسهم املتداولة { }860.844.883سهما .بينما
بلغت قيمة االسهم { }603.619.354دينارا .
وأصب�ح عدد الرشكات املتوقفة بقرار من هيئة
االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح
املايل { }24رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املشرتاة من املستثمرين غري
العراقي�ني يف الس�وق النظام�ي { }413مليون
سهم بقيمة بلغت { }127,600مليون دينار من
خالل تنفيذ { }28صفقات عى اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين
غري العراقيني يف الس�وق النظامي {}346,232
مليون س�هم بقيمة بلغ�ت { }111,709مليون
دينار من خالل تنفيذ { }42صفقات عى اسهم
 4رشكات .

أما عدد االس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين غري
العراقي�ني يف الس�وق الثاني فبل�غ { }760الف
س�هم بقيمة بلغت { }1,900ملي�ون دينار من
خ�الل تنفي�ذ { }10صفقات عى اس�هم رشكة
واحدة.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين
غري العراقيني يف السوق الثاني { }760الف سهم
بقيم�ة بلغت { }1,900ملي�ون دينار من خالل
تنفيذ { }10صفقة عى اسهم رشكة واحدة.

يذكر أن س�وق العراق لألوراق املالية اس�تخدم
أنظم�ة الت�داول االلكرتون�ي واإلي�داع املركزي
منذ عام  ،2009ويس�عى إلطالق نظام التداول
ع�رب االنرتن�ت للمس�تثمرين ،وينظ�م خم�س
جلس�ات تداول أسبوعياً من األحد إىل الخميس,
وم�درج في�ه  102رشك�ة مس�اهمة عراقي�ة
تمث�ل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة
والزراعة والتأمني واالس�تثمار املايل والسياحة
والفنادق.

املعدن األصفر يشهد استتبابا يف املعامالت الفورية
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ل�م يطرأ تغ�ري ُيذكر عى أس�عار
الذه�ب ،أمس الثالثاء ،إذ رجحت
كفة ق�وة الدوالر أم�ام املخاوف
م�ن تف�يش ف�ريوس كورون�ا
الريع االنتشار يف الصني واألثر
االقتصادي لتفيش املرض.
واس�تقر الذه�ب يف املعام�الت
الفوري�ة عن�د  1575.37دوالرا
لألوقي�ة (األونص�ة) بحل�ول
الساعة  0534بتوقيت جرينتش،
بعدما س�جل أعى مس�توى منذ
الثامن من يناي�ر /كانون الثاني

عند  1591.46دوالرا يف الجلس�ة
السابقة.
ونزل الذه�ب يف التعامالت اآلجلة
يف الواليات املتح�دة  0.2باملئة إىل
 1579.70دوالرا.
وس�جلت هونج كونج أول حالة
وف�اة بف�ريوس كورون�ا الجديد
ع�ى أراضيه�ا ،ام�س الثالث�اء،
وه�ي ثاني وفاة خارج بر الصني
الرئييس نتيجة التفيش الذي أودى
بحي�اة  425مصاب�ا بالفريوس،
وسمحت بكني لخرباء يف الصحة
من الواليات املتحدة بدخول البالد

ان «نين�وى س�تنتج بحل�ول الع�ام
 2022اكثر من  100الف برميل نفط
بصورة يومية «.

للمس�اعدة يف مكافحة الفريوس
رسي�ع االنتش�ار ال�ذي يش�به
اإلنفلونزا.
ويضغ�ط ع�ى املع�دن األصف�ر
الدوالر الذي حافظ عى قوته أمام
سلة من العمالت بعد مكسب 0.4
باملئة يف الجلسة السابقة.
وع�ى صعي�د املع�ادن النفيس�ة
األخ�رى ،زاد البالديوم  0.4باملئة
إىل  2329.50دوالرا لألوقي�ة،
وارتفع�ت الفض�ة  0.5باملئة إىل
 17.75دوالرا ،وصع�د البالت�ني
 0.6باملئة إىل  972.09دوالرا.

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

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1500دينار
 500دينار
 2500دينار

خبري يدعو احلكومة للعمل
باتفاقية سيمنز األملانية
لتطوير الطاقة الكهربائية
بغداد /الزوراء:
اقرتح عض�و املجل�س االقتصادي
العراق�ي ،غدي�ر العط�ار ،ام�س
الثالث�اء ،ع�ى الحكوم�ة املكلف�ة
الجدي�دة للمرحل�ة املقبلة معالجة
الطاقة الكهربائية.
وق�ال العط�ار يف بي�ان ،تلق�ت
«الزوراء» نسخة منه :إن «الحكومة
املكلفة باملرحلة االنتقالية الحالية،
برئاسة محمد توفيق عالوي ،عليها
إعداد ورقة إصالحية بالبدء بتنفيذ
املش�اريع الت�ي تعاق�دت عليه�ا
بغداد مع ك�ربى الرشكات العاملية،
ً
وخصوصا الكهربائية».
وأض�اف« :مث�ال ذل�ك االس�تمرار
بالعم�ل باالتفاقي�ة املوقع�ة ب�ني
وزارة الكهرب�اء ورشك�ة س�يمنز

األملاني�ة كونه�ا مح�ركا لل�دورة
االقتصادية يف العراق».
وأشار العطار ،إىل أن «هذه االتفاقية
متوقف�ة اآلن ،ويجب حث الجهات
ذات العالق�ة بالعمل بها عن طريق
تخصي�ص األم�وال لها ،وتس�هيل
االج�راءات البريوقراطي�ة إلدخ�ال
سيمنس االملانية للعمل يف املشاريع
الكهربائية املتفق عليها».
يذك�ر أن رشكة س�يمنس االملانية
اعلن�ت ،يف ( ،)1-5-2019توقيعها
اتفاقي�ة م�ع الحكوم�ة العراقي�ة
لتنفي�ذ خارط�ة طري�ق لتطوي�ر
الطاق�ة ،مش�رية إىل أن االتفاقي�ة
ستش�مل إع�ادة تأهي�ل وتحديث
املحطات املوجودة حالياً ،وتوسيع
شبكات النقل والتوزيع.

مستشار رئيس الوزراء :العراق ما
زال مدينا للكويت بسبعة مليارات
دوالر

النفط العاملي يتعافى بفعل آمال ختفيضات إنتاج أوبك+
روي�رتز/متابع�ةال�زوراء:
تعافت أس�عار النفط ،امس الثالثاء،
لرتتفع م�ا يصل إىل واح�د باملئة بعد
تراجعها يف الجلس�ة السابقة ،يف ظل
آم�ال بأن تخفيض�ات إنت�اج جديدة
من أوبك وحلفائها س�تعوض أثر أي
انخف�اض يف الطلب ع�ى الوقود ربما
ينش�أ بفعل تفيش فريوس كورونا يف
الصني.
وبحل�ول الس�اعة  0824بتوقي�ت
جرينت�ش ،بل�غ خ�ام برن�ت 54.94
دوالرا للربمي�ل ،مرتفعا  49س�نتا أو
نح�و  0.9باملئ�ة ،كم�ا زاد خام غرب
تكس�اس الوسيط األمريكي  68سنتا
أو  1.3باملئة إىل  50.79دوالرا.
وعى الرغم من املكاسب التي سجلها،

امس ،ف�إن االنخفاض املس�تمر عى
م�دى األس�بوعني املاضي�ني بفع�ل
مخاوف بش�أن تأثر االقتصاد العاملي
بس�بب فريوس كورونا ،ما زال يضع
األس�عار عند مس�توى يقل أكثر من
 20باملئة عن ذروة العام الجاري التي
س�جلها الخام يف الثامن م�ن يناير/
كان�ون الثان�ي .وانخفاض األس�عار
ي�وم االثنني يجع�ل الخام عن�د أدنى
مستوى يف أكثر من عام.
وقال�ت مص�ادر مطلع�ة لروي�رتز،
االثن�ني ،إن منظمة البل�دان املصدرة
للب�رتول (أوب�ك) وحلفاءه�ا بمن يف
ذلك روسيا ،املجموعة املعروفة باسم
أوبك ،+يدرس�ون خفض إنتاج الخام
بكمي�ة إضافي�ة قدره�ا  500أل�ف

برميل يوميا بسبب تأثر الطلب بفعل
ف�ريوس كورونا .وقال�ت ،مارجريت
يان�ج ،املحلل�ة ل�دى يس.إم.يس
ماركت�س :إن تنفيذ ”خف�ض بواقع
نحو نص�ف ملي�ون برمي�ل (يوميا)
متوق�ع ،لك�ن ال يمكنن�ا أن تس�بعد
خفضا أك�رب إذا تدهور الوضع ...هذا
التوقع ع�زز تج�ارة النف�ط اليوم“.
وعى الرغ�م من العودة لتداوالت أكثر
ه�دوءا ،مم�ا يعك�س حركة أس�واق
مالي�ة أخرى ،ام�س الثالث�اء ،حذر،
جولدم�ان س�اكس ،م�ن أن�ه بينما
يتوق�ع أن يس�تجيب منتج�و النفط
للوضع عرب خفض اإلنتاج ،فإن تأثري
تفيش فريوس كورونا عى الطلب من
املرجح أن يحافظ عى التقلب مرتفعا

يف األس�عار الفوري�ة .وأودى فريوس
كورون�ا بحي�اة م�ا يزي�د ع�ن 420

ش�خصا يف الصني حتى اآلن ،وتسبب
يف وفيات بالفلبني وهونج كونج.

بغداد /الزوراء:
أعلن املستشار املايل لرئيس الوزراء،
محمد مظهر صالح ،امس الثالثاء،
أن الع�راق م�ازال مدين�ا للكوي�ت
بمبلغ سبعة مليارات دوالر ،بعدما
س�دد  52مليارا نتيجة غزو النظام
الس�ابق للكوي�ت يف تس�عينيات
الق�رن امل�ايض ،فيما أش�ار إىل ان
االتفاقي�ة مع الص�ني انطلقت من
مبدأ اقامة الجسور ،وإعادة إحياء
طريق الحرير.
وقال صال�ح يف ترصيحات اطلعت
عليه�ا «ال�زوراء» :إن “الصني تعد
م�ن البل�دان املتقدم�ة يف البني�ة
التحتي�ة ،وإن التنمية الحقيقية يف
أي بل�د ال تتحق�ق نّإال بوج�ود بنية

تحتية متينة».
وأضاف أن “ 100ألف برميل املتفق
عليه�ا يج�ب أن تدخ�ل يف صندوق
التنمي�ة ،ومن ثم تس�تقطع منها
تعويض�ات ح�رب الكوي�ت ،الت�ي
تبق�ى منه�ا م�ا يق�ارب  7ملي�ار
دوالر ،بعد أن س�دد العراق نحو 52
مليار دوالر».
ولفت إىل أن “هذه االتفاقية انطلقت
من مب�دأ اقامة الجس�ور ،وإعادة
إحياء طريق الحرير ،الذي تس�عى
الص�ني اىل إعادته م�ن أجل إحالل
السالم ،وزيادة التنمية االقتصادية
يف العال�م ،ال س�ينّ ما أن ال�دول التي
تق�ع عى خ�ط الحزام تش�كل 65
باملئة من سكان العالم”.

الرياضي

أصفر وأمحر

طارق أمحد ينفي تراجعه
عن سحب استقالته

بغداد /متابعة الزوراء
كش�ف امني رس االتحاد العراق�ي لكرة القدم ،ط�ارق احمد ،حقيقة
تراجعه عن سحب استقالته من منصبه.
وانت�رشت انب�اء تفيد بأن احمد تراجع عن س�حب اس�تقالته بعدما
ارس�لها اىل االتحاد الدويل «فيفا».وق�ال احمد ان «االنباء التي تحدثت
عن تراجعي عن سحب تقديم االستقالة غر صحيحة».
واك�د ان «االس�تقالة جاءت إليج�اد مناف�ذ للحلول ،وإخ�راج الكرة
العراقية من األزمة التي تمر بها».
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الدوري املمتاز ُيستأنف بنظام الذهاب واإلياب وإلغاء التجمع يف كردستان
بغداد /متابعة الزوراء
اك�د مص�در يف اتح�اد الك�رة ان ال�دوري
املمتاز سيكون بنظام املجموعتني عىل ان
تلعب بنظام الذهاب واالياب.
وقال املصدر ان “توزيع املجاميع سيكون
بواق�ع  8اندي�ة يف مجموع�ة و 7اندي�ة يف
مجموعة اخرى”.
وب�ني ان “تحديد آلية وعدد الفرق املتأهلة
اىل املرحل�ة االخ�رة س�يتحدد يف اجتم�اع
اليوم”.
واض�اف ان “مباريات الدوري س�تقام يف
ماع�ب االندي�ة بنظ�ام الذه�اب واالياب
والغ�اء ق�رار اقام�ة ال�دوري يف ماع�ب
كردستان”.
ودعت لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي
لك�رة القدم ممث�يل اندية ال�دوري املمتاز
للحض�ور اىل مقر االتحاد م�ن اجل تحديد
آلية جديدة الستئناف الدوري.
لجنة املس�ابقات س�بق ان ح�ددت ال�16
من ش�هر شباط الجاري موعدا ً الستئناف
ال�دوري ،يقس�م ع�ىل  3مجامي�ع وتقام
مباريات�ه يف إقليم كردس�تان ،لكن القرار
القى معارضة من بعض األندية ،مما دفع
االتحاد اىل إعادة النظر فيه.
رئيس لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي
لك�رة الق�دم ،ع�يل جب�ار ،أك�د ان اآللية
الجديدة لل�دوري املمتاز مرهونة بالوضع
األمني يف بغداد واملحافظات.
والس�يناريو األق�رب الس�تئناف ال�دوري
املمت�از ه�و إقامة دوري م�ن مجموعتني
وفق نظام مباريات الذهاب واإلياب ،حيث
يرتش�ح اول وثان�ي كل مجموع�ة لألدوار
اإلقصائية لتحديد البطل والوصيف.
كما ان خي�ار الغاء الدوري املمتاز موجود
ضمن اجندة لجنة املسابقات ،فاللجنة قد
تلجأ اىل الغاء الدوري يف حال لم يتم التوصل
اىل اتفاق بني ممثيل األندية ال�.15
وكانت اندية الس�ماوة والكرخ والديوانية
والقاس�م وزاخو ،قد أعلنت انسحابها من
البطولة بسبب االزمة املالية.
ومازالت الضبابية تحيط باملشهد الكروي
الحايل ،وهناك أسئلة بالجملة ال توجد لها
إجابات ش�افية ،ما يدخ�ل األندية يف نفق
مظلم ،ويضع املدرب�ني يف دوامة ليس لها
نهاية.
الدوري املحيل بات لغ�زا محرا للجميع يف

جملة فرنسية حتتفل بعيد ميالد
يونس حممود وتصفه باألسطورة

ظل الش�كوك التي تحيط ببدء منافس�ات
البطولة.
وبع�د االتفاق ال�ذي خرج ب�ه املجتمعون
يف اربي�ل بتقدي�م مجل�س إدارة االتح�اد
اس�تقالته لاتحاد الدويل ،ويتنازل الطرف
اآلخر املتمثل يف عدنان درجال عن القضايا
التي رفعها ،تفجرت أزم�ة جديدة بإعان
أربع�ة أعض�اء رغبته�م يف الرتاج�ع ع�ن
االس�تقالة ،ومخاطب�ة االتح�اد ال�دويل
بسحب استقالتهم.
ومن ش�أن هذه األزم�ة أن تقلب األوضاع
وقد تعود الرصاعات من جديد.
رئيس االتحاد ،عبد الخالق مسعود ،ونائبه

منتخب السلة يواصل حتضرياته للمشاركة
يف بطولة امللك عبد اهلل الثاني
بغداد /متابعة الزوراء
بدأ املنتخب الوطني لكرة الس�لة اس�تعداداته لبطول�ة امللك عبد الله
املقرر اقامتها يف األردن خال الشهر الجاري.
وق�ال املدير اإلداري للمنتخ�ب الوطني ،مهند العان�ي :إن “املنتخب
الوطني لكرة السلة بدأ استعداداته لبطولة امللك عبد الله يف العاصمة
األردنية عمان”.
وأوضح أن “البطولة س�تقام بمش�اركة منتخبات األردن وس�وريا
ولبن�ان والبحرين للفرتة من  10اىل  15ش�باط الجاري” .مبينا ً انها
“ستكون بطولة تدريبية استعدادا ً لتصفيات آسيا”.
وكان االتحاد العراقي لكرة الس�لة قد كش�ف عن حقيقة اس�تقالة
م�درب املنتخب الوطني ،قيص حات�م ،من قيادة اس�ود الرافدين يف
التصفيات االسيوية.
وق�ال نائب رئيس االتح�اد ،كاوة فيصل :إن “االتحاد يعمل بش�كل
مس�تمر من اجل ان يكون املنتخب مس�تعدا بشكل جيد للتصفيات
االسيوية املقرر انطاقها نهاية شهر شباط الجاري”.
وأوض�ح أن “املدرب ق�يص حاتم س�يقود املنتخب ويس�اعده خالد
يحي�ى” .مبينا ً ان “االنباء التي اش�ارت اىل اس�تقالته غر صحيحة
وهو مستمر مع اسود الرافدين”.
يذك�ر أن العراق س�يواجه لبن�ان والهند يف ال� 21وال� 24من ش�هر
شباط الجاري.
يشار اىل ان العراق سيغادر اىل قطر للدخول يف معسكر تدريبي قبيل
انطاق البطولة.

إدارة نادي احلدود تربم ثالث
صفقات جديدة لفريق الكرة
بغداد /متابعة الزوراء
عزز فريق الحدود بكرة القدم
املش�ارك بال�دوري صفوف�ه
بعدد من التعاقدات يف س�وق
االنتقاالت الشتوية ،مع قرب
انط�اق منافس�ات ال�دوري
املمتاز.
وقال ام�ني رس النادي ،حازم
تيموز :ان “ادارة النادي أعطت
الضوء األخرض للجهاز الفني
بقي�ادة املدرب مظف�ر جبار
بالبحث عن عدد من الاعبني
لتدعي�م صف�وف الفريق قبل
الدخول يف منافس�ات الدوري
ال�ذي م�ن املؤم�ل انطاق�ه

منتصف الشهر الجاري”.
واض�اف انه “ت�م التعاقد مع
ثاث�ة العب�ني ه�م الح�ارس
حس�نني جب�ار قادم�ا ً م�ن
الكهربائي�ة
الصناع�ات
والاع�ب عم�اد عب�د الزهرة
قادم�ا ً م�ن فري�ق النف�ط
والاعب ش�هاب رزاق فرحان
عىل س�بيل اإلع�ارة من فريق
الكرخ”.
يذك�ر ان الح�دود أوقعت�ه
القرع�ة يف املجموع�ة الثانية
اىل جانب ف�رق القوة الجوية
والنف�ط وامان�ة بغ�داد
والصناعات الكهربائية.

عيل جب�ار ،أغلقوا املنافذ ع�ىل املرتاجعني
عن استقاالتهم من خال حرص املراسات
مع االتحاد ال�دويل بمدير لجن�ة العاقات
زياد ش�امل ،بعد أن طلب الفيفا تس�مية
شخص للتواصل معه يف الفرتة الحالية.
وأبلغ رئيس االتحاد ونائبه مدير العاقات
بع�دم إرس�ال أي خط�اب لاتح�اد الدويل
واختص�ار عمله فق�ط عىل تس�لم الربيد
اإللكرتوني والرد عىل األس�ئلة يف حال كان
هن�اك اس�تفهام إزاء أي�ة قضي�ة يثرها
الفيفا.
يف ظل التقاطعات والرصاع بني القادة بقي
الدوري مهددا وتحيطه الكثر من عامات

االس�تفهام ،فبع�د رغبة أندي�ة املجموعة
الثانية يف اللعب ببغداد لم تجد من تخاطبه
بشكل رسمي بسبب االستقالة الجماعية،
وع�دم اس�تقالية اللج�ان ،ومنه�ا لجنة
املس�ابقات الت�ي يرتأس�ها نائ�ب رئي�س
االتحاد عيل جبار ،ونائبه هو عضو االتحاد
يحيى كريم ،وقد قدما استقالتهما.
ولو كانت هن�اك اس�تقالية للجان لكان
للجنة املس�ابقات أن تقرر بش�كل منفرد
ومس�تقل دون انتظ�ار رأي رئيس�ها
املس�تقيل ،وم�ع ذل�ك ص�درت بع�ض
الترصيحات من النائب املستقيل بإمكانية
تغير اآللية بعد تسمية رئيس وزراء جديد

للع�راق ،وم�ن املمكن نق�ل املباريات ملدن
أخرى دون اختصارها يف شمال العراق.
الجمي�ع يعي أن الح�ل يكمن يف توجيهات
االتح�اد الدويل لكرة القدم بتش�كيل هيئة
مؤقتة أو اإليعاز ألية جهة باختيار الهيئة
املؤقت�ة والت�ي بتش�كيلها س�تحل أزم�ة
ال�دوري بش�كل نهائ�ي ،كونه�ا س�تأخذ
ع�ىل عاتقه�ا تقري�ر مص�ر املنافس�ات
وتحديد موعدها واختيار اآللية املناس�بة،
باإلضاف�ة إىل البدء بالتحض�ر النتخابات
جدي�دة تطوى من خاله�ا صفحة الجدل
والرصاعات التي أرضت بالكرة العراقية.

بغداد /متابعة الزوراء
يف اح�دى الصفحات البارزة ملجل�ة لوكا لوبزيه الفرنس�ية ،كتبت تقريرا ً
موسعا ً عن ذكرى مياد  37سنة لاعب الدويل السابق ،يونس محمود ،الذي
وصفته ب� “االس�طورة” ،فيما اشارت اىل ان محمود قدم اجمل ميدالياته
للعراق.ويف  3شباط ،احتفل املهاجم االسطورة يونس محمود بعيد مياده
ال� ،37الذي يتمتع بأيام هادئة منذ اعتزاله قبل أربع سنوات.
ول�د يونس يف محافظة كركوك ،وهي مفرتق ط�رق بني الثقافات العربية
والكردية والرتكمانية والكلدانية.
وذك�رت صحيفة لع�ب يف اندية كركوك ثم انتقل ن�ادي الطلبة ببغداد احد
االندي�ة الجماهري�ة يف الع�راق ،وكان اول اح�رتاف ل�ه يف ن�ادي الوحدة
اإلماراتي ،ثم انتقل إىل الخور يف قطر.
وعىل مدار عرشة مواس�م يف قطر ،س�جل العديد من االهداف وحصل عىل
الجوائ�ز ،فتح�ت االل�وان الخور ( 49مب�اراة 39 ،هدفاً) ث�م الغرافة (95
مباراة 72 ،هدفاً) ،العرب�ي ( 6مباريات ،هدفان) ،الوكرة ( 33مباراة16 ،
هدفاً) والسد ( 7مباريات ،هدفان).

جسنت مريام يتمنى العودة
للمنتخب الوطين

بغداد /متابعة الزوراء
اع�رب الع�ب املنتخ�ب الوطني
بكرة القدم ،جس�تن مرام ،عن
أمنيات�ه بالع�ودة اىل صف�وف
الفريق .وقال مرام انه “يتمنى
التوفي�ق للمنتخ�ب الوطن�ي يف
املباري�ات املقبلة”.وأض�اف انه

يتمن�ى “الع�ودة م�رة اخرى اىل
املنتخ�ب يف املباري�ات املقبل�ة
لتصفي�ات كأس العالم”.وابعد
كاتانيت�ش م�رام ع�ن صفوف
املنتخب بعد اعتذاره عن القدوم
يف لق�اء ودي ،وكذلك ابعد احمد
ياسني.

جنم رياضة ألعاب القوى عدنان طعيس يقرر االعتزال
بغداد /متابعة الزوراء
ق�رر الع�داء ال�دويل ،عدنان طعي�س40( ،
عاماً) االعت�زال وترك املضمار بعد مس�رة
حافل�ة باالنجازات.وطعيس عداء عراقي يف
مس�افة  800م و  1500م ،ول�د يف ي�وم 24
آذار  1980يف مدين�ة الك�وت يف محافظ�ة
واسط يف العراق ،تمكن هذا العداء من إحراز
امليدالية الفضية للعراق يف س�باق  800م يف

دورة األلعاب اآلس�يوية  2010يف غوانغزهو
يف الصني.ويف دورة األلعاب اآلس�يوية 2014
يف إنش�يون يف كوريا الجنوبية أحرز امليدالية
الذهبية األوىل للع�راق ،ومع أنه احتل املركز
الراب�ع يف الس�باق إال أن امليدالي�ات الث�اث
األوىل كانت قد سحبت من العدائني القطري
والبحريني ألنهما مجنس�ان وس�حبت من
العداء السعودي الذي أحرز املركز الثالث ألنه

أوقع عداء آخر.كما أنه أحرز امليدالية الذهبية
يف س�نة  2012يف بطولة آسيا أللعاب القوى
وألت�ي أُقمي�ت يف تاياند عندم�ا حقق1.47
وقد ش�ارك هذا العداء أيضا ً يف أوملبياد لندن
.2012وتم اختيار طعي�س كأفضل ريايض
يف محافظة واس�ط للعام  2014يف مهرجان
الك�وت نت لإلب�داع الواس�طي  8لانجازات
التي قدمها خال العام.

املنتخب الوطين للصاالت حيتل املركز  ٥٣عامليا
بغداد /متابعة الزوراء
احت�ل املنتخب الوطني لكرة القدم داخ�ل الصاالت املركز ال� 53يف
التصنيف العامل�ي للعبة .والتصنيف جاء وفقا ً لاتحاد الدويل لكرة
القدم داخل الصاالت الصادر عن شهر شباط الحايل.وجاء املنتخب
العراقي يف املركز  11اس�يويا ،بينما احت�ل املنتخب االيراني املركز
الس�ادس عامليا واالول اس�يويا.وكانت لجنة الص�االت يف االتحاد
العراقي لكرة القدم قد حددت موعد وآلية دوري الصاالت للموسم
الجديد ،خال اجتماعها مع ممثيل األندية.وينطلق الدوري املمتاز
يف الخامس عرش من الش�هر الجاري ،بعد أن قس�مت األندية عىل

مجموعتني تلع�ب بطريقة الذهاب واإلياب ،عىل أن يهبط فريقان
إىل الدرج�ة األوىل.ويعتم�د كل فري�ق محرتف�ا واح�دا يف القائمة،
وتتأه�ل الف�رق الثاث�ة األول م�ن كل مجموعة ليلعب�وا بطريقة
التجم�ع يف م�كان وزم�ان يحدد بوق�ت الحق.وضم�ت املجموعة
األوىل فرق الرشطة والجنسية ومصايف الجنوب وشهربان ومصايف
الوس�ط ونفط الوس�ط والجنوب وغاز الش�مال والرشقية ،فيما
ضمت املجموع�ة الثانية أندي�ة نفط الجنوب واملين�اء والصوفية
والصناع�ات الكهربائية وغ�از الجن�وب وأوروك والجيش وأمانة
بغداد والحشد.

ياسر قاسم :همّي الوحيد إسعاد مجاهري فريق أربيل
بغداد /متابعة الزوراء
أك�د نج�م ن�ادي أربي�ل الجدي�د والدويل
الس�ابق ،يارس قاس�م ،أنه يسعى لتقديم
كل ما يملك مع القلعة الصفراء.
وقال قاس�م إن�ه “كان بنيت�ي العودة اىل

العراق ون�ادي اربيل فاتحن�ي باملوضوع
وكان جدي�اً ،وت�م االتف�اق وتوقي�ع بنود
العقد”.
واضاف“ :اتمنى ان اقدم كل ما عندي مع
الفري�ق ،وانتظر م�ا يخبأه يل املس�تقبل،

واملهم ان نس�عد الجماهر وهذا هو همي
الوحيد”.
وتاب�ع“ :املنتخ�ب يبق�ى ه�و مص�در
الفرحة للجمهور ،وبالتايل نتمنى ان نرى
جماهرنا سعيدة يف املستقبل.

االحتاد اآلسيوي يرشح نادي القوة اجلوية ضمن األفضل يف القارة
بغداد /متابعة الزوراء
م�ع اق�رتاب انطاق منافس�ات
دور املجموع�ات يف كأس االتحاد
اآلس�يوي  ،2020يواص�ل املوقع
االلكرتون�ي يف االتحاد اآلس�يوي
لكرة القدم سلسلة التقارير التي
تقوم بإلق�اء الضوء ع�ىل العقد
املايض من تاريخ البطولة.
وش�هد العقد امل�ايض نجاح عدة
أندي�ة يف تس�جيل مش�اركات
قوية ،من خال الفوز باللقب أو
الوص�ول أكثر من مرة إىل األدوار

املتقدمة يف املنافسة.
ورش�ح االس�يوي ن�ادي الق�وة
الجوية يف التصوي�ت الذي نرشه
عىل موقعه الرس�مي ،يوم امس
الثاثاء.
وقال االسيوي عن “الصقور” :ان
“نادي الق�وة الجوية العراقي يف
الحص�ول عىل لقب كأس االتحاد
اآلس�يوي ثاث مرات عىل التوايل
أع�وام  2016و 2017و،2018
يؤكد مكانته ضمن أفضل الفرق
يف تاريخ البطولة”.

وأض�اف أن “الق�وة الجوي�ة يف
البطولة ،شارك ثاث مرات فقط،
ونج�ح يف التتوي�ج باللقب خال
هذه املشاركات الثاث ،حيث كان
النجاح األبرز ع�ام  2018عندما
توج باللقب دون أية خسارة”.
وتاب�ع أن “الف�وز باللقب األول
عام  2016ش�هد ب�روز املهاجم
حم�ادي أحم�د الذي س�جل 16
هدف�ا ،وه�و رق�م بل�غ ضع�ف
م�ا س�جله أق�رب منافس�يه يف
البطول�ة ،يف ح�ني ش�هد عام�ي

 2017و 2018ب�روز أكث�ر م�ن
العب يف قائمة املسجلني”.
واكم�ل أن�ه “مع انتق�ال األندية
العراقي�ة للمش�اركة يف دوري
أبطال آسيا عام  ،2019فإن القوة
الجوي�ة فق�د فرصة املش�اركة
يف كأس االتح�اد اآلس�يوي ،وهو
ربما منح الراحة لبقية الفرق”.
وتضمن التصويت اندية الكويت
والقادس�ية الكويتيني وجوهور
دار التعظي�م املالي�زي والعه�د
اللبناني.
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توخيل يقلل من شأن حدة املشاحنة مع مبابي وريال مدريد يتابع املوقف
قل�ل األملان�ي توم�اس توخيل م�درب باريس
س�ان جرم�ان الفرن�ي ،م�ن ش�أن ح�دة
املشاحنة التي حصلت مع نجم الفريق كيليان
مبابي بعد إخراج�ه من املباراة التي فاز فيها
بخماسية نظيفة عىل ضيفه مونبيلييه ضمن
املرحلة  22من الدوري الفرني لكرة القدم.
وطغ�ت ردة الفع�ل الغاضب�ة ملباب�ي ل�دى
اس�تبداله يف الدقيق�ة  68باألرجنتيني مارور
إيكاردي القادم إىل الفريق عىل س�بيل اإلعارة
م�ن إنر مي�الن اإليطايل عىل فرح�ة االنتصار
الكبر ،ال�ذي حققه حامل اللق�ب واملتصدر.
وق�ال توخي�ل بع�د املب�اراة“ :ال يوج�د يشء
شخيص بينه وبيني .هذه األشياء تحدث ()...
ردة فعل�ه كانت ب�ني العب ال يري�د الخروج،
وم�درب له أس�بابه يف ما يفع�ل ،وأراد إعطاء
حق املش�اركة يف املباراة لالعبني يس�تحقون
ذلك”.
وكان توخي�ل ق�د تح�دث ع�ن الواقع�ة بعد
املب�اراة ،حي�ث رأى أن ردة فع�ل مباب�ي“ :ال
تب�دو جيدة” وق�ال“ :هذه كرة قدم وليس�ت
كرة مرب ،وعليك احرام الجميع”.
واس�تبدل األملان�ي ه�داف الفري�ق بعد عرش
دقائق فقط من تس�جيله هدف�ه الرابع عرش
يف البطولة ليقف عىل بعد هدف من وس�ام بن
يدر ( 15هدفا) متصدر الرتيب.
وأظه�رت الكام�رات تب�ادل الالع�ب البال�غ
م�ن العم�ر  21عام�ا ،الكلم�ات م�ع مدربه

عن�د خروجه من املي�دان ،ثم اقتح�م مقعده
عىل مقاع�د البدالء ،وألق�ى بقميص التدريب
بغضب.
وأش�ار توخيل إىل أنه ناق�ش األمر مرة أخرى
خ�الل الحص�ة التدريبية لي�وم األحد املايض،
مع مباب�ي واملدير الري�ايض للفريق الربازييل
ليون�اردو“ :لقد تحدثت عن هذا األمر باألمس
مع ليو ،وبالطبع مع الفريق ،كما نفعل عادة.
لكن ما قلته سيبقى يف غرفة تبديل املالبس”.
وأضاف“ :لقد ارتأيت أن أخرج بابلو س�ارابيا
وكيلي�ان وإدخال ماورو إي�كاردي و كافاني
اللذين استحقا الحصول عىل بعض الدقائق.

وق�ال“ :أع�رف أنه م�ن الصع�ب تقبل بعض
الالعبني لذلك ،لكن هذه أمور رياضية ،ويجب
أن يكونوا قادرين عىل فهمها”.
ويب�دو أن توخي�ل ل�م يك�ن معجب�ا ً بأحدث
“تقليع�ات” العب�ه الربازي�يل نيم�ار الغريبة
خ�ارج املي�دان ،بعدما صب�غ ش�عره باللون
الوردي.
ونظم الربازي�يل احتفاالً كبرا ً بمناس�بة عيد
ميالده الثامن والعرشين يف ملهى لييل باريي
األحد املايض ،بما يف ذلك إلزام جميع املدعوين
باللباس األبيض بالكامل.
وأك�د توخل ع�ىل أن االحتفال ال�ذي دعا إليه

نيم�ار جمي�ع زمالئ�ه يف الفريق ،ل�ن يؤثر يف
اختياره لتشكيلة الفريق لرحلة أمس الثالثاء
ملواجه�ة نانت ال�ذي يحتل املركز التاس�ع يف
الدوري املحيل.
وق�ال“ :أنا أحم�ي الالعبني دائم�اً ،وأنا أحب
فريق�ي حق�اً .مع هذا الحف�ل ،اعتقد أنه من
الصع�ب بعض ال�يء حماي�ة الالعبني ،لكن
السياق ليس ببساطة أسود أو أبيض”.
وتس�اءل امل�درب األملان�ي“ :ه�ل ه�ي أفضل
طريقة للتحضر ملباراة؟ ال ،من الواضح أنها
ليس�ت كذلك .وهل هي أسوء يشء يف العالم؟
أيضا ً ال”.
واعترب“ :إنه ألمر مؤس�ف ،أننا نعطي الناس
فرص�ة للتح�دث إلين�ا بش�كل س�يئ .نح�ن
بحاجة إىل التكيف مع الوضع ،لكنني لن أترك
العب عىل مقاعد البدالء أو يف منزله ألنه خرج
واحتفل”.
ويتصدر باريس سان جرمان ترتيب الدوري
الفرن�ي بف�ارق  12نقط�ة ع�ن مرس�يليا،
ويخ�وض يف وق�ت الحق م�ن الش�هر الحايل
مواجه�ة صعب�ة م�ع بوروس�يا دورتمون�د
األملان�ي يف ذه�اب الدور ثم�ن النهائي لدوري
أبطال أوروبا ( 18شباط/فرباير الحايل).
ريال مدريد يربص لضم مبابي
� يُتابع نادي ريال مدريد املوقف الحايل للدويل
الفرني كيليان مبابي مهاجم باريس س�ان
جرم�ان ،عن كث�ب تمهي� ًدا لضم�ه ،بنهاية

املوسم الحايل.
وظهرت خالف�ات مبابي م�ع مدربه توماس
توخيل ،أمام وس�ائل اإلعالم حني تم استبداله
يف املباراة األخرة ضد مونبيليه.
وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنس�ية مؤخرًا،
أن املدي�ر الري�ايض لباري�س ليون�اردو عقد
اجتماع�ا مع توخي�ل ومباب�ي لتهدئة األمور
عىل األقل حتى نهاية املوسم.
وأش�ار التقري�ر ،إىل أن مبابي ي�رى أن ما تم
وع�ده ب�ه ل�م يتحق�ق ،وأن�ه حال ًي�ا األفضل
بالنس�بة له الرحيل إىل ريال مدريد ،الذي بات
قري ًبا أكثر من أي وقت مىض.
ويف نفس الس�ياق ،س�لطت إذاع�ة “كواترو”
اإلسبانية ،الضوء عىل إعجاب مبابي بالصور
التي نرشها س�رجيو رام�وس وكريم بنزيما
عقب االنتص�ار يف الديربي ضد أتلتيكو مدريد
عىل وس�ائل التواصل االجتماعي ،رغم وضعه
الشائك والحديث عن رحيله.
وأض�اف التقري�ر“ :ش�يوخ باري�س س�ان
جرمان يدركون أنهم يواجهون مش�كلة مع
بط�ل العالم ،وينوون إخراج دفاتر الش�يكات
إلقناع الالعب الش�اب بالتجديد باألموال التي
يريدها ،لكن مبابي يريد الرحيل”.
وأبرز التقري�ر ،أن إدارة ريال مدريد ضاعفت
اليقظة بش�أن مباب�ي ،وتدرك أن�ه كلما كان
الوض�ع يف باريس أكثر إث�ارة كلما كان هناك
طريق ممهد لضم الجوهرة الفرنسية.

مهمة كبرية بانتظار الدحيل والنصر يبحث عن اجملد القاري

لم يغب نادي الدحيل عن املشاركة يف دوري أبطال آسيا إطالقا ً خالل العقد
األخر ،لكن الفريق لم يتخط يف مش�واره تاريخيا ً عقبة الدور ربع النهائي
التي وصلها يف ثالث مرات ليمثل ذلك تحديا ً للفريق أمالً بتجاوز تلك املرحلة
من األدوار املتقدمة يف البطولة.
بطاقة الدحيل (قطر):
� أبرز النتائج السابقة :الدور ربع النهائي (.)2013 ،2015 ،2018
� املدرب :وليد الركراكي (املغرب).
� نجم الفريق :املعز عيل.
مع غياب األلقاب القاري�ة عن إنجازات الفريق ،إال أن الدحيل فرض واقعا ً
جدي�دا ً يف خارط�ة املنافس�ة املحلية يف قط�ر ألن األرقام تش�ر إىل حصول
الفريق بمس�مياته املختلفة عىل ستة ألقاب للدوري خالل السنوات العرش
األخرة مما جعله يتس�يد املش�هد بق�وة ويغر كثرا ً م�ن املعادلة الكروية
هناك .حجز الدحيل مقعده يف دوري أبطال آس�يا هذا املوس�م بعد أن أحرز
لقب كأس س�مو األمر بفوزه يف املباراة النهائية عىل الس�د بأربعة أهداف
مقاب�ل هدف وحيد ،لرد عىل منافس�ه الذي خطف لق�ب الدوري القطري
برصيد  57نقطة بفارق  7نقاط عن الدحيل الوصيف.
ويلع�ب الدحي�ل يف املجموعة ضم�ن املجموعة الثالثة التي تضم الش�ارقة
اإلماراتي والتعاون السعودي و برسبوليس اإليراني الذي سيخوض أمامه
اللقاء األول يف البطولة يوم الحادي عرش من ش�هر ش�باط/فرباير الجاري
عىل ستاد عبدالله بن خليفة يف الدوحة.
رغم تص�دره الرتيب العام للدوري القطري هذا املوس�م برصيد  33نقطة
وبفارق  5نقاط عن أقرب مطارديه فريق الريان ،إال أن إدارة الدحيل قررت
إعف�اء امل�درب الربتغايل روي فاريا م�ن تدريب الفري�ق وتعويضه باملدرب
املغربي الشاب وليد الركراكي صاحب ال� 44عاما ً.
ونج�ح الركراك�ي يف مهمت�ه التدريبية األب�رز التي كانت م�ع فريق الفتح
الرباطي عندم�ا قاده لتحقيق لقب الدوري املغرب�ي للمرة األوىل يف تاريخه
ع�ام  2016وكأس الع�رش املغرب�ي ع�ام  2014مما جعله الخي�ار األمثل

لقي�ادة كرة الدحي�ل والتوقيع معه قب�ل أيام قليلة من انطالق منافس�ات
دوري أبطال آسيا.
وتزخر قائمة الدحيل بالعديد من األس�ماء الالمعة مثل هداف كأس آس�يا
 2019املع�ز عيل واملدافع املغربي املخرم املهدي بن عطية ونجم املنتخب
التوني يوس�ف املساكني والوافد األبرز لصفوف الفريق املهاجم الكرواتي
ماندزوكيت�ش مما يوفر الكث�ر من الخيارات الفني�ة املؤهلة لظهور قوي
للفريق هذه املرة دوري أبطال آسيا.
النرص السعودي يبحث عن اللقب
عند ذكر كرة القدم الس�عودية يربز نادي النرص كأهم الركائز األساسية يف
املس�ابقات الكروية هناك ،حيث يتمتع بشعبية جارفة وإنجازات تاريخية
عىل املس�توى املحيل ،لكن كأس دوري أبطال آس�يا يظ�ل الغائب األبرز عن
خزائن النادي.
النرص (السعودية):
� أبرز النتائج السابقة :وصيف بطل (.)1996
� املدرب :روي فيتوريا (الربتغال).
� نجم الفريق :عبدالرزاق حمدالله.

إصابة موراتا قد متنعه من املشاركة أمام ليفربول

َ
أعل�ن ن�ادي أتلتيك�و مدريد اإلس�باني ّ
بأن
مهاجم�ه الدويل ألف�ارو مورات�ا يعاني من
إصاب�ة يف فخ�ذه األيمن ما يجعل الش�كوك
تحوم بشأن مشاركته يف املباراة ضد ليفربول
اإلنكليزي يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا خالل الش�هر الح�ايل .وذكر النادي يف

بي�ان ّ
إن“ :ألفارو مورات�ا يعاني من إصابة
عضلي�ة يف الفخذ األيم�ن .عودته إىل املالعب
تتحدد من خالل تجاوبه مع العالج”.
وأصي�ب مورات�ا خ�الل الش�وط الثاني من
مب�اراة فريق�ه ض�د ري�ال مدري�د يف دربي
املدين�ة يف الدوري املحيل .ويس�تقبل أتلتيكو

ليفرب�ول حام�ل اللقب الق�اري عىل ملعب
واندا مروبوليتانو يف العاصمة االس�بانية يف
 18ش�باط/فرباير الحايل ويأم�ل أن يتمكن
موراتا من املش�اركة وال سيما يف ّ
ظل غياب
املهاجم�ني دييغو كوس�تا والربتغ�ايل جواو
فيليكس.

اليابان تتعهد حبماية أوملبياد  2020من فريوس كورونا
تعهد رئي�س الوزراء الياباني ش�ينزو آبي ب�أن وباء فروس
كورونا املستجد يف الصني ،لن يكون له أي تأثر عىل مجريات
دورة األلع�اب األوملبي�ة الصيفي�ة املق�ررة الصي�ف املقبل يف
طوكيو أو األلعاب الباراملبية.
والتزم آب�ي بالعمل مع الهيئات الدولية ،عىل رأس�ها منظمة
الصح�ة العاملية ،للحرص ع�ىل أال تتأثر األلع�اب بهذا الوباء
ال�ذي أصاب أكثر من  17ألف ش�خص يف الصني وحصد حتى
اآلن حياة أكثر من  360ضحية.
وقال رئي�س الوزراء اليابان�ي أمام الربملان“ :بالتنس�يق مع
منظمة الصح�ة العاملية واملنظمات األخرى املعنية ،س�نتخذ
اإلج�راءات الالزم�ة لضم�ان اس�تمرار االس�تعدادات بوترة
متواصلة”.
وكش�ف وزير األلعاب األوملبية الياباني س�ايكو هاش�يموتو
أن املس�ؤولني اليابانيني املعنيني بالرياضة واأللعاب األوملبية
س�يجتمعون يف وقت الحق من هذا األس�بوع ملناقش�ة الوباء
ومبادرات طوكيو ملنع انتش�ار الف�روس الجديد الذي تفىش
يف الصني املجاورة.
ّ
وح�ذرت الس�لطات اليابانية من الس�فر غر ال�روري إىل
الص�ني وترفض دخول األجان�ب إىل اليابان م�ن الذين أقاموا
مؤخرا ً يف مقاطعة هوبي ،مركز الوباء.
وأرس�لت الحكومة ثالث طائرات إلع�ادة  565مواطنا ً يابانيا ً
من ووهان ،املدينة الواقعة يف وسط الصني واألكثر تررا ً من

الفروس.
ومن جهتها ،تعهدت حاكمة طوكيو يوريكو
كويك�ي باتخ�اذ إج�راءات صارم�ة ض�د
األمراض املعدية ،وسط تزايد املخاوف من
انتش�ار الفروس ما أدى إىل قرار صيني
بإلغ�اء تصفيات املالكم�ة والبادمنتون
املؤهلة لأللعاب األوملبية.
كم�ا قرر االتحاد ال�دويل أللعاب القوى
األربع�اء املايض تأجي�ل بطولة العالم
أللع�اب الق�وى داخ�ل القاع�ة التي
كانت مق�ررة يف آذار/م�ارس املقبل
يف مدينة نانجينغ الصينية ،إىل آذار/
مارس .2021
وأصبحت بطولة العالم أللعاب القوى
داخ�ل القاع�ة أحدث بطول�ة رياضية
تتأثر بالف�روس الذي انت�رش إىل أكثر من
 15دول�ة ،م�ع ح�وايل  60حالة يف آس�يا وأوروبا
وأمركا الشمالية ،ومؤخرا ً يف الرشق األوسط.
كم�ا ألغي�ت س�باقات كأس العالم للتزل�ج يف منتجع
يانكين�غ الصين�ي ،أول اختبار للبط�والت يف أفق دورة
األلعاب األوملبية الشتوية املقررة يف بكني .2022
ويف أس�راليا ،خضع املنتخب النسوي الصيني لكرة
الق�دم إىل الحج�ر الصح�ي يف أحد فن�ادق بريزبني
يف أس�راليا بع�د وصوله للمش�اركة يف مس�ابقة
التصفيات األوملبية.
وأعلن االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم أن مباريات
األندي�ة الصيني�ة املق�رر إقامته�ا ع�ىل أرضها يف
ش�هري ش�باط/فرباير وآذار/م�ارس املقبلني ضمن
منافسات دور املجموعات من دوري أبطال آسيا ،سيتم
نقلها إىل خارج البالد ُ
وتلعب كمباريات خارج الديار.
م�ن جهة أخ�رى ،ق�ال االتحاد ال�دويل لكرة امل�رب إنه
ت�م نق�ل تصفي�ات املجموع�ة األوىل ضمن منطقة آس�يا
أوقيانوس�يا يف كأس االتحاد من دونغغوان ،جنوب الصني،
إىل كازاخستان ،كما ألغيت بطولة آسيا أللعاب القوى داخل
القاع�ة بع�د أن كانت مق�رّرة يف  12و 13ش�باط/فرباير يف
مدينة هانغجو.

ورغم تحقيقه لقبي كأس الكؤوس والس�وبر اآلسيوية عام  1998وتأهله
لتمثي�ل الس�عودية والقارة اآلس�يوية يف بطول�ة كأس العال�م لألندية عام
 ،2000إال أن اإلنج�از األب�رز للفري�ق يف دوري األبط�ال كان يف العام 1996
عندم�ا احتل مرك�ز الوصيف بعد خس�ارته أمام فريق س�يونغنام إف يس
الكوري الجنوبي بهدف دون رد يف اللقاء الذي أقيم يف الرياض.
وحج�ز النرص مقعده النس�خة املقبلة من دوري أبطال آس�يا بعد أن ظفر
عن جدارة بلقب الدوري السعودي املوسم املايض بفارق نقطة واحدة فقط
عن الهالل حينما حقق االنتصار يف  22لقاء مقابل  4تعادالت ومثلها خرس
ليجم�ع  70نقطة وهو الرقم األع�ىل يف تاريخ البطولة الذي يحققه الفريق
البطل.
ويلعب النرص ضمن املجموعة الرابعة التي تضم العني اإلماراتي وسيباهان
اإليراني والسد القطري ،ويخوض مباراته األوىل أمام السد يوم الحادي عرش
من شهر شباط/فرباير الجاري عىل ستاد امللك فهد الدويل يف الرياض.
م�ع املدرب الربتغ�ايل روي فيتوري�ا ( 49عاماً) اس�تطاع النرص أن يش�ق
طريق�ه بقوة نحو اللقب املحيل بعد ان تعاقد مع�ه الفريق منذ الجولة 17
ليبدأ بعدها بحصد النقاط وصوالً إىل اإلعالن عنه كبطل رس�مي ،كما يسر
النرص مع فيتوريا بشكل جيد حتى اآلن يف الدوري باحتالله املركز الثاني.
فيتوري�ا الذي س�بق ل�ه أن حقق عدة بط�والت مع فريق بنفي�كا الربتغايل
أبرزه�ا لقب الدوري مرت�ني باإلضافة لبطولة الكأس وكأس الس�وبر مرة
واحدة ،يتطلع للذهاب بعيدا ً يف دوري أبطال آس�يا حيث س�بق له اإلرشاف
عىل الفريق يف النسخة املاضية التي ودع فيها النرص من الدور ربع النهائي
بعد الخسارة أمام السد القطري  1-3رغم تفوقه ذهابا ً .1 - 2
وبأهداف�ه ال�� 35يف بطولة الدوري املوس�م املايض ،يق�ف املهاجم املغربي
عبدالرزاق حمد الله عىل رأس قائمة الالعبني املميزين يف النرص ،حيث يعترب
صاحب الرقم القيايس يف تاريخ الدوري الس�عودي ماكينة تسجيل األهداف
التي ال تصدأ والذي يع�ول الفريق عىل قدراته الهجومية الفائقة يف تحقيق
طموحات عشاق وأنصار النادي.
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اعالم الكرتوني

باالك حيذر هافريتز من خطوة
بايرن ميونيخ

حذ َر ميش�ايل ب�االك ،نج�م الك�رة األملاني�ة الس�ابق ،مواطنه كاي
هافرتز ،العب وس�ط باير ليفركوزن ،من خطوة انتقاله املحتمل إىل
باي�رن ميونيخ .الدويل األملاني ،صاحب ال�� 20عامً ا ،ارتبط باالنتقال
إىل الن�ادي الباف�اري فور نهاية املوس�م الحايل ،بعدم�ا بزغ نجمه يف
البوندسليجا منذ املوسم املايض .وخالل مقابلة مع قناة “سبورت”1
األملانيةُ ،س�ئل ب�االك عن رأي�ه يف هذه الخط�وة املحتمل�ة ،فأجاب:
“هافرت�ز ال يزال يف مرحلة التطور ،ولديه بعض األخطاء يف أس�لوب
لعبه” .واس�تطرد“ :ع�الوة عىل ذلك ،يف بايرن أن�ت تحتاج خصائص
كاف هناك”.
ومقومات أخرى إلثبات نفسك ،فكونك العبا جيدا غر ٍ
رغ�م ذلك ،أكد الع�ب بايرن ميونيخ وليفركوزن األس�بق أن هافرتز
س�يكون يف أيا ٍد أمينة ،حال انتقاله يف املس�تقبل للنادي البافاري.
وزاد“ :إذا أراد باي�رن جل�ب أفض�ل الالعبني األمل�ان ،فهافرتز يجب
أن يك�ون هن�اك” .ويرتب�ط العب الوس�ط األملاني الش�اب بعقد مع
ليفركوزن ممتد حتى عام .2022

دميبيلي يتعرض إلصابة جديدة

غاد َر املهاجم الفرني عثمان ديمبييل تدريبات فريقه برشلونة
اإلسباني وسط مخاوف من تعرض تعافيه من إصابة سابقة يف
العضلة الخلفية للفخذ النتكاسة جديدة .وذكر برشلونة يف بيان
ع�ىل موقعه عىل اإلنرنت“ :خالل الحص�ة التدريبية لصباح أول
أمس (االثنني) ،ش�عر عثمان ديمبييل ببعض االنزعاج يف س�اقه
اليمنى نتيجة إلرهاق العضالت ( )...سوف يواصل عملية إعادة
التأهيل” .ولم يلعب ديمبييل مع برشلونة منذ  27ترشين الثاني/
نوفمرب ،وكانت عودته متوقعة هذا الشهر .وعانى الالعب البالغ
من العمر  22عاما ً سلس�لة م�ن اإلصابات منذ انتقاله إىل كامب
نو قادما ً من بوروس�يا دورتموند األملاني عام  2017ولم يشارك
هذا املوس�م إال يف تسع مباريات وس�جل هدفا ً واحداً .ولم يحدد
النادي الكاتالوني فرة غيابه عن املالعب لكن الش�ك يحوم حول
مشاركته يف املباراة ضد نابويل اإليطايل يف الدور ثمن النهائي من
دوري أبطال أوروبا يف  25من الش�هر الحايل ثم يف الكالس�يكو يف
األول من أذار/مارس املقبل.

ميالن حيسم اجلدل بشأن مفاوضات راجنيك
نفى نادي إيه يس ميالن اإليطايل ،صحة تقارير ذكرت أنه
يجري مفاوضات مع املدرب األملاني رالف رانجيك.
وقال متحدث باس�م النادي ،إن مثل هذه األخبار ليس لها
أي أس�اس من الصحة .ونفى رانجيك وإيه يس ميالن ،قبل
أسابيع قليلة ،تكهنات حول احتمال تويل املدير الفني األملاني
قي�ادة الن�ادي اإليط�ايل .كانت صحيف�ة “بيلد” ذك�رت يف وقت
س�ابق ،أن رانجيك ( 61عاما) س�يتوىل منص�ب املدير الفني
ومدي�ر الكرة يف إيه يس ميالن يف املوس�م املقبل .وقالت
الصحيف�ة إن املفاوضات ب�ني الجانبني “حققت
تقدم�ا كب�را” ،الفت�ة إىل أن�ه ينق�ص فقط
التوقيع عىل العقد ،ولم يتسن الحصول عىل
رد من رانجيك عىل م�ا ذكرته الصحيفة.
كان رانجي�ك ،ق�د درب أندي�ة يف أملاني�ا
بينها هانوفر وشالكه وهوفنهايم ،كما
قاد اليبزج حتى الصيف املايض ،خالل
الف�رة االنتقالية .وت�وىل رانجيك منذ

مطلع يوليو/تموز املايض منصب مدير القس�م الريايض والتطوير يف
شبكة رشكة “ريد بُل” التي تمتلك عدة أندية رياضية .ويتوىل ستيفانو
بيويل تدريب إيه يس مي�الن منذ أكتوبر/ترشين األول املايض ،ويرتبط
مع النادي اإليطايل بعقد يستمر مدة عامني.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7183 :االربعاء  5 -شباط 2020

احتاد الصحفيني العرب يدين اعتداء جبهة
النصرة اإلرهابية على اإلعالميني السوريني
بغداد /الزوراء:
أدان االتح�اد العام للصحفي�ني العرب اعتداء
جبه�ة الن�رصة اإلرهابي�ة ع�ىل اإلعالمي�ني
الس�وريني أثناء تأدية واجبهم املهني ،معربا
عن تضامنه مع اتحاد الصحفيني السوريني،
فيم�ا طالب االتح�ادات والنقابات الصحفية
واملنظم�ات اإلعالمي�ة الدولي�ة ومنظم�ات
حقوق اإلنس�ان بإدانة هذا االعتداء الغاشم.
وق�ال رئيس االتح�اد ،مؤيد الالم�ي ،يف بيان
تلق�ت “الزوراء” نس�خة من�ه :قامت جبهة
الن�رصة اإلرهابي�ة بش�ن هجوم ع�ىل طاقم
اإلعالمي�ني الس�وريني أثن�اء تأدي�ة واجبهم
الوطن�ي واملهن�ي يف ري�ف حل�ب الجنوب�ي،
حيث تعرضت س�يارتهم لقذيفة صاروخية،
مما أدى إلصابة مراس�لتي ،قناة س�ما كنانة
علوش ،وقناة العالم ضياء قدور ،ومصور قناة
العال�م إبراهيم كحيل ،ومص�ور قناة الكوثر
صهي�ب املرصي.وأضاف الالم�ي :أن االتحاد
الع�ام للصحفيني الع�رب يتضامن مع اتحاد
الصحفيني الس�وريني ،ويدين بأشد العبارات
هذا االس�تهداف املب�ارش للزم�الء اإلعالميني

بالرغم من ارتدائهم معدات السالمة املهنية،
وما يش�ري إىل أنهم صحفيون  .مطالبا جميع
االتح�ادات والنقابات الصحفي�ة واملنظمات
اإلعالمية الدولية ومنظمات حقوق اإلنس�ان
بإدان�ة ه�ذا االعتداء الغاش�م م�ن قبل هذه
الجبهة اإلرهابية عىل الصحفيني الس�وريني
خالل أدائهم لعملهم املهني .

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة يف
مقتل ابن املذيعة مروة ميمي برصاصة
القاهرة/متابعة الزوراء:
ن�ر ش�اهد العيان ،ع�ىل حادث�ة مقتل
الطف�ل كريم نج�ل املذيعة م�روة ميمي،
برصاص�ة يف رأس�ه ،تفاصي�ل جديدة عن
الواقع�ة عرب حس�ابه الش�خيص ب�موقع
الفيس�بوك ،قائ�ال“ :ليل�ة أمس الس�اعة
 11مس�ا ًء س�معت أصوات رصيخ وخبط
وب�كاء غري طبيعي يف الش�قة املالصقة يل
بحي الزمالك الهادئ ،فحاولت اطمنئ عىل
جاري وأبنائه إال أن�ه لم يكن يل قط تخيل
ما حدث”.
وأضاف بحسب مجلة “سيدتي”“ :األب واألم غري موجودين باملنزل تاركني االبن مع اثنني من
أصدقائه وهم جمي ًعا يف سن ال� 15عاما ،قام االبن بالعبث يف دوالب والده وعثر عىل مسدس
الوالد املرخص فأخذه وبدأ األطفال يف اللعب به وقام أحد أصدقاء االبن بتوجيه املس�دس عىل
صديقه اآلخر لتخرج منه رصاصة يف جبهة الصديق الثاني وتخرج من خلف رأس�ه ويسقط
ً
قتيال فورا”.
وتابع شاهد العيان“ :عويل ورصاخ مهول ومشاجرات عنيفة بني أهايل األصدقاء الثالثة مع
وجود كثيف للرطة والنيابة يف كل مكان بالش�ارع ،الوجوم والحزن يس�يطران عىل جميع
الجريان بالشارع كله ،والد ووالدة الطفل القتيل يف حالة انهيار تام لوفاة ابنهما الوحيد”.
وواصل حديثه ً
قائال“ :انتهت معاينة املباحث والنيابة ويقوم رجال اإلسعاف بنقل الجثة من
الش�قة إىل داخل سيارة اإلس�عاف ويرحل جميع األطراف إىل قس�م الرطة ومنه إىل النيابة
للتحقيق ،الجميع يبكي ويرضب ً
كفا بكف وتنتهي األحداث يف الرابعة فجرًا”.
واختتم ش�هادته بنصيحة لكل اب وأم قائال“ :أرجو من كل أب وأم يخلوا بالهم من والدهم،
مات�ودوش والدكم عند أصح�اب يكون أهلهم مهملني ،اوعي تخيل أي س�الح عندك يكون يف
متناول االطفال ،ماتسيبوش والدكم لوحدهم أب ًدا حتى لو عندهم  15سنة ألنهم لسه أطفال
وم�ش مدركني ه�م بيعملوا أيه خال�ص ،متخلوش أطفالك�م يتفرجوا عىل مش�اهد عنيفة
وبلطج�ة محمد رمضان ،أمنعوهم يلعبوا ألعاب دموية ،تابعوا ابنائكم باس�تمرار وعلموهم
إنهم مايلعبوش أب ًدا يف حاجة مش بتاعتهم وخلوهم يفهموا الصح من الغلط”.
يُذكر أن مروة ميمي مذيعة برنامج ازاي الصحة بقناة “النهار” ،تلقت خرب الوفاة من الرطة
املرصية ،بعدما تلقى قس�م رشطة قرص النيل ً
بالغا من األهايل يفيد بس�ماع دوي إطالق نار
داخل إحدى الشقق بالزمالك ،وأكدت التحريات أن نجل املذيعة ويدعى كريم ويبلغ من العمر
 15عام�اً ،كان يجلس بصحبة  4من أصدقائه ،داخل إحدى الش�قق بمنطقة الزمالك ،وأثناء
ذلك أخرج أحدهم س�الح ناري “طبنجة” مملوك لوالده ،وأثن�اء املزاح خرجت طلقة أصابت
رأس املجني عليه وأحدثت فتحة دخول وخروج ،مما تسبب يف وفاته يف الحال.
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عقوبات مشددة على مؤسسات تركية بتهمة نشر أخبار استفزازية
أنقرة/وكاالت:
َ
أعل�ن املجل�س األع�ىل لإلذاع�ة
والتلفزي�ون الرتك�ي ()RTÜK
فت�ح تحقيق�ات ح�ول “األخبار
االستفزازية” عقب الزلزال املدمر
ال�ذي تعرض�ت له مدين�ة أالزيغ
بق�وة  6.8درج�ة الجمع�ة قبل
املايض.
وق�ال بي�ان املجل�س “ت�م البدء
يف فح�ص ع�دد م�ن م�واد البث
واملنشورات يف الفرتة األخرية التي
تهدف إىل التوجيه الخاطئ للرأي
العام والتحريض واالستفزاز”.
وأك�د البي�ان أن�ه س�يتم فرض
عقوب�ات إداري�ة مش�ددة ع�ىل
املؤسس�ات اإلعالمي�ة التي يثبت
تورطها يف تلك األفعال.
كم�ا أص�درت إدارة االتصاالت يف
رئاسة الجمهورية الرتكية ،بيانا
موجها لوس�ائل اإلعالم الرتكية،
ح�ذرت فيه م�ن االنس�ياق وراء
“األخب�ار املضلل�ة” ع�ىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي بش�أن
الزل�زال الذي تعرض�ت له مدينة
أالزيغ رشق البالد.
وقال�ت إدارة االتص�ال يف بيانه�ا
“إن دولتن�ا تتخذ التدابري الالزمة
من أج�ل توفري األم�ان ملواطنينا
وحماي�ة أرواحه�م م�ن خ�الل
جمي�ع املؤسس�ات والهيئ�ات
التابع�ة له�ا ،وتق�وم بتنفي�ذ
اإلجراءات الالزمة”.
كم�ا اس�تنكر الرئي�س رج�ب
أردوغان األس�بوع امل�ايض ،قبل
مغادرت�ه املط�ار إىل الجزائ�ر،
االنتق�ادات املوجهة إىل الحكومة
عىل وس�ائل التواصل االجتماعي
بعد زلزال أالزيغ ،ووصفها بأنها

“رديئة وغري أخالقية…” .وقد تم
تس�جيل  29حالة وفاة ،و1542
حالة إصابة ،جراء الزلزال ،بينما
تم إنقاذ  43ش�خصا مصابا من
تحت األنقاض.
كانت مؤسس�ة “ماعت” للسالم
والتنمية وحقوق اإلنسان ،قالت
إن حرية التعبري يف تركيا تتعرض
إىل هجوم مستمر.
وأوض�ح تقري�ر ص�ادر ع�ن
املؤسس�ة أن تركيا تش�هد حالة
غري مس�بوقة من إغالق وحجب
املواقع اإللكرتوني�ة تحت ذريعة
التحك�م يف املحت�وى اإلعالم�ي
وتنظيمه .ويف  1أغسطس 2019
أصدرت هيئة الرقابة عىل اإلذاعة

والتلفزيون الئح�ة البث اإلذاعي
والتلفزيوني عىل اإلنرتنت ،والتي
كان ق�د واف�ق عليه�ا الربملان يف
مارس  2018والتي تعطي الهيئة
التحك�م الكام�ل يف اس�تصدار
تراخي�ص للمواق�ع اإللكرتونية،
كما ُ
تعط�ي لها الحق يف إغالق أو
حج�ب ه�ذه املواقع مت�ى أرادت
ذلك.
ويف�رض القانون ،ال�ذي نر يف
الجري�دة الرس�مية الرتكية ،عىل
جميع مقدم�ي خدمات املحتوى
ع�رب اإلنرتن�ت الحص�ول ع�ىل
تراخيص الب�ث من هيئة الرقابة
ع�ىل اإلذاعة والتلفزي�ون ،والتي
س�تقوم بعد ذلك ب�اإلرشاف عىل

املحتوى املق�دم من هذه املواقع.
كما ينص القان�ون عىل “وجوب
حص�ول مقدم�ي املحت�وى عىل
ترخي�ص جدي�د واالمتث�ال
إلرش�ادات وقواعد املجلس األعىل
لإلذاع�ة والتلفزي�ون للعم�ل يف
تركي�ا ،وأنه�م إذا ل�م يحرتم�وا
القواعد ،فسيتم منحهم  30يوما
لتغي�ري محتواه�م أو مواجه�ة
تعلي�ق تراخيصه�م م�دة ثالث�ة
أش�هر ثم يت�م إلغاؤه�ا الحقا”،
ولي�س هناك مج�ال للش�ك بأن
اس�تصدار هذا القان�ون الغرض
من�ه هو التحكم يف املحتوي الذي
تبث�ه املواق�ع اإللكرتوني�ة ع�ىل
مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل

االجتماعي”.
ونتيجة له�ذا القان�ون ،أصدرت
محكم�ة تركي�ة يف  6أغس�طس
 ،2019أي بع�د إص�دار القانون
بخمسة أيام قرارا بحجب موقع
“بياني�ت” اإلخب�اري املس�تقل
ومئ�ات املواق�ع اإللكرتوني�ة
والحسابات عىل موقع فيسبوك،
تح�ت ذريع�ة حماي�ة األم�ن
القومي.
وأفض�ت القي�ود األمني�ة الت�ي
فرضتها تركيا عىل حرية اإلعالم
إىل إغ�الق م�ا يق�رب م�ن 180
منفذا إعالميا ،من بينها  16قناة
تلفزيوني�ة و 3وكاالت إخباري�ة
و 33إذاع�ة و 45صحيفة ،ونحو
 15مجلة أسبوعية إضافة إىل 29
دار نر وتوزيع.
وأضاف�ت “ماع�ت” يف تقريرها،
إن هذا األمر جعل أكثر من 2500
صحفي عاطلني عن العمل ناهيك
عن املوظفني اآلخرين واإلداريني
يف ه�ذه املنص�ات اإلعالمية .كما
علق�ت الس�لطات الرتكي�ة ب�ث
ع�رات قنوات فضائي�ة موالية
لألك�راد الت�ي ت ُب�ث ع�ىل القمر
الصناعي “تركسات”.
وقال التقرير أيض�ا “تم التنكيل
بأكثر م�ن  300صحف�ي ما زال
أكثره�م رهن االحتج�از إىل اآلن،
كما علقت البطاق�ات الصحفية
ألكث�ر م�ن  787صحفي�ا ،فيما
توق�ف  100000موقع إلكرتوني
يف تركي عن العمل”.
واس�تحوذت الس�لطات الرتكية
عىل أكثر من  95باملئة من وسائل
اإلعالم واملنص�ات اإلعالمية التي
لم تغلق.

خطيبة خاشقجي حتضر خطاب ترامب بالكونغرس
املتحدة”.
وأف�اد بأن الكونغرس ق�ام بما يجب عليه
فيما يخص جريمة خاشقجي ،واآلن جاء
الدور عىل ترامب للقيام بما يجب عليه.
ويف  2أكتوب�ر /تري�ن األول  ،2018قتل
خاش�قجي داخ�ل قنصلية ب�الده بمدينة
إس�طنبول ،وباتت القضي�ة من بني األبرز
واألكثر تداوال يف األجن�دة الدولية منذ ذلك
الحني.
وعقب  18يوما عىل اإلنكار ،قدمت خاللها
الري�اض تفس�ريات متضارب�ة للح�ادث،
أعلنت اململكة مقتل خاشقجي إثر “شجار
م�ع س�عوديني” ،وتوقي�ف  18مواطنا يف
إطار التحقيقات ،دون الكش�ف عن مكان
الجثة.

نيويورك /األناضول:
تلقت خديجة جنكي�ز ،خطيبة الصحفي
السعودي جمال خاشقجي ،دعوة لحضور
الخط�اب ال�ذي الق�اه الرئي�س األمريكي
دونالد ترامب ،يف الكونغرس ،مس�اء امس
الثالثاء.
وقال النائ�ب الديمقراطي ،جريي كونويل،
يف بي�ان ،إن�ه دع�ا جنكيز لتك�ون ضيفة
خالل خط�اب “حالة االتح�اد” لرتامب يف
الكونغرس.
وأردف“ :ش�جاعة جنكي�ز يف الحض�ور
للكونغ�رس ،س�تكون بمثاب�ة دع�وة إىل
الرئيس لرضورة تحمل املسؤولية تجاهها
وتج�اه جريمة مقت�ل الصحف�ي املحرتم
واإلصالح�ي ،ال�ذي كان مقيم�ا بالواليات

معاجلة تقشفية ألزمة الصحافة املصرية تتجاهل حتسني احملتوى
أحمد جمال
صحفي مرصي
ّ
فضلت الحكومة املرصية التعامل مع أزمات
الصحف الرسمية من زاوية اقتصادية فقط،
وذهب�ت باتج�اه اتخ�اذ إجراءات تقش�فية
صارمة ملواجهة الخس�ائر التي تعاني منها،
وطال�ت هذه املرة الصحفيني من دون النظر
إىل املش�كالت املهنية التي تس�بّ بت يف عزوف
عدد كبري من الجمهور عنها ،وهو ما يعتربه
العدي�د من خرباء اإلع�الم مقدمة لتصفيتها
الحقا.
وعق�د مصطف�ى مدب�ويل ،رئي�س ال�وزراء
امل�رصي ،األحد ،اجتماعا موس�عا مع وزراء
املالي�ة واإلعالم ،والهيئ�ة الوطنية للصحافة
املسؤولة عن إدارة الصحف القومية ،ورؤساء
مجالس إدارات املؤسسات الصحفية ،لوضع
رؤية صارمة ألزمات الصحف الرسمية التي
تحولت إىل صداع مزمن يف رأس الحكومة.
وخلص االجتماع إىل وقف التعيينات الجديدة
يف أي صحيف�ة حكومية ،ومنع التمديد فوق
س�ن املعاش ( 60س�نة) ،إال لبعض ّ
الكتاب
وعند الرضورة القصوى ،وتسوية مديونيات
املؤسسات باستغالل أصولها التي تمتلكها،
ودراسة موقف كل اإلصدارات واتخاذ موقف
حاسم بشأنها.
وق�ال عم�رو ب�در ،عض�و مجل�س نقاب�ة
الصحفي�ني ،إن النقاب�ة س�تعقد اجتماعا ،

موقفي الحكومة والهيئة الوطنية
ملناقش�ة
ْ
للصحاف�ة ،وإع�الن وجه�ة النظ�ر املهني�ة
يف ه�ذا الش�أن ،خاص�ة أنه ج�رى من دون
دعوته�ا ،يف حني أنها ّ
تمثل حوايل س�تة آالف
صحفي يعملون يف الصحف القومية وحدها،
ّ
ويشكلون نصف الجمعية العمومية للنقابة
تقريبا.
وأض�اف أن الحكوم�ة تعامل�ت م�ع أزمات
املؤسس�ات الصحفي�ة باعتباره�ا جدران�ا
تبح�ث إع�ادة ترميمه�ا م�ن دون النظر إىل
الب�ر الذي�ن يقبع�ون داخله�ا ،واالجتماع
عطل حقا ً قانوني�ا ً الصحفيني الذين وصلوا
س�ن املعاش ،بع�د أن منح الهيئ�ة الوطنية
حق�ا ً يف التمديد لهم بالتنس�يق مع مجالس
إدارات الصحف.
وق� ّدم ك�رم ج�رب ،رئي�س الهيئ�ة الوطنية
للصحاف�ة ،خطت�ه لإلص�الح اإلداري
واالقتصادي للمؤسس�ات ،وتضمّنت دراسة
األنشطة الخارسة بما يف ذلك اإلصدارات وفقا ً
لج�دول زمني مدت�ه  6أش�هر بعدها يجري
اتخ�اذ قرار بش�أن اس�تمرارها م�ن عدمه،
وتفعيل أدوات الش�فافية واملحاس�بة ونر
امليزاني�ات يف موعدها ،ومحاس�بة القيادات
أوالً بأول عما يحدث من أخطاء.
وتفسح الخطة الجديدة املجال أمام إمكانية
إغالق العديد من اإلصدارات الخارسة ،وتفتح
الباب أمام إمكانية تغيري بعض الكوادر التي
تت�وىل إدارة املؤسس�ات واالس�تعانة بغريها
ممن لديها خربات تمكنها من تنفيذ الخطط
االقتصادية وليس اإلعالمية.
ّ
وع�ربت ق�رارات الحكومة ع�ن رغبة حثيثة
يف التخل�ص م�ن الدعم ال�ذي تقدم�ه لهذه
املؤسس�ات ،والدف�ع باتج�اه االعتم�اد عىل
مواردها فقط ،عىل أن يكون تدخلها يف أضيق
الح�دود ،ومن دون أن تض�ع خططا تضمن
جذب الق�راء للصحف ،واقتصار رؤيتها عىل
التح�ول من الورقي إىل اإللكرتوني ،ما يجعل
األزمة مستمرة.

ّ
املتوق�ع أن تنعكس ق�رارات الحكومة
وم�ن
ع�ىل تقليص أع�داد العاملني يف املؤسس�ات
القومية والذين يبلغ عددهم  22ألف صحفي
ّ
وإداري يف ثمان�ي مؤسس�ات تتبع
وعام�ل
الهيئ�ة ،وس�يكون ذلك ضمن خط�ط إعادة
الهيكلة التي تحدثت عنها الحكومة س�ابقا
ولم تنفذها فعليا.
وأث�ارت الق�رارات جدال واس�عا يف أوس�اط
الصحفيني بعد أن أضح�وا ينتظرون مصريا
تخطوا ال�� 60عاما ً
ّ
غامض�ا ،تحديدا مم�ن
الذين اس�تفادوا من قرارات التمديد لهم ،ألن
قرارات الحكومة األخرية تعني خروجهم من
الخدم�ة ،والحال كذلك بالنس�بة للمئات من
الصحفيني الش�باب ممن ل�م يصدر ّ
أي قرار
بتعيينهم بعد.

تغريا ً ملحوظا ً
وي�رى خرباء اإلعالم ،أن هناك ّ
يف إسرتاتيجية التعامل مع العاملني بالصحف
القومي�ة ،بع�د أن ذهب�ت جميع الق�رارات
الس�ابقة باتجاه عدم املساس بهم ،وركزت
عىل البح�ث يف ما يمكن توفريه لحل األزمات
املالية ،ويعني هذا ّ
التغري أن الحكومة لم تعد
تنظ�ر للصحف الرس�مية باعتبارها الظهري
الس�يايس الوحي�د له�ا يف ظ�ل الهيمنة عىل
مؤسس�ات صحفي�ة خاصة ،وبالت�ايل فكل
املنصات تؤدي نفس الدور.
وبعث أس�امة هي�كل ،وزير الدول�ة لإلعالم،
برس�ائل طمأنة للعاملني بتلك املؤسس�ات،
وأكد عىل أن الحكومة مستمرة يف مساندتها
للصح�ف القومية ،لكن يجب أن يكون هناك
تقيي�م ومحاس�بة ع�ىل األداء ،م�ع رضورة

االستفادة من إمكانات كل مؤسسة.
وتؤكد تقديرات الهيئة الوطنية للصحافة أن
ديون املؤسس�ات الرسمية ش�هدت ارتفاعا
خ�الل العام�ني املاضي�ني ،وصل�ت إىل مليار
و 100ملي�ون دوالر تقريب�ا مطل�ع الع�ام
املايض ،بعد أن كان�ت  700مليون دوالر قبل
نحو عامني.
وبدأت املؤسسات الصحفية الكربى ،األهرام
وأخبار الي�وم ودار التحرير ،منذ حوايل ثالثة
ّ
موس�عة الس�تثمار أصولها
أعوام إجراءات
بالتنس�يق مع وزارت :الصناعة واالستثمار
واملالي�ة وقطاع األعم�ال ،محاولة توجيهها
بش�كل س�ليم لتخفي�ض الدي�ون ،غ�ري أن
ّ
تحس�نا ع�ىل املس�توى
النتائ�ج ل�م تظه�ر
االقتصادي.

وتتلخ�ص مش�كالت الصحاف�ة املرصي�ة
يف محدودي�ة الخي�ارات أم�ام تطويره�ا،
ويرج�ع ذلك إىل ظروف ع�دة ،بعضها يرتبط
بالقائمني عليها الذين تتولّد داخلهم مقاومة
كبرية للتغي�ري والخروج من النمط التقليدي
للصحاف�ة ،وبعضه�م اآلخر يرتب�ط بضيق
مساحة الحريات املمنوحة لها كي تستطيع
جذب الجمهور.
وأك�د عص�ام كامل ،رئي�س تحرير صحيفة
فيتو (خاص�ة) ،أن الحكومة املرصية تفتقد
إىل الرؤي�ة الواضح�ة يف قراراته�ا املرتبط�ة
بإع�ادة الهيكل�ة ،والق�رارات الص�ادرة
أخ�ريا ً أكرب دلي�ل عىل تخبّطها وع�دم وعيها
باإلش�كالية الحقيقية التي تعاني منها ،ألن
الرته�ل اإلداري يكم�ل يف األقس�ام اإلداري�ة
التابع�ة له�ا ولي�س يف الصحفي�ني الذي�ن
ّ
يش�كلون أقل من ربع العاملني.
وأوض�اف  ،أن إيق�اف ض�خ دم�اء جدي�دة
يف وس�ائل اإلع�الم بش�كل ع�ام ي�ؤدي إىل
موته�ا رسيع�اً ،ألن الوس�ائط الحديثة التي
تقول الحكومة إنها ستش�كل أس�اس عمل
املؤسس�ات يف املس�تقبل بحاج�ة إىل عنارص
ش�بابية حيوية ّ
تمكنها من مواكبة تطورات
اإلع�الم الرقمي وليس صحفيني اعتادوا عىل
الصحافة النمطية.
وأشار إىل أن الحكومة ستكون الخارس األكرب
ّ
تشكل
حال تصفية املؤسسات القومية التي
العمود الفق�ري للصحافة املرصي�ة ،بالتايل
فه�ي تحاول أن تبحث ع�ن حلول اقتصادية
دون النظر إىل املش�كلة املهنية الرئيسة التي
تع�رتف به�ا وتكم�ن يف ع�دم قدرة وس�ائل
اإلعالم عىل التعبري عن األوضاع.
ويذه�ب صحفيون للتأكي�د عىل أن انكماش
اإلع�الم الرس�مي وع�دم الس�ماح لنظ�ريه
الخ�اص بالتمدد والتوس�ع س�وف يؤدي إىل
تفاق�م املش�كالت ،ألن ذل�ك يفس�ح املجال
أمام اإلعالم االجتماع�ي ليكون مهيمنا ً عىل
احتياجات الجمهور املعرفية.
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بريطانيا خترج من أوروبا ...إىل ماذا؟

التحول االجتماعي ملدينة بغداد

خالد القشطيين
صحفي وكاتب عراق ّي
كم�ا ذك�رت يف مقالتي الس�ابقة ،حدث
تطور كبري يف الجانب�ن من مدينة بغداد.
ظ�ل ص�وب الك�رخ متزمت�ا ً ومحافظ�ا ً
ورجعيا ً يعم فيه األرشار .وصفه الجاحظ
بأنه موطن السفلة والعوام .أما الرصافة
فأصبح�ت عاصم�ة كوزموبوليتاني�ة
أممي�ة تنعم بدور اللهو والطرب والعلوم.
ترت�ب عىل ه�ذا التباين تباي�ن يف النظرة.
الرصافيون يعتربون الكرخين متوحشن،
والكرخيون يعتربون الرصافين فاسدين
ومتفس�خن .وانعك�س ه�ذا التباي�ن يف
زي الطرف�ن .كان الكرخي�ون يعتمرون
بالغ�رة ،عىل ع�ادة أه�ل البادي�ة ،فيما
كان الرصافي�ون يضعون عىل رؤوس�هم
ما يس�مى بالرشاوية .خربت هذا التباين
شخصيا ً يف أرستي .فقد كان والدي كرخيا ً
وكانت والدت�ي من أه�ل الرصافة .وأدى
هذا إىل مش�ادات مس�تمرة ب�ن الطرفن
كثريا ً ما أشري فيها إىل واقع هذا التباين.
الحظ العباس�يون هذه الف�روق ،فنقلوا
السلطة إىل صوب الرصافة ،األكثر تمدناً،
وبقيت هناك إىل يومن�ا هذا .غري أن هذه
النقلة انطوت عىل خطأ عس�كري وأمني.
انتقلت الدولة من يد العرب إىل يد األعاجم،
كم�ا أصبحت بغداد مفتوح�ة للغزو ،ولم
يع�د نهر دجل�ة حاميا ً لها .هك�ذا دخلها

هوالكو ومن تاله من الفاتحن ،فسقطت
بيد الفرس عدة مرات .فلو تمس�ك العرب
بنه�ر دجل�ة كحاج�ز دفاع�ي طبيع�ي،
لصعب سقوط بغداد بيد األعاجم.
وقع�ت ثورتان رئيس�يتان يف بغداد خالل
الق�رن التاس�ع ع�رش .مثل�ت كل منهما
الصفة املمي�زة للجانبن .ج�رت األوىل يف
ص�وب الرصافة ع�ام  1832عندما تدفق
الجمه�ور من محلة قن�رب عيل بوحي من
املفت�ي عبد الغني جمي�ل زادة ،وانطلقت
نح�و ال�راي يف محاول�ة القتحام�ه،
فتص�دى له�م الح�رس الركي بم�ا أدى
ملقت�ل العرشات م�ن الطرفن .ث�م أصدر
ال�وايل العثماني أمره ب�رب محلة قنرب
عيل باملداف�ع ،بما أدى إىل إح�راق املكتبة
الثمينة للمفتي وضياع نحو  6000كتاب.
ويقال إن ه�ذه االنتفاض�ة جرت بوحي
استقالل مرص يف عهد محمد عيل ،وتقدم
جيشه يف سوريا.
ج�رت االنتفاض�ة الثانية بع�د عامن يف
صوب الكرخ ،وكان�ت قبلية يف محتواها،
إذ انطلق�ت م�ن تم�رد عش�رية العقي�ل
واس�تقاللهم بالك�رخ .وعندم�ا ح�اول
العثماني�ون العب�ور لربه�م قطع�وا
الجر ،ولم يستطع الوايل الوصول إليهم
إال بعد اس�تعارة يخت القنصل الربيطاني
يف رضبه�م .وعن�د عب�ور األت�راك للكرخ
استباحوا سكانها.
وق�د أس�هب الدكت�ور ع�يل ال�وردي ،يف
وص�ف م�ا عان�اه أه�ل بغداد م�ن هذه
االضطرابات .ونظ�م مفتي بغداد قصيدة
عاطفية يتوجع فيها ملا تعرض له سكان
الرصافة من عملية قمعهم باملدافع وقال
فيها:
طوينا من الزوراء ال در درها
بساطا ً متى ينرش يعدونه طعنا
وإني وإن كنت ابنها ورضيعها
فقد أنكرتنا ال سقاها الحيا مزنا

صفقة القرن والقانون الدولي

د .خليل حسني
توّج�ت الوالي�ات املتح�دة وإرسائي�ل
رؤيتهما للحل النهائ�ي لقضية الدولتن،
بصفق�ة ثنائي�ة بطاله�ا دونال�د ترامب
وبنيام�ن نتنياه�و ،مرشوع�ا للح�ل
وبخلفي�ات انتخابي�ة بحت�ة ،وبموجبها
يت�م إعادة انتخاب الرئي�س ترامب لوالية
رئاسية ثانية ،فيما تؤمن لنتنياهو هروبا
لألمام م�ن املالحق�ات القضائية ،وتضع
ل�ه حظوظ�ا يف تج�اوزه للم�رة الثالث�ة
يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة اإلرسائيلي�ة
ّ
ش�كل اإلعالن نقطة تحوّل
القادمة .وقد
دراماتيكية وسط ظروف عربية وإقليمية
ودولي�ة ال مثي�ل له�ا لجه�ة الضغ�وط
وتاليش القدرة عىل املواجهة ،والسيما ان
االتفاق نفسه قد رُفض من الطرف الثالث
الفلسطيني الغائب أساسا عن االحتفالية
واإلعالن.
وبرصف النظ�ر عم�ا إذا كان اإلعالن ولِ َد
ميت�ا ً أم ال بنظر الكثريين ،إال انه يتضمن
نقاطا قضت عىل قرارات دولية ومشاريع
حلول تعد بالعرشات .واألخطر يف كل ذلك
أن اإلعالن يش�كل تحديا للرشعية الدولية
الت�ي وضعت للقضية الفلس�طينية وحل
الدولت�ن مس�ارات واضح�ة رغ�م ع�دم
االلت�زام به�ا واقعي�ا م�ن قب�ل الطرفن
أصحاب اإلعالن.
إن التدقي�ق يف نص اإلع�الن يظهر العديد
م�ن الجوان�ب الس�لبية الت�ي يس�تحيل
تجاوزها .فقد تم تجاوز القرارات الدولية
ذات الصل�ة بحل الدولتن الذي أس�س له
الق�رار  ،181ويح�اول القضاء عىل عودة
الفلس�طينين إىل دياره�م وفق�ا للق�رار
 ،194كم�ا تج�اوز مبدأ ع�دم مرشوعية
احتالل األرايض وانس�حاب إرسائيل وفقا
للق�رار  ،242وح�ق تقرير املص�ري املوثق
بقرارات صادرة عن الجمعية العامة لألمم
املتح�دة ع�رب نزع الس�يادة ع�ن األرايض
الفلس�طينية املقرحة وأجوائها ،واعتبار
الدولة منزوعة الس�الح .ويكرس اإلعالن
سياس�ة الفص�ل العن�رصي ع�رب إجبار
الفلس�طينين االع�راف بيهودية الدولة،
وجعله�م مواطنن من الدرج�ة الثانية يف
وطنهم ،كما يعمد اإلعالن وبشكل رصيح
إىل ترشيع املس�توطنات الفلس�طينية يف

مناط�ق الس�لطة الفلس�طينية وإع�ادة
ض�م وف�رز أراض جدي�دة لصال�ح ض�م
املس�توطنات إىل الدولة اليهودية ،وبالتايل
خس�ارة املزي�د م�ن األرايض للدول�ة
الفلس�طينية املوع�ودة ،وهو أمر مخالف
للعديد من قرارات مجلس األمن والجمعية
العام�ة .كم�ا ويس�تفز اإلع�الن ال�دول
اإلس�المية وش�عوبها إذ يض�ع األماك�ن
املقدسة تحت السيادة اإلرسائيلية ويرك
إقامة فروض الصالة تحت نظر االحتالل
واستنسابيته.
ثم�ة محاولة خ�داع واضحة ال لبس فيها
تتعلق بالقدس كعاصمة أبدية إلرسائيل،
سمي بالقدس
فيما ترك للفلسطينين ما
َّ
الرشقي�ة وهي عملي�ا وواقعيا كما تنظر
إليها إرسائيل ال تتعدى إحياء ابو ديس أو
س�لوان أو ش�عفاط .إضافة إىل ضم غور
األردن واملس�توطنات في�ه وه�و مخالف
أيض�ا لق�رارات الرشعية الدولي�ة ،لجهة
ضم األرايض واملس�توطنات التي ليس لها
أساس قانوني .كما لم يذكر اإلعالن قضية
الالجئن يف الشتات وعودتهم إىل أراضيهم
وفقا للقرار  ،1949/194ولم يذكر أيضا
مصريه�م يف الدول الت�ي يتواجدون فيها
أو إمكاني�ة التعويض عليهم .كما تضمن
وع�ودا مالي�ا غالبيته�ا تن�درج يف إط�ار
قروض ال هبات تمتد لسنوات الحقة.
لق�د ق�دم اإلع�الن الثنائي وع�ودا ال تقل
خطورة عن تصفية القضية الفلسطينية
ويف أحس�ن األح�وال تقزيمه�ا ،وجعله�ا
مناس�بة للتذكر من وقت آلخر ،فالقضية
الفلس�طينية تس�تحق الكثري م�ن الجهد
واالهتم�ام العرب�ي وال�دويل ،والس�يما
إنه�ا من أق�دم القضايا الدولي�ة املروكة
والت�ي تتعاظ�م آثاره�ا وتداعياته�ا مع
الوقت .واألغرب يف هذا السياق أن اإلعالن
أتى ليدم�ر املئات م�ن مش�اريع الحلول
وع�ددا مماثال من الق�رارات الصادرة عن
منظم�ات دولية وإقليمي�ة ،واألغرب من
ذلك كله استبعاد الطرف الفلسطيني من
اإلعالن وهو يف األس�اس رافض له ش�كال
ومضمونا.
واألخطر من هذا كله ،ما يؤس�س اإلعالن
لخالفات فلسطينية  -فلسطينية ،إضافة
إىل تداعي�ات اإلع�الن وآث�اره ع�ىل دول
املنطقة وباألخص دول الطوق ،من خالل
ما يدب�ر لها م�ن أدوات ضغط ووس�ائل
ترهي�ب وترغي�ب للقبول بم�ا يعترب امرأ
واقع�ا ال ري�ب فيه .ثمة تس�ميات كثرية
متع�ددة ومتنوع�ة األبع�اد والخلفي�ات
ألقيت ع�ىل القضي�ة الفلس�طينية بدأت
بالنكب�ة وألحقت بالنكس�ة ،واس�تتبعت
الي�وم بالصفقة والصفع�ة ،فماذا ينتظر
الفلسطينيون وقضيتهم يف قادم األيام؟.
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مجيل مطر
كاتب ومفكر مصري

تحقق هذا األس�بوع حل�م أطراف
كث�رية .فف�ي الليل�ة األخ�رية من
الش�هر األول يف الع�ام العرشي�ن
م�ن األلفية الثاني�ة ،أعلن بوريس
جونس�ون رئي�س وزراء بريطانيا
اس�تعادة الربيطاني�ن هويته�م.
تركه�ا الربيطاني�ون قبل س�بعة
وأربع�ن عام�ا ً وديع�ة ل�دى
األوروبي�ن يف تجرب�ة ه�ي األوىل،
ولعلها س�تكون األخرية ،يف تاريخ
الت�اج الربيطان�ي ،الت�اج ال�ذي
خضع�ت لقوانين�ه وقواعده عىل
وأراض ال
امت�داد ق�رون ،ش�عوب
ٍ
تغرب عنها الشمس.
بريطاني�ا الت�ي تعتن�ق الواقعي�ة
منهاج�ا ً لحياته�ا ومنس�قا ً
لس�لوكها ،والتي قررت قبل ثالثة
عقود التنازل عن هويتها ألس�باب
واقعي�ة ،تع�ود الي�وم لتعل�ن أنها
نادم�ة ،وأنه�ا ألس�باب أخ�رى -
واقعي�ة أيضا ً  -تقرر ن�زع الهوية
األوروبي�ة ،واس�تعادة هويته�ا
الربيطاني�ة .إن�ه حق�اً ،بالنس�بة
ملالي�ن م�ن الربيطاني�ن ،لي�وم
مجيد ،يوم «التجديد الوطني».
لم يكن املهلل�ون بخروج بريطانيا
م�ن االتح�اد األوروب�ي ،ه�م
الربيطاني�ن فحس�ب .آخ�رون يف
داخ�ل أوروب�ا وخارجه�ا رحب�وا
وهلل�وا ،باعتب�ار أن مس�اعيهم
وخططه�م لتحقيق ه�ذا الخروج
ُكللت بالنج�اح ،أو ليك�ون إخراج
الخ�روج الئقا ً بأهمي�ة الحدث ،أو
ليصبح هذا الخ�روج محفزا ً لدول
أخرى أعض�اء يف االتحاد األوروبي
الستعادة هويتها ،فتخرج بدورها
م�ن أوروب�ا .هل�ل مس�ؤولون
أمريكي�ون ،وخصوص�ا ً الرئي�س

خف يوما ً
دونال�د ترمب ،الذي ل�م ُي ِ
كرهه الش�ديد لالتح�اد األوروبي.
كان ترم�ب خالل زيارت�ه األخرية
للمملكة املتحدة رصيحا ً يف اإلعالن
عن تشجيعه رفاقه من املحافظن
الربيطانين ،للتعجيل بالخروج من
أوروب�ا .قدم وعودا ً وملَّ�ح بالنية يف
املس�اهمة يف تطوير نظام الرعاية
الصحي�ة املعمول ب�ه يف بريطانيا،
كبداية لتع�اون اقتصادي وتجاري
شامل.
ً
من ناحية أخ�رى ،كان طبيعيا أن
يك�ون ال�روس يف مقدم�ة املهللن
للقرار الربيطاني .لم تكن روس�يا
يف أي ي�وم من تاريخها حريصة أو
محبذة ألوروب�ا موحدة ،وبالتأكيد
لم ترحب بانضمام بريطانيا إليها.
يع�رف الروس أن بريطانيا ملتزمة
الوالء ألم�ريكا كقائد للغ�رب ،وقد
بذل�ت يف س�بيل ج�ذب أم�ريكا إىل
لع�ب ه�ذا ال�دور جه�ودا ً كب�رية،
واس�تخدمت قبل الح�رب العاملية
الثاني�ة ضغوطا ً متنوع�ة .بمعنى
آخ�ر ،ويف مرحلة معينة ويف مواقع
معروفة ،مثل ب�ون عاصمة أملانيا
الغربية ،وواشنطن األمريكية ،كان
ينظر إىل الوج�ود الربيطاني داخل
أوروب�ا كعنرص مهم م�ن عنارص
تأكي�د اللحمة األمريكية األوروبية.
ساد االعتقاد يف ذلك الحن بأنه من
دون بريطاني�ا يف دور «اللح�ام» يف
العالقة األطلسية ملا تولدت يف الغرب
العزيمة التي وحدت صفوفه خالل
الح�رب الب�اردة .أذكر جي�دا ً كيف
أن االنضم�ام الربيطان�ي للوح�دة
األوروبي�ة لم يكن س�هالً؛ بل لعله
كان يف صعوبة الخروج الذي عشنا
تعقيدات�ه خ�الل األع�وام الثالث�ة
األخ�رية .وقته�ا ج�رت مس�اعي
االنضم�ام وس�ط ش�كوك ال يقدر
مداها س�وى م�ن ع�اش املرحلة،
أو ق�رأ تاري�خ أوروب�ا الدبلومايس
والعسكري خالل القرون األخرية.
لم تك�ن بريطاني�ا يف الحقيقة ،أو
يف أي يوم يف ق�رون ما قبل الحرب
ً
طرف�ا أوروبياً ،إنما
العاملية األوىل،
كانت القوة املوازنة املتعالية دائما ً
عىل الق�وى األوروبي�ة املتصارعة

غالب�اً .رأين�ا كيف وق�ف الجنرال
ديغ�ول متش�ددا ً ض�د انضم�ام
بريطاني�اْ ،
وإن جزئي�ا ً ومتقطعاً،
بينم�ا كان�ت الوالي�ات املتح�دة
 وه�ي ليس�ت عض�وا ً  -األش�دحماسة واألكثر سعيا ً لتحقيق هذا
االنضمام.
مل�ن تعود بريطانيا بع�د أن يكتمل
خروجها من أوروبا؟
تخ�رج إش�ارات م�ن واش�نطن
تدعمها إشارات أخرى صادرة من
مراكز بح�وث وجماع�ات عصف
فك�ري ،ترك االنطباع ب�أن العالم
ال�ذي رصن�ا بص�دد الول�وج فيه،
س�وف يعيش تحت قيادة قطبن:
أحدهما الوالي�ات املتحدة ،والثاني
الصن ،وال مكان لقطب ثالث.
تكاد اإلش�ارات ال ترك فرصة تمر
دون أن تنبه إىل أن روس�يا يجب أال
تطمح ل�دور قي�ادة يف العالم الذي
نحن بانتظار انفالجه .كذلك ال دور
ينتظ�ر كتلة أو تجمع�ا ً أوروبيا ً أو
يف أي قارة أخ�رى .نعم ،للهند دور
تس�تحقه ،ولكن كعضو متميز يف
إطار حلف إندوباسيفيكي ،تقوده
أم�ريكا ،هذا ْ
إن أرادت الهند حماية
نفس�ها من أطماع توس�ع صينية
يف بحار جنوب آس�يا ،أو أرادت هي
نفس�ها ممارس�ة التوسع املحدود

عىل حساب الغري.
خ�اف أن دوالً غ�ري قليل�ة
غ�ري
ٍ
العدد ،م�ن نوع القوى املتوس�طة
الحجم والنفوذ والقوة العسكرية،
دخل�ت س�احة التناف�س «ش�به
االس�تعماري» يف مناط�ق جوارها
املب�ارش ،وبعضه�ا راح إىل مناطق
أبع�د .أكتب هنا عن إي�ران وتركيا
وإرسائي�ل والهن�د ،ودول عربي�ة،
ودول يف أفريقي�ا ،تجرب حظها .يف
كل األحوال أظن أن الواليات املتحدة
ساع لتشكيل قطبية ثنائية
كقطب ٍ
مع الصن ،له فيها امتيازات بفضل
األقدمية والخربة ،لن يسمح للهند
أو روس�يا أو إي�ران ،أو ألي ق�وة
توس�عية ،بتكوين تكتالت إقليمية
تحت أس�ماء مختلفة .مثالً ،الحلم
األورايس يف منظ�وره الصين�ي
الرويس يبقى بعي�د املنال ،وإن بدا
اآلن ممكن التحقيق بفضل التقدم
الذي تحققه ش�بكة البنية التحتية
التي تنس�جها الصن ب�كل الصرب
املمك�ن واالس�تثمارات الوف�رية
والتق�دم التكنولوج�ي ،وبفض�ل
العزيم�ة البوتيني�ة الفوالذية التي
تريد االستفادة منه.
تخ�رج بريطاني�ا م�ن أوروب�ا يف
وق�ت صع�ود حركت�ي القوميات
والش�عبويات .ال ش�ك يف أنه�ا
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اس�تفادت منهم�ا ومن تش�جيع
الرئيس ترمب لهما .غريب أن نرى
بريطاني�ا يف صف واحد مع القوى
والتنظيم�ات األوروبي�ة القومية،
وه�ي الت�ي س�بق وحاربتها عىل
امتداد القرون الحديثة .من ناحية
أخرى ،نتوق�ع أن تع�ود بريطانيا
العبا ً أساس�يا ً يف التكال�ب الجديد
ع�ىل ث�روات أفريقي�ا وال�رشق
األوس�ط ،وه�و التكالب ال�ذي قد
يتس�بب قب�ل أي عام�ل آخ�ر يف
مزيد من الش�قوق يف بنى الوحدة
األوروبي�ة .من ناحي�ة ثالثة تأمل
بريطانيا يف التوصل برعة التفاق
تج�ارة حرة مع أمريكا وأس�راليا
كما وعدتا .تأمل أيضا ً يف االحتفاظ
ق�در اإلم�كان بالس�وق األوروبية
وعمال أوروبا.
بحماس�ة ش�ديدة ،احتف�ل
الربيطاني�ون يف ليل�ة الخ�روج
بالتن�ازل ع�ن الهوي�ة األوروبي�ة،
لصالح هوية ليس�ت تماما ً الهوية
التي تخلوا عنها قبل سبعة وأربعن
عاماً .الربيطانيون يخرجون اليوم
من أوروب�ا والهوي�ة األوروبية إىل
هوية مركبة ،هوية أفرو  -آسيوية
– أنغلو  -سكسونية ،كانت هي بال
شك العامل املؤثر أكثر من غريه يف
التحريض عىل الخروج من أوروبا.

ليل ليبيا الطويل
علي بن سامل الكعيب

لس�ت مم�ن يعتق�دون ب�أن التاري�خ يعيد
نفس�ه ،لكنن�ي عىل يق�ن ب�أن الكثريين ال
يس�توعبون دروس�ه ،وال يس�تلهمون م�ن
عربه ،فيكررون األخطاء ذاتها ،ويف كل مرة
يلدغون من الجُ حر ذات�ه مرات ومرات ،فما
وصلت إليه األمور يف ليبيا بس�بب السياسة
الركي�ة الخارجية أثار ،ومس�تمر يف إثارة،
حفيظة دول كثرية ،وعىل رأسها دول الجوار
األوروبية.
عندما قررت تركيا إرسال عدد من قواتها إىل
ليبيا ،روّج الرئيس الرك�ي ملقولة (الطريق
املؤدي للسالم يف ليبيا يمر عرب تركيا) ،معيدا ً
إىل ذاكرتن�ا ما كان يردده زعيم «حزب الله»
ب�أن (الطريق إىل القدس يمر عرب س�وريا)،
وكالهم�ا يف ذل�ك ال يق�والن الح�ق وال قي�د
أنمل�ة .فال س�الم ليبيا يم�ر أو يجب أن يمر
ع�رب تركي�ا ،وال األرايض الس�ورية أقرب إىل
لبنان م�ن القدسْ ،
وإن مثل هك�ذا «أقوال»

تعري سياس�اتهما تمام�اً ،وتفضح الكثري
م�ن املخططات التي ينتوي�ان  -وغريهما -
اتباعها لتفكيك املنطقة العربية واس�تالمها
مفتت�ة منهك�ة ،أو تس�ليمها ل�دول أخرى
بح�ال يرثى له .وتأكيدا ً ع�ىل ذلك ،فقد وقع
الرئي�س الرك�ي اتفاقي�ات تدع�م حكومة
ال�راج ،وتل�ك االتفاقيات -م�ن دون أدنى
ّ
التحكم باألرايض الليبية
شك -تس ّهل لركيا
وكذلك بثرواتها.
يف ال�� 12م�ن ش�هر يناي�ر امل�ايض ،دخلت
الهدن�ة بن طريف النزاع يف ليبيا حيز التنفيذ.
وبعد أي�ام -أي يف  19يناي�ر املايضُ -عقدت
قم�ة برلن بمش�اركة  12دولة عىل رأس�ها
ال�دول الخم�س دائم�ة العضوي�ة بمجلس
األمن ال�دويل ،و 5منظمات دولية وإقليمية،
وط�ريف الن�زاع يف ليبيا ،لوضع أس�س إنهاء
الحرب وحال�ة عدم االس�تقرار املوجودة يف
ليبيا.
جميع الدول التي ش�اركت يف القمة أظهرت
اهتمام�ا ً بالغ�ا ً وجدي�ة كب�رية يف التعام�ل
مع املل�ف الليبي ،ومثلها كربي�ات الصحف
األوروبي�ة التي كان�ت بانتظار ما س�تؤول
إلي�ه األمور .فكتبت صحيفة «دي تليغراف»
الهولندي�ة إن (أملاني�ا لعب�ت دورا ً محوري�ا ً
يف مفاوض�ات الهدن�ة التي ش�ارك فيها كل
الالعب�ن العاملي�ن املهم�ن) .وألن الهدن�ة
غ�ري مضمونة النتائج حتى بوجود ضامنن
لتنفيذه�ا ،فقد كتبت صحيف�ة «دي فيلت»
األملانية( :علين�ا االنتظار لرؤية ما إذا كانت

قيمة االتفاق تس�اوي أكثر م�ن الحرب الذي
ُكتب به).
ً
من�ذ قم�ة برلن وطرف�ا ال�رصاع – دوليا -
يف كفت�ن متوازيت�ن ،ولع�ل ذل�ك زاد األمر
ً
وضوحا ً
وتفصي�ال بالحديث عن املس�تقبل
بوج�ود جيش ليب�ي موحد ،وأجه�زة أمنية
موح�دة يمكنها بس�ط األم�ن واألمان عىل
امت�داد األرايض الليبي�ة .فمن نافل�ة القول
بأن�ه من الروري إيق�اف الحرب ،والتي -
إذا ما بقيت مش�تعلة – س�تأكل ما بقي من
أخر ويابس ليبيا دولة وشعبا ً.
غ�ادر الرئيس الركي قمة برلن بخيبة أمل.
فاملجتم�ع ال�دويل كان صارم�ا ً وحازم�ا ً يف
مواجهت�ه ،وللم�رة األوىل كان مبعوث األمم
املتحدة لليبيا غس�ان س�المة أكث�ر حدة يف
كالم�ه عندما رصح( :اآلن لدي ما أحاس�ب
أردوغان عليه) ،مشريا ً إىل أن الرئيس الركي
تعه�د يف البند الخامس من بيان القمة بعدم
إرس�ال ق�وات أو مرتزق�ة إىل ليبي�ا وبع�دم
التدخ�ل يف ش�ؤون البالد .يف ح�ن أدىل وزير
الخارجي�ة الرك�ي مولود تش�اووش أوغلو
بترصي�ح لوكال�ة «س�بوتنيك» الروس�ية
بأن ب�الده التزم�ت بعدم إرس�ال املزيد من
املستشارين العسكرين أو قوات إضافية أو
مرتزق�ة من أي دول مجاورة إىل ليبيا يف ظل
احرام اتفاق الهدنة ووقف إطالق النار!
إن التح�رك ال�دويل ه�ذا ،ش�جع األط�راف
اإلقليمي�ة األخ�رى للس�عي الج�اد من أجل
املش�اركة بإيجاد حل للواق�ع الخطري الذي

وصل�ت إليه ليبيا ،وللعم�ل بجدية نحو طي
صفح�ة ال�رصاع .وعليه احتضن�ت الجزائر
ي�وم  23يناير امل�ايض اجتم�اع دول الجوار
الليب�ي ،وال�ذي ض�م وزراء خارجية كل من
تونس ومرص وتشاد ومايل ودبلوماسين من
الس�ودان والنيجر .وح�ر وزير الخارجية
األملان�ي «هايك�و م�اس» االجتم�اع إلطالع
املش�اركن عىل نتائج القم�ة التي عقدت يف
برلن .وقد خلص املجتمعون إىل االتفاق عىل
 5مبادئ أساسية تدعم مخرجات االجتماع،
وأعرب�وا عن أمله�م يف أن (يهتدي األش�قاء
الليبيون إىل تس�وية س�لمية ألزمة بالدهم،
بعي�دا ً ع�ن أي حل�ول عس�كرية أو تدخالت
أجنبية بما فيها املرتزقة وامليليشيات ،تمكن
من تنظيم انتخابات شفافة تحقق تطلعات
الش�عب الليب�ي وتحف�ظ اس�تقالل ليبي�ا
ووحدتها وسيادتها عىل كامل أراضيها).
(ال حل لألزمة الليبية إال بالسياسة) .هذا ما
رصح به املجتمع�ون يف الجزائر التي أعربت
ع�ن اس�تعدادها الس�تضافة لق�اءات ب�ن
مختلف األطراف الليبية ،من أجل دعم وحدة
األرايض الليبي�ة ،واح�رام س�يادتها كدولة
موحدة ،مع رفض التدخالت الخارجية فيها،
ورفض تدفق األس�لحة واملقاتلن إليها .كل
ذلك أكد علي�ه وزراء الخارجي�ة املجتمعن،
مركزي�ن ع�ىل رضورة تقديم كام�ل الدعم
للش�عب الليب�ي الراف�ض تمام�ا ً ملحاوالت
الس�طو ع�ىل مقدرات�ه وانته�اك س�يادته،
وتعزيز أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها،
ودعم الس�لم والوف�اق والوح�دة والتنمية،
وعالج امللف الليبي بأيدي الليبين أنفس�هم.
ولعل إعادة االعتبار ملجلس النواب يس�هم يف
تشكيل حكومة وطنية إلنقاذ ليبيا.
مبعوث األمم املتحدة لليبيا غس�ان س�المة
الذي ش�ارك ي�وم  30يناير يف أعم�ال القمة
الثامنة لرؤساء وحكومات اللجنة األفريقية
رفيعة املس�توى حول ليبيا ،أبلغ املجتمعن
ع�ن خيبة أمله بم�ا آلت إليه األم�ور فقال:
(م�ع التط�ورات األخرية ع�ىل أرض الواقع،
يؤس�فني أن أبلغكم أن هذه الهدنة ال تعدو
إال أن تك�ون هدنة اس�مية .فقد ازداد تبادل
الرب�ات املدفعية بش�كل كبري يف طرابلس
يف األي�ام األخرية ،مع ما رافق ذلك من زيادة
يف ع�دد الضحايا املدنين) .األحداث املرتبطة
بالشأن الليبي كانت رسيعة وعىل مدار شهر
يناي�ر ،لكن عىل ما يب�دو أن نهاية النفق ما
ت�زال بعي�دة ،وأن بصي�ص النور ل�م يظهر
بعد.

واحة
العدد 7183 :االربعاء  5 -شباط 2020
لها

No: 7183 Wed 5 Feb 2020

alzawraanews@yahoo.com

حنو مستقبل افضل...هلا

نصائح طبية

 5أفعال عليك عدم القيام بها بعد الشجار مع زوجك
ه�ل تعلم�ني ّ
أن طريق�ة ترصّ ف�ك م�ع زوج�ك
بع�د الش�جارتوزاي بأهميتها م�ا تقولينه أثناء
املش�اجرة؟ من هنا ،وبعد الكش�ف عن الطريقة
األذك�ى يف التعام�ل مع األش�ياء الت�ي ال تتفقني
عليها مع زوجك ،حان الوقت لتلسيط الضوء عىل
األفع�ال التي يجب عدم القيام بها بعد الش�جار
للحفاظ عىل حياة زوجية صحية وس�عيدة .فما
رأيك يف إلقاء نظرة عليها يف ما ييل؟
عدم احرتام رغبة الزوج يف الحصول عىل مساحته
الخاصة
إذا ق�ال لك زوجك “أحتاج إىل مس�احة خاصة”،
ف�ال تأخ�ذي األم�ر بطريق�ة ش�خصية .حاويل
ّ
وتجنبي اإلرصار عليه لدفعه إىل
احرتام رغبته وال
التح� ّدث؛ فهو يحتاج إىل أن يجمع أفكاره ويأخذ
نفس�ا ً عميق�اًّ .
إن االس�تمرار يف الحدي�ث حول
ً
املوضوع نفس�ه سيزيد املش�كلة تعقيدا كما قد
يعرّضك إىل س�ماع كلماتٍ جارحة خصوصا ً ّ
وأن
“النار ال تزال حامية”.
التعامل مع الزوج بجفاء
ب�دورك ،ق�د تحتاجني إىل مس�احة خاص�ة بعد

املش�اجرة ،ولك�ن رشط إط�الع زوج�ك عليه�ا.
فالتعام�ل م�ع الرشي�ك بتجاه�ل واالمتناع عن

الحدي�ث إليه ق�د يش�عره ّ
بأنك تعاقبين�ه؛ األمر
الذي ق�د يجعله يرتاجع يف املس�تقبل عن التعبري

بمش�اعره .ب�دالً من الت�رصف عىل ه�ذا النحو،
قويل مثالً“ :لم أهدأ بعد ،امنحني  24س�اعة وأنا
متأكدة من أن األمور س�تكون عىل ما يرام .وإذا
لم يحدث ذلك ،يمكننا أن نتناقش أكثر”.
اإلكتفاء بقول “أنا آسفة”
إذا كن�ت تريدين االعتذار م�ن زوجك ،فال تكتفي
بالق�ول “أن�ا آس�فة” ب�ل تابع�ي“ :أن�ا آس�فة
ألنني ”...حيث توضحني له ّ
أنك تعرتفني بخطئك.
كذلك ،من املهم أن تذكري له كيف ستتجنبني هذا
الخطأ مرّة أخرى.
تذكري الزوج بكلماته أثناء الشجار
من الصعب أن تنيس الكلمات القاسية التي قالها
زوجك أثناء الشجار .ولكن ،حاويل قدر املستطاع
ي�وم من
تجاوزه�ا وع�دم التط�رّق إليه�ا بع�د
ٍ
املشاجرة لئال تشعيل فتيل النار مجددا ً بينكما.
الرتكيز عىل سبب الشجار
وأخ�رياً ،للحف�اظ ع�ىل حي�اة زوجي�ة صحي�ة
وس�عيدة ،من املهم أن تصبي كامل تركيزك عىل
كيفية ّ
حل املش�كلة ب�دالً من العودة إىل الس�بب
والحديث عنه.

كل يوم معلومة

ليس هناك الكثري من الخيارات
يف األسواق لألغطية والرشاشف
القطنيّ�ة الرخيص�ة ،وب�ني
القط�ن امل�رصي الفاخ�ر أو
أطقم الخيزران العضوية التي
تباع بسعر  400دوالر.
لك�ن هن�اك حيل�ة واح�دة
س�تجعلك تن�ام ع�ىل أغطي�ة
ناعم�ة له�ا نف�س إحس�اس
أغطي�ة الفنادق ،م�ن دون أن
تدفع الكثري.
الحيلة كش�فها برنامج Hack
 My Lifeع�ىل قن�اة ،TruTV
وتتمث�ل يف إضاف�ة مزي�ج من
كأس بيكربون�ات الص�ودا مع
نصف كأس م�ن الخل األبيض
إىل الغسالة ،ما سينعم األغطية

London’s Good Housekeep ing Instituteنظري�ة تؤم�ن

بها رب�ات البي�وت منذ العرص
الفيكت�وري ،تق�ول إن الخ�ل

تكث�ر املعتقدات ح�ول ق�يء الرضيع
املول�ود حديث�اً ،لدرج�ة أال تحاول األم
اللج�وء إىل الطبيب يف ح�ال زيادته عن
الح�د والس�بب أن لديه�ا املعتق�دات
املتوارث�ة واملتناقلة من س�يدة ألخرى
ومنها:
• قيء املولود هو رزق لألب.
• كلما زاد قيء الطفل املولود يعني أن
برشته تصبح بيضاء ويصفى لونها.
• الق�يء ه�و حلي�ب زائد ع�ن حاجة
الطفل ،ويعني أنه يحصل عىل كفايته
من حليب األم.
• قيء البنت ال يخيف ،ولكن قيء الولد
يدعو للقلق.
وق�د تح�دث الدكت�ور أحم�د وايف
اختص�ايص ط�ب األطف�ال ع�ن هذه
املعتقدات فأشار إىل:
• الق�يء عن�د الرضع ،خالل األش�هر
الثالث�ة األوىل يك�ون طبيعياً ،وال يدعو
للقلق.
• ليس هن�اك عالقة ب�ني القيء ولون
البرشة.
• يجب أن تعرف األم الفرق بني الكشط
وه�و خ�روج القليل م�ن حلي�ب بعد

الرضاع�ة ،وبني القيء الغزير واملتكرر
والذي يهدد صحة الطفل.
• الق�يء املصح�وب بأع�راض أخ�رى
يجب أال تسكت عليه األم.
• الق�يء ال�ذي يصاحب�ه نق�ص وزن
الطفل يكون مقلقا ً.
• يج�ب أن تس�اعد األم طفله�ا ع�ىل
التكريع بعد كل رضعة لكي ال يكش�ط
الحليب.
• يجب أن ال ترضعه عىل مرات متقاربة
لكي ال يكون هناك زيادة يف الحليب.
• طامل�ا أن وزن الطفل يزيد وش�هيته
مفتوح�ة فه�ذا الق�يء ال يع� ّد مقلقا ً
ويتوقف بعد عمر ثالثة أشهر.

املطبخ

هو الح�ل للجوارب والقمصان
املتسخة.

تق�ول إيمييل ش�تلوورث التي
تعمل مختربة ش�ابة يف املعهد
“جربته ع�ىل بضعة قطع من
مالب�يس ه�ي ج�وارب بيضاء
رياضية يمي�ل لونها إىل البني،
وكذلك عىل بلوزة بلون الكريم
تحول�ت إىل الل�ون الرم�ادي
بعدم�ا غس�لتها بالخط�أ مع
غس�لة ألوان .كنت متش�ككة
بأن الخل س�يكون له مفعول،
لكنه�ا جميعها خرج�ت أكثر
بياضا ً وأنظف وأقش�ب ،واآلن
سأستعمله يف البيت”.
وق�ال املعه�د إن الخ�ل يشء
متع�دد االس�تخدامات ،وه�و
“أكثر ً
أمنا” عىل الجلد والبرشة
من املبيضات أو األمونيا.

املقادير
 طحني  250 :غراما ً الزبدة  125 :غراما ً (باردة  /مقطعةمكعبات صغرية)
 البيض 1 :حبة الفانيليا :ملعقة صغرية مربى املشمش 100 :غراما ً (أو أينوع مربى تفضلينه)
طريقة التحضري
اخلطي الطحني مع الزبدة يف وعاء
بواسطة أطراف األصابع حتى يصبح
املزيج مثل الفتات.
أضيفي البيضة والفانيال واعجني
حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.
غلفي العجني بورق البالستيك
واتركيها يف الثالجة مدة  30دقيقة
حتى تربد وترتاح.
سخني الفرن عىل حرارة  180درجة.
ادهني صينية كب كيك بالقليل من
الزبدة ورشة طحني.

ازييل العجني من الثالجة ومديها
عىل سطح مرشوش طحني واصنعي
كرات صغرية.
ضعي الكرات يف صينية الكب كيك
وبسطيها واصنعي حفرة بالنصف
لوضع الحشوة.
ضعي كمية من املربى يف التارت
وأدخيل الصينية للفرن ملدة  15دقيقة
حتى تصبح العجينة ذهبية اللون.
ازييل التارت من الفرن واتركيه ليربد
مدة  10دقائق.
قدمي تارت املربى دافئا ً أو باردا ً
حسب الرغبة.

طبيبك يف بيتك

دراسات حديثة

الطفل البكر يواجه مشكلة ال يواجهها أشقاؤه!
دراسة تبني ان الطفل البكر يواجه مشكلة ال
يواجهها أشقاؤه
ترتي�ب الطف�ل يف األرسة يلع�ب دورًا كب ً
ريا يف
تكوي�ن ش�خصيته وطباعه وهذا م�ا أرشنا
اليه يف وقت س�ابق بعدما سلطنا الضوء عىل
دالل�ة ترتيب الطفل يف األرسة بحس�ب العلم،
لك�ن يبدو ّ
أن ترتيب الطفل يف األرسة ينعكس
بش�كل مبارش عىل حالته الصحي�ة! اذ بينت
الدراس�ات ّ
ان الطفل البك�ر معرض ملواجهة
مشكلة اليواجهها أشقاؤه!
الطفل البكر معرّض لإلصابة بالبدانة!
أش�ارت دراس�ة ّ
أن الطفل البكر أكثر عرضة
من أش�قائه للبدان�ة وللده�ون الثالثية التي
تؤدي اىل ارتفاع ضغط الدم.
ويف التفاصي�ل ،فقد قام الباحث�ون يف تحليل
البيانات الصحية ألكثر من  400ألف شخص
م�ن الناروج عىل مدى ح�واىل  25عامً ا ،لتبني
البيانات ّ
أن األطفال البكر أكثر عرضة للسمنة
بمعدل  % 5وأكثر عرضة بمعدل  % 7لضغط
الدم مقارنة مع األطفال الذي يحتلون ترتيب

مختلف يف العائلة.
ام�ا عن نتائج ه�ذه الدراس�ة فيحلّل الخرباء
ّ
أن اإلف�راط يف تدلي�ل الطفل البكر بواس�طة
األطعم�ة وع�دم خ�ربة األه�ل الكافي�ة يف
تجربتهم األوىل باألطعم�ة التي ترض بالطفل
ً
عامال أساس ًيا يف
وتس�بب له البدانة قد تكون

تعرض الطفل البكر للبدانة.
ويف املقلب اآلخر ،سبق ان بينت دراسات أخرى
ّ
أن الطف�ل البكر قد يكون أذكى من اش�قائه
ً
نظ�رًا اىل اهتم�ام والدي�ه كث�ريا يف تحصيله
العلم�ي وتش�جيعه عىل التعل�م باإلضافة اىل
حماسهما الكتسابه مهارات تعليمية!

سر االعشاب

ما طرق عالج االسهال باالعشاب للحامل؟
تع�ريف معن�ا عىل ابرز ط�رق عالج
االس�هال باالعش�اب للحام�ل
واكتش�في م�ا ه�ي الخط�وات
الت�ي يجب علي�ك اتباعها من اجل
التخلص من االعراض التي تعانني
منها.
يع ّد اإلس�هال من األعراض املزعجة
الت�ي يمك�ن أن تعان�ي منها خالل
فرتة الحم�ل والتي يمكن أن تمنعك
عن متابعة نهارك بشك ٍل طبيعي!
ط�رق ع�الج االس�هال باالعش�اب
للحامل
يف حال املعاناة من اإلسهال ،ال يجب
أن تلجأي اىل استخدام أي حبوب أو
أدوي�ة خصوصا ً خالل ه�ذه الفرتة
بس�بب امكاني�ة تأثريه�ا بش�ك ٍل
سلبي عىل الحمل والجنني .ومن بني
أهم األعشاب التي يمكنك اعتمادها
لهذه الغاية تتضمن:
الزنجبي�ل :يع� ّد الزنجبي�ل من بني
األعش�اب الت�ي تس�اعد ع�ىل الحد
م�ن اإلس�هال خالل الحمل بس�بب
ّ
تحسن عمل
احتوائه عىل خصائص
الجه�از الهضمي يف الجس�م ويحد
من ألم البطن.
أوراق الش�اي :هل س�معت بأوراق

معتقدات خاطئة عن القيء عند الرضع

التارت باملربى

ملاذا نشعر بالراحة على فراش الفندق؟
القاس�ية ويوف�ر مبال�غ ع�ىل
الجيب.
وق�د اخت�رب الربنام�ج غس�ل
األغطية بمزيج الصودا والخل،
هذا بجان�ب األغطية الفاخرة،
حي�ث طلب م�ن  6أش�خاص
معصوبي األعني مقارنتها.
وبعدما اس�تلقى أعضاء لجنة
الحك�م ال�� 6ع�ىل األغطية يف
األرسة ،انخ�دع  5منهم ً
ظنا أن
األطق�م الرخيصة ه�ي أطقم
غالية.
لكن هذه ليست أول مرة تظهر
فيها منافع الخل يف مجال غري
إضف�اء النكه�ة ع�ىل الرقائق
املقرمشة الشيبس.
فالع�ام امل�ايض اخت�رب معهد
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الشاي من قبل؟ تع ّد من أشهر أنواع
العالجات التي تساعد عىل التخلص
من اإلسهال بشك ٍل طبيعي ورسيع.
لك�ن انتبهي من ع�دم تناولها أكثر
م�ن م�رة يف الي�وم إذ إن الكمي�ة
اإلضافي�ة يمك�ن أن ت�ؤدي اىل آثار
جانبية غري مرغوب فيها.
الكاموميل :يس�اعد الكاموميل عىل
تطه�ري املع�دة وعىل عالج مش�كلة
اإلس�هال .لذلك ،تأكدي من إضافته
اىل نظامك الغذائي خالل الحمل.
ط�رق أخ�رى تس�اعد ع�ىل ع�الج
اإلسهال للحامل

ومن بني الطرق األخرى التي يمكنك
اعتمادها للتخلص من هذه املشكلة
خالل الحمل تتضمن:
تجن�ب األطعم�ة الت�ي تحتوي عىل
نسبة عالية من الدهون والسكر.
تجن�ب األطعمة التي تؤثر س�لبا ً يف
جهازك الهضمي مثل األطعمة التي
تحت�وي ع�ىل الكافي�ني واألطعمة
الحارة.
التأك�د من الحص�ول ع�ىل الكمية
الالزمة من الس�وائل خ�الل النهار
لتجنب جفاف البرشة.
تناول البس�كويت الذي يحتوي عىل

نسبة عالية من الصوديوم.
ملاذا اإلسهال شائع خالل الحمل؟
يع ّد اإلس�هال م�ن أكث�ر األعراض
الش�ائعة خ�الل ف�رتة الحام�ل
وغالب�ا ً ما يكون ناتجا ً عن العوامل
التالية:
تغي�ري النظ�ام الغذائ�ي ال�ذي
تتبعينه.
املعاناة من الحساس�ية تجاه أنواع
معينة من الطعام.
استخدام حبوب الفيتامينات.
تغري مستوى الهرمون يف الجسم.
وعليك أن تعلمي أن اإلسهال يصبح
ش�ائع بش�ك ٍل أكرب خ�الل الفصل
الثالث م�ن الحمل وذل�ك إذ يحرض
الجسم نفسه للوالدة.
متى يجب عليك استشارة الطبيب؟
عليك التأكد من مراجعة الطبيب يف
حال ظهور األعراض التالية:
تغري لون البول.
الشعور بالعطش الدائم.
املعاناة من الصداع الشديد.
الشعور بالدوران.
بعد أن حصلت ع�ىل أبرز املعلومات
حول هذا املوضوع ،اكتشفي إذ كان
اإلسهال يرض الجنني!

خمبوزات صحية من الفرن ال تزيد وزنك
من املع�روف أن تن�اول املخبوزات
يعد أم�رًا غري صح ًيا ع�ىل اإلطالق
الحتوائه�ا ع�ىل نس�بة كب�رية من
الكربوهيدرات والس�كر ،ما يمكن
أن ي�ؤدي إىل زيادة الوزن واإلصابة
بالسكري من النوع الثاني وغريها،
لك�ن هن�اك بع�ض املخب�وزات
الصحية ،التي يمكن الحصول عىل
قطعة واحدة منها يوم ًيا.
نس�تعرض لك�م يف الت�ايل بع�ض
املخب�وزات الصحية التي تكس�ب
الجس�م عدد من الفوائد وال تسبب
زي�ادة ال�وزن عند تن�اول رشيحة
واحدة منها فقط:
- 1الخبز البني
يعت�رب الخب�ز البني املصن�وع من
دقيق القمح الكام�ل أفضل بكثري
من الخب�ز األبي�ض ،الحتوائه عىل
نس�بة وف�رية م�ن األلي�اف الت�ي
تزيد الش�عور بالش�بع ،كما يتميز
بقلة الس�عرات الحرارية ،فتحتوي
رشيح�ة واحدة م�ن الخب�ز البني

عىل  77س�عرًا حرار ًي�ا 0.9 ،جرام
م�ن الده�ون ،إىل جان�ب  3ج�رام
م�ن الربوت�ني 51 ،ملليج�رام م�ن
البوتاسيوم.
- 2بسكويت الشوفان
يمنح الش�وفان الجسم العديد من
الفوائ�د الصحي�ة مث�ل التحكم يف
زيادة الوزن واملس�اعدة عىل النوم

بش�كل جيد وخفض الكوليسرتول
وضب�ط س�كر ال�دم والوقاية من
اإلمس�اك ،وينصح بتن�اول قطعة
واح�دة م�ن بس�كويت الش�وفان
يوم ًي�ا ،وتحتوي تل�ك القطعة عىل
 120سعر حراري و 50جرام دهون
و 34ملليج�رام م�ن البوتاس�يوم،
فضالً عن  % 3من الحصة اليومية

الالزمة من فيتامني  Aوالكالسيوم
والحديد.
- 3بسكويت اليانسون
يتميز اليانس�ون بدوره يف الوقاية
م�ن ق�رح املع�دة وضب�ط س�كر
الدم وتقلي�ل االلتهاب�ات وغريها،
وتحت�وي  3قط�ع صغ�رية م�ن
بس�كويت اليانس�ون ع�ىل 130
س�عر ح�راري 27 ،ج�رام م�ن
الكربوهي�درات 1 ،ج�رام ده�ون،
 2جرام بروت�نيً ،
وفقا ملوقع “My
.”fitness pal
- 4مخبوزات العجوة
يحت�وي البل�ح ع�ىل العدي�د م�ن
العنارص الغذائية الالزمة للجس�م،
وع�ىل رأس�ها األلي�اف ومضادات
األكس�دة ،ل�ذا م�ن املمك�ن تناول
رشيح�ة واح�دة م�ن مخب�وزات
العج�وة ،والت�ي تمن�ح الجس�م
 90س�عرًا حرار ًي�ا 11 ،ج�رام من
الكربوهيدرات 4 ،ج�رام دهون1 ،
جرام بروتني.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

عدم وضع معجون األسنان للحروق
يتع�رض بعضه�م لإلصابة بالح�روق ،خاصة
السيدات عند طهي الطعام ،ما يضطر البعض
إىل الترصف بش�كل خاطئ م�ن الحروق ،مثل
وضع معجون األسنان.
هذه أنواع الحروق وكيفية التعامل معها وأهم
النصائح.
عن�د حدوث حرق بالي�د أو أي جزي من أجزاء
الجس�م يجب وضع الح�رق تحت امل�اء البارد
رسي ًع�ا ،وال ب�د م�ن أن يحت�وي كل منزل عىل
كريمات الحروق.
أنواع الحروق والتعامل معها:
 الح�روق م�ن الدرجة األوىل :تس�بب الحروقمن الدرجة األوىل ً
ً
بسيطا يف الجلد ،وتتمثل
تلفا
يف هيئ�ة احم�رار والته�اب بس�يط للطبق�ة
الخارجية للجلد.
ويمك�ن ع�الج الح�روق م�ن الدرج�ة األوىل
باس�تخدام مرهم الحريق لتهدئ�ة الجلد ،وألن
الحريق يؤثر يف الطبقة الخارجية للجلد يساعد
عىل االلتئام بس�هولة م�ن دون وجود عالمات
للحرق.
 الحروق من الدرجة الثانية :تس�بب الحروقم�ن الدرجة الثاني�ة يف احم�رار الجلد وظهور
فقاقيع وألم عند مالمس�ة جلد املصاب وتورم
بمنطقة الحرق.
ويمك�ن ع�الج الح�روق م�ن الدرج�ة الثانية

بوض�ع كري�م موضعي ع�ىل منطق�ة الحرق
وتغطيت�ه بالش�اش الخاص بالح�روق مدة 3
أيام مع التغيري املس�تمر ع�ىل الحرق مع عدم
ً
إطالقا.
مالمسة الحرق
 الح�روق م�ن الدرج�ة الثالثة :تع ّد من أش�دأن�واع الح�روق نظ�را ألنه�ا تمت�د إىل طبقات
الجل�د الثالثة (الطبق�ة الداخلي�ة والخارجية
والوس�طى) ،ويع�د ه�ذا الن�وع م�ن الحروق
األقل أملًا ،نظرا ألن عمق الحرق يتس�بب يف تلف
األعصاب وتدمريها ،فيصبح اإلحس�اس باأللم
معدوم.
وتتمث�ل أعراض حروق الدرجة الثالثة يف تغيري
لون الجلد إىل اللون األسود أو البني أو األبيض.
ويمكن عالج حروق الدرج�ة الثالثة من خالل

اللج�وء للمستش�فى لتلق�ي الع�الج الطب�ي
املناس�ب ،حيث ال يمكن عالج ح�روق الدرجة
الثالثة باملنزل.
نصائح للعناية بالحرق: تربي�د الح�رق تح�ت املاء الب�ارد ف�ورا بعدحدوثه.
 عدم وضع معجون األس�نان عىل الحرق ألنهيزيد من شدة الحرق.
 تغطية الحرق بالش�اش املعقم للحفاظ عىلالحرق من التلوث.
 ع�دم العبث يف الح�رق للحماي�ة من حدوثالبكترييا والفطريات ملنطقة الحرق.
 تجن�ب تع�رض الش�مس ألش�عة الش�مسشديدة الحرارة.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

*نعيش بال فرح لو غبت عن العني
وعمرنه بفركتك مانحسب سنينه
واحن لشوفتك كل ساعه بيه تفوت
مثل شايب يحن لسنني عرشينه
*مره اهيج ابسبب ب�عدك مر تني
عنب من بستانك احوي ومره تني
من تمر من باب بيت����ي مر تني
مره احي���ه و مره اوصل للممات
*ليش انت عىل الحبوك تنحل
أضلوعي بيوم شال الضعن تنحل
ألك عكده بدلييل عيب تنحل
ملن يطلع جديد الشيب بيه

أنت اليوم ال تستطيع تحدي�د وجهتك إىل أين ،وماذا
س�وف تفع�ل ،الكثري من األم�ور تح�دث حولك ،مما
يجعل�ك تشعر بأن�ك تائ�ه وخصوصا يف ف�رة الظهرية،
ل�ذا انتبه وال تتخ�ذ أي قرار .أما يف فرة م�ا بعد الظهر عليك
االهتمام أكث�ر بصحتك ،وإعطاء نفس�ك القليل من الراحة.
اقض وقتك يف املساء مع العائلة يف املنزل.

الثور

يوم ع�ادي ي�ا مول�ود الدلو ،وه�ادئ بعض
ال�يء ،فليس�ت هنال�ك أح�داث ممي�زة يف
الصباح والظهرية ،قد تتعرض الستفزاز من أحد
األشخاص الذين يعملون معك ،لكنك سوف تسيطر
عىل أعصابك.

اختبارات شخصية

الجوزاء

تعرف على شخصيتك من رقمك املفضل

مساعدت�ك لبعض األشخاص قد تكون بدون
مقاب�ل وهذا لن يك�ون لصالحك .ق�د يستغل
البع�ض طيبة قلبك فكن حذرا ،ولكن هذا ال يعني
أن تك�ون أناني�ا .اهتمامك بش�ؤون األرسة يجعلهم
يشعرون أنهم ال يمكنهم العيش بدونك.

السرطان
استغل وقتك اليوم ألنك لن تحظى بهذا القدر
من الطاقة الذي تتمتع به اليوم دائما .إرصارك
وكفاح�ك سيساعدان�ك ع�ىل تحقي�ق م�ا تري�د.
ننصح�ك بدال من أن تصاب بإحباط بسبب كثرة عدد
مهامك اليوم أن يكون لديك حافز عىل االنتهاء منها.

األسد

تتحسن اليوم أحوالك العاطفية وربما تحدث
بعض التغريات املهمة .نصحك بأن تتحرر من
قيودك ومن روتني العمل اليومي وأن تتخطى كل
الح�دود .كن عمليا وحاول أن تتفه�م األمور واهتم
بالتفاصيل بدال من االهتمام باملظاهر.

العذراء

ابح�ث اليوم عن الحقيق�ة بشتى الطرق .قد
تح�اول أن ترفع مستوى معيشت�ك أو دخلك
ولك�ن لن يتحق�ق ذلك إال إذا كشف�ت عن بعض
الحقائ�ق أوال .تذكر وعودك جيدا وتمسك بها .اهتم
برشيك حياتك اليوم ولكن دون أن يشعر بأنك تقيده.

الميزان
ستالح�ظ اليوم رسع�ة يف وترية األح�داث ،ولكن
ه�ذا ال يعني أنك نجح�ت يف تنفيذ خططك .نجاحك
الحقيقي هو تحقيق أهدافك وأحالمك .اجمع املعلومات
التي تحتاجها هذه الفرة وانطلق لتحقيق أحالمك.استعن
بمساع�دة أحد األصدقاء وال تك�ن انتهازيا .ابذل كل جهدك
حتى تكون أفضل شخص بني زمالئك يف العمل.

العقرب
التوت�ر والقل�ق سيفسدان علي�ك يومك فكن
حذرا .عليك أن تنتهز أي فرصة قد تكون متاحة
أمام�ك للتخلص من هذه املشاع�ر .الحظ يحالفك
اليوم خاصة إذا كنت مقبال عىل الحياة وتفكر يف القيام
بأشياء مختلفة وجديدة.

القوس
احرص عىل أن تكون كل أمورك واضحة .وإذا
كنت بصدد ابتكار أفكار جديدة ،فال تقلق فأحد
أصدقائ�ك املخلصني سيشجعك عىل هذه الخطوة.
ابتعد عن األشخاص السلبيني فمن األفضل ان تشارك
يف بعض الندوات الثقافية إلثراء معلوماتك.

الجدي

تحاول تقديم كل ما هو جديد كل يوم .حاول
أن تب�ذل جه�دك لتسع�د من حول�ك ،ولكن ال
تتعج�ب إن وج�دت أن ردود فع�ل اآلخري�ن غ�ري
مرضي�ة .تستعيد مع الرشيك بعض األحالم املاضية،
أو يذك�رك بأم�ر قدي�م ،أو يجعل�ك تستعي�د الذكريات
الجميلة التي عشتها معه يف الفرة األخرية.

الدلو
عندما تنظ�ر لنفسك يف امل�رآة اليوم ،قد تظن
أنك شخص غري واقع�ي غري مهتم بأي يشء.
يج�ب أن تعتمد عىل نفسك خ�الل الفرة املقبلة.
من حول�ك سيترصفون بطريق�ة غريبة معك خالل
األيام القادمة .عالقتك باألصدقاء والزمالء قد تتوتر.

الحوت

ل�ن تتمك�ن الي�وم م�ن االحتفاظ ب�األرسار.
ح�اول أن تبتعد عن انتق�اد اآلخرين .ال تخف
م�ن اتخاذ املخاطر وابذل قصارى جهدك ملواجهة
املخاوف والصعوبات الت�ي تواجهك .حاول أن تبعتد
عن األنظار خالل الفرة القادمة.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1777والي�ة جورجيا األمريكية تقرر إلغاء توريث العبيد
كخطوة يف إتجاه إلغاء الرق تماماً.
 - 1794إلغاء العمل بنظام الرق يف فرنسا من قبل حكومة
الكونفونسيون.
 - 1859والخي�ا ومولدافي�ا تتح�دان تح�ت اس�م رومانيا
بقيادة ألكساندر جون كوزا.
 - 1877السلط�ان عب�د الحمي�د الثان�ي يع�زل الص�در
األعظ�م أحمد مدحت باشا ع�ن الصدارة العظمى يف الدولة
العثمانية.
 - 1887الدول�ة العثماني�ة تن�زل إىل البح�ر الغواص�ة عبد
املجيد والتي كانت من قبل تحمل اسم تحت البحر وتدخلها
ضم�ن أسطولها الحرب�ي ،وكانت هذه أول م�رة يستخدم
فيها العثمانيون الغواصة.
 - 1917الشي�خ سال�م املب�ارك الصب�اح يتسل�م الحكم يف
الكويت بعد وفاة أخيه جابر املبارك الصباح.

 - 1958إختي�ار جم�ال عبدالن�ارص رئيس�ا ً للجمهوري�ة
العربية املتحدة والتي تكونت من مرص وسوريا.
 - 1962الرئي�س الفرنيس شارل ديغ�ول ينادي باستقالل
الجزائر.
 - 1974مركبة الفضاء أبولو  14تهبط عىل سطح القمر.
 - 1988رئيس بنما مانويل نورييغا يدان بتهريب املخدرات
وغسيل األموال.
 - 2003وزير الخارجية األمريكي كولن باول يلقي خطابا ً
ام�ام مجل�س األمن يربط في�ه بني رئيس النظ�ام السابق
صدام حسني وبني جماعات أنصار اإلسالم والقاعدة.
 - 2006مظاه�رات يف ب�ريوت إحتجاج�ا ً ع�ىل الرس�وم
الكاريكاتوري�ة املسيئ�ة للنب�ي محم�د(ص) يف صحيف�ة
يوالن�دس بوستن الدانماركية ت�ؤدي إىل وقوع أعمال عنف
يف منطق�ة األرشفي�ة ،ووزير الداخلية حس�ن السبع يقدم
استقالته من منصبة عىل خلفيه هذه األعمال.

مشاكل وحلول

ضاقت علي حياتي بسبب نقد زوجي الدائم
زوج�ي م�ن الن�وع الدقي�ق يف جمي�ع األم�ور
والتفاصيل ،وكثريا ما يتهمني بالتقصري ،ودائما
عندما يحصل أمر يقول بأن الخطأ خطئي ،يرى
الناس صح وأن�ا الخطأ ،حتى وإن أردت التفنن
بالطبخ يثور وينفعل ألن�ي لم أطبخ بالطريقة
التي يريدها ،لذلك تركت التجديد والتفنن بكثري
من األمور وأحدها الطبخ ،يريد معرفة خطوات
ت�رصيف باملواقف قب�ل وقوعه�ا ،ويسألني ماذا
ستفعل�ني ل�و حصل كذا؟ ال أع�رف هل هو قلة
ثق�ه بي وبت�رصيف؟ أم هو حب سيط�رة غالب
عليه؟
يشعرن�ي أن�ه هو ال�ذي يفه�م وأنا الت�ي لدي
قص�ور ،دائم�ا ينتقدن�ي ،ال أنكر أنن�ي ببعض
األمور أخطئ ولكن ليس دائما ،حتى إني أخىش
الحدي�ث معه حتى ولو للتسلي�ة ،ألنه سيتفنن
بتغيري مج�رى الحديث وإلق�اء التهم عيل بأني
أن�ا املخطئ�ة ،أو ينتقد م�ا سيق�ال بطريقة أو
بأخرى.
كره�ت الحياة معه وكره�ت أسلوبه ومزاجيته
يف انتقاء ما يريد من كالمي ،ألنه ال يحب سماع
تريري لألمور ،بل ينتقي ما يريد منه ويصفني
بالعنيدة ،أصبحت أش�ك بنفيس واهتزت ثقتي،
ب�ل قلّت من�ذ زواجي ب�ه مع أني خ�ارج املنزل
أسم�ع كلم�ات اإلط�راء ،والن�اس يمتدح�ون
ترصفات�ي وقراراتي ،وعندم�ا أقول له ذلك يرر
أنه�م ال يعرفونني عن قرب..أرج�و إرشادي يف
كيفية التعامل معه.
النصائح والحلول:
ينبغي أن تحاويل أن تتفهمي هذا الرجل ،إذا كان
يُح�ب أن يقول رأيه ملاذا ال تبادري أنت وتسأليه
ُ
وتشبع�ي عن�ده ه�ذا الجانب ،بحي�ث تسألني:

قـــــــصة
(أري�د أن أفعل كذا ماذا أتصور بوجهة نظرك؟)
فإن هذا ق�د يلبي كرياءه ورغبت�ه يف أن يكون
وناصح�ا وموجّ ًها ،وهذا ً
ً
ً
أيضا سيجعله
مدرسا
يتفهم أن�ك ُتقدرينه ،وأنك تأخذين بكالمه ،وإذا
كان كالمه صوا ًب�ا فخذي به ،وإن كان غري ذلك
فخذي بالص�واب لكن بعد أن تسرضيه بسماع
كالم�ه ،وال تعط�ي املوضوع أكر م�ن حجمه،
وح�اويل دائمً�ا أال تك�ري مث�ل ه�ذه األم�ور،
وينبغي أن تعلمي طبيعة اإلنسان ،ألن املطلوب
هو التأقلم ،فالحياة الزوجية تبدأ بالتعارف ،ثم
بعد ذلك تأتي مسألة التأقلم ،ليست الرغبة يف أن
يغري كل ط�رف اآلخر ،ولكن يتأقلم مع الوضع،
ث�م تأت�ي مرحل�ة التن�ازالت ،ث�م يأت�ي الفهم
والتفاه�م وفه�م النفسي�ات ،ثم تأت�ي مرحلة
التع�اون عىل ال�ر والتق�وى ،ثم تأت�ي مرحلة

التآلف وصوالً إىل التواف�ق ،وصوالً إىل الصداقة،
وص�والً إىل مرحل�ة أن تكون�ي ل�ه كاملستشارة
وهو يكون لك كاملستشار.
إذن ال تتضايقي مما يحصل ،فإن هذا قد يكون
طبيع�ة يف الرجل ..ومحاولة التغيري ال ُتورثنا إال
التعب واملعاناة ،ألنه من الصعب أن تتغري أشياء
وقد تحتاج إىل وقت طويل.
إذا ينبغ�ي أن نأخذ األمور ببساطة ،وال تحزني،
وال تبكي ،ألن األمور يف منتهى البساطة ،وبعض
الن�اس هذه طبيع�ة له ،وقد تحت�اج املسألة إىل
وق�ت من أج�ل أن يتغري ومن أج�ل أن يتحسن،
ولك�ن نتمن�ى أن ُتشبع�ي عن�ده ه�ذا الجانب،
فتسألي�ه (م�اذا أفع�ل؟ وما هو رأي�ك يف كذا؟)
يعني تعطيه مكانته ،وبعض الناس يريد الناس
أن يشاوره سواء عملوا بكالمه أو لم يعملوا.

قصة مثل

مارضينا جب ّزة ...جب ّزة وخروف

ُ
ي�رب للشخص ال�ذي يتعرض لبالء يس�ري فال يتحمل�ه ،أو يتقبّله .
فينصبّ عليه بالء آخر أكر منه ،فيتحمّله صاغرا مستسلما.
أصل�ه :أن أحد الوالة – يف العه�د العثماني – كان قد فرض رضيبة عىل
بع�ض القبائ�ل  ،تجبى منهم كل ع�ام .وكانت عبارة ع�ن ج ّزة صوف
ل�كل عرشة رؤوس من املاشي�ة .فلم يلق ذلك قبوال من أف�راد القبيلة،
فتذمّ �روا منه ،وص�اروا يدفعون الريبة حين�ا ،ويتهرّبون من دفعها

من الفيسبوك

هل تخيلت بأن رقمك املفضل يمكن
أن يع�ر ع�ن شخصيت�ك ؟ ويحدد
مجموع�ة م�ن األم�ور عن�ك وع�ن
مشاعرك  .لذلك قمنا بعرض لك ماذا
يقول رقم�ك املفضل عن شخصيتك
تعرف عيل الصفات املختلفة أدناه .
شخصيتك من رقمك املفضل :
الرقم واحد :
ي�دل الرق�م واحد عيل أن�ك محبوب
وتحظي بشعبية كبرية بني األخرين.
ق�د يعتقد بعضه�م بأن ه�ذا الرقم
ي�دل ع�يل الوح�دة ولكن يج�ب أن
يفكر الجميع بأن�ه يعر عن جمال
شخصيت�ك وأنك تتمت�ع بشخصية
فاتنة .
الرقم اثنني :
يش�ري ه�ذا الرق�م ع�يل أن�ك تمتع
بشخصية كريم�ة وترغب دائما ً يف
التغ�ري األماك�ن التي تذه�ب إليها .
كم�ا أنك تفض�ل اإللت�زام باملعايري
والقيم يف حياتك .
الرقم ثالثة :
يمك�ن أن ي�دل رق�م ثالث�ة عيل أن
لديك شخصية ذكية جدا ً وتتفوق يف
حياتك .قد تشعر أن�ك محاط دائما
باألغبي�اء وجميعه�م يحتاج�وا إيل
ب�ذل املزيد من الجهد لكي يصلوا إيل
مستواك .
رقم أربعة :
يعط�ي رق�م أربع�ة مجموع�ة من
العالم�ات عن سمات�ك الشخصية
ومنه�ا أن لدي�ك شخصي�ة رائع�ة
وتح�اول دائم�ا ً أن تهت�م بمظهرك
لظهور بشكل جميل وأنيق .
رقم خمسة :

إذا كن�ت تفضل رق�م خمسه فهذا
ي�دل ع�يل أن�ك شخصي�ة منفعل�ة
وتشع�ر أن�ك باس�رار تحت ضغط
يف العم�ل والحي�اة الشخصية .كما
أنك تتمتع بحماس قوي عند القيام
باألمور املختلفة .
رقم ستة :
رق�م ستة من األرق�ام املرحة ولكن
لديه املزيد م�ن الخبث والخدع التي
تساع�دك يف تخط�ي الصعوب�ات .
وتتمكن من التخطيط الجيد للمهام
املتعددة .
رقم سبعة :
غالب�ا ً األطف�ال الذي�ن يفضلوا رقم
سبع�ة ه�م األفض�ل يف املدرس�ة .
ولك�ن البالغ�ني الذي�ن يفضلوا هذا
الرقم غالبا ً ال يتمتعوا بحياة هادئة
ويسع�وا دائم�ا ً إيل تحقي�ق الهدوء
والتخلص من الفويض يف حياهم .
رقم ثمانية :
هل تفضل رقم ثمانية ؟ مروك عليك
فأنت تستمتع بحياتك وناضج بما
يكفي لكي تق�وم بالتخطيط جيداً،
وتحقق النجاح العميل يف وظيفتك .
رقم تسعة :
صاح�ب ه�ذا الرق�م يتمت�ع بمزايا
شخصي�ة فري�دة فهو ل�ه كاريزما
خاص�ة به وطاق�ة عالية عن�د أداء
املهام املختلفة والقدرة عيل إنجازها
يف وقت قصري .
رقم صفر :
يشري هذا الرقم إيل أن لديك شخصية
مبتهجة وتح�ب النك�ات والضحك
مع أصدقائك وأفراد عائلتك وتشعر
بالنشاط الدائم .

أحيان�ا  .شاءت األقدار وأبدل الوايل بوال غريه أش ّد حزما ،وأكثر قسوة،
من سلفه .فعلِم بتذمّ ر أفراد القبيلة من تلك الريبة اليسرية ،فغضب
لذل�ك غضب�ا شدي�دا وأمر بزي�ادة تلك الريب�ة فجعلها ج� ّزة صوف
وخروف ل�كل عرشة رؤوس من املاشية ،وأتبع ذل�ك بالتهديد والوعيد،
فراح أفراد القبيلة يدفعون الريبة الجديدة صاغرين  ،وقالوا يف ذلك :
(( مارضينا بج ّزة  ...بج ّزة وخروف )) .وذهب ذلك القول مثال.
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وعربة

البطاطا ،البيض ،وحبوب النب
ذات م�رة اشتك�ت ابن�ة ألبيها أن
حياته�ا بائس�ة ،وأنه�ا ال تع�رف
اله�دف منه�ا ،كان�ت متعب�ة من
املقاومة والكد طوال الوقت ،فعند
ح�ل مشكلة رسع�ان م�ا تتبعها
أخرى.
أخذها والدها ال�ذي يعمل طاهياً،
إىل املطب�خ ،ومأل ثالث�ة أوان باملاء
عىل نار عالية .عندما بدأت األواني
الثالث يف الغليان ،وضع البطاطا يف
وعاء ،والبيض يف وعاء ثان ،والبن
املطحون يف وعاء ثالث.
ثم تركها تغيل بعد عرشين دقيقة
أطفأ املوقد .وأخ�رج البطاطا من
وع�اء ووضعه�ا يف آخ�ر ،وكذل�ك
البيض.
ثم أخرج القهوة ووضعها يف كوب
وسألها ماذا ترين؟
ردت بعج�ل« :بطاط�ا وبي�ض
وقهوة»!.
فق�ال« :انظ�ري بدق�ة ،ملس�ت
البطاط�ا والحظ�ت أنه�ا طري�ة.
ث�م طل�ب منه�ا أن تأخ�ذ بيض�ة

وتكرسها ،وبعد تقشريها الحظت
البي�ض املسل�وق .وأخ�رياً ،طلب
منها رشف القه�وة ،التي رسمت
ع�ىل وجهه�ا ابتسام�ة بعبقه�ا
ونكهتها.
وسألت األب« :ماذا يعني هذا»؟
فأوضح له�ا أن البطاطا والبيض
والب�ن واجه�ت كله�ا نف�س
الصعوبة -وهو املاء املغيل.
وم�ع ذلك ،كان ل�ك ٍل منها رد فعل
مختلف.
فالبطاطا القاسية أصبحت طرية
يف امل�اء املغيل ،أم�ا البيض الهش،
فتحول إىل يشء صلب.
ومع ذل�ك ،فحبوب البن املطحون،
بع�د أن تعرض�ت إىل امل�اء املغ�يل،
أصبحت شيئا ً جديدا ً مميزاً.
فس�أل ابنته :عند الشدائد ماردك؟
هل أنت بطاطا ،بيض ،أم مثل البن
املطحون؟
الع�رة :يف الحياة ،ال�يء الوحيد،
ال�ذي يهم حق�ا ً هو م�ا يحدث يف
داخلنا وليس ما نتعرض له.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة
أفقي
1مدينة عربية فيها أكر موانئ العالم  – oعاصمة فنزويال
2تتكلم الرتغالية دون دول أمريكا الجنوبية
3مجموع�ة متكررة من الترصف�ات واألداء يسبق عمال معينا
 oلسباق للخيل
4مثل األم  oفاز بالسالمة والحياة
5قدح  oأخذ ورد وكر وفر
6العاملون يف مجال عايل التقنية  oإعط باللهجة املرصية
7الشديد الصالبة (معكوسة)  oعكس برد
8أعطى توجيهات ال تقبل الجدل  oرد وواجه  oضعف شديد
9معاىف
10العب كرة انجليزي يف نادي ليفربول
رأيس
1ذو رائحة طيبة  oتشاور يف األمر
2كب وصب  oعلمنا به األكرم
3ملك بابل الذي بنى الحدائق املعلقة
4مجامي�ع النق�ود املدفوع�ة يف املشاري�ع االستثمارية oأكل
بنهم
5ثلثا كاس  oالبنات استمررن
6ترسل بالريد  oأعناق (معكوسة)
7عمليات حيوية يف الجسم (متابوليزم)  oعكس حلو
8رابع أعىل قمة يف العالم (يف أفريقيا)
9أتقن  oترك وامتنع
10دولة أفريقية يعني اسمها (قمة األسد)

فهم ذاتي

دائم�ا ً اسري ع�ىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش استثن�اء  ،لذلك انا شخصية
منفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين  ،وهذه مشكلتي  ..فالبعض يعتر ذلك
منقص�ة للمرء  ،رغم انن�ي ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي  ،ومشكلتي
أنن�ي يستحيل أن اجد من والدي كلم�ة طيبة تشجعني او تالحظ الجمال
بداخ�يل  ..فأم�ي يستحيل ان تثن�ي عيل امامي  ،وأبي ال ي�رى من الحياة
شيئ�ا ً سوى فق�ه املرأة ويرى أنها خلقت للسج�ادة واملطبخ ! لذلك اشعر
ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يشعرن�ي بالشك 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
الشط�ارة وبرايي الشخيص وم�ن تجربة شخصية ان تؤمن�ي انت بذاتك
فاالب�داع ام�ر شخيص 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 فال 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 فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري ،ثالثا بيدك
ان�ت ان تقرري وبذك�اءك ما املناسب وما هو غ�ري املناسب وخاصة عدم
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخراق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخري والفائدة
لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

روبوت ذكي لخدمات الطعام من
«إل جي» يقتحم المطاعم
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«الحرملك» من دون سالفة معمار
بدأ قبل أيام املخرج الس�وري تامر اسحاق
بتصوي�ر الج�زء الثان�ي م�ن مسلس�ل
«الحرمل�ك « يف أبو ظبي ،وذل�ك بعد نجاح
التجربة يف الجزء االول بحس�ب ترصيحات
املنتج اياد النجار «كالكيت».
والواضح أن املسلس�ل ال�ذي حظي برعاية
انتاجية ضخمة ومش�اركة أك�رب عدد من
النج�وم ،منه�م جم�ال س�ليمان وصفاء
س�لطان وقيس الشيخ نجيب ،القى اصدا ًء
واس�عة م�ا اضط�ر املحط�ة اىل العزم عى
انتاج الجزء الثاني.
وعلم أن النجمة س�الفة معمار لن تشارك
يف املسلسل لس�بب بسيط وهو االعالن عن
وفاته�ا بداية املسلس�ل ،ليُص�ار اىل تقديم
م�ربر بعدم ظهورها يف الجزء الثاني كونها
توفيت.
ونفت املعلومات أن تكون معمار انسحبت
م�ن العم�ل كم�ا ح�اول البع�ض االحياء،
لكنها ،ويف السياق ،فإن ارتباط معمار كان
ً
ثانية يف جزء
ملوسم واحد ،ولم تحبذ العمل
آخر.

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

يف املرآة
يذك�ر انه�ا ليس�ت التجرب�ة االوىل لنجوم
س�وريني يف ه�ذا الن�وع م�ن املسلس�الت
قبل س�نتني س�جلت ابو ظبي اعى نس�بة
مش�اهدة يف مسلس�ل «اوركيديا» ،اخراج
حات�م ع�يل وش�ارك في�ه مجموع�ة م�ن

اب�رز النج�وم الس�وريني ،وحت�ى اليوم لم
يتض�ح املش�هد الدرامي يف س�وريا وما اذا
كان النج�وم الس�وريني كس�الفة معم�ار
سيش�اركون يف اعمال ومسلس�الت بعدما
اصبح حلول شهر رمضان قريباً.

إليسا في دبي لعيد الحب

أطلق�ت رشكة «إل جي» الروبوت
الذك�ي  Cloi ServeBotيف أح�د
مطاعم العاصمة الكورية سيئول،
حيث يمك�ن للروبوت الجديد نقل
الطع�ام إىل الط�اوالت م�ن خالل
حم�ل وتوصيل ما يص�ل إىل أربع
ص�وان طع�ام للعم�الء بش�كل
مس�تقل .ويتميز الروبوت الجديد
بأن يتجنب العقب�ات واالصطدام
أثن�اء التنق�ل ،وذل�ك ألن�ه مزود
بتقنية القيادة الذاتية .،وأوضحت
الرشكة يف بيان لها أن الروبوت قد
ت�م وضعه يف أحد مطاعم االمتياز
التابعة لرشك�ة  CJ Foodvilleيف
وس�ط س�يئول ،ويمثل ه�ذا أول
نرش لروب�وت خدمة األطعمة من
«إل ج�ي» يف مطع�م من�ذ عرضه
يف مع�رض  CES 2020يف الس

ّ
الفنانة ،إليس�ا ،بعيد الحب للسنة الثالثة
تحتفل
ع�ى الت�وايل يف القري�ة العاملي�ة يف دب�ي ،حيث
تلتق�ي جمهوره�ا اإلماراتي يف حف�ل جديد.
وعرب حس�ابها عى موقع الصور انستقرام،
َروّج�ت إليس�ا للحف�ل ،ون�رشت ص�ورة

فيغاس .كم�ا أن الروبوت يمكنه
إحض�ار الطع�ام للعم�الء ،ونقل
األطب�اق الفارغ�ة إىل املطب�خ
بع�د أن ينهي العم�الء وجباتهم،
وأضافت أن الروب�وت يقول« :أنا
آس�ف ،لكن هل يمكنني املرور؟»
ً
عائقا أمامه ،مع
عندما يكتش�ف
تش�غيل أغنية أثن�اء التنقل حتى
يتمك�ن العمالء من التعرف عليه.
وأضافت الرشكة أن الروبوت مفيد
يف حم�ل األطعم�ة الس�اخنة ج ًدا
أو عندما يوجد ع�دد من الصوان
ثقيلة ال�وزن ،األمر الذي يس�مح
للموظف�ني بالرتكي�ز بعناية أكرب
ع�ى خدمة العم�الء ،كما يعرض
ً
أيض�ا تعاب�ري
Cloi ServeBot
الوجه املختلفة عى شاشته أثناء
خدمة العمالء.

برغم أن اس�تعراض ما بني الشوطني
ملب�اراة الس�وبر ب�ول لم يس�تغرق
س�وى دقائ�ق مع�دودةّ ،
فإن�ه
س�ي ّ
ُصنف كأح�د االس�تعراضات
التاريخية الت�ي جمعت جينيفر
لوبي�ز بش�اكريا كأوّل مغنيت�ني
التينيت�ني تجتمع�ان س�ويّا ً يف
الحفل .بعد أش�هر من التدريبات
والتحض�ريات والتش�ويق أطلّ�ت
النجمتان عى س�تاد هارد روك يف
ميامي ضمن املباراة التي فاز بها
فريق كانساس س�يتي تشيفز
للمرة األوىل من�ذ  50عاما ً عى
منافس�ة س�ان فرانسيس�كو
 .49قب�ل أن يب�دأ اس�تعراض
م�ا ب�ني الش�وطني قام�ت
ديم�ي لوفاتو بأداء النش�يد

أعلن نقي�ب املمثلني يف مرص ،أرشف زكي ،وفاة الفنانة القديرة ،نادية
لطفي ،ع�ن عمر ناهز ال� 83عاما بعد رصاع م�ع املرض .وقال نقيب

السرطان ليس ُحكماً باإلعدام ،وحماربو السرطان
ال يُطلق عليهم مرضى ،بل هُم الشجعان األقوياء.
اإلرادة نصف الدواء ،واألمل أُوىل خطوات الشفاء،
احلياة تستحقكم ألنكم أبطاهلا احلقيقيون.

نادين نسيب نجيم

االء حسين

منال
سالمة
عن شائعة
موتها:
«سعيدة
جداً»

املمثلني ،يف ترصيح لجريدة “الوطن” املرصية :إنه لم يتم تحديد موعد
الجن�ازة والعزاء حتى اآلن .وكان�ت الحالة الصحي�ة للفنانة القديرة،
نادي�ة لطفي ،ش�هدت تده�ورا ملحوظا خ�الل األي�ام املاضية ،عقب
إدخالها غرفة العناية املركزة بأحد املستشفيات باملعادي للمرة الثانية
خالل أس�بوع واحد ،حيث ش�عرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة حادة،
استدعت وضعها عى جهاز التنفس الصناعي ،ليقرر ألطباء املعالجون
منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية املركزة ،وذلك لحني استقرار
حالتها الصحية .وتعد الفنانة نادية لطفي واحدة من أشهر املمثالت يف
و ا س�مها
تاريخ مرص ،ولدت يف  3يناير عام ،1937
يف
الحقيق�ي ب�وال محم�د لطف�ي،
الواييل بالقاهرة ،وتعد من أكثر
الفنان�ات ش�هرة بمواقفهن
السياس�ية الت�ي أهمه�ا
دورها يف حرب  6أكتوبر،
لجرائ�م
وفضحه�ا
إرسائي�ل خ�الل حصار
بريوت.

ش�ائعة غريبة تناقلتها بع�ض املواقع اإلخباري�ة وصفحات مواقع
التواصل االجتماع�ي ،تفيد بوفاة الفنانة ،منال س�المة ،وهو األمر
الذي دفع الفنانة نهال عنرب ،لنفي هذه األنباء عرب حسابها الشخيص
عى «إنستغرام ،مؤكدة أنها شائعات ال أساس لها من الصحة.
لكن الفنانة منال س�المة لم تكتف بنفي عنرب ،وإنما قررت أن تنفي
الش�ائعة بنفس�ها ،إذ نرشت مقطع فيديو عرب حس�ابها الشخيص،
لتؤكد من خالله أنها مازالت عى قيد الحياة .
وقال�ت« :أن�ا س�عيدة بخ�رب موتي ،علش�ان ش�وفت
أصحاب�ي اليل بيحبون�ي ،وتليفوني مبطلش
رن ،وأنا عايشة أرزق».
يش�ار إىل أن من�ال س�المة ،كان�ت ق�د
ش�اركت مؤخ�رًا ،يف مسلس�ل «عائل�ة
الحاج نعمان» بجانب تيم حس�ن ،وهبة
مج�دي ،وس�هر الصاي�غ ،وع�دد كبري من
النجوم ،وحقق املسلس�ل نجاح�ا ً كبريا ً دفع
صناعه لإلعالن عن جزء ثان له اس�تثمارا ً لهذا
النجاح.

شــذى ســبت تعلــن عقــد قرانها
وتخفي هوية العريس

تغريدات

علمتنا جداتنا انه حني خيبزن او يطبخن يرسلن
يومياً أطباقاً للجريان حنملها وحنن اطفال،
وللبائع واملستطرق نصيب أحياناً..
زرعن فينا فكرة الثوابات العطاء والتكافل،
كربنا وعشنا لنرى السارقني واملارقني يلقون التهم
النهم بال جدات َّ
حتســن الرتبيــة ،ورمبا بال اصل
اصالً.

الوطني األمريكي ،يف رس�الة قوي�ة لذوي األصول
الالتيني�ة والتنوع ،لتبدأ ش�اكريا الحف�ل بإطاللة
حم�راء برّاقة وتؤدي مجموعة من أش�هر أغانيها
وس�ط اس�تعراض راقص ،بعدها قام�ت بالعزف
عى الغيت�ار واختتمت فقرتها بأغنية Wherever،
 .Wheneverبعده�ا بدأت جينيف�ر لوبيز يف تقديم
اس�تعراضها َ
القوي بإطاللة الجلد األسودَ ،ق ّدمت
خالل�ه مجموعة م�ن أغانيها مث�ل Jenny From
 The Blockkو On The Floorو�Waiting for To
 ،nightوخالل الحفل قامت بتبديل إطاللتها رسيعا ً
بأخرى أكثر جرأة وهي جمبس�وت شفاف باللون
الفيض امليتالك ،وتأت�ي جميع إطاللتها من توقيع
فريساتيش .أما املُفاجأة فكانت صعود ابنتها إيمي
( 11عام�اً) ألداء أغني�ة  ،Let’s Get Loudبعده�ا
اجتمع�ت ش�اكريا بإطاللتها الذهبي�ة الالمعة مع
جينيفر لوبيز بإطاللتها الفضية لألداء عى املرسح
سويا ً يف ختام دقائق من املُتعة املُكثفة.

وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر ناهز الـ 83عاما

مكافأة مالية كبيرة لمن يكتشف ثغرة
أمنية خطيرة في «إكس بوكس اليف»

أعلن�ت مايكروس�وفت تقديم مكافآة مالي�ة كبرية تص�ل إىل  20ألف دوالر ملن
يكتش�ف ثغرة أمنية خطرية يف ش�بكة وخدم�ات ألعاب الكمبيوت�ر التابعة لها
«إك�س بوك�س الي�ف» ،مش�رية إىل أن قيمة املكاف�أة تتحدد عى أس�اس مدى
خط�ورة الثغرة التي يتم كش�فها ومدى اكتمال التقرير الذي يقدمه مكتش�ف
الثغ�رة إىل الرشكة حتى يمكن التعامل مع الثغرة بس�هولة .وأش�ار موقع «تك
كران�ش» املتخصص يف موضوعات التكنولوجي�ا إىل أنه مثل كل برامج مكافآت
اكتش�اف الثغرات يف الربامج واألجهزة الرقمية ،فإن مايكروس�وفت تبحث عن
ثغ�رات أمنية محددة خط�رية يف «إكس بوكس اليف»  .فمثالً س�تدفع الرشكة
مكافأة ملن يكش�ف عن طريقة لتشغيل كود أو شفرة غري مرخصة عى أجهزة
خادم مايكروس�وفت .كم�ا أعلنت مايكروس�وفت عن عدة أنواع م�ن الثغرات
ونق�اط الضعف التي لن تدفع أي مقابل لكش�فها ،ومنها هجمات «دي دوس»
أو أي يشء يتضمن تتبع موظفي مايكروس�وفت أو مستخدمي إكس بوكس أو
الدخول إىل أجهزة الخادم للحصول عى معومات أساس�ية مثل اس�م الجهاز أو
رقم برتوكول اإلنرتنت (آي.بي) الداخيل الخاص به.

البوس�رت الرس�مي له ،وعلّقت كاتبة« :ال أستطيع
االنتظ�ار للقائكم يف  14فرباي�ر» .عى صعيد آخر،
تواصل إليس�ا التحض�ري ألغني�ات ألبومها الجديد
املقرّر طرحه مطلع هذا العام بعد أحدث ألبوماتها
«إىل كل اليل بيحبوني».

جينيفر لوبيز وشاكيرا ُتقدمان حفال مبهراً
ومفاجأة على المسرح

«جوجل» تختبر خاصية جديدة
للصور تقدم لك «األفضل»
كشفت تقارير صحفية عن أن رشكة «جوجل» األمريكية تخترب خاصية جديدة
للصور تقدم للمستخدم «أفضل الصور شهريا» .تلك الخاصية الجديدة تستخدم
تقنيات «ال�ذكاء الصناعي» من أج�ل تقديم املفضالت مما يحرص املس�تخدم
ع�ى تصفحها ش�هريا  .كما س�تطرح «جوج�ل» يف الخاصية الجدي�دة خيارا
للطباع�ة بش�أن الصور األفضل املس�تخدمة من قبل الش�خص ،ليحدد تلقائيا
أفضل  10صور بالنس�بة لك للطباعة كل شهر .كما ستمكنك تلك الخاصية من
إخب�ار «غوغ�ل» من معرفة م�ا إذا كنت تري�د الرتكيز عى الوج�وه ،بما يف ذلك
وج�وه الحيوانات األلفي�ة أو املانظر الطبيعية ،أو اختي�ار خاصية «القليل من
كل يشء» للرتكيز عى املش�هد الكيل امللتقط .وستمكنك تلك الخاصية أيضا من
إمكاني�ة التعديل عى الص�ور قبل طباعتها بجودة عالي�ة .ولكن تلك الخاصية
املرتبط�ة بالطباعة ،ربما تكون مقابل مادي يبلغ  8دوالرات ش�هريا ،ولكن لن
تج�رب «جوجل» املس�تخدمني عى دفع تكلف�ة التخزين اإلضافي�ة لتلك الصور
املخصصة للطباعة .وربما تكون تلك الخاصية «مناسبة» ألولئك الذين يرغبون
يف أن يجعل�وا لقطاتهم وصورهم بمثابة «هدية» ألش�خاص بعينهم ،ورؤيتها
مطبوعة بصورة مناسبة.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

فاجأت الفنانة البحرينية ،شيماء سبت،
متابعيها عرب مواقع التواصل االجتماعي
بإعالنه�ا ع�ن عقد ق�ران أختها ش�ذى
سبت.
فقد كتبت أبرار يف تغريدة عرب حس�ابها
ع�ى تويرت :الحمد لله ال�ذي بنعمته تتم
الصالح�ات ،ألف مربوك عقد قران أختي
ش�ذى س�بت ورب�ي يهني�ك ويس�عدك
ويجع�ل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق
.
كما أضافت ش�يماء س�بت يف تغريدتها:
“أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعرتيني
وتمنع كلماتي من التدفق ألكتب لكم عن
مش�اعر الفرح والرسور الت�ي تغمرني

وكلمات�ي ترتاق�ص
طر ًبا نبضات قلبي”.
كما نرشت شذى سبت
لقطات من عقد قرانها عى
حسابها بموقع إنستغرام،
وحرصت عى إخفاء اسم الزوج
ول�م تكش�ف أي�ة معلوم�ات
عنه ،مكتفي�ة فقط بإعالن
زواجه�ا ،وعلق�ت ع�ى
الص�ورة قائل�ة :الحم�د
لل�ه ال�ذي بنعمت�ه تت�م
الصالح�ات ..ت�م عق�د
قران�ي م�ا ش�اء الله
تبارك الرحمن.

املسؤولية وقدرة التحمل

حييى الزيدي

تع�د املس�ؤولية يف مج�االت الحياة كافة ركي�زة أساس�ية وعامال مهما
فيها ..والش�عور باملس�ؤولية ،ايضا ،يعد عامال مؤثرا ،ومن أهم العوامل
التي يجب ان تتوفر يف الش�خص املسؤول ،الذي يعتمد عليه دون غريه يف
تحمله للمسؤولية املناطة له.
والش�عور به�ا هو طريق النج�اح والفالح واالرتقاء حي�ال أية خطو ٍة أو
مهم ٍة يقوم بها االنس�ان ،ومن غري الشعور باملسؤولية تتعطل األعمال،
وتفشل الخطوات ،ويرتاجع العطاء واالنتاج.
إن مفهوم املس�ؤولية لدى االنس�ان ه�و قدرته عى تحم�ل نتائج أقواله
وأفعاله التي يقوم بها ،مع علمه املس�بق بنتائجها ،سواء كانت جيدة أم
سيئة ،وهي شعور أخالقي ايضا.
إذا ً املس�ؤولية هي القدرة عى التحمل ،والتزام الش�خص بما يصدر عنه
من قول أو فعل.
وتحمّل املس�ؤولية له فوائد كثرية تنعكس عى ش�خصية املسؤول ،منها
«اكتساب االحرتام الذاتي ،والحصول عى احرتام اآلخرين ،من خالل عدم
إلقاء اللوم ،أو املس�ؤولية عليهم يف األمور التي يقوم بها ،والحصول عى
املزيد من العمل واملهام».
يق�ول الله س�بحانه وتع�اىل ﴿ َو ِق ُ
وه ْم إ َّن ُه ْم مَ ْس ُ
�ئ ُ
ول َ
ُ
ون﴾ .أما رس�ولنا
ف
ِ
(كلُّ ُك ْم رَاع ،و َُكلُّ ُك ْم مَ ْس ُ
الكري�م (صى الله عليه وآله وس�لم) فقالُ :
�ئ ٌ
ول
ٍ
َع ْن ر َِع َّي ِت ِه).
إذا ً املس�ؤولية ه�ي الت�زام أمام الل�ه أوالً ،وأمام االخري�ن مهما اختلفت
مسمياتهم ثانيا.
وللمس�ؤولية أنواع متعددة ،منها «القانوني�ة واألخالقية واالجتماعية».
أيه�ا الق�ارئ العزيز ..عندما ترى وتس�مع ان مس�ؤوالً م�ا يف دائرته أو
مؤسس�ته يمتل�ك من الخ�ربة املهنية من خ�الل تدرج�ه الوظيفي ،يدير
العم�ل بش�كل صحيح ومنضب�ط ،وكف�اءة عالية ،وقدرة ع�ى التحمل،
وال يتثاقل من االمانة واملس�ؤولية املناطة الي�ه نتيجة لضغوط العمل أو
الحي�اة ،ويعرف كل ما يجري يف أروقة عمله ،ويضع الحلول الناجعة ألية
مشكلة تواجهه ..أليس هذا شعورا ً جميال ؟
كم�ا يجب ع�ى املس�ؤول أن يحس�ن االختي�ار يف أدوات عمله ،الس�يما
املناصب الحساس�ة التي تمس أمن وس�معة البلد ،أو تل�ك التي تكون يف
تماس مبارش مع املواطنني.
وهنا أذكر موقفا يف عهد نوري السعيد ،الذي شغل منصب رئاسة الوزراء
يف اململك�ة العراقي�ة  14مرة من  1930إىل  ،1958فقد كان هناك ّ
حالق يف
العاصمة بغداد ،اعتاد نوري الس�عيد أن يحلق شعره عنده ،ولدى الحالق
يف محله نجله الذي يمس�ك املنش�فة لنوري الس�عيد بع�د إكمال الحالقة
ليمنح�ه إكرامي�ة ،وبمرور الزمن جاء نوري الس�عيد ليحلق ش�عره عند
ّ
ّ
الحالق لرئيس
الحالق ،وكان الش�اب يمسك املنش�فة له ،عندها قال
ذلك
الوزراء :باشا هل علمت أن ولدي أكمل الدراسة اإلعداديةّ ..
وهنأه السعيد
ّ
الحالق
بذلك ،وم ّد يده إىل جيب�ه ليعطيه إكرامية الحالقة والنجاح ،ولكن
ّ
تتوس�ط له وتقبله يف الكلّية العسكرية ..عندها
بادره :يا باش�ا أريدك أن
ّ
للحالق :أس�تطيع أن أقبله يف أية كلّية
صمت نوري الس�عيد برهة ،وقال
ّ
الحالق من ذلك ..وس�أله :ملاذا؟،
يريد غري الكلّية العس�كرية ..اس�تغرب
أجابه الس�عيد :ابنك تعلّم أن يتس�لم اإلكرامية عى مسك املنشفة ،وحني
يكون قائدا ً يف الجيش كيف يترصّ ف أمام املغريات؟
يف ه�ذا املوقف استش�عر نوري الس�عيد حجم الخط�ر الحقيقي الذي قد
يحصل يف تعيني ابن الحالق يف املؤسس�ة العس�كرية ،ولم يجامل الحالق
عى حساب امن البلد وسمعته.
لذلك البد ان يعرف كل مس�ؤول شعوره باملسؤولية ،وكيفية قيامه بأداء
واجبات�ه والقضايا املناطة له ،وكيف من املفرتض أن يظهر املس�ؤولون
لدين�ا لح�ل كل القضاي�ا العالقة والش�ائكة الت�ي تمر علين�ا بني الحني
واآلخ�ر ،وخاصة القضايا العاجلة التي تحتاج اىل تدخل رسيع من هؤالء
املسؤولني الذين وضعوا عى رأس القيادة يف الدولة او مؤسساتهم.
إن صحافتن�ا اليومي�ة ،ومؤسس�اتنا االعالمي�ة ،ال تخل�و م�ن رصد
القضاي�ا التي تمس ح�ال املواطنني ،واغلب االحي�ان تتصدر هموم
املواطنني وشكواهم ابرز العناوين فيها.
أقول :غرور املس�ؤولية واملنصب قد يدمر املس�ؤول ومؤسسته يف
آن واحد ،وتواضعه وحنكته قد تجعله مس�ؤوال وقائدا استثنائيا
وناجحاً.
نع�م  ..املس�ؤول حت�ى إن كان�ت كفاءته يش�ار له�ا بالبنان،
وكان متمكنا ً من عمله وتخصصه ،فالعملية اإلدارية ،وحس�ن
االختيار ،أكرب من ذلك كله.
واملس�ألة هنا ال تتعلق بتسيري العمل والوقوف عى كل صغرية
وكب�رية فيه ،بق�در ما هي مس�ألة معنية ب��«إدارة الناس» يف
العمل ،وقب�ول التحدي بالتخلص من بع�ض «عاهات العمل» أو
تحوي�ل م�ن ه�م منضبط�ون إىل «نجوم يف
العمل».
كث�رية ه�ي املواق�ف الت�ي م�رت
علين�ا ،وش�اهدنا كي�ف تعامل معها
مس�ؤولونا ..فهن�اك م�ن ق�ام بدوره
ومهام�ه عى افضل وج�ه ،وهناك من
تعثر أو مر عليها مرور الكرام.

سلمان خان يعتدي على
معجب ويخطف هاتفه
ت�داول رواد مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي مقطع فيدي�و ُيوثق
اعتداء نجم بوليود ،سلمان خان،
ع�ى أح�د مُ عجبيه ،ح�ني حاول
األخ�ري التقاط صورة ش�خصية
م�ع املمث�ل .وقع الح�ادث عندما
وصل خان ،املوجود يف جوا لتصوير
فيل�م مقبل ،إىل مط�ار غوا الدويل يف
دابولي�م .ويظهر يف الفيديو مس�ؤول
من هيئ�ة مطار الهند وهو يس�ري أمام خان
بالق�رب من بواب�ة املغادرة والتق�اط الصور
مع املمثل يسري يف الخلفية ،وبعد ثوان ،يظهر
س�لمان غاضبا ً وه�و ينت�زع هاتفه ويميش
باتجاه س�يارة تنتظ�ر .وقال مس�ؤول كبري
باملطار« :لم يتم تقديم أي ش�كوى رس�مية،
لكن عندما ظهر رشيط الفيديو ،اس�تفرسنا
عن الحادث وأكدناه».

