موقع روسي :القوات األمريكية ستتواجد رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف العراق ضمن حلف الناتو
مؤيد الالمي
بغداد /متابعة الزوراء:
قالت قناة «روسيا اليوم» نقالً عن مصدر حكومي
عراقي ،إن «هناك تواصال بني الحكومتني العراقية
واألمريكية حول مستقبل القوات األمريكية يف
العراق ،والرغبة املشركة بينهما تكمن يف أن تبدأ
املفاوضات ،وتستمر ألشهر أو سنة».وأضاف أن
«واحدة من الطروحات املوجودة ،هي أن يتواجد حلف
الناتو يف العراق ،ويكون تواجد القوات األمريكية من
ضمن هذا الحلف».وأشار إىل أن «مسؤولني حكوميني
عراقيني ،أكدوا للمسؤولني األمريكيني حاجتهم
لوجود قواعد أمريكية يف العراق».

الرافدين :سلف املوظفني واملتقاعدين
إلكرتونية وال حتتاج لوساطات ملنحها

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ان سلف موظفي الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرصف وسلف
املتقاعدين الكرونية.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان له :ان «السلف التي تمنح
للموظفني واملتقاعدين ال تحتاج اىل املحسوبية واملنسوبية والتدخل الشخيص والوساطات من
قبل البعض يف ترويجها ،وان التقديم والحصول عليها بطريقة سهلة ومبسطة ،وعن طريق
البطاقة االلكرونية يف اجراء ال يستغرق سوى دقائق يف اَي فرع من فروع الرافدين ،وبإمكان
املوظف او املتقاعد التوجه ألي فرع والحصول عليها».ودعا املرصف «املوظفني واملتقاعدين
لعدم تصديق الشائعات التي تروج من قبل بعض ضعاف النفوس ،وذلك بأن السلفة لن تمنح
إال عن طريق املحسوبية والعالقات الشخصية».واشار اىل ان «املوظف او املتقاعد بعدما يقوم
بالتقديم عىل السلفة ،فإن عليه االنتظار لفرة قصرة جدا ،وسيقوم املرصف بإرسال رسالة
نصية اىل موبايله الشخيص يبلغه بتسلم السلفة من اَي مكان يتواجد فيه».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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أكدت عدم أحقية الربملان مبنح صالحية حلكومة تصريف األعمال إلرسال املوازنة

املالية النيابية تعلن لـ رفض التعديل على قانون التقاعد وتكشف عن تأجيل اإلحاالت لستة أشهر
الزوراء /حسني فالح:
اعلن�ت اللجنة املالية النيابية رفض
التعديل عىل قانون التقاعد املوحد،
كاش�فة ع�ن تأجي�ل االح�االت اىل
التقاعد ملدة  6اشهر ،وفيما اشارت

اىل عدم احقية مجلس النواب بمنح
صالحية لحكومة ترصيف االعمال
إلرس�ال املوازنة اىل الربمل�ان ،اكدت
ع�دم اط�الق الدرج�ات الوظيفية
لحني اقرار املوازنة العامة.

جانب من احتجاج طلبة اجلامعات امام مبنى وزارة التعليم

وقال مقرر اللجن�ة املالية النيابية،
النائ�ب احم�د الصف�ار ،يف حدي�ث
ل�”الزوراء” :ان الربملان صوّت عىل
اضاف�ة تعدي�ل جدي�د ع�ىل قانون
التقاعد املوح�د ،إال ان هذا التعديل

رفض من قبل اللجنة املالية .مبينا:
ان التعدي�ل تضم�ن اس�تثناءات
لبعض االطباء واس�اتذة الجامعات
والعس�كريني م�ن س�ن االحال�ة
ع�ىل التقاعد.واض�اف :ان اللجن�ة
املالي�ة يف بادئ االم�ر اضافت فقرة
ع�ىل قانون التقاعد ملن�ح امتيازات
لبعض الكوادر النادرة ،لكن نتيجة
لكثرة الطلبات التي وصلت من قبل
الن�واب والوزارات الس�تثناء بعض
املوظف�ني ،رفضت اللجن�ة إضافة
أي تعدي�ل ع�ىل القانون.واش�ار
اىل :ان هن�اك تدخ�الت سياس�ية
وضغوط�ا م�ن قب�ل ال�وزارات
والدوائر عىل اللجنة املالية من اجل
اضافة اس�تثناءات يف تعديل قانون
التقاع�د املوح�د ،االمر ال�ذي جعل
اللجنة ترفض اجراء اي تعديل عىل
القانون.وبشأن موازنة عام ،2020
قال الصف�ار :ان الربملان ال يحق له
ان يمنح صالحية لحكومة ترصيف
االعمال لغرض ارس�ال موازنة عام
 2020اليه .الفت�ا اىل :ان البلد دخل
عام  2020بموازنة مؤقتة بنس�بة
 1/12م�ن موازن�ة  ،2019وه�ي
موازنة تش�غيلية لغ�رض الرواتب.
واوض�ح :ان الحكوم�ة الحالي�ة
عم�دت ع�ىل ع�دم ارس�ال املوازنة
قب�ل ان تتح�ول اىل ترصيف اعمال
بس�بب وج�ود عج�ز م�ايل فيه�ا

يتجاوز ال�  48تريليون دينار ،فهي
ال تريد ان تتحمل مسؤولية االعباء
املالي�ة الكبرة املضاف�ة يف املوازنة.
ّ
ص�وت عىل
واش�ار اىل :ان الربمل�ان
تعدي�ل قان�ون االدارة املالي�ة الذي
ين�ص ع�ىل بق�اء التخصيص�ات
املالي�ة للمش�اريع االس�تثمارية
للمحافظات التي رصفت يف موازنة
 ،2019وهذا يأتي من اجل ديمومة
املش�اريع االس�تثمارية يف البل�د،
النه يف حال عدم اج�راء تعديل عىل
القان�ون ألرجعت االموال اىل خزينة
الدولة ،وهذا يؤثر يف التنمية ،ويزيد
من البطال�ة والفقر يف املحافظات.
ب�دوره ،اكد عض�و اللجن�ة املالية،
النائ�ب احم�د حم�ة رش�يد ،عدم
اطالق الدرجات الوظيفية الجديدة
لح�ني اق�رار املوازن�ة العامة.وقال
رش�يد يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
قان�ون التقاع�د املوح�د اىل اآلن لم
يت�م تطبيق�ه بش�كل فع�يل .الفتا
اىل :ان الحكوم�ة ارس�لت كتابا اىل
الربملان تطل�ب فيه تأجيل االحاالت
عىل التقاعد ملدة  6اش�هر.واضاف:
ان ه�ذا القرار غر قانوني ،ويمكن
الطعن به ل�دى املحكمة االتحادية.
الفتا اىل :ان التعيينات التي ستتوفر
من خ�الل قانون التقاعد املوحد اىل
اآلن ل�م تطلق ،وإنم�ا تنتظر اقرار
املوازنة العامة.

الربملان يرجئ التصويت على مقرتح قانون الضمان الصحي والكشف عن الفئات املشمولة باخلدمات الطبية اجملانية
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منتخبنا األومليب يواجه صاحب األرض واجلمهور منتخب تايلند اليوم خبيار الفوز فقط

ص6

احللبوسي يوجه رسالة إىل خملفات
العملية السياسية من “ا َ
خل ِرفني”

بغداد /الزوراء:
وجه رئي�س الربملان ،محم�د الحلبويس،
رس�الة اىل مخلف�ات العملية السياس�ية
َ
“الخ ِرف�ني” ،فيم�ا اش�ار اىل ان
م�ن
روائ�ح فش�لهم ازكم�ت انوف الش�عب.
وق�ال الحلبويس يف تغريدة له“ :رس�التي
اىل مخلف�ات العملي�ة السياس�ية م�ن

َ
(الخ ِرفني) ،ال تزاودوا عىل املؤمنني بوحدة
العراق وشعبه ،الذين يملكون من الوطنية
م�ا ال تملكونه”.واض�اف“ :ال تحاول�وا
ان تجدوا ألنفس�كم ش�أنا بترصيحاتكم
ورس�ائلكم” .مخاطبا اياهم بالقول “لم
يبق لكم قدر س�وى روائح فش�لكم التي
ازكمت انوف الشعب”.

التعليم العالي تعلن اختاذ إجراءات
إدارية حبق الطلبة املتغيبني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل أنها س�تتخذ
اإلج�راءات اإلداري�ة بح�ق املتغيب�ني.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان :انه�ا “تويل
اهتمام�ا ً كب�را ً بموض�وع ال�دوام
واهمي�ة ان ينتظ�م الطلب�ة يف جمي�ع
الجامعات الحكومية واالهلية ،الس�يما
يف ه�ذا الوق�ت الذي يتطل�ب مضاعفة
الجه�ود واملواظب�ة م�ن اج�ل تطوي�ر
واق�ع التعليم”.وأضاف�ت أن “ال�وزارة
تتابع موضوع غي�اب الطلبة ،لكنها ال
تس�تطيع ارغام الطلبة ع�ىل الحضور،
وتكتف�ي باتخ�اذ اج�راءات اداري�ة
وفق�ا للضوابط القانوني�ة والتعليمات
االمتحاني�ة الجارية”.وأك�دت ال�وزارة

ان�ه “حس�ب االجتم�اع االس�تثنائي
االخر لهيئة الرأي يف ال�وزارة ،وكتابها
املعمم ع�ىل الجامعات كافة ،وحس�ب
ق�رار رقم ( ،)5تق�رر تطبيق املادة ()9
م�ن التعليم�ات االمتحاني�ة الجاري�ة
رق�م  134لس�نة  ،2000والت�ي تن�ص
ع�ىل :يعد الطالب راس�با يف أية مادة او
درس إذا تج�اوزت غياباته ( )10%من
الس�اعات املق�ررة بدون ع�ذر مروع
أو ( )15%بع�ذر مروع يقره مجلس
الكلية أو املعهد”.ودعت الوزارة الطلبة
إىل “املبارشة بالدراسة” ،مطالبة املالك
التدري�ي والفن�ي واالداري ب�� “ب�ذل
املزيد من الجهود االستثنائية لتعويض
املدة املاضية”.

تونس ..حتركات لإلطاحة بالغنوشي
من رئاسة الربملان بعد أيام من سحب
البساط من حتت أقدام احلكومة

تونس /متابعة الزوراء:
أطلق ناش�طون ومثقف�ون وجامعيون
تونس�يون حم�الت مفتوح�ة لإلطاح�ة
برئي�س “حرك�ة النهض�ة” ،راش�د
الغنويش ،من رئاس�ة الربملان ،وذلك بعد
أيام من س�حب البس�اط من تحت أقدام
الحكومة التي ش�كلتها “النهضة”.وبعد
ش�هرين من انتخابه ع�ىل رأس الربملان
َ
يواجه أداء
بدعم من حزب “قلب تونس”،
الغنويش وسياساته بانتقادات كبرة مع
استمراره يف اتباع سياسة املحاور بشكل
يتعارض مع الدبلوماسية التونسية ،التي
تنأى بنفس�ها عن االصطفاف�ات ،وبما
يتعارض م�ع مصالحه�ا .وكانت زيارة
الغن�ويش الغامضة إىل تركي�ا ،قبل ايام،
القطرة التي أفاضت الكأس.وتبعا ً لذلك،

س�ارع آالف التونس�يني إىل التوقيع عىل
س�حب الثقة من الغنويش ،بعد ساعات
م�ن ن�ر عريض�ة “ال للغن�ويش ع�ىل
رأس الربمل�ان” ،وت�م تداولها عىل مواقع
التواصل االجتماعي .وتق�ول العريضة:
“نحن  -التونسيني  -رجاالً ونسا ًء ،نطلب
م�ن كل نائب نزيه ،ومن كل رجل وامرأة
ح�رة ،أن يوقع�وا ع�ىل مطلبن�ا الراهن
بإعفاء راش�د الغنويش من مهام رئاسة
الربمل�ان ،الوطن أمانة ،عاش�ت تونس”.
وبالتوازي مع ذل�ك ،يجري اإلعداد داخل
الربمل�ان إلعف�اء الغنويش من رئاس�ته،
حي�ث يقود “الح�زب الدس�توري الحر”
تحركات ،لحشد األصوات الالزمة لتمرير
مطلب سحب الثقة من ّ
الغنويش.

تفاصيل ص3

وزير النفط :خنطط إلنتاج  8ماليني
برميل يومياً خالل العقدين املقبلني
بغداد /متابعة الزوراء:
أكد وزير النفط ،ثام�ر الغضبان ،أن
ال�وزارة تخطط للوص�ول إىل انتاج 8
مالي�ني برميل يوميا ً خ�الل العقدين
املقبلني ،مبينا ً أنها تسعى إىل مواكبة
التط�ور الكب�ر يف الصناعة النفطية
العاملية.وقال الغضبان ،خالل ورشة
أقامتها الوزارة لغرض االرتقاء بأداء
العاملني والركات الوطني ،بحسب
بيان :إن «ال�وزارة ماضية يف تحقيق
نقلة تكنولوجية واقتصادية وإدارية
وبرية ،من خالل العمل والتخطيط
الس�ليم لالرتقاء باملحتوى الوطني».
مبينا ً أن «الوزارة تس�عى إىل مواكبة
التط�ور الكب�ر يف الصناعة النفطية
العاملية ،فضالً عن متطلبات االرتقاء
بمس�تويات االنتاج النفطي والغازي
يف العراق ال�ذي من املخطط الوصول
بمعدالتها من ( )8 -6ماليني برميل يف
العقدي�ن املقبلني».وأضاف الغضبان
أن «الورش�ة اس�تعرضت الخطوات
األساس�ية الت�ي يمك�ن اتخاذه�ا
إلحداث نقلة نوعي�ة يف أداء العاملني
وال�ركات الوطني�ة ،وااللت�زام
بالعمل املؤس�ي ،من خ�الل التعاقد
م�ع رشكات استش�ارية رصين�ة أو
مستش�ارين دولي�ني ،لالس�تفادة

م�ن خرباته�م يف تطوي�ر العامل�ني
وال�ركات الوطني�ة ،وت�م اختي�ار
 ١٠من ال�ركات العاملي�ة الرصينة
يطل�ق عليه�ا ( ،)١٠ Topوخصوصا ً
يف مج�االت تطوي�ر اإلدارة واملهارات
والتنمي�ة البري�ة والتخطي�ط
والتكنولوجيا».يذك�ر أن العراق وقع
عق�ودا ً مع كربيات ال�ركات العالم
النفطي�ة خ�الل ج�والت الراخيص
النفطي�ة األوىل والثاني�ة يف عام�ي
 2٠٠9و 2٠١٠لتطوي�ر حقول�ه
النفطية ،والوصول باالنتاج النفطي
ملستويات عالية.

تفاصيل اخرى ص5

الداخلية تتعهد بكشف تفاصيل اجلرمية سريعا وختصص اخلط ( )171الستقبال شكاوى اإلعالميني

الالمي :نقابة الصحفيني لن تقف مكتوفة األيدي إزاء جرمية قتل شهيدي الصحافة أمحد عبدالصمد وصفاء غالي
بغداد /الزوراء:
أكد نقيب الصحفيني العراقيني ،رئيس
اتح�اد الصحفيني العرب ،مؤيد الالمي،
رضورة الكش�ف الرسي�ع ملنف�ذي
اغتيال ش�هيدي الصحاف�ة ،احمد عبد
الصم�د وصف�اء غ�ايل ،متعه�دا بعدم
وق�وف النقاب�ة مكتوف�ة األي�دي إزاء
ه�ذه الجريمة بع�د وضعها عىل طاولة
املنظم�ات الدولية ،وفيم�ا تعهد وكيل
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرط�ة،
الفريق عماد محمد ،بكش�ف تفاصيل
الجريمة رسيعاً ،أعلنت وزارة الداخلية
تخصي�ص الخ�ط الس�اخن ()171
الس�تقبال ش�كاوى االعالميني.وق�ال
نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني ،مؤي�د
الالمي ،يف اتصال هاتفي بالفريق عماد
محمد ،وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون
الرط�ة ،واملتواج�د حالي�ا ً يف البرصة
لإلرشاف عىل س�ر مجري�ات التحقيق

بالقضي�ة :يج�ب الكش�ف الرسي�ع
ع�ن الجن�اة ،ومنفذي جريم�ة اغتيال
ش�هيدي الصحاف�ة احم�د عبدالصمد
وصفاء غ�ايل (رحمهم�ا الله).وأضاف
الالمي :أن نقاب�ة الصحفيني العراقيني

ل�ن تقف مكتوفة األيدي ما لم يكش�ف
بش�كل واضح ع�ن الجن�اة وتقديمهم
للعدال�ة ،وس�تعمل بش�تى الوس�ائل
إلنصاف الش�هداء املغدوري�ن ،واعادة
حق عوائله�م .مؤكدا :أن االتحاد الدويل

 :إتفاقية العراق مع الصني
االقتصاد النيابية لـ
ستتيح إمكانية إقامة مشاريع عمالقة بدون دفع مالي
الزوراء /ليث جواد:
أعلنت اللجنة االقتصادية النيابية دخول اتفاقية العراق
مع الصني حيز التنفيذ ،موضحة أنها س�تتيح إمكانية
إقامة مش�اريع عمالقة واس�راتيجية ،ودفع تكاليفها
ع�رب النف�ط وليس الدف�ع املايل نق�دا أو باآلج�ل ،فيما
أوضح الخبر االقتصادي ،لطيف العكييل ،أنها ستقيض
عىل الفس�اد املستري يف مؤسس�ات الدولة من جهة،
وتضع ح�دا لظاه�رة االبتزاز ال�ذي كان�ت تتعرض له
الركات االس�تثمارية يف العراق.وقال�ت عضو اللجنة

االقتصادي�ة النيابي�ة ،ن�دى ش�اكر ج�ودت ،يف حديث
ل�”الزوراء” :ان اتفاقية الصني دخلت اآلن حيز التنفيذ،
ونأمل ان نرى خ�را منها ،وان ال تكون مجرد حرب عىل
ورق كاالتفاقيات السابقة التي وقعها الجانب العراقي
نجن شيئا يذكر منها .مبينة :ان هذه
مع عدة دول ،ولم ِ
االتفاقي�ة وقع�ت يف زمن رئيس الوزراء الس�ابق حيدر
العب�ادي ،لك�ن ج�رى تفعيله�ا يف زمن رئي�س الوزراء
الحايل ،املستقيل ،عادل عبد املهدي.

تفاصيل ص2

للصحاف�ة ،واالتحاد الع�ام للصحفيني
الع�رب ،يتابع�ان تفاصي�ل الجريم�ة
النك�راء ،وت�م وضعه�ا ع�ىل طاول�ة
املنظم�ات الدولية ،بعد ان ش�كال وفدا ً
رفي�ع املس�توى للتحقي�ق يف الجريمة
البش�عة إذا عجزت األجهزة األمنية عن
تحديد هوية منفذيها.من جهته ،تعهد
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرطة،
الفريق عماد محمد ،بكش�ف تفاصيل
الجريم�ة رسيعاً ،بع�د ان تنجز اللجنة
املش�ركة املكلفة بالتحقي�ق أعمالها،
وجم�ع جميع األدلة الت�ي تثبت تورط
الجن�اة بعملي�ة االغتي�ال .مش�را ً اىل:
ان اللجن�ة املكون�ة م�ن امه�ر ضباط
التحقي�ق بمصادقة القض�اء العراقي،
س�تقدم تقريرها املوثق باألدلة للوزارة
بش�كل متكام�ل ومنص�ف قريب�اً.إىل
ذل�ك ،أعلن�ت وزارة الداخلية تخصيص
الخ�ط الس�اخن ( )171الس�تقبال

ش�كاوى االعالميني.وقالت ال�وزارة يف
بيان رس�مي :تنفي�ذا ً لتوجيهات وزير
الداخلي�ة ،ياس�ني طاه�ر الي�ارسي،
وتماش�يا ً مع سياس�ة وزارة الداخلية
القائمة عىل اساس توفر السبل الالزمة
للعمل الصحفي واالعالمي يف العراق من
مختلف وسائل االعالم املحلية والعربية
والعاملي�ة ،وبما يضمن مع�ه املهنية يف
العمل ،وسعيا ً لدرء املخاطر عن االرسة
االعالمي�ة يف الع�راق ،خصص�ت دائرة
العالق�ات واالع�الم يف وزارة الداخلي�ة
الخط الس�اخن املجاني وامل������رقم
( )171الس�تقبال الش�كاوى الخاصة
باإلعالميني ومنظم�ات املجتمع املدني
فق�ط ،وكل م�ا يتعلق بعمله�م ،والتي
س�يتم احالته�ا ع�ىل الجه�ات املعنية
للمتابعة ،وس�يتم تلقي االتصاالت من
الس�اعة التاس�عة صباحا ً اىل الس�اعة
الثالثة بعد الظهر.

ملك األردن :استقالة حكومة عبداملهدي
أعادتنا خطوتني للوراء
بغداد /متابعة الزوراء:
اك�د مل�ك االردن ،عب�د الل�ه بن الحس�ني ،امس
االثنني ،ان اس�تقالة الحكوم�ة العراقية اعادتنا
خطوت�ني اىل ال�وراء ،وفيم�ا اع�رب ع�ن ثقت�ه
بالق�ادة العراقي�ني للع�ودة باالتج�اه االيجابي،
حذر من عودة تنظيم داعش االرهابي اىل العراق.
وقال ،املل�ك عبد الله الثان�ي ،يف مقابلة مع قناة
فران�س  ،24تابعته�ا “ال�زوراء” :ان “الع�راق
كان يس�ر بقوة يف اتج�اه إيجابي خالل العامني

املاضي�ني ،وأعتق�د أن رحي�ل الحكوم�ة أعادنا
ربم�ا خطوتني إىل الوراء” .مش�را اىل “انه يؤمن
بالش�عب العراقي وقدرته ع�ىل امليض قدما نحو
الض�وء يف نهاي�ة النفق”.واضاف املل�ك عبد الله
الثاني“ :ان�ي واثق بقدرة الق�ادة العراقيني عىل
الع�ودة نحو االتج�اه اإليجاب�ي ،وان كان هناك
انقسام يف املجتمع العراقي ،فأنا متيقن أن قادة
العراق سيعملون من أجل تخطيه”.

تفاصيل ص2

بعد انتهاء املفاوضات حول وقف إطالق النار يف ليبيا

الفروف :السراج وقع على وثيقة حتدد شروط اهلدنة يف ليبيا وحفرت طلب مهلة تنتهي اليوم
موسكو /متابعة الزوراء:
ذك�رت موس�كو أن رئي�س حكوم�ة
الوف�اق الوطني الليبي�ة ،فايز الرساج،
وق�ع وثيق�ة تح�دد رشوط الهدن�ة يف
ليبيا ،بينما طلب قائد “الجيش الوطني
الليب�ي” ،املش�ر خليف�ة حف�ر ،وقتا
إضافيا لدراستها.وأفاد وزير الخارجية
ال�رويس ،س�رغي الف�روف ،يف مؤتمر
صحفي عقده ،امس االثنني ،مع نظره
الركي ،مول�ود تش�اووش أوغلو ،بعد
انته�اء املفاوض�ات ح�ول وقف إطالق
الن�ار يف ليبي�ا ،أف�اد بتحقي�ق “تق�دم

كب�ر” يف املش�اورات التي ت�م عقدها.
وأوضح الفروف :أن املفاوضات تركزت
عىل النظ�ر يف وثيقة تع�زز نظام وقف
إط�الق الن�ار يف ليبيا وتح�دد رشوطه.
الفت�ا إىل :أن ال�رساج ورئي�س املجلس
األع�ىل للدول�ة ،خال�د امل�ري ،وقع�ا
عليها ،بينما طلب حفر مهلة لدراس�ة
مس�ودة االتف�اق تنتهي صب�اح اليوم
الثالثاء.وج�اء يف املس�ودة أن تلت�زم
األطراف بوقف إطالق النار دون رشوط
مس�بقة.وبموجب مس�ودة االتف�اق،
فإن�ه م�ن املتوق�ع أن تعم�ل األطراف

الليبية عىل استقرار الوضع يف طرابلس
وامل�دن األخرى.كما جاء يف املس�ودة أن

الجانبني الليبي�ني املتنازعني اتفقا عىل
تش�كيل لجن�ة عس�كرية لتحديد خط
اتص�ال ،ومراقب�ة وق�ف إط�الق النار.
وأك�دت وزارة الخارجي�ة الروس�ية ،يف
وقت س�ابق ،إج�راء محادث�ات ،امس
االثن�ني ،بني فريق�ي حف�ر والرساج،
تح�ت رعاي�ة وزارة الدف�اع الروس�ية
والركية.وج�اء يف بي�ان الخارجي�ة
الروسية“ :تعقد املحادثات بني األطراف
الليبية اليوم يف موس�كو برعاية وزراء
خارجي�ة ودف�اع تركي�ا وروس�يا يف
س�ياق تنفيذ مبادرة الرئيسني الرويس

والرك�ي ،الت�ي تم اإلع�الن عنها عقب
لقائهم�ا يف إسطنبول”.وأش�ار البيان
“من املتوقع أن يش�ارك الرساج وحفر
وممثل�و األط�راف الليبي�ة األخ�رى يف
ه�ذه املحادثات”.يف وقت س�ابق ،اتفق
الرئي�س ال�رويس فالديم�ر بوت�ني،
والرئيس الرك�ي رجب طيب أردوغان،
عىل خطة عمل مش�ركة بش�أن ليبيا،
ودعي�ا جميع األط�راف إىل وقف إطالق
الن�ار ابت�دا ًء م�ن منتص�ف اللي�ل 12
يناير /كانون الثان�ي ،والجلوس حول
طاولة املفاوضات عىل الفور.
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املوارد املائية تعلن امتالء سد
حديثة وحبرية احلبانية باملياه

بغداد /الزوراء:
أعلنـت وزارة املـوارد املائية إمتالء
سد حديثة وبحرية الحبانية لوفرة
الواردات املائية لنهر الفرات.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء»
نسـخة منـه انـه «ونتيجـة لذلـك
تسـتمر الوزارة بتحويل  300م/3
ثـا من نهـر الفرات اىل نهـر دجلة،
ويجـري حاليـا ً تجهيـز املنطقتني
الوسـطى والجنوبيـة مـن نهـر
الفرات بكمية  600م /ثا».
وعزت املوارد هـذا اإلجراء «لغرض
اكمـال الريـة الثانيـة للمحاصيل

الشـتوية واالسـتمرار بتغذيـة
هـور الحمـار واالهوار الوسـطى
باملياه العذبة إلحيـاء بيئة االهوار
والحفاظ عىل ارثها التاريخي».
يشـار اىل ان وزارة املـوارد املائيـة
استبعدت حــدوث فـيـضـانـات
خـــالل الـعـام الحايل الن االعوام
الفيضانية ال تكون متعاقبة.
مرجحـة «اسـتقبال موجـات او
ذروات عاليـة خـالل شـهري اذار
ونيسان من العام الحايل والسيطرة
عليهـا بسـبب التوسـعة يف مؤخر
ناظم الثرثار عىل نهر الفرات».
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االقتصاد النيابية لـ  :إتفاقية العراق مع الصني ستتيح
إمكانية إقامة مشاريع عمالقة بدون دفع مالي
الزوراء /ليث جواد:
أعلنت اللجنة االقتصادية النيابية
دخول اتفاقية العراق مع الصني حيز
التنفيذ ،موضحة أنها ستتيح إمكانية
إقامة مشاريع عمالقة واسرتاتيجية،
ودفع تكاليفها عرب النفط وليس
الدفع املايل نقدا أو باآلجل ،فيما أوضح
الخبري االقتصادي ،لطيف العكييل،
أنها ستقيض عىل الفساد املسترشي يف
مؤسسات الدولة من جهة ،وتضع حدا
لظاهرة االبتزاز الذي كانت تتعرض له
الرشكات االستثمارية يف العراق.
وقالت عضو اللجنة االقتصادية
النيابية ،ندى شاكر جودت ،يف حديث
لـ”الزوراء” :ان اتفاقية الصني دخلت
اآلن حيز التنفيذ ،ونأمل ان نرى خريا
منها ،وان ال تكون مجرد حرب عىل
ورق كاالتفاقيات السابقة التي وقعها
الجانب العراقي مع عدة دول ،ولم
نجن شيئا يذكر منها .مبينة :ان هذه
ِ
االتفاقية وقعت يف زمن رئيس الوزراء
السابق حيدر العبادي ،لكن جرى
تفعيلها يف زمن رئيس الوزراء الحايل،
املستقيل ،عادل عبد املهدي.
وأضافت جودت :ان ابرز ما يميز هذه

االتفاقية هو تحول االقتصاد من
الغرب اىل الرشق هذا من جانب ،اضافة
ان عملية االعمار واقامة املشاريع
العمالقة واالسرتاتيجية ،والتي لن

يدفع العراق بها اي مبلغ مايل سواء
بالحارض او اآلجل ،وانما الدفع يكون
عرب النفط.
أما الخبري االقتصادي ،لطيف العكييل،

فقال يف حديث لـ”الزوراء” :إن
هذه االتفاقية ستقيض عىل الفساد
املسترشي يف املؤسسات الحكومية،
والتخلص من عملية ابتزاز الرشاكات

االستثمارية كما كان يحصل معها
يف السابق .مبينا :أن العراق يحتاج
لكل صغرية وكبرية يف موضوع بناء
البنى التحتية النه منذ عام 2003
ولغاية اآلن لم تنشأ فيه اي مشاريع
اسرتاتيجية عىل وفق خطط متكاملة
تنموية شاملة ،فضال عن الدمار
الذي تعرضت له البنى التحتية بفعل
الحروب التي خاضها النظام السابق
من جانب ،والحصار االقتصادي الذي
دام اكثر من عقد من جانب اخر.
واوضح العكييل :ان االقتصاد العراقي
ريعي ،ويعتمد عىل النفط فقط ،وهذا
فيه خطر جدا عىل البالد ،الن اسعار
النفط غري مستقرة ومتذبذة ،وتؤثر
يف املوازنة ،لذا يجب النظر اىل اتفاقية
الصني من منظار ايجابي ،النها ستفتح
االبواب امام بقية الدول لالستثمار يف
العراق ،مثل املانيا وكوريا واليابان.
مبينا :أن الجانب االمريكي سوف
يسعى جاهدا اىل عرقلة هذه االتفاقية
واجهاضها من خالل الضغط عىل
الحكومة الحالية او الجديدة ،لذا يجب
ان تكون الحكومة قادرة عىل التخلص
من هذا الضغط.

حذر من عودة تنظيم داعش إىل العراق

ملك األردن :استقالة حكومة عبداملهدي أعادتنا خطوتني للوراء ولدينا ثقة بالقادة العراقيني
بغداد /متابعة الزوراء:
اكد ملك االردن ،عبد الله بن الحسني ،امس
االثنني ،ان استقالة الحكومة العراقية اعادتنا
خطوتني اىل الوراء ،وفيما اعرب عن ثقته بالقادة
العراقيني للعودة باالتجاه االيجابي ،حذر من
عودة تنظيم داعش االرهابي اىل العراق.
وقال ،امللك عبد الله الثاني ،يف مقابلة مع قناة
فرانس  ،24تابعتها “الزوراء” :ان “العراق
كان يسري بقوة يف اتجاه إيجابي خالل العامني
املاضيني ،وأعتقد أن رحيل الحكومة أعادنا
ربما خطوتني إىل الوراء” .مشريا اىل “انه يؤمن
بالشعب العراقي وقدرته عىل امليض قدما نحو
الضوء يف نهاية النفق”.
واضاف امللك عبد الله الثاني“ :اني واثق بقدرة

حمافظة نينوى
قسم العقود

القادة العراقيني عىل العودة نحو االتجاه
اإليجابي ،وان كان هناك انقسام يف املجتمع
العراقي ،فأنا متيقن أن قادة العراق سيعملون
من أجل تخطيه” .مبينا “علينا التعامل مع
عودة ظهور داعش ،ألن هذا سيشكل مشكلة
لبغداد ،ويجب علينا أن نقوم بمساعدة
العراقيني للتصدي لهذا التهديد ،وهو تهديد
لنا جميعا ،ليس فقط يف املنطقة ،بل وألوروبا
وبقية العالم”.
واكد عزمه اجراء مباحثات مع القادة االوربيني،
مبينا “ان املباحثات ستتناول إيران بشكل
كبري ،ولكنها ستتمحور أيضا حول العراق،
حيث سترتكز عىل كيفية دعم الشعب العراقي،
ومنحهم األمل باالستقرار وبمستقبل بالدهم،

وسنناقش أيضا كل املواضيع التي ،لألسف،
تشهدها منطقتنا”.
واشار اىل “أن الشعب العراقي هم الذين قد
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عانوا ودفعوا الثمن ،ويستحقون االستقرار
وامليض نحو املستقبل” .مؤكدا “السعي للتهدئة
والحد من التوتر يف املنطقة ،الن ما يحصل
يف طهران سيؤثر يف بغداد ودمشق وبريوت،
وعملية تحقيق السالم بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني”.
ولفت اىل “أن املنطق السليم سيسود ،كما
شاهدنا فيما حصل خالل األسبوع املايض،
كانت هناك نقاشات عديدة ليس مع الواليات
املتحدة فحسب ،ولكن مع العديدين تحت مظلة
الناتو عن كيفية االنتقال من حماية قوات
التحالف يف العراق ،لنوجه النقاش يف االتجاه
الصحيح ،وهو العمل مع العراق ،وآخرين يف
املنطقة ،من أجل التغلب عىل داعش ومواجهة

العدد 472 :حمافظة نينوى
التاريخ 2020/1/ 9 :قسم العقود

ُيعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مرشوع
تجهيز ونصب اجهزة اسنان واجهزة طبية للمركز التخصيص لطب
االسنان االيمن (ضمن تخصيصات مبالغ املناقالت للهجرة واملهجرين
البالغة  135مليار دينار ملحافظة نينوى) وبكلفة تخمينيه مقدارها
 2,217,138,000دينار (ملياران ومئتان وسبعة عرش مليون و مائة
و ثمانية و ثالثون الف دينار عراقي ) وبمدة تنفيذ (150يوم).
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات او املكاتب التخصصية باالجهزة
الطبية الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قسم العقود يف ديوان
املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتدا ًء من تاريخ نرش االعالن
ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم  2020/1/22للحصول عىل نسخة
من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره  500000دينار فقط (خمسمائة
الف دينار) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع
يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود مرفقا معة الوثائق
واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ الغلق
يوم املوافق  2020 /1/ 23الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض
العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس
املوافق  2020/ 1/16لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء.
مع التقدير
نجم عبدالله عبد
محافظ نينوى

عودته يف سوريا والعراق”.
وتابع :لدينا مشكلة يف ليبيا ،حيث نرى املقاتلني
األجانب الذين خرجوا من سوريا يعيدون
تمركزهم يف ليبيا بقوة ،ومن املنظور األوروبي،
بسبب قرب ليبيا من أوروبا ،هذا سيكون محور
نقاش مهم يف األيام القليلة القادمة عن كيفية
التعامل مع ليبيا ،والتأكد من أننا نقوم بما هو
مطلوب ملواجهة التنظيمات اإلرهابية.
واضاف :ان هذا سيخلق املزيد من االرتباك،
عىل ما أعتقد ،لقد كان هناك قرار رويس مهم
اليوم ،ونرجو أن يسهم ذلك يف تهدئة األمور،
ولكن عدة آالف من املقاتلني األجانب قد غادروا
إدلب ،وانتهى بهم املطاف يف ليبيا .مبينا :ان هذا
أمر علينا جميعا يف املنطقة ،وعىل أصدقائنا يف

أوروبا ،مواجهته يف عام  ،2020ألننا ال نريد
دولة فاشلة يف ليبيا ،ومواجهات مفتوحة أخرى
للتحالف ضد املنظمات اإلرهابية املتطرفة.
وزاد امللك عبد الله الثاني بالقول :كان هناك
مستوى تهديد أعىل خالل عام  2019عىل
أهداف معينة داخل األردن ،فمن منظور
عسكري نحن يف حالة تأهب أعىل ملواجهة وكالء
قد يستهدفوننا .مضيفا :نحن نرصد اتصاالت
تتحدث عن أهداف يف األردن ،وبالتايل نتخذ
اإلجراءات الالزمة للرد بالشكل املناسب ،ونكون
متأهبني ألي يشء ،لم يحدث يشء ،ولكن مرة
أخرى ،أعتقد أنه علينا أن نعود إىل الحوار بيننا
جميعا ،ألن أي سوء تقدير من أي طرف يعد
مشكلة لنا جميعا ،وكلنا سندفع الثمن.
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العدد477 :
التاريخ2020/1/ 9 :

ُيعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ ايصال املاء اىل
( )10قرى ( جليوخان ,اللك ,عيل رش ,شهرزاد ,خويتلة ,طربق  ,زيارة
عليا ,طربق زيارة سفىل  ,طواجنة ,برغنتي ,قرة تبة )
(ضمن تخصيصات الخطة االستثمارية االضافية لعام  2019ملحافظة
نينوى) وبكلفة تخمينيه } 9,843,521,000دينار{ تسعة مليارات و
ثمانمائة واربعون مليون وخمسمائة وواحد وعرشون الف دينارعراقي
وبمدة تنفيذ ( )400يوم.
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة
قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتدا ًء
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2020/1/22
للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 750,000
دينار فقط (سبعمائة وخمسون الف دينار) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع
يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود مرفقا معة الوثائق
واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ الغلق
يوم املوافق  2020 /1/ 23الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض
العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس
املوافق  2020/ 1/16لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء.
مع التقدير
نجم عبدالله عبد
محافظ نينوى

تقارير
العدد 7167 :الثالثاء  14 -كانون الثاني 2020

آبي يزور اإلمارات وسلطنة عمان بعد السعودية

توافق سعودي ياباني على تأمني
النفط واملالحة

الرياض/ميدل ايست اوناين:
أج�رى رئي�س ال�وزراء اليابان�ي ش�ينزو
آبي مباحث�ات مع العاهل الس�عودي امللك
سلمان وويل عهده تناولت التوترات االخرة
يف املنطقة وس�بل تأم�ني املاحة وإمدادات
النفط.
وتش�هد املنطقة توترات منذ مقتل الجنرال
االيراني قاسم سليماني يف غارة أمركية يف
بغداد االسبوع الفائت.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء الرس�مية ّ
أن امللك
سلمان بن عبد العزيز عقد جلسة مباحثات
رس�مية مع آبي الذي يقوم بجولة تستمر
خمس�ة أي�ام يف املنطق�ة تش�مل اإلمارات
وسلطنة عمان.
وأش�ارت إىل أنهم�ا اس�تعرضا العاق�ات
الثنائية ب�ني البلدين كما تطرقا للتعاون يف
مجاالت الس�ياحة وأمن اإلمدادات والذكاء
االصطناعي والطاقة املتجددة.
ومس�اء اول امس األحد ،استقبل ويل العهد
األمر محمد بن س�لمان آب�ي يف محافظة
العا يف شمال غرب اململكة.
وق�ال مدير ع�ام وزارة الخارجية اليابانية
لإلع�ام والدبلوماس�ية ماس�اتو اوتاكا يف
إيج�از صحايف يف فن�دق فاخ�ر يف الرياض
ّ
إن الزعيم�ني عق�دا اجتماعا اس�تمر نحو
ساعة تضمن لقا ًء ثنائيا بينهما استمر 20
دقيقة.
وأوضح أن آب�ي ارتدى العباءة الس�عودية
التقليدية خال لقائه ويل العهد السعودي.
ورصّ ح اوت�اكا أن آبي قال إن “أي مواجهة
عس�كرية يف الرشق األوسط بما يف ذلك بلد
مثل إيران س�تكون له�ا تداعياتها الكبرة
لي�س فق�ط ع�ىل الس�ام واالس�تقرار يف
املنطق�ة لك�ن عىل الس�ام واالس�تقرار يف
العالم بأرسه”.
وتاب�ع أن�ه “يج�ب تجن�ب اي مزي�د م�ن
التصعيد يف املنطقة”.
وأش�ار إىل أن آبي دع�ا كل االطراف املعنية
لانخ�راط يف جه�ود دبلوماس�ية لتخفيف
التوتر وأن يم�ارس الجميع أقىص درجات
ضبط النفس.
ونق�ل أوت�اكا ع�ن األم�ر محم�د تقديره
الجه�ود الدبلوماس�ية للياب�ان يف املنطقة
واتفاقه التام مع رؤية وتقييم آبي لألمور.
وأوض�ح ّ
أن األمر محمد أف�اد بان “التوتر
املتصاعد يف املنطقة س�يكون له أثر سلبي

عىل العالم ب�أرسه وأن األطراف يف املنطقة
تحت�اج يف ش�كل رضوري” لانخ�راط يف
حوار.
وأفادت اليابان الشهر املايض أنها سرتسل
مدمّ رة للقيام بأنشطة استخباراتية إضافة
إىل طائرتي مراقبة من طراز “بي-3يس” إىل
الرشق األوسط لكنها لن تنضم إىل التحالف
الذي تقوده واشنطن يف املنطقة.
وقال املتح�دث اليابان�ي ّ
إن آبي رشح لويل
العهد قرار طوكيو إرسال قوات الدفاع عن
النف�س للمنطقة لجمع معلومات مرتبطة
باالمن وتأمني السفن اليابانية.
ّ
لكن املس�ؤول أش�ار إىل أن اإلعداد إلرس�ال
هذه املدمرة ال يزال جاريا دون تقديم موعد
محدد لوصولها.
ونق�ل اوتاكا عن ويل العهد الس�عودي دعم
الري�اض الكام�ل لانخ�راط اليابان�ي يف
املنطقة.
وقال إن الزعيمني اتفقا عىل مواصلة العمل
عن كثب يف مس�ألة أمن وسامة املاحة يف
املنطقة.
واوض�ح أن آبي أك�د أهمية تواص�ل إمداد
النف�ط من الس�عودية إىل اليابان يف ش�كل
متواصل ومستقر.
ونق�ل ع�ن األم�ر محم�د تأكي�ده الت�زام
الرياض اس�تمرار واس�تقرار تدفق النفط
السعودي لليابان.
وحاولت اليابان ارساء توازن بني تحالفها
م�ع واش�نطن وعاقاته�ا التاريخي�ة
ومصالحها مع إيران.
وكانت يف الس�ابق بني أبرز مشرتي النفط
اإليران�ي لكنه�ا توقفت امتث�االً للعقوبات
األمركي�ة الت�ي فرض�ت بعدما انس�حبت
واشنطن من االتفاق النووي مع طهران يف
أيار/مايو .2018
وح�اول آبي خال االش�هر األخ�رة تقديم
نفس�ه كوس�يط ب�ني الوالي�ات املتح�دة
وإيران ،فقد زار طهران واس�تقبل الرئيس
اإليراني حسن روحاني يف طوكيو يف كانون
األول/ديسمرب.
وردا ع�ىل س�ؤال ح�ول نق�ل آب�ي مبادرة
وساطة بني الرياض وطهران ،قال اوتاكا ّ
إن
“موضوع إيران حساس للغاية وانا احجم
عن الخوض يف تفاصيل هذا املوضوع ،كما
اننا ال نرغب بال�رورة أن نصف جهودنا
بانها جهود وساطة”.
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احلكومة تطلب رمسيا سحـب قانون الضمان الصحي إلعادة صياغة مقرتحات جديدة دون جنبة مالية

الربملان يرجئ التصويت على مقرتح القانون وجلنة نيابية تكشف
عن الفئات املشمولة باخلدمات الطبية اجملانية
لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
أرج�أ مجل�س الن�واب التصوي�ت
ع�ىل بعض فقرات مق�رتح قانون
الضم�ان الصح�ي اىل الجلس�ات
املقبلة ،برغم انه صوّت يف مسته�ل
جلس�ته ،التي عقده�ا امس ،عىل
اس�تكمال التصويت ،قبل ان يقرر
استكمال التنس�يق واملناقشة مع
اللجان النيابية والجهات التنفيذية
حول مقرتح القانون.
وكالع�ادة تأخر انعقاد الجلس�ة
ع�ن موع�ده املق�رر ألكث��ر من
س�اعتي�ن لعدم تحق�ق النصاب
القانون�ي ،قب�ل ان تعق�د لجن�ة
الصح�ة النيابي�ة اجتماعا مغلقا
م�ع النائ�ب االول لرئيس مجلس
الن�واب ،حس�ن الكعب�ي ،لبحث
س�حب قانون الضمان الصح�ي
املع�د للتصوي�ت م�ن ج�دول
االعمال.
يأتي ذلك بعد ان كشفت االوساط
النيابية عن مطالبة رسمية وصلت
من وزارة الصحة اىل لجنة الصحة
وش�ؤون البيئ�ة النيابية بس�حب
قانون الضم�ان الصحي ،وعلمت
“ال�زوراء” ان “ وزارة الصح�ة
طلبت رس�ميا من مجل�س النواب
س�حب قانون الضم�ان الصحي،

حيث قدمت مجموع�ة مقرتحات
جديدة إلعادة صياغة القانون مرة
اخرى”.
وازاء ذل�ك ،اعلن�ت لجن�ة الصحة
وش�ؤون البيئ�ة النيابي�ة ان قرار
الحكوم�ة مخاطبة مجلس النواب
لس�حب قانون الضم�ان الصحي
ج�اء بذريع�ة ع�دم اطاعها عىل

مضمونه ،وخوفا من وجود جنبة
مالية تعرتض تطبيقه الحقا.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائ�ب
حس�ن خاطي ،ل�”ال�زوراء” :ان
“الحكوم�ة ال تملك جدية بترشيع
قانون الضمان الصحي الذي يمس
حياة املواطن الفقر ،ويمثل قفزة
نوعي�ة يف تقدي�م الخدمة الصحية

ال نستبعد شراء منظومة “إس ”-300الروسية

املتمي�زة” .مؤك�دا “ع�زم اللجنة
النيابي�ة تمري�ر قان�ون الضمان
الصح�ي خال الفص�ل الترشيعي
الحايل تلبية ملطالب املتظاهرين”.
واض�اف ان “ مق�رتح القانون تم
اع�داده داخ�ل الربمل�ان للخ�روج
بصيغ�ة مثالي�ة تخ�دم املواط�ن
بش�كل مب�ارش وتحقي�ق قف�زة

نوعية بهذا القط�اع” .مبينا انه “
تس�لمنا العديد من املاحظات من
الحكومة ،وتم تضمينها بالقانون،
لضم�ان موافق�ة الحكوم�ة عىل
القانون ،وعدم الطعن به مستقبا
لوجود جنبة مالية”.
واوض�ح “تم اس�تكمال القراءتني
االوىل والثانية للقانون ،والتصويت
ع�ىل ع�دد م�ن م�واده ،لك�ن
الحكوم�ة لديها الرغب�ة حتى اآلن
لس�حبه مرة اخ�رى م�ن الربملان
بذريع�ة ع�دم اس�تكمال رؤيته�ا
للقان�ون” .مؤك�دا ان “مق�رتح
القان�ون يتضمن اس�تثناء الكثر
م�ن الفئ�ات ،خصوص�ا الفئ�ات
املش�مولة بالرعاي�ة االجتماعية،
حي�ث س�تكون الخدم�ة الصحية
املقدمة لهم مجانا”.
وتابع الق�ول ان “مقرتح القانون
ج�اء تلبي�ة ملطال�ب املتظاهرين،
لك�ون وزارة الصح�ة ه�ي احدى
ال�وزارات الت�ي تخ�دم املواط�ن
العراقي” .مش�را اىل ان “القانون
س�يحدث انتقال�ة كب�رة بالواقع
الصح�ي والخدم�ات الصحي�ة
املقدم�ة للمواطنني ،وعند تطبيقه
سرتقي بمستوى الخدمة الصحية
املقدمة للمواطنني العراقيني”.

بعد شهرين من انتخابه بدعم من حزب “قلب تونس”

السفري العراقي يف إيران :بغداد ال تعرتف تونس ..حتركات لإلطاحة بالغنوشي من رئاسة الربملان
بعد أيام من سحب البساط من حتت أقدام احلكومة
بشرعية العقوبات على طهران
طهران /متابعة الزوراء:
أكد سفر العراق لدى طهران ،سعد جواد قنديل،
أن بغداد تتفاوض مع روس�يا ل�رشاء منظومة
“إس  ”300الصاروخي�ة للدف�اع الج�ويً ،
الفتا
إىل أن�ه من ال�وارد رشاء املنظومة ،فيما اعلن أن
الع�راق ليس جزءا ً م�ن منظوم�ة “العقوبات”
األمیركية عىل طهران ،وال يعرتف برشعيتها.
وق�ال قنديل ،يف مقابلة مع وكالة “س�بوتنيك”:
“ه�ذه املس�ألة (رشاء إس )300 -مطروح�ة
عىل طاولة املباحثات بني روس�يا والعراق ،ومن
املمكن أن يشرتي العراق هذه املنظومة”.
وأض�اف “العاق�ات العراقي�ة الروس�ية جيدة
للغاي�ة ،يف ضوء حرص بغداد عىل عاقات جيدة
مع جميع دول الجوار”.
وأردف الس�فر قندي�ل “الع�راق يح�رص ع�ىل
تنويع مصادر الس�اح ،ولدينا عقود تسليح مع
روسيا”.
ويف س�ياق اخر ،أکد السفر العراقي يف طهران،
س�عد جواد قنديل ،االثنني ،أن العراق ليس جزءا ً
من منظومة “العقوبات” األمیركية عىل طهران،
وال يعرتف برشعيتها.
وقال قنديل :إن “العراق ليس جزءا من منظومة
العقوب�ات األمركي�ة ع�ىل إي�ران وال يع�رتف
برشعيته�ا ،وال تمتل�ك ه�ذه العقوب�ات غطا ًء
قانونيا عىل مس�توى القانون الدويل ،باعتبارها
عقوبات أحادية الجانب”.

وحول حجم التب�ادل التجاري الحايل بني العراق
وإي�ران ،أوض�ح قندي�ل أن “حج�م التب�ادل يف
الوق�ت الراهن بني إيران والع�راق يقارب ال�12
مليار دوالر ،وقادة البلدين اتفقوا عىل زيادة هذا
املستوى ،ورفعه إىل  20مليار دوالر”.
وأض�اف“ :نح�ن مس�تمرون يف عاقاتن�ا
االقتصادية مع إيران ،ومستمرون بتطوير هذه
العاقة بغض النظر عن ه�ذه العقوبات ،ولكن
بالتأكيد ،وبصورة مب�ارشة وغر مبارشة ،هذه
العقوبات تؤثر يف مس�توى التبادل التجاري بني
البلدين.
وأوضح قنديل أن “العراق تمكن من استحصال
إعفاءات فيما يخص الطاقة ألن هذه أهم مورد
حيوي بالنس�بة للعراق ،ومهم بالنس�بة لإيران
كذل�ك ،واآلن املباحث�ات مس�تمرة ب�ني البلدين
ملواصلة التبادل التجاري بني البلدين دون اللجوء
إىل الدوالر ،أما بالعمل�ة املحلية أو عرب التبادالت
أو بطريق�ة أخ�رى غر ال�دوالر ،حت�ى ال تتأثر
العاقات ب�العقوبات األمركية عىل إيران”.
يف وقت س�ابق ،أعلن رئيس لجنة الدفاع واألمن
يف الربمل�ان العراق�ي ،محم�د رض�ا ،أن بغ�داد
اس�تأنفت مفاوضاتها مع موس�كو حول رشاء
أنظم�ة “إس .”-300ويح�اول الع�راق رشاء
أنظمة الدفاع الجوي الروس�ية منذ عام ،2017
لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل
الواليات املتحدة ما زال يعيق املفاوضات.

تونس /متابعة الزوراء:
أطلق ناشطون ومثقفون وجامعيون تونسيون
حم�ات مفتوح�ة لإلطاح�ة برئي�س “حرك�ة
النهضة” ،راش�د الغنويش ،من رئاسة الربملان،
وذل�ك بع�د أيام من س�حب البس�اط من تحت
أقدام الحكومة التي ش�كلتها “النهضة”.وبعد
ش�هرين من انتخاب�ه عىل رأس الربمل�ان بدعم
من ح�زب “قلب تونس”َ ،
يواج�ه أداء الغنويش
وسياس�اته بانتق�ادات كب�رة مع اس�تمراره
يف اتب�اع سياس�ة املحاور بش�كل يتعارض مع
الدبلوماس�ية التونسية ،التي تنأى بنفسها عن
االصطفاف�ات ،وبما يتعارض م�ع مصالحها.
وكانت زيارة الغن�ويش الغامضة إىل تركيا ،قبل
ايام ،القطرة التي أفاض�ت الكأس.وتبعا ً لذلك،
س�ارع آالف التونس�يني إىل التوقيع عىل سحب
الثق�ة م�ن الغن�ويش ،بعد س�اعات م�ن نرش
عريض�ة “ال للغنويش ع�ىل رأس الربملان” ،وتم
تداولها عىل مواقع التواصل االجتماعي .وتقول
العريضة“ :نحن  -التونس�يني  -رجاالً ونسا ًء،
نطل�ب من كل نائب نزيه ،ومن كل رجل وامرأة
ح�رة ،أن يوقعوا ع�ىل مطلبنا الراه�ن بإعفاء
راشد الغنويش من مهام رئاسة الربملان ،الوطن
أمان�ة ،عاش�ت تونس”.وبالت�وازي م�ع ذلك،
يجري اإلعداد داخل الربملان إلعفاء الغنويش من
رئاس�ته ،حيث يقود “الحزب الدستوري الحر”
تحركات ،لحشد األصوات الازمة لتمرير مطلب

س�حب الثقة من ّ
الغنويش.ودعا هذا الحزب ،يف
بي�ان ،مختلف الن�واب والكت�ل الربملانية الذين
س�اهموا يف إس�قاط حكومة الحبي�ب الجمي،
إىل إمض�اء عريض�ة لس�حب الثقة م�ن رئيس
الربمل�ان ،وتصحي�ح ما ع� ّده “خط�أ ً فادحا ً تم
ارتكاب�ه يف ح�ق هذه املؤسس�ة الدس�تورية”.
وأك�د “الح�زب الدس�توري الح�ر” أن�ه يضع
إمض�اء ن�واب كتلت�ه ال�� 17كبداي�ة للرشوع
يف جم�ع  73صوت�ا ً املس�توجبة لتمري�ر ه�ذه
العريضة.ودع�ا الحزب “كل القوى السياس�ية
الوطني�ة الحداثية إىل اختيار ش�خصية وطنية
جامعة تتمتع بالكفاءة واإلش�عاع ،وتقطع مع
اإلس�ام الس�يايس لتكليفها بتكوي�ن حكومة
دون تمثيلي�ة لتنظي�م اإلخ�وان ومش�تقاته،
حتى يتس�نى لتون�س تخطي أزمته�ا الخانقة
واالنعتاق من منظومة الفش�ل التي أدت بها إىل
التداين واالرتهان للخ�ارج ،وأضعفت مواقفها
الدبلوماس�ية الت�ي طامل�ا ميزتها”.وبحس�ب
الفصل  51من النظام الداخي للربملان يف تونس
“يمكن للربملان س�حب الثقة من رئيسه أو أحد
نائبي�ه بموافق�ة األغلبية املطلقة م�ن أعضاء
املجل�س بنا ًء عىل طل�ب كتابي معلّ�ل يقدم إىل
مكت�ب املجل�س من ُثل�ث األعضاء ع�ىل األقل،
ويعرض الطلب عىل الجلس�ة العامة للتصويت
بسحب الثقة من عدمه ،يف أجل ال يتجاوز ثاثة
أسابيع من تقديمه ملكتب الضبط”.

مفاوضات “سد النهضة” بواشنطن...اتفاق ومتديد أم انهيار وتصعيد؟
القاهرة/األناضول:
رغ�م آم�ال رس�مية يف القاه�رة وأدي�س أبابا
بإمكاني�ة ح�دوث انف�راج يف مفاوض�ات
واش�نطن امس اإلثنني بش�أن ملء وتش�غيل
س�د “النهضة” اإلثيوبي ،إال أن�ه ثمة توقعات
باحتمال عدم التوصل إىل اتفاق ،وتمديد عملية
التف�اوض ،أو انهيارها تمامً �ا ولجوء القاهرة
إىل خيارات تصعيدية سياس�ية ،مقابل حديث
سوداني معتاد عن التمسك بالحلول الوسط.
يف  6نوفمرب/ترشي�ن الثا ٍن�ي امل�ايض ،اتف�ق
وزراء خارجي�ة ال�دول الثاث ،خ�ال اجتماع
بواش�نطن ،عىل عقد أربع�ة اجتماعات فنية،
وبالفع�ل ُعق�د أحده�ا يف القاه�رة ،وآخ�ر يف
الخرطوم ،واجتماع�ان يف أديس أبابا ،أخرهما
األسبوع املايض.
عق�ب االجتماع الرابع ،تبادل�ت إثيوبيا ومرص
اتهام�ات باملس�ؤولية ع�ن ع�دم التوص�ل إىل
اتفاق ،قبل اجتماع واش�نطن برعاية الواليات
املتحدة والبنك الدويل.
وتتمس�ك أدي�س أباب�ا بإمكاني�ة التوص�ل إىل
اتفاق نهائي ،اإلثنني ،يف اجتماع واشنطن ،هو
ما ترغب به القاهرة ً
أيضا ،لكن دون تهاون يف
حصتها الس�نوية من مياه نه�ر النيل ،البالغة
 55.5مليار مرت مكعب ،وإال فس�تلجأ إىل املادة
العارشة.
وه�ذه املادة م�ن اتفاق إط�اري ،وقعته مرص
وإثيوبيا والس�ودان عام  ،2015تس�مح برفع
أم�ر املفاوض�ات ،ح�ال تعثره�ا ،إىل رؤس�اء
الدول أو اللجوء للوساطة ،وهذا أول احتماالت
املواجهة ،وفق مراقبني.
االحتم�االت تتضم�ن ً
أيض�ا :م�د املفاوض�ات
بوس�اطة أمريكية ،تصوي�ت الربملان املرصي
لصالح س�حب مرشوعي�ة االتف�اق اإلطاري،
وتقدي�م القاهرة ش�كوى إىل االتحاد اإلفريقي
ومجلس األمن الدويل ،وطلب وس�اطة وتحكيم
دويل.
وتقول أديس أبابا إن الهدف من بناء الس�د هو
توليد الكهرباء باألساس ،وال تستهدف اإلرضار

بحصة م�رص من املي�اه وال حصة الس�ودان،
البالغة  18.5مليار مرت مكعب سنو ًيا.
وثمة استبعاد لخيارين ،األول هو توجيه رضبة
عس�كرية مرصي�ة للس�د ،والثاني ه�و قبول
القاه�رة باتفاق عنتبي ،املوقع يف  ،2010حيث
ترفضه م�رص وتتواجد به إثيوبيا لاس�تفادة
من بند عدم اإلرضار بدول االتفاقية.
انفراج محتمل
قال املتحدث باسم وزارة الري املرصية ،محمد
الس�باعي ،يف ترصي�ح صحف�ي الس�بت ،إن
القاه�رة تأمل بانفراجة يف اجتماع واش�نطن،
وأن يكون فرصة لتقريب وجهات النظر.

ورأى أن الوص�ول إىل اتف�اق وارد ،طاملا توجد
ني�ة حس�نة وروح إيجابي�ة ،أم�ا يف حال عدم
التوصل إىل اتفاق ،فلكل حدث حديث.
وذك�رت الوكال�ة اإلثيوبي�ة الرس�مية لألنباء،
األسبوع املايض ،أن اجتماع واشنطن يهدف إىل
ح�ل الخافات والتوص�ل إىل اتفاق نهائي ،وإال
فسيتم اللجوء إىل املادة العارشة.
عش�ية االجتماع ،وخال مؤتمر صحفي أثناء
زيارته بريتوري�ا ،طلب رئي�س وزراء إثيوبيا،
آب�ي أحم�د ع�ي ،األح�د ،م�ن رئي�س جنوب
إفريقي�ا ،س�ريل راماف�وزا ،بصفت�ه الرئيس
املقبل لاتحاد اإلفريقي ،الوساطة يف األزمة.

وذك�رت هيئ�ة اإلذاع�ة يف جن�وب إفريقيا أن
راماف�وزا “واف�ق عىل مس�اعدة إثيوبيا يف حل
أزمة سد النهضة مع مرص”.
وبينم�ا تتواص�ل األزمة ،تس�تمر أدي�س أبابا
يف بن�اء الس�د ع�ىل الني�ل األزرق ،وأعلن�ت ،يف
ديس�مرب /كان�ون األول امل�ايض ،اكتم�ال 70
باملئة من أعمال املرشوع ،عىل أن يتكمل تمامً ا
يف .2023
خيارات القاهرة
وفق مختار غبايش ،نائب رئيس املركز العربي
للدراس�ات السياس�ية واالس�رتاتيجية (غ�ر
حكوم�ي) لألناضول ،فإنه يج�ب عىل القاهرة

البح�ث عن آلية جديدة ،يف ظ�ل موقف إثيوبي
ال يُتوقع منه “بادرة خر ..الس�د عىل مشارف
االكتم�ال وال يج�ب أن نكرر مبدأ فلس�طني يف
إدارة مفاوضات با جدوى”.
وأض�اف أنه يوج�د حديث ع�ن إمكانية لجوء
مرص إىل االتحاد اإلفريقي ومجلس األمن ،حال
ح�دوث تعث�ر جديد ،وس�ط اس�تبعاد مرصي
للخيار العسكري.
فيما قال س�عيد ص�ادق ،أكاديمي متخصص
بالعاق�ات الدولي�ة وعلم االجتماع الس�يايس،
لألناض�ول“ :يوج�د خي�اران ،أم�ا التوصل إىل
اتف�اق يف اجتم�اع واش�نطن ،أو التوج�ه إىل
وس�اطة وتحكي�م دويل ،وهذا يحت�اج موافقة
كل األطراف”.
وتاب�ع أن مرص ستس�تند إىل موق�ف الواليات
املتح�دة والبنك الدويل ،حال تعث�ر املفاوضات،
خاص�ة أن هذا املوقف من ال�وارد ج ًدا أن يلوم
إثيوبي�ا ،وه�و ما س�يكون ل�ه تأث�ر إعامي
وسيايس دويل قوي.
واس�تطرد :موق�ف إثيوبي�ا يف ه�ذه الحال�ة
ً
محرجا ،خاصة مع واش�نطن ،أكرب
س�يكون
الداعم�ني االقتصادي�ني لها ،وس�تقع يف أزمة
مع التحرك الدويل ملرص وإمكانية إعان جهات
دولية ممولة للس�د وقف أي�ة منح ،بل وفرض
عقوب�ات م�ن األمم املتح�دة عىل أدي�س أبابا،
بحسب تقديره.
وشدد عىل أن الخيار العسكري مستبعد رسم ًيا
من الجانبني ألسباب كثرة مرتبطة بتداعياته
السلبية.
ورجح إمكانية سحب الربملان املرصية لرشعية
ً
س�ابقا لاتف�اق اإلطاري حول الس�د،
منحها
ً
مش�ككا يف ما ذهب إليه مراقبون من احتمال
أن ت�رد إثيوبيا بالتنصل من التزاماتها بموجب
االتفاق.
ورأى ص�ادق أن التلوي�ح بس�حب اعرتاف�ه
ً
ضغطا دبلوماس� ًيا
باالتف�اق يبق�ي يف النهاية
سيتماىش مع سعي مرص الدائم إليجاد موقف
دويل مس�اند ،مس�تبع ًدا دخ�ول م�رص يف أي�ة

اتفاقيات جديدة للمياه ،يف إشارة إىل عنتبي.
اتفاق أو تمديد
قال وزي�ر الري املرصي األس�بق ،محمد نرص
عام الدي�ن ،يف ترصيح�ات لصحيف�ة محلية
الجمع�ة امل�ايض ،إنه توج�د ثاث�ة احتماالت
للحلً ،
أوال هو طلب أمريكا من األطراف الثاثة
إبداء مرونة زائدة لاتفاق عىل النقاط العالقة،
أو مد فرتة املفاوضات ملدة شهر أو أسبوعني.
أم�ا االحتم�ال الثال�ث ،وفق ع�ام الدين ،فهو
إع�ان فش�ل املفاوض�ات ودخ�ول واش�نطن
كوس�يط ملدة ش�هرين لحل النق�اط العالقة،
وهي لن تسمح بفشل املفاوضات.
وقال اإلعامي املرصي املقرب من الس�لطات،
عمرو أديب ،يف برنامجه املتلفز ،إن املفاوضات
وصلت إىل طريق مسدود ،وهناك من يرون أنه
س�تحدث انفراج�ة يف اجتماع واش�نطن ،وأنا
لس�ت منه�م ،أو االس�تعانة املرصي�ة بمحكم
دويل ،واللجوء إىل هيئات دولية.
الخرطوم ..إدارة مشرتكة
ع�ادة ما يق�ف الس�ودان يف املنتص�ف ،ويؤكد
حرصه عىل حل األزمة ،رغم أن رئيس وزرائه،
عب�د الله حم�دوك ،ق�ال لصحيف�ة “االهرام”
الثاني الجاري،
املرصية مطلع يناير /كان�ون
ٍ
إن “موقف السودان من سد النهضة هو نفسه
موقف مرص فالس�ودان دولة يف املنتصف بني
إثيوبيا ومرص ،وأي تأثر لسد النهضة سيكون
السودان أول املتأثرين”.
وأض�اف أن مصالح الخرط�وم تتفق مع رؤية
القاه�رة من الس�د ،وبالت�ايل فنح�ن مؤمنني
بأهمية التفاهم واالتفاق بني الدول الثاث.
وأردف حم�دوك“ :األه�م ه�ي قضية تش�غيل
الس�د ،فإثيوبي�ا ت�رى أن التش�غيل قضي�ة
س�يادية ،ونحن ال نعارض ذلك ،لكن التشغيل
يك�ون ع�رب التفاه�م وتب�ادل املعلوم�ات بني
البل�دان الثاث�ة ،بم�ا ال ي�ر أ ًي�ا منه�ا ،وأن
تكون هناك إدارة مش�رتكة للسد” .ولم يطرح
الس�ودان ملف اإلدارة املش�رتكة للس�د رسم ًيا
خال املفاوضات.

امن ومجتمع
العدد 7167 :الثالثاء  14كانون الثاني 2020

العمل :إطالق منحة الطوارئ الثانية
مرتبط بإقرار املوازنة
بغداد /الزوراء:
ُ
ْ
وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ،امس االثن�ن ،ان اطالق منحة الطوارئ
اك�دت
للش�هر الثاني للعاطل�ن مرتبط بتوف�ري التخصيصات املالية ضم�ن موازنة العام
.2020
وق�ال وزير العمل والش�ؤون االجتماعية ،باس�م عبد الزمان ،يف بي�ان اطلعت عليه
«ال�زوراء» :إن “ال�وزارة خاطبت الجهات املعنية لغرض رص�د التخصيصات املالية
الخاص�ة بمنحة الط�وارئ الثانية للعاطل�ن” .نافيا “اي اط�الق للمنحة يف الوقت
الحايل لعدم توفر التخصيصات املالية الخاصة بها”.
وأضاف عبد الزمان أن “منحة الطوارئ االوىل تضمنت تسع دفعات للمشمولن بها،
واطلقت بعد رصد الوزارة مبالغها من موازنتها الخاصة”.
واك�د عبد الزمان ان “الوزارة من املؤم�ل ان تعاود اطالق منحة الطوارئ بعد توفري
التخصي�ص امل�ايل ضمن موازن�ة  ،2020إذ تس�عى لش�مول اكرب ع�دد ممكن من
العاطلن عن العمل ممن قدموا ولم تظهر اس�ماؤهم ،بيد ان ذلك يعتمد عىل املبالغ
التي سرتصد بهذا الصدد».
ودع�ا وزير العمل الجه�ات االعالمية اىل “تجنب نرش املعلوم�ات الخاطئة من دون
الرجوع اىل املواقع الرسمية املعتمدة من قبل الوزارة ،الن هناك مواقع وهمية تدعي
ارتباطها بالوزارة وتروج أخبارا كاذبة”.
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النزاهة تصـدر أمر استقدام حبق وكيل وزير ومدير عام أسبقني يف الصحة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة ،ام�س االثن�ن ،ع�ن
صدور أمر اس�تقدام بحق وكيل وزير الصحة
للش�ؤون اإلدارية واملدير الع�ام لدائرة صحة
محافظة نينوى األسبقن؛ لتسببهما بإهدار
امل�ال العام .من جهة اخرى ،أفصحت الهيئة،
امس ،عن إفصاح وزير التعليم العايل والبحث
العلم�ي وأربع� ٍة م�ن أعضاء مجل�س ُّ
النوَّاب
ِّ
لل�دورة الحاليَّ�ة ع�ن ذممه�م املاليَّ�ة للعام
.2020
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه ،إن “الهيئ�ة التحقيقي�ة القضائي�ة
املختص�ة بقضايا النزاه�ة يف نينوى أصدرت
أمرا ً باس�تقدام وكيل وزير الصحة للش�ؤون
اإلداري�ة واملدي�ر الع�ام لدائرة صح�ة نينوى
األس�بقن؛ عن تهم�ة إلحاقهما الرضر باملال
العام من خالل إنش�اء بناية وجمعية إسكان
مرىض الثالسيميا داخل مستشفى ابن األثري
التابع لوزارة الصحة».
وأض�اف البي�ان أن “إنش�اء البناية ت�م بنا ًء

طلب م�ن املدير العام لصح�ة املحافظة
عىل
ٍ
وموافق�ة وكيل الوزير للش�ؤون اإلدارية عىل
ذلك ،بالرغم من أن جمعية مرىض الثالسيميا
ليست حكومية”.
وأوضحت أن “أمر االستقدام يف القضيّة التي

َّ
حققت فيه�ا الهي�أة وأحالتها ع�ىل القضاء
صدر وفق�ا ً ألحكام امل�ادة ( )331من قانون
العقوبات”.
من جه�ة اخ�رى ،أفصح�ت هيئ�ة النزاهة،
امس االثنن ،ع�ن إفصاح وزير التعليم العايل

العلم�ي وأربع ٍة م�ن أعضاء مجلس
والبحث
ِّ
ُّ
الن َّ
�واب لل�دورة الحاليَّ�ة عن ذممه�م املاليَّة
للعام .20120
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،أنها “تلقت استمارة كشف الذمة املاليَّة
َّ
الخاص�ة بوزير التعليم العايل والبحث العلمي
(قيص عب�د الوهاب عب�ود الس�هيل) وكذلك
االس�تمارات الخاص�ة بأربع�ة م�ن أعض�اء
النوَّاب للدورة الحاليَّ�ة ،وهم ٌّ
مجل�س ُّ
كل من
الن�واب (عيل من�اع عطية س�لمان البديري)
و (من�ى صال�ح مه�دي صالح العم�ريي) و
(انتص�ار عيل خض�ري محمود الجب�وري) و
(صادق حميد حسن عويد السليطي)”.
وكان�ت الهيئ�ة ق�د أفصح�ت نهاي�ة الع�ام
املنرصم عن تفاصي�ل التعديل األول لقانونها
النافذ رقم  30لسنة  ،2011بعد إقرار مجلس
�واب التعدي�ل ،طبق�ا ً ألح�كام البن�د أوالً
ُّ
الن َّ
ً
َّ
َّ
م�ن امل�ادة ( )61والبند ثالثا م�ن املادة ()73
م�ن الدس�تور ،إذ ح�ددت امل�ا َّدة ( /16أوالً)
املشمولن باإلفصاح عن ذممهم املالية.

بلدية الرمادي تواصل أعمال تأهيل سوقها الكبري

ختصيص  25مليار دينار إلعمار وتأهيل عشرات املشاريع املتضررة يف األنبار
بغداد /الزوراء:
اعل�ن قائممق�ام قض�اء الحباني�ة
بمحافظ�ة االنبار ،ع�يل داود الدليمي،
ام�س االثن�ن ،ع�ن قي�ام الحكوم�ة
املحلي�ة برص�د نح�و  25ملي�ار دينار
إلعادة اعمار وتأهيل عرشات املشاريع
الخدمي�ة املت�رضرة رشق�ي مدين�ة
الرم�ادي .من جهة متصل�ة ،تتواصل
اعم�ال إعم�ار وتأهي�ل س�وق مدينة

بغداد /الزوراء:
اعل�ن قائممق�ام قض�اء بيج�ي يف
محافظ�ة ص�الح الدي�ن ،محم�د
محم�ود ،ام�س االثن�ن ،ع�ن عودة
 %85م�ن نازحي القض�اء اىل مناطق
سكناهم.
وق�ال محم�ود يف ترصي�ح صحف�ي
تابعته «ال�زوراء» إن “قض�اء بيجي
س�جل نس�بة عودة للنازح�ن بلغت

 .”%85مبين�ا أن “الوض�ع االمن�ي
مستقر اىل حد كبري يف القضاء».
وأض�اف أن “قطاع�ات الكهرب�اء
والصحة والرتبية تسري بشكل طبيعي،
ولكنها تحتاج اىل كوادر اضافية لسد
النقص الحاصل يف الدوائر املذكورة”.
مبينا أن “مرشوع املجاري بحاجة اىل
تكثيف الجه�د لبرشي واملايل لالنتهاء
منه بشكل كامل”.

الرمادي الكبري مركز محافظة األنبار.
وق�ال الدليم�ي يف ترصي�ح صحف�ي
تابعته «ال�زوراء» :إن “حكومة االنبار
املحلي�ة ،وبالتنس�يق م�ع املنظم�ات
االممي�ة ،تمكن�ت م�ن اع�ادة اعم�ار
وتأهيل العرشات من املشاريع الخدمية
املت�رضرة ج�راء العملي�ات االرهابية
يف مناط�ق قضاء الحباني�ة والخالدية
ومناط�ق مختلف�ة رشق�ي مدين�ة

اجلمارك تتلف مواد
خمتلفة خمالفة يف مجرك
الشحن اجلوي

املنافذ تضبط مسافرا حبوزته مادة
خمدرة يف زرباطية
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت هيئ�ة املنافذ الحدودية ،ام�س االثنن ،عن ضبط مس�افر ايراني بحوزته
مادة مخدرة يف زرباطية.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن “مفارزها يف منفذ زرباطية
الحدودي يف محافظة واس�ط ،تمكنت من ضبط مس�افر إيراني بحوزته “ 20غم
من مادة الكرستال».
واضاف�ت ان “عملية الضب�ط تمت قبل دخوله صالة املس�افرين من قبل مفرزة
شعبة مكافحة املخدرات املنفذ”.
موضحة انه “تمت إحالة ما تم ضبطه عىل وفق محرض أصويل اىل شعبة مكافحة
مخدرات بدرة إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه”.

الدفاع تعثر على كدس للعتاد يف
بساتني الطارمية
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الدفاع ،امس االثنن ،العثور
ع�ىل ك�دس للعت�اد يف بس�اتن الطارمية
ش�مايل بغداد.وقالت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نس�خة من�ه ،ان «ابطال فرقة
املش�اة السادس�ة والقطعات امللحقة بها

عثروا عىل كدس عتاد يحتوي عىل عبوات
ناس�فة وصواري�خ ومقذوف�ات وقناب�ر
هاون واسلحة مختلفة».
واضاف�ت ان «العملي�ة ج�اءت خ�الل
تنفيذهم عملية الس�الم الواعد يف بساتن
الطارمية».

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العام�ة للجمارك ،امس االثنن،
إت�الف ش�حنة ادوي�ة برشي�ة وم�واد دعائية
موس�ومة وم�واد اولي�ة لصناع�ة األدوي�ة
ومستلزمات طبية ومختربية واحبار يف جمرك
الش�حن الجوي مخالفة للضوابط والتعليمات
النافذة.
وذكر بي�ان للهيأة ان «عملية االتالف تمت من
قب�ل لجنة مختصة ش�كلت له�ذا الغرض مع
الجه�ات الس�اندة العامل�ة يف جمرك الش�حن
الجوي يف مطار بغداد الدويل».
مؤكدا ً انها «اتخذت اإلجراءات القانونية بحق
املخالفات عىل وفق املادة / 68ثانيا من قانون
الجم�ارك النافذ رق�م  23لس�نة  1984املعدل
والتعليمات النافذة».
وأض�اف ان «العملي�ة تأت�ي ضمن إج�راءات
مش�ددة تق�وم به�ا الجم�ارك يف كل مراكزها
الجمركي�ة للح�د م�ن دخ�ول امل�واد املخالفة
لضوابط و تعليمات االسترياد».

الرمادي ،ضمن خطة دعم جهود االمن
واالعمار يف املناطق املحررة “.
واض�اف ان” كلف�ة هذه املش�اريع
تقدر ب��  25ملي�ار دينار ،وش�ملت
اع�ادة اعم�ار ش�بكات الط�رق
والكهرب�اء ومحط�ات تنقي�ة املياه
الصالح�ة للرشب ،فضال ع�ن اعادة
تأهي�ل االبنية املدرس�ية والحكومية
واملراك�ز الصحي�ة املت�رضرة ج�راء

العمليات اإلرهابية”.
وأوض�ح الدليم�ي أن “اع�ادة اعم�ار
وتأهيل العرشات من املشاريع املترضرة
ج�راء العملي�ات االرهابي�ة س�اهم يف
االرتق�اء بالواقع الخدم�ي ،ونجم عنه
انجاز ما نس�بته  %80من اعادة اعمار
وتأهيل املشاريع املترضرة “.
م�ن جه�ة متصل�ة ،تتواص�ل اعم�ال
إعمار وتأهيل س�وق مدين�ة الرمادي

الكبري مركز محافظة األنبار.
وأكدت بلدية الرمادي اس�تمرار العمل
بوترية متصاع�دة يف {مرشوع تطوير
س�وق الرم�ادي القدي�م} ،إلنج�از
كل مفاص�ل امل�رشوع ،وباس�تخدام
الطابوق الخرساني املقرنص ،وذلك يف
س�ياق خطة البلدية لتوف�ري الخدمات
األساس�ية الت�ي يحتاجه�ا املواط�ن
األنباري.

ضبطت أربع عجالت حمملة مبواد خمالفة للقانون

شرطة دياىل حتبط خمططا داعشيا وتعلن تأمني ثالثة وديان
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قي�ادة رشط�ة دي�اىل ،ام�س االثنن،
عن تأم�ن قرى الوديان الثالثة ش�مال رشق
املحافظ�ة ،فيم�ا أك�دت احب�اط س�يناريو
لتنظي�م “ داع�ش” االجرام�ي .ويف س�ياق
متص�ل ،اعلن�ت قي�ادة رشط�ة دي�اىل ،امس
االثن�ن ،ضب�ط  4عجالت محمل�ة بمواد غري
قانونية يف املحافظة.
وق�ال مدير اع�الم رشطة دي�اىل العميد نهاد
املهداوي يف ترصيح صحفي تابعته «الزوراء»
ان” رشط�ة دي�اىل بالتنس�يق م�ع بقي�ة
التشكيالت االمنية ،ومنها الجيش ،نجحت من
خالل عملية عسكرية واس�عة انطلقت ،يوم
امس االول ،من تأمن قرى وديان (الس�مج-
الحدي�د -الث�الب) والت�ي تق�ع ب�ن خانقن
وجلوالء(80كم شمال رشق بعقوبة)”.
واض�اف امله�داوي ان” تأمن ق�رى الوديان
الثالثة ،وانهاء عملية تمشيط واسعة ،اسهم
يف احب�اط مخطط داعيش كان يراد منه اثارة
االوضاع يف تل�ك املناطق ،لك�ن عملية االمس
حققت نجاحا مهم�ا يف درء مخاطر االرهاب
ع�ن تل�ك الق�رى وتأم�ن مس�اراتها الربية
وتاللها العالية».
واش�ار مدير اعالم رشطة دياىل اىل ان” قيادة
الرشط�ة وضع�ت خطط�ا مهمة ملس�ك تلك
املناط�ق ،ونرش نقاط مرابطة بالتنس�يق مع
بقية التش�كيالت االمنية كونه�ا مناطق ذات

بعد اسرتاتيجي مهم”.
وكانت قوات امنية مشرتكة مدعومة بطريان
الجيش ،شنت ،يوم امس االول ،عملية واسعة
يف مناطق الوديان الثالثة ش�مال رشق دياىل،
ونجحت من تدمري مضافات لداعش وتفكيك
عبوات ناسفة.
ويف سياق متصل ،اعلنت قيادة رشطة دياىل،
امس االثنن ،ضبط  4عج�الت محملة بمواد
غري قانونية يف املحافظة.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نسخة منه ،إن «سيطرة السالم شمال قضاء

الخالص التابعة لقس�م ش�ؤون الس�يطرات
والط�رق الخارجي�ة يف قي�ادة رشط�ة دياىل،
تمكن�ت من ضب�ط  4عجالت محمل�ة بمواد
ممنوعة من االسترياد العجلتن االوىل والثانية
محمل�ة بم�ادة م�رشوب الطاق�ة املمن�وع
م�ن االس�ترياد ،والعجلت�ان الثالث�ة والرابعة
محملت�ان بم�ادة بي�ض املائ�دة املمنوع من
االستريا».
واضاف�ت انه «ت�م تس�ليم امل�واد املضبوطة
والعج�الت وس�ائقيها اىل الجه�ات املختصة
التخاذ مايلزم».

الداخلية تقبض على عصابة حاولت ابتزاز فتاة يف بغداد
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الداخلية ،ام�س االثنن ،عن
اعتقال عصابة رسقت هاتف فتاة وابتزتها
مقابل عدم نرش صورها ببغداد.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه ان «مف�ارز مكت�ب الق�دس
التابع�ة اىل مديرية مكافح�ة اجرام بغداد،
تمكن�ت م�ن الق�اء القب�ض ع�ىل عصابة

مكون�ة م�ن اربعة متهمن ش�مال رشقي
العاصمة بغداد».
واضاف�ت ان «العملية جاءت بعد تس�جيل
اخب�ار م�ن فت�اة ح�ول رسق�ة هاتفه�ا
وتهديدها من قبل افراد العصابة بعدم نرش
صورها ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي
مقاب�ل ان تدف�ع مبلغ�ا م�ن امل�ال قدره
(خمسة االف دوالر امريكي)».

مش�رية اىل ان�ه «تم تش�كيل فري�ق عمل
مخت�ص نج�ح يف اداء مهمت�ه بع�د جمع
املعلومات والتحري عن املتهمن االربعة».
واكدت انه «تم اتخ�اذ االجراءات القانونية
بحقه�م اصولي�ا ،وع�رض اوراقهم�ا
التحقيقي�ة ع�ىل القايض املخت�ص ،فقرر
توقيفهم�ا عىل وف�ق احكام امل�ادة (452
ق.ع)».

التعليم النيابية تصدر توصيات جديدة بشأن األحداث األخرية يف بعض اجلامعات
بغداد /الزوراء:
اص�درت لجن�ة التعلي�م الع�ايل والبحث
العلم�ي النيابي�ة ،ام�س االثن�ن ،بيانا ً
بش�أن االح�داث االخ�ري الت�ي حدثت يف
بعض الجامعات.
وذكر بيان للجنة تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه ،ان «اللجن�ة راقب�ت بقلق ش�ديد
احداث يوم االحد ،املوافق ،2020/1/12
ويف الوقت ال�ذي كان فيه أعضاء اللجنة
راغب�ن ومس�تبرشين بع�ودة انتظ�ام
الدوام يف الجامع�ات واملعاهد الحكومية
واألهلي�ة ،إال ان ما حص�ل من احداث يف
بعض الجامعات قد اقلق بشكل كبري كل
املعنين خوفا ً من تصاعد املواقف وخوفا ً
عىل س�المة وأمن أبنائن�ا الطلبة ،ومنها
م�ا ح�دث يف جامع�ة واس�ط واعتصام
بعض الطلبة امام مبنى الوزارة وغريها
من االحداث».

وان اللجنة ترى ما ييل:
 .1التظاه�رات الس�لمية ح�ق مكف�ول
دستوريا ً وعىل القوات األمنية حماية كل
الطلبة املتظاهرين ،والعمل عىل تس�هيل
كل اإلج�راءات ،وتمك�ن الطلب�ة بع�د
حمايتهم يف تخصي�ص مكان يؤمن فيه
الطلبة التعبري عن آرائهم بكل حرية .
 .2ع�دم مالحقة الطلب�ة املتظاهرين او
املعتصم�ن او تهديده�م ب�أي نوع من
أنواع التهديد.
 .3حماي�ة املؤسس�ات التعليمي�ة م�ن
بع�ض النفر الض�ال الذي يح�اول خلط
األوراق والتأث�ري واالرضار بامل�ال العام،
ويف الوق�ت نفس�ه لتش�ويه التظاهرات
السلمية للطلبة.
 .4نطال�ب بعقد جلس�ة خاص�ة علنية
ملجل�س الن�واب ،وبحض�ور ممثلن عن
الطلبة ،لالستماع اىل طلباتهم ومعاناتهم

يف الجامعات واملؤسسات التعليمية.
 .5ع�ىل الجامع�ات كافة عق�د مجالس
جامع�ة طارئ�ة ،وبحض�ور ممثلن عن
الطلب�ة ومناقش�ة التقوي�م الجامع�ي
الجديد ،واستخدام الصالحيات املمنوحة
لهم وبما يتناس�ب مع ظروف الطلبة يف
املحافظات املختلفة.
 .6أن تق�وم وزارة التعليم العايل والبحث
العلم�ي بتجمي�د العمل بامل�ادة ( )5من
قرار هيأة الرأي يف االجتماع االس�تثنائي
الخاص بتنفيذ املادة ( )9من التعليمات
االمتحاني�ة رق�م ( ،)134واعتب�ار ذلك
نتيج�ة طبيعية يف ح�ال انتظ�ام الدوام
الرسمي.
 .7ع�ىل الحكوم�ة الجدي�دة ان تضع يف
حس�ابها اولوي�ة االهتم�ام باملنظوم�ة
التعليمية ،وابداء وتوفري ما يلزم واجراء
التغي�ري الج�ذري يف قطاع�ي الرتبي�ة

والتعليم ».
وتاب�ع البيان «نذك�ر أبناءنا الطلبة بأن
تاري�خ الع�راق م�ر بمنعطف�ات كثرية
ومهم�ة كان للبعض مها نتائج كبرية يف
تغيري االنظمة السياسية الحاكمة ،وكان
للطلب�ة دور كبري يف مجرياتها ،ومع ذلك
لم تلغ س�نة دراس�ية ،وما كان التقويم
الجامع�ي إال ترتيب�ا ً لع�ام درايس جديد
يضمن فيه الطالب ،وبمساعدة اساتذته،
النجاح ،والتي هي غاية كل عوائل الطلبة
وذوي ش�هداء العراق الذين سقطوا من
اجل العراق ،وأن تصل رسالة التظاهرات
واالعتصام�ات اىل ابعد مدى ،وما هي إال
رس�الة حي�اة تطلقوها عىل م�ن اطلق
رص�اص املوت عىل ص�دور زمالئكم من
متظاهرين وناش�طن واعالمين ،كانوا
ي�ؤدون واجبه�م الوظيف�ة ب�كل رشف
وامانة واخالص».
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كشفت عن ان عام  2022سيشهد نهاية استرياد املشتقات

النفط :خنطط إلنتاج  8ماليني برميل يومياً خالل العقدين املقبلني
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة النفط ،ام�س االثنن ،أن
ال�وزارة تخط�ط للوص�ول إىل انتاج 8
ملي�ون برمي�ل يوميا ً خ�ال العقدين
املقبلن ،مبينة أنها تس�عى إىل مواكبة
التط�ور الكب�ري يف الصناع�ة النفطية
ْ
كش�فت ع�ن ان العام
العاملي�ة .بينما
 2022سيش�هد انج�از اعم�ال تأهيل
مص�ايف الصم�ود وبيج�ي وادخ�ال
مصف�ى كرب�اء للخدمة ،مما يس�هم
يف س�د الحاج�ة املحلي�ة م�ن مختلف
املش�تقات النفطي�ة ،واالس�تغناء عن
استرياد مادتي البنزين والكازاويل.
وق�ال وزي�ر النف�ط ،ثام�ر الغضبان،
خال ورش�ة أقامتها ال�وزارة لغرض
االرتق�اء ب�أداء العامل�ن وال�رشكات
الوطني ،بحسب بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه ،إن «ال�وزارة ماضية يف
تحقي�ق نقلة تكنولوجي�ة واقتصادية
وإداري�ة وبرشي�ة ،م�ن خ�ال العمل
والتخطيط الس�ليم لارتقاء باملحتوى
الوطني».
مبين�ا ً أن «ال�وزارة تس�عى إىل مواكبة
التط�ور الكب�ري يف الصناع�ة النفطية
العاملية ،فضاً ع�ن متطلبات االرتقاء
بمس�تويات االنتاج النفط�ي والغازي
يف الع�راق الذي من املخط�ط الوصول
بمعدالتها من ( )8 6-مليون برميل يف

العقدين املقبلن».
وأض�اف الغضب�ان أن «الورش�ة
اس�تعرضت الخطوات األساسية التي
يمك�ن اتخاذه�ا إلحداث نقل�ة نوعية
يف أداء العامل�ن وال�رشكات الوطني�ة
وااللتزام بالعمل املؤس�ي ،من خال
التعاقد مع رشكات استشارية رصينة
أو مستشارين دولين ،لاستفادة من
خرباتهم يف تطوير العاملن والرشكات
الوطنية ،وتم اختيار  ١٠من الرشكات
العاملي�ة الرصين�ة يطل�ق عليها (Top
 ،)10وخصوص�ا ً يف مج�االت تطوي�ر
اإلدارة وامله�ارات والتنمي�ة البرشي�ة
والتخطيط والتكنولوجيا».
يذكر أن العراق وقع عقودا ً مع كربيات
الرشكات العالم النفطية خال جوالت
الرتاخي�ص النفطي�ة األوىل والثانية يف
عام�ي  2009و 2010لتطوير حقوله
النفطي�ة ،والوص�ول باالنتاج النفطي
ملستويات عالية.
ْ
كش�فت وزارة النفط
من جهة اخرى،
ع�ن ان الع�ام  2022سيش�هد انج�از
اعمال تأهيل مص�ايف الصمود وبيجي
وادخ�ال مصفى كرب�اء للخدمة مما
يس�هم يف س�د الحاج�ة املحلي�ة م�ن
مختلف املشتقات النفطية ،واالستغناء
عن استرياد مادتي البنزين والكازاويل.
وقال وكي�ل الوزارة لش�ؤون املصايف،

حام�د يون�س الزوبع�ي ،يف ترصي�ح
لصحيفة “الصباح” الرس�مية اطلعت
عليه «ال�زوراء» ان “ال�وزارة حريصة
عىل توفري مختلف املش�تقات النفطية
للمواطنن مع حس�اب حجم التوسع
يف الطلب ،وعليه تمت املبارشة بجهود
ذاتي�ة باالعتماد عىل امل�اكات التابعة
للوزارة وبعض ال�رشكات املتخصصة
م�ن وزارة الصناع�ة بإج�راء اعم�ال
التأهيل ملصايف الصم�ود (بيجي) التي

بغداد /الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي باقر املشاط،
امس االثن�ن ،من «كثرة الش�ائعات
املتداول�ة ع�رب مواق�ع التواص�ل
االجتماعي عىل االقتصاد الوطني».

وق�ال املش�اط ،يف ترصي�ح صحفي
تابعته «الزوراء» إن»كثرة الشائعات
ُتس�بب يف تدهور االقتص�اد الوطني،
وم�ا هي إال نوع من أن�واع القرصنة
ع�ىل ام�وال املس�تثمرين املحلي�ن
واألجان�ب» .وأش�ار املش�اط إىل
أن»االوساط الشعبية مشغولة حال ًيا
ما ب�ن رفض االتفاقي�ة املوقعة بن
العراق والصن حول س�لبياتها التي
هي غري موجودة يف األساس».
ً
مبين�ا أن»اط�اق الش�ائعات دون
التأكد من صحتها سيؤثر عىل حركة
االستثمار كون العراق بحاجة كبرية
إليها».
وجدد املش�اط تحذيره من أن»تؤدي
الشائعات إىل أاحداث انهيارات متتالية
ومتعاقبة ،مما يؤدي إىل إلحاق رضر
فادح يف اقتصاد العراق».

الذهب ينخفض قبل توقيع اتفاق
التجارة األمريكي الصيين

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
تراجعت أسعار الذهب ،امس االثنن،
مع صعود األس�هم اآلس�يوية ألعىل
مس�توى يف  19ش�هرا قب�ل توقي�ع
اتفاق التجارة املؤقت بن واش�نطن
وبكن ،مما ش�جع املستثمرين عىل
العودة لأصول عالية املخاطر.
ونزل الذه�ب يف املعام�ات الفورية
 0.5باملئة إىل  1553.93دوالرا لأوقية
(األونص�ة) بحل�ول الس�اعة 0630
بتوقي�ت جرينتش .ون�زل الذهب يف
التعامات اآلجلة يف الواليات املتحدة
 0.3باملئة إىل  1555.80دوالرا.
وصع�دت األس�هم اآلس�يوية ألعىل
مس�توى يف  19ش�هرا قب�ل توقي�ع
اتف�اق املرحل�ة واح�د يف البي�ت
االبي�ض املق�رر يوم األربع�اء .وقال
وزي�ر الخزان�ة األمريكي ،س�تيفن
منوتشن ،األحد ،إن التزامات الصن
يف اتف�اق املرحلة واح�د التجاري لم

االقتصاد النيابية :احلكومة لن تستطيع دفع رواتب املوظفني اجلدد

رشكات الصريف�ة ،كاآلت�ي :س�عر
البيع لل�دوالر الواحد  1220دنانري،
أي  122أل�ف دين�ار للمائ�ة دوالر.
أما سعر الرشاء للدوالر فبلغ 1210
دنان�ري ،أي  121ألف دين�ار للمائة
دوالر.

خبري :كثرة الشائعات املتداولة تؤثر
يف االقتصاد العراقي

تتغ�ري خال عملي�ة الرتجم�ة التي
ُ
وس�تعلن
اس�تغرقت وقت�ا طويا،
هذا األس�بوع .كما س�اهم يف تهدئة
املخاوف أكثر تقرير نرشته صحيفة
وول س�رتيت جورنال ،السبت ،ذكر
أن واشنطن وبكن اتفقتا عىل إجراء
محادث�ات نص�ف س�نوية به�دف
دف�ع اإلصاح�ات يف البلدي�ن وح�ل
الخافات .وارتفعت أس�عار الذهب
 18باملئ�ة العام امل�ايض عىل خلفية
النزاع التجاري ب�ن أكرب اقتصادين
يف العالم الذي استمر طويا .وصعد
الدوالر قبل التوقيع مما يزيد تكلفة
الذهب للمشرتين الذين يستخدمون
عمات أخرى.
بالنس�بة للمعادن النفيسة األخرى،
نرل الباديوم  0.1باملئة إىل 2114.62
دوالرا لأوقية وتراجعت الفضة 0.4
باملئة إىل  18.02دوالرا وهبط الباتن
 0.5باملئة إىل  973.51دوالرا.

الدين  ، 2ومن املتوقع ان يرتفع االنتاج
اىل  9ماي�ن ل�رت يوميا بحل�ول العام
 2022م�ع ادخال مصفى الش�مال اىل
العم�ل ،اضاف�ة اىل الكمي�ات الكب�رية
من املش�تقات النفطية األخرى» .وعن
االعم�ال يف مصف�ى كرب�اء ،كش�ف
الزوبع�ي عن ان “االعم�ال يف املصفى
تس�ري عىل وف�ق الخط�ط املوضوعة،
وان نس�بة االنج�از في�ه بلغ�ت حاليا
 80باملئ�ة ،وم�ن املتوق�ع ان يدخل اىل
العمل بحلول العام  ، 2022مما يسهم
بتوف�ري م�ا يق�ارب  9ماي�ن لرت من
م�ادة (البنزين) عايل الج�ودة ،اضافة
اىل املش�تقات االخ�رى عالي�ة الجودة،
السيما وان املصفى مصمم اساسا عىل
وف�ق تقنيات متطورة جدا وقياس�ية،
وعلي�ه ان ال�وزارة س�ائرة باالتج�اه
الصحي�ح لتوف�ري املش�تقات النفطية
للمواطن�ن م�ع حس�ابات التوس�ع
السكاني والعمراني يف البلد».
يذك�ر ان الع�راق يس�تهلك كمي�ات
ت�رتاوح ب�ن  25 � 18ملي�ون لرت من
م�ادة (البنزي�ن) وحس�ب موس�مي
الصيف والشتاء ،وان ما توفره املصايف
املحلي�ة اآلن ما يقارب م�ن  15مليون
لرت يومي�ا ،وتعمد الوزارة اىل اس�ترياد
كمي�ات من ه�ذه املادة لس�د النقص
الحاصل فيها.

حتدثت عن فساد وسرقات يف عقود الكهرباء

ارتفاع طفيف بأسعار الدوالر يف
البورصة احمللية
بغداد /الزوراء:
س�جلت أس�واق العمل�ة األجنبي�ة
يف بغ�داد ،ام�س االثن�ن ،ارتفاع�ا ً
طفيف�ا ً بس�عر رصف ال�دوالر
األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي.
وكانت أس�عار بي�ع ورشاء الدوالر

تعرض�ت لدم�ار كبري خال س�يطرة
عصاب�ات “ داعش” االرهابي�ة عليها
وخروجها بش�كل كامل ،مم�ا ادى اىل
حرم�ان الع�راق مم�ا يق�ارب من 50
باملئة من املشتقات النفطية التي كانت
توفرها املصايف قبل العام .2014″
واض�اف ان ” ال�وزارة ع�دت خط�ة
إلعادة اعم�ار املصفى الت�ي تجاوزت
نس�بة الرضر فيه  80باملئ�ة ،واملكون
اساس�ا م�ن مص�ايف ص�اح الدي�ن 1

بطاق�ة تصل اىل  70ال�ف برميل يوميا
وص�اح الدي�ن  2ال�ذي يعم�ل بطاقة
 70ال�ف برميل يومي�ا ايضا ،ومصفى
الش�مال الذي يعمل بطاق�ة  140الف
برمي�ل يوميا ،حيث كانت هذه املصايف
تنتج ما يق�ارب  9ماين لرت من مادة
(البنزي�ن) ،اضاف�ة اىل م�ا تنتجه من
نّ
وب�ن
املش�تقات النفطي�ة األخ�رى».
الزوبع�ي ان ” الخط�ة تتضم�ن اربع
مراح�ل ،وان امل�اكات التابعة للوزارة

نجحت بانجاز املرحلة االوىل املتضمنة
إع�ادة تأهي�ل مصفى ص�اح الدين 1
ومعاودة االنتاج فيه اىل  40الف برميل
يومي�ا ،ومن ثم تمت املبارشة باملرحلة
الثاني�ة الت�ي كان�ت ته�دف اىل اعادة
انتاج مصفى صاح الدين  1اىل ما كان
عليه ،وفعا ت�م تحقيق ذلك وهو اآلن
ينتج  70ال�ف برميل يوميا ،اضافة اىل
املبارشة بتأهيل مصفى صاح الدين 2
الذي من املتوقع ان يتم انجازه بش�كل
كام�ل خال املرحل�ة الثالثة من اعادة
التأهيل بنهاية العام الحايل ليعاود هو
االخ�ر انتاج�ه بواقع تكري�ر يصل اىل
طاقته التصميمية االولية والبالغة 70
الف برميل” .واكد ان ”املرحلة الرابعة
تتضمن اعادة تأهيل مصفى الشمال،
إذ تمت املب�ارشة بتقييم االرضار فيه،
وم�ن املتوق�ع ان ينجز بش�كل كامل،
وعىل وف�ق الخطة املوضوع�ة بحلول
الع�ام  2022لتع�اود مص�ايف الصمود
(بيج�ي) عمله�ا من جدي�د باالعتماد
عىل جهود الوزارة الفنية واملالية».
وتاب�ع وكي�ل ال�وزارة ان” مص�ايف
الصمود (بيج�ي) توفر اآلن ما يقارب
مليون و 300الف ل�رت يوميا من مادة
(البنزي�ن) ،ومن املتوق�ع ان ترتفع اىل
 4ماين لرت يومي�ا نهاية العام الحايل
بالتزام�ن م�ع ادخال مصف�ى صاح
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بغداد /الزوراء:
أك�دت لجن�ة االقتص�اد النيابي�ة ،امس
االثنن ،أن الحكومة االتحادية ستواجه
مش�كلة بدف�ع الروات�ب للموظف�ن
الج�دد يف وزارات الكهرب�اء والدف�اع

والداخلية والوزارات األخرى ،فيما بينت
أن التعيين�ات األخ�رية أطلق�ت بش�كل
عش�وائي وغري منظم .من جهة اخرى،
بينّن�ت ان مش�كلة الكهرب�اء باإلم�كان
حله�ا ع�ن طري�ق االهتم�ام بالنق�ل
والتوزي�ع ،الفت�ة اىل ان ال�وزارة املعنية
ال تهتم بهذي�ن الجانبن ،ويضعون جل
تركيزه�م عىل اإلنتاج بس�بب الرسقات
الكبرية يف عقود اإلنتاج.
وقال�ت عض�و اللجن�ة ،ندى ش�اكر ،يف
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «ال�زوراء»
إن “التعيين�ات األخ�رية الت�ي أطلقتها
الحكوم�ة بع�د أزم�ة التظاه�رات
واالحتجاجات الش�عبية عشوائية وغري
منتظم�ة” .الفتة إىل إن “أعداد املوظفن
الج�دد يف�وق املوازن�ة التش�غيلية

للحكومة”.
وأضافت أن “الحكومة س�تكون عاجزة
ع�ن دف�ع روات�ب املوظف�ن الج�دد يف
وزارات الكهرب�اء والدف�اع والداخلي�ة
والوزارات األخرى” .مبينة أنه “كان من
املفرتض إطاق املنحات املالية للعاطلن
عن العمل إىل حن رسم خطة لتشغيلهم
بشكل صحيح».
وبين�ت أن “الدائ�رة التي تحت�اج إىل 50
موظف�ا تم تعي�ن فيها أكث�ر من 500
موظف ،وه�ذا األمر يؤثر س�لبا علفيى
املوازنة التشغيلية للحكومة».
يذك�ر أن وزارات الكهرب�اء والداخلي�ة
والدفاع عينت عددا كبريا من الخريجن
العاطل�ن ع�ن العم�ل لتخفي�ف حجم
البطالة والتصعيد الجماهريي.

اخنفاض تداوالت سوق العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء
أغلق مؤرش س�وق الع�راق ل�أوراق املالية،
ام�س االثن�ن ،ع�ىل انخف�اض بنس�بة
{ }0.55%متوقف�ا ً عن�د { }493.09نقط�ة
بع�د ان كان { }495.84نقط�ة يف الجلس�ة
السابقة .حيث كانت عدد الرشكات املدرجة
 ،102وعدد الرشكات املتداولة  ،31وبلغ عدد
االسهم املتداولة ( )1.097.870.742سهما،
بينما بلغت قيمة االس�هم ()866.891.578
دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار ISX 60يف جلس�ة،
ام�س ،ع�ىل ( )493.09نقط�ة ،منخفض�ا
بنس�بة ( )0.55%ع�ن اغاق�ه يف الجلس�ة
السابقة البالغ ( )495.84نقطة .وتم تداول
اس�هم ( )31رشكة من اص�ل ( )102رشكة
مدرج�ة يف الس�وق ،واصبح ع�دد الرشكات
املتوقفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )27رشكة

أسعار الفواكه واخلضر

 .وبلغ عدد االس�هم املشرتاة من املستثمرين
غ�ري العراقي�ن يف الس�وق النظام�ي ()36
مليون سهم بقيمة بلغت ( )53.880مليون
دين�ار من خ�ال تنفي�ذ ( )14صفقات عىل
اس�هم رشكت�ن  .بينم�ا بل�غ عدد االس�هم
املباع�ة م�ن املس�تثمرين غ�ري العراقين يف
الس�وق النظامي ( )36مليون سهم ،بقيمة
بلغ�ت ( )104مليون دينار م�ن خال تنفيذ
( )22صفق�ات عىل اس�هم رشكت�ن .وبلغ
عدد االس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين غري
العراقي�ن يف الس�وق الثان�ي ( )760ال�ف
س�هم بقيمة بلغ�ت ( )1.895ملي�ون دينار
من خال تنفيذ صفقتن عىل اس�هم رشكة
واح�دة .بينما بل�غ عدد االس�هم املباعة من
املس�تثمرين غري العراقين يف السوق الثاني
( )260الف س�هم ،بقيمة بلغت ( )650الف
دين�ار من خ�ال تنفيذ صفق�ة واحدة عىل
اسهم رشكة واحدة.

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

النفط العاملي يستقر مع احنسار النزاع األمريكي اإليراني
رويرتز /متابعة الزوراء:
اس�تقرت أس�عار النف�ط ،امس
االثن�ن ،م�ع انحس�ار املخ�اوف
بش�أن النزاع بن الواليات املتحدة
وإي�ران ،يف ح�ن تح�ول اهتمام
املس�تثمرين للتوقي�ع املق�رر
التف�اق تجاري أويل ب�ن الواليات
املتحدة والصن األسبوع الجاري
م�ا س�يعزز النم�و االقتص�ادي
والطلب.
وارتف�ع خ�ام القي�اس العامل�ي
مزيج برنت سنتا إىل  64.99دوالرا
للربمي�ل بحل�ول الس�اعة 0737

إعالنك في
حيقق لك االنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

لالستفسار 07810090003 :

بتوقي�ت جرينتش ،بينما زاد خام
غرب تكس�اس الوس�يط خمسة
س�نتات إىل  59.09دوالرا للربميل
مقارنة بالجلسة السابقة.
وارتفع�ت أس�عار النف�ط ألع�ىل
مس�توياتها يف نحو أربعة أش�هر
عق�ب غ�ارة بطائ�رة مس�رية
أمريكي�ة قتل�ت قائ�دا عس�كريا
إيراني�ا ،ورد طه�ران بإط�اق
صواري�خ عىل قواع�د أمريكية يف
العراق .لكن األسعار نزلت مجددا
م�ع تراج�ع واش�نطن وطهران
بعدم�ا أرشفا عىل االن�زالق لنزاع

مب�ارش .والم�س خ�ام القي�اس
العاملي برنت  71.75دوالرا للربميل
األسبوع املايض قبل أن يغلق ،يوم
الجمع�ة ،دون  65دوالرا .وق�ال،
كي�م كوان�ج-راي ،محلل الس�لع
األولية يف سامسونج فيوترشز يف
سول” :احتمال نشوب حرب بن
الواليات املتح�دة وإيران تاىش...
بالنس�بة له�ذا األس�بوع ،ف�إن
توقيع اتف�اق التجارة بن الصن
والواليات املتحدة سيقود لصعود
أس�عار النف�ط بفض�ل توقع�ات
بزيادة الطلب“.

رقم االضبارة2٠١9/3١4٠:
التاريخ2٠2٠/١/١2:

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اىل/املنفذ عليه حسن عجيل عبدالعايل
لق� ْد تحقق له�ذه املديرية م�ن مركز رشطة الس�ديناوية
بالع�دد  ١٠٠5يف  2٠١9/١١/29انك مجهول محل االقامة
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا ً للم�ادة(  )27من قان�ون التنفيذ
تقرر تبليغ�ك اعانا ً بالحضور يف مديري�ة تنفيذ النارصية
خال خمسة عرش يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعام�ات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الج�ربي وفق
القانون.
املنفذ العدل
عيل مران بطاح الطائي
اوصاف املحرر:
ق�رار محكم�ة اس�تئناف ذي ق�ار االتحادي�ة بالع�دد
 2٠١9/١2/23يف 2٠١9/١٠/24

م�ن جهته ،نّ
ب�ن عضو لجن�ة االقتصاد
واالس�تثمار النيابية ،عباس يابر ،امس
االثنن ،ان مش�كلة الكهرب�اء باإلمكان
حله�ا ع�ن طري�ق االهتم�ام بالنق�ل
والتوزي�ع ،الفتا اىل ان ال�وزارة املعنية ال
تهت�م بهذي�ن الجانب�ن ،ويضعون جل
تركيزه�م عىل اإلنتاج بس�بب الرسقات
الكبرية يف عقود اإلنتاج.
وق�ال ياب�ر يف ترصيح صحف�ي تابعته
«الزوراء» ان “مشكلة الكهرباء شائكة،
ولكنها ليست بالصعبة ،وينبغي إيقاف
الرسق�ات والفاس�د يف دوائ�ر ال�وزارة،
والوزي�ر بحاجة م�ن التق�رب اكثر من
الدوائر والفنين وعدم االكتفاء باالوامر
اإلدارية».
وأض�اف ان “معظ�م ال�وزراء الذي�ن

تعاقب�وا ع�ىل وزارة الكهرب�اء يهتمون
باإلنتاج ،حيث تعمل الرشكات األجنبية
املوج�ودة يف الع�راق عىل زي�ادة اإلنتاج
الكهربائ�ي ،وانش�اء محط�ات جديدة
لتوليد الطاقة».
وأوض�ح ان “ال�وزارة يج�ب ان تهت�م
بأربع�ة ركائ�ز ،وه�ي النق�ل والتوزيع
واإلنت�اج واملواط�ن ،حي�ث ان ال�وزارة
تركت ث�اث ركائز ،ورك�زت عىل ركيزة
نّ
اإلنت�اج».
وب�ن ان “مش�كلة الكهرباء
باإلم�كان انهائه�ا ع�ن طري�ق رشك�ة
اور للقابل�وات ودي�اىل للمح�والت ،لكن
املعنين اليلجأون لهذه الرشكات كونهم
ال يحصل�ون ع�ىل (كومش�نات) منها،
وبالت�ايل فهم يركزون عىل عقود اإلنتاج
الن فيها الكثري من الرسقات”.

السعر للكغم الواحد
 75٠دينار
 75٠دينار
 75٠دينار
 75٠دينار
 75٠دينار
 2٠٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار

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

السعر للكغم الواحد
 ١٠٠٠دينار
 75٠دينار
 75٠دينار
 ١٠٠٠دينار
 75٠دينار
 ١٠٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 75٠دينار
 ١25٠دينار
 5٠٠دينار
 25٠٠دينار

الزراعة تدرس طلبات عاملية لشراء
األرز العنرب

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الزراع�ة ،امس االثنن ،عن
تلقيه�ا طلب�ات م�ن قب�ل رشكات عاملية
ل�رشاء االرز العراق�ي العنرب والياس�من،
مبينة ان االنتاج االرز للعام الحايل هو نقلة
نوعية تاريخ العراق .وقال املتحدث باس�م
الوزارة ،حميد النايف ،يف بيان اطلعت عليه
«الزوراء» إنه “عىل الرغم من ميول الوزارة
اىل اعتماد توزيع االرز عىل السوق املحلية،
إال انه�ا تلقت عروضا م�ن رشكات عاملية
الس�ترياد االرز العراق�ي وم�ازال املرشوع
قيد الدراس�ة» .واضاف النايف ان “وزارة
العدد2٠١9/2١6:
التاريخ2٠2٠/١/١2:

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ قلعة سكر
اىل/املدين احمد فاضل هادي
م/اعان(تبليغ مدين)
لق ْد تحقق لهذه املديرية من خال كتاب مركز رشطة قلعة
س�كر بالع�دد 8٠94يف  2٠١9/9/22واملرفق معه اش�عار
املختاري�ن والذي تبن في�ه انك مرتح�ل اىل جهة مجهولة
ل�ذا قررت هذه املديرية النرش يف الصح�ف املحلية العراقية
وتكليف�ك بالحض�ور خال خمس�ة ع�رش يوما ً تب�دأ من
الي�وم التايل للنرش لغ�رض املبارشة باالج�راءات التنفيذية
بحض�ورك بخص�وص الحجز عىل راتب�ك بخصوص الدين
البال�غ( )33٠٠٠٠٠٠ثاث�ة وثاثون ملي�ون دينار بالحال
وعن�د انقضاء املهلة وع�دم مراجعتك ملديري�ة تنفيذ قلعة
س�كر خال الف�رتة املذكورة اعاه س�تقوم ه�ذه املديرية
بالحجز عىل راتبك كونك منتسب لدى وزارة الدفاع.
املنفذ العدل
سعد كاظم بردان السعيدي
منفذ عدل قلعة سكر

التجارة مطالبة بإنش�اء سايلوات جديدة
من اجل اس�تيعاب الفايض من االرز الذي
س�يكفي نح�و  60%م�ن االنت�اج املحيل
بش�كل اويل ،وبواق�ع  5000دونم زراعي،
وبأصناف نوعية مثل العنرب والياس�من».
وتاب�ع ان “ العراق حق�ق االكتفاء الذاتي
وس�جل فائض�ا يف محص�ول الطماط�ة
والتم�ر ،فضا عن الس�مك وبع�ض املواد
االخ�رى” .داعيا املس�تثمرين اىل “انش�اء
مخ�ازن م�ربدة لحف�ظ الخ�رضوات
وتصديرها ،وزيادة االس�تثمارات الخاصة
يف الصناعات التحويلية الزراعية”.

العدد /7٠37 :ش2٠١9 /
جمهورية العراق
التاريخ 2٠2٠/١/١2 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
املدعى عليهم ( -١عبد الحسن فهد ساجت  -2كاظمية
ثجيل مسري)اضافة لرتكة مورثتهم املتوفية نرسين عبد
الحسن
م /تبليغ حكم غيابي
بتاري�خ  2٠2٠/١2/29وبالع�دد االضب�ارة 7٠37
/ش 2٠١9/اص�درت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا اقتىض
(بإثبات نسب الطفلة فاطمة وتصديق الزواج من املتوفية
نرسي�ن عبد الحس�ن) وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك يف
الوقت الحارض حسب رشح املبلغ القضائي (حيدر صالح)
عليه تق�رر تبليغك يف صحيفتن يوميت�ن بالحكم املذكور
اع�اه وبامكانك االعرتاض خال مدة ع�رش ايام من اليوم
التايل لتاريخ نرش االعام.
القايض
بسام فريد حسن

الرياضي

أصفر وأمحر

حمكمة كاس تؤجل النطق بقضية
درجال إىل الشهر املقبل

بغداد /متابعة الزوراء
أف�ادت أنباء بأن محكم�ة كاس الدولية أرجأت النطق يف قضي�ة الكابتن عدنان
درجال اىل الس�ابع من شهر ش�باط املقبل.يذكر أن النجم الدويل السابق ،عدنان
درج�ال ،تقدم بش�كوى ل�دى محكمة كاس ،ض�د اتحاد الكرة بع�د اقصائه من
انتخابات االتحاد العام املايض بتهمة تزوير اوراق ترش�حه لالنتخابات.يشار إىل
أن�ه س�بق أن أدان القضاء العراقي ثالث�ة من موظفي اتحاد الك�رة ،وحكم عىل
اثنني منهما بالس�جن لس�نتني ،فيما ه�رب الثالث من املحكم�ة ،ومن املؤمل أن
يصدر بحقه حكم غيابي.
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طاقم أردني يقود لقاء اليوم

منتخبنا األومليب يواجه صاحب األرض واجلمهور منتخب تايلند خبيار الفوز فقط
بانكوك/حسني سلمان
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
يدخ�ل املنتخب االوملب�ي العراقي بك�رة القدم،
اليوم الثالثاء ،مفرتق طرق يس�لك فيه طريقني
وه�و يواج�ه منتخ�ب تايلن�د البل�د املضي�ف
بجمه�وره وارض�ه ،وكل املقوم�ات عىل ملعب
راجامانغاال الدويل عند الس�اعة الرابعة والربع
بتوقيت بغ�داد املح�يل ،الثامنة والربع حس�ب
س�اعة تايلن�د ،يف لق�اء الجول�ة الثالث�ة لفرق
املجموعة االوىل بنهائيات اسيا للمنتخبات تحت
س�ن  23الجارية يف تايلند لغاية  26من الشهر
الجاري.
الطري�ق االول ه�و التواص�ل باتج�اه ال�دور
الثام�ن واقص�اء منتخ�ب الضياف�ة التايلندي
يف ارض�ه وب�ني جمه�وره املتوقع ل�ه ان يكون
حارضا بأع�داد كب�رية ،واثبات ال�ذات لالعبني
والواعدين وملدربه�م الذي دخل البطولة بوضع
قل�ق بس�بب املش�اكل االداري�ة الت�ي واجهت
الفري�ق ،فالطريق االول ليس صعبا عىل ش�هد
وعىل مجموعة ش�باب منضبطني م�ن الفندق
اىل امللع�ب وبالعكس ،بينم�ا نجد ان هناك فرقا
ت�رسح وتمرح يف ش�وارع بانكوك ،فب�ارك الله
بهم وبمالكهم التدريبي.
املنتخب العراقي س�يدخل مب�اراة اليوم بخيار
واح�د ال ثان�ي وال ثالث ه�و الف�وز ال غريه إذا
مارغ�ب باالس�تمرار يف البطول�ة وص�وال اىل
طوكي�و ،وهو امر مجرب ع�ىل الالعب العراقي
عندم�ا يدخل عنق الزجاج�ة يخرج عىل الغالب
منه�ا بس�الم ،أما إذا لع�ب بعدة خي�ارات فأن
االمر يتعقد لديه ،نريدها عراقية اليوم ،وقلوبنا
وصلواتن�ا مع الفريق لتحقي�ق الفوز يف مباراة
تايلن�د ،وال نريد ان نحمله�م الضغط ،فالفريق
الذي اوقف املد االسرتايل بالجولة االوىل قادرعىل
تحقي�ق الف�وز م�ع تايلن�د التي خ�رست لقاء
اسرتاليا ،مع ان ذلك اليمكن ان يكون رشطا او
مقياسا بكرة القدم.
اما الطريق الثاني ،فال نريد ان نتحدث عنه الننا
واثق�ون بالعبينا ومالكه�م التدريبي يف تحقيق
ما نريده ،والتأه�ل اىل دور الثمانية ،وندعو من
الله ان يكون طريق املطار سالكا وهم يحملون
واحدة من بطاقات طوكيو الثالث.
املب�اراة الثاني�ة ،ولحس�اب املجموعة نفس�ها
،س�تقام بتوقيت مباراة العراق وتايلند نفسه،
وعىل ملعب ثاماس�ات ،والتقل اهمية عن لقاء
الع�راق وتايلند ،فوز البحري�ن يعني تأهله بعد
التس�اوي مع اس�رتاليا وبف�ارق املواجهة ،اما
العكس او التعادل فيؤهل الفريق االسرتايل.
ويتصدر املنتخب االسرتايل فرق املجموعة االوىل
ب�  4نقاط ،يليه التايلندي ب�  3نقاط ،والعراقي
بنقطتني ،والبحريني بنقطة واحدة.

يف الجولة الثالثة واالخرية لفرق املجموعة االوىل
بالنهائيات اآلس�يوية س�تنقل العبي الفريق اىل
النجومية اذا ماكانت ايجابية.
وق�ال نج�م ” :ان مباراة الي�وم ام�ام تايلند يف
ملعبه وبني جمهوره هي االهم للفريق العراقي
بعد ان دخلنا الحسابات املعقدة واللعب بالخيار
الواحد الفوز ال غريه ،حيث ان فرصة املنتخبات
االربعة يف املجموع�ة مازالت قائمة يف التأهل اىل
دور الثمانية بما يف ذلك البحرين صاحب النقطة
الواحدة يف حالة فوزه عىل اسرتاليا”.
واض�اف” املنتخ�ب التايلن�دي لي�س بالفري�ق
الس�هل ،يلع�ب ك�رة حديث�ة ورسيع�ة ،ولديه
بع�ض الالعب�ني القادرين ع�ىل تف�وق الفريق
يف اي�ة لحظة ،اضاف�ة اىل انه املنتخ�ب املضيف
للبطولة”.
وب�ني” هناك ارصار لدى الالعب�ني عىل الفوز يف
مب�اراة الي�وم ام�ام تايلند وهي فرص�ة الثبات
ال�ذات واالنتق�ال اىل النجومية والفري�ق االول،
وهو لي�س بالصعب ع�ىل ه�ذه املجموعة التي
اوقفت الفريق االس�رتايل القوي والذي استطاع
التفوق عىل نظريه التايلندي”.

شهد جيتمع مبساعديه  ..هلذا السبب

طاقم اردني خالص

أعلن االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم طاقم حكام
مباري�ات املجموعة االوىل ،يف اليوم الس�ابع من
بطولة آسيا تحت  23عاما ً  2020يف تايالند.
وتق�ام الثالث�اء مباراتان ضمن الجول�ة الثالثة
م�ن منافس�ات املجموع�ة األوىل يف البطول�ة،
االوىل تج�ري ب�ني الع�راق وتايلن�د ع�ىل ملعب
راجامانغ�اال الدويل ،فيما تق�ام الثانية يف ملعب
ثاماسات وتجمع اسرتاليا والبحرين.
وس�يقود مباراة الع�راق وتايلن�د طاقم مؤلف
م�ن االردن�ي أده�م مخادم�ة (حكم س�احة)،
والحكم�ني املس�اعدين أحم�د الروي�يل ومحمد
مصطف�ى الخلف من االردن ايض�ا ،فيما يكون
الحكم الرابع :كريشانثا برييرا من (رسيالنكا)،
وحكم الفيديو املساعد محمد تقي بن جاهاري

وزير الشباب :ملعب الشهداء يف
احلبيبية سريى النور قريبا

بغداد /متابعة الزوراء
َ
يب�ق إال القليل
أك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،أحمد ري�اض ،أنه ل�م
الفتتاح “ملعب الش�هداء” رشقي العاصمة بغداد.ويعد ملعب الشهداء
“الحبيبية” س�ابقاً ،من اكثر املالع�ب تطورا ً يف العراق كونه يعتمد عىل
الطاقة الشمسية.وقال رياض عرب صفحته الرسمية عىل “فيسبوك”،
“س�تتم املب�ارشة بربط مجاري ملعب الش�هداء يف الحبيبية بالش�بكة
الرئيسية بالتعاون مع أجهزة أمانة بغداد التي تبذل كل جهدها إلتمام
َ
يب�ق إال القليل النطالق
العم�ل بأرسع وق�ت ممكن”.وأضاف أن�ه “لم
االستعدادات الفتتاح امللعب ،وبما يناسب االسم واملكان والذي سيكون
معلما ً رياضي�ا ً بارزا ً من معالم بغداد الحبيبة”.يذكر ان امللعب يتس�ع
ل� 30الف متفرج ،ويقع يف منطقة الحبيبية رشقي العاصمة بغداد.

كاظمة الكوييت يعلن اتفاقه
الرمسي مع حممد شوكان
بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن كاظمة تعاقده مع املهاجم،
محم�د ش�وكان ،يف صفقة انتقال
حر ،لنهاية املوس�م الجاري.وبات
ش�وكان رابع محرتيف الربتقايل إىل
جان�ب الربازييل أندري�ه ومواطنه
برونو والنيجريي بول أنوبي ،الذي
التحق بالفريق مؤخرا.واس�تغنى
كاظمة عن خدمات الثالثي أنتونيو
فيليبي والتوج�ويل الالوييل أتاكور
والتوجويل س�ادات ،بعدما أخفقوا

يف تمثيل اإلضافة املطلوبة للسفري
خالل مشاركتهم بالجوالت السبع
األوىل م�ن عم�ر الدوري.ويتبق�ى
مقع�د واح�د ش�اغر يف قائم�ة
محرتيف كتيبة الس�فري ،حيث يربز
امل�ايل حام�د ماريوس ال�ذي أتمت
إدارة الك�رة االتفاق مع�ه مجددا،
بعدما تعذر تس�جيله يف االنتقاالت
الصيفي�ة املاضي�ة ،حي�ث تنتظر
إدارة الكرة وصوله إلتمام التعاقد
معه بشكل رسمي.

م�ن (س�نغافورة) ،والحكام املس�اعدين لحكم
الفيديو هم فالنتني كوفالينكو (أوزبكس�تان)،
كو هيونغ-جني (كوريا الجنوبية).
ام�ا مب�اراة أس�رتاليا والبحري�ن ،فس�يقودها
الحكم محمد عبدالله من (اإلمارات) ،والحكمني
املس�اعدين محمد الحمادي وحسن املهري من
(اإلم�ارات) ايض�ا ،ام�ا الحك�م الرابعفهو كيم
جونغ-هي�وك من (كوري�ا الجنوبي�ة) ،وحكم
الفيديو املس�اعد عمار الجنيبي من (اإلمارات)،
الحكام املساعدين لحكم الفيديو هم عمر العيل
(اإلمارات) ،ليو كووك مان من (هونغ كونغ).

تكريم فوري

اكد رئيس وف�د املنتخب االوملبي العراقي ،عضو
االتح�اد ،يحيى زغ�ري ،أن هن�اك تكريما خاصا
ملب�اراة تايلن�د والع�راق الحاس�مة يف الثالث�ة

واالخ�رية من منافس�ات ف�رق املجموعة االوىل
بنهائيات اس�يا الجارية يف تايلند ،فيما لم يحدد
مبل�غ التكري�م وترك�ه للحظته ،بينم�ا حددت
وس�ائل اعالم متع�ددة مبلغ التكري�م من دون
اش�عارنا للمصدر الذي حدد مبل�غ ال� ()1000
دوالر ،ننتظر يف وقتها ومهما كان املبلغ فالفوز
والتأه�ل ه�و اكرب م�ن اي مبلغ يح�دده الوفد،
وان رئاس�ة الوفد لم تقرص يف الشاردة والواردة
وهيأت كل مستلزمات الراحة ،خاصة من جانب
الوجبات الغذاية والتي تعد العنرص االس�اس يف
املهمة.
وق�ال زغ�ري يف حدي�ث للموف�د الصحف�ي إن”
رئاسة الوفد قررت تكريم الفريق بعد الفوز عىل
تايلند وحس�م بطاقة التأهل اىل دور الثمانية”.
مش�ريا اىل ان “ مبلغ التكريم سيسلم اىل الفريق

بعد الفوز مبارشة يف تايلند”.
واضاف ان” رئاسة الوفد تقدر تماما االداء الذي
ظهر عليه الفريق يف مباراتي اسرتاليا والبحرين،
برغ�م ان التع�ادل مع االخري وضعن�ا يف الخيار
الواحد بلقاء تايلند بينما سنلعب بخياري الفوز
او التعادل لو تم كسب لقاء البحرين السابق”.
وب�ني” الفريق العراقي قادر عىل حس�م املوقف
امام تايلن�د ،خاصة وان الف�رق العراقية دائما
ماتلع�ب بالخي�ار الصعب افضل من الس�هل”.
مبين�ا ان” ام�ام الالعبني فرصة إلثب�ات الذات
،وتأكيد املستوى الطيب الذي ظهر عليه الفريق
يف هذه البطولة”.

النجومية تنتظرهم

أش�ار مس�اعد م�درب املنتخ�ب االوملب�ي بكرة
الق�دم ،حيدر نج�م ،اىل أن نتيجة مب�اراة تايلند

عق�د م�درب املنتخ�ب االوملب�ي العراق�ي بكرة
القدم ،امس االثنني ،اجتماعا ملساعديه واملحلل
الفن�ي للفري�ق قبل الوح�دة التدريبي�ة االخرية
للقاء تايلند.
امل�درب ،عب�د الغني ش�هد ،وبعد وجب�ة الغداء
مب�ارشة ،اوعز ملس�اعديه عباس عبي�د وحيدر
نج�م وكريم ناع�م ،واملحلل الفن�ي للفريق عيل
النعيم�ي ،لعقد اجتم�اع يف قاع�ة االجتماعات
بفندق راما كاردنز مقر اقامة الوفد.
الغاية من االجتماع ،بحس�ب حديث ش�هد ،هي
لدراسة الفريق التايلندي من كل جوانبه وتحديد
نق�اط القوة والضعف لدى املنافس ،والتش�اور
مابني شهد واملساعدين لوضع االسلوب املناسب
للمباراة.

وحدة تدريبية اخرية

اج�رى املنتخ�ب االوملب�ي العراقي بك�رة القدم
،امس االثنني ،آخر وحدة تدريبية مس�ائية قبل
لقاء تايلند يف الجولة الثالثة واالخرية ملنافس�ات
فرق املجموعة االوىل بالنهائيات اآلسيوية.
الوحدة التدريبية جرت يف الساعة الرابعة عرصا
بتوقي�ت تايلن�د الثانية عرشة ظه�را بالتوقيت
العراق�ي ،وخصصه�ا امل�الك التدريب�ي إلجراء
التكتيك الخاص بمباراة اليوم امام منتخب البلد
املضيف”.
وجرت الوحدة التدريبية عىل وفق ما اطلع عليه
املالك التدريبي من نقاط ضعف وقوة للمنافس،
بعد ان حرض ش�هد ومس�اعدوه مباراتي تايلند
والبحرين واسرتاليا وتايلند.

علي صباح أول حكم عراقي يف التاريخ يستخدم تقنية الفار
بغداد /متابعة الزوراء
دخ�ل الحك�م ال�دويل ،ع�يل صب�اح،
التأري�خ كأول حك�م عراقي يس�تخدم
تقني�ة الفيديو املس�اعد “ ”VARخالل
منافس�ات كأس آس�يا تح�ت  23عاما ً
بتايلند.
صباح قاد مباراة سوريا واليابان والتي
انته�ت بف�وز س�وريا  2-1يف الجول�ة

الثانية من كأس آسيا.
ويف الدقيقة الثامنة ،لجأ صباح اىل تقنية
“ ،”VARللرج�وع اىل حال�ة مش�كوك
فيه�ا ،ليحتس�ب بعده�ا ركل�ة ج�زاء
تسببت بتسجيل الهدف األول لس�وريا.
يذك�ر ان صب�اح من الح�كام الدوليني،
الذين يعتمد عليهم االتحاد االس�يوي يف
جميع مسابقاته الكبرية.

الشرطة خيسر أمام السلط األردني
وديا بهدف
بغداد /متابعة الزوراء
خرس فريق الرشطة من الس�لط األردني
به�دف دون رد ،يف مب�اراة ودي�ة أقيمت
بعمان ضمن املعسكر التدريبي للرشطة،
تحض�ريا إلياب ربع نهائ�ي بطولة كأس
محمد السادس لألندية األبطال.
وقال املدرب املس�اعد للرشطة ،حس�ني
عبد الواحد :إن املباراة هي األخرية ضمن
جدول املواجهات التحضريية يف املعسكر
التدريبي املقام باألردن.

ولف�ت اىل ان “النتيج�ة غ�ري مهم�ة،
واألهمية تكمن لوض�ع الالعبني بأجواء
املنافسة وخوض املباريات ،كون الدوري
املح�يل متوقفا” .موضحا :أن املس�توى
الفن�ي يف تصاع�د مس�تمر وه�ذا ه�و
املطلوب.
يش�ار إىل أن الرشطة س�يخوض مباراة
اإلي�اب يف رب�ع نهائي البطول�ة العربية،
أمام الشباب السعودي ،يف  20من الشهر
الجاري.

منتخب اليد يغادر اليوم إىل الكويت للمشاركة يف بطولة آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
يغادر وف�د املنتخب الوطني لكرة اليد ،الي�وم الثالثاء ،اىل الكويت
استعدادا ً للبطولة االس�يوية ال�.19وقال املنسق اإلعالمي لالتحاد
حس�ام عبد الرضا إن “املنتخب الوطني اختتم معسكره التدريبي
يف البحرين امس االثنني بعدما أجرى عدة مباريات تحضريية”.

وأوضح أن “املنتخب الوطني تغلب عىل منتخب الشباب البحريني
بنتيج�ة  28-37وع�ىل قاعة االتح�اد البحريني يف اخ�ر مبارياته
ضمن املعس�كر التدريب�ي بالبحرين”.وأض�اف ان “وفد املنتخب
الوطني س�يتوجه اىل دول�ة الكويت ،اليوم الثالثاء ،للمش�اركة يف
البطولة اآلسيوية ال�  19لكرة اليد”.

حسني علي يعلن جاهزيته الفنية والبدنية خلوض مواجهة بونيودكور
بغ�داد /متابع�ة ال�زوراء :اس�تكمل نجم
املنتخ�ب الوطن�ي ونادي الزوراء ،حس�ني
عيل ،جاهزيته بع�د انتهاء مرحلة التأهيل
أث�ر اإلصاب�ة التي تعرض له�ا وغيبته عن
الفري�ق ،وع�ن بطول�ة الخلي�ج  24م�ع
املنتخب الوطني.
وقال عضو الهيئ�ة اإلدارية لنادي الزوراء،
عبد الرحمن رش�يد :ان الالعب حسني عيل
بع�د اج�راء عملية عىل مس�توى الركبة يف

مستش�فى أس�بيتار يف قطر أكمل مرحلة
التأهي�ل البدن�ي ،ودخ�ل بش�كل رس�مي
بتدريب�ات الفري�ق وب�ات جاه�زا تمام�ا
لخوض املباريات الرسمية مع الفريق.
وبني :أن حس�ني ع�يل العب ممي�ز ومؤثر
بالفري�ق ،وأن عودت�ه للفري�ق ستش�كل
إضافة نوعي�ة بالفريق .الفت�ا :أن الالعب
تم�ت إضافت�ه بقائم�ة الفري�ق ال�ذي
سيخوض مباراة ملحق دوري أبطال أندية

أسيا.
وأوض�ح :أن فريق ال�زوراء س�يغادر يوم
الخمي�س املقب�ل إىل أوزبكس�تان للدخول
بمعس�كر تدريب�ي قصري يف طش�قند قبل
مواجه�ة بونيودك�ور األوزبك�ي يف امللحق
اآلسيوي.
يش�ار إىل أن مب�اراة ال�زوراء وبونيودكور
س�تقام يف الثان�ي والعرشي�ن من الش�هر
الجاري يف طشقند العاصمة األوزبكية.
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ريال مدريد حيسم ملحمة السوبر بركالت الرتجيح
توج ريال مدريد بكأس السلوبر اإلسباني ،عىل حساب
جاره اللدود أتلتيكو مدريد ،بركات الرجيح (. )1 - 4
وجلاء التتويج بعد مبلاراة ملحمية ،انتهلت بالتعادل
السللبي يف الوقتلني األصلي واإلضلايف ،علىل ملعلب
“الجوهرة املشعة” بمدينة جدة السعودية.
وبلدأ ريلال مدريلد املبلاراة بضغط مبكر ،حيث سلدد
كاسليمريو علىل مرملى أوبلاك ،يف الدقيقلة  ،4لكن
السلوفيني تصدى بسهولة.
وتكلرر السليناريو يف الدقيقلة  ،9بتصويبة أخرى من
مودريتش ،أمسك بها حارس أتلتيكو مدريد.
ورفلض جلواو فيليكلس هديلة ثمينة من سلريجيو
راملوس ،الذي مرر كرة بالخطأ يف منطقة الجزاء ،لكن
الرتغايل الشلاب سلدد بجانب القائلم األيمن للحارس
كورتوا ،يف الدقيقة .13
وواصلل أتلتيكو مدريد محاوالتله ،حيث صوب موراتا
خارج إطار املرمى ،يف الدقيقة .20
وحاول فريالند ميندي ظهري ريال مدريد بمهارة فردية،
اخراق منطقة جزاء أتلتيكو ،حيث راوغ الدفاع وسدد
كرة ،تصدى لها أوباك يف الدقيقة .38
ومع بداية الشلوط الثانلي ،انطلق للوكا يوفيتش من
وسلط امللعلب ،حتى وصلل إىل منطقة جلزاء الروخي
بانكوس ،لكلن املدافع خيمينيز حول الكرة إىل ركنية،
يف الدقيقة .48
وواصل يوفيتش محاوالته ،حيث اسلتلم كرة من لوكا

مودريتلش عىل حلدود منطقة الجزاء ،وسلدد بجانب
القائم األيرس للحارس أوباك ،يف الدقيقة .51
وأهدر الشلاب فيدي فالفلريدي ،أخطر فرصلة لريال

مدريلد يف املبلاراة ،عندملا اسلتقبل كلرة عرضية من
الطرف األيمن ،وسددها برأسه لكنها اصطدمت بقدمه
وخرجت بغرابة شديدة ،يف الدقيقة .67

اعالم الكرتوني

وجلاء الرد رسي ًعلا من أتلتيكلو ،حيث اسلتقبل لودي
تمريلرة يف منطقة الجلزاء ،من زميله فيتولو ،وسلدد
بقوة أعىل مرمى كورتوا ،يف الدقيقة .68
وكاد ألفلارو موراتا أن يخطف هدفلا ألتلتيكو مدريد،
عندما حصل عىل تمريرة من تريبري ،يف منطقة الجزاء،
وسلدد أسلفل يسلار الحارس كورتلوا ،اللذي تألق يف
التصدي للكرة ،بالدقيقة .79
وأهدر الشاب رودريجو ،فرصة الحسم يف الوقت األصي
لريال مدريد ،يف الدقيقة  ،91حينما تلقى كرة عرضية،
وسدد بقوة لكن أوباك تصدى براعة مجددا.
وخلال الشلوط اإلضلايف األول ،الحلت فلرص للكا
الطرفني ،وكانت األخطر ملن فيتولو عىل كورتوا ،كما
سدد كروس أعىل مرمى أوباك.
وواصلل السللوفيني توهجله يف الدقيقلة  ،109حيث
أوقف هجمة مزدوجة من جانب املريينجي ،جاءت عر
مودريتش وماريانو دياز.
وتلقلى فيلدي فالفلريدي البطاقة الحملراء ،بعدما لم
يجد حلا النطاقة موراتا نحو املرمى ،سلوى عرقلته
ملن الخللف يف الدقيقلة  ،115منقذا الريلال من هدف
محتمل.
واتجهلت املبلاراة إىل ركات الرجيلح ،التي ابتسلمت
للفريلق امللكلي ،ليحقق لقبله األول يف الواليلة الثانية
لزيدان.

رالي دكار :احلزن يطغى على املرحلة السابعة

طغلى الحزن أول أمس األحد عىل رايل دكار الصحراوي املقام يف السلعودية
للملرة األوىل ،بوفاة اللدراج الرتغايل باولو غونسلالفيس بعد سلقوطه يف
املرحلة السلابعة التي شهدت تعزيز اإلسلباني كارلوس ساينز صدارته يف
فئة السليارات .ودفع الحادث املنظملني إىل إلغاء فئتني من الفئات الخمس
للرايل يف املرحلة الثامنة املقررة أمس اإلثنني.
وطغلى مقتل الدراج املخرم البالغ ملن العمر  40عاماً ،عىل املرحلة التي
امتدت بني الرياض ووادي الدوارس ،وشلكلت بداية النصف الثاني من الرايل
الصحراوي األشهر عاملياً ،بعد يوم الراحة السبت املايض.
وأعلن املنظمون يف بيان أن غونسالفيس دراج فريق “هريو موتوسبورتس”
سلقط عند الكيلومر  276من املرحلة ،يف مشلاركته الثالثة عرشة يف الرايل
الذي حقق أفضل نتيجة فيه عام  2015بالحلول يف املركز الثاني.
وكان غونسلالفيس فاقلدا ً للوعلي للدى وصلول الفريق الطبلي ،وحاول
املسلعفون انعاشله قبل نقله عىل متن مروحية إىل املستشفى حيث أعلنت
وفاته.وجاء يف البيان “تلقى املنظمون إشلعارا ً عند الساعة  10:08بتوقيت
مكة املكرمة وأرسلوا طائرة مروحية وصلت إىل الدراج عند الساعة ،10:16
وكان فاقلدا ً للوعي بعد تعرضه لسلكتة قلبية” ،و”بعد محاوالت انعاش يف
املوقع ،نقل إىل مستشفى ( )...حيث أعلنت وفاته”.
ونرش فريقه عر حسابه عىل “توير” صورته باألبيض واألسود ،واصفا ً إياه
بل “بطل حقيقي ،إنسلان رائع ،وشلخص يتمتع بروح قريبة من القلب”.
وانعكست وفاة الرتغايل عىل الكثري من املشاركني يف الفئات الخمس للرايل،
علما ً بأن عددا ً منهم لم يعلم بوفاته سوى بعد عبور خط النهاية.
وقال السلائق الفرنيس سلتيفان بيرهانسلل حامل الرقم القيايس يف عدد
ألقاب دكار (سلبعة يف السليارات وسلتة يف الدراجلات الناريلة) ،إن وفاة
منافس “دائما ً ما تعيد طرح األسئلة حول كل يشء”.
وتابع“ :يف كل مرة ،يعاودنا السؤال ذاته :ماذا نحن بفاعلني هنا؟ ما الهدف
مملا نقوم به؟ هل من الروري فعاً أن نشلارك يف السلباقات؟ أليسلت
حياتنلا أهلم ملن املنافسلة ( )...لكن يف غضون أشلهر ،يتملكنا الشلغف
مجدداً .نحن نعاني من فريوس (السباقات) ،ونعود.”...واعتر كاستريا أن

“هذه لحظات صعبة جدا ً ( )...باولو كان شلخصا ً متواجدا ً هنا (يشارك يف
دكار) منلذ وقت طويل ،جميعنا نعرفه” .وشل ّدد عىل انه “كان أيضا ً وجها ً
ملن وجوه الرايل”.وتابلع“ :جميعنا نعلرف أن الدراجلات النارية خطرة”،
مشلريا ً إىل أن غونسلالفيس كان “رياضيا ً محرفا ً ملدركا ً للمخاطر .هذه
رياضة خطرة”.
انتصار لم يدم طوياً
ل الرتغلايل هو املشلارك الل 25الذي يلقى مرصعله يف الرايل منذ انطاقه يف
العام  .1979وكانت غالبية هؤالء ( )20من الدراجني .ووفاة غونسلالفيس
اليوم هي الحادث األول من نوعه منذ مقتل الدراج البولندي ميشال هرنيك
يف املرحلة الثالثة يف األرجنتني عام .2015
وأتت مشاركة الرتغايل يف الرايل هذا العام ،بعد أسابيع من خضوعه لعملية
جراحيلة ملعالجة إصابة يف الطحال تعرض لها بسلبب حادث يف الرتغال يف
كانون األول/ديسمر املايض .وقال غونسالفيس قبيل انطاق منافسات
دكار األحد املايض“ :التواجد هنا عند االنطاق هو انتصار يل”.

أمين احلكيم :البدالء وتغيري طريقة اللعب منحنا الفوز

اعتلر أيمن الحكيم مدرب منتخب سلوريا أن التبديلات التي قام بها
الجهاز الفني وتغيري طريقة اللعب كان سبب الفوز الذي حققه الفريق
عىل اليابان  - 2عىل ستاد ثاماسات يف باثوم ثاني ،ضمن الجولة الثانية
من منافسلات املجموعة الثانية يف بطولة آسيا تحت  23عاما ً  2020يف
تاياند .وسلجل عبد الرحمن بركات ( 9ملن رضبة جزاء) وعاء الدين
دايل ( )88هديف سوريا ،يف حني أحرز يوكي سوما ( )30هدف اليابان.
وشهدت املباراة الثانية ضمن ذات املجموعة تعادل السعودية مع قطر
 0-0عىل ذات امللعب .وتصدرت سوريا ترتيب املجموعة برصيد  4نقاط
ملن مباراتني ،بفارق علدد األهداف املسلجلة أمام السلعودية ،مقابل
نقطتني لقطر ،يف حني بقي رصيد اليابان خاليا ً من النقاط.
وقال الحكيم يف املؤتمر الصحفي بعد املباراة“ :هذا الفوز جاء بعد تعب
وجهد ،وأشلكر جميع الاعبلني وأعضاء الفنلي واإلداري ،خاصة بعد
العمل الكبري الذي قام به الجميع يف األيام األخرية”.
وأضلاف“ :أعلد الجماهري أننلا دائما ً للن نكون مجرد ضيلوف يف هذه
البطولة ،وسلوف نواصل التطلور من مباراة ألخرى ،علىل أمل التأهل
للدور الثاني ثم أوملبياد طوكيو”.
وكشلف املدرب حلول تألق الاعبلني البدالء يف الفريق“ :اسلراتيجيتي
من بداية البطولة كانت االسلتفادة من كل الاعبني يف الفريق ،حيث أن
جميع الاعبني الل 23يف التشكيلة قادرين عىل اللعب يف أي وقت ،خاصة
يف خط الهجوم”.
وأوضح“ :كذللك عند اختيار التشلكيلة نقوم بتحليلل الفريق املقابل،
وأحلاول االحتفلاظ ببعلض األوراق الهجومية التي يمكن أن اسلتفيد

منها عند وقت الحاجة” .وأردف بالقول“ :املنتخب الياباني فريق
كبلري ،ونحن نحرمه كثرياً ،يف املبلاراة األوىل ارتكبنا أخطاء فردية
أضاعلت الفوز من بني أيدينلا ،ولكن يف مباراة اليلوم لم نكن نريد
املجازفة يف البداية”.
وتابع“ :بعد أن شلاهدنا أن منتخب اليابان بذل جهد كبري يف أول 30
دقيقة من الشوط الثاني ،قمنا بعمل تبديات يف آخر ربع ساعة لنستغل
العامل البدني ،واالستفادة من الهجمات املرتدة الرسيعة”.
يف املقابلل قلال هاجيمي مورياسلو مدرب اليابلان“ :أعتقد أن
الاعبني قدموا كل ما بوسعهم من أجل الفوز يف هذه املباراة،
ولكن النتيجة النهائية كانت محبطة”.
وأضاف“ :منتخب سلوريا نجلح يف التقدم بالنتيجة،
مثلما حصلل معنا يف املبلاراة األوىل ،ثلم نجحنا يف
إدراك التعلادل ،ولكننلا تلقينلا الهلدف الثاني يف
الوقلت القاتلل ،تماملا ً كملا حصلل يف املباراة
األوىل”.
وتابع“ :قمت بعمل ست تغيريات عن تشكيلة
املبلاراة األوىل ألننلي كنت أريلد االعتماد عىل
العبني أكثر جاهزية من الناحية البدنية”.
وختم“ :كنا نهاجم خال الشوط الثاني ،وكنا
يف ذات الوقلت نحاول عمل تلوازن بني الدفاع
والهجوم ،ولكننا عندما لم ننجح يف اسلتغال
الفلرص ،اسلتفاد منتخب سلوريا من هجمة
مرتدة ليسجل هدف الفوز.
وكانلت الجوللة األوىل من منافسلات املجموعة
شهدت فوز السعودية عىل اليابان  ،1 - 2وتعادل
قطر مع سوريا .2-2
وتقلام الجولة الثالثة واألخرية يلوم غد األربعاء،
حيلث تلتقلي قطر ملع اليابان ،والسلعودية مع
سوريا.ويشلارك يف البطوللة  16منتخلب تلم
تقسليمها علىل أربع مجموعلات ،وبحيلث يتأهل
أول فريقلني يف كل مجموعة إىل اللدور ربع النهائي،
علما ً بأن املنتخبات الحاصلة عىل املراكز الثاثة األوىل
تتأهل إىل دورة األلعاب األوملبية  2020يف طوكيو.

برشلونة يعلن غياب سواريز أربعة أشهر
أعلن نادي برشلونة اإلسباني أن مهاجمه
األوروغويانلي لويلس سلواريز سليغيب
مللا يقلارب أربعة أشلهر علن املاعب بعد
خضوعه لعملية جراحية يف ركبته اليمنى.
وأورد بطلل اللدوري اإلسلباني لكلرة
القدم يف بيلان عىل موقعله اإللكروني أن
سلواريز خضلع لعملية ملعالجلة “إصابة
يف الغلروف الخارجي لركبتله اليمنى”،
متابعلا ً أنه “سليغيب مللا يقلارب األربعة
أشهر”.

ويأتلي غيلاب املهاجلم الذي سلجل
 14هدفلا ً يف  23مبلاراة ملع الفريق
يف مختلف املسلابقات هذا املوسلم،
يف فلرة حرجلة لرشللونة ،تشلهد
ضغوطا ً متزايدة عىل مدربه أرنسلتو
فالفلريدي ،ومنافسلة محموملة
ملع ريلال مدريد علىل صلدارة الليغا،
والتحضلري لخوض اللدور ثمن النهائي
ملسلابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابويل
اإليطايل بدءا ً من شباط/فراير املقبل.
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وتقام النسلخة الل 42للرايل األكثر شلهرة عامليا ً للملرة األوىل يف اململكة ،يف
خطوة أثارت انتقاد منظمات معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسلان ،وتأتي يف
ظل اسراتيجية سعودية الستضافة أحداث رياضية عاملية مختلفة.
ويف ختلام املرحلة السلابعة ،أعللن املنظملون بداية فوز اإلسلباني خوان
باريلدا (هوندا) يف الدراجات ،لكنهم عادوا ومنحوا الفوز لألرجنتيني كيفن
بينافيديس (هوندا).
وأوضحلوا أنه عىل رغلم أن باريدا عر خط النهاية بلأرسع توقيت ،لكنهم
أخلذوا يف االعتبار الوقت اللذي أمضاه إىل جانب غونسلالفيس لدى مروره
بجانبه مكان سقوطه .وبات األرجنتيني يف املركز األول بفارق  1.23دقيقة
علن باريلدا ،و 4.17دقائق عن النمسلاوي ماتياس فالكنلر (كاي تي أم)
الثالث.
واحتفلظ األمريكلي ريكي برابيك (هونلدا) بصدارة الرتيلب العام ،بفارق
 24.48دقيقة عن األرجنتيني بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا).
وقال برابيك يف ختام املرحلة السلابعة التي امتدت ملسلافة  741كلم بينها
 546مرحلة خاصة“ :اليوم كان رسيعا جدا! كان أمرا جنونيا”.
فوز ثالث لساينز
ل ويف منافسات السيارات ،ع ّزز املخرم ساينز عىل متن “ميني” صدارته
للرتيب ،بتحقيقه الفوز للمرة الثالثة يف النسخة الحالية.
وأنهى ساينز املرحلة بفارق  2.12دقيقتني عن حامل اللقب القطري نارص
العطية (تويوتا) ،و 2.53دقيقتني عن بيرهانسل (ميني).
ويبدو أن املنافسلة تتجه لتصبح محصورة بهذا الثاثي ،إذ وسلع سلاينز
صدارتله للرتيب العام إىل  10دقائق أمام العطيلة الباحث عن لقبه الرابع
يف رايل دكار ،و 19.12دقيقة عن بيرهانسلل .وأقرب املنافسلني إىل الثاثة
يف الرتيلب العام هو السلعودي يزيلد الراجحي الذي يبتعلد بفارق 44.14
دقيقة عن سلاينز.وقال اإلسلباني“ :اليوم كان رسيعا ً جلداً .أمضينا وقتا ً
طوياً ضاغطني بشلكل تام عىل دواسة الوقود .لحقت بستيفان (كان أول
املنطلقلني) لكن الغبلار كان كثيفا ً وللم أتمكن من االقراب
منه ،لذلك قررت البقاء خلفه”.

يوفنتوس يعتلي قمة الكالتشيو
بإسقاط روما

حقق يوفنتوس فو ًزا صع ًبا عىل مضيفه روما ( ،)1 - 2يف ملعب
األوليمبيكو ،ضمن الجولة الل 19من الدوري اإليطايل.
وأحلرز مرييح ديمريال وكريسلتيانو رونالدو هلديف يوفنتوس
(ق ،3ق 10من رضبة جزاء) ،فيما سلجل دييجو بريوتي هدف
روما الوحيد (ق 68من رضبة جزاء).
وبذللك ،انفلرد يوفنتلوس بصدارة جلدول ترتيب الكالتشليو،
برصيد  48نقطة ،بفارق نقطتني عن أقرب منافسيه إنر ميان
( ،)46فيما تجمد روما عند  35نقطة ،باملركز الخامس.
وتمكلن ديمريال من تسلجيل هلدف التقلدم للبيانكونريي ،يف
الدقيقلة الثالثلة ،إثر ركلة حلرة نفذها ديباال داخلل املنطقة،
وفشل مدافعو روما يف إبعادها ،ليضعها الركي يف الشباك.
ويف الدقيقلة الثامنلة ،ارتكب فريتو خطأ ً
ً
فادحلا ،أدى إىل ركلة
جزاء سجلها كريستيانو رونالدو ،بالدقيقة العارشة.
وأنقلذ أدريان رابيلو مرمى فريقله ،من فرصة هلدف محقق
لروما ،كاد أن يسجله بيليجريني.
وشلهدت الدقيقلة  19تعرض ديملريال إلصابة قويلة ،بعدما
سلقط بشلكل خاطئ عىل قدمه ،ليخرج من اللقاء ،فيما دفع
املدرب ماوريسيو ساري بماتياس دي ليخت بدال منه.
ويف الدقيقلة  ،32سلقط زانيولو عىل أرض امللعلب ،بعد تدخل
عنيف من دي ليخت ،ليحصل األخري عىل البطاقة الصفراء.
وخلرج زانيولو من اللقاء متأثرًا بإصابته وباك ًيا ،ودخل أوندير
عىل حسابه.
ويف ظل تقدم يوفنتوس بهدفني ،ضغط روما بشلكل قوي لكن
دون جدوى ،بينما تراجع البيانكونريي ملنتصف ملعبه ،واعتمد
عىل املرتدات.
وأهدر مانشليني فرصلة تقليص الفلارق لروملا ،بعدما مرر
أوندير كرة عرضية ،فشل األول يف تسديدها.
وكاد دجيكلو أن يسلجل للذئلاب ،بالدقيقلة  ،65بعلد تمريرة
طولية من فلورينزي ،استلمها البوسني وسدد يف القائم.
وقلرر الحكم احتسلاب ركللة جزاء لروملا ،بمسلاعدة تقنية
الفيديو ،يف الدقيقة  ،67بعدما ملسلت الكرة يد أليكس ساندرو
داخل املنطقة ،ونجح دييجو بريوتي يف تحويلها لهدف.
وملرر رونالدو الكرة بالدقيقلة  77إىل الناحية اليرسى ،وتقدم
داخلل املنطقة ،ليقابلل عرضية متقنة برأسلية ،ذهبت بجوار
القائم األيرس لحارس روما.
ً
هدفلا بالدقيقلة  ،79ألغاه الحكلم بداعي
وسلجل هيجوايلن
التسللل ،حيث تباطلأ روناللدو يف التمرير ،ليضيلع عىل اليويف
فرصة الهدف الثالث.
وأهدر بيليجريني فرصة التعلادل لروما ،بالوقت بدل الضائع،
حيث سلدد فوق العارضة من مسافة  12ياردة تقريبا ،لتنتهي
املباراة بفوز الضيوف (.)1 - 2

أرتيتا يعرتف بصعوبة تعويض أوباميانج
ينتظلر مايلكل أرتيتلا ملدرب
آرسلنال ،الكثلري ملن مهاجمي
فريقله لتعويلض غيلاب القائد
والهلداف أوباميانلج بسلبب
اإليقاف .وسيغيب أوباميانج3 ،
مباريات بسلبب اإليقاف بعدما

ارتكلب خطأ عنيفا أسلفر عن طرده
أمام كريستال باالس السبت املايض.
وقلال مايلكل أرتيتا إنه سليكون من
الصعب بلكل تأكيلد تعويلض غياب
الهلداف الجابونلي .وأضلاف أرتيتلا
لوسلائل إعلام بريطانيلة “فقلدان

تقريبا أهم العب ليس باألمر السلهل.
نملك العبلني آخرين بوسلعهم اللعب
يف هلذا املركلز” .وتابلع “اآلن عليهم
تحسلني مسلتواهم ألنه لن يستطيع
مساعدتنا يف تسلجيل األهداف .العب
آخر سيكون مطالبا بالقيام بذلك”.

بوكيتينو أحدث املرشحني خلالفة فالفريدي

كشفت تقارير صحفية إسبانية ،النقاب عن اسم جديد مرشح لقيادة برشلونة خال هذه
الفرةً ،
بدال من إرنستو فالفريدي.
وكان برشلونة قد عرض مهمة تدريب الفريق عىل الثنائي تشايف هرنانديز ورونالد
كومان ،إال أن األول فضل تأجيل األمر لنهاية املوسم ،فيما قرر الثاني االستمرار مع
منتخب هولندا يف نهائيات كأس األمم األوروبية.
وبحسب «راديو كتالونيا» ،فإن األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،املدير الفني
السابق لتوتنهام ،بات املرشح األبرز لتويل قيادة الفريق.
ويحظى بوكيتينو بثقة مجلس إدارة برشلونة ،يف ظل ما حققه مع توتنهام يف
ً
سها.
الفرة األخرية ،كما أنه ال يرتبط بنا ٍد حال ًيا ،وسيكون التعاقد معه

مفكرة الزوراء
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صحفيو كركوك يطالبون بالكشف عن
مرتكيب جرمية اغتيال مراسل ومصور
قناة دجلة الفضائية وتقدميهم للقضاء

كركوك/نينا:
نظم عدد من مراس�يل القن�وات الفضائية ومراس�ل وكالة /نين�ا /يف محافظة كركوك
وقفة تضامنية مع شهداء الصحافة خاصة مراسل ومصور قناة دجلة الفضائية احمد
عبد الصمد وصفاء غايل الذين اغتيال يف محافظة البرصة .
وتجمع الصحفيون يف س�احة املحافظة للمطالبة بالكشف عن مرتكبي جريمة االغتيال
وتقديمهم للقضاء العادل .

حمكمة هولندية تغ ّرم تركيّا ه ّدد
صحفيا معارضا

No: 7167 Tue 14 Jan 2020
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إكليل أسود لالحتفال بيوم الصحفيني يف تركيا
متابعة /الزوراء:
أحيى عدد من الصحافيني األتراك يف
أملانيا يوم “الصحافي�ني العاملني”،
وال�ذي يص�ادف الع�ارش م�ن يناير
كل ع�ام ،بوض�ع إكليل أس�ود أمام
مقر القنصلية الرتكية يف هامبورغ،
لتسليط الضوء عىل انتهاكات حقوق
الصحافي�ني وقمعه�م واعتقالهم يف
تركيا.
وألقى رئيس تحرير صحيفة “الربيد
األوروبي” “ ”Avrupa Postasıعادل
يغيت ،كلمة بالنيابة عن الصحافيني
املش�اركني يف الوقف�ة االحتجاجية،
قائ�ال “نود أن نتضام�ن مع زمالئنا
الصحافي�ني املعتقل�ني ،م�ن خ�الل
ترصفنا الرم�زي بوضع إكليل زهور
أس�ود .لقد جئن�ا هنا مع�ا من أجل
الوقوف جنبا إىل جنب مع املئات من
الصحافي�ني املفصولني م�ن عملهم
بسبب أفكارهم ،والتضامن مع أكثر
من  170صحافيا معتقال يف تركيا”.
وأضاف “تركيا تحتل املرتبة ال�156
ب�ني  180دولة حول العالم من حيث
حري�ة الصحافة .يف تركي�ا ال يمكن
االحتف�ال بمث�ل هذه املناس�بات ،يف
ظ�ل س�يطرة نظ�ام الرئي�س رجب
طي�ب أردوغ�ان ع�ىل  95باملئة من
وس�ائل اإلعالم .اليوم هو يوم أسود

بالنسبة لرتكيا”.
وأوضح يغيت “أن تركيا أسست يف ظل
النظام الرئايس كيانا صحافيا جديدا
باسم “املجلس اإلقليمي للصحافة”،
تابع لرئاس�ة الجمهورية ،ومدعوم
من ميزانية الدولة لضمان السيطرة

عىل الصحافيني.
وكش�فت مؤسس�ات تركية معنية
بالصحاف�ة وحري�ات الكتاب�ة عن
أرق�ام صادم�ة ،بمناس�بة ي�وم
الصحافي�ني العامل�ني يف تركي�ا،
مؤكدة وجود  11ألفا و 157صحافيا

تركيا دون عمل يف تركيا ،فيما جرت
محاكمة  12ألف صحايف يف الفرتة ما
بني  2003و ،2018وال تزال السلطة
تعتق�ل  91صحافياُ ،
وحكم عىل 59
صحافيا ب� 200س�نة حبسا يف عام
.2019

ج�اء ذلك يف بي�ان مش�رتك لجمعية
الصحافي�ني األتراك ،واتح�اد كتاب
تركيا ،وجمعية كتاب تركيا «،»PEN
وجمعي�ة الصحافي�ني املع�ارصة،
واتحاد نارشي تركيا.
وق�ال البي�ان إن ع�دد الصحافي�ني
الذين أُلغي�ت بطاقتهم الصحافية يف
آخر  5أعوام بلغ  3آالف و ،804وعدد
الصحافي�ني الذين أُلغي�ت بطاقتهم
الصحافية عقب محاولة انقالب 15
يولي�و  ،2016بس�بب األمن القومي
هو .685
وق�ال رئي�س جمعي�ة الصحافي�ني
األت�راك ،تورج�اي أولجايت�و ،إن
املش�اكل واملخاط�ر الت�ي تنتظ�ر
الصحافيني يف البلد تتزايد باستمرار.
والس�لطة الحاكم�ة تفع�ل كل م�ا
بوسعها للحد من حقوق الصحافيني
يف تلق�ي األخب�ار واملعلوم�ات،
ونح�ن نواجه عقلي�ة تحاول تجريم
الصحافة.
م�ن جان�ب آخ�ر ،تع�رض الرئيس
الرتك�ي  ،رج�ب طي�ب أردوغ�ان ،
النتقادات بس�بب احتفاله ،الجمعة،
بي�وم “الصحافي�ني العامل�ني”
فيم�ا تضم الس�جون الع�رشات من
الصحافي�ني املعتقل�ني ،وب�ات آالف
آخرين ممنوعني من مزاولة العمل.

فيسبوك يغري جلده قبل الربيع

سان فرانسيسكو /وكاالت:
ب�دأت ش�بكة فيس�بوك للتواص�ل االجتماعي
الس�ماح لبعض مس�تخدمي موقع فيس�بوك
عرب أجهزة الكمبيوتر املكتبي ،تجربة التصميم
الجدي�د ،ال�ذي س�بق اإلع�الن عن�ه ألول مرة
يف أبري�ل امل�ايض ،حي�ث إن�ه أق�ل تشويش�ا ،
ويستخدم أيقونات أشد وضوحا.

وذك�رت رشك�ة فيس�بوك أنه�ا تعت�زم إتاحة
التصمي�م الجديد عىل نطاق واس�ع قبل حلول
الربيع القادم.
ويف حني أن “نس�بة صغرة” من املس�تخدمني
يمكنهم الوصول إىل التصمي�م الجديد للموقع
ألول مرة ،فإنهم س�يجدون رسالة تدعوهم إىل
املساعدة يف اختبار ما سمته الشبكة “فيسبوك

الجديد” .وإذا وافق املس�تخدمون  ،فإنه سيتم
الس�ماح له�م إم�ا بإع�داد املوقع الس�تخدام
الخلفيات البيضاء واأللوان األش�د وضوحا ،أو
الخلفية املعتمة مثل الخصائص الشهرة التي
يتم تقديمها عرب أجه�زة الكمبيوتر والهواتف
الذكي�ة آيف�ون واألجه�زة التي تعم�ل بنظام
التشغيل أندرويد.

وتح�اول ش�بكة التواص�ل االجتماع�ي  ،التي
تض�م نحو  2.5مليار مش�رتك ،تج�اوز العديد
من املشكالت الخاصة بعدم احرتام خصوصية
املس�تخدمني ،خاصة أن هن�اك مخاوف كبرة
من نقص اس�تعداد الشبكة ملواجهة محاوالت
التأث�ر ع�ىل االنتخاب�ات الرئاس�ية األمركية
املقررة يف نوفمرب القادم.

ُعمان تصوغ قانونا موحدا لإلعالم

أمسرتدام /وكاالت:
قررت محكمة هولندية تغريم مواطن تركي مقيم عىل أراضيها وموال لحكومة حزب العدالة
والتنمية ،بسبب تهديده صحفيّا معارضا.
وأصدرت املحكمة قرارًا بتغريم املواطن الرتكي مبلغ  1000يورو باإلضافة إىل أتعاب املحاماة
يف القضية ،بس�بب إهانت�ه وتهديده للصحفي برصي دوغ�ان ،لتعاطفه مع حركة “خدمة”
التي تعتربها السلطات الرتكية إرهابية.
وأوضحت النيابة العامة يف أمس�رتدام أن قرار املحكمة أصبح نهائيا وقد تم إخطار األطراف
املعنية به ،عىل أن يتم تطبيقه عىل وقائع اإلهانة والتهديد املش�ابهة ،وفق ما ذكرت صحيفة
زمان الرتكية املعارضة.
وع�رب الصحف�ي دوغان عن س�عادته بق�رار املحكمةً ،
قائال “ص�دور قرار نهائ�ي بمعاقبة
الش�خص الذي يهددن�ي تطور إيجابي .لن يكون من املمكن بع�د اآلن إهانة وتهديد اآلخرين
من خالل االختباء وراء حسابات وهمية عىل مواقع التواصل االجتماعي”.
وأض�اف “أتمن�ى أن يدرك أننا نعي�ش يف دولة قان�ون وديمقراطية يف هولندا .أن�ا أثق تمامً ا
أن محكمة الجنايات يف أمس�رتدام ستصدر قرارًا مش�اب ًها يف  14دعوى قضائية رفعتها ضد
متهمني بتهديدي .ما أجمل أن نعيش يف دولة ديمقراطية .ما أجمل أن تكون دولة قانون”.
وتابع الصحفي “س�أقوم بنرش ق�رار املحكمة للرأي العام ليكون ع�ربة للجميع .لقد تجلت
العدال�ة .وقد أصدرت محكمة أمس�رتدام حكمً�ا بإدانة املوايل للرئيس رج�ب طيب أردوغان.
ستظل تهمة اإلهانة والتهديد مسجلة يف سجله مدى الحياة .النيابة العامة أرسلت يل خطا ًبا
ً
تعويضا .ولكن ،هل هذا يكفي أمام الكثر من اإلهانة؟”.
حول دفعه

مسقط/وكاالت:
أعلن عيل بن خلفان الجابري وكيل وزارة
اإلعالم العماني�ة عن االنتهاء من صياغة
قان�ون موح�د لإلع�الم يه�دف إىل جمع
مختلف أنماط اإلعالم تحت مظلة قانون
واحد.
وأضاف خالل محارضة حول “السياس�ة
اإلعالمية للس�لطنة” أن الوزارة ستعكف
يف املرحل�ة املقبل�ة ع�ىل تنظي�م اإلع�الم
اإللكرتون�ي عرب مركز اإلع�الم املجتمعي
الذي يقوم بالدراس�ات العلمية بالتعاون
مع جامعة السلطان قابوس.
واستعرض الجابري األدوار التي تضطلع
به�ا وزارة اإلع�الم يف مختل�ف الجوان�ب
املتعلقة بالقطاع اإلعالمي واإلعالم الجديد
واملصنفات واملطبوعات.
وأوضح أن السياس�ة اإلعالمية للسلطنة
متزن�ة ،مش�را إىل أن ال�وزارة تضطل�ع
بتنظي�م قط�اع اإلع�الم ومتابع�ة تنفيذ
السياس�ة اإلعالمي�ة وإع�داد الخط�ط
والربامج التدريبية.
وتطرق إىل دور وكال�ة األنباء العمانية يف
بث الخرب الرس�مي بمصداقية ،وتوسعت
يف نش�اطها بش�كل تدريج�ي وملحوظ،

حي�ث وصل ع�دد املراس�لني املحليني بها
إىل  55مراس�ال ،إضاف�ة إىل  11مراس�ال
خارجيا.
كم�ا تن�اول قان�ون املطبوع�ات والنرش
وكذل�ك لجن�ة املطبوع�ات والن�رش التي
ت�رشف عليه�ا ال�وزارة الت�ي تضطل�ع
أيض�ا بإص�دار األرقام املعياري�ة وإجازة
املصنف�ات الفني�ة واإلعالن�ات ومتابعة
محتوياتها.
وأش�ار إىل أن عدد الرتاخيص املمنوحة يف
الع�ام امل�ايض وصل إىل ما يق�ارب 1079
ترخيصا من بينه�ا العديد من التصاريح
للمصنفات اإلعالمية.
وجاء يف املادة ( )31من النظام األس�ايس
للس�لطنة أن “حرية الصحافة والطباعة
والنرش مكفولة وفقا للرشوط واألوضاع
التي يبيّنها القانون .ويحظر ما يؤدي إىل
الفتن�ة أو يمس بأم�ن الدولة أو ييسء إىل
كرامة اإلنسان وحقوقه”.
ويف مج�ال اإلع�الم الخارج�يّ ،
ب�ني أن
ال�وزارة بذلت جه�دا كبرا يف ه�ذا املجال
فق�د زار الس�لطنة خ�الل الع�ام املايض
ح�وايل  256صحفي�ا م�ن مختل�ف دول
العالم ،إضافة إىل مش�اركة الس�لطنة يف

العديد من معارض الكتاب بمختلف دول
العال�م ،مث�ل مع�رض باري�س ومعرض
برون�اي ال�ذي كان�ت ب�ه ضي�ف رشف.
وأطلقت عمان هذا العام جائزة مسابقة
اإلج�ادة اإلعالمي�ة (وثائقي�ات) ،إضافة
إىل مب�ادرة “أنس�نة اإلع�الم” ،بالتعاون
مع امللتق�ى اإلعالمي العرب�ي إىل العاملية
وذلك برشاكات دولية ،وبدأ التنفيذ الفعيل

لربامج وخطط ومشاريع إعالم املستقبل
بالتنس�يق مع املجلس األع�ىل للتخطيط
ومكت�ب رؤية عم�ان  .2040كما س�يتم
تدش�ني برامج تنمية امله�ارات اإلعالمية
للناش�ئني واليافعني وذل�ك بالتعاون مع
مكت�ب منظم�ة اليونس�يف بالس�لطنة
واللجنة الوطنية للشباب ومجموعة رؤية
الشباب.

قيود وإجراءات حوثية مشددة ضد وسائل اإلعالم املوالية
صنعاء/وكاالت:
يضيّق الحوثيون القيود عىل وس�ائل اإلعالم
املوالي�ة له�م يف صنع�اء ،بعد تج�رّؤ إحدى
الشبكات اإلعالمية عىل انتقاد نواب يف برملان
صنع�اء ،وف�رض إج�راءات عقابي�ة عليها
تمهيدا إلغالقها.
ووجّ ه برمل�ان صنعاء ،الحكوم�ة املوازية يف
العاصم�ة اليمنية ،بإحالة موضوع ش�بكة
“الهوي�ة” اإلعالمي�ة إىل نياب�ة الصحاف�ة
واملطبوع�ات التخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة
والدستورية ،تمهيدا إلغالقها بعد أن انتقدت
عددا من نواب الربملان.
ويف مفارقة غريبة ،ق�رن املجلس اإلجراءات
العقابي�ة بحق الش�بكة املوالي�ة للحوثيني،
بتوصي�ات أخرى أكد فيه�ا عىل تعزيز حرية
التعب�ر والفكر ومنح العم�ل اإلعالمي كافة
حقوقه املكفولة دستوريا ً وقانونيا ً.
واس�تدعى الربملان يف جلس�ة سابقة ،ضيف
الل�ه الش�امي وزي�ر اإلع�الم يف الحكوم�ة
املوازي�ة ،ملناقش�ة وض�ع ش�بكة الهوي�ة
اإلعالمي�ة ،وقالت مص�ادر مطلع�ة إن أهم
التس�اؤالت التي وجهت للوزير تركزت حول
إجراءات وزارته القانونية حيال ما يبث عىل
قناة الهوية وما يكتب عىل الصحيفة التابعة
لها ،وما يرد عىل لس�ان رئيس مجلس إدارة
الش�بكة ،محمد العماد ،م�ن خالل برنامجه
املس�مى “قبة الربملان” الذي يبث عىل القناة
الفضائية التابعة للشبكة.
كم�ا أكدت املصادر أن أح�د النواب الحوثيني
طلب من الشامي الرد حول املوقف القانوني
لوزارته من شبكة الهوية التي تضم صحيفة
وإذاع�ة وقناة فضائية ،قائ�ال إنها أصبحت
مص�درا للج�دل والفت�ن ب�ني أبن�اء الوطن
الواحد ،عىل حد تعبره.
وكان من بني األس�ئلة التي وجهت للشامي
مل�اذا يت�م الس�ماح لبع�ض الصحفي�ني
واإلعالمي�ني بالتهج�م ع�ىل أعض�اء برملان
صنعاء يف وس�ائل اإلع�الم املختلفة ،خاصة

قناة “الهوية” الفضائية وصحيفتها.
وأص�درت لجنة تابع�ة لربملان صنع�اء قبل
أس�بوع تقريرا حول الش�بكة ،قالت فيه إن
الش�بكة وجهت “إس�اءات نالت من قيادات
الدولة وشخصيات اعتبارية حزبية ووطنية،
وتعدت عىل مجلس النواب وشخصية رئيس
املجلس”.
وأض�اف التقري�ر أن “اللجن�ة ال تري�د أن
تسرتس�ل كثرا يف تفنيد اإلساءات والعبارات
والكلمات الهابطة الذي يس�تخدمها برنامج
‘قب�ة الربمل�ان’ ،واألكث�ر م�ن ذلك كل�ه أنها
تعارضت تماما مع محظورات النرش املبيّنة
بشكل واضح يف قانون الصحافة واملطبوعات

والئحته التنفيذية”.
من جهتها ،دعت ش�بكة “الهوية” ،وس�ائل
اإلعالم اليمني�ة واألجنبي�ة للتضامن معها،
وقال�ت إنه�ا تتع�رض ملضايق�ات وقي�ود
م�ن أعض�اء برمل�ان صنع�اء ال�ذي وصفته
ب�”املنتهي�ة واليت�ه” ،ومحاول�ة إخ�راس
األصوات التي تكشف الفساد وفق الشبكة.
وانطلقت قناة “الهوية” يف العاصمة اليمنية
صنع�اء يف  16أبري�ل  2018وح�ر حف�ل
االفتتاح عدد من مس�ؤويل الحكومة املوازية
الحوثيني ،وزعم محمد العماد رئيس مجلس
إدارة ش�بكة “الهوي�ة” ،أن القن�اة “تع�د
إضافة نوعي�ة لإلعالم املس�تقل واملحايد ،يف

ظل األوضاع الصعبة التي يعيش�ها اليمن”،
مشرا ً إىل أن “القناة التلفزيونية ،قناة بهوية
يمنية ،تجسد الهوية اليمنية وتعززها” .غر
أن مصادر أكدت دعم الحوثيني للقناة ،وهو
ما بدا واضحا خالل حفل االفتتاح.
كم�ا طال�ب الربمل�ان خالل جلس�ة الس�بت
بتعديل قانون الصحافة واملطبوعات لس�نة
 ،1990واق�رتح مرشوع قان�ون جديد ينظم
العم�ل اإلعالم�ي املرئي واملقروء واملس�موع
واإللكرتوني وتقديمه إىل املجلس إلقراره.
ونظ�را ألن القان�ون ل�م يص�در بع�د ،أق�ر
برملان الحوثيني توصي�ات للحكومة املوازية
تمنحه�ا دور الرقيب والق�ايض والجالد عىل

وس�ائل اإلعالم ،تحت مس�مى “تش�خيص
وتقيي�م النق�د املنطق�ي واملوضوع�ي” ألية
سياس�ات أو إج�راءات خاطئ�ة لجمي�ع
الوسائل اإلعالمية املرصح لها بالعمل ومنع
الس�لبيات والظواهر والحاالت التي تمارس
خالفا ً للقان�ون والنظام وتوجيه النقد كذلك
للسلوكيات والترصفات الخاطئة ألية وسيلة
إعالمية أيا كانت .وأقر أيضا إيقاف ما اعتربه
“ممارس�ات ومواقف ضيقة وقصرة النظر
ألية وسيلة إعالمية”.
وتتعلق هذه التوصيات بوسائل اإلعالم املوالية
أصال للحوثيني والخاضعة لسيطرتهم التامة،
والت�ي باتت الوحي�دة املتبقي�ة يف صنعاء بعد
مداهم�ة الحوثيني لع�رشات املقرات اإلعالمية
ونهبها وتدمر محتوياتها.
ومنذ إحكام س�يطرة امليليشيات عىل صنعاء،
ارتكب�ت أبش�ع الجرائ�م واالنته�اكات بح�ق
الحريات الصحفية كاالعتداء والقتل والتهديد
واالختطاف والنهب والفصل عن العمل.
وذكرت إحصائية رس�مية للحكومة الرشعية،
أن  22وسيلة إعالم احتلتها ميليشيات الحوثي.
وتنوع�ت تلك الوس�ائل التي ت�م احتاللها بعد
عام واحد من االنق�الب ،ما بني صحف ورقية
وإذاعات ومجالت وقنوات فضائية.
وتق�ول اإلحصائي�ة إن نح�و  1000صحف�ي
وإعالم�ي اضطروا إىل الن�زوح ومغادرة اليمن
تفادي�ا ً لتعرضهم لالختطاف أو القتل .كما تم
حج�ب أكثر م�ن  280موقعا ً ووكالة وش�بكة
إخباري�ة محلية ،واستنس�اخ بعضها بمواقع
بديلة ّ
تنف�ذ من خاللها سياس�اتها وحمالتها
التحريضية.
وذك�ر وزير اإلعالم اليمني معم�ر اإلرياني ،يف
ترصيحات صحفية س�ابقة ،أنه كان يف اليمن
قب�ل انقالب امليليش�يات ،نح�و  280صحيفة
ومجل�ة «يومي�ة ،وأس�بوعية ،وش�هرية،
وفصلي�ة» ،و 4قن�وات رس�مية ،و 15قن�اة
خاصة.
ويق�ول متابع�ون إن الحوثي�ني أنش�أوا

ماكين�ة إعالمية كبرة تعمل عىل بث األخبار
والشائعات بعد أن أغلقت ونهبت وسلبت كل
وسائل اإلعالم الحرة.
ومن ضمن هذه الوس�ائل قنوات “املس�رة”
” و”املس�رة مب�ارش” ،و”الس�احات”
و”الهوي�ة” ،و”اللحظة” ،و”اليم�ن اليوم”
البديل�ة ،والقنوات الرس�مية التي اس�تولوا
عليها بقوة السالح وكلها تبث سموما ً تعمل
عىل تدمر النسيج الوطني اليمني.
وأعلنت نقاب�ة الصحفي�ني اليمنيني ،مطلع
الش�هر الحايل ،عن  134حال�ة انتهاك طالت
الحري�ات اإلعالمي�ة يف الب�الد خ�الل الع�ام
املايض ،وارتكب الحوثيون جلها.
وقال�ت النقاب�ة يف تقريره�ا الس�نوي ،إن
االنته�اكات تنوعت ب�ني االختطافات ب�31
حالة ،ثم االعتداءات ب� 24حالة ،واملحاكمات
والتحقيق�ات ب�� 23حال�ة ،والتعذيب ب�15
حال�ة ،ث�م املن�ع م�ن التغطي�ة الصحفي�ة
ومنح حق�وق الصحفي�ني ب�� 13حالة ،ثم
التهدي�د والتحري�ض عىل الصحفي�ني بعدد
 11حال�ة ،ييل ذلك حجب املواقع اإللكرتونية
ب� 10حاالت ومص�ادرة الصحف وممتلكات
الصحفي�ني بخمس حاالت ،وأخ�را بحالتي
قتل.
وطالب�ت نقاب�ة الصحفي�ني “بإط�الق رساح
جميع الصحفيني املختطفني وإيقاف مسلسل
التنكي�ل بهم ،والزج به�م يف محاكمات هزلية
تتناىف مع مبادئ العدالة وقيم الحرية”.
وأش�ار التقري�ر إىل أن عدد الصحفي�ني الذين
قتلوا منذ بداية الح�رب وحتى اليوم يف اليمن،
ارتف�ع إىل  35صحفي�ا ومص�ورا وعام�ال يف
املجال اإلعالمي.
وذك�ر التقرير أن حالة اإلف�الت من العقاب
ملرتكب�ي ه�ذه الجرائ�م بح�ق الصحاف�ة
والصحفيني ال تزال هي السائدة “األمر الذي
يجعلن�ا نؤك�د أن ه�ذه الجرائم لن تس�قط
بالتق�ادم وال بد للجن�اة أن ينال�وا جزاءهم
الرادع”.
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قصرية
زيد الشهيد
يف  14فرباير َ
قبل خمسة عقود
ً
َ
أغني�ة
املط�ر
كان
ليل�ة
 ،ويف
ُ
ٍ
ً
ُ
َ
َ
والشوارع
البيوت
تغسل
شتائية
ُ
ً
نس�بة
وتضي�ف لش�ط العرب
،
َّ
م�ن امل�ا ِء الس�ماوي تمخضت
ُ
نزيهة بنت ج�واد بنيّان فولدت
َّ
ول�دا ً س�عدت ملجيئ�ه  ،لكنه�ا
كان�ت تريد هوا ًء يدخ�ل رئتيها
فه�ي تش�ع ُر باالختن�اق؛ أو َّ
أن
َ
اعضا َءه�ا ودمَ ه�ا اس�تنفذا
االوكسجني وكانت بحاج ٍه له ،
فأش�ارت اىل النافذة  ...هرعت
ِ
ن�وّارة ُ ،
أخته�ا الت�ي تصغرها
بثالث�ة أع�وام وق�د الزمته�ا
ِ
املخ�اض اىل الناف�ذ ِة
س�اعات
ِ
ِ
فأرشعتها َ ،
ودعت الهوا َء يدخل
ِّ
تيارا ً
مترشبا ً برطوب ٍة َّ
تفتح ُ
قلب
نزيهة له  ،وافعمَها بارتياح .
ُ
االرتياح رس� َم لها اس� َم
ذل�ك
الول�د  ،فتمتم�ت من ب�ني ثنايا
الوجع واالعيا ِء  :اريد ْ
أن اسميه
ِ
رسيع.
اليوم
فكان رسيع اسما ً دوّن يف
ِ
نف�وس
الت�ايل يف س�ج ِل دائ�ر ِة
ِ
ال َعشار .
االول
األي�ام االخري ِة من عامِ ه
يف
ِ
ِ
َ
الزحوف
ناصي�ة
اعت�ى رسي�ع
ِ
ش�هر صا َر يم�ي ْ ،
وإن
 ،بع�د
ٍ
ِّ
بتعث ٍر .
ُ
ّ
ُ
زحوف�ه ومش�يه وتعث�ره كان
ُيفع�م قل�بَ
األب رش�يد امل�وىل
ِ
يف�ر ُد ل�ه الذراعني
بالهن�اء ...
ِ
فيحتضن�ه ويرفع�ه اىل اله�وا ِء
َ
رسور وضحكة
حرك�ة
ليك�ون
ٍ
ٌ
ش�هقة ُيطلقه�ا الصغ ُ
ري
فيه�ا
َ
يخفق.
الذي
اس�تحالنس�يما ً ِ
رصف رسي�ع
ش�هر م�ن
بع�د
ِ
ٍ
عامَ ه االول جاء خ ُ
موت رشيد
رب
ِ
املوىل ،يف مي�اهِ الخليج عى بع ِد
فرسخني من مدينة الفاو  ،غرقا ً
قارب م�ع مجموع ِة صيادين
يف
ٍ
ٌ
مجن�ون ل�م
رض َبه�م اعص�ا ٌر

آراء

www.alzawraapaper.com

سريع سيد شباب أهل البصرة

قصة

يص ِّدق البرصيون حصولَه ؛ ألن
اعص�ارا ً كه�ذه ال يح�دث إال يف
َ
حصل
أع�ايل البح�ار  ...وعندما
َ
وبحث الغواصون عن الغرقى يف
اعماق اليم لم يعثروا سوى عى
غريق واحد .
ٍ
ُ
نزيهة بن�ت جواد
يومها بك�ت
 ،وولول�ت  ..خ َّدش�ت وج َهه�ا
وش�قت َ
َّ
زيقها  .اعانتها نس�ا ُء
ِّ
املحلَّة عى تخطي االزم ِة الثقيلة
والفق ِد املريع ؛ وقالوا لها ْ « :
إن
كن�تِ تحبّني اب�ن املوىل حافظي
ول�ده رسي�ع  .ففي�ه ُّ
كل
عى
ِ
ذكريا ِت�ه م َعك  .سيش�ع ُر وهو
باالطمئن�ان لو
ق�ربه املائ�ي
يف
ِ
ِ
وقتك لولده فال ّ
َ
تفكرين
كرَّستِ
بالزواج من رج� ٍل آخر رغم أنكِ
يتمناك ُ
ّ
ألف شاب».
شابّة
َ
يومَ
لسماعها
ها
ه
وج
صفعت
ها
ِ
َ
ذيل الكالم  ،وراحت تر ِّدد « :أبع َد

لل
م
ن
ا
ق
ش
ة

يع�ود الروائ�ي عالء األس�واني إىل
أواخر أربعيني�ات القرن املايض يف
روايت�ه «ن�ادي الس�يارات» -التي
ص�درت مؤخ�را ع�ن دار الرشوق
بالقاه�رة -ليث�ري أس�ئلة الراهن
امل�رصي ويطرح جدال ب�ني النقاد
حول تقييم العمل الروائي الجديد،
رغم النج�اح الذي حققه إذ نفدت
الطبعة األوىل منه بالكامل.
وينطل�ق األس�واني يف روايته مما
سماه «عالم خلفي يقبع يف الظل
منس�يا خل�ف أض�واء الس�يارات
املبه�رة» هن�اك حي�ث يكم�ن
«صن�دوق دني�ا عم�الق» ويعمل
صاحب «ش�يكاغو» عى فتح ذلك
الصندوق وترشيح عامله من خالل
شخوصه ونظام عالقاته ،طارحا
تس�اؤالت بقي�ت قائم�ة يف مرص
حت�ى اآلن حت�ى أن بع�ض النقاد
رأى يف «ن�ادي الس�يارات» -وه�و
عنوان الرواية -صورة مصغرة من
مرص ما بعد ثورة  25يناير.
والرواي�ة ه�ي الثالث�ة لألس�واني
بع�د «عم�ارة يعقوبي�ان» الت�ي
حقق�ت نجاح�ا واس�عا ،ورواي�ة
«ش�يكاغو» .وقد تعاملت الرواية
األوىل م�ع الواقع ال�ذي كان قائما
يف م�رص قب�ل ث�ورة  25يناي�ر،
وعربت عن الخلل القائم سياس�يا
واجتماعي�ا واقتصاديا ،مع وضع

رش�يد املوىل ِّ
ٌ
رجل ،
يدنس قلبي
َ
ويرتع يف بس�تاني مَ ن يسمَّونه
زوجا ً».
ً
صامدة ،
قراره�ا
وكانت ع�ى
ِ
صلبة .
ً
منتصبة َ ،
مثل شجر ٍة
اس�تمرَّت
 ،ل�م ُتث ِنه�ا اش�هارات االغراء ،
ُ
رياح الضف�ر بعدي ِد
وال ه َّزته�ا
املتقدمني .
الش�باب امليس�ورين
كانوا من
ِ
الح�ال ،الطامع�ني بها ش�قرا َء
بعينني خرضاوين ،وقام ٍة تقر َُب
ِ
قامات عارضات االزياء .
من
ِ
ُ
ّ
تتمى
تقف أم�ام امل�رآة
ظلَّ�ت
َ
وقس�ما ِتها،
مالمحه�ا،
ُ
تق�ارن مَ �ن
وانتصا َبه�ا  .ث�م
تق َّدم لها برشي ِد املوىل.
ش�باب أهل
« رش�ي ُد املوىل سي ُد
ِ
البرصة «  ،كانت تقول ّ « ..،
إنه
ُّ
ُ
ش�ط العرب
الحبيب الذي ُيح ُبه
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ُ
َّط�ب الربح�ي ،ومَ ن
 ...ه�و الر
َبعدِه شيص».
ُ
لطلب
آم�ال املتقدمني
تتقهق� ُر
ِ
اعوامُ
تتق�دمُ
العمر
يدِها بينما
بولدِه�ارسي�ع.
َ
ُ
ُ
املدرس�ة االبتدائية
يدخل
رسيع
ً
توص ُل�ه مر ًّة
طف�ال
فيجتازها
ِ
باب املدرس�ة ؛
أمّ �ه نزيه�ة إىل ِ
ّ
ُ
خالته نوّارة املهمّة
تتوىل
ومرّات
َ
َ
اقرتاب
د
عن�
ه
خروج
ر
تنتظ�
..
ُ
ِ
الدوام م�ن االنته�ا ِء فيخطو ..
ِ
يح ِّد ُثه�ا عمّ�ا َ
قال  ،وم�ا كتبَ ؛
وما حصل .
دراس�ة املرحل ِة
رسيعٌ يتفو َُّق يف
ِ
ُ
املتوس�ط ِة
يتداول اس�مَه
فتى
ً
َ
املدرسون يف ادار ِة املدرسة  ،ويف
َ
ضمن
اجتماعهم الدوري يع ُّدونه
ِ
الطلب� ِة املتفوقني الذين ُيش�ار
نان  ،آمالً يف رؤي ِتهم له
له�م بال َب ِ
االعوام عالِما ً تفخر به
قابالت
يف
ِ
ِ

ُ
ّ
ُ
لوحة
تتلقى
البرصة والعراق...
اس�بوع
من
وألكث�ر
االعالن�ات
َ
ِ
ٍ
َ
بربواز
صورته يف الالفت ِة املؤطرة
ٍ
الخش�ب الص�اج اللميع «
م�ن
ِ
الص�ف «  ...ويقرأُ
ِّ
ُ
ُ
طلبة
فارس
َ
االس�م « رسيع رشيد
املدرس�ة
ِ
َ
صورت�ه
امل�وىل « فيطالع�ون
كقرص َعس� ٍل ،
بوجه�ه ال�ذي
ِ
ِ
وبعيني�ه اللتني تعجّ �ان ارشاقا ً
ُ
لش�اب
تنترش بني ذرّاته تنبؤات
ٍ
ُ
مَ
نور املعرفة ،
ة
ش�كا
س�يحمل
ِ
ِ
ُ
فيس�ري به بني ح�واري البرصة
ش�بابها وفتي ِتها نو َر
عى
ُيمط ُر
ِ
العلم املش�ع  .ف ُييض ُء دواخلَهم
ِ
ُ
ويجعله�م كما ه�و  :مصباحٌ
،
ٌ
مرشق ّ ٌ
ونري  ..قدمٌ ترس ُم ُخطى
االستنار ِة والبنا ِء القويم
ُ
رسي�ع ع�ى املرحل� ِة
ُيقب�ل
االعدادية فيجتا ُز االعوا َم الثالثة
متمي�زا ً  ..ينظ�ر اليه اس�اتذته
ُ
أقرانه
بعني االكب�ار  ،ويطالعه
ِ
ّ
َ
نماذج
التمن�ي أن يكونوا
بقلب
ِ
عنه ؛ يف علمِه وخل ِقه  ،يف هدو ِئه
ورصان ِته .
ٌ
رسي�ع الي�وم ؛ وق�د اجت�ا َز
َ
ُ
ي�رضب يف
الخمس�ني عام�ا ً ،
َّ
العشار بال هدى  ...لقد
شوارع
ِ
رماه القد ُر بجلط ٍة حملت معها
َّ
ّ
وتش�تت
تبعات تي ِه العق ِل ،
كل
ِ
الذاكرة .
يغم�ره ش�عور ّ
أن�ه ي�دب عى
شوارع البرصة وازقتها ...
ارض
ِ
ِ
يتوق�ف كثريا ً يطالع ما حوله ..
يرمي رأسه بني ّ
كفيه ويعرصه
ليستعيد صورا ً وأشيا ًء  ،أحاديثا ً
ُ
الجلطة
وق�راءات فال يق�در ...
ً
قاس�ية بالق�در ال�ذي
كان�ت
جعلت�ه ينىس حت�ى اس�مِه ...
وعندما ُي ُ
االسم يبحث
سئل عن
ِ
وأوراق
الرأس املبعثر ِة ،
كت�ب
يف ِ
ِ
ِ
العم�ر ِالتي تم َّزقت فغدت نثارا ً
 ..ما يلبث ْ
أن يه َّز َ
رأسه تملمالً ،
ويروح يخطو .

يف بن�اء االنس�ان وتطوي�ر
املجتمع وتقدمه وبلورة الوعي
االنس�اني ،خصوص�ا ًالثقاف�ة
ذات الطابع واملضمون الوطني
الديمقراطي والحضاري املوجه،
الت�ي تع�زز الش�عور بالفردية
والديمقراطي�ة
والحري�ة
واملشاركة يف الحياة االجتماعية
والسياس�ية وتس�هم يف تغي�ري
العقلية السائدة وتفكيك البنى
القبلية والعشائرية والحمائلية
القديمة.
والثقاف�ة رضوري�ة ملواجه�ة
قه�ر الحي�اة وتحدي�ات
الع�رص ومش�اكله املختلف�ة،

رائد الحواري
مع�روف أن مظفر النواب ش�اعر يط�رح أفكار
سياس�ة ع�ن الواق�ع العرب�ي ،وه�و يس�تخدم
املب�ارشة والصوت الع�ايل ،وميزة م�ا يقدمه من
ش�عر يف طريق�ة اإللق�اء التي تعط�ي القصيدة
رونق خاص ،ولكن عندم�ا نقرأ قصائده نجدها
(متواضعة) وقاسية ،فكثر املشاهد واملؤملة تثري
القارئ وتجعله منفعل ،ففي قصيدة «كهرمان»
نج�ده يس�تخدم لغ�ة عادي�ة ج�دا ،وبس�يطة،
وتبدو للقارئ الع�ادي ال جديد فيها ،فهي خالية
م�ن الص�ورة الش�عرية ،فم�ا ه�ي مي�زة هذه
القصيدة؟.
اس�تخدام الش�اعر للغة العادي�ة والصوت العايل
واملبارشة ،تم محوه وإزالته من خالل االس�لوب
الس�اخر ال�ذي اس�تخدمه الش�اعر ،وهنا يكمن
اب�داع «مظف�ر الن�واب» ،يقدم مش�هد س�يايس
نس�معه يومي�ا ،لكي طريق�ة تقديم�ه وترتيب
(الخ�رب) هو املذهل ،فهو يعري النظام الرس�مي
العربي بهذه الطريقة:
« كهرمان  ...يا كهرمان
هل علم فلسطني هو املمنوع
وتزدحم بأعالم (الفيفا) بالدي
وبأعالم األملان
يف غزة يتوىل القصف
والبلدان العربية تبذل أقىص طاقتها
من ُجم�ل التنديد وعبارات العنف هذا يس�تغرب
االستخدام املفرط للقوة
وآخر يدعو الشقيقة إرسائيل لضبط النفس
والثالث يخىش من دورة عنف
والرابع يرسل أرخص أنواع البطانيات
لتحم�ي القتى م�ن أمط�ار الصي�ف يف القاهرة
اجتم�ع الوزراء(الحمد لله ل�م يتأخر منهم أحد،
هذا أكرب إنجاز يف هذا الظرف»
به�ذا الش�كل يقم الش�اعر قصيدت�ه ،فرغم أننا
نس�مع ونقرأ مثل هذا الخرب/املشهد باستمرار،
إال أن طريق�ة تقدي�م األخبار/املش�اهد ،جعلت
املش�هد الواقعي س�اخر ،يبن هزال�ة املوقف مع
أهمية الحدث.
ويف قصي�دة «ث�الث امني�ات ،نج�ده يس�تخدم
أس�لوب آخ�ر ليخف�ف ع�ن املتلق�ي من قس�وة
األحداث وم�رارة الفكرة الت�ي يطرحها ،فنجده

«نادي السيارات» لألسواني ..أسئلة التأريخ والراهن

خطوط درامية تراوح بني الفساد
الس�يايس واالقتص�ادي واألبع�اد
الطبقي�ة ،وتعد م�ن األعمال التي
أرخ�ت لظ�روف انط�الق الث�ورة
املرصية.
واعت�رب الروائ�ي ع�الء الدي�ب أن

األس�واني يف روايت�ه الجدي�دة
«يهت�م أوال بإح�كام البن�اء» إذ
يعمد إىل تركيز «العمارة واإلنش�اء
واألساس والشخصيات وتفاصيل
العالقة بني البرش واملكان ،والبرش
والظرف االجتماع�ى ،والبرش بني

بعضهم».
وأضاف «يخوض الروائي ىف عمله
هذا الثالث امله�م تجارب خارجية
ىف املدخ�ل وىف التنفيذ ،ولكنه يعود
رسيع�ا إىل الخ�ط املس�تقيم الذى
يرب�ط القارئ به ىف متابعة أخاذة،

يحب�س املتاب�ع فيه�ا أنفاس�ه،
واألحداث تتصاعد والش�خصيات
تتش�ابك ،خالق�ة ب�رشا أحي�اء،
تحبه�م وتغض�ب منه�م ،وأماكن
واضحة ورائحة زمن قديم».
وش�دد الديب عى الخيط الدارمي
يف ال�رصاع بني «القه�ر والكرامة»
يف رواية «نادي السيارات» .واعترب
الكات�ب ج�الل أم�ني أن الرواي�ة
ت�ؤرخ «لحقبة زمني�ة تمتد خالل
ف�رتة األربعيني�ات م�ن الق�رن
املايض ،وتق�دم الواقع االجتماعي
والسيايس» السائد حينها.
( اعت�رب الناق�د حلم�ي النمنم أن
الرواية ال تق�دم صورة جديدة وال
مبتكرة عن الفرتة التاريخية التي
تغطيه�ا ،منتقدا ما اعتربه تكرارا
ووج�ود خي�وط درامي�ة ال حاجة
لها)
تكرار
ويف مقاب�ل احتف�اء بع�ض النقد
بالعمل الروائي الجديد لألس�واني،
أبدى نق�اد آخرون تحفظات حول
الرواية ،واعترب الناقد حلمي النمنم
أن الرواي�ة «ال تقدم صورة جديدة
وال مبتك�رة عن الف�رتة التاريخية
الت�ي تغطيها» منتق�دا ما اعتربه
«تكرارا» «ووج�ود خيوط درامية
ال حاجة لها» يف سياق الرواية.
ويصور الفص�ل األول من الرواية

الثقافة ودورها يف بناء اإلنسان!!..
شاكر فريد حسن
تلع�ب الثقاف�ة دورا ً جوهري�ا ً

الرأي اآلخر مظفر النواب..
«كهرمان ،وثالث امنيات»

التعليمي�ة
وللمؤسس�ات
والرتبوي�ة دور حقيق�ي يف
عملي�ة التوجي�ه والتثقي�ف
ووضع الربام�ج الرتبوية ،التي
تح�رر االنس�ان م�ن التقالي�د
الس�لفية والرجعي�ة املتوارث�ة
والرتبي�ة التقليدية ،وتعمل عى
صقل شخصيته وتنمية وعيه،
وتخليصه من السلبيات ،وبناء
مجتم�ع صال�ح وواع وملت�زم
ق�ادر ع�ى مجابه�ة الصعاب
والتطور الحضاري.
ان ثقاف�ة االنس�ان يج�ب ان
تكون نابعة وصادرة من الواقع
الحيات�ي املع�اش ولي�س م�ن
واقع الش�عوب االخ�رى ،ولكن
مع األخذ بعني االعتبار الحاجة

اىل االف�كار واملفاهي�م الثورية
والتجارب النضالي�ة والثقافية
للش�عوب االخرى ،التي ناضلت
وكافح�ت ض�د االس�تعمار
واالحت�الل االجنب�ي ونال�ت
حريته�ا واس�تقاللها الوطني
االجتماعي واالقتصادي.
وال ش�ك ان مرحل�ة البن�اء
الثقايف يجب ان تبدأ منذ الصغر
ع�ن طريق تش�جيع املب�ادرات
الثقافي�ة والرتبوي�ة وح�ث
الصغ�ار واألحداث ع�ى قراءة
الكتب الهادفة وم�ن ثم الكتب
الت�ي تتعل�ق بتاري�خ ونض�ال
شعبنا من اجل تثبيت وترسيخ
جذورن�ا وصيان�ة هويتن�ا
الكنعاني�ة ،التي يتهددها خطر

الذوبان.
وغن�ي ع�ن الق�ول ،ان الثقافة
رشط اس�ايس ورضوري
للممارسة الديمقراطية وتوفري
املس�اواة االجتماعي�ة وتجذير
القيم ،التي تعطي دفعا ً لتطور
االنس�انية وتقدمه�ا وبمقدور
القوى الطليعية والش�خصيات
املتن�ورة يف املجتمع املس�اهمة
يف عملي�ة البن�اء الحض�اري
لإلنس�ان العرب�ي ،ع�ن طريق
ترس�يخ املفاهيم الديمقراطية
والليربالية وتأسيس وعي نقدي
جدي�د مض�اد ،ملواجه�ة قم�ع
وكبت الحريات وبلورة مرشوع
حض�اري ينهض عى العقالنية
وحرية االنسان واملجتمع.

قيام مخ�رتع أملاني باخ�رتاع أول
نم�وذج للس�يارات وكي�ف الق�ى
اخرتاع�ه مواجه�ة واعرتاض�ا،
ووق�وف زوجت�ه إىل جانب�ه حتى
حقق نجاحا يف مرشوعه .وال يؤثر
الفص�ل م�ن قري�ب أو بعي�د عى
مس�ار الرواية ،وف�ق النمنم الذي
اعترب ذلك «نقطة ضعف».
واعت�رب آخ�رون أن الفص�ل الذي
تضمن لقاء الكاتب بأبطال روايته
أيض�ا ال يؤثر عى نس�يج الرواية.
ويف ه�ذا الفص�ل يتح�اور الكاتب
مع اثن�ني من ش�خصيات روايته
يلومان�ه ع�ى طريق�ة صياغ�ة
شخصيتيهما.
ُيش�ار إىل أن الطبع�ة األوىل لرواية
«ن�ادي الس�يارات» ق�د نف�دت،
وت�م إصدار الثانية له�ا .وعادة ما
يق�وم الن�ارشون بطباع�ة عرشة
آالف نس�خة من إنتاجات الكتاب
املعروفني بكل طبعة.
واألس�واني روائي مرصي وطبيب
أس�نان من مواليد عام  .1957وله
عدد كبري م�ن الروايات والقصص
القصرية واملقاالت .وكانت «عمارة
يعقوبيان» من أوائل الروايات التي
تجاوز ع�دد طبعاته�ا  11طبعة،
والتي يرج�ع البعض الفضل إليها
يف إع�ادة االعتب�ار للرواي�ة ع�ى
مستوى املبيعات.

يس�تخدم الحروف بغ�زارة والكلم�ات القصرية،
فيب�دو وكأنه ال يريد أن يرهق القارئ باملش�اهد
واأللفاظ القاسية واملؤملة:
«...أيضء الشمع وحدي وأوافيهم عى بعد
وما عدنا رفاق
لم يعد يذكرني منذ اختلفنا أحد غري الطريق
صار يكفي
فرح األجراس يأتي من بعيد
وصهيل الفتيات الش�قر يس�تنهض حجم الزمن
املتعب
والريح من الرقعة تغتاب شموعي
رقعة الشباك كم تشبه جوعي
وأثنا كلها يف الشارع الشتوي
ترخي شعرها للنمش الفيض
لألرشطة الزرقاء واللذة
هل أخرج للشارع
من يعرفني
من يشرتي بقليل من زوايا عينيها»
إذا توقفنا عن عند املقطع السابق نجده (غارق)
بالح�روف والكلمات القصرية« :ع�ى ،بعد ،وما،
لم ،يعد ،منذ ،أحد ،غ�ري ،صار ،فرح ،من ،حجم،
ك�م ،هل» وه�ذا ما يجعلن�ا نقول أن الش�اعر يف
عقله الباطن ،يعرف أنه يقدم مادة ذات مضمون
ق�ايس ومؤلم ،لهذا نجده يحاول قدر املس�تطاع
أن يخف�ف عى الق�ارئ من هذه حدة القس�وة،
ويحد من حجم األلم قدر املستطاع ،فاستخدم يف
«كهرمان» الس�خرية ،ويف ثالث أمنيات الحروف
والكلمات القصرية.

ق
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 5حلول جم ّربة يف تدبري املطبخ

أيهما أهم للحياة الزوجيَّةُّ ...
احلب أم االحرتام؟
الحياة الزوجيَّة لها شكلها وسماتها
الخاص�ة ،تختل�ف ع�ن أي عالق�ة
إنس�انيَّة أخ�رى ،ول�و نظرن�ا إىل
الكت�ب الس�ماويَّة جميعه�ا لوجدنا
أنه�ا وصفت العالق�ة الزوجيَّة َّ
َّ
بأنها
ً
مق َّدسة ،وكثريا ما نرى قصص حبٍّ
عميقة بني طريف الزواج ،لكن رسعان
ُّ
ُّ
الحب هو كل
الح�ب ،فهل
ما يتالىش
شء الستمرار الحياة الزوجيَّة أم َّ
أن
االحرتام هو األهم؟
ماذا نقصد بالحبِّ واالحرتام؟
ُّ
الحب هو الذي يبدأ بانس�جام فكري
بني الرشيكني فتنش�أ بينهما صداقة
وتفاه�م تتط�ور أللف�ة وتناغ�م يف
أس�لوب التفك�ري والنظ�رة للحي�اة
والتخطيط للمستقبل.
أم�ا االحرتام فهو املقياس الذي يم ِّيز
هذه العالق�ة الزوجيَّ�ة ويمثل طرق
التعاطي يف املواق�ف اليوميَّة بينهما؛
واجتياز الخالفات بس�الم ،فنجد بني
الزوج�ني التفاهم وحس�ن التواصل
والح�وار واإلنص�ات ،وبالت�ايل تنمو
العالق�ة بينهم�ا وتتط�ور وينعكس
نجاحها عى تربية األوالد.
أيهما أه�م الحب أم االحرتام لضمان

املطبخ

استمرار الحياة الزوجيَّة؟
ُّ
الح�ب واالح�رتام ركنان أساس�يان
الس�تمرار العالق�ة الزوجيَّ�ة ،فهما
كجناح�ي طائ�ر يتحك�م بهم�ا

الرشي�كان وتتوازن بينهم�ا العالقة
الزوجيَّة وتس�تمر ،فاالح�رتام يع ِّزز
مش�اعر الح�بِّ  ،س�واء كان بكلم�ة
حل�وة أو موق�ف رحي�م أو نظ�رة

دافئ�ة وملس�ة حنون�ة ،وه�ذا ه�و
جوه�ر العالق�ة الزوجيَّ�ة ،إذن فهو
ال�ذي يش�كل الحي�اة بينهم�ا ويولد
الحب وامل�ودة والرحمة ،وهي البنية
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األساسيَّة لحياة سعيدة.
ولبق�اء الحب واالحرتام بني الزوجني
باآلتي:
� العطاء املتبادل ،فهو عنوان الزواج
الناجح.
� التج ُّدد يف الحياة الزوجيَّة والحفاظ
عى س�لوكيات ُتظهر ال�ود كالعناق
وكلمات الحبِّ .
� الرصاحة وال لالنتقاد.
� حل الخالف يف حينه حتى ال يتحول
لرصاع.
� أن تك�ون طريقة التعام�ل بينهما
قائمة عى اإلحرتام املتبادل ،انطالقا ً
من غرفة الزوجيَّة وصوالً إىل املواقف
التي تحدث أمام األبناء واآلخرين.
� مراع�اة املش�اعر بينهم�ا وع�دم
االستهزاء ببعضهما بعضا ً.
� حف�ظ الغيبة من أه�م األمور التي
يجب الحرص عليها.
� احرتام أه�داف وطموحات الرشيك
ودعمه لتحقيقها.
� مس�اعدة أحدهم�ا اآلخ�ر داخ�ل
األرسة وخارجها عى أداء واجباته.
� مراعاة الحقوق واالحتياجات كافة
بينهما.

تواجه ربة املنزل مش�كالت يومية
بالجملة يف مجال التدبري ،خصوصا ً
يف املطبخ.
يف ما يأت�ي 5 ،حلول مجربة لتدبري
املطبخ:
 .1إغ�ي القه�وة العربي�ة مل�رّات،
بهدف التخلّص من روائح األطعمة
املزعج�ة ،وخصوص�ا ً رائحة الثوم
ّ
النفاذة.
 .2افرك�ي يدي�ك بعص�ري الليمون
الحامض ملرّات ،من ثم اغس�ليهما
بامل�اء الب�ارد لنزع رائحة الس�مك

عنهما.
 .3امضغ�ي اللب�ان أثن�اء تقش�ري
البص�ل ،م�ع فت�ح نواف�ذ املطبخ،
به�دف تف�ادي مش�كلة دم�ع
العينني.
 .4ضع�ي القليل من حبات األرز يف
اململحة ،بهدف تسهيل عملية ّ
رش
الذرّات.
 .5انثري قش�ور الليمون الحامض
أو ّ
رش القلي�ل م�ن مثبت الش�عر
ع�ى أوراق ،وضعيه�ا يف مناط�ق
تجمع الرصاصري.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

البكترييا “ترتع” داخل الغساالت..
وطريقة سهلة ختلصنا منها

تتبيلة الشيش طاووق املشوي

املكوّنات
صدر دجاج مقط�ع إىل مكعبات
 500 Iغرام
لب�ن زب�ادي قلي�ل الدس�م 50 -
غرام
بابريكا  -نصف ملعقة صغ�رية
ب�ودرة بص�ل  -نص�ف ملعق�ة
صغرية
كركم  -نصف ملعقة صغرية
به�ارات دجاج  -نص�ف ملعقة
صغرية
بصل مفروم فرما ً ناعما ً 1 -

ليمون حامض معصور 1 -
فليفلة ملونة مقطعة إىل مكعبات
صغرية  -بحسب الرغبة
بصل مقطع إىل جوانح  -بحسب
الرغبة
طريقة العمل
 يف وع�اء ،اخلط�ي اللب�ن م�عالبابريكا ،بودرة البصل ،الكركم،
به�ارات الدج�اج ،الليم�ون
الحام�ض املعص�ور والبص�ل
املفروم.
 -أضيف�ي الدج�اج وقلبيه حتى

يتغطى بالتتبيلة بالكامل.
 أغلقي الوعاء باحكام وضعيهيف الثالجة لليلة كاملة.
 ش�كي مكعب�ات الدج�اجبالتن�اوب م�ع الفليفل�ة امللونة
وجوان�ح البص�ل يف أس�ياخ
خشبية.
 اش�وي أس�ياخ الدجاج الفحممع التقليب املستمر حتى تنضج
من كل الجهات.
 قدميه�ا س�اخنة م�ع األرزوالخضار املشوية.

نصائح طبية

سلوكيات

كيفية التعامل مع الطفل العنيد يف الدراسة

كث�ريا ً م�ا يعان�ي األه�ايل م�ن عن�اد أطفالهم
وع�دم رغبته�م يف مذاكرة دروس�هم وتذمرهم
ورصاخه�م منه�ا ،األم�ر ال�ذي ق�د يدفعه�م
الس�تخدام أس�اليب التعني�ف واإلي�ذاء البدني
واملعنوي لحس�م األمور م�ع الطفل ،ولكن هل
هذا صحيح؟
من خ�الل الس�طور التالية نس�تعرض كيفية
التعامل مع الطفل العنيد يف الدراسة:
العن�اد هو مرحلة إلثبات الذات وتش�بع حاجة
الطفل حتى يحقق االستقالل والحرية بعيدا ً عن
س�يطرة األهل ،وغالبا ما ي�رى اآلباء واألمهات
وحت�ى املرب�ون الجزء الفارغ م�ن الكأس وهو
أن هذا الطفل يتس�م بس�لوك متعب وغري الئق،
بينم�ا ه�و يف الحقيقة نعمة من امل�وىل ،فهو ذا
رأي خ�اص يؤمن به ويحاول إثباته ،وهذا األمر
الب�د وأن يطمنئ الكبار ألن هذا الطفل غري قابل
لالنقياد لرأي غريب ممكن أن يؤذيه بأي ش�كل
من األش�كال .وإن كان بعض األطفال األذكياء
يستخدمون العناد لفرض سيطرتهم عى الكبار
من أجل تنفيذ رغباتهم.
كي�ف نتعامل م�ع الطف�ل العنيد يف الدراس�ة،
ونزرع حب التعليم يف نفسه:
• طلب العون من الله والتوكل عليه.
• إعط�اء الطف�ل العني�د كمي�ة م�ن االحت�واء
والتقدي�ر واملعامل�ة الحس�نة ،فه�و يتأثر جدا ً
بالكلم�ة الطيب�ة ويظ�ل صداه�ا يف قلبه حتى
وإن ل�م ْ
يظ َهر أث ُر ذل�ك يف الحال ،كما أنه يرتبط
باملربي الذي يظهر له التقدير واالحرتام.
• استخدام أسلوب التخيري وعدم فرض األوامر،

كل يوم معلومة

يف خ�ر ربما يك�ون مزعجا لكثريين أك�د العالم األملاني ،دي�رك بوكمول ،أن
الغس�الة األوتوماتيكي�ة تع�د مرتعا ً للبكتريي�ا والجراثيم.وأوض�ح بوكمول
أنه ،وللقضاء عى تلك املش�كلة ،ينبغي تش�غيل الغس�الة ع�ى درجة حرارة
 60مئوي�ة بمع�دل ال يقل عن مرة أو مرتني يف الش�هر ،من أجل القضاء عى
مسببات األمراض .وأضاف أستاذ الصحة وعلم األحياء الدقيقة بجامعة راين
فال األملانية أن هذا األمر يعد رضوريا ً بصفة خاصة يف حال وجود أش�خاص
يعانون من ضعف املناعة يف املنزل ،كالرضع والحوامل وكبار السن .وكذلك يف
حال وجود أشخاص مصابني بأمراض مُ عدية كاإلسهال وفطريات األقدام.

كأن نقول له :هل ستذاكر العلوم أم الرياضيات
حينه�ا يكون االختيار بني يديه دون أن يش�عر
بأن األمر مفروض عليه.
• البع�د ع�ن العصبي�ة واس�تخدام ال�رب أو
التلف�ظ عليه باأللف�اظ النابي�ة واملهينة ،ألنها
س�تزيد م�ن تمس�ك الطف�ل بالس�لوك الغ�ري
مرغوب.
• االنتب�اه لعدم وصف الطف�ل بالعنيد ألن ذلك
س�وف يثبت هذه الصف�ة يف عقله وتتحول من
صفة مكتسبة اىل صفة متأصلة لديه.
• التوجي�ه غ�ري املب�ارش عن طريق مش�اهدة
مقطع أو قص�ة بمعيته والتعليق عليها وطلب
رأي الطف�ل والح�وار معه عن املش�كالت التي
س�تواجه بط�ل القص�ة دون أن يش�عر بأن�ه

املقصود بذلك.
• تحميله املسؤولية ،من الجيد أن يتحمل الطفل
نتيجة عدم حله للواجب أو عدم استذكاره ،عى
أن يت�م احتواء الطفل واظهار الحب له والحزن
لحزنه ومحاولة معالجة املوقف بالتعاون معه.
• البد من توضي�ح املطلوب من الطفل بطريقة
هادئ�ة ومفهوم�ة ،بعي�دة تماما ً عن أس�لوب
اعطاء األوامر ،كأن نقول بوضوح تام“ :اإلهمال
يف الواجبات هو سلوك خاطئ”.
• استخدام املعززات املعنوية واملادية مع الحذر
يف ذل�ك ،حتى ال نقع يف فخ الحب املرشوط الذي
يدفع الطفل لعدم فعل السلوك الطيب إال بمقابل
مادي فهو يضع الجائزة دائما ً نصب عينيه فإن
حصل عليها تنتهي عالقته بالسلوك نفسه.

ما السر وراء شكل قبعة الطاهي؟

يُمكنن�ا تميي�ز الطاه�ي من ب�ني مجموعة
كب�رية من املهنيّ�ني ،حتى الصغ�ار يُمكنهم
تمي�زه ً
أيضا ،بل وحت�ى تفريقه عن موظف
الخدمة يف املطاعم ،وذلك بسبب الشكل املُميز
لقبعت�ه البيضاء الطويلة .لكن ما الرس وراء

هذا الش�كل؟ وملاذا هي ليست مثل القبعات
العاديّة؟
يُرجع البعض تاريخ ارتداء الطهاة للقبعات
إىل زمن امللك هنري الثامن ،الذي أجر الطهاة
عليها ،بعد اكتشافه وجود شعرة يف طعامه،

فق�ام بقط�ع رأس الطاهي ،وأم�ر الطاهي
التايل بالبدء يف ارتداء القبعة.
يف الواق�ع ،هن�اك العديد م�ن الروايات حول
أصل قبعة الطاه�ي ،حيث يقول بعضهم أن
تلك القبعة تعود إىل القرن الس�ابع امليالدي،
عندم�ا قرّر الطه�اة ارتداءها لك�ي يحصلوا
عى ق�در م�ن االحرتام ال�ذي يحص�ل عليه
الكهن�ة املرت�دون للقبعات الس�وداء ،يف ذلك
الوقت.
ويرى مؤل�ف كت�اب “A Pageant of Hats,
 ”Ancient and Modernروت�ش إدواردز
كيلغ�ور ،أن اختي�ار الل�ون األبي�ض يرجع
مله�ارة الطهاة يف طبخ بي�اض البيض بمائة
طريق�ة ،ومنها أصبح طي القبعة  100طية
وهو تقليد فرنيس .وهي مهارة كان يتفاخر
بها ُ
الطهاة ،لكونهم يخدمون أسيادهم امللوك
بطبق بيض مُ ختلف كل يوم طول العام.
وترجع فكرة اخت�الف ارتفاع القبعة للخبري
الفرن�يس م�اري أنتون�ي كاريم ،ال�ذي ُلقب
ب�”طباخ املل�وك وملك الطباخ�ني” ،لتمييز
الطباخني الجدد عن القدامى.

تشنّج اجلفون والتعب اهم عالمات نقص املغنسيوم باجلسم
نق�ص املغنيس�يوم بالجس�م ل�ه
تداعي�ات وعواق�ب وخيم�ة ع�ى
الصح�ة ،ك�ون املغنيس�يوم م�ن
املع�ادن الروري�ة للجس�م ،وله
وظائف عدة.
وم�ع ذل�ك فف�ي ح�ني ّ
أن الحصة
اليومي�ة التي يُنصح بأخذها يوميًّا
م�ن املغنيس�يوم ،تبلغ باملتوس�ط
 350ملغم للش�خص الناضج ،فقد
كش�فت دراس�ة أجرته�ا ISUV
 MAXبني األعوام  1994إىل ،2002
ّ
أن  77يف املئ�ة من النس�اء ،و 72يف
املئة من الرجال يأخذون حصة أقل
بكثري من تل�ك التي يُنصح بأخذها
من املغنيسيوم.
ه�ل تعتقدي�ن أن�كِ تعان�ني نقص
املغنيس�يوم؟ إليكِ  8عالمات يمكن
أن تثبت لكِ ذلك:
ّ
تشنج يف الجفون
-1
ه�ذه واحدة م�ن العالم�ات األكثر
ً
شيوعا.
 - 2التعب
إذا كن�تِ تش�عرين بالتع�ب دائمً�ا
ً
وخصوص�ا عن�د االس�تيقاظ،

فم�ن املحتمل أن�كِ تعان�ني نقص
املغنيسيوم.
 - 3تش�نجات وتقلصات والشعور
بالوخز
العضالت التي ينقصها املغنيسيوم
غال ًبا ما يكون أداؤها سي ًّئا.
 - 4القلق والنرفزة
إذا كنتِ تش�عرين بالقلق عى وجه
الخصوص ،وبالعصبية والنرفزة ،أو
تعانني نوب�ات القلق ،فعى األرجح
ّ
ً
نقصا يف املغنيسيوم.
أن لديكِ
 - 5الدوخ�ة وال�دوار والغثي�ان
والقيء
ق�د يس�بب نق�ص املغنيس�يوم
الش�عور بالدوخ�ة أو ال�دوار أو
الغثيان أو القيء.
 - 6صداع يف الرأس وألم يف الفك
كما قد يس�بب نقص املغنيس�يوم
ً
صداعا يف الرأس وأملًا يف الفك.
 - 7صعوبة يف الرتكيز
يجد الش�خص ال�ذي يعاني نقص
املغنيسيوم صعوبة يف الرتكيز.
 - 8الخدران
نق�ص املغنيس�يوم ق�د يس�بب

ً
وخصوصا يف
الش�عور بالخ�دران،
اليدين والقدمني.
ف�إذا ظه�رت علي�كِ بع�ض ه�ذه
األعراض ،فم�ن املحتمل بالتايل أنكِ
تعانني نقص املغنيس�يوم ،وينبغي
استش�ارة الطبيب والذي قد يصف
ل�كِ ع�ى األرج�ح بع�ض املكمّالت
الغذائي�ة ،إذا ثبت أنكِ تعانني نقص
املغنيسيوم.
واملغنيسيوم موجود بشكل طبيعي

يف عدد كبري من األطعمة ،منها عى
سبيل املثال:
• الكاكاو.
• الفاكه�ة والخ�روات مث�ل
امللفوف والعدس والس�بانخ واملوز
واألف�وكادو والتف�اح واملش�مش
وغريها.
• القلوب�ات مثل الل�وز واملكرسات
والكاجو والجوز وغريها.
• السمك وثمار البحر.

دراسات حديثة

خطر اإلصابة بالسمنة يبدأ من الرحم
أظهرت دراسة جديدة أن خطر إصابة الطفل
بالبدانة قد يب�دأ بالتغريات الجينية يف الرحم،
والتي تسببها حمية األم.
ووجد الباحثون أن األجنة ش�هدت “تغيريات
جيني�ة” (تعديالت ع�ى حمضه�ا النووي)،
عندما اكتس�بت الحوامل وزنا أكر من الوزن
املوىص به أثناء الحمل.
وقال الباحثون إن هذه التغريات تدفع الجنني
لتطوير أن�واع خاليا قد تؤثر يف كيفية تخزين
الجسم للدهون لبقية حياته.
ويق�ول الباحث�ون إن النتائج تظه�ر أهمية
اختب�ار األجن�ة والرض�ع واألطف�ال الصغار
بش�أن هذه التغيريات ،ملس�اعدتهم عى إدارة
وزنهم يف وقت مبكر وليس آجال.
وق�ال الباح�ث الرئي�س يف الدراس�ة ،كارين
ليليك�روب م�ن جامع�ة س�اوثامبتون“ :إن
نتائجن�ا تض�اف إىل األدل�ة املتزاي�دة عى أن
التغريات الوراثية القابلة للكشف عند الوالدة
ترتبط بصحة الطفل أثناء نموه”.
باإلضافة إىل ذلك“ ،فإنها تعزز أيضا مجموعة
األدل�ة التي تظهر أن صح�ة األم أثناء الحمل
يمكن أن تؤثر عى صحة طفلها يف املستقبل،
ويمك�ن أن تس�مح لن�ا بالتنب�ؤ بش�كل أدق

باملخاطر املستقبلية”.
وإلجراء الدراسة ،أخذ فريق الدكتور ليليكروب
عينات دم من الحبال الرسية ل�  1500طفل،
وقام�وا بمتابعتهم بش�كل دوري للس�نوات
الست التالية ،مع أخذ املزيد من عينات الدم.
وكانوا ينظ�رون إىل الجني “ ،”SLC6A4الذي
ينظم املزاج والشهية .وحاول الفريق معرفة
متى وكيف تأتي هذه الطفرات التي يمكن أن

تغري بشكل كبري كيفية عمل أجسامنا.
وأش�ارت الروفيسورة ،كيث جودفري ،وهي
عض�و يف فريق البحث ومدي�رة اتحاد “ IEp
 ”Genالعامل�ي ،إىل أن “األبح�اث الجاري�ة
تدرس م�ا إذا كانت تدخالت النظ�ام الغذائي
ونم�ط الحياة قبل وأثناء الحم�ل ،قادرة عى
معالجة وحتى عكس وب�اء البدانة يف مرحلة
الطفولة”.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

گابلني حبيبي و خل أغازل بيك
يا محله الغزل ويه إلنحبهم
گابلني حبيبي وخل نگيض الليل
أنه وياك موش إنسان حب إنسان
أنه وياك روح ويه الجسد تلتم
أجيك و ّ
كيل لهفه و أرد أحاچيك
و شو بس أصل يمّك آنه أتلعثم
و أصري أگلب حچي و أگلب بعض كلمات
و من تبعد عيل يالغايل أتن ّدم
و أضل أحرگ بروحي و آنه أجر حرسات
و ص ّدگ من تروح هواي أتألم

مهنياً :عمل اس�تثنائي يعود عليك بربح مادي غري متوقع
وتبحث عن إنجاح مش�اريعك لكن تجد نفسك تحت ضغط
كبري
عاطفي�اً :م�ا زلت مترسعا ً واالق�وال تخرج منك ب�دون تفكري ما
يزعج الرشيك فيحاول االبتعاد عنك قدر املستطاع.
صحياً :بس�بب الضغوط وبعض القوى النافذة ق�د تصاب بانهيار
عصبي مفاجئ.

الثور

مهني�اً :أنظر إىل األم�ور بإيجابية ،وتعلّ�م كيف تحوّل
الخس�ارة إىل ربح أكيد ،األهمية تكمن يف استعادة الثقة
بالنفس
عاطفي�اً :تط�رح مواضيع ش�ائكة تتس�بب بجرح مش�اعر
الرشيك ،وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام اآلخرين
صحياً :خفف قدر اإلمكان من س�اعات العمل اإلضافية ،وخصص
املزيد من الوقت لنشاطاتك الرتفيهية.

مشاكل وحلول

أحب رجالً متزوج وال أريد أن
أظلم زوجته ..كيف أتصرف؟

الجوزاء

مهني�اً :تضطر اىل مواجهة خي�ار صعب عىل أثر بعض
املس�تجدات ،وربما تصط�دم بأحدهم ،م�ا يجعل الج ّو
ّ
متوترا وينعكس عليكما.
العام
عاطفياً :ناقش الحبيب يف كل ما يجول يف فكرك ،وإذا كنت ترى
أن من املناسب طرح عدة قضايا عليه تثري قلقك فال ترتدد لحظة
صحياً :مشاكل طفيفة قد توقعك يف توترات عصبية تؤثر يف حياتك،
فتجنبها قدر اإلمكان.

السرطان

مهني�اً :قد تعاكس�ك الظروف أو تجدك غ�ري قادر عىل
مواكب�ة ما يحصل يف العم�ل أو تكون منتفضا ً عىل واقع

ما
عاطفي�اً :ع�ودة حب قدي�م اىل حيات�ك ،وإعادة نظ�ر يف بعض
املشاريع العاطفية ،واهتمام باملايض.
صحي�اً :يوم مث�ايل للتخلص من األفكار التش�اؤمية أو اإلحس�اس
بالضعف الجسدي.

األسد

التكتم وقد تميل اىل أش�خاص أكرب ّ
ّ
سنا ً أو
مهنياً :عليك
سلطة ،أو ّ
يحريك شأن رشاكة ال تراها مناسبة.
عاطفياً :ال تتبا َه أمام الرشيك بحبك الكبري له ،فهو يعرفه
فيك منذ اليوم األول وإال ملا اختارك إلكمال الحياة معك.
صحي�اً :وضع�ك الصحي غري منتظم اليوم ويتقلب من س�يّئ إىل
أسوأ.

العذراء

مهني�اً :مش�اريع جدي�دة وأف�كار ممي�زة وتح�والت،
تظهر تفوقا ً ويبتس�م لك القدر وتتاح لك فرصة إظهار
مواهبك.
عاطفي�اً :إذا كنت أعزب فهذا يوم مناس�ب ج ّدا ً إلنهاء الوحدة
والفراغ ،تجد نفسك متفائالً ،وتسعد بتلبية الدعوات .
صحي�اً :لن تحت�اج إىل زيارة الطبيب إذا مارس�ت الرياضة بانتظام
وانتبهت لنوعية أكلك.

الميزان
مهنياً :عليك القيام بجه�ود مضاعفة لتنال املركز الذي
تستحقه ،وكل ما عدا ذلك لن ينفعك بيشء.
عاطفي�اً :ضغ�وط الرشي�ك تتزايد بعد أن أصبح�ت يف موقع
املسؤولية ،فكن عىل استعداد لتحمّل املزيد .
صحي�اً :تناول الخرضاوات مفيد ويغنيك مس�اء عن وجبة عش�اء
ثقيلة يصعب هضمها برسعة.

العقرب
مهني�اً :تمر بتجربة جدي�دة تتعلق بنفوذ أو برصاع عىل
الس�لطة ،وقد تجد نفس�ك أمام اس�تحقاق مهم قد يغري
مجرى حياتك املهنية نحو األفضل.
عاطفياً :تبدو مستعدا ً التخاذ قرار حاسم أو تسمع جواباً ،كما
ترغب يف إدخال تغيري عىل جوهر العالقة.
صحياً :حاول قدر اإلمكان الس�يطرة ع�ىل انفعالك وخصوصا ً حني
تكون مع العائلة.

القوس

مهنياً :يسود جو من الفرحة العامرة محيط عملك ،بعد
النجاح املذهل الذي حققته يف أحد املشاريع الكبرية.
عاطفياً :تش�عر أن العمر يميض وأنك لم تجد بعد الش�خص
املناسب بسبب انهماكك يف العمل أكثر من الالزم.
َ
واس�ع وراء األف�كار الخالقة
صحي�اً :ثاب�ر عىل الرياضة بنش�اط،
واملبدعة التي تخفف عنك الضغوط.

الجدي

مهني�اً :علي�ك أن تك�ون أكثر صربا ً فأنت عىل وش�ك أن
تحق�ق طموح�ك وتنتق�ل إىل مرحلة جديدة م�ن حياتك
املهنية املليئة بالنجاحات الكبرية .
عاطفي�اً :أنت اليوم جذاب بدرجة كب�رية وكل األنظار موجهة
اليك ،وال سيما من قبل الرشيك.
صحي�اً :تم ّه�ل يف اتخاذ أي قرار بش�أن وضعك الصحي ،واس�ترش
طبيبك أوالً.

الدلو

مهنياً :تس�اعدك براعتك يف الكالم ،وقدرتك عىل اإلقناع،
ما يجعل اآلخرين يتبعونك يف مغامرات مادية ومهنية.
عاطفياً :مهم�ا حاول اآلخرون تعكري صف�و العالقة بينك
وبني الرشيك ،تظالن أقوى من كل يشء.
صحي�اً :االنتب�اه إىل نوعية األطعمة والتخفيف من بعضها مس�اء
مفيد للصحة.

الحوت

مهني�اً :تعم�ل الظ�روف ملصلحتك ،م�ا يس� ّهل حياتك
ويرسّ ع وترية عملك ،فتكون من السبّاقني والرواد.
عاطفياً :تتخلص من القيود االجتماعية والنفسية ،وتشعر
باالرتي�اح خ�ارج اإلط�ار الروتين�ي املعت�اد ،لذلك ل�ن تواجه
ّ
معقدة.
مصاعب وعقبات
صحي�اً :مراقبة وضع�ك الصحي بني الحني واآلخ�ر من قبل طبيبك
مهم ،وال سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض اليشء.
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حدث يف مثل
هذا اليوم

ً
رئيسا للربتغال.
 - 1996انتخاب جورج سامبايو
 - 1997توقيع اتفاقية الخليل بني السلطة الوطنية
الفلس�طينية وحكوم�ة كي�ان إرسائي�ل يف إيري�ز
بش�مال قطاع غزة تتضمن تقس�يم مدينة الخليل
الفلس�طينية بني الجانبني ،وإعادة انتش�ار قوات
االحتالل اإلرسائييل يف بعض املناطق الفلسطينية.
 - 1999مجلس الش�يوخ األمريك�ي يبدأ محاكمة
الرئي�س بيل كلينت�ون يف ما عرف باس�م فضيحة
مونيكا غيت.
 - 2000اتحاد الكتاب العرب يعلن اختياره ألفضل
مائة رواية عربية يف القرن العرشين.
 - 2005هب�وط املس�بار هيغن�ز عىل تيت�ان قمر
كوكب زحل.
 - 2010محكمة عراقية تصدر حكمًا باإلعدام عىل
 11عراق�ي بتهمة تخطيط وتنفيذ تفجريات بغداد
التي حدثت يف  19أغسطس .2009
 - 2011الوزير التونيس األول محمد الغنويش يعلن

ً
مؤقتا بسبب تعذر أداء الرئيس زين
توليه السلطة
العابدي�ن بن عيل ملهامه بع�د مغادرته تونس عىل
إثر اندالع ثورة ضد حكمه.
 - 2015اس�تقالة الرئي�س اإليط�ايل جورج�و
نابوليتانو من منصبه.
 - 2016محكم�ة التميي�ز العس�كرية اللبناني�ة
تحكم بإخالء س�بيل ميشال سماحة مقابل كفالة
مقدارها  150مليون لرية ،رشط أن يتعهد سماحة
بحضور كل جلسات محاكمته.
مقتل  8أشخاص يف سلس�لة هجمات يف العاصمة
اإلندونيس�ية يف جاكرت�ا و”داع�ش” يتبن�ى
الهجمات.
مُ نظم�ة الصحَّ ة العامليَّ�ة ُتعلن اندث�ار وباء إيبوال
يف غ�رب أفريقيا بع�د أن حصد أكثر م�ن 11,000
نسمة.
ش�خصا ً
ً
غرقا إثر انقالب
 - 2017وف�اة حوايل 25
قارب يف نهر الغانج بمدينة باتنا الهندية.

اختبارات شخصية

كشف أسرار املصري يف  2020باختبار ريشة الطيور
يبحث الجميع عن كش�ف ارسار
املص�ري يف  .2020وله�ذا يمك�ن
االعتم�اد عىل بع�ض االختبارات
س�هلة التطبي�ق .ومنه�ا اختبار
ريش�ة الطي�ور الذي يق�وم عىل
اختي�ار ريش�ة واح�دة م�ن 6
بطريقة عفوية ومن دون التفكري
مط�والً .ويف ه�ذه الحال�ة يمكن
التعرف عىل مفاتيح قد تش�ري اىل
ارسار املصري الت�ي يخبئها العام
املقبل.
م�ن اجل خ�وض اختبار ريش�ة
الطي�ور يكف�ي النظر اىل الرس�م
واختيار ريش�ة واحدة من ضمن
 6ع�ىل ان يت�م هذا م�ن اللحظة
االوىل وم�ن دون التفكري او تغيري
الخيار.
الريشة 1
يكش�ف اختيار هذه الريشة امليل
اىل االهتم�ام ب�أدق التفاصي�ل
اضاف�ة اىل الحرص عىل الحصول
عىل اعجاب االش�خاص اآلخرين.
كم�ا ي�دل ع�ىل ح�ب الظه�ور
واب�راز املواهب امام اآلخرين واىل
الحاجة اىل ثناء هؤالء واعجابهم.
ويش�ري ه�ذا االختي�ار ايض�ا ً اىل
الشعور بالقلق بسبب التوجه اىل
املثالي�ة والرغبة يف اتمام املهمات
عىل اكم�ل وجه .وله�ذا ال يمكن
يف هذه الحالة الش�عور باالرتياح
او االس�تمتاع بالنج�اح يف الع�ام
 2020ايض�اً .فالش�خص ال�ذي
يختار هذه الريشة ينظر دائما ً اىل
االمام وال يفكر باملايض وال يفرح
باالنج�ازات ع�ىل االط�الق .وهذا

من الفيسبوك

ما ق�د ال يس�اعده عىل الش�عور
بالسعادة رغم تحقيق النجاح.
الريشة 2
يعني اختيار هذه الريشة التمتع
بالكثري من الحيوية والقدرة عىل
التعام�ل م�ع اآلخري�ن بمرون�ة
تام�ة .كم�ا يش�ري اىل الت�رسع
احيان�ا ً يف اب�داء املواق�ف واخ�ذ
الق�رارات والقي�ام بالخط�وات.
وقد يدل عىل الحرص عىل التمتع
باالستقاللية والحرية وعىل عدم
تقبل س�يطرة اآلخري�ن او تلقي
االوامر من اي شخص آخر .كذلك
يكش�ف هذا الخيار امليل غالبا ً اىل
الوحدة والبعد عن ضجيج العالم
وهمومه والهرب من املشاكل وما
تفرضه من مزاج واجواء سلبية.
وه�ذا يس�مح بالتفك�ري بصمت
وروي�ة ويعت�رب مفت�اح النجاح
بالنسبة اىل كل من يختار الريشة
رقم  2وخصوصا ً يف العام .2020
الريشة رقم 3
م�ن ارسار املص�ري يف  2020التي

يكش�فها اختي�ار الريش�ة رق�م
 3الق�درة ع�ىل ابت�داع الحل�ول
لبعض املش�اكل التي لطاملا تمت
مواجهته�ا يف س�نوات س�ابقة.
كما ان ه�ذا الخيار يعني االلتزام
بالنتائج التي تم تحقيقها عىل اثر
القي�ام ببعض املهمات الس�ابقة
والتمت�ع بتأثريه�ا .وي�دل ايضا ً
عىل البحث عن لفت االنتباه دائما ً
وهو ما قد يحدث يف النصف االول
من العام بسبب بعض االنجازات
التي قد يتم تحقيقها.
الريشة رقم 4
اذا ت�م اختي�ار ه�ذه الريش�ة
فه�ذا يعني رضورة اع�الن حالة
الطوارئ يف العام  .2020والسبب
ه�و تراك�م مش�اكل اضافي�ة
وامكاني�ة املعان�اة م�ن م�أزق
كبري .ورغم هذا م�ن املمكن اخذ
بعض الخطوات التي تساعد عىل
مضاعفة احتماالت ايجاد الحلول
املمكن�ة .كذلك يدل ه�ذا االختيار
عىل امكانية طلب املس�اعدة من
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بعض االشخاص الذين يعيشون
ع�ىل مس�افة بعي�دة م�ن اج�ل
تحس�ني بع�ض جوان�ب الحياة
وخصوص�ا ً عىل املس�توى املادي
واالرسي .وق�د تش�هد االش�هر
االخ�رية م�ن العام املقب�ل الكثري
من التقلبات عىل املستوى املهني
اال ان النهاية قد تكون سعيدة.
الريشة رقم 5
من املمك�ن يف حال اختي�ار هذه
الريشة التخيل عن بعض التقاليد
والع�ادات الت�ي ت�م اتباعه�ا يف
العام املايض والتي ادت اىل نتائج
س�لبية يف الكث�ري م�ن جوان�ب
الحي�اة وخصوصا ً عىل املس�توى
االجتماعي .كذلك يمكن ان يشهد
الع�ام  2020الق�درة عىل تخطي
بعض العقب�ات الت�ي اعتربت يف
الس�ابق صعب�ة ج�داً .وق�د يتم
تحقي�ق بع�ض االنج�ازات غ�ري
املنتظ�رة بس�بب توف�ر عوام�ل
مساعدة غري متوقعة.
الريشة رقم 6
يكش�ف اختيار الريش�ة رقم 6
ايضا ً بعض ارسار املصري املهمة
والخاص�ة بالعام املقب�ل .فهذا
يعن�ي انه يمكن خ�وض بعض
املغامرات الجديدة وتجارب غري
مس�بوقة .وق�د يش�ري اىل بن�اء
مشاريع جديدة واىل امكانية بدء
العمل عىل انجازها بسبب توفر
الظ�روف املناس�بة لذل�ك .كما
يدل هذا عىل ظه�ور اهتمامات
جدي�دة يمكن ان تثم�ر يف العام
التايل.

عندي مشكلة تؤرقني جداً ،عمري  28وعمره  ،38فيه كل ما أتمنى،
ويفّ كل م�ا يتمنى ،أحبه جداً ،ويقول إن�ه يحبني جداً ،لكنه متزوج
وعنده أطفال ،لهذا اتفقنا عىل عدم هدم بيته؛ من أجل األوالد ،وهذا
م�ا أريده ،لكني يف املقاب�ل أموت من الغرية ،وعندم�ا يكون يف بيته
ال نتح�دث ،ويكون التواصل ن�ادراً ،علمت زوجت�ه وطلبت الطالق،
فاتفقن�ا عىل عدم ه�دم البيت ،ولذلك هو رفض وأن�ا أيدته ،وقررنا
االرتباط بدون علمها للحفاظ عىل مصلحة األوالد ،أهله علموا أيضا ً
وقال�وا له ال تهدم بيتك ،ال أريد انفصالها لك�ي ال أظلمها وأوالدها،
لكن�ي أموت من الغ�رية ،عندما يكون عندها ،ويق�ل اهتمامه أو ال
يس�تطيع االهتمام بي ،وأشعر أن أش�ياء كثرية تأخذه مني ،وأن يل
في�ه قليل القليل ،وهي تح�اول أن تكون معه طوال الوقت ،وتتابعه
باالتصال والرسائل؛ لتمنعه من االقرتاب مني؛ ألنها تعلم أنه يحبني،
أخاف أن يستمر هذا الوضع ،هو يقول :كل يشء يأتي بالتدريج ،وأنا
أخاف أال يأتي ،وأظل عىل هامش حياته .أحبه جداً ،وأبكي شوقا ً له
وحباً ،وأش�عر بحبه يل ،وال أعلم ما أفعل ،أس�تمر أم ال؟ أخاف إذا لم
أكمل أال أجد هذا الحب بعد ،وأظل نادمة ،وجدت فيه ما لم أجده وال
أشعره ،وهو أيضا ً يقول يل ذلك.
الحلول والنصائح من خالة حنان:
 - 1الحل يف مشكلتك يبدو «عويصاً» حقاً ،بعد أن ارتضيتي لنفسهك
هذا الوضع.
 - 2إن الرتاجع اآلن س�يكون ألف مرة أس�هل من الغد ،هذا إذا كنت
ستسألني نفسك األسئلة التالية وتجيبني عليها بكلمة «ال».
 - 3اس�أيل نفسك :هل س�أميض عمري يف هذا االرتباط الخفي؟ هل
يمك�ن أن أكتفي منه بزيارات خاطفة؟ هل أريد أن أتخىل عن حقي
يف األمومة؛ ألن لديه أطفاالً من امرأة أخرى؟ كيف سأكون بعد عرش
سنوات يف هذا االرتباط؟ هل سيظل يحبني وكيف؟ أين أنا حني يكرب
أوالده وينشغل بزواجهم وأوالدهم؟ وهل أبقى من دون بيت زوجية
وال أبناء وال معارف وال أصدقاء؟
 - 4إجابت�ك ستس�اعدك عىل مصارحة نفس�ك ،والق�رار ينبغي أن
يكون من عندك ،وليس من أي طرف.
 - 5تذكري أيضا ً أن حرصكما عىل أال يهدم بيته ليس حالً كما يبدو؛
ألن هذا الواقع هو كذبة كربى تشرتكون فيها أنتم الثالثة ،فالزوجة
تعل�م أنه يحبك ،لكنه�ا تتجاهل ما دام ارتباطه رسي�اً ،وهو يتنقل
بينكما بحجة األب الشهم الذي ال يريد أن يخرب بيته وحياة عائلته،
ويف الوقت نفسه يتمتع معك بالوقت الضائع!
وأن�ت تحاول�ني تقمص حياة الحبيب�ة املظلومة التي نق�رأ عنها يف
الرواي�ات ونش�اهدها يف األفالم ،ونرى حتى يف اإلب�داع الذي ال يخلو
من خيال ،نهاياتها املحزنة!!
 - 6ه�ذه حقائ�ق ربما تخدش�ك أو تزعجك ،لكنه�ا الحقيقية  ،فال
تزين�ي الحقائ�ق امل�رة باألوهام واألح�الم .فواقع الحي�اة الزوجية
يف�رض رشاكة يف ال�رساء وال�رضاء ،ويف�رض تحمل مس�ؤولية،
ويتطلب التزاما ً من جميع األطراف.
 - 7ربما لهذه األس�باب رشع ديننا اإلسالمي تعدد الزوجات ووضع
ال�رشط األهم ،وهو الع�دل يف التعامل وليس يف املش�اعر ،لهذا أيضا ً
نصيحتي األساس�ية هي مواجهة وضعكما بج�رأة وصدق ،واتخاذ
ق�رار رصيح؛ ألن الوضع الحايل ال يعني التضحية من أجل أال يخرب
بيت الزوجية ،بل هو لألس�ف وضع مزيف تكذبون به عىل أنفسكم،
وهنا تذكري دائما ً أن حبل الكذب قصري ،ولو كان عىل النفس!!

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة
رأيس
1حيت�ان صغ�رية يف قمة ال�ذكاء o
صوت الضحك
2ط�ري صغ�ري مهاج�ر يصط�اد
ع�ىل ش�واطئ املتوس�ط oمح�ب
(معكوسة)
3يف الس�لم املوس�يقي  oأثر الضوء
 oقط
4األماكن التي تخفى فيها األش�ياء
 oافتداء
5ط�ري ال يط�ري يعي�ش يف الق�ارة
القطب�ة الجنوبي�ة  oاص�اب اآلخر
بحيث لم يقو عىل الحركة
6حي�وان ضخم يبيت فرتة الش�تاء
 oيف الس�لم املوسيقي  oحرفان من
كراج
7حيث تدخل (معكوسة)  oحروف
كروان (مبعثرة)
8طائر ال يقوى عىل الطريان ألوانه
زاهية خالبة  oوحدة قياس الطاقة
9هرب  oثعبان ش�ديد الس�مية ذو
أوداج منتفخة كان من مقدس�ات
قدماء املرصيني
10حي�وان أفريق�ي ضخ�م ل�ه
قرنان من الش�عر الكثيف oحيوان
اسطوري يف الرتاث الصيني

فهم ذاتي

أفقي
1حرم الله قوله�ا للوالدين o
عوضا عن  oطري اس�طوريدائما ً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء  ،لذلك انا ش�خصية
يف قصص السندباد
منفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين  ،وهذه مشكلتي  ..فالبعض يعترب ذلك
2حي�وان بح�ري يم�وه يف
منقصة للمرء  ،رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي  ،ومش�كلتي
محيطه له ثالثة قلوب
3دار دورانا  oيابس�ة  oضوءأنني 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
ضعيف
4نصف س�وار  oنصف ايوبش�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
 oعصفور
5طائ�ر اس�طوري يح�رتقنفيس  ..فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
ويعود يبعث من جديد
النصائح والحلول:
6نص�ف واعد  oع�دم القدرةاعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثري من البنات العرب يف هذه األمور ولكن
عىل البيع لظروف الس�وق أوالش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك
السلعة (معكوسة)
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من
7قلما  oزوائد ابرية يف النبات
الذات نفسها ،واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني ولكن
 oثلثا حوت
8زهرة تحية الصباح  oاالسمككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فال تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل
االنجليزي لعصفور سمي بهكلمات الثناء من الغري حتى لو الوالدين ،وال تدعي احد يقول لك ما دورك
شخصية انجليزية اسطوريةيف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر ،ولهذا اوال اجعيل تقدمك
9طائ�ر منقاره طويل ذكر يفمبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي ،ثاني�ا /لوالديك الرب والدعاء
القرآن الكري�م  oطائر مغردوالشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري ،ثالثا بيدك
وغالبا اصفر اللون سميت بهان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب وخاصة عدم
جزر قرب املغرب
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
العلي�ا
الطبق�ة
10ق�رد م�ن
والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخري والفائدة
موطنه جنوب رشق آسيا .لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

الصين تطلق أسرع قطار في العالم
بدون سائق
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موقع يصنف نساء العراق األكثر جماال في
الوطن العربي

صن�ف موق�ع (رنيك�ر)
املعن�ي بأخب�ار النس�اء
ٌّ
واملوضة والجمال ،النساء
العراقيات كأجمل النس�اء
يف الوطن العربي.
وأبع�د التصني�ف – ال�ذي
ت�م عىل مس�توى  19دولة
عربي�ة – نس�اء كل م�ن
مرص وس�وريا ولبنان عن
املراكز األوىل بالقائمة.
ويف املرتب�ة الثاني�ة جاءت
األردنيات ،ثم التونس�يات
يف الثالثة ،والفلس�طينيات
يف املرتبة الرابعة.

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

مطر ساخن

سوري يهدد نانسي عجرم وأسرتها بالقتل
تخطت الصني لتوها خطوة جديدة يف
خططها الواسعة للتوسع يف السكك
الحديدي�ة عالية الرسع�ة ،لتنافس
دول العالم بسكك حديدية هي األوىل
م�ن نوعها ،حي�ث قط�ارات فائقة
الرسعة وتس�يري بدون سائق .دخل
خط الس�كك الحديدية عايل الرسعة
البالغ طوله  108أميال والذي يربط
العاصمة باملدين�ة املضيفة األوملبية
تش�انغجياكو الخدم�ة ،وال�ذي قلل
من وقت الس�فر بني الس�اعتني من
ثالث س�اعات إىل  47دقيقة .ويطلق
عىل القط�ار «الرصايص» وهو جزء
من سلس�لة  Fuxingالصينية ،الذي
يمكن أن يصل طوله إىل  350كيلومرت

يف الس�اعة «ً 217
ميال يف الس�اعة»
بدون سائق .ويعد هو القطار األول
م�ن نوع�ه يف العالم ،كم�ا تم يطلق
عليه�ا أول خ�ط س�كة حدي�د عايل
الرسع�ة يف العالم ،ويس�تغرق بناء
الخط نحو أربع سنوات ،ويشار إليه
ً
أيضا باسم سكة حديد جينغ-جانغ
فائق�ة الرسع�ة ،ويربط ب�ني بكني
ويانتش�ينغ وتش�انغجياكو ،والتي
ستس�تضيف جميعه�ا ثالثة أحداث
خ�الل األلع�اب األوملبي�ة الش�توية
املقبل�ة .وس�يتوقف القط�ار يف 10
محطات ،بما يف ذلك بادالينغ تشانغ
تشنغ وهو القس�م األكثر شعبية يف
سور الصني العظيم.

أداة ُتحول «البطاطس» إلى مساعد ذكي
يجيب عن أسئلتك
ابتكر مط�ور فرنيس أداة فري�دة من نوعها أطلق عليها اس�م «Smart
 ، »Potatoووصفه�ا ب�أول بطاطس ذكي�ة يف العالم ،وه�ي عبارة عن
أداة قائم�ة عىل الذكاء االصطناعي تح�ول البطاطس العادية إىل ذكية،
وتجعله�ا تلع�ب دور مس�اعد ش�خيص اف�رتايض يف املن�زل يجيب عىل
األس�ئلة ،وذلك عىل غرار «س�ريي» و»أليكس�ا» و»كورتان�ا» و»غوغل
آسيس�تنت» وغريه�ا .وأوض�ح املطور «نيك�والس بالدي�ك» أن الفكرة
بس�يطة للغاي�ة ،وهي عبارة عن هوائ�ي ذات نطاق ت�رددي عايل جداً،
أطلق عليه اسم « »NeuraSpudيعتمد عىل الذكاء االصطناعي ،ويقرتن
بالهات�ف الذكي عرب تطبيق خ�اص يتم تحميله ع�ىل الهاتف ،وبمجرد
إدخال هذا الهوائي يف «حبة» البطاطس يصبح لدى املس�تخدم مس�اعد
ذك�ي يجي�ب عىل األس�ئلة وينف�ذ األوامر .وق�ال نيك�والس إن تطبيق
البطاطس الذكية يتوافق مع نظامي أجهزة أندرويد وآي أو إس ،مشريا ً
إىل أنه أرس�ل هذه األداة الذكية البالغ سعرها  29دوالرا ً إىل  1000مشرت
لتجربت�ه ،إذ ال ي�زال مرشوعه يف طور التمويل ع�رب موقع «انديغوغو»
لتمويل املشاريع الناشئة والذكية.

تسيطر على البيانات( ..فاير فوكس)
تكتشف ثغرة أمنية خطيرة

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي عىل نطاق
واس�ع مقطع فيديو لرجل سوري ،هدد الفنانة
اللبناني�ة نان�يس عجرم وزوجها فادي الهاش�م
بالقت�ل ،انتقام�ا ملقتل الش�اب
السوري محمد املوىس.
وظهر يف الفيديو رجل
يخاط�ب بلهج�ة
صارم�ة الفنانة
اللبنانية قائال:
«نان�يس ه�أ
إنت�ي اخرتتي
أكثر  3ضيعات
دماغهم ناشف
كث�ري بس�وريا
الت�ار عنده�م ما
بريوح وما بيطول،
وإذا زوج�ك عم يفتكر
حال�ه إن�ه قت�ل ح�رشة
س�ورية ،فهيدا الح�رشة راح ينتقم
إم�ا بقتل ف�ادي وإحدى بنات�ك أو بقتل�ك إنتي
شخصيا» .
وتفاع�ل رواد مواق�ع التواص�ل االجتماعي مع
مقط�ع الفيدي�و ،مطالب�ني الفنان�ة اللبناني�ة
باللج�وء لأجه�زه األمني�ة للحفاظ ع�ىل حياة
أرستها.
وكان املحامي ،غابي جرمانوس ،الوكيل القانوني
لف�ادي الهاش�م ،زوج الفنان�ة اللبنانية نانيس
عج�رم ،أكد أن نانيس وزوجه�ا ملتزمان بتنفيذ
أي قرار يصدر عن القضاء بش�أن قضية «قتيل

الفيال» ،مش�ريا إىل عدم ظهور أي أحداث جديدة
يف القضية ،وأن نان�يس وزوجها يف انتظار كلمة
القض�اء ،وأن إغالق القضي�ة مرتبط بمجريات
التحقي�ق وعم�ل األجه�زة األمني�ة والعمل
الفني .وأش�ار املحام�ي إىل أن نانيس
«قررت مقاضاة بع�ض الجهات،
الت�ي تن�رش أخب�ارا كاذب�ة
الخت�الق مش�اكل وأزمات يف
القضية بعيدا عن الحقيقة
م�ن أج�ل التش�هري به�ا
وبزوجه�ا» .موضحا «أنها
تعرض�ت لحمالت تش�ويه
كث�رية منذ وق�وع الحادث
حت�ى اآلن» .ويف الس�ياق
نفس�ه ،نفى ،جيج�ي المارا،
مدير أعم�ال الفنانة نانيس ،كل
م�ا ت�ردد ح�ول إلق�اء القبض عىل
زوجها الدكتور الهاش�م ،وتوجيه تهمة
ل�ه بتزوي�ر فيديوهات كام�ريات املراقب�ة ،التي
س�جلت اقتح�ام ش�اب للفيال به�دف رسقتها،
مؤكدا أن الهاشم يتواجد يف منزله وسط أرسته،
وأن كل ما يُنرش «كذب يف كذب» .وأش�ار إىل أنها
«أخبار غري حقيقي�ة ،ومحاولة لالبتزاز ،لوجود
اس�م فنانة معروفة» .وتعهد أن يخرج الهاش�م
«ويوض�ح كل يشء» .وتعرض�ت في�ال الفنان�ة
نانيس ،التي تقع يف منطقة نيو سهيلة يف لبنان،
لالقتحام ،من قبل ش�خص يدعى محمد حس�ن
موىس ،ويحمل الجنس�ية الس�ورية ،قبل أن يتم
قتله عىل يد زوج الفنانة الدكتور الهاشم.

سعد لمجرد ومحمد
رمضان في عمل سينمائي
قريباً
أعل�ن الفن�ان ،س�عد ملج�رد ،ع�ن
مفاجأة يت�م تحضريه�ا حال ًيا مع
الفن�ان امل�رصي ،محم�د رمضان،
وق�ال ملج�رد خ�الل حفل�ه ال�ذي
أحياه برفق�ة رمضان يف مركز دبي
التج�اري العامل�ي« :فاك�ر وعدن�ا
للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي
جديد يجمعنا س�و ًيا ويتم التحضري
له حال ًيا» ،لريد محمد رمضان« :إن
ش�اء الل�ه مع بع�ض وثق�ة يف الله
نجاح» .وتابع رمضان قائالً« :سعد
ملجرد نموذج للفن�ان املبدع واملحب
لفن�ه ول�و هن�اك فنان�ون آخرون
يتمتع�ون بطيبة قلب�ه لصنعنا ألف
أغنية ناجحة مثل انساي»».
ويواصل ،عىل جان�ب آخر ،رمضان
تصوير مش�اهد مسلسل «الربنس»
ال�ذي تش�اركه البطول�ة كل م�ن
ّ
الفنانة نور اللبنانية ،روجينا ،أحمد
زاه�ر ،نجالء ب�در ،إدوارد ،دنيا عبد
العزي�ز ،عب�د العزيز مخي�ون ،ريم
س�امي ،رحاب الجمل ،أحمد داش،
وع�دد آخ�ر م�ن الفنان�ني .واملقرر
عرضه يف شهر رمضان .2020

ريتا حايك إلى جانب معتصم النهار وسينتيا صاموئيل
في «من اآلخر»
وق�ع إختي�ار رشك�ة «صبّاح أخ�وان» عىل
النجمة ،ريتا حايك ،لإلنضمام إىل النجمني
مُ عتص�م النه�ار وس�ينتيا صاموئي�ل يف
مُ سلسل «من اآلخر».
وقد أنه�ى الكات�ب ،اياد ابو الش�امات،
كتابة املُسلس�ل الذي س� ُيخرجه ش�ارل
شالال ،وسيت ّم تصويره يف بريوت إنطالقا ً
من مُ نتصف الشهر الحايلّ كانون الثاني-
يناير.
ُيذكر ّ
إجتماعي
درامي
أن «من اآلخر» مُ سلسل
ّ
ّ
تب�دأ ّ
قصته بنهاية عالق�ة وبداية أخرى يف حالة

ّ
عائيل
غريبة تجمع الشخصيّات الثالث وسط وضع
ّ
يتحكم بالجميع.
صعب
«م�ن اآلخ�ر» يجم�ع نخب�ة من أب�رز األس�ماء يف
وس ُيعرض
عال�م الدرام�ا العربيّ�ة،
ع�رب قن�اة دب�ي
وشاشة ال�Mtv
اللبنانيّة خالل
ا لس�با ق
الرمضاني
ّ
ا
له�ذ
العام.

ملاذا يستهدف الصحفي
أيها السادة؟
أمحد اجلنديل
الحاكم يبحث عن أشخاص تربر له ما يقوم وتدافع عن سلوكه ،وخصوم
الحاك�م تحاول عرض ما لديها من ش�طارة سياس�ية إللح�اق الهزيمة
بالحاك�م ،وعندم�ا تس�تعر امل�واالة واملعارضة يقف الصحف�ي وحده يف
املي�دان ليعرض لنا ما يدور بمهنية عالي�ة وجهد كبري ،وهو ال يملك غري
قلمه وعدسته وصدقه واخالصه يف عمله .
والصحف�ي ليس طرف�ا من أطراف الرصاع ،إنما هو الش�اهد األمني عمّا
يدور يف س�احات الرصاع وشهادته ال يقرتب منها الشك ،وال يتسلل إليها
الخ�داع ،كون�ه ال يملك ناق�ة وال جمال فيم�ا يحدث ،ونش�اطه موقوف
ع�ىل اظهار الحقيق�ة ،وعىل وفق هذا املفه�وم ،فالصحافة تعني حماية
املجتمع من األخبار الكاذبة التي يراد بها إحداث الفتنة أو تأجيج الرصاع
م�ن أجل إلحاق األذى باملجتمع ،وهي مهم�ة خطرية ونبيلة كون ايصال
الحقيق�ة اىل ال�رأي العام دون تش�ويه تحتاج اىل قدر كب�ري من الحرية،
وهذه الحرية تكون يف الكثري من األحيان سببا يف إلحاق االذى بالصحفي
من قبل مجموعات ال تريد الحقيقة مكشوفة لدى الجميع .
إن اس�تهداف الصحفي�ني يع�د جريمة م�ن الجرائ�م الك�ربى التي عىل
الحكوم�ات االلتفات إليها ،وحماية الصحفي�ني تقع عىل عاتق الجميع،
وعالم بال صحافة حرة ،وصحفيني يتمتعون باألمن واالمان واالستقرار،
عالم يسري عىل طريق التعسف واالضطهاد والدكتاتورية .
استهداف الصحفي بني حني وآخر يمثل هزيمة كبرية للمسار الديمقراطي
الذي يتباهى به البعض ،فال ديمقراطية مع ظاهرة اغتيال الصحفي ،وال
حرية مع اختطاف الصحفي ،وال أخالق مع ترهيب الصحفي .
الش�عوب املتطورة ،والحكومات الحريصة عىل مصالح ش�عوبها ،تمنح
الصحفي االح�رتام والتقدير لصعوبة املهمة الت�ي يضطلع بها ،وتضعه
يف اولوي�ات رعايتها كونه الجندي الباس�ل الش�جاع التي بإمكانه عرض
الحقيقة .
الصحفي ،وهو يواجه املخاطر ،ال يملك ش�يئا من أس�لحة القتل والدمار
غري قلمه وكامرته ،والتصدي له من قبل عصابات البنادق والرصاص هو
فعل جبان يستحق فاعله أقىس أنواع العقوبات .
لقد قدمنا الكثري من الشهداء من الذين حملوا أقالمهم للدفاع عن حقوق
الش�عب ومطالبه املرشوعة ،وعىل الجميع الوقوف بحزم ضد اس�تهداف
الصحفي�ني ،وع�ىل األجه�زة األمنية مالحق�ة املجرمني القتل�ة ،وإلحاق
الهزيمة بهم ،ومنح الصحفي املزيد من الحرية ليقول كلمة الحق يف عالم
مضطرب.
املجد والخلود لش�هداء العراق ،والرحمة والسالم لشهداء الصحافة أينما
كانوا ،واملغفرة وجنات الخلد لشهداء الكلمة الحرة يف العراق العظيم .
إىل اللقاء. ..

زينة برفقة توم كروز ..ومتابع يستفزها
بتعليقه
هنا ال

بلقيس تطرح أغنيتها الجديدة «يا قلبي»

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ع�ن أن
متصف�ح اإلنرتن�ت الش�هري «فاي�ر
فوكس» اكتش�ف ثغرة أمنية خطرية
يمكنه�ا اخرتاق أجهزة املس�تخدمني
والسيطرة عىل كل البيانات الشخصية
والبنكي�ة .وذك�ر تقري�رًا أوضح�ت
في�ه أن�ه ينبغ�ي ع�ىل مس�تخدمي
«فايرفوكس» تحمي�ل آخر تحديثات
املتصفح ،الذي س�يعالج تل�ك الثغرة
الخط�رية .وأوض�ح التقرير أن خرباء
أمن البيانات اكتش�فوا الثغرة األمنية
يف مل�ف التحوي�ل املتزامن يف ش�فرة
الربنام�ج ،والذي ي�رسع أداء ملفات
«جاف�ا س�كريبت» لترسي�ع تحميل
مواق�ع اإلنرتن�ت عند الدخ�ول إليها.

واكتش�ف الخرباء أن الثغرة يمكن أن
«تس�مح بتش�غيل برامج التجس�س
والقرصن�ة بش�فرة جافا س�كريبت
خارج برنام�ج املتصفح ع�ىل جهاز
الكومبيوت�ر الخ�اص باملس�تخدم».
وأض�اف التقري�ر أن «ه�ذا يعن�ي أن
املخ�رتق يمكن�ه برسعة التس�لل إىل
جه�از كومبيوت�ر الضحي�ة به�دوء،
من خالل اس�تدراج الضحية للدخول
إىل موقع ويب يعمل بش�فرة قرصنة
م�ن جاف�ا س�كريبت» .ولم تكش�ف
ع�ن كيفية اس�تغالل الثغرة بش�كل
دقيق ،وال ع�ن هوية القراصنة الذين
اس�تغلّوها ،وال األجه�زة الت�ي ت�م
استهدافها.

تغريدات
من حقــك أن تكــره ،ولكــن ليس من
حقك أن تشــوه مسعة مــن تكره ،وأن
تقول عنه ما ليس فيه.
مصطفى االغا

حيدر المال

نعانــي من ازمة سياســية حقيقيــة  ،االلتزام
بتوجيهــات املرجعيــة ومطالــب املتظاهرين
باإلصــالح حتــت ســقف الدســتور وتفعيــل
املشرتكات بيننا ،كفيلة بإجياد ضوء يف نهاية
النفق.
واهــم من يعتقــد ان املعادلــة العراقية فيها
رابح على حســاب خاســر .اما ربح اجلميع او
خسارة اجلميع.

طرحت ّ
الفنانة ،بلقيس ،أغنية جديدة بعنوان «يا قلبي»
عىل طريقة الرس�وم املتحركة ،وذلك عرب حسابها عىل
موق�ع الفيديوه�ات اليوتي�وب .األغنية م�ن كلمات
رامي الهادي ،وألحان عيل سالم ،وتوزيع تراث نمري،
هندسة صوت وماسرتينغ سامر سالم .عىل الجانب
اآلخ�ر ،طرح�ت ّ
الفنانة بلقيس مؤخ�را ً أغنية
جديدة بعن�وان «تعاىل تش�وف» وق ّدمتها
باللهج�ة املغربي�ة ،وه�ي م�ن كلمات
الشاعر سمري املجاري ،وألحان مروان
أصي�ل ،وتوزي�ع رش�يد محم�د عيل،
وإخراج عبد الرفي�ع عبديوي ،وتحت
إرشاف ومتابعة عصام حميش.

كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات معًا
مجددًا
قبل س�اعات ،احتفل نجوم الساحة الرتكية
بحصوله�م ع�ىل جوائز العام ع�ن أدوارهم
الفنية يف موس�م  ،2019وقد اجتمع ّ
كل من
كيفانش تاتليتوغ ،الش�هري بمهند ،وبريين
سات ،بطلة «العشق املمنوع» ،يف لقاء واحد
ألول م�رة بع�د نجاحهم�ا معا ً يف املسلس�ل
الشهري قبل سنوات.
حصل�ت بريين س�ات بطل�ة «فاطمة» عىل
جائزة أفضل ممثل�ة ضمن جوائز «يالديز»
الس�نوية الت�ي ّ
نظم�ت حفله�ا الس�نوي
لتكري�م النجوم قبل أي�ام ،وذلك عن دورها
يف مسلسلها الدرامي األخري «عطية» ،حيث
شاركت فيه للمرة األوىل عرب شاشة املنصة
ّ
وحق�ق
اإللكرتوني�ة العاملي�ة نتفليك�س،
نجاحا ً واسعا ً وقت عرضه ،حتى حصل عىل
املرك�ز األول ع�رب املنصة يف تركي�ا والرشق
األوسط.
وبعد ع�رشة أيام فقط من ع�رض حلقات
املوس�م األول من املسلسل ،أصبح مسلسل
«عطية» يعتيل قمة األعمال الرتكية الدرامية
يف كل من أمريكا الالتينية وفرنسا وإسبانيا
والربازيل أيضا ً.
ً
ً
وكان�ت بريين قد أث�ارت جدال واس�عا فور
ع�رض الحلق�ات األخ�رية م�ن العم�ل بعد
ظهوره�ا يف أكث�ر من مش�هد ج�ريء مع
بطل املسلس�ل محم�د جونس�ور؛ وهذا ما

أث�ار غض�ب بع�ض رواد
السوش�يال ميدي�ا
وجمهور بريين سات
متهمني إيّاها باملبالغة
يف بعض املشاهد الحميمة
بينها وبني جونسور.
وقد نرش أحد املواقع اإللكرتونية
الرتكي�ة أن املوس�م الثان�ي من
املسلس�ل س�يكون متاح�ا ً عرب
شاش�ة املنص�ة اإللكرتوني�ة
«نتفليك�س» يف نهاي�ة الع�ام
الح�ايل ،ويج�ري حالي�ا ً تحديد
مص�ري املوس�م الثال�ث م�ن
املسلسل.
وكان�ت بريي�ن ق�د رصدته�ا
بع�ض كام�ريات الصحفي�ني
أثن�اء وجودها يف أح�د املوالت
التجاري�ة ،لكنه�ا رفض�ت
التجاوب مع أسئلتهم وسارعت
نحو طريقها للخروج من املول.
عىل صعي�د آخر ،حص�ل الرتكي
كيفانش تاتليتوغ ع�ىل جائزة أفضل
ممثل بجوائز «يالديز» الس�نوية عن
دوره يف مسلس�ل «اصطدام» الذي
ش�ارك في�ه يف املوس�م الدرامي
املايض.

ش�اركت الفنانة ،زينة ،متابعيها عرب حس�ابها الرسمي عىل
موق�ع التدوينات القصرية «تويرت» ،صورة جديدة لها برفقة
ً
املمثل العاملي ،توم كروز ،وأرفقت
تعليقا عىل الصورة« :من
ك�رت م�ا خف�ت أن عيني تقف�ل يف الصورة طلع�ت مربقة
بزيادة باظت الصورة برده».
لقيت الص�ورة استحس�ان املتابع�ني ،وتفاعل عدد
كبري منه�م معها ،وحصدت ما يق�رب من 1200
تس�جيل إعجاب ،باإلضافة إىل مئ�ات التعليقات
والتي كان من أبرزها« :توم كروز بعد  9ش�هور
أقس�م بالله ما والدي ،أمت�ى اتصورتيها ،والله
ما بناتي ،ده حقيقي وال فوتوش�وب ،أحمد عز
أحىل منه».
الجدير بالذكر أن الفنانة زينة ،ش�اركت الفنان
تامر حسني ،يف بطولة فيلم «الفلوس» ،من إخراج
س�عيد املاروق ،وبطولة خالد الصاوي ،عائشة بن
أحم�د ،نانىس ص�الح ،محمد س�الم ،تأليف محمد
عبد املعطي.

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلين ..شاكيرا
تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه
كش�فت املغنية الكولومبية ،شاكريا ،صديقة
اإلس�باني ،جريارد بيكيه ،مدافع برش�لونة،
رس ع�دم زواجهما رس�ميا ،بالرغم من أن
ارتباطهما منذ عرش س�نوات ،وانجابهما
لطفلني.
وأوضحت ش�اكريا س�بب عدم زواجها
م�ن بيكي�ه يف مقابل�ة م�ع برنامج
« 60دقيقة» ،قائلة« :برصاحة ،أنا
أخاف بشكل فظيع من الزواج».
وتابع�ت« :ال أري�ده أن يرى يفّ
زوجة ،األفضل فتاة ،عشيقة
 الثمرة املحرم�ة ،أريد أنأبقيه يف حالة جيدة ،لكي
يفهم أن كل يشء ممكن
ويعتمد عىل سلوكه».
يذكر أن جريارد بيكيه،
يبل�غ م�ن العم�ر 32
عاما ،وه�و أصغر من
شاكريا بعرش سنوات.

