الالمي يهنئ اجليش العراقي رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بالذكرى الـ 99لتأسيسه
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
هنأ نقيب الصحفين العراقين ،رئيس اتحاد
الصحفين العرب ،مؤيد الالمي ،الجيش العراقي
الباسل بمناسبة الذكرى ال� 99لتأسيسه.
وقال الالمي ،يف تغريدة له عىل موقع «توير»:
اتقدم بخالص التهاني اىل الجيش العراقي
الباسل بكل صنوفه ،وهو يحتفل بعيده السنوي
ال�  .99مضيفا بالقول :ادعو الله العزيز الكريم
ان يحفظه سورا ً لوطننا الحبيب ،وألبناء شعبنا
الكريم.

الكشف عن مساع لتأجيل االمتحانات
النهائية للصفوف املنتهية

12
صفحة

بغداد /متابعة الزوراء:
كشفت لجنة الربية النيابية عن وجود توجه لتأجيل االمتحانات النهائية للصفوف املنتهية.
وقال عضو لجنة الربية ،طعمة اللهيبي ،يف ترصيح صحفي :إن»هناك توجها ً لدى وزارة الربية
بإعطاء حصص إضافية وتأجيل امتحانات الصفوف املنتهية خالل هذا العام الدرايس» .الفتا ً
اىل أن»معظم التالميذ والطلبة يف املحافظات بدأوا بالعودة اىل مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام
أسابيع ،وأنه من غري املقبول منعهم من الوصول اىل املدارس أو غلق أبوابها بالقوة ملن يرغب يف
االستمرار بالدوام».وأضاف الليهبي أن»املشكلة األكرب هي بالصفوف املنتهية الذين لم ينتظموا
بالدوام حتى اآلن» .مؤكدا ً أن»الوزارة ستتخذ إجراءات بأن تكون هنالك حصص إضافية
للتعويض عما فاتهم من دروس ،وتأخري امتحاناتهم النهائية ،التي كانت تجرى نهاية شهر
حزيران» .يذكر أن وزارة الربية أصدرت ،يف وقت سابق ،قرارا ً بإلغاء األوامر التي صدرت بحق
التالميذ والطلبة باعتبارهم راسبن للعام  2020 � 2019يف املحافظات التي شهدت تظاهرات.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7162 :الثالثاء  7كانون الثاني 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7162 Tue 7 Jan 2020

البناء :العراق حيتاج إىل منظومة صواريخ متطورة ملواجهة أي اعتداء خارجي

األمن النيابية لـ  :جيب إلغاء مجيع اتفاقيات التسليح مع واشنطن والتعاقد مع الدول الصديقة
االمريكي�ة ع�ىل قادة ورموز الحش�د
الشعبي ،يحتم عىل الحكومة العراقية
تطوي�ر ق�درات الجي�ش العراق�ي
والق�وات االمنية من ناحي�ة التجهيز
والتدريب ،ويمكن االس�تعانة بالدول
الصديق�ة املتط�ورة عس�كريا مث�ل
روسيا والصن لغرض ابرام اتفاقيات
جدي�دة تط�ور الق�درات العس�كرية
للقوات االمنية.ولف�ت اىل :ان قرارات
مجلس النواب االخرية تخول الحكومة
إلغاء التعام�ل مع الق�وات االجنبية،
ومنه�ا الوالي�ات املتح�دة االمريكية،
وكذل�ك انه�اء التواج�د االمريك�ي يف
العراق .الفتا اىل :ان الحكومة الحالية
حكوم�ة ترصي�ف اعم�ال ،وينبغ�ي
حسم تش�كيل الحكومة الجديدة من
اج�ل الخ�روج م�ن االزم�ة الراهنة.
بدوره ،اكد النائ�ب عن تحالف البناء،
قيص الشبكي ،رضورة التعاقد لرشاء
منظوم�ة صواري�خ متط�ورة للدفاع
الج�وي ،وتس�ليح جمي�ع صن�وف
الجيش العراقي.

الزوراء /حسن فالح:
اك�دت لجنة االم�ن والدف�اع النيابية
رضورة إلغ�اء جمي�ع اتفاقي�ات
التس�ليح املربمة مع الواليات املتحدة
االمريكي�ة ،وفيم�ا دع�ت اىل رضورة
التعاق�د م�ع ال�دول الصديق�ة مث�ل
روسيا والصن لغرض تسليح وتدريب
الجيش العراقي ،اش�ار تحالف البناء
اىل ان الع�راق يحت�اج اىل منظوم�ة
صواريخ متط�ورة ملواجهة أي اعتداء
خارجي.
وق�ال عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع
النيابية ،النائب بدر الزيادي ،يف حديث
ل�”ال�زوراء” :ان�ه بع�د االنته�اكات
االمريكي�ة االخ�رية الت�ي تس�ببت
بس�قوط ش�هداء م�ن قادة الحش�د
الش�عبي يجب التح�رك إللغاء جميع
االتفاقيات االمنية املربمة مع الواليات
املتح�دة االمريكي�ة س�واء كان�ت يف
مج�ال التس�ليح او التدريب ،واللجوء
اىل ال�دول الصديق�ة للتعاق�د معها يف
س�بيل تطوير قدرات القوات االمنية.
واض�اف :ان اس�تمرار االعت�داءات

تفاصيل ص2

الرئاسات الثالث تؤكد ضرورة توحيد الصفوف وتشيد بدور املؤسسة العسكرية يف حفظ سيادة البلد

بغداد /الزوراء:
هنأ رؤس�اء ،الجمهورية ،برهم صالح ،والوزراء،
عادل عب�د امله�دي ،والربملان ،محم�د الحلبويس،
الجيش العراقي بذكرى تأسيسه ال�( ،)99مؤكدين
رضورة توحيد الصفوف للحفاظ عىل امن وسيادة

العراق ،وفيما شددوا عىل ان الجيش لن يكون أداة
للقمع او يتدخل بالش�ؤون السياس�ية ،أوضحوا
أن�ه صمام أمان هذا البل�د ،وحماة بواباته ودرعه
الحصن وسوره العايل.وقال صالح ،يف بيان تلقت
“الزوراء” نس�خة من�ه :تمر الي�وم علينا الذكرى

 99لتأس�يس الجيش العراقي الباس�ل ،ليستذكر
العراقيون بفخر واعتزاز الكثري من املآثر البطولية
الت�ي خاضه�ا الجي�ش ،ورجاله املخلص�ون من
الحش�د الشعبي والبيش�مركة وأبناء العشائر من
أج�ل دحر اإلرهاب واالنتصار علي�ه .مبينا :اننا إذ

نستذكر هذه املناس�بة ،فإننا نعيش اليوم ظروفا
عصيبة وبالغ�ة التعقید ،وه�ذا يدعونا جميعا اىل
توحيد الصفوف وتغلي�ب املصلحة الوطنية العليا
للحفاظ عىل أمن وسيادة واستقرار العراق.

تفاصيل ص2

الرئيس الرتكي إردوغان يعلن بدء التدخل العسكري يف ليبيا

ص3

املنتخب األومليب يُصعد من وترية حتضرياته للقاء نظريه األسرتالي غدا

ص6

نقابة الصحفيني تستنكر استهداف
أمريكا لقيادات احلشد الشعيب
وتع ّده عمال إجراميا وغادرا

بغداد /الزوراء:
أعربت نقابة الصحفين العراقين عن
استنكارها الستهداف أمريكا لقيادات
الحش�د الش�عبي ،ويف مقدمتهم نائب
رئيس هيئة الحش�د الش�عبي ،القائد
اب�و مه�دي املهن�دس -رحم�ه الله.-
مؤكدة أنه عمل إجرامي غادر ،وانتهاك
للس�يادة العراقية.وقال�ت النقاب�ة يف
بيان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة منه:
إن ه�ذا العم�ل غري م�ربر ،ويعرب عن

س�وء حقيقي تجاه قادة قاتلوا اعتى
التنظيم�ات اإلرهابي�ة يف العالم ،وان
أمريكا قد أخط�أت كثريا بهذه الفعلة
الش�نيعة.وطالبت النقاب�ة الحكومة
العراقية باتخاذ جميع الوس�ائل التي
من ش�أنها الحفاظ عىل امن وسيادة
الع�راق ،ومطالبة مجلس االمن الدويل
واألم�م املتح�دة بإدان�ة ه�ذا العم�ل
العدوان�ي غ�ري املس�ؤول ،والبعيد كل
البعد عن االخالق واالعراف الدولية .

متابعة /الزوراء:
اعلنت ق�وات الجيش الوطن�ي الليبي،
ام�س االثنن ،س�يطرتها بالكامل عىل
منطقة بوهادي وقاع�دة القرضابية،
فيما اكدت استمرارها يف التقدم باتجاه
رست املركز.وقال�ت ش�عبة اإلع�الم
الحرب�ي :إن القوات املس�لحة العربية
الليبية نجح�ت يف اقتحام مدينة رست
م�ن  5مح�اور مصحوبة بغط�اء من
س�الح الجو.وأوضحت :أن عنارص من
القوات املسلحة ضمت رجال الصاعقة
والكتيب�ة  128والكتيبة  210والكتيبة
 646والكتيب�ة  ،192نجحوا يف اقتحام
رست م�ن  5محاور.وتمكن�ت القوات
املس�لحة من دخ�ول كتيبة الس�اعدي
وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل،

كما مشطت القوات املسيطرة منطقة
الكتيب�ة ،وف�رض س�يطرتها الكاملة،
وفق�ا لش�عبة اإلع�الم الحربي.ولفتت
إىل أن الق�وات املس�لحة دخلت منطقة
بوه�ادي وس�ط ترحي�ب كب�ري م�ن
األهايل.م�ن جهت�ه ،ق�ال ،ط�ه حديد،
الناط�ق باس�م “ق�وة حماي�ة وتأمن
رست” التابع�ة للمنطق�ة العس�كرية
الوسطى ،واملنبثقة من عملية “البنيان
املرصوص” :إن القوة تشتبك مع قوات
تابعة للمش�ري خليف�ة حفر.وأوضح
الناطق باس�م الق�وة :أن تل�ك القوات
تح�اول التق�دم إىل “البوابة  ”17رشق
مدين�ة رست .مش�ريا إىل أن�ه س�تتم
مواجهة أي تهديدات ألمن مدينة رست
دون هوادة.

ليبيا ..قوات حفرت تعلن سيطرتها
بالكامل على منطقة بوهادي وقاعدة
القرضابية يف سرت

أملانيا تعلق استبدال عسكرييها يف العراق

بريطانيا حتض بغداد على تأمني
استمرار «العمل احليوي»
للتحالف الدولي
برلن /متابعة الزوراء:
حض�ت الحكوم�ة الربيطاني�ة ،ام�س
االثن�ن ،الع�راق ع�ىل تأم�ن اس�تمرار
«العم�ل الحيوي» للتحالف ال�دويل ،فيما
أكدت عدم وجود نية لها بفرض عقوبات
عىل الع�راق ،فيم�ا اعلن�ت وزارة الدفاع
األملانية أن الجيش األملاني علق اس�تبدال
العس�كرين املشاركن يف مهمة التحالف
ال�دويل ض�د «داع�ش» يف العراق.وق�ال
املتحدث باسم رئيس الوزراء الربيطاني،
بوري�س جونس�ون ،يف ترصي�ح نقلت�ه
روي�رز ،إن جونس�ون س�يلتقي كب�ار
ال�وزراء لبح�ث قضايا الرشق األوس�ط،
ويتحدث إىل رئيس وزراء العراق.وأوضح
أن حكومته ليس لديها أية خطط لفرض
عقوب�ات ع�ىل الع�راق ،داعية بغ�داد إىل
ضمان إمكانية مواصل�ة التحالف الدويل
ض�د «داع�ش» عمل�ه الحيوي.وأش�ار
املتحدث اىل أن إعالن إيران أنها س�تتخىل
عن القيود عىل تخصيب اليورانيوم يبعث
عىل القلق ،وأن بريطانيا تتحدث بش�كل
عاج�ل م�ع األط�راف بش�أن التحركات

املقبل�ة الت�ي ينبغ�ي اتخاذها.وأض�اف
املتح�دث :أن هناك مواثي�ق دولية تحول
دون تدم�ري ال�راث الثقايف ،بع�د أن هدد
الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د ترام�ب،
باس�تهداف  52موقع�ا إيراني�ا ،بم�ا يف
ذل�ك أهداف مهمة للثقاف�ة اإليرانية ،إذا
هاجم�ت طه�ران املواطن�ن أو األصول
األمريكي�ة.ويف س�ياق اخر ،ذك�ر املكتب
اإلعالم�ي ل�دى وزارة الدف�اع األملانية أن
الجيش األملاني علق استبدال العسكرين
املش�اركن يف مهمة التحال�ف الدويل ضد
«داع�ش» يف العراق.وج�اء يف تغري�دة
الجي�ش األملاني ع�ىل «توير»« :بس�بب
تط�ور األوض�اع يف الع�راق ،ق�رر القائد
العام للقوات املس�لحة ،إبره�ارد زورن،
تعلي�ق إرس�ال الوح�دة العس�كرية إىل
الع�راق» ،الت�ي كان مق�ررا له�ا أن تحل
محل الوحدة األقدم هناك .يذكر أن وزارة
الدفاع األملانية لم تعلن ،من جهتها ،إلغاء
إرسال  60مستشارا عسكريا إىل العراق،
برغم التطور األخ�ري عىل خلفية الغارات
الجوية األمريكية األخرية يف العراق.

مساء بغداد مل تشهد حتليقا للطائرات والدفاع تعتذر عن إقامة االحتفال بسبب احلداد

يف ذكرى تأسيسه الـ ..99العراقيون جي ّددون ثقتهم بـ“اجليش العراقي” الباسل ويستذكرون انتصاراته على داعش
الزوراء  /خاص:
ج�د ّد العراقي�ون احتفاالتهم وثقتهم
بالذكرى التاسعة والتسعن لتأسيس
الجيش العراقي الباسل ،وسط دعوات
من الله ان يحف�ظ هذا الجيش البطل
بكل صنوفه وتش�كيالته ،مستذكرين
ومبارك�ن انتصارات�ه ع�ىل االرهاب،
وان يس�تمر س�ورا حصين�ا للوط�ن
للقض�اء ع�ىل التنظيم�ات االرهابية
كافة ،فيما لم تش�هد س�ماء العراق،
كما اعت�اد عليها املواطن�ون ،تحليقا
للطائ�رات حاملة أعالم الع�راق إيذانا

بب�دء االحتف�ال بالذك�رى الس�نوية
لتأس�يس الجي�ش العراق�ي ،كم�ا لم
تزين ش�وارع بغداد وسيارات الجيش
العراقي بالورود والزينة والش�عارات
التي تمجد تأريخ هذا الجيش ،بس�بب
االح�داث االخ�رية التي م�رت بالبالد،
واع�الن حال�ة الح�داد الع�ام يف البالد
لثالث�ة ايام ترحما عىل ارواح ش�هداء
قادة الحشد الشعبي.كما اعلنت وزارة
الدفاع االعتذار عن اقامة حفل تخرج
ال�دورة ( )79كلية االركان ،والذي من
املزمع اقامت�ه اليوم الثالثاء ،بس�بب

م�ا يش�هده البل�د من ح�داد عام عىل
ارواح الش�هداء .وبع�د االنتص�ارات
الكبرية التي حققه�ا الجيش العراقي
يف املعارك ضد تنظيم داعش االرهابي,
اس�تعاد الجيش مكانت�ه الكبرية بن
ابن�اء الش�عب العراقي ،وب�ن اقرانه
من الجيوش العربية والدولية.وكشف
موقع “غلوب�ال فاير باور” األمريكي،
املتخص�ص يف الش�ؤون العس�كرية،
عن تقدم الجي�ش العراقي يف تصنيف
االق�وى يف العالم ،خ�الل العام ،2018
ليحت�ل املرك�ز الس�ابع واألربعن عىل

مس�توى جيوش العال�م ،متفوقا عىل
دول عديدة.وق�ال املوق�ع يف تقري�ر
مرجم ،يف ( 30ترشين الثاني ،)2018
إن “الجي�ش العراق�ي يواص�ل بن�اء
قدرات�ه ،بعد االنتهاء م�ن الحرب عىل
تنظيم داعش” .مشريا إىل أن “الجيش
العراق�ي قف�ز  89مرتب�ة يف تصنيف
اقوى جيوش العالم ،ليحتل املرتبة ،47
بعدما كان يف املرتبة .”136وبحس�ب
التصنيف ،فقد تفوق الجيش العراقي
عىل جي�وش  3دول أوربي�ة معروفة،
ه�ي الدنم�ارك الت�ي حل�ت يف املرتبة

 ،54والربتغ�ال الت�ي حل�ت يف املرتبة
 ،63وبلجي�كا الت�ي ج�اءت يف املرتبة
.68وتصدرت الواليات املتحدة تصنيف
أقوى جي�وش العال�م يف العام ،2018
تليها روس�يا ،ثم الص�ن ،فربيطانيا.
ويعتم�د ه�ذا التصني�ف ع�ىل ع�دة
عوام�ل ،من بينها ع�دد املقاتلن الذي
يضم�ه الجيش ومس�توى تس�ليحه،
ومعدل اإلنفاق عىل تطويره ،والخربات
العسكرية التي اكتسبها جراء املعارك
التي خاضها.

تفاصيل ص 4

بعد ارتفاع أسعار صرف الدوالر ببورصة الكفاح واألسواق

بعد دعوة الربملان لرحيل القوات األمريكية

البنك املركزي :قادرون على كبح أي ارتفاع
بسعر الدوالر يف األسواق احمللية

ترامب يهدد العراق بعقوبات ..وبيلوسي :سنصوّت
على قانون للحد من حتركات الرئيس العسكرية

بغداد /الزوراء:
اك�د البنك املركزي العراق�ي انه قادر عىل كبح اي
ارتفاع بس�عر ال�دوالر يف االس�واق املحلية ،وفيما
ش�هدت ،امس االثنن ،الس�وق املحلية ارتفاعا يف
اسعار رصف الدوالر امام الدينار العراقي ،اوضح
البن�ك املركزي ان الزيادة الطفيفة التي تش�هدها
االس�واق حاليا مج�رد توقعات.وق�ال مدير عام
دائرة العمليات املالية وادارة الدين ،محمود داغر،
يف حدي�ث صحف�ي :ان “البنك ق�ادر عىل كبح اي
ارتفاع يف اسعار رصف الدوالر يف االسواق املحلية”.
مبين�ا ان “م�ا يح�دث اآلن م�ن ارتف�اع طفي�ف
بأس�عار الدوالر ،ال�ذي هو غري مؤث�ر ،ناجم عن
توقعات وتفس�ريات وتربي�رات ناتجة عن طبيعة
الترصيحات السياس�ية ،وموق�ف مجلس النواب
االخري” .واك�د داغر ان “البنك مس�تعد لتلبية اي

طلب يف الس�وق ،وبأية كمية من ال�دوالرات التي
يحتاجه�ا ،وه�ذه هي سياس�ة البن�ك التي تقوم
ع�ىل التغطية املس�تمرة ل�كل الطلب�ات الخاصة
باالستريادات او الطلبات النقدية ،وسيستمر عىل
ذلك”.وتاب�ع ان “البن�ك املركزي العراق�ي والبنك
الفدرايل وبقية البنوك االخ�رى ،التي تتواجد فيها
احتياطياتن�ا م�ن العمل�ة ،ال تتأث�ر بش�كل كبري
بالسياسة” .الفتا اىل ان “البنك يمتلك من االرصدة
التي تس�تطيع تلبية أية كمية مطلوبة من الدوالر
وحت�ى زيادة ضخ العمل�ة إذا اقتىض االمر ذلك”.
يذكر ان الس�وق املحلية ش�هدت ،ام�س االثنن،
ارتفاع�ا يف اس�عار رصف ال�دوالر ام�ام الدين�ار
العراقي ليصل اىل  1223الف دينار للدوالر الواحد،
بعد ان كان مس�تقرا ،ولفرات طويلة ،عند 1221
الف دينار للدوالر .

واشنطن /متابعة الزوراء:
ه�دد الرئيس األمريك�ي ،دونالد ترام�ب ،بفرض
عقوبات عىل بغ�داد بعدما طالب الربملان العراقي
الق�وات األمريكي�ة بمغ�ادرة الب�الد ،مضيفا أنه
إذا غ�ادرت قواته فس�يتعن عىل بغ�داد أن تدفع
لواش�نطن تكلفة قاعدة جوي�ة بنتها هناك.وقال
ترام�ب للصحفين ع�ىل متن الطائرة الرئاس�ية،
أثن�اء عودت�ه م�ن ميام�ي إىل واش�نطن األح�د:
“لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بش�كل
استثنائي .لقد احتاجت مليارات الدوالرات لبنائها
من�ذ فرة طويل�ة قبل مجيئ�ي .لن نغ�ادر إال إذا
دفعوا لنا تكلفتها”.وأض�اف ترامب أنه إذا طالب
العراق برحيل القوات األمريكية ،ولم يتم ذلك عىل
أس�اس ودي“ ،س�نفرض عليهم عقوبات لم يروا
مثله�ا من قبل مطلقا”.وق�ال“ :إذا كان هناك أي

عم�ل عدائ�ي ،وإن فعل�وا أي يشء نعتقد أنه غري
مناس�ب ،فس�نفرض عقوب�ات كبرية ج�دا عىل
العراق ،س�تبدو تلك املفروضة ع�ىل ايران ضئيلة
مقارن�ة بها”.مع ذل�ك ،جدد ترام�ب انتقاد قرار
التدخ�ل األمريك�ي يف العراق ،وق�ال“ :لقد أنفقنا
الكثري من املال يف العراق .. .كان الذهاب إىل الرشق
األوس�ط هو أسوأ قرار يتم اتخاذه عىل اإلطالق يف
تاري�خ بلدن�ا ،وقد قلت ذلك علن�ا ،لذلك أعتقد أنه
يمكنني القول بذل�ك اآلن ..لكننا هناك وذهبنا إىل
العراق”.وج�اءت ترصيح�ات ترامب بع�د أن دعا
الربملان العراقي ،األحد ،الحكومة إىل “إنهاء تواجد
أي ق�وات أجنبي�ة” ع�ىل أراضي�ه ،ع�رب املبارشة
ب�”إلغاء طلب املساعدة” املقدم إىل املجتمع الدويل
لقتال تنظيم “داعش”.

تفاصيل ص2

جملس التعاون اخلليجي يصدر بيانا عاجال بشأن “ اغتيال قائد فيلق القدس “

الرئيس األمريكي يتلقى أقوى تهديد بالقتل من احلرس الثوري اإليراني ردا على اغتيال سليماني
بغداد /متابعة الزوراء:
علق مجلس التعاون الخليجي عىل اغتيال
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري
اإليراني ،قاسم سليماني ،بقصف أمريكي
يف العراق ،فيما اك�د قائد القوات الجوية
يف الحرس الث�وري ،عيل حاجي زادة  ،أن
قت�ل الرئي�س األمريكي ،دونال�د ترامب،
لن يك�ون كافي�ا لالنتق�ام لقائ�د فيلق
القدس ،قاس�م س�ليماني ،الذي اغتالته

قوة أمريكية قرب مط�ار بغداد الدويل يف
العراق.وقال األم�ن العام للمجلس ،عبد
اللطي�ف الزيان�ي ،يف بيان ل�ه ،إن “دول
املجل�س تابع�ت بقل�ق واهتم�ام بالغن
األحداث والتطورات الخطرية يف العراق”.
مطالبا األطراف املعنية ب�”التهدئة وعدم
التصعي�د ،وتغلي�ب الحل�ول السياس�ية
لألزم�ات لتجني�ب املنطق�ة املتوت�رة
وش�عوبها أي تداعيات سلبية عىل أمنها

واس�تقرارها”.ودعا الزيان�ي املجتم�ع
ال�دويل إىل “تحم�ل مس�ؤولياته لوق�ف
التصعيد يف منطقة الرشق األوسط”.ويف
س�ياق اخر ،أكد الحرس الثوري اإليراني
أن قتل الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
ل�ن يك�ون كافي�ا لالنتق�ام لقائ�د فيلق
القدس ،قاس�م س�ليماني ،الذي اغتالته
ق�وة أمريكية ق�رب مطار بغ�داد الدويل
يف العراق.وق�ال قائ�د الق�وات الجوية يف

الح�رس الث�وري ،ع�يل حاج�ي زادة :إن
“الثأر لدماء س�ليماني ،ه�و إزالة وجود
أمري�كا يف املنطق�ة وبالكام�ل” ،وذل�ك
حس�ب وكالة “مه�ر” اإليرانية.وأضاف:
“ال�رد عىل مقتل س�ليماني ليس بإطالق
صواري�خ أو إس�قاط طائرات مس�رية،
ول�ن نرىض حت�ى بمقتل ترام�ب مقابل
س�ليماني ،ألن مقتل�ه ل�ن يك�ون كافيا
لالنتق�ام لقاس�م س�ليماني”.وكانت

وزارة الدف�اع األمريكي�ة (البنتاغ�ون)،
أعلنت ،صباح الجمعة ،أنها نفذت رضبة
بالق�رب من مطار بغ�داد يف العراق ،قتل
فيها قائ�د فيلق القدس اإليران�ي ،اللواء
قاس�م س�ليماني ،باإلضاف�ة إىل قيادات
يف الحشد الش�عبي العراقي ،عىل رأسهم
أبو مهدي املهندس ،فيما أعلنت طهران،
قاس عىل
من جهتها ،أنها س�رد بشكل ٍ
عملية االغتيال هذه.
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هنأت اجليش مبناسبة الذكرى التاسعة والتسعني لتأسيسه
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الرئاسات الثالث تؤكد ضرورة توحيد الصفوف وتشيد بدور املؤسسة العسكرية يف حفظ سيادة البلد

بغداد /الزوراء:
هنأ رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء
عادل عبد املهدي والربملان محمد الحلبويس،
الجيش العراقي بذكرى تأسيسه الـ(،)99
مؤكدين عىل رضورة توحيد الصفوف للحفاظ
عىل امن وسيادة العراق ،وفيما شددوا عىل
ً
أداة للقمع او يتدخل
ان الجيش لن يكون
بالشؤون السياسية ،أوضحوا أنه صمام
أمان هذا البلد وحماة بواباته ودرعه الحصني
وسوره العايل.
وقال صالح يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :تمر اليوم علينا الذكرى  99لتأسيس
الجيش العراقي الباسل ،ليستذكر العراقيون
بفخر واعتزاز الكثري من املآثر البطولية التي
خاضها الجيش ورجاله املخلصون من الشعبي
والبيشمركة وأبناء العشائر من أجل دحر
اإلرهاب واالنتصار عليه .مبينا اننا إذ نستذكر
هذه املناسبة فإننا نعيش اليوم ظروفا عصيبة
وبالغة التعقید ،وهذا يدعونا جميعا اىل توحيد
الصفوف وتغليب املصلحة الوطنية العليا
للحفاظ عىل أمن وسيادة واستقرار العراق.
واضاف :أن املرحلة املقبلة التي تتطلب التآزر
والعمل املشرتك بني جميع العراقيني ،وبكل
مكوناتهم تكون األولوية فيها اىل استمرار
وإدامة زخم االنتصارات بمطاردة فلول
عصابات اإلرهاب تحقيق النرص الحاسم
والنهائي ،وتلبية مطالب جميع العراقيني يف
حياة حرة كريمة تحفظ لهم بلدهم وسيادته
واستقالله ،وإعادة إعمار املدن املحررة،
والنهوض بالواقع االقتصادي لتأمني مستقبل
أجيالنا املقبلة.
وتابع :بهذه املناسبة نهنئ منتسبي الجيش
العراقي ،قادة وضباط وجنودا ،من مختلف
الصنوف والتشكيالت من الجيش والرشطة
والحشد الشعبي والبيشمركة والرحمة
والخلود لشهدائنا االبرار والشفاء العاجل
للجرحى واملصابني حفظ الله العراق وشعبه
العزيز.
أما رئيس الوزراء ،عادل عبد املهدي ،فقال يف
بيان صدر بمناسبة عيد الجيش :يف مثل هذا
اليوم السادس من شهر كانون الثاني عام
 ١٩٢١تأسس الجيش العراقي البطل ليكون
سدا منيعا يف الدفاع عن ارض وحدود العراق
وسيادته الوطنية ،وتحل ذكرى تأسيس

الجيش العراقي هذا العام وبلدنا العراق العزيز
يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات
جسيمة تمس حارضه وتهدد مستقبله.
واضاف :أن هذه الظروف الصعبة تستدعي
وحدة الصف واملوقف وتغليب املصالح العليا
للبالد والحرص عىل سالمة وأمن واستقرار
العراق والحفاظ عىل سيادته الوطنية .الفتا
اىل :اننا نستذكر هذه املصاعب اليوم ،ونؤكد ان
الجيش العراقي بات أقوى مما سبق ،وأصبح
يمتلك الخربة الكافية والالزمة كما هو حال
صنوف القوات األمنية األخرى التي تعمل
ً
سوية للحفاظ عىل أمن البالد ومستقبلها.

واكد :من حق العراقيني ان يفخروا بجيشهم
وقواتهم املسلحة وبهذه املؤسسة العسكرية
ذات التأريخ الطويل والتقاليد الراسخة
وبجنودها ومراتبها وضباطها الذين
اسرتخصوا ارواحهم عىل طريق الوالء للوطن
والشعب .مشريا اىل انه بهذه املناسبة العزيزة
نبارك لشعبنا وجميع أبناء قواتنا املسلحة
ذكرى تأسيس الجيش العراقي ،ونحيي ارواح
الشهداء والجرحى ،ونحيي املقاتلني الغيارى
يف مختلف صنوف وتشكيالت القوات املسلحة
الذين مازالوا يسطرون اروع صور البطولة
والفداء دفاعا عن العراق وشعبه ،ويواصلون
إدامة اإلنتصار ومطاردة بقايا عصابة داعش
االرهابية ومنعهم من إلحاق األذى بشعبنا
مرة أخرى.
وتابع عبد املهدي :ان واجب القوات املسلحة
العراقية األساس كان وسيبقى هو الدفاع عن
العراق ،وقد حرصنا عىل توفري الظروف املناسبة
لبناء جيش مهني ينتمي للعراق ويرفع رايته

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني،
عن اعتقال “داعيش” زور هوياته
مع عائلته يف كركوك.فيما ألقت قوة
أمنية القبض عىل ارهابي يف عصابات
داعش جنوبي مدينة املوصل.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان
لها تلقت “الزوراء” نسخة منه:
ان “مفارز استخبارات الرشطة
االتحادية والعاملة ضمن وكالة
االستخبارات والتحقيقات االتحادية،
واسنادا ً ملعلومات استخبارية دقيقة
يف محافظة كركوك ،ألقت القبض
عىل متهم ينتمي اىل عصابات داعش
االرهابية واملطلوب عىل وفق املادة (
 4ارهاب)”.
واضافت انه “يعمل ضمن مايسمى
قاطع الفرات” .مشرية اىل انه “من
خالل التحقيقات تبني ان املتهم قام

بعقيدته القتالية الحرة املستقلة ،ونراهن
عىل قدراته املتطورة ،ونراهن عىل شجاعته،
ونراهن كذلك عىل الشعب الذي يقف خلف هذا
الجيش من أجل الدفاع عن رشف هذا البلد
العظيم وتاريخه ،اليوم ونحن نواجه الظروف
الصعبة واملرحلة الحساسة الحرجة ،يقع عىل
الجميع واجب املسؤولية الوطنية يف حماية
هذا البلد والحفاظ عىل سيادته ،وتجنيبه
خطر الرصاعات ،وتمكني القوات العراقية من
أخذ زمام املبادرة ورفع القدرات والكفاءات
بما يوازي متطلبات املرحلة ومقتضيات
املصلحة.

البناء :العراق حيتاج إىل منظومة صواريخ متطورة ملواجهة أي اعتداء خارجي

الداخلية تعتقل إرهابيني يف
كركوك واملوصل
بتزوير هويته مع هويات عائلتة
للتخفي من اعني االجهزة االمنية”.
وتابعت انه “تم اتخاذ االجراءات
القانونية كافة بحقه”.
من جهة متصلة ،ألقت قوة أمنية
القبض عىل ارهابي يف عصابات
داعش جنوبي مدينة املوصل.
وذكر بيان إلعالم وزارة الداخلية
تلقت “الزوراء” نسخة مه ،ان
“مديرية شؤون السيطرات التابعة
لقيادة رشطة نينوى ،ومن خالل
عمليات التدقيق والتفتيش ،ألقت
القبض عىل الداعيش {ا س ا} والذي
كان يعمل فيما يسمى بالحسبة
خالل فرتة سيطرة داعش عىل مدينة
املوصل”.
وبني انه “تم القبض عىل االرهابي
يف {سيطرة بغداد} جنوبي مدينة
املوصل”.

ويدافع عنه” .موضحا ان “الحكومة وضعت
يف مقدمة اولوياتها وبرنامجها حرص السالح
بيد الدولة ،وأصدرنا القرارات واألوامر الالزمة
بهذا الشأن”.
وبني :ان هذا الجيش هو ابن الشعب ،وال يمكن
ً
أداة للقمع او يتدخل يف الشؤون
ان يكون
السياسية التزاما بالدستور العراقي الذي يحدد
شكل وواجب ودور القوات املسلحة .مجددا
التهنئة والتربيك ألبناء شعبنا بذكرى تأسيس
الجيش العراقي ،ونوجه التحية لصنوف قواتنا
املسلحة الربية والبحرية والجوية وطريان
الجيش ،ونحيي جميع تشكيالتها من جيش
ورشطة وحشد شعبي وبيشمركة وأجهزة
أمنية.
ومن جهته ،قال رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس :تمر علينا الذكرى التاسعة
والتسعني لتأسيس جيشنا العراقي البطل
الذي أبدى مالحم بطولية خالدة ،ق َّدم فيها
تضحيات كبرية ،وحقق فيها انتصارات
عظيمة ستبقى خالدة يف ذاكرة الزمن.
واوضح قائال :أنتم صمام أمان هذا البلد
وحماة بواباته ودرعه الحصني وسوره العايل،
بسهركم تنام جفون العراقيني ،وبجهدكم
وجهادكم يتقدم هذا البلد ويتطور ،فقد كنتم
وما زلتم رجال املهمات الكبرية واألفعال
العظيمة ،فكما كنتم وعىل الدوام سورًا لهذا
الوطن فقد قمتم بأعمال إنسانية ومهنية
عظيمة خالل مرحلة النزوح ومساعدتكم
للعوائل الفارَّة من جحيم داعش ،فضال عن
حمايتكم للمتظاهرين السلميني ومؤسسات
الدولة ومق َّدراتها من التخريب والنهب عىل

أيدي العابثني ،فلكم َّ
منا كل التحية والتقدير
بعيدكم األغر امليمون.
واضاف الحلبويس :لقد عربنا جميعا
بفضل األبطال من أبنائكم األزمات واملحن
والصعوبات ،وها نحن اليوم نبدأ مرحلة
جديدة من مراحل بناء الدولة بعد القضاء عىل
اإلرهاب الذي حققه هؤالء األبطال بالتعاون
مع إخوانهم يف القوات األمنية بمختلف
التشكيالت والصنوف ومن وجميع املؤسسات
الرسمية الساندة ،وطوينا صفحة مؤملة
من صفحات الحرب التي خضناها بصالبة
العراقيني وإيمانهم بتاريخهم وحارضهم
ومستقبلهم ،لنفتح صفحة جديدة من
صفحات البناء واإلعمار ونتطلع ملستقبل
أفضل ،ولن يكون هذا املستقبل أفضل ما لم
تتحد الجهود العراقية للبدء بمرشوع التنمية
والتطور وطي صفحة املايض والتكاتف من
وطن ح ٍّر مستقل سيد.
أجل
ٍ
نّ
وبني الحلبويس :نراهن عىل إيمان جيشنا

أما وزير الدفاع ،نجاح الشمري ،فقال يف
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :وسط هذه
الظروف تمر علينا اليوم الذكرى ( التاسعة
والتسعون) لتأسيس الجيش العراقي الباسل،
الذي نحتفل كل عام بذكرى هذه املناسبة
الغالية علينا ،لنستذكر معاني الفخر واالعتزاز
وسفر هذا الجيش
والعرفان لتاريخ ومحطات ِ
العظيم وقادته الذين لم يبخلوا بدمائهم عىل
العراق واألرايض العربية ،ولنا يف مقربة جنني
يف فلسطني املحتلة شهادة عىل بطوالت هذا
الجيش وقادته األبطال الذين ضحوا بأرواحهم
ودمائهم من أجل فلسطني وقضايا األمة،
والشعوب والجيوش من حقها أن تفتخر
باملحطات املجيدة.
ٌ
جيش
وأضاف :أن الجيش العراقي العظيم
مُ جرنّب ومتى ما ُذكر ،وأينما توجه فهو يحمل
عناوين االحرتام واإلكبار واإليثار ،وشعاره
وحدة البالد وأمنها والرمز الذائد عن حياضها
ومصالحها وتطلعات شعبها.
وتابع :أن أية أمة بال جيش قوي ومدرب
ويواكب التطور ويحافظ عىل االنضباط
واليقظة ،تبقى أمة ضعيفة يرتبص بها
الطامعون .مشريا ً إىل أن العراقيني أدركوا منذ
البداية أهمية هذا املعنى ،فسارعوا لتأسيس
هذا الجيش وديمومته ،فصار من الجيوش
املهمة يف املنطقة واإلقليم ،حتى بات املواطن
يفخر به لعقود وعقود.
نّ
جسدت عىل
وأوضح :أن املؤسسة العسكرية
مدار عمرها الـ 99آيات البطولة والفداء
والتضحيات ،وليس للدفاع عن العراق فحسب
بل للدفاع عن األمة العربية وقضاياها .مبينا ً

أن بطوالت الجيش العراقي كانت محط اآلمال
والتطلعات والعنوان األسمى للهوية الوطنية
العراقية.
ولفت اىل :أن جيش العراق العظيم كان
مؤسسة عراقية عريقة وعميقة يف الوالء
للوطن وملتزمة بعناوين االنضباط واملهنية
والرتاتبية والقيادة والسيطرة والدفاع عن
مصالح البالد تحت ظل القانون والدستور
وحقوق اإلنسان.
وقال الشمري :يف هذا اليوم املجيد أغتنم
الفرصة ،وهذه املناسبة العظيمةُ ،
ألحيي
املقاتلني من قادة وآمرين وضباط ومراتب
جيشنا الباسل الذين سطروا أعظم مالحم
البطولة والفداءَ ،
وعمنّدوا بدمائهم مع أخوتهم
ونظرائهم يف قوات الحشد الشعبي ووزارة
الداخلية وقوات مكافحة اإلرهاب وقوات
البيشمرگة والحشد العشائري ،فطرزوا آيات
الفخر والعز والنرص املبني عىل قوى اإلرهاب
والضالل املتمثلة بعصابات داعش األرهابية
ومن معها.
وأكد :أن الجيش العراقي دافع عن العراق
واملنطقة واإلقليم والعالم أجمع ضد الهجمة
الرببرية األرهابية ،وبهذه املناسبة ،إذ نشكر
املرجعية الرشيدة والوطنية التي وحدت
الشعب العراقي خلف جيشنا الباسل بفتواها
الخالدة (فتوى الجهاد الكفائي) التي جاءت
أزرا ً لجيشنا الباسل الذي رُزق بالرديف
الوطني الحي املتمثل بالحشد الشعبي فولدت
االنتصارات الخالدة عىل االٍرهاب العاملي.
ومن جهته ،هنأ زعيم ائتالف دولة القانون،
نوري املالكي ،بعيد الجيش ،مؤكدا أن
التحديات تزداد أمام البالد.
وقال املالكي ،يف تغريدة عىل “تويرت” :يف ذكرى
تأسيسه الـ  ٩٩نتقدم بالتهنئة اىل جيشنا
العراقي البطل ،هذا العيد يطل علينا فيما
التحديات تزداد أمام بلدنا وكلنا ثقة بجيشنا
الذي يظهر يف كل مرة عزيمة وصالبة وإرادة
قوية.
وأضاف :نقف اليوم خلف جيشنا الباسل ،قادة
وضباطا ومراتب ،للحفاظ عىل وطننا الحبيب،
ونشد عىل اياديهم وندعمهم من اجل الدفاع
عن حياض الوطن من اَي اعتداء خارجي ،انتم
عز العراق وهيبته وحماة سيادته ،كل عام
وجيشنا العراقي بألف خري.

األمن النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية
رضورة إلغاء جميع اتفاقيات
التسليح املربمة مع الواليات املتحدة
االمريكية ،وفيما دعت اىل رضورة
التعاقد مع الدول الصديقة مثل
روسيا والصني لغرض تسليح وتدريب
الجيش العراقي ،اشار تحالف البناء
اىل ان العراق يحتاج اىل منظومة
صواريخ متطورة ملواجهة اي اعتداء
خارجي.
وقال عضو لجنة االمن والدفاع
النيابية ،النائب بدر الزيادي،
يف حديث لـ”الزوراء” :انه بعد
االنتهاكات االمريكية االخرية التي
تسببت بسقوط شهداء من قادة
الحشد الشعبي ،يجب التحرك إللغاء

 :جيب إلغاء مجيع اتفاقيات التسليح مع واشنطن والتعاقد
مع الدول الصديقة

جميع االتفاقيات االمنية املربمة
مع الواليات املتحدة االمريكية سواء
كانت يف مجال التسليح او التدريب،
واللجوء اىل الدول الصديقة للتعاقد
معها يف سبيل تطوير قدرات القوات
االمنية.
واضاف :ان استمرار االعتداءات
االمريكية عىل قادة ورموز الحشد
الشعبي ،يحتم عىل الحكومة العراقية
تطوير قدرات الجيش العراقي
والقوات االمنية من ناحية التجهيز
والتدريب ،ويمكن االستعانة بالدول
الصديقة املتطورة عسكريا مثل
روسيا والصني لغرض ابرام اتفاقيات
جديدة تطور القدرات العسكرية
للقوات االمنية.
ولفت اىل :ان قرارات مجلس النواب

االخرية تخول الحكومة إلغاء التعامل
مع القوات االجنبية ،ومنها الواليات
املتحدة االمريكية ،وكذلك انهاء
التواجد االمريكي يف العراق .الفتا اىل:
ان الحكومة الحالية حكومة ترصيف
اعمال ،وينبغي حسم تشكيل
الحكومة الجديدة من اجل الخروج
من االزمة الراهنة.
بدوره ،اكد النائب عن تحالف البناء،
قيص الشبكي ،رضورة التعاقد لرشاء
منظومة صواريخ متطورة للدفاع
الجوي ،وتسليح جميع صنوف
الجيش العراقي.
وقال الشبكي يف حديث لـ”الزوراء”:
ان قرارات مجلس النواب االخرية
كانت جريئة ،لكن ينبغي ان تعقبها
قرارات اخرى من قبل الحكومة

العراقية ،وهي تطوير قدرات الجيش
العراقي ،السيما بعد االعتداءات
االمريكية االخرية ،من خالل التعاقد
لرشاء اسلحة متطورة ومنظومة
دفاع جوي ،وكذلك اسلحة تخص
القوة الجوية وحتى البحرية ،ملواجهة
اي اعتداء خارجي.
واضاف :ان الحكومة املقبلة ستواجه
تحديات كبرية ،لكن عليها ان تركز
بامللف االمني ،وكيفية الحفاظ عىل
امن وسيادة البلد.
من جهته ،أكد رئيس اللجنة املالية
النيابية ،هيثم الجبوري ،ان اتفاقية
اإلطار االسرتاتيجي التي اقرت سنة
 ٢٠٠٨ما زالت سارية املفعول،
فيما اشار اىل انها ال تتأثر بقرار
الربملان.

وقال الجبوري ،يف بيان ،تلقت
“الزوراء” نسخة منه :ان اتفاقية
اإلطار االسرتاتيجي (العراقية -
االمريكية) التي اقرت سنة  ٢٠٠٨ما
زالت سارية املفعول ،ونحن ملتزمون
بها” .مبينا انها “ال تتأثر بالقرار
الذي صدر من الربملان كونه ركز
عىل إنهاء التواجد العسكري األجنبي
فقط ،وبجدول زمني تعده الحكومة
العراقية عىل وفق جاهزية قواتنا
املسلحة ،وتقديرات القيادة العامة
بالتنسيق مع تلك الدول ،بما ال يؤثر
يف طبيعة عالقاتنا معها خاصة”.

واضاف :ان مهمة وجود هذه القوات
قد انتهى بعد القضاء عىل دولة الخرافة
الداعشية .داعية اىل عدم القلق من أي
تدهور يف الوضع اقتصادي.

بعد دعوة الربملان لرحيل القوات األمريكية

ترامب يهدد العراق بعقوبات ..وبيلوسي :سنصوّت على قانون للحد من حتركات الرئيس العسكرية
واشنطن /متابعة الزوراء:
هدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بفرض
عقوبات عىل بغداد بعدما طالب الربملان
العراقي القوات األمريكية بمغادرة البالد،
مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعني عىل
بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة
جوية بنتها هناك.
وقال ترامب للصحفيني عىل متن الطائرة
الرئاسية أثناء عودته من ميامي إىل
واشنطن األحد“ :لدينا قاعدة جوية هناك
باهظة التكلفة بشكل استثنائي .لقد
احتاجت مليارات الدوالرات لبنائها منذ فرتة
طويلة قبل مجيئي .لن نغادر إال إذا دفعوا
لنا تكلفتها”.
وأضاف ترامب أنه إذا طالب العراق برحيل
القوات األمريكية ولم يتم ذلك عىل أساس
ودي“ ،سنفرض عليهم عقوبات لم يروا
مثلها من قبل مطلقا”.
وقال“ :إذا كان هناك أي عمل عدائي ،وإن
فعلوا أي يشء نعتقد أنه غري مناسب،

فسنفرض عقوبات كبرية جدا عىل العراق،
ستبدو تلك املفروضة عىل ايران ضئيلة
مقارنة بها”.
مع ذلك ،جدد ترامب انتقاد قرار التدخل
األمريكي يف العراق ،وقال“ :لقد أنفقنا
الكثري من املال يف العراق .. .كان الذهاب إىل
الرشق األوسط هو أسوأ قرار يتم اتخاذه
عىل اإلطالق يف تاريخ بلدنا ،وقد قلت ذلك
علنا لذلك أعتقد أنه يمكنني القول بذلك
اآلن ..لكننا هناك وذهبنا إىل العراق”.
وجاءت ترصيحات ترامب بعد أن دعا
الربملان العراقي األحد الحكومة إىل “إنهاء
تواجد أي قوات أجنبية” عىل أراضيه ،عرب
املبارشة بـ”إلغاء طلب املساعدة” املقدم إىل
املجتمع الدويل لقتال تنظيم “داعش” ،وذلك
ردا عىل مقتل قائد فيلق القدس اإليراني
قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي أبو مهدي املهندس برضبة جوية
أمريكية يف بغداد يوم الجمعة املايض.
يف غضون ذلك ،أعلنت رئيسة مجلس

النواب األمريكي ،نانيس بيلويس ،أن املجلس
سيصونّت هذا األسبوع ،عىل قانون يحد من
تحركات الرئيس ،دونالد ترامب ،العسكرية
تجاه إيران.
وقالت بيلويس يف بيان نرش عىل موقعها
اإللكرتوني“ :هذا األسبوع ،سيقدم املجلس
قرار سلطات الحرب ويصوت عليه للحد من

التحركات العسكرية للرئيس فيما يتعلق
بإيران .هذا القرار مشابه للقرار الذي قدمه
السيناتور تيم كني يف مجلس الشيوخ”.
وأوضح البيان أن القرار يؤكد من جديد
“مسؤوليات الكونغرس الرقابية الراسخة
من خالل األمر امللزم بأنه إذا لم يتم اتخاذ
أي إجراء إضايف من جانب الكونغرس ،فإن

األعمال العسكرية لإلدارة فيما يتعلق بإيران
يجب أن تتوقف يف غضون  30يوما”.
وأضافت بيلويس أن تقديم القرار ستقوم به
النائبة إليسا سلوتكني ،وهي محللة سابقة
يف وكالة االستخبارات األمريكية ووزارة
الدفاع ومتخصصة يف شؤون “املليشيات
الشيعية”.
وسبق أن وصفت بيلويس قتل قائد فيلق
القدس اإليراني ،قاسم سليماني ،برضبة
جوية أمريكية يف بغداد ،بأنه عمل عسكري
“استفزازي وغري متناسب” يعرض الجنود
والدبلوماسيني األمريكيني للخطر.
من جانبها ،أصدرت وزارة الخارجية
األمريكية بيانا ،علقت فيه عىل قرار الربملان
العراقي الذي يويص الحكومة بإنهاء وجود
جميع القوات األجنبية يف البالد.
وقالت املتحدثة باسم الوزارة“ :بينما ننتظر
مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية
لتأثري قرار اليوم وأثره ،فإننا نطالب الزعماء
العراقيني بقوة عىل إعادة النظر يف أهمية

العالقة االقتصادية واألمنية املستمرة بني
البلدين ،واستمرار وجود التحالف الدويل
لهزيمة “داعش”.
وأضافت الدبلوماسية األمريكية أن واشنطن
مؤمنة بأن يف مواصلة قتال “داعش”،
مصلحة مشرتكة للواليات املتحدة والعراق.
وتبنى الربملان العراقي قرارا يطالب
الحكومة بإنهاء وجود القوات األجنبية يف
العراق ،وعدم استخدامها أراضيه ومجاله
الجوي ومياهه ألي سبب.
وينص القرار عىل أن الحكومة ملزمة بإلغاء
طلب املساعدة األمنية من التحالف الدويل
الذي يقاتل تنظيم “داعش” بسبب انتهاء
العمليات العسكرية يف العراق وتحقيق
النرص.
وقرارات الربملان تختلف عن القوانني،
إذ أنها غري ملزمة للحكومة ،لكن رئيس
الوزراء العراقي ،عادل عبد املهدي ،دعا يف
وقت سابق إىل إنهاء وجود القوات األجنبية
يف العراق.
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املغرب...هل اقرتب“الطالق” بني“التوحيد
واالصالح” و”العدالة والتنمية”؟
الرباط/األناضول:
بع�د تعميق طابعها الدع�وى يف ميثاقها الجديد
املص�ادق عليه يف مؤتمرها العام األخري ،تنخرط
حرك�ة “التوحي�د واإلص�الح” ،ال�ذراع الدعوية
لح�زب “العدال�ة والتنمي�ة” (إس�المي) ،قائ�د
االئت�الف الحكومي باملغ�رب ،يف تقييم رشاكتها
مع الحزب.
منذ مدة تط�رح “التوحيد واإلص�الح” مراجعة
عالقته�ا م�ع “العدال�ة والتنمية” ع�ى طاولة
البح�ث ،واالتج�اه الغالب داخ�ل الحركة ،خالل
املرحل�ة املقبلة ،هو مزيد م�ن التعميق ،للتمايز
إىل أبعد مدى ممكن.
وينذر هذا النهج ،وفق مراقبني ،باحتمال اقرتاب
“الطالق” ب�ني الحرك�ة ،التي تع�ود إرهاصات
ميالدها إىل سبعينيات القرن العرين ،والحزب،
الذي يتصدر املشهد السيايس يف اململكة منذ عام
.2011
ثنائية الدعوى والسيايس
نش�أت حرك�ة “التوحيد واإلصالح” يف أواس�ط
س�بعينيات القرن العرين ،من خالل فعاليات
كانت تقيمها جمعيات إسالمية.
وتحققت وحدة اندماجية بني الحركة و”رابطة
املس�تقبل اإلس�المي” ،يف  31أغس�طس /آب
 ،1996لتولد رس�م ًيا الحركة باسمها وصيغتها
الحاليتني.
ومن�ذ ميالده�ا ،أعلن�ت الحرك�ة تبنيه�ا خيار
التمايز بني ثنائية “الدعوي والسيايس”.
ويق�وم خي�ار التماي�ز ،وف�ق أدبياته�ا ،ع�ى
رشاك�ة اس�رتاتيجية ب�ني الهيئت�ني الدعوي�ة
(الحركة) والسياسية (حزب العدالة والتنمية)،
باعتبارهم�ا رشيكني يف م�روع إصالح واحد،
والتماي�ز يش�مل الوظائ�ف ومج�االت العم�ل
والخطاب والرموز.
تطليق السياسة
يف أغس�طس /آب  ،2018ص�ادق املؤتمر العام
للحرك�ة ،وهو يض�م ممثلني ع�ن كل فروعها،
ع�ى تعدي�الت يف ميثاقها املؤس�س ،الذي يحدد
أهدافها وبرامجها ،تدعو إىل “تطليق” السياسة
وتعميق طابعها الدعوى.
من أه�م التعديالت يف ميثاقها هو إحالل قس�م
باسم “مداخل اإلصالح ومجاالت عمل الحركة”
مح�ل قس�م “مج�االت العم�ل” ،والتخ�ي عن
“املجال السيايس”.
وأصبح�ت الحرك�ة تح�دد “مج�االت العم�ل”
يف :الدع�وة ،الرتبي�ة ،التكوين ،واملج�ال العلمي
والفكري.
ً
مدخال
أما “العمل الس�يايس” فجعلت�ه الحركة
من مداخل اإلصالح ،وفق ميثاقها.
وتقص�د بالعم�ل الس�يايس “مختل�ف األعمال
واملهام الرامية إىل التزام املؤسسات واملمارسات
السياس�ية بمبادئ اإلس�الم وأحكام�ه وقيمه،
وأن تكون منضبطة بالتوجهات اإلسالمية التي
تؤطر مجال العمل السيايس”.
وكان امليث�اق املؤس�س للحرك�ة ،املعتم�د من�ذ
 ،1998يح�دد “املجال الس�يايس” ضمن عرة
مجاالت للعم�ل هي :الدع�وة الفردي�ة ،الدعوة
العام�ة ،العمل الثقايف والفكري ،والعمل العلمي
التعليمي.
إضافة إىل املجال الرتبوي والتكويني ،واالجتماعي
والخريي ،واملجال الس�يايس ،واملج�ال النقابي،
واملجال اإلعالمي ،واملجال االقتصادي.
وكان يحدد ثالث وس�ائل للمجال السيايس هي:
تأصيل العمل الس�يايس بالدراس�ات واألبحاث،
توفري اآلليات املروعة الالزمة للعمل السيايس،
والعم�ل ع�ى تقديم ص�ورة جديدة للممارس�ة
السياسية الراشدة والنظيفة.

تغيريات يف الحركة
تعترب حرك�ة “التوحيد واإلص�الح” أن توجهها
الجديد بعدم االش�تغال بالسياسة كشأن حزبي
“ناب�ع م�ن قناع�ة فكري�ة واجته�اد يف العمل
اإلس�المي مغاي�ر مل�ا اعتمدته أغل�ب الحركات
اإلس�المية الحديثة” ،وفق رئي�س الحركة ،عبد
الرحيم شيخي ،يف .2018
ويرى مراقبون أن هذا التوجه هو تدقيق يف هوية
الحرك�ة ،وخطوة اس�تباقية ملا ق�د تنتهي إليه
تجربة حزب “العدالة والتنمية” يف الحكومة.
وغادر ح�زب “التق�دم واالش�رتاكية” االئتالف
الحاك�م ،يف  ،2019محذرًا م�ن تداعيات ما قال
إنها رصاعات مس�تمرة بني مكون�ات االئتالف،
قبل انتخابات برملانية وبلدية يف .2021
وذهب�ت تقاري�ر إعالمي�ة إىل صعوب�ة حصول
“العدال�ة والتنمي�ة” ع�ى املرتب�ة األوىل يف
االنتخاب�ات املقبل�ة ،بينم�ا ت�رى أخ�رى أن
اإلسالميني سيتصدرون االنتخابات ،يف ظل عدم
وجود أحزاب سياسية بديلة قوية.
كم�ا يهدف التوجه الراهن داخ�ل الحركة ،وفق
املراقبني ،إىل مزيد من الوضوح يف مسألة التمايز
بني الدعوي والسيايس ،خاصة أن البعض يصف
الحرك�ة بال�ذراع الدعوي�ة للح�زب ،وآخ�رون
يصفون الحزب بالذراع السياس�ية للحركة.
وتأس�س “العدال�ة والتنمي�ة” يف  ،1967ع�ى
أيدي املقاومني لالس�تعمار الفرنيس عبد الكريم
الخطيب ،وابن عبد الله الكوتي ،باسم “الحركة
الشعبية الدستورية الديمقراطية”.
ويف  1996عقد الحزب مؤتمرًا استثنائ ًيا لتمكني
قي�ادات م�ن حرك�ة “التوحيد واإلص�الح” من
الحصول عى عضوية أمانته العامة.
وللمرة األوىل يف تاريخه ،تصدر الحزب ،يف ،2011
االنتخاب�ات الربملانية ،لي�رتأس حكومة ،قادها
ثان
عب�د اإلله بن ك�ريان من نوفم�رب /ترين ٍ
 2011إىل م�ارس /نيس�ان  ،2017بعدما تصدر
انتخابات .2016
ويف م�ارس /آذار ّ ،2017
ع�ني العاه�ل املغربي،
املل�ك محمد الس�ادس ،س�عد الدي�ن العثماني
رئيس�ا للحكوم�ةً ،
ً
خلف�ا لعب�د اإلل�ه بنكريان،
بعدما ّ
تعذر عى األخري تشكيل الحكومة.
ويس�تمر العثمان�ي ،األم�ني الع�ام ل�”العدالة
والتنمية” الحايل ،يف رئاسة الحكومة ،بعد تعديل
حكومي جرى يف  9أكتوبر /ترين أول املايض.
انتهاء ازدواجية العضوية
م�ن الخطوات التي تؤكد ً
أيض�ا التوجه نحو فك
االرتب�اط نهائ ًيا ب�ني الحرك�ة الدعوية والحزب
الس�يايس هو إبعاد قي�ادات ووزراء الحزب من
املكتب التنفي�ذي للحركة ،بع�د أن كانت بعض
القيادات تجمع بني عضويتيهما.
وقبل مؤتمرها العام كان ثالثة أعضاء يف املكتب
التنفي�ذي للحركة يمتلكون عضوي�ة يف األمانة
العام�ة (الهيئ�ة التنفيذي�ة) للح�زب ،أبرزه�م
محمد الحمداوي ،منسق مجلس الشورى (أعى
هيئة يف الحركة).
كم�ا أن عضوي�ن يف املكت�ب التنفي�ذي للحركة
كان�ا وزيري�ن يف الحكوم�ة ،هما :محم�د يتيم
الوزير السابق للشغل (العمل) واإلدماج املهني،
ومصطف�ى الخلف�ي ،الوزي�ر الس�ابق املنتدب
املكلف باملجتمع املدني ،املتحدث الس�ابق باسم
الحكومة.
وخلت الالئحة الحالية ألعضاء املكتب التنفيذي
(أع�ى هيئ�ة) للحركة من أي اس�م م�ن وزراء
“العدال�ة والتنمي�ة” أو أعضاء أمانت�ه العامة،
بمن فيهم محمد الحمداوي ،الذي ترأس الحركة
لواليت�ني ( ،)2014 - 2002وتف�رغ للعم�ل يف
قيادة الحزب.
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 :قرار إخراج القوات األجنبية ملزم
ائتالف النصـر لـ
ألية حكومة سواء كانت تصريف أعمال أو كاملة الصالحية
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
بع�د ان ص�وّت مجل�س النواب يف
جلسته االس�تثنائية مؤخرا ،عى
قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة
العراقي�ة بإلغ�اء طلب املس�اعدة
املق�دم منه�ا اىل التحال�ف الدويل
ملحاربة داعش  ،مع رضورة العمل
عى انهاء تواجد اي قوات اجنبية
يف االرايض ،ومنعها من اس�تخدام
االجواء العراقية ألي س�بب كان،
اتفقت االوس�اط الربملانية للكتل
السياس�ية عى ان تقديم شكوى
رس�مية اىل االمم املتحدة ومجلس
االم�ن ضد امري�كا ،وكذلك حرص
الس�الح بيد الدولة ،فهما املفتاح
الحقيقي الستكمال تطبيق القرار
النيابي إلنه�اء الوجود االجنبي يف
العراق .
وازاء ذل�ك ،اك�دت كتل�ة ائت�الف
النرص أن القرار الذي اقره مجلس
النواب بإل�زام الحكوم�ة بتقديم
طلب انس�حاب القوات األجنبية،
ه�و مل�زم ألي�ة حكوم�ة س�واء
كان�ت ترصي�ف اعم�ال او كاملة
الصالحية .
وقال�ت النائب ،ندى ج�ودت ،ل�”
ال�زوراء “ ان “ ق�رار انس�حاب
الق�وات األجنبية م�ن العراق بما
فيه�ا الق�وات االمريكي�ة ،ص�در
م�ن اع�ى س�لطة تريعي�ة يف
الب�الد ،وبالتايل ه�ذا القرار واجب

التنفي�ذ من قبل الحكومة س�واء
كان�ت ترصي�ف اعم�ال او كاملة
الصالحية دون قيد او رشط “.
واضاف�ت ان “الق�رار يتعل�ق
بتقديم طلب وليس اجراء اتفاقية
جدي�دة ،وإذا كان الق�رار ه�و
مطالبة بإج�راء اتفاقية جديدة،
فإن الربمل�ان ق�د كان أوىص بأن
يك�ون التنفي�ذ ح�رصا بحكومة
كامل�ة الصالحي�ة “ .مبينة ان “
الحكومة الحالي�ة ملزمة بتنفيذ
قرار مجل�س النواب ،والعمل عى
تحجيم القوات االمريكية “.

واوضح�ت ان “ وزارة الخارجي�ة
هي الجه�ة املعنية بإب�الغ الدول
االوربي�ة برف�ض الع�راق تواجد
أي ق�وات أجنبي�ة ع�ى اراضيه،
وابالغه�م بمضمون الق�رار الذي
صوّت عليه مجلس النواب”.
مقاب�ل ذل�ك ،اكدت كتل�ة تحالف
الفتح ان واجب الحكومة التوجه
فورا اىل األمني العام لألمم املتحدة،
وتس�ليم مجل�س االم�ن ال�دويل
نص ق�رار اخراج جمي�ع القوات
االجنبي�ة .
وقال�ت النائ�ب ع�ن التحال�ف،

انتص�ار املوس�وي ،يف ترصي�ح
صحف�ي ان “ تصوي�ت مجل�س
الن�واب ع�ى تحجي�م وإخ�راج
القوات االمريكية يعد نافذا فورا،
اما التس�ويف او املماطلة من اية
جهة فستعرض نفسها للمساءلة
القانونية “.
واضاف�ت ان “يتوج�ب ع�ى
الحكوم�ة ارس�ال وف�د حكومي
ملطالب�ة األمم املتح�دة باإلرشاف
ع�ى إنه�اء التواج�د األمريكي يف
الع�راق “ .مؤكدة رضورة ايقاف
األنش�طة األمريكية ،وإبالغ األمم

املتح�دة ع�ن جرائ�م االمري�كان
داخل العراق.
ونرت رئاس�ة مجل�س النواب،
ن�ص الق�رار الربملان�ي ال�ذي تم
التصوي�ت علي�ه ،وين�ص ع�ى
إلغ�اء االتفاقية األمني�ة العراقية
– األمريكي�ة ،وإنه�اء التواج�د
األمريكي يف العراق.
وذكرت الدائ�رة الربملانية انه “تم
اص�دار الق�رار الناص ع�ى إلزام
الحكوم�ة العراقي�ة بإلغاء طلب
املس�اعدة املقدم منها اىل التحالف
ال�دويل ملحارب�ة تنظي�م داع�ش،
وذلك النتهاء العمليات العسكرية
والحربية يف العراق وتحقق النرص،
وع�ى الحكوم�ة العراقي�ة العمل
عى إنهاء تواجد أي قوات أجنبية
يف األرايض ،ومنعها من اس�تخدام
األجواء العراقية ألي سبب “.
واضاف�ت ان “ ع�ى الحكوم�ة
العراقي�ة ،ممثل�ة بالقائ�د الع�ام
للق�وات املس�لحة ،ان تعل�ن أعداد
الفني�ني واملدرب�ني األجان�ب التي
تحتاجه�م ،وأماك�ن تواجده�م
ومهامهم ،ومدة عقودهم“ .مبينة
ان “ عى الحكومة العراقية ،ممثلة
بوزير الخارجي�ة ،التوجه اىل األمم
املتح�دة ومجل�س االم�ن ال�دويل،
وتقدي�م الش�كوى ض�د الوالي�ات
املتحدة األمريكية بس�بب ارتكابها
انته�اكات وخروق�ات خط�رية
لسيادة وامن العراق “.

أملانيا :قرار إيران بشأن ختصيب اليورانيوم قد يتسبب يف إنهاء االتفاق النووي
برلني/رويرتز:
قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس يوم امس االثنني
إن إعالن إيران يوم األحد أنها ستتخى عن القيود املفروضة
عى نش�اط تخصيب اليورانيوم يمك�ن أن يكون الخطوة
األوىل نح�و إنهاء االتفاق الن�ووي املربم يف العام  2015مع
القوى العاملية الست.
وكان م�ن املتوق�ع أن تعل�ن إي�ران أح�دث مواقفه�ا من
االتفاق يف مطلع األس�بوع .لكن إعالنها تزامن مع تصاعد
كبري يف التوتر مع واش�نطن بع�د أن قتلت الواليات املتحدة
القائد العس�كري اإليراني البارز قاسم سليماني يف هجوم
بطائرات مسرية يوم الجمعة املايض يف بغداد.
وقال ماس إلذاعة دويتش�الند فونك ”بالتأكيد س�نتحدث
م�رة أخ�رى مع إيران .غ�ري أن ما تم إعالنه ال يتس�ق مع
االتف�اق“ .وأض�اف أن مس�ؤولني م�ن أملاني�ا وفرنس�ا
وبريطانيا سيبحثون الوضع يوم امس االثنني.
وتاصب�ع أن الوض�ع ”لم يصبح أس�هل ،وق�د تكون هذه
الخطوة األوىل إلنهاء هذا االتفاق وهو ما سيشكل خسارة
كبرية لذلك سنبحث هذا األمر بمسؤولية شديدة اآلن“.
وق�ال التلفزيون الرس�مي اإليراني إن إي�ران لن تحرتم أي

قيود ينص عليها االتفاق بش�أن األنش�طة النووية للبالد.
ويتضم�ن ذل�ك القي�ود عى ع�دد أجه�زة الط�رد املركزي
املس�تخدمة يف تخصي�ب اليوراني�وم وطاق�ة التخصي�ب

ومس�توى النقاء وحجم املخزون م�ن اليورانيوم املخصب
وأنش�طة إي�ران املتعلق�ة بالبح�ث والتطوي�ر يف املج�ال
النووي.
وقلص�ت إيران ع�ى نحو مط�رد التزامه�ا بالقي�ود التي
فرضه�ا االتفاق عى أنش�طتها النووية ردا عى انس�حاب
الواليات املتحدة من االتفاق يف عام  2018وقيام واش�نطن
بإع�ادة ف�رض العقوب�ات الت�ي أصاب�ت تج�ارة طهران
النفطية بالشلل.
ووافق�ت إي�ران بموجب االتف�اق عى تقليص أنش�طتها
النووي�ة يف مقابل رفع أغلب العقوب�ات الدولية املفروضة
عليها.
وقال ماس ردا عى س�ؤال عن قرار إيران مواصلة تقليص
التزاماته�ا بموج�ب االتف�اق ”ذل�ك ق�رار يجع�ل الوضع
الصع�ب بالفعل أكثر صعوبة .ال أح�د يريد أن تمتلك إيران
أسلحة نووية“.
وأضاف ”ما أعلنته إيران لم يعد يتماىش مع االتفاق ،لذلك
س�نجلس اليوم مع فرنس�ا وبريطانيا لبحث األمر ،كيفية
سنرد عى ذلك هذا األسبوع“ .وتابع ”ال يمكن أن يمر ذلك
دون رد“.

قال :إن كبار قادة اجليش ووحدات عسكرية بدأت بالتحرك

الرئيس الرتكي إردوغان يعلن بدء التدخل العسكري يف ليبيا
اسطنبول/ميدل ايست اونالين:
َ
ق�ال الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب
أردوغ�ان إن وح�دات م�ن الجي�ش
الرتك�ي بدأت التح�رك إىل ليبيا للتدخل
العس�كري املبارش يف هذا النزاع دعما
لحكوم�ة فائ�ز ال�راج املتمركزة يف
طرابلس.
وق�ال أردوغان يف مقابل�ة مع محطة
يس.إن.إن ترك التلفزيونية “س�يكون
هن�اك مرك�ز عملي�ات (يف ليبي�ا)
وس�يكون هن�اك ضابط ترك�ي برتبة
لفتنان�ت جن�رال للقيادة وس�يعمالن
ع�ى إدارة الوضع هناك .ب�دأ (الجنود
األتراك) التحرك تدريجيا هناك اآلن”.
وتواجه طرابلس التي تخضع لسيطرة
حكوم�ة الراج هجوما تش�نه قوات
الجيش الوطن�ي الليبي بقيادة خليفة
حفرت منذ أبريل/نيسان.
وأجاز الن�واب االتراك الخميس املايض
الردوغان ارس�ال جن�ود اىل ليبيا دعما
لحكومة طرابلس.
واثار قرار الربملان الرتكي قلق االتحاد
االوروب�ي ودف�ع الرئي�س االمريك�ي
دونال�د ترام�ب اىل التحذي�ر م�ن اي
“تدخل اجنبي” يف ليبيا.
وق�ال أردوغ�ان إن عس�كريني أتراكا
كبارا سينس�قون مع القوات املقاتلة
يف ليبي�ا وس�يوفرون التدريب والخربة
ميدانيا.
وكان األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة
أنطوني�و غوتريي�ش خ�رج الجمع�ة
امل�ايض عن صمته حيال هذه املس�ألة
بتحذيره تركيا ،من دون أن يس�مّيها،
من إرس�ال ق�وات عس�كرية إىل ليبيا،
معت�ربا ً ّ
أن ّ
“أي دعم أجنب�ي لألطراف
ّ
املتحارب�ني” يف ليبيا “لن ي�ؤدي إال إىل
تعميق الرصاع” يف هذا البلد.
وعقد مجلس األمن الدويل امس اإلثنني
بطلب من موس�كو ،اجتماع�ا ً مغلقا ً

ح�ول ليبي�ا ،يف أول مناس�بة س�تتاح
ألعضائ�ه الخمس�ة ع�ر للبح�ث يف
االتفاق املثري للجدل الذي أبرمته تركيا
مع حكومة الوفاق ،بحس�ب ما أفادت
مصادر دبلوماسية.
ورس�مياًّ ،
فإن الطلب الذي تق ّدمت به
روس�يا يتعلّق بع�زم أملاني�ا عى عقد
مؤتم�ر دويل يف برل�ني يف نهاية كانون
الثاني/يناي�ر ح�ول ليبيا ،علم�ا ً ّ
بأنه
ل�م يت� ّم إع�الن ّ
أي موعد مح� ّدد لهذا
املؤتمر.
لك�ن مص�ادر دبلوماس�ية ّ
أك�دت ّ
ّ
أن
االجتماع س�يتطرّق كذل�ك إىل االتفاق
العس�كري ال�ذي أبرمت�ه أنق�رة م�ع

ّ
ممثلة بحكومة الراج التي
طرابلس
تعرتف به�ا األمم ّ
املتحدة ،والذي يجيز
لرتكيا إرس�ال ق�وات عس�كرية لدعم
القوات املوالية لهذه الحكومة.
ومن شأن إرسال قوات تركية إىل ليبيا
تصعي�د النزاع�ات الت�ي تعانيها هذه
الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذايف
يف .2011
ويندرج الدعم الرتكي لحكومة الراج
يف سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها
يف رشق املتوس�ط حي�ث يدور س�باق
للتنقيب عن موارد الطاقة واستغاللها
وس�ط تسجيل اكتش�افات ضخمة يف
السنوات األخرية.

وأثار اتفاق لرتسيم الحدود البحرية بني
حكومة الراج وتركيا غضب اليونان
بش�كل خاص التي دعت األمم املتحدة
إىل إدان�ة االتفاقية التي من ش�أنها أن
تمنح أنقرة س�يادة عى مناطق غنية
بم�وارد الطاق�ة ،وخصوص�ا ً قبال�ة
جزيرة كريت اليونانية.
من جهته قال وزير الصحة بالحكومة
الليبي�ة املتمرك�زة يف طرابل�س إن 28
ش�خصا عى األقل قتلوا يف هجوم عى
أكاديمية عس�كرية بالعاصمة الليبية
يف وقت متأخر يوم السبت املايض.
وطالب�ت حكوم�ة فائ�ز ال�راج يف
طرابل�س املجتم�ع ال�دويل ب�”تدخ�ل

ف�وري وعاج�ل ل�ردع الع�دوان ع�ى
العاصم�ة طرابلس وحماي�ة املدنيني
األبرياء” ،بحسب بيان صادر عنها.
ووصفت ق�وات متحالفة مع حكومة
الوف�اق الوطن�ي هجوم الس�بت عى
األكاديمي�ة بمنطق�ة الهضب�ة بأن�ه
“قص�ف ج�وي” م�ن قب�ل الجي�ش
الوطن�ي الليبي .ونفى متحدث باس�م
الجيش الوطني أي دور لقواته.
وزادت الرضب�ات الجوي�ة والقص�ف
ح�ول طرابلس يف األس�ابيع األخرية يف
ظل مخاوف من احتمال احتدام القتال
بعد موافقة الربملان الرتكي عى إرسال
ق�وات إىل ليبي�ا لدعم حكوم�ة الوفاق

الوطني.
وقالت حكومة الراج يف البيان “وزير
الخارجية محمد س�يالة وج�ه البعثة
الليبي�ة بنيويورك لطلب عقد جلس�ة
طارئ�ة ملجل�س األم�ن ال�دويل” ع�ى
خلفية ما اس�ماها “جرائ�م الحرب”
واتهم الجيش الوطني بارتكابها.
وتواجه طرابلس التي تخضع لسيطرة
حكومة الوفاق الوطني الليبية هجوما
تش�نه ق�وات الجيش الوطن�ي الليبي
بقي�ادة خليف�ة حف�رت من�ذ أبري�ل/
نيسان.
وقال وزي�ر الصحة بحكوم�ة الوفاق
الوطن�ي أحميد بن عمر إن عدد القتى
واملصاب�ني ال ي�زال يف ازدي�اد .وق�ال
املتح�دث باس�م خدم�ة االس�عاف يف
طرابلس أس�امة ع�ي إن خرباء الطب
الرع�ي ل�م يتمكنوا م�ن حرص عدد
بعض األش�الء البرية حتى اآلن.
واتهم�ت عملي�ة “ب�ركان الغض�ب”
التابعة لحكومة الوفاق ،القواتِ املوالية
للمش�ري خليفة حفرت باملسؤولية عن
القصف الجوي.
وتوقف�ت حرك�ة املالح�ة يف املط�ار
الوحي�د العام�ل بالعاصم�ة الليبي�ة
ي�وم الجمع�ة املايض بس�بب القصف
وسقوط صواريخ.
وصوت برملان رشق ليبيا يوم الس�بت
باملوافق�ة عى تزوي�د الجيش الوطني
بتمويل طارئ.
وأج�رى الربمل�ان سلس�لة عملي�ات
تصويت ضد حكوم�ة الوفاق الوطني
وتركيا التي وقع�ت اتفاقيتني للحدود
البحري�ة والتع�اون العس�كري م�ع
حكوم�ة الوف�اق يف نوفمرب/تري�ن
الثاني.
ويف الري�اض ،ذك�رت وزارة الخارجية
الس�عودية يف بيان نقلته وكالة األنباء
الرس�مية أن اململكة تن�دد “بالتصعيد

الرتك�ي األخ�ري” يف الش�أن الليب�ي
وبموافقة الربملان الرتكي عى إرس�ال
ق�وات عس�كرية إىل ليبي�ا وتعترب ذلك
انتهاكا لقرارات مجلس األمن.
وأض�اف البيان “تؤك�د اململكة أن هذا
التصعي�د الرتكي يش�كل تهديدا ً لألمن
واالس�تقرار يف ليبي�ا وتهدي�دا ً لألم�ن
العربي واألمن اإلقليمي ،كونه تدخالً يف
الشأن الداخي لدولة عربية يف مخالفة
سافرة للمبادئ واملواثيق الدولية”.
وقالت قطر التي تدعم حكومة الوفاق
الوطني الس�بت إن الهجوم “يرقى إىل
جريمة حرب وجرائم ضد اإلنسانية”.
وأدان�ت أنق�رة ،الت�ي أق�رت مروع
قانون األس�بوع املايض باملوافقة عى
ن�ر ق�وات يف ليبي�ا لدع�م طرابلس،
الهج�وم وقال�ت إن املجتم�ع ال�دويل
يتع�ني أن يتخذ خطوات من أجل وقف
إطالق النار.
وقالت وزارة الخارجية الرتكية يف بيان
“م�ن امله�م أن يتخ�ذ املجتم�ع الدويل
بش�كل عاج�ل الخط�وات الرضورية
من أجل وقف الدعم الخارجي للجيش
املوايل لحفرت وهجماته وتحقيق وقف
إطالق النار يف ليبيا”.
وأدان�ت بعث�ة األمم املتح�دة للدعم يف
ليبيا الهجوم قائلة إن “التصعيد يعقد
الوض�ع يف ليبي�ا بدرج�ة أك�رب ويهدد
فرص العودة إىل العملية السياسية”.
وردا عى الهجوم ،قال متحدث يف بيان
إن القوات املتحالفة مع حكومة الوفاق
الوطن�ي اس�تهدفت قاع�دة الوطي�ة
الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي
وتقع عى مس�افة نحو  159كيلومرتا
جنوب غربي طرابلس.
وق�ال مص�دران م�ن ق�وات الجي�ش
الوطن�ي إن أربع�ة مقاتل�ني ُقتل�وا يف
هج�وم بطائرة مس�رية يف وقت مبكر
اول امس األحد.
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يف الذكرى الـ  99لتأسيسه ..العراقيون جي ّددون ثقتهم بـ“اجليش العراقي” الباسل
ويستذكرون انتصاراته على داعش
جدد العراقيون احتفاالتهم بالذكرى التاسعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي الباسل،
وســط دعوات من الله ان يحفظ هذا الجيش البطل بكل صنوفه وتشــكيالته ،مســتذكرين
ومباركين انتصاراته على االرهاب ،وان يستمر سورا حصينا للوطن للقضاء على التنظيمات
االرهابية كافة ،فيما لم تشهد سماء العراق ،كما اعتاد عليها المواطنون ،تحليقا للطائرات
حاملة أعالم العراق إيذانا ببدء االحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي ،كما لم
تزين شوارع بغداد وسيارات الجيش العراقي بالورود والزينة والشعارات التي تمجد تأريخ
هذا الجيش ،بســبب االحداث االخيرة التي مرت بالبــالد ،واعالن حالة الحداد العام في البالد
لثالثة ايام ترحما على ارواح شهداء قادة الحشد الشعبي.

الدفاع تعلن االعتذار عن إقامة حفل تخرج الدورة ( )79كلية األركان إلعالن الحكومة الحداد العام على أرواح الشهداء
إعداد /يحيى الزيدي

الجيش العراقي يقفز  89مرتبة في تصنيف األقوى بالعالم
بع�د االنتص�ارات الكب�رة الت�ي
حققه�ا الجيش العراقي يف املعارك
ض�د تنظي�م داع�ش االرهاب�ي,
اس�تعاد الجيش العراق�ي مكانته
الكبرة بني ابناء الش�عب العراقي،
وب�ني اقرانه من الجي�وش العربية
والدولية.
وكشف موقع “غلوبال فاير باور”
األمرك�ي ،املتخصص يف الش�ؤون
العس�كرية ،ع�ن تق�دم الجي�ش
العراق�ي يف تصني�ف االق�وى يف
العالم ،خالل الع�ام  ،2018ليحتل
املرك�ز الس�ابع واألربع�ني ع�ى
مس�توى جي�وش العال�م ،متفوقا
عى دول عديدة.
وق�ال املوق�ع يف تقري�ر مرتجم ،يف
( 30ترشي�ن الثان�ي  ،)2018إن
“الجي�ش العراق�ي يواص�ل بن�اء
قدرات�ه ،بع�د االنتهاء م�ن الحرب
عى تنظيم داعش” .مش�را إىل أن
“الجي�ش العراقي قف�ز  89مرتبة
يف تصني�ف اق�وى جي�وش العالم،
ليحت�ل املرتب�ة  ،47بعدم�ا كان يف
املرتبة .”136
وبحس�ب التصني�ف ،فق�د تفوق
الجيش العراقي عى جيوش  3دول
أوربية معروفة ،هي الدنمارك التي
حل�ت يف املرتبة  ،54والربتغال التي
حل�ت يف املرتب�ة  ،63وبلجيكا التي
جاءت يف املرتبة .68
وتصدرت الواليات املتحدة تصنيف
أق�وى جي�وش العال�م يف الع�ام
 ،2018تليه�ا روس�يا ،ث�م الصني،
فربيطانيا.
ويعتم�د ه�ذا التصنيف ع�ى عدة
عوامل ،من بينها عدد املقاتلني الذي
يضمه الجيش ومستوى تسليحه،
ومع�دل اإلنف�اق ع�ى تطوي�ره،
والخربات العسكرية التي اكتسبها
جراء املعارك التي خاضها.

تشكيل فوج اإلمام
موسى الكاظم في
بغداد عام 1921

واتخ�ذت قي�ادة القوات املس�لحة
مَ قره�ا الع�ام يف بغ�داد ،تبع ذلك
تشكيل القوة الجوية العراقية عام
 1931ث�م القوة البحري�ة العراقية
عام .1937

الغزو األمريكي
للعراق

أبرز الحروب التي خاضها الجيش العراقي

بعد الغزو األمريكي للعراق عام  2003أصدر
الحاك�م املدني للع�راق ،بول بريمر“ ،س�يئ
الصيت” ،ق�رارا ً َبحل الجيش العراقي ،فأعيد
تشكيل الجيش وتسل َيحه من جديد.
َ
وتخض�ع جمي�ع اف�رع الق�وات املس�لحة
العراقية لس�لطة وزارة الدفاع العراقية التي
تدار م�ن ق َب�ل وزير الدف�اع ،والقائ�د العام
للق�وات املس�لحة رئي�س ال�وزراء ،ورئيس
اركان الجيش.
و َبعد ثورة العرشين َ
ضد االحتالل الربيطاني
يف الع�راق ُش ّ
�كلت أول ُحكوم�ة ِعراقيَّة التي
بادرت ِببناء نواة الجيْش العراقي يف  6يناير/
كان�ون الثاني عام  ،1921حي ُْث تم تش�كيل
فوْج حمل اس�م فوْج االمام م�وىس الكاظِ م
س�ابقني
ع -الّذي تألف من ُضبّاط ِعراق ِّينيِ
ثماني يف ثكنة
ْ�ش ال ُع
َّ
كانوا يعمل�ون يف الجي ِ
م�ة بغ�داد..
الخيال�ة يف الكاظِ ميَّ�ة يف
ِ
العاص ِ
ُ
�مي ِبف�وْج االمام م�وىس الكاظِ �م يف 9
وس َ
اذار ِ 1922ب�إرادة ملكيَّ�ة ،وبعد امتالء ُثكنة
الخيال�ة اُخت�ر خ�ان الكاب�ويل يف الكاظِ ميَّة
مقرا لها يف  17آذار  ،1921ثم نقل مرة اخرى
ِينة الْ َحلَّة مقرا ً
إىل مدينة الحلة ،واصبحت مَ د َ
لِلْ َفو ِْجُ ،ث َّم َش ِكل َب ْع َد َذلِك فوج اخر ِيف بغداد.
ووزارة الدف�اع العراقي�ة ه�ي الَمرجعي�ة
العليا للقوات املس�لحة العراقية التي تتحمل
مس�ؤولية الدف�اع عن حدود الب�الد وحماية
الش�عب ومصالحه من التهديدات الخارجية
َ
بالتضامن والتعاون مع الوزارات
والداخلي�ة
واملؤسسات الحكومية األخرى.

جعفر العسكري أول
وزير دفاع في عهد
الملك فيصل األول

س�لحة ال َع َ
تعد ُ
القوات املُ
َ
راقية هي
َ
القوة النظامية لجمهورية العراق،
ُ
وتتأل�ف فروعها من الق�وة الربية
والقوة البحرية والقوة الجوية.
و َيرجع تاري�خ الجيش العراقي إىل
الع�ام  ،1921حيت َ
تأسس�ت أوىل
َ
وح�دات الق�وات املس�لحة خ�الل
ح ُ
االنتداب الربيطاني للع�راقَ ،
يث
ُ
ش�كل فوج االمام موىس الكاظم،

 6كانون الثاني  1921لغاية  29ترشين االول
. 1936
ولد جعفر العس�كري يف بغ�داد 1884م ،اتم
تحصيل�ه االبتدائ�ي ،والرش�دية العس�كرية
يف م�دارس بغ�داد واملوصل ،ودخل املدرس�ة
الحربية يف اسطنبول سنة .1901
بعد اسقاط النظام السابق يف  9نيسان 2003
تأسس�ت وزارة الدف�اع الجدي�دة يف مطل�ع
كانون الثاني  ،2004وتمت تس�مية عيل عبد
األم�ر عالوي ،وزير دفاع مدني ،بالوكالة ،يف
فرتة الحكومة االنتقالية.

يف عه�د املل�ك فيص�ل االول ،أصب�ح جعف�ر
العس�كري أول وزير دفاع عراقي للفرتة من

حرب  1941مايس
اح�داث ماي�س  1941أو ح�رب مايس بعد
مخالف�ة اململك�ة املتح�دة ملعاه�دة ،1930
وذل�ك بإنزال الق�وات الربيطاني�ة يف العراق
ب�دون موافق�ة الحكوم�ة العراقي�ة والتي
كان�ت ذريعته�ا مروره�ا ع�رب األرايض
العراقي�ة إىل فلس�طني لالش�رتاك يف املعارك
الدائ�رة يف أوروبا ،فتحركت القوات العراقية
يف  29نيس�ان من معس�كر الرشيد يف بغداد
إىل الحباني�ة لتق�وم بمح�ارصة الق�وات
الربيطانية التي كانت ستأتي إليها جوا.
واحتلت الق�وات العراقي�ة منطقة الهضبة
املرشف�ة ع�ى الحباني�ة ،وبه�ذا كان�ت قد
طوق�ت القاع�دة ،وكانت الق�وات العراقية
تتألف من لواء مش�اة ولواء مدفعية وكتيبة
دروع .أما القوات الربيطانية ،فكانت تتألف
م�ن لواء مش�اة آيل محمول ج�وا مع كتيبة
مدفعي�ة وكتيبت�ي دروع ،وكان واضح�ا
تفوق القوة العراقي�ة املجهزة بأحدث أنواع
املدفعيةوس�ائراألس�لحة.
فأبلغ قائ�د الق�وات الربيطانية الس�لطات
العراقية بأن مح�ارصة قاعدة الحبانية من
ع�ى الهضب�ة يعد إع�الن الح�رب فأعلمته
الس�لطات العراقية بأنها تقوم بمناورات يف
تلك املنطقة ،فطلب القائد الربيطاني القيام
باملناورات يف مكان آخر ،فرفضت السلطات
العراقية الطلب باملقابل.
ويف  2ماي�س  1941أقلعت طائرات التدريب
الربيطاني�ة الصغرة ،وه�ي تحمل القنابل،
ويف الصباح أسقطت أول قنبلة فوق الهضبة،
ويف ظرف دقائ�ق ردت القوات العراقية عى
مصادر النران ،وأدركت القوات الربيطانية
أن س�قوط القاع�دة بي�د الق�وات العراقية
أصب�ح مس�ألة وق�ت ،وق�د أع�دت القوات
العراقية العدة لش�ن هجوم ش�امل تس�هم
فيه كل األلوية املجهزة باملدفعية والدبابات
وبمس�اندةالطائراتالعراقية.
وكان مخطط�ا الزح�ف الكتس�اح األبني�ة
واملعسكر ،مما كان س�يؤدي إىل االستسالم
الف�وري للق�وات الربيطاني�ة ،ووصل�ت
اإلم�دادات للقاع�دة بطائ�رات م�ن القوات
الربيطاني�ة يف األردن ،ورشع الطي�ارون
الربيطاني�ون بمهاجم�ة القواع�د الجوي�ة
العراقي�ة التي كان�ت تقلع منه�ا الطائرات
العراقي�ة املهاجم�ة ،كم�ا هاجمت مرابض
كتائ�ب الدف�اع الج�وي العراقي�ة وكتائ�ب
املدفعية الثقيلة األخرى املحارصة للقاعدة..
وبعد يومني من االش�تباكات العنيفة تلقت
القطع العراقية أوامر بإعادة تنظيم أنفسها
من صباح اليوم نفس�ه ،كان الهجوم قد بدأ
بعجلتني من رساي�ا الكتيبة امللكية الخاصة
وبقي�ام دروع محمولة ج�وا بإحداث ثغرة
يف الهضب�ة لحماية الجن�اح األيمن ،غر أن
املعرك�ة ل�م ترس عى م�ا ي�رام يف مرحلتها
األوىل ألن الحامي�ة العراقي�ة املتبقي�ة يف
الهضب�ة نفذت خطة تعبوي�ة بالتوقف عن
إطالق النار من رشاش�ات الفيكرز والربين
من األم�ام وم�ن الجن�اح األي�رس ،فقامت
الق�وة الربيطانية بالتعرض ملواضع الكتيبة

العراقي�ة األخرى املرشفة عى مرتفع س�ن
الذبان االسرتاتيجي املطل عى القاعدة ،لكن
ش�دة النران التي أطلقتها الكتيبة العراقية
أجربت الق�وات الربيطانية عى االنس�حاب
بع�د أن منيت بخس�ائر فادح�ة ..ويف عرص
ذلك اليوم أع�ادت القوات الربيطانية تنظيم
م�ا تبقى م�ن دروعها للتهيؤ لش�ن هجوم
مقاب�ل بالتس�لل م�ن البس�اتني الكثيف�ة
الواقع�ة ش�مال س�ن الذبان ،حي�ث قامت
القط�ع الربيطانية بتجمي�ع قواتها ،وبدأت
الق�وات الربيطانية هجومه�ا املقابل عندما
وصل�ت التعزي�زات اإلضافية من فلس�طني
واألردن يف الوق�ت املناس�ب ،فزجت عجالت
الكومر الكبرة املجه�زة بمدفع ميدان كبر
إىل س�احة املعرك�ة والت�ي هاجم�ت القوة
العراقية يف س�ن الذبان بنران الرشاش�ات،
إال أن األخ�رة تص�دت للعج�الت املهاجمة
ملحقة بها خس�ائر كبرة ،ثم شنت القوات
الربيطاني�ة هجوم�ا ثانيا ،وباس�ناد جوي
من طائرات الفالنشيا ،وقامت قوات املشاة
الربيطاني�ة بفت�ح الن�ار ،ثم تال ذل�ك قيام
كتيبة ال�دروع الربيطانية بالتعرض للجناح
األيم�ن للكتيب�ة العراقي�ة يف س�ن الذب�ان،
مما س�مح لها بالتس�لل إىل القرية املجاورة
والس�يطرة عليها ،فصدرت األوامر للكتيبة
العراقية باالنسحاب ،فأصبح الطريق سالكا
للس�يطرة عى س�ن الذبان ،حي�ث وجدتها
الق�وات الربيطانية خالي�ة من اي قطاعات
عس�كرية ،ويف الي�وم اآلت�ي ش�نت القوات
العراقية هجوما ش�امال عى الجناح األيمن
للق�وات الربيطانية ،وتحت قصف الطائرات
العراقي�ة املغ�رة والس�يل املنهم�ر لن�ران
الدروع العراقية ،وبدأ تبادل إطالق النار بني
القطع�ات العراقية املهاجم�ة والربيطانية
الدفاعي�ة التي انت�رش جنوده�ا ،وهاجموا
مبارشة موقعني للقوات العراقية.
حرب  1948في فلسطين
كان للجيش العراق�ي دور ملحوظ يف حرب
 1948يف فلس�طني ،حي�ث حارب�ت مملكة
الع�راق إىل جان�ب اململك�ة املرصية س�ابقا
ومملك�ة األردن وس�وريا ض�د امليليش�يات
الصهيوني�ة املس�لحة يف فلس�طني الت�ي
تش�كلت من البلماخ واإلرجون والهاجاناه
واملتطوعني اليهود من خارج حدود االنتداب
الربيطاني�ة عى فلس�طني .وكان�ت اململكة
املتحدة قد أعلنت انهاء انتدابها لفلس�طني،
وغادرت تبع�ا لذلك الق�وات الربيطانية من
منطقة االنت�داب ،وكانت األم�م املتحدة قد
أص�درت ق�رار تقس�يم فلس�طني لدولت�ني
يهودية وعربية ،األم�ر الذي عارضته الدول
العربي�ة وش�نت هجوم�ا عس�كريا لط�رد
امليليش�يات اليهودية من فلس�طني يف مايو
 ، 1948اس�تمر حت�ى م�ارس  ،1949كان
للجي�ش العراقي دور ملح�وظ عام ، 1948
وكذلك باملعارك التي تلتها يف  1967و1973،
وتوجد لحد يومنا هذا مقربة يف جنني لشهداء
الجيش العراقي ،وأرس�لت اململكة العراقية
س�ابقا يف  29إبريل  1948قوة عسكرية إىل
رشق األردن تضم  2,500فرد بقيادة العميد
محم�دالزبي�دي.
حرب أكتوبر ضد إسرائيل في 1973
كان للق�وات املس�لحة العراقي�ة دور كب�ر
يف ح�رب أكتوبر ض�د إرسائي�ل يف  6أكتوبر
 ،1973وعى الرغم من أن جمهورية العراق
ل�م تخطر بموع�د الحرب أو ع�ن أي خطط
عس�كرية ،واكتف�ت بالتع�اون العس�كري
بني الع�راق ودول الط�وق العرب�ي ،وكانت
إحدى صور هذا التعاون إرس�ال رسبني من
طائ�رات الهوكر هن�رت العراقي�ة إىل مرص،
حينم�ا اندلع�ت الح�رب يف  6أكتوبر 1973
أص�درت جمهورية الع�راق أم�رًا إىل قواتها
الجوي�ة والربي�ة بالتحرك ف�ورًا إىل الجبهة
الس�ورية ،حيث ب�دأت الق�وات بالتوافد إىل
دمش�ق منذ االس�بوع االول للحرب ،يف حني
اش�رتكت طائ�رات الهوك�ر هن�رت العراقية
املتواج�دة يف م�رص بالرضب�ة الجوية األوىل
التي س�بقت عبور القوات املرصية للقناة..
وتع�د املش�اركة العس�كرية العراقي�ة هي

األكرب يف الحرب من حي�ث العدد والعدة بعد
مرص وسوريا.
حرب الخليج األولى (العراقية – اإليرانية)
الحرب العراقي�ة االيرانية أو ح�رب الخليج
ً
حرب�ا ب�ني الق�وات املس�لحة
األوىل ،كان�ت
لدولت�ي الع�راق وإي�ران ،واس�تمرت م�ن
س�بتمرب  1980إىل اغس�طس  ،1988وع ّدت
ه�ذه الحرب من أطول الحروب التقليدية يف
القرن العرشين.
حرب الخليج الثانية
ح�رب الخلي�ج الثاني�ة أو تحري�ر الكوي�ت
عملية درع الصحراء (باإلنجليزيةDesert :
 ،)Shieldوهي الحرب التي وقعت بني العراق
وائت�الف دويل من  34دول�ة بقيادة الواليات
املتح�دة وبترشيع م�ن األمم املتح�دة ..بعد
اجتياح الجي�ش العراقي لدولة الكويت يف 2
أغس�طس  1990م ،وانتهت يف فرباير 1991
م ،وتألفت الحرب من جزأين رئيسني ،وهما
حمل�ة القصف الجوي�ة عى أه�داف داخل
الع�راق وتوغل قوات التحالف داخل األرايض
العراقي�ة ،امت�دت الح�رب ع�ى مس�احة
جغرافي�ة ش�ملت أرايض الع�راق والكويت
والسعودية ،وتم فيها إطالق صواريخ أرض
أرض (س�كود) عراقي�ة بعي�دة امل�دى عى
أه�داف داخل إرسائي�ل والس�عودية ،وكان
ضحية ه�ذه الح�رب مئات م�ن العراقيني
والكويتيني.
االحتالل األمريكي للعراق 2003
الغ�زو األمريك�ي للع�راق أو ح�رب الخليج
الثالث�ة (ح�رب الع�راق أو احت�الل العراق)
ه�ذه بعض م�ن أس�ماء كثرة اس�تعملت
لوص�ف العمليات العس�كرية التي وقعت يف
الع�راق س�نة  2003والت�ي أدت إىل احتالل
العراق عس�كريا م�ن قبل الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة ومس�اعدة دول مث�ل بريطاني�ا
وأس�رتاليا وبع�ض ال�دول املتحالف�ة م�ع
أمريكا حس�ب تعريف مجل�س األمن لحالة
الع�راق يف قانونها املرق�م  1483يف ..2003
ومن األس�ماء األخرى التي أطلقت عى هذا
الرصاع هي «حرب الع�راق» وحرب الخليج
الثالث�ة أو ح�رب احت�الل الع�راق ..وبدأت
عملية غزو الع�راق يف  20مارس  2003من
قبل ق�وات االئتالف بقياده الواليات املتحدة
األمريكية .
قرار حل الجيش العراقي
بعد غ�زو الع�راق مبارشة من قب�ل القوات
األمريكية وق�وات التحال�ف ،كان اول عمل
قام به الحاكم املدني األمريكي ،بول بريمر،
هو حل الجيش العراقي املكون من اربعمائة
ال�ف جندي ..لق�د تجاهل بريم�ر أوامر من
رؤس�ائه يف واش�نطن ونصائ�ح االصدقاء،
ويف مقدمته�م اململك�ة العربية الس�عودية،
باالبق�اء ع�ى الجي�ش العراق�ي ..وكان�ت
ذريع�ة األمريكي�ني التخاذ تل�ك الخطوة ان
الجيش يدين بالوالء للنظام السابق ،وأنه ال
حاجة له يف وقت يتواجد فيه مئة وخمسني
الف جندي من ق�وات التحالف عى االرايض
العراقية.
إعادة تشكيل الجيش العراقي
بعد ثالثني يوما ً فق�ط من قرار حل الجيش
العراق�ي يف مايو  ، 2003ج�اء القرار الثاني
لب�ول بريمر أيضا ً بش�أن الجي�ش العراقي،
لكنه قىض هذه املرة بإعادة بناء وتش�كيل
ه�ذا الجي�ش ال�ذي ص�در بعد ضغ�ط من
الحكومة العراقية .
انقالب بكر صدقي في  29تشرين األول 1936
هو اول انقالب ش�ارك به ج�زء من الجيش
العراقي ،بقيادة الفريق بكر صدقي ،ليكون
اول انق�الب عس�كري يف املنطق�ة العربية،
ويف ي�وم  1936/ 10/ 28ب�دأت القطع�ات
العس�كرية بالتحرك إىل بعقوب�ة ،ومنها إىل
بغ�داد ،وقامت طائ�رات بإلق�اء االالف من
املناش�ر عى العاصمة بغ�داد خاطب فيها
بك�ر صدقي الش�عب العراق�ي يطالب فيها

وزارة ياسني الهاشمي باالستقاله.
«إيه�ا الش�عب العراق�ي الكري�م  :لقد نفد
صرب الجيش املؤلف من ابنائكم ،من الحالة
الت�ي تعانونها ،من ج�راء اهتمام الحكومة
الح�ارضة لصالحها ،وغاياتها الش�خصية،
دون ان تكرتث لصالحكم ورفاهكم ..نطلب
إىل صاحب الجالله امللك املعظم اقالة الوزارة
القائم�ة ،وتألي�ف وزارة من ابناء الش�عب

م�ن محطة دار اإلذاع�ة العراقية من بغداد،
بع�د دقائق م�ن االنتظ�ار ،وإذا بصوت عبد
السالم عارف ،معلنا ً البيان األول للثورة.
انقالب  8شباط 1963
انقالب  8ش�باط  1963او حركة رمضان يف
 8شباط ، 1963نفذت قطاعات من الجيش
انقالبا اطاح بحكم عبد الكريم قاسم والذي

الملك فيصل األول

بكر صدقي

املخلص�ني .قائد القوة الوطني�ة االصالحية
الفريق بكر صدقي العس�كري» .ويف الوقت
نفس�ه ،بعث بكر صدقي برسالة إىل حكمت
س�ليمان ،والذي كان وزيرا ً للداخلية انذاك،
ومن�ه إىل امللك غ�ازي يبلغه فيه�ا برضورة
اس�تقالة حكوم�ة ياس�ني الهاش�مي ،وإال
ف�ان الجي�ش ق�ادم إىل بغداد وس�وف ينفذ
هذه املهمة بقوة السالح ،فوافق امللك غازي
عى اقالة حكومة ياسني الهاشمي ،وتعيني
حكمت سليمان بدالً منه ،وعني بكر صدقي
رئيسا ً ألركان الجيش.
بك�ر صدق�ي ( )1937 � 1886عس�كري
وس�يايس عراقي من أبوي�ن كرديني ،ولد يف
قرية عس�كر القريب�ة من مدين�ة كركوك،
درس يف األس�تانة – إس�طنبول يف املدرس�ة
الحربية  /الكلية العس�كرية الحقاً ،وتخرج
منها ضابطا يف الجيش العثماني ،وشارك يف
الح�رب العاملية األوىل يف آخر س�نينها ،وبعد
نهاي�ة الح�رب انض�م إىل الجي�ش العراقي
الذي أسس�ه الربيطانيون يف  6كانون الثاني
 1920برتبة مالزم أول ..اغتيل اثناء سفره
إىل تركي�ا ع�ام  ،1937اش�تهر بالرصام�ة
والقس�وة ،وخاص�ة عندم�ا ق�اد الجي�ش
العراق�ي يف مج�زرة س�ميل ض�د الالجئ�ني
اآلشوريني من س�وريا عام  1933عى عهد
وزارة رشيد عايل الكيالني ،ثم ضد انتفاضة
العش�ائر يف منطق�ة الف�رات األوس�ط عام
.1935
ثورة  14تموز 1958
حركة  14تموز او ثورة  14تموز ،او انقالب
 14تم�وز  1958الت�ي اطاح�ت باململك�ة
العراقي�ة ،واقال�ة املل�ك فيص�ل الثان�ي ثم
إعالن قي�ام الجمهوري�ة العراقي�ة وانتهاء
حقبة الحكم امللك�ي ،التي أطاحت باململكة
العراقية ،حيث كان امللك فيصل الثاني ملكا ً
عى العراق ،وق�د اختلف املؤرخون يف تقييم
نظام الحكم امللكي كما اختلفوا يف تس�مية
الحرك�ة ما ب�ني االنق�الب والث�ورة ..وكان
الجي�ش العراقي ه�و الذي ق�ام بثورة ضد
الحكم امللكي بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد
الس�الم عارف ،ما ادى إىل تحويل الحكم من
امللك�ي إىل الجمهوري وقت�ل العائلة املالكة
بع�د قت�ل امللك فيص�ل الثاني وال�ويص عبد
االله يف قرص الرحاب ،واستطاع عبد الكريم
قاس�م م�ن قل�ب نظ�ام الحكم م�ن خالل
الس�يطرة عى القيادة العام�ة للجيش ودار
اإلذاعة ومجمع بدال�ة الهاتف املركزي ،من
خ�الل قطاعات اللواء العرشي�ن الذي تحت
إمرته ،وبمساندة من زمالئه أعضاء تنظيم
الضب�اط الوطني�ني أو الضب�اط األحرار ،يف
الصب�اح الباكر ليوم  14تموز  1958فوجئ
املواطنون بإذاعة نش�يد الله أكرب الحمايس،
ثم تلته أناش�يد ثورة رش�يد ع�ايل الكيالني
(الحت رؤوس الحراب ،وموطني) ،ثم أهدت
أم كلث�وم للع�راق أنش�ودة (بغداد ي�ا قلعة
األس�ود) ،وأعلن املذيع بأن نبأ مهما سيذاع

وصف بأنه اغتال ثورة  14تموز بقيادة أحمد
حس�ن البكر ،اخت�ار قادة الحركة الس�اعة
التاس�عة م�ن صباح يوم الجمع�ة  8فرباير
لالنط�الق ،لكون ي�وم الجمعة ي�وم عطلة،
ويمكن تحرك القطع العس�كرية بس�هولة،
وص�ادف ذل�ك اليوم  14رمض�ان ..توجهت
إحدى القط�ع املهاجمة إىل دار اإلذاعة حيث
سلمت القوة الخاصة بحمايتها للمهاجمني،
فبدأت اإلذاعة تبث أناش�يد ثورية ووطنية،
وبع�د كل تق�دم يح�رزه ضب�اط الحرك�ة
يصدر بيان عن قادته�ا ،وعن التقدم يف نيل
أهدافه�ا ،وكان نش�يد «الله أك�رب» له وقع
عى مس�مع الجميع م�ن كل التيارات ملا له
من ذكرى وتاريخ ،كما كان نش�يد «جيش
العروب�ة يا بطل» ألم كلث�وم له األثر البالغ
ع�ى معنويات الجن�ود والجماهر املرتقبة
لتط�ور األحداث .كما تم تكرار بث النش�يد
العراق�ي الش�هر «الح�ت رؤوس الحرب»
والذي ارتبط بثورة رش�يد عايل الكيالني يف
ش�هر مايو من س�نة  1941ضد اإلنجليز..
يف حني أغ�ارت طائرات املي�غ  17والهوكر
هن�رت م�ن الرسبني الس�ادس والس�ابع يف
قاع�دة تموز الجوية يف الحبانية بقيادة كل
من الطيارين املقدم الطيار منذر الونداوي،
والرائ�د الطي�ار محم�د جس�ام الجبوري،
والعقيد الطيار حردان عبد الغفار التكريتي
م�ن القاع�دة الحري�ة الجوي�ة يف كركوك،
وبإرشاف العميد عارف عبد الرزاق وآخرين،
محدثة أرضارا كبرة يف مبنى وزارة الدفاع،
وح�ارصت الدباب�ات وقوات املش�اة مبنى
الوزارة ،يف حني طوقت وحدات من املش�اة
مع عدد غفر من املتطوعني من الجماهر
مبنى ال�رساي الحكومي ،فهرب الكثر من
وزراء ومنارصي عبد الكريم قاسم وتواروا
ع�ن األنظار ،ولم تتح�رك الفرق والوحدات
العس�كرية يف أرجاء الع�راق ملنارصة نظام
الحكم ،س�وى مقاومة قليل م�ن الحامية
العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع ،ولم يبق
مع قاس�م س�وى بعض م�ن كان يف وزارة
الدف�اع ،وهم كل من العقي�د فاضل عباس
املهداوي بن خالة قاس�م ،ورئيس املحكمة
الخاصة ،والعميد طه الش�يخ أحمد ،مدير
الح�ركات العس�كرية ،وقاس�م الجناب�ي،
س�كرتر عبد الكريم قاسم ،واملالزم كنعان
حداد مرافق قاس�م الش�خيص ..ويف الوقت
ال�ذي كان في�ه القصف يجري ع�ى وزارة
الدف�اع ،س�جل عب�د الكري�م قاس�م ،عى
رشيط تحت أصوات االنفجارات والقصف،
خطاب�ا موجه�ا إىل الش�عب والق�وات
املسلحة ،وأرس�له إىل دار اإلذاعة مع الرائد
س�عيد الدوري ،حيث سلم الرشيط إىل قادة
الحركة ،كما أن دار اإلذاعة كانت قد احتلت
َ
يتسن إذاعة
من قبل قادة األخرة ،ولذلك لم
الخطاب.
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كربالء تنتج  120طنا من العسل
الطبيعي خالل 2019

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة الزراعة يف كربالء املقدس�ة ،امس االثنني ،ع�ن إنتاج أكثر من
 100ط�ن من العس�ل الطبيع�ي خالل موس�م العام املنرصم .وقال مس�ؤول
شعبة النحل ،عبد الستار الدعمي ،يف ترصيح صحفي اطلعت عليه «الزوراء»:
إن “مناح�ل املحافظ�ة يف القطاعني العام والخ�اص تمكنت يف عام  2019من
انتاج  120طنا من العسل الطبيعي ،والذي يسد جزءا كبريا من حاجة السوق
املحلية” .واضاف الدعمي أن “انتاجية عام  2019بلغت ضعف االنتاج يف العام
 ، 2018حي�ث كانت  67طنا ،فضال عن تحقيقه�ا افضلية يف النوع والكم عن
االعوام الس�ابقة” .مش�ريا اىل ان “قطاع مناحل العس�ل يف تطور ملحوظ من
موسم اىل اخر”.

الرافدين يصدر توضيحا بشأن رواتب
املتقاعدين يف اخلارج

No: 7162 Tue 7 Jan 2020

االقتصاد واالستثمار تؤكد عدم وجود خماوف مالية على العراق

املالية النيابية :اتفاقية اإلطار اإلسرتاتيجي مستمرة وال تتأثر بقرار الربملان
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة،
ام�س االثن�ني ،ان اتفاقي�ة اإلط�ار
االس�رتاتيجي الت�ي اق�رت س�نة ال�
 ٢٠٠٨مازالت س�ارية املفعول ،فيما
اش�ار اىل انها ال تتأثر بق�رار الربملان
امس االول .من جهته�ا ،اكدت لجنة
االقتصاد واالس�تثمار النيابية ،امس،
عدم وجود أي مخ�اوف اقتصادية او
مالي�ة عىل الع�راق بعد ق�رار تخويل
الحكوم�ة بإخراج الق�وات األمريكية
من العراق.
وقالت اللجنة يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه ان «اتفاقي�ة اإلط�ار
االس�رتاتيجي (العراقية  -االمريكية)
الت�ي اقرت س�نة ال��  ٢٠٠٨مازالت
س�ارية املفع�ول ،ونح�ن ملتزم�ون
بها».
مبينا انها «ال تتأثر بالقرار الذي صدر
من الربملان يوم امس االول كونه ركز
عىل إنهاء التواجد العسكري األجنبي
فقط ،وبج�دول زمني تعده الحكومة
العراقي�ة عىل وف�ق جاهزي�ة قواتنا
املس�لحة وتقدي�رات القي�ادة العامة
بالتنسيق مع تلك الدول بما ال يؤثر يف
طبيعة عالقاتنا معها خاصة».

واضاف�ت ان «مهم�ة وج�ود ه�ذه
الق�وات قد انته�ى بع�د القضاء عىل
دول�ة الخرافة الداعش�ية» .داعية اىل
«عدم القل�ق من اي تدهور يف الوضع
اقتصادي».
واك�دت «اننا عىل تواص�ل مع جميع
الجهات ذات العالق�ة بهذا املوضوع،
وحريصون عىل اإلبقاء عىل العالقات
االقتصادي�ة م�ع جمي�ع ال�دول بما
فيه�ا الوالي�ات املتحدة ،وبم�ا يخدم
مصلح�ة بالدن�ا من الناحي�ة االمنية
واالقتصادية ،السيما ان هنالك عقودا
اس�تثمارية كب�رية ب�ني البلدي�ن يف
قطاعات مهمة ،واس�رتاتيجية تمس
االقتص�اد والحياة اليومي�ة للمواطن
العراقي».
وص� ّدق مجلس الن�واب عىل تفويض
الحكوم�ة بإنه�اء تواج�د الق�وات
األجنبي�ة يف أرايض الب�الد ،ردا ع�ىل
اغتيال س�ليماني ،قائد فيلق القدس
التاب�ع للح�رس الث�وري اإليران�ي،
ونائ�ب رئي�س الحش�د الش�عبي أبو
مهدي املهندس.
من جهته�ا ،اك�دت لجن�ة االقتصاد
واالس�تثمار النيابي�ة ،ام�س االثنني،
عدم وجود أي مخ�اوف اقتصادية او

مالي�ة عىل الع�راق بعد ق�رار تخويل
الحكوم�ة بإخراج الق�وات األمريكية
من العراق.
وقال عضو اللجنة ،النائب املس�تقل،
عب�اس العط�ايف ،يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «ال�زوراء» ان “ الع�راق لديه
الق�درة ع�ىل إدارة املل�ف النفط�ي،
إضاف�ة اىل الطاقة ،حي�ث كان يمتلك

الكث�ري م�ن ال�ركات الت�ي تعم�ل
لدي�ه إلدارة هذه املج�االت ،بعيدا عن
امريكا”.
وأض�اف ان “ الع�راق لي�س بحاج�ة
امريكا فيما يتعلق بالنفط او الطاقة،
حي�ث هو الي�وم بحاج�ة اىل الحفاظ
عىل س�يادته من التدخالت األمريكية
وخرقها للس�يادة العراقية واألعراف

الدولية”.
وأكد العطايف “عدم وجود أي مخاوف
اقتصادي�ة ع�ىل الع�راق بمقاطعت�ه
وإخراج القوات األمريكية من أراضيه،
إضاف�ة اىل ع�دم وج�ود أي مخ�اوف
مالي�ة ،خاص�ة ان العراق ق�ادر عىل
إدارة املرحل�ة بنفس�ه ،واليحت�اج اىل
مساعدة أية دولة يف هذا االطار”.

أعلنت حصوهلا على شهادة اجلودة العاملية

السمنـت اجلنوبية :مبيعـاتنا بلغت ( )4ماليني طن يف 2019
بغداد /الزوراء:
اكد مرصف الرافدين ،امس االثنني ،التزامه بالتعليمات القانونية الصادرة من
الجهات العليا بخصوص دفع رواتب املتقاعدين عرب فروعنا بالخارج.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان “البعض
تناقل موضوع تحويل روات�ب املتقاعدين اىل فروع املرصف بالخارج بطريقة
أيسء فهمها ،وذلك فيما يتعلق بأعداد املتقاعدين الذين يتم تحويل رواتبهم اىل
الخارج” .وأضاف البيان أن “بعض املتقاعدين يرتددون ،وبش�كل مس�تمر اىل
بعض الدول لغرض الس�ياحة ،والبعض االخر يمكثون يف بعض الدول لفرتات
طويل�ة ألغراض العمل واعم�ال اخرى ،ويقومون هؤالء ب�ني الفرتة واألخرى
بارتي�اد فروعنا بالخارج لغرض تقديم الخدمات املرصفية لهم ،عىل اعتبار ان
املرصف مؤسسة عريقة وازدياد ثقة املواطن به”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت معاونية الس�منت الجنوبية،
املس�ؤولة ع�ن إدارة معامل الركة
العامة للس�منت العراقية يف املنطقة
الجنوبي�ة ،ام�س األول األح�د ،ع�ن
حصولها عىل شهادة الجودة العاملية
م�ن رشك�ة ( BUREAU VRITAS
) الفرنس�ية املانحة ملعاي�ري الجودة
بعد اس�تكمال مراحل التأهيل وعدم
تسجيل أية حالة عدم مطابقة لنظام
إدارة الج�ودة املعتم�د يف املعاوني�ة
ومعاملها.
وق�ال مدير ع�ام الرك�ة ،املهندس
حس�ني محس�ن الخفاج�ي ،يف بيان
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه ،إن
“من�ح الش�هادة ج�اء بع�د جوالت

وكش�وفات ميدانية ل�كادر الركة
الفاحصة عىل وفق أس�س علمية يف
كل مجاالت اإلدارة والتطبيق الكامل
ملتطلب�ات الج�ودة ال�ذي تهت�م ب�ه
الركة كأولوي�ة كونه ينعكس عىل
جودة اإلنتاج ونوعية املنتج املعروف
يف الس�وق املحلي�ة بتاريخ�ه العريق
املمتد ألكثر من ثمانني عاماً”.
كاش�فا ً يف الوقت نفسه عن “تحقيق
معام�ل الرك�ة الجنوبي�ة كميات
إنت�اج وبي�ع بلغ�ت ( )4ماليني طن
خ�الل العام املايض  ،2019وبنس�بة
ً
مقارن�ة بالعام
تط�ور بلغت ()103
الذي سبقه .”2018
وأض�اف الخفاج�ي أن “جمي�ع
معامل الركة الجنوبية والش�مالية

والغربية حاصلة عىل ش�هادة عالمة
الج�ودة ملنتجاته�ا من قب�ل الجهاز
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية،
وهي مواكبة ل�كل تحديثات الجودة
وبفحوصات دورية وميدانية”.
وتابع أن “الركة تنتج جميع أنواع
الس�منت الع�ادي واملق�اوم بس�عر
( )75ألف دينار للطن الواحد ،إضافة
اىل إنت�اج الس�منت غ�ري النمط�ي
الخاص بآبار النفط وسمنت تحشية
أسس الس�دود ،حيث قامت بتجهيز
ال�ركات النفطية العاملة يف العراق
بس�منت آبار النفط بصنفيه ()B,G
بس�عر ( )160أل�ف دين�ار ،وتوف�ري
مبالغ كبرية لتلك ال�ركات ،بعد ان
كانت تس�تورد هذين النوعني بسعر

الكهرباء تكبد املزارعني خسائر فادحة وتهدد  60ألف دومن يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أكد مسؤول محيل يف محافظة دياىل ،امس
االثن�ني ،أن تذبذب الكهرب�اء كبّد املزارعني
خسائر فادحة ش�مال املحافظة ،داعيا اىل
خطة رسيعة لتاليف فقدان  60ألف دونم.
وق�ال رئي�س مجل�س ناحي�ة العظي�م
(60كم ش�مال بعقوب�ة) ،محمد ضيفان،
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه “ال�زوراء”:
إن “تذب�ذب فولتي�ة الكهرب�اء تس�ببت يف
عطل الكثري م�ن املضخات الزراعية وتكبد
اصحابه�ا خس�ائر فادح�ة الن اصالحها
يكل�ف مبال�غ مالي�ة كب�رية ،ناهي�ك عن
االرضار بتأخر س�قي املحاصيل مع تأخر
هط�ول االمط�ار” .وأض�اف أن “تذب�ذب
الفولتي�ة وتداعياته�ا ،وانخفاض معدالت
التجهي�ز بالكهرب�اء ألكثر من  15س�اعة
يوميا ،ستؤدي اىل كارثة تحل عىل مزارعي
ناحية العظي�م ،وقد تؤدي ب� 60الف دونم

من املحاصيل الزراعية اىل املجهول” .داعيا
اىل “خط�ة عمل عاجل�ة لتجهي�ز العظيم
بخط طوارئ لتأمني اس�تقرار التيار لحني
انته�اء املوس�م” .وتع�د العظي�م من اهم
وأك�رب النواح�ي الزراعية يف دي�اىل ،وتنتج
سنويا عرات االالف من الحبوب ،خاصة
الحنطة ،باإلضاف�ة اىل املحاصيل الزراعية
األخ�رى .من جهة اخ�رى ،أكد النائب عن
محافظ�ة النج�ف االرشف ،فاض�ل جابر،
امس االول ،أن وزير التجارة ،محمد هاشم
وافق ،عىل إنشاء سايلو يف قضاء املشخاب
الس�تيعاب اك�رب ع�دد م�ن املحاصي�ل
الزراعي�ة .وقال جاب�ر يف ترصيح صحفي
تابعته “الزوراء” إن “محافظتي الديوانية
والنجف تعانيان من عدم وجود س�ايلوات
الستيعاب منتجاتهم الزراعية بعد ازدهار
املنت�ج الوطن�ي خ�الل املرحل�ة الحالية”.
الفتا إىل إن “وزير التجارة وافق عىل إنشاء

س�ايلو يف قض�اء املش�خاب يف محافظ�ة
النج�ف بحج�م  25دونما” .وأض�اف أن “
العراق س�يصدر اغلب منتجات�ه الزراعية
خ�الل األي�ام املقبلة بعد تحقي�ق االكتفاء
الذات�ي لدول الخليج كونه�ا راغبة باملنتج

العراقي ،واب�رز تلك املنتجات هي الدواجن
وبيض املائدة وبع�ض املحاصيل الزراعية
األخ�رى” .مبينا أن “جمي�ع الوزارات يقع
عىل عاتقه�ا دعم املنت�ج الوطني لتحقيق
االزدهار يف قطاعي الصناعة والزراعة”.

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

أسواق اخلليج تشهد استقرارا والكويت تواصل خسائرها
رويرتز /متابعة الزوراء:
ل�م يط�رأ تغيري يذك�ر ع�ىل البورصات
الرئيس�ية يف الخلي�ج ،ام�س االثن�ني،
بع�د يوم من تراجع األس�هم يف املنطقة
تراجعا حادا بس�بب املخ�اوف املتعلقة
بالخصوم�ة املتصاع�دة ب�ني الوالي�ات
املتح�دة وإيران ،يف حني واصلت الكويت
خس�ائرها .وتعهدت طهران بالثأر بعد
أن قتلت رضبة جوية أمريكية يف بغداد،
يوم الجمعة ،قاس�م س�ليماني ،القائد
العس�كري اإليران�ي الكب�ري ومهن�دس
تنامي نفوذ طهران يف الرق األوس�ط.
وق�ال ترامب إن الواليات املتحدة س�رتد
ع�ىل إي�ران إذا وجه�ت األخ�رية رضبة
انتقامية ملقتل س�ليماني .وقال ،فراس
م�وداد ،مدير الرق األوس�ط وش�مال

إفريقي�ا يف آي.ات�ش.اس مارك�ت:
”التصعيد يدفع األموال ملغادرة املنطقة،
ويقلص تدفقات االس�تثمار ،ألن اندالع
حرب فعلية س�يكون مدمرا القتصادات
املنطقة ..وهو يرفع س�عر النفط ،لكن
لي�س بم�ا يكفي لس�د فج�وة امليزانية
السعودية “.ويف السعودية ،هبط املؤرش
 0.1باملئ�ة ،م�ع انخفاض س�هم البنك
األهيل التجاري  0.6باملئة ،ونزول أرامكو
الس�عودية  0.1باملئ�ة إىل  34.5ري�ال،
مسجال أدنى مستوياته منذ بدء تداوله
يف السوق الشهر املايض .وقفزت أسعار
النف�ط أكثر من اثن�ني باملئ�ة ليتجاوز
برن�ت  70دوالرا للربمي�ل ،يف حني صعد
الس�عر الفوري للذهب مقرتبا من ذروة
سبع س�نوات امس ،بعد أن هدد ترامب

بف�رض عقوب�ات ع�ىل الع�راق وس�ط
تصاع�د التوت�رات مع إي�ران يف الرق
األوس�ط .ويف الكوي�ت ،انخفض مؤرش
الس�وق األول  0.2باملئ�ة ،بع�د هبوطه
بأك�رب ق�در خ�الل عام�ني يف الجلس�ة
الس�ابقة .ونزل سهم رشكة املباني 2.6
باملئة وبنك برقان اثن�ني باملئة .وارتفع
م�ؤرش دبي  0.3باملئة ،حيث زاد س�هم
بنك دبي اإلس�المي  0.7باملئ�ة وإعمار
العقاري�ة  0.5باملئ�ة .واس�تقر مؤرش
أبوظبي دون تغري مع هبوط سهم الدار
العقاري�ة  0.9باملئ�ة ،وارتفاع دانة غاز
 1.7باملئة .وتراجع املؤرش القطري 0.1
باملئ�ة متأثرا بانخفاض س�هم مرصف
الري�ان  1.5باملئ�ة ،وهب�وط مس�يعيد
للبرتوكيماويات  1.7باملئة.

النفط يرتفع وسط تصاعد التوترات بني أمريكا وإيران
لندن /متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار النفط اثنني باملئة ،امس
االثن�ني ،مواصل�ة مكاس�بها ودافع�ة
برن�ت ف�وق  70دوالرا للربمي�ل ،م�ع
تأج�ج التوترات يف الرق األوس�ط بفعل
الترصيحات الصادرة عن الواليات املتحدة
وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكري
إيراني كبري.
وصع�دت العق�ود اآلجلة لخ�ام برنت إىل
 70.74دوالرا للربمي�ل ،وس�جلت 70.25
دوالرا يف الساعة  0551بتوقيت جرينتش،
مرتفع�ة  1.65دوالر بما يعادل  2.4باملئة

عن تسوية الجمعة.
وس�جل الخ�ام األمريكي غرب تكس�اس
الوس�يط  64.35دوالرا للربمي�ل ،مرتفعا
 1.30دوالر أو  2.1باملئ�ة بعد أن المس يف
وقت س�ابق  64.72دوالرا ،أعىل سعر منذ
ابريل /نيسان.
وتأت�ي املكاس�ب بعد صع�وب بأكثر من
ثالث�ة باملئ�ة ي�وم الجمعة عق�ب رضبة
جوي�ة أمريكي�ة يف الع�راق قتل�ت القائد
العسكري اإليراني ،قاسم سليماني ،مما
زاد املخ�اوف من رصاع واس�ع النطاق يف
الرق األوسط قد يعطل إمدادات النفط.

وتسهم املنطقة بنحو نصف إنتاج العالم
م�ن الخ�ام ،يف حني تمر ُخمس ش�حنات
النفط العاملية عرب مضيق هرمز.
وي�وم األحد ،هدد الرئي�س ترامب بفرض
عقوب�ات عىل العراق ،ثان�ي أكرب منتج يف
منظمة البلدان املص�درة للبرتول (أوبك)،
يف حال�ة إجب�ار الق�وات األمريكي�ة عىل
االنس�حاب منه .وكان العراق دعا يف وقت
سابق القوات األمريكية واألجنبية األخرى
إىل مغادرة أراضيه.
وق�ال ترام�ب أيض�ا إن الوالي�ات املتحدة
س�رتد ضد إيران إذا ردت طهران عىل قتل

سليماني.
وقال محلل�و آي.ان.جي يف مذكرة ”وجه
عدم التيقن الكبري بالنسبة لألسواق اآلن
هو كيف س�رتد إيران عىل هذا الهجوم...
”يف حني من الواضح أن التطورات األحدث
تض�ع املصال�ح األمريكي�ة باملنطق�ة يف
مرمى الخطر ،فإنه�ا تزيد أيضا مخاطر
تعطل إمدادات النفط يف الرق األوس�ط،
س�واء ع�ن طري�ق تعطي�ل اإليراني�ني
لتدفق�ات النف�ط عرب مضي�ق هرمز ،أو
بالهج�وم ع�ىل البني�ة التحتي�ة للطاقة
لحلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة“.

( )400دوالر للط�ن الواح�د ،اضافة
اىل تجهي�ز رشك�ة تريف�ي اإليطالية
املس�ؤولة ع�ن صيان�ة س�د املوصل

بالس�منت الخاص بتحش�ية أس�س
الس�دود ،وبأس�عار أق�ل م�ن نصف
أسعار املستورد ،وبجودة أعىل”.

السعر للكغم الواحد
 75٠دينار
 75٠دينار
 75٠دينار
 75٠دينار
 75٠دينار
 ٢٠٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار

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

السعر للكغم الواحد
 1٠٠٠دينار
 75٠دينار
 75٠دينار
 1٠٠٠دينار
 75٠دينار
 1٠٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 75٠دينار
 1٢5٠دينار
 5٠٠دينار
 ٢5٠٠دينار

الذهب يصعد بفعل اضطرابات الشرق
األوسط

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتفع الذهب ألعىل مس�توى يف سبعة أعوام،
امس االثنني ،مع إقبال املستثمرين عىل املعدن
الذي يعد مالذا آمنا جراء تصاعد التوترات بني
الواليات املتحدة وإيران بينما تجاوز البالديوم
مس�توى األلفي دوالر ليسجل ذروة قياسية.
وصع�د الذه�ب يف التعام�الت الفوري�ة 1.5
باملئ�ة ايل  1574.14دوالرا لألوقية (األونصة)
بحلول الس�اعة  0704بتوقيت جرينتش .ويف
وقت س�ابق م�ن الجلس�ة ارتف�ع  1.8باملئة
إىل  1579.72دوالرا ،وه�و أعىل مس�توى منذ
الع�ارش م�ن أبري�ل نيس�ان  .2013وارتف�ع
الذه�ب يف التعام�الت األمريكي�ة اآلجلة 1.6
باملئ�ة إىل  1577.20دوالرا .وه�دد الرئي�س
األمريك�ي دونالد ترامب بفرض عقوبات عىل

العراق بعدما طال�ب الربملان العراقي بخروج
القوات األمريكية واألجنبية من البالد وس�ط
رد فع�ل غاض�ب عىل قت�ل الوالي�ات املتحدة
قائدا عسكريا إيرانيا بارزا ،مما يزيد مخاوف
من نش�وب رصاع أوس�ع نطاق�ا .ومما يزيد
الضبابي�ة ،إعالن إيران أنها س�تقلص بدرجة
أك�رب التزاماتها يف االتف�اق النووي املوقع مع
الدول الس�ت الكربى يف  .2015وسجل السعر
الفوري للبالديوم أعىل مس�توى عىل اإلطالق
عند  2020.18دوالرا لألوقية وارتفع يف أحدث
التعام�الت  1.4باملئ�ة إىل  2015.24دوالرا.
وتقدم�ت الفضة  1.9باملئ�ة إىل  18.38دوالرا
لألوقية بعدما المست أعىل مستوى فيما يزيد
ع�ىل ثالثة أش�هر عن�د  18.50دوالرا ،يف حني
تقدم البالديوم  0.8باملئة ايل  987.82دوالرا.

الرياضي

أصفر وأمحر

مسعود :مل يصلين أي تبليغ من
حمكمة حتقيق الرصافة

بغداد /متابعة الزوراء:
ر َّد رئي�س االتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مس�عود عىل انباء صدور امر القاء
قبض بحقه من قبل محكم تحقيق الرصافة.
واف�اد مص�در يف القضاء بأن محكمة تحقيق الرصافة اص�درت امر القاء قبض بحق
مس�عود ونائب�ه عيل جبار .وقال مس�عود إن «اي تبليغ لم يصلن�ي حتى االن من قبل
محكمة تحقيق الرصافة بشان القضية التي رفعها عدنان درجال ضد اتحاد الكرة».
واوض�ح أن «التحقي�ق مازال جاري�ا يف القضية ومن املرجح الوص�ول اىل حلول خالل
الفرتة القليلة املقبلة».

العدد 7162 :الثالثاء  7كانون الثاني 2020

6

No: 7162 Tue 7 Jan 2020

www.alzawraapaper.com

ضمن نهائيات آسيا يف تايلند

املنتخب األومليب ُيصعد من وترية حتضرياته للقاء نظريه األسرتالي غدا
بانك�وك /حس�ني س�لمان /موف�د االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية
ش�هد فندق (رام�ا كاردنز) وس�ط بانكوك
التايلندي�ة حرك�ة مس�تمرة بع�د ان اكتمل
عقد املنتخبات الخمس�ة ( العراق واسرتاليا
والبحري�ن) من املجموع�ة االوىل و( اليابان
وس�وريا) من املجموعة الثاني�ة وهي تحل
ضيف�ا يف ه�ذا الفن�دق ال�ذي تل�ون بازياء
املنتخب�ات ،إذ تش�ري التوقع�ات ب�أن تايلند
ستس�جل نجاحا تنظيميا يف هذه النس�خة،
م�ن خالل دقة وامكانية ه�ذا البلد يف تقديم
حزم�ة ادارية ت�ؤرش ان النجاح سيس�تمر
حتى الختام.

منتخب اليد خيسر أمام نظريه
البحريين وديا

تعرف على مستويات جمموعة العراق يف
تايلند

كش�ف املحلل الفني ملنتخب العراق األوملبي
عيل النعيمي الذي ضم�ه الجهاز الفني منذ
س�نة ونص�ف يف تجربة تع�د االوىل يف تاريخ
املنتخب�ات األوملبي�ة ،ب�أن نتائ�ج مجموعة
الع�راق االوىل يف النهائيات اآلس�يوية املقرر
انطالقه�ا ي�وم االربع�اء املقب�ل يف تايلن�د،
س�تكون حب�ىل باملفاج�آت ،والس�يما ان
منتخب�ات البحري�ن وأس�رتاليا باإلضاف�ة
تايالن�د صاح�ب الضياف�ة قام�ت بتجديد
تش�كيالتها بعد االنتهاء من التصفيات التي
أقيمت يف شهر آذار من العام املايض.
وقال النعيم�ي يف تريح للموفد الصحفي
للنهائي�ات ان “ تش�كيلة االوملب�ي العراقي
خضعت اىل العديد من اإلضافات لكن الجهاز
التدريب�ي عاد اىل ذات الوج�وه التي خاضت
غمار التصفيات يف العاصمة االيرانية طهران
م�ا يضفي عليها جانب من االس�تقرار عىل
الرغم فق�دان العديد من الخام�ات املغرتبة
ع�ىل غرار لؤي العاني ومهن�د جعاز واحمد
حسن لعدم اكتمال اوراقهم القانونية” .
واض�اف ان “ منتخبن�ا وع�ىل الرغ�م م�ن
االرب�اك اإلداري الذي وقع في�ه اتحاد الكرة
العراق�ي ودف�ع ثمن�ه الجهاز الفن�ي اال ان
هن�اك رغبة من قبل الالعبني يف اثبات ذاتهم
وتقدي�م صورة مرشفة عن الك�رة العراقية
خالل البطولة الحالية ورغم الفوارق الفنية
م�ع بقية الفرق “ ،مبين�ا ،إن “منتخبنا قد
اختت�م تحضرياته للبطولة بف�وز ودي عىل
فري�ق نورث بانكوك الجامعي بهدف مقابل
ال يشء ج�اء بإمض�اء محمد رض�ا وكانت
نتيج�ة اللقاء إيجابي�ة رغ�م العراقيل التي

بغداد /متابعة الزوراء:
َ
خ�رس منتخبن�ا الوطن�ي بك�رة اليد
مبارات�ه التجريبي�ة الت�ي اقيم�ت يف
العاصم�ة البحريني�ة املنام�ة ام�ام
مضيف منتخب البحرين بفارق س�تة
اهداف وبنتيجة  26 - 31هدفا.
وف�د املنتخب الذي يتواج�د يف اململكة
البحرينية يواصل معس�كره التدريبي
اس�تعدادا للمش�اركة يف البطول�ة
اآلسيوية التي ستقام يف دولة الكويت
خ�الل الف�رتة م�ن  16 - 27كان�ون
الثان�ي الج�اري ،إذ م�ن املؤم�ل أن
يخوض منتخبنا الوطني من مباراتني
إىل ث�الث تك�ون إحداها م�ع املنتخب

شابت مرحلة اعداد خالل األيام املاضية وقد
من�ح األولوية لجميع الالعبني يف املش�اركة
واالطمئنان عىل جاهزيتهم”.
وبشأن رويته الفنية عن منتخبات املجموعة
االوىل أوضح إن” ما يمي�ز املنتخبات الثالثة
باس�تثناء العراق كونها خضع�ت اىل ورش
عمل م�ا ب�ني االجه�زة الفني�ة للمنتخبات
االوىل واالوملبي�ة فتج�د ان م�درب اس�رتاليا
االول ارنول�د مرشف�ا ع�ىل األوملب�ي وذات
الحال يقال عن الفريق البحرين فأن س�وزا
وض�ع برنامج�ه التدريب�ي مل�درب الفريق
س�مري ش�مام وقد انضما لقرابة الش�هر يف
العاصم�ة الربتغالية يف ش�هر اب املايض تم
فيه دمج الوحدات التدريبية ما بني األوملبي
والفري�ق االول ،وذات الحال يقال عن مدرب

نادي النفط :مستمرون يف دوري
الكرة املمتاز برغم األزمة املالية

بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
نفت إدارة نادي النفط الريايض اإلش�اعات املتداولة يف مواقع التواصل
االجتماع�ي ومفادها انس�حاب فريق كرة القدم من مس�ابقة دوري
الكرة يف حال عودة انطالقتها .وقال نائب رئيس الهيئة اإلدارية للنادي
كاظم محمد س�لطان يف بي�ان ،إن “اخبار انس�حاب فريق النفط من
مسابقة دوري الكرة ال تعدو اكثر من كونها اشاعات ال تمت للحقيقة
بيشء”.وأوضح انه “برغ�م االزمة املالية الخانقة التي يمر بها النادي
اال انه لن ينس�حب من املسابقة وسيكون اول املشاركني يف حال عودة
انطالقه�ا ووفق اآللي�ة التي تقرها لجنة املس�ابقات يف اتحاد الكرة”.
وأضاف ان�ه “خالل اليوم�ني املقبلني س�يعاود فريق الك�رة االنتظام
بوحدات�ه التدريبية اس�تعدادا ملوعد انطالقة مس�ابقة ال�دوري”.ويف
س�ياق متصل نفى نادي النفط الريايض انتقال عدد من العبيه صوب
األندية األخرى بفرتة االنتقاالت الشتوية.وقال املنسق اإلعالمي للنفط
جمعة الثامر “ال صحة لألخبار التي أشيعت حول انتقال محمد داوود
وبسام شاكر للزوراء ،هناك عقد يلزم العبينا بالفريق وجميع األطراف
تح�رتم العقد املربم” .وبني أن رغبة الالعبني هي مواصلة مش�وارهما
مع النفط ،وال توجد نية لالنتقال ألي فريق آخر .وأش�ار إىل أن الفريق
ع�اود تدريباته اليومية تحضريا الس�تئناف منافس�ات الدوري ،تحت
إرشاف الدكت�ور يحيى عل�وان ،وأن الفريق مكتم�ل الصفوف وهناك
رغبة لدى الجميع الستعادة الجاهزية البدنية النطالقة الدوري.

احتاد السلة يسمح لالعيب األندية
املنسحبة االنتقال اىل أندية أخرى
بغداد /متابعة الزوراء:
اتخ�ذ االتح�اد العراق�ي لك�رة
الس�لة قراري�ن مهمني بش�ان
الدوري املمتاز .2020 /2019
وقال امني رس االتحاد خالد نجم
إن “اتح�اد الس�لة ق�رر تحرير
جميع العبي االندية املنس�حبة
من الدوري املمتاز بكرة الس�لة
للموس�م  2020 / 2019حسب
الالئح�ة وم�ن حقه�م االنتقال
لألندي�ة املس�تمرة يف ال�دوري
املمتاز”.
وأض�اف أن�ه “تق�رر ان تكون
كش�وفات االندي�ة املس�تمرة يف
ال�دوري املمتاز م�ن ( )15العبا
بدال من ( )14العبا اي الس�ماح
بزي�ادة قائم�ة كش�ف االندي�ة
بالعب واحد”.

وكان اتحاد السلة قد اعلن جدول
مباري�ات الجولت�ني السادس�ة
والسابعة من البطولة.
وم�ن ناحية اخرى أرس�ل نادي
النف�ط كتابا ً رس�ميا ً اىل االتحاد
العراق�ي لك�رة الس�لة ،يؤك�د
مش�اركته يف ال�دوري املمت�از
.2020 /2019
وقال مدرب فري�ق النفط خالد
يحي�ى إن “نادي النفط ارس�ل
كتاب�ا ً يعل�ن ب�ه مش�اركته يف
ال�دوري املمت�از لكرة للموس�م
.”2020 /2019
وأوض�ح ان “الدوري س�ينطلق
يف  9كان�ون الثان�ي بمحافظ�ة
دهوك” ،مبينا ً ان “النفط جاهز
للدفاع ع�ن لقبه وحصده للمرة
الثانية عىل التوايل”.

منتخب تايالند الياباني أكريا نيش�ينو الذي
ق�ام بتحدي�ث كتيبته بإضافة س�تة العبني
من املنتخ�ب االول  ،يف ح�ني عجزت لجنتي
املنتخب�ات والفنية يف اتح�اد الكرة عن عمل
لق�اء تش�اوري مش�رتك او وح�دة تدريبية
عملي�ة م�ا بني م�درب منتخبن�ا كاتانيتش
ومدربن�ا القدير عبد الغني ش�هد س�واء يف
الع�راق او خارج�ه يف تجمع�ني مش�رتكني
ملنتخبن�ا واألوملبي مع بعض أولهما يف قطر
قبيل املش�اركة يف كأس آس�يا واآلخر خالل
تصفيات كأس العالم يف املنامة”.
وزاد ان” الفريق األس�رتايل بعيدا عن عاميل
القوة واالجسام البدنية يتقن أساليب البناء
التحض�ري م�ن الخل�ف بع�دد م�ن النقالت
وص�وال اىل ط�ريف امللع�ب والس�يما يف جهة

اليم�ني ام�ا لعم�ل الكروس�ات او التمري�ر
األريض إىل الالع�ب املنطل�ق من ال�وراء مع
تفعي�ل الح�ل الف�ردي يف منطق�ة الج�زاء
والتحركات ملهاجمة الفراغات مع مشاركة
فعالة للظهريين لتطوير الهجمات والرهان
عىل الرمي�ات الجانبي�ة كإحدى األس�اليب
املؤث�رة يف الهجوم لخلخلة التنظيم الدفاعي
للفرق املنافسة “.
واوض�ح” اما الفري�ق البحريني فهو ماض
باس�رتاتيجية امل�درب االول س�وزا الت�ي
يطبقها مدربه التونيس الحايل ش�مام وهي
غلق املساحات بواسطة أسلوب لعبه املتكتل
مع تقارب الخط�وط والذي يؤدي إىل نتيجة
واح�دة هو تأمني  9العب�ني يف ثلثه الدفاعي
بمعزل عن نظام اللع�ب املتبع ،مع إمكانية

عمل زيادة عددية قوامها أربعة العبني امام
خط دفاعات الفرق األخ�رى لحظة االرتداد
الرسي�ع او التحوالت وهذا اخطر س�الح يف
الفريق”.
ولف�ت اىل ان” املنتخ�ب التايلندي بعد حقبة
املدرب الجديد نيشينو بدأ يميل اىل امتالك خط
الوس�ط وفتح طريف امللعب امليدان لتوس�يع
جه�ة التحض�ري مع االنتش�ار الع�ريض ما
يتيح املجال اىل الظهريين باملشاركة الفعالة
يف التحض�ري وبن�اء الهجم�ات فض�ال ع�ن
التح�ركات الفعالة من غ�ري الكرة لخمايس
الوس�ط ع�رب تب�ادل املراك�ز واالنتقال من
الطرف اىل العمق بواسطة التحدي او مهارة
الدربي�ل والج�ري بالك�رة لك�ن بإمكانيات
متوسطة بعيدا عن جودة التطبيق”.

البحريني.
وي�رأس الوف�د س�الم ع�واد رئي�س
االتحاد ويضم أيضا ال�كادر التدريبي
املك�ون م�ن الكابت�ن ظاف�ر صاحب
مدرب�ا وكاظم كامل ومحمود صبحي
مدربني مساعدين وكاظم نارص مدرب
للح�راس ومهند فته عيل معالج وعيل
سليم إداري .ويضم املنتخب الالعبني:
بالل حس�ن وأحمد مكي وحسني عيل
حم�زة ورائ�د عب�د زيد وميث�م عودة
وماجد عبد الرض�ا بدر الدين حمودي
وعيل طارق وكرار كاظم و محمد عيل
وعيل عبد الرضا وأحمد طارق وجاسم
غصاب واحمد مالك.

الالعبان عماد حمسن ومصطفى
ناظم حيرتفان يف اهلالل السوداني
بغداد /متابعة الزوراء :وصل نادي الهالل السوداني التفاق أويل مع العبني
عراقي�ني لضمهما إىل الفريق يف فرتة االنتقاالت الش�توية .وقال مصدر إن
ن�ادي الهالل الس�وداني وص�ل التفاق أويل م�ع العبني من فري�ق الزوراء
العراقي لضمهما بفرتة االنتقاالت الشتوية ،الفتا اىل أن عماد محسن وصل
التف�اق نهائي لالنتقال إىل الهالل وزميله مصطفى ناظم هو اآلخر فتحت
إدارة الهالل قنوات االتصال معهما لالنضمام إىل الفريق .وبني أن الالعبني
العراقي�ني نتيجة توقف منافس�ات ال�دوري يف العراق يفضل�ون االنتقال
للدوري�ات العربية األخرى للحفاظ عىل جاهزيتهم البدنية خصوصا ممن
يفكر بالدخول لقائمة املنتخب الوطني .وأش�ار إىل أن نادي الهالل يعد من
أبرز األندية يف الس�ودان ومن املؤمل تحسم الصفقتان خالل األيام املقبلة.
يش�ار إىل أن ع�ددا من الالعبني العراقي�ني هاجروا ص�وب األندية العربية
واخرهما عالء عباس وامجد عطوان اللذان التحقا بالكويت الكويتي.

باسم قاسم :أزمات كثرية تهدد مسرية الزوراء داخليا وخارجيا
بغ�داد /متابع�ة ال�زوراء :ع�رب م�درب
ك�رة ال�زوراء باس�م قاس�م ع�ن قلقه
للوض�ع الذي يمر به الفريق قبل خوض
مباراة امللحق اآلس�يوي أمام بونيودكور
األوزبكي.
وقال قاس�م الزوراء يمر بمرحلة حرجة
قبل خوض املباراة املرتقبة أمام الفريق
األوزبك�ي ضم�ن ملح�ق بطول�ة أندية
أبطال آسيا املقررة يف الحادي والعرشين
من الشهر الجاري نتيجة مغادرة العبيه
والضائقة املالية التي يعيشها الفريق.
وبني أن ثالثة العبني غادروا الفريق وهم
ع�الء عب�اس الحرتاف�ه بن�ادي الكويت

الكويت�ي وعم�اد محس�ن ومصطف�ى
ناظ�م اللذي�ن حص�ال ع�ىل بطاقتهم�ا
الدولي�ة ومن الصع�ب تعويض الالعبني
الثالث�ة بفرتة االنتقاالت الش�توية كون
جميع الالعبني مرتبطني بأندية أخرى.
وأش�ار إىل أن أربع�ة العب�ني آخري�ن
التحقوا باملنتخ�ب األوملبي ومن الصعب
أن يعودوا للفريق قبل مباراتنا يف امللحق
اآلس�يوي وهم مصطفى محمد ومحمد
رضا جليل ونجم ش�وان وعالء رعد وهم
العب�ون مؤث�رون بتش�كيلة الفريق ما
يزيد من معاناة الفريق.
وأك�د أن األزم�ة املالي�ة مس�تمرة ع�ىل

الرغ�م م�ن أن وزير النقل وج�ه بتذليل
املش�اكل لكن روتني املعام�الت يف وزارة
النق�ل عقد األم�ور والالعب�ون والجهاز
الفني لم يستلموا مستحقاتهم ،الفتا أن
معسكر تركيا س�يكون مهددا وفق تلك
الغيابات ألن الفائدة من املعسكر انتفت
لهذا النقص الكبري بالفريق.
وتابع أنه نصح اإلدارة باالنس�حاب من
امللحق لكن اإلدارة مجربة عىل املش�اركة
لتجن�ب العقوب�ات الت�ي ق�د يفرضه�ا
االتح�اد اآلس�يوي ع�ىل الن�ادي يف حال
انس�حابه وبالتايل س�نغادر للمش�اركة
بهذه اإلرهاصات.

صافرة مهند قاسم تضبط مواجهة كورية يابانية يف دوري األبطال
بغداد /متابعة الزوراء:
َ
أعلن االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم عن حكام الجولة األوىل من
دور املجموعات بدوري ابطال آسيا .2020
وكل�ف االتح�اد طاقم ح�كام م�ن العراقي مكون م�ن :مهند
قاس�م وميثم خماط وواثق مدلل وزي�د ثامر ،لقيادة مواجهة
سامسونج الكوري الجنوبي بنظريه وفيسيل كوبي الياباني يف
ال� 19من شهر شباط املقبل.
كم�ا اعلن االتح�اد االس�يوي لكرة الق�دم عن طاق�م تحكيم
مباريات الجولة االوىل من دور املجموعات بدوري أبطال آس�يا
لكرة القدم.
وكلف االس�يوي ،طاقم حكام عراق�ي مكون من عيل صباح و
حيدر عبد الحس�ن و واثق مدلل ،لقيادة مواجهة بريث كلوري
االسرتايل ضد شنغهاي الصيني.

وستقام املباراة يف ال� 11من شهر شباط املقبل .يذكر ان العراق
يش�ارك بفريق�ي الرشطة وال�زوراء يف نس�خة  2020بدوري
ابطال آسيا .ويف سياق منفصل انضم حكمان عراقيان جديدان
اىل نخبة حكام آسيا ،ليصبح هناك  10حكام العراقيني.
وقال الحكم يوسف سعيد إن “االتحاد اآلسيوي اعلن اعتمادي
كحكم س�احة واحمد صباح كحكم مساعد اىل نخبة آسيا بعد
مشاركتنا بالدورة املكثفة لحكام ومقيمي القارة الصفراء”.
وأوض�ح أن “ال�دورة ضم�ت اكثر م�ن  ٣٠٠حكم آس�يوي يف
العاصمة املاليزي�ة كواالملبور كذلك ضمت ال�دورة أيضا ً رشح
كام�ل لتعدي�الت قان�ون اللعب�ة واختب�ارات عملي�ة ونظرية
واستطعنا اجتياز هذه االختبارات بجدارة “.
يذك�ر ان الصافرة العراقية أصبحت ممثلة ب�  4حكام س�احة
و  6حكام مساعدين.

حممد صالح يفوز جبائزة أفضل العب يف استفتاء االحتاد العربي للصحافة الرياضية
بغداد /متابعة الزوراء:
ف�ا َز النجم امل�ري محمد ص�الح كابتن
منتخ�ب مر والعب ليفرب�ول االنجليزي
بلق�ب أفضل الع�ب عربي لع�ام  2019يف
االس�تفتاء الس�نوي الخامس الذي أطلقه
اإلتح�اد العرب�ي للصحاف�ة الرياضي�ة
بالتنس�يق مع االتحاد العرب�ي لكرة القدم
الرشيك االس�رتاتيجي بمش�اركة  101من
الزمي�الت والزمالء االعالمي�ني الرياضيني
العرب من مختلف الدول العربية الشقيقة
الذي�ن قام�وا بالتصوي�ت واختي�ار نجوم

املوس�م الكروي املن�رم اىل جانب اختيار
افض�ل منتخب عربي وافض�ل نادي عربي
حققا انجازا ً كبريا ً خالل عام مىض.
وسيتم الحقا اختيار الشخصية الرياضية
العربي�ة االكثر تأثريا خالل العام من خالل
اللجنة التنفيذي�ة يف االتحاد اىل جانب عدد
من خرباء الك�رة يف الوطن العربي ،وحقق
النجم محمد ص�الح نجم املنتخب املري
وليفربول املرك�ز االول برصيد  510نقاط،
وح�ل يف املركز الثاني الالعب رياض محرز
نج�م املنتخ�ب الجزائ�ري والع�ب فري�ق

مانشيسرت س�يتي االنجليزي وحصل عىل
 432نقط�ة ،وحل يف املرك�ز الثالث الالعب
حكيم زياش نج�م املنتخب املغربي والعب
فريق اياكس امس�رتدام الهولندي وحصل
عىل  86نقطة.
وعىل صعي�د املنتخب�ات العربي�ة صاحبة
االنج�ازات خالل العام امل�ايض ،فقد حقق
املنتخ�ب الجزائ�ري بط�ل كأس االم�م
االفريقية لقب افض�ل منتخب عربي لعام
 2019وجمع  810نق�اط ،واحتل منتخب
قط�ر بط�ل كأس االم�م اآلس�يوية املركز

الثاني ،وحل املنتخب البحريني بطل كأس
الخليج يف املركز الثالث.
وعىل صعي�د االندية العربي�ة ،حقق فريق
الهالل الس�عودي بطل دوري ابطال أس�يا
ووصيف كأس زايد لالندية العربية االبطال
املرك�ز االول وجم�ع  720نقط�ة ،وح�ل
يف املرك�ز الثان�ي فري�ق الرتج�ي الريايض
التونيس بط�ل دوري ابطال افريقيا وبطل
ال�دوري التون�يس ،وح�ل يف املرك�ز الثالث
فري�ق الزمالك املري بط�ل كأس االتحاد
االفريقي وبطل كأس مر.
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سان جريمان يكتسح مونلريي يف كأس فرنسا

اعالم الكرتوني

ليفربول حيسم ديربي الكأس على حساب ايفرتون بالالعبني الصغار

َ
تأه�ل ليفرب�ول إىل رابع أدوار مس�ابقة
كأس إنجل�رتا لك�رة القدم ،بف�وزه عىل
ضيف�ه وج�اره إيفرت�ون  0 - 1ضم�ن
منافسات الدور الثالث.
وس�جل كريتي�س جونز ه�دف ليفربول
الوحيد يف الدقيقة .71
وأرشك م�درب ليفرب�ول يورج�ن كلوب
مجموع�ة كب�رية م�ن الالعب�ن البدالء،
فاعتمد ع�ىل طريقة اللع�ب ،4-2-3-1
حيث وقف ناثانيل فيليبس إىل جانب جو
جوميز يف عم�ق الخط الخلفي بإس�ناد
م�ن الظهريي�ن نيكو ويليام�ز وجيمس
ميلنر.
وتواج�د آدم الالنا وبيدرو تش�يفرييال يف
وسط امللعب ،وش�ارك الياباني تاكومي
مينامين�و يف مبارات�ه األوىل مع ليفربول
كالع�ب وس�ط هجوم�ي وم�ن حول�ه
الجناح�ن هرييف إليوت وكريتيس جونز،
وراء رأس الحرب�ة البلجيك�ي ديف�وك
أوريجي.
يف الجه�ة املقابلة ،لجأ م�درب إيفرتون
كارل�و أنش�يلوتي ،إىل طريق�ة اللع�ب
 ،4-4-2فتك�ون الخ�ط الخلف�ي م�ن
الرباع�ي ش�يموس كوملان وي�اري مينا
ومايس�ون هولجي�ت ول�وكاس دين�ي،
ووق�ف جربيل س�يديبي وثي�و والكوت
ع�ىل الجناح�ن ،فيما تمرك�ز مورجان
شنايدرلن وجيلفي سيجوردسون ،وراء
ثنائي الهجوم ريتشارليسون ودومينيك
كالفرت-لوين.
وأهدر إيفرتون فرصة خطرية يف الدقيقة

السادس�ة ،عندما لحق والكوت بتمريرة
بيني�ة م�ن سيجوردس�ون ،ليوجهه�ا
أم�ام املرمى نح�و كالفرت-لوي�ن ،بيد
أن الحارس أدريان أنق�ذ محاولة األخري
برباعة.
وأج�ربت اإلصاب�ة ميلن�ر ع�ىل الخروج
م�ن امللعب مبك�را ،ليدخ�ل مكانه يارس
العرويس.
ويف الدقيق�ة  ،13أرس�ل سيجوردس�ون
كرة نحو املرمى ،قابلها هولجيت برأسه
لكن أدريان تألق مجددا وأبعد الخطر.
وأعاق حارس إيفرتون جوردان بيكفورد
تمري�رة بيني�ة متقن�ة م�ن الالن�ا نحو
أوريج�ي يف الدقيق�ة  ،15وأبعد كالفرت
لوين كرة عرضية من أمام مرمى فريقه

لتص�ل إىل ويليامز الذي س�دد من حافة
املنطق�ة لتم�ر الك�رة بجان�ب املرمى يف
الدقيقة .26
ورف�ع والكوت كرة م�ن الناحية اليمنى
قابلها ريتشارليس�ون ملسة واحدة نحو
املرمى ،لكن أدريان تدارك املوقف مجددا
يف الدقيق�ة  ،28وفش�ل مينامين�و يف
التعام�ل مع كرة طويل�ة من أوريجي يف
الدقيقة .34
واق�رتب ليفرب�ول من افتتاح التس�جيل
يف الدقيق�ة  ،41عندم�ا التق�ط أوريجي
تمريرة إليوت ليتخلص من رقيبه قبل أن
يسدد كرة منخفضة نحو الزاوية السفىل
اليرسى ،بيد أن الحارس بيكفورد تألق يف
إبعادها .وافتتح إيفرتون الشوط الثاني

بتس�ديدة محكمة من ش�نايدرلن علت
العارض�ة بقليل يف الدقيق�ة  ،48وأجرى
أنشيلوتي تبديال مزدوجا بإرشاك فابيان
ديلف ومويس كن مكان سيجوردسون
وكوملان.
وتب�ادل الفريقان الس�يطرة ع�ىل الكرة
لك�ن دون وج�ود ف�رص حقيقي�ة عىل
املرمي�ن ،وأج�رى ليفرب�ول تبديال ثانيا
ب�إرشاك أليك�س أوكس�ليد تش�امربلن
مكان مينامينو.
وجاء الف�رج للفريق املضي�ف بالدقيقة
 ،71عندم�ا تلقى جونز كرة من أوريجي
خ�ارج منطق�ة الج�زاء ،ليس�دد ك�رة
مقوس�ة ارتطم�ت بالعارضة وس�كنت
الشباك.
وكاد ليفربول يس�جل اله�دف الثاني يف
الدقيق�ة  ،73عندم�ا مرر جون�ز كرة إىل
تش�امربلن ال�ذي ق�ام بمجه�ود فردي
ممي�ز ،قبل أن يس�دد كرة نح�و الزاوية
الضيقة أخرجها بيكفورد إىل ركنية.
ودخ�ل ريان برويس�رت م�كان إليوت يف
تش�كيلة ليفربول ،وبقي الفريق األحمر
مس�يطرا عىل املجري�ات ،ليح�رم جاره
األزرق من تش�كيل خط�ورة عىل مرماه
حتى نهاية اللقاء.
وم�ن جهة اخ�رى ح�وّل باريس س�ان
جريمان ،مواجهته م�ع مضيفه ليناس
مونل�ريي أحد ف�رق الدرجة السادس�ة،
إىل س�ريك من األهداف ،يف املواجهة التي
أقيم�ت يف ال�دور  64من كأس فرنس�ا،
بالفوز بسداسية نظيفة ليتأهل إىل الدور
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 32من البطولة.
ورغ�م غي�اب ع�دد م�ن نج�وم الفريق
الباري�يس يف مقدمته�م نيم�ار ومباب�ي
ودي ماريا ،فإن األوروجوياني أدينسون
كافاني كان يف املوعد وقاد الفريق للفوز
العريض.
افتت�ح ن�ادي العاصم�ة التس�جيل عن
طري�ق ع�ادل عوش�ييش يف الدقيق�ة
( ،)30لك�ن الهدف ل�م يحبط مونليزري
الذي هاجم بق�وة ،وأضاع فرصة تعديل
النتيجة بركلة س�ددها إدريس�ا كانوتي
وتصدى لها الحارس االسباني سريخيو
ريك�و يف الدقيق�ة ( ،)40لينطل�ق ع�ىل
إثره�ا س�ان جرم�ان يف هجم�ة مرتدة
أس�فرت عن هدف كافاني بتسديدة من
داخل املنطقة يف الدقيقة (.)41
وك�رر كافان�ي املش�هد مس�جال هدفه
الش�خيص الثان�ي والثال�ث لفريق�ه يف
الدقيق�ة ( ،)60ث�م صنع اله�دف الرابع
بتمري�رة لبابلو س�ارابيا الذي س�جل يف
الدقيق�ة ( )63وك�رر س�ارابيا املش�هد
بهدف خامس بتسديدة قوية يف الدقيقة
( ،)69واختتم الكامريوني إريك ماكسيم
مهرج�ان األهداف بالهدف الس�ادس يف
الدقيقة .87
ويف مب�اراة أخ�رى من دور ال��  ،64نجا
مارس�يليا من مفاجأة فريق تريليس�اك
ال�ذي يلعب يف الدرج�ة الرابع�ة ،بعد أن
تغل�ب عليه ب�ركالت الرتجي�ح  4-2بعد
انتهاء الوقتن األصيل واإلضايف بالتعادل
.1-1

ثنائية بيلوتي تلحق هزمية
مفاجئة بروما

س�جل أندري�ا بيلوتي هدف�ن ،ليقود فريقه تورين�و إىل عرقلة
مس�رية روما ،يف الدوري اإليطايل ،بالفوز الثمن ( )2/0عليه يف
عقر داره باملرحلة ال� 18من املسابقة.
وعىل امللعب األوملبي يف روما ،سقط فريق العاصمة أمام ضيفه
تورين�و بهدف�ن ،أحرزهما بيلوت�ي يف الدقيقت�ن ،الثانية من
الوقت بدل الضائع للشوط األول ،و 86من رضبة جزاء.
لتكون هذه الهزيمة األوىل لروما ،يف آخر س�ت مباريات خاضها
باملسابقة.
وبذلك ،تجمد رصيد فريق الذئاب عند  35نقطة ،يف املركز الرابع،
بينما رفع تورينو رصيده إىل  24نقطة ،يف املركز التاسع.

مدرب األهلي:
كهربا سيصنع التاريخ

شكوك حول مشاركة جنم يونايتد ماغواير يف موقعة السييت
َ
قال أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشسرت
يونايت�د ،إن نجم الفريق ق�د يغيب عن ذهاب
قبل نهائي كأس رابطة األندية اإلنجليزية ضد
مانشسرت س�يتي ،اليوم الثالثاء ،بعد إصابته
يف مب�اراة ب�كأس االتحاد اإلنجلي�زي ،مطلع
األسبوع.
وتع�رض املدافع ه�اري ماجواير ،الذي ضمه
يونايت�د مقاب�ل  80ملي�ون جنيه إس�رتليني
( 104.67ملي�ون دوالر) قب�ل بداية املوس�م،
لكدم�ة يف قدمه خ�الل تع�ادل يونايتد بدون
أه�داف م�ع مس�تضيفه وولفرهامبت�ون،
السبت ،لكنه أكمل اللقاء إىل نهايته.
وأبل�غ سولس�كاير محط�ة بي.تي س�بورت
التليفزيوني�ة ،بأن�ه غ�ري واثق م�ن إمكانية

مش�اركة ماجواي�ر يف املواجه�ة الت�ي تق�ام
بستاد أولد ترافورد.
وق�ال “كن�ا ع�ىل مش�ارف اس�تبداله ب�ن
الشوطن ،لكنه قاتل من أجل مواصلة اللعب،
لم نكن واثقن عما إذا كان يجب أن يستمر يف
امللعب ،لكنه كان مصمما أنه عىل ما يرام”.
وق�د يزي�د غي�اب مجاواي�ر م�ن متاع�ب
سولس�كاير إذ يغيب أيضا قلب�ا الدفاع إيريك
باييل وماركوس روخو باإلضافة لغياب ثنائي
الوسط بول بوجبا وسكوت مكتوميناي.
ويأم�ل سولس�كاير أن يس�تعيد أنطون�ي
مارس�يال وجي�يس لينجارد أمام س�يتي بعد
غيابهما عن مب�اراة وولفرهامبتون بس�بب
املرض.

المبارد ميهد لرحيل العب تشيلسي جريو

علق فرانك المبارد مدرب تشيليس ،عىل مستقبل العبه ،يف ظل مشاركته
أساس ًيا يف مباراتن فقط هذا املوسم ،مع تبقى  6أشهر عىل نهاية عقده
مع البلوز.
وجل�س الفرن�يس أوليفي�ه ج�ريو ،ع�ىل مقاعد الب�دالء ،يف ف�وز ناديه
تش�يليس عىل نظريه نوتنجهام فورست بهدفن دون رد يف كأس االتحاد
اإلنجليزي .وأثار جريو ،التكهنات بش�أن رحيل�ه عن البلوز ،بعدما لوح
بالوداع لجماهري تشيليس التي تواجدت يف ملعب ستامفورد بريدج عقب

صاف�رة النهاية .وتحدث المبارد عن وضع ج�ريو ،يف ترصيحات نقلها
موقع سكاي سبورتس “ال جديد بالنسبة لجريو ،ولكني تحدثت معه”.
وأض�اف “إذا كان�ت الظروف أنه يرغب ً
حقا يف الرحيل ،وسيس�اعد
ذلك النادي ويس�اعدني ويس�اعد قائم�ة الفريق،
بالت�ايل هو أم�ر وارد الح�دوث ،ولكن لن
يحدث ذل�ك ،إال حينما يت�م تغطية
كل ما سبق ذكره”.

خطوة جديدة ُتقرب فيدال من إنرت ميالن
في�دال الع�ب
يُرص نادي إنرت ميالن اإليط�ايل ،عىل التعاقد مع أرتورو
الجارية.
وس�ط برش�لونة ،خ�الل ف�رتة االنتق�االت الش�توية
ً
فيليتش�يفيتش
ووفق�ا ملوق�ع “كالتش�يو مريكاتو” ،ف�إن فرناندو
عملية نقل الالعب
وكيل أعمال فيدال ،س�يتواجد يف إيطاليا ،ملناقش�ة
إرنس�تو فالف�ريدي
التش�ييل املحتمل�ة إىل النرياتزوري.ويرف�ض
الالع�ب يضغ�ط
املدي�ر الفن�ي لربش�لونة ،رحي�ل في�دال ،أما
ش�مله بمدرب�ه
بق�وة للموافقة ع�ىل رحيله إلن�رت ميالن ولم
إنرت ميالن س�يقابل
الس�ابق أنطونيو كونتي .وأض�اف املوقع أن
أج�ل ض�م الالع�ب
وكيل في�دال ،لتوضيح ما يجب القيام به من
مس�ارات أخ�رى.
بش�كل حاس�م ،وإال فإن النرياتزوري سيس�لك
ً
عرضا لضم فيدال بقيمة
وكان�ت تقارير صحفية قد أش�ارت إىل أن إنرت قدم
 12أو  13مليون يورو ،وهو ما رفضه النادي الكتالوني.

أنشيلوتي يطلب استعارة جنم ريال مدريد رودريغيز

ْ
كش�فت تقارير صفي�ة بريطانية عن رغبة
كارلو أنش�يلوتي ،املدير الفني إليفرتون ،يف
التعاقد م�ع الكولومبي خاميس رودريجيز،
نجم ريال مدريد ،يف فرتة االنتقاالت الشتوية
الجاري�ة .وبحس�ب صحيف�ة “م�ريور”
الربيطاني�ة ،فإن أنش�يلوتي طلب من إدارة
إيفرتون بدء املحادثات مع إدارة ريال مدريد
من أجل استعارة خاميس.
ويتمتع أنش�يلوتي بعالقة جيدة للغاية مع
خامي�س ،حي�ث أرشف ع�ىل تدريب�ه أثناء

تواجده يف ري�ال مدريد وباي�رن ميونيخ،
وه�و م�ا يع�زز م�ن ف�رص انضمامه إىل
التوفيز .وكان أنشيلوتي ،قد وُعد بتعزيزات
قوي�ة من قبل مس�ؤويل إيفرت�ون ،عندما
توىل قيادة الفريق ،وقد يكون خاميس أول
هذه الوعود .يش�ار إىل أن أنش�يلوتي رغب
يف التعاق�د مع خاميس ،خالل فرتة توليه
قيادة ناب�ويل ،إال أن الفريق اإليطايل لم
ينج�ح يف التوص�ل التف�اق مع ريال
مدريد.

ليكرز حيقق االنتصار اخلامس تواليا يف دوري السلة األمريكي

َ
س�جل أنطون�ي ديفي�ز  24نقطة واس�تحوذ ع�ىل  11كرة
مرتدة ،ليس�اعد لوس أنجليس ليكرز يف الفوز  106-99عىل
ضيف�ه ديرتويت بيس�تونز يف دوري كرة الس�لة األمريكي
للمحرتف�ن .وأضاف لي�ربون جيمس  21نقطة واس�تحوذ
ع�ىل  14ك�رة مرت�دة وق�دم  11تمري�رة حاس�مة لزمالئه
ليحقق الالعب العمالق ثالثة أرقام مزدوجة للمرة التاس�عة

هذا املوسم ويقود ليكرز لالنتصار الخامس عىل التوايل.
وس�جل ديري�ك روز  28نقط�ة لبيس�تونز الذي خرس
للمرة التاسعة يف آخر  11مواجهة.
وتق�دم ديرتويت  91 - 92بع�د رميتن حرتن من
روز قبل  4:51دقيقة من النهاية قبل أن يس�جل
ليكرز  15من آخر  22نقطة يف املباراة.

أشا َد س�امي قمصان ،املدرب املساعد لألهيل ،بالظهور األول لالعب
الجديد محمود عب�د املنعم “كهربا” بعدما حل بديالً يف لقاء إف يس
مرص الذي فاز به األهيل بنتيجة  ،،1 - 3يف الجولة  12للدوري.
وق�ال قمصان يف ترصيحات لقناة نادي�ه“ :كهربا إضافة كبرية لنا،
الجه�از الفني يثق بقدراته واملدرب الس�ويرسي رينيه فايلر منحه
الفرصة ،ونثق أنه سيصنع التاريخ معنا”.
وأض�اف“ :ال يج�ب أن نضع كهرب�ا تحت الضغط ،ه�و العب كبري
وسيتأقلم معنا بمرور الوقت ويتألق مع الفريق األحمر”.
وأك�د أن األهيل حقق مكاس�ب أخرى بغض النظر عن عبور إف يس
مرص ،عىل رأس�ها عودة مروان محسن للتهديف بعد غياب موضحا ً
أن املنافسة املشتعلة بن جميع الالعبن لصالح الفريق.
وش�دد قمصان عىل صعوب�ة لقاء بالتيني�وم بط�ل زيمبابوي يوم
الس�بت املقب�ل ،يف الجولة الرابعة ل�دور املجموعات ب�دوري أبطال
أفريقيا.

مورينيو :مورا وسون ال ميكنهما تعويض كني
أك� َد الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني لتوتنه�ام ،أن إصابة مهاجمه اإلنجليزي،
هاري كن ،يف أوتار الركبة “ليست بسيطة” .وغاب كن عن مباراة ميدلسربه ()1-1
يف ال�دور الثالث لكأس االتحاد اإلنجليزي ،ومن املقرر أن يس�تمر ابتعاده ألكثر من
شهر آخر .وعن ذلك ،قال مورينيو يف ترصيحات لشبكة “سكاي سبورتس”:
“أعتقد أنه من األفضل ،أن يتحدث طبيب الفريق عن إصابة كن ،أو يقدم
تقريرًا رس�م ًيا” .وأضاف“ :اليشء الوحي�د الذي يمكنني تأكيده ،هو أن
ش�عوري بأن إصابته ليس�ت بس�يطة كان صحيحا ..لكن ال يمكنني
التح�دث ع�ن موض�وع تعافيه م�رات عدي�دة” .وأكم�ل“ :الالعبون
يقدم�ون كل ما يف وس�عهم ،لكن ال يمكنني االعتماد عىل س�ون أو
م�ورا ،يف املركز رقم ً 9
بدال من ك�ن” .وأتم مورينيو“ :لذلك علينا
أن نجرب أشياء أخرى ،وهذا ما سنفعله ..هاري سيغيب ،ومن
الواضح أن كل دقيقة ال يلعبها ،تعني الكثري بالنسبة لنا ..إنها
خسارة كبرية لنا ،لكن علينا قبولها”.

إميري كان سالح يوفنتوس خلطف جنم البايرن الكانتارا
يستهدف يوفنتوس التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونيخ
خالل الف�رتة املقبلة ،لتعويض الرحي�ل املحتمل لألملاني
ً
ووفقا لصحيفة “توتوس�بورت” اإليطالية،
إيمري كان.
فإن اليويف يرغب يف ضم اإلس�باني تياجو ألكانتارا ،العب
وس�ط الفريق البافاري.ويخطط نادي الس�يدة العجوز
الس�تغالل العب�ه إيم�ري كان بإدخال�ه ضم�ن صفقة
تبادلية ،ينتقل عىل إثرها ألكانتارا إىل ملعب أليانز.
وم�ن املمك�ن لل�دويل األملان�ي أن يع�ود إىل الن�ادي
البافاري ،الذي نشأ ضمن صفوفه يف الناشئن،
قبل أن يتنقل بن عدة أندية حتى وصوله إىل
يوفنتوس عام .2018
عىل الجانب اآلخر ،ال يعيش ألكانتارا أسعد
أيامه مع البايرن ،ال سيما منذ تويل األملاني
هانز فليك تدريب الفريق يف نوفمرب املايض،
ما يدفعه للتفكري يف الرحيل عن ملعب أليانز
أرينا.

مفكرة الزوراء
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انطالق املوسم اجلديد من «مجهورية
مصر يف العربية» على «راديو هيتس»

القاهرة/متابعة الزوراء:
ينطلصق املوسصم الجديد من برنامج “جمهورية مرص يف العربية” الصذي تقدمه اإلعامية منة
عامر واإلعامي تامر عادل ،اليوم الثاثاء عر محطة راديو هيتس.
ويذاع الرنامج من الثاثاء إىل الخميس يف تمام الساعة الرابعة مساء ،وتتنوع فقراته ما بني
الرفيهية واملعلومات العامة ،واالهتمام بالقضايا املثارة عىل مواقع التواصل االجتماعى.
برنامصج “جمهورية مصرص يف العربية” واحد مصن ضمن برامج تامر عادل عصىل إذاعة راديو
هيتصس ،الذي يقدم من خاله فقصرات متنوعة ومختلفة ،حيث يبتعصد الرنامج عن األجندة
السياسصية ،كما يناقش موضوعات اجتماعية خفيفة ،ويسصتعرض وجهات نظر املستمعني
ويلبي طلباتهم يف اختيار أغنياتهم املفضلة.
وكانصت منة عامر ،تركت راديو هيتس يف أغسصطس  2014للراديصو  ،90 90وقدمت برنامج
“من  7وإنت طالع”.

لتدريب وتطوير المواهب الصحفية من ذوي اإلعاقة

فتح باب الرتشح لربنامج بي بي سي
عربي “حلق عالياً”
لندن/بي.بي.يس:
تقصدر بصي بصي يس التحديصات التي
يمكصن أن تواجصه العديصد مصن
اإلعاميصني الناطقصني بالعربيصة أو
املواهب الجديدة التي تطمح لدخول
عالم الصحافة من ذوي اإلعاقة .لذا
أطلقصت مبادرة تدريبيصة هي األوىل
من نوعها يف املنطقة.
برنامصج “حلق عاليصاً” يرحب بكل
موهبصة صحفية مصن ذوي اإلعاقة
لديهصا شصغف بالعمصل اإلعامي أو
ذات خصرة تحتاج لصقل مهاراتها .ويتيح الرنامج ،الذي يسصتمر سصتة أشصهر ،فرصة
التدرب عىل فنون اإلنتاج الصحفي متعدد الوسائط عىل يد أبرز مدربي  BBCاالحرافيني
وبإرشاد مسؤويل التحرير يف لندن واملكاتب اإلقليمية.
وانطلصق مرشوع “حلق عالياً” من بريطانيا يف عصام  2018للمواهب الصحفية الناطقة
باللغصة العربيصة ،واجتاز عصرشة منهم اختبصارات القبول من الصحصراء الغربية واملغرب
والجزائصر والسصودان ومصرص واليمن والعصراق .وتمكصن املتدربون عقصب دورة قضوها
بلنصدن والقاهرة من تطوير مهاراتهصم والعمل عىل قصص إخباريصة فريدة وتحقيقات
استقصائية مهمة ،لم نكن لنتعرف عليها لوالهم.
شصمائل فيصصل من السصودان ،لم تكن لديهصا خرة بالصحافصة قبل التحاقهصا بص”حلق
عالياً” .هذا األسصبوع قدمت شصمائل مصع زميلها حيدر البصري من العصراق حلقة كاملة
مصن برنامج  BBC XTRAالتلفزيوني ،كمصا أنتجت فيلما ً وثائقيا ً قصريا ً ُبث يوم أمس يف
برنامج “العالم هذا املساء”.
تقول شصمائل ،التي ُحرمت من التعيني كمحصارضة بكلية اآلداب بجامعة الخرطوم ،بعد
أن ُسصحب قرار تعيينها بسصبب إعاقتها البرصية ،إن “حلق عالياً” أعصاد لها ثقتها التي
فقدتها.
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ضغوط مواقع التواصل تهدد فن الكاريكاتري بالزوال
باريس/ميدل ايست اوناين:
بعصد خمس سصنوات عصىل الهجوم
الدامصي الصذي اسصتهدف مجلصة
“شاريل إيبدو” السصاخرة يف فرنسا
ورغصم موجة دعصم حريصة التعبري
التي أعقبتصه ،ال يصزال الكاريكاتري
الصحفصي نوعصا فنيا مهصددا حول
العالصم ،بني املحاذيصر املتزايدة لدى
الصحصف والضغصوط املتنامية عر
وسائل التواصل االجتماعي.
وتقصول مديصرة التحريصر يف مجلصة
“كورييه انرناسصيونال” الفرنسية
كلصري كارار ورئيصس اتحصاد
“كارتونينصغ فصور بيصس” كاك يف
عدد مخصص للكاريكاتري يف سصنة
 ،2019إن “سحابة قاتمة تلف عالم
السخرية والرسصوم الكاريكاتريية
الصحفية عموما يف كل مكان ،وقد
كانصت  2019سصنة سصوداء يف هذا
املجال”.
وقصد أتصت الرضبصة يف  2019مصن
صحيفصة “نيويصورك تايمصز” التي
قصررت يف يونيو/حزيصران التوقصف
عصن نصرش أي رسصوم كاريكاتريية
عىل صفحات نسصختها الدولية بعد
جدل بشأن رسصم وصف بأنه معاد
للسامية.
ورغم أنه ليس صاحب الرسم ،بات
الرسام السصويرسي باتريك شابات
الذي ّ
وقع لسصنوات طويلة رسصوم
الكاريكاتصري يف الصحيفصة ،مقصيّا
عن ممارسة وظيفته يف “نيويورك

تايمز”.
وهصو كتب يف مقصال طويل “نعيش
يف عالصم تتجمصع فيه طغمصة دعاة
الفضيلصة عصىل وسصائل التواصصل
االجتماعصي وتنصزل كالصرق عصىل
مكاتصب التحريصر الصحفصي .هصذا
األمصر يرغصم املحرريصن عصىل اتخاذ
تدابصري مضادة فورية كما يعيق أي
تفكري ويمنع أي نقاش”.
ويف داخصل أروقصة “شصاريل إيبصدو”
الفرنسصية التي دفعت ثمنا باهظا
قبل خمصس سصنوات مصع الهجوم
الذي أوقصع  12قتيصا بينهم بعض
من أشهر الرسامني الكاريكاترييني
يف املجلة مثل كابو أو فولينسصكي،
ُتطرح أسئلة عما إذا كانت “الرسوم
السصاخرة باتت شصكا من أشصكال
حرية التعبري اآلخذة يف الزوال”.

تراجع التقبّل
ويوضصح مديصر املجلصة السصاخرة
لصوران سوريسصو املعروف باسصم
ريصس لوكالصة فرانس بصرس “ثمة
انطبصاع لدينصا بصأن تقبل الرسصوم
الكاريكاتورية يف تقهقر مسصتمر،
وبأن هذا الشصكل مصن التعبري بات
مزعجا حتى يف داخل وسائل اإلعام
بسبب غرابته وحريته الزائدة”.
ويضيف “حتى يف الصحف الكرى،
باتصت الرسصوم الكاريكاتوريصة
تتجنصب بشصدة االسصتفزاز كما أن
مكاتصب التحرير ال تجصازف كثرية،
وباتصت هذه الرسصوم تفقد نكهتها
بعض اليشء”.
وقد باتت هذه املجلة الساخرة هدفا
للمجموعات اإلسصامية املتشصددة
بعدما نرشت رسصوما كاريكاتورية

عن النبي محمصد يف  2012و2011
وأيضصا يف  2006حصني أعادت نرش
رسصوم كاريكاتوريصة لصحيفصة
“يياندز  -بوستن” الدنماركية عىل
غرار وسائل إعامية أوروبية عدة.
وعمصا إذا كانصت “شصاريل إيبصدو”
مسصتعدة إلعصادة نصرش مثصل هذه
الرسوم الكاريكاتريية اليوم ،يجيب
ريس “بإمكاننا فعل هذا األمر ،لكن
ما املغزى من ذلك؟”
ويضيف “اليوم ،مفهوم التجديف لم
يعد يقترص عىل رسوم كاريكاتريية
بسصيطة .لقد بصات يُنظصر إىل أمور
كثرية عىل أنها من باب التجديف أو
االعتداء”.
وعصىل غصرار زمصاء كثرييصن لصه،
يلقصي ريصس بالائمصة عصىل الدور
التضخيمصي الصذي تؤديصه وسصائل
التواصل االجتماعي يف هذا املجال.
ويقول باتريك شصابات يف “كورييه
انرناسصيونال” إن “ضغط شبكات
ّ
يشصكل مصصدر تهويل يف
التواصصل
حق وسصائل اإلعصام التقليدية ثمة
أمصر ننسصاه هصو أن مسصتخدمي
توير ليسوا قراءنا( .هذه الشبكة)
تؤجج الغضب وتنقل ظواهر كرى
خارجة عن السيطرة”.
رقابة
ويصرى رسصام الكاريكاتصري بصدرو
مولينا املتحدر من نيكاراغوا واملقيم
يف املنفصى أن “الصمصود االقتصادي
ال يصزال مشصكلة كمصا أن الجيوش

اإللكرونيصة التصي تلعصب عصىل وتر
الصوابية السياسصية إلعطاء الغلبة
لعصدم التسصامح واالنغاق تشصكل
أيضا خطرا يتعني التصدي له”.
إىل ذلك ،يواجه فن الكاريكاتري الذي
كان رائجا بقوة يف القرنني التاسصع
عرش والعرشين ،مشكلة يف صورته
لصدى األجيال الطالعة التي ترى فيه
نوعا فنيا باليا.
ويقصول جصوان الرسصام الشصاب يف
“شصاريل إيبدو”“ ،القول إن (الرسم
الكاريكاتصريي) نوع فنصي متهالك،
أشصبه باعتبار حريصة التعبري نوعا
متهالصكا” ،مذكرا بصأن الكاريكاتري
“لطاملا واجه تهديصدات” خصوصا
بفعصل الرقابة السياسصية يف القرن
املايض.
هصذه الرقابة ال تزال قائمة حاليا يف
بلدان عدة يتعرض فيها الرسامون
للتهديصد والصرصف واملاحقصة
القضائية وحتى السجن.
وتكافصح “كارتونينصغ فصور بيس”
بدعصم مصن منظمصات حقوقيصة
مثصل “هيومصن رايتصس ووتصش”
و”مراسصلون با حصدود” ،من أجل
انتزاع اعراف من اليونسكو بالرسم
الكاريكاتريي الصحفي عىل أنه من
الحقوق اإلنسانية األساسية.
غصري أن ريصس غري مقتنع باملسصار
املعتمصد لهصذه الغايصة ،إذ يقصول
“أظن أن حرية التعبري حق أسايس
كاف”.

صحفيو سوزجو الرتكية يف السجن لرفضهم طاعة الرئيس
إسطنبول/وكاالت:
قالت صحيفة سصوزجو الركيصة إن محكمة أصدرت أحكاما
الجمعصة بالسصجن عصىل  7صحفيصني وموظفصني آخريصن يف
الصحيفة املعارضة بتهمة مسصاعدة شصبكة تقول أنقرة إنها
العقل املدبر وراء محاولة انقاب عام .2016
وقضت محكمة تركية بسصجن سبعة صحفيني من صحيفة
معارضصة اتهمصوا باالرتبصاط بمجموعصة تحمّلهصا الحكومة
مسؤولية محاولة االنقاب عام .2016
وقررت محكمة يف إسصطنبول سصجن الصحفيني من صحيفة
“سصوجو” بينهم الكاتبان البصارزان أمني كوالسصان ونجاتي
دوجرو ،واملحرران مصطفى جيتني ومتني يلمظ الذين “أدينوا
بمساعدة حركة الداعية اإلسامي فتح الله غولن” وحكم عىل
كل منهم بالسجن ألكثر من ثاث سنوات.
وقضصت املحكمة بترئة مصصورة الفيديصو الصحفية مديحة
أولجصون ،وأرجصأت الحكم عصىل مالك الصحيفة بصراق أقباي،
الصذي يحاكم غيابياً .وتمثصل هذه اإلدانة الحلقصة األحدث من
األحصكام القضائيصة التصي تسصتهدف الصحفيصني املعارضني
للرئيس الركي رجب طيب أردوغان وسياساته.
ويقصول حصزب الشصعب الجمهصوري املعصارض يف تركيصا إن
الصحيفة اليومية أصبحت مستهدفة عقب رفضها أن تتحول
إىل ناطق بلسان الحكومة.
وعادة ما ّ
تتخذ صحيفة سصوزجو القوميصة مواقف معارضة
بشدة للحكومة بينما ينظر إليها البعض ،حتى من الليراليني
األتراك املعارضني للرئيس رجب طيب إردوغان ،بعني الريبة.
وهي ثاني صحيفة معارضة يتم استهدافها بعد جمهورييت.
ووصفصت الصحيفصة ،وهي من أعمدة املؤسسصة العلمانية يف
تركيصا منذ زمن طويل ،الحكم بأنه وصمة يف تاريخ الصحافة
الحصرة ،مشصرية إىل أن كل مصا كان يقوم به املدانصون هو أداء
عملهم كصحفيصني .وقالت إن املتهمني الثمانيصة الذين مثلوا

أمام املحكمة يف الجلسة النهائية طالبوا بالراءة.
ونقلصت الصحيفة عن غوالسصان قولصه أمصام املحكمة “هذه
قضية فارغة .ال دليل أو شهود ضدنا”.
وحكمصت املحكمصة كذلصك بسصجن املحاسصب الصذي يعمل يف
الصحيفة مدة عامني وشهر.
وأكدت أنه سصيتم التعامل بشصكل منفصل مصع مالكها بوراك
أقباي الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه العام  2017وال يزال
خارج الباد.
وقصال املحامصي أولغصن إن املحكمة العليصا سصتقرر إذا كانت
ً
مضيفا أن الصحفيني خارج السصجن
سصتؤيد هذه األحصكام،
ّ
حال ًيصا .وأضاف “ال توجد ّ
أي إجراءات يف الوقت الحايل تحد من
حريتهم” .وتتهم السصلطات الركية حركة الداعية اإلسصامي
فتصح اللصه غولصن املقيصم يف الواليات املتحصدة بالوقصوف وراء
محاولة انقاب يوليو  .2016لكن غولن ينفي التهم بشدة.
ويقصول مراقبصون إن الحملصة األمنيصة التي أعقبصت االنقاب
الفاشصل تتجصاوز املخططصني املفرضصني وتطال سياسصيني
معارضني فضا عن عرشات الصحفيني.
وتشن أنقرة حملة قمع عىل من يشتبه بأنهم أتباع غولن ،وال
تزال العمليات التي تستهدف الشبكة تجري عىل نحو منتظم.
وخصال السصنوات الثصاث املنقضية منصذ محاولصة االنقاب،
أودع أكثر من  77ألف شصخص السصجون يف انتظار املحاكمة،
وأقيل حصوايل  150ألفا من املدنيني والعسصكريني وغريهم من
وظائفهصم .وال يصزال عصدد الصحفيني املعتقلصني يف تركيا هو
األعصىل عاملياً ،بحسصب املعهد الصدويل للصحافة .وقصال املعهد
الصدويل للصحافة يف نوفمر املايض إن عددا قياسصيا عامليا من
الصحفيصني تجاوز املئة والعرشين ما زال مسصجونا يف تركيا،
كمصا أن وضع اإلعام يف هذا البلد لم يتحسصن منذ إنهاء حالة
الطصوارئ العام املايض بعد اسصتمرارها عامصني .وذكر املعهد
الدويل للصحافة يف تقرير أنه منذ محاولة االنقاب واجه مئات

الصحفيني محاكمات لتهم معظمها مرتبط باإلرهاب ،مشريا
إىل أن عدد الصحفيني املسصجونني انخفض بعد أن كان تجاوز
الصص 160مسصجونا .وقال املعهد يف تقريصره “وراء هذه األرقام
تكمن قصة االنتهاكات الجسيمة للحقوق األساسية ويُحتجز
عرشات الصحافيني لشصهور وأحيانا لسنوات قيد املحاكمة يف
أخطصر التهم ذات الصلة باإلرهاب ،ويف كثري من القضايا دون
اتهام رسمي”.
وأضصاف التقريصر أن الصحفيصني يُسصجنون “نتيجصة لحملة
مطولصة وذات دوافصع سياسصة ضصد اإلعصام” ،مشصريا إىل أن
تركيا هي “أكثر دولة سصجنا للصحفيني يف العالم با منازع”
عصىل مدى نحو عرش سصنوات .وقال املعهصد إن عددا كبريا من
القضايصا معروض عىل القضاء الركصي منذ محاولة االنقاب
ولكنه عاجز عن نظرها بشصكل مائصم ألن ثلث القضاة كانوا
من بني من تم إعفاؤهم من الخدمة بسصبب االشتباه بصلتهم
بمحاولة االنقاب .وتحتل تركيا املرتبة الص 157بني  180دولة
يف مصؤرش منظمة “مراسصلون بصا حدود” لحريصة الصحافة.
وتراجعصت تركيا  55مرتبة يف مصؤرش حرية الصحافة ملنظمة
صحفيون با حدود ،خال  10سنوات.

صراع االختصاصات ينهي حماكم التفتيش لإلعالم املصري

أمرية فكري
كاتبة مرصية
ينتظصر الوسصط الصحفصي املصرصي
انفراجصا يف الحريات ،مع عودة وزارة
اإلعصام وسصحب البسصاط مصن تحت
الهيئصات الثاث املسصؤولة عصن إدارة
املشصهد اإلعامصي ،والتصي فشصلت يف
تحقيصق أي مهمصة يفصرض القيصام
بها ،بما وسصع الهوة بني املؤسسصات
اإلعامية وما يريده املواطنون.
و يرقصب املشصهد اإلعامصي يف مرص
تغريات دراماتيكيصة ،بعد عودة وزارة
اإلعام مرة أخرى ،حيث أصبح رحيل
رؤسصاء وأعضصاء الهيئصات اإلعامية
الثصاث عصن مناصبهم مسصألة وقت،
واسصتبدالهم بشخصيات أكثر تناغما
مع السياسة اإلعامية الجديدة.
وبدأ أسامة هيكل وزير الدولة لإلعام
الصذي توىل منصبه  ،ترشصيح أسصماء
شصخصيات جديدة لرئاسة وعضوية
الهيئصات اإلعاميصة الثصاث ،وهصي:
املجلس األعىل لتنظيم اإلعام ،والهيئة
الوطنية للصحافصة ،والهيئة الوطنية
لإلعام ،تمهيدا لتقديمها إىل مؤسسة
الرئاسة.
وارتبط وجود حقيبة لإلعام بإخفاق

الهيئات الثصاث يف مهمة ضبط إيقاع
املشصهد اإلعامي ،والراخصي يف وقف
الفوىض وعدم رسصم سياسة تتوافق
مصع احتياجصات الحكومصة وتكصون
مقبولة من الشصارع ،ما أدخل املشهد
العام يف مآزق عصية عىل الحل.
ويستهدف الترسيع من وترية إقصاء
الوجصوه القديمصة منع وقصوع صدام
يف االختصاصصات مصع وزيصر اإلعام،
والسيما أن مكرم محمد أحمد رئيس
املجلس األعىل لتنظيصم اإلعام ،انتقد
إعادة الصوزارة ،عىل اعتبصار أنه يقوم
بدور الوزير.
ويعيش الوسصط الصحفي واإلعامي
حالة من التشصتت ،يف ظل محاولة كل
هيئة فرض نفسها ،وانتزاع صاحيات،
وغياب التنسصيق بني األطراف املعنية
بضبصط املشصهد ،مصا انعكصس سصلبا
عصىل املنتج اإلعامي ،واتسصعت الهوة
بني املؤسسصات اإلعاميصة وما يريده
املواطنصون .وتظصل مشصكلة الهيئات
اإلعامية أنها حرصت نفسصها يف دور
الرقيصب وقصايض التفتيصش وفرضت
سياسة اعتمدت عىل ترسيخ الصوت
الواحد ،وتفرغت ملاحقة من يغردون
خارج الرسب ،لتصورهصا أنها تريض
السلطة ،ويبقى رؤساؤها وأعضاؤها
يف مناصبهم ألطول فرة ،وغاب عنهم
ترتيب البيت اإلعامي ووضع سياسة
توازن بني تأييد ونقد الحكومة.
وقصال حاتصم زكريصا ،عضصو املجلس
األعصىل لتنظيصم اإلعصام ،إن توقيصت
تشصكيل الهيئصات اإلعاميصة فصرض
عليها اتخاذ قرارات تسصتهدف ضبط
املنظومصة وتغليب سياسصة التصدي
للفوىض وتطبيق عقوبات قاسية عىل
الخارجني عىل النص.

وأضصافّ ،
أي رصاع بصني الهيئصات
ووزارة اإلعام لصن يخدم املهنة ،وهذا
مستبعد مستقبا ألن اإلصاح أصبح
مطلبا جماعيا ،وال بديل عن التكامل،
ومهمصة ضبصط وإصصاح املنظومصة
وإعصادة اإلعصام املصرصي ملكانتصه
الحقيقية أمر صعب ،ويحتاج لتغليب
املصلحة العامة.
ويفرض أن يقوم وزير اإلعام بوضع
اسراتيجية شصاملة ،يجري تطبيقها
عصىل اإلعصام الحكومصي والخصاص،
ويكصون هناك شصكل وهويصة لإلعام
تتاقى مع األهداف والسياسة العامة
للدولصة ،عىل أن تقصوم الهيئات الثاث
بتنفيذهصا ،بحيصث ال تعمل كل واحدة

منها يف جزر منعزلة.
وما يخشصاه البعض مصن الصحفيني
هصو أن تتبنصى السياسصة الجديصدة
ترسصيخ مفهوم اإلعام القومي الذي
يقلص فصرص حرية الصرأي والتعبري،
بحكصم أن أغلصب الصحصف والقنوات
مملوكصة لجهصات رسصمية ،لكصن ما
يشصري إىل وجود بصيص من األمل ،أن
احتكار أجهزة رسصمية إدارة املشصهد
بالتوجيهات أو التعليمات لن يستمر،
عىل األقصل بنفس الطريقة التي كانت
عليها األوضاع خال الفرة األخرية.
ويرتبط انتقال مهمة اإلرشاف للوزير
أسامة هيكل بعاملني أساسيني ،األول
عصدم رضصا رئاسصة الجمهورية ،عن

طريقة إدارة اإلعام ونوعية القضايا
التي يناقشها.
والعامصل الثاني ،أن الحكومة ليسصت
عىل خصرة كافية ملن توجصه الخطاب
حصول رضورة إصصاح اإلعصام ،هصل
لإلعاميصني أنفسصهم؟ أم للهيئصات
والنقابصات اإلعاميصة؟ أم لألجهصزة
العليا التي تدير املشهد؟
وبالتايل كان حتميا وجود جهة واحدة
تقوم بصكل هصذه األدوار ،مثصل وزارة
اإلعام ،تضع سياسصة تصوازن بني ما
تريصده السصلطة وما ينتظصره أعضاء
املهنة والشارع.
ودعم يحيى قاش ،نقيب الصحفيني
السابق ،هذا الطرح ،قائا “ ،السلطة

يف مصرص تبحث عصن مركزيصة القرار
اإلعامي ،وهو ما يفرس عودة الوزارة،
فمصن كانصوا يصصدرون التعليمصات،
شصخصيات خفيّة ،وأعتقد مع وجود
الصوزارة لصن تكصون هنصاك توجيهات
مجهولة املصدر”.
ويظل االسصتحقاق األهصم ،من وجهة
نظر قاش ،أن الحكومة بدأت تسحب
البساط من تحت أقدام دوائر لم تكن
متخصصصة وال تمتلصك خصرة إدارة
املشصهد اإلعامي ،لتضع املسؤولية يف
يد صحايف ،وحتى إن كان هيكل سوف
يسصري وفصق رؤيصة سياسصية معنية
بضبط املشهد اإلعامي ،فإن بإمكانه
التدخل وفق خراته وعاقاته واقرابه
مصن اإلعاميني لتغيريهصا إىل األفضل،
ألنصه عىل األقل مصدرك ملا يريصده أبناء
املهنة ،وما يطالب به املواطنون.
ويرى أحمد سعد ،وهو اسم مستعار
لصحفصي بمؤسسصة حكومية ،ومعد
برنامج تلفزيوني ،أن “امليزة األهم يف
وجود وزير إعصام ،أن يصل بأصوات
العاملصني يف املهنة إىل رأس السصلطة،
وهو ما افتقدته الهيئات الثاث التي ال
تستطيع الوصول إىل رئيس الحكومة
أو مؤسسصة الرئاسصة ،لكن املعروف
أن وزيصر اإلعام يكصون متواصا مع
الرئيس مبارشة”.
ويظصل الخصوف األكصر لصدى هصذا
الصحفصي  ،أن تكصون إعصادة منصب
وزير اإلعصام مرتبطصة بالحديث عن
تصفيصة للمؤسسصات الحكوميصة،
وتنفيذ النصوص القانونية التي أقرها
الرملصان قبل شصهور ،وأتاحصت دمج
وإلغاء إصدارات ومؤسسات إعامية،
مصا يعني ترشيد اآلالف مصن العاملني
لتقليل الخسصائر ،وهي الخطوة التي

لم تجرؤ الهيئات عىل اتخاذها.
لكن ما يطمنئ سعد ،أن “هناك حديثا
متصاعصدا حصول فتح قنصوات اتصال
بصني اإلعاميني ومؤسسصة الرئاسصة
واالسصتماع إىل آرائهصم وتوصيصل
مشصكاتهم بعيدا عن اإلطار الرسمي
املتمثصل يف هيئصات أرادت احتصكار
التواصل مع السلطة”.
وهيكل ،شخصية سياسية أكثر منها
إعاميصة ،فهصو وزير سصابق لإلعام،
وبرملانصي وصحفصي ورئيصس تحرير
سصابق ،ويؤمصن بصأن “وجصود حرية
رأي وتعبصري ،السصبيل األمثصل إلعادة
الناس ملتابعصة اإلعام املحيل ،ورضب
املنصصات الخارجيصة التي تسصتهدف
الدولة املرصية”.
ويقول مراقبون ،إن وجود شصخصية
تؤمن بحريصة التعبري عىل رأس وزارة
اإلعام ،لن يكون ذا قيمة إذا استمرت
قناعات بعض دوائصر الحكم بحتمية
االصطفصاف خلصف السصلطة ،وهصو
ما يضصع أمصام هيصكل مهمصة إقناع
هصذه الدوائصر ،والرئيصس شصخصيا،
بصأن إعادة مصداقيصة اإلعام تبدأ مع
وجصود أصوات معارضة ،أو عىل األقل
مختلفة توحي بأن هناك تعددية.
وتبدأ مهمة وزير اإلعام ،حسب كام
يحيى قاش ،يف إقناع الحكومة بمزايا
وجصود حريصة رأي ،وتحسصني صورة
الصحفيصني أمصام السصلطة أوال ،ألن
بعض دوائر الحكم تصنف اإلعاميني
ضمن أهل الرش الذين يجب ترويضهم
والسيطرة عليهم ،الفتا إىل أن “انتزاع
وزيصر اإلعصام سصلطة التوجيصه مصن
أجهزة وهيئصات ال عاقة لها باإلعام
ربمصا يكصون بدايصة رفع القيصود عن
املهنة”.
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آخر كلمات إسحاق بابل  :دعوني اكمل عملي !
د.جودت هوشيار
إس�حاق بابل (  ) 1940 – 1894واحد من أنبغ الكتاب
ال�روس يف النصف األول من القرن العرشين  ،ملع نجمه
يف س�ماء األدب ال�رويس يف العرشين�ات والثالثين�ات
بع�د األح�داث العاصفة الت�ي مرت بها الب�الد ( الثورة
 ،والح�رب األهلي�ة )  .أثارت أعمال�ه اإلبداعية أهتماما ً
واس�عاً ،يف روسيا وخارجها ،حيث صدرت ( ) 35طبعة
من كتبه بني عامي ( )1921-1926واهتم أشهر النقاد
الروس بنتاجاته  ،حيث بلغ حجم ما كتب عن نتاجاته
خالل الفرتة ذاتها أضعاف حجم ما صدر من مؤلفاته .
وحظى خالل حياته ،وال يزال يحظى – رغم مرور()78
س�نةعىل رحيله املأساوي ،بشهرة عاملية واسعة كأحد
أساتذة فن القصة القصرية  .وهو يشكل مدرسة جديدة
يف ف�ن القصة  ،مختلفة عن مدارس اس�الفه العظام :
ّ
يجسد عبقرية اإليجاز
موباسان وتشيخوف وبونني ،و
والدقة والتجديد
ومهم�ا كانت املوضوع�ات التي يعالجه�ا فهو يخضع
موضوعه ألس�لوبه ،ويجعل املوضوع ثانويا بعد فنه يف
الكتابة  ،فهو من هذه الناحية أشبه بفلوبري ..
ترجمت اعمال بابل  ،من�ذ منتصف العرشينات اىل أهم
لغات العالم ،ومنها األنجليزية ،والفرنس�ية ،واألملانية،
واإلسبانية  ،والصينية  ،ولغات أخرى عديدة.
أش�اد بفن�ه وتأثر به عدد من أش�هر الكت�اب الغربيني
وخاص�ة كت�اب القصة القصرية األمريكي�ني  .وال يزال
هذا التأثري مستمرا ً  ،س�واء من خالل أعماله اإلبداعية
أو الع�دد املتزايد من البحوث األكاديمي�ة والنقدية عن
حياته وأدبه  .ورغم االعرتاف العاملي به  ،فإن معارصيه
يتذكرون�ه كأحد أكثر الش�خصيات غموضا ً يف الحداثة
األدبية الروسية..
لم يكن بابل يشبه احدا  ،ولم يكن بوسع احد ان يتشبه
به .فق�د ترافقت موهبته مع تكني�ك الكتابة االبداعية
املبتك�رة .وقبل ان يجلس اىل طاولة الكتابة  ،كان عليه
أن يعاي�ش عن قرب ما يكت�ب عنه ويتعمق فيه  .وهذا
ال يعن�ي أنه كان يحاك�ي الواقع  ،ب�ل كان يقول  « :ال
حاجة أن تكون القصة املحبوكة جيدا ش�بيهة بالحياة
 .الحي�اة تس�عى بكل طاقتها ان تكون ش�بيهة بقصة
خيالية جيدة».
تتألف أعماله املنش�ورة من ثالث مجموعات قصصية،
ومرسحييتني  ،وعدة س�يناريوهات س�ينمائية  ،وعدد
كب�ري م�ن الرس�ائل ودفرت واح�د م�ن يوميات�ه ،نجا
باعجوبة  ،ألن صديقة أوكرانية احتفظت به  ،أو بتعبري
أدق أخفت�ه عنده�ا طوال ع�دة عقود  ،وه�ي يوميات
كتبها بابل عندما كان مراس�ال حربي�ا يف جبهة القتال
الروس�ية  -البولندي�ة خ�الل الحرب األهلية الروس�ية
 ،إضاف�ة اىل عدد م�ن القصص القص�رية التي رفضت
الرقابة الرس�مية عىل املطبوعات نرشها يف العرشينات
والثالثين�ات بذريعة أنه�ا ال تتفق مع أه�داف وبرامج
الحزب الحاكم .
صوّر بابل يف أعماله مس�رية البالد نحو املجتمع الجديد
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بكل ما رافقه من سفك دماء ومن دموع وآالم وفواجع
 :ث�ورة اكتوب�ر  ،والح�رب األهلية الدموية الرشس�ة ،
والتصفية الوحش�ية للبورجوازي�ة ،والعمل الجماعي
اإلجب�اري  ،حيث ح�ل النظام الش�مويل مح�ل النظام
اإلقطاعي .
تع�رّف العال�م الغرب�ي ع�ىل الحي�اة يف مدينت�ه األم «
أوديس�ا « من خ�الل مجموعته القصصي�ة « حكايات
أوديس�ا « ،وع�ىل الحرب األهلي�ة يف روس�يا من خالل
سلس�لة قصص» الفرس�ان الحمر» رغم أن العديد من
الكتاب الروس املش�هورين من أبناء أوديسا  ،من امثال
« باوستوفس�كي « و « اليوش�ا» و « ايلف « والش�اعر
باغريتس�كي  ،قد كتبوا الكثري عن أوديس�ا املشمسة ،
عروسة البحر األسود .
كان�ت له عالق�ات واس�عة لي�س بالكت�اب والفنانني
ً
أيض�ا ببعض رج�ال الدولة مما
واملرسحي�ني فقط بل
أتاح له ادراك تناقضات ومفارقات املجتمع الجديد .
كان حاد الذكاء  ،يرى الواقع الس�وفييتي عىل حقيقته
ول�م ينخ�دع بالدعاية االس�تالينية ،وال بأوه�ام الجنة
املوع�ودة  ،التي تش�بث بها ّ
كتاب آخ�رون  .احس عىل
نحو عميق بتغريات الزمن الدراماتيكية .
كل يشء يف قص�ص باب�ل غ�ري ع�ادي  :لي�س األبطال
ودوافعهم وس�لوكهم فقط  ،بل الح�االت غري املتوقعة
وجوان�ب الحياة اليومية ،التي ال يراها اآلخرون والبناء
القصيص املحكم والحوار الفعال .
كانت لديه قوة تصوير هائلة  :األبطال السلبيون كانوا
س�لبيني حق�ا ً  ،يقف�ون امامن�ا وكأنهم أحي�اء بطول
قاماته�م كل ذلك بكلم�ات قليلة مقتضب�ة .وهو مثل
موباس�ان  ،وتش�يخوف ،خلق القص�ة القصرية خلقا

جديدا ،ولكن بابل يتميز عنهما بتكثيف النص اىل اقىص
درج�ة .وعندم�ا تقرأ قصة قصرية ل�ه ال تتجاوز بضع
صفحات تشعر وكأنك قرأت رواية طويلة.
وكل مجموع�ة م�ن قصص�ه ،يوحده�ا الطاب�ع العام
والس�خرية والتهك�م ،والعن�ف ،والجن�س  .التش�بيه
واألس�تعارة يف قصص�ه مبتك�رة .ول�و فتش�ت يف كل
قصص بابل فلن تجد فيها كليش�ة أو عبارة مستهلكة
واحدة  .قصصه تنبض بالحياة املتدفقة بكل مفارقاتها
وتناقضاتها .
بابل ش�به مجه�ول يف العالم العرب�ي ،إذ ان دور النرش
ً
غالب�ا  ،اال تلك األعمال التي
التجاري�ة العربية ال تنرش
تثري ضجة يف الغرب ألس�باب سياس�ية  .وما ترجم من
األعمال األدبية الروسية اىل اللغة العربية خالل أكثر من
مائ�ة عام ال تعكس صورة صادقة عن األدب الرويس -
بش�قيه الكالس�يكي والحديث  -وتطوره عرب أكثر من
قرنني من الزمن .
ل�م يرتجم من قص�ص بابل اىل اللغة العربية – حس�ب
متابعتنا املستمرة  -سوى ثالث قصص فقط مع بضع
مق�االت قص�رية عاب�رة  ،ال تتج�اوز عدد اصاب�ع اليد
الواحدة .والتي ال تس�تند اىل املصادر الروسية األصيلة ،
بل اىل كتابات نقاد غربيني  ،ال يخلو كتابات بعضهم من
اخطاء وهفوات  ،واحيانا من تحريف حسب أهواءهم .
او بسبب الحساسية تجاه كل ما هو رويس  .إن الجهل
ب�أدب بابل ال يق�ل غرابة ع�ن الجهل ب�أدب فلوبري أو
موباسان او تشيخوف اوهمنجواي أو فوكنر.
اع�دم بابل بته�م ملفق�ة يف  27يناير ع�ام  1940بعد
محاكمة صورية لم تس�تغرق س�وى عرشين دقيقة .
وكانت آخر كلماته  « :دعوني اكمل عميل !».

آراء
للمناقشة

كيف دافعت رواية «اخلبز
احلايف» عن نفسها؟

جميل فتحي الهمامي
حينم�ا كان�ت مدين�ة طنج�ة
املغربي�ة تحت حماي�ة االنتداب
اإلس�باني ب�ني األع�وام 1940
و ،1945أي خالل الحرب العاملية
الثانية ،وتحديدا بعدما اس�توىل
الجن�رال فرانكو ع�ىل الحكم يف
إس�بانيا ،رجع رج�ل مغربي إىل
طنجة ومعه زوجته وابنني ،هو
ّ
م�رسح من
يف الحقيق�ة جندي
جيش فرانكو .نزح هذا الجندي
إىل طنج�ة بس�بب الت�ي كان�ت
ترت�ع باألجان�ب والجواس�يس
والعس�كر .االب�ن األوّل يدع�ى
عبد القادر ،أما االبن الثاني فقد
كان أمي�ا ال ناق�ة ل�ه وال جمل
يف الق�راءة أو الكتاب�ةّ ،
لكن�ه يف
ّ
س�ن العرشين بدأ يتعلّم القراءة
والكتابة بعد أن أمىض س�نوات
ّ
التنق�ل م�ن عم�ل إىل عم�ل،
يف
فكان نادال وبائع جرائد وماسح
أحذي�ة ...ليفاجئ العالم س�نة
 1982برواي�ة كان ق�د كتابه�ا
عىل مدى عرش س�نوات ،وظلّت
ممنوع�ة حت�ى س�نة ،2000
ّ
إنها رواي�ة الخبز الحايف للكاتب
املغربي محمد شكري.
امتث�اال ملقول�ة روالن بارط ّ
بأن
العنوان ه�و عتبة النص ،نلحظ
ّ
أن تركي�ب العن�وان الذي جمع
ب�ني الحف�اء والخبز ،قد ّ
وس�ع
دائرة األل�م ،ف�كان الخبز رمزا
للج�وع والحف�اء رم�زا للفقر.
أمّ ا عىل مس�توى جسد الرواية،
نجد يف بداية الكت�اب مقدمة يف
صفحتني كتبها محمد ش�كري
عام  ،1982ويس�تطيع القارئ
أن يلحظ مس�ألة مهم�ة ،كون
ه�ذه املقدم�ة تختل�ف لغته�ا
كلي�ا ع�ن املحت�وى ال�رسدي
للرواي�ة .فه�ي تب�دأ بالحدي�ث
عن األم�وات ،وتنتهي بالحديث
ع�ن األم�وات أيضا ،وف�ق لعبة
رسدي�ة دائري�ة .وق�د حظي�ت
ه�ذه الرواي�ة فاهتم�ام كب�ري
داخ�ل املدوّنة النقدي�ة العربية،
ففي الخب�ز الح�ايف ،البطل هو
محمد تلك الشخصية املحورية،
والس�ارد الرئي�س ب�ل والعليم،

وال نف�ي رسا ح�ني نقول بأنه
اسم الكاتب نفسه ،فهو يحكي
حيات�ه هو بالذات ،يكتب واقعه
ه�و بال�ذات ،دون االلتف�ات إىل
الرشاك�ة املجتمعية م�ع الغري.
فواق�ع البط�ل ال يلتفت لغريه،
ّ
إن�ه واق�ع ال�رش :واق�ع العنف
والدم والجريمة والعنف..
وكانت الص�ورة الرسدية داخل
ّ
بشقيها األنثروبولوجي
الرواية
والتاريخ�ي تكش�ف عوالم هذا
الواق�ع وأنزياحاته االجتماعية
املس�كوت عنه�ا .ه�ذا الواق�ع
ال�ذي ح�رص الس�ارد ع�ىل أن
كتابت�ه كم�ا ه�و ال كم�ا ب�دا
ل�ه ،وح�اول فص�ل الذاتي عن
املوضوعي ،دون الدخول يف ش ّد
عضيل م�ع العواط�ف .فجاءت
الرواية عىل جناحني :جناح أوّل
ي�روي حقائق صادق�ة يف قول
الواق�ع املعيش العنيف وإيصال
حقيقته وكشف وجهه القميء،
ّ
النه يريد بذل�ك أن يحوّل وجهة
الكتاب�ة كم�ا عرّفتها مدرس�ة
فرانكفورت النقدية من الكذب
الرومانيس إىل الحقيق الرسدية.
امّ �ا يف الجناح الثاني فقد كانت
كتابت�ه متوحش�ة وقاس�ية،
يق�ول محمد ش�كري يف الكلمة
التي افتت�ح بها الخب�ز الحايف:
أنتظ�ر أن يفرج عن األدب الذي
ّ
يج�رت وال ي�راوغ .فاملس�ألة
ال
هن�ا تتمح�ور ح�ول كتاب�ة ال
تع�رف الهدن�ة وال تس�تجيب
للس�كينة ،وال تع�رف الليون�ة
واملرون�ة وترفض االنس�يابية،
فهي ما ّدة رسدية عنيفة تنتهك

ماض مل ميضِ/البكاء دون بكاء
نرجس عمران
دوما ويف كل األوقات يخرتق انش�غاالتي اليومية
رنني مفاج�ئ إنه هاتف زوج�ي العزيز يريد أن
يطمنئ علين�ا جميعا وهل مازلن�ا بخري ؟وعىل
أخي الغائب هل عاد أم ال؟
هل اتصل أم ال؟ هل سمعنا خربا عنه أم ال ؟وعن
صهرنا وابن الع�م املحارص هل عاد هو أيضا أم
ال؟
وع�ن أب�ي القلق ج�دا إىل ح ّد امل�رض هل أصبح
جي�دا أم ال؟ وعن أمي املقه�ورة هل تغلبت عىل
حزنها أم هو الذي تغلب عليها؟ وعن..
أح�س حقا أنن�ي يف ّ
حرية من أم�ري هل أخربه
الحقيقة مجددا ؟رغم أني لطاملا فعلت وأخربته
لكنه ال يس�أم الس�ؤال ويعيده مج�ددا أنا حقا
تعب�ت م�ن إيق�اظ مواجع�ي التي ال تن�ام رغم
جه�دي الدائم فأنا يف كل لحظ�ة أهدهدها لتنام
ً
هنيهة
لو
أل�م أخربك بأني أخ�ي ربما استش�هد؟ربما هو
األن أس�ري مهان مقهور مذل�ول  ،ربما تناوله يف
وجباتهم وربما أطعموه ألصدقائه ،ربما جعلوه
رديئة لرصاصهم فأي�ة بندقية لديهم تحرز فيه
إصابات أعمق يا ترى ؟
ربما دهس�وا رأس�ه تح�ت أحذيته�م ،أو جعلوا
أطفاله�م يجاهدون بذبح عنقه أم ربما هو األن
يحف�ر األنفاق كش�بح يأكل ما يج�د يف طريقه
،ربم�ا يجلدون�ه ربم�ا يركلونه ربما يرس�مون
بس�كاكينهم ع�ىل جل�ده خريطة م�ن إيمانهم
وربما ...وذنبه الوحيد هو الوطن .
أل�م أخربك أن صهري أفضل حاال من أخي؟ ألنه
استش�هد وبذات الذنب وترك أختي ش�هيدة عىل
قيد الحياة
وأن أب�ي م�ات ضحي�ة القه�ر فلقد استش�هد

بحزنه عىل وطن
قطع قطعا من روح�ه وقدمها له هنا وهناك ح
أصبحت القطعة املتبقية له منها غري كافية ألي
غب�ن أو كدر بل غري كافي�ة لتبقى حية يوم أخر
.وأن أمي وهي األضعف عىل اإلطالق أبدا لم تغلب
الحزن فهو يعشعش حتى يف منافسها ورائحته
عالق�ة ع�ىل كل كلماته�ا وحت�ى ابتس�امتها
املتطفل�ة ع�ىل مالم�ح متجم�دة تجن�زر فيها
البؤس والشقاء ولكنها تسلحت بحدس األمومة
ال�ذي جعلها تؤجل املوت حتى إش�عار أخر .ألم
أخ�ربك أيضا أن�ك حتى أنت يا زوج�ي العزيز قد
َ
استشهدت مثلهم؟وبذات التهمة الرشيفة وهي
الوط�ن ،وها أنا أخ�ربك وها أن�ت تتصل مجددا
،األن أسمعك تتصل
فلم�اذا تعيد س�ؤالك مجددا؟ مل�اذا تعجبك إثارة
األوج�اع وف�وىض الس�كينة؟ مل�اذا ال تدعن�ي
وش�أني؟ لقد أرهق�ت الدموع ب�أم عيني حتى
رصت أبك�ي من دونه�ا ،أبك�ي يف وحدتي ومن
دون وحدة  ،وأبكي يف فراغي ويف انش�غايل أبكي

حت�ى من دون غض�ب من دون م�وت من دون
فاجعة أبكي بدون س�بب لكثرة األسباب ،أبكي
ألني رصت البكاء ذاته
كث�ريا م�ا تخربني ضحكت�ي أنها تأملت بس�بب
البكاء الذي كان مصاحبا لها ،وحتى ابتسامتي
ْ
عادت
تخربني بأن عمرها أصبح قصري جدا ،ما
ش�فاهي تروقها ألن البكاء أيضا الذي استوطن
مكانه�ا جعلها غريبة فيه وأبع�اده ضيقة جدا
عليها
أعرف حقا وألتمس لك ألف ألف عذر أيها العزيز
أنك قلق وتريد أن تطمنئ
فهال ملس�ت يل عذرا بأني إنسان أيضا يحتاج أن
يعيش بال ب�كاء ملرة واحدة ،فالبكاء الذي تبكيه
أرواحنا أشد قتال من بكاء العيون
دع روحي لشأنها أيها العزيز وأعل ُم أنك لن تفعل
 ،وحت�ى إن أن�ت تركته�ا فهي س�وف لن تدعك
وشأنك.
ولن تدعكم جميعكم وشأنكم رغم أنها ال ترتاح
معك�م وال ترت�اح معي فم�ا ال�ذي دهاها هذه
ُ
ترجيتها املغادرة لكنها أيضا ال تفعل
الروح ؟كم
.فهال أخربتني بدال من س�ؤالك املعند هذا ش�يئا
مفي�دا كي أنه�ي حالة الب�كاء يف روحي ،مجرد
الحي�اة للحظة وأنت تكابر ع�ىل وجعك وتخفي
ش�وقا وحنين�ا وتواك�ب حياتك لتنه�ي أعباءك
فأن�ت بطل إال أن بعض البطولة باتت ثقيلة عىل
كاهل امرأة وحيدة يف عرص النفاق .
_يف كل م�رة أخ�ربك ويعود هاتف�ك لرين ،يف كل
لحظ�ة ي�رن حتى أن�ي س�ئمت الهوات�ف ومن
اخرتع الهواتف .
أصبح رنينها مالزما ملس�معي ،أص�م عنه أذني
لكن عبث�ا أفع�ل ألن صداه يك�رس الصدغني يف
رأيس ليدوي مجددا

اعرتافات يف زنزانة الذكرى
َ
الشعرا
أنا القدي ُم الذي ما
أدرك َ ِ
لست َ
ّ
ُ
الصفرا
لكنني
ذاك الواح َد ِ
ُ
ما ُ
قلت من قبل أحالم وأسئلة
َ
الروح لم أجت ْز بها بحرا
تراو ُد
ٌ
أظن ّ
ُّ
مؤبدة
أن جفافاتي
َ
الحربا
يبدو بها قلمي ما عاق َر ِ
ً
ُ
صامتة
الصفحة البيضا ُء
ما زالتِ
ول ْم ْ
تزل ُلغتي يف مهجتي ِبكرا
كنت أرجو ْ
لطاملا ُ
أن أم ّر عىل
ُ
السحرا
ه
يشب
بشعر
د
الوجو
سمع
ِ
ِ
ٍ
ِ
ّ
ُ
الهاجس الشيطان ُغادرني
لكن ُه
ٌ
ٌ
حبيس بع ُد ل ْم ُيقرا
كتاب
فيل

مواويل أهيل ما ُ
ُ
يزال عىل
ويل
ّ
ُ
أناتها ُ
مالح املجرى
دمع أم ٍّ
عراق عىل شط ّي ِه قافلةٌ
ٌ
ويل
َ
الحبيسني يف زنزان ِة الذكرى
من
بميت ِة الور ِد هاموا وهو هام بهم
مستعجلون َ
َ
لتلك امليت ِة َ
الحمرا
ُ
ّ
ُ
َ
َ
ُ
مواكب بكائني يقتلهم
أهيل
فيها الحُ س ُ
ني الذي لَ ْم يقت ِل الشمرا
أهيل وما َ
زال َ
ذاك الشم ُر يذبحُ ُهم
ذبحا ً ذريعا ً ومازالوا ل ُه أرسى
َ
ُ
يدفعهم
مستسلمون يكا ُد الشم ُر
ّ
حتى يؤ ّدوا ل ُه عن مو ِتهم أجرا

سعيدون ّ
َ
حتى وه َو ينحر ُُهم
أهيل
َ
ُ
ُ
مرهم ُعمرا
ع
من
ه
ل
ويمنحون
ِ
ُ
والسيوف له
الشمر أهيل
ض ّف ِة
يف ِ
ِ
ّ
الضفة األخرى
عىل
الحسني الذي يف ِ
ِ
قلو ُبهم م َع ُه ..حتى قلو ُبه ُم !
ّ
َ
به ْم أدرى
نكرون
ُه ْم ُي
ولكني ِ
َ
َ
ُ
أعطوا له سوطه حني اشتهى ظهرا
اكواخهم شادوا له قرصا
جوع
من
ِ
ِ
أدري َّ
بأن اعرتافاتي ستؤملُهم
ّ
لكنهم َ
صمتوا دهرا ً تال دهرا
ٌ
َ
يعشقون ب ِه
طويل
أهيل انتظا ٌر
ُ
طوله الفجرا
ليالً طويالً تفادى

هذه الهواتف التي تذبحني ،ألهذا ُ
اخرت ْ
عت ؟
اخرتعت لنذبح بها ما تبقى لنا من حياة ؟
ُ
احتجت أن
هوات�ف؟! وأي�ة هوات�ف ؟! وعندم�ا
أس�تخدمه ل�م يلبين�ي  ،وذل�ك عندم�ا اتصلت
ألطمنئ عليك يا زوجي العزيز
فلقد أخربوني أنك مصاب
إتصلت وإتصلت وإتصلت  ،ولم يقل هذا الهاتف
حرام .
ول�م يس�معني صوت�ك لحظ�ة  ،فعاندت�ه أكثر
واتصل�ت مج�ددا واتصلت .حتى أصب�ح الوقت
متأخ�را جدا ومع ذلك لم يش�فق ّ
ع�يل لم يرأف
بحايل
فق�ط كن�ت أريد أن أطم�نئ أنك بخ�ري وجرحك
صغ�ري ونزيفك ليس بالصع�ب ،وبرصاحة أكرب
كن�ت أريد أن أق�ول لك ما قلت�ه يف نفيس لحظة
ٌ
فرحت
سمعت بخرب مصابك وفرحت أجل
لقد قلت الحمد لله أنك قد أصبت ْ
األن بوس�عك أن تأتي وتبقى لفرتة أطول وتدخل
املستش�فى ف�ال تع�ود إىل حيث أنت ،س�تصبح
قري�ب من�ي فأرتاح م�ن الهم والقل�ق والخوف
علي�ك الل�ذان ي�كألن روح�ي وأنت بعي�د يف كل
لحظ�ة .لقد كن�ت أعيش موت�ك فأبكيك بحرقة
قب�ل أن تم�وت ،األن أصبح لدي أم�ل أن تصبح
قريب�ا وأرت�اح أن�ا من عبء م�وت قب�ل أوانه.
لكن لألس�ف هذا الهاتف لم يحن ّ
عيل لم يش�فق
ع�ىل يدي الت�ي أنهكت�ه وربما كان الل�ه حينها
يلب�ي دعوة أخريات غريي لذل�ك تأخر عن تلبية
دعوتي بأن أحدثك ل�و ثانية  .وأخريا رن هاتفك
مع إرشاقة ش�مس صباح اليوم التايل  ،أجل لقد
ُ
،رسرت جدا حقا األجهزة تحس بنا وهاتفي
رن
أح�س بي إنه ي�رن ،إنه دورك ي�ا عزيزي أجبني
هيا ..ملاال تفعل؟!

قاسم وايل
ُ
يف برص ِة املا ِء تبكي
النخلة النهرا
ْ
َ
تساقط عىل عذرا ِئها التمْرا
ولم
النفط نا ُر الل ِه موقدةٌ
يف ّ
جن ِة
ِ
دخانها َ
ُ
عاث باألجسا ِد واسترشى
ُ
َّ
ْ
قامت قيامتنا يا رب ُّ إن بنا
لكن ..ل ْم ْ
الس ْك َر ْ
ما ُيشب ُه ُ
يكن ُسكرا
ُ
َ
أسائل ُكم
وليس سوى أهيل
أهيل
ُ
ٌ
سيلحق يُرسٌ
هارب ُع ْرسا
متى
ُ
َ
تنعمون ب ِه
عذاب
رفاق
أنتم
ٍ
ُ
أحببتموه وما اسطعت ْم ل ُه هجرا
ُ
سنعلن يا أهيل تح َّررَنا
متى
ّ
ْ
ومن هذهِ الدوّام ِة الكربى
منا

ّ
كل يشء دون تر ّدد ،وهي كتابة
ّ
تتش�كل يف
انقالبي�ة انتقامي�ة
ّ
وحي م�ن اللغة مرورا
فض�اء
بالصورة وصوال إىل الس�ياق ،يف
بنيتها ّ
الفنية وألفاظها وجملها
وأس�لوبها وبنيتها اللغوية ..بل
ّ
حت�ى يف ش�كلها ومضمونه�ا،
يف فواعلها وعوامله�ا الخارجية
والرسية.
رواية الخبز الح�ايف دافعت عن
نفسها وعن حفائها أمام حذاء
النقد الذي أراد أن يدوسها بفعل
تأث�ريات أخالقي�ة وضغوطات
دينية وحس�ابات سياسيةّ ..
إن
الكتاب�ة الرسدية له�ذه الرواية
ال تكتفي بنقل العنف فقط ،بل
تس�عى ملواجهته بم�ا يليق بع
ّ
ولع�ل تداخل
م�ن العنف أيضا.
الرؤى بني من اعترب رواية الخبز
الحايف رواية مستوفية الرشوط
وم�ن يراها مجرد س�رية ذاتية
كستقلة يف جنس�ها األدبي عن
الرواي�ة ،ق�د زاد يف تح ّدي هذه
الرواي�ة ل�كل م�رشوع نق�دي
حاول مقاربتها.
يف الخت�ام ،ن�كاد نج�زم ك�ون
محمد ش�كري قد ّ
رسخ ذاته يف
املشهد الروائي ألن الخبز الحايف
تص�ف عامل�ا مرتع�ا بالعن�ف
والوجع والقس�وة والجريمة...
ّ
فال�رش يحتل مكانة واس�عة يف
رح�اب الرواية ،إذ عىل امتدادها
الورقي نس�تنتج تط�ورا للرش
زماني�ا ومكاني�ا :زماني�ا م�ن
مرحل�ة الطفول�ة وص�وال إىل
املراهق�ة ،ومكاني�ا م�ن أقىص
الجنوب إىل أقىص الشمال...

ق

صيدة

أبواب

أرشف قاسم
للفرح باب
ولألحزان أبواب
غاب األىل عن سماء القلب
ما غابوا
ال يشء ،
ما بيننا وهم وأسئلة
ورهط حزن بطهر القلب
يرتاب
يل من بالد الحكايات
ألف سوسنة
وفوق روحى نما يف الليل
لبالب
يل من أغاني الهوى
ما قال يل قمر
ومن دموع الجوي
أهل وأصحاب !!
من جب أرواحنا
تنمو مواجعنا
ومن حكاياتنا
التهنيد ينساب
كنا عىل موعد
والليل ثالثنا
رصنا عىل موعد
والجرح سياب
من ألف جرح
ونور الحلم يسكننا ،
من ألف حلم
وهذا النور
كذاب !
هذي املراثي التي
بالدمع أكتبها
قالت لهم :
إننا يف العشق
أغراب !
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حنو مستقبل افضل...هلم

لطلة ابهى....

ما القرارات اليت ُينصح بها يف  2020لتطوير عالقتك بالشريك؟
فيما ييل خم�س قرارات ُينصح بها يف  2020لتحس�ني
العالقة بالرشيك:
 - 1التخطيط لنشاط مشرتك
التخطي�ط لرحل�ة يف عطل�ة نهاية األس�بوع ،أو نزهة
نهاري�ة ،أو قض�اء ليل�ة يف الفندق مع الرشي�ك .فمثل
هذه النشاطات تقرب املسافة مع رشيك الحياة وتوطد
العالقة معه.
 - 2القيام بنشاط جديد
اخرج من منطقة راحتك وافعل ش�يئا ً يحبه رشيكك أو
يرغب بتجربت�ه .بهذه الطريقة ،س�تكون لديك فرصة
إلنشاء ذكريات جديدة ،يمكن الرجوع إليها يف املستقبل
وتذكر اللحظات الجميلة مع الرشيك.
 - 3زيارة مطاعم جديدة
الذه�اب إىل مطاع�م جدي�دة فرصة للتخل�ص من امللل
الذي قد ينتاب العالقة الزوجية ،فارتياد األماكن نفسها
يؤدي إىل الضجر والرتابة.
 - 4تحديد يوم لالسرتخاء مع الرشيك
يف بع�ض األحي�ان يج�ب أن تح�اول قضاء ي�وم كامل
لالس�رتخاء والراح�ة مع الرشي�ك ،ألن يف ذل�ك فرصة
لقض�اء الوق�ت يف ج�و من اله�دوء بعي�دا ً ع�ن التوتر
والقلق.
 - 5اإلنصات للرشيك
يف غمرة الحياة اليومية ،قد تش�عر بالضيق وال تس�مع
ش�كوى الرشيك ،ما يمنع التواصل السليم ،لذلك توفر
الوقت لالستماع للرشيك والتفاعل معه.

املطبخ

صغرتان
قشطة  -علبة كبرة
للتزيني:
بس�كويت كراك�ر بالش�وكوالتة،
مطحون  -بحسب الرغبة
طريقة العمل
 لتحض�ر مزي�ج الكريم�ة :يف وعاءالخالط الكهربائي ،ضعي جبن الكريم،
الكريم كراميل وكريمة الخفق.
 أضيف�ي القه�وة ،الحلي�ب ،الحليباملكث�ف املح�ىل والقش�طة .أخلط�ي
املزيج جيدا ً حتى يتجانس ويتماسك.

 إف�ردي طبق�ة من مزي�ج الكريمةفوق طبقة البسكويت.
 أعي�دي الخطوتني الس�ابقتني حتىانتهاء الكمية.
 زيّني بالبس�كويت املطحون .أدخيلالصينية إىل الثالجة حتى يجمد الحىل.
 -ق ّدمي الكيكة باردة عىل سفرتك.

يجب عليك اتباع النصائح التالية:
 غسل الشعر يف أرسع وقت ممكنبشامبو مناسب لنوعه.
 تدلي�ك ف�روة ال�رأس ب�ه م�عاس�تخدام الزيوت الغنية بالعنارص
الغذائية لتقوية جذور الشعر.

هو إحدى عالمات التحذير الرئيسة
للمرض؛ مما يخلق شعورًا بالحاجة
إىل الضغ�ط أكثر؛ ً
وفقا ملركز أبحاث
الرسطان يف اململكة املتحدة.
وتشمل األعراض الشائعة األخرى:
• ظهو َر الدم يف الرباز.
• تغي ً
ً
را
واضح�ا يف مدى الرتدد عىل
املرحاض.
• ورمً ا يمكن أن يتحسس�ه الطبيب
يف ممر الظه�ر أو البطن ،وهو أكثر
ً
شيوعا يف الجانب األيمن.
• خسارة الوزن
ويح�دد خط�ر اإلصاب�ة برسط�ان
األمعاء من خالل مجموعة العوامل؛
كالعمر والوراثة ونمط الحياة.

كل يوم معلومة

 % 80من األطفال من الذكور.
وباستخدام بيانات سجل استخدام
مبيدات الح�رشات بالوالي�ة ،قام
الباحث�ون بتحلي�ل التعرض الذي
كان يمكن أن يواجهه املرىض قبل
والدته�م وأثن�اء طفولتهم ،وتبني
أنه�م تعرض�وا ل��  11نوع�ا من
مبيدات الحرشات الشائعة.
كما اكتش�ف الفري�ق أن األطفال
الذي�ن يتعرض�ون للمبي�دات
الحرشية لديهم زي�ادة طفيفة يف
خط�ر إصابته�م بالتوحد بنحو 8
.%

ومع ذلك ،فإن احتماالت تشخيص
مرض التوح�د إىل جان�ب اإلعاقة
الذهنية ،وهي أشد الحاالت ،كانت
مرتفعة بنسبة .% 50
ويقول مع�دو الدراس�ة إن هناك
حاج�ة إىل مزي�د من الدراس�ات،
وكتب�وا“ :تش�ر النتائ�ج الت�ي
توصلن�ا إليها إىل أن خطر اإلصابة
بالتهاب الغدد التناسلية ،قد يزداد
مع التع�رض قبل ال�والدة للعديد
م�ن املبي�دات الحرشية الش�ائعة
الت�ي أث�رت يف النم�و العصب�ي يف
الدراسات التجريبية”.

دراسات حديثة

مفاجأة ..للوحدة فوائد أيضاً!
تش�ر دراس�ة موس�عة إىل أن املرىض الذين يعانون من متاعب يف
القل�ب وحالته�م مس�تقرة ال يواجه�ون خطر تدهور مش�اكلهم
الصحية ،إذا عاشوا بمفردهم.
وللتوصل لتلك النتيجة ،تابع الباحثون  32ألف مريض من  45دولة
مدة خمس س�نوات .وكان كل من ش�ملتهم الدراس�ة يعانون من
اعتالل يف الرشيان التاجي ،لكن حالتهم مستقرة ،إذ لم يتسبب ذلك
لهم يف مشكالت إضافية خالل عدة أشهر عىل األقل ،وكان نحو 11
 %منهم يعيشون وحدهم.
وبعد حساب العوامل التي قد تزيد احتمال اإلصابة بمشاكل القلب

بق�اء م�رىض رسطان األمع�اء عىل
قي�د الحي�اة ،يعتمد كلي�ة عىل نوع
ومرحلة الرسط�ان إىل حد كبر؛ لذا
من ال�روري االنتب�اه إىل عالمات
اإلن�ذار املبك�رة للم�رض إلم�كان
التعامل معه يف وقت مناسب.
ويف املراحل األولية للمرض؛ ال يعاني
الكثر من املصابني برسطان األمعاء
من أي أعراض.
وحينم�ا تظه�ر األع�راض؛ فم�ن
املرج�ح أن تختل�ف اعتم�ا ًدا ع�ىل
حجم الرسط�ان وموقعه يف األمعاء
الغليظة.
والش�عور ب�أن األمعاء غ�ر فارغة
تمامً �ا بع�د الدخ�ول إىل املرحاض،

 ضع�ي الحلي�ب يف طب�ق وأضيف�يالقه�وة .أخلط�ي املزي�ج حت�ى
يتجانس.
 غمّيس البس�كويت بمزي�ج الحليبّ
وصفيها يف قعر صينية التقديم.

تعرض احلوامل للمبيدات احلشرية يزيد من خطر إصابة أطفاهلن بالتوحد

وتط�ور الدم�اغ غ�ر الطبيع�ي،
لك�ن القلي�ل منه�ا درس كيفي�ة
تأثره عىل خط�ر اإلصابة بمرض
التوحد.
ونظ�ر الفري�ق يف نح�و  3آالف
مري�ض ت�م تش�خيص إصابتهم
بالتوحد ،بينه�م  445يعانون من
إعاقة ذهني�ة ،وقارنوها ببيانات
أكثر م�ن  35ألف مش�ارك لم يتم
تشخيصهم بالتوحد.
وولد املشاركون بني عامي 1998
و 2010يف كاليفورنيا سنرتال فايل،
وهي منطق�ة زراعية وكان زهاء

يح�ب كث�رون األج�واء املمط�رة
وامل�ي تح�ت األمط�ار ،لك�ن هل
تس�بب مياه املطر أرضارا للشعر؟
ينت�ج ع�ن تع�رض الش�عر ملي�اه
األمطار اإلصابة بالتلف والخشونة
والتجع�د ،حيث يحم�ل املطر مواد
كيميائي�ة وحمضي�ات وملوث�ات
الهواء والغبار.
كما تس�بب ب�رودة اله�واء ضعف
جذور الش�عر والس�ماح للبكتريا
بالنم�و والتكاث�ر يف بيئ�ة رطب�ة
مناس�بة ،ما يس�بب جفاف وتلف
الشعر.
ماذا أفعل؟
يف حالة تعرض شعرك ملياه األمطار،

احذر ..هذا الشعور بعد دخول املرحاض
عالمة على سرطان األمعاء

احذر وامتنع من اخطاء شائعة
ْ
كش�فت دراسة جديدة أن تعرض
الحوام�ل للمبي�دات الحرشية قد
يزي�د من خط�ر إصاب�ة األطفال
بالتوحد.
ووجد الباحثون أن األطفال الذين
تعرض�وا للمبي�دات الحرشية قبل
والدته�م وخالل الس�نة األوىل من
حياته�م ،معرض�ون بأكث�ر م�ن
 % 10لخط�ر اإلصابة باضطراب
طيف التوحد (.)ASD
كما يصل خطر تش�خيص التوحد
م�ع إعاق�ة ذهني�ة ،م�ا يح�دث
مش�كلة يف امله�ارات املعرفي�ة
واالجتماعية والعملية ،إىل .% 50
ودعا فريق البحث من كلية الصحة
العام�ة يف جامع�ة كاليفورنيا يف
لوس أنجلوس ،مؤسسات الصحة
العام�ة إىل إج�راء تغي�رات م�ن
ش�أنها التقليل من تع�رض املرأة
الحامل للمبيدات الضارة.
ومع ذلك ،يش�كك الخ�رباء يف هذه
النتائ�ج املث�رة للج�دل ويقولون
إن الدراس�ات السابقة أظهرت أن
طيف التوحد وراث�ي إىل حد كبر،
وأن ج�زءا صغ�را م�ن الح�االت
يرجع إىل عوامل بيئية.
وربط�ت دراس�ات س�ابقة ب�ني
التع�رض للمبي�دات الحرشي�ة

هل تسبب مياه األمطار تلف الشعر؟

نصائح طبية

طريقة عمل حلى التيه كيك

املكوّنات
بسكويت كراكر بالعسل  400 -غرام
حليب  -كوب
قهوة رسيعة الذوبان التيه  -ظرف
لتحضر مزيج الكريمة:
جب�ن كري�م بالقش�طة  6 -مالع�ق
كبرة
كريم كراميل ،بودرة  -ظرف
كريمة خفق ،بودرة  -ظرف
قهوة رسيعة الذوبان ،التيه  -ظرف
حليب  -ملعقتان كبرتان
ّ
مح�ىل  -علبت�ان
حلي�ب مكث�ف
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 مث�ل العم�ر والتدخني ومرض الس�كري ،لم يخل�ص التحليل إىلارتف�اع احتماالت اإلصابة بأزمة قلبية أو جلطة أو قصور يف القلب
أو الوفاة بس�بب م�رض القلب عند من يعيش�ون وحدهم مقارنة
بغرهم.
إال أن الدراس�ة الت�ي نرشت يف دوري�ة (هارت) وج�دت فارقا ً بني
الرجال والنس�اء ،إذ ارتفعت احتم�االت اإلصابة بمضاعفات قلبية
لدى الرجال الذين يعيشون وحدهم بنسبة .17%
من جهته ،قال كبر باحثي الدراسة ،الدكتور سوميت غاندي ،الذي
يعمل يف مستشفى سانت مايكلز وجامعة تورونتو ،لرويرتز هيلث،
إن “الرج�ال الذين يعيش�ون وحدهم وكانوا م�ن قبل متزوجني أو
يعيش�ون بصحبة نساء قد ال يكون لديهم س�بل قوية للتأقلم مع
أوضاعهم وال شبكة دعم اجتماعية كافية”.
وكت�ب غاندي وزمالؤه يف الدراس�ة“ :عادة تقوم النس�اء بإدارة ش�ؤون
املن�زل ويقومن برعاي�ة اآلخرين مم�ا منحنهن قدرات أفض�ل يف العناية
بأنفس�هن مقارنة بالرجال ...النس�اء يتفاعلن اجتماعيا ً بشكل مختلف
عن الرجال ،وبالتايل لديهن شبكة عالقات أقوى ...بما يعني أن اعتمادهن
عىل مساندة رشيك الحياة أقل مقارنة بالرجال”.
وبحسب الدراسة ،فقد أشارت األبحاث السابقة إىل أن املرىض الذين
يعيش�ون وحدهم ربم�ا تزيد لديهم مخاط�ر اإلصابة بمضاعفات
قلبي�ة ،الفت�ني إىل أن النتائ�ج الجدي�دة ربما تكون نتيجة تحس�ن
أساليب الرعاية الطبية واملتابعة.

كيف جيد النمل طريقه إىل عشه مشياً للخلف؟
أثار س�لوك النمل املتمثل بامل�ي نحو الخلف
للع�ودة ألعشاش�ها ،فض�ول العلم�اء ،الذين
حاول�وا معرف�ة كيفية عودة ه�ذه الحرشات
ألعشاشها بهذه الطريقة الغريبة.
ووف�ق دراس�ة أجراه�ا فريق م�ن الباحثني،
فإن النمل يس�تخدم عددا م�ن الطرق إليجاد
طريق�ه ،ويمكنه�م التع�رف ع�ىل املناظ�ر
الطبيعية املألوفة حتى عندما يسرون رجوعا
إىل الخل�ف ،وه�و مس�توى عال م�ن التطور
البرصي ملثل هذه الحرشة الصغرة.
وأش�ارت الدراس�ة إىل أنه عند الس�ر لألمام،
يس�تخدم النمل اسرتاتيجية تس�مى “تكامل
املس�ار” ،حيث يتذك�ر إحساس�ه بالتحوالت
واالنعطاف�ات الت�ي قام بها وع�دد الخطوات
التي قطعها من العش ،كما يس�تخدمها أيضا
لحساب أرسع مسار للخلف.
ويعتمد النمل أيضا عىل موقع الشمس لتحديد
موقعه ،وينظر حوله إىل الطريق الذي س�لكه
ويتذكر بعض املعالم التي يمكن أن تس�اعده
يف رحلة العودة.
كذلك يعرف النمل طريق العودة للعش بالسر
للخلف من خالل إس�قاط طعامه ،واالستدارة
لرؤي�ة املس�ار ،قب�ل أن يلتق�ط الفت�ات مرة
أخرى ،ويكمل سره الخلفي.
وتعليقا عىل هذه النتائج ،قال العالم بجامعة
بول س�اباتييه ،سيباس�تيان ش�وارز“ :أردنا

معرفة م�ا إذا كان النمل يتعرف عىل أي يشء
برصيا أثناء سره للخلف”.
واكتشف ش�وارز وزمالؤه أن النمل الذي سار
بالفع�ل إىل عش�ه يف الصحراء مش�يا للوراء،
كانت لديه معلومات حول املسار وقد استغلها
يف طريق العودة.
وم�ن املعلوم�ات املث�رة الت�ي توص�ل إليه�ا
العلم�اء أيض�ا أن عيون النم�ل تتمتع بزاوية
رؤي�ة واس�عة ،بزاوي�ة  360درج�ة تقريب�ا،
بينم�ا ال يمكن للبرش رؤية س�وى حوايل ثلث

محيطهم دون قلب رؤوسهم.
وبعد تحليل س�لوك النمل ،تمكن ش�وارز من
إنش�اء نموذج يوض�ح الظروف الت�ي تعتمد
فيه�ا الحرشات ع�ىل محيطها املرئ�ي مقابل
مصادر املعلومات األخرى مثل زاوية الشمس
أو عداد الخط�وات للعثور عىل طريق الرجوع
للعش.
ويقول شوارز إن التجارب املستقبلية ستشمل
تغطية إحدى عيون النمل بالطالء ملعرفة كيف
تتغر اسرتاتيجيات املالحة لديه.

طبيبك يف بيتك

لكل فئة دم أنواع أطعمة مناسبة وغري مناسبة..اليك التفاصيل

أثبتت الدراسات يف اآلونة األخرة،
أن األطعم�ة املتناول�ة يومي�ا ً
تتفاع�ل م�ع جس�مك بحس�ب
فئة الدم ،فبعض املأكوالت التي
ُتعترب أساسية لجس�م اإلنسان
ق�د تتفاعل بش�كل س�لبي مع
فئ�ة دم�ك لتس�بب ل�ك بع�ض
األم�راض واألوج�اع ه�ذا غ�ر

أنها قد ال تمنح�ك الغذاء الكايف.
لذل�ك ،وملس�اعدة جس�مك عىل
هض�م املأكوالت بش�كل صحي
وللحفاظ عىل رشاقتك بأسلوب
صحي�ح ،إختارنا أن نعرّفك عىل
أه�م األطعم�ة املناس�بة تماما ً
وغر املناسبة لفئة دمك.
لفئ�ة دم  :Oإن كن�ت تنتمني اىل

فئ�ة دم  Oفأنت معرّض�ة أكثر
من غرك لفق�ر الدم ،لذلك ال ب ّد
من اإلكث�ار يف تن�اول الربوتني،
كاللح�وم والدجاج ،واألس�ماك،
وننصحك أيضا ً بعدم التخيل أبدا ً
عن وجبة الخضار ،التي تس�هل
عملي�ة الهض�م يف جس�مك .يف
املقابل ،م�ن األفضل أن تخففي
م�ن تن�اول الحب�وب واأللب�ان
واألجبان.
لفئ�ة دم  :Aيحت�اج جس�مك
كث�را ً للفيتامين�ات واملع�ادن
املوجودة يف الخضار والفواكهة،
والحب�وب ،رشط أن تك�ون
عضوي�ة ،فامل�واد الكيميائي�ة
ت�ؤذي كث�را ً معدت�ك وتتفاعل
معها بش�كل س�يئ  .يف املقابل،
ننصحك بع�دم املبالغة يف تناول
اللح�وم والربوت�ني واألس�ماك،
فصاحبات هذه الفئ�ة من الدم
جه�از مناعتهن حساس�ة جدا ً

ومعرض لألمراض.
لفئ�ة دم  :Bاس�تفيدي ق�در
اإلم�كان م�ن فوائ�د الخض�ار
الخ�راء ،وأدخليه�ا اىل غذائك
اليومي فهي تسهل عليك عملية
الهضم وتمتك بالفيتامينات التي
يحتاجها جسمك ،كذلك ال تتخيل
عن األجبان واأللبان واللحوم بل
إبقي بعيدة عن الحبوب والسيما
الذرة والسمسم والقمح.
لفئة دم  :ABأكث�ري من تناول
املأك�والت البحري�ة ،األجب�ان
واأللب�ان والخض�ار الخراء،
ه�ذه املأك�والت كفيل�ة بمنحك
الغذاء الكايف.
يف املقاب�ل ،ال ّ
ب�د أن تتجنب�ي
م�ادة الكافيني واللح�وم الغنية
بالبه�ارات واملأك�والت الت�ي
تحتوي نس�بة عالية من األسيد
فمعدتك حساس�ة ج�دا ً وتعاني
من نقص الحموضة.
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صــــورة و حــــدث  ..من العراق

غزل عراقي

الحمل

وحق ايل ماوصل واحد مكانه
تدري شكد الك عندي مكانه
شلت كلبي ورصت انته مكانه
ونبض البيك أهو الرشيان بيه
-يبعدني الوكت عنك وأردل������ك
وأحب يوصلني مرسالك وأرد لك
باقي الروح أقدمه��������ا ورد لك
وأقدم عمري للغايل هدي���������ه
-تموت الروح سكته وكلت عدله
وكالمك لو حجيت وياي عدل�ه
يسويها النصيب وتجي عدل��ه
واحضنك ياحلو بثنن ادي����ه

مهنياً :تش�عر باالنكماش وتحتاج اىل مس�اعدة معنوية،
ق�د تكون الدبلوماس�ية واللباق�ة رضورت�ن للتعاطي مع
اآلخرين.
عاطفي�اً :خ�ذ احتياطات�ك من تفج�ر وضع�ك العاطف�ي وحاول
استدراك األمور بأرسع ما يمكن.
صحي�اً :ح�دد أهداف�ك وأولويات�ك الصحية وك�ن دقيق�اً يف تنفيذ
التمارين الرياضية املفيدة لك.

الثور

مهني�اً :قد تحت�اج إىل الصرب واله�دوء واالنتباه الدقيق
وتعام�ل م�ع الوضع بانضب�اط بعي�دا ً ع�ن املغامرات
واالستثمارات املجازفة.
عاطفياً :تس�تعيد والرشيك بعض األحالم املاضية ،أو يعيد إليك
أمرا ً قديماً ،او يجعلك تراجع ما فات.
صحي�اً :الصح�ة س�يف ذو حدي�ن :إذا أهملتها أنت الخ�ارس ،وإذا
اهتممت بها ربحت نفسك.

الجوزاء

من الفيسبوك

مهنياً :قد تش�عر بالتع�ب من كثرة الطلب�ات من هنا
وهن�اك ،إال أن جوبيت�ري الذي يش�كل مربع�اً دقيقاً مع
ساتورن يعني أنك معرض الفتقاد أمر ما.
عاطفي�اً :يخترب ه�ذا اليوم عالقة زوجي�ة ويضعها عىل املحك،
فإما االستمرارية او االنفصال.
صحياً :ال تفسح يف املجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك
ليثري عصبيتك ويبقيك يف حالة من التوتر.

السرطان

مهني�اً :قد تنطلق املش�اريع بقوة ،وقد تظهر مس�ائل
مرصفي�ة أو معام�الت إداري�ة ،حتى لو تأخ�رت بعض
املساعي ،فإن األمور تسري جيدا ً.
ً
عاطفي�اً :تنجذب إىل ش�خص ناض�ج تعتربه مرجع�ا لك وتثري
عالقتك به بعض الحساسيات.
صحي�اً :آالم جانبي�ة ومي�ل إىل اس�تهالك األدوية بكثاف�ة ويف غري
محلها.

األسد

مهنياً :يش�ري هذا اليوم إىل تغيري إيجابي ،فيأتي بأخبار
ح�ول حملة إعالنية أو س�فر مميّز تك�ون نتائجه غري
متوقعة وتدهش الجميع.
عاطفياً :الحوار الهادئ ّ
يمكنك من ّ
حل العراقيل ،إال ّ
أن الرشيك
قد ال يقتنع بسهولة ،فال تستسلم أمام الضغوط.
صحي�اً :اإلره�اق قد يورطك يف مش�اكل صحية كث�رية مثل فقدان
املناعة والشعور بالوهن.

العذراء

مهني�اً :مب�ادرات ومغام�رات مدعوماً بقوة جس�دية
ومعنوي�ة ،وقد تقدم عىل إنقاذ احد األش�خاص فتالقي
االعجاب والتقدير .
عاطفي�اً :يوم ممتاز للقاءات الرومانس�ية البعيدة عن األجواء
الصاخبة ،ويسمح لك باالعتماد عىل الحبيب وقدراته وجهوده.
صحي�اً :تك�ون اإلرادة صلب�ة ج�دا ً وعزيمت�ك ال تلن ام�ام جميع
املغريات املرضة بالصحة.

الميزان
مهني�اً :مهم�ا ح�اول بعضه�م النيل م�ن عزيمتك فلن
يفلح�وا ألنك األق�وى واألكثر ثباتاً بن س�ائر املنافس�ن
واملرتبصن بك رشا ً.
ّ
عاطفي�اً :تزده�ر الصداقات وتتع�دد الرغبات ،فيمي�ل القلب اىل
وجوه كثرية ،وقد يحتار يف الخيار.
صحي�اً :ق�د تحت�ار يف اختي�ار املش�اريع املعروضة علي�ك للرتفيه
والرتويح عن النفس ،فحاول أن تشارك يف جميعها.

العقرب
مهني�اً :تم�ارس جاذبية ن�ادرة وتتاح ل�ك فرص كثرية
للتعبري عن نفس�ك بال قيود ،وتعالج كل املس�ائل بحنكة
وذكاء .عاطفي�اً :عليك ان تكون مس�تعدا ً للمرحل�ة املقبلة،
وخصوص�اً أن متغريات كثرية تلوح يف األفق ،فحاول ان توظفها
ً
صحي�ا :النصائح الت�ي يقدمها بعض
ملصلح�ة عالقت�ك بالرشيك.
االختصاصين يف الربامج التلفزيونية تعود عليك بالفائدة إذا تقيّدت
بها بحذافريها.

القوس

مهنياً :تبدو اليوم منفعالً أمام بعض األحداث والتطوّرات
لكن ثمة تجديد يف أوضاعك وتغيري يف ظروف حياتك
عاطفي�اً :تح�اول أن تنجح عالقتك بالحبيب لكن تش�عر أن
هذه املحاوالت بال جدوى ،ابحث عن األسباب.
صحياً :أنت غريب األطوار بعض اليشء بالنسبة إىل الرياضة وتعتقد
أنها غري مفيدة ،لكنك عىل خطأ.

الجدي

مهني�اً :القمر يف برجك يتحدث عن بعض التش�ويق وع
تغيري يكون باإلجمال ملصلحتك ،وتشعر بالجرأة وترغب
ً
وحسنا تفعل.
يف استالم زمام أمورك،
عاطفي�اً :الغ�رية تهدد مس�تقبلك م�ع الحبيب وأنت متس�لط
تجاهه ،فكن اكثر ليونة يف تعاملك معه.
صحي�اً :ال تعتذر عن املش�اركة يف رحالت أو نزه�ات ،فهي من بن
الحلول القادرة عىل إراحتك نفسياً وجسدياً.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1797الربمل�ان اإليط�ايل يتبن�ى األل�وان الثالث�ة
األخ�رض واألبيض واألحمر لتكون األلوان التي ترمز
للعلم الوطني اإليطايل.
 - 1789اجراء أول انتخابات رئاس�ية عىل املس�توى
الوطني يف الواليات املتحدة.
 - 1919انتفاضة عيد امليالد يف الجبل األسود.
 - 1927إجراء أول اتصال تلفوني دويل من نيويورك
إىل لندن.
 - 1929ملك أفغانس�تان أمان الله يفرض الحجاب
عىل النساء ويمنع املالبس الغربية.
 - 1953الرئي�س األمريكي ه�اري ترومان يعلن أن
الواليات املتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.
 - 1959الوالي�ات املتح�دة تعرتف رس�م ًيا بحكومة
فيدل كاسرتو يف كوبا.
 - 1962الرئيس اإلندونييس أحمد سوكارنو يتعرض
ملحاوله اغتيال فاشلة.
 - 1977جه�از مكافحة التجس�س الفرنيس يوقف
عض�و املجلس الث�وري لحرك�ة فتح محم�د داوود
ع�ودة (أب�و داوود) يف باري�س ث�م يف�رج عنه رغم
مذك�رة توقيف صادرة عن أملانيا لالش�تباه بتورطه
يف عملية ميونيخ.
 - 1979القوات الفيتنامية تجتاح بنوم بنه عاصمة
كمبوديا وتسيطر عليها وتطرد قوات الخمري الحمر
ورئيسهم بول بوت.
 - 1980بداي�ة محادث�ات الرئي�س امل�رصي محمد
أنور الس�ادات ورئيس وزراء إرسائيل مناحم بيجن
يف أس�وان تمهي ًدا لتوقيع اتفاقية سالم منفردة بن

كيف جيلب لك خامتك احلظ؟
ال يع ّد الخاتم وس�يلة للزينة فقط ،بل ّ
إنه
قد يش�كل طريقة لتعزيز الحظ والطاقة
اإليجابية .ويتب�ع ذلك طريقة وضعه :يف
اليد اليمنى أو اليرسى .كما ّ
أن لكل أصبع
من أصاب�ع اليد التي يوض�ع فيهاالخاتم
رمزيته ودالالته .إكتشفيها.
اليد اليمنى
إذا كنت تضعن الخاتم يف أحد أصابع يدك
اليمن�ى ،فهذا يعني ّأن�ك تمنحن الطاقة
لألش�خاص املحيط�ن بك .كم�ا يدل عىل
ّأن�ك تتأثرين إيجابا ً بهذا املحيط وتعززين
قدرات�ك م�ن خالل�ه يف مختل�ف مجاالت
حياتك.
اليد اليرسى
يف ح�ال كن�ت تضع�ن الخات�م يف ي�دك
اليرسى ،فه�ذا يعني ّأنك مس�تعدة دائما ً
لتلقي املوجات اإليجابية كما السلبية التي
يبثه�ا محيط�ك .ولهذا علي�ك أن تفكري
ملي�ا ً قبل أن تخت�اري صديقات�ك .فأنت
تحتاجن دائما ً إىل أش�خاص يقدمون لك
التشجيع من أجل تحقيق النجاح.
أما حجر حظك فهو :الفريوز أو الصفري.
الخاتم يف أصابع اليد
السبابة :إذا كنت تضعن خاتما ً يف إصبع
الس�بابة كما تفعل الكثريات ،فهذا يعني
ّأن�ك تثقن بنفس�ك وال تفكري�ن باألمور
ملي�اً ،ب�ل تس�ارعن دائم�ا ً إىل العم�ل

واملبادرة .كما يدل ه�ذا عىل ّأنك طموحة
وتحبن التواصل والقيادة.
ل�ذا ح�اويل أن تخت�اري خاتم�ا ً مرصع�ا ً
بالتوباز األزرق أو الجمش�ت أوالالزويل أو
الزمرد.
الوس�طى :يعن�ي وضعك الخات�م يف هذا
اإلصب�ع ّأن�ك تتمتع�ن بوض�وح الرؤية
وأن�ه يمكن�ك التمييز رسيعا ً ب�ن الخطأ
والص�واب .وهذ م�ا يمنحك الق�درة عىل
تحقي�ق النج�اح .أم�ا حجر حظ�ك فهو
الكواترز ،الكورال أو اللؤلؤ.
البنرص :هو اإلصبع الذي تفضل الكثريات
وضع الخاتم فيه .وهو يعني ّأنك تستمدين
قوتك من قدرتك عىل منح املشاعر الجيدة
لآلخرين ومن اهتمامك بنفسك ،بصحتك

وجمالك ،يف الوقت نفس�ه .وهذا ما يدفع
الكثريين إىل مساعدتك يف املقابل.
أم�ا حج�ر حظ�ك فه�و :الج�اد األخرض
والكوارتز الوردي.
الخن�رص :يف حال أردت وض�ع خاتمك يف
ه�ذا اإلصبع ،فهذا يكش�ف أن�ك تتمتعن
بالق�درة ع�ىل التخطيط واإلقن�اع يف كل
مج�االت حيات�ك .وهذا ما يس�اعدك عىل
تحقيق أهدافك بسهولة.
اإلبه�ام :إذا اخ�رتت وض�ع الخاتم يف هذا
اإلصب�ع فأن�ت تعتمدي�ن يف جل�ب الحظ
عىل تكوين الصداقات املفيدة وعىل تغيري
الروتن الذي تعيشينه بن الحن واآلخر.
أم�ا حج�ر حظ�ك فه�و :الروب�ي ،املاس
والجمشت.

قـــــــصة

وعربة

اجعل السقف مناسبا

الدلو

الحوت

مرص وإرسائيل.
- 1984مدين�ة صي�دا تتع�رض لهج�وم إرسائي�يل
بالدبابات.
برون�اي تنض�م ملنظم�ة دول جنوب رشق آس�يا /
أسيان لتكون سادس دولة تنظم لهذه املنظمة.
- 1989أكيهيت�و يصبح إمرباط�ورا ً عىل اليابان بعد
وفاة والده اإلمرباطور هريوهيتو.
إرسال رسالة من روح الله الخميني إىل زعيم االتحاد
الس�وفيتي األخ�ري ميخائي�ل غورباتش�وف حمّلت
دع�وة إىل التخيل ع�ن العقيدة الش�يوعية وااللتحاق
باإلسالم.
 - 1990إيطالي�ا تغل�ق برج بيزا أمام الزوار بس�بب
اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.
 - 2004ت�م اإلع�الن ع�ن تأس�يس هيئ�ة اإلنصاف
واملصالحة يف املغرب.
 - 2006زل�زال معتدل يرضب ش�به جزيرة أالس�كا
بقوة مقدارها  5.1عىل مقياس ريخرت.
- 2015تفج�ري انتح�اري يف بواب�ة كلي�ة الرشط�ة
بالعاصم�ة اليمني�ة صنعاء ،يس�فر ع�ن مقتل 32
شخصا ً وإصابة العرشات.
هجوم مس�لح عىل صحيفة شاريل إبدو يف العاصمة
الفرنس�ية باريس ،يس�فر ع�ن مقتل  12ش�خصا ً
وإصابة  10أشخاص.
 - 2019مُ حاول�ة انقالبيَّ�ة فاش�لة يف الغابون أثناء
غي�اب الرئيس ع�يل بونغو لِتلقي الع�الج يف املغرب،
وإلق�اء القب�ض عىل ُ
الضبَّ�اط املُتورط�ن فيها بعد
بضع ساعاتٍ من املُحاولة.

F

acebook

مشاكل وحلول

عاديت أهلي ألجله واآلن يتمادى
بإهانيت ..كيف أتصرف؟

اختبارات شخصية

مهنياً :كن أكثر تروياً لئال ترتكب األخطاء يف الحكم عىل
ّ
وتجنب النزاعات مع املسؤولن والزمالء كما مع
األمور،
العدالة ،وخفف من الطموحات الكبرية.
عاطفياً :ابتعادك عن الرشيك أكثر من املعتاد يولد الش�ك لديه،
فحاول تمضية أطول وقت إىل جانبه.
صحياً :وضع صحي ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك ،صارح املقربن
منك به فرتيح نفسك نوعاً ما.

مهني�اً :تطال�ب اليوم بزي�ادة عىل الرات�ب بعد فرتة من
الجهد والعمل ،بعض املفاجآت السارّة يف العمل تنعشك
عاطفي�اً :إنطالق�ة جديدة تس�اعدك عىل تحقيق اس�تقرار
عاطفي ،وال سيّما بعد الركود الذي عرفته أخريا ً.
ً
صحياً :قرارات�ك الصائبة عىل الصعيد الصحي تكون دافعا إىل جعل
اآلخرين يجارونك يف كل ما تقوم به رياضياً.

11

جاء يف حكم و قصص الصن القديمة أن ملكا أراد أن يكافئ أحد مواطنيه
فقال له امتلك من األرض كل املس�احات التي تستطيع أن تقطعها سريا
عىل قدميك ..
فرح الرجل ورشع يزرع األرض مرسعا ومهروال يف جنون ..
س�ار مس�افة طويلة فتعب وفكر أن يعود للملك ليمنحه املس�احة التي
قطعها  ..ولكنه غري رأيه وقرر مواصلة السري ليحصل عىل املزيد ..
سار مسافات أطول وأطول وفكر يف أن يعود للملك مكتفيا بما وصل إليه
 ..لكنه تردد مرة أخرى وقرر مواصلة الس�ري ليحصل عىل املزيد واملزيد ..
ظل الرجل يس�ري ويسري ولم يعد قط  ..فقد ضل طريقه وضاع يف الحياة
 ..ويقال إنه وقع رصيعا من جراء اإلنهاك الش�ديد  ..لم يمتلك ش�يئا ولم
يشعر باالكتفاء والسعادة ألنه لم يعرف حد الك��فاية أو ( القناعة ).

عم�ري س�نه  16ومتزوجة من  5أش�هر ،وطبعا ً تزوج�ت بإرادتي ألني
أحبه ،لكن بالزواج صارت مشاكل كثرية بيننا ،و مشاكل بن أهله وأهيل
وغلط�وا عىل بعض ،وأنا بقيت مع زوجي ض�د أهيل ورحت معه ،مر 22
يوما ً ونحن مع بعض ،لكن طبعا ً مشاكل كثرية استمرت بيننا يف الفرتات
األخ�رية ،وأمه صارت تجرحن�ي بالكالم وتحاول إثارة املش�اكل بيني أنا
وزوج�ي ،وهو ال يتحمل زعل أمه ،وهو مرص أن أس�مع كلمته ،وتركني
عند أهيل الذين غلطت بحقهم من أجله ،مىض شهر ولم يسأل عني ماذا
افعل؟
النصائح والحلول:
 � 1ه�ذا الكالم الذي س�اقوله باملناس�بة موج�ه لكل بنات�ي وأمهاتهن،
وناسف أنك وصلت إىل هذه الدرجة من الشعور باإلهانة.
 � 2ولكن قبل أن نفكر بأن الزوج أهاننا ،تعايل نفكر ماذا فعلنا لنصل إىل
حالة يفقد معها الزوج سيطرته ،ويبدأ بتجاوز حدوده؟
 � 3هن�اك أزواج رسيع�و الغض�ب؛ ف�إذا كان زوجك منهم؛ فه�ذا يعني
أن تح�اويل معالجة هذه املش�كلة وتتف�ادي غضبه يف األم�ور الصغرية،
وتصارحي�ه ح�ن يكون هادئا ً بأن تجاوزه س�يجعل الحي�اة صعبة جدا ً
بينكما.
 � 4الخطأ الشنيع الذي حدث وال أعرف من املسؤول عنه ،هو تدخل أهلك
وأهله يف مش�اكلكما؛ فلماذا وصلت األمور إىل ه�ذا الحد؟ ومن أوصلها؟
مهم�ا يك�ن الج�واب؛ فما ح�دث قد ح�دث ،واآلن يب�دو أن�ك ال تريدين
االستمرار يف هذا الوضع؛ فما هو الحل؟
 � 5أنت أمام خيارين ،إما أن يبادر أحد من عائلتك يكون حكيما ً وفصيحاً؛
فيتفاه�م مع زوجك فقط ،أو أن يك�ون لديك أحد من أفراد عائلته تثقن
به ويكون من جانبك؛ فيلعب دور حمامة السالم بينكما.
 � 6أرج�و أال تفهم�ي أني أداف�ع عن زوجك؛ بل بالعك�س ،لكن احرتامك
لنفس�ك يدفع أي شخص أن يحرتمك ،ومع صغر سنك ،أرجو أن تتعلمي
مما حدث درس�ا ً مهماً ،وهو أال ترشكي أي إنس�ان يف خالفاتك الزوجية،
ارف�ي أن ترشك�ي أهل�ك بالدرج�ة األوىل ،وتقربي من أمه فتكس�بيها
وتكس�بي ود زوجك ،ومهما تكن ش�خصية أمه قاس�ية؛ فاللن واللطف
واملبادرة الطيبة كفيلة بتقريب القلوب.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة
أفقي
1أش�هر كات�ب قص�ص
خرافية لألطفال يف الغرب
2يتكلم  oانهض
3روائي مرصي راحل حائز
جائزة نوبل.
4الش�اعر كات�ب قصي�دة
“أخ�ي ج�اوز الظامل�ون
املدى”
5نصف دادا  oنصف شومر
 oتفي�د تفس�ري املعن�ى
واالسرتسال.
6ق�ىض وقت�ا  oغط�ى
وحجب.
7يس�هر ع�ىل الحماية من
الخط�ر أو الرسق�ة  oأديب
وروائي انجليزي كتب رواية
ديفيد كوبرفيلد.
8وق�ت مغي�ب الش�مس o
نصف خروب
9بحر  oسهولة  oتكلفة
10أديب وفيلسوف انجليزي
ساخر.

فهم ذاتي

رأيس
1ملكي  oممث�ل مرصي يقوم
دائما ً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء  ،لذلك انا ش�خصية
غالبا بدور األب الحنون.
2الصفا (معكوس�ة)  oبناء أومنفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين  ،وهذه مشكلتي  ..فالبعض يعترب ذلك
منقصة للمرء  ،رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي  ،ومش�كلتي
مكان واجبة حرمته.
3جب�ل يابان�ي  oحج�ر ابيضأنني يس�تحيل أن اجد من والدي كلمة طيبة تش�جعني او تالحظ الجمال
بداخ�يل  ..فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل امامي  ،وأبي ال ي�رى من الحياة
صلب ناعم امللمس.
4أش�هر أدي�ب انجلي�زي ع�ىلش�يئا ً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال
مستوى العالم.
5دراس�ات وتمحي�ص  oم�انفيس  ..فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:
يبلغه االنسان من عمره.
6توض�أ دون م�اء  oمدين�ةاعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثري من البنات العرب يف هذه األمور ولكن
فلس�طينية جن�وب غ�ربالش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من
الخليل.
وبرمجي�اتالذات نفسها ،واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولن ولكن
7أجه�زة
ككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فال تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل
الكمبيوتر.
8قدم�ت الثم�ن ف�داء ل�ك oكلمات الثناء من الغري حتى لو الوالدين ،وال تدعي احد يقول لك ما دورك
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر ،ولهذا اوال اجعيل تقدمك
حاجز مائي.
9ما تعطاه العروس يوم زفافهامبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي ،ثاني�ا /لوالديك الرب والدعاء
 oدق وقرع  oبيت العصفور .والشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري ،ثالثا بيدك
10الش�كل الخارج�ي  oبط�لان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب وخاصة عدم
اس�طوري اس�باني انتج�تاملبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
قصصه سينمائيا وتلفزيونيا .والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخري والفائدة
لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

مسلمون ومسيحيون يجتمعون للصالة معاً

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
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العدد 7162 :الثالثاء  7 -كانون الثاني 2020

07810090003

No: 7162 Tue 7 Jan 2020

«الزوراء» تهنئ الجيش العراقي في الذكرى الـ 99لتأسيسه
تتقدم أسرة تحرير صحيفة «الزوراء» بأحر التهاني واعطر التبريكات للجيش العراقي الباسل في ذكرى
تأسيسه التاسعة والتسعين ،مؤكدة أنه طالما كان رمزا لسيادة ووحدة البلد.وبهذه الذكرى العطرة
نعرب عن فخرنا بالجيش الذي طالما كان سورا منيعا للعراق ،ومضربا لألمثال في التضحية والفداء،
ونسأل الله تعالى أن يحفظ العراق واهله ،وان ينصر قواتنا على اإلرهاب واعداء البالد
كافة ،وان يسكن شهداءنا ،الذين ضحوا بأرواحهم ،فسيح جناته ،والعزة
والنصر لقواتنا االمنية كافة.

جريمة قتل داخل منزل نانسي عجرم ونقل زوجها إلى المستشفى

اجتمع�ت مجموعة م�ن املصلني
املس�لمني واملس�يحيني يف حديقة
للص�الة طلب�ا للمط�ر ،وس�ط
تفاق�م الجف�اف وأزم�ة حرائ�ق
الغاب�ات يف أس�رتاليا .وش�هد
التجم�ع أكث�ر م�ن  50رج�ال
وام�رأة يف حديق�ة «بونث�ون» يف
مدين�ة أديلي�د األس�رتالية للدعاء
لهطول املطر ،من أجل مس�اعدة
املزارع�ني األس�رتاليني وضحاي�ا
حرائ�ق الغابات .وانض�م الكاهن
«باتري�ك ماكينرين�ي» ،من مركز
العالقات املس�يحية – اإلسالمية،
إىل املصل�ني املس�لمني للص�الة،

وقال« :انضممت اليوم إىل أخواتي
وإخوان�ي املس�لمني يف أديلي�د
للصالة من أجل هطول املطر».
وأضاف« :ألقى صديقي األس�تاذ
محمد عب�د الله ،الخطب�ة مؤكدا
التوب�ة واالت�كال ع�ىل ال�رب
الرحي�م» .ويس�تمر نح�و 500
م�ن رج�ال اإلطف�اء يف مكافحة
الحري�ق الخ�ارج عن الس�يطرة
والذي اشتعل منذ أواخر ديسمرب،
وتفاقم بش�كل كبري يوم الجمعة
املايض عندما أدت الرياح والطقس
الحار إىل انتش�ار الحرائ�ق إىل ما
وراء خطوط االحتواء.

 4شركات عربية من بين أفضل 20
شركة طيران في العالم
يعد أمن وسالمة الخطوط الجوية
من أهم األشياء التي يبحث عنها
الكث�ري م�ن املس�افرين بغ�ض
النظ�ر ع�ن مواعيد رح�الت هذه
الرشكات أو أسعار تذاكر السفر.
وتصدرت رشكة الخطوط الجوية
« Qantasكانت�اس» األس�رتالية،
قائم�ة أفضل الخطوط الجوية يف
العالم من حيث األمن والس�المة
للع�ام  .2020فبحس�ب تصنيف
موق�ع  AirlineRatingsاملختص
بتقييم رشكات الطريان من حيث
األم�ن والس�المة ،فق�د تصدرت
الرشكة األس�رتالية قائمة أفضل
 20رشك�ة ط�ريان ،م�ن أص�ل
 405رشكة حول العالم .وش�هد
تصنيف أفض�ل  20رشكة طريان
تواج�د  4رشكات عربي�ة ،حي�ث
احتلت رشك�ة «االتحاد» للطريان
املرتبة الرابع�ة ،وخلفها يف املركز
الخام�س «الخط�وط الجوي�ة
القطري�ة» ،ويف املرتبة الس�ابعة
«ط�ريان اإلم�ارات» ،باإلضاف�ة

«للخط�وط امللكي�ة األردني�ة» يف
املرتب�ة ال�� .15وج�اء تصني�ف
أفض�ل  20رشك�ة كاآلت�ي:
كانتاس ،طريان نيوزيلندا ،إيفا
إير ،االتحاد ،الخطوط الجوية
القطري�ة ،الخط�وط الجوية
السنغافورية ،طريان اإلمارات،
طريان أالس�كا ،ط�ريان كاثي
باس�يفيك ،فريج�ن أس�رتاليا،
خطوط هاواي الجوية ،فريجن
أتالنتيك إيرالينز ،تاب الربتغال،
س�اس ،الخط�وط امللكي�ة
األردنية ،السويرسية ،فني إير،
لوفتهان�زا ،إير لينغوس ،وكيه
إل إم .وق�ال جيفري توماس،
مدي�ر تحرير موق�ع nAirli
 ،eRatingsان�ه «يتم االعتماد
ع�ىل ع�دد م�ن املعاي�ري التي
تتعل�ق بما تقدم�ه الرشكات
يف مجال س�المة مس�افريها
واالبت�كارات الجدي�دة يف ه�ذا
املجال ،ونوعية الطائرات الجديدة
التي تستخدمها».

تسريبات تكشف عن مفاجأة «وان
بلس» للعام الجديد

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ع�ن
ترسيب�ات جدي�دة تكش�ف ع�ن
مفاج�أة رشك�ة «وان بل�س»
الصينية الرائدة لعش�اقها .ونرش
تقري�ر ح�ول ني�ة «وان بل�س»
ط�رح هاتف اقتصادي متوس�ط
التكلف�ة لكل مس�تخدميها خالل
ع�ام  2020الج�اري .وأوض�ح
التقرير أن الرشكة الصينية تنوي
طرح هات�ف «وان بلس  8اليت»،
إىل جان�ب هاتف�ي «وان بلس »8
و»وان بلس  8برو» .ولكن وعدت
«وان بلس» ،وفقا ملصادر أال تقل
نس�خة «وان بل�س  8الي�ت» عن

النسختني األقوى .وستدعم «وان
بل�س» الهاتف بأل�وان براقة مثل
«األزرق املتدرج» ،كما أنه س�يتم
دعم�ه بث�الث كام�ريات خلفية،
كم�ا س�يتم تزوي�ده بشاش�ة
ذات ت�ردد  90هرت�ز بقي�اس
 6.4بوص�ة ،وبتقني�ات الجي�ل
الخام�س لالتص�االت .وس�يزود
هات�ف «وان بلس  8اليت» بذاكرة
وصول عش�وائي «رام» بس�عة 8
غيغابايت ،وسعتي تخزين داخلية
 128غيغابايت أو  256غيغابايت،
وبطارية بقوة  4000ميليل أمبري
يف الساعة.

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

الكويت نفت بشكل قاطع ان تكون الطائرات
االمريكيــة انطلقــت بعدوانهــا مــن اراضيها
ومعسكراتها لضرب القياديني يف العراق.
مــن الضروري عــدم اطالق التهــم جتاه دول
اجلوار ،كل دول اجلوار ،قبل التأكد ..لســنا
حباجــة ملزيد مــن اإلختالف مع دول شــقيقة
وصديقــة ..العراق جريــح ،وعلينا ان نعمل
على دمل جروحه .

إياد عالوي

 ٩٩عاماً من املآثر والبطوالت اخلالدة حلامي
#العراق ورمز وحدته وحصنه احلصني بوجه
الطامعني .
مبــارك جليش العراق األبي ذكرى تأسيســه،
واجملــد واخللود لشــهدائه وأبطالــه الذين
ضربوا اروع االمثلة يف حب العراق والتضحية
ألجلــه ،برغــم مجيــع املعوقــات وحماوالت
التحييد والتضييق اليت تكرتث عمله.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

ذك�رت الوكالة الوطنية لإلع�الم اللبنانية أن
مواطنا س�وريا ُقتل خالل محاولته الس�طو
عىل «فيال» للفنانة نانيس عجرم.
ونقل�ت تقارير صحفية محلي�ة يف لبنان أنه
عقب حجز فادي الهاش�م إلج�راء التحقيق
مع�ه ،تب�ني م�روره بأزم�ة نفس�ية وعدم
قدرته عىل اس�تكمال التحقيق ،فقرر قايض
التحقيق نقله إىل املستش�فى لضمان تلقيه
الرعاية الكاملة.
وذك�ر أن الس�وري ،محم�د حس�ن املوىس،
موالي�د ع�ام  ،1989دخ�ل ملثم�ا إىل في�ال
الفنانة نانيس عجرم يف نيو سهيلة كرسوان
بقصد الرسقة ،لكنه فوجئ بزوجها الدكتور
فادي الهاش�م ،فعمد إىل ش�هر مسدس�ه يف
وجهه ،فحصل إطالق نار بني االثنني ،ما أدى
ع�ىل الف�ور،
إىل مقتل الس�ارق

وح�رت إىل امل�كان عن�ارص م�ن القوى
األمني�ة واألدل�ة الجنائي�ة والتحقيق�ات
جارية.
م�ن جانبه�ا ،طمأن�ت الفنان�ة اللبنانية،
نان�يس عج�رم ،جمهوره�ا بأنه�ا بخ�ري،
متوجه�ة بالش�كر ل�كل م�ن اتص�ل به�ا
واطمأن عليها.
وقال�ت نان�يس يف مقابل�ة مع قن�اة MTV
اللبناني�ة يف منزلها« :أش�كر كل من اتصل
بي ،أن�ا بخري ،أهم يشء أنا عائلتي منيحة،
األوالد أهم يش أنهم مناح».
ورفضت الفنان�ة اللبنانية الكالم أكثر مما
قالت ،حيث بدا عليها التعب واإلرهاق.
وق ِتل الس�ارق املس�لح ال�ذي اقتحم منزل
نان�يس يف ني�و س�هيلة ك�رسوان ،من قبل
زوجها فادي الهاشم.

جاستن بيبر يستهل العام الجديد بأغنية Yummy
اس�تهل نج�م الب�وب
الكن�دي ،جاس�تن بيرب،
الع�ام الجدي�د بإط�الق
أغنية منفردة بعد غيابه
من�ذ أربع�ة أع�وام عن
الغناء ،حيث س�تكون
أغنية  Yummyباكورة
ألبومه الجديد الذي
س�يتبع طرح�ه
بجول�ة غنائي�ة
طويل�ة ه�ذا
العام.
وكان «بي�رب»
وع�د محبيه
بإ ط�ال ق
أ لبو م�ه
ا لخا م�س
يف الع�ام
 ،2020فيما
ي�رتدد أن
ه�ذ ه
ا ألغني�ة
مه�د ا ة
لز و جت�ه
ا لعا ر ض�ة
ها ي�يل
بالدوين.

هيفاء وهبي تنهي  2019بانفجار!
أطلق�ت الرشك�ة املنتج�ة
لفيلم «أش�باح أوروبا» اإلعالن
التشويقي للفيلم الذي تشارك
يف بطولت�ه الفنان�ة اللبناني�ة
هيف�ا وهب�ي إىل جانب كل من
أحم�د الفيش�اوي ،مصطف�ى
خاط�ر ،باس�م س�مرة ،اروى
ج�ودة وعب�اس أبو الحس�ن..
ون�رشت هيف�اء الفيدي�و عرب
حس�ابها ع�ىل اإلنس�تغرام.
وعلقت عليه باللغة اإلنجليزية
لننه�ي  2019بإنفج�ار.
وس�يطرت مش�اهد الحرك�ة
والتفج�ريات واملط�اردات عىل
اإلع�الن التش�ويقي ،حي�ث
ظه�رت وهب�ي ب�دور جدي�د
ومختلف عما قدمته حتى اآلن
س�واء يف الدرام�ا أو الس�ينما،
وهي تقود دراجة نارية برسعة
جنونية قبل أن تضع عبوة عىل
إح�دى الس�يارات لتنفجر من
بعدها.

انطالقة ّ
مبشرة بأصوات واعدة في «»the Voice Kids
انطالق�ة واع�دة حملت
أصوات�ا ً
متميّ�زة،
ومش�رتكني صغ�ارا
استطاعوا لفت انتباه النجوم،
املدرب�ني الثالث�ة نان�يس عج�رم
وعايص الحالني ومحمد حماقي ،ومعهم
الجمهور يف أوىل حلقات املوس�م الثال�ث من الربنامج
العاملي بصيغت�ه العربي�ة « »The Voice Kidsعىل MBC1،
 »MBCم�ر» « MBCالع�راق» و .MBC5هك�ذا اتخ�ذت
مرحلة «الص�وت وبس» رَونقا ً جديدا ً متج� ّددا ً مع انضمام
كل م�ن ع�ايص وحماق�ي إىل نانيس عجرم الت�ي ّ
عربت عن
حماستها وتفاؤلها باملوسم الثالث .من جانبه ،رأى حماقي
أن الخوف والفرح سيكونان سيّدا املوقف ،فيما أشار عايص
إىل أنه انتظر بفارغ الصرب لقاء املواهب الصغرية .أما يارس
السقاف وناردين فرج ،مق ّدما الربنامج ،فأعطيا إشارة البدء
ملرور املواهب الصغرية أمام املدرّبني ضمن مرحلة «الصوت
وب�س» ،لتنته�ي الحلق�ة األوىل بضم نان�يس إىل فريقها كل

من إياد قدورة من فلس�طني ،حال الرببور من
س�وريا ،غايا خوري من لبنان،
محم�د إس�الم رمي�ح من
س�وريا .بينم�ا ضم عايص
ّ
كالً من عب�د الرحمن من
األردن ،وخديج�ة عم�ران
م�ن اليمن .وض�م حماق�ي كل
من ياسمني أسامة من مر،
ومحم�د وج�دي م�ن املغرب.
ويُع�رض برنامج «»The Voice Kids
ع�ىل  MBC1، »MBCم�ر»
و» MBCالع�راق» و،MBC5
كل س�بت يف تمام الساعة
 06:30مسا ًء بتوقيت
غرينت�ش09:30 ،
ً
لي�ال بتوقي�ت
السعودية.

مســرحية «األجنحة المتكسرة»
في دبي أوبرا
أعلن�ت دبي أوب�را ،بالتع�اون م�ع ب�رودواي إنرتتينمنت
غروب ،ع�رض مرسحي�ة «األجنح�ة املتك�رسة» للكاتب
ج�ربان خليل جربان بمناس�بة م�رور  137عاما ً عىل
والدت�ه ،الذي يوافق يوم ام�س  6يناير من
ع�ام  ،2020وذل�ك احتف�االً بأهمي�ة
األدب والش�عر يف توحيد الش�عوب
عرب الحدود واألجيال .وتق ّدم دبي
أوب�را  137زوج�ا ً م�ن املقاعد
لحض�ور املرسحي�ة ،بتكلف�ة
 137درهما ً إماراتيا ً للشخص
الواحد أو  274درهما ً إماراتيا ً
لشخصني .وستستضيف دبي
أوب�را يف  17يناي�ر ع�ام 2020
عرضا َ متميزا ً ملرسحية «األجنحة
املتك�رسة» املوس�يقية املبنيّ�ة عىل
قص�ة س�رية ذاتي�ة للكات�ب اللبناني
ُنرشت يف عام  1912وتحمل االس�م نفس�ه.
وكتب نص املرسحية الثنائي الرشق أوس�طي نديم نعمان
ودان�ا الفردان ،وه�و من إخراج برونا الج�ان وإنتاج عيل
مطر واألوركس�رتا بقيادة جو دافيس�ون .ه�ذا ُ
وعرضت
املرسحي�ة للمرة األوىل يف مس�ارح «ويس�ت إن�د» يف لندن
ّ
لتحط
يف أغس�طس  ،2018حيث بيعت التذاك�ر بالكامل،
رحاله�ا بعد ذل�ك يف لبنان ،مس�قط رأس املؤلف ،وتحقق

نجاح�ا ً الفت�ا ً خ�الل مهرجان�ات
بيت الدي�ن الش�هرية يف يوليو .2019
وتس�لّط أح�داث املرسحي�ة الض�وء عىل
بع�ض القضايا الرئيس�ة يف ذلك
الوقت ،التي ال تزال موضع
جدل واهتمام بعد أكثر
من قرن م�ن الزمن
مثل قضية املساواة
ب�ني الجنس�ني،
وحري�ة اختي�ار
الرشي�ك ،والتقاليد
مقاب�ل الحداث�ة،
والث�روة مقاب�ل
الس�عادة والهج�رة
وح�ب الوط�ن .وعلّ�ق
متح�دث م�ن دب�ي أوب�را:
«ته�دف دب�ي أوب�را إىل تقدي�م
عرض «األجنحة املتكرسة» الرائد يف مس�ارح
’ويس�ت إن�د‘ يف دب�ي للم�رة األوىل إىل تعزيز
التواصل بني الرشق والغرب ،من خالل طرح
قصة من الرشق األوس�ط عرب أس�لوب فني
غربي وتوحي�د الثقافات والن�اس من خالل
املوسيقى والفن.

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

كل عام وشعب العراق
خبري
سعد حمسن خليل
م�ع ب�دء الع�ام الجديد الذي ب�ات من أول�ه مش�حونا بأوضاع
مضطرب�ة قد تك�ون عىل مدى االي�ام القادمة اكث�ر اضطرابا..
وهذا ليس تش�اؤما بقدر ما هو واقع حال نعيش�ه حاليا ،واقع
مش�حون بانفعاالت وهوس تسلم الس�لطة والنفوذ ،ومحاولة
اجراء تغيريات يف بنية النظام الس�يايس الذي يمر حاليا بأزمات
م�ا زال�ت مس�تفحلة وصعب�ة الحلول ،وت�ؤرش ت�ردي الوضع
للوصول اىل مرحلة ايجاد فراغ س�يايس لزعزعة الوحدة الوطنية
بني ابناء الش�عب الواحد ،ومحاولة اعادة العملية السياس�ية اىل
املربع االول ،وتضييق الخناق عىل العراق يف محاولة لسلبه قراره
الوطني املس�تقل ..ووس�ط هذه التداعيات ب�ات املواطن يعيش
أياما قادمة مجهولة الهوية قد تكون اكثر سوءا من سابقاتها.
وبرغ�م هذه الظروف يأم�ل املواطن ان يتمك�ن اصحاب النفوذ
والحظوة داخل العملية السياس�ية من اتخاذ قرارات واجراءات
من ش�أنها اعادة التوازن النفيس للمواط�ن وطمأنته بإمكانية
ايجاد منفذ لتحقيق طموحاته من خالل تطبيق اجراء انتخابات
ح�رة ونزيه�ة عىل وف�ق االط�ار الديمقراطي ،وع�ىل وفق بنود
الدس�تور النتخاب اش�خاص يتمتعون بالنزاهة والفكر املتنور
لتجاوز كل سلبيات املرحلة املاضية ،والسعي اىل ان يكون العراق
بل�دا يتمتع باالس�تقاللية يف اتخاذ القرار الس�يايس الذي يخدم
تطلعات الش�عب ،ومن ضمنها انهاء النف�وذ االجنبي يف البالد..
فالعراق بلد ليس ككل البلدان ،ولن يكون لقمة س�ائغة ألية قوة
غاش�مة .العراق بلد يمتل�ك حضارة تمتد جذوره�ا اىل اكثر من
ستة آالف سنة ..بلد يمتلك حضارة اغنت العالم بالعلم واملعرفة..
نتمنى خالل العام الجديد ان ينعم ش�عب العراق باالمن واالمان،
وان تنقش�ع الغمة ،وان يتعاىف ابناء شعب العراق ،وان تتشابك
سواعدهم لبناء ما خربته آلة العدوان الغاشم عىل ارضه ومياهه
وسمائه.

مريم سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد دنيا
بطمة ..واألخيرة تنهار
تعيش الفنانة املغربية ،دنيا بطمة ،أس�وأ أيام حياتها بعد تورطها يف قضية
ابتزاز مش�اهري ونج�وم ،واتهامها بوقوفها هي وش�قيقتها ابتس�ام وراء
حس�اب «حمزة مون بيبي» ،والذي كان ل�ه دور كبري يف نرش صور فاضحة
وابتزاز عدد من املش�اهري ونجوم الفن .وعىل الرغم من ظهور بطمة يف أكثر
من موق�ف لتؤكد براءتها وأنه�ا قوية وغري متأثرة ،وأنه�ا تتعرض ملؤامرة
واضح�ة ،إال أنه من الواضح أن القضية ليس�ت «س�هلة» ،وقد
تتس�بب بحبسها وإنهاء مشوارها الفني .ويبدو أن بطمة لم
تتقبل فكرة منعها من الس�فر ،إذ ،وبحس�ب أحد الحسابات
املغربي�ة ،فإن بطمة حاولت يوم الجمعة املايض الس�فر
للبحري�ن م�ع زوجها محم�د ال�رتك ،إال أنه ت�م منعها
بشكل رسمي ،لتصاب بانهيار عصبي وتفقد أعصابها.
وع�ىل صعيد آخر ،أضافت مجلة فوش�يا ،نقالً عن هذه
املص�ادر ،أن اإلعالمية املغربية ،مريم س�عيد ،تقدمت
بش�كوى رس�مية ضد دني�ا بطم�ة ،مؤك�دة األخبار
املنترشة حول خسارة سعيد لوظيفتها بسبب بطمة،
وعدم إتمامها زواجها قبل يوم واحد من حفل الزفاف،
بسبب قيام بطمة بنرش صور فاضحة لها وتهديدها.
وبهذه الش�كوى الرس�مية من اإلعالمية مريم سعيد
فإن موقف بطمة وش�قيقتها ابتس�ام القانوني ازداد
صعوب�ة ،خاص�ة أن بطم�ة م�ا زال�ت ممنوع�ة من
السفر بشكل رسمي .وبهذا الصدد ،اتهمت ،سارة،
شقيقة دنيا بطمة السيدة منى السابر ،طليقة
محمد الرتك ،ووالدة حال الرتك ،بالوقوف وراء
ضلوع اسم بطمة يف هذه القضية كنوع من
االنتقام منها لرسقته�ا زوجها ،معلقة أنه
ال ذنب لدنيا يف مشاعر زوجها ،وأن السابر
تحاول االنتقام.

نيكول كيدمان تواجه حرائق
أستراليا بنصف مليون دوالر
اس�تبقت النجم�ة العاملي�ة ،نيك�ول
كيدم�ان ،حف�ل غول�دن غل�وب يف
كاليفورنيا بحوار أطلت فيه باكية حزنا ً
ٍ
ع�ىل حرائق الغابات الضخمة يف أس�رتاليا،
بحس�ب التقارير التي أشارت أيضا ً إىل أنها
بحزن كب�ري عىل الوض�ع البيئي يف
تش�عر
ٍ
ري�ف بالدها ،حيث نش�أت ،ولها ممتلكات
خاصة قريبة من ألسنة النار.
وكان�ت املمثل�ة األس�رتالية ق�د أعلن�ت،
وزوجه�ا كي�ث ارب�ان ،أنهم�ا تربع�ا بمبلغ
نصف ملي�ون دوالر للمس�اعدة عىل مواجهة
الحرائق الضخمة التي تش�هدها اسرتاليا التي
فق�دت ج�زءا ً كبريا ً م�ن غاباتها .حي�ث دمرت
بيوتا ُ
وه ِّجرَت العديد من القرى املحاذية ملنطقة
الغاب�ات .علم�ا ً أن األكادميني يف جامعة س�يدني
أش�اروا إىل كارثة بيئية وحيوانية جراء اس�تمرار
الحرائق التي قضت عىل نحو نصف مليار حيوان
منذ اندالعها.
ون�رشت «كيدم�ان» ع�رب حس�ابها ع�ىل
«إنس�تغرام» الئح�ة برواب�ط التربع�ات
للمساهمة بإطفاء الحرائق ،كاتبة« :ندعم
بصلواتن�ا كل املتررين م�ن الحرائق يف
جمي�ع أنحاء أس�رتاليا ،ونت�ربع بمبلغ
 500000دوالر لخدم�ات إطف�اء
الحرائ�ق الريفي�ة الذي�ن يقوم�ون
جمي ًع�ا بعملهم ويعط�ون الكثري يف
الوقت الحايل».

