العدل تنفي نقل حمكومني باإلرهاب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
من سجن الناصرية إىل «سوسة»
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
نفت وزارة العدل ،امس الثالثاء ،إصدار قرار بنقل
محكومني بقضايا اإلرهاب من سجن النارصية
املركزي إىل سجن سوسة يف السليمانية.وقال املتحدث
الرسمي باسم الوزارة ،ثائر الجبوري ،يف بيان :إنه
«ال توجد صحة لأنباء التي تم تداولها مؤخرا بنقل
النزالء املحكومني بقضايا اإلرهاب إىل سجن سوسة
الفيدرايل بحسب طلبات ذويهم».ودعا الجبوري إىل
«توخي الدقة يف نقل اإلخبار ،واعتمادها من مصادرها
الرسمية».يشار إىل أن السلطات األمنية شددت ،خالل
الفرة املاضية ،اإلجراءات األمنية حول سجن الحوت يف
النارصية ،وقامت بتعزيز القوات املكلفة بحمايته.
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عالوي للمتظاهرين :حافظوا على سلمية التظاهرات
وال تسمحوا للمندسني اإلساءة لرجال األمن
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس ائتالف الوطنية ،اياد عالوي ،رسالة اىل املتظاهرين والحكومة والربملان.
وقال عالوي يف تغريدة له « :اهيب باالخوة املتظاهرين السلميني الكرام الحفاظ عىل
سلمية التظاهرات ،وعدم السماح للمندسني واملخربني الذين يسيؤون لرجال االمن
واملؤسسات الحكومية ،بحرف التظاهرات عن مسارها القانوني السليم وتشويه
صورتها البهية» .داعيا «قوى الجبهة الوطنية املدنية لالنضمام اىل اخوتهم يف
الحراك السلمي القانوني».واضاف ان «عىل الحكومة ومجلس النواب وضع حد
لعمليات الخطف واالغتيال التي تطال املتظاهرين السلميني ،والكشف يف محاكم
علنية عن مرتكبيها» .الفتا اىل انه «بخالفه سيتحمالن كامل املسؤولية واملالحقة
القانونية يف املحاكم الدولية».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7168 :االربعاء  15كانون الثاني 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار
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أكد رفض أربيل لقرارات الربملان بشأن انسحاب القوات األجنبية من العراق

برملان كردستان يكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشف املستش�ار االقدم يف برملان اقليم
كردس�تان ،ط�ارق جوهر ،ع�ن زيارة
مرتقب�ة لوفد رفيع م�ن حكومة اقليم
كردس�تان اىل بغداد ،وفيم�ا اعلن ابرز
امللف�ات الت�ي س�يتم مباحثته�ا م�ع

املس�ؤولني يف الحكوم�ة العراقي�ة ،اكد
رفض االقليم لق�رارات الربملان االخرة
بش�أن انس�حاب الق�وات االجنبية من
العراق.
وقال جوهر ،يف حدي�ث ل�”الزوراء”:
ان الرئاسات الثالث يف اقليم كردستان

منتسبو شرطة ميسان يستقبلون طالب االبتدائية بالورود واألعالم

عن زيارة مرتقبة لوفد رفيع من حكومة اإلقليم إىل بغداد

عق�دت اجتماع�ا م�ع القي�ادات
السياس�ية يف االقليم وممثيل االحزاب
الكردية الرئيسة ،واكد رئيس حكومة
االقلي�م ،م�رسور بارزان�ي ،خ�الل
االجتماع ،انه س�يبعث وفدا رفيعا اىل
بغ�داد لبحث ابرز امللفات العالقة بني

حكومتي املركز واالقليم.واضاف :ان
الوف�د س�يصل اىل بغداد خ�الل االيام
القادم�ة .مبين�ا :ان اب�رز امللف�ات
الت�ي س�يتباحثها الوف�د الكردي مع
املس�ؤولني يف الحكوم�ة العراقي�ة
والقيادات السياسية يف بغداد ،تتمثل
بمناقش�ة العالقات بني بغداد واربيل
والقضايا العالق�ة بينهما ،فضال عن
التطورات االخرة يف البالد.واوضح :ان
الوفد سيبحث ايضا تداعيات االحداث
االخرة التي حصل�ت يف العراق خالل
االسبوعني املاضيني ،والتي تحتاج اىل
ان يكون هنال�ك تواصل ما بني بغداد
واربي�ل الن مص�ر الع�راق والدول�ة
العراقي�ة والتحالف�ات بالع�راق ،مع
دول الج�وار وال�دول العاملي�ة ،يجب
ان يك�ون بموافق�ة كل املكون�ات،
خاص�ة املكون�ني االساس�يني الكرد
والع�رب ،وبقي�ة املكونات املش�اركة
يف الحكوم�ة والعملي�ة السياس�ية.
واشار اىل :ان الوفد الكردي سيناقش
كذل�ك تش�كيل الحكوم�ة العراقي�ة
الت�ي ه�ي مش�كلة يعان�ي منها كل
العراقي�ني ،وته�م اقلي�م كردس�تان
ايض�ا .الفت�ا اىل :ان االقليم يؤكد عىل
رضورة االرساع بتش�كيل حكوم�ة
عراقي�ة دائم�ة او مؤقت�ة ،واالخ�ذ
بنظر االعتبار مطالب�ات املتظاهرين

واملواصفات التي وضعوها للمرش�ح
لتش�كيل حكوم�ة انتقالي�ة لتهيئ�ة
اجواء انتخاب�ات مبكرة.واكد جوهر:
ان الزيارة املرتقبة ستش�هد مناقشة
قرار الربملان االخر بش�أن انس�حاب
الق�وات االجنبي�ة م�ن الع�راق الذي
ص�وّت عليه مجلس الن�واب من دون
مش�اركة النواب الكرد ونواب القوى
“الس�نية” .الفتا اىل :ان اآلونة االخرة
ش�هدت تجاوزا عىل مبدأ التوافق من
قب�ل االغلبي�ة “الش�يعية” يف الربملان
اكث�ر م�ن م�رة ،خاصة يف الق�رارات
واملواق�ف املصري�ة ،ب�دءا بقان�ون
االنتخابات ،وقبلها املوازنة السنوية يف
 ، 2018 – 2017مرورا بقرار الربملان
بش�أن انس�حاب الق�وات االمريكية
واالجنبي�ة م�ن العراق.ولف�ت اىل :ان
اقليم كردس�تان ،كحكوم�ة وبرملان،
يؤكد ع�ىل رضورة اس�تقرار الوضع
الس�يايس واالمن�ي يف الع�راق ،م�ع
األخذ بنظر االعتبار مب�دأ التوافق ما
بني املكونات االساس�ية واملشاركة يف
العملية السياس�ية يف اتخاذ القرارات
املصري�ة التي ته�م البالد والش�عب
العراقي بش�كل عام .مؤكدا :نأمل ان
يتوصل الوفد الكردي مع املس�ؤولني
يف بغ�داد اىل حل�ول لتج�اوز جمي�ع
الخالفات والقضايا العالقة.

مالجئ يف عني األسد بُنيت يف عهد النظام السابق محت األمريكيني من الصواريخ اإليرانية
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منتخبنا األومليب يودع نهائيات آسيا خبفي حنني بعد تعادله مع صاحب األرض بهدف لكل منهما
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جملس الوزراء خيول احملافظني تشغيل األجراء
اليوميني لثالثة أشهر قابلة للتجديد
بغداد /الزوراء:
خ�وّل مجلس ال�وزراء املحافظ�ني كافة
تش�غيل االج�راء اليومي�ني لثالثة اش�هر
قابل�ة للتجديد ،وفيما اك�د رئيس الوزراء
“املستقيل” عادل عبد املهدي ،قدرة العراق
ع�ىل تج�اوز كل الصعوبات ،الفت�ا اىل ان
الحكومة مصممة عىل منع بقاء الس�الح
خ�ارج الدولة ،دع�ا اىل مواصل�ة الجهود
ملواجه�ة بقاي�ا تنظيم داع�ش االرهابي.
وذك�ر مكت�ب رئي�س ال�وزراء ،يف بي�ان
تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه :ان مجلس
ال�وزراء عقد جلس�ته االعتيادي�ة ،امس
الثالثاء ،برئاس�ة رئي�س مجلس الوزراء،
عادل عبداملهدي ،وناقش املواضيع املعدة
لجدول األعمال ،واصدر عددا من القرارات.
وتح�دث عبد املهدي خالل الجلس�ة ،التي
حرضه�ا املحافظون ،عن التطورات التي
يمر بها العراق والتحدي�ات الصعبة التي
يواجهه�ا برغ�م ان الحكوم�ة يف وض�ع
تس�ير األعمال ومجال�س املحافظات تم

حلها ،قائ�ال :ان العراق ق�وي وقادر عىل
تج�اوز كل الظ�روف الصعب�ة واملعقدة،
وان عالق�ات العراق الخارجي�ة يف افضل
حاالتها.وش�دد عىل أهمية إحرام حقوق
املواطنني واإلستماع آلرائهم ،والعمل عىل
وفق الدس�تور والقانون لبس�ط س�لطة
الدول�ة .مش�را اىل تصمي�م الحكوم�ة
ع�ىل من�ع بق�اء الس�الح خ�ارج الدولة،
ورضورة تواص�ل الجه�ود ملواجهة بقايا
داع�ش واحب�اط محاوالته�ا إلس�تغالل
الظروف .وق�دم املحافظون ،يف كلماتهم،
بحسب البيان ،ايجازا عن الواقع الخدمي
والصح�ي واألمن�ي ،وتس�ويق املحاصيل
الزراعي�ة ومش�اريع البن�ى التحتي�ة
والطاق�ة وامل�دارس ،واع�ادة النازح�ني
وغرها ،مشرين اىل النجاحات املتحققة،
وتمت مناقش�ة تمويل عدد من املشاريع
الحيوية من الصندوق العراقي  -الصيني
يف ضوء اإلتفاق املوقع بني البلدين .

تفاصيل ص2

الرئيس اللبناني :والدة احلكومة
اجلديدة كانت منتظرة لكن بعض
العراقيل حالت دون ذلك
بروت /متابعة الزوراء:
ش�هدت مختلف املناطق اللبنانية ،امس
الثالث�اء ،موجة جديدة م�ن التظاهرات،
تخللته�ا صدام�ات ب�ني الق�وى األمنية
واملحتجني ،ال س�يما يف العاصمة بروت
وطرابل�س ش�مال لبن�ان ،فيم�ا ق�ال
الرئيس اللبناني ،ميش�ال عون ،إن والدة
الحكوم�ة الجديدة كان�ت منتظرة خالل
األس�بوع املايض ،ولكن بع�ض العراقيل
حال�ت دون ذلك.ووقعت مناوش�ات بني
املحتج�ني والق�وى األمني�ة يف منطق�ة
جرس الرينغ ،الذي يع�د الطريق الرئيس
الذي يربط العاصمة ب�روت بمحيطها،
وتم توقيف عدد من املحتجني يف محاولة
من القوى األمنية فت�ح الطريق بالقوة.
وأفادت وس�ائل إعالم لبنانية بأن شابني
حاوال إرضام النار بنفس�يهما عند جرس
الرين�غ ،وتدخ�ل املحتج�ون ملنعهم�ا.
ويف الش�مال ،حص�ل تداف�ع يف منطق�ة
البحصاص -طرابلس ،ورشق املحتجون
الوح�دات العس�كرية بالحج�ارة ،كم�ا
ش�هدت منطق�ة الب�داوي صدامات بني
الجيش ومحتجني.كذلك ،عمد املحتجون
إىل قط�ع طري�ق ج�ل الدي�ب ،وأقدم�وا

عىل ح�رق اإلط�ارات يف وس�ط الطريق.
هذا ،ووصل عدد م�ن املحتجني إىل منزل
الرئيس املكلف بتشكيل الحكومة ،حسان
دي�اب ،يف بروت.يأت�ي ذل�ك ،فيما أمهل
املتظاهرون دياب 48 ،س�اعة لتش�كيل
حكومت�ه الجديدة ،خلفا لحكومة س�عد
الحري�ري ال�ذي اس�تقال ،يف  29أكتوبر
امل�ايض ،عىل إثر االحتجاجات الش�عبية.
وكان قائد الجيش العماد ،جوزاف عون،
قال أمس :إن “تعامل الجيش مع املدنيني
ينطلق من قناعته بحق التظاهر وحرية
التعبر عن ال�رأي ،لكن ذلك ال يعني عىل
اإلطالق التس�اهل مع أي مخل باألمن”.
من جهته ،قال الرئيس اللبناني ،ميشال
عون ،اليوم “إن والدة الحكومة الجديدة
كان�ت منتظ�رة خالل األس�بوع املايض،
ولكن بع�ض العراقيل حال�ت دون ذلك.
وأش�ار ع�ون إىل أن�ه بذل جه�ودا كبرة
للمعالج�ات االقتصادي�ة ،لكنها لم تأت
ب�كل النتائ�ج املأمولة ،معت�ربا أن لبنان
يدف�ع ثم�ن  30عام�ا م�ن السياس�ات
املالي�ة الخاطئة ،إضافة إىل فس�اد وهدر
يف اإلدارة عىل مدى عقود.

تفاصيل اخرى ص3

السيد الصدر يدعو لتظاهرة مليونية
سلمية موحدة تنديدا بالوجود األمريكي
بغداد /الزوراء:
دع�ا زعي�م التي�ار الص�دري ،الس�يد
مقت�دى الص�در ،أم�س الثالث�اء ،إىل
تظاهرة مليونية س�لمية موحدة ُتندد
بالوجود األمريك�ي وبانتهاكاته.وقال
الس�يد الصدر ،يف تغري�دة عىل موقعه
يف «توي�ر» ،واطلعت عليها «الزوراء»:
إن س�ماء الع�راق وأرض�ه وس�يادته
ُتنته�ك من قب�ل الق�وات الغازية ،فإىل

ث�ورة عراقي�ة ال رشقي�ة وال غربي�ة،
يكاد نرها يفيء ع�ىل العراق واهله
بالخ�ر وال�ربكات ،فهبوا ي�ا جند الله
وجن�د الوط�ن اىل تظاه�رة مليوني�ة
سلمية موحدة ُتندد بالوجود االمريكي
وبانتهاكاته.وأض�اف :أجمع�وا أمركم
وال تتوان�وا ..فعراقك�م وحوزتك�م
تس�ترخكم فال ُتق�روا ..وأنا عىل
ُ
س�تربهنون للجميع بأنكم
يقني أنكم
لن تركعوا لإلس�تكبار العامل�ي ،بل لن
نرك�ع إال لل�ه ...ولنا بعد ذل�ك وقفات
ش�عبية وسياس�ية وبرملاني�ة تحفظ
للع�راق وش�عبه الكرام�ة والس�يادة.
اىل ذل�ك ،اعلن رئي�س تحال�ف الفتح،
ه�ادي العام�ري ،تأيي�ده للتظاه�رة
املليوني�ة التي دع�ا اليها زعي�م التيار

الصدري ،الس�يد مقتدى الصدر .وقال
مكت�ب العام�ري ،يف بي�ان مقتض�ب،
تلقت «الزوراء» نس�خة منه :إنه يؤيد
التظاه�رة املليوني�ة الت�ي دع�ا اليه�ا
الس�يد الصدر.ودعا العامري ،بحسب
البيان ،الشعب العراقي بمكوناته كافة
اىل الخ�روج بالتظاه�رة املليونية التي
دعا اليها السيد مقتدى الصدر ،واعالن
رفضهم لالحت�الل االمريكي واالجنبي
لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة ارضا
وسما ًء.كما أعلنت حركتا عصائب أهل
الحق والنجب�اء تأييدهما وتضامنهما
م�ع التظاهرة املليوني�ة التي دعا اليها
السيد الصدر.

تسريبات عن عطلة تشريعية للربملان حتى استكمال تشكيل احلكومة

الكعيب يوجه اللجان التحقيقية بإنهاء عملها خالل شهر واملالية النيابية تكشف عن ملف فساد جديد
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
وج��ه النائب االول لرئيس مجلس النواب،
حسن الكعبي ،اللجان الفرعية التحقيقية
كافة املش�كلة بقرار نيابي بإنهاء مهامها
خ�الل ش�هر واحد ،قب�ل ان تعلن رئاس�ة
الربمل�ان رفع الجلس�ات اىل ي�وم االحد من
االسبوع املُقبل .وتداولت االوساط النيابية،
قبل انعقاد جلس�ة مجلس الن�واب امس،
ترسيب�ات عن رفع أعمال الربملان رس�ميا
لحني استكمال تشكيل الحكومة ،وترشيح
رئي�س الوزراء املكلف ليطلب عقد جلس�ة
للتصويت عىل منح الثقة لكابينته الجديدة
.لكن نوابا اخري�ن تحدثوا عن مقرح اويل

لتعطي�ل جلس�ات الربمل�ان ،وب�دء عطلته
الترشيعي�ة مل�دة ش�هر ونص�ف ،ع�ىل ان
يكتفي املجلس بإبقاء عمل اللجان النيابية
مس�تمرا فق�ط لحني اس�تكمال تش�كيل
الحكومة.وع�زا النواب ذلك املقرح اىل عدم
وص�ول م�رشوع قان�ون املوازن�ة العامة
االتحادي�ة  2020اىل مجل�س النواب حتى
اآلن ،وع�دم اختيار رئيس ال�وزراء املكلف
بتش�كيل الحكومة املقبلة .اىل ذلك ،اعلنت
اللجن�ة املالي�ة النيابية احالة ملف فس�اد
جدي�د اىل محكم�ة النزاه�ة ،وح�ذرت من
توقيع اتفاقية مع ائتالف مجموعة رشكات
كونه س�يؤدي اىل خس�ارة كب�رة لرشكة

الخطوط الجوي�ة العراقية .وقالت عضوة
اللجنة ،النائب ماج�دة التميمي ،يف مؤتمر
صحفي تابعته “ال�زوراء” :ان “الرخيص
املربم بني رشكة الخطوط الجوية العراقية
وائتالف رشكة من�زز الربهان الربيطانية،
حيث قام�ت وزارة النقل ورشكة الخطوط
الجوي�ة بجلب رشكة لوفهاينت�ز االملانية،
وه�ي رشكة استش�ارية ،لدراس�ة تطوير
عملنا لقاء مبلغ  3ماليني يورو” .مش�رة
اىل ان “الرشك�ة اقرح�ت من�ح الخدمات
االرضية يف املطارات اىل رشكات متخصصة
رصين�ة ،فت�م االق�راح بع�رض مطارات
الب�رة وبغ�داد واملوص�ل اىل عق�ود م�ع

ضبطت مستندات صرف بنحو ( )12مليار دينار يف جامعة كركوك

رشكات رصين�ة “.واضاف�ت “تمت احالة
مط�ار البرة اىل رشكة جي اج اس ،وهي
رشكة اماراتية مالكها رجل اعمال لبناني،
واحال�ة مطاري بغ�داد واملوصل اىل ائتالف
رشك�ة منزز الربهان ،وه�و ائتالف ثالثي،
منزز بريطانية ،والربهان عراقية ،ورشكة
اخرى هي رشكة بي بي الخاصة بالوقود”.
مبينة ان “ العقد االبتدائي نص عىل تشكيل
رشاكة بني رشكة الخطوط الجوية ورشكة
من�زز الربهان تك�ون نس�ب�ة  % 30منه
للخط�وط الجوية ،و 70%لرشك�ة منزز،
ملدة  10س�نوات ،وتش�مل االرب�اح ايضا“.
وتابع�ت بالق�ول :ان “بع�د التفاوض بني

الطرفني تم االعراض من وزارة النقل عىل
مبل�غ الوق�ود املعطى اىل رشك�ة الخطوط
الجوية ،وت�م التفاوض يف لندن مرة اخرى
مع رشكة منزز ابان دخول داعش يف العام
 ،2014فاعتذرت الرشكة الربيطانية بعدم
التنفيذ لحني تحسن الظروف االمنية ،ومع
الوقت لم ترج�ع رشكة منزز للعمل ،فقرر
مجلس الوزراء يف العام  2016تخويل وزير
النق�ل صالحي�ة توجيه دع�وة مبارشة اىل
الرشكات الرصين�ة لتنفيذ املرشوع ،ولكن
رشك�ة من�زز رفض�ت وطالب�ت بالعق�د،
برغم انها ع ّدت طرفا ن�اكال لعدم عودتها
للعمل”.

أعلنت حصول عملية مترد عسكري

النزاهة تتقصى أموال  130مسؤوالً حكومياً القوات السودانية :كل اخليارات مفتوحة للسيطرة
على األوضاع يف اخلرطوم
للتأكد من عدم تضخمـهـا
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائ�رة الوقاية يف هيئ�ة النزاهة ،امس
الثالثاء ،عن نشاطاتها وفعالياتها يف عد ٍد من
ؤك ً
الوزارات لش�هر كانون األول امل�ايض ،مُ ِّ
دة
ِّ
تقصيه�ا عن أم�وال { }130مُ كلَّفا ً باإلفصاح
ع�ن الذمَّ ة املاليَّة ملختلف الجه�ات الحكوميَّة
ً
زيارة إىل مصارف حكوم َّي ٍة وس�وق
عرب {}81
ِّ
الع�راق ل�أوراق املاليَّ�ة ومُ
س�جل الرشكات،
ورشكات التحويل املايلِّ ومديريَّة املرور العامَّ ة.
فيم�ا تمكن�ت الهيئة م�ن ضبط مس�تندات
رصف للمش�ريات الخاصة بجامعة كركوك،
مبين�ة وج�ود ش�بهات فس�اد وه�در للمال
الع�ام فيها قاربت ال�� ()12,000,000,000
ملي�ار دينار.وأش�ارت الدائ�رة ،يف بيان تلقت

“الزوراء” نس�خة من�ه ،إىل “تحليل معلومات
{ }63م�ن املكلفني للبحث ع�ن وجود حاالت
ُّ
تضخم يف األموال من عدمه عرب تدقيق {}396
ً
ً
اس�تمارة ،الفت�ة إىل كش�فها { }4مخالف�اتٍ
يف موض�وع تض�ارب املصال�ح أثن�اء قيامها
ِّ
والتقص عن أم�وال { }130مُ كلَّفاً”،
بالبحث
ً
ش�رة إىل َّ
مُ
الذمَّ
ة
أن “عدد اس�تمارات كشف
دققة واملُ َّ
املاليَّة املُتسلَّمة واملُ َّ
وثقة خالل الشهر
ً
استمارة”.وتابعت“ :فيما
املايض بلغ {}3534
الوظيفي
أجرت ش�عبتا إعداد ومتابع�ة األداء
ِّ
الوظيفي { }8زي�اراتٍ إىل عد ٍد من
والس�لوك
ِّ
دوائر وزارت�ي التخطيط واملاليَّ�ة ،فضالً عن
ِّ
العراقي.
املركزي
أمانة بغداد والبنك
ِّ
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الخرطوم /متابعة الزوراء:
أكدت القوات املسلحة السودانية ،أمس الثالثاء“ ،تمرد”
مجموع�ة من عنارص جهاز املخابرات يف البالد احتجاجا
عىل ضعف اس�تحقاقاتهم املالي�ة ،فيما وصفت األمر ب�
“الف�وىض” الت�ي تتطلب تحركا حاس�ما فوريا.وش�دد
الناطق الرسمي باسم القوات املسلحة السودانية ،العميد
الركن عامر محمد الحسن ،قائال“ :نرفض السلوك املشني
الذي قامت به قوى تابعة لجهاز املخابرات العامة اليوم،
بعد احتجاجها عىل ضعف استحقاقاتها املالية”.ووصف
عامر ما تم ب� “الفوىض التي تتطلب الحس�م الفوري”،
وكش�ف ع�ن تح�رك اللجن�ة األمني�ة بوالي�ة الخرطوم
“لحس�م الفوىض” .مش�را إىل أن كل الخيارات مفتوحة
للس�يطرة عىل تل�ك التفلتات.من جانب�ه ،أفاد مصدر يف
الحكومة السودانية ب� “حسم األحداث يف حي كافوري”

بالعاصمة ،والذي ش�هد ،يف وقت سابق ،تبادل إطالق نار
بني عن�ارص من املخابرات وعس�كريني من قوات األمن.
ورفض أفراد من جهاز املخابرات العامة ،يف وقت س�ابق
من اليوم ،تسليم مباني هيئة العمليات برغم التوجيهات
بإخالئها.واندلع داخل معس�كر تابع لجهاز املخابرات يف
الخرط�وم إطالق نار أثار هلع الس�كان ،وتقرر عىل إثره
إغ�الق الطرق املؤدي�ة لهيئة العملي�ات يف حيي الرياض
وكافوري.وأوضح�ت مصادر مطلعة أن ق�وة من األمن
الس�وداني بحي كافوري ،تابعة لهيئة العمليات ،أطلقت
أعرة نارية وأغلقت الط�رق نتيجة تذمر أفراد من هيئة
العمليات بس�بب مس�تحقاتهم املالية بعد إعادة هيكلة
الهيئ�ة ،حي�ث وصل�وا الخرطوم لرف مس�تحقاتهم،
ورفضوا املبالغ املرصودة بحجة أن الحقوق غر مجزية،
وقاموا بحبس اللجنة بقيادة لواء أمن.

بعد مغادرته موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطالق النار

اردوغان“ :حفرت االنقالبي فر هاربا” ومستعدون للتحرك ضده إذا استمرت هجماته يف ليبيا
موسكو/أنقرة  /متابعة الزوراء:
اكد وزي�ر الخارجية الرويس ،س�رجي
الفروف ،امس الثالثاء ،ان خليفة حفر،
قائ�د ق�وات رشق ليبيا ،غادر موس�كو
دون توقي�ع اتف�اق لوقف إط�الق النار
تم�ت صياغت�ه خ�الل املحادث�ات م�ع
حكومة فايز الرساج يف موسكو برعاية
روس�يا وتركي�اً ،
وفق�ا ملا نقلت�ه وكالة
أنباء تاس الروس�ية ،فيما توعد الرئيس
الرك�ي ،اردوغ�ان ،إىل أن ب�الده “ل�ن
تتوانى عن تلقني “حفر االنقالبي درسا

إذا واصل الهجوم عىل الحكومة والشعب
يف ليبيا.وق�ال الف�روف ،حس�بما نقلت
تاس“ :سنواصل جهودنا يف هذا الصدد،
حتى اآلن ل�م نصل إىل نتيج�ة نهائية”.
وأوض�ح وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس ،أن
فاي�ز ال�رساج ،رئي�س حكوم�ة الوفاق
الوطني يف ليبيا ،وقع االتفاق الذي يحدد
وقف إط�الق النار غر املرشوط يف ليبيا،
فيم�ا طلب خليف�ة حفر ً
وقت�ا إضاف ًيا
ً
ملراجعة وثيق�ة االتفاق.ووفق�ا لوكالة
األنب�اء الحكومية ،ريا نوفوس�تي ،فإن

مس�ودة االتفاقي�ة تح�دد االلت�زام غر
امل�رشوط بوقف إط�الق النار ال�ذي بدأ

رسيان�ه يوم األح�د ،وهو خ�ط اتصال
ب�ني األطراف املتحاربة “م�ن أجل وقف

دائ�م إلطالق الن�ار”.يف غضون ذلك ،اكد
الرئيس الركي ،رجب طيب أردوغان ،إن
“حفر االنقالبي فر هاربا” من موسكو
بع�د رفض�ه التوقي�ع عىل اتف�اق وقف
إطالق النار مع حكوم�ة الوفاق الليبية
يف اجتم�اع موس�كو.وأضاف أردوغان،
خالل كلمته أم�ام الكتلة النيابية لحزب
العدالة والتنمي�ة ،امس الثالثاء“ :الذين
يس�ألون عن س�بب وجود تركيا يف ليبيا
يجهلون السياسة والتاريخ.
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عبد املهدي :العراق قادر على جتاوز الصعوبات واحلكومة مصممة على منع بقاء السالح خارج الدولة
بغداد /الزوراء:
خوّل مجلس الوزراء املحافظني كافة
تشغيل االجراء اليوميني لثالثة اشهر
قابلة للتجديد ،وفيما اكد رئيس الوزراء
“املستقيل” عادل عبد املهدي ،قدرة
العراق عىل تجاوز كل الصعوبات ،الفتا
اىل ان الحكومة مصممة عىل منع بقاء
السالح خارج الدولة ،دعا اىل مواصلة
الجهود ملواجهة بقايا تنظيم داعش
االرهابي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء ،يف بيان
تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان مجلس
الوزراء عقد جلسته االعتيادية ،امس
الثالثاء ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء،
عادل عبداملهدي ،وناقش املواضيع
املعدة لجدول األعمال ،واصدر عددا من
القرارات .
وتحدث عبد املهدي ،خالل الجلسة التي
حرضها املحافظون ،عن التطورات التي
يمر بها العراق والتحديات الصعبة التي
يواجهها برغم ان الحكومة يف وضع
تسيري األعمال ومجالس املحافظات تم
حلها ،قائال :ان العراق قوي وقادر عىل
تجاوز كل الظروف الصعبة واملعقدة،
وان عالقات العراق الخارجية يف افضل

حاالتها.
وشدد عىل أهمية إحرتام حقوق
املواطنني واإلستماع آلرائهم ،والعمل عىل
وفق الدستور والقانون لبسط سلطة
الدولة .مشريا اىل تصميم الحكومة
عىل منع بقاء السالح خارج الدولة،
ورضورة تواصل الجهود ملواجهة بقايا
داعش واحباط محاوالتها إلستغالل
الظروف .
وقدم املحافظون ،يف كلماتهم ،بحسب
البيان ،ايجازا عن الواقع الخدمي
والصحي واألمني ،وتسويق املحاصيل
الزراعية ومشاريع البنى التحتية
والطاقة واملدارس ،واعادة النازحني
وغريها ،مشريين اىل النجاحات
املتحققة ،وتمت مناقشة تمويل عدد
من املشاريع الحيوية من الصندوق
العراقي  -الصيني يف ضوء اإلتفاق
املوقع بني البلدين.
واضاف البيان :ان مجلس الوزراء وافق
عىل توصية املجلس الوزاري للخدمات
االجتماعية بشأن املوافقة عىل مرشوع
شبكات مجاري العزيزية من قرار
مجلس الوزراء ( )170لسنة 2019
 ،مع قيام وزارة اإلعمار واالسكان

احلكومة العراقية :لن نوقع على
اتفاق بإبقاء القوات األمريكية
يف البالد
بغداد /الزوراء:
اكدت الحكومة العراقية انها لن توقع عىل اتفاق بإبقاء القوات االمريكية يف
البالد ،فيما اشارت اىل انها ستدعم تصويت الربملان الخاص بانسحاب تلك
القوات.
وقال املتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ،وليام وردة ،إن بالده “لن توقع عىل
اتفاق يتعلق بإبقاء القوات األمريكية يف العراق ملواصلة القتال ضد داعش”.
مبينا أن “الحكومة العراقية ستدعم تصويت الربملان الخاص بانسحاب القوات
األمريكية من البالد”.
واضاف يف ترصيحات مع شبكة “ ”CNNاألمريكية ،أنه “حتى هذه اللحظة،
تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار الربملان ،الذي ينص عىل أن جميع القوات األجنبية
يجب أن تنسحب من العراق ،القوات األجنبية ال تعني فقط وجود القوات
األمريكية ولكن جميع القوات األجنبية األخرى املوجودة يف العراق”.
وتابع “ال يوجد اتفاق مع اإلدارة األمريكية عىل إبقاء القوات ،والحكومة عىل
املسار الصحيح لتنفيذ قرار الربملان العراقي”.
وكان وزير الخارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،أكد ،اإلثنني ،أن جميع القادة
العراقيني أبلغوه يف مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكري األمريكي يف
بلدهم ،عىل الرغم من املطالبات العلنية بخروج الجنود األمريكيني من العراق.
وأضاف ،بومبيو ،خالل ندوة يف جامعة ستانفورد ،ان “ما سمعه خالل
محادثات ،أجراها مع نحو  50مسؤوال عراقيا منذ مطلع الشهر الجاري،
يتعارض مع ما يعلنه هؤالء يف العلن” ،قائال“ :لن يقولوا ذلك علنا .لكنهم
يف املجالس الخاصة يرحبون كلهم بوجود أمريكا هناك ،وبحملتها ملكافحة
اإلرهاب” ،حسب قناة “ ”CNBCاألمريكية.
وصوّت الربملان ،يف  5كانون الثاني الجاري ،عىل قرار يطالب بإنهاء تواجد
القوات األجنبية يف البالد ،وذلك بعد الرضبة الجوية التي اغتيل فيها قائد فيلق
القدس يف الحرس الثوري اإليراني ،الجنرال قاسم سليماني ،ونائب رئيس هيئة
الحشد الشعبي ،أبو مهدي املهندس ،يف بغداد.
وهدد الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،بفرض عقوبات اقتصادية عىل العراق
إذا قررت سلطاته إخراج الجنود األمريكيني البالغ عددهم  5200جندي.

إيران ترد على قرار أوروبا
الثالثي بشأن تفعيل آلية حل
اخلالفات حول االتفاق النووي
طهران /متابعة الزوراء:
اإليرانية،
الخارجية
أعلنت
أمس الثالثاء ،ان طهران أبلغت
الدول األوروبية ،يف وقت سابق،
بتداعيات تفعيل آلية حل الخالفات
يف االتفاق النووي.
ووجهت إيران تحذيرا لربيطانيا
وأملانيا وفرنسا ،قائلة إنها سرتد
بحزم وبشكل مناسب عىل أي
إجراءات غري بناءة أو سوء نوايا
فيما يخص االتفاق النووي.
وأوضحت الدبلوماسية اإليرانية
أن لجوء الدول األوروبية إىل آلية
فض النزاع يف االتفاق النووي
خطوة إنفعالية ناجمة عن موقع
ضعف .مضيفة أن تفعيل البند 36
من االتفاق النووي ال جديد فيه،
حيث تم تفعيله من قبل إيران
سابقا.
وأشارت إىل أنه يف حال أرادت الدول
األوروبية استغالل آلية فض النزاع
لتحقيق أهداف خاصة ،فعليها
تحمل تداعيات ذلك.
وأكد الخاريجة اإليرانية أن طهران
مستعدة ،كما كانت يف السابق،
للعمل بشكل بناء وبحسن نية
ألجل الحفاظ عىل االتفاق النووي،
وأنها تدعم أية مبادرة بناءة
للحفاظ عليه.
وبينت أن آلية فض النزاع يف
االتفاق النووي بدأت منذ أكثر
من عام عرب إرسال إيران رسائل

رسمية من قبل وزير الخارجية
إىل منسقة اللجنة املشرتكة يف
االتفاق النوي ،معلنة أن إعالن
الدول األوروبية األخري ال جديد
فيه من الناحية العملية.
وقالت :لألسف ،وبعد نحو عام ،لم
تتمكن الدول األوروبية من إجراء
أية خطوات ملموسة وحقيقية
للوفاء بالتزاماتها يف االتفاق
النووي ،عىل الرغم من الوعود
التي قدمتها يف اجتماعات اللجنة
املشرتكة لالتفاق النووي.
وتابعت بالقول :ووفقا للمادة
 36يف االتفاق النووي ،ف ّعلت
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
آلية حل الخالفات ،وأرجعت ذلك
إىل اللجنة املشاركة التي عقدت
عدة اجتماعات للنظر يف طلب
إيران سواء عىل مستوى مساعدي
وزراء الخارجية أو الوزراء ،حيث
أجمعت الدول ،وأكدت عىل أن
السبب األسايس للوضع الذي وصل
إليه االتفاق هو انسحاب الواليات
املتحدة الالقانوني من االتفاق.
مشرية إىل أنهم صوّتوا عىل سبل
حل للتعويض عن ذلك.
وشددت عىل أن انسحاب واشنطن
من االتفاق النووي بشكل
غري قانوني ،وعودة العقوبات
األمريكية التي ألغيت بموجب
ما تم إبرامه عام  ،2015أدى إىل
وضع غري متوازن لالتفاق.

والبلديات العامة بالتنسيق بينها وبني
وزارة التخطيط بإعادة تسعري الفقرات
املتبقية للمرشوع آنفا.
وتابع :ان املجلس وافق عىل ان يكون
البيع ببدل السعر الحقيقي بدون مزايدة

علنية بحسب اآللية املتبعة يف وزارة
اإلعمار واالسكان والبلديات العامة
لبيع املجمعات املنفذة من قبلها.
واكد :انه استنادا اىل موافقة االمانة
العامة ملجلس الوزراء عىل محرض رقم

( )13الخاص بإجتماع مجلس االسكان
الوطني ،ويكون البيع كاآلتي :
 1تخفيض ما قيمته  20%من سعرالوحدة السكنية.
 2-يقسط مبلغ الوحدة السكنية عىل

 25عاما.
 3تخصيص ما نسبته  5%من الشققملوظفي الهجرة واملهجرين.
 4تتوىل وزارة اإلعمار واالسكان إبرامالعقود ،واستحصال االموال عرب دائرة
االسكان يف محافظة ميسان.
 5تتوىل وزارة الهجرة و املهجرين آليةالتوزيع بحسب املعايري للمستفيدين
واالستمارة الفاصلة املع ّدة من قبلها
اصوليا.
 6تتوىل محافظة ميسان ادارة املرافقالخدمية للمجمع السكني.
 7ع ّد بدالت البيع للشقق املذكورة آنفادينا ً حكوميا يصار اىل اطفائها بأكملها
او جزء منها مستقبال.
واشار البيان اىل :ان الجلسة شهدت
اقرار توصية املجلس الوزاري
للخدمات االجتماعية بشأن املوافقة
عىل منح كل مواطن ال يملك سكنا ً يف
ناحية بصية بمحافظة املثنى قطعة
ارض سكنية بمساحة  300مرت مقابل
مبلغ قدره  50الف دينار ،استثنا ًءمن
املزايدة العلنية .
واوضح :انه تمت املوافقة عىل قيام
وزارتي املالية واإلعمار واالسكان

بتمليك االرايض املثبت تفاصيلها يف
كتابي وزارة النقل الواقعة يف محافظة
البرصة البالغ مساحتها ( )4750دونما
لوزارة النقل بدون بدل لغرض قيام
الرشكة العامة لسكك العراق ورشكة
املوانئ العراقي،ة احدى تشكيالت وزارة
النقل ،بتنفيذ مرشوعي سكة حديد
برصة – فاو ومدينة الفاو السكنية،
رشط عدم التعارض مع التصميم
االسايس للمدينة ،والعمل بقرار مجلس
الوزراء املرقم  431لسنة . 2012
كما وافق مجلس الوزراء ،بحسب
البيان ،عىل تعديل الفقرة ( )1من قرار
مجلس الوزراء  450لسنة  2019بشأن
اكمال انجاز املستشفيات العامة سعة
 400رسير لتصبح بالشكل اآلتي -:
إقرار توصيات محرضي االجتماعني
(7و )8الخاصني بلجنتي األمرين
الديوانيني  45لسنة  2018و  63لسنة
 2019ملتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء
 8لسنة  2019بشأن مشاريع إنشاء
املستشفيات العامة سعة  400رسير.
فيما قرر املجلس تخويل املحافظني
تشغيل األجراء اليوميني من ايراداتهم
الذاتية ملدة ثالثة اشهر قابلة للتجديد.

وصفت بأنها هياكل هرمية مرتبة منتشرة يف أرجاء القاعدة

مالجئ يف قاعدة عني األسد بُنيت يف عهد النظام السابق محت األمريكيني
من الصواريخ اإليرانية
بغداد /متابعة الزوراء:
احتمى العسكريون األمريكيون يف قاعدة
عني األسد بمالجئ بنيت يف عهد نظام صدام
حسني السابق من الصواريخ اإليرانية التي
انهالت عليهم فجر الثامن من كانون الثاني
الحايل.
وكشف تقرير ،بهذا الخصوص ،عن أن
“االستخبارات األمريكية أرسلت إىل القوات
األمريكية تحذيرات أولية بحلول الساعة 23
من يوم  7كانون الثاني ،ودخل القسم األكرب
من العسكريني األمريكيني يف عني األسد إىل
املالجئ ،فيما نقل عدد صغري آخر إىل مكان
آمن”.
ووصفت هذه املالجئ بأنها هياكل بشكل
هرمي مرتبة منترشة يف أرجاء قاعدة عن
األسد ،وهي تتميز بجدران سميكة مائلة،
وقد بنيت يف عهد رئيس النظام السابق
صدام حسني خالل الحرب الدامية مع إيران
بني عامي .”1988 – 1980وأفيد يف التقرير
بأن “ 11صاروخا إيرانيا رضبت مواقع يف
هذه القاعدة الجوية العراقية الصحراوية
املرتامية األطراف ،وأن أحدها أصاب موقعا
بعيدا يف القسم من القاعدة ،الذي يستخدمه

الجيش العراقي”.
وذكر التقرير أن “الصواريخ اإليرانية
استخدمت أنظمة توجيه ونجحت يف تدمري
مواقع عسكرية أمريكية حساسة يف ثلث
القاعدة الذي تستخدمه الواليات املتحدة ،كما
أنها ألحقت أرضارا بمجمع للقوات الخاصة،
وبغرفتني ،ووحدة سكنية مخصصة ملشغيل
الطائرات املسرية”.
وكشف التقرير عن أن “أفرادا أساسيني من

العسكريني األمريكيني ،مثل حراس األبراج
وفنيو الطائرات املسرية ،بقوا عىل أهبة
االستعداد تحسبا لهجوم بري يعقب القصف
الصاروخي الذي استمر ألكثر من ساعتني”.
ُ
ونقل عن القوات األمريكية أنها “لم تكن
متأكدة من قدرة مالجئ صدام حسني عىل
مقاومة الصواريخ الباليستية ،لكنها أقرت
بأن هذه املالجئ كانت أكثر صالبة من
املخابئ األمريكية التي صممت للوقاية من

الصواريخ وقذائف الهاون”.ووصفت الرضبة
الصاروخية اإليرانية يف التقرير بأنها كانت
أوسع هجوم عىل قاعدة تضم قوات أمريكية
منذ عقود ،فيما رأى عسكريون أمريكيون أن
عدم وقوع إصابات يف صفوفهم هو بمثابة
“معجزة”.
ونقلت الشبكة اإلخبارية األمريكية شهادات
عدد من الجنود والضباط األمريكيني ،حيث
روى رقيب يدعى ،فريغسون ،أنه “امتشق
سالحه وتلهى يف داخله برتديد أغنية لبناته”،
مشريا إىل أنه “كان مستعدا للموت .”100%
وقال قائد قوات أمن سالح الجو األمريكي
يف القاعدة ،الكابتن باتريك ليفينغستون:
“يمكنك الدفاع ضد القوات شبه العسكرية،
لكن ال يمكنك الدفاع ضد هذا األمر” ،يف
إشارة إىل الهجمات الصاروخية ،مضيفا “لم
يتم تصميم هذه القاعدة يف الوقت الحايل
للدفاع ضد الصواريخ”.
وروت ،ستاتيش كوملان ،وهي برتبة
عقيد :أن “أبواب امللجأ كانت ترتج أثناء
القصف الصاروخي اإليراني مع كل رضبة
صاروخية” ،مشرية يف الوقت نفسه إىل أن
“املخابئ يف قاعدة عني األسد لم تتأثر”.

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل اجتماعاته مع مسؤولني عراقيني بينهم احللبوسي
يف االمارات وكردستان
بغداد /متابعة الزوراء:
كشف مساعد وزير الخارجية
األمريكية لشؤون الرشق األدنى،
ديفيد شنكر ،أنه التقى ،خالل زيارته
األخرية إىل اإلمارات العربية املتحدة
قبل أيام ،رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،الذي تصادف
وجوده هناك.
وقال شنكر للصحفيني يف الخارجية
األمريكية إنه “أكد للمسؤولني
العراقيني ،الذين التقاهم يف أربيل وأبو

ظبي ،أن الواليات املتحدة ال تسعى إىل
الحرب ،وتبقى ملتزمة بتخفيف حدة
التوتر”.
وأشار شنكر إىل أنه “ناقش مع
املسؤولني العراقيني تعزيز العالقات
بني البلدين ،ومع إقليم كردستان
تحديدا” .مشريا اىل “اننا فخورون
برشاكتنا مع األكراد العراقيني،
ونرى أن هذه الرشاكة مركزية
لتحقيق العديد من أهدافنا يف الرشق
األوسط”.

وأوضح مساعد وزير الخارجية
األمريكية أن “املحادثات مع العراقيني
تناولت البناء عىل الرشاكة مع األكراد
التي تعود إىل العام  .”1991مشددا
“عىل أن تواجد التحالف يف العراق
يهدف فقط إىل مواصلة قتال داعش
وتدريب قوات األمن العراقية كي
تكون جاهزة ملواجهة أي تهديد
قاتل”.
وأدان شنكر “االعتداء عىل قاعدة بلد
الذي أدى إىل جرح سبعة عراقيني

بجروح بالغة” .الفتا اىل ان “عىل
الحكومة العراقية أن تحاسب وكالء
إيران العراقيني”.
وأوضح أنه “ناقش كذلك الهجمات
اإليرانية األخرية عىل منشآت التحالف
والخطوات الدفاعية التي اتخذتها
الواليات املتحدة لحماية األمريكيني”.
مستنكرا “اغتيال الصحايف العراقي
أحمد عبد الصمد واملصور صفاء
غايل يف البرصة خالل املظاهرات
السلمية”.

وع ّد أن “أعمال االغتيال والخطف
ومضايقة الصحافيني ونشطاء
وسائل التواصل االجتماعي وترهيبهم
من قبل مجموعات مسلحة ،ال تمكن
أن يستمر من دون محاسبة” .الفتا اىل
ان “الحكومة العراقية مسؤولة عن
حماية حرية التعبري والصحافيني،
وضمان ممارسة النشطاء السلميني
لحقوقهم من دون خوف من
االنتقام ،ويحصل ذلك عندما يتم
جلب املنتهكني إىل العدالة”.

بعد مغادرته موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطالق النار

اردوغان“ :حفرت االنقالبي فر هاربا” ومستعدون للتحرك ضده إذا استمرت هجماته يف ليبيا
موسكو/أنقرة  /متابعة الزوراء:
اكد وزير الخارجية الرويس ،سريجي الفروف،
امس الثالثاء ،ان خليفة حفرت ،قائد قوات رشق
ليبيا ،غادر موسكو دون توقيع اتفاق لوقف
إطالق النار تمت صياغته خالل املحادثات
مع حكومة فايز الرساج يف موسكو برعاية
ً
وفقا ملا نقلته وكالة أنباء تاس
روسيا وتركيا،
الروسية ،فيما توعد الرئيس الرتكي ،اردوغان،
إىل أن بالده “لن تتوانى عن تلقني “حفرت
االنقالبي درسا إذا واصل الهجوم عىل الحكومة
والشعب يف ليبيا.
وقال الفروف ،حسبما نقلت تاس“ :سنواصل
جهودنا يف هذا الصدد ،حتى اآلن لم نصل إىل
نتيجة نهائية”.
وأوضح وزير الخارجية الرويس ،أن فايز
الرساج ،رئيس حكومة الوفاق الوطني يف ليبيا،
وقع االتفاق الذي يحدد وقف إطالق النار غري
املرشوط يف ليبيا ،فيما طلب خليفة حفرت ً
وقتا
إضاف ًيا ملراجعة وثيقة االتفاق.

ً
ووفقا لوكالة األنباء الحكومية ،ريا نوفوستي،
فإن مسودة االتفاقية تحدد االلتزام غري
املرشوط بوقف إطالق النار الذي بدأ رسيانه يوم
األحد ،وهو خط اتصال بني األطراف املتحاربة
“من أجل وقف دائم إلطالق النار”.
يف غضون ذلك ،اكد الرئيس الرتكي ،رجب طيب
أردوغان ،إن “حفرت االنقالبي فر هاربا” من
موسكو بعد رفضه التوقيع عىل اتفاق وقف
إطالق النار مع حكومة الوفاق الليبية يف
اجتماع موسكو.
وأضاف أردوغان ،خالل كلمته أمام الكتلة
النيابية لحزب العدالة والتنمية ،امس الثالثاء:
“الذين يسألون عن سبب وجود تركيا يف ليبيا
يجهلون السياسة والتاريخ ،فلو لم تتدخل
تركيا لكان االنقالبي حفرت سيستويل عىل كامل
البالد”.
وأكد أردوغان أن بالده ال يمكنها “البقاء
مكتوفة األيدي” حيال ما يحدث يف ليبيا،
و”الذين يلطخون ليبيا بالدم والنار ،يظهرون

يف الوقت نفسه حقدهم تجاه تركيا”.
ولفت الرئيس الرتكي إىل أن بالده “لن تتوانى
عن تلقني “حفرت االنقالبي درسا إذا واصل
الهجوم عىل الحكومة والشعب يف ليبيا”.
من جانب آخر ،أشاد أردوغان بموقف حكومة
الوفاق الليبية “ حكومة طرابلس تبنت موقفا
بنا ًء وتصالحيا خالل محادثات موسكو”.
إىل ذلك ،قال وزير الخارجية ،مولود تشاووش
أوغلو ،إن عدم توقيع قائد الجيش الوطني
الليبي املشري خليفة حفرت عىل اتفاق وقف
إطالق النار مع حكومة الوفاق ،يظهر من يريد
الحرب ومن يريد السالم .مشددا عىل أن تركيا
فعلت ما بوسعها لضمان وقف إطالق النار.
وتأتي ترصيحات أوغلو ،بعد أن غادر القائد
العام للجيش الليبي ،املشري خليفة حفرت،
موسكو عائدا إىل مدينة بنغازي من دون
التوقيع عىل اتفاق وقف إطالق النار ،لعدة
أسباب ،منها عدم إدراج بند ينص عىل “تفكيك
املليشيات”.

وعزت مصادر أخرى عدم توقيع القائد العام
للجيش الليبي ،املشري خليفة حفرت ،عىل اتفاق
وقف إطالق النار إىل ما وصف بتجاهل املسودة
لعدد من مطالب الجيش ،ورفض حفرت أي دور
تركي لإلرشاف عىل وقف إطالق النار يف ليبيا.
وكانت موسكو استضافت ،أمس ،محادثات
استمرت ألكثر من ست ساعات بني طريف
األزمة الليبية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع
روسيا وتركيا.
وقبل ذلك ،أعلن طرفا النزاع يف ليبيا وقفا
إلطالق النار ابتدا ًء من  12يناير ،بنا ًء عىل
مبادرة روسية تركية ،أعلن عنها عقب لقاء
الرئيسني الرويس فالديمري بوتني والرتكي رجب
طيب أردوغان يف اسطنبول األسبوع املايض.
وجرت املحادثات يف موسكو ،االثنني ،بوساطة
وزارتي الخارجية والدفاع يف كل من تركيا
وروسيا ،فيما تستعد أملانيا الستضافة قمة
حول السالم يف ليبيا يف  19يناير /كانون الثاني
الجاري.
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بعد بروز عقبات جوهرية بطريق تشكيلها

دعوة منظمة دولية للتحقيق يف ظروف إسقاطها

القبض على عدة أشخاص لدورهم يف
حادث إسقاط الطائرة األوكرانية

طهران/متابعة الزوراء:
َ
قال املتحدث باس�م الس�لطة القضائية اإليرانية غالم
حس�ني إس�ماعيي امس الثالثاء إن السلطات اعتقلت
أش�خاصا لدورهم يف ح�ادث الطائ�رة األوكرانية التي
قال�ت طه�ران إن صاروخ�ا إيرانيا أس�قطها بطريق
الخطأ.
وذكر التلفزيون اإليراني الرسمي ،نقال عن بيان لهيئة
األركان اإليرانية ،يف وقت سابق ،أن الطائرة األوكرانية
أس�قطت عن “غري قصد” نتيجة التهديدات األمريكية
ب�رب  52نقطة يف إيران ،ما أس�فر عن مقتل جميع
من كانوا عىل متنها وعددهم .176
وقال التلفزيون الرسمي اإليراني إن الطائرة األوكرانية
حلق�ت بالقرب م�ن أحد املراك�ز الحساس�ة للحرس
الث�وري” ،الفت�ا إىل أن�ه “س�تتم محاس�بة األط�راف
املسؤولة عن ذلك”.
ه�ذا وتوعد الرئي�س اإليراني حس�ن روحان�ي ،امس
الثالثاء ،بمحاسبة املسؤولني عن حادث إسقاط طائرة
ركاب مدني�ة أوكرانية بصاروخ بعد إقالعها من مطار
يف طه�ران ،مهم�ا كان منصب�ه ،كما حمل واش�نطن
املسؤولية عن الحادث.
وقال روحاني ،خالل كلمة ل�ه ،إن “هناك خطأ برشيا
ال يغتف�ر وراء تحطم الطائرة األوكراني�ة ،وحكومتنا
س�تبذل كافة جهودها ملعرفة الحقيقة” ،مضيفا “ما
أعلنت�ه القيادة العامة للقوات املس�لحة خطوة جيدة،
ويحب أن يكون هناك خطوات تتخذ لتقيص الحقائق،
ومعرف�ة الحقيقي�ة النهائي�ة” ،وذل�ك حس�ب وكالة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية “إرنا”.
وتاب�ع“ :ال يمكنن�ا توجي�ه االتهام إىل ش�خص واحد
والشخص الذي ضغط عىل الزناد ليس املقرص الوحيد
وه�ذا الحادث لم يكن متعمد” ،مش�ددا “أس�باب هذا
الحادث يجب أن توضح بشكل مبارش”.
وأك�د روحان�ي ع�ىل رضورة محاس�بة املتس�بب يف
الحادث ،إذ قال “الشخص املقرص سوف يتلقى العقاب
املناس�ب مهما كان منصبه ،وأقول إن هذا الحادث لن
يتكرر عىل اإلطالق”.
كما حمل روحاني واشنطن املسؤولية ،وقال “أمريكا
هي املتس�بب الرئي�س يف حادث الطائ�رة األوكرانية”،
ودع�ا إىل “إعادة النظر يف القوان�ني كافة كي ال تتكرر
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هذه الحادثة باملطلق”.
الجدي�ر بالذك�ر أن طائ�رة الخطوط الجوي�ة الدولية
األوكرانية املتجهة من طه�ران إىل كييف تحطمت بعد
وق�ت قصري من مغادرتها مطار طهران يف وقت مبكر
من صباح األربعاء املايض وقتل جميع األش�خاص ال�
 176الذين كانوا عىل متنها.
وبعد بضعة أيام ،اعرف الجيش اإليراني بأنه أس�قط
بطري�ق الخطأ طائ�رة بوينغ األوكراني�ة واعتقد أنها
ص�اروخ كروز “ع�دو” ،مش�ريا إىل أن طه�ران كانت
تتوق�ع هجوم�ا من الوالي�ات املتح�دة ،ولذلك وضعت
أنظمة الدفاع الجوي يف حالة تأهب قصوى.
اىل ذل�ك دع�ت إي�ران منظمة دولي�ة معني�ة بمراقبة
الطريان ،إىل دعم التحقيق يف إسقاط الطائرة األوكرانية
قرب طهران ،مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا عىل
متنها.
وتأت�ي هذه الخطوة فيما تواجه إيران تس�اؤالت حول
س�بب اعراف الحرس الثوري يف البالد بعد أيام عديدة
من وقوع الحادث بأنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ،
وذلك بعد إنكار إيران ألي تورط يف الحادث لعدة أيام .
وقال�ت منظمة الط�ريان املدن�ي الدويل (إي�كاو) التي
تتخ�ذ من كندا مقرا لها ،يف بيان اول امس االثنني ،إنها
قبل�ت دعوة الحكومة اإليرانية وسرس�ل فريقا تقنيا
من الخرباء لتقديم املشورة واملراقبة يف التحقيق.
وتق�ود طهران التحقيق لكنه�ا دعت عدة فرق أجنبية
م�ن الخ�رباء ،بما يف ذلك خ�رباء من بوين�ج إىل جانب
خرباء إيرانيني وأوكرانيني ،للمجيء إىل طهران ودراسة
ظروف التحطم.
ودع�ت إيران منظمة الطريان املدني الدويل ،وهي هيئة
أممية تأسس�ت عام  1944لتعزيز الس�المة يف مجال
الط�ريان العامل�ي  ،للمس�اعدة ً
وفقا للملح�ق رقم 13
من اتفاقية ش�يكاغو  ،التي وقعت عليها إيران يف عام
1950.
وال تش�ارك املنظم�ة ع�ادة يف التحقيق نفس�ه ولكن
يمكن دعوتها للعمل بصفة مراقب.
ونف�ت إيران بش�دة أنه�ا تخفي حقائق عن إس�قاط
الح�رس الثوري لطائ�رة الركاب األوكرانية األس�بوع
املايض والتي أس�فرت ع�ن مقتل  176ش�خصا كانوا
عىل متنها.

3

الرئيس اللبناني مييل إىل عدم التمسك برئيس احلكومة املكلف
بريوت/د ب أ:
أف�ادت مصادر لبناني�ة بأن الرئيس
ميش�ال عون أصب�ح يمي�ل إىل عدم
التمس�ك برئي�س الحكوم�ة املكلف
حس�ان دياب ،مشرية إىل أن استمرار
دعم عون لدياب م�رشوط بالتفاهم
ع�ىل نه�ج مختل�ف م�ن التأليف اىل
املضمون.
لصحيف�ة
املص�ادر
وقال�ت
“الجمهوري�ة” اللبناني�ة يف عدده�ا
الص�ادر ام�س الثالث�اء ،إن “ل�دى
عون حلوالً بديلة ع�ن ديابّ ،إال ّ
أنها
ال تلح�ظ تس�مية رئي�س حكوم�ة
ترصيف األعمال سعد الحريري ،الذي
أفيد ّ
بأنه س�يعود اليوم إىل بريوت من
ُعمان التي وصل إليها من باريس اول
أمس لتقديم واجب العزاء بالسلطان
قاب�وس بن س�عيد وتقدي�م التهاني
للسلطان الجديد”.
وش� ّددت املصادر عىل أن “الحكومة
املقبلة لن تكون يف ّ
كل األحوال حكومة
مواجهة أو لون واحد” ،مشرية إىل أن
“هناك مش�اكل جوهرية طرأت عىل
تألي�ف الحكوم�ةّ ،إال ّ
أن االم�ور ل�م
تنحدر بعد اىل مربع الالعودة”.
ّ
“التعثر ال�ذي يندرج يف
واعت�ربت أن
إط�ار تحس�ني ال�رشوط أو محاولة
االس�تفادة من الظ�روف املتغرية هو
طبيع�ي ،خصوص�ا ً يف غي�اب الثقة

ب�ني األفرق�اء والرئي�س املكلّ�ف ،إذ
ّ
وكأنهم ضعفاء،
يعتربونه يت�رصف
ويبن�ي ع�ىل ّ
أنه�م يحتاج�ون اليه،
وأنه خش�بة الخالص ّ
ّ
وأنهم فاشلون
ومرفوضون فيما األمور ليس�ت أبدا ً
عىل هذه الصورة”.
وكشفت املصادر أن “رئيس الحكومة
املكلف ّ
حسان دياب كان يلمح اليهم
يف ّ
كل م�رة ّ
ان املعاي�ري الت�ي يضعها
ه�ي لضم�ان دع�م الخ�ارج للبنان
وخصوص�ا ً الخليجي�ني م�ن خ�الل

اجتماعات مع س�فرائهم أو موفدين
بالرسّ بينما يكتش�فون يف املمارسة
ّ
ان ش�يئا ً م�ن الش�خصنة تحك�م
التفاوض”.
تن�ف املص�ادر “مب�ادرة بعض
ول�م
ِ
رجال القانون املقربني من مستويات
رفيع�ة يف الدول�ة إىل البح�ث ع�ن
مخ�ارج دس�تورية إلنه�اء تكلي�ف
ديابّ ،إال ّ
انها اصطدمت بانعدامها يف
ّ
ظ�ل ّ
نص دس�توري يحصن التكليف
بمهلة زمنية مفتوحة” ،كاشفة عن

أن “اس�تمرار الحال عىل ما هو عليه
من انسداد ،قد يؤدي اىل الذهاب نحو
مخرج وحيد ،أي عرب قبول تش�كيلة
حكومي�ة يق ّدمه�ا دي�اب ،وم�ن ث ّم
الذهاب بها إىل املجل�س النيابي الذي
يمنحها الثقة أو يحجبها عنها”.
يأتي ذلك فيما يواصل محتجون امس
الثالث�اء إغ�الق الط�رق يف العاصمة
بريوت ومناطق أخرى احتجاجا عىل
تردي األوضاع ومماطلة السياس�يني
يف تشكيل الحكومة .

مصر ..متديد حالة الطوارئ يف البالد ملدة ثالثة أشهر
القاهرة /وكاالت:
م�دد الربمل�ان امل�رصي ،ام�س الثالث�اء ،حال�ة
الطوارئ للم�رة الحادية ع�رشة يف عموم أنحاء
البالد ،وس�ط قبضة أمنية واس�عة تمارس ضد
الشعب.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء املرصي�ة الرس�مية أن
“الربمل�ان واف�ق بأغلبي�ة ثلث�ي أعضائ�ه (من
إجمايل  454نائباً) عىل ق�رار رئيس الجمهورية
(عبد الفتاح الس�ييس) بإعالن حالة الطوارئ يف
جمي�ع أنحاء البالد ،ملدة  3أش�هر ،تب�دأ من 27
يناير .”2020
وين�ص ق�رار تمدي�د الط�وارئ ع�ىل أن “تتوىل
القوات املس�لحة ،وهيئة الرشطة ،اتخاذ ما يلزم
ملواجهة أخطار اإلرهاب وتمويله ،بجانب حفظ
األم�ن وحماي�ة املمتل�كات العام�ة والخاص�ة،
وحفظ أرواح املواطنني”.
ويعد ه�ذا التمديد هو الحادي عرش لقرار إعالن
حالة الط�وارئ يف عموم البالد الص�ادر يف أبريل
.2017
ولم يسبق أن رفض الربملان املرصي قرار السييس
بتمديد حال�ة الطوارئ يف الب�الد ،إذ يتهمه جزء
من الش�عب بأنه خاضع لحكم الجيش املرصي
الذي يسيطر عىل أركان الحكم.
ويف  10أبري�ل  ،2017واف�ق الربمل�ان عىل إعالن
حال�ة الط�وارئ  3أش�هر ل�”مواجه�ة أخطار

اإلره�اب وتمويله” ،ردا ً عىل هجومني اس�تهدفا
كنيس�تني ش�مايل البالد ،آنذاك ،وأوقعا  45قتيالً

عىل األقل ،تبناهما تنظيم “داعش”.
ويس�مح قان�ون حال�ة الط�وارئ للس�لطات
بمراقبة الصحف ووس�ائل االتصال واملصادرة،
وتوس�يع صالحيات الجيش والرشطة ،واإلحالة
إىل محاكم اس�تثنائية ،وإخ�الء مناطق وفرض
حظر تجوال ،وفرض الحراس�ة القضائية ،وهو
ما أث�ار انتقادات حقوقية ،وت�رد عليه القاهرة

بأنها تنفذ القانون ،وتحرم الدس�تور وال تمس
الحريات.
وتعاني مرص من قبضة أمنية واسعة ،وحمالت
اعتقاالت وتضييق مس�تمرة ،وس�وء معيش�ة،
وارتفاع يف األسعار منذ عام  ،2013حني قاد عبد
الفت�اح الس�ييس انقالبا ً عس�كرياً ،مدعوما ً من
اإلمارات والسعودية ،عىل الرئيس الراحل محمد
م�ريس ،أول رئيس مدني منتخب يف تاريخ مرص
بعد ثورة  25يناير عام .2011

قمة باريس “االستثنائية” تعزز التوافق على مكافحة اإلرهاب
باريس/ميدل ايس�ت اونالين:
ّ
ْ
فق�ت فرنس�ا ودول الس�احل الخمس عىل
ات
تعزي�ز التع�اون العس�كري ملكافح�ة التمرد
االرهاب�ي الذي يه�دد املنطقة ،وف�ق ما أعلن
ق�ادة الدول عقب قمة عق�دت يف بو يف جنوب
غرب فرنسا.
وأعرب�ت دول الس�احل عن أمله�ا بأن تواصل
الوالي�ات املتح�دة “دعمه�ا بال�غ األهمي�ة”
ملكافح�ة املتطرفني اإلس�الميني وذل�ك بعدما
أك�د جنرال أمريكي بارز االثن�ني أن البنتاغون
ي�درس إمكاني�ة تخفي�ض عدي�د قوات�ه يف
إفريقيا .ويأتي ه�ذا االجتماع بعد اإلعالن عن
تكبّ�د جي�ش النيجر أفدح خس�ائره حتى اآلن
ع�ىل إثر هج�وم ارهاب�ي اس�تهدف الخميس
املايض معس�كر ش�ينيغودار بالقرب من مايل
أس�فر عن مقت�ل  89جنديا بحس�ب حصيلة
جديدة أعلنت األحد.
وم�ارس الرئي�س الفرنيس امانوي�ل ماكرون
ضغوطا ش�ديدة عىل قادة خمس دول يف غرب
إفريقي�ا الحت�واء انتق�ادات داخلي�ة لتنام�ي
مش�اعر الع�داء لفرنس�ا يف تلك ال�دول حيث
تنترش قوات فرنس�ية للمس�اعدة يف مكافحة
تنظيمات إسالمية متشددة.
وقال�ت مصادر إن الضغوط التي سيمارس�ها
ماك�رون تهدف لدفع قادة تل�ك الدول ليعربوا
عن اس�تنكارهم للمش�اعر املعادية لفرنس�ا
يف دوله�م بش�أن الطريق�ة الت�ي تتعامل بها
باري�س م�ع تمرد إس�الميني متش�ددين وإال
فإنهم يخاطرون بأن تس�حب فرنس�ا قواتها
من املنطقة.
واستدعى ماكرون قادة كل من مايل وبوركينا
فاس�و وتش�اد والنيجر وموريتانيا إىل بلدة بو
الواقعة يف جنوب غرب فرنسا ملناقشة املعركة
ض�د املتمردي�ن يف منطقة الس�احل األفريقي
وهي منطقة قاحلة جنوب الصحراء الكربى.
ولفرنس�ا وهي القوة االس�تعمارية الس�ابقة
نحو  4500جندي يف مايل ويف منطقة الس�احل
األكثر اتس�اعا ،لكن األم�ن يتدهور يف املنطقة
بش�كل مط�رد .وع�زز املتطرف�ون املرتبطون
بتنظيمي القاع�دة و”داعش”موطئ أقدامهم

يف املنطق�ة مما تس�بب يف جعل أج�زاء كبرية
من األرايض خارج سيطرة الحكومات وأشعل
العنف العرقي خاصة يف مايل وبوركينا فاسو.
وت�زداد خيب�ة أم�ل ماك�رون وحكومت�ه بعد
انتق�ادات يف فرنس�ا للس�ماح بغ�رق القوات
الفرنس�ية يف مستنقع الرصاع ومواجهة عداء
متنام يف غرب أفريقيا نتيجة الفشل يف تحقيق
االستقرار.
وقال�ت وزي�رة الدف�اع الفرنس�ية فلورن�س
ب�اريل لراديو ‘فرانس إنفو’ الس�بت املايض “يف
األس�ابيع القليل�ة املاضي�ة نما س�ياق معني
يذهب إىل أن وجود فرنس�ا لم يعد مرغوبا فيه
ومن أجل ذلك نحن نريد توضيحا”.
وقال ماكرون يف ديس�مرب/كانون األول 2019

إن�ه يريد من الق�ادة األفارق�ة أن يوضحوا ما
إذا كانوا يري�دون “وجودنا” ويحتاجون إليه،
مضيفا “ال يمكن أن أُبقي عىل قوات فرنس�ية
ع�ىل األرض يف الس�احل بينم�ا هن�اك التباس
من قبل الس�لطات بش�أن التحركات املناوئة
لفرنس�ا والترصيحات الت�ي تصدر أحيانا عن
سياسيني ووزراء”.
وكانت القوات الفرنس�ية ق�د اعتربت بطلة يف
عام  2013حينما ساعد تدخلها يف وقف اندفاع
املتشددين صوب العاصمة املالية باماكو.
وتش�ن فرنس�ا منذ س�نوات عملية عسكرية
أطلقت عليها س�ام ‘عملية رسفال’ يف مايل من
أجل املس�اعدة يف مكافحة تنظيمات متشددة
بدأت باالندفاع نحو وسط البالد.

وش�ارك يف القمة التي عقدت مساء اول امس
االثنني رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس
التش�ادي ادريس ديبي انت�و والنيجري محمد
ايسوفو والبوركيني روك مارك كابوريه واملايل
إبراهي�م بو بك�ر كيتا واملوريتان�ي محمد ولد
الش�يخ الغزواني فضال عن األمني العام لألمم
املتحدة أنطوني�و غوترييش ورئيس مفوضية
االتح�اد اإلفريقي موىس فكي ورئيس املجلس
األوروبي ش�ارل ميش�ال ،فيما عق�دت القمة
يف ق�رص مدين�ة ب�و التي فق�دت س�بعة من
عسكرييها يف مايل.
يأت�ي ه�ذا االجتم�اع بع�د اإلع�الن ع�ن أكرب
خس�ائر يواجهها جيش النيجر حتى اآلن عىل
إثر هجوم ارهابي اس�تهدف االس�بوع املايض

معس�كر ش�ينيغودار بالق�رب من م�ايل .وقد
أس�فر ع�ن مقت�ل  89جنديا حس�ب حصيلة
جديدة أعلنت األحد املايض.
وتوجه الرئي�س الفرنيس أوال إىل قاعدة الفوج
الخام�س للمروحي�ات القتالي�ة يف ب�و ال�ذي
ينتمي إليه س�بعة من  13جنديا فرنسيا قتلوا
خالل عمليات يف مايل يف ديسمرب/كانون األول
 .2019وم�ع نظرائه األفارقة ،س�يضع إكليال
من الورود تكريما لهم.
وب�دأت القمة عن�د الس�اعة  16:00بالتوقيت
املح�ي ( 17:00ت غ) م�ع رؤس�اء ال�دول
الخمس قبل عش�اء عمل يف مبنى برملان نافار
مع مسؤولني دوليني آخرين.
وس�تفرض إجراءات أمنية مشددة عىل وسط
املدين�ة الذي س�تمنع الس�يارات م�ن دخوله
ويخض�ع املش�اة ملراقب�ة دقيقة ،كم�ا ذكرت
رشطة منطقة البريينيه األطليس.
ودعي الرؤس�اء الخمس�ة بش�كل مفاجئ إىل
ب�و مطل�ع ديس�مرب/كانون األول م�ن العام
امل�ايض من قب�ل الرئيس الفرنيس الذي ش�عر
باالس�تياء من االنتقادات العلني�ة للرأي العام
يف هذه الدول لوجود نحو  4500عس�كري من
قوة برخان الفرنس�ية يف املنطقة وترصيحات
لبعض وزرائهم اعتربت مبهمة.
وعن�د إطالق�ه ه�ذه الدع�وة املفاجئ�ة الت�ي
اعتربها رؤس�اء الدول الخمس “اس�تدعاء”،
حذر ماكرون من أنه س�يضع كافة الخيارات
املمكنة عىل الطاولة من ضمنها خيار انسحاب
ق�وة برخ�ان أو خفض عدد املش�اركني فيها،
لكنه أرجأ هذه القمة بعد الهجوم الدموي عىل
معس�كر إيناتس يف النيجر ال�ذي قتل فيه 71
شخصا وكان األكثر دموية منذ  .2015وسعت
باريس من قمة ب�واول امس االثنني للحصول
عىل إعالن مش�رك من قبل الرؤساء الخمسة،
يؤك�د أن فرنس�ا تعمل يف دوله�م بطلب منهم
بهدف “إضفاء الرشعية مجددا” عىل وجودها
يف املنطقة ،وفق ما يوضح اإلليزيه املستاء من
“الخطاب املناهض لفرنس�ا” .وق�ال الرئيس
املايل إبراهيم أبوبكر كيتا مطلع يناير/كانون
الثان�ي إن “هذا اللقاء س�يكون حاس�ما ألنه

سيسمح يف أن توضع عىل الطاولة كل القضايا
واملطالب والحلول”.
وعالوة عىل ش�قها الس�يايس يمكن أن تكون
قمة بو فرص�ة إلعادة صياغة اإلس�راتيجية
العس�كرية ض�د االرهابي�ني يف تل�ك املنطق�ة
الشاس�عة التي تعادل مس�احة أوروبا ودعوة
الحلف�اء الدولي�ني واألوروبي�ني خصوص�ا إىل
زيادة مشاركتهم.
وينوي رئيس النيجر محمد يوس�فو أن يطلق
يف القم�ة “دع�وة إىل التضام�ن ال�دويل” حتى
ال يك�ون الس�احل وفرنس�ا وحيدي�ن يف هذه
“املعركة” ضد آفة االرهابيني.
وتعمل فرنس�ا عىل إنشاء عملية جديدة تحت
اس�م “تاكوبا” تض�م قوات خاص�ة من نحو
ع�رش دول أوروبية ،فيما تأم�ل أن تقنع قمة
ب�و األوروبي�ني املرددي�ن يف االنضم�ام إليها،
فهؤالء مؤيدون ل�رورة مكافحة االرهابيني
يف تل�ك املنطق�ة ،لكنه�م قلقون م�ن تعرض
باريس النتقادات دون تحقيق مكسب سيايس
من ه�ذا التدخل .ويع ّد ت�ردد األمريكيني الذين
ال يمكن االس�تغناء عن دعمهم العس�كري يف
املنطق�ة ،مص�در قل�ق آخر لفرنس�ا ،وفق ما
يوضح اإلليزيه.
ومنذ هجوم إيناتيس ،لم يتوقف س�فك الدماء
يف املنطقة التي باتت منذ  2012ساحة لنشاط
العدي�د من املجموعات الجهادي�ة التي ترتبط
بتنظيم�ي القاع�دة و”داعش” .وعش�ية عيد
املي�الد ،قتل س�بعة عس�كريني و 35مدنيا يف
هجوم يف أربيندا ببوركينا فاس�و تاله الهجوم
يف ش�ينيغودار ع�ىل الحدود بني م�ايل والنيجر
الذي قتل فيه  89جنديا نيجريا.
وتبدو ق�وات القوة املش�ركة لدول الس�احل
ّ
ش�كلت ع�ام  2017عاجزة أمام
الخمس التي
تصاعد قوة هذه الهجمات .وضاعفت فرنس�ا
هجماته�ا املض�ادة لك�ن النتائج العس�كرية
ليست كافية ،بحسب االليزيه .وبحسب األمم
املتحدة ،قت�ل أكثر من أربعة آالف ش�خص يف
هجم�ات إرهابية يف  2019يف بوركينا فاس�و
وم�ايل والنيج�ر .وزاد ع�دد النازح�ني عرشة
أضعاف ليبلغ نحو مليون.
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أكدت أن البلد سيجين مثارها يف السنوات املقبلة

التعليم النيابية تقرتح تقليل درجات املعدل
وزيادتها يف االمتحانات النهائية للجامعات
بغداد /الزوراء:
نّ
ب�ني عضو لجن�ة التعليم النيابي�ة ،رياض املس�عودي ،امس الثاث�اء ،ان التقويم
الجامع�ي لم يكن باملس�توى املطلوب ولم يأخذ بنظر االعتب�ار رأي الطالب او من
يمثله ،مش�ددا عىل رضورة تقليل درجات املعدل وزيادته�ا باالمتحانات النهائية،
كي تكون هناك فرصة للطالب بتحقيق النجاح وفقا للظروف الراهنة.
وق�ال املس�عودي يف ترصيح صحفي تابعته «ال�زوراء» :ان “وزارة التعليم أصدرت
ً
متكام�ا ،لكن ما حصل من
قرارات تنظيمية من اجل اكمال  15أس�بوعا دراس�يا
اح�داث واحتجاجات يف  9محافظات اح�دث ارباكا يف الجامعات الحكومة واألهلية
بهذه املحافظات».
وأض�اف ان “الحكوم�ة أخطأت مرة أخرى يف التقوي�م الجامعي ،وكان من االجدر
به�ا التوجه اىل الطلبة وممثليهم قبل اتخ�اذ القرارات ،وإصدار جملة من القرارات
التي تناسب املرحلة».
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اخلدمات النيابية تكشف تفاصيل االتفاقية التجارية املربمة بني العراق والصني
بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة الخدم�ات النيابية ع�ن تفاصيل
مهمة عن االتفاقية التجارية بني العراق والصني،
فيم�ا اك�دت ان البل�د س�يجني ثماره�ا خ�ال
السنوات القادمة.
وذك�رت اللجن�ة يف بي�ان ،خ�ال مؤتمر صحفي
عقدت�ه بمبن�ى الربمل�ان ،تابعت�ه «ال�زوراء»« :
تس�تمر مطالبات الخريين الس�لميني م�ن أبناء
الش�عب العراق�ي ب�رورة اإلص�اح والنهوض
بالواقع االقتص�ادي للبلد ،لذلك رشعت الحكومة
العراقية بتنفيذ االتفاقية الصينية النفطية والتي
نعتقد أن البلد س�يجني ثمارها وبشكل ممتاز يف
قابل السنوات القادمة» .
واضاف�ت «ان صن�دوق االتفاقية يش�مل تغطية
مش�اريع :املطارات ،بناء امل�دارس ،تعبيد الطرق
الخارجية ،س�كك الحديد ،بناء مجمعات سكنية،
مش�اريع البن�ى التحتي�ة ،مش�اريع الطاق�ة
والتحليل ،معالجة التلوث يف دجلة والفرات وشط
العرب وأية مشاريع أخرى حسب طلب الحكومة
العراقي�ة ف�إذا كانت كلف�ة أحد املش�اريع واحد
ملي�ون دوالر يؤخ�ذ م�ن الصن�دوق الواقع 850
ملي�ون دوالر من الص�ني و 150مليون دوالر من
مبيعات النفط العراقية».
واوضح�ت  :إن االتفاقية من غري رشوط جزائية
وتن�درج ضم�ن اتفاقي�ات الصداق�ة ،ويف ح�ال
حص�ول خاف يت�م اللج�وء إىل هي�آت التحكيم
الدولية للبت فيه.

وتابع�ت :يرشف عىل الصن�دوق الصيني لاعمار
الطرف العراقي ورشكة اس�تثمارية ضامنة يتم
اختيارها من قبل البنك املركزي من بني  5رشكات
عاملية .مبينة :ان االتفاقية مضمونة من الطرف
الصيني ع�ن طريق مؤسس�ة التأم�ني الصينية
ساينو شور ،وهي منظمة حكومية عليا.
ولفت�ت اىل :ان إيرادات  100ألف برميل يوميا من
النفط املباعة تحتجز للصني وبالتحديد لرشكتي
(زنه�وا وس�ينوك) الصيني�ة الوطني�ة ،وتوضع
إيرادات�ه يف الصن�دوق العراقي الصين�ي .مبينة:
ان س�قف ائتمان املص�ارف الصيني�ة للصندوق

العراقي بقيم�ة  10مايني دوالر بفوائد مدعومة
من الحكومة الصينية.
وتابع :يف حال نجحت الحزمة األوىل من املشاريع،
ورغ�ب الع�راق بزي�ادة االس�تثمارات ،يتم رفع
سقف مبيعات النفط العراقي إىل  300ألف برميل
يومي�ا ،وتقوم الصني بزيادة س�قف االفرتاضات
إىل  30ملي�ار ،مم�ا يدف�ع الص�ني لتقديم أفضل
طاقاتها يف الحزمة األوىل.
واك�دت :ان املبلغ يودع بمرصف (س�تي بنك) ثم
يقوم البنك بتحويل الحساب إىل البنك االحتياطي
الف�درايل األمريكي يف نيويورك ال�ذي يرشف عىل

مبيعات النفط العراقي اإلجمالية ،وبعدها يحول
إىل حساب جديد يسمى ()investment account
حس�اب االس�تثمار ،كم�ا يتم إنش�اء حس�اب (
 )repay accountخدمات الديون وتخصص لدعم
نس�بة الفائ�دة وتس�تقطع مبالغه من حس�اب
االستثمار.
واش�ارت اىل :ان مجلس الوزراء يختار املش�اريع
ويوق�ع العق�د ملرة واح�دة ،مث�ال يت�م التوقيع
لبناء  2000مدرس�ة بعقد مفتوح يسمى (open
 ..)contractمؤك�دة تم البدء بإيداع أموال النفط
العراقي بتاريخ  ،2019/10/1وتراكم مبلغ قدره
نص�ف ملي�ار دوالر ،وهو يف تزايد ،م�ع جاهزية
الصني إليداع مبلغ قدره  10مليارات دوالر.
واوضح�ت :يح�ق للعراق اختي�ار رشكات عاملية
أوربية وأمريكية لتكون رشيكا مع الصني بحسب
نوع املرشوع.
وقال�ت اللجنة «بع�د قراءتن�ا املتفحص�ة لبنود
االتفاقية ،وتحققنا من س�معة أسماء الرشكات
واملصارف التي تضمنته�ا بنود اإلتفاقية ،وجدنا
فيه�ا تحقي�ق املصلحة اإلقتصادي�ة العراقية ،إذ
م�ن املؤمل أن يتم التوقيع عىل أول مرشوع وفقا
لإلتفاقية ،إال أن أحداث العراق األمنية والسياسية
أخرت ذلك لذا نهيب بالجميع ،وخصوصا الجهات
املعني�ة ،ف�رض االس�تقرار والعمل ع�ىل تحقيق
الس�لم يف الش�ارع العراقي ،ضمانا للبدء بتنفيذ
املش�اريع املتوقعة ،وخدمة لألجيال القادمة من
أبناء الشعب العراقي».

أحبط  30عملية إرهابية استهدفت املناطق احملررة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت امان�ة بغ�داد ،امس الثاث�اء ،عن
االس�تمرار بأعم�ال الصيان�ة الخاص�ة
بالطريق محم�د القاس�م للمقطع املمتد
من تقاطع النهضة وحتى تقاطع القطن
الطبي
وأك�دت األمان�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه“ ،اس�تمرار العم�ل يف صيانة
وتأهي�ل الطري�ق املذكور والذي قس�مت
في�ه االعم�ال ع�ىل أرب�ع مراح�ل ُتمث�ل
املرحل�ة الحالي�ة الرابع�ة واألخرية ،حيث
تم خ�ال املرحل�ة الحالية رف�ع مفاصل

التمدد الحديدية املتررة ألغراض اجراء
الصيانة واستبدال التالف منها ،باالضافة
اىل تكس�ري الجدار الساند الخاص برمبتي
النهض�ة والقط�ن الطب�ي م�ع نص�ب
القالب الخش�بي والحدي�دي إلعادة صب
بالكونكريت املس�لح واالستمرار بصيانة
السياج الواقي واليدوي».
وأضاف البيان أنه “تمت املبارشة بأعمال
التزحي�ف أس�فل رمبة النهض�ة واصاح
الروافد الطولية املتررة والتي تقع أسفل
املج�رس مع تش�خيص املقاطع املتررة
من األسفلت لغرض اعادة اكسائها».

احلشد يتعقب خاليا “داعش” يف حوض نفط خانة بدياىل
بغداد /الزوراء:
اكد القيادي يف الحش�د الشعبي ،ابو
محم�د التميمي ،ام�س الثاثاء ،أن
مفارز قتالية من الحش�د الش�عبي
تعقب�ت خاي�ا تنظي�م “داع�ش”
اإلجرام�ي يف ح�وض نف�ط خان�ة
ش�مال رشق دياىل .م�ن جهته ،اكد
مجلس محافظة دياىل املنحل ،امس
الثاثاء ،أن قوات الحش�د الش�عبي
احب�ط اكثر م�ن  30عملية ارهابية
اغلبه�ا كان�ت تس�تهدف املناط�ق
املحررة.

وق�ال التميم�ي يف ترصيح صحفي
تابعته «ال�زوراء» ان”مفارز قتالية
من الحش�د الش�عبي ش�نت عملية
تمش�يط واس�عة لودي�ان ح�وض
نفط خانة ومحيطها(96كم شمال
رشق بعقوب�ة) ،وعثرت عىل بعض
مضافات داعش وقامت تدمريها».
واضاف التميم�ي ان” العملية تأتي
يف اطار اسرتاتيجية انهاء اي وجود
لخاي�ا داع�ش يف الت�ال والودي�ان
العميقة لحوض نفط خانة وتأمني
نقاط املرابط�ة املتقدمة ،باالضافة

ضبط منتجات غذائية
خمالفة للضوابط
يف بغداد

القبض على عدد من اإلرهابيني
املطلوبني يف األنبار وكركوك
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قيادة عملي�ات االنبار ،امس الثاثاء ،القبض عىل عدد م�ن املطلوبني وفق املادة
اربع�ة ارهاب .من جهتها ،اف�ادت مديرية العامة لاس�تخبارات واالمن ،امس الثاثاء،
القاء القبض عىل عنرصين من داعش كانا يعمان بنقل وتفجر العبوات يف كركوك.
وقال�ت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،ان «قوة م�ن القيادة نفذت واجب
للبحث والتفتيش يف قضاء الرطبة اسفر عن إلقاء القبض عىل ثاثة مطلوبني عىل وفق
املادة  4إرهاب».
واضافت ان «جميع امللقى القبض عليهم ينتمون إىل أش�بال الخافة حسب اعرتافاتهم
ت�م تس�ليمهم ميدانيا اىل الجه�ات املختصة ،وبع�د ورود معلومات اس�تخباراتية تفيد
بتح�رك احد اإلرهابيني متجه م�ن مدينة الرمادي اىل صح�راء الرطبة ،خرجت قوة من
مقر لواء املش�اة الثاني الفرقة األوىل مع ضابط اس�تخبارات اللواء يف سيطرة الكيلو 70
 ،وتم القاء القبض عىل املطلوب».
واش�ارت القيادة اىل انها «بارشت واجب حماية الرتل التجاري القادم من منفذ طريبيل
الحدودي اىل س�يطرة الصقور ضمن قاطع املس�ؤولية والذي بل�غ ()103عجلة محلية
و( )12عجلة اردنية ،وتم تأمني الحماية لها عىل الطريق الدويل».
ع�ىل صعيد متصل ،اف�ادت مديرية العامة لاس�تخبارات واالمن ،ام�س الثاثاء ،القاء
القبض عىل عنرصين من داعش كانا يعمان بنقل وتفجر العبوات يف كركوك.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه« ،استنادا اىل معلومات استخبارية
وبعملي�ة نوعية ،تمكنت مفارز مديرية اس�تخبارات وامن كرك�وك امليدانية التابعة اىل
املديرية العامة لاستخبارات واالمن وبالتعاون مع لواء ( )61الخاص ،من القاء القبض
عىل عنرصين ينتميان اىل عصابات داعش االرهابي يف منطقة دوميز -محافظة كركوك
 ،حيث كانا يقومان بنقل وتفجري العبوات داخل مركز محافظة كركوك».
واضافت ان « ابرز اعمالهم االرهابية ،تفجريعبوة ناسفة داخل مدينة كركوك يف منطقة
رأس الجرس ،فيما صدر بحقهم امر قبض وتحري من محكمة تحقيق كركوك عىل وفق
املادة  4/1من قانون مكافحة االرهاب».

بغداد /الزوراء:
ضبط�ت مف�ارز اس�تخبارات الجريم�ة املنظمة
العامل�ة ضم�ن وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة
الداخلي�ة ،وبع�د ورود معلوم�ات اس�تخباراتية،
وبه�دف دع�م املنت�وج الوطني وحماي�ة القطاع
الصناعي والزراعي ،كمية كبرية مكونة من 6717
كارت�ون من إح�دى املنتج�ات الغذائي�ة املخالفة
لضوابط االس�ترياد والتصدي�ر يف منطقة البكرية
ببغداد.واضاف�ت الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ،إنه «ت�م ضب�ط  900كارتون أخرى
و 140كارتونا ملنتج�ني آخرين يف مناطق متفرقة
من مناطق العاصم�ة» .وتابعت« :حيث جاء ذلك
خ�ال الحمات الت�ي تنفذها املف�ارز أعاه لدعم
وحماية املنتج املحيل ،وقد تم ضبط املواد بمحر
ضبط اصويل وإحالتها اىل الجهات املختصة».

اىل تحص�ني الطرق الزراعي�ة املارة
ب�ني الوديان من اي كمائن هجمات
قد يشنها فلول التنظيم».
وتع�د نفط خانة من املناطق املهمة
يف اقىص ش�مال رشق دي�اىل ،والتي
تنترش بها قوات الحشد الشعبي منذ
اش�هر طويلة ،ونجحت يف التصدي
للعدي�د م�ن الهجم�ات ،واوقع�ت
خس�ائر برشي�ة ومادي�ة فادحة يف
صفوف “ داعش”.
م�ن جهته ،أك�د مجل�س محافظة
دي�اىل املنح�ل ،أم�س الثاث�اء ،أن

قوات الحش�د الش�عبي احبط اكثر
من  30عملية ارهابية اغلبها كانت
تستهدف املناطق املحررة.
وقال رئيس اللجنة االمنية باملجلس،
صادق الحسيني ،يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «ال�زوراء» ان “ الحش�د
الشعبي لعب دورا فعاال ومحوريا يف
تأم�ني املدن والقرى املحررة يف دياىل
ونج�ح خ�ال االش�هر املاضية من
احباط اكثر م�ن  30عملية ارهابية
كان�ت تس�تهدف اغلبه�ا املناط�ق
املحررة».

واضاف الحسيني ان “وجود الحشد
الش�عبي يف محي�ط املناط�ق واملدن
املح�ررة من�ع داع�ش االرهابي من
ارتكاب جرائم مروعة بحق العوائل
النازحة” .مؤكدا أن “وجود الحش�د
الش�عبي رضوري ل�درء مخاط�ر
االره�اب عن مناطق تس�كنها آالف
االرس العائدة من النزوح القرسي».
وتنت�رش قوات الحش�د الش�عبي يف
مناطق واسعة ومرتامية يف محافظة
دي�اىل ،وهو يملك ع�دة الوية قتالية
مهمة ،ابرزها .110-23-24

اإلعمار تعلن استكمال تصاميم مدينتني سكنيتني يف كربالء
بغداد /الزوراء:
اس��ت�ك�م�ل�ت وزارة اإلعم�ار والبلديات
ال�ت�ص�ام�ي�م االول��ي��ة االس�اس��ي�ة
الخ�اص بمدينت�ني س�كنيتني جديدت�ني يف
محافظة كرباء املقدس�ة ،مفصحة عن ان
املدينت�ني س�تضمان معا اكثر م�ن  50ألف
وحدة سكنية افقية وعمودية.
وق���ال وزي���ر االع�م�ار واالس��ك�ان،
بنك�ني ري��ك��ان���ي ،يف بي�ان تلقت�ه
«ال�زوراء» :إن “ال�وزارة وضم�ن خططها
الهادف�ة اىل ح�ل ازم�ة الس�كن يف بغ�داد
ومحافظ�ات ال�ب�اد ،ان�ج��زت التصاميم
االول�ي��ة االس�اس��ي�ة ال�خ�اص��ة
بمدينتني س��ك�ن�ي�ت�ني ج��دي��دت��ني

ف���ي م�ح�اف�ظ�ة ك�رب�اء امل�ق�دس�ة،
بعد ان ت�م اس�تكمال تصاميمهما من قبل
املاكات املختصة ض��م��ن امل��دي��ري��ة
ال��ع��ام���ة ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط العمراني
التابعة للوزارة».
واوض�ح ان “امل�ش�روع يهدف ال�ى انشاء
م�دن س�كنية جدي�دة جاذبة للس�كان عن
ط�ري��ق توف�ري اراض س�كنية مخدوم�ة
بأس�عار وم�س��اح�ات متنوعة م�ن اجل
اس��ت�ي�ع�اب مختل�ف م�س��ت�وي�ات
ال�دخ��ل م�ن املواطن�ني ،وبم�ا يس�هم يف
تخفي�ف ال�ض�غ�ط ال�س��ك�ان�ي ع��ن
م�رك�ز م�دي�ن�ة ك�رب��اء ،ع��اوة عىل
ت�ف��ادي االنتش�ار الس�كني غ�ري املنظم

فيها».
نّ
وب��ني ريكاني ان “املدينة االول�ى س�ميت
(ض��ف���اف) ،وس��ت�ض�م  35ال���ف
وح��دة س�كنية عمودية وافقي�ة ،وتخدم
ما يقرب من  210االف نس�مة ،بينما سيتم
فتح ترش�يح تسمية املدينة الثانية الجديدة
أله�ال��ي امل�ح�اف�ظ��ة ال�ت��ي ت�ض�م
 21ال��ف وح�دة س�كنية عمودية وافقية،
وتخدم 126ال���ف ن�س�م�ة”.
م�ش��ي�را ال���ى ان “امل��دن س��ت�ض�م
م��راف��ق ت��ج��اري���ة وص�ن�اع�ي�ة
واخ����رى ت�رف�ي�ه�ي��ة وث�ق�اف�ي��ة
وص�ح�ي�ة ،لتكون مدنا انموذجية متكاملة
تضاهي ما موجود يف الدول املتقدمة”.

البصرة حتدد موعد إعالن قرعة املتقدمني على األراضي السكنية
بغداد /الزوراء:
أكد محافظ البرصة ،اسعد عبد
االمري العيدان�ي ،امس الثاثاء،
ان االي�ام القليلة املقبلة س�يتم
االعان عن قرعة املتقدمني عىل
قطع االرايض الت�ي تم التقديم
عليها باملوقع الرس�مي لديوان
املحافظ�ة يف الف�رتة املاضي�ة
من قب�ل املواطنني املس�تحقني

م�ن ابن�اء محافظ�ة البرصة،
مش�ريا ً اىل ان عدد االرايض التي
س�توزع هي ( )20،000قطعة
ارض س�كنية ،حي�ث بلغ عدد
املتقدمني اكثر من ()240،000
متقدم .
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلقته
«الزوراء» ان “االس�بوع املقبل
سيش�هد االع�ان ع�ن م�كان

وموعد القرع�ة الخاصة بقطع
االرايض الس�كنية الت�ي ت�م
التقدي�م عليه�ا من قب�ل ابناء
محافظ�ة البرصة بع�د ان يتم
اكمال الفرز الخاص باالس�ماء
م�ن قب�ل اللجن�ة املختص�ة يف
ديوان املحافظة».
ولف�ت اىل ان “هن�اك اع�دادا ً
كبرية م�ن املواطنني قدموا عىل

االستمارة االلكرتونية يف املوقع
الرس�مي لدي�وان املحافظ�ة
الخاص�ة بالحص�ول عىل قطع
االرايض ،حي�ث س�يتم تحدي�د
القرع�ة وموعده�ا ومكانه�ا
ً
الحق�ا ليطل�ع املتقدمون كافة
ع�ىل انس�يابية وش�فافية
التوزي�ع ع�ن طري�ق القرع�ة
االلكرتونية”.

ضبطت مستندات صرف بقرابة ( )12مليار دينار يف جامعة كركوك

النزاهة تتقصى أموال  130مسؤوالً حكومياً للتأكد من عدم تضخم أمواهلم

بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة ،امس
الثاثاء ،عن نش�اطاتها وفعالياتها يف عد ٍد
من الوزارات لش�هر كان�ون األول املايض،
ؤك ً
تقصيها عن أم�وال { }130مُ كلَّفا ً
مُ ِّ
ِّ
�دة
الذمَّ
ة املاليَّة ملختلف الجهات
باإلفصاح عن
ً
زي�ارة إىل مصارف
الحكوميَّ�ة ع�رب {}81
َّ�ة وس�وق الع�راق ل�ألوراق املاليَّة
حكومي ٍ
ِّ
ومُ
س�جل ال�رشكات ،ورشكات التحوي�ل
امل�ايلِّ ومديريَّ�ة امل�رور العامَّ �ة .من جخة
اخرى ،أعلنت هيئة النزاهة ،امس الثاثاء،
ع�ن تمكنها م�ن ضبط مس�تندات رصف
للمش�رتيات الخاص�ة بجامع�ة كرك�وك،
مبينة وجود ش�بهات فس�اد وه�در للمال
العام فيها قاربت ال� ()12,000,000,000
مليار دينار.
وأش�ارت الدائرة ،يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نسخة منه ،إىل «تحليل معلومات { }63من
ُّ
تضخم
املكلف�ني للبحث عن وج�ود حاالت

يف األم�وال من عدم�ه عرب تدقي�ق {}396
ً
ً
مخالفات
الفتة إىل كش�فها {}4
استمارة،
ٍ
يف موضوع تضارب املصال�ح أثناء قيامها
ِّ
والتقص عن أموال { }130مُ كلَّفاً»،
بالبحث
ً
شرية إىل َّ
مُ
أن «عدد استمارات كشف الذمَّ ة
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
املاليَّ�ة املتس�لمة واملدقق�ة واملوثقة خال
ً
استمارة».
الشهر املايض بلغ {}3534
وتابعت« :فيما أجرت شعبتا إعداد ومتابعة
الوظيف�ي {}8
الوظيف�ي والس�لوك
األداء
ِّ
ِّ
زيارات إىل عد ٍد من دوائر وزارتي التخطيط
ٍ
ً
فض�ا عن أمان�ة بغ�داد والبنك
واملاليَّ�ة،
ِّ
العراق�ي ،فيم�ا قام�ت ش�عبة
املرك�زي
ِّ
زيارات خال املُ َّدة
مكافحة الرشوة ب� {}7
ٍ

نفسها إىل عد ٍد من تشكيات وزارتي النفط
والزراعة وهيئة االستثمار الوطنيَّة».
وأردفت الدائ�رة« :يف حني بلغ�ت الزيارات
زي�ارت إىل وزارات الدف�اع
األخ�رى {}17
ٍ
ِّ
والصحَّ �ة والكهرب�اء ،فضاً عن
والرتبي�ة
هيئ�ة اإلع�ام واالتص�االت ومُ ستش�اريَّة

ِّ
الفراهيدي األهليَّة
الوطن�ي وجامعة
األمن
ِّ
ً
ضمن الزيارات التي جاءت بناء عىل الرصد
الصحفي ،وإنجاز تقريرين خاصني به».
ِّ
م�ن جخة اخ�رى ،أعلن�ت هيئ�ة النزاهة،

ام�س الثاث�اء ،ع�ن تمكنه�ا م�ن ضبط
مس�تندات رصف للمش�رتيات الخاص�ة
بجامع�ة كرك�وك ،مبين�ة وجود ش�بهات
فس�اد وهدر للم�ال العام فيه�ا قاربت ال�

( )12,000,000,000مليار دينار.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه ،إن “م�اكات عم�ل مكت�ب
تحقيق كرك�وك التابع للهي�أة الذي انتقل
إىل رئاسة جامعة كركوك قام بضبط ()88
مس�تند رصف خاصا ً بمشرتيات الجامعة
وصيان�ة املبان�ي ،إضاف�ة إىل ضب�ط قيود
حس�ابية تش�وبها ش�بهات فس�اد وهدر
باملال العام».
وأضاف ان “التحقيقات األولية كشفت عن
وجود مغاالة يف قيمة املواد التي ت َّم رشاؤها،
فضاً عن لجوء الجامعة إىل تجزئة األعمال
واملشرتيات خافا ً لتعليمات تنفيذ املوازنة
لع�ام  .2018الفت�ا إىل أن “هذه املخالفات
ت�م رصدها يف تقرير دي�وان الرقابة املالية
االتحادي أيضاً ،وأن قيمة مبالغ املستندات
التي تم ضبطها بلغت ()11,698,383,549
مليار دينار».
ويف عملي�ة منفصل�ة “ق�ام فري�ق م�ن

م�اكات مكتب تحقي�ق كرك�وك ،بضبط
ثاث�ة موظفني يعمل�ون يف مصارف أهلية
باملحافظ�ة ،وبحوزته�م دفات�ر صك�وك
ص�ادرة ع�ن تلك املص�ارف أثن�اء قيامهم
بتحري�ر صك�وك إص�دار جوازات الس�فر
خافا ً لتعليمات البنك املركزي».
وأضاف�ت ان “املتهم�ني قام�وا بتوزي�ع
صكوك فارغة عليه�ا تواقيع املخولني بني
مكاتب االستنساخ” .الفتة إىل أن “العملية
أس�فرت أيض�ا ً ع�ن ضب�ط صاح�ب أحد
مكاتب االستنس�اخ الذي كان يعمل برفقة
املتهمني».
َّ
ضبط
تنظ�ي�م محري
وأكدت أن�ه “ت َّم
ٍ
أصوليني باملُربزات املضبوطة ،يف العمليتني
اللتني ُن ِّف َذتا بنا ًء ع�ىل مذكرتني قضائيتني
وعرضهما ع�ىل قايض التحقي�ق املُ
ِّ
ختص
بقضايا النزاهة يف كركوك الذي قرَّر توقيف
املتهم�ني يف القضية الثاني�ة وفقا ً ألحكام
املادة ( )240من قانون العقوبات”.

أسواق
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استقرار أسعار الدوالر يف البورصة
احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف ال�دوالر
ببورص�ة الكفاح واالس�واق املحلية،
ام�س الثالث�اء ،املواف�ق ( 14كانون
الثاني .)2020
وس�جلت أس�عار بورصة الكفاح يف

بغ�داد  121.650دين�ارا ل�كل 100
دوالر .وكانت أس�عار البيع والرشاء
يف محالت الصريفة كاآلتي :سعر بيع
ال�دوالر س�جل  122.000دينارا .أما
س�عر رشاء الدوالر فبل�غ 121.000
دينارا.

خبري حيذر من «دمار اقتصادي» يف حال
إغالق «حساب اإليرادات النفطية»

بغداد /الزوراء:
اك�د الخب�ري االقتص�ادي ،ماج�د
الص�وري ،امس الثالثاء ،ان العراق
ال يمكنه االستغناء عن االعتماد عىل
“حساب اإليرادات النفطية” يف بنك
االحتياط�ي الفي�درايل يف نيويورك،
مبينا ان اغالق الحساب يعني دمار
الب�الد .وقال الص�وري يف تريح

متلفز تابعت�ه “ال�زوراء” :إنه “ال
مناص للعراق” سوى االعتماد عىل
“حساب اإليرادات النفطية” يف بنك
االحتياط�ي الفي�درايل يف نيويورك،
والذي أقر بق�رار من مجلس األمن
الدويل.
وأش�ار إىل «أن تجميد هذا الحساب
أو العب�ث ب�ه يعن�ي دم�ارا للبالد
وليس لالقتصاد فقط» .مش�ريا إىل
«أن بي�ع النفط العراق�ي بالنهاية
يعني تحويل األموال لهذا الحساب،
ويف ح�ال أراد الع�راق وق�ف ه�ذا
األمر فإنه س�يعود إىل ما يعرف ب�
“الفصل الس�ابع” والذي س�يعني
أن تت�م إدارة الب�الد م�ن قبل األمم
املتحدة».
واس�تبعد الص�وري أن تلج�أ إدارة
ترام�ب ملثل هذا الخيار يف ما يتعلق
بالعراق ،وإنما سيس�تخدم كورقة
ضاغط�ة م�ن أج�ل الوص�ول إىل
تسويات ما بني واشنطن وبغداد.

www.alzawraapaper.com

اقتصادي :املوازنة حباجة إىل تعديل وختفيض للنفقات االستثمارية

نائب يكشف أسباب ارتفاع املبالغ املخصصة للرواتب يف موازنة 2020
بغداد /الزوراء:
ذك�ر عض�و مجل�س الن�واب ،املهندس
محمد ش�ياع الس�وداني ،امس الثالثاء،
أن القرارات االخرية بإرجاع املفس�وخة
عقودهم من الجيش والرشطة والحشد
الش�عبي ،وتعيني الخريجني ،أسهمت يف
ارتفاع نس�بة املبالغ املخصصة للرواتب
اىل  14ترلي�ون دين�ار .م�ن جانبه ،نّ
بني
الخب�ري االقتص�ادي ،أس�امة النعيمي،
ام�س ،ان موازن�ة  2020س�تحتاج اىل
تعديالت جوهرية فيما يتعلق بالنفقات
االستثمارية.
واش�ار ،عضو مجلس النواب ،املهندس
محمد ش�ياع الس�وداني ،اىل أن “نسبة
ال�رف يف املوازنة ل�م تتج�اوز ال� 70
 %بس�بب تأخر اقرار املش�اريع نتيجة
للتظاه�رات الت�ي حدث�ت يف بغ�داد
واملحافظ�ات ،والتي أوقف�ت الكثري من
املش�اريع وتس�ببت يف تعطيل الدوام يف
بعض مؤسسات الدولة».
وقد نّ
عب الس�وداني عن امله «أن تسهم
املوازنة االس�تثمارية يف تقديم الخدمات
للمواطنني وتخلق ف�رص عمل تخفض
من البطالة».
وأوضح أن “سعر النفط حدد يف املوازنة
ب�  56دوالر للبميل” ،محذرا ً “من تأثري
التوت�رات يف املنطقة ،الس�يما التصعيد
بني الواليات املتح�دة األمريكية وإيران،

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

لالستفسار 07810090003 :

َ
الرشي�ك (ف�راس كام�ل
اىل
رزيج وعب�اس فاضل رزاق
وعبدالزهرة جدوع حسون)
اقتىض حضورك اىل مديرية
بلدية النجف االرشف لغرض
اصدار اجازة البناء للرشيك
(محمد سلطان عبد برهان)
للقطع�ة املرقمة ()10959
يف النجف حي ب�راق جديده
مقاطعة.

عىل اسعار النفط العاملية».
وق�ال الس�وداني إن “املوازن�ة العام�ة
لس�نة  2020تأخر ارس�الها اىل البملان
بس�بب الظروف السياس�ية واس�تقالة
الحكوم�ة ،وكذل�ك التط�ورات املالي�ة
األخ�رية والتحدي�ات االقتصادي�ة ،عىل
الرغم من أن الحكومة يف آخر جلس�اتها
أق�رت املوازن�ة واحالته�ا ع�ىل اللجن�ة
الحكومي�ة” .مبين�ا ً أن ”مجلس النواب
ينتظ�ر تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة
ملراجع�ة املوازنة وارس�الها إلي�ه ،وأنه
بحسب السياقات املعتادة يبقى الرف
بنس�بة 1ع�ىل  12لح�ني اق�رار املوازنة
العامة”.
وبش�أن االتف�اق النفط�ي ب�ني بغ�داد
وأربيل ،أكد الس�وداني أن “هنالك اتفاقا
بني الحكوم�ة االتحادية وحكومة إقليم
كردس�تان ،ومن املف�رض أن يُضمنّن يف
املوازنة لكي يناقش يف مجلس النواب”.
الفتا ً اىل أن “البملان لديه تحفظات كثرية
إزاء عدم الت�زام كردس�تان باالتفاقات
املبمة سابقا”.
م�ن جانب�ه ،نّ
ب�ني الخب�ري االقتصادي،
أسامة النعيمي ،امس الثالثاء ،ان موازنة
 2020س�تحتاج اىل تعدي�الت جوهري�ة
فيما يتعلق بالنفقات االستثمارية ،الفتا
اىل ان عج�ز املوازن�ة س�ينخفض كثريا ً
بعد التوجه إلحالة الكثري من املش�اريع

وادراجها ضمن االتفاقية الصينية.
وقال النعيمي يف تريح صحفي تابعته
«ال�زوراء» ان “عجز املوازنة ،وبحس�ب
اخ�ر املعلوم�ات املتوفرة ،فأنه س�يصل
اىل  27تريلي�ون دينار ،لك�ن هذا العجز
قد يك�ون اقل بكثري من ه�ذا الرقم مع
ب�دء تنفي�ذ االتفاقي�ة االقتصادي�ة مع
الصني».
وأضاف ان “موازنة  ، 2020وعىل الرغم
من عدم قدرة الحكومة عىل ارسالها اىل

البملان ،فأن حكوم�ة عبد املهدي يجب
ان تجري تعدي�الت جذرية عىل املوازنة،
وخاصة االس�تثمارية ،من اج�ل تقليل
املبالغ املخصصة للمش�اريع ،بعد ان تم
توجي�ه كتاب اىل ال�وزارات واملحافظات
بش�أن إيضاح ما تحتاجه من مشاريع،
ل�ذا فأن الحكوم�ات املحلي�ة والوزارات
ستس�تغني عن بعض أموال املش�اريع
لتنفذه�ا ال�رشكات الصيني�ة وفق�ا
لالتفاقية مابني البلدين».

ولفت النعيم�ي اىل ان “ العراق بإمكانه
االعتم�اد بنس�بة  60%ع�ىل فائ�ض
انت�اج النف�ط للتعاقد م�ع دول أخرى،
وخاصة روسيا ،للتزود بالسالح وانشاء
مصان�ع تصني�ع العت�اد داخ�ل العراق
عن طري�ق النفط ،يف ح�ني تبقى أموال
امليزانية االستثمارية تدور داخل العراق،
ويس�تفاد منه�ا الس�تقطاب خ�بات
عاملية لتنمية القدرات العراقية يف ش�تى
املجاالت ،وخاصة الصناعات الدوائية”.

األول من نوعه ..العتبة احلسينية تكشف عن مشروع مسكي يف العراق

إعالنك في

َ
الرشي�ك (الق�ارص
اىل
س�عد عيل جابر) اقتىض
حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض
اص�دار اج�ازة البن�اء
للرشيك (بهاء عبد االمري
س�ويف)للقطعة املرقمة
()3/57159يف النج�ف
حي النداء مقاطعة .4
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بغداد /الزوراء:
كش�ف قس�م التنمي�ة الزراعية يف
العتبة الحس�ينية املقدس�ة ،امس
الثالثاء ،ع�ن موعد إزاحة الس�تار
عن مرشوع تفقيس االسماك الذي
يع�د األول من نوعه عىل مس�توى
الع�راق ..ويقع املرشوع يف منطقة
الگرط�ة  15ك�م يف الجهة الغربية
من محافظة كربالء
وق�ال رئي�س القس�م ،قحط�ان
الش�مري ،يف بي�ان للعتب�ة تلق�ت
«الزوراء» نس�خة منه :ان «الهدف
م�ن انش�اء م�رشوع املفقس هو

العدد / 6217 :ش2019/1
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل التاريخ2020/ 1 / 13 :
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اعالن
اىل /املدعى عليها /وئام ثائر جواد
ْ
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 6217
 /ش 2019/1يف  2019/12/ 26غيابي�ا بحق�ك
والق�ايض بتصديق الطالق الخلعي الذي اوقعه الزوج
املدعي (س�امر رشيف ياس�ني) بتاريخ 2019/5/5
ع�ىل املدعى عليه�ا وملجهولية محل اقامتك وحس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار ح�ي امليالد /
النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالقرار بواس�طة
صحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق االعراض عىل
القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب
القرار الدرجة القطعية.
القايض
عامر حسني حمزة

جمهورية العراق العدد/136 :ش2020 /
مجلس القضاء االعىل التاريخ 2020/1/14 :
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /احمد عبد الرضا حزام
م /تبليغ
اقام�تِ املدعي�ة (أم�ل زغ�ري صي�وان) الدعوى
الرشعي�ة املرقمة اعاله والتي تطل�ب فيها نفقة
ماضية ومستمرة يل و االطفايل وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر
تبليغك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور
ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم املرافع�ة املوافق
 2020/1/21الساعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون .
القايض
مرتىض سليم خصاف

فقدان
ْ
فق�دت من�ي الوثيق�ة
املرقم�ة
املدرس�ية
 ) 25 -00022048بالعدد/
 98يف 2019/11/26
والص�ادرة م�ن اعدادي�ة
القادس�ية للبن�ني باس�م
(عباس جالل شاكر) فعىل
م�ن يعث�ر عليه�ا يرج�ى
تسليمها اىل جهة االصدار.

تنوية
ْ
ن�رشت جريدت�ا الصب�اح الجدي�د بالعدد
 4332يف  2020/1/14و ال�زوراء
بالع�دد 7167يف  2020/1/14الدع�وى
املرقم�ة  2019/3140يف 2020/1/12
الص�ادرة م�ن مديري�ة تنفي�ذ النارصية
حيث ذك�رت جريدة الصباح مركز رشطة
االنباري�ة بالع�دد1005يف 2019/11/29
خطأ و الصحيح مركز رشطة السديناويه
وذكرتا الجريدتان رقم محكمة اس�تئناف
ذي قار /23س 2019/يف  2019/10/24و
الزوراء  2019/12/ 23يف 2019/10/24
خطأ و الصحي�ح / 238س 2019/يف 24
.2019/10/
لذا اقتىض التنويه

محافظة نينوى /قسم العقود
م /تنويه
ن�رش بإعالنن�ا مناقص�ة عام�ة رق�م
 B 2020/3واملنشور يف جريدة الزوراء
بالع�دد  7167يف  2020/1/14س�هوا
م�ن قب�ل الجريدة حي�ث ذك�ر الكلفة
التخميني�ة كتاب�ة (تس�عة ملي�ارات
وثمانمائة واربعون مليون وخمسمائة
وواح�د وعرشي�ن ال�ف دين�ار) خط�أ
والصحي�ح ه�و (تس�عة ملي�ارات
وثمانمائ�ة وثالث�ة واربع�ون ملي�ون
وخمسمائة وواحد وعرشون الف دينار
عراقي) لذا اقتىض التنويه .

الستبدال الجيل القديم من اسماك
(الكارب) وتكثري جيل جديد ،فضال
عن دعم الس�لة الغذائي�ة العراقية
بأج�ود ان�واع اللح�وم البيض�اء
ودع�م املنت�ج الوطن�ي» .واوضح
«تمت دراسة املرشوع مع رشكات
هنغارية رائ�دة يف مجال التفقيس
وتكث�ري االس�ماك من اج�ل نجاح
املرشوع عىل وفق ما تم رسمه من
قبل ادارة القس�م والعتب�ة» .مبينا
ان» الطاق�ة االنتاجية للمرشوع يف
املوس�م الواحد تراوح مابني (20-
 25مليون فقسة)».

العدد/2793:ب2019/
جمهورية العراق
التأريخ2020/1/13 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
اىل املدعى عليه (قاسم عبيد زغري)
ْ
أص�درت محكم�ة ب�داءة النارصي�ة بتأري�خ
 2019/12/25قراره�ا الغياب�ي بحق�ك والق�ايض
بتأديت�ك للمدع�ي جب�ار ناجي ط�ارش مبلغ�ا قدره
(س�بعة عرش مليون وس�بعمائة وخمس�ة واربعون
الف دينار عن قيمة بيع ورشاء بطاقات تعبئة ارصدة
االثري )
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�رر تبليغ�ك بواس�طة
صحيفتني محليتني ولك حق االعراض و االس�تئناف
والتمييز خالل املدة القانونية ووفق االصول .
القايض
حسني عبد حاتم

فقدان
ْ
فقدت مني الوثيقة املدرسية
ا ملر قم�ة 1 3 9 9 1 9 7 /
يف
بالع�دد87/
 2017/10/19والص�ادرة
من ثانوية الشهيد فاضل ابو
صيبع للبنني باس�م (ضياء
سامي مراد) فعىل من يعثر
عليه�ا يرجى تس�ليمها اىل
جهة االصدار.

فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة املرقم�ة
ِ
يف
A
76369132
 2014/4/13الصادرة من
انت�اج كهرب�اء النارصية
العائ�دة للس�يد (حس�ني
كسار جازع) ذي قار،
فمن يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار .

واضاف «سيكون هذا الجيل النوع
االول ال�ذي يدخل للع�راق منذ عام
 2003اىل اآلن ،ويتمتع بمواصفات
مقاوم�ة لألمراض والفايروس�ات
واالصابات» .مشريا ً اىل ان «املرشوع
س�يفتتح خ�الل موس�م تفقي�س
االسماك هذا العام ،وسيوفر نوعني
من االس�ماك ه�و صن�ف الكارب
والكارب الهندي».
الجدير بالذكر ان العتبة الحسينية
اعلن�ت ،ويف وقت س�ابق ،تس�ويق
اكثر م�ن  750طنا خ�الل الصنف
الثاني من عام .2019

العدد/2224 :ج2013/
جمهورية العراق
التاريخ 2020/1/12 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
إىل املتهم املحكوم  /إسالم هادي مشكور حمود
ْ
أصدرت محكمة جن�ح النجف حكما غيابيا بحقك يف
الدعوى املرقمة (/2224ج )2013/يف 2013/11/7
واملتضمن الحكم عليك بالحبس الش�ديد ملدة س�نتني
اس�تنادا للم�ادة  1/459عقوب�ات م�ع االحتف�اظ
للمشتكي عماد عيل عيىس بالحق يف مراجعة املحاكم
املدني�ة و املطالب�ة بالتعوي�ض عند اكتس�اب القرار
الدرج�ة القطعية وكذل�ك اصدار ام�ر قبض وتحري
بحقك ولك حق االع�راض عىل القرار بعد تبليغك عن
طريق االعالن و النرش ويف حالة عدم االعراض يعتب
الحك�م الغيابي بمثاب�ة الحكم الوجاه�ي بعد مرور
ثالثة اشهر من نرش االعالن .
القايض
عدنان كريم عبد عيل

فقدان
ْ
فق�دت من�ي الوثيق�ة
املدرسية املرقمة0758244/
بالعدد 12/يف 2013/10/29
والصادرة من ثانوية املناذرة
للبن�ني معنون�ة اىل جامع�ة
بغداد/كلية العلوم االسالمية
باسم (حسني جميل عبدالله)
فع�ىل من يعث�ر عليها يرجى
تسليمها اىل جهة االصدار.
جمهورية العراق العدد/1:حجة اذن بالسفر2019/
التأريخ2020/1/13:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة املواد الشخصية يف النارصية
اعالن
املطل�وب صدور حجة باالذن ضده(رش�وان يحيى
اىل
ِ
كلكول العثماني) اصدرت محكمة املواد الش�خصية
يف النارصي�ة بتاري�خ  2019/11/11قرارها الغيابي
بحق�ك والق�ايض االذن لطالب�ة االذن (هنادي جمال
يوسف)بالس�فر م�ع ابناءه�ا القارصين(ايم�ن و
ايرس)اىل جمهورية ايران االس�المية وملدة شهر واحد
اعتبارا ً م�ن مغادرتها العراق وملجهولية محل اقامتك
تقرر تبليغك اعالنا ً بواس�طة صحيفتني محليتني ولك
حق االع�راض والتمييز خ�الل امل�دة القانونية وفق
االصول.
القايض
عادل خلف جاسم

الرياضي

أصفر وأمحر

أمني سر احتاد الكرة ينقل من
السجن إىل املستشفى

بغداد /متابعة الزوراء
اف�اد مصدر ريايض مطلع بأن امني رس اتحاد الكرة ،صباح رضا ،نقل اىل املستش�فى
بسبب تدهور حالته الصحية.وقال املصدر إن “أمني رس اتحاد الكرة ،صباح رضا ،نقل
من الس�جن الذي يقيض في�ه محكوميته اىل املستش�فى”.واوضح ان “رضا تدهورت
حالته الصحية بش�كل كبري بس�بب كرب س�نه ،وعدم تأقلمه مع اجواء الس�جن الذي
يمكث فيه منذ قرابة اربعة اش�هر”.يذكر ان رضا حكم عليه بالس�جن ملدة عام رفقة
رئيس لجنة االس�تئناف ،س�تار زوير ،بتهمة تزوير اوراق ترشح النجم الدويل السابق،
عدنان درجال.
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محودي يثمن دور جلنة الشباب يف دعم الرياضة

عليوي يتعهد بدعم احلركة األوملبية وممارسة الدور الرقابي على املؤسسات الرياضية
بغداد /الزوراء

منتخبنا األومليب يودع نهائيات آسيا
خبفي حنني

استقبل رئيس اللجنة االوملبية العراقية،
رع�د حم�ودي ،برفق�ة اعض�اء املكتب
التنفيذي يف مكتبه ،صباح امس الثالثاء،

رئيس وأعضاء لجنة الش�باب والرياضة
الربملانية يف مقر اللجنة الكائن يف ش�ارع
فلس�طني ،للتباحث حول رضورة تفعيل
عم�ل اللجنة االوملبي�ة العراقية باملرحلة
القادم�ة بعد ترشي�ع قانونه�ا رقم ٢٩
لسنة .٢٠١٩
وثم�ن رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة الجهود
املبذولة للجنة الشباب والرياضة الربملانية
بترشيع قانون األوملبي�ة الجديد ،وانهاء
كل املش�اكل املتعلقة بقرار بريمر لسنة
 ، ٢٠٠٣والقايض(بح�ل اللجن�ة االوملبية
وعده�ا من الكيانات املنحل�ة) ،مبينا ان
هذه الزيارة ستعطي دافعا كبريا للمكتب
التنفي�ذي بممارس�ة مهام�ه املوكلة له
بموجب القانون والنظام الداخيل للجنة
لتطوير الرياضة العراقية ،والنهوض بها
من جديد اىل املحافل الدولية.
ومن جهته ،أبدى النائب ،عباس عليوي،
رئيس لجنة الشباب والرياضة ،استعداد
لجنت�ه لتقدي�م الدع�م ال�الزم للحرك�ة
االوملبي�ة الرياضية يف الع�راق من خالل
ترشي�ع تعدي�الت القوان�ني الرياضي�ة
املعطل�ة من�ذ ثمانينات الق�رن املايض،
وممارسة الدور الرقابي عىل املؤسسات
الرياضي�ة ،وبالش�كل ال�ذي يضم�ن
ديموم�ة العم�ل والتعاون فيه�ا ،وانهاء
كل التقاطعات خدمة للحركة الرياضية
يف العراق.
وم�ن جانبه ،اس�تعرض ،دي�ار برواري،
نائ�ب رئي�س لجن�ة الش�باب والرياضة
الربملاني�ة ،اهمي�ة بدء املكت�ب التنفيذي
بالعم�ل ع�ىل تعدي�ل النظ�ام الداخ�يل
ومصادقته من الجمعي�ة العمومية بعد
عرض�ه ع�ىل اللجن�ة األوملبي�ة الدولية،
ورضورة تأس�يس مرك�ز التس�وية
والتحكي�م الري�ايض بعد تعدي�ل النظام
الداخ�يل من اجل فض جمي�ع املنازعات
الرياضية يف هذا املركز .

وزارة الشباب تعلن جاهزية ملعب
الشعب ملباريات املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن�ت وزارة الش�باب والرياض�ة جاهزي�ة ملع�ب الش�عب ال�دويل
الس�تقبال مباريات ال�دوري املمتاز.وقال مدير ع�ام دائرة األقاليم يف
وزارة الش�باب ،طالب املوس�وي :إن “ملعب الش�عب اصب�ح جاهزا ً
الس�تقبال مباريات الدوري املمتاز لك�رة القدم”.وأوضح أن “الوزارة
أكملت جميع األمور من زرع بذور شتوية وتصليح الحمامات وغرف
تغي�ري مالبس الالعبني ،باإلضافة اىل األمور األخرى ،واصبح باإلمكان
إقام�ة املباري�ات عليه”.وم�ن جهة اخ�رى ،اكملت الرشك�ة املنفذة
مللعب نادي الزوراء الريايض س�عة  15الف متفرج ،بنس�بة  84%من
مجم�وع النس�بة الكلية لإلنجاز عق�ب اتمام مد الجس�ور الحديدية
للجزئ�ني الثالث والرابع ،واكمال عمل الواجه�ات الجنوبية والغربية.
وق�ال مدير دائرة املهندس املقيم ،نزار عيل :ان “وترية العمل تتصاعد
برسعة قياس�ية مع التواصل اليومي لوزير الش�باب والرياضة احمد
ري�اض مع العاملني يف امل�رشوع عرب الخط الس�اخن ،ومتابعته لكل
صغ�رية وكبرية ،ما اثمر عن تذليل الصعاب التي تواجه العمل ،فضالً
عن تواجد مالكات الدائرة الهندسية يف الوزارة بصورة مستمرة ،وهذا
ٌ
تنس�يق
وفر الكثري من الوقت واختزل الروتني”.وتابع القول“ :هناك
عال مع امانة بغداد ايضاً ،نتج عنه اكمال اعمال الربط بخط مجاري
املي�اه الثقيل�ة خالل االس�بوع املايض الذي ش�هد ايض�ا الوصول اىل
مرحلة االنهاءات للس�قوف الثانوية يف الجزء االول وال�  vipوتس�ليح
الكاب�الت الكهربائي�ة لألجزاء نفس�ها”.واوضح عيل ” ان االس�بوع
الحايل سيش�هد وصول اثنني من املصاعد الكهربائية اس�بانية املنشأ
م�ن مجموع اربعة مصاعد ت�م اختبارها ،واكتمل�ت تماما الرافعات
الجرسي�ة االفقي�ة والعمودية الخاص�ة بهما ،فضال ع�ن منظومات
الحريق املتطورة التي تم نصبها بالكامل بجميع جوانب امللعب”.

نادٍ إندونيسي يفاوض
ياسر قاسم
بغداد /متابعة الزوراء
يف�اوض نادي باريت�و بوتريا
االندوني�ي ،الع�ب املنتخ�ب
الوطني العراقي السابق ،يارس
قاس�م ،لضم�ه يف االنتق�االت
الشتوية القادمة.
وقال مصدر مقرب من الالعب
إن “يارس قاسم يستحوذ عىل
اهتم�ام ن�ادي باريت�و بوتريا
االندوني�ي ،ال�ذي دخ�ل يف
مفاوضات لضمه يف االنتقاالت
الشتوية الحالية”.

وأوض�ح ان “قاس�م اب�دى
موافقت�ه مبدئي�ا ً لالنتق�ال،
حي�ث م�ن املرجح ان تش�هد
األي�ام املقبل�ة تط�ورا ً يف
الصفق�ة” .مبينا ً ان “قاس�م
منفتح للع�ب يف إندونيس�يا،
حي�ث يلع�ب العراق�ي ب�روا
نوري”.
تج�در اإلش�ارة اىل ان قاس�م
م�ن دون ن�ا ٍد اآلن بعد فس�خ
عقده م�ن قبل ن�ادي هوبرو
الوسيدي.

بغداد /متابعة الزوراء
غادر املنتخب االوملبي منافس�ات
بطولة آس�يا تح�ت  23عاما ً من
الباب الضيق ،بتعادله امام تايلند
 1-1يف املواجه�ة التي اقيمت عىل
اس�تاد راجامانجاال امللعب الدويل
يف بانكوك.
خمس دقائق كانت كافية لتقيض
ع�ىل حل�م االوملب�ي يف املنافس�ة
بعدما احتسب حكم املباراة ،ادهم
مخادمة ،ركلة ج�زاء لتايلند بعد
عودته للفيديو املساعد “،”VAR
ليرتجمه�ا جارينس�اك ونجورن
اىل ه�دف يف الدقيق�ة  ،6لينته�ي

الشوط االول عىل هذه النتيجة.
الش�وط الثان�ي زاد االوملب�ي
العراق�ي م�ن زخم�ه الهجومي،
وخلق العدي�د من الفرص لينجح
يف ترجم�ة احداه�ا اىل ه�دف يف
الدقيق�ة  49ع�ن طري�ق محمد
قاس�م ،لكن ذل�ك لم يك�ن كافيا ً
لألوملب�ي ال�ذي كان يحتاج للفوز
فقط كي يضمن التأهل.
التع�ادل وض�ع الع�راق يف املركز
الثالث برصيد  3نقاط ،فيما منح
تايلند نقط�ة كانت كافية لتأهله
كوصي�ف ألس�رتاليا املتص�درة
برصيد  5نقاط.

احتاد التايكواندو يبدأ التحضري
للمشاركة يف بطولة آسيا

بغداد /متابعة الزوراء
دعا االتحاد العراقي للعبة التايكواندو الالعبني الراغبني باملش�اركني يف
البطولة االسيوية بلبنان خالل الشهر الجاري.
وق�ال املنس�ق اإلعالمي لالتحاد ،احم�د الغ�راوي إن “االتحاد املركزي
العراق�ي للتايكوان�دو ،دع�ا االندي�ة املحلية إلرس�ال بيان�ات العبيها
بفعالية التايكواندو”.
وأوضح ان “الدعوة تمت لالعبني الراغبني باملشاركة بتصفيات املنتخب
الوطني للفئات الش�باب واملتقدمني والناشئني للفرتة من  ٢٢-١٦من
الشهر الجاري تحضريا ً لبطولة اسيا يف لبنان”.

بشار رسن :ال صحة خلرب انتقالي إىل صفوف الشرطة
بغداد /متابعة الزوراء
كش�ف نجم املنتخب الوطن�ي لكرة القدم
ونادي بريس�بوليس اإليراني ،بشار رسن،
ع�ن حقيق�ة انتقال�ه اىل صف�وف ن�ادي
الرشطة يف االنتقاالت الشتوية الجارية.
وانت�رشت عرب وس�ائل االع�الم انباء تفيد
بأن رسن انتقل اىل صفوف الرشطة.
وق�ال رس�ن إن “االنباء الت�ي تحدثت عن
انضمام�ي لصفوف الرشط�ة ،هي عارية
ع�ن الصحة وليس�ت دقيقة” .مش�ريا ً إىل
أن�ه “تم�ازح مع اح�د جماه�ري الرشطة
ح�ول انتقال�ه ،ليترسب الخرب اىل وس�ائل
االعالم”.
وأوض�ح بالقول “احرتم عق�دي مع نادي
بريس�بوليس ،وس�أبقى مع الفريق حتى
نهاية عقدي نهاية املوسم الجاري ،بالرغم
من تأخر تسلمي للمستحقات املالية ،لكن
وفا ًء مني للجماهري سأستمر مع الفريق
األحمر”.
ومن جانب،ه كشف ممثل الوسيط بهروز
دزهبود ،امري ارس�الن يف طه�ران ،عن أن
بش�ار رس�ن تلقى عرض�ا ً عراقي�ا ً خالل
ف�رتة االنتقاالت الش�توية الجاري�ة ،فيما
بني أن الالعب امهل النادي اسبوعني لدفع

مستحقاته.
رسن ،اكد ،يف وقت سابق ،أنه لم يتحدث او
يوقع عىل عقد انضمامه لنادي الرشطة يف
مريكاتو الشتاء الحايل.
وق�ال ارس�الن ،يف ترصي�ح ن�رشه املوقع
الرس�مي لنادي بريس�بوليس :إن “بش�ار
رس�ن تلقى عرض�ا ً من ن�اد عراقي خالل
الف�رتة املاضي�ة ،لكن�ه رف�ض الع�رض،
وفضل البقاء يف بريسبوليس”.
واوضح أن “رسن ال ينوي مغادرة الفريق
َ
يتقاض
بسبب هذا العرض ،وبرغم أنه لم
أج�را ً مقابل اإلج�ازة” .مبين�ا ً انه “طلب
مبلغا ً يقدر بأكثر م�ن  340الف دوالر من
مس�تحقاته للموسم املايض ،بالطبع ،لقد
رأينا املشاكل يف النادي وقدرنا ذلك”.
واضاف ان “بش�ار قرر منح برسيبوليس
أس�بوعني آخرين للوفاء بالتزاماته املالية
والتعاقدي�ة ،وع�اد رس�ن إىل طه�ران،
ام�س الثالث�اء ،عىل الرغم م�ن عدم تلقي
األموال”.
يذكر ان رسن يلعب يف صفوف بريسبوليس
من�ذ موس�م  ،2017وت�وج مع�ه بلق�ب
ال�دوري اإليراني ،ووص�ل اىل نهائي دوري
أبطال آسيا يف نسخة املوسم قبل املايض.

احتاد الكرة يؤجل عقد اجتماع هيئته العامة لسبعة أيام
بغداد /متابعة الزوراء
أبل�غ اتح�اد الكرة جمعيت�ه العمومية بق�رار مجلس اإلدارة
القايض بتأجيل اجتماع الجمعية إىل  25من الشهر الجاري.
وكان مق�ررا أن يعقد اتحاد الك�رة اجتماعا لعموميته يف 18
من الشهر الجاري ،قبل أن تتم الدعوة الجتماع ملجلس اإلدارة
يف أربي�ل يوم الجمعة املقبل بعد تداعي�ات قرار إلقاء القبض
عىل رئيس االتحاد ونائبه عىل خلفية ش�كوى عدنان درجال
ضدهما بتهمة التالعب يف النظام الداخيل لالتحاد.
ويأت�ي قرار التأجيل برغبة من مجل�س اإلدارة لالتحاد الذي
ب�دأ يف البحث عن مخ�رج لألزمة التي يمر به�ا ،وإصدار أمر
إلق�اء القبض بحق رئي�س االتحاد ونائب�ه وحبس اثنني من
املوظفني بسبب التالعب بأوراق ترشيح درجال ،ومن املنتظر
أن يصدر حكم غيابي بحق موظف ثالث اليوم.
وتنتظ�ر الجمعي�ة العمومي�ة نتائ�ج اجتماع مجل�س إدارة
االتح�اد يف أربيل قبل اجتماع العمومي�ة ،حيث لوح عدد من
األعضاء برضورة طرح الثقة باملجلس.
ووصل�ت قضي�ة عدنان درج�ال واتح�اد الك�رة ،إىل مراحل
متط�ورة ،بع�د أن أعل�ن ع�دد م�ن أعض�اء اتح�اد الك�رة

اس�تعدادهم لالس�تقالة تضامنا مع رئيس االتحاد املستقيل
عبد الخالق مس�عود ونائبه عيل جب�ار ،مقابل تنازل درجال
عن القضايا التي رفعها ،وإيقاف إجراءات إلقاء القبض عىل
رئيس االتحاد ونائبه.
وارتكب اتح�اد الكرة خطأ كبريا يف محاولت�ه امللتوية بإبعاد
ع�دد من املرش�حني لرئاس�ة وعضوي�ة االتحاد ،حي�ث أبعد
عدنان درج�ال ،ممثل الزوراء ،ع�ن االنتخابات ،بعد التالعب
بأوراق ترشيحه.
وكذل�ك تم إبعاد نش�أت أكرم وآخرين ،ما دف�ع املبعدين عن
االنتخاب�ات للبح�ث ع�ن حقوقهم يف محكم�ة كاس الدولية
واملحاك�م املحلي�ة ،والبح�ث يف تفاصيل اجتماع�ات االتحاد
وتعامالتها ،وعن الخروقات التي تدين عمل االتحاد وتوقعهم
يف املحظور.
ولج�أ درجال وكتلة من املعرتض�ني إىل محكمة كاس الدولية
وفتحت القضية ،وبعد االستماع إىل اطراف القضية والشهود
تأجل إص�دار الحكم ،وآخر تأجيل قبل أيام ،كان إىل الس�ابع
من الشهر املقبل.
وبرغ�م تأخر إصدار القرار ،لكن املؤرشات جميعها تدلل عىل

بطالن االنتخابات وإمكانية إعادتها.
لكن عدن�ان درجال لم يكتف بهذا الحد ،وذهب بش�كواه إىل
املحاكم الجنائية داخل العراق ،وبدأت تثار امللفات الواحد تلو
اآلخر.
وأرس�ل االتحاد ال�دويل لجنة لتقيص الحقائ�ق يف زيارة أوىل،
وكان هن�اك موع�د لزيارة ثاني�ة ،لكن موج�ة االحتجاجات
وتوقف منافسات الدوري دفعت فيفا لتأجيل إرسال اللجنة.
واته�م املعرتض�ون اتحاد الكرة بأن ق�رار إيقاف الدوري هو
محاولة لتش�ويش املش�هد عىل االتحاد الدويل ،لتعطيل عمل
لجن�ة التقيص الحقائ�ق ،من خالل اإليحاء له�م بأن الوضع
غري آمن.
واهت�ز اتح�اد الكرة بعد قرار املحكمة ال�ذي حكم عىل اثنني
م�ن موظفيه ،بينهم أمني رس االتح�اد الدكتور صباح رضا،
واآلخر ستار زوير ،بالحبس ملدة عامني ،فيما تخلف املوظف
الثال�ث وليد طربة عن موعد املحاكم�ة ،وهرب خارج البالد،
وم�ن املتوق�ع أن يصدر علي�ه الحكم اليوم األربعاء بش�كل
غيابي.
وواص�ل درجال قضيت�ه يف محكمة الرصاف�ة ،ليدين رئيس

االتح�اد ونائبه بع�د اتهامهم�ا بالتالعب يف النظ�ام الداخيل
واللوائح ،لتصدر املحكمة أمرها بإلقاء القبض عليهما ،لتبدأ
مرحلة جديدة من املفاوضات بني درجال واالتحاد.
وأب�دى رئي�س االتح�اد ونائب�ه وعدد م�ن أعض�اء االتحاد،
اس�تعدادهم لالس�تقالة من مناصبهم ،مقابل تنازل درجال
وإسقاط جميع القضايا.
وضحى االتحاد بموظفيه ،ولم يلجأ لالستقالة بوقت سابق،
وما أن مس�ت أعض�اءه نار األح�كام القضائي�ة ،إال وبحثوا
عن ط�رق للحل ،تدخل من خاللها عضو يف الربملان من لجنة
الشباب والرياضة الربملانية.
وق�رر رئيس االتح�اد ،ال�ذي غ�ادر إىل أربيل ،دع�وة أعضاء
مجل�س اإلدارة الجتماع لدراس�ة تط�ورات القضية والحلول
املمكنة إلنهاء األزمة.
وط�رح عدد من األعضاء فكرة االس�تقالة الجماعية وإقامة
انتخاب�ات مبك�رة ،بينما ي�رص درجال وكتلت�ه عىل رضورة
تش�كيل هيئ�ة مؤقت�ة لتعدي�ل النظ�ام الداخ�يل والتحضري
لالنتخاب�ات بش�كل ع�ادل ،وضم�ان ع�دم تك�رار أخط�اء
االنتخابات السابقة.
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برشلونة يقيل ارنستو فالفريدي ويعني كيكي سيتني بدال منه
َ
أعل�ن برش�لونة اإلس�باني عن إقال�ة مدربه
إرنس�تو فالفريدي وتعيني مدرب ريال بيتيس
الس�ابق كيكي س�يتني لالرشاف ع�ىل الفريق
خلف�ا له بعقد يمتد حت�ى  30حزيران/يونيو
 .2022وقال برشلونة يف بيان أنه تم “التوصل
اىل اتف�اق بني برش�لونة وإرنس�تو فالفريدي
بخص�وص إنهاء العقد معه كم�درب للفريق
األول” ،متوجها اليه بالقول“ :ش�كرا عىل كل
يشء إرنستو .حظا سعيدا للمستقبل”.
وأشار يف الوقت ذاته اىل “توصل نادي برشلونة
وكيكي س�يتني التفاق للتعاق�د معه كمدرب
للفري�ق األول لكرة الق�دم حتى  30حزيران/
يوني�و  ،”2022عىل أن عق�د مؤتمرا صحفيا
أم�س الثالث�اء للتوقيع عىل العقد يف الس�اعة
الواحدة والنصف بالتوقيت املحيل.
ولم تك�ن إقال�ة فالفريدي م�ن املنصب الذي
اس�تلمه ع�ام  2017مفاجئ�ة ،ب�ل تحدث�ت
وسائل اإلعالم املحلية منذ الصباح عن التوجه
للتخيل عنه رغم تصدر الفريق لرتتيب الدوري
املح�يل .وتوصل الن�ادي اىل ق�راره باقالة ابن
ال�� 55عام�ا الذي ق�اد “بالوغران�ا” اىل لقب
الدوري يف املوس�مني املاضيني والكأس وكأس
الس�وبر املحلي�ني ع�ام  ،2018بع�د اجتماع
ملجل�س ادارته دام ألكثر من أربع س�اعات يف
ملعبه “كامب نو” بعد ظهر أول أمس اإلثنني.
وتم بعدها اإلعالن عن اإلقالة وتعيني س�يتني
بع�د االنتهاء م�ن تفاصيل العق�د مع األخري،
ع�ىل أن تك�ون مباراته األوىل كم�درب للنادي
الكاتالوني األحد املقبل ضد غرناطة يف “كامب
نو” .وترك سيتني ( 61عاما) منصبه يف بيتيس
أواخر املوسم املايض بعد أن أرشف عىل النادي
األندل�ي من�ذ  ،2017وكان اس�مه مطروحا
الس�تالم تدريب برش�لونة يف كان�ون الثاني/
يناير  .2019وس�يتني هو آخر مدرب فاز عىل
برش�لونة يف ال�دوري عىل ملع�ب “كامب نو”
حني تغلب بيتيس عىل العمالق الكاتالوني - 4
 3يف  11ترين الثاني/نوفمرب  .2018وحظي

فالفريدي بوداعه األخري لالعبني بارشافه أول
أم�س اإلثنني ع�ىل الحصة التمريني�ة للفريق
العائد من مش�اركة مخيبة يف كأس الس�وبر
اإلس�بانية التي أقيمت يف السعودية بصيغتها
الرباعي�ة الجديدة وتوج بلقبه�ا ريال مدريد.
وذك�رت وس�ائل اإلعالم الرياضية اإلس�بانية
أنه بعد أس�بوع كارثي ،وص�ل فالفريدي قبل
ث�الث س�اعات من ب�دء الحص�ة التدريبية يف
منش�آت املرك�ز الري�ايض ج�وان غامرب مقر
تدريبات الن�ادي .وأضاف�ت أن فالفريدي قاد
بع�د ذلك الحص�ة التدريبية لربش�لونة ،وهي
األوىل بعد ثالثة أي�ام راحة مُ نحت إىل الالعبني
عقب العودة من الس�عودية اثر خروج النادي
الكاتالوني من الدور نصف النهائي ملس�ابقة
الكأس الس�وبر بخسارته أمام أتلتيكو مدريد
 .3 - 2وبعد الحصة التمرينية ،اجتمع املدرب
البال�غ م�ن العم�ر  55عام�ا برئي�س النادي
جوس�يب ماريا بارتوميو الذي انتقل بعد ذلك
اىل ملعب “كامب نو” ،حيث ش�ارك يف اجتماع
ملجل�س إدارة النادي بحضور مس�ؤولني مثل
املدير التنفيذي أوسكار غراو ،املسؤول الفني
خافي�ري ب�ورداس ،نائ�ب الرئي�س ج�وردي

كاردون�ر واملدي�ر الري�ايض الفرن�ي إري�ك
أبيدال .وبحس�ب إذاع�ة “كاتالوني�ا راديو”،
أعل�م فالفريدي بأن النادي س�يناقش رشوط
إقالته مع وكيل أعماله ،فيما أش�ارت ش�بكة
“إي أس بي أن” اىل أن املدرب جمع امتعته من
مركز تمارين الفريق ما يؤرش اىل رحيله.
من كيكي سيتني ؟
� مع تأكيد برش�لونة إقالة إرنستو فالفريدي
وتعي�ني كيكي س�يتني لتدري�ب الفريق بدأت
األض�واء تتس�لط عىل م�درب بتيس الس�ابق
ملعرف�ة تفاصي�ل مس�ريته واالق�رتاب اكث�ر
م�ن هويت�ه الفنية وم�دى مالءمته�ا للهوى
الكاتالوني .املدرب س�يتني الذي جلس عاطال
ع�ن العمل لثمانية أش�هر قب�ل انضمامه إىل
برشلونة ،بدأ عام  2001مسريته التدريبية من
الدرجة الثانية مع راسينغ سانتاندير ومن ثم
بويل اخيدو قب�ل أن ينتقل عام  2003لتجربة
دولي�ة بتدريب منتخب غينيا االس�توائية .لم
تدم رحلة املدرب اإلس�باني األفريقية س�وى
ثالث�ة أش�هر ،ع�اد بعده�ا إىل إس�بانيا حيث
تنقل يف درج�ات الظل بني لوغرونيس (2007
 )2008 -ولوغو حيث اس�تمر س�ت س�نوات

( )2015 - 2009وع�رف نجاح�ات جيدة مع
الفريق فقاده م�ن الدرجة الثالث�ة إىل الثانية
موس�م  .2012 - 2011واكتش�ف الليغا ألول
م�رة عام  2015حني خلف املُقال باكو هرييرا
يف الس بامل�اس ال�ذي كان مه�ددا بالهب�وط،
فنجح بانتش�ال الفريق من دائ�رة الخطر إىل
املركز  11مع نهاية املوس�م .بقي مع الفريق
حت�ى  2017تاري�خ مغادرته إث�ر خالف مع
اإلدارة .عق�ب ذل�ك تولي�ه دف�ة ري�ال بتيس
يف ماي�و  2017ونج�ح بتحقي�ق نتائج جيدة
فق�اده إىل مركز مؤه�ل أوروبيا منذ املوس�م
األول بحلول�ه سادس�ا محليا فش�ارك يف دور
املجموع�ات يف يوروبا ليغ وم�ن ثم خرج من
دور  32ع�ىل يد ري�ن الفرني .وبعد موس�م
متوس�ط العام الفائت ح�ل فيه بتيس عارشا ً
يف الدوري اتف�ق كيكي مع إدراة النادي يف 19
ماي�و عىل ترك الفريق قب�ل نهاية عقده الذي
كان ثالث س�نوات .يف س�جل كيكي التدريبي
 500مب�اراة منه�ا  172ع�ىل املس�توى األول
يف مختل�ف املس�ابقات أي م�ع الس بامل�اس
وبتيس ،حقق خاللها مع هذين الفريقني 66
انتصارا ً و 39تعادالً و 67هزيمة .قبل انتقاله
لوظيفته التدريبية ،كان املدرب املرتقب العب
وس�ط نش�يط ومؤثر حيث مثل ف�رق عديدة
مث�ل راس�ينغ س�انتاندير وأتلتيك�و مدري�د
وليفانت�ي وغريها ،كما لعب ملنتخب إس�بانيا
ثالث مباريات وكان يف عداد الفريق يف مونديال
املكسيك  .1986امتدت سنواته كالعب طويال
حتى بلغ�ت  19عاما ً ختمها مع ليفانتي عام
 .1996ويعرف عن املدرب الس�تيني ،الذي لم
يخف ق�ط حبه ألس�لوب برش�لونة الكروي،
عش�قه للع�ب الهجوم�ي والك�رات األرضية
الرسيع�ة والقص�رية وتبادل املراك�ز الحيوي
وبن�اء الهجم�ات من الخل�ف بروي�ة ،أي أنه
األقرب لفلسفة برش�لونة الشهرية ب�”تيكي
ت�اكا” له�ذا كان خي�ارا مطروحا من�ذ يناير
 .٢٠١٩ففي فرتة توليه تدريب بتيس اش�تهر

اعالم الكرتوني

س�يتني ،املول�ع بالش�طرنج وال�ذي يقتب�س
فلس�فيا من�ه ،أنه م�ن الفنيني ال�ذي يحبون
الدينامية العالي�ة يف الفريق وكثرة التحركات
م�ع ومن دون كرة ونزعته الدائمة للس�يطرة
واالس�تحواذ وكث�رة التمري�رات حت�ى إيحاد
مس�احات وف�رص متنوع�ة للمهاجم�ني يف
الثل�ث األخ�ري .ولف�ت كيكي االنظار يف ش�ق
بن�اء الهجم�ات ،إذ كان يعتمد مع بتيس عىل
بدئها من الخلف حيث يسقط الوسط املدافع
رسيعا بجوار قلب الدفاع لتشكيل مثلثات مع
الظهريين ما يس�اعد الفريق عىل تناقل الكرة
بتمريرات سلس�ة قصرية تسمح بنقل اللعبة
رسيعا إىل الهجوم مع تقدم الظهريين .اعتمد
عىل نحو أسايس عىل تشكيلة  ،4-2-3-1وهي
خطة كانت تتحول إىل  3-4-2-1عند الهجوم
وه�و نهج قد يت�الءم مع مقدرات برش�لونة
الهجومي�ة ورغبته بالس�يطرة واالس�تحواذ
واالمتاع الهجومي .وبعد ارتفاع أسهمه ،أعيد
تس�ليط الضوء عىل مايض كيك�ي ومما لفت
األنظار تريحه املؤثر جدا ً عن ليونيل ميي
املوس�م الفائت .فاملدرب الذي ل�م يخف يوما
عش�قه لنادي برش�لونة يف أكثر م�ن موقف،
قال عند اس�تقالته من بيتيس يف مايو :2019
“ح�ني يعتزل العب مثل تش�ايف ،يش�به األمر
انت�زاع كبد ،وعندما يأتي ي�وم اعتزال ميي،
سأبكي إىل األبد” .ويبدو أن القدر كافأ املدرب
كيك�ي ليج�اور ميي قب�ل أن يعت�زل ولعل
بكاؤه املذكور س�يكون أكث�ر انهمارا إن كتب
له القدر مشاهدة اعتزال ميي وهو يدربه!
وبأي�ة حال بني هذا ال�رأي وذاك ،يبقى الكالم
س�ابقا ألوانه والره�ان عىل النتائ�ج ،وطبعا
إلدارة برش�لونة معطياته�ا الفني�ة بعدم�ا
قررت امليض بمغامرة كيكي التدريبية رسميا
ولف�رتة طويلة حتى يوني�و  2022وهي التي
فكرت به قبل ع�ام ،وما تكرارها ذلك إال دليل
عىل إيمانه�ا بقدرات م�درب يوصف باملحنك
اسرتاتيجيا ً.

كأس آسيا حتت  23سنة...حسابات التأهل للدور ربع النهائي تزداد تعقيدا

م�ع خت�ام الجولتني األوىل والثانية من منافس�ات بطولة آس�يا تحت  23عاما ً
َ
 2020يف تايالند ،يرتقب الجميع حس�م أوراق املنافسة من أجل بلوغ الدور ربع
النهائ�ي يف البطول�ة .وحتى اآلن ،كان منتخب كوري�ا الجنوبية الفريق الوحيد
الذي حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي ،يف حني فقدت اليابان والصني أي
فرصة يف التأهل .ويف املقابل فإن  13منتخبا تتنافس من أجل الفوز بالبطاقات
الس�بع املتبقية من أجل عبور دور املجموعات والبقاء يف املنافس�ة .ويش�ارك
يف البطول�ة  16منتخبا تم تقس�يمها عىل أربع مجموع�ات ،وبحيث يتأهل أول
فريقني يف كل مجموعة إىل الدور ربع النهائي ،علما ً أن املنتخبات الحاصلة عىل
املراك�ز الثالثة األوىل تتأهل إىل دورة األلعاب األوملبي�ة  2020يف طوكيو .ويقوم
التقرير التايل بإلقاء الضوء عىل فرص املنافسة يف كل مجموعة:
املجموعة الثانية
� املجموعة الثانية تش�هد تصدر س�وريا للرتتيب برصيد  4نقاط من مباراتني،
بفارق األهداف أمام السعودية ،مقابل نقطتني لقطر وال يشء لليابان .وتلتقي
يف الجول�ة الثالثة الحاس�مة اليوم األربعاء ،الس�عودية مع س�وريا عىل س�تاد
ثاماسات ،وقطر مع اليابان عىل ستاد راجامانغاال .ويف حني أن منتخب اليابان
فق�د أي فرصة بالتأهل ،فإن الفائز من مباراة الس�عودية وس�وريا س�يتأهل
مب�ارشة للدور رب�ع النهائي ،يف حني أن�ه إذا انتهت هذه املب�اراة بالتعادل بني
الفريقني فإن منتخب سوريا يتأهل للدور ربع النهائي ،وبالتايل ينتظر منتخب

الس�عودية نتيجة مب�اراة قطر مع الياب�ان .أما منتخب قطر ،فإنه س�يحتاج
لتحقيق الف�وز عىل اليابان بفارق هدفني ،وهي النتيجة التي تضمن له التأهل
بغض النظر عن نتيجة املباراة الثانية ،أما يف حالة فوزه بفارق هدف واحد فإنه
يتوجب عليه انتظار نتيجة مباراة السعودية وسوريا.
املجموعة الثالثة
� أما يف املجموعة الرابعة ،فقد ضمنت كوريا الجنوبية التأهل للدور ربع النهائي
بعدما رفعت رصيدها إىل  6نقاط من مباراتني ،يف حني تأتي أوزبكستان يف املركز

هل يغيب هاري كاين عن كأس أوروبا 2020؟
أملح الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو ،م�درب فريق
توتنه�ام اإلنكلي�زي لكرة الق�دم ،إىل أن هدافه
ه�اري كاين قد ال يص�ل اىل الجاهزي�ة البدنية
يف الوق�ت املناس�ب لقي�ادة منتخ�ب إنكلرتا يف
نهائيات كأس أوروبا  2020الصيف املقبل.
واحتاج كاين لعملي�ة جراحية من أجل إصالح
تم�زق يف أح�د أوتار العضل�ة الخلفي�ة لفخذه
األيرس خالل مب�اراة الدوري ضد س�اوثمبتون
يوم رأس الس�نة .وتوقع الفريق عودة كاين إىل
التدريب يف نيس�ان/أبريل الق�ادم ،دون تحديد
موع�د دقيق له�ذه العودة .ويف رده عىل س�ؤال
بش�أن وضع كاي�ن خ�الل مؤتم�ره الصحفي
عش�ية املب�اراة ض�د ميدلزبره (درج�ة أوىل) يف

كأس االتحاد اإلنكليزي ،زاد مورينيو من حجم
الش�ك بإمكانية تعايف ابن ال� 26عاما يف الوقت
املناس�ب للمش�اركة يف كأس أوروب�ا ،2020
باش�ارته اىل أن ه�داف س�بريز ق�د ال يع�ود اىل
املالعب قبل املوسم املقبل.
وقال مورينيو للصحفيني“ :ليس لدينا أي أخبار
بشأن هاري ،وإذا سألتموني كل مرة نأتي فيها
إىل هنا ،فإن الجواب س�يكون نفسه” .وأضاف:
“نتوق�ع عودته ،ال أعرف ،يف منتصف نيس�ان/
أبري�ل أو يف نهايت�ه ،أو يف أيار/مايو ،يف املوس�م
املقب�ل ،ال أع�رف .لي�س ل�دي أي جدي�د ألقدمه
بش�أن ه�اري” .وكان كاين قد ن�ر تغريدة يف
حسابه الرس�مية عىل موقع تويرت ،كشف فيها

أن عمليت�ه يف عطلة نهاية األس�بوع كانت
ناجح�ة ،وأن�ه حريص ع�ىل ب�دء مرحلة
التع�ايف ،مرفقا إياها بص�ورة له وهو يف
فراشه باملستش�فى .ولطاملا تعاىف قائد
منتخ�ب إنكل�رتا رسيع�ا م�ن إصابات
عدي�دة يف الكاح�ل كلفت�ه االبتع�اد عن
املالعب يف املواس�م األخ�رية .وكان كاين
أفضل هداف يف تصفيات كأس أوروبا 2020
ب�  12هدف�ا ،ويأمل أن يكون جاهزا يف الوقت
املناسب للمباراة األوىل لبالده يف البطولة
القاري�ة ض�د كرواتيا يف
 /1 4حزي�را ن
املقبل.

راض عن فريقه ومدرب الصني ينتقد دوري بالده
مدرب أوزبكستان ٍ

أعرب ليوبينكو درولوفيتش مدرب منتخب أوزبكستان
حامل اللقب عن رضاه من نجاح فريقه يف فرض تفوقه
حينما تغلب عىل الصني  0 - 2عىل س�تاد تينسوالنون يف
سونغكال ،ضمن الجولة الثانية من منافسات املجموعة
الثالثة يف بطولة آسيا تحت  23عاما ً  2020يف تايالند.
وسجل إس�المجون كوبيلوف ( 45+3من رضبة جزاء)
ونوريللو تاختاشينوف ( )80هديف الفوز ألوزبكستان.
وشهدت املباراة الثانية ضمن ذات املجموعة فوز كوريا
الجنوبية عىل إيران  1 - 2عىل ذات امللعب.
وحافظت كوري�ا الجنوبية عىل صدارة ترتيب املجموعة
برصي�د  6نق�اط من مبارات�ني ،مقابل  4نق�اط نقطة
ألوزبكستان ونقطة إيران وال يشء للصني.
وضمنت كوري�ا الجنوبي�ة التأهل للدور رب�ع النهائي،
يف ح�ني انح�رت البطاق�ة الثانية ع�ن املجموعة بني
أوزبكستان وإيران.
وقال درولوفيتش يف املؤتم�ر الصحفي بعد املباراة“ :أنا
راض تماماً ،بدأنا املباراة بصورة جيدة ،وصنعنا ثالث أو
ٍ
أربع فرص للتس�جيل ،ولكننا سجلنا يف الدقيقة األخرية
من الشوط األول ،وهو كان جيدا ً بالنسبة لنا”.
وأضاف“ :بعد ذلك واصلنا اللعب بصورة جيدة يف الشوط

راض عن الطريقة التي لعبنا
الثاني ،وأن�ا ٍ
به�ا ط�وال  90دقيق�ة ،أعتق�د أنن�ا كنا
أفضل من الصني واس�تحقينا الحصول
عىل النقاط الثالث”.
وأوض�ح“ :إذا س�جلنا اله�دف م�ن
رضب�ة الج�زاء الثانية ربم�ا كانت
األمور أس�هل بالنس�بة لنا وكان
يمكن أن نضيف املزيد األهداف،
ولكن إه�دار رضبة الجزاء أمر
يحصل”.
م�ن جهت�ه اع�رتف ه�اي
وي م�درب الص�ني بتف�وق
أوزبكس�تان خ�الل ه�ذه
املباراة ،وقال“ :بكل وضوح
لم نقدم أفضل مس�توى لدينا
يف هذه املباراة”.
وأردف بالقول“ :الفريق املقابل اس�تحق تحقيق الفوز،
وآم�ل يف املب�اراة القادمة أن نتحس�ن ونظه�ر بصورة
أفض�ل” .وتابع“ :م�ن الواضح أن هنال�ك فارقا بيننا
وب�ني الفرق األخرى التي تمتلك دوري أعىل مس�توى،
وهذا ما يجب أن نعمل عىل معالجته”.
وكانت الجولة األوىل من منافس�ات املجموعة شهدت
ف�وز كوري�ا الجنوبي�ة ع�ىل الص�ني  ،0 - 1وتع�ادل
أوزبكستان مع إيران .1-1
وتقام الجول�ة الثالثة واألخرية الي�وم األربعاء ،حيث
تلتقي أوزبكس�تان مع كوريا الجنوبية ،والصني مع
إيران .ويش�ارك يف البطولة  16منتخب تم تقسيمها
ع�ىل أربع مجموع�ات ،وبحيث يتأه�ل أول فريقني
يف كل مجموع�ة إىل ال�دور رب�ع النهائ�ي ،علم�ا ً أن
املنتخبات الحاصلة ع�ىل املراكز الثالثة األوىل تتأهل
إىل دورة األلعاب األوملبية  2020يف طوكيو.
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الثاني برصي�د  4نقاط ،مقابل نقطة إليران وال يشء للصني .وتتقابل يف الجولة
الثالث�ة الي�وم األربعاء أوزبكس�تان مع كوريا الجنوبية عىل س�تاد ثاماس�ات،
والصني مع إيران عىل س�تاد ثينس�والنون .ومع انحصار الس�باق عىل البطاقة
الثانية بني إيران وأوزبكس�تان ،يكفي املنتخ�ب األوزبكي أن يحقق التعادل مع
كوريا الجنوبية ،يف حني يحتاج منتخب إيران لتحقيق الفوز بفارق ثالثة أهداف
أمام الصني ،مقابل خسارة أوزبكستان بأي نتيجة أمام كوريا الجنوبية.
املجموعة الرابعة
� يف املجموع�ة الرابع�ة تتصدر اإلمارات الرتتيب برصي�د  4نقاط من مباراتني،
بف�ارق األه�داف أم�ام األردن ،مقاب�ل نقطت�ني لفيتن�ام ،يف حني بق�ي رصيد
كوريا الش�مالية خاليا ً من النقاط .ويتقاب�ل يف الجولة الثالثة واألخرية يوم غد
الخميس ،اإلمارات مع األردن عىل س�تاد بوريرام ،وفيتنام مع كوريا الشمالية
عىل س�تاد راجامانغاال .ويكفي املنتخب اإلماراتي أن يحقق التعادل مع األردن
لضم�ان التأهل ،يف ح�ني أن األردن يحتاج للفوز من أجل حس�م بطاقة التأهل
دون انتظ�ار نتيج�ة املب�اراة الثاني�ة ،أما يف حال�ة التعادل فإن�ه يتوجب عليه
انتظ�ار نتيجة مباراة فيتنام وكوريا الش�مالية .من جهته فإن منتخب فيتنام
س�يكون مطالب بتحقيق الفوز أمام كوريا الشمالية بفارق هدفني عىل كوريا
الش�مالية ،حيث تضمن له هذه النتيجة التأهل بش�كل مؤكد بغض النظر عن
نتيجة املباراة الثانية.

كوبيلوف يؤكد مواصلته حتمل
مسؤولية تنفيذ ضربات اجلزاء

تعهد قائد ومدافع منتخب أوزبكس�تان إسالمجون كوبيلوف،
ال�ذي أصبح ه ّداف فريقه بع�د مباراتني يف بطولة آس�يا تحت
 23عاما ً  2020يف تايالند ،بأنه س�يواصل تنفيذ رضبات الجزاء
مع الفريق بعد نجاحه وفش�له يف ذات الوقت بالتس�جيل خالل
املب�اراة التي فاز به�ا املنتخب األوزبكي ع�ىل نظريه الصيني 2
  .0كان كوبيل�وف ضمن تش�كيلة الفريق الت�ي توّجب بلقبه�ذه البطول�ة منذ عامني ،كم�ا نجح يف تس�جيل رضبة جزاء
خ�الل مواجهة أوزبكس�تان االفتتاحية ضد إيران يف النس�خة
الحالي�ة ،حيث ظهرت دقة قدمه اليمنى كعامل رئيس يف بداية
فريق�ه القوية يف البطولة التي لم يهزم فيها حتى اآلن .وش�هد
الالع�ب البالغ م�ن العمر  22عاما ً صعودا ً وهبوطا ً يف مس�تواه
من�ذ تكليف�ه قائدا ً للفريق حتى اآلن يف تايالن�د ،لكنه يعتقد أن
أخذ زمام املبادرة يف اللحظات الحاس�مة يُعد جزءا ً ال يتجزأ من
كونه قائ�دا ً للفريق .وقال مدافع فريق بونيودكور ،الذي تفوق
عىل حارس مرمى املنتخب الصيني تش�ن وي يف الشوط األول:
“هن�اك عدة أس�باب وراء قيامي بتنفيذ رضب�ات الجزاء ،قبل
أن أه�در رضبة الجزاء الثانية يف الش�وط الثاني أمام الصني”.
وأوضح“ :أحد األس�باب هو أنني قائ�د الفريق ،وأخربني املدير
الفني أنني أس�تطيع تحمل مس�ؤولية تنفي�ذ رضبات الجزاء.
له�ذا الس�بب ،يف كل م�رة ،س�أحاول” .وأضاف“ :لق�د تدربت
ع�ىل رضبات الجزاء خالل الحصة التدريبي�ة قبل املباراة .أمام
الصني تمكنت من تس�جيل رضبة الج�زاء األوىل وكنت واثق يف
امل�رة الثانية ،لكن ربما فق�دت بعض الرتكيز خ�الل التنفيذ”.
الفوز الذي تحقق يوم الخميس املايض وضع أوزبكس�تان عىل
مقربة من بل�وغ األدوار اإلقصائية ،مع وجود هدف مزدوج يف
جعبتهم يتمثل يف حسم إحدى بطاقات التأهل لأللعاب األوملبية
 2020يف طوكي�و إضافة إىل الدفاع عن لقب بطولة آس�يا تحت
 23عاماً ،وهم يس�عون إىل التعادل أو أفضل من ذلك ضد كوريا
الجنوبية ،اليوم األربعاء من أجل حسم التأهل إىل الدور القادم.
بينما فازت أوزبكس�تان بهذه البطولة يف عام  ،2018لم تظهر
البالد إطالقا ً يف دورة األلعاب األوملبية أو يف كأس العالم ،ويعتقد
كوبيل�وف أن الوقت قد حان اآلن لزمالئ�ه يف الفريق لكرس هذا
الحاجز.وق�ال“ :بعد أن خرجنا بالتع�ادل من املباراة األوىل ضد
إيران ،تمكنا من تحقيق االنتصار أمام الصني ،وهذا مهم للغاية
بالنسبة لنا” .وتابع“ :فاز املنتخب الكوري الجنوبي عىل إيران،
يوم األحد املايض ،واآلن فإن فوزنا عىل الصني يعني أننا نتفوق
يف ع�دد النق�اط وفرصنا أكرب م�ن أجل التأهل إىل ال�دور التايل.
وأردف“ :لسوء الحظ ،لم يتأهل منتخبنا قط إىل نهائيات كأس
العال�م أو األلعاب األوملبي�ة ،واآلن لدينا فرصة للتأهل لألوملبياد
وهذا هو السبب يف أننا س�نبذل قصارى جهدنا” .وختم“ :يقع
عىل عاتقنا الكثري من املس�ؤولية ،لكننا نشعر بهذه املسؤولية
وسنحاول التأهل لألوملبياد”.

ميالن يتعاقد مع كيري على سبيل اإلعارة
تعاق�د ميالن مع الدنماركي س�يمون
خيار الراء
كيري عىل سبي ِل اإلعارة مع
ِ
النهائي ،قادما إليه من إشبيلية.
غ�ري مُ وفق�ة يف
كي�ري وبع�د ف�رتة ٍ
ِ
َ
الصي�ف
إيطالي�ا بع�د انضمامِ �ه
املايض مُ ع�ارا ً إىل أتاالنتا ،حيث َخرج
ً
امل�درب جان
رسيع�ا م�ن حس�ابات
ِ
بي�ريو غاس�برييني ،اخت�ار التعاق� َد
بالالعب
م�ع ميالن الذي رَحب ب�دوره
ِ
الدنمارك�ي الذي س َيس�تهل تدريبا ِته
مع الروسونريي غدا الخميس.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7168 :االربعاء  15 -كانون الثاني 2020

متظاهرون يوقدون الشموع على روحي شهيدي
الصحافة امحد عبد الصمد وصفاء غالي

البرصة  /نينا:
اوق� َد متظاه�رون يف س�احة االعتصام وس�ط محافظ�ة البرصة الش�موع عى روحي
الش�هيدين احمد عبدالصمد وصفاء غايل اللذين اغتيال الجمعة املايض من قبل مسلحني
مجهولني اثناء تغطيتهما للتظاهرات .

بعد نحو عامين ونصف على إلغاء ترخيصها

األردن يسمح لقناة “اجلزيرة”
باستئناف عملها

عمان/األناضول:
َ
ق�ال مص�در أردني مطل�ع إن حكومة بالده أبلغ�ت مكتب قناة “الجزي�رة” القطرية،
بإمكانية اس�تئناف العم�ل لدى اململكة ،بع�د نحو عامني ونصف ع�ى إلغاء ترخيص
القناة.
ويف حديث�ه لألناضول ،أوضح املصدر أن “الجهات الرس�مية أبلغ�ت مكتب الجزيرة يف
عمان بإمكانية استئناف عملها كما كان يف السابق”.
وحت�ى الس�اعة  17.05ل�م تصدر إفادة رس�مية من الس�لطات األردني�ة وال من قناة
“الجزيرة” بخصوص األمر.
وكان�ت عم�ان ،قررت إغالق قن�اة الجزيرة ،إب�ان الحصار عى قط�ر منتصف ،2017
عندم�ا قررت اململكة حينها تخفي�ض التمثيل الدبلومايس مع الدوحة وإلغاء ترخيص
القناة لديها.
واستعادت الدولتان تمثيلهما الدبلومايس العام املايض ،بعد أن قرر األردن تعيني سفر
ل�ه بقط�ر يف يوليو /تموز  ،2019لتقوم األخرة بخطوة مماثلة يف أغس�طس /آب من
نفس العام.
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نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي يتابع عمل
الصحفيني يف كربالء ويسهم يف حل مشاكلهم

الت�ي تواجههم ويطل�ب تقديم
املس�اعدة له�م وع�دم التعرض
الي جان�ب من جوان�ب عملهم
والس�يما مع محاولة اختطاف
الزميل سلمان اليارسي مراسل
وكالة الصحافة الفرنسية .
واض�اف ان نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني املركز الع�ام التدخر
وس�عا يف تقديم كل انواع الدعم
واالس�ناد واملس�اعدة للعاملني
يف مج�ال االعالم وع�ى اختالف
اختصاصاتهم وتسهم مساهمة
فاعل�ة يف حلحل�ة مش�اكلهم
وتقوم بنش�اط واس�ع ومكثف
يف حالة تعرض احدهم الي نوع
من انواع االعتداء .

كربالء  /نينا:
اك� َد رئي�س ف�رع نقاب�ة
الصحفي�ني يف كرب�الء ان نقيب
الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س
اتح�اد الصحفيني الع�رب مؤيد
الالم�ي يتابع عم�ل الصحفيني
يف املحافظة املقدس�ة والس�يما
محاولة اختطاف مراسل وكالة
الصحافة الفرنسية يف املحافظة
سلمان اليارسي .
وق�ال توفي�ق الحب�ايل ملراس�ل
الوكالة الوطنية العراقية لالنباء
 /نين�ا  /ان نقي�ب الصحفي�ني
العراقي�ني اتصل اكث�ر من مرة
يس�تفرس فيه�ا ع�ن اح�وال
الصحفيني ويتفاعل مع املشاكل

استقطاب سياسي لمستخدميه

فيسبوك معرتفا :نعم ...اسهمنا يف انتخاب ترامب
الس فيغاس/وكاالت:
اضطلع فيس�بوك بدور يف وصول
دونال�د ترامب إىل البي�ت األبيض
الذي عرف كيف يستفيد إىل أقىص
ح�د م�ن أدوات موق�ع التواص�ل
االجتماع�ي ،كما أقر مس�ؤول يف
الرشكة .لكن هذا ال يعني يف نظره
أنه يجب تغير قواعد عمل املوقع
بشكل جذري.
ويف رس�الة طويل�ة مخصص�ة
لنظرائه تساءل أندرو بوسوورث
“ه�ل أن فيس�بوك مس�ؤول عن
انتخ�اب دونالد ترامب؟” .وأجاب
يف ن�ص بعن�وان “تأم�الت لع�ام
 ”2020نرشت�ه أوال صحيف�ة
“نيوي�ورك تايم�ز” ث�م كاتب�ه
“أعتق�د أن اإلجاب�ة نع�م ،لك�ن
لي�س لألس�باب التي يفك�ر فيها
الجميع”.
وأض�اف املس�ؤول ال�ذي يعت�ر
ضمن دائرة املستشارين املقربني
م�ن م�ارك زوكرب�رغ مؤس�س
فيسبوك أن الرئيس األمركي “لم
ينتخب بسبب املعلومات الروسية
الخاطئ�ة أو رشك�ة كامري�دج
أناليتيكا .انتخب ألنه أطلق أفضل
حملة دعائية رأيتها عى اإلنرتنت.
ال غ�ر” .وتعرضت ه�ذه الرشكة
النتق�ادات ش�ديدة لع�دم وق�ف
حم�الت ن�رش معلوم�ات خاطئة
خالل انتخابات  2016الرئاس�ية.

ومع اقرتاب االس�تحقاق الرئايس
األمرك�ي يف  2020تضاع�ف
املجموع�ة جهوده�ا م�ن أج�ل
التص�دي ملح�اوالت التالع�ب عى
منصاتها املختلفة.
ويرفض موقع فيسبوك أن يحذو
ح�ذو موق�ع تويرت ال�ذي أعلن يف
أكتوب�ر أن�ه س�رفض أي دعاية
ألغ�راض سياس�ية يف أي م�كان
من العالم .وباس�م حرية التعبر،
يدافع زوكربرغ بانتظام عن نرش
رسائل سياسية عى موقعه حتى
وإن كانت تنطوي عى أكاذيب.
من جهت�ه تبن�ى مح�رك البحث
غوغ�ل موقف�ا وس�طا بمواصلة
الس�ماح بنرش دعايات سياس�ية
لكن�ه ش�دد القواعد الت�ي تحظر
ن�رش رس�ائل خاطئ�ة (كموع�د
خاطئ لالقرتاع) أو منع استهداف
الناخبني.
ولم تلجأ حملة دونالد ترامب بحد
ذاته�ا إىل “نرش معلومات خاطئة
أو الخ�داع” يف  2016كم�ا ق�ال
بوس�وورث .وأعلن “اس�تخدموا
فق�ط األدوات الت�ي وضعناه�ا
يف ترصفه�م إلظه�ار املضم�ون
املناس�ب للفئ�ة املناس�بة م�ن
األشخاص”.
وأوض�ح أن موق�ع التواص�ل
االجتماع�ي م�ا دام محافظا عى
سياس�ته م�ن ناحي�ة الدعاي�ات

ألغ�راض سياس�ية م�ع اق�رتاب
استحقاق  2020االنتخابي ف�“قد
تك�ون النتيجة نفس�ها” ،مؤكدا
أنه ش�خصيا يدعم الديمقراطيني
بقوة .وأض�اف املس�ؤول “مهما
كان�ت عملي�ة اس�تخدام األدوات
الت�ي يف حوزتن�ا لتغي�ر النتيجة
مغري�ة ،فأن�ا مقتنع بأن�ه يجب
أال نفع�ل ذلك أب�دا” .وتابع “هذا
ال يعن�ي أن�ه ليس هن�اك حدود”
مش�را مث�ال إىل التحري�ض ع�ى

العنف.
وأعل�ن “لك�ن إذا غرن�ا نتيج�ة
(اق�رتاع) دون أن نقن�ع حق�ا
القاعدة الشعبية عندها لن نحصل
سوى عى ديمقراطية زائفة .وإذا
وضعن�ا قيودا عى املعلومات التي
يحصل عليها الناس وما يمكنهم
قوله عندها تك�ون الديمقراطية
غائبة تماما”.
وبرس�الته الت�ي كان يفرتض أن
تبق�ى داخلية ،يقول بوس�وورث

إنه يريد “إطالق مناقشات” حول
االنتقادات التي توجهها الصحافة
بانتظام .وأقر فيها بأن املجموعة
لم تتحرك برسعة كافية للتصدي
ملش�اكل أم�ن البيان�ات ون�رش
معلوم�ات خاطئ�ة والتدخ�الت
الخارجي�ة ،وأن�ه بإمكانها اتخاذ
خطوات أكر بش�أن االستقطاب
الس�يايس املتنام�ي ملس�تخدمي
املوق�ع وش�فافية تش�غيل
برمجياتها الخوارزمية.

األزمة الليبية تدفع اإلعالم املصري إىل جتاوز حمليته

أحمد حافظ
كاتب مرصي
ظه�رت ب�وادر التغ�رات يف السياس�ة
اإلعالمية املرصية مع عودة وزارة اإلعالم،
وسحب البس�اط من تحت أقدام األجهزة
األمنية التي كانت تدير املش�هد اإلعالمي،
والنقطة األب�رز يف هذا التح�ول االنفتاح
ع�ى قضاي�ا املنطق�ة وخصوص�ا بع�د
التدخ�ل الرتكي يف الش�أن الليبي وتأثره
عى األمن القومي املرصي.
وفرض�ت التدخالت الرتكي�ة يف ليبيا ،عى
اإلعالم املرصي زيادة االهتمام بالتطورات
اإلقليمي�ة ،وأصب�ح التغ�ر ملموس�ا يف
نوعي�ة القضايا محل االهتم�ام منذ تويل
أسامة هيكل وزير الدولة لإلعالم منصبه
الشهر املايض.
وبدأت صحف وفضائيات ومواقع مرصية
تض�خ معلوم�ات وتحليالت ع�ن األزمة
الليبي�ة التي كان االهتم�ام بها محدودا،
عى الرغم من اندالعها منذ تس�عة أعوام
وتأثراته�ا معروف�ة عى األم�ن القومي
ملرص.
ل�م يعتد اإلع�الم املرصي ه�ذا النوع من
القضاي�ا ،وكان مكبّ�ال بقي�ود عدي�دة،
وانصب تركيزه عى األوضاع املحلية ،غر
أن الش�عور بعدم مباالة ال�رأي العام بما
يج�ري يف محيطه ،فرض ع�ى الحكومة
التنبيه عى وس�ائل اإلع�الم بعدم تجاهل

م�ا يج�ري م�ن تط�ورات له�ا انعكاس
مبارش عى مرص ،وظهر ما يشبه تحضر
الجمهور لكل االحتماالت بما فيها تدخل
الجيش املرصي يف ليبيا.
وأك�دت مصادر إعالمية ،أن األيام القليلة
املقبل�ة ستش�هد الرتكي�ز ع�ى أن يكون
اإلع�الم صاحب صبغ�ة خارجية ،بحيث
يحصل القارئ واملش�اهد عى املعلومات
املرتبطة باملشكالت التي تواجهها الدولة
ولها أبعاد إقليمية ،من الصحف والقنوات
املحلي�ة ،وإتاح�ة حيّز أك�ر للمعلومات
ملواجه�ة الح�رب الت�ي تنال م�ن بعض
تحركات مرص.
ويأت�ي ذلك بع�د إق�رار مجلس ال�وزراء
امل�رصي ،األس�بوع امل�ايض ،للسياس�ة
اإلعالمي�ة الت�ي عرضها هيكل ،وس�وف
يص�در خ�الل أي�ام ق�رار حكوم�ي
باختصاص�ات ال�وزارة يف إط�ار خط�ة
الحكوم�ة للترسي�ع م�ن وت�رة إصالح
وتطوير املنظومة اإلعالمية عر استدعاء
شخصيات مشهود لها بالخرة والكفاءة
املهنية ،وسحب البس�اط من تحت أقدام
األجهزة األمنية.
ويبدو واضح�ا أن هناك توجها حكوميا،
ليج�د املواطن يف إعالمه م�ا يحتاجه من
املعلوم�ات دون أن يضط�ر إىل البح�ث
عنها يف منابر خارجية ،اعتادت استثمار
القيود املفروضة عى اإلعالم املحيل لجذب
الجمهور املرصي ملتابعتها.
وتويل السياس�ة الجديدة لإلع�الم تركيزا
عى أن يس�بق التفاعل اإلقليمي والتأثر
ال�دويل ،نش�اطات الحكوم�ة الروتينية،
والتقليل من تس�ليط الضوء عى الخطط
التنموية واملرشوعات القومية ،ألن الدور
الفاع�ل لإلع�الم عى املس�توى الخارجي
ل�ن يتحق�ق بمناقش�ة قضاي�ا دعائي�ة
للحكومة.
ورأى محمود خليل أستاذ اإلعالم بجامعة
القاه�رة ،أن مواكبة التحوالت اإلقليمية،
لن يتحقق فقط بوضع سياس�ة إعالمية
جدي�دة تقوم عى التفاعل م�ع األحداث،

ألن هناك تحديات كثرة تواجه املنظومة
برمتها ،وتبدو عصية عى الحل.
وأكد  ،أن تصاع�د أدوار اإلعالم الخارجي
مقاب�ل تراج�ع نظ�ره امل�رصي ،يرتبط
بتصدر إعالميني للمش�هد ليسوا مهنيني
بالدرج�ة الكافي�ة ،ول�دى بعضهم خواء
ّ
يط�ورون م�ن ثقافته�م
س�يايس ،وال
ويناقش�ون القضاي�ا من زواي�ا ال تقنع
الش�ارع ،وال يقدمون له مادة تغنيه عن
متابعة املنصات الخارجية.
ويرتب�ط االهتمام الحكومي بدور اإلعالم
باتس�اع دائ�رة التحدي�ات ع�ى مختلف
الجبه�ات التي زادت م�ع مالمح التدخل
الرتكي يف ليبيا ،وتحرك القاهرة ملجابهته،

م�ا يفرض ع�ى اإلعالم تغير مس�اراته،
من القيام بدور الظهر السيايس للسلطة
يف الداخ�ل إىل الداع�م له�ا يف معاركها يف
الخ�ارج .وي�رى متابع�ون ،أن الحكومة
أدرك�ت خط�ورة خوض مع�ارك دون أن
يكون لديها أذرع إعالمية تقوم بدور قوي
ومؤث�ر يخ�دم أهدافها ،فم�ن الصعوبة
يف ظ�ل التوترات الراهن�ة أن يظل اإلعالم
يخاطب نفسه.
وق�ال خلي�ل “ال يمكن أن يلع�ب اإلعالم
املرصي دورا عى املس�توى اإلقليمي ،وال
توج�د لديه ش�بكة مراس�لني يف مناطق
الرصاع ،مثل الكثر من املحطات العربية،
ويصع�ب تحقي�ق رغب�ات الحكوم�ة،

وهناك قن�وات إخباري�ة تتجاهل تغطية
األحداث ..لن يستفيق اإلعالم املرصي من
الغيبوبة قبل وصوله مرحلة االستقاللية
الكاملة”.
ويقول متابعون ،إن عودة الريادة لإلعالم
امل�رصي تش�رتط ت�رك إص�الح وتطوير
املهن�ة ألهله�ا .فهن�اك مرصي�ون كث�ر
س�اهموا يف تأسيس قنوات عربية كرى،
ّ
أي أن الدول�ة لديه�ا ك�وادر ق�ادرة عى
النه�وض باملنظوم�ة ،لكنه�ا بحاجة إىل
إفساح املجال أمامها.
ويف خطوة غر مسبوقة ،بدأت توجيهات
رس�مية مبارشة لإلع�الم بع�رض اآلراء
والتوجه�ات املختلفة ،وتحقيق املزيد من

االنفتاح عى القوى واألطياف املتنوعة ،يف
توجه قد يعكس وج�ود رغبة للتخيل عن
الصوت الواحد.
وأدرك القائمون ع�ى اإلعالم أن األطراف
املعارض�ة للحكوم�ة تذه�ب إىل الصحف
والقن�وات الت�ي تتناغم م�ع توجهاتها،
وجميعها يصدر ويبث من خارج الحدود
دون سيطرة عى املحتوى.
ويشر مراقبون ،إىل أن إفساح املجال أمام
أصحاب اآلراء املعارضة غر منطقي ،ألن
ظهور ه�ؤالء يف اإلعالم يرتبط بوجودهم
يف الشارع ،وهو ما لم يتحقق بعد .وحتى
إن كان وج�ود آراء متع�ددة يف الصح�ف
والقنوات ،بمثابة “توجيه رسمي” ،تظل
هن�اك عقبة كب�رة أم�ام تحقي�ق ذلك،
تكم�ن يف وج�ود مس�ؤولني يف مناص�ب
إعالمية يبادرون بمنع الصوت اآلخر دون
أن تطالبه�م ّ
أي جهة بذلك ،ويعترون أن
فتح الباب أمام رأي مختلف يتس�بب لهم
يف أزمات أو يهدد مناصبهم.
لك�ن م�ا يطم�ن البع�ض ،أن الحكومة
عندم�ا وضعت مس�ؤولية تطوير وإدارة
املش�هد اإلعالم�ي بني يدي وزي�ر اإلعالم
الجدي�د ،أنهت التخب�ط يف االختصاصات
والتدخالت التي كانت تقوم بها مؤسسات
مختلفة ،اعتادت وضع سياسة تحريرية
مليئة بالخطوط الحمراء.
وأك�د حم�دي الكني�ي عض�و الهيئ�ة
الوطني�ة لإلع�الم ،نقي�ب اإلعالمي�ني
السابق ،أن “التحرك األخر بملف اإلعالم
بداية حقيقي�ة للتعامل مع امللف عى أنه
أمن قوم�ي ،لكن يج�ب أن ينتقل ذلك إىل
العاملني داخل املنظومة”.
وأض�اف أن الوصول إىل مس�توى اإلعالم
املح�رتف ،وفق م�ا تري�د الحكومة ،ليس
باألمر الس�هل ،غ�ر أن تطبي�ق القواعد
بش�كل ص�ارم ع�ى الجمي�ع ،وتنس�يق
األدوار بني الهيئ�ات والنقابات اإلعالمية
يضم�ن تنفي�ذ االس�رتاتيجية الجدي�دة
الت�ي تهدف إىل عودة الصح�ف والقنوات
املرصية لتقوم بدور فاعل ومؤثر.
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“الزوراء” تستذكر كاشف “أعماق السجون يف العراق” الروائي الراحل غائب طعمة فرمان
ل�م تس�تثن التقلب�ات السياس�ية واألح�داث
الش�ديدة يف الع�راق الروائين ،فهاج�ر الكثر
منهم إىل ع�دة بلدان وفرت ملجأ آمن�ا لهم ،وبعضهم
عاش وم�ات فيها ...غائ�ب طعمة فرم�ان واحد من
ه�ؤالء الذين هاجوا مبكرا ،أم�ا كتاباته حملت هموم
بغ�داد مكون�ة وثيقة واس�عة عن حياة ش�عب عانى
كتابة – مجال الشرقي

لق�د مثل�ت الكتابة ل�دي غائ�ب طعمة
فرمان شكال من انتظار عودته اىل بغداد
الت�ي لم يك�ف عن تتب�ع اخبارها كنوع
من ان�واع الخ�الص من وحش�ة املنفى
التي كان يحيى فيها.
واملع�روف ان غائ�ب ولد يف اح�د االحياء
البغدادي�ة الش�عبية البس�يطة وم�ن
أرسة معدومة وش�هد ع�ى كل التقلبات
السياس�ية التي عاش�تها بغداد والعراق
والتي اجربت�ه يف املحصلة ع�ى مغادرة
وطنه اىل املنفى.
س�عى فرمان يف روايات�ه التأريخ لبغداد
والعراق ،لذل�ك فان كل رواية هي تاريخ
لوقائ�ع تاريخية معينة عاش�تها بغداد
والعراق ومرسحها دائما الحي الش�عبي
البغ�دادي  ...وذل�ك يبدو جلي�ا يف رواية
خمس�ة أصوات عن بغداد م�ا قبل ثورة
 1958ث�م يف رواية املخاض التي تحدثت
ع�ن ما قبل تلك الث�ورة وما بعدها ثم يف
روايتي القربان وظالل عى النافذة التي
جاءت ملرحلة ما بعد تلك الثورة.
وط�وال م�دة غربته ع�ن الع�راق اعيى
الفراق غائب طعمة فبقي يتطلع بلهفة
للع�ودة اىل وطن�ه وه�ذا م�ا يقوله عى
لسان بطل روايته املرتتجى واملؤجل.
الحياة يف الغربة ليست سوى انتظار ليش
م�ن دون ان نعرفه ع�ى وجه التحديد ..
الحي�اة هن�ا ارض الغربة تتح�ول اياما

•مولود آخر ( مجموعة قصص ) 1959
•النخلة والجران (رواية) 1966
•خمسة أصوات ( رواية ) 1967
•املخاض ( رواية ) 1973
•القربان ( رواية ) 1975
•ظالل عى النافذة ( رواية ) 1979

جربا ابراهيم جربا

حممد باروت

الكثر.
غائ�ب طعمة فرمان ،من الصع�ب العثور عى روائي
عراقي كتب عن الحياة العراقية كما كتبها هو ،حتى
وص�ف بأنه «يحم�ل بغداد معه اينم�ا ذهب وال يتعب
م�ن النظر اليها كما ينظر الطفل اىل لعبته ،هو
بحاجه اىل رائحة بغداد وشمسها».

غائب واجلواهري

أبدع رواية “النخلة واجلريان” مشكال ميزة
يف األدب الروائي املعاصر بالعراق

عبد الرمحن منيف

انتظر الفرج للخالص من وحشة املنفى ومات غريبا
“غائب”  ..اسم على مسمى بعد رحيله بلهفة العودة اىل الوطن
ولي�ايل وازق�ة مليئة بالكوابي�س .ولهذا
يلخ�ص فرمان تجربته يف ث�الث مراحل
ه�ي مرحل�ة ال�رتاث العربي ث�م حركة
الرتجم�ة االدبي�ة م�ن االدب ال�رويس
والفرن�ي واالنجلي�زي وص�وال اىل
رحلته وس�كنه يف مرص يف زمن نش�اط
الحرك�ة االدبي�ة .وفض�ال ع�ن انتاج�ه
االدبي الواس�ع فقد حفظ فرمان حصة
كب�رة من الرتجمة اذ ترج�م اىل العربية
لدستويفس�كي ولفوش�كن وللصين�ي
لوشكن وغرهم .
واىل الع�راق بقي فرمان يتطلع اىل وطنه
لكنه رحل يف الغرب�ة ناثرا روحه يف ازقة
بغداد الت�ي كتب عن عالقت�ه بها قائال:
انايف الغرب�ة يعجبني ان اكتب عن بغداد
واج�واء بغداد ربم�ا يكون ذلك س�الحا
ضد الذوب�ان والضياع نوعا م�ن الدفاع
عن النف�س واملغامرة واالتصال الروحي
بالوطن.
غائ�ب طعمة فرمان عانى م�ن الغربة،
لكن�ه لم ينس بل�ده اطالقا وق�د تناول
الحي�اة البغدادي�ة ب�كل تفاصيله�ا يف
رواياته وما كتبه للم�رسح العراقي من
مشاهد مهمة فهو عندما كتب مرسحية
(النخل�ة والجران) انم�ا ضمنها الحياة
البغدادية التي عشناها جميعا.
•غائب طعمة فرمان روائي عراقي ،ولد
يف بغداد عام  1927وتويف يف موس�كو يف
ع�ام  ،1990من أهايل محل�ة املربعة يف
بغداد أديب عراقي ل ُه مرلفات عديدة.
•مؤلفاته
•األعمال الروائية والقصصية
•حص�اد الرح�ى ( مجموع�ة قصص )
1954

مراحل حياته..
•– املرحل�ة العراقي�ة األوىل (1926
–  :)1947وتمت�د م�ن والدت�ه ،حت�ى
مغادرت�ه الع�راق إىل م�رص لاللتح�اق
بجامعة القاهرة -كلية اآلداب.
•– املرحل�ة املرصي�ة (:)1951 – 1947
وتش�مل سنوات الدراس�ة التي أمضاها
يف القاهرة.
•– املرحل�ة العراقي�ة الثاني�ة (– 1951
 :)1954وتمت�د من عودته من القاهرة،
حن أنه�ى يف جامعته�ا الس�نة الثالثة
من دراس�ته الجامعية ،لحن اضطراره
ملغادرة العراق ،بحثا ً عن عمل ،واتجاهه
إىل سوريا ثم لبنان.
ُّ
الت�رشد (:)1960 – 1954
•– مرحل�ة
وتمت�د م�ن مغادرته إىل لبن�ان ،وتنقله،
من دولة إىل أخرى حتى استقر به املقام
يف الص�ن ،التي غادرها بع�د قيام ثورة
(14تموز )1958/عائدا ً إىل بغداد ،حيث
أم�ى ف�رتة من حيات�ه فيه�ا اتصفت

•آالم السيد معروف ( رواية ) 1980
•املرتجى واملؤجل ( رواية ) 1986
•املركب ( رواية ) 1989
•ترجماته
•ترج�م نحو ثالث�ن كتابا ون�ال جائزة
رفيعة ع�ى جهده يف ه�ذا الجانب ومن
ترجماته:
•أعمال تورجنيف يف خمسة مجلدات
•القوزاق لتوليستوي
•مجموعة قصص لدستويفسكي
•مجموعة قصص لغوركي
•املعلم األول اليتماتوف
•مجموعة أعمال بوشكن
•لوشن عمالق الثقافة الصينية
• ول�د عام  1927يف أحياء بغداد الفقرة
وأنهى دراسته اإلبتدائية والثانوية فيها.
• أصيب بالتدرن يف وقت مبكر.
• س�افر إىل مرص للعالج ليكمل دراسته

يف كلية اآلداب.
• أت�اح ل�ه وج�وده يف م�رص اإلحتكاك
املب�ارش يف الواقع الثقايف القاهري فكان
يحرض مجالس أش�هر األدباء املرصين،

مجل�س الزيات ومجلس س�المة موىس
ومجل�س نجي�ب محف�وظ ظه�رة كل
جمعة يف مقهى األوبرا.
• مارس كتابة الشعر أوال ...لكنه أخفق
فيه.
• عمل منذ منتصف خمس�ينيات القرن
العرشين يف الصحافة األدبية.
•ه�و “غائب ابن طعم�ة ابن فرمان ابن
رزوق�ي “ ،ولد يف  ،1927يف محلة املربعه
يف بغ�داد ،ألرسة فق�رة حيث كان يعمل
والده س�ائقا ،وأنهى دراسته االبتدائية
والثانوي�ة ث�م أصي�ب بمرض”ال�درن”
وس�افر إىل مرص للعالج و أكمل دراسته
هناك يف كلية اآلداب ،وس�هل له تواجده
يف مرص االنخراط يف الوسط الثقايف.
•انخراط غائ�ب يف السياس�ة وانتماءه
إىل الفك�ر اليس�اري االش�رتاكي س�بب
ل�ه متاعب كثرة مع الس�لطة يف بالده،
حي�ث عاقبت�ه الحكوم�ات العراقي�ة
املتعاقب�ة بإس�قاط الجنس�ية العراقية
عن�ه مرت�ن ،وكان ق�د اس�هم يف إعداد
كتاب بعن�وان “من أعماق الس�جون يف

العراق” وهو كت�اب يتناول ما يجري يف
الس�جون العراقية يف ذل�ك الوقت ،ولقد
س�افر إىل روس�يا “االتحاد الس�وفيتي”
وتزوج وعاش بها حوايل ثالثن عاما ً.

بعدم االستقرار ،مما اضطره إىل معاودة
السفر إىل موسكو عام .1960
•– املرحلة الروس�ية (:)1990 – 1960
وه�ي آخر مراحل حياته وأكثرها أهمية
م�ن حيث تبل�ور ثقافته وب�روز إبداعه
األدبي.
متى بدأ الكتابة..
•ب�دأ غائ�ب ينظم الش�عر ث�م اتجه إىل
كتابة القصة القص�رة والتحق بالعمل
يف الصحافة منذ منتصف الخمس�ينيات
للقرن املايض ،ثم اتجه إىل كتابة الروايات
الت�ي ع�دت البداي�ة الحقيقية لتدش�ن
الرواي�ة العراقي�ة ،ونالت تقدي�ر النقاد
والكت�اب الع�رب .ولقد ب�رع يف ترجمة
األدب الرويس حيث ترج�م حوايل ثالثن
كتا ًبا لرم�وز األدب والثقافة الروس�ية،
وكان هذا هو عمله الذي يعيش منه منذ
أن انتقل للعيش يف االتحاد الس�وفيتي يف
ذلك الوقت يف بداية الستينيات.
فرمان يف اطروحات دراسية
•حيض ادب غائب طعمه فرمان بالعديد
م�ن الدراس�ات واالطروحات الدراس�ية
فف�ي دراس�تها للماجس�تر خصص�ت
“ميس�اء نبيل عبد الحمي�د” موضوعها
ل�”الغرب�ة واالغ�رتاب يف رواي�ات غائب
طعمه فرمان قالت فيها -:يرى الكثرون

َّ
أن أهمي�ة “غائ�ب طعم�ة فرم�ان”
بالنس�بة لألدب العراق�ي الحديث تكمن
يف رواياته ،ففي عام  1966أصدر روايته
األوىل (النخل�ة والج�ران) ،ومن خاللها
ق�دم رواية تأسيس�ية متمي�زة يف األدب
الروائ�ي املعارص يف الع�راق ،ولقد كرَّس
الجزء األكرب من نشاطه اإلبداعي لكتابة
رواي�ات أخ�رى وصل عدده�ا إىل ثماني
روايات ،محاوالً من خاللها بناء عمارته
الروائية ،وترس�يخ وجوده عى َّ
أنه أبرز
روائي عراقي ،ول�ه مكانته املتميزة بن
الروائين العرب املعروفن”.
وتضي�ف “لقد حاول (غائب) ،من خالل
روايات�هْ ،
أن ي�ؤرخ لبغ�داد والعراق ،كل
رواي�ة ت�ؤرخ لوقائ�ع مرحل�ة تأريخية
معين�ة .والتأري�خ ال�ذي تناول�ه مثبت

يف م�كان مح�دد ه�و :املحلة الش�عبية
مكان آخر،
البغدادي�ة .وعداها فما م�ن
ٍ
ع�دا أرض الغرب�ة ،التي تح�دث عنها يف
رواي�ة (املرتجى واملؤج�ل) .نجد روايته
األوىل تعكس أجواء م�دة الحرب العاملية
الثاني�ة ،فيم�ا تج�ري أح�داث رواي�ة
(خمس�ة أصوات) يف مدة الخمس�ينيات
التي س�بقت (ث�ورة 14تم�وز .)1958
وتتناول رواي�ة (املخاض) الظروف التي
شهدها العراق ،أو باألحرى :بغداد ،خالل
مرحلة م�ا قبل (ث�ورة 14تموز )1958
َ
روايتا (القربان) و(ظالل
وما بعدها .أما
عى الناف�ذة) فتتناوالن مرحل�ة ما بعد
ع�ام  .1963فيما تغطي رواية (املركب)
مرحلة الثورة النفطية يف الس�بعينيات.
وبذلك يمكن الق�ول َّ
إن روايات (غائب)
يمكن عده�ا بمثابة تس�جيل لتفاصيل
الحياة الش�عبية العراقي�ة – البغدادية،
منذ الحرب العاملية الثانية حتى منتصف

السبعينيات”.
اما الكاتبة س�ماح عادل فقد كتبت عنه
قائلة -:
انخ�راط غائ�ب يف السياس�ة وانتماءه
إىل الفك�ر اليس�اري االش�رتاكي س�بب
ل�ه متاعب كثرة مع الس�لطة يف بالده،
حي�ث عاقبت�ه الحكوم�ات العراقي�ة
املتعاقب�ة بإس�قاط الجنس�ية العراقية
عن�ه مرت�ن ،وكان ق�د اس�هم يف إعداد
كتاب بعن�وان “من أعماق الس�جون يف
العراق” وهو كت�اب يتناول ما يجري يف
الس�جون العراقية يف ذل�ك الوقت ،ولقد
س�افر إىل روس�يا “االتحاد الس�وفيتي”
وتزوج وعاش بها حوايل ثالثن عاما ً.
آراء يف غائب طعمة فرمان
رأي الكاتب عبد الرحمن منيف
قال عنه الروائي الش�هر عب�د الرحمن
مني�ف واصفا غربت�ه”ال أعتقد أن كاتبا
عراقي�ا كتب عنها كما كتب غائب ،كتب
عنها من الداخل يف جميع الفصول ويف كل
األوقات ،وربما إذا أردنا أن نعود للتعرف
عى أواخ�ر األربعينيات والخمس�ينيات
البد أن نعود إىل ما كتبه غائب.
جربا ابراهيم جربا
وصفه الروائي جربا إبراهيم جربا قائال،
”يكاد يكون غائب طعمة فرمان الكاتب
العراق�ي الوحيد الذي يركب أش�خاصه
وأحداثه يف رواياته تركيبا حقيقيا”.
محمد باروت
ق�ال عن�ه محم�د ب�اروت “كان غائ�ب
عراقي�ا يف كل يشء حت�ى يف الرواية التي
رآها “برملان الحي�اة الحقيقي” إذ كثف
يف ه�ذه الرواية كل فهمه لطبيعة الرواة
ووظيفته�ا ،ففي قاع الحياة الش�عبي،
وقائع�ه وأحداث�ه وعالقات�ه وتفاصيله
ومش�اهده ،تنه�ض رواي�ة غائ�ب
وتتك�ون ،وكأنه�ا ترتق�ي بنث�ر الحياة
اليوم�ي ،هذا الذي يب�دو معادا ومكرورا
وأليفا إىل مس�توى امللحمة والتاريخ ،أي
إىل مستوى الكلية”.
•هك�ذا كان غائب طعمة فرمان عراقيا
حقيقي�ا يف كل حيات�ه ويف كل كتابات�ه
يص�ف الحي�اة البغدادي�ة رغ�م غربت�ه
انه�ا الص�ورة الواضح�ة يف رواياته وما
مرسحي�ة النخل�ة والج�ران وغره�ا
اال انع�كاس حقيق�ي له�ذا الراح�ل
العراقي االصيل ال�ذي نتمنى من كتابنا
وصحافتنا ان التنساه ولعلنا يف الزوراء
ق�د وفينا بعضا مما يج�ب ان يذكر فيه
غائب طعمه فرم�ان الذي ولد يف املربعة
ببغ�داد وع�اش وم�ات يف روس�يا ع�ام
1990غريبا.

شهادات موثقة
قال عنه عبد الرمحن منيف :هذا البغدادي حيمل
بغداده معه اينما ذهب
جربا ابراهيم :غائب طعمة فرمان يركب أشخاصه
وأحداثه يف رواياته تركيبا حقيقيا
حممد باروت :كان غائب عراقيا يف كل شيء
ابرز اعماله (النخلة واجلريان) و ضمنها احلياة
البغدادية
برع يف ترمجة األدب الروسي حيث ترجم حوالي ثالثني
كتابًا
• الباحثة ميساء نبيل عبد احلميد فرمان قدم رواية
تأسيسية متميزة يف األدب الروائي املعاصر يف العراق
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حنو مستقبل افضل...هلا

تدبري منزلي

 3طرق للتعامل مع شعور زوجك بالضغط

ق�د يعيش الرج�ل املتزوج ش�عورا ً بأنه
يق�ع تح�ت ضغط ش�ديد ،خاص�ة بعد
م�رور س�نوات ع�ى ال�زواج وازدي�اد
املسؤوليات.
وش�عور الرج�ل بالضغ�ط ق�د يك�ون
بسبب مشاعر داخلية متناقضة ما بني
أنه يريد أن تعتمد زوجته عليه ،وبني أنه
يش�عر بالحصار من هذه املسؤولية ،أو
ّ
تش�كل ضغطا ً عليه بالفعل،
أن الزوجة
ً
إذ ترغ�ب يف أن يك�ون موج�ودا معه�ا
يف املن�زل ألط�ول وق�ت ممك�ن ،بينم�ا
تضغط عليه بتطلّعاتها املادية ،فيشعر
باالرتباك واإلحباط نتيجة هذه الضغوط
املتناقضة.
قد تمارس�ني ضغط�ا ً ع�ى زوجك دون
أن تش�عري ،ولكن إذا الحظتِ أن زوجك
يشعر بالضغط والحصار ،علي ِك التعامل
م�ع مش�اعره ع�رب الخط�وات الث�الث
اآلتية:
 - 1إعادة النظر يف أسباب الخالفات
يج�ب أن تواجه�ي حقيق�ة أن زوج�ك
أصب�ح غ�ري ق�ادر ع�ى الصم�ود أمام
املشاكل التي يواجهها يف العالقة بينكما،

والت�ي ربم�ا يك�ون بعضه�ا ناتجا ً عن
س�وء الفهم ،قد تدركني فجأة أن ِك كنتِ

تمارس�ني نوعا ً من الضغ�ط عليه دون
قصد ،مثل اإلرصار عى بعض التطلعات

املادي�ة الت�ي تف�وق قدرات�ه ،أو إلزامه
بمسؤوليات إضافية ُتثقل كاهله.

10

نصائح حلفظ البهارات وترتيبها

ع�رب البح�ث ع�ن أس�باب الخالف�ات
بينكما ،قد تكتش�فني مص�ادر الضغط
عى زوجك.
 - 2ساعدي يف تخفيف الضغط
حامل�ا تكتش�فني مص�ادر الضغط عى
زوجك ،علي� ِك العمل عى تخفيفها عنه،
مثالً إذا كان يمر بضائقة مالية ،يمكنك
البح�ث ع�ن مص�در مس�تقل للدخ�ل،
واأله�م ه�و التوقف عن إنف�اق األموال
داع.
بال ِ
حينما يم�ر الرجل بأزم�ة ،فإنه ينتظر
أن تظه�ر زوجته دعمه�ا له ،عرب ثقتها
بأنه يس�تطيع تجاوز هذه األزمة ،وأنها
مستعدة لتحمّل الظروف العصيبة معه،
ومس�تعدة لتقدي�م املس�اعدة من أجل
ّ
تخطي هذه األزمة كفريق واحد.
 - 3ش�جّ عي زوجك وأظهري تقديرك له
ق ّدمي لزوجك دعما ً نفس�يا ً عرب ش�كره
والثن�اء عى جه�وده من أج�ل األرسة،
وتح ّدث�ي مب�ارشة ع�ن تقدي�رك ل�ه،
وامتنان� ِك لوج�وده إىل جانب�ك ،ه�ذا
يس�اعده عى نسيان املش�اعر السلبية
بما فيها الشعور بالضغط.

إىل أعم�ال التنظيف والطه�ي يف املطبخ ،تقيض مهام التدبري املنزيل تنظيم
برطمان�ات البه�ارات ،م�ا ُيس� ِّهل عملية الطه�ي .ويف هذا اإلط�ارُ ،تفيد
إرشادات التدبري املنزيل اآلتية:
َّ
• ُي َّ
الش�فافة لحفظ البهارات ،ما ُي ِّ
فض�ل اختيار الربطمانات
س�هل رؤية
محتوياته�ا .وإذا تش�ابهت البه�ارات يف الل�ون والق�وامُ ،يمك�ن تزوي�د
الربطمان�ات بملصق�ات ُي�دوَّن عليها ن�وع البه�ار الذي تحت�وي عليه.
عمومً �ا ،م�ن الرضوري حف�ظ البه�ارات يف برطمانات م�ن الزجاج ،مع
إح�كام إغالقها ،وذلك يف درجة حرارة الغرفة العاديَّة ،بعي ًدا من أي مصدر
للحرارة.
• ُيمكن حفظ البهارات يف َّ
الثالجة ألربعة أشهر ،أو يف املجمدة لسنة.
• ُيمكن تخصيص خزانة مغلقة لربطمانات البهارات.
• ُيستحس�ن توزيع الربطمانات املستخدمة يوميًّا يف متناول اليد ،ال سيَّما
امللح والفلفل ،بينما ُتحفظ البهارات األخرى يف مكان آخر بعي ٍد عن الضوء
والحرارةَّ ،
لئال تفقد نكهاتها.

املطبخ

سلوكيات

حمليب احلار ...طريقة
عمل خملل اهلالبينو

العالقات العاطفية بني املراهقني ...املقبولة واملرفوضة
تتطلبُ الطبيعة البرشية التعامل بني الجنسني بأشكال
متع�ددة ،منه�ا م�ا ه�و مس�موح ب�ه ومقب�ول دينيا ً
ومجتمعياً ،ومنها غري املقبول ،أو املرحَّ ب به.
ويف ه�ذا اإلط�ار ،نتحدث ع�ن العالق�ات العاطفية بني
فئة الش�باب،فالعالقات البرشية بني الجنسني تنقسم
إىل قس�مني ،األول العالقة املقبولة ،والثاني العالقة غري
املقبول�ة ،ويُع�رف عن ف�رتة املراهقة أنه�ا الفرتة التي
تكون فيها املش�اعر متأججة ،والعقل غري مدرك تماما ً
للترصفات التي تصدر منه.
العالقة املقبولة
العالقة العادية بني الجنس�ني يف مرحلة الشباب ،تشمل
القرابة ،وزمالة الدراس�ة ،وزمالة العمل ،والجرية ،ويف
هذه الحاالت يجب عى الش�باب مراع�اة هذا النوع من
العالقات ،وعدم التعم�ق يف التعامل مع بعضهم بعضاً،

لطلة ابهى....

واقتص�ار الحدي�ث بينهم ع�ى الدراس�ة ،أو العمل ،أو
الصحة ،أو األهل ،وعدم تجاوز ذلك ،أو الدخول يف نطاق
املزاح ،أو تضييع الوقت ،أو الخوض يف مواضيع جانبية
أخرى.
العالقة املرفوضة
أم�ا العالق�ات املرفوض�ة اجتماعي�ا ً وديني�اً ،فهي تلك
التي تتعل�ق بالعواطف ،مثل الحب الذي يتعلق فيه أحد
الطرف�ني باآلخ�ر لدرجة تجعله ال ي�رى غريه عى وجه
األرض ،وه�ذا الن�وع م�ن العالق�ات مرف�وض تماماً،
ً
خاص�ة يف مرحل�ة املراهق�ة ،ألن الش�باب يكون�ون يف
أوج اندفاعهم ،وتس�يطر عى ترصفاته�م الهرمونات،
م�ا يجعلهم يحاول�ون الخ�روج من مرحل�ة الطفولة
إىل مرحل�ة الش�باب دون تفك�ري منطق�ي أو عقالني،
باالس�تناد إىل عواطفه�م التي تحركهم يمينا ً ويس�اراً،

وق�د يقعون يف املحظورات املمنوع�ة رشعا ً وعرفا ً دون
وعي منهم ،م�ا يؤدي إىل مصائب كبرية ،يصعب عليهم
حلها فيما بعد.
دور األهل

كيفية وضع زيت اللوز على الشعر

زيت اللوز يحتوي عى كل أنواع املكونات الصحية للش�عر مثل أوميجا-3
وأحماض دهنية وفس�فور وفيتامني أ وماغنس�يوم .استخدام زيت اللوز
يغذي ويقوي شعرك وهو األنسب لعالج تساقط الشعر والشعر املترضر.
قط�رات قليل�ة تفعل الكثري من إضاف�ة النعومة واللمع�ان وتغذية فروة
الرأس .اس�تخدمي زيت لوز نقي ،معظ�م العالمات التجارية تحتوي عى
نسبة قليلة فقط من زيت اللوز وكمية كبرية من بارافني البرتول.
طريقة الشعر املبتل
بليل ش�عرك ومشطيه .زيت اللوز يترشب يف الشعر املبتل أكثر .استخدمي
املشط لفك التشابك قبل وضع عالج زيت اللوز املرطب.
افرك�ي الزيت يف فروة رأس�ك .ضع�ي كمية قليلة من زي�ت اللوز يف راحة
يدك ،وضعيها عيل فروة رأس�ك حول جذور ش�عرك .اس�تخدمي أصابعك
لتدليك الزيت يف فروة رأس�ك .هذا سيس�اعد يف تنش�يط نمو ش�عر جديد
وترطيب جذورك ويحمي شعرك.
ً
مشطا لتوزيع الزيت .مشطيه من الجذور حتى أطراف شعرك.
استخدمي
تأكدي من تغطية كل شعرك بكمية قليلة من الزيت.
غطي ش�عرك .ضعي عى شعرك غطاء الرأس الخاص باالستحمام ودعي
الزيت يترشب يف فروة رأس�ك وشعرك لحوايل ساعة .إذا كان لديك الوقت،
اتركيه طوال الليل.
اغس�يل شعرك بالش�امبو .استخدمي الشامبو لغس�ل الزيت من شعرك.
إذا ش�طفتيه بدون اس�تخدام الش�امبو ،س�يرتك ش�عرك بمظهر دهني.
استخدمي الشامبو مرة واحدة فقط.
اشطفي شعرك .اش�طفي الشامبو من شعرك وجففي شعرك باملنشفة.
عندما يجف ،سيبدو شعرك بمظهر حريري والمع.
قومي بهذا مرة باألس�بوع .هذا سيجعل شعرك قو ًيا وناعمًا .تدليك فروة
رأسك سيساعد يف الحث عيل إنبات شعر جديد بمرور الوقت.
طريقة الشعر الجاف
ً
مش�طي ش�عرك .ابدأي بش�عر جاف ممش�ط حتي يصبح
أملس�ا .زيت
اللوز جيد تحدي ًدا للش�عر السميك أو الجاف أو الذي قد أتلفته الشمس أو
الصبغات .كما أنه يساعد يف تحديد تجعد الشعر.
افرك�ي قط�رات قليل�ة م�ن زيت الل�وز يف راحة يدي�ك .فق�ط القليل من

القط�رات ،أقل م�ن نصف ملعقة ش�اي من زيت اللوز ،م�ن املفرتض أن
تكون كاف ًية لتغطية شعرك .أنت ال تريدين أن تتجاوزي الحد املعقول ،أو
سينتهي األمر بمظهر زيتي لشعرك طوال اليوم.
م�رري أصابع�ك خالل ش�عرك .اب�دأي يف املنتص�ف تقري ًبا أس�فل جذور
ش�عرك ،ومرري أصابعك خالله حتي األطراف .تغطية الجزء الس�فيل من
ش�عرك بزيت اللوز س�يقلل التطاير والتجعد ويعطي شعرك مظهرًا أكثر
ً
صقال ونعومة.
ابدأي وضعيه قري ًبا ج ًدا من جذور شعرك ،أو سيبدو شعرك دهن ًيا.
صففي ش�عرك كعادت�ك .اآلن بعدم�ا أعطيتِ ش�عرك عالج زي�ت اللوز.
صففيه بأي طريقة تختارينها .ضعي املزيد من زيت اللوز عيل مدار اليوم
إذا لزم األمر.
ضعي�ه عيل األط�راف يف أي مكان تريدين .اس�تخدام زي�ت اللوز طريقة
رائعة لحماية ش�عرك من الجف�اف واألطراف املتقصف�ة .ضعي قطرات
قليلة عيل أصابعك وضعي الزيت عيل أطراف شعرك تحدي ًدا مرات قليلة يف
اليوم إلبقاء شعرك قوي وجميل.

طبيبك يف بيتك

رجيم الطعام البارد إلنقاص الوزن الزائد

رجي�م الطعام الب�ارد إلنقاص ال�وزن وإحراق
الده�ون الصعبة يعطي نتائ�ج مرغوبة يف وقت
قي�ايس ،وال س�يَّ ما لألف�راد الذي�ن يعان�ون من
الوزن الزائد ،ويرغبون يف إنقاص أوزانهم ،بعي ًدا
م�ن اتب�اع أنظمة الرجي�م الغذائية القاس�ية أو
ممارس�ة التمرينات الرياضية املجهدة .فما هو
رجيم الطعام البارد إلنقاص الوزن؟
مم ِّيزات رجيم الطعام البارد إلنقاص
الوزن
إلنق�اص ال�وزن وإح�راق الده�ون
املرتاكم�ة يف الجس�م ،يج�در اتب�اع
ط�رق رجي�م ُت ِّ
حفز عمليَّ�ة األيض،
وتح�وِّل ده�ون الجس�م إىل طاق�ة.
ومن ب�ني هذه الط�رق ،اتباع رجيم
املأكوالت الباردة .علمًا َّ
أن الجس�م
يُح�اول يف ِّ
كل األوقات ،الحفاظ عى
ُ
درج�ة ح�رارة طبيعيَّة تع�ادل 37
درج�ة مئويَّة .ولذا ،من الرضوري أن
يقوم الجس�م دائمًا بإحراق السعرات
الحراري�ة وتحويله�ا إىل طاق�ة .لك�ن،

إذا تمَّ�ت تغذية الجس�م باألطعم�ة واملرشوبات
الس�اخنة ،مثل :الخالصات العشبيَّة والشوربات
واليخان�ي ...يف ه�ذه الحال�ة ،ال يمكن�ه إحراق
دهون والتخلّص من الكيلوغرامات الزائدة.
الوزن وإحراق
ل�ذا ،وإلنق�اص

الده�ون واس�تعادة الرش�اقة ،ي َّ
ُفض�ل تن�اول
األطعمة الب�اردة ،مع الرتكيز ع�ى الخرضاوات
واملأكوالت غري املطهوَّة والفواكه واللحوم املطهوة
يف وقت سابق وامل َّ
ربدة بعد ذلك .ولجعل نتائج هذا
الرجيم أكثر فعاليَّة ،يُس�تبدل امل�اء باملرشوبات
الساخنة (الش�اي والقهوة وخالصات األعشاب
باملاء) ،وعن�د رشب ليرت ونصف الليرت
من امل�اء النقي يوميًّا ،ولش�هر،
يمك�ن خس�ارة  200غ�رام
م�ن الده�ون ،م�ن دون
القيام بأي جه�د إضايف.
يُفي�د ً
أيضا االس�تحمام
بماء ب�ارد ،كم�ا خفض
درج�ة حرارة املن�زل ،ممَّا
يدف�ع الجس�م إىل إحراق
الس�عرات الحراري�ة،
من أج�ل تعدي�ل درجة
حرارته وتولي�د الطاقة
الرضوريَّة له ،ويُس�اعد
يف إنقاص الوزن.

يحت�اج الش�اب والفتاة يف مرحلة املراهق�ة إىل جرعات
كب�رية م�ن االهتم�ام والح�ب والحن�ان ،وع�ى األهل
إش�عار أبنائهم بأنهم يس�توعبون أفكارهم ،ويتقبَّلون
مش�اعرهم دون س�خرية ،أو اس�تخفاف ،والح�رص
عى تخصي�ص وقت للجلوس معه�م ،والتحدث إليهم،
ومعرف�ة تفاصي�ل يومه�م ،وإقناعهم بأنه�م أصدقاء
لهم ،وليسوا مراقبني أو حكاماً.
كذلك عى األهل التقرب من األبناء ،وعدم تقديم النصائح
لهم بش�كل مبارش ،وكأنهم مازال�وا أطفاالً ،فهذا األمر
يزي�د من إرصار الش�باب عى الوق�وع يف األخطاء ،كما
يُطلب من األهل التحدث أمام األبناء عن جمال العالقات
العاطفية املنتهية بالزواج ،وربط ذلك بوقت معني ،مثل
ً
خاصة البن�ات ،وكذلك التحدث
تخرجهم يف الجامع�ة،
عن رضورة إيجاد العمل ،خاصة الشباب.

املقادير-:
 3/4كوب كبري ماء
 3/4كوب كبري خل أبيض
 3مالعق كبرية سكر أبيض
 1ملعقة كبرية ملح
 1فص ثوم كبري مهروس
 1/2ملعقة صغرية أوريجانو
 10قرون فلفل هالبينو حار ،مقطع
حلقات
خطوات التحضري-:
 يف إناء متوسط الحجم عى نارعالية نضع املاء و الخل و السكر و
امللح و الثوم واألوريجانو.
 يرتك مزيج املاء عى النار حتىيغيل ثم يوضع الفلفل الهالبينو

الحار و يقلب.
 يرفع اإلناء من عى النار ثم يرتكملدة  10دقائق حتى يربد.
 توضع حلقات الهالبينو يفبرطمان محكم الغلق ثم يوضع
عليه مزيج املاء و الخل ثم يوضع
يف الثالجة.

نصائح طبية
مع العادات الغذائية الصحية وممارسة
الرياض�ة بش�كل يوم�ي س�وف تكون
يف طريق�ك الصحي�ح والس�ليم لحي�اة
صحي�ة ،ولكن القول أس�هل بكثري من
الفعل.
يمكن أن تك�ون طبيعة حياتنا الحالية
الرسيعة مؤثرة بشكل سلبي عى صحة
عائلتنا ،كتحض�ري األطفال وتوصيلهم
للمدرس�ة ث�م أخذه�م منه�ا والذهاب
للعم�ل والع�ودة للمن�زل واإلنش�غال
بتفاصي�ل الحي�اة اليومي�ة الرسيع�ة،
س�يكون من الصعب العث�ور عى وقت
ً
مث�ال ،وس�تكون
ملمارس�ة الرياض�ة
الوجب�ات الخفيف�ة الغ�ري صحي�ة
واألطعم�ة الرسيع�ة هي الح�ل األمثل
واألرسع!
ولألس�ف ه�ذه الخيارات خط�رية عى
صحتن�ا وصحة أطفالنا س�واء اآلن أو
ع�ى املدى الطويل ،لذلك م�ن املهم ج ًدا
التوقف عن هذه العادات السيئة واتخاذ
واع باتباع أسلوب حياة صحي لك
قرار ٍ
ولعائلتك.
هنالك خمسة طرق بسيطة ستساعدك
يف تغي�ري نم�ط حياتك وحي�اة أطفالك
وعائلت�ك لتعي�ش نم�ط حي�اة صحي
وتعود إىل املسار الصحيح والصحي:
 - 1ممارسة النشاط البدني يوميا ً
 يعت�رب النش�اط البدن�ي املنتظ�مأم�رًا هامً �ا للنم�و الصح�ي لألطف�ال
واملراهقني ،ويف نفس الوقت لتس�ليتهم
والرتفيه عنهم.
 يجب أن يمارسوا النشاط البدني مدة 60دقيقة كل يوم ،وتش�مل األنش�طة
التي تقوي العضالت والعظام عى األقل
 3أيام يف األسبوع.

كيف تغري حياتك صحيا؟

 ويج�ب ع�ى اآلب�اء أن يكون�وا قدوةحسنة وأن يكون لديهم موقف إيجابي
تج�اه ممارس�ة الرياض�ة ،فاألطف�ال
يقومون بتقليد آبائهم يف كل يشء.
 - 2اجعل املاء خيارك األول
 امل�اء ه�و أفض�ل م�رشوب لرتوي�ةعطش�ك ،فه�و ال يحتوي عى الس�كر
املض�اف املوج�ود يف عصائ�ر الفواك�ه
واملرشوب�ات الغازي�ة وغريه�ا م�ن
املرشوبات املحالة.
 إن تقدم حليب قليل الدس�م لألطفالاألكرب م�ن عامني هو م�رشوب مغذي
ومصدر مهم للكالسيوم.
 أعطِ األطف�ال الفاكهة الكاملة لألكلب�دالً من تقدي�م عصائ�ر الفواكه التي
تحتوي عى الكثري من السكر.
 - 3تن�اول املزي�د م�ن الفواك�ه
والخرضوات
 تن�اول الفواك�ه والخ�رضوات يوميا ًيس�اعد األطف�ال عى النم�و والتطور،
ويع�زز حيويتهم ويمك�ن أن يقلل من
خطر اإلصابة بأمراض مزمنة كثرية.
 -ح�اول تقدي�م حصتني م�ن الفاكهة

لكل فرد من أفراد األرسة يوميا ً وخمسة
حصص من الخضار.
 تناول فاكهة طازجة كوجبة خفيفةمريحة وحاول أن تدخل الفاكهة يف كل
وجبة.
 - 4أطفئ شاشة التلفاز
 لألس�ف يقيض أطفالنا معظم الوقتيف مش�اهدة التلفزي�ون أو اللع�ب عرب
اإلنرتن�ت أو ألع�اب الكمبيوتر ،ونتيجة
لذل�ك يعان�ون م�ن زي�ادة ال�وزن أو
السمنة.
 يجب ع�ى األطفال والش�باب قضاءما ال يزي�د عن س�اعتني يف اليوم فقط
بمش�اهدة التلف�از وفص�ل ف�رتات
االستخدام الطويلة قدر اإلمكان.
 خطط ملجموعة من األنشطة الداخليةوالخارجية ألطفالك  ،كبدائل ملش�اهدة
التلفزيون أو اللعب عى الكمبيوتر.
 - 5تناول الوجبات الخفيفة الصحية
 تس�اعد الوجبات الخفيف�ة الصحيةاألطفال والشباب عى تلبية احتياجاتهم
الغذائية اليومية.
 -الوجب�ات الخفيف�ة الت�ي تعتمد عى

الفواكه والخرضوات ومنتجات األلبان
القليل�ة الدس�م والحب�وب الكاملة هي
الخيارات الصحية األمثل.
 تجنب الوجبات الخفيفة التي تحتويعى نس�بة عالية من السكر أو الدهون
املش�بعة  -مث�ل الش�يبس والكع�ك
والش�وكوالته  -الت�ي تجع�ل األطفال
يكس�بون الده�ون الض�ارة وال�وزن
الزائد.
 - 6الصحة النفسية
ً
ش�يئا جدي ًدا كل فرتة يف حياتك
 جرّبً
مث�ل (تن�اول طعامً ا جدي�دا ،أو تجربة
طريق�ة مختلفة للعمل ،أو قراءة كتاب
جديد ،أو التعرف عى أصدقاء جدد).
 قم ببعض التمارين الذهنية ،كالقراءةوح�ل األلغاز وتركي�ب املكعبات ولعبة
الذاكرة وغريها.
 ح�اول الرتكي�ز ع�ى عملي�ة مكثفةواس�تكمال جزء منها عى مدى ساعة
إىل ع�دة س�اعات ،ث�م خ�ذ اس�رتاحة
(كامل�ي  ،أوالتمري�ن الري�ايض  ،أو
الغفوة القصرية).
 تعل�م ق�ول “ال” عندم�ا يُطل�ب منكالقيام ب�يء ما وال تري�د القيام به أو
املشاركة فيه.
 اس�تمتع بوقتك ،اذه�ب يف رحلة معش�خص تحب�ه ،أو اذه�ب للتس�وق أو
الصيد وال تدع وقت العطلة يضيع منك
سدى.
 كاف�ئ نفس�ك ع�ى إنجازاتك س�واءكبرية أو صغرية.
 اطلب مساعدة فورا ً من أحد أصدقائكأو أحد أفراد عائلتك إذا شعرت باالكتئاب
أو كان لديك أف�كار انتحارية أو فكر يف
إيذاء نفسك أو اآلخرين.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

انتبه ...ماذا حيدث جلسمك عند تناول أدوية الربد دون الرجوع للطبيب؟

يلج�أ بع�ض األش�خاص إىل تن�اول أدوية الربد م�ن تلقاء أنفس�هم دون
الرج�وع إىل الطبيب واستش�ارته ،اعتق�ادا منهم أن ع�الج الربد معروف
للجمي�ع باعتبار أنهم يتعرضون له كثريا من املرات ،إال أن ذلك قد يعرض
هؤالء للخطورة.
أرضار تناول أدوية الربد دون استشارة طبيب
كش�فت دراس�ة أن هناك تأثريا خطريا ألدوية الربد التي يتم تناولها دون
استش�ارة الطبي�ب عى القلب واألوعي�ة الدموية ،وأوضحت الدراس�ة أن
العدي�د من أدوية الربد ومزيالت االحتقان تصنف عى أنها أدوية مس�ببة
الرتفاع ضغط الدم.
ما أفضل نظام غذائي للرياضيني؟
وحذر الباحثون مرىض القلب والضغط من تناول أدوية الربد دون الرجوع
إىل طبيبه�م املخت�ص ،حتى ال تتفاق�م لديهم املش�كلة وتتعرض حياتهم
للخط�ر .وترجع خطورة تناول ه�ذه األدوية عى هؤالء امل�رىض ،إىل أنها
تتس�بب يف ضيق األوعية الدموية نتيجة لتقليل السوائل بالجيوب األنفية،
وه�و م�ا يعد أمرا خط�ريا بالنس�بة ملرىض األزم�ات القلبية والس�كتات
الدماغية .وحذرت الدراسة األشخاص الذين ال يشكون من هذه األمراض

من تناول أدوية الربد دون استش�ارة الطبيب أيضا حتى ال يعرضهم ذلك
لخطر اإلصابة بأمراض القلب.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

نشغ كلبي نشيغ الطفل ملاه
عليك شكد حزن بالروح ملاه
تعال بصوت صاح اعليك ملا
تفطر واحس نار تشيط بيه
--عيوني من السهر مالت وسالت
وعليه احباب مانشدت وسالت
الف دمعه الجرت مني وسالت
وال دمعه الجرت منكم عليه

إذا كان أح�د أف�راد أرست�ك قلقا اليوم بس�بب
الظروف الصعبة التي تمر بها ،حاول أن تطمئنه.
تحاكي أي ش�خص اليوم بطريقة تلقائية ،وعندما
تش�اهد أي فيل�م حت�ى وإن كن�ت ال تفضل�ه ،فربم�ا
تترصف وتتحدث كما يفعل املمثلون.

الثور

لديك القدرة اليوم عىل تقبل النصيحة والنقد
بصدر رحب .رد فعلك قد يثري اندهاش اآلخرين
ولكن م�ن الواضح أنهم س�يكونون معحبني بك
وبأخالقك .ال تخرس ود واحرتام اآلخرين لك بترصف
غري متوقع .كن حذرا اليوم بالتحديد.

من الفيسبوك

الجوزاء

ربما تجد أن هناك تعارضا مس�تمرا ألفكارك
م�ن قبل اآلخرين ،خاصة األف�كار التي تتعلق
بحيات�ك ووضع�ك العاطف�ي يف الوق�ت الح�ايل.
أس�لوبك العدواني قد يجعل البع�ض ينظر إليك عىل
أنك أدنى منه أو ال تستحق التقدير أو االنتباه.

السرطان
أنت شخص ذكي ومثقف وتحرص دائما عىل
تحقيق النجاح ولكن للنجاح طرقا مختلفة .ال
تركز عىل نج�اح املهني فقط ولكن انتبه لنجاحك
أيض�ا يف األمور العاطفية فربما تكتش�ف أن الطريق
ال�ذي تس�لكه يف حيات�ك العاطفي�ة ليس ه�و الطريق
الصحيح.

األسد

ال تعرف من أي طريق تبدأ! ربما تكون محبطا
عاطفي�ا اليوم بس�بب املش�اكل الت�ي حدثت
بينك وبني الحبيب يف املايض .قد تش�عر أيضا أنك
مقيد من قبل بعض الشخصيات التي تراقبك معظم
الوقت تقريبا .لديك شعور بأنك ال تستطيع الترصف يف
أمورك الشخصية كأي شخص عادي.

العذراء

من املحتمل اليوم حدوث بعض االنقالبات أو
تغري بعض األشخاص يف تعاملهم معك فربما
يتح�ول الش�خص امله�ذب إىل أحم�ق ال يفكر يف
كالمه أثناء التحدث معك .سيطر عىل انفعاالتك أمام
أفراد أرستك ،يكفيك ما تعانيه يوميا يف العمل.

الميزان
ضب�ط النف�س والص�ر أم�ران مس�تحيالن
بالنسبة لك يف يوم مثل هذا .أنت تشبه األطفال
ولذل�ك تريد الخروج من املنزل دائما وتحب اللعب.
عاطفيا تشعر بالقلق بسبب الخوف من فقدان يشء ما
أو بسبب تراجع الحبيب عن خطوة أو قرار ما.

العقرب
إذا ش�عرت أن املوضوع الذي يتحدث عنه أحد
أصدقائك اليوم يبدو غامضا ومبهما بالنس�بة
لك ،أخره بذلك ،بدال من أن تس�مع شيئا ال تفهمه
يف الحقيقة .طرح األسئلة خطوة مهمة جدا يف أي حوار
بن�اء .كما ان األس�ئلة جزء أس�ايس ومهم م�ن عملية
التعليم.

القوس
إذا تعرضت ملشكلة ما اليوم ،ابحث عن أبسط
الحلول .ليس�ت كل مشكلة معقدة بالرضورة،
بل هناك مش�اكل يمكن حلها ببساطة وبسهولة.
ك�ن واضحا وح�اول أن تفص�ل بني حيات�ك العملية
وحيات�ك العاطفية .حاول أن تتحك�م يف أعصابك بقدر
اإلمكان.

الجدي

ال تع�رف كي�ف تدي�ر ش�ؤونك وأم�ورك
الشخصية .تشعر أنك مشتت ذهنيا خاصة يف
ف�رتة الصباح .الصعوب�ة يف التواصل مع اآلخرين
قد تخلق جوا من االكتئاب والغموض يف محيط عملك
فكن ح�ذرا جدا الي�وم .يظن البع�ض أن وجودك يمثل
خطرا عليهم.

الدلو
ي�وم جمي�ل ومميز يمكن�ك في�ه التعبري عن
مش�اعرك وأف�كارك دون خ�وف أو خج�ل.
س�يقدر الحبي�ب مش�اريعك القوي�ة تجاه�ه
وكلماتك الرقيقة .ستتوصل لحل مثايل ألي مشكلة.
أنت ش�خص عميل ولذل�ك تفكر الي�وم يف تنظيم وقتك
للبدء يف مرشوع عمل جديد.

الحوت

إذا كن�ت تعم�ل يف مج�ال الحس�ابات ،فربما
تخ�رتق كل القوان�ني اليوم ،ولذل�ك كن حذرا.
س�تعمل عىل تنفيذ خططك س�واء كانت تتماىش
م�ع اللوائ�ح والقوان�ني أم ال .اندفاع�ك الي�وم غ�ري
طبيع�ي .من األفض�ل ان تراجع قرارات�ك حتى ال تندم
فيما بعد.
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حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1970معمر القذايف يتوىل رئاسة الوزراء يف ليبيا.
 - 1971االحتفال بمرص بمناس�بة إتمام بناء الس�د
العايل.
 - 1975الرتغال توقع معاهدة استقالل أنجوال.
 - 1985عودة الرازيل للحكم املدني بعد  21عاما من
الحكم العسكري.
- 1990عند منتصف اللي�ل انتهت املهلة التي منحها
مجلس األمن الدويل إىل العراق لالنسحاب السلمي من
الكويت وذلك وفق القرار .678
بدء الحرب األهلية بني جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
السوفييتيتني.
 - 2001بداية عمل املوسوعة املفتوحة ويكيبيديا.
 - 2006مجل�س ال�وزراء الكويتي ين�ادي ويل العهد

F
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الش�يخ س�عد العبد الله الس�الم الصباح أم ً
ريا لدولة
الكويت بعد وفاة األمري الشيخ جابر األحمد الصباح.
 - 2007تنفي�ذ حك�م اإلعدام يف عواد البن�در وبرزان
التكريتي وذلك بعد إدانتهم بجرائم حرب.
 - 2009طائرة إرسائيلي�ة تغري عىل منزل القيادي يف
حركة حماس س�عيد صيام وتغتاله مع كل من كان
مع�ه باملنزل وذل�ك يف اس�تمرارًا ملا تس�ميه إرسائيل
بعملية الرصاص املصبوب.
 - 2011رئي�س مجل�س النواب التون�يس فؤاد املبزع
ً
ً
مؤقت�ا للجمهورية
رئيس�ا
يؤدي اليمني الدس�تورية
ً
خلف�ا للرئيس زين العابدين ب�ن عيل وذلك بعد إعالن
املجلس الدستوري عن شغور منصب الرئيس بشكل
نهائي .

اختبارات شخصية

ثنائيات يف االبراج تتشاجر أكثر من غريها
املشاجرات جزء طبيعي من العالقات ،وأي
ثنائي يدعي بأنه ال يتش�اجر عىل اإلطالق
إم�ا يبالغ فيما يقوله أو أن العالقة تعاني
من خل�ل ما .ولك�ن املش�اجرات ،بحدها
الطبيع�ي ،محص�ورة ،وه�ي تت�م ضمن
أطر وخط�وط حمراء ال يتجاوزها أي من
الطرف�ني .ولكن يف املقابل هنا أش�خاص
حياته�م حافلة باملش�اجرات ،فهم عمليا ً
يتش�اجرون ح�ول كل يشء ،م�ن أصغ�ر
االم�ور وأكث�ر تفاهة اىل أكره�ا وأكثرها
أهمية.
االم�ر خارج ع�ن س�يطرتهم ،فهم مهما
حاولوا عدم الدخول يف مش�اجرات إال أنها
تفرض نفسها عند كل منعطف .فمن هي
هذه الثنائيات وملاذا املشاجرات جزء دائم
وثابت يف عالقتها وفق االبراج؟
الحمل والجدي
الحم�ل ب�رج غ�ري صب�ور ع�ىل اإلط�الق
وال يمكن�ه أن يتقب�ل أو أن يتفاع�ل م�ع
ش�خصية الجدي املتحفظ�ة والتي عليها
التفك�ري ب�كل يشء ع�رشات امل�رات قبل
الت�رصف .العالقة بني الحمل والجدي هي
أش�به بخل والزيت ،هم�ا يمتزجان وإنما
لوقت محدود للغاية.
الجدي يقارب االمور واملشاكل بشكل أكثر
حساسية من الحمل بينما هذا االخري يريد
أن يض�ع كل االمور عىل الطاولة والحديث
عنها بش�كل رصيح بشكل كيل .االختالف
الجذري يف املقاربات لحل املش�اكل تجعل
الحمل والجدي يتش�اجران حول كل يشء
ولكن الطرف االكثر إنفعاالً يف هذه املعادلة

س�يكون الحم�ل الن الجدي يمل�ك القدرة
ع�ىل التحكم بإنفعاالته وع�دم الدخول يف
نوبات غضب.
الثور والدلو
الث�ور ب�رج تقلي�دي ح�ني يتعل�ق االم�ر
بالحي�اة العاطفي�ة ويفض�ل أن تتمحور
املحادثات حول االم�ور املادية ،الرتتيبات
الحياتية الرضورية والخطط املستقبلية.
ولك�ن الدل�و يف املقابل برج غ�ري تقليدي
عىل اإلط�الق وأكثر ما يكرهه هو القواعد
والقوان�ني والتخطي�ط ،فه�و يفض�ل ان
يعيش كل يوم بيومه.
س�بب املش�اجرات املتك�ررة بينهم�ا هو
ان الث�ور يتقب�ل واقع انه رسي�ع العطب
بينما الدلو يدع�ي عكس ذلك ويخفي كل
مش�اعره .وعوض الخ�وض يف محادثات
رصيحة حول ما يزع�ج كل واحد منهما،
ف�إن الدل�و يتمن�ع ويح�اول العيش مع
املش�كلة ومحاول�ة حله�ا ح�ني تف�رض
نفس�ها .املقارب�ة هذه تثري جن�ون الثور
وإحباطه ،ما يث�ري جنون الدلو وإحباطه
ب�دوره .املش�اجرات دائم�ة ومتكررة بني
الثور والدلو وه�ي غالبا ً ما تتمحور حول
االمور نفسها.
الجوزاء والحوت
الح�وت يحاول عبث�ا ً فهم الج�وزاء وذلك
الن ه�ذا االخري ال يثبت عىل قرار أو موقف
وبالت�ايل يش�عر الح�وت بان�ه يس�تحيل
الدخول يف محادثة رصيحة ومن القلب اىل
القلب مع هذا الرج.
الح�وت يفضل املحادث�ات الجدية النابعة

قـــــــصة

وعربة

يحك�ى أن أخوين كان�ا يعيش�ان يف مزرعة،وكان
أحدهم�ا متزوج�ا ً ولدي�ه عائلة كبرية،أم�ا الثاني
ف�كان أعزباً،وكان�ا يتقاس�مان اإلنت�اج والرب�ح
بالتساوي.
ّ
لنفس�ه“:إن
وَيف ي�وم م�ن األيام ق�ال األخ األعزب
تقاس�منا أنا وأخي لإلنتاج واألرباح ليس عدالً َفأنا
بمفردي وَاحتياجاتي بسيطة”.

من القلب والصداق�ة ولكن الجوزاء يأخذ
هذه االمور بخف�ة كما انه ال يحب أن يتم
الضغ�ط عليه م�ن أجل حثه ع�ىل القيام
بأمور أو الترصف بطريقة ال تشبهه.
يف املقابل من وجهة نظر الجوزاء ،الحوت
ه�و الطرف الذي ال يفهم م�ا الذي يحدث
النه بالنسبة اليه ال يستمع فعليا ً ملا يقوله
وذلك الن جميع املحادثات حول أي مشكلة
كان�ت يق�وم الح�وت بتحويل�ه لتتمحور
حول�ه .وهذه االم�ور مجتمعة ت�ؤدي اىل
مش�اجرات عديدة ومتك�ررة بينهما كما
انها تؤدي اىل الجفاء العاطفي.
الرسطان وامليزان
الرسط�ان ب�رج مخل�ص للغاي�ة كما انه
يكرس نفسه وبشكل كيل من اجل انجاح
العالق�ة .بالنس�بة للرسط�ان العالق�ات
تستحق عرشات الفرص كما انها تستحق
ان يح�ارب أي ثنائ�ي فيه�ا م�ن اجله�ا.
وبينما امليزان يملك العقلية نفسها تقريبا ً
لناحي�ة من�ح العالق�ة الف�رص ولكنه يف
املقاب�ل يفضل العالق�ات الخالية كليا ً من
املش�اكل .وبم�ا ان ه�ذا االمر مس�تحيل،
ف�إن املي�زان يج�د صعوبة يف تقب�ل قيام
الرسطان وبشكل دائم بحثه عىل االرتقاء
بالعالقة اىل مستويات جديدة ما يؤدي اىل
مشاجرات وبشكل دائم.
يف املقابل س�عي امليزان الدائ�م اىل التوازن
يجعل�ه يب�دو للرسط�ان وكأن�ه م�رتدد
وبالتايل يخي�ل اليه بأن امليزان يعيد تقييم
العالقة .ولهذا الس�بب املش�اجرات دائمة
بني هذا الثنائي.

األسد والعقرب
املش�اجرات املتكررة بني األس�د والعقرب
دائمة ومتك�ررة وحادة للغاي�ة وذلك الن
كل واح�د منهم�ا رشس للغاي�ة ويمل�ك
الكث�ري م�ن الش�غف .وعندم�ا تجتم�ع
طاقت�ان قويتان للغاية ف�إن ذلك بطبيعة
الحال س�يؤدي اىل اإلنفجار .كالهما عنيد
للغاي�ة كما انهما ال يتقب�الن عم موافقة
االخري�ن عىل ما يقولون�ه وبالتايل الجدال
بينهما بيزنطي ودائما ً ينتهي بمش�اجرة
من العيار الثقيل.
االسد يريد وبش�كل دائم أن يكون القائد،
ام�ر يجد العقرب صعوب�ة بالغة يف تقبله
وذل�ك الن�ه ال يمكن�ه أن يتقب�ل قي�ام
ش�خص اخر بإبالغه بما عليه القيام به.
املش�اجرات بش�كل عام نابعة من رفض
كل واحد منهما سيطرة االخر عليه وعليه
ه�ي معرك�ة رشس�ة يح�اول كل منهما
الخ�روج منها منترصاً ،الن الهزيمة تعني
أن واح�دا ً منهم�ا هو الق�وي والثاني هو
الضعيف.
العذراء والقوس
الع�ذراء ب�رج عم�يل للغاي�ة يف كل مجال

من مج�االت حيات�ه والعالق�ات والحياة
العاطفي�ة لي�س خ�ارج الحس�بان .ه�و
يفض�ل أن تس�ري العالق�ة ف�وق الخطط
املوضوع�ة لها ووفق حت�ى ولو جعل ذلك
العالق�ة تخل�و م�ن العفوي�ة والحيوية..
فبالنسبة للعذراء هذه املقاربة هي االكثر
آمانا ً والخيار املعقول تماما ً.
بطبيع�ة الحال هك�ذا مقارب�ة يف العالقة
غري منطقية عىل اإلطالق بالنسبة للقوس
الذي يفضل ان يعيش حياته ومن ضمنها
حيات�ه العاطفية وفق قواع�ده الخاصة.
الق�وس يحت�اج اىل حريت�ه وه�ذا أم�ر ال
يتقبل�ه ويتفهمه الع�ذراء ،الن�ه الحاجة
للحرية بالنس�بة اليه تعني الجفاء والبعد
وقلة اإلكرتاث فالعالقة الجدية بالنسبة له
هي إلتزام  ٪١٠٠ط�وال الوقت .وبطبيعة
الح�ال الق�وس ال يمكن�ه االلت�زام بهذه
الطريق�ة ما يعن�ي أن املش�اجرات دائمة
ويف الواق�ع العالقة بني الع�ذراء والقوس
هي إضاعة لوقت كل منهما النه ال س�بيل
لنجاحه�ا مهم�ا حاول�وا الن االخت�الف
بينهم�ا هائل وكل واح�د منهما ال يمكنه
أن يلتقي باالخر يف منتصف الطريق.

قصة عن العطاء
َفكان يأخذ كل ليلة من مخزنه كيس�ا ً من الحبوب
ويزح�ف به عر الحق�ل من بني منازله�م وَيفرغ
الكيس يف مخزن أخيه.
ويف نفس الوقت قال األخ املتزوج لنفسه:
“أنه ليس عدالً أن نتقاس�م اإلنتاج واألرباح معا ً أنا
مت�زوج وَيل زوج�ة وَأطفال يرعونني يف املس�تقبل
وَأخي وحيد ال أحد يهتم بمستقبله”.

وَع�ىل هذا اتخذ قرارا ً بأن يأخذ كيس�ا ً من الحبوب
كل ليلة ويفرغه يف مخزن أخيه.
َو ظل األخوان عىل هذه الحال لسنني طويلة ألن ما
عندهم من حبوب لم يكن ينفذ أو يتناقض قط.
َو يف ليل�ة مظلم�ة قام كل منهم�ا ِب تفقد مخزنه
وَفج�أة ظه�ر لهم�ا م�ا كان يح�دث!! فأس�قطا
أكياسهما وعانق كل منهما اآلخر.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة

سودوكـــو

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

العطاء:
ه�و أن تك�ون يف الحي�اة كزجاج�ة العط�ر ،تقدم
لآلخرين كل ما بداخل�كَ ،وإن فرغت تبقى رائحتك
ط َيبة.
َ
فاخ�را  ،،،،ياصاح ليس
ُقل للذي أحىص
الس�نني مُ ِ
الرس يف السنواتِ لكن ُه يف املَرء َ
ُ
يعيشها  ،،،،،يف
كيف
ُ
عميق ُسبات.
َيقظ ٍة أم يف

عمودي
1مقدمته أساس علم االجتماع
2لون من ألوان الخشب  oتوقع الخري أو الرش
3مراقب مؤنب  oما لصق
4رشاب ساخن لذيذ  oغري ناضج
5فرعون  oاسم مؤنث أعجمي
6ال يمكن كرسه أبدا  oليت
7نقعة مائية وسخة  oبدانة (مبعثرة)
8نصف بيضة  oيصبح عفنا
9من تربى عند أحدهم  oطرف (معكوسة).
10شاعر شعراء العرب  oحاجز
أفقي
1الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم
2من يبني  oصندوق صغري
3من السماء  oمن أدرك الجاهلية واإلسالم
4النتيجة والتايل  oحسم
5أداة نفي جازمة  oعبء ثقيل
6ممثلة مرصية من أفالمها جميلة  oمتشابهان
7أبنائي
8نضب وانتهى  oوراء
9طبيب وعالم وفيلس�وف مس�لم ولد يف دمش�ق
وتويف يف القاهرة
10مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

فهم ذاتي

دائما ً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء  ،لذلك انا ش�خصية
منفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين  ،وهذه مشكلتي  ..فالبعض يعتر ذلك
منقصة للمرء  ،رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي  ،ومش�كلتي
أنني يس�تحيل أن اجد من والدي كلمة طيبة تش�جعني او تالحظ الجمال
بداخ�يل  ..فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل امامي  ،وأبي ال ي�رى من الحياة
ش�يئا ً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال
نفيس  ..فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:
اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثري من البنات العرب يف هذه األمور ولكن
الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من
الذات نفسها ،واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني ولكن
ككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فال تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل
كلمات الثناء من الغري حتى لو الوالدين ،وال تدعي احد يقول لك ما دورك
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر ،ولهذا اوال اجعيل تقدمك
مبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي ،ثاني�ا /لوالديك الر والدعاء
والشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري ،ثالثا بيدك
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب وخاصة عدم
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخري والفائدة
لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

علماء يبتكرون طريقة جديدة لعالج
السرطان في جلسة واحدة فقط
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ياسمين رئيس مهووسة بالتاريخ
في «لص بغداد»
بعد انطالق اإلعالن الرس�مي لفيلمها
املقبل «ل�ص بغداد»ّ ،
أكدت ياس�مني
رئي�س أنه�ا تق ّدم ش�خصية س�لمى
س�ليمان املهووس�ة يف التاريخ والتي
تت�ورّط م�ع ش�خصية يوس�ف التي
يق ّدمها محمد إمام يف الفيلم للوصول
إىل الكنز املفقود.
وقال�ت ياس�مني« :اعتمدت أس�لوبا ً
جديدا ً يف طريقة التمثيل ،فش�خصية
س�لمى س�ليمان ه�ي كاراكت�ري ل�ه
تفاصيل�ه الخاص�ة الكوميدي�ة التي
س�يالحظها الجمه�ور م�ن أول
مشهد».

ُيذك�ر أن فيلم «لص بغ�داد» هو أول
عمل أكشن كوميدي لياسمني رئيس،
ومن املق�رر أن ُيطرح يف دور العرض
يوم  22يناير ،وتؤدي ياس�مني رئيس
البطولة مع محمد إمام ،ويشاركهما
فتح�ي عب�د الوه�اب وأمين�ة خليل
ومحمد عبد الرحمن.
وي�دور فيل�م «ل�ص بغ�داد» ح�ول
مغامرة كوميدية تق�ع عندما يبحث
أبطال الفيلم عن كنز مفقود ،والفيلم
من إخراج أحمد خالد موىس ،وتأليف
تام�ر إبراهي�م وإنت�اج س�ينرجى
فيلمز.

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

منمنمات

عادات غريبة للمشاهير

ابتك�ر العلم�اء طريق�ة جدي�دة
رسيع�ة ج�دا لع�الج الرسط�ان
باألشعة ،باستخدام الربوتونات،
وق�د اخت�ربت بنج�اح ع�ى
الحيوانات املخربية.
واتضح م�ن هذه االختب�ارات أن
جلس�ة واحدة بجرع�ة عالية من
األش�عة لها نفس مفعول العالج
باألش�عة بالطريق�ة التقليدي�ة
املتبعة حاليا.
ويكم�ن الع�الج باألش�عة يف
أن األطب�اء يقتل�ون الخالي�ا
الرسطاني�ة بواس�طة األش�عة،
م�ع الس�عي إىل ع�دم املس�اس
باألنس�جة السليمة قدر اإلمكان.
وقد تستخدم يف العالج اشعاعات
كهرومغناطيسية شديدة (أشعة
إكس أو غاما) ،أو تيار جسيمات
مث�ل الكرتون�ات ونيرتون�ات أو
بروتونات.
وقد بدأ الخرباء يف السنوات األخرية
باختبار طريق�ة العالج الرسيع،
الذي بموجبه يحص�ل املريض يف
جلس�ة واحدة ع�ى جرعة كبرية
من األشعة بدال من إطالة العالج
إىل ع�دة أس�ابيع .ويؤك�د بعض
الخ�رباء أن ه�ذه الطريق�ة أق�ل
خطرا عى املرىض.

ومن جانب آخر ،بينت االختبارات
أن استخدام االلكرتونات يف العالج
ال ينف�ع ألنها ال تص�ل إىل أعماق
الجس�م ،أي ال يمكنه�ا تدم�ري
الخالي�ا الرسطاني�ة يف أعض�اء
الجس�م الداخلية .أم�ا مجموعة
علماء أخرى ،فقد اختربت األشعة
ولك�ن
الكهرومغناطيس�ية،
اتض�ح أن األجه�زة املس�تخدمة
حاليا ال تس�مح بحصول املريض
عى الجرع�ة املطلوب�ة يف العالج
الرسيع.
وتوجد بعض النتائج الس�تخدام
الربوتون�ات يف الع�الج الرسي�ع،
ولكنها ال تزال بحاجة إىل دراس�ة
مفصلة .ويقول الباحث ،جيمس
ميت�ز ،م�ن جامع�ة بنس�لفانيا،
«هذه أول مرة نن�رش فيها نتائج
اختباراتنا التي تش�ري إىل إمكانية
اس�تخدام الربوتون�ات يف العالج
الرسي�ع ب�دال م�ن اإللكرتون�ات
التقليدية».
وق�د أظه�رت نتائ�ج التج�ارب
أن كال الطريقت�ني (التقليدي�ة
والرسيع�ة) تقضيان ع�ى الورم
بش�كل جيد .فيما اتضح أن تأثري
الع�الج الرسي�ع أخ�ف يف خالي�ا
األمعاء.

هجوم في (واتسآب) تحت اسم عالمة
تجارية شهيرة

قام محتالون باستخدام العالمة
التجاري�ة الش�هرية «أدي�داس»
ليش�نوا هجوما عى مس�تخدمي
تطبي�ق الرتاس�ل الف�وري
(واتسآب).
وقام املحتالون بإرس�الة رس�الة
إىل مس�تخدمي التطبيق تدعوهم
للحص�ول ع�ى هدي�ة بمناس�بة
الذكرى الذهبية للعالمة التجارية،
وت�م إرفاق الرس�الة برابط ملوقع
مزي�ف ،حي�ث كان يج�ب ع�ى
املس�تخدم اإلجاب�ة ع�ى بع�ض
األس�ئلة وإرسال الرس�الة إىل 20
جهة اتصال ليحصل عى الهدية.

ووفق�ا لرشك�ة « »ESETالت�ي
اكتش�فت الهج�وم ،ف�إن ش�كل
اإلعالن للوهلة األوىل يبدو طبيعيا،
ولكن بعد دراس�ة املوق�ع ،يمكن
مالحظ�ة أنه مزي�ف ،وأن الرابط
يف الرس�الة ال ي�ؤدي إىل املوق�ع
الرس�مي للعالم�ة التجارية ،وأن
ش�عار املوقع هو الش�عار القديم
للرشكة.
ولم يتم تحديد عدد املس�تخدمني
الذين وقعوا ضحية لهذا الهجوم،
كم�ا ال توجد أي�ة معلومات حول
املشاكل التي يمكن أن يواجهوها
بعد دخولهم املوقع املزيف.

تغريدات

عزت الشابندر

امتنى أالّ يتوهّم بعض االشــراف و االصدقاء
الصبيّة وصغــار العمالء بــأن ابطال
بأحــالم ِ
قدس ســيادته قد وهَنوا او
وحــدة العراق و ْ
ضعفوا ..
أقســم بر ّب القضاء وال َقــ َد ْر انّهُم بركا ٌن إذا
ان َف َج ْر ال يُبقي وال ي َذ ْر و ال ُياورَ ّن معَ ُه َحج ٌر
َح َج ْر .

ســنفعل ما بوســعنا لضمان تقديــم املواطنني
الربيطانيــني ،املتهمــني بارتــكاب جرائم يف
العراق ،اىل العدالة يف اململكة املتحدة.

ستيفن هكي

اليسا

عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو
الشــغل ..طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح
تعملو ،ما عملتو شــي! صار إلنا شهر ناطرين
تشــكلو حكومــة والــدوالر دوبــل ومصريات
الناس مش معا! بتســمحولنا نرجع نثور أو رح
نزعجكن؟

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

بــراد بيت ال يســتخدم الصابون في غســل يديــه وأنجلينا تأكل
الحشرات وشاروخان ال يخلع حذاءه أثناء النوم

تسليط األضواء عى الفنانني واملشاهري
يف حياتهم ،يحولهم من مجرد أشخاص
عاديني ،إىل ش�خصيات عامة يتم رصد
كل عيوب�ه وترصفات�ه وعاداته س�واء
الس�يئة أو الجيدة ،وهن�اك من يتعامل
م�ع هذا التحول بش�كل جي�د ،ويظهر
حريصا يف كل ترصفاته وظهوره ،بينما
يعد آخرون أنفس�هم آلهة وال يعرتفون
باألخط�اء أو الع�ادات الت�ي يقوم�ون
بها.

نرص�د بع�ض الع�ادات الغريب�ة التي
يقوم بها املشاهري بالرغم من شهرتهم
الواس�عة ودقته�م يف املحافظ�ة ع�ى
صورتهم أمام الجمهور ،إال أن بعضهم
يأتي ببعض العادات الغريبة يف يومه.
 شاروخان  :مولع ومهووس باألحذيةالرياضية ،وال يخلعها إال عند النوم ،بل
ً
أحيانا قد ينام بها.
 كريس�تينا أجيلريا :ال تقوم كريستينابغسل يديها بعد إلقاء القمامة.

 براد بيت :ال يس�تخدم براد الصابونيف غسل يديه ،حيث يعتقد أنها تحتوي
عى سموم بداخلها.
 أميتاب باتش�ان :يرتدي س�اعتني يفيده ،وقد بدأت هذه العادة حني كان ابنه
ً
متصال
يدرس يف الخارج ،فأراد أن يبقى
بتوقي�ت املنطقة الزمنية األخرى ،ومنذ
ذلك الحني ،وهو يرتدي ساعتني.
 أنجلينا جويل :تأكل أنجلينا الحرشاتظنا منها أنها تحتوي عى بروتني.

بسبب سوق الجمعة ..شيرين رضا تستغيث

وجه�ت الفنان�ة املرصي�ة ،ش�ريين رض�ا ،ن�دا ًء عاج�ال
ل�وزارة الداخلية يف تغريدة عرب صفحتها الش�خصية
“تويرت”.
ش�ريين رضا ،قال�ت يف تغريدته�ا“ :نداء
إىل وزارة الداخلي�ة ،أرجوكم وأتوس�ل
إليك�م إيج�اد حل بخصوص س�وق
الجمعة”.
وأضاف�ت“ :ال�ي بيحص�ل هن�اك
للحيوان�ات املرسوق�ة من س�حل
ورضب وتعذيب ال يليق بنا كدولة
أرجوكم”.
وكان�ت ش�ريين رضا ،ق�د طالبت،
قب�ل ذل�ك ،بإص�دار قان�ون للرف�ق
بالحي�وان ،قائل�ة“ :ن�داء إىل رئي�س
الجمهورية ورئيس ال�وزراء برجاء النظر
يف إصدار قانون للرفق بالحيوان ،وإيجاد مآرب
وإطعامهم ومنع أذيتهم” .ش�ريين رضا أكدت ،من خالل
حواراته�ا التليفزيوني�ة أكث�ر من م�رة ،أنه�ا تهتم كثريا
بالحيوانات ،وترفض التعامل معهم بش�كل س�يئ ،بينما

طالب�ت املختص�ني باالهتم�ام بال�كالب الضالة
يف الش�وارع والقط�ط .الفنان�ة املرصية
اس�تنكرت أيضا قي�ام عدد من
الش�باب ب�رشاء ال�كالب
ع�ى س�بيل املوض�ة،
بينم�ا ال يهتم�ون
به�م ،وال يقومون
برعايتهم.
من ناحية أخرى،
تنتظ�ر ش�ريين
رضا ع�رض فيلمها
الجديد “رأس الس�نة”
 ،وه�و من تألي�ف محمد
حفظ�ي ،وإخ�راج محم�د
صقر ،وبطولة إياد نصار ،وأحمد
مال�ك ،وبس�مة ،وإنج�ي املقدم،
وش�ريين رض�ا ،وع�ي قاس�م ،وهدى
املفت�ي ،باإلضافة لع�دد من ضيوف
الرشف.

نجوى كرم ُتعلِّق على بدء تصوير «»The Voice Senior
ّ
الفنانة ،نجوى كرم ،بدء تصوير حلق�ات برنامج املواهب
أعلن�ت
«.»TheVoiceSenior
وقال�ت ،ع�رب حس�ابها ع�ى موق�ع التدوي�ن القصري
«توي�رت»« :أوّل يوم تصوير م�ن TheVoiceSenior#
دعولنا ..وان ش�اء الله الربنامج ينال أكرب نسبة من
النجاح».
الربنام�ج الجدي�د  The Voice Seniorوهو نس�خة
ّ
مُ
خصص�ة للمواهب ما فوق ال� ٦٠عام�اً ،واملدربون
هم :هاني ش�اكر ،نجوى كرم ،س�مرية سعيد ،وملحم
زين.
وفيما علمنا ّ
أن االختيار وقع عى اإلعالمية ،أنابيال هالل،
لتقدي�م الربنامج ،ن�رشت هالل صورة عرب حس�ابها عى
موقع الصور انس�تقرام ،تتس�اءل فيها عن «حقيقة كونها
لكنها لم ُت ِّ
مقدمة الربنامجّ ،
ؤكد ذلك رسمياً».

نضال األحمدية تتهم سيرين عبدالنور
بـ»البلطجة»
من جديد ،عادت الخالفات بني الفنانة
اللبنانية سريين عبدالنور ومواطنتها
اإلعالمي�ة ،نض�ال األحمدي�ة ،الت�ي
اتهم�ت س�ريين بإرس�ال بلطجي�ة
إىل منزله�ا إلرهابه�ا ،وتس�ليمها
موعد القضي�ة .وأعرب�ت نضال عن
اس�تيائها الش�ديد من هذا الترصف،
مؤكدة أنه كان م�ن املفرتض أن يتم
إرس�ال هذا البالغ عى عنوان مكتبها
وليس منزله�ا ،موضحة أن ما حدث
معها ليس له وصف س�وى البلطجة
ومحاول�ة لتهديده�ا .وقالت نضال،
عرب حس�ابها الرس�مي ع�ى موقع
الص�ور والفيديوهات (إنس�تجرام)
»:هج�م أحدهم اآلن ،يدع�ي أنه من
محكمة املطبوعات وهدد شقيقي يف
بيته بال أخالق ،ليتس�لم تبليغا يل من
سريين عبدالنور ،وملا أجابه شقيقي
أن عن�وان مكتب�ي مع�روف ،رف�ع

صوته وهدد من جديد! ،هل لسريين
بلطجية ترس�لهم إىل بي�وت الناس،
كي�ف ذلك وس�ريين تع�رف مكتبي
أكثر من بيتها؟».
وس�بق أن رصحت اإلعالمية ،نضال
األحمدي�ة ،أن املش�كلة بينه�ا وبني
مواطنتها الفنانة سريين عبدالنور،
ب�دأت عندم�ا اتصل�ت به�ا األخرية
وهي ترصخ دون أن توضح ما الذي
أزعجه�ا ،مهددة إياه�ا باللجوء إىل
القضاء .وأضافت نضال أن سريين
رصخ�ت وهاجمته�ا لتخف�ي
ترصفها وغلطها الذي س�يدخلها
الس�جن هي وزوجها ،مشرية إىل
أن م�ا فعلت�ه الفنان�ة اللبنانية
يم�س رشفه�ا وس�معتها،
موضح�ة أنها وثق�ت كل يشء،
ومستعدة للمواجهة معها أمام
القضاء.

سفارة واحدة و 13مفوضية
ببغداد يف العقد الثاني
للحكم امللكي

طارق حرب

يف س�نة  1935بلغ عدد الهيئات الدبلوماس�ية يف بغداد  14هيئة
دبلوماس�ية ،فيه�ا س�فارة واح�دة ه�ي الس�فارة الربيطاني�ة
والباقي مفوضيات ،منها اثنتان عربيتان هما املفوضية املرصية
والس�عودية ،وه�ذه املفوضيات تع�ود اىل تركيا واملاني�ا وبولندا
وايران والس�ويد والنمس�ا وفرنس�ا وأمريكا وايطالي�ا وبلجيكا
وچيكوس�لوڤاكيا ،كم�ا مثب�ت بالدليل الرس�مي ململك�ة العراق
لس�نة  ،1936ومن ذلك نالحظ قلة عدد الهيئات الدبلوماس�ية يف
العراق ،حيث كان يتم فتح الهيئة الدبلوماسية االجنبية ببغداد يف
ضوء العالقات التجارية أوالً ،والسياسية ثانياً ،وكان رؤساء هذه
الهيئات هم الرس أرشيبالد جون كاركالرك كار ،السفري الربيطاني،
والبقية من رؤساء الهيئات أما وزراء مفوضون أو مندوبون فوق
العادة ،فقد كانت ألمريكا ببغداد مفوضية ،وكان الوزير املفوض
واملقيم هو املس�رت ،پول نابنش�و ،الذي تويف ببغداد ودفن مجاور
ساحة الطريان ببغداد يف منطقة كنيسة االرمن ،حيث دفن سابقا ً
يف املنطقة نفس�ها القائ�د االملاني ،ڤون در گول�دج ،قائد الفيلق
العثماني الس�ادس ببغداد ،حيث تويف بداية الحرب العاملية االوىل،
وحي�ث دفنت امل�س بيل الش�خصية الثاني�ة يف االدارة االنگليزية
بعد االحتالل س�نة  ،1917حيث تأسس�ت املفوضية االمريكية يف
بغداد سنة  ،1931وكان ألمريكا قبل ذلك دائرة قنصلية تأسست
سنة  ،1888وكان عنوان املفوضية يف شارع الهنيدي ،أي الشارع
الذاهب اىل معس�كر الرش�يد ش�ارع النضال قرب س�احة الفتح
واملرسح الوطني ،وكان أول ممثل س�يايس أمريكي هو املس�رت،
الكسندر سلون ،الذي قدم أوراقه للملك فيصل االول سنة .1931
أما املفوضية االيطالية يف بغداد ،فقد تم رفع درجتها بعد استقالل
العراق ودخوله عصبة االمم س�نة  ،1932وكان عنوانها يف شارع
السعدون ،والسفارة الربيطانية مكانها محلة الكريمات يف كرخ
بغداد ،واملفوضية الرتكية يف بغداد تأسست سنة  1927كقنصلية
عامة ،وبعد س�نة تم رفع التمثيل الدبلوم�ايس الرتكي ببغداد اىل
درجة القائم باالعمال ،وبعد سنة أخرى تحولت اىل وزير مفوض
ومندوب فوق العادة .أما املفوضي�ة االملانية ،فقد كانت قنصلية
بعد اعرتاف الحكومة االملانية بالعراق ،وكانت القنصلية ش�اغرة
طيلة فرتة االدارة االنگليزية لبغداد ،وبعدها عني لها قائم بأعمال
ورفعت اىل مفوضية.
وبع�د دخول الع�راق عصبة االم�م س�نة  ،1932وكان الدكتور،
غروب�ا ،مندوبا فوق الع�ادة ،ووزيرا مفوض�ا ،والدكتور باولكي
ملحقا سياس�يا .أما املفوضية البولندية ببغداد ،فيتوالها الوزير
املف�وض واملندوب ف�وق العادة يف ايران الذي ت�م اعتماده ببغداد
س�نة  1933بالصف�ة نفس�ها ،واملفوضية االيراني�ة ببغداد فقد
تأسس�ت الهيئة الدبلوماس�ية ببغداد منذ اواسط القرن التاسع
عرش ،ويف س�نة  1929تحول�ت اىل مفوضية ،وما زالت يف مكانها
الح�ايل يف محلة ك�رادة مريم جان�ب الكرخ من بغ�داد ،وقد دتم
فتح تس�ع قنصليات ايرانية يف البرصة والعمارة وبغداد وكربالء
وخانقني والس�ليمانية واربي�ل واملوصل والنح�ف ،باالضافة اىل
مفوضية بغداد ،وتأسست املفوضية السويدية ببغداد سنة 1934
يرأس�ها من�دوب فوق الع�ادة ووزير مفوض ،وكذل�ك املفوضية
النمساوية ببغداد تأسس�ت يف السنة السابقة نفسها ،وعني
فيه�ا وزير مفوض ومندوب فوق الع�ادة ،وكان مقره يف
مدينة أنقرة الرتكية ،واملفوضية الفرنسية ببغداد تعود
اىل س�نة  ،1679حيث عني س�فري فرنس�ا يف استنبول
قنصالً فرنسيا ً بالبرصة اىل سنة  ،1739حيث انشئت
القنصلية الفرنس�ية ببغداد وحتى سنة  ،1930حيث
ت�م تعي�ني الوزي�ر املفوض واملن�دوب ف�وق العادة،
واملفوضية االيطالية ببغ�داد رفعت اىل هذه الدرجة
بعد انه�اء االنتداب وقبول الع�راق عضو يف عصبة
االمم سنة  ،1932وكان مكانها يف شارع السعدون،
وكان�ت املفوضية البلجيكية ببغداد يرأس�ها قائم
باالعمال ومكانها يف شارع السعدون ،واملفوضية
الس�عودية يف بغداد تأسس�ت للرغب�ة املتبادلة يف
توطيد الروابط الودي�ة ،واحكام أوارص الصداقة
بني الدولتني ،وتأسس�ت سنة  ،1933واملفوضية
املرصي�ة ببغداد تع�ود اىل س�نة  ،1929حيث تم
تأس�يس أول قنصلي�ة مرصية ببغداد ،ويف س�نة
 1934تحول�ت اىل مفوضي�ة ووزي�ر مف�وض،
واملفوضية الچيكوس�لوڤاكيا ببغ�داد كان مكانها
يف ش�ارع املس�تنرص ،والقائم باالعم�ال يف طهران،
ويف بغ�داد يتوالها القنصل الفخري البغدادي اليهودي،
حسقيل أفندي شمطوب ،من العائلة البغدادية اليهودية
املعروفة عائلة شمطوب.

ريم البارودي :لم أفرح لطالق سمية الخشاب
أك�دت الفنان�ة ،ريم الب�ارودي ،أنها ل�م تفرح بطالق
الفنانني س�مية الخشاب وأحمد س�عد ،مشرية إىل أن
ً
كلي�ا ولم تص�ل للقضاء.
عالقته�ا باألخ�ري مختلفة
وقال�ت انها كانت تش�عر منذ البداي�ة أن زواجهما لن
يستمر.
كالم الب�ارودي ج�اء خ�الل حديثه�ا مع عم�رو الليثي
يف برنام�ج «واح�د من الن�اس» ،حيث أش�ارت إىل أنها
كانت الس�بب بتعرفهما ع�ى بعضهما ،الفت�ة إىل أنها
التقت «س�مية» خالل مش�اركتهما بمسلس�ل حدائق
الش�يطان ،ولم تجمعها بها صداق�ة يف املايض ،نافية
إمكانية وجود صداقة بينهما مستقبالً.
ويف الحدي�ث ع�ن الصداقات ،غلبته�ا الدموع عندما
ذكرت اس�م الفنان�ة الراحل�ة مرينا املهن�دس التي
جمعتها بها صداقة قوية جداً.
وفيما ذكرت أنها كانت تسميها الصديقة «الفاتحة
للش�هية» ،قالت أن مرينا كانت تعاني مرضا نادرا
وليس الرسطان .الفتة إىل أنها تزور قربها وتشاركها
بأحداث حياتها تباعاً.

