التعليم حتدد موعد دوام اجلامعات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
وتلغي عطلة السبت والعطل األخرى
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ص ّدقت هيئة الرأي يف وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي عىل التقويم الجامعي الجديد
لتعويض الطلبة عن االيام التي تم تعطيل الدوام
فيها بسبب االحتجاجات .ووجهت الوزارة بأن
يكون موعد املبارشة يف الدوام الرسمي ابتدا ًء من
امس االحد ،املوافق  ،2020/١/١2فيما قررت
الغاء عطلة يوم السبت والعطل االخرى كافة،
وكذلك منح صالحيات واسعة لرؤساء الجامعات
وعمادات الكليات لتمديد ساعات الدوام من أجل
استمرار العملية التعليمية.

عالوي :أوضحت استقاليت للربملان
وال أسعى لرئاسة الوزراء

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس تحالف الوطنية ،اياد عالوي ،انه اوضح سبب استقالته من الربملان ،فيما
اشار اىل انه ال يسعى لرئاسة الوزراء.وقال عالوي يف تغريدة له « :اوضحت استقالتي
للربملان ،واعلنتها للرأي العام برصاحة» .مبينا «انني ال أسعى لرئاسة الوزراء ،ولن
اتسابق مع الطامعني بالحصول عليها» .واضاف «لم ارشح نفيس سابقا ً للمنصب
اجمع االخوة يف مجلس الحكم عىل ترشيحي ولن ارشح نفيس له اليوم» .مشريا اىل ان«االمر مرتوك إلرادة الشعب وليس لرغبات الطامعني او التدخالت االجنبية والطائفية».
وأعلن زعيم ائتالف الوطنية ،اياد عالوي ،يف العارش من كانون الثاني الحايل ،استقالته
من عضوية مجلس النواب العراقي ،نتيجة فشل املجلس يف اداء دوره الترشيعي
والرقابي ،وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهريي.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7166 :االثنين  13كانون الثاني 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7166 Mon 13 Jan 2020

أكد أن حكومة تصريف األعمال شارفت على االنتهاء وإدارة البالد ستنتقل لرئيس اجلمهورية

قانوني لـ  :الدستور ال يسمح بإعادة تكليف رئيس وزراء “مستقيل” ..وحتذير نيابي من غضب املتظاهرين
الزوراء /حسني فالح:
رأى الخب�ري القانوني ،ع�ي التميمي ،ان
الدس�تور ال يسمح بتكليف رئيس وزراء
“مس�تقيل” بتش�كيل الحكوم�ة م�رة
اخرى ،وفيم�ا اك�د ان حكومة ترصيف
االعمال شارفت عىل االنتهاء وادارة البالد
س�تنتقل اىل رئي�س الجمهوري�ة ،برهم
صالح ،عىل وفق للدس�تور ،حذرت كتلة
ائتالف الرافدين م�ن غضب املتظاهرين
يف حال اعادة تكليف عبد املهدي لرئاسة
الوزراء
وق�ال الخب�ري القانوني ،ع�ي التميمي،
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان الفق�رات 3
و 4و 5م�ن املادة  76من الدس�تور تؤكد
ان�ه يف ح�ال اس�تقالة الحكوم�ة يكلف
رئيس الجمهورية شخصا اخر بتشكيل
الحكومة .مبينا :ان اس�تقالة الحكومة
تعن�ي االخف�اق او خل�و املنص�ب ،ف�ال
يمكن اع�ادة تكليف حكومة مس�تقيلة
ومخفقة.واضاف :ان املهلة الدس�تورية
املمنوح�ة لحكوم�ة ترصي�ف االعم�ال
ش�ارفت عىل االنته�اء .مؤك�دا :ال يحق
لحكوم�ة ترصي�ف االعم�ال ان تص�در
ق�رارات وفقا للدس�تور ،ويمكن الطعن
بجميع القرارات الت�ي صدرت بحكومة
ترصيف االعم�ال امام القض�اء االداري
يف املحكم�ة االتحادية.واوض�ح :ان املدد
الدس�تورية املنصوص عليها بالدس�تور
مقدس�ة وال يج�وز تجاوزه�ا .الفتا اىل:
ان رئي�س الجمهوري�ة لدي�ه  15يوم�ا،

ورئيس الوزراء عنده  30يوما يف حكومة
ترصيف االعمال ،وعند انتهاء املدة يمكن
ان تنتق�ل االدارة اىل رئي�س الجمهورية
عىل وفق املادة .81واش�ار اىل :ان رئيس
ال�وزراء ،عادل عب�د املهدي ،يس�عى اىل
البقاء بحكومة ترصيف االعمال ،وهذا ال
يجوز ،وعن�د ارصاره يمكن لجوء رئيس
الجمهوري�ة اىل املحكم�ة االتحادي�ة.

مؤك�دا :ان املهل�ة الدس�تورية لحكومة
ترصيف االعمال س�تنتهي خ�الل االيام
القليل�ة املقبلة.بدوره ،ق�ال رئيس كتلة
بي�ارق الخري ،النائ�ب محم�د الخالدي،
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان هناك حراكا
سياسيا إلعادة منح الثقة لرئيس الوزراء
املس�تقيل ،عادل عبد املهدي ،مرة اخرى
بتش�كيل الحكومة .الفت�ا اىل :ان االخري

يس�عى اىل كس�ب ود وتأييد وثقة الكتل
السياسية ،ال سيما الكردية ،خاصة بعد
زيارت�ه االخ�رية اىل اربيل والس�ليمانية،
إال ان ذل�ك يس�تحيل الن االمر اصبح بيد
الش�عب.واضاف :ان الش�عب ،واملتمث�ل
باملتظاهرين ،طالب بإس�قاط الحكومة
النها فشلت بمختلف املجاالت ،فال يمكن
اعادة تش�كيلها مرة اخ�رى .مؤكدا :ان

االمر لي�س بيد الكتل السياس�ية ،وإنما
بيد الشعب ،النه مصدر السلطات.واشار
اىل :ان�ه يف حال ارصار الكت�ل عىل اعادة
تكليف عب�د املهدي ،س�يجابه هذا االمر
برفض م�ن عدد كبري من الن�واب داخل
مجل�س الن�واب .مبينا :ان تأث�ري الكتل
السياس�ية يف تش�كيل الحكوم�ة اصبح
اق�ل من تأثري املتظاهري�ن ،بدليل ان أي
مرش�ح يرفض�ه املتظاه�رون ال يكلف
برئاس�ة الوزراء.من جهت�ه ،ذكر رئيس
كتلة ائت�الف الرافدي�ن ،النائ�ب يونادم
كن�ا ،يف حديث ل�”الزوراء” :ان الش�ارع
والربمل�ان يحم�الن الحكوم�ة الحالي�ة
“املستقيلة” مسؤولية الدماء التي سالت
والقتل ،ال سيما بني صفوف املتظاهرين
والقوات االمنية ،لتأخرها يف االس�تجابة
ملطالب املتظاهرين ،وال اعتقد ان تكليف
عبد املهدي بتشكيل الحكومة مرة اخرى
س�يؤدي اىل حل�ول ايجابي�ة ،وانما ربما
س�يفاقم االزم�ة ،وي�ؤدي اىل مزي�د من
الدماء ،الن املتظاهرين لن يرضوا بإعادة
تكلي�ف عبد املهدي وال�ذي قد يغضبهم.
واض�اف :ربما تجوز اع�ادة تكليف عبد
امله�دي م�ن الجدي�د ،إذا كلف�ه رئي�س
الجمهورية بالتوافق مع الكتل االساسية
يف الربملان ،كما حصل يف لبنان ،لكن يبدو
انن�ا يف ازمة حقيقية ،وهي عدم التوافق
عىل ش�خصية معينة غري جدلية ،وربما
ب�دأت تفكر الكتل السياس�ية باملوجود،
وهو عادل عبد املهدي.

املركزي لإلحصاء :عدد خطوط اهلاتف يف العراق بلغ  39مليون خط

ص5

والدة أول طفل ذكر يف العامل من رحم امرأة متوفاة يف أمريكا

االخرية

أعضاء مفوضية االنتخابات يؤدون
اليمني أمام رئيس جملس القضاء األعلى

بغداد /الزوراء:
أدى أعض�اء مجل�س املفوضي�ة العليا
لالنتخاب�ات ،امس األح�د ،اليمني أمام
رئيس مجل�س القضاء األعىل ،القايض
فائ�ق زيدان.وذك�ر املرك�ز اإلعالم�ي
ملجل�س القضاء يف بي�ان :أن “األعضاء
الجدد ملجلس املفوضية العليا املستقلة
لالنتخاب�ات أدوا اليم�ني أم�ام رئي�س
مجل�س القض�اء األع�ىل ،الق�ايض
فائ�ق زي�دان ،لت�ويل مهامهم بش�كل
رس�مي”.وأضاف البي�ان أن “رئي�س
مجل�س القض�اء األعىل ب�ارك ألعضاء
مجل�س املفوضني تس�نمهم مهامهم،

وأك�د أنها مهمة تأريخية بالنظر للدور
ال�ذي س�وف يقوم ب�ه املجل�س خالل
املرحل�ة املقبلة يف إجراء انتخابات حرة
نزيهة تؤسس ملرحلة سياسية جديدة يف
العراق”.ونقل البيان عن زيدان تأكيده
عىل “اس�تقاللية مجلس املفوضني عن
كل الس�لطات واملؤسس�ات الترشيعية
والتنفيذي�ة وحت�ى القضائي�ة ،ألن
مجل�س املفوض�ني ،وإن كان معظ�م
أعضائ�ه هم قض�اة ،إال أنهم من اليوم
مس�تقلون تماما ً ع�ن مجلس القضاء
األعىل ،وال يرتبطون به بأي ش�كل من
أشكال االرتباط الوظيفي واإلداري”.

إصابة ضابط وثالثة منتسبني بسقوط
صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي ،ام�س
األحد ،إصاب�ة ضابط وثالثة منتس�بني
بس�قوط صواريخ كاتيوش�ا عىل قاعدة
بل�د الجوية.وذكرت الخلي�ة يف بيان :ان

“قاع�دة بلد الجوي�ة يف محافظة صالح
الدي�ن ،تعرض�ت اىل قص�ف بصواري�خ
الكاتيوش�ا”.وأضافت أن “القصف أدى
إىل اصاب�ة ضاب�ط وثالثة من منتس�بي
القوة الجوية العراقية”.

إيران تستدعي السفري الربيطاني يف
طهران ولندن تندد باعتقال سفريها
طهران /متابعة الزوراء:
س�لمت وزارة الخارجي�ة اإليراني�ة
الس�فري الربيطان�ي ،روب ماكاي�ر،
مذكرة احتجاج عىل خلفية مش�اركته
يف تظاهرات ،اول امس الس�بت ،وسط
طه�ران ،فيما ن�ددت وزارة الخارجية
الربيطاني�ة ب�”اعتق�ال” س�فريها يف
طه�ران ،معتربة ذلك انته�اكا صارخا
للقانون الدويل.وقالت وزارة الخارجية
اإليراني�ة ،يف بي�ان ،انه”ت�م اس�تدعاء
الس�فري الربيطان�ي يف طه�ران ،روب
ماكاير ،وابالغ�ه بمذكرة احتجاج عىل
مشاركته يف تظاهرات وسط العاصمة
طهران”.وأض�اف “ان مس�اعد وزي�ر
الخارجي�ة اإليرانية ،عب�اس عراقجي،
ّ
ذك�ر روب ماكاير بأن وجود الس�فراء
األجان�ب يف التجمعات غ�ري القانونية
ال يتم�اىش م�ع مس�ؤولياته كممث�ل
س�يايس لبل�ده ،وه�و م�ا يتع�ارض
م�ع أح�كام اتفاقي�ة فيين�ا للعالقات
الدبلوماس�ية ،وينبغي ع�ىل الحكومة

الربيطاني�ة توضي�ح ه�ذا الترصف”.
وشارك السفري الربيطاني يف تظاهرات،
ي�وم امس ،بطهران ،وت�م اعتقاله من
قب�ل ق�وات األم�ن يف التظاه�رة التي
خرج�ت للتنديد بعدم إع�الن الحكومة
اإليراني�ة مس�ؤوليتها ع�ن إس�قاط
الطائ�رة األوكراني�ة املنكوبة.ب�دوره،
أعلن وزير خارجية بريطانيا ،دومينيك
راب ،أن الس�لطات اإليراني�ة اعتقلت،
الس�بت املايض ،لفرتة وجيزة ،السفري
الربيطان�ي لدى طه�ران ،روب ماكري.
وع ّد راب ،يف بيان ،إن “اعتقال سفرينا
يف طه�ران بدون مربر أو تفس�ري ،هو
انتهاك ص�ارخ للقانون الدويل” .وحذر
الوزي�ر إي�ران من أنه�ا يف لحظة تقف
فيه�ا عند “تقاطع ط�رق” ،وعليها أن
تختار بني “سريها نحو وضع املنبوذ”
أو “اتخ�اذ خط�وات لتهدئ�ة التوترات
واالنخ�راط يف مس�ار دبلوم�ايس إىل
األمام”.

تفاصيل اخرى ص3

الياسري يرسل فريقا إىل البصرة للتحقيق يف اغتيال الصحفيني

صاحل يؤكد ضرورة القبض على مرتكيب
اجلرائم ضد الصحفيني وإحالتهم للقضاء
بغداد /الزوراء:
ع�زا رئيس الجمهوري�ة ،برهم صالح،
الوسط االعالمي باستش�هاد االعالمي
احم�د عب�د الصم�د ،واملص�ور صفاء
غ�ايل يف محافظ�ة الب�رصة ،وفيم�ا
اك�د رضورة القب�ض ع�ىل مرتكب�ي
الجرائ�م ض�د الصحفيني ،وج�ه وزير
الداخلي�ة ،ياس�ني اليارسي ،بإرس�ال
فريق�ا للتحقي�ق باغتي�ال الصحفيني
يف محافظ�ة البرصة.وذك�ر املكت�ب
االعالمي لرئاس�ة الجمهوري�ة يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أن رئيس
الجمهوري�ة يع�زي الوس�ط اإلعالمي
العراقي باستشهاد املراسل التلفزيوني
أحمد عبد الصمد ،واملصور صفاء غايل
يف محافظ�ة البرصة.واس�تنكر صالح
مثل هذه الجرائم التي تطول صحفيني
أو ناش�طني مدني�ني يف أثن�اء ظ�روف
التظاهر واالحتجاجات الس�لمية.واكد
أن مس�ؤولية أجهزة الدول�ة يف حماية
األم�ن والحري�ات ،ويف القب�ض ع�ىل
مرتكب�ي الجرائم ،وإحالته�م للقضاء
الع�ادل ،مقدم�ا ً التع�ازي لعائلت�ي
الشهيدين ولزمالئهما ومتابعيهما.ويف
الس�ياق نفس�ه ،وجه وزي�ر الداخلية،
ياس�ني الي�ارسي ،بإرس�ال فريق عايل
املستوى من الوزارة ،للتحقيق يف حادث

اغتي�ال الصحفي�ني أحمد عب�د الصمد
وصفاء غايل يف محافظة البرصة.وقالت
الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :ان الوزير وجه بإرسال فريق عايل
املستوى ،برئاسة وكيل الوزارة لشؤون
الرشط�ة وعدد من الضب�اط ،للتحقيق
بح�ادث اغتيال الصحفي�ني أحمد عبد
الصم�د ،وصف�اء غ�ايل يف الب�رصة».
مبين�ا ً أن «وزي�ر الداخلية أم�ر الفريق
بع�دم الع�ودة لحني اكتم�ال التحقيق،
والكش�ف عن الجناة».وتوعد اليارسي
القتلة بأش�د العقاب حتى يكونوا عربة
لكل من تس�ول له نفس�ه العبث بأمن
العراق واستقراره.

تسريبات نيابية عن اجتماع مغلق بني زعيمي حتالف الفتح والتيار الصدري يف قم

حتالف سائرون لـ

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
يعق�د مجل�س الن�واب جلس�ته
االعتيادي�ة ،ظهر الي�وم ،حيث وجه
نائب رئيس الربملان ،حسن الكعبي،
الدائ�رة الربملاني�ة ملجل�س الن�واب
ب�إدراج مق�رتح م�رشوع قانون�ي
األندي�ة واإلتح�ادات الرياضي�ة عىل
جدول اعمال جلس�ة الي�وم االثنني.

 :السيد الصدر حريص على تسمية رئيس الوزراء املكلف اجلديد خالل األيام املقبلة

كما اعلنت اللجنة القانونية النيابية
عن مفاتحة رئاس�ة الربملان لعرض
قانون�ي االدع�اء الع�ام واالرشاف
القضائ�ي للق�راءة واملناقش�ة يف
جدول اعمال جلس�ة مجلس النواب
املقبل�ة .باملقاب�ل تداولت االوس�اط
النيابية ترسيبات عن اجتماع مغلق
جمع رئي�س تحالف الفت�ح ،هادي

العامري ،م�ع زعيم التيار الصدري،
الس�يد مقتدى الص�در ،يف مدينة قم
االيراني�ة ،يتعل�ق بإمكاني�ة تجديد
الثق�ة برئي�س ال�وزراء املس�تقيل
عادل عبداملهدي ،واعادة تكليفه مرة
اخرى بتش�كيل الحكوم�ة الجديدة،
اضاف�ة اىل اج�راء تغي�ري وزاري
كامل لتهدئة الش�ارع العراقي .لكن

الرشي�ف ع�ي ب�ن الحس�ني ،اعلن
امس ترش�حه ملنصب رئيس الوزراء
املقبل ،مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت
تماش�يا ً م�ع مطال�ب املتظاهري�ن
وطروحات املرجعية الدينية باختيار
شخصية غري جدلية للمنصب ،يأتي
ذلك بعد ان كشفت الكتل السياسية
املمثل�ة يف مجل�س الن�واب ع�ن

سيناريو جديد إلعادة تكليف رئيس
الوزراء املستقيل ،عادل عبد املهدي،
بتش�كيل الحكومة الجديدة ،عىل ان
يكون ذلك مرشوطا بتغيري الكابينة
الوزاري�ة الحالية بالكام�ل ،وتنفيذ
الربنام�ج الحكومي ضمن س�قوف
زمنية محددة.

تفاصيل ص2

سقوط  52مصابا يف تظاهرات واسط وكربالء

تواصل االحتجاجات وسط تصاعد حدة املواجهات بني قوات األمن واملتظاهرين

بغداد /الزوراء:
تتواصل التظاهرات يف العراق وسط تصاعد حدة
االصطدامات بني قوات األمن واملحتجني يف بعض
املحافظ�ات ،بينه�ا بغداد وكربالء وواس�ط التي
اقتحم�ت فيها ق�وات األمن م�كان االعتصام ،ما
أدى إىل وقوع اش�تباكات ،س�قط ع�ىل إثرها 52

مصابا بني صفوف القوات االمنية واملتظاهرين.
وأفاد مصدر أمني بأن مواجهات وقعت بالقرب من
جامعة واس�ط ،ما ادى لسقوط نحو  40شخصا
بني صفوف املتظاهرين وعنارص القوات االمنية.
واضاف :ان “حصيلة املصادمات التي وقعت قرب
مجلس كرب�الء بني متظاهري�ن والقوات االمنية

بلغ�ت ثالث اصاب�ات”.اىل ذلك ،أعلن�ت مفوضية
حقوق اإلنس�ان ،امس االحد ،سقوط  52مصابا ً
ب�ني صفوف املتظاهرين والق�وات األمنية نتيجة
صدام�ات ب�ني الجانب�ني يف محافظت�ي كرب�الء
وواسط.وقالت املفوضية ،يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :إنها “تأس�ف لتصاعد االحتجاجات

يف محافظتي واس�ط وكربالء ،وسقوط اصابات
ب�ني املتظاهرين والقوات االمنية”.وأضافت :أنها
“وثقت س�قوط  ٤٦مصابا ً قرب جامعة واس�ط،
و ٦مصابني يف س�احة زيد /محافظة كربالء من
املتظاهري�ن والقوات االمنية بس�بب التصادمات
بني الجانبني”.

مساء العراق متتلئ بالطائرات بعد واشنطن تهدد بغداد بـ”مليارات النفط” :أموالكم
يف خزائننا
منع الطريان فوق إيران

بغداد /متابعة الزوراء:
افادت وكالة “رويرتز” لألنباء ،امس
االح�د ،بأن املج�ال الج�وي العراقي
امت�أل بالطائ�رات العاب�رة ألجوائ�ه
بع�د ق�رار وكال�ة الس�المة الجوية
االوروبي�ة  EASAبمن�ع رشكات
النقل الج�وي االوروبية من الطريان
يف املج�ال الج�وي االيراني.ونقل�ت
“رويرتز” ،عن وكالة سالمة الطريان
باالتح�اد االوروبي ،أن  EASAقررت

من�ع الس�لطات الوطني�ة رشكات
الطريان من التحليق فوق إيران التي
يقل طولها عن  25000قدم.واشارت
اىل ان القرار ج�اء بعد اعرتاف ايران،
السبت ،بأن قواتها املسلحة أسقطت
طائ�رة اوكراني�ة دون قصد يف وقت
س�ابق هذا االسبوع.ونرشت الوكالة
ص�ورة تب�ني امت�الء املج�ال الجوي
العراق�ي بالطئ�ارات بع�د الق�رار
املذكور.

واشنطن /متابعة الزوراء:
ن�رشت صحيف�ة “وول س�رتيت
جورنال” األمريكية ،تقريرا عن مطالبة
واش�نطن م�ن بغ�داد بدف�ع االم�وال
مقابل انس�حاب القوات االمريكية من
العراق.وذكرت الصحيفة ان “الواليات
املتح�دة م�ا زال�ت متمس�كة ع�ىل ما
يب�دو ،ببق�اء قواتها يف الع�راق لفرتة
أطول ،برغ�م ارتفاع األصوات املطالبة
برحيله�ا عقب اغتي�ال القيادي البارز

يف الحرس الثوري ،قاس�م س�ليماني،
ونائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي،
أبو مه�دي املهن�دس ،بعملية أمريكية
خاطف�ة يف بغداد ،قب�ل أيام”.وبعد أن
لوحت واش�نطن بعقوبات ستفرضها
عىل بغداد ،يف حال اس�تمر ساستها يف
طرح مبادرات ترمي إىل إخراج القوات
األمريكي�ة من بالدهم ،ذكرت صحيفة
“وول س�رتيت جورن�ال” األمريكي�ة،
ان “الوالي�ات املتحدة ه�ددت بحرمان

الع�راق م�ن ملي�ارات ال�دوالرات”.
وأوضحت الصحيفة ،نقال عن مصادر
ل�م تس�مها ،أن “وزارة الخارجي�ة
األمريكية هددت بغداد بتجميد حساب
مرصيف تابع للعراق يف البنك االحتياطي
الف�درايل (البنك املرك�زي األمريكي(“.
ويس�تخدم العراق هذا الحساب إليداع
مليارات ال�دوالرات التي يحصل عليها
من عائدات النفط.

تفاصيل ص2

بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها أنقرة وموسكو

ليبيا :حكومة الوفاق تعلن وقف إطالق النار بعد ساعات على إعالن مماثل من قوات حفرت

طرابلس /متابعة الزوراء:
أعلن�ت حكوم�ة الوف�اق الوطن�ي يف
طرابل�س الليبية ،ام�س األحد ،وقف
إطالق النار اس�تجابة لدع�وة تركية
روس�ية ،وجاء ذلك بعد س�اعات عىل
إعالن مماثل من قوات املشري خليفة
حفرت يف رشق البالد ،مشددة يف الوقت
نفسه عىل حقها “املرشوع يف الدفاع
ع�ن النف�س بالرد ع�ىل أي هجوم أو
ع�دوان قد يحدث من الطرف اآلخر”،

يف إش�ارة إىل ق�وات حفرت.وأف�ادت
حكوم�ة الوف�اق ،املع�رتف به�ا من
األم�م املتح�دة ،أنه اس�تجابة لدعوة
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان،
ونظريه الرويس فالديمري بوتني ،أعلن
رئي�س حكومة الوفاق ،فايز الرساج،
“وقف إطالق النار” ،مشددة مع ذلك
ع�ىل حقه�ا “امل�رشوع يف الدفاع عن
النفس بالرد عىل أي هجوم أو عدوان
ق�د يحدث م�ن الط�رف اآلخر”.وأتى

هذا اإلع�الن بعد س�اعات عىل إعالن
م�ن الق�وات املوالية للمش�ري خليفة
حف�رت ،الرجل الق�وي ب�رشق ليبيا،
يف وق�ت متأخر الس�بت ،وقف إطالق
الن�ار ابت�دا ًء من  12كان�ون الثاني/
يناير.وق�ال اللواء ،أحمد املس�ماري،
املتحدث باس�م حف�رت ،يف بيان نرشه
عرب صفحته الرس�مية يف فيس بوك:
“تعل�ن القي�ادة العامة وق�ف إطالق
الن�ار لغرف�ة العملي�ات العس�كرية

باملنطقة الغربية ابتدا ًء من الس�اعة
 00:01املواف�ق  12يناير”.وتضم�ن
البي�ان“ :تعل�ن القي�ادة العام�ة
للقوات املس�لحة العربي�ة الليبية عن
وق�ف إطالق الن�ار لغرف�ة العمليات
العس�كرية باملنطقة الغربي�ة ،وذلك
ابت�دا ًء م�ن الس�اعة  24.01املواف�ق
.”12/1/2020وأض�اف بي�ان اللواء
أحم�د املس�ماري “ع�ىل أن يلت�زم
الط�رف املقاب�ل بوقف إط�الق النار

يف هذا التوقيت ،وس�وف يك�ون الرد
قاس�يا عىل أي خرق له�ذه الهدنة”.
ويدخل وقف إطالق النار حيز التنفيذ
بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها
أنق�رة وموس�كو يف إط�ار س�عيهما
للعب دور أكرب يف ليبيا خالل األسابيع
األخرية.ودع�ا أردوغ�ان ،ونظ�ريه
ال�رويس بوت�ني ،يف إس�طنبول لوقف
إط�الق النار ،وطلبت تركيا ،الس�بت،
من روسيا إقناع حفرت باحرتامه.
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احتاد الصحفيني العرب ينعى
السلطان قابوس ويؤكد أنه قاد
نهضة شاخمة أرساها خالل  50عاما

بغداد /الزوراء:
نعى االتحاد العام للصحفيني العرب
سلطان سلطنة عمان ،السلطان
قابوس بن سعيد ،،الذي وافته املنية
مساء أمس األول ،مؤكدا ان السلطان
قابوس قاد نهضة شامخة أرساها
خالل  50عاما. .
وذكر االتحاد العام للصحفيني العرب
يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه:
ان السلطان قابوس قاد نهضة
شامخة أرساها خالل  50عاما ،منذ
أن تقلد زمام الحكم عام ،1970

وبعد مسرية حكيمة مظفرة حافلة
بالعطاء شملت ُعمان من أقصاها
إىل أقصاها ،وطالت العالم العربي
واإلسالمي والدويل قاطبة ،وأسفرت
عن سياسة متزنة ،وقف لها العالم
أجمع إجالال واحرتاما.
واعرب االتحاد عن عميق حزنه
وخالص عزائه للشعب العماني
الشقيق ،وألرسته الكريمة ،داعيا
املويل –عزوجل -أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته جزا ًء ملا قدمه لشعبه
وألمته العربية.

احلكيم يدعو إىل اإلسراع بتشكيل
احلكومة بعيدا عن اجلدلية
بغداد /الزوراء
شدد رئيس تيار الحكمة ،عمار الحكيم ،عىل رضورة اعتماد خارطة الطريق
التي رسمتها املرجعية الدينية للخروج من االزمة الحالية ،فيما دعا اىل
االرساع بتشكيل الحكومة بعيدا ً عن الجدلية.وقال الحكيم يف بيان”:بحثنا
خالل استقبالنا السفري االملاني يف بغداد ،سرييل نان ،العالقات الثنائية بني
العراق واملانيا ،وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين”.وأضاف أن
“العراق منفتح عىل الجميع من منطلق املصالح املشرتكة واحرتام السيادة”.
مؤكدا ً عىل “أهمية الركون اىل الحوار وتجنيب املنطقة مخاطر التصعيد،
كونه ال يصب يف مصلحة احد ،وان اولويات املنطقة هي التفاهم لتتمكن
الشعوب من التمتع بخرياتها”.وفيما يتعلق بملف الحكومة ،دعا الحكيم إىل
“االرساع بتشكيلها بعيدا ً عن الجدلية” .مشددا ً عىل “رضورة اعتماد خارطة
الطريق التي رسمتها املرجعية الدينية للخروج من االزمة الحالية”.

البنتاغون :ترامب مستعد للحوار
مع إيران بدون شروط مسبقة
واشنطن /متابعة الزوراء:
اكد وزير الدفاع األمريكي ،مارك
إسرب ،إن الرئيس ،دونالد ترامب،
مستعد للحوار مع إيران بدون
رشوط مسبقة.
وأوضح إسرب يف ترصيح لقناة
“يس بي إس” إن الواليات املتحدة
مستعدة ملحاورة إيران حول “مسار
جديد ،وسلسلة تدابري تجعل من
إيران بلدا ً طبيعيا ً أكثر” ،وذلك
بعد ساعات من تحذير الرئيس
األمريكي من ارتكاب “مجزرة
جديدة بحق املتظاهرين السلميني”
يف البالد.

وزارة النفط
الشركة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة
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حتالف سائرون لـ  :السيد الصدر حريص على تسمية رئيس
الوزراء املكلف اجلديد خالل األيام املقبلة
الزوراء  /يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسته
االعتيادية ،ظهر اليوم ،حيث وجه
نائب رئيس الربملان ،حسن الكعبي،
الدائرة الربملانية ملجلس النواب بإدراج
مقرتح مرشوع قانوني األندية،
واإلتحادات الرياضية عىل جدول
اعمال جلسة اليوم االثنني .
كما اعلنت اللجنة القانونية النيابية
عن مفاتحة رئاسة الربملان لعرض
قانوني االدعاء العام واالرشاف
القضائي للقراءة واملناقشة يف جدول
اعمال جلسة مجلس النواب املقبلة.
باملقابل تداولت االوساط النيابية
ترسيبات عن اجتماع مغلق جمع
رئيس تحالف الفتح هادي العامري
مع زعيم التيار الصدري السيد
مقتدى الصدر يف مدينة قم االيرانية،
يتعلق بإمكانية تجديد الثقة برئيس
الوزراء املستقيل عادل عبداملهدي،
واعادة تكليفه مرة اخرى بتشكيل
الحكومة الجديدة ،اضافة اىل اجراء
تغيري وزاري كامل لتهدئة الشارع
العراقي .
لكن الرشيف عيل بن الحسني ،اعلن
امس ترشحه ملنصب رئيس الوزراء
املقبل ،مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت
تماشيا ً مع مطالب املتظاهرين

وطروحات املرجعية الدينية باختيار
شخصية غري جدلية للمنصب ،يأتي
ذلك بعد ان كشفت الكتل السياسية
املمثلة يف مجلس النواب عن سيناريو
جديد إلعادة تكليف رئيس الوزراء
املستقيل عادل عبد املهدي بتشكيل
الحكومة الجديدة ،عىل ان يكون ذلك

مرشوطا بتغيري الكابينة الوزارية
الحالية بالكامل ،وتنفيذ الربنامج
الحكومي ضمن سقوف زمنية
محددة.
وازاء ذلك ،اكدت كتلة تحالف
سائرون النيابية عىل حرص زعيم
التيار الصدري ،السيد مقتدى الصدر،

لحسم ملف تسمية رئيس الوزراء
املكلف بتشكيل الحكومة املؤقتة،
خالل األيام القليلة املقبلة .
وقال النائب عن التحالف ،رياض
املسعودي ،لـ” الزوراء “ :ان “اللقاء
الذي جمع السيد الصدر مع العامري
بحث تواجد القوات األجنبية ،وآلية

انسحابها من العراق ،والتظاهرات
الشعبية ،ورضورة االستجابة ملطالب
املحتجني”.
واضاف ان “ملفي التظاهرات
الشعبية والتواجد األمريكي يف العراق
تصدر اجتماع زعيم التيار الصدري
مع رئيس تحالف الفتح هادي
العامري يف مدينة قم االيرانية ،وهذه
اولوية عن امللفات االخرى “ .مستبعدا
ان يكون االجتماع قد تطرق اىل اعادة
الثقة برئيس الوزراء املستقيل عادل
عبداملهدي.
واوضح ان “ الكتل السياسية االخرى
واملطالب الشعبية برتشيح شخصية
وطنية مستقلة ،سيكون لها كلمة
يف هذا الشأن؛ كما أن طرحها اآلن
سيزيد من تعقيد األمور”.
اىل ذلك ،قدم نواب عن كتل مختلفة
طلبا رسميا اىل رئاسة مجلس النواب
مرفقا بتواقيع  54نائبا ،لتبني الدعوة
إلقامة املؤتمر الدويل لدعم السيادة
العراقية ،عىل أن يسبقه حوار وطني
عراقي للخروج بموقف عراقي موحد
لدعم السيادة العراقية تجتمع حوله
املكونات والقوى السياسية ،وإدراكا ً
منا لخطورة املرحلة الحالية املوقوتة
باالنفجار عراقيا ً واقليميا ودوليا .

واشنطن تهدد بغداد بـ”مليارات النفط” :أموالكم يف خزائننا
واشنطن /متابعة الزوراء:
نرشت صحيفة “وول سرتيت جورنال”
األمريكية ،تقريرا عن مطالبة واشنطن من
بغداد بدفع االموال مقابل انسحاب القوات
االمريكية من العراق.
وذكرت الصحيفة ان “الواليات املتحدة ما زالت
متمسكة عىل ما يبدو ،ببقاء قواتها يف العراق
لفرتة أطول ،برغم ارتفاع األصوات املطالبة
برحيلها عقب اغتيال القيادي البارز يف الحرس
الثوري ،قاسم سليماني ،ونائب رئيس هيئة
الحشد الشعبي ،أبو مهدي املهندس ،بعملية
أمريكية خاطفة يف بغداد ،قبل أيام”.
وبعد أن لوحت واشنطن بعقوبات ستفرضها
عىل بغداد ،يف حال استمر ساستها يف
طرح مبادرات ترمي إىل إخراج القوات

األمريكية من بالدهم ،ذكرت صحيفة “وول
سرتيت جورنال” األمريكية ،ان “الواليات
املتحدة هددت بحرمان العراق من مليارات
الدوالرات”.
وأوضحت الصحيفة ،نقال عن مصادر لم
تسمها ،أن “وزارة الخارجية األمريكية هددت
بغداد بتجميد حساب مرصيف تابع للعراق
يف البنك االحتياطي الفدرايل (البنك املركزي
األمريكي(“.
ويستخدم العراق هذا الحساب إليداع مليارات
الدوالرات التي يحصل عليها من عائدات
النفط.
واكدت الصحيفة ان “هذا القرار يف حال
حصوله ،فأنه سيمنع العراق من سحب
أي أموال من هذا الرصيد ،مما قد يؤدي إىل

انهيار النظام املرصيف العراقي ،وشل االقتصاد
املحيل”.
وتابعت ان “مسؤوال أمريكيا أبلغ رئيس
الحكومة العراقية املستقيل ،عادل عبد
املهدي ،يف مكاملة هاتفية ،األربعاء املايض،
بالعقوبة الجديدة واألرضار التي ستنجم
عنها”.ويف حال تنفيذ الخطوة ،فإن تجميد
األصول العراقية يف الحساب سيكون خطوة
غري مسبوقة.
ويقدم بنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك
خدمات مرصفية لنحو  250مرصفا مركزيا
ومؤسسات حكومية حول العالم.
وكان الربملان العراق قد أصدر ،مطلع يناير
الجاري ،قرارا غري ملزم يدعو إىل انسحاب
القوات األجنبية من العراق ،ولقي القرار دعما

من عبد املهدي.وجاءت خطوة الربملان بعد ان
قتلت القوات األمريكية برضبة صاروخية،
سليماني واملهندس ،قرب مطار بغداد ،فيما
ع ّدته بغداد انتهاكا لسيادتها.
وبعدها ،هدد الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
بفرض عقوبات شديدة إذا ما مىض العراق
قدما يف إخراج القوات األمريكية من البالد.
ويتمركز أكثر من  5آالف جندي أمريكي يف
عدد من القواعد العسكرية يف العراق ،وهم
جزء من التحالف الدويل ملحاربة “داعش”
الذي تأسس عام  2014ملواجهة التنظيم
اإلرهابي.
ويتمتع البنك االحتياطي الفيدرايل بسلطة
حرمان الدول التي تواجه عقوبات من
الترصف بحساباتها املرصفية.

إعالن مناقصة عامة استريادية
م /مناقصة رقم /11م/م.هـ.ث2019/
جتهيز مقاطع حديدية /موازنة تشغيلية
(اعادة اعالن للمرة االوىل)

َيرس وزارة النفط  /الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم لتجهيز (مقاطع حديدية) وبكلفة
تخمينية مقدارها ( )568,815خمسمائة وثمان و ستون الف وثمانمائة وخمسة عرش دوالر فقط للمنشأ (اوربي) وبفرتة تجهيز ( )120يوم من تاريخ تفعيل االعتماد
وبموجب الوثائق القياسية (وثيقة تجهيز السلع) مالحظة ما يأتي:
 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بالقسم التجاري.
موبايل( )07827836150( /جميع أيام األسبوع باستثناء العطل الرسمية ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عرصا ) .أو مراجعة مقر الرشكة.
 -2متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة .
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري إىل رئيس جهة التعاقد للرشكة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (  250,000مائتان و خمسون
ألف دينار عراقي فقط ) غري قابلة للرد.
 -4يتم تسليم العطاءات إىل العنوان اآلتي وزارة النفط  /الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة  /مجمع مصفى الدورة لغاية يوم الغلق االحد املوافق . 2020 /2 /9
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (استعالمات  /الرشكة العامة للمعدات
الهندسية الثقيلة) يف الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الغلق االحد املوافق ( )2020 /2 /9علما بأن آخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم الخميس املوافق . 2020/2/6
 -5تدعو الرشكة كافة املشاركني باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لإلجابة عىل االستفسارات يف الساعة ( )10صباحا من يوم الخميس
املوافق .2020/ 1 /30
 -6يتحمل من ترسو عليه اإلحالة أجور النرش واإلعالن .
 -7مما سبق يف أعاله إذا كانت التواريخ املحددة يف أعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها.
 -8بإمكان جهة التعاقد إضافة بيانات أخرى ملقدم العطاء تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط التتعارض مع الترشيعات القانونية املنظمة إلجراءات التعاقدات الحكومية يف
العراق .
 -9الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة
الربيد االلكرتوني لوزارة النفط -:
E-mail.Ministryofoil@oil.gov.iq
املوقع االلكرتوني للوزارة w.w.w. oil.gov.iq

الربيد االلكرتوني للرشكة -:
Email :info@ heesco.oil.gov.iq
املوقع االلكرتوني للرشكة www.heesco.oil.gov.iq
الربيد االلكرتوني لنقطة تجارة العراق الدولية -:
Email :info@iip.mot.gov.ig
www.trade.ig
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إيران ُتفرج عن السفري الربيطاني
بعد احتجازه

طهران/بي.بي.يس:
ن�ددت الخارجي�ة الربيطاني�ة باحتج�از
س�فريها لدى طهران لفرتة وجيزة السبت
إث�ر اتهامه ب� “التحريض” عىل املظاهرات
املناوئ�ة للحكومة بعد اعرتافها بإس�قاط
طائ�رة ال�ركاب األوكراني�ة ع�ن طري�ق
الخطأ.
واعرتف الحرس الثوري اإليراني بإسقاطه
الطائ�رة املدنية األوكرانية ،التي قىض فيها
 176شخصاً“ ،بشكل غري متعمد ظنا ً منها
أنها طائرة معادية”.
وأكد الرئيس اإليراني ،حس�ن روحاني ،أن
إطالق الصاروخ ال�ذي رضب الطائرة كان
“خط�أ ً بري�ا ً ال يغتفر” حس�ب وصفه،
وأعل�ن مواصل�ة التحقيق�ات ملحاس�بة
املسؤولن عما حدث.
واحتجز األمن اإليراني السفري روب ماكاير
لث�الث س�اعات ي�وم اول ام�س الس�بت،
بحسب وسائل إعالم إيرانية رسمية وشبه
رس�مية ،ووصف�ت الخارجي�ة الربيطانية
احتج�از الس�فري بأن�ه “انته�اك واض�ح
للقانون الدويل”.
ونر موقع جريدة اعتماد اإليرانية صورة
السفري عىل حسابه عىل تويرت بعدما قالت
وكال�ة أنباء تس�نيم إنه تع�رض لالعتقال
خ�الل مظاه�رات الط�الب أم�ام إح�دى
الجامعات يف طهران.
وج�اء يف بي�ان الخارجي�ة الربيطانية “إن
اعتقال س�فرينا يف طهران دون أي أساس
أو توضي�ح يعت�رب خرقا واضح�ا للقانون
الدويل”.
وأضاف البيان “إن الحكومة اإليرانية تقف
يف مفرتق ط�رق حيث يمكنها أن ترص عىل
االس�تمرار يف وض�ع الدول�ة املارق�ة التي
تعان�ي من عزل�ة سياس�ية واقتصادية أو
تتخذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج
طرق دبلوماسية”.
وأص�درت وكال�ة س�المة الط�ريان املدني
األوروبي�ة تعميما يحذر الطائ�رات املدنية
التابع�ة ل�ركات الط�ريان يف دول االتحاد
األوروب�ي م�ن اس�تخدام املج�ال الج�وي
اإليراني حتى إشعار آخر.
وكان�ت إي�ران قد نف�ت يف وقت س�ابق ما

جاء يف تقارير رجحت أن صاروخا ً أس�قط
الطائ�رة بالق�رب م�ن طه�ران األربع�اء
املايض.
لكنها واجهت ضغوطا ً متزايدة ،خاصة بعد
أن قالت الواليات املتحدة وكندا ،استنادا ً إىل
معلوم�ات مخابراتي�ة ،إنه م�ن املرجح أن
تكون الطائرة أُسقطت بصاروخ ،ربما عن
طريق الخطأ.
وش�هدت العاصمة طهران ومدن أخرى يف
مختلف انحاء البالد مظاهرات غاضبة من
إسقاط الطائرة ومسريات تأبن للضحايا.
وتظاه�ر املئات يف طه�ران ضد ما وصفوه
بك�ذب املس�ؤولن بعدما انك�روا يف البداية
إس�قاط الطائرة قبل أن يع�ودوا لالعرتاف
بعد اتضاح األدلة ،وطالبوا باس�تقالة كبار
املسؤولن وعىل رأسهم املرشد األعىل للثورة
اإلسالمية عىل خامنئي.
ودع�ا مه�دي كروب�ي ،املع�ارض اإليراني
الب�ارز ،خامنئ�ي أيضا إىل التنحي بس�بب
“تعامله الرديء مع أزمة إسقاط الطائرة”
عىل حد وصفه.
ويف بي�ان ن�ره القي�ادي يف “الحرك�ة
الخرضاء” عىل وسائل التواصل االجتماعي،
تساءل عن أسباب التأخر يف إعالن الحقيقة
للمواطن�ن ،مس�تنكرا تأخ�ره خامنئي يف
إعالن مس�ؤولية بالده عن إسقاط الطائرة
األوكرانية يف طهران بعد إرصار الس�لطات
عىل “اإلنكار” و”الكذب” يف البداية.
كما ع�رب الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب
ع�ن تأييده ودعم�ه للمتظاهري�ن يف إيران
بعد ساعات من بدء االحتجاجات.
وكتب ترامب عىل حسابه عىل موقع تويرت
“إىل الشعب اإليراني األبي الذي لطاملا عانى
ولف�رتة طويلة أقول إنن�ي أدعمكم ولطاملا
كنت دوما كذلك منذ بدء فرتتي الرئاس�ية،
وسوف تواصل إدارتي دعمكم فنحن نتابع
احتجاجاتك�م ملي�ا ونش�عر باإللهام من
شجاعتكم”.
وأج�ج مقت�ل قائد فيل�ق الق�دس اإليراني
قاس�م س�ليماني يف عملي�ة أمريكي�ة ورد
إيران باستهداف قاعدتن عسكريتن بهما
قوات أمريكية يف العراق ،مخاوف من اندالع
رصاع تكون له تبعات واسعة املدى.
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الرئيس التونسي مدعو الختيار رئيس حكومة جديد
تونس/أ ف ب:
ْ
تلق�ت حرك�ة النهضة يف تون�س “رضبة
قاس�ية” برف�ض الربمل�ان بش�كل واضح
الحكوم�ة الت�ي اقرتحتها ،لتع�ود املبادرة
إىل رئي�س الب�الد قيس س�عيّد ال�ذي عليه
حالي�ا اختيار ش�خصية جديدة لتش�كيل
الحكومة.
وبعد نحو  12س�اعة من النقاشات داخل
الربملان ،ترافق�ت مع مفاوضات اللحظات
األخرية ،رفض الربملان ليل الجمعة السبت
التش�كيلة الحكومية الت�ي ق ّدمها الحبيب
الجم�يل بتصوي�ت  134نائب�ا ضده�ا من
أصل .217
ووصف�ت صحيف�ة الب�رس الناطق�ة
بالفرنس�ية يف افتتاحيته�ا م�ا ج�رى
ب�”الرضب�ة القاس�ية للنهض�ة ،التي تع ّد
أكثر أح�زاب الب�الد نفوذا” ،فيم�ا عنونت
صحيفة املغرب “حكوم�ة الرئيس ،جاري
التحميل”.
وبع�د ثالثة أش�هر م�ن االنتخاب�ات ،ينذر
سقوط تشكيلة الجميل الحكومية بالحاجة
إىل عدة اس�ابيع من املفاوض�ات اإلضافية
غري املضمونة النتائج ،يف وقت تواجه البالد
تحديات اجتماعية واقتصادية.
“نجاح للديموقراطية”-وبات لدى الرئيس قيس س�عيّد عرة ايام
إلجراء مشاورات هدفها ايجاد “الشخصية
األق�در م�ن أج�ل تألي�ف حكوم�ة يف أجل
أقصاه شهر”.
واس�تقبل س�عيّد صب�اح الس�بت رئي�س
النهضة ورئي�س الربملان راش�د الغنويش،

وش�دد أمام�ه ع�ىل “رضورة اح�رتام
الدستور”.
ورأى املحل�ل الس�يايس س�ليم خ�راط من
منظم�ة “بوصل�ة” غ�ري الحكومي�ة ّ
أن
النهضة الحائ�زة  54مقعدا من اصل 217
“لم تس�تخلص رس�الة الناخبن” .واعترب
ّ
أنه كانت للنهضة اسرتاتيجية “هيمنة”.
وش�اركت النهضة بش�كل مب�ارش أو غري
مب�ارش يف الس�لطة يف الس�نوات التس�ع
األخرية ،يف أعقاب س�قوط الرئيس األسبق
زي�ن العابدي�ن ب�ن ع�يل .وحلّ�ت ثانية يف
انتخاب�ات  2014التريعي�ة ،وعق�دت
تحالفا مع الحزب الفائز.

ورغ�م عدم من�ح الربملان الثق�ة للحكومة
املقرتح�ة ،فإن عددا م�ن املراقبن ،وكذلك
الحبيب الجميل ،رحبوا بما اعتربوه “نجاحا
للديموقراطي�ة التونس�ية” ،واش�اروا إىل
ان الس�قوط يف الربمل�ان يعكس ش�فافية
املؤسسات التونسية.
واعترب خ�راط أن ما ج�رى “ال يمثل ازمة
سياس�ية نظ�را اىل مس�ار مؤسس�اتي
وديموقراطي محدد ملا بعد ذلك”.
“مبادرة وطنية”-يف املقاب�ل ،ال يشء يس�مح بتوق�ع نتيجة
جولة املفاوضات الجديدة من أجل تشكيل
ائتالف حكومي.

ورأى خراط ّ
أن “النهضة ستسعى للحفاظ
ع�ىل (موق�ع) يف الحكومة املقبل�ة ،ولكن
س�يكون م�ن الصع�ب عليه�ا التأث�ري يف
املفاوض�ات خصوصا يف حال تجمّعت كتل
صغرية” ملواجهتها.
ومس�اء الجمع�ة ،ع�رض نبي�ل القروي،
رئي�س ح�زب قلب تون�س الثان�ي برملانيا
ب� 38مقعدا ،نفسه كبديل ،كاشفا “مبادرة
وطنية” من شأنها جمع كتل برملانية.
واش�ار يف ه�ذا الس�ياق إىل كتل�ة حرك�ة
الش�عب وإىل ليرباليي حزب “تحيا تونس”
ومس�تقلن .ولكن “الش�عب” سارعت إىل
النفي.
وال يملك الرئيس التونيس ،األكاديمي الذي
انتخ�ب رئيس�ا بغالبية واس�عة يف ترين
األول/اكتوب�ر ،حلف�اء طبيعي�ن ضم�ن
املشهد السيايس ،وقد سعى إىل أخذ مسافة
واحدة من مختلف األحزاب.
غري ّ
أن�ه ُيع� ّد أق�رب إىل املكوّن�ات املنادية
بمب�ادئ ث�ورة  ،2011ع�ىل غ�رار حرك�ة
الش�عب والتي�ار الديموقراط�ي بزعام�ة
محمد عبو .وس�عى إىل إط�الق مفاوضات
جديدة بن هذه املكون�ات و”تحيا تونس”
ال�ذي يتزعم�ه رئي�س الحكوم�ة املنتهية
واليته يوسف الشاهد.
ويف ح�ال أخفق�ت أيض�ا الش�خصية التي
س�يختارها س�عيّد لتش�كيل حكوم�ة،
س�يكون بمق�دوره حل الربمل�ان ،ما يعني
تأخريا جديدا يف اتخاذ التدابري الالزمة لكبح
التضخم ونس�ب البطالة التي تلقي بثقلها
عىل معيشة التونسين.

تايالند :عشرات اآلالف يشاركون يف مسريتني إحداهما
مؤيدة للحكومة واألخرى مناهضة هلا
بانكوك/د ب أ:
َ
شارك عرات اآلالف يف مسريتن
سياسيتن يف العاصمة التايالندية،
بانك�وك ،ام�س األح�د -أحداهما
مؤيدة للحكومة املنحازة للجيش
واألخرى معارضة لها.
وكانت املسريتان األكرب منذ انقالب
عام  ،2014الذي أنهى اضطرابات
سياس�ية استمرت أش�هر ،كانت
تتخلله�ا من الحن لآلخ�ر أعمال
عنف يف شوارع بانكوك.
والحدث املناهض للحكومة ،الذي
يحمل عنوان “اسعوا إلبعاد العم”
باللغ�ة التايالندي�ة أو “عارض�وا
الديكتاتوري�ة” باإلنجليزية ،كان
مس�رية ضد رئيس وزراء تايالند،
براي�وت تشان-أو-تش�ا ،ال�ذي
يتوىل الس�لطة من�ذ أن قاد انقالبا
عس�كريا يف ع�ام  2014أط�اح

بالحكومة املنتخبة.
واحتفظ الزعي�م التايالندي ،الذي
تصف�ه وس�ائل اإلعالم ب�� “العم

تو” بمقع�ده يف انتخاب�ات آذار/
م�ارس امل�ايض ،الت�ي تعرض�ت
النتقادات بس�بب إعط�اء برايوت

ميزة غري عادلة.
وذك�ر املنظم�ون أن ح�وايل 13
ألف ش�خص ش�اركوا يف املسرية،

م�ن بينهم نش�طاء وسياس�يون
مؤي�دون للديمقراطي�ة مث�ل
ثاناثورن جوانجرونجروانجكيت
 ،زعي�م ح�زب “املس�تقبل إىل
األم�ام” التقدمي الش�عبي .وقال
ثاناث�ورن للصحفي�ن يف اجتماع
حاشد مناهض للحكومة “أعتقد
أن ه�ذا ه�و ص�وت املواطن�ن،
الذي�ن يقولون /إنن�ا غري راضن
ع�ن توري�ث الس�لطة للمجل�س
العس�كري الحاك�م ،نري�د رؤي�ة
تغيري ،نريد عودة الديمقراطية.”/
ويف نف�س الوق�ت تقريب�ا ع�ىل
الجان�ب اآلخ�ر من بانك�وك ،عىل
بع�د ح�وايل ع�رة كيلوم�رتات،
ش�ارك حوايل  13ألف ش�خص يف
مس�رية مؤيدة للحكوم�ة ،تحمل
اسم “سريوا لتهتفوا للعم” طبقا
ملنظمي املسرية.

اجتماع غامض بني أردوغان والغنوشي ..وحتركات برملانية لسحب الثقة
إسطنبول /متابعة الزوراء:
أث�ارت زي�ارة زعي�م “حرك�ة
النهض�ة” ،راش�د الغن�ويش ،الذي
يرتأس الربمل�ان التونيس ،إىل تركيا،
واللق�اء بالرئي�س ،رج�ب طي�ب
أردوغان ،تساؤالت كثرية يف تونس
ح�ول توقيتها وأس�بابها ،وخلّفت
ش�كوكا وهواجس ح�ول أهدافها،
ومدى ارتباطها بالوضع الداخيل يف
البالد والتطورات األخرية يف ليبيا.
واستقبل الرئيس الرتكي ،أردوغان،
زعي�م “حرك�ة النهض�ة” يف قرص
دومل�ة بهتش�ة بإس�طنبول ،وعقد
معه اجتماعا مغلق�ا ،ضمن زيارة
مفاجئ�ة وغامضة ل�م يعلن عنها
مس�بقا ،جاءت بعد ساعات قليلة
من سقوط الحكومة التي شكلّتها
“النهضة” ،وع�دم منحها الثقة يف
الربمل�ان ،وه�ي دواف�ع جعلت من
األوس�اط السياس�ية والش�عبية
تنظ�ر له�ذا االجتم�اع بكث�ري من
التوج�س ،يف ض�وء املس�تجدات
املحلي�ة يف تون�س الت�ي تس�تعد
لتش�كيل حكومة جدي�دة ،وتعيش
عىل وقع تراجع دور وتأثري “حركة
النهض�ة” يف املش�هد الس�يايس،
وكذل�ك الوضع اإلقليمي ،خصوصا
األزمة الليبية التي تلعب أنقرة دورا
كبريا يف تأجيجها وتعميقها.
ويف ه�ذا الس�ياق ،ع� ّد أم�ن ع�ام
ح�زب “حرك�ة م�روع تونس”،
محس�ن مرزوق ،أن “ذهاب رئيس
الربمل�ان ورئي�س حرك�ة النهضة،
راش�د الغن�ويش ،إىل إس�طنبول
ملقابلة الرئيس الرتكي ،رجب طيب
أردوغ�ان ،مب�ارشة بع�د س�قوط

الحكوم�ة ،كما ذهب يف مناس�بات
مماثلة ،يؤكد مرة أخرى بما ال يدع
مجاال للشك أن قرار حركة النهضة
مرتبط بتوجيهات تركيا”.
وع ّد يف تدوينة عىل صفحته بموقع
“فيس�بوك” أن “الغنويش يمكن أن
يذه�ب للق�اء زعيم�ه الرتكي متى
شاء ،ولكن بصفته الشخصية ،أما
صفة رئي�س الربمل�ان املؤتمن عىل
سيادة الش�عب ،فهذا غري مقبول،

وال يجب أن يتواصل”.
ودع�ا م�رزوق أعضاء الربمل�ان إىل
التحرك يف هذا االتجاه وسحب الثقة
ً
قائ�ال“ :عىل أعض�اء مجلس
منه،
الربملان األحرار أن يس�ألوا أنفسهم
كي�ف يمك�ن أن تتحول مؤسس�ة
رئاس�ة مجلسهم يف شخص رئيس
املجل�س إىل حال�ة تبعي�ة لدول�ة
أجنبي�ة؟ هذا س�بب إضايف إلحداث
تغيري يف رئاس�ة املجلس” .وبدوره،

ع ّد اإلعالم�ي والباحث يف الحضارة
واإلس�الميات ،غفران حسيني ،أن
“زي�ارة الغن�ويش إىل تركي�ا للقاء
أردوغان صبيحة إسقاط الحكومة
يف الربمل�ان وبع�د لقائ�ه رئي�س
الدول�ة قيس س�عيّد ،وقبل انطالق
التف�اوض ح�ول رئي�س الحكومة
الجديدة ،ووس�ط جو إقليمي منذر
بالرصاع ح�ول ليبيا وتركيا يف نزاع
عىل حدودنا ،يمثل رسالة سياسية

س�لبية للتونس�ين ال م�ن ناحي�ة
التوقي�ت وال من حيث الش�كل وال
اإلخ�راج اإلعالم�ي للزي�ارة ،حتى
ل�و كان موض�وع اللقاء مناقش�ة
الحلقة األخرية من مسلسل قيامة
أرطغل”.
وعىل مواقع التواص�ل االجتماعي،
دوّن ناش�طون تعليق�ات غاضب�ة
من زيارة الغنويش إىل تركيا ولقائه
رئيس�ها يف اجتماع مغلق وبتوقيت

ّ
حس�اس ،ورأوا فيه�ا اس�تفزازا
للتونسين وخيانة وطنية ،وانتهاكا
الستقاللية السيادة الوطنية ،حتى
إن البع�ض دع�ا إىل مس�اءلته يف
الربملان ،ومطالبته بتوضيح رسمي
ورشح ألسباب هذه الزيارة.
وردا ع�ىل ه�ذه االنتق�ادات ،قالت
“حرك�ة النهضة” يف بي�ان نرته
مس�اء الس�بت ،إن زيارة الغنويش
إىل تركي�ا ولقائ�ه الرئي�س رج�ب
طي�ب أردوغ�ان ،تن�درج يف إط�ار
تهنئ�ة القي�ادة بالس�يارة الرتكية
الجدي�دة ،ج� ّدد خالله�ا الغنويش
دعوة الرئيس أردوغان إىل تش�جيع
رجال األعمال األتراك لزيارة تونس
واالس�تثمار فيه�ا ،وبعث رشاكات
مع رجال األعمال التونس�ين ،بما
يعدل املي�زان التجاري بن البلدين،
ودار ح�وار بينهما حول التطورات
الجدي�دة يف املنطق�ة والتحديّ�ات
الجديدة التي تواجهها.
وأثارت هذه امل ّ
ربرات ،التي سوّقتها
“حرك�ة النهض�ة” ،س�خرية
التونس�ين ع�ىل مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،وع� ّدوا أنه�ا مج�رد
“ذ ّر للرماد عىل العي�ون” للتغطية
ع�ىل األه�داف الحقيقية م�ن وراء
الزيارة.
تح�ركات لس�حب الثق�ة م�ن
الغنويش
يف األثن�اء ،ب�دأ “الح�زب الح�ر
الدستوري” تحركات لسحب الثقة
من رئيس الربملان ،راشد الغنويش،
غداة تصوي�ت الربمل�ان بعدم منح
الثق�ة للحكوم�ة املقرتح�ة م�ن
الحبيب الجميل.

ودعا الحزب ،يف بيان يوم السبت،
مختلف الن�واب والكتل الربملانية،
الذين ساهموا يف إسقاط حكومة
الجم�يل ،إىل إمض�اء عريض�ة
لس�حب الثقة من رئيس الربملان،
وتصحي�ح ما ع ّده “خط�أ ً فادحا
تم ارتكابه يف حق هذه املؤسس�ة
الدس�تورية” ،مؤك�دا أن�ه يضع
إمض�اء ن�واب كتل�ة الح�زب
الدس�توري الح�ر ال�� 17كبداية
لل�روع يف جم�ع  73صوت�ا
املستوجبة لتمرير هذه العريضة.
ودعا الحزب “كل القوى السياسية
الوطني�ة الحداثي�ة إىل اختي�ار
ش�خصية وطني�ة جامع�ة تتمتع
بالكف�اءة واإلش�عاع وتقط�ع مع
اإلسالم السيايس ،لتكليفها بتكوين
حكوم�ة دون تمثيلي�ة لتنظي�م
اإلخوان ومش�تقاته ،حتى يتسنى
لتون�س تخط�ي أزمته�ا الخانق�ة
واالنعت�اق م�ن منظوم�ة الفش�ل
التي أدت به�ا إىل التداين واالرتهان
للخ�ارج ،وأضعف�ت مواقفه�ا
الدبلوماسية التي طاملا ميزتها”.
وبحس�ب الفص�ل  51م�ن النظام
الداخيل للربمل�ان يف تونس“ ،يمكن
للربمل�ان س�حب الثقة من رئيس�ه
أو أح�د نائبي�ه بموافق�ة األغلبية
املطلق�ة م�ن أعضاء املجل�س بنا ًء
عىل طل�ب كتاب�ي معلّل يق�دم إىل
مكت�ب املجل�س من ثل�ث األعضاء
ع�ىل األق�ل ،ويع�رض الطل�ب عىل
الجلس�ة العامة للتصويت بسحب
الثقة م�ن عدمه ،يف أجل ال يتجاوز
ثالث�ة أس�ابيع من تقديم�ه ملكتب
الضبط”.
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الرتبية توجه بتمديد فرتة انتقال
الطلبة بني املدارس
بغداد /الزوراء:
أص�درت وزارة الرتبي�ة ،ام�س األح�د،
تعميما يقي بتمديد فرتة انتقال الطلبة
الراغبن باالنتقال م�ن املدارس الخاصة
اىل الحكومية ومن الحكومية اىل الخاصة
لغاي�ة ال�� 20م�ن ش�هر كان�ون الثاني
الحايل.وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء»
نسخ�ة منه ،أنه�ا “وجه�ت يف تعميمها
الصادر من املديرية العامة للتعليم العام
واأله�يل واألجنب�ي اىل املديري�ات العامة
للرتبية يف املحافظات (بغداد ،البرصة ،ذي
قار ،ميسان ،واس�ط ،املثنى ،القادسية،

باب�ل ،النجف األرشف ،كرب�الء املقدسة،
دياىل) باستقبال طلبات النقل خالل فرتة
التمديد عىل وفق االجراءات املعمول بها،
وذلك بسبب الظ�رف الراهن الذي يمر به
بلدنا العزيز”.وأض�اف البيان أن “الفرتة
التي كان�ت قد حددتها الوزارة يف السابق
تنتهي يف ال� 31من كانون األول املايض”.
مبين�ا أن “وزارة الرتبي�ة ق�د اتخ�ذت
الرتتيب�ات الالزم�ة الستقب�ال الطلب�ة
املنقول�ن ،ال سيم�ا فيما يتعل�ق بتوفر
املقاع�د املدرسية والكت�ب واملستلزمات
األخرى”.

صحة دياىل تتلف  199طنا من األغذية
الفاسدة خالل كانون األول املاضي

بغداد /الزوراء:
اكدت ش�عبة الرقاب�ة الصحية يف قسم الصحة العامة التاب�ع لدائرة صحة دياىل،
ام�س االحد ،اتالف اكثر من  199طنا من املواد الغذائية غر الصالحة لالستهالك
البرشي خالل شهر كانون االول املايض.
وق�ال مدير الشعب�ة ،محمد هادي رش�يد ،يف بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة منه،
إن «ف�رق الرقاب�ة الصحية التابع�ة لها قد نفذت اكثر م�ن { }56حملة تفتيشية
مشرتك�ة مع الفرق الساندة واملنفردة استهدف�ت االسواق املحلية ،واسفرت عن
غل�ق وتغريم مح�الت تجارية ملخالفتها ال�رشوط والضواب�ط الصحية يف مجال
عملها واملواد املختلفة التي تعرضها والخاصة باالستهالك اليومي للمواطنن».
واض�اف العزاوي انه «تم اتخاذ االجراءات القانونية بحق املخالفن حسب قانون
الصح�ة العامة املرق�م  89لسنة  .»1981مؤك�دا ً «مصادرة وات�الف { }199طنا
و 188كغم من املواد الغذائية الصلبة ،و{ }6669لرتا من املواد السائلة».
ويف سي�اق اخر ،اعلنت قيادة رشطة دياىل ،امس االحد ،القاء القبض عىل متهمن
اثنن من اهايل بغداد بحوزتهم مواد مخدرة ومسدس ببعقوبة.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن «قسم املخدرات واملؤثرات
العقلي�ة ،وبالتعاون مع فوج ط�وارئ دياىل الثالث يف قي�ادة رشطة دياىل ،تمكن
م�ن القبض متهم�ن اثنن يف مدين�ة بعقوبة من سكنة اهايل بغ�داد ،وتم ضبط
بحوزتهم كمية من املواد املخدرة وادوات تعاطي ومسدس صوتي».
واضافت انه «تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم».

جامعة كربالء تعلن انتظام الدوام يف
كلياتها بنسبة % 70
بغداد /الزوراء:
اعلنت جامعة كربالء املقدسة ،امس االحد،
انتظ�ام ال�دوام يف جميع كلياته�ا بنسبة
 %70مع بداية هذا االسبوع ،فيما اشارت
اىل ع�زم الطلبة جميعا الع�ودة اىل مقاعد
الدراسة.وقال مدير اعالم الجامعة ،احمد
العوادي ،يف ترصي�ح صحفي :إن “كليات
الجامعة ش�هدت امس عودة للطلبة بعد

انقط�اع دام اكث�ر من ش�هرين ،إذ بلغت
نسبة الدوام  %70بمختلف الكليات».
واضاف العوادي :ان “الدوام بدأ باالنتظام
بعد شعور الطلبة بأهمية العودة اىل مقاعد
الدراسة واكم�ال هذه السن�ة الدراسية،
السيما بع�د الخطة الت�ي وضعتها وزارة
التعليم العايل إلكم�ال املنهج ،وعدم جعل
الطلبة يخرسون سنة دراسية كاملة”.

أمانة بغداد تنجز صيانة  3ختسفات
مشالي العاصمة

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت أمانة بغداد ،امس االحد ،عن انجاز ثالثة تخسفات مهمة ش�مايل بغداد.وذكر بيان
لالمانة ان «مالكاتها يف دائرة بلدية االعظمية قامت بصيانة واصالح ثالثة تخسفات حصلت
يف اح�د خط�وط املج�اري الرئيسية بقطر  80س�م وعمق  4أمتار تح�ت األرض وتراوحت
أطوالها بن { 82و  84و  } 88مرتا طول ضمن ش�ارع  600يف منطقة صليخ».وأضاف ان
«عملي�ة الصيانة واص�الح التخسفات الثالثة ستساهم يف رفع الق�درة الترصيفية للخط،
خصوصا ً وأنه يخدم عدة مناطق ،ابرزها الكمب والقاهرة ،مع اإلش�ارة اىل مبارشة الدائرة
أعمال صيانة التخسف الرابع ضمن الخط املذكور نفسه ،وبطول  52مرتا».
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أمانة بغداد تؤكد أنها حمكومة بتوقيتات زمنية لتنفيذ املشاريع
واملرور تتخذ إجراءات لتخفيف االزدحامات
بغداد /الزوراء:
أدى قطع ج��زء م�ن ط�ري��ق محمد القاسم
الرسيع ال�ى تفاقم مشكلة ال�زح�ام امل�روري يف
شوارع بغداد ،التي تعاني اساسا من اختناقات
مرورية ،السيم�ا خالل ساعات ال�ذروة ،وفيما
اك�دت امان�ة بغ�داد انه�ا محكوم�ة بتوقيتات
زمنية لتنفي�ذ املشاريع ،اتخ�ذت مديرية املرور
العامة اجراءات لتخفيف االختناقات املرورية يف
العاصمة.
وشكا مواطنون صعوبة التنقل يف اغلب مناطق
بغ�داد مع الساع�ات االول�ى م�ن قطع الطريق
املمت�د من مقرتب مرأب النهض�ة باتجاه وزارة
املالية.
وسب�ق ملديري�ة امل�رور العام�ة ان اعلنت قطع
الطري�ق املذكور طيلة مدة الصيانة التي تستمر
اربع�ن يوما ،وه�و ما عده مراقب�ون وسائقو
مركبات مدة مبالغا به�ا قياسا باالعمال املقرر
انجازها.
كم�ا انتق�د املراقبون توقيت اعم�ال الصيانة يف
وقت تشهد فيه شوارع بغداد اختناقات مرورية
ش�ديدة بالتزامن مع التظاه�رات التي تشهدها
العاصم�ة والتي تسبب�ت بقط�ع أربعة جسور
رئيسة تربط جانبي املدينة.
وق���ال م�دي��ر ال�ع�الق��ات واالع��الم ف�ي
ام�ان�ة ب�غ�داد ،حكيم عبد الزهرة ،ان «االمانة
محكوم�ة بتوقيت�ات زمني�ة لتنفي�ذ مشاري�ع

صيانة ال�ط�رق».
وب�ن يف ترصيح صحفي “ف��ي وق�ت س�اب�ق
ت�م اس�ت�ك�م�ال ث��الث م�راح�ل م�ن مجرس
محمد القاسم وتأجيل املرحلة االخ�ي�رة بسبب
الظروف الراهنة املتعلقة بالتظاهرات”.
واض�اف ان�ه تم “استئناف العمل ضمن املرحلة
االخ��ي���رة م��ن ال�ط�ري��ق امل�م�ت�د م�ن
م���رآب النهض�ة ال��ى ال��ب���اب امل�ع�ظ�م
ذه��اب���ا واي��اب���ا واس�ت�ك�م�ال�ه�ا يعد
جزءا منها”.

واك�د عب�د الزه�رة ان “امانة بغ�داد تسعى اىل
انه�اء التعاق�د املتعل�ق بإنه�اء مج�رس محمد
القاس�م” .مش�را ال��ى “ان سب�ب ال�زخ��م
امل���روري الحاصل ال يتعلق بالقطوعات فقط،
وإنم�ا بع�دد السي�ارات املست�وردة ال�ذي فاق
الق�درة االستيعابية لتصمي�م العاصمة ،فضال
ع�ن انقطاع ع�دد م�ن الجسور الحيوية بسبب
التظاهرات”.
يذكر ان العاصمة بغداد تعاني من زيادة مطردة
ف�ي اع���داد ال�س�ي�ارات ت�ف��وق ال�ق�درة

االستيعابي�ة ل�ل�ط��رق ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر،
إذ اع�ل��ن ال�ج�ه�از امل�رك��زي ل�الح�ص�اء
وت�ك�ن�ول�وج�ي��ا امل�ع�ل�وم�ات ف��ي وزارة
التخطيط ،ان اع�داد س�ي�ارات القطاع الخاص
يف الع�راق بلغ�ت  6مالي�ن و 709آالف و724
سيارة مسجلة لغاية  31من كانون االول 2018
بم�ا فيها اقليم كردست�ان ،مقارنة ب�  6مالين
و  439الف�ا ً و 332س�ي�ارة خ�الل سنة 2017
وب�زي�ادة بلغت نسبتها اكثر من  5باملئة.
م�ن جانبه�ا ،اتخ�ذت مديري�ة امل�رور العام�ة
اج�راءات رسيع�ة للحد م�ن الزخم امل��روري،
حس�ب ما افاد مسؤول ش�عبة اع�الم املديرية،
الرائد فادي عماد.
وأوض�ح عم�اد يف ترصي�ح صحف�ي ان «هناك
اج�راءات رسيع�ة وعاجل�ة م�ن قب�ل منتسبي
وضب�اط امل�رور ف��ي ق�اط�ع��ي ال�ك��رخ
وال�رص�اف��ة م��ن اج��ل معالج�ة ال�زخ�م
امل���روري ،وذل���ك م��ن خ���الل اص���دار
ن���داءات ع��ن ط�ري��ق ال�س�ي�ط��رة
امل�رك�زي��ة ع�ل��ى وج���ود زخ��م يج�ب
معالجته ،والعمل عىل ايجاد طرق بديلة او تنظيم
حركة امل�رور لفض االختناقات الحاصلة».
وأضاف قائال :ان هناك تنظيما عاليا ً بن مديرية
يف تل�ك املناط�ق واملرور العامة وقي�ادة عمليات
بغ�داد خاص�ة الق�وة املاسكة ل�الرض من اجل
معالجة الطرق التي فيها زخم مروري».

العدل تعلن إدخال نظام املكننة اإللكرتونية يف دوائر الكتاب العدول

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العدل ،ام�س االحد ،عن
استكم�ال املرحل�ة التجريبية بإدخال
نظام املكننة االلكرتونية يف عمل دوائر
كت�اب الع�دول تمهي�دا لتعميمه�ا يف
عموم البالد ،بينما تنفذ خطة الفتتاح
دوائرها يف املناطق املحررة.
وقال مدير عام دائ�رة الكتاب العدول
بال�وزارة ،الحقوق�ي امج�د محم�د
الصالح�ي ،يف بي�ان اطلع�ت علي�ه
«ال�زوراء» ان “خط�ة الدائ�رة للع�ام
الح�ايل  2020تتضمن ادخ�ال املكننة

االلكرتوني�ة يف جميع الدوائ�ر ببغداد
واملحافظ�ات ،السيم�ا ان نهاية العام
امل�ايض  2019ش�هدت انه�اء العم�ل
التجريب�ي االلكرتون�ي يف دوائر كاتب
ع�دل الصالحي�ة والك�رخ الصباح�ي
واملسائ�ي بموج�ب مذك�رة تفاه�م
م�ع وزارة االتصاالت تق�ي بإدخال
نظ�ام املكننة م�ن خ�الل مهندسيها
وفنييها».
واضاف الصالحي ان�ه “سيتم تعميم
التجربة يف عموم الب�الد بغية االرساع
بإنج�از املعام�الت وتحقي�ق االصدار

الداخلية تعتقل عصابة
تتاجر باألعضاء البشرية
يف نينوى
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س االح�د ،اعتق�ال
عصابة مكونة من  13ش�خصا تتاجر باالعضاء
البرشي�ة يف نينوى.وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ان «فريق عمل مشرتك من
مكت�ب مكافحة رسقة السي�ارات التابع ملديرية
مكافحة اج�رام قيادة رشطة نين�وى ،وبإسناد
من فوج طوارئ الرشطة الثاني عرش ،وبإرشاف
مب�ارش من قبل قائد رشطة نين�وى ،وبعد جمع
املعلوم�ات والبح�ث والتح�ري واخ�ذ موافقات
ق�ايض التحقي�ق املخت�ص ،تمك�ن م�ن الق�اء
القبض عىل عصابة وش�بكة من املجرمن الذين
يقومون بتجارة وبيع االعض�اء البرشية تتكون
من  13متهما» .واضافت انه «تم القبض عليهم
جميعا وضب�ط بحوزتهم هويات ومستمسكات
م�زورة» .مشرة اىل انه «بع�د التعمق بالتحقيق
معهم اعرتفوا ايضا بأنهم يقومون ببيع وترويج
الحب�وب املخ�درة» .واك�دت ان «اقواله�م دونت
باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا وجرى توقيفهم عىل
وفق امل�واد (  17م�ن قانون التج�ارة باالعضاء
البرشي�ة و  289ق ع و  261ق ع و  249ق ع )،
وق�د تم القبض عليهم يف عدد من مناطق واحياء
الجانب االيمن وااليرس ملدينة املوصل».

االمثل لجميع انواع الوكاالت الرسمية
خ�الل م�دة ال تزيد ع�ىل  30دقيقة”.
مبين�ا ان “ذل�ك االج�راء سي�ؤدي اىل
تعزيز نظام االرشفة االلكرتونية بدال
عن الورقية التي تتعرض للتلف وسوء
الخزن”.
ولف�ت الصالح�ي اىل “التنسي�ق م�ع
دائ�رة التخطي�ط بال�وزارة لتهيئ�ة
مالكات قانونية وادارية وفنية مدربة
ع�ىل استعم�ال انظم�ة الحاس�وب
والتكنولوجي�ا الحديث�ة ،الن االهتمام
باملالك الوظيفي يمثل ركيزة اساسية

يف تطوير العمل”.
واش�ار اىل ان “الدائ�رة نف�ذت خط�ة
الفتت�اح الدوائ�ر العدلي�ة يف املناط�ق
املح�ررة ،حيث تم فت�ح دوائر املوصل
وص�الح الدي�ن والحويج�ة ،وسيت�م
افتت�اح دائ�رة ع�دل جل�والء قريبا”.
مبين�ا ان “تأخ�ر افتتاحه�ا يع�د من
امللف�ات التي كانت عالق�ة خالل املدة
املاضية”.
وذكر الصالح�ي ان “هناك اش�كالية
تخص محافظة نينوى ،تكمن بفقدان
وثائق ومستمسكات املواطنن نتيجة

اح�داث « داع�ش» االرهابي�ة ،مم�ا
يعرق�ل اصدار كت�ب صح�ة الصدور
لع�دم وج�ود مستمسك�ات رسمية،
لذل�ك سيت�م االتفاق عىل آلي�ة معينة
إلصدار الكتب كاالعتماد عىل االحكام
القضائية الصادرة”.
واوض�ح ان “بغ�داد ستشه�د ايض�ا
افتتاح دوائر جديدة لتقليل الزخم بن
الدوائ�ر او ش�طر ال�دوام اىل صباحي
ومسائ�ي ،إذ ت�م افتتاح دائ�رة كاتب
عدل املسائي يف منطقة الشعب مؤخرا
لتقليل الزخم عليها”.

ضبطت معامالت قروض بدون ضمانات يف مصرف حكومي

النزاهة تصدر أمر استقدام حبق املدير العام األسبق ملعمل أدوية سامراء
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة النزاهة ،امس االحد ،عن صدور
أم�ر استق�دام بح�ق املدي�ر الع�ام األسبق
ملعم�ل أدوية سامراء ،مبين�ة أن األمر صدر
وفق�ا ً ألحكام امل�ادة ( )11/444من قانون
العقوبات .م�ن جهة متصلة ،أعلنت الهيئة،
ام�س  ،ضب�ط أصل معام�الت منح قروض
وهمي�ة ب�دون ضمان�ات يف أح�د املصارف
الحكومية يف محافظة بابل.
وقال�ت دائرة التحقيق�ات التاب�ع للهيأة يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ان ” قايض
محكم�ة تحقي�ق ص�الح الدي�ن املختص�ة
بقضايا النزاه�ة اصدر أمرا ً باستقدام املدير
العام األسبق ملعمل أدوية سامراء؛”.
واضاف�ت ان”اوام�ر االستق�دام ص�در عىل
خلفية است�راد مادة طبية مغشوش�ة من

قب�ل إحدى رشكات املقاوالت العامة» .الفتة
إىل «حصول رسقات لعبوات من املادة الطبية
األصلية”.
الجدي�ر بالذك�ر أن الهي�أة سب�ق أن أعلنت
صدور عدة أوامر استق�دام بحق مسؤولن
يف محافظة صالح الدين ،من بينهم املحافظ
السابق وقائممقام سامراء.
من جهة متصلة ،أعلنت هيئة النزاهة ،امس
االح�د ،ضبط أص�ل معامالت من�ح قروض
وهمي�ة ب�دون ضمان�ات يف أح�د املصارف
الحكومية يف محافظة بابل.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نسخ�ة من�ه ،إن “فريق عم� ٍل من محققي
ش�عبة الضبط والتح�ري يف مكتب تحقيق
بابل ،انتقل إىل أحد فروع املرصف الحكومي
َّ
وتمك�ن م�ن ضبط أصل
يف مدين�ة الحل�ة،

معام�الت ت�م ترويجه�ا؛ لغ�رض من�ح
قروض وهمية ب�دون ضمانات” ،مبينة أن
“التحقيقات األولية كشفت عن أن املرصف
ل�م يستحص�ل مبل�غ ()1,334,209,035
مليار دينار”.
وأضافت أن “املرصف لم يبذل العناية الكافية
الستحص�ال املبلغ املذك�ور؛ نتيجة الفوىض
الت�ي صاحب�ت عملي�ة منح الق�روض من
قبل بعض املوظف�ن املسؤولن عن منحها،
ً
فض�ال عن أن بعض املقرتضن هم من ذوي
مسؤولة شعبة القروض يف املرصف”.
وبينت أنه “ت�م تنظيم محرض ضبط أصويل
باملضبوطات يف العملية التي ُن ِّف َذت بموجب
مذكرة قضائية ،وعرض�ه عىل السيد قايض
التحقي�ق املخت�ص؛ التخ�اذ اإلج�راءات
القانونية املناسبة”.

إلغاء العمل بنظام القصاصة األمنية ملناطق شرقي الفلوجة
بغداد /الزوراء:
افاد مصدر يف قيادة عمليات االنبار ،امس االحد،
بإلغاء نظ�ام العمل بالقصاص�ة االمنية ملناطق
رشقي مدينة الفلوج�ة للمرة االوىل منذ اكثر من
اربعة اعوام.
وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي :ان ” قائ�د

عملي�ات محافظ�ة االنب�ار ،الل�واء الركن نارص
الغنام ،أمر بإلغاء العمل بنظام القصاصة االمنية
يف عم�وم مناطق قض�اء الكرمة رشق�ي مدينة
الفلوج�ة ،وه�ذا النظ�ام اتبعته الق�وات االمنية
من�ذ دخ�ول االرس النازحة اىل مناط�ق سكناها
املح�ررة تحسبا من تسلل خاليا عصابات داعش

االجرامي اىل تلك املناطق.
واضاف ان” الغاء نظام القصاصة االمنية ملناطق
رشقي مدينة الفلوجة وصوال اىل حدود محافظة
االنبار جاء عىل خلفية استقرار االوضاع االمنية،
وتفعيل الجه�د االستخباراتي للمنظومة االمنية
وتعاون املواطنن مع االجهزة األمنية”.

بدأ مبالحقة فلول التنظيم اإلرهابي يف سامراء
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عملي�ات نينوى للحشد
الشعبي ،امس االحد ،عن نتائج عملية
عيل ويل الل�ه الثالثة يف جزيرة الحرض
جن�وب املوصل .م�ن جه�ة متصلة،
طهرت قوات الحش�د الشعبي ،امس
االحد ،عددا من مناطق جنوب سامراء
ضمن العمليات الجارية ملالحقة فلول
تنظيم “ داعش” االجرامي.
وقالت قيادة عملي�ات نينوى للحشد
الشعب�ي يف بي�ان ،تلق�ت «ال�زوراء»
نسخ�ة من�ه :ان “فج�ر السب�ت،
املواف�ق  11كان�ون الثان�ي 2020
 ،ت�م الب�دء بمالحق�ة فل�ول داع�ش
يف جزي�رة الح�رض الواقع�ة جن�وب
املوص�ل “ .مبينة ان�ه “تم تدمر عدد
م�ن املضاف�ات ،ك�ان أبرزه�ا تدمر
مضاف�ة تحت�وي ع�ىل صواريخ نوع
نمس�اوي وم�واد متفج�رة وعبوات
ناسفة وفتيل اش�تعال ك�ان يخطط
العدو الستخدامها لشن هجمات ضد
املواطنن والحش�د الشعبي والقوات
األمنية”.

احلشد يعلن نتائج عملية “علي ولي اهلل الثالثة” جنوب املوصل

واضافت القيادة ان�ه “استنادا ً لجهد
استخباري دقيق من قسم استخبارات
قي�ادة العمليات رشعت ألوية 44,25
وأقس�ام قي�ادة العملي�ات السان�دة
باالش�رتاك م�ع مديري�ة مكافح�ة
املتفج�رات للحش�د الشعب�ي بعملية
عسكرية واسعة لتطهر باقي جزيرة
الح�رض الواقع�ة جن�وب املوصل ،إذ
تمكنت القوات من تدمر  3مضافات
جدي�دة لداعش اإلرهاب�ي ،فضالً عن
العثور عىل دراجتن ناريتن للعدو”.
وتابعت القيادة ان ” قطعاتنا البطلة
قام�ت بجه�د كب�ر بفت�ح الط�رق
إلكم�ال مس�رة التق�دم وتحقي�ق
كامل األه�داف املرسوم�ة لهم برغم
قي�ام العدو ب�زرع الط�رق بالعبوات
الناسف�ة لعرقلة تق�دم قواتنا ،إال أن
ه�ذه األساليب باءت بالفشل بجهود
رج�ال الهندسة االش�اوس “ .مشرة
اىل ان ” استخب�ارات قي�ادة العمليات
كان�ت بصمته�م واضح�ة يف العملية
من طريق تقديم معلومات عن العدو
وتواجد مضافاته بطريقة مباغتة”.

وذك�ر بيان إلع�الم الحش�د الشعبي
تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة من�ه ،أن�ه
“ضم�ن عمليات عيل ويل الل�ه الثالثة
عث�رت ق�وات الحش�د الشعب�ي،
بمشاركة مفارز مكافحة املتفجرات،

عىل اكرب املضافات واخطرها لداعش
يف جزيرة الحرض”.
وأض�اف البي�ان أن “املضاف�ة كانت
تحوي ع�ىل  3000صاع�ق للتفخيخ
واكث�ر م�ن  100عب�وة ناسف�ة و

 10رمان�ات يدوي�ة ،و  11صاروخ�ا
نمساوي�ا ثقيال و  13حزام�ا ناسفا
و  30ص�اروخ دروع وم�واد ش�ديدة
االنفحار و اسلحة واعتدة كثرة”.
وتاب�ع أن “ه�ذه املضافة تع�د املقر

املرك�زي لتمويل العملي�ات االرهابية
يف جميع القواطع الجنوبية والغربية
لنين�وى”؛ إذ تم التخلص منها بشك ٍل
آمن”.
م�ن جه�ة متصل�ة ،طه�رت ق�وات
الحش�د الشعب�ي ،امس االح�د ،عددا
م�ن مناطق جن�وب سام�راء ضمن
العملي�ات الجاري�ة ملالحق�ة فل�ول
تنظيم “ داعش” االجرامي.
وذك�ر بيان إلع�الم الحش�د الشعبي
تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة من�ه ،أن
“قوة من الل�واء  41بالحشد الشعبي
والرشط�ة اإلتحادي�ة ،وبن�ا ًء ع�ىل
معلومات استخبارية ،نفذت عمليات
تفتيش دقيقة لالح�راش و البساتن
واألنه�ر و املب�ازل ضم�ن قاط�ع
املسؤولي�ة جن�وب سام�راء وناحية
يثرب ومنطقة السعلوة”.
وأض�اف البي�ان ان “العمليات تهدف
اىل تعزي�ز االمن واستق�رار املنطقة،
وتفوي�ت الفرص�ة ع�ىل املجامي�ع
اإلرهابية”.
اىل ذلك ،عثرت قوات الحشد الشعبي،

امس االحد ،عىل اكرب مضافة للتفخيخ
تحوي مواد متفجرة وعبوات ناسفة
واسلح�ة واعت�دة يف جزي�رة الحرض
جنوب غرب املوصل.
وقال�ت هيئ�ة الحشد يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه ،إن «ضمن
عملي�ات عيل ويل الل�ه الثالثة عثرت
ق�وات الحش�د الشعب�ي بمشارك�ة
مف�ارز مكافح�ة املتفج�رات ع�ىل
اكرب املضاف�ات واخطرها لداعش يف
جزيرة الحرض « ،مبينة ان «املضافة
كان�ت تح�وي ع�ىل  3000صاع�ق
للتفخي�خ واكث�ر م�ن  100عب�وة
ناسف�ة و  10رمان�ات يدوي�ة و 11
صاروخا نمساويا ثقيال و  13حزاما
ناسف�ا و  30ص�اروخ دروع ومواد
ش�ديدة االنفحار و اسلح�ة واعتدة
كثرة».
واضاف�ت ان «ه�ذه املضاف�ة تعترب
املق�ر املرك�زي لتموي�ل العملي�ات
االرهابية يف جميع القواطع الجنوبية
والغربي�ة لنينوى إذ تم التخلص منها
بشك ٍل آمن».
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بعد صعوده بالبورصة احمللية ..البنك املركزي :من اخلطأ املراهنة على ارتفاع الدوالر
حتذيرات من خماطر رفع احلماية
عن األموال العراقية يف اخلارج

بغداد /الزوراء:
ح�ذر الخب�ر االقتص�ادي ،ق�ي
صف�وان ،امس االح�د ،من مخاطر
رفع الحماية عن األموال العراقية يف
الخارج ،الفتا اىل ان العراق يجب ان
ين�وع يف العمالت األجنبية ويحافظ
ع�ىل أموال�ه وسندات�ه لالبتعاد عن
مخاطر الحرب االقتصادية.
وق�ال صفوان يف تري�ح صحفي
تابعت�ه «ال�زوراء» ان “مواجه�ة
الخزان�ة األمركي�ة وعقوباته�ا
يف ح�ال رف�ع نظ�ام الحماي�ة عىل
األم�وال العراقية ستعرض البالد اىل
تهديدات الدائنني ،خاصة ان العراق
يمتلك  32مليار دوالر ألسهم خزانة
يف امرك�ا ،وبمج�رد رف�ع الحماية
عنها فأنها ستكون مهددة”.
وأضاف ان “األموال العراقية خارج

امركا باإلمكان تجميدها ومطالبة
الدائن�ني بمستحقاته�م ،وبالت�ايل
يفرتض عىل وزارة املالية ان تحاول
تقليل مخاطر فرض هذه العقوبات
عن طري�ق تحويله�ا اىل موجودات
وادخاله�ا اىل البيئ�ة املحلي�ة تالفيا
ملخاطر الحظر األمركي”.
وأوض�ح ان “ الع�راق يف�رتض
ان يتجن�ب العقوب�ات ع�رب تنويع
العم�الت األجنبي�ة وع�دم التفريط
بنظام الحماية املالية يف واشنطن”.
الفت�ا اىل ان “السياس�ة املالي�ة
النقدي�ة العراقي�ة ح�رة يف عملي�ة
سح�ب األم�وال املوج�ودة ل�دى
واش�نطن ،لكن عمليا ف�أن العراق
يراهن ع�ىل قوة ال�دوالر واستقرار
أسع�ار السندات األمركية ،وعملية
تحويل االحتياط�ي النقدي اىل بيئة
أخرى قد ي�ؤرش ع�ىل ان السياسة
املالي�ة النقدية اخ�ذت باالنسحاب
من املحي�ط االقتص�ادي الدوالري،
وه�ذا سيعرض الع�راق اىل مخاطر
اقتصادية”.
واك�د ان “االقتص�اد العراق�ي
دوالري ،وبالت�ايل يفرتض ان يكون
هناك تقليل يف ح�دة التوترات ،كما
باإلمكان االستف�ادة من احتياطي
الذه�ب يف تقلي�ل مخاط�ر تهدي�د
االقتص�اد العراق�ي ،م�ن خ�الل
املتاجرة بهذا املعدن”.

الزراعة تؤكد حتقيق االكتفاء
الذاتي من احلنطة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة ،امس األحد ،أنها
حقق�ت االكتفاء الذاتي من الحنطة،
يف حني أش�ارت إىل وصول أول طائرة
من األبقار الهولندي�ة ذات اإلنتاجية
العالية للحليب إىل محافظة بابل.
وقال وزير الزراعة ،صالح الحسني،
يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه،
عىل هامش استقباله رئيس منظمة
األغذية والزراعة (فاو) ،صالح الحاج
حس�ن ،إن “الوزارة استطاعت خالل
فرتة قص�رة ،وبرغم الظ�روف التي
تم�ر بها البالد ،م�ن تحقيق االكتفاء
الذاتي من الحنطة والتوسع وبشكل
كب�ر بزراعة الش�لب وب�ذور الرتب

العليا”.
وأض�اف أن “ال�وزارة قام�ت أيض�ا ً
بتصدير الفائض من الرمان إىل املانيا،
وس�يكون لدينا فائض من الطماطة
املنتج�ة يف الب�رة ،وفائ�ض م�ن
البطاطا يف نينوى ،وحسب الروزنامة
الزراعي�ة ،حيث قمن�ا بحماية املنتج
املحيل وحماية الفالح وتوفر املردود
املناسب له”.
وأشار الحسني إىل “وصول أول طائرة
من األبقار الهولندي�ة ذات اإلنتاجية
العالية للحليب إىل محافظة بابل بعد
االنفتاح عىل العال�م املتطور زراعياً،
والتفاعل الدائم مع التقنيات العالية
يف تربية وانتاج الحليب ومشتقاته”.

خبري :الثروة السمكية حباجة لتنمية
اقتصادية وسياسات تطويرية
بغداد /الزوراء:
اك�د عض�و املجل�س االقتص�ادي
العراق�ي ،غدير العط�ار ،ان الثروة
الس�مكية تع�د م�ن أه�م مفاصل
قط�اع الذه�ب األخ�ر ،وبحاجة
لسياسات تطويرية جديدة».
وق�ال العط�ار يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه أن «الثروة
الس�مكية ألهميته�ا الغذائي�ة
واالقتصادية يجب عىل الجهات ذات
العالقة وضع السياس�ات والربامج
الخاصة لتنميتها بما يحقق إنتاجا ً
يلب�ي الطل�ب املح�يل املتزاي�د عىل
األسماك».
وش�دد العطار ع�ىل «أهمية وضع

السياسات والربامج املطلوبة لتنمية
إنت�اج األس�ماك يف املي�اه الداخلية
من خالل إعادة النظ�ر بالتعليمات
الخاصة بتأجر املسطحات املائية،
بما يل�زم املس�تثمر تنمي�ة الناتج
الس�مكي ،وع�دم اس�تخدام طرق
الصي�د املحرمة التي ت�ؤدي إىل قتل
جميع األسماك ،وبإرشاف األجهزة
املختصة».
وح�ذر العط�ار من «خط�ر ادخال
أنواع من األسماك املفرتسة للسوق
العراقية كأس�ماك زينة ،األمر الذي
يه�دد الث�روة الس�مكية يف الع�راق
حال ترسبها من األحواض إىل األنهر
وجداول املياه».

بغداد /الزوراء:
ع ّد البن�ك املركزي العراق�ي ،امس األحد،
أن�ه «م�ن الخط�أ» املراهنة ع�ىل ارتفاع
ً
مبين�ا أن املبالغة يف
س�عر رصف الدوالر،
اآلث�ار املحتملة للعقوب�ات غر موجودة.
عىل صعيد متصل ،س�جلت أسواق العملة
األجنبي�ة يف بغ�داد ،امس األح�د ،إرتفاعا ً
نس�بيا ً بس�عر رصف ال�دوالر األمريك�ي
مقاب�ل الدين�ار العراق�ي .بينم�ا أعل�ن
البنك املركزي العراق�ي ،امس ،بيعه أكثر
م�ن  269ملي�ون دوالر ،وبمش�اركة 31
مرفا ً.
وقال مدي�ر عام دائ�رة العملي�ات املالية
وادارة الدي�ن يف البن�ك ،محم�ود داغر ،يف
حديث صحفي تابعته «الزوراء» :إنه «من
الخطأ املراهنة عىل ارتف�اع الدوالر ،ألنها
س�تنتهي مع زي�ادة العرض ،وستش�هد
األي�ام املقبلة ذلك م�ع رد الفعل االيجابي
للبنك لتغطية الطلبات كافة».
وأش�ار داغر ،إىل أن «البنك قام أيضا ً ببيع
مبال�غ إضافية لعمل�ة ال�دوالر ،كما قام
بتوسيع املنافذ واتخاذ إجراءات استثنائية
باعتبارها جزءا ً من السياس�ة النقدية يف
مثل هذه األحداث».
وأض�اف أن «عملي�ة املبالغ�ة يف اآلث�ار
املحتمل�ة أو املبالغ�ة يف يشء اس�مه

العقوب�ات غر موج�ود إطالقا ً يف انموذج
التعامل للبنك» .مؤكدا ً أن «البنك سيستمر
باملبيع�ات م�ن خ�الل الجه�از امل�ريف
ورشكات الصرفة واملص�ارف الحكومية
يف بي�ع مبال�غ إضافية كل م�ا مكن ذلك،
وسنتابع حركة السوق».
يذك�ر أن الس�وق املحلي�ة ش�هدت خالل
األسبوع املايض ارتفاعا ً طفيفا ً يف أسعار
رصف ال�دوالر أمام الدين�ار العراقي ،بعد
أن كان مس�تقرا ً ولف�رتات طويل�ة عن�د
 1221ألفا لل� 100دوالر.
عىل صعيد متصل ،س�جلت أسواق العملة
األجنبي�ة يف بغ�داد ،امس األح�د ،إرتفاعا ً
نس�بيا ً بس�عر رصف ال�دوالر األمريك�ي
مقابل الدينار العراقي.
وكان�ت أس�عار بي�ع ورشاء ال�دوالر يف
رشكات الصرف�ة  ،كاآلت�ي :س�عر البيع
لل�دوالر الواحد  1217.5دين�ارا ،أي 121
ألف�ا ً و 750دينارا للمائة دوالر .أما س�عر
الرشاء لل�دوالر  1207.5دين�ارا ،أي 120
ألفا ً و 750دينارا ً للمائة دوالر .كما ارتفع
س�عر الرف يف كركوك اىل  1217ديناراً،
أي  121ألف�ا ً و 700دوالر .ويف أربي�ل بلغ
س�عر الرف ب�  ،1214.25أي  121ألفا ً
و 425دينارا ً.
ويف س�ياق اخ�ر ،أعل�ن البن�ك املرك�زي

العراق�ي ،ام�س األح�د ،ع�ن بيع�ه أكثر
م�ن  269ملي�ون دوالر ،وبمش�اركة 31
مرفا ً.
وشهد البنك املركزي العراقي خالل مزاده
لبي�ع ورشاء العم�الت األجنبي�ة ،أم�س،
انخفاضا ً طفيفا ً يف مبيعاته لتصل إىل 269
مليونا ً و 79ألف دوالر غطاها البنك بسعر
رصف أساس بلغ  1190دينارا ً لكل دوالر،

دعوات إىل استثمار  6مواقع نفطية
مهملة يف حمافظة دياىل
بغداد /الزوراء:
دع�ا النائ�ب ع�ن محافظ�ة دي�اىل،
عب�د الخالق مدح�ت ،ام�س االحد ،اىل
استثمار  6مواقع نفطية مهملة داخل
املحافظ�ة ،مشرا إىل أن حقول الغاز يف
املنصورية هي االخرى بحاجة ملساعي
كبرة الستثمارها.
وقال مدحت يف تريح صحفي تابعته
«ال�زوراء» إن “محافظ�ة دي�اىل تتميز
بوجود ثروات نفطي�ة كبرة محددة يف
 6مناط�ق ،لكنها لالس�ف مهملة دون
اي اض�واء عليه�ا برغم انه�ا يمكن ان
تحوله�ا اىل محافظ�ة نفطية تغر من
واقعه�ا االقتصادي ،وتوفر فرص عمل
كبرة”.

واضاف مدح�ت ان “استثمار الثروات
النفطي�ة والغازي�ة الكب�رة يف دي�اىل
يج�ب ان يحظى باهتمام كبر من قبل
وزارة النفط باعتبارها الجهة الرسمية
املختصة بامللف ،واعط�اء اهتمام اكرب
لها”.
مبين�ا أن “حقول الغ�از يف املنصورية
ملس�اع كب�رة
ه�ي االخ�رى بحاج�ة
ٍ
الستثمارها ،واالستف�ادة منها يف دعم
االقتصاد الوطني”.
وتتمي�ز دي�اىل باحتوائها ع�ىل مناطق
نفطية واخرى غازي�ة لم يدخل اغلبها
يف خان�ة االستثم�ار برغ�م انه�ا ذات
احتياطيات جيدة ع�ىل وفق التأكيدات
الرسمية.

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

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

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

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1250دينار
 500دينار
 2500دينار

االقتصاد النيابية حتذر من “انهيار كبري” جراء تصاعد عجز املوازنة
بغداد /الزوراء:
حذرت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابي�ة ،ن�دى ش�اكر ج�ودت ,امس
االح�د  ,من ح�دوث انهي�ار اقتصادي
كبر ج�راء ارتف�اع س�نوي للعجز يف
املوازنات العامة ,مطالبة السياس�يني
باالبتعاد عن التناحر والتفكر بترشيع
قواني�ني س�هلة وسلس�ة لالس�تثمار
األجنبي .من جهت�ه ،رجح النائب عن
التحالف الكردس�تاني ،س�ليم همزة,
ام�س االحد ,اكمال الع�ام الحايل دون
وجود موازنة.
وقال�ت ج�ودت يف تري�ح صحف�ي
تابعته «الزوراء» إن “حديث الحكومة
عن وج�ود عجز  48ترلي�ون دينار يف
موازنة السنة الحالية كارثي ،والسبب
يع�ود اىل س�وء اإلدارة املالي�ة من قبل
الحكومات السابقة والحالية “ .مبينة
ان “اس�تمرار ارتف�اع العج�ز املايل يف
املوازنات س�يؤدي اىل انهيار اقتصادي
مفاج�ئ ال يمك�ن إنق�اذه م�ن أي�ة
حكومة”.
وأضاف�ت ان�ه “ال يوج�د ام�ام الكتل
السياسية ،إال حل واحد ،وهو االبتعاد

عن التناحر السيايس والتفكر بترشيع
قوان�ني س�هلة وسلس�ة لالس�تثمار
األجنبي» .مطالب�ة ” الحكومة املقبلة
اىل تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة
واإلس�كان لكونهم�ا املخ�رج الوحيد
ملواجهة االنهيار االقتصادي».

من جهته ،رجح النائ�ب عن التحالف
الكردستاني ،سليم همزة ,امس االحد,
اكمال العام الحايل دون وجود موازنة,
مشرا اىل ان حكومة تريف االعمال
او أي�ة حكومة لن تس�تطيع ان تنجح
يف ح�ال وج�ود عجز مايل كب�ر ،وكما

خمتص :ضريبة املبيعات على كارتات شحن النقال أصبحت غري قانونية

بغداد /الزوراء:
ع ّد املخت�ص يف الش�أن االقتصادي،
رضغ�ام محمد ع�يل ،ام�س االحد،
رضيبة املبيعات عىل كارتات ش�حن
الهاتف النق�ال بفئاته اصبحت غر
قانوني�ة بانته�اء الوالي�ة القانونية
ملوازنة  . 201٩من جهة اخرى ،اعلن
الجه�از املركزي لالحصاء ،االحد ،ان
عدد خط�وط الهات�ف يف العراق بلغ
 39مليون خط.
وقال عيل يف تريح صحفي تابعته

أسعار الفواكه واخلضر

ترجيحات بإكمال العام احلالي بنفقات تشغيلية فقط

املركزي لإلحصاء يكشف عن عدد خطوط اهلاتف يف العراق
«ال�زوراء» ان «رضيبة املبيعات عىل
كارتات شحن الهاتف النقال بفئاته
اصبحت غر قانونية بانتهاء الوالية
القانونية ملوازن�ة  ،201٩حيث انها
تضم�ن سنوي�ا يف املوازنة كباب من
ابواب تغطي�ة العجز ،وه�ي تنتهي
بنهاي�ة نفاذ القان�ون يف اول كانون
الثان�ي /يناي�ر م�ن كل ع�ام ،وتعد
غ�ر قانوني�ة قب�ل اق�رار موازن�ة
 2020والت�ي ستتضم�ن بقاءه�ا
او الغاءه�ا» .واض�اف ان «بإمكان
اي مواط�ن ان يح�رك دع�وى ع�ىل
رشك�ات الهاتف النق�ال وعىل هيئة
االع�الم واالتص�االت ووزارة املالي�ة
بسبب استيفاء رضيبة بدون غطاء
قانوني».
يذك�ر ان املوازن�ات املالي�ة منذ عام
 2015لغاي�ة  201٩فرضت رضائب
عىل كارتات ش�حن الهواتف النقالة
وخدم�ة االنرتن�ت بواق�ع  20باملئة
كريب�ة مبيع�ات لتموي�ل عج�ز
املوازنة.
م�ن جه�ة اخ�رى ،اعل�ن الجه�از

مقارنة بيوم الخميس التي بلغت املبيعات
فيها  269مليونا ً و 450ألف دوالر.
ً
وت�وزع الطلب بواق�ع  249مليونا و639
أل�ف دوالر لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل
ش�كل حواالت واعتم�ادات ،فيما توزعت
البقية الباقية والبالغ�ة  19مليونا ً و440
أل�ف دوالر عىل ش�كل بيع نق�دي غطاها
البن�ك بالكام�ل بس�عر رصف بلغ 1190

دينارا ً لكل دوالر واحد.
فيم�ا لم تتق�دم أي من املص�ارف ،البالغ
عدده�ا  31مرفا ً يف م�زاد العملة ،بأية
عروض لبيع الدوالر .
يذك�ر أن البن�ك املركزي يجري جلس�ات
يومي�ة لبيع ورشاء العم�الت األجنبية ما
ع�دا العطل الرس�مية التي يتوق�ف البنك
عن هذه املزادات.

املرك�زي لالحصاء ،ام�س االحد ،ان
عدد خط�وط الهات�ف يف العراق بلغ
 39مليون خط.
وق�ال الجه�از يف بي�ان ل�ه تلق�ت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه :ان «ع�دد
خط�وط الهات�ف يف الع�راق لع�ام

 2018بلغ  39مليون خط» .مبينا ان
«الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف لكل
 100شخص بلغت .»102.7
واض�اف ان «ع�دد خط�وط خدم�ة
االنرتني�ت للهاتف النق�ال للرشكات
العامل�ة يف العراق بل�غ  15.3مليون

خ�ط لسن�ة  .»2018يذك�ر ان
املواطن�ني استعان�وا بخدمة الهاتف
النق�ال بعد ان دم�رت اغلب البداالت
العمومي�ة املسؤول�ة ع�ن الهواتف
األرضي�ة بعد ع�ام  2003ما تسبب
بتوقف الخطوط يف اغلب املناطق.

أعلنته اللجنة املالية.
وقال همزة يف تريح صحفي تابعته
«الزوراء» إن “ما كش�فت عنه اللجنة
املالي�ة عن وجود عجز مايل بحدود 48
ترلي�ون دين�ار يف موازنة ع�ام 2020
 ,ه�و صدم�ة كب�رة ،وال يمك�ن ألية

حكوم�ة ان تنجح يف ظل ه�ذا العجز،
ويف ح�ال قبوله�ا فإنه�ا س�تلجأ اىل
االقرتاض م�ن الصندوق الدويل والدول
النامية ،وبذلك س�ترتتب ع�ىل العراق
فوائد كبرة ستؤدي باالخر اىل انهيار
اقتصادي كبر”.
ورجح هم�زة بأن “يكون العام الحايل
ب�ال موازن�ة ،وفق�ط رصف املوازن�ة
التش�غيلية” .مبين�ا أن “اس�تمرار
االعتم�اد ع�ىل الق�روض الخارجي�ة،
وف�وىض رصف األم�وال دون اص�الح
يف السياس�ة املالي�ة ،س�يكلف العراق
ديون�ا كب�رة حت�ى يص�ل اىل ان أي
مول�ود جدي�د يف العراق س�يولد وهو
مدين بمئة مليون دوالر” .ودعا همزة
الحكوم�ة اىل “التفكر بتعدد الواردات
املالية كمخ�رج أس�ايس للخروج من
االزمة املالية ،وذلك بتفعيل القطاعات
املختلفة”.
يذك�ر ان اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة قد
كش�فت ع�ن وج�ود عج�ز يف موازنة
 2020يتج�اوز ال� 48ترلي�ون دينار،
مبين�ة ان النفقات التشغيلية بدأت
تتوسع عىل حساب االستثمارية.

اخنفاض تداوالت سوق العراق لألوراق
املالية
بغداد /الزوراء:
اغل�ق س�وق الع�راق ل�أوراق املالية،
ام�س االح�د ،عن�د انخف�اض بنسبة
 0.53%عن الجلسة السابقة ،وجاءت
مؤرشات تداول س�وق العراق لأوراق
املالي�ة ع�ىل النح�و اآلت�ي :بل�غ عدد
االس�م املدرج�ة 102 :رشك�ة .بينم�ا
بلغ�ت ع�دد األسه�م املتداول�ة 30 :
رشك�ة ،و بلغ ع�دد االسه�م املتداولة
( )1,280,274,362سهما.أم�ا قيمة
االسه�م فبلغ�ت ()1,113,477,081
دينارا .
واغل�ق م�ؤرش االسع�ار ISX 60يف
جلسة ،امس ،ع�ىل ( )495.84نقطة
منخفضا بنسبة ( )0.53%عن اغالقه
يف الجلس�ة السابقة البالغ ()498.48
نقطة .وتم ت�داول اسهم ( )30رشكة
م�ن اص�ل ( )102رشك�ة مدرج�ة يف
السوق .
واصبح ع�دد الرشكات املتوقفة بقرار
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفص�اح املايل ( )27رشكة

 .وبل�غ ع�دد االسه�م املش�رتاة م�ن
املستثمري�ن غ�ر العراقيني يف السوق
النظام�ي ( )10,250ملي�ون سه�م
بقيمة بلغ�ت ( )13,837مليون دينار
م�ن خالل تنفيذ صفقت�ني عىل اسهم
رشكة واحدة  ..بينما بلغ عدد االسهم
املباعة م�ن املستثمرين غر العراقيني
يف الس�وق النظام�ي مليون�ي سه�م
بقيمة بلغ�ت ( )6,388ملي�ون دينار
م�ن خ�الل تنفي�ذ ( )17صفق�ة عىل
اسهم رشكة واحدة .
وبل�غ ع�دد االسه�م املش�رتاة م�ن
املستثمري�ن غ�ر العراقيني يف السوق
الثان�ي ( )760الف سهم بقيمة بلغت
( )1,900مليون دينار من خالل تنفيذ
( )10صفق�ات ع�ىل اسه�م رشك�ة
واحدة ..بينما بلغ عدد االسهم املباعة
م�ن املستثمري�ن غ�ر العراقي�ني يف
السوق الثاني ( )760الف سهم بقيمة
بلغت ( )1,900مليون دينار من خالل
تنفيذ ( )10صفقات عىل اسهم رشكة
واحدة.

الرياضي

أصفر وأمحر

فشل صفقة انتقال مصطفى ناظم
إىل اهلالل السوداني

بغداد /متابعة الزوراء
اف�اد مص�در ريايض بتعثر انضم�ام مدافع املنتخ�ب الوطني بكرة الق�دم ،مصطفى
ناظم ،اىل الهالل السوداني.
وق�ال مص�در ان «ناظ�م كان قريب�ا م�ن االنضم�ام للهالل الس�وداني بش�كل كبري
واملفاوضات كانت تسري بشكل جيد ،لكنها تعثرت يف اللحظات االخرية».
ول�م يذك�ر املصدر س�بب عدم اتم�ام الصفقة بيت الجانبني .وس�بق أن ض�م الفريق
السوداني مهاجم نادي الزوراء ،عماد محسن.
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احتاد الكرة يرصد مكافآت خاصة لالعبني يف حال جتاوز منتخب تايلند
بغداد /متابعة الزوراء
اكد رئيس وفد املنتخب االوملبي
العراقي ،عض�و االتحاد ،يحيى
زغ�ري ،أن هن�اك تكريما ً خاصا ً
ملباراة تايلند والعراق الحاسمة
يف الجول�ة الثالث�ة واالخ�رية
من منافس�ات ف�رق املجموعة
االوىل بنهائي�ات اس�يا الجارية
يف تايلن�د ،فيما ل�م يحدد مبلغ
التكريم.
وق�ال زغ�ري إن “رئاس�ة الوفد
ق�ررت تكري�م الفري�ق يف حال
الفوز عىل تايلند وحسم بطاقة
التأهل اىل دور الثمانية” .مشريا
اىل ان “مبل�غ التكريم سيس�لم
اىل الفريق بعد الفوز مبارشة يف
تايلند”.
واضاف ان “رئاسة الوفد تقدر
تمام�ا االداء ال�ذي ظه�ر عليه
الفري�ق يف مبارات�ي اس�رتاليا
والبحرين ،برغم ان التعادل مع
االخ�ري وضعنا يف الخيار الواحد
بلق�اء تايلن�د ،بينم�ا س�نلعب
بخياري الفوز او التعادل لو تم
كسب لقاء البحرين السابق”.
نّ
وبني زغري أن “الفريق العراقي
ق�ادر عىل حس�م املوق�ف امام
تايلن�د ،خاص�ة ان الف�رق
العراقية دائما ماتلعب بالخيار
الصع�ب افض�ل من الس�هل”.
مبينا انه “امام الالعبني فرصة
إلثب�ات الذات وتأكيد املس�توى
الطيب ال�ذي ظهر عليه الفريق
يف هذه البطولة” .وأش�ار زغري
اىل :ان اتفاقا جرى بني رئاس�ة
الوفد وامل�الك التدريبي للفريق
يقيض بسحب الهواتف النقالة
للفري�ق قب�ل مب�اراة املنتخب
العراقي ونظ�ريه التايلندي يوم
غد الثالث�اء ،يف الجول�ة الثالثة
واالخ�رية م�ن منافس�ات فرق
املجموع�ة االوىل بالنهائي�ات

رئاسة الربملان توجه بإدراج قانوني األندية
واالحتادات الرياضية يف جلسة اليوم

بغداد /متابعة الزوراء
وج�ه النائ�ب األول لرئيس مجل�س النواب ،حس�ن كريم الكعب�ي ،بإدراج
قانون�ي األندية واإلتحادات الرياضية يف جدول اعمال جلس�ة املجلس لليوم
االثنني.وذك�ر بي�ان عن مكتب الكعب�ي أن االخري “بحث مع لجنة الش�باب
والرياضة النيابية برئاسة ،عباس عليوي ،الواقع الريايض يف العراق والسبل
الكفيل�ة لتذليل املش�اكل التي تواجه الرياضيني بش�كل ع�ام ،وإتحاد كرة
القدم بش�كل خاص ،فضال عن متابعة تفعيل القوانني ذات الصلة كقانون
اللجن�ة األوملبية الوطني�ة العراقية”.ووج�ه الكعبي ،وفقا ً للبي�ان ،الدائرة
الربملانية ملجلس النواب بإدراج “مقرتح مرشوع قانوني األندية واإلتحادات
الرياضية عىل جدول اعمال جلسة مجلس النواب لليوم االثنني”.

االحتاد اآلسيوي يغري موعد مباراة
الزوراء وبونيودكور

االس�يوية الجاري�ة يف تايلن�د
لغاي�ة  26م�ن كان�ون الثان�ي
الجاري.
وق�ال زغ�ري إن “الق�رار اتخذ
م�ن اجل خل�ق اجواء نفس�ية
جي�دة للفريق قبل لق�اء تايلند
الحاس�م ،وان امل�الك التدريبي
للفريق يهدف اىل عدم تش�تيت

برواري حيذر من تعرض الرياضة
العراقية لعقوبات دولية
بغداد /متابعة الزوراء
اكد عضو لجنة الشباب والرياضة الربملانية ،ديار برواري ،ان الذهاب اىل
املحاك�م املدنية او الجزائية لحل خالف�ات رياضية قد يعرض الرياضية
العراقي�ة اىل خطر كبري وعقوبات دولية ،مش�ددا عىل اهمية االرساع يف
تشكيل محكمة او مركز قضائي يختص بالشأن الريايض فقط خاصة
ان االرضي�ة متوفرة لهذا االم�ر ،والقانون الخاص به�ا جاهز والتوجد
فيها اي مشاكل.
وق�ال برواري ان “اللجنة س�بق ان اكدت بمناس�بات عديدة عىل اهمية
ان يكون هن�اك محكمة او مركز للتحكيم الري�ايض عىل غرار محكمة
الكأس الدولية ،وان تكون مختصة ومس�تقلة بالشأن الريايض فقط”.
مبينا ان “اللجنة كان لها جلسات عديدة مع القضاء للتأكيد عىل قضية
تش�كيل محكمة رياضية مختصة ،وتم ارس�ال كتاب رس�مي لهم قبل
ايام بهذا الخصوص”.
واضاف برواري ان “جميع الش�خصيات والجهات التي لديها مش�اكل
او خالف�ات او نزاعات رياضية عليها عدم الذهاب اىل املحاكم املدنية او
الجزائي�ة كونها غ�ري مختصة بهذه القضايا ،وه�ذا التداخل قد يعرض
الرياضية العراقية اىل خطر كبري وعقوبات دولية” .مشددا عىل “اهمية
االبتعاد عن هذه السياس�ة ،وان يت�م الذهاب للمحاكم الدولية املختصة
بهذا الش�أن دون ش�خصنة االمور املرتبطة بالش�أن الريايض العراقي
خاصة بظل وجود استحقاقات للرياضية العراقية دوليا وقاريا”.
واش�ار اىل ان “هن�اك رس�الة مب�ارشة وواضح�ة م�ن االتح�اد الدويل
واالس�يوي بع�دم التدخل بالش�أن الري�ايض من قبل الحكومة بش�كل
مب�ارش او الجهات القضائية يف هكذا نزاعات ومش�اكل” .مش�ددا ً عىل
ان “االوملبي�ة العراقية واالتح�ادات العراقية لديها اس�تقاللية كاملة يف
القرارات واليجب الضغط عليها”.
واكد برواري ان “املشكلة بني اتحاد الكرة وبعض الشخصيات الرياضية
موج�ودة يف محكمة الكأس الدولي�ة ،وبالتايل فإن القضاء العراقي كان
االوىل به عدم البت بهكذا قضايا لحني تشكيل محكمة او مركز قضائي
يختص بالش�أن الريايض فق�ط خاصة ان االرضية متوف�رة لهذا االمر
والقانون الخاص بها جاهز ،والتوجد فيها اي مشاكل”.
يذكر ان لجنة الشباب والرياضة النيابية ،قد طالبت القضاء باالرساع يف
تشكيل محكمة النزاعات الرياضية بكتاب رسمي.
ومن جهة اخرى ،قال مص�در من داخل اروقة االتحاد إن “هناك اتفاقا
يلوح باالفق بني عدنان درجال ورئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود
ونائبه عيل جبار فيما يخص القضية التي رفعها درجال ضد االتحاد”.
واوضح ان “درجال وافق عىل س�حب ش�كواه ضد اتح�اد الكرة مقابل
تنحي مس�عود وجبار عن منصبهما يف االتح�اد ،وطرح الثقة عنهما يف
اجتماع الهيئة العامة املقبل خالل الشهر الجاري”.
وكان درجال قد رفع ش�كوى ضد مس�عود وجبار بتهمة تزوير النظام
االسايس لالتحاد.
يذك�ر ان الهيئ�ة العامة س�تعقد اجتماعه�ا يف ال� 18من ش�هر كانون
الثاني الجاري يف اربيل.

اف�كار الالعب�ني ،والرتكيز عىل
املباراة فقط”.
وأضاف“ :ثقتنا عالية بالالعبني
م�ن خ�الل االنضب�اط الع�ايل
والعالق�ة الجي�دة م�ا بينه�م
وبني امل�الك التدريبي واالحرتام
املتب�ادل بني الطرف�ني ،لذا فإن
الق�رار ج�اء احرتازي�ا ولي�س

الغاية منه الضغط عىل الالعبني
وسلب حريتهم”.
يش�ار اىل ان املنتخ�ب االوملب�ي
العراقي تنتظره مباراة حاسمة
ام�ام نظ�ريه التايلن�دي ي�وم
غ�د الثالثاء يف الس�اعة الرابعة
والرب�ع بتوقيت بغ�داد املحيل،
الثامن�ة والربع مس�ا ًء بتوقيت

تايلند ع�ىل ملع�ب اجامانجاال
ال�دويل س�عة  65ال�ف متفرج،
فيما يلتقي ،ولحساب املجموعة
االوىل ايضا ،وبالتوقيت نفس�ه
البحري�ن واس�رتاليا عىل ملعب
ثاماسات ،وتنقل مباراة العراق
وتايلند عىل قناة (بي ان سبورت
 ،)5فيم�ا تنقل الثانية عىل( بي

ان سبورت  ،)4ويحتاج العراق
الفوز من اجل التأهل اىل دور 8
يف النهائيات.
ويتصدر املنتخب االسرتايل فرق
املجموعة االوىل ب�  4نقاط ،يليه
التايلندي ب�  3نقاط ،والعراقي
بنقطت�ني ،والبحرين�ي بنقطة
واحدة.

بغ�داد  /متابع�ة ال�زوراء :ق�رر
االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم
تغي�ري موع�د مب�اراة فريق�ي
ال�زوراء وبونيودك�ور األوربك�ي
ضم�ن منافس�ات ملح�ق دوري
أبطال اس�يا والت�ي كانت مقررة
يف الحادي والعرشين من الش�هر
الج�اري يف طش�قند العازم�ة
األوزبكية.ويأت�ي ق�رار التأجيل
بطلب من النادي األوزبكي بسبب
تزام�ن املب�اراة مع ممث�ل الكرة
األوزبكية األخر نادي لوكوموتيف
طشقند الذي س�يالقي استقالل
دوشنبه الطاجيكستاني بامللعب

نفس�ه املقرر أن يحتضن مباراة
ال�زوراء بمواجه�ة بونيودك�ور.
وق�د خاط�ب االتح�اد اآلس�يوي
فري�ق ال�زوراء بخطاب رس�مي
يبلغ�ه برغب�ة الفري�ق األوزبكي
بتغي�ري موعد املباراة يوما واحدا،
ووافق�ت إدارة ن�ادي ال�زوراء
ع�ىل طل�ب الفري�ق األوزبك�ي،
وبالتايل ستكون املباراة يف الثاني
والعرشين من هذا الشهر.يش�ار
إىل أن الفائ�ز من مب�اراة الزوراء
وبونيودكور سيواجه فريق العني
اإلمارات�ي يف اإلم�ارات بامللح�ق
الثاني للبطولة نفسها.

مدرب سلة النفط  :حسمنا الصدارة بعد مباراة عصيبة أمام الشرطة
بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب النفط لكرة الس�لة ،خالد يحيى،
أن الف�وز الذي حققه ع�ىل الرشطة ،يف قمة
منافس�ات ال�دوري املمت�ا،ز جع�ل الفريق
يحسم صدارة الدوري يف املرحلة األوىل.
وق�ال يحي�ى :املب�اراة كان�ت مهم�ة ج�دا
وعصيبة عىل الفريقني وحس�مت يف الثواني
األخرية”.
وأض�اف“ :اللقاء لم يكن س�هال كون فريق
الرشطة يض�م نخبة من الالعب�ني املحليني
املميزين ،باإلضافة إىل محرتف عىل مستوى
عا ٍل”.
وأوض�ح“ :النفط تأثر بتوق�ف التدريبات يف
وقت س�ابق ،حيث علق النادي نشاطه ملدة

ش�هر ،ما أثر بش�كل كبري ع�ىل تحضريات
الفري�ق لل�دوري ،وبرغ�م ذل�ك تمكن�ا من
تحقيق الفوز وضمان الصدارة”.
وتابع“ :نس�عى ملواصلة النتائج اإليجابية،
وهناك مرحلتان مقبلتان ،الثانية س�تكون
س�هلة بحكم تأهلنا كبطل للدوري ،وبالتايل
س�نواجه صاحب املرك�ز الثام�ن مباراتني
لبلوغ املربع الذهبي”.
وأكم�ل“ :علين�ا أن نحاف�ظ ع�ىل الس�ري
بخطوات واثقة ،ونحافظ عىل االرتفاع الجيد
باملستوى الفني من مباراة إىل أخرى”.
يش�ار إىل أن النف�ط ف�از ع�ىل الرشط�ة يف
دوري السلة املمتاز بنتيجة  84 – 86لينفرد
بصدارة الدوري.

ومن جهة ثانية ،اعلن االتحاد العراقي لكرة
الس�لة اج�راء تغي�ريات يف مواعي�د الجولة
الثامنة من الدوري املمتاز.
وق�ال ام�ني رس االتح�اد ،خال�د نج�م إن
“االتح�اد العراق�ي لك�رة الس�لة ،اج�رى
تغيريات يف مواعيد مباري�ات الجولة املقبلة
والتي ستقام يف مدينة زاخو”.
واوضح أن “املباريات س�تقام اليوم االثنني،
حي�ث س�يواجه املين�اء نفط الجن�وب عند
الساعة الثانية ،بينما يالعب التضامن فريق
الرشطة عند الس�اعة الراب�ع،ة فيما يالقي
النفط فريق دهوك عند الس�اعة السادسة،
بينم�ا يواجه زاخ�و الكهرباء عند الس�اعة
الثامنة”.

اختيار شامل كامل وقاسم حممد يف جلان االحتاد العربي لكرة القدم
بغداد /متابعة الزوراء
اعل�ن االتح�اد العرب�ي لكرة الق�دم اعض�اء لجان�ه ،بعدما عقد
اجتماعا ً ملجلسه ،الجمعة املايض.
وكان االتحاد قد عقد اجتماعا ً برئاسة األمري عبدالعزيز بن تركي
الفيصل ،رئيس االتحاد العربي لكرة القدم ،يف مدينة جدة باململكة
العربية الس�عودية ،وهو اجتماع مجل�س االتحاد ال�  71بحضور
أعضاء االتحاد.
وأطل�ع الرئيس وأعض�اء مجلس االتح�اد عىل التقاري�ر اإلدارية
والفنية واملالية املقدم من األمني العام لالتحاد رجاءالله السلمي،
باإلضافة إىل اس�تعراض تقارير مس�ابقة كأس محمد الس�ادس
لألندية األبطال للموس�م الح�ايل  ،2020 / 2019حيث تم اعتماد

محرض االجتماع السابق لالتحاد.
وتواج�د عراقيان يف لجان االتحاد العربي لكرة القدم ،حيث تواجد
الدكتور قاسم محمد شاكر كعضو يف اللجنة الطبية ،بينما تواجد
شامل كامل كعضو يف لجنة التطوير باالتحاد العربي.
وكان االتحاد العربي قد وافق عىل اس�تحداث بطولة نسائية لكرة
الق�دم بالتعاون م�ع اللجنة النس�ائية باالتحاد الس�عودي لكرة
القدم.
وقرر اعتماد إقامة بطولة املنتخبات العربية للش�باب (تحت سن
 20عام�اً) يف اململك�ة العربية الس�عودية (مدين�ة الدمام) خالل
الفرتة من  27من ش�هر ش�باط القادم حتى الخامس من ش�هر
آذار القادم.

ملعب النجف الدولي يستعيد عافيته بعد أعمال الصيانة

بغداد /متابعة الزوراء
تواص�ل وزارة الش�باب والرياضة اعمال
الصيانة يف ملع�ب النجف الدويل ،من اجل
اعداده الس�تقبال مباريات الدوري املمتاز
لكرة القدم .2020 /2019
وق�ال وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،احم�د
ري�اض ،ع�رب صفحت�ه الرس�مية ع�ىل
“فيس�بوك”“ ،م�ازال العم�ل مس�تمرا يف
ملع�ب النج�ف ال�دويل م�ن قب�ل الرشكة
املنفذة الذي يتسع ل� 30الف متفرج”.
واض�اف “من املؤم�ل إكم�ال كل مراحله

خالل االش�هر القادمة ،وقد تمت املبارشة
بأعم�ال اإلن�ارة الديكوري�ة ،فض�ال عن
إكم�ال مالحظ�ات األرضي�ة للملع�ب
الرئييس وامللعب والثانوي ليكون يف أفضل
حاالته”.
وتاب�ع “الوزارة تتاب�ع كل اعمال الرشكة
الت�ي أوش�كت ع�ىل االنته�اء ،ويت�م
تس�ليم امللع�ب نهائي�ا اىل وزارة الش�باب
والرياضة”.
وس�بق ان اكد وزي�ر الش�باب والرياضة
اثناء اللقاء بممثيل الرشكات املنفذة لعدد

م�ن املالعب والقاع�ات الرياضية والجهد
الهنديس لل�وزارة ،ان تذليل املعوقات التي
كان�ت تواجه اكم�ال املنش�آت الرياضية
ال تعن�ي أب�دا البح�ث عن رسع�ة االنجاز
عىل حس�اب الجودة ودق�ة العمل يف هذه
املنش�آت االس�رتاتيجية والعك�س ه�و
الصحيح.
وق�ال رياض “انن�ا مقبلون خ�الل العام
الحايل عىل إنجاز مالعب ومنشآت رياضية
عدة ،ويستحق ان نطلق عليه عام املنشآت
الرياضي�ة الت�ي س�تدعم موق�ف العراق

بق�وة يف اس�تضافة االح�داث والبطوالت
الرياضية الدولية عىل جميع املس�تويات،
فضال عن املطالبة برفع ش�امل للحظر او
االيقاف وليس بصورة جزئية”.
واضاف ان “اش�رتاطات الجودة للمالعب
حسب التعليمات الدولية وبصورة خاصة
تعليمات (فيفا) يج�ب ان تكون حارضة
يف كل جزئي�ة ،وإن كان�ت بس�يطة م�ن
البواب�ات اىل املقاع�د اىل املراك�ز االعالمية
وص�وال اىل الخ�روج االم�ن للجماه�ري،
وهو ما س�يكون واضح�ا ً بالداللة التامة

والتطبي�ق يف مالع�ب الش�هداء والزوراء
وامليناء وكركوك والقاع�ة املغلقة “بغداد
ارينا” وبقية املالعب قيد التشييد”.
وأه�اب رياض بحض�ور وس�ائل االعالم
املختلفة خالل االيام الحالية واملقبلة التي
تس�بق افتتاح مالعب الش�هداء والزوراء،
وتس�جيل املس�تجدات الت�ي تحصل عىل
م�دار الس�اعة وحج�م العم�ل وقيمت�ه
النوعي�ة إلط�الع جماهرين�ا الرياضي�ة
العزيزة عليه�ا ،كونها تتطلع دوما لرؤية
املنجز عىل مستوى املنشآت الرياضية.
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

فريمينيو يقود ليفربول للفوز على توتنهام وانرت يتعثر أمام أتالنتا
ُ
تمك�ن ليفرب�ول م�ن تحقي�ق الف�وز عىل
حساب توتنهام - 1صفر يف الجولة  22من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وس�جل الالعب الربازييل روبريتو فريمينيو
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .37
ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 61
نقط�ة فيما يحت�ل توتنهام املرك�ز الثامن
ب� 30نقطة.
ليفربول يحقق أفضل س�جل من النقاط يف
 21مباراة بتاريخ الدوري اإلنكليزي املمتاز
( 61نقطة من  63ممكنة).
وابتعد ليفربول بفارق  16نقطة عن ليسر
ويمل�ك مباراة مؤجلة ،فيم�ا باتت وصافة
األخري مهددة بحال عدم خسارة مانشسر
س�يتي الثال�ث وحام�ل اللقب ع�ىل ارض
أستون فيال األحد.
وبرغم بقاء  16مرحلة عىل انتهاء الدوري،
اال أن ع�دم احراز ليفرب�ول لقبه األول منذ
ثالثة عقود يُعد ش�به مس�تحيل ،إذ أصبح
فريق النجم امل�رصي محمد صالح األول يف
البطوالت األوروبية الخمس الكربى يحقق
 20فوزا ً من أول  21مباراة ،كما لم يتعرض
ألي خس�ارة يف آخر  38مباراة من الدوري
(رقم قيايس للنادي).

انر يهدر نقطتني ثمينتني
� أهدر إنر ميالن نقطتني ثمينتني بتعادله
مع ضيفه أتاالنتا  1-1يف الجولة التاس�عة
عرشة من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
تق�دم إنر مي�الن ع�رب الوت�ارو مارتينيز

يف الدقيق�ة  4وع�ادل أتاالنت�ا ع�رب روب�ن
غوسنس يف الدقيقة .75
ب�ات رصيد إنر  46نقط�ة متقدما بنقطة
عن يوفنتوس الذي بإمكانه انتزاع الصدارة
حني يزور روما يف الجولة عينها.

ليون يحول تأخره إىل فوز
� حول ليون تخلفه أمام مضيفه بوردو إىل
ف�وز  1 - 2جعله عىل بع�د أربع نقاط من
املركز الثالث املؤهل ل�دوري أبطال أوروبا،
وذل�ك يف املرحل�ة العرشي�ن م�ن ال�دوري
الفرنيس لكرة القدم.
وب�دأ فري�ق امل�درب رودي غارس�يا اللقاء
متخلف�ا ً من�ذ الدقيق�ة  16بعدم�ا أخط�أ
مدافع�ه الدنمارك�ي يواكي�م أندرس�ن يف
اع�ادة الك�رة لحارس�ه الربتغ�ايل أنتون�ي
لوبيز ،فخطفه�ا جيمي بريان ووضعها يف
الشباك.
وقلب ليون الطاولة عىل مضيفه يف مستهل
الشوط الثاني ،بتسجيله هدفني يف غضون
ث�الث دقائق بفض�ل اإليفواري ماكس�ويل
كورني�ه وموىس دمبي�يل ،إذ مرر األول كرة
هدف التعادل لزميله بمس�اعدة من مدافع
املضيف السنغايل يوسف سابايل ( ،)50قبل
أن يرد اإليفواري بتمريره كرة هدف التقدم
والفوز لدمبييل (.)53
ورف�ع ليون بف�وزه الثامن رصي�ده إىل 29
نقطة يف املركز الس�ادس بف�ارق األهداف
أمام نانت الذي لعب أمس األحد مع سانت
إتيان ،وأربع نقاط عن املركز الثالث األخري

املؤهل إىل دوري أبطال أوروبا والذي يحتله
رين الخارس الجمعة أمام مرس�يليا صفر-
 1يف افتتاح املرحلة.
ويف املقاب�ل ،تجم�د رصيد ب�وردو عند 26
نقط�ة يف املرك�ز الثال�ث عرش مؤقت�ا ً بعد
تلقيه هزيمته الثامنة هذا املوسم.
ويف أب�رز النتائج ،مني تولوز بالهزيمة عىل
أرضه أمام بريست .2-5
وج�اءت الهزيم�ة الجديدة لتول�وز يف أول
مب�اراة له بقي�ادة دوني زانك�و الذي توىل
املهمة مؤقتا ً بعد قرار األحد املايض بالتخيل
عن أنطوان كومبواريه بعد نحو ثالثة أشهر
فقط عىل توليه منصبه.
وتأث�ر رينس بالنقص الع�ددي يف صفوفه
من�ذ الدقيقة  ، 57بس�قوطه أمام مضيفه
ني�م التاس�ع عرش قب�ل األخ�ري صفر،2 -
فيم�ا حقق مونبلييه الف�وز خارج قواعده
بعدم�ا حول تخلفه أم�ام أميان إىل انتصار
 1 - 2وصعد اىل املركز الخامس مؤقتا ً.
وانته�ت مب�اراة ني�س ومضيف�ه أنجي�ه
بالتع�ادل  ،1-1لريف�ع األول رصيده إىل 28
نقط�ة والثان�ي اىل  ،29فيم�ا ابتع�د ميتز
بع�ض اليء ع�ن منطقة الخط�ر بالفوز
عىل ضيفه سراسبورغ - 1صفر.

دوري أبطال إفريقيا

الرتجي ُيطيح بفيتا كلوب يف معقله والنجم الساحلي يتص ّدر جمموعته

ً
حق�ق الرجي الري�ايض التونيس فوزا ً
ثمين�ا عىل مضيفه فيت�ا كلوب من
جمهوري�ة الكونغ�و الديمقراطي�ة بهدفني نظيفني يف املرحل�ة الرابعة من
مباريات املجموعة الرابعة لحساب دوري أبطال إفريقيا.
وسجّ ل اإليفواري فوسيني كوليبايل ( )21والليبي حمدو الهوني ()90+10
هديف اللقاء.
ورف�ع الرجي رصي�ده إىل  10نقاط يف صدارة املجموع�ة وبات عىل أعتاب
بلوغ الدور الثاني يف حني تجمّد رصيد فيتا كلوب عند نقطة يتيمة.
يذك�ر ّ
أن املواجه�ة توقفت لفرة طويل�ة خالل الدقائق األخ�رية بعد تعمّد
بعض الجماهري املحلية إلقاء مقذوفات عىل دكة احتياط الضيوف.
ً
تعادل س�لبا ً مع ضيفه
وكان ش�بيبة القبائل الجزائ�ري الثالث ( 4نقاط)
الرجاء الريايض املغربي الثاني ( 7نقاط).
ّ
يتخطى عقبة الهالل
النجم الساحيل
� ّ
تمكن النجم الساحيل التونيس من تجاوز عقبة مضيفه الهالل السوداني
بف�وزه عليه بهدفني لهدف ضمن املرحلة الرابعة من منافس�ات املجموعة
الثانية لحساب دوري أبطال إفريقيا.
وس�جّ ل ه�ديف الفري�ق التونيس كل م�ن عمر حس�ن ( 35خط�أ يف مرمى
فريقه) وإيهاب املساكني ( )71يف حني ّ
وقع وليد بخيت حميد هدف نظريه
السوداني (.)31
وشهدت املباراة بطاقتني حمراوين األوىل نالها العب الهالل نرص الدين عمر
الشغيل ( )77والثانية حارس النجم مكرم البديري (.)90+6
ورف�ع النجم الس�احيل رصيده إىل  9نقاط يف الص�دارة أمام األهيل املرصي

الثان�ي ( 7نق�اط) ال�ذي تع�ادل اليوم م�ع بالتيني�وم الزيمباب�وي متذيل
املجموع�ة بنقطة يتيمة ( )1-1يف ح�ني تجمّد رصيد الهالل عند  6نقاط يف
املرتبة الثالثة.
الوداد ينتزع التعادل من بيرو أتلتيكو
� انت�زع الوداد الري�ايض املغربي تع�ادالً ثمينا ً من مضيفه بي�رو أتلتيكو
األنغ�ويل ( )2-2ضم�ن املرحلة الرابعة من منافس�ات املجموع�ة الثالثة
لحساب دوري أبطال إفريقيا.

سواريز يواجه خطر الغياب عن  10مباريات

أعلن برش�لونة رس�م ًيا خضوع مهاجمه األوروجواياني لويس سواريز،
لعملية جراحية ،بسبب إصابته يف الغرضوف املفصيل لركبته اليمنى.
وس�يعقب ذلك بيان من برش�لونة عن حالة الالعب ،ومدة غيابه التي لن
تقل عن  4أس�ابيع ،وقد تصل إىل  6أس�ابيع .وبحس�ب صحيفة “موندو
ديبورتيفو” اإلس�بانية ،ففي حالة غياب س�واريز مدة  4أس�ابيع فقط،
فمن املتوقع لحاقه بلقاء نصف نهائي كأس إسبانيا.
أما إذا غاب  6أس�ابيع ،فس�يكون جاه ًزا قبل لقاء ذهاب دور ال� 16من
دوري أبطال أوروبا أمام نابويل ،يف سان باولو.
وإليكم املباريات املتوقع أن يغيب عنها سواريز خالل املدتني:
يف حالة غيابه  4أسابيع فقط:
 19يناير  /كانون الثاني :برشلونة  -غرناطة (الدوري).
 22يناير  /كانون الثاني :دور ال�( 32كأس إسبانيا).

 26يناير  /كانون الثاني :فالنسيا  -برشلونة (الدوري).
 29يناير  /كانون الثاني :دور ال� 16حال التأهل (كأس إسبانيا).
 2فرباير /شباط :برشلونة  -ليفانتي (الدوري).
 5فرباير /شباط :دور ال� 8حال التأهل (كأس إسبانيا).
 9فرباير /شباط :ريال بيتيس  -برشلونة (الدوري).
مباريات إضافية يف حالة الغياب  6أسابيع:
 12فرباي�ر  /ش�باط :ال�دور نص�ف النهائي حال
التأهل (كأس إسبانيا).
 16فرباي�ر /ش�باط :برش�لونة  -خيتايف
(الدوري).
 22فرباير  /ش�باط :برش�لونة -
إيبار (الدوري).

مورينيو يعرتف بصعوبة نيل املركز الرابع ...
كلوب :األرقام القياسية ال تشغلين
أع�ربَ م�درب توتنه�ام جوزيه موريني�و ،عن رض�اه عىل أداء
فريقه ،رغم الخس�ارة أمام ضيفه ليفربول  ،0-1ضمن الجولة
الثانية والعرشين من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ول�م يقو توتنهام الذي يغيب عنه مهاجمه هاري كني لإلصابة،
ع�ىل مجاراة متص�در الدوري اإلنجلي�زي يف الش�وط األول ،بيد
أن�ه ق�دم أداء جيدا يف الثاني ،وكاد أن يحقق التعادل ،لوال س�وء
اللمسة األخرية ملهاجميه.
وبهذه الخس�ارة ،يتجمد رصيد توتنهام عند  30نقطة يف املركز
الثام�ن ،ويبتعد عن تش�يليس صاح�ب املركز الراب�ع برصيد 9
نقاط.
وق�ال مورينيو يف ترصيحات لهيئة اإلذاع�ة الربيطانية (بي بي
يس) عقب انته�اء اللقاء“ :هذه هي كرة الق�دم ،أحيانا تحصل
عىل أكثر مما تس�تحقه ،وأحيانا تحص�ل عىل القليل ،هذه حالة
حصلنا فيها عىل ال يشء رغم أننا كنا نستحق يشء ما”.

وأض�اف“ :ه�ذه مب�اراة بني أفض�ل فريق يف
العال�م ،وفريق يمر بلحظة صعبة مع اإلصابات،
ويف ه�ذه الف�رة الصعبة من املوس�م ،الش�بان كانوا
رائعني عندما حاولنا تغيري األوضاع وخلق املشاكل”.
وازدادت األمور صعوبة بالنسبة لتوتنهام ضمن مسعاه إلنهاء
ال�دوري بني األربعة الكب�ار ،وقال املدرب الربتغ�ايل“ :من الوارد
الحدي�ث عن األربع�ة الكبار عندما تبدأ املوس�م برصيد صفري،
لكن من الصعب الحديث عن هذا األمر عندما تبدأ املوس�م وأنت
تتخل�ف ب�� 12نقطة (يف إش�ارة إىل الرصيد النقط�ي الذي كان
يفصل�ه عن األربع�ة الكبار عن�د توليه تدري�ب توتنهام خلفا
للمدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو).
لكن كلوب ش�عر ببعض اإلحباط رغم الفوز أول أمس السبت
بس�بب عدم ضمان االنتصار بش�كل مبكر ع�ىل فريق املدرب
جوزيه مورينيو بعد السيطرة التامة عىل الشوط األول.
وق�ال كلوب ال�ذي توىل قي�ادة ليفربول خالل موس�م 2015
  2016وال�ذي ش�هد حص�ول الفريق ع�ىل  60نقطة فقط:“تصدرنا ليس مهمًا .ما يهمني هو التقدم بفارق من النقاط
ال يمكن تعويضه”.
وأك�د كل�وب أنه لم يك�ن يعرف أنه حق�ق رقمًا قياس� ًيا من
النقاط حتى أبلغه أحد أفراد الجهاز الفني.
وأض�اف“ :ال تنتابن�ي مش�اعر خاص�ة .أع�رف األم�ر وهو
اس�تثنائي لكني ال أش�عر ب�يء .عندما تن�ال اللقب تكون
األمور قد انتهت لكن حتى يحدث ذلك يجب عليك القتال”.
وتابع املدرب األملاني“ :هذه مجرد البداية .نريد االس�تمرار
يف ظ�ل وج�ود منافس�ني أقوي�اء .بي�ب (جواردي�وال مدرب
مانشس�ر سيتي) لن يستسلم .أنا سأفعل األمر ذاته .حتى اآلن
تبدو األمور جيدة ج ًدا”.
وواص�ل“ :لم نقدم أفضل مبارياتنا لكنها كانت مباراة جيدة .يف
النهاية تحول األمر إىل رصاع حقيقي”.

وس�جّ ل الكونغ�ويل كازادي كاس�ينغو ( )14ويحيي ج�ربان ( 58من ركلة
ج�زاء) هديف الفري�ق املغربي يف حني ّ
وق�ع هريينيلس�ون دي كارمو ()22
وداني ( )45هديف نظريه األنغويل.
وضمن نفس املجموعة حجز ماميل�ودي صنداونز الجنوب إفريقي بطاقة
العب�ور إىل رب�ع النهائي بف�وزه الغايل عىل ضيف�ه اتح�اد الجزائر بهدفني
لهدف.
وس�جّ ل للفريق جنوب إفريقي كل من تابيلو مورينا ( )36وسيبوسيس�و
فيالكازي ( )45يف حني ّ
وقع أيمن محيوس هدف الفريق الجزائري (.)45
وع� ّزز صنداونز صدارت�ه للمجموعة الثالثة برصي�د  10نقاط يف حني رفع
الوداد الوصيف رصيده إىل  6نقاط.
أم�ا اتحاد الجزائر فقد حل ثالثا ً برصي�د نقطتني بفارق األهداف عن بيرو
أتلتيكو.
األهيل يعود بنقطة من بالتينيوم
� اكتفى األهيل امل�رصي بنتيجة التعادل اإليجابي بهدف ملثله أمام مضيفه
بالتيني�وم من زيمباب�وي يف الجولة الرابعة من مباري�ات املجموعة الثانية
ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وبادر أصحاب األرض بافتتاح باب التسجيل عرب ستانيل نغاال ( )20قبل أن
يتمكن األهيل من تعديل النتيجة بهدف مروان محسن (.)52
ورفع األهيل رصيده إىل  7نقاط بفارق نقطة عن الهالل الس�وداني والنجم
ً
الحق�ا ،يف حني بقي بالتينيوم
الس�احيل التونيس الذين يتواجهان
متذيالً للمجموعة برصيد نقطة يتيمة.
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سليماني يفكر يف مغادرة موناكو

ذك َر تقرير إخباري أن الدويل الجزائري إس�الم س�ليماني ،مهاجم
موناكو ،غري راض عن وضعه الحايل مع الفريق ويفكر يف الرحيل.
وأوضحت صحيفة “ ليكيب” الفرنس�ية عرب موقعها اإللكروني،
أن وكي�ل أعمال الالعبني اإليطايل فيديريكو باس�توريو ،الذي كان
وراء قدوم س�ليماني إىل موناكو قادما من ليس�ر االنجليزي عىل
س�بيل االعارة مع أحقية الرشاء ،قد ينتظره عمل كبري حتي نهاية
كان�ون الثاني/يناي�ر الح�ايل .وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن الالعب
الجزائري ال يخفي انزعاجه من ما يراه شكل من أشكال “الرجوع
إىل الخلف” ،يف إش�ارة إىل قلة ظهوره يف التش�كيل األسايس لفريق
اإلم�ارة .ورج�ح ذات املصدر مغ�ادرة س�ليماني للفريق الفرنيس
خالل فرة االنتقاالت الشتوية التي تنقيض بنهاية الشهر الجاري.
وتعقدت وضعية سليماني مع موناكو منذ طرده يف الدقيقة  66من
املب�اراة التي خرسها الفريق أمام مضيفه بوردو  ،1 - 2لحس�اب
الجول�ة ال� 14من ال�دوري الفرن�يس ،التي اقيم�ت يف  24ترشين
الثاني/نوفم�رب املايض .كم�ا أن رحيل املدرب الربتغ�ايل ليوناردو
جارديم ،واس�تبداله باإلسباني روبرتو مورينو ،لم يساعد املهاجم
الجزائري عىل اس�تعادة مكانته األساس�ية .يشار إىل أن سليماني
البالغ من العمر  31عاما ،ظهر بشكل الفت يف األسابيع األوىل التي
تل�ت انضمامه ملوناكو ،حيث س�جل  6أهداف ،وق�دم  8تمريرات
حاسمة ،وشكل ثنائيا قويا مع الدويل الفرنيس وسام بن يدر.

األملاني دميه من اليبزيغ اىل نابولي

انتقل العب الوس�ط األملاني دييغو ديمه م�ن اليبزيغ اىل نابويل
اإليطايل ،وذلك بحس�ب ما أكد األخري عىل لسان رئيسه أوريليو
دي لورنتي�س .وغ�رد دي لورنتي�س ع�ىل توير قائ�ال“ :أهال
وس�هال بك دييغ�و!” ،ابن ال�� 28عام�ا الذي وقع عق�دا يمتد
لخمس�ة أعوام يف صفقة ق�درت بقرابة  15مليون يورو .وكان
ديمه الذي خاض مباراة دولية وحيدة بقميص املنتخب األملاني
ع�ام  ،2017يداف�ع عن أل�وان اليبزي�غ منذ  2014بع�د أن بدأ
مس�ريته االحرافية مع أرمينيا بيليفيل�د حيث لعب من 2010
حت�ى  2012قبل االلتحاق بادربون ،مس�اهما يف صعود األخري
اىل الدرجة األوىل عام  2014يف موسمه األخري معه .ثم كرر األمر
ذاته مع اليبزيغ الذي صعد معه اىل الدرجة الثالثة موسم 2013
 2014 -ثم اىل الثانية موسم .2015 - 2014

غراهام آرنولد يشيد برد فعل العيب فريقه بعد الفوز على تايالند
أشا َد مدرب منتخب أسراليا بردة فعل العبيه وشخصيتهم،
بعدم�ا قلبوا تأخرهم ليحققوا الف�وز عىل تايالند املضيفة 2
  1عىل ستاد راجامانغاال يف بانكوك ،ضمن الجولة الثانيةمن منافس�ات املجموعة األوىل يف بطولة آس�يا تحت 23
عاما ً  2020يف تايالند.
وتق�دم املنتخ�ب التايالن�دي عرب ه�دف انون
امورنلريدس�اك يف الدقيقة  ،24قبل أن يرد
املنتخ�ب األس�رايل بهدفني ع�ن طريق
نيكوالس داغوستينو ( 43و.)76
وش�هدت املباراة الثانية ضمن ذات
املجموع�ة تع�ادل البحري�ن م�ع
العراق  2-2عىل س�تاد ثاماسات
يف رانغسيت.
وتص�درت أس�راليا ترتي�ب
املجموع�ة برصي�د  4نق�اط
م�ن مباراتني ،مقاب�ل  3نقاط
لتايالن�د ونقطت�ني للع�راق
ونقطة للبحرين.
وقال آرنولد يف املؤتمر الصحفي
بعد املب�اراة“ :أعتقد أننا أظهرنا
ش�خصية عظيمة كفريق بعدما
تأخرنا  ،0-1ه�دف تايالند أثر عىل
ثقتنا بأنفسنا مدة  10دقائق”.
وأض�اف“ :لك�ن بع�د ذل�ك وخاص�ة يف
الشوط الثاني لعبنا بصورة جيدة ،وسيطرنا
عىل املباراة بصورة أفض�ل وتمكنا من الفوز
يف النهاية”.
وأوض�ح“ :يج�ب أن نتذك�ر أن تس�عة من
العبين�ا ج�اءوا م�ن أندي�ة يف أوروب�ا،
والالعب�ني ال�� 14اآلخري�ن يلعب�ون يف
الدوري األس�رايل ،وقد كن�ا نعمل عىل

بن�اء روح الفري�ق والفخ�ر باللعب ألس�راليا ،حي�ث نؤكد عىل
الالعبني يف كل مباراة أن يؤمنوا بأنفسهم ويعملوا من أجل الفوز
يف كل مباراة”.
يف املقاب�ل ق�ال أكريا نيش�ينو م�درب تايالند“ :تحدين�ا منتخب
أس�راليا بصورة جيدة ،وقدم الالعبون بكل ما بوس�عهم ..كانت
املباراة بدنية يف مواجهة فريق يمتاز بالقوة البدنية العالية”.
وأردف بالقول“ :كنا ندرك أن هنالك فارقا بدنيا بيننا وبني منتخب
أسراليا ،ولذلك حاولنا االعتماد عىل الرسعة خالل الشوط األول،
وقد نجحنا يف ذلك”.
وتابع“ :يف الشوط الثاني افتقدنا للدقة يف الثلث األخري ،ولم ننجح
يف اخراق الدفاعي األسرايل أو التعامل مع قوتهم البدنية”.
وكانت الجولة األوىل من منافسات املجموعة شهدت يوم األربعاء
املايض تعادل العراق مع أسراليا  ،1-1وفوز تايالند عىل البحرين
.0 - 5
وتقام الجولة الثالثة واألخرية يوم غد الثالثاء ،حيث تلتقي تايالند
مع العراق ،وأسراليا مع البحرين.
ويشارك يف البطولة  16منتخب تم تقسيمها عىل أربع مجموعات،
وبحيث يتأهل أول فريقني يف كل مجموعة إىل الدور ربع النهائي،
علم�ا ً بأن املنتخبات الحاصلة عىل املراك�ز الثالثة األوىل تتأهل إىل
دورة األلعاب األوملبية  2020يف طوكيو.

مفكرة الزوراء
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طالبت بإطالق سراح معتقلي الرأي

املذيعة مسرية أمحد تكسب قضية
املساواة يف الراتب ضد بي .بي .سي

لندن/بي.بي.يس:
فصلت محكمة العمل يف لندن لصالح املذيعة ،سمرة أحمد ،يف قضية رفعتها ضد بي بي
يس ألنها كانت تتلقى راتبا أقل من زميل مذيع يقدم برنامجا شبيها بربنامجها.
وتق�دم س�مرة برنامج “مرصد األخب�ار” الذي يعنى ب�آراء املش�اهدين يف األخبار التي
تذيعه�ا بي ب�ي يس والقضايا الت�ي تتناولها .أم�ا زميلها جريمي فاي�ن فيقدم برنامج
“وجهات نظر”.
وقضت املحكمة أن العمل الذي تقوم به سمرة يعادل ما يقوم بها جريمي فاين.
وقالت املذيعة إنها سعيدة “بانتهاء القضية”.
وأضافت“ :ال أحد يريد أن يرفع قضية عىل املؤسس�ة التي يعمل بها” ،مؤكدة أنها تحب
العمل يف بي بي يس.
وقال�ت بي ب�ي يس إنها تريد “العمل مع س�مرة من أجل اجتياز ه�ذه املرحلة بطريقة
إيجابية”.
وطالبت املذيعة يف جلسة املحاكمة بفارق راتب وصل إىل  700ألف جنيه اسرتليني ،بينها
وب�ني زميله�ا .أما بي بي يس ف�ردت بأن جريم�ي فاين كان يق�وم “بمهمات مختلفة
تماما”.
ولم يبني قرار املحكمة ما إذا كانت املذيعة ستحصل عىل املبلغ الذي طالبت به.
ولكن أعضاء املحكمة قضوا باإلجماع بأن املؤسسة لم تثبت أن الفارق يف الراتب كان عىل
أساس مادي ،وأنه ال عاقة له بالتمييز عىل أساس الجنس.
وأكدت بي بي يس التزامها بمبدأ املساواة واملساواة يف الراتب ،قائلة “اعتقادنا كان دائما
أن الفارق بني راتب سمرة أحمد وجريمي فاين ليس مبنيا عىل أساس الجنس .فمذيع
برنامج “وجهات نظر” كان دائما يتلقى راتبا أكرب من مذيع “مرصد األخبار”.
وقال�ت األمينة العامة لاتحاد الوطني للصحفيني ،ميش�ال ستانيس�رتيت ،إن س�مرة
اتخذت “قرارا شجاعا” باللجوء إىل املحكمة يف قضيتها.
وتلق�ت املذيع�ة عبارات التهنئة واملس�اندة عىل مواق�ع التواصل االجتماع�ي بعد إعان
الحكم من أرسة اإلعام ومن شخصيات عامة.
وقالت س�مرة يف جلس�ة املحاكمة يف نوفمرب /ترشين الثاني “ال أفهم كيف يكون راتبي
كام�رأة أقل م�ن راتب جريم�ي فاين كرج�ل ،ونحن نق�وم بعملني متش�ابهني ونقدم
برنامجني متشابهني”.
وكان فاين من  2008إىل  2018يتلقى  3آالف جنيه اسرتليني عن كل حلقة من برنامجه
“وجهات نظر” .أما سمرة فكان أجرها  440جنيه اسرتليني عن كل حلقة من برنامج
“مرصد األخبا ّر الذي يذاع عىل القناة اإلخبارية ويف الفرتة الصباحية أيضا.
وج�اء يف ن�ص الق�رار أن “الفارق كب�ر ،إذا كان جريمي فاين يتلقى س�ت مرات راتب
زميلته سمرة أحمد وهما يقومان بعمل متشابه”.
وقال�ت ب�ي بي يس الفرق كب�ر بني الربام�ج اإلخبارية مثل “مرصد األخب�ار” والربامج
الرتفيهية مثل “وجهات نظر”.
ولكن س�مرة تقول إن الجهد الذي تقوم به يف برنامجها أكرب من جهد جريمي فاين يف
برنامجه ،وإن تحضر برنامجها يحتاج إىل وقت أطول أيضا.
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دعوات لنشطاء حقوقيني يف املغرب
الرباط/األناضول:
طالب نش�طاء حقوقيون يف املغرب ،بإطاق
رساح “جميع معتقيل الرأي ،ووقف املتابعات
بسبب الرأي يف الباد”.
ج�اء ذل�ك يف ن�داء (بي�ان يحم�ل توقيع�ات
نش�طاء حقوقيني وجمعيات أهلية وعائات
معتقل�ني) ،اطلع�ت األناض�ول عىل نس�خة
منه.
ودع�ا الن�داء ،إىل “رضورة الضغ�ط من أجل
تعدي�ل القان�ون الجنائي وقان�ون الصحافة
والن�رش بم�ا ينس�جم م�ع املواثي�ق الدولية
املعنية بحقوق االنسان ،ويقطع مع نصوص
يتم تأويلها للتضييق عىل حرية الرأي”.
وأوض�ح أن ه�ذه املطال�ب تأت�ي يف س�ياق
“االحتق�ان االجتماع�ي واللج�وء إىل مقاربة
أمني�ة ش�ملت االعتق�االت واملحاكمات ضد
الذين يع�ربون عن رأيهم بمنص�ات التواصل
االجتماعي”.
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ويف الوقت الذي رح�ب حقوقيون وإعاميون
بهذه الخطوة ،انتقدها آخرون.
وم�ن الجهات التي وقعت ع�ىل النداء ،اللجنة
الوطني�ة م�ن أج�ل الحري�ة للصحف�ي عمر
ال�رايض وباق�ي معتق�يل ال�رأي والدفاع عن
حري�ة التعب�ر (غ�ر حكومي�ة) ،والجمعية
املغربي�ة لحق�وق اإلنس�ان (أك�رب جمعي�ة
حقوقية يف الب�اد) ،وبعض عائات املعتقلني
السياسيني.
والخميس ،نف�ت الحكومة املغربية وجود أي
تراجع يف الباد عىل مس�توى الحقوق وحرية
التعبر.
ودعا الناطق باسم الحكومة ،الحسن عبيابة،
يف مؤتم�ر صحف�ي إىل “رضورة التفريق بني
التعبر الحر وارتكاب الجنايات”.
وشدد عىل أن أي مواطن سواء كان “طبيبا أو
صحفيا ارتكب جناية ،فسيعاقبه القانون”،
مؤكدا أن حرية التعبر مضمونة يف الباد.

سحابة قامتة ّ
تلف رسوم الكاريكاتري الصحفية

باريس/وكاالت:
ال ي�زال الكاريكاتر الصحفي نوعا
فنيا مهددا حول العالم ،بني املحاذير
املتزاي�دة لدى الصح�ف والضغوط
املتنامي�ة ع�رب وس�ائل التواص�ل
االجتماعي ،رغم موجة دعم حرية
التعبر يف العر الرقمي.
وتق�ول مدي�رة التحري�ر يف مجل�ة
“كورييه إنرتناس�يونال” الفرنسية
كل�ر كارار ورئيس�ة اتح�اد
“كارتونين�غ ف�ور بي�س” يف ع�دد
مخص�ص للكاريكات�ر يف ع�ام
 ،2019إن “سحابة قاتمة تلف عالم
السخرية والرس�وم الكاريكاترية
الصحفية عموما يف كل مكان ،وقد
كان�ت  2019س�نة س�وداء يف هذا
املجال”.
وق�د أت�ت الرضب�ة يف  2019م�ن
صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز” التي
قررت يف يونيو التوقف عن نرش أي
رس�وم كاريكاتري�ة عىل صفحات
نس�ختها الدولية بعد جدل بش�أن
رسم وصف بأنه معاد للسامية.
ورغم أنه ليس صاحب الرسم ،بات
الرسام الس�ويرسي باتريك شابات
الذي ّ
وقع لس�نوات طويلة رس�وم
الكاريكات�ر يف الصحيف�ة ،مقصيّا
عن ممارسة وظيفته يف “نيويورك
تايمز”.
وكت�ب ش�ابات يف مق�ال طوي�ل
“نعي�ش يف عالم تتجمع فيه طغمة
دعاة الفضيلة عىل وسائل التواصل
وتنزل كال�ربق عىل مكاتب التحرير

الصحفي .هذا األمر يرغم املحررين
عىل اتخاذ تدابر مضادة فورية كما
يعيق أي تفكر ويمنع أي نقاش”.
ويف داخ�ل أروق�ة “ش�اريل إيب�دو”
املجل�ة الفرنس�ية الس�اخرة الت�ي
دفع�ت ثمن�ا باهظ�ا قب�ل خم�س
س�نوات م�ع الهج�وم ال�ذي أوقع
 12قتي�ا بينه�م بعض من أش�هر
رس�امني الكاريكاتر يف املجلة مثل
كابو أو فولينس�كيُ ،تطرح أسئلة
عما إذا كانت “الرس�وم الس�اخرة
بات�ت ش�كا م�ن أش�كال حري�ة
التعبر اآلخذة يف الزوال”.
ويوض�ح مدي�ر املجل�ة ل�وران
سوريس�و املع�روف باس�م ري�س
“ثمة انطباع لدينا بأن تقبّل الرسوم
الكاريكاتري�ة يف تقهقر مس�تمر،
وبأن هذا الش�كل م�ن التعبر بات
مزعجا حتى داخل وس�ائل اإلعام
بسبب غرابته وحريته الزائدة”.
ويضيف “حتى يف الصحف الكربى،
باتت الرسوم الكاريكاترية تتجنب
بش�دة االس�تفزاز كم�ا أن مكاتب
التحري�ر ال تج�ازف كث�را ،وباتت
هذه الرس�وم تفق�د نكهتها بعض
اليشء”.
ويؤك�د ري�س “يف الوق�ت الح�ايل،
مفه�وم التجدي�ف لم يع�د يقتر
عىل رس�وم كاريكاتورية بس�يطة.
لق�د بات يُنظر إىل أم�ور كثرة عىل
أنها من باب التجديف أو االعتداء”.
وع�ىل غ�رار زم�اء كثري�ن ل�ه،
يلق�ي ري�س بالائم�ة ع�ىل الدور

التضخيم�ي ال�ذي تؤدي�ه وس�ائل
التواصل االجتماعي يف هذا املجال.
ويقول باتريك ش�ابات يف “كورييه
إنرتناس�يونال” إن “ضغط شبكات
ّ
يش�كل مصدر
التواصل االجتماعي
تهوي�ل يف ح�ق وس�ائل اإلع�ام
التقليدي�ة ثم�ة أمر ننس�اه هو أن
مس�تخدمي توي�رت ليس�وا قراءنا.
ه�ذه الش�بكة تؤج�ج الغض�ب
وتنق�ل ظواهر ك�ربى خارجة عن
السيطرة” .ويرى رسام الكاريكاتر
بدرو مولين�ا املتحدر من نيكاراغوا
واملقي�م يف املنف�ى أن “الصم�ود
االقتصادي ال يزال مش�كلة ،كما أن
الجيوش اإللكرتونية التي تلعب عىل

وت�ر الصوابي�ة السياس�ية إلعطاء
الغلب�ة لع�دم التس�امح واالنغاق
تش�كل أيضا خطرا يتعني التصدي
له”.إىل ذلك ،يواجه فن الكاريكاتر
ال�ذي كان رائج�ا بق�وة يف القرنني
التاسع عرش والعرشين ،مشكلة يف
صورته لدى األجي�ال الطالعة التي
ترى فيه نوعا فنيا باليا.
ويق�ول جوان ،الرس�ام الش�اب يف
“ش�اريل إيبدو”“ ،القول إن الرس�م
الكاريكات�ري ن�وع فن�ي متهالك،
أش�به باعتبار حري�ة التعبر نوعا
متهال�كا” ،مذكرا ب�أن الكاريكاتر
“لطاملا واجه تهدي�دات” خصوصا
بفع�ل الرقابة السياس�ية يف القرن

املايض.
ه�ذه الرقابة ال تزال قائمة حاليا يف
بلدان عدة يتعرض فيها الرسامون
للتهدي�د وال�رف واملاحق�ة
القضائية وحتى السجن.
وتكاف�ح “كارتونين�غ ف�ور بيس”
بدعم م�ن منظم�ات حقوقية مثل
”مراس�لون ب�ا حدود” ،م�ن أجل
انتزاع اعرتاف من اليونسكو بالرسم
الكاريكاتوري الصحايف عىل أنه من
الحقوق اإلنسانية األساسية.
ّإال أن ري�س غ�ر مقتن�ع باملس�ار
املعتم�د له�ذه الغاي�ة ،إذ يق�ول
“أظن أن حرية التعبر حق أسايس
كاف”.

الشبكات تتعامل مع المتلقي من خالل غرائزه

العامل يستفيق من صدمة اإلعالم املعاصر حماوال احتواء تأثرياته السلبية
لندن/وكاالت:
أصب�ح الجمه�ور مش�اركا ً يف صياغ�ة الخرب
والرتويج له بفضل مواقع التواصل االجتماعي
الت�ي بات�ت إح�دى مص�ادر الخ�رب لإلع�ام
التقلي�دي .ويحاول القائمون عىل اإلعام اليوم
تنظيم هذه املنص�ات رغم صعوبة املهمة التي
تتطل�ب مواجه�ة العش�ب الس�يئ دون قت�ل
األشجار املثمرة.
ول�م يع�د اإلع�ام الحدي�ث أداة م�ن أدوات
السياس�ة بل صانعا ومصدرا لتلك السياس�ة،
وب�ات س�احا يس�تخدم يف مج�االت خط�رة
تف�رض عىل ال�رأي الع�ام مزاجا ً كنت�اج آيل ملا
تضخ�ه وس�ائل اإلعام االجتماع�ي من أخبار
وتحليات وتقارير ومعلومات من شأنها قيادة
العقل الجمع�ي العام باتجاه خي�ارات وأهواء
تش�وّه العملية الطبيعية لتطور الفكر وحركة
الرأي لدى الشعوب.
ول�ن واكب�ت منص�ات اإلع�ام االجتماع�ي
احتجاج�ات موجة “الربي�ع العربي” منذ عام
 ،2011إال أنه ثبت بعد ذلك أن أجندات سياسية
تابعة لجهات دولي�ة قد مُ ررت بكثافة وبخبث
يف س�عي لقيادة هذه االحتجاجات نحو مآالت
لم يخطط لها املحتجون.
وبرز بش�كل واضح تأثر الجه�ات الخارجية،
عرب الش�بكات االجتماعية عىل سر األحداث يف
دول مختلف�ة من العالم ،لم تس�لم منها حتى
تلك املتقدمة تقنيا وتكنولوجيا.
وق�د احت ّد نق�اش صاخب يف الوالي�ات املتحدة
إثر مفاجأة انتخاب دونالد ترامب رئيس�ا لهذا
البل�د ،حيث اته�م الحزب الديمقراطي جيش�ا
إلكرتونيا روسيا بالتدخل يف تلك االنتخابات من
خال بث معلومات مكثفة من شأنها النيل من
سمعة وشعبية املرشحة الديمقراطية هياري
كلينتون.
ول�م يقت�ر الجدل ع�ىل س�جال تقليدي بني
الديمقراطيني والجمهوريني ،بل إن مؤسسات
األم�ن يف الوالي�ات املتح�دة أج�رت تحقيق�ا
أثبت�ت من خاله بالدليل تدخل روس�يا يف هذه
االنتخاب�ات ع�ن طري�ق التأثر ع�ىل الناخبني
من خال وس�ائل التواص�ل االجتماعي .حتى
أن الرئي�س ترام�ب ،ال�ذي ش�كك بتحقيقات
مؤسسات األمن يف باده ،عاد واضطر لاعرتاف

بتدخ�ل روس�يا يف االنتخاب�ات الرئاس�ية ،مع
تأكيده أن هذا التدخل لم يكن وراء فوزه.
وق�د كش�فت التحقيق�ات فضيح�ة رشك�ة
“كامربي�دج أناليتي�كا” التي باع�ت معطيات
ومعلوم�ات عن مس�تخدمي مواق�ع التواصل
االجتماع�ي لصالح حم�ات انتخابي�ة يف عدة
دول ،كان أهمه�ا وأش�هرها حمل�ة ترامب يف
الواليات املتح�دة وحملة الخ�روج من االتحاد
األوروبي يف بريطانيا.
ويج�ري كثر م�ن البحث حول غي�اب املهنية
عن اإلعام الحديث مقارنة بما انتهجه اإلعام
الورق�ي التقليدي .ويرى الكاتب الصحفي عيل
ال�راف أن “مصداقية الصحاف�ة الورقية لم
تتغر بالرغم من دخول وسائل إعام أخرى”.
ويعت�رب الراف أن اإلعام أي�ا كانت طبيعته،
يمث�ل وجه�ة نظ�ر يدافع عنه�ا ،بالت�ايل فإن
“الدواف�ع السياس�ية قائم�ة يف كل مصدر من

مص�ادر اإلع�ام” .غ�ر أن ال�راف يع�رتف
بم�ا لإلع�ام االجتماع�ي م�ن ق�وة يف الوق�ت
الح�ارض تناف�س اإلعام التقلي�دي ،ويقر بأن
“ال أح�د يس�تطيع محارصة وس�ائل التواصل
االجتماع�ي” .وفيم�ا كان اإلع�ام يف العال�م
العربي مملوكا ً إجم�اال للجهة الحاكمة فقط،
بحيث ل�م يكن متاح�ا ً أي حيز إلع�ام آخر أو
بديل ،يخلص ال�راف إىل أننا “ندفع اآلن ثمن
احتكار الحقيقة سابقا”.
ويط�رح أمر اإلع�ام يف مر بصفت�ه محركا
أساس�يا لصناعة ال�رأي العام يف بل�د بلغ عدد
سكانه حوايل املئة مليون نسمة.
ويعترب الباحثون أن تجربة مر يف العقد األخر
كان�ت مريرة عرب ما ش�هده البل�د من تحوالت
دراماتيكي�ة سياس�ية وأمني�ة واجتماعي�ة
واقتصادي�ة ،وأن اإلعام كان ح�ارضا ً بكثافة
داخ�ل م�ر وخارجه�ا يف الس�عي للتأثر يف

استقرار البلد وتحديد مساراته.
وقد ش�هد ه�ذا العقد تح�وال كبرا يف املش�هد
اإلعام�ي الع�ام امل�ري م�ن خ�ال والدة
مؤسس�ات إعامي�ة واختف�اء أخ�رى ،ناهيك
عن حرك�ة انتق�ال ملكية وس�ائل اإلعام من
جهة إىل أخرى ،انتهاء بتبدل الرسالة اإلعامية
وتطورها وفقا ملا تفرض�ه التحوالت الرسيعة
داخل مر.
وي�رى الكات�ب الصحف�ي صفوت عم�ران أن
“اإلع�ام التقليدي امل�ري كان أكث�ر التزاما ً
باملعاير املهنية خال السنوات املاضية”.
ويأتي هذا الرأي م�ن ارتباك يف مقاربة ظاهرة
اإلع�ام االجتماع�ي الذي اجت�اح البلد دون أي
تحضر مسبق ،بحيث بدت املنصات االجتماعية
أكثر رش�اقة وحضورا ،طاملا أنها تتمتع بعدم
وجود ضوابط مهنية تحد من ش�طط الرسائل
الت�ي تبثه�ا ،وطاملا أن األخب�ار املزيفة تتحرك
بسهولة داخل فضاء األخبار العام.
ويقول عمران يف هذا الش�أن إن�ه باتت “هناك
مطالب بوضع قان�ون لحرية تداول املعلومات
ملواجه�ة الش�ائعات يف م�ر” .غ�ر أن كثرا
من الخ�رباء يش�ككون يف ق�درة القوانني عىل
كب�ح جماح ثورة إعام تتي�ح لها التكنولوجيا
الحديثة دينامية يصعب ضبطها.
ويتح�دث عم�ران ع�ن حمل�ة إغ�راق إعامي
تعرضت لها مر م�ن منصات خارجية للنيل
من البلد ،بحيث “بات إعاميو مر يش�عرون
أنهم جنود يف معركة تستهدف بلدهم”.
وع�ىل الرغم م�ن أن اإلعام الورق�ي التقليدي
يتحمل جزءا م�ن معضلة اإلعام ه�ذه األيام،
خصوصا لجهة اضطراره إىل التخيل عن معاير
مهني�ة تقليدي�ة لصال�ح االنخ�راط يف حم�ى
املنافس�ة مع اإلع�ام الحديث ،إال أن املش�كلة
الكبرة تكمن يف فضاء اإلعام االجتماعي الذي
ب�ات ثورة تتحكم التقني�ات بها أكثر من قدرة
صانعي اإلعام عىل التحكم بها.
ويق�ول خبر اإلع�ام الرقمي إياد ب�ركات ،إن
املشكلة هذه األيام تكمن يف خوارزميات الذكاء
االصطناع�ي التي باتت تدفع اإلعام نحو آفاق
لم يعد املتخصصون وفقها قادرين عىل معرفة
تأثر اإلعام عىل الناس.
ويلفت ب�ركات إىل أن اإلعام ه�ذه األيام ،ليس

ولي�د صانع�ه ب�ل أن “الجمهور أصب�ح حاليا ً
مش�اركا ً يف صياغ�ة الخرب” والرتوي�ج له عىل
نحو ال يمك�ن توقع أحجام�ه .ويعرب بركات
عن تش�اؤمه م�ن الق�درة عىل ضب�ط اإلعام
واملنص�ات اإلعامي�ة ،ويذه�ب إىل اس�ترشاف
الف�ت بأنه “س�تكون هن�اك مطال�ب بتفكيك
وإعادة صياغة بعض املنصات االجتماعية” يف
املستقبل.
والظاه�ر أن اإلع�ام االجتماع�ي يتعام�ل مع
املتلقي م�ن خال غرائزه وأهوائه وربما نقاط
ضعف�ه ،وبالتايل فإن أهداف ذلك اإلعام تكمن
يف تصويب الرس�ائل باتجاه فض�اء اهتمامات
املتلقي وتقودها باتجاه دون غره.
ويش�ر بركات يف هذا الصدد إىل أن “فيس�بوك
ّ
يع�دان أن املتلقي املناس�ب هو املتلقي
وتويرت
العاطفي”.
وتمثل تونس حالة سياس�ية وإعامية مميزة
مقارنة بالبلدان التي ش�هدت احتجاجات منذ
عام  .2011بات البلد متع ّددا سياسيا وتوسعت
قاع�دة املش�هد اإلعام�ي ال�ذي ص�ار يتمتع
بحرية كاملة يف التعبر عن األهواء السياس�ية
املختلفة.
غ�ر أن رواج ه�ذه الظاه�رة صاحبها انفجار
الظاه�رة اإلعامي�ة ع�ىل نحو مرب�ك مقارنة
بما كان س�ائدا ،بحيث بات�ت الحرب اإلعامية
مس�تعرة وش�ديدة ب�ني الق�وى السياس�ية،
الس�يما تلك املتجمّعة خلف اإلس�ام السيايس
وتل�ك املعارضة له واملدافعة ع�ن الدولة املدنية
يف تونس.
ويقول محم�د املعمري ،أس�تاذ اإلعام بمعهد
الصحاف�ة يف تون�س إن البلد “عان�ى كثرا من
األخبار الخاطئة واملضللة” ،وإن هذا األمر كان
جزءا من معارك القوى السياس�ية املتنافس�ة
ع�ىل الحكم يف البلد .ويع�د املعمري أن “تونس
تعاني من األخبار املزيفة التي قد تفقد اإلعام
مصداقيته”.
ويلفت اإلعامي التونيس صاحب كتاب “يف كل
بيت داعيش” ،إىل أن املعركة ضد اإلعام املضلل
هي معركة ثقافية وليست فقط مسألة تدابر
ّ
ويذك�ر يف ه�ذا اإلطار ب�أن “تونس
وقوان�ني،
قام�ت بمبادرات لرتبية األطف�ال عىل مواجهة
األخبار الزائفة”.

من جهته ،يرى الدكتور موىس برهومة ،أستاذ
اإلع�ام بالجامع�ة األمركية بدب�ي أنه “علينا
إع�ادة النظ�ر يف الثقافة الس�ائدة باملجتمعات
العربي�ة” .ويع ّد أن مس�ألة اخرتاق املجتمعات
باألخب�ار الزائف�ة تتعلق أيضا بم�دى حصانة
املجتمع�ات املس�تهدفة إلدراك الصال�ح م�ن
الطالح يف هذه األخبار.
ويع�رتف برهوم�ة بأن “أغلب وس�ائل اإلعام
تعتم�د ع�ىل التضلي�ل والربوباغن�دا” ،ويؤكد
من جانب�ه بأن “اإلعام املس�يّ س كان له دور
كب�ر يف قضية خ�روج بريطانيا م�ن االتحاد
األوروبي”.
ويهتم برهومة ،بصفته أستاذا لإلعام بقضية
الحفاظ عىل حرفية مهن�ة الصحافة واإلعام
وهو يراق�ب بقلق كيف أن “وس�ائل التواصل
االجتماعي قلب�ت وظيفة وهيكلية اإلعام من
عمودي إىل أفقي” ،وه�و يروي كيف يصطدم
ط�اب اإلع�ام ح�ني ينتقل�ون إىل العم�ل يف
املهنة بواقع آخ�ر مختلف عن العلوم واملعاير
والقواعد التي ّ
تلقوها يف الجامعات.
ويعد برهوم�ة ،صاحب كتاب “مهنة املتاعب:
مه�ارات يف الكتابة اإلعامي�ة” ،أن آفة اإلعام
املوجه ليس�ت حكرا عىل العال�م العربي ،لكن
“اإلع�ام الغرب�ي قادر ع�ىل صناع�ة األخبار
املوجه�ة بش�كل اح�رتايف” .ويخل�ص إىل أن�ه
“يجب تقديم الخرب بشكل احرتايف للوصول إىل
الناس وزيادة املصداقية لديهم”.
ويعت�رب خرباء اإلع�ام أن العالم اس�تفاق من
صدم�ة اإلع�ام الحدي�ث وه�و ذاه�ب نح�و
اس�تيعاب الصدمة داخل منظومة تتحكم به.
وي�رى ه�ؤالء أن رشكات اإلنرتن�ت العماقة،
مثل فيس�بوك وإنس�تغرام وتوي�رت ويوتيوب،
ق�د تأخرت يف التنبه إىل املخاطر التي تش�كلها
منص�ات اإلعام االجتماعي عىل الس�لم الدويل
الع�ام وع�ىل النظ�ام الس�يايس الديمقراطي
برمته ،لكن مبارشتها يف تفعيل ورشة عماقة
ل�”تطهر” تلك الش�بكات من الش�وائب تمثل
بداي�ة صعب�ة ،وأن املعرك�ة صعب�ة ومعقدة
يف التص�دي لألخب�ار املضللة واألنب�اء املزيفة،
خصوص�ا أن األم�ر يتطلب مواجهة العش�ب
اليسء دون قتل األشجار املثمرة ،بكلمة أخرى
العملية تتطلب االهتداء إىل نقطة.
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خماطر تشويه التاريخ العثماني
باالزمات السياسية الطارئة

د .عبداهلل األشعل
الخالفات السياس�ية طارئة تنتهي بزوال
األش�خاص أو سبب الخالف ولكن التاريخ
اليجوز أن يكون متنفس�ا وطريقا جانبيا
لتفريغ الغضب الس�يايس  .والعداء للدولة
العثماني�ة يف م�رص املعارصة بع�د 1952
س�ببه مفه�وم وه�و الرتوي�ج للحك�م
“الوطني” الذي حل مح�ل األرسة العلوية
الت�ي ألصقت بها كل الخطاي�ا كما أن كل
محارب لإلسالم يف مرص امللكية كان ينتقد
الدولة العثمانية ظانا أنها هي اإلسالم وأن
النيل منها نيل من اإلسالم تماما كما يفعل
اليمني املتطرف املسيحي خاصة األوروبي .
وقد اختلطت السياسة ورصاعات السلطة
يف مرصبالدين ففس�دت السياسة وترسخ
الدين والشك عندي يف أن الحملة عيل االسالم
واملس�لمني مستمرة وأن االسالموفوبيا يف
الدول االس�المية أقيس وأمر منه يف الغرب
فال يجوز لبعض املس�ؤولني املس�لمني أن
ينتقدوا الغرب بدع�وى أنهم يدافعون عن
اإلس�الم ،فاإلس�الم دي�ن الل�ه اليحتاج ايل
بعض املنافقني الله يعلمهم .
وه�ذا املق�ال يع�رب ع�ن رأي�ي يف ثالث�ة
مس�ائل األويل هي أن الخالفات الشخصية
ب�ني الح�كام عادي�ة خاص�ة ي ال�رشق
األوس�ط ولكن اليج�ب أن تؤثر يف املصالح
االس�رتاتيجية للدول�ة والثانية ه�ي أنني
ممن ينظرون ايل الدولة العثمانية عىل أنها
امرباطورية اس�المية كربى لكن كانت لها
سياسات استعمارية ولم تكن دولة الرسول
وأن أخطاءه�ا التطم�س دورها يف نرصة
االسالم واملس�لمني واليتاثر هذا الدور باثر
رجعي مع كل االحرتام لتقديرات الباحثني
اآلخرين والثالثة أن مرص وتركيا يمكن أن
يش�كال مع ايران خريطة جديدة للمنطقة
ولت�رتك ارسائي�ل لكي تصح�ح خطاياها
ربم�ا تقرر التعاون ولي�س تدمر املنطقة
مادام�ت جيناته�ا رسطاني�ة ش�يطانية
وأنا بذلك أرد عيل ترصيح�ات أحدوزرائها
ال�ذي زعم يف موقع إرسائيل بالعربي اليوم
أن مالي�ني الع�رب م�ن الش�عوب يريدون
االستس�الم الرسائي�ل واتح�داه ان يذك�ر
اي مي�زة او عم�ل ايجاب�ي واح�د قدمته
ارسائيل للمنطقة خالل سبعة عقود سوى
الدم�ار واش�اعة احتقار القان�ون وتزهو
بديمقراطية عنرصي�ة وبجرائمها وبأنها
ظهر لالستبداد والفساد العربي وحاربت
الديمقراطية للعرب.
الحظ�ت أن الحال�ة العدائي�ة ب�ني م�رص
وتركي�ا ترجع ايل أس�باب طارئة ليس هنا
مجال التعليق عليها ولكنها ستزول حتما
مع الزم�ن ولكن اإلعالم توس�ع يف العداء
ظنا منه انه يخدم م�رص وجاوز الحارض
ايل تشويه التاريخ السيايس والديني للدولة
العثمانية.
فق�د ناص�ب تركيا العداء خاص�ة بعد أن
أبرم�ت تركي�ا اتفاقية أمني�ة مع حكومة
الوف�اق ىف ليبيا مما اعترب دعما ألحد طريف
الرصاع رغم أنه الطرف املعرتف به ويتمتع

بالش�خصية القانوني�ة ويمث�ل الدول�ة
الليبي�ة يف العالق�ات الدولي�ة ،والش�ك أن
تدخل أطراف غر ليبية جميعا يعقد طرق
التس�وية السياسية التي تطالب بها مرص
والعال�م ويجع�ل الحس�م العس�كري هو
الطري�ق الوحيد للتس�وية القرسية والحل
العسكري يرفضه العالم كله .
وىف حملته�م ع�ىل أردوغ�ان وتركيا وهي
مس�ألة طارئ�ة أس�اءوا إىل تاري�خ الدولة
العثماني�ة باعتب�ار أردوغان يفخ�ر بأنه
سليل العثمانيني ويسعى إلحياء العثمانية
الجديدة.
يجب أن نميز ب�ني العداء لرتكيا وأردوغان
ألس�باب المج�ال للخ�وض فيه�ا بس�بب
ظ�روف خاص�ة وب�ني تاري�خ الدول�ة
العثمانية التي اشرتكت كل القوى الغربية
ىف هدمها ،كما اشرتك بعض العرب لألسف
بس�بب الجهل يف ذل�ك .وتلك فتن�ة قديمة
تظه�ر عن�د ضبابية ال�رؤى  .فق�د انحاز
مصطف�ى كامل إىل الدول�ة العثمانية ضد
بريطاني�ا ول�م يميز مصطف�ى كامل بني
هذا االنحي�از العتبارات دينية وسياس�ية
وبني فتنة الوطنية ،يف أزمة طابا بني تركيا
وبريطاني�ا ع�ام 1906ذل�ك أن بريطاني�ا
املحتلة ملرص والتي كان يعاديها مصطفي
كام�ل  ،كان يهمها أن تكون طابا مرصية
وليس�ت فلسطينية بينما مرص وفلسطني
كانتا جزءا من الدول�ة العثمانية وكالهما
داخل الحدود اإلداري�ة وكانت تركيا تميل
ايل تقليل مس�احة مرص لصالح فلس�طني
مادام�ت ليس�ت خالص�ة له�ا  .كان هذا
املوق�ف غريب�ا أوق�ع مصطف�ى كامل يف
لبس خطر وربما سلطت بعض األوساط
املعادية للعثمانيني الضوء عىل هذا املوقف
للنيل من سالمة موقف الحزب الوطني.
املثال الثاني ه�و أن كتب التاريخ املرصية
قد اعتربت حركة العداء العربي ضد الدولة
العثمانية هي الثورة العربية الكربى خالل
الح�رب العاملي�ة األوىل .فق�د اس�تدرجت
بريطانيا العرب للتمرد عىل تركيا العثمانية
ومس�اعدة بريطانيا خاصة وأن بريطانيا
كانت تحتل مرص منذ عام .1882
فق�د ظه�رت الدولة العثماني�ة يف منصف
الق�رن الرابع ع�رش وتصدت أيض�ا للتتار
والصلبي�ني وكان ظهوره�ا وتوغله�ا يف
أوروبا معادال تاريخيا وجغرافيا النحسار
املس�لمني بطردهم م�ن األندل�س فكانت
شمس اإلس�الم يف الرشق ورايته مرفوعة
بع�د س�قوط الدول�ة العباس�ية بظه�ور
العثماني�ني عندما أفلت شمس�ه غربا وال
تزال اش�باح الدولة العثمانية تعرقل قبول
االتح�اد االوروب�ي لرتكيا كما الي�زال أحد
مصادر االس�المو فوبيا هو مايض الدولة
العثمانية وق�د ردد القاتل العنرصي الذي
هاج�م املصلني يف مس�اجد نيوزيالندا عام
 2019ذل�ك .ولذل�ك فإن العداء الس�يايس
امل�رصى الح�اىل ع�داء مؤق�ت ب�ني نظم
واليج�وز أن يخل�ف رضرا اس�رتاتيجيا
ملصال�ح البلدي�ن كم�ا اليجوز أن تش�وه
أحداث معينة طارئة التاريخ اإلسالمى وإال
صار لعب�ة متغرة واملطل�وب إغالق ملف
التاريخ واالس�تفادة منه يف ملف الحارض
ولكن اليجوز أن تؤثر السياس�ات الراهنة
س�لبا أو ايجابا يف تاري�خ الدولة العثمانية
الطوي�ل ويكفي أن جيوش�ها كانت ترفع
اسم الله وتراعى أدبيات اإلسالم يف الرصاع
يف وق�ت كان�ت الش�عوب تتس�م بالغلظة
والرببرية.
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قانون قيصر  -األمريكي-
عبد احلسني شعبان
كاتب عراقي

أخ�را ً ّ
وقع الرئي�س األمريكي دونالد
ترامب عىل «قان�ون قيرص» القايض
بإن�زال عقوب�ات ش�ديدة بس�وريا ،
وقال�ت وزارة الخارجي�ة األمريكية:
إن القان�ون يتماىش مع قرار مجلس
األمن الدويل رقم  2254الصادر يف 18
ديسمرب(كانون األول)  2015الهادف
إىل تحقي�ق عملية االنتقال الس�يايس
وإنه�اء النزاع يف س�وريا ،وق�د أُدرج
هذا القانون كجزء من «قانون الدفاع
الوطني للسنة املالية .»2020
وجاء يف مرشوع القانون «أن الجهود
الدولي�ة ل�م تك�ن كافي�ة لحماي�ة
املدنيني» ،لكنه ّ
فصل يف معاقبة الدول
والرشكات التي تتعامل مع الحكومة
السورية ،بمعنى اس�تهدافه لحلفاء
س�وريا أيض�ا ً مث�ل روس�يا وإي�ران
وح�زب الل�ه ،خصوص�ا ً يف قط�اع
الط�ران والنقل واالتصاالت والطاقة
والصناع�ة والتج�ارة والبنك املركزي
وغرها .وهذا يعني «ثني املستثمرين
األجان�ب م�ن التعامل م�ع الحكومة
الس�ورية» وع�دم مكاف�أة نظامها،
بس�بب انتهاكاته لحقوق اإلنس�ان،
فضالً عن الزعم ب� «حماية املدنيني».
وبالطبع فهذا يؤدي إىل وضع عقبات
جديدة ملنع دمش�ق م�ن إعادة إعمار
م�ا خلّفته الحرب الت�ي دامت ثماني
س�نوات وم�ا ت�زال مس�تمرة وه�ي

ح�رب ش�اركت فيه�ا جه�ات دولية
وإقليمي�ة متع ّددة وألغراض مختلفة
ومتعارضة.
وال ّ
ب�د م�ن مالحظ�ة أن ص�دور
القان�ون يأتي عق�ب ّ
تمكن س�وريا
من ط�رد داع�ش والق�وى اإلرهابية
الت�ي احتل�ت نحو ثل�ث أرايض البالد
وإلح�اق هزيمة به�ا مثلما حصل يف
الع�راق ال�ذي تم تطه�ر أراضيه من
الوج�ود العس�كري لداع�ش ،فضالً
ع�ن أن الفصول األخرة م�ن املعارك
الدامية الدائرة يف الش�مال السوري يف
طريقها إىل الحس�م ،حتى وإن كانت
ّ
معقدة  ،خصوصا ً وأن خطة
الصورة
م�ا س�مّي ب�� «امل�الذ اآلم�ن» أثارت
خالفات واسعة ،بني الواليات املتحدة
التي وضعت يدها ع�ىل منابع النفط
الس�ورية بالضد من قواع�د القانون
الدويل ،وبني تركيا الطامعة التاريخية
باملنطق�ة بحج�ة مكافح�ة اإلرهاب
ّ
وتعق�ب ح�زب العمال الكردس�تاني
 ،PKKوالسيّما بعد حدوث تصدعات
يف العدي�د م�ن الجبه�ات ،ناهيك عن
إع�ادة االصطفاف�ات لبع�ض القوى
الكردية الت�ي اقرتبت م�ن الحكومة
السورية ،يف ظل الهجوم الرتكي الذي
زاد من تعقيد املشهد دوليا ً وإقليمياً،
باالنس�حاب األمريك�ي وبالتداخ�ل
الرويس.
إن م�رشوع «قان�ون قي�رص» ه�و
نس�خة س�ورية للطبع�ة العراقي�ة
التي س�مّيت «قانون تحرير العراق»
الع�ام  ، 1998وال�ذي اس�تند فيه إىل
«منطق�ة املالذ اآلم�ن» ،بالقرار الذي
اتخذت�ه واش�نطن ولن�دن وباري�س
الع�ام  ،1991بالرتاف�ق م�ع تش�ديد
الحص�ار عىل الع�راق ال�ذي امتد 12
عاما ً تمهيدا ً إلطاحة نظامه واحتالل
البالد بالكامل وتركها لفوىض عارمة
م�ا ت�زال تأثراتها قائمة ومس�تمرة

حتى اآلن ،بفرض نظام للمحاصصة
الطائفي�ة  -اإلثني�ة ال�ذي يقوم عىل
الزبائنية السياسية وتقاسم املغانم،
ّ
التعصب ووليده التطرّف
حيث استعر
واندل�ع العنف عىل نح�و ال مثيل له ،
وهذا األخر حني أخذ يرضب عشوائيا ً
تح�وّل إىل إرهاب منفل�ت من عقاله،
وقد لعب تنظي�م القاعدة ومن بعده
داع�ش مثلما تلعب جبه�ة النرصة «
هيئ�ة تحرير الش�ام» وأخواتها دورا ً
محوري�ا ً يف إذكاء نار الن�زاع الداخيل
املدع�وم خارجي�ا ً من الق�وى التي ال
تريد الخ�ر والود للش�عبني العراقي
والس�وري ،مهم�ا كانت مس�مّياتها
وصفاتها وادعاءاتها.
وإذا كان عن�وان « حماي�ة املدنيني»
ً
كالم�ا حقيقيا ً ف�إن ما يق�ف خلفه
باطل ،والتجربة خ�ر دليل عىل ذلك،
واملدنيون هم كل الس�كان ،والس�يّ ما
الذي�ن كان�وا ضحي�ة النزاع املس�لح

طبق�ا ً التفاقيات جني�ف لعام 1949
وملحقيه�ا ،فق�د كان�ت التنمي�ة
والخدم�ات الصحي�ة والتعليمي�ة
والبيئية والبلدية وكل ما يتعلق بحياة
الناس هي الضحية  ،فضالً عن نصف
ملي�ون قتي�ل وم�ا يزي�د عليهم من
جرحى ومعوّقني ،إضافة إىل نحو 10
ماليني بني ن�ازح والجئ ،وهؤالء هم
بامتياز ضحايا اندالع الحرب واشتداد
وطأة النزاع والتدخل الخارجي.
فه�ذا القان�ون يبحث يف إج�راءات ال
عالق�ة لها بحماية املدنيني العتبارات
إنس�انية ،بل يتناول إج�راءات أخرى
كما جرى ذكرها  ،ناهيك عن مسائل
تتعلق بحجب امللكية والفوائد املرتتبة
عليه�ا ومن�ع دخ�ول س�وريني أو
حلفائهم إىل الواليات املتحدة ،وإنزال
عقوب�ات جزائية عىل أي ش�خص أو
منظمة غر حكومية.
جدي�ر بالذكر أن اس�م « قيرص» هو
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اسم مس�تعار ،وقد يكون وهميا ً قيل
أنه مصور س�وري ّ
وثق جرائم عديدة
يف سورية عرب صور هرّبها إىل فرنسا
حني كان يعمل يف الرشطة العسكرية،
ث�م انتق�ل إىل الواليات املتح�دة وأدىل
بشهادة أمام الكونغرس العام 2014
وع�رض بعض هذه الصور يف متحف
الهولوكس�ت يف واشنطن ،ومثل هذه
االدعاءات والشهادات تم استخدامها
كذريع�ة لش�ن الح�رب ع�ىل العراق
فق�د ّ
وظفته�ا واش�نطن وحلفائه�ا
بحج�ة وج�ود أس�لحة دمار ش�امل
فيه وعالقته باإلره�اب الدويل ،وكان
ذلك عبارة عن اخرتاع نسجته مخيلة
«صق�ور الح�رب» وه�و األم�ر الذي
انكش�ف بطريقة أقرب إىل الفضيحة
الدولي�ة بعد احت�الل العراق باعرتاف
الرئي�س جورج دبليو ب�وش ورئيس
الوزراء الربيطان�ي توني بلر ،ناهيك
عن خديعة إقامة نظام ديمقراطي.

من ضحايا مشاكل الشرق األوسط

خالد القشطيين
صحفي وكاتب عراق ّي

طويلة ه�ي قائمة ضحايا اللوب�ي الصهيوني.
ولك�ن م�ن أعجبه�ا وأقلها معرفة ب�ني الناس
شخصية هربرت نورمان ،السفر الكندي لدى
م�رص حت�ى ع�ام  .1957كان قد ول�د ألبوين
مبرشي�ن ودرس الثقاف�ة الياباني�ة يف جامعة
كولومبي�ا ث�م اش�تغل يف الس�فارة الكندي�ة

يف طوكي�و .أعط�اه ذل�ك اهتمام�ا ً بالش�ؤون
الخارجية ،وال سيما الشؤون اآلسيوية.
أظه�رت كندا بعد الع�دوان الثالث�ي عىل مرص
اهتمام�ا ً خاصا ً بقضية م�رص والعالم العربي
وتعاطف�ا ً م�ع الش�عب الفلس�طيني .وكان�ت
الحكوم�ة الكندية ق�د عينت هرب�رت نورمان
س�فرا ً لبالده�ا يف القاه�رة قبي�ل الع�دوان
الثالث�ي بأس�ابيع قليلة .ال ندري م�ا إذا قد أثر
هو ش�خصيا ً يف توجيه السياس�ة الكندية نحو
الجانب العربي أو أن اختياره لهذا املنصب جاء
يف س�ياق التوجه الكندي .ولك�ن يظهر عىل أي
ح�ال أن اللوب�ي الصهيوني لم يرت�ح لوجوده
يف القاهرة وال لس�لوكه تجاه الن�زاع العربي -
اإلرسائييل.
وع�ىل طريقته�م املعتادة ،بدأوا يف نبش�هم عن
ماضيه ولم يستغرق ذلك كثرا ً من الجهد .فقبل
خمس س�نوات فقط م�ن تعيينه ل�دى مرص،
جرى تحقيق بش�أن ماضيه يف الواليات املتحدة

يف غمرة املوجة املكارثية الهسترية التي ألهبت
األوس�اط العامة األمركية بن�ران اضطهادها
ومالحقتها لكل من ش�كوا يف ميوله اليسارية.
يف غمرة تلك الحمى ،تكلم شيوعي سابق ،كارل
ويتفوكل فأعطى شهادة أفاد فيها بأن هربرت
نورمان كان رفيقا ً له يف النضال الشيوعي أيام
وجودهما يف جامع�ة كولومبيا .بعد تحقيقات
واس�عة يف املوض�وع ،نفي�ت التهم�ة واتض�ح
زيفها وأغلقت القضية.
ولك�ن إثارتها كانت كافي�ة للصهيونية فعادوا
إليها يف  1957وانطلقوا يالحقون بها اس�م هذا
الدبلومايس الكندي.
أحاطت املوضوع ضجة كبرة استدعت  -حتى
رئي�س الحكوم�ة الكندية  -الترصي�ح برباءته
من هذه التهم�ة التي ألبت بدورها الرأي العام
الكندي ضد تدخل الكونغرس األمركي يف شأن
من الشؤون الداخلية الكندية ،وكأن كندا كانت
والية من الوالي�ات األمركية ،لكن ذلك لم يردع

لجنة األمن الداخيل ملجلس الشيوخ عن مالحقة
س�معة الدبلومايس الكن�دي .كل يوم يقضون
مضاجعه بنتفة أخرى من التهم واألقاويل.
ويف صبيح�ة ي�وم م�ن أي�ام أبري�ل (نيس�ان)
الجميل�ة عام  ،1957خرج هربرت نورمان من
بيته متس�لالً كاللص لئال يوقظ زوجته ،ومىش
نحو إحدى العمارات الشاهقة قرب شاطئ نهر
النيل .تس�لل إىل س�طح طابقه�ا الثامن .وقف
عىل حافة السطح وألقى نظرة رسيعة عىل هذا
العالم املحتش�د أمامه قب�ل أن يدير ظهره إليه
ويخط�و خطوتني إىل هوة الفراغ نحو الرصيف
املبلط بالحجر ،ويلفظ آخر أنفاسه يف بركة من
الدم .وعندما نقلوه إىل املستشفى وجدوا هذه
الوريق�ة الصغرة يف جيبه وهي تقول« :لم يعد
يل أي خي�ار .ال ب�د أن أقتل نف�يس ألنني أعيش
دون أمل».
وكان ضحية أخرى م�ن ضحايا قضايا الرشق
األوسط.

نتمنى للرئيس أبو مازن أال يرشح نفسه لرئاسة السلطة
د .إبراهيم أبراش
م�ا س�نقاربه يف ه�ذه املقالة م�ن تحليل
للعالقة امللتبسة بني الرئيس – أبو عمار ثم
أبو مازن -والنخبة أو الطبقة السياس�ية
ال ت�ربئ الرئي�س م�ن املس�ؤولية ،إال أن
خصوصية الحالة الفلس�طينية من حيث
ضعف املؤسسات السيادية وت َّد ُخل دول يف
صناعة النخب تجعل قدرة هذه النخب يف
التحكم بالنظام الس�يايس أقوى من قدرة
الرئيس بل تستطيع التضحية بالرئيس يف
حالة تعارض املصالح والتوجهات.
منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية
وه�ي تتموق�ع كأع�ىل وأس�مى مرجعية
وتمثل حالة التحرر الوطني وكان رئيسها
أبو عمار ينتمي لتل�ك املرحلة بما تتطلبه
م�ن زعيم كاريزمي .ويف عام  1994قامت
الس�لطة الوطني�ة الفلس�طينية كحال�ة
مُ قحم�ة ع�ىل حال�ة التح�رر الوطني إن
لم تك�ن متعارضة معه�ا ،وأصبحنا أمام
حال�ة ملتبس�ة وغ�ر مس�بوقة تاريخيا ً
حي�ث تداخل�ت مرحل�ة التح�رر الوطني
ومؤسس�اتها مع وجود سلطة حكم ذاتي
وحكوم�ة يف ظ�ل االحت�الل ،وه�ذا أرب�ك
مفهوم القيادة والرئاسة وموئل الرشعية
إن كانت رشعية ثورية مستمدة من حالة
التح�رر الوطني أم رشعية مس�تمدة من
اتفاقية أوسلو وملحقاتها ومن االنتخابات
الت�ي تج�ري كأح�د اس�تحقاقاتها ،كما
أن مرحل�ة الس�لطة تواكبت م�ع تصفية

وتغييب مربمَ �ج لقيادات مرحل�ة التحرر
الوطن�ي وانزياحات وتح�والت يف الطبقة
السياس�ية ،ب�ل يمك�ن الق�ول أن�ه وقبل
قي�ام الس�لطة الوطني�ة تم إع�داد رموز
النخبة التي س�تحكم السلطة بتوافق مع
اإلرسائيليني.
كان الزعي�م أب�و عم�ار رئيس�ا للمنظمة
ورئيس�ا للدولة باإلضافة لرئاسته لحركة
فت�ح الحزب القائ�د يف النظام الس�يايس،
وبعد انتخابات عام  1996تش�كل املجلس
الترشيع�ي الذي اس�تمر خاضع�ا ً لنفس
املرجعي�ة إىل حني انتخاب�ات يناير 2006
حيث فازت حركة حماس ،التي هي خارج
منظمة التحرير ،باألغلبية وس�يطرت عىل
املؤسس�ة الترشيعي�ة وش�كلت حكومة،
وظهرت طبقة سياسية بمرجعية مختلفة
مما زاد األمر تعقيدا ً.
جمع أبو عمار بني كل الرئاسات وترصف
كقائد لحركة تحرر وطني ورئيس سلطة
ودولة ،وكان محل احرتام وتقدير الشعب
باإلضاف�ة إىل ق�وة حضوره دولي�اً ،وكان
محاط�ا ً بطبق�ة سياس�ية ،بعضه�ا جاء
من حالة التح�رر الوطني ومتفقة معه يف
الرؤية الوطنية ،وبعضها اآلخر تس�لق إىل
مواقع قيادية يف السلطة برىض الرئيس أو
فرضهم عليه.
تم ِ
ه�ذه الطبق�ة السياس�ية ،املش�كلة من
خليط من النخب السياس�ية واالقتصادية
والعس�كرية وما أنتجت من نخب طفيلية
تابع�ة ،وقف�ت إىل جانب الزعي�م الرئيس
أبو عمار طوال ممارسته للعمل السيايس
يف س�ياق عملي�ة التس�وية عندم�ا كانت
الس�لطة يف وض�ع مري�ح ،ولك�ن ،عندما
أدرك أب�و عم�ار املصي�دة الت�ي أوقعت�ه
فيها تسوية أوس�لو وقرر رفض الرشوط
األمركي�ة املهين�ة يف لق�اء كام�ب ديفيد
 2ول�وَّح بالع�ودة ملرحلة الكفاح املس�لح
وتمت محارصت�ه يف املقاطعة بعد عملية
الس�ور الواق�ي  2002وق�ررت إرسائي�ل

بموافق�ة واش�نطن تصفيته ،انقس�مت
الطبق�ة السياس�ية م�ا ب�ني مؤيدي�ن
ومخلصني للرئيس وداعمني ملواقفه وفئة
أخ�رى ناصبت�ه العداء واتهمته بالفس�اد
تارة وعدم عقالنيته تارة أخرى بل اغتالته
سياس�يا ً قبل أن تغتاله إرسائيل جس�دياً،
وعاش أبو عم�ار فرتة عصيبة وهو رهني
وأس�ر املحبس�ني ،إرسائي�ل م�ن جان�ب
ونخبة سياس�ية متواطئة من جانب آخر،
وبدأت خيوط املؤامرة للتخلص من الزعيم
أبو عمار.
بعض مكون�ات هذه الطبقة السياس�ية
وإن لم تع�ادي الرئيس علنا ً إال أنها تركته
ملصره املحتوم حيث كانت إرسائيل تقتله
َ
محارص دون أن تحرِّك هذه
كل ي�وم وهو
الطبق�ة س�اكناً ،وحت�ى عندم�ا اغتالته

إرسائي�ل ت�م طي صفح�ة الرئي�س دون
أن يج�رؤ أح�د ع�ىل الحديث ع�ن قاتليه
املبارشي�ن وغ�ر املبارشي�ن ،واس�تمرت
الطبقة السياسية تمسك بتالبيب السلطة
والحكم من خ�الل الرئيس محمود عباس
أب�و م�ازن ال�ذي انتخب�ه الش�عب يف ظل
أوض�اع داخلي�ة مش�حونة ومتوت�رة بعد
استش�هاد أبو عمار وفشل خطة خارطة
الطري�ق ويف خضم ط�رح إرسائيل لخطة
الفص�ل األحادي واالس�تعداد للخروج من
غزة.
اس�تمر الرئي�س أب�و م�ازن يجم�ع كل
الرئاس�ات مع تحوالت خطرة يف الطبقة
السياس�ية كان�ت ع�ىل حس�اب رجاالت
ونه�ج التحرر الوطن�ي ،وواصل النافذون
يف الطبق�ة السياس�ية الجديدة (الحكومة

الخفي�ة) يف تمل�ق الرئي�س أب�و م�ازن
وتمجيده بل وبالغوا يف تمجيده والتسحيج
له وهو ما يتعارض مع طبيعة وشخصية
أب�و م�ازن املعروف�ة عن�ه تاريخي�اً ،ويف
نف�س الوقت وظفت ما بيده�ا من أدوات
الهيمنة األمني�ة واأليديولوجية واإلعالمية
واالقتصادية لتعمل عىل مصادرة املرشوع
الوطن�ي وإضع�اف منظم�ة التحري�ر
ومؤسس�اتها ،وإعاق�ة تطبي�ق ق�رارات
املجلس املركزي واملجلس الوطني ،وتفريغ
تنظي�م فتح من روح�ه الوطنية النضالية
ليتح�ول ملجموع�ات عائلي�ة ومناطقي�ة
وجماع�ات مصال�ح ،وتعزيز العش�ائرية
والعائلي�ة واملناطقية ،كم�ا كان لبعضها
دور يف إطالة أمد االنقسام وإفشال جهود
املصالح�ة والوح�دة الوطنية وه�ي اليوم

تشارك بالخفاء يف صفقة القرن من خالل
عجزها وسياس�اتها املنس�جمة مع الحل
االقتصادي.
ف�رتض أن يت�م التفك�ر جيدا ً
كان م�ن املُ َ
بمش�كلة الجمع بني الرئاس�ات وبالعالقة
بني املؤسسات املتعددة وبالنهج السيايس،
بع�د م�ا ط�رأ م�ن تغ�رات ع�ىل النظ�ام
الس�يايس الفلس�طيني بعد استشهاد أبو
عم�ار وبع�د هزيم�ة فت�ح يف االنتخابات
الترشيعية عام  2006وبعد انقالب حماس
وس�يطرتها ع�ىل قطاع غ�زة  2007ولكن
هذا لم يح�دث ،وكان يجب أن يحدث ليس
لتشكيك يف نوايا الرئيس أبو مازن وأهليته
للقيادة ،بل ألن املرحلة وتحدياتها تتطلبان
ذل�ك ،إال أن النافذين يف الطبقة السياس�ية
(الحكوم�ة الخفي�ة) ،الذي�ن انكش�ف
عجزهم وفش�لهم والذي�ن راكموا مصالح
خاصة وتع�ززت ارتباطاتهم مع إرسائيل،
وج�دوا يف اس�تمرار األمور ع�ىل حالها ما
يحق�ق مصالحه�م ،ألنه وضع ي�رتك لهم
املجال للتحكم يف مفاصل السلطة والنظام
السيايس مستغلني وجود الرئيس أبو مازن
عىل س�دة كل الرئاس�ات ،وبالتايل سيكون
م�ن الس�هولة تحميله املس�ؤولية عن كل
م�ا يجري وما ق�د يجري م�ن انهيارات يف
املؤسس�ات التي يرتأسها:مسؤولية ترهل
وضع�ف منظم�ة التحري�ر ،ومس�ؤولية
عجز الس�لطة وما يُشاع من وجود فساد،
ومس�ؤولية ت�ردي حال�ة تنظي�م فت�ح
وانقس�امه ،ومس�ؤولية االنقسام وفصل
غزة عن الضفة ،مس�ؤولية الفقر والجوع
يف قطاع غزة ،ومسؤولية تغول االستيطان
وفشل عملية التس�وية ،ومسؤولية غياب
املقاومة حتى الشعبية الخ!
مع كامل تقديرن�ا للرئيس أبو مازن ومع
حرصن�ا عىل امل�رشوع الوطن�ي ومنظمة
التحري�ر وحرك�ة فت�ح كحرك�ة تح�رر
وطن�ي ،وحرصن�ا ع�ىل س�لطة وطني�ة
تخ�دم امل�رشوع الوطن�ي وتك�ون أح�د

أدوات�ه النضالية ،نتمنى ع�ىل الرئيس أبو
مازن أال يرش�ح نفسه لرئاس�ة السلطة،
يف حالة إجراء انتخابات رئاس�ية ،ويبقى
فوق كل الرصاعات واملناكفات السياسية
ومرجعي�ة علي�ا لكل الش�عب م�ن خالل
رئاس�ته ملنظمة التحري�ر وللدولة ،وحتى
ع�ىل ه�ذا املس�توى نتمن�ى علي�ه العمل
الجاد إلعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير
بغض النظر عن املس�ار الذي ستؤول إليه
االنتخاب�ات والس�لطة وأن يت�م نقل املقر
الرئي�س للمنظمة خارج الضف�ة الغربية
املحتلة ،ويف نف�س الوقت التفكر بخروج
آمن من مواقع املسؤولية يف أقرب وقت.
ع�ىل الذي�ن يتس�رتون وراء الرئيس حتى
يس�تمروا يف مواقعه�م املريح�ة واملربحة
يف الس�لطة أن يعمل�وا ع�ىل اس�تنهاض
منظمة التحرير واس�تنهاض حركة فتح
وتجديد قياداتها وأن يس�اعدوا الرئيس يف
البح�ث عن ش�خصية وطني�ة ودعمها يف
االنتخابات الرئاسية القادمة ،ومن الخطأ
والجريمة أن تك�ون املعادلة:إما أبو مازن
أو الطوف�ان ،ونتمن�ى ع�ىل الرئي�س أبو
مازن رسع�ة العمل لوقف تغ�ول وتغلغل
هذه الطبقة السياسية يف املواقع القيادية
والحساس�ة سواء يف الس�لطة والحكومة
أو يف تنظي�م حركة فتح ،وقط�ع الطريق
عليه�م بعدم الس�ماح لهم ب�أن يكونوا يف
القوائ�م االنتخابي�ة لفت�ح ألن�ه إن حدث
ذل�ك سيتس�ببون يف خس�ارة حركة فتح
لالنتخابات ونهاية املرشوع الوطني.
ه�ذه الرشيح�ة م�ن الطبقة السياس�ية
(الحكوم�ة الخفية) كما تآم�رت وخذلت
أب�و عم�ار س�تخذل أب�و م�ازن وتقدمه
كب�ش ف�داء ،وه�ي تش�تغل بالفعل عىل
مرحلة ما بعد أبو مازن بتنس�يق وتواطؤ
مع إرسائي�ل وأمركا ،كما أنها مس�تعدة
للتساوق مع مخطط فصل غزة من خالل
تقاس�م جغرايف مع حرك�ة حماس والحل
االقتصادي تمهيدا لتمرير صفقة القرن.
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حنو مستقبل افضل...له

سر االعشاب..؟

فوائد إكليل اجلبل يف الرجيم والصحة

كلمات حمببة يف التعامل مع الزوج
يرتب�ط نج�اح العالقة الزوجي�ة بمدى
تبادل االح�رتام وتفه�م الرشيك اآلخر،
وم�ن أهم خط�وات اح�رتام الزوج هي
انتقاء امل�رأة كلماته�ا يف التعامل معه،
فيما ييل نقدم نصائح للزوجة يف ذلك.
م�ن الكلم�ات املحبب�ة للرج�ل ويجب
ع�ىل الزوج�ة الحرص ع�ىل قولها هي:
“حبيب�ي وت�اج رأيس ،أن�ت هدية ربي
يل ،ال أس�تطيع عيش الحياة دونك ،الله
ي ّعوض عليك ،الدعاء ل�ه ولوالديه ،أنت
تأم�ر أمراً ،ح�ارض ،من عيون�ي ،رافع
رأيس وسط الكل ،أنت أمريي ....الخ”.
كلمات محظورة يف التعامل مع الزوج
أم�ا الكلمات املحظورة والتي يجب عىل
الزوجة تجنبها وال يس�تطيع الزوج أن
يتقبله�ا فنورده�ا عىل س�بيل املثال ال
الحرص:
 لي�س لدي�ك أي اح�رتام عن�دي (الأحرتمك)
 مل�اذا فعل�ت هك�ذا؟ مل�اذا ال تتوق�فوتسأل عن املكان الصحيح؟ ملاذا تفعل
ذلك؟
 معقول ال تس�تطيع فع�ل يشء واحديف حياتك صحيح؟ أال تس�تطيع القيام
بمهمة واحدة فقط؟

املطبخ

 أري�د التكل�م مع�ك ،الزم نتكل�م،وكأن ال�زوج متهم أو فعل أمرا ً س�يتم
محاسبته عليه.
 أخربتك أن هذا األمر خطأ ،فهي تشعرالزوج بأنه صغري وال يحسن الترصف.

 ال أحبك ،أريد الطالق.ا َِنس املوضوع ،أنت غري كفؤ ولس�ت
كزوج أخت�ي أو صديقت�ي (ا َ
ِنس األمر
سأفعله بنفيس)
( -هدي أعصابك) ال تقال وقت النقاش؛

ألنها تزيد من عدم تقبله للكالم.
 املف�روض أن ال أتزوج�ك ،أو وافق�تعليك من البداية.
 االبتع�اد عن املقارن�ة نهائيا ً (ال تكنمثل صاحبك فالن)

نصائح للزوجة لتحسني أسلوب كالمها
مع زوجها
 الت�ودد لل�زوج بال�كالم الجميل مثل:(الل�ه يزي�دك ويغنيك وه�ذا من فضلة
خريك)
 م�دح املنج�زات الخاص�ة بال�زوج،كأعمال�ه وجه�ده وتعب�ه م�ن أج�ل
العائلة.
 الش�عور بالحاجة إليه يف مش�اركته،وأن يش�عر بأنه صاحب رأي وقدوة لها
ومحل ثقة.
 االس�تماع له وع�دم مقاطعة حديثه،فمن املهم أن تتقن الزوجة فن اإلنصات
واالس�تماع الجي�د ،فمقاطع�ة ال�زوج
لحديثه يعده عدم احرتام له.
 االبتس�امة والبشاش�ة ،فه�ي تدخلضمن إتقان الكالم غري اللفظي.
 الوف�اء واإلخ�الص ،فالزوج مس�تعدأن يعط�ي حياته كلها عندما يجد امرأة
مخلص�ة ومحافظ�ة لبيتها ،وتحس�ن
تدبري املال والبيت.
 التقدي�ر واالحرتام ،فال�زوج والرجلعموما ً يكون أسريا ً ملن يقدره ويحرتمه
بالكالم واألفعال ،فهذا من أول األولويات
عنده.

طريقة معمول اجلوز

املكوّنات
دقيق  -كوبان
سميد ناعم  -كوب
سكر  3 -مالعق كبرية
ملح  -رشة
زبدة  -كوب
حليب سائل  -ربع كوب
ماء زهر  -ملعقة كبرية
للحشوة:
جوز مجروش  -كوب ونصف
قرفة مطحونة  -نصف ملعقة صغرية
سكر بودرة  -ملعقتان كبريتان

طريق�ةالعم�ل
 ذوّبي الزبدة يف قدر عىل النار واتركيهاحتى تغيل.
 أضيف�ي الحلي�ب وحرّم�ي املكوناتحتى تتجانس.
 يف وع�اء عمي�ق ،ضع�ي الدقي�ق،السميد ،السكر وامللح.
 أضيفي م�اء الزهر ثم مزيج الحليبفوق املكونات واعجني بواس�طة يديك
حتى تحصيل عىل عجينة متماسكة.
 ّغط�ي العجينة واتركيه�ا جانبا ً ملدة
 30دقيقة حتى ترتاح.
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 لتحض�ري الحش�وة ،أخلط�ي الجوز،القرفة والسكر.
ّ
ش�كيل العجين�ة بعده�ا اىل أق�راص
متس�اوية الحجم ثم احش�يها بالقليل
ّ
ورصيها بعدها يف صينية
من الحش�وة
مغلّفة بورق الزبدة.
 أدخ�يل الصيني�ة اىل ف�رن محم�ىمس�بقا ً عىل ح�رارة  180درجة مئوية
ملدة  25دقيقة حتى تنضج.
 أخرج�ي الصينية من الف�رن ،أنثريس�كر الب�ودرة ع�ىل وجه املعم�ول قم
قدميها مبارشة عىل سفرتك.

ُيس�تخدم إكليل الجبل (روزماري)
يف الرجيم للتنحيف ،وإذابة الدهون،
وال سيَّما تلك املرتاكمة يف الخصور
ّ
عط�ري
واألرداف .وه�و عش�ب
َّ
ويتمت�ع
مُ عمِّ�ر دائ�م الخ�رة،
برائحة عطريَّة و ُي ِّ
نكه الطعام .وإىل
ُّ
يحل مش�كلة انتفاخ
الرجي�م ،هو
البطن.
يحتوي إكليل الجبل عىل ك ٍّم عا ٍل من
األلي�اف والفيتامين�ات ومضادات
األكس�دة ،ومن أهمِّه�ا فيتامينات
“ه��” و”أ” و”ج” الروريَّ�ة
لتقوي�ة مناعة الجس�م ومُ كافحة
األمراض ،بما فيها الرسطانات.
ويف ِّ
كل مائ�ة غرام من إكليل الجبل
نحو  131سعرة حرارية.
يح�رق إكلي�ل الجب�ل الده�ون
ً
وخصوصا يف
املرتاكمة يف الجس�م،
منطقة البطن .و ُيعالج اضطرابات
ومش�كالت جهاز الهضم ،املُ ِّ
تمثلة
يف :اإلمس�اك وع�رس الهض�م،
باإلضافة إىل النفخة والغازات؛ إذ َّ
إن
رشبه أو إضافته إىل الطعام ُيس ِّهل
حركت�ه يف األمع�اء ،وخروج�ه من
الجس�م .كما يم ُّد الجسم بالطاقة
والنشاط الالزمني للقيام باألعمال
املختلفة خ�الل اليوم ،باإلضافة إىل
تنشيط الدورة الدمويَّة ،والتشجيع
عىل الحركة.
كيفي�ة اس�تخدام إكلي�ل الجبل يف
الرجيم؟
• املكون�ات :كوب من املاء وملعقة
صغرية م�ن إكليل الجب�ل وملعقة
صغ�رية م�ن الزنجبي�ل املبش�ور
وملعقة صغرية من النعناع الجاف
وملعق�ة صغ�رية م�ن مس�حوق
الشاي األسود.

• طريق�ة التحض�ريُ :تض�اف
املكوِّنات إىل رك�وة عىل النار ،وذلك
لخم�س دق�اق ،وبعدها ُي�رتك هذا
الخليط لعرش دقائ�ق جان ًباَّ ،
حتى
يربد .ثمَُّ ،ي َّ
صفى ج ِّي ًدا.
• طريق�ة االس�تخدامُ :ت�رشب 6
أك�واب م�ن ه�ذا الخلي�ط ،يوميًّا،
عىل أن ُت َّ
قسم عىل  3وجبات ،حيث
ُيرشب كوب قبل تناول الوجبة بربع
ساعة ،وبعدها بنصف ساعة.
ي�وىص باملواظب�ة ع�ىل رشب هذا
املرشوب ألس�بوع ،بغي�ة الحصول
َّ
ع�ىل النتيجة
املرج�وة ،مع االلتزام
برجي�م يوم�ي ال تق�ل س�عراته
الحرارية عن  1100سعرة وال تزيد
عن  1300سعرة.
فوائد إكليل الجبل الصحيَّة:
• ُيس�تخدم إكلي�ل الجب�ل يف عالج
نزالت الربد والسعال والربو.
• ُيس�تخدم يف عالج قرشة الش�عر
وتساقطه والثعلبة.
• ُي ِّ
رط�ب الب�رشة ،عن�د مزجه مع
الزبادي الطازج .
• ُيعال�ج الص�داع والتوت�ر
والروماتي�زم والكدمات والجروح؛
لغناه ب� مضادات األكسدة.
• ُي ِّ
حس�ن الذاك�رة؛ الحتوائ�ه عىل
مض�ادات األكس�دة وحم�ض
الروزمانيك الذي يمنع ُّ
تكرس املادة
الكيمائية الدماغية.
• ُيعالج ضعف األعصاب والخمول
واإلرهاق.
• ُيعال�ج االضطراب�ات الهضمية،
فهو طارد لغازات البطن.
• ُيعالج اضطرابات القلب.
• ُيس�تخدم كمضاد للطفيليات ،إذ
ُيط ِّهر الجسم منها.

طبيبك يف بيتك

كل يوم معلومة

ملاذا مييل بعض الناس إىل التأخر يف مواعيدهم دائ ًما؟ نصائح لتخفيف الوزن واحلصول على اجلسم املثالي يف الـ2020

بع�ض األش�خاص يميل�ون إىل التأخ�ر ع�ن
مواعيدهم باس�تمرار حتى تظ�ن أن ذلك جز ٌء
م�ن طبيعته�م البرشي�ة وال يُمكنه�م العيش
ب�دون هذه الصف�ة! ُ
وتش�ري بع�ض األبحاث
إىل أن مي�ل البع�ض إىل التأخر ع�ىل الدوام عن
مواعيده�م ال ينج�م دائمًا عن س�لوك طائش
أو وقح ،إنما ق�د ينتجة عن عوامل مختلفة ال
يُمكن التحكم بها!
هل التأخر الدائم يف املواعيد س�لوك وقح أم له
أبعا ٌد أخرى؟
بغض النظر عن عدد اإلنذارات التي قد ّ
يتلقاها
ه�ؤالء ،إال أن�ه دائم�و التأخ�ري ،ويخرج�ون
من املن�زل بعد الوق�ت املتفق علي�ه ويصلون
ألعماله�م بعد الجمي�ع وقد يفوته�م اجتماع
الصب�اح ،أو تفوته�م رحلتهم الجوية بس�بب
ّ
توصل إىل أسباب
تأخريهم .لكن يبدو أن العلم
نفسية تقف خلف هذه الصفة البغيضة.
فقد ُ
خلصت العديد من الدراسات يف علم النفس
أن التأخري املستمر عن املواعيد مرتبط بالعديد
من األس�باب ،أهمها الخ�وف والقلق من كون
الشخص غري مثايل – أو هكذا يظن نفسه عىل
األق�ل – والخوف من خيبة األمل املرتبطة بهذا
ً
وبدال من التغلب عىل هذه املش�اعر
الش�عور.
الس�لبية ،يستخدم هؤالء األش�خاص التأخري
حجة لخلق األعذار.
الدكتورة وأس�تاذة علم النف�س وعلوم العقل
بجامعة ماساتشوس�تس “سوزان كراوس”،
علّق�ت ع�ىل األمر أن�ه مس�تن ٌد للوق�ت ،وذلك
ً
وفقا لدراس�ة أُجريت يف عام  2016يف جامعة
واش�نطن والت�ي بحث�ت يف نظري�ة “الذاكرة

املستندة للوقت” .حيث ترى الدكتورة سوزان
أن األش�خاص الجيدي�ن يف مه�ام الذاك�رة
املس�تندة إىل الوق�ت يكون�ون أكثر ق�درة عىل
تنظي�م س�لوكياتهم وضبطه�ا م�ع الوق�ت،
وبالتايل تجن�ب التأخري املتكرر عىل مواعيدهم
املهمة.
فيما يرى علماء نفس آخرون أن صفة التأخر
عن املواعيد ترتبط بنزع�ة التدمري الذاتي لدى
البع�ض ،وذلك ب�رتك أنفس�هم محارصين يف
دائرة التأخري عن املواعيد ،ثم معاقبة أنفسهم
ع�ىل ذلك .كما أن مس�ألة التأخر ع�ن املواعيد

لدى بعض األش�خاص هي مج�رد بديل ليشء
م�ا ،فالبعض ال يحب أن يص�ل يف وقت مبكر.
ويف بعض األحيان يتعلق األمر بالش�عور بعدم
االرتي�اح أو اإلح�راج عن�د االنتظ�ار أو ترقب
وصول شخص ما.
ويف جميع الحاالت ،هناك العديد من األس�باب
التي يمكن أن ُتفرس ملاذا يصل البعض يف وقت
متأخر بش�كل مستمر ،لكن إذا كنت تستطيع
تضييق نطاق الجانب الش�خيص الخاص بك،
فق�د تكون قادرًا بالفعل عىل الخروج من هذه
العادة إال إذا كنت ال تريد ذلك.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

ال ترتّبوا سريركم فور االستيقاظ صباحاً

ي�رى كثريون ّ
أن ترتي�ب الرسير يف الصباح
فور االس�تيقاظ هو من أساسيات أن يكون
املن�زل ّ
ّ
لكن
مرتب�ا ً ونظيف�ا ً طيل�ة النه�ار،
ّ
ينصح املختصون بأنه ال يجب ترتيب الرسير

صباحا ً فور االستيقاظ.
تش�ري الدراس�ات إىل ّ
أن ترتي�ب الرسير فور
االس�تيقاظ من النوم هو من أس�وأ العادات
الت�ي قد نقوم بها ويعود ذل�ك إىل ّ
أن الرسير

يف الصباح يك�ون بيئة خصبة لعدد كبري من
البكتريي�ا التي تنجم ع�ن التعرّق اللييل وعن
ّ
تقرش الجلد امليت الذي يتساقط من أجسامنا
ّ
خالل الليل ،من دون إغفال أن النوم لساعات
طويلة يزيد م�ن رطوبة الفراش والوس�ائد
ويجعلها بيئة حاضنة للغبار ً
أيضا.
وبالتايل ّ
فإن ترتيب الرسير عىل الفور مبارشة
بعد االس�تيقاظ م�ن النوم يس�اهم يف إبقاء
الرطوبة والبكترييا والغبار عالقني يف األرسة
ويعرّض أجس�امنا لها ل�دى العودة إىل النوم
مجد ًدا وهذا من ش�أنه أن يس�بّب مشكالت
ّ
وتحسس�ها كذلك األم�ر وزيادة ح ّدة
البرشة
الربو لدى املصابني به.
من هن�ا ،ينصح الخ�رباء باإلنتظ�ار لبعض
الوق�ت قبل القيام برتتي�ب الرسير للتخلص
من الرطوبة العالقة يف الرشاش�ف واألفضل
كذل�ك أن يت� ّم تعري�ض الفراش والوس�ائد
ألشعة الشمس للتخلّص من ّ
كل ما هو عالق
عليها.

 - 1وضع أهداف واقعيّة
َّ
املفض�ل الرتكيز عىل خس�ارة
م�ن
ال�وزن ،بص�ورة تدريجيَّ�ةَّ ،
حت�ى
تقود النتيجة اإليجابيّ�ة الرتاكميّة
إىل تحقيق الهدف املطلوب.
تلع�ب األه�داف التي يضعه�ا املرء
لنفس�ه ،يف إط�ار خس�ارة الوزن،
دورا ً أساس�يّا ً يف نج�اح الرجي�م
الغذائ�ي ال�ذي يتبع�ه أو فش�له؛
م�ا يعن�ي َّ
أن الع�زم عىل خس�ارة
كيلوغرامات كثرية من الوزن خالل
أسبوع سيوقعه تحت ضغط كبري،
ويدخله بع�د أن يفش�ل يف تحقيق
مراده يف دوَّامة ال يستطيع الخروج
منها .فالفشل يف هذا اإلطار محبط،
لذا يُستحس�ن الرتكيز عىل خسارة
ال�وزن ،بص�ورة تدريجيَّ�ةَّ ،
حت�ى
تقود النتيجة اإليجابيّ�ة الرتاكميّة
إىل تحقيق الهدف املطلوب.
ّ
للسكر
 - 2التخفيف التدريجي
ُتجم�ع دراس�ات علميّ�ة ع�ىل َّ
أن
ّ
السكر األبيض
اإلفراط يف استهالك
ق�د يوقع الجس�م يف دائ�رة إدمان
ً
إضاف�ة إىل أرضارها يف
ه�ذه املادة،
َّ
بالسكري،
ما يتعلّق بزيادة اإلصابة
وضغ�ط ال�دم ،ومش�كالت القلب.
لذا ،تبدو خطوة تخفيف اس�تهالك
ّ
الس�كر يف الغ�ذاء ،مع بداي�ة العام
الجديد ،صحيَّة ،بامتياز!
 - 3أطب�اق م�ن الخ�راوات عىل
املوائد
الخ�روات تزي�د مس�تويات
الفيتامين�ات واملع�ادن ومضادات

األكسدة يف أجسامنا.
تنعك�س إضاف�ة الخ�روات إىل
موائدنا ،إيجا ًبا عىل الصحَّ ة ،إذ تزيد
هذه العادة مستويات الفيتامينات
واملع�ادن ومض�ادات األكس�دة يف
أجس�امنا ،ما يقي م�ن جملة من
املشكالت الصحيَّة.
 - 4أهميَّة ال�”بروبيوتيك “
ُتش� ّدد مجموع�ة م�ن الدراس�ات
ع�ىل أهميَّ�ة ال�دور ال�ذي تلعب�ه
ال�”بروبيوتي�ك” أي “البكتريي�ا
الجيّ�دة” ،وانع�كاس ه�ذا ال�دور
اإليجاب�ي ع�ىل صحَّ �ة جه�ازي
الهضم واملناعة يف الجسم .مصادر
ال�”بروبيوتي�ك” كث�رية ،ومنه�ا:
اللبن ومخلّل املفلوف...
 - 5الفواكه يف الوجبات الخفيفة
الفواكه تزيد الشعور بالشبع.
تع� ُّد الفواك�ه م�ن الوجب�ات
الخفيفة (الس�ناك) املُ َّ
فضلة ،فهي
تزي�د الش�عور بالش�بع ،إضاف�ة
إىل م�ا تحت�وي علي�ه م�ن معادن
وفيتامينات ومضادات لألكس�دة.
وتدع�و نصيح�ة االختصاصيَّة إىل
تناول َّ
حصتني منها خالل اليوم.
 - 6تنظيم جدول غذائي أسبوعي
لتحض�ري ج�دول أس�بوعي خاص
بوجبات الطعام الرئيس�ة ،بصورة
مس�بَّقة ،فوائ�د ع�ىل كل الصع�د،
َّ
وبخاص�ة تنظي�م الوق�ت ،وتوفري
املال ،إضافة إىل التقليل من احتماليّة
اس�تهالك الس�عرات الحراريّة من
جرَّاء الوجبات الرسيعة.

 - 7النوم الكايف
النوم الجيد يحافظ عىل الوزن.
تتف�اوت الس�اعات املطلوبة للنوم
م�ن فرد آلخر؛ لكن يُعلَّق عىل النوم
الج ِّي�د دور يف التخفيف من نس�بة
زي�ادة الدهون يف الجس�م ،وبالتايل
الحفاظ عىل الوزن.
 - 8التقليل من مرّات تناول الطعام
يف الخارج
من املُ َّ
فضل جعل مكان النشاطات
يف عطل�ة نهاية األس�بوع يبعد عن
املطاع�م واملقاهي ،بل عىل العكس
من ذل�ك حيث ت�زداد الحركة ،كما
يف النوادي أو الخروج إىل مسري مع
األصدق�اء يف الطبيعة ،فمن ش�أن
ذلك ،وإىل الحركة ،أن يُقلِّل الضغط
النفيس.
 - 9التقلي�ل م�ن م�رّات رشاء
الحلويات
من الروري االحتفاظ بمأكوالت
صحيّة يف متن�اول اليد ،مع التقليل

م�ن رشاء الحلوي�ات ،وغريها من
املأكوالت عالية السعرات الحراريَّة،
كم�ا إف�راغ الخزائ�ن م�ن ه�ذه
الصنوف.
 - 10التقنني يف تناول امللح
يُفيد اس�تبدال بع�ادة إضافة امللح
إىل الطع�ام ،اس�تخدام الحوام�ض
ّ
املنكه�ات (البص�ل
والبه�ارات أو
والثوم )...يف الطبخ.
 - 11الوجبات الخفيفة
يُس�اهم تناول الوجب�ات الخفيفة
بني الوجبات األساسيَّة يف التخفيف
م�ن كيلوغرام�ات ال�وزن الزائدة،
كون�ه يُضف�ي الش�عور بالش�بع،
َّ
تتأل�ف ه�ذه الوجب�ات
ع�ىل أن
ُ
م�ن الفواك�ه ،وامل َّ
ك�رسات النيئة،
والحليب/الزبادي خايل الدسم.
 - 12الطبخ الصحّ ي
تدعو النصيح�ة إىل اعتماد تقنيّات
صحيّة يف الطهي ،من ّ
يش أو س�لق
أو تبخري ،بعي ًدا عن القيل.

لطلة ابهى

 3عالمات تدل على ضرورة تغيري الشامبو

من املمكن ان يتم اس�تخدام الشامبو نفسه مدة طويلة .لكن قد يبدو
مع مرور الس�نوات انه لم يعد مناس�با ً للش�عر وانه من الروري ان
الثالثة.
يت�م تغيريه وه�و ما تعلنه هذه االش�ارات
يف
 - 1افراز الش�عر للكثري من الزيت
وقت قص�ري ج�دا ً بعد غس�له.
وهذا يعني ان الش�امبو الذي
يت�م اس�تخدامه ل�م يع�د
مفي�د ا ً

وأنه من الروري استبداله بآخر.
 - 2تراجع حجم الشعر وتحول لونه اىل باهت .فهذا يعني أنه بات من
الروي اس�تخدام ش�امبو جديد .اما اذا ظهرت هذه
املش�كلة بعد غسل الشعر بمدة قصرية ،فهذا
يعن�ي ان فروة الرأس تحتاج اىل عناية
خاصة بحسب الطقس واملوسم.
 - 3جف�اف الش�عر وفقدانه
اىل النعومة والربيق اضافة
اىل تك�رسه وصعوب�ة
ترسيحه .ولهذه االس�باب
يج�ب البحث عن ش�امبو
برتكيب�ة لطيف�ة تعيد اىل
الش�عر نعومت�ه ع�ىل ان
يحت�وي ع�ىل زبدة الش�يا
وزيت جوز الهند.
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غزل عراقي

الحمل

* الناس بعيوني مثل خيط الظالم
وانته بعيوني مثل خيط الضوه
من اشوفك ينفتح باب الحياة
ومن اعوفك ينكطع حته الهوه
----------اذا صابك جرح يعني اني مجروح
واحد رصنه احنه جروحك جروحي
واذا رايد احضنك سهله ما محتار
لذلك كيفت كمت اجرح بروحي
---------------------گصت بيه اليايل حيل ياحيل
طحت ولناس كلها تصيح ياحيل
تعال لحايل شوفه شلون ياحيل
أثر فراگک ما ظل حيل بيه
-------اجه وكت الح�س�اب اليوم وياك
اريد اع�رف اط�لبك انت ت�طلبني
وتع�رف باالجابه انته كلش زي�ن
ع��ش�ر س�ن�ني يمك انت تجرحني

مهني�اً :تلج�أ إىل اإلس�تدانة للتعوي�ض ع�ن
الخس�ارة الت�ي تعرض�ت له�ا .عاطفي�اً :يقف
الحبي�ب إىل جانب�ك يف محنت�ه م�ا يش�عرك ببعض
اإلطمئنان .اجتماعياً :تميض نهارا ً ممتعا ً مع األصدقاء
واملقربني منك .رقم الحظ5 :

الثور

مهنياً :تتأقلم برسعة يف عملك الجديد وتشعر
بأنه سيكون بادرة خر عليك .عاطفياً :تشعر
بأن مش�اعرك تجاه الرشي�ك تتبدل وبأنك لم تعد
تعرفه عن قرب .اجتماعياً :تملك الحيوية والنشاط
لتمضية فرتة مميزة يف الطبيعة .رقم الحظ7 :

الجوزاء

مهني�اً :يس�اعدك أح�د الزمالء ع�ى تخطي
مس�ألة مالي�ة كانت تش�غل بال�ك .عاطفياً:
صارح الحبيب بم�ا يزعجك يف ترصفاته من دون
أن تج�رح مش�اعره .اجتماعي�اً :تجتم�ع مع بعض
األصدقاء وتميض معهم وقتا ً ممتعاً .رقم الحظ9 :

من الفيسبوك

السرطان

مهنياً :تخوض تجربة جديدة تزيد من خربتك
وتدفع�ك قدما ً إىل األمام .عاطفياً :تجعلك كثرة
املش�اكل بينك وبني الحبيب تفكر مليا ً يف مستقبل
عالقت�ك ب�ه .اجتماعياً :اهت�م باألمور التي تش�عرك
باإلطمئنان والراحة الداخلية وابتعد عن مصادر التوتر.
رقم الحظ8 :

األسد

مهني�اً :يخي�ب أمل�ك يف أحد الزمالء بس�بب
ترصفات�ه األنانية وقلة مس�ؤوليته يف العمل.
عاطفي�اً :تربه�ن عن طيبة قلب�ك يف بدء صفحة
جدي�دة مع الحبيب بعد فرتة م�ن التوتر .اجتماعياً:
قد يسبب لك حسد أحد املحيطني بك مشكلة مع صديق.
رقم الحظ10 :

العذراء

مهنياً :تقرتض مبلغا ً من املال إلنجاز مرشوع
تكون أكيدا ً من نجاحه .عاطفياً :لديك فرصة
الستعادة حب الطرف اآلخر إن كنتما عى خالف.
اجتماعياً :تنج�ح يف لفت انتب�اه املحيطني بك ونيل
احرتامهم .رقم الحظ4 :

الميزان
مهني�اً :أنج�ز تغي�رات يف عمل�ك لتبتعد عن
ّ
املم�ل يف العم�ل .عاطفي�اً :تس�اعدك
الروت�ني
طيبة قلبك عى نسيان املايض ومسامحة الحبيب.
اجتماعياً :ال تدع املش�اكل العائلية تؤث�ر فيك وتجعلك
متشائماً .رقم الحظ10 :

العقرب

مهني�اً :تتخطى أخرا ً مش�كلة كنت تواجهها
مع أح�د الزمالء .عاطفياً :تش�عر بأنك ال تريد
ّ
تش�ك يف مش�اعره
أن تطور عالقتك بالحبيب ألنك
تجاهك .اجتماعياً :تتلقى خربا ً س�ارا ً يتعلق بأحد أقرب
األصدقاء ما يفرحك كثراً .رقم الحظ4 :

القوس

مهنياً :ل�ن تتمكن من إنجاز امله�ام املطلوبة
منك بس�بب ضيق الوقت .عاطفي�اً :إحذر من
التف�وه بكلمات ق�د تجرح مش�اعر الرشيك أمام
اآلخرين .اجتماعياً :اتخ�ذ خطوة جريئة واتصل بمن
ِّ
وصف حساباتك معهم .رقم الحظ6 :
تخىش مقابلتهم

الجدي

مهني�اً :ابتعد ع�ن الطمع واكت�ف بما جنيته
حت�ى الي�وم وإال س�تكون خس�ارتك كب�رة.
عاطفياً :ال تدع الش�كوك تدخ�ل بالك ،حافظ عى
رابط الثقة بينك وبني الحبيب .اجتماعياً :ال تقلّل من
تقدير املهتمني بك ،فلديك الكثر من األصدقاء األوفياء.
رقم الحظ11 :

الدلو

مهنياً :كن عى مسافة من زمالئك يف العمل إذا
كنت تش�عر ببعض التهديد والقلق .عاطفياً:
يغلب عى الحبيب الرتدد ومزاجه متقلب فتحتار
كيف تترصف معه .اجتماعياً :تأخذ قرارا ً حاسما ً قد
ّ
يغر مجرى حياتك نحو األفضل .رقم الحظ14 :

الحوت

مهني�اً :تتلقى املديح من رئيس عملك بش�أن
عمل�ك املتفان�ي واملخل�ص .عاطفي�اً :تفع�ل
املستحيل ملس�اعدة الحبيب يف تخطي املحنة التي
يم ّر به�ا .اجتماعياً :تش�غل بالك املش�اكل العائلية،
اجتمع مع أحد أفراد العائلة لحلها .رقم الحظ12:

11

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1989فروس حاس�وب باس�م “الجمعة  ”13يرضب
مئات من أجهزة حاسوب يف كل أنحاء اململكة املتحدة.
 - 1990حاك�م والي�ة فرجيني�ا دوغالس وايل�در يتوىل
منصبه ،وهو أول حاكم والية من أصل أفريقي يف تاريخ
الواليات املتحدة.
ً
شخصا بتحطم طائرة ركاب روسية.
مقتل 23
 - 1991الق�وات الس�وفيتية تهاج�م مدين�ة فيلنيوس
عاصمة ليتوانيا إليقاف إستقاللها.
تحطم طائرة حربية بريطانية يف الخليج العربي ومقتل
قائدها.
 - 1992اليابان تعتذر لكوريا عن االعتداءات الجنس�ية
الت�ي إرتكبها جنودها بحق النس�اء أثن�اء فرتة الحرب
العاملية الثانية.
 - 1995كربى األح�زاب الجزائرية والتي مثلت أكثر من
 % 80م�ن الناخب�ني يف انتخاب�ات  1991تعق�د مؤتمرًا
يف العاصم�ة اإليطالية روما وتعلن العق�د الوطني الذي
يمن�ع الوص�ول إىل الس�لطة أو البق�اء فيها بواس�طة
العن�ف وينص ع�ى حل س�يايس ألزمة الجزائ�ر ،إال أن
السلطة الجزائرية رفضت اإلعالن الذي كان بني موقعيه

ً
تدويال
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ املحظورة واعتربت ذلك
للمشكلة.
 - 1999مقت�ل ضاب�ط يف جي�ش االحت�الل اإلرسائي�يل
وجرح آخر يف اش�تباك مع خلية تابعة لكتائب عز الدين
القسام قرب قرية السموع بالقرب من الخليل.
 - 2000الس�لطات النمساوية تعتقل حليمة نمر والتي
يعتق�د أنه�ا املس�ؤولة املالي�ة لحرك�ة فت�ح  /املجلس
الث�وري الت�ي يتزعمها ص�ربي البنا  /أب�و نضال وذلك
بعدم�ا حاولت س�حب مبل�غ كبر من حس�اب مرصيف
مجمد يف فيينا.
 - 2001زل�زال يف الس�لفادور بق�وة  7.7ع�ى مقياس
ريخ�رت ي�ؤدي إىل مقتل  844ش�خصا وإصاب�ة ،4723
وتحطم  108226بيتا وترضر أكثر من  150000بناية.
 - 2014العب ريال مدريد الربتغايل كريستيانو رونالدو،
يف�وز بك�رة الفيف�ا الذهبي�ة  2013للم�رة الثاني�ة يف
تاريخه.
 - 2016انتخ�اب الربملانية خديج�ة عريب لتويل منصب
رئاسة الربملان الهولندي ،لتصبح أول عربية ومسلمة يف
هذا املنصب.
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قصة جناح

شوكوالتة مارس اليت بدأت
بقطعة واحدة!

اختبارات شخصية

أي نوع من املوظفني أنت !
ل�كل منا حي�اة خاصة به ،و بالت�ايل قد تختلف
أطباعنا فمنها الودي�ة و االنطوائية ،و قد يكون
من�ا من يحب املوس�يقى أو امله�ووس بالصحة،
كذلك األمر يف مجال العمل ،فقد يختلف الس�لوك
من شخص ألخر ،لذلك هل حاولت أن تتعرف عى
أي ن�وع م�ن املوظفني أنت؟ فهذا س�يحدد مدى
عطائك يف العمل.
و األن يمكن�ك معرفة كل ذلك م�ن خالل إجابتك
ع�ى األس�ئلة التالية الت�ي س�تحدد أي نوع من
املوظفني أنت؟…
هل أن�ت منط�وي ع�ى نفس�ك أم إجتماعي يف
العمل ؟
معظ�م األش�خاص تختلف ترصفاته�م اختالفا
كب�را يف العم�ل ع�ن ترصفاتهم داخ�ل املنزل أو
م�ع األصدقاء  ،فه�ل أنت من النوع ال�ذي يبادر
باملس�اعدة ؟ أو طلبها؟ هل ستوافق عى أن
تشارك زمالءك يف العمل بالقيام يف نزهة
ما أو حضورإجتماع يخص العمل؟…
فمعرفة كي�ف تترصف عادة يف العمل ،
سيس�اعدك عى تحديد إن كنت انطوائي
أم تتمتع الصف�ات اإليجابية التي تمكنك
م�ن اإلنغم�اس م�ع كادر العمل ،عاكس�ا
راح�ة نفس�ية ألدائك أثناء س�اعات
العمل.
ه�ل تس�تمع للموس�يقى
أثناء العمل؟
االس�تماع إىل املوس�يقى
يمنع�ك م�ن مغ�ادرة عاملك
الخاص املخصص للعمل ،و
تعزلك عن األجواء الصاخبة
التي تفق�دك الرتكيز ،ولكن
ك�ن ح�ذرا أن تجعل�ك غ�ر
محيط�ا و منتبه�ا ل�كل ما

سودوكـــو

يجري من حول�ك يف مكان العم�ل ،من تعليمات
أو اج�راءات قد تكون فورية و تغير كل مس�ار
عملك ،إضاف�ة إىل أنها تعمل عى الحد من فرص
التواصل مع الزمالء.
هل أنت من النوع املتحدث أم املستمع ؟
خ�الل اإلجتماع�ات ،ه�ل أنت م�ن الن�وع الذي
يكتف�ي بالرد بإيماءة ؟ أم أن�ك قادرعى التعبر
واملب�ادرة باألف�كار واإلقرتاحات؟ ه�ل بإمكانك
اإلش�ارة إىل خط�أ إداري ؟ أم تفض�ل أن تتاليش
الرسمية يف الحوار مع رئيسك يف العمل ؟
يف عال�م العمل املثايل ،كل يشء يتوازن و باألخص
ب�ني أن تك�ون صادقا مع نفس�ك وع�ى تقبلك
ألج�واء العم�ل دون أن يك�ون هن�اك أي تأث�ر
سلبي عى الجهتني ،إن كنت من النوع املتحدث،
فعليك أن تستمع للطرف األخر بكل اهتمام ألنه
سيعفيك من االستنتاجات الخاطئة و
املترسع�ة ،تذكر جي�دا ،أنه يف حال
أردت املناقش�ة أو املبادرة يف طرح
فكرة معينة ،فيجب أن تكون

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرة،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

مش�اركتك مثم�رة ،ويف ح�ال كنت م�ن النوع
املس�تمع ،حاول أن تتكل�م ،و أال تخاف من ردة
فعل االخرين فهذا سيعزز ثقتك بنفسك أكثر.
هل أنت صبور أم ال ؟
ه�ل أن�ت من الن�وع الذي يح�اول إنه�اء املهام
برسعة ؟ هل تقوم بتدقيقه جيدا قبل أن تسلمه
للمس�ؤل ؟ علي�ك أن تتحى بالص�رب ،ومن جهة
اخ�رى علي�ك أن تكون رسيع�ا يف اتم�ام املهام
املطلوب�ة منك ،و يتوجب علي�ك أيضا أن تدققها
جي�دا  ،فهذا س�يعكس ص�ورة جي�دة عنك وعن
التزامك الجدي اتجاه عملك.
من يرافقك إىل الغداء من زمالء عملك ؟
اختي�ارك للش�خص ال�ذي س�رافقك يف وقت
اإلس�رتاحة ،خصوصا عندما تعد هذه الساعة
ه�ي أثمن س�اعات العم�ل ،فبال ش�ك اختيار
هذا الش�خص س�يعكس مدى انسجامك معه،
م�ا رأي�ك أن تمع�ن النظ�ر قلي�ال و بصدق و
برصاحة ،و لتقم بتقييم هذا الشخص بمفردك
؟ التقط قصاصة م�ن الورق و اكتب
نقاط قوته و عيوبه ألنه سيكون
نوعا ما مرآة لك ،هل تلك
الق�وة هي نف�س القوة
التي لديك ،و هل تعاني
م�ن نف�س العي�وب
نفس�ها ،لك�ن تأكد
أن ه�ذه العي�وب
ليست سوى أنها
ع�ادات مريحة
بالنس�بة ل�ه
 ،فأن�ت لس�ت
مجربا ع�ى أن تحاول
إصالح عيوبه  ،بل حاول
من إصالح عيوبك .

صانع ش�وكوالتة مارس هو فرانكلني م�ارس ،الذي ولد يف هانكوك يف
مينيس�وتا عام 1883م ،وقد كان مش�لوالً األمر ال�ذي منعه من اللعب
م�ع أصدقائه ،مما اضطره للبقاء داخل املن�زل ،وأدى هذا ملعاناته من
الوحدة والفراغ ،لكن أمه لم ترتكه حبيس العزلة والشلل ،بل أحتضنته
وحاول�ت مس�اعدته بش�تى الط�رق ،وه�ي كان�ت ماه�رة بصناعة
الش�وكوالتة ،وحاولتةإكس�ابه هذه امله�ارة ،ولكن�ه يف البداية رفض،
ولكن مع إرصار أمه وافق أن يتعلم صنع الشوكوالتة ،وقد عانى من
صعوبات عديدة و بالغة قبل أن يتمكن من إعداد أول قطعة شوكوالتة
خاصة به.
بع�د أن صن�ع أول قطع�ة ش�وكوالتة يف حياته تذوقه�ا كل من حوله
ونالت إعجابهم ،األمر الذي دفعه لصنع املزيد من الشوكوالتة اللذيذة،
ويف س�ن  19ع�ام جلس فرانكلني م�ارس بعربة صغرة أم�ام منزله؛
ليبيع قطع الش�وكوالتة التي قام بصنعها ،وكل يوم يزداد الطلب عى
هذه الش�وكوالتة اللذيذة ،وهذا ما دفعه لصنع املزيد من الش�وكوالتة
بنكه�ات متعددة ومختلفة ،حت�ى تمكن من إعداد قطعة ش�وكوالتة
مميزة جدا ً وتحمل اسم مارس؛ تيمنا ً باسم جده.
ً
وهكذا بدأ الطفل املش�لول املقعد بالتحرك شيئا ً فشيئا يف عالم صناعة
شيكوالته وبدأ يجمع النقود ويستثمرها يف عالجه من مرضه ،والوقوف
ع�ى قدميه بمس�اعدة والدته ألف�ا ،ويف عام 1911م تمك�ن فرانكلني
مارس من إفتتاح مصنع صغرخاص به يف واش�نطن لصناعة وإعداد
الشوكوالتة ،والذي بدأه يف مطبخه الصغر داخل منزله ،ولكنه رسعان
ما أغلقه لرتاكم الديون عليه.
بعد أن أغلق مصنعه الصغر؛ بسبب تراكم الديون عليه ،لم يتوقف هنا
ولم يستس�لم ،بل س�ارع يف العمل بمجاالت مختلفة ومتنوعة ليكسب
املال ،واس�تطاع تجميع املال الالزم إلعادة فتح مصنعه بعد  9س�نوات
من إغالقه ،ولكنه عادة بخربة أوس�ع وهمة أكرب عى تحقيق النجاح
وعى تحقيق حلمه ،وتمكنت رشكة ش�وكوالته مارس من إعادة إنتاج
ش�وكوالتة مارس الش�هرة ،وأض�اف النكه�ات املختلف�ة واملتنوعة،
والعديد من األصناف املتنوعة التي غزت العالم ليومنا هذا.
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فهم ذاتي

دائما ً اس�ر عى مبدأ ان الخر 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�يل  ..فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل امامي  ،وأبي ال ي�رى من الحياة
ش�يئا ً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال
نفيس  ..فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:
اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثر 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 تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عى
كلمات الثناء من الغر حتى لو الوالدين ،وال تدعي احد يقول لك ما دورك
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر ،ولهذا اوال اجعيل تقدمك
مبن�ي عى دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي ،ثاني�ا /لوالديك الرب والدعاء
والشكر عى ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخر ،ثالثا بيدك
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غر املناس�ب وخاصة عدم
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخر والفائدة
لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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بعد أيام من فوزه بجولدن جلوب

الشرطة األمريكية تلقي القبض على «الجوكر»
عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

مرتبة ذكية تسمح بضبط الحرارة
على جانبيها

كش�فت رشك�ة «س�ليب نم�ر»
األمريكي�ة عن مرتبة ثورية تمنع
الخالفات بني الزوجني ،من خالل
توفري إمكانية التحك�م بالحرارة
عىل كل جانب.
وكشفت الرشكة النقاب عن مرتبة
املن�اخ يف مع�رض اإللكرتوني�ات
االس�تهالكية يف الس فيجاس هذا
األس�بوع ،وهي م�زودة بكل من
وظائف التدفئة والتريد التي يتم
ضبطه�ا تلقائيا ً لتناس�ب حرارة

الجسم.
وتوف�ر ه�ذه التقنية م�ا يصل إىل
 12درج�ة من التري�د ،من خالل
عملي�ة تري�د تبخري�ة ،ويمك�ن
أن تق�وم بتس�خني املرتب�ة حتى
درجة  37درجة من خالل التدفئة
النش�طة .وأظه�رت األبح�اث أن
 43%من األزواج يتجادلون حول
درجة الحرارة يف غرفة النوم أثناء
محاولته�م الن�وم ،وه�ذا ما دفع
الرشكة لتطوير منتجها الجديد.

«واتساب» يتوقف عن العمل في ماليين
الهواتف ابتدا ًء من شباط

أفاد تقرير صحفي بأن تطبيق «واتس�اب» س�يتوقف ع�ن العمل يف املاليني
من الهواتف الذكية ،العاملة بنظامي التش�غيل «آندرويد» و .iOSولن يعمل
تطبيق الرتاس�ل الفوري الش�هري مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة
من آندرويد و ،iOSابتدا ًء من شباط القادم ،وذلك نظرا إلجراء تحديث مهم
عىل «واتس�اب» مع نهاية الش�هر الجاري .وإىل جانب مجموعة كبرية من
الهواتف العاملة بنظام�ي آندرويد و ،iOSفإن أجهزة «ويندوز» قد خرست
منذ اآلن ميزة تشغيل التطبيق .وبالنسبة لهواتف «آيفون» ،فإن «واتساب»
س�يتوقف ع�ن العمل يف أي جهاز يدعم اإلصدار  8م�ن  ،iOSإال أن عددا من
الهواتف قادر عىل التحديث لإلصدار  9من نظام التش�غيل للتمتع بخدمات
التطبي�ق ،وه�ي آيف�ون  ،6و 6بل�س ،و 5يس ،وآيف�ون  ،5و 4إس .وفيما
يتعل�ق بآيفون  4واإلصدارات األقدم ،فإنها لن تك�ون قادرة عىل التحديث،
وستخرس دعم «واتساب» .أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل «آندرويد»،
فإن توقف «واتس�اب» سيش�مل األجهزة العاملة بإصدار أقدم من ،4.0.3
والذي طرح سنة  ،2011ويعرف باسم «آيس كريم ساندويتش».

والدة أول طفل ذكر في العالم من رحم
امرأة متوفاة

أعلن باحثون يف جامعة بنسلفانيا
والدة أول طفل ذكر بصحة جيدة
م�ن خ�الل عملي�ة زرع الرح�م
لس�يدة أمريكي�ة ،أُخذ م�ن امرأة
متوفاة .وقال الباحثون إن اإلجراء
يمكن أن يمهد طريقا جديدا نحو
األمومة بالنسبة للنساء املصابات
بالعق�م  .وعندم�ا كانت ،جينيفر
غوبريخت ،يف السابعة عرشة من
عمره�ا ،أخرها األطب�اء أنها لن
تحمل أب�دا ،إذ وُل�دت غوبريخت،
البالغة من العمر  33عاما ،بحالة
خلقي�ة تس�مى متالزم�ة ماي�ر
روكيتانسكي-كوس�رت-هاوزر،
مما يعني أنها ولدت بمبيض ولكن
بدون رحم .ويف عام  ،2017كانت
هي وزوجها يبحثان عن إمكانية
زرع أجنة متجم�دة عن طريق أم
بديل�ة ،وت�م اختي�ار غوبريخت،
لتك�ون أول مريض�ة يف تجرب�ة
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نساء ال يستطعن الحمل .وقالت،
الدكت�ورة كاثل�ني أونيل ،أس�تاذ
مس�اعد يف طب التولي�د وأمراض
النس�اء يف كلي�ة بريمل�ان للط�ب
بجامع�ة بنس�لفانيا« :بالنس�بة
إىل النس�اء املصاب�ات بالعق�م،
ً
طريقا
فإن زرع الرح�م قد يكون
جدي ًدا – خارج التبني واس�تخدام
األم البدبل�ة – وهو الخيار الوحيد
الذي يس�مح لهؤالء النساء بحمل
أطفاله�ن وإنجابه�ن» .وأضافت
الدكتورة أونيل :أن الفريق نجح يف
ثان ،لكنه رفض
زرع رحم ملريض ٍ
تقديم مزيد م�ن التفاصيل .ويعد
الطفل هو أول طفل ذكر يف العالم
يولد م�ن زراع�ة رحم م�ن ترع
متوف ،والثاني يف الواليات املتحدة
ٍ
باس�تخدام العملية نفسها ،حيث
ولدت طفلة من قبل.

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

بهاء االعرجي

بفقد #السلطان_قابوس_بن_سعيد -رمحه
اهلل -نكــون قــد فقدنــا احــد ابــرز حكماء
املنطقة ،كان قريبا من شعبه الرائع وعزيزا
عند شــعوب العامل ملا متتع بــه من حلم كبري
وعقل راجح.
جعل ســلطنة عمان واحة للسالم واحملبة اىل
جانب إعالء شأنها واعمارها ..رمحك اهلل ايها
الكبري .

رغم فشــل حراك بعض الشــخصيات من كت ٍل
سياســي ٍة مهمة وكبرية إلختيار مرشــح لشغل
منصب رئيس الوزراء ،إال أنه يكشــف حقيقة
مفادها أن هذه الكتل مل تتعظ من الدروس وال
ُتق ِّدر خطورة املرحلة وما زالت ترجّح املصلحة
احلزبية على الوطنية!#حكومة_العراق

خواك�ني فينيك�س ه�و أح�دث املنضم�ني
للمش�اهري الذين ت�م اعتقالهم ع�ىل خلفية
االحتجاجات ع�ىل تغري املناخ الت�ي نظمتها
املمثلة ،جني فوندا.
ش�ارك واك�ني فينيك�س ،ال�ذي حص�ل قبل
أي�ام عىل جائزة جولدن جلوب عن تجس�يده
«الجوكر» ،يف احتجاجات عىل مخاطر التغري
املناخ�ي يف واش�نطن العاصم�ة ،ومطالب�ة
الحكوم�ة باالهتمام بالقضاي�ا املناخية ،إىل
جانب مش�اهري آخرين مثل ماجي جيلنهال
ومارتن شني.
ووفقا مل�ا ذكرته تقاري�ر الرشطة األمريكية
فق�د تم اعتقال  147ش�خصا خالل تظاهرة
أمام مبنى الكونج�رس األمريكي ،من بينهم
واكني فينيكس ومارتن شني.
وذك�ر ان الرشطة قد أطلقت رساح فينيكس
البال�غ م�ن العم�ر  45عام�ا ،وش�ني البالغ
م�ن العمر  79عاما بعد م�دة قصرية احتجز
خالله�ا الثنائي لدى الرشطة بع�د اتهامهما
بعرقلة الطريق والتسبب يف االزدحام.
الجدي�ر بالذك�ر أن املمث�ل الفائ�ز بجول�دن
جل�وب ،قد ألقى الضوء ع�ىل صناعة األلبان
واللحوم ،وما يمكن أن تس�ببه يف تغري املناخ

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

مطر ساخن
ودع�ا الجميع إىل التفك�ري ثانية يف اختيار ما
يستهلكونه.
الجدير بالذك�ر ايضا أن خواكني فينيكس قد
ألق�ى الضوء عىل تل�ك األزمة خ�الل خطاب
قبوله جائزة جول�دن جلوب مؤخرا ،قائال «:
«من الجيد ً
حقا أن الكثري من األش�خاص قد
أرس�لوا صلواتهم إىل أس�رتاليا ولكن علينا أن
نفعل أكثر من ذلك» .مضيفا « نأمل أن نتحد

س�ويا ونجري بعض التغيريات بالفعل ،و يف
بع�ض األحي�ان يتعني علين�ا أن نتحمل هذه
املس�ؤولية عىل عاتقنا وأن نجري التغيريات
والتضحيات يف حياتنا الخاصة« .
تل�ك االحتجاج�ات تدع�و إليه�ا ج�ني فوندا
كل ي�وم جمع�ة تط�ال فيه�ا السياس�يني
باتخاذ اإلجراءات الالزم�ة ملواجهة التغريات
املناخية.

مبهجة بمالبسها وشعرها واللوك الجديد..
أول ظهور ألصالة بعد الطالق

وثق حف�ل الفنانة ،أصال�ة ،يف أحد فنادق مرص
الجدي�دة ،أول ظهور له�ا بعد إع�الن انفصالها
رس�ميا عن املخرج ،طارق العري�ان ،حيث بدت
املطرب�ة الس�ورية مبهج�ة
بمالبسها وشعرها واللوك
الجديد.
اخت�ارت أصال�ة
أن تط�ل بش�عر
أش�قر قص�ري،
ع�ىل فس�تان
م�ن ت�درج
اللون الفوشيا،
ب�دون أكم�ام،
زين بحزام عىل
الخ�رص ،وذي�ل
المع مع مجوهرات
فضي�ة يف فوش�يا،
ووضعت مكياج فوشيا.
وخ�الل الحف�ل ،أدت أصال�ة ،ع�دة
أغان ،منها« :خانة الذكري�ات» ،و»بنت أكابر»،
ٍ
باإلضاف�ة إىل ع�دد من أغنياتها األخ�رى ،ويأتي
ه�ذا الظهور بعد ي�وم واحد م�ن طرحها أغنية
«شامخ» .وكان أول تعليق ألصالة بعد االنفصال
ع�ن ط�ارق العريان ،ع�ر «توي�رت» ،قالت فيه،
ّ
«كيل امتن�ان ملحبّتكم ودفئ مش�اعركم وطيب
كلماتكم ش�كرا ً ّ
لكل قلب احتوان�ي ،وأعتذر منّ
من بكى منك ّم ّ
عيل ،أو ّ
من أجيل».

«وأص ُد ُق ُك ّم ّ
ّ
أنني المخذولة وال مكسورة،
وأكملت
ّ
ولس�ت ضعيفة أنا قويّة ،أتنفس بشكل طبيعي
والي�رسح خيايل ،ل ّم تنطفئ يف عيني الحياة ،هي
فقط تب ّدلت بعض األماكن».
وكان�ت أصال�ة ،ق�د كتب�ت معلن�ة
انفصاله�ا« :بمنته�ى األس�ف
والح�زن أُعلن انفص�ايل نهائيّا ً
ّ
ع�ن وال�د أبنائ�ي آدم وعيل،
ّ
وأتمن�ى عىل الجمي�ع عدم
ّ
التفاصي�ل،
ال ّدخ�ول يف
ً
حرصا عىل مش�اعري الّتي
هلك�ت ومش�اعر أوالدي،
وأن�ا كعادت�ي س�أحرص
عىل اتقان مس�ؤوليتي تجاه
أبنائ�يّ ،
ولن يُثنين�ي ه ّم عىل
بالش�كل املُ ّ
ّ
رشف».
إتم�ام عميل
واس�تكملت« :ولطامل�ا قلوبك�م
الطيّب�ة مع�ي ودعمك�م الّ�ذي أحتاجه
ج� ًدا ،س�أبقى دائما ً أصال�ه املُخلص�ة لعائلتها
الكبرية والصغرية ،ولعميل ّ
كل جهدي ّ
بأن يوازي
طموحكم بي ،هذا قدر من ّ
رب العاملني وأنا أؤمن
بالله وبقضائه وقدره».
من جانبه ،نرش ط�ارق العريان ،صورة تجمعه
بطليقت�ه أصالة ،عق�ب إعالنه�ا االنفصال عر
«إنس�تجرام» ،وكت�ب عليه�ا« :لألس�ف وصلنا
إىل نهاية ،س�أظل أح�رتم هذه ال�روح الجميلة،
وأحرتمها دائمًا ،والدة أطفايل إىل األبد».

القبض على زوج نانسي عجرم بعد ثبوت تزويره
فيديوات قتل اللص
أثبت�ت نتيج�ة
ا لتحقيق�ا ت
ا أل مني�ة
ا للبنا ني�ة
أن ،ف�ادي
ا لها ش�م ،
زوج املطربة
نانيس عجرم،
قد ق�ام بتزوير
مقط�ع الفيديو
الخاص بواقعة قتله
لل�ص حاول التس�لل إىل
فيلته خالل األيام املاضية.
ً
ونق�ال عن وس�ائل إع�الم لبنانية فإنه ت�م إلقاء
القبض عىل فادي الهاش�م ،وذلك الستجوابه مرة
أخ�رى ح�ول مالبس�ات الواقعة وتزوي�ر مقطع
فيدي�و تفريغ كام�ريات الفيال الخاص�ة به ،بعد
ظه�ور أدلة جديدة .ومن املقرر أن يتم اس�تدعاء
املطربة نانيس عجرم بالساعات املقبلة إىل النيابة

من أجل إعادة اس�تجوابها ه�ي األخرى حول
الواقع�ة .وكان الطبي�ب ف�ادي الهاش�م،
زوج الفنان�ة نان�يس عج�رم ،أحي�ل عىل
التحقيق�ات ،صب�اح األح�د امل�ايض،
التهامه بقتل شاب يبلغ من العمر 33
عامً ا ،ويدعى محمد حسن املوىس،
يف منزله بلبنان ،بعد تبادل إلطالق
الن�ار ،بدع�وى أن القتيل اقتحم
املن�زل لغرض الرسق�ة .وقالت
وسائل إعالم لبنانية إن القتيل
اقتح�م في�ال املطرب�ة نان�يس
عجرم لغرض الرسقة ،يف حني
تنفي أرسة القتيل األمر كله،
متهم�ة زوج الفن�ان
بأن�ه قتل�ه بعدما
ذه�ب للمطالبة
بحقوق�ه ،إذ
أن�ه كان يعم�ل
لديهما.

مشهد في مسلسل «خاتون» يتسبب
بوفاة طفلة
توفي�ت الطفلة ،بتول ،ذات التس�عة أعوام ،وه�ي يف الصف الثالث
من املرحلة االبتدائية يف س�وريا إثر محاولته�ا تقليد النجمة كندا
حنا يف أحد مش�اهدها بمسلس�ل «خاتون» عندما نفذت مش�هد
اإلعدام؛ إذ قامت الطفلة بلف الحبل حول عنقها وتقليد املشهد
كما حدث يف املسلس�ل عر الشنق؛ ما أدى إىل وفاتها .وهو ما
أك�ده بعض املقربني من العائلة عر حس�اباتهم عىل وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي ،منوه�ني إىل أن الطفل�ة كانت يف منزل
جدها وجدتها ،ولم تكن األم موجودة بحسب األخبار املتداولة.
وبعد انتشار الخر ،أعربت املمثلة السورية ،كندا حنا ،عن حزنها
مما حص�ل ،طالب�ة الرحمة للطفل�ة والصر لذويه�ا .وأضافت ،يف
ترصيح ،بأنها سمعت الخر من وسائل التواصل االجتماعي ،متمنية عىل
األهل أن يتنبهوا إىل أطفالهم وإىل ما يش�اهدونه مع انتش�ار العديد من الوس�ائل
بيد األطفال ،وأن تتم مراقبتهم جيدا ،وأن تكون مشاهداتهم عر اليوتيوب أو التلفاز تحت
مراقب�ة األهل ،وبما يتناس�ب مع أعماره�م حتى ال تقع أمور ال تحم�د عقباها ،وال تكون
يف الحس�بان .وش�ددت حنا أيضا ع�ىل رضورة أن يتم التنويه يف األعمال التي ال تناس�ب
الطفولة ،مؤكدة عىل دور ومس�ؤولية األهل واهتمامهم ومراقبتهم الدائمة ألطفالهم.
ويف منش�ور لسيدة عر (الفيس�بوك) ،قالت انها خالة الطفلة ،أوضحت بأن الطفلة
بتول كان هاجسها مسلسل «خاتون» ،وكان يدهشها مشهد إعدام خاتون ،وكيف
ع�ادت إىل الحياة بعدما أنقذها الثوار ،وتحدثت كثريا بهذا األمر قبل وفاتها بيوم،
ويف اليوم الثاني تركت جدتها وذهبت لتلعب مع شقيقتها الصغرية « 3أعوام»..
وبوج�ود «حب�ل» يف املن�زل كانتا تلعبان ب�ه قامت بربط أح�د أطرافه يف باب
الخزانة والطرف اآلخر لفته حول رقبتها وبدأت بتحريك قدميها عىل األرض
ّ
واختل توازنها لتس�قط متزحلقة عىل األرض وتوفيت بسبب ذلك ،وعندما
اس�تيقظت الجدة رأتها متوف�اة .وقالت صاحبة املنش�ور أن الهدف من
كالمه�ا هو الرصاخ بوجه قل�ة الوعي؛ ألن األمر إن لم يتنبه له األهل لن
يتوقف عند الطفلة بتول.

نجم سوري يشن هجوماً
على هيفاء وهبي
أث�ارت الفنانة ،هيف�اء وهبي ،ضجة
كب�رية بتعليقه�ا ال�ذي وص�ف ب��
«العنرصي» ،عىل حادثة مقتل الشاب
الس�وري محمد املوىس الذي تسلل إىل
في�ال الفنانة نانيس عجرم ،يوم األحد
املايض ،فأرداه زوجها قتيالً.
املمث�ل الس�وري ،ط�الل ماردين�ي،
رد ع�ىل كالم هيف�ا ع�ر صفحت�ه
ّ
الش�خصية ع�ىل «فيس�بوك» ،قائال:
«بوعدك انو رح يفلو وبوعدك يا ست
ً
إذا ال س�مح الل�ه دار الزم�ن م�ا رح

نقلكن فلو نحنا هيك تربينا بعاد عن
العنرصية».
وأض�اف« :ويا س�ت حاب�ب قلك يش
ان�و اباحيتك املعروفة كمان اس�مها
اج�رام وتحويل اليل بياكل حق عماله
والقاتل واملجرم لبطل اجرام».
وكان�ت وهب�ي كتبت عر حس�ابها
«تويرت»« :ألف حمد لله عىل س�المتك
حبيبت�ي نانيس عج�رم ،إنتي وعيلتك
وزوجك البطل ،يحميكم الرب من كل
رش ،ويا ريت كل هاألش�كال املجرمة
يفل�وا بق�ى م�ن لبن�ان!» ،م�ا اث�ار
اس�تفزاز العديد من متابعيها وش�ن
البع�ض هجوم�ا ً الذعا ً وت�م اهانتها
بعب�����ارات
قاسية.

العراق أوال وأخريا
أيها السادة
أمحد اجلنديل
املحللون السياس�يون شأنهم شأن الش�عراء الذين ّ
غصت بهم صفحات
املج�الت والصح�ف ،فف�ي كل صب�اح يول�د فوج م�ن أصح�اب الحرف
املع�اق ،ويموت فوج م�ن أدعياء الخلق واإلبداع كل مس�اء ،ومثلهم مثل
السياس�يني الذين اعتلوا منابر السياسة ،وهم ال يفهمون منها أكثر ممّا
تفهمه (صاحبة اللسان الس�ليط) عندما أرادت أداء فريضة الحج ،دون
أن ترفع األذان يوما يف بيتها ،وال مارس�ت الصالة وطقوس�ها ،ولم تفرق
بني شهري رمضان وشعبان .
عش�ائر املحللني ،ينظ�رون إىل ما يح�دث باعتباره حدثا ً عراقي�ا ً خالصا ً
لوجه الله ،وأن الحكومة تمتلك مفاتيح الس�يطرة الفعلية ،وبيدها األمر
والنه�ي ،فيزداد رصاخهم بوجوب مقاطعة الطرف الفالني والتخيل عنه،
واالرتم�اء يف أحضان الط�رف اآلخر ،وعىل القيادة أن تعل�ن النفري العام،
وتعاقب املس�ؤول الذي يثبت فش�له ،وبعض جهابذة التنظري الس�يايس
يديل بش�طارته ،بني الحني والحنيّ ،
بأن الحرائ�ق التي امتدت ،وتمتد عىل
أرض العراق ،كانت تسري عىل وفق خطة هدفها دفع أمريكا إىل املستنقع
العراقي لتختنق فيه ،وتموت بني دهاليزه دون تش�ييع ،وال مراسم دفن،
وال قراءة س�ورة الفاتحة عىل روحها الرشيرة ،وحفنة من مشايخ اللغو
يرى العكس ،ويعلن ،يف الرس والعلن ،أن ما يحدث هو س�يناريو أمريكي
لدفع إيران إىل املستنقع العراقي ،لتمارس معها لعبة االستنزاف ،وبعدها
س�تنقض عليها ،وتمزقها إربا إربا دون رحمة وال ش�فقة ،دون أن يعلم
اولئ�ك وهؤالء ب�أن املس�تنقع ،الذين يتحدث�ون عنه ،بات يبتل�ع العراق
وأهله ،ويعبث بتاريخ العراق وحارضه ومستقبله ،ويدمر ثروات العراق،
ويستهدف منظومته االقتصادية واالجتماعية واألخالقية .
املحللون السياس�يون ،يتناس�لون تحت عباءة األحداث ،منهم مَ ْن رزقه
الله عافية اللسان ،وطيبة القلب ،وغباء الرأس ،ومنهم مَ ْن زرع الشيطان
ب�ذوره ،فخرجت ركاما ً من الث�أر والحقد واالنتقام ،وم�ا بني جمال الله
وبهائه ،وقبح الش�يطان ورعونته ،لم يفكر أحد بس�المة العراق وأهله،
واالبتعاد عن لغة املستنقعات ،وأن يفكروا يف إنقاذ العراقيني من مطحنة
املوت ،فقد دفع هذا الشعب رضيبة باهظة من دمه ،لم يدفعها أحد غريه
عىل مر عصور التاريخ .
املحللون السياس�يون ،يس�لكون كل الدروب الش�ائكة ،ويدخلون يف كل
األزقة الوعرة ،باستثناء طريق الخري الذي يجنب هذا البلد الجريح ويالت
الحروب ،وأهوال الدمار الذي يعاني منه .
إىل اللقاء...

فيلم «العارف» األضخم إنتاجا بالسينما
المصرية يطرح في عيد الفطر 2020
تضع رشكة «سينرجي فيلمز» اللمسات األخرية عىل
تصوير أحدث مرشوعاتها الس�ينمائية واألضخم
إنتاج�ا ً يف الس�ينما املرصي�ة حت�ى اآلن ،فيلم
«الع�ارف» للنجمني أحمد ع�ز وأحمد فهمي،
حيث ح ّددت الرشكة عيد الفطر  2020موعدا ً
لطرحه يف دور العرض.
وطرح�ت الرشكة الروم�و الدعائي للفيلم
بمختل�ف دور العرض الس�ينمائية ،وذلك
قبل طرحه عىل يوتيوب ومواقع التواصل
االجتماع�ي خ�الل األيام املقبل�ة ،حيث
يت�م تجهيز حملة دعائية كبرية ومميزة
للفيل�م ف�ور االنته�اء م�ن عملي�ات
التصوير واملونتاج ..فيلم «العارف» أول
فيل�م مرصي يتم تصوي�ره بني  4دول
هي م�رص وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا،
حيث يت�م التصوي�ر حالي�ا ً يف ماليزيا
وس�ط اس�تعدادات ضخم�ة ملش�اهد
اآلكش�ن والت�ي اس�تعانت الرشك�ة
املنتجة بأربعة مصممني أكشن عامليني
لتنفيذ املشاهد الخطرة« .
«العارف» بطول�ة أحمد عز ،أحمد
فهم�ي ،مصطف�ى خاط�ر،
محم�ود حمي�دة ،كارم�ن
بصيب�ص ،وعدد م�ن النجوم
الذي�ن يظه�رون كضي�وف
رشف ،والفيل�م م�ن تألي�ف
محم�د س�يد بش�ري وإخراج
أحم�د ع�الء الدي�ب ،وإنتاج
رشكة «سينرجي فيلمز».

لجين عمران« :فخورة جدا كوني مطلقة»
يف حدي�ث ج�ريء علق�ت اإلعالمي�ة
السعودية ،لجني عمران ،عىل طالقها
م�ن زوجها الس�ابق ،حي�ث أكدت،
لج�ني عم�ران ،أنه�ا فخ�ورة ج� ًدا
كونه�ا مطلق�ة الن الط�الق ليس
بعيب.
وقال�ت ،لج�ني ،خ�الل حدي�ث
تلفزيون�ي «الط�الق كان برغبة
مني ش�خصية ..فالطالق ليس
عي�ب او ح�رام ويحلله الرشع
والدي�ن ..فلذل�ك موضوع إني
أشوف نفيس مش مرتاحة أو
مبس�وطة ومهانة كرامتي ..
إيش املانع إني أطلب الطالق..
أطلب الط�الق بإرادتي وأقدر
أكاف�ح وأش�تغل وأرصف عىل
نفيس وأتخذ قراراتي».
كم�ا أوضحت لجني أنه�ا تزوجت
بعمر ال��  16عاما ،وأنجب�ت طفلتها
األوىل ،وهي تبلغ من العمر  17عامً ا.

هنا ال

