متديد جتهيز املواطنني بالنفط األبيض رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف بغداد حتى العاشرة ليالً
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة لتوزيع املنتجات النفطية
تمديد تجهيز املواطن� بالنفط األبيض يف بغداد
حتى العارشة ليالً ليوم�.وقال رئيس مجلس
ادارة الرشكة ،حس� طالب ،يف بيان  :تقرر تمديد
ساعات العمل لتجهيز النفط االبيض يف العاصمة
بغداد حتى الساعة العارشة ليال ضمن البطاقة
الوقودية رقم  11يف العاصمة.وأضاف طالب أن
«التمديد يأتي إلتاحة الفرصة امام املواطن�
للتزود بمادة النفط» .منوها اىل أن «التمديد بدأ
امس واليوم للمواطن� فقط دون الجوال�».

سلطنة ُعمان تطلق طابعا بريديا حيمل
شعار «القدس عاصمة فلسطني»

12
صفحة

عمان /متابعة الزوراء:
أعلنت سلطنة ُعمان إطالقها طابعا بريديا يحمل شعار «القدس عاصمة فلسط�» ،تأكيدا
للموقف العربي املؤيد للقضية الفلسطينية.ونرشت وكالة األنباء العمانية الرسمية صورة
لهذا الطابع الذي أطلقه بريد السلطنة ،وهو يحمل صورة لقبة الصخرة املرشفة ،مشرية إىل
أن إطالقه جاء «بهدف التأكيد عى دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية» بالتعاون مع
اللجنة العربية الدائمة للربيد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية عام .1954
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لربيد عمان ،عبد امللك بن عبد الكريم البلويش ،قوله إن
السلطنة تعد يف طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية .مضيفا :أن إطالق الطابع الجديد
يأتي «بمثابة رسالة موحدة للعالم والتي تؤكد من خاللها أن القدس عاصمة فلسط�».
وأعرب البلويش عن أمله أن يحظى هذا الطابع بقبول املهتم� باإلرث الثقايف والتاريخي
ملدينة القدس ،وأن يكون بمثابة «رسالة سالم للعالم أجمع».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7186 :االثنين  10شباط 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7186 Mon 10 Feb 2020

قيمة القرض تصل إىل  500مليون دينار للمشروع الواحد ويوفر  100ألف فرصة عمل

التخطيط تكشف لـ

تفاصيل املشروع الوطين لتشغيل الشباب وتعلن إطالقه قريبا
واض�اف :ان اصح�اب ه�ذا املرشوع
يحصل�ون عى ق�رض بقيم�ة كحد
ادن�ى  35ملي�ون دين�ار ،وكحد اعى
 50ملي�ون دينار للش�خص الواحد،
ونح�ن نتح�دث ع�ن  10اش�خاص،
اي بمعن�ى ان الق�رض يصل اىل 350
مليون دينار كحد ادنى ،و 500مليون
دينار كح�د اعى للم�رشوع الواحد.
واوض�ح :ان الق�رض يمن�ح باس�م
امل�رشوع ولي�س باس�م الش�خص،
ولك�ن ل�كل ش�خص م�ن الع�رشة
اصح�اب امل�رشوع حص�ة مس�جلة
باس�مه من القرض واملرشوع .الفتا
اىل :ان القرض سيكون بنسبة فائدة
قليلة جدا ال تتج�اوز  3باملئة ،فضال
عن ان الس�نت� االولت� من القرض
س�تكونان سنتي س�ماح ،حيث يبدأ
االس�تقطاع م�ن الس�نة الثالثة من
امل�رشوع ،ع�ى ان يتم تس�ديده عى
مدى  8سنوات ليستوىف القرض.

الزوراء /حس� فالح:
كشفت وزارة التخطيط عن تفاصيل
املرشوع الوطني لتش�غيل الش�باب،
وفيم�ا اعلنت ق�رب اط�الق الروابط
االلكروني�ة للتقدي�م اىل امل�رشوع،
اك�دت ان قيمة الق�رض يف املرشوع
الواح�د لع�رشة اش�خاص تصل اىل
 500ملي�ون دين�ار ،وتوفر  100الف
فرصة عمل خالل عام .2022
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط،
عب�د الزه�رة الهن�داوي ،يف حدي�ث
ل�”الزوراء” :ان املرشوع هو من نوع
جدي�د ،يق�وم عى دعم الش�باب من
خالل تبني مشاريع متوسطة سواء
كانت مشاريع زراعية او صناعية او
اي مشاريع انتاجية اخرى .مبينا :ان
فكرة املرشوع تقوم عى اساس منح
قروض ميرسة ملجموعة من الشباب
ع�ى ان ال يقل ع�دد املش�ارك� عن
 10اشخاص يقدمون فكرة مرشوع
تع�د ل�ه دراس�ة ج�دوى اقتصادية.

تفاصيل ص2

جتدد التظاهرات الطالبية يف العراق لدعم االحتجاجات

بغداد /متابعة الزوراء:
تجددت ،امس األحد ،التظاهرات الطالبية يف العديد
من محافظ�ات العراق ،دعم�ا لالحتجاجات التي
تش�هدها البالد منذ األول من شهر أكتوبر .2019
وق�ال مص�در :إن طلبة الجامع�ات يف بغداد وذي

قار والديوانية وكربالء والنجف ،خرجوا بمسريات
طويل�ة يف محافظاتهم دعم�ا ً لإلحتجاجات التي
تش�هدها البالد.وأض�اف أن الطلب�ة رفع�وا العلم
العراقي ،وهتفوا منددين بأعمال العنف التي طالت
املحتج� خالل األيام املاضية.ويؤكد املتظاهرون

إرصارهم عى امل�ي قدما باحتجاجاتهم الداعية
إىل رضورة تكليف رئيس وزراء مس�تقل بعيدا عن
التأثريات السياس�ية والحزبي�ة ،فضال عن أهمية
الحفاظ س�يادة البل�د .الجدير بالذك�ر أن الحراك
الشعبي يف بغداد وعدة محافظات يتشكل معظمه

من الش�باب والطلبة الذين يعكفون عى التظاهر
يوميا باالالف من أج�ل إيصال صوتهم ،ورضورة
إرادة الش�عب املطالبة بكابينة حكومية مستقلة
تعمل بش�كل عاجل ع�ى معالجة مش�اكل البلد،
وتجنب انزالقه نحو مزيد من التدهور.

إيران تكشف عن مصدر اهلجوم السيرباني الذي وصفته باألكرب يف تارخيها
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احملكمة االحتادية حتسم  16دعوى
دستورية الشهر املاضي
بغداد /الزوراء:
أعلنت املحكمة االتحادية العليا حسم
( )16دعوى دس�تورية خالل الش�هر
امل�ايض ،مؤك�دة ترس�خيها مب�ادئ
دستورية مهمة تتعلق بامللكية الخاصة
وكوتا النس�اء يف مجلس النواب.وقال
املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة ،إياس
الس�اموك ،يف بي�ان تلقت “ال�زوراء”
نس�خة منه ،إن “املحكم�ة االتحادية
العليا حس�مت خ�الل الش�هر املايض
( )16دع�وى دس�تورية ،اقيم�ت
نهاي�ة الع�ام املايض”.وأض�اف أن
“املحكم�ة اص�درت يف تل�ك الدع�اوى
احكاما ً وق�رارات تتفق مع الدس�تور

نص�ا ً وروحا ً يف جلس�ات عقدت علنية
بحضور االطراف”.وأش�ار الس�اموك
إىل ان “املحكمة رسخت من خالل تلك
االح�كام املب�ادئ الدس�تورية لحماية
امللكي�ة الخاص�ة وصونه�ا ،والكوت�ا
النس�وية يف مجلس النواب ،وأوضحت
املهام القانونية لعمل وقرارات لجنتي
االس�تماع والطع�ون يف هيئ�ة االعالم
نّ
واالتصاالت”.وب�� أن “املحكم�ة
االتحادية العليا حسمت يف تلك الدعوى
طعون�ا ً ع�ى صح�ة عضوي�ة بع�ض
الن�واب ،كم�ا اص�درت حكما ً بش�أن
طعن ورد عى مادة يف قانون التصنيع
الحربي رقم ( )25لسنة .”2019

األنواء اجلوية :مناطق عديدة يف البالد
ستشهد تساقطا للثلوج بينها بغداد

بغداد /الزوراء:
توقعت هيئة االنواء الجوية ،امس االحد،
تس�اقط ثلوج يف بعض مدن العراق ،من
بينه�ا العاصمة بغداد.وقال�ت الهيئة ،يف
بي�ان له�ا :ان “بعض املناط�ق يف العراق
سوف تشهد تساقط زخات مطر خفيفة
مع احتمالية تس�اقط ثل�وج ،وذلك ليلة
األح�د ،وتلك املناط�ق ستش�مل النجف،
کربالء ،رطبة ،النخيب”.واضافت الهيئة
ان “اليوم االثن� ستش�هد املناطق اآلتية
احتمالية تس�اقط أمطار وثلوج خفيفة
مسا ًء وهي عكاشات ،طريبيل الحدودية،
هي�ت ،حديث�ة ،القائ�م ،باالضاف�ة اىل

كرب�الء والرطبة ،ثم تتق�دم موجة الربد
املصحوب�ة بتس�اقط الثل�وج باتج�اه
املناطق الوسطى ،ومن ضمنها العاصمة
بغداد ولتش�مل املناطق اآلتية :الفلوجة،
سامراء ،تکریت ،بعقوبة ،الحلة ،واسط،
عى الغربي ،ثم تخف حدة تساقط الثلوج
ليتحسن الطقس بعد الظهر مع استمرار
األجواء شديدة الربودة “.واشارت الهيئة
اىل انه “من املتوقع انحسار الكتلة الجوية
الب�اردة تدريجي�ا مس�اء ي�وم األربعاء،
وبعدها تب�دأ درجات الح�رارة باالرتفاع
التدريجي ،ويعود الطقس الشتوي املعتاد
عليه يوم الخميس”.

اجليش السوري يستعيد السيطرة على
عشرات البلدات والقرى يف ريفي إدلب وحلب
دمشق /متابعة الزوراء:
أعلن الجيش الس�وري أن قواته املس�لحة
املتقدم�ة من ري�ف إدلب الرشق�ي التقت
قواته املتقدمة م�ن اتجاه حلب الجنوبي،
واستعادت الس�يطرة عى  600كم مربع.
وأعلن�ت القيادة العام�ة للجيش ،يف بيان،
أن “الق�وات املس�لحة الس�ورية حقق�ت
إنج�ازات ميدانية نوعي�ة ،والتقت القوات
املتقدمة من ريف إدل�ب الرشقي بالقوات
املتقدم�ة من اتجاه ريف حل�ب الجنوبي،
مستعيدة السيطرة عى مساحة جغرافية
تزي�د ع�ن  600ك�م مرب�ع ،وأحكم�ت
الس�يطرة عى ع�رشات البل�دات والقرى
والت�الل الحاكمة”.وأضاف�ت أن “وحدات

م�ن قواتنا املس�لحة يف محافظت�ي إدلب
وحل�ب تابعت تقدمه�ا امليدان�ي للقضاء
ع�ى التنظيم�ات اإلرهابي�ة الت�ي زادت
م�ن اعتداءاته�ا ض�د املدني�� اآلمن��،
واس�تخدمتهم دروع�ا برشية”.وتاب�ع
البي�ان أن�ه من الق�رى والبل�دات والتالل
الحاكمة التي تم تحريرها“ ،خان السبل،
كفربطيخ ،جوباس ،الن�ريب ،تل مرديخ،
كفرعمي�م ،أف�س ،رساقب ،ت�ل التباريز،
محاري�م ،جامع�ة إيب�ال ،رس�م العي�س،
الش�يخ أحم�د ،زم�ار ،حوي�ر العيس ،تل
باجر ،رسم الصهريج ،تل طوقان ،جزرايا،
خان طوم�ان ،خلصة ،الق�رايص ،زيتان،
الشيخ إدريس ،الريان ،لوف ،العيس”.

وزير العمل يوجه بتوزيع راتب املعني
املتفرغ كل شهرين
بغداد /الزوراء:

وجَّ �ه وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية،

باسم عبدالزمان ،بتوزيع راتب املع� املتفرغ
كل ش�هرين ب�دالً م�ن ( )3أش�هر.وذكرت
وزارة العم�ل ،يف بيان  :أن «وزير العمل وجنّ ه
بتوزيع راتب املع� املتفرغ كل شهرين بدالً
من ثالثة أشهر ،بدءا ً من نهاية شهر شباط
الجاري».وأضاف�ت أن «هذه املبادرة جاءت
سعيا ً لتحقيق فضى الخدمات للمستفيدين
م�ن امتي�ازات الهيئة ،وع�ى الخصوص ما
يتعلق منها برصف رواتب املع� املتفرغ».

الرافدين يؤكد إلتزامه بصرف رواتب
املوظفني وفقا للتوقيتات

بغداد /الزوراء:
دع�ا م�رصف الرافدي�ن ،ام�س األح�د،
بعض دوائ�ر الدول�ة اىل االلت�زام باملوعد
املحدد إلرس�ال وتغذية حساباتهم املالية
ملبال�غ موظفيه�ا وع�دم تأخريه�ا حتى
يت�م رصفها ضم�ن التوقيت�ات املحددة.
وق�ال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن «املرصف
جه�ة تنفيذية يف عملي�ة رصف الرواتب،
وعندما تقوم أية دائرة او وزارة بإرس�ال
االش�عارات الخاصة بمبالغه�ا التي فيها
التخصي�ص امل�ايل ،فإن امل�رصف يرشع

باتخ�اذ اإلجراء ال�الزم يف عملي�ة توزيع
الراتب ع�ى وفق أنظمة حديثة الكرونية
متطورة ،وبالرسعة املمكنة».وأش�ار إىل،
أن «هن�اك بعض الدوائ�ر تتأخر يف تزويد
امل�رصف بتمويل مبالغها لع�دة اينّام ،ويف
بعض األحيان تكون القوائم واإلشعارات
الخاص�ة بمبال�غ موظفيه�ا فيها بعض
األخطاء ،مما يضطر املرصف اىل إرجاعها
للمطالبة بإدخال تعديالت عليها ،وبالتايل
ف�إن رصف الرات�ب ق�د يتخط�ى املوع�د
املقرر توزيعه ،وقد يس�تغرق ع�دة اينّام،
مما يتسبب يف احراج للموظف».

الطاقة النيابية تكشف أسباب تراجع ساعات التجهيز للطاقة وتدعو إلجراء صيانة دورية للمحطات

خبري اقتصادي لـ

الزوراء /حس� فالح:
اوضحت لجن�ة الطاقة النيابية اس�باب
تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية
خالل الف�رة الحالي�ة ،وفيم�ا دعت اىل
رضورة إج�راء صيانة دورية للمحطات
التوليدي�ة ،كش�ف خبري اقتص�ادي عن
انفاق  50ملي�ار دوالر عى ملف الطاقة
خ�الل  16عاما.وقال عضو لجنة النفط
والطاقة النيابي�ة ،النائب مظفر الوائيل،
يف حدي�ث ل�»ال�زوراء» :ان االس�باب
الحقيقي�ة يف التلك�ؤ الحاص�ل بتجهيز

 :العراق أنفق  50مليار دوالر على ملف الطاقة خالل  16عاما

الطاق�ة الكهربائية يف عموم املحافظات
ترجع اىل س�وء االدارة والتخطيط .الفتا
اىل :ان اغلب املحطات الكهربائية قديمة
ومتهالك�ة ،خاصة املحط�ات البخارية
التي اغلبها مىض عليها نحو  5س�نوات
م�ن دون صيانة.واض�اف الوائ�يل :ان
هن�اك مش�اكل يف مج�ال نق�ل وتوزيع
الطاق�ة الكهربائية ،حيث س�يتم تنفيذ
مش�اريع اس�راتيجية يف ه�ذا املجال يف
بغداد واملحافظات .مشريا اىل :ان محطة
الرميل�ة يف محافظ�ة الب�رصة طاقته�ا

التوليدية تبل�غ نحو  3000ميغاواط ،إال
انها تنتج حالي�ا  1000ميغا واط فقط،
بس�بب عدم تأهي�ل املحط�ات الثانوية،
ومنها محط�ة الرميلة القرنة  400ميغا
واط دبل سريكت شمال البرصة ،وغريها
م�ن املحطات .مبين�ا :ان هناك نقصا يف
املحط�ات ال�  ،400ونقص�ا يف املحطات
 132املوج�ودة يف انح�اء الع�راق كافة.
وأكد :ان هناك سوءا يف االستخدام وعدم
الرش�يد وتلكؤا يف التوزي�ع ،وهذه كلها
تنعك�س ع�ى الكهرب�اء ،فض�ال عن ان

تشكيلة احلكومة املؤقتة ستعلن خالل األسبوع املقبل

الزوراء /يوسف سلم�ان:
مع اس�تمرار مفاوضات تشكيل الحكومة املؤقتة،
كش�ف تحال�ف الفتح ع�ن نتائج اجتماع مش�رك
لقي�ادات م�ن التحالف م�ع رئيس ال�وزراء املكلف
محم�د ع�الوي مؤخرا ،فيم�ا رجح اعالن تش�كيل
الكابين�ة الوزارية الجديدة نهاية األس�بوع املقبل.
واكد تحالف الفت�ح استمرار املفاوضات ب� الكتل
السياس�ية املختلف�ة وع�الوي ،وانها ربم�ا تنتهي
قب�ل املوعد املقرر للخروج بالحكومة الجديدة ،كما
خ�ول رئيس الحكومة املكلف ،محمد عالوي ،حرية
اختي�ار وزرائ�ه دون أي رشط .وق�ال النائ�ب عن
التحالف ،فاضل الفتالوي ،ل�”الزوراء“ :ان “تحالف
الفتح بكامل مكوناته السياسية أبلغ عالوي حرية
اختي�ار وزرائ�ه دون تدخل م�ن قواه السياس�ية،
ول�م يضع أي رشط ،تاركا له حري�ة االختيار ،عى
ان تك�ون اركان كابينته الجدي�دة مرضية للجميع

تفاصيل امللف ص5

الصني تطلق امسا مؤقتا على الفريوس الفتاك

“كورونا” يودي حبياة  811شخصا
وإصابة  37198يف الصني

نتائج اجتماع مشرتك
حتالف الفتح يكشف لـ
لقياداته مع عالوي
وبمقدمته�م س�احات التظاه�ر“ .مرجحا اإلعالن
ع�ن الحكوم�ة الجدي�دة نهاي�ة األس�بوع املقبل.
وأض�اف ان “اح�داث النج�ف والنارصي�ة خ�الل
األس�بوع امل�ايض ،واالس�تجابة الرسيع�ة للقوات
األمنية لطلب املرجعية الدينية بمس�ك زمام األمور
لحماية التظاهرات ،قد س�هلت امام رئيس الوزراء
املكل�ف محمد ع�الوي اإلرساع بتش�كيل الحكومة
املقبل�ة“ .مبين�ا ان “تحال�ف الفت�ح طالب عالوي
بالتزام الحكومة بش�أن تنفيذ ق�رار اخراج القوات
االمريكية من العراق”.واوضح ان “االجتماع ناقش
الت�زام حكومة عالوي بقرار الربملان بش�أن اخراج
الق�وات االمريكية من العراق كما تعهدت الحكومة
الحالي�ة لترصيف االعمال“ .مبينا ان “قادة تحالف
الفتح طالبوا رئي�س الوزراء املكلف برورة ابعاد
اختي�ار ال�وزراء املقبل�� خ�ارج الفئ�ة الحزبية،
وبشكل عميل“.

العراق يحتاج اىل شبكة كهربائية وطنية
رصينة.بدوره ،اك�د الخبري االقتصادي،
ماج�د الصوري ،وجود اجن�دات داخلية
مرتبط�ة بجه�ات خارجي�ة تح�اول
جعل العراق مس�توردا ل�كل يشء ،ومن
ضمنه�ا الطاق�ة الكهربائي�ة .الفتا اىل:
ان العراق رصف ع�ى ملف الطاقة نحو
 50ملي�ار دوالر من�ذ  2003حت�ى اآلن.
وقال الص�وري ،يف حدي�ث ل�»الزوراء»:
ان الفس�اد املايل واالداري املس�ترشي يف
منظومة الكهرباء ادى اىل تلكؤ هذا امللف

وجعله مربكا .مبينا :انه حس�ب بيانات
مجل�س النواب ،فإن الع�راق رصف عى
ملف الطاقة نح�و  50مليار دوالر خالل
الس�نوات املاضية.واض�اف :ان ه�ذه
االم�وال ل�و رصف�ت بالش�كل الصحيح
لجعل�ت الع�راق ينت�ج نح�و  50اىل 60
ال�ف ميغاواط ،بما فيه�ا االنتاج والنقل
والتوزيع ،إال ان هذه االموال قد اعطيت
لرشكات متلكئة ،وهدرت من دون وجود
رقابة او حساب.

بك� /متابعة الزوراء:
أعلنت الس�لطات الصيني�ة ارتفاع حصيلة
ضحاي�ا فريوس”كورونا” الجديد يف جميع
أنح�اء الب�الد إىل  811حالة وف�اة ،واصابة
 37198ش�خصا.وقالت لجن�ة الصح�ة
الوطني�ة بالص� :حت�ى منتصف الليل من
يوم  8فرباير الجاري ،حصلت لجنة الصحة
الوطنية يف الص� عى بيانات من  31إقليما
تفيد بأن ع�دد املصاب� اإلجم�ايل وصل إىل
 37198ش�خصا ،فارق منه�م الحياة 811
شخصا ،وتعايف  2649شخصا ،يف ح� بقي
 33738شخصا مريضا ،بينهم  6188بحالة
حرجة.وأش�ار البيان إىل أن هناك اش�تباها
ب� 28.9ألف حالة ،ونحو  188ألف شخص
عى احتكاك وش�يك مع امل�رىض ،وهم اآلن
تح�ت املراقب�ة الطبية.واتخ�ذت الص��

إج�راءات مش�ددة ملنع انتش�ار الفريوس،
شملت فرض حجر صحي عى أكثر من 50
مليون ش�خص يف مقاطعة هوبي الواقعة
وس�ط الب�الد وعاصمته�ا ووه�ان.اىل ذلك
اطلقت السلطات الصينية تسمية “”NCP
بصف�ة مؤقتة عى ف�ريوس “كورنا” ،أحد
الفريوسات التاجية ،الذي ال يعرف العلماء
عن�ه الكثري حت�ى اآلن.وبع�د إعالنها حالة
الطوارئ الدولية الش�هر امل�ايض ،اقرحت
منظم�ة الصح�ة الدولي�ة إطالق تس�مية
مؤقتة عى فريوس “كورونا” وهي “مرض
ح�اد للجه�از التنف�يس ،”2019-nCoV
وتش�ري األرقام يف هذه التس�مية إىل الس�نة
التي ظهر فيها ه�ذا املرض ،والحروف هي
اختصار ل�”نوع جديد لكورونا”.

تفاصيل اخرى ص3

على هامش افتتاح القمة اإلفريقية الـ 33يف أديس أبابا

السيسي :النزاعات وزيادة خماطر اإلرهاب والتطرف تعد أساس التحديات أمام القارة اإلفريقية

أديس أبابا /متابعة الزوراء:
أكد رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي،
موىس فكي ،يف افتتاح القمة اإلفريقية
العادي�ة ال� 33يف العاصم�ة اإلثيوبية
أدي�س أبابا ،امس األحد ،تحت ش�عار
“إس�كات البن�ادق وتهيئ�ة الظروف
للتنمي�ة يف إفريقي�ا” ،ع�ى “رضورة
الح�ل الس�يايس يف ليبيا”.ودعا رئيس
املفوضي�ة الواليات املتح�دة إىل “رفع
الس�ودان م�ن قائم�ة اإلره�اب”.

كم�ا طال�ب رئيس مفوضي�ة االتحاد
اإلفريق�ي ،م�وىس فك�ي ،ب�رورة
وق�ف التدخ�الت الخارجي�ة يف ليبيا.
وش�دد فكي عى أن “القارة اإلفريقية
بحاجة ماس�ة إىل الحرية” ،مشريا إىل
أن “التوترات يف القارة اإلفريقية تؤثر
عى ال�دول األعضاء”.ويف ملف الرشق
األوس�ط ،أض�اف رئي�س املفوضي�ة:
“نخىش م�ن أن الخط�ة األمريكية لن
تس�اهم يف ح�ل الرصاع الفلس�طيني

اإلرسائييل”.وح�ول ف�ريوس كورونا،
أبدى رئيس املفوضية “تضامن القارة
اإلفريقي�ة م�ع الص�”.وأعرب فكي
ع�ن “القلق م�ن تحول الش�باب نحو
التطرف”.م�ن جانب�ه ،أك�د الرئي�س
امل�رصي ،عب�د الفت�اح الس�ييس ،أن
اس�تمرار النزاع�ات وزي�ادة مخاطر
اإلره�اب والتط�رف تع�د أس�اس
التحدي�ات أم�ام الق�ارة اإلفريقي�ة.
فيم�ا قال األم� الع�ام لألمم املتحدة،

أنطونيو غوترييس“ :مكافحة اإلرهاب
أس�اس لتحقي�ق
يف إفريقي�ا رشط
ٍ
التنمية املس�تدامة”.وقال السييس ،يف
كلمته أمام جلس�ة االتحاد اإلفريقي،
إن جهود التنمية الش�املة يف إفريقيا
لن تت�م دون تحديث للبني�ة التحتية،
مؤك�دا ح�رص مرص ع�ى االضطالع
بمس�ؤوليتها خالل رئاس�تها لالتحاد
اإلفريقي.وأض�اف“ :اننا ن�درك قيمة
أمننا وحقوقنا والحفاظ عى مقدرات

ش�عبنا” .مؤكدا أن مرص س�يتواصل
دوره�ا الداعم للعم�ل اإلفريقي وحل
مش�اكل القارة وتفعي�ل كل مبادرات
التع�اون ب�� دولها.مؤك�دا أن نق�ل
املرتزقة من س�وريا إىل ليبيا س�تكون
ل�ه تداعيات خط�رية ع�ى دول جوار
ليبيا.واته�م الرئيس امل�رصي أطرافا ً
إقليمي�ة بخرق وانتهاك التوافق الدويل
يف مؤتمر برل� حول ليبيا.

تفاصيل ص2

سياسة
العدد 7186 :االثنين  10شباط 2020

الوفد الكردي :وصلنا إىل اتفاقات
بشأن امللفات العالقة بني بغداد وأربيل

بغداد /الزوراء:
أعلن الوفد الكردي ،الذي وصل
بغداد ،التوصل اىل اتفاقات بشأن
امللفات العالقة بني بغداد وأربيل،
فيما أوضح أن أهداف زيارة
وفد اإلقليم التوصل اىل ّ
حل لدفع
املستحقات املالية للفالحني التى
لم ترصف منذ بداية العام املايض،
ّ
وحل املشاكل الزراعية بني بغداد
وأربيل.
وقال املكتب اإلعالمي لوزير
الزراعة واملوارد املائية يف حكومة
اإلقليم ،بيكرد طالباني :أن وفدا ً
رفيع املستوى من حكومة إقليم
كردستان ،زار العاصمة بغداد
برئاسة بيكرد الطالباني ،وزيرة
الزراعة واملوارد املائية يف حكومة
اإلقليم ،وعضوية خالد شوانى،
وزير اإلقليم لشؤون املناطق خارج
اإلقليم”.
وأضاف :أن الوفد الكردي عقد
اجتماعا ً مع وزير املالية االتحادي،
فؤاد حسني ،وركز عىل رصف
املستحقات املالية ّ
لفالحي اإلقليم.
مؤكداً :أن الوفد سيلتقي أيضا
رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
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قيمة القرض تصل إىل  500مليون دينار للمشروع الواحد ويوفر  100ألف فرصة عمل
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التخطيط تكشف لـ تفاصيل املشروع الوطين لتشغيل الشباب
وتعلن إطالقه قريبا
الزوراء /حسني فالح:
كشفت وزارة التخطيط عن تفاصيل
املرشوع الوطني لتشغيل الشباب،
وفيما اعلنت قرب اطالق الروابط
االلكرتونية للتقديم اىل املرشوع،
اكدت ان قيمة القرض يف املرشوع
الواحد لعرشة اشخاص تصل اىل
 500مليون دينار ،وتوفر  100الف
فرصة عمل خالل عام .2022
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط،
عبد الزهرة الهنداوي ،يف حديث
لـ”الزوراء” :ان املرشوع هو من نوع
جديد ،يقوم عىل دعم الشباب من
خالل تبني مشاريع متوسطة سواء
كانت مشاريع زراعية او صناعية او
اي مشاريع انتاجية اخرى .مبينا :ان
فكرة املرشوع تقوم عىل اساس منح
قروض ميرسة ملجموعة من الشباب
عىل ان ال يقل عدد املشاركني عن 10
اشخاص يقدمون فكرة مرشوع تعد
له دراسة جدوى اقتصادية.
واضاف :ان اصحاب هذا املرشوع
يحصلون عىل قرض بقيمة كحد
ادنى  35مليون دينار ،وكحد اعىل 50
مليون دينار للشخص الواحد ،ونحن
نتحدث عن  10اشخاص ،اي بمعنى
ان القرض يصل اىل  350مليون دينار
كحد ادنى ،و 500مليون دينار كحد
اعىل للمرشوع الواحد.
واوضح :ان القرض يمنح باسم
املرشوع وليس باسم الشخص،
ولكن لكل شخص من العرشة

من إجل ّ
حل امللفات العالقة”.
وأوضح“ :أن أهداف زيارة وفد
ّ
حل لدفع
اإلقليم التوصل اىل
املستحقات املالية للفالحني التى
لم ترصف منذ بداية العام املايض،
ّ
وحل املشاكل الزراعية بني بغداد
وأربيل”.
وأشار املكتب اإلعالمي اىل :أن الوفد
الكردي عقد اجتماعا ً مع وزيري
الزراعة واملوارد املائية االتحاديني،
وت ّم من خالله االتفاق عىل تشكيل
لجنة تنسيق عليا بني أربيل وبغداد
ملراجعة ودراسة املشاكل بني
الطرفني وسبل معالجتها .مبيناً:
أن االجتماع ناقش مشاكل املياه
والسقي واملوارد املائية وانشاء
السدود وترميمها ،وأيضا الديون
التي يحصلها العراق من االتفاقيات
الدولية الخاصة بالزراعة ومكافحة
التصحر.
ويف وقت سابق ،وصل وفد من
حكومة إقليم كردستان ،برئاسة
وزيرة زراعة كردستان ،بيكرد
طالباني ،اىل بغداد لبحث جملة
من املواضيع ،منها وضع السدود
ومستحقات الفالحني يف اإلقليم.

اصحاب املرشوع حصة مسجلة
باسمه من القرض واملرشوع .الفتا
اىل :ان القرض سيكون بنسبة فائدة
قليلة جدا ال تتجاوز  3باملئة ،فضال
عن ان السنتني االولتني من القرض
ستكونان سنتي سماح ،حيث يبدأ
االستقطاع من السنة الثالثة من
املرشوع ،عىل ان يتم تسديده عىل
مدى  8سنوات ليستوىف القرض.
وتابع :ان ما يميز املرشوع هو
تشجيع الشباب عىل االنخراط به،

وستكون هناك جهة ضامنة سميت
باملكتب االستشاري او “املطوّر”.
مبينا :ان هذا املكتب يتوىل كل
تفاصيل املرشوع ،من ضمنها دراسة
الجدوى وجميع االجراءات الخاصة
باملرشوع ،واختيار مكان املرشوع
وآليات العمل ،وكذلك يعد الضامن
للمرشوع ،فال يحتاج من الشباب اىل
تقديم ضمانات.
واكد :انه بعد ذلك يتم تسجيل
املرشوع كرشكة لدى وزارة التجارة،

رجحا خروج أحزاب عديدة من املشهد احلكومي

وايضا هذه الخطوات يقوم بها املطور
او املكتب االستشاري ،وبالنتيجة
اصحاب املرشوع يتسلمون االمور
صافية ،ولكن عىل وفق آلياته .الفتا
اىل :ان االليات تكون عىل وفق مراحل،
االوىل تدريب الشباب وسيتقاضون
عىل التدريب اجورا ،والثانية العمل
كموظفني يف املرشوع ،وايضا مقابل
راتب ،ثم املرحلة الثالثة والتي تؤول
فيها ملكية املرشوع ويسجل باسم
هؤالء الشباب ،ليصبحوا اصحاب

رشكة.
واشار اىل :ان املرشوع يستهدف خالل
عام  2022لتوفري نحو  100الف
فرصة عمل ،وبعد ذلك يتوسع .مبينا:
ان الخطوة االوىل يف اطار التنفيذ،
حيث بدأت من محافظة ذي قار
خالل االيام املاضية ،وتم تخصيص
منطقتني تنمويتني ،االوىل بمساحة
 100دونم ،والثانية بمساحة  15الف
دونم إلقامة املشاريع.
وزاد يف القول :انه تم التعامل
والتباحث مع مصارف خاصة اهلية
لتمويل املشاريع ،باالضافة اىل ان
البنك املركزي سيكون رشيكا بتمويل
هذا املرشوع .الفتا اىل :ان الجهات
املشرتكة باملرشوع هي وزارة
التخطيط ووزارة العمل والشؤون
االجتماعية ووزارة الشباب ،باالضافة
اىل البنك املركزي وهيئة االستثمار
الوطنية ،وايضا هناك لجنة وطنية
عليا برئاسة وزير التخطيط ،وتضم
بعضويتها مجموعة من النواب،
وكذلك رجال االعمال واملختصني بهذا
املجال.
واوضح :ان آلية التقديم ستكون
بعد ان تستكمل املنصة االلكرتوني
التي تتضمن قاعدة بيانات لكل
املوجودين ،ويتم التقديم من
خالل قناتني ،اما من خالل الرابط
االلكرتوني الذي سيطلق قريبا ،او
من خالل املواقع الخاصة بهيئات
االستثمار يف املحافظات.

لضمان عدم استخدام واشنطن حق “الفيتو” ضده

 :القوى السياسية جملس األمن ..شطب إدانة “اخلطة األمريكية“
حملالن سياسيان لـ
من مشروع قرار فلسطيين معدل
ال تريد انتخابات مبكرة كونها تعين خسارتها

إيران تكشف عن مصدر اهلجوم
السيرباني الذي وصفته باألكرب
يف تارخيها

الزوراء /ليث جواد:
ع ّد املحلل السيايس ،احسان الشمري ،ان كثريا من
القوى السياسية ال تريد اجراء انتخابات مبكرة،
عازيا السبب إىل أنها تعلم بأنها ستخرس بسبب
السخط الشعبي ،فيما رجح املحلل السيايس ،حافظ
آل بشارة ،خروج عدة احزاب من املشهد السيايس
والحكومي املقبل يف حال إجراء االنتخابات املبكرة.
وقال املحلل السيايس ،احسان الشمري ،يف حديث
لـ”الزوراء” :إن الكثري من القوى السياسية ال تريد
اجراء انتخابات مبكرة يف ظل السخط الشعبي عىل
االحزاب والعملية السياسية ألنها تعلم أنها سوف
تخرس العديد من مقاعدها يف الدورة املقبلة لو
اجريت االنتخابات يف هذا التوقيت.
واضاف الشمري :أن هذه القوى تعمل عىل عرقلة
عملية اجراء االنتخابات املبكرة يف املرحلة املقبلة
من اجل البقاء يف مواقعها ألطول فرتة ممكنة لحني
التهيئة لالنتخابات املقبلة ،لكن برغم ذلك ستجري
االنتخابات خالل الفرتة املقبلة.
وأوضح الشمري :أن مهمة الحكومة املؤقتة
ستكون من اولوياتها هي اجراء االنتخابات املبكرة
من خالل تهيئة االجواء والظروف االزمة إلجرائها

طهران /متابعة الزوراء:
أعلن وزير االتصاالت اإليراني ،محمد جواد آذري جهرمي ،تعرض بالده لهجوم
إلكرتوني شديد ،أمس ،أدى إىل قطع اإلنرتنت.
وقال وزير االتصاالت ،يف مؤتمر صحفي ،امس األحد ،إن “الخلل يف اإلنرتنت
ال يزال متواصال ،والعدو ال يزال مرصا عىل التأثري يف شبكة اإلنرتنت يف إيران”.
وأضاف جهرمي“ :لقد واجهنا الهجوم اإللكرتوني الذي استهدف اإلنرتنت،
ونحن نعمل عىل التعرف عىل مسببيه”.
وأشار إىل أن “العدو يسعى إىل قطع اإلنرتنت يف إيران عىل أعتاب الذكرى 41
النتصار الثورة” ،وأن “التأثري عىل األجواء يف إيران خالل فرتة االنتخابات
الربملانية هو أحد مخططات العدو ،وأمريكا كانت قد هددت بأنها بصدد
إيجاد خلل يف الشبكة الوطنية اإليرانية لإلنرتنت” .وأوضح أن “الهجوم
اإللكرتوني وقطع اإلنرتنت جزء من مخططات العدو التي بدأت ،امس ،للتأثري
يف االنتخابات الربملانية”.
كذلك قال نائب وزير االتصاالت اإليراني :إن الهجوم السيرباني ،الذي استهدف
البنى التحتية لإلنرتنت ،أمس ،هو أكرب هجوم إلكرتوني تتعرض له البالد حتى
اآلن”.
ورصح نائب الوزير بأن موجة ثانية من الهجوم السيرباني قد بدأت الستهداف
اإلنرتنت يف إيران ،مضيفا أن الهجوم السيرباني منظم ،وانطلق من ماليني
املصادر.
ويف هذا السياق ،قالت رشكة اتصاالت البنى التحتية اإليرانية إن الهجوم
السيرباني عىل البالد جاء من رشق آسيا وشمال أمريكا.

بكل شفافية وحيادية تامة ،اضافة اىل عملها عىل
حرص السالح بيد الدولة .
أما املحلل السيايس ،حافظ آل بشارة ،فقال يف حديث
لـ”الزوراء” :إن اجراء االنتخابات املبكرة سيؤدي اىل
خروج عدة احزاب من املشهد السيايس والحكومي
املقبل نتيجة وجود توجه شعبي اىل تغيري الوجوه
السياسية التي حكمت البلد منذ  2003ولغاية اآلن.
مضيفا :ان رئيس الوزراء ،محمد توفيق عالوي ،ال
يمكنه اجراء انتخابات وحده ،وانما يحتاج اىل تعاون
جميع املؤسسات ذات العالقة ،اضافة اىل وقوف
القضاء والقوات االمنية اىل جانبه لكي يتمكن من
اجراء انتخابات عادلة ونزيهة .
واوضح ال بشارة :ان اجراء االنتخابات املبكرة يجب
ان تسبقها خطوة جدا مهمة ،وهي عملية تشكيل
الحكومة املقبلة والتصويت عليها من قبل الكتل
السياسية يف املرحلة املقبلة ،السيما ان هناك جهات
لغاية اآلن ال تريد ان تغادر مستنقع املحاصصة التي
دمرت البلد .
منوها اىل :انه إذا اخفقت الكتل السياسية يف
اختيار حكومة مؤقتة ايضا فسوف لن تكون هناك
انتخابات مبكرة .

نيويورك /متابعة الزوراء:
قدمت تونس واندونيسيا مرشوع قرار فلسطيني
معدل ملجلس األمن بخصوص “صفقة القرن”
بعد حذف إدانة الخطة األمريكية هذه ،يف الصيغة
الجديدة ،لضمان عدم استخدام واشنطن حق
“الفيتو” ضده.ويتضمن النص الذي قدم للدول
الـ 15األعضاء يف مجلس األمن ،السبت ،عىل أن
“املبادرة التي تم تقديمها يف  28يناير  2020بشأن
الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ،تبتعد عن املعايري
املتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا
النزاع ،كما وردت يف قرارات األمم املتحدة ذات
الصلة”.وكانت صيغة معدلة للنص األول  ،تتحدث
عن مبادرة “قدمتها الواليات املتحدة” ،وشطبت هذه
اإلشارة من الصيغة األخرية التي تم تسليمها السبت
إىل أعضاء مجلس األمن الدويل.وكانت الصيغة األوىل
ملرشوع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة
تونس وإندونيسيا اللتني تشغالن حاليا مقعدين
غري دائمني يف مجلس األمن ،تؤكد أن مجلس األمن
“يأسف بشدة ألن خطة السالم التي قدمتها يف
 28يناير الواليات املتحدةـ تنتهك القانون الدويل
واملعايري املرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع
اإلرسائييل الفلسطيني”.لكن تخفيف لهجة القرار
الذي ال يزال يتضمن إدانة االستيطان اإلرسائييل يف

األرايض الفلسطينية املحتلة ،بما يف ذلك يف القدس
الرشقية ،ويؤكد عىل رضورة الحفاظ عىل خطوط
التقسيم التي حددت يف  ،1967قد ال يكون كافيا
ملنع الواليات املتحدة من استخدام حق النقض
(الفيتو) خالل التصويت عىل النص.ويف صيغته
املعدلة يضيف مرشوع القرار عىل النسخة السابقة
فقرة تتضمن “إدانة كل أعمال العنف ضد املدنيني،
بما فيها أعمال اإلرهاب ،واألعمال االستفزازية،
والتحريض عىل العنف والتدمري”.وحذفت من النص
املعدل الدعوة إىل عقد مؤتمر دويل حول الرشق
األوسط “يف أقرب وقت” ،واكتفت النسخة الجديدة
من مرشوع القرار بالتذكري ّ
بأن ذلك منصوص عليه
يف قرار صادر عن األمم املتحدة يف العام .2008
وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس،
إىل األمم املتحدة ،الثالثاء ،لطرح مرشوع القرار
للتصويت.ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي خطة السالم
األمريكية التي أعلنها ترامب ،وتنص عىل االعرتاف
بالقدس عاصمة موحدة إلرسائيل ،عىل أن تقام،
وفق الخطة ،عاصمة لدولة فلسطني املستقبلية يف
بلدة أبو ديس الواقعة إىل الرشق من القدس.كذلك
تنص الخطة عىل ضم إرسائيل غور األردن وأكثر من
 130مستوطنة يهودية تقع يف الضفة الغربية.

حتت شعار “إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية يف إفريقيا”

غوترييس يف القمة اإلفريقية“ :مكافحة اإلرهاب يف إفريقيا شرط أساسي لتحقيق التنمية املستدامة”
أديس أبابا /متابعة الزوراء:
أكد رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي،
موىس فكي ،يف افتتاح القمة اإلفريقية
العادية الـ 33يف العاصمة اإلثيوبية
أديس أبابا ،امس األحد ،تحت شعار
“إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية
يف إفريقيا” ،عىل “رضورة الحل السيايس
يف ليبيا”.
ودعا رئيس املفوضية الواليات املتحدة إىل
“رفع السودان من قائمة اإلرهاب”.
كما طالب رئيس مفوضية االتحاد
اإلفريقي ،موىس فكي ،برضورة وقف
التدخالت الخارجية يف ليبيا.
وشدد فكي عىل أن “القارة اإلفريقية
بحاجة ماسة إىل الحرية” ،مشريا إىل أن
“التوترات يف القارة اإلفريقية تؤثر عىل
الدول األعضاء”.
ويف ملف الرشق األوسط ،أضاف رئيس
املفوضية“ :نخىش من أن الخطة
األمريكية لن تساهم يف حل الرصاع
الفلسطيني اإلرسائييل”.
وحول فريوس كورونا ،أبدى رئيس
املفوضية “تضامن القارة اإلفريقية مع
الصني”.
وأعرب فكي عن “القلق من تحول
الشباب نحو التطرف”.
من جانبه ،أكد الرئيس املرصي ،عبد
الفتاح السييس ،أن استمرار النزاعات
وزيادة مخاطر اإلرهاب والتطرف تعد
أساس التحديات أمام القارة اإلفريقية.

فيما قال األمني العام لألمم املتحدة،
أنطونيو غوترييس“ :مكافحة اإلرهاب
أساس لتحقيق التنمية
يف إفريقيا رشط
ٍ
املستدامة”.
وقال السييس ،يف كلمته أمام جلسة
االتحاد اإلفريقي ،إن جهود التنمية
الشاملة يف إفريقيا لن تتم دون تحديث
للبنية التحتية ،مؤكدا حرص مرص عىل
االضطالع بمسؤوليتها خالل رئاستها
لالتحاد اإلفريقي.
وأضاف“ :اننا ندرك قيمة أمننا وحقوقنا
والحفاظ عىل مقدرات شعبنا” .مؤكدا
أن مرص سيتواصل دورها الداعم للعمل
اإلفريقي وحل مشاكل القارة وتفعيل
كل مبادرات التعاون بني دولها.
مؤكدا أن نقل املرتزقة من سوريا إىل
ليبيا ستكون له تداعيات خطرية عىل
دول جوار ليبيا.
واتهم الرئيس املرصي أطرافا ً إقليمية
بخرق وانتهاك التوافق الدويل يف مؤتمر
برلني حول ليبيا.
وقال إنه لن يكون هناك استقرار أمني
يف ليبيا ،إال إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية
سلمية لألزمة تقيض عىل حالة التهميش
لبعض املناطق الليبية ،وتتيح التوزيع
العادل لعوائد الثروة والسلطة.
كما دعا إىل السماح بإعادة بناء
مؤسسات دولة يف ليبيا تكون قادرة عىل
االضطالع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها،
فضالً عن دورها ومسؤوليتها يف ضبط

حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة
دون تهديد أمن دول جوارها انطالقا ً من
أراضيها.
من جانبه ،أكد األمني العام لجامعة
الدول العربية ،أحمد أبو الغيط ،أن
ليبيا تشهد تصعيدا ً خطريا ً لألزمة ،بعد
مرور أكثر من عرشة أشهر عىل اندالع
العمليات القتالية حول طرابلس ،وتعدد
مظاهر التدخالت العسكرية الخارجية

السافرة واملكشوفة فيها.
وقال ،يف كلمته أمام الجلسة االفتتاحية
لالتحاد اإلفريقي :إن الجامعة العربية،
وبالرشاكة مع االتحاد اإلفريقي ،قادران
عىل إخراج البالد من أزمتها ،ودعم عملية
املصالحة الوطنية الجامعة بني أبنائها
داعيا إىل تثبيت الهدنة القائمة والوصول
إىل ترتيبات دائمة لوقف إطالق النار
ومراقبته ،وإيقاف كل أشكال التدخالت

الخارجية يف الشأن الليبي .وطالب
أبو الغيط بتنفيذ املسارات األمنية
والسياسية واالقتصادية املتفق عليها يف
عملية برلني ،عىل وفق املرجعيات العامة
التفاق الصخريات ،ويف إطار الدور
القيادي الذي ترشف عليه األمم املتحدة.
وأضاف :أنه ال يمكن إطالق عملية التنمية
الشاملة بمعزل عن إرساء دعائم األمن
واالستقرار يف القارة اإلفريقية .مطالبا

بتعظيم العمل املشرتك ملعالجة التحديات
األمنية ،وجذور األزمات السياسية التي
تزعزع استقرار دولنا ،وتعطل خطط
التنمية املستدامة يف منطقتنا.
من جانبه ،قال األمني العام لألمم
املتحدة ،أنطونيو غوترييس“ :مكافحة
اإلرهاب يف إفريقيا رشط أسايس لتحقيق
التنمية املستدامة” .مضيفا أن الرشاكة
األممية مع إفريقيا بالغة األهمية.
وكان غوترييش دعا لحذف السودان من
قائمة الدول الراعية لإلرهاب
ويف ترصيح أدىل به يف العاصمة اإلثيوبية
أديس أبابا عىل هامش قمة لالتحاد
اإلفريقي ،أكد غوترييش رضورة إيجاد
آلية عمل دولية للتعاون مع إفريقيا يف
مواجهة اإلرهاب املتمدد يف القارة.
وشدد عىل أن املنظمة األممية وجميع
وكاالتها تدعم تنمية وازدهار القارة
السمراء ،مشريا إىل وجود حاجة ملحة
لقوة إفريقية ملحاربة اإلرهاب ،وتعزيز
السلم واألمن تحت البند السابع من
لوائح مجلس األمن الدويل.
وخالل اجتماع ملجلس األمن والسلم
اإلفريقي ،وقبيل القمة اإلفريقية يف
أديس أبابا ،قال األمني العام لألمم
املتحدة ،أنطونيو غوترييس :إن الحرب
الليبية أسهمت يف وصول الجماعات
اإلرهابية وانتشار األسلحة.وأوضح
غوترييس أن تفاقم العنف حرم أكثر من
 400ألف طالب من الدراسة.

كما ش ّدد عىل رضورة إيجاد حل جذري
ألزمة ليبيا ،التي وصفها بالصعبة.
يذكر أن الواليات املتحدة أدرجت السودان
يف قائمتها للدول الراعية لإلرهاب يف
أغسطس  1993بسبب استضافة
الخرطوم ملؤسس تنظيم القاعدة أسامة
بن الدن ،الذي كان مقيما يف السودان بني
عامي  1992و.1996
وتأمل حكومة املرحلة االنتقالية يف
السودان ،عقب اإلطاحة بحكم الرئيس
السابق عمر البشري يف أبريل املايض،
برفع اسم البالد من القائمة التي دخلت
فيها بسبب سياسات النظام السابق
وتحسني وضعها االقتصادي.
هذا ،وانطلقت أعمال القمة اإلفريقية
العادية الـ ،33امس األحد ،تحت شعار
“إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية
يف إفريقيا”.
هذا وسلم الرئيس املرصي ،عبدالفتاح
السييس ،خالل فعاليات الجلسة
االفتتاحية ،رئاسة االتحاد للرئيس،
سرييل رامابوزا ،رئيس دولة جنوب
إفريقيا.
وتنعقد القمة هذا العام بمشاركة
إفريقية ودولية واسعة ،وتركز عىل
العديد من امللفات ،أبرزها مبادرة
“إسكات البنادق” يف إفريقيا ،وتهيئة
الظروف للتنمية ،باإلضافة إىل اإلرهاب
واألزمة الليبية ،وتطوير البنية التحتية
يف إفريقيا.
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تصريح أغضب الشارع املغربي ونشطاء يُذكرونه أن فلسطني قضية عقيدة

استقرار عدد اإلصابات اجلديدة

وزير اخلارجية“ :ال ينبغي أن نكون
فلسطينيني أكثر من الفلسطينيني أنفسهم”

حصيلة وفيات كورونا تتجاوز عدد ضحايا سارس يف العامل

الرباط/متابعة الزوراء:
ق�ال وزي�ر الخارجي�ة املغرب�ي ،ن�ارص
بوريط�ة ،يف ترصيح نقلت�ه وكالة املغرب
العرب�ي لأنب�اء إن املغ�رب يق� ّدر جه�ود
اإلدارة األمريكي�ة ،ويأم�ل أن يت�م إط�الق
دينامية بناءة للسالم.
كان ذل�ك ،أول ر ّد فعل رس�مي من املغرب
ع�ى خط�ة الس�الم األمريكي�ة ،الت�ي
كش�ف الرئيس األمريكي ،دونال�د ترامب،
تفاصيله�ا ،األس�بوع امل�ايض ،يف مؤتم�ر
صحفي يف واش�نطن برفقة رئيس الوزراء
اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو.
موقف وزير الخارجية املغربي من القضية
الفلس�طينية ،حني أعلن أنه لن يكون أكثر
فلسطينيا من الفلس�طينيني أنفسهم ،لم
يأتي معزوال ،حيث تزامن مع عدة تطورات
أهمه�ا مس�اعي إرسائيل إلقن�اع الرئيس
األمريك�ي باالع�رتاف بمغربي�ة الصحراء
الغربية مقابل تطبيع العالقات اإلرسائيلية
مع املغرب.
وأم�ام أعض�اء مجل�س املستش�ارين يف
الرمل�ان ،ق�ال ن�ارص بوريط�ة ان اململكة
تدع�م الفلس�طينيني يف موقفه�م م�ن
“صفق�ةالق�رن”األمريكي�ةاملزعوم�ة.
وبخصوص موقف بالده من خطة الس�الم
األمريكية يف الرشق األوسط ،قال انه يجب
أن يتس�م باملنط�ق والعقالني�ة بعي�دا عن
“املزايدات التي ع�رت عنها مجموعة من
الدول”.
وأض�اف أن “املغ�رب ينطل�ق م�ن وج�ود
مب�ادرة أمريكي�ة .مضيفا ان أي�ة مبادرة
يج�ب أن تك�ون إيجابي�ة كمب�ادرة ،لكن
ال تس�لب حقوق الفلس�طينيني املرشوعة
الذين لهم الحق يف رفض املبادرة.
وخ�الل تعقيب�ه ع�ى مستش�ارين ع�ن
ح�زب العدال�ة والتنمية أك�دوا أن القضية
الفلسطينية قضية ذات أولوية ،رد بوريطة
أن القضية الدبلوماسية األوىل للمملكة هي
قضية الصحراء املغربية.
لكن الجملة التي أش�علت غضب املغاربة،
عندما أس�هب وزير الخارجية يف املوضوع

نفس�ه مكم�ال :أن�ه “ال ينبغ�ي أن نكون
فلس�طينيني أكث�ر م�ن الفلس�طينيني
أنفسهم”.
وع�ر نش�طاء مغاربة عى فيس�بوك عن
غضبهم م�ن ترصي�ح املس�ؤول املغربي،
وكتب أحم�د قاري عى فيس�بوك ،واصفا
عبارة “ال يجب أن نكون فلسطينيني أكثر
من الفلس�طينيني” ،بأنها “مقززة”.
وأض�اف الناش�ط أن املغارب�ة مس�لمون
وقضي�ة فلس�طني توحدن�ا .واألقىص لنا.
والتاريخ يشهد أن فلسطني لم تضم أديانا
وطوائف عديدة تعيش مع بعضها يف س�لم
وطمأنينة إال يف ظل الحكم اإلس�المي.
وتاب�ع ان مفاتي�ح أق�دس كنائ�س
املس�يحيني ،يف اشارة اىل كنيس�ة القيامة،
أنه�ا توجد بيد عائلة مس�لمة حتى اليوم،
ألن الرتتيبات التي وضعها املس�لمون هي
الوحيدة الكفيلة باس�تخدام الكنيس�ة من
طوائ�ف متعددة دون أن تح�اول كل منها
القض�اء عى غريها .مضيفا أن فلس�طني
قضية عقيدة .والعقيدة ال تقبل املس�اومة
وال حسابات الربح والخسارة.
ب�دوره ،كت�ب ،س�عيد مبش�ور ،اعالم�ي
مغرب�ي ،أن ترصي�ح الوزي�ر بوريطة أتى
متزامن�ا مع األنباء التي س�اقتها أكثر من
وسيلة إعالمية إرسائيلية ودولية عن وجود
اقرتاح إرسائييل سابق بتوقيع اتفاق ثالثي
أمريك�ي إرسائييل مغرب�ي يقيض بتطبيع
كام�ل للعالق�ات ب�ني املغ�رب وإرسائي�ل
مقابل اع�رتاف الواليات املتح�دة بمغربية
الصحراء.
وش�دد عى أن قضية فلس�طني هي أيضا
قضي�ة املغاربة األوىل ،موضح�ا أنها هكذا
كان�ت ط�وال تاري�خ االحت�الل املس�تمر
ل�أرايض الفلس�طينية ،وهك�ذا س�تظل،
فاملس�ألة ببس�اطة أن فلس�طني جزء منا
كما نحن جزء منها ،حارة املغاربة حارتنا
وباب املغاربة بابنا ،ومفاتيح بيت املقدس
ظلت يف كنف املغاربة ملئات الس�نني تنفيذا
لوصي�ة الس�لطان الن�ارص ص�الح الدين
األيوبي.

بكني/متابعة الزوراء:
ارتفع�ت حصيل�ة وفي�ات فريوس
كورونا املس�تجد يف الصني إىل ،811
ام�س األحد ،متج�اوزة عدد وفيات
فريوس س�ارس بني عامي 2002-
 ،2003لكن ت�م اإلبالغ عن عدد أقل
من الحاالت الجديدة يف إشارة إىل أن
التفيش قد يتباط�أ مع تكثيف دول
أخرى جهودها لدرء الوباء
وقالت منظمة الصحة العاملية إنها
ت�رى يف اس�تقرار ع�دد اإلصاب�ات
الجديدة “نبأ سارا”.
وتس�بب فريوس كورونا املس�تج ّد
ال�ذي ظهر يف ديس�مر يف س�وق يف
مدين�ة ووه�ان يف وس�ط الص�ني،
ب�� 89وف�اة إضافية يف الس�اعات
ال� 24األخرية يف الصني القارية (أي
ب�دون هونغ كونغ وم�اكاو) ،وهو
أك�ر ع�دد وفيات خالل ي�وم واحد
جراء هذا الوباء ،عى وفق ما أعلنت
لجنة الصحة الوطنية.
ويف ح�ني يخضع قس�م م�ن البالد
لحج�ر صح�ي ،بلغ�ت حصيل�ة
الوفي�ات ج�راء امل�رض يف الص�ني
القارية  811ش�خصا ،باإلضافة إىل
وفاة ش�خص يف هونغ كونغ وآخر
يف الفيليبني .وبذلك تكون الحصيلة
قد تجاوزت حصيلة وفيات متالزمة
االلتهاب التنفيس الحاد (س�ارس)
ال�ذي أودى بحياة  774ش�خصا ً يف
العالم يف عامي  2002و.2003
وع�دت منظم�ة الصح�ة العاملية،
الس�بت ،أن عدد اإلصابات الجديدة
الذي يُس�جّ ل يوميا ً يف الصني أصبح
“يف حال�ة اس�تقرار” ،مش�رية يف
أنه من املبكر جدا ً
الوقت نفس�ه إىل ّ

الق�ول إن الوب�اء تج�اوز مرحل�ة
الذروة.
ورصّ ح مدي�ر الرام�ج الصحي�ة
الطارئة يف منظمة الصحة العاملية،
ماي�كل راي�ن“ :نس�جّ ل ف�رتة من
االستقرار منذ أربعة أيام ،إذ ان عدد
اإلصاب�ات املبلّ�غ عنها ل�م يرتفع.
إن�ه خ�ر س�ا ّر ،وذل�ك يمك�ن أن
يعكس تأث�ري اجراءات الرقابة التي
ُاتخ�ذت”.ويف الص�ني القارية ،بلغ
عدد اإلصابات املؤكدة ،األحد ،قرابة
 37ألف�ا ومئت�ني ،أي  2600إصابة
جديدة مقارن�ة بالحصيلة اليومية
الس�ابقة.وعدد اإلصاب�ات األخ�ري
ه�و ّ
أقل بكث�ري من ع�دد اإلصابات
اإلضافي�ة ال�ذي أعلنت الس�لطات
الصيني�ة عنه ،األربع�اء ،كحصيلة
يومي�ة ،وبل�غ قراب�ة  3900حال�ة
جديدة.
وتراج�ع أيض�ا ً ع�دد اإلصاب�ات
املشتبه بها ،إذ بلغ األحد أكثر بقليل
م�ن  3900خ�الل الس�اعات ال�24

األخ�رية ،مقاب�ل أكث�ر م�ن 5300
يف الحصيل�ة املُعلن عنه�ا الخميس
املايض.
ويف أواخ�ر يناي�ر ،ق� ّدر أح�د أب�رز
الخ�راء الصيني�ني يف األم�راض
التنفسية ،جونغ نانشان ،أن الوباء
يمكن أن يبل�غ ذروته حوايل الثامن
من فراير قبل أن يبدأ بالرتاجع.
رسائل مفتوحة
وقال�ت ،ميليس�ا س�انتوس ،وهي
طالبة من جمهوري�ة الدومينيكان
ل�م تخ�رج م�ن منزله�ا يف ووهان
منذ أس�بوع ،لوكالة فرانس برس،
إن�ه نظرا ً إىل تراجع ع�دد اإلصابات
الجدي�دة “أعتقد أن م�ن اآلن حتى
ّ
ستتحسن”.
 15يوماً ،األمور
وق�ررت الش�ابة أن تخ�رج خ�الل
النهار لتش�رتي بعض املؤن ،لكنها
س�رتتدي قناع�ا ً واقي�ا ً وقف�ازات.
وقالت ردا ً عى أس�ئلة فرانس برس
ع�ر الهات�ف م�ن بكني “أن�ا قلقة
قليالً ،ق�رأت أن الفريوس يمكن أن
ثوان”.
ينتقل يف غضون
ٍ

ويواص�ل الوباء انتش�اره يف العالم.
وت�م تأكي�د إصاب�ة أكثر م�ن 320
إصابة يف نحو ثالثني دولةُ .
وسجلت
خم�س ح�االت جدي�دة يف فرنس�ا
الس�بت ،هم أربعة راش�دين وطفل
جميعهم بريطانيون ،ما يرفع عدد
اإلصابات يف البالد إىل .11
ويف الص�ني ،ال ت�زال وف�اة طبي�ب
ش�اب كان أول من أطلق تحذيرا يف
أواخر ديسمر بش�أن املرض ،تثري
جدالً نادراً ،يف بلد تخضع املعلومات
لرقابة مشددة.
ونرش مفكرون رسالتني مفتوحتني
ع�ى األق�ل ع�ى مواق�ع التواصل
االجتماع�ي من�ذ وف�اة الطبيب ،يل
وينليانغ ،يف مستشفى يف ووهان.
وبات ه�ذا الطبيب بط�ال وطنيا يف
مواجهة املسؤولني املحليني املتهمني
بمحاولة التكتم عى املرض يف بداية
انتشاره.
وكتب ع�رشة أس�اتذة جامعيني يف
ووهان يف رس�الة ُحذفت من موقع
التواص�ل االجتماع�ي “ويب�و”،
“توقفوا عن تقييد حرية التعبري”.
ودعت رس�الة أخ�رى أع ّده�ا طالب
سابقون يف جامعة تسينغوا املرموقة
يف بك�ني ،م�ن دون الكش�ف ع�ن
أس�مائهم ،الحزب الشيوعي الصيني
ّ
الك�ف عن جع�ل “األمن
الحاك�م إىل
الس�يايس األولوي�ة الوحي�دة”.ور ّد
النظام الش�يوعي بإعالنه ،الجمعة،
إرس�ال لجن�ة تحقي�ق إىل ووه�ان.
وكتب�ت صحيف�ة “تش�اينا داي�يل”
الناطقة باإلنكليزية ،أن “الس�لطات
املركزي�ة مصمم�ة ع�ى التوصل إىل
الحقيقة ،والكش�ف عن املسؤولني”

عن العقوبات املتخ�ذة بحق الطبيب
يل.
أقنعة واقية إلزامية
باإلضاف�ة إىل منطق�ة ووه�ان
املقطوعة عن العالم منذ  23يناير ،ال
ت�زال اجراءات الع�زل صارمة يف عدد
كبري من املدن الصينية ،حيث ينبغي
أن يبق�ى عرشات ماليني الس�كان يف
منازلهم.
ُ
وترغ�م هونغ كونغ ،من�ذ اول امس
الس�بت ،األش�خاص القادم�ني م�ن
الصني القارية عى البقاء يف منازلهم
ملدة أس�بوعني .وفرضت ش�نغهاي،
العاصم�ة االقتصادية للصني ،ارتداء
القناع الواقي يف األماكن العامة.
وخ�ارج الص�ني ،تع�زز دول كث�رية
قيودها عى األشخاص القادمني من
الص�ني وتنصح بعدم الس�فر إىل هذا
البل�د .وباتت فرنس�ا الس�بت الدولة
األخرية التي نصحت مواطنيها بعدم
الس�فر إىل الص�ني إال يف ح�ال وجود
“س�بب قاه�ر” .وأوقف�ت معظ�م
رشكات الط�ريان العاملية رحالتها إىل
الصني القارية.
ويُف�رتض أن تنته�ي يف  14فراي�ر
ف�رتة ع�زل أول م�ن ت� ّم إجالؤهم
م�ن ووه�ان ،وق�د وصل�وا يف 31
يناير إىل فرنس�ا ووُضعوا يف الحجر
الصحي ق�رب مارس�يليا يف جنوب
فرنس�ا ،عى وف�ق ما أعل�ن جهاز
األم�ن املدن�ي ،اول ام�س الس�بت،
ع�ى وقع موجة تصفيق.وت ّم إجالء
 38فرنس�يا ً آخر ،ام�س األحد ،من
ووه�ان ع�ى مت�ن رحل�ة ّ
تنظمها
الس�لطات الريطانية .وس�يخضع
هؤالء أيضا ً للعزل ملدة  14يوماً.

من خالل انتخابات مبكرة

رئيس أذربيجان يتحرك لتحديث الربملان
باكو/رويرتز:
توجه الناخبون يف أذربيجان إىل صناديق االقرتاع ،امس األحد،
يف انتخابات برملانية مبكرة يُنظر إليها عى أنها الخطوة اآلتية
من الرئيس إلهام علييف لتعزيز س�لطته وإنش�اء برملان أكثر
شبابا وفعالية إلجازة إصالحات اقتصادية.
ودعا علييف إىل هذه االنتخابات يف ديس�مر /كانون األول قبل
تسعة أشهر من موعدها الرسمي .وقال مسؤولون من حزبه
الحاك�م ”أذربيجان الجديدة“ إن هذه الخطوة تهدف إىل ”دعم
سياسة الرئيس بشأن اإلصالحات والتغيريات الشخصية“.
وكان علييف قد أقال يف أكتوبر /ترشين األول ،رامز مهدييف،
كبري موظفي الرئاس�ة ذا النفوذ وأجرى تغيريات أخرى بارزة
تضمنت تعيني االقتصادي عيل أسادوف رئيسا للوزراء.
وانتقد الرئيس الوترية التي تس�ري بها اإلصالحات االقتصادية
وقال إنه يريد اس�تبعاد مس�ؤويل الحكومة الذين وصلوا لسن
التقاعد يف خطوة عدت أنها تهدف إىل إزاحة الحرس القديم من
عه�د والده حيدر علييف.وقال توماس دي وال ،خبري ش�ؤون
القوقاز يف معهد كارنجي للسالم الدويل” :أود أن أطلق عى هذا
أنه مرشوع تحديث استبدادي”.يجري استبعاد البريوقراطيني

القدامى من الطراز الس�وفيتي ،ويجري إسناد املناصب العليا
لشخصيات ش�ابة وأكثر مهنية ”.وعى الرغم من مواردها يف
مج�ال الطاقة تعان�ي أذربيجان من البطال�ة ،كما أن كثريين
من س�كانها ،البالغ عددهم عرشة ماليني نسمة ،ال يشعرون
بفائدة تذكر من النفط والغاز الذي تنتجه البالد.
ويق�ول محلل�ون إن نواب�ا مخرضم�ون س�يواجهون خالل
االنتخاب�ات ،الت�ي جرت امس األحد ،مرش�حني ش�بانا تلقوا

تعليمهم يف الغرب من الحزب الحاكم نفسه يف محاولة إلصالح
الرملان بتكنوقراط لديهم قدرات أكر.
وس�يختار الناخبون مرش�حني لش�غل  125مقعدا يف الرملان
املؤل�ف من مجلس�ني والذي يُنتخ�ب كل خمس س�نوات من
خ�الل التصوي�ت عى مرش�حني بالنظ�ام الف�ردي يف الدوائر
االنتخابية.
واتهم�ت املعارضة حزب أذربيجان الجديدة الحاكم بتس�خري
م�وارد الدولة للحمل�ة االنتخابية.ويتوىل علييف الس�لطة منذ
انتخاب�ه يف أكتوب�ر /ترشي�ن األول ع�ام  2003قبل ش�هرين
م�ن وفاة وال�ده الذي حكم الب�الد لعرش س�نوات .وفاز إلهام
عليي�ف يف االنتخابات الت�ي ج�رت يف  2008و 2013و.2018
وبعد استفتاءين منفصلني تم إلغاء الحد األقىص لفرتات تويل
الرئاس�ة وال�ذي كان ملدتني فق�ط وتمديد فرتة الرئاس�ة من
خمس سنوات إىل سبع سنوات.
وتعمل الدول الغربية عى كس�ب ود أذربيجان بس�بب دورها
كبدي�ل لروس�يا يف توريد الغاز والنفط ألوروب�ا ،ولكن هيئات
أوروبي�ة وجماع�ات حقوقي�ة مختلف�ة تتهم عليي�ف بقمع
املعارضة وسجن املعارضني .وتنفي باكو هذه االتهامات.

مع تشديد القيود احلكومية على حتركاتها واعماهلا

قطر فقدت أوراقها يف موريتانيا ومل تفقد عالقتها بالتطرف
نواكشوط/ميدل ايست اونالين:
مع إدراك النظ�ام القطري انه بات يفقد
اوراق�ه يف موريتانيا ،أخذ يكثف اتصاالته
مع الجماعات االس�المية املتشددة يف هذا
البل�د الذي س�بق ان وضع ح�دا لتدخالت
الدوحة يف شؤونه الداخلية.
ولجأت قط�ر إىل زيادة املس�اعي لتمكني
اإلخوان يف موريتانيا اجتماعيا عن طريق
مس�اعدتهم يف إنش�اء مؤسسات تجارية
ضخم�ة ،ع�ى غ�رار املتاج�ر الغذائي�ة
والصيدلي�ات ومحطات الوق�ود ووكاالت
تأجري الس�يارات وبي�ع العمالت األجنبية
يف الس�وق الس�وداء ،بعدما أصبح إرسال
التمويالت مبارشة إىل الجمعيات الخريية
تحت رقابة حكومية.
جهود قطر لم تتوقف يف استمالة عنارص
تنظيم القاع�دة واالرهابيني يف موريتانيا
لخلخل�ة االتف�اق املوق�ع بينه�م وب�ني
الحكوم�ة ،بحيث يتم اس�تقطابهم تحت
لواء جهات تابعة لها لرتميم تآكل جماعة
اإلخوان.
كم�ا ل�م تفل�ح مح�اوالت قط�ر يف إبعاد
موريتاني�ا ع�ن محيطها العرب�ي ،حيث
ب�دأت نواكش�وط تعيد ترتي�ب عالقاتها،
بم�ا يجعلها عنرصا فاع�ال يف الحرب عى
اإلرهاب ومواجهة املتطرفني ،وهي إشارة
كفيل�ة بوضعه�ا يف املعس�كر املناه�ض
للدوحة.
وأعلن�ت دولة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة
تخصي�ص مبل�غ ملي�اري دوالر مؤخرا،
إلقام�ة مش�اريع تنموي�ة يف موريتانيا،
يف أثن�اء الزيارة األوىل م�ن نوعها للرئيس
املوريتان�ي محم�د ول�د الغزوان�ي إىل
اإلم�ارات ،واتف�ق خالله�ا ع�ى زي�ادة
التعاون بني البلدين ،والتأكيد عى املوقف
املوح�د يف مواجه�ة اإلره�اب ،وتقويض
أذرع الدول الداعمة له.
كل ي�وم تخرس قطر أرضا عربية بس�بب
تدخالته�ا يف الش�ؤون الداخلية لكثري من

ال�دول ،وتصميمها عى دع�م الجماعات
املتطرفة فيها ،كأداة للتأثري يف التطورات
املحلي�ة ،وضم�ان الحص�ول ع�ى نفوذ
يمكنه�ا من تحريك األح�داث نحو الجهة
القاتمة التي تريدها ،وتعتقد أنها تتحكم
يف الكث�ري م�ن األم�ور ،ما يضف�ي عليها
بريقا بالقوة الزائفة.
تب�دو العالقة م�ع موريتاني�ا واحدة من
هذا النوع ،حيث حرشت الدوحة أنفها يف
األوضاع الداخلية ،وتعاونت مع تنظيمات
متش�ددة ،بما أزعج أجهزة الحكم كثريا.
وتح�اول الدوح�ة ترميم الصدم�ة ،أو ما
ت�م كرسه قبيل نهاية عهد الرئيس محمد
ول�د عبدالعزيز ،وبدء صفحة مع الرئيس
الجديد محمد ولد الغزواني.
ل�ن تنىس قط�ر اللطمة الت�ي وجهها لها
ولدعبدالعزي�ز ،وجعلته�ا تدف�ع ثمن�ا
سياسيا باهظا ،يتجاوز حدود موريتانيا،
فف�ي  21يوني�و امل�ايض ،ق�ال الرج�ل،
إن�ه ليس نادم�ا ً عى قط�ع العالقات مع
قطر ،وش�ن هجوما ً الذع�ا عليها ،مؤكدا
أن م�ا قام�ت به قطر تج�اه بعض الدول

العربية “يع�ادل ما فعلته أملانيا النازية”،
حي�ث أس�همت يف خ�راب تون�س وليبيا
وسوريا واليمن ،وتهديد أمن بعض الدول
األوروبي�ة والغربية ع�ر دعمها اإلرهاب
ونرش التطرف.
وسخر أنذاك من تشدق قطر بالديمقراطية
والحرية ،وقال ساخرا ً “توجد ديمقراطية
يف نصف هكتار م�ن هذه الدولة الصغرية
أسس فيه تلفزيون يتعرض لجميع الدول
ول�ه الحرية يف الحديث عن كل يشء إال ما
يدور حول مقره ..قطر س�جنت ش�اعرا ً
ألن�ه انتقد حكامها ،إنها تقمع الش�عراء
وتزعم نرش الديمقراطية”.
ألق�ت ه�ذه الكلم�ات بكث�ري م�ن املي�اه
الب�اردة الت�ي م�أت أف�واه املوريتاني�ني
م�ن الترصفات الخاطئة الت�ي قامته بها
الدوح�ة يف ح�ق بلده�م العرب�ي األصيل،
ون�كأت الكث�ري من الجروح الت�ي ال تزال
تعان�ي قط�ر م�ن انعكاس�اتها ،ألن كل
خطوة سياس�ية أو اقتصادية تخطوها،
أصبح�ت مريب�ة ،وكل مح�اوالت إصالح
العالقات تظل محاطة بعالمات استفهام

وشكوك.
ورفع اتساع دائرة التقارب بني موريتانيا
وكثري من الدول العربية ،سقف التوقعات
بقي�ام قطر بزيادة تغذية التوترات يف هذا
البل�د لتحجي�م مح�اوالت الحكومة دعم
أوارص عالقاتها يف املحيط العربي املعادي
للسياسات القطرية.
وبدال م�ن تصويب مس�ارات توجهاتها،
زادت الدوح�ة م�ن وت�رية تفاعله�ا م�ع
حلفائه�ا املتطرف�ني يف موريتانيا ،كنوع
م�ن العق�اب أو محاولة تركيعه�ا إلبعاد
تركيزها عن أي نش�اط قطري مبارش أو
غري مبارش.
تنظر الدوحة إىل زيادة الحضور الخليجي،
اإلمارات�ي والس�عودي ،ع�ى املس�توى
التنم�وي يف موريتاني�ا ،عى أن�ه هزيمة
س�احقة لها ،بعدما تحججت بأن دعمها
لعنارص اإلس�الم الس�يايس يف ه�ذا البلد،
يستهدف تحسني األحوال املعيشية وضخ
أموال النتشال االقتصاد من أزماته.
عكف�ت قط�ر ع�ى توجي�ه دعمه�ا إىل
املتش�ددين يف موريتاني�ا ،وزعم�ت أن
جماعة اإلخوان مجرد وسيط بينها وبني
الش�عب املوريتان�ي لتحس�ني مس�توى
معيش�ته ،والرتوي�ج بأنه�ا الجماع�ة
الوحي�دة الق�ادرة ع�ى تغي�ري الواقع إىل
األفض�ل ،حي�ث أملح�ت الدوح�ة إىل أنها
تمتل�ك مقوم�ات مالي�ة تؤهله�ا لتكون
رشيكا يف مؤسسات الحكم مستقبال.
ُ
وتته�م الدوح�ة م�ن قبل جه�ات عديدة
بأنه�ا تقوم بتوظي�ف إخ�وان موريتانيا
يف اخ�رتاق املكونات السياس�ية ،ورضب
النظام الرئايس الجديد بزيادة استقطاب
الش�باب لإليم�ان بأف�كار الجماع�ة
وتوجهاته�ا الديني�ة املتطرف�ة من خالل
مراكز وجمعيات تعمل بغطاء إنساني.
وم�ا زال النف�اذ إىل مفاص�ل الحك�م يف
موريتاني�ا حلم�ا ،ت�درك الدوح�ة أن
الطريق�ة الوحيدة لتحقيق�ه ،تنطلق من

دعم الجماع�ات املتطرفة ،كم�ا تفعل يف
بلدان أفريقية قريبة منها.
يرب�ط البع�ض م�ن املراقبني ب�ني تركيز
قط�ر ع�ى موريتاني�ا ،وب�ني املش�كالت
التي يعاني منها تيار اإلس�الم الس�يايس
يف الق�ارة األفريقي�ة ،حيث تري�د الدوحة
االس�تفادة من تجذره يف هي�اكل الدولة،
وتوفري الكثري من أوجه الدعم كي تتجنب
التداعيات الس�لبية التي حدثت لحلفائها
يف السودان ،عقب س�قوط نظام الرئيس
عمر حسن البشري.
كما تس�عى إىل إفش�ال محاوالت فرنس�ا
والوالي�ات املتح�دة يف مس�ألة تكثي�ف
رضباتهم األمنية ضد التنظيمات املتطرفة
يف دول الساحل األفريقي ،فقوة املتشددين
يف موريتاني�ا يمكن أن تمث�ل رافدا مهما
“إلخوانه�م” يف هذه الدول ،وتضاعف من
صعوبة عمليات االستهداف.
ترى القي�ادة القطري�ة أن تقوية أذرعها
اإلس�المية يف موريتانيا تس�هم يف زعزعة
اس�تقرارها كمدخل إلحكام قبضتها عى
مح�ور مه�م يف املنطق�ة ،يض�م بجانب
موريتاني�ا مايل وغينيا ،وتس�عى الدوحة
لالستفادة من املوقع الجغرايف املتميز عى
املحي�ط األطليس يف عمليات تس�هيل نقل
اإلرهابيني من وإىل أفريقيا.
وانتبه�ت الحكوم�ة املوريتاني�ة إىل هذه
املحاوالت واتخذت سلسلة من اإلجراءات
الت�ي س�اهمت يف مح�ارصة الجماع�ات
اإلرهابي�ة وس�د الكث�ري من املناف�ذ ،ويف
مقدمتها رقابة تمويل الجمعيات األهلية
واملراك�ز التعليمية والخريي�ة التي تعتمد
عى الدوحة ،والت�ي دأبت عى نرش الفكر
الجه�ادي وتتلق�ى أم�واال طائل�ة لدع�م
أنشطتها.
تتعام�ل الدوح�ة مع جماع�ة اإلخوان يف
موريتاني�ا عى أنها ظهري قوي لها ،حيث
تتحرك أذرعها السياسية وفق توجيهاتها
وتنفذ أجندتها دون أدن�ى ممانعة .وبعد

الرضب�ات الت�ي تلقته�ا بس�بب الرفض
املجتمع�ي للحض�ور القط�ري ،ب�دأت
اس�رتاتيجية جدي�دة تق�وم ع�ى إنش�اء
مراكز تهتم بنرش اإليدولوجية املتش�ددة
ع�ى غرار مرك�ز تكوين العلم�اء ،وأفرع
جمعي�ات “ي�د بي�د” الناش�طة يف املجال
الثق�ايف ،واإلص�الح والرتبي�ة الت�ي تهتم
بالنواحي االجتماعية.
وأخفق�ت الدوح�ة يف ترئ�ة نفس�ها من
تهم دعم اإلرهاب والتطرف يف موريتانيا،
فاللقاء الذي جرى بني أمري قطر الش�يخ
تمي�م ب�ن حم�د ،واملصطفى ول�د اإلمام
الش�افعي ،يف روان�دا خ�الل ش�هر أبريل
امل�ايض ،كان دليال عى عمق التواصل بني
الجانبني.
ُتدرج موريتاني�ا ولد اإلمام ،ضمن قائمة
املطلوبني يف ته�م ترتبط بتمويل اإلرهاب
والتع�اون م�ع الجماع�ات املس�لحة يف
منطق�ة الس�احل والصح�راء ،وصدرت
بحق�ه مذك�رة اعتق�ال دولي�ة ،وطالبت
الحكوم�ة جه�از اإلنرتب�ول باعتقال�ه،
وس�بق أن وصف�ه الرئي�س املوريتان�ي
الس�ابق عبدالعزي�ز بأنه رج�ل املخدرات
واإلرهاب ومخرب القارات.
ويمل�ك ول�د اإلم�ام عالق�ات قوي�ة مع
متطرف�ني داخ�ل األرايض املوريتاني�ة،
وتش�ري أصابع االتهام إىل أنه أحد وسطاء
الدوحة يف التواصل مع هذه العنارص التي
أصب�ح التقارب معها ف�رض عني ،بعدما
أضحت األبواب مغلق�ة أمامها ،وال يوجد
بدي�ل عن التس�لل نح�و زي�ادة الحضور
القطري سوى نوافذ التطرف.
ودأب�ت قط�ر ع�ى توظي�ف أذرعه�ا من
املس�ؤولني القدامى واإلخوان واملتطرفني
املقيمني خارج البالد ،يف توسيع الهوة بني
الش�ارع والحكومة ،مقاب�ل توفري الدعم
لهم ،بحيث يتم تش�كيل تحالف تستطيع
من خالله رضب اس�تقرار الحكم وتغذية
التش�دد نكاية يف النظام الحايل الذي يدين

الدول الراعية لإلرهاب ،ويدعم التصورات
الت�ي تتبناه�ا ال�دول العربي�ة املقاطعة
للدوحة.
يعيش الرئيس املوريتاني األسبق معاوية
ول�د س�يدي الطاي�ع يف ضياف�ة الديوان
األم�ريي القط�ري ،وكان صاحب مقرتح
الدفع برجل الدوحة يف موريتانيا س�يدي
محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء األس�بق،
يف االنتخابات الرئاس�ية املاضي�ة ،ليمثل
النظام القطري عى رأس الس�لطة ،لكنه
خرج من السباق بهزيمة ثقيلة.
م�دت قط�ر اس�تثمارها الس�يايس يف
الرصاع�ات الطائفي�ة ،وتحري�ض بعض
الفئات عى الس�لطة بذريع�ة التهميش،
ليكون�وا ن�واة لتس�ويق مف�ردات الثورة
والحراك هناك ،وتعويض خس�ائرها من
وراء إخف�اق اإلخ�وان يف املهم�ة املوكل�ة
إليهم ،ومن ه�ؤالء“ ،الحراط�ني” ،الذين
ينحدرون من الرق السابقني ،حيث يتعمد
ح�زب “تواصل” اإلس�المي واملدعوم من
الدوحة فتح قضيتهم كلما اش�تد الخناق
الحكومي عى تمويله وتحركاته.
وتتج�ه السياس�ة الخارجي�ة القطري�ة
إىل تبن�ي مس�ريات احتجاجية ملش�اركة
“الحراط�ني” يف التظاهر ضد الس�لطات.
وته�دف الدوح�ة م�ن وراء النف�خ يف
الفت�ن الطائفي�ة ،إيجاد موط�ئ قدم لها
يف الوس�اطة ب�ني الحكوم�ة ومنظم�ي
االحتجاج�ات ،إذا ج�رت مفاوض�ات
مستقبلية.
وم�ن غري املتوق�ع أن يتوق�ف التحريض
القط�ري ض�د الحكوم�ة املوريتاني�ة يف
ظل اس�تمرار تهميش اإلس�الميني وعدم
دعوته�م للحوار الس�يايس ال�ذي يتم مع
األحزاب ،ما وسع دائرة إقصائهم ونبذهم
اجتماعيا ،لذلك لجأت الدوحة إىل حضهم
ع�ى مقايضة النظ�ام تحت ش�عار ،إما
التشارك أو التخريب ،يف سيناريو مكرر ملا
فعله اإلخوان يف كل بلد يريدون اخرتاقه.
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املنافذ تستجيب ملناشدة مزارعي حمصول الطماطم يف البصرة وتقرر التشديد على املنتجات املستوردة
بغداد /الزوراء:
اس�تجابت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة ملناش�دة
مزارع�ي محص�ول الطماط�م يف قض�اء الزبري
التابع ملحافظة البرصة ملنع استرياد الطماطم،
فيم�ا طالب�ت وزارة الزراع�ة حكوم�ة اقلي�م
كرس�دتان بمن�ع االس�ترياد غ�ري القانون�ي
للمنتجات الزراعية.
وذكرت إع�الم الهيئة ،يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه ،إن «رئيس هيئة املنافذ الحدودية،
كاظ�م العقابي ،اس�تجابة ملناش�دات مزارعي
محص�ول الطماط�م يف قض�اء الزب�ري التاب�ع
ملحافظ�ة الب�رصة واملتضمن�ة التج�اوز ع�ىل
املنت�وج املحيل ،واغراق الس�وق باملحاصيل من
دول الج�وار دون االلت�زام بالروزنامة الزراعية
الداعمة ملزارعي أبناء البلد».
واضاف العقابي ،بحس�ب البيان ،ان «مناش�دة
مزارعي محصول الطماطم يف قضاء الزبري حق
مرشوع وواجب وطن�ي ،واتخذنا عدة إجراءات
للح�د من هذه التجاوزات لاللت�زام بالروزنامة
الزراعية املقررة من خالل التنسيق مع الجهات
الرقابي�ة (الجريم�ة املنظمة) ،وكذل�ك اإلعداد
لتجهيز ف�رق رصد جوالة يف الط�رق الخارجية

والس�يطرات ملراقبة منع تدف�ق املحاصيل غري
املستوفية للرشوط وخارج الضوابط إىل األسواق
املحلية ومحاسبتهم».
واوض�ح ان «منافذ املنطق�ة الغربية (طريبيل،
القائ�م) منافذ رس�مية مس�يطر عليها وتحت
إرشاف ومتابع�ة هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة».
مش�ريا ً اىل ان «عملية تهريب املنتجات تأتي عرب
املعابر غري الرس�مية يف املنطقة الغربية واقليم
كردس�تان ،وع�دم التزامه�م بمح�ددات وزارة
الزراع�ة ،باإلضاف�ة إىل خروجه�ا عن س�يطرة
الحكومة االتحادية».
نّ
وب�ني العقاب�ي « :اس�تعلم م�ن وزارة الزراعة
والجه�ات ذات العالق�ة ،مؤكدي�ن ع�دم من�ح
إجازات استرياد خاصة ملحصول الطماطم خارج
ضوابط الروزنام�ة الزراعية والحكومة ملتزمة
بدع�م املنت�ج املح�يل ومحاربة سياس�ة اغراق
الس�وق املحلية خ�ارج الضواب�ط الحكومية».
مشددا عىل «رضورة إحكام السيطرة واخضاع
مناف�ذ اإلقلي�م ومعابرها الحدودية إىل س�لطة
الحكوم�ة االتحادية ،ورضورة غل�ق كل املعابر
غري الرسمية اينما وجدت ،لحماية املنتج املحيل
والحفاظ عىل حقوق وسالمة املواطن العراقي.

مبيعات مزاد املركزي تهبط لـ 18
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ش�هدت مبيعات البنك املرك�زي العراقي انخفاضا ملحوظا ،ام�س االحد ،اىل  18مليون
دوالر يف م�زاد بي�ع العمل�ة األجنبية ،بعد ان س�جلت يف امل�زاد الس�ابق  183.97مليون
دوالر.
وأظه�رت بيانات البنك املرك�زي العراقي إن «إجمايل البيع النقدي منه�ا بلغ  18مليونا ً
و 690الف دوالر».
ولفت اىل ان «سعر بيع املبالغ املحولة لحسابات املصارف يف الخارج { }1190دينار لكل
دوالر ،وهو سعر البيع النقدي نفسه».
وقال املركزي إن املبيعات املنفذة بمزاد اليوم هي نتائج يوم الخميس املوافق  13فربير/
شباط الجاري.

ضبط ستة مليارات دينار من أموال
جباية منفذ الصفرة
بغداد /الزوراء:
كش�فت هي�أة النزاهة ،ام�س األحد ،عن
ضبط ستة مليارات دينار من أموال جباية
منف�ذ الصفرة.وذكر بيان للهي�أة ،تلقته
«الزوراء» ،أن «مالكاتها يف مكتب تحقيق
دياىل تمكنت من كشف مبلغ ستة مليارات
دين�ار خاص�ة بمبال�غ اإلي�رادات املحلية
ملجل�س محافظ�ة دي�اىل امللغ�ى مودعة
أه�يل يف بعقوب�ة ،خالفا ً
نّ
يف ف�رع مرصف

لضواب�ط وتعليم�ات وزارة املالية» .مبينا ً
رَّ
أن «تلك املبال�غ تمثل إيرادات حكومية ت نّم
استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة)
كان يجب إيداعها يف مرصف حكومي».
وأض�اف أن�ه «ت� نّم تنظيم مح�رض ضبط
أصويل باملضبوط�ات ،وعرضه عىل قايض
التحقيق املخت�ص الذي قرر وضع الحجز
االحتياط�ي عىل األموال لح�ني إيداعها يف
الخزينة العامة للدولة».

شرطة كربالء حتدد موعداً الستقبال
املستقيلني الراغبني بالعودة
بغداد /الزوراء:
حددت مديري�ة رشطة محافظة كربالء ،امس االحد ،موعدا ً الس�تقبال املس�تقيلني
الراغبني بالعودة.
وذك�ر بي�ان للمديرية انه «بنا ًء ع�ىل ما جاء بربقي�ة وزارة الداخلي�ة وكالة الوزارة
لش�ؤون الرشطة مديرية الش�ؤون املالية واإلدارية ،قس�م املراتب شعبة اإلعادة ذي
الع�دد  18612يف  ، 8/2/2020والحقا لألمر اإلداري  41759يف  ، 15/9/2019تقرر
حضور املس�تقيلني الراغبني بالع�ودة والذين تعذر حضوره�م أو التحاقهم للخدمة
بس�بب عدم علمهم أو تبليغهم باألمر السابق ،وخالل مدة أقصاها  4ايام من تاريخ
صدور األمر أعاله».
وأض�اف ان «املراجع�ة تك�ون يف مرك�ز تدري�ب رشط�ة كرب�الء ش�عبة التدري�ب
األسايس».

أمام أنظار السيد وزير الداخلية
ان املواطن (ن ض د  4/اداري) رش�اد عبد الزهرة ياس�ني النوري ،املنس�وب اىل ك د
ب  7/مل�ش أ  36/ف�ق مع  ، 9/يرج�و املوافقة عل�ى تغيري إس�م إبنته من(عزيزة)
اىل (رهف) بحس�ب رغبتها ،وهي من موالي�د  2/1/2005وفقا للضوابط والقوانني
املعمول بها ..علما انه من سكنة محافظة بغداد /الغزالية /محلة 673 /زقاق62/
رقم الدار ، 36/موبايل . 07812731384/

إعالنك
في
حيقق لك اإلنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com
لالستفسار 07810090003 :
العدد/2057:ب2019/
التاريخ2020/2/4:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
س�تبيعُ محكمة ب�داءة النارصية وعن طري�ق املزايدة العلنية العقار تسلس�ل 3892/110
جزي�رة وخ�الل ثالثون يوما ً اعتبار م�ن اليوم التايل للنرش واذا صادف ي�وم الثالثون عطلة
رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعة محكمة البداءة
فع�ىل الراغب�ني بالرشاء الحضور يف امل�كان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات
القانونية بنس�بة  %10بصك مصدق مع رس�م تس�جيل العقار بنس�بة  %3وال نقبل املبالغ
النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ً ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم
االوصاف:
-1العق�ار يقع يف الصالحية عبارة عن دار قديمة متهالكة غري صالحة للس�كن يتكون من
طابق واحد مؤلف من حديقة يف مقدمة الدار واستقبال وغرفتني ومطبخ ومجموعة صحية
مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان وغري مزود باملاء والكهرباء.
-2مساحة العقار 200م.2
-3القيمة املقدرة للعقار مائة مليون دينار فقط.
-4الدار غري مشغولة من احد.

واكد ان «مناشدة مزارعي الطماطم يف محافظة
البرصة الع�ام املايض اتخ�ذت حيالها إجراءات
آنية ،وناجحة من قبل رئيس الهيئة ،واملناش�دة
األخ�رية كانت جل اهتمامه وس�تتخذ اجراءات
صارمة لتحقيق مطالبهم».
اىل ذلك ،بحث وزير الزراعة ،صالح الحسني ،مع

وزيرة الزراعة واملوارد املائية يف اقليم كردستان،
بيك�رد طالبان�ي ،بحض�ور وزير االقلي�م خالد
شواني ،ومستشار الوزارة مهدي ضمد القييس،
وع�دد من امل�دراء العام�ني يف االقلي�م ،التعاون
الزراع�ي ومس�تحقات الفالح�ني ،فض�ال ع�ن
عدة ملف�ات تتعلق بوضع خطط اس�رتاتيجية

مس�تقبلية يف ض�وء النجاح�ات املتحقق�ة يف
االونة االخرية ورفع مس�تويات االنتاج ملختلف
املحاصيل الزراعية.
واك�د الحس�ني ،يف بي�ان للزراع�ة ،ان «الوزارة
س�تقف مع املطالب الزراعية لالقليم وس�تعمل
ع�ىل توف�ري املس�تلزمات للفالح�ني وتمكينهم
من الحصول عىل مس�تحقاتهم» .مطالبا بعدم
«منح االجازات ملس�توردي الدواج�ن يف االقليم
لضمان عدم ادخالها للمحافظات االخرى».
ولف�ت اىل ان «ال�وزارة ماضي�ة بمد ي�د العون
للفالح�ني م�ن خالل مخاطب�ة الجه�ات العليا
لتمكينهم من تحقيق الجدوى االقتصادية لهم».
موضح�ا «ان الوزارة تقوم بتطبي�ق الروزنامة
الزراعي�ة ول�ن تق�ف بالضد من دخ�ول بعض
املحاصي�ل الت�ي يحتاجه�ا االقلي�م ،فضال عن
القيام بكل االجراءات الوقائية من خالل الحجر
الزراعي ملنع دخول االوبئة والفايروسات والتي
كان س�بب دخولها استرياد املحاصيل والنباتية
والحيوانية من الخارج».
فيم�ا اوضحت طالبان�ي «انها تحمل مس�ودة
تعاون مش�رتك وتقرير ح�ول القضايا العالقة
بضمنها مستحقات مزارعي الحنطة يف االقليم

للس�نوات الس�ابقة ،وتقدي�م الدع�م املناس�ب
للقطاع الزراعي يف االقليم ومساعدة الفالحني يف
الحصول عىل كميات البذور واملبالغ املستحقة،
وان بع�ض الترشيع�ات تحت�اج اىل تعدي�الت
تنسجم مع املستجدات وكميات االنتاج».
من جانبه ،نّ
بني مستشار الوزارة ،مهدي القييس
«انه يتوجب ان تكون هناك لجان مش�رتكة بني
الجانبني ويف مختلف مجاالت الوقاية والسيطرة
ع�ىل الحدود وتطبي�ق منع االس�ترياد ،وتفعيل
اللج�ان االخرى مثل لجنة فح�ص لجنة اعتماد
االصناف الزراعية».
وخل�ص اللقاء اىل «تش�كيل لجن�ة عليا موحدة
ب�ني الجانب�ني تأخذ ع�ىل عاتقها وضع اس�س
اس�رتاتيجية للتعاون الزراعي بش�قيه النباتي
والحيوان�ي ،وبم�ا ي�ؤدي اىل النه�وض بالعمل
الزراعي يف الب�الد والتفاعل مع وزارتي التجارة
واملالي�ة بخص�وص املس�تحقات ،والتأكيد عىل
ع�دم تجدي�د العق�ود الزراعي�ة يف املناطق التي
تحتاج اىل ترشيع�ات قانوني�ة وتوحيد الجهود
باتجاه النهوض بالقطاع الزراعي ،وبما يحقق
التط�ور يف جمي�ع املحافظ�ات بضمنه�ا اقليم
كردستان».

النقل تضع حجر األساس ألول نفق لسري املركبات حتت املاء
بغداد /الزوراء:
اعلن وزير النقل ،عبدالله لعيبي ،امس
االحد ،وض�ع حجر االس�اس ملرشوع
(نف�ق الحرير) يف محافظ�ة البرصة،
وبحضور وزير التخطيط ورئيس لجنة
الخدم�ات النيابية ،مبينا أن النفق هو
األول من نوعه يف الرشق األوسط.
وقال لعيب�ي يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه ،إن�ه “س�نبارش باملرحلة

االوىل م�ن مرشوع انش�اء نف�ق قناة
الزب�ري (ح�وض تصني�ع القط�ع
الخرس�انية) بموجب العقد املربم مع
رشكة دايوو الكورية ،وبإرشاف رشكة
تكنتال االستشارية اإليطالية».
وأضاف أن “النفق يعد االول من نوعه
يف ال�رشق االوس�ط كنف�ق للمركبات
تح�ت امل�اء بطريق�ة ص�ب وتعوي�م
القط�ع الخرس�انية وتنزيله�ا اىل قاع

اخنفاض مؤشرات بورصة
العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
أغلق مؤرش االس�عار  60 ISXيف جلس�ة ،أمس
االح�د ،عىل ( )467.76نقطة منخفضا بنس�بة
( )%1.41عن اغالقه يف الجلس�ة السابقة البالغ
( )474.43نقطة.
وبلغت عدد االس�م املدرج�ة 104 :رشكة ،وعدد
األس�هم املتداولة  23 :رشكة .أما عدد االس�هم
املتداولة فبلغ ( )851,675,222س�هما ،وبلغت
قيمة االسهم ( )849,868,341دينارا.
فيما تداول اس�هم ( )23رشكة من اصل ()104
رشكة مدرجة يف السوق ،واصبح عدد الرشكات
املتوقف�ة بقرار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )24رشكة.
وبلغ عدد االسهم املش�رتاة من املستثمرين غري
العراقيني يف الس�وق النظام�ي ( )3,915مليون
س�هم بقيمة بلغت ( )27,838مليون دينار من
خ�الل تنفي�ذ ( )14صفق�ة عىل اس�هم رشكة
واحدة
وع�دد االس�هم املباع�ة م�ن املس�تثمرين غ�ري
العراقيني يف الس�وق النظامي ،بلغ ()104,700
مليون س�هم بقيمة بلغ�ت ( )371,405مليون
دينار من خالل تنفيذ ( )273صفقة عىل اسهم
ثالث رشكات.
فيما بلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املستثمرين
غري العراقيني يف السوق الثاني ( )760الف سهم
بقيمة بلغ�ت ( )1,900ملي�ون دينار من خالل
تنفيذ ( )10صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.
وأخريا ،بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين
غري العراقيني يف السوق الثاني ( )760الف سهم
بقيمة بلغ�ت ( )1,900ملي�ون دينار من خالل
تنفيذ ( )10صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.
يذكر أن س�وق العراق لألوراق املالية اس�تخدم
أنظمة الت�داول االلكرتوني واإليداع املركزي منذ
عام  ،2009ويس�عى إلطالق نظ�ام التداول عرب
االنرتنت للمس�تثمرين ،وينظم خمس جلس�ات
تداول أس�بوعيا ً من األح�د إىل الخميس ,ومدرج
فيه  102رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة
والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

القناة” .موضحا ً ان “طول النفق يبلغ
 2,5ك�م ،بضمنها املقربات والس�طح
العلوي ،وس�يكون سطح النفق بعمق
16مرتا تحت املاء ،بينما س�يكون قاع
النفق بعمق  31مرتا».
وتابع أن “النفق يتكون بشكل رئييس
م�ن  10وح�دات صندوقي�ة ط�ول
الواح�دة 125مرتا ،وبع�رض  35مرتا
وارتف�اع  11,5امت�ار” .مش�ريا إىل أن

“ه�ذه القطع س�يتم صبها يف حوض
خ�اص يت�م تنفي�ذه له�ذا الغرض”.
مبين�ا ان “ابعاد الح�وض 400*300
مرت من االس�فل ويحف�ر بعمق يصل
اىل 18م�رتا ع�ىل ش�كل مي�ل متدرج
بعد س�حب املياه من�ه ،اخذين بنظر
االعتبار ضعف الرتبة ،وتصب قاعدته
لك�ي تك�ون جاه�زة لص�ب القط�ع
الصندوقية».

وأش�ار إىل أن “النف�ق مصم�م لعرض
ثالث�ة مم�رات ب�كل اتجاه م�ع ممر
خ�اص بالخدم�ات والط�وارئ”.
مؤك�دا ان “ال�وزارة تس�عى جاه�دة
م�ن اجل تطوير البن�ى التحتية ملعظم
تش�كيالتها ،ال س�يما املوانئ العراقية
عرب منظومة عم�ل متكامل تهدف اىل
استخدام االس�اليب املتطورة الحديثة
يف آلية العمل”.

املنتجات النفطية جتهز طريان اجليش والقوة اجلوية بـ  4ماليني لرت من الوقود
بغداد /الزوراء:
كشفت رشكة توزيع املنتجات النفطية ،امس
االح�د ،عن تجهيزه�ا طريان الجي�ش والقوة
الجوية بأكثر من  4ماليني لرت من منتوج وقود
الطائ�رات ،ويدخل ذلك ضمن س�عي الرشكة
لتوف�ري احتياج�ات كل الجهات م�ن ضمنها
العسكرية من أنواع املشتقات النفطية.
وقال وكيل مدير عام الرشكة ،حسني طالب،
يف بي�ان صحف�ي ،ان «رشكتنا اص�درت أمرا ً
تجهيزي�ا ً تضمن تجهيز قي�ادة القوة الجوية
وطريان الجيش بالكمي�ة املطلوبة من قبلهم
من وقود الطائرات» .مؤكدا ً أن «هناك تنسيقا
عالي�ا ب�ني وزارتي النف�ط والدفاع لتس�هيل
االج�راءات املالية واإلدارية لضمان إنس�يابية
عملية تجهيز الوقود».
من جانبه ،اوضح مدير هيأة التجهيز ،إحسان
م�وىس ،أن «الكمي�ة الت�ي جهزته�ا الرشكة
تغطي الحاجة الفعلية ،ويتم توزيعها حس�ب
احتي�اج كل قاع�دة م�ن القواع�د الجوي�ة».
مؤك�دا ً «توف�ري آلي�ات خاص�ة لنق�ل منتوج

وقود الطائرات اىل املستودعات الخزنية داخل
القواع�د ،حيث تضمن هذه اإلجراءات وصول
املنتوج بأمان اىل الجهة املقصودة».
يذك�ر أن رشك�ة التوزيع قد جه�زت الطريان
العس�كري ،خ�الل ع�ام  ،2019بأكث�ر م�ن

( )20ملي�ون ل�رت من وق�ود الطائ�رات نوع
ً
فض�ال عن إس�تمرارها بإم�داد القوات
،GB8
العس�كرية باملش�تقات النفطية ملس�اندتهم
يف مهامه�م الحربي�ة حفاظا ً ع�ىل أمن البالد
وسيادته.

خبري :مبادرة البنك املركزي
نفط البصرة ختفض إنتاج اخلام
الصناعية توفر  3عوامل اقتصادية
يف أحد حقوهلا
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت رشكة نفط الب�رصة ،امس األح�د ،تخفيض انتاج أح�د حقولها
به�دف توف�ري الحماي�ة البيئية.وق�ال مدير ع�ام الرشكة ،إحس�ان عبد
الجب�ار :إن «الحقول النفطية التابعة لرشكة نف�ط البرصة تحتوي عىل
اكثر من  6600موظف من بينهم  400موظف أجنبي» .مشريا ً إىل «اتخاذ
اإلج�راءات البيئية والصحية من أولويات عمل الرشكة لحماية موظفيها
واملناط�ق الس�كنية القريبة م�ن الحقول».وأضاف أن «حق�ول الرميلة
وغ�رب القرنة األول والثاني اتخذت إجراءات بيئية س�ليمة ،ألن املترضر
األول من التلوثات البيئية هم املوظفون واملقاولون» .الفتا ً اىل أن «حقوالً
أخرى مثل أرطاوي واللحيس يبعدان عن املناطق السكنية بنحو  60كلم،
لذل�ك ال يوجد تأث�ري للغازات املنبعثة عىل املواطن�ني واملجتمعات القريبة
منها».وأوضح أن «حقل نعر بن عمر أكثر الحقول جدالً بش�أن التلوثات
والغازات املنبعثة ،حيث تقرر تخفيض انتاج النفط الخام اىل الحد األدنى،
وإيق�اف تش�غيل جمي�ع اآلب�ار النفطية فيه ،م�ن أجل توف�ري الحماية
البيئية».وتاب�ع أن «وزارة الصح�ة أطلق�ت برام�ج تثقيفي�ة وتوعوية
واتخذت إجراءات وقائية للمناطق القريبة من الحقول النفطية».

بغداد /الزوراء:
أك�د عضو املجلس االقتص�ادي العراقي ،غدير العطار ،ام�س األحد ،أهمية
مبادرة البنك املركزي العراقي الصناعية عىل االقتصاد الوطني.
وق�ال العطار يف بيان ،تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،إن «املبادرة ستس�اهم
بمنح تسهيالت مرصفية لتمويل رشاء الخامات ومستلزمات االنتاج ،وكذلك
اآلالت واملع�دات وخطوط االنت�اج بهدف زيادة الطاق�ة االنتاجية للمصانع
العراقية».
وأشار العطار ،إىل أن «رضورة دعم هذه املبادرة من جميع قطاعات الدولة
الحكومية والخاصة ووس�ائل اإلعالم والصحاف�ة لتعزيز التنمية الصناعية
من أجل تش�غيل أكرب عدد من األيدي العاملة باملشاريع الصناعية الصغرية
واملتوسطة والكبرية ،إضافة إىل ديمومة تدفق صناعة محلية وسيولة نقدية
داخل السوق العراقية».
الجدير ذكره بأن مبادرة البنك املركزي العراقي تعمل عىل تمويل مش�اريع
ومب�ادرات صناعي�ة وخدمية وبيئي�ة واجتماعية مختلف�ة ،وتتوزع ضمن
املحافظات العراقية كافة.

إىل َ
الرشي�ك (ع�يل زاهر عب�د الرضا
واين�اس عب�د الرض�ا عب�د اليمه)
اقتى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة
البن�اء للرشيك (حس�ني رزاق داود)
للقطع�ة املرقم�ة( )3/49602يف
النجف حي النداء.

إىل َ
الرشيكِ (ساره محمد عبد العزيز)
اقتى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة
البن�اء للرشيك (لي�ىل راهي عطان)
للقطع�ة املرقم�ة ( )2/13509يف
النجف حي الرشطة.

إىل رَّ
الرشي�ك (اس�يل حمي�د عمران)
اقتى حض�ورك اىل مديري�ة بلدية
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة
البناء للرشيك (انوار مهدي حس�ن)
للقطع�ة املرقم�ة ( )3/18238يف
النجف حي النرص.

العدد :حجة وفاة
جمهورية العراق
التاريخ2019/11/24:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل/املدعو (سيف عباس مردان)
اعالن
ق�د َم طالب حج�ة الوفاة (نجاة حم�زة عباس) طلب�ا ً اىل هذه املحكمة
ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق املدعو (س�يف عب�اس مردان)
قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل
عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق
القانون.
القايض
عمار هادي املوسوي

اىل املتهم الغائب /ن.ع مصطفى عيل اسماعيل حسني الطالقاني
محل العمل/مديرية مكافحة املتفجرات
العنوان/مجهول االقامة
بما انك متهم وفق احكام املادة(/32اوالً وثانياً) من قانون عقوبات قوى االمن
الداخ�يل رق�م  14لس�نة  2008املعدل وملجهولي�ة محل اقامتك اقت�ى تبليغك
بواس�طة هذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطقة
الرابع�ة خ�الل مدة اقصاه�ا ثالثون يوم اعتب�ارا ً من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ىل التهمه املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف
تج�ري محاكمتك غيابيا ً اس�تنادا ً الحكام امل�واد ( )69,68,65من قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم54220/3/
ح�ي النداء يف النجف باس�م (طالب
هادي ناج�ح) والصادر من مديرية
التس�جيل العقاري يف النجف ،فعىل
م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جهة
االصدار.
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خبري اقتصادي لـ  :العراق أنفق  50مليار دوالر على ملف
الطاقة خالل  16عاما
الزوراء /حسني فالح:
ما زال العراق يعاني ازمة الطاقة الكهربائية عىل الرغم من رصف مليارات
الدوالرات لهذا امللف ،إال ان الفساد املايل واالداري حال دون انهاء ازمة الطاقة
بالبلد ،وفيما اكد نواب وخرباء ومختصون يف مجال الطاقة ان انهاء ازمة
الطاقة يحتاج اىل ارادة سياسية للقضاء عىل الفساد وتفعيل الجباية املالية،
محذرين من اللجوء اىل االستثمار لكونه سيثقل كاهل املواطن العراقي ،أوصوا
باالستفادة من تجارب دول املنطقة ألجل توفري الطاقة الكهربائية للبلد.
ويقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ،النائب مظفر الوائي ،يف حديث
ل�”الزوراء” :ان االسباب الحقيقية يف التلكؤ الحاصل بتجهيز الطاقة
الكهربائية يف عموم املحافظات ترجع اىل سوء االدارة والتخطيط ،الفتا اىل ان
اغلب املحطات الكهربائية قديمة ومتهالكة ،خاصة املحطات البخارية التي
اغلبها مىض عليها نحو  5سنوات من دون صيانة.
االهمال سبب تلكؤ ملف الطاقة

ويضي�ف الوائ�ي :ان هن�اك مش�اكل يف
مجال نقل وتوزيع الطاق�ة الكهربائية،
حيث س�يتم تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية
يف ه�ذا املج�ال يف بغ�داد واملحافظ�ات.
مشريا اىل :ان محطة الرميلة يف محافظة
الب�رة طاقته�ا التوليدي�ة تبل�غ نحو
 3000ميغ�اواط ،إال انه�ا تنت�ج حالي�ا
 1000ميغا واط فقط ،بسبب عدم تأهيل
املحطات الثانوية ،ومنها محطة الرميلة
القرن�ة  400ميغ�ا واط دب�ل س�ريكت
ش�مال الب�رة ،وغريها م�ن املحطات.
مبين�ا :ان هن�اك نقص�ا يف املحطات ال�
 ،400ونقص�ا يف املحطات  132املوجودة
يف انحاء العراق كافة.
ويؤك�د :ان هن�اك س�وءا يف االس�تخدام
وعدم الرتش�يد ،وتلكؤا يف التوزيع ،وهذه
كلها تنعكس عىل الكهرباء ،فضال عن ان
العراق يحتاج اىل شبكة كهربائية وطنية
رصينة.

ال حلول ألزمة الطاقة

اما عض�و لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار
النيابية ،النائب عب�د الله الخربيط ،فقد
اك�د :ان ازمة الكهرب�اء يف البلد اصبحت
معق�دة للغاية ،وال توجد حلول انية عىل
ارض الواقع إلنهاء االزمة بش�كل كامل،
مهما تغري الوزراء والحكومات املتعاقبة.
الفت�ا اىل :ان جمي�ع دول العالم والرشق
االوس�ط وحتى افريقيا تم�ول الكهرباء
من الجباية باس�تثناء العراق فالحكومة
تمول الطاقة عن طريق املوازنة العامة.
واضاف الخربيط يف حديث ل�”الزوراء”:
يج�ب تموي�ل الكهرب�اء بالع�راق م�ن
الجباي�ة ،واملحافظ�ة او املنطق�ة او
الحي الذي ال يس�دد الجباية تقطع عنه
الكهرباء.
من جهت�ه ،اوض�ح عضو لجن�ة العمل
والش�ؤون االجتماعي�ة ،النائ�ب فاضل
الفت�الوي :ان مل�ف الطاق�ة يع�د ملفا
ش�ائكا ومعق�دا ،ول�م يب�ن ه�ذا امللف
الحقيقي ضم�ن اطر اداري�ة صحيحة،
حي�ث نالحظ الي�وم ان اغل�ب محطات
انت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة بعي�دة عن
اماك�ن مص�در الطاق�ة ،م�ا يعن�ي ان
محطات االنتاج تبعد عن محطات الغاز
بنح�و  500كيل�و ،باالضافة اىل ان هناك
مشاكل بالنقل والتوزيع .

مصادر الطاقة البديلة

ويش�ري الفتالوي يف حديث�ه ل�”الزوراء”
اىل :ان االنتاج اليوم بلغ نحو اكثر من 18
الف ميغاواط ،لكن مازلنا نواجه مشاكل
يف النق�ل والتوزي�ع ،وايض�ا املحط�ات
الثانوية يف معظ�م املحافظات نجد فيها
اختناقات .مبين�ا :ان ملف الطاقة يجب

ان يك�ون العم�ل في�ه متوازي�ا يف ظ�ل
املراح�ل الثالث ،اي ان االنت�اج والتوزيع
والنقل.
وتاب�ع  :يج�ب ان ال يك�ون االس�تثمار
عىل حس�اب مصلحة املواط�ن .الفتا اىل:
ان الع�راق يعد من البل�دان االوىل بالعالم
بالطاق�ة ،وم�ن املعيب ان تك�ون هناك
ازمة بالطاقة فيه.
ودع�ا الفت�الوي اىل رضورة االس�تعانة
بتجارب دول املنطقة والرشق االوس�ط،
وكذلك تنويع مص�ادر الطاقة من خالل
االس�تفادة م�ن طاق�ة الري�اح ،وكذلك
الطاق�ة الشمس�ية .مبين�ا :ان الع�راق
لديه كل املناخات املوج�ودة واالمكانات
لتصدير الطاقة.
واض�اف الفت�الوي :ان االدارة غ�ري
الصحيح�ة والفس�اد املس�ترشي به�ذه
املنظومة أديا اىل وصول العراق اىل مرحلة
عدم وجود طاقة كهربائية.

 50مليار دوالر هدرت مللف
الكهرباء

بينم�ا ي�رى الخب�ري االقتص�ادي ،ماجد
الصوري ،وجود اجندات داخلية مرتبطة
بجه�ات خارجي�ة تحاول جع�ل العراق
مستوردا لكل يشء ،ومن ضمنها الطاقة
الكهربائي�ة ،الفت�ا اىل ان الع�راق رصف
ع�ىل ملف الطاق�ة نحو  50ملي�ار دوالر
منذ  2003حتى اآلن.
وق�ال الص�وري يف حديث ل�”ال�زوراء”:
ان الفس�اد امل�ايل واالداري املس�ترشي
يف منظوم�ة الكهرب�اء ادى اىل تلكؤ هذا
املل�ف ،وجعله مربكا .مبينا :انه حس�ب

يتج�اوز ال��  14ميغ�ا واط ،بينم�ا كان
الع�راق ينت�ج قب�ل  2003نح�و 5000
ميغ�اواط ،م�ا يعن�ي ان الحكوم�ات
املتعاقب�ة بع�د ع�ام  2003تمكن�ت من
اضافة  9000ميغاواط فقط اىل الشبكة
الوطنية برغم رصف االموال الكبرية لهذا
امللف .الفتا اىل :ان العراق ما زال يستورد
الغ�از والطاقة من اي�ران ،وهناك توجه
الس�ترياد الكهرباء من الخلي�ج واالردن
وسوريا.
وتابع :اىل اآلن لم تتم محاسبة املقرين
يف هدر االموال ،الس�يما يف ملف الطاقة.
الفتا اىل :ان هناك عوامل داخلية مرتبطة
بجهات خارجية تس�عى اىل جعل العراق
يس�تورد كل يشء م�ن الخ�ارج ،وم�ن
ضمنها الطاقة الكهربائية.
واش�ار اىل :ان حجم االستريادات للعراق
بلغ�ت خالل ع�ام  2018نح�و  78مليار
دوالر ،بينما يف عام  2019بلغت نحو 55
اىل  65مليار دوالر س�نويا ،وهذه االموال
الت�ي تذه�ب اىل ال�دول تجعل املس�تورد
يس�عى اىل جع�ل الع�راق بلدا مس�توردا
وغ�ري منتج .مؤكدا :انه ب�دون الكهرباء
ال يمك�ن ان تكون هناك تنمية يف العراق
عىل االطالق.

اخلبري االقتصادي ماجد الصوري
اىل ما يقارب  8ماليني قدم مكعب يوميا،
خفض انتاج هذه املحطات بشكل كبري،
ما اثر يف تجهيز املواطنني بالطاقة”.
واردف العب�ادي :ان�ه “وبع�د مرور عدة
اي�ام اش�عر الجان�ب االيران�ي ال�وزارة
بأن�ه اوق�ف عمليات ضخ الغ�از للعراق
لحاجته لالس�تخدام الداخي ،ما تس�بب
بتوق�ف محطة املنصورية بش�كل كامل
وانخف�اض االنتاج بمحطة بس�ماية اىل
 1000ميغ�اواط ،وكذلك انخفاض انتاج
محطتي الق�دس والصدر اىل النصف ،ما
تسبب بضياع ما يقارب  4االف ميغاواط
من الطاقة”.
واكد ان “اليومني املاضيني شهدا معاودة
الجان�ب االيران�ي ض�خ الغ�از ،وبواقع
خمس�ة ماليني قدم مكعب يوميا ،لكنها
ال تس�د حاجة العراق ،ما ح�دا بالوزارة
للتباح�ث معها لتج�اوز هذه املش�كلة،
اضاف�ة اىل التنس�يق م�ع وزارة النف�ط
إليج�اد وق�ود بديل ملع�اودة انت�اج هذه
املحطات بشكل طبيعي”.

تفاقم املشكلة

ام�ا الخب�ري يف وزارة الكهرب�اء ،صهيب
ال�راوي ،فقد اك�د أن “مش�كلة الطاقة

توقف امدادات إيران للغاز

م�ن جهته�ا ،ارجع�ت وزارة الكهرب�اء
زيادة س�اعات القط�ع املربمج بعدد من
محافظات الوس�ط ،اىل انحسار كميات
الغ�از املجه�ز م�ن اي�ران ال�ذي يغ�ذي
محط�ات توليدية م�ا تس�بب بضياع 4
االف ميغاواط.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة،

وزير الكهرباء لؤي اخلطيب

النائب عبد اهلل اخلربيط
 العم�ارة) ،و(كرمنش�اه – دي�اىل)،و(رسبيل زهاب – خانقني).
وكان�ت وزارة الكهرب�اء ق�د اعلن�ت ،يف
( 15ايل�ول  ،)2019اب�رام اتف�اق م�ع
هيئ�ة الرب�ط الخليج�ي إلنش�اء خطي
استرياد الطاقة الكهربائية من املنظومة
الخليجية.
وقال�ت ال�وزارة ،يف بي�ان ،إن�ه “ضم�ن
فعالي�ات منتدى الع�راق للطاقة ،٢٠١٩
أبرم�ت وزارة الكهرب�اء عق�دا ً مع هيئة
الربط الخليجي ،التابعة ملجلس التعاون
الخليجي ،إلنش�اء خطني لنق�ل الطاقة
الكهربائي�ة الضغط الفائ�ق  ٤٠٠ك.ف.
ً
مبين�ة أنه مث�ل وزارة الكهرب�اء بإبرام
العق�د ،الوزي�ر ل�ؤي الخطي�ب ،ومث�ل
هيئ�ة الرب�ط الخليجي ،رئيس�ها احمد
ابراهيم”.
وأضاف�ت أن “هيئ�ة الرب�ط الخليج�ي
س�تتحمل كلفة إنش�اء الخط�ني ،الذين
س�يكونان بط�ول ٣٠٠ ،ك�م ،مقس�مة
ع�ىل مس�افتني ،داخ�ل الع�راق  ٨٠كم،
وداخ�ل دول�ة الكوي�ت  ٢٢٠ك�م ،يت�م
ربطه�ا باملنظوم�ة الوطني�ة العراقي�ة،
محطة الف�او التحويلية  ٤٠٠ك.ف ،من
جه�ة ،وتكون امت�دادا للخط األس�ايس
للرب�ط الخليج�ي م�ن الجه�ة األخرى،
وباملواصف�ات الفني�ة نفس�ها ،املحددة
.”MVA ١٨٠٠
وأوضحت أنه “من املؤمل اس�ترياد ٥٠٠
مي�كاواط ،كمرحلة أوىل ،يت�م تجهيزها
بع�د إنج�از الخطني قبل صي�ف ،٢٠٢٠
وبأس�عار الس�وق الخليجية التنافسية
التي ستتم املفاضلة فيها بعد اإلنجاز”.
وتابع�ت أن “االتفاق بمرحلت�ه الثانية،
تضم�ن إنش�اء منظومة تب�ادل للطاقة
الكهربائية (التيار املس�تمر) (،)HVDC
ب�ني الع�راق ودول مجل�س التع�اون
الخليجي ،وبني اوربا” بحسب قولها.

النائب فاضل جابر

وحاليا لم نس�تورد سواء يف هذا الشهر
الح�ايل او الذي س�بقه ،ربم�ا يف اوقات
الذروة يف الش�تاء نستورد طاقة بحدود
 200اىل  400ميغ�اواط من الجمهورية
االس�المية االيراني�ة ،ام�ا يف موس�م
الصيف ،فريتفع حجم االسترياد بحدود
االلف او  1200ميغاواط.
وقال الخطيب :لدينا اتفاقيات مع دول
اخ�رى ،ومث�ال االردن ،لكنها مش�اريع
يف ط�ور التنفيذ .مبين�ا :ان الهدف من
االس�ترياد هو الربط املش�رتك مع دول
الجوار لضمان استقرار الشبكة وخلق
سوق واعد للكهرباء.
وتاب�ع :ام�ا بخصوص اس�ترياد الغاز،
ف�اآلن حج�م االس�ترياد مح�دود جدا،
أي بح�دود  ١٠٠٠ملي�ون ق�دم مكعب
قيايس ،يتم اس�ترياده م�ن ايران ايضا،
وحاليا لدينا شبكات نقل الغاز ،وكذلك
مش�اريع الس�تثمار الغاز ،لكن انجازه
يحتاج لفرتة ترتاوح بني  ٣اىل  ٤سنوات
لغ�رض تطوي�ر مص�ادر االنت�اج م�ن
الغ�از ،والوصول اىل مس�تويات مهمة
تقللنا من االسترياد الخارجي.
واوض�ح :نعم�ل م�ع وزارة النف�ط
لتطوي�ر انت�اج الغ�از ،ووض�ع خط�ة
وقودي�ة واع�دة ،وكذل�ك اس�تثمار
الطاقة الشمس�ية والطاق�ة املتجددة،
والتكنلوجي�ا الكفيل�ة بإيج�اد حل�ول
مس�تقبال .الفتا اىل :ان السقف الزمني
لتحقيق االكتفاء الذاتي ،كوزارة كهرباء
نعم�ل خالل الس�نوات الث�الث القادمة
إليجاد جمي�ع الحلول وتمك�ني العراق
من الناحية الفني�ة ،لكن يبقى الجانب
التج�اري ال�ذي يج�ب ان تك�ون ه�ذه
الخدمة مجدية ،واقتصاديا ال تستنزف
امواال كبرية من خزينة الدولة.
وتابع :اآلن الكهرباء تكلف الدولة بحدود
 ١١اىل  ١٢ملي�ار دوالر ،حيث ان الكيلو

العمل النيابية تؤكد أهمية االستعانة مبصادر الطاقة البديلة إلنهاء أزمة الكهرباء
جلنة االقتصاد الربملانية توصي بضرورة متويل الطاقة الكهربائية من اجلباية
بيانات مجلس النواب فإن العراق رصف
ع�ىل ملف الطاق�ة نحو  50ملي�ار دوالر
خالل السنوات املاضية.
واض�اف :ان ه�ذه االم�وال ل�و رصف�ت
بالش�كل الصحيح لجعل�ت العراق ينتج
نح�و  50اىل  60الف ميغ�اواط ،بما فيها
االنت�اج والنق�ل والتوزي�ع ،إال ان ه�ذه
االم�وال ق�د اعطي�ت ل�رشكات متلكئة
وه�درت م�ن دون وج�ود رقاب�ة او
حساب.
واوض�ح :ان ملف الطاقة م�ا زال يعاني
مش�اكل كثرية ،حي�ث االنت�اج الحايل ال

احمد موىس العبادي ،يف تريح صحفي:
إن “توقف ضخ الغاز املجهز من الجانب
االيران�ي واملغ�ذي لع�دد م�ن املحط�ات
التوليدية ،اثر بش�كل كب�ري يف انخفاض
س�اعات تجهيز الطاقة للعاصمة بغداد
ومحافظات الوسط”.
وأضاف العبادي أن “الجانب االيراني كان
يجه�ز العراق ب�  25ملي�ون قدم مكعب
من الغاز لتش�غيل محط�ات :املنصورية
بطاقة  750ميغاواط ،وبس�ماية بطاقة
 2350ميغ�اواط والق�دس والص�در
الغازيتني” .موضحا ان “خفض التجهيز

الكهربائية يف العراق ليست وليدة اليوم؛
فالب�الد تعان�ي نقص�ا ح�ادا من�ذ عام
.”1990
وأضاف ،يف تريح صحفي :إن “املشكلة
تفاقم�ت بعد عام 2003؛ بس�بب تهالك
محط�ات التولي�د القديمة ،وم�ا زاد من
تفاقمها حصول عمليات التخريب خالل
الس�نوات املاضية ،الت�ي طالت محطات
التوليد واألس�الك الناقلة للطاقة ،لتزداد
ع�ىل أث�ر ذل�ك س�اعات انقط�اع التيار
الكهربائي عن املواطنني”.
الراوي ،أشار إىل “دراسة أجرتها الوزارة
ق� ّدرت الطلب ع�ىل الكهرب�اء بنحو 57
تري�اواط /س�اعة ع�ام  ،2010يف حني
لم تتمك�ن البالد من إنت�اج أكثر من 33
ّ
يش�كل
ترياواط /س�اعة فقط ،وهو ما
 58٪من الحاجة الكلية”.
وذكر أن “الدراسة توقعت أن ينمو الطلب
عىل االستهالك ليصل إىل  170ترياواط/
س�اعة بحلول عام 2035؛ بس�بب النمو
السكاني واالقتصادي”.

استرياد الكهرباء

الخل�ل املتزاي�د ما بني اس�تهالك وإنتاج
الطاق�ة الكهربائي�ة ،وارتفاع س�اعات
القط�ع صع�ودا ً ونزوالً بحس�ب فصول
العام ،أ ّدى إىل اعتماد األهايل عىل مولدات
الطاق�ة الكهربائية األهلية ،حيث ّ
تغطي
ه�ذه املولدات ج�زءا ً من الخل�ل ،يف حني
تكاد تغطي كامل س�اعات القطع خالل
الش�تاء ،كم�ا دف�ع الخل�ل الحكومة إىل
اس�ترياد الكهرب�اء م�ن دول الج�وار،
وخصوص�ا ً من إي�ران ،وهو ما يس�اعد
عىل زيادة ساعات التجهيز.
وت�زوّد طهران الع�راق بالكهرباء بواقع
 1300ميغ�اواط ،ع�رب  4خط�وط؛ هي
خ�ط (خرمش�هر  -الب�رة) ،و(كرخة

 20مليار دوالر لتحقيق االكتفاء
الذاتي من الطاقة

وكان وزي�ر الكهرب�اء ،ل�ؤي الخطيب،
قد اكد ل� “الزوراء” ،يف تريح س�ابق،
ان اس�ترياد الطاق�ة الكهربائي�ة م�ن
ايران حاليا اس�ترياد مؤق�ت ،وهو عىل
نوع�ني ،اس�ترياد الكهرب�اء واس�ترياد
الغ�از .مبين�ا :ان اس�ترياد الكهرب�اء
يأت�ي نس�بة إلمكانية الش�بكة املحلية
التي وص�ل انتاجها قرابة  ٢٠الف ميغا
واط ،واس�تريادنا من اي�ران ال يتجاوز
 ١٢٠٠ميغ�اواط ،وهذا فقط يف الذروة،

ال�واط الواح�د ،نقال وحم�ال وتوزيعا،
يدف�ع املواطن منه بنح�و  ١٠باملئة من
القيم�ة الحقيقية ،اما بخصوص كلفة
االعم�ار فهناك طل�ب يزداد س�نة بعد
س�نة الن لدينا نم�وا س�كانيا ،فاليوم
يبلغ عدد سكان العراق نحو  ٤٠مليون
نسمة ،وحسب التقديرات بأنه سيصل
اىل  ٥٥مليون نسمة يف عام  ،٢٠٣٠وهذا
يحتاج اىل اعمال ومش�اريع مس�تمرة
يف كل ع�ام ،وحس�ب التقديرات نحتاج
الي�وم اىل مبالغ ترتاوح ب�ني  ١٠اىل ١٤

ملي�ار دوالر لتطوي�ر مراف�ق االنت�اج
والنقل.
وزاد :إذا اردن�ا ان نط�ور الش�بكات
م�ن خ�الل الدف�ن م�ن ش�مال العراق
لجنوب�ه ،فنحت�اج اىل  ٢٠ملي�ار دوالر،
الننا نحس�بها عىل وحدات املش�رتكني،
حاليا لدين�ا بحدود  ٤ماليني مش�رتك،
ونعني باملشرتكني ليس وحدات سكنية
كمجمعات صناعية حكومية وتجارية،
ب�ل نعني مليونا عش�وائيا ،وبالتايل كل
وح�دة تحت�اج اىل  ٤٠٠٠دوالر لرب�ط
الش�بكات الذكي�ة واالرضي�ة الدف�ن،
فتصع�د كلف�ة االعم�ار اىل  ٢٠ملي�ار
دوالر ،وال توج�د موازن�ة تم�ول هكذا
رقم ،لذل�ك نحتاج اىل القط�اع الخاص
ليدخل كرشيك اسايس مع العام ،وفيما
بعد تتحول الحكومة كجهاز تنظيمي.

حاجة العراق لـ  2500ميغاواط
سنويا

فيم�ا كش�ف الوزي�ر ،يف تريح�ات
س�ابقة ( 26اب  ،)2019ع�ن حاج�ة
وزارت�ه إىل  2500ميكاواط س�نويا من
أجل س�د العج�ز ،مش�ريا إىل أن حاجة
الع�راق من الطاق�ة تقدر ب��� 26الف
ميكاواط خالل وقت الذروة.
وقال الخطي�ب :إن “انت�اج العراق من
الطاق�ة وص�ل اىل  19500مي�كاواط،
فيم�ا تقدر حاج�ة العراق خ�الل وقت
ال�ذروة  26 25-الف ميكاواط” ،مؤكدا
“اس�تمرار نمو الطلب بواقع 10% – 7
س�نويا ،ما يعني اننا بحاجة اىل 2500
ميكاواط سنويا لسد العجز”.
وأضاف الخطيب أن “ العراق لن يستمر
باس�ترياد الكهرباء او الوقود من الدول
املجاورة” .الفت�ا إىل أن “الوزارة تحتاج
اىل ف�رتات زمنية محددة من أجل إعمار
قط�اع الطاق�ة والوص�ول اىل مرحل�ة
االكتفاء الذاتي”.
ولفت وزي�ر الكهرب�اء إىل أن “مخطط
اس�قاط العملية السياسية كان ينطلق
م�ن مل�ف الكهرب�اء ،وتحدي�دا م�ن
محافظة البرة”.
بينم�ا وزي�ر الطاق�ة االيران�ي ،رض�ا
أردكاني�ان ،اعل�ن ،يف ( 9كان�ون األول
 ،)2019تمدي�د عق�د توري�د الكهرباء
للعراق.
واض�اف ان “عق�د توري�د الكهرب�اء
للعراق سنوي ،عىل غرار املوازنة العامة
يف هذا البلد”.
وأض�اف أن “اي�ران أبرم�ت بروتوكول
تعاون م�ع العراق يمتد لثالث س�نوات
بغية تقديم املساعدة لصناعة الكهرباء
العراقية يف املج�االت كافة ،حيث يوجد
بن�د بوثيق�ة تصدي�ر الكهرب�اء يذك�ر
اس�تمرارية توريد الكهرب�اء لهذا البلد
طاملا يطلب ذلك”.
ّ
وب�ني أن “العقد س�يتم تمدي�ده حتماً،
بجان�ب اجراء املزامنة بني نظم كهرباء
ايران والعراق نحو شهر مقبل ،بحسب
جدول األعمال املقرر”.

الرياضي

أصفر وأمحر

مهند علي يغيب عن لقاء لشبونة
بسبب الفيزا

بغداد /متابعة الزوراء
ينتظ�ر نجم املنتخب الوطني بك�رة القدم ،مهند عيل ،إصدار الفيزا لغرض الس�فر اىل
الربتغال وتمثيل بورتيمونييس.وقال مصدر مقرب من الالعب ان «الفيزا اخرت التحاق
مهند عيل لصفوف الفريق ،وفور وصولها فإنه سيتوجه اىل الربتغال».
وب�ن ان «مهن�د عيل كان م�ن املفرتض تواجده يف تش�كيلة الفريق امام س�بورتينغ
لشبونة ،لكنه سيغيب عن اللقاء الذي اقيم يوم امس االحد».
وخاض ميمي تجربة س�يئة مع الدحيل القطري لم تس�تمر طوي�ال ليغادر عىل اثرها
اىل الربتغال.
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الشرطة يتوشح باألخضر أمام االستقالل

اليتش :إعدادنا متعثر وهدفنا إسعاد مجاهري القيثارة اخلضراء اليوم
بغداد /متابعة الزوراء
اك�د املدي�ر الفن�ي لك�رة الرشط�ة،
الكس�ندر اليتش ،أن االعداد غري املثايل
للقيث�ارة الخرضاء ال يعن�ي ان نفكر
بأق�ل م�ن اس�عاد جماه�ري القيثارة
الخرضاء يف مواجهة استقالل طهران
اإليراني.
ويواج�ه الرشط�ة ضيف�ه اس�تقالل
طه�ران يف افتت�اح مباري�ات دور
املجموع�ات ب�دوري ابطال آس�يا عىل
ملعب فرانسوا حريري اليوم االثنن.
وق�ال اليت�ش ،يف املؤتم�ر الصحف�ي
الخاص باملب�اراة ،إن “لدينا معلومات
وافرة عن اس�تقالل طه�ران الذي يعد
واحدا من اهم الفرق اإليرانية”.
وأض�اف “وضعن�ا النه�ج الخطط�ي
الذي يتناسب مع الضغط عىل مفاتيح
الالع�ب لديه�م بغية الخ�روج بنتيجة
ايجابي�ة تع�زز حظوظنا يف املنافس�ة
عىل التأهل عن املجموعة”.
وبن أن “اعدادنا لم يكن مثاليا ً بحكم
توقف دوري الكرة ،ولكن هذا ال يعني
ان نفك�ر بأق�ل م�ن اس�عاد جماهري
الن�ادي القادم�ة م�ن بغ�داد وباق�ي
املحافظات”.
واكم�ل اليت�ش “تعاقدن�ا م�ع العبن
جدد محلين ومحرتف�ن اعول عليهم
كث�ريا لتقديم االضاف�ة خالل مواجهة
االستقالل وباقي االستحقاقات”.
واكد م�درب ن�ادي اس�تقالل طهران
اإليران�ي ،فره�اد مجي�دي ،أن فريقه
مجهد بس�بب زخم املباريات يف الفرتة
الحالي�ة ،فيما ب�ن ان الرشطة فريق
مدجج بالعبن عراقين دولين.
ويواجه استقالل طهران فريق الرشطة
يف افتت�اح مباري�ات دور املجموع�ات
بدوري ابطال آسيا عىل ملعب فرانسوا
حريري اليوم االثنن.
وق�ال مجي�دي ،يف املؤتم�ر الصحفي
الخ�اص باملباراة :إن “ن�ادي الرشطة
يض�م العب�ن جيدي�ن وجميعهم مثل
املنتخب�ات الوطني�ة ،حي�ث هن�اك

 15العب�ا لع�ب للمنتخ�ب الوطن�ي
العراقي”.
وأضاف “حاليا ً انا مدرب للفريق وليس
مدربا مؤقتا كما يعتقد البعض” .مبينا ً
انه “ال يهم اين نلعب ،فاملستوى واحد
س�واء داخل اي�ران او خارجها ،فقرار
االتحاد االسيوي ظالم جدا”.
وتاب�ع أن “الفري�ق مجهد فق�د لعبنا
ثالث مباريات يف دوري االبطال ،ولدينا
العبون مصاب�ون ،ولكن هناك العبن

إدارة ملعب النجف الدولي تضع
خطة لتأمينه أثناء املباريات

من الش�باب اعطيتهم الفرصة واثبتوا
وجودهم”.
ومن جهته ،اكد مدافع نادي الرشطة،
س�عد ناطق ،ان الف�رق اإليرانية قوية
ولديه�ا ب�اع طوي�ل يف دوري ابط�ال
آسيا.
وقال ناط�ق ،خالل املؤتم�ر الصحفي
الخاص بمب�اراة الرشطة واس�تقالل
طه�ران اإليران�ي :إن “الرشطة طوى
صفح�ة الخ�روج م�ن دوري ابط�ال

العرب ،ونفكر حاليا بكيفية ان تكون
اوىل خطواتنا ايجابية يف البطولة االكرب
عىل مستوى القارة”.
وأضاف ان “عددنا كان متفاوتا بحكم
الوض�ع ال�ذي يم�ر ب�ه البل�د وتوقف
ال�دوري ،ولك�ن الالعب�ن محافظون
عىل مردودهم البدني الذي سنس�خره
بخدمة الفريق خالل مواجهة اليوم.
وبن بالقول “الفرق االيرانية متطورة
ولديها باع طويل يف البطولة االسيوية،

ولكن دائما ما تكون النتائج اىل جانب
الفريق العراقي”.
وات�م ناط�ق “ننتظ�ر م�ن جماهرينا
الوفي�ة ان تك�ون يف املوع�د وس�نقدم
قص�ارى الجهود للخروج م�ن املباراة
بنتيج�ة ايجابي�ة ترس�م الفرحة عىل
محياهم”.
ومن جانبه ،قال مدافع نادي الرشطة،
حس�ام كاظم ،ان الجماهري س�تكون
هي الداعم األول يف مباراة الفريق امام

اس�تقالل طهران بدوري ابطال آس�يا
اليوم االثنن.
وقال كاظم إن “فري�ق الرشطة يضع
نص�ب أعين�ه مصالح�ة الجماه�ري
الرشطاوي�ة ع�رب تحقي�ق نتيج�ة
ايجابية امام استقالل طهران يف دوري
االبطال”.
وأوض�ح أن “جميع الالعبن ينتظرون
الدعم الجماهريي القادم من العاصمة
وباق�ي املحافظات كي يك�ون الالعب

رق�م واحد من عىل املدرجات ملس�اندة
الالعبن”.
وأقي�م ،ام�س االح�د ،املؤتم�ر الفني
ملب�اراة الرشط�ة واس�تقالل طه�ران
اإليراني ضمن دوري ابطال اسيا.
وس�ريتدي الرشط�ة ال�زي األخ�رض
الكامل وحارس مرماه الزي االحمر.
فيم�ا س�ريتدي الفري�ق االيراني الزي
االزرق الكامل وحارس الفريق االيراني
الزي االصفر.

صفاء هادي ينتقل لصفوف نادي سوفيتوف الروسي
بغداد /متابعة الزوراء
إتف�ق الع�ب املنتخب الوطن�ي العراقي،
صفاء هادي ،بش�كل نهائ�ي مع كريليا
س�وفيتوف صاح�ب املركز قب�ل األخري
يف ال�دوري ال�رويس املمت�از لإلنتقال اىل
صفوف�ه بعق�د يمت�د لثالث�ة مواس�م,
وسيتم عرض دفع  150الف يورو لنادي
الرشطة لغرض رشاء بطاقة الالعب.
ه�ادي ،ال�ذي دخ�ل يف مباحث�ات طوال
الف�رتة املاضية ،كان ينتظ�ر حل األمور

اإلداري�ة لغرض إتم�ام عملي�ة االنتقال
بشكل رس�مي ،حيث بقي الالعب طوال
الف�رتة املاضية يف تركي�ا ،وانض َّم مؤخرا ً
اىل بعثة الفريق هناك ،وهو اآلن بانتظار
إكم�ال اإلج�راءات لغ�رض الس�فر مع
الفريق يف معس�كره يف أس�بانيا ,وقد تم
االتف�اق ع�ىل كل البنود وتبق�ى موافقة
ن�ادي الرشط�ة ع�ىل العرض الرس�مي
املقدم للفريق.
س�وفيتوف يحتل حالي�ا ً املركز الخامس

عرش من بن  ١٦فريقا يف الدوري الرويس
برصي�د  ١٨نقطة ،وبفارق نقطة واحدة
عن مناطق البقاء.
اب�رز إنج�ازات الفري�ق كان�ت تحقي�ق
كأس روس�يا ،حي�ث كان آخرها يف عام
 ٢٠٠٤وحق�ق املرت�ن الس�ابقتن ع�ىل
وفق التسمية القديمة التي كانت حينها
( كأس الس�وفيت ) ،كم�ا وحق�ق لقب
دوري الدرجة األوىل  ٦مرات ،كان آخرها
موسم .٢٠١٥/٢٠١٤

احلكمان واثق حممد وأكرم علي يقودان منافسات بطولة العرب للشباب
بغداد /متابعة الزوراء
وضعت ادارة ملعب النجف الدويل ( 30الف متفرج) خطة مش�رتكة
مع أمن املالعب لتأمن امللعب أثناء اقامة املباريات.
وذكرت وزارة الش�باب والرياض�ة ،يف بيان ،ان “مدير ملعب النجف،
أحم�د عب�د الكريم ،التق�ى وفدا من ق�وة أمن املالع�ب يف محافظة
النجف االرشف”.
واوض�ح انه “بعد جولة للوفد يف امللعب ت�م االتفاق مع ادارة امللعب
عىل وضع خطة محورية رصينة ومناس�بة لتأمن مداخل ومخارج
امللعب بش�كل جيد للمباريات التي سيضيفها ملعب النجف الدويل يف
الدوري املمتاز بكرة القدم”.
وم�ن املقرر ان ينطلق الدوري املمتاز يف الس�ادس عرش من ش�باط
الجاري.

املغرتب سنار إياد ينضم لصفوف
منتخب السلة
بغداد /متابعة الزوراء
انضم الع�ب املنتخ�ب الوطني
لكرة السلة ،املغرتب سنار اياد،
اىل كتيبة اس�ود الرافدين خالل
املعس�كر التدريبي يف العاصمة
بغداد.
وق�ال املدي�ر اإلداري ملنتخ�ب
الس�لة ،مهن�د العان�ي :إن
“املنتخب الوطني لكرة الس�لة،
يواص�ل اس�تعداداته لبطول�ة
املل�ك عبد الله واملق�رر اقامتها
يف األردن يف ال�� 14من ش�باط

الجاري”.
وأوض�ح أن “املنتخ�ب واص�ل
مران�ه واكتملت صفوفه ،حيث
انض�م الالع�ب املغرتب س�نار
اي�اد اىل املعس�كر” .مبين�ا ً ان
“مدرب املنتخب الوطني ،قيص
حاتم ،يقود الوحدات التدريبية
استعدادا ً للبطولة يف األردن”.
تج�در اإلش�ارة اىل أن بطول�ة
امللك عب�د الله تقام بمش�اركة
منتخب�ات األردن والع�راق
وسوريا ولبنان والبحرين.

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن االتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم مباريات البطولة
املقرر انطالقها يف السعودية نهاية شهر شباط الجاري.
وق�رر العرب�ي اناطة مهمة قي�ادة املباري�ات اىل الحكم الدويل
العراق�ي واث�ق محم�د والحكم املس�اعد أك�رم ع�يل ،لينضم
الحكمان اىل قائمة حكام املسابقة.
وتق�ام البطول�ة يف مدن الرياض والدم�ام والخرب خالل الفرتة

من  17شباط الحايل حتى  5اذار القادم.
ويشارك يف منافسات البطولة  16منتخباً ،وهي العراق وتونس
وموريتاني�ا والكوي�ت يف املجموعة األوىل ،واملغ�رب والبحرين
وجيبوتي ومدغشقر يف الثانية ،والسعودية وفلسطن والجزائر
وم�رص يف الثال�ث ،باإلضاف�ة إىل الس�ودان وليبي�ا واإلم�ارات
والسنغال يف املجموعة الرابعة.

رسن :مشكلة املال مستمرة وسأركز على مستواي الفين
بغداد /متابعة الزوراء
اكد الع�ب املنتخ�ب الوطني بك�رة القدم،
بش�ار رس�ن ،ان املش�كلة املالية مع نادي
بريس�بولس االيراني مس�تمرة.وقال رسن

ان�ه “لم يع�د يرغب يف التح�دث عن األمور
املالي�ة ألنها أصبح�ت مش�كلة متكررة”.
وأض�اف “يبذل مس�ؤولو الن�ادي قصارى
جهدهم ،ويتابع مدير الفريق هذا املوضوع

باس�تمرار”.وبن ان “املش�كلة موج�ودة،
ولك�ن ع�ىل أرض الواق�ع أرك�ز فقط عىل
املش�كلة الفنية ،واحاول تطوير مس�تواي
اكثر فأكثر”.

تركي :منتخب الناشئني يعسكر يف الدوحة حتضريا لغرب آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
اش�تكى الجهاز الفني ملنتخب الناش�ئن
اإلهمال الذي يعانيه الفريق الذي يس�تعد
لبطولة غرب آس�يا التي ستقام يف اململكة
العربية السعودية.
وق�ال ،حس�ان ترك�ي ،امل�درب املس�اعد
ملنتخ�ب الناش�ئن ،يف ترصيح�ات ،ان
الفري�ق يتع�رض إلهم�ال كبري م�ن قبل
املس�ؤولن ،حي�ث ال توج�د تجهيزات وال
رعاي�ة يف ه�ذه الفئ�ة ،خاص�ة بالالعبن

القادمن من املحافظات ،ال توجد وسائل
نق�ل وال س�كن ،وبالت�ايل الفري�ق يعاني
بشكل كبري.
وبن “الفريق تنتظره مش�اركة يف بطولة
غرب آسيا يف نيس�ان املقبل يف السعودية،
وبالتايل الوقت املتبقي عن البطولة قصري،
ويحتاج الفريق الهتمام من أجل املنافسة
يف البطولة”.
وأش�ار إىل أن “املدرب ،عماد محمد ،وضع
ضمن منه�اج اإلع�داد معس�كرًا تدريب ًيا

يف الدوح�ة بداية نيس�ان املقبل ويس�تمر
ليغادر بشكل مبارش للمشاركة يف بطولة
غ�رب اس�يا املق�رر يف الس�ابع عرش من
الشهر نفسه.
وأوض�ح “منتخ�ب الناش�ئن حافظ عىل
الركائز املهمة للفريق الس�ابق ،باإلضافة
إىل مجموع�ة جيدة من الالعب�ن التحقوا
بالفريق من خالل االختبارات ،وس�يكون
هناك خليط مميز يبرش بالخري ،وسيكون
منافسا جيدا يف بطولة غرب اسيا.
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شباب األهلي دبي  ...إشراقة بثوب جديد يف دوري أبطال آسيا
خط�وة واحدة كان�ت تفصل فريق ش�باب
األهيل دبي عن تحقي�ق حلم التتويج بلقب
دوري أبط�ال آس�يا ع�ام  2015لكن فريق
غوانغزه�و إيفرغراند الصين�ي كان له ٌ
رأي
آخ�ر عندم�ا خط�ف اللقب بف�وزه يف إياب
املباراة النهائي�ة التي أقيمت تيانهي بهدف
دون رد بع�د أن انتهى لق�اء الذهاب يف دبي
بالتعادل السلبي بدون أهداف.
شباب األهيل دبي (اإلمارات):
� أبرز النتائج السابقة :الوصيف (.)2015
� املدرب :رودولفو أروابارينا (األرجنتني).
� نجم الفريق :أحمد خليل.
وقدم الفريق اإلماراتي عروضا ً كروية رائعة
يف تلك النسخة من البطولة بدأت منذ تأهله
ثانيا ً ع�ن دور املجموعات بف�ارق األهداف
عن فريق ناس�اف قريش األوزبكي ليتجاوز
بعدها جميع املنافسني يف األدوار اإلقصائية
وص�والً إىل املب�اراة النهائي�ة الت�ي تبخرها
معه�ا الحل�م الق�اري أم�ام كتيب�ة املدرب
الربازييل املعروف لويس فيلبي سكوالري.
ويش�ارك ش�باب األه�يل دب�ي اإلماراتي يف
دوري أبط�ال آس�يا ه�ذا املوس�م بصفت�ه
وصيف�ا ً لبط�ل ال�دوري اإلماراتي املوس�م
امل�ايض حينم�ا جمع  53نقط�ة وبفارق 7
نقاط عن فريق الشارقة الذي انتزع اللقب.

ويلع�ب ش�باب األه�يل ضم�ن املجموع�ة
الثاني�ة الت�ي تض�م كالً من حام�ل اللقب
الهالل الس�عودي وش�هر خ�ودرو اإليراني
وباختاك�ور األوزبك�ي ال�ذي س�يكون أول
املنافسني لشباب األهيل دبي يف لقاء الجولة
األوىل املق�رر إقامت�ه عىل ملع�ب باختاكور
املركزي يف طش�قند يوم العارش من ش�هر

تعليق املباريات يف هولندا
وبلجيكا

َ
أعل�ن كل من االتحادين الهولندي والبلجيكي لكرة القدم تعليق
جمي�ع املباريات املقررة أمس األحد بس�بب عاصفة “س�يارا”
التي أسفرت عن رياح تصل قوتها إىل  120كلم يف الساعة.
وذك�ر االتح�اد الهولن�دي لك�رة الق�دم يف بي�ان ع�ىل موقعه
اإللكرون�ي“ :ال يمكن ضمان أمن الجمهور والالعبني بس�بب
أوضاع الطقس”.
ويؤث�ر قرار التعلي�ق يف هولندا عىل لق�اءات أوتريخت وأياكس
أمس�ردام وس�بارتا روت�ردام وأدو دي�ن ه�اج وإي زد آلكمار
وفينورد روتردام وإمني وتفينتي أنشخيده.
كما أعلن االتحاد البلجيكي أيضا عن إلغاء مباريات أمس األحد
س�واء يف دوري الدرج�ة األوىل أو الثاني�ة “عقب التش�اور مع
الس�لطات املحلية ومسئويل حقوق املباريات” ،وفقا ملا ذكره يف
بيان .
ويؤث�ر اإلج�راء يف ثالث مباري�ات يف دوري الدرج�ة األوىل وهي
ستاندر دو لييج وكلوب بروج ،وريال أنتويرب وجينك ،واسالند
بيفريين وكورتراييك.

فرباير /شباط الجاري.
ويمر شباب األهيل دبي حاليا ً بمرحلة جيدة
للغاية ،فمع  36من  11فوز وثالثة تعادالت
وخس�ارة يتيم�ة فق�ط؛ يتص�در الفري�ق
ترتي�ب ال�دوري اإلماراتي بف�ارق  9نقاط
أقرب منافس�يه مما يجعل حظوظه األكرب
حتى اآلن بالظفر بلقب املسابقة رغم تأكيد

املدير الفني األرجنتيني رودولفو أروابارينا
مرارا ً عىل أن مشوار املنافسة ال يزال طويالً
وشاقا.
ويقود أروابارينا  44عاما ً كرة شباب األهيل
دب�ي بنج�اح من�ذ تس�لم مهماته رس�ميا ً
يف ترشي�ن األول/أكتوب�ر من الع�ام 2018
واس�تطاع أن يصع�د بالفري�ق م�ن املركز

سيناريو جمنون يقود ليفركوزن للفوز على دورمتوند

َ
حقق باير ليفركوزن انتصارا ً مدويا ً عىل ضيفه
بروسيا دورتموند  4-3يف الجولة  21من الدوري
األملاني لكرة القدم.
وس�جل كل م�ن كيف�ن فوالن�د ( 20و)43
والجاميكي ليون باييل ( )81والرس بيندر ()82
فيما دوّن ماتس هوميل�ز ( )22وإيمري دجان
( )33والربتغ�ايل رافاي�ل غريي�رو ( )65ثالثية
الفريق األصفر.
ويحت�ل دورتمون�د املرك�ز الثالث مؤقت�ا ً ب�39
نقطة فيما يأتي ليفركوزن يف املرتبة الخامس�ة
ب� 37نقطة.

وبعد تخلفه صفر ،1 -تقدم دورتموند  1 - 2ثم
 2 - 3لكن�ه تلقى هدفني يف غضون  82ثانية يف
نهاية املباراة ،ليتعرض لخس�ارة اوىل بعد ثالثة
انتصارات متتالية.
وعجز دورتموند الذي غاب عنه قائده املخرضم
مارك�و روي�س بس�بب االصاب�ة ،ع�ن اللحاق
ببايرن ( 42نقطة) يف الصدارة.
وبع�د فرصة مبكرة لهاالند من تس�ديدة قريبة
صده�ا الحارس ،افتتح كيفن فوالند التس�جيل
لليفركوزن من هجمة مرتدة (.)20
لك�ن املضيف ع�ادل رسيعا ً برأس قل�ب دفاعه

ساري :سقطنا بسطحية  ...وفريونا يستحق الثناء

انتقد ماوريس�يو ساري ،املدير الفني ليوفنتوس ،السطحية التي ظهر عليها
العب�و الس�يدة العجوز ،بعدم�ا نجح هيالس فريون�ا يف قلب تأخ�ره إىل فوز
بنتيجة ( ،)1 - 2بالجولة  23من الدوري اإليطايل .وقال س�اري عقب اللقاء:
“م�ن الواضح أنن�ا نقدم عروض�ا ونتائج مختلف�ة مقارن�ة بمبارياتنا عىل
ملعبنا ،كنا نعلم أن مواجهة فريونا صعبة وأنهم س�يجعلوننا نعاني مبكرًا”.
وأض�اف“ :لقد صمدن�ا جي ًدا ،ورضبنا العارضة والقائ�م مرتني وأخذنا زمام
املب�ادرة ،لكن ال يمكننا إس�قاط نقاط بهذه األخطاء الناعم�ة ،الهدف األول
ال يمكن تفس�ريه ،إذا أراد يوفنتوس الفوز باملباريات ،فعلينا عدم االس�تمرار

يف ارتكاب األخطاء بس�بب مواقف سطحية” .وتابع ساري“ :فريونا يستحق
كل الفضل ،ألنهم كانوا عدوانيني من البداية إىل النهاية وعرفنا أنها س�تكون
كذلك ،لقد أدركنا أنه من املهم الصمود يف الدقائق ال� 25األوىل ومن ثم سيكون
لدينا الفرص ،وفعلنا كل ذلك ،لكننا س�قطنا بس�طحية وهي عادة نحتاج
التخلص منها” .وشدد س�اري عىل أن مشكلة يوفنتوس ليست يف
اللياقة البدنية ،وق�ال“ :العقل هو أهم يشء ،ألنه إذا تم فصله
حارضا من الناحية التكتيكية ً
ً
أيضا ،إذا
وتوقف�ه فلن تكون
كان عقلك ليس يف حالة  ،% 100فالحالة البدنية لن تكون
كامل�ة ً
أيضا ،م�ا نريد أن ندرك�ه هو أن الف�وز ليس أمرًا
ً
مفروغا منه ،علينا أن نعمل بجد أكثر”.
وواصل“ :فريونا يس�تحق الثناء عىل النصف س�اعة
األوىل ،لكننا ً
أيضا نستحق اللوم عىل النصف ساعة
األخرية ،لقد أظهروا كثافة كبرية ولم نفعل ذلك”.
وأردف م�درب اليويف“ :هذا الفريق (يوفنتوس)
اعت�اد ع�ىل الف�وز بش�كل مريح يف الس�نوات
األخ�رية ،وعلين�ا أن نض�ع يف رؤوس�نا أنه من
الصعب ذلك بحيث ال يمكننا تضييع النقاط”.
وختم ساري“ :آمل أن يتم تعلم الدرس ،إنه أمر
ال
صعب ،ألن الفريق يتدرب جي ًدا لكن خالل املباراة
يظهرون إمكاناتهم الكامل�ة ،يتعني علينا إيجاد
حل لهذا املوقف”.

إجراءات كورونا تغيّب إيغالو عن معسكر إسبانيا

ُ
يغي�ب الع�ب مانشس�ر يونايت�د الجدي�د،
النيج�ريي أوديون إيغالو ،ال�ذي انضم معارا ً
حت�ى نهاي�ة املوس�م قادم�ا ً من ش�نغهاي
ش�ينهوا الصين�ي ع�ن املعس�كر التدريب�ي
لفريقه الجديد يف إسبانيا ،خوفا ً من إمكانية
عدم تمكنه م�ن دخ�ول األرايض الربيطانية
ل�دى عودته إذا ش�ددت الس�لطات إجراءات
الهجرة بسبب انتشار فريوس كورونا.

الثام�ن إىل وصاف�ة الرتيب الع�ام يف نقلة
نوعية كب�رية أبثت�ت الق�درات الفنية التي
يمتلكها وع�زز ذلك مس�رية الفريق محليا ً
هذا املوسم.
وأثب�ت أروابارينا أن تحس�ن نتائج ش�باب
األه�يل دب�ي من�ذ وصوله ل�م يك�ن مجرد
صحوة مؤقتة وذلك حينما ظفر مع الفريق
بلقب�ي كأس رئيس الدول�ة وكأس الخليج
العرب�ي اإلماراتي األم�ر الذي يثبت ش�أنه
كمدرب من طينة الكبار.
وسبق للمدرب األرجنتيني أن خاض تجارب
تدريبية عديدة يف األرجنتني كانت أبرزها مع
فريق بوكا جونيورز خالل الفرة من 2014
لغاي�ة  2016وحقق�ه م�ع لقب�ي الدوري
وال�كأس يف أبرز اإلنج�ازات التي حققها يف
البطوالت الكروية هناك.
واستعاد املهاجم الدويل املعروف أحمد خليل
حس�ه التهديف�ي بع�د أن س�اهم بهدفيه
يف املب�اراة النهائي�ة بتتوي�ج الفريق بلقب
كأس رئي�س الدول�ة ،كما أح�رز حتى اآلن
يف الدوري هذا املوس�م  8أهداف ليشكل مع
بقي�ة زمالئه الالعبني خي�ارات فنية عديدة
يف الفري�ق وال س�يما الربازي�يل ليونادرو دا
س�يلفا الذي زار ش�باك املنافس�ني يف ست
مناسبات أخرى يف الدوري.

وتس�بب الف�ريوس يف وف�اة أكث�ر م�ن 700
ش�خص يف الص�ني من�ذ ظه�وره يف ووهان
بإقليم هوبي نهاية العام املايض كما تس�بب
الفريوس يف إغالق مدن صينية ودخول الالف
يف حجر صحي يف عدة دول حول العالم.
ونق�ل املوق�ع الرس�مي للن�ادي املناف�س يف
ال�دوري اإلنكلي�زي املمت�از لك�رة القدم عن
مدرب�ه أويل جونار سولش�ار قوله“ :أوديون

س�يبقى يف مانشس�ر ألن�ه جاء
م�ن الص�ني خ�الل آخ�ر  14يوماً،
بسبب األوضاع يف الصني فنحن غري متأكدين
م�ن أنه�م سيس�محون ل�ه بالع�ودة إذا ما
غ�ادر الب�الد ثانية ولذا فس�يبقى وس�يعمل
م�ع مدرب�ه الش�خيص ..هن�اك مخاطر من
تش�ديد اإلجراءآت عىل الحدود ونحن ال نريد
املخاطرة”.
وسافر يونايتد إىل إس�بانيا أول أمس السبت
لإلع�داد ملبارات�ه املقبلة يف ال�دوري املمتاز يف
مواجه�ة تش�يليس يف  17ش�باط/فرباير
املجاري.
وس�ينضم الع�ب الوس�ط س�كوت
مكتوميناي (املصاب يف الركبة) واملدافع
أكسيل توانزيبي (املصاب يف الفخذ) إىل
الفري�ق بينم�ا يس�تمر تعافيهما من
اإلصابة.
ويس�تمر غياب ب�ول بوغب�ا صاحب
صفقة االنتقال األكرب يف تاريخ النادي
بس�بب جراح�ة يف الكاح�ل وكذل�ك
املهاج�م مارك�وس راش�فورد الذي
يعاني من مشكلة يف الظهر.

املخرضم ماتس هوملز إثر ركنية (.)22
وأعل�ن ايمري جان عن عودته إىل البوندس�ليغا
بأجمل طريقة من تسديدة رائعة عن بعد ثالثني
مرا سكنت املقص األيمن (.)33
لك�ن ليفركوزن لم يستس�لم وعادل بتس�ديدة
اخرى لفوالند من منتصف املنطقة بعد معمعة
(.)43
ً
قدم دورتمون�د لعبا ً هجوميا ً
جمي�ال ومن كرة
متبادل�ة بني جايدون سانش�و واملغربي أرشف
حكيم�ي ،انهاه�ا االنكليزي الش�اب ارضية يف
الش�باك ( ،)52لكن الحكم الغاه بعد االستعانة
بتقنية الفيديو.
سدد البديل األمريكي الشاب جيوفاني رينا (17
عاماً) م�ن مرتدة صدها الحارس الس�لوفاكي
لوكاس هراديتسكي بمساعدة القائم (.)58
ومن انفراد رصيح لليفركوزن وتمريرة لفوالند،
س�دد العب الوسط الدويل الشاب كاي هافرتس
يف القائم األيمن (.)64
بعدها بثوان ومن هجمة مقابلة ،لعب حكيمي
اىل الربتغايل رافايل غرييرو الذي سجل أرضية يف
الزاوية اليمنى (.)65
قل�ب ليفرك�وزن املعادل�ة يف الدقائ�ق الع�رش
األخرية ،عندما ع�ادل باييل بكرة أرضية بعد أن
رضب فوالن�د التس�لل ( .)81وبعد ث�وان ،لعب
الرس بن�در رأس�ية متقن�ة يف الزاوي�ة اليمن�ى
البعيدة بعد تمريرة من الظهري األيرسسنغرافني
(.)82
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اعالم الكرتوني

مرسيليا يع ّزز وصافته

قاد نجم مرس�يليا ديميري باييت فريقه إىل تعزيز وصافته
لل�دوري الفرنيس لك�رة الق�دم ،بفوزه الصعب ع�ىل تولوز
بهدف حمل توقيعه يف املرحلة الرابعة والعرشين من الدوري
الفرنيس لكرة القدم.
ورفع مرسيليا الذي لم يخرس يف الدوري املحيل منذ ما يقارب
ثالثة أشهر رصيده إىل  49نقطة ،يف حني يحلّق باريس سان
جريمان الذي اس�تضاف ليون يف لقاء قمة أمس األحد أيضا
يف الصدارة بفارق  9نقاط عن مرسيليا.
يف املقابل مني تولوز صاحب املركز األخري بخس�ارته الثالثة
ع�رشة يف مبارياته ال�� ،14األخرية ليقرب أكث�ر وأكثر من
الهبوط إىل الدرجة الثانية.
ويف بقي�ة املباريات فاز بوردو ع�ىل ميتز ( )1 - 2ونيم عىل
نيس ( )1 - 3يف حني حس�م التعادل نتيجة مباراتي ديجون
ونانت ( )3-3ورين وبريست (.)0-0

أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة
االنتصارات

اس�تعاد أتلتيكو مدري�د نغمة االنتصارات بف�وزه الصعب عىل
ضيفه غرناطة بهدف دون رد ضمن منافس�ات املرحلة الثالثة
والعرشين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وس�جّ ل األرجنتيني آنخل كوريا هدف املباراة الوحيد مع مطلع
الدقيقة السادسة.
ورفع أتلتيكو رصيده إىل  39نقطة يف املركز الرابع مؤقتا ً يف حني
تجمّد رصي�د غرناطة عند  30نقطة يف املرتب�ة العارشة مؤقتا ً
أيض�اً .وهو االنتصار العارش لل�”روخيبالنكوس” يف املس�ابقة
املحلية بعد أن تعرّض لخسارتني وتعادل يف آخر ثالث مباريات.
أم�ا غرناط�ة فقد تكب� ّد هزيمت�ه الحادية عرشة من�ذ انطالق
املوسم الحايل من ال�”ليغا”.

فان دايك حيسم موقفه من مغادرة ليفربول
ْ
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة بريطاني�ة ع�ن موق�ف
الهولن�دي فريجيل ف�ان دايك ،مداف�ع ليفربول ،من
الرحيل عن آنفيلد ،يف ظل اهتمام يوفنتوس بالحصول
ع�ىل خدماته .وزعم�ت تقارير إيطالي�ة أن يوفنتوس
يس�تعد لع�رض  150مليون جنيه إس�رليني
لض�م ف�ان داي�ك يف الصي�ف .وبحس�ب
صحيف�ة “إكس�ربيس” الربيطاني�ة،
فإن فان دايك يفضل االس�تمرار مع
ليفربول وعدم الرحي�ل .ويعود ذلك
إىل التألق الكبري الذي يعيشه املدافع

الهولن�دي مع الري�دز ،يف فرة تاريخية للن�ادي اإلنجليزي،
وال�ذي ع�اد لتحقيق األلق�اب ،وب�ات قري ًبا من اس�تعادة
الدوري اإلنجليزي بعد  30عامً ا من الغياب.
وانض�م ف�ان داي�ك إىل ليفرب�ول يف  ،2018قادمً �ا م�ن
ساوثهامبتون مقابل  76.19مليون جنيه إسرليني.
ومن�ذ ذل�ك الحني ،ش�ارك فان داي�ك مع ليفرب�ول يف 106
مباري�ات بجميع املس�ابقات ،وس�جل ً 11
هدف�ا وصنع 5
أخ�رى .ويتصدر ليفربول جدول ترتي�ب الدوري اإلنجليزي
برصيد  73نقطة ،بفارق  22نقطة عن مانشس�ر س�يتي
الوصيف.

السويدي دوبالنتيس حيطم الرقم القياسي العاملي يف القفز بالزانة
حط� َم الس�ويدي ارم�ان
دوبالنتي�س الرق�م
القي�ايس العامل�ي يف
مس�ابقة القف�ز
بالزان�ة يف الع�اب
الق�وى باجتي�ازه

ارتف�اع 17ر 6أمت�ار يف لق�اء
ت�ورون البولندي داخ�ل قاعة.
وتف�وق دوبالنتيس ( 20عاما)
بالت�ايل بفارق س�نتم واحد عن
الرقم القيايس الس�ابق املسجل
باس�م الفرنيس رون�و الفيلني

مفكرة الزوراء

ومق�داره 16ر 6س�جله يف
اوكرانيا يف ش�باط/فرباير عام
 .2014وكان دوبالنتي�س بطل
اوروبا ع�ام  2018أحرز فضية
بطول�ة العال�م يف الدوح�ة يف
ترشين األول/اكتوبر املايض.
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الالمي يهنئ علي الفواز مبناسبة توليه رئاسة حترير جريدة الصباح
بغداد /الزوراء:
هنأ نقيب الصحفي�ني العراقيني ،رئيس
اتح�اد الصحفيني الع�رب ،مؤيد الالمي،
الزميل عيل حسن الفواز بمناسبة تسنمه
منصب رئاسة تحرير جريدة الصباح.
وق�ال الالم�ي ،يف برقية تهنئ�ه مع باقة
ورد ،قدمه�ا الزمي�ل كاظ�م تكلي�ف،
رئيس لجنة املراقبة يف نقابة الصحفيني
العراقي�ني ،بالنياب�ة عنه :نتق�دم إليكم
بأجم�ل التهان�ي والتري�كات ملناس�بة

تس�منكم مهام رئاس�ة تحري�ر جريدة
الصباح الغراء.
واض�اف :أنن�ا ع�ىل ثق�ة أن�ه بخرتكم
ومهنيتكم املعه�ودة والزمالء يف الجريدة
س�تحققون طفرة نوعية لالرتقاء بعمل
الجريدة ،وتطوير أدائها وبما ينسجم مع
الواقع الصحفي واإلعالمي يف العراق.
م�ن جانب�هَ ،ع ّ
�ر الف�واز ع�ن ش�كره
وامتنان�ه لنقي�ب الصحفي�ني العراقيني
لدعمه املستمر لألرسة الصحفية.

املرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب وزارة الداخلية بالكشف عن مصري مالك دار نشر
واشنطن/وكاالت:
أعلنت رشكة فيسبوك عن انشاء “محكمة عليا” خاصة بها للتصدي ملشكلة املحتويات
املثرية للجدل عىل منصتها ،وتوفري اإلمكانية للمس�تخدمني ملح�و بياناتهم املجمّعة من
قبل مواقع إنرتنت خارجية الستهدافهم بإعالنات ،يف إطار خطتها لتحسني صورتها بعد
سلسلة من الفضائح بشأن انتهاك البيانات الشخصية للمستخدمني.
وتتعرّض فيس�بوك ،التي تمتلك نحو ملياري مس�تخدم حول العالم ،لالنتقادات بش�كل
ّ
منصتها .لذلك تس�عى املجموعة
منتظم بس�بب طريقتها يف إدارة البيانات املتداولة عىل
م�ن خالل هذين التدبريين اللذين أعلنت عنهما الثالثاء ،إىل تحس�ني س�معتها ،يف خضم
الحمالت االنتخابية الرئاسية يف الواليات املتحدة.
وقال مارك زوكربريغ إن “أحد أهداف الرشكة خالل العقد املقبل هو بناء ش�بكة حماية
ّ
والخاصة للمستخدمني” .ويتابع “يف األسابيع املقبلة ،سندعو
أقوى للحياة الش�خصية
نح�و ملياري ش�خص ح�ول العال�م إىل مراجع�ة إع�دادات الخصوصية يف حس�اباتهم
ّ
الخاصة”.
يف ه�ذا الس�ياق ،أعلن�ت ش�بكة التواص�ل االجتماع�ي األك�ر يف العال�م عن أن�ه يمكن
للمستخدمني ،بكبسة واحدة ،حذف البيانات الخاصة بهم ،التي تجمعها مواقع اإلنرتنت
ّ
الخاصة والتس�وّق عر
والتطبيق�ات الخارجية من خالل فيس�بوك ،مثل بيانات البحث
اإلنرتنت ،وتس�تخدمها لتصميم اإلعالنات املناس�بة ّ
لكل رشيحة من املستخدمني وجذب
أكر عدد ممكن من املعلنني.
وأش�ار املدير التنفي�ذي للرشكة مارك زوكربريغ ،يف رس�الة نرشها ع�ىل مدوّنته ،إىل أن
هذه األداة املعروفة ب�”النش�اط من خارج فيس�بوك” (أوف فيس�بوك أكتيفيتي) ،تق ّدم
“مستوى جديدا من الشفافية وتع ّزز قدرة التحكم لدى الشبكة االجتماعية”.
ويضيف زوكربريغ “ترس�ل لن�ا رشكات أخرى معلومات عن النش�اطات عىل مواقعها،
بحيث نستخدمها لنظهر لكم اإلعالنات املناسبة .يمكنكم اآلن االطالع عىل ّ
ملخص حول
تلك املعلومات وحذفها إذا كنتم ترغبون يف ذلك”.
يف الواقع ،تسعى رشكة فيسبوك إىل تلميع صورتها بعد سلسلة من الفضائح التي طالت
طريق�ة إدارتها للبيانات الش�خصية ،والس�يّما فضيح�ة رشكة “كامري�دج أناليتيكا”
الريطانية التي استخدمت البيانات الشخصية لعرشات اآلالف من مستخدمي فيسبوك،
من دون علمهم ،للتأثري عىل نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية يف العام  2016لصالح
دونالد ترامب.
أمّ �ا اإلج�راء الثاني ال�ذي أعلنت عن�ه رشكة فيس�بوك فيتعلّق بانش�اء “محكمة عليا”
خالل األش�هر املقبل�ة ،بهدف الفصل يف النزاع�ات املتعلّقة بإزال�ة محتويات تثري جدال.
وإلدارة هذه اللجنة ،تعاقدت الشبكة االجتماعية مع الناشط الريطاني يف مجال حقوق
اإلنسان ،توماس هيوز ،الذي سبق أن أدار ّ
ّ
املتخصصة بالدفاع عن
منظمة “أرتيكل ”19
الحرّيات.
وتع�ود فكرة إنش�اء مجلس رقاب�ي إىل زوكربريغ ،ال�ذي اقرتح إنش�اء “محكمة عليا”
مؤلّفة من ش�خصيات مس�تقلّة يف العام  ،2018والتي كان يفرتض أن تتش�كل يف أواخر
العام .2019
م�ا تس�عى إليه الش�بكة االجتماعية م�ن خالل ه�ذه الخطوة هو منع نرش ومش�اركة
املق�االت والص�ور التي تتعارض مع معايري النرش لديها ،م�ع الحرص عىل احرتام حرية
التعب�ري .وبالتايل ،لن يت ّم حظر الدعايات السياس�ية ،أو حتى األخب�ار الكاذبة ،التي يت ّم
ّ
وشكلت يف وقت سابق ،عنرصا أساس�يا يف حملة االنتقادات التي
تناقلها عر فيس�بوك،
طالت الرشكة.
وه�و ما برّره زوكربريغ يف أكتوبر املايض ب�أن “األنظمة الديمقراطية ترتك للناس حرية
اختي�ار ما ه�و موثوق وليس ل�رشكات التكنولوجيا” ،عىل أن يخضع ه�ذا املبدأ لبعض
االستثناءات ،السيما يف حال التحريض عىل العنف.
بالنس�بة إىل زوكرب�ريغ ،تعد الدعايات السياس�ية مفيدة للمرش�حني الصغار واملحليني
واملجموعات املهمّشة من قبل وسائل اإلعالم.

بغداد /نينا:
طال�ب املرصد العراقي للحريات
الصحفي�ة يف نقاب�ة الصحفيني
العراقيني ،وزارة الداخلية بالعمل
الجاد لكش�ف مص�ري الصحفي
والكات�ب والنارش م�ازن لطيف
الذي إختفى يف ظ�روف غامضة
من�ذ مايقرب من ع�رشة أيام يف
العاصمة بغداد.
وقال مقرب�ون من الكاتب مازن
لطيف للمرصد ”:إنه إختفى يوم
الجمع�ة قب�ل امل�ايض ،واليعرف
ً
معتق�ال ،أو مختطفا ً
ما إذا كان
من جهة ما ،واألس�باب من وراء
ذلك”.
وأش�ار املرصد اىل” ان املعلومات
الت�ي حصل عليه�ا اف�ادت بأن
م�ازن لطيف أقتيد عنوة من قبل
مس�لحني يس�تقلون س�يارتي
بي�ك آب م�ن منطق�ة املي�دان،
وهي قريبة اىل ش�ارع الرش�يد،
وسوق الكتب الش�هري يف املتنبي

الذي تع�ود ارتي�اده والعمل فيه
منذ س�نوات طويلة ،لكنه تلقى

العدي�د م�ن التهديدات بحس�ب
تل�ك املعلوم�ات ،وقد ع�رف عنه

الكتابة يف تاري�خ األديان ،ومنها
اليهودي�ة ،والبح�ث يف ش�ؤون

املعرف�ة والفلس�فة ،ولدي�ه
مؤلف�ات ع�دة ،كما ع�رف عنه
املتاجرة بالكتب يف أس�واق بغداد
الثقافي�ة املعروف�ة ،وكان طيب
الخلق متواضعا”.
يش�ار اىل ان لطي�ف املول�ود يف
بغ�داد ع�ام  1973كان حاص�ال
عىل ش�هادة البكلوريوس يف علم
النفس من الجامعة املستنرصية
منتص�ف التس�عينيات ،وه�و
عض�و فع�ال يف إتح�اد األدب�اء
والكت�اب العراقي�ني ،وش�ارك يف
تأس�يس منتدي�ات أدبية ،وعمل
مدي�را للتحري�ر يف مواق�ع أدبية
وترأس قسم البحوث والدراسات
يف شبكة اإلعالم العراقية وقنوات
فضائية عدة ،وهو مالك دار نرش
ميزوبوتاميا ،ولديه مؤلفات عدة
منها (املثقف التابع ،عيل الوردي
واملرشوع العراقي ،العراق حوار
البدائل ،مثقفون عراقيون ،يهود
العراق تاريخ وعر).

مبادرة تونسية تطالب رئاسة اجلمهورية بتطوير التواصل مع وسائل اإلعالم
تونس/وكاالت:
أطلق عدد من ممثيل وسائل اإلعالم
التونس�ية واملنظم�ات والهيئ�ات
الدس�تورية والناشطني يف املجتمع
املدن�ي واملهتم�ني بالش�أن الع�ام
مبادرة “أصوات التوانس�ة” ،لحث
مؤسس�ة رئاس�ة الجمهورية عىل
املزيد من التفاعل وتطوير التواصل
م�ع وس�ائل اإلع�الم ومكون�ات
املجتمع املدني عر آليات فعالة.
وأكد رؤساء الجمعيات واملنظمات
ووس�ائل اإلع�الم الذي�ن أطلق�وا
املب�ادرة ،خالل مؤتم�ر صحفي يف
العاصم�ة تونس ،أنه س�يتم قريبا
إطالق منص�ة إلكرتوني�ة تفاعلية
تنقل أص�وات املواطن�ني ومختلف
مكون�ات املجتمع املدن�ي التونيس
يف الداخ�ل والخارج ونقل مطالبهم
إىل أصح�اب الق�رار بمؤسس�ة
رئاس�ة الجمهوري�ة لتش�مل يف ما
بعد مختلف املؤسس�ات الس�يادية

والرسمية األخرى مع الحرص عىل
رصد رجع الصدى لهذه التفاعالت.
وق�دم املش�اركون يف بداي�ة الندوة
ملحة عن املنص�ة ،وأكدوا أن عملها
سيكون مركزيا ومحليا يف مختلف
املناط�ق التونس�ية وش�ددوا ع�ىل
اس�تقاللية املبادرة وحيادها وعدم
انتمائه�ا إىل أي طي�ف أو ل�ون
سيايس.
وحسب هذه الجمعيات ،يأتي إنشاء
املبادرة بن�اء عىل الحاجة امللحة إىل
تطوي�ر قنوات االتص�ال والتواصل
بني املؤسسات الرسمية واملواطنني
ووسائل اإلعالم ومكونات املجتمع
املدني.
وتم توقيع اتفاقية رشاكة وتعاون
ب�ني الجمعي�ات املعلن�ة للمبادرة،
تتضمن الخط�وات التنفيذية لهذه
املبادرة املدنية.
وتوج�ه رؤس�اء ه�ذه الجمعي�ات
برس�الة إىل الرئي�س قيس س�عيد،

بيّنوا م�ن خالله�ا رضورة تطوير
العالقة مع املجتمع املدني ووسائل
اإلع�الم وحث�وه عىل تحس�ني أطر
وقواعد التعاطي معها.
وقال�وا يف الرس�الة “أص�وات
التونس�يني الي�وم غري ق�ادرة عىل
النف�اذ إىل آذان مؤسس�ة الرئاس�ة

وال املش�اركة يف االق�رتاح واملبادرة
بس�بب الحواج�ز الحائل�ة دون
مختل�ف مكون�ات املجتم�ع املدني
وممثيل وسائل اإلعالم”.
وذكرت أن املبادرة املدنية “أصوات
ّ
منص�ة تفاعلي�ة
التوانس�ة” ه�ي
مفتوح�ة ب�ني مختل�ف مكون�ات

املجتم�ع املدن�ي ووس�ائل اإلعالم
واملواط�ن لتعزي�ز التفاع�ل ب�ني
القائم�ني ع�ىل مؤسس�ة رئاس�ة
الجمهوريّ�ة ومحيطه�ا املدن�ي
واملجتمع�ي .وهي ناف�ذة من أجل
تعزيز الشفافية وحوكمة البيانات
واملعطيات.

صحفيون يؤكدون استمرار الضغوط برغم وعود الرئيس

حرية الصحافة اجلزائرية حبيسة البيانات احلكومية
الجزائر/وكاالت:
أطل�ق الرئي�س عبداملجي�د تبّ�ون يف أول
خطاب وجه�ه إىل الجزائريني ي�وم تنصيبه
رئيس�ا للبالد ،تعهدات رصيحة بدعم حرية
الصحافة ،وجدد مرارا وعوده بضمان حرية
اإلع�الم ،غري أن صحفيني جزائريني يقولون
إن األوض�اع لم تش�هد أي تحس�ن ،وما زال
الصحفي�ون يتعرضون لالعتقال واملالحقة،
كما يتواصل حجب بعض املواقع اإلخبارية.
و أكد ائتالف الصحفيني الجزائيني أن اإلعالم
الجزائ�ري يعيش تده�ورا كارثي�ا إىل حد ال
يوص�ف منذ الع�ام املايض ،واعت�ر أن عام
“ 2019أس�وء مرحل�ة يف تاري�خ الصحافة
الجزائرية منذ االستقالل”.
وعر االئتالف يف بيان رسمي نرشه عىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،أن�ه م�ن “املفرتض
بع�د حراك ش�عبي ش�ارك في�ه املاليني من
الجزائريني أن نعرف حري�ة تعبري منقطعة
النظري لطم�س معالم املمارس�ات القديمة
للسلطة السياسية ورضوخا لرسالة الشعب
الجزائ�ري ال�ذي خ�رج يف  22فراير يطالب
بجزائ�ر الديمقراطية والش�فافية ،لكن مع
األسف الواقع مناف تماما لهذا”.
وتحدث البيان عن أوضاع سيئة يعاني منها
الصحفي�ون ووس�ائل اإلع�الم ،حيث يوجد
ع�دد م�ن الصحفيني قيد االعتقال ألس�باب
غامض�ة ،مثل س�فيان مراكيش وبلقاس�م
جري ،ويصف البعض اعتقالهم بالتعس�في،
كما تم من�ع صحفيني آخرين م�ن مغادرة
البالد.
ويق�ول صحفي�ون ومؤسس�ات إعالمي�ة
جزائري�ة إن الضغ�وط املمارس�ة عليه�م،

اس�تمرت ّ
حتى بعد وص�ول عبداملجيد تبّون
إىل الرئاس�ة ،بالرغ�م من تعهدات�ه بحماية
ودعم حرية التعبري والصحافة.
وأطل�ق تبّ�ون ،يف أول خط�اب وجه�ه إىل
الجزائري�ني ي�وم تنصيب�ه رئيس�ا للبالد يف
ديس�مر امل�ايض ،تعه�دات رصيح�ة بدعم
حري�ة الصحاف�ة ،وق�ال “أع�د بحري�ة ال
ح�دود لها لوس�ائل اإلعالم رشيط�ة التحيل

باملسؤولية واملوضوعية” ،معلنا أنه “سيتم
حل مش�كلة اإلش�هار (اإلع�الن) العمومي
وجعل�ه آلي�ة لحري�ة الصحافة والوس�ائل
اإلعالمية والصحافة اإللكرتونية”.
وكرر تبون وعوده بتحس�ني ظ�روف العمل
اإلعالمي واألوض�اع االجتماعي�ة للصحفي
خالل الن�دوة التي جمعت�ه ،يف وقت مايض،
مع مدراء وصحفيني من القنوات والوسائل

اإلعالمية الوطنية الخاصة والعمومية.
وق�ال “حري�ة الصحاف�ة مضمون�ة ،لك�ن
ضمن أخالقي�ات املهنة وبعيدا عن األكاذيب
والتشويه والقذف والتجريح”.
وترقب العاملون يف قطاع اإلعالم انفراجا يف
أوضاعه�م ،لكن الوض�ع ال يوحي بذلك عىل
أرض الواق�ع ،وتعرض ع�دد من الصحفيني
لالعتق�ال واملالحق�ة ،كم�ا تواص�ل حجب

بع�ض املواقع اإلخبارية ،وهو م�ا أثار قلقا
متزايدا.
وازدادت املخاوف بعد صدور بيانات حكومية
عدي�دة ،اعتره�ا صحفي�ون أنه�ا رس�الة
واضحة له�م لاللتزام بالخط�وط الحمراء،
حي�ث أك�دت مديري�ة الصحاف�ة واالتصال
برئاس�ة الجمهورية ،يف بيان نهاية ديسمر
م�ن الع�ام امل�ايض ،أن “املعلومة الرس�مية
توزع ع�ر بيانات من رئاس�ة الجمهورية،
تن�رش عر وكالة األنب�اء الجزائرية ،ودونها
ُيصنف ضمن الدعاية واألخبار املغلوطة”.
وأكدت املديرية أن “املعلومات املنشورة عر
أي وس�يلة إعالمي�ة أو منص�ات االتص�ال،
بحج�ة الس�بق الصحف�ي أو إليه�ام الرأي
الع�ام بالق�رب من منب�ع املعلوم�ات ،دون
االلت�زام بقوان�ني الجمهوري�ة وأخالقي�ات
املهنة ،س�تعرض أصحابها إىل طائلة قوانني
الجمهورية”.
وذك�ر بي�ان ائت�الف الصحفي�ني الجزائيني
أن التضييق مس�تمر من قب�ل الرشطة عىل
الصحفيني الذي يقومون بتغطية مس�ريات
الحراك الش�عبي أيام الثالثاء والجمعة ،كما
يتم اس�تخدام اإلش�هار العمومي كوس�يلة
لتوجي�ه ال�رأي الع�ام ،كم�ا تم حظ�ر عدد
م�ن املواق�ع اإللكرتونية الجزائري�ة .وتابع
“مع األس�ف هذا واق�ع الصحاف�ة اليوم يف
الجزائر”.
ويعان�ي موق�ع “كل يشء ع�ن الجزائ�ر”،
بنس�ختيه العربي�ة والفرنس�ية ،والذي يع ّد
أح�د أب�رز املواق�ع اإلخباري�ة ال�ذي يعن�ى
بش�ؤون الجزائر ،من الحظر املتقطع داخل
الب�الد وذل�ك من�ذ  7أش�هر ،دون معرف�ة

األسباب وراء هذا القرار أو الجهة املسؤولة
عن حجبه.
وق�ال مدي�ر املوق�ع لون�اس قم�اش يف
ترصيح�ات صحفي�ة ّ
إن “املوق�ع تع�رّض
للحجب منذ  7أش�هر وإن هذا املنع تم دون
تقديم أي س�بب واضح أو الحصول عىل ّ
أي
تفس�ريات” ،مش�ريا إىل أنه “ال يوج�د قرار
م�ن ط�رف املحكم�ة أو ق�رار إداري يف هذا
اإلط�ار” .واعتر قم�اش أن “حظ�ر املوقع
فعل رقابي وسوء استخدام للسلطة” ،معرا
ع�ن اعتق�اده ّ
بأن�ه كان “نتيج�ة لتغطيته
املوضوعية للحراك الشعبي”.
وارتفعت األصوات املطالبة بوقف االعتقاالت
الت�ي تط�ول الصحفي�ني بس�بب مواقفهم
السياس�ية أو تفاعلهم مع الحراك الشعبي
وإنه�اء الرقاب�ة املفروض�ة ع�ىل املضامني
اإلعالمية.
ويرى صحفيون جزائريون أن هناك عددا من
القضايا الت�ي تحتاج إىل معالجة يف القطاع،
منه�ا تفعي�ل س�لطات الضب�ط الس�معي
الب�رصي والصحاف�ة املطبوع�ة ،ومراجعة
قانون اإلع�الم  ،2012واالهتمام بالصحافة
اإللكرتونية وإنشاء قانون خاص بها ،إضافة
إىل تحرير اإلشهار العمومي وتوزيعه العادل
بني جمي�ع القنوات اإلعالمية واملؤسس�ات
الصحفية املطبوعة ،وحل مش�كلة العراقيل
للحصول عىل بطاقة الصحفي.
ودعا ائتالف الصحفيني يف بيانه ،إىل “تنظيم
مس�رية ،تتبعه�ا تغطي�ة جماعي�ة للحراك
الش�عبي ترفع فيها شعارات منددة بالحالة
املزري�ة الت�ي آل�ت إليها مهن�ة الصحافة يف
الجزائر”.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

يف الرابع االبتدائي اكتشفت املعلمة اني ارسم وهواييت بدأت يف املتوسطة

الفنان التشكيلي الدكتور بشار حامد حيكي لـ”
يع�د الفن التش�كيي نوعا م�ن انواع معرف�ة الذات
؛ اذ يج�د الفنان نفس�ه م�ن خالل ما يخط�ه او ما
يجس�ده من الوان وتعاب�ري ومواضيع هي أصال من
نس�ج خياله وما تعرب عنه ريش�ته ليشكل من تلك املواضيع
واالنجازات الفنية صورة يجد فيها ذاته ومش�اعره ورؤيته
نحو األش�ياء ،إذن نس�تطيع ان نطلق عن الفنان التش�كيي
بان�ه الكتلة التفاعلية بني نفس�ه وبني ما تجود به ريش�ته
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” تفاصيل مسريته الفنية وكيف بدأ مشواره الفين

الصغ�رية وتنطل�ق به اىل عوالم فس�يحة ربما تمث�ل زمنا او
دهرا كامال .
من هذه البداية ننطلق لنتعرف عىل بديهيات ومكنونات ضيفنا
الفنان التشكيي د .بشار حامد الفنان التشكيي الذي يعد طاقة
فنية ش�بابية كبرية درس الفن يف كلي�ة الفنون الجميلة كذلك
اكمل دراس�ته يف املاجستري والدكتوراه يف كلية الفنون
الجميلة يف االسكندرية بمرص العربية .

حوار – مجال الشرقي
نرحب بالفنان بشار يف جريدة الزوراء الغراء
فأهال ومرحبا .
اهال ومرحبا بك�م وبجريدة الزوراء جريدةالصحافة العراقية وراعية املبدعني .
بدءا نود ان تقدم نفسك لقرائنا الكرام .البطاقة الشخصية
اس�ميد.بش�ارحامد علوانس�لمان
مواليد بغداد ١٩٧٦ /
دكتوراه فلسفة فنون  /جامعة االسكندرية
– مرص
ماجس�تري رس�م  /جامع�ة االس�كندرية –
مرص
بكالوريوس فنون تشكيلية  /رسم – جامعة
بغداد
عضو نقابة الفنانني العراقيني
عضو جمعية التشكيليني العراقيني
عضو اللجنة الوطني�ة ملناهج الرتبية الفنية
يفوزارةالرتبي�ة
عضو مؤسسة عشتار للفنون
عضو جمعية احياء الفن الرافديني
عضو رابطة بغداد للثقافة
اهال وس�هال ب�ك ،لكل مب�دع بيئ�ة وعائلةعاش يف كنفها وربما كانت الس�بب يف رس�م
طريقه ونهجه حدثنا عن النش�أة وتاثرياتها
عليك؟
طبيعي ان هن�اك بداية ل�كل يشء ،والبيتاس�اس البداي�ة ملش�واري الفن�ي فق�د كان
معظ�م اخوت�ي االكرب س�نا ً منهم م�ن لديه
موهبة الرسم ومنهم من لديه موهبة الخط
ولكن لم يحظوا بالفرصة املناس�بة لدراس�ة
الفن أكاديميا رغ�م ان وال َدي اميني ال يقرأن
وال يكتب�ان ،لكنهم�ا كان�ا يحب�ان ماكن�ت
اعمل .وكان�ت والدتي بالخص�وص تتباهى
ام�ام باق�ي االمهات بموهبت�ي التي ظهرت
مبكرا حني كنت ارس�م اش�كاالً وش�خوص
بعي�دة ع�ن الواقعي�ة يف الغرف�ة العلي�ا من
البيت (البيتونة) وكانت جدران البيتونة هي
لوحتي الكبرية ومتنفيس الوحيد.
بعدها رصت ارس�م االشكال بمالمح اوضح
واق�رب للواق�ع وبالتحديد يف مرحل�ة الرابع
االبتدائ�ي ح�ني اكتش�فت املعلم�ة اني كنت
ارس�م يف اثن�اء انش�غالها بال�رح ،وق�د
تفاجآت بالرسم فأعلمت االدارة واثنى املدير
عىل رسمي املتواضع.
كيف بدأت هواية الرسم متى وكيف تجسدتحدثنا عن بداياتك الفنية باسهاب؟....
ب�دأت الهواية ح�ني كنت ارس�م اصدقائياملقرب�ني يف املدرس�ة وخاص�ة يف املرحل�ة
املتوسطة  ..فقد كانت لدي القدرة عىل رسم
ش�خصني يف الي�وم  ،ام�ا عن طري�ق صورة
فوتوغرافي�ة او عن طريق الجلوس كموديل.
وكان مس�توى الش�به ال ب�أس ب�ه م�ع انه
كانت ادواتي بس�يطة كالورق العادي واقالم
الرصاص العادية املستخدمة للكتابة(،)HB
وايض�ا ً ح�ني كن�ت ارس�م بعض االش�جار
املوجودة يف حديقة املدرس�ة والبيت ورس�م
كل ما يستفزني يف الشارع.
كي�ف ومتى ش�عرت ان�ك يج�ب ان تكونرس�اما؟
حني دخلت املرحلة االعدادية كانت املوهبةل�دي ق�د اخ�ذت بع�ض الجوان�ب املتع�ددة
كالس�ؤال عن االتجاه�ات الفني�ة وطريقة
تقليدها ...ومعرفة اس�ماء بع�ض الفنانني
العاملي�ني واس�اليبهم .ويف الص�ف الراب�ع
االع�دادي كان مدي�ر املدرس�ة اس�تاذ ع�ي
حسون لعيبي والذي اكمل دراسة الدكتوراه
فيم�ا بع�د وه�و االن مدي�ر مجل�ة االدب
والفنون يف بغداد وهو خريج قسم املرسح يف
كلية الفن�ون الجميلة ،كان له االثر الكبري يف
تش�جيعي عىل مواصلة الرسم وعىل التقديم
اىل كلي�ة الفن�ون الجميلة ...كان�ت عالقتي
ب�ه تختلف ع�ن باقي االس�اتذة  ،كونه فنانا
ولكوني موهوبا .واذكر ايضا ً فضل االس�تاذ
هش�ام جفات املطبق واملح�ارض انذاك حني
اكتشف موهبتي ومد يل يد العون فأرص عىل
دخويل كلية الفنون.
املش�جعون منه�م وم�اذا ش�اهدواليشجعونك؟
بداية التش�جيع بدأت من البيت ومن افرادارست�ي واخوت�ي بالخص�وص  ،وم�ن ث�م
اصدقائي املقربني واس�اتذتي يف املتوس�طة
واإلعدادي�ة .واجه�ت بع�ض الصعوب�ات يف
مش�واري للتقدي�م اىل كلية الفن�ون خاصة
الني كنت اعيش بمنطقة ش�عبية ( منطقة

الحبيبي�ة) فلق�د كان اس�م الفن�ون مقرتنا ً
بالرق�ص والغن�اء ،وه�ذا س�بب امتع�اض
البع�ض ح�ني س�ماعهم تقديم�ي لكلي�ة
الفن�ون .ولكن كل هذا لم يمنع ارصاري عىل
مواصلة املش�وار الفني وخاصة بعد قبويل يف
كلي�ة الفنون ورؤيتي لالس�اتذة اللذين كنت
اسمع عنهم فقط و؟؟؟؟ ،الجميلة التي كنت
احلم ان اعيش بها.
هل تتذكر الرس�وم االوىل وهل وثقت بعضامنها ؟
طبع�ا اتذكرالرس�وم االوىل البدائي�ة ع�ىلجدران املنزل التي كانت عبارة عن اشخاص
برؤوس مس�تطيلة طولي�ا ً وبعيون بيضوية
ورموش طويل�ة خارج اط�ار الوجه ويدين

معظم اخوتي لديهم موهبة الرسم ومنهم من لديه موهبة اخلط
كنت ارسم اشكاالً بعيدة عن الواقعية يف الغرفة العليا من البيت
تمت�دان اىل نهاي�ات الج�دران م�ن اليم�ني
واليس�ار .ومن ثم تخطيط جدتي يف املرحلة
املتوسطة بقلم الفحم الذي ال ازال احتفظ به
لالن .بعدها جاءت مرحلة رسوم االستراق
التي راجت يف فرتة التسعينيات اىل نهاية عام
 ٢٠٠٣؛ إذ كان�ت الس�وق العراقي�ة للوحات

مزده�رة يف منطقة الكرادة والتي س�اعدتنا
كث�ريا ً من الناحي�ة العملية واملادي�ة ايضا ً ،
حيث كن�ا الن�زال طلبة يف الكلية ورس�امني
تجاريني لفرتة مابعد الدوام.
م�ع الدراس�ة كي�ف نم�ت املوهب�ة واولمشاركة لك هل يف معرض ام اي مكان؟
ذك�رت س�ابقا ً ان م�ع التعلي�م االكاديمييف الكلي�ة كان هن�اك تعليم عم�ي مكثف يف
س�وق اللوح�ات يف الك�رادة وبذلك كس�بت
مهارة وخربة من تعليم اكاديمي ومن حرفة
تجاري�ة ،وكانت اول مش�اركة يل يف معرض
مش�رتك مع زمالئي الطلبة يف اول سنة يل يف
الكلي�ة ع�ام  ،١٩٩٥وكان املع�رض يف احدى
قاعات كلية الفنون.
اول لوح�ة ش�عرت من خالله�ا انك رصتصاحب مضمون وما هو مضمونها.
ان اول عم�ل متكام�ل وم�دروس اكاديمياكان يف مرحل�ة الراب�ع فن�ون وبالتحدي�د يف
درس الجداري�ات ...حي�ث كان م�روع
التخرج انذاك وبقي�اس ( ١م  )٢٥,١ xوكان
من اح�ب االعمال لدي ،فق�د كان موضوعه
ممي�ز وغري تقلي�دي ج�اء تزامنا ً م�ع فرتة
الحص�ار االقتصادي ال�ذي كان يمر به بلدنا

العزيز فاقتبس�ت الفكرة م�ن واقع الحصار
ال�ذي كان يش�مل كل يشء يف مرافق الحياة
يف الع�راق ،فجعل�ت م�ن ايقون�ة الحضارة
العراقي�ة واملتمثلة بالث�ور املجنح بتفاصيله
الجميل�ة الرائع�ة وبقوائ�م حص�ان واقعية
تمثل االصالة العربية والعراقية  ....محبوس
داخ�ل زنزان�ة مظلمة وهن�اك نافذة صغرية

عمل غري تقليدي ،وهناك رشارة الندالع حرب
داخلية حني يس�تفزني منظر ما يف مكان ال
يخطر عىل ب�ال احد ...كالنفاي�ات مثالً  ،او
جذع شجرة او حركة حيوان او سيارة.
أعمال�ك ومش�اركاتك يف – االبتدائي�ة –املتوسطة – االعدادية – الكلية
ل�دى الفن�ان اتجاه�ات مختلف�ة يح�بالخوض فيها وتجربتها يف بداية مشواره او
بداي�ة تكوين ش�خصية الفنية  ،فمع حبي
الرس�م والتخطي�ط وبالتحدي�د يف املرحلة
االعدادي�ة ...كان�ت هن�اك مس�ابقة لعمل
اوبريت فني وطني ضد العدوان املشرتك عىل
العراق يف فرتة التسعينيات ،وقد شاركت يف
االوبريت مع مجموعة من اصدقائي وايضا ً
بمش�اركة مجموعة م�ن طالب�ات ثانوية
للبن�ات وقد كنت صاح�ب الدور الرئييس يف
االوبري�ت كوني ارتجايل يف ط�رح موضوع
ما – وصاح�ب نربة صوت ممي�زة وقوية.
وقد عرض ع�ىل قاعة احمد ب�ن فضالن يف
وزارة الرتبي�ة حصلن�ا ع�ىل املرك�ز الثاني
عىل مس�توى بغداد آنذاك ،ه�ذه كانت اول

وبعد مح�اوالت مكثفة تم اقناعه وموافقته
لدخول كلية الفنون الجميلة.
االختب�ار االكاديم�ي كي�ف وم�ن اخ�رتكوكيف النتائج ؟
عند اج�راء االختبار للقبول يف كلية الفنونالجميل�ة ،ل�م اكن اعل�م يف حينه ع�ن موعد
اجراء االختبار ،فذهبت بزيارة عفوية لكلية
الفن�ون فاتضح انه كان نفس يوم االختبار،
فتفاج�أت وذهبت مرسعا ً لراء ورقة وقلم
الج�راء الختب�ار وجلس�ت يف القاع�ة وكان
موض�وع االختب�ار تمث�االً لفين�وس ( آلهة
الجمال عند االغريق) بالخامة البيضاء وكان
قد سلط عليها ثالث اضواء بالوان مختلفة ،
وكان القصد اظهار االضاءة املختلفة االلوان
واظهار امللمس الحقيق�ي للعمل والحمدلله
اجت�زت االختبار بنج�اح بمباركة اس�تاذي
االول وملهمي االستاذ رائد فرحان.
بع�د الكلية انفتح�ت االجواء وكن�ت فناناحدثنا عن تلك املسرية
لم يك�ن انفتاح�ا ً باملعن�ى الدقي�ق -فبعدالتخ�رج التحق�ت بالخدم�ة العس�كرية
االلزامية ،وكما يعرف الكثري ان الفرد العراقي
كان يعان�ي ضغوطا ً يف كثري م�ن النواحي –
فم�ا عدا الخدم�ة االلزامي�ة كان هناك قيود
كث�رية من ناحية الحرية يف التعبري والس�فر
املمن�وع ومنع دخول التكنولوجيا من هاتف
محمول وس�تاليت وانرتنت .ولك�ن بعد بعد
سقوط النظام يف عام  ٢٠٠٣وتعطش معظم
العراقيني اىل السفر ملا عانوه من كبت خالل
الحقب�ة املاضي�ة ،س�افرت س�نة  ٢٠٠٤اىل
س�وريا وعمل�ت يف احدى الكالرييات لرس�م

نالت اعجاب الكثري حتى ان الكثريين ممن
حرضوا املعرض ق�د تأثروا وادمعت عينهم
حني رشحت موضوع العمل.
– مش�اركاتك الفنية كفنان شارك متى ومع
من ؟
ذكرت سابقا ان اول عمل مشارك يل كان يفمعرض مش�رتك مع زمالئ�ي الطلبة يف كلية
الفنون الجميلة عام  ،١٩٩٥كانت عبارة عن
عدة تخطيطات وقد اعجب بعض اس�اتذتي
به�ا وق�رر بعضه�م االحتف�اظ به�ا ،وبعد
التخ�رج وانته�اء الخدمة العس�كرية قررت
الس�فر ف�كان اول بل�د ازوره هو س�وريا،
وبقيت فيها س�نني وعدة ش�هور واشرتكت
ايظ�ا بعدة مع�ارض مع زمالئ�ي العراقيني
ومع فنانني من س�وريا وبعدها س�افرت اىل
اوكرانيا ومكثت فيها عدة ش�هور  ،اشرتكت
فيه�ا بمع�رض م�ع زمالئ�ي العراقيني عىل

واجهت بعض الصعوبات وأول لوحة لي كانت الثور اجملنح بتفاصيله اجلميلة الرائعة
شاركت مبعارض عديدة عرضت يف التلفزيون ومتت استضافيت يف العديد من القنوات
ج�دا ً وعالية فيها ثقب صغ�ري وقد مر النور
من خالله  ..وفيزيائيا ً ف�ان النور الذي ينفذ
م�ن ثق�ب صغ�ري يأخذ ش�كل املثل�ث قمته
الثق�ب وقاعدت�ه االرض وكان جزءا ً من هذا
الضوء ق�د المس الثور املجن�ح رافعا ً قدميه
االماميتني يف حالة وثوب وثائر لهذا الس�جن
القاتل املظلم.
كيف كنت تخطط لرتس�م او كيف تستنبطلوحاتك يف بداية مسريك؟
كنت ومن�ذ البداية غري تقلي�دي يف التفكريلعم�ل ما ،مع انه بداية الفكرة اصعب مايمر
به الفنان كون الالتقليدي يحتاج اىل مجهود
فك�ري ونف�يس وارتجايل وابح�ار يف عنارص
فنية كبرية ومزج بعضها او التهجني لظهور

مش�اركة فعلية يل يف بداي�ة حياتي .وكانت
يل مش�اركة ايضا ً يف تزيني جدران مدرستي
االعدادية بش�عارات العلم آن�ذاك  ،ولكوني
رس�ام فقد كنت ارسم الخط مع اني لست
خطاط�ا ولك�ن اظه�ره بص�ورة جميل�ة
للمتلقي .وبعد دخويل الكلية ومشاركتي يف
اول معرض فني يف املرحلة االوىل بمجموعة
تخطيط�ات م�ع زمالئي بدأت مش�اركاتي
تتزايد ش�يئا ً فش�يئا ً حتى شاركت يف احدى
البيناليات العاملية آنذاك .وبعدها اس�تمرت
املشاركات يف معظم معارض نقابة الفنون
وجمعية التشكيلني وكلية الفنون.
ه�ل ارصي�ت ان تدخ�ل اكاديمي�ة الفنونومل�اذا ؟
يف دراستي املتوس�طة كنت اخطط لدخويلمعه�د الفن�ون الجميل�ة وكان كث�ري م�ن
االصدقاء من مشجعيني للتفكري ،ولكن كان
لوالدي رأي اخر وصارم هو اكمال الدراس�ة
االعدادية ودخ�ويل بعدها الكلية العس�كرية
– دائم�ا كان يتمن�ى ان يراني ضابطا ً وكنت
حينه�ا يف املرحلة املتوس�طة صغريا يف العمر
ال اس�تطيع ان اواجه ابي يف اي قرار يتخذه،
فاس�تمريت بدراستي اإلعدادية حتى وصلت
مرحلة الس�ادس االع�دادي وكنت قد عزمت
عىل تحقيق حلمي هذه املرة مهما كلف االمر.
وبتش�جيع م�ن قب�ل اس�اتذتي يف االعدادية
وتشجيع من اقاربي قمت بالضغط عىل ابي
وذلك من خالل اقاربي اللذين تدخلوا ألقناعه

مشاركاتي الدولية يف مصر ولبنان وسوريا واوكرانيا وروسيا وايطاليا ودوال أخرى
عنوان اطروحيت للدكتوراه ( التأثري العصري للوسائط املستخدمة يف فن التجهيز)

الصور الشخصية ...واستمريت لغاية ٢٠٠٦
 ،س�افرت بعدها اىل اوكراني�ا مع بعض من
اصدقائ�ي الفنانني وهناك ت�م عمل معرض
مش�رتك لن�ا يف اح�دى الجامع�ات يف مدينة
خاركوف االوكرانية.
ما اطروحتك ؟اطروحت�ي للماجس�تري كان�ت بعن�وان(الالواق�ع يف املدرس�ة الرومانس�ية) وكانت
تسلط الضوء عىل العنارص الفنية املبالغ بها
يف الف�ن الرومانيس من خيال ومبالغة وحلم
وحب وسعادة مفرطة وخوف ...الخ.
اطروحتي للدكت�وراه كانت بعنوان ( التأثري
العرصي للوسائط املستخدمة يف فن التجهيز
يف الفراغ).
 حدثنا عن مس�ريتك الفنية كفنان معروفبدأ خطواته لالنتشار؟
بدأت مس�ريتي الحقيقية عند بدأ دراس�تي
للماجس�تري يف جمهوري�ة م�رص العربي�ة
حني ابتدأت بتعل�م تقنيات جديدة وتجارب
لخام�ات مختلف�ة وكان�ت نتائ�ج األعمال
تع�رض عىل االس�اتذة وكان�ت تأخذ صدى
كبري لي�س معي فقط ،وانم�ا مع كثري من
زمالئ�ي العراقيني يف الدراس�ة وأس�تطعنا
نح�ن الطلب�ة الدارس�ني يف عم�ل مع�رض
مش�رتك يف قاعات ( اتيليه االسكندرية ) يف
عام  ٢٠١٣حيث اش�رتكت بعمل مفاهيمي
الول م�رة بأبع�اد  ٦م ع�رض * عم�ق ٢
م  ،اس�م العم�ل  :الش�هيد مم�دوح  ،الذي
استش�هد يف تفجريات الك�رادة عام ٢٠٠٥
ولم استطع ان احرض مجلس عزاءه بسبب
س�فري  ،العم�ل عبارة عن اس�تاند رس�م
وعليه لوحة كبرية وبجانبه س�تول وباليت
الوان  ،وكريس وف�رش والوان متناثرة عىل
االرض و ستة لوحات معلقة عىل الحائط ،
كل هذه العنارص قد طليتها باللون االسود
ع�ىل ارضي�ة وخلفي�ة بيض�اء فق�ط كان
التوقيع عىل اللوح�ة الكبرية باللون االحمر
( مدوح  ) ٢٠٠٥وهي سنة استشهاده وقد

احدى قاعات جامع�ة خاركوف  .هذا فضال
ع�ن مش�اركاتي يف معظ�م مع�ارض نقابة
الفنانني العراقيني وجمعية التشكيليني عىل
قاعة مركز بغداد للفنون .
 اول مع�رض ش�خيص متكام�ل متى واينوماذا ضم من لوحات ؟
 اود ان ان�وه ل�يء م�ا بخص�وص ه�ذاالس�ؤال فاملع�رض الش�خيص االول ه�و
بمثاب�ة انتقال�ة جذرية من عال�م اىل عالم
ثاني بالنسبة للفنان فهو يعد قمة ما وصل
اليه م�ن تراكمية فنية وان�ا بكل تواضع ال
ازال اتنقل بني املعرفة وبني التجربة واقامة
اول معرض بالنسبة يل ليس من اهتماماتي
االن ،فاملهم عن�دي ان اخوض تجارب فنية
جدي�دة واغوص بعوالم لم ادخلها س�ابقا،
فكث�ري من الفنانني الرواد اس�ماء رنانة لم
يك�ن لديه معرض واح�د يف حياته او هناك
م�ن لدي�ه معرض واح�د فق�ط فالعربة او
القي�اس ليس بتع�دد املعارض انم�ا بتعدد
االتجاهات والخربات والرتاكمية املعرفية .
 بش�ار حامد فنان تش�كيي فق�ط ام تعدداسلوبه كنحات وخزاف والوان اخرى؟
 نحن يف كلية الفنون الجميلة درسنا ومنذاملرحلة االوىل كل فروع الفنون التش�كيلية
من رسم وتخطيط ونحت وخزف وكرافيك
ويف سنة التخصص يتجه الفنان اىل ما يجد
في�ه االبداع اكثر من غريه من التخصصات
الثاني�ة بعد تخرجي م�ن الكلية اتفقت مع
مجموعة من ال�ركات التي كانت تعرض
منتجاته�ا يف مع�رض بغ�داد ال�دويل لعمل
خلفيات لعرض منتجاته�ا يف املعرض ،من
م�واد مختلف�ة والكث�ر من اربع�ني رشكة
وأيظا كن�ت اعمل يف مجال االعالن الضوئي
والتصامي�م الهندس�ية لخريج�ي كلي�ة
الهندس�ة والط�ب من مادة الفل�ني والفوم
وقمت بنحت الكثري من املفردات الهندسية
والحيوانية باحجامها الطبيعية انذاك.
 -مشاركاتك الدولية ؟

لدي عدة مش�اركات دولي�ة يف مرص ولبنان
وس�وريا واوكرانيا وروس�يا وايطاليا ولدي
مقتنيات يف أمريكا وكندا واسرتاليا.
 نهجك يف التشكيل ؟ الفنان التش�كيي يح�ب الخوض يف جميعاالتجاه�ات ف�ال يمنع�ه ح�ب التجرب�ة من
الوق�وف عن�د اتج�اه واح�د  ،فم�ع حب�ي
للتخطي�ط والواقعي�ة اتجه�ت للرمزي�ة
وللتعبريي�ة وللتجريدي�ة وادخل�ت الخ�ط
العربي يف بعض االعم�ال واتجهت اىل اعمال
بيئية واىل اعمال مفاهيمي�ة وتركيبية احب
الخ�وض يف مج�االت كث�رية واجرب اش�ياء
كثرية واخلق واس�تنبط من اش�ياء  ،اش�ياء
اخرى فهذا هو الفن ال نهاية له .
 اين تضع نفسك مع معارصيك ؟ ان�ا وب�كل تواضع اج�د نفيس تلمي�ذا ً لكلاسلوب واتجاه وكل فنان صاحب فكر ووعي
فني ويختلف به عن التقليدية ،ال اجد نفيس
م�ع فنان او اجد نفيس ضم�ن فئة معينة ال
اح�ب ان اكون عددا من االع�داد او ان اكون
كاي اح�د يذك�ر وينىس يف الي�وم التايل احب
التميز والتفرد ليس اعالميا بل بما املكه من
موهبة لدي أصدقائي فنانني معارصين وانا
احبهم واح�ب اعمالهم و أح�ب ما يفكرون
وما يع�ون ،هؤالء من ات�رف ان اكون من
ضمنهم وان اكون منافسا ً كفؤا لهم .
 املناصب التي عملت فيها ؟ انا حاليا مس�ؤول ش�عبة مناه�ج الرتبيةالفني�ة يف املديرية العام�ه للمناهج يف وزارة
الرتبي�ة.
 هل لديك مؤلفات ؟ ان�ا عض�و لجن�ة تألي�ف مناه�ج الرتبيةالفني�ة للطال�ب حالي�ا ً لجمب�ع املراح�ل (
االبتدائي�ة  ،املتوس�طة  ،االعدادي�ة ) والت�ي
سوف تش�مل جميع مفردات وعنارص الفن
يف الحي�اة وه�و يف مرحلة الطب�ع االن ايضا
لدي مروع تأليف كت�اب خاص يف مراحله
االخرية وهو فن تخطيط البورتريه من بداية
املراح�ل االولية اىل مرحلة التخطيط املتكامل
وس�احاول االنتهاء منه قريبا ان ش�اء الله ,
هل حصلت عىل جوائز ؟ اغلب املعارض التي شاركت بها تم تكريميبجوائ�ز وش�هادات تقديري�ة وش�هادات
مش�اركة.
 االهتم�ام الفن�ي يف الحركة التش�كيلية يفالعراق هل يعجبك؟
 لدين�ا ث�روة هائل�ة يف الف�ن والفنان�نيالعراقيني والذين يحملون من الوعي الفني
م�ا يؤهله�م اىل تس�نم الكثري م�ن الجوائز
يف كث�ري م�ن املحاف�ل العاملي�ة..وان الف�ن
التشكيي العراقي له البصمة يف كل املحافل
الدولية وان التش�كيي العراق�ي يحمل من
اإلب�داع ماال يحمله غريه ك�ون التناقضات
الت�ي يعيش�ها العالم وح�االت الحروب وا
املايس التي مر به�ا ،والحصار االقتصادي
جميعه�ا تخلق ارهاصات البد من ان تظهر
عىل ارض الواقع وهذه الخلطة العجيبة هي
رس تف�وق الفنان العراق�ي ،اما يف الحركة
التش�كيلية يف العراق واالهتمام ب التشكيل
انا مع تحفظي عن كثري من االسماء هناك
من يس�تغل عالقات اجتماعية لكي يأخذ
منص�ب م�ا او مرتبة م�ا ولكن�ه اصال»
انس�ان مجوف م�ن الداخل كون�ه اليحمل
فكرا» او وعي�ا ومع الظروف االس�تثنائية
الت�ي يم�ر به�ا العراق�ي فان�ي اق�ول ان
االهتمام ب لحركة التش�كيلية حاليا» جيد
بالنس�بة ملا نمر به من ظرف اس�تثنائي،
ولكن نحتاج اىل دعم ثقايف اكرب .
 تعاونك مع االذاعة والتلفزيون وهل اعددتبرامج للتلفزيون سابقا» ؟
وحارضا»وه�ل تم�ت اس�تضافتك يف قنوات
واذاعات؟
تم�ت اس�تضافتي يف قن�اة اس�كندريةاالوىل يف م�رص العربي�ة بلق�اء فن�ي ع�ام
((٢٠١٤اس�تضافني يف برنامج تش�كيل من
عىل شاشة قناة املسار االوىل واملقدم د.قاسم
محس�ن وكان لقاء ممتعا وعفويا.
-ش�كرا متمنني لك املزيد من العطاء والتطور.
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حنو مستقبل افضل...هلم

طبيبك يف بيتك

طبيب يكشف عن عالج لـ”كورونا” موجود يف كل بيت

كيف متتصني غضب زوجك
وحتوليه إىل صاحلك؟!
املش�اكل الزوجية ق�د تداهم أي عش
زوج�ي هادئ وهنيئا ً ملن تس�تطيع أن
تمت�ص غض�ب زوجها حال الش�جار
وتحول�ه إىل طفل وديع ،ولكي تنجحي
يف هذه املهمة إليك هذه النصائح:
*مدح الغاضب والثناء عليه يقيض عى
الغضب  .ويويل الغض�ب هاربا منه بل
يحوله إىل رضا كامل حاويل أن تفاجئي
الزوج عند الغض�ب بكلمات املدح قبل
أن تتفوهي بأي كلمه أخرى .
*إياك وتباطؤ  ..أيها الزوجة  ..أطفئي
غض�ب الزوج برسع�ة التجاوب  .فإنه
كالن�ار امللتهب�ة تلتهم كل م�ا أمامها
تخليص مما وقعت من الخطأ يف الحال

أم�ام الزوج وان رافقه اعرتاف بالخطأ
فهو أفضل .
*اظه�ري حرص�ك الص�ادق ع�ى
مصلحت�ه عن�د االعتذار فس�تصبحني
املستش�ارة األوىل له ،إذا اعرتض الزوج
عى ترصف بدر منك فحاويل تقنعيه أن
ه�ذا الترصف فيه منفعة له فعددي له
منافع يشعر أن قلبك عليه.
*مواقف�ه الغاضبة ..بين�ي لزوجك أن
الس�بب ال�ذي أغضب�ه هو مح�ق فيه
لتش�اطريه همومه ..ولتجعليه يطرح
عن كاهله اغلب مايف نفس�ه من ضيق
فتصفو نفسه .
*الحب ال يحتمل التحدي ..عدم إحراج

يعد الثوم من النباتات التي تقوي مناعة الجس�م لدى اإلنسان ،ولكن هل يمكن
للثوم الذي يوصف دائما للمصابني بأمراض الربد والجهاز التنفيس أن يساعد يف
الوقاية من ف�وس “كورونا” الجديد؟.
هذا ما كش�فه الخب� الرويس الدكتور زايتس�وف أخصائي أمراض األنف واألذن
والحنج�رة يف مقابلة م�ع صحيفة “أرغومينتي أي فاكت�ي” ،إذ قال إن أعراض
اإلصابة ب�”كورونا الجديد” شبيهة بأعراض اإلنفلونزا.
وأض�اف :جه�از املناع�ة الق�وي ال
يخ�اف م�ن األم�راض الف�وس�ية،
وف��وس “كورونا” يهاجم بالدرجة
األوىل األشخاص ذوي الجهاز املناعي
الضعيف ،لذلك فإن تناول الثوم يعزز
مناع�ة الجس�م ،ألن�ه يحت�وي عى
مبي�دات نباتي�ة  Phytoncidesوهي
مركب�ات عضوي�ة متقلب�ة مضادة
للميكروب�ات له�ا خاصي�ة مض�ادة
للف�وس�ات ،أي أن الثوم فعال يعزز
مناعة الجسم ويحمي من اإلصابة بف�وس كورونا.
وأك�د الخب�� الرويس أنه من أجل تحس�ني مقاومة الجس�م يجب تن�اول الثوم
باعتدال ،مثال تناول فصني يف اليوم ،واحد يف الصباح واآلخر يف املساء؛ ألن تناول
كمي�ة كب�ة منه قد يؤذي املعدة ،كما أن الث�وم ضار جدا يف حاالت قرحة املعدة
والحموضة املنخفضة والتهاب املعدة.

ال�زوج لحظ�ة غضب�ه ه�ي وحده�ا
مكس�ب كب� كم يش�عر أن قلبك كب�
وان العالق�ة ليس�ت تح�دي إنما مودة
خاص�ة ،إذا وج�دت ل�ه مخرج�ا م�ن
الح�رج الذي وق�ع فيه لحظ�ه غضبه
فقلبه سينبس�ط إلي�ك ويعمل عى أن
يقدم الكث� لك ولكن بدون أن يشعرك
انه يش�كر إنقاذك له حفاظا عى عزة
نفسه .
*دعوة صادقه لحظة غضبه تفتح كل
أبواب الرحمة وترفق الغضب ابتهيل إىل
الله تع�اىل لحظة غضب ال�زوج فقلب
الزوج بني إصبعني من أصابع الرحمن
يقلبه كيف يشاء.

املطبخ

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

على احلامل جتنب تربيتها ..داء القطط يشكل خط ًرا على حياة اجلنني

غالب�ا م�ا تح�دث االصاب�ة ب�داء
التوكسو بالزس�موز نتيجة عدوى
من القطط التي تعترب ناقل أسايس
للع�دوى إىل جانب أس�باب أخرى،
مث�ل تن�اول اللحوم غ�� املطهية
بش�كل جي�د ،أو بس�بب الفواك�ه
والخ�رضوات امللوث�ة ،نتيج�ة
زراعتها يف تربة بها الطفيل املسبب
للمرض :األع�راض األولية للمرض
تشبه ما يظهر عند اإلصابة بالربد،
من حمى وآالم يف الحلق ،مع وجود
تضخم يف الغدد الليمفاوية ،وآالم يف
العضالت ،يمكن أن تستمر مدة ،قد
تصل إىل شهر ،وتكمن الخطورة يف
أن املصاب ،قد ال يعرف أنه مصاب
باملرض إال بع�د إجراء الفحوصات
الالزمة ،حني يكون الطفيل يف طور
الكمون ،وال يؤثر يف صحة اإلنسان،
وح�ني يضع�ف جه�از املناعة ألي
س�بب ،ينش�ط الطفي�ل الكام�ن

ويدخ�ل يف املرحل�ة الثانية األش�د
خطورة ،والت�ي يمكن أن تؤدي إىل

تلف املخ والعني ،وكذلك األعصاب،
كما يؤثر ع�ى القلب والكبد ،وعند

إصاب�ة الجنني باملرض ،يس�بب له
تش�وهات خلقية ،حيث ينتقل عن

سلوكيات

10

طري�ق املش�يمة للجن�ني ،وتكمن
الخط�ورة يف الش�هور األوىل م�ن
الحمل.
حيث ت�ؤدي  % 9م�ن اإلصابات
إىل وف�اة األجن�ة ،وكذل�ك % 30
من اإلصابات تس�بب تش�وهات،
مثل زيادة الس�ائل املحيط باملخ،
وح�دوث تغ�ات يف الش�بكية ،قد
تؤدي للعمى ،باإلضافة إىل إمكانية
اإلصاب�ة بال�رصع .أن الع�دوى،
تنتقل عن طريق مالمسة فضالت
القط�ط ،الت�ي تحم�ل الطفي�ل
املس�بب للم�رض ،وال�ذي يتحمل
الظروف الجوي�ة الصعبة ،ويظل
مع�دي مل�دة ق�د تص�ل إىل س�نة،
وكذلك يمك�ن اإلصابة عن طريق
اللح�وم غ� املطهية جيدا ،وكذلك
عن طري�ق الفواكه والخرضاوات
غ� املغس�ولة جي�دا ،والتي تكون
مزروع�ة يف ترب�ة ،تحت�وي ع�ى

الطفيل ،كما يمكن أن ينتقل املرض
عن طريق مالمس�ة الي�د للعني أو
األنف بعد مالمس�تها للح�وم نية
مصابة ،أو بعد رشب حليب ملوث
حيث يصاب بداء املاشية واألغنام.
كم�ا أن�ه يمك�ن تجن�ب اإلصابة
باملرض عن طري�ق ،تناول اللحوم
املجم�دة جي�دا ،وطهيه�ا بش�كل
جي�د ،ألن الطفيل يقت�ل بالحرارة
الش�ديدة وكذل�ك األم�ر بالنس�بة
للربودة ،وغس�ل اليدي�ن جيدا بعد
غس�ل الفواك�ه والخ�رض ،وعدم
تناول البيض ني�ئ أو الحليب غ�
مبس�رت ،وتجنب مالمسة القطط
أو فضالته�ا ،خاص�ة بالنس�بة
للحوام�ل ،وينصحه�ن بإج�راء
تحلي�ل عين�ة م�ن الحب�ل الرسي
يف االس�بوع العرشين م�ن الحمل
للتأك�د م�ن ع�دم ح�دوث إصابة
بالعدوى.

كباب اللحم بالزجنبيل
لتحض� كباب اللحم بالزنجبيل،
يلزم توف� املقادير التالية:
أسياخ ليش الكباب
حبة بصل مقطع مكعبات
حبتني فلفل أحمر وأصفر مقطع
مكعبات
كوب خل
ملعقة كب�ة زنجبيل
كوب عسل
كوب صلصة الصويا
كيلو لحم مقطع مكعبات كب�ة
 24حبة فطر (مرشوم)
ملح وفلفل (حسب الرغبة)
أما طريقة التحض� ،فهي
كاآلتي:
• يخلط الزنجبيل وصلصة الصويا
والخل والعسل والفلفل األسود يف
وعا ٍء ويوضع عى النار عى درجة
حرار ٍة عالي ٍة حتى يغيل ويقل حجم
الخليط إىل النصف تقريبا ً.
• ترص مكعبات اللحم يف األسياخ
بالطريقة اآلتية :قطعة لحم،

قطعة فطر ،قطعة بصل ،قطعة
فلفل ،وهكذا حتى تنتهي الكمية.
• تدهن أسياخ اللحم بتتبيلة
الزنجبيل والصويا ،وذلك باستخدام
الفرشاة ،ثم توضع أسياخ اللحم
يف الثالجة مدة  30دقيقة عى األقل
حتى تترشب التتبيلة جيدا ً.
• يسخن الفرن عى درجة حرارة
 220درجة مئوية ،ويشوى فيه
اللحم حتى ينضج ،أو من املمكن
استعمال الشواية الكهربائية مع
الحرص عى تقليب األسياخ عى
الجانبني حتى ال يحرتق اللحم.
• ترص أسياخ الكباب يف طبق
التقديم ،ويصب فوقها بقية
التتبيلة ،وتزين حسب الرغبة.

االتكيت ..فن ..ذوق ..اناقة

انتبهي ..احلمل املتقارب قد يصيب طفلك بالتو ّحد

ترت ّدد األمهات كث�ا ً يف اتخاذ القرار حول الفرتة ما بني الحمل والحمل
ّ
يفضل ترك فرتة زمنية طويلة تصل لسنوات ،بينما
الذي يليه ،البعض
ينتم�ي آخرون ملحبّ�ي الحمل املتقارب ..ولكن دراس�ة حديثة ظهرت
لتحذر من الحمل املتقارب..
ففي دراس�ة أم�كية حديثة صدرت من مركز السيطرة عى األمراض
والوقاي�ة منه�ا يف أتالنتا ،ح�ذر الباحثون م�ن الحمل املتق�ارب مدة
أقل من س�نتني ،وأش�اروا إىل أنه يزيد من خطر إنج�اب طفل مصاب
بالتوحّ د ،بنسبة .% 50
وأش�ار الباحثون إىل أن الحمل خالل م ّدة تقل عن س�نتني بعد الوالدة،
يزي�د من خط�ر إصابة الطف�ل بمش�اكل صحّ ية أخرى مث�ل اإلعاقة
الذهنية ،فرط الحركة.
وكش�فت نتائج الدراس�ة عن الس�بب ،حيث رجّ ح العلم�اء أن إصابة
املولود بهذه األمراض قد تكون بسبب نقص حمض الفوليك من جسم
األم ،وه�و املس�ؤول عن وقاي�ة الجنني من أمراض الجه�از العصبي،
ّ
األجنة.
ويقلل نسبة خطر تشوّهات

ونصح األطبّاء القائمون عى الدراس�ة األمه�ات بأن يحرصن عى أن
يكون الفرق بني الحمل واآلخر من سنتني حتى خمس سنوات ،لضمان
اكتمال الجهاز العصبي للطفل ،وتقليل خطر إصابته بالتوحد.

نصائح طبية

الفرق بني القولون العصيب واهلضمي
القول�ون العصب�ي والهضم�ي م�ن
األمراض الش�ائعة الت�ي ال يدرك غالبية
املصابني بها كيفية التعامل معها.
يف ه�ذا املق�ال نطل�ع ع�ى الف�رق بني
القولون العصب�ي والهضمي ،وطريقة
العالج يف اآلتي:
القول�ون ه�و اس�م يُطلق ع�ى األمعاء
الغليظة يف جسم اإلنس�ان ،وهي أمعاء
طويل�ة به�ا عض�الت ،مس�ؤولة ع�ن
تخليص الجسم من الفضالت والحفاظ
عى توازن األمالح والسوائل يف الجسم.
وتع� ُّد متالزم�ة القول�ون العصبي ،من
أش�هر أم�راض هذا الجزء من الجس�م،
وعادة ما يصيب النساء بنسبة أكرب من
الرجال.
أعراض اإلصابة بأمراض القولون
الغ�ازات الزائ�دة أح�د أع�راض أمراض
القولون
ال تختلف األعراض بني النساء والرجال،
ولك�ن تتف�اوت ح ّدته�ا ،ومحفزاته�ا،
حي�ث ترتف�ع ّ
حدته�ا عن�د النس�اء يف
فرتة الحيض وم�ا قبلها ،وكذلك يف فرتة
الحمل ،وترتاجع األع�راض مع انقطاع
الطم�ث وتخف�ت قوته�ا ،بينم�ا تكون
األع�راض أق�ل ح ّدة ل�دى الرج�ال وأقل
شيوعاً.
وتتفاوت األعراض من ش�خص إىل آخر
كالتايل:
• نوب�ات متك�ررة م�ن اإلس�هال ل�دى
البع�ض ،وم�ن اإلمس�اك ل�دى البعض
اآلخر.
• غ�ازات زائدة تصاحبه�ا انتفاخات يف
البطن.
• الش�عور بع�دم الراح�ة بع�د تن�اول

الطعام ،وانتفاخ يف البطن.
• الش�عور بتش�نجات وأل�م يف النص�ف
السفيل من البطن والبطن بشكل عام.
• زي�ادة ملحوظ�ة يف حج�م البط�ن
واملنطقة املحيطة به ،وبروز البطن عن
باقي الجسم.
• ّ
تغ�� يف خصائص ال�رباز حيث يصبح
أكثر صالبة ،ويتسبب يف ألم أثناء عملية
الت ّ
ربز مصحوباً بالن�زف ،أو يكون أكثر
ليونة.
• ظهور مزعج للمخاط يف الرباز.
• مواجهة مشاكل يف بدء عملية التبول،
وأثناء العالقة الجنسية.
محفزات أعراض القولون العصبي
ّ
تحف�ز أع�راض
املرشوب�ات الغازي�ة
القولون العصبي
تظه�ر أع�راض القول�ون العصبي عى
األش�خاص يف الفرتة املمت�دة من أواخر
املراهقة إىل سن األربعني ،وهي متالزمة
ال ته�دد الحي�اة ،إال أنه�ا تعت�رب مرضاً

مزمن�اً ،يُالزم الش�خص ط�وال حياته.
ويحت�اج املص�اب به�ا إىل اتب�اع نظام
ّ
وتجنب بعض األطعمة،
غذائي مت�وازن
ومحاول�ة ع�دم الوص�ول إىل حال�ة
اإلمساك.
ل�كل مري�ض قول�ون ،نظ�ام خاص يف
الع�الج ،وال�ذي قد يتض�ارب ويتناقض
تمامً ا م�ع مريض قول�ون عصبي آخر
ً
فمثال :بعض
من الجنس والسن كليهما،
األش�خاص يتهي�ج القول�ون العصب�ي
لديه�م من البص�ل ،بينما يج�د البعض
اآلخر راح�ة عند تناوله ويس�اعدهم يف
عملي�ة الت ّ
ربز .لذلك ولفه�م األمور التي
تث�� متالزم�ة القول�ون العصبي عليك
بالتايل:
• ّ
تجن�ب تن�اول بع�ض األطعم�ة التي
تتحس�س منه�ا أمع�اؤك ،ق�د تك�ون
منتج�ات الحليب ،وقد تك�ون منتجات
القم�ح ،وق�د تك�ون الحمضي�ات أو
البقوليات أو املرشوبات الغازية.

• تناول بعض أنواع األدوية.
• املعان�اة من التوت�ر والقلق والتعرّض
ّ
تحف�ز
للضغ�وط النفس�ية ،والت�ي
تش�نجات العض�الت وع�دم الرغب�ة يف
األكل.
• التغ�ات الهرمونية لدى النساء.
الفرق بني القولون العصبي والهضمي
مري�ض القولون الهضم�ي (أو التهاب
القول�ون الهضم�ي التقرح�ي) يعاني
من:
• تقرحات املعدة.
• نزي�ف دموي وارتفاع يف درجة حرارة
الجسم.
• ويرجع الس�بب فيه لإلصابة بخلل يف
النظام املناعي ،وليس للحالة النفس�ية
والهرموني�ة كما هي الح�ال مع النوع
العصبي.
ً
وأحيان�ا
• ويحت�اج لتدخ�ل الطبي�ب
للجراح�ة ولحمي�ة فق��ة باأللب�ان
والحمضي�اتوالده�ون.
عالج القولون
ال يوجد ش�فاء م�ن متالزم�ة القولون
العصبي أو الهضمي ،فهو مرض مزمن
يحتاج لنم�ط حياة معني للتعامل معه،
مثل:
• تغي� مواعيد النوم واالستيقاظ ،حيث
تعمل األمعاء بشكل مثايل من الخامسة
صباحاً وحتى السابعة مسا ًء.
• املواظب�ة عى تن�اول وجبة الفطور يف
وق�ت مبكر ،لتب�دأ املعدة بالعم�ل باكرا ً
وبالتايل تتحسن عملية الهضم.
• تن�اول كمي�ة كافي�ة م�ن األلي�اف،
املوجودة يف الخرض وخصوصاً الخرضاء،
وبعض أنواع الفواكه.

لي�س الجل�وس مج�رد ظاهرة
مكملة أو مشوهة للجمال,
بل أن�ه يعطي أوض�ح فكره عن
((أخالااااااااااق الجالسة ))
والجلوس ال يتعلق فقط بسالمة
...القوام وإبراز الجمال,
وإذا كان الجلوس اليسء بالنسبة
للرج�ل ظاهرة تدعو إىل اإلنزعاج
منه  ,فإنه بالنس�بة للمرأة يعترب
(( كارثة ))
سواء من ناحية اإلساءة لجمالها
 ,أو سمعتها...
نجد بعض النس�اء يجلس�ن عى
املقعد بشدة ..
ولعل األصح أن نقول أنهن يلقني
بأنفس�هن إلقاء بصورة ينئ لها
املقعد ,
وبعضهن يجلس�ن ع�ى الناحية
العجزية(( اخر عظمة يف العمود
الفقري)) من الجسم..
بدالً من األليتني(( الوركني)) ,
وبعضه�ن يبع�دن أفخاذهن عن
بعضها بصورة منف�رة ويجعلن
أقدامهن منحرفه إىل الخارج..
وبعضهن يلففن سيقانهن..عى
بعضه�ا كما تلت�ف األفعى حول
الشجرة ..

اجللـــــوس

وبعضه�ن يحن�ني ظهورهن إىل
األم�ام أو يضع�ن أيديه�ن ع�ى
ركبه�ن كما ل�و ك�ن يف وضعية
تحفز للقفز..
ه�ذه األوض�اع كله�ا خط���أ x
خطأ:...
إن عكسها هو الصحيح...
وإذا أردت أن تتمرن�ي ع�ى
األوض�اع الصحي�ة الجمالي�ة
فماريس هذا التمرين..
 - 1ضعي مقعدا ً ذا مس�ند قائم
يف ناحية من الغرفة.
 - 2تقدمي منه برشاقة  ,وعندما
تصبح املس�افة بين�ك وبينه هي
ثالثون سنتيمرتا ً ,
ألق�ي علي�ه نظ�رة خاطف�ة ثم
أدي�ري ظه�رك إليه  ,ث�م إزلقي
إحدى قدميك وراء األخرى واثني
ركبتيك،
واخف�يض وركك ،وظه�رك
منتصب ،ث�م إجليس براحة دون
أن تضعي ساقيك عى بعضهما..
وهذه هي الجلسة املثالية....
أم�ا متمماتها  ,فه�ي أن تجليس
وجذع�ك قائم ورأس�ك منتصب
دون تكل�ف  ...وأن تردي كتفيك
إىل الخلف

االعشاب

للتخسيس ومحاية القلب (القرفة مع العسل)
اذا تعث�رت كل ما تبذلونه من جهود
النق�اص وزنه قبل الي�أس والتخيل
تماما ،يف محاولة عملية التخسيس
مع العسل .كل ما يجب القيام به هو
الجمع بني رشب العسل مع القرفة
والليم�ون .وفق�ا لنتائ�ج البح�وث
العلمية الحديث�ة ،عندما تم اختبار
العس�ل يف املرىض الذين يعانون من
زيادة ال�وزن ،لم يس�اعد فقط مع
فقدان الوزن ،ولكن يف نفس الوقت
حال دون زيادة ،مع توف� الحماية
من أمراض القلب واألوعية الدموية،
كما أنه يذوب الخاليا الدهنية ويقلل
من الكوليسرتول.
ويف الوق�ت نفس�ه ،القرفة تس�اعد
عى خفض الكولس�رتول ،ويحسن
من قدرة األنس�ولني عى اس�تقالب
الس�كر يف الدم ،ويمن�ع نمو الخاليا
الرسطاني�ة ،ويخف�ض ضغط الدم
ويحم�ي وظيف�ة الدم�اغ .وقال�ت

انه�ا أيض�ا يكش�ف ع�ن أن يقل�ل
م�ن الده�ون يف الجس�م ويحس�ن
مس�تويات كتل�ة الجس�م النحيل،
فإنه يس�اعد يف كف�اءة أداء الجهاز
الهضمي.
يحت�وي الليم�ون م�واد تس�مى
البوليفين�ول ،والت�ي تحت�وي ع�ى
هيس�ب�يدينonaringen، eri ،
 citrinو .diosminأف�اد باحث�ون
أن م�ادة البوليفين�ول املوج�ودة يف
الليمون لها عالية النش�اط املضادة
لألكس�دة ،والقدرة عى منع الزيادة
يف وزن الجس�م ،والح�د من مؤرش
كتلة الجس�م وتحس�ني مستويات
السكر يف الدم.
كيف تصنع رشاب التخسيس سوف
تحت�اج إىل 1/4 - :ملعق�ة صغ��ة
من
مس�حوق القرف�ة -او نص�ف عود
القرف�ة  1 -ملعق�ة صغ��ة م�ن

العسل (اخرت
العس�ل العضوي)  -عص� الليمون
الط�ازج  1 -كوب ماء مغيل نضيف
القرف�ة يف املاء املغ�يل ،ونرتكه يربد
ثم نضيف العس�ل وعص� الليمون

الطازج ويقلب .نرشب كوب واحد يف
الصباح عى الريق وكوب قبل النوم
عى معدة فارغة .يمكنك اس�تعمال
الوصفةم�ع أي نظ�ام غذائي كنت
تتبعه.
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غزل عراقي

الحمل

يمته األحبها اليوم تتالكه وياي
أخرها كلبي يذوب وبطرة جالي
*****
حس كلبي حس ونحاس ونصدع ونعاب
آس ولك أسمع صوت بديار االحباب
*****
أيد ارتجي عل كاع ويد بدلييل
أنهض مابياش وكفه عل حييل
*****
مر الدهر ال صار اصر وباريه
بلشت كلبي وياه وأدريبه ياذيه
*****
حسه لك بالدالل ظلت ملاموت
مادرت حكها الناس أصوابي بسكوت
*****
متعجب بدنياك بي كلبك ازروف
شوكلبي منخل صار بيه العمه يشوف
*****
ينام ويعرف النوم كلبك شمكواه
كل دكه كلبي ايريد ينشلع من جواه
*****
ريتك تمر بجروح كلبي وتمسه
جاكلت خويه شلون شايله لسه

النجاح حليفك يف هذا اليوم الذي يعزز نشياطك
وحيويتك ويعطيك دفعا ً كبرا ً إىل األمام عىل جميع
مسيتويات حياتيك! تتلمسين الطرييق والخطوات
الواجيب إتخاذها دون عناء يذكر بفضل حدسيك الذي
يعيرف تماما ً كييف يوصلك إىل مبتغياك .يزهر الحب يف
قلبك!

الثور

لن تدعي للمتطفلن وأصحاب النيات السيئة
إمكانيية التأثير علييك ،ولن تسيمحي ألحد
بالتدخيل يف شيؤون حياتك وقراراتيك املصرية،
فتقوديين قيارب حياتيك باإلتجياه اليذي تريديين
وتتحكمن جيدا ً برشاعه ومقوده! خففي من اإلنفعال
الذي ّ
يض بصحتك وبجهازك الهضمي!

الجوزاء

تبدأين منذ اليوم مرحلة مهنية جديدة واعدة
بالكثير مين النجاحيات واملفاجآت السيارة،
نتيجية إرصارك عيىل تطويير أعماليك وإيجياد
الدعم من األشيخاص القادرين واملتخصصن .عليك
باستشيارة طبيبيك إن اسيتمرت العيوارض الصحيية
الناتجة عن التقلبات النفسية.

السرطان
أن يكون الحظ إىل جانبك يف هذه الفرتة فذلك
ال يعني أن تتوقفي عن بذل الجهود يف عملك أو
عن إدارة مهماتك بنفسك! فالكسل وعدم الفعالية
يضان بمسيرتك املهنية ،خاصة أنك مضب املثل يف
مواظبتك ونشاطك وحنكتك للزمالء اآلخرين يف محيطك
املهني.

األسد

يريض هيذا اليوم غيرورك بأحداثه املشيوقة
وباللقاءات االجتماعية التي يسيمح لك الفلك
بتكثيفهيا خاصية يف الفيرتة املسيائية .تتعيرف
العازبية عيىل وجيوه جديدة ولهيا الحيظ الوافر أن
تعجب طلّتها أحد األشخاص من حولها مما ينبهها إىل
وجوده املحبب وشخصيته املميزة.

العذراء

عىل الباحثة عين عمل أن ّ
تكثف اليوم بالذات
نشياطها واتصاالتهيا ولقاءتهيا خاصة مع
بداية فرتة بعيد الظهر .قد تضطرين إىل مواجهة
مسيألة عائليية أو مهنيية تتطليب منيك توضيحا ً
وتفسيرا ً يضيع األمور من جدييد يف نصابها مما يعزز
انطالقتك عىل أسس واضحة وجديدة.

الميزان
تعاكسيك األجيواء الفكية الحاليية مما يعني
تأخر أعمالك وتنفيذ مشياريعك لفرتة قصرة
مين الزمن تنقشيع بعدها األمور واآلفياق الجيدة
أميام ناظرييك .املثابيرة والصير هميا إذا ً ميا يفرضه
علييك الواقع الحايل الذي لن يلبث أن يتغر كليا ً ليصبح
لصالحك وعىل هواك!

العقرب
إن كنيت يف عطلية والعميل ليس عيىل جدول
أعماليك ،فاليوم هيو من األييام الروتينية التي
ال تحميل أي جدييد إال عيىل مسيتوى اللقياءات
االجتماعيية املتعيددة برفقية األصحياب أو األهل .أما
يف حال ممارسية ملهنتيك فإنه يكون إيجابيا ً ونشييطا ً
ّ
ويسع من وترة أعمالك.

القوس
ال تسيتهيني بالحيظ اليذي يرافقيك ويحمي
خطواتك ،وما عليك سيوى حسياب أو تخمن
ميا كان بإميكان وضعك أن يؤول إليه من السيوء
ليوال وجوده! قد يكون اإلنتبياه والحذر من متطلبات
هذا اليوم الذي يضطرك إىل مواجهة مسيألة دقيقة عىل
املستوين املهني والعائيل.

الجدي

ً
قلييال وبيذل الجهود عىل
بيات علييك التحرك
املسيتوى االجتماعيي للتعيرّف عيىل وجيوه
جديدة تساعدك يف توديع مرحلة مضت وال يمكن
االستمرار فيها أو العودة إليها ،ويف اإلنتقال إىل مرحلة
مختلفة تبدأ اليوم انطالقتها لتدفع بمسيرة حياتك إىل
األمام وتفتح لك أفاقا ً جديدة.

الدلو
قيد ال يكيون الييوم بالصفات التيي تحلمن
خاصة عىل املستوين املهني والعميل! فاألجواء
املحيطة بك ال تساعد يف انطالقة حيويتك وإظهار
قدرتيك عيىل الفعيل أوالتفاعل ميع اآلخريين .لكن
ّ
تشكل
األجواء العاطفية ومشاعر الحب التي تحيط بك
لك تعويضا ً كبراً!

الحوت

فقيط لو أنيك تفكريين وتعملين بجدية عىل
تغير نمطك أو طريقية تعاملك مع املحيطن
بك ،لتحوّل الوضع برمته إىل األفضل بالنسيبة إىل
الجمييع ،ولكان بإمكانك االسيتفادة دون تعقيدات،
مين اإليجابيات التي تحيط بك .تمضن سيهرة ممتعة
مع األصدقاء املتعاطفن معك.
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حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1932سيعيد بين تيميور يتوىل حكيم عمان و
مسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.
 - 1943الزعيم الوطني الجزائري فرحات عباس
يصدر بييان الشيعب الجزائري اليذي يعد النص
املرجعيي لحركة التحرر الجزائريية والتي إنتهت
باستقالل الجزائر.
 - 1964الرئيس العراقي عبدالسيالم عارف يتفق
ميع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني عىل وقف
إطيالق النار ومنيح األكراد حكم ذاتي يف شيمال
العراق.
 - 1972انضميام إميارة رأس الخيمية إىل اتحاد
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 - 1982تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني يف
الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات ،وتغر اسم

من الفيسبوك

الحزب الحقا ليكون حزب الشعب الفلسطيني.
 - 2008منتخيب مر لكيرة القدم يحصد كأس
األمم األفريقية للمرة السادسية يف تاريخه وذلك
بالبطولة املقامة يف غانا.
 - 2011الرئييس امليري محمد حسيني مبارك
يعلين يف خطياب وجهيه للشيعب عين تفويضه
لصالحياتيه لنائبيه عمير سيليمان ،كميا أعلين
بذات الخطاب عن تعديل خمسية مواد دستورية
وإلغياء ميادة سادسية من الدسيتور ،كميا قام
بتقدييم اعتيذار ألرس الضحاييا الذيين سيقطوا
خالل االحتجاجات الشعبية ويؤكد أن دمائهم لن
تضيع هدرًا ،ويشدد عىل أنه لن يقبل إمالءات من
الخيارج ،ويعر عين أنه عىل اقتنياع بصدق نوايا
الشباب الذين فجروا الثورة.
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اجلزء 2

اختبارا شخصية

الربج الذي عليك جتاهله كلياً وعدم اإلرتباط به
لتجنب االلم االبراج تكشف لك الرج الذي عليك تجاهله كليا ً وعدم اإلرتباط
به.
العقرب  23أوكتوبر /ترشين األول  21 -نوفمر /ترشين الثاني
عليك تجاهل األسد رغم انك عىل االرجح تشعرين بانه املناسب لك .صحيح
انه هنياك الكثر من األمور املشيرتكة بينكما ،لكن االميور التي تختلفان
حولهيا اكثر بكثير من تلك التي تتفقيان عليها .كالكما واثق من نفسيه
وساحر ويحب االهتمام ما يعني منافسة غر صحية عىل االطالق الن كل
واحد منكما سيحاول وبشكل دائم التفوق عىل االخر.
القوس  22نوفمر /ترشين الثاني 21 -ديسمر/كانون االول
يف حال كان الرجل الثور يحاول كسيب ودك فعليك بتجاهله كلياً .الثور لن
يتقبل وبالتأكيد لن يدعم نمط حياتك ..فهو من الرجال العاشقة للمثالية
ويرييد ان يخطيط ملسيتقبل امن ثابت ومسيتقر .يف املقابل انت تعيشين
حياتيك وفق مبدأ كل يوم بيومه .سييحاول أن يفرض علييك نمط الحياة
الذي يحبه ثم ستشعرين باالنهاك والتعب منه ومن إنتقاداته الدائمة ومن

قصة وعربة
وُلد الشاب األسمر «لس براون» مع أخيه التوأم يف ميامي
بمنطقة تسيمى مدينة الحرية بوسيط مبنيى مهجور،
وعندما بلغ مع أخيه السادسية مين عمرهما عرضتهما
والدتهميا للتبنيي فتبنتهما إحدى العائيالت وقامت عىل
تربيتهما.
دخل لس املدرسية وبدأ كغره مين الطالب بالتعلم ولكن
عندميا كان يف الصيف الخاميس تيم تشيخيصه بتخلف
عقييل ،فتيم إعادتيه مين الصيف الخاميس إىل الرابيع.
لقيد كان يفشيل يف املواد الدراسيية ويحتياج إىل دروس
خصوصية مكثفة ،وكانت كل أعماله املدرسيية سيلبية
للغاية ،لقد اسيتمر بالدراسة كمتخلف عقيل حتى تخرج
مين الثانوية؛ ويف أحيد األيام وبينميا كان يقف عند أحد
الفصول الدراسيية منتظرًا صديقه قال له أحد األساتذة:
(اكتب عىل السبورة) لكن لس عندما رأى الطالب أصابته
الرهبية فقيال( :ال يمكنني ذليك ألنني متخليف عقيل)،
وعندما سيمع املعلم هيذه الكلمات تقيدم إليه وقال( :ال
تقيل ذلك مرة أخيرى ،رأي شيخص آخر بيك ال يجب أن
يصبح واقعك).
لقيد َ
ص َعيق املعلم لس بهيذه الكلميات العميقية وحرك
ً
كثيرا بالتخلف العقيل
مشياعره الداخلية وجعليه يفكر
الذي كان يؤمن به عىل مدى األعوام املاضية ،والذي جعل

محاوالته لتغيرك.
الجدي  22ديسمر /كانون األول  19 -يناير /كانون الثاني
الحمل ال يناسيبك عىل اإلطالق فانتما عمليا ً ال يمكنكما االتفاق عىل يشء.
سييكون هناك دائما ً سوء فهم الن التواصل دائما حده االدنى الن كل واحد
منكميا كتوم جيداً .كالكما يريد إنجاز االمور وفيق الطريقة التي يعترها
مثالية وبالطبع لن يتنازل أي منكما لالخر.
الدلو  20يناير /كانون الثاني  18 -فراير  /شيباط
امليرأة الدلو عليهيا تجاهل العقيرب وقطع الطرييق أمامه كليياً .رغم ان
الصورة تبدو وردية حاليا ً لكن السماح لهذا الرج بدخول حياتك سيجعلك
تعانين االمريين بالتأكيد .انت إميرأة متمردة واضحة تماما ً ومسيتقلة..
صفات دائما ً يفسها العقرب بشيكل سيلبي .العقرب ال يسامح بسهولة
ويضيع أهمية كبرة عىل «صورته» وسيمعته أمام االخريين بينما انت ال
تكرتثن عىل االطالق ملا يظنه اي شخص .كما انك طيبة القلب والعقرب ال
يملك هكذا طيبة ..لذلك قومي بإبعاده عن حياتك كليا ً.

اخلوف من الفشل

ً
منه شخصا فاشالً
محبطا ال يستطيع التقدم وال تحقيق
األحالم.
انطليق لس بعد أن تخيرج من الثانويية للعمل يف رشكة
عقيارات وميرت عليه أوقيات صعبة حتى أنيه كان ينام
بمكتبيه ليكمل باقي أعماله املتأخرة ،لقد كانت أوضاعه
سييئة جداً ،ورغم كل تلك السوداوية التي يمر بها إال أنه
يف كل صبياح يير ويحاول أن يحقيق أحالمه؛ لقد كان
الجميع يضحيك عندما يتكلم لس عن األحالم وعن كونه
ً
ناجحا يف يوم ما.
سيصبح
تقيدم لس بطليب وظيفة مشيغل اسيطوانات يف إحدى
رشكات الرادييو لكين طلبيه قوبيل بالرفيض بحجة أن
الرشكية لييس لديهيا وظائف؛ فليم يُحبط ليس بل كرر
الطلب من الغد وعندما قال له املدير( :ألم أقل لك باألمس
ً
ظريفا حيث قال( :ربما
أننا ال نملك وظائف) كان رد لس
تأخير أحيد أو ُطرد أحد مين وظيفته) لكين املدير طرده
وقيال له :اذهب وال تعد أب ًدا .ويف اليوم الرابع عندما دخل
ليس عىل الرادييو وكأنها امليرة األوىل التيي يزورهم بها،
نظير إلييه املدير والغضب يميأ عينيه وقال ليه( :اذهب
واجليب يل القهيوة) لقد أصبيح لس معد القهيوة وليس
مشيغل االسطوانات كما كان يحلم ،لكن هذا ليس سلب ًيا
أبي ًدا كبدايية .بعد فرتة وجيزة أصبح ليس مُ حض الغداء

هـــــل تعلــــــم
هيل تعلم أن عقل اإلنسيان ال يسيتطيع التفكير والرتكيز
بشيكل متواصل أكثر من خمسية وأربعين دقيقة كأقىص
حيد يف الوضيع الطبيعي ،أما لو سياد التوتير والقلق؛ فلن
يسيتطيع الرتكييز أكثير مين
خمسة عرش دقيقة؟
هيل تعليم أن الذبياب يكيره
اللون األزرق ويتجنبه؟ لذلك
تدهن جيدران غرف األطفال
بهيذا الليون ،حتيى ال يعكر
الذباب نومهم.
هل تعلم أن وزن الطفل الذكر
عنيد الوالدة أكير حجما ً من
وزن الطفل األنثى يف الوضع
الطبيعي املعتاد؟
هيل تعليم أن املعكرونية ال
تيزرع؛ وإنميا يتيم إنتاجها
وصناعتهيا مين حبيوب القميح؛ كمثيل أنواع أخيرى من
الحبوب ،منها :الشعرية ،والفريكة ،والرغل أيضاً؟
وأن أشهر الدول إنتاجا ً للمعكرونة هي إيطاليا؟
هيل تعلم أن الكلية تغسيل نفسيها سيت وثالثين مرة يف
الييوم الذي يتنياول فيه اإلنسيان املرشوبيات الغازية؟ لذا
أنصحكيم بعدم اإلكثيار من تناول تليك املرشوبات حفاظا ً
عىل أبدانكم.

الحوت  19فراير/شباط  20 -مارس/آذار
املرأة الحوت عليها تجاهل برج الدلو كليا ً وعدم االرتباط به مهما حاول .لن
تتمكني من اللحاق بمشاعر الدلو املتبدلة بشكل دائم .انت امرأة حساسة
وشياعرية وتريد من الرشيك ان يهتم بها ويقدر مشاعرها وأن يعرف عىل
االقيل ما الذي تشيعر به ..اما الدلو فهو تائيه يف عقله وعامله الخاص ولن
يتمكن يوما ً من فهم شخصيتك النه ما يزال يحاول فهم شخصيته.

والعشياء للعاملن يف الراديو ،وكان يدخل جميع املكاتب
املوجودة بما يف ذلك غرفة التحكم وتشيغيل االسطوانات
ليأخيذ باقي الطعام ،وكان يتأميل يف كل مرة يدخل فيها
طريقة عملهم وكيف تظهر أصواتهم عىل املايك ،وعندما
يطيل الوقوف كان يطرد ألنه خادم وليس مذيع.
لقد أصبح لس يأخذ دروسيا ً يف كل مرة يدخل فيها غرفة
املذيعين ليأخيذ باقيي الطعيام ،وكان يشياهد طريقية
العمل.
ويف ذات مسياء تعرض مشغل االسيطوانات يف االستديو
لتعيب ال يسيتطيع معيه أن يقيوم بالعميل عيىل الوجه
ٍ
املطلوب ،وكان لس ينظر إلييه وينتظر الفرصة لينقض
عىل االسيطوانات ويقدم نفسه عر املذياع ،لقد أخذ لس
دروسيا كافية يف كل مرة يدخل فيها غرفة االسيطوانات
ليأخيذ باقي الطعام ،لقد انتظر عدة سينوات حتى تأتي
هذه الفرصة ،ولحسين حظه لم يكن يف مقر الرشكة ذلك
اليوم سيواه ،وعندما تأكيد أن املذيع ال يسيتطيع إكمال
عمله ،رفع لس السماعة واتصل بوالدته وصديقته وقال
لهم( :شيغلوا املذياع أنا عىل وشيك الظهيور عىل الهواء)
أغلق السيماعة وانطلق إىل وحدة التحكم وأمسيك املايك
وقال بكل ثقة( :معكم لس محرتف تشغيل االسطوانات
ليم ياًت أحيق قبيل ولين يأتي أحيد بعدي ألقيدم لكم ما

يرضيكم) لقد كان جائ ًعا كما علمه أستاذه.
اسيتطاع فيما بعد أن يطور من نفسيه ويحقيق العديد
مين اإلنجازات التي لطاملا كان يحلم بهيا ،لقد ألف كتابأ
ً
عروضا حرية
بعنيوان( :عش حلميك) وأصبح يقيدم
تلفزيونية ألشهر الشاشات العاملية ،وقام بعمل خطابات
تحفيزية ألكر الرشكات من ضمنها ماكدونالدز ورشكة
زيروكس و  ،IBMواستطاع أن ينتج العديد من الصوتيات
التحفيزية ،وأصبح لس براون الخادم البسيط من أشهر
املتحدثن التحفيزين يف العالم ،الذي اسيتطاع بعصامية
أن يبني مج ًدا لنفسه رغم كل املصائب والصعاب التي مر
بها.يقول لس براون( :ما حققته اآلن أسيتطيع تحقيقه
منذ زمن لكن الخوف من الفشيل ورأي أشخاص آخرين
هو ما جعلني اوقف العمل عىل تحقيق احالمي”.
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لطيفة« :في األحالم» عشتها في الواقع
انطلقت قب�ل أيام أوىل أغنيات
لطيف�ة م�ن ألبومه�ا
الغنائ�ي الجديد «أقوى
واح�دة» ،حي�ث نرشت
األوىل
الربوموه�ات
ألغنياتها الجديدة «يف
األحالم» التي حققت
ماليني املشاهدة فور
طرحها عرب اليوتيوب،
لتطرح بعده�ا أغنيتها
الثاني�ة «عش�ت عم�ري»،
ولكنه�ا تعرّض�ت لبع�ض
االنتقادات ،إذ عمد البعض إىل تفسري
األحالم حي�ث س�تظهر لطيف�ة لحبيبها
الس�ابق كم�ا تق�ول األغني�ة ،بالجريئ�ة
وص�والً إىل خدش الحياء من خالل مش�هد
«الحمام».
رغم نجاح األغنية التي طرحتها لطيفة قبل أيام
بعن�وان «يف األحالم» ،تعرّضت لبعض االنتقادات
باعتب�ار األغني�ة تحمل بع�ض الكلم�ات الجريئة
التي لم يعتدها الجمهور من نجمتهم التونس�ية

لطيفة.
ولك�ن األخرية أكدت أن ه�ذه األغنية من الواقع وليس�ت
خيالي�ة؛ فكلماته�ا حقيقية ،وهي نفس�ها مرّت بتجربة
مش�ابهة لكلم�ات األغنية ،فلم�اذا ال تق ّدمه�ا من خالل
عمل غنائي؟!
عىل صعيد آخ�ر ،أكدت لطيفة أن املفاج�آت لم تنت ِه بعد؛
فاأللب�وم يحمل العدي�د من املفاج�آت الغنائية للجمهور
وأغنيات�ه األربع�ة ع�رش كالم تحم�ل أف�كارا ً مختلف�ة
وجريئة.
وكانت لطيف�ة قد طرحت قبل أيام ثان�ي أغنيات األلبوم
بعنوان «عشت عمري» عرب قناتها الرسمية عىل اليوتيوب،
ومن املقرّر أن تطرح أغنيات األلبوم الواحدة تلوى األخرى
خالل الشهر الحايل.
ّ
وتفك�ر لطيف�ة يف تك�رار تجربته�ا الدرامي�ة خالل
ه�ذا
املوس�م الدرام�ي املقبل خ�ارج رمضان بتجرب�ة درامية
مختلف�ة تنتمي لنوعي�ة الدراما الطويل�ة ،حيث جمعتها
جلسة عمل خالل األسبوع املايض مع الكاتب أيمن سليم
لالس�تقرار ع�ىل تفاصي�ل الفكرة الت�ي تق ّدمه�ا لطيفة
بتجربته�ا الدرامية الثانية ،خاص�ة أن هناك جهة منتجة
ّ
تتكت�م لطيفة عن التفاصيل
تحمس�ت كثريا ً للعمل ،فيما
لحني االستقرار النهائي عىل املرشوع.

عابد فهد يصل إلى بيروت لتصوير»الساحر»
ب�دأ مجموع�ة م�ن العلم�اء يف
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة أو
أسرتاليا يف استخدام تقنية جديدة
يمكنه�ا أن تس�اعد ع�ىل تطوير
رسي�ع للق�اح مض�اد لف�ريوس
«كورونا» الجديد.
وذك�ر ان العلم�اء يف أس�رتاليا
وأمري�كا ،ش�كال تحالف�ا ،ضمن
حملة طموح�ة بماليني الدوالرات
لتطوي�ر لق�اح يف وق�ت قي�ايس،
ملعالج�ة تف�ي ف�ريوس كورونا
الجديد يف الصني.
وع�ادة م�ا يس�تغرق التوصل إىل
أي لقاح س�نوات طويلة ،تش�مل
عملي�ة مطولة م�ن االختبار عىل
الحيوان�ات والتج�ارب الرسيرية

عىل البرش واملوافقات التنظيمية.
لكن ذل�ك التحالف ال�دويل الجديد
والتكنولوجي�ا الجديدة ،تتوقع أن
تتمك�ن م�ن التوص�ل إىل لقاح يف
غضون  6أشهر فقط.
وتب�دأ جه�ود العلماء يف الكش�ف
ع�ن طبيع�ة الف�ريوس نفس�ه،
الذي يعتقد أنه نشأ يف سوق لبيع
الحيوانات الربية.
وتعمل التقنية الجديدة املستخدم
ع�ىل ترسي�ع عملي�ات تطوي�ر
اللقاح�ات بضخ ماليني الدوالرات
يف  4مش�اريع كربى ح�ول العالم
تعمل ع�ىل فهم طبيعة الفريوس،
وكيفي�ة التوص�ل إىل عالج نهائي
له.

يستفيد منها الماليين ..تقنية جديدة
من «واتسآب» توصف بالثورية
يستعد تطبيق الرتاسل الفوري األشهر يف العالم «واتسآب» لطرح تقنية
جديدة ،توصف بالثورية والتي س�تجعل «الدفع» متاحا بصورة س�هلة
عرب التطبيق .وذكر أن «واتسآب» يف طريقها لتطبيق ميزة جديدة تمكن
من إرس�ال واستقبال األموال بسهولة ش�ديدة .كما ستمكن تلك امليزة
مستخدمي إصدار «واتسآب بزنس» عىل رشاء ما يرغبون فيه بضغطة
زر واحدة من دون إجراءات طويلة معقدة .ومن املقرر أن يبدأ «واتسآب»
تدريجي�ا يف تطبيق تلك امليزة الجدي�دة املثرية عىل كل دول العالم ،والتي
س�تتعاون فيها مع مختلف رشكات تحويل األموال الرقمية .وس�تكون
ميزة «واتسآب باي» الجديدة عىل غرار ميزة «فيسبوك باي» ،التي سبق
وطرحتها رشكة «فيس�بوك» يف فرتة سابقة .ومن املقرر أن تبدأ املرحلة
األوىل لتجريب «واتس�آب باي» يف السوق الهندية ،والتي سيستفيد منها
يف مرحلتها األوىل  10مليون ش�خص ،ملعرف�ة ما إذا ظهرت فيها عيوب
يتم تالفيها يف املراحل التالية .وس�تنافس تقنية «واتسآب باي» تقنيات
أخرى مماثلة مثل «غوغل باي» و»أمازون باي» وباي تم».

«معجزة» ..والدة رضيعة نمت خارج
رحم أمها

وضع�ت س�يدة ،تبلغ م�ن العمر  37عام�ا ،طفلة رضيعة ت�م وصفها
بال�»معجزة» ،حيث نمت الطفلة بالكامل خارج رحم أمها.
وحت�ى وصولها لألس�بوع ال� ،33لم تك�ن يفغينيا باتورين�ا تعلم أنها
حامل ،حتى اكتشف األطباء وجود الجنني داخل تجويفها البطني.
وأنجبت األم الروس�ية طفلتها ،والتي أس�متها أنستاس�يا ،بوزن 2.13
كيلوغرام ،عن طريق جراحة قيرصية.
وأوضح أطباء أن أنستاس�يا هي الحالة الس�ابعة عرشة التي تولد بهذا
الش�كل ،كون وج�ود الجنني خ�ارج رحم أم�ه ينتهي بوفات�ه يف أغلب
الوقت.
وكان�ت األم تعاني من انتفاخ يف بطنه�ا ،وهو ما تعره أي اهتمام حتى
تزايدت اآلالم لتتوجه إىل املستش�فى ،وتكتش�ف حمله�ا خارج الرحم،
حيث أن األنسجة املحيطة بالجنني خلقت ما أهو أشبه بالرحم.
وفق�دت األم ثالثة لرتات من الدم خالل عملية الوالدة ،بينما أكد األطباء
أنها ستكون قادرة عىل الوالدة بشكل طبيعي يف املستقبل.

يصل النجم ،عابد فهد ،خالل األيّام القليلة
املُقبل�ة إىل بريوت للبدء بتصوير مش�اهده
الرمضاني «الساحر»،
يف املُسلسل
ّ
الذي ُتش�اركه فيه البطولة
اللبنانيّ�ة
النجم�ة
س�تيفاني صليب�ا،
ويُع�رض خ�الل
الرمضاني
املوسم
ّ
.2020
يُذكر ّ
أن مُ سلسل
«الس�احر» م�ن
إنت�اج رشك�ة
«I See Media
« لصاحبه�ا إي�اد
الخزوز وإخراج محمّد
لطفي.
تجدر اإلش�ارة إىل ّ
أن النجم عابد

فه�د كان ق�د انتهى يف مرحلة س�ابقة من
تصوير مش�اهده يف مُ سلسل «هوس» مع
رشكة « « I See Mediaأيضاً.
وتدور ّ
قصة هذا العمل حول
طبي�ب تجمي�ل تتعرّض
زوجت�ه لح�ادث ،م�ا
يضع�ه يف وض�ع
نفيسّ صعب وسط
أحداث مُ شوّقة.
يتألّ�ف «ه�وس»
م�ن  11حلق�ة،
وس�يُعرض قريب�ا ً
وأوالً ع�رب تطبي�ق
«جوّي» «»Jawwy Tv
ّ
منصة الديجيتال
أضخم
عربيّا ً قبل توزيعه عىل ّ
البث
املفتوح يف القنوات العربيّة.

جمانة ممتاز

بهالــرد الواحــد مش قادر يغســل
وجهــه ..اهلل يعــن اللــي عنــده
وجهن
زياد حلبي

إصابة الممثلة الكويتية
«جواهر» بمرض قاتل
فاج�أت املمثل�ة الكويتية ،جواه�ر ،جمهورها
بخ�رب حزي�ن ،ح�ني أعلن�ت إصابته�ا بمرض
الرسطان ،عرب صفحتها ع�ىل مواقع التواصل،
حي�ث ن�رشت جواه�ر ص�ورا ً له�ا م�ن داخل
املستش�فى ،الذي تتلق�ى فيه الع�الج ،وعلقت
عليه�ا قائل�ة« :يأت�ي بها الل�ه إن الل�ه لطيف
خبري».
ونرشت صورة أخرى تعرب عن الناجني من مرض
الرسطان ،وعلَّقت عليها بالقول« :إن ش�اء الله
ينكتب اسمي معاهم املتشافني يارب» .بدورها،
كش�فت االعالمي�ة الكويتية ،م�ي العيدان ،عن
تفاصي�ل أكثر عرب نرشها ص�ورة لجواهر عرب
صفحته�ا ع�ىل تطبي�ق «انس�تغرام» ،وعلقت
عليها« :الفنانه جواه�ر الكويتيه تقاوم مرض
الرسط�ان وبمرحلة خطريه .ادعولها ياجماعه
الله يشافيها مايف يش بعيد عن ربنا».

أحمد إبراهيم يقدم مفاجأة إلليسا ويتعاون مع شيرين
ونانسي عجرم
ً
يب�دو ّ
حاف�ال بأعم�ال املوزع
أن ه�ذا العام س�يكون
املوس�يقي ،أحمد إبراهيم ،إذ أعلن تعاونه مع ّ
الفنانة
شريين عبد الوهاب ،ونانيس عجرم وإليسا.
وأعلن املوزع املوسيقي ،أحمد إبراهيم ،تحضري أغنية
جدي�دة مع ّ
الفنان�ة نانيس عجرم ،بألبومه�ا الجديد،
كاش�فا ً ع�ن أنه انته�ى م�ن تس�جيل األوىل ،وبصدد
االنته�اء م�ن الثاني�ة ،الفت�ا ً إىل ّ
أن األغان�ي باللهجة
املرصية.
وحقق أحم�د إبراهيم ،نجاحا ً من قب�ل مع عجرم ،إذ
و ّزع لها أغني�ة ظبطت وخططت ،م�ني اليل ماعنده،
هانت عليك ،مقسومة نصني ،الحب زي الوتر.
وع�ىل صعيد آخ�ر ،ق�دم إبراهيم مع ّ
الفنانة ش�ريين
عبد الوهاب ،أغنية عىل بايل ،حبه جنة ،مشاعر ،وقال
املوزع املوسيقي أنه يعد ش�ريين من رشكاء الكفاح،
وبينهم كيمياء يف العم�ل ،كما ّ
أنه يقدم لها هذا العام

أكث�ر م�ن أغني�ة ،س�يبدأ يف تنفيذها ،بحس�ب قوله
بربنامج « etبالعربي».
بع�د ما ت�رك بصمته مع إليس�ا بأغني�ة «عكس اليل
ش�ايفينها» ،ج�دد التع�اون إبراهيم التع�اون معها
من جديد ،وكش�ف عن أنه انتهى من وضع اللمسات
االخ�رية ل���  3أغنيات معه�ا ،قائالً« :طع�م النجاح
مع إليس�ا مختلف وأحب أتعاون معه�ا» .الفتا ً إىل ّ
أن
األغاني باللهجة املرصية ،منها أغنية «حبة اهتمام»
الذي انتهى من تنفيذها ،مش�ريا ً إىل أن األغنية الثالثة
ستكون مفاجأة.
أم�ا عن زوجته أنغ�ام ،فحاول إبراهي�م يف حديثه أن
يفصل تماما ً بني أنغ�ام الزوجة واملطربة ،وقالّ :
«أن
مس�رية أنغام مس�رية طويلة ولها بصمات أنا بتكلم
عن الفنانة الكبرية ..وأتمنى أن يتكرر النجاح نفس�ه
الذي حدث يف األلبوم السابق».

اإلبداع في الثورة مع نبيلة عواد مساء
السبت
اللبناني�ون ثائ�رون بالف�ن أيض�اً؛ فقد
شهدنا عىل مدى ثالثة أشهر أعماالً فنية
ب�رزت خالل الث�ورة ،وأش�خاصا ً ّ
عربوا
عن أملهم من خالل الريشة أو اإلزميل أو
الكامريا أو الفرادة باالبتكار.
ّ
تخص�ص ال�� MTVحلق�ة للف�ن يف
الثورة من إعداد وتقدي�م اإلعالمية نبيلة
عواد الت�ي لن تس�لّط الضوء عىل
األعم�ال الفنية فحس�ب،
بل أيضا ً ع�ىل النكات
والش�عارات الت�ي
أُطلقت منذ ثورة
 17ترشي�ن
األول.
تس�تقبل،
نبيل�ة ،
ا لفنا نة
حي�ا ة
نا ظر ،

تغريدات
صديقــي الرجل بال زعل :صورتك
تتفاخــر بالســالح مــا تعجبــي،
وبنظــري أبــدا مــا ادل علــى
الرجولة..
#خليك_مدنــي ،وافــرض هيبتك
بشخصيتك مو باالستعانة.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

قائمــة أجمل  100امرأة في العالم بينهن
نجمتان عربيتان
تصدرت نجمة «حرب الع�روش» املمثلة إميليا كالرك
قائم�ة موق�ع  TOP BEAUTY WORLDألجمل 100
ام�رأة يف العال�م لع�ام  ،2019أمام آمرب ه�ريد يف املرتبة
الثانية ،والثالثة أليكساندرا دادريو والرابعة أنجلينا جويل،
والخامسة ديبيكا بادكون ،والسادسة سيلينا غوميز.
ويف حص�ة النجم�ات العربيات يف القائم�ة ،حصدت املطربة
املرصية هايدي موىس املركز السبعني ،واحتلت نجمة «ستار
أكاديمي» الجزائرية سهيلة بن لشهب املرتبة ال� . 97
وتوزعت نجمات العالم عىل وفق التقييم الذي وضعه ثالثة
من أشهر أطباء التجميل يف لوس أنجليس.

مبدع�ة تماثي�ل الث�ورة يف س�احة الش�هداء،
وروال عبدو ،صاحبة اللوحة عىل جدار مجلس
ّ
ورس�امي
الن�واب إىل جانب مصوّرين وفنانني
غرافيتي.
أم�ا ن�كات الثورة ،فس�تكون من حص�ة أرزة
ش�دياق الت�ي ستس�تعرض أبرزه�ا وأكثرها
ً
طراف�ة ،كما س�يؤدي بالل م�واسStand-up
 comedyعن الثورة .ويف الحلقة أيضا ً معالجة
للش�ق االجتماع�ي النف�يس والتعبري عن
األفكار من خالل الفن أو النوادر.

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

منمنمات

هوالكو وآخر خليفة
لبغداد
طارق حرب
يف آخ�ر لحظات الحياة آلخر خليفة عبايس ،وهو املس�تعصم قبل
قتل�ه ،إذ ل�م يقتله ح�ال دخوله بغ�داد وانما بع�د خروجه منها
وتعس�كره خارج املدينة ،فأرسل عىل الخليفة ،ويف هذه اللحظات
طلب الخليفة دخول الحمام وذكر بيت شعر:
وأصبحنا لنا دار كجنات وفردوس
وأمس�ينا بال دار كأن لم نغن باالمس
ويالحظ يف بيت الشعر هذا ان عباس العزاوي ذكر كلمة (نغن) يف
كتاب�ه بني احتاللني ،ووجدت ان آخ�ر ذكر كلمة (نكن) ،وان كان
املقصد واحدا ً وهو الغناء والكينونة السابقة املتبادلة بني هوالكو
والخليفة وجدنا ان الرسائل بدأت بينهما قبل عدة أشهر ،إذ بدأت
برس�الة يف العارش من رمضان س�نة  1257م�ن هوالكو لخليفة
بغداد يهدده ويؤنبه عىل عدم مساعدته يف حربه مع االسماعيلية،
إذ كت�ب (كلما اس�تنحدت بك اعتذرت ولم تبعث لن�ا مددا ً مع انك
من عائلة قديمة وساللة نبيلة ،أما سمعت بأننا من ظهور جنگيز
خان اىل يومنا هذا قد أصبنا العالم ما أصبناه بجيش�نا) ،ثم يذكر
هوالك�و ال�دول التي قىض عليه�ا (وألحقنا ب�األرسة الخوارزمية
والس�لجوقية وملوك الدياملة واألتابكية ،وغريه�م ،ما ألحقنا مع
م�ا كانوا عليه م�ن الكربياء والعظم�ة واملقدرة) ،ويف اس�تفهام
استنكاري يكتب (لم تكن بغداد يف يوم مسدودة عىل هؤالء االمراء،
وانم�ا كانت مفتحة االبواب لهم فكيف تك�ون مغلقة يف وجوهنا
وموص�دة عنا) ،ويكت�ب (عليم ان ته�دم القالع وتط�م الخنادق
وتس�لم البلدة -ويعني بغداد -واملمال�ك اىل أحد أوالدي وأن تتوجه
ملالقاتن�ا) ،ويكت�ب مه�ددا ً (إذا جهزت العس�اكر وغضبت عليك،
فاعلم انك ال تنجو مني ولو صعدت اىل السماء أو اختفيت يف باطن
االرض ،ف�ال واق ل�ك) ،وكان رد الخليفة هدايا تافهة أرس�لها مع
موظف صغري ،فكتب اىل هوالكو جوابا ً عىل كتابه (أيها الولد الغر
الذي لم يبلغ الحلم أظن انك تريد أن تذهب بحياتك  .....أما تعلم ان
أه�ل املرشق واملغرب  .....يذعن�ون يل بالطاعة ،وإذا أرشت عليهم
أن يجمعوا ش�ملهم فعلوا ....وأنت لو تزرع بذر املحبة والس�لم يف
قلب�ك ملا كنت تكلفنا بهدم القالع وطم الخنادق ،والحاصل أدعوك
أن ترجع اىل خراس�ان وإال فأن جيش�نا كبري يحج�ب غبار خيلة
ضي�اء الش�مس) ،وملا وص�ل رس�ول الخليفة اىل هوالك�و ،كتب
هوالكو رسالة اىل الخليفة (ان حب املال والجاه واملال والغرور قد
أثر ببصريتك بحيث لم تسمع نصائح  ...فعليك ان تستعد للقتال
فأني س�ائر عليكم بجيوش عدد النمل والجراد) ..وأرسل الخليفة
وفدا ً آخر اىل هوالكو ،وكلفه�م أن يقولوا لهوالكو(:اننا مع علمنا
ان هوالكو ال يقصد لنا السوظ ،ولكنه يسأل الواقفني عىل االحوال
بأن ما من ملوك وس�الطني قصدوا الساللة العباسية ودار السالم
إال كان�ت عاقبته�م وخيم�ة مع م�ا كان لهم من صالب�ة وقوة)،
ورضب امثل�ة ع�ىل ذلك يف تاريخ بغ�داد وكيف ان م�ن اراد بغداد
والخالفة العباس�ية كان�ت نتيجته املوت ،ويخت�م الخليفة قوله:
(ل�ذا كان قصدكم هذا البي�ت ليس من مصلحتك�م ،فاعترب بهذا
الزم�ان الغ�دار) ،ويف يوم  9صفر  1258موع�د دخول هوالكو اىل
بغداد ،فإنه توجه اىل مقر الخليفة ،وأشار باحضار الخليفة ،وقال
ل�ه :اننا ضيوف وان�ت رب املنزل ،فإت الينا بم�ا يليق لضيافتنا..
وكان الخليف�ة يرتجف من الخرف واخ�رج لهم الثياب والنفائس
والجواه�ر ،ثم خاط�ب الخليفة ب�أن االموال املوجودة يف س�طح
االرض ظاه�رة ،ونريد أن تبني الدفائ�ن ،فاعرتف الخليفة بوجود
حوض من الذهب ،ثم أنر هوالكو فوجدوا س�بعمائة من النس�اء
والخ�دم ،فقال هوالكو للخليفة :عليك أن تختار مائة منهن ..ولم
يبق هوالكو يف قرص الخليفة إال خمس�ة أيام ،إذ ترك بغداد نظرا ً
لعفونة هوائها ونزل يف قرية ،وبعد ذلك أرسل باستقدام الخليفة،
فلما ح�ر الخليفة مجلس هوالكو أيق�ن ان لحظات بينه وبني
املوت.
ه�ذا ما حص�ل قبل لحظات من أم�ر هوالكو بقت�ل خليفة بغداد
املس�تعصم بالله ي�وم  14صفر من عام  656ه� س�نة  1258م،
فبعد أن ش�اهد الخليفة الذي حكم بغداد منذ عام  640ه� س�نة
 1242م ،ان�ه لم يبق له أمل يف الحياة بعد وخرج من بغداد ملقابلة
زعيم املغول التتار ،هوالكو خان ،حفيد جنكيز خان ،نظرا ً لعفونة
هواء بغداد بسبب القتىل.

ليلى علوي تترأس لجنة تحكيم
في «البحرين السينمائي»
ت�رتأس الفنان�ة املرصي�ة ،ليىل عل�وي ،لجنة
تحكيم مس�ابقة األفالم الروائية يف أوىل دورات
مهرجان البحرين السينمائي املقرر إقامته يف
الف�رتة ما بني  4و 8من ش�هر م�ارس املقبل
بتنظيم نادي البحرين للسينما ،بالتزامن مع
الذكرى األربعني لتأس�يس النادي يف العام
 .1980وقال�ت إدارة املهرجان يف بيانها:
«إن اختيار ليىل علوي ،جاء ملا تتمتع به
من خربة يف املجال السينمائي إىل جانب
رئاس�تها وعضويتها للعديد من لجان
التحكيم يف مهرجان�ات دولية خليجية

وعربية».
و تض���م
اللجن��ة يف
عض���و يتها
املمثل الس�عودي
إبراهي�م الحس�اوي
والناق�د البحرين�ي أم�ني
صال�ح .ويش�مل «املهرج�ان» أيضا ً مس�ابقة ألفالم
الطلب�ة واألفالم الوثائقية ،تض�م ثالثة بحرينيني هم
املنت�ج والسيناريس�ت فري�د رمضان والناقد حس�ن
حداد واألكاديمي محمد السيد.

سوزان نجم الدين تحارب «كورونا» بكمامة
وقفازين
شاركت ّ
الفنانة ،س�وزان نجم الدين ،متابعيها عرب حسابها
الشخيص عىل «انستغرام» ،مقطع فيديو َ َ
رشحت من خالله
تدابري الوقاية ونصائحها للحماية من فريوس كورونا.
وظهرت «نجم الدين» وهي تضع ُق ّفازين وكمامة طِ بّية
باملط�ار ،كما أوص�ت كذلك الجميع ب�رورة ارتدائها،
خاصة عند السفر والتواجد باملطارات للوقاية والحماية
من الفريوس الخطري .من جانبها ،أغلقت س�وزان نجم
الدي�ن التعليق�ات عىل مقط�ع الفيدي�و ،لتبتع�د عن ّ
أي
تعليقات سلبية من متابعيها.

