
الزوراء / يوسف سلمـان:
مع تداعيات ازمة ترشـيح رئيس الوزراء 
املكلـف بتشـكيل الحكومـة املؤقتة بدال 
من رئيس الـوزراء املسـتقيل، عادل عبد 
املهـدي، يف اعقـاب التظاهرات الشـعبية 
املطالبـة بتحقيـق االصالحـات، ال يـزال 
مجلـس النواب يرتقب الوصول اىل مخرج 
قانونـي إلقرار مـروع قانـون املوازنة 
العامة االتحاديـة للعام 2020 ، والتي لم 
تصل من مجلـس الوزراء حتـى اآلن .اىل 
ذلك، كشـفت اللجنة املاليـة النيابية عن 

تنسـيق برملانـي حكومـي لحل مشـكلة 
تأجيـل ارسـال املوازنة االتحاديـة للعام 
الحايل من قبل الحكومة، واقرارها رسيعا 
امام الربملان .وقالت عضو اللجنة، سهام 
العقيـي، لـ”الـزوراء”: ان القرارات التي 
اتخذتهـا الحكومـة التـي تتعلـق بجنبة 
مالية، وذلك لتهدئـة الجماهري املنتفضة 
يف بغـداد واملحافظـات، خاصـة تلك التي 
تتعلق بإعادة املفصولني بالقوات املسلحة 
ووزارة الداخليـة وقـرارات أخرى تتطلب 
توفري أموال. مبينة: ان تلك القرارات اثرت 

يف العجز املـايل الحقيقي يف املوازنة، حيث 
بلغ اكثر مـن 25 ترليون دينار.وأضافت: 
ان الحكومة أرجأت ارسال املوازنة لغرض 
إيجـاد حل لتخفيـض العجـز الحقيقي. 
اىل  العامـة  املوازنـة  ارسـال  ان  مبينـة: 
حكومـة  تشـكيل  يتطلـب  ال  الربملـان 
جديـدة ، الن هناك لجنة عليا تضم وزراء 
وبرملانيني وخـرباء ماليني لديها صالحية 
ارسـالها للربملان يف حال إنجازها من قبل 

الحكومة .

أنقرة / متابعة الزوراء:
اعلنـت الخارجيـة الرتكيـة ان وزيـر  الخارجيـة الرتكـي، مولـود 
تشـاووش أوغلو، يعتزم إجراء زيارة إىل العراق، اليوم الخميس، عىل 
خلفية تطـورات األحداث التـي أعقبت مقتل قائـد “فيلق القدس” 
التابـع للحـرس الثـوري اإليراني، قاسـم سـليماني، ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشـعبي، ابو مهدي املهندس، يف غارة أمريكية ببغداد 
األسـبوع املايض.وذكرت الخارجية الرتكية، يف بيان، أن تشـاووش 
أوغلو سيزور العراق، الخميس، ضمن إطار “املبادرات الدبلوماسية 
املكثفـة لتخفيـف التوتـر املتصاعـد يف املنطقـة نتيجـة التطورات 
األخرية”.وأوضـح البيان “أن الزيـارة، التي من املتوقع أن تسـتمر 
يوما واحدا، سـتتضمن إجراء مباحثات حول املستجدات اإلقليمية، 
والقضايا الثنائية بني البلدين”.وأعلن الحرس الثوري اإليراني، فجر 
األربعاء، استهدافه قاعدتني أمريكيتني بالعراق، بعرات الصواريخ 
الباليسـتية، رًدا عـىل مقتـل الجنرال، قاسـم سـليماني، قائد فيلق 
“القـدس”، بغارة أمريكية يف بغـداد، الجمعة.وبعد الهجوم اإليراني 
عىل القاعدتني، أعلن البيت األبيض أن الرئيس، دونالد ترامب، أحيط 

علًما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات األوضاع عن كثب.

بغداد/ الزوراء:
اكـد الرئيس األمريكـي، دونالـد ترامب، امس االربعـاء، عزمه 
فرض عقوبات قوية جديدة عىل ايران، وفيما اوضح انه يدرس 
جميع الخيارات االخرى كرد عىل الترصفات االيرانية، اشـار اىل 
أن أيام التسـامح مع ترصفات إيران انتهت، فيما أكد أن بالده 
ال تريد اسـتخدام قوة عسـكرية.وقال ترامـب، يف كلمة له للرد 
عـىل الهجمـات االيرانية عـىل القواعد االمريكيـة يف العراق: ان 
الرضبات الصاروخية اإليرانية أسفرت عن حد أدنى من األرضار، 
ولم يسـقط أي جندي أمريكـي أو عراقي يف الرضبات اإليراني. 
مبينا: انتهت أيام التسـامح مع ترصفات إيران.  واضاف: بقتل 
سليماني وجهنا رسالة قوية إىل اإلرهابيني، وسنفرض عقوبات 
قوية جديدة عىل إيران، وندرس كل الخيارات األخرى. مشـددا: 
عىل إيـران التخي عن طموحاتهـا النووية، ودعـم اإلرهابيني.

وتابـع: سـأطلب مـن الناتـو مزيدا مـن املشـاركة يف األحداث 
الجارية بالرق األوسط، وال نريد استخدام قدراتنا العسكرية، 
وقوتنا االقتصادية هي أفضل رادع. الفتا اىل: ان الواليات املتحدة 

مستعدة للتوصل إىل السالم مع كل األطراف.

املالية النيابية لـ         : إرسال املوازنة العامة إىل الربملان 
ال يتطلب تشكيل حكومة جديدة

وزير اخلارجية الرتكي 
يزور العراق اليوم لتخفيف 

التوتر يف املنطقة

ترامب: سنفرض عقوبات 
قوية على إيران وال نريد 
استخدام القوة العسكرية 

حراك نيابي حكومي إلقرار املوازنة املتأخرة بعد ختفيض معدل العجـز

رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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السعر 500 دينار غري خمصصة للبيع

الزوراء/ حسني فالح:
تحرك  عن  الخري  بيارق  كتلة  كشفت 
ساحة  العراق  جعل  لعدم  نيابي 
من  حذرت  وفيما  الدولية،  للرصاعات 

وااليرانية  االمريكية  الرضبات  تداعيات 
حد  وضع  رضورة  اىل  دعت  العراق،  عىل 
العراقي،  للسيادة  الدولة  النتهاكات 

محملة الحكومة مسؤولية ذلك.

النيابية،  الخري  بيارق  كتلة  رئيس  وقال 
حديث  يف  الخالدي،  محمد  النائب 
الحالية  الحكومة  ان  لـ”الزوراء”: 
“املستقيلة”، وعىل رأسها رئيس الوزراء، 

مسؤولية  تتحمل  املهدي،  عبد  عادل 
للسيادة  صارخ  انتهاك  من  يحدث  ما 
املتحدة  الواليات  قبل  من  العراقية 
االمريكية وايران، النها حكومة ضعيفة، 
هذه  مواجهة  عىل  القدرة  لديها  وليس 
الرصاعات. عن  النأي  او  االعتداءات 
تقوم  نيابيا  تحركا  هناك  ان  واضاف: 
الخروج  لغرض  النواب  به مجموعة من 
العراق  جعل  وعدم  الراهنة،  االزمة  من 
الدولية وساحة حرب  ساحة للرصاعات 
مبينا:  الدول.  بني  الحسابات  لتصفية 
عقد  عنه  سينتج  ربما  التحرك  هذا  ان 
جريئة. قرارات  إلصدار  طارئة  جلسة 
واوضح: ان املرحلة الراهنة تتطلب وجود 
رئيس وزراء قوي وشجاع، ويكون والؤه 
للوطن، ويضع الحلول للمشاكل الحالية 
سواء عن طريق التفاوض او القوة. الفتا 
وااليرانية  االمريكية  الرضبات  ان  اىل: 
كبرية  تداعيات  لها  سيكون  العراق  يف 
وخطرية، وهي بمثابة “مصيبة” ستحل 
عىل البلد من النواحي االمنية والسياسية 
اكد  .بدوره،  واالقتصادية  واالجتماعية 
صباح  سائرون،  تحالف  عن  النائب 
العكيي، أن أي قصف سواء كان أمريكيا 
يعد  العراقية  األرايض  داخل  إيرانيا  أو 
العراقية. مشريا  خرقا وانتهاكا للسيادة 
إىل: أن تلك الرضبات تعكس عجز العراق 
أجواءه  أن  وتؤكد  سيادته،  حماية  عن 

املتصارعة.وقال  األطراف  لكل  مفتوحة 
العكيي، يف ترصيح صحفي: “نرفض أن 
حسابات  لتصفية  ساحة  العراق  يكون 
دولة  إيران  “ان  اىل  الفتا  الدول”.  بني 
بأن  لها  مربرا  يعطي  ال  هذا  لكن  جارة، 
حساباتها  لتصفية  طرفا  العراق  يكون 
العيكي  املتحدة”.وطالب  الواليات  مع 
الحكومة باتخاذ خطوات جريئة لحماية 
املشاكل  حل  إىل  ودعا  العراقية،  السيادة 
إلبعاد  دعا  كما  الرصاعات،  عن  بعيدا 
والحروب  الخالفات  تلك  عن  العراق 
من  املزيد  يتحمل  ال  أنه  السيما  الدولية، 
النائب عن سائرون: ان  املشكالت.وتابع 
من  العراقية  األرايض  داخل  قصف  “أي 
يعد  العراق  موافقة  بدون  الجارة  الدول 
تعديا عىل السيادة، وأي أمر يكون مخالفا 
للقوانني واألعراف الدولية يعد اعتداًء عىل 
العراق، وذلك يعني أن العراق بال سيادة، 
والدول  لألمريكان  مفتوحة  اجواءه  وان 
امس  فجر  طهران،  اآلخرى”.وشنت 
باليستيا  صاروخيا  هجوما  األربعاء، 
عىل قاعدتني تتمركز فيهما قوات تابعة 
يف  الدويل  وللتحالف  األمريكي،  للجيش 
اإليراني،  الجنرال  ملقتل  انتقاما  العراق، 
القصف  سليماني.واستهدف  قاسم 
إيران،  من  انطلق  الذي  الصاروخي، 
إىل  إضافة  الجوية،  األسد  عني  قاعدة 

قاعدة عسكرية أخرى يف أربيل.

مّحلت احلكومة مسؤولية انتهاك السيادة العراقية من قبل الدول
كتلة بيارق اخلري تكشف لـ          عن حترك نيابي لعدم جعل العراق ساحة للصراعات الدولية
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بغداد/ الزوراء:
االسد،  عني  قاعدتي  ايران  استهدفت 
يف  وحرير  االنبار،  محافظة  غرب 
صاروخا   22 بنحو  اربيل،  محافظة 
القوات  فيها  تتواجد  واللتني  باليستيا، 
دولية  تحذيرات  وسط  االمريكية، 
املتحدة  الواليات  بني  حرب  اندالع  من 
االمريكية وايران يف املنطقة، فيما حذر 
أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس 
من أن “طبول الحرب” تدق يف املنطقة 
عىل خلفية التصعيد الحاد بني الواليات 
الثوري  الحرس  وإيران.ونفذ  املتحدة 

هجوما  األربعاء،  امس  فجر  اإليراني، 
القوات  استهدف  واسعا  صاروخيا 
يف  األسد  عني  قاعدتي  يف  األمريكية 
ردا  بالعراق،  أربيل  يف  وحرير  األنبار 
الواليات  نفذتها  التي  العملية  عىل 
الجاري  الثاني  كانون   3 يوم  املتحدة 
وأسفرت عن مقتل  بغداد،  قرب مطار 
قاسم  اللواء  القدس”،  “فيلق  قائد 
سليماني.وقال الحرس الثوري اإليراني 
مقتل  إىل  أدى  الصاروخي  الهجوم  إن 
80 جنديا أمريكيا، بينما نفت الواليات 
املتحدة سقوط قتىل بني قواتها.وكشف 

االنبار  محافظة  يف  مسؤول  مصدر 
قاعدة  من  ترسبت  “معلومات  ان  عن 
البغدادي  بناحية  الجوية  االسد  عني 
وقوع  قبل  االنبار،  غربي  هيت  بقضاء 
القوات  بأن  افادت  بساعات،  الرضبة 
االيرانية تروم استهداف مبنى القاعدة 
بالصواريخ”. مبينا ان “ذلك دفع القوات 
عاجلة  اجراءات  اتخاذ  اىل  االمريكية 
صفوف  يف  اصابات  وقوع  من  للحد 
يف  املتمركزة  االخرى  والقوات  قواتها 

املبنى نفسه”.

إيران تستهدف قاعدتني أمريكيتني يف العراق وسط 
حتذيرات دولية من اندالع حرب يف املنطقة

أردوغان: “طبول احلرب” تدق يف املنطقة على خلفية التصعيد بني واشنطن وطهران
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بغداد/ الزوراء: 
حذر رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
أمـس األربعـاء، مـن زج العراقيني يف 
حـرب جديـدة، وفيما طالـب رئيس 
الربملان، محمـد الحلبويس، الحكومة 
باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لحفـظ 
السـيادة العراقية، أعلن مكتب القائد 
العـام للقـوات املسـلحة أن طهـران 
أعلمت بغداد بالهجوم، يف حني شددت 
األمم املتحدة عـىل ان العراق يجب أال 
يدفـع ثمـن التنافسـات الخارجيـة.
وقال رئاسة الجمهورية يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسـخة منه: تتابع رئاسـة 
الجمهوريـة بقلـق بالـغ التطـورات 
املنطقـة،  التـي تشـهدها  الخطـرية 
الصاروخـي  القصـف  وتسـتنكر 
اإليرانـي الذي طال مواقع عسـكرية 
عىل االرايض العراقية، وتجدد رفضها 
الخـرق املتكـرر للسـيادة الوطنيـة، 
حـرب  سـاحة  اىل  العـراق  وتحويـل 

لألطراف املتنازعة. وأكدت: أن العراق 
سـبق لـه أن أعلـن رفضـه أن يكون 
منطلقـاً لالعتداء عىل أيـة دولة، كما 
يرفـض أن يكـون مصـدر تهديد ألّي 
مـن جريانـه، بـل دعامة لالسـتقرار 
ومساحة لتالقي املصالح بني شعوب 
املنطقـة، وأن أمنـه وسـيادته يجب 
أن يصانـا عـىل وفق املواثيـق الدولية 
الثنائيـة. واالتفاقـات  والعالقـات 
وشـددت رئاسـة الجمهورية عىل أن 
وجود قـوات التحالف الدويل يف العراق 
تم عىل أسـاس االتفاقات املربمة بني 
الحكومة العراقية والدول التي تشكل 
التحالـف منهـا لـرضورات محاربة 
االرهاب، وأن سـياق ومصـري تواجد 
هذه القوات هو شـأن داخي عراقي 
معنية به الحكومة العراقية ومجلس 
النـواب العراقـي، عـىل وفـق األطـر 
القانونية والدستورية والدبلوماسية.

صاحل حيذر من زج العراقيني يف حرب 
جديدة واحللبوسي يطالب احلكومة 
باختاذ ما يلزم حلفظ سيادة البلد 

هنأ نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
الرطة العراقية بمناسبة الذكرى الـ 98 لتأسيسها .وقال الالمي يف تهنئته: 
يف التاسـع مـن كانون الثاني عـام 1922 تشـكلت قوات الرطـة العراقية 
لتنهـض مع الجيش العراقي الباسـل بحماية أمن وسـالمة  العراق.وأضاف 
الالمي: ان الجيش والرطة يف بالدنا كان لهما عرب التاريخ بطوالت ومواقف 
ترسـخت يف تاريخ حافـل وكبري، امتد عقوداً من الزمن، السـيما مقارعتهما 
لالرهـاب والقضـاء عليه، حيـث قدما فيهمـا، بمختلف تشـكيالتهما، أروع 

األمثلة يف التضحية والفداء، والحرص عىل أمن وسالمة الوطن واملواطن.

وكل عام والشرطة العراقية بألف خري 

الالمي يهنئ الشرطة العراقية 
بالذكرى الـ 98 لتأسيسها

تفاصيل ص 3   

تفاصيل ص 2   

تفاصيل ص2   

اطفال العراق يباركون للشرطة عيدهم الثامن والتسعني

بغداد/ الزوراء:
أكدت سـلطة الطـريان املدني، امـس االربعاء، 
العراقيـة  األجـواء  يف  الطائـرات  حركـة  ان 
طبيعيـة ومسـتمرة.وقال مدير إعالم سـلطة 
الطـريان املدنـي، جهـاد الديـوان، يف بيـان: إن 
»حركـة الطائرات يف األجـواء العراقية طبيعية 
ومسـتمرة«.وأضاف الديوان أنه »بالنسـبة إىل 
الركات التي تناولتها وسـائل اإلعالم بتعليق 
رحالتهـا، فلم يردنا اي يشء رسـمي من هذه 
الركات لتعليق رحالتها يف األجواء العراقية«.

الطريان املدني: حركة الطائرات يف 
األجواء العراقية طبيعية ومستمرة
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سياسة

األمم املتحدة: العراق جيب أال يدفع مثن التنافسات اخلارجية

رئيس اجلمهورية حيذر من زج العراقيني يف حرب جديدة 
واحللبوسي يطالب احلكومة باختاذ ما يلزم حلفظ سيادة البلد 

إيران تستهدف قاعدتني أمريكيتني يف 
العراق وسط حتذيرات دولية من اندالع 

حرب يف املنطقة

بغداد/ الزوراء: 
أمس  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  حذر 
جديدة،  حرب  يف  العراقيني  زج  من  األربعاء، 
وفيما طالب رئيس الربملان، محمد الحلبويس، 
لحفظ  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  الحكومة 
العام  القائد  مكتب  أعلن  العراقية،  السيادة 
بغداد  أعلمت  طهران  أن  املسلحة  للقوات 
عىل  املتحدة  األمم  شددت  حني  يف  بالهجوم، 
التنافسات  ثمن  يدفع  أال  يجب  العراق  ان 

الخارجية.
تلقت  بيان  يف  الجمهورية  رئاسة  وقال 
رئاسة  تتابع  منه:  نسخة  “الزوراء” 
الخطرية  التطورات  بالغ  بقلق  الجمهورية 
القصف  وتستنكر  املنطقة،  تشهدها  التي 
الصاروخي اإليراني الذي طال مواقع عسكرية 
العراقية، وتجدد رفضها الخرق  عىل االرايض 
اىل  العراق  الوطنية، وتحويل  للسيادة  املتكرر 

ساحة حرب لألطراف املتنازعة.
رفضه  أعلن  أن  له  سبق  العراق  أن  وأكدت: 
أن يكون منطلقاً لالعتداء عىل أية دولة، كما 
يرفض أن يكون مصدر تهديد ألّي من جريانه، 
بل دعامة لالستقرار ومساحة لتالقي املصالح 
بني شعوب املنطقة، وأن أمنه وسيادته يجب 
أن يصانا عىل وفق املواثيق الدولية والعالقات 

واالتفاقات الثنائية.
وجود  أن  عىل  الجمهورية  رئاسة  وشددت 
قوات التحالف الدويل يف العراق تم عىل أساس 
العراقية  الحكومة  بني  املربمة  االتفاقات 
التحالف منها لرضورات  التي تشكل  والدول 
تواجد  ومصري  سياق  وأن  االرهاب،  محاربة 
هذه القوات هو شأن داخيل عراقي معنية به 
العراقي،  النواب  ومجلس  العراقية  الحكومة 
والدستورية  القانونية  األطر  وفق  عىل 
الوطني  التوافق  أساس  وعىل  والدبلوماسية، 

وأولويات األمن الوطني العراقي.
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  قال  ذلك،  اىل 
نسخة  “الزوراء”  تلقت  بيان  يف  الحلبويس، 
منه: يف الوقت الذي ندين فيه االنتهاك اإليراني 
للسيادة العراقية نؤكد رفضنا القاطع ملحاولة 
األطراف املتنازعة استخدام الساحة العراقية 

يف تصفية الحسابات.
نجدد  العصيب  الظرف  هذا  يف  أن  وأضاف: 
دعوتنا إىل الحكومة العراقية باتخاذ اإلجراءات 
واألمنية  والقانونية  السياسية  والتدابري 
االعتداءات، والعمل  الالزمة إليقاف مثل هذه 
االنتهاكات  من  العراقية  السيادة  حفظ  عىل 
وإبعاد العراق عن الرصاع الدائر، وان ال يكون 
أي  يف  طرفاً  أو  واالقتتال  للتصفيات  ساحًة 

رصاع إقليمي أو دويل.
ودعا رئيس مجلس النواب، عىل وفق البيان، 
وتغليب  النفس  ضبط  إىل  األطراف  جميع 
أهمية وحدة املوقف الوطني  الحكمة، مؤكداً 
وتضامن القوى والفعاليات الوطنية، ملواجهة 
وأمنه  البلد  استقرار  وحفظ  التحديات 

ومصالحه، وتجنيب شعبنا ويالت الحروب.
أما املتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات 
بيان  يف  فقال  خلف،  الكريم  عبد  املسلحة، 
تلقت “الزوراء” نسخة منه: انه بعد منتصف 
الليل بقليل من، أمس االربعاء، تلقينا رسالة 
شفوية رسمية من قبل الجمهورية االسالمية 
يف ايران بأن الرد االيراني عىل اغتيال الشهيد 
قاسم سليماني قد بدأ او سيبدأ بعد قليل، وان 
الجيش  تواجد  اماكن  الرضبة ستقترص عىل 

االمريكي يف العراق دون ان تحدد مواقعها.
واضاف: انه يف الوقت نفسه بالضبط اتصل بنا 
الجانب االمريكي، وكانت الصواريخ تتساقط 
يف  االمريكية  بالقوات  الخاص  الجناح  عىل 
اربيل  االنبار وحرير يف  قاعدتي عني االسد يف 
فور  انذرنا  اننا  اىل  مشريا  اخرى.  مواقع  ويف 
العسكرية  القيادات  الهجوم  خرب  تلقينا 

العراقية التخاذ االحتياطات الالزمة.
خسائر  اية  اللحظة  لحد  تردنا  لم  وتابع: 
تردنا  ولم  العراقي،  الجانب  لدى  برشية 
التحالف.  قوات  جانب  يف  الخسائر  رسميا 

الفتا اىل اننا القائد العام بقي يتابع التطورات 
ويجري  الساعة،  هذه  واىل  الهجوم  بدء  منذ 
يف  الالزمة  والخارجية  الداخلية  االتصاالت 
يف  الدخول  وعدم  املوقف،  الحتواء  محاولة 
واملنطقة من  العراق  حرب مفتوحة سيكون 

اول ضحاياها.
اياد  الوطنية،  تحالف  زعيم  أكد  جانبه،  من 
السياسات  بفعل  تحول  العراق  ان  عالوي، 
لتصفية  ومرسح  حروب  لساحة  الخاطئة 
الحسابات، فيما رأى أن ردة الفعل الرسمية 

ازاء ذلك مخيبة لآلمال.
وقال عالوي، يف تغريدة له عىل تويرت: إن العراق 
ساحة  اىل  الخاطئة  السياسات  بفعل  تحول 
حروب ومرسح لتصفية الحسابات. الفتا اىل 

أن ردة الفعل الرسمية مخيبة لالمال.
وأوضح عالوي :هل علمتم اآلن ملاذا يتظاهر 
يريدون  وملاذا  الساحات،  يف  العراقيون 
مرشحاً قوياً متحرراً من الضغوط والتأثريات 
الخارجية لكي يبعد العراق عن حروب الوكالة 

التي يدفع ثمنها شعبنا الكريم.
العراق  يف  املتحدة  االمم  بعثة  أكدت  كما 
االخرية  الصواريخ  هجمات  أن  )يونامي( 
الرصاع،  تصاعد  واألنبار  أربيل  بمحافظتي 
وانتهاك جديد للسيادة العراقية، مشددة عىل 
التنافسات  ثمن  العراق  يدفع  ال  أن  رضورة 

الخارجية.
وقالت البعثة، يف بيان: إن هجمات الصواريخ 
تصاعد  واالنبار  اربيل  محافظتي  يف  االخرية 
الرصاع. مؤكدة أنه من جديد تنتهك السيادة 

العراقية.
وأضافت: أن العنف له آثار ال يمكن التنبؤ بها، 
واستئناف  العاجل،  النفس  ضبط  اىل  وندعو 
أال  العراق  عىل  يجب  بالقول:  مؤكدة  الحوار. 

يدفع ثمن التنافسات الخارجية.

بغداد/ الزوراء:
غرب  االسد،  عني  قاعدتي  ايران  استهدفت 
اربيل،  محافظة  يف  وحرير  االنبار،  محافظة 
تتواجد  واللتني  باليستيا،  صاروخا   22 بنحو 
دولية  تحذيرات  وسط  االمريكية،  القوات  فيها 
من اندالع حرب بني الواليات املتحدة االمريكية 
الرتكي،  الرئيس  حذر  فيما  املنطقة،  يف  وايران 
الحرب”  “طبول  أن  من  أردوغان،  طيب  رجب 
الحاد بني  التصعيد  املنطقة عىل خلفية  تدق يف 

الواليات املتحدة وإيران.
امس  فجر  اإليراني،  الثوري  الحرس  ونفذ 
استهدف  واسعا  صاروخيا  هجوما  األربعاء، 
القوات األمريكية يف قاعدتي عني األسد يف األنبار 
التي  العملية  ردا عىل  بالعراق،  أربيل  يف  وحرير 
الثاني  كانون   3 يوم  املتحدة  الواليات  نفذتها 
بغداد، وأسفرت عن مقتل  الجاري قرب مطار 

قائد “فيلق القدس”، اللواء قاسم سليماني.   
الهجوم  إن  اإليراني  الثوري  الحرس  وقال 
أمريكيا،  جنديا   80 مقتل  إىل  أدى  الصاروخي 
بني  قتىل  سقوط  املتحدة  الواليات  نفت  بينما 

قواتها.
وكشف مصدر مسؤول يف محافظة االنبار عن 
االسد  عني  قاعدة  من  ترسبت  “معلومات  ان 
غربي  هيت  بقضاء  البغدادي  بناحية  الجوية 
االنبار، قبل وقوع الرضبة بساعات، افادت بأن 
القاعدة  استهداف مبنى  تروم  االيرانية  القوات 
القوات  دفع  “ذلك  ان  مبينا  بالصواريخ”. 
من  للحد  عاجلة  اجراءات  اتخاذ  اىل  االمريكية 
والقوات  قواتها  صفوف  يف  اصابات  وقوع 

االخرى املتمركزة يف املبنى نفسه”.
ان  صحفي:  ترصيح  يف  املصدر  واضاف 
االمريكية  القوات  اتخذتها  التي  “االجراءات 
قبيل  الجوية  االسد  عني  قاعدة  مبنى  داخل 
اىل  كافة  الجنود  دعوة  تضمنت  استهدافها 
الدخول ملخابئ محصنة بشكل دقيق ال يمكن 
افرغت  فيها  االسلحة،  بمختلف  اخرتاقها 
القوات االمريكية كل مدرجات املطار، واوعزت 
وبقاء  املحافظة،  خارج  اىل  التوجه  لطياريها 
طائرات اخرى فوق مبنى املطار الستهداف تلك 

الصواريخ قبل وصولها اىل املبنى”.
تعمل  التي  االمريكية،  “املضادات  ان  وتابع 
لها  كان  متناهية،  وبدقة  اوتوماتيكي  بشكل 
الدور الكبري يف اسقاط العديد من الصواريخ”. 
واملعلومات  االجراءات  “هذه  ان  موضحا 
القوات  خسائر  من  حدت  االستهداف  قبل 

االمريكية”.
طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس  حذر  بدوره، 
أردوغان، من أن “طبول الحرب” تدق يف املنطقة 
عىل خلفية التصعيد الحاد بني الواليات املتحدة 
اتصاالت  تجري  تركيا  أن  إىل  مشريا  وإيران، 

دبلوماسية مكثفة للتهدئة.
األربعاء،  امس  ألقاها،  أردوغان، يف كلمة  وقال 
خالل مراسم تدشني مرشوع “السيل الرتكي” يف 
الرويس فالديمري  الرئيس  اسطنبول، بمشاركة 
وحليفتنا  إيران  جارتنا  بني  “التوتر  بوتني: 
الواليات املتحدة بلغ مؤخرا حدا خطريا لم نكن 

نتمناه”.
وعّد أردوغان “أنه ال يحق ألحد أن يزج بكامل 
املنطقة، وعىل رأسها العراق، يف دائرة النار من 
إعادة  هو  هدفنا  الشخصية...  مصالحه  أجل 

تغليب املنطق عرب وقف التوتر يف املنطقة”.
أو  لبنان  أو  سوريا  تتحول  أن  نريد  “ال  وتابع: 
لألعمال  مرسح  إىل  الخليج  منطقة  أو  العراق 
األحداث  تجاه  جدا  حساسة  تركيا  القتالية... 

الراهنة”. 
الدبلوماسية  القنوات  عرب  “نسعى  وأضاف: 
فيه  تدق  وقت  يف  التصعيد  وترية  لخفض 
اإلمكانات  جميع  وسنستنفر  الحرب...  طبول 
املتوفرة لدينا حتى ال تغرق منطقتنا يف الدماء 

والدموع”.
أن  الروسية،  الخارجية  وزارة  أكدت  ذلك،  اىل 
أمريكية  ألهداف  اإليرانية  الصاروخية  الرضبة 
يف العراق، دليل عىل تأجج التصعيد الذي حذرت 

منه روسيا مرارا.
وقالت املتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا 
موسكو”  “صدى  إلذاعة  حديث  يف  زاخاروفا، 
امس األربعاء: “ما تحدثنا عنه سابقا يتأجج، 

لقد حذرنا من هذا التصعيد”.

وزارة النفط
شركة خطوط االنابيب النفطية

)شركة عامة(
اعالن مناقصة

يرُس رشكتنا القيام باعالن املناقصة املرقمة                                             والخاصة بـتجهيز مواد احتياطية الجهزة التأريض نوع 
perolo  لنقاط التحميل و التفريغ لكافة مواقع الرشكة

 فعىل الراغبني من ذوي االختصاص مراجعة مقر الرشكة الكائن يف بغداد –الدورة- املجمع النفطي/ القسم القانوني للتقديم 
عىل الرشوط واملواصفات املطلوبة يف املناقصة لقاء مبلغ قدره )150000( فقط مئة وخمسون الف دينار عراقي الغري )غري 
تاريخ  قبل  اقصاه  موعد  يف  العطاءات  لتقديم  موعد  اخر  ويكون  الرشكة  تسجيل  شهادة  من   نسخة  تقديم  بعد  للرد(  قابل 
غلق املناقصة املبني يف الفقرة )15( ادناه وستهمل العطاءات غري املستوفية للرشوط واملواصفات املطلوبة يف وثائق املناقصة 

والرشوط ادناه :-  
1- تقديم التأمينات األولية املطلوبة من قبل املشرتكني يف املناقصة عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ )5000($ 
فقط خمسة االف دوالر امريكي ال غري باسم الرشكة مقدمة العطاء لصالح رشكة خطوط االنابيب النفطية )رشكة عامة( 
صادرة من املرصف العراقي للتجارة او احد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي عىل ان تكون نافذة لستة اشهر من 
تاريخ تقديم العطاء ليغطي فرتة االحالة وسوف يتم استبعاد العطاءات التي لم ترفق بها التأمينات االولية املطلوبة. علما بانه 
سيتم مصادرة التأمينات االولية عند سحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او يف حالة عدم استكمال البيانات الفنية  غري 

الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية والرشوط القانونية غري الجوهرية.
2- ارفاق كتاب براءة ذمة من دائرة التقاعد و الضمان و االجتماعي و كتاب برائة ذمة او كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف 
املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب اصيل ومعنون اىل رشكة خطوط االنابيب النفطية نافذ املفعول للعام 2019 مع 

الهوية الرضيبة )الرشكة العراقية (.
3-  تقديم عدم مماثل واحد منجز و خالل مدة ال تتجاوز عن )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل 

)30%( من الكلفة التخمينية للطلبية اعاله.  
4- تقديم العطاء بظرف مختوم بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء ومبني عليه اسم ورقم املناقصة وموعد الغلق ويحتوي 
بداخله عىل ظرفني مختومني )يحتوي االول وثيقة املناقصة بعد ملئها من قبل مقدم العطاء والتي تمثل العرض التجاري و الفني 
التوضيحية والكتالوكات  الرابع ومرفقة باية تفاصيل فنية اخرى كالنرشات والرسائل  القسم  وختم االستمارات املوجودة يف 

ويحتوي الثاني عىل وثائق مقدم العطاء مع التامينات االولية(.
5- ال تقل مدة نفاذية العطاء عن )180 يوم(.

6- عىل مقدم العطاء ارفاق نسخة من املستمسكات الشخصية التالية مع العطاء )نسخة من هوية االحوال املدنية وشهادة 
مع   ) التأسيس  عقد  و  الرشكة  تأسيس  وشهادة  الرضيبي  والرقم  التموينية  والبطاقة  السكن  وبطاقة  العراقية  الجنسية 
ذكر العنوان الكامل و رقم الهاتف للرشكات العراقية.اما الرشكات العربية و االجنبية فتقدم شهادة تأسيس الرشكة و عقد 

التأسيس.  
7- عىل صاحب العطاء الفائز )الرشكات العراقية( تقديم حجب البطاقة التموينية بموجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند 

التعاقد .
8- املناقصة مبوبة عىل امليزانية التشغيلية. 

9- سيتم عقد مؤتمر لالجابة عن استفسارات  مقدمي العطاءات يف مقر الرشكة بتاريخ 2020/2/5 
10- ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة .

11- سيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
12- الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.

.pipelinecompany@oil.gov.iq 13- الربيد االلكرتوني للرشكة
materials@opc.oil.gov.iq 14- الربيد االلكرتوني لهيئة املواد

15- موعد غلق املناقصة نهاية الدوام الرسمي  ليوم االربعاء املصادف )2020/2/12( وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر رشكة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ 2020/2/13 الساعة التاسعة صباحا 

بتوقيت بغداد ويف حال مصادفة يوم موعد الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي.
16- يتم تسجيل العطاء يف سجل العطاءات يف القسم القانوني ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف مقر الرشكة يف الدورة يف 

موعد اقصاه قبل موعد غلق املناقصة.
امريكي  دوالر  وعرشون  وخمسة  تسعمائة  و  الف  ستون  و  تسعة  و  مئة  فقط   $)169925( للطلبية  التخمينية  الكلفة   -17

الغري.
18- ان هذه املناقصة معلنة بموجب الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية 

...مع التقدير
                                                                             داود سالم احمد
                                                                    ء.املدير العام
                                                            رئيس مجلس االدارة
                                                                     ماجد عبد الرضا لفتة
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حملل سياسي أملاني: من ليبيا إىل إيران … الفشل خييم على السياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي
برلني/د ب أ:

 يف الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الرتكي 
رجب طيب أردوغان التحرك إلرس�ال 
قوات�ه إىل ليبي�ا، فإن�ه يعي�د ضمن�ا 
التذكري بم�دى عجز االتحاد األوروبي 

عىل صعيد السياسة الخارجية.
الجغرافي�ا  حقائ�ق  أن  ح�ني  ويف 
واملصالح تحتم تدخل القوى األوروبية 
دبلوماس�يا يف األزمة الليبية، فالواقع 
يقول إن تركيا وروسيا عازمتان عىل 
تقس�يم ليبي�ا إىل مناط�ق نف�وذ عىل 
غ�رار ما ح�دث يف س�ورية ، وهو ما 
س�يرض بمصالح االتح�اد األوروبي، 
بحسب رؤية املحلل السيايس األملاني 
أندرياس كلوت يف تحليله الذي نرشته 

وكالة بلومربج لألنباء.
ويف ح�ني يتصاع�د التوتر ب�ني إيران 
والواليات املتحدة بع�د مقتل الجنرال 
قاس�م س�ليماني قائد فيل�ق القدس 
التاب�ع للح�رس الث�وري اإليران�ي يف 
قص�ف ج�وي أمريك�ي لس�يارته يف 
العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد، يبدو أن 
االتح�اد األوروب�ي لي�س ل�ه أي دور 
مؤثر يف امللف اإليراني. واآلن ينسحب 
ح�كام إي�ران تدريجي�ا م�ن االتفاق 
الن�ووي الذي وقعوه ع�ام 2015 مع 
س�ت دول بينه�ا أك�رب ث�اث دول يف 
االتحاد األوروبي وهي فرنسا وأملانيا 

واململكة املتحدة.
ويق�ول كل�وث، ال�ذي ش�غل يف وقت 
س�ابق منصب رئيس تحرير صحيفة 
االتف�اق  إن  األملاني�ة،  هاندلس�بات 
الن�ووي، ال�ذي تم توقيعه ب�ني إيران 
وال�دول الخم�س دائم�ة العضوية يف 
مجل�س األم�ن ال�دويل باإلضاف�ة إىل 
أملاني�ا، كان يع�ّد أحد أك�رب إنجازات 
السياسة الخارجية لاتحاد األوروبي. 
ل�و كان  األم�ر كم�ا  أن  يب�دو  واآلن 
تس�اها جديدا يف مسلس�ل السذاجة 

األوروبية.
الحقيقة أن املصالح الحيوية لاتحاد 

األوروبي يف كل من ليبيا وإيران، باتت 
عىل املحك. عىل سبيل املثال، فإن ليبيا 
هي دولة فاش�لة ع�ىل بعد عدة أميال 
من السواحل األوروبية. وقد أصبحت 
الب�رش  تهري�ب  لعصاب�ات  م�أوى 
املتجهني  واملهاجرين غ�ري الرشعيني 

إىل االتحاد األوروبي.
كم�ا أن مياهه�ا اإلقليمي�ة تتم�اس 
م�ع املياه اإلقليمي�ة لليونان وقربص 
وتركي�ا ودول أخ�رى تتناف�س ع�ىل 

حقوق التنقيب عن الغاز.
وبدال من أن يتخذ موقفا دبلوماس�يا 
موحدا تجاه ليبيا، نجد أن دول االتحاد 
منقس�مة يف دعمها ألط�راف الحرب 
األهلية يف ليبي�ا. فإيطاليا وهي القوة 
االس�تعمارية الس�ابقة لليبيا، تدعم 
حكوم�ة رئي�س ال�وزراء الليبي فايز 
ال�راج املعرتف بها م�ن جانب األمم 
املتح�دة، وهي الحكومة التي تدعمها 
تركي�ا. يف املقابل تدعم فرنس�ا اللواء 
خليف�ة حف�رت املدع�وم من روس�يا. 
وهذا مج�رد مثال واح�د عىل تجاهل 
السياسة الخارجية لاتحاد األوروبي 

بشكل عام.
وهذا الضعف يف السياسة الخارجية، 
يتناق�ض م�ع ق�وة املوق�ف املوح�د 
فع�ىل  أخ�رى.  مج�االت  يف  لاتح�اد 
االتح�اد  أصب�ح  التج�اري  الصعي�د 
األوروب�ي قوة عاملي�ة عظمى بفضل 
مواقف�ه املوحدة، حتى لو أدى ذلك إىل 
التخيل ع�ن بعض املصال�ح الوطنية 
للدول األعض�اء. فحت�ى اآلن مازالت 
قضايا السياسة الخارجية والدفاعية 
تعامل من منظور وطني بحت للدول 

األعضاء.
من الناحي�ة األخرى يح�اول االتحاد 
الحديث بص�وت دبلومايس  األوروبي 
واح�د، من خ�ال ش�خصية “املمثل 
األعىل للش�ئون الخارجية واألمنية”. 
ويش�غل هذا املنصب حاليا اإلسباني 
جوزيب بوريل. وهذا الش�خص يدرك 

جي�دا الحاج�ة إىل مزيد م�ن الوحدة. 
وق�د ح�ذر م�ن أن االتح�اد األوروبي 
ق�د يتحول من العب إىل س�احة للعب 
اآلخري�ن يف عالم تتبن�ى فيه الواليات 
وتركي�ا  وروس�يا  والص�ني  املتح�دة 
وغريه�ا سياس�ة واقعي�ة ال تع�رف 

الهوادة .
لكن ال يوجد يف يد بوريل الكثري ليفعله، 
أكثر من رئاسة اجتماعات وزراء دول 
خارجية االتحاد. هذه االجتماعات ال 
تحق�ق الكثري، ألن�ه ق�رارات االتحاد 
الخارجية  األوروبي بشأن السياس�ة 
الب�د أن يتم اتخاذها باإلجماع. نتيجة 
لذل�ك يمكن ألي دولة حت�ى لو كانت 
صغ�رية مث�ل مالط�ا اس�تخدام حق 
النقض )الفيتو( ملنع صدور أي قرار.

فف�ي ي�وم واح�د م�ن الع�ام املايض 
استخدمت إيطاليا حق االعرتاض ملنع 
صدور قرار بش�ان فنزويا، وعرقلت 
دول أخرى صدور بيان بش�أن انهيار 
اتف�اق نووي ب�ني روس�يا والواليات 

املتحدة، ورفضت بولندا واملجر عرضا 
مقدم�ا لل�دول العربي�ة للتعامل مع 

ملف الهجرة غري الرشعية.
بطبيعة الح�ال، فإن الق�وى األخرى 
يف العال�م تس�تغل هذا الوض�ع. عىل 
س�بيل املثال تمول الصني مرشوعات 
ضخم�ة للبني�ة التحتية الت�ي ترتبط 
بدول أعضاء يف االتحاد األوروبي مثل 
الربتغال واليون�ان واملجر، كجزء من 
مب�ادرة “الح�زام والطري�ق”. وهذه 
الدول األوروبية عرقلت صدور بعض 

بيانات االتحاد األوروبي ضد الصني.
أح�د الحلول الواضحة لهذه املش�كلة 
ه�و التخ�يل ع�ن رشط اإلجم�اع يف 
ص�دور ق�رارات االتح�اد األوروبي يف 
مجال السياسة الخارجية، واالعتماد 

عىل “األغلبية املؤهلة”.
وهناك مقرتحات قائمة يف هذا الشأن. 
ويف ح�ال تبن�ي مثل ه�ذه املقرتحات 
س�يكون يف مقدور االتح�اد األوروبي 
ف�رض عقوب�ات، أو إرس�ال بعث�ات 

عمل مدنية، أو إص�دار بيانات تتعلق 
بأوض�اع حقوق اإلنس�ان يف دولة ما، 
إذا واف�ق 55 % م�ن ال�دول األعضاء 
باالتح�اد ،بحيث تضم م�ا ال يقل عن 
65 % من س�كان االتحاد، مع اإلبقاء 
ع�ىل قرار ن�رش الق�وات األوروبية يف 

الخارج يف يد الدول األعضاء.
املقرتح�ات  ه�ذه  معارض�و  وي�رى 
أنها س�تمثل تقليصا جديدا للس�يادة 
الوطنية لدول االتحاد، حيث ستتجاهل 
الدول الكربى آراء الدول األصغر، وهو 
ما س�يعزز موقف التيارات الشعبوية 
الرافضة لاتح�اد األوروبي، بما يهدد 

تماسك االتحاد.
التصوي�ت  ملق�رتح  املؤيدي�ن  ولك�ن 
باألغلبي�ة، يرون أنه س�يحمي الدول 
الصغ�رية، م�ن الضغ�وط الخارجية 
الصيني�ة أو الروس�ية. وقبل كل ذلك، 
فإنه سيجعل االتحاد األوروبي أقوى. 
وبالتايل فإن التصويت باألغلبية يمثل 
بداي�ة رضوري�ة إلص�اح السياس�ة 

الخارجية لاتحاد.
ورغ�م ذل�ك، فه�ذا لي�س ح�ا ل�كل 
مشكات االتحاد عىل صعيد السياسة 
الخارجي�ة آلن الدول األعضاء تواصل 
تجاه�ل اي قرارات أو سياس�ات يتم 
إقراره�ا إذا ل�م تعجبه�ا. وهي تفعل 

ذلك طوال الوقت، بحسب كولت.
هذه املمارس�ات تقوم بها دول تدعي 
ع�ادة أنه�ا تحرتم التح�رك الجماعي 
لاتح�اد ، مث�ل أملاني�ا. فاملفوضي�ة 
األوروبي�ة والربمل�ان األوروبي وأغلب 
دول االتح�اد تع�ارض م�رشوع خط 
أنابي�ب الغ�از ب�ني روس�يا وأملاني�ا 
املع�روف باس�م “نورد س�رتيم2” أو 
“تيار الش�مال2” ال�ذي يمر عرب بحر 

البلطيق.
فاملفوضية والربملان وهذه الدول ترى 
أن الخ�ط يزي�د اعتم�اد أوروب�ا عىل 
الغاز ال�رويس، ويلحق ال�رضر بدول 
رشق أوروب�ا الت�ي يمر عربه�ا الغاز 
الرويس حاليا. ولكن أملانيا، وبس�بب 
الديمقراطي  االش�رتاكي  الحزب  ميل 
املش�ارك يف االئتاف الحاك�م بأملانيا، 
تضغط م�ن أجل امليض قدما يف الخط 

رغم االعرتاضات.
ه�ذا االخت�اف الج�ذري يف النظر إىل 
العالم وتهديداته، هو نصف املشكلة. 
أما النصف اآلخر، فهو إنكار سياسة 
الق�وى كتلك الت�ي تحول�ت إىل نظام 
باعتب�اره  األوروب�ي  االتح�اد  لعم�ل 
مرشوع س�ام “ملا بعد مرحلة الدولة 

الوطنية”.
يف املقاب�ل فإن التوجهات السياس�ية 
يف العال�م اآلن تتحول م�ن املثالية إىل 
الواقعية ومن التحرك متعدد األطراف 
الق�وة  وم�ن  األح�ادي  التح�رك  إىل 
الناعم�ة إىل القوة الخش�نة. والقوى 
لاتح�اد  املنافس�ة  الجيوسياس�ية 
والوالي�ات  الص�ني  مث�ل  األوروب�ي 
املتح�دة تتعامل مع القوة من منظور 
كم�ي، يمتد م�ن التج�ارة إىل العملة 

والتكنولوجي�ا واالس�تثمار والهجرة 
والطاقة وصوال إىل حامات الطائرات 
والصواري�خ، ث�م الطائرات املس�رية، 
كتلك التي اس�تخدمتها أمريكا يف قتل 

الجنرال سليماني.
م�ارك  هولن�دا  وزراء  رئي�س  وق�ال 
روت�ه إن�ه “إذا اكتفين�ا بالوعظ عن 
املبادئ املجردة وابتعدنا عن ممارسة 
القوة، فإن قارتنا قد تكون دوما عىل 
صواب، لكنها نادرا ما س�يكرتث بها 

اآلخرون”.
الك�ربى  الق�وى  بات�ت  وبالفع�ل، 
تتجاه�ل االتحاد األوروب�ي يف ملفات 
إي�ران والع�راق والخلي�ج ككل. ففي 
ظل تصاع�د التوت�ر يف املنطقة يدعو 
االتح�اد األوروب�ي كاف�ة األطراف إىل 
“ضب�ط النفس” كم�ا يفع�ل دائما. 
لكن قرارات الحرب والس�ام تتخذها 

أطراف أخرى بعيدا عن االتحاد.
ويف ليبي�ا الت�ي ظلت س�احة لرصاع 
طويل ب�ني األوروبي�ني والعثمانيني، 
يغيب االتحاد األوروبي عن الس�احة. 
فمنذ ترشي�ن الثاني/ نوفمرب املايض 
تق�وم تركيا بتس�ليح حكوم�ة فايز 
ال�راج  وق�ع  املقاب�ل  يف  ال�راج. 
اتفاقي�ة لرتس�يم الحدود م�ع تركيا، 
يمكن تعرق�ل مرشوع خ�ط ألنابيب 

الغاز بني إرسائيل وقربص واليونان.
واآلن يرس�ل أردوغان قواته إىل ليبيا، 
ويش�ري إىل رغبته يف التوصل إىل اتفاق 
مع روس�يا بشأن ليبيا عند لقائه مع 
نظريه ال�رويس فاديمري بوتني خال 
األس�بوع الح�ايل، كما ح�دث بينهما 
بش�أن س�ورية. مثل هذا الس�يناريو 
يمنح تركيا الس�يطرة ع�ىل اثنني من 
أه�م معابر الهجرة غ�ري الرشعية إىل 

االتحاد األوروبي.
بعب�ارة أخ�رى ، م�ن إي�ران إىل ليبيا، 
األوروب�ي يف  االتح�اد  يتك�رر فش�ل 
حماي�ة مصالحه بأي ص�ورة يمكن 

تخيلها .

حراك نيابي حكومي إلقرار املوازنة املتأخرة بعد ختفيض معدل العجـز

الزوراء / يوسف سلم�ان:
م�ع تداعيات ازمة ترش�يح رئيس الوزراء املكلف بتش�كيل 
الحكوم�ة املؤقتة بدال م�ن رئيس الوزراء املس�تقيل، عادل 
عبد املهدي، يف اعقاب التظاهرات الشعبية املطالبة بتحقيق 
االصاحات، ال يزال مجلس النواب يرتقب الوصول اىل مخرج 
قانوني إلقرار مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية للعام 

2020 ، والتي لم تصل من مجلس الوزراء حتى اآلن .
اىل ذلك، كش�فت اللجنة املالية النيابية عن تنس�يق برملاني 
حكومي لحل مشكلة تأجيل ارسال املوازنة االتحادية للعام 

الحايل من قبل الحكومة، واقرارها رسيعا امام الربملان .
وقال�ت عضو اللجن�ة، س�هام العقي�يل، ل�”ال�زوراء”: ان 
الق�رارات التي اتخذتها الحكوم�ة التي تتعلق بجنبة مالية، 
وذل�ك لتهدئ�ة الجماهري املنتفض�ة يف بغ�داد واملحافظات، 
خاصة تلك التي تتعلق بإعادة املفصولني بالقوات املس�لحة 
ووزارة الداخلية وقرارات أخرى تتطلب توفري أموال. مبينة: 
ان تل�ك الق�رارات اثرت يف العجز امل�ايل الحقيقي يف املوازنة، 

حيث بلغ اكثر من 25 ترليون دينار.
وأضافت: ان الحكومة أرجأت ارسال املوازنة لغرض إيجاد 
ح�ل لتخفيض العجز الحقيقي. مبينة: ان ارس�ال املوازنة 
العام�ة اىل الربمل�ان ال يتطلب تش�كيل حكومة جديدة ، الن 
هن�اك لجنة علي�ا تض�م وزراء وبرملانيني وخ�رباء ماليني 
لديه�ا صاحية ارس�الها للربملان يف ح�ال إنجازها من قبل 

الحكومة .
واوضح�ت: ان الحكوم�ة بط�ور إيجاد حل لحل االش�كال، 
وذلك من خال تغيري يف مستحقات الوزارات، حيث ستقوم 

بمناقلة األموال دون اي تأثري.
اىل ذل�ك، اكدت اللجن�ة املالية النيابية دراس�ة طلبني إللغاء 

الرضيبة املفروضية عىل بطاقات التعبئة للهاتف النقال.
وق�ال رئيس اللجن�ة، هيثم الجب�وري، يف ترصيح صحفي: 
إن”اللجن�ة يف اجتماعه�ا املقبل س�تتخذ ق�راراً بعد عرض 
كتابي هيأة اإلعام واالتصاالت لرفع الرسوم الرضيبية عن 
جمي�ع كارتات التعبئة”. مبين�اً أن “اللجنة تلقت طلباً من 
هي�أة اإلعام واالتصاالت للموافقة عىل إلغاء رضيبة 20%، 

وعدم تضمينه ضمن موازنة عام 2020 “.
وأوض�ح أن “حك�م رضيب�ة 20 يف املئ�ة م�ن املبيعات من 
الناحية القانونية أُسقط، ألن املوازنة سنوية وتنتهي جميع 

أحكامها يف 31 12-”.
وأضاف أنه “من الناحية القانونية فعىل وزارتي االتصاالت 
واملالي�ة منع ال�رشكات من أخ�ذ رضيبة املبيع�ات 20 %، 

وإعادتها ملا كانت عليه سابقاً”. 
يذك�ر أن رضيب�ة املبيعات فرض�ت يف الع�ام 2015 لتعزيز 
واردات الخزينة العامة عند انخفاض أس�عار النفط عاملياً، 
وصّدق عليها مجلس النواب بموجب قانون املوازنة العامة 

االتحادية لسنة 2015 وتباعاً حتى االٓن.

الكویت/ متابعة الزوراء:
نفت حكومة الكويت نبأ االنسحاب األمريكي من معسكر 
عريفج�ان. وأش�ار املتح�دث باس�م الحكوم�ة الكويتية 
إىل »اخرتاق حس�اب وكال�ة األنباء الرس�مية عىل تويرت«.

وأف�اد االخ�رتاق املذك�ور أن وزي�ر الدفاع الكويت�ي أعلن، 
امس األربعاء، تلقي رس�الة من أمريكا بسحب قواتها من 
الكوي�ت خال 3 أي�ام. وذكر أن أمريكا ستس�حب قواتها 
من معس�كر عريفج�ان، وتبني الحقا أن النب�أ كاذب.كما 
نف�ت وكالة االنب�اء الكویتیة )كونا( قطعی�ا صحة ما تم 
تداول�ه حول نرشھا ترصیحا لنائب رئیس مجلس الوزراء 

ووزیر الدفاع، الشیخ أحمد منصور األحمد الصباح، حول 
انسحاب القوات األمریكیة من الكویت.وتؤكد الوكالة أنھا 
لم تبث اي خرب بھذا الش�أن، وتش�دد ع�ىل رضورة تحري 
الدق�ة يف تداول املعلومات واالخب�ار ونقلھا، والحرص عىل 
اس�تقاء املعلومات م�ن مصادرھا الصحیحة والرس�میة.

وت�ود لف�ت انتباه املش�رتكین وق�راء النرشة ع�ىل املوقع 
االلكرتوني اىل انه تم اخرتاق حس�ابھا عىل موقع التواصل 
االجتماع�ي )تویرت(.وعلیه، فإن الوكال�ة تحتفظ بحقھا 
القانوني يف مساءلة أية جھة او شخص یثبت وقوفه وراء 

ھذا الخرب غیر الصحیح أمام القضاء. 

عزى نقي�ب الصحفي�ني العراقيني، رئي�س اتحاد 

الصحفي�ني الع�رب، مؤي�د الام�ي، بوف�اة والدة 

الزميل غالب عمران.

وق�ال الامي، يف برقية تعزية: ببالغ الحزن واألىس 

تلقين�ا نبأ وف�اة املغفور لها، وال�دة الزميل، غالب 

عم�ران، ونس�أل الله تع�اىل أن يتغمده�ا برحمته 

ويس�كنها فس�يح جنات�ه، وإن�ا لل�ه وإن�ا إلي�ه 

راجعون.

 طهران/بي.بي.يس:
تحطمت طائ�رة ركاب أوكرانية من 
طراز بوينغ737- يف إيران، وكان عىل 
متنها أكثر من 170، بحسب ما قاله 

مسؤولون.
وقالت وس�ائل إعام إيرانية رسمية 
إن عمال اإلنقاذ عثروا عىل الصندوق 
ام�س  املنكوب�ة  للطائ�رة  األس�ود 

األربعاء.
وقال اله�ال األحمر اإليران�ي إنه لم 

يعثر عىل ناجني.
التابع�ة  الطائ�رة  تحطم�ت  وق�د 
للخطوط الجوي�ة األوكرانية الدولية 
بع�د إقاعها بقليل م�ن مطار اإلمام 
الخميني يف العاصمة طهران، بحسب 

ما ذكرته وكالة فارس الرسمية.
وكانت الطائرة متوجهة إىل العاصمة 
األوكراني�ة كييف. وقال�ت الحكومة 
األوكرانية إنها شكلت مجموعة أزمة 

للتحقيق يف الحادث.
وقالت الس�فارة األوكراني�ة يف إيران 
إن معلومات أولية تش�ري إىل أن عطا 
يف املح�رك هو الذي تس�بب يف تحطم 
الطائ�رة، ول�م يكن الحادث بس�بب 

هجوم بصاروخ أو عمل إرهابي.
وذكرت وسائل إعام إيرانية، نقا عن 
مسؤول يف منظمة الطريان املدني، أن 

الطائرة لم تعلن حالة الطوارئ.
 32 أن  الرس�مي  التلفزي�ون  وذك�ر 

أجنبيا كانوا عىل متن الطائرة.
وقطع الرئيس فولوديمري زيلينسكي 

زيارت�ه إىل ُعم�ان عائ�دا إىل ب�اده، 
بحسب ما ورد يف بيان رسمي.

وأك�د الرئيس األوكراني زيلينس�كي 
ع�دم نجاة أي ش�خص م�ن الحادث 
قائ�ا إن “كل ركاب وأف�راد طاق�م 

طائرة البوينغ 737 “قتلوا”.
خال�ص  “أق�دم  البي�ان:  يف  وق�ال 
التعازي إىل أق�ارب وأصدقاء الركاب 

والطاقم”.
ولي�س م�ن الواض�ح إن كان هن�اك 
صل�ة للح�ادث باملواجه�ة اإليراني�ة 

األمريكية.
وقد أرس�لت ف�رق اإلنق�اذ إىل مكان 

تحطم الطائ�رة، ولكن رئيس الهال 
األحمر اإليراني قال لوس�ائل اإلعام 
املس�تحيل”  “م�ن  إن�ه  الرس�مية 
ألي ش�خص أن يك�ون ق�د نج�ا من 

الحادث.
وكان م�ن بني املس�جلني ع�ىل رحلة 
م�ن  وتس�عة  راكب�ا   168 الطائ�رة 
أعضاء الطاقم، بحسب ما قاله رئيس 

الوزراء، أوليكيس هونتشاروك.
ونقلت وكالة إسنا عن املتحّدث باسم 
جهاز إدارة الطوارئ يف إيران، مجتبى 
س�يارات  ع�رش  إن  قول�ه  خال�دي، 

إسعاف هرعت إىل مكان الحادث.

وقالت محط�ة تلفزي�ون “برس تي 
يف”، وهو التلفزيون الرسمي الناطق 
باإلنجليزي�ة، إن الطائ�رة األوكرانية 
س�قطت بالقرب م�ن باران�د، وهي 

مدينة تقع يف محافظة طهران.
“الن�ريان  أن  التلفزي�ون  وأوض�ح 
اش�تعلت بالطائ�رة بع�د تحطمه�ا 

بقليل”.
اإليراني  الرس�مي  التلفزي�ون  وب�ث 
مش�اهد م�ن موقع تحط�م الطائرة 
أظه�رت ف�رق إنق�اذ تابع�ة للهال 
األحم�ر اإليران�ي وهي تفت�ش أرضا 

خاء انترش فيها الحطام.

بوينس آيرس/األناضول:
 أعلن�ِت الحكوم�ة األرجنتيني�ة، بزعام�ة، ألربت�و 
فرناندي�ز،  أنها ليس�ت ه�ي التي اعرتف�ت بزعيم 
املعارض�ة يف فنزويا خوان غوايدو رئيس�ا مؤقتا 
للباد، مؤكدة س�حب وثائق االعتماد من ممثلته يف 

بوينس آيرس.
وأبلغ�ت الحكوم�ة األرجنتينية يف رس�الة موجهة 
إىل ممثلة غوايدو، إليس�ا تروتا غام�وس، بانتهاء 

“مهمتها الخاصة” يف األرجنتني.
وأوضح املتحدث باس�م الخارجي�ة األرجنتينية أن 
ممثلة غوايدو “كانت تقوم بمهمة خاصة يف الباد 
وفقا للصاحيات التي منحتها لها اإلدارة السابقة، 

لكنها لم تكن سفرية فنزويلية رسمية”.
وتابع قائا “ونحن لم نعرتف بغوايدو كرئيس، بل 
كزعيم للمعارضة فقط، وبن�اء عىل ذلك نعترب أنه 

ليست هناك أي مهمة خاصة للتمثيل”.
وقالت تروتا يف بيان لها، تعليقا عىل قرار الحكومة 
األرجنتينية: “نحرتم القرارات السيادية لألرجنتني. 
ونحن منفتحون عىل جميع أنواع الحديث والحوار 
التي ق�د تقام م�ع الحكوم�ة األرجنتيني�ة بهدف 

املساهمة يف استعادة الديمقراطية يف فنزويا”.
يذك�ر أن األرجنتني اعرتفت بخوان غوايدو رئيس�ا 
مؤقت�ا لفنزويا يف يناي�ر 2019، يف عه�د الرئيس 
الس�ابق ماوروس�يو ماك�ري، ويف أبريل/نيس�ان 

امل�ايض تم منح وثائ�ق االعتماد ملمثل�ة غوايدو يف 
الباد.

ويف الخري�ف امل�ايض خ�ر ماك�ري االنتخاب�ات 
الرئاس�ية لليس�اري ألربت�و فرنانديز، ال�ذي توىل 
منصب الرئاس�ة رس�ميا يف 10 ديس�مرب/كانون 
األول امل�ايض، واتب�ع نهجا مغايرا تج�اه األزمة يف 

فنزويا.
ومن�ذ 23 يناي�ر/ كان�ون الثان�ي املايض، تش�هد 
فنزوي�ا توت�رًا متصاعًدا، إثر زع�م رئيس الربملان 

خ�وان غواي�دو، أحقيته بت�ويل الرئاس�ة مؤقتا إىل 
حني إجراء انتخابات جديدة.

ورسعان ما اعرتفت واش�نطن ب�”غوايدو” رئيًسا 
انتقالًي�ا لفنزويا، وتبعتها كن�دا ودول من أمريكا 
الاتيني�ة وأوروب�ا، فيما أيدت بلدان بينها روس�يا 
وتركيا واملكس�يك وبوليفيا، رشعية الرئيس الحايل 
نيكوالس مادورو. وعىل خلفية ذلك، أعلن مادورو 
قطع العاقات الدبلوماس�ية مع الواليات املتحدة، 

واتهمها بالتدبري ملحاولة انقاب.

املالية النيابية لـ          : إرسال املوازنة العامة 
إىل الربملان ال يتطلب تشكيل حكومة جديدة

الكويت تنفي نبأ االنسحاب األمريكي من 
معسكر عريفجان

الالمي يعزي بوفاة والدة الزميل 
غالب عمران

حتطم طائرة ركاب أوكرانية يف إيران وال ناجني من ركابها أو طاقمها

األرجنتني تسحب اعرتافها بغوايدو
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بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت خلي�ة االعالم االمن�ي، ام�س االربعاء، 

تعرض مق�رات التحال�ف ال�دويل يف العراق اىل 

قصف ب� 22 صاروخا، مؤكدة عدم تسجيل أية 

خسائر ضمن القوات العراقية بتلك الهجمات. 

من جهتها، نفت قي�ادة عمليات األنبار، امس 

األربعاء، استش�هاد نائب القائ�د، اللواء الركن 

موىس  كاطع، خالل القص�ف اإليراني لقاعدة 

عني األسد غرب األنبار.

وقال�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي يف بي�ان تلقت 

»الزوراء« نس�خة منه، إن الع�راق تعرض من 

الس�اعة ٠١٤٥ ولغاي�ة الس�اعة ٠2١٥ فج�ر 

ي�وم ٨ كان�ون الثان�ي 2٠2٠ ، اىل قصف ب�22 

صاروخا«.

وأوضح�ت أن » ١٧صاروخ�اً منه�ا س�قطت 

ع�ى قاع�دة ع�ني األس�د الجوية م�ن ضمنها 

صاروخان ل�م ينفجرا يف منطقة حيطان غرب 

مدين�ة هيت، و٥ صواريخ ع�ى مدينة اربيل«. 

مبين�ة أن »جمي�ع الصوراي�خ س�قطت ع�ى 

مقرات التحالف«.

وأكدت خلية االعالم أنه »لم يسجل أية خسائر 

ضم�ن الق�وات العراقي�ة«. واش�ارت اىل أن�ه 

ستعلن تفاصيل اخرى يف وقت الحق.

من جهة متصلة، نفت قي�ادة عمليات األنبار، 

ام�س األربعاء، استش�هاد نائب القائ�د، اللواء 

الركن م�وىس  كاطع، خالل القص�ف اإليراني 

لقاعدة عني األسد غرب األنبار.

وأكدت القيادة، حس�ب وكال�ة األنباء العراقية 

)واع( أن »ما تناقلته بعض وسائل االعالم حول 

إستشهاد األسدي عاِر عن الصحة«. مبينًة »أن 

نائب قائد العمليات كان يتمتع بإجازة«.

يذك�ر أن خلية األع�الم األمني أك�دت، يف بيان 

له�ا، أن هجوماً صاروخياً ُش�ن ع�ى القواعد 

األمريكية يف قاعدة عني األس�د غرب�ي األنبار، 

ولم يسفر الهجوم عن وقوع أية خسائر ضمن 

القوات العراقية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هي�أة النزاهة، ام�س األربعاء، 
صدور أمر اس�تقداٍم بحقِّ عضوين يف 
مجل�س النُّ�وَّاب، أحدهما م�ن الدورة 
الحاليَّ�ة واآلخر من الدورة الس�ابقة، 
ُمبيِّن�ًة أنَّ األم�ر ش�مل ايض�اً أعضاء 
مجل�س محافظ�ة دياىل كاف�ة. بينما 
أعلنت دائ�رة الوقاية يف هيئة النزاهة، 
امس، أس�ماء عدٍد من أعضاء مجلس 
النُّوَّاب لل�دورة الحاليَّة الذين أفصحوا 

عن ذممهم املاليَّة للعام 2٠2٠.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه، إن “محكم�ة تحقي�ق 
�ة بالنظ�ر يف قضايا  بعقوب�ة املُختصَّ

النزاه�ة أص�درت أمر اس�تقداٍم بحقِّ 
عضوي�ن يف مجل�س النُّ�وَّاب أحدهما 
للدورة الحاليَّة واآلخر للدورة السابقة، 
فيما ش�مل األمر أيضاً رئيس مجلس 
محافظ�ة دي�اىل ونائبي�ه وأعض�اءه 

كافة البالغ عددهم )2٧( عضواً”.
وأض�اف البي�ان أن “أم�ر االس�تقدام 
الصادر بحقِّ املُتَّهمني جاء عى خلفيَّة 
قت فيه�ا وأحالتها  القضيَّ�ة التي حقَّ
عى القضاء والت�ي تتعلَُّق باملُخالفات 
املُرتكب�ة جرَّاء فت�ح منف�ذ الصفرة، 
وم�ا صاحبه م�ن خروقاٍت للدس�تور 
والقانون اإلي�رادات املحليَّة والقوانني 

االتِّحاديَّة”.

ُيش�اُر إىل أنَّ هيئ�ة النزاه�ة كانت قد 
أعلن�ت، مطلع ش�هر ترشي�ن الثاني 
امل�ايض، ص�دور س�تني أم�ر قب�ٍض 
واس�تقداٍم بح�قِّ ُن�وَّاٍب ومس�ؤولني 
محليِّني عن تهم فس�اٍد وإرضاٍر باملال 

. العامِّ
من جهة اخ�رى، أعلنت دائرة الوقاية 
يف هيئة النزاهة، امس األربعاء، أسماء 
عدٍد من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة 
الحاليَّ�ة الذي�ن أفصحوا ع�ن ذممهم 

املاليَّة للعام 2٠2٠.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 
ت اس�تمارة  نس�خة من�ه، إنه�ا “تلقَّ
ة املاليَّة لع�دٍد من أعضاء مجلس  الذمَّ

كلٌّ  وه�م  الحاليَّ�ة،  لل�دورة  اب  النُّ�وَّ
م�ن النُّوَّاب )حس�ن فدع�م الجنابي(  
و)يوسف الكالبي(، و)مازن عبد املنعم 
املحم�داوي(  و)جم�ال  الش�وهاني( 
و)ح�ازم مجي�د الصف�وك( و)علي�ة 

اإلمارة( و)منى حسني العبيدي(”.
وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 
املن�رم ع�ن تفاصي�ل التعديل األول 
لقانونها النافذ رقم 3٠ لس�نة 2٠١١، 
بع�د إق�رار مجل�س النُّ�وَّاب التعديل، 
طبق�اً ألح�كام البن�د أوالً م�ن امل�ادَّة 
)6١( والبند ثالثاً م�ن املادَّة )٧3( من 
الدس�تور، إذ حددت املادَّة )١6/ أوالً( 
املش�مولني باإلفص�اح ع�ن ذممه�م 

املالية. 
وعى صعيد اخر، أف�اد مصدر مطلع، 
ام�س االربع�اء، ب�أن النزاه�ة تحقق 
بمل�ف أجه�زة طبية اش�رتها صحة 

املحافظة تقدر باملليارات.
وق�ال املصدر إن »هناك تحقيقات من 
هيئة النزاهة يف محافظة املثنى تخص 
أجهزة طبية تم رشاؤها يف وقت سابق 
من س�نة 2٠١٩ من قب�ل دائرة صحة 

املثنى بصالحيات واسعة«.
وأضاف انه »تم التحفظ عى معامالت 
ال�رشاء لتلك االجهزة لوجود مش�اكل 
يف اإلج�راءات، حي�ث تق�در قيمته�ا 

باملليارات«.

بغداد/ الزوراء: 
أص�درت رشط�ة محافظ�ة ذي ق�ار، ام�س 
االربع�اء، بياناً حول أحداث اول أمس، الثالثاء، 
يف س�احة التظاه�رات واالعتصامات بس�احة 

الحبوبي وسط مدينة النارصية.
وق�ال اع�الم رشط�ة ذي ق�ار يف بي�ان تلق�ت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: »ردا عى م�ا تداولته 
منص�ات التواصل االجتماع�ي، وحول ما كتب 
ع�ى بعض الصفح�ات الش�خصية يف )مواقع 
التواصل االجتماعي( مدعني تنصل رشطة ذي 
قار من مهامها األمنية يف توفري االمن، والسيما 
س�احات الحبوب�ي، حي�ث تواج�د املعتصمني 

السلميني«.
وأضاف ان »قائد رشطة ذي قار، اللواء ريسان 
كاص�د االبراهيم�ي، أص�در أم�را عاج�ال عى 
أث�ر معلومات امني�ة واس�تخبارية بتهديدات 
ض�د املتظاهرين، حيث أرس�ل نائب�ه األول اىل 
س�احة الحبوبي، مساء اول امس الثالثاء، مع 
قوة من أف�واج الطوارئ مرابط�ة بالقرب من 
مدين�ة العاب النارصية وتنتظ�ر االيعاز، حيث 
التقى اللواء رس�ول خيون نائب قائد الرشطة 
باملتظاهرين الطالعهم عى التحذيرات األمنية 
والرضورة لتوفري الحماية الكاملة لهم، ونرش 
القوة األمنية تحس�با ألي ط�ارئ، وكان ردهم 
الرف�ض كاملعتاد وانس�حبت الق�وة اىل مواقع 
املرابط�ة تفادي�ا للمصادم�ة واالحت�كاك مع 

املتظاهرين«.

وأضاف ان�ه »وعند حدوث إط�الق النار تجاه 
ج�ر الحضارات، يف الس�اعة ٩ مس�اء أمس، 
توجه اللواء رسول خيون للمرة الثانية يرافقه 
ضباط من رشطة البلدة وآمري القوة الخاصة 

املكلفة بحماية التظاهرات«.
وب�نينّ ان »ع�دداً م�ن الدراجات )الس�توتات( 
يرافقها عدد من املتظاهرين، ومعهم إطارات، 
خرج�ت وتهجم�وا ع�ى نائ�ب قائ�د الرشطة 
وطعن�وا أح�د الضب�اط املرافق�ني ل�ه باآلالت 
الجارح�ة، واصاب�وا ع�ددا من اف�راد الرشطة 
ورش�قوهم بالحج�ارة ومنعوا الق�وة من اداء 
مهامه�ا، كم�ا تعرضوا لهم بالس�ب والش�تم 

وااللفاظ غري الالئقة«.
ولف�ت البي�ان اىل ان »رشط�ة ذي ق�ار عقدت 
اجتماع�ا م�ع تنس�يقيات التظاه�رات، وت�م 
االتف�اق عى خط�ة عمل مش�ركة للعمل عى 
حماي�ة س�احة الحبوب�ي، ول�م يتم ال�رد من 
س�احة الحبوبي او من املمثلني الذين تم اللقاء 

بهم لحد اآلن«.
وج�ددت قي�ادة رشط�ة ذي ق�ار »مطالبته�ا 
للمتظاهرين السلميني بفتح مقر داخل ساحة 
الحبوب�ي تدار منه العملي�ات األمنية واملتابعة 
والتنس�يق ح�ول تكثي�ف الحماية ملمارس�تنا 
مهام عملنا بالحماي�ة وتوفري االمن، والقبض 
ع�ى العن�ارص املغرض�ة والت�ي تث�ري الفتن، 
وتنقل اإلش�اعة واالخبار الكاذبة وتعمل الكيل 

بمكالني«.

وتاب�ع »كم�ا نحيطك�م علم�ا ان رشط�ة ذي 
ق�ار، ويف اآلون�ة األخ�رية، ألق�ت القب�ض عى 
ع�دد م�ن املطلوب�ني املهم�ني يف قضاي�ا قت�ل 
عم�د وقضايا ارهابي�ة ومتاجرين يف املخدرات 
ومروجيها وضبط أس�لحة واعت�دة، كما ألقت 
رشط�ة الش�طرة القب�ض عى واح�د من اهم 
املطلوب�ني يف قضاي�ا التحري�ض، واس�تخدام 
الرمان�ات الصوتي�ة والعبوات محلي�ة الصنع 
التي كانت تس�تهدف تجمعات للمتظاهرين يف 
الشطرة، وألقت رشطة سوق الشيوخ القبض 
ع�ى مطلوب�ني يف قضاي�ا ارهابي�ة، ومازالت 
لدينا قضاي�ا تحقيقية مهم�ة يف متابعة ملف 

استهداف الناشطني يف املحافظة«.
وقالت رشطة ذي قار »نعاهد أهايل محافظتنا 
بأنن�ا عى قدر املس�ؤولية امللقاة ع�ى عاتقنا، 
ولدين�ا من الق�وة واالف�راد املجهزي�ن بكامل 
التجهي�ز وااللي�ات املتط�ورة إلنج�اح عملن�ا 
األمني، وأننا نعمل ع�ى متابعة جميع امللفات 
مع مالحظة رسية وخصوصية عملنا ملداهمة 
اوكار املطلوب�ني والذين يثبت ادانتهم او توجه 
لهم تهم اجرامية، لذلك افسحوا املجال لقواتنا 
األرض،  وتمس�ك  الحقيق�ي،  دوره�ا  لتأخ�ذ 
ولغ�رض متابعة امللفات األمنية التي انجزناها 

لتوفري االمن واالستقرار يف املحافظة«.

بغداد/ الزوراء:
اك�دت امان�ة بغ�داد، ام�س األربع�اء، ان 
هناك توجها إلعادة تأهيل ش�وارع املناطق 
القديمة يف العاصمة من دون استحداث او 
فتح طرق جدي�دة، مبينة ان طريق الحويل 
الجديد الخاص بعلوة الرشيد سيكون عاما 
ل�كل املارة، ولن يقتر فق�ط عى العلوة. 
بينم�ا أعلن�ت، ام�س، عن قطع ج�زء من 
طريق محمد القاس�م الريع امام حركة 
املركب�ات بالتنس�يق م�ع مديري�ة املرور، 
ابت�داًء م�ن الجمع�ة املقبل إلج�راء اعمال 

الصيانة.
األمان�ة،  يف  الك�رخ  طري�ق  مدي�ر  وق�ال 
حس�ني موىس، يف تريح صحفي تابعته 
»ال�زوراء« ان “املناط�ق القديمة ستش�هد 
اعم�ال تأهي�ل يف طرقها نتيج�ة ترضرها 
مع تقادم الس�نني، حي�ث ال تتضمن خطة 
األمان�ة فتح واس�تحداث ط�رق جديدة يف 
بغداد، خاصة ان األمانة انتهت من اكس�اء 
الط�رق يف االفرازات الحديثة عى الرغم من 

ان بعضها مازالت العمل بها قائم”.
وأض�اف ان “الطريق الحويل الخاص بعلوة 
الرش�يد عن�د رسيع بغ�داد – بابل يش�هد 
عم�ال متواص�ال، حي�ث ت�م االنته�اء من 
اعم�ال الصب الخرس�اني، ول�م يتبق غري 
عملية االكساء بطبقتي اسفلت، إضافة اىل 
انش�اء القالب الجانبي للطريق، بعد اكمال 

شبكات املجاري يف هذا الطريق”.
واوضح موىس ان “طريق حويل العلوة عى 
الرغم من ان الهدف األس�ايس من انش�ائه 
ه�و دخول وخ�روج الش�احنات املتوجهة 
للعلوة بعيدا عن الطريق الريع و)الفلكة( 
التي غالبا ماتش�هد زحاما مروريا ش�ديدا 
نتيجة حركة الشاحنات عند مدخل العلوة، 
حيث سيس�تخدم الطريق للمرور أيضا ملن 
رغب يف الدخول اليه او عندما يحصل زحام 

مروري عند فلكة العلوة”.
م�ن جه�ة متصل�ة، أعلن�ت أمان�ة بغداد، 
امس االربعاء، قطع جزء من طريق محمد 

القاس�م الري�ع ام�ام حرك�ة املركب�ات 
بالتنس�يق مع مديري�ة املرور، ابت�داًء من 

الجمعة املقبل إلجراء اعمال الصيانة.
وق�ال املهن�دس املقي�م مل�رشوع الصيانة، 
نج�اح غ�ايل حنت�وش، يف تري�ح اوردته 
صحيف�ة “الصب�اح” الرس�مية واطلع�ت 
علي�ه »ال�زوراء«: إن “رشكت�ني محليت�ني 
س�تقومان بالتع�اون مع دائرة املش�اريع 
التابع�ة ألمانة بغ�داد، ابتداًء م�ن الجمعة 
املقبل�ة بتأهي�ل وصيانة جزء م�ن طريق 
محمد القاس�م للمرور الريع”. مبينا ان 

“عمليات التأهيل تستمر ملدة ٤٠ يوما”.

وأوض�ح حنت�وش ان “االمانة نس�قت مع 
مديري�ة امل�رور العامة لقطع الج�زء املراد 
صيانت�ه امام حركة املركب�ات، والذي يبدأ 
م�ن تقاط�ع النهض�ة اىل تقاط�ع القطن 
الطب�ي، فضال ع�ن مج�ري وزارة املالية 
صع�ودا ون�زوال ومجر النهض�ة صعودا 
ونزوال«. الفتا اىل »انه س�يتم عمل تحويلة 
عى املم�ر الثاني للطريق تتألف من خطني 

للذهاب ومثلهما لالياب”.
ولف�ت إىل أن “أعمال صيان�ة الطريق تأتي 
ضمن املرحلة الرابعة، حيث ستشمل وضع 
مص�دات بالس�تيكية وملحقاته�ا وجميع 

العالمات االرشادية”. 
وعى صعيد اخر، اعلنت أمانة بغداد، امس 
االربع�اء، عن إنش�اء خ�ط لتريف مياه 
ال�رف الصحي بمنطقة اإلس�كان ضمن 

قاطع بلدية املنصور .
 مالكات دائرة بلدية املنصور اكدت انجازها 
»أعمال إنشاء خط لتريف مياه الرف 
الصحي بط�ول ١٠32 مرا بقطرين )٥٠٠ 
و٧٠٠( مل�م وبعمق يراوح م�ا بني )٤ اىل 

٥( أمتار«.
 ( املح�الت  يخ�دم  »الخ�ط  أن  وبين�ت 
62١و623و62٥( بمنطقة اإلسكان، إذ تم 
ربطه م�ع الخط الرئيس الداخل إىل محطة 
الش�الجية لتقلي�ل الضغط ع�ى الخطوط 

الناقلة«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت املديرية العام�ة لربية كرك�وك النتائج 
االولي�ة لتعيينات املدرس�ني واملعلمني واملعلمني 
الجامعي�ني واملاجس�تري والدكت�وراه، ولجميع 
الوحدات اإلدارية يف املحافظة. من جهتها، نفت 
املديري�ة العامة للربية يف محافظة نينوى ما تم 
تداوله من قبل الصفحات لبعض مواقع التواصل 
االجتماعي، حول قيام معلم يف »مدرسة بادوش 

االبتدائية« باالعتداء عى احد تالميذ املدرسة.
وبين�ت املديرية العامة لربي�ة كركوك ان »هذه 
الدرجات تأتي ضمن حركة املالك مقس�مة عى 
)3٧٧( معلما و)622( معلما جامعيا، ) ١١٤٩( 
مدرس�ا، ودكت�وراه )2٥( وماجس�تري/ معل�م 
جامعي )66(، وماجستري مدرس ثالث )2٠2(، 
وماجس�تري معلم جامعي ثال�ث )66(، علما ان 
االسماء الخاصة باملوظفني لم تعلن بسبب عدم 
اس�تكمال االج�راءات الحذف واالس�تحداث من 
قبل وزارة املالية.وأشارت اىل »ان اللجان الفرعية 
التي شكلتها املديرية، واملدخلة للبيانات والفرز، 
والرئيس�ية الت�ي وق�ع ع�ى عاتقه�ا املفاضلة 
ب�ني املتقدمني، عمل�وا بمهني�ة وحرفية إلنجاز 
ه�ذه التعيينات«.ونوه�ت اىل أن »تل�ك اللج�ان 
واصل�ت الليل بالنهار بعمل جدي عى الرغم من 
الصعوب�ات واملعوقات الكبرية الت�ي واجهتهم، 
لكنه�م اثبت�وا أنه�م أه�ل للثقة الت�ي وضعتها 

املديرية عى عاتقهم.
وأوضحت انه »بإمكان املتقدمني االعراض عى 
وفق استمارة معدة بهذا الشأن وملدة عرشة ايام 

ابتداًء من تاريخ النرش«.
من جهة اخرى، نف�ت املديرية العامة للربية يف 
محافظة نينوى ما تم تداوله من قبل الصفحات 
لبع�ض مواقع التواص�ل االجتماعي، حول قيام 
معلم يف »مدرس�ة بادوش االبتدائي�ة« باالعتداء 

عى احد تالميذ املدرسة.
واش�ارت املديري�ة يف بيان نقله موق�ع الوزارة، 
واطلع�ت علي�ه »ال�زوراء« ان�ه »يف ض�وء ماتم 
تداول�ه ت�م تش�كيل لجن�ة تحقيقي�ه م�ن قبل 
املديرية للوقوف عى صح�ة االدعاء، حيث تبني 
فيما بعد انها مجرد ش�ائعات يستغلها ضعفاء 
النف�وس إلثارة الرأي الع�ام، وان التلميذ يعاني 
اصال من مرض الن�زف االنفي، ولم يتم االعتداء 
ب�ادوش«  »مدرس�ة  إدارة  أك�دت  عليه«.فيم�ا 
االبتدائي�ة ان »التعامل مع التالميذ ال يخرج عن 
اإلطار األبوي«.م�ن جانبها، اكدت وزارة الربية 
»اس�تمرارها بإعط�اء التعليم�ات والتوجيهات 
بعدم استخدام العنف ضد التالميذ والطلبة النهم 
االمان�ة التي حملته�ا الوزارة يف اعن�اق الكوادر 
التعليمي�ة، كما اوص�ت بالوقت نفس�ه املواقع 
والصفح�ات بتوخ�ي الدق�ة يف نق�ل املعلوم�ة، 

واخذها من املواقع الرسمية املوثقة«.

عمليات األنبار تنفي استشهاد نائب القائد بالقصف اإليراني لعني األسد

كشفت عن إفصاح نواب جدد عن ذممهم املالية

اإلعالم األمين: ال خسائر يف صفوف القوات العراقية باهلجمات الصاروخية

النزاهة تصدر أمر استقدام حبق نائبني وأعضاء جملس حمافظة دياىل كافة

شرطة ذي قار توضح تفاصيل استهداف املتظاهرين يف ساحة احلبوبي

أمانة بغداد تعيد تأهيل الشوارع القدمية وتعلن قطعا جزئيا لطريق حممد القاسم
نينوى تكذب أخبار اعتداء معلم على أحد تالميذهأجنزت خط تصريف مياه الصرف الصحي يف منطقة اإلسكان

تربية كركوك تعلن النتائج األولية 
لتعيينات احملافظة

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت خلي�ة االعالم االمن�ي، ام�س االربعاء، ع�ن اصابة ضاب�ط وجن�دي بتفجري يف 

كركوك.
وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه ان »عبوة ناس�فة انفجرت خالل 
قي�ام اللواء ٤٥ بواجب تفتيش يف مفرق بامور الخش�امنه ضمن قاطع املقر املتقدم يف 

محافظة كركوك«. 
واض�اف ان »ذل�ك ادى اىل اصاب�ة امر الل�واء بجروح متوس�طة ومقاتل آخ�ر بجروح 

شديدة«.
م�ن جهتها، أعلنت قيادة رشطة بابل، امس، استش�هاد وج�رح 3 من عنارص الرشطة 

باشتباك مسلح شمايل املحافظة.
وذك�ر بيان لقي�ادة الرشطة ان »ق�وة من فصيل الط�وارئ ومكافحة االج�رام ومركز 
الرشط�ة بقضاء املس�يب، ألقت القبض عى مته�م متلبس بالجرم املش�هود قام بقتل 
مواطنا ضمن قاطع القضاء ش�مايل املحافظة، بعد حص�ول مواجهة مع إحدى املفارز 
األمنية املنفذة للواجب ما تس�بب بإستش�هاد منتس�ب وجرح إثنني آخرين قبل القبض 
علي�ه واعتقال�ه من قبل القوة وضبط الس�الح الناري الذي كان بحوزت�ه }بندقية نوع 

كالشنكوف ومسدس عيار ٩ ملم{«.
وأكدت قيادة رشطة بابل ان »املعتقل تم إيداعه التوقيف واحتجازه يف أحد املراكز األمنية 

لحني استكمال األوراق التحقيقية واحالته اىل القضاء لينال جزاءه العادل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني، امس االربعاء، 
العث�ور عى وكري�ن لداع�ش االرهابي يف 

سامراء.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه، إن »قطعات قيادة س�امراء 
نف�ذت عملي�ات اس�تباقية، ضمن قاطع 
املس�ؤولية، حيث خرجت ق�وة من الفوج 
الثالث لواء مغاوير القيادة بواجب مشرك 
مع قس�م اس�تخبارات ومكافحة ارهاب 

سامراء لتفتيش منطقة الكوش«.
واضاف�ت: »نتج عن العملي�ة العثور عى 
وكرين لإلرهابيني عى ش�كل انفاق تحت 
االرض يس�تخدم للرصد، كما بارشت قوة 

من مقر ل�واء مغاوير القي�ادة، ومديرية 
رشط�ة بل�د والف�وج ١٤ ورسي�ة حماية 
حض�رية  البس�اتني،  بتفتي�ش  اإلم�ام، 
الرشقي�ة والبس�اتني خل�ف االمام س�يد 
محم�د )علي�ه الس�الم(، وبع�د ان وردت 
معلومات اس�تخباراتية دقيقة عن وجود 
ك�دس، ويف ضوء املعلوم�ات، خرجت قوة 
مش�ركة م�ن م�وارد القي�ادة اىل قاطع 
جزي�رة غ�رب س�امراء ضم�ن الح�دود 
الفاصلة مع قي�ادة عمليات صالح الدين، 
وقد عثرت بع�د البحث والتفتيش عى ٥٩ 
عبوة قمعي�ة و١٤ مس�طرة تفجري و٤2 
صواع�ق تفجري«. مبينة أن »ت�م التعامل 

مع املواد املضبوطة أصولياً«.

بغداد/ الزوراء:
كشف وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، عن قرب إعالن الوزارة عن القائمة البيضاء 
التي ستتضمن أسماء رشكات املقاوالت العراقية غري املتلكئة التي أنجزت أعمالها خالل 

األزمة املالية التي تعرض لها العراق.
ووجه الوزير، ن�وري صباح الدليمي، وفقا لبيان لل�وزارة، تابعته »الزوراء«، بمنح تلك 

الرشكات امتيازات تتناسب مع مستوى إنجازها.
وذكر الدليمي »أن القائمة البيضاء تأتي ضمن توجهات وزارة التخطيط يف دعم القطاع 
الخ�اص، وتمكينه من أن يكون رشي�كاً حقيقياً للقطاع العام، ودعم املقاولني الذين لم 

يتوقفوا عن إنجاز أعمالهم برغم تعرضهم للكثري من الخسائر«.
ودعا الوزير إىل رضورة االهتمام بالرشكات املتميزة واالس�تعانة بها بمختلف املشاريع 

ذات العالقة بقطاعي السكن والخدمات.
ولفت الدليمي، إىل »أن جميع املس�تحقات املتبقي�ة بذمة الحكومة للرشكات واملقاولني 

سيتم رصفها بعد استكمال إجراءات التدقيق«.
وأك�د الوزي�ر »س�عي الوزارة نح�و تمك�ني املقاولني بنح�و أفضل؛ من خ�الل منحهم 
تس�هيالت تتناسب مع حجم مساهمتهم يف عمليات إعادة اإلعمار، وخاصة فيما يتعلق 

برشط عدد اآلليات«.

إصابة ضابط وجندي بتفجري عبوة
يف كركوك

العثور على وكرين لـ«داعش« 
استخدما للرصد يف سامراء

التخطيط تكشف قرب إعالن القائمة 
البيضاء للشركات العراقية غري املتلكئة
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مؤسسة النفط الصينية تسحب موظفيها من حقل غرب القرنة 1

الدوالر يواصل الصعود يف األسواق 
احمللية

الرافدين يعلن اسرتداد أكثر من 
16 مليار دينار من املتلكئني

اقتصادي: العراق ميتلك احتياطيا 
ال بأس به يف حال فرض عقوبات

بغداد/ الزوراء:
س�جلت أس�واق العملة األجنبية يف بغداد، امس األربعاء، ارتفاعاً جديداً بسعر 

رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
 وبلغ س�عر الس�وق يف بورصة الكف�اح امس 1201 دينار لل�دوالر الواحد، أي 

120 ألفاً و100 دينار للمائة دوالر.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر رشكات الصريفة، كاآلتي: سعر البيع للدوالر 
الواح�د 1240 دينارا، أي 120 ألفاً و400 دينار للمائة دوالر. أما س�عر الرشاء 

للدوالر فبلغ 1230 دينارا، أي 130 ألف دينار للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مرصف الرافدي�ن حصيلة املبال�غ الكلية الت�ي تم اس�ردادها من قبل 

املتلكئني الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خالل عام 2019.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« نس�خة منه، ان 
»حصيل�ة األموال املس�رجعة من قبل املتلكئني بلغ�ت مجموعها اكثر من 16 

مليار دينار«.
 مشريا اىل ان »املرصف مستمر يف إجراءاته الحثيثة يف اسرجاع أموال املرصف 
م�ن املتلكئني الذين تخلفوا عن س�داد األموال من س�لف وقروض، واتخاذ كل 

االساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك«. 

بغداد/ الزوراء:
صال�ح  االقتص�ادي،  الخب�ري  أك�د 
ان  األربع�اء،  ام�س  الهم�اش، 
االحتياطي العراقي من الدوالر يبلغ 
نحو 62 مليار، فيما يبلغ االحتياطي 
من الذهب نحو 100 طن، وقرابة ال� 

8 مليارات دوالر من باقي العمالت.
وق�ال الهماش يف ترصي�ح صحفي 
تابعت�ه »الزوراء« ان “ العراق يمتلك 
احتياطي�ا م�ن العمل�ة والذه�ب ال 
ب�أس به يمكن�ه من تج�اوز االزمة 
يف ح�ال فرضت واش�نطن عقوبات 
عىل العراق، رشيطة التزام الحكومة 

ببعض اإلجراءات االقتصادية”.
الع�راق  “احتياط�ي  ان  وأض�اف 

م�ن العمل�ة األمريكية يق�در ب� 62 
ملي�ار دوالر فيم�ا يمل�ك احتياطيا 
من الذه�ب قدر ب�� 100 طن، ومن 
العمالت الركية واإليرانية والسورية 
واالردنية واليورو قرابة ال� 8 مليارات 
دوالر”. وأوضح انه “يف حال اتخذت 
العقوب�ات ع�ىل الع�راق يتطلب من 
الرسيعة  اإلجراءات  الحكومة بعض 
إضاف�ة  االقتص�اد،  تنع�ش  الت�ي 
لالحتياط�ي املوجود الذي يس�تطيع 
الع�راق م�ن خالل�ه تج�اوز االزمة 
ألكثر م�ن ثالث س�نوات”. مبينا ان 
“الخط�وة األوىل تتطل�ب البحث عن 
س�وق أخرى، ورشاكات مع روس�يا 

والصني”.

رويرز/ متابعة الزوراء:
أكد أم�ني عام منظم�ة أوبك، محمد 
باركيندو، امس األربعاء، أن املنشآت 
النفطي�ة العراقية آمن�ة، وإن إنتاج 
البالد مس�تمر. م�ن جه�ة متصلة، 
الوطنية  البرول  س�حبت مؤسس�ة 
 20 الصينية }يس.ان.ب�ي.يس{ نحو 
موظف�ا من حق�ل غ�رب القرنة1- 
تصاع�د  م�ع  العراق�ي  النفط�ي 
التوت�رات يف املنطق�ة، حس�بما أفاد 
مص�در مطلع من الرشك�ة يف بكني، 

امس األربعاء.
وق�ال أمني عام منظمة أوبك، محمد 
باركين�دو، ع�ىل هام�ش مؤتم�ر يف 
أبوظبي: ”من دواعي االرتياح البالغ 
أن املنش�آت تظ�ل آمن�ة يف الع�راق، 

واإلنتاج مستمر وفعال“.
وأض�اف أن�ه متفائ�ل ب�أن الع�راق 
سيصل إىل معدل امتثال بنسبة 100 
باملئ�ة بتخفيض�ات أوب�ك يف الوقت 
املناس�ب ع�ىل الرغ�م م�ن التوترات 

الحالية.
ويف رس�الة إىل الرئي�س األمريك�ي، 
دونال�د ترامب، ق�ال باركين�دو »إن 
منظم�ة البل�دان املص�درة للب�رول 

)أوب�ك( ال تس�تطيع وحده�ا تحمل 
مس�ؤولية اإلبقاء عىل س�وق النفط 

متوازنة. 
من جهة متصلة، س�حبت مؤسسة 
}يس. الصيني�ة  الوطني�ة  الب�رول 

ان.بي.يس{ نحو 20 موظفا من حقل 
غرب القرنة1- النفطي العراقي مع 
تصاعد التوترات يف املنطقة، حسبما 
أف�اد مصدر مطل�ع م�ن الرشكة يف 

بكني، امس األربعاء.
وقال مصدر، طلب عدم نرش اس�مه 
ألن�ه غري مخ�ول بالتحدث لوس�ائل 
يس.ان.ب�ي.يس  :”س�حبت  اإلع�الم 
موظفيها من غرب القرنة يف الخامس 
م�ن يناير/ كانون الثان�ي، بعد قرار 
من إكسون باعتبارها املشغل، وذلك 
عقب قتل الواليات املتحدة سليماني 

مبارشة.“
وكان قاس�م س�ليماني، قائ�د فيلق 
القدس بالحرس الث�وري، قد ُقتل يف 
رضب�ة أمريكي�ة بطائرة مس�رية يف 

العراق األسبوع املايض.
وأطلقت إي�ران صواريخ عىل القوات 
الت�ي تقوده�ا الوالي�ات املتح�دة يف 
الع�راق يف الس�اعات األوىل من امس 

ردا عىل اغتيال سليماني، مما يؤجج 
املخاوف م�ن حرب أوس�ع نطاقا يف 

الرشق األوسط.
ولم ترد إكسون موبيل حتى اآلن عىل 

طلب بالربيد اإللكروني للتعقيب.
يس.ان.ب�ي.يس  إن  املص�در:  وق�ال 

أبق�ت عىل موظفيه�ا البالغ عددهم 
نحو 60 ف�ردا يف الرميلة، وهو حقل 
نفط�ي عراقي آخ�ر تعم�ل فيه مع 

بي.بي التي تتوىل تشغيله.
وللرشكة الصينية نحو 100 موظف 
يف الحلفاي�ة، وهو حقل نفط رئييس 

ثالث يف الع�راق تتوىل يس.ان.بي.يس 
تشغيله.

وأض�اف املصدر ”األطق�م يف الرميلة 
الرئي�يس  املق�ر  تطل�ع  والحلفاي�ة 
بتطورات الوض�ع األمني يوميا... ال 

توجد خطط إجالء حتى اآلن.“

منظمة أوبك: املنشآت النفطية يف العراق آمنة واإلنتاج مستمر

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

750 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج750 دينارالفلفل

1000 دينارليمون2000 دينارلوبيا

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر500 دينارشجر

1250 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

2500 دينارالعنب500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
العربية  البورص�ات  انخفض�ت 
جميعه�ا، باس�تثناء البورص�ة 
العراقية، بع�د القصف اإليراني 
ع�ىل القواعد العس�كرية داخل 

العراق، فجر امس األربعاء.
وس�جلت م�ؤرشات البورصات 
العربية انخفاضا حتى الس�اعة 
الحادية ع�رشة ونصف بتوقيت 
بغداد، وهي السعودية واالمارات 
وم�رص والكويت واألردن وقطر 
والبحري�ن  وُعم�ان  والبحري�ن 

واملغرب وتونس وفلسطني.
العراقي�ة  البورص�ة  وس�جلت 
ارتفاعا بنس�بة %0.53، إذ بلغ 
500.06 نقطة،  الع�ام  امل�ؤرش 

بعد ارتفاع اسهم 7 رشكات.

يف وقت سابق، قال املتحدث باسم 
الحرس الث�وري اإليراني، العميد 
“اس�تهدفنا  رشي�ف:  رمض�ان 
قاعدة عني األسد وقاعدة يف أربيل 
الس�اعة 1.20 يف التوقيت نفسه 
الغ�ارة  ال�ذي اس�تهدفت فيه�ا 

األمريكية قاسم سليماني”. 
م�ن جه�ة متصلة، نزلت أس�هم 
التعام�الت  يف  باملئ�ة   1.2 دب�ي 
املبكرة، امس األربعاء، وتراجعت 
بقية أس�واق الخلي�ج يف رد فعل 
ال�رشق  يف  التوت�رات  لتصاع�د 
األوس�ط بعدم�ا اطلق�ت إي�ران 
صواريخ ع�ىل أهداف أمريكية يف 

العراق.
ونزل م�ؤرش أبوظبي 0.2 باملئة، 
بينم�ا هبطت األس�هم الكويتية 

1.1 باملئ�ة. ول�م تفت�ح بورصة 
السعودية بعد.

وجاء الهجوم الصاروخي اإليراني 
عىل القوات التي تقودها الواليات 
املتحدة يف العراق يف ساعة مبكرة 
م�ن صب�اح ام�س األربع�اء بعد 
قائد  جن�ازة قاس�م س�ليماني، 
فيلق القدس، الذي ُقتل يف هجوم 
بطائرة مسرية أمريكية يف الثالث 

من يناير/ كانون األول.
وقال�ت وكالة فيت�ش للتصنيف 
االئتمان�ي ”افراضن�ا األس�ايس 
أن�ه سيس�تمر تب�ادل الهجمات 
ب�ني الوالي�ات املتح�دة وإي�ران، 
ولكن عند مستوى محدد بعناية 
لتفادي إرغ�ام الطرف اآلخر عىل 

شن عمل عسكري شامل“.

بغداد/ الزوراء:
اغلق سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، 
عن�د انخف�اض بنس�بة %0.13 ع�ن الجلس�ة 
الس�ابقة، وجاءت مؤرشات تداول سوق العراق 
لألوراق املالي�ة عىل النحو اآلت�ي: عدد الرشكات 

املدرجة: 102، عدد الرشكات املتداولة: 34.
وبلغ عدد االس�هم املتداولة )1.856.964.120( 
االس�هم  قيم�ة  بلغ�ت  بينم�ا  س�هما، 

)1.022.222.386( دينارا.
واغلق مؤرش االس�عارISX 60 يف جلس�ة، امس، 
عىل )499.40( نقطة منخفضا بنسبة )0.13%( 
عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )500.06( 

نقطة.
وت�داول اس�هم )34( رشك�ة من اص�ل )102( 
رشكة مدرجة يف الس�وق، واصبح عدد الرشكات 
املتوقف�ة بق�رار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل )26( رشكة.

وبلغ عدد االس�هم املش�راة من املستثمرين غري 
العراقيني يف الس�وق النظامي )554( ألف س�هم 
بقيم�ة بلغ�ت )1.409( مليون دين�ار من خالل 

تنفيذ )3( صفقات عىل اسهم رشكتني.
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين 
غ�ري العراقيني يف الس�وق النظام�ي )6( ماليني 
س�هم بقيمة بلغ�ت )15.960( مليون دينار من 

خالل تنفيذ صفقتني عىل اسهم رشكتني.
أما عدد االس�هم املش�راة من املس�تثمرين غري 
العراقيني يف الس�وق الثان�ي، فبلغت )760( الف 
س�هم بقيمة بلغ�ت )1.900( ملي�ون دينار من 
خ�الل تنفي�ذ )10( صفقات عىل اس�هم رشكة 

واحدة.
وبل�غ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري 
العراقي�ني يف الس�وق الثان�ي )760( الف س�هم 
بقيم�ة بلغ�ت )1,900( مليون دين�ار من خالل 

تنفيذ )10( صفقات عىل اسهم رشكة واحدة. 

البورصة العراقية ترتفع بعد الضربة اإليرانية عكس نظرياتها العربية

اخنفاض مؤشرات سوق العراق لألوراق 
املالية
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اعالن انتخابات نقابة االطباء
قررِت اللجنة التحضريية املرشفة عىل انتخابات نقابة اطباء العراق 
عن اج�راء االنتخابات لرئاس�ة وعضوي�ة ف�روع النقابة ولجان 
انضب�اط و املتممني يف بغداد و املحافظ�ات يوم الجمعة املصادف 
2020/2/7 ويف حال عدم اكتمال النصاب تؤجل اسبوعني اىل يوم 
الجمع�ة املصادف 2020/2/21 يف مقر نقاب�ة االطباء يف بغداد و 

املحافظات ..
اللجنة التحضريية 
النتخابات نقابة 
االطباء العراق 

جمهورية العراق                                     العدد:643/ب/2019
مجلس القضاء االعىل                              التاريخ:2019/12/30                               

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية               
محكمة بداءة الشطرة

اعالن
عطف�اً عىل قرار محكمتنا س�تبيع ه�ذه املحكمة بامل�زاد العلني 
العقار تسلسل 1510/الرساي والعائد للرشكاء حامد زغري عطب 

والرشكاء
واملكتس�ب الدرجة القطعية فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة خ�الل مدة)30( يوم�ًا اعتباراً من الي�وم التايل للنرش يف 
الصح�ف املحلي�ة مس�تصحبني معهم هوي�ات االح�وال املدنية 
وش�هادة الجنس�ية العراقية تأمين�ات قانونية بنس�بة 10% من 
القيم�ة املقدرة للعق�ار عند وض�ع اليد ان لم يكن م�ن الرشكاء 

ويتحمل املشري اجور االعالن والداللية.
القايض
عيىس علوان عبدات

االوصاف:
عرص�ة فارغة من البناء الش�اغر محاطة بس�ياج بل�وك تقع يف 

مدينة الشطرة-قرب شارع العدل
القيمة املقدرة: سبعون مليون وخمسمائة وعرشون الف دينار.

لندن/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار النفط نح�و واحد باملئة، 
ام�س األربع�اء، لكنه�ا منخفض�ة ع�ن 
بداي�ة  يف  بلغته�ا  مرتفع�ة  مس�تويات 
محموم�ة لجلس�ة التداول عق�ب هجوم 
صاروخي شنته إيران عىل قوات أمريكية 
يف الع�راق أث�ار ش�بح تصاع�د ال�رصاع 

واضطراب تدفقات الخام.
وتخلت األس�عار عن معظم تلك املكاسب 
بع�د االرتفاع�ات الت�ي حققته�ا يف وقت 
مبكر إذ يق�ول محللون إن توتر الس�وق 
ق�د ينح�رس طامل�ا ظل�ت منش�آت إنتاج 
النفط غري متأث�رة بالهجمات. كما يبدو 

أن تغري�دات نرشه�ا الرئي�س األمريكي، 
دونالد ترامب، ووزير خارجية إيران تشري 

إىل فرة هدوء يف الوقت الحايل.
وبحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، 
ارتفع�ت العق�ود اآلجلة لخ�ام برنت 67 
س�نتا أو ما يعادل واحدا باملئة إىل 68.94 
دوالرا للربمي�ل، بع�د أن صع�دت يف وقت 
71.75 دوالرا للربمي�ل، وه�و  س�ابق إىل 
أعىل مس�توى منذ منتصف سبتمرب أيلول 

.2019
وربحت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوس�يط األمريكي 47 سنتا أو 0.8 باملئة 
إىل 63.17 دوالرا للربمي�ل. وبلغت العقود 

يف وق�ت س�ابق 65.85 دوالرا، وه�و أعىل 
مس�توى منذ أواخ�ر أبريل/ نيس�ان من 

العام املايض.
ووقع الهج�وم الصاروخ�ي اإليراني عىل 
قوات تقودها الوالي�ات املتحدة يف العراق 
يف وقت مبكر من يوم امس، بعد س�اعات 
من جنازة، قاس�م س�ليماني، قائد فيلق 
غ�ارة  يف  ُقت�ل  ال�ذي  اإليران�ي،  الق�دس 
أمريكي�ة بطائ�رة مس�رية يف الثال�ث من 

يناير/ كانون الثاني.
ويق�ول محلل�ون إن أس�واق النفط تظل 
ترك�ز يف الوقت الحايل ع�ىل أن األهداف يف 
هجوم اليوم عس�كرية وليس�ت منشآت 

لقطاع النفط.
وقال مص�در لرويرز إن م�ؤرشات أولية 
تش�ري إىل ع�دم وقوع ضحاي�ا أمريكيني، 
ع�ىل الرغ�م م�ن أن مس�ؤولني آخري�ن 

امتنعوا عن التعقيب.
وق�ال وزي�ر الطاق�ة اإلمارات�ي، ام�س 
البل�دان املص�درة  األربع�اء، إن منظم�ة 
للب�رول )أوب�ك( ستس�تجيب ألي نقص 
محتم�ل يف النفط إذا اقتض�ت الرضورة، 

لكنه أضاف أن هناك حدودا للمنظمة.
وق�ال س�هيل املزروع�ي »إن�ه ال يتوق�ع 
مخاط�ر فوري�ة بتوقف اإلم�دادات املارة 

عرب مضيق هرمز«.

النفط العاملي يستقر أكثر بفعل بيانات هدوء توترات الشرق األوسط
سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:

صعدت أس�عار الذهب بما يصل إىل اثنني باملئة، امس 
1600 دوالر لألوقي�ة  األربع�اء، متج�اوزة مس�توى 
)األونص�ة( للم�رة األوىل يف نح�و س�بع س�نوات، مع 
مس�ارعة املس�تثمرين لالحتماء باملعدن املالذ اآلمن، 
بع�د أن أطلق�ت إي�ران صواري�خ عىل قاع�دة جوية 

عراقية تستضيف قوات أمريكية.
وبحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش، كان السعر 
الفوري للذهب مرتفعا 0.8 باملئة إىل 1585.80 دوالرا 
لألوقية.. وبلغت األسعار أعىل مستوياتها منذ مارس/ 
آذار 2013 عن�د 1610.90 دوالرا يف وق�ت س�ابق من 
الجلس�ة. وزادت عقود الذهب األمريكية اآلجلة واحدا 

باملئة إىل 1589.30 دوالرا لألوقية.
وقال�ت، مارجري�ت يان�ج ي�ان، محللة الس�وق لدى 

يس.ام.يس ماركت�س: ”املخ�اوف م�ن ع�دم التيق�ن 
ومزيد من التصعيد يف هذه املواجهة العس�كرية تدفع 
أس�عار الذهب للصعود... ”هذه )الهجمات اإليرانية( 
تغذي حتما الطلب ع�ىل املالذات اآلمنة، وليس الذهب 
فحس�ب، بل الني أيض�ا، بينما تتعرض األس�هم لبيع 
كثيف.“ ويف املعادن النفيسة األخرى، سجل البالديوم 
ذروة جدي�دة عن�د 2056.01 دوالر لألوقي�ة يف وق�ت 
س�ابق من املعامالت بفعل اس�تمرار ش�ح املعروض، 
لكن�ه كان منخفضا 0.3 باملئة يف أحدث س�عر فوري 
له عند 2045.08 دوالر لألوقية. وارتفعت الفضة 0.8 
باملئ�ة إىل 18.53 دوالرا لألوقية، بعد أن س�جلت أعىل 
مس�توياتها من�ذ أوائل س�بتمرب/ أيلول عن�د 18.85 
دوالرا، يف ح�ني تق�دم البالتني 0.1 باملئ�ة إىل 970.25 

دوالرا.

املعدن األصفر يرتفع بعد هجوم »عني األسد«
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وفاة رئيس االحتاد العراقي لتنس الطاولة
بغداد/ متابعة الزوراء

تويف رئيس االتحاد العراقي املركزي بتنس الطاولة، كاظم خزعل، بعد رصاع مع املرض.
وقال وزير الش�باب والرياضة عرب صفحته الرس�مية عىل موقع »فيس�بوك«، »ببالغ 
األىس والح�زن تلقينا خرب وف�اة كاظم خزعل، رئيس االتح�اد العراقي املركزي بتنس 
الطاولة«.وأضاف »ال يسعنا إال نعزي اهله وذويه والوسط الريايض بهذا املصاب الجلل 
س�ائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواس�ع رحمته«.كما نعت اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية فقيدها الراحل يف بيان جاء فيه »ينعى رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي للجنة 
االوملبية الوطنية فقيدهم الراحل، كاظم خزعل، رئيس االتحاد العراقي لتنس الطاولة، 
ال�ذي وافته املنية امس االربعاء...س�ائلني الله العيل القدير ان يس�كن الفقيد فس�يح 

جناته ويلهم اهله ومحبيه الصرب والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون«.

أصفر وأمحر

عماد حمسن: أتطلع ألكون األفضل يف اهلالل السوداني

نيبوشيا كلمة السر يف انتقال مهند 
علي إىل األهلي القطري

بغداد/ متابعة الزوراء
وصل وف�د نادي النف�ط اىل محافظة ده�وك للمش�اركة يف الدوري 

العراقي لكرة السلة 2019/ 2020.
وق�ال م�درب النادي النف�ط، خالد يحي�ى ان “الفري�ق جاهز تمام 
للبطول�ة، وخاض  وحدت�ني تدريبيت�ني يومي الثالث�اء واالربعاء يف 
دهوك اس�تعداداً ملواجه�ة امليناء باوىل مبارياتنا بالبطولة”. مش�را 
اىل “ان وف�د الن�ادي وصل اىل محافظة دهوك للمش�اركة يف الدوري 

السلوي املمتاز”.
يذك�ر ان النفط س�يواجه امليناء ع�ىل قاعة دهوك يف تمام الس�اعة 

السادسة مساًء من مساء اليوم الخميس بتوقيت بغداد.
ويف س�ياق منفص�ل، اكد العب كرة الس�لة بنادي الرشطة، حس�ان 

عيل، جاهزيته للعب مجدداً يف الدوري املمتاز.
وق�ال ع�يل إن “اصابت�ي ال تدع�و اىل القل�ق، حيث اجري�ت جميع 

الفحوصات الطبية خالل الفرتة املاضية والنتائج كانت ايجابية”.
واوضح بالقول “انا جاه�ز للعب مع الرشطة وانتظر بفارغ الصرب 
اس�تئناف دوري الس�لة نهاية االس�بوع الحايل”. مبين�اً “اتطلع اىل 

تحقيق لقب الدوري رفقة القيثارة الخرضاء”.
يذكر أن عيل يعد من ابرز العبي املنتخب الوطني لكرة السلة، وانتقل 

بغداد/ اثر الشوييلاىل الرشطة قادماً من الكهرباء يف املوسم املايض.

تحتضن الدوحة االس�بوع املقبل املعسكر التدريبي ملنتخب 

االش�بال الذي س�تتخلله مباري�ات تجريبي�ة، باإلضافة اىل 

الوح�دات التدريبي�ة الصباحية واملس�ائية، بقي�ادة املالك 

التدريبي املؤلف من حس�ن كمال مدربا، ويس�اعده كل من 

س�عد عبد الحمي�د ومحمد عيل كريم، وحميد رش�يد مديرا 

اداريا للمنتخب، ومدرب حراس املرمى عيل حسني مرشبت، 

وطارق مصعب مدرب اللياقة البدنية . 

وقال مدرب منتخب االش�بال، حس�ن كمال : من املؤمل ان 

نعس�كر يف قطر االسبوع املقبل، ويأتي هذا املعسكر ضمن 

الربنامج الس�نوي املع�د من قبل الجهاز الفن�ي للمنتخب، 

وستتخلل املعس�كر مباريات تجريبية، فضال عن الوحدات 

التدريبية، وتم اختيار الالعبني الذين س�يكونون ضمن وفد 

املنتخب اىل قطر.

وأردف كمال: أعددنا جيال جديدا للكرة العراقية، واستطعنا 

ان نعط�ي الفرصة اىل جمي�ع الالعبني، ول�م نغبن حق اَي 

الع�ب، حيث بدأنا ب� ٢٠٠ العبا واآلن لدينا ٣٣ العبا، ونحن 

جاهزون لخوض اية منافس�ات مقبلة، اذ خضنا مباريات 

تجريبي�ة ع�دة م�ع ف�رق اش�بال وناش�ئني وأكاديمي�ات 

وم�دارس االندي�ة، واس�تطعنا ان نق�ف ع�ىل مس�تويات 

الالعبني الذين يس�تحقون ارتداء فانيلة املنتخب من جميع 

الجوان�ب الفنية واألخالقية والدراس�ية، فضال عن النقطة 

املهمة وهي األعمار ، وبالتايل حصدنا جيال موهوبا سنرفد 

به منتخباتنا الوطنية مستقبال.

بغداد/ متابعة الزوراء

أك�د رئي�س ف�رع ك�رة الق�دم 

مع�ز  الصفاق�ي،  بالن�ادي 

املس�تري، أن محمد عيل منرص 

،الع�ب الفريق، تلقى عرضا من 

الرشط�ة  لتعزي�ز صفوفه عىل 

سبيل اإلعارة.

ترصيح�ات  يف  مع�ز،  وأض�اف 

إذاعي�ة، أن إدارة فريق عاصمة 

العرض.  الجن�وب رفضت ه�ذا 

مضيفا أنه ال يرتقي إىل تطلعات 

الصفاقي وال حتى الالعب.

حييى: سلة النفط جاهزة 
لتحقيق الفوز على امليناء

الصفاقسي التونسي يرفض إعارة 
العبه منصر لفريق الشرطة

بغداد/ متابعة الزوراء
أعرب الالعب، عماد محسن، عن سعادته 
بإتم�ام تعاقده رس�ميا مع ن�ادي الهالل 

السوداني،   امس األربعاء.
ورصح الالع�ب، ال�ذي ب�ات أول أجنب�ي 
بقائمة الهالل يف املوس�م الج�اري، لقناة 
ناديه الجديد، كاش�فا ع�ن أن املفاوضات 
مع النادي الس�وداني ب�دأت قبل 10 أيام، 
عن طري�ق األمني العام باإلناب�ة الدكتور 

حسن عيل عيىس.
ووقع محس�ن عىل عقد يمت�د لعام واحد 
مع الهالل، مع إمكانية التجديد، بناًء عىل 

اتفاق الطرفني.
وأك�د عماد محس�ن: أن�ه متاب�ع ملعظم 
الدوري�ات العربي�ة، وم�ن بينه�ا الدوري 
الس�وداني. مضيف�ا: أن�ه يع�رف فري�ق 
الهالل وتابع مبارات�ه األخرة أمام النجم 

الساحيل بدوري أبطال أفريقيا.
وأكم�ل: “اله�الل أظه�ر أن�ه فري�ق جيد 
ومنظ�م أم�ام النج�م الس�احيل، وأعرف 

الكثر عن النادي ونتائجه”.
مواس�م   7 “قضي�ت  محس�ن:  وواص�ل 
بالدوري العراقي، وقد حان الوقت املناسب 

ألغادره من أجل خوض تحٍد جديد”.
وح�ول االنتق�ال م�ن الكرة اآلس�يوية إىل 

األفريقية وتأث�ر ذلك عليه، قال: “الالعب 
يج�ب أن يتأقل�م مع ثقافة الغ�ر، وبذلك 
يس�تطيع أن ينجح، كما أنه يجب أن يثق 
يف نفس�ه وإمكانيات�ه، وتجرب�ة اله�الل 
س�تكون مهمة يل، وإن ش�اء الله س�وف 

أنجح فيها”.
وتابع: “س�أكون تحت إم�رة املدير الفني 
للهالل، وسوف أقدم كل املساعدة املطلوبة 
مني داخل امللعب، وأسعى ألن أكون أفضل 

العب”.
وأكد محس�ن: أنه وج�د ترحيبا كبرا من 
العبي فريق الهالل، وعىل رأس�هم قائدهم 
عبد اللطيف بويا، ومن املدير الفني حمادة 

صدقي، والجماهر.
وع�ن مش�اركته يف املب�اراة املقبل�ة أمام 
النجم الس�احيل، قال: “ه�ذا األمر يتحدد 

وفقا لقرار الجهاز الفني للهالل”.
وأعلن نادي الهالل السوداني رسميا إتمام 
صفق�ة الالع�ب العراقي عماد محس�ن، 

مهاجم نادي الزوراء السابق.
ووقع محس�ن ملوسم واحد قابل للتجديد، 
وقد جرت مراس�م إتمام العقد بمقر قناة 
اله�الل الفضائي�ة، تح�ت إرشاف األم�ني 
الدكت�ور  للن�ادي األزرق  الع�ام باإلناب�ة 

حسن عىل عيىىس.

وكان املكت�ب اإلعالمي لله�الل قد أكد، يف 
وقت س�ابق، تس�لم ن�ادي ال�زوراء كافة 
مس�تحقات تسجيل العبه، وكذلك وصول 
لن�ادي  مكتمل�ة  محس�ن  عم�اد  أوراق 

الهالل.
وبات محس�ن أول أجنبي ينض�م لقائمة 
الهالل باملوس�م الجاري، ويسعى الفريق 
لالستفادة منه يف الدور الثاني من الدوري، 

ودوري أبطال أفريقيا.
ويأم�ل الهالل يف تس�جيل الالع�ب امللقب 
ب�� “األباتيش” قبل مباراته املقبلة بدوري 
أبط�ال أفريقي�ا، ض�د النج�م الس�احيل، 

السبت املقبل.
ويتنافس النادي األزرق باملجموعة الثالثة 
بدوري األبطال، مع كل من األهيل املرصي 
والنج�م الس�احيل التون�ي، وبالتيني�وم 

الزيمبابوي.
وكان املهاج�م العراق�ي، عماد محس�ن، 
قد وص�ل العاصمة الس�ودانية الخرطوم 

واجتاز الكشف الطبي.
وخاض محس�ن الع�ب، ال�زوراء والكرخ 
والقوة الجوية السابق، أول تدريب له مع 
اله�الل، حيث وجه املدي�ر الفني، املرصي 
حم�ادة صدقي، مدرب األحم�ال التوني 

معاذ هراوي الختباره بدنيا.

بغداد/ متابعة الزوراء
اق�رتب مهاجم املنتخ�ب الوطني لك�رة القدم 
ون�ادي الدحي�ل القط�ري، مهن�د ع�يل، م�ن 
االنضم�ام اىل صفوف االه�يل القطري يف فرتة 

االنتقاالت الشتوية الحالية.
مهن�د عيل يعيش س�اعاته االخ�رة يف الدحيل 
بعدما تعاقد االخر مع مهاجم نادي يوفنتوس، 
الكوري الش�مايل، كوانج س�ونج ه�ان، حيث 
س�يتم تفري�غ مقعد الالع�ب االس�يوي الذي 
يشغله ميمي من اجل اضافة الالعب الكوري.
وقال مص�در مقرب من مهند ع�يل إن “نادي 

االهيل القطري يضغط من اجل ضم مهند عيل 
عىل سبيل االعارة من فريق الدحيل”.

واوض�ح أن “مدرب االهيل، الرصبي نيبوش�يا 
يوفوفيت�ش، طل�ب ميم�ي باالس�م”. مبين�اً 
ان “الالع�ب ب�دأ يقتن�ع بفك�رة االنضمام اىل 
االه�يل ليلعب تحت قي�ادة مدربه الس�ابق يف 

الرشطة”.
يذك�ر ان نيبوش�يا درب الرشط�ة يف املوس�م 
املايض، ونجح يف حص�د لقب الدوري العراقي 
املمتاز.ويحتل االهيل املركز التاسع برصيد 13 

نقطة.

منتخبنا األومليب يتعادل مع نظريه االسرتالي بهدف يف أوىل مبارياته بنهائيات آسيا
مخاسية لتايلند يف شباك البحرين

بغداد/ متابعة الزوراء
حس�م التعادل بهدف لكل منهما، مباراة 
منتخبن�ا االوملب�ي ونظ�ره األس�رتايل، يف 
افتتاح منافس�ات بطولة كأس أمم آسيا 
تحت 23 س�نة، التي تس�تضيفها تايالند 

حتى 26  كانون الثاني الجاري.
وافتت�ح املنتخب األس�رتايل التس�جيل يف 
الدقيق�ة، 62 عرب رينو باس�كوبو، وعدل 
الع�راق النتيجة عن طري�ق نجمه محمد 

قاسم يف الدقيقة 77.

شوط متكافئ
تبادل املنتخبان الس�يطرة خالل الش�وط 
األول من املباراة، وكان املنتخب األسرتايل 
املب�ادر بالهجوم، من ركلة حرة س�ددها 

باسكوبو، فمرت بجوار القائم.
ورد العراق بتس�ديدة مماثلة، عرب حسني 
جب�ار، الذي كان محور انطالقات أس�ود 

الرافدين صوب املرمى األسرتايل.
وكاد العراق أن يس�جل عن طريق صادق 
زامل من رأس�ية، لك�ن كرته مرت بجوار 
القائ�م، لينته�ي الش�وط األول بالتعادل 

السلبي.

الشوط الثاني
يف الش�وط الثان�ي تخ�ىل املنتخب�ان عن 
التحف�ظ يف املناط�ق الخلفي�ة، وتمك�ن 
املنتخب األس�رتايل م�ن التس�جيل بوقت 
مبك�ر وتحدي�دا يف الدقيقة 62 عن طريق 
الخط�ر رينو باس�كوبو م�ن ركلة حرة 

نفذها بطريقة متقنة.
وانتف�ض املنتخ�ب العراقي بع�د الهدف، 
ليضغ�ط ع�ىل منافس�ه بقوة، م�ن أجل 

التعديل.

تغيريات مثمرة
زج م�درب األوملب�ي العراق�ي، عبد الغني 
ش�هد، باملهاج�م محم�د قاس�م والع�ب 
الوس�ط عم�ر عب�د الرحم�ن، لتنش�يط 
فريقه، ليشكل ضغطا كبرا عىل املنتخب 

األسرتايل.
وتمك�ن البديل محمد قاس�م م�ن تعديل 
النتيجة يف الدقيقة 77 بعد تجاوز املدافع 
األس�رتايل، وس�دد الكرة برباع�ة، لتلمس 

القائم، وتستقر يف الشباك األسرتالية.
وكاد محمد قاس�م أن يضاع�ف النتيجة 
من انفراد باملرمى، لكن تسديدته لم تكن 

بالرتكيز املطلوب لتمر بجوار القائم.

يف  األس�رتالية  الف�رص  أب�رز  وضاع�ت 
الش�وط الثان�ي، يف الدقيق�ة 87، عندم�ا 
ارتطم�ت ك�رة رأس�ية وجهه�ا أليك�س 

جرباش، بالقائم.
وح�اول العب�و الع�راق خط�ف الفوز يف 
اللحظات األخرة، عرب محمد قاسم، لكن 
تسديدته األخرة، خرجت بعيدا عن إطار 

املرمى.

تايلند تقسو على البحرين
خ�ر منتخ�ب البحري�ن أم�ام تايالن�د 
املضيفة 5-0 ، امس األربعاء، عىل س�تاد 
راجامانغ�اال يف بانك�وك، ضم�ن الجولة 
األوىل م�ن منافس�ات املجموع�ة األوىل يف 
2020 يف  بطول�ة آس�يا تح�ت 23 عام�اً 

تايالند.

وس�جل س�وفانات مويانت�ا )12 و79( 
وسوباتشوك ساراتش�ارت )47( والبديل 
و90+2(   89( وونغ�ورن  جارونس�اك 

أهداف الفوز لصالح املنتخب التايالندي.
وتصدرت تايالند ترتيب املجموعة برصيد 
3 نقاط من مب�اراة واحدة، مقابل نقطة 
ل�كل من الع�راق وأس�رتاليا، يف حني بقي 

رصيد البحرين خالياً من النقاط.

اشادة آسيوية
واش�اد موقع االتحاد اآلس�يوي بمهاجم 
املنتخب االوملبي بكرة القدم، محمد قاسم 

نصيف.
وسجل نصيف هدف التعادل للمنتخب يف 

الدقيقة ٧٧ بمرمى املنتخب األسرتايل.
وذك�ر املوقع ان محم�د بمراوغة ناجحة 

وتس�ديدة واح�دة نج�ح يف وض�ع الكرة 
بشباك األسرتاليني.

طاقم حتكيم عراقي 
من جهتها، عينت لجن�ة الحكام يف األتحاد 
اآلس�يوي لكرة القدم، الحك�م الدويل، مهند 
قاسم، ليكون حكماً رابعاً يف مباراة منتخبي 
قطر وس�وريا االوملبيني والتي س�تجري يف 
الس�اعة الواح�دة والرب�ع من ظه�ر اليوم 
الخميس عىل ملعب تاماسات الدويل بمدينة 
براثومثان�ي التايالندي�ة ضم�ن املجموع�ة 

الثانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً .
وس�يكون الحك�م ال�دويل، مهن�د قاس�م، 
برفقة طاقم تحكيمي أوزبكي ملباراة قطر 
وس�وريا، مؤلف م�ن فالنت�ني كوفالينكو 
حكم�اً للوس�ط يعاون�ه مواطن�اه أن�دري 

تس�ابينكو وتيم�ور غاينول�ني، كحكم�ني 
حكم�ا  تانتاش�يف  وايلغي�ز  مس�اعدين، 
مس�اعدا للفيدي�و، فيم�ا يتك�ون الحكام 
املس�اعدون لحك�م الفيديو م�ن الكوريني 
الجنوبيني كيم جون�غ – هونك وكوهيونغ 

– جني.
وتع�د ه�ذه املهم�ة ملهن�د األوىل للصف�ارة 
العراقية يف هذه البطولة ضمن منافس�ات 
الي�وم الثان�ي م�ن النهائي�ات القارية بعد 
اعتم�اده اىل جانب زميل�ه لحكم الدويل عيل 
صب�اح ليكون�ا ضمن قائم�ة 62 حكماً تم 
اعتماده�م إلدارة منافس�ات ال�دور األول 
ودور رب�ع النهائ�ي ودور نص�ف النهائ�ي 
ونهائ�ي البطولة ومب�اراة تحديد املركزين 

الثالث والرابع.

عطوان وعباس يكسبان اللقب 
األول هلما مع الكويت الكوييت

منتخب اليد خيسر مباراته الودية 
الثانية أمام نظريه البحريين

منتخب األشبال ينتظم مبعسكر تدرييب يف قطر األسبوع املقبل

متابعة/ متابعة الزوراء
حق�ق نجم�ا املنتخ�ب الوطني، 
امجد عط�وان وعالء عباس، اوىل 

األلقاب مع الكويتي الكويتي.
واح�رز الكوي�ت كاس ويل العهد 
بع�د الف�وز عىل العرب�ي بركالت 

الرتجيحية ٣-٢.
يف  اش�رتاكا  وعط�وان  عب�اس 
الثان�ي، وقدم�ا مباراة  الش�وط 
عط�وان  امج�د  ونج�ح  جي�دة، 
بتسجيل احد الركالت الرتجيحية 

بنجاح.

بغداد/ متابعة الزوراء
تلق�ى املنتخ�ب الوطن�ي لكرة الي�د خس�ارة ثانية خالل معس�كره 

التدريبي يف البحرين استعداداً للبطولة االسيوية.
وقال املنس�ق االعالمي التحاد اليد، حس�ام عب�د الرضا إن “منتخبنا 
الوطن�ي خر يف ثان�ي مبارياته م�ع املنتخب البحرين�ي لكرة اليد 

ضمن معسكره يف املنامة”.
واوضح ان “املب�اراة التي اقيمت عىل صالة االتحاد البحريني انتهت 
بنتيج�ة 22-32”. مبين�اً ان “هذه الخس�ارة هي الثاني�ة للمنتخب 

خالل املعسكر”.
يذك�ر ان البطولة االس�يوية س�تقام يف الكويت نهاية ش�هر كانون 

الثاني الجاري.



كش�َف تقرير إخباري أن إدارة نادي االتحاد 
السعودي تلوح بإقالة املدرب الهولندي هنك 
ت�ن كات من منص�ب املدير الفن�ي للفريق 
األول، وال�ذي ع�ن في�ه يف نوفمرب/ ترشين 
الثاني املايض بعقد من املفرتض أن يس�تمر 

حتى نهاية املوسم مع إمكانية التجديد.
الس�عودية  “ع�كاظ”  صحيف�ة  وذك�رت 
األربع�اء نق�ا عن مص�ادر خاص�ة لها، أن 

العاق�ة ب�ن الهولن�دي ت�ن كات ومعظم 
العبي العميد ليس�ت عىل ما يرام، إىل جانب 
س�وء نتائجه مع الفريق االتحادي. وأقيص 
االتحاد من دور الستة عرش يف بطولة كأس 
امللك عىل يد فريق الفتح، كما واصل تواجده 
يف املرك�ز الثال�ث ع�رش يف الدوري.وأضافت 
الصحيفة أن امل�درب تن كات أصبح “تحت 
املجه�ر” م�ن قب�ل اإلدارة االتحادي�ة، ويف 

حال ل�م يس�تطع تحقي�ق نتائج 
املقبل�ة  املباري�ات  يف  إيجابي�ة 
عىل صعي�د الدوري الس�عودي، 
وكأس محمد الس�ادس لألندية 
اإلقال�ة  فس�تكون  األبط�ال، 
بانتظاره، خصوصا أن العميد 
يواجه خطر الهبوط. ويتطلع 
انطاقة  إىل تقدي�م  االتح�اد 

جي�دة يف الع�ام الجدي�د 
باختبار  لكن�ه يصط�دم 

الن�ر  صع�ب يف ضياف�ة 
وحام�ل  ال�دوري  متص�در 
اللقب، بعد غد الجمعة.وحقق 
االتحاد، الذي أفلت من الهبوط 
املوس�م املايض، فوزا واحدا يف 
آخر ثماني مباريات بالدوري 
ليرتاج�ع إىل املرك�ز ال��13 
برصي�د 13 نقطة حصدها 
وه�و  مب�اراة،   13 خ�ال 
ما يق�ل عن نص�ف رصيد 

النر البالغ 29 نقطة.

أكد مدرب باريس س�ان جريمان األملاني توماس توخيل 
أن املدير الريايض لنادي العاصمة الفرنسية الربازييل 
ليوناردو يعارض انتقال هداف الفريق األوروغوياني 
إدينس�ون كافان�ي خال ف�رتة االنتقاالت الش�توية 

خال الشهر الحايل.
وق�ال توخي�ل يف مؤتمر صحف�ي “لدينا 
الرأي ذاته. كانا ال يحب التغيري خال 

املركاتو الشتوي”.
ليون�اردو خربة  وأض�اف “يمل�ك 
الف�وز  كيفي�ة  يع�رف  كب�رية، 
باأللق�اب ويعرف م�ا هو مهم 
من أج�ل تحقي�ق ذل�ك. نريد 
الفوز بأك�رب عدد ممكن من 
األلقاب ولهذا السبب نريد 
فريق�ا كب�ريا”. وينتهي 

عق�د كافاني أفضل ه�داف يف تاريخ باريس س�ان جريمان مع 
198 هدف�ا، يف نهاية املوس�م الحايل، وبحس�ب إذاع�ة “مونتي 
كارل�و” توصل كافاني إىل اتف�اق مع أتلتيكو مدريد اإلس�باني 
لانتق�ال إىل صفوفه خ�ال فرتة االنتق�االت الش�توية الحالية 
ملوسمن ونصف. وخرس كافاني مركزه األسايس بعد قدوم قلب 
الهج�وم األرجنتيني ماورو إيكاردي عىل س�بيل االعارة من إنرت 
ميان االيطايل، وصودف مجيء األخري مع إصابة أبعدت كافاني 
ملدة شهرين عن املاعب نجح خالها إيكاردي يف فرض نفسه يف 
التش�كيلة األساس�ية. وقال توخيل يف هذا الصدد “يلعب كيليان 
مبابي وماورو إيكاردي بش�كل رائ�ع جدا. كان األمر صعبا عىل 
إدي أن يكاف�ح ث�م تعرض لإلصاب�ة. بدأ يكافح اآلن الس�تعادة 
مرك�زه وهذا ما نطلبه منه”. وختم “ثمة منافس�ة قوية داخل 
صف�وف الفريق، بطبيعة الح�ال الجميع يريد املش�اركة لكني 
ال أس�تطيع ان أعد أحدا بيشء. املنافس�ة موج�ودة دائما وهذه 

نقطة قوة لسان جريمان”.

بش�خصيته  كان  وُع�رف 
الصلبة عندما حمل ألوان بايرن 
يف خال 14 عام�ا، لكنه قال ممازحاً 
يف مؤتمر صحفي إنه لن يكون هناك أية 
“تدخات أرضية” يف قاعة االجتماعات، 
يف إش�ارة منه إىل أنه س�يتحىل بالهدوء 
طباع�ه  بخ�اف  ح�اداً  يك�ون  ول�ن 
عندم�ا كان العباً. وق�ال الحارس الفذ 
“العاطف�ة كان�ت مهم�ة 
جدا بالنسبة إىل كاعب، 
لكن يف عالم األعمال 
مفيدا  ه�ذا  لي�س 

بالرضورة”.
كان  وانض�م 
عام�ا(   50(
إىل  رس�مياً 
مجلس إدارة 

م�ل  لق�ب الدوري حا
ن�ي  ملا أل وسيخلف ا املايض،  األس�بوع 
لنج�م  كارل-هاينتس ا أيضا  السابق 
مينيغ�ه  و التنفيذي ر الرئي�س  يف منص�ب 
م�ن  2022. ويف ب�دءا  كانون الثاني/يناي�ر 

الوق�ت،  سيعمل عن قرب إىل جانب رومينيغه ه�ذا 
الريايض  يف واملدي�ر  صالحميدزيت�ش  حس�ن  البوس�ني 

“ق�رتة تأقلم” مدة س�نتن. وس�يتم تكليف كان يف صناع�ة حقبة جديدة 
لبايرن بعد رحيل رومينيغه والعراب الكبري للنادي أويل هونيس الذي تخىل 
ع�ن منصب الرئاس�ة العام امل�ايض. وقال كان إنه ي�درك حجم التوقعات 

العالية يف بايرن، مضيفا أن التحدي “يناسب شخصيتي”. أضاف “مدرب 
عظي�م لبايرن قال يل س�ابقا إنه إذا وقعت عقدا هن�ا، يجب ان تدرك ماذا 
ينتظ�رك.. يف بايرن يجب أن تكون الرقم واحد يف كل املجاالت. نريد تقديم 
كرة ممتازة للجماهري، وألجل ذل�ك يجب أن نهيئ الظروف االقتصادية”. 
وأضاف كان أن تنش�يط قطاع الناشئن س�يكون “من أهم املواضيع” يف 
واليته. ورأى رئيس النادي الجديد هربرت هاينر أن كان اسُتقدم “لخربته 
الكروي�ة، خربته يف مج�ال العمل والحمض النووي لباي�رن”. وأحرز كان 
كاع�ب دوري أبط�ال أوروبا، كأس االتح�اد األوروبي وثماني�ة ألقاب يف 
الدوري املحيل مع بايرن قبل اعتزاله يف عام 2008. وكان أحد ابطال بايرن 
يف نهائ�ي دوري األبط�ال عام 2001 منق�ذا 3 ركات ترجيحية يف النهائي 
ضد فالنسيا اإلسباني. وإىل جانب نجاحاته عىل أرض امللعب، اشتهر كان 
بطباع�ه الحادة ما منحه لقب “الربكان”. ومنذ اعتزاله، عمل كمحلل مع 

الناقل األملاني “زد دي اف” وحصل عىل ماجستري يف إدارة األعمال.

تناف�س مان�ي )27 عام�اً( م�ع النجم امل�ري محمد ص�اح زميله يف 
فريق “الريدز” والنجم الجزائري رياض محرز العب مانشس�رت س�يتي 
اإلنكلي�زي. وكانت مس�اهمة ماني كبرية يف قي�ادة ليفربول إىل التتويج 
بلقب دوري أبطال أوروبا ملوس�م 2019-2018، وبعدها بكأس السوبر 
األوروبية، وأخرياً بطولة كأس العالم لألندية التي أقيمت الش�هر املايض 
يف العاصم�ة القطرية الدوحة. ويف كأس أمم إفريقيا اس�هم أيضاً ماني 
بقيادة منتخب باده السنغال للمباراة النهائية، لكنه خرس فرصة الفوز 
باللق�ب ملصلحة الجزائر. وهذه امل�رة األوىل التي يتوج فيه ماني متفوقا 
عىل زميله صاح الذي ُتّوج بجائزة األفضل عامي 2017 و2018 ومحرز 
الفائز بها عام 2016. وعىل الرغم من أن مر هي البلد املضيف للحدث 
إال أن صاح لم يحرض الحفل ليش�ارك ماني فرحته، كما فعل الس�نغايل 

العام املايض يف دكار مع الفرعون املري اثناء تتويجه. كذلك 
غاب محرز عن املشهد النشغاله بمباراة فريقه ضد مانشسرت 

يونايتد يف كأس الرابطة االنكليزية.
وقال ماني بعد تتويجه “كرة القدم هي وظيفتي وأنا أحبها وسعيد 

وفخور بهذا اليوم الكبري”. وأضاف “أود أن أش�كر كل شعب 
الس�نغال لدعم�ه يل ط�وال الوق�ت وقريت�ي الصغرية 

البعي�دة .. أنا واثق أنهم يرونا اآلن عىل التلفزيون”.
وتابع “أهدي هذه الجائزة لعائلتي وفريقي وجميع 
املرين الحارضين هنا، وكذلك مدربي ومنتخب 
ب�ادي وجميع أصدقائي يف املنتخب ويف ليفربول”.

وحصد الس�نغايل 477 صوتاً ليفوز بالجائزة، فيما 
جاء صاح يف املركز الثاني ب�325 صوتاً ومحرز ثالثا 
ب�267 صوتاً. وس�ارع ص�اح إىل تهنئة ماني وبعث 

له برس�الة عىل انس�تاغرام قال له فيه�ا “تهانينا 
صديق�ي”. وكان مان�ي قد أح�رز خال عام 

2019 م�ا مجموع�ه 34 هدفاً يف 61 
مباراة لعبها مع ناديه ليفربول 

بلق�ب  مع�ه  ت�وج  ال�ذي 
اوروب�ا،  ابط�ال  دوري 

فق�اً كم�ا صن�ع 12 هدف�اً  و
االتح�اد  التي الحص�اءات  اإلفريق�ي 
ع�ىل نرشها عىل حس�ابه  الرس�مي 

موقع تويرت.

خط�ا مانشس�رت س�يتي خط�وة عماق�ة 
باتج�اه التأه�ل إىل نهائ�ي كأس الرابط�ة 
اإلنكليزي�ة بتفوق�ه 1-3 يف ذه�اب نص�ف 
نهائ�ي املس�ابقة، عىل جاره ومس�تضيفه 
مانشس�رت يونايتد عىل أرضي�ه ملعب أولد 

ترافورد الثاثاء.
وأنهى فريق املدرب بيب غوارديوال الش�وط 
تن�اوب  نظيف�ة؛  بثاثي�ة  بالتق�دم  األول 
ع�ىل تس�جيلها الربتغ�ايل بريناردو س�يلفا 
17، والجزائ�ري رياض مح�رز 33، والعب 
مانشسرت يونايتد الربازييل أندرياس برييرا 

.39
ويف الشوط الثاني سجل ماركوس راشفورد 

هدف يونايتد الوحيد 70.
ويق�ام لق�اء اإلياب ع�ىل س�تاد االتحاد يف 
29 م�ن يناير الحايل. ويلتق�ي غداً يف نصف 

النهائي اآلخر ليسرت سيتي وآستون فيا.
يف  كاس�حاً  أداء  غواردي�وال  فري�ق  وق�دم 
الش�وط األول بتغي�ريات واضح�ة إذ لع�ب 
ب�ا رأس حربة، قبل أن يدخل جيس�وس يف 

الدقيقة 80.
ويف الشوط الثاني خفض سيتي من إيقاعه 
وتحسن مستوى يونايتد لكن ليس بالشكل 

الكايف إال لتسجيل هدف واحد.
سولسكاير ينتقد عقلية العبيه

 بعد ثاثية السيتي
م�درب  سولس�كاير  جون�ار  أويل  وص�ف 
مانشس�رت يونايت�د أداء العبيه يف الش�وط 

األول، من الهزيمة أمام مانشسرت سيتي 3 
� 1 يف ذهاب قبل نهائي كأس رابطة األندية 
اإلنجليزي�ة املحرتف�ة، بأنه األس�وأ للفريق 

باملوسم.
ورغ�م أن س�يتي ب�دأ املب�اراة دون مهاجم 
رصي�ح فإنه تف�وق تماما يف أول�د ترافورد 

وفاز 1-3 وسجل كل األهداف يف غضون 21 
دقيقة بأول شوط.

امل�درب  تس�اؤل  يف  األداء  ه�ذا  وتس�بب 
النرويج�ي ع�ن عقلي�ة الفري�ق وق�ال إن 
الاعب�ن يف حاجة إىل تعل�م كيفية مواجهة 

األمور عندما تسري عىل عكس رغبتهم.

وقال للصحفي�ن “بداية م�ن الهدف األول 
للمنافس وحتى االسرتاحة فإننا لعبنا أسوأ 
ش�وط لنا. فلم يك�ن بوس�عنا التعامل مع 

األمر”.
وش�عرنا  يلع�ب  املناف�س  “تركن�ا  وزاد: 
باإلحب�اط واتخذن�ا ق�رارات ل�م يك�ن من 

املف�رتض اتخاذها وكن�ا يف حاجة إىل إعادة 
ترتيب األمور بن الشوطن”.

وواص�ل: “م�ن الطبيع�ي أن يش�عر امل�رء 
باإلحباط عندما يعتقد أنه ال يؤدي بش�كل 
جيد لك�ن يجب التخلص م�ن ذلك رسيعا.. 
ال يمك�ن أن يك�ون الح�ل ه�و تدخ�يل بن 
الش�وطن لكن يجب ع�ىل الفريق أن يتعلم 

مما حدث”.
وأردف: “لدينا تشكيلة شابة. لقد قلت ذلك 
م�رات عديدة لك�ن األمور ل�ن تتغري خال 
الف�رتة بن كل مؤتمر صحف�ي.. ال نزال يف 

هذه املرحلة”.
وأكمل: “هذه تش�كيلة ش�ابة ونحن نتعلم 

ويجب اكتساب هذه الخربات”.
وأخرج سولس�كاير العبه جي�ي لينجارد 
وأرشك نيمانيا ماتيتش بن الشوطن لدعم 
خط الوسط وتحسن األداء وسجل ماركوس 
راشفورد هدفا ليعيد آمال يونايتد يف التأهل 

قبل خوض مباراة اإلياب هذا الشهر.
وقال: “كان رد الفعل جيدا يف الشوط الثاني 

لكن املهمة ال تزال صعبة”.
وأضاف: “الش�وط الثاني منحني شيئا من 

األمل ألننا قدما أداء جيدا”.
وأك�د أن املدافع ه�اري ماجواي�ر، الذي لم 
يتمك�ن م�ن مواجهة س�يتي بع�د اختبار 
لياقة، ق�د ال يكون جاهزا للع�ب يف الجولة 
املقبل�ة من ال�دوري املمتاز أم�ام نوريتش 

سيتي.

بعد سلس�لة من أربع هزائ�م متتالية عىل أيدي إنديانا 
باي�رسز وميلووكي باكس ودنفر ناغتس وجاره لوس 
أنجلي�س كلي�ربز، حقق ليك�رز يف ملعبه “س�تايبلس 
سنرت” فوزه الس�ادس توالياً والثاثن هذا املوسم من 
أص�ل 37 مباراة بفضل نجم�ه املطلق ليربون جيمس 
الذي س�جل 31 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات 
حاسمة يف غضون 31 دقيقة، فيما أضاف كايل كوزما 
وكنتافيوس كالدويل-بوب 16 و15 نقطة عىل التوايل.

ول�م تكن فرح�ة ليكرز به�ذا االنتصار الس�هل كاملة، 
إذ تع�رض نجم�ه اآلخر أنتوني ديفي�س لإلصابة خال 
الربع الثالث بعد س�قوطه بقوة ع�ىل األرض وخروجه 
من امللعب وس�ط قلق كبري من زمائه وطواقم الفريق، 
إال أن اإلصابة كان�ت يف نهاية املطاف كدمة يف الحوض 
وليس�ت كرسا بحسب ما تبن من الفحص الذي خضع 

له.
ولم يحتفل ليكرز بس�بب ه�ذه اإلصابة بكونه الفريق 
الثان�ي فق�ط يف ال�دوري هذا املوس�م ال�ذي يصل اىل 
الثاث�ن انتص�ارا من بع�د ميلووكي باك�س متصدر 
املنطق�ة الرشقي�ة والرتتيب العام )32 ف�وزا مقابل 6 

هزائم(.
وه�ذه املرة األوىل الت�ي يصل فيها ليك�رز إىل االنتصار 
الثاث�ن بهذه الرسعة منذ موس�م 2009-2008 حن 
ب�دأ البطول�ة بثاث�ن ف�وزا مقاب�ل 6 هزائ�م بقيادة 
أس�طورته كوبي براينت الذي قاده حينها إلحراز لقبه 

الخامس عرش من أصل 16 يف تاريخه.

وحس�م ليكرز اللقاء فعليا يف الشوط األول الذي أنهاه 
متقدم�ا 45-62، ثم وصل الف�ارق إىل ثاثن نقطة يف 
الربع األخري الذي حس�مه 17-32 بع�د أن كان الثالث 
متقارب�ا )25-23(، وذلك عىل الرغ�م من جهود العبه 
الس�ابق جوليوس راندل الذي سجل 15 نقطة مع 10 
متابع�ات للضيوف وأضاف آر دج�اي باريت 19 دون 
أن يك�ون ذلك كافي�ا لتجنيب نيكس هزيمت�ه الثالثة 
تواليا يف رحلته إىل الغرب من أصل سلس�لة من خمس 

مباري�ات )ف�از يف األوىل ع�ىل بورتاند تراي�ل بايزرز 
وسيخوض الخامسة األخرية يف هذه السلسلة األربعاء 

ضد يوتا جاز(.
ويف أب�رز مباري�ات الثاثاء، س�قط تورونت�و رابتورز 
حامل اللقب للمرة السادس�ة عىل أرضه هذا املوس�م، 
وذلك بخس�ارته أمام بورتاند ترايل بايزرز 99-101 

ميل�و بس�لة س�جلها النج�م املخرضم  ر كا
ث�وان  أرب�ع  قب�ل  ع�ىل أنتون�ي 

نهاية اللقاء.
وهي املرة الس�ابعة ع�رشة التي يس�جل فيها أنتوني 
س�لة الفوز خال مسريته مع بقاء خمس ثوان أو أقل 
يف الرب�ع الرابع أو يف الش�وط اإلض�ايف، أي أكثر بأربع 
مرات من أي العب آخر منذ أن بدأ مش�واره يف الدوري 

موسم 2004-2003 مع دنفر ناغتس.
وأنه�ى ابن ال��35 عام�ا اللقاء ب�28 نقط�ة وأضاف 
داميان ليارد 20 وحسن وايتسايد 14 مع 16 متابعة، 
لينجح بايزرز يف وضع حد ملسلس�ل هزائمه يف ملعب 
تورونتو عند أربع مباريات ويحقق فوزه الثاني فقط 
يف آخ�ر 10 مواجه�ات مع حام�ل اللقب ال�ذي برز يف 
صفوف�ه كاي�ل الوري )24 نقط�ة م�ع 10 متابعات( 
واإلس�باني س�ريج إيباكا )17 نقطة مع 11 متابعة( 

دون أن يجنباه هزيمته ال�13 يف 37 مباراة.
ويف املباريات األخرى، قاد كريس بول فريقه أوكاهوما 
س�يتي ثاندر للفوز عىل مضيفه بروكل�ن نتس -111

103 بعد التمديد بتسجيله 20 من نقاطه ال�28 يف الربع 
الرابع والش�وط اإلضايف، فيما تغلب ديرتويت بيستونز 
ع�ىل كليفان�د كافالي�ريز 113-115 بفضل س�لة من 
املخرضم ديريك روز يف آخر 27 ثانية منهيا اللقاء ب�24 
نقطة مقابل 23 مع 20 متابعة لزميله أندريه دروموند.
وفاز ممفيس غريزليز عىل مينيسوتا تمربوولفز -119

112، وساكرامنتو كينغز عىل فينيكس صنز 114-103 
رغ�م تألق ديفن بوكر يف صفوف األخري )34 نقطة مع 

7 تمريرات حاسمة و4 متابعات(.
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سواريز األفضل بالليجا يف كانون األول

صالح يسخر من جائزة االحتاد 
املصري يف حفل كاف

اعالم الكرتوني مانشسرت سييت يغلب جاره يونايتد ويقرتب من نهائي الرابطة

إصابة ديفيس تعكر على ليكرز فرحة انتصاره الثالثني

اختار اتحاد الاعبن املحرتفن بإسبانيا، النجم األوروجواياني 
لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أفضل العب يف شهر ديسمرب/ 

كانون األول املايض.
وبحس�ب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن سواريز الذي يتم 
عامه ال� 33 بعد أيام، نجح خال الش�هر املايض يف تس�جيل 3 

أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.
ولع�ب النج�م األوروجواياني دوًرا رئيس�ًيا يف األه�داف ال� 10 
األخ�رية لربش�لونة بالليج�ا، حي�ث س�جل 4 أه�داف وقدم 6 

تمريرات حاسمة.
ويعاني برشلونة من غياب البديل املناسب القادر عىل تعويض 
س�واريز، وبينما يتواصل بح�ث النادي الكتالون�ي عن خليفة 

هدافه األوروجواياني، لضمه الصيف املقبل.

سخر محمد صاح نجم ليفربول اإلنجليزي ومنتخب مر من 
منح جائزة أفضل اتحاد محيل يف حفل جوائز االتحاد األفريقي 

لكرة القدم “كاف” إىل االتحاد املري لكرة القدم.
ون�رش ص�اح ص�ورة ع�رب اإلس�توري بحس�ابه ع�ىل موقع 
“إنس�تجرام” البنته مكة وهي تضحك، وعلق عليها: “وجائزة 

أفضل اتحاد ذهبت إىل ...”.
وجاءت س�خرية صاح استمرارا ملسلس�ل الخافات بن نجم 
ليفربول واتحاد الكرة املري، والذي اشتعل يف الفرتة املاضية، 
ووصل�ت األمور إىل تهديد صاح باالعت�زال الدويل وحذف كونه 
العبا يف منتخب مر من حس�اباته الرسمية بمواقع التواصل 

االجتماعي.
واستضافت مدينة الغردقة املرية حفل جوائز الكاف لألفضل 
يف ع�ام 2019، وت�وج الس�نغايل س�اديو ماني نج�م ليفربول 
اإلنجلي�زي بلق�ب أفض�ل العب يف الق�ارة، متفوق�ا عىل صاح 

والجزائري رياض محرز.

ليوناردو وتوخيل يعارضان انتقال كافاني يف املريكاتو الشتوي ساديو ماني يتوج جبائزة أفضل العب إفريقي لعام 2019

شبح اإلقالة يطارد مدرب احتاد جدة
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كان يعد بطباع هادئة يف مهماته اجلديدة مع بايرن
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احلوثيون ينوعون أساليب انتهاك إنسانية الصحفيني
صنعاء/وكاالت:

يعشد كل صحفشي يمنشي مشروع معتقل، 
خصوصشا يف املناطشق الخاضعة لسشيطرة 
الحوثيني، حيث تستمر مالحقة الصحفيني 
والناششطني واملدونني املتبقني يف البالد عىل 
قلتهم ألسشباب مختلفة، ويقبعون ألششهر 
وحتشى سشنوات يف السشجون دون محاكمة 
يف ظروف قاسشية، حيشث تنتهشك كرامتهم 

اإلنسانية.
ظهر الصحفي اليمني عبدالحافظ الصمدي 
بجسشم هزيشل ومنهشك ويف وضشع صحشي 
متدهور، وتبدو عليه آثار التعذيب واإلهمال 
الصحي، خالل جلسة تحقيق بعد أشهر من 
اإلخفاء القشري واالعتقال غشر القانوني 
يف سشجون الحوثيني، وهو ما أكده محاميه 

عبداملجيد صربه.
وقالشت نقابة الصحفيشني اليمنيني، يف بيان 
نرتشه عشىل صفحتهشا بموقع فيسشبوك، 
إنهشا تابعشت بشدء التحقيق مشع الصحفي 
عبدالحافظ الصمشدي أمام النيابة الجزائية 
بصنعشاء بعد أكثر من خمسشة أششهر عىل 

اختطافه.
وأوضح املحامي عبداملجيد صربه يف منشور 
عىل حسشابه يف فيسشبوك، “حرضنا جلسة 
التحقيق األحشد مع الصحفشي عبدالحافظ 
هزاع ثابشت الصمدي حيث تم إدخاله غرفة 
التحقيشق وقد كان جسشمه هزيال وضعيفا 
ومظهشره  بشارزة،  وجهشه  وعظشام  جشدا 
الخارجشي يشدل داللشة قاطعشة عشىل نشوع 
املعاملشة القاسشية والالإنسشانية والحاّطة 
بالكرامشة، وكذلك عشىل التعذيب الجسشدي 
واملعنوي الذي تعرض له خالل فرتة اعتقاله 
غر القانونية مدة خمسة أشهر منذ تاريخ 
اعتقاله يف 27/7/2019 حتى تاريخ إحالته 
عىل النيابة، وقد كان يف ثالثة أششهر ونصف 
الششهر منها مخفيا قرا، حيشث كان أول 

اتصال له بأهله يف10/11/2019”.

وأضاف املحامي “كان لسشوء التغذية الذي 
تعرض لشه، وكذلشك عشدم الرعايشة الطبية 
والصحيشة والتعذيب املتنوع، الدور األكرب يف 
ظهوره بذلك الششكل، فقشد تكلم يف محرض 
التحقيشق أنشه يعاني مشن مشرض القولون 
والضغط وضيشق يف التنفس وورم يف ظهره 

ولم تتم معالجتشه مشن تلشك    األمشراض”.
وتحشدث املحامي يف منششوره عن أسشاليب 
التعذيب القاسشية التي تعرض لها الصمدي 
الصحفشي السشابق لشدى صحيفشة أخبشار 

اليوم.
وأدانت نقابة الصحفيني اليمنيني، “املعاملة 
القاسشية” التشي يتعشرض لهشا الصمشدي، 
مطالبشة برعشة اإلفشراج عنه وعشن بقية 

الصحفيني.
وحملشت النقابشة جماعشة الحوثشي كامشل 
املسشؤولية عن “املعاملة القمعية والتنكيل 

املمنهج تجاه الصحفيني املختطفني”.
ويعانشي الصحفيون املعتقلون يف سشجون 
الحوثي مشن ظشروف مماثلة وششتى أنواع 
التعذيشب واإلهمال الصحي الذي تسشبب يف 
إصابتهم بأمراض مزمنة تهدد حياة البعض 
منهشم، إضافة إىل منشع أرسهم وذويهم من 

زيارتهم.
ويعتشرب كل صحفي يمني مشروع معتقل 
خصوصشا يف املناطشق الخاضعة لسشيطرة 
الحوثيني، حيث تسشتمر مالحقة اإلعالميني 
والناششطني واملدونني املتبقني يف البالد عىل 

قلتهم، وتعرض الصحفي سشلطان قطران 
يف نهاية ديسشمرب املايض، لالعتقال من قبل 

األمن السيايس يف صنعاء.
وتساءل صحفي من زمالء قطران “هل يريد 
الحوثيون إفراغ العاصمشة من الصحفيني، 

أشك يف قدرتنا عىل االحتمال أكثر”.
وقالت نقابة الصحفيني إنها “تتابع قضية 
اختطشاف سشلطان قطشران منشذ اختطافه 
يف صنعشاء مواكبشة لشكل الجهود السشاعية 
إىل إطشالق رساحشه، والتي طلبشت إعطاءها 
فرصشة بنشاء عىل طلشب بعشض الصحفيني 
وأرسة قطران، إال أننا لم نلمس أي خطوات 

ترتجم تلك الوعود املتكررة باإلفراج عنه”.
ودعشت النقابشة كافشة األطشراف إىل إيقاف 

مطشاردة وترويشع الصحفيشني، والكف عن 
الرصاعشات  يف  وإقحامهشم  اسشتهدافهم 
والخالفات السياسشية وعدم التعامل معهم 

بطريقة عدوانية .
كمشا طالبت كافشة األطشراف بتوفشر بيئة 
آمنة للعمل الصحفي بعيدا عن حالة العداء 
التشي تبديهشا كل األطراف تجشاه الصحافة 

والصحفيني.
ورصشدت عدة تقارير إعالمية يمنية أوضاع 
الصحفيشني اليمنيني والحريشات املتدهورة 
الحريشات  أعلشن “مرصشد  البشالد، فقشد  يف 
اإلعالميشة” اليمني التابع ملركز الدراسشات 
واإلعالم االقتصادي )غر حكومي(، تسجيل 
143 انتهشاكا ضد الحريات اإلعالمية بالبالد   

خالل 2019.
وأوضشح التقريشر أن مشن بشني االنتهاكات 
الش143 التي تعرض لها اإلعالميون، حالتْي 
قتل، و9 حاالت إصابة، و6 حاالت اختطاف، 
و15 حالشة اعتقال، و30 حالة اعتداء، و20 
حالة تهديد، وحالة إيقاف واحدة عن العمل، 

و11 انتهاكا ضد مؤسسات إعالمية.
وأششار التقرير إىل أن االنتهشاكات املتبقية، 
توزعشت عىل عشدد من الحشاالت منها إحالة 
صحفيني عىل النيابة، وتعميم بعدم التوثيق 
والترصف بممتلكات 25 صحافيا ووسشيلة 

إعالمية تمهيدا ملصادرتها.
ولفشت إىل أن الصحفيشني يف اليمشن يعملون 
يف بيئشة معادية، بسشبب تزايد املمارسشات 
القمعيشة املمنهجة ضدهم مشن قبل أطراف 

الرصاع.
وذكشر أن جماعشة الحوثي تصشدرت قائمة 
مرتكبشي االنتهشاكات ضشد الصحفيشني يف 
اليمن، بواقع 75 انتهاكا من إجمايل الحاالت 
املسشجلة خالل العام املشايض. فيما قال إن 
37 حالشة انتهشاك ارتكبتهشا أطشراف تابعة 

للحكومة اليمنية.
وأوضشح أن 11 مؤسسشة إعالمية تعرضت 

خالل 2019 النتهاكات مختلفة، تنوعت بني 
4 حشاالت نهشب ممتلكات وسشائل إعالمية، 
وحالة اقتحام لوكالة األنباء اليمنية “سبأ” 
بمحافظة عدن )جنوب(، و4 حاالت اعتداء 

عىل مؤسسات إعالمية.
وأكد املرصد أن حالة الصمت الدويل وإفالت 
األطشراف من العقاب ششجعا عىل وحششية 
التعامشل مع الصحفيني واسشتهدافهم، بما 
يف ذلك جرائم القتل العمد والتعذيب وتهديد 

السالمة الشخصية للصحفيني.
وتطشرق التقريشر إىل أنشه ال يشزال هناك 18 
صحفيا يقبعون يف سجون جماعة الحوثي 
والحكومشة اليمنيشة وتنظيشم “القاعشدة”، 
من بينهم 16 صحفيا يف سشجون الحوثيني 
مرت عىل أكثرهم أربعشة أعوام. فيما يوجد 
صحفي آخر معتقشل لدى الحكومة اليمنية 
بمحافظشة مشأرب، بينما ال يشزال الصحفي 
محمد املقري، معتقال لدى تنظيم “القاعدة” 
بحرضمشوت أثنشاء سشيطرته عشىل املكال يف 

2015، وال يعشرف مصشره حتشى اليشوم.
واسشتهل عشدد مشن الصحفيشني واألدبشاء 
والناشطني العام الجديد، باالحتشاد األربعاء 
للتنديد بما قامت به مجموعة مسلحني من 
ميليشيات الحوثي، من اقتحام ملبنى اتحاد 
األدبشاء والكتاب اليمنيني يف محافظة ذمار، 
موجهني رسائل للبعض من قيادات وأعضاء 
االتحشاد من أجل الحضشور والتضامن أيضا 

الستعادة مبنى االتحاد.
وطالب املحتجون السشلطة املحلية برعة 
إخراج املسشلحني من مقر االتحشاد وتحّمل 

املسؤولية الكاملة.
وكانشت مجموعشة مشن املسشلحني التابعني 
مليليششيا الحوثشي، املدعومة مشن إيران، قد 
اسشتولت، عىل مقشر االتحاد العشام للكتاب 
اليمنيشني فشرع ذمار. وهشذا االعتشداء ليس 
بجديد، فقد تم السشطو عىل املبنى نفسه  يف 

عام 2018.

تصعيد شديد الخطورة في اليمن

ثقة السلطات ال تنقذ اإلعالم

بعدما انتقد اعالم الديوان الملكي

 الجزائر/األناضول:
 أعلنشْت رئاسشة الشوزراء الجزائريشة، إنهاء مهشام مديشري التلفزيون الرسشمي والهيئة 

الحكومية لتسير اإلعالنات املوجهة لوسائل اإلعالم.
ونقلت وكالة األنباء الجزائرية، عن رئاسة الوزراء: “أنهيت الثالثاء مهمات كل من املدير 
العام للمؤسسشة العموميشة للتلفزيون سشليم رباحي، والرئيس املدير العام للمؤسسشة 

الوطنية لالتصال والنر واإلشهار منر حمايدية”.
ولشم يقدم املصدر تفاصيل أكثر حول سشبب القرار أو من سشيخلف هذين املسشؤولني يف 

منصبيهما.
وعشني رباحي وحمايدية يف منصبيهما نهاية مايو/ أيار 2019 من قبل الرئيس السشابق 
املؤقشت عبد القشادر بن صالح، يف إطار تغيرات ششملت عددا من مسشؤويل املؤسسشات 

اإلعالمية الحكومية واملحسوبني عىل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأضحشى التلفزيون الرسشمي خالل األزمة السياسشية التي ششهدتها البشالد بعد تنحية 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أهم مصدر للمعلومة.
فيما تحتكر مؤسسة النر واإلشهار سوق اإلعالنات الحكومية املوجهة لوسائل اإلعالم 

يف البالد وتوصف من قبل نقابات بأنها يد السلطة للضغط عىل الصحافة.

النجف/نينا:
قدَم مراسال قناة / الحرة عراق / يف النجف والعاصمة بغداد استقالتيهما من العمل يف القناة 

بعد عمل ميداني دام أكثر من عر سنوات.
وأكد راجي نصر مراسشل /الحرة عراق/ يف النجف ملراسل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء/

نينا/ ، تقديمه الاستقالة دون ذكر اي تفاصيل .
وكان مراسشل /الحرة عراق/ يف العاصمة بغداد موفق مجيد هو اآلخر قد قدم استقالته اول 

امس الثالثاء من مكتب القناة .

أنقرة/وكاالت:
 قالشت تقارير إعالميشة تركية إن مجموعة 
“تشورك ميديشا” املقربة من حشزب العدالة 
والتنميشة الحاكم يف تركيشا، قررت تقليص 
حجشم مؤسسشاتها اإلعالميشة ابتشداء من 
مطلشع 2020، بسشبب األزمشة االقتصادية 

الطاحنة.
وتضشم املجموعة اإلعالمية عشددا من أكرب 
الصحف املوالية للرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغان، وعىل رأسشها صحيفة “أكششام” 
و”جوناش” و”ستار”، باإلضافة إىل قنوات 

تلفزيونية منها قناة “24 تي.يف”.
الرتكيشة  “زمشان”  صحيفشة  وذكشرت 
املعارضة أن املجموعة قررت إغالق جريدة 
“جونشاش”، التشي يتشوىل مجلشس إدارتها 
تورجاي جوالر، باإلضافة إىل إغالق جريدة 
“ستار” أيضا، والتي يتوىل رئاسة تحريرها 

نوح ألبراق.
وأضافشت أن املجموعة سشتكتفي بجريدة 
“أكششام” فقط، كوسشيلة لإلعالم املقروء، 
قناتهشا  بتقليشص حجشم  بينمشا سشتقوم 

التلفزيونية “24 تي.يف”.
وأوردت التقاريشر أن املجموعات اإلعالمية 
والصحف ووسشائل اإلعشالم املوالية لحزب 
العدالشة والتنمية والرئيشس أردوغان، بدأت 
تشرح العاملشني فيهشا وتغلشق أبوابها، يف 
محاولة لتخفيف وطشأة األزمة املالية التي 
أصابتها، بعد قرار رئيس بلدية إسشطنبول 
الكشربى الجديشد، أكشرم إمام أوغلشو وقف 
الدعشم املادي الشذي كان يقدم مشن البلدية 
إىل هشذه الوسشائل اإلعالميشة، خشالل فرتة 
سشيطرة حشزب أردوغشان عىل إسشطنبول. 
ومؤخشرا اضطرت 6 فضائيشات يف تركيا إىل 
اإلغالق وتريح العاملني، بسبب مشكالت 
تغطيشة  عشن  معهشا  عجشزت  اقتصاديشة 
مرصوفاتها، لينضموا إىل العديد من وسائل 

اإلعالم املتوقفة عن البث.
وأغلق رجل األعمال الشهر جاويد تشاغالر 
قنشاة  تأثشرت  حيشث  اإلعالميشة.  منافشذه 
“تلفزيون تركيشا الجديد” التابعة ملجموعة 
تكسشاس اإلعالمية باألزمشة االقتصادية يف 

تركيا.
وقررت القناة التلفزيونية، التي تعمل فيها 
أسشماء معروفة من اإلعالميشني مثل املذيع 
الششهر توركان فشارول وأويكشو جنكيز، 
وقشف فعالياتها، بسشبب عشدم وصولها إىل 
املستوى املتوقع من اإلعالنات. وُطرد حوايل 

80 من العاملني بالقناة.
وكذلشك أوقفشت إدارة قناة “وومشن” البث 
“هشالل”  قنشاة  توقفشت  بعدمشا  نهائيشا، 
اإلسالمية عن البث، وسشبقهما إعالن قناة 
أوالي “Olay” ومحطتهشا اإلذاعيشة وقشف 

البث.
وبحسشب ألرب جونايدن مدير الفرع الرتكي 
أكشرب رشكشة خدمشات   Deloitte لركشة 

مهنيشة يف العالشم، خالل املؤتمشر التعريفي 
اإلعشالم واإلعالنشات يف  اسشتثمار  بتقريشر 
تركيشا، تراجعت االسشتثمارات اإلعالمية يف 
تركيا خالل النصف األول من العام املايض، 
يف قنشوات التلفزيشون بنحشو 7 باملئشة ويف 
الصحافة بنحو 31 باملئة، غر أنها ارتفعت 

يف الوسائط الرقمية بنحو 10.8 باملئة.
وكششف ألرب جونايدن أن النصف األول من 
2019 ششهد تراجع االستثمارات اإلعالمية 

بنحو 3.8 باملئة لتسجل 4.3 مليار لرة.
وخالل الفرتة نفسها، تراجعت االستثمارات 
اإلعالميشة يف قنشوات التلفزيشون بنحشو 7 
باملئة لتسشجل 2.08 مليار لرة، وتراجعت 
يف الصحافشة بنحو 31 باملئة لتسشجل 294 
مليون لشرة. وعىل الصعيد اآلخشر ارتفعت 
االستثمارات اإلعالمية يف الوسائط الرقمية 

بنحو 10.8 باملئة لتسجل 1.3 مليار لرة.
وتعاني تركيا ضغوطا متزايدة عىل اإلعالم، 
يف ظشل هيمنشة حكومشة الرئيشس رجشب 

أردوغشان عىل الصحف وقنشوات التلفزيون 
واملواقشع اإلخباريشة، لضمان عشدم توجيه 

انتقادات.
وكشف تقرير تركي سيطرة السلطات عىل 
95 باملئة من اإلعالم داخل تركيا، واحتاللها 
املرتبة الثانية عامليا يف معدالت انعدام الثقة 

باألخبار.
شر برتكيا  وأوضشح تقرير “اإلعشالم املتصحِّ
املسشتبدة”، الشذي أعدتشه املنصشة العلمية 
بحزب الشعب الجمهوري الرتكي املعارض، 
أّن تركيا فرضت حظر نر عىل 468 حدثا، 

خالل األعوام السبعة األخرة.
وتشر الدراسة التي أجرتها جامعة “قدير 
هشاس” إىل أن ثالثشة من كل خمسشة أتراك 
يشرون أّن بالدهم تفتقشر لحرية الصحافة، 
كمشا أوضحشت الدراسشة أّن ثالثة مشن كّل 
خمسشة مواطنني ال يثقون يف أخبار اإلعالم 

الرتكي.
وكان تقريشر صشادر عن معهشد “رويرتز” 
لدراسشة الصحافشة يف جامعة أوكسشفورد 
الربيطانيشة، كششف احتالل تركيشا املرتبة 
الثانيشة عامليشا، مشن حيشث عشدم الثقة يف 

األخبار.
ويخفشي اإلعالم الخاضع لسشيطرة الحزب 
الحاكشم يف تركيشا عشن املواطنشني األخبشار 
املتعلقة باألزمة االقتصادية الششديدة التي 
تشهدها تركيا، ويف مقدمتها البطالة وغالء 
املعيششة والزيادات يف األسعار واإلفالسات 
والقروض التي تعجز عن سدادها وطوابر 
املواطنني أمام منافذ الخرضوات والفاكهة 

الرخيصة.
ويششار إىل أنشه بلغ عشدد الصحفيني داخل 
السجون حوايل 150 صحفيا يف عام 2019، 
ممن يحملون بطاقة صحفية رسشمية، إال 
أّن عشدد املوقوفني بسشبب عملهم يف مجال 

الصحافة أكثر من ذلك.

عمان/متابعة الزوراء:
االردنيشة  اليوميشة  الصحشف  جميشع  رفضشت 
الكبرة االلتشزام بمضمون بيان صدر عن نقابة 
الصحفيشني قبشل عشدة ايشام ويلشوح بمقاطعة 
االخبشار الصادرة عن مديرية االعشالم يف الديوان 

امللكي وألول مرة.
ولشم تلتشزم صحشف عمشان املطبوعشة جميعها 
بمضمشون البيان ولم تنره بسشبب االنتقادات 

التي وجهها إلدارة االعالم.
والتفت الوسشط الصحفي إىل ان صحيفة الدولة 
االوىل وهي الرأي ايضشا لم تلتزم بمضمون بيان 
نقابة الصحفيني رغشم ان نقيب الصحفيني هو 
نفسشه رئيس تحرير صحيفشة الرأي، االمر الذي 

يشؤرش عشىل حصشول رشخ يف صفشوف االعشالم 
الرسمي.

وصدر البيان املثشر للجدل اصال بتوقيع مجلس 
ونقيب الصحفيني  فيما اخفقت النقابة يف اقناع 
اي صحيفة يومية بما يف ذلك الراي التي يرتاسها 
نقيب الصحفيني بنر مضمون البيان واتخذت 

الصحف قرارات بتجاهل بيان النقابة.
 وكان البيشان قشد هاجشم  مديريشة االعشالم يف 
الديشوان امللكي بسشبب معلومة غشر دقيقة عن 
تششكيل لجنة لتطوير االعشالم يف الديوان امللكي 
وهشي معلومة نفاها االمني العام للديوان امللكي 
محمد الكركي بعد استفسشار منه عن املسالة يف 

االجتماع مع اللجنة املالية يف مجلس النواب.

اجلزائر... إقالة مديري التلفزيون الرمسي 
وهيئة اإلعالنات احلكومية

استقالة مراسلي “احلرة عراق” 
األزمات االقتصادية جترب منابر إعالمية موالية ألردوغان على إغالق أبوابهايف النجف وبغداد

صحف االردن اليومية ترفض االلتزام مبضمون بيان نقابة الصحفيني
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ثقافية

قصيدة

هاشم موىس الحلو

1
الحرب  عاد لونه كاإلسفلت

فال حاجة كما اظن 
ان تراسل القمر 

فالحروب مازالت تسدد فاتورة 
من يتطلع اليه

وتهمس للعابرين
انه من حجر

ومازالت تخبئ املوتى 
تحت جدار  البنايات 
2                             

ما لجدوى..؟
لفظ عابر 

اال تكون احمقا
مع الكثريين من الحمقى

الذين ما زالوا ..
يرسمون جدار االنفاق

من ذلك االسفلت
املتدفق حربا...

من اشارة  تلك الهراوة ... 
3                           

الشارع زينة االلوان
والبنايات مرصعة بالرماد

منذ ايام ..
تخلفت كتب الجغرافية 

والدرس االول من الرياضيات 
احتفاء بفرايش الصبية

وهم يرسمون خرائطهم
4                           

االزهار تحتضن
الفراشات املتناثرة

بكل الوانها الزاهية
خوفا باال  تطري

مرة اخرى
5                             

يف الضباب
تنعدم الرؤية

واملرافئ
ال تمنح هدوء البحر

ولكن ..
ثمة انتظار للشمس ...

الفراشات ال تطري مرة 
اخرى .. اليس كذلك ..؟

عبد الهادي الزعر
ىف مقدم�ة الكتاب أستش�هد املؤل�ف برأي 

الناقد حسني رسمك حسن القائل :
) ان مهم�ة التميي�ز ألى ق�اص يف البرصة 
تحدي�داً تواج�ه معضل�ة اس�مها » محمد 
خض�ري » وقل�ة قليلة من حكائ�ي البرصة 
الج�دد افلت�ت م�ن تأثريات محم�د خضري 

الرسدية وىف مقدمتهم جابر خليفة (
ام�ا رأيى املتواضع فأن أدب االس�تاذ جابر 
خليف�ة جابر يندرج تح�ت يافطة ) الرسد 

املفتوح ( فمن خالل اطالعي  عىل :
» املواركة -- جيم جديد -- زيد النار« ملست 
معامل�ًا و مغايرة مل�ا هو معلن ىف الس�احة 

البرصية والعراقية
ف�ال ثري�ا تن�ري الن�ص وال عقدة تتوس�ط 
الحدث وال نهاية تنتظر الحل؛ بل اسرتسال 
منبسط يسري الهوينا رشيق الخطى يطول 
فيه الحك�ي أو يقرص، فرسدياته ال تحدها 
التخ�وم وال تع�رتف بالعقب�ات متش�عبة 

مثقفة شمولية حبىل باملعرفة -
وعىل ح�ني غرٍة يضع الق�ارئ بني مفرقني 
اما نهاي�ة صادمة أو اس�تدراج موصول - 
- وباملجم�ل هي خطرات حاكها بش�عرية 

متزن�ة -
حكاياته أو« قصص�ه » التي اطلعت عليها 
تنم�و تلقائياً بال تكل�ف -- تذكرني برواية 
الغري�ب للب�ري كام�ى التي افتتحه�ا هكذا 
) الي�وم مات�ت امي وربما مات�ت امس( أو 
شطحات كولن ولسن يف الالمنتمى باكورة 
فكره الفلس�في املتصاعد اواخر ستينيات 
الق�رن العرشين ف�ال حيز للتبئ�ري وال بيت 
للقصيد بل أفق واس�ع يجوس الديار منقباً 

عن املنزوي واملرتامي والقيص !
واسينى االعرج الجزائري املسلح بالثقافتني 
العربية والفرنس�ية ينتهج نفس الطريقة 

وبعض املرصيني الحاذقني -
ان حاج�ة االنس�ان للتعب�ري عم�ا يجي�ش 

بنفسه تتوقف عىل عاملني

ثقته املفرطة بنفسه و تقبل االّخرين لها !
وتما ش�ياً مع رأى د-- حسني رسمك صار 
لزاماً ع�ىل الحكائني البرصيني الخروج من 

عنق الزجاجة !!
ففي قصة -- س�اعة اّمنة -- من الصفحة 

7 اىل الصفحة 23 مالذى اراد بها لنرى :
حكايت�ه إبتدأت منذ ان ش�يد حنا الش�يخ 
س�وقه عىل الضف�ة االخرى لنهر العش�ار 
مقاب�ل س�وق الهن�ود غايت�ه لف�ت أنظار 
املتبضع�ني برصيني وس�واهم عن مغريات 
والبخ�ور  والتنب�اك  والبه�ارات  التواب�ل 
والنش�وق والس�ويكه الهن�دي واملكرسات 
والعطورات وحبة السودة والبابونج والحنة 
الفاوي�ة والديرم والبس�تج وحب�ال القنب 

والقديفة والكشمري والعباءة الخليجية -
لالس�تهالك  القابل�ة  االنتي�كات  ه�ذه  ان 
البرشى ل�م تصلنا عن طريق - الحرير- بل 
باللنج�ات واملراكب الرشاعية - وىف البرصة 
سوق اّخر هو سوق النسوان ىف مدينة الزبري 

كان عاجاً بالحركة حسب مشاهداتي له ىف 
ستينيات القرن املايض

مواد منوعة ال ح�رص لها تعرضها املحالت 
بأساليب مغرية تؤرس الناظرين ناهيك عن 
ما تستنش�قه األنوف - عنوًة - فتثري فيهم 
العط�اس والرغبة الجامح�ة بالرشاء معاً ؛ 
فعمد حنا الشيخ اىل اعفاء املؤجرين الجدد 

ثالثة اشهر من بدل اإليجار تشجيعا -
رأيت س�وقاً حديثاً أنيق�اً معروضاته جلها 
أجنبي�ة باس�تثناء تماثي�ل صغ�رية لنف�ر 
تيت�ى وكلوب�رتا وبع�ض لوحات مجس�مة 
لألهرام�ات ىف مجم�ع - س�وهو - ىف رشم 
الش�يخ وس�وهو أحد كتب كولن ولس�ون 
املائ�ة والخمس�ني و ه�و بالحقيقة محلة 

شعبية بلندن -
وىف لحظة خاطفة وإذا بالقارئ يجد نفسه 
طائراً من س�وق الش�يخ اىل محالت هارى 
س�ليفريدج اللندني�ة الش�هرية وصاحبه�ا 
امريك�ى يتمت�ع بعقلي�ة تجاري�ة فريدة ؛ 

تخّيله صديقن�ا جابر خليفة ح�ارضاً عند 
خليج نيويورك - منهاتن - محتفال بنصب 
تمث�ال الحري�ة احتف�اء بالذك�رى املئوية 
الس�تقالل امريكا من هيمن�ة االنكليز عام 
1783 وبعد س�ت س�نوات اندلع�ت الثورة 
الفرنسية 1789 و سقوط الباستيل حصن 

اّل بوربن املنيع -
عنده�ا دّوت خط�ب مرياب�و الثورية تلهب 
حم�اس الش�عب املتع�ب وتأجج املش�اعر 
للتخل�ص من لوي�س الرابع ع�رش ومارى 
انطواني�ت ونظ�ام النبالء البغي�ض وإبعاد 
الكنيس�ة الكاثوليكي�ة وقبضتها الحديدية 
م�ع قساوس�تها وكهانه�ا وكرادلته�ا عن 

رسادق السياسة وأالعيبها -
فالش�عب  الع�راق  ىف  االن  يح�دث  كم�ا 
مصدر الس�لطات والش�باب مداد املستقبل 
فأنه�م ضاق�وا ذرعا من معممى الس�لطة 
ومليش�ياتهم املس�لحة ؛ ل�ذا هب�وا لقل�ب 

الطاول�ة ع�ىل رؤوس م�ن   صنعه�ا -

تخيل�ه واقف�ا يف م�كان م�ا يش�به زاوي�ة 
اكس�فورد سرتيت التي أنش�أ فيها متجره 
وهويسائل نفس�ه : ملاذا اهدانا الفرنسيني 

هذا النصب  العمالق ؟ ويجيب :
ربم�ا ارادوه تخليدا ملوتاه�م الجنود الذين 
هب�وا لنجدتن�ا وربما تيمن�اً بالجميل الذى 
اسدته الثورة االمريكية ومبادئها السامية 
لق�ادة الش���عب الفرنس���ي عن�د بداية 

التكوي�ن !!
والحقيق�ة التاريخي�ة تق�ول ان املفكرين 
الفرنسيني هم بناة املدنية الحديثة سدنتها

و س�ادتها )لكونه�م نورماندي�ني أقحاح( 
أم�ا االمريكيني الش�ماليني فه�م ) مللوم ( 
يش�بهون اىل ح�ٍد بعي�د مجتم�ع ارسائيل 
الي�وم ف�األرض للهن�ود الحمر أص�ال لكن 

املستوطنني أبادوهم -
إال اللهم مبادئ ولسن االربعة عرش لحقوق 
االنس�ان -- أمريكية بحتة وما أستجد من 
أف�كار حداثية بع�د الحرب الش�عبية التي 
أستمرت سنني ثالثة بني الشمال والجنوب 
؛ أظهرت هذه الحيثي�ة بالتفصيل القاصة 

ميتشل ىف روايتها -- ذهب ولم يعد --
واملحصلة ال محالت سليفريدج بقت ملالكها 

وال سوق الشيخ -
عن�د  وتجوال�ه  مش�اهداته  بع�ض  )تل�ك 
االصطياف واالس�تجمام تن�درج تحت باب 
أدب الرح�الت مضاف�ا له�ا بع�ض الخزين 

الثقايف املعريف (
الصفح�ات الباقي�ات هواج�س وجداني�ة 
تدور بينه وبني عمار الشهيد وفضول اّمنه 
وبع�ض اش�عار س�مي��ح القاس�م ونزار 

قبانى -
اما كالريى ماريا ص 23 والكابتن مش�ارى 
 41 ص  الطائ�ر  والهولن�دي  و   33 ص 
والحص�ان صاحب العربة ص 55 وخارطة 
وادى الجمل ص 63 التى جمع فيها االستاذ 
بعضاً من الخي�ال العلمي ممزوجا بالواقع 
املنظ�ور فقد ق�رأت قبل س�نوات ملرسحى 

سماوتىل رحل فيما بعد اسمه ناجى كاىش 
مرسحية بعنوان الريبوت�ات تدور ىف نفس 

الفلك -
تلك املتون الرسدية املفعمة بالتوثيق ال أقلل 
من شأنها فهي جديرة بالقراءة واالطالع -
ام�ا موضوع�ة زي�د الن�ار الت�ي تس�مت 

املجموع�ة به�ا :
انها بال ارّصة كعادة من س�بقتها خلت من 
النواة ! اراه يصنع أش�ياًء من عدم يتشبث 
به�ذه وتلك و يتكأ عىل كل واردة و ش�اردة 
فيدونه�ا فأن أقتنع به�ا أمطرها بوابل من 
الوص�ف واالس�تطرادات ومن ث�م يحيطها 
بحزم�ة من الدايل�وك وتداعى االف�كار - - 
املهم انها خصبة خيال )ال تنكر( أو جرعاٍت 
فكري�ة فاض�ت بفع�ل الق�راءة واالط�الع 

سماها قصصاً -
يستعني بالعنونة وأن ابتعدت عن املتن عىل 
شاكلة -- اس�م الوردة -- دابادا -- وليمة 

ألعشاب البحر-
تص�ورت زيد النار ذل�ك العلوى الثائر ) زيد 
بن عىل بن الحس�ني ع ( ال�ذى قام بالثورة 
عىل بنى امي�ة بعد ان تمكن من جمع اثنى 
ع�رش الفا من قبائ�ل الكوفة مؤي�دي ابيه 
وج�ده - - ب�دأت الث�ورة اول الليل وانتهت 
عند انبالج الصباح بمقتله وتفرق أش�ياعه 
مزقاً وكانت كلمة الرس ) يا منصور أمت (

تصورت�ه س�يغوص بهذا الح�دث لكنه مّر 
مرسعاً وبيده العنوان فقط ؟

صلب�وه ب�ني نخلت�ني وبق�ى هك�ذا حتى 
عشعش�ت الحمام�ة ىف جمجمت�ه فزائ�ر 
مرقده قرب الحلة يرى نخلتني متجاورتني 

عالمة ملكان الصلب -
ال تختل�ف رسدي�ة - زيد - ع�ن أخواتها - 
- ح�وت كالع�ادة أقف�اص االرّسى ووجه 
املتوكل وبصمات العذارى امللدوغات بسياط 
االتراك وابن الس�كيت وش�ط العرب وحفر 
الباط�ن وم�زارع طماط�ة صح�راء الزبري 

ورفحا وسلّم الغيبة يف سامراء.

عبد املجيد بطايل
1-العنوان..

يتأل�ف العنوان/ العتبة من جملة اس�مية هي: 
)آله�ة م�ن دخ�ان(، ولفظ�ة: »آله�ة« يف بنية 
العن�وان الرتكيبي�ة، هي خ�رب ملبت�دأ محذوف 
تقديره اسم إش�ارة )هذه(، أو ضمري )هي(.. 
وآله�ة، جم�ع إله، وق�د وردت هن�ا نكرة حتى 

تتالءم مع املعنى العميق للداللة الخفية..
)آلهة من دخان(: عنوان يف مجمله حّمال أوجه 
للمعنى، باس�تعمال الس�ارد/ أحم�د الجنديل، 
تقني�ة االنزي�اح التي تجع�ل املتلقي يتس�اءل 
ع�ن طبيعة ه�ذه اآللهة التي هي م�ن طبعها 
أو من س�يماتها أنها ال تقبل االندثار، والتاليش 
إذ هي من صف�ات )الدخان(.. وهن�ا يتبني لك 
كيف يفاجئ الس�ارد املتلقي بكون اآللهة التي 
يتحدث عنها هي عبارة عن )آلهة من دخان(.. 
وم�ن معاني ح�رف الجر )من( التي توس�طت 
بنية العنوان.. أن يراد بها الداللة عىل التبعيض 
والتقليل من شأن هذه )اآللهة( عىل أنها ليست 
تلك اآللهة التي تس�كن أعماق وأذهان اإلنسان 
ما دامت أنها من دخان والتي تحيل املتلقي عىل 
معان�ي التاليش والضعف، فآلهة من دخان هي 

آلهة متالشية ال تقوى عىل يشء...
2-لوحة الغالف: 

اللوحة فن تعبريي قائم بذاته، تتألف من عنارص، 
أو خام�ات متع�ددة منها: األل�وان والخطوط، 
واألضواء والظالل، واألشكال والرموز.. تمتزج 
فيما بينها لتش�كل عاملا من الجمال املتكامل.. 
فتغدو بذل�ك آلية أو تقنية م�ن تقانات التعبري 
الصام�ت عن النفس، ومضمراته�ا.. لذلك فقد 
أولتها الدراس�ات اللس�انية الحديث�ة اهتماما 
بالغا.. »فقد اقتحمت الس�يميائيات هذا امليدان 
الجم�ايل محلل�ة إي�اه، ومس�تخلصة مختلف 

الدالالت والتأويالت املمكنة...« ) (
تنتم�ي لوحة غ�الف رواية » آلهة م�ن دخان« 
إىل املدرس�ة التعبريية أو التأثريية.. التي تعتمد 
يف رس�التها الفني�ة عىل التعبري عن أحاس�يس 

القي�م  وع�ن  العاطفي�ة،  التش�كييل  الفن�ان 
الروحي�ة.. وهي بذلك تعترب )عتبة برصية( لها 
داللته�ا اإليحائية التي تس�هم يف بن�اء الرواية 
ع�ىل املس�توى الب�رصي، يف عالقته�ا بالعنوان 
الغلي�ظ.. )آله�ة من دخان( باللون األس�ود، إذ 
تمّيزت صورة الغ�الف باعتبارها فضاًء برصًيا 
نافذا، بكثافة األدخن�ة املتصاعدة يف الهواء من 
أفواه ش�خوص مفرتضة اعتباطا، هي شبيهة 
باملومياء أو بمجسمات تماثيل محنطة تسمرت 
يف مكانها خلف ج�دار.. واألدخنة الخارجة من 
أفواهه�ا عالم�ة عىل اح�رتاق داخ�يل يتماهى 
تصاعدي�ا مع الفض�اء الع�ام للوحة مش�ّكالً 
الت�واءات ضبابي�ة مضطرب�ة، تعرّب ع�ن حالة 
نفس�ية من جراء االحرتاق.. مما يحيل املتلقي 
عىل وهن وضعف ما أس�قطه ال�راوي عموديا 
عىل صفة آللهة متالشية ال قدرة لها عىل الفعل 
أو التأثري.. وهذا مدخل برصي وسيميائي هام، 
يس�تطيع املتلقي من خالله أن يمس�ك ببعض 
خيوط الرواية، وشخوصها وأحداثها يف الزمان 

واملكان وغريها...
الخط�اب الروائي وتعدد ال�رؤى يف رواية )آلهة 

من دخان(
الهندسة البنائية لشخصيات الرواية:

تألف�ت رواي�ة »آله�ة م�ن دخ�ان« من س�تة 
أبواب موزعة بالتس�اوي عىل مس�احة الرواية 

وفضائها ككل..
أبواب الرواية:

1 – مصطفى الربهان يودع أباه.
2 – زاهدة الربهان تحفر يف جدار املايض.

3 – ملعية تندب حظها العاثر.
4 – جالل سيف الحق يجلد ذاته.

5 – ما وراء فهد الهزّاع.
6 – مكابدات عبد الرحمن البصري. 

رصاع األجي�ال وتش�ابك العالق�ات وتض�ارب 
املصال�ح أح�داث متضارب�ة، يش�خصها ع�ىل 
أرضي�ة الرواية أبطال حقيقي�ون/ خياليون يف 

ذات اآلن، من الجنسني:
الذكور: مصطفى الربهان، جالل س�يف الحق، 

فهد الهزاع، عبد الرحمن البصري..
اإلناث: زاهدة الربهان، ملعية...

تغطي املس�حة املأس�اوية جو رواية )آلهة من 
دخان(، كما يتصاعد دخان األحزان يلف سماء 
األح�داث، ولي�واري بعض املش�اهد بلمس�ات 
حالك�ة.. يمث�ل ه�ذا الج�و الع�ام س�يميائيا، 
عالمة دالة عىل اضطرابات نفس�ية واجتماعية 
وسياسية، تعم املكان والزمان وتلقي بسوادها 
مدثرة ش�خوص الرواية يف عالقاتها املختلفة.. 
وتعترب )املوت( أبرز عالمة س�يميائية دالة عىل 
هذا الفضاء... ويش�كل موت )عيىس الربهان( 
وال�د )مصطف�ى الربه�ان( ممتطي�ا الس�ارد 
أحم�د الجندي�ل زمن امل�ايض يف رسد األحداث.. 
مس�تعمال أس�لوب الوص�ف املفص�ل، ليقن�ع 
املتلقي بتفاصيل األحداث املاضية، والتي تعترب 
أرضي�ة إلنب�ات أحداث س�تأتي يعيش�ها بطل 

الرواية )مصطفى الربهان( بعد موت أبيه.. 
أ -موت =< دال عىل نهاية )==( حياة =< عالمة 

عىل بداية.
ب -األب الراح�ل =< االب�ن الصاع�د =< عالقة: 

)وراثة املنصب(.
ت -املوقف/ املش�هد: وق�وف البطل )مصطفى 
الربهان( بني موقف�ني متناقضني: )موت األب 
=/= الخ�وف عىل رحيل املنص�ب( =< عالمات 

الحرية والتخبط الفكري والنفيس...

يحكي الس�ارد عىل لس�ان البطل: »أرسعت إىل 
ارتداء مالبس شبيهة بمالبس أبي الراحل...«.. 
»وخرجت إىل جموع املنتظرين... كان خروجي 

إليهم مفاجئا..« )ص/ 8( 
»خرج�ت إليه�م منتص�ب القام�ة يف إش�ارة 
واضحة للجمي�ع بأن مصطفى الربهان وحده 
القادر عىل قي�ادة الناس وتلبية ما يحتاجونه« 

)ص/ 9(..  
ه�ذه العالق�ات كلها تش�كل خيوط النس�يج 
الروائ�ي الذي يأخذ بفك�ر املتلقي نحو متوالية 
رسدي�ة تصاعدية أو نحو خ�ط رسدي تعاقبي 
يقوم فيه السارد برتتيب األحداث ضمن نسقية 
مرتابطة من التوازنات التي تؤثث البناء الهيكيل 
للرواي�ة وبالتايل لتضع الق�ارئ يف اإلطار العام 

للرواية.. 
عالق�ة أوىل: عيىس الربهان )الش�يخ( =< بابنه 
مصطفى الربه�ان =< وبزاهدة الربهان )عّمة 

البطل/ مصطفى الربهان(..
عالقة ثانية: مصطفى الربهان =< بالحاج فهد 
الهزاع =< وبجالل سيف الحق... وملعية )اللغز( 

ووصية الشيخ عيىس الربهان عليها.. 
طبعا هذه العالقات سواء املرتبطة منها بعائلة 
الربه�ان )الش�يخ(، أو بأقربائ�ه وأرحامه.. أو 
محبيه وأتباعه، جميعها تؤطر املشهد الرسدي 
الروائي بكل ما يحمله من تضاربات وتناقضات 
عىل املستوى االجتماعي.. وبكل ما يرصده من 
اختالفات عىل املس�توى الفكري أو السيايس أو 

الديني...
إن املتلقي لرواية )آلهة من دخان( وهو يتجول 
بفك�ره متتبعا األحداث التي اس�تطاع الروائي 
أحم�د الجندي�ل بما أوتي من براع�ة يف صياغة 
جمالي�ة التعب�ري ال�رسدي، أن يقح�م قارئه يف 
بوتقة األحداث التي يعيشها البطل، ومن خالله 
املجتمع الذي نش�أ في�ه.. دون أن يخل جماليا، 
تأثري هذه األحداث املرتاكمة واملتداخلة، أو نقل 
مش�اهد رصاع املجتم�ع اإلنس�اني إجماال عىل 

السياق البنيوي والداليل للرواية..

مع جمع من العاطلني
واملتبضعني

دخلت السوق
كان يف بايل فكرة

لو طرحتها… 
ربما ال تعجب السائق الذي اقلني

وربما ال تعج�ب بائع املالب�س الذي يرصخ 
املس�توردة  الن�اس ع�ىل بضاعت�ه  منبه�ا 

الجديدة… 
بائع املالبس القديمة يجلس عند الشاطئ

حارس الراس ، ينتظر الفرج
وربما ال تعجب صاحب محل املرطبات

الذي ال يعجب الحال الذي آلت اليه البالد
كان يتذّمر بشّدة

وربما ال تعجب املراة التي تميش بمفردها .. 
وتنظر يف س�اعتها ، وهي تحمل هاتفا نقاال 
باه�ض الثم�ن ، ومدالي�ة مفاتيح لس�يارة 
فاره�ة… ، ربما ترتقب ش�خصا ما يمنحها 

السعادة املؤقتة
والصبي الذي تشّبه بالنساء

ضحك كثريا… ، 

قبل ان يهضمها..  
وهو يرضب صديقه عىل الية الكبرية

رغم اّنني نوهت بها له فقط برؤوس اقالم

مقطوعة… 
وربما ال تعجب بائع العطور الرخيصة 

ومح�الت الكماليات ليس�ت كمالي�ات كما 
اراها ، اّنها فخاخ للنساء ،… 
وبائع الكتب ، . .حزن كثريا ، 

ألن�ه رآن�ي عازفا ع�ن البوح به�ا ، فالناس 
ليست بحاجة لها االن ، 

غبطني عىل صربي
وقراءتي للوجوه…

كنت اميل اليه ، ويراقب رشودي عابسا
فكرتي اخذت تسيل من فمي

الفكرة الت�ي ينتظرها الرشطي الواقف عىل 
الجرس لحمايتي

ماعدا بائعة البخور ، يف سوق الحطابات
تندب حطها بفقد ولدها الوحيد وزوجها يف 
الحرب االخ�رية ، طمعا بتغي�ري الحال لكنه 

كما ظّل كما هو… 
الفكرة تدور يف رايس

تبحث عن منفذ للخروج
كفوف العقل تحتجزها

وصل�ت يف تجوايل اىل جبل الحلة الذي اش�ار 
يل باالبتعاد

النه يريد ان يتنفس خطى اخرى
ارشت اىل سائق التكيس اردت ان يقل فكرتي

يوصل اىل بائع الثلج يف الصوب الصغري
لتنام هناك

حتى صباح جديد… 
الفكرة غرّيت جلدها 

ورمت قبعتها ، امام بائع املواد الغذائية
العربات اختفت

السوق ، بّل ريقه بالظالم
الظالم كرس الضوء

الرحلة انتهت
والفكرة ماتت

بعد ان مزجها بائع الفالفل
مع التوابل الهندية…

جابر خليفة جابر وقصصه املعنونة -- زيد النار --

مالمح سيميائية يف رواية: »آهلة من دخان« للروائي أمحد اجلنديل

حمزة فيصل املردان ) الفكرة (… 
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يش�ّكل تبيي�ض البرشة هاجًس�ا 
للكث�ر م�ن النس�اء، بخاّص�ة يف 
فصل الصيف، حيث يكثر التعرّض 
للشمس وترتفع درجات الحرارة، 
ما يؤدي اىل اسمرار البرشة وظهور 
البقع . يف هذا السياق نقرتح عليِك 
اعتماد ماس�ك التبيي�ض الرسيع 
وهومن الخلطات الطبيعية لبرشة 

اكثر بياًضا ونضارة.
أن�ِت  القن�اع،  ه�ذا  ولتحض�ر 

تحتاجني إىل املكونات اآلتية:
- ملعقت�ني كبرت�ني م�ن عص�ر 

الليمون.
4 مالعق كبرة من الطحينة .

الحلي�ب  م�ن  كب�رة  مالع�ق   3
طازج.

ملعق�ة صغ�رة من عس�ل النحل 
الطبيعي.

ملعقه كبره من ماء الرشب.
ُتخلط املكونات بشكل جّيد لتشكل 
مزيًجا متماس�ًكا، ث�م توضع عىل 
الب�رشة مل�دة ربع س�اعة لضمان 
تبيي�ض رسي�ع ث�م ُيغس�ل باملاء 

البارد.
واذا كان الخلي�ط مائ�اًل للميوعة، 
يضاف اليه املزيد من الطحينة، اما 
اذا كان العكس، يضاف إليه املزيد 
م�ن الحلي�ب اىل ان يصبح الخليط 
الحالت�ني متماس�ًكا معتدل  ب�ني 

القوام.
مالحظة :

يوضع الخليط بعي�ًدا عن منطقة 
حول العينني.

ال ُيس�تخدم ه�ذا القن�اع يف ح�ال 
البرشة الحساس�ة، لذا ُيستحسن 
تجربت�ه ع�ىل جزء من ب�رشة اليد 
قب�ل تطبيق�ه ع�ىل الوج�ه، منًعا 
لحدوث احم�رار يف طبقة الجلد يف 

الوجه.

يتفق الجمي�ع عىل أن الصدق واألمانة 
هي أساس العالقات الصحية، خاصة 
يف عالق�ة ال�زواج، وعىل الرغ�م من أن 
بعض الكذب يك�ون تافهاً، لكن كذبة 
بس�يطة من الش�خص األقرب لك، قد 
تصن�ع فجوة كبرة يف العالقة بينكما، 

وتؤدي إىل انهيار الثقة.
بالطب�ع، نحم�ل جميعاً كب�رش نقاط 
ضعف وقوة، لكن نقطة الضعف التي 
تدف�ع الش�خص إىل الكذب املس�تمر، 
�ل إلقام�ة عالق�ة  تجعل�ه غ�ر مؤهَّ
زوجية س�وية، فهناك أس�باب عديدة 
تجع�ل الصدق غر قابل للتفاوض بني 

الزوجني، وإليِك أهم هذه األسباب..
1 - الكذب منحدر زلق

يبدأ األمر بكذبة بسيطة، تجر وراءها 
الكثر من الكذب�ات، حتى يؤدي األمر 
إىل كذبة تحم�ل عواقب كبرة، بمعنى 
أن الكذب�ة التافه�ة تحت�اج إىل أخرى 
أكرب لتغطيها، وهكذا، حتى تنزلقي يف 
منحدر من الك�ذب، يضطرك ملواجهة 
عواق�ب كب�رة ق�د ت�ؤدي إىل تدم�ر 

زواجك بالكامل.
2 - الكذب يدمر الثقة

ح�ني يكتش�ف زوج�ك أن�ِك تكذبني، 
قد يس�امحك ع�ىل الك�ذب، ولكنه لن 
يس�تطيع الوثوق بِك مرة أخرى، وقد 
تحت�اج إعادة بن�اء الثق�ة بينكما إىل 
س�نوات، وقد تفش�ل محاوالت بنائها 

مرة أخرى.
3 - الكذب يعرقل أهداف األرسة

أن�ت تخفني جزءاً م�ن نفقاتك، فأنِت 
بهذا قد تفسدين الخطة املالية لألرسة 
التي اتفقِت مع زوجك عليها، وبالتايل 
تتحّمل األرسة نتائ�ج إنفاقك املخالف 
لأله�داف املالية الت�ي اتفقتما عليها، 
ما يعرقل تحقيق ه�ذه األهداف، مثل 
رشاء بيت جديد أو س�يارة، أو السفر 
يف رحل�ة طويلة، أيض�اً قد تنجحني يف 
إخفاء ترك طفلك يفعل أشياء مخالفة 
لقواعد الرتبية التي اتفقِت مع زوجك 
عليه�ا، ولكن نتائ�ج الرتبية الخاطئة 
لن تكون س�عيدة يف النهاية، لهذا فإن 

الكذب يقّوض مسرة أرستك.

10واحة
3 أسباب جتعل الصدق بنداً أساسياً يف الزواج

حنو مستقبل افضل...هلملها

alzawraanews@yahoo.com

تحتاج أٍجس�امنا إىل القوت اليومي 
من طعام ورشاب، حتى تس�تطيع 
القيام باألنش�طة املختلفة، وكذلك 

األمر بالنسبة للحيوانات
إال أن هن�اك ع�دًدا م�ن الحيوانات 
ق�ادرة ع�ي العيش ش�هور وربما 
سنوات دون طعام أو رشاب، وفيما 

يي 10 أنواع من تلك الحيوانات:
السمندل املائي

حيوان األولم أو الس�مندل هو نوع 
من الفقاري�ات آكلة اللحوم، والتي 
توجد عادة يف كه�وف تحت املاء يف 

منطقة البلقان وإيطاليا.
يمكن أن تس�تمر مدة تصل إىل 10 
س�نوات ب�دون طع�ام وتس�تخدم 
فقط الدهون املخزنة والجليكوجني 

يف الكبد.
الجمل

يتم تخزين الدهون يف حدبة الجمل، 
حيث يساعدهم عىل البقاء عىل قيد 
الحياة دون ماء مدة 40 يوًما أثناء 

سفرهم يف الصحراء.
أسماك القرش

يمك�ن أن يعي�ش س�مك الق�رش 
األبي�ض الكبر ع�دة أس�ابيع من 
أن  للدهش�ة  دون طع�ام، واملث�ر 
س�مك القرش كلما اس�تمر أطول 
دون طعام كلما أصبح أكثر مهارة 

يف الصيد.
األفعى

يمكن لألفع�ى أن تعيش مدة تصل 

إىل سنة كاملة دون طعام.
العنكبوت

ع�ادًة ما يكون لدى العناكب طعام 
محفوظ مخفي يف مكان ما، ولكن 
عندم�ا تأتي اللحظ�ة التي ال يوجد 
فيها طعام يصطادونه أو يأكلونه، 
ال يزال بإمكان العناكب البقاء عىل 
قي�د الحي�اة م�دة تص�ل إىل 3 إىل 4 
أشهر، ويمكن أن تستمر حتى عام 

واحد.
البطريق

يف الطقس البارد، تعيش البطاريق 
ع�ىل الده�ون املكتنزة يف الجس�د، 

مما يس�اعدهم عىل تحم�ل الحياة 
دون طع�ام أو ماء مدة ترتاوح من 

شهرين إىل 4 أشهر.
الضفدع

يمك�ن للضف�ادع البقاء ع�ىل قيد 
الحياة ب�دون طعام م�دة تصل إىل 

16 شهرًا.
التمساح

بالطاق�ة  التماس�يح  تحتف�ظ 
ع�ن طري�ق االنتظ�ار ب�ال ح�راك 
لالنقضاض عىل فرائسها، ويمكنها 
االس�تمرار بضعة أش�هر من دون 
طع�ام، ولك�ن يمك�ن أن تعيش يف 

الح�االت القصوى م�دة تصل إىل 3 
سنوات دون طعام.

الُدب
يمك�ن أن تعيش الدبب�ة نحو 100 
ي�وم دون تن�اول الطع�ام أو رشب 
املاء، ففي فرتة الس�بات الش�توي 
تنخف�ض لديه�ا عملي�ة األيض إىل 

النصف تقريباً.
سالحف الجاالباجوس

تعي�ش ه�ذه الس�الحف العمالقة 
أكثر من ق�رن من الزمن، ويمكنها 
العيش دون طعام أو ماء ملدة تصل 

إىل سنتني أو 3 سنوات.

 إن صف�ة إدم�ان الت�ي تق�رن 
باالنرتن�ت لت�دل عىل الش�غوف 
باس�تخدامه لس�اعات طويل�ة 
يومي�ا وعدم االس�تغناء عنه لم 
تعد رمزية للداللة عىل الش�غف 
فحس�ب، بعد أن كشفت دراسة 
حديثة أن اإلدم�ان عىل االنرتنت 
يس�بب تغ�رات يف الدم�اغ مثل 
تلك التي تحدث عند اإلدمان عىل 
املواد الكحولية أو املخدرات، مما 
الطويلة  الس�اعات  جعل قضاء 
يف اس�تخدام االنرتن�ت، و ع�دم 
القدرة عىل االستغناء عنه  فعال 
إدمان�ا باملعنى الحقيقي و ليس 

الرمزي للكلمة.

تق�ول الدراس�ة الت�ي اجري�ت 
الش�باب  م�ن  مجموع�ة  ع�ىل 
املدمن�ني ع�ىل االنرتن�ت و التي 
درست أدمغتهم بشكل دقيق أن 
اإلدمان ع�ىل االنرتنت مثل باقي 
أن�واع اإلدم�ان األخ�رى تؤثر يف 
سالمة املادة البيضاء يف الدماغ، 
املوج�ودة يف  تل�ك  و خصوص�ا 
املتعلق�ة بتوليد  بعض مراك�زه 
و معالج�ة العواط�ف، و اتخاذ 
اإلدراك  و  االنتب�اه  الق�رارات 

املعريف.
ي�رى املختصون يف عل�م النفس 
أن الوقت الطويل و املستمر عىل 
االنرتنت س�يجعل املدمنني عليه 

منش�غلني عن قضاء حاجاتهم 
الفطري�ة، مث�ل تن�اول الطعام 
و ال�رشاب، و كذلك الن�وم، كما 
أنهم سينش�غلون ع�ن حياتهم 
االجتماعي�ه و العاطفي�ة، فهم 
يقض�ون م�ا يقارب 14 س�اعة 
يوميا أمام االنرتنت، و ال تتفاجأ 
إذ أن أحده�م يق�ي كل ه�ذا 
الوق�ت الطوي�ل و املتواص�ل يف 
املحادث�ة،  أو ممارس�ة إح�دى 
األلعاب، دون توقف أو انقطاع، 
و كل هذه العوامل من اإلهمال و 
العزلة تساهم يف االضطرابات يف 

مهام و تركيب الدماغ.
كما وجد علماء النفس أيضا أن 

املدمنني عىل االنرتنت يتعرضون 
املش�اكل،  م�ن  كب�ر  ع�دد  إىل 
مث�ل تلك الت�ي يمر به�ا مدمنو 
الكحول و املخدرات، مثل تراجع 
مستواهم الدرايس، و تغيبهم عن 
املدرسة و الجامعة، باإلضافة إىل 
االضطرابات الس�لوكية األخرى 

التي تتفاقم تدريجيا.
و ما هو مقلق حقا، أن دراسات 
أخ�رى تتحدث عن زيادة نس�بة 
املدمن�ني عىل االنرتن�ت عامليا اذ 
أن 10-5 باملئة من مس�تخدمي 
االنرتنت يميلون إىل إدمانه، فهل 
س�يكون اإلدمان ع�ىل االنرتنت 

أفة األعوام القادمة؟

دراسات حديثة

كل يوم معلومة

إدمان االنرتنت يسبب تغريات يف الدماغ

10 حيوانات ميكنها العيش بدون طعام مدة تصل إىل 10 سنوات
يش�عر البعض ب�ربودة يف األط�راف أكثر من 
بقّية مناطق الجسم األخرى، خاّصة يف فصل 
الش�تاء، وه�ي ظاه�رة تع�رف طبّياً باس�م 
Raynaud ناتج�ة ع�ن انقب�اض يف األوعي�ة 

الدموّية.
ما هي الخطوات أو النصائح التي من شأنها 

أن تحّد من هذه الربودة أو تعالجها؟
ينبغي اّتباع هذه النصائح للشعور بالدفء يف 

اليدين والقدمني :
تناول األطعمة الحاّرة كفيل بتنشيط الدورة 
الدموّية يف الجسم ووصول الدم إىل األطراف، 
بتناولها ترتفع درجة حرارة الجس�م ويزداد 
نبض القلب وبالتايل يتدّفق الدم إىل األطراف.

الخ�راء  الورقّي�ة  الخ�راوات  تن�اول 
واألس�ماك، ما يمّد الجسم باملغّذيات الاّلزمة 
لتوس�يع األوعية الدمّوية التي تزيد من تدّفق 

الدم إىل األطراف.
رشب املاء بكثرة سينّش�ط الدورة الدموّية يف 
الجسم وبالتايل تنتظم درجة حرارة الجسم.

أّول ما يخطر يف البال يف ليايل الش�تاء الباردة 
تحضر كوب من القهوة أو الشاي، إاّل أّن ذلك 
يضاع�ف من ب�رودة األطراف. يعود الس�بب 

إىل دور الكافي�ني يف تضيي�ق األوعية الدموّية 
وإثباط نش�اط ال�دورة الدموّي�ة، كذلك هو 

حال النيكوتني يف الدخان.
م�ن الخط�وات البس�يطة الكفيل�ة بتدفئ�ة 
األط�راف، ارتداء املالبس الس�ميكة، بما فيها 

الكفوف والجوارب. يح�ّذر األطّباء من بعض 
األعراض املرافقة للشعور بالربد، مثل استمرار 
برودة األطراف عىل الرغ�م من الدخول ملكان 
دافئ، إضافة إىل تغير لونها، ويف هذه الحالة 

يفّضل استشارة الطبيب املختّص.

تلج�أ بعض األمهات الس�تخدام املدفأة مع األطف�ال لحمايتهم من 
برودة الش�تاء، خاصة يف فرتات الليل، وتسبب املدفأة بعض األرضار 

الخطرة لألطفال، لذا يجب الحذر منها واتباع اإلرشادات الالزمة.
ونس�تعرض يف التقري�ر الت�ايل أرضار املدفأة عىل األطف�ال، واألنواع 
الخطرة التي ال يجب استخدامها نهائًيا، وفًقا للدكتور محمد صالح 

شبيب، استشاري طب األطفال وحديثي الوالدة.
أرضار املدفأة عىل األطفال

1 -االختناق
الدفاي�ات الحراري�ة تعمل عىل حرق األكس�جني املوج�ود بالغرفة، 
وبالت�ايل يمك�ن أن تس�بب االختن�اق، لذل�ك م�ن األفض�ل تجن�ب 
اس�تخدامها تماًما، ألنها ليس�ت آمنة عىل صحة األطف�ال والكبار، 

ويمكن استخدام املدفأة التي تعمل بالزيت.
2 -نزالت الربد

جمي�ع أن�واع الدفايات يمك�ن أن تتس�بب يف اإلصابة بن�زالت الربد 
كونها تغر درجة حرارة الغرف�ة عن الجو الخارجي، وعند الخروج 
املفاجئ تقل حركة األهداب بالجهاز التنفيس، وبالتايل تسبب نشاط 

للبكرتيا، ويمكن أن ينتج عنها اإلصابة بنزالت الربد.
3 -الحساسية 

هناك أطفال تعاني من الحساس�ية سواء كانت حساسية الصدر أو 
األنف أو العني أو الحساسية الجلدية، وبسبب تغرات درجة الحرارة 

التي تسببها املدفأة تزيد من نشاط الحساسية يف الجسم.
نصائح لتجنب أرضار املدفأة عىل األطفال

1 -تجنب استخدام املدفأة الحرارية.

2 -تجن�ب حدوث تغر مفاجئ يف درجات الح�رارة، لذلك يجب غلق 
الدفاية أواًل، ثم تهوية الغرفة جيًدا قبل الخروج منها.

3 -يمك�ن تغطية الوجه عن�د الخروج من املكان ال�دايفء إىل تيارات 
الهواء الباردة.

4 -تناول املياه الباردة قبل النزول يمكن أن يقي الطفل من اإلصابة 
بنزالت الربد، ألنها تعمل عىل معادلة درجة حرارة الجسم مع الجو.

5 -الحرص عىل تهوية املنازل جيًدا قبل الخروج منها.

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

كيفّية التخّلص من برودة األطراف يف الشتاء

تصل لالختناق.. خماطر متعددة للمدفأة على صحة طفلك

اب�دأي بتوجيه طفلك إىل أمور تصقل ش�خصيته 
يف الك�رب، وذلك منذ عامه الرابع، والفتي انتباهه 
إىل نقاط مهمة يف معامالتنا اليومية مأخوذة من 
الدين الس�ليم، علميه ما عىل املؤمن أن يتحىل به 

من صفات، واغرس�يها يف نفس�ه. س�ندلك عىل 
خطوات تحذيره من الفتنة.

– أخربي�ه م�دى خط�ورة الفتنة، فقد ق�ال الله 
تعاىل يف سورة البقرة اآلية 191: “الِْفْتَنُة أََشدُّ ِمَن 

الَْقْتِل”.
– عرفي�ه أن للفتن�ة أنواًع�ا، كأن يفت�ن يف دينه 
أو يفت�ن يف أهله، فمعنى الفتنة هو “الفس�اد”، 
أي فس�اد اليشء كفس�اد القلب الذي يعني فتنة 

القلب، والفساد يف الدين يعني فتنة الدين.
فراقبه�م  إخوت�ه؛  ع�ىل  يفت�ن  أال  امنعي�ه   -
ويتجس�س عليهم ليبلغك أخبارهم؛ ألن هذا يعد 
فتنة وفس�اًدا كبرًا؛ فقد قال جل وعال يف س�ورة 
َها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتْس�َأُلواْ  املائ�دة اآلية 101: “َيا أَيُّ
َعْن أَْش�َياء إِن ُتْبَد لَُكْم َتُس�ؤُْكْم”، فال تطلبي من 

طفلك أن يفتن عىل إخوته.
– علمي�ه أنه ال يحق حتى ملعلمته يف املدرس�ة أن 
تطلب من�ه أن يفتن ع�ىل أصدقائ�ه، ومن آداب 
القرآن التي ال بد أن يتعلمها، أن ما يراه ويسمعه 
يخفي�ه، وال يخ�رب به أحًدا؛ ألن إطالق لس�انه يف 
الحدي�ث عن الغر، س�يجعله ش�خًصا مكروًها 
“فتاًن�ا”، وق�د يصل األم�ر إىل الغيب�ة والنميمة، 

وهي أمور سيئة، حرمها الله علينا.

سلوكيات

علمي طفلك خماطر الفتنة

لطلة ابهى..

خلطات طبيعية: تبييض الوجه 
بدقائق معدودة

 املقادير
3 أكواب مارشيملو

1 كوب سمن
كنافة

1 كوب شيكوالتة )نوتيال(
طريقة التحضر

لقطع  الكنافة  تقطيع  عىل  نعمل 
صغرة جداً.

حتى  ونقلب  السمن  لها  نضيف  ثم 
تترشب الكنافة السمن تماماً.

عىل  نعمل  دائرية  صينية  يف  ثم 
الضغط  مع  جيداً  الكنافة  توزيع 

عليها باليد.
عند  الفرن  يف  الصينية  نضع  ثم 
180 ملدة عرش دقائق  درجة حرارة 

أو لحني أن تأخذ لوناً ذهبياً.
ثم نوزع فوق قاعدة الكنافة النوتيال 

ثم نوزع فوق النوتيال املارشيميلو.
الفرن  يف  ثانياً  الصينية  نضع  ثم 
دقائق  خمس  ملدة  الشواية  تحت 
ذهبياً  لوناً  املارشيميلو  يأخذ  حتى 

ويسيح قليالً.

املطبخ
طريقة عمل كنافة 

باملارشيملو
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مهنياً: ال تس�تبعد تعاوناً مع فئ�ات جديدة وتبّدالً لبعض 
األوضاع بحيث تضع حّداً لرشاكة أو لتعاون قديم.

عاطفياً: تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر، 
وال تؤجل مشاريعك املقررة معه.

صحياً: تتخطى مرحلة من الصعوبات تركت فيك أثراً سلبياً انعكس 
عىل وضعك الصحي.

مهنياً: أنت عىل بعد خط�وة واحدة من تحقيق مرشوع 
أحالمك فكن عىل استعداد له.

عاطفياً: تضايقك كثرياً متطلبات الرشيك التي ال تتوقف عند 
حّد وتثري أعصابك، وتدفعك إىل تحاشيه قدر اإلمكان.

صحي�ا: بعض األلم يف عنقك أو ذراعي�ك، خفف من الجلوس طويالً 
أمام الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية الالزمة.

مهني�اً: الت�زم وع�ودك تج�اه الزم�الء وال تته�رب من 
مسؤولياتك يف العمل ونفذ املطلوب منك بحذافريه.

عاطفياً: تحاول جاهداً ارضاء الحبيب ولكنك تش�عر أنه ال 
يبايل، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إىل نتيجة.

صحياً: ال تختلق األعذار كلما عرض عليك األصدقاء القيام بنش�اط 
وخصوصاً هذا اليوم.

مهني�اً: مصاعب وحس�د وغرية بانتظ�ارك هي رضيبة 
النجاح والتفّوق، فال تقلق منها.

عاطفي�اً: تغضب عىل الرشيك ألّن�ه ال يفهم عليك من النظرة 
األوىل، وتفصل بني تفكريك وتفكريه مسافات.

صحي�اً: بإقدامك عىل القيام بكل ما من ش�أنه إفادتك صحياً تكون 
قد فتحت صفحة جديدة يف حياتك.

مهنياً: تدهش املحيطني بك وتزيد من عدد املعجبني عىل 
صعيد بعض األعمال ويؤدي أحدهم دوراً يف هذا املجال.

عاطفي�اً: قدرتك عىل تقديم الحج�ج املنطقية تبقى كبرية 
وتفت�ح أمامك األب�واب، وتجد دائماً األجوبة عن كل األس�ئلة، 

وتربك الرشيك يف أوقات كثرية.
صحياً: ال تماطل وال تس�ّوف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها 

لك الطبيب ملعالجة أوجاع العنق والظهر.

مهني�اً: تواج�ه اليوم الكث�ري من الضغ�وط املربكة وال 
تعرف كيف تتعامل معها لكثرة مشاغلك.

عاطفي�اً: الكثري من املوضوعات املهمة التي تناقش�ها مع 
الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك

صحياً: استفد من العطلة الصيفية ملمارسة امليش صباحاً ومساء 
لتتخلص من البدانة.

مهني�اً: يس�لّط ه�ذا اليوم الض�وء عىل قضي�ة مهنية 
متداخلة مع ش�أن عائ�ي، ويتحدث عن إرباك بس�بب 

إحدى العالقات التي تجمعك بالزمالء.
عاطفي�اً: إذا كن�ت وحي�داَ فق�د تجد ف�ارس األح�الم، تعرف 
لقاءات مش�وقة، وتلّبي دعوات حلوة، وت�ؤدي الصداقات املميزة 

دوراً يف إسعادك أيضاً.
صحي�اً: قد تقطع عه�داً عىل نفس�ك للقيام بكل ما يل�زم من أجل 

املحافظة عىل صحتك سليمة.

مهني�اً: تجنب الفوىض ومحاولة بعضهم ّزجك يف ورطة 
وح�اول أّن تت�رف به�دوء وال ُتع�ر بع�ض االنتقادات 

أهمية .
عاطفياً: أوضاعك العاطفية تبدو جيدة، ال بل تس�تفيد من كل 

ما يحصل يف هذه األثناء.
صحياً: األجواء اإليجابية واملريحة التي تعيشها تنعكس إيجاباً عىل 

صحتك، وتبقيك يف راحة.

مهنياً: قد يتعكر مزاجك اليوم بس�بب بعض التأجيالت 
يف نط�اق عملك، أع�د ترتيب أولوياتك ك�ي تنجز مهامك 

بالفرتة املطلوبة.
عاطفي�اً: تهم�ك مصلح�ة الحبيب وتح�اول أن تس�اعده عىل 

تحقيق طموحه ومشاريعه.
صحياً: ال تحاول رفع اوزان ثقيلة فأنت تعاني أملاً يف الظهر وتعالج 

منه.

مهنياً: تشعر بالنشاط والحيوية ما يساعدك عىل إنهاء 
عملك برسعة وسهولة.

عاطفياً: ال تترسع يف اتخاذ قرار بش�أن عالقتك بالحبيب قد 
تندم عليه الحقاً، ولن تجد من تثق به كما كنت تثق بالحبيب.

صحي�اً: تنعم بالهدوء والراحة النفس�ية بع�د تمضية بعض الوقت 
بمفردك يف مكان هادئ.

مهنياً: يلف الهدوء والرك�ود أجواء هذا اليوم األمر الذي 
يمنع حصول التطّورات الكبرية.

عاطفياً: يتغرّي الوضع وتنتعش العواطف وتتحّسن الروابط 
وتزول االلتباسات بسهولة.

صحي�اً: ال تخ�رج م�ن املنزل م�ن دون تن�اول الفطور، كل ش�يئاً 
خفيفاً.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

 كان هناك عجوز يعيش م�ع ولده وزوجة ولده وحفيده. وعندما 
أصبح العجوز متقدماً جداً يف السن، لم يعد يقوى عىل األكل بشكل 
طبيعي حيث أصبحت يداه ترتجفان مما يؤدي إىل إسقاط الطعام 

من يده أحياناً.
وذات ي�وم س�قط طبق الطعام من يدي العج�وز وانكرس، عندها 
غضب�ت زوجة ابنه من ذلك املوقف وطلبت من الزوج أن يجد حالً 

لذلك.
فكر الزوج يف األمر وخطر له أن يصنع لوالده طبقاً من الخش�ب، 
وتجنباً لس�كب الطع�ام عىل املائدة، تم إجب�ار العجوز عىل تناول 
طعام�ه وحده بعي�داً ع�ن العائل�ة. كان العجوز يش�عر بالحزن 
إلحساس�ه بأنه بات منبوذاً يف أيامه األخ�رية حني أجرب عىل األكل 
وح�ده بينم�ا يس�تمتع بقي�ة أف�راد األرسة بتن�اول الطعام عىل 

املائدة.
مع م�رور األي�ام، أصبحت املزيد م�ن ظروف الع�زل تفرض عىل 
العجوز م�ن قبل ابنه وزوج�ة ابنه اللذان لم يطيق�اه كما ينبغي 
... وبع�د مرور عدة أش�هر عىل هذا الحال، ت�ويف العجوز وأقيمت 

مراسم التشييع.
 وبعد االنتهاء من تلك املراس�م، أراد ال�زوج وزوجته التخلص من 
متعلق�ات وأغراض العج�وز بإعطائها للفق�راء أو إتالفها. فجأة 
رك�ض حفيد العجوز الراحل وأخذ الطبق الخش�بي، فس�أله أباه 
“مل�اذا أخذت هذا الطب�ق وماذا تريد أن تصنع ب�ه.” عندها أجابه 
الطفل الصغ�ري قائالً: “أريد أن أحتفظ به كي أطعمك أنت أو أمي 

به عندما تكربان مثل جدي”.
الحكمة : كما تدين تدان .. والجزاء من نوع العمل !

العجوز وصحن اخلشب

قـــــــصة 

اختبارات شخصية

وعربة

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهني�اً: إح�ِم مصالحك من الكالم املعس�ول، وال تبحث 
ع�ن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي تريض معظم 

األطراف.
عاطفياً: أنّبهك من االنفع�ال واملعاندة أو التكرّب عىل الحبيب، 
بل بادر إىل االعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس ُمِذالًّ 

صحي�اً: م�ن طلب املحافظة عىل صحة س�ليمة عمل لذلك كل ما يف 
وسعه، أنت من أصحاب اإلرادة الصلبة، فال تخف.

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا ش�خصية 
منفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين ، وهذه مشكلتي .. فالبعض يعترب ذلك 
منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي ، ومش�كلتي 
أنني يس�تحيل أن اجد من والدي كلمة طيبة تش�جعني او تالحظ الجمال 
بداخ�ي .. فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عي امامي ، وأبي ال ي�رى من الحياة 
ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر 
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال 

نفيس .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثري من البنات العرب يف هذه األمور ولكن 
الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك 
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من 
الذات نفسها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني ولكن 
ككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فال تجعي تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل 
كلمات الثناء من الغري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما دورك 
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر، ولهذا اوال اجعي تقدمك 
مبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب والدعاء 
والشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، ثالثا بيدك 
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب وخاصة عدم 
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح 
والتحرر، كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخري والفائدة 

لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة . 

فهم ذاتي
مشاكل وحلول سودوكـــو

وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
صدَكيني چذب والله ما مرتاح

ألن نفس األلم البيچ بّيه
صح انتي بغرب واني برشق 

مجبور بس همومنه عاشن سوّيه
يجمعنه الحزن وانگون كااالخوان

ويفرقنه الفرح مثل املنّيه
ومو وحدچ غلط دوريني ضايع 

بيچ ألن ابداخي ضعتي علّيه
واحس احنه البعض مرّات مخلوقني

وبهذا ِحكم رب الربيه
لكن نختلف يف راي بس معقول 

وقطعاً ما فسد للود قضيه
اذا دمعچ نزل عالخد توايل الليل
انه دموعي تصب من املسّيه 

اختالف الحب قد يفسد للقلب قضية

كلمات متقاطعة

صــــورة و حــــدث

acebook Fمن الفيسبوك

م�ن املمكن كش�ف ارسار الحظ 
الس�عيد بطرق مختلف�ة ابرزها 
االب�راج وبع�ض دالالت الوج�ه 
ويمكن      الش�خصية.  واختبارات 
ايضاً اللجوء اىل طريقة حسابية 
باالعتماد عىل تاريخ الوالدة. فهذا 
يس�اعد من خ�الل النتيجة التي 
يتم الحصول عليها عىل التوصل 
اىل الل�ون املناس�ب للش�خصية 
والذي يمكن ان يساهم يف تحديد 
اب�رز ارسار الح�ظ الس�عيد ويف 

العام 2020.
الح�ظ  ل�ون  حس�اب  طريق�ة 

السعيد
من اجل معرفة لون الحظ السعيد 
يف العام الجديد م�ن املفيد القيام 
بعملية حسابية بسيطة. ويمكن 

لهذا االستعانة بتاريخ الوالدة.
فإذا كان هذا التاريخ مثالً هو 14 
يوليو 1985 يمك�ن جمع االرقام 
به�ذه الطريقة +1+4 7 + +1 +9 

35 =5 8+
وبعد ذلك يتم جمع رقمي النتيجة 
5+3 = 8. وبحس�ب الرق�م ال�ذي 
يتم الحص�ول عليه يمكن معرفة 
الل�ون الجالب للحظ الس�عيد مع 

حلول السنة الجديدة.
النتيجة 1 واللون   الربتقايل

يعني الحص�ول عىل هذه النتيجة 
الت�ي  الحي�اة  تغي�ريات  ارتب�اط 
يمكن ان يش�هدها الع�ام 2020 
بالل�ون الربتقايل. ويش�ري هذا اىل 
امكاني�ة العي�ش تح�ت االضواء 
لبع�ض الوقت ألس�باب مختلفة. 
كم�ا يدل عىل التمتع بإرادة صلبة 
من اجل وض�ع حد لكل املصاعب 

واملعوقات التي تمت مواجهتها يف 
سنوات سابقة.

النتيجة 2 واللون االس�ود  
تكش�ف ه�ذه النتيج�ة ارتب�اط 
الح�ظ يف املرحلة املقبل�ة باللون 
االس�ود.  وهذا يشري اىل امكانية 
الهدوء واالستقرار بعد  استعادة 
فرتة حافل�ة بالضجيج والتوتر. 
كم�ا ي�دل ع�ىل احتم�ال ع�ودة 
شخص غائب طال انتظاره وهو 
ما قد يفتح ابواباً جديدة ويؤدي 

اىل نتائج غري مسبوقة.
التيجة 3 واللون   االخرض

يمك�ن الل�ون االخ�رض ان يجلب 
الحظ الس�عيد لالش�خاص الذين 
يحصلون ع�ىل النتيج�ة 3. وهذا 
ق�د   2020 الع�ام  ان  ع�ىل  ي�دل 
يش�كل مناسبة لفتح باب الحوار 
املفيد مع بعض االش�خاص وانه 
قد يحم�ل الكثري م�ن اآلمال عىل 
صعد الحي�اة املختلف�ة. لكن من 
الرضوري التحي بالصرب واالرادة 
الصلبة من اجل تحقيق االهداف.

النتيحة 4 واللون   االبيض

يف ح�ال الحص�ول ع�ىل الرقم 4 
كنتيج�ة لحس�اب تاري�خ امليالد 
فه�ذا يش�ري اىل ارتب�اط بع�ض 
جوان�ب املصري والح�ظ يف العام 
الجدي�د باللون االبي�ض. ويعني 
االس�تقرار  تحقي�ق  امكاني�ة 
واع�ادة النظ�ام اىل الحي�اة بعد 
مرحل�ة من االرتب�اك والفوىض. 
كما يدل عىل القدرة عىل الصمود 
يف وج�ه كل م�ا يمكن�ه عرقل�ة 

الخطط املهنية والعائلية.
النتيحة 5 واللون   االحمر

اذا تم الحصول عىل هذه النتيجة 
فه�ذا يش�ري اىل اتص�ال الح�ظ 
بالل�ون االحم�ر، ل�ون الحيوية 
والش�خصية القوي�ة وهم�ا من 
اب�رز الصف�ات التي ق�د تربز يف 
املرحلة اآلتي�ة. ويعني هذا ايضاً 
رضورة اخ�ذ اج�راءات الحيطة 
والحذر م�ن اجل مواجهة بعض 
الظروف التي قد تطرأ عىل الحياة 

من دون انذار مسبق.
النتيجة 6   واللون   الزهري

م�ن ارسار الح�ظ التي تكش�فها 

هذه النتيجة والتي ترتبط باللون 
الوردي احتمال عيش تجربة غري 
مسبوقة عىل املستوى العاطفي. 
وهو ما قد يس�اعد عىل الش�عور 
مج�االت  مختل�ف  يف  باالندف�اع 
الحي�اة. لك�ن يج�ب االنتب�اه اىل 
التوقع�ات  بن�اء  ع�دم  رضورة 
الخيالية منعاً للش�عور باالخفاق 

واالحباط.
النتيحة   7  واللون الليلكي

م�ن املمكن ان تش�هد الحياة يف 
االش�هر املقبلة تحسناً ملحوظاً 
املس�توى  ع�ىل  وخصوص�اً 
الصح�ي. ويف هذه الحالة قد يتم 
الحصول مثالً ع�ىل نتيجة جيدة 
بعد الخض�وع لعالج م�ا او بعد 
الرياضي�ة  التماري�ن  ممارس�ة 

ألشهر عدة.  
النتيجة 8 واللون   االصفر

ي�دل الحصول عىل النتيجة 8 انه 
يج�ب االنتباه اىل الل�ون االصفر 
ألنه قد يعني الخاتمة الس�عيدة 
ل�كل االح�داث واملخططات عىل 
املستويني املهني والشخيص. كما 
يش�ري اىل احتمال بن�اء صداقات 
مفيدة ووضع حد لحالة العزلة.

النتيجة 9 واللون   االزرق
م�ن اب�رز دالالت ه�ذه النتيجة 
ان ارسار الح�ظ الس�عيد ترتبط 
بالل�ون االزرق وب�رضورة تغيري 
مكان العمل او السكن. فالتغيري 
الج�ذري يعت�رب يف ه�ذه املرحلة 
ام�راً رضورياً من اج�ل تحقيق 
النج�اح. ومن امله�م ايضاً قبول 
خ�وض التحدي�ات التي ل�م يتم 

اختبارها من قبل.

حساب لون احلظ السعيد يف 2020 عن طريق تاريخ الوالدة

2005 -ج�ون قرن�ق يتس�لم الس�لطة كأول رئي�س 
لجن�وب الس�ودان بعد اتفاقية نيفاش�ا للس�الم بني 
الحكوم�ة الس�ودانية والحرك�ة الش�عبية لتحري�ر 

السودان.
انتخابات يف فلسطني النتخاب رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية خلًفا ليارس عرفات، وكانت النتيجة فوز 

محمود عباس بمقعد الرئاسة بنسبة 62 %.
2006 - الس�ودان يصدر عملة جديدة باس�م الجنيه 

بداًل من الدينار.
2007 - مواجه�ات وتظاه�رات يف دكا تطالب بالغاء 

االنتخابات العامة يف بنغالدش.
2008 - الرئيس االمريك�ي جورج بوش يبدأ جولة يف 
الرشق األوسط يف محاولة لتحريك عملية السالم التي 

اهملت خالل واليته الرئاسية.
2009 - مجل�س األم�ن ال�دويل يتبنى الق�رار 1860 
الداعي إىل وقف فوري إلطالق النار يف قطاع غزة يليه 

انسحاب كامل للقوات اإلرسائيلية.
2010 - وزير الخارجية املري أحمد أبو الغيط يعلن 
أن ب�الده ق�ررت منع أي قوافل مس�اعدات إنس�انية 
لغزة من عبور أراضيها مهما يكن مصدرها أو نوعية 

القائمني عليها.

2011 -بدأ عملية التصويت يف استفتاء تقرير مصري 
جنوب السودان.

إرسائي�ل ته�دم بي�ت مفت�ي الق�دس الس�ابق أمني 
الحسيني.

تج�دد اإلحتجاجات الش�عبية يف تونس يخلف 8 قتىل 
وعدًدا من الجرحى سقطوا برصاص الرشطة.

يف  آخري�ن   400 وإصاب�ة  متظاهري�ن   3 م�رع 
مصادم�ات ب�ني متظاهرين ش�بان وق�وات األمن يف 

أنحاء مختلفة من الجزائر.
تحط�م طائ�رة ركاب إيراني�ة ع�ىل متنه�ا أكثر من 
مئة راكب ف�وق منطقة أرومية، واإلع�الن عن نجاة 

خمسني راكًبا.
2017 -االتح�اد ال�دويل لك�رة القدم ُيعل�ن رفع عدد 
املنتخبات املش�اركة يف كأس العالم لكرة القدم إىل 48 

منتخبا ابتداءاً من نسخة 2026.
اإلع�الن ع�ن ف�وز الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو 
بجائ�زة الفيفا ألفضل العب يف العالم 2016 يف ُحلِّتها 

الجديدة.
2018 - الربمل�ان اليونان�ي ُيلغ�ي العم�ل ِبالرشيع�ة 
اإلس�الميَّة يف ش�ؤون الزواج والطالق عند املُس�لمني 

ة إىل املحاكم املدنيَّة. اليونانيني، وُيحيل هذه املُهمَّ

أفقي
1ممثل سوري

2يصنع من قشور التفاح o حر النار
3متشابهان o نزيف االنف
4اسم ذكر o نصف ارجع

5لتفسري املعنى و االسرتسال o كلمة الي مبعثرة
6كلمة لالطراء معكوسة

7للتعريف o ضد ياس معكوسة
8ملس يشء بيده o واحد باالنكليزي o عكس ايمن

9للنداء o اكرب دولة يف العالم مساحة
10اسم جهاز رصد الزالزل

رأيس
1سنة o مدينة اثرية سورية

2كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما
3من االسماء الخمسة o نعم باالجنبي

4اغنية لراشد املاجد o للسؤال باالجنبي
5من اخرتع املصباح الكهربائي

6للتمني o نصف روعة
7اق�ر نه�ر يف العال�م o كلم�ة اخ�رى للموبايل 

معكوسة
8الم o القمار

9عمر o اسم زوجة فرعون
10ولد بالغ o حيوان صغري معكوسة
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

 
                 

هجاء بغداد من مفتيها 
وشاعرها عبد الغين 

آل مجيل 
أرسة آل جميل م�ن األرس البغدادية الرتاثية، وكان لهذه العائلة دور كبري 
يف بغداد يف القرن التاس�ع ع�رش والقرن العرشين وحتى بداية س�تينات 
الق�رن العرشين، ومن مش�اهري هذه العائلة الش�اعر حافظ جميل الذي 
طامل�ا فغر أفواهنا بش�عره يف املجالس الخاصة، ومن ه�ذه العائلة نقيب 
املحام�ن والوزير يف العهد امللكي والحمهوري، حس�ن جميل، كاتب أول 
دس�تور جمهوري من 31 مادة، وكان�ت للعائلة مجالس بغدادية كثرية.. 
ومن هذه العائلة مفتي بغداد وشاعرها يف النصف االول من القرن التاسع 
عرش، عبد الغني جميل، صاحب ش�عر الهجاء املعروف يف بغداد، وادارتها 
العثمانية، العالم املتضلع والشاعر املجيد والفقيه االصويل. املولود ببغداد 
س�نة 1780 ودرس فيها عىل يد علمائها وش�يوخها، منهم محمد اس�عد 
الحيدري ودرس الخط عىل يد خطاط بغداد املشهور سفيان الوهبي، وله 
عالقات مع علماء بغداد االخرين، منهم اآللويس والواعظ والعمري، وقيل 
يف مدح�ه اليشء الكثري، وقد توىل االفتاء ببغداد س�نة 1831 يف عهد الوايل 
العثماني رضا باش�ا الالز، ومع ذلك فأنه لم يس�كت عىل ظلم رجال هذا 
الوايل، فبدأ بثورته عليهم س�نة 1832، وبس�بب العنف يف جمع الرضائب 
واالموال وارس�الها اىل االس�تانه واهمال املرافق ببغ�داد والجهل والفقر 
وانعدام االمن والحصار الثق�ايف والصحي، حتى انه تزعم تظاهرة يف تلك 
الس�نه، خرجت م�ن محلة قنرب ع�ي، حيث حصلت معركة مع عس�كر 
ال�وايل، وتم قص�ف محلة قنرب عي، حيث تم ح�رق مكتبته الثمينة وكان 
الس�بب املب�ارش هو ان ارملة رض�وان أغا، أحد املماليك زمن داود باش�ا، 
ق�د اس�تجارت به، لك�ن جالوزة ال�وايل عذبوه�ا ورسقوا م�ا عندها من 
أموال، وانتقل ذلك لش�عره، حيث يذكر حقيق�ة بغداد تحت حكم االتراك 
وسياس�تهم التعس�فية، فراح يرثي مجدها الضائ�ع، فيقول: لهفي عىل 
بغ�داد م�ن بلدة  ... قد عش�عش العز به�ا ثم طار ... كانت عروس�اً مثل 
شمس الضحى ...  ملستعري حليها ال يعار ... كان لها للنفس ما تشتهي..  
كجن�ة الخلد ودار القرار ...  لك�ن تغريت ببغداد املوازين، فحكامها قربوا 

اليهم ارشار القوم، فيقول: 
حل بها قوم وهم يف عمى ... ما ميزوا ارشارهم والخيار 

بارت بها أسنى تجاراتها ... وهكذا عادة دار البوار
ويقول:

 وباع بفلس كل خل خليله ... وعاد الكريم الحر يسرتفد القنا 
ويقول: 

وكل رفيع بها ضائع ... وكل وضيع بها محرتم 
والصورة اآلتية تجسد هوان بغداد وخلوها إال من الجهلة والظلمة: 

بغداد كم أنكرتنا بعد معرفة ... فال سقاها الحيا صوباً من املطر 
والكرخ أقوى وقد جفت مشارعه ... وصار مأوى رعاة الشاة والبقر 

وهذا مادعاه اىل ترك بغداد الن كل ما فيها يزداد سوء، واهلها استطعموا 
الخض�وع، فهان�ت عليه�م عزته�م، إذ خذل�وه يف دعوت�ه للث�ورة ع�ىل 
العثماني�ن، لذلك انربى آل جميل يهاجم بغ�داد ويبرشها بالفناء ويفكر 

بالرحيل عنها، فيقول: 
عالم العالم االقامة يف بلدة ... نعد بها مثل حمر النعم 

فهال رحلنا اىل غريها  ... لنحظى بعز وعيش أتم 
فال بارك الله يف بلدة ... تعد االسود بها كالنعم 

ويفتق�د يف بغداد رجالها الذي�ن ازدهرت بهم حن يراها تحولت اىل مأوى 
للحبناء وموطن للجهل، فيدعو لها بالجفاف، فيقول: 

بغداد كم أنكرتنا بعد معرفة 
فال سقاها الحيا صوباً من املطر 

ووصل به الحال اىل اعتباره بغداد مكاناً ملن يرىض الذل والهوان، فيقول: 
دع الزوراء ان رمت املعايل 

ورس عنها تجد عنها بديال ...  فإن الحر ال يرىض بأرض 
يرى فيها مهاناً أو ذليال 

ويكمل: 
وما بالنا يف بلدة ال نرى بها ... لحر إذا جر الزمان مجيبا 

فيا ويح حر يرتيض الذل موطنا ... ويبرص منها للكريم رحيبا

بشرى سارة لمرضى الزهايمر.. لقاح 
أمريكي ضد الخرف

كوكب جديد بحجم األرض »قابل للسكن«

رئيس الوزراء التايلندي يحث على تقليل 
االستحمام!

عـين على العالم

بعدما أجروا مؤخرا اختبارات ناجحة عىل الحيوانات، يستعد علماء 
أمريكيون لبدء اختبار اللقاح ضد الخرف عىل البرش. ونرشت نتائج 
الدراس�ة عرب صفح�ات املجلة العلمي�ة املختصة بدراس�ة مرض 
الزهايمر وعالجه » Alzheimer>s Research & Therapy«، حيث 
يخطط فريق مشرتك من العلماء من معهد الطب الجزيئي وجامعة 
كاليفورني�ا يف إيرف�ن لتطوي�ر برنامج عالج مناع�ي فعال ملرض 
الخرف. وأضافت الدراس�ة أن الطريقة الجديدة ستسمح للمريض 
بإزالة لويحات بيتا اميلويد والتش�ابك الليفي العصبي املرتاكم عىل 

مدار س�نوات حياته، والتي تس�بب عمليات التآكل العصبي )فقدان 
تدريجي متفاقم لبنية أو وظيفة الخاليا العصبية(.

األمريكي�ة  الفض�اء  وكال�ة  أعلن�ت 
)ناسا( أن قمرها االصطناعي »تيس« 
املط�ارد للكواكب، رصد كوكباً جديداً 
بحجم األرض قد تتوافر فيه املياه ألنه 
يقع عىل مسافة ليست ببعيدة وليس 
بقريبة م�ن نجمه. وس�مي الكوكب 
»تي أو آي 700 د« وهو قريب نس�بياً 
من األرض، إذ يقع عىل مس�افة مئة 
س�نة ضوئية عىل ما أوض�ح مخترب 
»جيت بروبالشن البوراتوري« التابع 
للناسا خالل املؤتمر الشتوي لجمعية 
عل�م الفل�ك األمريك�ي يف هونولول�و 
يف ه�اواي. م�ن جانب�ه، ق�ال، ب�ول 
هريتس، مدير دائرة الفيزياء الفلكية 
يف ناسا »صمم تيس وأطلق خصيصا 
إليجاد كواكب بحجم األرض ويف مدار 
ح�ول نجمات قريب�ة«. وكاد »تيس« 
ال يرص�د الكوك�ب إال أن علم�اء فلك 
هواة، م�ن بينهم خصوص�ا الطالب 
الثان�وي ألت�ون س�بنرس، اكتش�فوا 
خط�أ يف التصني�ف من�ذ البداي�ة، ما 
سمح بفهم طبيعة الكوكب الفعلية. 
وأكد تلس�كوب »س�بيتزر« الفضائي 

االكتشاف بعد ذلك.

وكان�ت تلس�كوبات أخرى ال س�يما 
»كيبلر«، رصدت كواكب أخرى كهذه، 
لكن�ه أول اكتش�اف ل�«تي�س« الذي 
أطل�ق الع�ام 2018. ويراقب »تيس« 
جزءا من السماء لرصد مرور محتمل 
لكواكب أمام نجوم األمر الذي يتسبب 
برتاج�ع مؤق�ت يف بريقها. ويس�مح 
ذلك ل�«تيس« باستنتاج وجود كوكب 

وتقدير حجمه ومداره وغري ذلك.
صغ�ري،   »700 آي  أو  »ت�ي  ونج�م 
ويشكل نحو %40 من حجم الشمس 
وكتلتها مع حرارة عىل س�طحها أقل 
بالنص�ف. واكتش�ف »تي�س« ثالث�ة 
كواكب ح�ول هذا النجم س�ميت تي 
أو آي 700 ب. وس. ود.. وح�ده »د« 
يق�ع يف منطق�ة قابلة للس�كن وهو 
بحج�م كوك�ب األرض تقريبا )+ 20 
%( وتدور حول نجمها يف غضون 37 
يوما. ويحصل عىل 86 % من الطاقة 
واألرض.  الش�مس  توفره�ا  الت�ي 
وتوقع�ت مح�اكاة أخ�رى أن يكون 
نسخة عن األرض من دون محيطات 
تهب الري�اح فيها من الجانب الخفي 

إىل الجانب املضاء.

ح�ثَّ رئي�س ال�وزراء التايالن�دي، 
براي�وت تش�ان أوتش�ا، املواطن�ن 
ع�ىل إغالق الصناب�ري وتقليل مرات 
االس�تحمام ملواجهة جفاف يجتاح 
شمال ووس�ط البالد. ويف األسبوع 
املايض، أعلنت هيئة املياه يف بانكوك 
أن مي�اه الصنب�ور أصبحت مالحة 
بعد ترسب مياه البحر إىل نهر تشاو 
فراي�ا، مص�در معظ�م احتياجات 
تايالند م�ن املياه. وقال�ت متحدثة 
إن  للصحافي�ن  الحكوم�ة  باس�م 
مجل�س ال�وزراء وافق ع�ىل إنفاق 
ثالث�ة ملي�ارات ب�ات )100 مليون 
واس�تخراج  آب�ار  لحف�ر  دوالر( 
مي�اه جوفية به�دف التخفيف من 

الجف�اف، ال�ذي يتوق�ع أن يتفاقم 
يف غضون الش�هور القليلة املقبلة. 
ويبدأ موس�م الجف�اف يف تايالند يف 
نوفمرب/ترشين الثاني، ويمتد عادًة 
حتى أبريل/نيسان، لكن السلطات 
أعلنت يف العام الحايل أنه قد يستمر 
حتى يونيو/حزيران املقبل. وأعلنت 
الس�لطات حالة الجفاف يف مناطق 
وس�ط  يف  إقليم�اً   14 يف  زراعي�ة 
وشمال وش�مال رشقي البالد. ومع 
انخف�اض مخزون�ات املي�اه طلبت 
الحكوم�ة م�ن املزارع�ن يف بعض 
األقالي�م القريب�ة من ح�وض نهر 
تش�او فرايا عدم زراعة األرز خارج 

موسمه.

ــرة  ــا وقصفت مباش ــذت وعيده ــران نف #اي
ــد  بوابل  ــدة #عني_االس ــدون وكالء قاع ب
ــؤال األهم  ــتية.. الس من صوارخيها الباليس
ــرت بإطار متفق  ــل ان هذه الضربة ج هنا: ه
ــودة لطاولة املفاوضات  عليه رًدا لالعتبار للع
ــة  ــركا أو ان #حرب_اخلليج_الرابع ــع ام م
قد ابتدأت فعال، والعراق بعني العاصفة مرة 

أخرى؟

د. مظفر قاسم

#العرش_الوطين هو املصطلح الذي جيب أن 
ــيع بيننا حنن العراقيني يف هذه األوقات  يش

العصـيــبــة، ويف كــل األوقـات ... 

ع�ربت الفنان�ة اللبناني�ة، ماي�ا دي�اب، عن 
قلقها من االحداث املتسارعة التي تشهدها 
املنطق�ة، والت�ي تبدو انها عىل مش�ارف 
ح�رب واس�عة. وقال�ت ماي�ا دي�اب يف 
تغريدة عرب حس�ابها ع�ىل تويرت: هل 
هذه الصواري�خ تنذر ببداي�ة الحرب 
رشق  ح�رب  أم  الثالث�ة؟؟  العاملي�ة 

أوس�طية؟؟ تح�رّك االع�الم العاملي، وتهدي�د أمريكا 
وإيران يدعوان إىل قلٍق شديد .

يذك�ر ان اي�ران ق�د ش�نت هجم�ات صاروخية عىل 
قواعد عسكرية يف العراق تضم قوات أمريكية عاملة 
ضم�ن التحالف الدويل ملحارب�ة داعش، وذلك انتقاما 
الغتيال الجنرال، قاس�م سليماني، قائد فيلق القدس 

يف الحرس الثوري.

مايا دياب بعد األحداث األخيرة: هل هي بداية 
الحرب العالمية الثالثة؟

شاركت الفنانة، س�ريين عبد النور، 
متابعيه�ا ع�رب خاصية الس�توريز 
ع�ىل تطبي�ق انس�تغرام بمقاط�ع 
فيدي�و خ�الل تواجده�ا يف عي�ادة 

احدى االطب�اء، واعلنت عن اجرائها 
عملية بسيطة يف خدها.

تفاصي�ل  اللبناني�ة  النجم�ة  ورشح�ت 
الجراح�ة غري املتوقعة، الفت�ة اىل وجود حبة 

يف وجهها تزعجها منذ ثالثة اش�هر ليتبن بعدها 
فحصه�ا بأنها عبارة عن كيس ده�ن يحتاج اىل العالج 

بأدوية االلتهابات كمرحلة اوىل ومن ثم ازالته بجراحة بسيطة. 
من جهة ثانية، ذكرت مصادر أن املمثل السوري محمود نرص سيشارك 

سريين يف عملها الرمضاني الجديد، ومن املقرر اإلعالن عن كل تفاصيل العمل 
خالل األيام املقبلة.

احتفلت، سمية الخشاب، قبل ساعات بقرار 
املحكمة بتربئتها م�ن الحكم الصادر ضدها 
قبل أس�ابيع تجاه الش�يك املح�ّرر لطليقها 
املط�رب أحم�د س�عد بملي�ون جني�ه، بعد 
حصوله عىل املبلغ، وإلغاء الحكم الذي صدر 
بحبس�ها ثالثة أعوام، وكانت قد استأنفت 
الحكم الص�ادر ضدها قبل أس�ابيع حتى 

حصلت عىل حكم الرباءة.
قضت س�مية الخش�اب الع�ام الجديد يف 
سوريا، حيث اجتمعت مع مخرجة عملها 
الغنائي الجديد »عربية أنا«، وهي األغنية 
التي س�تصّورها تح�ت إرشاف املخرجة 

اللبنانية رندىل قديح.
ومن املقرر أن ُتصوَّر كاملة يف سوريا، عىل 
أن تعرضها خالل األيام املقبلة لتفتتح بها 

خطواتها الفنية يف عام 2020.
عىل صعيد آخر، حصلت س�مية الخش�اب 
عىل إج�ازة قصرية م�ن بروف�ات العرض 
املرسح�ي الجدي�د »ي�ا تصي�ب ي�ا تخيب« 
ال�ذي تعود ب�ه للوقوف مجدداً عىل خش�بة 
املرسح بعد غياب سنوات طويلة منذ عرضها 
املرسحي األخري »كدة اوكي�ه«، ومن املقّرر أن 
تش�ارك يف العرض الجديد ضمن حفالت موسم 
الرياض خالل الش�هر الحايل  بداية من 12 حتى 

14 يناير.
وتجّسد سمية ش�خصية نجمة مشهورة ُتدعى 
س�ندس تعان�ي م�ن غ�رية زوجها، م�ا يجعلها 
تعيش حياة غري مس�تقرّة دائماً، كما س�تقّدم 
أكثر من أغنية ضمن العرض، منها أغنية دويتو 
بن س�مية الخش�اب وأحمد آدم الذي يشاركها 
بطولة العرض، وستنتمي األغنية لنوعية الغناء 

الشعبي .
يشارك يف بطولة املرسحية سامح حسن وحجاج 

عبد العظيم من إخراج محسن رزق.

ق�ررت املمثل�ة املرصي�ة، منى ف�اروق، ان 
تخضع لنظام غذائي ق�اس، إذ انها نرشت 
ع�ىل حس�ابها الخ�اص ع�ىل اح�د مواقع 
التواص�ل االجتماعي مقط�ع فيديو جديدا 
له�ا قالت فيه: »ق�ررت أن أخضع إىل رجيم 

 ، س ولذلك أتناول بعض ق�ا
ألطعمة  ا

الخفيفة مثل الفاكهة، إال ان املتابعون 
طلب�وا منه�ا ان تع�ود ع�ن قراره�ا. 

الجدير ذكره ان من�ى فاروق كانت 
نرشت ص�ورة له�ا مؤخرا وهي 
داخل اح�د املستش�فيات عقب 

تعرضها لوعكة صحية .
وعلّقت قائلة: ق�ل لن يصيبنا 

إال ماكت�ب الل�ه لن�ا، ق�در 
الله وماش�اء فعل، الحمد 
لل�ه، ادع�ويل بالش�فاء، 
الل�ه يش�فيني ويعف�و 

عن�ي ويبع�د عن�ي 
مك�روه  كل 

يكفيك�م  و
رش املرض.

منى فاروق تتخذ قرارا .. والجمهور 
يعارضها

غ�رّدت املمثل�ة، نرسي�ن طافش، مج�دداً ل�رتد بطريقٍة 
غ�ري مبارشة ع�ىل الش�ائعات الت�ي تحّدثت ع�ن وجود 
عالق�ة بينها وبن املخ�رج طارق العري�ان أّدت إىل حالة 
التوت�ر بينه وب�ن زوجت�ه الفنانة أصالة خالل األش�هر 
الس�ابقة النفصالهما. ففي أول رّد لها كانت قد رّصحت 
ب�أن »مؤلف تلك الش�ائعات حاقد وم�ن ينرشها أحمق«، 
موضح�ة أنها لو أحبت أو تزوجت س�ُتعلِن ذلك برصاحة. 
وكتب�ت يف تغريدتها عرب حس�ابها الخاص ع�ىل »تويرت«: 
»اإلش�اعة يؤلفها »حاقد« وينرشها »أحم�ق«، ويصدقها 
غبي، أما العاق�ل والراقي واملنجز والواعي فيعلم حق العلم 
ان االش�اعة ه�ي رضيبة النجاح. وس�ألت: أن�ت من أولئك 

)...(!؟ وأضاف�ت: بطبع�ي رصيح�ة وواضح�ة.. وس�أبقى 
كذلك.. ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن«.

نسرين طافش 
تنفي عالقتها 
بطليق أصالة

سمية الخشاب تحتفل 
ببراءتها من سوريا

طارق حرب

منمنمات 

تتقدم أسرة تحرير صحيفة »الزوراء« بأحر التهاني وأعطر التبريكات للشرطة العراقية في ذكرى تأسيسها 

الثامنة والتسعين، مؤكدة أنها طالما كانت رمزا لحماية وحدة وأمن البلد.

وبهذه الذكرى العطرة نعرب عن فخرنا بالشرطة التي طالما كانت العين الساهرة على راحة 

وأمن المجتمع، ونسأل الله تعالى أن يحفظ العراق واهله، وان ينصر قواتنا 

األمنية على اإلرهاب واألعداء كافة، وان يسكن شهداءنا، الذين ضحوا 

بأرواحهم، فسيح جناته.

»الزوراء« تهنئ الشرطة العراقية في ذكرى تأسيسها الـ98

جراحة سريعة في وجه سيرين عبدالنور


